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THE SINDH IRRIGATION 

(AMENDMENT) 
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 ]۲۸۹۱اگست  ۱۲[

میں تشمیم  9781ٓاسڈیىىظ جظ عے عىذھ ٓاثپبشی ایکٹ، 

 کی جبئے گی۔

، 9781ٓاسڈیىىظ جظ کے رسیعے عىذھ ٓاثپبشی ایکٹ، 

جظ کو اط طشح عے عمل  میں تشمیم کشوب مقصود ہے۔

 میں الیب جبئے گب۔

کے اعالن اوس عجوسی  9188جوالئی  5لہزا اط لئے 

کے حکم کی تکمیل میں گوسوش عىذھ ثخوشی  9179ٓائیه 

 اط ٓاسڈیىىظ کو ثىب کش وبفز فشمبتب ہے۔

( اط ٓاسڈیىىظ کو عىذھ ٓاثپبشی  )تشمیم( 9) .9

 ۔کہب جبئے گب 9171ٓاسڈیىىظ، 

 9171العمل ہوگب اط کو اپشیل، ( یہ فوسی وبفز 2)

 کے پہلے دن عے عبئذ کب عمجھب جبئے گب۔

کے ثعذ  95میں دفعہ  9781. عىذھ ٓاثپبشی ایکٹ، 2

 ۔کیب جبئے گبمىذسجہ ریل وئی دفعہ کب اضبفہ 
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” (1)15-Aسیٹ  یىیجحکومت ایغی صمیه پش ڈس

ضبثطہ  اوس تھوس پش  میع الگو کش عکتی ہے، جو

ثىبوے والے سکھىے اوس صمیه کو ٓاثبدی  کے قبثل  

میں واقع ہے اوس جظ کو کی حذود پشاجیکٹ 

عہولیبت ٹیوة ویلض یب وکبعی کے رسیعے  یىیجڈس

 مہیب کی گئی ہے۔

ان عہولیبت  مہیب کی گئی حکومت کی جبوت عے

کے ثعذ پہلی جبسی ہووے  کے متعلق ووٹی فکیشه 

سیٹ الگو وہیں کیب دو عیضول فصلوں پش کوئی 

 جبئے گب۔

( حکومت اط دفعہ کے تحت طے کئے گئے 2)

قواعذ کے مطبثق ادا شذي سقم، لیىڈ سویىیو کے 

 ثقبیبجبت کے طوس پش وصول کشیگی۔

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت ٓارڈیننس  نوٹ: 

کے لیئے ہے، جسے کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب 

 سکتب۔

1879 
وکبعی آة سیٹ کی  

 وصولی

Levy of drainage 

rate 

 

 


