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 IVٌيتر ايڪٽ شٍڌ جّ  3122

SINDH ACT NO.IV OF 2011 

 ۽ اٌتظام جّ شرٌجز ايتم ڊشپّز شٍڌ

 3121 ايڪٽۿ ضاةطّ

THE SINDH REGULATION AND 

CONTROL OF DISPOSABLE 

SURINGES ACT, 2010 

 ]3122فيتروري  35[

ػي ڊشپّز ايتم شرٌجز جي اشتػيال جًٍِ ذريايڪٽ 

 جّ اٌتظام ۽ ضاةطّ فراُو ڪيّ ويٍدو.

اشتػيال ۽ ان شان ڊشپّز ايتم شرٌجز جي جيئً تَ 

الڳاپيم ۽ جڏيم ىػاىهً جّ اٌتظام ۽ ضاةطّ فراُو 

 ڪرڻ ضروري ٿي پيّ „ُي؛

 ان کي ًُ ريت غيم ۾ „ٌدو ويٍدو;

شٍڌ ڊشپّز ايتم شرٌجز جّ کي  ايڪٽ( ًُ 2). 2

 شڎيّ ويٍدو. 3121اٌتظام ۽ ضاةطّ ايڪٽۿ 

 فّري طّر الڳّ ٿيٍدو.( ُي 3) 

ىضيّن يا ىفِّم ًُ ايڪٽ ۾ جيصتائيً ڪجَِ . 3

 جي ىتضاد ٌَ ُجيۿ تيصتائيً;

(a) “ىطهب „ٽّ الڪۿ „ٽّ ” ڊشپّز ايتم شرٌجز

ڊشٽرڪٽ يا „ٽّ ةريڪ شرٌجز جيڪي پاڻيرادو 

ضايعۿ الڪ يا ٽّڙيّن وڃً ۽ ٻيّ دفػّ اشتػيال ٌَ ڪيّ 

 وڃً؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (Preamble)تيِيد

 

 

 

 ىختطر غٍّان ۽ شروغات

Short title and 

commencement 

 وضفّن

Definitions 

 

 

 

 



 
4 

(b) “ىطهب شٍڌ حڪّىت؛” حڪّىت 

(c) “جًٍِ ۾ شاىم „ًُ فارىاشصٽۿ فيڪٽري ” شخص

ىانڪ ۽ ڊشپّز ايتم شرٌجز جي جّڙجڪۿ وڪرو يا  

 اشتػيال شان جڏيم ٻيّ ڪّ شخص؛

(d) “ىطهب كاغدن ىّجب ةيان ڪيم؛ ۽” ةيان ڪيم 

(f) “ىطهب ًُ ايڪٽ تحت جّڙيم كاغدا.” كاغدا 

ڪّ ةَ شخص „ٽّ الڪۿ „ٽّ ڊشٽرڪٽ يا „ٽّ . 4

ايتم شرٌج رت  ً الِء ڊشپّزشجيڪٌةريڪ کاٌصّاِء ا

ڪڍڻ يا ٻيً ىلطدن الِء ٌَ جّڙيٍدوۿ وڪرو ڪٍدو يا 

 اشتػيال ڪٍدو.

ايڪٽ جي گٍجائشً جي ڀڃڪڏي ڪٍدڙ ڪّ . 5

ڪٽرۿ ىئٍيجرۿ شخصۿ ڪيپٍي „ُي تَۿ ُر ڊائري

ار يا ايجٍٽ ان شهصهي ۾ۿ دهشيڪريٽري يا ٻيّ غي

جيصتائيً ثاةت ٌَ ڪري تَ ڀڃڪڏي ان جي ڄاڻ 

ٿي „ُي ۽ ًُ اُڏي ڀڃڪڏي کان ةچاَء الِء كدم  کاٌصّاِء

کٍيا „ًُۿ تيصتائيً اُّ اُڏي ڀڃڪڏيَء الِء ڏوُي 

 شيجِيّ ويٍدو.

جي گٍجائشً جي  4. ڪّ شخص جيڪّ دفػَ 6

ڀڃڪڏي ڪري ٿّۿ ان کي كيد جي شزا ڏٌي ويٍديۿ 

جيڪا ٻً شانً تائيً وڌي شگِي ٿي يا ڏٌڊ جيڪّ 

 ٿّ يا ٻئي گڎ; پٍج شئّ ُزار رپيً تائيً وڌي شگِي

ةشرطيڪ جيڪڎًُ ًُ دفػَ تحت شزا الئق ڏوَُ ۾ 

انزام ُيٺ „ُي اُڏي ڏوَُ الِء ٻيِر انزام ُيٺ اچي ٿّ 

تَ كيد جّ ىدو ٽً شانً تائيً وڌي شگِي ٿّ ۽ ڏٌڊ جي 

 ركو ُڪ ىهيً رپيً تائيً وڌي شگِي ٿي يا ٻئي گڎ.
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جيصتائيً ڪجَِ ڪّڊ „ف ڪرىٍم پروشيجرۿ . 7

ٌَ ُجيۿ ًُ ايڪٽ تحت شزا الئق جي ىتضاد  29:9

ڪّ ةَ ڏوَُ جڊيشم ىئجصٽريٽ طرفان ضياٌت جّڳّ 

۽ ڄاڻايم ڪّڊ جي گٍجائشً تحت ٻڌڻي الئق ٌَ 

 ٌُّدو.

ڪا ةَ غدانت ًُ ايڪٽ تحت ڪًٍِ ڏوَُ تي كدم . 8

ٌَ کڻٍدي شّاِء ان جي جيصتائيً شيڪريٽري ضحت 

يا ان شهصهي ۾ شٍدس طرفان ةااختيار ةڻايم ڪًٍِ 

غيهدار طرفان ةيان ڪيم طريلي ىّجب نکت ۾ ٻئي 

 شڪايت ٌَ ڪئي وڃي.

. ُي ايڪٽ تيصتائيً ىّثر ٌُّدو جيصتائيً ڪجَِ 9

 وكتي  طّر الڳّ ڪًٍِ ٻئي كاٌّن جي ىتضاد ٌَ ُجي.

 

 

. ڪّ ڪيسۿ ىلدىّ يا ٻي كاٌٌّي ڪارروائي ڪًٍِ :

شخص خالف ٌَ ٿيٍدي جًٍِ ًُ ايڪٽ تحت شٺي 

 ا ڪرڻ چاُيٍدو ُجي.ٌيت شان ڪجَِ ڪيّ ُجي ي

 

. حڪّىت شرڪاري گزيٽ ۾ ٌّٽيفڪيشً ذريػي 21

ًُ ايڪٽ جا ىلطد حاضم ڪرڻ الِء كاغدا جّڙي 

 شگِي ٿي.

 

ىذڪّره ترجيّ غام ىاڻًِ جي واكفيت الِء  جّ  ايڪٽ ٌّٽ;

 „ُي جيڪّ ڪّرٽ ۾ اشتػيال ٌٿّ ڪري شگِجي.

ڏوَُ شزا الئق ۽ ٻڌڻي جّڳّ 

 ٌُّدو

Offence to be 

punishable and 

triable 

 ڏوَُ جي شزا

Cognizance of 

offence 

 

 

ختو ڪرڻ ٻيً كاًٌٌّ کي 

 الِء ايڪٽ

Act to over-ride 

other laws 

ًُ ايڪٽ تحت کٍيم كدم 

 جّ تحفظ

Protection of action 

taken under this Act 

 كاغدا جّڙڻ جّ اختيار

Power to make rules 

 


