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 પ્રસ્તાલનાાઃ  

ાઅદદલાવી વભાજનો દારૂ વાથ ેશરેથેી જ નાતો જોલા ભે છે. ગાભીત જાવતના ક દેલી દેલભોગયા ભાતાન ેદારૂ 
ચઢાલલાની લો જૂની પ્રથા છે જે ાઅજે ણ ચાલ  જ છે. યાંત   દારૂ ચઢાલલાની વ્મલસ્થા ારગ શોમ છે. ચઢાલાનો દારૂ મવૂતિ 
ાવ ેનદશ યાંત   વનવિત કયેરા સ્થે જ ચઢાલલાનો દયલાજ છે. ાઅદદલાવી વભાજભાાં દયલતતન ાઅલી યહ્ ાં છે તભે તભે ગ્રામ્મ 
વલસ્તાયભાાં દેળી દારૂની વાથ ેવાથ ેવલદેળી દારૂનો પ્રવાય ણ ફશોા પ્રભાણભાાં જોલા ભી યહ્યો છે. ગ્રામ્મ વલસ્તાયોભાાં એક એલી 
ણ ભાન્મતા પ્રલત ેછે કે વ્મવન કયલાથી કોાઆ ન કવાન થત  ાં નથી. ઢેી દય ઢેીથી વ્મવન ચાલ્ય ાં ાઅલ ેછે. ફાદાદાઓ ણ 
વ્મવન કયતા શતા ાન ેાભ ેણ કયીએ છીએ ન ેતોમ શજ  જીલીએ છીએ. તાી જજલ્રાના વોનગઢ વલસ્તાયભાાં દારૂના દૂણની 
કેલી ાન ેકેટરી ાવયો થાઇ છે , દારૂના વ્મવનભાાંથી ાઅદદલાવીઓન ેકેલી યીત ેમ ક્ત કયાલી ળકામ ત ેઅંગેનો ખ્માર પ્રસ્ત  ત 
વાંળોધન ત્ર દ્વાયા ાઅલાભાાં ાઅવ્મો છે. 
 ાભ્માવ ક્ષેત્રાઃ  

પ્રસ્ત  ત વાંળોધનભાાં તાી જજલ્રાના વોનગઢ તાલ કાના ગાભોની વાંદગી કયલાભાાં ાઅલી છે. જેની વલગત નીચ ેમ જફ છે.  
ક્રભ વાંદ કયેલ ાં ગાભ ાઈત્તયદાતાની વાંખ્મા 
1 ખાાંજય 25 
2 ડોવલાડા 25 
3 ઘાાંચીક લા 25 
4 ખયવી 25 
 ક ર 100 

ાઈયોક્ત કોષ્ટક મ જફ તાી જજલ્રાના વોનગઢ તાલ કાના ખાાંજય , ડોવલાડા, ઘાાંચીક લા ાન ેખયવી ગાભોની વાંદગી વનદળત 
દ્ધવત દ્વાયા કયલાભાાં ાઅલી છે. દયેક ગાભભાાંથી 25-25 એભ ક ર 100 ાઈત્તયદાતાઓની વાંદગી ાઅકસ્સ્ભક વનદળતન દ્ધવતથી 
કયલાભાાં ાઅલી છે. 
 વાંળોધનના શેત  ઓાઃ 
(1) ાઅદદલાવી વભાજના યાંયાગત ભાખાભાાં દારૂન ાં ભશત્લ ાન ેપ્રવાય. 
(2) લતતભાન વભમભાાં દાર ની ક ટેલન ેકાયણ ેકૌટ ાંબફક, વાભાજજક, ાઅવથિક દયસ્સ્થવત. 
(3) નલી ઢેીભાાં પેરામરેી દારૂની ફદી. 
(4) દારૂન ેકાયણ ેથાઇ યશરેી ાઅયોગ્મ વલમક ાવય 
(5) ગયીફી ાન ેદારૂ -- એકફીજા વાથ ેકાઇ યીત ેવાંકામરેા છે. 
(6) દારૂના દૂણન ેદૂય કયલા ભાટેનો રાાંફા ગાાનો ાઈકેર. 
 ાભ્માવ દ્ધવત ાને પ્રવલવધઓાઃ 

પ્રસ્ત  ત વાંળોધન ભાટે પ્રાથવભક ભાદશતી ાન ેગૌણ ભાદશતી ભેલલા ભાટે વનયીક્ષણ , મ રાકાત, મ રાકાત ાન સબૂચ, ગ્રાંથારમ 
પ્રય સ્ક્ત ાન ેાઆન્ટયનટે જેલી પ્રય સ્ક્તઓનો ાઈમોગ કયલાભાાં ાઅવ્મો છે. 
 દારૂ ગાલાની યાંયાગત દ્ધવત ાને શારની દ્ધવતાઃ  દેળી દારૂ ફનાલલાની યાંયાગત પ્રદક્રમાભાાં ભહ ડાના ફુરની વાથ ે

દેળી ગો ાઈભયેલાભાાં ાઅલતો. ાઅ પ્રકાયનો ભહ ડાનો દારૂ ીલાથી ીનાયન ેન કવાન થલાની વાંબાલના ઓછી યશતેી. 
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ભહ ડાના ફુરના ગ ણ ઘણા છે. ાઅ ફુરન ેકાચા ખલામ , ળકેીન ેખલામ , ભહ ડાના ફુરનો રાડ  ણ ફન.ે યાંત   ાઅણ ેતનેા 
ગ ણોનો ાઅસ્લાદ રલેાના ફદર ે 'ભહ ડાનો શરેી ધાય ' ના દારૂનો ાઅસ્લાદ રલેાન ાં લધ  વાંદ કયીએ છીએ. શારભાાં દેળી 
દારૂની બઠ્ઠીઓભાાં ભહ ડાના ફુર , ગો ાઈયાાંત ીનાયન ે 'કીક' ાઅલ ેત ેભાટે વલ્પેટ ખાતય , ખયેની છાર , વાદડાની છાર , 
ખાખયાની છાર, બચરયની છાર લગેયે ાઈભયેલાભાાં ાઅલ ેછે. જરૂય ડે તો નળીરા ાલડયનો ણ ાઈમોગ થામ છે. ાઅ ફધા 
કાયણોવય ીનાયભાાં રીલયની ફીભાયીન ાં પ્રભાણ ખફૂ લધ  જોલા ભે છે. ાભાયા વલસ્તાયના નળો કયતા  રૂોન ેઆંતયડાભાાં 
વોજા ચઢલાની ફીભાયી ણ જોલા ભે છે. 

 ાઅદદલાવી વભાજભાાં વ્મવનન ાં પ્રભાણાઃ 
ાઅદદલાવી વભાજભાાં વ્મવનન ાં પ્રભાણ  રૂોભાાં લધ  ાન ેસ્ત્રીઓભાાં વૌથી ઓછાં જોલા ભે છે. સ્ત્રીઓભાાં ફીડી કે તકીયન ાં 

પ્રભાણ શરેા કયતા ઓછાં જોલા ભે છે. ભાયા વનયીક્ષણ પ્રભાણ ેગયીફી ાન ેદારૂ એકફીજા વાથ ેગાઢ યીત ેવાંકામરેા છે. 
વાભાન્મતાઃ ગયીફ ાઅદદલાવીઓ ાઅખો દદલવ કઠોય દયશ્રભ કયીન ેવાાંજ ડતા ઘયે ાઅલ ેત્માયે ખફૂ થાક ાન બલતા શોમ છે. 
તભેની ભાન્મતા એલી છે કે ાઅખા દદલવનો થાક દૂય કયલા વાાંજે દારૂ ીલો જ ડે. દારૂ ીધા છી નળીરી ાલસ્થાભાાં તઓે 
થાક ાન બલતા નથી ાન ેવનયાાંત ેઉંઘી ળકે છે. કેટરાક દારૂના વ્મવનીઓન ેછૂતાાં એભ જાણલા ભળય ાં કે જો તઓે યોજ દારૂ ના 
ીલ ેતો તભેન ેળયીયભાાં ધ્ર જાયી ાઅલ ેછે , દારૂ ીધા વલના તઓેન ેકોાઆ જ કાભ કયલાની ાઆચ્છા થતી નથી. એ રોકોન ેવતત દારૂ 
ીલાની તર રાગી શોમ છે. 
 દારૂના દૂણને કાયણે થમેરી વાભાજજકાને ાઅવથિક ાવયોાઃ 

દારૂન ાં વલેન કયલાથી વોનગઢ વલસ્તાયભાાં પક્ત 40 લતના  રૂોની શારત એલી ગાંબીય ફની ગાઆ છે કે કોાઆ ણ કામત 
કયતા તનેા શાથ ધ્ર જલા રાગે છે. તઓે ળયીયન ાં ફરેને્વ ણ જાલી ળકતા નથી. ાઅદદલાવી વલસ્તાયોભાાં દારૂન ાં વ્મવન એ ગાંબીય 
વભસ્મા ફની ગાઆ છે. ઘણા ય લાનો દારૂ ીન ેડ્રાાઆવલિંગ કયતાાં ાકસ્ભાત કયીન ેભોતન ેબટેયા છે , ાાંગ ફન્મા છે. ઘણાાં ક ટ ાંફોએ 
વતા,  ત્ર, બાાઆ કે વત ગ ભાવ્મો છે. ક્યાયેક નળાની શારતભાાં સ યત , ાઈધના જેલા ળશયેભાાં કાભ ય જતી લખત ેચાલ  ટે્રનભાાં 
ચઢતા, ાઈતયતા ાથલા દયલાજા ય રટકીન ેજતી લખત ેમોગ્મ ફરેને્વ ન જાલી ળકતા ભોતન ેબટેતા શોમ છે. તો ક્યાયેક 
ગાંબીય ળાયીદયક ાઆજા થતા વભગ્ર દયલાય મ શ્કેરીભાાં મ કામ છે. 

ઘયભાાં વતા વ્મવન કયીન ેઘયભાાં , ાડોળી વાથ ેકે ાજાણી વ્મસ્ક્તઓ વાથ ેઝગડો કયે છે ત્માયે વૌથી લધ  ળયભ તભેના 
ફાકો ાન બલ ેછે. દારૂદડમાઓના ફાકોન ેળાાભાાં તભે ગાભભાાં તભેના વતાના વ્મવન અંગે લાયેલાયે ાશવેાવ કયાલલાભાાં 
ાઅલ ેછે જેન ેકાયણ ેત ેફાકો એકરતા ાન બલ ેછે ાન ેઅંદયોઅંદય મ ાંઝામ છે. ાઅ દયસ્સ્થવતન ેકાયણ ેાઅલા ફાકો ય રાાંફા 
ગાા સ ધી ભાનવવક ાવય યશ ેછે. 

દારૂની ફદી પેરાાઆ છે તને  ાં એક કાયણ ખોટ ાં વભત્રલત ત ણ છે. એવ ાં જોલા ભળય ાં છે કે ક ટ ાંફભાાં કોાઆ વ્મવન ન કયત  ાં શોમ 
યાંત   વભત્રલત તન ેકાયણ ેદારૂ ીલાનો લાયાંલાય ાઅગ્રશ કયલાભાાં ાઅલ.ે ાઅ યીત ેઘયની ફશાય વભત્રો વાથ ેછી યીત ેળોખ ખાતય 
દારૂ ીલાની ટેલ ધીભ ેધીભ ેકામભી વ્મવનભાાં દયલવતિત થામ છે.  

ાઅદદલાવી વલસ્તાયોના ગાભોભાાં ચાયથી ાાંચ દારૂની બઠ્ઠીઓ જોલા ભે છે. ત ેાઈયાાંત ત્રણથી ચાય સ્થોએ વલદેળી દારૂન ાં 
લચેાણ થત  ાં જોલા ભે છે. વલદેળી દારૂના પેરાલાન ાં ભોટ ાં કાયણ એ છે કે વોનગઢન ેાડીન ેજ ભશાયાષ્ટ્ર ફોડતય ાઅલરેી શોલાથી 
યભીટલાી દ કાનોભાાંથી છારેા બાલ ેાઅવાનીથી જોાઆતી બ્રાન્ડ ભી યશ ેછે. કેટરાક ક ટ ાંફોભાાં તો વલાયથી જ ચા ન ેફદર ેદારૂ 
ીલાનો ળરૂ થાઆ જામ છે. વલાયથી જ નળો કયીન ેછી ાઅખો દદલવ ખતેીકાભ કયલાન ેફદર ેઘયની ફશાય કે ખતેયે જાઆન ે
ાઅયાભ કયતા શોમ કે યસ્તાની ફાજ ભાાં ખ લ્રાેઅભ ડી યશતેા શોમ છે. ાઅદદલાવી વલસ્તાયોભાાં દારૂની ફદી એટરી ફધી પેરાાઆ છે 
કે દારૂ ખયીદલા ભાટે જરૂય ડે તો ઘયેથી ર વમા ચોયી કયે , ર વમા ભાટે ત્ની વાથ ેઝગડો કયીન ેતને ેભાનવવક-ળાયીદયક ત્રાવ 
ાઅ ેાથલા તો ઘયનાની જાણ ફશાય ત્નીના ઘયેણાાં ણ લચેી નાખ.ે ાઈધાયભાાં વતત દારૂ ીલાભાાં દેવ ાં લધી જામ તો ઘયનાન ે
જાણ કમાત વવલામ ોતાની જભીન ણ લચેી નાખ.ે ાઅ ફધી લાતનો પામદો ગાભભાાં યશરેા ળાહ કાયો ાઈઠાલ ેછે ાન ેવાલ ઓછા 
બાલ ેાઅદદલાવીની જભીનો ડાલી ર ેછે. ભોટા બાગના ાઅદદલાવીઓ ાવ ેોતાની જભીન શોલા છતાાં તભેાાં લજૈ્ઞાવનક ઢફ ેલધ  
ાક રલેાના પ્રમત્નો કયલાન ેફદર ેદારૂ ાછ ર વમા ખચ ેછે.  ાઅજે નલાાઆની લાત એ છે કે ખતેયભાાં કાભ કયલા ભાટે ભજૂયની 
જરૂદયમાત શોમ તો દારૂની બઠ્ઠીલાાન ેકશલેડાલવ ાં ડે કે પરાણા બાાઆન ેત્માાં ખતેભજૂયીન ાં કાભ છે ત ેભાટે ાઅટરા-તટેરા ભજૂયો 
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જોાઆએ છે. કશલેાનો ભતરફ એ છે કે ભજૂયબાાઆઓન ેવલાય વલાયભાાં દારૂની બઠ્ઠી ય ળોધલા જાલ તો ત્માાં તઓે ભી જામ યાંત   
ઘયે ળોધલા જાલ તો ભજૂયો ભતા નથી!  ાઅખાદદલવનીતનતોડભજૂયીકમાતછીપક્તરૂ.100થી120ભે.તભેાાંથી વલાય – વાાંજના 
રૂ.20-20 દારૂની ોટરી ાછ લડેપલાભાાં ાઅલે એટર ેક્યાયેમ ફચત કયી ળકે નદશ ાન ેઘયની ાઅવથિક દયસ્સ્થવત ણ ક્યાયેમ 
ફદરામ નદશ. ઘયે ઘયે પેરામરેી દારૂની ફદીથી કાંટાીન ેગાભની ભદશરાઓએ દારૂના વ્મવન વલયોધી ઝાંફળે ાઈઠાલી શતી યાંત   
ગાભના  રૂો તભેજ વળબક્ષત ય લાનોએ કોાઆજ વાથ ન ાઅપ્મો એટર ેકોાઆજ દયલતતન ન ાઅવ્ય ાં. ભાયા જાણલા મ જફ વતત દારૂ 
ીલાને કાયણ ેદય લે ગાભભાાં 4 થી 6  રૂો મતૃ્ય  ાભે છે. ાઅદદલાવી વભાજભાાં છૂટાછેડા, ત્મક્તા ાન ે વલધલા ઓન ાં પ્રભાણ 
ઓછાં જોલા ભે છે કાયણ કે ાઅદદલાવી વભાજભાાં વલધલા વલલાશ શરેથેીજ ભાન્મ છે. તથેી સ્ત્રી વતની શમાતી ભાાં કે મતૃ્ય  છી 
ફીજા રગ્ન એની ભયજી મ જફ કયી ળકે છે. 
 ય લા ેઢી ય થમેરી દારૂના વ્મવનની ાવયોાઃ 

દેળના ય લાધનની લાત કયીએ તો ાઅજે વોનગઢ વલસ્તાયના ભોટાબાગના ય લાનો વ્મવનન ેયલાડે ચઢી ગમા છે. વળક્ષણ 
રલેાની ઉંભયે વ્મવન કયતા થાઆ ગમા છે. ધાવભિક તશલેાયો ાઈયાાંત રગ્ન પ્રવાંગે ણ ાઅજના ય લાનો દારૂ ીલાની ફાફતન ે
'પેળન' તયીકે ાવનલામત ગણ ેછે. રગ્ન પ્રવાંગોભાાં તો દારૂની યેરભછેર શોમ છે. લતગાાંઠ જેલી ાટીઓભાાં ણ દારૂ ીલાન ાં ભશત્લ 
ખફૂ લધી ગય ાં છે. ઘયભાાં કે ક ટ ાંફભાાં કોાઆ કાયણ ેફોરાચારી થામ તો ય લાનો એ ઘટનાન ેભરૂલા ભાટે દારૂનો વશાયો ર ેછે જે 
વ્મવનભાાં દયણભ ેછે. દારૂની વાથ ેવાથ ેજ વવગયેટ ાન ેગ ટખાએ ણ ય લાનો ય કફજો કમો છે. ચ ૂાંટણી લખત ેતો દયેક 
ગાભોભાાં દારૂની યેરભછેર જોલા ભે છે જેન ેકોાઆ જ ાટકાલી ળકત  ાં નથી.  

ાઅદદલાવી વલસ્તાયોભાાં જે રોકો વળબક્ષત ફન્મા છે તભેનાભાાં દારૂ ીલાની ફદી જોલા ભતી નથી યાંત   શજ  એલા ઘણા 
ાઅદદલાવી વલસ્તાયો છે કે જમાાં ફાકોન ેવળક્ષણ ભાટે પ્રોત્વાદશત કયલાભાાં નથી ાઅલતા. તઓે મ શ્કેરીથી પ્રાથવભક વળક્ષણ  રૂાં કયી 
ળકે છે. ત્માયફાદ ાઅ ફાકોન ેભા-ફા વાથ ેભજૂયીકાભભાાં જોડલાભાાં ાઅલ ેછે. ઘયભાાં ભા-ફા દ્વાયા જ દારૂ , વવગયેટ, ફીડી, 
ગ ટખા, તભાક ન ાં વલેન થત  ાં જોાઆન ેફાકો ણ ચોયીછીથી એના યલાડે ચઢે છે ાન ેધીભ ેધીભ ેતનેી ાઅદત ડી જામ છે.  

ાઅદદલાવી વભાજભાાં લધતા જતા વ્મવનના પ્રભાણભાાં ઘટાડો થલો જરૂયી છે. કાયણ કે ય લા ઢેી જો ાઅલા ખોટા યલાડે ચઢી 
જળ ેતો ક ટ ાંફ , વભાજ કે ગાભની દયસ્સ્થવતભાાં દયલતતન રાલી ળકામ નદશ. તાંદ યસ્ત ાઅદદલાવી ક ટ ાંફ કે વભાજન ાં વન ાં વાકાય 
કયી ળકામ નદશ. દારૂના વ્મવનન ેકાયણ ેાઅદદલાવી વભાજભાાં ફ ેપ્રકાયની ાવયો જોલા ભે છે.  
 દારૂની ાઅયોગ્મ વલમક ાવયોાઃ 

રાાંફા ગાાની ાવયોની લાત કયીએ તો લાયાંલાય દારૂન ાં વલેન કયલાથી રીલયની ફીભાયી ળરૂ થામ છે. યોગપ્રવતકાયક ળસ્ક્ત 
ઘટતી જામ છે એટર ેાન્મ યોગના ાઅક્રભણની ળક્યતા લધતી જામ છે. ગ ટખા , ફીડી, વવગયેટના વલેનથી કેન્વય તથા 
હ્રદમયોગની ફીભાયીઓ જોલા ભે છે. ાઈયાાંત ક્ષમયોગ ણ જોલા ભે છે જેનો ચે ઘયના ફીજા વભ્મોન ેરાગે છે. દારૂન ેકાયણ ે
ીનાયના ાઅયોગ્મ ય ગાંબીય ાવયો ડે છે જેન ેકાયણ ેાઅય ષ્મ ટૂાંક  ફન ેછે. 

ટૂાંકા ગાાની ાવયોની લાત કયીએ તો દારૂ ીનાય વ્મસ્ક્ત વબાનતા ગ ભાલ ેછે. ખાવ કયીન ેતનેા સ્લબાલભાાં ચીદડમાણ ાં 
જોલા ભે છે. યોજના વનમત વભમ ેજો દારૂ ન ભે તો ળયીયભાાં નફાાઆ ાઅલી જામ છે. દારૂ ીલા ન ભે ત્માયે વ્મસ્ક્તન ે
કાભભાાં રૂબચ ન રાગે, તને ાં ળયીય દ ાઃખ,ે ભાથ ાં દ ાઃખ ેતલેી પદયમાદો કયે છે. 
 દારૂની કૌટ ાંબફક ાવયોાઃ 

વભાજભાાં દયલાયો વલખયાલાન ાં કાયણ ણ દારૂ જ છે.  રૂો દારૂ ીન ેલાયાંલાય ઘયભાાં ઝગડા કયે છે , લગય કાયણ ેઘયના જ 
ફાકોન ેગાો ાઅ ેછે જેન ેકાયણ ેક ટ ાંફના ફીજા વભ્મો ાન ેાડોળીઓ શયેાન થામ છે. કેટરાક દયલાયભાાં ાઅલા લાતાલયણથી 
કાંટાીન ેફાકો નાની લમ ેજ ઘયેથી બાગીન ેળશયેભાાં ભજૂયી કયલા નીકી જતા શોમ છે ાન ેબણતય છોડી દેતા શોમ છે. ક્યાયેક 
તો એવ ાં ફન ેછે કે ભજૂયી કયીન ેકભામરેા ર વમા વ્મવનોભાાં જ ાઈડાલલાભાાં ાઅલ ેછે એન ેકાયણ ેઘયની ાઅવથિક દયસ્સ્થવત શાંભળેા 
નફી જ યશ ેછે. દારૂની ક ટેલન ેકાયણ ેફાકોન ેબણાલી ળકતા નથી તભે જ ાઅખ ાં જીલન દેલાભાાં જ ગ જાયે છે. ામ ક 
દકસ્વાઓભાાં તો વ્મસ્ક્ત મતૃ્ય  ાભ ેત્માાં સ ધી દેવ  ચકૂલી ળકતા નથી. વતના મતૃ્ય  છી તનેી વલધલા ાન ેફાકો દેલાનો બોગ 
ફન ેછે. ાઅ ફધાન ેકાયણ ેક ટ ાંફો વલખયાતા જામ છે. 

વલવધની લક્રતા એ છે કે દય લ ેપેબ્ર ાઅયીથી ળરૂ કયીન ેલયવાદ ન ાઅલ ેત્માાં સ ધી ાણીની બમાંકય તાંગી વજાતમ છે. યાંત   
ફાયે ભાવ દારૂની નદીઓ લશ ેછે! 
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 ળશેયી ાને ગ્રાભીણ લચ્ચેનો બેદબાલાઃ 
ળશયેી ાન ેગ્રાભીણ લચ્ચનેો બદે દારૂ ીલાની ફાફત ેણ જોલા ભે છે. ળશયેી વભાજના સ ધયેરા રોકો વલદેળી દારૂ ીલ ે

તને ે 'દડ્રિંક્વ રીધ ાં' એભ કશીન ેપેળનભાાં ખાલામ જમાયે ગાભડાના રોકો કઠોય દયશ્રભ છી ગયીફીનો કામભી થાક ભરૂલા દેળી 
દારૂ ીલ ેતો 'ોટરી ીધી ' કે 'દારૂદડમા' કશીન ેતઓેન ેાઈતાયી ાડલાભાાં ાઅલ.ે ભાયા ભત ેતો દારૂ ીનાય દયેક વ્મસ્ક્ત --  બર ે
ન ેછી ત ેળશયેી શોમ કે ગ્રાભીણ -- દારૂદડમો જ છે. નલો તાંદ યસ્ત વભાજ યચલા દારૂની ફદીભાાંથી કોાઆ ણ દશવાફ ેફશાય 
નીકવ ાં જ ડે. વ્મવનમ સ્ક્તની ઝાંફળે વામ દશક યીત ેળરૂ કયલી ડે ાન ેાટક્યા વલના રાાંફા વભમ સ ધી ચરાલલી ડે.  
 દારૂની ફદી દૂય કયલાનો રાાંફા ગાાનો ાઈકેરાઃ 

ભાયા ભત ેદારૂની ફદી દૂય કયલાની નવૈતક જલાફદાયી ગાભરોકોની જ છે. શારભાાં પેરામરેી દારૂની ફદી દૂય કયલા ભાટે 
વહ એ વાથ ેભીન ેરાાંફા ગાાની વ્મવનમ સ્ક્ત ઝાંફળે ચરાલલી ડે. ાઅ ભાટે તભાભ વાંગઠનોએ એક ફનીન ેગાભડાઓભાાં 
ાઅલીન ેવ્મવનમ સ્ક્ત ઝાંફળે ચરાલલી ાવનલામત છે. 

એક વભાજળાસ્ત્રી તયીકે ભાર ાં એવ ાં ભાંતવ્મ છે કે દારૂના દૂણભાાંથી વભાજન ેફશાય કાઢલો શોમ તો ગાભડાઓની ભદશરાઓએ 
વાથ ેભીન ેશરે કયલી ડે. દશિંભતબયે  ર ોની વાભ ેડીન ેઝાંફળે ચરાલલી ડે. ાઅ ભાટે ગાભગેાભ પેરામરે વખીભાંડોની 
ફશનેો ોતાના વાંગઠનનો સ યેે ાઈમોગ કયી ળકે , ગાભની ાન ેાઅવાવના ગાભોની ફીજી ભદશરાઓન ેવભજાલી ળકે , જાગવૃત 
પેરાલી ળકે. હ ાં ોત ેાઅદદલાવી શોલાના નાત ેભદશરા વાંગઠનોભાાં દાર ના વ્મવનન ેદૂય કયલા અંગે જાગરૂકતા પેરાવ ાં છાં ાન ે
ાઅદદલાવી વલસ્તાયોભાાંથી ાઅ દૂણન ેદૂય કયલા કદટફધ્ધ છાં. 
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