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जागतिक िंबाखू तिरोधी तिन 2022 
• जागतिक िंबाखूतिरोधी तिन (डबू्ल्यएनटीडी) िरिर्षी 31 मे रोजी जगभराि साजरा केला जािो.  

• या िातर्षिक उत्सिाि िंबाखू िापरण्याचे धोके, िंबाखू कंपन्ांच्या व्यािसातयक पद्धिी, िंबाखूच्या िापरातिरुद्ध 

लढण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना (डबू्ल्यएचओ) काय करि आहे आति जगभरािील लोक त्ांच्या आरोग्य 

आति तनरोगी जगण्याच्या हक्काचा िािा करण्यासाठी आति भतिष्यािील तपढ्ांचे संरक्षि करण्यासाठी काय करू 

शकिाि याबद्दल लोकांना मातहिी िेिे. 

• जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सिस्य िेशांनी १९८७ मधे्य िंबाखूची साथ आति त्ामुळे होिारे टाळिा येण्याजोगे मृतू् 

आति रोग यांकडे जगाचे लक्ष िेधण्यासाठी जागतिक िंबाखूतिरोधी तिनाची स्थापना केली.  

• या तििसाचा उदे्दश िंबाखूच्या िापराच्या व्यापक प्रसाराकडे आति आरोग्यािर होिाऱ्या नकारात्मक पररिामांकडे 

लक्ष िेधण्याचा आहे, ज्यामुळे सध्या जगभराि िरिर्षी 8 िशलक्षाहून अतधक लोकांचा मृतू् होिो. 

जागतिक िंबाखू तिरोधी तिन 2022: थीम (THEME) 

• यूएनईपीच्या संकेिस्थळािर नमूि केल्याप्रमािे यािर्षीच्या जागतिक िंबाखूतिरोधी तिनाचे घोर्षिाक्य आहे "िंबाखू: 

आपल्या पयाािरणाला धोका (Tobacco: Threat to our environment). 

• िंबाखूचा पररिाम जगभरािील असंख्य लोकांच्या आरोग्यािर िसेच पयाििरिािर होिो. 

• अतं्ि व्यसनाधीन पिाथािि तनकोटीन असिे, जे ककि रोग, हृिय, फुफु्फस आति यकृि रोगांना कारिीभूि म्हिून 

ओळखले जािे.  

• कीटकनाशकांचा िापर आति जंगलिोड याद्वारे िंबाखू उत्पािनामुळे पयाििरिाची हानी होिे. 

WHO आतण World No Tobacco Day 

WNTD ही WHO द्वारे तचन्ांतकि केलेल्या 11 अतधकृि जागतिक साििजतनक आरोग्य मोतहमांपैकी एक आहे: 

1. जागतिक आरोग्य तिन 

2. जागतिक रक्तिािा तिन 

3. जागतिक लसीकरि सप्ताह 

4. जागतिक क्षयरोग तिन 

5. जागतिक मलेररया तििस 

6. जागतिक तहपॅटायटीस तििस 

7. जागतिक चॅगस रोग तिन 

8. जागतिक रुग्ण सुरक्षा तििस 

9. जागतिक प्रतिजैतिक जागरूकिा सप्ताह 

10. जागतिक एड्स तिन 

11. जागतिक िंबाखू तिरोधी तिन 

जागतिक िंबाखू तिरोधी तििस: इतिहास 

• WHO च्या अतधकृि संकेिस्थळािर नमूि केल्याप्रमािे, WHO च्या सिस्य राष््टांनी जागतिक िंबाखू तिरोधी तिन 

1987 मधे्य ियार केला. त्ाच िर्षी जागतिक आरोग्य सभेने जागतिक धूम्रपान रतहि तिन पाळण्याचा ठराि मंजूर 

केला. पुढील िर्षी, त्ाच संस्थेने 31 मे हा जागतिक िंबाखू तिरोधी तिन म्हिून स्थातपि करण्याचा आिखी एक ठराि 

मंजूर केला. िेव्हापासून िातर्षिक आति जागतिक उत्सि सुरू आहे. 
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• प्रते्क िर्षी मोहीम िंबाखूच्या िापरािर आति िंबाखूच्या व्यापाराच्या मुख्य प्रभािािर लक्ष कें तिि करिे, ज्याचा 

अंतिम उदे्दश लोकांना त्ांच्या उत्पािनािरील अिलंतबत्वापासून परािृत्त करिे हा आहे. या िर्षी, िंबाखू आपल्या 

ग्रहािर आति त्ाच्या पयाििरिाला कसे तिर्ष िेिे यािर लक्ष कें तिि केले आहे. 

जागतिक िंबाखू तिरोधी तिन: महत्त्व 

• ही मोहीम सतिय आति तनष्क्रिय धूम्रपान करिाऱ्यांिर िंबाखूच्या हातनकारक प्रभािांिर प्रकाश टाकिे. 

कीटकनाशकांच्या िापरामुळे िंबाखूच्या लागिडीमुळे आपल्या मािीचे आति पाण्याचे कसे नुकसान होि आहे हेही 

िे अधोरेष्क्रखि करिे. तसगारेट तफल्टरमधे्य मायिोप्लाष्क्रिक्स असिाि ज्यांची अयोग्यररत्ा तिले्हिाट लािली जािे, 

ज्यामुळे अशा तिर्षारी, मानितनतमिि आति गैर-जैि-तिघटनशील पिाथि िािािरिाि जमा होिाि. 
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