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પ્રસ્તાવના
યૌવન નીડર છે . લૌકિિ િે અલૌકિિ િોઈ ભય તેને ડરાવી શિે એમ નથી.. યૌવન પાસે
મહત્વિાાંક્ષા છે . તે આિાશને આંબવા માાંગે છે . તે પાતાળમાાં સોંસરવ ાં ઉતરી જવા માાંગે છે . યવાનો
પોતાની રચનાત્મિ અને સર્જનાત્મિ શક્તતના િારણે વવશ્વની િાયાપલટ િરવામાાં સક્ષમ છે . પરાં ત
આજનો યવાન વ્યસન, િેફી પદાથોન ાં સેવન, ઈન્ટરનેટનો દરૂપયોગ વગેરેમાાં વ્યસ્ત છે . તેમાાં
વવશ્વમાાં દરે િ દે શમાાં ડ્રગ્સનો દરપયોગ િરવામાાં યવાનોન ાં પ્રમાણ વધ જોવા મળે છે . ડ્રગ્સ સામે
વવજય પ્રાપ્ત િરવા માટે United Nations દ્વારા દર વર્ષે 26 જૂનના રોજ International Day
Against Drug Abuse and Illicit Trafficking (નશીલી દવાઓનો દરપયોગ અને ગેરિાયદે સર
તસ્િરી આંતરરાષ્ટ્રીય કદવસ) ની ઉજવણી િરવામાાં આવે છે .

International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking ની શરૂઆત
7 કડસેમ્બર, 1987 માાં United Nations General Assembly (UNGA) એ 26 જૂનને ડ્રગના
દરપયોગથી મતત આંતરરાષ્ટ્રીય સમાજના લક્ષ્યને હાાંસલ િરવા માટે િાયયવાહી અને સહિારને
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મજબ ૂત િરવાના તેના વનર્ાયરની અભભવ્યક્તત તરીિે ઉજવવાનો વનણયય િયો હતો. આ ઠરાવ
42/112 દ્વારા, સામાન્ય સભાએ ડ્રગના દરપયોગ અને ગેરિાયદે સર તસ્િરી સામે આંતરરાષ્ટ્રીય
કદવસ તરીિે માન્યતા મળી. આમ, ઈ.સ. 1989થી દર વર્ષે 26 જૂનના રોજ ઉજવવામાાં આવે
છે .
26 જૂનની તારીખ ભલન ઝેતસ(Lin Zexu) દ્વારા હમેન,ગઆંગડોંગ (Humen, Guangdong)
માાં

અફીણના

વેપારને

સમાપ્ત

િરવાની

યાદમાાં

છે . 7

કડસેમ્બેર,

1987ના સામાન્ય સભા ઠરાવ 42/112 દ્વારા આયોજન િરવામાાં આવી હતી.
26 જૂન, 1987ના રોજ વવયેનામાાં 17-26 જૂન, 1987 દરવમયાન આયોજજત ડ્રગ દરપયોગ
અને ગેરિાયદે સર તસ્િરી પર આંતરરાષ્ટ્રીય પકરર્ષદમાાં બે પસ્તિો (Comprehensive
Multidisciplinary Outline of Future Activities in Drug Abuse Control & Declaration of the
International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking) અપનાવવામાાં આવી
હતી. પકરર્ષદે ભલામણ િરી હતી િે ડ્રગ્સના દરપયોગ અને ગેરિાયદે સર તસ્િરી સામેની લડતના
મહત્વને ભચહ્નિત િરવા માટે વાવર્ષિિ કદવસની ઉજવણી િરવી જોઈએ. સાંમલ
ે નમાાં 17 જૂન અને
26 જૂન તારીખો સ ૂચવવામાાં આવી હતી, અને પછીની બેઠિોમાાં 26 જૂનની પસાંદગી િરવામાાં
આવી હતી.
આ કદવસે ઝાંબેશ, રે લીઓ, પોસ્ટર પ્રદશયન અને અન્ય ઘણા િાયયક્રમો હાથ ર્રવામાાં આવે
છે . વવવવર્ દે શોના લોિો સાથે મળીને કદવસની ઉજવણી િરે છે .
ુ ય કાયાાલયન ંુ સ્થળ- વવયના, ઓસ્ટ્સ્રયા
ડ્રગ્સ અને અપરાધ માટે સંયક્ુ ત રાષ્ટ્રન ંુ મખ્
ડ્રગ્સ અને અપરાધ માટે સંયક્ુ ત રાષ્ટ્ર કાયાાલયની સ્થાપના- ઈ.સ. 1997
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Theme of International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking
No.

Year

Theme

1

2021

Share Drug Facts to Save Lives

2

2020

Better Knowledge for Better Care

3

2019

Health for Justice. Justice for Health

4

2018

"Listen First" as the first step to healthy and safe communities.

5

2017

"Listen first" of "listening to children and young people" as "the first
step to help them grow healthy and safe, decreasing risk behaviors
and drug use".

6

2016

7

2015

8

2014

“Listen First!”
Target Groups: The family, especially parents, Teachers,
International, health, social and psychological decision-makers,
Society in general.
Let’s Develop Our Lives, our Communities and our Identities
without Drugs
Make Use of Your Health

9

2013

Make health your "new high" in life, not drugs

10

2012

Global Action for Healthy Communities without Drugs

11

2011

Drug is the perfect killer of the society

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) વ્યક્તતઓ, ભબન-નફાિારિ
સાંસ્થાઓ, ખાનગી ક્ષેત્ર અને સભ્ય દે શોને આ કદવસ વનવમત્તે તેના સોવશયલ મીકડયા અભભયાનમાાં
સામેલ થવા પ્રોત્સાકહત િરે છે અને તેમને સોવશયલ મીકડયા અભભયાનમાાં પ ૂરા પાડવામાાં આવેલા
સાંસાર્નો પર ધ્યાન દોરવા આમાંત્રણ આપે છે .
વવશ્વભરની વ્યક્તતઓ, સમદાયો અને વવવવર્ સાંસ્થાઓ દ્વારા દર વર્ષે ટેિો આપવામાાં આવે છે ,
આ વૈવશ્વિ કદવસ પાલનનો ઉદ્દે શ ગેરિાયદે સર ડ્રગ્સને સમાજ માાંથી દર િરવાનો છે અને આ
મોટી સમસ્યા વવશે જાગૃવત લાવવાનો છે .
ડ્રગના દરપયોગ અને ગેરિાયદે સર તસ્િરી સામેના 2021ના આંતરરાષ્ટ્રીય કદવસની થીમનો
ઉદ્દે શ ખોટી માકહતીનો સામનો િરવાનો છે અને ડ્રગ્સ પર તથ્યો/હિીિત માકહતીને શેર િરવાને
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પ્રોત્સાહન આપવાનો છે . આરોગ્ય જોખમો અને વવશ્વ ડ્રગની સમસ્યાને પહોંચી વળવા માટેના
ઉિેલોથી માાંડીને પરાવા આર્ાકરત વનવારણ, સારવાર અને સાંભાળ સર્ી.
ભારતમાં ડ્રગ્સ અને માદક દ્રવ્યોનો દુરુપયોગ
આ વર્ષે ફેબ્રઆરીમાાં ભારત સરિારે દે શમાાં ડ્રગ્સના દરપયોગની હદ, પેટનય અને વલણ અંગે એિ મોટો
અહેવાલ બહાર પાડયો હતો.

National

Drug

Dependence

Treatment

Centre

(NDDTC)

દ્વારા

રજૂ

િરવામાાં

આવેલા "Magnitude of Substance Use in India" કરપોટય મજબઃ
Opioids (heroin, morphine વગેરે):

● ભારતમાાં અંદાજે 2.6 િરોડ લોિોએ ઓવપઓઇડનો ઉપયોગ િયો છે અથવા તેનો ઉપયોગ
િરે છે .
● ભારતમાાં 60 લાખથી વધ લોિો ઓવપઓઇડના ઉપયોગના િારણે વવિારો (Disorder) થી
પીડાય છે .
● સૌથી સામાન્ય ડ્રગ હેરોઇન નો ઉપયોગ થાય છે અને ત્યારબાદ ફામાયસ્યકટિલ
ઓવપઓઇડ્સ અને અફીણ આવે છે .
● ઉત્તર પ્રદે શ, પાંજાબ, હકરયાણા, કદલ્હી, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, આંધ્રપ્રદે શ અને ગજરાત
ઓવપઓઇડ ના દરપયોગથી પીડાતા અડર્ાથી વધ લોિોમાાં ફાળો આપે છે .
Sedatives and Inhalant:

● આશરે 1.18 િરોડ લોિો Sedatives and Inhalant નો ઉપયોગ િરે છે .
● Inhalant ના ઉપયોગના િારણે 4.6 લાખ બાળિો અને 18 લાખ પખ્ત વયના લોિોને
મદદની જરૂર છે .
● પખ્ત વયના લોિોની તલનામાાં બાળિો અને કિશોરોમાાં ઉપયોગન ાં પ્રમાણ વધ છે .
● ઉત્તર પ્રદે શ, મધ્યપ્રદે શ, મહારાષ્ટ્ર, કદલ્હી અને હકરયાણામાાં ઓવરડોઝના પકરણામે
બાળિોની વસ્તી ખ ૂબ જ વર્ારે છે .
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Injected Drugs (Through syringes and other mediums) (વસકરિંજ અને અન્ય

માધ્યમો દ્વારા):
● 8.5 લાખથી વધ લોિો પોતાની અંદર ડ્રગ્સ ઇન્જેતટ િરે છે અને વ્યસની છે .
● ઉત્તર પ્રદે શ (1,00,000), પાંજાબ (88,000), કદલ્હી (86,000) સૌથી વધ છે .
● ઇન્જેતટ

િરવામાાં

આવેલી

સૌથી

સામાન્ય

દવાઓ

હેરોઇન

(48%)

છે અને

બપ્રેનોકફિન(Buprenorphine) (46%) છે .
● ડ્રગ્સ ન ાં ઇન્જેતશન આપનારા 27 ટિા લોિો એચઆઇવી જેવા રોગોને જોખમમાાં રાખીને
અન્ય લોિો સાથે તેમની જરૂકરયાત વહેંચવાન ાં સ્વીિારે છે .
Alcohol (આલ્િોહોલ):

● ભારતની કલ વસ્તીના લગભગ 14.6% (16 િરોડ લોિો) દારૂના વપરાશિતાય છે .
● દે શી દારૂ (દે શી) અને IMFL (Indian made foreign liquor-ભારતીય બનાવટનો
વવદે શી દારૂ) પીણાાંનો મખ્યત્વે વપરાશ િરે છે .
● હાવનિારિ/આવિત આલ્િોહોલના ઉપયોગને િારણે લગભગ 6 િરોડ લોિો પીડાતા હોય
છે અથવા મદદની જરૂર પડે છે એટલે િે દર ત્રણ આલ્િોહોલ વપરાશિતાયઓમાાં એિ.
● ઉત્તર પ્રદે શ, છત્તીસગઢ, વત્રપરા, પાંજાબ, ગોવા અને આન્ર્ પ્રદે શમાાં સૌથી વધ દારૂનો
ઉપયોગ પ્રચભલત છે .
ભારતમાં નશીલા દ્રવ્યોનાં વ્યસનથી થતી સમસ્યા વનવારણના કાયદાકીય પગલાં
● The Poisons Act-1919 (ર્ પોઈઝનસ ઍતટ) િાયદા અંતગયત ઝેર વેચાણ સાંબવાં ર્ત િાયદો
ઘડવામાાં આવ્યો હતો.
● The Dangerous Drugs Act-1930 (ર્ ડેન્ઝરસ ડ્રગ ઍતટ)નો િાયદો ઘડવામાાં આવ્યો
હતો. આ િાયદા અંતગયત નશીલા દ્રવ્યોની ખેતી, ઉત્પાદન, આયાત અને વનિાસ પર
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પ્રવતબાંર્ મિવામાાં આવ્યો હતો. આ િાયદાના ઉલ્લાંઘન માટે િાનની જોગવાઈ મજબ ત્રણ
વર્ષય જેલની સજા થઈ શિે છે . આ િાયદા અંતગયત સક્ષમ અવર્િારીઓને સત્તા આપવામાાં
આવી હતી િે તેઓ શોર્ ર્રપિડ પણ િરી શિે છે .
● The Drugs And Cosmetics Act-1940 (ર્ ડ્રગ્સ ઍન્ડ િોસ્મોકટતસ ઍતટ)નો િાયદો
અમલમાાં આવ્યો હતો. જે અંતગયત નશીલા દ્રવ્યોન ાં ઉત્પાદન, વહેંચણી, આયાત અને
વનિાસ પર પ્રવતબાંર્ મિવામાાં આવ્યો હતો.
● The Opium Act-1978 (ર્ ઓવપયમ ઍતટ) ના િાયદા અંતગયત અફીણની માભલિી
વનિાસ, આયાત, વેચાણ પર પ્રવતબાંર્ મિવામાાં આવ્યો હતો.
● The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act-1985 મજબ િલમ-15
અંતગયત એિ વર્ષય, િલમ-24 મજબ 10 વર્ષયની સજા અથવા એિ લાખ થી બે લાખ રૂવપયા
સર્ીનો દાંડ અને િલમ-31 A અંતગયત મ ૃત્યદાં ડ સર્ીની જોગવાઈ િરવામાાં આવી છે .
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