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f نمبز  آرڈیننسسندھI  ۱۹۹۱مجزیہ 

SINDH ORDINANCE NO.I OF 1991 
 ،آرڈیننس اضبفہ( کب ایزاضی کینبل )روہڑی ڈرینیج اور کینبل

۱۹۹۱ 

THE CANAL AND DRAINAGE (EXTENSION TO 

ROHRI CANAL AREA) ORDINANCE, 1991 

 (CONTENTS) فہزست
  (Preamble)تمہیذ

  (Sections) دفعبت
 ۔ مختصش عىوان اوس ششوعبت۱

Short title and commencement 
 تک اضبفہسوہڑی کیىبل ایشاضیوں کے  VIIIکے ایکٹ  ۱۷۸۳۔ ۲

Extension of Act VIII of 1873 to Rohri Canal areas 
 ہووب کب  وبفز  وہ  VIIسىذھ ایکٹ  کے  ۱۷۸۱۔ ۳

Sindh Act of 1879 not to apply 
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 ۱۹۹۱ ،ٓارڈیننس

THE CANAL AND DRAINAGE 

(EXTENSION TO ROHRI CANAL 

AREA) ORDINANCE, 1991 

 ]۱۱۱۱جىوسی  ۲۱[
کے کیىبل اوس  ۱۷۸۳جس کی توسط سے  ٓاسڈیىىس

تب کہ سوہڑی   ڈسیىیج ایکٹ میں اضبفہ کیب جبئے گب

کیىبل کی کچھ آثپبشی والی ایشاضیوں پش وبفز کیب جب 

 سکے۔

کے کیىبل  ۱۷۸۳جیسب کے یہ ضشوسی ہوگیب ہے کہ 

تب کہ  اضبفہ کیب  جبئے گب اوس ڈسیىیج ایکٹ میں 

 اسے  سوہڑی کیىبل کی کچھ آثپبشی والی ایشاضیوں پش

 وبفز کیب جب سکے؛

 اس کو اس طشح عمل میں الیب جبئے گب:

اوس جیسب کہ صوثبئی اسمجلی کب اجالس وہیں چل سہب 

ہے اوس سىذھ کب گوسوش مطمئه  ہے کہ موجودي حبالت 

 میں ہىگبمی اقذام اٹھبوب ضشوسی ہوگیب ہے؛

المی جمہوسیہ پبکستبن کے عجوسی اة، اس لیئے، اس

( کے تحت ملے ۱کی شق ) ۱۲۷آئیه کے آسٹیکل 

ہوئے اختیبسات کو استعمبل میں التے ہوئے، سىذھ کے 

گوسوش وے مىذسجہ ریل آسڈیىىس ثىب کش وبفز کشوب فشمبیب 

 ہے:

کو کیىبل اوس ڈسیىیج )سوہڑی  ٓاسڈیىىس ( اس ۱۔ )۱

کہب جبئے  ۱۱۱۱، ٓاسڈیىىسکیىبل ایشاضی کب اضبفہ( 

 گب۔

 سے وبفز ہوگب۔ ۱۱۱۱اکتوثش  ۲۳(یہ فی الفوس اوس ۲)

 

کیىبل اوس وبفز ہووے سے  ٓاسڈیىىس کے ۔جیسب کہ اس ۲

سوہڑی کیىبل کے رسیعے تعلقہ  ۱۷۸۳ڈسیىیج ایکٹ، 

ٹىڈي آدم ضلعہ سبوگھڑ کی صیش آثپبشی ایشاضی پش وبفز 

 ہوگب۔

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تمہیذ
 

 

 

 

 
 

 

 
 

مختصش عىوان اوس  

 ششوعبت

Short title and 

commencement 
 

 VIIIکے ایکٹ  ۱۷۸۳

سوہڑی کیىبل کے 

 ایشاضیوں تک اضبفہ

Extension of Act 

VIII of 1873 to 

Rohri Canal areas 
 

کے  سىذھ ایکٹ  ۱۷۸۱

VII کب  وبفز  وہ  ہووب 

Sindh Act of 

1879 not to 
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سىذھ آثپبشی جت تک یہ ٓاسڈیىىس وبفز العمل ہوگب،  ۔ ۳

ایسی ایشاضیوں پش وبفز ہوگب، جه پش  ۱۷۸۱ایکٹ، 

 وبفز ہوتب ہے۔ ۱۷۸۳کیىبل اوس ڈسیىیج ایکٹ، 

 

 

 

 
 

 

نوٹ: ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے 

 لیئے ہے، جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب

apply 
 

 
 

 

 


