
नशानशानशानशा दा�बंद�चीदा�बंद�चीदा�बंद�चीदा�बंद�ची क� दा�ची क� दा�ची क� दा�ची क� दा�ची ? 

 

 ‘दा�बंद�ची नशा’ हे 19 ऑगः ट� या लोकस�ेतील संपादक�य आधारह�न शेरेबाजीने ठासून 

भरलेले आहे. &बहार मधील दा�बंद�� या काय(ातील काह� &विशं ट तरतूद�पुरती ट�का मया-.दत 

ठेवणे उिचत ठरले असते. दा�बंद� &वषयी िभ3 न मते असू शकतात. गो4 याूमाणे सवा6ना 

मोकळेपणाने दा� उपल8 ध असणे व तशी &प9 याची संः कृती असणे हा उपाय आपण देशासाठ; 

सुचवू इ=�छता का ?  तसे शासक�य धोरण असले? या देशांमधे – @ यात युरोप व अमेAरकेतले 

बहतेक देश आले ु – दा� हा आरोB याची सवा-त जाः त हानी करणा-या ूमुख तीन कारणांपैक� एक 

झाला आहे. ूँ न सुटला नाह�. आप? या मांडणीतील अनेक &वधाने अस@ य .कंवा तक- &वसंगत 

आहेत, K हणून आLेपाह- आहेत. 

1. &बहारमधे &वषार� दा� &पऊन पूवN 30 व आता 12 जण मेले ह� दःखद घटना आहेु . पण 

@ याचे खापर दा�बंद�वर फोडणे हा कुतक-  आहे. &वषार� दा�मुळे भारतात गे? या दहा वषा-त 

झालेले बहतेक म@ृ यूु  हे दा� खलुी असले? या राU यात झाले आहेत. महारां शात मालवणी 

येथे दा�चे &वषकांड झाले, ओAरसा व बंगालमधे असे म@ृ यूंचे थमैान झाले. या कोण@ याच 

राU यात दा�बंद� नाह�. 

दा� खलुी असूनह� शासक�य करांमुळे ती महाग िमळते. K हणून गर�ब वगा-तील 

&पणारे अवैध दा�कडे वळतात. जागितक आरोB य संघटनेनुसार भारतात वैध दा�पेLा 

दY पु ट अवैध दा� वापरली जाते – जर� बहतेक राU याु त दा�बंद� नाह�. िशवाय .कक ्

ये9 यासाठ; दा�मधे &वषार� पदाथ- िमसळवले जातात. दो3 ह� कारणांचा दा�बंद�शी संबंध 

नाह�. म@ृ य ूदा�मुळे झाले, दा�बंद�मुळे नाह�. &बहारमधे &वषार� दा�मुळे म@ृ य ूघड? यावर 

मागणी ूभावी दा� िनयंऽणाची हवी. दा�ला मोकाट सोड9 याची नाह�. 

2. &बहारमधे &वषार� दा�ने झालेले 30 + 12 म@ृ य ु\ लेषदायक असले तर� ‘श]ु द’ दा�मुळे 

&बहारमधे दरवषN .कती म@ृ य ू होत होते ? याची नेमक� आकडेवार� नस? यामुळे एका 

अू@ यL पण ढोबळ प] दतीचा आधार घेऊ. &बहारची लोकसं_ या ह� जागितक 

लोकसं_ ये� या जवळपास एक ट\का आहे. जागितक आरोB य संघटने� या अ? कोहोल वर�ल 

अहवालानुसार (2015) जगात दा�मुळे दरवषN 33 लL म@ृ य ू होतात. पा=cमा�य 

देशांसारखे खलेु दा� धोरण &बहारला लागू के? यास, जागितक म@ृ यूं� या एक ट\का K हणजे 

दरवषN &बहारमधे 33 हजार म@ृ य,ू दा�मुळे होऊ शकतात. कोणती समः या मोठ; ?  दा� 

क� दा�बंद� ? 

3. “गुजरातेत दा�बंद� आहे. परंतु @ या राU यात आज =जतके म( उपल8 ध आहे िततके 

अ3 यऽ नसेल.” या तुम� या व\ त4 यासाठ; ऐक�व गों ट� पलीकडे पुरावा काय ? शेजार� या 

महारां श .कंवा राजः थानपेLा गुजरातमधे दा� जाः त क� कमी याचा कोणाकडेच नेमका 

पुरावा .कंवा आकडे नाह�त. गडिचरोलीमधे दा�बंद� आहे. =ज? हा4 यापी सँपल सवf� या 



आधारावर असा िनँ कष- िनघतो क� दा�बंद�मुळे (जर� =ज? हा पूण-पणे दा�मु\ त झाला 

नाह� तर�) दा�� या ूमाणात भर�व घट झाली आहे. Y याला पूण- भरलेला नाह� पण पूण- 

Aरकामाह� नाह�. हे वाः तव कसे बघायचे हे आप? या gं ट�वर अवलंबून आहे. 

4. अमेAरकेत 1920 � या दरK यान केलेली दा�बंद� अयशः वी झाली हे तुमचे K हणणे 

आंिशकच खरे आहे. @ या काळातह� अमेAरकेत दा�मुळे होणारे म@ृ य ू कमी झाले होते. 

आ=ण िशवाय भारत अमेAरका नाह�. अमेAरकेत जवळपास 80 ट\के लोक म(पान 

करतात. अशा दा� संः कृतीत दा�बंद� लागू करणे कठ;णच होते. पण जागितक आरोB य 

संघटने� या अहवालानुसार भारतातील 79 ट\ के लोक आयुं यात कधीच म(पान कर�त 

नाह�त. भारतातील सांः कृितक 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 ूित4 य\ ती म(पानाचे वा&ष-क ूमाण (अ8 सो? यूट 

अ? कोहल� या पAरभाषेत) 10 ते 15 िलटर आहे. (K हणजे 1000 ते 1500 पेग) भारतात ते 

4 िलटर आहे. पण जगातील 26 देशात ते 1 िलटरपेLा कमी आहे. बंगलादेशमधे ते 200 

िमिल आहे, भूतान व K यानमारमधे 600 िमिल आहे. सामा=जक ूघात व संः कृती सोबत 

शासक�य धोरण दा�&वरोधी अस? यास देशातील म(पान शू3 य करता येत नसले तर� 

अ@ यंत कमी करता येते याचा पुरावा हे 26 देश आहेत. 

5. िनतीशकुमारांचे गुणगान करणे हा माझा हेतू नाह�. पण “ठोस दाखव9 यासारखे नसले क� 

स�ाधार� बनावट कारणे शोध ूलागतात. दा�बंद� हे असे साव-&ऽक बनावट कारण आहे.” हे 

तुमचे &वधान वाः तवासमोर कोलमडते. िनतीशकुमारांना &बहारमधील जनतेने भरघोस 

मतांनी िनवडून स�ा .दली, .कंवा ‘इं.डया टडेु ’ चॅनलवर कालच ूकािशत आकडेवार�नुसार 

87 ट\के लोकांना िनतीशकुमार देशातील सवn�म मु_ यमंऽी वाटतात. @ यामुळे िनवडून 

आ? यावर सवंग लोक&ूयतेसाठ; @ यांनी .कंवा जयलिलतांनी दा�बंद� घो&षत कर9 याची 

गरज .दसत नाह�. उलट लोकांना काय हवे याबाबत @ यांना अिधक व ू@ यL भान 

अस? याने @ यांनी जनते� या मागणीनुसार दा�बंद� जाह�र केली.   

6. ‘दा�बंद�ची मागणी करणा-यांना नैितक अहंकार, दा�बंद�ची नशा आहे’ इ@ या.द शेरेबाजी 

आपण केली आहे. आयुं यात कधीह� दा� &पणा-यांपैक� 15 ते 25 ट\कo ना @ याचे 4 यसन 

होते व दं पु Aरणाम भोगावे लागतात. @ यां� या घरातील =pया व मुलांना भोगावे लागतात. 

@ यांचे शेजार�-पाजार�, कामावर�ल सहकार� इतकेच न4 हे तर िनभ-याला व कोपडqमधील 

ः ऽीला भोगावे लागतात. दा� &पऊन जे4 हा सलमानखान कार चालवतात ते4 हा फुटपाथवर�ल 

माणसांचे जीव धो\ यात पडतात. दा�चे समथ-न करणा-यांना हे भयंकर दं पु Aरणाम कस? या 

नशेमुळे .दसत नाह�त ?  

7. “दा�बंद� अमलात आण9 याचा खच- हा दा�� या 4 यवहारातून होणा-या उ@ प3 नापेLा अिधक 

असतो” हे तुमचे &वधान धादांत अस@ य आहे. महारां श शासनाला दा�पासून तेरा हजार 



कोट� �पये अबकार�कर व आठ हजार कोट� �पये 4 हॅट� या �पात िमळतात. या पैक� एक 

ट\का देखील दा�बंद�� या अमंलबजावणीवर खच- केला जात नाह�. अमेAरकेत िशृ�न या 

अथ-शाः ऽsाने व भारतात रां श�य मानसरोग व मoद &वsान संः थाू  (NIMHANS) ने 

केले? या अt यासांनुसार दा�मुळे शासनाला िमळणा-या एकूण उ@ प3 नापेLा दा�मुळे होणारे 

समाजाचे नुकसान (रोग, म@ृ य,ू अपघात, गु3 हे, गैरह=जर�) हे आिथ-क uं vया अिधक 

असते. 
 

दा�चे दं पु Aरणाम कमी कसे करता येईल याचे उ�र शोधणे ह� देशातील कोvयावधी 

लोकांची गरज आहे व जागितक आरोB याची ूाथिमकता आहे. दा�बंद�ची ूभावी अमंलबजावणी 

कर9 यासाठ; केवळ कायदा .कंवा बडगा पुरेसा नाह�. @ यासाठ; 4 यापक लोकिशLण, सामा=जक 

ूघात बदलणे, 4 यसनमु\ ती व अ3 य िनरोगी मनोरंजन हे सव- आवँ यक आहेत. पण हे सव- 

उपाय ूभावी हो9 यासाठ; शासनाने दा�ला मा3 यता देणे बदं करावे ह� पूव-अट आहे. िन4 वळ 

दा�बंद� पुरेसी नाह�. दा�बंद� सोबत अजून बरेच काह� उपाय हवेत. दा�बंद�कडून दा�मु\ तीकडे 

ूय@ न व ूवास हवा. 
  

 

        डॉ. अभय बंग 

         गडिचरोली 
 



30.8.16 

 लोकस�ेतील ‘दा�बंद�ची नशा’ या संपादक�यावर माझी ट�का  मक ूित$बया ‘नशा 

दा�बंद�ची कशी ?’ ठळकपणे ूकािशत कर) यात लोकस�ेचा मोकळेपणा ूकट झाला. 

  यासाठ* मनापासून अिभनंदन. ौी. अजय ॄ1नाळकरांनी 26 ऑगः ट6 या लोकस�ेत 

मा7या ूितपादनावर काह� आ:ेप मांडले आहेत.   यात   यांनी ग<णता6 या ूाथिमक चकुा 

के? या आहेत. जागितक लोकसं@ येपैक� Bबहारची लोकसं@ या ह� “जवळपास एक टD का” 

आहे असे मी E हटले होते.   यावर   यांचे “7.4 अH ज पैक� दहा कोट� E हणजे 0.13 टD के” 

$कंवा “एकूण 33ल: म ृ यू6 या 0.1 टD के E हणजे 33,000 म ृ य”ू. हे दोK ह� ग<णत 

सपशेल चकू आहेत. तसेच दा�6 या एका पेग Bवषयी ॄ1नाळकरांची क? पना चकू आहे. 

दा�6 या एका पेगचा आकार वेगवेगळा असू शकतो. E हणून जगभर दा� Bप) याचे एक 

ः टK डडM युिनट साधारणतः 10 मॅम एH सो? यूट अ? कोहोल असे आहे. (रSज 8-12 मॅम) (ए 

बी सी ऑफ अ? कोहोल. Bॄट�श मे$डकल जनMल 1990).   यामुळे 1 िलटर एH सो? यूट 

अ? कोहोल E हणजे जवळपास 100 युिनट होतील. भारतातील दा�चे सरासर� वाBषMक सेवन 

4 िलटर अH सो? यूट अ? कोहोल एवढे आहे ह� जागितक आरोY य संघटनेची आकडेवार� 

आहे. कुणाचे मत नाह�. 

लोक$हता6 या [ं ट�ने या Bवषयावर�ल चचाM ह� केवळ दा�बंद� हवी क� नको 

एव]यापुरती मयाM$दत राह नयेू . चचन̂ंतरह� याबाबतीत ूामा<णक मतिभK नता राह शकतेू . 

वः तुतः दा�बंद�चे समथMन करणा-यांचेह� _ येय दा�बंद� नाह�. ते एक साधन आहे. अनेक 

साधनांपैक� एक. कोण  याह� इतर साधनांूमाणे ते ह� साधन पaरपूणM नाह�.   यामुळे खर� 

चचाM कS $ित d हायला हवी – समाज$हतासाठ* दा�चे 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 दा�बाबत चचाM 

नाह�. दा� आरोY याला घातक आहे हे Bवgान आहे. जगातील आरोY या6 या ूमुख तीन 

धोD यात दा�चा समावेश होतो. (इतर दोन धोके - H लड ूेशर व तंबाख.ू Y लोबल बडMन 

ऑफ $डसीझ ः टड� 2013) E हणून व? डM हे? थ असSH लीने 2009 मधे ूः ताव पाaरत केला 

आहे क� सवM देशां6 या सरकारांनी दा�ने होणारा घात कमी करावा. दा� हा आता िनd वळ 

गंमत $कंवा सुखाची थोड�शी चव असा Bवषय उरलेला नाह�. 

 दा�चे दं पु aरणाम कमी कर) या6 या BवBवध उपायांची मोठ* याद� संभव आहे. सार 

हे क� दा�ची मागणी व पुरवठा दोK ह�ह� कमी d हायला हवेत. मागणी कमी हो) यासाठ* 

d यापक जागतृी होणे तसेच समाजातील Bप) याचा ूघात, फॅशन, संः कृती बदलBवणे 

आवँ यक आहे. लेखक, संपादक, कलावंत हे   यां6 या मा_ यमांतून समाजमन घडवतात. 

E हणून   यांची मते मह  वाची. 



 पण Bॄ$टश मे$डकल जनMल6 या ूकाशनात अलेD स पॅटन E हणतो   यानुसार “केवळ 

लोकिश:ण हे दा�चे दं पु aरणाम कमी कर) यात िनं फळ ठरते.”  E हणून सोबत दा�चा 

पुरवठा उ�रो�र कमी करत नेणे आवँ यक आहे. यासाठ* शासक�य दा�बंद� $कंवा दा� 

िनयंऽण नीती मह  वाची ठरते. केरळ सरकारने द�ड वषाkपूवl दा�बंद� लागू करतांना 

खाजगी दकाने बंद केलीत व शासक�य िनयंBऽत पुरवठा दरवषl दहा टD D याु ने कमी क�न 

दहा वषाMत शूK य कर) याची नीती घोBषत केली. या उलट Bबहार सरकारने एकदम सवkकष 

दा� बंद केली. कोणती प_ दत $कती ूमाणात ूभावी ठरते ते अनुभवाने कळेल. 

यश-अपयश कसे मोजणार ?  दा�बंद�बाबत एक अवाः तव अपे:ा व फूटपmट� 

वापरली जाते. ‘दा�बंद� असूनह� अवैध दा� िमळते E हणजे दा�बंद� अयशः वी’ असा K याय 

ते लावतात व दा�बंद� उठवा अशी मागणी करतात. या K यायाने चोर�, बला  कार, 

ॅं टाचार हे इंड�यन पीनल कोडनुसार गुK हे असूनह� आजह� समाजात घडतात E हणजे 

संपूणM कायदा d यवः था अयशः वी मानायची ?  उठवायची ?  ू  येक समाजसुधारणा 

बमशः व पाउला-पाउलाने यशाकडे वाटचाल करते. 1970 साली भारताचा अभMक म ृ युदर 

140 होता. हळहळ कमी होत आता ु ु 40 वर आला आहे. शंभरने कमी झाला हे यश ? क� 

अजूनह� चाळ�स होतात हे अपयश ? यश $कंवा अपयश हे काळे-पांढरे वगlकरण बािलश 

आहे. पaरणाम हा बमशः व टD D यांमधे मोजायला हवा. गर�बी, िनर:रता ूमाणेच दा� 

$कती टD D यांनी कमी झाली ? ती ूगती. 

 समाजातून दा�चे दं पु aरणाम व वापर 90 टD D यांनी कमी करणे हे _ येय मानून, 

  यासाठ* 1. जनजागतृी 2. कायeा6 या मागाMने (दा�बंद� व अK य) दा�ची उपलH धी व 

वापर कमी करणे 3. लोकसहभाग व कृती 4. d यसनमुD ती. 5. मनोरंजन व आनंदाचे 

अK य मागM उपलH ध करणे असा पंचरंगी d यापक कायMबम हवा. 

 दा�मुD ती हे _ येय आहे व   यासाठ* दा�बंद� हे एक साधन आहे. साधन 

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

 

         डॉ. अभय बंग 

 


