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ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਔਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ
ਸੀ.ਬੀ.ਐਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਉਰੋ ਔਫ ਨੈ ਰਕੋਟਿਕਸ
ਸੀ.ਈ.ਆਈ.ਬੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਉਰੋ
ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ
ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ
ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ
ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ ਇਨ-ਪੇਸ਼ੰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ ਇੰਟੀਗਰੇਟੇਡ ਰੀਹੈਬੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਐਡੀਕਟਸ
ਜੇ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਡੀ ਐ ਂਡ ਰਿਸਰਚ
ਐਮ.ਐਨ.ਆਰ.ਈ.ਜੀ.ਏ (ਮਨਰੇਗਾ) ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ
ਐਮ.ਓ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਹੈਲਥ ਐ ਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈ ੱਲਫੇਅਰ
ਐਮ.ਓ.ਐਸ.ਜੇ.ਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐ ਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ
ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਈ.ਐਨ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਔਫ ਕਸਟਮ, ਐਕਸਾਇਜ਼ ਐ ਂਡ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ
ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰ ਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ
ਐਨ.ਡੀ.ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐ ਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ
ਐਨ.ਐ.ਐਮ.ਐਚ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐ ਂਡ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸਜ਼
ੇ
ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਆਉਟ-ਪੇਸ਼ੰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਓ.ਐਸ.ਟੀ ਓਪੀਓਇਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ
ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕਸ਼
ੇ ਨ ਐ ਂਡ ਰਿਸਰਚ
ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਔਫ ਇਲੀਸਿਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐ ਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ
ਪੀ.ਓ.ਡੀ.ਐਸ ਪੰਜਾਬ ਓਪੀਓਇਡ ਡੀਪੈਂਡੰ ਸੀ ਸਰਵੇ
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਇਟ ਟੂ ਇੰਫਰੋ ਮੇਸ਼ਨ
ਐਸ.ਪੀ.ਵਾਈ.ਐਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫੌਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਔਫ ਯੂ ਥ ਐ ਂਡ ਮਾਸਜ਼
ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ ਯੂ ਨਾਇਟੇਡ ਨੇ ਸ਼ੰਸ ਔਫਿਸ ਔਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐ ਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ
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ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡ੍ਰਗਸ ਐ ਂਡ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ
ਐਕਟ), 1985 ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ

ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ (ਓ) ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ
ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ (ਅ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ

ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਗਲਿ
ੋ ਕ
ਖੇਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵਦ
ੇ ਨਸ਼ੀਲ ਹਨ

ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿ ਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ

ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀ
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਰਜ
ੋ ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੌ ਕਰੀਆਂ
ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਨਾਓ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ

ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ
ਦੇ ਖਤਰੇ’ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ

ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ 2013 ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ (34,668
ਮਾਮਲਿਆਂ) ਵਿੱਚੋਂ 42.3% (14,564 ਮਾਮਲੇ ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ

ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਸੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੱਕ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ (ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਰਿਪੋਰਟ’) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ

ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ
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ਲਈ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਕੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਆਦਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ
ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ
ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ
ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰ ਮਾਂ (ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ) ਲਈ ਸਜਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ

ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ (ਕਾਰੋਬਾਰ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਵੇਚਣਾ ਆਦਿ) ਦੇ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ
ਇਸ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਭਾਗ 1 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ

ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2013-15 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜਿਲ੍ਹਿ ਆਂ ਤੋਂ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲ

ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 71.4% ਲੋਕ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ
ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਲੋਕ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਭਾਗ 2 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ

ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਸਖਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ
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ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਖਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ
ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਤੋਂ 90% ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ
ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਪਾਏ
ਗਏ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਚ
ੂ ੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ

ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ
ਵੀ ਅਨੁਸਚ
ੂ ੀ ਅਜਿਹੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਇੰਟਰਮੀਡਿਏਟ
ਕੁ ਆਂਟੀਟੀ ਕੇਸਜ਼) ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਘੱਟ ਅਤੇ
ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀਆਂ
ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ
ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਇਲਾਜ
ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ

ਵਧੇਰੇ ਸਜਾਵਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ – (ਓ) ਇਹ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ,
ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ (ਅ) ਕਾਨੂੰਨ
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ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਕਲਪ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ

ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੰਗਤ (ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ) ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋ ਟ

ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜਾ ਔਸਤਨ ਦੱਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ

ਸਜਾ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ

ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ

ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿ ਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ
ਵਰਣਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਕਸਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ

ਨਸ਼ੇ ਰੱਖਣ, ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ
ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦੰ ਡ-ਵਿਧਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ

ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ/
ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ

ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਗ 3
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ

ਜਿਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ
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ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ

ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014
ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ

ਇਨ-ਪੇਸ਼ੰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲ
ੱ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ
1

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਚਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ

ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨਿਜੀ ਨਸ਼ਾ-ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ

ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿ ਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ

ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਤੌ ਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ

ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਗ 4 ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ

ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ

ਵਧੇਰੇ ਸੰਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ
ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ

ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ
ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ

ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵਿੱਚ
ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ।

ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ
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ਇਨ-ਪੇਸ਼ੰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਰੀਜ
ਉਹ ਮਰੀਜ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ
ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ।

ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਵ,ੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ

ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਵ।
ੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੂਰ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ

ਦੰ ਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ
ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ
ਲੈਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਦੰ ਡਾਤਮਕ ਧਾਰਾਵਾਂ

ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਦੰ ਡਾਤਮਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ

ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ; ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ; ਅਤੇ

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲੌਟ ਕਰਕੇ
ਇਲਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ
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“ਕਲਪਨਾ ਕਰੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਅਤੇ
ਇੰਸਲਿ
ੁ ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ
ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ
ਕਾਲੇ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ,
ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ...
ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ
ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
14

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ
ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ
ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ
ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ
ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ
ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਅਮਲੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ
ਹੀ ਕੁ ਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਬਿਲੀ ਹੌਲੀਡੇ
ਜੋਹਾਨ ਹਰੀ, ਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸਕਰੀਮ:
ਦ ਫਸਟ ਐ ਂਡ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਔਫ ਦ ਵਾਰ ਔਨ ਡ੍ਰਗਸ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਾਰ
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ਜਾਣ ਪਛਾਣ
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ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼:
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ
ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ
ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡ੍ਰਗਸ ਅਤੇ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਐਕਟ, 1985 (“ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ”) ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਾਵਾਂ
ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ
ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ
ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ (ਓ) ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ (ਅ) ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
ਚਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ
ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ’। ਸਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ; ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ; ਜਮਾਨਤ ਲਈ
ਮੌਜਦ
ੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਠੋ ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ
ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖਾਸਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ
ਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਵੀ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਖਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸਜਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਦਾ।
ਂ ਸਖਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ
ਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ
ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਉ?ਂ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਉਦੇਸ਼ – ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਵਾਉਣਾ
– ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗਲਿ
ੋ ਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ
ਲਈ ਸੰਵਦੇ ਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਦੀ
ਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਇ
ੋ ਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡਨ ਕਰੇਸੈਂਟ (ਇਰਾਨ,
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ), ਚਰਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਫੀਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਬਢ਼ਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ
ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਧਿਐਨ ਮੌਜਦ
ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1997 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਦਿਨਾਂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸਿੱਧ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸੀਮਿਤ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਾਰ
ਵਿਤਰਣ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਸੰਖਿਆ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ
ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐ ਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ (ਐੱਮ.ਓ.ਐਸ.ਜੇ.ਈ) ਅਤੇ ਯੂ .ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ
ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 2004 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ (ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਕੱਲੇ)
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ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56% ਲੋਕ ਅਫੀਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 11% ਅਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 6% ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵੱਧ,
34,668 ਵਿੱਚੋਂ 14,654, 42% ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ
ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਪੀਓਇਡ ਡਿਪੈਂਡੰ ਸ ਸਰਵੇ, 2015
ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਤ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਾਰਕੋਅੱਤਵਾਦ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ
ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਲੀਗਲ ਪੌਲਿਸੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵਿਧੀ ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਕੀ
ਸਖਤ ਸਜਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਸ਼ਾਖੋਰ
ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ
ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਜਾਣ ਪਛਾਣ
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ਕਾਰਜਵਿਧੀ
ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਅਪ੍ਰੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁ ਣਾਤਮਕ
(ਕੁ ਆਟਂ ੀਟੇਟਿਵ ਐ ਂਡ ਕੁ ਆਲੀਟੇਟਿਵ) ਕਾਰਜਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਸਕਰ ਅਜਿਹੇ 13,350
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.

ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 2013 ਤੋਂ 20152 ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ
ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ
ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਸਤਰ
ਬਰਨਾਲਾ
ਬਠਿੰਡਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ
ਫਤਿਹਗੜ-੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਫਿਰੋਜਪੁਰ
ਗੁ ਰਦਸਪੁਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਜਲੰ ਧਰ
ਕਪੂਰਥਲਾ
ਲੁ ਧਿਆਣਾ
ਮਾਨਸਾ
ਮੋਗਾ
ਮੁਕਤਸਰ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ
ਪਠਾਨਕੋਟ
ਪਟਿਆਲਾ
ਰੂਪਨਗਰ

20

ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ*

ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ

2934

1396

326

252

1299

997

527

178

679

492

1924

685

783

67

787

568

3266

2835

1140

815

2514

1477

915

738

781

598

546

445

746

615

467

381

2127

1594

348

211

ਟੇਬਲ 1

ਡਾਟਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ
ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

*ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ:
22 ਜੂਨ 2016

2.

ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕੋਰਟ
ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.36ਏ
ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ
ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੀ
ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ
ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਬਰਾਮਦਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ
ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈ ੱਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ (ਦੇਖੋ
ਟੇਬਲ 1)। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 14,344 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ
ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 13,350 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਮੂਨਾ ਤਿਆਰ
ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਜਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਰਗੇ ਮਿਟ੍ਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੇਬਲ
1 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੁ ਆਟਂ ੀਟੇਟਿਵ ਡਾਟਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਦਾ ਹੈ।
ਕੁਆਟਂ ੀਟੇਟਿਵ ਡਾਟਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਰ ਵਰਜਨ 3.3.0 ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:
1. ਉਮਰ
2. ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
3. ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
4. ਕੁ ੱਲ ਸਜ਼ਾ
5. ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦੀ ਤਰੀਕ
6. ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ
7. ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਟੇਬਲ 2

ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ

ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਐਲਪ੍ਰਾਜ਼ੋਲਮ ਚਰਸ
ਬਪ੍ਰੀਨੌ ਰਫ਼ਿਨ ਹੈਰਇ
ੋ ਨ
ਕੋਡੀਨ ਸਮੈਕ
ਡੈਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫ਼ੇਨ
ਡਾਈਫੈਨੋਕਸੀਲੇਟ ਅਫੀਮ
ਮੀਥੈਂਫਟ਼ੇ ਾਮਾਇਨ ਭੁੱਕੀ
ਨਾਈਟ੍ਰਾਜੈਪਮ
ਪੈਂਟਾਜ਼ੋਸਾਇਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ
ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ
ਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸਚ
ੂ ੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
ਸਜਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਜਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆਂ ਦੀ
ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ। ਇਹ ਦੋ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌ ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅਨੁਸਚ
ੂ ੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ
ਐਨ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਹੀ
ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ- ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.36ਏ ਦੇ ਅਧਾਰ
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ਨਸ਼ੀਲੇ
ਪਦਾਰਥ

ਚਰਸ
ਹੈਰਇ
ੋ ਨ
ਅਫੀਮ
ਭੁੱਕੀ
ਸਮੈਕ
ਐਲਪ੍ਰਾਜ਼ੋਲਮ
ਬਪਰੈਨੋਰਫਾਈਨ
ਕੋਡੀਨ
ਡੈਕਸਟਰੋਪਕ
ੌ ਸੀਫੇਨ
ਡਾਈਫੈਨੌਕਸੀਲੇਟ
ਨਾਈਟ੍ਰਾਜ਼ੇਪਮ
ਪੈਂਟਾਜ਼ੋਸਾਇਨ

ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ
(ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ,
ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ)

ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ
(ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦੇ
ਵਿਚਕਾਰ, ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ)

ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ
(ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ
ਵੱਧ, ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ)
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ਟੇਬਲ 3

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ
ਵਰਗੀਕਰਨ: ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ,
ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ
ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ

50

500

ਐਲਪਰਾਜ਼ੋਲਮ

ਐਲਪਰੈਕਸ, ਐਕਸਾਨੈ ਕਸ

ਕੋਡੀਨ

ਕੌਰਕ
ੈ ਸ (ਸਿਰਪ), ਰੈਕਸਕੌਫ (ਸਿਰਪ)

ਡੈਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫ਼ੇਨ

ਸਪੈਸਮੋ-ਪ੍ਰੌਕਸੀਵੋਨ, ਪੈਰਵੋਨ ਸਪਾਸ, ਡੈਕਸੋਵਨ
ੋ , ਪ੍ਰੋਮੋਡਕ
ੈ ਸ

ਟੇਬਲ 4

ਗੋਲੀਆਂ, ਕੌਪਸੁਲਾਂ ਅਤੇ
ਟਿਕੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ
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ਡਾਈਫੈਨੌਕਸੀਲੇਟ

ਲੋਮਟਿ
ੋ ਲ, ਮਾਈਕਰੋਲਾਇਟ, ਫੈਨੋਟਿਲ

ਪੈਂਟਾਜ਼ੋਸਾਇਨ
ਫੋਰਟਵਿਨ

ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ
ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ
ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਕਿਉਕਿ
ਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।
ਟੇਬਲ 3 ਘੱਟ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ
ਂ
ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ
ਕਰਨਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਸੀ। ਟੇਬਲ 4 ਦਰਸਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇ ਕੁ ਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜਾ ਦੇ ਕੁ ਆਟਂ ਮ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਦੇ
ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ
ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਅਨਾਲਿਸਿਸ (ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ)
ਅਸੀਂ 2015 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ
ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ , ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁ ੱਲ ਪੰਜ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ।
ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੱਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋ -ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ, ਮਿਨਸਟਰੀ ਔਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ
ਐ ਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਜਵਾਬਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ
ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਆਦੀ
ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਬੈ ੱਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ, ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ
ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ, ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ
ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਦੀ।
ਆਰ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਤੋਂ । ਇਸ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ
ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ
ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ- ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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ਭਾਗ 1
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ
ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਭਾਗ 1 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਖ
ੱ ਤੱਤਾਂ: ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ
ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ
ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਹਿਮ- ਜਿਸਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ
ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਫੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕਟ (1839-42) ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੇ ਜ਼ੀ ਫੜੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ-ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡ੍ਰਗ ਕੰ ਟਰੋਲ3 ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 1909 ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਓਪੀਅਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਖੇ
ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਧੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ:1961 ਸਿੰਗਲ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡ੍ਰਗਸ ਵਿੱਚ
ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1971 ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ, ਅਤੇ 1988
ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੀਸਿਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡ੍ਰਗਸ ਅਤੇ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਜ਼ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਂਜਰਸ ਡ੍ਰਗਸ ਐਕਟ 19304
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਜਿਤ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ5 ਰਹੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਲਈ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ6 ਅਨੁਸਾਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ
ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਤੇ , ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ7 ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ
ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ 1985 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ 1985 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ
ਇਸਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 16 ਸਤੰ ਬਰ 1985 ਨੂੰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਜਰ
ੂ ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਨਵੰ ਬਰ 1985 ਨੂੰ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਨ।
ਵੀ.ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ (ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ

ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ (ਐਸ.27)8। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਤਰਮ ਨਾਇਕ {ਇੰਡੀਅਨ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ.
ਐਨ.ਸੀ)} ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾ
ਹੈ। ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਪ੍ਰਿਆ ਦਾਸ ਰੰਜਨ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਘੱਟ
ਸਜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਢ਼ਾਵਾ ਦੇਵਗ
ੇ ੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ9 ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਨਾਰਧਨ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ
ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ (ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਕਿ
ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਸੀ10।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਦੇਖੋ ਬੈਕਸ 1) ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ:
1. ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ;
2. ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐ ਂਗਲ (ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਟ) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ;
3. ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ;
4. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜਾ ਨਹੀਂ;
5. ਅਫੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ;
ਅਤੇ

6. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ‘ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ11।
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ਲਾਈਸੇਟ ਡ੍ਰਗ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੀਲੇ
ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ
ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਲਾਈਸੇਟ
ਡ੍ਰਗਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਡਾਕਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਵਰਗੇ
ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
4. ਡੇਂਜਰਸ ਡ੍ਰਗਸ ਐਕਟ (1930)
ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਨੇ ਵਾ ਡੇਂਜਰਸ ਡ੍ਰਗਸ
1925 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ
ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।
5. ਅਫੀਮ ਐਕਟ (1857), ਅਫੀਮ
ਐਕਟ (1878) ਅਤੇ ਡੇਂਜਰਸ ਡ੍ਰਗਸ
ਐਕਟ (1930)।
6. ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਯੂ ਨਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ
ਅੰਤਰਗਤ ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ- 1972
ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਲ
ੋ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਕੀਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਗਲ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਔਨ
ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡ੍ਰਗਸ, 1961, ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ
ਔਨ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਜ਼,
1971, ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐ ਂਡ
ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੈਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ
ਵਿੱਚ ਹਨ।
7. ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ਬਿਉਰੋ
ਔਫ ਇੰਡੀਆ <http://
narcoticsindia.nic.in/
policy-strategy.php?id=1>
14 ਅਕਤੂਬਰ 201\6 ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਮਾਲ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
8. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਐਸ.27
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ
ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ (ਕੁ ਝ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਛੇ
ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ (ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
9. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ, 1985
(ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਸੰਬੰਧੀ 23 ਅਗਸਤ
1985 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਹਿਸ।
10. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ।

• ਵੀ.ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ (ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਕੈਦ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
• ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਰਨ (ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਾ
ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਬਾਲਕਵੀ ਬੈਰਾਗੀ (ਐ.ਐਨ.ਸੀ) ਅਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ (ਬੀ.
ਜੇ.ਪੀ) ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫੀਮ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਹੀਣ
ਤੌ ਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਫੀਮ
ਉਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨ
ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚਾਲੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ
ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਉਗਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ
ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜ 28 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਪਜ 30 ਕਿਲੋ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 130 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ
ਜੇਕਰ ਇਹ 60 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 220 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਜਮੀਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਹਮਣਾ
ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਗਾਹੀ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਕਰਨ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਰਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ) ਨੇ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ
ਬੌਕਸ 1

ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ
ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ
ਸਰੋਤ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ, 1985
(ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਸੰਬੰਧੀ 23 ਅਗਸਤ
1985 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਹਿਸ।

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ
ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।
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ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਤੌ ਰ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਝ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਕੜੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਾਰ – ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਖਤ ਸਜਾ – ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੁਨੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਬਿੱਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ
ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਇਸਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ, ਇਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਸਕਰੀ
ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ – ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ “ਨਸ਼ੇਖੋਰ”
ਉਹ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ – ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌ ਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ
ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁ ਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਮਜੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ ਉਠਾਈ ਪਰ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪੱਖ
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਜਾਇਜ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁ ਝ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਈ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਖਤ ਸਜਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
1985 - 1988 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਕਾਸ

ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1988
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਔਫ ਇਲਿਸਿਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐ ਂਡ
ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ, 1988 (ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ) ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ
ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੀ12। ਇਸਨੂੰ 6 ਸਤੰ ਬਰ 1988 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1988
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ
ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ
ਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲ
ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਧਿਆਨ
ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ. ਵਿਜਿਆ ਰਾਮਾ ਰਾਓ (ਤੇ ਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ), ਸੁਧੀਰ ਰਾਏ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ), ਰਾਮ ਭਗਤ
ਪਾਸਵਾਨ (ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ) ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੁ ਝ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ
ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੌਲੀਅਮ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ13।

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਯੰਤੀ
ਪਟਨਾਇਕ (ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕਿਕ੍ਰਤੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।14 ਕਮਲ ਮੋਰਾਰਕਾ
{ਜੇ.ਡੀ (ਐਸ)} ਅਤੇ ਪੀ.ਕੇ ਕੁੰ ਜਾਚੇਨ {ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ)} ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ
ਤੌ ਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਤੇ ਮਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ।15

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਾਂਜਾ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.39, ਜੋ ਜੱਜ ਨੂੰ
ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।16
1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਾਸ
‘ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ’ ਦੇ ਸਕੋਪ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 1994 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ
ਐਕਟ, 1985 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਮਾਰਚ 1995 ਵਿੱਚ ਦਰਜ
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11. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ।
12. ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ,
1988।
13. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 1988
(ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ
ਦੀਆਂ 16 ਦਸੰਬਰ 1988 ਦੀਆਂ
ਬਹਿਸਾਂ।
14. ਜਯੰਤੀ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ (1) ਨਸ਼ੇ ਦੀ
ਆਦਤ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ,
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ
ਹੋਏ; (2) ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ, ਪੁਲਿਸ
ਅਤੇ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ
ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਹਿਚਾਣ
ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ
ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ; (3) ਨਸ਼ਾਖੋਰ
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਛੁੜਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ
ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ
ਦੇਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ
ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
15. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ, 1985
(ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਸੰਬੰਧੀ 23 ਅਗਸਤ
1985 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਹਿਸ।
16. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ।
17. ਡਾ. ਜੇ.ਐਸ ਸਪਨਾ, ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ ਗੁ ਪਤਾ
ਅਤੇ ਡਾ. ਐਸ ਸਕਸੇਨਾ, ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਘੱਟ
ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ (ਸਿਹਤ
ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ 24
ਮਾਰਚ 1995)

18. ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡ੍ਰਗਸ ਅਤੇ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ
ਸਬਸਟਾਂਸਜ਼ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਲਈ
ਸਲਾਹਾਂ ਐਫ.ਨੰ . ਵੀ/115/99-ਐਨ.
ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਨ.ਸੀ)
ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ {ਇਹ
ਦਸਤਾਵੇਜ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਫਾਇਲ ਵਿੱਚ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ}
19. ਅਨੁਰਾਧਾ ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਐਨ
‘ਦ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡ੍ਰਗਸ ਐ ਂਡ
ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਜ਼ ਐਕਟ,
1985’ ਐਮ. ਚਾਰਲਸ, ਕੇ.ਐਸ
ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਗੈਬਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਟੋ
(ਈ.ਡੀ.ਐਸ), ਡ੍ਰਗ ਕਲਚਰ ਇਨ
ਇੰਡੀਆ–ਏ ਸਟ੍ਰੀਟ ਐਥਨੋ ਗ੍ਰਾਫਿਕ
ਸਟਡੀ ਔਫ ਹੈਰਇ
ੋ ਨ ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਇਨ
ਬੌਂਬੇ (ਰਾਵਤ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ 1999)
302-308 ਵਿੱਚ
20. ਅਨੁਰਾਧਾ ਕੇ.ਵੀ.ਆਈ.ਐਨ, ‘ਏ
ਫਲਾਉਡ ਐਕਟ’ (2001), ਸੈਮੀਨਾਰ
504: 50-54
21. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ।

ਕੀਤੀ।17 ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰ ਬੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ
ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਕਿ
ਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ
ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰਤੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਨਸਿਕ
ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.27 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਝ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਫਰੋ ਸਮੈਂਟ ਅਥੌਰੀਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ
ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ
ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਲਈ “ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ” ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਕਿ
ਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ
ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਔਸਤਨ ਡੋਜ਼ ਲੈਣ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਔਸਤਨ ਡੋਜ਼, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੁ ਝ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 23 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਦਰਜ
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 200-250 ਗੁ ਣਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ, ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹਨਾਂ
ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ
ਦੁਆਰਾ ਕੁ ਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੁਸਚ
ੂ ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਉਰੋ ਔਫ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ
ਕਿ ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਪਰੋਪਕ
ੌ ਸੀਫ਼ੇਨ, ਡਾਈਫੈਨੋਕਸੀਲੇਟ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਬਪਰੈਨੋਰਫਾਈਨ, ਅਲਪ੍ਰਾਜ਼ੋਲਮ, ਨਾਇਟਰਾਜੈਪਮ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ
ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 20-30 ਗੁ ਣਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ਬਿਉਰੋ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫੀਮ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 2.5 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ; ਹੈਰਇ
ੋ ਨ ਅਤੇ ਮੋਰਫ਼ਿਨ ਲਈ 250
ਗ੍ਰਾਮ; ਕੋਕੀਨ ਲਈ 100 ਗ੍ਰਾਮ; ਅਤੇ ਹੈਸ਼ ਲਈ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।18

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌ ਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦਾ
ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ।19 ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ

ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪਏ
ਸਨ।20 ਇਹਨਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2001
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 1998 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ 1998 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ 2001 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁ ਝ
ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ, ਹਫਤਾਵਰ ਜਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ,
ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਜਾ ਸਕੇ।21

ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ
ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ
ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ,

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
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ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ (ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ) ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ
ਨੇ ਐਸ.27 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।22

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰ ਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਉਸ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ
ਸੀ।23

ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਪਰ
ੂ ਨ ਤੌ ਰ ਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਜਨ ਦਾਸਮੁੰਸੀ (ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ) ਅਤੇ ਰਘੁ ਵੰ ਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ
ਦੱਲ) ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ “ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ” ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਖਾਸਕਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂ ਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋ ੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਲਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਅਤੇ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।24
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ
2008 ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਈ

ਮਾਇਕਲ ਰਾਜ ਵੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਔਫਿਸਰ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ਬਿਉਰੋ 25 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ
ਵੀ 18 ਨਵੰ ਬਰ 2009 ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਪੂਰੇ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਜਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ 16 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ26 ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ

ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.31ਏ27 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ

ਗਿਆ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ (ਓ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ,
ਰੱਖਣ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ (ਅ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ
ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌ ਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪਹੁਚ
ੰ ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਰਦ
ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਰਫ਼ਿਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ
ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਲਈ
ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।28

8 ਸਤੰ ਬਰ 2011 ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 201129 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 13 ਸਤੰ ਬਰ 201130 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ

ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ
ਲਈ 20 ਫਰਬਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਬਰੀ 2014 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 10 ਮਾਰਚ
2014 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2011 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
• 2011 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਜਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਬਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਦਾ
ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਰਾਹਤ ਪਹੁਚ
ੰ ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀ
ਦਵਾਈ’, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ
ਕੀਤੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਐਸ.2 (viiiਏ) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ’
ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡ੍ਰਗਸ ਨੂੰ ਐਸ.9(1)(ਏ) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਖਰੀਦ,
ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

30

22. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2001।
23. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸੁਧਾਰ) ਬਿੱਲ, 2001
(ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਸੰਬੰਧੀ 7 ਮਾਰਚ
2001 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਹਿਸਾਂ।
24. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ।
25. ਈ ਮਾਇਕਲ ਰਾਜ ਵੀ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ
ਔਫਿਸਰ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ਬਿਉਰੋ
{2008} 5 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 161- 2009
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਇੱਕ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। 4 ਕਿਲੋ
ਹੈਰਇ
ੋ ਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੂੰ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੈਰਇ
ੋ ਨ
ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ
ਗਈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ
ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੈਰਇ
ੋ ਨ
ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਮਾਤਰਾ 4.07 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ
ਪਰ ਦੋ ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਇਸ
ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਿਰਫ 1.4%
ਅਤੇ 1.6% ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਜਾ
ਲਈ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰਇ
ੋ ਨ
ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ
4.07ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ
ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਸਮੱਗਰੀ ਉਚਿਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ
ਂ ਐਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਪਰ
ੂ ਨ
ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ‘ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡ੍ਰਗ’ ਦੇਖਦੇ
ਹੋਏ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ
ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ
ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ
ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਧ
ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਜਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ
ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ
ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਕਾਰ
ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ
ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ
ਂ ਵਿਧਾਨ
ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌ ਰ ਤੇ
ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਤੇ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਹੈਰਇ
ੋ ਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ
60ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਜਰ
ੂ ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ
ਸਜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
26. ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਰਮ ਰੀਡਕਸ਼ਨ ਨੈ ਟਵਰਕ
ਵੀ. ਯੂ ਨੀਅਨ ਔਫ ਇੰਡੀਆ {2012}
ਬੌਂਬੇ ਸੀ.ਆਰ (ਕਰੀ) 121।
27. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.31
ਦੱਸਦਾ ਹੈ: ਪਿਛਲੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ
ਸਜਾ ਬਾਰੇ 1) ਐਸ.31 ਵਿੱਚ ਮੌਜਦ
ੂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ
ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ
ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜਾ ਯੋਗ
ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਅਗਵਾ
ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼
ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ(ਐਸ.19, ਐਸ.24, ਐਸ.27ਏ ਅਤੇ
ਕਿਸੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡ੍ਰਗ ਜਾਂ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ

ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ): ਏ)
ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡ੍ਰਗ ਜਾਂ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ
ਸਬਸਟਾਂਸ (ਓਰਿਜਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਦੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਦਾ
ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ
ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਆਯਾਤ ਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੀ) ਧਾਰਾ (ਬੀ)
ਵਿੱਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ
ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌ ਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ
ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
28. ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਟੰਡਨ, ‘ਡ੍ਰਗ ਪੌਲਿਸੀ
ਇੰਡੀਆ’ (2015) ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ
ਪੇਪਰ, ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ ਡ੍ਰਗ ਪੌਲਿਸੀ
ਕੰ ਸੋਰਟੀਅਮ, ਫਰਬਰੀ 2015।
29. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2011।
30. ਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰੀਵੈਨਿਊ ਸਟੈਂਡਿੰਗ
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ
ਡ੍ਰਗਸ ਅਤੇ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ
(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2011 (50ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ,
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ,
ਮਾਰਚ 2012) <http://www.
prsindia.org/uploads/
media/Narcotic%20
Drugs/SCR%20
Narcotic%20Drugs%20
and%20Psychotropic%20
Substances%20
Amendment%20Bill%20
2012.pdf> 4 ਫਰਬਰੀ 2016 ਨੂੰ
ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ।

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਦੀ
ਟ੍ਰਾਈਜੈਕਟਰੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕਥਾਮ
ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ
ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਆਂ ਦੀ ਸੂਖਮ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌ ਰ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ (ਕੁ ਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਸਮੇਤ) ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ
ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁੜਾਉਣ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ
ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਲਈ
ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਅਪਰਾਧਕਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ
ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਆਦਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰ ਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਵਗ
ੇ ਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ
ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਤੱਵ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ31
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਔਫ ਇਲੀਸਿਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡ੍ਰਗਸ ਐ ਂਡ
ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ 1988 (ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।32
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਐਕਟ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ
ਨਿਰਮਾਣ, ਉਤਪਾਦਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਇਸਤੇ ਮਾਲ
ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੰਜਰ
ੂ ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਕਾ ਪਲਾਂਟ, ਅਫੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਜਾਂ
ਚਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜਰ
ੂ ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: (1) ਚਰਸ, ਅਫੀਮ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, (2) ਕੋਡੀਨ, ਡੈਕਸਟਰੋਪਰੌਕਸੀਫ਼ੇਨ
ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ (3) “ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥ” ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ
ਜਾਂ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ
ਅਸੈਟਿਕ, ਐਨਹਾਈਡਰਾਈਡ, ਇਫੇਡਰਾਇਨ ਅਤੇ ਸਿਉਡੋਇਫੇਡਰਾਇਨ ਵਰਗੇ ਅਗ੍ਰਦੂਤ ਰਸਾਇਣ।
ਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ
ਇਹ ਐਕਟ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ – ਘੱਟ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ – ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ
ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ, ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ
ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ
ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੁ ਝ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁ ਣਾ ਸਜਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰਖਿ
ੱ ਆ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗਜਟੇਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ
ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ (ਐਸ.50)। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਇਹ ਯਕੀਨ
ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਜਟੇਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਡ੍ਰਗ, ਨਿਯੰਤਰਿਤ
ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 1973
ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਐਸ.100 (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਫਸਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰੰਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਐਸ.42)। ਅਜਿਹੇ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ
ਲਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਰਤੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ {ਐਸ.52
(1)}। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਿਆਕਰੀ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ (ਐਸ.57)।
ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ:
ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸ.39 ਅਤੇ
ਐਸ.64ਏ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ
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31. ਐਨ.ਦੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 (ਸੋਧਾਂ
ਸਮੇਤ); ਪੀ.ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ
ਐਕਟ 1988।
32. ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਧਿਆਨ
ਸਿਰਫ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ
ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ
ਰਿਪੋਰਟ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ
ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

33. 24 ਨਵੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ
ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਉਰੋ ਔਫ ਨਾਰਕੋਟਿਕ
ਇੰਡੀਆ, ‘ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਪੌਲਿਸੀ ਔਨ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ’ <http://
www.cbn.nic.in/html/
NationalPolicyEnglish.pdf>
34. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਵਾਂਗ।

ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਨਚਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦਾ
ਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ
ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁੜਾਉਣਾ:
ਐਸ.71 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ
ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੀ
ਪਹਿਚਾਣ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਨ੍ਹੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਮੰਜਰ
ੂ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੇਂ ਇਹ ਇਸ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ
ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ
ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ33

ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰ ਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ), ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ
1986 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗਠਿਤ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ
ਸ੍ਰਵੁੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ (ਓ) ਅਫਸਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ
ਅਥੌਰੀਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਨੂੰ; ਅਤੇ (ਅ) ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ
ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.
ਬੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਨਿਭਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ।34

ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ

15 18
20 21
22

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ
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ਅਜਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਕੁ ਝ

64A

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ,

ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ

ਕਬਜਾ, ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ, ਵਪਾਰ,

ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ

ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਰੱਖਣਾ: 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ

ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ

ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਜਾਂ 10,000 ਤੱਕ ਦਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ

ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਮੰਜਰਸ਼ੁ
ੂ ਦਾ

ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋ।

ਪਹਿਚਾਣੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ

ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ

ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਰੱਖਣਾ: 10

ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ

ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਰੱਖਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜਾ ਤੋਂ

ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਰਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂ

ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।

ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ

ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ

ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਰੱਖਣਾ: 10 ਤੋਂ ੨੦ਨ

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸ.64ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ

ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛੁਕ

ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਆਯਾਤ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ
ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਇਸਤੇ ਮਾਲ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਟੇਬਲ 5

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ
ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ

ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।
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ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਉਰੋ ਔਫ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਨ), ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਇਸਨੂੰ 1950 ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰ ਮ ਹਨ: (1) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਰੱਖਣਾ; (2) ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਦੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ
ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ; (3) ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ
ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ; (4) ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ (5)
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡ੍ਰਗਸ ਲਈ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।35
ਸੈਂਟਰਲ ਇਕਾਨਮਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਉਰੋ (ਸੀ.ਈ.ਆਈ.ਬੀ)
ਸੀ.ਈ.ਆਈ.ਬੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਿਵਾਜਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।36 ਆਰਥਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਖੁਫਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੁਆਤਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।37 ਸੀ.ਈ.ਆਈ.ਬੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਚਰਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।38
ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ:
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਟ ਨੂੰ
ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰਟੇ ਆਫ਼ ਰੈਵਨਿ
ੇ ਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕਸਟਮਜ਼, ਸੈਂਟਰਲ
ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
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35. 1 ਸਤੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ
ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ਬਿਉਰੋ <http://
narcoticsindia.nic.in>;
1 ਸਤੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ
ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਉਰੋ ਔਫ ਨਾਰਕੋਟਿਕ
<http://www.cbn.nic.in>
36. 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਇਕਾਨਮਿਕ
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਉਰੋ <http://
www.ceib.nic.in/ceib.
htm>
37. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਵਾਂਗ।
38. 1 ਸਤੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਬਿਉਰੋ ਔਫ
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ <http://www.
cbn.nic.in>

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
39. 15 ਨਵੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਨ
ਗਣਨਾ 2011 <http://www.
dataforall.org/dashboard/
censusinfoindia_pca/> ਤੱਕ
ਪਹੁਚ
ੰ ਕੀਤੀ।
40. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਵਾਂਗ।
41. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਵਾਂਗ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਜਨਸੰਖਿਆ (14,639,465)
ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ
(13,103,873)।
42. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ’,
(ਦ ਈਕੋਨੌਮਿਸਟ, 25 ਜੂਨ 2016)
<http://www.economist.
com/news/asia/21701163states-drugs-problem-lifeand-film-pushing-poppiespunjab> 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ
ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸਦੇ ਹਾਲਿਆ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ.ਪੀ.ਪੀ
ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਬੇਰਜ
ੋ ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ
ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ
2011 ਦੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 2,77,43,338 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਆਬਾਦੀ

ਦਾ 2.30% ਹੈ।39 62.5% ਜਾਂ 1.73.44.192 ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 37.4% ਜਾਂ 1,03,99,
146 ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।40 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 75.84% ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 80.44% ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 70.73% ਹੈ।41

‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਘਰ’ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 1960 ਵਿੱਚ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਿਤ
ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ-ਯੀਲਡ ਸੀਡਸ (ਜਾਂ ਐਚ.ਵਾਈ.ਵੀ ਵਰਾਇਟੀਆਂ) ਦੇ
ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1980 ਤੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬੁਰੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋ-ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ (ਜਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਧਿਆਨ), ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ , ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।42 ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸੰਕਤੇ ਹੀ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 1990 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ
ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁੱਕ ਗਈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ

ਹੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਵੀਨਤਾਂਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।43 ਇਸ
ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰਜ
ੋ ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ (68ਵਾਂ
ਰਾਉਡ)
ਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਬੇਰਜ
ੋ ਗਾਰ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ
ਸਿੱਖਿਅਕ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 54% ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਜਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਨ੍ਰੇ ਗਾ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌ ਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਫਿਸ
ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
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“ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ
ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਮਾ ਵਿਕਾਸ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰ ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਮਾਵਾਂ
ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ
ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ

ਪਹੁਚ
ੰ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਡਲਿਵਰੀਆਂ ਲਈ ਤਸਕਰ ਬਣਨ ਦੀ

ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ (ਕਿਸਾਨ) ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰਇ
ੋ ਨ ਦੇ

ਪੈਕਟੇ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਦੰ ੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕੋ
ਵਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸੀ

ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਖਤਰਾ

ਉਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ
ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਵਿਨੇ ਸਿੰਘ

(ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ,
ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ਬਿਉਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)
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PATIALA
ਪਟਿਆਲਾ

RUPNAGAR
ਰੂਪਨਗਰ

ਪਠਾਨਕੋਟ
PATHANKOT

NAWANSHAHR
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ

MOGA
ਮਾਨਸਾ

MUKTSAR
ਮੁਕਤਸਰ
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MANSA
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ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
GURDASPUR

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
HOSHIARPUR

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
FEROZEPIUR

ਫਰੀਦਕੋਟ
FARIDKOT

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ
FATEHGARH

ਬਰਨਾਲਾ
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ਬਠਿੰਡਾ
BATHINDA

ਜਿਲ੍ਹਾ
AMRITSAR
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ

0

ਗ੍ਰਾਫ਼ 1

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਨਸੰਖਿਆ ਦਾ
ਉਮਰ-ਵਰਗੀਕਰਣ (ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ)

43. ਯੂ .ਐਨ.ਆਈ.ਡੀ.ਓ, ਪੰਜਾਬ
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਵਿਊ <https://
www.unido.org/uploads/
tx_templavoila/Punjab_
industrial_review.pdf> 1
ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
44. ਜੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, 18 ਜਨਵਰੀ 2015
ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਿਵੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ
ਗਿਆ, ਦ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨ, http://www.
tribuneindia.com/news/
bathinda/how-use-turnedto-abuse-in-punjab/31353.
html 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਆ ਹੈ, ਲਿਵ ਮਿੰਟ,
15 ਜੂਨ 2016, http://www.
livemint.com/Opinion/
iGSWbXh8wtajKupNSAssCJ/
What-is-the-real-problemin-Punjab.html 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ
ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
45. ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਏਆਈ.ਆਈ.ਐ.ਐਸ,
ਪੰਜਾਬ ਓਪੀਓਇਡ ਡਿਪੈਂਡੰ ਸ ਸਰਵੇ
< http://pbhealth.gov.in/
scan0003%20(2).pdf> 10
ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ,
ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ
ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਹਨ। 83
ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਨੌ ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, 89 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ
ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 99
ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ
ਹਨ।” ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ
6,000-20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਕਮਾਉਦੇਂ
ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੇ
ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਰੂਰਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ
ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ
ਪੂਰੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਥੋੜੇ
ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
46. ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਬਰੂਆਹ, ‘ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ: ਨਾ ਕਹੀ ਗਈ
ਕਹਾਣੀ’, ਦ ਕੁ ਇਟੰ , 16 ਜੂਨ 2016
<https://www.thequint.
com/india/2016/06/16/whydoes-punjab-have-a-drugproblem-the-untold-story>
16 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ
47. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਵਾਂਗ।
48. ਡੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਸੁ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਅਵਸਤੀ,
‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ
ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਓਰ੍ਬੰਦਨ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ: ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ
ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ (‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ)’
(2015), 57(1) ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਔਫ
ਸਾਈਕੈਟਰੀ 9-20।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਕਿ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ’ਬੇਰਜ
ੋ ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ
ਸਿੱਖਿਅਕ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਾਓ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।44 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਨੌ ਜਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ
ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।45

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਖਾਸ ਤੌ ਰ ਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71.4% ਲੋਕ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ
ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39.4% ਲੋਕ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਤੇ 31.9% ਲੋਕ 30 ਤੋਂ 40
ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌ ਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌ ਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ
ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ

ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ‘ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ’ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ।46 ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਭੁੱਕੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਸਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।47 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਬਲ 6 ਸਪਸ਼ਟ ਤੌ ਰ
ਤੇ ਦਿਖਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਹੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟੇਬਲ ਇਹ

ਦਿਖਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ
ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਆਦਤ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ
ਨਜਾਇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।48

ਜਿਲ੍ਹਾ

ਟੇਬਲ 6

ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਗੁ ਰਦਾਸਪੁਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਜਲੰ ਧਰ
ਕਪੂਰਥਲਾ
ਪਠਾਨਕੋਟ

ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ

71.8%
83.01%
57.5%
73.9%
51.9%
81.9%

37

38

ਭਾਗ 2
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ
ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇ ਮਾਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸਜਾ ਦੀ ਦਰ
ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ
ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸਾਂ
ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਖਤ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਭਾਗ 2 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਖਤ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ
ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ
ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਸਜਾ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ
ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ
ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਦਾ
ਂ ਹੈ।
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ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ
ਸਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਖਾਸ ਤੌ ਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ
ਵੱਡੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਤੈ ਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਛੁਕ
ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ
ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
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49. ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ
ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ
ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਕਿਉਕਿ
ਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਸਿਰਫ
ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
50. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਨ੍ਪਰ
ੋ ਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਪੈੰਡਿਕਸ
(ਅੰਤਿਕਾ) ਦੇਖ।
ੋ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰ ਧਰ, ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਗ੍ਰਾਫ਼ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ) 2013 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ
ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਅਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਫ਼ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ
ਦਰ ਅਤੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਰ
ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ।49

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਸਜਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ

ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,50 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਬਲ 8 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੇਬਲ 8 ਦਿਖਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਤੌ ਰ ਤੇ
ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਿ ਸਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ਼ 2-3 ਅਤੇ ਟੇਬਲ
7-8 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ
ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜਾ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ।

ਨਾਮ

ਕੁੱਲ

ਸਜਾ

ਬਰੀ

ਸਜਾ (%)

ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡ੍ਰਗਸ ਅਤੇ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ, 1985

765

694

71

90.7

ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ, 1860

1660

513

1147

30.9

ਆਰਮ ਐਕਟ, 1959

28

19

9

67.8

ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਐਕਟ, 1944

292

230

62

78.76

ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1955 ਦਾ ਐਸ.7

3

0

3

0

ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਔਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1988

6

2

4

33.34

ਪਬਲਿਕ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਕਟ, 1867

182

165

17

90.65

ਇਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ (ਪਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1956

9

0

9

0

ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਪੀਰਾਇਟ ਐਕਟ, 1957

30

10

20

33.34

ਟੇਬਲ 7

ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ—
ਸਾਲ 2015, ਪਟਿਆਲਾ
ਸਰੋਤ
ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਉਟਰ
ਦਾ ਦਫਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ

ਟੇਬਲ 8

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ

ਰੋਕਥਾਮ (ਡੀਟਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕ

ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ

ਜਿਲ੍ਹਾ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ

ਉਪ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ

ਕੁੱਲ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

14333

3508

788

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ
ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ

17762

4915

944

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ
(ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ)

5140

1371

197

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ
(ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ)

3469

1058

81

ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ
(ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ)

5081

1119

463

ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ
(ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ)

3936

1218

194

41

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ
ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਜਾ ਦੀ
ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੁਆਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚਾ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਪਰਾਧਕ ਸੋਚ (ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚ
ੰ ਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ) ਬਾਰੇ
ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌ ਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦੀ ਦਰ ਦਾ
ਵਿਕਾਸ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸ.3551 ‘ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ’ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ

ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ
ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬੋਝ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਸ.5452
ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ,
ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ।
ਸਬੂਤ ਦੇ ਇਸ ਉਲਟੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2011 ਦਾ ਫੈਸਲਾ53 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ‘ਸੁਚਤੇ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੁ ਕਤ) ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ
ਜਾਇਜ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ; ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.35 ਦੇ
ਅਧੀਨ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਵਿਪਰੀਤ 2015 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ54 ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ

ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ‘ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ‘ਸੁਚਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ’।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬੋਝ ਬਚਾਓ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਚਤੇ ਅਧੀਕਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੌਜਦ
ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।55

ਐਸ.35 ਅਤੇ ਐਸ.54 ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੌ ਰ ਤੇ ਘੱਟ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ
ਇਹ ਐਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ (ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਕਰੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ)
ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ (ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ
ਯੂ ਨਿਟ) ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿੱਛੇ
‘ਉਦੇਸ਼’ ਜਾਂ ‘ਇਰਾਦੇ’ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ। ਇਸ
ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ
ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਖਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰਣਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਟੈਂਪਲੇਟ
ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਣਨ ਵੱਡੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ (ਸਕ
਼ੱ ੀ) ਸੰਦਿਗਦ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ

ਘੁਮ
ੰ ਰਿਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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51. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਐਸ.35
ਦੱਸਦਾ ਹੈ: “ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਮਾਨਸਿਕ
ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਬਾਰੇ। - (1)
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ
ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ,
ਜਿਸਨੂੰ ਸੋਧੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਮਾਨਸਿਕ
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ
ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪਰ
ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਓ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਕਿ ਇਸ
ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ
ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਉਸਦੀ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। -ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ
“ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ” ਵਿੱਚ
ਇਰਾਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਤਮਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ
ਜਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੈ। (2) ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ
ਕੋਈ ਤੱਤ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁਦ
ੰ ਾ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਦਲਤ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ
ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ
ਇਸਦੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ
ਮਹੱਤਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
52. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਦਾ
ਐਸ.54 ਦੱਸਦਾ ਹੈ: “ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ।
-ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਜਮਾਇਸ਼ਾਂ
ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ
ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਦੋਸ਼ ਨੇ (1) ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਜਾਂ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ
ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ; (2)
ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ
ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ, ਚਰਸ ਦੇ ਪਲਾਂਟ
ਜਾਂ ਕੋਕਾ ਪਲਾਂਟ ਉਗਾਉਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ;
(3) ਖਾਸ ਤੌ ਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ
ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ
ਜਾਂ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ
ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਖਾਸ ਤੌ ਰ ਤੇ ਅਪਨਾਏ ਗਏ
ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਬੰਧੀ; (4) ਕਿਸੇ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ
ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥ
ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ
ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਟੀਰੀਅਲਾਂ, ਜਾਂ
ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ,
ਜਿਸਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ
ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ
ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਬਜੇ ਲਈ ਉਹ
ਤੱਸਲੀਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ
53. ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ (2011)
11 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 653।
54. ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਵੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ,
(2013) 14 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 420:
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ
(2015) 43 ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ 105।
55. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਵਾਂਗ।

ਪੌਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ,
ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਦੁਆਰਾ

ਯਕੀਨ/ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲਈ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ

ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ-ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ

ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਚਿਤ ਐਕਸ਼ਨ

ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
56. ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦੇਖ।
ੋ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਪਰ
ੂ ਨ ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਦੀ ਇਸ ਨਕਲ ਨੂੰ ਟੇਬਲ 9ਏ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਵਿੱਚ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰਣਨਾਂ56 ਵਿੱਚ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮ ਵਾਕੰ ਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾਸੈ ੱਟ ਦੇ 13,350 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10959 ਮਾਮਲਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਰਣਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਨ1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਐਨ10 ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟੇਬਲ9ਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਰਣਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਕੰ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ
ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੌਰਟ ਫੌਰਮ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਟੇਬਲ 9ਏ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰਣਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਾਕੰ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ

ਰੋਕਥਾਮ (ਡੀਟਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕ

ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਕ

ਪੀ.ਐਨ1

ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ‘ਨਾਲ

ਪੀ.ਐਨ2

ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ’ ਨਾਲ ਪਾਇਆ/ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੀ.ਐਨ3

‘ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ’ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਦਿ।

ਪੀ.ਐਨ4

‘ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ’ ਫੜਿਆ ਗਿਆ

ਪੀ.ਐਨ5

‘ਕੁ ਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ’

ਪੀ.ਐਨ6

ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ’

ਪੀ.ਐਨ7

ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਯਕੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤਾ’

ਪੀ.ਐਨ8

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ/ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ‘ਪੌਲੀਥੀਨ ਬੈਗ’ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਪੀ.ਐਨ9

‘ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ’ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ

ਪੀ.ਐਨ20

‘ਗੁ ਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ’ – ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ/ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੇਡ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
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ਪੁਲਿਸ ਦੇ
ਵਰਣਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ

ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
(ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਵਾਕੰ ਸ਼
ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ)

ਪੀ.ਐਨ1, ਪੀ.ਐਨ3, ਪੀ.ਐਨ6
ਪੀ.ਐਨ1, ਪੀ.ਐਨ3
ਪੀ.ਐਨ1, ਪੀ.ਐਨ3, ਪੀ.ਐਨ6, ਪੀ.ਐਨ9
ਪੀ.ਐਨ1
ਪੀ.ਐਨ3
ਕੁ ੱਲ

1154
935
604
564
532
3,789

ਟੇਬਲ 9ਬੀ

ਪੁਲਿਸ ਵਰਣਨ ਅਤੇ
ਵਾਕੰ ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਨ1, ਪੀ.ਐਨ3, ਪੀ.ਐਨ6 ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ9
ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, 3789 ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਇੱਕੋ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ
ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਪੂਰ ਦਿਖਾਇਆ।
ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੇ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਨੂੰ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਬੌਕਸ 2 ਦੇਖ)ੋ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ
ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ) ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਰਣਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੋਹਰਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚਾਂ
ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ
ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਾਤਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ
ਂ ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਇਸ ਲਈ
ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਏ ‘ਕੌਣ’, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
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57. ਰਾਜ ਵੀ. ਮਨੋ ਹਰ ਲਾਲ,
10.09.2013 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਨਦੀਪ ਪਨੂੰ,
ਜੱਜ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਸਾ
ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਮਾਮਲਾ
ਸੰਖਿਆ 117 ਵਿੱਚ।
58. ਰਾਜ ਵੀ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਉਰਫ ਲੱਖ਼ੁ, 26.09.2015 ਨੂੰ
ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਸਵੀਰ
ਸਿੰਘ ਕੰ ਗ, ਜੱਜ, ਸਪੈਸ਼ਲ
ਕੋਰਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ
ਵਿੱਚ, ਮਾਮਲਾ ਸੰਖਿਆ 5662
ਵਿੱਚ।

ਜਿਲ੍ਹਾ: ਮਾਨਸਾ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਮਨੋ ਹਰ ਲਾਲ
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ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੇਲੁਆਨਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੰ ਗਲ ਕਲਾਂ

ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡ ਨੰ ਗਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨਹਿਰ ਕੋਲ ਪਹੁਚ
ੰ ੇ
ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਦਾ
ਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ

ਬੈਗ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ
ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ।

ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਜਟੇਡ ਅਫਸਰ
ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ

ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੌਲੀਥੀਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਅਫੀਮ
ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਫੀਮ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ
ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿਲ੍ਹਾ: ਕਪੂਰਥਲਾ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖ਼ੁ
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ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੇ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬਧ
ੰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੈਂਟਲਮੈਨ

ਆਉਦਾ
ਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ

ਨੂੰ ਦਖ
ੇ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੱਕ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੜ
ਲਿਆ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਫਿਰ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ

ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗਜਟੇਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ
ਬੌਕਸ 2

ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ
ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਲੇਟ
ਉਦਾਹਰਣਾਂ

ਰੋਕਥਾਮ (ਡੀਟਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕ

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
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ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਤੇ
ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ
ਵਾਂਗ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ
ਲਈ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਨ੍ਕਪ
ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਜਿਹੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

59. ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਲਈ
ਅਨੁਸਚ
ੂ ੀ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡ੍ਰਗਸ ਐ ਂਡ
ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ
1985 <http://www.cbn.
nic.in/html/qtynotif.PDF>
12 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ।
60. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ
ਗਈ 2001 ਦੀ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ‘ਉਦੇਸ਼
ਅਤੇ ਕਾਰਨ’।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ- ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ
ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ
ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2001 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: ਘੱਟ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ।59

ਫਿਰ ਵੀ ‘ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਤਾ’ ਬਨਾਮ ‘ਤਸਕਰੀ ਕਰਤਾ’ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ – ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ- ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸਚ
ੂ ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਤੌ ਰ ਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੋਆਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਮਿਆਨੀ
ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹੈਰਇ
ੋ ਨ ਲਈ 5 ਤੋਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ; ਭੁੱਕੀ ਲਈ 1 ਤੋਂ 50
ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ; ਅਫੀਮ ਲਈ 25ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ; ਅਤੇ ਡੈਕਸਟਰੋਪਰੌਕਸੀਫ਼ੇਨ ਲਈ 20 ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ਼ 5 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਆਦਾਤਰ
ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਸਨ।

ਦਰਮਿਆਨੇ
INTERMEDIATE

ਗ੍ਰਾਫ਼ 5

ਵਪਾਰਕ
COMMERCIAL
0
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ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

4000

6000

8000

10000

2013 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ 18 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਸਤਨ
85.4% ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਹਨ। ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 14.57% ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ
ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁ ਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ
ਮਾਮਲੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 15 ਗੁ ਣਾ ਅਤੇ ਗੁ ਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 2.2 ਗੁ ਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਟੇਬਲ
10 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਵਿਭਾਜਨ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਲਈ ‘ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ60 ਪਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬਧ
ੰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਕਿ
ਂ
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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ
ਸੰਖਿਆ: ਸ਼ਡਿਊਲ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.
ਐਸ ਐਕਟ) 2013-15 ਦੇ ਅਧਾਰ
ਉੱਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ

ਟੇਬਲ 10:

ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰ ਅਤੇ
ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ

ਜਿਲ੍ਹਾ

ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ

ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ

84.17%

15.82%

86.86%

13.13%

93.7%

6.22%

89.37%

10.62%

76.12%

23.87%

86.44%

13.55%

69.2%

30.76%

85.84%

14.15%

77.08%

22.91%

87.20%

12.79%

89%

10.99%

86.6%

13.37%

90.43%

9.56%

87.1%

12.89%

92.01%

7.98%

81.1%

18.8%

85.6%

14.39%

89.5%

10.49%

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਬਰਨਾਲਾ
ਬਠਿੰਡਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ
ਫਤਿਹਗੜ-੍ਹ ਸਾਹਿਬ
ਫਿਰੋਜਪੁਰ
ਗੁ ਰਦਾਸਪੁਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਜਲੰ ਧਰ
ਕਪੂਰਥਲਾ
ਲੁ ਧਿਆਣਾ
ਮਾਨਸਾ
ਮੋਗਾ
ਮੁਕਤਸਰ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ
ਪਠਾਨਕੋਟ
ਪਟਿਆਲਾ
ਰੂਪਨਗਰ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਨੁਸਚ
ੂ ੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਮਾਮਲੇ
ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ
ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ
ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਵਈਏ
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜਾ ਅਤੇ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ’

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੀ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਲਏ ਗਏ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਔਸਤਨ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਸਜਾ ਦਾ ਇਹ ਰੱਵਈਆ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ਼ 6 ਅਤੇ ਟੇਬਲ 11 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਫ਼ 7 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁ ੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਨੂੰ

ਰੋਕਥਾਮ (ਡੀਟਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕ
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ਟੇਬਲ 11

ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਲਈ ਸਜਾ ਦੇ ਰੱਵਈਏ:
ਜਿਲ੍ਹਿ ਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ

ਦਰਸਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ
ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ। ‘ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ’ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ
ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ
ਕਾਨੂੰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਘੱਟ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ
ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ
ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ
ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)। ਇਸਦੇ ਸੰਕਲਪ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ
ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣਾ
ਇਹ ਐਕਟ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਤ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ
ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ
ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ।
ਟੇਬਲ 12ਏ ਅਤੇ 12ਬੀ ਸਮੈਕ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ (5-250 ਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ
ਮਾਤਰਾ (1-50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦੇਂ ਹਨ। ਇਹ (ਓ)
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਅਤੇ (ਅ) ਸਜਾ ਦੇ ਔਸਤਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
(ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ)

ਟੇਬਲ 12ਏ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ

5–10
11–20
21–50
51–100
101–250
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
(ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ)

ਟੇਬਲ 12ਬੀ

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਨਾਲ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ

ਰੋਕਥਾਮ (ਡੀਟਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕ

1,000–2,000
2,001–3,000
3,001–5,000
5,001–10,000
10,001–20,000
20,001–30,000
30,001–40,000
40,001–50,000
50,001 & above

ਔਸਤਨ ਸਜਾ	ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ
(ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ)
ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ

1.8

215

2.4

124

5.7

97

10

19

37

12

ਔਸਤਨ ਸਜਾ	ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ
(ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ)
ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ

1.2

11

1.9

15

1.4

93

1.5

188

4.4

177

21.4

34

49

21

60.8

3

111.1

43

49

ਸਮੈਕ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਕੁ ੱਲ 468 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਕ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ
(215) 5-10 ਗਰਮ ਸਮੈਕ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਜਾ ਦੇ ਔਸਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ (469 ਵਿੱਚੋਂ 339) ਲਈ 1.8 ਤੋਂ 2.4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ 10-20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (177) ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ
ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (188) ਵਿੱਚ ਆਉਦੇਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ (585 ਵਿੱਚੋਂ 458
ਲਈ) ਲਈ 1.4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4.4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਫ਼ 7 ਅਤੇ 8 ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹਨ।
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ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:
ਲੁ ਧਿਆਣਾ (ਸਮੈਕ)

61. ਰਾਜ ਵੀ. ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 5.11.2014
ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਰੁਨਵੀਰ
ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
ਮਾਮਲਾ ਸੰਖਿਆ 144 ਵਿੱਚ।
62. ਰਾਜ ਵੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ @
ਚਿੰਟ ੂ ਅਤੇ ਓ.ਰ.ਐਸ, 8.10.2013
ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਲਿਤ
ਕੁ ਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ,
ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੰਖਿਆ
2323 ਵਿੱਚ।

ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ
ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ
ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਜੱਜ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ

ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਹਨ। ਜਲੰ ਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ. ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,61 ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰਇ
ੋ ਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ‘ਨਸ਼ਾਖੋਰ’ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 38 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ
ਸਮਾਂ ‘ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਸੀ’।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ @ ਚਿੰਟ ੂ ਅਤੇ ਓ.ਰ.ਐਸ,62 ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5

ਗ੍ਰਾਮ ‘ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਉਡਰ’ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ
ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ‘ਨੌ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ’ ਵਿੱਚ ਅਤੇ
‘ਗਲਤ ਕੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ’ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ’ ਘੱਟ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ
ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ
ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਕਮਜੋਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਦੀ ਕਮੀ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ
ਤਸਕਰ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ
ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ
ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
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ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਖਾਸਕਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ
ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ
ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬਧ
ੰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟ ਸਜਾਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਕਿ
ਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਸੰਬਧ
ੰ ੀਆ ਹਨ।
ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਏ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 2009 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ
ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ
ਵਾਲੀ ਜਰੂਰੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟੇਬਲ 8 ਵਿੱਚਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ
ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ 9 ਅਤੇ ਟੇਬਲ 13 ਅੱਗੇ ਦਰਸਾਉਦਾ
ਂ
ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.22 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਜ਼ਾ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ
ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਫ਼ 9

15

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ: ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ
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172
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ਸਰੋਤ
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਾਂਸਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ- ਸ਼ਾਮਿਲ
ਜਿਲ੍ਹੇ ਹਨ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ,
ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ,
ਮਾਨਸਾ, ਰੂਪਨਗਰ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ਅੰਤਿਕਾ।
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ਟੇਬਲ 13

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ
ਸਰੋਤ
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਰਿਸਪਾਂਸਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ- ਸ਼ਾਮਿਲ
ਜਿਲ੍ਹੇ ਹਨ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ,
ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ,
ਮਾਨਸਾ, ਰੂਪਨਗਰ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ਅੰਤਿਕਾ।

ਹੇਠਾਂ ਗ੍ਰਾਫ਼ 10 ਅਤੇ ਟੇਬਲ 14 ਇਹ ਦਿਖਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਰੂਰੀ
ਸਜਾ ਐਸ.22 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦੱਸ ਸਾਲ ਹੈ
ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਰੂਰੀ ਸਜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ 11 ਅਤੇ ਟੇਬਲ 14 ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌ ਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.22 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

15

ਗ੍ਰਾਫ਼ 10

10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
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ਸਰੋਤ
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਪਾਂਸਾਂ
ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ- ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਹਨ:
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ,
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਰੂਪਨਗਰ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ ਅੰਤਿਕਾ।
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ਟੇਬਲ 14

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ
ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸ
ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਲਈ
ਸਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ

ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ
ਐਲਪਰਜ਼ੋਲਮ (ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਲਈ), ਕੋਡੀਨ (ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਵਿੱਚ), ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਪ੍ਰੋਪਕ
ੌ ਸੀਫ਼ੇਨ (ਦਰਦ ਲਈ),
ਡਾਈਫੀਨੌ ਕਸੀ ਲੇਟ (ਦਸਤ ਲਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਦਰਥ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਜਾ ਯੁ ਕਤ ਹਨ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸਚ
ੂ ੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰ
ਲਈ ਘੱਟ ਵੈਲਿਉ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਡਾਈਫਿਨੌ ਕਸੀਲੇਟ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ
ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਲਪ੍ਰਾਜ਼ੋਲਮ ਲਈ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਬਪਰੈਨੋਰਫ਼ਿਨ ਲਈ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ
ਵਜੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁਚ
ੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
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2009 ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ 2009 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਦੀ
ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕੁ ੱਲ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ

ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁ ੱਲ ਪਦਾਰਥ63 ਦੀ
ਬਜਾਏ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਜਾਵਾਂ ਤੇ
ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਰਾਕ ਵੀ. ਕੁ ਲਦੀਪ ਕੁ ਮਾਰ ਸਿੰਘ64 ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ

ਰੈਲਕਮ (ਅਲਪ੍ਰਾਜ਼ੋਲਮ ਯੁ ਕਤ) ਦੀਆਂ 12500 ਗੋਲੀਆਂ, ਡਾਇਆਜੈਪਮ ਦੀਆਂ 500 ਗੋਲੀਆਂ, ਲੋਮਟਿ
ੋ ਲ
(ਡਾਈਫ਼ੇਨੌਕਸੀਲੇਟ ਯੁ ਕਤ) ਦੀਆਂ 5000 ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਕਡ
ੋ ਕ
ੈ ਸ (ਕੋਡੀਨ ਯੁ ਕਤ) ਦੀਆਂ 30 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ
ਫੜਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ 2009 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੁ ੱਲ ਭਾਰ ਦੀ
ਬਜਾਏ ‘ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਆ ਸਮੱਗਰੀ
ਵਿੱਚ 12500 ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਅਲਪ੍ਰਾਜ਼ੋਲਮ, 5000 ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਡਾਈਫ਼ੇਨੌਕਸੀਲੇਟ,
500 ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 2.4 ਗ੍ਰਾਮ ਡਾਈਜੈਪਮ, ਅਤੇ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਦੀਆਂ 30 ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ 5.94 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਡੀਨ
ਮੌਜਦ
ੂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ‘ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.22 (ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 6 ਮਹੀਨੇ 65 ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2009 ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਇਸਤੋਂ ਬਿਲਕੁ ਲ ਵਿਪਰੀਤ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਮਾਨਸਾ,
ਰਾਜ ਵੀ. ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਾਈਫ਼ੇਨੌਕਸੀਲੇਟ ਯੁ ਕਤ ਲੋਮਟਿ
ੋ ਲ ਦੀਆਂ 2000
ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜ ਵੀ. ਸੰਦੀਪ ਕੁ ਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁ ਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ
ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੈਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫ਼ੇਨ ਦੇ 768 ਅਤੇ 744 ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਫੜੀਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। 2009 ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸਕ੍ਰਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ 99.2 ਮਿ.ਗ/ਕੈਪਸੂਲ ‘ਡੈਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫ਼ੇਨ’ ਪਾਏ
ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਕ੍ਰਿਆ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਭਾਰ (76.1 ਗ੍ਰਾਮ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁ ੱਲ ਭਾਰ (508 ਗ੍ਰਾਮ) ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ
ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਜਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁ ਲ ਉਲਟ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2009 ਦੀ ਨੋ ਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗਸ
ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ, ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ

ਲਾਲ,66 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਾਈਫੇਨੋਕਸੀਲੇਟ ਯੁ ਕਤ ਲੋਮਟਿ
ੋ ਲ ਦੀਆ 2000 ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ ਵਿੱਚ
10 ਸਾਲ ਲਈ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1,00,000 ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ

ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੁ ਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ,67 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁ ਮਾਰ
ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਡੇਕਸਟ੍ਰੋਪ੍ਰੋਪਕ
ੋ ਸੀਫੀਨ ਯੁ ਕਤ ਸਪਾਜਮੋ ਪ੍ਰੋਕਸੀਵੋਨ ਦੇ 768 ਅਤੇ 744 ਕੈਪਸੁਲ
ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। 2009 ਨੋ ਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਕਟਿਵ ਡਰੱਗ ਪਦਾਰਥ ‘ਡੇਕਸਟ੍ਰੋਪ੍ਰੋਪਕ
ੋ ਸੀਫੀਨ’ ਦਾ
ਵਜਨ 99.2ਐਮ.ਜੀ./ ਕੈਪਸੁਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੱਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ
ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁ ਲ ਵਜਨ (508) ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਐਕਟਿਵ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਵਜਨ (76.1) ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਧ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਹੀ ਵਜਨ
ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਲਾਲੀ ਲਈ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ
ਦੇ ਲਈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਨੁਸਚ
ੂ ੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਲਈ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ‘ਕੁ ੱਲ ਮਾਤਰਾ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ
ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 2009 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਪਾਰਕ
ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤੱਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਆ (ਬੈਨ
ਕੀਤੀ ਗਈ) ਸਮੱਗਰੀ ਕੈਪਸੂਲ/ਗੋਲੀਆਂ/ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਦੇ ਕੁ ੱਲ ਭਰ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਰੂਰੀ ਸਜਾਵਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ
ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਵਈਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ
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63. ਈ ਮਾਇਕਲ ਰਾਜ ਵੀ. ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ
ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ਬਿਉਰੋ, ਏ.ਆਈ.ਆਰ 2008
ਐਸ.ਸੀ 1720।
64. ਰਾਜ ਵੀ. ਕੁ ਲਦੀਪ ਕੁ ਮਾਰ ਸਿੰਘ,
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ
ਵਿੱਚ 23.09.2013 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਨੰ ਬਰ 615।
65. ਰਾਜ ਵੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ
ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
23.09.2013 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨੰ ਬਰ 220: ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ
2009 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਮਦ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਕਿ
ਂ 2009
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ
ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਸ ਲਈ
ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁ ੱਲ ਬਰਾਮਦਗੀ (ਮੋਮਲਿ
ੋ ਟ
ਦੀਆਂ 400 ਗੋਲੀਆਂ) ਦੀ ਬਜਾਏ
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਆ ਸਮੱਗਰੀ (0.960
ਗ੍ਰਾਮ ਡਾਈਫ਼ੇਨੌਕਸੀਲੇਟ) ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ
ਗਈ ਅਤੇ 100/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
66. ਰਾਜ ਵੀ. ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ
ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ,
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 03.11.2014ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ
ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਨੰ ਬਰ 440।
67. ਰਾਜ ਵੀ. ਸੰਦੀਪ ਕੁ ਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ
ਸਿੰਘ,, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਭਓ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ
28.11.2014 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
ਕੇਸ ਨੰ ਬਰ 149।

ਟੇਬਲ 15

ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ
ਵੱਧਣ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਘੱਟ ਬਰਾਮਦਗੀ

ਜਿਲ੍ਹਾ

ਡੈਕਸਟਰੋਪ੍ਪ
ਰੋ ਕ
ੌ ਸੀਫ਼ੇਨ
(ਕੈਪਸੂਲ)

ਡਾਈਫ਼ੇਨੌਕਸੀਲੇਟ
(ਗੋਲੀਆਂ)

ਅਲਪ੍ਰਾਜ਼ੋਲਮ
(ਗੋਲੀਆਂ)

ਕੋਡੀਨ
(ਬੋਤਲਾਂ)

830

900

-

-

1600

850

-

-

1008

-
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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਬਰਨਾਲਾ
ਜਲੰ ਧਰ
ਪਟਿਆਲਾ

ਘੱਟ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਟੇਬਲ 15 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਡਾਈਫ਼ੇਨੌਕਸੀਲੇਟ ਦੀਆਂ 500 ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਲ
ਦੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ (ਕੋਡੀਨ
ਯੁ ਕਤ) ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 20 ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2001 ਵਿੱਚ ਈ ਸਲਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਉਰੋ ਔਫ ਮਾਰਕੋਟਿਕਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਨ) ਨੇ
ਡੈਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫ਼ੇਨ, ਡਾਈਫ਼ੇਨੌਕਸੀਲੇਟ ਬਪਰੈਨੋਰਫ਼ਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ
ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ 20-25 ਗੁ ਣਾ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਕਿ
ਂ
ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫੌਰਮਲ
ੁ ੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ
ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ
ਕਿ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਬਪਰੈਨੋਰਫ਼ਿਨ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ 8000 ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਹਰ
ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ 0.125 ਮਿ.ਗ ਸਕ੍ਰਿਆ ਪਦਾਰਥ)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਬਪਰੈਨੋਰਫ਼ਿਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ
16,00,000 ਗੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਸਜਾ ਦੇਣ
ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ 2009 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕੁ ੱਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਜਾ ਦੀ ਕਠੋ ਰਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ
– ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ-ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਇਲੁ ਸਟਰੇਸ਼ਨ 1 ਅਤੇ 2 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀ
ਂ
ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ਼ 12 ਦਿਖਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਔਸਤਨ ਸਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਟੇਬਲ 12 ਦਿਖਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ
ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਜਰੂਰੀ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਇਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ
ਤੌ ਰ ਤੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੱਵਈਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ਼ 13 ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਕਿ
ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 1 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ।

ਰੋਕਥਾਮ (ਡੀਟਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕ
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ਸਜਾ ਦਾ ਔਸਤਨ
ਸਮਾਂ: ਤੁਲਨਾ
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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ
ਔਸਤਨ ਸਜਾਵਾਂ

1–3 ਮਹੀਨੇ
1-3 MONTHS

0
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0-1 0–1
ਮਹੀਨਾ

ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

400

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ
ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਵਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ
ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ
ਸੰਬਧ
ੰ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ
ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ।
ੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ (ਕੋਡੀਨ
ਯੁ ਕਤ) ਦੀਆਂ 20 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ
ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(ਓ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਘੱਟ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਅਤੇ
(ਅ) 2009 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਿਸ਼੍ਰਣ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ
ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਰੂਰੀ ਸਜਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ
ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜਾ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੁ ੱਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਬੰਧੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਬਧ
ੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਜਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦਾ
ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੋਕਥਾਮ (ਡੀਟਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕ
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ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ
ਮਨਮਾਨੀ ਸਜਾ ਦੇਣਾ
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਫਾਰਮਾ.ਸਿਉਟਿਕਲ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਨਮਾਨੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ - (ਓ) ਅਸਮਾਨ
ਸਜਾਵਾਂ ਅਤੇ (ਅ) ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਮਨਮਾਨੀ ਸਜਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ
ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ
ਵਿੱਚ ਕੁ ੱਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਿਆ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ

ਜਲੰ ਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਡਾਈਫ਼ੇਨੌਕਸੀਲੇਟ68 ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ
1,000/ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 500 ਗ੍ਰਾਮ

ਡੈਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫ਼ੇਨ69 ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 3,000/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ
ਸੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜ ਵੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲੂ70 ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ

ਡੈਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫ਼ੇਨ ਯੁ ਕਤ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਉਡਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ
ਕੈਦ ਅਤੇ 1,00,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ
‘ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫ਼ੇਨ ਯੁ ਕਤ
500 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਉਡਰ, ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
ਟੇਬਲ 16ਏ ਅੱਗੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਦਿਖਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਟੇਬਲ
16ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਜਿਲ੍ਹਾ

ਫੈਸਲਾ

ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ

ਸਜਾ

ਜਲੰ ਧਰ

ਰਾਜ ਵੀ. ਅਦੀਸ਼

720 ਸਪਾਸਮੋ

ਸਾਢ਼ੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ

ਪ੍ਰੌਕਸੀਵੋਨ

ਸਖਤ ਕੈਦ; 7000/-

ਕੈਪਸੂਲ

ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਅਗਰਵਾਲ71

(ਡੈਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫ਼ੇਨ)

ਪਟਿਆਲਾ

ਰਾਜ ਵੀ. ਸਤਪਾਲ

ਸਿੰਘ ਉਰਪ ਛੋਟਾ72

720 ਸਪਾਸਮੋ

ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ;

ਪ੍ਰੌਕਸੀਵੋਨ

50,000/- ਰੁਪਏ

ਕੈਪਸੂਲ

ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

(ਡੈਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫ਼ੇਨ)

58

ਟੇਬਲ 16ਏ

ਸਮਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ
ਜਿਲ੍ਹਿ ਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ –
ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ

68. ਰਾਜ ਵੀ. ਪਰਮਜੀਤ @ ਕਲਾ, ਬਲਵੰ ਤ
ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ, ਜਲੰ ਧਰ
ਵਿੱਚ 07.05.2014 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਨੰ ਬਰ 29629।
69. ਰਾਜ ਵੀ. ਮੇਹਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਤੀ
ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਵਿੱਚ 17.07.2014 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਨੰ ਬਰ 24522।
70. ਰਾਜ ਵੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ
ਬਿੱਲੂ, ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 13.08.2014
ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ
ਨੰ ਬਰ 681।
71. ਰਾਜ ਵੀ. ਆਦੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੱਜ
ਹਰਵੀਨ ਭਾਰਦਵਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ,
ਜਲੰ ਧਰ ਵਿੱਚ 2.8.2014 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ
ਲਿਆ ਗਿਆ।
72. ਰਾਜ ਵੀ. ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਛੋਟਾ,
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ,
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 27.4.2016 ਨੂੰ
ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਟੇਬਲ 16ਬੀ

ਸਮਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ

ਜਿਲ੍ਹਾ

ਫੈਸਲਾ

ਪਟਿਆਲਾ

ਰਾਜ ਵੀ. ਕੁ ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ73 500 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ

ਰਾਜ ਵੀ. ਭੀਮ ਸੇਨ74

ਰਾਜ ਵੀ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁ ਮਾਰ75

ਰਾਜ ਵੀ. ਯਸ਼ਪਾਲ76

ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ

ਸਜਾ

ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ

ਗੋਲੀਆਂ

ਸਖਤ ਕੈਦ; 20,000/

(ਡਾਈਫ਼ੇਨੌਕਸੀਲੇਟ)

ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

500 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ

ਗੋਲੀਆਂ

ਸਖਤ ਕੈਦ; 10,000/

(ਡਾਈਫ਼ੇਨੌਕਸੀਲੇਟ)

ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

500 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ

ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸੋਲ੍ਹਾਂ

ਗੋਲੀਆਂ

ਦਿਨ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ;

(ਡਾਈਫ਼ੇਨੌਕਸੀਲੇਟ)

3000/ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

500 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ

ਗੋਲੀਆਂ

ਸਮਾਂ- ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਉਨੱਤੀ

(ਡਾਈਫ਼ੇਨੌਕਸੀਲੇਟ)

ਦਿਨ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਅਤੇ
2500/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

73. ਰਾਜ ਵੀ. ਕੁ ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੱਜ
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ
ਕੋਰਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 19.3.2016
ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ
ਨੰ ਬਰ 35(4)।
74. ਰਾਜ ਵੀ. ਭੀਮ ਸੇਨ, ਜੱਜ ਰਵਿੰਦਰ
ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ,
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 19.3.2016 ਨੂੰ
ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ (73)।
75. ਰਾਜ ਵੀ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁ ਮਾਰ, ਜੱਜ
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ
18.4.2016 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਮਾਮਲਾ ਨੰ ਬਰ 781।
76. ਰਾਜ ਵੀ. ਯਸ਼ਪਾਲ, ਜੱਜ ਬਲਜਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ, ਪਟਿਆਲਾ
ਵਿੱਚ 2.12.2015 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਨੰ ਬਰ 1756।
77. ਰਾਜ ਵੀ. ਰਾਜ ਕੁ ਮਾਰ ਉਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ,
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ,
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 10.6.2014 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ
ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਨੰ ਬਰ 402।

ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਸਜਾ ਦੀ ਵੰ ਡ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਪਾਈ ਗਈ
ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਤਰਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਾਂ
ਮੁੱਖ ਤੌ ਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਆਇਕ ਸਨਕੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਣ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌ ਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬਰ
ੋ ਟ੍ੇ ਰੀਆਂ
ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ
ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਰੱਵਈਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਰੱਵਈਏ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ. ਰਾਜ ਕੁ ਮਾਰ77

(ਮਾਨਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ
ਲੋਮਟਿ
ੋ ਲ ਦੀਆਂ 10 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ 100 ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਲੋਮਟਿ
ੋ ਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਭੇਜੀ। ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਲੋਮਟਿ
ੋ ਲ
ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ 62 ਮਿ.ਗ ਡਾਈਫ਼ੇਨੌਕਸੀਲੇਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ
ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁ ੱਲ 62 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਚਾਓ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ
ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਮਟਿ
ੋ ਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਇਆ 9 ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ
ਕਿਉਕਿ
ਂ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਲ ਬੰਦ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਚਿਤ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ:
ਜੇਕਰ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ...ਪਰ
ਕਿਉਕਿ
ਂ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਤਲਾਂ ਸੀਲ ਬੰਦ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਇਸ ਲਈ
ਇਸ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ
ਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 9 ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
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ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਮਟਿ
ੋ ਲ ਦੀਆਂ 100 ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ (50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ। ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰਤ ਤੇ
ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੁ ੱਲ/ਬਚੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਮੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ78 ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਨਤੀਜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੁ ੱਲ

ਪਦਾਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ।
ੇ ਦੂਜੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ
ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂ .ਓ.ਆਈ ਵੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ79 ਅਤੇ ਮੋਹਮਦ ਸਲੀਮ80 ਵੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ

ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਫਰਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਿਆਂ

ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਵੀ. ਸਰਬਜੀਤ ਖਾਨ81 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ

216 ਪ੍ਰੌਕਸੀਵੋਨ ਕੈਪਸੂਲ, 192 ਸਪਾਸਮੋ ਪ੍ਰੌਕਸੀਵੋਨ ਕੈਪਸੂਲ, 260 ਪਾਰਵੋਨ ਸਪਾਸ ਕੈਪਸੂਲ (ਸਾਰੇ
ਡੈਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫ਼ੇਨ ਯੁ ਕਤ), 40 ਰੈਂਕੋ ਰੈਕਸ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ (ਕੋਡੀਨ ਯੁ ਕਤ) ਅਤੇ 500 ਫੇਨੋਟਿਲ
ਗੋਲੀਆਂ (ਡਾਈਫ਼ੇਨੌਕਸੀਲੇਟ ਯੁ ਕਤ) ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮੈਮੋ ਨੇ ਪਾਬੰਧੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ
ਸੀ। ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬੈਚ ਨੰ ਬਰ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ
ਸਾਲ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁ ੱਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਬੈਚ ਨੰ ਬਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ

ਲਈ ਆਦਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁ ੱਲ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਜੋ ਨਮੂਨੇ82

ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਜਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਦਾਰਥ ਕੁ ੱਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ।
ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ
ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਠਾਨਕੋਟ

ਰਾਜ ਵੀ. ਹਨੀ ਮਨਹਾਸ83 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੈਕਸਕੌਫ ਅਤੇ ਕੌਰਕ
ੈ ਸ ਕਫ਼ ਸਿਰਪ (ਕੋਡੀਨ ਯੁ ਕਤ) ਦੀਆਂ
22 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਚਾਓ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਮੂਨੇ – ਦੋ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ‘ਕੌਰਕ
ੈ ਸ; ਅਤੇ ਰੈਕਸਕੌਫ’ ਦੀ ਬੋਤਲ- ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ 22 ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰ
ੂ ਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਦਰਸਾਇਆ। ਕੁ ੱਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਬੈਚ ਨੰ ਬਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈ ੱਟਾਂ (5 ਬੋਤਲਾਂ ਰੈਕਸਕੌਫ ਏ.ਸੀ.ਯੂ 3225 ਨੰ ਬਰ ਨਾਲ,
7 ਬੋਤਲਾਂ ਰੈਕਸਕੌਫ ਯੂ .ਜੀ30੦੧ ਨੰ ਬਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ 10 ਬੋਤਲਾਂ ਕੌਰਕ
ੈ ਸ 320-13023-ਓ ਨਬਰ ਨਾਲ) ਵਿੱਚ
ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਰੈਕਸਕੌਫ ਦੀਆਂ 7 ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ
ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ – ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੈ। ਬਚਾਓ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ
ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਕੰ ਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਚਾਓ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬਧ
ੰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ
ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਓ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜੱਜ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਾਬੰਧੀ ਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੋਤਲਾਂ
ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਡੀਨ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ
ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਕਿ
ਂ 200 ਮਿ.ਲੀ
ਕੋਡੀਨ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ (ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ) ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦ
ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਮੇਂ (3 ਮਹੀਨੇ ) ਲਈ ਹੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ 3,000/- ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਸਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਅਕਸਰ ਮਨਮਾਨੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਸਿਉਟਿਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਮਲਿਆਂ
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78. ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ
ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਨੰ . 1/88 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨੋ ਟ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ
ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ
ਕੰ ਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ
ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ
ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ
ਨਮੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਮੂਨੇ
ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਿਆਨ
ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਕਿ
ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਕੁ ੱਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਨੰ .
1/88 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ “ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ
ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲੀ ਨਮੂਨਾ
ਨਿਕਾਲਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ
ਜਰੂਰੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁ ੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਰ
ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ/ ਕੰ ਟੇਨਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਨਮੂਨਾ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ
ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ
ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ
ਮਿਸ਼੍ਰਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ
ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
79. ਰਾਜ ਵੀ. ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ (2009) 12
ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 161 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ
20 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ
ਸੀ – ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌ ਰ ਤੇ 5 ਬੈਗਾਂ
ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ
ਨਾਲ 10 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਮੌਜਦ
ੂ ਸੀ।
ਬਚਾਓ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁ ਝ ਵੀ
ਮੌਜਦ
ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਮੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ
ਲਈ ‘ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉਚਿਤ
ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ’। ਆਦਲਤ ਨੇ
ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ 7 ਨੇ
ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ
25 ਗ੍ਰਾਮ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬਰ
ੋ ਟ੍ੇ ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ
ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ
ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁ ਝ ਵੀ ਮੌਜਦ
ੂ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ
ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੀ.ਡਬਲਿਊ 7 ਨੇ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਕਿਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ
ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਬਰਾਮਦ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਗ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ
ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ
ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ
ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ
ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ
ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ
ਗਿਆ ਸੀ
80. ਮੁਹਮਦ ਸਲੀਮ ਵੀ. ਹਰਿਆਣਾ
ਰਾਜ, 2008(2) ਆਰ.ਸੀ.ਆਰ
(ਅਪਰਾਧੀ) 128 ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ
ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
ਮਾਮਲਾ – ਦੋਸ਼ੀ ‘ਮੁਹਮਦ ਸਲੀਮ’ ਨੂੰ ਪੰਜ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜਦ
ੂ 20 ਕਿਲੋ
ਭੁੱਕੀ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ

ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂਚ
ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ
ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਕਿ
ਂ ਜਾਂਚ
ਕੀਤੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ
ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ
20 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
81. ਰਾਜ ਵੀ. ਸਰਬਜੀਤ ਖਾਨ, ਜਸਪਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ, ਲੁ ਧਿਆਣਾ
ਵਿੱਚ 14.3.2016 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ
ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਨੰ . 99।
82. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਵਾਂਗ। ਜੱਜ ਜਸਪਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ
ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦ
ਕੀਤੇ ਕੁ ੱਲ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ
(ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ) ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ
ਅਪ੍ਰਿਆਪਤ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ
ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ
ਜਾਂਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲਿਆ/ਕੈਪਸੂਲ,
ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ
ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜਦ
ੂ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਨੰ ਬਰ, ਨਿਰਮਾਣ
ਦਾ ਸਾਲ ਉਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ
ਉਹੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ
ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੇ (ਨਮੂਨੇ) ਗੋਲੀਆਂ/
ਕੈਪਸੂਲ, ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਪਾਇਆ ਸੀ।’
83. ਰਾਜ ਵੀ. ਹਨੀ ਮਨਹਾਸ, ਰਾਜੀਵ ਕਲਰ
ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ
ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਨੰ 34

ਰੋਕਥਾਮ (ਡੀਟਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕ

ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ
ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜਦ
ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ
ਂ ਸਜਾ ਕੁ ਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ
ਲਈ ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ
ਉਦੋਂ ਆਉਦੀਆਂ
ਂ
ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮਾਪ-ਦੰ ਡਾਂ ਦੀ
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
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ਸਿੱਟਾ
ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਖਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ
ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਖਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰ
ੂ ਨ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਖਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ
ਲਈ ਅਣੁਚਿਤ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ
ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌ ਰ ਤੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਹਨ। ਕਿਉਕਿ
ਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ
ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੱਜ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੌ ਰ
ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ
ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਘੱਟ ਹੈ; ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ
ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ
ਅੰਤਰਗਤ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਜਰੂਰੀ ਸਜਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ
ਸਮਾਨਤਾ – ਅਨੁਸਚ
ੂ ੀ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਘੱਟ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 2009
ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੰਪਰ
ੂ ਨ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਸਜਾ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਮਾਸਿਉਟਿਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਇਕ ਅਖਤਿਆਰ ਕਾਰਨ ਸਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਜਾਵਾਂ
ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕ੍ਧਰ
ੇ ੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅਸਮਾਨ ਸਜਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਮ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੀਆਂ ਹਨ –
ਕਿਉਕਿ
ਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਨਮੂਨੇ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ
ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚਕਾਰ
ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਗ 2 ਡ ਹਰ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦੀ
ਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਾਂ
ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਅਧਿਐਨਾਂ84 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋ ਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜਦ
ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ: ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ
ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
2002 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੇ ਔਸਤਨ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ 14 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਲ
ਹੀ ਵਿੱਚ 201485 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ।
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84. ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੌਨਲਡ ਰਿਚੀ,
ਸੰਟੈਂਸਿੰਗ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੌਂਸਿਲ, ‘ਕੀ
ਕੈਦ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?’ (2011)
ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ <https://
www.sentencingcouncil.
vic.gov.au/sites/default/
files/publicationdocuments/Does%20
Imprisonment%20
Deter%20A%20
Review%20of%20the%20
Evidence.pdf> 12 ਜਨਵਰੀ
2017 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ;
ਐ ਂਡਰਿਉ ਵੋਨ ਹਿਰਚ ਏਟ ਆਲ
(1999), ‘ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਡਿਟਰੰਸ ਐ ਂਡ
ਸੰਟੈਂਸ ਸੇਵਰਟੀ: ਐਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ
ਔਫ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਸਰਚ’, ਵਾਰ੍ਨਰ,
ਕੇ, ਥਿਉਰੀਸ ਔਫ ਸੰਟੈਂਸਿੰਗ:
ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐ ਂਡ ਦ ਡਿਟਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊ
ਔਫ ਸੰਟੈਂਸਿੰਗ’, ਸੰਟੈਂਸਿੰਗ ਫ੍ਰਾਮ
ਥਿਉਰੀ ਤੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਔਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਯੂ ਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐ ਂਡ ਨੈ ਸ਼ਨਲ
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ, 8-9 ਫਰਬਰੀ, ਕੈਂਬਰ
ੇ ਾ
(2014) {ਕੀਨੋ ਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ}।
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ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ
ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ 14 ਸਾਲ
ਦਾ ਕੁੱਲ ਡਾਟਾ
ਸਰੋਤ
ਸਟੇਟ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ਬਿਉਰੋ,
ਪੰਜਾਬ – 2002 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਅਤੇ 01.01.2015 ਤੋਂ 26.05.2015
ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ
ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਮਲੇ

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ

ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੁ ੱਲ 46,923 ਮਾਮਲੇ86 ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2002 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ
ਅੰਤਰਗਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ਼ 15 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰ87 ਸਰੋਤ: ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 2002 ਅਤੇ 26-05-2015 ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ

ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੈਲਕੁ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਰ88 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ
ਪਿਆ। ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ।
ਭਾਗ 2 ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ
ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜ੍ਨਾਵਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ
ਕਰਨ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ
ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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85. ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ,
‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ 2014’
(ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡਸ
ਬਿਉਰੋ) <http://ncrb.nic.
in/StatPublications/
CII/CII2014/
Compendium%202014.
pdf> 7 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
86. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਵਾਂਗ।
87. 2002 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ
ਜਨਸੰਖਿਆ- “ਟੈਕਨੀਕਲ
ਗਰੁੱਪ ਔਨ ਪਪੁਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ,
‘ਪਪੁਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ੰਸ ਫੌਰ ਇੰਡੀਆ
ਐ ਂਡ ਸਟੇਟਸ 2001-2006’
(ਔਫਿਸ ਔਫ ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਜਨਰਲ ਐ ਂਡ ਸੈਂਸਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
2006)’ <http://www.
educationforallinindia.
com/Population_
Projection_Report_2006.
pdf> 5 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ
ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਗਿਰਫਤਾਰ
ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਦਾ ਡਾਟਾ- ਸਟੇਟ
ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ਬਿਉਰੋ [2002
ਤੋਂ 2014 ਅਤੇ 1.1.2015 ਤੋਂ
26.5.2015 ਤੱਕ]
88. ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ
ਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਤੌ ਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ
ਵਿੱਚ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ
ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ
ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ
ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋ
ਮਾਨਤਾਵਾਂ- 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਸੰਖਿਆ 1000
ਅਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਕੀਤੀ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ
ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਰੋਕਥਾਮ (ਡੀਟਰੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕ
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ਭਾਗ 3
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ
ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਭਾਗ 2 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ 3 ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ
ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਕਿਸਮ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਸੰਦਰਭ
ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ
ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌ ਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌ ਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ
ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ

ਸੋਸਾਇਟੀ ਫੌਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਔਫ ਯੂ ਥ ਐ ਂਡ ਮਾਸਜ਼ (ਐਸ.ਪੀ.ਵਾਈ.ਐਮ) ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ
ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਡ੍ਰਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 2015 ਪੰਜਾਬ ਓਪੀਓਇਡ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸਰਵੇ
(ਪੀ.ਓ.ਡੀ.ਐਸ/ ਪੀ.ਓ.ਡੀ ਸਰਵੇ)89 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ:

• ਅਫੀਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ 99% ਲੋਕ ਮਰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ।
• ਅਫੀਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ 76% ਲੋਕ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ।
• 89% ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਨ।
• 83% ਨੌ ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
• 54% ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਿਲ੍ਹਾ

ਅਬੋਹਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਬਲਾਚੌਰ
ਬਰਨਾਲਾ
ਬਠਿੰਡਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਫਿਰੋਜਪੁਰ
ਗੁ ਰਦਾਸਪੁਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਕਪੂਰਥਲਾ
ਲੁ ਧਿਆਣਾ
ਮੋਹਾਲੀ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ
ਫਗਵਾੜਾ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ
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ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ

ਅਫੀਮ, ਹੈਰਇ
ੋ ਨ, ਮੋਰਫ਼ਿਨ
ਹੈਰਇ
ੋ ਨ, ਅਫੀਮ, ਡੈਕਸਟਰੋਪ੍ਰੋਪੌਕਸੀਫ਼ੇਨ, ਬਪਰੈਨੋਰਫ਼ਿਨ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਓਪੀਓਇਡਸ), ਚਰਸ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਅਫੀਮ, ਪਰੀਸਕਰਿਪਸ਼ਨ ਡ੍ਰਗਸ
ਭੁੱਕੀ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਮੈਕ
ਹੈਰਇ
ੋ ਨ, ਕੈਪਸੂਲ, ਚਰਸ
ਅਫੀਮ, ਚਰਸ, ਹੈਲੁਸੀਨੋ ਜੈੰਸ
ਭੁਕੀ, ਹੈਰਇ
ੋ ਨ, ਅਫੀਮ
ਹੈਰਇ
ੋ ਨ, ਭੁੱਕੀ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ
ਅਫੀਮ, ਹੈਰਇ
ੋ ਨ, ਚਰਸ
ਹੈਰਇ
ੋ ਨ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਚਰਸ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਟੀਕੇ
ਅਫੀਮ, ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਪਰੀਸਕਰਿਪਸ਼ਨ ਡ੍ਰਗਸ
ਹੈਰਇ
ੋ ਨ, ਗੋਲੀਆਂ, ਟੀਕੇ
ਹੈਰਇ
ੋ ਨ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਸਮੈਕ

ਟੇਬਲ 17

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਸਰੋਤ
ਬਲਾਚੌਰ (5.2.2016),
ਬਠਿੰਡਾ (11.7.2016),
ਬਰਨਾਲਾ (21.3.2016),
ਤਰਨ ਤਾਰਨ (21.6.2016),
ਅਬੋਹਰ (21.1.2016),
ਫਰੀਦਕੋਟ (8.2.2016),
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (22.1.2016),
ਫਿਰੋਜਪੁਰ (16.5.2016),
ਗੁ ਰਦਾਸਪੁਰ (16.2.2016),
ਮੋਹਾਲੀ (25.2.2016),
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (29.2.2016),
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (10.2.2016),
ਫਗਵਾੜਾ (23.5.2016),
ਕਪੂਰਥਲਾ (23.5.2016),
ਲੁ ਧਿਆਣਾ (25.5.2016),
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (9.3.2016)
ਤੋਂ ਅਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਡਾਟਾ।

89. ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਢ਼ਾਵਾਂ
ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਨਸ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ,
ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ, ਪੰਜਾਬ
ਓਪੀਓਇਡ ਡਿਪੈਂਡੰ ਸ ਸਰਵੇ
<http://pbhealth.gov.in/
scan0003%20(2).pdf> 14
ਨਵੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ।

ਇਲੁਸਟਰੇਸ਼ਨ 3

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇ ਮਾਲ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ

ਸਰੋਤ
ਬਲਾਚੌਰ (5.2.2016),
ਬਠਿੰਡਾ (11.7.2016),
ਬਰਨਾਲਾ (21.3.2016),
ਤਰਨ ਤਾਰਨ (21.6.2016),
ਅਬੋਹਰ (21.1.2016),
ਫਰੀਦਕੋਟ (8.2.2016),
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (22.1.2016),
ਫਿਰੋਜਪੁਰ (16.5.2016),
ਗੁ ਰਦਾਸਪੁਰ (16.2.2016),
ਮੋਹਾਲੀ (25.2.2016),
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (29.2.2016),
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (10.2.2016),
ਫਗਵਾੜਾ (23.5.2016),
ਕਪੂਰਥਲਾ (23.5.2016),
ਲੁ ਧਿਆਣਾ (25.5.2016),
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (9.3.2016)
ਤੋਂ ਅਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ।

90. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਵਾਂਗ।
91. ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧ,ੂ ‘ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਚਲੋ ਕੁ ਝ
ਭੁਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ’, (ਗੋਵਰਨੰ ਸ
ਨਾਓ, ਅਪ੍ਰੈਲ 30, 2015) <http://
www.governancenow.
com/news/regular-story/
punjab-drug-problemlets-clear-clear-somemisunderstandings> 14
ਨਵੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ।
92. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ
ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ‘ਨਸ਼ਿਆਂ/ਪਦਾਰਥਾਂ
ਦੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਸ਼ਕਤੀ’ <http://mohfw.nic.in/
index1.php?lang=1&level
=0&linkid=229&lid=1353>
14 ਨਵੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ
ਗਈ।

4,9%
ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਕ
ਦਵਾਈਆਂ

4,9%
ਭੰ ਗ
9,20%
ਹੈਰਇ
ੋ ਨ

13,29%
ਅਫੀਮ

6,13%
ਤਜਵੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
(ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ)

2,5%
ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼

3,7%
ਭੁੱਕੀ

2,4%
ਸਮੈਕ

2,4%
ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ

ਨਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਡਾਟਾ (ਟੇਬਲ 17 ਅਤੇ ਇਲੁ ਸਟਰੇਸ਼ਨ 3) ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਆਮ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਹੈਰਇ
ੋ ਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਹਨ।
ਪੀ.ਓ.ਡੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ (33%), ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ

ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (14%)90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈਰਇ
ੋ ਨ (53%) ਹੈ।
ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ 2006 ਦੇ ਅਧਿਐਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ: ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਐਨ
ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20% ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡ੍ਰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ,
ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਕਸੀਵੋਨ ਅਤੇ ਡਾਇਆਜੈਪਮ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਰਫ਼ਿਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੂਜਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਰਇ
ੋ ਨ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਹੇ ੍ ਲਿਖੇ
ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌ ਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਇ
ੋ ਨ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ 5.17% ਹੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।91

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ
ਜਲਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ
ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੰ ਡ) 1961 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐ ਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ
(ਐਮ.ਓ.ਐਸ.ਜੇ.ਈ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਹੈਲਥ ਐ ਂਡ ਫੈਮਿਲੀ
ਵੈ ੱਲਫੇਅਰ (ਐਮ.ਓ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਿਊ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।92

ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ,
ਐਮ.ਓ.ਐਸ.ਜੇ.ਈ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਫੈਂਸ ਡਵੀਜਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ
ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਹੈ। ਇਹ 1985 ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ

ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾ
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ਐਕਟ ਦਾ ਐਸ.27 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ
ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ (ਕੁ ਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਜਾਂ ਛੇ

ਬੌਕਸ 3

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ
ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਲਈ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਮਹੀਨੇ (ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
ਐਸ.39: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜ
ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ
ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਮੰਜਰ
ੂ ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸ.64ਏ: ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ
ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ
ਕਰਨ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਸ.71: ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ
ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ,
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ
ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ ( ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਅਤੇ ਸਵੈਇਛੁੱਕ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ) ਲਈ ਸਲਾਹ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਿਤ ਨਸ਼-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।93

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼-ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਮ.ਓ.ਐਚ.
ਐਫ.ਡਬਲਿਊ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ ਵਿਖੇ ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਡ੍ਰਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ
ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਡੀ.ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ), ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ) ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪੌਂਡੀਚਰੀ
(ਜੇ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਆਰ), ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੌਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਚ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।94

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰ ਡ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ; ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ; ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਐਸ.7ਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰ ਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

68

93. ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ
ਐ ਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
{2015}, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ
ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ
ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਕੀਮ – ਦਿਸ਼ਾ
ਨਿਰਦੇਸ਼।
94. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ
ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ‘ਡ੍ਰਗ ਡੀਐਡੀਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ),
{2012} http://www.mohfw.
nic.in/index1.php?lang=1
&level=5&sublinkid=4486
&lid=2146 14 ਨਵੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ
ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
95. ਯੋਗਸ਼
ੇ ਰਾਜਪੂਤ, ‘ਪੰਜਾਬ ਡ੍ਰਗ
ਪ੍ਰੌਬਲਮ: ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਐ ਂਡ
ਂ (ਗਵਰਨੰ ਸ ਨਾਓ, ਅਪ੍ਰੈਲ
ਬੀਔਡ’,
28, 2015) <http://www.
governancenow.com/
news/regular-story/
punjab-drug-problemdeaddiction-and-beyond>
14 ਨਵੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ।
96. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ‘ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ
ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਤੇ ਨੋ ਟ’, <http://www.
pbhealth.gov.in/16note.
pdf> 14 ਨਵੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
<http://pbhealth.gov.
in/2_%20List%20Of%20
Approved%2017%20
Govt_%20Rehab.pdf> 15
ਨਵੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਅਤੇ http://www.
tribuneindia.com/news/
nation/punjab-addictshooked-on-cheaptreatment-drug-at-govtrehab-centres-openmarket/117915.html 14
ਨਵੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ।
97. ‘ਪੰਜਾਬ ਬਜ਼ਟ 2014-15:
ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ
ਅਤੇ ਕੁ ਸ਼ਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ’,
ੁ ਤਾਨ ਟਾਈਮਸ, ਜੁਲਾਈ
(ਹਿੰਦਸ
16, 2014) http://www.
hindustantimes.
com/chandigarh/
punjab-budget-201415-rehabilitationcentres-skilldevelopment-for-youth/
story-u67cs2zIpK3CvQd4ISpaQI.
html 14 ਨਵੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
98. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ
ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ‘ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ
ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ’ <http://pbhealth.
gov.in/4rehab.pdf 14 ਨਵੰ ਬਰ
2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
99. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਵਾਂਗ।
100. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਵਾਂਗ।
101. ਪੰਜਾਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂ ਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐ ਂਡ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਐ ਂਡ

ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਜ਼ http://
www.pbhealth.gov.in/
pdf/substance_drugs.
pdf 14 ਨਵੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
102. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਵਾਂਗ।
103. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ
ਵਿਭਾਗ, ਨਿਜੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ <http://pbhealth.
gov.in/3pvtdecentres.
pdf>; Details of Private
Rehabilitation Centres
<http://pbhealth.gov.
in/4rehab.pdf>
104. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ,
ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ <http://pbhealth.
gov.in/Status%20of%20
Govt.pdf>;
105. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ
ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾਛੁਡਾਊ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ <http://www.
pbhealth.gov.in/16note.
pdf> 14 ਨਵੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
106. ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐ ਂਡ
ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ, ‘ਨਸ਼ਾ-ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ’
(ਪ੍ਰੈੱਸ ਇੰਫਰੋ ਮੇਸ਼ਨ ਬਿਉਰੋ 4 ਅਗਸਤ
2015) http://pib.nic.in/
newsite/PrintRelease.
aspx?relid=124284 12 ਨਵੰ ਬਰ
2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
107. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ
ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ
ਅਸਥਾਈ ਸਵਾਲ ਨੰ . 1796 (5
ਅਗਸਤ 2015) http://mha1.
nic.in/par2013/par2015pdfs/rs-050815/1796.pdf
5 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਢਾਂਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮੌਦੀਕਲ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨੈ ਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ
ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ
ਸਬ-ਡਵੀਜਨਲ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਬੈ ੱਡ
ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੋ -ਚਿਕਿਤਸਕ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਦ
ੰ ਾ
ਹੈ। ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 31 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ।95 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 21 ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 50 ਬੈ ੱਡ) ਨੂੰ ਮੰਜਰ
ੂ ੀ

ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।96 ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ
ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2014-15 ਵਿੱਚ
100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲੌਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।97

ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 65 ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਵਾਂ
ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ98 ਅਤੇ 10 ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ99 ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ। ਰੈ ੱਡ ਕ੍ਰੌਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।100
ਪੰਜਾਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂ ਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐ ਂਡ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਐ ਂਡ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਰੂਲ (ਪੰਜਾਬ

ਐਸ.ਯੂ .ਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰੂਲ)101 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਸਿਲ
ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਸਿਲ
ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।102

ਭਾਵੇਂ ਨਿਜੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ੍ਨ੍ਹਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਨੀਂ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁ ਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਤੇ
ਪਠਾਨਕੋਟ। ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਿਜੀ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ (ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ਼ 16 ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ 17)।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਲੰ ਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ 50
ਬੈ ੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ‘ਮਾਡਲ ਕੇਂਦਰ’ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ)। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ
ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।105

ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ

ਵਿੱਚ 11 ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਦੁਆਰਾ 11 ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।106 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਨਵੇਂ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ ਨੂੰ ਮੰਜਰ
ੂ ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।107

12
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6
4
2

ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾ

PATHANKOT
ਪਠਾਨਕੋਟ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
FAZILKA

GURDASPUR
ਗੁਰਦਸਪੂਰ

BARNALA
ਬਰਨਾਲਾ

MANSA
ਮਾਨਸਾ

FEROZEPUR
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

AMRITSAR
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

TARANਤਰਨ-ਤਾਰਨ
TARAN

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ
NAWANSHAHR

FARIDKOT
ਫਰੀਦਕੋਟ

RUPNAGAR
ਰੂਪਨਗਰ

ਕਪੂ
ਰਥਲਾ
MOGA

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
HOSHIARPUR

MUKTSAR
ਬਠਿੰਡਾ

KAPURTHALA
ਬਾਦਲ (ਮੁਕਤਸਰ)

BATHINDA
ਮੋਗਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ
LUDHIANA

JALANDHAR
ਜਲੰਧਰ

PATIALA
ਪਟਿਆਲਾ

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹSAHIB
ਸਾਹਿਬ
FATEHGARH

ਸਰੋਤ
ਨਿਜੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ
103
ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ
104
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ।

SANGRUR
ਸੰਗਰੂਰ

ਗ੍ਰਾਫ਼ 15

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਨਸ਼ਾ
ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ
ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ

SAS NAGAR
ਐਸ.ਏ.ਐਸ
ਨਗਰ

0

ਨਿਜੀ (ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ)

ਸਰਕਾਰੀ

69

ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ
ਦਾ ਸਥਾਨ

ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ
(2013-14 ਤੋਂ 2015-16)

ਗੁ ਰਦਾਸਪੁਰ

Rs. 958,200

ਭਾਰਤੀ ਰੈ ੱਡ ਕ੍ਰੌਸ
ਸੋਸਾਇਟੀ, ਮਾਨਸਾ

ਮਾਨਸਾ

Rs. 1,629,667

ਭਾਰਤੀ ਰੈ ੱਡ ਕ੍ਰੌਸ
ਸੋਸਾਇਟੀ, ਮੋਗਾ

ਮੋਗਾ

Rs. 2,101,376

ਭਾਰਤੀ ਰੈ ੱਡ ਕ੍ਰੌਸ
ਸੋਸਾਇਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ

ਬਠਿੰਡਾ

Rs. 1,683,063

ਭਾਰਤੀ ਰੈ ੱਡ ਕ੍ਰੌਸ
ਸੋਸਾਇਟੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਫਰੀਦਕੋਟ

0

ਭਾਰਤੀ ਰੈ ੱਡ ਕ੍ਰੌਸ
ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ

ਸੰਗਰੂਰ

Rs. 1,744,642

ਭਾਰਤੀ ਰੈ ੱਡ ਕ੍ਰੌਸ
ਸੋਸਾਇਟੀ, ਲੁ ਧਿਆਣਾ

ਲੁ ਧਿਆਣਾ

Rs. 1,270,800

ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ
ਅਤੇ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ
ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ

ਸੰਗਰੂਰ

Rs. 405,000

ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਦਾ ਨਾਮ

ਭਾਰਤੀ ਰੈ ੱਡ ਕ੍ਰੌਸ
ਸੋਸਾਇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ
ਅਤੇ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ
ਸੋਸਾਇਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ
ਅਤੇ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ
ਸੋਸਾਇਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

70

108. ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ,
‘2015-16 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰਲ
ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨ.ਜੀ.ਓ
ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਾਜ
ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ’<http://
socialjustice.nic.
in/writereaddata/
UploadFile/
Final%20Annual%20
Report-2015-16.pdf> 5
ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ।

ਟੇਬਲ 18
ਬਠਿੰਡਾ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ

Rs. 202,500

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ

Rs. 202,500

ਸਰੋਤ
2015-16 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ
ਫੌਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਔਫ ਪਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਔਫ
ਅਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਐ ਂਡ ਸਬਸਟਾਂਸ
(ਡ੍ਰਗਸ) ਅਬਿਉਜ਼ ਤੇ ਅੰਤਰਗਤ
ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ।108

ਜਿਲ੍ਹਾ

ਟੇਬਲ 19

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ
ਐਕਟ (2014) ਦੇ ਤਹਿਤ
ਉਪਲਬਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ

ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਬਰਨਾਲਾ
ਬਠਿੰਡਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ
ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਫਿਰੋਜਪੁਰ
ਗੁ ਰਦਾਸਪੁਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਜਲੰ ਧਰ
ਕਪੂਰਥਲਾ
ਲੁ ਧਿਆਣਾ
ਮਾਨਸਾ
ਮੋਗਾ
ਮੁਕਤਸਰ
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ
ਪਠਾਨਕੋਟ
ਪਟਿਆਲਾ
ਰੂਪਨਗਰ
ਸੰਗਰੂਰ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ
ਤਰਨਤਾਰਨ

ਸਰਕਾਰੀ
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ
(2014) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਾਮਲੇ
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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਚੁਨੌਤੀਆਂ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੌਕਸ 3 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਨ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.27 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ
ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਦੀ
ਂ ਹੈ।109

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜਾ ਦੇ ਸੰਬਧ
ੰ ਵਿੱਚ ਐਸ.27 ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ
ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਤੁਰਤੰ
ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ
ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਦੰ ਡ-ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ
ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌ ਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਅਤੇ
ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਸ਼ਿਆ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ
ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਨ।110

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1995 ਵਿੱਚ ਘੱਟ
ਮਾਤਰਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ (ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ‘ਅਦਾਲਤੀ
ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਰੂਰੀ ਇਲਾਜ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ
ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।111

ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਵੰ ਡ ਨਹੀਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੌਕਸ 4 ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ 39 ਅਤੇ 64ਏ ਦੀ ਮਦਦ
ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਜਾ ਦੇਣ112

ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ113 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਰਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਜਰ
ੂ ਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ
ਵਿਕਲਪ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2013
ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਦਲਤ ਦੁਆਰਾ

ਨਸ਼ਾ-ਛੁੜਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।114 ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।115 ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਕ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਕਿਉਕਿ
ਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ
ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ
ਮਾਤਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਂ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ
ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮੌਜਦ
ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ
ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ
ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੈ ਕਿਉਕਿ
ਂ ਇਹ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਅਸਮਾਨ ਹੁਦਿ
ੰ ਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ
ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਮਿਲਿਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਮਿਲਿਤ (ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ) ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਐਮ.ਓ.ਐਸ.ਜੇ.ਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ116 ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ

ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਫੰ ਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ
ਨਾਲ ਸੰਬਧ
ੰ ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਐਮ.ਓ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਿਊ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।117 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ, ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਉਣ

ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰ ਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌ ਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਐਮ.ਓ.ਐਸ.ਜੇ.ਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ
ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ
ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਤੀਜਾ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ‘ਹੱਦ, ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ
ਸਟੀਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ , ‘ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ
ਲੋੜ ਤੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
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109. ਮੈਥਿਊ ਜੌਨ, ‘ਦ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ
ਐਕਟ: ਰੂਮ ਫ਼ੋਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਰੀਫੌਰਮ’,
ਸੈਂਟਰ ਫ਼ੋਰ ਪਬਲਿਕ ਪੌਲਿਸੀ
ਰਿਸਰਚ – ਐਟਲਸ ਪਬਲਿਕ ਪੌਲਿਸੀ
ਚੈਲੇਂਜ (2015) <http://www.
cppr.in/wp-content/
uploads/2016/05/NDPSAct-Room-for-greaterreform.pdf> 29 ਨਵੰ ਬਰ 2016
ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
110. ਰਾਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫੌਰ ਪਬਲਿਕ
ਹੈਲਥ, ਯੂ ਕ,ੇ (2016) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
‘ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਤੀ
ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ’
111. ਡਾ. ਜੇ.ਐਸ ਸਪਨਾ, ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ ਗੁ ਪਤਾ
ਅਤੇ ਡਾ. ਐਸ ਸਕਸੇਨਾ, ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ
ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ (ਸਿਹਤ ਅਤੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 24
ਮਾਰਚ 1995)
112. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਐਸ.39
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਬਣਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ।
113. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਐਸ.64ਏ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉ ਲਈ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
114. ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਬਲਾਚੌਰ (5.2.2016),
ਤਰਨ ਤਾਰਨ (21.6.2016),
ਫਰੀਦਕੋਟ (8.2.2016),
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (22.1.2016),
ਫਿਰੋਜਪੁਰ (16.5.2016),
ਗੁ ਰਦਾਸਪੁਰ (16.2.2016),
ਮਾਨਸਾ (11.2.2016),
ਬੰਗਾ (14.3.2016),
ਜਲੰ ਧਰ (23.2.2016),
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (29.2.2016),
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (10.2.2016),
ਫਗਵਾੜਾ (23.5.2016),
ਕਪੂਰਥਲਾ (23.5.2016),
ਲੁ ਧਿਆਣਾ (25.5.2016),
ਪਠਾਨਕੋਟ (13.5.2016),
ਸੰਗਰੂਰ (23.10.2016)
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ।
115. ਸੰਜੀਵ ਗੁ ਪਤਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ
ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਉਟਰ (ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਜਨਵਰੀ
2016), ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਜਨਵਰੀ
2016) ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਰੀ ਟੰਡਨ, ਵਕੀਲ
(ਦਿੱਲੀ, 0 ਨਵੰ ਬਰ 2015) ਦੀ
ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਗਈ।
116. ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐ ਂਡ
ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਐਸ.71,
ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡ੍ਰਗਸ ਐ ਂਡ ਸਾਇਕੋਟ੍ਰੌਪਿਕ
ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ 1985 ਸਲਾਨਾ
ਰਿਪੋਰਟ 2015-16, ਪੀ.ਪੀ. 30
http://socialjustice.
nic.in/writereaddata/
UploadFile/SOCIAL%20
JUSTICE%20 ENGLISH%20
15_16.pdf 10 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ
ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
117. ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ
ਵਿਭਾਗ ਭਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ http://mohfw.nic.in/
index1.php?lang=1&level
=0&linkid=227&lid=1350>
10 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

118. ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ
ਐ ਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ (ਪ੍ਰੈੱਸ
ਇੰਫਰੋ ਮੇਸ਼ਨ ਬਿਉਰੋ, 4 ਅਗਸਤ
2015) http://pib.nic.in/
newsite/PrintRelease.
aspx?relid=124284 12 ਨਵੰ ਬਰ
2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
119. ਮਨਿਸਟਰੀ ਔਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ, ‘ਭਾਰਤ
ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ 2014’ (ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਇਮ
ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ) <http://ncrb.
nic.in/StatPublications/CII/
CII2014/Compendium%20
2014.pdf>। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ
ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
120. ਡਾ. ਪੀ.ਡੀ ਗਰਗ, ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ,
ਵਿਵੇਕਾਨੰ ਦ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ
(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 8 ਮਾਰਚ 2016)।
121. ਯੋਗਸ਼
ੇ ਰਾਜਪੂਤ, ‘ਪੰਜਾਬ ਡ੍ਰਗ ਪ੍ਰੌਬਲਮ :
ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਐ ਂਡ ਬੀਓ ੰਡ’, (ਗਵਰਨੰ ਸ
ਨਾਓ, ਅਪ੍ਰੈਲ 28, 2015) <http://
www.governancenow.com/
news/regular-story/punjabdrug-problem-deaddictionand-beyond> 25 ਜਨਵਰੀ 2017
ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
122. ‘ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਜੀ
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿਣ
ਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ’,
(ਇੰਡੀਆ ਟੁਡ,ੇ ਮਈ 9, 2014)
<http://indiatoday.intoday.
in/story/drug-addictsshocking-tales-of-torturepunjab-private-rehabclinics/1/359801.html>
25 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ।
123. ਪੰਜਾਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂ ਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਐ ਂਡ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਐ ਂਡ
ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2011।

ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਟੋਕਨ ਉਪਾਅ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਨ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਸਟੀਕ ਜਾਂਚ’ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਓ.ਐਸ.ਜੇ.ਈ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ
ਵੀ ‘ਪੜਤਾਲ’ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਰਕੇ
ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ
ਹੈ। ਪੀ.ਓਡੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ
ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ 35% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 16% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ
ਛੱਡਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ) ਅਤੇ ਓਪੀਓਇਡ ਤੇ ਨਿਰਭਰ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਓ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਅੱਗ,ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 11 ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ ਜਦਕਿ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 59, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ 34 ਅਤੇ ਓੜੀਸਾ118 ਵਿੱਚ 33 ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ।

2014119 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈ ੱਡਾਂ
ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਗ੍ਰਾਫ਼ 18 ਅਤੇ ਟੇਬਲ 19)। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਸੰਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ
ਤਹਿਤ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਲੋਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੜੇ
ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਇਲਾਜ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰ ਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ
ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਪਾਅ ਮੌਜਦ
ੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ,
ਮਕਬੂਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕਾਨੰ ਦ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਸਟਾਫ਼, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜਦ
ੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।120

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾਖੋਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਹਾਰ
ਤੇ 3,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ

ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਵਾਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।121 ਦਯਾਨੰ ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਲੇਜ (ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ), ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਦੇ
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਈ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ

ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।122
ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਯੂ .ਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰੂਲ 2011 ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰ ਡ

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।123 ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ ਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਅਤੇ ਸਾਇਕੋਸਸ਼
ੋ ਲ ਇੰਵਸ਼
ੈਂ ਨ
ਸਮੇਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਉਣ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮਾਪਦੰ ਡ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਦੇਂ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇ ਕਿ ਆਰ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ
(ਟੇਬਲ 20) ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੁ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ
ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ
ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੋਪ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ,
ਖੇਡਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾ
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ਜਿਲ੍ਹਾ

ਬਲਾਚੌਰ
ਬੰਗਾ
ਫਰੀਦਕੋਟ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਫਿਰੋਜਪੁਰ
ਗੁ ਰਦਾਸਪੁਰ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ, ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈਕਚਰ
ਟ੍ਰੱਕ ਯੂ ਨੀਅਨਾਂ, ਕੌਲੇਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ
ਕੈਂਪ, ਰੈਲੀਆਂ, ਨਾਟਕ
ਸਕੂ ਲਾਂ, ਕਾਲੇਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡੁ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ
ਦੇਣ ਦੇ ਹਫਤਾਵਰ ਸੈਸ਼ਨ
ਓ.ਐਸ.ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ
ਇਲਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ,

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਜਲੰ ਧਰ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ, ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ,

ਕਪੂਰਥਲਾ
ਲੁ ਧਿਆਣਾ

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹਾਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ
ਸਲਾਹਾਂ
ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
ਮਾਨਸਿਕ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ
ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੋਕਸ਼
ੇ ਨਲ ਕੋਰਸ।
ਭੋਜਨ, ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ, ਸਾਫ਼ ਟਾਇਲਟਾਂ, ਜਿਮ, ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ,

ਮਾਨਸਾ
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ

ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਾਲੇ ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਕਮਰੇ, ਧੋਬੀ ਦੀਆਂ
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ।
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ, ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ
ਅਭਿਆਨ।
ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਨਡੋਰ ਖੇਡਾਂ-ਸ਼ਤਰੰਜ, ਲੁ ਡ,ੋ ਕੈਰਮ,

ਪਠਾਨਕੋਟ

ਆਉਟਡੋਰ ਖੇਡਾਂ-ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਵੌਲੀਬਾਲ, ਯੋਗਾ, ਕਸਰਤ, ਟੀਵੀ,
ਚਾਹ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ।
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ, ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ,

ਫਗਵਾੜਾ
ਸੰਗਰੂਰ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ

74

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹਾਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹਾਂ
ਆਉਟਡੋਰ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ
ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ, ਏ,ਸੀ ਹਾਲ, ਇਨ-ਡੋਰ ਅਤੇ
ਆਉਟਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਟੇਬਲ 20

ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਰੋਤ
ਬਲਾਚੌਰ (5.2.2016),
ਬਠਿੰਡਾ (11.7.2016),
ਬਰਨਾਲਾ (21.3.2016),
ਤਰਨ ਤਾਰਨ (21.6.2016),
ਅਬੋਹਰ (21.1.2016),
ਫਰੀਦਕੋਟ (8.2.2016),
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (22.1.2016),
ਫਿਰੋਜਪੁਰ (16.5.2016),
ਗੁ ਰਦਾਸਪੁਰ (16.2.2016),
ਮੋਹਾਲੀ (25.2.2016),
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (29.2.2016),
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (10.2.2016),
ਫਗਵਾੜਾ (23.5.2016),
ਕਪੂਰਥਲਾ (23.5.2016),
ਲੁ ਧਿਆਣਾ (25.5.2016),
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (9.3.2016)
ਤੋਂ ਅਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ
ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਡਾਟਾ।

124. ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧ,ੂ ‘ਕੁ ਦਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ
ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਕਿਓ ਂ
ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ’ (ਕਾਰਵਾਂ,
ਨਵੰ ਬਰ 4, 2016) http://
www.caravanmagazine.
in/vantage/
parliament-consider-billdecriminalise-naturaldrug 30 ਨਵੰ ਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
125. ਸਿਉ ਪ੍ਰਾਇਸ ਫਿਕਸਿੰਗ ਡ੍ਰਗਸ: ਦ
ਪੌਲੀਟਿਕਸ ਔਫ ਡ੍ਰਗਸ ਪ੍ਰੋਹਿਬੀਸ਼ਨ,
(ਪਾਲਗਰੇਵ ਮੈਕਮਿਲਨ, 2012)
126. ਡਾ. ਜੇ.ਐਸ ਸਪਨਾ, ਡਾ. ਐਸ.ਕੇ ਗੁ ਪਤਾ
ਅਤੇ ਡਾ. ਐਸ ਸਕਸੇਨਾ, ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ
(ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ
ਮੰਤਰਾਲਾ, 24 ਮਢ਼ 1995)।

ਸਿੱਟਾ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ
ਯੋਜਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਸਫਲਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ

ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।124 ਕੁ ਝ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਯੁ ਕਤ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ
ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਕੁ ਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਢ਼ਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬਜਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।125

ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ
ਇਕ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ
ਸਿਹਤ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝੇ। ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੈ। 1995 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985126 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ
ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਕ
ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ
ਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਤੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ
ਨੂੰ ਆਦਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਸੁਵਧ
ੁ ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾਉਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤਲਿ
ੁ ਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ
ਤਸਕਰਾਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ, ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰ ਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ
ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ।

ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾ
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ਭਾਗ 4
ਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ
ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ
ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ
ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ
ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਅੱਗ,ੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ
ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਕਿਸਮ
ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ
ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਉਚਿਤ ਹਨ
ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਗੁ ਣਵੱਤਾ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਪਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ
ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਦਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ
ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਐਸ.39 ਅਤੇ ਐਸ.64ਏ, ਜੋ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ
ਅਪਰਾਧਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ
ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਜਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ
ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਮ.ਓ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਭੇਜੀ
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕਲੰ ਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ
ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਲੰ ਕ ਮੌਜਦ
ੂ ਰਹੇਗਾ।
ਸਲਾਹਾਂ
ਐਸ.27 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ – ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਲਈ
ਅਪਰਾਧਕ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ
ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ
ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ
ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ
ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਚਿਤ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ
ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਇਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ , ਅਤੇ ਮਨੋ ਰੰਜਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਤੇ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ।
ਸਲਾਹਾਂ
ਮਾਹਿਰਾਂ, ਹਿੱਸਦ
ੇ ਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ
ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਓ.ਐਸ.ਜੇ.ਈ ਅਤੇ ਐਮ.ਓ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਿਊ ਨਸ਼ਾ-ਛੁੜਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ
ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰ ਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਮ.ਓ.ਐਸ.ਜੇ.ਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ
ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਓ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਿਊ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਇੱਕੋ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਲਾਹਾਂ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬਧ
ੰ ੀ ਗਤਿਵਿਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਮ.ਓ.ਐਸ.ਜੇ.ਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਮ.ਓ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਲਿਊ ਹੋਵ।ੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧੇਗੀ।
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ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ
ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਪਾਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਅਨੁਸਚ
ੂ ੀ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ
ਕਿ, ਹੈਰਇ
ੋ ਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ 5 ਤੋਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ 5 ਵਿੱਚ
ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ
ਤਹਿਤ 70 ਤੋਂ 90% ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ
ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ 1-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ
ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ
ਡਾਟਾ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ
ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਲਾਹਾਂ
ਐਸ.39 ਅਤੇ ਐਸ.64ਏ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਅਭਯੋਜਨ ਪੱਖੀ ਅਖਤਿਆਰ: ਕਿਉਕਿ
ਂ ਦਰਮਿਆਨੀ
ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵੱਡੇ ਵੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.39
ਅਤੇ ਐਸ.64ਏ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਅਭਯੋਜਨ ਪੱਖੀ ਅਖਤਿਆਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਜਾਵੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੰਜਰ
ੂ ੀ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਜਾਵੀਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ
ਕੁ ਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

80

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ
ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ
ਅਧਿਆਏ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਵਿਨਿਉ ਨੋ ਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਨਵੰ ਬਰ 2009 ਨੂੰ ਸ਼ੁਧ
ਡਰੱਗ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁ ੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਜਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਨੋ ਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਡਿਊਲ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਫਾਰਮਾਸਿਉਟਿਕਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸ
ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਲਾਹਾਂ
2009 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ
ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਆ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੀ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਸੰਬਧੰ ਿਤ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਰਿਜ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ
ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ
ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਈ ਮਾਇਕਲ ਰਾਜ ਵੀ. ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰ ਟ੍ਰੋਲ ਬਿਉਰੋ
ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ।

ਸਿੱਟਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾ

81

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਏ 4 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਸਖਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸ.54 ਮੰਜਰ
ੂ ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ
ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਸ.35 ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਬੋਝ
ਪਾਉਦਾ
ਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਮੌਜਦ
ੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ
ਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਇਸ
ਲਈ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰਣਨ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਮਜੋਰ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਲਾਹਾਂ
ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ
ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬੋਝ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ
ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ
ਲਈ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ (ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਜਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ,
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ )। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਲਈ
ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ,
ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇ ਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸਦੀ ਤਸਕਰੀ/ਵਿਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)।
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ਅੰਤਿਕਾ

83

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ—
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾਵਾਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ
ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ

ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ
ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ (ਦੂਜੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ)

ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ
ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ
(ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ
ਐਕਟ)

ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ
ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ (ਦੂਜੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਮੇਤ)

ਅੰਡਰਟ੍ਰਾਇਲ
ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ
(ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ
ਐਕਟ)

14,333

17,762

5,140

3,469

5,081

3,936

ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ

3,508

4,815

944

1,058

1,119

1,218

ਉਪ ਜੇਲ੍ਹਾਂ

788

944

197

81

463

194

ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ

ਅਧਿਕਾਰਤ
ਦਾਖਲੇ ਦੀ
ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ

ਬਰਨਾਲਾ

127. ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ
ਪੁਲਿਸ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(31 ਦਸੰਬਰ 2015)

ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁ ੱਲ 92 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 69.5%)।
ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ – ਐਸ.22 ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਲਗਭਗ 92.18%, ਐਸ.21 ਦੇ ਕੁ ੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 100% ਅਤੇ ਐਸ.15 ਦੇ ਕੁ ੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
83.3% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।
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ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
ਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ

84

52

7

47

ਕੁੱਲ ਡਾਟਾ:
ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ127

128. ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ –
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ – ਲੀਟਰ ਤਰੀਕ
3 ਮਾਰਚ 2016।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ128
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐਸ.22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਸ.22 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੁ ੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਾਲ
ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸ. 21 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 93.5%
ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 25% ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.15 ਦੇ
ਅੰਤਰਗਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
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ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
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ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਿਕਿਓਰੀਟੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ) ਦੇ 147 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋ 56 ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ
ਐਸ.15 ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਐਸ.15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 53.57% ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ
ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਐਸ.22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 78.37% ਦੱਸ ਜਾਂ
ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਦ ਕਟ ਰਹੇ ਕੁ ੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ
ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
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ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
ਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ

ਅੰਤਿਕਾ (ਅਪੈਂਡਿਕ

85

ਮਾਨਸਾ
ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 170 ਕੈਦੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਹਨ। ਕੁ ੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
50.5% ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.22 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸ.22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁ ੱਲ ਕੈਦੀਆਂ
ਵਿੱਚੋਂ 97.7% ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁ ੱਲ 170 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਨੂੰ ਐਕਟ
ਦੇ ਐਸ.15 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82.8% ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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86

ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
ਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ

ਨਾਭਾ
ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.15 ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁ ੱਲ
50 ਵਿੱਚੋਂ 27 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.22 ਤਹਿਤ ਸਜਾ
ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁ ੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 87.5% ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
ਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ

86

ਪਟਿਆਲਾ
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁ ੱਲ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐਸ.22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.15 ਦੇ ਤਹਿਤ
ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸ.15 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੁ ੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 89.3% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਦੱਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ. 22 ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 85% ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦੱਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
ਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ

ਸੰਗਰੂਰ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜਦ
ੂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ
ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ. 15 ਅਤੇ ਐਸ.22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁ ੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 82.5% ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂ
ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ
ਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ

ਅੰਤਿਕਾ (ਅਪੈਂਡਿਕ

87

ਅੰਡਰ-ਟ੍ਰਾਇਲ
ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 279 ਅੰਡਰ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਅੰਡਰ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੰਖਿਆ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ
ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.21 ਅਤੇ ਐਸ.22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
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ਪੱਟੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)
ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 240 ਅੰਡਰ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48.75% ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਐਸ.21 ਅਤੇ
ਐਸ.22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
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