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  1991مجريى  I سنڌ آرڊيننس نمبر

SINDH ORDINANCE NO.I OF 1991 

 (واڌارو جو ايراضً ڪينال )روهڙي ڊرينيج ۽ ڪينال

 1991 آرڊيننس،

THE CANAL AND DRAINAGE (EXTENSION TO 

ROHRI CANAL AREA) ORDINANCE, 1991 

 (CONTENTS) فورست
  (Preamble)تمويد

  (Sections) دفعات

 . مختصر عنوان ۽ شروعات1

Short title and commencement 

 جً روهڙي ڪينال ايراضين تائين واڌارو  VIII جً ايڪٽ 1783. 2

Extension of Act VIII of 1873 to Rohri Canal areas 

 ٿيڻ جو الڳو نى VII جً سنڌ ايڪٽ  1781. 3

Sindh Act of 1879 not to apply 
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OF 1991 

 ڪينال )روهڙي ڊرينيج ۽ ڪينال

 1991 آرڊيننس، واڌارو( جو ايراضً

THE CANAL AND DRAINAGE 

(EXTENSION TO ROHRI CANAL 

AREA) ORDINANCE, 1991 

 ]1111جنوري  21[

۽ ڊرينج جً ڪينال  1783آرڊيننس جنون جً ذريعً 

ايڪٽ ۾ واڌارو ڪيو ويندو تى جيئن روهڙي ڪينال 

جً ڪجوى آبپاشً واري ايراضين تً الڳو ڪري 

 سگوجً.

جً  1783اهو ضروري ٿً پيو آهً تى جيئن تى 

ڪينال ۽ ڊرينج ايڪٽ ۾ واڌارو ڪيو ويندو تى جيئن 

ايراضين  روهڙي ڪينال جً ڪجوى آبپاشً وارين 

 تً ان کً الڳو ڪري  سگوجً؛

 هن کً هن طرح عمل ۾ آڻً سگوجً ٿو:

جيئن تى صوبائً اسيمبلً جو اجالس نى رهيو آهً ۽ 

سنڌ جو گورنر مطمئن آهً تى جيئن موجوده حالتن ۾ 

 هنگامً قدم کڻڻ ضروري ٿً پيو آهً؛

تنونڪري هاڻً، اسالمً جمووريى پاڪستان جً آئين 

( جً تحت مليل 1جً شق ) 127جً آرٽيڪل 

اختيارن کً استعمال ۾ آڻيندي گورنر سنڌ هيٺ ڄاڻايل 

 نافذ ڪرڻ فرمايو آهً:آرڊيننس جوڙي 

( هن آرڊيننس کً ڪينال ۽ ڊرينيج )روهڙي 1. )1

سڏيو  1111آرڊيننس،  ڪينال ايراضً جو واڌارو(

 ويندو.

کان  1111آڪٽوبر  23( هًُء فوري طور تً 2)

 الڳو هوندو.
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commencement 
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. جيئن تى هن آرڊيننس جً الڳو ٿيڻ سان ڪينال ۽ 2

روهڙي ڪينال جً ذريعً  1781ڊرينيج ايڪٽ، 

تعلقً ٽنڊو ڄام ضلعً سانگوڙ جً  آبپاشً هيٺ 

 الڳو ٿيندو.  تً ايراضً

 

 

 

سنڌ آبپاشً الڳو رهندو، آرڊيننس جيستائين هًُء . 3

جً اهڙين ايراضين تً الڳو ٿيندو،  1781ايڪت، 

 ٿئً ٿو. الڳو 1781جن تً ڪينال ۽ ڊرينيج ايڪٽ، 

 

 

 

 
 

 

مذڪوره ترجمو عام ماڻون  ايڪٽ جو  نوٽ:

جً واقفيت الِء آهً جيڪو ڪورٽ ۾ 

 استعمال نٿو ڪري سگوجً.

 جً ايڪٽ 1783

VIII   جً روهڙي

ڪينال ايراضين تائين 

 واڌارو

Extension of Act 

VIII of 1873 to 

Rohri Canal areas 

 
 

 جً سنڌ ايڪٽ  1781

VII جو الڳو نى ٿيڻ 

Sindh Act of 

1879 not to 

apply 

 

 

 


