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MEDICAL EQUIPMENT AND 

DRUGS ACT, 1974 

 [4991 نومبر 9] 

جنون ذريعً سنڌ سرڪار جً دوائن ۽ طبً  ،ايڪٽ

طور تً کپائڻ ۽ ذخيري ڪرڻ تً آالت کً غير قانونً 

 سزا ڏنً ويندي.

سنڌ يو وڃً تى جيئن ڙتقاضا آهً تى هڪ ايڪٽ جو

تً سرڪار جً دوائن ۽ طبً آالت کً غيرقانونً طور 

 کپائڻ ۽ ذخيري ڪرڻ تً سزا ڏئً سگوجً.

  :وڃً ان ڪري هن ريت ايڪٽ جوڙيو پيو 

 غيرقانونً جً آالت طبً ( هن ايڪٽ ک1ً) .1

 1974 ،ڪٽاي ڌسن وارو اندوزي ذخيره۽  فروخت

 چيو ويندو. 

 ( اهو سموري سنڌ صوبً ۾ الڳو ٿيندو. 2)

 ( اهو هڪدم الڳو ٿيندو.3)

تقاضا خالف نى  هن ايڪٽ جً تناظر جً .  جيڪڏهن2

 ًٰ آهً تى هن هيٺ ڏنل اظوار، لفظن ۽ اصطالحن جً معن

 ٿيندي:

(a” )جو مطلب آهً جيڪو هن ايڪٽ “ بااختيار

 جً قاعدن مطابق بااختيار بڻايو وڃً؛

(b) ”جو مطلب آهً، جنون جً وضاحت “ دوا

جً  (1941مجريى  XXIIIايڪٽ ) 1941ڊرگ ايڪٽ، 

 ۾ ڄاڻائً وئً آهً.  (bجً شق ) 2دفعى 

(c) ”جو مطلب آهً اهً اوزار جيڪً “ آالت

 َء مقصد خاطر هجن.طبً يا جراحً

(d) ”جو مطلب آهً سنڌ سرڪار.“ گورنمينٽ 

(e) ”ًجو مطلب آهً ڄاڻايل “ سرڪاري نشان

 نشانً.

(f” )هن ايڪٽ جً  جيڪوجو طلب آهً “ ڄاڻايل
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 قاعدن ۾ تجويز ڪيل هجً.

. جيڪو بى ڪنون اختيار اجازت کانسواِء سرڪاري 3

وڪرو ڪندو، ورهائيندو، نشان واريون دوائون يا آالت 

گڏ ڪندو يا ان جً نمائش ڪندو تى هن کً سزا ڏنً 

ويندي، جنون جو مدو ٽن سالن تائين وڌائً سگوجً ٿو يا 

ڏنڊ سميت جيڪو ڏهن هزارن تائين جو ڪري سگوجً 

 يل.ٿو، يا ٻئً گڏيل ڏنڊ ۽ ج

. ڪو بى ماڻوو جيڪو ڪنون اختيار کانسواِء 4

سرڪاري نشان لڳل دوائون يا طبً اوزار نيڪال 

ڪندو، يا نيڪال ڪرڻ ۾ مدد ڏيندو تى هن کً جيل جً 

سزا ڏنً ويندي، جيڪا ٽن سالن جً مدي تائين وڌائً 

سگوجً ٿً، يا ان تً ان سان گڏ ڏنڊ بى وجوً سگوجً 

ائً سگوجً ٿو. يا وڌٿو، جيڪو ڏهى هزار روپين تائين 

 کيس جيل ۽ ڏنڊ جً گڏيل سزا ڏئً سگوجً ٿً.

جو مقدمو اهو فرسٽ . هن ايڪٽ هيٺ ڪنون بى ڏوهى 5

ڪالس ماجسٽريٽ هالئيندو، جنون کً انوًَء مقصد الِء 

سرڪار اختيار ڏنو هوندو ۽ جيڪو ڪوڊ آف ڪرمنل 

( جً مطابق 1898مجريى  V)ايڪٽ  1898پروسيجر 

 هوندو.

هن جيڪً ري دوا ۽ اوازار نشان وا.  سرڪاري 6

ڪيا ويندا، اهً حڪومت جً حوالً  ايڪٽ هيٺ ضبط

 ٿيندا.

. هن ايڪٽ جً مقصدن کً حاصل ڪرڻ الِء 7

  حڪومت قاعدا جوڙي سگوً ٿً.
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ايڪٽ جو مذڪوره ترجمو عام ماڻون جً واقفيت الِء آهً،  نوٽ:

 جنون کً ڪورٽ ۾ استعمال نٿو ڪري سگوجً.


