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 9191نجريً  XIII سيڌ آرڊيييس ىهبر

SINDH ORDINANCE NO.XIII OF 1979 

 9191 سيڌ جَا روڪٿام)ترنيم( آرڊيييسۿ 

THE SINDH PREVENTION OF 

GAMBLING (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1979 
            [ 919 1 آگسٽ  22] 

۾  9191ٌڪ آرڊيييسۿ جيٍو  ۾ سيڌ جَا روڪٿام آرڊيييسۿ 

 ترنيم ڪئي وييدي.

۾  9191روڪٿام آرڊيييسۿ ٌو آرڊيييس جي ذريعي سيڌ جَا 

 ترنيم ڪرڻ نقصَد آٌي.

 جيٍو کي ٌيٺيو طريقي سان تبديل ڪيَ وييدو. 

براِء )قاىَن الڳَ ٿيڻ جي  جي حڪم  9199جَالئي  5ان ڪري 

جي تعهيل ۾ سيڌ جَ گَرىر خَشيَء  9199جي حڪم  ( تسلسل

 سان ٌي آرڊيييس ٺاٌي ىافذ ڪرڻ فرنائي ٿَ. 

جَا روڪٿام )ترنيم( آرڊيييسۿ  ٌو آرڊيييس کي سيڌ( 9. )9

 سڏيَ وييدو. 9191

 ٌي في الفَر ىافذ ٿييدو.( 2)

 

کاىپَِء ٌيٺيو  5جَا جي روڪٿام ۾ دفعً  9191سيڌ آرڊيييس  . 2

 ذيل دفعً کي شانل ڪيَ وييدو. 

5-A” رييڪ اىسپيڪٽر کان  ٌڪ پَليس آفيسر جيٍو جي

 گٍٽ ىً ٌَىديۿ ان کي اختيار ٌَىدو:

 (a) ًتحت ڏوًٌ ڪرڻ واري کي بيا وارىٽ تحت جي  5دفع

 گرفتار ڪرڻ.

(b (  ًجي تحت ڪيٍو نجرم جي تالشي وٺڻ ۽ ان ڏوًٌ ۾  5دفع
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 استعهال ٿيڻ واريو شيو کي تحَيل ۾ وٺڻ.

(c (  جَا کيڏڻ ۾ ڪم اييدڙ رقمۿ ضهاىتَنۿ راىد ۾ استعهال

 جي تحت ٿييدڙ  5يدڙ شيَنۿ جو الِء سهجٍيَ وييدو تً ٌي دفعً ٿي

 ڏوًٌ ۾ ڪم اچي سگٍو ٿيَنۿ اٌي سڀ ضبط ڪرڻ.

 

 

 

جَ نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء آٌيۿ جيٍو  آرڊيييسىَٽ: 

 کي ڪَرٽ ۾ استعهال ىٿَ ڪري سگٍجي.
 


