
ஆர்யன் கான் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கும், மத்திய 

சமூகநீதி அமமச்சகத்தின் பரிந்துமையும்! 
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`சசாந்தப் பயன்பாட்டுக்காகக் சகாஞ்சமாகப் பபாமதப்சபாருள் மவத்திருப்பமதக் குற்றப்பட்டியலிலிருந்து நீக்குங்கள்' என மத்திய 

சமூகநீதி அமமச்சகம் பரிந்துமை வழங்கியிருக்கிறது. 

 

இந்தியாவில், ஹெராயின் உள்ளிட்ட பபாததப்ஹபாருள் கடத்தல் சம்பவங்கள் 

அதிகரித்துவருகின்றன. கடந்த சில மாதங்களில் மட்டும் பல்லாயிரம் பகாடி மதிப்பிலான 

ஹெராயின் பபாததப்ஹபாருள்கள் இந்தியாவின் பல்பவறு பகுதிகளில் பறிமுதல் 

ஹசய்யப்பட்டிருக்கின்றன. பாலிவுட், படாலிவுட் எனத் திதரப்படத்துதறக்குள் பபாததப்ஹபாருள் 

புழங்கும் ஹசய்திகளும் ஹதாடர்ச்சியாக ஹவளிவந்துஹகாண்டிருக்கின்றன. 

 
குறிப்பாக, மும்தப ஹசாகுசுக் கப்பலில் பபாததப்ஹபாருள் பயன்படுத்தியதாகக்கூறி 

பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக் கானின் மகன் ஆர்யன்கான் கடந்த அக்படாபர் 3-ம் பததி பதசிய 

பபாததப்ஹபாருள் தடுப்புப் பிரிவால் (NCB) தகதுஹசய்யப்பட்டார். ஆர்யன் கான்மீது 

பபாததப்ஹபாருள் மற்றும் மனபநாய் மருந்துகள் சட்டத்தின் கீழ் (Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances Act (NDPS), 1985) பிரிவு 8(c), 20(b), 27, 35 ஆகிய நான்கு 

பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு ஹசய்யப்பட்டு, அவர் சிதறயில் அதடக்கப்பட்டார். 

 
வழக்கு விசாரதையின் ஒவ்ஹவாரு நாளும் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் ஹவளியாகி பரபரப்தப 

ஏற்படுத்திக்ஹகாண்டிருந்தன. தற்பபாது ஆர்யன் கானுக்கு ஜாமீன் கிதடத்திருக்கிறது. 
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இந்த நிதலயில், சில நாள்களுக்கு முன்பு பபாததப்ஹபாருள் பயன்பாடு ஹதாடர்பாக மத்திய 

சமூகநீதி அதமச்சகம் ஹவளியிட்டிருக்கும் பரிந்துதர அறிக்தக ஒன்று விவாதத்தத 

ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. 

 

மத்திய அைசின் சமூகநீதி அமமச்சகத்தின் பரிந்துமைகள்: 

மத்திய அரசின் சமூகநீதி அதமச்சகம், சமீபத்தில் ஒரு பரிந்துதர அறிக்தகதயத் தயார்ஹசய்து, அதத 

வருவாய்த்துதறயிடம் சமர்ப்பித்திருக்கிறது. 

 

 

அதில், `ஹசாந்தப் பயன்பாட்டுக்காகக் குதறவான அளவில் பபாததப்ஹபாருள் தவத்திருப்பததக் 

குற்றப்பட்டியலிலிருந்து நீக்க பவண்டும் எனவும், அதற்பகற்ப NDPS சட்டங்களில், சட்டத் 

திருத்தம் ஹகாண்டுவர பவண்டும் எனவும் பரிந்துதர ஹசய்திருக்கிறது. பமலும், குதறவான அளவில் 

பபாததப்ஹபாருள் தவத்திருப்பவர்கதளக் தகதுஹசய்து, சிதறயிலதடக்காமல் அரசு மறுவாழ்வு 

தமயங்களில் கட்டாய சிகிச்தசயில் அமர்த்த பவண்டும் என மத்திய சமூகநீதி அதமச்சகம் 

பகாரியிருக்கிறது. 

 
சமூகநீதி அதமச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, இந்தச் சட்டங்கள் பபாததப்ஹபாருதள முதன்முதறயாக 

பயன்படுத்துபவர்கள், ஹபாழுதுபபாக்குக்காகப் பயன்படுத்துபவர்கள், முற்றிலும் 

அடிதமயானவர்கள் என எந்தவதகயிலும் பவறுபடுத்திப் பார்க்கவில்தல. அதனவருக்கும் ஒபர 

மாதிரியான தண்டதனதய வழங்குகிறது. எனபவ, சிதறத் தண்டதன, அபராதம் என்பதற்கு 

பதிலாக குதறந்தபட்சம் ஒரு மாதமாவது அரசு நடத்தும் மறுவாழ்வு, ஆபலாசதன தமயங்களில் 

கட்டாய சிகிச்தச ஹபறக்கூடிய வதகயில் சட்டத்தத மாற்றியதமக்க பவண்டும் என்பது அதன் 

பரிந்துதரயாக இருக்கிறது. 

 

ஏற்சகனபவ உள்ள நமடமுமற என்ன? 

இந்தியாவில், பபாததப்ஹபாருள் தவத்திருப்பது, விற்பதன ஹசய்வது, பயன்படுத்துவது 

பபான்றதவ சட்டவிபராதம். அததயும் மீறி பபாததப்ஹபாருள்கள் பயன்படுத்தினால், 

`பபாததப்ஹபாருள் மற்றும் மனபநாய் மருந்துகள் சட்டம் (NDPS ACT) 27-வது பிரிவின்படி, 

ஓராண்டுவதர சிதறத் தண்டதனபயா, ரூ.20,000 வதர அபராதபமா அல்லது இரண்டும் பசர்த்பதா 

விதிக்கப்படும். தற்பபாது, பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக் கான் மகன் ஆர்யன் கான் 

தகதுஹசய்யப்பட்டிருக்கும் சட்டப்பிரிவில் 27-வது பிரிவும் முக்கியமான ஒன்று. 

 

 

இதுகுறித்து, மனித உரிமமச் சசயற்பாட்டாளரும், மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின் நிர்வாக 

இயக்குநருமான சென்றி திபபனிடன் பபசிபனாம். 

``ஆர்யன் கான் பபான்ற பைக்காரக் குடும்பத்து இதளஞதன விடுங்கள், சாதாரை ஏதழக் 

குடும்பத்து இதளஞர்களும் இப்படித்தான் தினமும் தகதாகிறார்கள். அதவஹயல்லாம் ஹவளியில் 

ஹதரிவதில்தல. 



 
 
இன்தறக்கு நகர்ப்புறங்கள் முதல் கிராமப்புறங்கள் வதர சாதாரைமாகபவ பள்ளிக் கல்லூரிகளின் 

வளாகத்தில் கஞ்சா பபான்ற பபாததப்ஹபாருள்கள் விற்பதன ஹசய்யப்படுகின்றன. நம்முதடய 

இளம் சமுதாயத்ததச் சீரழிக்கக்கூடிய இந்த நதடமுதறகள் ஹபரும்பாலும் காவல்துதறயின் 

கண்முன்பன நடக்கிறது என்பதுதான் வருத்தத்துக்குரிய ஹசய்தி. இதில், ஏபதனும் ஒரு சூழ்நிதலயில், 

காவல்துதறயினர் யாதரயாவது பிடித்துவிடுகிறார்கள். அவர்களிடம் `Commercial Quantity' 

அளவுக்கு Narcotics Content இருந்தாபலா அல்லது இருந்தது என காவல்துதறயால் 

ஹசால்லப்பட்டாபலா, நிரூபிக்கக்கூடத் பததவயில்தல. அவர்கதளத் தூக்கி சிதறயிலதடக்கலாம். 

ஜாமீன்கூட கிதடக்காது, அவர்கள் சிதறயிபலபய ஒழியபவண்டியதுதான். இதுதான் 

இப்பபாதிருக்கிற ஹகாடூரச் சட்டம். 

 
 

 

 
 



இப்படி, பபாததப்ஹபாருள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்களில், ஹவறும் தண்டதனக்குரிய 

வழக்காக தவத்து மட்டும், நீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் ஹபற்று, ஆறு ஆண்டுகளாக வழக்கு நடத்தி, 

விடுததல ஹபறக்கூடிய நிதல இருப்பது சரியல்ல. பயன்படுத்தியவர்கள், பாதிக்கப்பட்டவர்கதள 

விடுத்து, பபாததப்ஹபாருள் விற்பதனயாளர்கள், புபராக்கர்கள் உள்ளிட்படாதரக் தகதுஹசய்து 

தண்டதன வழங்க பவண்டும். 

குறிப்பாக, பபாததப்ஹபாருள் பயன்படுத்தியவர்கதள குற்றவாளிகளாகக் கருதி சிதறத் தண்டதன 

வழங்காமல், பாதிக்கப்பட்டவர்களாகக் கருதி மறுவாழ்வு தமயங்களில் கட்டாய சிகிச்தச அளிக்க 

பவண்டும். அந்த மறுவாழ்வு தமயமும் மற்ஹறாரு சிதறச்சாதல பபான்று அல்லாமல் 

பயிற்சிஹபற்ற, நிபுைத்துவம் ஹபற்ற ஆபலாசதனயாளர்கள் (Counsellor), மனநல மருத்துவர்கள் 

(Psychiatrist), சமூக ஆர்வலர்களால் (Social Activist) நடத்தப்படுகிற, ஓர் உண்தமயான 

மறுவாழ்வு தமயமாக இருக்க பவண்டும். 

 

நாங்கள் பபாததப்ஹபாருள் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு ஆதரவாக ஹசயல்படுவதாக நிதனக்க 

பவண்டாம்; அந்தக் ஹகாடிய பழக்கத்திலிருந்து அவர்கதள முற்றிலுமாக விடுவிக்கக்கூடிய 

உண்தமயான தீர்தவத் பதடுகிபறாம். எனபவ, சிதறக்கு மாற்றாக மறுவாழ்வு தமயம் 

(Rehabilitation Centre) பததவ என்பதில் மாற்றுக் கருத்பத இருக்க முடியாது. இந்தப் பரிந்துதர 

நிச்சயம் வரபவற்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்" என்றார். 

இன்தறய சூழலில், திதரத்துதற மட்டுமின்றி, ஹபரிய வி.ஐ.பி குடும்பத்தினர் முதல் சாதாரை 

குடிதசவாழ் இதளஞர்கள் வதரயிலும் பபாததப்ஹபாருள் நுகர்வு கலாசாரம் ஊடுருவிவருகிறது. 

அரசு உடனடியாகத் தகுந்த நடவடிக்தக எடுக்கத் தவறினால் சட்ட, ஒழுங்கு பிரச்தன ஏற்படும். 

சமூகச் சீர்பகடுகள் ததலதூக்கும். இந்தியாவின் மிகப்ஹபரிய வளமாக இருக்கும் இதளஞர் சக்தி 

வீண் விதரயமாகும் என சமூக ஆர்வலர்கள் எச்சரிக்தக ஹசய்துவருகின்றனர். 

 

https://www.vikatan.com/government-and-politics/crime/aryan-khan-narcotics-case-vs-social-

justice-ministry-suggestion 

 

https://www.vikatan.com/government-and-politics/crime/aryan-khan-narcotics-case-vs-social-justice-ministry-suggestion
https://www.vikatan.com/government-and-politics/crime/aryan-khan-narcotics-case-vs-social-justice-ministry-suggestion

