
  

 

 

 

 

பத்திரிகைச் செய்தி           24.11.2020 

 

கைோலோலம்பூர் நைர மண்டபம் மதுபோன விற்பகனகைத் தகட செய்ததற்கு 

பினோங்கு பைனடீ்டோளர் ெங்ைம் புைழோரம் 

_________________________________________________________________________ 

மளிகைக் ைகட, செௌைரிைக் ைகடைள் மற்றும் ெீன மருந்துக் ைகடைளில் 
மதுபோன விற்பகனகை வருைின்ற 30.9.2021-லிருந்து தகட செய்ை 
கைோலோலம்பூர் நைர மண்டபம் (DBKL) எடுத்துள்ள முடிகவ பினோங்கு 
பைனடீ்டோளர் ெங்ைம் ஆதரிப்பதோை அதன் தகலவர் முகைதீன் அப்துல் 
ைோதீர் கூறினோர். 
 

பினோங்கு பைனடீ்டோளர் ெங்ைம் இந்தத் தகடகை வரகவற்பதற்கு தக்ை 
ஆதோரங்ைகளோடு கூடிை ைோரணங்ைள் இருக்ைின்றன. ஆகைைோல் அரெோங்ைம் 
ைீழ்ைண்ட நடவடிக்கைைகள எடுக்ை கவண்டும். 
 

மதுபோனம் விற்பதற்கு உரிமம் வழங்ைப்பட்ட ைகடைளின் எண்ணிக்கைகை 
ைட்டுக்குள் கவக்ை கவண்டும்.  ஒருவர் மதுபோனம் விற்பதற்ைோன உரிமம் 
விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்பு அங்குள்ள மக்ைளின் ைருத்துைள் கைட்டறிைப்பட 
கவண்டும்.  குறிப்பிட்ட ைகடக்கு அருைில் உள்ள அண்கட வடீ்டோருக்கு 
அறிவிப்பு அனுப்பி அவர்ைள் இந்த மது விற்பகன விண்ணப்பத்திற்கு 
ெம்மதம் சதரிவிக்ைிறோர்ைளோ என்பகதக் ைண்டறிை கவண்டும். 
 

ெட்டத்கத மீறும் மதுபோனக் ைகடைளுக்கு விதிக்ைப்படும் அபரோதத்கத 
அதிைரிக்ை கவண்டும்.  விற்பகனைோளர், உணவைங்ைள் மற்றும் ெில்லகற 
விற்பகனைோளர் ஆைிகைோர் மதுபோனம் பரிமோறுவதற்ைோன உரிமம் 
கவத்திருக்ை கவண்டும்.  ஆனோலும் ெில்லகற விற்பகனைோளர்ைள் டின் 
அல்லது போட்டிலில் மதுபோனம் விற்ை உரிமம் கதகவைில்கல.  அதனோல் 
ெிற்றுண்டிச் ெோகல மற்றும் இதர விற்பகனைோளர்ைள் பரீ் போனத்கத 
விற்று விட்டு அதகனத் திறப்பதற்ைோன ைருவிைகள 
வோடிக்கைைோளர்ைளுக்கு அளித்து அவர்ைளோைகவ பரிமோறிக்சைோள்ளும் 
ஏய்ப்பு கவகலைகள செய்து வருைிறோர்ைள்.  இது ெட்டத்திற்கு 
விகரோதமோனது என்று சதரிந்திருந்தும் இவ்வோறு செய்ைிறோர்ைள். 
சபோது இடங்ைளில் மதுபோனம் அருந்துவகத ெட்ட விகரோதமோன ஒரு 
செைலோக்ை கவண்டும். இப்கபோகதக்கு பூங்ைோக்ைள், விகளைோட்டு 
கமதோனங்ைள், ைடற்ைகரகைோரங்ைள் ஆைிை சபோது இடங்ைளில் மது 



அருந்துவது ஒரு குற்றமோைோது. மது அருந்துபவர் அங்கு 
சதோல்கலைகளயும் குழப்பங்ைகளயும் உருவோக்ைினோல் மட்டுகம அது 
பிரச்ெகனைோைக் ைருதப்படும்.  ெிங்ைப்பூரில் இவ்வோறு 
தவறிகழப்பவர்ைளுக்கு S$10,000 (மசவ. 30,410) வகரக்கும் அபரோதம் 
விதிக்ைப்படும்.   

 

ைோவல் நிகலைம், வழிபோட்டுத் தளங்ைள், பள்ளிக்கூடங்ைள், 

மருத்துவமகனைள் ஆைிை இடங்ைளில் மதுபோன விற்பகனகைக் 
கைோலோலம்பூர் நைர மண்டபம் தகட செய்துள்ளது.  இவ்விடங்ைளிலிருந்து 
300 மீட்டர் சுற்சறல்கலக்கு அப்போல் மதுபோனக் ைகடைள் இருக்ைலோம் 
என்பது விகனோதமோை உள்ளது.  

 

மகலெிைோவில் நிகறை பதின்மர்ைள் இள வைதிகலகை மதுபோனம் 
அருந்துவதோை 2001-ல் மது ஆரோய்ச்ெிக் ைழைம் கமற்சைோண்ட ஆய்வு 
ைோட்டுைிறது. 18 வைதிற்குக் ைீழ்ப்பட்ட 45 விழுக்ைோடு இகளஞர்ைள் 
வழக்ைமோை மது அருந்துவதோை ஓர் ஆய்வு ைோட்டுைிறது.  2015-ல் 8.4 
விழுக்ைோடோை இருந்த மது அருந்துபவர்ைளின் எண்ணிக்கை 2019-ல் 11.8 
விழுக்ைோடோை அதிைரித்துள்ளது. 
கதெிை சுைோதோர மற்றும் கநோய்நிகல ஆய்வு 2019-ல் கமற்சைோண்ட 
ஆய்வில், 45.8 விழுக்ைோடு மகலெிைர்ைள் விருந்துைளில் வழக்ைமோை 
மதுபோனம் அருந்துபவர்ைளோை இருக்ைிறோர்ைள். ஆனோல், இங்ைிலோந்தில் 
விருந்துைளில் மதுபோனம் அருந்தும் வழக்ைம் சைோண்டவர்ைளின் 
எண்ணிக்கை சவறும் 27 விழுக்ைோடுதோன்.  பத்தில் ஒருவர் அளவுக்கு 
அதிைமோை மதுபோனம் அருந்துபவர்ைளோை இருக்ைிறோர்ைள்.  ஒவ்சவோரு 
வோரமும் ஒகர கநரத்தில் 6 அல்லது அதற்கும் கமற்பட்ட மதுபோனங்ைகள 
அருந்துைிறோர்ைள் என்று இதற்கு சபோருள்படும்.  

மதுபோனம் அருந்துவது சதோற்றோத கநோய்ைகளோடு சதோடர்புகடைதோகும்.  
இருதை ெம்பந்தமோன கநோய்ைள், ைல்லீரல் அரிப்பு மற்றும் புற்றுகநோகைோடு 
சதோடர்புகடைது.  அது வோைன விபத்துைள், ெண்கடைள், குடும்ப 
வன்முகறைள் மற்றும் போலிைல் தோக்குதல் ஆைிைவற்கறோடும் 
சதோடர்புகடைது.  குகறந்த வருமோனம் சைோண்ட குடும்பங்ைளில், 

மதுபோனம் அருந்தும் பழக்ைத்தோல் குடும்பத்தில் உணவு மற்றும் 
அடிப்பகடத் கதகவைளுக்ைோன பணம் நிரோைரிக்ைப்படுைிறது.  இதகனோடு, 

அறிக்கைைின்படி, 30% வோைன விபத்துைளுக்கு மதுபோனம் அருந்துவிட்டு 
வோைனத்கதச் செலுத்துவது ஒரு ைோரணமோகும்.   

 

மகலெிைோவில் மதுபோனம் அருந்துவதோல் ஏற்படும் இறப்புைள் 
அதிர்ச்ெியூட்டுவதோை உள்ளதோை உலை சுைோதோர நிறுவனம் கூறுைிறது.  17.6 
விழுக்ைோடு ஆண்ைளும், 10.9 விழுக்ைோடு சபண்ைளும் ெோகல 
விபத்துைளிலும், 16.8 ஆண்ைளும் 16.2 விழுக்ைோடு சபண்ைளும் ைல்லீரல் 



அரிப்பினோலும், 2.2 விழுக்ைோடு ஆண்ைளும் 0.6 விழுக்ைோடு சபண்ைளும் 
புற்றுகநோைினோலும் இறக்ைின்றனர்.  

 

மதுபோனம் சதோடர்போன ஆகரோக்ைிைப் பிரச்ெகனகைோடு ஒருவர் 
ெிைிச்கெக்ைோை மருத்துவமகனைளுக்கு சென்றோகலோ அல்லது மது 
அருந்துவிட்டு ெச்ெரவுைளில் ஈடுபடுவது கபோன்ற பிரச்ெகனைளில் ெிக்ைி 
பிடிபட்டோகலோ ஒழிை மகலெிைோவில் மதுபோனம் சதோடர்போன கவறு 
விதமோன ஆகரோக்ைிை ைண்ைோணிப்புைள் ைிகடைோது.  

 

2008-ம் ஆண்டில் தோய்லோந்தில் மிைப் சபரிை மதுபோனம் மற்றும் வடிெோகல 
(distiller), தோய்லோந்தின் பங்குச் ெந்கதைில் பட்டிைலிட முைன்று கதோற்றது.  
சுமோர் 250 மதுபோன எதிர்ப்பு ஆர்வளர்ைள் பங்கு ெந்கதைின் முன் 
கபோரோட்டத்கத நடத்தி மதுபோனம் சதோடர்போன நிறுவனங்ைள் 
பட்டிைலிடப்படுவகதத் தடுக்ை ெந்கத விதிைகள மோற்றுமோறு கைோரினர். 
உண்கமைில் அந்த நிறுவனம் 2004-கலகை தன்கன நிறுவ நிகனத்து 
கதோற்றுப்கபோனது.  ஏசனனில் அப்சபோழுது புத்த பிக்குைளும்  மற்றும் மது 
எதிர்ப்புப் கபோரோட்டவோதிைளும் அந்த நிறுவனம் தோய்லோந்தினகர மது 
அருந்த ஊக்குவிக்கும் என்று கூறி கபோரோட்டம் நடத்தினர். 
தோய்லோந்தினர் மது அருந்துவதற்கு எதிரோனவர்ைள்.  ஏசனனில் அது 
நிகறை ஆகரோக்ைிை மற்றும் ெமூைப் பிரச்ெகனைகளக் சைோண்டு வருைிறது 
என்று அவர்ைள் அறிந்திருக்ைிறோர்ைள்.  தோய்லோந்தினர் மதுவின் 
ஆபத்துைகள உணர்ந்து அதகனக் ைட்டுக்குள் கவக்ை நிகனத்தோல் 
மகலெிைர்ைளும் அவ்வோறு செய்ை முடியும்.   

 

மது விற்பகன ைண்டிப்போைக் ைட்டுப்படுத்தப்பட கவண்டும்.  ஏசனனில் 
அது உலைம் முழுவதும் உள்ளவர்ைளுக்கு நிகறை துன்பங்ைகளயும் 
துைரங்ைகளயும் ஏற்படுத்தி வருைிறது.  சைோக்கைன், எல்.எஸ்.டி (LSD), 

நிக்கைோட்டின் மற்றும் ைஞ்ெோ கபோன்ற கபோகத மருந்துைளின் 
பட்டிைலிகலகை மதுவும் வருவதோல் அது ைண்டிப்போைக் ைட்டுப்படுத்தப்பட 
கவண்டிை ஒன்று என்று பினோங்கு பைனடீ்டோளர் ெங்ைத் தகலவர் 
முகைதீன் அப்துல் ைோதீர் கூறினோர். 
 

 

முகைதீன் அப்துல் ைோதீர் 

தகலவர் 

பினோங்கு பைனடீ்டோளர் ெங்ைம் 

 

 


