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 1974 مجسیہ XIVسندھ ایکٹ نمبس

SINDH ACT NO.XIV OF 1974 

اآلت اوز ادویبت کی غیس قبنونی  طبی

وخت اوز ذخیسہ اندوشی سندھ ایکٹ، فس  

۴۷۹۱ 
THE SINDH UNLAWFUL SALE 

AND STOCKING FOR SALE OF 

MEDICAL EQUIPMENT AND 

DRUGS ACT, 1974 
 [۴۷۹۱نومبس  ۷] 

ایکٹ جظ کے رسیعے عىذھ حکومت کی ادویبت اوس 

ٓاالت کو غیش لبوووی طوس پش فشوخت اوس رخیشي  طبی

 اوذوصی کشوے پش عضا دی جبئے گی۔
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 بیب جبئے تبکہ عىذھ حکومتتمبضب ہے کہ ایک ایکٹ بى

ٓاالت کی غیش لبوووی طوس پش خشیذ و  طبیادویبت اوس  کی

 کشوے پش عضا  دی جب عکے۔فشوخت اوس رخیشي 

 گب؛اط ایکٹ کو اط طشح عے عمل میں الیب جبئے 

ٓاالت  کی غیش  طبی( اط ایکٹ کو ادویبت اوس ۱۔ )۱

لبوووی فشوخت اوس  رخیشي  اوذوصی واال عىذھ ایکٹ، 

 کہب جبئیگب۔ ۱۷۷۴

  صوبے میں ہوگب۔ عىذھ  پوسے اط کب اطالق ( ۲)

 یہ فوسی طوس پش وبفز العمل ہوگب۔  (۳)

اگش کچھ اط ایکٹ کے مفہوم اوس مضمون کے  ۔ ۲

مىذسجہ ریل  اصطالت اوس الفبظ کی بشعکظ وہ ہو تو 

 :معىی ٰ یہ ہووگی

(a” )عے مشاد ہے جغے اط ایکٹ کے “بباختیبس

 ؛لواعذ کے تحت بباختیبس بىبیب جبئے

(b) ”عے مشاد ہے، جظ کی وضبحت ڈسگ “ دوا

 ۲کی دفعہ  (۱۷۴۱ مجشیہ XXIII )ایکٹ  ۱۷۴۱ایکٹ، 

 میں بیبن کی گئی ہے؛(b) کی شك

(c) ” یب  طبیوي اوصاس جو   ہے عے مشاد“ آالت

 ؛جشاحی ممبصذ کے لیئے ہوں

(d) ”عے مشاد ہے عىذھ حکومت؛“گوسومىٹ 

(e) ”عے مشاد ہے بیبن کی گئی “ عشکبسی وشبوی

 وشبوی؛

(f” )عے مشاد ہے جغے اط ایکٹ کے “بیبن کشدي

 لواعذ میں تجویض کیب گیب ہو؛

۔  جو کغی بھی اتھبسٹی کی اجبصت کے بغیش عشکبسی ۳

ٓاالت کو فشوخت کشوب، ببوٹىب،  طبیوشبن والی ادویبت یب 

تو اعے عضا دی جبئے  ےجمع کشوب یب اط کی ومبئش کش

یب ت کو تیه عبل کے عشصے تک بڑھب ذگی، جظ کی م

جب عکتب ہے یب جشمبوے عمیت جو دط ہضاس تک ہو عکتب 

 ہے، یب دوووں ۔

 

۔ کوئی بھی شخص جو کغی اتھبسٹی کے بغیش عشکبسی ۴

وشبن والی ادویبت یب طبی ٓاالت کب اخشاج کشے گب، اخشاج 
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کشوے میں مذد دے گب تو اعے لیذ کی عضا دی جبئے گی، 

جب عکتب ہے، یب لیذ  جظ کب دوساویہ تیه عبل تک بڑھبیب 

 اوس جشمبوہ دوووں عضائیں عبتھ دی جب عکتی ہیں۔

 

کے تحت کغی بھی جشم کب ممذمہ فشعٹ  ۔ اط ایکٹ۵

کالط مجغٹشیٹ کے عبمىےپیش ہوگب جظ کو اعی ممصذ 

کے تحت حکومت وےاختیبس دیب ہوگب اوس جو کوڈ ٓاف 

کے ( ۱۱۷۱ مجشیہ  V )ایکٹ ۱۱۷۱کشمىل پشوعیجش 

 مطببك ہوگب۔

۔  عشکبسی وشبن والی ادویبت اوس طبی ٓاالت جو اط ۶

گے، اوہیں حکومت ایکٹ کے تحت ضبظ کیئے جبئیں 

 کے حوالے کیب جبئے گب۔

 

کشوے کے لیئے حکومت  حبصل۔ اط ایکٹ کے ممبصذ ۷

 لواعذ بىب عکتی ہے۔

 

 

 ضبطگی 

Confiscation 

 

 لواعذ

Rules 

 

 

 

 

 

واقفیت کے لیئے ہے جو کوزٹ  نوٹ: ایکٹ کب مرکوزہ تسجمہ عبم افساد کی

 میں استعمبل نہیں کیب جب سکتب۔


