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जागतिक लोकसंख्या तिवस (World Population Day 2022) 
• १९८९ साली संयुक्त राष््टांच्या विकास काययक्रमाची (यूएनडीपी) स्थापना ११ जुलै हा वििस जागविक लोकसंख्या विन 

म्हणून साजरा केला जाणार आहे. लोकसंख्या िाढीसाठी एक वििस साजरा करण्याचा मुख्य उदे्दश हा होिा की, 

लोकसंखे्यच्या प्रश्ांची जाणीि िाढविणे, ज्याि त्ांचे पयायिरण आवण विकासाशी असलेले संबंध यांचाही समािेश 

होिा. आजच्या या लेखाि आपण जागविक लोकसंख्या वििसा बद्दल ची संपूणय मावहिी जाणून घेणार आहोि त्ाि 

आपण या वििसाचे महत्त्व इविहास िसेच थीम काय आहे िे सुद्धा बघणार आहोि.  

• लोकसंखे्यच्या प्रश्ांिर जगाचे लक्ष िेधण्यासाठी िरिर्षी 11 जुलै रोजी जागविक लोकसंख्या विन साजरा केला जािो. 

जगाच्या संसाधनांचा िापर सिि होि नसलेल्या िराने होि असल्याने जास्त लोकसंख्या ही एक गंभीर वचंिेची बाब 

बनली आहे. जागविक लोकसंख्या विन 2022 चा प्रमुख उदे्दश लोकसंख्या िाढीमुळे वनसगायच्या स्स्थर विकासािर 

होणाऱ्या सिय नकारात्मक प्रभािांबद्दल जागरूकिा वनमायण करणे हा आहे. 

World Population Day 2022: Theme 

जागविक लोकसंख्या विन 2022 ची थीम '8 अब्ांचे जग: सिाांसाठी एक लिवचक भविष्याकडे- संधीचंा उपयोग आवण 

सिाांसाठी हक्क आवण वनिडी सुवनविि करणे' अशी आहे. या िर्षीच्या थीमनुसार, आज 8 अब् लोक राहिाि, िथावप, त्ा 

सिाांना समान हक्क आवण संधी नाहीि. 

Theme: 8 अब् जग: सिाांसाठी लिवचक भविष्याच्या विशेने- संधीचंा उपयोग करणे आवण सिाांसाठी हक्क आवण वनिडी 

सुवनविि करणे (A World of 8 billion: Towards a resilient future for all- Harnessing Opportunities 

and ensuring rights and choices for all) 

जागतिक लोकसंख्या तिवस थीम तवषयी इिर मातििी 

जगभरािील लोक, सध्याच्या काळािही, त्ांचे वलंग, िगय, धमय, िांवशकिा, अपंगत्व, लैंवगक प्रिृत्ती आवण मूळ िेश यामुळे छळ, 

भेिभाि आवण वहंसाचार अनुभिि आहेि. 

•  जागविक लोकसंख्या वििस 2022 हे सत् अधोरेस्खि करण्याची संधी प्रिान करिे की उियोनु्मख राष््टांमधे्य जास्त 

लोकसंखे्यची समस्या, मानिी हक्कांचे उलं्लघन आवण लैंवगक असमानिा नेहमीपेक्षा अवधक सामान्य आहेि. 

• UN कौस्िल िरिर्षी जागविक लोकसंख्या विनाची थीम ठरििे परंिु 2019 मधे्य विवशष्ट थीम वनविि केली जाि 

नाही आवण 1994 च्या लोकसंख्या आवण विकासािरील आंिरराष््टीय पररर्षिेच्या अपूणय कायायकडे जागविक लक्ष 

िेधण्यासाठी आिाहन केले जािे.  

• शाश्वि विकास साधण्यासाठी प्रजनन आरोग्य आवण लैंवगक समानिा आिश्यक आहे हे ओळखणे आिश्यक आहे. 

ही अपूणय उवद्दषे्ट साध्य करण्यासाठी, नोव्हेंबरमधे्य, केवनया आवण डेन्माकय च्या सरकारांसह UNFPA प्रयत्ांना गिी 

िेण्यासाठी नैरोबी येथे उच्च-स्तरीय पररर्षि आयोवजि करणार आहे. 

• आम्ही िुम्हाला सांगूया की 1994 मधे्य, लोकसंख्या आवण विकासािरील आंिरराष््टीय पररर्षि कैरो येथे आयोवजि 

करण्याि आली होिी वजथे 179 सरकारांनी कृिीचा क्रांविकारी काययक्रम स्वीकारला होिा आवण जागविक आवण 

राष््टीय विकासाच्या प्रयत्ांमधे्य मवहलांच्या पुनरुत्पािक आरोग्य आवण अवधकारांना कें द्रस्थानी ठेिण्यासाठी आिाहन 

केले होिे.  

• हा काययक्रम मुळाि कुटंुब वनयोजन, सुरवक्षि गभयधारणा, बाळंिपणाच्या सेिा, प्रविबंध आवण लैंवगक संक्रमणािरील 

उपचारांसह व्यापक पुनरुत्पािक आरोग्य सेिेिर लक्ष कें वद्रि करिो. समाजाच्या प्रगिीसाठी मवहला सक्षमीकरण 

आवण प्रजनन आरोग्य या िोन्ही गोष्टी आिश्यक आहेि याि शंका नाही. 

World Population Day: History 
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1989 मधे्य, जागविक लोकसंख्या वििसाची स्थापना युनायटेड नॅशनल डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या गव्हवनांग कौस्िलने 11 जुलै 

1987 रोजी पाळण्याि आलेल्या 5 वबवलयन वििसाद्वारे वु्यत्पन्न झालेल्या व्याजाची िाढ म्हणून केली होिी.  

• िोपयांि, आिा हे करणे आिश्यक आहे. लोकसंखे्यच्या समस्यांबद्दल आवण त्ांचा विकास आवण पयायिरणािर होणारा 

पररणाम याबद्दल लोकांमधे्य जागरूकिा वनमायण करणे. 

• युनायटेड नेशि फंड फॉर पॉपु्यलेशन अ ॅस्िस्व्हटीज (UNFPA), सरकार आवण गैर-सरकारी संस्था यासारख्या 

अनेक संस्था या वििशी शैक्षवणक उपक्रम आवण इिर काययक्रम आयोवजि करिाि. 

• संयुक्त राष््टांच्या आमसभेने वडसेंबर १९९० च्या ४५/२१६ च्या ठरािाद्वारे लोकसंखे्यचे प्रश् आवण पयायिरण ि 

विकासाशी असलेले त्ांचे संबंध यांविर्षयी जागरूकिा वनमायण करण्यासाठी जागविक लोकसंख्या विन साजरा 

करण्याचा वनणयय घेिला.  

• ११ जुलै १९९० रोजी हा वििस प्रथम ९० हून अवधक िेशांि साजरा करण्याि आला. िेव्हापासून युएनएफपीएची अनेक 

िेश कायायलये आवण इिर संस्था आवण संस्था सरकारे आवण नागरी समाज यांच्या भागीिारीि जागविक लोकसंख्या 

विन साजरा करिाि. 

जागतिक लोकसंख्या तिवस 2022: तिवस कसा साजरा केला जािो? 

हा एक आंिरराष््टीय काययक्रम आहे वजथे विविध िेश, संघटना सहभागी होिाि आवण जगाच्या लोकसंखे्यशी संबंवधि प्रमुख 

मुद्द्ांकडे लक्ष िेधिाि.  

• या वििशी आयोवजि उपक्रमांमधे्य चचायसत्र, चचाय, शैक्षवणक सते्र, साियजवनक स्पधाय, घोर्षिाके्य, काययशाळा, 

िािवििाि, गाणी इत्ािीचंा समािेश होिो.  

• एिढेच नवे्ह िर टीव्ही चॅनेल्स, िृत्तिावहन्या, रेवडओ या माध्यमांिूनही लोकसंखे्यशी संबंवधि विविध काययक्रम प्रसाररि 

होिाि आवण कुटंुब वनयोजनाचे महत्त्वही कळिे. 
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