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 2771نجريً  XXIIسيڌ “رڊيييس ىهتر 

SINDH ORDINANCE NO.XXII OF 1972 

 )سيڌ روڪٿام کان جَا پاڪستان اولًٍ

 2771 “رڊيييسۿ ترنيم(

THE WEST PAKISTAN PREVENTION 

OF GAMBLING (SINDH 

AMENDMENT) ORDINANCE, 1972 

 ]2771ىَنتر  6[

اولًٍ ڌ صَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء يس“رڊيييس جيٍو ذريعي 

۾ ترنيم  2762پاڪستان جَا کان روڪٿام “رڊيييسۿ 

 ڪئي وييدي.

سيڌ صَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء اولًٍ پاڪستان جَا کان جيئو تً 

پئي ڪرڻ ضروري ٿي ۾ ترنيم  2762روڪٿام “رڊيييسۿ 

 “ٌيۿ جيڪا ٌو ريت ٌَىدي؛

جيئو تً صَةائي اسيهتلي جَ اجالس ٌليدڙ ىً “ٌي ۽ سيڌ ۽ 

جَ گَرىر نطهئو “ٌي تً نَجَده حالتو ۾ ٌيگاني كدم کڻڻ 

 ضروري ٿي پيَ “ٌي؛

ٌاڻيۿ تيٍو ڪريۿ اسالني جهٍَريً پاڪستان جي عتَري 

( تحت نليل اختيارن کي 2جي شق ) 235“ئيو جي “رٽيڪل 

“رڊيييس جَڙي سيڌ جي گَرىر ٌيٺيَن  استعهال ۾ “ڻييديۿ

 ىافذ ڪرڻ فرنايَ “ٌي؛

اولًٍ پاڪستان جَا کان “رڊيييس کي ٌو ( 2) .2

 سڏيَ وييدو. 2771روڪٿام )سيڌ ترنيم( “رڊيييسۿ

 (ٌي فَري طَر الڳَ ٿييدو.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (Preamble)تهٍيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نختصر عيَان ۽ 

 شروعات

Short title and 
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سيڌ صَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء اولًٍ پاڪستان جَا کان .1

۾ۿ جيٍو کي ٌو کاىپَِء ةً نک  2762روڪٿام “رڊيييسۿ 

کاىپَِء لفظ ‛ ٌير‚۾ۿ لفظ  1سڏيَ وييدوۿ ان جي دفعً “رڊيييس 

يا ٌڪ الئسيس تحت كائم ڪيلۿ سيڀاليل ۽ ٌليدڙ ‚۽ ڪانا 

شانل ڪيا ‛ ٽَئرسٽ ڪهپليڪس ۾ کيڏيَن وييدڙ راىديَن

 وييدا:

 

 

 

جي “خر ۾ اييدڙ فل (e)۾ۿ شق  3نک “رڊيييس جي دفعً .3

و ۽ سان تتديل ڪيَ وييد‛ ۽‚اسٽاپ کي سيهي ڪَلو ۽ لفظ 

 ان کاىپَِء ٌيٺيو ىئيو شق شانل ڪئي وييدي:

‚(f) ‘نطلب ٌڪ ىجي عهارت يا ان ’ ٽَئرسٽ ڪانپليڪس

جَ حصَ جيڪَ نيَزيڪل ٿيٽريڪل پرفارنيسۿ تفريحو يا 

 ‛.پرڏيٍيو الِء نختلف راىديو کيڏڻ الِء استعهال ڪيَ وڃيۿ

 

 

 

کاىپَِءۿ ٌيٺيَن ىيَن دفعات  22.نک “رڊيييس جي دفعً 4

 ڪيَن وييديَنۿ يعيي:شانل 

 

 

 

 

commencement  

جي اولًٍ  2762

پاڪستان “رڊيييس 

I  ًجي  1جي دفع

 ترنيم

Amendment of 

Section 2 of 

West Pakistan 

Ordinance I of 

1961 

جي اولًٍ  2762

پاڪستان “رڊيييس 

I  ًجي  3جي دفع

 ترنيم

Amendment of 

Section 3 of 

West Pakistan 

Ordinance I of 

1961 

جي اولًٍ  2762

پاڪستان “رڊيييس 

I 11ات ۾ دفع-A  ۽

11-B َجَ اضاف 

Addition of 

Section 11-A 



 
4 

 

 

 

 

‚11-A حڪَنت اٌڙيو شرطو تي ٌڪ ٽَئرسٽ .

ڪانپليس كائم ڪرڻۿ سيڀالڻ ۽ ٌالئڻ الِء الئسيس جاري 

 ڪري سگٍي ٿيۿ جيئو ةيان ڪيَ ويَ ٌجي.

11-B . َحڪَنت ٌو “رڊيييس جي گيجائشو کي اثرائت

 ةڻائڻ الِء كاعدا جَڙي سگٍي ٿيۿ ۽ خاص طَر تي ٌيٺيو الِء:

(a)  ٽَئرسٽ ڪانپليس الِء الئسيس جي نيظَري الِء

 شرطَن ةيان ڪرڻ؛

(b) ٽَئرسٽ ڪانپليس ۾ داخالئو جَ اىتظام ڪرڻ؛ 

(c)  ٽَئرسٽ ڪانپليس ۾ کيڏيَن وييدڙ نختلف

 ‛راىديو جَ “پريشو.

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واكفيت الِء  جَ “رڊيييس  ىَٽ:

 “ٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ استعهال ىٿَ ڪري سگٍجي.

and 11-B to 

West Pakistan 

Ordinance I of 

1961 

 الئسيس جاري ڪرڻ

Issue of license 

 

كاعدا جَڙڻ جَ 

 اختيار

Power to make 

rules 

 


