ਯਏਾਯ ਦ ਮਤਨਾ ਦਏਾ ਨਜਵਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ਯੁਝਾਨ 126 ਪੀਦ ਵਵਧਆ ਭੁਿੱ ਐ ਭੰ ਤਯੀ
ਡ ਰਯਾਭ ਦਾ ਦੂਯਾ ੜਾਅ ੰ ਜਾਫ ਵਾੀਆਂ ਨੂੰ ਏੀਤਾ ਭਯਵਤ
ਵਿੱ ਵਐਆ ਦ ਵਭਆਯ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਏਣ ਰਈ ਫਜਟ ਵਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਏਯਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ
ਤਯਨਤਾਯਨ, 17 ਭਈ (

)

ੰ ਜਾਫ ਯਏਾਯ ਵਿੱ ਰੋਂ ਯਾਜ ਵਵਚੋਂ ਨਸ਼ ਦਾ ਐਾਤਭਾ ਏਯਨ ਰਈ ਵਵਿੱ ਢੀ ਈ ਭੁਵਸੰ ਭ ਦ ਮਤਨਾ ਦਏਾ ੰ ਜਾਫ ਦ
ਨਜਵਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ਾ ਛਿੱ ਡਣ ਦਾ ਯੁਝਾਨ ਵਵਧਆ ਸ, ਵਜ ਏਾਯਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਏੇਂਦਯਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਣਤੀ
ਵਸਰਾਂ ਨਾਰੋਂ 126 ਪੀਦੀ ਵਧੀ ਸ। ਇਸ ਰਟਾਵਾ ਭੁਿੱ ਐ ਭੰ ਤਯੀ ੰ ਜਾਫ ਏਟਨ ਅਭਵਯੰ ਦਯ ਵੰ  ਨੇ ਤਯਨਤਾਯਨ
ਵਵਐ ‘ਡ’ ਰਯਾਭ ਦ ਦੂਜ ੜਾਅ, ਨਸ਼ਾ ਵਨਯਾਨ ਏਭਟੀਆਂ, ੰ ਜਾਫ ਬਯ ਵਵਿੱ ਚ 60 ‘ਟ’ ਏੇਂਦਯਾਂ ਅਤ ‘ਫਿੱ ਡੀ’
ਰਯਾਭ ਨੂੰ ੰ ਜਾਫ ਵਾੀਆਂ ਨੂੰ ਭਯਵਤ ਏਯਨ ਭਏ ਏੀਤਾ।

ਭੁਿੱ ਐ ਭੰ ਤਯੀ ਨੇ ਦਿੱ ਵਆ ਵਏ ਾਰ 2016 ਵਵਿੱ ਚ 1.82 ਰਿੱਐ ਨਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛਿੱ ਡਣ ਰਈ ਸਤਾਰਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਸੁੰ ਚ ਜਦਵਏ
2017 ਵਵਿੱ ਚ 4.12 ਰਿੱਐ ਨਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛਿੱ ਡਣ ਰਈ ਅਿੱ  ਆ ਸਨ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ 5107 ਨਸ਼ ਦ ਆਦੀ ਨਜਵਾਨ
ਯਏਾਯੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਏੇਂਦਯਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 17667 ਨਜਵਾਨ ਰਾਈਵਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਏੇਂਦਯਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਆਣਾ ਇਰਾਜ ਏਯਾ
ਯਸ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਵਏਸਾ ਵਏ ਯਏਾਯੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਏੇਂਦਯ ਵਵਿੱ ਚ ਨਸ਼ਾ ਛਿੱ ਡਣ ਦ ਚਾਸਵਾਨ ਨਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ੂਯਾ ਇਰਾਜ
ਏੀਤਾ ਜਾ ਵਯਸਾ ਸ ਅਤ ਵਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਏੇਂਦਯਾਂ ਉੱਯ ਵੀ ਯਏਾਯ ੂਯੀ ਨਜ਼ਯ ਯਿੱ ਐ ਯਸੀ ਸ।
ਉਨਹਾਂ ਵਏਸਾ ਵਏ ਨਸ਼ ਦੀ ਭਵਰੰ ਨੂੰ ਵਫਰਏੁਰ ਫਯਦਾਸ਼ਤ ਨਸੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ ਅਤ ਜ ਵੀ ਦਸ਼ੀ ਾਇਆ ਵਆ ਉ
ਵਐਰਾਪ ਐਤ ਏਾਯਵਾਈ ਸਵੀ। ਭੁਿੱ ਐ ਭੰ ਤਯੀ ਨੇ ਵਏਸਾ ਵਏ ਨਸ਼ਾ ਵਚਣ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਭਿੱ ਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਤੀ
ਏਾਫੂ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ। ਉਨਹਾਂ ਵਏਸਾ ਵਏ ਵਜਥ ਾਡਾ ਵਧਆਨ ਯਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਭੁਏਤ ਏਯਨ ਉੱਤ ਸ ਉਥ ਵਿੱ ਵਐਆ ਦਾ
ਿੱ ਧਯ ਉੱਚਾ ਚੁਿੱ ਏਣ ਰਈ ਰਾਤਾਯ ਏਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸ ਯਸੀਆਂ ਸਨ, ਵਏਉਂਵਏ ਵਛਰ ਾਰਾਂ ਦਯਾਨ ਵਿੱ ਵਐਆ ਦ ਟੀ
ਵਭਆਯ ਨੇ ਨਜਵਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾਂਸ-ਿੱ ਐੀ ਯੁਝਾਨ ਦਾ ਏਯਏ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਸ਼ਆਂ ਵਿੱ ਰ ਧਿੱ ਵਏਆ ਸ। ਉਨਹਾਂ ਵਏਸਾ ਵਏ ਭਯਾ
ੁਝਾਅ ਸ ਵਏ ਸਯਏ ਵਵਬਾ ਦ ਫਜਟ ਉੱਤ 5 ਪੀਦੀ ਏਟਤੀ ਏਯਏ ਵਿੱ ਵਐਆ ਰਈ ਸਯ ਪੰ ਡ ਭੁਸਿੱਈਆ ਏਯਵਾ
ਜਾਣ।
ਸ਼ਰ ਟਾਏ ਪਯ ਵਰੋਂ ੰ ਜਾਫ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਭੁਏਤ ਏਯਨ ਦੀਆਂ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾ ਯਸੀਆਂ ਏਵਸ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਸਨਾ
ਏਯਵਦਆਂ ਭੁਿੱ ਐ ਭੰ ਤਯੀ ਨੇ ਵਏਸਾ ਵਏ ੰ ਜਾਫ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਭੁਏਤ ਏਯਨਾ ਾਡਾ ਾਵਯਆਂ ਦਾ ਇਐਰਾਏੀ ਪਯਜ ਸ।

ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਵਆ ਵਏ .ਡੀ.ਜੀ.ੀ. ਸਯਰੀਤ ਵੰ  ਵਿੱ ਧੂ ਦੀ ਅਵਾਈ ਸਠ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਵਯਸਾ ‘ਫਿੱ ਡੀ’ ਰਯਾਭ ਤਵਸਤ
ਏੂਰਾਂ, ਏਾਰਜਾਂ ਅਤ ਮੂਨੀਵਯਵਟੀਆਂ ਦ ਵਵਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਸ਼ਆਂ ਦ ਭਾਯੂ ਰਬਾਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਏਯਵਾ ਏ ਇ ਤੋਂ
ਫਚਣ ਰਈ ਰਵਯਤ ਏੀਤਾ ਜਾਵਾ ਅਤ ਵਸਰ ੜਾਅ ਵਵਿੱ ਚ ਛਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਭਾਤ ਦ ਵਵਵਦਆਯਥੀ ਏਵਯ ਏੀਤ
ਜਾਣ।
‘ਟ’ ਏਰੀਨਏਾਂ ਫਾਯ ਫਰਵਦਆਂ ਭੁਿੱ ਐ ਭੰ ਤਯੀ ਨੇ ਵਏਸਾ ਵਏ ਤਯਨਤਾਯਨ, ਭਾ ਅਤ ਅੰ ਵਭਰਤਯ ਵਵਿੱ ਚ 29 ਏਰੀਨਏ
ਵਸਰਾਂ ਚਿੱ ਰ ਯਸ ਨ ਅਤ ਇਨਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 4400 ਭਯੀਜ ਦਯਜ ਸ ਚੁਿੱ ਏ ਸਨ। -- ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਵਆ ਵਏ ਫਾਏੀ ਏਰੀਨਏ
ਾਯ ੰ ਜਾਫ ਵਵਿੱ ਚ ਐਰ ਜਾ ਯਸ ਸਨ ਵਜਨਹਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਏੇਂਦਯੀ ਜਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਭਰ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਵਆ ਵਏ ਇਸ ਏਰੀਨਏ ਯਜ਼
ਐੁਿੱ ਰ ਯਵਸਣ ਅਤ ਇ ਰਈ 150 ਡਾਏਟਯ,160 ਏੌਂ ਰਯ ਅਤ ਨਯਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱ ਵਐਅਤ ਏੀਤਾ ਵਆ ਸ। ਇ ਤੋਂ
ਇਰਾਵਾ ਇਨਹਾਂ ਏੇਂਦਯ ਵਵਿੱ ਚ ਿੱਚ.ਆਈ.ਵੀ ਅਤ ਟੀ.ਫੀ. ਦ ਟਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਵਦਿੱ ਤੀ ਈ ਸ।
ਫ ਸਵਡੰ 
ਰ ਏ ਸੁੰ ਾਯ ਤੋਂ ਐੁਸ਼ ਸ ਭੁਿੱ ਐ ਭੰ ਤਯੀ
ਉਨਹਾਂ ਰ ਏਾਂ ਵਰੋਂ ਵਭਰ ਸੁੰ ਾਯ ਦੀ ਵਤ ਏਯਵਦਆਂ ਵਏਸਾ ਵਏ ਰ ਏਾਂ ਦ ਸੁੰ ਾਯ ਤੋਂ ਆ ਸ ਵਏ ੰ ਜਾਫ ਛਤੀ ਨਸ਼ਾ
ਭੁਏਤ ਸਵਾ। ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਵਆ ਵਏ ਸੁਣ ਤਿੱ ਏ ਯਾਜ ਵਵਿੱ ਚ 4.8 ਰਿੱਐ ਰ ਏ ਵ-ਇਿੱ ਛਾ ਨਾਰ ਨਸ਼ਾ ਭੁਏਤੀ ਦ ਐਾਤਭ ਰਈ
ਅਿੱ  ਆ ਸਨ ਵਜ ਵਵਚੋਂ 26000 ਇਏਿੱ ਰ ਵਜ਼ਰਹਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਵਵਚੋਂ ਸੀ ਸਨ। ਉਨਹਾਂ ਵਏਸਾ ਵਏ ਵਜਨੇ ਉਤਸ਼ਾਸ ਨਾਰ
ਰ ਏ ਅਿੱ ਜ ਇ ਭੁਵਸੰ ਭ ਵਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਸ ਸਨ ਇਨਹਾਂ ਇਏਿੱ ਠ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਣ 57 ਾਰ ਦ ਯਾਜੀ ਜੀਵਨ ਵਵਿੱ ਚ ਨਸੀਂ
ਦਵਐਆ।
ਵਜ਼ਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਦੀ ਯਾਸਨਾ
‘ਡ’ ਰਯਾਭ ਦ ਦੂਜ ੜਾਅ, ਨਸ਼ਾ ਵਨਯਾਨ ਏਭਟੀਆਂ, ੰ ਜਾਫ ਬਯ ਵਵਿੱ ਚ 60 ‘ਟ’ ਏੇਂਦਯਾਂ ਅਤ ‘ਫਿੱ ਡੀ’
ਰਯਾਭ ਰਈ ਆਉਣ ਵਾਰ ਵਰੰਟੀਅਯਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਾਤ ਵਜ਼ਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ ਅਤ ੁਵਰ ਵਰੋਂ ਵਡਟੀ ਏਵਭਸ਼ਨਯ
ਰੀ ਰਦੀ ਿੱ ਬਯਵਾਰ ਦੀ ਅਵਾਈ ਸਠ ਏੀਤ ਰਫੰਧਾਂ ਦੀ ਯਾਸਨਾ ਏੀਤੀ।

ਇ ਤੋਂ ਵਸਰਾਂ ਸਰਏਾ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ ਵਵਧਾਇਏ ਰੀ ਧਯਭਵੀਯ ਅਨੀਸਤਯੀ ਨੇ ਭੁਿੱ ਐ ਭੰ ਤਯੀ ਨੂੰ ਤਯਨਤਾਯਨ
ਵਵਐ ਆਉਣ ’ਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵਏਸਾ। ਇ ਭਏ ਿੱ.ਟੀ.ਿੱਪ ਵਿੱ ਰੋਂ ਨਵਸ਼ਆਂ ਰਤੀ ਰਾਭਫਿੱ ਧੀ ਰਈ ਵਤਆਯ ਏੀਤੀਆਂ
ਵੀਡੀ ਵਪਰਭਾਂ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਿੱਰ.ਈ.ਡੀ. ਏਯੀਨਾਂ ’ਤ ਵਦਐਾਈਆਂ ਈਆਂ।
ਇ ਭਏ ਵਸਤ ਤ ਵਯਵਾਯ ਬਰਾਈ ਭੰ ਤਯੀ ਰੀ ਫਰਸਭ ਭਵਸੰ ਦਯਾ, ਵਿੱ ਵਐਆ ਭੰ ਤਯੀ ਰੀ .ੀ. ਨੀ, ਭੁਿੱ ਐ ਭੰ ਤਯੀ ਦ
ਭੀਡੀਆ ਰਾਸਏਾਯ ਰੀ ਯਵੀਨ ਠੁ ਏਯਾਰ, ਰ ਏ ਬਾ ਭੈਂਫਯ . ੁਯਜੀਤ ਵੰ  ਜਰਾ, ਭੁਿੱ ਐ ਭੰ ਤਯੀ ਦ ਵਰੰ ੀਰ
ਏਿੱ ਤਯ . ੁਯਵਏਯਤ ਵਏਰਾਰ ਵੰ , ਏਟਯੀ ਰੀ ਯਾਸੁਰ ਵਤਵਾੜੀ, ਿੱ.ਟੀ.ਿੱਪ ਦ ਭੁਿੱ ਐੀ .ਡੀ.ਜੀ.ੀ. ਰੀ
ਸਯਰੀਤ ਵੰ  ਵਿੱ ਧੂ, ਆਈ.ਜੀ. ਫਾਯਡਯ ਯੇਂਜ ਰੀ ਿੱ.ੀ.ਿੱ. ਯਭਾਯ, ਵਵਧਾਇਏ . ਸਯਵਭੰ ਦਯ ਵੰ  ਵਿੱ ਰ,
ਵਵਧਾਇਏ ਰੀ ਧਯਭਵੀਯ ਅਨੀਸਤਯੀ, ਵਵਧਾਇਏ . ਤਯਭ ਵੰ  ਡੀ.ੀ, ਵਵਧਾਇਏ . ੁਐਵਵੰ ਦਯ ਵੰ  ਡਨੀ
ਫੰ ਡਾਰਾ, ਾਫਏਾ ਭੰ ਤਯੀ . ੁਯਚਤ ਵੰ  ਬੁਿੱ ਰਯ, ਾਫਏਾ ਵਵਧਾਇਏ . ਜਫੀਯ ਵੰ  ਵਡੰ ਾ, ਏਵਭਸ਼ਨਯ ਜਰੰਧਯ
ਡਵੀਜ਼ਨ ਰੀ ਯਾਜ ਏਭਰ ਚਧਯੀ, ਵਡਟੀ ਏਵਭਸ਼ਨਯ ਰੀ ਰਦੀ ਿੱ ਬਯਵਾਰ, ਿੱ.ਿੱ.ੀ. . ਦਯਸ਼ਨ ਵੰ  ਭਾਨ,
.ਡੀ.ੀ. ਰੀ ੰ ਦੀ ਵਯਸ਼ੀ, . ੁਯਭਸਾਂਵੀਯ ਵੰ  ੰ ਧੂ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਇਰਾਏ ਦੀ ਭੁਿੱ ਚੀ ਰੀਡਯਵਸ਼ ਵੀ ਸਾਜ਼ਯ ੀ।

