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ہاشمی برانڈ آنکھوں کی کاسمیٹکس

NSW Fair Trading اورNSW Health کو NSW میں مقامی کاروباروں کے 

یہاں مندرجہ ذیل قانون کی تعمیل نہ کرنے والے آئی الئنرز کی فروخت کا علم 

ہوا ہے۔ ان آئی الئنر مصنوعات کے نام یہ ہیں: 

y	)ہاشمی سرمی سپیشل( Hashmi Surmi Special

y	)ہاشمی کحل اسود( Hashmi Kohl Aswad

ان مصنوعات کی ٹیسٹنگ سے ان میں سیسے کی خطرناک بلند سطح ، یعنی 

%84 تک، پائی گئی ہے۔ ان مصنوعات میں آرسینک، کیڈمیئم، کرومیئم اور پارے 

جیسی خطرناک دھاتوں کی بلند سطح بھی شامل ہو سکتی ہے۔

NSW میں بچوں سمیت کچھ لوگ ہاشمی برانڈ کی روایتی آنکھوں کی 

کاسمیٹکس استعمال کرنے پر سیسے کی بلند سطح کی وجہ سے بیمار ہو گئے 

ہیں۔

سیسہ ایک خطرناک دھات ہے۔ اس کی معمولی سی مقدار بھی لوگوں کو، 

بالخصوص بچوں کو، بیمار کر سکتی ہے۔

ہاشمی برانڈ آئی الئنرز کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ پاکستان میں بنتے ہیں 

اور NSW اور آسٹریلیا کے دوسرے حصوں میں بیچے جا رہے ہیں۔ 

یہ آئی الئنرز آسٹریلیا میں قانون کی تعمیل نہ 

کرنے والی مصنوعات کیوں ہیں؟

یہ آئی الئنر مصنوعات قانون کی تعمیل نہ کرتی ہوئی پائی گئی تھیں جو کہ 

Australian Consumer Law )آسٹریلین کنزیومر الء، ACL( کے تحت جرم ہے۔ 

اس کی وجہ یہ ہے کہ: 

y	پیکیجنگ پر درج معلومات غلط یا گمراہ کن ہیں

y	 کچھ مصنوعات کی پیکیجنگ پر لکھا ہے کہ اس میں سیسہ شامل نہیں

ہے اور کچھ پر لکھا ہے کہ اجزا ایک خاص ترکیب سے بناۓ گئے ہیں۔ ان 

مصنوعات کی ٹیسٹنگ کے نتائج سے یہ بیانات غلط پاۓ گئے ہیں۔

y	 دکانوں میں موجود کچھ ہاشمی برانڈ آئی الئنر مصنوعات معلومات کے

الزمی معیار پر پوری نہیں اتریں۔ کاسمیٹکس کے لیبل پر اجزا درج ہونا 

ضروری ہے تاکہ صارفین کاسمیٹکس خریدتے ہوۓ درست فیصلے کر 

سکیں۔

y	 الزمی معیاروں کا مقصد یہ ہے کہ آسٹریلین مارکیٹ میں مصنوعات کی

قانونی سپالئی کیلئے الزم قرار دیا جاۓ کہ مصنوعات پر حفاظتی اور 

معلوماتی پہلو درج ہوں۔ ایسی اشیاء بیچنا جرم ہے جو الزمی معیاروں کی 

تعمیل نہیں کرتیں۔

y	مصنوعات میں سیسے کی بہت بلند سطح کی وجہ سے یہ مصنوعات

Customs )Prohibited Imports( Regulation 1956 

)کسٹمز )ممنوعہ درآمدات( ریگولیشن 1956( کے تحت ممنوعہ درآمدات 

کی تعریف کے زمرے میں آتی ہیں۔

کیا ان مصنوعات کو رضاکارانہ طور پر مارکیٹ سے 

واپس نکالنے )ری کال( کا نوٹس جاری ہوا ہے؟ 

ہاں، Australian Competition and Consumer Commission )آسٹریلین 

کمپیٹیشن اینڈ کنزیومر کمیشن، )ACCC(( کے طریق کارروائی کے مطابق 

مصنوعات کو رضاکارانہ طور پر مارکیٹ سے واپس نکالنے کا نوٹس جاری کیا گيا 

ہے۔ اگر کوئی مصنوعات یا خدمات حفاظت کیلئے خطرہ ہوں یا کسی الزمی 

معیار یا ممانعت کی تعمیل نہ کرتی ہوں تو انہیں مارکیٹ سے واپس نکالنا 

ضروری ہو سکتا ہے۔

مارکیٹ سے واپس نکالنے کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ ان مصنوعات کو 

سپالئی کرنے اور بیچنے والے تاجر اور کاروبار فوری طور پر انہیں اپنے شیلفوں 

سے ہٹا دیں اور بیچنا بند کر دیں۔

ACL کے تحت جن کاروباروں پر ان مصنوعات کی فروخت روکنا الزم ہے، وہ 

مصنوعات اپنے سپالئر کو لوٹا سکتے ہیں اور ان سے اپنی رقم کی واپسی کا 

تقاضا کر سکتے ہیں۔

جو بھی مصنوعات سپالئر کو واپس نہ لوٹائی جائیں، انہیں کمرشل کوڑے کے 

نظام کے ذریعے تلف کرنا ضروری ہے۔ کمرشل کوڑے کا کام کرنے والوں کا پتہ 

معلوم کرنے کیلئے www.businessrecycling.com.au دیکھیں یا 768 763 1300 

پر Business Recycling Hotline )بزنس ری سائیکلنگ ہاٹ الئن( کو کال کریں۔

قانون کی تعمیل نہ کرنے والی مصنوعات بیچنے 

یا سپالئی کرنے پر کتنا جرمانہ ہے یا کیا سزا ہوتی 

ہے؟ 

ایسی مصنوعات سپالئی کرنا جو الزمی معیاروں کی تعمیل نہیں کرتیں، 

Australian Consumer Law کے تحت ایک جرم ہے۔ اس پر کارپوریٹ 

اداروں کو1,100,000$  تک اور افراد کو 220,000$  تک جرمانے کی سزا دی جا 

سکتی ہے۔ 



September 2018  UrduFACT SHEET

Warning over lead in Hashmi (Hashmi) eyeliner

Tel: 13 32 20
fairtrading.nsw.gov.au

www.fairtrading.nsw.gov.au
Fair Trading معلومات  20 32 13

TTY  1300 723 404
زبان کیلئے مدد  50 14 13

NSW Fair Trading بذریعہ  New South Walesسٹیٹ آف ©
ہم ترغیب دیتے ہیں کہ ان معلومات کو Creative Commons Attribution 4.0 licence کے تحت دوبارہ 

استعامل کیا جاۓ۔ www.fairtrading.nsw.gov.au  پرNSW Fair Trading کی کاپی رائٹ پالیسی دیکھیئے 
یا publications@finance.nsw.gov.au پر ای میل کریں  

اس معلوماتی پرچے پر قانونی مشورے 
کی طرح انحصار نہ کیا جاۓ۔ اس موضوع 

پر مزید معلومات کیلئے متعلقہ قوانین 
پڑھیں۔

صارفین کو کیا پتہ ہونا ضروری ہے؟

ان مصنوعات سے متاثر ہونے والے صارفین کو مندرجہ ذیل معلومات حاصل ہونا 

ضروری ہے:

y	 کا مشورہ ہے کہ جو لوگ یہ مصنوعات استعمال کر چکے NSW Health

ہیں، وہ فوری طور پر انکا استعمال روک دیں اور جلد از جلد اپنے مقامی 

ڈاکٹر سے طبی مشورہ طلب کریں۔ مزید معلومات کیلئے055 066 1300  

 پر اپنے مقامیPublic Health Unit کو فون کریں یا 26 11 13

پرPoisons Information Centre )زہروں کے بارے میں معلوماتی مرکز( 

کو فون کریں۔

y	 سے رابطہ کر Western Sydney Local Health District055 066 1300 پر

کے انگلش، ہندی اور اردو زبانوں میں اس معلوماتی پرچے کی کاپی حاصل 

کریں جس کا عنوان ہے کحل، کاجل اور سرمہ مصنوعات کے بارے میں اہم 

معلومات۔

y	 جو صارفین یہ مصنوعات خرید چکے ہیں، انہیں فوری طور پر خریداری

کے مقام پر یہ چیزیں لوٹا دینی چاہیئں اور اپنے پیسے واپس لینے چاہیئں۔ 

صارفین کو ان صورتوں میں ACL کے تحت پیسے واپس لینے کا حق حاصل 

ہے کہ اشیاء ناقص ہوں، غیر محفوظ ہوں، ٹھیک نہ چلتی ہوں یا ویسی 

دکھائی نہ دیتی ہوں جیسا دکھائی دینا چاہیئے۔

y	 جو بھی مصنوعات خریداری کے مقام پر لوٹائی نہ جائیں، آپکو وہ

مصنوعات اپنے عالقے میں اگلے Household Chemical CleanOut دن 

پر لے جانی چاہیئں۔ www.cleanout.com.au پر تاریخیں اور مقامات 

دیکھیں۔

y	 اگر آپکو ٹھیک سے معلوم نہیں کہ سیسے کی مصنوعات کو کیسے تلف کیا

جاۓ تو  555 131 پر NSW  ماحولیاتی تحفظ کی اتھارٹی کو فون کریں یا 

www.epa.nsw.gov.au دیکھیں۔

مزید معلومات
NSW Fair Trading

NSW فیرئ ٹریڈنگ
معلومات  20 32 13

 www.fairtrading.nsw.gov.au

 The Australian Consumer & Competition Commission (ACCC)
آسٹریلین کنزیومر اینڈ کمپیٹیشن کمیشن  

 www.accc.gov.au

Product safety Australia
پراڈکٹ سیفٹی آسٹریلیا  

الزمی معیار اور کاسمیٹکس کی لیبلنگ 
www.productsafety.gov.au

NSW Health
 NSWہیلتھ  

معلومات  055 066 1300
www.health.nsw.gov.au

 NSW Environment Protection Authority (EPA)
NSW انوائرمننٹ پروٹیکشن )ماحولیاتی تحفظ( اتھارٹی 

معلومات  555 131 
www.epa.nsw.gov.au/lead

 Poisons Information Centre
پوائزنز انفارمیشن سنٹر)زہروں کے بارے میں معلوماتی مرکز(

معلومات  26 11 13
 www.poisonsinfo.nsw.gov.au

Customs (Prohibited Imports) Regulation 1956
کسٹمز )ممنوعہ درآمدات( ريگولیشن 1956

www.legislation.gov.au

Household Chemical Clean Out
ہاؤس ہولڈ کیمیکل کلین آؤٹ )گھروں سے کیمیائی ماّدے نکالنے کی سکیم( 

پورے NSW میں پروگرام رکھے جاتے ہیں۔  
www.cleanout.com.au

Business Recycling Hotline
بزنس ری سائیکلنگ ہاٹ الئن

1300 763 768
www.businessrecycling.com.au


