
 
1 

 2012 ىجريَ  VII سٍڌ ايڪٽ ٌيبر

SINDH ACT NO.VII OF 2012 

 3122 ايڪٽۿ )ترىيو( ايريگيشً سٍڌ

THE SINDH IRRIGATION (AMENDMENT) 

ACT, 3122 

 (CONTENTS) فِرست
  (Preamble)تيِيد

  (Sections)دفعات 

 ىختطر عٍّان ۽ شروعات .2

Short title and commencement 

  جّ شاىم ٿيڻ C-62 ۾ ٌئيً دفعَ  2781 ىجريَ  VII سٍڌ ايڪٽ ٌيبر  .3

Insertion of new section 62-C in Sind Act No. VII of 1879 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 2012 ىجريَ  VII سٍڌ ايڪٽ ٌيبر

SINDH ACT NO.VII OF 2012 

 3122 ايڪٽۿ )ترىيو( ايريگيشً سٍڌ

THE SINDH IRRIGATION 

(AMENDMENT) ACT, 3122 

 [ 3123ىارچ  31] 

۾  2781ايڪٽ جًٍِ جي ذريعي سٍڌ ايريگيشً ايڪٽۿ 

 ترىيو ڪئي ويٍدي.

۾  ُيٺيً ڄاڻايم  2781جيئً تَ سٍڌ ايريگيشً ايڪٽۿ 

 ؛طريلي سان ترىيو ڪرڻ ىلطّد آُي

 ؛جًٍِ کي ًُ طرح جّڙي ٌافذ ڪيّ ويٍدو

ايڪٽ کي سٍڌ ايريگيشً )ترىيو( ايڪٽۿ  ًُ( 2)  .2

 سڏيّ ويٍدو. 3122

 ُيُء في انفّر ٌافذ ٿيٍدو  (3)

کاٌپِّء B-62 جي دفعَ 2781سٍڌ ايريگيشً ايڪٽۿ . 3

 :ُيٺيً ٌئيً دفعَ جّ اضافّ ڪيّ ويٍدو

”62-C( .2 ) جي حق ۾ ڪًٍِ ڪًٍِ شخص

ىهيم يا ڪًٍِ عدانتي فيطهي يا حڪو سان اٿارٽيَء پاران 

سيالبي ۽ برساتي پاڻي جي  جي باوجّد يا نيز گراٌٽ

ٌڪاسي جي الِء ىخطّص كدرتي يا ىطٍّعي ٌانً واري 

سيّري زىيً حڪّىت جي حّاني تطّر ڪئي ويٍدي 

خاص ڪري اٌِيَء ىلطد جي الِء استعيال ڪيّ جًٍِ کي 

 ويٍدو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (Preamble)تيِيد

 

 

 ىختطر عٍّان ۽ شروعات

Short title and 

commencement 

 

 VII سٍڌ ايڪٽ ٌيبر 

 ۾ ٌئيً دفعَ  2781 ىجريَ 

62-C جّ شاىم ٿيڻ  

Insertion of new 

section 62-C in Sind 

Act No. VII of 1879 
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جًٍِ جّ ذڪر ذيهي دفعَ سرڪاري زىيً  اُڙي (3)

ًُ پاڻ وٽ رکٍدو ۽  ( ۾ ڪيّ ويّ آُيۿ اُا ڪّ شخص2)

ايڪٽ جي ٌفاذ کاٌپِّء ستً ڏيًٍِ جي اٌدر اُا زىيً خاني 

 ڪٍدو.

جي تحت زىيً خاني ٌَ ڪرڻ جي  3ذيهي دفعَ ( 4)

سزا ۽ جرىاٌي جّ حلدار ٌُّدو سزا  ضّرت ۾ ڄاڻايم شخص

سانً تائيً وڌائي سگِي ٿي ۽ ان تي جرىاٌّ  21جي ىدت ۾ 

 ىهيً تائيً وڌائي سگِجي ٿّ. 21بَ نڳايّ ويٍدوۿ جًٍِ کي 

وڌيڪ ُيُء تَ ًُ ذيهي شق جي ىطابق ڪيم ڏوَُ 

 ٌاكابم ضياٌت.

 

 

ىذڪّره ترجيّ عام ىاڻًِ جي واكفيت  ايڪٽ جّ  -ٌّٽ:

 الِء آُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ استعيال ٌٿّ ڪري سگِجي.

 


