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اشتراطات وإرشادات التموينات واألسواق المركزية

پنساری کی دکانوں اور مرکزی بازاروں کے شرائط و ضوابط

مينع ممار�سة الن�شاط قبل �إ�صدار ترخي�ص البلدية

بلدیاتی الئسنس جاری کیے جانے سے قبل کسی سرگرمی میں شرکت کرنا ممنوع ہے

املحافظة على الرخ�صة و�إبرازها عند زيارة املراقب

الئسنس کی حفاظت کرنا اور معائنہ کار کی ادارہ میں آمد پر اسے الئسنس دکھانا

عدم تعطيل عمل املخت�صني واملراقبني ال�صحيني �أو �إعاقته �أو االعرتا�ض
عليه

صحت متخصصین اور معائنہ کاروں کے کام میں تاخیر ،رکاوٹ کا سبب نہ بننا نہ
ہی اس پر اعتراض کرنا

االهتمام بالنظافة العامة للمن�ش�أة وواجهاتها و�أن تكون الأر�ضيات ذات �سطح
خال من الت�شققات ،و اجلدران والأ�سقف
م�ستو من البالط �أو ال�سرياميك
ٍ
ٍ
مل�ساء �سهلة التنظيف ومدهونة بطالء زيتي فاحت اللون

ادارہ اور اس کے سامنے والے حصہ کی صفائی کا اہتمام کرنا اور فرشوں پر فرشی
ٹائلس یا چینی ٹائلس اس طور پر لگے ہوں کہ کہیں پر بھی شگاف نہ ہو ،چھتیں
ہموار ہوں جنہیں آسانی کے ساتھ صاف کیا جا سکتا ہو اور ان پر ہلکے رنگ کی
آئل پینٹنگ کی گئی ہو۔

تغطية جميع الأ�سالك الكهربائية بعوازل والإلتزام ب�صيانة املن�ش�أة
والأجهزة الكهربائية �أو ً
ال ب�أول وتوفري الإ�ضاءة اجليدة ومينع ا�ستخدام
الإنارة الغازية يف واجهة املن�ش�أة

بجلی کے سارے تاروں پر حفاظتی غالف لگا ہوا ہو ساتھ میں ادارہ اور برقی آالت
کی فوری طور پر بحالی کا التزام ،اچھی روشنی کی فراہمی۔ عمارت کے سامنے
والے حصے میں گیس کی روشنی ممنوع ہے۔

تغلق الأبواب ذاتي ًا وتزود ب�ستائر هوائية ملنع دخول احل�شرات ،و�أخذ
االحتياطات الالزمة ملنع دخول و�إيواء احل�شرات والقوار�ض والقطط

بجلی کے سارے تاروں پر حفاظتی غالف لگا ہوا ہو ساتھ میں ادارہ اور برقی آالت
کی فوری طور پر بحالی کا التزام ،اچھی روشنی کی فراہمی۔ عمارت کے سامنے
والے حصے میں گیس کی روشنی ممنوع ہے۔

توفري �صواعق كهربائية للح�شرات مبقا�س � 60سم لكل  50مرت مربع من
م�ساحة املن�ش�أة على �أن تف�صل مبفتاح خا�ص لتعمل على مدار ال�ساعة

ادارہ کے عالقہ میں ہر  50میٹر قطر پر  60سینٹی میٹر کے برقی کیڑے مار آالت
لگائے جائیں اور دن کے مختلف اوقات میں استعمال کے لیے ان میں الگ الگ
سوئچ آف بٹن لگے ہوں

مينع ت�شغيل العاملني قبل �إ�صدار ال�شهادات ال�صحية ويجب جتديدها قبل
انتهائها با�سبوعني

کارکنان کو صحت تصدیقات جاری ہونے سے قبل کام کرنے کی اجازت نہیں ہے اور
تصدیقات کی میعاد ختم ہونے سے دو ہفتے قبل اس کی تجدید کی جائے گی

تقيد جميع العاملني بارتداء زي موحد خا�ص بالعمل

سارے کارکنان کے لیے کام کرنے کا یونیفارم پہننا الزمی ہے

االهتمام بنظافة العاملني (اجل�سم ــ الـزي ــ تقليم الأظافر ــ تق�صري ال�شعر)

کارکنان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام (جسم – یونیفارم – ناخن کاٹنا – بال کاٹنا)

عدم (النوم ــ الأكل ــ التدخني ــ و�ضع الأغرا�ض ال�شخ�صية) داخل املن�ش�أة

ادارہ کے اندر (سونے – تمباکونوشی کرنے – ذاتی سامان رکھنے) کی اجازت نہیں ہے

توفري داخل املن�ش�أة عدد منا�سب من �أوعية النفايات حمكمة الغلق تفتح
بوا�سطة القدم

ادارہ کے اندر اچھی طرح سے بند ہونے اور قدم کے ذریعہ کھولے جا سکنے
والے کوڑے دان مناسب تعداد میں رکھے جائیں

توفري العدد الكاف من الأرفف املعدنية امل�ضادة لل�صد�أ على �أن يكون الرف
ال�سفلي مرتفع ًا عن الأر�ض مبقدار � 30سم (وك�شف ما حتته) و�أال يرتفع
الرف العلوي عن � 175سم ،وعدم و�ضع �أي مواد على الأر�ض والإلتزام بعدم
التكدي�س و�أن تكون الأرفف طولية باجتاه واجهة املن�ش�أة

بے داغ درازوں کی کافی تعداد میں فراہمی( ،زنگ نہ لگنے والی) نچلی دراز زمین
سے  30سینٹی میٹر بلند ہو (اس کے نیچے رکھی چیز نظر آئے) جبکہ اوپری دراز
 175سینٹی میٹر سے زادہ بلندی پر نہ ہو۔ زمین پر کوئی بھی سامان رکھنے نہ
ہی ڈھیر لگانے کی اجازت ہے ،درازیں لمبی اور سہولت کے اگلے حصہ کے رخ پر
لگی ہوں

ال من املواد الغذائية ـ املواد البال�ستيكية ـ املنظفات عن بع�ض ف�ص ً
ف�صل ك ً
ال
عمودي ًا

سارے کھانوں جیسے کہ پالسٹک کے سامانوں ،صابن وغیرہ کو ایک دوسرے سے
عمودی حالت میں الگ رکھنا
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پنساری کی دکانوں اور مرکزی بازاروں کے شرائط و ضوابط

مينع عر�ض مواد ممنوعة �أو جمهولة امل�صدر �أو خمالفة للن�شاط

کسی بھی ممنوع سامان ،نامعلوم ذرائع سے آنے والے سامانوں یا کام کی نوعیت
سے میل نہ کھانے والے سامانوں کو کھوال نہیں جائے گا

توفري العدد الكاف من �أجهزة التكييف (مينع ا�ستخدام التكييف ال�صحراوي)

ایئر کننڈیشن کی مناسب تعداد میں فراہمی (ریگستانی اے سی کی اجازت نہیں ہے)

توفري العدد املنا�سب من الثالجات على �أال تزيد درجة التربيد عن ()4
درجة مئوية ،ودرجة التجميد عند (ـ  )18درجة مئوية على و�أن يكون يف
كل ثالجة (ترمومرت) والإلتزام بعدم التكدي�س داخلها

فریج کی مناسب تعداد میں فراہمی ،اس طور پر کہ ٹھنڈا کرنے کے لیے درجہ
حرارت ( )4سینٹی گریڈ سے زیادہ اور انجماد کا درجہ حرارت ( )-18سے کم نہ ہو،
ہر فریج میں ایک تھرمامیٹر لگا ہو اور کسی بھی فریج کے اندر ڈھیر نہ لگایا جائے

مينع ا�ستخدام الر�صيف �أو �أي ًا من املناطق املجاورة للمن�ش�أة للعر�ض �أو
التخزين

کسی بھی پیدل پٹری یا ادارہ کے پاس پڑوس کے کسی عالقہ کی دکھالنے یا ذخیرہ
اندوزی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے

الإلتزام بو�ضع الت�سعرية على جميع الب�ضاعة املعرو�ضة

دکھائے گئے سارے سامانوں پر قیمتیں ضرور لگائی جائیں

الإلتزام بعدم عر�ض الب�ضاعة على واجهة املن�ش�أة من الداخل

سامانوں کو اندر سے ال کر ادارہ کے سامنے نہ رکھنے کا اہتمام

مينع العر�ض على طاولة (كاونرت) املحا�سبة

اکاؤنٹنگ ڈیسک پر سامانوں کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے

التقيد ب�أنظمة وا�شرتاطات تو�صيل الطلبات وعدم ا�ستخدام مركبات غري
م�صرحة

سامان پہونچانے کی شرائط و ضوابط کی پابندی کرنا اور غیرالئسنس والی سواریاں
استعمال نہ کرنا

االهتمام باملظهر العام للمن�ش�أة ومينع و�ضع املل�صقات على واجهة املن�ش�أة �إال
بعد موافقة البلدية ويجب مطابقة اللوحة لبيانات الرخ�صة

ادارہ کی ظاہری صورت کا خیال رکھنا؛ بلدیہ کی پیشگی اجازت کے بغیر ادارہ
کے سامنے والے حصہ پر کوئی اسٹیکر لگانے کی اجازت نہیں ہے اور ادارہ کے
سامنے لگا سائن بورڈ پر درج معلومات الئسنس ڈیٹا کے مطابق ہوں۔

تخ�صي�ص مكان مغلق خا�ص وبعيد عن متناول العمالء ويثبت عليه لوحة
مكتوب عليها بخط وا�ضح عبارة (غري معرو�ض للبيع مواد منتهية ال�صالحية
�أو تالفة) والتخل�ص من هـذه املواد �سريع ًا

ایک بند مخصوص مقام کی تفویض دہی جو گاہکوں کی پہونچ سے دور ہو اور جس
پر ایک سائن بورڈ لگایا جائے جس پر واضح طور پر یہ عبارت درج ہو (سامان جو
میعاد ختم ہونے یا نقصان پہونچنے کی وجہ سے برائے فروخت نہیں ہیں) اور ان
سامانوں کو جتنی جلدی ممکن ہو ٹھکانے لگا دیا جائے

الإلتزام بكافة اال�شرتاطات اخلا�صة بالئحة البقاالت

پنساری کے سامانوں سے متعلق ضوابط کی ساری مخصوص شرائط کا اہتمام

مينع بيع الدخان يف املن�ش�آت غري امل�صرح لها بذلك

پیشگی الئسنس کے بغیر ادارہ کے اندر تمباکو مصنوعات کی اجازت نہیں ہے

املن�ش�آت امل�سموح فيها بيع الدخان يجب التقيد بالتايل:
• عدم الرتويج والدعاية ملنتجات التبغ وعدم عر�ضها �أمام العمالء
• و�ضع لوحات حتذيرية تن�ص على منع بيع منتجات التبغ ملن تقل �أعمارهم
عن � 18سنة
• التقيد ببيع ال�سجائر بعبوتها املغلفة وعدم بيعها باحلبة
• و�ضع اللوحات الإر�شادية مب�ضار التدخني
• عدم بيع �أو ت�سوق عبوات ال�سجائر التي ال حتمل �صوراً حتذيرية مطابقة
للموا�صفات القيا�سية وفق الالئحة (.)2011 / 246 GSO
• عدم بيع التمباك ــ املع�سل ــ ال�شمة ــ القريو ــ علك التبغ وما يف حكمها

جن اداروں کو تمباکو مصنوعات فروخت کرنے کی اجازت ہے وہ مندرجہ ذیل کی
سختی سے پابندی کریں:
• تمباکو مصنوعات کے لیے کوئی اشتہار یا تشہیر نہ کرنا اور انھیں گاہکوں کے
سامنے پیش نہ کرنا
• انتباہی سائن بورڈ لگانا جس پر لکھا ہوا ہو کہ  18سال سے کم عمر والوں کو
تمباکو مصنوعات بیچنے کی اجازت نہیں ہے
• سگریٹ کو ایک ایک کر کے نہیں بلکہ بند پیکٹ میں بیچنے کا التزام
• تمباکونوشی کے نقصاندہ اثرات بتالنے والی رہنما عالمتیں لگانا
• کوئی ایسی سگریٹ پیکٹ فروخت نہ کرنا جس پر ( )GSO 246 / 2011ضابطہ
میں بیان کردہ معیاری تصریحات کے مطابق تنبیہی تصویر نہ ہو
• کھانے والی تمباکو ،تمباکو ،شیرہ دار تمباکو ،کوال نٹ «گورو» ،پی جانے والی
تمباکواور اسی طرح کی مصنوعات فروخت نہ کرنا

يف حالة بيع م�شروبات الطاقة يجب التقيد بالتايل:
• عر�ض م�شروبات الطاقة يف ثالجة �أو رفوف خا�صة بها
• تركيب لوحة على ثالجة �أو رفوف بيع م�شروبات الطاقة ويكتب فيها
الن�ص التحذيري املدون على العبوة
• عدم بيع م�شروبات الطاقة ملن تقل �أعمارهم عن � 16سنة
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توانائی مشروبات فروخت کرنے کی صورت میں مندرجہ ذیل کی پابندی کریں:
• توانائی مشروبات کو انھیں کے لیے خاص فریج یا درازوں میں دکھانا
• توانائی مشروبات فروخت کی فریج یا درازوں پر سائن بورڈ لگانا جس پر وہی
انتباہی جملے درج ہوں جو ان مصنوعات پر ہوتے ہیں
• توانائی مشروبات کو  16سالوں سے کم عمر کے لوگوں کو فروخت نہ کرنا

