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 4891سندھ آبپبشی )تزمیم( آرڈیننس، 
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 (CONTENTS) فہزست

  (Preamble)تمہیذ

 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short Title and commencement 

 کی تشمیم ۳۳کی دفعہ ومبش  ۱۷۸۱مجشیہ  VII۔ عىذھ ایکٹ ومبش ۲

Amendment of Section 36 of Sindh Act VII of 1879 

 کی تشمیم  04کی دفعہ ومبش ۱۷۸۱مجشیہ  VIIعىذھ ایکٹ ومبش ۔ ۳

Amendment of Section 40 of Sindh Act VII of 1879 
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مجزیہ  XXVII سندھ آرڈیننس نمبز 

۴۸۹۱ 

SINDH ORDINANCE 

NO.XXVII OF 1984 

 4891سندھ آبپبشی )تزمیم( آرڈیننس، 

THE SINDH IRRIGATION 

(AMENDMENT) 

ORDINANCE, 1984 

 [4:90عتمبش  ۳۳]

میں مضیذ  ۱۷۸۱، ٓابپبشی ایکٹے عىذھ ، جظ عٓاسڈیىىظ

 جبئے گی۔ تشمیم کی

 :498وفبقی ششعی عذالت عىذھ آبپبشی ایکٹ،  جیغب کہ 

 ؛میں کچھ تشامیم کشوے کی ہذایت کی ہے

میں تشمیم کشوب  :498ٹ، جیغب کہ عىذھ ٓابپبشی ایک

 مقصود ہے;

 جظ کو اط طشح عے عمل میں الیب جبئے گب۔

کے اعالن اوس عبوسی  4:88جوالئی  5لہزا اط لئے 

کی تکمیل میں گوسوش عىذھ کے  حکم  4:94ٓائیه 

 بخوشی اط ٓاسڈیىىظ کو بىب کش وبفز فشمبتب ہے۔

، ٓاسڈیىىظکو عىذھ آبپبشی )تشمیم(  ٓاسڈیىىظ ( اط ۱۔ )۱

 کہب جبئے گب۔ ۱۱۷۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (Preamble)تمہیذ

 

 

 

 

 

 

مختصش عىوان اوس 

 ششوعبت

Short Title and 

commencement 

  

 

 

 VIIعىذھ ایکٹ ومبش 

کی دفعہ  ۱۷۸۱مجشیہ 

 کی تشمیم ۳۳ومبش 

Amendment of 

section 36 of 
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 (یہ فی الفوس وبفز ہوگب۔۲)

 

جظ کو اط کے بعذ بھی  ۱۷۸۱ایکٹ،  ٓابپبشیعىذھ ۔ ۲

میں، ٓاخش  63اط کی دفعہ  عىذھ ایکٹ ہی کہب جبئے گب، 

میں ٓاویوالے فل اعٹبپ کو کوله عے تبذیل کیب جبئے گب 

کب اضبفہ  ششطیہ بیبن اوس اط کے بعذ مىذسجہ ریل 

 -;ہوگب

کغی اپیل پش کوئی فیصلہ وہیں لیب جبئے گب، جب تک ”

 “دسخواعت گزاس کو عىے جبوے کو موقعہ وہ دیب جبئے۔

“ ببسي اوقبت”میں، ان الفبظ  04۔ اط ایکٹ کی دفعہ ۳

ببس عے  بیظببس عے کم وہ ہو اوس  پىذسي ”کی جگہ 

 لکھب جبئے گب۔“ صیبدي وہ ہو

 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

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

Sindh Act VII of 

1879 

 

 

 VIIعىذھ ایکٹ ومبش  

کی دفعہ  ۱۷۸۱مجشیہ 

 کی تشمیم  04ومبش

Amendment of 

section 40 of 

Sindh Act VII of 

1879 

 

 

 

 

 


