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 ؿب اؿٹیٌڈعڈ پغ پببٌضی اوع آیوڈائیؼڈ ًوک کی صع ٓاهض، صع ٓاهض، فغوست.5
Ban on sale, import, sub-standard and import of
iodized salt
غیغ هعیبعی ٓایوڈائیؼڈ ًوک پغ پببٌضی اوع صع ٓاهض کغًب.6
Ban on sub-standard and import of iodized salt
ًوک کی هالوت پغ پببٌضی.7
Ban on salt adulteration
اًـپکٹغػ کی همغعی اوع اى کے کبم.8
Appointment of inspectors and their functions
جغهبًہ.9
Penalties
شٌوائی کب عضالتی فیظلہ
.11
Cognizance of offence
1

جغم پغ کبعوائی
.11
Trial of offences
لواعض بٌبًے کب استیبع
.12
Power to make rules
ضوبًت
.13
Indemnity

سندھ ایکٹ نمبز  XXXVIIمجزیہ۳۱۰۲
SINDH ACT NO. XXXVIIOF 2013

سندھ نمک کی السمی آیوڈائیشیشن ایکٹ،
۳۱۰۲
THE SINDH COMPULSARY
IODIZATION OF SALT ACT, 2013
] ۱اپغیل [۳۱۱۲ ،
ایکٹ ،جؾ کے طعیعے ؿٌضھ طوبے هیں ًوک کی
الػهی ٓایوڈائیؼیشي کی جبئے گی۔
جیـب کہ لوگوں هیں ٓایوڈیي کی کوی اوع اى ؿے
هٌـلک هعبهالت کے لئے ًوک کی الػهی ٓایوڈائیؼشیي
ضغوعی ہوگئی ہے؛
اؽ کو اؽ طغح بٌب کغ عول هیں الیب جبئیگب-:
 )1( .1اؽ ایکٹ کوؿٌضھ ًوک کی الػهی
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توہیض )(Preamble
هشتظغ عٌواى اوع
شغوعبت
Short title and
commencement
تعغیف

ٓایوڈائیؼیشي ایکٹ ۳۱۱۲ ،کہب جبئیگب۔
( )۳اؽ کو توبم ؿٌضھ تک توثیك کی جبئیگی۔
( )۲یہ فوعی ًبفظ العول ہوگب۔
 .2اؽ ایکٹ هیں جب تک کچھ هضووى اوع هفہوم
کی هتضبصًہ ہو ،تب تک:
” )aڈؿٹغی بیوٹغ“ جؾ هیں شبهل ہے وٍ لوگ
جو ٓایوڈائیؼڈ ًوک کب واپبع کغتے ہو یب اؽ
هیں ہول ؿیل پغ فغوست کغًے واال ہو یب
عیؼکی فغوست والے بھی شبهل ہو ؿکتے
ہیں؛
” )bکھبًے والے ًوک“ؿے هغاص اًـبى اوع
جبًوعں کے لئے اؿتعوبل ہوًے واال ًوک
اوع جؾ هیں شبهل ہے کھبًے واال ًوک؛
” )cدکوهت“ؿے هغاصؿٌضھ دکوهت؛
ٓ ” )dایوڈیي کی کوی اوع بیوبعی“ جؾ هیں
شبهل ہے ٓایوڈیي کی کوی کےًتیجے هیں ہوًے
والی بیوبعیوں کے کیویبئی عول اوع طبی
ًشبًیبں؛
” )eاًـپیکٹغ“ؿے هغاص ہے اؽ ایکٹ کے تذت
همغع کئے گئے اًـپیکٹغ؛
” )fلیبل لگبًب“ جؾ هیں شبهل ہے ٓایوڈائیؼڈ ًوک
کی پیکیج ،بیگ یب تھیلی پغ توبم لیبل اوع
صوؿغی تذغیغ ،شبیع شضٍ یب گغافک هعبهالت
اوع جؾ هیں شبهل ہوؿکتےہیں۔ًوک کی
هغکب ،تیبعی اوع هضٍ سبعج ہوًے والی
تبعیشیںً ،وک کی طفبئی والے ولت پوٹیشن
ٓایوڈیٹ کب همضاع اوع تیبع کغًے واال یوًٹ کب
پتب؛
” )gبٌبوت“ ؿے هغاص ہے کوئی ششض ،کوپٌی،
کبعپوعیشي یب صوؿغا کوئی اثبثہ جو کھبًے
والے ًوک کی فغاہوی واال تجبعت  ،تیبعی ،آیوڈائیؼڈ ًوک تیبع
کغًے اوع بغ ٓاهض
بھغائی اوع پیکٌگ هیں هظغوف ہو؛
کغًے
” )hغلظ بغاًڈ شضٍ“ؿے هغاص ہے ٓایوڈائیؼڈ ًوک
Definitions

Processing and
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import
جو صوؿغی عجـٹغڈ بغاًڈ کے طغػ پغگبہکوں of
کو صوکہ صیٌے کے اعاصے ؿے هشببہت iodized salt

عکھتے ہو یب اؽ کے پیچھے لیبل پغ واضخ
الفبظ ظبہغ ًہیں ہوتے ہو؛
” )iپیکیج ،بیگ اوع تھیلی“ جؾ هیں شبهل ہے
پولیتھي بیگ جو ٓایوڈائیؼڈ ًوک کی لیبلٌگ
اوع طسیغٍ کغًے کے لئے اؿتعوبل ہو؛
” )jادبطہ“ؿے هغاص ہے کوئی جگہ جہبں ًوک
دبطل کیب جبئے ،تیبع کیب جبئے ،عکھب جبئے
اوع ہول ؿیل پغ فغوست کغًے واال گبہک کو
فغاہن کیب جبئے؛
ً” )kوک کے عبلوی هعیبع کے هطببك
ٓایوڈائیؼیشي“ؿے هغاص ہے توبم سوعاک هیں
کبم ٓاًے والے گغیڈ آیوڈائیؼڈ ًوک بعض هیں وٍ
تیبع کیب جبئے ،هٌتمل کیئے جبئے یب اًـبًوں
اوع جبًوعں کے اؿتعوبل کے لئے صع ٓاهض کیئے
جبئے۔
ٓ .3ایوڈائیؼڈ ًوک بٌبًے والے ،تیبع کغًے والے اوع
صع ٓاهض کغًے والے:
ٓایوڈائیؼڈ ًوک تیبع کغًے هیں شبهل
( )i
ہوًگے ،کن اػ کن تیؾ دظے فی هلیي
( )30 ppmیب جو همضاع ٓایوڈیي کب تجویؼ
کیب جبئے؛
ًوک کی تیبعی والے یوًٹؾ هیں طاتی
()ii
طذت ،هؼصوعں کے تذفع کے اہتوبم اوع
هعیبع کی ضوبًت کی پوئواعی کغے گب؛
یمیي صہبًی کغاًے پغ ٓایوڈائیؼڈ ًوک تیبع کیب
()iii
یب ببہغ ؿے صع ٓاهض کیب جبئے جو پبکـتبى
اتھبعٹی
کٌٹغول
کوالٹی
اؿٹیٌڈعڈ
) (PSQCAاوع کوڈیکؾ ایلیوٌٹغیؾ
کویشي کے طغف ؿے لبئن کئے گئے
کھبًے پیٌے کی هعیبع والے کوڈ هطببك
ہوگب؛
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آیوڈائیؼڈ ًوک کی
تیبعی اوع طسیغٍ
کے لئے
اًضوػی
الئـٌؾ
License
for
processing and
storage
of
iodized salt
فغوست ،صع ٓاهض ،ؿب
اؿٹیٌڈعڈ پغ پببٌضی

یمیٌی بٌبًب کہ لیب گیب بہتغیي آیوڈائیؼڈ ہےاوع
()iv
پیکیج ،بیگ اوع تھیلی جؾ هیں ٓایوڈائیؼڈ
ًوک سبص طوع لیبل ہوً ،وک کی
اؿٹغکچغ ،تیبعی اوع ایکـپبئغی کی تبعیز،
ًغر اوع تیبع کغًے والے یوًٹؾ کب پتب ہو؛
پغ ٓایوڈائیؼڈ ًوک جو
یمیٌی بٌبًب
( )v
ایکـپبئغی والی تبعیز تک پہٌچ چکب ہو وٍ
فغوست ،هبعکیٹ هیں عکھب یب ببًٹب ًہیں
جبئیگب؛
یمیٌی بٌبًب کہ صع ٓاهض کئے گئے ٓایوڈائیؼڈ
()vi
ًوک لبئن کئے گئے اوع دکوهت کے
طغف ؿے تجویؼ کئے گئے لوهی کھبًے
پیٌے کے هعیبع پغ پوعا اتغتب ہے؛ اوع
( )viiیمیٌی بٌبًب کہ صع ٓاهض کئے گئے آیوڈائیؼڈ
ًوک بہتغ طغیمے ؿے پیک کئے گئے،
لیبل لگبًب اوع پیکیجؼ پغ تیبعی کغًب اوع
هضٍ سبعج والی تبعیز ہے؛
(ً )2وک تیبع کغًے ،ببًٹٌے والے ڈیلغػ،
بغ ٓاهض کغًے والے ًوک کے ًووًے
اًـپکٹغػ کی ٓایوڈیي ًووًے تجؼیے بعض
اًـپکٹغ کو لیببعٹغی هیں ٓایوڈیي کب همضاع
طئی کغًے کے لئے هہیب کغیٌگے ،ٹیـٹ
کے لئے هہیب کغ ًے ؿے اًکبع ًہیں کغتے
تھے۔
 )1( .4کوئی بھی ششض ٓایوڈائیؼڈ ًوک تیبع،
بغ ٓاهض ،طسیغٍ یب ًہیں ببًٹے گب تب تک جب اى کی
دکوهت کے طغف ؿےایـے کبعوببع کے لئے الئـٌؾ
ًہیں صیب جبئیگب۔
( )2دکوهت کے طغف ؿے جبعی کئے گئے
الئـٌؾ ؿبلیبًہ ایـی فیؾ ؿے ًیب کیب جبئیگب،جیـے بیبى
کیب گیب ہو۔
 )1( .5کوئی بھی ششض طبعفیي کواى ٓایوڈائیؼڈ ًوک
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اوع آیوڈائیؼڈ ًوک کی
صعآهض
Ban on sale,
import,
substandard
and
import
of
iodized salt

غیغ هعیبعی آیوڈائیؼڈ
ًوک پغ پببٌضی اوع
صعآهض کغًب
Ban on substandard
and
import
of
iodized salt
ًوک کی هالوت پغ
پببٌضی
Ban on salt
adulteration

ًہ فغوست کغیگب اوع صیگغ توبم عوام کے کھبًے پیٌے
والے جگہ پغ جہبں ًوک اؿتعوبل ہوتب ہو۔
( )2کوئی بھی ششض اى آیوڈائیؼڈ شضٍ ًوک صع ٓاهض
ًہیں کغیگب۔
( )3کوئی بھی ششض کوئی ٓایوڈائیؼڈ ًوک تیبع،
طسیغٍ ،فغوست یب فغوست کی ٓافغ یب صع ٓاهض ًہیں کغیگب،
جو هعیبع  ،پیکیجٌگ ،بٌبوت یب دکوهت کے طغف ؿے
تجویؼ شضٍ ٓایوڈیي کی ؿطخ کی شغائظ ؿے کن هعیبع
واال ہو۔
( )4کوئی بھی ششض فغوست ،بڑھبًے یب کوئی
ؿبهبى یب ًوک هیں ًہیں هالئے گب ،جؾ ؿے ًوک کی
طبی اوع کیویبئی اؿٹغکچغ تبضیل ہو جبئے یب اؽ کے
وػى اوع همضاع هیں فغق ٓا جبئے،جو اًـبى اوع جبًوع
کی طذت کے لئے ًمظبًضٍ ہو۔
 .6کوئی بھی ششض ٓایوڈائیؼڈ ًوک تیبع کغًے ،طسیغٍ
کغًے ،فغوست کغًے یب فغوست کغًے کی ٓافغ کغًے
یب صع ٓاهضکغًے کےالئك ًہیں ہوگب ،جؾ کی غلظ بغاًڈ
لگی ہوئی ہو یب غلظ لیبل لگبیب جبئے یب جؾ هیں وٍ
ًوعیت یب هعیبع ًہیں ہو ،جو ہوًب چبہئے۔
 )1( .7کوئی بھی آئیوڈائیؼڈ ًوک تیبع کغًے ،ببًٹٌے
والے یب عیٹیلغ طبعفیي کو آیوڈائیؼڈ ًوک کی هعیبع اوع
همضاع کے هتعلك کوئی بھی جھوٹی واعًٹ ًہیں صیٌگے۔
( )2کوئی بھی ششض ٓائیوڈائیؼڈ ًوک ہواصاع اوع
ؿوعج کی عوشٌی هیں طسیغٍ یب جوع ًہیں کغیگب۔

اًـپکٹغػ کی همغعی
اوع اى کے کبم
Appointment of
inspectors and
their functions

جغهبًہ
Penalties
کب

عضالتی

شٌوائی
فیظلہ
Cognizance of
offence
جغم پغ کبعوائی
Trial of offences

 )1( .8دکوهت اًـپکٹغ اوع ایـب صوؿغا عولہ همظض
دبطل کغًے کے لئے همغع کغ ؿکتی ہے ،جیـے بیبى
کیب گیب ہو؛
( )2اًـپیکٹغػ کے استیبع اوع کبم اؽ طغح ہوًگے:
ٓ .iائیوڈائیؼڈ ًوک تیبع کغًے والے یوًٹؾ ،
ادبطے ،اؿٹوعػ ،ہوٹل ،عیـٹوعًٹؾ اوع صیگغ
جوع کغًے والے جگہوں کی جبًچ پڑتبل جہبں
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لواعض بٌبًے کب استیبع
Power to make
rules
 .15ضوبًت
Indemnity

ًوک تیبع کیب گیب ہو ،پیک کیب ،لیبل لگبیب ،طسیغٍ
کیب ،فغوست کیب اوع هذفوظ کیب گیب ہو اوع
ٓایوڈیي اؿپبٹ ٹیـٹ کے لئے ًوک کے ؿیوپل
جوع کیب جب عہے ہو ،ایـے ؿیوپلؼ هیں ٓایوڈیي
کےهمضاع کو طئی کغًے کے لئے الضام اٹھبیب
جبئے گب؛ اوع
ً .iiوک کب ایـب همضاع جؾ هیں ٓایوڈیي کب همضاع ًہ ہو
یب کن هعیبع کی پکیٌگ ہو یب جؾ هیں هالوت کب
شبہ ہو اوع اؽ کو اپٌی تذویل هیں لے گب اوع
همبهی اتھبعٹی کو دوالے کغیگب یب تظضیك ہوًے
کے بعض اى کو ضبیع کغیگب؛
 .9کوئی ششض جو اؽ ایکٹ کی گٌجبئشوں کی سالف
وعػی کغتب ہے ،اؽ کو هٌضعجہ طیل ؿے کـی ایک یب
توبم جغهبًوں کب ؿبهٌب کغے پڑیگب:
 .iهٌـلک ششض کو الئـٌؾ صیٌے والی اتھبعٹی
کے طغف ؿے جبعی کئے گئے الئـٌؾ عص یب
هعطل کیب جبئے گب؛
 .iiاتھبعٹی کے طغف ؿے کـی بھی ولت الئـٌؾ
کو صوببعٍ ًیب کغًے ؿے اًکبع کغ ؿکتب ہے؛
 .iiiالئـٌؾ ،تیبع کغًےواال ،ببًٹٌے واال ہول ؿیلغ
اوع عیٹیلغ کو جغهبًے کی ؿؼا صی جبئیگی ،جو
ایک ؿو ہؼاع عوپے تک بڑھ ؿکتی ہے ،جو جغم
کی ًوعیت کی هٌبؿبت ؿے ہوگب؛
 .ivجغم صہغاًے یب صوؿغوں کی سالف وعػی کغًے
کے لئے اکـبًب یب کشیضگی والی طوعتذبل پیضا
کغًےپغ جغهبًے کی ؿؼا صی جبئیگی ،جو پچبؽ
ہؼاع عوپے تک بڑھ ؿکتی ہے؛
 .vکـی جغم ثببت ہوًے پغ هئجـٹغیٹ ضبظ شضٍ
ًوک یب ادبطے هیں کیب گیب طسیغٍ صع ٓاهض شضٍ ًوک
کو ضبظ کغًے یب ًیکبل کغًے کب دکن صے ؿکتب
ہے۔
 .11کـی بھی عضالت کو اؽ ایکٹ کے تذت کـی جغم
پغ دکوهت کے طغف ؿے بباستیبع بٌبئے گئے عولضاع
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کے طغف ؿے تذغیغ ی عپوعٹ کے عالوٍ کبعوائی
کے لئے استیبع ًہیں ہوًگے۔
 .11اؽ ایکٹ کے تذت کئے گئے جغهبًے فغؿٹ
کالؽ هئجـٹغیٹ کی جبًب ؿے شٌوائی کے الئك
ہوًگے۔
 .12دکوهت اؽ ایکٹ کے همبطض دبطل کغًے کے
لئے لواعض بٌب ؿکتی ہے۔
 .14اؽ ایکٹ کے تذت اچھی ًیت ؿے کئے گئے
کـی کبم یب کچھ کغًے کے اعاصے پغ کـی
ششض کے سالف کوئی بھی همضهہ ،کیؾ یب
صوؿغی لبًوًی کبعوائی ًہیں کی جبئیگی۔

نوٹ :ایکٹ کب مذکورہ تزجمہ عبم افزاد کی واقفیت
کے لیئے ہے جو کورٹ میں استعمبل نہیں کیب جب
سکتب۔
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