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પ્રસ્તાલનાાઃ
ાઅદદલાવી વભાજનો દારૂ વાથે શેરથ
ે ી જ નાતો જોલા ભે છે . ગાભીત જાવતના કદે લી દે લભોગયા ભાતાને દારૂ

ચઢાલલાની લો જૂની પ્રથા છે જે ાઅજે ણ ચાલ જ છે . યાં ત દારૂ ચઢાલલાની વ્મલસ્થા ારગ શોમ છે . ચઢાલાનો દારૂ મ ૂવતિ
ાવે નદશ યાં ત વનવિત કયે રા સ્થે જ ચઢાલલાનો દયલાજ છે . ાઅદદલાવી વભાજભાાં દયલતતન ાઅલી યહ્ ાં છે તેભ તેભ ગ્રામ્મ
વલસ્તાયભાાં દે ળી દારૂની વાથે વાથે વલદે ળી દારૂનો પ્રવાય ણ ફશોા પ્રભાણભાાં જોલા ભી યહ્યો છે . ગ્રામ્મ વલસ્તાયોભાાં એક એલી
ણ ભાન્મતા પ્રલતે છે કે વ્મવન કયલાથી કોાઆ નકવાન થત ાં નથી. ેઢી દય ેઢીથી વ્મવન ચાલ્ય ાં ાઅલે છે . ફાદાદાઓ ણ
વ્મવન કયતા શતા ાને ાભે ણ કયીએ છીએ ને તોમ શજ જીલીએ છીએ. તાી જજલ્રાના વોનગઢ વલસ્તાયભાાં દારૂના દૂ ણની
કે લી ાને કે ટરી ાવયો થાઇ છે , દારૂના વ્મવનભાાંથી ાઅદદલાવીઓને કે લી યીતે મક્ત કયાલી ળકામ તે અંગેનો ખ્માર પ્રસ્તત
વાંળોધન ત્ર દ્વાયા ાઅલાભાાં ાઅવ્મો છે .


ાભ્માવ ક્ષેત્રાઃ
પ્રસ્તત વાંળોધનભાાં તાી જજલ્રાના વોનગઢ તાલકાના ગાભોની વાંદગી કયલાભાાં ાઅલી છે . જેની વલગત નીચે મજફ છે .
ક્રભ

વાંદ કયે લ ાં ગાભ

ાઈત્તયદાતાની વાંખ્મા

1

ખાાંજય

25

2

ડોવલાડા

25

3

ઘાાંચીકલા

25

4

ખયવી

25

કર

100

ાઈયોક્ત કોષ્ટક મજફ તાી જજલ્રાના વોનગઢ તાલકાના ખાાંજય , ડોવલાડા, ઘાાંચીકલા ાને ખયવી ગાભોની વાંદગી વનદળત
દ્ધવત દ્વાયા કયલાભાાં ાઅલી છે . દયે ક ગાભભાાંથી

25-25 એભ કર 100 ાઈત્તયદાતાઓની વાંદગી ાઅકસ્સ્ભક વનદળતન દ્ધવતથી

કયલાભાાં ાઅલી છે .


વાંળોધનના શેતઓાઃ

(1) ાઅદદલાવી વભાજના યાં યાગત ભાખાભાાં દારૂન ાં ભશત્લ ાને પ્રવાય.
(2) લતતભાન વભમભાાં દારની કટે લને કાયણે કૌટાંબફક, વાભાજજક, ાઅવથિક દયસ્સ્થવત.
(3) નલી ેઢીભાાં પેરામેરી દારૂની ફદી.
(4) દારૂને કાયણે થાઇ યશેરી ાઅયોગ્મ વલમક ાવય
(5) ગયીફી ાને દારૂ -- એકફીજા વાથે કાઇ યીતે વાંકામેરા છે .
(6) દારૂના દૂ ણને દૂ ય કયલા ભાટે નો રાાંફા ગાાનો ાઈકે ર.


ાભ્માવ દ્ધવત ાને પ્રવલવધઓાઃ
પ્રસ્તત વાંળોધન ભાટે પ્રાથવભક ભાદશતી ાને ગૌણ ભાદશતી ભેલલા ભાટે વનયીક્ષણ , મરાકાત, મરાકાત ાનસ ૂબચ, ગ્રાંથારમ

પ્રયસ્ક્ત ાને ાઆન્ટયનેટ જેલી પ્રયસ્ક્તઓનો ાઈમોગ કયલાભાાં ાઅવ્મો છે .


દારૂ ગાલાની યાં યાગત દ્ધવત ાને શારની દ્ધવતાઃ દે ળી દારૂ ફનાલલાની યાં યાગત પ્રદક્રમાભાાં ભહડાના ફુરની વાથે
દે ળી ગો ાઈભેયલાભાાં ાઅલતો. ાઅ પ્રકાયનો ભહડાનો દારૂ ીલાથી ીનાયને નકવાન થલાની વાંબાલના ઓછી યશેતી.
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ભહડાના ફુરના ગણ ઘણા છે . ાઅ ફુરને કાચા ખલામ , ળેકીને ખલામ , ભહડાના ફુરનો રાડ ણ ફને. યાં ત ાઅણે તેના
ગણોનો ાઅસ્લાદ રેલાના ફદરે

'ભહડાનો શેરી ધાય ' ના દારૂનો ાઅસ્લાદ રેલાન ાં લધ વાંદ કયીએ છીએ. શારભાાં દે ળી

દારૂની બઠ્ઠીઓભાાં ભહડાના ફુર , ગો ાઈયાાંત ીનાયને 'કીક' ાઅલે તે ભાટે વલ્પેટ ખાતય , ખેયની છાર , વાદડાની છાર ,
ખાખયાની છાર, બચરયની છાર લગેયે ાઈભેયલાભાાં ાઅલે છે . જરૂય ડે તો નળીરા ાલડયનો ણ ાઈમોગ થામ છે . ાઅ ફધા
કાયણોવય ીનાયભાાં રીલયની ફીભાયીન ાં પ્રભાણ ખ ૂફ લધ જોલા ભે છે . ાભાયા વલસ્તાયના નળો કયતા રૂોને આંતયડાભાાં
વોજા ચઢલાની ફીભાયી ણ જોલા ભે છે .


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

પ્રભાણ શેરા કયતા ઓછાં જોલા ભે છે . ભાયા વનયીક્ષણ પ્રભાણે ગયીફી ાને દારૂ એકફીજા વાથે ગાઢ યીતે વાંકામેરા છે .
વાભાન્મતાઃ ગયીફ ાઅદદલાવીઓ ાઅખો દદલવ કઠોય દયશ્રભ કયીને વાાંજ ડતા ઘેય ાઅલે ત્માયે ખ ૂફ થાક ાનબલતા શોમ છે .
તેભની ભાન્મતા એલી છે કે ાઅખા દદલવનો થાક દૂ ય કયલા વાાંજે દારૂ ીલો જ ડે. દારૂ ીધા છી નળીરી ાલસ્થાભાાં તેઓ
થાક ાનબલતા નથી ાને વનયાાંતે ઉંઘી ળકે છે . કે ટરાક દારૂના વ્મવનીઓને  ૂછતાાં એભ જાણલા ભળય ાં કે જો તેઓ યોજ દારૂ ના
ીલે તો તેભને ળયીયભાાં ધ્રજાયી ાઅલે છે , દારૂ ીધા વલના તેઓને કોાઆ જ કાભ કયલાની ાઆચ્છા થતી નથી. એ રોકોને વતત દારૂ
ીલાની તર રાગી શોમ છે .


દારૂના દૂ ણને કાયણે થમેરી વાભાજજકાને ાઅવથિક ાવયોાઃ
દારૂન ાં વેલન કયલાથી વોનગઢ વલસ્તાયભાાં પક્ત

40 લતના રૂોની શારત એલી ગાંબીય ફની ગાઆ છે કે કોાઆ ણ કામત

કયતા તેના શાથ ધ્રજલા રાગે છે . તેઓ ળયીયન ાં ફેરન્ે વ ણ જાલી ળકતા નથી. ાઅદદલાવી વલસ્તાયોભાાં દારૂન ાં વ્મવન એ ગાંબીય
વભસ્મા ફની ગાઆ છે . ઘણા યલાનો દારૂ ીને ડ્રાાઆવલિંગ કયતાાં ાકસ્ભાત કયીને ભોતને બેટયા છે , ાાંગ ફન્મા છે . ઘણાાં કટાંફોએ
વતા, ત્ર, બાાઆ કે વત ગભાવ્મો છે . ક્યાયે ક નળાની શારતભાાં સયત , ાઈધના જેલા ળશેયભાાં કાભ ય જતી લખતે ચાલ ટ્રે નભાાં
ચઢતા, ાઈતયતા ાથલા દયલાજા ય રટકીને જતી લખતે મોગ્મ ફેરન્ે વ ન જાલી ળકતા ભોતને બેટતા શોમ છે . તો ક્યાયે ક
ગાંબીય ળાયીદયક ાઆજા થતા વભગ્ર દયલાય મશ્કે રીભાાં મકામ છે .
ઘયભાાં વતા વ્મવન કયીને ઘયભાાં , ાડોળી વાથે કે ાજાણી વ્મસ્ક્તઓ વાથે ઝગડો કયે છે ત્માયે વૌથી લધ ળયભ તેભના
ફાકો ાનબલે છે . દારૂદડમાઓના ફાકોને ળાાભાાં તેભ ગાભભાાં તેભના વતાના વ્મવન અંગે લાયે લાયે ાશેવાવ કયાલલાભાાં
ાઅલે છે જેને કાયણે તે ફાકો એકરતા ાનબલે છે ાને અંદયોઅંદય મઝ
ાં ામ છે . ાઅ દયસ્સ્થવતને કાયણે ાઅલા ફાકો ય રાાંફા
ગાા સધી ભાનવવક ાવય યશે છે .
દારૂની ફદી પેરાાઆ છે તેન ાં એક કાયણ ખોટાં વભત્રલત
ત ણ છે . એવ ાં જોલા ભળય ાં છે કે કટાંફભાાં કોાઆ વ્મવન ન કયત ાં શોમ
યાં ત વભત્રલત
ત ને કાયણે દારૂ ીલાનો લાયાં લાય ાઅગ્રશ કયલાભાાં ાઅલે. ાઅ યીતે ઘયની ફશાય વભત્રો વાથે છી યીતે ળોખ ખાતય
દારૂ ીલાની ટે લ ધીભે ધીભે કામભી વ્મવનભાાં દયલવતિત થામ છે .
ાઅદદલાવી વલસ્તાયોના ગાભોભાાં ચાયથી ાાંચ દારૂની બઠ્ઠીઓ જોલા ભે છે . તે ાઈયાાંત ત્રણથી ચાય સ્થોએ વલદે ળી દારૂન ાં
લેચાણ થત ાં જોલા ભે છે . વલદે ળી દારૂના પેરાલાન ાં ભોટાં કાયણ એ છે કે વોનગઢને ાડીને જ ભશાયાષ્ટ્ર ફોડત ય ાઅલેરી શોલાથી
યભીટલાી દકાનોભાાંથી છાેરા બાલે ાઅવાનીથી જોાઆતી બ્રાન્ડ ભી યશે છે . કે ટરાક કટાંફોભાાં તો વલાયથી જ ચા ને ફદરે દારૂ
ીલાનો ળરૂ થાઆ જામ છે . વલાયથી જ નળો કયીને છી ાઅખો દદલવ ખેતીકાભ કયલાને ફદરે ઘયની ફશાય કે ખેતયે જાઆને
ાઅયાભ કયતા શોમ કે યસ્તાની ફાજભાાં ખલ્રેાઅભ ડી યશેતા શોમ છે . ાઅદદલાવી વલસ્તાયોભાાં દારૂની ફદી એટરી ફધી પેરાાઆ છે
કે દારૂ ખયીદલા ભાટે જરૂય ડે તો ઘેયથી રવમા ચોયી કયે , રવમા ભાટે ત્ની વાથે ઝગડો કયીને તેને ભાનવવક-ળાયીદયક ત્રાવ
ાઅે ાથલા તો ઘયનાની જાણ ફશાય ત્નીના ઘયે ણાાં ણ લેચી નાખે. ાઈધાયભાાં વતત દારૂ ીલાભાાં દે વ ાં લધી જામ તો ઘયનાને
જાણ કમાત વવલામ ોતાની જભીન ણ લેચી નાખે. ાઅ ફધી લાતનો પામદો ગાભભાાં યશેરા ળાહકાયો ાઈઠાલે છે ાને વાલ ઓછા
બાલે ાઅદદલાવીની જભીનો ડાલી રે છે . ભોટા બાગના ાઅદદલાવીઓ ાવે ોતાની જભીન શોલા છતાાં તેભાાં લૈજ્ઞાવનક ઢફે લધ
ાક રેલાના પ્રમત્નો કયલાને ફદરે દારૂ ાછ રવમા ખચે છે . ાઅજે નલાાઆની લાત એ છે કે ખેતયભાાં કાભ કયલા ભાટે ભજૂયની
જરૂદયમાત શોમ તો દારૂની બઠ્ઠીલાાને કશેલડાલવ ાં ડે કે પરાણા બાાઆને ત્માાં ખેતભજૂયીન ાં કાભ છે તે ભાટે ાઅટરા-તેટરા ભજૂયો
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જોાઆએ છે . કશેલાનો ભતરફ એ છે કે ભજૂયબાાઆઓને વલાય વલાયભાાં દારૂની બઠ્ઠી ય ળોધલા જાલ તો ત્માાં તેઓ ભી જામ યાં ત
ઘયે ળોધલા જાલ તો ભજૂયો ભતા નથી!

ાઅખાદદલવનીતનતોડભજૂયીકમાતછીપક્તરૂ.100થી120ભે .તેભાાંથી વલાય – વાાંજના

રૂ.20-20 દારૂની ોટરી ાછ લેડપલાભાાં ાઅલે એટરે ક્યાયે મ ફચત કયી ળકે નદશ ાને ઘયની ાઅવથિક દયસ્સ્થવત ણ ક્યાયે મ
ફદરામ નદશ. ઘેય ઘેય પેરામેરી દારૂની ફદીથી કાંટાીને ગાભની ભદશરાઓએ દારૂના વ્મવન વલયોધી ઝાંફળ
ે ાઈઠાલી શતી યાં ત
ગાભના રૂો તેભજ વળબક્ષત યલાનોએ કોાઆજ વાથ ન ાઅપ્મો એટરે કોાઆજ દયલતતન ન ાઅવ્ય.ાં ભાયા જાણલા મજફ વતત દારૂ
ીલાને કાયણે દય લે ગાભભાાં 4 થી 6 રૂો મ ૃત્ય ાભે છે . ાઅદદલાવી વભાજભાાં છૂટાછે ડા, ત્મક્તા ાને વલધલા ઓન ાં પ્રભાણ
ઓછાં જોલા ભે છે કાયણ કે ાઅદદલાવી વભાજભાાં વલધલા વલલાશ શેરથ
ે ીજ ભાન્મ છે . તેથી સ્ત્રી વતની શમાતી ભાાં કે મ ૃત્ય છી
ફીજા રગ્ન એની ભયજી મજફ કયી ળકે છે .


યલા ેઢી ય થમેરી દારૂના વ્મવનની ાવયોાઃ
દે ળના યલાધનની લાત કયીએ તો ાઅજે વોનગઢ વલસ્તાયના ભોટાબાગના યલાનો વ્મવનને યલાડે ચઢી ગમા છે . વળક્ષણ

રેલાની ઉંભયે વ્મવન કયતા થાઆ ગમા છે . ધાવભિક તશેલાયો ાઈયાાંત રગ્ન પ્રવાંગે ણ ાઅજના યલાનો દારૂ ીલાની ફાફતને
'પેળન' તયીકે ાવનલામત ગણે છે . રગ્ન પ્રવાંગોભાાં તો દારૂની યે રભછે ર શોમ છે . લતગાાંઠ જેલી ાટીઓભાાં ણ દારૂ ીલાન ાં ભશત્લ
ખ ૂફ લધી ગય ાં છે . ઘયભાાં કે કટાંફભાાં કોાઆ કાયણે ફોરાચારી થામ તો યલાનો એ ઘટનાને ભ ૂરલા ભાટે દારૂનો વશાયો રે છે જે
વ્મવનભાાં દયણભે છે . દારૂની વાથે વાથે જ વવગયે ટ ાને ગટખાએ ણ યલાનો ય કફજો કમો છે . ચટાં ૂ ણી લખતે તો દયે ક
ગાભોભાાં દારૂની યે રભછે ર જોલા ભે છે જેને કોાઆ જ ાટકાલી ળકત ાં નથી.
ાઅદદલાવી વલસ્તાયોભાાં જે રોકો વળબક્ષત ફન્મા છે તેભનાભાાં દારૂ ીલાની ફદી જોલા ભતી નથી યાં ત શજ એલા ઘણા
ાઅદદલાવી વલસ્તાયો છે કે જમાાં ફાકોને વળક્ષણ ભાટે પ્રોત્વાદશત કયલાભાાં નથી ાઅલતા. તેઓ મશ્કે રીથી પ્રાથવભક વળક્ષણ રૂાં કયી
ળકે છે . ત્માયફાદ ાઅ ફાકોને ભા-ફા વાથે ભજૂયીકાભભાાં જોડલાભાાં ાઅલે છે . ઘયભાાં ભા-ફા દ્વાયા જ દારૂ

, વવગયે ટ, ફીડી,

ગટખા, તભાકન ાં વેલન થત ાં જોાઆને ફાકો ણ ચોયીછીથી એના યલાડે ચઢે છે ાને ધીભે ધીભે તેની ાઅદત ડી જામ છે .
ાઅદદલાવી વભાજભાાં લધતા જતા વ્મવનના પ્રભાણભાાં ઘટાડો થલો જરૂયી છે . કાયણ કે યલા ેઢી જો ાઅલા ખોટા યલાડે ચઢી
જળે તો કટાંફ , વભાજ કે ગાભની દયસ્સ્થવતભાાં દયલતતન રાલી ળકામ નદશ. તાંદયસ્ત ાઅદદલાવી કટાંફ કે વભાજન ાં વન ાં વાકાય
કયી ળકામ નદશ. દારૂના વ્મવનને કાયણે ાઅદદલાવી વભાજભાાં ફે પ્રકાયની ાવયો જોલા ભે છે .


દારૂની ાઅયોગ્મ વલમક ાવયોાઃ
રાાંફા ગાાની ાવયોની લાત કયીએ તો લાયાં લાય દારૂન ાં વેલન કયલાથી રીલયની ફીભાયી ળરૂ થામ છે . યોગપ્રવતકાયક ળસ્ક્ત

ઘટતી જામ છે એટરે ાન્મ યોગના ાઅક્રભણની ળક્યતા લધતી જામ છે . ગટખા

, ફીડી, વવગયે ટના વેલનથી કે ન્વય તથા

હ્રદમયોગની ફીભાયીઓ જોલા ભે છે . ાઈયાાંત ક્ષમયોગ ણ જોલા ભે છે જેનો ચે ઘયના ફીજા વભ્મોને રાગે છે . દારૂને કાયણે
ીનાયના ાઅયોગ્મ ય ગાંબીય ાવયો ડે છે જેને કાયણે ાઅયષ્મ ટૂાંક ફને છે .
ટૂાંકા ગાાની ાવયોની લાત કયીએ તો દારૂ ીનાય વ્મસ્ક્ત વબાનતા ગભાલે છે . ખાવ કયીને તેના સ્લબાલભાાં ચીદડમાણ ાં
જોલા ભે છે . યોજના વનમત વભમે જો દારૂ ન ભે તો ળયીયભાાં નફાાઆ ાઅલી જામ છે . દારૂ ીલા ન ભે ત્માયે વ્મસ્ક્તને
કાભભાાં રૂબચ ન રાગે , તેન ાં ળયીય દાઃખે, ભાથ ાં દાઃખે તેલી પદયમાદો કયે છે .


દારૂની કૌટાં બફક ાવયોાઃ
વભાજભાાં દયલાયો વલખયાલાન ાં કાયણ ણ દારૂ જ છે . રૂો દારૂ ીને લાયાં લાય ઘયભાાં ઝગડા કયે છે , લગય કાયણે ઘયના જ

ફાકોને ગાો ાઅે છે જેને કાયણે કટાંફના ફીજા વભ્મો ાને ાડોળીઓ શેયાન થામ છે . કે ટરાક દયલાયભાાં ાઅલા લાતાલયણથી
કાંટાીને ફાકો નાની લમે જ ઘયે થી બાગીને ળશેયભાાં ભજૂયી કયલા નીકી જતા શોમ છે ાને બણતય છોડી દે તા શોમ છે . ક્યાયે ક
તો એવ ાં ફને છે કે ભજૂયી કયીને કભામેરા રવમા વ્મવનોભાાં જ ાઈડાલલાભાાં ાઅલે છે એને કાયણે ઘયની ાઅવથિક દયસ્સ્થવત શાંભળ
ે ા
નફી જ યશે છે . દારૂની કટે લને કાયણે ફાકોને બણાલી ળકતા નથી તેભ જ ાઅખ ાં જીલન દે લાભાાં જ ગજાયે છે . ામક
દકસ્વાઓભાાં તો વ્મસ્ક્ત મ ૃત્ય ાભે ત્માાં સધી દે વ ચ ૂકલી ળકતા નથી. વતના મ ૃત્ય છી તેની વલધલા ાને ફાકો દે લાનો બોગ
ફને છે . ાઅ ફધાને કાયણે કટાંફો વલખયાતા જામ છે .
વલવધની લક્રતા એ છે કે દય લે પેબ્રાઅયીથી ળરૂ કયીને લયવાદ ન ાઅલે ત્માાં સધી ાણીની બમાંકય તાંગી વજાતમ છે . યાં ત
ફાયે ભાવ દારૂની નદીઓ લશે છે !

274

IJRAR- International Journal of Research and Analytical Reviews

Research Paper

[VOLUME 5 I ISSUE 2 I APRIL – JUNE 2018]
http://ijrar.com/


e ISSN 2348 –1269, Print ISSN 2349-5138
Cosmos Impact Factor 4.236

ળશેયી ાને ગ્રાભીણ લચ્ચેનો બેદબાલાઃ
ળશેયી ાને ગ્રાભીણ લચ્ચેનો બેદ દારૂ ીલાની ફાફતે ણ જોલા ભે છે . ળશેયી વભાજના સધયે રા રોકો વલદે ળી દારૂ ીલે

તેને 'દડ્રિંક્વ રીધ 'ાં એભ કશીને પેળનભાાં ખાલામ જમાયે ગાભડાના રોકો કઠોય દયશ્રભ છી ગયીફીનો કામભી થાક ભ ૂરલા દે ળી
દારૂ ીલે તો 'ોટરી ીધી' કે 'દારૂદડમા' કશીને તેઓને ાઈતાયી ાડલાભાાં ાઅલે. ભાયા ભતે તો દારૂ ીનાય દયે ક વ્મસ્ક્ત -- બરે
ને છી તે ળશેયી શોમ કે ગ્રાભીણ -- દારૂદડમો જ છે . નલો તાંદયસ્ત વભાજ યચલા દારૂની ફદીભાાંથી કોાઆ ણ દશવાફે ફશાય
નીકવ ાં જ ડે. વ્મવનમસ્ક્તની ઝાંફળ
ે વામદશક યીતે ળરૂ કયલી ડે ાને ાટક્યા વલના રાાંફા વભમ સધી ચરાલલી ડે.


દારૂની ફદી દૂ ય કયલાનો રાાંફા ગાાનો ાઈકે રાઃ
ભાયા ભતે દારૂની ફદી દૂ ય કયલાની નૈવતક જલાફદાયી ગાભરોકોની જ છે . શારભાાં પેરામેરી દારૂની ફદી દૂ ય કયલા ભાટે

વહએ વાથે ભીને રાાંફા ગાાની વ્મવનમસ્ક્ત ઝાંફળ
ે ચરાલલી ડે. ાઅ ભાટે તભાભ વાંગઠનોએ એક ફનીને ગાભડાઓભાાં
ાઅલીને વ્મવનમસ્ક્ત ઝાંફળ
ે ચરાલલી ાવનલામત છે .
એક વભાજળાસ્ત્રી તયીકે ભારાં એવ ાં ભાંતવ્મ છે કે દારૂના દૂ ણભાાંથી વભાજને ફશાય કાઢલો શોમ તો ગાભડાઓની ભદશરાઓએ
વાથે ભીને શેર કયલી ડે. દશિંભતબેય રોની વાભે ડીને ઝાંફળ
ે ચરાલલી ડે. ાઅ ભાટે ગાભેગાભ પેરામેર વખીભાંડોની
ફશેનો ોતાના વાંગઠનનો સેયે ાઈમોગ કયી ળકે , ગાભની ાને ાઅવાવના ગાભોની ફીજી ભદશરાઓને વભજાલી ળકે , જાગ ૃવત
પેરાલી ળકે . હ ાં ોતે ાઅદદલાવી શોલાના નાતે ભદશરા વાંગઠનોભાાં દારના વ્મવનને દૂ ય કયલા અંગે જાગરૂકતા પેરાવ ાં છાં ાને
ાઅદદલાવી વલસ્તાયોભાાંથી ાઅ દૂ ણને દૂ ય કયલા કદટફધ્ધ છાં.
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