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8797 

THE SINDH PREVENTION OF 

GAMBLING (AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1979 
            [ 879 7 ٓاگضٹ 20]

یک ٓاسڈیٌٌش ،جش  صے صٌذھ جوا  سوک  تھام   ا  

 گی۔          ئےهيں  تشهين کی جا 8791ٓاسڈیٌٌش،

اس  ٓاسڈیٌٌش کے  رسیعے صٌذھ جوا  سوک تھام ٓاسڈیٌٌش،   

 تشهين کشًا  هقصود  ہے۔ هيں  8791

 جش کو هٌذسجہ ریل  طشیقے  صے تبذیل کيا جاے  گا۔ 

حکن بشاے قواًيي )کے  کے  8799جوالئ   5 لھزا اس ليے 

کی تعويل هيں      گوسًش    8799ًفار هيں تضلضل(کے  حکن 

 .صٌذھ بخوشی اس  ٓاسڈیٌٌش کو بٌا کشًافزکشًا فشهاتا  ہے

اس  ٓاسڈیٌٌش کو  صٌذھ جوا   سوک تھام ) تشهين( ( 8. )8

 کہا جاے گا. 8797ٓاسڈیٌٌش، 

 ( یہ  فی الفوس  ًافز ہوگا.2)

 

 5جوا  کی سوک تھام  هيں دفعہ   8791صٌذھ ٓاسڈیٌٌش  . 2

 کے بعذ  هٌذسجہ  ریل دفعہ

 کو شاهل کيا جاے گا.

5-A” سیٌک اًضپکٹش صے کن فيضش جش کا   پوليش آ  ایک

 وگا، اس کا اختياس ہوگا:ہًہ 

 (a) کے تحت جشم کشًے والے کوبٌا واسًٹ کے   5دفعہ

 تحت  گشفتاس کشًا .

(b (  کے تحت  کضی هجشم کی تالشی ليٌا .اوس اس  5دفعہ

 تحویل  هيں ليٌا. جشم هيں اصتعوا ل ہوًے  والی  چيزوں کو 

(c (  جوا کھيلٌے هيں کام ٓاًے والی سقن ،ضواًتيں،کھيل

هيں اصتعوال ہوًے والی اشيا  ، جي کے ليے صوجھا جاے گا  

صکتی کے  تحت  ہوًے والے  جشم  هيں کام آ  5کہ وٍ  دفعہ 

 ہيں، اى کو ضبط کشًا۔

 

 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت  نوٹ: ٓارڈیننس 

 کے لیئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔
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