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ਨਸ਼ੇੜੀ
     ਤੌਂ ਦਸੋੀ

ਭਾਗ 2
 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ  ਦਾ
 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ



ਇਸ ਰਿਪਿੋਟ ਦ ਵਲੌੀਅਮ 1 ਪਜੰਾਬ ਰਵੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 
ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਲਾਗੂ ਹਣੋ ਬਾਿ ੇਗਰਹਿਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਿੀ ਰਦੰਦਾ 
ਹੈ। ਵਲੌੀਅਮ 1 ਰਵੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਰਨਿੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਿਾ ਕਿਨ 
ਲਈ ਵੌਲੀਅਮ 2 ਗ੍ਾਰਿਕ ਤੌਿ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇ੧੮ ਰਜਰਲਹਿਆਂ ਤੋਂ 
ਇਕਤੱਿ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਵਲੌੀਅਮ 2 ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਮਾਮਰਲਆ ਂਦ ੇਡਾਟਾ ਨੂੰ ਗ੍ਾਰਿਕ ਤੌਿ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ 
ਸਾਡ ੇਡਾਟਾਬਸੇ ਰਵੱਚ 2013 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਪਜੰਾਬ ਰਵੱਚ ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਤੰਿਗਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ ਰਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 13,350 
ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਾਿ ਬਿਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ ੇਦੀਆ ਂਰਕਸਮਾਂ ਬਾਿ,ੇ 
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨਸੁਚੂੀ ਦ ੇਅਤੰਿਗਤ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦ ੇ
ਵਿਗੀਕਿਣ, ਸਜਾਵਾਂ ਦ ੇਪੈਟਿਨ, ਜਮਾਨਤ ਅਤੇ ਰਹਿਾਸਤ ਦ ੇਟ੍ਰੈਂਡ, 
ਅਤੇ ਦਸੋ਼ੀਆ ਂਦੀ ਉਮਿ ਬਾਿ ੇਦੱਸਦ ੇਹਨ। ਨਰਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਦ ੋਵੱਡੀਆ ਂ
ਸ਼ਰੇਣਆ ਂਰਵੱਚ ਰਵਭਾਰਜਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ:ੈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ।ਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਅਨਸੁਚੂੀ ਰਜੱਥ ੇਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਦੀਆ ਂਸਾਿੀਆ ਂਮਾਤਿਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਾਮਾਂ ਰਵੱਚ ਸ਼ਣੇੀਬਿੱ ਕਿਦੀ ਹ ੈਉੱਥ ੇ
ਸਾਡ ੇਡਾਟਾਬਸੇ ਦੀ ਸਚੂੀ ਰਵੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲਈ ਗ੍ਾਮਾਂ 
ਰਵੱਚ, ਗਲੋੀਆ,ਂ ਕਪੈਸਲੂਾਂ, ਜਾਂ ਰਮਲੀਲੀਟਿਾਂ ਰਵੱਚ ਬਿਾਮਦ ਕੀਤੇ 
ਨਸ਼ ੇਦੀ ਰਕਸਮ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਿਸੈਰਲਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਣੇੀਬਿੱ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 
ਹੈ। ਇਸ ਤਿਹਿਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦ ੇਤਿੀਕ ੇਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਾਿਾਂ ਰਵੱਚ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੱਾ ਹ ੈਰਕ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਰਜਰਲਹਿਆ ਂ
ਰਵੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਭੁਕੱੀ, ਅਿੀਮ, ਹਿੈਇੋਨ 
ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਵਿਗ ੇਨਸ਼ ੇਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇ
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਡਕੈਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀਿਨੇ, ਡਾਈਰਿਨੌਕਸੀਲੇਟ, ਕਡੋੀਨ, 
ਅਲਪ੍ਾਜਲੋਮ ਅਤੇ ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ ਵਿਗੀਆ ਂਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਿ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਉਡਿ, 
ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਨ ਰਟਕੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹੈ। 
ਅਰਜਹੀ ਉਸ ਜਗਹਿਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ ੈਰਜੱਥ ੇਿਸੈਲੇ ਰਵੱਚ ਨਾ ਤਾਂ 
ਨਸ਼ ੇਦੀ ਸਮੱਗਿੀ ਦੀ ਸੁਿੱਤਾ ਬਾਿ ੇਕਈੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੀ ਹ ੈਅਤੇ 
ਰਜੱਥ ੇਸਾਨੂੰ ਿਸੈਲੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ ੇਦ ੇਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾਨਹੀਂਲੱਗਦਾ।
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ਇਹ ਰਿਪੋਿਟ ਅਕੈਡਰਮਕ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤੰੁਤਿ, ਗੈਿ-ਕਰਮਸ਼ਨਡ ਰਹੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਿਐਨ ਰਵੱਚ ਪੂਿਾ ਸਰਹਯੋਗ ਦਣੇ 
ਲਈ ਲੇਖਕ ਲਾਲ ਿੈਰਮਲੀ ਫਾਉਡਂਸੇ਼ਨ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ ਕਿਦ ੇਹਨ। ਡਾਟਾ-ਮਾਈਰਨੰਗ ਅਤੇ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਵੱਚ ਰਦੱਤੇ ਅਣਮੁੱਲੇ 
ਸਰਹਯਗੋ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਵਕਿਮ ਬਹਿੁ ੇਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਿੈਡੱੀ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ ਕਿਦ ੇਹਾਂ ਰਜਸਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਇਹ ਰਿਪਿੋਟ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਿ ਕਿਨ ਲਈ ਖਜੋ ਕਿਨ ਅਤੇ ਸਰਹਯਗੋ ਦਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪੂਿਵਾ ਦਾ ਿੰਨਵਾਦ ਕਿਦ ੇਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 
ਸਰਹਯਗੋ ਦਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿਵੇਾਠੀ ਿਾਓ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਜੈਸਮੀਨ ਕਿੌ ਦਾ ਵੀ ਿੰਨਵਾਦ ਕਿਦ ੇਹਾਂ।

ਰਿਪਿੋਟ ਰਵੱਚ ਆਪਣਾ ਯਗੋਦਾਨ ਦਣੇ ਲਈ ਲੇਖਕ ਸਮੁਾਥੀ ਚਦੰਿਸ਼ੇਖਿਨ, ਰਨਰਤਕਾ ਖੈਤਾਨ, ਅਿਰਿਆ ਸਨੇਗੁਪਤਾ, ਸ਼ੰਕਿ 
ਨਿਾਇਣ, ਪੱਲਵੀ ਮਹੋਨ ਅਤੇ ਰਸਿਰੋਜਨੀ ਸਨੇ ਦ ੇਬਹਤੁ ਿਨੰਵਾਦੀ ਹਨ। ਸਰਹਯਗੋ ਅਤੇ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਿਦਸੇ਼ ਪ੍ਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 
ਿਾਜਸੇ਼ ਨੰਦਨ ਸ਼ੀਵਾਸਤਵ (ਏ.ਡੀ.ਜੀ, ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਈ.ਐਨ) ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ ਰਮਸ਼ਿਾ (ਨੈਿਕਰੋਟਕਸ ਕੰਟੋ੍ਲ ਰਬਉਿ ੋਦ ੇਰਿਟਾਇਿਡ 
ਡਾਇਿੈਕਟਿ ਜਨਿਲ) ਦਾ ਖਾਸ ਿੰਨਵਾਦ ਕਿਦ ੇਹਾਂ। ਜਕੇਿ ਇਸ ਰਿਪੋਿਟ ਰਵੱਚ ਕਈੋ ਖਿਾਬੀ ਨਜ਼ਿ ਆਉਦਂੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 
ਕਵੇਲ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਹਵੋਗੇੀ।

ਲੀਗਲ ਪਰੌਲਸੀ ਲਈ ਰਵਿੀ ਸਰੈਂਟਿ ਇੱਕ ਸਤੰੁਤਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਿ ਸਮਹੂ ਹ ੈਰਜਸਦਾ ਉਦਸੇ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਨਯਰੰਰਿਤ 
ਰਡਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਰਵਤ ਕਿਕ ੇਭਾਿਤ ਰਵੱਚ ਚਗੰ ੇਪ੍ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਨਾ ਹ।ੈ

ਵਿਿੇ ੇਜਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਦਖੇ ੋwww.vidhilegalpolicy.in

ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰ ੇ
ਨੇਹਾ ਸਿੰਘਾਲ
ਲੀਗਲ ਪਰੌਲਸੀ ਲਈ ਰਵਿੀ ਸਰੈਂਟਿ ਰਵਖੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਿ ਿਜੈ਼ੀਡਰੈਂਟ ਫਲੋੈ ਹਨ। 
ਅਰਸਿਤਾ ਸਿੱਤਰਾ
ਲੀਗਲ ਪਰੌਲਸੀ ਲਈ ਰਵਿੀ ਸਰੈਂਟਿ ਰਵਖੇ ਇੱਕ ਰਿਸਿਚ ਫਲੋੈ ਹਨ। 
ਕਸੌ਼ਿਕੀ ਿਾਸਨਆਲ
ਲੀਗਲ ਪਰੌਲਸੀ ਲਈ ਰਵਿੀ ਸਰੈਂਟਿ ਰਵਖੇ ਇੱਕ ਏਸਰੋਸਏਟ ਫਲੋੈ ਸਨ ਅਤੇ ਸਨੁਾਏ ਪਰੌਲਸੀ 
ਐਡਵਾਈਜ਼ਿ ਪ੍ਾਇਵਟੇ ਰਲਰਮਟੇਡ ਰਵਖੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਅਤੇ ਕ-ੋਫਾਉਡਂਿ ਹਨ।



ਸਾਡ ੇਨਮਰੂਨਆ ਂਰਵੱਚ 1317 
ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ), 
ਅਸੰਰਿਤਿਰ ਅੱਗ ੇ2013 ਤੋਂ 2015 
ਰਵਚਕਾਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। 
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ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 38% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 
1-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਦੈ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ ੇ
ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 
22.7% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 1-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਦੈ ਦੀ ਸਜਾ 
ਅਤੇ 19.6% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਿੱ ਸਾਲ 
ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇ
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ ਨਸ਼ਵੇਾਿ 
ਰਵਭਾਜਨ 
ਟੇਬਲ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਰਜਆਦਾਤਿ 
ਮਾਮਲੇ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਤਰਹਤ ਆਉਦਂ ੇਹਨ। ਪਿ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਿਕ ਸ਼ਣੇੀ ਰਵਚਲਾ ਅਤੰਿ ਉਨਾਂ 
ਗਭੰੀਿ ਨਹੀਂ ਹ ੈਰਜਨਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਰਜਆਦਾਤਿ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਹ।ੈ

ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ 
ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
ਗ੍ਾਫ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ 
ਬਪ੍ਰੇਨੌਿਰਫਨ ਅਤੇ ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ 
ਲਈ ਵਿੱ ਸਜਾਵਾਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂ
ਗਈਆ,ਂ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਨਾਲੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਜਾਵਾਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂ
ਗਈਆ ਂਹਨ।
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 42.8% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 
20-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਿ ਦ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂ ੇਹਨ ਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਵਪਾਿਕ 
ਮਾਤਿਾ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਰਵੱਚ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ 
ਅਿੀਨ ਮਾਮਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਿ ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 
79% ਨੂੰ ਅਰੰਰਿਤਸਿ ਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਰਮਲ ਗਈ।

ਨਸਾ

1. ਬਚ ੇਹਏੋ ਮਾਮਲਿਆ ਂ
ਦੀ ਸਲੰਿਆ ਿਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਿਬਧ 
ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ

ਚਰਸ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਹੈਰਇੋਨ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਟੀਕ਼ੇ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਮੀਥੈਂ਼ਿ਼ੇਟਾਮਾਇਨ

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ

ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ

ਭੁੱਕੀ

ਚਰਸ

ਸਮੈਕ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਹੈਰਇੋਨ

ਅਫੀਮ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ

ਚਰਸ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਹੈਰਇੋਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ 

0-1 ਮਹੀਨਾ

1-3 ਮਹੀਨ਼ੇ

3-6 ਮਹੀਨ਼ੇ

6-12 ਮਹੀਨ਼ੇ

1-2 ਸਾਲ

2-4 ਸਾਲ

4-10 ਸਾਲ

10 ਸਾਲ ਅਤ਼ੇ ਿੱਧ

ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ

ਗ੍ਾਮ
ਵਮਲੀ ਲੀਟਰ
ਗਲੋੀਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ
ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਵਹਰਾਸਤ
ਬਰੀ

ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 25 8 17

ਬਪ੍ਰੇਨੋਰਵ਼ਿਨ 10 7 3

ਚਰਸ 34 1 33

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 551 48 503

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 94 48 46

ਹੈਰਇੋਨ 177 27 150

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ 45 12 33

ਵਮਥੈਂਫੀਟਾ ਮਾਇਨ 4 4 0

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ 181 0 17

ਅਫੀਮ 24 4 20

ਭੁੱਕੀ 15 0 15

ਸਮੈਕ 46 3 43

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ 7 0 7

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ 
ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆਹ।ੈ



ਸਾਡ ੇਨਮਰੂਨਆ ਂਰਵੱਚ ਸਾਲ 
2013 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ 
ਕਿੋਟ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ), 
ਬਰਨਾਲਾ ਅੱਗ ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 
246 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ।

ਬਰਨਾਲਾ

ਬਰਨਾਲਾ

ਬਰਨਾਲਾ

ਬਰਨਾਲਾ



50403020100

ALPRAZOLAM
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DEXTROPROPOXYPHENE

DIPHENOXYLATE

MIXED

OPIUM

POPPY HUSK

SMACK

TABLETS & CAPSULES

CODEINE

DIPHENOXYLATE

DEXTROPROPOXYPHENE

ALPRAZOLAM

OPIUM

POPPY HUSK

0 20 40 60 80 100 120

ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 3 0 3

ਚਰਸ 1 0 1

ਕਡੋੀਨ 18 15 3

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 5 2 3

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 29 18 11

ਹੈਰਇੋਨ 1 0 1

ਅਫੀਮ 14 0 14

ਭੁੱਕੀ 127 0 127

ਸਮੈਕ 4 0 4

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ 4 3 1

0 30 60 90 120 150

ALPRAZOLAM

CANNABIS

DEXTROPROPOXYPHENE

CODEINE

DIPHENOXYLATE

HEROIN

OPIUM
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SMACK

TABLETS & CAPSULES

ਨਸਾ

50403020100

0–1 MONTH

1–3 MONTHS

3–6 MONTHS

6–12 MONTHS

1–2 YEARS

2–4 YEARS

4–10 YEARS

10 YEARS
& ABOVE

10 years & above

150100500

200150100500

ਗ੍ਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਿ ਤੇ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਰਜਆਦਾਤਿ 
ਮਾਮਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਅਿੀਨ 
ਆਉਦਂ ੇਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਬਿਨਾਲਾ ਰਵੱਚ ਵਪਾਿਕ 
ਮਾਤਿਾ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਰਵੱਚ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਅਿੀਨ 
ਮਾਮਲੇ 6.6 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ।

ਨਸਾ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

0–20

30–40
20–30

40–50
50+

ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ 
ਉੱਪਿ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਟੇਬਲ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਲੇ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਅਿੀਨ ਹਨ। ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਇੱਕ ੋਇੱਕ ਅਪਵਾਦ 
ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਅਤੇ ਕਡੋੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਹ।ੈ

ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ 
ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਵੱਡ ੇਪਿੱਿ 
ਤੇ ਜਮਾਨਤਾ ਮਜੰਿੂ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ(152 ਰਵੱਚੋਂ 142 ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚ)। ਇਸਦ ੇਉਲਟ, ਕੁੱਲ 49 ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ ਲਈ ਵੱਡ ੇਪਿੱਿ ਤੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਿੱਦ ਕਿ ਰਦੱਤੀਆ ਂ
ਗਈਆ ਂ(ਰਹਿਾਸਤ ਰਵੱਚ 49 ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 30 ਮਾਮਲੇ)

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਬਿਨਾਲਾ ਰਵੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇ
ਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 30-50 ਸਾਲ ਦ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ 
ਹਨ। ਦਜੂ ੇਪਾਸ,ੇ ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਅਤੇ ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀਫਨੇ 
ਵਿਗੀਆ ਂਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ 
ਰਵੱਚ 20-30 ਸਾਲ ਦ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ 
ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ 
ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ (ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡ੍ਰਗਸ) 
ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 35% ਨੂੰ 0-1 ਮਹੀਨੇ 
ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 73% ਨੂੰ 10 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਿੱ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ 
ਰਦੱਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਔਸਤਨ 
ਅਪਿਾਿਾਂ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਨਾਲੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ

ਗ੍ਾਮ
ਵਮਲੀ ਲੀਟਰ
ਗਲੋੀਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ
ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਵਹਰਾਸਤ
ਬਰੀ

0-1 ਮਹੀਨਾ

1-3 ਮਹੀਨ਼ੇ

3-6 ਮਹੀਨ਼ੇ

6-12 ਮਹੀਨ਼ੇ

1-2 ਸਾਲ

2-4 ਸਾਲ

4-10 ਸਾਲ

10 ਸਾਲ ਅਤ਼ੇ ਿੱਧ

ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ

ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਚਰਸ

ਕਡੋੀਨ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਹੈਰਇੋਨ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ

ਭੁੱਕੀ

ਅਫੀਮ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਕਡੋੀਨ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਕਡੋੀਨ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਵਮਸਰਤ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ



ਸਾਡ ੇਨਮਰੂਨਆ ਂਰਵੱਚ 895 ਮਾਮਲੇ 
ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ 
ਕਿੋਟ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ), ਬਸਿੰਡਾ 
ਅੱਗ ੇ2013 ਤੋਂ 2015 ਰਵਚਕਾਿ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

ਬਵਿੰਡਾ

ਬਵਿੰਡਾ

ਬਵਿੰਡਾ

ਬਵਿੰਡਾ
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ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 14 0 14

ਚਰਸ 2 1 1

ਕਡੋੀਨ 36 30 6

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 13 4 9

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 6 3 3

ਹੈਰਇੋਨ 1 0 1

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ 8 3 5

ਅਫੀਮ 35 2 33

ਭੁੱਕੀ 470 6 464

ਸਮੈਕ 74 1 73

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ 141 0 4

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ 
ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ

0 100 200 300 400 500

TABLETS & CAPSULES

SMACK

POPPY HUSK

OPIUM

INTOXICANT POWDER

HEROIN

DIPHENOXYLATE

DEXTROPROPOXYPHENE

CODEINE

CANNABIS

ALPRAZOLAM

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ 
ਟੇਬਲ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਰਜੱਥ ੇਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਤਰਹਤ ਆਉਦਂ ੇਹਨ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਦ ੇ74 
ਰਵੱਚੋਂ 1 ਮਾਮਲਾ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਅਤੰਿਗਤ ਆਉਦਂਾ ਹ ੈਉੱਥ ੇ
ਕਡੋੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਰਖਆ ਵਪਾਿਕ 
ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਅਿੀਨ ਆਉਦਂੀ ਹ।ੈ ਅਰਜਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌਿ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 
ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਰਕਉਰਂਕ ਕਡੋੀਨ ਲਈ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ 1000 ਗ੍ਾਮ ਤੋਂ 
ਵੱਿ ਹ ੈਰਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਰਕ ਕਫ ਰਸਿਪ ਦੀਆ ਂਦੱਸ ਤੋਂ ਵਿੱ 
ਬਤੋਲਾਂ ਨਾਲ ਿੜੇ ਗਏ ਰਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਿੂੀ ਤੌਿ ਤੇ ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ 
ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਦੈ ਦੀ ਸਜਾ ਹਵੋਗੇਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਵਸ਼ਸੇ਼ 
ਪਦਾਿਥ ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ ਵਿੱ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ 
ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
ਸਮੈਕ ਵਿਗ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ (ਰਜਸ 
ਰਵੱਚ ਸਜਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ 3.6 ਮਹੀਨੇ 
ਹੁਦੰਾ ਹ)ੈ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਤਲੁਨਾ ਰਵੱਚ  
ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ ਵਿਗੀਆ ਂਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂ(ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਸਜਾ ਦਾ ਔਸਤਨ 
ਸਮਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੁਦੰਾ ਹ)ੈ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚ ਸਜਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ ਵਿੱ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ 
ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਲਈ ਬਿੀ-
ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਬਰਠੰਡਾ ਰਵੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 95% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 
ਜਮਾਨਤ ਮਜੰਿੂ ਕਿ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ੇਤਿਹਿਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 80% ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਗਈ।

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ 
ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਰਜਆਦਾਤਿ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਸ਼ਾਰਮਲ ਲੋਕ 
40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਟ ਉਮਿ ਦ ੇਹਨ।

ਗ੍ਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਿ ਤੇ ਦਿਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ 
ਸੰਬੰਿੀਆ ਰਜਆਦਾਤਿ ਅਪਿਾਿ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਮਆਨੀ 
ਮਾਤਿਾ ਦੀ ਸ਼ਣੇੀ ਦ ੇਅਤੰਿਗਤ ਆਉਦਂ ੇਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ 
ਬਰਠੰਡਾ ਰਵੱਚ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਨਾਲੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ।

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਹ ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚੋਂ 46% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 0-1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ 41% 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਇਸ ੇਸਮੇਂ ਦਿੌਾਨ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 62% ਨੂੰ 10 ਜਾਂ 
ਇਸਤੋਂ ਵਿੱ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸਣੁਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

0–20

30–40
20–30

40–50
50+

1. ਬਚ ੇਹਏੋ ਮਾਮਲਿਆ ਂ
ਦੀ ਸੰਲਿਆ ਿਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਿਬਧ 
ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਗ੍ਾਮ
ਵਮਲੀ ਲੀਟਰ
ਗਲੋੀਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ
ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਵਹਰਾਸਤ
ਬਰੀ

0-1 ਮਹੀਨਾ

1-3 ਮਹੀਨ਼ੇ

3-6 ਮਹੀਨ਼ੇ

6-12 ਮਹੀਨ਼ੇ
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10 ਸਾਲ ਅਤ਼ੇ ਿੱਧ

ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ

ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਚਰਸ

ਕਡੋੀਨ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਹੈਰਇੋਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ

ਚਰਸ

ਸਮੈਕ

ਭੁੱਕੀ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ

ਅਫੀਮ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਕਡੋੀਨ

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਚਰਸ

ਕਡੋੀਨ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ
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ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ), 
ਫਰੀਦਕਟੋ ਅੱਗ ੇ2013 ਤੋਂ 2015 
ਰਵਚਕਾਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।
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ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 8 3 5

ਕਡੋੀਨ 1 1 0

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 11 1 10

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 12 9 3

ਹੈਰਇੋਨ 18 0 18

ਅਫੀਮ 11 1 10

ਭੁੱਕੀ 60 1 59

ਸਮੈਕ 27 0 27

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ 
ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ
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ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ  
ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਸਾਿ ੇਮਾਮਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦੀ ਸ਼ਣੇੀ ਦ ੇਤਰਹਤ ਆਉਦਂ ੇਹਨ।

ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ 
ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
ਹਿੈਇੋਨ ਵਿਗ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਮਾਮਰਲਆ ਂਲਈ ਔਸਤਨ 2.3 
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ 
ਵਿਗੀਆ ਂਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇ
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਔਸਤਨ 9.2 ਸਾਲ ਦੀ 
ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ 
ਅਨਪੁਾਤ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਿਿੀਦਕਟੋ ਰਵੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 94% ਨੂੰ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 
80% ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਰਜਆਦਾਤਿ ਲੋਕ (ਸਾਿ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 76.5%) 
30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਿ ਤੋਂ ਿੱਟ ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ 
ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਨਾਲੋਂ 8.4 ਗੁਣਾ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਹਨ।

ਨਸਾ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਹ ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ 
ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 64% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 1-3 ਮਹੀਨੇ 
ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 72% ਨੂੰ 10 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ 
ਰਦੱਤੀ ਗਈ।

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ
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ਗ੍ਾਮ
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ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ
ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਵਹਰਾਸਤ
ਬਰੀ

0-1 ਮਹੀਨਾ

1-3 ਮਹੀਨ਼ੇ

3-6 ਮਹੀਨ਼ੇ

6-12 ਮਹੀਨ਼ੇ

1-2 ਸਾਲ

2-4 ਸਾਲ

4-10 ਸਾਲ

10 ਸਾਲ ਅਤ਼ੇ ਿੱਧ

ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ

ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ
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ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 1 1 0

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ 1 1 0

ਚਰਸ 14 3 11

ਕਡੋੀਨ 5 4 1

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 26 11 15

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 54 35 19

ਹੈਰਇੋਨ 4 0 4

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ 1 0 1

ਅਫੀਮ 38 6 32

ਭੁੱਕੀ 136 4 132

ਸਮੈਕ 115 4 111

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ 3 3 0

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ 
ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ
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ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ  
ਟੇਬਲ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਭੁੱਕੀ ਦ ੇ4 ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਸਮੇਤ ਰਜੱਥ ੇਰਜਆਦਾਤਿ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨੂੰ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਰਵੱਚ ਬਿਾਮਦ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 
ਹ;ੈ ਉੱਥ ੇਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਸੰਬੰਿੀ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਨਾਲੋਂ 
ਲਗਭਗ ਦਗੁੋਣਾ ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ 
ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ 
ਕੁੱਲ ਰਗਣਤੀ ਦਾ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਿਰਤਹਗੜਹਿ ਰਵੱਚ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇ
ਮਾਮਲੇ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਿਰਤਹਗੜਹਿ ਰਵੱਚ ਰਜੱਥ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚੋਂ 85% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਗਈ ਉੱਥ ੇਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇ
ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 40% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਿੱਦ ਕਿ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 48% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 
ਲਗਭਗ 20-30 ਸਾਲ ਦ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ।

ਨਸਾ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 69% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 
10 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਿੱ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਹਿੈਇੋਨ ਵਿਗ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਨਲ ਸੰਬਰੰਿਤ 
ਅਪਿਾਿਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਟ ਦੀ ਕਦੈ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈ
ਪਿ ਕਡੋੀਨ, ਬਪ੍ੀਨੌਿਰਫਨ ਅਤੇ ਅਲਪ੍ਾਜ਼ਲੋਮ ਵਿਗੀਆ ਂਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਹਿ ਇੱਕ ਲਈ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ 
ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ
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ਵਹਰਾਸਤ
ਬਰੀ
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ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ

ਸਮੈਕ

ਹੈਰਇੋਨ

ਭੁੱਕੀ

ਚਰਸ

ਅਫੀਮ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ

ਕਡੋੀਨ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ

ਚਰਸ

ਕਡੋੀਨ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਹੈਰਇੋਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ



ਸਾਡ ੇਨਮਰੂਨਆ ਂਰਵੱਚ 545 
ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ), 
ਸਫਰਜੋਿੁਰ ਅੱਗ ੇ2013 ਤੋਂ 2015 
ਰਵਚਕਾਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। 

ਵਫਰਜੋਪੁਰ

ਵਫਰਜੋਪੁਰ

ਵਫਰਜੋਪੁਰ

ਵਫਰਜੋਪੁਰ



ALPRAZOLAM

MIXED

TABLETS & CAPSULES

DEXTROPROPOXYPHENE

DIPHENOXYLATE

HEROIN

NITRAZEPAM

INTOXICANT POWDER

OPIUM

POPPY HUSK

SMACK

1209060 150300

1201008040 60200

SMACK

HEROIN

POPPY HUSK

OPIUM

DEXTROPROPOXYPHENE

INTOXICANT POWDER

DIPHENOXYLATE

ALPRAZOLAM

MIXED
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ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 15 1 14

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 11 2 9

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 24 8 16

ਹੈਰਇੋਨ 122 2 120

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ 11 9 2

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ 1 0 1

ਅਫੀਮ 42 4 38

ਭੁੱਕੀ 114 4 110

ਸਮੈਕ 21 0 21

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ 12 1 11

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ 
ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ
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ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ  
ਟੇਬਲ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਰਿਿਜੋਪਿੁ ਰਵੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਰਵੱਚ 
ਬਿਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ ੇਦ ੇਮਾਮਲੇ ਬਹਤੁ ਿੱਟ ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
ਸਮੈਕ (6.95 ਮਹੀਨੇ) ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ (3.4 ਸਾਲ) ਵਿਗ ੇ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਰਵੱਚ ਅਲਪ੍ਾਜ਼ਲੋਮ (10 
ਸਾਲ) ਵਿਗੀਆ ਂਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚ ਸਜਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ ਵਿੱ ਹ।ੈ
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ 
ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਰਿਿਜੋਪਿੁ ਰਵੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 82% ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚੋਂ 80% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਗਈ।

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 20-30 ਸਾਲ ਦ ੇਲੋਕ 
ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ। ਹਿੈਇੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚ ਸਜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਠੇਾਂ ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ 
ਮਾਮਲੇ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਨਾਲੋਂ 6.4 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ।

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
੍ਿਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚੋਂ 53.8% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਿੱ 
ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।
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ਗ੍ਾਮ
ਵਮਲੀ ਲੀਟਰ
ਗਲੋੀਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ
ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਵਹਰਾਸਤ
ਬਰੀ

0-1 ਮਹੀਨਾ

1-3 ਮਹੀਨ਼ੇ

3-6 ਮਹੀਨ਼ੇ

6-12 ਮਹੀਨ਼ੇ

1-2 ਸਾਲ

2-4 ਸਾਲ

4-10 ਸਾਲ

10 ਸਾਲ ਅਤ਼ੇ ਿੱਧ

ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ

ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਹੈਰਇੋਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ

ਸਮੈਕ

ਭੁੱਕੀ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ
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ਵਮਸਰਤ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ
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ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਹੈਰਇੋਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਵਮਸਰਤ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ



ਸਾਡ ੇਨਮਰੂਨਆ ਂਰਵੱਚ 67 ਮਾਮਲੇ 
ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ 
(ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ), ਗੁਰਦਾਿਿੁਰ 
ਅੱਗ ੇ2013 ਤੋਂ 2015 ਰਵਚਕਾਿ ਪੇਸ਼ 
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POPPY HUSK

SMACK

INTOXICANT POWDER

DEXTROPROPOXYPHENE

NITRAZEPAM

OPIUM

DIPHENOXYLATE

BUPRENORPHINE

HEROIN

ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ 1 0 1

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 32 9 23

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 4 4 0

ਹੈਰਇੋਨ 1 0 1

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ 6 4 2

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ 1 0 1

ਅਫੀਮ 3 0 3

ਭੁੱਕੀ 3 0 3

ਸਮੈਕ 2 0 2

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ 
ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ
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ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ  
ਟੇਬਲ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 
ਗੁਿਦਾਸਪਿੁ ਰਵੱਚ ਰਜਆਦਾਤ ਮਾਮਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਰਵੱਚ ਆਉਦਂ ੇਹਨ।

ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਨਾਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇ
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਵਿੱ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ। ਵੱਿ ਸਜਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਿ ਤੇ 
ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ ਰਵੱਚ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਰਜਸ 
ਰਵੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਦੈ ਦੀ ਸਜਾ ਸਣੁਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ 
ਕੁੱਲ ਰਗਣਤੀ ਦਾ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਦਿਰਮਆਨੀ 
ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਨਾਲੋਂ 
2.2 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਗੁਿਦਾਸਪਿੁ ਰਵੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚੋਂ 80% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਗਈ।

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 44.8% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 20-30 ਸਾਲ ਦ ੇਲੋਕ 
ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ। ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀਫਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 
ਰਜਆਦਾਤਿ ਲੋਕ 20-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਿ ਦ ੇਹਨ।

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 31.2% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 10 ਜਾਂ 
ਇਸਤੋਂ ਵਿੱ ਸਾਲ ਦੀ ਕਦੈ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇ17% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਹਿ 
ਇੱਕ ਲਈ 6-12 ਮਹੀਨੇ, 1-2 ਸਾਲ ਅਤੇ 4-10 ਸਾਲ 
ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।
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ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ
ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਵਹਰਾਸਤ
ਬਰੀ

0-1 ਮਹੀਨਾ

1-3 ਮਹੀਨ਼ੇ

3-6 ਮਹੀਨ਼ੇ

6-12 ਮਹੀਨ਼ੇ
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4-10 ਸਾਲ

10 ਸਾਲ ਅਤ਼ੇ ਿੱਧ

ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ

ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਹੈਰਇੋਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ

ਹੈਰਇੋਨ

ਭੁੱਕੀ
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ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ
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ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ 
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ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 17 6 11

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ 3 1 2

ਚਰਸ 4 0 4

ਕਡੋੀਨ 71 6 0

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 154 10 144

ਡਾਇਆਜੈਪਮ 4 1 3

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 34 20 14

ਹੈਰਇੋਨ 30 1 29

ਨਸੀਲ਼ੇ ਟੀਕ਼ੇ 0 0 0

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ 24 6 18

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ 19 2 17

ਅਫੀਮ 7 0 7

ਭੁੱਕੀ 136 5 131

ਸਮੈਕ 24 0 24

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ 1 1 0

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ 
ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ
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ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ 
ਟੇਬਲ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ 
ਹਰੁਸ਼ਆਿਪਿੁ ਰਵੱਚ ਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦੀ ਸ਼ਣੇੀ ਦ ੇਤਰਹਤ ਆਉਦਂ ੇਹਨ।

ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ 
ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਆਮ ਤੌਿ 
ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਟ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ, ਦੀ 
ਤਲੁਨਾ ਰਵੱਚ ਕਡੋੀਨ (9.3 ਸਾਲ) ਵਿਗੀਆ ਂ
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 
ਵੱਿ ਸਜਾਵਾਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ 
ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਲਈ ਬਿੀ-
ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਹਰੁਸ਼ਆਿਪਿੁ ਰਵੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 88% ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 
80% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਗਈ।ਗ੍ਾਫ 6

ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀਫਨੇ ਦ ੇਸਾਿ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 86.6% ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚ 20-30 ਸਾਲ ਦ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ। ਭੁੱਕੀ ਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚੋਂ 85.4% ਰਵੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਦ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਿ ਤੇ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਰਜਆਦਾਤ 
ਮਾਮਲੇ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦੀ ਸ਼ਣੇੀ 
ਦ ੇਤਰਹਤ ਆਉਦਂ ੇਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਵਪਾਿਕ 
ਮਾਤਿਾ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ।

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 59.7% ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 20.4% 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਸਾਿ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 4.9% ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚੋਂ 22% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਿੱ ਸਾਲ 
ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।
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1. ਬਚ ੇਹਏੋ ਮਾਮਲਿਆ ਂਦੀ 
ਸੰਲਿਆ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਉਪਿਬਧ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਗ੍ਾਮ
ਵਮਲੀ ਲੀਟਰ
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ਕਿੋਟ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ), ਜਲੰਧਰ 
ਅੱਗ ੇ2013 ਤੋਂ 2015 ਰਵਚਕਾਿ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

ਜਲੰਧਰ

ਜਲੰਧਰ

ਜਲੰਧਰ

ਜਲੰਧਰ



250200150 350300100500

SMACK

ALPRAZOLAM

BUPRENORPHINE

CANNABIS

DEXTROPROPOXYPHENE

DIPHENOXYLATE

HEROIN

NITRAZEPAM

INTOXICANT POWDER

OPIUM

POPPY HUSK

POPPY HUSK

CANNABIS

SMACK

INTOXICANT POWDER

DEXTROPROPOXYPHENE

HEROIN

OPIUM

ALPRAZOLAM

DIPHENOXYLATE

BUPRENORPHINE

50403020 807060100

ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 205 126 79

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ 3 1 2

ਚਰਸ 32 5 27

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 720 29 691

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ 132 6 126

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 85 69 16

ਮੇਥੈਂਫ਼ੇਟਾਮਾਈਨ 26 26 0

ਹੈਰਇੋਨ 173 17 156

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ 243 126 117

ਅਫੀਮ 52 8 44

ਭੁੱਕੀ 183 20 163

ਸਮੈਕ 59 5 54

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ 
ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ
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ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ ਦਿਰਮਆਨੀ 
ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਦਾ ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ 

ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ 
ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ (5.8 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਅਲਪ੍ਾਜ਼ਲੋਮ 
(5.6 ਸਾਲ) ਵਿਗੀਆ ਂਰਵਸ਼ਸੇ਼ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦ ੇ
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਵਿੱ ਸਜਾਵਾਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ 
ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀਫਨੇ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਬਹਤੁ 
ਿੱਟ ਸਜਾਵਾਂ (6.6 ਮਹੀਨੇ) ਰਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ 
ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਸਾਿ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 52.67% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 
20-30 ਸਾਲ ਦ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ।

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 35% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 
ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 34% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 
ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।
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ਟੇਬਲ ਦਿਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇ
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦ ੇਰਵਪਿੀਤ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਦ ੇਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਲੇ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਦੀ ਸ਼ਣੇੀ 
ਦ ੇਤਰਹਤ ਆਉਦਂ ੇਹਨ (ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀਫਨੇ ਅਤੇ 
ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ)।

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਮਆਨੀ 
ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਨਾਲੋਂ 3.4 
ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ।

ਜਲੰਿਿ ਰਵੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 77% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 
ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 37% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 
ਜਮਾਨਤ ਿੱਦ ਕਿ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।
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ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਹੈਰਇੋਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ



ਸਾਡ ੇਨਮਰੂਨਆ ਂਰਵੱਚ 767 ਮਾਮਲੇ 
ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ 
ਕਿੋਟ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ), 
ਕਿੂਰਥਲਾ ਅੱਗ ੇ2013 ਤੋਂ 2015 
ਰਵਚਕਾਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।
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SMACK
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DIPHENOXYLATE

ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 59 16 43

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ 1 0 1

ਚਰਸ 5 0 5

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 127 6 121

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 21 9 12

ਹੈਰਇੋਨ 129 5 124

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ 71 12 59

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ 57 0 57

ਅਫੀਮ 12 2 10

ਭੁੱਕੀ 157 8 149

ਸਮੈਕ 10 3 7

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ 3 0 3

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ 
ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ
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ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ 
ਟੇਬਲ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਕਪਿੂਥਲਾ ਰਵੱਚ ਬਿਾਮਦ ਕੀਤੀ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਬਹਤੁ ਿੱਟ ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਹਿੈਇੋਨ ਵਿਗ ੇਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ, ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ 
ਆਮ ਤੌਿ ਤੇ 2.8 ਸਾਲ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ, ਦੀ ਤਲੁਨਾ 
ਰਵੱਚ ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ (9.6 ਸਾਲ) ਵਿਗੀਆ ਂ
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਵਿੱ 
ਸਜਾਵਾਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ 
ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਕਪਿੂਥਲਾ ਰਵੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇ
ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 77% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 70% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 
ਜਮਾਨਤ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਗਈ।

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕਪਿੂਥਲਾ ਰਵੱਚ ਸਾਿ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 49% ਦਸੋ਼ੀ 
20-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਿ ਦ ੇਹਨ।

ਗ੍ਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਿ ਤੇ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਲੇ ਦਿਰਮਆਨੀ 
ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਤਰਹਤ ਆਉਦਂ ੇਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ  
ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ।

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 47% 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 
67% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।
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ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ

ਚਰਸ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਹੈਰਇੋਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ

ਹੈਰਇੋਨ

ਚਰਸ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਭੁੱਕੀ

ਅਫੀਮ

ਸਮੈਕ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ

ਚਰਸ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਹੈਰਇੋਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ



ਸਾਡ ੇਨਮਰੂਨਆ ਂਰਵੱਚ 1298 
ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ), 
ਲੁਸਧਆਣਾ ਅੱਗ ੇ2013 ਤੋਂ 2015 
ਰਵਚਕਾਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।
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ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 5 3 2

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ 2 0 2

ਚਰਸ 55 8 47

ਕਡੋੀਨ 52 8 44

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 56 4 36

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 55 8 41

ਹੈਰਇੋਨ 65 2 62

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ 20 6 14

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ 16 2 14

ਅਫੀਮ 44 6 38

ਭੁੱਕੀ 329 28 301

ਸਮੈਕ 124 3 121

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ 
ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ
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ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ ਦਿਰਮਆਨੀ 
ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ 
ਟੇਬਲ ਦਿਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਲੁਰਿਆਣਾ ਰਵੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 
ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਬਿਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦਾ 
ਪ੍ਰਤਸ਼ਤ ਬਹਤੁ ਿੱਟ ਹ।ੈਇਨੰਾਂ ਿੱਟ ਰਕ ਸਮੈਕ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਨਾਲੋਂ 
40 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ। ਗ੍ਾਫ 4

ਸਜਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
ਹਿੈਇੋਨ ਵਿਗ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਰਵੱਚ ਕਡੋੀਨ ਵਿਗੀਆ ਂ
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਜਾਵਾਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂ
ਗਈਆ ਂਹਨ। ਅਰਜਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌਿ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਇੋਆ ਰਕਉਰਂਕ ਕਡੋੀਨ 
ਲਈ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ 1000 ਗ੍ਾਮ ਤੋਂ ਵਿੱ ਹ ੈਰਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹ ੈਰਕ 
ਕਫ ਰਸਿਪ ਦੀਆ ਂਦੱਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਬਤੋਲਾਂ ਨਾਲ ਿੜੇ ਗਏ ਰਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿੱਟੋਂ 
ਿੱਟ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਦੈ ਹਵੋਗੇੀ। ਇਸ ਤਿਹਿਾਂ ਇਸ ਰਵਸ਼ਸੇ਼ ਪਦਾਿਥ ਲਈ 
ਸਜਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ ਵਿੱ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ 
ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਸਾਿ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 64.56% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 20-40 ਸਾਲ ਦ ੇ
ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ। ਸਮੈਂ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਅੱਿ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 20-30 
ਸਾਲ ਦ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ। ਦਜੂ ੇਪਾਸ ੇਕਡੋੀਨ (52.3%) ਅਤੇ ਅਿੀਮ 
(45%) ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 30-40 ਸਾਲ ਦ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ।

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਹ ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 45% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ 
ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 31.5% 
ਰਵੱਚ 2-4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂ ੇਹਨ ਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ 
ਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਲੇ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਅਿੀਨ 
ਆਉਦਂ ੇਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਲੁਰਿਆਣਾ ਰਵੱਚ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ 
ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਰਵੱਚ 8 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ।

ਉੱਪਿ ਰਦੱਤੀ ਇਲੁਸਟਿਸੇ਼ਨ ਦਿਸਾਉਦਂੀ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 
ਜਮਾਨਤ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਗਈ (862 ਰਵੱਚੋਂ 718 ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚ)। ਇਸਦ ੇਉਲਟ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 51% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਿੱਦ 
ਕਿ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।
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ਗ੍ਾਮ
ਵਮਲੀ ਲੀਟਰ
ਗਲੋੀਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ
ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਵਹਰਾਸਤ
ਬਰੀ

0-1 ਮਹੀਨਾ

1-3 ਮਹੀਨ਼ੇ

3-6 ਮਹੀਨ਼ੇ

6-12 ਮਹੀਨ਼ੇ

1-2 ਸਾਲ

2-4 ਸਾਲ

4-10 ਸਾਲ

10 ਸਾਲ ਅਤ਼ੇ ਿੱਧ

ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ

ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ

ਚਰਸ

ਕਡੋੀਨ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਹੈਰਇੋਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਹੈਰਇੋਨ

ਸਮੈਕ

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ

ਭੁੱਕੀ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਅਫੀਮ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਚਰਸ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਕਡੋੀਨ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ

ਚਰਸ

ਕਡੋੀਨ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਹੈਰਇੋਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ
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ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ



ਸਾਡ ੇਨਮਰੂਨਆ ਂਰਵੱਚ 703 ਮਾਮਲੇ 
ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ 
ਕਿੋਟ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ), ਿਾਨਿਾ 
ਅੱਗ ੇ2013 ਤੋਂ 2015 ਰਵਚਕਾਿ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।
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ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
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ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 40 15 25

ਚਰਸ 5 0 5

ਕਡੋੀਨ 15 11 4

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 3 1 2

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 46 25 21

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ 4 2 2

ਅਫੀਮ 47 3 44

ਭੁੱਕੀ 270 17 253

ਸਮੈਕ 72 0 72

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ 1 0 1

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ 
ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ
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ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ ਦਿਰਮਆਨੀ 
ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ 
ਟੇਬਲ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਰਜੱਥ ੇਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਸੰਬੰਰਿਤ ਮਾਮਲੇ 
ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਰਵੱਚ ਵਿੱ ਹਨ ਉੱਥ ੇਸਾਡ ੇਡਾਟਾ-ਸੈਟੱ ਰਵੱਚ ਸਮੈਕ 
ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ 72 ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਵਪਾਿਕ 
ਮਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ 
ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
ਸਮੈਕ ਵਿਗ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇ
ਮਾਮਰਲਆ,ਂ ਰਜਹਨਾਂ ਰਵੱਚ ਔਸਤਨ 
3.7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਦੈ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਦੀ 
ਤਲੁਨਾ ਰਵੱਚ ਕਡੋੀਨ ਵਿਗੀਆ ਂ
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇ
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਵਿੱ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ 
ਗਈ ਜ ੋਰਕ ਔਸਤਨ 8.4 ਸਾਲ ਹ।ੈ
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ 
ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 67.4% ਰਵੱਚ 
20-40 ਸਾਲ ਦ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਦੀ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ 
ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਨਾਲੋਂ 6.5 ਗੁਣਾ 
ਵੱਿ ਹਨ।

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ
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ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 52.3% 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 
ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 
51% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ 
ਵੱਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਮਾਨਸਾ ਰਵੱਚ 
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚੋਂ 88% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦ ੇ
ਰਦੱਤੀ ਗਈ। ਪਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 43% ਰਵੱਚ 
ਜਮਾਨਤ ਿੱਦ ਕਿ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।

ਗ੍ਾਮ
ਵਮਲੀ ਲੀਟਰ
ਗਲੋੀਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ
ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਵਹਰਾਸਤ
ਬਰੀ

0-1 ਮਹੀਨਾ

1-3 ਮਹੀਨ਼ੇ

3-6 ਮਹੀਨ਼ੇ

6-12 ਮਹੀਨ਼ੇ

1-2 ਸਾਲ

2-4 ਸਾਲ

4-10 ਸਾਲ

10 ਸਾਲ ਅਤ਼ੇ ਿੱਧ

ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ

ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਚਰਸ

ਕਡੋੀਨ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ

ਸਮੈਕ

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ

ਚਰਸ

ਭੁੱਕੀ

ਅਫੀਮ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਕਡੋੀਨ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਚਰਸ

ਕਡੋੀਨ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਇਆਜੈਪਮ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ



ਸਾਡ ੇਨਮਰੂਨਆ ਂਰਵੱਚ 586 ਮਾਮਲੇ 
ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ 
ਕਿੋਟ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ), ਿੋਗਾ 
ਅੱਗ ੇ2013 ਤੋਂ 2015 ਰਵਚਕਾਿ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

ਮੋਗਾ

ਮੋਗਾ

ਮੋਗਾ

ਮੋਗਾ



250200150100500

ALPRAZOLAM

CANNABIS

CODEINE

DEXTROPROPOXYPHENE

DIPHENOXYLATE

HEROIN

INTOXICANT POWDER

NITRAZEPAM

OPIUM

POPPY HUSK

SMACK

100 120806040200

NITRAZEPAM

POPPY HUSK

CODEINE

CANNABIS

SMACK

HEROIN

OPIUM

ALPRAZOLAM

DIPHENOXYLATE

ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 7 2 5

ਚਰਸ 1 0 1

ਕਡੋੀਨ 4 3 1

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 11 2 9

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 15 9 6

ਹੈਰਇੋਨ 96 2 94

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ 2 2 0

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ 7 1 6

ਅਫੀਮ 22 2 20

ਭੁੱਕੀ 189 13 176

ਸਮੈਕ 18 0 18

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ ਰਵੱਚ 
ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ
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ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ ਦਿਰਮਆਨੀ 
ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ 
ਟੇਬਲ ਦਿਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਰਜਆਦਤਿ 
ਮਾਮਲੇ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦੀ ਸ਼ਣੇੀ ਅਿੀਨ ਆਉਦਂ ੇਹਨ। 
ਇਨੇੰ ਰਕ ਹਿੈਇੋਨ ਸੰਬਰੰਿਤ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ 
ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਨਾਲੋਂ 47 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ। ਦਜੂ ੇਪਾਸ ੇਕਡੋੀਨ ਅਤੇ 
ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਸੰਬਰੰਿਤ ਅਪਿਾਿ ਰਜਆਦਾਤਿ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਅਤੰਿਗਤ ਆਉਦਂ ੇਹਨ।

ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ 
ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
ਸਜਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ ਹਿੈਇੋਨ ਦ ੇ
ਮਾਮਲੇ ਰਵੱਚ 5.3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ
ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਅਤੇ 
ਕਡੋੀਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਤੱਕ 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹ।ੈ
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ 
ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਰਜਆਦਾਤਿ ਲੋਕ 20-30 ਸਾਲ 
ਦ ੇ(130 ਮਾਮਲੇ) ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਿ ਤੇ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ 
ਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਮਆਨੀ 
ਮਾਤਿਾ ਦੀ ਸ਼ਣੇੀ ਅਿੀਨ ਆਉਦਂ ੇਹਨ। 
ਅਸਲ ਰਵੱਚ ਮਗੋਾ ਰਵੱਚ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਦੀ 
ਤਲੁਨਾ ਰਵੱਚ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਅਿੀਨ 
ਮਾਮਲੇ 9.5 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ।

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚੋਂ 57.5%ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ 
ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 47% ਰਵੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਿੱ 
ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਮਗੋਾ ਰਵੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਦ ੇਸਾਿ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 90% ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਸਾਿ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 78% 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਗਈ।
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ਬਰੀ
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ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ

ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ
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ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ), 
ਿੁਕਤਿਰ ਅੱਗ ੇ2013 ਤੋਂ 2015 
ਰਵਚਕਾਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।
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DIPHENOXYLATE

HEROIN
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MIXED
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POPPY HUSK

SMACK

ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 2 1 1

ਚਰਸ 1 0 1

ਕਡੋੀਨ 18 8 10

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 2 0 2

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 9 8 1

ਹੈਰਇੋਨ 1 0 1

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ 6 4 2

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ 2 0 2

ਅਫੀਮ 15 1 14

ਭੁੱਕੀ 102 4 98

ਸਮੈਕ 19 0 19

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ 101 3 3

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ 
ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ  
ਟੇਬਲ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਰਜੱਥ ੇਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਲੇ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਅਿੀਨ ਆਉਦਂ ੇਹਨ 
ਉੱਥ ੇਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਮਾਮਲੇ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ 
ਰਵੱਚ ਰਜ਼ਆਦਾ ਹੁਦੰ ੇਹਨ।

ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ 
ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਤਲੁਨਾ 
ਰਵੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚ ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਹ।ੈ 
ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਅਤੇ ਅਲਪ੍ਾਜ਼ਲੋਮ 
ਸੰਬੰਿੀ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਸਜਾ ਦਾ ਔਸਤਨ 
ਸਮਾਂ ਵਿੱ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਰਜਸ ਰਵੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ 
ਕਦੈ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ 
ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਰਜਆਦਾਤਿ 
40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਟ ਉਮਿ ਦ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ। ਸਾਿ ੇ
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 64.6% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 20-40 
ਸਾਲ ਦ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ।

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ
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ਨਸਾ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਹ ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਵੱਡ ੇਵਿੱਿ ਤੇ 2-4 ਸਾਲ ਦੀ 
ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ੇਸਮੇਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 71% ਰਵੱਚ 10 ਜਾਂ 
ਇਸਤੋਂ ਵਿੱ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।

ਗ੍ਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਿ ਤੇ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ 
ਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਲੇ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਅਿੀਨ ਆਉਦਂ ੇਹਨ। 
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਮਕੁਤਸਿ ਰਵੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਦੀ 
ਤਲੁਨਾ ਰਵੱਚ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ 6.7 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਮਕੁਤਸਿ ਰਵੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 87% ਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦ ੇ
ਰਦੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦ ੇਉਲਟ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 32% ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਿੱਦ ਕਿ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।
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1. ਬਚ ੇਹਏੋ ਮਾਮਲਿਆ ਂਦੀ ਸਲੰਿਆ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਉਪਿਬਧ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਗ੍ਾਮ
ਵਮਲੀ ਲੀਟਰ
ਗਲੋੀਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ
ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਵਹਰਾਸਤ
ਬਰੀ
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ਨਿਾਂਸਵਹਰ

ਨਿਾਂਸਵਹਰ

ਨਿਾਂਸਵਹਰ



ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 63.5% ਰਵੱਚ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ 
ਪਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 38.7% 
ਰਵੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਿੱ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ
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ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 2 0 2

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ 3 1 2

ਚਰਸ 2 1 1

ਕਡੋੀਨ 4 4 0

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 3 0 3

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 2 1 1

ਹੈਰਇੋਨ 215 5 210

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ 21 7 14

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ 2 0 2

ਅਫੀਮ 17 2 15

ਭੁੱਕੀ 203 12 191

ਸਮੈਕ 33 5 28

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ 
ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ

0 50 100 150 200 250

ALPRAZOLAM

BUPRENORPHINE

CANNABIS

CODEINE

DEXTROPROPOXYPHENE

DIPHENOXYLATE

HEROIN

INTOXICANT POWDER

NITRAZEPAM

OPIUM

POPPY HUSK

SMACK

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ  
ਟੇਬਲ ਦਿਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਵਾਂਸ਼ਰਹਿ ਰਵੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚੋਂ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਬਿਾਮਦ ਕੀਤੇ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ ਪ੍ਰਤਸ਼ਤ ਬਹਤੁ ਿੱਟ ਹ।ੈ ਇਨੰਾਂ ਿੱਟ 
ਰਕ ਹਿੈਇੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਨਾਲੋਂ 43 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ 
ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
ਅਲਪ੍ਾਜ਼ਲੋਮ ਅਤੇ ਕਡੋੀਨ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਸਜਾ ਦਾ 
ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ ਵਿੱ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਰਜਸ ਰਵੱਚ 
10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ 
ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ 
ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚ 30-40 ਸਾਲ ਦ ੇਲੋਕ 
ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ।

ਗ੍ਾਫ ਤੇ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ 
ਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਲੇ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਤਰਹਤ ਆਉਦਂ ੇ
ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਨਾਲੋਂ 11.5 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ।

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਸਾਿ ੇ
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 89% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦ ੇ
ਰਦੱਤੀ ਗਈ। ਕਡੋੀਨ ਅਤੇ ਬਪ੍ਰੇਨੌਿਰਫਨ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ 
ਛੁੱਟ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਰਲਆ ਂ
ਰਵੱਚ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਗਈ।
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ਗ੍ਾਮ
ਵਮਲੀ ਲੀਟਰ
ਗਲੋੀਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ
ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਵਹਰਾਸਤ
ਬਰੀ

0-1 ਮਹੀਨਾ

1-3 ਮਹੀਨ਼ੇ

3-6 ਮਹੀਨ਼ੇ

6-12 ਮਹੀਨ਼ੇ

1-2 ਸਾਲ

2-4 ਸਾਲ

4-10 ਸਾਲ

10 ਸਾਲ ਅਤ਼ੇ ਿੱਧ

ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ

ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਬਪ੍ੀਨੌਰਵ਼ਿਨ

ਚਰਸ

ਕਡੋੀਨ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਹੈਰਇੋਨ

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ
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ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ
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ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ



ਸਾਡ ੇਨਮਰੂਨਆ ਂਰਵੱਚ 345 
ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ ਰਜਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ), 
ਿਿਾਨਕਟੋ ਅੱਗ ੇ2013 ਤੋਂ 2015 
ਰਵਚਕਾਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

ਪਿਾਨਕਟੋ

ਪਿਾਨਕਟੋ

ਪਿਾਨਕਟੋ

ਪਿਾਨਕਟੋ



100 120806040200

POPPY HUSK

CODEINE

CANNABIS

DEXTROPROPOXYPHENE

HEROIN

OPIUM

DIAZEPAM

ALPRAZOLAM

DIPHENOXYLATE

NITRAZEPAM

200150100500

ALPRAZOLAM

CANNABIS

CODEINE

DEXTROPROPOXYPHENE

DIPHENOXYLATE

HEROIN

NITRAZEPAM

OPIUM

POPPY HUSK

SMACK

ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ 
ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ
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ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ ਦਿਰਮਆਨੀ 
ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ  
ਟੇਬਲ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਰਜੱਥ ੇਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਲੇ ਦਿਰਮਆਨੀ 
ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਅਤੰਿਗਤ ਆਉਦਂ ੇਹਨ ਉੱਥ ੇਅਲਪ੍ਾਜ਼ਲੋਮ ਅਤੇ 
ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਮਾਮਲੇ ਰਸਿਿ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ 
ਦ ੇਅਿੀਨ ਹੀ ਆਉਦਂ ੇਹਨ।

ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ 
ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
ਪਠਾਨਕਟੋ ਰਵੱਚ ਰਜਆਦਾਤ ਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਰਵੱਚ ਸਜਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ ਵਿੱ ਹ।ੈ 
ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ, ਡਾਈਜੈਪਮ ਅਤੇ 
ਅਲਪ੍ਾਜ਼ਲੋਮ ਵਿਗੀਆ ਂਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਵਾਂਗ 
ਅਿੀਮ ਅਤੇ ਹਿੈਇੋਨ ਵਿਗ ੇਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ 
ਰਵੱਚ ਵੀ ਔਸਤਨ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਦੈ 
ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ
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ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਲਈ ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪਠਾਨਕਟੋ ਰਵੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਰਜਆਦਾਤ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 
30-40 ਸਾਲ ਦ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਣੇੀ ਰਵੱਚ 
ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀਫਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਿੇ ੇਹਨ 
(110 ਰਵੱਚੋਂ 85)।

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਨਸਾ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਹ ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇ
ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 39.5% ਰਵੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਿੱ 
ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਸਾਿ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 
89% ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਸਾਿ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 
79% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਗਈ।
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ 
ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਨਾਲੋਂ 4.3 ਗੁਣਾ ਵੱਿ ਹਨ।

ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 4 4 0

ਚਰਸ 26 4 22

ਕਡੋੀਨ 3 1 2

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 220 26 194

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 10 10 0

ਹੈਰਇੋਨ 3 1 2

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ 4 0 4

ਅਫੀਮ 2 1 1

ਭੁੱਕੀ 20 0 20

ਸਮੈਕ 2 0 2

ਗ੍ਾਮ
ਵਮਲੀ ਲੀਟਰ
ਗਲੋੀਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ
ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਵਹਰਾਸਤ
ਬਰੀ

0-1 ਮਹੀਨਾ

1-3 ਮਹੀਨ਼ੇ

3-6 ਮਹੀਨ਼ੇ

6-12 ਮਹੀਨ਼ੇ

1-2 ਸਾਲ

2-4 ਸਾਲ

4-10 ਸਾਲ

10 ਸਾਲ ਅਤ਼ੇ ਿੱਧ

ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ

ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਚਰਸ

ਕਡੋੀਨ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਇਆਜੈਪਮ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਹੈਰਇੋਨ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਭੁੱਕੀ

ਚਰਸ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਕਡੋੀਨ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਡਾਇਆਜੈਪਮ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਹੈਰਇੋਨ

ਅਫੀਮ

ਐਲਪਰਾਜੋਲਮ

ਚਰਸ

ਕਡੋੀਨ

ਡੈਕਸਟੋ੍ਪ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ

ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ

ਹੈਰਇੋਨ

ਨਾਈਟ੍ਾਜੈਪਮ

ਅਫੀਮ

ਭੁੱਕੀ

ਸਮੈਕ
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ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ ਨੂੰ 
ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਨਸਾ ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ ਦਿਰਮਆਨੀ 
ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ  
ਟੇਬਲ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਰਜੱਥ ੇਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਤਰਹਤ ਆਉਦਂ ੇਹਨ ਉੱਥ ੇਅਲਪ੍ਾਜ਼ਲੋਮ ਅਤੇ 
ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ ਰਵੱਚ 
ਵਿਿੇ ੇਹਨ।

150012009006003000

12009006003000

ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਰਗਣਤੀ 
ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਲਈ 
ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 
80% ਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਗਈ ਪਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇ
ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 47.5% ਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਿੱਦ ਕਿ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਸਮੈਕ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 
40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਟ ਉਮਿ ਦ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ 
(ਸਾਿ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 87.5%)। ਭੁੱਕੀ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਲੋਕ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਿ ਦੀ ਉਮਿ ਦ ੇਹਨ।

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਦੀ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇ
ਅਿੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ 
ਨਾਲੋਂ 6.5 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ।

ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 
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ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ 
ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
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ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 55% ਰਵੱਚ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ 
ਗਈ। ਦਜੂ ੇਪਾਸ ੇਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ 
ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 59% ਰਵੱਚ 10 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਿ 
ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ
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30–40
20–30

40–50
50+

ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਮ 3 3 0

ਚਰਸ 19 3 16

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 38 13 25

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 55 32 23

ਹੈਰਇੋਨ 4 1 3

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ 48 35 13

ਅਫੀਮ 169 28 141

ਭੁੱਕੀ 495 40 455

ਸਮੈਕ 446 4 442

ਗਲੋੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਕਪੈਸੂਲ 59 18 22

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਸਮੈਕ ਵਿਗ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 4.16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 
ਸਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਅਲਪ੍ਾਜ਼ਲੋਮ ਵਿਗੀਆ ਂਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 10 ਸਾਲ 
ਤੱਕ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।

ਗ੍ਾਮ
ਵਮਲੀ ਲੀਟਰ
ਗਲੋੀਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ
ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਵਹਰਾਸਤ
ਬਰੀ

0-1 ਮਹੀਨਾ

1-3 ਮਹੀਨ਼ੇ

3-6 ਮਹੀਨ਼ੇ

6-12 ਮਹੀਨ਼ੇ

1-2 ਸਾਲ

2-4 ਸਾਲ

4-10 ਸਾਲ

10 ਸਾਲ ਅਤ਼ੇ ਿੱਧ

ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ

ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ
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ਗ੍ਾਫ 1
ਨਸ਼ਵੇਾਿ 
ਵਿਗੀਕਿਣ
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਰਲਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੇ 
ਨਸ਼-ੇਵਾਿ ਪੈਟਿਨ ਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਗ੍ਾਫ 
ਰਵੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ
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ਗ੍ਾਫ 3
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 44% ਰਵੱਚ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ 
ਗਈ। ਉਸ ੇਸਮੇਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 28% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 1-2 ਸਾਲ 
ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵਿੱ ਦੀ ਸਜਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।

ਟੇਬਲ 1
ਵਪਾਿਕ ਅਤੇ ਦਿਰਮਆਨੀ 
ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਦਾ 
ਨਸ਼ਵੇਾਿ ਰਵਭਾਜਨ 
ਟੇਬਲ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਰਜੱਥ ੇਰਜਆਦਾਤਿ ਮਾਮਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇਤਰਹਤ ਆਉਦਂ ੇਹਨ ਉੱਥ ੇਕਡੋੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ 
ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੀ ਸਰੰਖਆ ਰਵੱਚ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਾ ਦ ੇਅਿੀਨ ਆਉਦਂ ੇਹਨ।
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ਗ੍ਾਫ 2
ਮਾਮਰਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ 
ਰਗਣਤੀ ਦਾ ਵਿਗੀਕਿਣ

ਗ੍ਾਫ 5
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਬਿੀ-ਰਹਿਾਸਤ ਅਨਪੁਾਤ

ਗ੍ਾਫ 6
ਉਮਿ ਦਾ ਰਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 
71.05% ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ 20-40 ਸਾਲ 
ਦ ੇਲੋਕ ਸ਼ਾਰਮਲ ਹਨ।
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ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਮਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ) 
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ਗ੍ਾਫ 4
ਸਜਾ ਦਾ 
ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ
ਸਜਾ ਦਾ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ ਹਿੈਇੋਨ ਵਿਗ ੇਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ ਰਵੱਚ 2.4 
ਮਹੀਰਨਆ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਕਡੋੀਨ ਵਿਗੀਆ ਂਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਰਦੱਤੀ ਗਈ 8 
ਸਾਲ ਦੀ ਕਦੈ ਦੀ ਸਜਾ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹ।ੈ
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ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ 69% ਰਵੱਚ 
ਜਮਾਨਤ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਗਈ। ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂ
ਦ ੇਕੁੱਲ ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 55.7% 
ਮਾਮਰਲਆ ਂਰਵੱਚ ਜਮਾਨਤ ਿੱਦ ਕਿ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।

ਨਸਾ ਕੁੱਲ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਚਰਸ 4 2 2

ਕਡੋੀਨ 14 10 4

ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀ਼ਿ਼ੇਨ 32 4 28

ਡਾਈ਼ਿ਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 22 5 17

ਹੈਰਇੋਨ 5 0 5

ਨਸੀਲਾ ਪਾਉਡਰ 3 1 2

ਨਾਇਟ੍ਾਜੈਪਮ 4 0 4

ਅਫੀਮ 9 2 7

ਭੁੱਕੀ 56 0 56

ਸਮੈਕ 19 0 19

ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਦੀ ਦਿਰਮਆਨੀ ਮਾਤਿਾ ਦ ੇ
ਅਤੰਿਗਤ ਮਾਮਲੇ ਵਪਾਿਕ ਮਾਤਿਾ 
ਨਾਲੋਂ 8.5 ਗੁਣਾ ਵਿੱ ਹਨ।
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