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ਸੁਰੱਟਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਪਰੇੂ ਟਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈਸੁਰੱਟਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡ ੇਪਰੇੂ ਟਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  

ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਇਹ ਨਾ ਭੱੁਲੋਇਹ ਨਾ ਭੱੁਲੋ
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਕ ਕੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ।

• ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ।

• ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਦੂਕਜਆਂ ਲਈ 
ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟਸੈਟ ਟਵੱਚ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟਸੈਟ ਟਵੱਚ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
ਲਾਰ ਦੇ ਨਮੂਕਨਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ ਫੰਬਾ, ਰੂੰ ਅ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੂੰ ਬੇ ਵਾਂਗ, ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਜੀਭ ਤੋਂ ਲਾਰ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ: 
MDMA MDMA (ਐਕਸਟਸੀ, ਮੌਲੀ, ਗੋਲੀਆਂ) ਮੈਥਾਫੈਟਾਮੀਨ ਮੈਥਾਫੈਟਾਮੀਨ (ਆਈਸ, ਸਪੀਡ) ਭੰਗ ਭੰਗ (ਨਦੀਨ, ਭਾਂਡਾ)

4812
ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ

ਭੰਗ ਭੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟਟਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟਟਆਂ 
ਵਾਸਤੇ (ਜੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਵਰਟਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਵਾਸਤੇ (ਜੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਵਰਟਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ 
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ 30 ਘੰਟਟਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ 30 ਘੰਟਟਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਥਾਫੈਟਾਮੀਨਮੈਥਾਫੈਟਾਮੀਨ ਅਤੇ  ਅਤੇ MDMA MDMA ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟਟਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟਟਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ?ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ?
11 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੰੂ ਲਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

22 ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਵੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਮੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

33 ਜੇ ਕਕਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ (ਪੌਜ਼ੇਕਟਵ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

44 ਜੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਪੌਜ਼ੇਕਟਵ ਹੈ; ਨਮੂਨੇ ਨੰੂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਵੱਚ ਭੇਕਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

55 ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਨਟਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਕਸਮਾਨਟਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਿ 
ਸਕਣਾਸਕਣਾ


