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 7;>4نجريً  XLIIشيڌ آرڊيييس ىهتر 

SINDH ORDINANCE NO.XLII OF 1984 

 7;>4پَليس )شيڌ ٻي ترنيم( آرڊيييسۿ 

THE POLICE (SINDH SECOND 

AMENDMENT) ORDINANCE, 1984 

 ]7;>4ىَنتر  48[

پَليس شيڌ صَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء آرڊيييس جيٍو ذريعي 

 ۾ ترنيم ڪئي وييدي. 94;4ايڪٽۿ 

۾  94;4شيڌ صَةي ۾ الڳَ ڪرڻ الِء پَليس ايڪٽۿ  تً جيئو

 ٌَىدي؛ ريت ٌو جيڪا آٌيۿ پئي ٿي ضروري ڪرڻ ترنيم

جي اعالن ۽ پروويزىل  ::>4ٌاڻي تيٍو ڪريۿ پيجيو جَالِء 

جي روشيي ۾ شيڌ جي گَرىر  4;>4ڪاىصٽيٽيَشو آرڊرۿ 

 ٌيٺيَن آرڊيييس جَڙي ىافذ ڪرڻ فرنايَ آٌي=

 آرڊيييسۿ ترنيم( ٻي )شيڌ پَليس کي آرڊيييس ٌو (4) .4

 وييدو. شڏيَ 7;>4

 ٿييدو. الڳَ طَر فَري ٌو (5)

 

 الِءۿ ڪرڻ الڳَ ۾ صَةي شيڌ ۾ۿ 94;4 ايڪٽۿ پَليس .5

 ۾ۿ ةيان شرطيً جي (6) دفعً ذيلي جي 63 دفعً جي ان

 ڪيَ تتديل شان ڪَلو کي اشٽاپ فل اييدڙ ۾ آخر

 ڪيَ شانل ةيان شرطيً ىئَن ٌيٺيَن کاىپَِء ان ۽ وييدو

 وييدو=

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تهٍيد

 

 

 

 

نختصر عيَان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي ايڪٽ  94;4

V  ًجي  63جي دفع

 ترنيم

Amendment of 

section 30 of 
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 اىڪار کان ڏيڻ الئصيس  ۾ صَرت اىٍيَء ٌي تً اٌَ ةشرطيڪ“

 جي الئصيس تً ٿَ اناڻي ۾ لکت خاطري اٌڙي ٌَ جڏٌو ڪيدوۿ

 يا ٌَىدي ىقصاىڪار الِء جي نفادن عَاني يا انان انو نيظَري

  تي ان ۽ ٌَىدي خالف جي رکڻ ةرقرار ضتط و ىظم عَاني

 ناجصٽريٽ جَ ڊويزن شب جي ضلعي يا ناجصٽريٽ جَ ضلعي

 آٌي. طهئون

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء  جَ آرڊيييس  -ىَٽ=

 آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ اشتعهال ىٿَ ڪري شگٍجي.

Act V of 1861 

 


