
12 બુધવાર ૨૨ માચર્, ૨૦૨૩

ડા િદવસો પહેલાં એક્સપાયરી ડ�ટ 
સંદભ� એક ગુજરાતી લેખે અસંખ્ય 
સવાલો દદ�ના મનમાં અને સામાન્ય 
માણસના મનમાં ઊભા કયાર્. એક 

િશિક્ષત અને તજજ્ઞ વડીલે આ માિહતીસભર લેખ 
વાંચીને મને મોકલ્યો અને સવાલ કય�, ‘‘સત્ય શું 
છ�?’’ આજે હું સત્ય શું છ� એ િવશે બેશક જણાવવાનો 
અને સત્ય કહીએ એ પહેલાં જેમ ગીતા પર હાથ 
મૂકી સોગંદ લેવા પડ� એમ જો કોઈને એવું લાગે ક� 
હું પોતે એલોપથી ડૉકટર એટલે હું તો આ વાતના 
પક્ષમાં જ લખીશ ને.તો, ના! િબલક�લ નહીં, હું સત્ય 
એટલે એકદમ પોઈન્ટ ટ� પોઈન્ટ સત્ય િવશે વાત 
કરીશ, ઈર�રસ્પેક્ટીવ ઓફ આઈ એમ બી�ગ અ 
ડૉક્ટર. તો પહેલાં જેઓને ક�ઈ ખબર નથી તેઓને 
સંિક્ષપ્તમાં જણાવું ક� આ છ� શું? તો એ છ� એક્સપાયરી 
ડ�ટના કૌભાંડ અંગે. ટ��કમાં જાણીએ તો ઘણા અં�ેજી 
અને ગુજરાતી અખબારો આ િવશે લખતા આવ્યા છ� 
અને આ કોઈ નવી વાત છ� જ નહીં. મનુષ્ય સહજ 
સ્વભાવ એવો ક� જ્યારે આપણે આવું કઈ વાંચીએ 
એટલે િચંતાતુર થઈએ અને પછી ભૂલી જઈએ, ફરી 
પાછ�� ક�ઈ છાપામાં આવે એટલે આપણા માનસપટ પર 
િચંતાના વમળો આકાર લે. એ વાત એમ છ� ક� 90% 
જેવી એલોપથી દવાઓ એક્સપાયરી ડ�ટ પછી પણ 
10થી 15 વષર્ સુધી 99 % જેટલી અસરકારકતા ધરાવે 
છ� અને એક સંશોધનમાં આ પુરવાર થયું, બસ અમુક 
દવાઓને છોડીને બધી દવા લગભગ અસરકારક 
રહી વગેરે વગેરે. અને પછી તો શું? િશિક્ષતથી લઈ 
મુરબ્બી અને મૂધર્ન્ય �િતભાઓ એમ માનવા લાગે ક� 
આપણે તો ક�ટલા મૂખર્ બનીએ છીએ, 
એલોપથી દવાઓ તો બસ તક�થી 
િવતક�થી ઘડ�લું કૌભાંડ છ�. 

બસ તો આ જ કોન્�ોવસ�યલ મુ�ા 
પર નજર કરીએ આજે! વૈજ્ઞાિનક અને 
માનવ િહતમાં ચચાર્ કરીશું એટલે જેઓ િવજ્ઞાનમાં 
નથી માનતા તેઓ માટ� આ વાંચી 5 િમિનટ બગાડવી 
યોગ્ય ના કહેવાશે. 

શું ખરેખર દવાઓ એક્સપાયર થયા બાદ પણ 
અસરકારક રહે છ�? 

હા. શત �િતશત! હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે 
મારા ફ�િમલી ડોક્ટર મને એક વાત હંમેશાં કહેતા, 
‘’ દીકરા, દવાને એમ થોડી ખબર પડ� ક� આજે એની 
એક્સપાયરી ડ�ટ છ�. કશું ના થાય, લઈ લેવાની 
જરૂર હોય અને નવી દવા ના હોય તો! બસ ફક્ત 
એ ફ�િમલી ડૉક્ટર જ નહીં, હું પોતે પણ આજની 
તારીખે અમુક દવાઓને બાદ કરી ઘણી દવા માટ� આ 
સ્ટ�ટમેન્ટ આપતા કદાચ નથી અચકાતો પણ એમાં 
એક વાક્ય ધ્યાન ખેંચે છ�. જરૂર હોય અને નવી દવા 
ના હોય તો લઈ લેવાની. સૌથી પહેલું આ શંકા દૂર 
થતાં જ સ્વાભાિવક બે ��ો થાય જ, 1) તો પછી 
એક્સપાયરી ડ�ટ ક�મ લખવામાં આવે છ�? હંમેશાં આ 
જૂની જ દવા લઈ લેવાય ને? 2) જો આમ છ� તો 
પછી આ એક કૌભાંડ નથી? અને મારો આપને સીધો 
જવાબ છ�, ના. બંને �� માટ�.. એક્સપાયરી ડ�ટ 

લખવી જરૂરી છ� અને આ કોઈ જ કૌભાંડ નથી. જી 
હા. ચાલો સમજીએ. 
એક્સપાયરી ડ�ટ ક�મ લખવામાં આવે છ�? હંમેશાં 
આ જૂની જ દવા લઈ લેવાય ને?

FDA માટ� મનુષ્ય જાિત અને એમની િજંદગી 
સૌથી મહ�વની છ�. એક્સપાયરી ડ�ટ જે લખવામાં 
આવે છ� એ તમને એ દશાર્વે છ� ક� આટલા સમય સુધી 
દવાની સંપૂણર્ અસર, શ�ક્ત અને સલામતીની જેતે 
ક�પની ખાતરી કરે છ�. આ સમય બાદ દદ� દવા લે છ� 
અને એને ક�ઈ થાય છ� તો એની જવાબદારી તબીબ, 
દવા ક�પની ક� જેતે સંસ્થાની નથી રહેતી.

સૌથી પહેલું એ સમજવું ક� FDA દુિનયાની સૌથી 
�િત�ષ્ઠત અને િવ�ાસપા� સરકારી ફ�ડરલ એજન્સી 
છ�. તમે જો ગુજરાતી ક� ભારતીય થઈને એમ િવચારો 
ક� જેમ આપણે ત્યાં પૈસા આપીને બધું થઈ જાય એમ 
ત્યાં પણ થતું જ હશે ને તો તમે તમારી પોતાની એક 
દુિનયામાં જીવો છો. એવું છ� નથી અને એવું થતું નથી. 
�ષ્ટાચાર આ સંશોધન ક્ષે�ે અને અમે�રકામાં ના 
બરાબર છ�. સંશોધનમાં એક નાની ભૂલ જેતે દવાને 
મંજૂરી મળતા અટકાવી દે છ�. જાણો છ� તમે એ? 
દવા બનતા પહેલાં અનેકાનેક વષ� સુધી સંશોધન, 
અધ્યયન અને �ાયલ થાય છ�. આ બધું કોઈ જ કૌભાંડ 
નથી હોતું. હું ક� અન્ય કોઈ કશું નવું નથી કહેતા, બસ 
આપણે મુંઝવણમાં હોઈએ છીએ, હાવર્ડ� પોતે લખે 
છ� ક�, ‘‘શું તમારી દવાનું ખાનું પાછ�� ભરાય અને 
દવા ક�પનીના િખસ્સા િનયિમતપણે ભરાયા કરે એટલે 
તમને દવા ચો�સ સમય બાદ પાછી ખરીદવા માટ� 
એક્સપાયરી ડ�ટ લખવી એ દવા ઉત્પાદકો �ારા ઘડ�લો 

માક��ટ�ગ પ્લાન છ�? તમે એને બીજી 
એ રીતે રીતે જોઈ શકો છો. અથવા 
તમે તેને આ રીતે પણ જોઈ શકો છો 
ક� એક્સપાયરી ડ�ટ ખૂબ જ અિનવાયર્ 
છ� ક�મ ક� એ તમને ખાતરી આપે છ� 

ક� તમે જે પૈસા ચૂકવ્યા છ� એની સામે તમને 100% 
ગુણવત્તા મળ� છ� અને ખરેખર, જો કોઈ દવા ઉત્પાદક� 
લાંબા સમય સુધી એક્સપાયરી ડ�ટનું પરીક્ષણ કરવું 
પડ� તો તે એમની નવા અને સુધારેલા ફોમ્યુર્લેશન 
લાવવાની ક્ષમતાને ધીમું કરશે અને ગેરફાયદો 
આપણા ફાળ�.’’ 

જી હા આ તો હાવર્ડ� પોતે કહે છ� અને વધુમાં 
FDA પોતે બધું ન�ી નથી કરતી, એ પોતે ભલામણ 
કરે છ� ક� જેતે દવા સામાન્ય નાગ�રક માટ� ઉપલબ્ધ 
થાય એ પહેલાં એ દવાની મંજૂરી માટ� અરજી 
કરનાર અને ઉત્પાદકો; ઇન્ટરનેશનલ કાઉ�ન્સલ 
ઓન હામ�નાઇઝેશન (ICH) �ારા સૂચવેલ યોગ્ય 
ગાઇડલાઇન સ્ટ�િબિલટી ટ��સ્ટ�ગ અથાર્ત્ �સ્થરતા 
પરીક્ષણ વગેરેનું પાલન કરે. િવષય િવસ્�ત છ�, વધુ 
આવતા અંક� અહીંથી જ આગળ વધારીશું.

થો

-:: ક�ન્ડલ લાઇટ ::-તફાવત એ જ છ�, તારા અને મારા િવષે, �િહદ, િવચારીને તું �વે છ�, હું �વીને િવચા�ં છું—અ�ત ઘાયલ
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ન મેળવવા માટ� ઘણીવા૨ કોઈ 
મીલકત બેંકમાં ગીરો (મોગ�જ) 
મૂકવી પડ� છ�. િમલકત જુદી જુદી રીતે 
યાને મોગ�જ થઈ શક� છ�. ઈકવીટ�બલ 

મોગ�જની �િ�યા �માણમાં સરળ અને ઓછી 
ખચાર્ળ હોવાને કારણે બેંકો મોટ� ભાગે ઈ�ક્વટ�બલ 
મોગ�જ કરાવવાનું પસંદ કરે છ�. િમલકત સંબંિધત 
અસલ દસ્તાવેજો બેંકમાં �ડપોઝીટ કરીને ઈ�ક્વટ�બલ 
મોગ�જ થઈ શક� છ�. . ક�ટલીકવાર કોઈપણ કારણોસર 

િમલકતના માિલક� બેંકને સોંપેલા િમલકતના અસલ 
દસ્તાવેજોની ફાઈલ ગુમ થઈ જવાના સંજોગો પણ 
ઊભા થાય છ�, પરંતુ પોતાની પાસેની િમલકતના 
અસલ ટાઈટલ ડીડસ ગુમ થયાના �કસ્સામાં અને 
તે પરત ન કરી શકવાના સંજોગોમાં 
બેંક ક્ષિતયુકત સેવા માટ� જવાબદાર 
ગણાશે અને વળતર બનવા 
જવાબદાર બનશે.

ભારતની સવ�ચ્ચ �ાહક અદાલત 
સમક્ષના સી.એલ. ખન્ના િવરૂ� દેના બેંકના મહત્વના 
ક�સની િવગત જોઈએ તો આ ક�સમાં સી. એલ. ખન્ના 
(ફ�રયાદી)એ દેનાબેંક (સામાવાળા) પાસે મેળવેલી 
ટમર્લોન અને ઓવ૨�ાફટના ક�લ રૂિપયા એક લાખના 

િધરાણની સલામતી માટ� પોતાના મીલકતના અસલ 
દસ્તાવેજો ટાઈટલ ડીડસ બેંકને ડીપોઝીટ કરી મીલકત 
પર સામાવાળા બેંકનું ઈકવીટ�બલ મોગ�જ ઉત્પન્ન કયુર્ 
હતું. થોડા સમય બાદ ફ�રયાદીએ બેંકને લેણી રકમ 
ચૂકવી આપવા તૈયારી બતાવી હતી અને તેની સામે 

બેંક પાસે પોતાને �ડપોઝીટ કરેલી મીલકતના અસલ 
ટાઈટલ ડીડસ પરત માંગ્યા હતા. પરંતુ બેંક પાસે 
ફ�રયાદીના અસલ ટાઈટલ ડીડસ જડતા ન હતા. 
જેથી ફ�રયાદીએ િધરાણની ૨કમની ચૂકવણી કરી 
ન હતી અને જેને કા૨ણે વ્યાજનું મીટ૨ ફરતું રહયું 
હતું અને બાકી ૨કમ વધતી જતી હતી. ફ�રયાદીએ 
આખરે ફ�રયાદનું િનવારણ લાવવા માટ� સવ�ચ્ચ 
�ાહક અદાલતમાં ફ�રયાદ કરી હતી.

�મુખ ન્યાયમૂિતર્ જસ્ટીસ �ી એમ. બી. શાહ 

અને સભ્ય �ી પી. ડી. શેનોયની બનેલી બેંચે 
આપેલા પોતાના ચુકાદામાં બેંકની સેવામાં ગંભીર 
ખામી થઈ હોવાનું જણાવી બેંકને ફ�રયાદીની 
મીલકતના અસલ ટાઈટલ ડીડસ બેંકથી ગુમ થઈ 

ગયા હોવાનું જણાવતી એક જાહેર 
નોટીસ અખબા૨માં �િસ� કરવા 
આદેશ આપ્યો હતો તેમજ વધુમાં 
ફ�રયાદીના અસલ ટાઈટલ ડીડસ 
ગુમાવી નાંખવા બદલ ફ�રયાદીને 

રૂિપયા એક લાખનું વળતર ચૂકવવા પણ બેંકને 
આદેશ આપ્યો હતો. તેમજ ફ�રયાદીએ જે તારીખથી 
લેિખતમાં િધરાણની પરત ચૂકવણી ક૨વાનું બેંકને 
જણાવ્યું તે તારીખથી ફ�રયાદી પાસે િધરાણની બાકી 
૨કમ ૫૨ કોઈ પણ વ્યાજ વસુલ લેવાનો હુકમ પણ 
બેંકને કય� હતો.

આમ, લોનની સલામતી માટ� ઈકવીટ�બલ મોગ�જ 
બેંકને આપવામાં આવેલ મીલકતના ટાઈટલ ડીડસ 
સાચવવાને બેંક જવાબદાર છ� અને આ ટાઈટલ 
ડીડસ બેંકથી (યા બેંકના એજન્ટથી) ગુમ થઈ 
જવાનું બેંકને ભારે પડશે અને તેવા સંજોગોમાં બેંક 
િમલકતના માિલકને વળતર ચૂકવવા જવાબદાર 
બનશે. બેન્કસર્ સાવધાન.

-:: ઇત્તેફાક� ::-

દવાઓ અને એક્સપાયરી 
ડ�ટ, શું છ� હકીકત?

લો

લોન લેનાર �ારા િધરાણની 
પરત ચુકવણી થઈ જાય ત્યાં 
સુધી આ દસ્તાવેજો સાચવવા 
તેમજ પરત ચુકવણી થઈ ગયા 
બાદ આ દસ્તાવેજો પરત કરવા 

બેંક જવાબદાર અને બંધાયેલ છ�

मँुह क� बात सनेु हर कोई िदल के ददर् को जाने कौन?
आवाज़ों के बाज़ारों में ख़ामोशी पहचाने कौन?
                                                   -िनदा फ़ाज़ली


