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ਗ੍ਾਫ਼ 15 ਸਿਕਾਿੀ ਅਤੇ ਰਨਿੀ ਸੈਂਟਿਾਂ (ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਿੀਹਬੈੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਗਣਤੀ 69

ਬੌਕਸ 1 ਸੰਸਦ ਦ ੇਰਿਸ਼ਸੇ ਮੈਂਬਿ ਦਆੁਿਾ ਦੱਸੀਆ ਂਗਈਆ ਂਕਿੀਆਂ 27

ਬੌਕਸ 2 ਿਾਨਸਾ ਅਤੇ ਕਪਿੂਥਲਾ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਿਡ ਟੈਂਪਲੇਟ ਉਦਾਹਿਣਾਂ 45

ਬੌਕਸ 3 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ 68

ਇਲੁਸਟਰ਼ੇਸਨ 1 ਅਤ਼ੇ 2 ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਕੁੱਲ ਿਾਿਰਲਆ ਂਦਾ ਿਿਗੀਕਿਨ: ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਪਾਿਕ ਅਤੇ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ 56

ਇਲੁਸਟਰ਼ੇਸਨ 3 ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਨਸ਼ੇ 67
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ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਐਿ.ਐਸ ਆਲ ਇਡੰੀਆ ਇਸੰਟੀਰਚਊਟ ਔਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇਸੰ

ਬੀ.ਜ਼ੇ.ਪੀ ਭਾਿਤੀ ਿਨਤਾ ਪਾਿਟੀ

ਸੀ.ਬੀ.ਐਨ  ਸੈਂਟਿਲ ਰਬਉਿ ੋਔਫ ਨੈਿਕਰੋਟਕਸ

ਸੀ.ਈ.ਆਈ.ਬੀ ਸੈਂਟਿਲ ਇਕਨੌੋਰਿਕ ਇਟੈੰਲੀਿੈਂਸ ਰਬਉਿੋ

ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਰਰਿਰਿਨਲ ਪ੍ਰਸੋੀਿਿ ਕਡੋ

ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਗ੍ਸੋ ਡਮੋੈਸਰਟਕ ਪ੍ਰਡੋਕਟ

ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ ਇਡੰੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਿਸ

ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ ਇਨ-ਪੇਸ਼ੰਟ ਰਡਪਾਿਟਮੈਂਟ

ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ ਇਟੰੀਗਿਟੇੇਡ ਿੀਹਬੈੀਲੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਿ ਫਿੌ ਐਡੀਕਟਸ

ਜ਼ੇ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਿ.ਈ.ਆਰ ਿਿਾਹਿ ਲਾਲ ਇਸੰਟੀਰਚਊਟ ਆਫ ਪਸੋਟ ਗੈ੍ਿਏੂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਡੀ ਐਡਂ ਰਿਸਿਚ

ਐਿ.ਐਨ.ਆਰ.ਈ.ਜੀ.ਏ (ਿਨਰ਼ੇਗਾ) ਿਹਾਤਿਾ ਗਾਂਿੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਿਿੂਲ ਇਪੰਲਾਈਮੈਂਟ ਗਿਟੰੀ ਐਕਟ

ਐਿ.ਓ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਵਲਊ ਰਿਰਨਸਟਿੀ ਔਫ ਹਲੈਥ ਐਡਂ ਫਰੈਿਲੀ ਿੈਲੱਫਅੇਿ

ਐਿ.ਓ.ਐਸ.ਜ਼ੇ.ਈ ਰਿਰਨਸਟਿੀ ਔਫ ਸਸੋ਼ਲ ਿਸਰਟਸ ਐਡਂ ਇਪੰਾਿਿਮੈਂਟ

ਐਨ.ਏ.ਸੀ.ਈ.ਐਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਡੈਿੀ ਔਫ ਕਸਟਿ, ਐਕਸਾਇਜ਼ ਐਡਂ ਨਾਿਕਰੋਟਕਸ

ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ ਨਾਿਕਰੋਟਕਸ ਕੰਟਿਲੋ ਰਬਊਿੋ

ਐਨ.ਡੀ.ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿੱਗ ਰਡਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਿ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡਿੱਗਜ਼ ਐਡਂ ਸਾਈਕਟੌੋ੍ਰਪਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ

ਐਨ.ਐ.ਐਿ.ਐਚ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸੰਟੀਰਚਊਟ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹਲੈਥ ਐਡਂ ਰਨਊਿ ੋਸਾਇਸੰਜੇ਼

ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਆਉਟ-ਪੇਸ਼ੰਟ ਰਡਪਾਿਟਮੈਂਟ

ਓ.ਐਸ.ਟੀ ਓਪੀਓਇਡ ਸਬਸਟੀਰਟਊਸ਼ਨ ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ

ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐਿ.ਈ.ਆਰ ਪਸੋਟ-ਗੈ੍ਿਏੂਟ ਇਸੰਟੀਰਚਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਿਕੂਸੇ਼ਨ ਐਡਂ ਰਿਸਿਚ

ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਪ੍ਰੀਿੈਂਸ਼ਨ ਔਫ ਇਲੀਰਸਟ ਟੈ੍ਰਫਕ ਇਨ ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡਿੱਗਜ਼ ਐਡਂ ਸਾਈਕਟੌੋ੍ਰਪਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ

ਪੀ.ਓ.ਡੀ.ਐਸ ਪਿੰਾਬ ਓਪੀਓਇਡ ਡੀਪੈਂਡੰਸੀ ਸਿਿੇ

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਿਾਇਟ ਟ ੂਇਫੰਿੋਮੇਸ਼ਨ

ਐਸ.ਪੀ.ਿਾਈ.ਐਿ ਸਸੋਾਇਟੀ ਫਿੌ ਪ੍ਰਿਸੋ਼ਨ ਔਫ ਯੂਥ ਐਡਂ ਿਾਸਜ਼

ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਨੇਸ਼ੰਸ ਔਰਫਸ ਔਨ ਡਿੱਗਜ਼ ਐਡਂ ਰਿਾਈਿ
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ਨਾਰਕਵੋਟਕ ਡ੍ਰਗਸ ਐਡਂ ਸਾਇਕਰੋਿਰੌਵਪਕ ਸਿਸਟਾਂਸ ਐਕਟ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ 
ਐਕਟ), 1985 ਨਵ਼ਿਆ ਂਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਗ੍ਰਵਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਚੇਣ ਦ ੇਸੰਿੰਧ ਵਿੱਚ 
ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਿੂਤ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਐਕਟ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ
ਿਿਤੁ ਸਾਰੀਆ ਂਸਧੋਾਂ ਦ ੇਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ (ਓ) ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਦ ੇਮਾਵਧਅਮ 
ਨਾਲ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦ ੇਕਾਰਿੋਾਰ ਨੂੰ ਰਕੋਣਾ ਅਤੇ (ਅ) ਨਵ਼ਿਆ ਂਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਨਵ਼ਿਆ ਂਤੋਂ ਮਕੁਤ ਕਰਕ ੇਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁਦੰਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਕਾਨੂੰਨ 
ਨਵ਼ਿਆ ਂਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਿ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿ ੈਅਤੇ ਉਿਨਾਂ 
ਨੂੰ ਨਵ਼ਿਆ ਂਤੋਂ ਮਕੁਤ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਪਿੰਾਿ ਵਿੱਚ ਨਵ਼ਿਆ ਂਨੂੰ ਰਕੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਆਪਣੇ ਦਨੋਾਂ ਉਦ਼ੇਿਾਂ ਨੂੰ ਪਰੂਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ 
ਿ ੋਵਗਆ। ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਰਾਿ ਿਣੋ ਕਰਕ ੇਪੰਿਾਿ ਦ ੇਭਗੂਵੋਲਕ 
ਖੇਤਰ ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਦ ੇਨਵ਼ਿਆ ਂਦ ੇਕਾਰਿੋਾਰ ਪ੍ਤੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੰਿਦੇਨ਼ਿੀਲ ਿਨ 
ਅਤੇ ਵਿਮਾਚਲ ਪ੍ਦ਼ੇਿ ਅਤੇ ਰਾਿਸਥਾਨ ਨੇ ਿੀ ਇਸਦ ੇਵਿਵਲਹਿਆ ਂਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੰ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦ ੇਆਦੀ ਿਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯਗੋਦਾਨ ਵਦੱਤਾ ਿੈ। ਰਾਿ ਵਿੱਚ ਿਰੀ 
ਕ੍ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿਧੀ ਿਈੋ ਿਰੇਿੋਗਾਰੀ ਕਰਕ,ੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਿਾੜੀ ਨਰੌ ਕਰੀਆ ਂ
ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਿੱਧ ਰਿ ੇਤਨਾਓ ਕਰਕ ੇਨਰੌ ਿਿਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਵਥਕ 
ਅਤੇ ਮਾਨਵਸਕ ਮ਼ੁਿਵਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਿਇੋਆ ਿ।ੈ ਪਿੰਾਿ ਵਿੱਚ ‘ਨਵ਼ਿਆ ਂ
ਦ ੇਖਤਰ’ੇ ਪ੍ਤੀ ਅਦੰਰਨੂੀ ਅਤੇ ਿਾਿਰੀ ਤੱਤਾ ਨੇ ਿਿਤੁ ਯਗੋਦਾਨ ਵਦੱਤਾ ਿ ੈਪਰ 
ਇਸ ਖਤਰ ੇਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ 2013 ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕ ੇਸਾਿਮਣੇ ਆਇਆ ਿਦੋਂ 
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਆੁਰਾ ਰਾਿ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਾਮਵਲਆ ਂ(34,668 
ਮਾਮਵਲਆ)ਂ ਵਿੱਚੋਂ 42.3% (14,564 ਮਾਮਲੇ) ਮਾਮਵਲਆ ਂਨੂੰ ਵਰਕਾਰਡ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿ ੋਵਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵ਼ਿਆ ਂਨਾਲ ਸਿੰੰਵਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਭ 
ਤੋਂ ਿੱਧ ਦਰ ਸੀ।

ਨਵ਼ਿਆ ਂਦ ੇਆਦੀ ਿਣੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਤੱਕ: ਪੰਿਾਿ ਵਿੱਚ 
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ (ਿਣੁ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਵਰਪੋਰਟ’) ਨੂੰ ਪੰਿਾਿ 
ਵਿੱਚ ਨਵ਼ਿਆਂ ਦੇ ਿਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ 
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ਲਈ ਸੰਕਲਵਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।  ਅਵਧਐਨ ਇਿ ਿਾਂਚ ਕਰਦਾ ਿ ੈਵਕ 
ਕੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵ਼ਿਆ ਂਆਦਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਦ ੇ
ਕ ੇਿਟਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਿ 
ਵਿੱਚ ਦਿੋਾਰਾ ਤੋਂ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਵਿਉਣ ਵਦੱਤਾ ਿਾ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਇਿ ਅਵਧਐਨ 
ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇਸਖਤ ਵਿੰਮੇਿਾਰੀ ਪ੍ਾਿਧਾਨਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨ ਕੇਂਵਰਿਤ ਕਰਦਾ ਿ ੈਵਿਿਨਾਂ 
ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ (ਨਵ਼ਿਆ ਂਨੂੰ ਰੱਖਣਾ) ਲਈ ਸਿਾ ਨੂੰ ਵਿਨਾਂ ਵਕਸ ੇਪ੍ਭਾਿੀ 
ਇਰਾਦ ੇਿਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਿਾਲਤ (ਕਾਰਿੋਾਰ, ਗ੍ਰਵਿਣ ਕਰਨਾ ਿਚੇਣਾ ਆਵਦ) ਦ ੇ
ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਅਵਧਐਨ ਼ਿਾਇਦ ਪਵਿਲਾ ਕਦਮ ਿ ੈਿ ੋ
ਇਸ ਦਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਮੁੱਦ ੇਦਾ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇਵਰਿ਼ਿਟੀਕਣੋ 
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿ।ੈ

ਵਰਪਰੋਟ ਦਾ ਭਾਗ 1 ਪਿੰਾਿ ਵਿੱਚ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦ ੇਿਲਾਤਾਂ ਿਾਰ ੇਿਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇ 
ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਵਪਛੋਕੜ ਿਾਰ ੇਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦਾ 
ਿ।ੈ ਇਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਸਧੋਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਵਤਿਾਸ ਿਾਰ ੇਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਿ।ੈ ਪਿੰਾਿ ਦ ੇਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 
ਇਸ ਵਰਪਰੋਟ ਤੋਂ ਇਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿ ੈਵਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਿਾਣ 
ਿਾਲੇ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦੀ ਵਕਸਮ ਦ ੇਤਿਦੀਲ ਿਣੋ ਦ ੇਿਾਿਿਦੂ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦੀ ਆਦਤ 
ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਿਾਰੀ ਵਰਿਾ ਿ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, 
ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿ ੈਵਕ 2013-15 ਦਰੌਰਾਨ ਪਿੰਾਿ ਦ ੇ18 ਵਿਵਲਹਿਆ ਂਤੋਂ 
ਨਵ਼ਿਆ ਂਦ ੇਮਾਮਵਲਆ ਂਸਿੰੰਧੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਧੀਨ ਸਪੈ਼ਿਲ 
ਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ 71.4% ਲੋਕ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਸਨ 
ਵਿਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਲੋਕ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦ ੇਸਨ।

ਇਸ ਵਰਪਰੋਟ ਦਾ ਭਾਗ 2 ਨਵ਼ਿਆ ਂਦ ੇਮਾਮਵਲਆ ਂਵਿੱਚ ਨ਼ਿੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 
ਨਾਲ ਸੰਿੰਵਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਵਿੱਠਣ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ, 
ਖਾਸ ਕਰਕ ੇਇਸਦ ੇਸਖਤ ਵਿੰਮੇਿਾਰੀ ਪ੍ਾਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿ਼ਿਲੇ਼ਿਣ 
ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਇਸ ਵਰਪਰੋਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਵਕ ਨ਼ਿ ੇਕਰਨ ਸਿੰੰਧੀ ਵਦੱਤੀਆ ਂ
ਗਈਆ ਂਸਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦ ੇਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈੋ ਕਮੀ ਨਿੀਂ ਆਈ 
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ਿ।ੈ ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਿੀ, ਪਿੰਾਿ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 
ਨਾਲ ਿਿਤੁ ਸਾਰੀਆ ਂਅਸਮਾਨਤਾਿਾਂ ਪੈਦਾ ਿ ੋਗਈਆ ਂਿਨ। ਸਖਤ ਵਿੰਮੇਿਾਰੀ 
ਪ੍ਾਿਧਾਨਾਂ ਕਰਕ ੇਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਤੰਰਗਤ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦ ੇਮਾਮਵਲਆ ਂ
ਵਿੱਚ ਿਧਰੇ ੇਸਿਾਿਾਂ ਵਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਨ ਪਰ ਇਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਦਾਤਰ 
ਮਾਮਲੇ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਿੰਵਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨਿੀਂ ਿਨ।

ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਇਿ ਿੀ ਪਤਾ ਲਗੱਦਾ ਿ ੈਵਕ ਸਪੈ਼ਿਲ ਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ 
ਨਵ਼ਿਆ ਂਦ ੇਮਾਮਵਲਆ ਂਵਿੱਚੋਂ 70 ਤੋਂ 90% ਮਾਮਲੇ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦੀ ਦਰਵਮਆਨੀ 
ਮਾਤਰਾ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਨ। ਨਵ਼ਿਆ ਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸੰਿੰਵਧਤ ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ 
ਸ਼ਣੇੀ ਵਿੱਚ ਿੀ ਵਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ਣੇੀ ਦ ੇਨਿਦੀਕ ਪਾਏ 
ਗਏ। ਨ਼ਿ ੇਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ ਸਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਸੁਚੂੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ 
ਅਤੇ ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦ ੇਮਾਮਵਲਆ ਂਦ ੇਰਪੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਣੇੀਿੱਧ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਵਫਰ 
ਿੀ ਅਨਸੁਚੂੀ ਅਵਿਿ ੇਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦ ੇਮਾਮਵਲਆ ਂ(ਇਟੰਰਮੀਵਡਏਟ 
ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਸੇਜ਼) ਿਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਣੀਿੱਧ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀ ਿੋ ਘੱਟ ਅਤੇ 
ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਰੇਂਿ ਵਿਚਕਾਰ ਿਣੋ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਾਿ ਵਿੱਚ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦ ੇਿਧਰੇ ੇਮਾਮਵਲਆ ਂਦ ੇਸੰਿੰਧ ਵਿੱਚ 
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਪ਼ਿਟਤਾ ਪੈਦਾ ਿੁਦੰੀ ਿੈ। ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ 
ਸ਼ਣੇੀ ਦ ੇਤਰੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨਸੁਾਰ, ਸਿਾਿਾਂ ਦਣੇ ਦ ੇਵਦ਼ਿਾ ਵਨਰਦ਼ੇਿਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦ ੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੱਿ ਕਲੋ ਿਿਤੁ ਸਾਰੀਆ ਂਸਿਾਿਾਂ ਉਪਲਿਧ ਿਣੋ ਕਾਰਨ ਿੱਖਰੀਆ ਂ
ਸਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦੀ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦ ੇਮਾਮਵਲਆ ਂਲਈ 
ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ 
ਮਾਤਰਾ ਦ ੇਨਾਲ ਸਿੰੰਵਧਤ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨ਼ਿਾ ਛੁਡਾਉ ਇਲਾਿ 
ਤੋਂ ਿਾਂਝ ੇਰਵੱਖਆ ਿਾ ਵਰਿਾ ਿ।ੈ

ਇਿ ਵਰਪਰੋਟ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਤੰਰਗਤ ਆਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਿਧਰੇ ੇਸਿਾਿਾਂ ਲਈ ਦ ੋਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਮ਼ੁਿਵਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਿ ੈ– (ਓ) ਇਿ 
ਨ਼ਿ ੇਦੀ ਸਮੱਵਸਆ ਲਈ ਿਧਰੇ ੇਲੰਿ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਿੱਲ ਪ੍ਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕਰਦੀਆ,ਂ 
ਭਾਿੇਂ ਇਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਿੀ ਤਰੌਰ ਤੇ ਿਰਵਤਆ ਿੀ ਵਗਆ ਿਿੋ,ੇ ਅਤੇ (ਅ) ਕਾਨੂੰਨ 
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ਦ ੇਅਸਲ ਸੰਕਲਪ ਵਸਧਾਂਤ ਦ ੇਉਲਟ ਇਿ ਤਸਕਰੀ ਦ ੇਮਾਮਵਲਆ ਂਨੂੰ ਼ਿਾਵਮਲ 
ਨਿੀਂ ਕਰਦੀਆ।ਂ

ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਿੀ ਇਿ ਵਰਪਰੋਟ ਨ਼ਿੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦ ੇਮਾਮਵਲਆ ਂ
ਲਈ ਵਦੱਤੀਆ ਂਿਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਅਸੰਗਤ (ਅਨਪੁਾਤਿੀਣ) ਸਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਨੋਟ 
ਕਰਦੀ ਿ।ੈ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗੱਦਾ ਿ ੈਵਕ ਨ਼ਿੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦ ੇਮਾਮਵਲਆ ਂ
ਲਈ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸਿਾ ਔਸਤਨ ਦੱਸ ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਧ ਿੁਦੰੀ ਸੀ ਿ ੋਵਕ 
ਨ਼ਿੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦ ੇਮਾਮਵਲਆ ਂਵਿੱਚ ਵਦੱਤੀ ਗਈ 1 ਤੋਂ 3 ਮਿੀਵਨਆ ਂਦੀ 
ਸਿਾ ਨਾਲੋਂ ਕੀਤੇ ਿੱਧ ਸੀ। ਅਵਿਿਾ ਮੁੱਖ ਤਰੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਸਚੂਨਾ ਦ ੇ
ਲਾਗੂ ਿਣੋ ਨਾਲ ਿਇੋਆ ਿ ੈਵਿਸਨੇ ਮਰੌਵਲਕ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 
ਅਤੇ ਸਿੰੰਵਧਤ ਸਿਾ ਦ ੇਸਿੰੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇਵਰਿ਼ਿਟੀਕਣੋ ਨੂੰ ਿਦਲ ਵਦੱਤਾ।

ਆਪਣੇ ਸਖਤ ਵਿੰਮੇਿਾਰੀ ਪ੍ਾਿਧਾਨਾਂ ਕਰਕ ੇਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 
ਨੂੰ ਸਿਾ ਦਣੇ ਲਈ ਨ਼ਿਾ ਰੱਖਣ ਦ ੇਸਿੂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕਸ ੇਿਰੋ ਸਿੂਤ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਿੀਂ ਿ।ੈ ਵਚੰਤਾਿਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਪਰੋਟ ਤੋਂ ਇਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿ ੈਵਕ 
ਸਾਰ ੇਵਿਵਲਹਿਆ ਂਵਿੱਚ ਨ਼ਿੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਚਾਰਿ਼ਿੀਟਾਂ ਵਿਚ ਪੁਵਲਸ ਦ ੇ
ਿਰਣਨ ਇੱਕ ੋਵਿਿ ੇਿਨ। ਇਸ ਇਕਸਾਰਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿ ੈਵਕ ਪਵੁਲਸ 
ਨ਼ਿ ੇਰੱਖਣ, ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਚੇਣ ਆਵਦ ਦ ੇਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗਵਿਰਾਈ ਤੱਕ ਿਾਂਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਨਿੀਂ ਿ।ੈ ਇਸਤੋਂ ਇਿ ਿੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿੈ ਵਕ ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਰਗਤ ਦੰਡ-ਵਿਧਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨ਼ਿ ੇਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ 
ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਿਚੇਣ ਸਿੰੰਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਼ਿਾਵਮਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ/
ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਸ ੇਅਤੰਰ ਨੂੰ ਸਪ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਿ ੈਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਨ਼ਿਾ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਼ਿਰੁ ੂਕਰਨ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਿਾਰ ੇਦੱਸਦਾ ਿ।ੈ

ਵਰਪਰੋਟ ਦ ੇਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਵਿ਼ਿਲੇ਼ਿਣ ਕੀਤੇ ਅਨਸੁਾਰ ਨ਼ਿਾ ਕਰਨ ਦੀ 
ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧਕ ਘਵੋ਼ਿਤ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿ।ੈ ਭਾਗ 3 
ਪਿੰਾਿ ਵਿੱਚ ਨ਼ਿ ੇਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨ਼ਿਾ ਛਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ 
ਵਿਉਣ ਲਈ ਮਰੌਕ ੇਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੇ ਗਏ ਤਰੀਵਕਆ ਂਦਾ ਵਿ਼ਿਲੇ਼ਿਣ 
ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਇਿ ਪਿੰਾਿ ਵਿੱਚ ਨ਼ਿ ੇਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨ਼ਿਾ ਛਡਾਉਣ, ਉਿਨਾਂ 

11 ਕਾਿਿਕਾਿੀ ਸਾਿ 



1. ਇਨ-ਪੇਸੰਟ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦ਼ੇ ਿਰੀਜ 
ਉਹ ਿਰੀਜ ਹਨ ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 
ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ।

ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਵਿਉਣ ਲਈ ਮਰੌਕ ੇਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ 
ਦੀਆ ਂਸਵੁਿਧਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿ ੈਵਕ 2014 
ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਤੰਰਗਤ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਮਾਮਵਲਆ ਂਅਤੇ 
ਇਨ-ਪੇ਼ਿਟੰ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦ ੇਮਰੀਿਾਂ 1 ਦੀ ਕੁਲੱ ਸਵੰਖਆ ਦੀ ਤਲੁਣਾ ਵਿੱਚ ਨ਼ਿਾ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਏ ਿਾ ਰਿ ੇਨਚਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 
ਅਣਉਵਚਤ ਿਨ। ਭਾਿੇਂ ਵਨਿੀ ਨ਼ਿਾ-ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਧੱ 
ਸੰਵਖਆ ਵਿੱਚ ਮਰੌਿਦੂ ਿਨ ਪਰ ਇਿ ਸਾਰ ੇਵਿਵਲਹਿਆ ਂਵਿੱਚ ਉਪਲਿਧ ਨਿੀਂ 
ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਇਿ ਵਰਪਰੋਟ ਇਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੀ ਿ ੈਵਕ ਵਿਿਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ਼ਿ ਤਰੌਰ ਤੇ ਨ਼ਿਾ-ਛੁਡਾਊ ਗਵਤਵਿਵਧਆ ਂਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਾਪਤ 
ਿਣੋਾ ਚਾਵਿਦਾ ਿ ੈਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ ਨ਼ਿਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੰਿ ੇਸਮੇਂ ਦ ੇਿੱਲ ਪ੍ਦਾਨ 
ਕੀਤੇ ਵਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਵਨਆ ਂਪ੍ਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਼ਿਾਵਮਲ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ 
ਿ।ੈ  ਪ੍ਾਪਤੀਆ ਂਤੋਂ ਇਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਿ ੈਵਕ ਿਣੁ ਤੱਕ ਵਕਸ ੇਿੀ ਵਿਅਕਤੀ 
ਨੂੰ ਕਰੋਟ ਦਆੁਰਾ ਨ਼ਿਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿੀਂ ਭਵੇਿਆ ਵਗਆ ਿ।ੈ

ਭਾਗ 4 ਵਰਪਰੋਟ ਦ ੇਵਸੱਟੇ ਦਾ ਸੈਕ਼ਿਨ ਿ।ੈ ਇਸ ਵਰਪਰੋਟ ਦ ੇਮਾਵਧਅਮ 
ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਿ ਵਸੱਟਾ ਕੱਵਢਆ ਿ ੈਵਕ ਪਿੰਾਿ ਨੂੰ ਿਲੇਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ 
ਿਧਰੇ ੇਸਵੰਖਆ, ਿੁਵਨਆਦੀ ਰਕੁਾਿਟਾਂ ਅਤੇ ਨ਼ਿਾਖਰੋ ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ ਅਨਪੁਾਤਿੀਣ 
ਸੰਵਖਆ ਦਾ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਵਰਿਾ ਿੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 
ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਿਨਤਕ ਵਸਿਤ ਸੰਿੰਧੀ ਵਚੰਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕ ੇਨ਼ਿ ੇਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ 
ਪਵੁਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਸਮਵਝਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਨ਼ਿੀਲੇ 
ਪਦਾਰਥਾਂ ਿਾਲੇ ਨ਼ਿ ੇਦੀ ਆਦਤ ਦ ੇਮਾਮਵਲਆ ਂਲਈ ਘੱਟ ਸਿਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ।ੈ ਨ਼ਿਾ ਛਡਾਉਣ ਦ ੇਲੰਿ ੇਸਮੇਂ ਤਕੱ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਤਰੀਵਕਆ ਂ
ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਿੀ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿ।ੈ ਨ਼ਿਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 
ਦ ੇਮਰੌਿਦੂ ਿੁਦੰ ੇਿਏੋ ਿੀ ਿਿਤੁ ਸਾਰ ੇਿਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਲੋੜ ਵਿੱਚ 
ਕਮੀ ਵਲਆਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂਅਣਉਵਚਤ ਿਨ।

ਨ਼ਿਾ ਛਡਾਉਣ ਸਿੰਧੰੀ ਸਾਰੀਆ ਂਪ੍ਤੀਵਕਵਰਆਿਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਿੀ ਰਪੂ ਨਾਲ 
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨ਼ਿ ੇਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਇਸਦਾ ਇਲਾਿ ਕਰਨ ਅਤੇ 
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ਨ਼ਿਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਿ ਇੱਕ ਮਤੰਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਲਤ ਕਰਨਾ ਿਰਰੂੀ ਿ,ੈ 
ਭਾਿੇਂ ਸਮਾਵਿਕ ਵਨਆਂ ਅਤੇ ਼ਿਕਤੀਕਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਿੋਿ,ੇ ਿਾਂ ਵਸਿਤ ਅਤੇ 
ਪਵਰਿਾਰ ਭਲਾਈ ਮਤੰਰਾਲਾ ਿਿੋ।ੇ ਅਵਿਿਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਤੰਰਾਲੇ ਦੀ ਭਵੂਮਕਾ 
ਅਤੇ ਵਿੰਮੇਿਾਰੀ ਅਨਸੁਾਰ ਅਸਪ਼ਿਟਤਾ ਦਰੂ ਿਿੋਗੇੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਿਤਰ 
ਿਿਾਿਦਿੇੀ ਿਾਵਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਵਮਲੇਗੀ।

ਇਿ ਵਰਪਰੋਟ ਿਰੋ ਵਦੰਦ ੇਿਏੋ ਇਿ ਸਲਾਿ ਵਦੰਦੀ ਿ ੈਵਕ ਨ਼ਿ ੇਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ 
ਦੰਵਡਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਇਕੱ ਿਨਤਕ ਵਸਿਤ ਤਰੀਕ ੇਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ 
ਚਾਵਿਦਾ ਿ।ੈ ਨ਼ਿ ੇਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕ ਭਾਿੇਂ ਨ਼ਿ ੇਦੀ ਘੱਟ ਿਾਂ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ 
ਲੈਂਦ ੇਿਣੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆ ਂਗੈਰ-ਦੰਡਾਤਮਕ ਧਾਰਾਿਾਂ 
ਦ ੇਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਨ਼ਿੇ ਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨ਼ਿਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਤ਼ਿਾਵਿਤ 
ਕਰਨਾ ਚਾਵਿਦਾ ਿ।ੈ ਇਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਦੰਡਾਤਮਕ ਪ੍ਾਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਗੰੀ ਤਰ ਹਿਾਂ ਲਾਗੂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਵਲਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਸਖਲਾਈ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿ।ੈ ਮਾਵਿਰਾਂ, ਸਵਿਯਗੋੀ ਏਿੰਸੀਆ ਂਅਤੇ ਸਿੇਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆ ਂ
ਨਾਲ ਸਲਾਿ ਕਰਕ;ੇ ਅਨਕੂੁਲ ਿਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਯਿੋਨਾਿਾਂ ਆਯਵੋਿਤ ਕਰਕ;ੇ ਅਤੇ 
ਨ਼ਿ ੇਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਲੋੜਾਂ ਅਨਸੁਾਰ ਉਵਚਤ ਸਰਤੋਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰੌਟ ਕਰਕ ੇ
ਇਲਾਿ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਭਾਿੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।ੈ

13 ਕਾਿਿਕਾਿੀ ਸਾਿ 



“ਕਲਪਨਾ ਕਿੋਂ ਰਕ ਿਕੇਿ 
ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਸ਼ਗੂਿ ਤੋਂ ਪੀਰਿਤ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੋਿਆ ਅਤੇ 
ਇਸੰਰੁਲਨ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ 
ਲਗਾ ਰਦੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 
ਕਾਲੇ ਬਿਾਿ ਰਿੱਚ ਭਿੇ ਰਦੱਤਾ, 
ਡਾਕਟਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਰਦੱਤਾ 
ਰਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਿਿੀਿਾਂ ਦਾ 
ਇਲਾਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕਦ ੇ... 
ਅਤੇ ਰਫਿ ਉਹਨਾਂ ਿਿੀਿਾਂ ਨੂੰ 
ਿਲੇ ਰਿੱਚ ਭਿੇ ਰਦੱਤਾ ਹ।ੈ
14



ਿਕੇਿ ਅਸੀਂ ਅਰਿਹਾ 
ਕਿਦ ੇਤਾਂ ਸਾਰਿਆ ਂ
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ 

ਲੱਗਦ।ੇ ਰਫਿ ਿੀ 
ਹਫਤੇ ਦ ੇਹਿ ਰਦਨ 

ਅਸੀਂ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਆਦਤ 
ਰਿੱਚ ਫਸ ੇਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 

ਅਿਲੀ ਤੌਿ ਤੇ ਅਰਿਹਾ 
ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਦ ੇਹਾਂ।” 

ਰਬਲੀ ਹਲੌੀਡੇ
ਿਹੋਾਨ ਹਿੀ, ਚਰੇਜ਼ੰਗ ਦ ਸਕਿੀਿ: 

ਦ ਫਸਟ ਐਡਂ ਲਾਸਟ ਡਜੇ਼ ਔਫ ਦ ਿਾਿ ਔਨ ਡ੍ਰਗਸ 

15 ਕਾਿਿਕਾਿੀ ਸਾਿ 
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ਜਾਣ ਪਛਾਣ

17 



ਅਵਿਐਨ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਤ਼ੇ ਉਦ਼ੇਸ: 
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ

ਇਹ ਅਰਿਆਏ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਿਸੁ਼ਰਕਲਾਂ ਬਾਿ ੇਰਬਆਨ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਪਿੰਾਬ 
ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਸੰਦਿਭ ਦ ੇਅਰਿਐਨ ਲਈ ਕਾਿਨਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਸੰਬੰਿੀ ਿੁਸਵਕਲਾਂ
ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡ੍ਰਗਸ ਅਤੇ ਸਾਇਕਟੌੋ੍ਰਪਕ ਐਕਟ, 1985 (“ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ”) ਨੂੰ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸਭਾਿਾਂ 
ਦੀ ਇੱਕ ਲਿੀ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਭਾਿਤ ਿਲੋਂ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀਆ ਂਨੂੰ ਰਨਭਾਉਣ ਲਈ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ 
ਨੇ ਦਸੇ਼ ਰਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਨੂੰ ਰਿਟਾਉਣ ਦ ੇਭਾਿਤ ਦ ੇਿਾਦ ੇਨੂੰ ਿਿੁ ਦਹੁਿਾਇਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਨਸ਼ ੇਦ ੇਅਪਿਾਿਾਂ 
ਸੰਬੰਿੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਿਿਬੂਤ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ (ਓ) ਨਸ਼ ੇਦੀ ਤਸਕਿੀ ਨੂੰ ਿਕੋਣਾ ਅਤੇ (ਅ) ਨਸ਼ ੇਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ 
ਚਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦਸੇ਼ ‘ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ 
ਗਰਤਰਿਰਿਆ ਂਨੂੰ ਰਨਯਤੰਰਿਤ ਅਤੇ ਰਨਯਰਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬਿੰ ਕਿਨਾ ਹ’ੈ। ਸਖਤ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਨੂੰ 
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਰਿੱਚ ਿੁੱਖ ਤੌਿ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀਆ ਂਦ ੇਿਾਰਿਅਿ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਿਲ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਹ।ੈ ਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਅਪਿਾਿਾਂ ਰਿੱਚ ਸਖਤ ਦਣੇਦਾਿੀ ਿਿੌਦੂ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਅਪਿਾਿ ਕਿਨ 
ਲਈ ਰਕਸ ੇਇਿਾਦ ੇਦੀ ਿਿਿੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ; ਕਰਥਤ ਅਪਿਾਿੀਆ ਂਤੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬਝੋ ਹੁਦੰਾ ਹ;ੈ ਿਿਾਨਤ ਲਈ 
ਿਿੌਦੂ ਪ੍ਰਬੰਿ ਕਠੋਿ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਿ-ਬਾਿ ਅਪਿਾਿ ਕਿਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਸ਼ਣੇੀ ਲਈ ਿਤੌ ਦੀ ਸਿਾ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹ।ੈ

ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਤਸਕਿੀ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਿ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ  
ਨਸ਼ ੇਦੀ ਤਸਕਿੀ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਸਖਤ ਸਿਾ ਦ ੇਦਸੋ਼ੀ ਹੁਦੰ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਰਿਉਣ ਲਈ 
ਸਿੁਾਰਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਅਰਿਹਾ ਖਾਸਕਿ ਇਸ ਕਿਕ ੇਹੁਦੰਾ ਹ ੈਰਕਉਰਂਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ, ਰਿਅਕਤੀਗਤ 
ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਤਸਕਿੀ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਨ ਦ ੇਬਾਿਿਦੂ ਿੀ, ਨਸ਼ ੇਨੂੰ ਗ੍ਰਹਣ ਕਿਨਾ ਿੀ 
ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਪਿਾਿ ਹ।ੈ

ਭਾਿੇਂ ਸਖਤ ਦਣੇਦਾਿੀ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਿਕੋਥਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਿੰਰਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ 
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਨਾ ਅਪਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿੱਟ ਕਿਨ ਲਈ ਰਦੱਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਿੱਡੀ ਸਿਾ ਨਾਲ ਰਕਸ ੇਤਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ 
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਾਉਦਂਾ। ਸਖਤ ਦਣੇਦਾਿੀ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਦ ੇਨਾਕਾਿ ਹਣੋ ਨੂੰ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਸੰਬੰਿੀ ਹਣੋ ਿਾਲੇ 
ਅਪਿਾਿਾਂ ਰਿੱਚ ਦਰੇਖਆ ਰਗਆ ਹ,ੈ ਰਕਉਰਂਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਰਿਕਾਿਡ ਕੀਤੇ ਅਪਿਾਿਾਂ 
ਦੀ ਦਿ ਰਿੱਚ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਰਪਛਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ ਿਾਿਾ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਕਉ?ਂ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਦਹੋਿਾ ਉਦਸੇ਼ – ਤਸਕਿਾਂ ਨੂੰ ਿਕੋਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਿਾਉਣਾ 

– ਪਿੰਾਬ ਿਾਿ ਲਈ ਬਹਤੁ ਿਿਿੂੀ ਹ।ੈ ਪਿੰਾਬ ਦੀ ਭੂਗਰੋਲਕ ਸਰਥਤੀ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਿਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ 
ਲਈ ਸਿੰਦੇਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਦਂੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੈਇੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਗਲੋਡਨ ਕਿਸੇੈਂਟ (ਇਿਾਨ, 
ਅਫਗਾਰਨਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਸਤਾਨ), ਚਿਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਰਹਿਾਚਲ ਪ੍ਰਦਸੇ਼, ਅਤੇ ਿਾਿਸਥਾਨ ਅਤੇ 
ਿੱਿ ਪ੍ਰਦਸੇ਼  ਦ ੇਅਫੀਿ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਖੇਤਿਾਂ ਨੇ ਬਢ਼ਾਿਾ ਰਦੱਤਾ ਹ।ੈ

ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਹਣੋ ਦ ੇਬਾਿਿਦੂ ਇਸ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਨ ਲਈ ਕਈੋ ਿੀ 
ਰਿਿਸਰਥਤ ਅਰਿਐਨ ਿਿੌਦੂ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਭਾਿਤੀ ਲਾਅ ਕਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਿਲੁਾਈ 1997 ਰਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਂਚ 
ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿ ਇਸ ਅਰਿਐਨ ਦਾ ਰਦਨਾਂਕ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਸ ੇਿੀ ਪ੍ਰਯਗੋਰਸੱਿ ਡਾਟਾ ਿਾਂ ਸਬੂਤ ਤੇ 
ਰਨਿਭਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਸੰਬੰਿੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਕਿੀ ਹ।ੈ ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਬਹਤੁ 
ਸਾਿ ੇਿਾਪਦੰਡਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਸੀਰਿਤ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਿਿੌਦੂ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ, ਨਸ਼ ੇਦ ੇਇਸਤੇਿਾਲ ਦ ੇਰਿਲ੍ਹ ੇ ਿਾਿ 
ਰਿਤਿਣ ਅਤੇ ਪੈਟਿਨ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਸਰੰਖਆ, ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ ਸਰੰਖਆ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਿਿੀਆ ਂ
ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕਤਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਰਿਰਨਸਟਿੀ ਔਫ ਸਸੋ਼ਲ ਿਸਰਟਸ ਐਡਂ ਇਪੰਾਿਿਮੈਂਟ (ਐੱਿ.ਓ.ਐਸ.ਿ.ੇਈ) ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ.ਡੀ.ਸੀ 
ਦਆੁਿਾ ਸਿਰੂਹਕ ਿਪੂ ਰਿੱਚ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਅਿਾਿ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 2004 ਰਿੱਚ ਪਰਹਲੇ (ਅਤੇ ਹਣੁ ਤੱਕ ਦ ੇਇਕੱਲੇ) 
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ਸਿਿ ੇਰਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਰਗਆ ਰਕ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਦਸੇ਼ ਦ ੇਿਕੁਾਬਲੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਅਫੀਿ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਹੁਦੰਾ ਸੀ। 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥ ੇਭਾਿਤ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਰਿੱਚੋਂ 56% ਲੋਕ ਅਫੀਿ ਦਾ ਸਿੇਨ ਕਿਦ ੇਸਨ ਿ ੋਰਕ ਿਾਿਸਥਾਨ ਦ ੇ11% ਅਤੇ 
ਹਰਿਆਣਾ ਦ ੇ6% ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਹ।ੈ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਭਾਿਤ ਦ ੇਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਿੱਿ, 
34,668 ਰਿੱਚੋਂ 14,654, 42% ਿਾਿਲੇ ਦਿਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਭਾਿੇਂ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਪਰਹਲਾਂ ਕਦ ੇਿੀ ਿਾਿਾਂ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋੀ ਦਾ ਸਿਿ ੇਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ਪਿ 
ਰਫਿ ਿੀ ਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਸਤੰੁਤਿ ਅਰਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਰਗਆ ਹ ੈਰਕ ਿਾਿ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਦਾ ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਿਾਤਿਾ ਰਿੱਚ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ।ੈ ਪਿੰਾਬ ਉਪੀਓਇਡ ਰਡਪੈਂਡੰਸ ਸਿਿ,ੇ 2015 
ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਕ ਨਸ਼ਾਖਿੋੀ ਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਿਿਦਾਂ ਰਿੱਚ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਹਿੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡ ੂਦਨੋਾਂ ਖੇਤਿਾਂ 
ਰਿੱਚ ਪ੍ਰਚਰੱਲਤ ਸੀ। ਨਸ਼ ੇਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਰਿੱਚ ਗੈਿ-ਹਨੁਿਿੰਦ ਿਿਕਿਾਂ, ਰਕਸਾਨ ਅਤੇ ਆਿਾਿਾਈ ਦ ੇਿਿਕਿਾਂ 
ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਉਦਯਗੋਪਤੀ ਅਤੇ ਹਨੁਿਿੰਦ ਿਿਕਿ ਸ਼ਾਰਿਲ ਹਨ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਤੁ ਚਿਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ ੈਰਕ ਿਾਿਨੀਰਤਕ ਤੱਤ, ਸੀਿਾ ਤੋਂ ਪਾਿ ਦੀ ਤਸਕਿੀ, ਨਾਿਕ-ੋ
ਅੱਤਿਾਦ ਆਰਦ ਨੇ ਰਕਿੇਂ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ ੇਦ ੇਉਤਪਾਦਨ ਰਿੱਚ ਯਗੋਦਾਨ ਰਦੱਤਾ ਹ ੈਪਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਝਣ 
ਲਈ ਕਈੋ ਿੀ ਕਰੋਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਇਸਤੇਿਾਲ ਅਤੇ ਤਸਕਿੀ ਨੂੰ 
ਰਕਿੇਂ ਪ੍ਰਭਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ

ਇਹਨਾਂ ਕਾਿਨਾਂ ਤਰਹਤ, ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਰਿਸਿਚ ਦ ੇਿੱਡ ੇਖੇਤਿ ਦੀਆ ਂਲੋਿਾਂ 
ਨੂੰ ਪਿੂਾ ਕਿਨ ਲਈ ਰਿਿੀ ਸੈਂਟਿ ਫਿੌ ਲੀਗਲ ਪਰੌਲਸੀ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਰਿਿੀ ਕੇਂਦਿ) ਨੇ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ 
ਇਸ ਐਕਟ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਨੂੰ ਿਾਂਚਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਅਰਿਐਨ ਇਹ ਸਿਝਣ ਦੀ ਕਰੋਸ਼ਸ਼ ਕਿਦਾ ਹ ੈ
ਰਕ ਕੀ ਇਹ ਐਕਟ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਿਕੋਥਾਿ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਛੁਡਿਾਉਣ ਦ ੇਆਪਣੇ 
ਉਦਸੇ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੂਾ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਅਰਿਹ ੇਸਿਾਲਾਂ ਤੇ ਿਸੌ਼ਨੀ ਪਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਿਿੇਂ ਰਕ- ਕੀ 
ਸਖਤ ਸਿਾ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦੀ ਦਿ ਨੂੰ ਿੱਟ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਕੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਨਸ਼ਾਖਿੋ 
ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਾਿ ਰਿੱਚ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਸ਼ਿੁ ੂਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਦਬਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿੁੱਦ ੇਦਾ 
ਅਰਿਐਨ ਕਿਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪਿੋਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇਰਰਿਸ਼ਟੀਕਣੋ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਲੀ ਪਰਹਲੀ 
ਕਰੋਸ਼ਸ਼ ਹ।ੈ
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ਕਾਰਜਵਿਿੀ

ਿਲੇ ਰਿਲੇ ਤਿੀਰਕਆ ਂਦੀ ਰਿਸਿਚ ਅਪ੍ਰਚੋ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਰਗਆ ਹ ੈਰਿਸ ਰਿੱਚ ਿਾਤਿਾਤਿਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਿਕ 
(ਕੁਆਟਂੀਟੇਰਟਿ ਐਡਂ ਕੁਆਲੀਟੇਰਟਿ) ਕਾਿਿਰਿਿੀਆ ਂਸ਼ਾਰਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪਿੋਟ ਖਾਸਕਿ ਅਰਿਹ ੇ13,350 
ਿਾਿਰਲਆ ਂਦ ੇਿਾਤਿਾਤਿਕ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਅਿਾਰਿਤ ਹ ੈਰਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ 2013 ਤੋਂ 20152 ਰਿਚਕਾਿ ਪਿੰੀਰਰਿਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਇਹਨਾ ਿਾਿਰਲਆ ਂ
ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਫਸੈਰਲਆ ਂਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ ਦੀ ਿੈਬੱਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰਲਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਰਿਪਿੋਟ ਰਿੱਚ 
ਅਰਿਹ ੇਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਕੀਤੇ ਖੇਤਿੀ ਦਰੌਿਆ ਂਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਹ।ੈ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਾਿੀਆ ਂਸਿੋਾਂ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਸੰਸਦੀ ਬਰਹਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਾਲਾਂ, ਿੱਖ-ਿੱਖ ਕਮੇਟੀਆ ਂ
ਦੀਆ ਂਰਿਪਿੋਟਾਂ, ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਟੈਕਸਟ ਿਿਗ ੇਸਿਤੋਾਂ ਨੇ ਿੀ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਹਲਾਤਾਂ 
ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡ ੇਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਯਗੋਦਾਨ ਰਦੱਤਾ ਹ।ੈ

2. ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਿਾਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇ
ਿਾਿਰਲਆ ਂਲਈ ਮੈਰਿਸਟੇ੍ਟ ਦੀ ਕਿੋਟ 
ਦਆੁਿਾ ਫਸੈਲੇ ਸਣੁਾਏ ਿਾਣਦ ੇਹਨ। 
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਐਸ.36ਏ 
ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਪਿੰਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ 
ਰਸਿਫ ਉਹਨਾਂ ਿਾਿਰਲਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਦਖੇਦੀ 
ਹ ੈਰਿਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਦਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ 
ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾਿਾਂ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਬਿਾਿਦਗੀ ਸ਼ਾਰਿਲ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਟ਼ੇਬਲ 1
ਡਾਟਾ ਿਾਵਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ 
ਨਮਨੇੂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ

*ਿਾਵਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ: 
22 ਿਨੂ 2016

ਵਜਲ਼੍ੇ ਦਾ ਨਾਿ ਕੁੱਲ ਿਾਿਲ਼ੇ* ਵਿਚਾਰ਼ੇ ਗਏ ਿਾਿਲ਼ੇ

ਅੰਰਰਿਸਤਿ 2934 1396

ਬਿਨਾਲਾ 326 252

ਬਰਠੰਡਾ 1299 997

ਫਿੀਦਕਟੋ 527 178

ਫਰਤਹਗਿ੍ਹ-ਸਾਰਹਬ 679 492

ਰਫਿਿੋਪਿੁ 1924 685

ਗੁਿਦਸਪਿੁ 783 67

ਹਰੁਸ਼ਆਿਪਿੁ 787 568

ਿਲੰਿਿ 3266 2835

ਕਪਿੂਥਲਾ 1140 815

ਲੁਰਿਆਣਾ 2514 1477

ਿਾਨਸਾ 915 738

ਿਗੋਾ 781 598

ਿਕੁਤਸਿ 546 445

ਨਿਾਂਸ਼ਰਹਿ 746 615

ਪਠਾਨਕਟੋ 467 381

ਪਰਟਆਲਾ 2127 1594

ਿਪੂਨਗਿ 348 211
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ਡਾਟਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ
ਸਾਡ ੇਡਾਟਾ ਸੈਟੱ ਰਿੱਚ ਪਿੰਾਬ ਦ ੇ18 ਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਰਿੱਚ ਦਿਿ ਕੀਤੇ ਿਾਿਰਲਆ ਂਦ ੇਫਸੈਲੇ ਸ਼ਾਰਿਲ ਹਨ (ਦਖੇ ੋ
ਟੇਬਲ 1)। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ ਦੀ ਿੈਬੱਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ਿੁਆੁਤੀ ਤੌਿ ਤੇ ਅਸੀਂ 14,344 ਿਾਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇ
ਫਸੈਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਸੇ਼ ਰਦੱਤੇ ਅਨਸੁਾਿ 1000 ਤੋਂ ਿੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਿਾਲੇ 
ਫਸੈਰਲਆ ਂਨੂੰ ਹਟਾ ਰਦੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ ਂਨਾਲ ਅਸੀਂ 13,350 ਿਾਿਰਲਆ ਂਦਾ ਅਰੰਤਿ ਨਿਨੂਾ ਰਤਆਿ 
ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਿਾਿਰਲਆ ਂਦਾ ਆਿ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼,ੇ ਸ਼ਾਰਿਲ ਰਿਅਕਤੀਆ,ਂ ਪਰੁਲਸ ਦੀ ਿਾਂਚ 
ਦ ੇਤਿੀਕ ੇਅਤੇ ਸਿਾ ਦੀ ਹੱਦ ਿਿਗ ੇਰਿਰਟ੍ਕਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਟੇਬਲ 
1 ਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੁਆਟਂੀਟੇਰਟਿ ਡਾਟਾ ਅਨਾਰਲਰਸਸ ਅਤੇ ਔਿਗਨਾਈਜ਼ਸੇ਼ਨ 
ਦਾ ਹ।ੈ

ਕੁਆਟਂੀਟ਼ੇਵਟਿ ਡਾਟਾ ਅਨਾਵਲਵਸਸ ਅਤ਼ੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸਨ
ਡਾਟਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟੈਰਟਸਟੀਕਲ ਸਫੌਟਿਅੇਿ ਆਿ ਿਿਿਨ 3.3.0 ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ 
ਕਿਦ ੇਹਾਂ। ਹਾਰਸਲ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸੋ਼ੀ ਦ ੇਬਾਿ ੇਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹ:ੈ
1. ਉਿਿ
2. ਅਿਿਾਇਸ਼ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਕੰਿ ਕਿਨ ਦਾ ਸਿਾਂ
3. ਿਿਾਨਤ ਦੀ ਿਾਣਕਾਿੀ
4. ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ
5. ਐਫ.ਆਈ.ਆਿ ਦੀ ਤਿੀਕ ਅਤੇ ਪਿੰੀਕਿਣ ਦੀ ਤਿੀਕ
6. ਨਸ਼ ੇਦੀ ਰਕਸਿ
7. ਨਸ਼ ੇਦੀ ਿਾਤਿਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਅਨਸੁਾਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਣੇੀਬੱਿ 
ਕਿਦ ੇਹਾਂ।

ਟ਼ੇਬਲ 2
ਨ਼ਿੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂ
ਅਤੇ ਨ਼ਿੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 

ਦਾ ਿਰਗੀਕਰਨ
ਐਲਪ੍ਰਾਜ਼ਲੋਿ ਚਿਸ 
ਬਪ੍ਰੀਨੌਿਰਫਨ ਹਿੈਇੋਨ
ਕਡੋੀਨ ਸਮੈਕ 
ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਰਪੋਕੌਸੀਫਨੇ 
ਡਾਈਫਨੋੈਕਸੀਲੇਟ ਅਫੀਿ 
ਿੀਥੈਂਫਟੇਾਿਾਇਨ ਭੁੱਕੀ 
ਨਾਈਟ੍ਾਿੈਪਿ
ਪੈਂਟਾਜ਼ਸੋਾਇਨ 

ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦਾ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੀ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਿਿਗੀਕਿਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਿਹਾ ਕਿਨਾ 
ਸਹੀ ਹ ੈਰਕਉਰਂਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨਸੁਚੂੀ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੀ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਾਤਿਾ 
ਸਿਾ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਦੀ ਹ।ੈ ਸਿਾ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੋਸ਼ਰੇਣਆ ਂਦੀ 
ਪਰਹਚਾਣ ਕਿਦਾ ਹ-ੈ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਅਤੇ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ। ਇਹ ਦ ੋਿਾਤਿਾਿਾਂ ਰਸਿਾਂਤਕ ਤੌਿ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ੇ
ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਰਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿੂ ੇਪਾਸ ੇਨਸ਼ ੇਦੀ ਤਸਕਿੀ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਅੰਤਿ 
ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਦੀਆ ਂਹਨ।

ਇਹ ਅਨਸੁਚੂੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦੀ ਇੱਕ ਿੱਖਿੀ ਸ਼ਣੇੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ 
ਐਨ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਫਿਿੇਿਿਕ ਰਿੱਚ ਿੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦੀ ਿੱਖਿੀ ਸ਼ਣੇੀ ਦਾ ਕਈੋ ਰਿਕਿ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ, ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਅਤੇ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰੇਣਆ ਂਰਿਚਲਾ ਅੰਤਿ ਹੀ 
ਤੀਿੀ ਸ਼ਣੇੀ- ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦਾ ਰਨਿਿਾਣ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਐਸ.36ਏ ਦ ੇਅਿਾਿ 

21 ਿਾਣ ਪਛਾਣ 



ਐਲਪਿਾਜ਼ਲੋਿ
ਐਲਪਿਕੈਸ, ਐਕਸਾਨੈਕਸ

ਕਡੋੀਨ
ਕਿੌਕੈਸ (ਰਸਿਪ), ਿਕੈਸਕਫੌ (ਰਸਿਪ)

ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਰਪੋਕੌਸੀਫਨੇ
ਸਪੈਸਿ-ੋਪ੍ਰਕੌਸੀਿਨੋ, ਪੈਿਿਨੋ ਸਪਾਸ, ਡਕੈਸਿੋਨੋ, ਪ੍ਰਿੋਡੋਕੈਸ

ਡਾਈਫਨੌੈਕਸੀਲੇਟ
ਲੋਿਰੋਟਲ, ਿਾਈਕਿਲੋਾਇਟ, ਫਨੋੈਰਟਲ

ਪੈਂਟਾਜ਼ਸੋਾਇਨ
ਫਿੋਟਰਿਨ

ਟ਼ੇਬਲ 3
ਨ਼ਿੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ 
ਿਰਗੀਕਰਨ: ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ, 
ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ 
ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ

ਟ਼ੇਬਲ 4
ਗਲੋੀਆ,ਂ ਕਰੌਪਸਲੁਾਂ ਅਤੇ 
ਵਟਕੀਆ ਂਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ 
ਨ਼ਿੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂ

ਦਾ ਿਰਗੀਕਰਨ

ਨਸੀਲ਼ੇ 
ਪਦਾਰਥ

ਘੱਟ ਿਾਤਰਾ 
(ਇਸ ਿਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ, 

ਗ੍ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ)

ਦਰਵਿਆਨੀ ਿਾਤਰਾ 
(ਇਸ ਿਾਤਰਾ ਦ਼ੇ 

ਵਿਚਕਾਰ, ਗ੍ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ)

ਿਪਾਰਕ ਿਾਤਰਾ 
(ਇਸ ਿਾਤਰਾ ਤੋਂ 

ਿੱਿ, ਗ੍ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ)

ਚਿਸ 100 100<=1000 1000

ਹਿੈਇੋਨ 5 5<=250 250

ਅਫੀਿ 25 25<=2500 2500

ਭੁੱਕੀ 1000 1000<=50000 50000

ਸਮੈਕ 5 5<=250 250

ਐਲਪ੍ਰਾਜ਼ਲੋਿ 5 5<=100 100

ਬਪਿਨੋੈਿਫਾਈਨ 1 1<=20 20

ਕਡੋੀਨ 10 10<=1000 1000

ਡਕੈਸਟਿਪੋਕੌਸੀਫਨੇ 20 20<=500

ਡਾਈਫਨੌੈਕਸੀਲੇਟ 2 2<=50 50

ਨਾਈਟ੍ਾਜ਼ਪੇਿ 20 20<=500

ਪੈਂਟਾਜ਼ਸੋਾਇਨ 20 20<=500 500
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ਤੇ ਪਿੰਾਬ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ ਰਸਿਫ ਅਰਿਹ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਦਖੇਦੀ ਹ ੈਰਿਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਦਿਰਿਆਨੇ ਅਤੇ 
ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਬਿਾਿਦਗੀ ਸ਼ਾਰਿਲ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਿਾਲੇ ਿਾਿਲੇ ਸਾਡ ੇ
ਡਾਟਾਬਸੇ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਰਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰ ੇਰਕਉਰਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਮੈਰਿਸਟੇ੍ਟ ਦੀ ਕਿੋਟ ਦਆੁਿਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹ।ੈ
ਟੇਬਲ 3 ਿੱਟ, ਰਿਚਕਾਿਲੀ ਅਤੇ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਿਿਗੀਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਸਾਉਦਂਾ 
ਹ।ੈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਾਿਾਂ ਰਿੱਚ ਨਾਰਪਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਅਰਿਹ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਰਿੱਥ ੇਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਗਲੋੀਆ,ਂ ਕਪੈਸਲੂ ਅਤੇ ਟੀਰਕਆ ਂਦ ੇਿਪੂ ਰਿੱਚ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਰਿਲਦੀਆ ਂਹਨ ਉੱਥ ੇਸਾਨੂੰ ਿੱਖਿ ੇਤੌਿ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਸ਼ਣੇੀਬੱਿ 
ਕਿਨਾ ਹੁਦੰਾ ਸੀ। ਟੇਬਲ 4 ਦਿਸਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਰਕਿ ੇਕੁਝ ਰਜ਼ਆਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਿਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਨੂੰ ਸ਼ਣੇੀਬੱਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਸਿਾ ਦ ੇਕੁਆਟਂਿ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਦ ੇ
ਹਾਂ। ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ, ਿਕੇਿ ਰਕਸ ੇਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਗਲੋੀਆ ਂਖਾਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ 
ਦੀ ਸਖਤ ਕਦੈ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨੂੰ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਸ਼ਣੇੀਬਿੱ ਕਿਦ ੇਹਾਂ। 
ਇਸ ੇਤਿ੍ਹਾਂ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਟ ਦੀ ਕਦੈ ਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਨੂੰ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਤੌਿ ਤੇ ਸ਼ਣੇੀਬਿੱ 
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ।

ਕੁਆਲੀਟ਼ੇਵਟਿ ਡਾਟਾ ਅਤ਼ੇ ਅਨਾਵਲਵਸਸ (ਗੁਣਿੱਤਾ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਤ਼ੇ ਵਿਸਲ਼ੇਸਣ)
ਅਸੀਂ 2015 ਅਤੇ 2016 ਰਿੱਚ ਪਿੰਾਬ ਦ ੇਖੇਤਿਾਂ ਦਾ ਦਿੌਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਿਲੇ੍ਹ  ਰਿੱਚ, ਿੱਖ-ਿੱਖ ਪਰੁਲਸ 
ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਿੱਚ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਪਿੰ ਦਿੌ ੇਕੀਤੇ। 
ਅਸੀਂ ਪਰੁਲਸ ਅਰਿਕਾਿੀਆ,ਂ ਿੱਿਾਂ, ਸਿਕਾਿੀ ਿਕੀਲਾਂ, ਸਿਾਰਿਕ ਿਿਕਿਾਂ ਅਤੇ ਿਨੋ-ਰਿਰਗਆਨੀਆ ਂ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਿਤਾ ਨੂੰ ਿਰਨਸਟਿੀ ਆਫ ਹਲੈਥ, ਰਿਨਸਟਿੀ ਔਫ ਸਸੋ਼ਲ ਿਸਰਟਸ 
ਐਡਂ ਿਲੈਫਅੇਿ ਅਤੇ ਰਿੱਤ ਰਿਭਾਗ, ਰਿੱਤ ਿੰਤਿਾਲੇ ਦਆੁਿਾ ਇਟੰਿਰਿਊਆ ਂਅਤੇ ਆਿ.ਟੀ.ਆਈ. ਿਿਾਬਾਂ 
ਿਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

ਅਰਿਹ ੇਦਰੌਿਆ ਂਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨੂੰ ਆਿ.ਟੀ.ਆਈ ਦ ੇਿਿਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨਾਲ 
ਰਿਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। ਆਿ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨੂੰ ਪਿੰਾਬ ਦ ੇਿੱਖ-ਿੱਖ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ ਅਤੇ 
ਸਿਕਾਿੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। ਇਹ ਿਾਣਕਾਿੀ ਰਕਸ ੇਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥ ਦ ੇਆਦੀ 
ਿਿੀਿ ਦੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨਾਲ, ਬੈਡੱਾਂ ਦੀ ਸਰੰਖਆ ਨਾਲ, ਕਿੋਟ ਦਆੁਿਾ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ ਰਿੱਚ ਭਿੇ ੇਗਏ 
ਿਿੀਿਾਂ ਦੀ ਸਰੰਖਆ ਨਾਲ, ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਡੀ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਰਿਲ ਕੀਤੇ ਰਿਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਸਰੰਖਆ 
ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਿਕਾਿੀ ਇਲਾਿ ਕੇਂਦਿਾਂ ਅਤੇ ਰਨਿੀ ਇਲਾਿ ਦੀਆ ਂਸਰੁਿਿਾਿਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਰੰਖਆ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਦੀ।

ਆਿ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕਸੇ਼ਨ ਦ ੇਿਾਰਿਅਿ ਨਾਲ ਿਾਣਕਾਿੀ ਨੂੰ ਪਰੁਲਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ, 
ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਅਰੰਰਿਤਸਿ ਦ ੇਪਰੁਲਸ ਕਰਿਸ਼ਨਿਟੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਡਾਟਾ ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ 
ਦਿਿ ਕੀਤੇ ਿਾਿਲੇ ਅਤੇ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਸ਼ਾਰਿਲ ਸੀ। ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪਿੰਾਬ 
ਦੀਆ ਂਕੇਂਦਿੀ ਿਲੇ੍ਹ ਾਂ, ਰਿਲ੍ਹ ਾ- ਿਲੇ੍ਹ ਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਿਲੇ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਅਰਿਕਾਿੀਆ ਂਤੋਂ ਿੀ ਇਕੱਤਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ।ੈ

23 ਿਾਣ ਪਛਾਣ 
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ਭਾਗ 1
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 

ਦਾ ਵਪਛੋਕੜ
ਭਾਗ 1 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਰਪਛੋਕਿ ਬਾਿ ੇਿਾਣਕਾਿੀ 
ਰਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਰਿੱਚ ਰਤੰਨ ਿੁਖੱ ਤਤੱਾਂ: ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 
ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਸ, ਇਸਦ ੇਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ 
ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਿਾਣਕਾਿੀ 
ਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ।ੈ
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ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 
ਦ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਾਸ

3. ਲਾਈਸਟੇ ਡ੍ਰਗ ਕੰਟੋ੍ਲ ਅਰਿਹ ੇਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਿਥ ਹਨ ਿ ੋਕਾਨੂੰਨ ਦਆੁਿਾ 
ਸਿੀਕਾਿ ਯਗੋ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਲਾਈਸਟੇ 
ਡ੍ਰਗਸ ਨੂੰ ਰਨਯਤੰਰਿਤ ਕਿਨ ਰਿੱਚ 
ਡਾਕਟਿੀ ਉਦਸੇ਼ ਿਾਂ ਰਿਸਿਚ ਿਿਗ ੇ
ਕਾਿਨ ਸ਼ਾਰਿਲ ਹਨ। 

4. ਡੇਂਿਿਸ ਡ੍ਰਗਸ ਐਕਟ (1930) 
ਭਾਿਤ ਦਆੁਿਾ ਿਨੇਿਾ ਡੇਂਿਿਸ ਡ੍ਰਗਸ 
1925 ਰਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਿੋ ਦਾ ਰਸੱਿਾ 
ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ ਸੀ।

5. ਅਫੀਿ ਐਕਟ (1857), ਅਫੀਿ 
ਐਕਟ (1878) ਅਤੇ ਡੇਂਿਿਸ ਡ੍ਰਗਸ 
ਐਕਟ (1930)।

6. ਭਾਿਤ ਦੀਆ ਂਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ 
ਰਿੰਮੇਿਾਿੀਆ ਂਯੂਨਾਇਟੇਡ ਸਟੇਟਸ ਦ ੇ
ਅੰਤਿਗਤ ਰਤੰਨ ਸਿਝਰੌਤਆ-ਂ 1972 
ਦ ੇਪ੍ਰਟੋੋਕਲੋ ਦਆੁਿਾ ਸਿੋ ਕੀਤੇ 
ਅਨਸੁਾਿ ਰਸੰਗਲ ਕਨਿੈਂਸ਼ਨ ਔਨ 
ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡ੍ਰਗਸ, 1961, ਕਨਿੈਂਸ਼ਨ 
ਔਨ ਸਾਇਕਟੌੋ੍ਰਪਕ ਸਬਸਟਾਂਸਜ਼, 
1971, ਅਤੇ ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡਿੱਗਜ਼ ਐਡਂ 
ਸਾਈਕਟੌੋ੍ਰਪਕ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਗੈਿ 
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਿੀ ਦ ੇਰਖਲਾਫ ਸੰਯੁਕਤ 
ਿਾਸ਼ਟਿ ਦੀ ਕਨਿੈਂਸ਼ਨ ਦ ੇਸੰਬੰਿ 
ਰਿੱਚ ਹਨ।

7. ਨਾਿਕਰੋਟਕਸ ਕੰਟੋ੍ਲ ਰਬਉਿ ੋ
ਔਫ ਇਡੰੀਆ <http://
narcoticsindia.nic.in/
policy-strategy.php?id=1> 
14 ਅਕਤਬੂਿ 201\6 ਨੂੰ ਇਸਤੇਿਾਲ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

8. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਐਸ.27 
ਇਹ ਿਾਣਕਾਿੀ ਰਦੰਦਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ਾ 
ਕਿਨਾ ਇੱਕ ਅਪਿਾਿ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ 
ਦ ੇਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਾ (ਕੁਝ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਿਾਿਲੇ ਰਿੱਚ) ਅਤੇ ਛੇ 
ਿਹੀਨੇ ਦੀ ਸਿਾ (ਸਾਿ ੇਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇ
ਿਾਿਲੇ ਰਿੱਚ) ਰਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

9. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ, 1985 
(ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਿਤੇ) ਸੰਬੰਿੀ 23 ਅਗਸਤ 
1985 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਰਹਸ।

10. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਗਏ ਅਨਸੁਾਿ।

ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਿਕੋਣ ਲਈ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿਰੋਹਿ- ਰਿਸਨੂੰ ‘ਨਰਸ਼ਆ ਂਰਿਿੁੱਿ ਿੰਗ’ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ 
ਿਾਰਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹ-ੈ ਨੇ ਚੀਨ ਦ ੇਅਫੀਿ ਸੰਬੰਿੀ ਸੰਕਟ (1839-42) ਦ ੇਰਸੱਟੇ ਿਿੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਫਿੀ। ਿੱਖ-ਿੱਖ 
ਦਸੇ਼ਾਂ ਦ ੇਪ੍ਰਤੀਰਨਿੀ-ਿੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡ੍ਰਗ ਕੰਟਿਲੋ3 ਨੂੰ ਰਨਯਤੰਰਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ 
ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਿੀ ਨੂੰ ਿਕੋਣ ਲਈ 1909 ਰਿੱਚ ਸ਼ੰਿਾਈ ਰਿੱਚ ਇਟੰਿਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪੀਅਿ ਕਰਿਸ਼ਨ ਰਿਖੇ 
ਸਰਹਯਗੋ ਕੀਤਾ।

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ ੇਨੂੰ ਰਨਯਤੰਰਿਤ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਖੇਤਿ, ਰਿਸ ਰਿੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਬਹ-ੁਪੱਖੀ ਸਿੰੀ 
ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਰਿਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕਰਿਤ ਦਸਤਾਿਿੇ:1961 ਰਸੰਗਲ ਕਨਿੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡ੍ਰਗਸ ਰਿੱਚ 
ਸੰਗਰਠਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1971 ਕਨਿੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਸਾਇਕਟੌੋ੍ਰਪਕ ਸਬਸਟਾਂਸ, ਅਤੇ 1988 
ਕਨਿੈਂਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੀਰਸਟ ਟੈ੍ਰਫਕ ਇਨ ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡ੍ਰਗਸ ਅਤੇ ਸਾਇਕਟੌੋ੍ਰਪਕ ਸਬਸਟਾਂਸਜ਼ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਇਸਤੇਿਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਿੀ ਨੂੰ ਰਨਯਤੰਰਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਿਕੋਥਾਿ ਲਈ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਫਿਿੇਿਿਕ ਦਾ ਰਿਕਾਸ ਕੀਤਾ।

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤ਼ੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ
ਭਾਿਤ ਰਿੱਚ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਪਿੱਿ ਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਡੇਂਿਿਸ ਡ੍ਰਗਸ ਐਕਟ 19304 
ਸਿਕਾਿ ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸਿਝਰੌਤਆ ਂਤੇ ਅਿਾਰਿਤ ਸੀ। ਰਫਿ ਿੀ ਭਾਿਤ ਦ ੇਰਤੰਨ ਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਭਾਰਿਤ ਅਤੇ ਸੀਰਿਤ5 ਿਹ।ੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਲਈ 
ਭਾਿਤ ਦੀਆ ਂਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀਆ6ਂ ਅਨਸੁਾਿ ਿਿਬੂਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ,ੈ ਿ ੋਨਸ਼ ੇਦੀ ਤਸਕਿੀ ਅਤੇ 
ਿਪਾਿ ਲਈ ਸਖਤ ਸਿਾ ਦਣੇ ਤੇ, ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭਗੋਤਾਿਾਂ7 ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਿ ਤਿੀਕ ੇਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਤੇ 
ਕੇਂਰਰਿਤ ਹ।ੈ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦ ੇ1985 ਦ ੇਰਬੱਲ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ 1985 ਰਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਇਸਨੂੰ ਚਾਿ ਰਦਨ ਦੀ ਰਿਿਾਰਨਕ ਬਰਹਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਿ 1985 ਨੂੰ 
ਿਾਸ਼ਟਿਪਤੀ ਦਆੁਿਾ ਿੰਿਿੂੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹ ੋਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਨਿੰਬਿ 1985 ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਰਿਆ ਹ ੋਰਗਆ ਸੀ।

ਸੰਸਦ ਦ ੇਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਮੈਂਬਿ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਲਈ ਇਸ ਰਬੱਲ ਦ ੇਆਸਾਨ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਭੰੀਿ ਸਨ। 
ਿੀ.ਐਸ ਰਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਿ (ਿਨਤਾ ਪਾਿਟੀ) ਨੇ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਸੰਬੰਿੀ ਅਪਿਾਿਾਂ ਲਈ ਿੀ ਸਖਤ 
ਸਿਾ ਦਣੇ ਦੀ ਿੰਗ ਕੀਤੀ (ਐਸ.27)8। ਇਸ ੇਤਿ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਤਿਿ ਨਾਇਕ {ਇਡੰੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਿਸ (ਆਈ.
ਐਨ.ਸੀ)} ਨੇ ਿਿੋ ਰਦੱਤਾ ਰਕ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਿਕੋਥਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਿਿਿੂੀ ਸਖਤ ਸਿਾ ਹੀ ਇੱਕ ਿਾਤਿ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਤਿੀਕਾ 
ਹ।ੈ ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਰਪ੍ਰਆ ਦਾਸ ਿਿੰਨ ਿਨੁਸ਼ੀ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਿੱਟ 
ਸਿਾ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਇਸਤੇਿਾਲ ਨੂੰ ਬਢ਼ਾਿਾ ਦਿੇਗੇੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹ ੈਰਕ ਲੋਕਾਂ ਰਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਿ ਪੈਦਾ 
ਕਿਨ ਲਈ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ ਿੱਟੋਂ ਿੱਟ ਦ ੋਸਾਲ9 ਦੀ ਸਿਾ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

ਿਾਿ ਦ ੇਰਿੱਤ ਿੰਤਿੀ ਿਨਾਿਿਨ ਪਿੁਾਿੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਹੰਦ ੇਹਏੋ ਰਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਰਕ ਇਹ 
ਕਾਨੂੰਨ ਰਕਸ ੇਲਈ ਿੀ (ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਸਮੇਤ) ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਿ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰ ੇਸੀ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਰਕ 
ਦਸੋ਼ੀ ਕਲੋ ਪਾਇਆ ਰਗਆ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਆਪਣੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਲਈ ਸੀ10। 

 ਸੰਸਦ ਦ ੇਹਿੋ ਮੈਂਬਿਾਂ (ਦਖੇ ੋਬੈਕਸ 1) ਨੇ ਇਸ ਰਬੱਲ ਦੀਆ ਂਕਿੀਆ ਂਬਾਿ ੇਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ:
1. ਨਸ਼ਾ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਬਰੱਚਆ ਂਲਈ ਕਈੋ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਨਹੀਂ;
2. ਗਲੋਡਨ ਰਿਸੇੈਂਟ ਅਤੇ ਗਲੋਡਨ ਟ੍ਾਈਐਗਂਲ (ਨਸ਼ ੇਦੀ ਤਸਕਿੀ ਕਿਨ ਦ ੇਿਟੂ) ਲਈ ਰਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਦਸੋ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਿਿ ਕਦੈ ਿਾਂ ਿਤੌ ਦੀ ਸਿਾ ਲਈ ਕਈੋ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਨਹੀਂ;
3. ਿੱਿ ਪ੍ਰਦਸੇ਼ ਰਿੱਚ ਅਫੀਿ ਉਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਰਕਸਾਨਾਂ ਸੰਬਿੰੀ ਸਿੱਰਸਆ ਬਾਿ ੇਿਾਣਕਾਿੀ ਦਣੇ ਲਈ ਕਈੋ 

ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਨਹੀਂ;
4. ਰਰਿਸ਼ਟ ਿਨਤਕ ਅਰਿਕਾਿੀਆ ਂਲਈ ਕਈੋ ਸਿਾ ਨਹੀਂ;
5. ਅਫੀਿ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਿਬੋਾਿ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਕਈੋ ਅੰਤਿ ਨਹੀਂ; 

ਅਤੇ
6. ਐਕਟ ਰਿੱਚ ‘ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਰਸ਼ਤ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋਿ11।
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•	ਿੀ.ਐਸ ਰਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਿ (ਿਨਤਾ ਪਾਿਟੀ) ਨੇ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਿੱਖਣ ਿਾਲੇ 
ਦਸੋ਼ੀਆ ਂਲਈ ਿੀ ਿਿਿੂੀ ਕਦੈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਦੱਤੀ।

•	ਅਿ ੇਿਸੁ਼ਿਨ (ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ) ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿੱਚ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਨਾ 
ਪਰਿਭਾਰਸ਼ਤ ਕਿਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯਗੋ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ

•	ਸੰਸਦ ਦ ੇਦ ੋਮੈਂਬਿਾਂ, ਬਾਲਕਿੀ ਬੈਿਾਗੀ (ਐ.ਐਨ.ਸੀ) ਅਤੇ ਿਝੁਾਿ ਰਸੰਿ (ਬੀ.
ਿ.ੇਪੀ) ਨੇ ਿਿੋ ਰਦੱਤਾ ਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫੀਿ ਉਗਾਉਣ ਿਾਲੇ ਰਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੁਾਤਹੀਣ 
ਤੌਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਰਿਤ ਕਿਗੇਾ। ਬੈਿਾਗੀ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਸਿਕਾਿੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਫੀਿ 
ਉਗਾਉਣ ਦੀਆ ਂਅਿਥਰਿਿਸਥਾਿਾਂ ਇਹ ਸਰੁਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਦੀਆ ਂਹਨ ਰਕ ਰਕਸਾਨਾਂ 
ਨੂੰ ਿਿੋੀ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਿਿਬੂਿ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਰਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਿ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਨ ਲਈ ਿਿੀਨ 
ਉਿਾਿ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤਬੂਿ ਅਤੇ ਿਾਿਚ ਰਿਚਾਲੇ 180 ਰਦਨਾਂ ਤੱਕ 
ਅਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਿਿਿੂੀ ਉਗਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਸ ਅਨਸੁਾਿ ਪ੍ਰਤੀ 
ਹਕੈਟੇਅਿ ਉਪਿ 28 ਰਕਲੋ ਤੋਂ ਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦੀ ਸੀ। ਿਕੇਿ ਉਪਿ 30 ਰਕਲੋ ਤੋਂ 
ਿੱਟ ਹ ੈਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਕਲੋ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਕੀਿਤ 130 ਿਪੁਏ ਸੀ ਅਤੇ 
ਿਕੇਿ ਇਹ 60 ਰਕਲੋ ਤੋਂ ਿੱਿ ਹ ੈਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 220 ਿਪੁਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦ ੇਸਨ। 
ਪਿ ਿਿੀਨ ਉਿਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਿਕਾਿੀਆ ਂਨੂੰ ਰਦੱਤੀ ਰਿਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਇਹ 
ਸਰੁਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਨ ਤੱਕ ਰਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿਨਤਕ ਅਰਿਕਾਿੀਆ ਂਦ ੇਰਿਸ਼ਟਾਚਾਿ ਸਾਹਿਣਾ 
ਕਿਨਾ ਰਪਆ ਰਕ ਉਹ ਉਗਾਹੀ ਦੀ ਿਿਿੂੀ ਲੋਿ ਨੂੰ ਪਿੂਾ ਕਿ ਿਹ ੇਹਨ।

•	ਨਸ਼ਾਖਿੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਤੋਂ ਛੁਟਕਾਿਾ ਦਿਾਉਣ ਸੰਬੰਿੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ 
ਕਿਨ ਸੰਬਿੰੀ ਅਿ ੇਿਸੁ਼ਿਨ ਸਮੇਤ ਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਿਾਂ (ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ) ਨੇ 
ਰਬੱਲ ਦ ੇਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਚੰਤਾ ਿਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਇਲਾਿ ਕੇਂਦਿਾਂ ਦੀ 
ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਨ ਲਈ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਕਈੋ ਿੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਿੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਰਿਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ 
ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਿੰਤਿਾਲਾ ਰਿੰਮੇਿਾਿ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿਿੋ ਰਦੱਤਾ ਰਕ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੰ ਨਸ਼ ੇਤੋਂ ਿਕੁਤ ਕਿਨਾ ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਸੀ।

ਬੌਕਸ 1
ਸੰਸਦ ਦ ੇਵਿ਼ਿਸੇ ਮੈਂਿਰ ਦਆੁਰਾ 

ਦੱਸੀਆ ਂਗਈਆ ਂਕਮੀਆਂ

ਸਰਤੋ 
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ, 1985 

(ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਰਤੇ) ਸੰਿੰਧੀ 23 ਅਗਸਤ 
1985 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਿਵਿਸ।

27 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਰਪਛੋਕਿ 



ਸੰਸਦੀ ਬਰਹਸਾਂ ਨੇ ਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਿਾਂ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਆਦਤ ਦੀ ਿਰੌਲਕ ਤੌਿ ਤੇ ਿੱਟ ਸਿਝ ਨੂੰ 
ਦਿਸਾਇਆ ਿ ੋਰਕ ਰਬੱਲ ਦੀ ਕਿਿਿੋ ਕਿੀ ਸੀ। ਪਰਹਲਾ, ਰਬੱਲ ਦ ੇਿਰੌਲਕ ਅਿਾਿ – ਨਸ਼ ੇਦੀ ਿਕੋਥਾਿ 
ਕਿਨ ਲਈ ਿਿਿੂੀ ਸਖਤ ਸਿਾ – ਨੂੰ ਰਕਸ ੇਚਨੌੁਤੀ ਦਾ ਸਾਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨਾ ਰਪਆ ਸੀ। ਦਿੂਾ, ਰਬੱਲ ਨਸ਼ ੇਦਾ 
ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ,ਂ ਇਸਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ, ਇਸਦਾ ਕਾਿਬੋਾਿ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਸਕਿੀ 
ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਅੰਤਿ ਕਿਨ ਦ ੇਅਸਿਿੱਥ ਰਿਹਾ – ਇਸਨੇ ਰਸਿਫ ਇਹ ਦਿਸਾਇਆ ਰਕ “ਨਸ਼ਖੇਿੋ” 
ਉਹ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿ ੋਨਰਸ਼ਆ ਂਤੇ ਰਨਿਭਿ ਹ ੈ– ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸਿਾਿਨ ਤੌਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆ ਂਨੂੰ ਦਸੋ਼ੀ ਕਿਾਿ ਦ ੇ
ਰਦੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਦ ੇਰਸਿਫ ਕੁਝ ਮੈਂਬਿਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਰਹਸ ਦ ੇਦਿੌਾਨ ਇਸ ਕਿਿਿੋੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਿਾਿ ਉਠਾਈ ਪਿ 
ਰਕਸ ੇਨੇ ਿੀ ਨਸ਼ ੇਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਅਤੇ ਇਸਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਾਇਿ ਠਰਹਿਾਉਣ ਦਾ ਪੱਖ 
ਨਹੀਂ ਰਦੱਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਿਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ ੇਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਤੋਂ ਛੁਟਕਾਿਾ ਦਿਾਉਣ ਸੰਬਿੰੀ ਬਹਤੁ ਸਾਿੀਆ ਂ
ਿਾਇਿ ਰਚੰਤਾਿਾਂ ਬਾਿ ੇਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਰਕਸ ੇਿੀ ਰਚੰਤਾ ਨੂੰ ਰਬੱਲ ਦੀ ਰਕਸ ੇਿੀ ਸਿੋ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਰਿਲ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਰਹਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਕ ਭਾਿੇਂ ਕੁਝ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਿ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ 
ਕੇਂਦਿਾਂ ਅਤੇ ਿਿੁ ਤੋਂ ਿਿੀਆ ਿੀਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੀਆ ਂਸਰੁਿਿਾਿਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਨੂੰ ਸਿਰਝਆ ਸੀ ਪਿ ਕਈ 
ਮੈਂਬਿਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਰਕ ਸਖਤ ਸਿਾ ਹੀ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਿਕੋਥਾਿ ਲਈ ਇੱਕ ੋਇੱਕ ਤਿੀਕਾ ਹ।ੈ

1985 - 1988 ਵਿੱਚ ਵਿਿਾਵਨਕ ਵਿਕਾਸ
ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1988
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਿੈਂਸ਼ਨ ਔਫ ਇਰਲਰਸਟ ਟੈ੍ਰਫਕ ਇਨ  ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡਿੱਗਜ਼ ਐਡਂ 
ਸਾਈਕਟੌੋ੍ਰਪਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ, 1988 (ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ) ਦਆੁਿਾ ਪਿੂਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 
ਸੀ ਰਿਸਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਨਾਿਾਇਜ਼ ਤਸਕਿੀ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਰਿਲ ਰਿਅਕਤੀਆ ਂ
ਦੀ ਿਕੋਥਾਿ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਨਸ਼ ੇਦ ੇਤਸਕਿਾਂ ਨੂੰ ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ 
ਗਰਤਰਿਰਿਆ ਂਰਿੱਚ ਸ਼ਾਰਿਲ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਂ ਦ ੋਸਾਲ ਲਈ ਨਜ਼ਿਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ 
ਸੀ12। ਇਸਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਿ 1988 ਨੂੰ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸਿੋ) ਐਕਟ, 1988
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਰਿੱਚ 1988 ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਿੁੱਖ ਸਿੋ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਿੋ ਅਨਸੁਾਿ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਗੈਿ ਿਿਾਨਤੀ ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ; ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਿਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 
ਿਬਤ ਕਿਨ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਅਪਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਬਾਿ-ਬਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਿਤੌ ਦੀ ਿਿਿੂੀ ਸਿਾ ਦਣੇ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲ 
ਕਿੋਟਸ ਦ ੇਰਨਿਿਾਣ ਲਈ ਿੀ ਸਰਹਯਗੋ ਰਦੱਤਾ।

ਇੱਕ ਿਾਿ ਰਫਿ ਤੋਂ ਬਰਹਸਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਤਸਕਿੀ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਨੂੰ ਸਖਤ ਸਿਾ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋਿ ਤੇ ਰਿਆਨ 
ਕੇਂਰਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਿੀ. ਰਿਰਿਆ ਿਾਿਾ ਿਾਓ (ਤੇਲਗੂ ਦਸੇਿ ਪਾਿਟੀ), ਸਿੁੀਿ ਿਾਏ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ), ਿਾਿ ਭਗਤ 
ਪਾਸਿਾਨ (ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ) ਆਰਦ ਿਿਗ ੇਕੁਝ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਿਾਂ ਨੇ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਅਤੇ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਤਸਕਿੀ 
ਕਿਨ ਦ ੇਿਸਰਤਆ ਂਦ ੇਿਲੌੀਅਿ ਦ ੇਡਾਟਾ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਰਦੰਦ ੇਹਏੋ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਤਸਕਿੀ ਸੰਬਿੰੀ ਆਪਣੀਆ ਂਰਚੰਤਾਿਾਂ 
ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਿਾ ਕੀਤਾ13।

ਨਸ਼ ੇਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਿੀ ਰਿਆਨ ਦਾ ਿੁੱਖ ਕੇਂਦਿ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਿਯਤੰੀ 
ਪਟਨਾਇਕ (ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਿਾਨਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਿੀ ਏਿੰਸੀਆ ਂਦੀਆ ਂਰਿਲੀਆ-ਂਿਲੁੀਆ ਂ
ਕਰੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿਕਾਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਰਕਰਿਤੀ ਿਕੋਥਾਿ ਨੀਤੀ ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ ਿੀ ਰਕਹਾ।14 ਕਿਲ ਿਿੋਾਿਕਾ 
{ਿ.ੇਡੀ (ਐਸ)} ਅਤੇ ਪੀ.ਕ ੇਕੰੁਿਾਚਨੇ {ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਿ)} ਿਿਗ ੇਿਾਿ ਸਭਾ ਦ ੇਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਿਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ 
ਤੌਿ ਤੇ ਇਹ ਰਕਹਾ ਰਕ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਆਦਾਤਿ ਨਸ਼ ੇਦ ੇਆਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਾ ਦਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਿਾਲ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਰਿਹਾ ਹ ੈਰਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰਿਤਾਂ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿ ਰਿੱਚ ਭਿਤੀ ਹਣੋ ਦੀ ਲੋਿ 
ਹ।ੈ15

ਬਦਰਕਸਿਤੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾਖਿੋੀ ਸੰਬੰਿੀ ਇਹਨਾਂ ਰਨਿੀਖਣਾਂ ਨਾਲ ਕਈੋ ਬਦਲਾਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ 
ਤੱਕ ਰਕ ਅਿੀਤ ਪਾਂਿਾ, ਿਾਿ ਿੰਤਿੀ, ਰਿੱਤ ਰਿਭਾਗ, ਿਾਲ ਰਿਭਾਗ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਰਕ ਐਸ.39, ਿ ੋਿੱਿ ਨੂੰ 
ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਨ ਦ ੇਯਗੋ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਰਕਸ ੇਰਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਿ ਲਈ ਭਿੇਣਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ ੈਿਾਂ ਨਹੀਂ, 
ਕਾਨੂੰਨ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖਿੋੀ ਨੂੰ ਰਨਯਤੰਰਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹ।ੈ16 
1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਿਿਾਨਕ ਵਿਕਾਸ
‘ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਨਰਸ਼ਆ’ਂ ਦ ੇਸਕਪੋ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਿਲੁਾਈ 1994 ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ 
ਐਕਟ, 1985 ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਰਿੱਤ ਰਿਭਾਗ ਦੀ ਬਨੇਤੀ ਤੇ ਰਸਹਤ ਰਿਭਾਗ ਦਆੁਿਾ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾਿਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 
ਿਾਰਹਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਨਿਿਾਣ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪਿੋਟ 24 ਿਾਿਚ 1995 ਰਿੱਚ ਦਿਿ 

11. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਗਏ ਅਨਸੁਾਿ।
12. ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ, 

1988।
13. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸਿੋ) ਰਬੱਲ, 1988 

(ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਿਤੇ) ਸੰਬੰਿੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 
ਦੀਆ ਂ16 ਦਸੰਬਿ 1988 ਦੀਆ ਂ
ਬਰਹਸਾਂ।

14. ਿਯਤੰੀ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ (1) ਨਸ਼ ੇਦੀ 
ਆਦਤ ਲਈ ਰਿੰਮੇਿਾਿ ਸਿਾਰਿਕ, 
ਆਿਰਥਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਿੀ ਅਤੇ 
ਸਰਭਆਚਾਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਨ ਰਦੰਦ ੇ
ਹਏੋ; (2) ਸਿਾਿ, ਪਰਿਿਾਿ, ਪਰੁਲਸ 
ਅਤੇ ਸਿ ੈਇੱਛਕ ਏਿੰਸੀਆ ਂਦ ੇ
ਿਾਰਿਅਿ ਨਾਲ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ 
ਸਿਾਰਿਕ ਰਿਹਾਿ ਦੀ ਿਲਦੀ ਪਰਹਚਾਣ 
ਕਿਕ ੇਇੱਕ ਿਕੋਥਾਿ ਿਾਲੇ ਤਿੀਕ ੇਤੇ 
ਰਿਆਨ ਕੇਂਰਰਿਤ ਕਿਕ;ੇ (3) ਨਸ਼ਾਖਿੋ 
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ ੇਛੁਿਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਾਂ 
ਿੀਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਸਰਹਯਗੋ 
ਦਣੇ ਤੇ ਰਿਆਨ ਕੇਂਰਰਿਤ ਕਿਕ ੇਨਸ਼ ੇ
ਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਨਾਲ ਨਰਿੱਠਣ ਲਈ 
ਇੱਕ ਰਤੰਨ-ਪੱਖੀ ਯਿੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ।

15. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ, 1985 
(ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਿਤੇ) ਸੰਬੰਿੀ 23 ਅਗਸਤ 
1985 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਰਹਸ।

16. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਅਨਸੁਾਿ।
17. ਡਾ. ਿ.ੇਐਸ ਸਪਨਾ, ਡਾ. ਐਸ.ਕ ੇਗੁਪਤਾ 

ਅਤੇ ਡਾ. ਐਸ ਸਕਸਨੇਾ, ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਿੱਟ 
ਿਾਤਿਾਿਾਂ ਲਈ ਿਾਰਹਿ ਕਮੇਟੀ (ਰਸਹਤ 
ਰਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਰਲਆਣ ਰਿਭਾਗ 24 
ਿਾਿਚ 1995)
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ਕੀਤੀ।17 ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਿਰਹਸਸੂ ਕੀਤਾ ਰਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਿੁੱਖ ਕਿੀ ਇਹ ਹ ੈਰਕ ਿੱਟ ਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਨਾਲ ਫਿੇ ਗਏ ਰਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਲੰਬੀ ਸਿਾ ਅਤੇ ਿੱਿ ਿਿੁਿਾਨੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਣਾ ਕਿਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹ ੈਿਦੋਂ ਤੱਕ 
ਇਹ ਸਾਰਬਤ ਨਹੀਂ ਹ ੋਿਾਂਦਾ ਰਕ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਰਨਿੀ ਇਸਤੇਿਾਲ ਲਈ ਹ।ੈ

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ ੇਲੈਣ ਨੂੰ ਅਪਿਾਿ ਨਾ ਸਿਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਰਕਉਰਂਕ ਨਸ਼ਾਖਿੋ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਿਾ ਦਣੇ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਿ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ 
ਨਰਿੱਠਣ ਲਈ ਰਿਆਨ ਿੁੱਖ ਤੌਿ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿੁਤੰ ਪਛਾਣ ਕਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਿਾਨਰਸਕ 
ਇਲਾਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਰਿਉਣ ਦ ੇਿਕੌ ੇਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਤੇ ਹਣੋਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ।ੈ ਕਮੇਟੀ 
ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਐਸ.27 ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਸਬੂਤ ਦ ੇਰਿਿਿੋੀ ਬਝੋ ਨੇ ਦਸੋ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੈਿ ਲੋਿੀਂਦਾ ਬਝੋ ਪਾਇਆ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨਾਲ ਇਫੰਿੋਸਮੈਂਟ ਅਥਿੌੀਟੀਆ ਂਦਆੁਿਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੁਰਿਿਹਾਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ ਸਿਾ ਦਣੇ ਦੀ ਬਿਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਹਕੁਿ ਅਨਸੁਾਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਿੀਂਦਾ 
ਇਲਾਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਰਿਉਣ ਦੀਆ ਂਸਰੁਿਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਿਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪਿੋਟ ਨੇ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਨ ਦ ੇਿੁੱਦ ੇਤੇ ਿੀ ਚਿਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਸੱਟਾ 
ਕੱਰਢਆ ਰਗਆ ਰਕ ਸਿਕਾਿ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੱਡੀ ਿੇਂਿ ਲਈ “ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ” ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਰਕਉਰਂਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਰਕਸਿ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾਖਿੋ ਦ ੇਨਸ਼ਾ ਕਿਨ ਦ ੇਪੱਿਿ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਆਿਰਥਕ ਯਗੋਤਾ ਅਨਸੁਾਿ ਉਹ ਨਸ਼ ੇਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਿਾਤਿਾ ਰਿੱਚ ਕਿਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 
ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਤਾ ਿਲੋਂ ਔਸਤਨ ਡਜੋ਼ ਲੈਣ, ਇਲਾਿ ਦੀ ਔਸਤਨ ਡਜੋ਼, ਬਈੇਿਾਨੀ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦ ੇਤਿੀਕ ੇਅਤੇ 
ਪਿਪੰਿਾਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਿਿਗ ੇਤੱਤਾਂ ਤੇ ਅਿਾਰਿਤ ਕੁਝ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੁਆੁਤ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ।

ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਿੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਿਾ ਅਰਿਹਾ ਕਿਨ ਲਈ 
ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਿੱਤੀ ਰਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪਿੋਟ 23 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਦਿਿ 
ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਰਕ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਤੋਂ 200-250 ਗੁਣਾ  ਿੱਟ ਤੇ ਰਨਿਿਾਰਿਤ 
ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ,ੈ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ ਿਿਗ ੇਅਰਿਹ ੇਰਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਨਰਸ਼ਆ ਂਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਰਿਹਨਾਂ 
ਲਈ ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ 1 ਗ੍ਾਿ ਿੱਰਖਆ ਰਗਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਆਿ ਤੌਿ ਤੇ ਰਿੱਤੀ ਰਿਭਾਗ 
ਦਆੁਿਾ ਕੁਝ ਿਾਿਰਲਆ ਂਨੂੰ ਛੱਡ ਕ ੇਅਨਸੁਚੂੀ ਦ ੇਸਾਿ ੇਰਨਯਿਾਂ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਸਿੀਕਾਰਿਆ ਰਗਆ ਸੀ।

ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆ ਂਸਲਾਹਾਂ ਦ ੇਿਿਾਬ ਰਿੱਚ ਸੈਂਟਿਲ ਰਬਉਿ ੋਔਫ ਨਾਿਕਰੋਟਕਸ ਨੇ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ 
ਰਕ ਡਕੈਸਟੋ੍ਪਿਪੋਕੌਸੀਫਨੇ, ਡਾਈਫਨੋੈਕਸੀਲੇਟ ਆਰਦ ਿਿਗੀਆ ਂਰਤਆਿ ਕੀਤੀਆ ਂਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂ
ਅਤੇ ਬਪਿਨੋੈਿਫਾਈਨ, ਅਲਪ੍ਰਾਜ਼ਲੋਿ, ਨਾਇਟਿਾਿੈਪਿ ਆਰਦ ਿਿਗ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ 
ਨੂੰ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਤੋਂ 20-30 ਗੁਣਾ ਿਟਾ ਦਣੇਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਿਕਰੋਟਕਸ ਕੰਟੋ੍ਲ ਰਬਉਿ ੋਦੀ 
ਸਲਾਹ ਅਨਸੁਾਿ ਅਫੀਿ ਲਈ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ 2.5 ਰਕਲੋ ਗ੍ਾਿ; ਹਿੈਇੋਨ ਅਤੇ ਿਿੋਰਫਨ ਲਈ 250 
ਗ੍ਾਿ; ਕਕੋੀਨ ਲਈ 100 ਗ੍ਾਿ; ਅਤੇ ਹਸੈ਼ ਲਈ 1 ਰਕਲੋਗ੍ਾਿ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।18

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੌਾਨ ਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਰਿਸਿਚ ਅਰਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਿ ਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਦਾ 
ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਰਗਿਫਤਾਿ ਕੀਤੇ ਅਪਿਾਿੀਆ ਂਦੀ ਿੱਿ ਸੰਰਖਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਆੁਿਾ ਅਰਿਹ ੇ
ਿਾਿਰਲਆ ਂਲਈ ਇਲਾਿ ਦ ੇਆਦਸੇ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਰਗਆ।19 ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਅਰਿਐਨਾਂ 
ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਰਗਆ ਰਕ ਅਦਾਲਤੀ ਦਿੇੀ ਕਾਿਨ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਅਪਿਾਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਰਗਿਫਤਾਿ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਰਿੱਚੋਂ ਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਦਸੋ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਾਿਲੇ ਦੀ ਸਣੁਿਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਿਲੇ੍ਹ  ਰਿੱਚ ਰਬਤਾਉਣੇ ਪਏ 
ਸਨ।20 ਇਹਨਾਂ ਆਲੋਚਨਾਿਾਂ ਕਾਿਨ ਐਕਟ ਦੀ ਦਬੋਾਿਾ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿੱਚ ਿਾਿ ੂਸਿੋ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸਿੋ) ਐਕਟ, 2001
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸਿੋ) ਰਬੱਲ, 1998 ਨੂੰ ਪਰਹਲਾਂ 9 ਿਲੁਾਈ 1998 ਨੂੰ ਿਾਿ ਸਭਾ ਦਆੁਿਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 
ਸੀ। ਆਰਖਿ ਰਿੱਚ ਸਿੋ ਨੂੰ 2001 ਰਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਤਾਂ ਰਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆ ਂਕੁਝ 
ਕਿੀਆ ਂਨੂੰ ਪਿੂਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕ,ੇ ਖਾਸਕਿ ਿਕੁੱਦਮੇ ਰਿਚ ਦਿੇੀ ਦ ੇਕਾਿਨ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਿਲੇ੍ਹ  ਰਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਿਥਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਨੂੰ ਕਦੈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਬਿੰੀ, ਹਫਤਾਿਿ ਿਿਾਨਤ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਸੰਬੰਿੀ, 
ਅਤੇ ਿਾਂਚ ਏਿੰਸੀਆ ਂਦੀ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆਤਿਕ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੰਬਿੰੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਰਦੱਤੀ 
ਿਾ ਸਕ।ੇ21

ਇਸ ਸਿੋ ਦਾ ਉਦਸੇ਼ ਇਹ ਸਰੁਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਨ ਲਈ ਸਿਾ ਦ ੇਢਾਂਚ ੇਨੂੰ ਤਿਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹ ੈਰਕ ਰਿੱਥ ੇ
ਿੱਿ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਤਸਕਿੀ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਨੂੰ ਸਖਤ ਸਿਾ ਰਿਲਦੀ ਹ ੈਉੱਥ ੇਨਸ਼ਾਖਿੋ ਅਤੇ ਿੱਟ 
ਗਭੰੀਿ ਅਪਿਾਿ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਨੂੰ ਨਿਿ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਿੋ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਿੱਟ, 

18. ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡ੍ਰਗਸ ਅਤੇ ਸਾਇਕਟੌੋ੍ਰਪਕ 
ਸਬਸਟਾਂਸਜ਼ ਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਲਈ 
ਸਲਾਹਾਂ ਐਫ.ਨੰ. ਿੀ/115/99-ਐਨ.
ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ, ਸ਼ੀਿਤੀ ਿਾਲਾ 
ਸ਼ੀਿਾਸਤਿ, ਡਾਇਿਕੈਟਿ (ਐਨ.ਸੀ) 
ਦਆੁਿਾ ਹਸਤਾਖਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ {ਇਹ 
ਦਸਤਾਿਿੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਫਾਇਲ ਰਿੱਚ 
ਉਪਲਬਿ ਹ}ੈ

19. ਅਨਿੁਾਿਾ ਕ.ੇਿੀ.ਆਈ.ਐਨ 
‘ਦ ਨਾਿਕਰੋਟਕਸ ਡ੍ਰਗਸ ਐਡਂ 
ਸਾਇਕਟੌੋ੍ਰਪਕ ਸਬਸਟਾਂਸਜ਼ ਐਕਟ, 
1985’ ਐਿ. ਚਾਿਲਸ, ਕ.ੇਐਸ 
ਨਾਇਿ ਅਤੇ ਗੈਬਿਾਇਲ ਰਰਿਟੋ 
(ਈ.ਡੀ.ਐਸ), ਡ੍ਰਗ ਕਲਚਿ ਇਨ 
ਇਡੰੀਆ–ਏ ਸਟ੍ੀਟ ਐਥਨੋਗ੍ਾਰਫਕ 
ਸਟਡੀ ਔਫ ਹਿੈਇੋਨ ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਇਨ 
ਬੌਂਬ ੇ(ਿਾਿਤ ਪਬਰਲਸ਼ਿਸ 1999) 
302-308 ਰਿੱਚ

20. ਅਨਿੁਾਿਾ ਕ.ੇਿੀ.ਆਈ.ਐਨ, ‘ਏ 
ਫਲਾਉਡ ਐਕਟ’ (2001), ਸੈਿੀਨਾਿ 
504: 50-54

21. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਅਨਸੁਾਿ।

29 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਰਪਛੋਕਿ 



ਿਪਾਿਕ ਅਤੇ ਦਿਰਿਆਨੀ (ਿੱਟ ਅਤੇ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਰਿਚਕਾਿ ਦੀ ਿਾਤਿਾ) ਿਾਤਿਾ ਅਨਸੁਾਿ 
ਸ਼ਣੇੀਬੱਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨਸੁਾਿ ਸ਼ਣੇੀਬੱਿ ਕੀਤੀ ਸਜ਼ਾ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਿੋ 
ਨੇ ਐਸ.27 ਦ ੇਦਸੋ਼ੀਆ ਂਤੋਂ ਸਬੂਤ ਦ ੇਬਝੋ ਨੂੰ ਿੀ ਹਟਾ ਰਦੱਤਾ।22

ਇਸ ਰਬੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਨ ਸਮੇਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਿਕਾਿ ਦ ੇਰਿੱਤ ਿੰਤਿੀ ਯਸ਼ਿੰਤ ਰਸਨ੍ਹਾ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ 
2001 ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਦ ੇਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਿਕੇਿ ਕਈੋ ਰਿਅਕਤੀ ਰਕਸ ੇਿੀ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਨਾਲ ਫਰਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਿੱਟੋਂ ਿੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਦੈ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਿੋ ਨੇ ਉਸ 
ਅਿਾਿ ਤੇ ਿੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਣੇ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਰਿਸ ਆਿਾਿ ਤੇ ਰਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਰਿਆ ਰਗਆ 
ਸੀ।23

ਰਫਿ ਿੀ ਸੰਪਿੂਨ ਤੌਿ ਤੇ ਇਸ ਬਰਹਸ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਿਾਂ ਦ ੇਰਰਿਸ਼ਟੀਕਣੋ ਰਿੱਚ ਿੱਟ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ 
ਦਿਸਾਇਆ ਹ।ੈ ਰਪ੍ਰਆ ਿਿੰਨ ਦਾਸਿੁੰਸੀ (ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ) ਅਤੇ ਿਿੁਿੰਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਸੰਿ (ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿਨਤਾ 
ਦੱਲ) ਿਿਗ ੇਮੈਂਬਿਾਂ ਨੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ “ਥਿੋ੍ਹੀ ਿਾਤਿਾ” ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਣ ਕਿਨ ਿਾਂ ਿਚੇਣ ਿਾਰਲਆ ਂਲਈ ਿਿੁਿਾਨੇ 
ਨੂੰ ਿਟਾਉਣ ਬਾਿ ੇਆਿਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਖਾਸਕਿ ਿਕੇਿ ਉਹ ਅਰਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦ ੇਅੱਗ ੇਕਿਦ ੇਸਨ। ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੰ ਰਚੰਤਾ ਸੀ ਰਕ ਸਿਾ ਨੂੰ ਿੱਟ ਕਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਲਈ ਗਲਤ ਉਦਾਹਿਣ ਹਿੋਗੇੀ ਅਤੇ 
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਢਕੁਿੇਂ ਿਪੂ ਰਿੱਚ ਿਕੋਥਾਿ ਕਿਨ ਲਈ  ਬੰਦ ਹ ੋਿਾਿਗੇਾ।24

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸਿੋ) ਐਕਟ, 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤ਼ੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ
2008 ਰਿੱਚ ਸਪੁ੍ਰੀਿ ਕਿੋਟ ਨੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਇੱਕ ਿੱਡ ੇਫਸੈਲੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਈ 
ਿਾਇਕਲ ਿਾਿ ਿੀ. ਇਟੈੰਲੀਿੈਂਟ ਔਰਫਸਿ, ਨਾਿਕਰੋਟਕਸ ਕੰਟੋ੍ਲ ਰਬਉਿ ੋ25 ਰਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫਸੈਲਾ 
ਕੀਤਾ ਰਕ ਸਿਾ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥ ਦੀ ਸ਼ੁੱਿਤਾ ਨੂੰ ਪਰਹਚਾਨਣਾ ਿਿਿੂੀ ਹ।ੈ ਰਫਿ 
ਿੀ 18 ਨਿੰਬਿ 2009 ਨੂੰ ਰਿੱਤੀ ਰਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਿਿੋੀ ਸਚੂਨਾ ਿਾਿੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਿੱਚ ਇਸਨੇ ਪਿੂ ੇ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥ ਦ ੇਿਿਨ ਿਤੁਾਰਬਕ ਸਿਾ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਰਕ ਰਸਿਫ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਿਤਾ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ।

ਦਿੂਾ ਿੁੱਖ ਰਿਕਾਸ 16 ਿਨੂ 2011 ਨੂੰ ਬੌਂਬ ੇਹਾਈ ਕਿੋਟ ਦ ੇਫਸੈਲੇ26 ਨਾਲ ਹਇੋਆ ਰਿਸ ਰਿੱਚ ਹਾਈ 
ਕਿੋਟ ਦਆੁਿਾ ਐਕਟ ਦ ੇਐਸ.31ਏ27 ਦਆੁਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਿਤੌ ਦੀ ਿਿਿੂੀ ਸਿਾ ਨੂੰ ਪਰਿ੍ਹਆ 
ਰਗਆ। ਿਤੌ ਦੀ ਸਿਾ (ਓ) ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਿਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਉਤਪਾਦਨ, ਰਨਿਿਾਣ, 
ਿੱਖਣ, ਿਪਾਿ ਕਿਨ, ਆਯਾਤ-ਰਨਿਯਾਤ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਰਿਲ ਹਣੋ ਲਈ ਅਤੇ (ਅ) ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਸ ੇ
ਗਤੀਰਿਿੀ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਿਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਿ ਤੇ ਆਿਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਣੇ ਲਈ ਅਪਿਾਿਾਂ ਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀ 
ਿਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਸਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਾਹਤ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਿਾਲੇ ਦਖੇਭਾਲ ਸਿਹੂ ਨੇ ਬੁਰਨਆਦੀ ਦਿਦ 
ਰਨਿਾਿਕ ਦਿਾਈਆ,ਂ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਿਿੋਰਫਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਿ ਦ ੇਿਿੀਿਾਂ ਲਈ ਹਿੋ ਦਿਾਈਆ ਂਲੈਣ ਸੰਬੰਿੀ 
ਰਚੰਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਾਰਹਿ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦ ੇਡਾਕਟਿੀ ਇਸਤੇਿਾਲ ਲਈ 
ਿਨਿਿੂੀ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਸੀ ਪਿ ਿੱਡ ੇਿਿੁਿਾਰਨਆ ਂਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਿੱਖਣ 
ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ।28

8 ਸਤੰਬਿ 2011 ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸਿੋ) ਰਬੱਲ 201129 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਆੁਿਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਰਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਿ 201130 ਨੂੰ ਰਿੱਤ ਸੰਬਿੰੀ ਸਟੈਂਰਡੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੇਿਆ 
ਰਗਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪਿੋਟ 21 ਿਾਿਚ 2012 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਬੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਿੱਚ ਬਰਹਸ 
ਲਈ 20 ਫਿਬਿੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸਭਾ ਰਿੱਚ 21 ਫਿਬਿੀ 2014 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਇਹ ਰਬੱਲ 10 ਿਾਿਚ 
2014 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸਿੋ) ਐਕਟ 2011 ਦੀਆ ਂਿੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾਿਾਂ:
•	 2011 ਦੀ ਸਿੋ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਿ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਰਕ ਸਿਾ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਨ ਸਮੇਂ ਿਬਤ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 

ਦੀ ਸ਼ੁੱਿਤਾ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਿੀ ਪਰਹਚਾਰਣਆ ਿਾਣਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ।ੈ
•	 ਸਿਕਾਿੀ ਕੇਂਦਿਾਂ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਲਾਿ ਆਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪ੍ਰਬਿੰਨ’ ਸ਼ਬਦ ਿਿੋਨ ਦਾ 

ਸਝੁਾਅ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ।
•	 ਿਾਹਤ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸਿਹੂ ਦੀਆ ਂਰਚੰਤਾਿਾਂ ਦ ੇਿਿਾਬ ਰਿੱਚ ਐਕਟ ਨੇ ‘ਬੁਰਨਆਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀ 

ਦਿਾਈ’, ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਡਾਕਟਿੀ ਅਤੇ ਰਿਰਗਆਨਕ ਇਸਤੇਿਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਿੀ ਸਿਕਾਿ ਦਆੁਿਾ ਸਰੂਚਤ 
ਕੀਤੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਿਾਈ ਨੂੰ ਐਸ.2 (viiiਏ) ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਬੁਰਨਆਦੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਿਾਈ’ 
ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਪਛਾਣੀਆ ਂਗਈਆ ਂਡ੍ਰਗਸ ਨੂੰ ਐਸ.9(1)(ਏ) ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਕੇਂਦਿ ਸਿਕਾਿ ਦ ੇਰਨਯਿਾਂ ਦ ੇ
ਅਿੀਨ ਬਣਾਇਆ ਰਗਆ ਸੀ, ਿ ੋਇਹਨਾਂ ਦ ੇਰਨਿਿਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੱਖਣ, ਟ੍ਾਂਸਪਿੋਟ ਕਿਨ, ਖਿੀਦ, 
ਗ੍ਰਹਣ ਕਿਨ ਆਰਦ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਰਦੰਦ ੇਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨਯਰੰਰਿਤ ਕਿਦ ੇਹਨ।

22. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸਿੋ) ਰਬਲ, 2001।
23. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸਿੁਾਿ) ਰਬੱਲ, 2001 

(ਸੰਸਦ ਸਕੱਤਿਤੇ) ਸੰਬੰਿੀ 7 ਿਾਿਚ 
2001 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਰਹਸਾਂ।

24. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਅਨਸੁਾਿ।
25. ਈ ਿਾਇਕਲ ਿਾਿ ਿੀ. ਇਟੈੰਲੀਿੈਂਟ 

ਔਰਫਸਿ, ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਕੰਟੋ੍ਲ ਰਬਉਿ ੋ
{2008} 5 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 161- 2009 
ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਕਿੇਲਾ ਦਾ ਇੱਕ 
ਇਰਤਹਾਸਕ ਿਾਿਲਾ ਸੀ। 4 ਰਕਲੋ 
ਹਿੈਇੋਨ ਿੱਖਣ ਲਈ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੂੰ 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟਾਂ ਦਆੁਿਾ ਦਸੋ਼ੀ ਿਰੋਸ਼ਤ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ,ਹ ੈਕਿੋਟ ਦਆੁਿਾ ਦਸੋ਼ਾਂ ਨੂੰ 
ਿਾਨਤਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ। ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿੈਇੋਨ 
ਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ 
ਲੱਖ ਿਪੁਏ ਦ ੇਿਿੁਿਾਨੇ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕਦੈ ਦੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ 
ਗਈ। ਸਪੁ੍ਰੀਿ ਕਿੋਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ 
ਅਪੀਲ ਰਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਿਨ ਿਾਲੇ 
ਰਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਅਿਾਿ ਤੇ ਆਪਣੇ 
ਦਸੋ਼ ਦਾ ਰਿਿਿੋ ਕੀਤਾ ਰਕ ਭਾਿੇਂ ਹਿੈਇੋਨ 
ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਾਤਿਾ 4.07 ਰਕਲੋਗ੍ਾਿ ਸੀ 
ਪਿ ਦ ੋਨਿਰੂਨਆ ਂਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਇਸ 
ਪਦਾਿਥ ਦੀ ਸ਼ੁੱਿਤਾ ਰਸਿਫ 1.4% 
ਅਤੇ 1.6% ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਾ 
ਲਈ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ 60 ਗ੍ਾਿ ਹਿੈਇੋਨ 
ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਨਾ ਚਾਰਹਦਾ 
ਹ ੈਿ ੋਰਕ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਹ ੈਅਤੇ 
4.07ਰਕਲੋਗ੍ਾਿ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਇਸਦਾ 
ਿਿਾਬ ਦਣੇ ਿਲੇ ਰਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ 
ਰਿਚਾਿ ਨੂੰ ਚਨੌੁਤੀ ਰਦੰਦ ੇਹਏੋ ਰਕਹਾ ਰਕ 
ਪਦਾਿਥ ਦੀ ਪ੍ਰਰਤਸ਼ਤ ਸਿੱਗਿੀ ਉਰਚਤ 
ਨਹੀਂ ਹ ੈਰਕਉਰਂਕ ਐਕਟ ਦਾ ਕਈੋ ਿੀ 
ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦ ੇਰਕਸ ੇਰਿਚਾਿ ਦੀ 
ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਰਦੰਦਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਸੰਪਿੂਨ 
ਪਦਾਿਥ ਨੂੰ ‘ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡ੍ਰਗ’ ਦਖੇਦ ੇ
ਹਏੋ ਸਿਾ ਰਦੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਅਰਿਹ ੇ
ਨਸ਼ ੇਤੋਂ ਬਣੀਆ ਂਸਿੱਗਿੀਆ ਂਲਈ ਿੀ 
ਸਿਾ ਰਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਰਕਹਾ 
ਰਗਆ ਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿੱਚ ਰਸਿਫ ਸ਼ੁੱਿ 
ਿਾਤਿਾ ਤੇ ਅਿਾਰਿਤ ਸਿਾ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ 
ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਤਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਹਯਗੋ 
ਨਹੀਂ ਿਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਿਿਾਬਦਹੇ 
ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਿਾਿ ਤੇ ਨਕਾਿ 
ਰਦੱਤਾ ਰਕ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਸ਼ੁੱਿਤਾ ਰਕਸ ੇਸਿੱਗਿੀ 
ਲਈ ਉਰਚਤ ਨਹੀਂ ਹ ੈਰਕਉਰਂਕ ਰਿਿਾਨ 
ਿੰਡਲ ਦ ੇਇਿਾਦ ੇਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਿ ਤੇ 
ਇਹ ਦਿਸਾਇਆ ਰਕ ਸਜ਼ਾ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਦਿੁਿਿਤੋਂ ਤੇ ਅਿਾਰਿਤ 
ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਨਾ ਰਕ ਰਕਸ ੇਪਦਾਿਥਾਂ 
ਤੇ। ਰਸੱਟੇ ਿਿੋਂ, ਹਿੈਇੋਨ ਦੀ ਸਿੱਗਿੀ ਨੂੰ 
60ਗ੍ਾਿ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਦ ੇਹਏੋ ਸਪੁ੍ਰੀਿ 
ਕਿੋਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਿੰਿਿੂੀ ਦ ੇਰਦੱਤੀ ਅਤੇ 
ਸਿਾ ਿੱਟ ਕਿ ਰਦੱਤੀ।

26. ਇਡੰੀਅਨ ਹਾਿਿ ਿੀਡਕਸ਼ਨ ਨੈਟਿਿਕ 
ਿੀ. ਯੂਨੀਅਨ ਔਫ ਇਡੰੀਆ {2012} 
ਬੌਂਬ ੇਸੀ.ਆਿ (ਕਿੀ) 121।

27. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਐਸ.31 
ਦੱਸਦਾ ਹ:ੈ ਰਪਛਲੀ ਸਿਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਅਪਿਾਿ ਲਈ ਿਤੌ ਦੀ 
ਸਿਾ ਬਾਿ ੇ1) ਐਸ.31 ਰਿੱਚ ਿਿੌਦੂ 
ਰਕਸ ੇਿੀ ਚੀਿ ਦ ੇਬਾਿਿਦੂ, ਿਕੇਿ 
ਅਰਿਹਾ ਰਿਅਕਤੀ ਰਿਸਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ 
ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਕਈੋ ਿੀ ਸਿਾ ਯਗੋ 
ਅਪਿਾਿ ਕਿਨ ਲਈ, ਿਾਂ ਕਿਨ ਦੀ 
ਕਰੋਸ਼ਸ਼ ਕਿਨ ਲਈ, ਿਾਂ ਅਗਿਾ 
ਕਿਨ ਲਈ, ਿਾਂ ਅਪਿਾਿਕ ਸਾਰਿਸ਼ 
ਕਿਨ ਲਈ ਦਸੋ਼ੀ ਕਿਾਿ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ 
ਹ(ੈਐਸ.19, ਐਸ.24, ਐਸ.27ਏ ਅਤੇ 
ਰਕਸ ੇਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡ੍ਰਗ ਿਾਂ ਸਾਇਕਟੌੋ੍ਰਪਕ 
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ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਅਪਿਾਿ ਕਿਨ ਲਈ): ਏ)
ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡ੍ਰਗ ਿਾਂ ਸਾਇਕਟੌੋ੍ਰਪਕ 
ਸਬਸਟਾਂਸ (ਓਰਿਿਨਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 
ਦ ੇਟੇਬਲ ਰਿੱਚ ਦੱਸ ੇਅਨਸੁਾਿ) ਦਾ 
ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਨ, ਰਨਿਿਾਣ ਕਿਨ, 
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਿਪਾਿ 
ਕਿਨ, ਭਾਿਤ ਰਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਆਯਾਤ ਕਿਨ, ਭਾਿਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਰਨਿਯਾਤ ਕਿਨ ਿਾਂ ਬਾਹਿ ਭਿੇਣ ਰਿੱਚ 
ਸ਼ਾਰਿਲ ਹਣੋ ਲਈ ਬੀ) ਿਾਿਾ (ਬੀ) 
ਰਿੱਚ ਿਿੌਦੂ ਰਕਸ ੇਿੀ ਗਤੀਰਿਿੀ ਲਈ 
ਸਪਸ਼ਟ ਿਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਿ ਤੇ ਆਿਰਥਕ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਿਤੌ ਦੀ 
ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਿਾਿਗੇੀ।

28. ਰਰਿਪਤੀ ਟੰਡਨ, ‘ਡ੍ਰਗ ਪਰੌਲਸੀ 
ਇਡੰੀਆ’ (2015) ਰਿੀਰਫੰਗ 
ਪੇਪਿ, ਇਟੰਿਨੈਸ਼ਨਲ ਡ੍ਰਗ ਪਰੌਲਸੀ 
ਕੰਸਿੋਟੀਅਿ, ਫਿਬਿੀ 2015।

29. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ (ਸਿੋ) ਰਬੱਲ 2011।
30. ਰਿੱਤ ਸੰਬੰਿੀ ਿੀਿਰੈਨਊ ਸਟੈਂਰਡੰਗ 

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰਿਭਾਗ, ਨਾਿਕਰੋਟਕ 
ਡ੍ਰਗਸ ਅਤੇ ਸਾਇਕਟੌੋ੍ਰਪਕ ਸਬਸਟਾਂਸ 
(ਸਿੋ) ਰਬੱਲ, 2011 (50ਿੀ ਰਿਪਿੋਟ, 
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਿਤੇ, ਭਾਿਤੀ ਸੰਸਦ, 
ਿਾਿਚ 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 ਫਿਬਿੀ 2016 ਨੂੰ 
ਿਾਂਰਚਆ ਰਗਆ।

ਸੰਖੇਪ ਵਟੱਪਣੀਆਂ
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਕਮੇਟੀਆ ਂਅਤੇ ਕਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆ ਂਸੰਸਦੀ ਬਰਹਸਾਂ ਤੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਦੀ 
ਟ੍ਾਈਿੈਕਟਿੀ ਨਸ਼ਾਖਿੋ ਲੋਕਾਂ ਦ ੇਇਲਾਿ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਰਿਆਨ ਰਦੰਦ ੇਹਏੋ ਿਕੋਥਾਿ 
ਅਤੇ ਅਪਿਾਿੀਕਿਨ ਸੰਬਿੰੀ ਗਭੰੀਿ ਰਚੰਤਾਿਾਂ ਬਾਿ ੇਦੱਸਦੀ ਹ।ੈ ਸੰਸਦੀ ਬਰਹਸਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਤਸਕਿੀ 
ਦ ੇਿੱਖ-ਿੱਖ ਪਰਹਲੂਆ ਂਦੀ ਸਖੂਿ ਸਿਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਕਿੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋੀ ਨੂੰ ਿਕੋਣ ਲਈ 
ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਤੌਿ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਦਣੇ (ਕੁਝ ਅਪਿਾਿਾਂ ਲਈ ਿਤੌ ਦੀ ਸਿਾ ਸਮੇਤ) ਤੇ ਹੀ ਰਿਆਨ ਕੇਂਰਰਿਤ 
ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਿਦੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿਿੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਿਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਿਾਉਣ ਦੀ ਸੰਗਰਠਤ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਿਾਇਕਾਂ ਨੇ 
ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਚੰਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਦਿੂ ਕਿਨ ਲਈ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਕਰੋਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਨਤੀਿ ੇਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨਸ਼ ੇਨਾਲ, ਚਾਹ ੇਰਿਕਿੀ ਲਈ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਲਈ 
ਫਿੇ ਗਏ ਰਕਸ ੇਿੀ ਰਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਿਾਿੀ ਿਰੋਸ਼ਤ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸੰਬਿੰੀ ਅਪਿਾਿਕਤਾ ਦ ੇਘੇਿ ੇਰਿਚ 
ਿਾਗਿਕੂ ਹਣੋ ਦੀ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਆਦਤ ਦਾ ਬਹਤੁ ਡੂੰਿਾ ਪ੍ਰਭਾਿ ਰਪਆ ਹ ੈਰਕ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਸਿੱਰਸਆ 
ਨਾਲ ਰਕਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਨਰਿੱਰਠਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਰਿਪਿੋਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਰਿਆਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਾਣਕਾਿੀ 
ਦਿੇਗੇਾ ਰਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਨੇ ਰਕਿੇਂ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਨੂੰ ਰਨਸ਼ਾਨਾ 
ਬਣਾਇਆ ਹ ੈਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਿੇਂ ਨਸ਼ ੇਛੱਡਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਤੋਂ ਦਿੂ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ

31 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਰਪਛੋਕਿ 



ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 
ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਅਰਿਆਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿੱਚ ਸਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆਤਿਕ ਸਿੁੱਰਖਆਿਾਂ ਦ ੇਿਿੌਦੂਾ ਫਿਿੇਿਿਕ ਬਾਿ,ੇ ਅਤੇ 
ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਕਿਤੱਿ ਸੌਂਪੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਹੱਤਿਪਿੂਣ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਬਾਿ ੇਦੱਸਦਾ ਹ।ੈ

ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ31

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਿੈਂਸ਼ਨ ਔਫ ਇਲੀਰਸਟ ਟੈ੍ਰਫਕ ਇਨ ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡ੍ਰਗਸ ਐਡਂ 
ਸਾਇਕਟੌੋ੍ਰਪਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ 1988 (ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ) ਭਾਿਤ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਤਸਕਿੀ, ਨਸ਼ਾਖਿੋੀ ਅਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਤੋਂ ਛੁਟਕਾਿ ੇਨੂੰ ਰਨਯਤੰਰਿਤ ਕਿਦ ੇਹਨ।32

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਐਕਟ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਉਤਪਾਦਨ, ਤਸਕਿੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਦਾ ਅਪਿਾਿੀਕਿਨ ਕਿਕ ੇਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਿੰਗ ਨੂੰ ਰਨਯਤੰਰਿਤ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇ
ਰਨਿਿਾਣ, ਉਤਪਾਦਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੱਖਣ, ਗ੍ਰਹਣ ਕਿਨ, ਿਚੇਣ, ਖਿੀਦਣ, ਿਪਾਿ ਕਿਨ, ਇਸਤੇਿਾਲ 
ਕਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਰਨਿਯਾਤ ਕਿਨ ਤੇ ਪਾਬਿੰੀ ਲਗਾਉਦਂਾ ਹ ੈਪਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਿੀ ਅਤੇ 
ਰਿਰਗਆਨਕ ਉਦਸੇ਼ਾਂ ਲਈ ਿੰਿਿੂੀ ਰਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਰਕਸ ੇਿੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦ ੇਕਕੋਾ ਪਲਾਂਟ, ਅਫੀਿ, ਭੁੱਕੀ ਿਾਂ 
ਚਿਸ ਦ ੇਰਕਸ ੇਪਲਾਂਟ ਰਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਿਨ ਤੇ ਪਾਬਿੰੀ ਲਗਾਉਦਂਾ ਹ ੈਪਿ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਈਸੈਂਸ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿੰਿਿੂੀ ਰਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਐਕਟ ਪਦਾਿਥ ਦੀਆ ਂਰਤੰਨ ਿੱਡੀਆ ਂਸ਼ਰੇਣਆ ਂਨੂੰ 
ਕਿਿ ਕਿਦਾ ਹ:ੈ (1) ਚਿਸ, ਅਫੀਿ ਆਰਦ ਿਿਗ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥ, (2) ਕਡੋੀਨ, ਡਕੈਸਟਿਪੋਿਕੌਸੀਫਨੇ 
ਆਰਦ ਿਿਗ ੇਿਨੋਰਿਰਗਆਰਨਕ ਪਦਾਿਥ ਅਤੇ (3) “ਰਨਯਤੰਰਿਤ ਪਦਾਿਥ” ਰਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥ 
ਿਾਂ ਿਨੋਰਿਰਗਆਰਨਕ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦਾ ਰਨਿਿਾਣ ਕਿਨ ਲਈ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ 
ਅਸੈਰਟਕ, ਐਨਹਾਈਡਿਾਈਡ, ਇਫਡੇਿਾਇਨ ਅਤੇ ਰਸਉਡਇੋਫਡੇਿਾਇਨ ਿਿਗ ੇਅਗ੍ਦਤੂ ਿਸਾਇਣ।
ਪਰਾਿ ਅਤ਼ੇ ਸਜਾਿਾਂ
ਇਹ ਐਕਟ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਿਾਤਿਾ – ਿੱਟ, ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਂ ਿਪਾਿਕ – ਅਨਸੁਾਿ ਸਿਾ ਰਦੰਦਾ ਹ ੈਰਿਸ ਨਾਲ ਦਸੋ਼ੀ 
ਨੂੰ ਫਰਿਆ ਰਗਆ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਿਾਹ ਕਿਨ, ਅਪਿਾਿਕ ਸਾਰਿਸ਼ ਕਿਨ ਅਤੇ ਕਈੋ 
ਅਪਿਾਿ ਕਿਨ ਦੀ ਕਰੋਸ਼ਸ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਿੀ ਅਪਿਾਿ ਦ ੇਅਨਸੁਾਿ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਕਈੋ ਅਪਿਾਿ 
ਕਿਨ ਦੀ ਰਤਆਿੀ ਕਿਨ ਲਈ ਅਿੱੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਬਾਿ-ਬਾਿ ਕੀਤੇ ਅਪਿਾਿ ਲਈ ਕੁਝ 
ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਡਢੇ ਗੁਣਾ ਸਿਾ ਿਾਂ ਿਤੌ ਦੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਦ਼ੇ ਤਵਹਤ ਿੱੁਖ ਪ੍ਾਿਿਾਨ
ਪ੍ਵਕਵਰਆਤਿਕ ਸੁਰਵੱਖਆ
ਿ ੇਰਕਸ ੇਰਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਿਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸ ਕਲੋ ਰਕਸ ੇਗਿਟੇਡ ਅਫਸਿ ਿਾਂ ਮੈਰਿਸਟੇ੍ਟ ਦੀ 
ਿਿੌਦੂਗੀ ਰਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਣੇ ਦਾ ਅਰਿਕਾਿ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ(ਐਸ.50)। ਰਫਿ ਿੀ, ਿਕੇਿ ਅਫਸਿ ਕਲੋ ਇਹ ਯਕੀਨ 
ਕਿਨ ਦਾ ਕਾਿਨ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਰਕ ਰਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਕਸ ੇਗਿਟੇਡ ਅਫਸਿ ਿਾਂ ਮੈਰਿਸਟੇ੍ਟ ਕਲੋ ਡ੍ਰਗ, ਰਨਯਤੰਰਿਤ 
ਪਦਾਿਥ ਆਰਦ ਤੋਂ ਦਿੂ ਹਣੋ ਦਾ ਿਕੌਾ ਰਦੱਤੇ ਰਬਨਾਂ ਲੈ ਕ ੇਿਾਣਾ ਸੰਭਿ ਨਹੀਂ ਹ ੈਤਾਂ ਰਰਿਰਿਨਲ ਪ੍ਰਸੋੀਿਿ 1973 
ਦ ੇਕਡੋ ਦ ੇਐਸ.100 (ਸੀ.ਆਿ.ਪੀ.ਸੀ) ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਅਫਸਿ ਰਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 
ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਹਲਾਤਾਂ ਰਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਰਬਨਾਂ ਰਕਸ ੇਿਿਟੰ ਿਾਂ ਅਰਿਕਾਿ ਦ ੇਲਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ(ਐਸ.42)। ਅਰਿਹ ੇ
ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਅਫਸਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਿੱਡ ੇਅਹਦੁ ੇਿਾਲੇ ਅਫਸਿ ਨੂੰ 72 ਿੰਟੇ ਦ ੇਰਿੱਚ-ਰਿੱਚ ਰਲਖਤੀ ਰਿੱਚ 
ਿਾਣਕਾਿੀ ਦੀ ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਿਾਸ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭਿੇਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਰਹਿਾਸਤ ਰਿੱਚ 
ਲਏ ਰਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਰਗ੍ਫਤਾਿ ਕਿਨ ਦ ੇਕਾਿਨ ਬਾਿ ੇਤਿੁਤੰ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦਣੇਾ ਿਿਿੂੀ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ{ਐਸ.52 
(1)}। ਰਗ੍ਫਤਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਅਫਸਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਿੱਡ ੇਅਹਦੁ ੇਦ ੇਅਰਿਆਕਿੀ ਨੂੰ 48 ਿੰਟੇ ਦ ੇਅੰਦਿ ਪਿੂੀ 
ਰਿਪਿੋਟ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋਿ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈ(ਐਸ.57)।
ਨਸਾਖੋਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਾਿਿਾਨ: 
ਿਕੇਿ ਨਸ਼ਾਖਿੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਡਾਕਟਿੀ ਇਲਾਿ ਕਿਿਾਉਣ ਲਈ ਿਾਿੀ ਹੁਦੰ ੇਹਨ ਤਾਂ ਐਸ.39 ਅਤੇ 
ਐਸ.64ਏ ਨਸ਼ਾ ਕਿਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਅਪਿਾਿਾਂ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਰਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਰਦੰਦਾ 

31. ਐਨ.ਦੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 (ਸਿੋਾਂ 
ਸਮੇਤ); ਪੀ.ਆਈ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ 
ਐਕਟ 1988।

32. ਇਸ ਰਿਪਿੋਟ ਦ ੇਉਦਸੇ਼ ਲਈ ਰਿਆਨ 
ਰਸਿਫ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ 
ਅਰਿਐਨ ਕਿਨ ਤੱਕ ਸੀਰਿਤ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਰਿਪਿੋਟ ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ 
ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
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ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਿਾ ਿਨੋਰਿਰਗਆਰਨਕ 
ਪਦਾਿਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਰਨਿਿਾਣ, 
ਕਬਿਾ, ਰਿਕਿੀ, ਖਿੀਦ, ਿਪਾਿ, 
ਅੰਤਿ-ਿਾਿ ਆਯਾਤ, ਅੰਤਿ-ਿਾਿ 
ਰਨਿਯਾਤ ਿਾਂ ਇਸਤੇਿਾਲ

ਅਿਿਾਇਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ 
ਅਪਿਾਿੀਆ ਂਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਿਨ 
ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ

ਇਲਾਿ ਲਈ ਸਿਇੈੱਛੁਕ 
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਰਸ਼ਆ ਂਸੰਬਿੰੀ 
ਿਕੁੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ

ਘੱਟ ਿਾਤਰਾ ਰੱਖਣਾ: 6 ਿਹੀਨੇ ਤੱਕ 
ਦੀ ਸਖਤ ਕਦੈ ਿਾਂ 10,000 ਤੱਕ ਦਾ 
ਿਿੁਿਾਨਾ ਿਾਂ ਦਨੋੋ।
ਦਰਵਿਆਨੀ ਿਾਤਰਾ ਰੱਖਣਾ: 10 
ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕਦੈ ਿਾਂ 1 ਲੱਖ ਿਪੁਏ 
ਤੱਕ ਦਾ ਿਿੁਿਾਨਾ।
ਿਪਾਰਕ ਿਾਤਰਾ ਰੱਖਣਾ: 10 ਤੋਂ ੨੦ਨ 
ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕਦੈ ਿਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ 
ਤੱਕ ਦਾ ਿਿੁਿਾਨਾ।

ਰਕਸ ੇਅਪਿਾਿੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿਨ ਿਾਂ 
ਸਿਕਾਿ ਦਆੁਿਾ ਸਥਾਰਪਤ ਕੀਤੇ ਿਾਂ 
ਪਰਹਚਾਣੇ ਗਏ ਰਕਸ ੇਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ 
ਕੇਂਦਿ ਰਿਖੇ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ 
ਿੱਖਣ ਸੰਬਿੰੀ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਸਿਾ ਤੋਂ 
ਿਕੁਤ ਕਿਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ

ਿਕੇਿ ਕਈੋ ਰਿਅਕਤੀ ਸਿਕਾਿ 
ਦਆੁਿਾ ਸਥਾਰਪਤ ਿਾਂ ਿੰਿਿੂਸ਼ਦੁਾ 
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿ ਰਿਖੇ ਨਸ਼ ੇਛੱਡਣ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈ
ਤਾਂ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੱਟ ਿਾਿਤਾ ਲੈਣ ਿਾਂ 
ਿੱਖਣ ਸਬਿੰੀ ਦਸੋ਼ੀ ਪਾਇਆ ਰਗਆ 
ਉਹ ਰਿਅਕਤੀ ਐਸ.64ਏ ਦ ੇਤਰਹਤ 
ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਿੰਗ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਐਕਟ ਦ਼ੇ ਿੁੱਖ ਭਾਗ

ਵਿਸਲ਼ੇਸਣ

ਟ਼ੇਬਲ 5
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇ

ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦ ੇਅਤੰਰਗਤ 
ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਿਾਿਾਂ

ਹ।ੈ ਿਕੇਿ ਨਸ਼ਾਖਿੋ ਨਚਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿ ਰਿਖੇ ਪਿੂਾ ਇਲਾਿ ਨਹੀਂ ਕਿਿਾਉਦਂਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ 
ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ
ਇਲਾਜ ਅਤ਼ੇ ਨਸਾ ਛੁੜਾਉਣਾ:
ਐਸ.71 ਸਿਕਾਿ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਦੀ ਪਰਹਚਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਇਲਾਿ, ਰਸੱਰਖਆ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਦਖੇਭਾਲ, ਪਨੁਿਿਾਸ 
ਅਤੇ ਸਿਾਰਿਕ ਪਨੁਿ ਸ਼ਿਲੂੀਅਤ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਨ  ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਦੀ 
ਪਰਹਚਾਣ, ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਿੰਨ ਲਈ ਲੋਿੀਂਦ ੇਉਨ੍ਹੇਂ  ਕੇਂਦਿਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਰਪਤ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਾਨਤਾ ਿਾਂ ਿੰਿਿੂ ਦ ੇ
ਸਕਦਾ ਹ ੈਰਿਨ੍ਹੇਂ  ਇਹ ਇਸ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿਝਦਾ ਹ।ੈ ਿਾਿ ਸਿਕਾਿਾਂ ਦ ੇਰਸਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿ ਭਲਾਈ 
ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਰਿਭਾਗਾਂ ਦ ੇਿੰਤਿਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਕਾਿੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦ ੇਿਰਿਅਿ ਨਾਲ ਇਲਾਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੀ 
ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਿੰਗ ਨੂੰ ਿੱਟ ਕਿਨ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਗਰਤਰਿਰਿਆ ਂਲਈ ਸਿਾਰਿਕ 
ਰਨਆ ਂਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਿਣ ਿੰਤਿਾਲੇ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸਿਾਿ ਕਰਲਆਣ ਰਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਏਜੰਸੀਆ3ਂ3

ਨਾਰਕਵੋਟਕਸ ਕੰਟਰਲੋ ਵਬਊਰ ੋ(ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ), ਗ੍ਵਹ ਿੰਤਰਾਲਾ
1986 ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਗਰਠਤ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ 
ਸ੍ਰਿੁੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਸਥਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਡਾਕਟਿੀ ਉਦਸੇ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦਾ ਸਿੇਨ ਕਿਨ ਦੀ ਿਕੋਥਾਿ 
ਕਿਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਨ ਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ (ਓ) ਅਫਸਿਾਂ, ਿਾਿ ਸਿਕਾਿਾਂ ਅਤੇ ਦਰੂਿਆ ਂ
ਅਥਿੌੀਟੀਆ ਂਦੀਆ ਂਗਰਤਰਿਰਿਆ ਂਨੂੰ; ਅਤੇ (ਅ) ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿ ਭਲਾਈ ਿੰਤਿਾਲਾ, ਸਿਾਿਕ ਰਨਆ ਂ
ਿੰਤਿਾਲਾ ਅਤੇ ਹਿੋ ਸਬੰਿਤ ਿੰਤਿਾਰਲਆ ਂਦੀਆ ਂਗਰਤਰਿਰਿਆ ਂਨੂੰ ਕਆੋਿਡੀਨੇਟ ਕਿਦੀ ਹ।ੈ ਐਨ.ਸੀ.
ਬੀ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸਿਝਰੌਤਆ ਂਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਿੀ ਨੂੰ ਿਕੋਣ ਲਈ ਭਾਿਤ ਿਲੋਂ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀਆ ਂ
ਰਨਭਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ34

33. 24 ਨਿੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਿਾਂਰਚਆ ਰਗਆ 
ਸੈਂਟਿਲ ਰਬਉਿ ੋਔਫ ਨਾਿਕਰੋਟਕ 
ਇਡੰੀਆ, ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰੌਲਸੀ ਔਨ 
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ’ <http://
www.cbn.nic.in/html/
NationalPolicyEnglish.pdf>

34. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਿਾਂਗ।

33 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਰਪਛੋਕਿ 



ਸੈਂਟਰਲ ਵਬਉਰ ੋਔਫ ਨਾਰਕਵੋਟਕਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਨ), ਵਿੱਤ ਿੰਤਰਾਲਾ
ਇਸਨੂੰ 1950 ਰਿੱਚ ਅਫੀਿ ਰਿਭਾਗ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਸਥਾਰਪਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਨ ਦਾ ਨਾਿ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ। ਨਾਿਕਰੋਟਕਸ ਕਰਿਸ਼ਨਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐਨ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਲਤ 
ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਦ ੇਿੁੱਖ ਕੰਿ ਹਨ: (1) ਭਾਿਤ ਰਿੱਚ ਅਫੀਿ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਿ 
ਿੱਖਣਾ; (2) ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ ਆਉਦਂ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਨੂੰ ਿਾਂਚਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਰਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 
ਲਈ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਿਿ ਕਿਨਾ; (3) ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਿਾ ਕੀਤੀ ਿਾਇਦਾਦ ਤੇ ਨਜ਼ਿ ਿੱਖਣਾ ਅਤੇ 
ਇਸਨੂੰ ਿਕੋਣਾ; (4) ਰਸੰਥੈਰਟਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦ ੇਰਨਿਿਾਣ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਿਾਿੀ ਕਿਨਾ; ਅਤੇ (5) 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਡ੍ਰਗਸ ਲਈ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਰਨਿਯਾਤ ਨੂੰ ਿਾਿੀ ਕਿਨਾ।35

ਸੈਂਟਰਲ ਇਕਾਨਵਿਕ ਇਟੈੰਲੀਜੈਂਸ ਵਬਉਰ ੋ(ਸੀ.ਈ.ਆਈ.ਬੀ)
ਸੀ.ਈ.ਆਈ.ਬੀ ਆਿਰਥਕ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦ ੇਖੇਤਿ ਰਿੱਚ ਦਿੂ ੇਰਿਿਾਿਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 
ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਿਾਲੀਆ ਂਏਿੰਸੀਆ ਂਨਾਲ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਪਿੱਿ ਤੇ ਿਰੁਿਆ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ36 ਆਿਰਥਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 
ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਸੰਬੰਿੀ ਇਹ ਖੁਰਫਆ ਿਾਣਕਾਿੀ ਇਕੱਠਾ ਕਿਨ ਦੀਆ ਂਗਰਤਰਿਰਿਆ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਿਾਂਚ ਸ਼ਿੁਆੁਤਾਂ ਨੂੰ 
ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ37 ਸੀ.ਈ.ਆਈ.ਬੀ ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਫੀਿ ਅਤੇ ਚਿਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪਰਹਚਾਣ ਕਿਨ 
ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਿਨ ਲਈ ਰਿੰਮੇਿਾਿ ਹ।ੈ38

ਹਰੋ ਸੰਸਥਾਿਾਂ:
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਦ ੇਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਤਰਹਤ ਨਰਸ਼ਆ ਂਸੰਬਿੰੀ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦ ੇਰਿਿੁੱਿ ਐਕਟ ਨੂੰ 
ਿਿਬੂਤ ਕਿਨ ਲਈ ਹਿੋ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਰਿੱਚ ਡਾਇਿਕੈਟੋਿਟੇ ਆਫ ਿਿੈਰੇਨਊ ਇਟੈੰਲੀਿੈਂਸ, ਕਸਟਿਜ਼, ਸੈਂਟਿਲ 
ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸੀਿਾ ਸਿੁੱਰਖਆ ਫਿੋਸ, ਕਸੋਟ ਗਾਿਡ ਅਤੇ ਿਾਿ ਸਿਕਾਿਾਂ ਦ ੇਪਰੁਲਸ ਅਰਿਕਾਿੀ ਸ਼ਾਰਿਲ ਹਨ।

35. 1 ਸਤੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਿਲ ਕੀਤਾ 
ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਕੰਟੋ੍ਲ ਰਬਉਿ ੋ<http://
narcoticsindia.nic.in>; 
1 ਸਤੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ  
ਸੈਂਟਿਲ ਰਬਉਿ ੋਔਫ ਨਾਿਕਰੋਟਕ 
<http://www.cbn.nic.in>

36. 23 ਿਾਿਚ 2017 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੈਂਟਿਲ ਇਕਾਨਰਿਕ 
ਇਟੈੰਲੀਿੈਂਸ ਰਬਉਿ ੋ<http://
www.ceib.nic.in/ceib.
htm>

37. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਿਾਂਗ।
38. 1 ਸਤੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ 

ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੈਂਟਿ ਰਬਉਿ ੋਔਫ 
ਨਾਿਕਰੋਟਕਸ <http://www.
cbn.nic.in>

34



ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਸਆ ਂਦੀ 
ਸਿੱਵਸਆ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਹ ਅਰਿਆਇ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਹਲਾਤਾਂ ਦ ੇਿਿਣ ਬਾਿ,ੇ ਅਤੇ ਿਾਿ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੱਿ ਿਹੀ 
ਸਿੱਰਸਆ ਦੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦਣੇ ਿਾਲੇ ਇਸਦ ੇਹਾਰਲਆ ਿਝੁਾਨ ਅਤੇ ਅੰਕਰਿਆ ਂਬਾਿ ੇਿਾਣਕਾਿੀ ਰਦੰਦਾ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਅਰਿਆਇ ਖਿੋ ਕਿਦਾ ਹ ੈਰਕ ਉਦਯਰੋਗਕ ਖੇਤਿ ਰਿਚ ਿਕੁਾਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਅਕਤੀ ਿੀ.ਪੀ.ਪੀ 
ਦੀ ਖਿਾਬੀ ਬਿੇਿੋਗਾਿੀ ਦਾ ਕਾਿਨ ਹ ੈਰਿਸ ਨਾਲ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਇਸਤੇਿਾਲ ਰਿੱਚ ਿਾਿਾ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਪਿੰਾਬ ਦਾ 
ਆਿਰਥਕ ਸੰਕਟ ਿੱਡ ੇਪਿੱਿ ਤੇ ਨੌਿਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਰਿਤ ਕਿਦਾ ਹ ੈਰਿਸਦ ੇਚੱਲਦ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਿਿਤੋਂ 
ਿਿੋਗਾਿ ਦ ੇਿੱਟ ਿਰੌਕਆ ਂਲਈ ਇੱਕ ਰਿਹਾਿਕ ਰਿਕਲਪ ਬਣ ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤ਼ੇ ਨਵਸਆ ਂਦੀ ਸਿੱਵਸਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਭਾਿਤ ਦ ੇਉੱਤਿ-ਦੱਖਣੀ ਰਹੱਸ ੇਰਿੱਚ ਸਰਥਤ ਹਣੋ ਕਿਕ ੇਪਿੰਾਬ ਦੀਆ ਂਸੀਿਾਿਾਂ ਪਾਰਕਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਿਤੀ 
ਿਾਿ ਿੰਿ ੂਅਤੇ ਕਸ਼ਿੀਿ, ਰਹਿਾਚਲ ਪ੍ਰਦਸੇ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਿਾਿਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆ ਂਹਨ। ਭਾਿਤ ਦੀ 
2011 ਦੀ ਿਨ ਗਣਨਾ ਅਨਸੁਾਿ ਪਿੰਾਬ ਦੀ ਿਨਸੰਰਖਆ 2,77,43,338 ਹ ੈਿ ੋਰਕ ਦਸੇ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 
ਦਾ 2.30% ਹ।ੈ39 62.5% ਿਾਂ 1.73.44.192 ਲੋਕ ਪੇਂਡ ੂਇਲਾਰਕਆ ਂਰਿੱਚ, ਅਤੇ 37.4% ਿਾਂ 1,03,99, 
146 ਲੋਕ ਸ਼ਰਹਿੀ ਇਲਾਰਕਆ ਂਰਿੱਚ ਿਰਹੰਦ ੇਹਨ।40 ਪਿੰਾਬ ਦੀ ਸਾਖਿਤਾ ਦਿ 75.84% ਹ ੈਰਿਸ ਰਿੱਚ 
ਪਿੁਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਖਿਤਾ ਦਿ 80.44% ਅਤੇ ਔਿਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਿਤਾ ਦਿ 70.73% ਹ।ੈ41

‘ਭਾਿਤ ਦ ੇਅਨਾਿ ਿਿ’ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਿਾਣੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਪਿੰਾਬ ਦੀ ਆਿਰਥਕਤਾ ਦਾ 1960 ਰਿੱਚ 
ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਰਿੱਚ ਹਏੋ ਿਾਿ ੇਨਾਲ ਰਿਕਾਸ ਹਇੋਆ। ਹਿੀ ਰਿਾਂਤੀ ਨੇ ਪਿੰਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾਿੀ-ਅਿਾਰਿਤ 
ਆਿਰਥਕਤਾ ਦਾ ਬਹਤੁ ਰਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ-ਯੀਲਡ ਸੀਡਸ (ਿਾਂ ਐਚ.ਿਾਈ.ਿੀ ਿਿਾਇਟੀਆ)ਂ ਦ ੇ
ਇਸਤੇਿਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਅਕਤੀ ਆਿਦਨ ਦਾ ਰਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਰਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਾਬ ਦ ੇਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦ ੇਆਿਰਥਕ 
ਿੀਿਨ ਦਾ ਬਹਤੁ ਸਿੁਾਿ ਹਇੋਆ। ਪਿ ਇਹ ਰਿਕਾਸ ਰਟਕਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1980 ਤੋਂ ਹਿੀ ਰਿਾਂਤੀ ਦ ੇਬੁਿ ੇ
ਪ੍ਰਭਾਿ ਸਾਹਿਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਰਿਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਿਨੋੋ-ਰਿਰੌਪੰਗ (ਿਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝਨੇੋ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਰਜ਼ਆਦਾ 
ਰਿਆਨ), ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਿਿਿੇ ੇਿਿਤੋਂ, ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿਨ ਲਈ ਿਿਿੇ ੇ
ਿਸ਼ੀਨਿੀ ਦਾ ਉਪਯਗੋ ਸ਼ਾਰਿਲ ਸੀ।42 ਇਹ ਰਸਿਫ ਆਉਣ ਿਾਲੀ ਿਸੁੀਬਤ ਦਾ ਸੰਕਤੇ ਹੀ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਦ ੇਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ ਪਿੰਾਬ 1990 ਦ ੇਆਿਰਥਕ ਸਿੁਾਿ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਰਿਸ 
ਕਾਿਨ ਇਸਦ ੇਉਦਯਰੋਗਕ ਖੇਤਿ ਦੀ ਤਿੱਕੀ ਿੁੱਕ ਗਈ। ਉਦਯਗੋ ਰਿੱਚ ਰਨਿੀ ਰਨਿਸੇ਼ ਨੂੰ ਆਕਿਰਸ਼ਤ ਕਿਨ 
ਲਈ ਪਿੰਾਬ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਰਨਕ ਿਸ਼ੀਨਿੀ ਨੂੰ ਰਪ੍ਰਆਪਤ ਿਪੂ ਨਾਲ ਰਿਕਰਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ 
ਹੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀਆ ਂਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿੀਨਤਾਂਿਾਂ ਦ ੇਿਾਰਿਅਿ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ।43 ਇਸ 
ਨਾਲ ਪੇਂਡ ੂਖੇਤਿ ਦ ੇਰਸੱਰਖਅਕ ਨੌਿਿਾਨਾਂ ਰਿੱਚ ਬਿੇਿੋਗਾਿੀ ਦਾ ਿਾਿਾ ਹਇੋਆ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ (68ਿਾਂ 
ਿਾਉਡਂ) ਤੇ ਅਿਾਰਿਤ ਅਨਿੁਾਨਾਂ ਦ ੇਅਨਸੁਾਿ ਿਾਿ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿੇਿੋਗਾਿ ਸੰਰਖਆ ਰਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡ ੂਇਲਾਕ ੇਦ ੇ
ਰਸੱਰਖਅਕ ਨੌਿਿਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਰਖਆ 54% ਹ।ੈ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਿੱਟ ਿਿੀਨਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਿਨੇ੍ਗਾ ਦਆੁਿ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਸਿੀਿਕ ਤੌਿ ਤੇ ਿਸੁ਼ਰਕਲ ਿਿਦਿੂੀ ਕਿਨ ਤੋਂ ਰਝਿਕਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਆਰਫਸ 
ਰਿੱਚ ਬੈਠ ਕ ੇਕੀਤੀਆ ਂਿਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਨੌਕਿੀਆ ਂਦੀ ਕਿੀ ਹ।ੈ

39. 15 ਨਿੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਿਲ 
ਗ੍ਰਹ ਿੰਤਿਾਲਾ, ਭਾਿਤੀ ਨੇ ਿਨ 
ਗਣਨਾ 2011 <http://www.
dataforall.org/dashboard/
censusinfoindia_pca/> ਤੱਕ 
ਪਹੁਚੰ ਕੀਤੀ।

40. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਿਾਂਗ।
41. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਿਾਂਗ। ਪਿੁਸ਼ਾਂ ਦੀ 

ਿਨਸੰਰਖਆ (14,639,465) 
ਅਤੇ ਔਿਤਾਂ ਦੀ ਿਨਸੰਰਖਆ 
(13,103,873)।

42. ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਅਫੀਿ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ’, 
(ਦ ਈਕਨੌੋਰਿਸਟ, 25 ਿਨੂ 2016) 
<http://www.economist.
com/news/asia/21701163-
states-drugs-problem-life-
and-film-pushing-poppies-
punjab> 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ 
ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ

35 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਰਪਛੋਕਿ 



“ਸੀਿਾ ਿਾਲ਼ੇ ਵਜਵਲਆ੍ ਂਵਿੱਚ ਚਗੰ਼ੇ ਜੀਿਨ ਅਤ਼ੇ ਰਜੋਗਾਰ 
ਦਾ ਕਈੋ ਿਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਿਾ ਵਿਕਾਸ 
ਪ੍ਗੋਰਾਿਾਂ ਨ਼ੇ  ਪ੍ਭਾਿੀ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਕੰਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੀਿਾਿਾਂ 
ਿਾਲ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦ਼ੇ ਤਸਕਰ 
ਵਕਸਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸੀਲਤਾ ਅਤ਼ੇ ਆਸਾਨ 
ਪਹੁਚੰ ਉਹ ਪੈਕ਼ੇਜ ਡਵਲਿਰੀਆ ਂਲਈ ਤਸਕਰ ਬਣਨ ਦੀ 
ਚਣੋ ਕਰਦ਼ੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ (ਵਕਸਾਨ) ਨੂੰ 1 ਵਕਲੋ ਹੈਰਇੋਨ ਦ਼ੇ 
ਪੈਕ਼ੇਟ ਲਈ 50,000 ਰਪੁਏ ਪ੍ਾਪਤ ਹੁਦੰ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱ ੋ
ਿਾਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਅਤ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਾਪਸੀ 
ਦ਼ੇ ਰਪੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਵਗਆ ਖਤਰਾ 
ਉਸ ਖਤਰ਼ੇ ਦਾ ਵਤੰਨ ਗਣੁਾ ਹੁਦੰਾ ਹੈ ਵਜਨਾਂ ਉਹ ਵਤੰਨ ਸਾਲ 
ਦ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਦ਼ੇ ਹਨ।”
ਵਿਨ਼ੇ  ਵਸੰਘ
(ਜਾਂਚ ਅਵਿਕਾਰੀ,
ਨਾਰਕਵੋਟਕਸ ਕੰਟੋ੍ਲ ਵਬਉਰ,ੋ ਅਵੰਰਿਤਸਰ)

ਗ੍ਾਫ਼ 1
ਪਿੰਾਿ ਦੀ ਿੰਨਸੰਵਖਆ ਦਾ 
ਉਮਰ-ਿਰਗੀਕਰਣ (ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ)
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ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਿਸਥਾ ਅਤ਼ੇ ਨਵਸਆ ਂਦੀ ਸਿੱਵਸਆ: ਨੌਜਿਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਿੱਿ ਵਰਹਾ ਨਵਸਆ ਂਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਦ ੇਸੰਕਟ ਦੀਆ ਂਆਿਰਥਕ ਸਿੱਰਸਆਿਾਂ ਦ ੇਨਤੀਿ ੇਨਕੁਸਾਨਦਹੇ ਿਹ ੇਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕਹਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹ ੈਰਕ ‘ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ’ਬਿੇਿੋਗਾਿੀ ਦ ੇਿੱਿਣ ਨਾਲ, ਗੈਿ ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਨੌਕਿੀਆ ਂਦੀ ਕਿੀ ਕਿਕ,ੇ ਅਤੇ 
ਰਸੱਰਖਅਕ ਨੌਿਿਾਨਾਂ ਰਿੱਚ ਤਨਾਓ ਦ ੇਿੱਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹਈੋ ਹ।ੈ44 ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਦ ੇਖੇਤਿ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ  
ਨੌਿਿਾਨ ਪਰਿਿਾਿਕ ਮੈਂਬਿਾਂ ਨੂੰ ਿਿੋਗਾਿ ਦ ੇਰਿਕਲਪ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਤਸਕਿੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 
ਅਤੇ ਨਸ਼ ੇਕਿਨ ਦ ੇਆਦੀ ਬਣਨ ਲਈ ਿਿਬੂਿ ਕਿ ਰਦੱਤਾ।45

ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਤਸਕਿੀ ਇੱਕ ਆਿ ਗੱਲ ਹ ੋਗਈ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਨੇ ਖਾਸ ਤੌਿ ਤੇ ਨੌਿਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਪ੍ਰਭਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਸਾਡ ੇਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ 
ਅਪਿਾਿਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਰਿੱਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰਿੱਚੋਂ 71.4% ਲੋਕ 20 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਿ ਦ ੇ
ਰਿਚਕਾਿ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਚੋਂ 39.4% ਲੋਕ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਿ ਦ ੇਅਤੇ 31.9% ਲੋਕ 30 ਤੋਂ 40 
ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਿ ਦ ੇਰਿਚਕਾਿ ਸਨ।

ਨਵਸਆ ਂਦ਼ੇ ਇਸਤ਼ੇਿਾਲ ਦੀ ਰੂਪਰ਼ੇਖਾ
ਅਫੀਿ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਨੂੰ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਪਿਪੰਿਾਗਤ ਤੌਿ ਤੇ ਰਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਰਿੱਚ ਕੰਿ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂ
ਦਆੁਿਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਰਤਹਾਸਕ ਤੌਿ ਤੇ ਿਾਿ ਰਿੱਚ ਅਫੀਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਾਿਸਥਾਨ ਤੋਂ 
ਹਈੋ ਅਤੇ ਪਿੰਾਬ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਿਾਿਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫੀਿ ਰਲਆਉਣ ਿਾਲੇ ਿਸਰਤਆ ਂ
ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਕ ੇਨਸ਼ ੇਦੀ ‘ਇਸ ਸਿੱਰਸਆ’ ਨੂੰ ਰਨਯਤੰਰਿਤ ਕਿਨਾ ਚਾਰਹਆ ਹ।ੈ46 ਸਾਡ ੇਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹ ੈਰਕ ਿਾਿਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਿਸਰਤਆ ਂਦੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨ ਦ ੇਬਾਿਿਦੂ ਭੁੱਕੀ ਪਿੰਾਬ ਦ ੇ
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿੁੱਖ ਚਣੋ ਿਹੀ ਹ।ੈ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ18 ਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਦ ੇਨਿਰੂਨਆ ਂਰਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਿੱਚ ਆਉਣ 
ਿਾਲੇ ਰਿਆਦਾਤਿ ਿਾਿਲੇ ਭੁੱਕੀ ਿੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਸਨ।

ਰਫਿ ਿੀ, ਿਾਿਸਥਾਨ ਦ ੇਿਸਰਤਆ ਂਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਨ ਨਾਲ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਬਿਾਿ ਰਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਰਨਿਿਾਣ 
ਹਇੋਆ, ਰਿਸਦੀ ਪਿੂਤੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।47 ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਟੇਬਲ 6 ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਿ 
ਤੇ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ,ੈ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਿੀ ਲੋਕਾਂ ਰਿੱਚ ਿਸਹਿੂ ਹ ੋਗਈਆ।ਂ ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ, ਟੇਬਲ ਇਹ 
ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਲਏ ਿਾ ਿਹ ੇਨਸ਼ ੇਦੀ ਰਕਸਿ ਰਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਰਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹ।ੈ ਰਫਿ 
ਿੀ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਸਾਡੀਆ ਂਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਂਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ,ੈ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਕੱੁਲ ਆਦਤ ਅਤੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਲਗਾਤਾਿ 
ਨਿਾਇਿ ਰਿਹਾ ਹ।ੈ48

43. ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.ਡੀ.ਓ, ਪਿੰਾਬ 
ਇਡੰਸਟਿੀਅਲ ਰਿਰਿਊ <https://
www.unido.org/uploads/
tx_templavoila/Punjab_
industrial_review.pdf> 1 
ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ

44.   ਿਰੁਪੰਦਿਿੀਤ ਰਸੰਿ, 18 ਿਨਿਿੀ 2015 
ਨੂੰ ਇਸਤੇਿਾਲ ਰਕਿ ੇਸਿੱਰਸਆ ਬਣ 
ਰਗਆ, ਦ ਟ੍ੀਰਬਊਨ, http://www.
tribuneindia.com/news/
bathinda/how-use-turned-
to-abuse-in-punjab/31353.
html 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ; ਰਹਿਾਂਸ਼,ੂ ਪਿੰਾਬ ਦੀ 
ਿੁੱਖ ਸਿੱਰਸਆ ਰਕਆ ਹ,ੈ ਰਲਿ ਰਿੰਟ, 
15 ਿਨੂ 2016, http://www.
livemint.com/Opinion/
iGSWbXh8wtajKupNSAssCJ/
What-is-the-real-problem-
in-Punjab.html 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ 
ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

45. ਨੌਿਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਿਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿਨ 
ਲਈ ਸਿਾਿ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿੱਗ ਰਡਪੈਂਡੈਂਸ 
ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਿ, ਏਆਈ.ਆਈ.ਐ.ਐਸ, 
ਪਿੰਾਬ ਓਪੀਓਇਡ ਰਡਪੈਂਡੰਸ ਸਿਿ ੇ
< http://pbhealth.gov.in/
scan0003%20(2).pdf> 10 
ਦਸੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। 
ਇਹ ਰਿਪਿੋਟ ਦੱਸਦੀ ਹ ੈਰਕ ‘ਨਸ਼ਾ ਕਿਨ 
ਿਾਲੇ ਰਿਆਦਾਤਿ ਲੋਕ ਪਿੁਸ਼ ਹਨ, 
ਪਿੰਾਬੀ ਬਲੋਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਹਠੇਲੇ ਿੱਿ ਿਿਗ 
ਦ ੇਰਪਛੋਕਿ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਹਨ। 83 
ਪ੍ਰਰਤਸ਼ਤ ਨੌਕਿੀ ਕਿਦ ੇਹਨ, 89 ਪ੍ਰਰਤਸ਼ਤ 
ਨੇ ਰਸੱਰਖਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹ ੈਅਤੇ 99 
ਪ੍ਰਰਤਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਿਾਿ ਨਾਲ ਿਰਹ ਿਹ ੇ
ਹਨ।” ਰਿਆਦਾਤਿ ਨਸ਼ ੇਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕ 
6,000-20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਿਹੀਨਾਂ ਕਿਾਉਦਂ ੇ
ਹਨ ਪਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,400 ਿਪੁਏ ਦ ੇਨਸ਼ ੇ
ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਦਨ ਿਿਿੂਤ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਿਜੋ਼ਾਨਾ ਦ ੇ
ਨਸ਼ ੇਲਈ ਪੈਰਸਆ ਂਦੀ ਕਿੀ ਤਸਕਿੀ ਤੋਂ 
ਪਿੂੀ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ ਰਿਆਦਾਤਿ ਨਸ਼ਾਖਿੋ ਥਿੇੋ 
ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਸਕਿੀ ਕਿਦ ੇਹਨ।

46. ਰਿਰਸ਼ਕਾ ਬਿਆੂਹ, ‘ਕੀ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਹ:ੈ ਨਾ ਕਹੀ ਗਈ 
ਕਹਾਣੀ’, ਦ ਕੁਇਟੰ, 16 ਿਨੂ 2016 
<https://www.thequint.
com/india/2016/06/16/why-
does-punjab-have-a-drug-
problem-the-untold-story> 
16 ਅਕਤਬੂਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ 

47. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਿਾਂਗ।
48. ਡਬੇਾਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਸ ੁਅਤੇ ਅਿੀਤ ਅਿਸਤੀ, 

‘ਪਿੰਾਬ ਿਾਿ ਰਿੱਚ ਪਦਾਿਥ ਦ ੇਇਸਤੇਿਾਲ 
ਦੀ ਖਿਾਬੀ ਦਾ ਓਿ੍ਬੰਦ੍ਹਨ ਕਿਨ ਦੀ 
ਯਿੋਨਾ: ਰਸਹਤ ਦ ੇਖੇਤਿ ਰਿੱਚ ਿਾਿ-ਪੱਿਿੀ 
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ 
ਰਤਆਿ ਕਿਨਾ (‘ਪਿੰਾਬ ਿਾਡਲ)’ 
(2015), 57(1) ਇਡੰੀਅਨ ਿਿਨਲ ਔਫ 
ਸਾਈਕਟੈਿੀ 9-20।

ਟ਼ੇਬਲ 6
ਕੁੱਲ ਮਾਮਵਲਆ ਂਵਿੱਚੋਂ 

ਨ਼ਿੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦ ੇ
ਮਾਮਵਲਆ ਂਦਾ ਪ੍ਵਤ਼ਿਤ

ਵਜਲਾ੍

ਕੁੱਲ ਿਾਿਵਲਆ ਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂ

ਨਾਲ ਸੰਬੰਵਿਤ 
ਿਾਿਵਲਆ ਂਦਾ ਪ੍ਵਤਸਤ

ਅੰਰਰਿਤਸਿ 71.8%

ਗੁਿਦਾਸਪਿੁ 83.01%

ਹਰੁਸ਼ਆਿਪਿੁ 57.5%

ਿਲੰਿਿ 73.9%

ਕਪਿੂਥਲਾ 51.9%

ਪਠਾਨਕਟੋ 81.9%

37 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਰਪਛੋਕਿ 
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ਭਾਗ 2
ਰਕੋਥਾਿ ਅਤ਼ੇ ਐਨ.ਡੀ.

ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ
ਰਕਸ ੇਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਨ ਲਈ ਇਸਤੇਿਾਲ 
ਕੀਤਾ ਿਾਣ ਿਾਲਾ ਿੁੱਖ ਤੱਤ ਇਸ ਦਆੁਿਾ ਰਿਕਾਿਡ ਕੀਤੀ ਸਿਾ ਦੀ ਦਿ 
ਹ।ੈ ਅਰਿਹਾ ਿਰੰਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਰਕ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਿਾਿਾਂ ਭਰਿੱਖ ਰਿੱਚ ਹਣੋ ਿਾਲੇ 
ਅਪਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿੱਟ ਕਿ ਦਣੇਗੀਆ।ਂ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਰਪਛਲੇ ਅਰਿਆਇ ਰਿੱਚ 
ਦਰੇਖਆ ਰਗਆ ਹ,ੈ ਇਹ ਿਾਿਨਾ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆ ਂ
ਸਾਿੀਆ ਂਬਾਅਦ ਦੀਆ ਂਸਿੋਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਹਸਾਂ 
ਤੇ ਕੇਂਰਰਿਤ ਹ।ੈ ਨਤੀਿ ੇਿਿੋਂ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਰਿੱਚ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਦ ੇਸਖਤ 
ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਿਿੌਦੂ ਹਨ ਰਿਹਨਾਂ ਬਾਿ ੇਉੱਪਿ ਿੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਇਹ ਰਿਪਿੋਟ ਦਾ ਭਾਗ 2 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਦ ੇਸਖਤ 
ਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਿੇ ਿਿੋਂ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿੱਡੀ ਦਿ ਬਾਿ ੇਿਾਣਕਾਿੀ ਰਦੰਦਾ 
ਹ।ੈ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਰਿਆਇ ਪਿੰਾਬ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਡਾਟਾ ਦਆੁਿਾ ਸੰਚਾਰਲਤ 
ਰਨਿੀਖਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਦਾ ਹ ੈਿ ੋਿੱਿ ਸਿਾ, ਿਕੋਥਾਿ ਅਤੇ ਅਪਿਾਿ 
ਦੀ ਦਿ ਿੱਟ ਕਿਨ ਰਿਚਕਾਿ ਦ ੇਿੰਨੇ ਗਏ ਸੰਬੰਿ ਨੂੰ ਰਸੱਿ ੇਤੌਿ ਤੇ ਸਿਾਲਾਂ 
ਦ ੇਘੇਿ ੇਰਿੱਚ ਰਲਆਉਦਂਾ ਹ।ੈ
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ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 
ਰਕੋਥਾਿ ਅਤ਼ੇ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਦ਼ੇ 
ਸਖਤ ਪ੍ਾਿਿਾਨ

ਇਹ ਅਰਿਆਏ ਖਾਸ ਤੌਿ ਤੇ ਇਹ ਿਾਂਚ ਕਿਦਾ ਹ ੈਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਰਿਕਾਿਡ ਕੀਤੀਆ ਂ
ਿੱਡੀਆ ਂਸਿਾਿਾਂ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਦ ੇਸਖਤ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦਭਾਿਨਾ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦਆੁਿਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਛੁਕ 
ਿਕੋਥਾਿ ਕਿਦੀ ਹ ੈਿਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਰਿਆਏ ਰਦਖਾਏਗਾ ਰਕ ਭਾਿੇਂ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਦ ੇਸਖਤ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਸਿਾ ਦੀ ਿੱਡੀ 
ਦਿ ਨੂੰ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਦ ੇਹਨ ਰਫਿ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਪਰੁਲਸ ਦੀਆ ਂਿਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਿਾਬ ਕਿ ਰਦੱਤਾ।
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ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ਼ੇ ਤਵਹਤ ਵਜਆਦਾ ਸਜਾਿਾਂ ਅਤ਼ੇ ਰਕੋਥਾਿ
ਪਿੰਾਬ ਦ ੇਚਾਿ ਰਿਰਲ੍ਹਆ-ਂਅੰਰਰਿਤਸਿ, ਿਲੰਿਿ, ਲੁਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਰਟਆਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਟਾ (ਰਿਿੇਂ ਰਕ 
ਗ੍ਾਫ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਰਿੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ)ੈ 2013 ਅਤੇ 2015 ਰਿਚਕਾਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 
ਦ ੇਤਰਹਤ ਸਿਾ ਅਤੇ ਬਿੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਦਿ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ
ਗ੍ਾਫ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ ਉਪਿ ਦੱਸ ੇਚਾਿ ਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਰਿੱਚ ਸਿਾ ਦੀ ਿੱਡੀ 
ਦਿ ਅਤੇ ਬਿੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਿੱਟ ਦਿ ਨੂੰ ਦਿਸਾਉਦਂ ੇਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ 2015 ਰਿੱਚ ਪਰਟਆਲਾ ਰਿੱਚ 
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੋਟ ਰਿੱਚ ਆਏ ਸਾਿ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਸਿਾ ਦੀ ਿੱਡੀ ਦਿ 
ਨੂੰ ਰਿਕਾਿਡ ਕੀਤਾ।49

ਅੰਤ ਰਿੱਚ, ਿੱਡੀ ਸਿਾ ਦ ੇਿਝੁਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਿਲੇ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਿਨਸੰਰਖਆ ਤੋਂ ਿੀ ਅਨਿੁਾਨ 
ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ50 ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਟੇਬਲ 8 ਰਿੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਟੇਬਲ 8 ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਰਸਿਫ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ ਅਪਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸਿਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਰਿਅਕਤੀ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਿਲੇ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਰੰਖਆ ਰਿੱਚ ਿੁੱਖ ਿਾਿਾ ਕਿਦ ੇਹਨ ਿ ੋਰਕ ਰਿਸ਼ਿਤ ਤੌਿ ਤੇ 
ਕੀਤੇ ਦਿੂ ੇਅਪਿਾਿਾਂ ਰਕ ਸਿਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਰਿਅਕਤੀਆ ਂਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਹ।ੈ ਗ੍ਾਫ 2-3 ਅਤੇ ਟੇਬਲ 
7-8 ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਰਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸਿਾ ਦੀ ਦਿ ਬਹਤੁ ਿਿੀ ਹ।ੈ

49. ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 
ਰਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲੁਨਾ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ 
ਰਿਆਰਖਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਰਕਉਰਂਕ ਸਾਿ ੇਅਪਿਾਿਾਂ ਦ ੇਕਾਿਨ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਰਸਿਫ 
ਹਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿੱਚ ਸਿਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ
ਬਿੀ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਦਿ ਨੂੰ ਿਾਂਚਣ ਦ ੇ
ਉਦਸੇ਼ ਲਈ ਿਾਿਰਲਆ ਂਦੀ ਤਲੁਨਾ 
ਕਿਦਾ ਹ।ੈ

50. ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਦੀ ਸਨ੍ਪਿੋਨ 
ਿਾਣਕਾਿੀ ਲਈ ਅਪੈੰਰਡਕਸ 
(ਅੰਰਤਕਾ) ਦਖੇ।ੋ

ਟ਼ੇਬਲ 8
ਪਿੰਾਿ ਦੀਆ ਂਿਲੇਹਿਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ

ਟ਼ੇਬਲ 7
ਸੈ਼ਿਨ ਕਰੋਟ ਦ ੇਤਵਿਤ ਮਾਮਲੇ—

ਸਾਲ 2015, ਪਵਟਆਲਾ

ਸਰਤੋ
ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਪ੍ਰੌਸੀਵਕਉਟਰ 

ਦਾ ਦਫਤਰ, ਪਵਟਆਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੇਲ੍ਾਂ ਵਜਲ੍ਾ-ਜ਼ੇਲ੍ਾਂ ਉਪ-ਜ਼ੇਲ੍ਾਂ

ਕੁੱਲ ਅਵਿਕਾਰਤ 
ਦਾਖਲ਼ੇ ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ 14333 3508 788

ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ 
ਕੁੱਲ ਸੰਵਖਆ 17762 4915 944

ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਸਵੰਖਆ 
(ਹਰੋ ਅਪਰਾਿਾਂ ਸਮੇਤ) 5140 1371 197

ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਸਵੰਖਆ 
(ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ) 3469 1058 81

ਅਜਿਾਇਸਾਂ ਦ਼ੇ ਅਿੀਨ 
ਿਾਿਵਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਵਖਆ 

(ਹਰੋ ਅਪਰਾਿਾਂ ਸਮੇਤ) 5081 1119 463

ਅਜਿਾਇਸਾਂ ਦ਼ੇ ਅਿੀਨ 
ਿਾਿਵਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਵਖਆ 

(ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ) 3936 1218 194

ਨਾਿ ਕੁੱਲ ਸਜਾ ਬਰੀ ਸਜਾ (%)

ਨਾਰਕਵੋਟਕ ਡ੍ਰਗਸ ਅਤ਼ੇ ਸਾਇਕਟੌੋ੍ਵਪਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ, 1985 765 694 71 90.7

ਇਡੰੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕਡੋ, 1860 1660 513 1147 30.9

ਆਰਿ ਐਕਟ, 1959 28 19 9 67.8

ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਇਜ ਐਕਟ, 1944 292 230 62 78.76

ਅਸੈਂਸੀਅਲ ਕਿੋੋਵਡਟੀਜ ਐਕਟ 1955 ਦਾ ਐਸ.7 3 0 3 0

ਪ੍ੀਿੈਂਸਨ ਔਫ ਕਰਪਸਨ ਐਕਟ, 1988 6 2 4 33.34

ਪਬਵਲਕ ਗੈਂਬਵਲੰਗ ਐਕਟ, 1867 182 165 17 90.65

ਇਿੋਰਲ ਟੈ੍ਵਫਕ (ਪਰੀਿੈਂਸਨ) ਐਕਟ, 1956 9 0 9 0

ਇਡੰੀਅਨ ਕਪੌੀਰਾਇਟ ਐਕਟ, 1957 30 10 20 33.34

41 ਿਕੋਥਾਿ (ਡੀਟਿੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 



ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿੱਚ ਪਰਹਲਾਂ ਦਰੱਸਆ ਰਗਆ ਹ ੈਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ 
ਅਪਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਿਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸਿਾ ਦਣੇ ਨੂੰ ਉਰਚਤ ਸਿਰਝਆ ਹ।ੈ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ 
ਿੱਖਣ ਲਈ ਿੱਟੋਂ ਿੱਟ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਿਾ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਾ ਦੀ 
ਰਨਸ਼ਰਚਤਤਾ ਨੂੰ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਦ ੇਸਖਤ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਦਆੁਿ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ।ੈ ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਦ ੇਸਖਤ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਪਰੁਲਸ ਿਾਂਚਾ ਤੇ ਪੈਣ ਿਾਲੇ 
ਇਹਨਾਂ ਦ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ਼ੇ ਤਵਹਤ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਦ਼ੇ ਸਖਤ ਪ੍ਾਿਿਾਨ
ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਦ ੇਸਖਤ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਅਪਿਾਿਕ ਸਚੋ (ਨਕੁਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਉਣ ਿਾਂ ਗਲਤ ਕੰਿ ਕਿਨ ਦਾ ਇਿਾਦਾ) ਬਾਿ ੇ
ਰਿਚਾਿ ਨਹੀਂ ਕਿਦ ੇਅਤੇ ਰਕਸ ੇਅਪਿਾਿ ਲਈ ਸਿਾ ਦਣੇ ਲਈ ਇਹ ਪਿੂਨ ਤੌਿ ਤੇ ਅਪਿਾਿਕ ਗਰਤਰਿਰਿਆ ਂਤੇ 
ਰਨਿਭਿ ਕਿਦ ੇਹਨ। ਰਕਸ ੇਅਪਿਾਿਕ ਗਤੀਰਿਿੀ ਲਈ ਰਸਿਫ ਸਚੋ ਨੂੰ ਸਾਰਬਤ ਕਿਨਾ ਬਹਤੁ ਿਸੁ਼ਰਕਲ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈ
ਇਸ ਲਈ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਦ ੇਸਖਤ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਾ ਦੀ ਦਿ ਦਾ 
ਰਿਕਾਸ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਸਖਤ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਦ ੇਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਿੱਡ ੇਤੌਿ ਤੇ ਿਕੋਥਾਿ ਿਿੋਂ ਿਾਰਣਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ ਐਸ.3551 ‘ਦਸੋ਼ਪਿੂਨ ਿਾਨਰਸਕ ਸਰਥਤੀ ਦ ੇਅਨਿੁਾਨ’ ਨੂੰ ਸਥਾਰਪਤ 
ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹ ੈਰਕ ਕਈੋ ਅਪਿਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਲੋਿੀਂਦੀ ਿਾਨਰਸਕ ਸਰਥਤੀ ਨੂੰ 
ਅਦਾਲਤ ਦਆੁਿਾ ਿੰਰਨਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਾਰਬਤ ਕਿਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬਝੋ ਦਸੋ਼ੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਰਕ 
ਕਈੋ ਅਪਿਾਿਕ ਗਤੀਰਿਿੀ ਕਿਨ ਲਈ ਅਰਿਹੀ ਿਾਨਰਸਕ ਸਰਥਤੀ ਿਿੌਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ। ਇਸ ੇਤਿ੍ਹਾਂ, ਐਸ.5452 
ਕਈੋ ਅਪਿਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਅਪਿਾਿਕ ਿਾਨਰਸਕ ਸਰਥਤੀ ਦੀ ਲੋਿ ਨਾਲ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਿਿੋਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਦ ੇਅਿੀਨ, 
ਰਕਸ ੇਨਸ਼ੀਲੀ ਦਿਾਈ ਿਾਂ ਪਦਾਿਥ ਨੂੰ ਰਸਿਫ ਿੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਿਾਿ ਿਰੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ।

ਸਬੂਤ ਦ ੇਇਸ ਉਲਟੇ ਬਝੋ ਦਾ ਸਪੁ੍ਰੀਿ ਕਿੋਟ ਦ ੇਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਰਿਿਿੋ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। 
2011 ਦਾ ਫਸੈਲਾ53 ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਦਾ ਹ ੈਰਕ ਸ਼ਿੁਆੁਤੀ ਤੌਿ ਤੇ ‘ਸਚੁਤੇ (ਿਾਣਕਾਿੀ ਯੁਕਤ) ਅਰਿਕਾਿ’ ਨੂੰ 
ਿਾਇਿ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਦਸੋ਼ ਦਆੁਿਾ ਸਾਰਬਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ;ੈ ਰਸਿਫ ਰਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.35 ਦ ੇ
ਅਿੀਨ ਅਨਿੁਾਨ ਲਗਾਏ ਿਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਸਦ ੇਰਿਪਿੀਤ 2015 ਰਿੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਫਸੈਰਲਆ5ਂ4 ਨੇ ਰਨਿਿਾਰਿਤ 
ਕੀਤਾ ਰਕ ਿਕੁੱਦਮੇ ਰਿੱਚ ਰਸਿਫ ‘ਅਰਿਕਾਿ’ ਨੂੰ ਸਾਰਬਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ ੈਨਾ ਰਕ ‘ਸਚੁਤੇ ਅਰਿਕਾਿ ਨੂੰ’। 
ਇੱਕ ਿਾਿ ਅਰਿਕਾਿ ਿਾਿਬ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਾਰਬਤ ਹ ੋਿਾਣ ਤੇ ਬਝੋ ਬਚਾਓ ਕਿਤਾ ਤੇ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ 
ਹ ੈਤਾਂ ਿ ੋਸਚੁਤੇ ਅਿੀਕਾਿ ਿੱਦ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕ ੇਿਾਂ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕ ੇਰਕ ਇਸ ਬਾਿ ੇਕਈੋ ਿਾਣਕਾਿੀ 
ਿਿੌਦੂ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ55

ਐਸ.35 ਅਤੇ ਐਸ.54 ਨੂੰ ਬਿਾਬਿ ਤੌਿ ਤੇ ਿੱਟ, ਦਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਬਾਿਿਦੂ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਸਾਿ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਰਸਿਫ ਅਰਿਕਾਿ ਤੇ ਰਿਆਨ ਦ ੇਕ ੇ
ਇਹ ਐਕਟ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਅਪਿਾਿਾਂ (ਨਸ਼ ੇਕਿਨ, ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਿਕਾਿ, ਰਿਕਿੀ, ਿਪਾਿ ਅਤੇ ਤਸਕਿੀ ਆਰਦ) 
ਅਤੇ ਅਪਿਾਿੀ (ਪਰਹਲਾ ਿਾਿ ਦਾ ਅਪਿਾਿੀ, ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਤਾ, ਨਸ਼ ੇਦਾ ਆਦੀ ਅਤੇ ਤਸਕਿੀ 
ਯੂਰਨਟ) ਰਿੱਚ ਅੰਤਿ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹ ੋਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਬਰੰਿਤ ਅਰਿਕਾਿ ਰਪੱਛੇ 
‘ਉਦਸੇ਼’ ਿਾਂ ‘ਇਿਾਦ’ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਿਾਲੀਆ ਂਏਿੰਸੀਆ ਂਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ। ਇਸ 
ਕਾਿਨ ਕਿਕ ੇਪਰੁਲਸ ਨੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਰਿਰਲ੍ਹਆ,ਂ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਰਕਸਿ ਅਤੇ ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਇੱਕ 
ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਿਾਰਿਤ ਿਿਣਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਲਆ। 
ਪੁਵਲਸ ਜਾਂਚ ਤ਼ੇ ਸਖਤ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਭਾਿ
ਸਾਡ ੇਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਕ ਚਾਿਿਸ਼ੀਟਾਂ ਰਿੱਚ ਪਰੁਲਸ ਦ ੇਿਿਣਨ ਬਹਤੁ ਰਿਲਦ ੇਿਲੁਦ ੇਸਨ ਅਤੇ 
ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਿਾਰਿਤ ਿਿਣਨ ਦੀ ਲੋਿ ਸੀ। ਚਾਿਿਸ਼ੀਟਾਂ ਰਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਟੈਂਪਲੇਟ 
ਅਿਾਰਿਤ ਿਿਣਨ ਿੱਡ ੇਤੌਿ ਤੇ ਦੱਸਦ ੇਹਨ।

51. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਐਸ.35 
ਦੱਸਦਾ ਹ:ੈ “ਦਸੋ਼ਪਿੂਨ ਿਾਨਰਸਕ 
ਸਰਥਤੀ ਦ ੇਅਨਿੁਾਨ ਬਾਿ।ੇ - (1) 
ਇਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਿੀਨ ਰਕਸ ੇਅਪਿਾਿ 
ਸੰਬੰਿੀ ਰਕਸ ੇਅਪਿਾਿੀ ਲਈ, 
ਰਿਸਨੂੰ ਸਿੋੀ ਦੀ ਦਸੋ਼ਪਿੂਨ ਿਾਨਰਸਕ 
ਸਰਥਤੀ ਦੀ ਲੋਿ ਹੁਦੰੀ ਹ,ੈ ਅਦਾਲਤ 
ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਦੀ ਿਾਨਰਸਕ ਸਰਥਤੀ ਦੀ 
ਿਿੌਦੂਗੀ ਤੇ ਰਿਚਾਿ ਕਿਗੇੀ ਪਿ 
ਇਹ ਦਸੋ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਬਤ ਕਿਨ 
ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਓ ਹਿੋਗੇਾ ਰਕ ਇਸ 
ਦਸੋ਼ ਰਿੱਚ ਰਕਸ ੇਅਪਿਾਿ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ 
ਦਸੋ਼ਪਿੂਨ ਗਤੀਰਿਿੀ ਲਈ ਉਸਦੀ 
ਿਾਨਰਸਕ ਸਰਥਤੀ ਅਰਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। -ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿੱਚ 
“ਦਸੋ਼ਪਿੂਨ ਿਾਨਰਸਕ ਸਰਥਤੀ” ਰਿੱਚ 
ਇਿਾਦਾ, ਰਕਸ ੇਤੱਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਿਣਾਤਿਕ 
ਿਾਣਕਾਿੀ ਅਤੇ ਰਕਸ ੇਤੱਤ ਰਿੱਚ ਯਕੀਨ 
ਿਾਂ ਯਕੀਨ ਕਿਨ ਦਾ ਕਾਿਨ ਸ਼ਾਰਿਲ 
ਹ।ੈ (2) ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦ ੇਉਦਸੇ਼ ਲਈ 
ਕਈੋ ਤੱਤ ਰਸਿਫ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਬਤ ਹੁਦੰਾ 
ਹ ੈਿਦੋਂ ਆਦਲਤ ਇਸਨੂੰ ਰਕਸ ੇਿਾਇਿ 
ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਿੱਿ ਸਿਝਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਿਦੋਂ ਇਹ 
ਇਸਦੀ ਿਿੌਦੂਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਿਨਾ ਦੀ 
ਿਹੱਤਤਾ ਿਾਹੀਂ ਸਥਾਰਪਤ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ

52. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਦਾ 
ਐਸ.54 ਦੱਸਦਾ ਹ:ੈ “ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ 
ਪਦਾਿਥ ਿੱਖਣ ਦਾ ਅਨਿੁਾਨ। 
-ਇਸ ਐਕਟ ਅਿੀਨ ਅਿਿਾਇਸ਼ਾਂ 
ਰਿੱਚ ਉਲਟ ਸਾਰਬਤ ਹਣੋ ਤੱਕ ਇਹ 
ਅਨਿੁਾਨ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਰਕ ਦਸੋ਼ ਨੇ (1) ਰਕਸ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਿਾਂ ਿਨੋਰਿਰਗਆਰਨਕ ਪਦਾਿਥ ਿਾਂ 
ਰਨਯਤੰਰਿਤ ਪਦਾਿਥ ਸੰਬਿੰੀ; (2) 
ਉਸ ਦਆੁਿਾ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਿਿੀਨ 
ਰਿੱਚ ਅਫੀਿ ਭੁੱਕੀ, ਚਿਸ ਦ ੇਪਲਾਂਟ 
ਿਾਂ ਕਕੋਾ ਪਲਾਂਟ ਉਗਾਉਣ ਸੰਬਿੰੀ; 
(3) ਖਾਸ ਤੌਿ ਤੇ ਰਤਆਿ ਕੀਤੇ 
ਉਪਕਿਣ ਿਾਂ ਰਕਸ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ 
ਿਾਂ ਿਨੋਰਿਰਗਆਰਨਕ ਪਦਾਿਥ ਿਾਂ 
ਰਨਯਤੰਰਿਤ ਪਦਾਿਥ ਨੂੰ ਰਤਆਿ ਕਿਨ 
ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਿ ਤੇ ਅਪਨਾਏ ਗਏ 
ਬਿਤਨਾਂ ਦ ੇਸਿਹੂ ਸੰਬੰਿੀ; (4) ਰਕਸ ੇ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਿਾਂ ਿਨੋਰਿਰਗਆਰਨਕ 
ਪਦਾਿਥ ਿਾਂ ਰਨਯਤੰਰਿਤ ਪਦਾਿਥ 
ਦ ੇਰਨਿਿਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ ਲਈ 
ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਿਟੀਿੀਅਲਾਂ, ਿਾਂ 
ਿਟੀਿੀਅਲ ਤੋਂ ਬਚੀ ਿਰਹੰਦ ਖੂੰਦ, 
ਰਿਸਤੋਂ ਕਈੋ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਿਥ ਿਾਂ 
ਿਨੋਰਿਰਗਆਰਨਕ ਪਦਾਿਥ ਿਾਂ 
ਰਨਯਤੰਰਿਤ ਪਦਾਿਥ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ 
ਿਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਰਿਸਦ ੇਕਬਿ ੇਲਈ ਉਹ 
ਤੱਸਲੀਬਖਸ਼ ਤਿੀਕ ੇਨਾਲ ਿਾਣਕਾਿੀ 
ਦਣੇ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹ ੈਦ ੇਸੰਬੰਿ ਰਿੱਚ

53. ਭਲੋਾ ਰਸੰਿ ਿੀ. ਪਿੰਾਬ ਿਾਿ (2011) 
11 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 653।

54. ਰਗਆਨ ਚਦੰ ਿੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਿਾਿ, 
(2013) 14 ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 420: 
ਬਲਦਿੇ ਰਸੰਿ ਿੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਿਾਿ 
(2015) 43 ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ 105।

55. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਿਾਂਗ।

ਗਸਤ ਦ਼ੇ ਦਰੌਾਨ ਵਿਅਕਤੀ (ਸੱਕੀ) ਸਵੰਦਗਦ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 
ਘੁਿੰ ਵਰਹਾ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਅਤ਼ੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਜੱਣ ਲਗੱਦਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਪਵੁਲਸ ਦਆੁਰਾ ਉਸਨੂੰ ਵਗਰਫਤਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਪਿੂਨ ਿਿਣਨ ਰਿੱਚ ਸਾਡ ੇਦਆੁਿਾ ਪਿ੍ਹੇ  ਗਏ ਲਗਭਗ ਸਾਿ ੇਫਸੈਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਅੰਤਿ ਪਾਇਆ। 
ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਿਿਣਨ ਦੀ ਇਸ ਨਕਲ ਨੂੰ ਟੇਬਲ 9ਏ ਰਿੱਚ ਰਦਖਾਏ ਅਨਸੁਾਿ ਸਾਡ ੇਡਾਟਾ ਬਸੇ ਰਿੱਚ 
ਪਰੁਲਸ ਦ ੇਿਿਣਨਾਂ56 ਰਿੱਚ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤੇ ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਆਿ ਿਾਕੰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਿੋ ਕਿਕ ੇਪਤਾ ਕੀਤਾ।

ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਸਾਡ ੇਡਾਟਾਸੈਟੱ ਦ ੇ13,350 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚੋਂ 10959 ਿਾਿਰਲਆ ਂ
ਰਿੱਚ ਪਰੁਲਸ ਿਿਣਨਾਂ ਰਿੱਚ ਪੀ.ਐਨ1 ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਪੀ.ਐਨ10 ਰਿਸ਼ਿਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। 
ਟੇਬਲ9ਬੀ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਪਰੁਲਸ ਿਿਣਨਾਂ ਰਿੱਚ ਿਾਕੰਸ਼ਾਂ ਦ ੇਆਿ ਿਿਤੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਪੱਿਿਾਂ ਨੂੰ ਰਦਖਾਇਆ 
ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਟ਼ੇਬਲ 9ਏ
ਪਵੁਲਸ ਦ ੇਿਰਣਨਾਂ ਵਿੱਚ 

ਿਾਕੰ਼ਿਾਂ ਦ ੇਪੱਧਰ

ਸੌਰਟ ਫਰੌਿ 
ਦਾ ਇਸਤ਼ੇਿਾਲ

ਆਿ ਇਸਤ਼ੇਿਾਲ 
ਕੀਤ਼ੇ ਜਾਂਦ਼ੇ ਿਾਕ

ਪੀ.ਐਨ1 ਗਸ਼ਤ ਕਿਨ ਦੀ ਰਡਉਟੀ ‘ਨਾਲ

ਪੀ.ਐਨ2 ਸੰਬੰਰਿਤ ਰਿਅਕਤੀ ‘ਇੱਕ ਪਲਾਸਰਟਕ ਦ ੇਬੈਗ’ ਨਾਲ ਪਾਇਆ/ਰਗਿਫਤਾਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ

ਪੀ.ਐਨ3 ‘ਪਰੁਲਸ ਪਾਿਟੀ ਨੂੰ ਦਖੇ ਕ’ੇ ਦਸੋ਼ੀ ਨੇ ਭੱਿਣ ਦੀ ਕਰੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਰਦ।

ਪੀ.ਐਨ4 ‘ਸ਼ੱਕ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ’ ਫਰਿਆ ਰਗਆ

ਪੀ.ਐਨ5 ‘ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕੱ’

ਪੀ.ਐਨ6 ਿਾਂਚ ਅਰਿਕਾਿੀ ਰਿੱਚ ‘ਰਿਸ਼ਿਾਸ ਸਥਾਰਪਤ ਕੀਤਾ’

ਪੀ.ਐਨ7 ਿਾਂਚ ਅਰਿਕਾਿੀ ਰਿੱਚ ‘ਯਕੀਨ ਪ੍ਰਿਾਰਨਤ ਕੀਤਾ’

ਪੀ.ਐਨ8 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥ/ਦਿਾਈਆ ਂਇੱਕ ‘ਪਲੌੀਥੀਨ ਬੈਗ’ ਰਿੱਚ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਪੀ.ਐਨ9 ‘ਸ਼ੱਕ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ’ ਪਰੁਲਸ ਨੇ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਫਿ ਰਲਆ

ਪੀ.ਐਨ20
‘ਗੁਪਤ ਿਾਣਕਾਿੀ’ – ਦਸੋ਼ੀ ਦਆੁਿਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨੂੰ ਿਚੇਣ/ਿੱਖਣ ਸੰਬਿੰੀ। ਿਕੇਿ ਕਈੋ ਿਡੇ 
ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਦਸੋ਼ੀ ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਿੱਡੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਫਰਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪਲੌੀਥੀਨ ਬੈਗ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ, 
ਵਜਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸੀ ਜਾਂਚ ਅਵਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਕੀ ਦੁਆਰਾ 
ਯਕੀਨ/ਵਿਸਿਾਸ ਵਦਖਾਏ ਜਾਣ ਤ਼ੇ ਲਈ ਗਈ। ਤਲਾਸੀ ਲੈਣ 
ਤ਼ੇ ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਿਦ ਹਏੋ-ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ 
ਇਕੱ ਨਿਨੂਾ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦ਼ੇ ਤੌਰ ਤ਼ੇ ਰਸਾਇਣ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਤਆਰ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ਼ੇ ਉਵਚਤ ਐਕਸਨ 
ਦ਼ੇ ਤਵਹਤ ਇਕੱ ਪ੍ਤੱਖ ਦਸੋ ਨੂੰ ਰਵਜਸਟਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।

56. ਰਿਸਰਰਿਤ ਿਾਣਕਾਿੀ ਲਈ 
ਅਪੈਂਰਡਕਸ ਦਖੇ।ੋ

43 ਿਕੋਥਾਿ (ਡੀਟਿੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 



ਟ਼ੇਬਲ 9ਬੀ
ਪਵੁਲਸ ਿਰਣਨ ਅਤੇ 
ਿਾਕੰ਼ਿਾਂ ਦ ੇਆਮ ਿਰਤੇ 
ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਪੱਧਰ

ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਦਰੇਖਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਰਿਆਦਾਤਿ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਪੀ.ਐਨ1, ਪੀ.ਐਨ3, ਪੀ.ਐਨ6 ਅਤੇ ਪੀ.ਐਨ9 
ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ।ੈ ਰਿਸਰਰਿਤ ਕਿਨ ਲਈ, 3789 ਿਾਿਲੇ ਿਾਂਚਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਆਦਾ ਿਾਂ ਿੱਟ ਇੱਕ ੋ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਾਣਕਾਿੀ ਰਦੰਦ ੇਹਨ- ਰਿਸ ਰਿੱਚ ਪਰੁਲਸ ਪਾਿਟੀ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਰਡਉਟੀ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਅਕਤੀ 
ਕਲੋ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਰੁਲਸ ਨੂੰ ਦਖੇ ਕ ੇਭੱਿਣ ਦੀ ਕਰੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਰਿੱਚ ਿਾਂਚ 
ਅਰਿਕਾਿੀ ਦਆੁਿਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਿਾਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਿਾਸ ਭਿਪਿੂ ਰਦਖਾਇਆ।

ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚਾਿਿਸ਼ੀਟ ਰਿੱਚ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦ ੇਿਿਣਨ ਨੂੰ ਪਿੰਾਬ ਦ ੇਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਰਿੱਚ ਦਰੇਖਆ ਰਗਆ। ਰਸਨੂੰ 
ਕਪਿੂਥਲਾ ਅਤੇ ਿਾਨਸਾ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਿਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰੇਖਆ ਰਗਆ ਹ ੈ(ਬੌਕਸ 2 ਦਖੇ)ੋ ਰਿਹਨਾਂ ਰਿੱਚ 
ਸਟੈਂਡਿਡ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦ ੋਿਾਿਾਂ ਦੀ ਖੇਤਿੀ ਦਿੂੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਿਾਤਿਾ (ਿਪਾਿਕ ਿਾਂ 
ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ) ਦ ੇਅੰਤਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਈੋ।

ਪਰੁਲਸ ਿਿਣਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੇਿ੍ਹਾ ਦਹੋਿਾਉਣਾ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ ਪਰੁਲਸ ਿਾਂਚਾਂ 
ਦੀ ਖਤਿਨਾਕ ਰਕਸਿ ਨੂੰ ਦਿਸਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਿਿੇਿਿਕ, ਰਿਸ ਰਿੱਚ ਸਖਤ 
ਸਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਸਰੁਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਦ ੇਸਖਤ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਿਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ,ੈ ਰਿਅਕਤੀਗਤ 
ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਲਾਤਾਂ ਲਈ ਪਰੁਲਸ ਨੂੰ ਿਾਿਲੇ ਦਿਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਿਕੋਦਾ ਹ।ੈ ਰਕਉਰਂਕ ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਿਾਿਕ ਦਸੋ਼ਪਿੂਣਤਾ ਰਨਿਿਾਿਤ ਕਿਨ ਦ ੇਇਿਾਦ ੇਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ ਇਸ ਲਈ 
ਪ੍ਰਚਰਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਸ਼ ੇਦ ੇਅਰਿਕਾਿ ਨੂੰ ਸਾਰਬਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਸਿਫ ਿੱਟ ਿਾਂਚ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਰਿਤ ਿਰਹ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਸਹੀ ਸਿਤੋ ਨੂੰ ਿਾਂਚਣ ਲਈ ਿਾਂ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਿੱਖਣ ਦ ੇਰਪੱਛੇ ਦ ੇਕਾਿਨ ਨੂੰ ਿਾਣਨ ਲਈ ਕਈੋ ਕਰੋਸ਼ਸ਼ 
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਨੂੰ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਿਕੋਣ ਰਿੱਚ ਿਕੁਾਿਟ 
ਪੈਦਾ ਹਈੋ ਹ।ੈ

ਅਗਲਾ ਅਰਿਆਏ ‘ਕਣੌ’, ਰਿਸਦਾ ਿਤਲਬ ਹ,ੈ ਐਕਟ ਦ ੇਅਿੀਨ ਦਸੋ਼ੀਆ ਂਦੀ ਰਕਸ ਸ਼ਣੇੀ ਨੂੰ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ 
ਿਾ ਿਹੀ ਹ ੈਦ ੇਸਿਾਲ ਬਾਿ ੇਿਾਣਕਾਿੀ ਰਦੰਦਾ ਹ।ੈ

ਪੁਵਲਸ ਦ਼ੇ 
ਿਰਣਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ 

ਿਾਿਵਲਆ ਂਦੀ ਸੰਵਖਆ 
(ਵਜੱਥ਼ੇ ਆਿ ਿਾਕੰਸ 

ਇਸਤ਼ੇਿਾਲ ਹੁਦੰ਼ੇ ਹਨ)

ਪੀ.ਐਨ1, ਪੀ.ਐਨ3, ਪੀ.ਐਨ6 1154

ਪੀ.ਐਨ1, ਪੀ.ਐਨ3 935

ਪੀ.ਐਨ1, ਪੀ.ਐਨ3, ਪੀ.ਐਨ6, ਪੀ.ਐਨ9 604

ਪੀ.ਐਨ1 564

ਪੀ.ਐਨ3 532

ਕੁੱਲ 3,789
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57. ਿਾਿ ਿੀ. ਿਨੋਹਿ ਲਾਲ, 
10.09.2013 ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ, ਿਨਦੀਪ ਪਨੂੰ, 
ਿੱਿ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ, ਿਾਨਸਾ 
ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਰਿੱਚ, ਿਾਿਲਾ 
ਸਰੰਖਆ 117 ਰਿੱਚ।

58. ਿਾਿ ਿੀ. ਲਖਰਿੰਦਿ ਰਸੰਿ 
ਉਿਫ ਲਖੱ਼,ੁ 26.09.2015 ਨੂੰ 
ਫਸੈਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ, ਿਸਿੀਿ 
ਰਸੰਿ ਕੰਗ, ਿੱਿ, ਸਪੈਸ਼ਲ 
ਕਿੋਟ, ਕਪਿੂਥਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 
ਰਿੱਚ, ਿਾਿਲਾ ਸਰੰਖਆ 5662 
ਰਿੱਚ।

ਬੌਕਸ 2
ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਕਪਰੂਥਲਾ 

ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਂਪਲੇਟ 
ਉਦਾਿਰਣਾਂ

ਵਜਲ੍ਾ: ਕਪੂਰਥਲਾ
ਿਾਿ ਰਿੱਚ ਿੀ. ਲਖਰਿੰਦਿ ਰਸੰਿ ਉਿਫ ਲੱਖ਼ੁ58

ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਵਸੰਘ ਆਪਣ਼ੇ ਸਾਥੀ ਪੁਵਲਸ ਅਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰ਼ੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਦੀ ਚੈਵਕੰਗ ਦ਼ੇ ਸਬੰਿੰ ਵਿੱਚ ਗਸਤ ਦੀ ਵਡਉਟੀ ਤ਼ੇ ਸੀ। ਇਕੱ ਵਸੱਖ ਜੈਂਟਲਮੈਨ 
ਆਉਦਂਾ ਨਜਰ ਆਇਆ ਵਜਸਦ਼ੇ ਹਥੱ ਵਿੱਚ ਇਕੱ ਚਿਕਦਾਰ ਕਾਗਜ ਸੀ। ਪਵੁਲਸ ਪਾਰਟੀ 
ਨੂੰ ਦ਼ੇਖ ਕ਼ੇ ਉਹ ਸੱਕੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣ਼ੇ ਸੱਜ਼ੇ ਪਾਸ਼ੇ ਿੱਲ ਨੂੰ ਿੁੜਨ ਲੱਗਾ। ਸੱਕ ਦ਼ੇ 
ਅਿਾਰ ਤ਼ੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨ਼ੇ  ਉਸਨੂੰ ਆਪਣ਼ੇ ਸਾਥੀ ਅਵਿਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਦਦ ਨਾਲ ਫੜ 
ਵਲਆ। ਸੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਵਹਚਾਣ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਵਫਰ, ਜਾਂਚ ਅਵਿਕਾਰੀ ਨ਼ੇ  
ਦਸੋੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦ਼ੇ ਕਰੈੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥ ਹਣੋ ਬਾਰ਼ੇ ਦੱਵਸਆ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਦੱਵਸਆ ਵਗਆ ਵਕ ਉਸ ਕੋਲ ਵਕਸ਼ੇ ਗਜਟ਼ੇਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ 
ਮੈਵਜਸਟ਼੍ੇਟ ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸੀ ਦ਼ੇਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਸੋੀ ਨ਼ੇ  ਜਾਂਚ ਅਵਿਕਾਰੀ 
ਵਿੱਚ ਵਿਸਿਾਸ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਿਾ ਕੀਤਾ।

ਵਜਲ੍ਾ: ਿਾਨਸਾ
ਿਾਿ ਰਿੱਚ ਿੀ. ਿਨੋਹਿ ਲਾਲ57

ਪੁਵਲਸ ਅਵਿਕਾਰੀ ਗਸਤ ਦੀ ਵਡਉਟੀ ਦ਼ੇ ਸੰਬੰਿ ਵਿੱਚ ਡ਼ੇਲੁਆਨਾ ਵਪੰਡ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ 
ਵਪੰਡ ਜਾ ਰਹ਼ੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਵਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਪੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨਵਹਰ ਕਲੋ ਪਹੁਚੰ਼ੇ 
ਤਾਂ ਉਤੱਰੀ ਵਦਸਾ ਿਲੋਂ ਇਕੱ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਦਂਾ ਨਜਰ ਆਇਆ ਵਜਸਦ਼ੇ ਹਥੱ ਵਿੱਚ ਇਕੱ 
ਬੈਗ ਸੀ। ਪੁਵਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦ਼ੇਖ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨ਼ੇ  ਵਪੱਛ਼ੇ ਿੁੜਨ ਦੀ ਕਵੋਸਸ ਕੀਤੀ ਪਰ 
ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਦਆੁਰਾ ਉਸਨੂੰ ਵਗ੍ਫਤਾਰ ਕਰ ਵਲਆ ਵਗਆ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨ਼ੇ  ਵਕਹਾ 
ਵਕ ਉਸਨੂੰ ਸੱਕ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦ਼ੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। 
ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਨ਼ੇ  ਉਸਨੂੰ ਵਕਸ਼ੇ ਗਜਟ਼ੇਡ ਅਫਸਰ 
ਜਾਂ ਮੈਵਜਸਟ਼੍ੇਟ ਦੀ ਿੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਲਾਸੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਵਿਕਾਰ ਤੋਂ 
ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਇਆ। ਦਸੋੀ ਨ਼ੇ  ਅਫਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਿਾਸ ਪ੍ਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸਵਹਿਤੀ 
ਨੂੰ ਵਲਖਤੀ ਰੂਪ ਦ਼ੇ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ। ਪੌਲੀਥੀਨ ਦ਼ੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵਲਪਟੀ ਹੋਈ ਅਫੀਿ 
ਬਰਾਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰਾਿਦ ਕੀਤੀ ਅਫੀਿ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਗ੍ਾਿ ਅਫੀਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੂਨ਼ੇ  
ਦ਼ੇ ਤੌਰ ਤ਼ੇ ਅਲੱਗ ਰੱਵਖਆ ਵਗਆ ਅਤ਼ੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸਲ ਬਣਾ ਵਦੱਤਾ ਵਗਆ।
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ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਤ਼ੇ 
ਦਰਵਿਆਨੀ ਿਾਤਰਾ ਦ਼ੇ ਿਾਿਲ਼ੇ

ਇਹ ਅਰਿਆਏ ਇਸ ਬਾਿ ੇਦੱਸਦਾ ਹ ੈਰਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਆੁਿਾ ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਰਿਕਾਿਡ ਕਿਨ 
ਿਾਂਗ ਰਿਆਦਾਤਿ ਲੋਕ ਰਕਿੇਂ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਫਿੇ ਿਾਂਦ ੇਹਨ ਰਿਸ ਲਈ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ 
ਐਕਟ ਦ ੇਅਿੀਨ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ 
ਲਈ ਸਿਾ ਰਦੱਤੇ ਿਾਣ ਬਾਿ ੇਸਨ੍ਕਪੇ ਰਿੱਚ ਿਾਣਕਾਿੀ ਰਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਰਿਆਏ ਦੱਸਦਾ ਹ ੈਰਕ 
ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਰਕਸਿ ਅਰਿਹੀ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਰਕ ਐਕਟ ਦਆੁਿਾ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨਸੁਾਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਿਕੋਥਾਿ ਦ ੇਉਦਸੇ਼ ਨੂੰ ਪਿੂਾ ਕਿਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਨੁਿਿਾਸ ਲਈ ਿਕੌ ੇਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦੀਆ ਂਹਨ।

ਨਵਸਆ ਂਦਾ ਿਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਵਸਆ- ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ
ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹ,ੈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਸੰਬਿੰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸੰਸਦੀ ਬਰਹਸਾਂ 
ਨੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਸਕਿੀ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਅੰਤਿ ਕੀਤਾ 
ਹ।ੈ ਇਸ ਅੰਤਿ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਰਿੱਚ 2001 ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਿਲ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ਿ ੋਰਕ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੇ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਾਤਿਾ: ਿੱਟ, ਦਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਤੇ ਅਿਾਰਿਤ ਸੀ।59

ਰਫਿ ਿੀ ‘ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਤਾ’ ਬਨਾਿ ‘ਤਸਕਿੀ ਕਿਤਾ’ ਦ ੇਦਹੋਿ ੇਰਿਚਾਿ ਰਿੱਚ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਿਾਿਰਲਆ ਂ
ਦੀ ਿੱਡੀ ਸੰਰਖਆ ਨੂੰ – ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਨੂੰ- ਛੱਡ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ। ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦੀ 
ਸ਼ਣੇੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨਸੁਚੂੀ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਰਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ, ਪਿ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਿਾਤਿਕ 
ਤੌਿ ਤੇ ਿੱਟ ਅਤੇ ਿਆੋਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਰਿਚਕਾਿ ਦੀ ਿੇਂਿ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਪਰਿਭਾਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। ਦਿਰਿਆਨੀ 
ਿਾਤਿਾ ਰਿੱਚ ਿੱਡੀ ਿੇਂਿ ਸ਼ਾਰਿਲ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ, ਹਿੈਇੋਨ ਲਈ 5 ਤੋਂ 250 ਗ੍ਾਿ; ਭੁੱਕੀ ਲਈ 1 ਤੋਂ 50 
ਰਕਲੋਗ੍ਾਿ; ਅਫੀਿ ਲਈ 25ਗ੍ਾਿ ਤੋਂ 2.5 ਰਕਲੋਗ੍ਾਿ; ਅਤੇ ਡਕੈਸਟਿਪੋਿਕੌਸੀਫਨੇ ਲਈ 20 ਤੋਂ 500 ਗ੍ਾਿ।

ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਗ੍ਾਫ 5 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ,ੈ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ ਰਿਆਦਾਤਿ 
ਿਾਿਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਸਨ।

59. ਿੱਟ ਅਤੇ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਲਈ 
ਅਨਸੁਚੂੀ, ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡ੍ਰਗਸ ਐਡਂ 
ਸਾਇਕਟੌੋ੍ਰਪਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ 
1985 <http://www.cbn.
nic.in/html/qtynotif.PDF> 
12 ਦਸੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ।

60. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਰਿੱਚ ਕੀਤੀ 
ਗਈ 2001 ਦੀ ਸਿੋ ਿਾਲੇ ‘ਉਦਸੇ਼ 
ਅਤੇ ਕਾਿਨ’।
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ਗ੍ਾਫ਼ 5
ਪਿੰਾਿ ਵਿੱਚ ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ 
ਸੰਵਖਆ: ਼ਿਵਡਊਲ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.
ਐਸ ਐਕਟ) 2013-15 ਦ ੇਅਧਾਰ 
ਉੱਤੇ ਿਰਗੀਕਰਣ

2013 ਅਤੇ 2015 ਰਿਚਕਾਿ ਨਿਨੇੂ ਲਏ ਗਏ 18 ਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ ਔਸਤਨ 
85.4% ਿਾਿਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਹਨ। ਤਲੁਨਾ ਰਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਰਿੱਚ ਆਉਣ 
ਿਾਲੇ ਸਾਿ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚੋਂ ਰਸਿਫ 14.57% ਿਾਿਲੇ ਹੀ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਹਨ। 
ਇਸਦਾ ਿਤਲਬ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਦੀ ਸਰੰਖਆ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਪਾਿਕ 
ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਿਾਿਰਲਆ ਂਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਿੱਿ ਹ।ੈ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ 
ਿਾਿਲੇ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲੋਂ ਬਰਠੰਡਾ ਰਿੱਚ 15 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਗੁਿਦਾਸਪਿੁ ਰਿੱਚ 2.2 ਗੁਣਾ ਿੱਿ ਹਨ। ਟੇਬਲ 
10 ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਅਤੇ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਿਾਿਰਲਆ ਂਦ ੇਰਿਲ੍ਹ ੇਿਾਿ ਰਿਭਾਿਨ 
ਬਾਿ ੇਦੱਸਦਾ ਹ।ੈ

ਪ੍ਰਯਗੋ ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਿਾਿਰਲਆ ਂਤੇ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਰਿਆਨ ਰਦੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦਸੇ਼ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਤਸਕਿੀ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਨੂੰ ਸਿਾਿਾਂ ਦਣੇਾ 
ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਨੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਲਈ ‘ਸਿੁਾਿਿਾਦੀ ਰਰਿਸ਼ਟੀਕਣੋ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹ6ੈ0 ਪਿ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ 
ਦ ੇਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਫਿੇ ਗਏ ਦਸੋ਼ੀਆ ਂਦ ੇਸੰਬੰਿ ਰਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਿਸੋ਼ ਰਿਹਾ ਹ।ੈ ਅਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਰਕਉਰਂਕ 

ਿਾਿਵਲਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਦਰਵਿਆਨ਼ੇ

ਿਪਾਰਕ
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ਵਜਲ੍ਾ ਦਰਵਿਆਨੀ ਿਾਤਰਾ ਿਪਾਰਕ ਿਾਤਰਾ

ਅੰਰਰਿਤਸਿ 84.17% 15.82%

ਬਿਨਾਲਾ 86.86% 13.13%

ਬਰਠੰਡਾ 93.7% 6.22%

ਫਿੀਦਕਟੋ 89.37% 10.62%

ਫਰਤਹਗਿ੍ਹ-ਸਾਰਹਬ 76.12% 23.87%

ਰਫਿਿੋਪਿੁ 86.44% 13.55%

ਗੁਿਦਾਸਪਿੁ 69.2% 30.76%

ਹਰੁਸ਼ਆਿਪਿੁ 85.84% 14.15%

ਿਲੰਿਿ 77.08% 22.91%

ਕਪਿੂਥਲਾ 87.20% 12.79%

ਲੁਰਿਆਣਾ 89% 10.99%

ਿਾਨਸਾ 86.6% 13.37%

ਿਗੋਾ 90.43% 9.56%

ਿਕੁਤਸਿ 87.1% 12.89%

ਨਿਾਂਸ਼ਰਹਿ 92.01% 7.98%

ਪਠਾਨਕਟੋ 81.1% 18.8%

ਪਰਟਆਲਾ 85.6% 14.39%

ਿਪੂਨਗਿ 89.5% 10.49%

ਟ਼ੇਬਲ 10:
ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰ ਅਤੇ 

ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦ ੇਤਵਿਤ 
ਮਾਮਵਲਆ ਂਦਾ ਪ੍ਵਤ਼ਿਤ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਿੀਨ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਿਿਗੀਕਿਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਕਲਰਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 
ਸੀ। ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹ ੈਅਨਸੁਚੂੀ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੱਟ ਿਾਂ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਿਾਿਲੇ 
ਦਿਿ ਕਿਨ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਅਰਿਹ ੇਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਿਾਰਿਲਆ ਂਨੂੰ ਅਣਦਰੇਖਆ ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਿ ੋਇਹਨਾਂ ਰਿੱਚੋਂ 
ਰਕਸ ੇਿੀ ਸ਼ਣੇੀ ਰਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ, ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਫਿੇ ਗਏ ਦਸੋ਼ੀਆ ਂ
ਰਿਿੁੱਿ ਿਾਿਲੇ ਨਾ ਦਿਿ ਕਿਨ ਨਾਲ ਸਿਾਿਾਂ ਦ ੇਪ੍ਰਯਗੋ ਰਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆ ਗਈ, ਰਿਸ ਬਾਿ ੇਹਠੇਾਂ ਦੱਰਸਆ 
ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਦਰਵਿਆਨੀ ਿਾਤਰਾ ਦ਼ੇ ਿਾਿਵਲਆ ਂਲਈ ਸਜਾਿਾਂ ਦ਼ੇ ਰਿੱਈਏ
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜਾ ਅਤ਼ੇ ‘ਜ਼ੇਲ੍ ਵਿੱਚ ਵਬਤਾਇਆ ਵਗਆ ਸਿਾਂ’
ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹ ੈਐਕਟ ਰਿੱਚ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿੱਡੀ ਦਿ ਨੂੰ ਰਿਕਾਿਡ ਕਿਨ ਦ ੇਬਾਿਿਦੂ ਅਰਿਹ ੇ
ਿਾਿਰਲਆ ਂਦਾ ਇੱਕ ਿੱਡਾ ਰਹੱਸਾ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਰਿਆਦਾਤਿ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਰਸਿਫ ਥਿੋੀਆ ਂਸਿਾਿਾਂ ਹੀ 
ਰਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਪਿੰਾਬ ਦ ੇਨਿਨੂਾ ਲਏ ਗਏ ਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਰਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ 
ਿਾਿਰਲਆ ਂਲਈ ਸਿਾ ਦਾ ਸਿਾਂ ਔਸਤਨ 1-3 ਿਹੀਨੇ ਹ।ੈ ਸਿਾ ਦਾ ਇਹ ਿੱਿਈਆ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂ
ਦੀਆ ਂਸਾਿੀਆ ਂਰਕਸਿਾਂ ਰਿੱਚ ਬਿਾਬਿ ਿਰਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਗ੍ਾਫ 6 ਅਤੇ ਟੇਬਲ 11 ਰਿੱਚ ਦਰੱਸਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ
ਗ੍ਾਫ 7 ਿਲੇ੍ਹ ਾਂ ਰਿੱਚ ਿਾਂਚ ਦ ੇਅਿੀਨ ਹਣੁ ਤੱਕ ਦ ੇਕੁੱਲ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਸਿਾ ਦ ੇਪ੍ਰਰਤਸ਼ਤ ਨੂੰ 

47 ਿਕੋਥਾਿ (ਡੀਟਿੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 



ਵਜਲ੍ਾ ਿਾਿਵਲਆ ਂਦੀ ਸੰਵਖਆ (ਿਹੀਨ਼ੇ )
0-1 1-3 3-6 6-12 12-24 24-48 48-120 120+

ਅੰਰਰਿਤਸਿ 42 84 14 13 12 21 5 29

ਬਿਨਾਲਾ 7 3 0 0 2 4 3 1

ਬਰਠੰਡਾ 193 172 9 6 7 10 8 15

ਫਿੀਦਕਟੋ 0 25 5 3 1 3 0 2

ਫਰਤਹਗਿ੍ਹ 1 7 9 24 35 16 0 15

ਹਰੁਸ਼ਆਿਪਿੁ 10 110 17 18 10 7 3 9

ਿਲੰਿਿ 64 90 31 26 12 4 2 26

ਕਪਿੂਥਲਾ 0 7 2 5 4 3 2 21

ਲੁਰਿਆਣਾ 63 186 26 28 30 30 12 42

ਿਾਨਸਾ 7 200 55 44 35 16 1 24

ਿਗੋਾ 1 142 6 7 21 34 10 26

ਿਕੁਤਸਿ 0 8 2 3 1 14 8 5

ਨਿਾਂਸ਼ਰਹਿ 14 195 23 12 7 5 16 34

ਪਠਾਨਕਟੋ 2 27 1 1 1 6 3 4

ਪਰਟਆਲਾ 62 421 64 55 55 37 22 48

ਿਪੂਨਗਿ 7 36 21 8 4 4 0 2

ਕੁੱਲ 473 1713 285 253 237 215 95 303

ਟ਼ੇਬਲ 11
ਨ਼ਿੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂ
ਨਾਲ ਸੰਿੰਵਧਤ ਮਾਮਵਲਆ ਂ
ਲਈ ਸਿਾ ਦ ੇਰਿੱਈਏ: 
ਵਿਵਲਹਿਆ ਂਦਾ ਡਾਟਾ

ਗ੍ਾਫ਼ 6
ਪਿੰਾਿ ਵਿੱਚ ਨ਼ਿੀਲੇ 

ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ 
ਔਸਤਨ ਸਜ਼ਾਿਾਂ
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ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਿਾਤਰਾ 
(ਗ੍ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ)

ਔਸਤਨ ਸਜਾ 
(ਿਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ)

 ਿਾਿਵਲਆ ਂਦੀ 
ਕੁੱਲ ਸੰਵਖਆ

5–10 1.8 215

11–20 2.4 124

21–50 5.7 97

51–100 10 19

101–250 37 12

ਟ਼ੇਬਲ 12ਬੀ
ਪਵਟਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਨਾਲ 

ਸੰਿੰਵਧਤ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦ ੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਵੰਖਆ

ਟ਼ੇਬਲ 12ਏ
ਪਵਟਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਨਾਲ 

ਸੰਿੰਵਧਤ ਦਰਵਮਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦ ੇ
ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਿਾਤਰਾ 
(ਗ੍ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ)

ਔਸਤਨ ਸਜਾ 
(ਿਹੀਵਨਆ ਂਵਿੱਚ)

 ਿਾਿਵਲਆ ਂਦੀ 
ਕੁੱਲ ਸੰਵਖਆ

1,000–2,000 1.2 11

2,001–3,000 1.9 15

3,001–5,000 1.4 93

5,001–10,000 1.5 188

10,001–20,000 4.4 177

20,001–30,000 21.4 34

30,001–40,000 49 21

40,001–50,000 60.8 3

50,001 & above 111.1 43

ਦਿਸਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਆਿ ਤੌਿ ਤੇ ਅਰਿਹਾ ਸਿਾਂ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿਦੋਂ ਇੱਕ ਦਸੋ਼ੀ ਿਲੇ੍ਹ  ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਿਲੇ੍ਹ  
ਰਿੱਚ ਸਿਾਂ ਰਬਤਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ ‘ਰਬਤਾਇਆ ਰਗਆ ਸਿਾਂ’ ਐਕਟ ਦ ੇਅਿੀਨ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਰੰਖਆ ਰਿੱਚ 
ਿਾਿਾ ਕਿਦਾ ਹ ੈਪਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਲੇ੍ਹ  ਰਿੱਚ ਸਿਾ ਕੱਟਣ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰੇਖਆ ਿਾਂਦਾ। ਿਕੇਿ 
ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਫਿੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਿਕੋ ਲਗਾਉਣਾ ਦਾ ਇਿਾਦਾ ਕਿਦਾ ਹ ੈਤਾਂ 
ਇਹਨਾਂ ਿਾਂਗ ਿੱਟ ਸਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉਦਸੇ਼ ਨੂੰ ਪਿੂਾ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਿਕੁਾਿਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਿਕੇਿ ਕਾਨੂੰਨ 
ਨਸ਼ਾਖਿੋ ਨੂੰ ਪਨੁਿਿਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਾ ਚਾਹੁਦੰਾ ਹ ੈਤਾਂ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਫਿੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ 
ਨੂੰ ਅਪਿਾਿਕ ਰਨਆ ਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਿੱਚ ਭਿੇ ਕ ੇਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਨੂੰ ਿੱਦ ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈ(ਰਿਿੇਂ 
ਰਕ ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿੱਚ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹ)ੈ। ਇਸਦ ੇਸੰਕਲਪ ਰਸਿਾਂਤ ਰਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਿੀ ਕਾਿਨ 
ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਇੱਕ ਸ਼ਣੇੀ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਐਕਟ ਦ ੇਦਨੋਾਂ ਉਦਸੇ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੂਾ ਕਿਨ ਤੋਂ ਅਸਿਿਥ ਹ ੋਗਈ ਹ।ੈ

ਅਪਰਾਿਕ ਵਨਆ ਂਪ੍ਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਸਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦ਼ੇਣਾ
ਇਹ ਐਕਟ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਿੰਨ ਕ ੇਦਆੁਿਾ ਪਿੂਾ ਕਿਦਾ ਹ ੈਰਕ 
ਇਹ ਿਾਤਿਾਿਾਂ ਰਿਕਿੀ ਅਤੇ ਤਸਕਿੀ ਲਈ ਸਾਿਨ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਤ ਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਿੱਡ ੇਪੱਿਿ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1-3 ਿਹੀਨੇ ਦੀ ਕਦੈ ਦੀ ਸਿਾ ਦ ੇਿਹੀ ਹ ੈਇਹ 
ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਿਦਾ ਹ ੈਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਖਿੋੀ ਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਿਾਂਗ ਨਰਿੱਰਠਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਨਾ ਰਕ ਤਸਕਿੀ ਦ ੇ
ਿਾਿਰਲਆ ਂਿਾਂਗ।

ਟੇਬਲ 12ਏ ਅਤੇ 12ਬੀ ਸਮੈਕ ਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ (5-250 ਗ੍ਾਿ) ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ 
ਿਾਤਿਾ (1-50 ਰਕਲੋਗ੍ਾਿ) ਲਈ ਪਰਟਆਲਾ ਰਿੱਚ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਰੰਖਆ ਨੂੰ ਰਦਖਾਉਦਂ ੇਹਨ। ਇਹ (ਓ) 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਾਤਿਾ ਦੀ ਿੇਂਿ, ਅਤੇ (ਅ) ਸਿਾ ਦ ੇਔਸਤਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਿਣੀਬੱਿ ਕਿਦ ੇਹਨ।

49 ਿਕੋਥਾਿ (ਡੀਟਿੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 



ਸਮੈਕ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਕੁੱਲ 468 ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚੋਂ ਸਮੈਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦ ੇਰਿਆਦਾਤਿ ਿਾਿਲੇ 
(215) 5-10 ਗਿਿ ਸਮੈਕ ਦ ੇਸਨ। ਇਹ ਅਨਪੁਾਤ ਟੇਬਲ ਰਿੱਚ ਰਦਖਾਏ ਅਨਸੁਾਿ ਸਾਡ ੇਦਆੁਿਾ ਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਦੀ ਿੇਂਿ ਰਿੱਚ ਿਾਿਾ ਕਿਨ ਨਾਲ ਿੱਟ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਿਦੋਂ ਸਿਾ ਦ ੇਔਸਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਤਾਂ 
ਰਿਆਦਾਤਿ ਿਾਿਰਲਆ ਂ(469 ਰਿੱਚੋਂ 339) ਲਈ 1.8 ਤੋਂ 2.4 ਿਹੀਨੇ ਦ ੇਰਿਚਕਾਿ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ

ਇਸ ੇਤਿ੍ਹਾਂ, ਭੁੱਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਰਿਆਦਾਤਿ ਿਾਿਲੇ 10-20 ਰਕਲੋਗ੍ਾਿ (177) ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਰਕਲੋਗ੍ਾਿ 
ਤੋਂ 10 ਰਕਲੋਗ੍ਾਿ (188) ਰਿੱਚ ਆਉਦਂ ੇਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਆਦਾਤਿ ਿਾਿਰਲਆ ਂ(585 ਰਿੱਚੋਂ 458 
ਲਈ) ਲਈ 1.4 ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ4.4 ਿਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਦੈ ਦੀ ਸਿਾ ਸਣੁਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ

ਗ੍ਾਫ 7 ਅਤੇ 8 ਦ ੋਹਿੋ ਰਿਰਲ੍ਹਆ-ਂ ਕਪਿੂਥਲਾ ਅਤੇ ਲੁਰਿਆਣਾ ਰਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ 
ਿਾਿਰਲਆ ਂਲਈ ਇਸ ਿਝੁਾਨ ਨੂੰ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ ਗ੍ਾਫ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇ
ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਿੀ ਰਿਆਦਾਤਿ ਿਾਿਰਲਆ ਂਨੂੰ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਨਿਦੀਕ ਹਨ।
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ਐਕਟ ਦ ੇਅਿੀਨ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਫਿੇ ਗਏ ਰਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਿਲੇ੍ਹ  ਰਿੱਚ ਭਿੇਣ ਦੀ ਬਿਾਏ 
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ ਰਿੱਚ ਭਰੇਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਿੰਨਦਾ ਹ ੈਰਕ ਅਰਿਹ ੇਦਸੋ਼ੀ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਇਸਤੇਿਾਲ ਲਈ ਕਲੋ ਿੱਖਦ ੇਹਨ ਨਾ ਰਕ ਇਸਦੀ ਤਸਕਿੀ ਕਿਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨੁਿਿਾਸ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਰਫਿ ਿੀ ਸਾਡ ੇਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਿਾਿਲੇ ਿੀ ਨਸ਼ਾਖਿੋੀ ਦ ੇਿਾਿਲੇ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ ਨਾ ਰਕ ਤਸਕਿੀ ਦ,ੇ ਰਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 
ਅਪਿਾਿਕ ਰਨਆ ਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਿੱਚ ਭਰੇਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਅਕਸਿ ਿੱਿ ਿੀ ਖੁਦ ਿੀ ਇਹ ਿੰਨ ਲੈਂਦ ੇਹਨ ਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਫਿੇ ਗਏ ਦਸੋ਼ੀ 
ਨਸ਼ਾਖਿੋ ਹਨ। ਿਲੰਿਿ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ ਦ ੇਫਸੈਲੇ ਰਿੱਚ ਿਾਿ ਿੀ. ਿਰੋਹੰਦਿ ਰਸੰਿ,61 ਿੱਿ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ 
10 ਗ੍ਾਿ ਹਿੈਇੋਨ ਿੱਖਣ ਦ ੇਦਸੋ਼ ਰਿੱਚ ਫਰਿਆ ਰਗਆ ਦਸੋ਼ੀ ਇੱਕ ‘ਨਸ਼ਾਖਿੋ’ ਹ।ੈ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ 38 ਰਦਨਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ 
ਦ ੇਅਿੀਨ ਿਲੇ ਰਿੱਚ ਰਬਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਿੱਿ ਿਰੋਹੰਦਿ ਰਸੰਿ ਨੇ ਦਸੋ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸਦ ੇ
ਪਰਿਿਾਿ ਤੇ ਪੈਣ ਿਾਲੇ ਕਦੈ ਦ ੇਿਾਿੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਿਲੇ੍ਹ  ਰਿੱਚ ਰਬਤਾਇਆ ਰਗਆ 
ਸਿਾਂ ‘ਰਨਆ ਂਦੀਆ ਂਲੋਿਾਂ ਦੀ ਪਿੂਤੀ ਕਿਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁਦੰਾ ਸੀ’।

ਇਸ ੇਤਿ੍ਹਾਂ, ਕਪਿੂਥਲਾ ਰਿੱਚ ਿਾਿ ਿੀ. ਚਿਨਿੀਤ ਰਸੰਿ @ ਰਚੰਟ ੂਅਤੇ ਓ.ਿ.ਐਸ,62 ਪਰੁਲਸ ਨੇ 5 
ਗ੍ਾਿ ‘ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਉਡਿ’ ਿੱਖਣ ਦ ੇਿਿੁਿ ਰਿੱਚ ਰਤੰਨ ਰਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਰਗਿਫਤਾਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿ ੋਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਤੰਨੋਂ  ਰਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਿਾਂਚ ਅਿੀਨ ਿਲੇ੍ਹ  ਦ ੇਅੰਦਿ ਸਿਾਂ 
ਰਬਤਾਉਣ ਦੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ। ਿੱਿ ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਰਤੰਨੋਂ  ਦਸੋ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ‘ਨੌਿਿਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ’ ਰਿੱਚ ਅਤੇ 
‘ਗਲਤ ਕੰਿਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਰਿੱਚ’ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ‘ਦਸੋ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦ ੇ
ਅਿਾਿ ਤੇ’ ਿੱਟ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਿ ਿੱਿ ਦਆੁਿਾ ਨਸ਼ਾਖਿੋੀ ਨੂੰ ਸਿੀਕਾਿ ਕਿ ਅਤੇ ਿੱਟ ਸਿਾ ਦਣੇ ਦ ੇਬਾਿਿਦੂ ਿੀ ਦਸੋ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿ ਰਿੱਚ ਭਿੇਣ ਦੀ ਬਿਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਿਾਿਕ ਰਨਆ ਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਿੱਚ ਹਿਾਲਾ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ। 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਫਿੇ ਗਏ ਦਸੋ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਅਰਿਹ ੇਕੇਂਦਿਾਂ ਰਿੱਚ ਭਿੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਿੱਿਾਂ ਨੂੰ 
ਫਸੈਲੇ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਿੱਟ ਸਿਾਿਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਿਕੋਥਾਿ ਦ ੇਉਦਸੇ਼ ਨੂੰ ਪਿੂਾ  ਕਿਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਿਕੋਣ ਲਈ ਕਈੋ ਿਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਟ ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਿੁੱਖ 
ਕਿੀ ਆ ਿਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦੀ ਕਿਿਿੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਕਲਰਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਣੇੀ 
ਦੀ ਕਿੀ।

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਸਕਿੀ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂ
ਰਿੱਚ ਅੰਤਿ ਕਿਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਦਾ ਹ ੈਰਕ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਫਿੇ ਗਏ ਦਸੋ਼ੀ ਨਸ਼ ੇਦ ੇ
ਤਸਕਿ ਹੁਦੰ ੇਹਨ। ਇਸ ਰਨਿਿਾਿਣ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਤਸਕਿੀ ਲਈ ਿਕੋਥਾਿ ਕਿਨ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਸਿਾਿਾਂ ਰਦੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਸਖਤ ਿਿੁਿਾਰਨਆ ਂਨੂੰ ਰਿਜ਼ਿਿ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਅਗਲਾ ਅਰਿਆਇ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਅਰਿਆਇ ਇਹ ਿਾਂਚ ਕਿਗੇਾ ਰਕ ਕੀ ਪਿੰਾਬ ਦ ੇਸੰਦਿਭ 
ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਤਸਕਿੀ ਦ ੇਦਸੋ਼ਾਂ ਦ ੇਬਿਾਬਿ ਸਿਝਣਾ 
ਿਾਇਜ਼ ਹ ੈਿਾਂ ਨਹੀਂ।

61. ਿਾਿ ਿੀ. ਿਰੋਹੰਦਿ ਰਸੰਿ, 5.11.2014 
ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ, ਅਿਨੁਿੀਿ 
ਿਰਸ਼ਸ਼ਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ ਰਿੱਚ 
ਿਾਿਲਾ ਸਰੰਖਆ 144 ਰਿੱਚ।

62. ਿਾਿ ਿੀ. ਚਿਨਿੀਤ ਰਸੰਿ @ 
ਰਚੰਟ ੂਅਤੇ ਓ.ਿ.ਐਸ, 8.10.2013 
ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ, ਲਰਲਤ 
ਕੁਿਾਿ ਰਸੰਗਲਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ, 
ਕਪਿੂਥਲਾ ਰਿੱਚ ਿਾਿਲਾ ਸੰਰਖਆ 
2323 ਰਿੱਚ।

51 ਿਕੋਥਾਿ (ਡੀਟਿੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 



ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਤ਼ੇ ਨਵਸਆ ਂਦੀ 
ਿਪਾਰਕ ਿਾਤਰਾ ਦ਼ੇ ਿਾਿਲ਼ੇ

ਰਪਛਲੇ ਅਰਿਆਇ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦੀ ਸ਼ਣੇੀ ਰਿੱਚ, ਖਾਸਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦ ੇ
ਸੰਦਿਭ ਰਿੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਣ ਿਾਲੇ ਿਾਿਰਲਆ ਂਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਿਆਇ ਦਾ ਰਸੱਟਾ 
ਰਨਕਰਲਆ ਰਕ ਿਾਿਰਲਆ ਂਦ ੇਸੰਬੰਿ ਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿੱਟ ਸਿਾਿਾਂ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਕੋਥਾਿ ਕਿਨ ਅਤੇ 
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਤੋਂ ਦਿੂ ਿੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਿਿਥ ਿਹੀਆ ਂਹਨ ਰਕਉਰਂਕ ਅਪਿਾਿਕ ਰਨਆ ਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਰਿਲ 
ਹਣੋ ਿਾਲੇ ਰਿਆਦਾਤਿ ਿਾਿਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਸੰਬਿੰੀਆ ਹਨ।

ਇਹ ਅਰਿਆਇ ਅਰਿਹ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਦਾ ਹ ੈਿ ੋਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਿਹ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇਲਾਗੂ ਹਣੋ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿੀ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਅਰਿਆਏ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਸੰਦਿਭ ਰਿੱਚ ਸ਼ਣੇੀਬੱਿ ਕਿਨ ਦ ੇਅਿਾਿ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 
ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਐਕਟ ਦ ੇਅਿੀਨ 2009 ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਦਾ ਹ,ੈ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਰਿਿਾਰਨਕ ਰਿਕਾਸ ਦ ੇ
ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਿੱਚ ਇਹ ਸਰੁਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਨ ਲਈ ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਸੀ ਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸ਼ੁੱਿਤਾ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਪਛਾਰਣਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ ਅੰਤ ਰਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਸੋ਼ਾਂ ਲਈ ਰਦੱਤੀ ਿਾਣ 
ਿਾਲੀ ਿਿਿੂੀ ਥਿੋੀਆ ਂਿਿਿੂੀ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ

ਟੇਬਲ 8 ਰਿੱਚਲੇ ਿਲੇ੍ਹ ਾਂ ਦ ੇਡਾਟਾ ਰਿੱਚ ਦਖੇੇ ਅਨਸੁਾਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਕਾਿਨ ਦਿੂ ੇਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ 
ਤਲੁਨਾ ਰਿੱਚ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਿਾਿਾਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤਾ ਗ੍ਾਫ 9 ਅਤੇ ਟੇਬਲ 13 ਅੱਗ ੇਦਿਸਾਉਦਂਾ 
ਹ ੈਰਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਦ ੇਕਦੈੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਸਰੰਖਆ ਰਿੱਚ ਰਿਆਦਾਤਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.22 ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਸਜ਼ਾ 
ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਰਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਿਪਿੋਟ ਦ ੇਉਦਸੇ਼ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ 
ਹਿਾਲਾ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਸੈਕ
ਸਨ

ਾਂ

ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

ਗ੍ਾਫ਼ 9
ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਵਗਣਤੀ: ਪਿੰਾਿ 

ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ

ਸਰਤੋ
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਪਲੀਕ਼ੇਿਨ 

ਵਰਸਪਾਂਸਾਂ ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ- ਼ਿਾਵਮਲ 
ਵਿਲਹਿੇ ਿਨ: ਿਵੁ਼ਿਆਰਪਰੁ, ਪਵਟਆਲਾ, 

ਿਰਨਾਲਾ, ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ, ਸੰਗਰਰੂ, 
ਮਾਨਸਾ, ਰਪੂਨਗਰ। ਵਿਸਵਰਿਤ 

ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਖੇ ੋਅਵੰਤਕਾ।

ਟ਼ੇਬਲ 13
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਿੱਖ-ਿੱਖ 
ਸੈਕ਼ਿਨਾਂ ਦ ੇਅਤੰਰਗਤ ਪਿੰਾਿ ਵਿੱਚ 
ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਸਵੰਖਆ

ਸਰਤੋ 
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਪਲੀਕ਼ੇਿਨ 
ਵਰਸਪਾਂਸਾਂ ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ- ਼ਿਾਵਮਲ 
ਵਿਲਹਿੇ ਿਨ: ਿਵੁ਼ਿਆਰਪਰੁ, ਪਵਟਆਲਾ, 
ਿਰਨਾਲਾ, ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ, ਸੰਗਰਰੂ, 
ਮਾਨਸਾ, ਰਪੂਨਗਰ। ਵਿਸਵਰਿਤ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਖੇ ੋਅਵੰਤਕਾ।
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22 21 20 18 15
ਬਰਨਾਲਾ 52 7 0 1 14

ਫਾਵਜਲਕਾ 33 16 12 22 56

ਹੁਵਸਆਰਪੁਰ 76 31 5 5 39

ਿਾਨਸਾ 88 9 1 8 64

ਨਾਭਾ 49 14 11 14 49

ਪਵਟਆਲਾ 161 35 15 81 187

ਰੂਪਨਗਰ 49 0 0 0 0

ਸੰਗਰੂਰ 171 8 8 41 142

ਕੁੱਲ 679 120 52 172 551

ਸੈਕਸਨਾਂ

ਵਜਲ਼੍ੇ

52



ਟ਼ੇਬਲ 14
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇ
ਅਤੰਰਗਤ ਪਿੰਾਿ ਵਿੱਚ ਦੱਸ 
ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਧ ਸਾਲ ਲਈ 
ਸਿਾ ਿਾਵਸਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 
ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ ਸਵੰਖਆ

ਗ੍ਾਫ਼ 10
10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਸਿਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ 

ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਵਗਣਤੀ

ਸਰਤੋ
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਪਲੀਕ਼ੇਿਨ ਵਰਸਪਾਂਸਾਂ 

ਤੇ ਅਧਾਵਰਤ- ਼ਿਾਵਮਲ ਵਿਲਹਿੇ ਿਨ: 
ਿਵੁ਼ਿਆਰਪਰੁ, ਪਵਟਆਲਾ, ਿਰਨਾਲਾ, 

ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ, ਸੰਗਰਰੂ, ਮਾਨਸਾ, ਰਪੂਨਗਰ। 
ਵਿਸਵਰਿਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਖੇ ੋਅਵੰਤਕਾ।

ਹਠੇਾਂ ਗ੍ਾਫ 10 ਅਤੇ ਟੇਬਲ 14 ਇਹ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਰਿਆਦਾਤਿ ਕਦੈੀਆ ਂਨੂੰ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਿਿਿੂੀ 
ਸਿਾ ਐਸ.22 ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਦੱਸ ਸਾਲ ਹੈ

ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਿਿਿੂੀ ਸਿਾ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਿਾਿਰਲਆ ਂ
ਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਗ੍ਾਫ 11 ਅਤੇ ਟੇਬਲ 14 ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਦਾ ਹ ੈਰਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਿ ਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇ
ਰਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਐਸ.22 ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਦਸੋ਼ ਰਿੱਚ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਿਾ ਿਹੀ ਹ।ੈ 
ਇਸਦ ੇਕਾਿਨ ਹਠੇਾਂ ਦੱਸ ੇਗਏ ਹਨ।
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ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂ ਲਈ ਘੱਟ ਥਰੈਸਹਲੋਡ
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਰਸੰਥੈਰਟਕ ਪਦਾਿਥ ਹੁਦੰੀਆ ਂਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਸਰਰਿਆ ਸਿੱਗਿੀ ਨੂੰ 
ਐਲਪਿਜ਼ਲੋਿ (ਰਚੰਤਾ ਅਤੇ ਦਿਦ ਲਈ), ਕਡੋੀਨ (ਕਫ ਰਸਿਪ ਰਿੱਚ), ਡਕੈਸਟੋ੍ਪ੍ਰਪੋਕੌਸੀਫਨੇ (ਦਿਦ ਲਈ), 
ਡਾਈਫੀਨੌਕਸੀ ਲੇਟ (ਦਸਤ ਲਈ) ਿਿਗੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਰਿੱਚ ਿੱਡ ੇਤੌਿ ਤੇ ਪਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਪਾਦਿਥ 
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਸਿਾ ਯੁਕਤ ਹਨ।

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨਸੁਚੂੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿ 
ਲਈ ਿੱਟ ਿਰੈਲਉ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਦੀ ਹ।ੈ ਰਿਿੇਂ ਰਕ, ਡਾਈਰਫਨੌਕਸੀਲੇਟ ਲਈ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ 50 ਗ੍ਾਿ 
ਤੋਂ ਿੱਿ ਹ,ੈ ਅਲਪ੍ਰਾਜ਼ਲੋਿ ਲਈ 100 ਗ੍ਾਿ ਤੋਂ ਿੱਿ, ਅਤੇ ਬਪਿਨੋੈਿਰਫਨ ਲਈ 20 ਗ੍ਾਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਹ।ੈ ਰਸੱਟੇ 
ਿਿੋਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਤਲੁਨਾ ਰਿੱਚ ਿਿੀ-ਬੂਟੀਆ ਂਨਾਲ ਬਣੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਤੱਕ 
ਰਜ਼ਆਦਾ ਪਹੁਚੰਦੀਆ ਂਹਨ।

22 21 20 18 15
ਬਰਨਾਲਾ 47 7 0 1 11

ਫਾਵਜਲਕਾ 26 6 3 7 29

ਹੁਵਸਆਰਪੁਰ 61 29 3 3 31

ਿਾਨਸਾ 86 3 1 3 53

ਪਵਟਆਲਾ 144 21 10 58 161

ਰੂਪਨਗਰ 46 0 0 0 0

ਸੰਗਰੂਰ 145 7 5 32 114

ਕੁੱਲ 555 73 22 104 399

ਸੈਕਸਨਾਂ

ਵਜਲ਼੍ੇ

ਸੈਕ
ਸਨ

ਾਂ

ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ

53 ਿਕੋਥਾਿ (ਡੀਟਿੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 



2009 ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਪਰਹਲਾ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹ ੈਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ 2009 ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਰਸਿਫ ਦਿਾਈ ਦੀ 
ਸ਼ੁੱਿਤਾ ਦੀ ਬਿਾਏ ਇਸਦ ੇਕੁੱਲ ਿਜ਼ਨ ਦ ੇਅਨਸੁਾਿ ਸਿਾ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਚੂਨਾ ਨੇ ਪਿੰਾਬ 
ਰਿੱਚ ਸਿਾ ਦ ੇਫਸੈਰਲਆ ਂਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਚੂਨਾ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਸਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਦਾਿਥ63 ਦੀ 
ਬਿਾਏ ਦਿਾਈ ਦੀ ਸਰਰਿਆ ਸਿੱਗਿੀ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਾਿਾਂ ਤੇ 
ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਭਾਿ  ਰਪਆ ਰਿਸਨੂੰ ਹਠੇਾਂ ਰਦੱਤੇ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਦਰੇਖਆ ਰਗਆ ਹ:ੈ

ਿਗੋਾ ਰਿੱਚ ਿਾਕ ਿੀ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਿਾਿ ਰਸੰਿ64 ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ ਦ ੇਫਸੈਲੇ ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ 
ਿਲੈਕਿ (ਅਲਪ੍ਰਾਜ਼ਲੋਿ ਯੁਕਤ) ਦੀਆ ਂ12500 ਗਲੋੀਆ,ਂ ਡਾਇਆਿੈਪਿ ਦੀਆ ਂ500 ਗਲੋੀਆ,ਂ ਲੋਿਰੋਟਲ 
(ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਯੁਕਤ) ਦੀਆ ਂ5000 ਗਲੋੀਆ ਂਅਤੇ ਿਕੈਡੋਕੈਸ (ਕਡੋੀਨ ਯੁਕਤ) ਦੀਆ ਂ30 ਬਤੋਲਾਂ ਨਾਲ 
ਫਰਿਆ ਂਰਗਆ ਸੀ ਰਿਸ ਕਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਿਾਂ ਪ੍ਰਿਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਿਾਿਲੇ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਿਾਈਆ ਂਨੂੰ 2009 ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ਪਿ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਾਈ ਦ ੇਕੁੱਲ ਭਾਿ ਦੀ 
ਬਿਾਏ ‘ਇਸਦੀ ਸਿੱਗਿੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਿਤਾ’ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਾਈ ਦੀ ਸਰਰਿਆ ਸਿੱਗਿੀ 
ਰਿੱਚ 12500 ਗਲੋੀਆ ਂਰਿੱਚ 6 ਗ੍ਾਿ ਅਲਪ੍ਰਾਜ਼ਲੋਿ, 5000 ਗਲੋੀਆ ਂਰਿੱਚ 12 ਗ੍ਾਿ ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ, 
500 ਗਲੋੀਆ ਂਰਿੱਚ 2.4 ਗ੍ਾਿ ਡਾਈਿੈਪਿ, ਅਤੇ ਕਫ ਰਸਿਪ ਦੀਆ ਂ30 ਬਤੋਲਾਂ ਰਿੱਚ 5.94 ਗ੍ਾਿ ਕਡੋੀਨ 
ਿਿੌਦੂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਿ ੇਪਦਾਿਥ ‘ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ’ ਦੀ ਸ਼ਣੇੀ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਿਾਂ ਇਸਦ ੇਕਲੋ ਸਨ। ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਐਸ.22 (ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ) ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ 6 ਿਹੀਨੇ65 ਦੀ ਸਖਤ ਕਦੈ ਦੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ।

2009 ਦੀ ਸਚੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ ਫਸੈਲੇ ਇਸਤੋਂ ਰਬਲਕੁਲ ਰਿਪਿੀਤ ਸਨ। ਰਿਿੇਂ ਰਕ, ਿਾਨਸਾ, 
ਿਾਿ ਿੀ. ਦਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦ ੇਇੱਕ ਿਾਿਲੇ ਰਿੱਚ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਯੁਕਤ ਲੋਿਰੋਟਲ ਦੀਆ ਂ2000 
ਗਲੋੀਆ ਂਿੱਖਣ ਦ ੇਿਾਿਲੇ ਰਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕਦੈ ਅਤੇ 1,00,000 ਿਪੁਏ ਦਾ ਿਿੁਿਾਨਾ ਹਇੋਆ ਸੀ। 
ਇਸ ੇਤਿ੍ਹਾਂ ਪਰਟਆਲਾ, ਿਾਿ ਿੀ. ਸੰਦੀਪ ਕੁਿਾਿ ਅਤੇ ਰਿਕਿਿ ਰਸੰਿ ਰਿੱਚ ਦਸੋ਼ੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਿਾਿ ਅਤੇ ਰਿਕਿਿ 
ਰਸੰਿ ਨੂੰ ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਰਪੋਕੌਸੀਫਨੇ ਦ ੇ768 ਅਤੇ 744 ਕਪੈਸਲੂਾਂ ਨਾਲ ਫਿੀਆ ਂਰਗਆ ਸੀ। 2009 ਦੀ ਸਚੂਨਾ 
ਅਨਸੁਾਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਾਈ ਸਰਰਿਆ ਸਿੱਗਿੀ ਲਈ 99.2 ਰਿ.ਗ/ਕਪੈਸਲੂ ‘ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਰਪੋਕੌਸੀਫਨੇ’ ਪਾਏ 
ਿਾਣ ਤੇ ਿੀ ਦੱਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਾ ਸਣੁਾਈ ਗਈ। ਦਸੋ਼ੀ ਰਿਕਿਿ ਰਸੰਿ ਨੂੰ ਰਸਿਫ ਸਰਰਿਆ 
ਸਿੱਗਿੀ ਦ ੇਭਾਿ (76.1 ਗ੍ਾਿ) ਦੀ ਬਿਾਏ ਕਪੈਸਲੂਾਂ ਦ ੇਕੁੱਲ ਭਾਿ (508 ਗ੍ਾਿ) ਲਈ ਿਿੁਿਾਨਾ ਲਗਾਇਆ 
ਰਗਆ। ਿਕੇਿ ਰਸਿਫ ਸ਼ੁੱਿ ਪਦਾਿਥ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦੀ ਬਿਾਏ ਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਿੱਖਣ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਸਿਾ ਰਿਲਣੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਰਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਉਹ ਫਸੈਲੇ ਹਨ ਰਿਹਨਾਂ ਰਿੱਚ 2009 ਦੀ ਨੋਟੀਰਫਕਸੇ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਸ 
ਨੂੰ ਿਿੁ ਹਾਰਸਲ ਕਿ ਰਲਆ ਰਗਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਿਣ ਦ ੇਲਈ ਿਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਸੇ, ਿਾਿ ਬਨਾਿ ਦਿਸ਼ਨ 
ਲਾਲ,66 ਰਿੱਚ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਡਾਈਫਨੋੇਕਸੀਲੇਟ ਯੁਕਤ ਲੋਿਰੋਟਲ ਦੀਆ 2000 ਗਲੋੀਆ ਂਰਲਿਾਉਣ ਦ ੇਜ਼ਿੁਿ ਰਿੱਚ 
10 ਸਾਲ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦੈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਣੁਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1,00,000 ਦਾ ਜ਼ਿੁਿਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ 
ਸੀ। ਇਸ ੇਤਿਾਂ ਹੀ ਪਰਟਆਲਾ, ਿਾਿ ਬਨਾਿ ਸੰਦੀਪ ਕੁਿਾਿ ਅਤੇ ਰਿਕਿਿ ਰਸੰਿ,67 ਰਿੱਚ ਦਸੋ਼ੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਿਾਿ 
ਅਤੇ ਰਿਕਿਿ ਰਸੰਿ ਕਲੋ ਡਕੇਸਟੋ੍ਪ੍ਰਪੋਕੋਸੀਫੀਨ ਯੁਕਤ ਸਪਾਿਿ ੋਪ੍ਰਕੋਸੀਿਨੋ ਦ ੇ768 ਅਤੇ 744 ਕਪੈਸਲੁ 
ਬਿਾਿਦ ਹਏੋ ਸਨ। 2009 ਨੋਟੀਰਫਕਸੇ਼ਨ ਦ ੇਅਿੀਨ ਐਕਰਟਿ ਡਿੱਗ ਪਦਾਿਥ ‘ਡਕੇਸਟੋ੍ਪ੍ਰਪੋਕੋਸੀਫੀਨ’ ਦਾ 
ਿਿਨ 99.2ਐਿ.ਿੀ./ ਕਪੈਸਲੁ ਹਣੋ ਤੇ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਿਿਾਿ ਦੱਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਣੁਾਈ 
ਗਈ ਸੀ। ਦਸੋ਼ੀ ਰਿਕਿਿ ਰਸੰਿ ਨੂੰ ਕਪੈਸਲੂਾਂ ਦ ੇਕੁਲ ਿਿਨ (508) ਗ੍ਾਿ ਦ ੇਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸਣੁਾਈ ਗਈ ਸੀ 
ਿਦੋਂ ਰਕ ਕਿੇਲ ਐਕਰਟਿ ਸਿਗਿੀ ਦਾ ਿਿਨ (76.1) ਗ੍ਾਿ ਸੀ। ਿਕੇਿ ਕਿੇਲ ਸ਼ਿੁ ਪਦਾਿਥ ਦਾ ਹੀ ਿਿਨ 
ਦਰੇਖਆ ਿਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੇਲ ਦਲਾਲੀ ਲਈ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸਣੁਾਈ ਿਾਂਦੀ ਨਾ ਰਕ ਡਿੱਗਸ ਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ 
ਦ ੇਲਈ।

ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹ ੈਿੱਟ ਅਤੇ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦਾ ਿਿਗੀਕਿਨ ਕਿਨ ਲਈ 
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਅਨਸੁਚੂੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦ ੇਿਾਂਗ ਹੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂ
ਲਈ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਦੀ ਹ।ੈ ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ‘ਕੁੱਲ ਿਾਤਿਾ’ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ 
ਅਪਿਾਿੀਕਿਨ ਕਿਨ ਿਾਲੀ 2009 ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਕਿਕ ੇਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਸੰਬੰਿੀ ਿਾਿਲੇ ਿਪਾਿਕ 
ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਿੱਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਿਹਾ ਇਸ ਤੱਤ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਹਇੋਆ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਰਰਿਆ (ਬੈਨ 
ਕੀਤੀ ਗਈ) ਸਿੱਗਿੀ ਕਪੈਸਲੂ/ਗਲੋੀਆ/ਂਕਫ ਰਸਿਪ ਦ ੇਕੁੱਲ ਭਿ ਨਾਲੋਂ ਰਸਿਫ ਿੱਟ ਪ੍ਰਰਤਸ਼ਤ ਹੀ ਹ।ੈ

ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਿਿਿੂੀ ਸਿਾਿਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂਿਾਂਦੀਆ ਂਸਨ ਿਦੋਂ ਕਈੋ ਰਿਅਕਤੀ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਫਰਿਆ ਿਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੀਆ ਂਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ 
ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਿ ਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਰਿੱਚ ਸਿਾਿਾਂ ਦ ੇਿੱਿਈਏ ਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹ ੈਰਿਸ ਰਿੱਚ ਿੱਟ ਤੋਂ 

63. ਈ ਿਾਇਕਲ ਿਾਿ ਿੀ. ਨਾਿਕਰੋਟਕਸ 
ਕੰਟੋ੍ਲ ਰਬਉਿ,ੋ ਏ.ਆਈ.ਆਿ 2008 
ਐਸ.ਸੀ 1720।

64. ਿਾਿ ਿੀ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਿਾਿ ਰਸੰਿ, 
ਿਨਦੀਪ ਰਸੰਿ ਪਨੰ ੂਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ 
ਰਿੱਚ 23.09.2013 ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ ਰਲਆ 
ਰਗਆ, ਿਾਿਲਾ ਨੰਬਿ 615।

65. ਿਾਿ ਿੀ ਿਗਦਿੇ ਰਸੰਿ, ਿਨਦੀਪ 
ਰਸੰਿ ਪਨੰ ੂਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ ਰਿੱਚ 
23.09.2013 ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ ਰਲਆ 
ਰਗਆ ਿਾਿਲਾ ਨੰਬਿ 220: ਨਸ਼ ੇਨੂੰ 
2009 ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਬਿਾਿਦ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਰਕਉਰਂਕ 2009 
ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਦਾ ਰਪਛਲੀ ਪਿੂਤੀ ਕਿਨ ਤੇ 
ਕਈੋ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨਹੀਂ ਰਪਆ ਇਸ ਲਈ 
ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਿਾਿਦਗੀ (ਿਿੋਰੋਲਟ 
ਦੀਆ ਂ400 ਗਲੋੀਆ)ਂ ਦੀ ਬਿਾਏ 
ਨਸ਼ ੇਦੀ ਸਰਰਿਆ ਸਿੱਗਿੀ (0.960 
ਗ੍ਾਿ ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ) ਦ ੇਅਿਾਿ 
ਤੇ 15 ਰਦਨ ਦੀ ਕਦੈ ਦੀ ਸਿਾ ਸਣੁਾਈ 
ਗਈ ਅਤੇ 100/- ਿਪੁਏ ਿਿੁਿਾਨਾ 
ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ।

66. ਿਾਿ ਿੀ. ਦਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਸ਼ੀਿਤੀ 
ਿਨਦੀਪ ਪਨੰ ੂਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ, 
ਿਾਨਸਾ ਰਿੱਚ 03.11.2014ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ 
ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ, ਕਸੇ ਨੰਬਿ 440।

67. ਿਾਿ ਿੀ. ਸੰਦੀਪ ਕੁਿਾਿ ਅਤੇ ਰਿਕਿਿ 
ਰਸੰਿ,, ਸ਼ੀ ਰਨਿਭਓ ਰਸੰਿ ਰਗੱਲ 
ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ, ਪਰਟਆਲਾ ਰਿੱਚ 
28.11.2014 ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ, 
ਕਸੇ ਨੰਬਿ 149।
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ਿੱਟ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਿਿਿੂੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਸੀ। ਟੇਬਲ 15 ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈ
ਰਿਸ ਕਾਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦਆੁਿਾ ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਿਿਿੂੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ
ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਰਕ ਪਰਟਆਲਾ ਰਿੱਚ ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਦੀਆ ਂ500 ਗਲੋੀਆ ਂਿੱਖਣ ਿਾਲੇ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਲ 
ਦੀ ਸਖਤ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ੇਤਿ੍ਹਾਂ ਪਰਟਆਲਾ ਰਿੱਚ ਇਕ ਹਿੋ ਿਾਿਲੇ ਰਿੱਚ ਕਫ ਰਸਿਪ (ਕਡੋੀਨ 
ਯੁਕਤ) ਦੀਆ ਂਰਸਿਫ 20 ਬਤੋਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿੱਖਣ ਕਿਕ ੇਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਾ ਸਣੁਾਈ ਗਈ। 
ਇੱਥ ੇਸਾਡੀਆ ਂਖਿੋਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਤੇ ਐਕਟ ਦ ੇਅਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਲਈ ਸਿਾ ਦ ੇਅਰਿਹ ੇਫਿਿੇਿਿਕ ਰਿੱਚ ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ ੈਰਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਿਾ ਦਣੇ ਲਈ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ।

2001 ਰਿੱਚ ਈ ਸਲਾਹਾਂ ਰਿੱਚ ਸੈਂਟਿਲ ਰਬਉਿ ੋਔਫ ਿਾਿਕਰੋਟਕਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਨ) ਨੇ 
ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਰਪੋਕੌਸੀਫਨੇ, ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਬਪਿਨੋੈਿਰਫਨ ਿਿਗੀਆ ਂਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਿਪਾਿਕ 
ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲੋਂ 20-25 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ। ਅਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਰਕਉਰਂਕ 
ਇਹਨਾਂ ਦਿਾਈਆ ਂਨੂੰ ਅਕਸਿ ਫਿੌਿਲੇੁਸ਼ਨ ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ ਿਿਰਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਅਰਿਹ ੇਪਦਾਿਥ ਦੀ 
ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਬਹਤੁ ਸਾਿੀਆ ਂਗਲੋੀਆ,ਂ ਕਪੈਸਲੂ ਅਤੇ ਟੀਕ ੇਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਿਰਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਰਿਿੇਂ 
ਰਕ, 1 ਗ੍ਾਿ ਬਪਿਨੋੈਿਰਫਨ ਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ 8000 ਗਲੋੀਆ ਂਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਿਰਤਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ(ਹਿ 
ਇੱਕ ਰਿੱਚ ਦਿਾਈ ਦਾ 0.125 ਰਿ.ਗ ਸਰਰਿਆ ਪਦਾਿਥ)। ਇਸ ੇਤਿ੍ਹਾਂ 200 ਗ੍ਾਿ ਬਪਿਨੋੈਿਰਫਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 
16,00,000 ਗਲੋੀਆ ਂਰਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਿਿਿੂੀ ਹ ੈਰਕ ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਾ ਉਦਸੇ਼ ਦਿਾਈ ਦ ੇਰਸਿਫ ਸ਼ੁੱਿ ਪਦਾਿਥ ਲਈ ਸਿਾ ਦਣੇ 
ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਿ 2009 ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦ ੇਉਦਸੇ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ। ਇਸਦ ੇਨਤੀਿ ੇਿਿੋਂ 
ਦਿਾਈ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਿ ਸਿੱਗਿੀ ਦੀ ਬਿਾਏ ਇਸਦ ੇਕੁੱਲ ਪਦਾਿਥ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਸਿਾ ਦੀ ਕਠੋਿਤਾ ਰਨਿਿਾਰਿਤ 
ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਿਾਿਰਲਆ ਂਤੇ ਬਹਤੁ ਪ੍ਰਭਾਿ ਰਪਆ 
– ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਹਣੁ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਿੱਿ ਹ ੋਗਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਰਿੱਚ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਤਿ੍ਹਾਂ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਸਿਾ ਰਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਅਸਿਾਨਤਾ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 
ਰਿੱਚ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਿਾਿਗੇਾ।

ਸਜਾਿਾਂ ਦ਼ੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ‘ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ-ਂਨਸੀਲ਼ੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸਲ਼ੇਸਣ
ਇਲੁਸਟਿਸੇ਼ਨ 1 ਅਤੇ 2 ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਰਿਚਕਾਿ ਦ ੇਿਿਿੇ ੇਅੰਤਿ ਨੂੰ ਦਿਸਾਉਦਂੀ 
ਹ।ੈ ਗ੍ਾਫ 12 ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਲਈ ਔਸਤਨ ਸਿਾ ਦ ੇਿਾਿਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਸੰਬੰਿੀ 
ਿਾਿਰਲਆ ਂਨਾਲੋਂ ਿੱਿ ਹਨ।

ਟੇਬਲ 12 ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਰਿਆਦਾਤਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਦੱਸ 
ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਦੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈਅਤੇ ਅਰਿਹਾ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਅਪਿਾਿਾਂ ਰਿੱਚ ਿੱਟ ਤੋਂ 
ਿੱਟ ਿਿਿੂੀ ਸਿਾ ਕਿਕ ੇਹਈੋ ਹ।ੈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਇਆ ਂਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਰਿਸ਼ਿਤ 
ਤੌਿ ਤੇ ਸਿਾ ਦਣੇ ਦ ੇਿੱਿਈਏ ਦੀ ਗ੍ਾਫ 13 ਰਿੱਚ ਤਲੁਨਾ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਗ੍ਾਫ  ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ 
ਰਿੱਥ ੇਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਦੱਸ ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ ਦੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ੈਉੱਥ ੇ
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਸਿਾ ਦਾ ਸਿਾਂ 1 ਤੋਂ 3 ਿਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ

ਟ਼ੇਬਲ 15
ਿਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦ ੇਤਰੌਰ ਤੇ 
ਿੱਧਣ ਿਾਲੀ ਨਵ਼ਿਆ ਂਦੀ 

ਘੱਟ ਿਰਾਮਦਗੀ

ਵਜਲ੍ਾ
ਡੈਕਸਟਰਪੋ੍ਪੋਕੌਸੀਫ਼਼ੇਨ 

(ਕਪੈਸੂਲ)
ਡਾਈਫ਼਼ੇਨੌਕਸੀਲ਼ੇਟ 

(ਗਲੋੀਆ)ਂ
ਅਲਪ੍ਾਜੋਲਿ 

(ਗਲੋੀਆ)ਂ
ਕਡੋੀਨ 

(ਬੋਤਲਾਂ)

ਅੰਰਰਿਤਸਿ 830 900 - -

ਬਿਨਾਲਾ 1600 850 - -

ਿਲੰਿਿ 1008 - - -

ਪਰਟਆਲਾ 800 500 1150 20
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ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹ ੈਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਕੋਥਾਿ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਿਾਂ ਨੂੰ 
ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਰਦੰਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਿੰਨਦਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਪਿਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਫਿੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨਸ਼ ੇਦੀ 
ਤਸਕਿੀ ਕਿਦ ੇਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਿੰਨੀ ਗਈ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਅਤੇ ਤਸਕਿੀ ਰਿਚਕਾਿ ਦ ੇ
ਸੰਬੰਿ ਦ ੇਰਿਪਿੀਤ ਸਾਡ ੇਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ 
ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਿਾਿਲੇ ਅਕਸਿ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਤਸਕਿੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰ।ੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਕਫ ਰਸਿਪ (ਕਡੋੀਨ 
ਯੁਕਤ) ਦੀਆ ਂ20 ਬਤੋਲਾਂ ਦ ੇਿਾਿਲੇ ਦਾ ਅਪਿਾਿੀਕਿਨ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਕਿਨਾ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ 
ਰਸੱਿ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ

(ਓ) ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਨਰਸ਼ਆ ਂਲਈ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਨ ਦ ੇਿੱਟ ਥਿਸੈ਼ਹਲੋਡ ਅਤੇ 
(ਅ) 2009 ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਦ ੇਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਦਾ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ 
ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਿੱਿ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਿਿਿੂੀ ਸਿਾ ਦ ੇਹੱਕਦਾਿ ਹਣੋ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੂੰ ਿਿਾਇਆ 
ਹ।ੈ ਰਸੱਟੇ ਿਿੋਂ ਤਸਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਿਾ ਦਣੇ ਦ ੇਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਿੱਚ ਤਸਕਿ ਹਣੋ ਿਾਂ ਨਾ ਹਣੋ ਦ ੇਬਾਿਿਦੂ ਿੀ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਰਿਲਣ ਿਾਲੀ ਸਿਾ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਬਦਰਲਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਇਹ ਅਰਿਆਏ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਦਾ ਹ ੈਰਕ ਿਕੇਿ ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਦਣੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਦਸੇ਼ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਤਸਕਿੀ ਨੂੰ ਿਕੋਣਾ ਹ ੈਤਾਂ ਸਿਾਿਾਂ ਰਸਿਫ ਪਾਬੰਿੀਸ਼ਦੁਾ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਸੰਬਿੰ ਰਿੱਚ ਹੀ ਰਦੱਤੀਆ ਂਿਾਣੀਆ ਂ
ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਸਿਾ ਨੂੰ ਦਿਾਈ ਦੀ ਸਰਰਿਆ ਸਿੱਗਿੀ ਦੀ ਬਿਾਏ ਇਸਦ ੇਭਾਿ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਰਨਿਿਾਰਿਤ 
ਕਿਨ ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਲੋੇਿੀਆ ਂਸਿਾਿਾਂ ਦਾ ਖਤਿਾ ਿਲੋ ਲੈਂਦਾ ਹ ੈਿ ੋਨਸ਼ ੇਦਾ 
ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ।

57 ਿਕੋਥਾਿ (ਡੀਟਿੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 



ਨਸੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦ਼ੇ ਿਾਿਲ਼ੇ ਵਿੱਚ 
ਿਨਿਾਨੀ ਸਜਾ ਦ਼ੇਣਾ

ਉੱਪਿ ਦੱਸ ੇਅਨਸੁਾਿ ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਨੂੰ ਿਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਰਿਆਏ ਫਾਿਿਾ.ਰਸਉਰਟਕਲ  
ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀਆ ਂਿਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਿਨਿਾਨੀਆ ਂਸਿਾਿਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਿਨਿਾਨੀ ਸਿਾ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦ ੋਪਿੱਿਾਂ  - (ਓ) ਅਸਿਾਨ 
ਸਿਾਿਾਂ ਅਤੇ (ਅ) ਸੈਂਪਰਲੰਗ ਰਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰਕਰਿਆਤਿਕ ਅਸਿਾਨਤਾਿਾਂ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਿਾਂਰਚਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ 
ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਿਨਿਾਨੀ ਸਿਾ ਦੀਆ ਂਉਦਾਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਿਡ ਕਿਦਾ ਹ ੈ– ਰਿਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿਾਨ 
ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਸਿਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਿੱਖਿੀਆ ਂਸਿਾਿਾਂ ਲਈ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਸਿਾ ਦਣੇ ਦ ੇਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਾਿਗਦਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿੀ ਕਿਕ ੇਸਿਾ ਦ ੇਫਿਿੇਿਿਕ 
ਰਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਸਿਾਨਤਾ ਿਨਿਾਨੀਆ ਂਸਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਨਿ ਰਦੰਰਦਆ ਹਨ।

ਨਵਸਆ ਂਦੀ ਸਿਾਨ ਿਾਤਰਾ ਲਈ ਿੱਖਰੀਆ ਂਸਜਾਿਾਂ
ਿਲੰਿਿ ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ 50 ਗ੍ਾਿ ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ68 ਿੱਖਣ ਲਈ ਡਢੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਦੈ ਅਤੇ 
1,000/ ਿਪੁਏ ਿਿੁਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ। ਇਸ ੇਤਿ੍ਹਾਂ ਅੰਰਰਿਤਸਿ ਰਿੱਚ ਇੱਕ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ 500 ਗ੍ਾਿ 
ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਰਪੋਕੌਸੀਫਨੇ69 ਿੱਖਣ ਲਈ ਡਢੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਦੈ ਅਤੇ 3,000/- ਿਪੁਏ ਿਿੁਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਰਗਆ 
ਸੀ। ਭਾਿੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਨੋੋਂ  ਰਿਅਕਤੀਆ ਂਕਲੋ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੀ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਾਤਿਾ ਲਗਭਗ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ 
ਸੀ ਿੱਿਾਂ ਨੇ ਰਫਿ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੱਟ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ।

ਇਸਦ ੇਉਲਟ ਿਾਿ ਿੀ. ਬਲਰਿੰਦਿ ਰਸੰਿ ਉਿਫ ਰਬੱਲੂ70 ਪਰਟਆਲਾ ਰਿੱਚ  ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ 
ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਰਪੋਕੌਸੀਫਨੇ ਯੁਕਤ 500 ਗ੍ਾਿ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਉਡਿ ਿੱਖਣ ਦ ੇਅਪਿਾਿ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ 
ਕਦੈ ਅਤੇ 1,00,000/- ਿਪੁਏ ਦਾ ਿਿੁਿਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ। ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਾ ਦਣੇ ਸਮੇਂ ਿੱਿ ਨੇ ਰਕਹਾ 
‘ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੇ ਪਦਾਿਥ ਦੀ ਰਕਸਿ ਨੂੰ ਰਿਆਨ ਰਿੱਚ ਿੱਖਦ ੇਹਏੋ, ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਰਪੋਕੌਸੀਫਨੇ ਯੁਕਤ 
500 ਗ੍ਾਿ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਾਉਡਿ, ਿ ੋਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਕਿੀਬ ਸੀ, ਇਸ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਿੱਡਾ ਅਪਿਾਿੀ ਿੰਰਨਆ 
ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ’

ਟੇਬਲ 16ਏ ਅੱਗ ੇਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਦ ੇਿੱਿਾਂ ਦਆੁਿਾ ਅਪਨਾਏ ਗਏ ਤਿੀਰਕਆ ਂਰਿੱਚ ਅਨਕੂੁਲਤਾਿਾਂ ਨੂੰ 
ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਅਨਕੂੁਲਤਾਿਾਂ ਨਾ ਰਸਿਫ ਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਰਿੱਚ ਦਰੇਖਆ ਿਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਬਲਰਕ ਟੇਬਲ 
16ਬੀ ਰਿੱਚ ਰਦਖਾਏ ਅਨਸੁਾਿ ਇੱਕ ੋਰਿਲ੍ਹ ੇ ਰਿੱਚ ਿੀ ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ।

ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹ ੈਰਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ 
ਅਪਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸਿਾ ਦਣੇਾ ਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਰਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਇੱਕ ੋਰਿਲ੍ਹ ੇ ਰਿੱਚ ਿੀ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹ।ੈ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਿਥਾਂ ਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਸਿਾਿਾਂ ਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਰਿੱਚ ਇੱਕ ੋਰਿਹੀਆ ਂਹਨ ਪਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂ

68. ਿਾਿ ਿੀ. ਪਿਿਿੀਤ @ ਕਲਾ, ਬਲਿੰਤ 
ਰਸੰਿ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ, ਿਲੰਿਿ 
ਰਿੱਚ 07.05.2014 ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ ਰਲਆ 
ਰਗਆ, ਿਾਿਲਾ ਨੰਬਿ 29629।

69. ਿਾਿ ਿੀ. ਮੇਹਤਾਬ ਰਸੰਿ, ਪ੍ਰੀਤੀ 
ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ, ਅਰਰਿਤਸਿ 
ਰਿੱਚ 17.07.2014 ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ ਰਲਆ 
ਰਗਆ, ਿਾਿਲਾ ਨੰਬਿ 24522।

70. ਿਾਿ ਿੀ. ਬਲਰਿੰਦਿ ਰਸੰਿ ਉਿਫ 
ਰਬੱਲੂ, ਿੱਿ ਿਿਨੀਸ਼ ਗਿਗ ਦੀ 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ ਰਿੱਚ 13.08.2014 
ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ, ਿਾਿਲਾ 
ਨੰਬਿ 681।

71. ਿਾਿ ਿੀ. ਆਦੀਸ਼ ਅਗਿਿਾਲ, ਿੱਿ 
ਹਿਿੀਨ ਭਾਿਦਿਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ, 
ਿਲੰਿਿ ਰਿੱਚ 2.8.2014 ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ 
ਰਲਆ ਰਗਆ।

72. ਿਾਿ ਿੀ. ਸਤਪਾਲ ਰਸੰਿ ਉਿਫ ਛੋਟਾ, 
ਸੰਦੀਪ ਰਸੰਿ ਿਸੋਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ, 
ਪਰਟਆਲਾ ਰਿੱਚ 27.4.2016 ਨੂੰ 
ਫਸੈਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ।

ਟ਼ੇਬਲ 16ਏ
ਸਮਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 
ਵਿਵਲਹਿਆ ਂਵਿੱਚ ਫਸੈਲੇ – 
ਪਵਟਆਲਾ ਅਤੇ ਿਲੰਧਰ

ਵਜਲ੍ਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਾਿਦ ਕੀਤੀ ਦਿਾਈ ਸਜਾ

ਿਲੰਿਿ ਿਾਿ ਿੀ. ਅਦੀਸ਼ 
ਅਗਿਿਾਲ71

720 ਸਪਾਸਿ ੋ
ਪ੍ਰਕੌਸੀਿਨੋ 
ਕਪੈਸਲੂ 
(ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਰਪੋਕੌਸੀਫਨੇ)

ਸਾਢ਼ ੇਚਾਿ ਸਾਲ ਦੀ 
ਸਖਤ ਕਦੈ; 7000/- 
ਿਪੁਏ ਦਾ ਿਿੁਿਾਨਾ

ਪਰਟਆਲਾ ਿਾਿ ਿੀ. ਸਤਪਾਲ 
ਰਸੰਿ ਉਿਪ ਛੋਟਾ72 

720 ਸਪਾਸਿ ੋ
ਪ੍ਰਕੌਸੀਿਨੋ 
ਕਪੈਸਲੂ 
(ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਰਪੋਕੌਸੀਫਨੇ)

ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਕਦੈ; 
50,000/- ਿਪੁਏ 
ਦਾ ਿਿੁਿਾਨਾ
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ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਰਿਲ੍ਹ ੇ ਅਤੇ ਿੱਿ ਦਆੁਿਾ ਸਿਾ ਦੀ ਿੰਡ ਕਿਨ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਰਭੰਨਤਾ ਪਾਈ ਗਈ 
ਹ।ੈ ਇਸ ਨਾਲ ਿੱਿਾਂ ਦਆੁਿਾ ਸਿਾਿਾਂ ਦਾ ਰਿਤਿਣ ਕਿਨਾ ਇੱਕ ਲਾਟਿੀ ਿਾਂਗ ਹ ੋਰਗਆ ਰਿਸ ਰਿੱਚ ਸਿਾਿਾਂ 
ਿੁੱਖ ਤੌਿ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਿਾਏ ਰਨਆਇਕ ਸਨਕੀ ਦਆੁਿਾ ਰਦੱਤੀਆ ਿਾਂਦੀਆ ਂਹਨ।

ਨਿੂਨ਼ੇ  ਲੈਣ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰਕ ਅਸਿਾਨਤਾਿਾਂ
ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਿੱਿਾਂ ਨੂੰ ਰਨਿਤੰਿ ਤੌਿ ਤੇ ਦਿਾਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੀ ਿਾਤਿਾ ਰਿੱਚੋਂ ਕਿੈੀਕਲ ਲੈਬਿੋਟੇ੍ੀਆ ਂ
ਰਿੱਚ ਭਿੇ ੇਗਏ ਦਿਾਈ ਦ ੇਨਿਨੇੂ ਨੂੰ ਰਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਰਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਿਾਿੀ ਿਰੋਸ਼ਤ ਕਿਦ ੇ
ਹਨ। ਅਰਿਹਾ ਕਿਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਿ ਨਿਨੂਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ ਰਿੱਚ ਪਰੁਲਸ ਦਆੁਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਅਣਗਰਹਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਿਦੰਾਜ਼ ਕਿ ਰਦੰਰਦਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੁਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕਟੋ ਰਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 
ਫਸੈਰਲਆ ਂਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਦਾ ਹ ੈਰਿਹਿੇ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ ਲਈ ਰਦੱਤੀਆ ਂਿਾਣ  
ਿਾਲੀਆ ਂਸਿਾਿਾਂ ਦ ੇਆਿ ਿੱਿਈਏ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੂ ੇਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਿਨੇੂ ਲੈਣ ਦੀਆ ਂਪ੍ਰਰਕਰਿਆਿਾਂ ਨੂੰ 
ਰਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਿਹੱਤਤਾ ਬਾਿ ੇਦੱਸਦਾ ਹ।ੈ

ਪਿੰਾਬ ਦ ੇਰਿਆਦਾਤਿ ਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਰਿੱਚ ਿਿਤੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਆਿ ਿੱਿਈਏ ਨੂੰ ਿਾਿ ਿੀ. ਿਾਿ ਕੁਿਾਿ77 
(ਿਾਨਸਾ ਰਿਲ੍ਹ ਾ) ਦ ੇਿਾਿਲੇ ਰਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫਸੈਲੇ ਦਆੁਿਾ ਦਿਸਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਰਿੱਚ ਦਸੋ਼ੀ 
ਲੋਿਰੋਟਲ ਦੀਆ ਂ10 ਬਤੋਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰਿਆ ਰਗਆ ਸੀ ਰਿਹਨਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਹਿ ਬਤੋਲ ਰਿੱਚ 100 ਗਲੋੀਆ ਂਸਨ। 
ਪਰੁਲਸ ਨੇ ਕਿੈੀਕਲ ਰਨਿੀਖਣ ਲਈ ਲੋਿਰੋਟਲ ਦੀ ਰਸਿਫ ਇੱਕ ਬਤੋਲ ਭਿੇੀ। ਨਿਨੇੂ ਿਾਲੀ ਇੱਕ ਲੋਿਰੋਟਲ 
ਦੀ ਬਤੋਲ ਦ ੇਕਿੈੀਕਲ ਰਨਿੀਖਣ ਰਿੱਚ ਹਿ ਇੱਕ ਗਲੋੀ ਰਿੱਚ 62 ਰਿ.ਗ ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਪਾਇਆ ਰਗਆ 
ਰਿਸਦਾ ਿਤਲਬ ਹ ੈਰਕ ਕੁੱਲ 62 ਗ੍ਾਿ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਿਥ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤਾ ਰਗਆ। ਬਚਾਓ ਕਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ 
ਰਦੱਤੀ ਰਕ ਲੋਿਰੋਟਲ ਦੀਆ ਂਗਲੋੀਆ ਂਿਾਲੀਆ ਂਬਚੀਆ ਂਹਇੋਆ 9 ਬਤੋਲਾਂ ਦੀ ਿੀ ਿਾਂਚ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਪਿ 
ਰਕਉਰਂਕ ਨਿਨੇੂ ਨੂੰ ਿਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਲ ਬੰਦ ਹਾਲਤ ਰਿੱਚ ਪਾਇਆ ਰਗਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਿੱਿ ਨੂੰ ਉਰਚਤ 
ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ:

ਿਕੇਿ ਬਤੋਲਾਂ ਖਲੋੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹਾਲਤ ਰਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਿਾਿਲਾ ਬਦਲ ਿਾਿਗੇਾ...ਪਿ 
ਰਕਉਰਂਕ ਿਿੌਦੂਾ ਿਾਿਲੇ ਰਿੱਚ ਪਰਹਲਾਂ ਰਿਚਾਿ ਕੀਤੇ ਅਨਸੁਾਿ ਬਤੋਲਾਂ ਸੀਲ ਬੰਦ ਹਾਲਤ ਰਿੱਚ ਸਨ ਇਸ ਲਈ 
ਇਸ ਸੰਬਿੰੀ ਦਸੋ਼ੀ ਨਾਲ ਕਈੋ ਿੀ ਫਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ ੈਰਕਉਰਂਕ ਬਚੀਆ ਂਹਈੋਆ ਂ9 ਬਤੋਲਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਕਈੋ 
ਿੀ ਿੱਖਿਾ ਨਿਨੂਾ ਨਹੀਂ ਕੱਰਢਆ ਰਗਆ।

ਟ਼ੇਬਲ 16ਬੀ
ਸਮਾਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 
ਪਵਟਆਲਾ ਵਿੱਚ ਫਸੈਲੇ

73. ਿਾਿ ਿੀ. ਕੁਲਦੀਪ ਰਸੰਿ, ਿੱਿ 
ਪਿਰਿੰਦਿ ਰਸੰਿ ਗਿਿੇਾਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ 
ਕਿੋਟ, ਪਰਟਆਲਾ ਰਿੱਚ 19.3.2016 
ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ, ਿਾਿਲਾ 
ਨੰਬਿ 35(4)।

74. ਿਾਿ ਿੀ. ਭੀਿ ਸਨੇ, ਿੱਿ ਿਰਿੰਦਿ 
ਅਗਿਿਾਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ, 
ਪਰਟਆਲਾ ਰਿੱਚ 19.3.2016 ਨੂੰ 
ਫਸੈਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ (73)।

75. ਿਾਿ ਿੀ. ਿਮੇਸ਼ ਕੁਿਾਿ, ਿੱਿ 
ਬਲਰਿੰਦਿ ਰਸੰਿ ਗਿਿੇਾਲ ਦੀ 
ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ, ਪਰਟਆਲਾ ਰਿੱਚ 
18.4.2016 ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ 
ਿਾਿਲਾ ਨੰਬਿ 781।

76. ਿਾਿ ਿੀ. ਯਸ਼ਪਾਲ, ਿੱਿ ਬਲਰਿੰਦਿ 
ਰਸੰਿ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ, ਪਰਟਆਲਾ 
ਰਿੱਚ 2.12.2015 ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ ਰਲਆ 
ਰਗਆ, ਿਾਿਲਾ ਨੰਬਿ 1756।

77. ਿਾਿ ਿੀ. ਿਾਿ ਕੁਿਾਿ ਉਿਫ ਸ਼ਾਂਤੀ, 
ਿਨਦੀਪ ਰਸੰਿ ਪਨੰ ੂਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ, 
ਿਾਨਸਾ ਰਿੱਚ 10.6.2014 ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ 
ਰਲਆ ਰਗਆ, ਿਾਿਲਾ ਨੰਬਿ 402।

ਵਜਲ੍ਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਾਿਦ ਕੀਤੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ ਸਜਾ

ਪਰਟਆਲਾ ਿਾਿ ਿੀ. ਕੁਲਦੀਪ ਰਸੰਿ73 500 ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਗਲੋੀਆ ਂ
(ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ)

ਚਾਿ ਸਾਲ ਦੀ 
ਸਖਤ ਕਦੈ; 20,000/ 
ਿਪੁਏ ਿਿੁਿਾਨਾ

ਿਾਿ ਿੀ. ਭੀਿ ਸਨੇ74 500 ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਗਲੋੀਆ ਂ
(ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ)

ਰਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ 
ਸਖਤ ਕਦੈ; 10,000/ 
ਿਪੁਏ ਿਿੁਿਾਨਾ

ਿਾਿ ਿੀ. ਿਮੇਸ਼ ਕੁਿਾਿ75 500 ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਗਲੋੀਆ ਂ
(ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ)

ਚਾਿ ਿਹੀਨੇ ਸਲੋ੍ਹ ਾਂ 
ਰਦਨ ਦੀ ਸਖਤ ਕਦੈ; 
3000/ ਿਪੁਏ ਿਿੁਿਾਨਾ

ਿਾਿ ਿੀ. ਯਸ਼ਪਾਲ76 500 ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਗਲੋੀਆ ਂ
(ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ)

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਿਿਾਈ ਦਾ 
ਸਿਾਂ- ਦ ੋਿਹੀਨੇ ਉਨੱਤੀ 
ਰਦਨ ਦੀ ਸਖਤ ਕਦੈ ਅਤੇ 
2500/- ਿਪੁਏ ਿਿੁਿਾਨਾ

59 ਿਕੋਥਾਿ (ਡੀਟਿੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 



78. ਇਹਨਾਂ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਿਦਸੇ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਰਡੰਗ 
ਇਸੰਟ੍ਕਸ਼ਨ ਨੰ. 1/88 ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਨੋਟ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ ੈਿ ੋਉਰਚਤ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ 
ਨਿਨੇੂ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਲੈਣ ਸੰਬੰਿੀ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ 
ਬਾਿ ੇਦੱਸਦਾ ਹ।ੈ ਹਿ ਇੱਕ ਪੈਕਿੇ ਿਾਂ 
ਕੰਟੇਨਿ ਰਿੱਚ ਿਿੌਦੂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥ 
ਨੂੰ ਬਾਹਿ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਕਿਨਾ 
ਚਾਰਹਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਆਪਸ ਰਿੱਚ ਰਿਸ਼ਿਤ ਕਿਨਾ ਚਾਰਹਦਾ 
ਹ ੈਤਾਂ ਰਕ ਕਿੈੀਕਲ ਿਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ 
ਨਿਨੂਾ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕ।ੇ ਨਿਨੇੂ 
ਦੀ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਰਿਆਨ 
ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੁਨਸ਼ਰਚਤ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਰਕ 
ਨਿਨੇੂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਬਿਾਿਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ 
ਲੱਗਦਾ ਹ।ੈ ਸਟੈਂਰਡੰਗ ਇਸੰਟ੍ਕਸ਼ਨ ਨੰ. 
1/88 ਰਿੱਚ ਰਲਰਖਆ ਹ ੈ“ਰਕਸ ੇਪਦਾਿਥ 
ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਾਤਿਾ ਰਿੱਚੋਂ ਨਕਲੀ ਨਿਨੂਾ 
ਰਨਕਾਲਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਰੁਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਨਾ 
ਿਿਿੂੀ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਰਕ ਕੁੱਲ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਹਿ 
ਇੱਕ ਪੈਕਿੇ/ ਕੰਟੇਨਿ ਰਿੱਚੋਂ ਦਿਸਾਉਣ 
ਿਾਲਾ ਨਿਨੂਾ ਬਿਾਬਿ ਰਨਕਰਲਆ ਿਾ 
ਰਿਹਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਰਿੱਚ 
ਰਿਸ਼ਿਤ ਕਿਕ ੇਉਸ ਿਾਤਿਾ ਦਾ ਇੱਕ 
ਰਿਸ਼ਣ ਬਣਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਰਿਸ ਲਈ 
ਨਿਨੂਾ ਰਲਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ”

79. ਿਾਿ ਿੀ. ਬਾਲ ਿਕੰੁਦ (2009) 12 
ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ 161 ਦ ੇਿਾਿਲੇ ਰਿੱਚ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ 
20 ਰਕਲੋ ਅਫੀਿ ਨਾਲ ਫਰਿਆ ਰਗਆ 
ਸੀ – ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ ਤੇ 5 ਬੈਗਾਂ 
ਰਿੱਚ ਹਿ ਇੱਕ ਰਿੱਚ 2 ਰਕਲੋ ਅਫੀਿ 
ਨਾਲ 10 ਰਕਲੋ ਅਫੀਿ ਿਿੌਦੂ ਸੀ। 
ਬਚਾਓ ਕਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕ 
ਇਸ ਸੰਬੰਿੀ ਪੇਸ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ਿੀ 
ਿਿੌਦੂ ਨਹੀਂ ਹ ੈਰਕ ਨਿਨੂਾ ਰਤਆਿ ਕਿਨ 
ਲਈ ‘ਹਿ ਇੱਕ ਬੈਗ ਰਿੱਚੋਂ ਉਰਚਤ 
ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਗਈ ਹ’ੈ। ਆਦਲਤ ਨੇ 
ਰਿਆਨ ਰਦੱਤਾ ਰਕ ਪੀ.ਡਬਰਲਊ 7 ਨੇ 
ਸਾਿ ੇਪਿੰ ਬੈਗਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਹਿ ਇੱਕ ਰਿੱਚੋਂ 
25 ਗ੍ਾਿ ਨਿਨੂਾ ਰਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਫਿ 
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬਿੋਟੇ੍ੀ ਰਿੱਚ ਿਾਂਚ ਲਈ 
ਭਿੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 
ਸੰਬੰਿੀ ਪੇਸ਼ ਕਿਨ ਲਈ ਕੁਝ ਿੀ ਿਿੌਦੂ 
ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਕ ਹਿ ਇੱਕ ਬੈਗ ਰਿੱਚੋਂ 
ਉਰਚਤ ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਹ 
ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਿ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਪੀ.ਡਬਰਲਊ 7 ਨੇ ਇਹ ਰਨਿੀਖਣ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਰਕ ਿਬਤ ਕੀਤੇ ਰਕਸ ਬੈਗਾਂ ਰਿੱਚੋਂ 
ਰਕਸਨੂੰ ਿਾਂਚ ਲਈ ਭਰੇਿਆ ਰਗਆ 
ਹ।ੈ ਇਸ ਸੰਬੰਿੀ ਉਸ ਦਆੁਿਾ ਕਈੋ 
ਰਬਆਨ ਨਹੀਂ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਰਕ ਬਿਾਿਦ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਗ ਸਿਾਲਾਂ ਦ ੇਘੇਿ ੇਰਿੱਚ 
ਸਨ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਕਈੋ ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ 
ਪਦਾਿਥ ਪਾਇਆ ਰਗਆ ਸੀ। ਅਪੀਲ 
ਨੂੰ ਖਾਰਿਿ ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ ਅਤੇ ਹਾਈ 
ਕਿੋਟ ਤੋਂ ਕਈੋ ਫਸੈਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ 
ਹਇੋਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕਬਾਲੀਆ 
ਰਬਆਨ ਕਿਨ ਦ ੇਤਿੀਰਕਆ ਂਰਿੱਚ 
ਕਿੀਆ ਂਨੂੰ ਿਰਹਸਸੂ ਕੀਤਾ।ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇ
ਤਰਹਤ ਦਸੋ਼ੀ ਦ ੇਖੁਦ ਦ ੇਇਕਬਾਲੀਆ 
ਰਬਆਨ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਸਿਾ ਨਹੀਂ ਸਣੁਾਈ 
ਿਾ ਸਕਦੀ। ਨਿਰੂਨਆ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਚਰਲਤ 
ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਿਦਸੇ਼ਾਂ ਦ ੇਅਨਸੁਾਿ ਨਹੀਂ ਰਲਆ 
ਰਗਆ ਸੀ

80. ਿਹੁਿਦ ਸਲੀਿ ਿੀ. ਹਰਿਆਣਾ 
ਿਾਿ, 2008(2) ਆਿ.ਸੀ.ਆਿ 
(ਅਪਿਾਿੀ) 128 ਦਾ ਿਾਣਯਗੋ ਪਿੰਾਬ 
ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕਿੋਟ ਰਿੱਚ 
ਿਾਿਲਾ – ਦਸੋ਼ੀ ‘ਿਹੁਿਦ ਸਲੀਿ’ ਨੂੰ ਪਿੰ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਬੰਡਲਾਂ ਰਿੱਚ ਿਿੌਦੂ 20 ਰਕਲੋ 
ਭੁੱਕੀ ਨਾਲ ਫਰਿਆ ਰਗਆ ਸੀ ਅਤੇ 

ਨਤੀਿ ੇਿਿੋਂ ਲੋਿਰੋਟਲ ਦੀਆ ਂ100 ਗਲੋੀਆ ਂਨੂੰ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ (50 ਗ੍ਾਿ ਤੋਂ ਿੱਿ) ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਸ਼ਣੇੀਬੱਿ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ। ਸਿਾਿਾਂ ਦ ੇਇਹਨਾਂ ਆਿ ਪੈਟਿਨਾਂ ਦ ੇਉਲਟ ਲੁਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕਟੋ ਰਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫਸੈਰਲਆ ਂ
ਰਿੱਚ ਰਭੰਨਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਿ ੇਹਠੇਾਂ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ
ਲੁਵਿਆਣਾ
ਲੁਰਿਆਣਾ ਰਿੱਚ ਿੱਿ ਆਿ ਤੌਿ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿੰਨਦ ੇਰਕ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੇ ਪਦਾਿਥ ਦਾ ਨਿਨੂਾ ਰਸੱਿ ੇਤਿੁਤ ਤੇ 
ਦਿਾਈ ਦ ੇਕੁੱਲ/ਬਚ ੇਹਏੋ ਪਦਾਿਥ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਹ।ੈ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈੋ ਨਿਨੂਾ ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਸੇ਼ 
ਿਾਿਗਦਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ78 ਿਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਨੇੂ ਦ ੇਫਿੋੈਂਰਸਕ ਨਤੀਿ ੇਬਿਾਿਦ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 
ਪਦਾਿਥ ਅਨਸੁਾਿ ਰਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰ।ੇ ਦਿੂ ੇਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਦ ੇਫਸੈਰਲਆ ਂਦ ੇਉਲਟ ਲੁਰਿਆਣਾ ਰਿੱਚ ਫਸੈਰਲਆ ਂ
ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਿ ਯੂ.ਓ.ਆਈ ਿੀ ਬਾਲ ਿਕੰੁਦ79 ਅਤੇ ਿਹੋਿਦ ਸਲੀਿ80 ਿੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਿਾਿ ਦ ੇਸੰਦਿਭ ਰਿੱਚ 
ਦਰੇਖਆ ਰਗਆ ਹ ੈਰਿਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਦਿਾਈ ਦਾ ਨਿਨੂਾ ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਲਈ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਿਦਸੇ਼ਾਂ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਲੁਰਿਆਣਾ ਰਿੱਚ ਦਰੇਖਆ ਰਗਆ ਪ੍ਰਰਕਰਿਆਤਿਕ ਫਿਕ ਅਰਿਹਾ ਤਿੀਕਾ ਹ ੈਰਿਸ ਰਿੱਚ ਨਿਰੂਨਆ ਂ
ਨੂੰ ਰਤਆਿ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ, ਿਾਿ ਿੀ. ਸਿਬਿੀਤ ਖਾਨ81 ਦ ੇਿਾਿਲੇ ਰਿੱਚ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ 
216 ਪ੍ਰਕੌਸੀਿਨੋ ਕਪੈਸਲੂ, 192 ਸਪਾਸਿ ੋਪ੍ਰਕੌਸੀਿਨੋ ਕਪੈਸਲੂ, 260 ਪਾਿਿਨੋ ਸਪਾਸ ਕਪੈਸਲੂ (ਸਾਿ ੇ
ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਰਪੋਕੌਸੀਫਨੇ ਯੁਕਤ), 40 ਿੈਂਕ ੋਿਕੈਸ ਕਫ ਰਸਿਪ ਦੀਆ ਂਬਤੋਲਾਂ (ਕਡੋੀਨ ਯੁਕਤ) ਅਤੇ 500 ਫਨੋੇਰਟਲ 
ਗਲੋੀਆ ਂ(ਡਾਈਫਨੌੇਕਸੀਲੇਟ ਯੁਕਤ) ਨਾਲ ਰਬਨਾਂ ਰਕਸ ੇਲਾਈਸੈਂਸ ਿਾਂ ਪ੍ਰਿਾਣ ਦ ੇਫਰਿਆ ਰਗਆ ਸੀ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਰਕ ਬਿਾਿਦਗੀ ਦ ੇਮੈਿ ੋਨੇ ਪਾਬਿੰੀਸ਼ਦੁਾ ਪਦਾਿਥ ਦੀ ਰਸਿਫ ਿਾਤਿਾ ਬਾਿ ੇਹੀ ਦਰੱਸਆ 
ਸੀ। ਨਿਨੂਾ ਇਕੱਤਿ ਕਿਨ ਸਮੇਂ ਿਾਂਚ ਅਰਿਕਾਿੀ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੀ ਹਿ ਦਿਾਈ ਦ ੇਬੈਚ ਨੰਬਿ, ਰਤਆਿ ਕਿਨ ਦਾ 
ਸਾਲ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਰਿਆਨ ਦਣੇ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੇ ਪਦਾਿਥ ਦ ੇਨਿਨੇੂ ਦਾ ਬੈਚ ਨੰਬਿ ਰਿਕਾਿਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਇਸ 
ਲਈ ਆਦਲਤ ਨੇ ਇਹ ਿੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਿ ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਰਕ ਕੁੱਲ ਪਦਾਿਥ ਰਿੱਚ ਉਹੀ ਸਿੱਗਿੀ ਸੀ ਿ ੋਨਿਨੇੂ82 
ਰਿੱਚ ਸੀ। ਸਿਾ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਦਿਾਈ ਦ ੇਆਖਿੀ ਪਦਾਿਥ ਕੁੱਲ ਬਿਾਿਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹਤੁ ਿੱਟ ਸਨ। 
ਦਸੋ਼ੀ ਤੇ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਨਸ਼ ੇਿੱਖਣ ਦਾ ਇਲਿਾਿ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦ ੋਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ 
ਕਦੈ ਅਤੇ 10,000/- ਿਪੁਏ ਦਾ ਿਿੁਿਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ।
ਪਠਾਨਕਟੋ
ਿਾਿ ਿੀ. ਹਨੀ ਿਨਹਾਸ83 ਦ ੇਿਾਿਲੇ ਰਿੱਚ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਿਕੈਸਕਫੌ ਅਤੇ ਕਿੌਕੈਸ ਕਫ ਰਸਿਪ (ਕਡੋੀਨ ਯੁਕਤ) ਦੀਆ ਂ
22 ਬਤੋਲਾਂ ਨਾਲ ਫਰਿਆ ਰਗਆ। ਬਚਾਓ ਕਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਰਦੱਤੀ ਰਕ ਨਿਨੇੂ – ਦ ੋਸੀਲ ਕੀਤੇ ਪਾਿਸਲਾਂ ਰਿੱਚੋਂ 
ਹਿ ਇੱਕ ਰਿੱਚ ‘ਕਿੌਕੈਸ; ਅਤੇ ਿਕੈਸਕਫੌ’ ਦੀ ਬਤੋਲ- ਨੇ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੀਆ ਂ22 ਬਤੋਲਾਂ ਦੀ ਸੰਪਿੂਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 
ਦਿਸਾਇਆ। ਕੁੱਲ ਬਿਾਿਦਗੀ ਨੂੰ ਬੈਚ ਨੰਬਿ ਦ ੇਰਤੰਨ ਸੈਟੱਾਂ (5 ਬਤੋਲਾਂ ਿਕੈਸਕਫੌ ਏ.ਸੀ.ਯੂ3225 ਨੰਬਿ ਨਾਲ, 
7 ਬਤੋਲਾਂ ਿਕੈਸਕਫੌ ਯੂ.ਿੀ30੦੧ ਨੰਬਿ ਨਾਲ, ਅਤੇ 10 ਬਤੋਲਾਂ ਕਿੌਕੈਸ 320-13023-ਓ ਨਬਿ ਨਾਲ) ਰਿੱਚ 
ਬਿਾਿਦ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਪਿ ਿਕੈਸਕਫੌ ਦੀਆ ਂ7 ਬਤੋਲਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਕਈੋ ਿੀ ਨਿਨੂਾ ਨਹੀਂ ਭਰੇਿਆ ਰਗਆ।

ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦ ੇਿਾਹਿ ਿਕੀਲ ਨੇ ਰਿਆਨ ਰਦੱਤਾ ਰਕ ਅਰਿਕਾਿੀ ਨੇ ਬਿਾਿਦਗੀ ਦ ੇਿਿੇਰਿਆ ਂਤੇ ਰਿਆਨ 
ਨਹੀਂ ਰਦੱਤਾ – ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਬਤੋਲਾਂ ਦ ੇਰਤਆਿ ਕਿਨ ਦੀ ਤਿੀਕ, ਐਕਸਪਾਇਿ ਹਣੋ ਦੀ ਤਿੀਕ ਆਰਦ ਸ਼ਾਰਿਲ 
ਹ।ੈ ਬਚਾਓ ਕਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਿੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਕ ਇਹ ਸਾਰਬਤ ਕਿਨ ਲਈ ਸਿਕਾਿੀ ਿਕੀਲ ਦਆੁਿਾ 
ਕਈੋ ਿੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਰਕ 2 ਬਤੋਲਾਂ ਦ ੇਢੱਕਣਾਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹਈੋ ਸੀ। ਇਸ 
ਸੰਭਾਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਿਦੰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਰਕ ਨਿਨੇੂ ਦ ੇਕੰਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਛੇਿਛਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਚਾਓ ਕਿਤਾ ਨੇ ਕਿੈੀਕਲ ਿਾਂਚ ਲਈ ਭਿੇ ੇਗਏ ਨਿਰੂਨਆ ਂਦ ੇਸੰਬਿੰ ਰਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪਿੂਿਕ ਆਪਣਾ 
ਸ਼ੱਕ ਿਾਰਹਿ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਓ ਕਿਤਾ ਦਆੁਿਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੀਕਾਿ ਕਿ ਰਲਆ। 
ਿੱਿ ਨੇ ਰਿਆਨ ਰਦੱਤਾ ਰਕ ਸਿਕਾਿੀ ਿਕੀਲ ਨੇ ਪਾਬਿੰੀ ਸ਼ਦੁਾ ਪਦਾਿਥ ਿਾਲੀਆ ਂ22 ਰਿੱਚੋਂ ਰਸਿਫ 2 ਬਤੋਲਾਂ 
ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਸੈਲੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸੱਟਾ ਕੱਰਢਆ ਰਕ ਇਹਨਾਂ ਬਤੋਲਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਕਡੋੀਨ ਦੀਆ ਂਰਸਿਫ 
ਨਿਨੇੂ ਿਾਲੀਆ ਂਬਤੋਲਾਂ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਹੀ ਸਿਾ ਦਾ ਸਿਾਂ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਿ।ੇ ਰਕਉਰਂਕ 200 ਰਿ.ਲੀ 
ਕਡੋੀਨ ਨੂੰ ਨਿਨੇੂ (ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ) ਤੋਂ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਿਾਂਚ ਦ ੇਦਿੌਾਨ ਕਦੈ 
ਰਿੱਚ ਪਰਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਮੇਂ (3 ਿਹੀਨੇ) ਲਈ ਹੀ ਸਿਾ ਸਣੁਾਈ ਅਤੇ 3,000/- ਿਪੁਏ ਦਾ ਿਿੁਿਾਨਾ 
ਲਗਾਇਆ ਰਗਆ।

ਇਸ ਅਰਿਆਇ ਨੇ ਦਿਸਾਇਆ ਹ ੈਰਕ ਿਦੋਂ ਰਸਿਾਂਤ ਰਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਿਿਗੀਰਰਿਤ ਸਿਾ ਸਣੁਾਉਦਂਾ ਹ ੈਤਾਂ 
ਇਸਨੂੰ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੀਆ ਂਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਪਿ 
ਿੱਿਾਂ ਨੇ ਫਸੈਲਾ ਅਕਸਿ ਿਨਿਾਨੇ ਤੌਿ ਤੇ ਰਲਆ ਹ ੈਅਤੇ ਫਾਿਿਰਸਉਰਟਕਲ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਬਿਾਬਿ ਿਾਿਰਲਆ ਂ
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ਹਿ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਰਿੱਚੋਂ ਕਿੈੀਕਲ ਿਾਂਚ 
ਲਈ ਨਿਨੂਾ ਰਲਆ ਰਗਆ। ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ 
ਸਿਾ ਨਹੀਂ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਰਕਉਰਂਕ ਿਾਂਚ 
ਕੀਤੇ ਨਿਰੂਨਆ ਂਤੋਂ ਰਸਿਫ 4 ਰਕਲੋ ਭੁੱਕੀ 
ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲਰੱਗਆ। ਇਸ ਲਈ 
20 ਰਕਲੋ ਭੁੱਕੀ ਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਕੱ ਤੋਂ ਿੱਿ 
ਸਾਰਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। 

81. ਿਾਿ ਿੀ. ਸਿਬਿੀਤ ਖਾਨ, ਿਸਰਪੰਦਿ 
ਰਸੰਿ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ, ਲੁਰਿਆਣਾ 
ਰਿੱਚ 14.3.2016 ਨੂੰ ਫਸੈਲਾ ਰਲਆ 
ਰਗਆ, ਿਾਿਲਾ ਨੰ. 99।

82. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਿਾਂਗ। ਿੱਿ ਿਸਰਪੰਦਿ 
ਰਸੰਿ ਨੇ ਨਿਨੇੂ ਿਾਲੇ ਪਦਾਿਥ ਦੀ 
ਫਿੋੈਂਰਸਕ ਰਿਪਿੋਟ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਬਿਾਿਦ 
ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਪਦਾਿਥ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂ
ਦਿਾਈਆ ਂਿਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਨੂੰ 
(ਸੰਭਾਿਨਾ ਨੂੰ) ਨਕਾਿ ਰਦੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ 
ਤੱਕ ਰਕ ਿੱਿ ਨੇ ਇਹ ਿੰਨਣ ਲਈ 
ਅਰਪ੍ਰਆਪਤ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਿੀ ਰਿਆਨ 
ਰਦੱਤਾ ਰਕ ਬਚੀਆ ਂਹਈੋਆ ਂਗੈਿ 
ਿਾਂਚੀਆ ਂਗਈਆ ਂਗਰੋਲਆ/ਕਪੈਸਲੂ, 
ਬਤੋਲਾਂ ਅਤੇ ਟੀਰਕਆ ਂਰਿੱਚ ਿੀ ਉਹੀ 
ਸਾਇਕਟੌੋ੍ਰਪਕ ਪਦਾਿਥ ਿਿੌਦੂ ਸੀ 
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਨੰਬਿ, ਰਨਿਿਾਣ 
ਦਾ ਸਾਲ ਉਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 
ਉਹੀ ਰਨਿਿਾਤਾ ਦਆੁਿਾ ਰਤਆਿ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸੀ ਰਿਸਨੂੰ ਕਿੈੀਕਲ 
ਿਾਂਚਕਿਤਾ ਨੇ (ਨਿਨੇੂ) ਗਲੋੀਆ/ਂ
ਕਪੈਸਲੂ, ਬਤੋਲਾਂ ਅਤੇ ਟੀਰਕਆ ਂਰਿੱਚ 
ਪਾਇਆ ਸੀ।’

83. ਿਾਿ ਿੀ. ਹਨੀ ਿਨਹਾਸ, ਿਾਿੀਿ ਕਲਿ 
ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੋਟ, ਪਠਾਨਕਟੋ ਰਿੱਚ 
ਫਸੈਲਾ ਰਲਆ ਰਗਆ, ਿਾਿਲਾ ਨੰ 34

ਰਿੱਚ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਿਾਿਾਂ ਸਣੁਾਈਆ ਂਹਨ। ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਸਿਾ ਸਣੁਾਉਣ ਲਈ ਕਈੋ 
ਸਪਸ਼ਟ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਿਦਸੇ਼ ਿਿੌਦੂ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਰਕਉਰਂਕ ਸਿਾ ਕੁਝ ਰਦਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਇਸ 
ਲਈ ਇਹ ਰਭੰਨਤਾ ਆਿ ਤੌਿ ਤੇ ਿਨਿਾਨੀ ਦਾ ਕਾਿਨ ਬਣਦੀ ਹ।ੈ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਰਦਸ਼ਾ 
ਰਨਿਦਸੇ਼ਾਂ ਦੀ ਿਿੌਦੂਗੀ ਰਿੱਚ ਿੀ ਸਿਾ ਰਿੱਚ ਅਸਿਾਨਤਾਿਾਂ ਪਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਅਸਿਾਨਤਾਿਾਂ 
ਉਦੋਂ ਆਉਦਂੀਆ ਂਹਨ ਿਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਿਾਂਚ ਅਰਿਕਾਿੀ ਦਆੁਿਾ ਨਿਨੇੂ ਲੈਣ ਦ ੇਪ੍ਰਰਕਰਿਆਤਿਕ ਿਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਦੀ 
ਰਨਿਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਿਦੰਾਜ਼ ਕਿ ਰਦੰਦੀ ਹ।ੈ

61 ਿਕੋਥਾਿ (ਡੀਟਿੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 



ਵਸੱਟਾ

ਅਗਲਾ ਅਰਿਆਇ ਇਹ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਸਖਤ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਦ ੇ
ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਂਨਾਲ ਨਰਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਰਸਿਫ ਨਸ਼ਾ ਿੱਖਣ ਦ ੇ
ਅਿਾਿ ਤੇ ਸਿਾਿਾਂ ਦਣੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਦ ੇਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਦ ੇਰਸੱਟੇ ਿਿੋਂ ਰਜ਼ਆਦਾ ਸਿਾਿਾਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ
ਪਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰੁਲਸ ਦੀਆ ਂਸੰਪਿੂਨ ਿਾਂਚਾਂ ਰਿੱਚ ਿੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿੀ ਿਹੀ ਹ।ੈ

ਸਖਤ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਦ ੇਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਾ ਨਾਲ ਨਰਿੱਠਣ 
ਲਈ ਅਣਰੁਚਤ ਬਣਾਉਦਂ ੇਹਨ। ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇ
ਰਿਆਦਾਤਿ ਿਾਿਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਆਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਿ ਤੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਰਿਤ ਹਨ। ਰਕਉਰਂਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਦੀ ਿੱਡੀ ਸਰੰਖਆ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਰਿੱਚ 
ਚਲੀ ਿਾਂਦੀ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਿੱਿ ਅਕਸਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਿਾਿਰਲਆ ਂਦ ੇਤੌਿ 
ਤੇ ਦਖੇਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਿੱਟ ਸਿਾ ਰਦੰਦ ੇਹਨ। ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਰਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਿਾਿਾਂ ਦੀ 
ਸੰਰਖਆ ਰਜ਼ਆਦਾ ਹਣੋ ਦ ੇਬਾਿਿਦੂ ਇਹ ਸਿਾਿਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰਿੱਖ ਰਿੱਚ ਹਣੋ ਿਾਲੇ ਅਪਿਾਿ ਦੀ ਿਕੋਥਾਿ ਦ ੇਉਦਸੇ਼ 
ਨੂੰ ਪਿੂਾ ਕਿਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਤੋਂ ਦਿੂ  ਕਿਦੀਆ ਂਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਣੇੀ 
ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਸੰਕਲਪ ਰਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਿੱਟ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਗੋ ਰਿੱਚ ਇਹ ਰਕਸ ੇਿੀ ਉਦਸੇ਼ ਨੂੰ 
ਪਿੂਾ ਕਿਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਿਹੀ ਹ।ੈ

ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਿਕੋਥਾਿ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਰਸੱਟੇ ਿਿੋਂ 
ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਅਸਿਾਨ ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਅਪਿਾਿਕ ਰਨਆ ਂ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਿੱਚ ਦਾਰਖਲ ਹਣੋ ਿਾਲੇ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਿਾਿਲੇ ਨਸ਼ ੇਦੀ ਤਸਕਿੀ ਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂ
ਦੀਆ ਂਸਹੀ ਉਦਾਹਿਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਹਨ ਿ ੋਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇ
ਅੰਤਿਗਤ ਆਈਆ ਂਹਨ। ਿੱਟੋਂ ਿੱਟ ਿਿਿੂੀ ਸਿਾ ਲਈ ਯਗੋ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਦੀ ਿਿਿੇ ੇ
ਸਿਾਨਤਾ – ਅਨਸੁਚੂੀ ਅਿੀਨ ਰਿਸ਼ਸੇ਼  ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਿੱਟ ਥਿਸੈ਼ਹਲੋਡ ਕਿਕ ੇਅਤੇ 2009 
ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਦਆੁਿਾ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੀ ਸੰਪਿੂਨ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਿਾਈ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਸਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਰਨਿਾਰਰਿਤ ਕਿਨ ਦਾ 
ਨਤੀਿਾ ਹ।ੈ ਰਸੱਟੇ ਿਿੋਂ ਤਸਕਿੀ ਦ ੇਿਾਰਿਲਆ ਂਲਈ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸਖਤ ਸਿਾ ਨੂੰ ਤਸਕਿੀ ਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂ
ਰਿੱਚ ਸ਼ਾਰਿਲ ਹਣੋ ਿਾਂ ਨਾ ਹਣੋ ਦੀ ਸਿੂਤ ਰਿੱਚ ਫਿਿਾਰਸਉਰਟਕਲ  ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਦ ੇਰਖਲਾਫ ਗਲਤ 
ਰਨਿਦਰੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

ਅੰਤ ਰਿੱਚ, ਰਨਆਇਕ ਅਖਰਤਆਿ ਕਾਿਨ ਸਿਾਿਾਂ ਰਿੱਚ ਅਸਿਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹਈੋ। ਅਸਿਾਨਤਾ ਸਿਾਿਾਂ 
ਦਣੇ ਦ ੇਰਦਸ਼ਾ ਰਨਿਦਸੇ਼ਾਂ ਦੀ ਿਾਟ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੱਿਾਂ ਕਲੋ ਸਿਾਿਾਂ ਦਣੇ ਦ ੇਕਿ੍ਿੇ ੇਰਿਕਲਪ ਿਿੌਦੂ ਹਣੋ ਕਾਿਨ 
ਪੈਦਾ ਹਈੋ। ਅਸਿਾਨ ਸਿਾਿਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦ ੇਤਰਹਤ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆ ਂਆਿ ਸਿਾਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿਖਿੀਆ ਂਹਨ – 
ਰਕਉਰਂਕ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿਾਨ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਸਿਾਿਾਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ।ਂ 
ਨਿਨੇੂ ਇੱਕਤਿ ਕਿਨ ਦੀਆ ਂਇੱਕ ੋਰਿਹੀਆ ਂਪ੍ਰਰਕਰਿਆਿਾਂ ਦੀ ਿਾਟ ਨੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਰਦੱਤੀਆ ਂ
ਿਾਣ ਿਾਲੀਆ ਂਸਿਾਿਾਂ ਦੀਆ ਂਅਸਿਾਨਤਾਿਾਂ ਰਿੱਚ ਿਾਿਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ 
ਸਿਾਿਾਂ ਦ ੇਸੰਦਿਭ ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦ ੇਲਾਗੂ ਹਣੋ ਦ ੇਕਾਨੂੰਨੀ ਫਿਿੇਿਿਕ ਰਿੱਚਕਾਿ 
ਦੀਆ ਂਕਿੀਆ ਂਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰਿਕਰਸਤ ਕਿਨ ਲਈ ਭਾਗ 2 ਡ ਹਿ ਇੱਕ ਪਿਾਅ ਰਿੱਚ ਪਿੂਾ 
ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਿਿਿੂੀ ਹ।ੈ

ਰਸਿਫ ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਨ ਲਈ ਿਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਿੰਰਨਆ 
ਿਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ, ਿਦੋਂ ਰਸਿਾਂਤਕ ਦਾਰਿਆ ਂਦੀ ਗੱਲ ਆਉਦਂੀ ਹ ੈਤਾਂ ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਦਆੁਿਾ ਅਪਿਾਿਾਂ 
ਦੀ ਦਿ ਨੂੰ ਿੱਟ ਕਿਨ ਦ ੇਦਾਰਿਆ ਂਲਈ ਅਪਿਾਿ ਸੰਬਿੰੀ ਅਰਿਐਨਾਂ84 ਰਿੱਚ ਕਈੋ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਿਿੌਦੂ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 
ਦਿੂਾ, ਅਤੇ ਰਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਉੱਪਿ ਰਿਚਾਿ ਕੀਤੀਆ ਂਖਿੋਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲਦਾ ਹ,ੈ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 
ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਨਾਲ ਿੀ ਅਰਿਹਾ ਹੀ ਹੁਦੰਾ ਹ:ੈ ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਸੰਭਾਿੀ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦੀ 
ਿਕੋਥਾਿ  ਕਿਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦੀ ਦਿ ਨੂੰ ਿੱਟ  ਕਿਦੀਆ ਂਹਨ।

2002 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦ ੇਔਸਤਨ ਡਾਟਾ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਗ੍ਾਫ 14 ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇ
ਅਿੀਨ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਰਗਿਫਤਾਿੀਆ ਂਦ ੇਿਿਣ ਨੂੰ ਦਿਸਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਕ ਹਾਲ 
ਹੀ ਰਿੱਚ 201485 ਰਿੱਚ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦੀ ਦਿ ਬਹਤੁ ਿੱਿ ਗਈ ਸੀ।

84. ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਕਈੋ ਿਕੋਥਾਿ ਨਹੀਂ  
ਕਿਦੀਆ,ਂ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਡਨੌਲਡ ਰਿਚੀ, 
ਸੰਟੈਂਰਸੰਗ ਐਡਿਾਇਜ਼ਿੀ ਕੌਂਰਸਲ, ‘ਕੀ 
ਕਦੈ ਿਕੋਥਾਿ ਕਿਦੀ ਹ?ੈ’ (2011) 
ਰਿੱਚ ਦੱਸ ੇਅਨਸੁਾਿ <https://
www.sentencingcouncil.
vic.gov.au/sites/default/
files/publication-
documents/Does%20
Imprisonment%20
Deter%20A%20
Review%20of%20the%20
Evidence.pdf> 12 ਿਨਿਿੀ 
2017 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ; 
ਐਡਂਰਿਉ ਿਨੋ ਰਹਿਚ ਏਟ ਆਲ 
(1999), ‘ਰਰਿਰਿਨਲ ਰਡਟਿਸੰ ਐਡਂ 
ਸੰਟੈਂਸ ਸਿੇਿਟੀ: ਐਨ ਅਨਾਰਲਰਸਸ 
ਔਫ ਿੀਸੈਂਟ ਰਿਸਿਚ’, ਿਾਿ੍ਨਿ, 
ਕ,ੇ ਰਥਉਿੀਸ ਔਫ ਸੰਟੈਂਰਸੰਗ: 
ਪਰਨਸ਼ਮੈਂਟ ਐਡਂ ਦ ਰਡਟਿੈਂਟ ਿਰੈਲਊ 
ਔਫ ਸੰਟੈਂਰਸੰਗ’, ਸੰਟੈਂਰਸੰਗ ਫ੍ਾਿ 
ਰਥਉਿੀ ਤੋ ਪ੍ਰੈਕਰਟਸ, ਔਸਟੇ੍ਲੀਅਨ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਿਿਰਸਟੀ ਐਡਂ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਿਡੁੀਸ਼ੀਅਲ, 8-9 ਫਿਬਿੀ, ਕੈਂਬਿੇਾ 
(2014) {ਕੀਨੋਟ ਪ੍ਰੈਿੈਂਟੇਸ਼ਨ}।
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ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਾਇਿ ਰਿਕਾਿਡ ਰਬਉਿ ੋਅਨਸੁਾਿ ਰਸਿਫ 2014 ਰਿੱਚ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ 
ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਕੁੱਲ 46,923 ਿਾਿਲੇ86 ਦਿਿ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2002 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇ
ਅੰਤਿਗਤ ਅਪਿਾਿ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਅਕਤੀ ਦਿ ਬਹਤੁ ਿਿੀ ਹ,ੈ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਗ੍ਾਫ 15 ਰਿੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਸਿ87 ਸਿਤੋ: ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਅਕਤੀ ਅਪਿਾਿ ਦੀ ਦਿ ਨੂੰ 2002 ਅਤੇ 26-05-2015 ਰਿਚਕਾਿ ਰਗਿਫਤਾਿ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੰਖਆ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਕਲੈਕੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਅਕਤੀ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿੱਿ ਿਹੀ ਦਿ88 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ 
ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਿੱਿ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਦਾ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਨਾਲ ਨਰਿੱਠਣ ਤੇ ਕਈੋ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨਹੀਂ 
ਰਪਆ। ਇਹ ਅਰਿਆਏ ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦ ੇਸੰਭਿ ਕਾਿਨਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ

ਭਾਗ 2 ਆਲੋਚਨਾਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੰਾਬ ਦੀ ਅਪਿਾਿਕ ਰਨਆ ਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇ
ਲਾਗੂ ਹਣੋ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਭਾਗ 3 ਰਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਿੂਾ ਉਦਸੇ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਨਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਭਾਗ 
ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਰਿਉਣ ਦ ੇਿਕੌ ੇਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਿਾਲੇ 
ਢਾਂਚ ੇਿਾਲੇ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਦਾ, ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਪ੍ਰਚਰਲਤ ਿੰਗ ਦੀਆ ਂਯਿੋ੍ਨਾਿਣ ਅਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਗ੍ਰਹਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਿਾਲ 
ਕਿਨ ਸੰਬਿੰੀ ਸਿਾ ਤੋਂ ਰਬਨਾਂ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਰਦਖਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਰਕਿੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ 
ਪ੍ਰਤੀ ਰਦੱਤੇ ਗਏ ਰਿਆਨ ਰਿੱਚ ਕਿੀ ਨੇ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਨੂੰ ਹਿੋ ਬਿਾਿਾ ਰਦੱਤਾ ਹ।ੈ

85. ਗ੍ਰਹ ਿਾਿਰਲਆ ਂਦਾ ਿੰਤਿਾਲਾ, 
‘ਭਾਿਤ ਰਿੱਚ ਅਪਿਾਿ 2014’ 
(ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਾਇਿ ਰਿਕਾਿਡਸ 
ਰਬਉਿ)ੋ <http://ncrb.nic.
in/StatPublications/
CII/CII2014/
Compendium%202014.
pdf> 7 ਿਨਿਿੀ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

86. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਿਾਂਗ।
87. 2002 ਅਤੇ 2015 ਦ ੇਰਿਚਕਾਿ 

ਪਿੰਾਬ ਦੀ ਰਪ੍ਰਿੈਕਟ ਕੀਤੀ 
ਿਨਸੰਰਖਆ- “ਟੈਕਨੀਕਲ 
ਗਿੁੱਪ ਔਨ ਪਪਲੇੁਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੈੋਕਸ਼ਨ, 
‘ਪਪਲੇੁਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੈੋਕਸ਼ਸੰ ਫਿੌ ਇਡੰੀਆ 
ਐਡਂ ਸਟੇਟਸ 2001-2006’ 
(ਔਰਫਸ ਔਫ ਿਰਿਸਟਿਾਿ 
ਿਨਿਲ ਐਡਂ ਸੈਂਸਸ ਕਰਿਸ਼ਨਿ 
2006)’ <http://www.
educationforallinindia.
com/Population_
Projection_Report_2006.
pdf> 5 ਿਨਿਿੀ 2017 ਨੂੰ 
ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ‘ਰਗਿਫਤਾਿ 
ਕੀਤੇ ਰਿਅਕਤੀਆ’ਂ ਦਾ ਡਾਟਾ- ਸਟੇਟ 
ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਕੰਟੋ੍ਲ ਰਬਉਿ ੋ[2002 
ਤੋਂ 2014 ਅਤੇ 1.1.2015 ਤੋਂ 
26.5.2015 ਤੱਕ]

88. ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਅਕਤੀ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦੀ 
ਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦਆੁਿਾ ਰਿਅਕਤੀਗਤ 
ਤੌਿ ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦ ੇਸੰਬੰਿ 
ਰਿੱਚ ਸਟੈਰਟਸਟੀਕਲ ਿਰੈਲਊ ਹ ੈ
ਿ ੋਰਕਸ ੇਰਦੱਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕ ੇਰਿੱਚ 
ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦੀ ਦਿ 
ਹ।ੈ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਅਕਤੀ ਅਪਿਾਿਾਂ 
ਦੀ ਦਿ ਨੂੰ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਸੰਬੰਿੀ ਅਪਿਾਿਾਂ ਲਈ ਦ ੋ
ਿਾਨਤਾਿਾਂ- 2001 ਰਿੱਚ ਪਿੰਾਬ 
ਦ ੇਸਿੁੱਰਖਅਤ ਿਨਸਰੰਖਆ 1000 
ਅਤੇ ਰਿਲੀਅਨ ਰਿੱਚ ਗਰਣਤ ਕੀਤੀ 
ਅਪਿਾਿਾਂ ਦੀ ਦਿ ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਕਿਕ ੇ
ਿਾਰਪਆ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ
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ਗ੍ਾਫ਼ 13
ਦਰਿ ਿਏੋ ਮਾਮਵਲਆ ਂਅਤੇ ਵਗਰਫਤਾਰ 

ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆ ਂਸਿੰੰਧੀ 14 ਸਾਲ 
ਦਾ ਕੁੱਲ ਡਾਟਾ

ਸਰਤੋ 
ਸਟੇਟ ਨਾਰਕਵੋਟਕਸ ਕੰਰੋਿਲ ਵਿਉਰ,ੋ 

ਪਿੰਾਿ – 2002 ਤੋਂ 2014 ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ 
ਅਤੇ 01.01.2015 ਤੋਂ 26.05.2015 

ਦ ੇਵਿਚਕਾਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇ
ਅਤੰਰਗਤ ਪਿੰੀਵਕ੍ਤ ਮਾਮਲੇ
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63 ਿਕੋਥਾਿ (ਡੀਟਿੈਂਸ) ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 
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ਭਾਗ 3
ਨਸਾ ਛੁਡਿਾਉਣ ਅਤ਼ੇ ਨਿਾਂ 

ਜੀਿਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ
ਭਾਗ 2 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਕੋਥਾਿ ਦੀ 
ਿਾਂਚ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਭਾਗ 3 ਨਜ਼ਿ ਿਾਿਦਾ ਹ ੈਰਕ ਰਕਿੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਿਾਉਣ ਦ ੇ
ਉਦਸੇ਼ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਆੁਿਾ ਸੰਭਾਰਲਆ ਿਾ ਰਿਹਾ ਹ।ੈ 
ਇਹ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਆੁਿਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਿਾਉਣ 
ਅਤੇ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਿਾਬ 
ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਹਲਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਨਰਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਦੀ 
ਰਕਸਿ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਿਾਿ ਰਿੱਚ ਉਪਲਬਿ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਸਰੁਿਿਾਿਾਂ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਹ।ੈ ਇਹ ਿਾਿ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਿਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ 
ਯਿੋਨਾਿਾਂ ਦੀਆ ਂਿੁੱਖ ਚਨੌੁਤੀਆ ਂਦਾ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ
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ਨਸਾ ਛੁਡਿਾਉਣ ਅਤ਼ੇ ਨਿਾਂ ਜੀਿਨ 
ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦ਼ੇ ਤਰੀਕ਼ੇ

ਸੰਦਰਭ
ਇਸ ਅਰਿਆਇ ਰਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਕੋਥਾਿ, ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਿਾਉਣ 
ਦੀਆ ਂਸਰੁਿਿਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣ 
ਿਾਲੇ ਇਲਾਿ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਦ ੇਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਿ ਤੌਿ ਤੇ ਭਾਿਤ ਰਿੱਚ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਤੌਿ ਤੇ ਪਿੰਾਬ 
ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਇਲਾਿ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਿਾਉਣ ਦ ੇਤਿੀਕ ੇਰਿੱਚ ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਬਦਲਾਿਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿੀ ਰਦੰਦ ੇਹਾਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਾਖੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ
ਨਸਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਫੋਾਇਲ
ਸਸੋਾਇਟੀ ਫਿੌ ਪ੍ਰਟੈੋਕਸ਼ਨ ਔਫ ਯੂਥ ਐਡਂ ਿਾਸਜ਼ (ਐਸ.ਪੀ.ਿਾਈ.ਐਿ) ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਐਿ.ਐਸ 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡ੍ਰਗ ਰਡਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਿ ਦਆੁਿਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 2015 ਪਿੰਾਬ ਓਪੀਓਇਡ ਰਡਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸਿਿ ੇ
(ਪੀ.ਓ.ਡੀ.ਐਸ/ ਪੀ.ਓ.ਡੀ ਸਿਿ)ੇ89 ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ:ੈ
•	 ਅਫੀਿ ਤੇ ਰਨਿਭਿ 99% ਲੋਕ ਿਿਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਾਂ ਬਲੋੀ ਪਿੰਾਬੀ ਹ।ੈ
•	 ਅਫੀਿ ਤੇ ਰਨਿਭਿ 76% ਲੋਕ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦ ੇਰਿਚਕਾਿ ਹਨ।
•	 89% ਰਸੱਰਖਅਤ ਹਨ।
•	 83% ਨੌਕਿੀਆ ਂਕਿਦ ੇਹਨ।
•	 54% ਰਿਆਹ ੇਹਏੋ ਹਨ।

89. ਨੌਿਿਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਢ਼ਾਿਾਂ 
ਦਣੇ ਲਈ ਸਿਾਿ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਟਿੀ 
ਨਸ਼ਾ ਰਨਿਭਿਤਾ ਇਲਾਿ ਕੇਂਦਿ, 
ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਐਿ.ਐਸ, ਪਿੰਾਬ 
ਓਪੀਓਇਡ ਰਡਪੈਂਡੰਸ ਸਿਿ ੇ
<http://pbhealth.gov.in/
scan0003%20(2).pdf> 14 
ਨਿੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ।

ਟ਼ੇਬਲ 17
ਪਿੰਾਿ ਵਿੱਚ ਨ਼ਿਾ ਕਰਨ 
ਦੀਆ ਂਵਕਸਮਾਂ

ਸਰਤੋ
ਿਲਾਚਰੌਰ (5.2.2016), 
ਿਵਠੰਡਾ (11.7.2016), 
ਿਰਨਾਲਾ (21.3.2016), 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ (21.6.2016), 
ਅਿਿੋਰ (21.1.2016), 
ਫਰੀਦਕਟੋ (8.2.2016), 
ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ (22.1.2016), 
ਵਫਰਿੋਪਰੁ (16.5.2016), 
ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ (16.2.2016), 
ਮਿੋਾਲੀ (25.2.2016), 
ਨਿਾਂ਼ਿਵਿਰ (29.2.2016), 
ਿਵੁ਼ਿਆਰਪਰੁ (10.2.2016), 
ਫਗਿਾੜਾ (23.5.2016), 
ਕਪਰੂਥਲਾ (23.5.2016), 
ਲੁਵਧਆਣਾ (25.5.2016), 
ਅਵੰਰਿਤਸਰ (9.3.2016) 
ਤੋਂ ਅਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦ ੇਤਵਿਤ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਅਧਾਰ 
ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਡਾਟਾ।

ਵਜਲ੍ਾ ਆਿ ਿਰਤ਼ੇ ਜਾਣ ਿਾਲ਼ੇ ਨਸ਼ੇ

ਅਬਹੋਿ ਅਫੀਿ, ਹਿੈਇੋਨ, ਿਿੋਰਫਨ

ਅੰਰਰਿਤਸਿ ਹਿੈਇੋਨ, ਅਫੀਿ, ਡਕੈਸਟਿਪੋ੍ਰਪੋਕੌਸੀਫਨੇ, ਬਪਿਨੋੈਿਰਫਨ

ਬਲਾਚਿੌ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥ (ਓਪੀਓਇਡਸ), ਚਿਸ, ਨੀਂਦ ਦੀਆ ਂਗਲੋੀਆਂ

ਬਿਨਾਲਾ ਅਫੀਿ, ਪਿੀਸਕਰਿਪਸ਼ਨ ਡ੍ਰਗਸ 

ਬਰਠੰਡਾ ਭੁੱਕੀ, ਰਸੰਥੈਰਟਕ ਦਿਾਈਆ,ਂ ਸਮੈਕ

ਫਿੀਦਕਟੋ ਹਿੈਇੋਨ, ਕਪੈਸਲੂ, ਚਿਸ

ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਅਫੀਿ, ਚਿਸ, ਹਲੁੈਸੀਨੋਿੈੰਸ

ਰਫਿਿੋਪਿੁ ਭੁਕੀ, ਹਿੈਇੋਨ, ਅਫੀਿ

ਗੁਿਦਾਸਪਿੁ ਹਿੈਇੋਨ, ਭੁੱਕੀ, ਰਸੰਥੈਰਟਕ ਦਿਾਈਆਂ

ਹਰੁਸ਼ਆਿਪਿੁ ਅਫੀਿ, ਹਿੈਇੋਨ, ਚਿਸ

ਕਪਿੂਥਲਾ ਹਿੈਇੋਨ, ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਲੁਰਿਆਣਾ ਚਿਸ, ਨੀਂਦ ਦੀਆ ਂਗਲੋੀਆ,ਂ ਟੀਕੇ

ਿਹੋਾਲੀ ਅਫੀਿ, ਸਾਇਕਟੌੋ੍ਰਪਕ ਪਦਾਿਥ, ਪਿੀਸਕਰਿਪਸ਼ਨ ਡ੍ਰਗਸ

ਨਿਾਂਸ਼ਰਹਿ ਹਿੈਇੋਨ, ਗਲੋੀਆ,ਂ ਟੀਕੇ

ਫਗਿਾਿਾ ਹਿੈਇੋਨ, ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆਂ

ਤਿਨ ਤਾਿਨ ਸਮੈਕ
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ਇਲੁਸਟਰਸੇਨ 3
ਪਜੰਾਬ ਧਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਨ਼ਿੇ

ਸਰਤੋ
ਬਲਾਚਰੌ (5.2.2016), 
ਬਵਿੰਡਾ (11.7.2016), 

ਬਰਨਾਲਾ (21.3.2016), 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ (21.6.2016), 

ਅਬਹੋਰ (21.1.2016), 
ਫਰੀਦਕਟੋ (8.2.2016), 

ਫਾਵ਼ਿਲਕਾ (22.1.2016), 
ਵਫਰਜੋਪਰੁ (16.5.2016), 

ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ (16.2.2016), 
ਮਹੋਾਲੀ (25.2.2016), 

ਨਿਾਂਸਵਹਰ (29.2.2016), 
ਹਵੁਸਆਰਪਰੁ (10.2.2016), 

ਫਗਿਾੜਾ (23.5.2016), 
ਕਪਰੂਥਲਾ (23.5.2016), 
ਲੁਵਿਆਣਾ (25.5.2016), 

ਅਵੰਰਿਤਸਰ (9.3.2016) 
ਤੋਂ ਅਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦ ੇਤਵਹਤ ਪ੍ਾਪਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਅਿਾਰ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ 
ਦਆੁਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਡਾਟਾ।

ਨਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਸਮ
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦ ੇਜਿਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਡਾਟਾ (ਟੇਬਲ 17 ਅਤੇ ਇਲੁਸਟਰ਼ੇਿਨ 3) ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਧਕ ਪਜੰਾਬ 
ਧਿੱਚ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਣੋ ਿਾਲੇ ਨਧ਼ਿਆ ਂਧਿੱਚ ਨ਼ਿੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਹਰੈਇੋਨ, ਗਲੋੀਆ ਂਅਤੇ ਕਪੈਸਲੂ ਹਨ। 
ਪੀ.ਓ.ਡੀ ਸਰਿਖੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹ ੈਧਕ ਅਫੀਮ (33%), ਅਤੇ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀਆ ਂ
ਨ਼ਿੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂ(14%)90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਿਰਧਤਆ ਜਾਂਦਾ ਨ਼ਿੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹਰੈਇੋਨ (53%) ਹ।ੈ 
ਡਾ. ਰਧਿੰਦਰ ਧਸੰਘ ਸਿੰ ੂਦ ੇ2006 ਦ ੇਅਧਿਐਨ, ਪਜੰਾਬ ਧਿੱਚ ਨਧ਼ਿਆ ਂਦੀ ਆਦਤ: ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਅਧਿਐਨ  
ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰ ੇਸਪ਼ਿਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਿਾਧਲਆ ਂਧਿੱਚ 20% ਧਸੰਥੈਧਟਕ ਡ੍ਰਗਸ ਲੈਂਦ ੇਹਨ, 
ਧਜਹਨਾਂ ਧਿੱਚ ਪ੍ਰਕੌਸੀਿਨੋ ਅਤੇ ਡਾਇਆਜੈਪਮ ਿਰਗੀਆ ਂਗਲੋੀਆ ਂਅਤੇ ਮਰੋਧ਼ਿਨ ਦ ੇਟੀਕ ੇ਼ਿਾਧਮਲ ਹਨ। ਦਜੂਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਿ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਨ਼ਿਾ ਹਰੈਇੋਨ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ  ਹ।ੈ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਧਕ ਪੜ੍ੇ  ਧਲਖੇ 
ਅਤੇ ਆਰਧਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤਾਿਾਂ ਧਿੱਚ ਹਰੈਇੋਨ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਨੂੰ ਧਜ਼ਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਜ ੋਧਸਰਫ 5.17% ਹੀ ਨਮਧੂਨਆ ਂਧਿੱਚ ਼ਿਾਧਮਲ ਹਨ।91

ਨਵਸਆ ਂਦੀ ਸਮਵੱਸਆ ਨ਼ਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਕ਼ਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰ਼ਾਵਧ਼ਾਨ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਵਹਤ ਨਸ਼ਾਖੋਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰ਼ਾਵਧ਼ਾਨ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985 ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈਧਕ ਨਧ਼ਿਆ ਂਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ 
ਜਲਦ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਧਹਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਿੱਚ ਅਧਜਹ ੇਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਼ਿਾਧਮਲ ਹਨ ਧਜਹਨਾਂ ਦ ੇਤਧਹਤ ਘੱਟ 
ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪਧਹਲੀ ਿਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਦ਼ੋਿੀ ਲਈ ਜਲ੍ੇ ਭਜੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਕਲਪ 
ਚਧੁਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡ਼ਾਊ ਅਤੇ ਇਲ਼ਾਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥ਼ਾਵਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰ਼ਾਵਧ਼ਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ(ਕਾਰਬੋਾਰ ਦੀ ਿੰਡ) 1961 ਦ ੇਧਨਯਮਾਂ ਦ ੇਅੰਤਰਗਤ ਨਧ਼ਿਆ ਂਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ 
ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਮੰਤਰਾਲੇ ਧਜੰਮੇਿਾਰ ਹਨ। ਧਮਧਨਸਟਰੀ ਔਫ ਸ਼ੋਿਲ ਜਸਧਟਸ ਐਡਂ ਇਪੰਾਿਰਮੈਂਟ 
(ਐਮ.ਓ.ਐਸ.ਜ.ੇਈ) ਨਧ਼ਿਆ ਂਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਧਮਧਨਸਟਰੀ ਔਫ ਹਲੈਥ ਐਡਂ ਫਧੈਮਲੀ 
ਿੈਲੱਫਅੇਰ (ਐਮ.ਓ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਧਲਊ) ਨਧ਼ਿਆ ਂਨੂੰ ਛੁਡਿਾਉਣ ਲਈ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹ।ੈ92

ਦਨੋੋਂ  ਮੰਤਰਾਲੇ ਨ਼ਿਾ ਛੁਡਿਾਉਣ ਅਤੇ ਨ਼ਿਾਖਰੋਾਂ ਨੂੰ ਨਿਾਂ ਜੀਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਹਨ। ਧਜਿੇਂ ਧਕ, 
ਐਮ.ਓ.ਐਸ.ਜ.ੇਈ ਦੀ ਸ਼ੋਿਲ ਧਡਫੈਂਸ ਡਿੀਜਨ ਨੂੰ ਨਧ਼ਿਆ ਂਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਨੂੰ ਕਆੋਰਡੀਨੇਟ ਅਤੇ ਮਨੋੀਟਰ ਕਰਨਾ 
ਚਾਧਹਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਧਿੱਚ ਸਮਧੱਸਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਰਕੋਥਾਮ ਲਈ ਕਦਮ ਉਿਾਉਣਾ, ਨ਼ਿਾਖਰੋਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਧ਼ਿਆ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਼ਿਾਧਮਲ 
ਹ।ੈ ਇਹ 1985 ਤੋਂ ਼ਿਰਾਬ ਅਤੇ ਨ਼ਿੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਕੋਥਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਧਰਹਾ ਹ ੈਜ ੋਉਹਨਾਂ 

90. ਪਧਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਿਾਂਗ।
91. ਡਾਕਟਰ ਰਧਿੰਦਰ ਧਸੰਘ ਸੰਿ,ੂ ‘ਪਜੰਾਬ 

ਧਿੱਚ ਨਧ਼ਿਆ ਂਦੀ ਸਮਧੱਸਆ: ਚਲੋ ਕੁਝ 
ਭੁਧਲਖੀਆ ਂਨੂੰ ਦਰੂ ਕਰੀਏ’, (ਗਿੋਰਨੰਸ 
ਨਾਓ, ਅਪ੍ਰੈਲ 30, 2015) <http://
www.governancenow.
com/news/regular-story/
punjab-drug-problem-
lets-clear-clear-some-
misunderstandings> 14 
ਨਿੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ।

92. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਸਹਤ ਅਤੇ ਪਧਰਿਾਰ 
ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ‘ਨਧ਼ਿਆ/ਂਪਦਾਰਥਾਂ 
ਦ ੇਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਧਨਯਤੰਧਰਤ ਕਰਨ ਦੀ 
਼ਿਕਤੀ’ <http://mohfw.nic.in/
index1.php?lang=1&level
=0&linkid=229&lid=1353> 
14 ਨਿੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ 
ਗਈ।
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93. ਰਿਰਨਸਟਿੀ ਔਫ ਸਸੋ਼ਲ ਿਸਰਟਸ 
ਐਡਂ ਇਪੰਾਿਿਮੈਂਟ, ਭਾਿਤ ਸਿਕਾਿ 
{2015}, ਸ਼ਿਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ 
ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਦੀ ਿਕੋਥਾਿ 
ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਾਰਿਕ ਸਿੱੁਰਖਆ ਸਿੇਾ 
ਲਈ ਸਰਹਯਗੋ ਦੀ ਸਕੀਿ – ਰਦਸ਼ਾ 
ਰਨਿਦਸੇ਼।

94. ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿ ਭਲਾਈ 
ਿੰਤਿਾਲਾ, ਭਾਿਤ ਸਿਕਾਿ, ‘ਡ੍ਰਗ ਡੀ-
ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗੋ੍ਾਿ (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ), 
{2012} http://www.mohfw.
nic.in/index1.php?lang=1
&level=5&sublinkid=4486
&lid=2146 14 ਨਿੰਬਿ 2016 ਨੂੰ 
ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

95. ਯਗੋਸੇ਼ ਿਾਿਪਤੂ, ‘ਪਿੰਾਬ ਡ੍ਰਗ 
ਪ੍ਰਬੌਲਿ: ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਐਡਂ 
ਬੀਔਡਂ’, (ਗਿਿਨੰਸ ਨਾਓ, ਅਪ੍ਰੈਲ 
28, 2015) <http://www.
governancenow.com/
news/regular-story/
punjab-drug-problem-
deaddiction-and-beyond> 
14 ਨਿੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ।

96. ਪਿੰਾਬ ਸਿਕਾਿ, ‘ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ 
ਸਿਰਿਸਜੇ਼ ਤੇ ਨੋਟ’, <http://www.
pbhealth.gov.in/16note.
pdf> 14 ਨਿੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਅਤੇ ਸਿਕਾਿੀ ਿਾਨਤਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ 
<http://pbhealth.gov.
in/2_%20List%20Of%20
Approved%2017%20
Govt_%20Rehab.pdf> 15 
ਨਿੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਅਤੇ http://www.
tribuneindia.com/news/
nation/punjab-addicts-
hooked-on-cheap-
treatment-drug-at-govt-
rehab-centres-open-
market/117915.html 14 
ਨਿੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ।

97. ‘ਪਿੰਾਬ ਬਜ਼ਟ 2014-15: 
ਨੌਿਿਾਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ 
ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰਨਿਿਾਣ ਕੇਂਦਿ’, 
(ਰਹੰਦਸੁਤਾਨ ਟਾਈਿਸ, ਿਲੁਾਈ 
16, 2014) http://www.
hindustantimes.
com/chandigarh/
punjab-budget-2014-
15-rehabilitation-
centres-skill-
development-for-youth/
story-u67cs2zIpK3CvQd4ISpaQI.
html 14 ਨਿੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

98. ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿ ਭਲਾਈ 
ਰਿਭਾਗ, ਪਿੰਾਬ ਸਿਕਾਿ, ‘ਪਿੰਾਬ 
ਸਿਕਾਿ ਦਆੁਿਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਿਾਉਣ 
ਸੰਬੰਿੀ ਕੀਤੀਆ ਂਕਰੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ 
ਿਾਣਕਾਿੀ’ <http://pbhealth.
gov.in/4rehab.pdf 14 ਨਿੰਬਿ 
2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

99. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਿਾਂਗ।
100. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਿਾਂਗ।
101. ਪਿੰਾਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਰਡਸਆਿਡਿ 

ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕੌਂਸਰਲੰਗ ਐਡਂ 

ਐਕਟ ਦਾ ਐਸ.27 ਦੱਸਦਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ ੇਕਿਨਾ ਇੱਕ ਅਪਿਾਿ 
ਹ ੈਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ (ਕੁਝ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ) ਿਾਂ ਛੇ 
ਿਹੀਨੇ (ਸਾਿ ੇਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਿਾਿਲੇ ਰਿੱਚ) ਦੀ ਸਿਾ ਦ ੇਯਗੋ ਹ।ੈ
ਐਸ.39: ਿਦੋਂ ਕਈੋ ਰਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ ੇਕਿਦਾ ਹਇੋਆ ਿਾਂ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਫਰਿਆ ਿਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਿੱਿ 
ਦਸੋ਼ੀ ਨੂੰ ਰਕਸ ੇਸਿਕਾਿੀ ਸੰਸਥਾ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਇਲਾਿ ਦਾ 
ਰਿਕਲਪ ਚਣੁਨ ਦੀ ਿੰਿਿੂੀ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹ।ੈ
ਐਸ.64ਏ: ਿਕੇਿ ਨਸ਼ਾਖਿੋ ਰਕਸ ੇਸਿਕਾਿੀ ਸੰਸਥਾ ਰਿੱਚ 
ਇਲਾਿ ਕਿਿਾਉਣ ਲਈ ਿੰਨ ਿਾਣਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ 
ਕਿਨ ਸੰਬਿੰੀ ਅਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ 
ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਸਿਕਾਿੀ ਿਕੀਲ ਿਲੋਂ ਛੋਟ ਰਦੱਤੀ ਿਾ 
ਸਕਦੀ ਹ।ੈ
ਐਸ.71: ਆਪਣੇ ਫਸੈਲੇ ਨਾਲ ਸਿਕਾਿ ਕੇਂਦਿਾਂ ਦਾ ਰਨਿਿਾਣ 
ਕਿ ਸਕਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਦੀ 
ਲੋਿ ਿਾਲੇ ਦਿੂ ੇਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹਚਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਿਨ, 
ਰਸੱਰਖਆ ਦਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ ੇਛੁਡਿਾਉਣ ਲਈ ਰਸਿਾਂਤ 
ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ

ਬੌਕਸ 3
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 
ਦ ੇਤਵਿਤ ਨ਼ਿਾਖਰੋਾਂ ਲਈ 
ਵਿ਼ਿ਼ੇਿ ਪ੍ਾਿਧਾਨ

ਏਿੰਸੀਆ ਂਨੂੰ ਿਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦੀ ਹ ੈਿ ੋਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਲਈ ਿਾਂ ਆਈ.ਆਿ.ਸੀ.ਏ ( ਐਨ.ਿੀ.ਓ ਅਤੇ ਸਿਇੈਛੁੱਕ 
ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦਆੁਿਾ ਸਿਕਾਿ ਤੋਂ ਿਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਕ ੇਚਲਾਏ ਿਾਂਦ ੇਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿ) ਲਈ ਸਲਾਹ 
ਕੇਂਦਿਾਂ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਿਤ ਨਸ਼-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਰਪਤ ਕਿਨ ਦ ੇਯਗੋ ਹਨ।93

ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਨਸ਼-ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰਗੋ੍ਾਿ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐਿ.ਓ.ਐਚ.
ਐਫ.ਡਬਰਲਊ ਿੀ ਬਹਤੁ ਿਿਿੂੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਐਿ.ਐਸ ਰਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡ੍ਰਗ ਰਡਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ 
ਸੈਂਟਿ (ਐਨ.ਡੀ.ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ), ਅਤੇ ਚਡੰੀਗਿ੍ਹ (ਪੀ.ਿੀ.ਆਈ.ਐਿ.ਈ.ਆਿ) ਰਿਖੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ, ਪੌਂਡੀਚਿੀ 
(ਿ.ੇਆਈ.ਪੀ.ਐਿ.ਈ.ਆਿ), ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੌਿ (ਐਨ.ਆਈ.ਐਿ.ਐਚ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ) ਿਿਗੀਆ ਂਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨੂੰ 
ਸਰਹਯਗੋ ਰਦੰਦਾ ਹ।ੈ94

ਨਵਸਆ ਂਦੀ ਸਿੱਵਸਆ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਕੋਥਾਿ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਨ ਲਈ; ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹਚਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 
ਇਲਾਿ ਕਿਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਿਾਉਣ ਲਈ; ਅਤੇ ਿਨਤਾ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਬਾਿ ੇਿਾਗਿਕੂ 
ਕਿਨ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਐਸ.7ਏ ਕੇਂਦਿੀ ਸਿਕਾਿ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਿਦਾ ਹ।ੈ
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ਿੀਹਬੈੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਿਜ਼ http://
www.pbhealth.gov.in/
pdf/substance_drugs.
pdf 14 ਨਿੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

102. ਪਰਹਲਾਂ ਦੱਸ ੇਿਾਂਗ।
103. ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿ ਭਲਾਈ 

ਰਿਭਾਗ, ਰਨਿੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ ਦੀ 
ਿਾਣਕਾਿੀ <http://pbhealth.
gov.in/3pvtdecentres.
pdf>; Details of Private 
Rehabilitation Centres 
<http://pbhealth.gov.
in/4rehab.pdf>

104. ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿ ਭਲਾਈ ਰਿਭਾਗ, 
ਸਿਕਾਿੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ ਦੀ 
ਿਾਣਕਾਿੀ <http://pbhealth.
gov.in/Status%20of%20
Govt.pdf>;

105. ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿ ਭਲਾਈ 
ਰਿਭਾਗ, ਪਿੰਾਬ ਸਿਕਾਿ ਦੀਆ ਂਨਸ਼ਾ-
ਛੁਡਾਊ ਕਰੋਸ਼ਸ਼ਾਂ <http://www.
pbhealth.gov.in/16note.
pdf> 14 ਨਿੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

106. ਿਰਨਸਟਿੀ ਔਫ ਸਸੋ਼ਲ ਿਸਰਟਸ ਐਡਂ 
ਇਪੰਾਿਿਮੈਂਟ, ‘ਨਸ਼ਾ-ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਿ’ 
(ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਫੰਿੋਮੇਸ਼ਨ ਰਬਉਿ ੋ4 ਅਗਸਤ 
2015) http://pib.nic.in/
newsite/PrintRelease.
aspx?relid=124284 12 ਨਿੰਬਿ 
2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

107. ਪਾਰਕਸਤਾਨ ਦ ੇਸੀਿਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਖੇਤਿਾਂ 
ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਸੰਬਿੰੀ ਿਾਿ ਸਭਾ ਦਾ 
ਅਸਥਾਈ ਸਿਾਲ ਨੰ. 1796 (5 
ਅਗਸਤ 2015) http://mha1.
nic.in/par2013/par2015-
pdfs/rs-050815/1796.pdf 
5 ਅਕਤਬੂਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

ਨਸਾ-ਛੁਡਿਾਉਣ ਅਤ਼ੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਸੁਵਿਿਾਿਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਢਾਂਚਾ
ਪਿੰਾਬ ਸਿਕਾਿ ਦਾ ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿ ਭਲਾਈ ਰਿਭਾਗ ਿਦੌੀਕਲ-ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦਾ ਨੈਟਿਿਕ ਦ ੇਿਾਰਿਅਿ 
ਨਾਲ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦਾ ਇਲਾਿ ਕਿਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਿਾਉਣ ਦੀਆ ਂਸਿੇਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਹਿ ਇੱਕ 
ਸਬ-ਡਿੀਿਨਲ ਅਤੇ ਰਿਲ੍ਹ ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿ ਿਿੌਦੂ ਹ ੈਰਿਸ ਰਿੱਚ ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ 10 ਬੈਡੱ 
ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਨੋ-ਰਚਰਕਤਸਕ ਿਿੌਦੂ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਇਲਾਿ ਿੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਦੰਾ 
ਹ।ੈ  ਿਿੌਦੂਾ ਸਮੇਂ ਰਿੱਚ ਿਾਿ ਰਿੱਚ 31 ਸਿਕਾਿੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿ ਿਿੌਦੂ ਹਨ ਰਿਹਨਾਂ ਰਿੱਚੋਂ 26 ਕੰਿ ਕਿ ਿਹ ੇ
ਹਨ।95 ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਿਾਿ ਰਿੱਚ 21 ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ (ਹਿ ਇੱਕ ਰਿੱਚ 50 ਬੈਡੱ) ਨੂੰ ਿੰਿਿੂੀ 
ਰਦੱਤੀ ਹ ੈਰਿਹਨਾਂ ਰਿੱਚੋਂ 17 ਕੰਿ ਕਿ ਿਹ ੇਹਨ।96 ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਿਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬਿੰਨ ਹਿ ਇੱਕ ਰਿਲ੍ਹ ੇ ਰਿੱਚ ਸਥਾਰਪਤ 
ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਸਿਾਿ ਦਆੁਿਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਿਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਰਪਤ ਕਿਨ ਲਈ 2014-15 ਰਿੱਚ 
100 ਕਿਿੋ ਿਪੁਏ ਦਾ ਬਿਟ ਅਲੌਟ ਹਇੋਆ ਸੀ।97

ਸਿਕਾਿੀ ਸਰੁਿਿਾਿਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਰਿੱਚ ਰਨਿੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿ ਅਤੇ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਕੇਂਦਿ ਿੀ ਕੰਿ ਕਿ ਿਹ ੇਹਨ। ਿਿੌਦੂਾ ਸਮੇਂ ਰਿੱਚ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ 65 ਰਨਿੀ ਪ੍ਰਿਾਰਣਤ ਨਿਾਂ 
ਿੀਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਕੇਂਦਿ98 ਅਤੇ 10 ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿ99 ਿਿੌਦੂ ਹਨ। ਿੈਡੱ ਰਿਸੌ ਸਸੋਾਇਟੀ ਿੀ 
ਿੱਖ-ਿੱਖ ਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਰਿੱਚ ਅੱਠ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਕੇਂਦਿ ਚਲਾ ਿਹੀ ਹ।ੈ100 
ਪਿੰਾਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਰਡਸਆਿਡਿ ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕੌਂਸਰਲੰਗ ਐਡਂ ਿੀਹਬੈੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਿਸ ਿਲੂ (ਪਿੰਾਬ 
ਐਸ.ਯੂ.ਡੀ ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ ਿਲੂ)101 ਦ ੇਤਰਹਤ ਸਾਿ ੇਕੇਂਦਿਾਂ ਲਈ ਿਾਿ ਰਿੱਚ ਕੰਿ ਕਿਨ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਰਸਲ 
ਕਿਨਾ ਿਿਿੂੀ ਹ।ੈ ਿਿੌਦੂਾ ਕੇਂਦਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਨਯਿਾਂ ਦ ੇਲਾਗੂ ਹਣੋ ਤੋਂ ਰਤੰਨ ਿਹੀਨੇ ਦ ੇਅੰਦਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਰਸਲ 
ਕਿਨਾ ਿਿਿੂੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਰਨਯਿ ਸਿੀਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਿੀ ਿਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਿ ਰਕਸਿ ਦ ੇਕੇਂਦਿ ਲਈ ਿੱਟ ਤੋਂ 
ਿੱਟ ਿਨੁੱਖੀ ਸਿਤੋਾਂ ਦੀ ਲੋਿ ਨੂੰ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਦ ੇਹਨ।102

ਭਾਿੇਂ ਰਨਿੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਕੇਂਦਿਾਂ ਦੀ ਸਰ੍ਨ੍ਹਆ ਸਿਕਾਿੀ ਕੇਂਦਿਾਂ 
ਨਾਲੋਂ ਿੱਿ ਹ ੈਪਿ ਇਹ ਕੇਂਦਿ ਸਾਿ ੇਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਰਿੱਚ ਿਿੌਦੂ ਨੀਂ ਹਨ; ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ, ਗੁਿਦਾਸਪਿੁ, ਅਤੇ 
ਪਠਾਨਕਟੋ। ਿਗੋਾ ਅਤੇ ਨਿਾਂ ਸ਼ਰਹਿ ਰਿੱਚ ਰਸਿਫ ਰਨਿੀ ਕੇਂਦਿ ਹੀ ਿਿੌਦੂ ਹਨ (ਦਖੇ ੋਗ੍ਾਫ 16 ਅਤੇ ਗ੍ਾਫ 17)।

ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ, ਿਲੰਿਿ, ਪਰਟਆਲਾ, ਅੰਰਰਿਤਸਿ, ਫਿੀਦਕਟੋ ਅਤੇ ਬਰਠੰਡ ਰਿੱਚ ਹਿ ਇੱਕ ਰਿੱਚ 50 
ਬੈਡੱਾਂ ਦੀ ਸਿਿਥਾ ਿਾਲੇ ਪਿੰ ‘ਿਾਡਲ ਕੇਂਦਿ’ ਿਿੌਦੂ ਹਨ (ਰਿਹਨਾਂ ਰਿੱਚੋਂ ਅੰਰਰਿਤਸਿ ਅਤੇ ਫਿੀਦਕਟੋ ਦ ੇਕੇਂਦਿ 
ਪਿੂੀ ਤਿ੍ਹਾਂ ਕੰਿ ਕਿਦ ੇਹਨ)। ਇਹ ਸਾਿ ੇਿਾਡਲ ਕੇਂਦਿ ਅੰਰਰਿਤਸਿ, ਪਰਟਆਲਾ ਅਤੇ ਫਿੀਦਕਟੋ ਦ ੇਮੈਡੀਕਲ 
ਕਾਲਿਾਂ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਕਿ ਕਿਦ ੇਹਨ।105

ਸ਼ਿਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਦੀ ਿਕੋਥਾਿ ਲਈ ਸਰਹਯਗੋ ਦੀ ਸਕੀਿ ਦ ੇਤਰਹਤ ਪਿੰਾਬ 
ਰਿੱਚ 11 ਐਨ.ਿੀ.ਓ ਦਆੁਿਾ 11 ਆਈ.ਆਿ.ਸੀ.ਏ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਿਾ ਰਿਹਾ ਹ।ੈ106 ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ 
ਨਿੇਂ ਆਈ.ਆਿ.ਸੀ.ਏ ਨੂੰ ਿੰਿਿੂੀ ਰਦੱਤੀ ਹ।ੈ107
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ਗ੍ਾਫ਼ 15
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਨਿੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਨ਼ਿਾ 
ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਰੀਿਿੈੀਲੀਟੇ਼ਿਨ) ਦੀ 

ਕੁੱਲ ਵਗਣਤੀ

ਸਰਤੋ 
ਵਨਿੀ ਨ਼ਿਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ 
ਰੀਿਿੈੀਲੀਟੇ਼ਿਨ ਕੇਂਦਰ 

ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨ਼ਿਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ।
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ਟ਼ੇਬਲ 18
ਪਿੰਾਿ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਿੀ.ਓ ਦਆੁਰਾ 
ਪ੍ਿੰਧਨ ਕੀਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ

ਸਰਤੋ
2015-16 ਦ ੇਦਰੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰ 
ਫਰੌਰ ਅਵਸਸਟੈਂਟ ਔਫ ਪਰੀਿੈਂ਼ਿਨ ਔਫ 
ਅਲਕਿੋਵਲਜ਼ਮ ਐਡਂ ਸਿਸਟਾਂਸ 
(ਡ੍ਰਗਸ) ਅਵਿਉਜ਼ ਤੇ ਅਤੰਰਗਤ 
ਐਨ.ਿੀ.ਓ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ।108

108. ਸਿਾਰਿਕ ਰਨਆ ਿੰਤਿਾਲਾ, 
‘2015-16 ਦ ੇਦਿੌਾਨ ਸ਼ਿਾਬ ਅਤੇ 
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਿਕੋਥਾਿ 
ਲਈ ਸਰਹਯਗੋ ਦਣੇ ਿਾਸਤੇ ਸੈਂਟਿਲ 
ਸੈਕਟਿ ਸਕੀਿ ਦ ੇਤਰਹਤ ਐਨ.ਿੀ.ਓ 
ਨੂੰ ਸਰਹਯਗੋ ਰਦੱਤੀ ਗ੍ਾਂਟ ਦੀ ਿਾਿ 
ਿਾਿ ਿਾਣਕਾਿੀ’<http://
socialjustice.nic.
in/writereaddata/
UploadFile/
Final%20Annual%20
Report-2015-16.pdf> 5 
ਅਕਤਬੂਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ।

ਐਨ.ਜੀ.ਓ ਦਾ ਨਾਿ
ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਏ 

ਦਾ ਸਥਾਨ
ਸਵਹਯੋਗ ਲਈ ਗ੍ਾਂਟ 

(2013-14 ਤੋਂ 2015-16)

ਭਾਿਤੀ ਿੈਡੱ ਰਿਸੌ 
ਸਸੋਾਇਟੀ, ਚਡੰੀਗਿ੍ਹ ਗੁਿਦਾਸਪਿੁ Rs. 958,200

ਭਾਿਤੀ ਿੈਡੱ ਰਿਸੌ 
ਸਸੋਾਇਟੀ, ਿਾਨਸਾ ਿਾਨਸਾ Rs. 1,629,667

ਭਾਿਤੀ ਿੈਡੱ ਰਿਸੌ 
ਸਸੋਾਇਟੀ, ਿਗੋਾ ਿਗੋਾ Rs. 2,101,376

ਭਾਿਤੀ ਿੈਡੱ ਰਿਸੌ 
ਸਸੋਾਇਟੀ, ਬਰਠੰਡਾ ਬਰਠੰਡਾ Rs. 1,683,063

ਭਾਿਤੀ ਿੈਡੱ ਰਿਸੌ 
ਸਸੋਾਇਟੀ, ਫਿੀਦਕਟੋ ਫਿੀਦਕਟੋ 0

ਭਾਿਤੀ ਿੈਡੱ ਰਿਸੌ 
ਸਸੋਾਇਟੀ, ਸੰਗਿਿੂ ਸੰਗਿਿੂ Rs. 1,744,642

ਭਾਿਤੀ ਿੈਡੱ ਰਿਸੌ 
ਸਸੋਾਇਟੀ, ਲੁਰਿਆਣਾ ਲੁਰਿਆਣਾ Rs. 1,270,800

ਰਿਲ੍ਹ ਾ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ 
ਅਤੇ ਿੀਹਬੈੀਲੀਟੇਸ਼ਨ 
ਸਸੋਾਇਟੀ, ਸੰਗਿਿੂ ਸੰਗਿਿੂ Rs. 405,000

ਰਿਲ੍ਹ ਾ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ 
ਅਤੇ ਿੀਹਬੈੀਲੀਟੇਸ਼ਨ 
ਸਸੋਾਇਟੀ, ਬਰਠੰਡਾ ਬਰਠੰਡਾ Rs. 202,500

ਰਿਲ੍ਹ ਾ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ 
ਅਤੇ ਿੀਹਬੈੀਲੀਟੇਸ਼ਨ 

ਸਸੋਾਇਟੀ, ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ Rs. 202,500
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ਟ਼ੇਬਲ 19
ਪਿੰਾਿ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ 

ਐਕਟ (2014) ਦ ੇਤਵਿਤ 
ਉਪਲਿਧ ਸਵੁਿਧਾਿਾਂ ਅਤੇ 

ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਵਖਆ

ਵਜਲ੍ਾ
ਸਰਕਾਰੀ 

ਸੁਵਿਿਾਿਾਂ
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 

(2014) ਦ਼ੇ ਅੰਤਰਗਤ ਿਾਿਲ਼ੇ

ਅੰਰਰਿਤਸਿ 60 2411

ਬਿਨਾਲਾ 10 167

ਬਰਠੰਡਾ 75 490

ਫਿੀਦਕਟੋ 50 282

ਫਤਰਹਗਿ ਸਾਰਹਬ 10 299

ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ 10 527

ਰਫਿਿੋਪਿੁ 10 722

ਗੁਿਦਾਸਪਿੁ 20 507

ਹਰੁਸ਼ਆਿਪਿੁ 20 519

ਿਲੰਿਿ 60 1627

ਕਪਿੂਥਲਾ 35 653

ਲੁਰਿਆਣਾ 30 1165

ਿਾਨਸਾ 0 397

ਿਗੋਾ 0 625

ਿਕੁਤਸਿ 20 345

ਨਿਾਂ ਸ਼ਰਹਿ 0 261

ਪਠਾਨਕਟੋ 10 83

ਪਰਟਆਲਾ 60 931

ਿਪੂਨਗਿ 10 135

ਸੰਗਿਿੂ 10 636

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਿ 10 206

ਤਿਨਤਾਿਨ 33 1147

71  ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਨੁਿਿਾਸ 



ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤ਼ੇ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟ਼ੇਸਨ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਿੁੱਖ ਿਸਲ਼ੇ ਅਤ਼ੇ ਚੁਨੌਤੀਆਂ
ਇਸਤ਼ੇਿਾਲ ਕਰਤਾਿਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਿੀਕਰਨ
ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਬੌਕਸ 3 ਰਿੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ ੈਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਨ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਐਸ.27 ਦ ੇਅਨਸੁਾਿ 
ਰਕਸ ੇਨਸ਼ੀਲੀ ਦਿਾਈ ਿਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥ ਦਾ ਸਿੇਨ ਕਿਨਾ ਅਪਿਾਿ ਹ।ੈ ਇਹ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ 
ਿਾਰਲਆ ਂਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਦਾ ਅਪਿਾਿੀਕਿਨ ਕਿਦਾ ਹ ੈਪਿ ਅਰਿਹਾ ਸਬੂਤ ਿੀ ਰਿਲਦਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ਾਖਿੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਕਦੈ ਦੀ ਸਿਾ ਦਣੇ ਨਾਲ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੰਗ ਰਿੱਚ ਕਿੀ ਆਉਦਂੀ ਹ।ੈ109

ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਸਿਾ ਦ ੇਸੰਬਿੰ ਰਿੱਚ ਐਸ.27 ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਿਾਰਲਆ ਂਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ 
ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਰਿੱਚ ਅੰਤਿ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ ਿ ੋਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਸੰਬਿੰੀ ਤਿੁਤੰ 
ਪਰਹਚਾਣ ਅਤੇ ਰਸੱਰਖਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦ।ੇ  ਭਾਿੇਂ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਨਾਲ 
ਨਰਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਦੰਡ-ਪਾਬਿੰੀਆ ਂਰਜ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਹ ੋਸਕਦੀਆ ਂਹਨ ਪਿ ਇਹ ਅਰਿਹ ੇਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ 
ਛੁਡਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਨੂੰ ਪਿੂਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੀਆ।ਂ

ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਤੌਿ ਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰਰਿਸ਼ਟੀਕਣੋ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਦਸੇ਼, ਅਤੇ 
ਿਿਲਡ ਹਲੈਥ ਔਿਗਨਾਈਿਸੇ਼ਨ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਇਸਤੇਿਾਲ ਦ ੇਅਪਿਾਿੀਕਿਨ ਤੇ ਕੇਂਰਰਿਤ ਨਰਸ਼ਆ ਸੰਬੰਿੀ 
ਨੀਤੀਆ ਂਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪਰਹਚਾਣਦ ੇਹਨ।110

ਭਾਿਤ ਰਿੱਚ ਿੀ ਿਾਰਹਿਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਦ ੇਅਪਿਾਿੀਕਿਨ ਲਈ ਰਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1995 ਰਿੱਚ ਿੱਟ 
ਿਾਤਿਾ ਸੰਬਿੰੀ ਿਾਰਹਿ ਕਮੇਟੀ (ਐਕਟ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ) ਨੇ ਰਕਹਾ ਰਕ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ ਸਿਾ ਦ ੇਰਿਪਿੀਤ ‘ਅਦਾਲਤੀ 
ਹਕੁਿਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੁਿਿਾਿਾਂ ਦਆੁਿਾ ਿਿਿੂੀ ਇਲਾਿ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਣੋਾ 
ਚਾਰਹਦਾ ਹ।ੈ111

ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਸਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਕਈੋ ਜਰੂਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਿੰਡ ਨਹੀਂ
ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਬੌਕਸ 4 ਰਿੱਚ ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ,ੈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਐਸ.ਐਸ 39 ਅਤੇ 64ਏ ਦੀ ਿਦਦ 
ਨਾਲ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ, ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਲਈ ਿੱਖੇ ਨਸ਼ ੇਫਿੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਿਾ ਦਣੇ112 
ਿਾਂ ਿਕੁੱਦਮੇ113 ਦ ੇਰਿਪਿੀਤ ਸਿਾਕਿ ਦਆੁਿਾ ਿੰਿਿੂ ਸ਼ਦੁਾ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ ਰਿੱਚ ਇਲਾਿ ਕਿਿਾਉਣ ਦਾ 
ਰਿਕਲਪ ਚਣੁ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਪਿ ਆਿ.ਟੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਕੀਤੇ ਿਿਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ 2013 
ਅਤੇ 2015 ਦ ੇਰਿਚਕਾਿ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਰਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਕਸ ੇਿੀ ਰਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਦਲਤ ਦਆੁਿਾ 
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਿਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿ ਨਹੀਂ ਭਰੇਿਆ ਰਗਆ।114 ਿੱਿਾਂ ਅਤੇ ਿਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਬਹਤੁ 
ਸਾਿੀਆ ਂਇਟੰਿਰਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਰਿੱਚ ਅੰਤਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ 
ਦਾ ਰਿਆਦਾਤਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਰਿਕਾਿੀਆ ਂਅਤੇ ਿੱਿਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।115 ਿਕੇਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਨੂੰ ਰਜ਼ਆਦਾ 
ਇਸਤੇਿਾਲ ਕੀਤਾ ਿੀ ਿਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਫਿ ਿੀ ਪ੍ਰਰਤਬੰਿਕ ਹੁਦੰਾ ਰਕਉਰਂਕ ਇਹ ਰਸਿਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਿ 
ਲਈ ਭਿੇਣ ਦ ੇਯਗੋ ਸਿਝਦਾ ਹ ੈਿ ੋਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਫਿੇ ਗਏ ਹਣੋ। ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ 
ਿਾਤਿਾ, ਿ ੋਰਕ ਿੱਟ ਅਤੇ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਰਿਚਕਾਿ ਦੀ ਿੱਡੀ ਿੇਂਿ ਹ ੈਨਾਲ ਫਿੇ ਗਏ ਲੋਕਂ ਲਈ ਿੱਿਾਂ ਕਲੋ 
ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਿ ਲਈ ਭਿੇਣ ਲਈ ਕਈੋ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਿਿੌਦੂ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਰਪਛਲੇ 
ਅਰਿਆਇਆ ਂਰਿੱਚ ਦਰੱਸਆ ਰਗਆ ਹ ੈਨਰਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਿੱਟ, ਦਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਰਿੱਚ ਸ਼ਣੇੀਬਿੱ 
ਕਿਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਿਰੁਸ਼ਲ ਹ ੈਰਕਉਰਂਕ ਇਹ ਿਾਤਿਾਿਾਂ ਅਸਿਾਨ ਹੁਰੰਦਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦ ੇ
ਰਪੱਛੇ ਦਾ ਕਾਿਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹ।ੈ ਇਹਨਾਂ ਅਸਿਾਨਤਾਿਾਂ ਦ ੇਨਤੀਿ ੇਿਿੋਂ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ 
ਫਿੇ ਗਏ ਦਸੋ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋਿੀਂਦ ੇਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਿੰਤਰਾਵਲਆ ਂਦੀਆ ਂਸੰਵਿਵਲਤ ਵਜੰਮੇਿਾਰੀਆ ਂਅਤ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਵਿਤ ਭੂਵਿਕਾ
ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਿਾਉਣ ਰਿੱਚ ਿੰਤਿਾਰਲਆ ਂਰਿਚਕਾਿ ਸੰਰਿਰਲਤ (ਓਿਿਲੈਰਪੰਗ) ਰਿੰਮੇਿਾਿੀਆ ਂਿਿੌਦੂ ਹਨ। 
ਭਾਿੇਂ ਐਿ.ਓ.ਐਸ.ਿ.ੇਈ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੰਗ ਨੂੰ ਿੱਟ ਕਿਨ ਲਈ116 ਇੱਕ ਬੁਰਨਆਦੀ ਿੰਤਿਾਲਾ ਹ ੈਪਿ ਸਿਕਾਿ 
ਦ ੇਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਿਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਸੰਬਿੰੀ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਦਿੂੀਆ ਂਏਿੰਸੀਆ ਂ
ਨਾਲ ਸੰਬਿੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਐਿ.ਓ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਰਲਊ ਦੀ ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ117 ਇਸ ਤਿ੍ਹਾ, ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਉਣ 
ਅਤੇ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਸੰਬਿੰੀ ਪ੍ਰਗੋਿਾਿਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਲਈ ਦਨੋੋਂ  ਿੰਤਿਾਲੇ ਿਿਿੂੀ ਹਨ।

ਰਿਅੰਗਾਤਿਕ ਤੌਿ ਤੇ ਭਾਿੇਂ ਐਿ.ਓ.ਐਸ.ਿ.ੇਈ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਏਿੰਡਾ ਹ ੈਪਿ ਇਸਦੀ ਆਉਟਪੁੱਟ 
ਅਸਪਸ਼ਟ ਹ।ੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆ ਂਸਲਾਨਾਂ ਰਿਪਿੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਨਾਲ 
ਨਰਿੱਠਣ ਲਈ ਯਿੋਨਾਿਾਂ ਰਿੱਚ ਕਈੋ ਿੁੱਖ ਬਦਲਾਿ ਆਇਆ ਹ ੈਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈੋ ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਨਤੀਿਾ 
ਸਾਹਿਣੇ ਆਇਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਰਿਪਿੋਟ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ‘ਹੱਦ, ਿਿਈਏ ਅਤੇ ਿਝੁਾਨ ਦੀ 
ਸਟੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਾਂਚ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋਿ ਤੇ, ‘ਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਿੱਟ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਤਿੀਕ’ੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ 
ਲੋਿ ਤੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਿ.ਸੀ.ਏ ਨੂੰ ਿਿਬੂਤ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋਿ ਤੇ ਿਿੋ ਰਦੰਦੀ ਹ,ੈ ਪਿ ਇਹਨਾਂ ਉਦਸੇ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 

109. ਮੈਰਥਊ ਿੌਨ, ‘ਦ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ 
ਐਕਟ: ਿਿੂ ਫਿੋ ਗ੍ਟੇਿ ਿੀਫਿੌਿ’, 
ਸੈਂਟਿ ਫਿੋ ਪਬਰਲਕ ਪਰੌਲਸੀ 
ਰਿਸਿਚ – ਐਟਲਸ ਪਬਰਲਕ ਪਰੌਲਸੀ 
ਚਲੈੇਂਿ (2015) <http://www.
cppr.in/wp-content/
uploads/2016/05/NDPS-
Act-Room-for-greater-
reform.pdf> 29 ਨਿੰਬਿ 2016 
ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

110. ਿਾਇਲ ਸਸੋਾਇਟੀ ਫਿੌ ਪਬਰਲਕ 
ਹਲੈਥ, ਯੂਕ,ੇ (2016) ਦੀ ਰਿਪਿੋਟ 
‘ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਦੀ ਿਕੋਥਾਿ ਪ੍ਰਤੀ 
ਨਿਾਂ ਤਿੀਕਾ’

111. ਡਾ. ਿ.ੇਐਸ ਸਪਨਾ, ਡਾ. ਐਸ.ਕ ੇਗੁਪਤਾ 
ਅਤੇ ਡਾ. ਐਸ ਸਕਸਨੇਾ, ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ 
ਲਈ ਿਾਰਹਿ ਕਮੇਟੀ (ਰਸਹਤ ਅਤੇ 
ਪਰਿਿਾਿ ਭਲਾਈ ਰਿਭਾਗ 24 
ਿਾਿਚ 1995)

112. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਐਸ.39 
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਸੇ਼ ਦਸੋ਼ੀਆ ਂਨੂੰ 
ਡਾਕਟਿੀ ਇਲਾਿ ਲਈ ਭਿੇਣ ਦ ੇਯਗੋ 
ਬਣਾਉਦਂਾ ਹ।ੈ

113. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦਾ ਐਸ.64ਏ 
ਦਸੋ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਇਲਾਿ ਕਿਿਾਉ ਲਈ 
ਿਕੁੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ

114. ਆਿ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ 
ਬਲਾਚਿੌ (5.2.2016), 
ਤਿਨ ਤਾਿਨ (21.6.2016), 
ਫਿੀਦਕਟੋ (8.2.2016), 
ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ (22.1.2016), 
ਰਫਿਿੋਪਿੁ (16.5.2016), 
ਗੁਿਦਾਸਪਿੁ (16.2.2016), 
ਿਾਨਸਾ (11.2.2016), 
ਬੰਗਾ (14.3.2016), 
ਿਲੰਿਿ (23.2.2016), 
ਨਿਾਂ ਸ਼ਰਹਿ (29.2.2016), 
ਹਰੁਸ਼ਆਿਪਿੁ (10.2.2016), 
ਫਗਿਾਿਾ (23.5.2016), 
ਕਪਿੂਥਲਾ (23.5.2016), 
ਲੁਰਿਆਣਾ (25.5.2016), 
ਪਠਾਨਕਟੋ (13.5.2016), 
ਸੰਗਿਿੂ (23.10.2016) 
ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਦ ੇ
ਅਿਾਿ ਤੇ।

115. ਸੰਿੀਿ ਗੁਪਤਾ, ਪਰਟਆਲਾ ਦ ੇਪਬਰਲਕ 
ਪ੍ਰਸੌੀਰਕਉਟਿ (ਪਰਟਆਲਾ, 14 ਿਨਿਿੀ 
2016), ਿਰਿੰਦਿ ਰਸੰਿ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ 
ਸੈਸ਼ਨ ਿੱਿ (ਪਰਟਆਲਾ, 14 ਿਨਿਿੀ 
2016) ਅਤੇ ਰਰਿਪਿੀ ਟੰਡਨ, ਿਕੀਲ 
(ਰਦੱਲੀ, 0 ਨਿੰਬਿ 2015) ਦੀ 
ਇਟੰਿਰਿਊ ਲਈ ਗਈ।

116. ਰਿਰਨਸਟਿੀ ਔਫ ਸਸੋ਼ਲ ਿਸਰਟਸ ਐਡਂ 
ਇਪੰਾਿਿਮੈਂਟ ਭਾਿਤ ਸਿਕਾਿ, ਐਸ.71, 
ਨਾਿਕਰੋਟਕ ਡ੍ਰਗਸ ਐਡਂ ਸਾਇਕਟੌੋ੍ਰਪਕ 
ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਕਟ 1985 ਸਲਾਨਾ 
ਰਿਪਿੋਟ 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 ਰਗਆ।

117. ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿ ਭਲਾਈ 
ਰਿਭਾਗ ਭਿ ਸਿਕਾਿ, ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ 
ਪ੍ਰਗੋ੍ਾਿ http://mohfw.nic.in/
index1.php?lang=1&level
=0&linkid=227&lid=1350> 
10 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ।
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ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਿਾਂ ਦਾ ਿੱਟ ਹੀ ਸਬੂਤ ਰਿਲਦਾ ਹ।ੈ ਿਿਤੇ ਗਏ ਟੋਕਨ ਉਪਾਅ ਿਾਗਿਕੂਤਾ ਕੈਂਪਾਨ ਦਾ 
ਆਯਿੋਨ ਕਿਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਦਿਸ ਨੂੰ ਦਖੇਣ ਤੱਕ ਸੀਰਿਤ ਹਨ।

ਨਸ਼ ੇਕਿਨ ਦੀ ‘ਸਟੀਕ ਿਾਂਚ’ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋਿ ਨੂੰ ਪਰਹਚਾਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਐਿ.ਓ.ਐਸ.ਿ.ੇਈ ਨੇ ਕਈੋ ਿੀ 
ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਿਾਂ ਿਾਿ ਪੱਿਿ ਦਾ ਸਿਿਖੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ 2015 ਰਿੱਚ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਸਿਿਖੇਣ 
ਿੀ ‘ਪਿਤਾਲ’ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਿਨਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਰਗਆ। ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਿਕ ੇ
ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਿਾਂਚਣ ਲਈ ਿਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨ ਲਈ ਕਈੋ ਿੀ ਸਟੀਕ ਿਾਣਕਾਿੀ ਿਿੌਦੂ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ
ਬਵੁਨਆਦੀ ਢਾਂਚ਼ੇ ਦੀਆ ਂਰੁਕਾਿਟਾਂ
ਸਿੱਰਸਆ ਦ ੇਪੈਿਾਨੇ ਨੂੰ ਦਖੇਦ ੇਹਏੋ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਰਚਤ ਨਹੀਂ 
ਹ।ੈ ਪੀ.ਓਡੀ ਸਿਿਖੇਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਭਾਿੇਂ 80% ਲੋਕਾਂ ਰਿੱਚ ਦਰੇਖਆ ਰਗਆ ਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂ
ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕਰੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹ ੈਪਿ ਰਸਿਫ 35% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਈੋ ਿਦਦ ਿਾਂ ਇਲਾਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ 
ਰਸਿਫ ਲਗਭਗ 16% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਹਣਾ ਹ ੈਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਿੀ ਇਲਾਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਇੋਆ ਹ ੈ(ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਨਸ਼ਾ 
ਛੱਡਣ ਦ ੇਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਦਿਾਈਆ)ਂ ਅਤੇ ਓਪੀਓਇਡ ਤੇ ਰਨਿਭਿ 10% ਤੋਂ ਿੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 
ਓ.ਐਸ.ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਇੋਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋ ਅੱਗ,ੇ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਰਸਿਫ 11 ਆਈ.ਆਿ.ਸੀ.ਏ ਿਿੌਦੂ ਹਨ ਿਦਰਕ 
ਿਹਾਿਾਸ਼ਟਿ ਰਿੱਚ 59, ਕਿਨਾਟਕਾ ਰਿੱਚ 34 ਅਤੇ ਓਿੀਸਾ118 ਰਿੱਚ 33 ਆਈ.ਆਿ.ਸੀ.ਏ ਿਿੌਦੂ ਹਨ।
2014119 ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਿੀਨ ਪਿੰੀਰਰਿਤ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਸਿਕਾਿੀ ਸਰੁਿਿਾਿਾਂ ਰਿੱਚ ਬੈਡੱਾਂ 
ਦੀ ਤਲੁਨਾ ਤੋਂ ਅਣਉਰਚਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈ(ਗ੍ਾਫ 18 ਅਤੇ ਟੇਬਲ 19)। ਭਾਿੇਂ ਇਹ ਅੰਕਿੇ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ 
ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਸੰਰਖਆ ਂਬਾਿ ੇਨਹੀਂ ਦੱਸਦ ੇਪਿ ਰਕਸ ੇਹਿੋ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੈਿ ਿਿੌਦੂਗੀ ਰਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 
ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਰਪਛਲੇ ਅਰਿਆਇਆ ਂਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹ,ੈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇ
ਤਰਹਤ ਪਿੰੀਰਰਿਤ ਕੀਤੇ ਰਿਆਦਾਤਿ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਤਸਕਿਾਂ ਦੀ ਬਿਾਏ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ 
ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਰਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਭਾਿੀ ਹ ੈਰਕ ਿਾਿ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖਿੋ ਲੋਕ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ ਫਿੇ 
ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹਤੁ ਰਜ਼ਆਦਾ ਹਨ।
ਇਲਾਜ ਸੁਵਿਿਾਿਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗੁਣਿੱਤਾ
ਭਾਿੇਂ ਸਿਕਾਿ ਨੇ ਇਲਾਿ ਦੀਆ ਂਸਰੁਿਿਾਿਾਂ ਲਈ ਿੱਟ ਿਾਪਦੰਡ ਿਾਿੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਿਾਂ ਦ ੇ
ਅਰਿਕਾਿੀਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤੀਆ ਂਇਟੰਿਰਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਿਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਾਂ 
ਿੀਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦ ੇਡਾਕਟਿੀ ਅਤੇ ਰਿਰਗਆਨਕ ਯਿੋਨਾਬੱਿ ਉਪਾਅ ਿਿੌਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ, 
ਿਕਬੂਲਪਿੁ ਰਿੱਚ ਰਿਿਕੇਾਨੰਦ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿ ਦ ੇਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਇਸ 
ਕੇਂਦਿ ਰਿੱਚ ਰਪ੍ਰਆਪਤ ਸਟਾਫ, ਉਪਕਿਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਿ ਿਿੌਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।120

ਬਹਤੁ ਸਾਿੀਆ ਂਰਨਊਜ਼ ਰਿਪਿੋਟਾਂ ਨੇ ਰਨਿੀ ਸਰੁਿਿਾਿਾਂ ਦਆੁਿਾ ਨਸ਼ਾਖਿੋ ਦ ੇਆਿਰਥਕ ਰਪਛੋਕਿ ਦ ੇਆਹਾਿ 
ਤੇ 3,000 ਤੋਂ 10,000 ਿਪੁਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰਦਨ ਦੀ ਿਿਿੇ ੇਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਦੱਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ 
ਦਖੇਭਾਲ ਦੀ ਿਟੀਆ ਕਿਾਰਲਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ121 ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੇੌਿ (ਡੀ.ਐਿ.ਸੀ), ਲੁਰਿਆਣਾ ਦ ੇ
ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਮੈਡੀਰਸਨ ਦ ੇਰਿਭਾਗ ਦਆੁਿਾ ਕੀਤੇ ਸਿਿਖੇਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਈ ਰਕ ਦਿਿਨਾਂ ਨਿੇਂ ਰਨਿੀ ਕੇਂਦਿਾਂ 
ਦੀ ਰਬਨਾਂ ਰਕਸ ੇਸਹੀ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ੇਦ ੇਅਤੇ ਿਾਰਹਿ ਸਟਾਫ ਦ ੇਰਬਨਾਂ ਿਾਿ ਰਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ122

ਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ  ਿਾਲੀਆ ਂਯੋਜਨਾਿਾਂ ਦੀਆ ਂਸੀਿਾਿਾਂ
ਪਿੰਾਬ ਐਸ.ਯੂ.ਡੀ ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ ਿਲੂ 2011 ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਿੀਹਬੈੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਿਾਂ ਲਈ ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਿਾਪਦੰਡ 
ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।123 ਇਹਨਾਂ ਅਨਸੁਾਿ ਿਿੀਿਾਂ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਰਟਊਸ਼ ਥੈਿਪੇੀ ਅਤੇ ਸਾਇਕਸੋਸੋ਼ਲ ਇਿੰੈਂਸ਼ਨ 
ਸਮੇਤ ਇਲਾਿ ਦ ੇਉਪਲਬਿ ਰਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਿੀ ਰਦੱਤੇ ਰਬਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦ ੇਇਲਾਿ ਲਈ ਿੱਕਾ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾਿਗੇਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਿੀ ਰਕਹਾ ਰਕ ਿਿੀਿ ਦਆੁਿਾ ਰਕਸ ੇਿਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿ ਕਿਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਉਣ ਸੰਬੰਿੀ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਰਫਿ ਿੀ ਇਹ ਿਾਪਦੰਡ 
ਸਿੀਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਿੀ ਸਰੁਿਿਾਿਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਦ ੇਿਾਿਲੇ ਰਿੱਚ ਸੀਰਿਤ ਹਨ।

ਰਕਸ ੇਪ੍ਰਭਾਿੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਯਿੋਨਾ ਲਈ ਰਨਯਿ ਰਕਸ ੇਰਿਸ਼ਸੇ ਿਾਪਦੰਡ ਿਾਂ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਿਦਸੇ਼ ਨੂੰ ਿਟਾਉਦਂ ੇ
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਿਦਸੇ਼ਾਂ ਦੀ ਿਾਟ ਕਿਕ ੇਇਹ ਰਜ਼ਆਦਾ ਹਿੈਾਨੀਿਨਕ ਨਹੀਂ ਹ ੈਰਕ ਰਿਆਦਾਤਿ ਕੇਂਦਿਾਂ ਰਿੱਚ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੰਗ ਨੂੰ ਿੱਟ ਕਿਨ ਦੀਆ ਂਯਿੋਨਾਿਾਂ ਉਰਚਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਿ ੇਰਕ ਆਿ.ਆਈ.ਟੀ ਦ ੇਿਿਾਬਾਂ 
(ਟੇਬਲ 20) ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਰਿਆਦਾਤਿ ਕੇਂਦਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਿਾਣ ੁਨਹੀਂ ਹਨ ਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੰਗ ਨੂੰ 
ਿੱਟ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਹਿਾ ਤਿੀਕਾ ਿਿਤਣਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ।ੈ ਰਿਆਦਾਤਿ ਕੇਂਦਿਾਂ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੰਗ ਨੂੰ ਿੱਟ 
ਕਿਨ ਦੀਆ ਂਯਿੋਨਾਿਾਂ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਿਨੋਿਿੰਨ ਸਰੁਿਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ, ਲੈਕਚਿ ਅਤੇ ਅਰਭਆਨਾਂ ਤੇ ਰਿਆਨ 
ਕੇਂਰਰਿਤ  ਕਿਦੀਆ ਂਹਨ। ਕਈ ਿਾਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਿਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੰਗ ਦੀਆ ਂਯਿੋਨਾਿਾਂ ਦ ੇਸਕਪੋ ਰਿੱਚ ਭਿੋਨ, 
ਖੇਡਾਂ, ਟੈਲੀਰਿਿਨ ਸਰੁਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਨਾਿ ਿੀ ਰਦੱਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹ।ੈ

118. ਰਿਰਨਸਟਿੀ ਔਫ ਸਸੋ਼ਲ ਿਸਰਟਸ 
ਐਡਂ ਇਪੰਾਿਿਮੈਂਟ ਭਾਿਤ ਸਿਕਾਿ, 
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰਗੋ੍ਾਿ (ਪ੍ਰੈਸੱ 
ਇਫੰਿੋਮੇਸ਼ਨ ਰਬਉਿ,ੋ 4 ਅਗਸਤ 
2015) http://pib.nic.in/
newsite/PrintRelease.
aspx?relid=124284 12 ਨਿੰਬਿ 
2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

119. ਿਰਨਸਟਿੀ ਔਫ ਹਿੋ ਅਫਅੇਿਸ, ‘ਭਾਿਤ 
ਰਿੱਚ ਅਪਿਾਿ 2014’ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਾਇਿ 
ਰਿਕਾਿਡ ਰਬਉਿ)ੋ <http://ncrb.
nic.in/StatPublications/CII/
CII2014/Compendium%20
2014.pdf>। ਇਸ ਰਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦ ੇ
ਉਦਸੇ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਿੰਨਦ ੇਹਾਂ ਰਕ ਇਹ 
ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਦ ੇਿਾਿਲੇ ਹਨ ਰਿਹਨਾਂ 
ਨੂੰ ਇਲਾਿ ਦੀ ਲੋਿ ਹ।ੈ

120. ਡਾ. ਪੀ.ਡੀ ਗਿਗ, ਸਾਈਕਟੈਰਿਸਟ, 
ਰਿਿਕੇਾਨੰਦ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਿ 
(ਅਰੰਰਿਤਸਿ, 8 ਿਾਿਚ 2016)।

121. ਯਗੋਸੇ਼ ਿਾਿਪਤੂ, ‘ਪਿੰਾਬ ਡ੍ਰਗ ਪ੍ਰਬੌਲਿ : 
ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਐਡਂ ਬੀਓਡੰ’, (ਗਿਿਨੰਸ 
ਨਾਓ, ਅਪ੍ਰੈਲ 28, 2015) <http://
www.governancenow.com/
news/regular-story/punjab-
drug-problem-deaddiction-
and-beyond> 25 ਿਨਿਿੀ 2017 
ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

122. ‘ਨਸ਼ਾਖਿੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਂਪਿੰਾਬ ਦ ੇਰਨਿੀ 
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ ਰਿੱਚ ਤਸੀਹ ੇਸਰਹਣ 
ਦੀਆ ਂਹਿੈਾਨੀਿਨਕ ਕਹਾਣੀਆ ਂਹਨ’, 
(ਇਡੰੀਆ ਟਡੁ,ੇ ਿਈ 9, 2014) 
<http://indiatoday.intoday.
in/story/drug-addicts-
shocking-tales-of-torture-
punjab-private-rehab-
clinics/1/359801.html> 
25 ਿਨਿਿੀ 2017 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ।

123. ਪਿੰਾਬ ਸਬਸਟਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਰਡਸਆਿਡਿ 
ਟ੍ੀਟਮੈਂਟ ਐਡਂ ਕੌਂਸਰਲੰਗ ਐਡਂ 
ਿੀਹਬੈੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਿਲੂਜ਼ 2011।
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ਨ਼ਿਾ-ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਰੀਿਿੈੀਲੀਟੇ਼ਿਨ 
ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗੰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 
ਦੀਆ ਂਯਿੋਨਾਿਾਂ

ਸਰਤੋ
ਿਲਾਚਰੌਰ (5.2.2016), 
ਿਵਠੰਡਾ (11.7.2016), 
ਿਰਨਾਲਾ (21.3.2016), 
ਤਰਨ ਤਾਰਨ (21.6.2016), 
ਅਿਿੋਰ (21.1.2016), 
ਫਰੀਦਕਟੋ (8.2.2016), 
ਫਾਵਜ਼ਲਕਾ (22.1.2016), 
ਵਫਰਿੋਪਰੁ (16.5.2016), 
ਗੁਰਦਾਸਪਰੁ (16.2.2016), 
ਮਿੋਾਲੀ (25.2.2016), 
ਨਿਾਂ਼ਿਵਿਰ (29.2.2016), 
ਿਵੁ਼ਿਆਰਪਰੁ (10.2.2016), 
ਫਗਿਾੜਾ (23.5.2016), 
ਕਪਰੂਥਲਾ (23.5.2016), 
ਲੁਵਧਆਣਾ (25.5.2016), 
ਅਵੰਰਿਤਸਰ (9.3.2016) 
ਤੋਂ ਅਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦ ੇਤਵਿਤ 
ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਅਧਾਰ 
ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਡਾਟਾ।

ਵਜਲ੍ਾ ਨਵਸਆ ਂਦੀ ਿੰਗ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਿਾਂ

ਬਲਾਚਿੌ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਿ, ਿਨਤਕ ਿਾਗਿਕੂਤਾ ਲੈਕਚਿ

ਬੰਗਾ
ਟ੍ੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਲੇੌਿਾਂ ਆਰਦ ਰਿੱਚ ਆਯਿੋਤ ਕੀਤੇ 
ਿਾਗਿਕੂਤਾ ਕੈਂਪ

ਫਿੀਦਕਟੋ ਕੈਂਪ, ਿਲੈੀਆ,ਂ ਨਾਟਕ

ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ
ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲੇਿਾਂ ਅਤੇ ਰਪੰਡ ੁਪਚੰਾਇਤ ਦਫਤਿਾਂ ਰਿੱਚ ਸਲਾਹ 
ਦਣੇ ਦ ੇਹਫਤਾਿਿ ਸੈਸ਼ਨ

ਰਫਿਿੋਪਿੁ ਓ.ਐਸ.ਟੀ ਕੇਂਦਿ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਸਰੁਿਿਾਿਾਂ

ਗੁਿਦਾਸਪਿੁ
ਿਾਗਿਕੂਤਾ ਕੈਂਪ, ਿਾਨਰਸਕ ਿਗੋਾਂ ਦ ੇਿਾਰਹਿ ਦੀ ਦਖੇਿਖੇ ਰਿੱਚ 
ਇਲਾਿ ਦ ੇਅਿੀਨ ਿਿੀਿ

ਹਰੁਸ਼ਆਿਪਿੁ

ਿਾਗਿਕੂਤਾ ਅਰਭਆਨ, ਡਾਕਟਿੀ ਅਤੇ ਪੈਿਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਟੇ੍ਰਨੰਗ, 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਅਤੇ ਗੈਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਿੀ ਰਿਿੁਿੱ 
ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਰਦਿਸ ਦਾ ਿਸ਼ਨ

ਿਲੰਿਿ
ਿਾਗਿਕੂਤਾ ਕੈਂਪ, ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਿ ਕਿਿਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ 
ਕਿਨ ਲਈ ਟੇ੍ਰਨੰਗ ਆਸ਼ਾ ਿਿਕਿ

ਕਪਿੂਥਲਾ

ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਿ, ਿਨੋਿਿੰਨ ਦੀਆ ਂਗਰਤਰਿਰਿਆ,ਂ 
ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹਾਂ, ਸਿਰੂਹਕ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿਕ 
ਸਲਾਹਾਂ

ਲੁਰਿਆਣਾ
ਸਲਾਹਾਂ ਦ ੇਸੈਸ਼ਨ, ਿਫੁਤ ਦਿਾਈਆ,ਂ ਿਰਹਣ ਿਾਲੀ ਿਗ੍ਹਾ ਤੇ 
ਿਨੋਿਿੰਨ ਦੀਆ ਂਸਰੁਿਿਾਿਾਂ

ਿਾਨਸਾ

ਿਾਨਰਸਕ, ਅਰਿਆਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿੀਿਕ ਰਿਕਾਸ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ 
ਦ ੇਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿੀਅਿ ਦ ੇਰਿਕਾਸ ਲਈ ਿਕੋਸੇ਼ਨਲ ਕਿੋਸ। 
ਭਿੋਨ, ਹਿਾਦਾਿ ਕਿਿ,ੇ ਸਾਫ ਟਾਇਲਟਾਂ, ਰਿਿ, ਯਗੋਾ ਟੇ੍ਰਨੰਗ, 
ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ ਸਰਿੀਨ ਿਾਲੇ ਿਨੋਿਿੰਨ ਕਿਿ,ੇ ਿਬੋੀ ਦੀਆ ਂ
ਸਰੁਿਿਾਿਾਂ। 

ਨਿਾਂ ਸ਼ਰਹਿ
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਿ, ਿਨਤਕ ਿਾਗਿਕੂਤਾ ਲੈਕਚਿ ਅਤੇ 
ਅਰਭਆਨ। 

ਪਠਾਨਕਟੋ

ਸਲਾਹਾਂ ਦ ੇਸੈਸ਼ਨ, ਇਨਡਿੋ ਖੇਡਾਂ-ਸ਼ਤਿਿੰ, ਲੁਡ,ੋ ਕਿੈਿ, 
ਆਉਟਡਿੋ ਖੇਡਾਂ-ਬੈਡਰਿੰਟਨ, ਿਲੌੀਬਾਲ, ਯਗੋਾ, ਕਸਿਤ, ਟੀਿੀ, 
ਚਾਹ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦ ੇਨਾਲ ਭਿੋਨ।

ਫਗਿਾਿਾ

ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਿ, ਿਨੋਿਿੰਨ ਦੀਆ ਂਗਰਤਰਿਰਿਆ,ਂ 
ਰਿਅਕਤੀਗਤ ਸਲਾਹਾਂ, ਸਿਰੂਹਕ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ 
ਪਰਿਿਾਿਕ ਸਲਾਹਾਂ

ਸੰਗਿਿੂ ਆਉਟਡਿੋ ਅਤੇ ਇਨਡਿੋ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਿਿੀਿਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਣੇਾ

ਤਿਨ ਤਾਿਨ
ਿਿੀਿਾਂ ਨੂੰ ਰਤੰਨ ਸਮੇਂ ਭਿੋਨ, ਏ,ਸੀ ਹਾਲ, ਇਨ-ਡਿੋ ਅਤੇ 
ਆਉਟਡਿੋ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਬੇਲ ਦੀ ਸਰੁਿਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ
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ਵਸੱਟਾ: ਨਵਸਆ ਂਦੀ ਸਿੱਵਸਆ ਂਲਈ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਕੇਂਵਰਿਤ ਤਰੀਕ਼ੇ ਿੱਲ
ਭਾਿਤ ਨੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਿਕੋਣ ਲਈ ਅਪਿਾਿੀਕਿਨ ਤੇ ਕੇਂਰਰਿਤ ਇੱਕ ਤਿੀਕ ੇਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹ।ੈ 
ਰਪਛਲੇ ਅਰਿਆਏ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਰਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਨ ਦੀ 
ਯਿੋਨਾ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਤਸਕਿੀ ਨੂੰ ਿਕੋਣ ਰਿੱਚ ਰਿਆਦਾਤਿ ਅਸਫਲਤ ਿਹੀ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਨੇ ਰਸਿਫ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦਾ 
ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਨੂੰ ਹੀ ਰਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹ।ੈ124 ਕੁਝ ਸਿਤੋਾਂ ਅਨਸੁਾਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂ
ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥਾਂ ਤੇ ਰਿਆਪਕ ਪਾਬਿੰੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਗੈਿ ਇਿਾਦਾ ਯੁਕਤ ਪਿ ਰਿਿਿੋੀ 
ਹਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹਏੋ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਸਖਤ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਇਸਤੇਿਾਲ ਨੂੰ ਬਢ਼ਾਿਾ ਰਦੱਤਾ ਹ ੈਅਤੇ 
ਤਸਕਿੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿਾਿ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ125

ਇਹ ਿਿਿੂੀ ਹ ੈਰਕ ਅਸੀਂ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਦਾ ਅਪਿਾਿੀਕਿਨ ਨਾ ਕਿੀਏ ਅਤੇ 
ਇਕ ਸਬੂਤ-ਅਿਾਰਿਤ, ਿਨਤਕ ਰਸਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਤਿੀਕ ੇਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਿ ੋਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਨੂੰ 
ਰਸਹਤ ਸੰਬਿੰੀ ਿਸਲਾ ਸਿਝ।ੇ ਅਰਿਹ ੇਤਿੀਕ ੇਲਈ ਸਿਕਾਿ ਕਲੋ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪਿੋਟ ਦ ੇਿਪੂ ਰਿੱਚ ਇੱਕ 
ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਿਦਸੇ਼ ਿਿੌਦੂ ਹ।ੈ 1995 ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ 1985126 ਦ ੇਤਰਹਤ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾਿਾਂ ਲਈ 
ਬਣਾਈ ਗਈ ਿਾਰਹਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਸਿੇਨ ਨੂੰ ਗੈਿ ਅਪਿਾਿਕ 
ਕਿਨਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ ੈਰਕਉਰਂਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਂਲਈ ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ ਦ ੇਿਾਿੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਸਾਹਿਣੇ ਆਏ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹ ੈਰਕ ਤਿੁਤੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਹੀ ਿਾਨਰਸਕ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਰਿਆਪਕ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ 
ਪ੍ਰਰਕਰਿਆ ਨੂੰ ਪਰਹਲ ਦਣੇੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਰਦੰਦੀ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ ਸਿਾਿਾਂ ਦਣੇ ਦੀ ਬਿਾਏ ਕਾਨੂੰਨ 
ਨੂੰ ਆਦਲਤ ਦ ੇਹਕੁਿਾਂ ਅਨਸੁਾਿ ਿਿਿੂੀ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਸਿੁਿੁਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆ ਂ
ਹਨ।

ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਇਸਤੇਿਾਲ ਨੂੰ ਗੈਿ ਅਪਿਾਿਕ ਕਿਨ ਲਈ ਿਨਤਕ ਰਸਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਿਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਦ ੇਇਲਾਿ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਿਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨ ਬਣਾਉਣੇ 
ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਨਰਸ਼ਆ ਂਲਈ ਪਿੰਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤਰੁਲਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋਿ ਹ ੈਰਿਸਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇ 
ਤਸਕਿਾਂ, ਸਿਗਲਿਾਂ, ਫ੍ੈਂਚਾਇਜ਼ੀਆ ਂਤੇ ਰਿਆਨ ਕੇਂਰਰਿਤ ਕਿਦਾ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਿਾਲੇ 
ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਗਆ ਹ ੈਬਲਰਕ ਇਹ ਸਰੁਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਿ ਅਤੇ 
ਸਲਾਹਾਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਰਕ ਉਹ ਦਬੁਾਿਾ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਰਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ।

124. ਅਿਨਦੀਪ ਸੰਿ,ੂ ‘ਕੁਦਿਤੀ ਦਿਾਈਆ ਂ
ਨੂੰ ਗੈਿ ਅਪਿਾਿਕ ਕਿਨ ਲਈ 
ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਿਟੇ ਮੈਂਬਿ ਦ ੇ
ਰਬੱਲ ਨੂੰ ਰਿਆਨ ਪਿੂਿਕ ਰਕਓ ਂ
ਿਾਂਚਣਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ’ੈ (ਕਾਿਿਾਂ, 
ਨਿੰਬਿ 4, 2016) http://
www.caravanmagazine.
in/vantage/
parliament-consider-bill-
decriminalise-natural-
drug 30 ਨਿੰਬਿ 2016 ਨੂੰ ਅਕਸੈਸ 
ਕੀਤਾ ਰਗਆ।

125. ਰਸਉ ਪ੍ਰਾਇਸ ਰਫਕਰਸੰਗ ਡ੍ਰਗਸ: ਦ 
ਪਲੌੀਰਟਕਸ ਔਫ ਡ੍ਰਗਸ ਪ੍ਰਰੋਹਬੀਸ਼ਨ, 
(ਪਾਲਗਿਿੇ ਮੈਕਰਿਲਨ, 2012)

126. ਡਾ. ਿ.ੇਐਸ ਸਪਨਾ, ਡਾ. ਐਸ.ਕ ੇਗੁਪਤਾ 
ਅਤੇ ਡਾ. ਐਸ ਸਕਸਨੇਾ, ਐਨ.ਡੀ.
ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਸੰਬਿੰੀ ਿਾਰਹਿ ਕਮੇਟੀ 
(ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿ ਭਲਾਈ 
ਿੰਤਿਾਲਾ, 24 ਿਢ਼ 1995)।

75  ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਨੁਿਿਾਸ 
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ਭਾਗ 4
ਵਸੱਟਾ ਅਤ਼ੇ ਸਲਾਹਾਂ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆਂ ਦੀ ਤਸਕਿੀ ਨੂੰ ਿੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 
ਰਗਆ ਸੀ। ਪਿ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਸਾਡੀ ਰਿਪਿੋਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਪੰਿਾਬ ਰਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ 
ਨੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਅਪਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਿੀ ਲਈ ਅਪਿਾਿਾਂ ਦੀ ਦਿ ਨੂੰ 
ਿਟੱ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਇਸਦ ੇਉਲਟ, ਇਸਦ ੇਅਤੰਿਗਤ ਬਹਤੁ ਸਾਿ ੇਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ ਕਦੈ 
ਦੀਆ ਂਸਿਾਿਾਂ ਰਦੱਤੀਆ ਗਈਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਿਾਿਕ ਰਨਆ ਂਪ੍ਰਣਾਲੀ 
ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਬਾਿ ੇਦਬੋਾਿਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਨਤਕ 
ਰਸਹਤ ਦਾ ਫਿਿੇਿਿਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਿ ਹ।ੈ

ਇਸਤੋਂ ਅੱਗ,ੇ ਕੇਂਦਿੀ ਸਿਕਾਿ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਿਿੇਿਿਕ ਰਿੱਚ ਸਿੋ ਕਿਨ ਲਈ ਪਿੰਾਬ 
ਨਾਲ ਸਾਂਝਦੇਾਿੀ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਇਸਤੇਿਾਲ ਦੀ ਹਦੱ ਅਤੇ ਰਕਸਿ 
ਸੰਬੰਿੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਿ ਕਿਨਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ।ੈ ਿਾਿ ਸਿਕਾਿ ਇਹ ਸਰੁਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਨ 
ਦ ੇਰਿਆਨ ਦ ੇਸਕਦੀ ਹ ੈਰਕ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਆਿਰਥਕ ਸਿਤੋ ਉਰਚਤ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਦ ੇਸਾਿ ੇਕੇਂਦਿ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦ ੇਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਿਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਦ ੇ
ਹਨ। ਿੇਕਿ ਨੀਤੀਆ ਂਨੂੰ ਇਸ ਿਤੁਾਰਬਕ ਦਬੁਾਿਾ ਅਨਕੂੁਲ ਬਣਾਇਆ ਿਾਿ ੇਤਾਂ 
ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਰਜ਼ਆਦਾ ਅਿਥਪਿੂਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਰਨਯਤੰਰਿਤ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ
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ਨਵਸਆ ਂਦਾ ਇਸਤ਼ੇਿਾਲ ਅਤ਼ੇ 
ਨਵਸਆ ਂਦੀ ਘੱਟ ਿਾਤਰਾ

ਸਾਡ ੇਡਾਟਾ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਰਕਸ ੇਿੀ ਰਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਦਲਤ ਦਆੁਿਾ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿ ਨਹੀਂ 
ਭਰੇਿਆ ਰਗਆ। ਐਸ.39 ਅਤੇ ਐਸ.64ਏ, ਿ ੋਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ ਅਪਿਾਿਕ ਰਨਆ ਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਿ ਰਨਕਲਣ 
ਰਿੱਚ ਿਦਦ ਕਿਦ ੇਹਨ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਿਿ ੇਹਏੋ ਅੱਖਿ ਬਣ ਕ ੇਿਰਹ ਗਏ ਹਨ। ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਿ 
ਅਪਿਾਿਕ ਿੰਨੀਆ ਂਿਾ ਰਿਹਾ ਹ।ੈ ਅਪਿਾਿਕ ਰਨਆ ਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬਿੰੀ ਪਰੁਲਸ, ਸਿਕਾਿੀ ਿਕੀਲ ਅਤੇ 
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦ ੇਰਿਚਾਿ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਉਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਹਤ ਸੰਬਿੰੀ ਿੁੱਦ ੇਦ ੇਤੌਿ ਤੇ ਠੀਕ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਅਸਫਲ 
ਿਹ ੇਹਨ ਰਿਸ ਲਈ ਸਿਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਰਕ ਡਾਕਟਿੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀ ਲੋਿ ਹੁਦੰੀ ਹ।ੈ

ਸਿਕਾਿ ਦਆੁਿਾ ਬੁਲਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਕਮੇਟੀਆ ਂਨੇ ਿੀ ਰਕਹਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਇੱਕ ਅਪਿਾਿ 
ਨਹੀਂ ਬਲਰਕ ਰਸਹਤ ਸੰਬਿੰੀ ਿੁੱਦਾ ਹ,ੈ ਪਿ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਿਦੰਾਜ਼ ਕਿ ਰਦੱਤਾ ਰਗਆ। ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਦਰੱਸਆ ਰਗਆ ਹ,ੈ 
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾਿਾਂ ਲਈ ਿਾਰਹਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਿ.ਓ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਰਲਊ ਨੂੰ ਭਿੇੀ 
ਆਪਣੀ ਰਿਪਿੋਟ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਗੈਿ ਅਪਿਾਿਕ ਿੰਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਦੱਤੀ ਹ।ੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰਹਣਾ 
ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਅਪਿਾਿੀਕਿਨ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕਲੰਰਕਤ ਕਿਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ 
ਇਲਾਿ ਲਈ ਅੱਗ ੇਆਉਣ ਤੋਂ ਿਕੋਦਾ ਹ।ੈ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ ਨੂੰ ਰਦੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਦਸ਼ਾ ਰਨਿਦਸੇ਼ਾਂ ਰਿੱਚ ਪਿੰਾਬ 
ਦ ੇਰਸਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਿਾਿ ਭਲਾਈ ਰਿਭਾਗ ਦ ੇਰਕਹਾ ਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਤੋਂ ਰਸਿਫ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ 
ਅਪਿਾਿਾਂ ਤੋਂ ਿਕੁਤ ਅਤੇ ਅਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਦ ੇਹਲਾਤਾਂ ਸੰਬੰਿੀ ਿਾਗਿਕੂਤਾ ਫਲੈਾ ਕ ੇਿਕੁਤ ਕੀਤਾ ਿਾ 
ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਪਿ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਦਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖਿੋੀ ਦਾ ਅਪਿਾਿੀਕਿਨ ਹੁਦੰਾ ਿਹਗੇਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਲਰੱਗਆ ਕਲੰਕ ਿਿੌਦੂ ਿਹਗੇਾ।

ਸਲਾਹਾਂ
ਐਸ.27 ਦ ੇਤਰਹਤ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਇਸਤੇਿਾਲ ਦਾ ਗੈਿ ਅਪਿਾਿੀਕਿਨ – ਭਾਿਤ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਇਸਤੇਿਾਲ ਲਈ 
ਅਪਿਾਿਕ ਸਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਣੇਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਿਾਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਰਨਕ ਅਪਿਾਿ ਦ ੇਤੌਿ ਤੇ 
ਸਿਝਣਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ।ੈ ਪਰੁਲਸ ਿਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇਅਰਿਕਾਿੀਆ ਂਨੂੰ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 
ਦਣੇਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਸਹਤ ਅਤੇ ਸਿਾਰਿਕ ਕੰਿ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਅਰਿਕਾਿੀ ਹਣੇੋ ਚਾਹੀਦ ੇ
ਹਨ ਿ ੋਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਤੇਾਿਨੀ ਦ ੇਕ,ੇ ਿਿੁਿਾਨਾ ਲਗਾ ਕ ੇਸਿਾ ਦਣੇ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 
ਕਰਿਉਰਨਟੀ ਸਿੇਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਿਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਿ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕਿ ਸਕਦ ੇਹਨ।
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ਨਸਾ-ਛੁਡਿਾਉਣ ਅਤ਼ੇ ਨਿਾਂ 
ਜੀਿਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੀਆ ਂਖਿੋਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਿਨ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਸਰੁਿਿਾਿਾਂ ਉਰਚਤ ਨਹੀਂ 
ਹਨ। ਇਸਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਿੌਦੂਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਿੱਚ ਇਲਾਿ ਅਤੇ ਿੰਗ ਨੂੰ ਿੱਟ ਕਿਨ ਸੰਬੰਿੀ ਯਿੋਨਾਿਾਂ ਉਰਚਤ 
ਨਹੀਂ ਹਨ। ਿੱਖ-ਿੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਿਿਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ਾ 
ਛੁਡਿਾਉਣ ਦਇਆ ਯਿੋਨਾਿਾਂ ਿੱਡ ੇਤੌਿ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ, ਅਤੇ ਿਨੋਿਿੰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਦੀਆ ਂਸਰੁਿਿਾਿਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ 
ਤੇ ਅਤੇ ਲੈਕਚਿਾਂ ਅਤੇ ਅਰਭਆਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਰਰਿਤ ਹੁਦੰੀਆ ਂਹਨ।

ਸਲਾਹਾਂ
ਿਾਰਹਿਾਂ, ਰਹੱਸਦੇਾਿ ਏਿੰਸੀਆ ਂਅਤੇ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਤਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਿਕ ੇਇਲਾਿ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਿੀ 
ਯਿੋਨਾ ਰਤਆਿ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ;ੈ ਅਤੇ ਉਰਚਤ ਸਿਤੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਪਿੰਾਬ ਦੀ ਿਾਿ 
ਸਿਕਾਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਰਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ੇਦੀਆ ਂਲੋਿਾਂ ਦਾ ਿਲੁਾਂਕਣ ਕਿਨਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੂਾ ਕਿਨਾ 
ਚਾਰਹਦਾ ਹ।ੈ ਕੇਂਦਿੀ ਸਿਕਾਿ ਨੂੰ ਿਾਿ ਸਿਕਾਿ ਦੀਆ ਂਗਰਤਰਿਰਿਆ ਂਦੀ ਰਨਗਿਾਨੀ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ

ਅਵਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

ਰਿਪਿੋਟ ਰਿੱਚ ਦੱਸ ੇਅਨਸੁਾਿ ਐਿ.ਓ.ਐਸ.ਿ.ੇਈ ਅਤੇ ਐਿ.ਓ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਰਲਊ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਿਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਾਂ 
ਿੀਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਦ ੇਪ੍ਰਗੋਿਾਿਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਦ ੇਹਨ। ਐਿ.ਓ.ਐਸ.ਿ.ੇਈ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੰਗ ਨੂੰ ਿੱਟ 
ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹ ੈਅਤੇ ਐਿ.ਓ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਰਲਊ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਿਾਉਣ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਿਦਦ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਿਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨਾ 
ਇੱਕ ੋਗਤੀਰਿਿੀ ਦ ੇਦ ੋਭਾਗ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਿੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਰਫਿ ਿੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ ੋ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਿੰਤਿਾਰਲਆ ਂਨੂੰ ਸੌਂਰਪਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ

ਸਲਾਹਾਂ
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਰਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਿੰਗ ਨੂੰ ਿੱਟ ਕਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਇਲਾਿ ਕਿਨ ਅਤੇ ਨਿਾਂ ਿੀਿਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਨ ਸੰਬਿੰੀ ਗਰਤਰਿਰਿਆ ਂਨੂੰ ਇੱਕ ੋਿੰਤਿਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਰਪਆ ਿਾਣਾ 
ਚਾਰਹਦਾ ਹ ੈਭਾਿੇਂ ਇਹ ਐਿ.ਓ.ਐਸ.ਿ.ੇਈ ਹਿੋ ੇਿਾਂ ਐਿ.ਓ.ਐਚ.ਐਫ.ਡਬਰਲਊ ਹਿੋ।ੇ ਇਸ ਨਾਲ ਿੰਤਿਾਲੇ ਦੀ 
ਰਿੰਮੇਿਾਿੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਿਿ ਦਿੂ ਹਿੋਗੇਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਿਿਗੇੀ।
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ਨਵਸਆ ਂਦੀ ਦਰਵਿਆਨੀ 
ਿਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ

ਰਿਪਿੋਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਿੱਟ ਅਤੇ ਿਪਾਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਰਿੱਚ ਰਿਭਾਰਿਤ ਕਿਨ 
ਨਾਲ ਅਨਸੁਚੂੀ ਨੇ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦੀ ਸ਼ਣੇੀ ਨੂੰ ਿੱਡ ੇਪੱਿਿ ਤੇ ਨਕਾਿਾਤਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਹ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਰਿਿੇਂ 
ਰਕ, ਹਿੈਇੋਨ ਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ 5 ਤੋਂ 250 ਗ੍ਾਿ ਰਿਚਕਾਿ ਹ।ੈ ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਰਿਪਿੋਟ ਦ ੇਗ੍ਾਫ 5 ਰਿੱਚ 
ਰਦਖਾਇਆ ਰਗਆ ਹ,ੈ ਸਾਡ ੇਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਸਾਿ ੇਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇ
ਤਰਹਤ 70 ਤੋਂ 90% ਿਾਿਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਲ ਸੰਬੰਰਿਤ ਹਨ। ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਦੀ 
ਸ਼ਣੇੀ ਰਿੱਚ ਿੀ ਰਿਆਦਾਤਿ ਿਾਿਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਹੁਦੰ ੇਹਨ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡ ੇਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਰਕ ਨਸ਼ੀਲੀਆ ਂਦਿਾਈਆ ਂਿਾਲੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ 
ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰਿਤ ਰਿਆਦਾਤਿ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਿਾਂ ਤਾਂ 1-3 ਿਹੀਨੇ ਦੀ ਕਦੈ ਦੀ ਸਿਾ ਸਣੁਾਈ ਗਈ ਹ ੈ
ਿਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਚ ਦਸੋ਼ੀ ਿਾਂਚ ਅਿੀਨ ਪਰਹਲਾਂ ਹੀ ਸਿਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕ ੇਹਨ। ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਿਾਿਰਲਆ ਂਨੂੰ ਰਕਸ ੇ
ਇਲਾਿ ਿਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਗਤੀਰਿਿੀ ਦ ੇਰਬਨਾਂ ਅਪਿਾਿਕ ਰਨਆ ਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਿੱਚ ਭਰੇਿਆ ਰਗਆ ਹ।ੈ ਸਾਡ ੇ
ਡਾਟਾ ਦ ੇਇਹ ਿੀ ਰਦਖਾਇਆ ਹ ੈਰਕ ਦਸੋ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਸਿਾ ਦਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਿਾਿ ਿੱਟ ਹਏੋ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ। ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 
ਿਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਾਬ ਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਸਿੱਰਸਆ ਤੋਂ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁਟਕਾਿਾ ਰਦਲਾਏ ਰਬਨਾਂ ਸਖਤ ਸਿਾਿਾਂ 
ਰਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।

ਸਲਾਹਾਂ
ਐਸ.39 ਅਤੇ ਐਸ.64ਏ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਰਨਆਇਕ ਅਤੇ ਅਭਯਿੋਨ ਪੱਖੀ ਅਖਰਤਆਿ: ਰਕਉਰਂਕ ਦਿਰਿਆਨੀ 
ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਆਦਤ ਿੱਡ ੇਿੱਿਿ ਤੇ ਸ਼ਾਰਿਲ ਹੁਦੰੀ ਹ ੈਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.39 
ਅਤੇ ਐਸ.64ਏ ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਰਨਆਇਕ ਅਤੇ ਅਭਯਿੋਨ ਪੱਖੀ ਅਖਰਤਆਿ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ 
ਚਾਰਹਦਾ ਹ।ੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਗੈਿ-ਸਿਾਿੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਿਾਰਿਅਿ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾਖਿੋਾਂ ਨੂੰ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਿੱਟ ਿਾਂ ਦਿਰਿਆਨੀ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਫਿੇ ਿਾਣ ਤੇ ਿੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਿਾਂ ਰਿੱਚ ਭਿੇਣ ਲਈ ਿੰਿਿੂੀ 
ਦਣੇੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਪਲੁੀਸ ਅਤੇ ਰਨਆਪਾਰਲਕਾ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦ ੇਗੈਿ-ਸਿਾਿੀਂ ਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ 
ਕੁਸ਼ਲ ਹਣੋਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ।ੈ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋ ਦਸੋ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਟ੍ਾਇਲ ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿਾਂ ਟ੍ਾਇਲ ਤੋਂ 
ਪਰਹਲਾਂ ਿਾਂ ਇਸਦ ੇਦ ੇਦਿੌਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਿਿਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ
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ਨਵਸਆ ਂਦੀ ਿਪਾਰਕ 
ਿਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ

ਅਰਿਆਏ ਇੱਕ ਰਿੱਚ ਦੱਸ ੇਅਨਸੁਾਿ ਿਰੇਿਰਨਉ ਨੋਟੀਰਫਕਸੇ਼ਨ ਰਿਭਾਗ ਨੇ 18 ਨਿੰਬਿ 2009 ਨੂੰ ਸ਼ਿੁ 
ਡਿੱਗ ਿਾਤਿਾ ਦੀ ਬਿਾਏ ਕੁੱਲ ਿਾਤਿਾ ਦ ੇਿਿਨ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ ਡਿੱਗ ਦੀ ਿਾਤਿਾ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਨ ਦੀ 
ਿੰਗ ਿੱਖੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਰਫਕਸੇ਼ਨ ਰਸ਼ਰਡਊਲ ਦ ੇਅਸਲੀ ਪ੍ਰਯਿੋਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਿ ਕਿਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਕਿਕ ੇਹੀ 
ਫਾਿਿਾਰਸਉਰਟਕਲ ਡਿੱਗਸ ਦੀ ਤਲੁਨਾਤਿਕ ਿੱਟ ਿਾਤਿਾ ਨਾਲ ਫਿੇ ਗਏ ਰਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਦੱਸ 
ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਣੁਾਈ ਿਾਂਦੀ ਹ।ੈ

ਸਲਾਹਾਂ
2009 ਦੀ ਸਚੂਨਾ ਇਹ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿਦੀ ਹ ੈਰਕ ਸਿਾ ਸਣੁਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਿਾਿਦ ਕੀਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਪਦਾਿਥ ਦੀ 
ਸ਼ੁੱਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਰਿਆ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥ ਦੀ ਬਿਾਏ ਇਸਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ ਰਿਆਨ ਰਿੱਚ ਿੱਖਣਾ ਚਾਰਹਦਾ 
ਹ,ੈ ਪਿ ਇਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਪਾਿਕ ਿਾਤਿਾ ਸੰਬੰਰਿਤ ਬਲੋੇਿੀਆ ਂਸਿਾਿਾਂ ਦਣੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਰਿਿ 
ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ ੈਿ ੋਨਰਸ਼ਆ ਂਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਦ ੇਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨ। ਰਿੱਤੀ ਰਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੀਂ ਸਚੂਨਾ 
ਿਾਿੀ ਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਿ ੋਇਹ ਰਨਿਿਾਰਿਤ ਕਿ ੇਰਕ ਸਿਾ ਸਣੁਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ ਰਸਿਫ ਸ਼ੁੱਿ ਿਾਤਿਾ ਨੂੰ 
ਹੀ ਰਿਆਨ ਰਿੱਚ ਿੱਰਖਆ ਿਾਿ।ੇ ਇਸ ਤਿ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਚੂਨਾ ਈ ਿਾਇਕਲ ਿਾਿ ਿੀ. ਨਾਿਕਰੋਟਕਸ ਕੰਟੋ੍ਲ ਰਬਉਿ ੋ 
ਰਿੱਚ ਸਪੁ੍ਰੀਿ ਕਿੋਟ ਦ ੇਫਸੈਲੇ ਦ ੇਅਨਸੁਾਿ ਹਿੋਗੇੀ।
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ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ਼ੇ ਤਵਹਤ 
ਇਰਾਦ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ

ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਅਰਿਆਏ 4 ਰਿੱਚ ਦੱਰਸਆ ਰਗਆ ਹ ੈਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਸਖਤ ਦਣੇਦਾਿੀ ਦ ੇਪ੍ਰਾਿਿਾਨਾਂ ਨੂੰ 
ਸ਼ਾਰਿਲ ਕਿਦਾ ਹ।ੈ ਐਸ.54 ਿੰਿਿੂੀ ਰਦੰਦਾ ਹ ੈਰਕ ਰਕਸ ੇਅਪਿਾਿ ਨੂੰ ਸਾਰਬਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕਸ ੇਨਸ਼ੀਲੀ ਦਿਾਈ 
ਿਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਿਥ ਨੂੰ ਿੱਖਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁਦੰਾ ਹ।ੈ ਇਸ ੇਤਿ੍ਹਾਂ, ਐਸ.35 ਇਹ ਸਾਰਬਤ ਕਿਨ ਲਈ ਦਸੋ਼ੀ ਤੇ ਬਝੋ 
ਪਾਉਦਂਾ ਹ ੈਰਕ ਕਈੋ ਅਪਿਾਿ ਕਿਨ ਸਮੇਂ ਅਪਿਾਿ ਕਿਨ ਦੀ ਕਈੋ ਿੀ ਿਾਨਰਸਕ ਹਾਲਤ ਿਿੌਦੂ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ। 
ਰਿਿੇਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਦਰਖਆ ਹ ੈਰਕਉਰਂਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਦਸੇ਼ ਿਾਂ ਇਿਾਦਾ ਸਥਾਰਪਤ ਕਿਨ ਦੀ ਲੋਿ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰੀ ਇਸ 
ਲਈ ਇਸਦ ੇਨਤੀਿ ੇਿਿੋਂ ਰਿਰਲ੍ਹਆ ਂਦੀ ਪਰੁਲਸ ਦ ੇਿਿਣਨ ਇੱਕ ਸਿਾਨ ਿਹ ੇਹਨ ਿ ੋਕਿਿਿੋ ਿਾਂਚ ਿੱਲ ਇਸ਼ਾਿਾ 
ਕਿਦਾ ਹ।ੈ

ਸਲਾਹਾਂ
ਇਹ ਸਰੁਨਸ਼ਰਚਤ ਕਿਨ ਲਈ ਰਕ ਿਾਂਚ ਦ ੇਦਿੌਾਨ ਪਰੁਲਸ ਪਿੂਾ ਰਿਆਨ ਰਦੰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ 
ਕਿਨ ਿਾਰਲਆ ਂਦੀ ਬਿਾਏ ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਤਸਕਿਾਂ ਨੂੰ ਫਿਦੀ ਹ ੈਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ 
ਅਪਿਾਿਾਂ ਦ ੇਕਿਨਾ ਨੂੰ ਰਿਆਨ ਰਿੱਚ ਿੱਖਣਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ।ੈ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਦਾ ਬਝੋ ਇਹ ਸਾਰਬਤ ਕਿਨ 
ਲਈ ਸਿਕਾਿੀ ਿਕੀਲ ਤੇ ਹਣੋਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ ੈਰਕ ਦਸੋ਼ੀ ਨੇ ਨਸ਼ ੇਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੋ ਰਕਸ ੇਖਾਸ ਕਾਿਨ ਕਿਕ ੇਿੱਰਖਆ 
ਹ।ੈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਰਸਿਫ ਿੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਕਸ ੇਨੂੰ ਅਪਿਾਿੀ ਿਰੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦ ਹ।ੈ

ਭਾਿਤ ਨੂੰ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਤਸਕਿੀ ਲਈ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਨ 
ਲਈ ਿਾਤਿਾਿਾਂ ਲਈ ਥਿਸੈ਼ਹਲੋਡ ਨੂੰ ਸਥਾਰਪਤ ਕਿਨਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ ੈ(ਨਰਸ਼ਆ ਂਦ ੇਬਿਾਿ ਦੀਆ ਂਅਸਲੀਅਤਾਂ, 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਦੀਆ ਂਰਕਸਿਾਂ ਅਤੇ ਰਸਹਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਦ ੇਅਿਾਿ ਤੇ)। ਨਰਸ਼ਆ ਂਦੀ 
ਿਾਤਿਾ ਹੀ ਰਸਿਫ ਨਰਸ਼ਆ ਂਨੂੰ ਰਨਿੀ ਇਸਤੇਿਾਲ ਲਈ ਿੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਿਾਂ ਤਸਕਿੀ ਲਈ 
ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਅੰਤਿ ਕਿਨ ਿਾਲਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹਣੋਾ ਚਾਰਹਦਾ। ਨਰਸ਼ਆ ਂਤੇ ਰਨਿਭਿਤਾ ਦ ੇਇਰਤਹਾਸ, 
ਅਪਿਾਿਕ ਰਪਛੋਕਿ ਿਿਗ ੇਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਰਿਆਨ ਰਿੱਚ ਿੱਖਣਾ ਚਾਰਹਦਾ ਹ ੈ(ਰਕ ਕੀ ਕਈੋ ਰਿਅਕਤੀ ਪਰਹਲਾਂ 
ਨਰਸ਼ਆ ਂਦਾ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਿਦਾ ਹਇੋਆ, ਇਸਦੀ ਤਸਕਿੀ/ਰਿਕਿੀ ਕਿਦਾ ਹਇੋਆ ਫਰਿਆ ਰਗਆ ਹ)ੈ।
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ਜ਼ੇਲ੍ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ— 
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਜਲ੍ਾਿਾਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ

ਬਰਨਾਲਾ
ਰਿਲ੍ਹ ਾ ਬਿਨਾਲਾ ਦੀ ਰਡਸਰਟ੍ਕਟ ਿਲੇ੍ਹ  ਦ ੇਕੁੱਲ 92 ਕਦੈੀਆ ਂਰਿੱਚੋਂ ਰਿਆਦਾਤਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਿਾਿਾਂ ਲਈ 
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਐਸ.22 ਦ ੇਤਰਹਤ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ ੈ(ਸਾਿ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚੋਂ 69.5%)। 
ਰਿਆਦਾਤਿ ਦਸੋ਼ੀਆ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ – ਐਸ.22 ਦ ੇਸਾਿ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚੋਂ 
ਲਗਭਗ 92.18%, ਐਸ.21 ਦ ੇਕੁੱਲ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚੋਂ 100% ਅਤੇ ਐਸ.15 ਦ ੇਕੁੱਲ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚੋਂ 
83.3% ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ।

ਕੁੱਲ ਡਾਟਾ:
ਵਿਲਹਿਾ ਿਲੇਾਂ, ਪਿੰਾਿ127

127. ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਿਕੈਟਿ ਿਨਿਲ 
ਪਰੁਲਸ (ਿਲੇ੍ਹ ਾਂ) ਪਿੰਾਬ, ਚਡੰੀਗਿ੍ਹ 
(31 ਦਸੰਬਿ 2015)
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ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਿੀਨ ਿਾਿਾਿਾਂ

ਜ਼ੇਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਗਣਤੀ
ਦੱਸ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਪਾਉਣ ਿਾਲ਼ੇ ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਵਗਣਤੀ

ਅਵਿਕਾਰਤ 
ਦਾਖਲ਼ੇ ਦੀ 

ਕੁੱਲ ਸਿਰੱਥਾ
ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ 

ਕੁੱਲ ਸੰਵਖਆ

ਸਜਾਿਾਂ ਦੀ 
ਕੁੱਲ ਸੰਵਖਆ (ਦੂਜ਼ੇ 
ਅਪਰਾਿਾਂ ਸਮੇਤ)

ਸਜਾਿਾਂ ਦੀ 
ਕੁੱਲ ਸੰਵਖਆ 

(ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ 
ਐਕਟ)

ਅੰਡਰਟ੍ਾਇਲ 
ਿਾਿਵਲਆ ਂਦੀ 

ਕੁੱਲ ਸੰਵਖਆ (ਦੂਜ਼ੇ 
ਅਪਰਾਿਾਂ ਸਮੇਤ)

ਅੰਡਰਟ੍ਾਇਲ 
ਿਾਿਵਲਆ ਂਦੀ 

(ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ 
ਐਕਟ)

ਕੇਂਦਿੀ ਿਲੇ੍ਹ ਾਂ 14,333 17,762 5,140 3,469 5,081 3,936

ਰਿਲ੍ਹ ਾ ਿਲੇ੍ਹ ਾਂ 3,508 4,815 944 1,058 1,119 1,218

ਉਪ ਿਲੇ੍ਹ ਾਂ 788 944 197 81 463 194
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ਫਾਵਜਲਕਾ
ਮੈਕਸੀਿਿ ਰਸਰਕਓਿੀਟੀ ਿਲੇ੍ਹ , ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ) ਦ ੇ147 ਕਦੈੀਆ ਂਰਿੱਚ ੋ56 ਨੂੰ ਐਕਟ ਦ ੇ
ਐਸ.15 ਤਰਹਤ ਸਿਾ ਸਣੁਾਈ ਗਈ। ਐਸ.15 ਦ ੇਤਰਹਤ ਸਾਿ ੇਕਦੈੀਆ ਂਰਿੱਚੋਂ 53.57% ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ 
ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਾ ਸਣੁਾਈ ਗਈ। ਫਾਰਜ਼ਲਕਾ ਰਿੱਚ ਐਸ.22 ਦ ੇਤਰਹਤ ਸਾਿ ੇਕਦੈੀਆ ਂਰਿੱਚੋਂ 78.37% ਦੱਸ ਿਾਂ 
ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ ਸਾਲ ਦੀ ਕਦੈ ਕੱਟ ਿਹ ੇਹਨ। ਕਦੈ ਕਟ ਿਹ ੇਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਰਿੱਚੋਂ 50% ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ ਸਾਲ ਦੀ 
ਸਿਾ ਸਣੁਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ
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        29          7          3          6         26

ਹਵੁਸਆਰਪੁਰ128

ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਸਰੰਖਆ ਰਿੱਚੋਂ ਰਿਆਦਾਤਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਿਾਿਾਂ ਲਈ ਐਸ.22 ਦ ੇਤਰਹਤ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ 
ਹ।ੈ ਅਸਲ ਰਿੱਚ ਐਸ.22 ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਕੁੱਲ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ ਦੱਸ ਸਾਲ 
ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ ਦੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਐਸ. 21 ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਸਾਿ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 93.5% 
ਿਾਿਰਲਆ ਂਲਈ ਿੱਟ ਤੋਂ ਿੱਟ ਦੱਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 25% ਕਦੈੀਆ ਂਨੂੰ ਐਕਟ ਦ ੇਐਸ.15 ਦ ੇ
ਅੰਤਿਗਤ ਸਿਾਿਾਂ ਰਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ।

128. ਆਿ.ਟੀ.ਆਈ ਐਪਲੀਕਸੇ਼ਨ – 
ਹਰੁਸ਼ਆਿਪਿੁ ਿਲੇ੍ਹ  – ਲੀਟਿ ਤਿੀਕ 
3 ਿਾਿਚ 2016।
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ਿਾਨਸਾ
ਿਾਨਸਾ ਦੀ ਰਿਲ੍ਹ ਾ ਿਲੇ੍ਹ  ਰਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਤਰਹਤ 170 ਕਦੈੀ ਿਿੌਦੂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕਦੈੀਆ ਂਰਿੱਚੋਂ 
50.5% ਨੂੰ ਐਕਟ ਦ ੇਐਸ.22 ਤਰਹਤ ਅਪਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਐਸ.22 ਦ ੇਤਰਹਤ ਕੁੱਲ ਕਦੈੀਆ ਂ
ਰਿੱਚੋਂ 97.7% ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਕੁੱਲ 170 ਕਦੈੀਆ ਂਰਿੱਚੋਂ 64 ਨੂੰ ਐਕਟ 
ਦ ੇਐਸ.15 ਦ ੇਅਿੀਨ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿੱਚੋਂ 82.8% ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਾ 
ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਨਾਭਾ
ਨਾਭਾ ਰਿੱਚ ਰਿਆਦਾਤਿ ਕਦੈੀਆ ਂਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਐਸ.15 ਤਰਹਤ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਕੁੱਲ 
50 ਰਿੱਚੋਂ 27 ਕਦੈੀਆ ਂਨੂੰ ਦੱਸ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਐਕਟ ਦ ੇਐਸ.22 ਤਰਹਤ ਸਿਾ 
ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕਦੈੀਆ ਂਰਿੱਚੋਂ 87.5% ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ
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ਪਵਟਆਲਾ
ਕਦੈੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ ਸਰੰਖਆ ਰਿੱਚੋਂ ਰਿਆਦਾਤਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਿਾਿਾਂ ਲਈ ਐਸ.22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.15 ਦ ੇਤਰਹਤ 
ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਐਸ.15 ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਕੁੱਲ ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 89.3% ਿਾਿਰਲਆ ਂਰਿੱਚ 
ਦੱਸ ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ ਦੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ. 22 ਦ ੇਅੰਤਿਗਤ ਸਾਿ ੇਿਾਿਰਲਆ ਂ
ਰਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 85% ਿਾਿਰਲਆ ਂਲਈ ਦੱਸ ਸਾਲ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਿ ਦੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ

ਸੰਗਰੂਰ
ਸੰਗਿਿੂ ਦੀ ਰਿਲ੍ਹ ਾ ਿਲੇ੍ਹ  ਰਿੱਚ ਿਿੌਦੂ ਰਿਆਦਾਤਿ ਕਦੈੀਆ ਂਨੂੰ ਐਕਟ ਦ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਦ ੇਤਰਹਤ 
ਸਿਾ ਸਣੁਾਈ ਗਈ ਹ।ੈ ਐਕਟ ਦ ੇਐਸ. 15 ਅਤੇ ਐਸ.22 ਦ ੇਤਰਹਤ ਕੁੱਲ ਕਦੈੀਆ ਂਰਿੱਚੋਂ 82.5% ਨੂੰ ਦੱਸ ਿਾਂ 
ਇਸਤੋਂ ਿੱਿ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਾ ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ
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ਅੰਡਰ-ਟ੍ਾਇਲ 
ਸੰਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਲਵੁਿਆਣਾ
ਲੁਰਿਆਣਾ ਰਿੱਚ 279 ਅੰਡਿ-ਟ੍ਾਇਲ ਹਨ। ਇਸ ਰਿੱਚੋਂ ਅਿੱੀ ਅੰਡਿ-ਟ੍ਾਇਲ ਸੰਰਖਆ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ 
ਐਕਟ ਦ ੇਐਸ.21 ਅਤੇ ਐਸ.22 ਦ ੇਤਰਹਤ ਸਿਾ ਕੱਟ ਿਹ ੇਹਨ।

ਪੱਟੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ)
ਪੱਟੀ ਰਿੱਚ 240 ਅੰਡਿ-ਟ੍ਾਇਲ ਹਨ ਰਿਹਨਾਂ ਰਿੱਚੋਂ 48.75% ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਐਸ.21 ਅਤੇ 
ਐਸ.22 ਦ ੇਤਰਹਤ ਸਿਾ ਕੱਟ ਿਹ ੇਹਨ।

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਿੀਨ ਿਾਿਾਿਾਂ

ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਿੀਨ ਿਾਿਾਿਾਂ
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ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦ ੇਅਿੀਨ ਿਾਿਾਿਾਂ
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vidhilegalpolicy.in
vclp@vidhilegalpolicy.in
facebook.com/vidhilegalpolicy
twitter.com/@vidhi_india


