
éôÅéôÅéôÅéôÅ----    îÅó¶ êÌíÅòîÅó¶ êÌíÅòîÅó¶ êÌíÅòîÅó¶ êÌíÅòFFFFII 

((((pkoQthA pkoQthA pkoQthA pkoQthA ôÌôÌôÌôÌ¶äÆ ñÂÆ ) ¶äÆ ñÂÆ ) ¶äÆ ñÂÆ ) ¶äÆ ñÂÆ )     

 

 n;hA ikD u[Ze/ jK fe BÙk ;kvh f˜zdrh d/ jo fJZe gfjb{ ”s/ gqGkt gkT[Adk j? ukj/ 

T[j ;wkfie, wkBf;e, GktBkswe, nkoEe iK e'Jh th j't/. fJj Bk e/tb ;kvh wkBf;e 

f;js ˘ popkd eodk j? ;r'A Ùohoe s"o ”s/ pj[s ;kohnK fpwkfonK iK ;wZf;nktK ˘ iBw 

fdzdk j? ns/ eJh tko i[ow dh d[BhnK sZe th b? iKdk j?. nkU[, fJ;d/ îÅó¶ îÅó¶ îÅó¶ îÅó¶ gqGktK pko/ 

ikDz{ j'JhJ/.   

ਵ� ਖ ਵ� ਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਵਰਤ�  d/ îÅó¶ îÅó¶ îÅó¶ îÅó¶ gqGkt 

(ੳ) ਿਸਹਤ �ਤੇ ਅਸਰ 

ñóÆ 

é§.  

éôÆñ¶ êçÅðæ çÅ éÅî Áå¶ 

ÇÕÃî  
 

ÁÃð 
 

1 ਅਲਕੋਹਲ  ਅਲਕੋਹਲ ਕ�ਦਰੀ ਤੰਤੂ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਕਮ÷¯ਰ ਕਰ 

ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਜਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਪਾਗਲਾਨਾ 

ਕਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੋਚ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 

ਯੋਗਤਾਵ! ਨੰੂ ਕਮ÷¯ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

2 ਅਫੀਮੀ ਪਦਾਰਥ (ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ, 

ਮਾਰਫੀਨ ਆਿਦ) 

ਅਫੀਮੀ ਪਦਾਰਥ! ਦੀ ਵਰਤ$ ਨਾਲ ਅ%ਖ! ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਸੰੁਗੜ 

ਜ!ਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੰੂ ਘ%ਟ ਿਦਸਦਾ ਹੈ, ਬਲ% ਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦੀ 

ਧੜਕਣ ਅਿਨਯਮਤ ਹੋ ਜ!ਦੀ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਾਹ ਫੁ% ਲਣਾ। 
 

3 ਭੰਗ ਤ$ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ (ਗ!ਜਾ, ਭੰਗ, 

ਚਰਸ) 

ਭੰਗ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ! ਿਵ% ਚ ਉਲਝਣ, ਸੁਸਤੀ, ਨ1ਦ, ਉਤੇਜਨਾ, 

ਿਬਮਾਰੀ ਆਿਦ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦਆਸ਼ਤ 2ਤੇ 

ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ3ਦੀ ਹੈ।  

4 ਸ਼!ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਨ4 ! ਦੀ f˜ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਿਵ% ਚ ਥਥਲਾਪਣ, ਯਾਦ 

Ùesh ਘਟਣਾ, ਲੜਖੜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਨਰਣੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਲ% ਗ ਪ6ਦੇ 

ਹਨ। 

5 ਕੋਕੇਨ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲ% ਡ ਪ�ੈਸ਼ਰ ਿਵ% ਚ ਵਾਧਾ, ਸੁਭਾਅ ਿਵ% ਚ ਬਹੁਤ f˜ਆਦਾ 

ਅਸਿਥਰਤਾ ਅਤੇ ਿਚੜਿਚੜਾਪਣ ਆ ਜ!ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ$ ਨਾਲ 

ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ  g? ;edk j? ਅਤੇ ਿਦਲ ਫੇਲ4 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 



6 ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ  ਕੈਫੀਨ ਉਨ1ਦਰਾ, ਿਸਰਦਰਦ, ਿਚੰਤਾ ਰੋਗ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਿਵ% ਚ 

ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

7 ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ  ਇਨ4 ! ਪਦਾਰਥ! ਦੀ ਵਰਤ$ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਦਮਾਗ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਨਲੀਆਂ ਫਟ ਜ!ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਿਵਵਹਾਰ ਿਵ% ਚ ਿਤ% ਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜ!ਦੀਆਂ ਹਨ। 

8 ਤੰਬਾਕੂ ਇਹ ਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਫਿੜਆਂ, ਮੰੂਹ, ਗਲ, 

ਭੋਜਨ ਨਲੀ, ਿਮਹਦੇ, ਗੁਰਿਦਆਂ, ਿਪ% ਤੇ ਅਤੇ ਵ% ਡੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਕ6ਸਰ 

ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਦਲ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਨਲੀਆਂ ਿਵ% ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਿਦਲ ਦਾ 

ਦਰਦ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤ$ ਨਾਲ 

ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

9 ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ (ਪੈਟਰੋਲ, 

ਿਥਨਰ ਆਿਦ) 

ਇਨ4 ! ਨੰੂ ਸੰੁਘਣ ਨਾਲ ਜ ੋਨਸ਼ਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਿਜਗਰ, ਗੁਰਿਦਆਂ, ਿਦਲ 

ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ4 ! ਿਵਚ$ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਤ! 

ਬਾਹਰਲੀ ਤੰਤੂ ਪ�ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਦਾ ਿਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

 

 

 (ਅ) ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਕ� ਤ ੇ�ਤੇ ਅਸਰ 

 ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜ4ਾਈ ਜ! ਕੰਮ ਿਵ% ਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਹ1 ਰਿਹੰਦੀ। ਉਹ ਪੜ4ਾਈ ਿਵਚਕਾਰ$ 

ਛ%ਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤ$ ਕ% ਿਢਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜ! ਪ%ਕਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧ ਿਵਗੜ ਜ!ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਿਕਲ! ਿਵ% ਚ ਪ6ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

(ੲ) ਪਿਰਵਾਰ �ਤੇ ਅਸਰ 

 ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਜ!ਦੇ ਹਨ ਿਕ3ਿਕ BÙ/Vh ਘਰ ਿਵ% ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹ1 ਪਾ3ਦਾ ਸਗ$ 

ਘਰ ਦੇ ਸਾਧਨ! ਨੰੂ o'VQdk ਹੈ। ਇਸਦਾ ਿਵਆਹੁਤਾ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬ% ਿਚਆਂ ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਸ 2ਤੇ th ਬੁਰਾ ਅਸਰ 

ਪ6ਦਾ ਹੈ।  

(ਸ) ਸਮਾਿਜਕ ਅਸਰ 

 ਨਸ਼ਈ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਅਣਗੌਿਲਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸ ਨੰੂ ਅਣਗੌਿਲਆਂ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ 

ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਿਵਚਕਾਰ ਵ% ਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਜ!ਦਾ ਹੈ। 

(ਹ) ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਿਧਕ ਅਸਰ 

 ਨਸ਼ਈ ਕਈ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਮ% ਿਸਆਵ! ਿਵ% ਚ ਿਘਰ ਜ!ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗ% ਡੀ 

ਚਲਾਉਣਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਨ=  ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪੁਆੜੇ ਖੜ4 ੇਕਰਨ= , ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵ% ਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵ! ਕਰ 

ਦੇਣੀਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰ%ਖਣ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਚ%ਕਰ ਿਵ% ਚ ਫਸਣਾ ਆਿਦ। ਸੋ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 

ਡਰ ਅਤੇ ਅਿਨÙfਚਤਤਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਿਜ3ਦਾ ਹੈ।   
 



 

 

ਦ ਨਾਰਕੋਿਟਕ ਡਰ� ਗਜ਼ ਐਡਂ ਸਾਈਕੋਟਰੋਿਪਕ ਸਬਸਟ�ਸਜ਼ ਐਕਟ ੧੯੮੫  

 ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਜ! ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ/ 

ਬਨਾਉਣਾ/ਉਗਾਉਣਾ, ਰ%ਖਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਸ!ਭਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ! ਵਰਤ$ ਕਰਨੀ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਤਿਹਤ 

੨੦ ਸਾਲ ਤ% ਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ੨ ਲ% ਖ ਰੁਪਏ ਤ% ਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੋਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

2ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਸਜਾਵ� 

ਜੁਰਮ : ਪੋਸਤ, ਭੰਗ ਜ� ਕੋਕਾ ਦੇ ਪੌਿਦਆਂ ਦੀ ਬਗੈਰ ਲਾਈਸ0ਸ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ  

ਸੈਕਸ਼ਨ : ਪੋਸਤ- ੧੮ (ਸੀ), ਭੰਗ – ੨੦, ਕੋਕਾ – ੧੬ 

ਸਜਾ : ੧੦ ਸਾਲ ਤ% ਕ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ + ੧ ਲ% ਖ ਰੁਪਏ ਤ% ਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ  

ਜੁਰਮ : ਲਾਈਸ0ਸ ਪ1ਾਪਤ ਿਕਸਾਨ ਵ� ਲ�  ਪੋਸਤ ਿਵ� ਚ ਹੇਰਫਰੇੀ ਕਰਨਾ  

ਸੈਕਸ਼ਨ : ੧੯ 

ਸਜਾ : ੧੦ ਤ$ ੨੦ ਸਾਲ ਤ% ਕ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ + ੧ ਤ$ ੨ ਲ% ਖ ਰੁਪਏ ਤ% ਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ  

ਜੁਰਮ : ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਬਨਾਉਣਾ, ਰ� ਖਣਾ, ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰਨਾ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, 

ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ, ਵਰਤ� ਕਰਨਾ।   

ਸੈਕਸ਼ਨ : ਪੋਸਤ- ੧੮, ਅਫੀਮ -੧੭  ਭੰਗ – ੨੦, ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ – ੨੧ 

ਸਜਾ : ਥੋੜ4ੀ ਮਾਤਰਾ -੬ ਮਹੀਨ=  ਤ% ਕ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਜ! ੧੦ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤ% ਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ! ਦੋਹਵ� 

ਵ% ਧ ਮਾਤਰਾ ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਤ$ ਘ%ਟ - ੧੦ ਸਾਲ ਤ% ਕ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ + ੧ ਲ% ਖ ਰੁਪਏ ਤ% ਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 

ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ – ੧੦ ਤ$ ੨੦ ਸਾਲ ਤ% ਕ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ+ ੧ ਤ$ ੨ ਲ% ਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ  

ਜੁਰਮ : ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਦਰਾਮਦ, ਬਰਾਮਦ  

ਸੈਕਸ਼ਨ : ੨੩ 

ਸਜਾ : ਉਪਰ ਵਾਲੀ 

ਜੁਰਮ : ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦਾ ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵ� ਚ ਆਦਾਨ ਪ1ਦਾਨ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਿਜ� ਥੇ 

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭਾਰਤ ਤ� ਬਾਹਰ� ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ  

ਸੈਕਸ਼ਨ : ੨੪ 

ਸਜਾ : ੧੦ ਤ$ ੨੦ ਸਾਲ ਤ% ਕ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ + ੧ ਤ$ ੨ ਲ% ਖ ਰੁਪਏ ਤ% ਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ  

ਜੁਰਮ : ਜਾਣਦੇ ਬੁਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ9ਾ ਨੰੂ ਜੁਰਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇikikikikਜ਼ਤ ਦੇਣਾ  

ਸੈਕਸ਼ਨ : ਉਹੀ ਜ ੋਉਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ 

ਸਜਾ : ਉਹੀ 

ਜੁਰਮ : ਿਨਯਮਤ ਕੀਤ ੇਪਦਾਰਥ� ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਉਲੰਘਨਾਵ� 

ਸੈਕਸ਼ਨ : ੨੫ ਏ 

ਸਜਾ : ੧੦ ਸਾਲ ਤ% ਕ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ + ੧ ਤ$ ੨ ਲ% ਖ ਰੁਪਏ ਤ% ਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ  



ਜੁਰਮ : ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਧਨ ਮੁZZZZਹਈਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਠਾਹਰ ਦੇਣੀ   

ਸੈਕਸ਼ਨ : ੨੭ ਏ 

ਸਜਾ : ੧੦ ਤ$ ੨੦ ਸਾਲ ਤ% ਕ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ + ੧ ਤ$ ੨ ਲ% ਖ ਰੁਪਏ ਤ% ਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ  

ਜੁਰਮ : ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਕਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸਾf˜f˜f˜f˜ਸ਼ ਘੜਨੀ   

ਸੈਕਸ਼ਨ : ਕੋਿਸ਼ਸ਼ – ੨੮, ਉਕਸਾਹਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਿਧਕ ਸਾf˜ਸ਼ - ੨੯ 

ਸਜਾ : ਜ ੋਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਿਨਸਿਚਤ ਹੈ 

ਜੁਰਮ : ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨਾ  

ਸੈਕਸ਼ਨ : ੩੦ 

ਸਜਾ : ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਿਨਸਿਚਤ ਸਜਾ ਤ$ ਅ% ਧੀ 

 ਜੁਰਮ : ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ  

ਸੈਕਸ਼ਨ : ੩੧, îÎ½å CA- Â¶   

ਸਜਾ : ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਿਨਸਿਚਤ ਸਜਾ ਤ$ ਡੇਢ ਗੁਣਾ, ÕÂÆ Õ¶Ã» Çò¼Ú îÎ½å çÆ Ã÷Å òÆ 

ਜੁਰਮ : ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨੀ   

ਸੈਕਸ਼ਨ : ੨੭  

ਸਜਾ : ਕੋਕੇਨ, ਮਾਰਫੀਨ, ਹੈਰੋਇਨ ੧ ਤ% ਕ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਜ! ੨੦ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤ% ਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ! ਦੋਹਵ� 

ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ – ੬ ਮਹੀਨ=  ਤ% ਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜ! ੧੦ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ! ਦੋਹਵ� 

ਿਜਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਇਲਾਜ ਲਈ  ਪੇਸ਼ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਨ4 ! ਨੰੂ ਸਜਾ ਤ$ ਛੋਟ 

ਜੁਰਮ : ਿਜਹੜੀਆਂ ਉਲੰਘਨਾਵ� ਦਾ ਹਰੋ ਿਕਤ ੇਿਜ਼ਕਰ ਨਹ> ਹੋਇਆ   

ਸੈਕਸ਼ਨ : ੩੨ 

ਸਜਾ : ੬ ਮਹੀਨ=  ਤ% ਕ ਦੀ ਸਖਤ ਕੈਦ ਜ! ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ! ਦੋਹਵ� 

“ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ! ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਮ� ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਹੁਾਡੀ ਯਾਦਆਸ਼ਤ, ਤੁਹਾਡ ੇ ਸਵ-ੈਸਿਤਕਾਰ ਅਤ ੇ ਤੁਹਾਡ ੇ

ਆਤਮਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੁਿੜਆ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨ “ – ਕੁਰਟ ਕੋਬੈਨ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁÇíÁÅÃÁÇíÁÅÃÁÇíÁÅÃÁÇíÁÅÃ    

êÌôé êÌôé êÌôé êÌôé 1111:::: éô¶ çÆ òðå¯º éÅñ êËä òÅñ¶ ÃîÅÇÜÕ êÌíÅò ÇñÖ¯? 

êÌôéêÌôéêÌôéêÌôé    2222::::    ÇÕé·» Áðæ» Çò¼Ú å¿ìÅÕ± ù ÔÇåÁÅðÅ ÇÕÔÅ ÜÅ ÃÕçÅ ÔË?  

êÌôé êÌôé êÌôé êÌôé 3333::::    Õ¯ÕÆé çÅ Ã¶òé Õðé éÅñ ÃÅâ¶ ôðÆð Óå¶ ÇÕÃ åð·» çÅ ÔÅéÆÕÅðÕ êÌíÅò êËËºçÅ ÔË? 

êÌôé êÌôé êÌôé êÌôé 4444::::    òÅôêôÆñ êçÅðæ ÇÕÃù ÁÅÖç¶ Ôé? éÇôÁ» òÜ¯º ÇÂé·» çÅ êÌï¯× ÇÕÃ åð·»  

   ÔÅéÆÕÅðÕ ÔË? 

êÌôé êÌôé êÌôé êÌôé 5555::::    éô¶ çÆ ÁÅçå îé°¼Ö çÆ ÇÃ¼ÇÖÁÅ Áå¶ ÇÕ¼å¶ ù ÇÕò¶º êÌíÅÇòå ÕðçÆ ÔË?        

êÌôé êÌôé êÌôé êÌôé 6666::::    ÇÂ¼Õ éôÅÖ¯ð ÇòÁÕåÆ ÕÅùéÆ Ãî¼ÇÃÁÅò» Çò¼Ú ÇÕò¶º À°ñÞ Ü»çÅ ÔË? 

êÌôéêÌôéêÌôéêÌôé    7777::::    éÇôÁ» å¯ ÇÕò¶º ìÇÚÁÅ ÜÅ ÃÕçÅ? 

êÌôé êÌôé êÌôé êÌôé 8888:::: Òç éÅðÕ¯ÇàÕ âð¼×÷ ÁËºâ ÃÅÂÆÕ¯àz¯ÇêÕ ÁËÕà AIHEÓ ÕÆ ÔË? 

êÌôé êÌôé êÌôé êÌôé 9999::::    Çìé·» ñÅÇÂÃËºÃ ñÂ¶ éôÆñ¶ êçÅðæ» çÅ À°åêÅçé Õðé çÆ ÕÆ Ã÷Å ÔË? 

êÌôéêÌôéêÌôéêÌôé    10101010::::    ñÅÇÂÃËºÃ êÌÅêå ÇÕÃÅé òñ¯¯ ÁëÆî çÅ ×ìé Õðé Óå¶ ÇÕÔó¶ ÃËÕôé ÁèÆé ÕÆ  

      Ã÷Å Ô¹¿çÆ ÔË? 

êÌôé êÌôé êÌôé êÌôé 11111111::::    ÕÆ éô¶ çÅ Ã¶òé ÕðéÅ ÁêðÅè ÔË? Ü¶ Ô» å» ÇÂÃçÆ ÕÆ Ã÷Å ÔË? 
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