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THE SINDH CRIMINAL 

PROSECUTION SERVICE 

(CONSTITUTION, 

FUNCTIONS AND POWERS) 

(AMENDMENT) ACT, 2011 
 [۲۱۰۲جٌوسی  ۲] 

پشاسکیوشي  کشیوٌل ایکٹ جس کے رسیعے سٌذھ 
هیں  2229( ایکٹ، بٌبوٹ، کبم اوس اختیبسات)سشوس 

 ؛تشهین کی جبئے گی
بٌبوٹ، کبم جیسب کہ سٌذھ کشیوٌل پشاسکیوشي سشوس )

هیں هٌذسجہ ریل طشیقے  2229، ( ایکٹاوس اختیبسات

 سے تشهین کشًب هقصود ہے۔
 ؛ بٌب کش ًبفز کیب جبئے گب جس کو اس طشح سے  

اس ایکٹ کو سٌذھ کشیوٌل پشاسکیوشي ( 1)  .1
سشوس )بٌبوٹ، کبم اوس اختیبسات( )تشهین(، 

 کہب جبئے گب۔ 2211ایکٹ 

 یہ فی الفوس ًبفز ہوگب۔  (2)
پشاسکیوشي سشوس )بٌبوٹ، کبم سٌذھ کشیوٌل . 2

 :هیں 2229اوساختیبسات( )تشهین(، ایکٹ، 
 (i)  کے لئے هٌذسجہ ریل هتببدل ہوگب۔5دفعہ ، 

( هبسوائے اس کے کہ کسی بھی عذالت 1)”

بشوول سپشین کوسٹ، ہبئی کوسٹ کے کسی بھی حکن 
کے، حکوهت اس ایکٹ کے هقبصذ کے حصول کے 

 لئے پشاسکیوشي سشوس خصوصی ًگشاًی کشے گی۔
( پشاسکیوشي سشوس کب اًتظبم حکوهت 2)

 ہبتھ جبئے گب۔کے

 پشاسکیوٹش جٌشل، پبلک پشاسکیوٹش، ایڈیشٌل ( 3)
پشاسکیوٹش جٌشل، ڈپٹی پشاسکیوٹش جٌشل، اسسٹٌٹ 

پشاسکیوٹش جٌشل، ڈسٹشکٹ پبلک پشاسکیوٹش، ڈپٹی 
ڈسٹشکٹ  پبلک پشاسکیوٹش اوس اسسٹٌٹ پبلک 

پشاسکیوٹش اپٌے فشائض حکوهت کے تحت ًظبم اوس 

 اًتظبم کے تحت سشاًجبم دیں گے۔
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(ii)  هیں 6دفعہ- 

(i) ( کے لئے هٌذسجہ ریل 1ریلی دفعہ ،)
 -هتببدل ہوگب:

کشدٍ ششائط حکوهت اپٌے طشف سے هتعیي ( 1)”
و ضوابط کے تحت پشاسکیوٹش جٌشل، کے عہذے 

 “کب تقشس کشے گی۔

(ii) ( کے لئے هٌذسجہ ریل هتببدل 3ریلی دفعہ )
 ہوگب۔

( پشاسکیوٹش جٌشل اپٌب عہذٍ  غیش توسیع بٌیبد 3” )
 .“ذت کے لئے سکھ سکے پش تیي سبل کی ه

(iii)  7دفعہ ( هیں، شقa)   کے لئے هٌذسجہ

 ہوگب۔ هتببدل ریل 
( ”a ہبئی کوسٹ کے جج هقشس ہوًے کے الئق )

ہے یب  تھب، یب دس بشس سے کن عشصے یب عشصہ 
 تک ہبئی کوسٹ کب وکیل سہب ہو۔

 

 
(iv)  کو هٹب دیب جبئے گب۔ 18دفعہ 

 

کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت کے  ایکٹ نوٹ: 

 ۔لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب

Amendment in 

section 7 of Sindh 

Act No. IX of 2010 

 
 IXسٌذھ ایکٹ ًوبش 

 18دفعہ  2212هجشیہ 

 کو حزف کشًب

Omission of section 

18 of Sindh Act No. 

IX of 2010 

 


