नशा दाबंदची क दाची ?
‘दाबंदची नशा’ हे 19 ऑगःटया लोकसेतील संपादक य आधारहन शेरेबाजीने ठासून
भरलेले आहे . &बहार मधील दाबंदया काय(ातील काह &विशंट तरतूदपुरती टका मया-.दत
ठे वणे उिचत ठरले असते. दाबंद &वषयी िभ3न मते असू शकतात. गो4याूमाणे सवा6ना
मोकळे पणाने दा उपल8ध असणे व तशी &प9याची संःकृ ती असणे हा उपाय आपण दे शासाठ;
सुचवू इ=छता का ?

तसे शासक य धोरण असले?या दे शांमधे – @यात युरोप व अमेAरकेतले

बहते
ु क दे श आले – दा हा आरोBयाची सवा-त जाःत हानी करणा-या ूमुख तीन कारणांपैक एक
झाला आहे . ूँन सुटला नाह. आप?या मांडणीतील अनेक &वधाने अस@य .कंवा तक-&वसंगत
आहे त, Kहणून आLेपाह- आहे त.
1.

&बहारमधे &वषार दा &पऊन पूवN 30 व आता 12 जण मेले ह दःखद
घटना आहे . पण
ु
@याचे खापर दाबंदवर फोडणे हा कुतक- आहे . &वषार दामुळे भारतात गे?या दहा वषा-त
झालेले बहते
ु क मृ@यू हे दा खुली असले?या राUयात झाले आहे त. महारांशात मालवणी
येथे दाचे &वषकांड झाले, ओAरसा व बंगालमधे असे मृ@यूंचे थैमान झाले. या कोण@याच
राUयात दाबंद नाह.
दा खुली असूनह शासक य करांमुळे ती महाग िमळते. Kहणून गरब वगा-तील
&पणारे अवैध दाकडे वळतात. जागितक आरोBय संघटनेनुसार भारतात वैध दापेLा
दYु पट अवैध दा वापरली जाते – जर बहते
ु क राUयात दाबंद नाह. िशवाय .कक्
ये9यासाठ; दामधे &वषार पदाथ- िमसळवले जातात. दो3ह कारणांचा दाबंदशी संबंध
नाह. मृ@यू दामुळे झाले, दाबंदमुळे नाह. &बहारमधे &वषार दामुळे मृ@यू घड?यावर
मागणी ूभावी दा िनयंऽणाची हवी. दाला मोकाट सोड9याची नाह.

2.

&बहारमधे &वषार दाने झालेले 30 + 12 मृ@यु \लेषदायक असले तर ‘शु]द’ दामुळे
&बहारमधे दरवषN .कती मृ@यू होत होते ? याची नेमक
अू@यL

पण

ढोबळ

प]दतीचा

आधार

घेऊ.

&बहारची

आकडे वार नस?यामुळे एका
लोकसं_या

ह

जागितक

लोकसं_येया जवळपास एक ट\का आहे . जागितक आरोBय संघटनेया अ?कोहोल वरल
अहवालानुसार (2015) जगात दामुळे दरवषN 33 लL मृ@यू होतात. पा=cमाय
दे शांसारखे खुले दा धोरण &बहारला लागू के?यास, जागितक मृ@यूंया एक ट\का Kहणजे
दरवषN &बहारमधे 33 हजार मृ@यू, दामुळे होऊ शकतात. कोणती समःया मोठ; ? दा
क दाबंद ?
3.

“गुजरातेत दाबंद आहे . परं तु @या राUयात आज =जतके म( उपल8ध आहे िततके
अ3यऽ नसेल.” या तुमया व\त4यासाठ; ऐक व गोंट पलीकडे पुरावा काय ? शेजारया
महारांश .कंवा राजःथानपेLा गुजरातमधे दा जाःत क कमी याचा कोणाकडे च नेमका
पुरावा .कंवा आकडे नाहत. गडिचरोलीमधे दाबंद आहे . =ज?हा4यापी सँपल सवfया

आधारावर असा िनँकष- िनघतो क दाबंदमुळे (जर =ज?हा पूणप
- णे दामु\त झाला
नाह तर) दाया ूमाणात भरव घट झाली आहे . Yयाला पूण- भरलेला नाह पण पूणAरकामाह नाह. हे वाःतव कसे बघायचे हे आप?या gंटवर अवलंबून आहे .
4.

अमेAरकेत 1920 या दरKयान केलेली दाबंद अयशःवी झाली हे तुमचे Kहणणे
आंिशकच खरे आहे . @या काळातह अमेAरकेत दामुळे होणारे मृ@यू कमी झाले होते.
आ=ण िशवाय भारत अमेAरका नाह. अमेAरकेत जवळपास 80 ट\के लोक म(पान
करतात. अशा दा संःकृ तीत दाबंद लागू करणे कठ;णच होते. पण जागितक आरोBय
संघटनेया अहवालानुसार भारतातील 79 ट\के लोक आयुंयात कधीच म(पान करत
नाहत. भारतातील सांःकृ ितक व सामा=जक =ःथती मोjया ूमाणात दा&वरोधी आहे .
@यामुळे अमेAरका व युरोपचे उदाहरण गैरलागू आहे . @या ऐवजी आपण जवळची उदाहरणे
घेऊ.

अमेAरका

व

युरोपमधे

ूित4य\ती

म(पानाचे

वा&ष-क

ूमाण

(अ8सो?यूट

अ?कोहलया पAरभाषेत) 10 ते 15 िलटर आहे . (Kहणजे 1000 ते 1500 पेग) भारतात ते
4 िलटर आहे . पण जगातील 26 दे शात ते 1 िलटरपेLा कमी आहे . बंगलादे शमधे ते 200
िमिल आहे , भूतान व Kयानमारमधे 600 िमिल आहे . सामा=जक ूघात व संःकृ ती सोबत
शासक य धोरण दा&वरोधी अस?यास दे शातील म(पान शू3य करता येत नसले तर
अ@यंत कमी करता येते याचा पुरावा हे 26 दे श आहे त.
5.

िनतीशकुमारांचे गुणगान करणे हा माझा हे तू नाह. पण “ठोस दाखव9यासारखे नसले क
साधार बनावट कारणे शोधू लागतात. दाबंद हे असे साव-&ऽक बनावट कारण आहे .” हे
तुमचे &वधान वाःतवासमोर कोलमडते. िनतीशकुमारांना &बहारमधील जनतेने भरघोस
ु ’ चॅनलवर कालच ूकािशत आकडे वारनुसार
मतांनी िनवडू न सा .दली, .कंवा ‘इं .डया टडे
87 ट\के लोकांना िनतीशकुमार दे शातील सवnम मु_यमंऽी वाटतात. @यामुळे िनवडू न
आ?यावर सवंग लोक&ूयतेसाठ; @यांनी .कंवा जयलिलतांनी दाबंद घो&षत कर9याची
गरज .दसत नाह. उलट लोकांना काय हवे याबाबत @यांना अिधक व ू@यL भान
अस?याने @यांनी जनतेया मागणीनुसार दाबंद जाहर केली.

6.

‘दाबंदची मागणी करणा-यांना नैितक अहं कार, दाबंदची नशा आहे ’ इ@या.द शेरेबाजी
आपण केली आहे . आयुंयात कधीह दा &पणा-यांपैक 15 ते 25 ट\कoना @याचे 4यसन
होते व दंु पAरणाम भोगावे लागतात. @यांया घरातील =pया व मुलांना भोगावे लागतात.
@यांचे शेजार-पाजार, कामावरल सहकार इतकेच न4हे तर िनभ-याला व कोपडqमधील
ःऽीला भोगावे लागतात. दा &पऊन जे4हा सलमानखान कार चालवतात ते4हा फुटपाथवरल
माणसांचे जीव धो\यात पडतात. दाचे समथ-न करणा-यांना हे भयंकर दंु पAरणाम कस?या
नशेमुळे .दसत नाहत ?

7.

“दाबंद अमलात आण9याचा खच- हा दाया 4यवहारातून होणा-या उ@प3नापेLा अिधक
असतो” हे तुमचे &वधान धादांत अस@य आहे . महारांश शासनाला दापासून तेरा हजार

कोट पये अबकारकर व आठ हजार कोट पये 4हॅ टया पात िमळतात. या पैक एक
ट\का दे खील दाबंदया अंमलबजावणीवर खच- केला जात नाह. अमेAरकेत िशृ न या
अथ-शाःऽsाने व भारतात रांशय मानसरोग व मoद ू &वsान संःथा (NIMHANS) ने
केले?या अtयासांनुसार दामुळे शासनाला िमळणा-या एकूण उ@प3नापेLा दामुळे होणारे
समाजाचे नुकसान (रोग, मृ@यू, अपघात, गु3हे , गैरह=जर) हे आिथ-क uंvया अिधक
असते.
दाचे दंु पAरणाम कमी कसे करता येईल याचे उर शोधणे ह दे शातील कोvयावधी
लोकांची गरज आहे व जागितक आरोBयाची ूाथिमकता आहे . दाबंदची ूभावी अंमलबजावणी
कर9यासाठ; केवळ कायदा .कंवा बडगा पुरेसा नाह. @यासाठ; 4यापक लोकिशLण, सामा=जक
ूघात बदलणे, 4यसनमु\ती व अ3य िनरोगी मनोरं जन हे सव- आवँयक आहे त. पण हे सवउपाय ूभावी हो9यासाठ; शासनाने दाला मा3यता दे णे बंद करावे ह पूवअ
- ट आहे . िन4वळ
दाबंद पुरेसी नाह. दाबंद सोबत अजून बरे च काह उपाय हवेत. दाबंदकडू न दामु\तीकडे
ूय@न व ूवास हवा.

डॉ. अभय बंग
गडिचरोली

30.8.16
लोकस ेतील ‘दाबंदची नशा’ या संपादकयावर माझी टका मक ूित$बया ‘नशा
दाबंदची कशी ?’ ठळकपणे ूकािशत कर)यात लोकस ेचा मोकळे पणा ूकट झाला.
यासाठ* मनापासून अिभनंदन. ौी. अजय ॄ1नाळकरांनी 26 ऑगःट6या लोकस ेत
मा7या ूितपादनावर काह आ:ेप मांडले आहे त.

यात

यांनी ग<णता6या ूाथिमक चुका

के?या आहे त. जागितक लोकसं@येपैक Bबहारची लोकसं@या ह “जवळपास एक टDका”
आहे असे मी Eहटले होते.

यावर

यांचे “7.4 अHज पैक दहा कोट Eहणजे 0.13 टDके”

$कंवा “एकूण 33ल: मृ यू6या 0.1 टDके Eहणजे 33,000 मृ यू”. हे दोKह ग<णत
सपशेल चूक आहे त. तसेच दा6या एका पेग Bवषयी ॄ1नाळकरांची क?पना चूक आहे .
दा6या एका पेगचा आकार वेगवेगळा असू शकतो. Eहणून जगभर दा Bप)याचे एक
ःटKडडM युिनट साधारणतः 10 मॅम एHसो?यूट अ?कोहोल असे आहे . (रS ज 8-12 मॅम) (ए
बी सी ऑफ अ?कोहोल. Bॄटश मे$डकल जनMल 1990).

यामुळे 1 िलटर एHसो?यूट

अ?कोहोल Eहणजे जवळपास 100 युिनट होतील. भारतातील दाचे सरासर वाBषMक सेवन
4 िलटर अHसो?यूट अ?कोहोल एवढे आहे ह जागितक आरोYय संघटनेची आकडे वार
आहे . कुणाचे मत नाह.
लोक$हता6या [ंटने या Bवषयावरल चचाM ह केवळ दाबंद हवी क नको
एव]यापुरती मयाM$दत राहू नये. चच^नंतरह याबाबतीत ूामा<णक मतिभKनता राहू शकते.
वःतुतः दाबंदचे समथMन करणा-यांचेह _येय दाबंद नाह. ते एक साधन आहे . अनेक
साधनांपैक एक. कोण याह इतर साधनांूमाणे ते ह साधन पaरपूणM नाह.

यामुळे खर

चचाM कS$ित dहायला हवी – समाज$हतासाठ* दाचे समाजातील ूमाण कमी करावे क
नको ? आ<ण कमी करायचे अस?यास कसे ? या दोन मुeांवर.
‘दा Bपणे चांगले क वाईट ?’ अशा केवळ नैितक भूिमकेतून आज दाबाबत चचाM
नाह. दा आरोYयाला घातक आहे हे Bवgान आहे . जगातील आरोYया6या ूमुख तीन
धोDयात दाचा समावेश होतो. (इतर दोन धोके - Hलड ूेशर व तंबाखू. Yलोबल बडM न
ऑफ $डसीझ ःटड 2013) Eहणून व?डM हे ?थ असSHलीने 2009 मधे ूःताव पाaरत केला
आहे क सवM दे शां6या सरकारांनी दाने होणारा घात कमी करावा. दा हा आता िनdवळ
गंमत $कंवा सुखाची थोडशी चव असा Bवषय उरलेला नाह.
दाचे दंु पaरणाम कमी कर)या6या BवBवध उपायांची मोठ* याद संभव आहे . सार
हे क दाची मागणी व पुरवठा दोKहह कमी dहायला हवेत. मागणी कमी हो)यासाठ*
dयापक जागृती होणे तसेच समाजातील Bप)याचा ूघात, फॅशन, संःकृ ती बदलBवणे
आवँयक आहे . लेखक, संपादक, कलावंत हे
Eहणून

यांची मते मह वाची.

यां6या मा_यमांतून समाजमन घडवतात.

पण Bॄ$टश मे$डकल जनMल6या ूकाशनात अलेDस पॅटन Eहणतो
लोकिश:ण हे दाचे दंु पaरणाम कमी कर)यात िनंफळ ठरते.”

यानुसार “केवळ

Eहणून सोबत दाचा

पुरवठा उ रो र कमी करत नेणे आवँयक आहे . यासाठ* शासकय दाबंद $कंवा दा
िनयंऽण नीती मह वाची ठरते. केरळ सरकारने दड वषाkपूवl दाबंद लागू करतांना
खाजगी दकाने
बंद केलीत व शासकय िनयंBऽत पुरवठा दरवषl दहा टDDयाने कमी कन
ु
दहा वषाMत शूKय कर)याची नीती घोBषत केली. या उलट Bबहार सरकारने एकदम सवkकष
दा बंद केली. कोणती प_दत $कती ूमाणात ूभावी ठरते ते अनुभवाने कळे ल.
यश-अपयश कसे मोजणार ?

दाबंदबाबत एक अवाःतव अपे:ा व फूटपmट

वापरली जाते. ‘दाबंद असूनह अवैध दा िमळते Eहणजे दाबंद अयशःवी’ असा Kयाय
ते लावतात व दाबंद उठवा अशी मागणी करतात. या Kयायाने चोर, बला कार,
ॅंटाचार हे इं डयन पीनल कोडनुसार गुKहे असूनह आजह समाजात घडतात Eहणजे
संपूणM कायदा dयवःथा अयशःवी मानायची ?

उठवायची ?

ू येक समाजसुधारणा

बमशः व पाउला-पाउलाने यशाकडे वाटचाल करते. 1970 साली भारताचा अभMक मृ युदर
ु ु कमी होत आता 40 वर आला आहे . शंभरने कमी झाला हे यश ? क
140 होता. हळहळ
अजूनह चाळस होतात हे अपयश ? यश $कंवा अपयश हे काळे -पांढरे वगlकरण बािलश
आहे . पaरणाम हा बमशः व टDDयांमधे मोजायला हवा. गरबी, िनर:रता ूमाणेच दा
$कती टDDयांनी कमी झाली ? ती ूगती.
समाजातून दाचे दंु पaरणाम व वापर 90 टDDयांनी कमी करणे हे _येय मानून,
यासाठ* 1. जनजागृती 2. कायeा6या मागाMने (दाबंद व अKय) दाची उपलHधी व
वापर कमी करणे 3. लोकसहभाग व कृ ती 4. dयसनमुDती. 5. मनोरं जन व आनंदाचे
अKय मागM उपलHध करणे असा पंचरं गी dयापक कायMबम हवा.
दामुDती हे _येय आहे व

यासाठ* दाबंद हे एक साधन आहे . साधन

अिधकािधक सुधरBवणे, Bवकसीत करत नेणे हे शासनाचे व समाजाचे काम आहे .
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