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éôÅéôÅéôÅéôÅ----    îÅó¶ êÌíÅòîÅó¶ êÌíÅòîÅó¶ êÌíÅòîÅó¶ êÌíÅò--I 

(Ç×ÁÅðòÆº ôÌ¶(Ç×ÁÅðòÆº ôÌ¶(Ç×ÁÅðòÆº ôÌ¶(Ç×ÁÅðòÆº ôÌ¶äÆ ñÂÆ) äÆ ñÂÆ) äÆ ñÂÆ) äÆ ñÂÆ)     

ਸੰਸਾਰ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ gfoGkÙk ਅਨੁਸਾਰ ਿਸਹਤ  ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਿਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ ਉਤੇ 

ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵ� ਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਿਸਰਫ ਿਬਮਾਰੀ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸ ਦੀ ਅਣਹ�ਦ। ਇ�ਕ ਿਸਹਤਮੰਦ 

ਿਵਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਪਤੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਬਹਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ� ਕੀ 

ਿਵ� ਚ ਿਹ� ਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

 ਇ�ਕ ਿਨਰੋਗ ਮਨ ਿਨਰੋਗ ਸਰੀਰ ਿਵ� ਚ ਹੀ ਿਨਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਸਰੀਰਕ ਿਸਹਤ, ਿਨਸ਼ਾਿਨਆਂ ਨੰੂ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ*ਦੇ ਸਵੈ-ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ,ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ-ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਿਸ� ਟੇ ਵਜ� ਨਾਖੁਸ਼ੀ 

ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਉਤੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪ2ਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ 

ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵ�ਲ ਲੈ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਰੀਰਕ ਜ� 

ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਕਈ ਤਰ3� ਪ4ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪ�ਧਰ ਤੇ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ, ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ 

ਨ7 ੜਲੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦਾਇਰੇ ਲਈ ਦੁ� ਖ� ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਪਰਲੇ ਪ�ਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ-ਿਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਇਕਤਾ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ ੋਅ� ਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਢ�ਚੇ ਨੰੂ ਿਵਗਾੜਣ ਅਤੇ ਅਸਿਥਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।  

 ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਿਵ� ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮਾਨਿਸਕ ਰੋਗ� ਵ�ਗ 

ਨਸ਼ੇੜੀਪੁਣਾ ਹਰ ਕੌਮ, ਸਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ-ਸਮਾਿਜਕ ਿਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪ4ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਿਰਹਾ 

ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ� ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀਪੁਣੇ ਿਵ� ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਧਾ ਨ9 ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਬਜਲਈ ਅਤੇ ਿਪ4ੰ ਟ ਮੀਡੀਏ 

ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਤ� ੧੭ ਤ� ੧੯ ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ� ਦਾ ਵਧਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵ� ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ 

ਪਤਾ ਚ�ਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਹੈ।  

 ftÙt f;js ;zrmB gdkoEh d[otos'A dh gfoGkÙk fJ; soQK eodk j?, ““fJj dtkJhnK 

(Drugs) dh nfijh tos'A, i' ;fEo iK ed/F edkJhA  j[zdh j? i' fe ;thfeqs w?vheb nfGnk; 

(Acceptable medical practice) d/ ftgohs iK fJ; s'A p/w/b j[zdh j?. “voZr” Ùpd dk n;b Gkt  

“dtkJh” j?, gozs{ nZiFeZbQ fJj Ùpd e/tb dtkJh bJh BjhA ;r'A BfÙnK fit/A fe e'ehB, j?o'fJB 

pqkT{B Ù{ro nkfd bJh th tofsnk ikD bZrk j?. 

 BfÙnK ”s/ fBoGo j'D dh nkds ˘ “BÙ/ dk nkdh” j'Dk fejk iKdk j? ns/ i' ftnesh 

BfÙnK dk nkdh j' ikt/ T[; ˘ “BÙky'o” iK “BÙ/Vh” fejk iKdk j?. “BÙky'o” BÙ/ d/ wkV/ gqGktK s'A 

ikD{ j[zfdnK j'fJnK th fJ; dk ;/tB eodk j?. 

 ed/FedkJhA BÙ/ dk ;/tB eoB tkˇ/ fJj b'e id'A tkoFtko fJ; dk ;/tB eoB bZr g?D sK 

fJj fJZe p[okJh pD iKdk j?. BÙk ftnesh d/ fdwkr d/ fjZf;nK ˘ T[s/fis eodk j? fi; Bkˇ 

ftnesh nkgD/Fnkg ˘ uzrkFuzrk wfj;{; eodk j?, gozs{ id'A T[j fJ; BÙ/ dk bzw/ ;w/A sZe ;/tB 

eod/ jB sK “uzrk wfj;{;” eoB tkˇ/ fdwkr d/ fjZ;/ fJ; d/ nkdh j' iKd/ jB. n;b ftZu ;kvk 
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fdwkr T[jBK uh˜K ˘ tkoFtko d[jokT[Dk ukj[zdk j?, fiBQK uh˜K dh ;k˘ b'V j[zdh j? iK fiBQK Bkˇ 

n;hA nkgD/Fnkg ˘ nBzfds wfj;{; eod/ jK.   

 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣਾ ਇ�ਕ ਅਿਜਹੀ ਸਮ� ਿਸਆ ਹੈ ਜ ੋਿਕਸ਼ੋਰ� ਅਤੇ ਵ� ਡੀ ਉਮਰ ਵਾਿਲਆਂ, ਦੋਹ� 

ਿਵ� ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਚੁ� ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਿਜਮ?ਵਾਰ ਕਾਰਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ – 

• ਦੋਸਤ� ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮ2ਬਰ� ਦੁਆਰਾ ਇਨ3 � ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਨ ਦਾ 

ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। 

• ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਿਕ� ਤੇ ਿਵ� ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

• ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਿਵ� ਚ ਗੜਬੜ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧ� ਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਿਜਨ3 � ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਸਮ� ਿਸਆਵ� ਿਜਵ? ਬੇਿਧਆਨੀ, ਉਦਾਸੀ ਜ� ਿਚੰਤਾ 

ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਲ� ਗ ਪ2ਦੇ ਹਨ। 

• ਨੌਜਵਾਨ� ਵ�ਲ� ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਉਨ3 � ਨੰੂ ਇਨ3 � ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 

ਵਧਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

• ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਿਪਆਂ ਵ�ਲ�  ਬ� ਿਚਆਂ ਉਪਰ ਇਮਿਤਹਾਨ� ਿਵ� ਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜ�ਦੇ 

ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਨਾ ਝ�ਲ ਸਕਣਾ ਵੀ ਉਨ3 � ਨੰੂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਵਰਤ� ਵ�ਲ ਲੈ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਦੇ ਸ	ਝੇ ਲ� ਛਣ : 

• ਜਲਦੀ ਗੁ� ਸੇ ਿਵ� ਚ ਆ ਜਾਣਾ 

• ਲੜਾਈ ਝਗਿੜਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵ� ਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਰਿਹਣਾ 

• ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ Ç÷¿ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅਣਗੌਿਲਆਂ ਕਰਨਾ 

• ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਨ*ਦ ਅਤੇ ਭੁ� ਖ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ 

• ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰੀਰਕ ਿਦ� ਖ 

ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵ� ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਵਰਤ� ਤ� ਸਵੈ-ਇ�ਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ 

ਵਰਤ� ਉਨ3 � ਨੰੂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਮਨੁ� ਖ, ਇਨ3 � ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਉਤੇ ਪ2ਦੇ 

ਮਾੜੇ ਪ4ਭਾਵ� ਤ� ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ3 � ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਕ-ਿਕ ਉਹ ਨਿਸ਼ਆਂ ,ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋ 

ਚੁ� ਿਕਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।   

 ਨਸ਼ੇ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੰੂ ਹੀ ਪ4ਭਾਿਵਤ ਨਹ* ਕਰਦੇ ਸਗ� ਉਸਦੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਿਮ� ਤਰ� ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਵੀ 

ਅਸਰ ਪਾ-ਦੇ ਹਨ। ਇ�ਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਿਵਅਕਤੀ ਖੁਦਗਰਜ਼, ਸਵੈ-ਕ?ਿਦ4ਤ ਅਤੇ ਦੂਸਿਰਆਂ ਪ4ਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਆਰਿਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁ� ਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਿਰਵਾਰਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ, ਿਸ� ਿਖਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਿਸਕ 

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ,ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪਾ-ਦੇ ਹਨ। 

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਪ4ਤੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਮਹ�ਤਵਪੂਰਨ ਿਦਵਸ 

੩੧ ਮਈ  : ਤੰਬਾਕੂ ਿਵਰੋਧੀ ਿਦਵਸ 

੨੬ ਜੂਨ : ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਿਵਰੋਧੀ ਕੌਮ�ਤਰੀ ਿਦਵਸ 
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ਸੰਸਾਰ ਿਸਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਿਵ� ਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਵਰਗ� ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ ਸੂਚੀਬ� ਧ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ : 

੧.  ਅਲਕੋਹਲ 

੨.  ਅਫੀਮ ਤ� ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 

੩.  ਭੰਗ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤ� ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ   

੪.  ਸ਼�ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 

੫.  ਕੋਕੇਨ 

੬.  ਕੈਫੀਨ ਸਮੇਤ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ 

੭.  ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 

੮.  ਤੰਬਾਕੂ 

੯.  ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ  

ਰੋਕਥਾਮ 

 B'itkeK ˘ BÙ/ dh nkds (bs) s'A puk e/ oZyD bJh T[BQK ˘ BfÙnK d/ p[o/ gqGktK pko/ 

ikro{e eoBk ˜o{oh j?. ;e{b ns/ ekbi gZXo ”s/ ikro{esk ;zpzXh gq'rqkw B"itkBK ftZu BfÙnK dh 

nkds dh ;wZf;nk ˘ xNkT[D bJh fJZe tXhnk T[gkn j' ;ed/ jB. 

੧.  ਨਸ਼ਈਪੁਣੇ ਤ� ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤ�  ਚੰਗਾ ਢੰਗ ਤ� ਇਨ3 � ਤ� ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਹੈ। 

.੨.  ਨ�ਹ ਕਿਹਣ ਲਈ ਿਦ4ੜ ਹੋਵੋ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ4ਭਾਵ ਨੰੂ ਰ� ਦ ਕਰੋ। 

੩.  ਉਨ3 � ਲੋਕ� ਤ� ਦੂਰ ਰਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸ਼ਰਾਬ ਜ� ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ˜'o ਪਾ-ਦੇ ਹਨ। 

੪.  ਅਿਜਹੇ ਨਵ? ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ ਜੋ ਿਸਹਤਮੰਦ ਆਦਤ� ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪ4ਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ 

ਕਾਇਮ ਰ� ਖੋ। 

੫.  ਆਪਣੇ ਭਿਵ� ਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾਓ, ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਿਨਸ਼ਾਨ7  ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਉਨ3 � ਦੀ ਪ4ਾਪਤੀ ਲਈ ;ıs 

ਿਮਹਨਤ ਕਰੋ। 

੬.  ਖੁਦ ਇ�ਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੋ। 
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੭.  ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨਾਲ ਖੁ� ਲ3ਾ ਿਵਚਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰੋ। ਗਲਤ 

ਧਾਰਨਾਵ� ਉਪਰ ਿਨਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ। 

੮.  ਜ ੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਦਾਸੀ, ਿਚੰਤਾ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਮਾਨਿਸਕ ਸਮ� ਿਸਆ ਮਿਹਸੂਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕਸੇ 

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅ� ਛੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ, ਜ ੇਲੋੜ 

ਪਵੇ ਤ� ਮਾਨਿਸਕ ਸਮ� ਿਸਆਵ� ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਤ� ਕ ਪਹੰੁਚ ਕਰੋ। 

੯.  ਜ ੇਤੁਸ* ਜ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਿਸ਼ਆਂ ਿਵ� ਚ ਫਸ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ� ਕੋਤ� ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ। 

੧੦.  ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਜਉਣ ਢੰਗ ਅਪਣਾਓ। 

੧੧.  ਆਪਣੀ ਿਕਸੇ ਸਰੀਰਕ ਜ� ਮਾਨਿਸਕ ਿਬਮਾਰੀ ਲਈ ਖੁਦ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। 
 

 id'A e'Jh BÙk b?Dk pzd eo d/t/ sK T[j E'VQ/ ;w/A bJh nkgD/Fnkg ˘ pj[s fpwko wfj;{[; 

eoB bZr g?Adk j? ns/ T[j BÙk eoB dh b'V ˘ j'o th tX/o/ wfj;{; eoB bZr g?Adk j?. fJ; bJh BÙ/ 

˘ fsnkrDk pj[s w[Ùeb bZrD bZrdk j?, b'e BÙk SZvD dh e'fÙÙ BjhA eod/. T[j fJ; rZb'A vod/ 

jB fe i/ T[j BÙk BjhA b?Dr/ sK gsk BjhA eh j' ikt/rk.  

 gfotkoe w?ApoK ns/ d';sK, vkeNoK ns/ ;bkjekoK ns/ T[j b'e fijV/ fe BÙk b?Dk pzd 

eo u[Ze/ jBl dh wdd Bkˇ e'Jh th ftnesh BÙ/ dh bs s'A S[Nekok gqkgs eo ;edk j?. fJ; ;zpzX 

ftZu wkfgnK ˘ nkgD/ pZfunK ˘ tX/o/ T[sÙkfjs eoBk ukjhdk j? feT[Afe T[j pZfunK d/ ;G s'A 

tZX B˜dhe j[zd/ jB. T[jBK ˘ jw/ÙK nkgD/ pZfunK dh wdd bJh fsnko ofjDk ukjhdk j? feT[Afe 

B"itkBK ftZu BÙ/Vh pDB dh ;zGktBk tX/o/ j[zdh j?. 

i' b''e BÙk SZv u[Ze/ j'D, T[BQK ˘ ukjhdk j? fei' b''e BÙk SZv u[Ze/ j'D, T[BQK ˘ ukjhdk j? fei' b''e BÙk SZv u[Ze/ j'D, T[BQK ˘ ukjhdk j? fei' b''e BÙk SZv u[Ze/ j'D, T[BQK ˘ ukjhdk j? fe 

• T[j fJj f;ZyD fe BfÙnK d/ ;/tB s'A pˆ?o fet/A fiT{ADk j? 

• fiBQK b'eK Bkˇ T[j BfÙnK dk ;/tB eod/ oj/ j'D, T[jBK s'A d{o ofjD  

• T[j fJj ;wMD dh e'fÙÙ eoB fe fejVk ekoB j? i' T[BQK ˘ d[pkok BÙk eoB bJh gq/odk j? 

sK i' T[j nfij/ ekoBK s'A d{o ofj ;eD. 

 1800 ftnK d/ wZX ftZu uhB ns/ gZSwh d/ÙK dhnK ¯"iK ftueko n¯hw d/ tgko 

Bkˇ ;zpzfXs uhB ftZu d' S'N/ :[ZX bV/ rJ/ ;B. fpqfNÙ Jh;N fJzvhnk ezgBh d/ ;fj:'r Bkb 

fJzrb?Av d/ tgkoh n¯hw dh fBo:ks (w[Zy o{g ”u Gkos s'A uhB sZe) dk r?oe˘Bh Xzdk 

18thA ;dh s'A eod/ nk oj/ ;B. fi; d/ f;ZN/ ti'A uhBh b'e n¯hw d/ tZX s'A tZX nkdh pD 

rJ/ ns/ T[jBK dh fJj nkds uhB bJh rzGho ;wkfie s/ nkofEe ;wZf;nktK dk ekoB 

pDh.  

 1839 Jh;th ftZu uhB dh ;oeko B/ n¯hw d/ ˆ?oe˘Bh Xzd/ ˘ ısw eoB dk 

c?;bk fbnk. T[jBK fpqfNÙ ;oeko ˘ fJjBK tgkohnK ”s/ gqfspzX bkT[D bJh fejk, go 
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tgkohnK B/ BÙ/ t/uD dk ezw ikoh oZfynk. wkou 1839 ftZu uhB dh ;oeko B/ fpqfNÙ 

tgkohnK s'A n¯hw dhnK 20,000 s'A tZX g/NhnK cVhnK. fi; d/ Bshi/ ti'A d'jK fXoK  

 

dofwnkB bVkJh fSV gJh. fJ; soQK n¯hw dh gfjbh izr Ù[o{ j'Jh i'fe fJZe ;wM"s/ sfjs 

1842 Jh;th ftZu ısw j'Jh. n¯hw dh d{ih izr 1856 Jh;thA s'A 1860 Jh;th sZe uZbh. 

 

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ 

 ਸਰਕਾਰ ਨ7  ਲੋਕ� ਨੰੂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ� ਬਾਰੇ ਿਸ ºਿਖਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਸਹਤ 

ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਰਾਹ* ਕਾਫੀ ਕਦਮ ਪੁ� ਟੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇ� ਕ 

ਸਰਵਪ�ਖੀ ਪਹੰੁਚ ਅਪਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵ� ਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛ�ਡ ਚੁ� ਿਕਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵ� ਚ 

ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਮਹ�ਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ� ਤੇ “ਤੰਬਾਕੂ ਰਿਹਤ ਸਕੂਲ ” ਅਤੇ  “ਤੰਬਾਕੂ ਰਿਹਤ ਸੰਸਥਾ 

“ ਵਰਗੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਤ� ੧੦੦ ਗਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ 

ਿਵਕਰੀ ,ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ੧੮ ਸਾਲ ਤ� ਘ�ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਤੰਬਾਕੂ ਜ� ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ 

ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ,ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁÇèÁÅêÕ ñÂÆ :  

éô¶ ç¶ ç¹ðêÌíÅò», Á³ÕÇóÁ» Áå¶ ÃðÕÅð ç¹ÁÅðÅ ÇÂÃ Ã¿ì¿èÆ  ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶  À°êðÅÇñÁ» çÆ 

ÇòÃæÅð Çò¼Ú ÜÅäÕÅðÆ ñÂÆ Ô¶á ÇñÖÆÁ» òËµì ÃÅÂÆà  ç¶ÖÆÁ» ÜÅ ÃÕçÆÁ» ÔéÍ  

www.cisco.nic.in,  

www.narcoticsindia.nic.in   
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ÁÇíÁÅÃÁÇíÁÅÃÁÇíÁÅÃÁÇíÁÅÃ    

êÌôé A:êÌôé A:êÌôé A:êÌôé A: éÇôÁ» çÅ Ã¶òé Õðé òÅÇñÁ» ç¶ ÇòòÔÅð Çò¼Ú ÕÆ ÕÆ êÇðòðåé ÇçÖÅÂÆ Çç³ç¶ Ôé? 

êÌôé B:êÌôé B:êÌôé B:êÌôé B: å¿ìÅÕ± Çòð¯èÆ ÇçòÃ Õç¯º îéÅÇÂÁÅ Ü»çÅ ÔË? 

êÌôé C:êÌôé C:êÌôé C:êÌôé C: Çòôò ÇÃÔå Ã¿×áé Áé°ÃÅð éôÆñ¶ êçÅðæ ÇÕÔó¶ ÇÕÔó¶ Ôé? 

êÌôé D:êÌôé D:êÌôé D:êÌôé D: ÇÃÔå çÆ ÕÆ êÇðíÅôÅ ÔË? 

êÌôé E:êÌôé E:êÌôé E:êÌôé E: éôÅÖ¯ðÆ, ÇòÁÕåÆ×å ÔÅéÆ ç¶ éÅñ éÅñ ÇÂÕ ÃîÅÇÜÕ ÔÅéÆ òÆ ÔËÍ ç¼Ã¯ ÇÕò¶²? 

êÌôé F:êÌôé F:êÌôé F:êÌôé F: ÇÂÕ ÃÅèÅðé ÇòÁÕåÆ ù éô¶ çÅ ÁÅçÆ ìéÅÀ°ä ñÂÆ ÇÕÔó¶² ÇÕÔó¶ å¼å Ç÷¿î¶òÅð      

           Ôé? 

êÌôé G:êÌôé G:êÌôé G:êÌôé G: éô¶ Õðé òÅñ¶ ÇòÁÕåÆ ç¶ ÁÅî ñ¼Ûä ÇÕÔó¶ ÇÕÔó¶ Ôé? 

êÌôé êÌôé êÌôé êÌôé 8888: : : : ÃðÕÅð é¶ éôÅÖ¯ðÆ ç¶ Ã¿ì¿è Çò¼Ú ÕÆ ÕÆ Õçî Ú¹¼Õ¶ Ôé? 

êÌôé êÌôé êÌôé êÌôé 9999: : : : éôÆñ¶ êçÅðæ» çÆ ð¯ÕæÅî çÅ Ç÷¿îÅ ÇÕÃ ÃðÕÅðÆ ÇòíÅ× çÅ ÔË? 

*********** 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

         
 


