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1984 

پولیس )سندھ دوسزی تزمیم( آرڈیننس، 

۴۸۹۱ 

THE POLICE (SINDH SECOND 

AMENDMENT) ORDINANCE, 

1984 

 ]۱۸۶۱وومجش  ۱۱[
آسڈیىىش جش کی توصط صے صوثہ صىذھ میں وبفز 

میں تشمیم کی  ۱۶۸۱کشوے کے لیئے پولیش ایکٹ، 

 جبئے گی۔

جیضب کہ صوثہ صىذھ میں وبفز کشوے کے لیئے پولیش 

میں تشمیم کشوب مقصود ہے، جو اس  ۱۶۸۱ایکٹ، 

 ی؛طشح ہوگ

کے اعالن اوس  ۱۸۱۱اة اس لیئے، پبوچویں جوالئی 

کی سوشىی  ۱۸۶۱پشوویزول کبوضٹی ٹیوشه آسڈس، 

میں گوسوش صىذھ وے مىذسجہ ریل آسڈیىىش ثىب کش وبفز 

 کشوب فشمبیب ہے:

(اس آسڈیىىش کو پولیش )صىذھ دوصشی تشمیم( ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۸۶۱آسڈیىىش، 

 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

 

میں، صوثہ صىذھ میں وبفز  ۱۶۸۱پولیش ایکٹ،  ۔۲

( ۳کی ریلی دفعہ ) ۳۳کشوے کے لیئے، اس کی دفعہ 

کے ششطیہ ثیبن میں، آخش میں آوے والے فل اصٹبپ 

کو کوله صے تجذیل کیب جبئے گب اوس اس کے ثعذ 

 مىذسجہ ریل ویب ششطیہ ثیبن شبمل کیب جبئے گب:

گب، اس  ''ثششطیکہ وي الئضىش دیىے صے اوکبس کشے

اس کی طشف ایضی صفبسط تحشیشی صوست میں جت 

طوس پش ثھیجتب ہے کے الئضىش کی مىظوسی امه امبن 
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یب عوامی مفبد کے لیئے وقصبوکبس ہوگی یب عوامی وظم 

ضلع کب و ضجط ثشقشاس سکھىے کے خالف ہوگی۔

ڈویزن کب مبجضٹشیٹ  مبجضٹشیٹ یب ضلع کے صت

 ''۔مطمعه ہے 

 

مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی نوٹ: آرڈیننس کو 

واقفیت کے لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں 

 کیب جب سکتب۔

 


