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 1991نجريً  Iسيڌ ايڪٽ ىهبر 

SINDH ACT NO.I OF 1991 

 جَ ايراضي ڪئيال )روٌڙي ڊريييج ۽ ڪئيال

 1991 ايڪٽۿ واڌارو(

THE CANAL AND DRAINAGE 

(EXTENSION TO ROHRI CANAL 

AREA) ACT, 1991 

 ]1991اپريل  2[

ڊريييج ايڪٽ واري ڪئيال ۽  1783ايڪٽ جيٍو ذريعي 

۾ ترنيم ڪئي وييدي تً جيئو روٌڙي ڪئيال جي ڪجًٍ 

 آبپاشي واريو ايراضيو سان الڳَ ڪري سگٍجي.

واري ڪئيال ۽  1783اٌَ ضروري ٿي پيَ آٌي تً جيئو تً 

ڊريييج ايڪٽ ۾ ترنيم ڪئي وڃي تً جيئو روٌڙي 

ڪئيال جي ڪجًٍ آبپاشي واريو ايراضيو سان الڳَ ڪري 

 سگٍجي؛

 يت عهل ۾ آىدو وييدو:ان کي ٌو ر

ڪئيال ۽ ڊريييج )روٌڙي کي ( ٌو ايڪٽ 1) .1

سڏيَ  1991ڪئيال ايراضي جَ اضافَ( ايڪٽۿ 

 وييدو.

 .الڳَ ٿييدوکان  1991آڪٽَبر  23۽ ( ٌي فَري طَر 2) 

ۿ ڪئيال ۽ ڊريييج الڳَ ٿيڻ سانجيئو تً ٌو ايڪٽ جي . 2

روٌڙي ڪئيال ذريعي تعلقي ٽيڊو آدام  1783ايڪٽۿ 

 ساىگٍڙ جي آبپاشي ٌيٺ ايراضي تي الڳَ ٿييدو.ضلعي 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  (Preamble)تهٍيد

 

 

 

 

نختصر عيَان ۽ 

 شروعات

Short title and 

commencement 

جي ايڪٽ  1783

VIII  کي روٌڙي

ڪئيال ايراضيو 



 
3 

 

 

 

 

 

.تيٍو ڪري ٌو آرڊيييس جي الڳَ ٿيڻ سان سيڌ آبپاشي 3

اٌڙيو ايراضيو تي الڳَ ٿييدوۿ جو تي  1789ايڪٽۿ 

 الڳَ ٿئي ٿَ. 1783ڪئيال ۽ ڊريييج ايڪٽۿ 

 

. ڪئيال ۽ ڊريييج )روٌڙي ڪئيال ايراضي جَ اضافَ( 4

 ڪيَ وڃي ٿَ.کي نيسَخ  1991آرڊيييسۿ 

 

نذڪَره ترجهَ عام ناڻٍو جي واقفيت الِء  جَ  ايڪٽ ىَٽ:

 آٌي جيڪَ ڪَرٽ ۾ استعهال ىٿَ ڪري سگٍجي.

 تائيو وڌائڻ

Extension of Act 

VIII of 1873 to 

Rohri Canal 

areas 

جَ سيڌ ايڪٽ  1789

VII َالڳَ ىاٌي ٿيڻ 

Sindh Act of 

1879 not to apply 

 نيسَخي

Repeal 

 


