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प्रकरण-७ 

मानवी लोकसंख्या आणण पयाावरण 

७.१  राष्ट्ांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा फरक 

अपली जागततक मानवी लोकसंख्या 6 ऄब्ज अह े 2015 पयंत वततमान 7 ऄब्जांचा अकडा पार 

करेल. मानवांच्या या प्रचंड संख्येच्या गरजा पथृ्वीच्या तनसगातने समथतन दउे शकत नाही संसाधने, मानवी 

जीवन गणुवत्ता खराब न करता.  

नजीकच्या भतवष्यात तेल के्षत्रातील जीवाश्म आधंन कोरडे जाइल. तवद्यमान कृषी प्रणालींकडून ऄन्नाची 

मागणी पणूत करण े ऄशक्य होइल. पाळीव प्राणी पाळीव प्राणयांनी ऄततरंतजत केले जातील अतण 

औद्योतगक वाढ ऄतधक मोठी होइल माती, पाणी अतण हवचे्या प्रदषूणामळेु समस्या वाढतील. समदु्रात 

परेुसे मासे तमळणार नाहीत. वातावरणामध्ये औद्योतगक रसायने सोडल्यामळेु मोठे ओझोन तिद्र तवकतसत 

होइल, ज ेमानवी अरोग्यावर पररणाम करेल. औद्योतगक वायूंमळेु जागततक तापमानवाढीमळेु समदु्राच्या 

पातळीत वाढ होइल अतण सवत सखल भागात परू येइल, तकनारपट्टीवरील शेती तसेच गाव ेअतण शहरे 

बडुतील. ताज ेपाणी संपल्यामळेु पाणी 'दषु्काळ', ऄशांतता तनमातण करेल अतण ऄखरेीस दशे यदु्धात 

जायला लावतील. प्रादतेशक जतैवक तवतवधतेवर तनयंत्रण, ज े नवीन औषधी अतण औद्योतगक 

ईत्पादनांच्या तनतमततीसाठी ऄत्यावश्यक अह.े बायोटेक्नॉलॉतजकली प्रगत राष्र अतण बायोररच 

दशेांमधील गंभीर अतथतक संघषत. परीसंस्थेच्या ऱ्हासामळेु हजारो प्रजाती नामशषे होतील, मोठ्या मलू्य 

ऄसलेल्या नैसतगतक पररसंस्था ऄतस्थर होइल. वाढत्या मानवी लोकसंख्येशी संबंतधत काही पयातवरणीय 

समस्या अतण त्या संसाधनांचा ऄतधक गहन वापर या अहते भतवष्यात अम्हाला सामोरे जाणयाची 

शक्यता अह.े पयातवरणीय जनजागतृीची चळवळ तनमातण करून ह े पररणाम टाळता येउ शकतात जे 

लोकांच्या जीवनपद्धतीत बदल घडवनू अणतील. 

जागततक स्तरावर कृषी ईत्पादनांच्या दरडोइ ईत्पादनात वाढ 1980 च्या दशकात थांबली. काही 

दशेांमध्ये ऄन्नाची कमतरता ह ेकायमस्वरूपी वतैशष््टय बनले अह.े दतक्षण अतिकेतील प्रत्येक तीनपैकी 

दोन मलुांचे वजन कमी अह.े 

आतर प्रदशेांमध्ये दषु्काळामळेु दषु्काळ ऄतधक वारंवार झाले अहते. सध्याच्या तवकासाची रणनीती 

ईपासमारीशी संबंतधत या समस्यांना यशस्वीपण े हाताळू शकली नाही कुपोषण. दसुरीकडे, तवकतसत 

जगातील केवळ 15% लोकसंख्या 79% ईत्पन्न तमळवत अह!े ऄशाप्रकारे ‘तवकतसत’ दशेात 

राहणाऱ्या लोकांच्या तलुनेत ‘तवकतसत’ दशेात राहणाऱ्या लोकांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या दरडोइ 

संसाधनांच्या प्रमाणात ऄसमानता खपू मोठी अह.े त्याचप्रमाण े भारतातील श्रीमतं अतण गरीब 

यांच्यातील तवषमताही वाढत अह.े 
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संसाधनांवर वाढत्या दबावामळेु तनसगातच्या ऄंततनततमतत बफररंग तियेला मोठी मागणी अह े ज्यात 

अपल्या वातावरणात संतलुन राखणयाची तवतशष्ट क्षमता अह.े तथातप, सध्याच्या तवकास धोरणांमळेु 

मलूभतूपण े ऄल्प-मदुतीच्या नफ्यामळेु अपण अपल्यावर ऄवलंबनू ऄसलेल्या संसाधनांची भरपाइ 

करणयाची अपल्या पथृ्वीची क्षमता खतंडत झाली अह.े 

७.१.१  जागणतक लोकसंख्या वाढ 

जगाची लोकसंख्या दरवषी 90 दशलक्षाहून ऄतधक वाढत अह,े त्यापैकी 93% तवकसनशील दशेांमध्य े

अह.े यामळेु त्यांचा पढुील अतथतक 'तवकास' ऄतनवायतपण े रोखला जाइल. पवूी, लोकसंख्या वाढ ही 

एक हळूहळू घटना होती अतण पथृ्वीची संसाधने पनु्हा भरणयाची क्षमता या वाढीशी जळुवनू घणेयास 

सक्षम होती. ऄलीकडच्या काळात, मानवी संख्येच्या वाढीतील वाढ ह ेअपल्या पयातवरणीय समस्यांचे 

प्रमखु कारण बनले अह.े 

सध्याचे ऄदंाज दशतवतात की जर अपली लोकसंख्या वाढ तनयंतत्रत केली गेली तर ती 2015 पयतं 

वाढून 7.27 दशलक्ष होइल. तथातप, कोणतीही कारवाइ न केल्यास ती 7.92 ऄब्ज आतकी अश्चयतकारक 

होइल. 

मानवी लोकसंख्या वाढ अतण कालावधी: 

 1 ते 2 ऄब्ज, 123 वषातत. 

 2 ते 3 ऄब्ज, 33 वषातत. 

 3 ते 4 ऄब्ज, 14 वषातत. 

 4 ते 5 ऄब्ज, 13 वषातत. 

 5 ते 6 ऄब्ज, 11 वषातत. 

केवळ जनगणनेच्या अकडेवारीवरच भर दणेयाची गरज नाही, तर ऄलीकडच्या काळात मानवी 

लोकसंख्या वाढीच्या दरात वगेाने वाढ होणयाच्या नैसतगतक संसाधनांवर झालेल्या पररणामाचे कौतकु 

अह.े दररद्री ऄतधक उजात अतण संसाधने वापरणाऱ्या श्रीमतं समाजांद्वारे या कमी होणयाचे प्रमाण 

अणखी वाढले अह,े ज ेकमी भाग्यवान लोक अहते. संसाधनांच्या ऄतधक न्याय्य तवतरणासाठी नवीन 

नैततकता तवकतसत करणयासाठी ह ेऄत्यंत प्रासंतगक अह.े 

1900 च्या पवूातधातत भारत अतण चीनसारख्या बहुतेक तवकसनशील देशांमध्ये मानवी संख्या झपाट्याने 

वाढत होती. काही अतिकन मध्ये दशेांची वाढही लक्षणीय होती. याईलट, तवकतसत जगात लोकसंख्या 

वाढ मदंावली होती. जागततक तवकास दर पथृ्वीच्या संसाधनांचा ऱ्हास करत अह े अतण मानवी 

तवकासासाठी थेट ऄडथळा अह ेयाचे कौतकु केले गलेे. ऄनेक पयातवरणीय दषु्पररणाम तवकसनशील 

जगाच्या वाढत्या लोकसंख्येशी जोडले गलेे. गररबी तनमूतलन कायतिम ऄयशस्वी, कारण ज ेकाही केले 

गलेे ते परेुसे नव्हते कारण पथृ्वीच्या मयाततदत संसाधनांवर ऄतधकातधक लोकांना अधार द्यावा लागला. 
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ग्रामीण भागात के्षत्रातील लोकसंख्या वाढीमळेु शतेजतमनीचे तवभाजन अतण बेरोजगारी वाढली. शहरी 

के्षत्रामध्ये यामळेु ऄपऱु्या घरांची तनतमतती झाली अतण वाहतकुीमळेु वाय ू प्रदषूणाची वाढती पातळी, 

सांडपाणयातील जल प्रदषूण अतण घनकचरा हाताळणयास ऄसमथतता. 1970 च्या दशकात 

तवकसनशील जगातील बहुतेक दशेांना ह ेसमजले होते की जर त्यांना त्यांचे ऄथतशास्त्र तवकतसत कराव े

लागले अतण त्यांच्या नागररकांचे जीवन सधुाराव ेलागले 

त्यांना लोकसंख्या वाढ कमी करावी लागले. 

जरी लोकसंख्या वाढ सामान्य जागततक घट दशतवते, परंत ु वगेवेगळ्या देशांमध्ये कमी होणयाच्या 

दरामध्ये फरक अहते. 1990 च्या दशकात चीन अतण भारतासारख्या बहुतेक दशेांमध्ये तवकास दर 

कमी होत होता. 90 च्या दशकातील घसरण भारतात सवातत मोठी होती. तथातप, ईप सहारा अतिकन 

दशेांमध्ये प्रजननक्षमता कायम अह.े 

सांस्कृततक, अतथतक, राजकीय अतण लोकसंख्याशास्त्रीय कारण े अहते जी तवतवध दशेांमधील 

लोकसंख्या तनयंत्रणाच्या दरातील फरक स्पष्ट करतात. ह ेतवतशष्ट दशेांच्या वगेवेगळ्या भागांमध्ये दखेील 

बदलते समदुाय अतण/ तकंवा धातमतक तवचारांशी जोडलेले अह.े कुटंुब कल्याण कायतिमासाठी सरकारी 

पढुाकारांची कमतरता अतण गभततनरोधक ईपायांच्या संपणूत श्रेणीपयंत मयाततदत प्रवशे ह ेऄनेक दशेांमध्ये 

लोकसंख्या वाढ मयाततदत करणयासाठी गभंीर ऄडथळे अहते. 

७.२ लोकसंख्या णवस्फोट - कुटंुब कल्याण कायाक्रम 

अमच्या ऄभतूपवूत लोकसंख्या वाढीला प्रततसाद म्हणनू, भारताने एक प्रभावी कुटंुब तनयोजन कायतिम 

गांभीयातने घतेला ज्याचे नाव बदलनू कुटंुब कल्याण कायतिम ठेवणयात अले. ‘हम दो हमारे दो’ ऄशा 

घोषणांनी सतूचत केले की प्रत्येक कुटंुबात दोनपेक्षा जास्त मलेु ऄस ू नयेत. तथातप प्रभावी होणयास 

तकत्येक दशके लागली. 

2000 पयंत जागततक स्तरावर 600 दशलक्ष तकंवा प्रजनन वयोगटातील 57% तस्त्रया गभततनरोधकाच्या 

काही पद्धती वापरत होत्या. तथातप, गभततनरोधक ईपायांचा वापर तवकतसत देशांमध्ये जास्त अह े - 

68%, अतण तवकसनशील देशांमध्ये कमी - 55%. मतहला तनजतंकुीकरण ही सध्याच्या तवकसनशील 

दशेांमध्ये गभततनरोधकाची सवातत लोकतप्रय पद्धत अह.े त्यानंतर तोंडी गभततनरोधक गोळ्या अतण 

तस्त्रयांसाठी ऄतंगतभातशयी साधने अतण परुुषांसाठी कंडोमचा वापर केला जातो. भारत अतण चीन 

तवकसनशील जगातील आतर ऄनेक दशेांपेक्षा कायम तनजंतुकीकरण ऄतधक प्रभावीपण ेवापरत अहते. 

जोडप्याने वापरलेल्या पद्धतीसाठी सवोत्तम तनणतय ते स्वतःसाठी तनवडलेल्या तनवडीवर ऄवलंबनू 

ऄसतात. ह े डॉक्टर तकंवा प्रतशतक्षत सामातजक कायतकत्यांच्या चांगल्या सल्ल्यावर अधाररत ऄसले 

पातहज ेज ेत्यांना तनवडणयासाठी ईपलब्ध पद्धतींची संपणूत श्रेणी सचुव ूशकतात. 
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कौटंुतबक अकार मयाततदत करणयाचा तनणतय जोडप्याच्या पार्श्तभमूीवर अतण तशक्षणावर ऄवलंबून 

ऄसतो. ह ेसरकारी धोरण, पररणामकारकतेशी संबंतधत अह ेकौटंुतबक कल्याण कायतिम, शकै्षतणक स्तर 

अतण जनसंवादामध्ये मातहतीचे स्तर. हले्थ केऄर तसस्टीमद्वारे प्रदान केलेल्या कुटंुब कल्याण मातहतीचा 

मोफत प्रवेश, काही प्रकरणांमध्ये ददुवैाने सांस्कृततक दृतष्टकोनाने प्रततकार केला जातो. वारंवार चकुीची 

मातहती अतण ऄपरुी मातहती ही कुटंुबाची कारण ेअहते त्याचा अकार मयाततदत करणयासाठी अत जात 

नाही. 

जगाला अता सवातत मोठे अव्हान अह े की त्याच्या तवस्फोटक मानवी लोकसंख्येला अवश्यक 

संसाधने कशी परुवायची. ह े स्पष्ट अह े की मानवी संख्या तनयंतत्रत केल्यातशवाय, पथृ्वीची संसाधन े

वगेाने संपषु्टात येतील. याव्यततररक्त अतथतकदृष््टया प्रगत दशे अतण गरीब दशेातील श्रीमतं लोक 

गरजपेेक्षा जास्त संसाधने वापरतात. 

जसजशी लोकसंख्या वाढत जाइल तसतशी पाणयाची टंचाइ तीव्र होइल. माती ऄनुत्पादक होइल. नद्या, 

तलाव अतण तकनारपट्टीचे पाणी वाढत्या प्रमाणात प्रदतूषत होइल. तवकसनशील जगात पाणयाशी 

संबंतधत रोग अधीच दरवषी 12 दशलक्ष लोकांना मारतात. 2025 पयंत 48 दशे ऄसे ऄसतील ज े

पाणयासाठी ईपाशी अहते. हवा ऄतधकातधक प्रदतूषत होइल. वाय ूप्रदषूण अधीच दरवषी 3 दशलक्ष 

लोकांना मारते. 

60 च्या दशकातील पतहल्या 'हररत िांती'मळेु मोठ्या प्रमाणात ऄन्न तयार झाले परंत ु पयातवरणाच्या 

ऄनेक समस्या तनमातण झाल्या. अता, एक नवीन तहरवा अपल्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी परेुसे ऄन्न 

परुवणयासाठी िांतीची गरज अह,े ज्यामळेु जतमनीचे नकुसान होणार नाही, मोठी धरण ेबांधनू नद्यांचा 

नाश होणार नाही, तकंवा गंभीरपण े महत्त्वपणूत जगंले, गवताळ प्रदशे अतण ओलसर जतमनीच्या 

तकंमतीवर पसरणार नाही. 

जगातील सवाततधक लोकसंख्या ऄसलेले प्रदशे तकनारपट्टी भागात अहते. ह े गभंीर पररसंस्था अहते 

अतण वगेाने नष्ट होत अहते. जागततक हवामान बदल हा अता एक धोका अह ेजो ईच्च लोकसंख्या 

घनतेच्या तकनारपट्टी समदुायाच्या ऄतस्तत्वावर पररणाम करू शकतो. समदु्रात माशांची लोकसंख्या 

जास्त मासेमारीमळेु त्रस्त अह.े एकेकाळी ऄक्षम्य स्त्रोत मानले जात ऄसताना, मासेमारीमळेु साठा 

ऄत्यंत वेगाने संपला अह.े तवद्यमान माशांच्या साठ्यावरील तकनारपट्टीवरील लोकसंख्येच्या पढुील 

वाढीस समथतन दणे ेऄशक्य होइल. 

मानवी लोकसंख्या ऄपररहायतपण ेशतेजतमनीपासनू ईवतररत शजेारच्या जगंलांमध्ये तवस्तारेल. भारतातील 

ऄशी ऄनेक ऄततिमण े गले्या काही दशकांमध्ये तनयतमत करणयात अली अहते. परंत ु जगंलाच्या 

नकुसानीचे पाणी अतण हवचे्या गणुवत्तवेर दीघतकालीन नकारात्मक पररणाम होतात अतण 

जवैतवतवधतेचे नकुसान सामान्यतः मानवी कल्याणासाठी मखु्य ऄडथळा म्हणनू पातहले जात नाही. 
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संकुतचत ऄतधवासांमळेु वनस्पती अतण प्राणयांच्या प्रजाती नामशेष झाल्यामळेु पथृ्वीवरील जीतवत जाळे 

नष्ट होणयाची भीती अह.े 

वाढत्या लोकसंख्येमळेु अतण ऄतधक उजात भकेुलेली जीवनशलैी जी वाढत्या प्रमाणात ग्राहकोपयोगी 

वस्तूंचा वापर करते त्यामळेु ईजचेा वापर वाढत अह े

ज्यांना त्यांच्या ईत्पादन, पॅकेतजगं अतण वाहतकुीसाठी मोठ्या प्रमाणावर उजचेी अवश्यकता ऄसते. 

अपली वाढती लोकसंख्या दखेील कचऱ्याच्या प्रचंड प्रमाणात भर टाकते. 

लोकसंख्या वाढ अतण पयातवरण यांच्यातील या सवत संबंधांमळेु, कुटंुब कल्याण कायतिम मानवी 

ऄतस्तत्वासाठी गंभीर बनले अहते. 

७.२.१ णनजंतुकीकरणाच्या पद्धती 

भारताचा कुटंुब कल्याण कायतिम बऱ्यापैकी यशस्वी झाला अह ेपण तरीही अपली लोकसंख्या तस्थर 

करणयासाठी बरेच काही साध्य करण ेअवश्यक अह.े 

एकदा ईपलब्ध ऄसलेल्या सवत तवतवध पयातयांची ऑफर तदल्यानंतर जोडप्यासाठी सवातत प्रभावी ईपाय 

म्हणज े सवातत योग्य ईपाय. कौटंुतबक कल्याण कायतिम लोकसंख्येवर तनयंत्रण ठेवणयासाठी तवतवध 

ईपायांचा परुस्कार करतो. कायमस्वरूपी पद्धती तकंवा नसबंदी ही तकरकोळ शस्त्रतियेद्वारे केली जाते. 

तस्त्रयांमध्ये ट्यबेूक्टॉमी बीजकोष गभातशयात नेणाऱ्या नळ्या बांधनू केली जाते. परुुष नसबंदी तकंवा परुुष 

नसबंदी, शिुाण ूवाहून नेणाऱ्या नळ्या बांधनू केली जाते. दोन्ही ऄत्यंत सोप्या प्रतिया अहते, स्थातनक 

भलू ऄतंगतत केल्या जातात, वेदनारतहत ऄसतात अतण रुग्णांना ऑपरेशननंतर कोणतीही समस्या नसते. 

परुुष नसबंदीमळेु परुुषांच्या लैंतगक क्षमतेत कोणतीही हानी होत नाही तर केवळ शिुाणूचं्या स्त्रावला 

ऄटक होते. 

तात्परुत्या जन्म तनयंत्रणाच्या ऄनेक पद्धती अहते. संभोग दरम्यान शिुाणूनंा बीजकोषात फतलत 

होणयापासनू रोखणयासाठी नर कंडोम वापरतात. आरंायटूररन तडव्हाआसेस (कॉपर टीएस) लहान वस्त ू

अहते ज्या डॉक्टरांनी गभातशयात ठेवल्या जाउ शकतात जणेेकरून बीजांड रोपण होउ शकत नाही, जरी 

फतलत झाले तरी. ते स्त्रीच्या जीवनातील तकंवा कामाच्या कोणत्याही कायातत ऄडथळा अणत नाहीत. 

तोंडी गभततनरोधक गोळ्या (गोळ्या) अतण आजंके्टेबल औषधे ईपलब्ध अहते जी शिुाणूंना ऄडंाशयात 

फतलत होणयापासनू रोखतात. 

गभततनरोधकाच्या पारंपाररक परंत ुकमी तवर्श्ासाहत पद्धती दखेील अहते जसे की मतहलांच्या चिाच्या 

सपुीक कालावधीत लैंतगक कृत्याचा त्याग करण ेअतण लैंतगक कृत्यादरम्यान माघार घेण.े 

७.२.२ शहरीकरण: 
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1975 मध्ये तवकसनशील जगातील फक्त 27% लोक शहरी भागात राहत होते. 2000 पयंत ह े40% 

पयंत वाढले होते अतण 2030 पयंत चांगल्या ऄदंाजानसुार ह ेप्रमाण 56% पयंत वाढेल. तवकतसत जग 

अधीच ईच्च शहरीकरण झाले अह ेअतण त्याची 75% लोकसंख्या शहरी के्षत्रात राहते. 

शहरी लोकसंख्येची वाढ ह े दोन्ही शहरांमधनू शहरांकडे अतण ग्रामीण के्षत्रातून शहरांमध्य े

लोकसंख्येच्या वाढीच्या चांगल्या नोकरीच्या पयातयांच्या शोधात स्थलांतर केल्यामळेु होते. 

जसजसे एखाद े शहर एखाद्या शहरात वाढते तसतसे ते केवळ असपासच्या शतेजमीन तकंवा जगंल, 

गवताळ प्रदशे अतण अद्रतभमूी यासारख्या नैसतगतक के्षत्रांमध्ये पसरत नाही तर ईंच आमारतींसह 

अकाशाच्या तदशनेे वाढते. जोपयंत ह े जाणीवपवूतक जतन केले जात नाही तोपयंत शहर त्याच्या 

मोकळ्या जागा अतण तहरव ेकवच गमावते. यामळेु शहरी भागातील जीवनमान नष्ट होते. 

तकत संगत भईूपयोग तनयोजन, झोपडपट्टी के्षते्र सधुारणयासाठी, पाणीपरुवठा अतण डे्रनेज तसस्टीम 

सधुारणयासाठी, परेुशी स्वच्िता परुवणयासाठी, प्रभावी सांडपाणी प्रतिया संयंते्र तवकतसत करणयासाठी 

अतण सक्षम सावतजतनक वाहतूक व्यवस्था करणयासाठी चांगले शहरी तनयोजन अवश्यक अह.े 

ह े सवत मदु्द े स्थातनक महानगरपातलकांच्या पवूातवलोकनात तदसत ऄसताना, प्रत्येक नागररकान े

पयातवरणाचे व्यवस्थापन करणयात सतिय भतूमका बजावली तरच राहणीमान ऄतधक चांगले होउ शकते. 

यामध्ये तवतवध "डॉस ऄडँ नॉट्स" समातवष्ट अहते ज े अपल्या वयैतक्तक जीवनाचा ऄतवभाज्य भाग 

बनले पातहजते. 

शहरी गररबी आणण पयाावरण 

शहरी भागात राहणाऱ्या गरीब लोकांची संख्या झपाट्याने वाढत अह.े जगातील एक ततृीयांश गरीब 

लोक शहरी कें द्रांमध्ये राहतात. ह े लोक शहरी झोपडपट्टीतील झोपड्यांमध्ये राहतात अतण त्यांना 

पाणीटंचाइ अतण ऄस्वच्ि पररतस्थतीचा त्रास होतो. बहतुांश घटनांमध्ये जवे्हा झोपडपट्टी नेहमीच 

ऄस्वच्ि पररसर ऄसते, तर घरे स्वतः तलुनेने स्वच्ि ठेवली जातात. ह े 'सामान्य' क्षेत्र अह े जे 

समदुायाद्वारे वापरले जाते ज्यात अरोग्यदायी वातावरण राखणयासाठी पायाभतू सतुवधांचा ऄभाव अह.े 

1990 च्या दशकात ज्या दशेांनी अतथतक संकटाचा ऄनभुव घतेला अह े त्यांना अढळले अह े की 

गरीब शहरी रतहवाशांना मालाची मागणी कमी झाल्यामळेु नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या अहते, तर 

ऄन्नाच्या तकंमती वाढल्या अहते. चांगल्या पगाराच्या अतण सातत्यपणूत नोकऱ्या गले्या काही 

दशकांप्रमाण ेसध्या शहरी कें द्रांमध्ये सहज ईपलब्ध नाहीत. 

जगातील एक ऄब्ज शहरी लोक ऄपऱु्या घरांमध्ये राहतात, मखु्यतः झोपडपट्टी भागात, त्यापैकी बहुतांश 

तात्परुत्या संरचना अहते. तथातप, ईच्च ईत्पन्न आमारतींमध्ये राहणारे कमी ईत्पन्न गट दखेील ईच्च 

घनता अतण शहरांच्या काही भागात खराब ऄस्वच्ि पररतस्थतीत राहू शकतात. सरकारी जतमनीवर, 
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रेल्व ेरुळांसह, डोंगर ईतारांवर, नदीकाठ, पाणथळ आत्यादीवर बेकायदा झोपडपट््टया तवकतसत होतात जे 

औपचाररक शहरी तवकासासाठी ऄयोग्य अहते. नदीच्या काठावर परू या गरीब लोकांना बेघर करू 

शकतो. शहरी गरीबांसाठी परेुशी कायदशेीर घरे ही एक गंभीर पयातवरणीय तचंता अह.े 

वाढत्या शहरी लोकसंख्येमळेु, ऄकल्पनीय प्रमाणात नवीन संकट येत्या काही वषांत तवकतसत होइल. 

गनु्हगेारीचे दर, दहशतवाद, बेरोजगारी अतण पयातवरणीय अरोग्याशी संबंतधत गभंीर समस्या वाढणयाची 

ऄपेक्षा केली जाउ शकते. ह ेकेवळ यदु्धपातळीवर लोकसंख्या वाढ तस्थर करून बदलले जाउ शकते. 

७.३  पयाावरण आणण मानवी आरोग्य 

पयातवरणाशी तनगतडत मदु्द े जे अपल्या अरोग्यावर पररणाम करतात ते सवातत महत्वाचे तरगर अहते 

ज्यामळेु चांगल्या पयातवरणीय व्यवस्थापनाची गरज वाढते अह.े जीवनातील जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात 

मानवी तियाकलापांमळेु प्रेररत झालेल्या अपल्या वातावरणातील बदलांचा अपल्या अरोग्याच्या 

पद्धतीवर पररणाम झाला अह.े मानवाची प्रगती अतथतक वाढीद्वारे होते ह ेगतृहतक खरे अह ेऄसे नाही. 

अम्हाला शहरीकरण अतण औद्योतगकीकरण ऄपेतक्षत अह े समदृ्धी अणा, परंत ु खालच्या बाजलूा, 

यामळेु जास्त गदी अतण तपणयाच्या पाणयाच्या ऄपऱु्या गणुवत्तेशी संबंतधत रोग ईद्भवतात, पररणामी 

संसगतजन्य ऄततसार अतण क्षयरोगासारख्या हवतेनू होणारे जीवाणजून्य रोग यांसारख्या जलजन्य 

अजारांमध्ये वाढ होते. ईच्च घनतेच्या शहर वाहतकुीमळेु दम्यासारख्या र्श्सन रोगांमध्ये वाढ होते. हररत 

िांती दरम्यान ऄन्न परुवठा वाढवणाऱ्या कृषी कीटकनाशकांमळेु शतेमजरू अतण अपल्या सवांवर 

पररणाम झाला अह ेईत्पादन वापरा. अधतुनक औषधाने ऄनेक अरोग्य समस्या सोडवणयाचे अर्श्ासन 

तदले, तवशषेत: संसगतजन्य रोगांशी संबंतधत प्रततजतैवकांद्वारे, परंत ु जीवाणूनंा प्रततरोधक ताण तवकतसत 

करणयाचे मागत सापडले, वारंवार प्रतियेत त्यांचे वततन बदलले, ज्यामळेु नवीन प्रततजतैवक तयार करण े

अवश्यक होते. ऄनेक औषधांचे गभंीर दषु्पररणाम ऄसल्याचे अढळून अले अह.े कधीकधी ईपचार 

हा रोगाच्या प्रतियेप्रमाणचे हातनकारक ऄसतो. 

ऄशा प्रकारे तवकासामळेु ऄनेक दीघतकालीन अरोग्य समस्या तनमातण झाल्या अहते. चांगल्या अरोग्य 

सेवमेळेु दीघत अयमुातन वाढले अह,े तसेच कमी झालेल्या बालमतृ्यसूह, यामळेु अपल्या लोकसंख्येत 

ऄभतूपवूत वाढ झाली अह ेज्याचा पयातवरणाच्या गणुवत्तवेर नकारात्मक पररणाम होतो. लोकसंख्येला 

स्थैयत दणेयाबरोबरच समाजाची ईत्तम अरोग्य तस्थती चांगली जीवनशैली अणेल. 

७.३.१ पयाावरणीय आरोग्य 

डब्ल्यएूचओ द्वारे पररभातषत केल्याप्रमाणे, मानवी अरोग्याच्या त्या पैलूंचा समावशे अह,े ज्यात 

जीवनाची गणुवत्ता समातवष्ट अह,े जी पयातवरणातील भौततक, रासायतनक, जतैवक, सामातजक अतण 

मानसशास्त्रीय घटकांद्वारे तनधातररत केली जाते. ह े पयातवरणातील घटकांचे मलू्यांकन, दरुुस्ती, तनयंत्रण 
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अतण प्रततबंध करणयाच्या तसद्धांताचा अतण ऄभ्यासाचा दखेील संदभत दतेे ज े वततमान अतण भावी 

तपढ्यांच्या अरोग्यावर तवपररत पररणाम करतात. 

अपले वातावरण तवतवध प्रकारे अरोग्यावर पररणाम करते. हवामान अतण हवा मानवी अरोग्यावर 

पररणाम करते. चांगल्या दजातचे ऄन्न, सरुतक्षत तपणयाचे पाणी अतण परेुसा तनवारा यावर परेुसे प्रमाण 

सावतजतनक अरोग्य ऄवलंबनू ऄसते. वादळ, चिीवादळ अतण परू यांसारख्या नैसतगतक अपत्तींमळेु 

दरवषी ऄनेक लोकांचा बळी जातो. ऄभतूपवूत पाउस मलेररया अतण जलजन्य रोगांच्या साथीला 

कारणीभतू ठरतो. 

भोपाळ वायू दुर्ाटना 

ईद्योगाची तस्थती अतण तलुनेने कमकुवत तनयामक तनयंत्रण ेशहरी कें द्रांमध्ये अजारी पडतात. 1984 

मध्ये भोपाळ वाय ूदघुतटनेसारख्या ऄपघातात तजथे यतुनयन काबातइडच्या संयंत्राने चकूुन 30 टन तमथाआल 

अआसोसायनेट सोडले, कीटकनाशकांच्या तनतमततीमध्ये वापरणयात अले, यामळेु पररसरात राहणाऱ्या 

लोकांना 3,330 मतृ्य ूअतण 1.5 लाख जखमी झाले. 

WHO द्वारे आरोग्य प्रभाव मूल्यांकनाची व्याख्या: 

अरोग्य प्रभावाचे मलू्यांकन ह ेकायतपद्धती, पद्धती अतण साधनांचे संयोजन अह ेज्याद्वारे लोकसंख्येच्या 

अरोग्यावर त्याचे संभाव्य पररणाम अतण लोकसंख्येच्या अत त्या प्रभावांचे तवतरण म्हणनू धोरण, 

कायतिम तकंवा प्रकल्प ठरवता येतो. 

७.३.२ हवामान आणण आरोग्य 

मानवी सभ्यतेने मानवजातीला तवतवध प्रकारच्या हवामानात राहणयासाठी ऄनकूुल केले अह.े ईष्ण 

कतटबंधांपासनू ते थंड अतक्टतकपयंत, वाळवटंात, दलदलीच्या प्रदशेात अतण ईंच पवततांमध्ये. हवामान 

अतण हवामान या दोन्ही गोष्टींचा मानवी जीवनावर अतण अरोग्याच्या समस्यांवर प्रभाव पडतो. 

हवामानाच्या ऄततरेकामळेु तनमातण झालेल्या नैसतगतक अपत्ती (मसुळधार पाउस, परू, चिीवादळ) ज े

थोड्या काळासाठी ईद्भवतात, समाजाच्या अरोग्यावर गभंीर पररणाम करू शकतात. गरीब लोक 

श्रीमतंांपेक्षा हवामानातील पररवततनशीलतेच्या अरोग्यावर होणाऱ्या पररणामांना ऄतधक ऄसरुतक्षत 

ऄसतात. नैसतगतक अपत्तींच्या पररणामी दरवषी जगभरात होणाऱ्या ऄदंाज े 80,000 मतृ्यूंपैकी 95% 

गरीब दशेांमध्ये अहते. हवामान-तरगर केलेल्या अपत्तींमध्ये शकेडो लोक अतण प्राणी मरतात, घरे नष्ट 

होतात, तपके अतण आतर संसाधने नष्ट होतात. सावतजतनक अरोग्य पायाभतू सतुवधा, जसे की 

सांडपाणयाची तवल्हवेाट लावणयाची व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन, रुग्णालये अतण रस्ते खराब झाले 

अहते. 1999 मध्ये ओररसामध्ये अलेल्या चिीवादळामळेु 10,000 लोकांचा मतृ्य ू झाला. एकूण 

प्रभातवत लोकांची संख्या 10 ते 15 दशलक्ष होती! 
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डासांसारख्या कीटकांद्वारे पसरणाऱ्या वके्टर-जतनत रोगांमध्ये हवामान महत्वाची भतूमका बजावते. ह ेरोग 

प्रसारक तापमान, पावसाचे स्वरूप अतण वारा यासारख्या हवामानाच्या थेट प्रभावांना संवदेनशील 

ऄसतात. हवामान त्यांचे तवतरण अतण तवपलुता यजमान वनस्पती अतण प्राणयांवर होणाऱ्या 

पररणामांद्वारे प्रभातवत करते. 

मलेररयाचा प्रसार हवामान अतण हवामानासाठी तवशेषतः संवदेनशील ऄसतो. ऄसामान्य हवामान 

पररतस्थती, ईदाहरणाथत मसुळधार पाउस, करू शकतो डासांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते 

अतण साथीला चालना दतेे. वाळवटंात अतण तहसंक भागांच्या ईंच भभूागावर, मलेररयाचे संिमण 

ऄतस्थर अह े अतण मानवी लोकसंख्येमध्ये मळू संरक्षणात्मक प्रततकारशक्तीचा ऄभाव अह.े ऄशा 

प्रकारे, जवे्हा हवामानाची पररतस्थती (पाउस अतण तापमान) संिमणास ऄनकूुल ऄसते, तेव्हा ऄशा 

भागात गभंीर साथीचे रोग ईद्भवतात. वषातनवुषे मलेररयामध्ये चढ -ईतार एल तननो चिाशी संबंतधत 

पावसाच्या बदलांशी संबंतधत अहते. 

७.३.३ संसगाजन्य रोग: 

ऄनेक संसगतजन्य रोग सडू घउेन पनु्हा ईदयास अले अहते. मलेररया अतण क्षयरोग यासारख्या रोगांवर 

प्रभावी तनयंत्रण गमावल्यामळेु, कडक तनयंत्रणाखाली ठेवल्यानंतर ऄनेक दशकांनंतर ह ेरोग परत अले 

अहते. 

आतर रोग अधी तवज्ञानाला मातहत नव्हते अतण गले्या काही दशकांमध्ये ऄचानक अपल्या अरोग्यावर 

अतण अपल्या जीवनावर पररणाम झाल्याचे तदसते. एड्स, ह्यमुन आम्यनुोडेतफतशयन्सी व्हायरस (HIV) 

मळेु लैंतगक संिमणामळेु होतो अतण गभंीर तीव्र र्श्सन तसंड्रोम (SARS) ही दोन यशस्वी ईदाहरण े

अहते. जरी ह ेपयातवरण बदलाशी थेट संबंतधत ऄस ूशकत नाहीत, परंत ुअपण ज्या वातावरणात राहतो 

त्या वातावरणावर पररणाम करतात जीवनशैली अतण वततन पद्धतींमध्ये बदल करणयास भाग पाडण.े 

ईदाहरणाथत, सासतच्या प्रादभुातवामळेु ऄनेक दशेांतील लोकांना मतहन्यांसाठी आतर दशेांमध्ये प्रवास 

करणयापासनू रोखले गलेे, ज्यामळेु राष्रीय ऄथतव्यवस्था, तवमान कंपन्या अतण पयतटन ईद्योगावर गभंीर 

पररणाम झाला. 

अपल्या पयातवरणाशी संबंतधत संसगतजन्य रोग ज ेतनयंत्रणात होते त्यांनी ऄचानक पनुरागमन का केले? 

क्षयरोगासारख्या अजारांवर ऄनेक दशकांपासनू क्षयरोगतवरोधी औषधांनी प्रभावीपण ेईपचार केले जात 

अहते. या प्रततजतैवकांचा ईपयोग रोगास कारणीभतू ऄसलेल्या जीवाणूनंा मारणयासाठी केला जातो. 

तथातप, तनसगातच्या ईत्िांती प्रतियेत नवीन ऄनुवांतशक सधुाररत प्रजाती तनमातण करून जीवाणूनंा 

ईत्पररवततन करणयास परवानगी अह.े ज ेतनयतमतपण ेवापरल्या जाणाऱ्या प्रततजतैवकांमळेु प्रभातवत होउ 

नयेत म्हणनू ते बदलतात. यामळेु रोगाची पनुजतन्म होते. क्षयरोगाच्या बाबतीत यामळेु बहु-औषध 
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प्रततरोधक क्षयरोग झाला. ह े वारंवार एचअयव्हीशी संबंतधत अह े ज े मायकोबॅक्टीररयम 

क्षयरोगासारख्या जीवाणूपंासनू एखाद्या व्यक्तीची प्रततकारशक्ती कमी करते ज्यामळेु क्षयरोग होतो. 

मलेररया हा डासांद्वारे पसरणारा एक जीवघणेा परजीवी रोग अह.े मलेररयाचे कारण, प्लास्मोतडयम 

नावाचे एक एकल पेशी ऄसलेले परजीवी, 1880 मध्ये शोधले गलेे. नंतर ऄसे अढळून अले की 

परजीवी एका मादी एनोतफलीस डासाच्या चाव्याव्दारे व्यक्तीपासनू दसु -या व्यक्तीमध्ये पसरत,े ज्याला 

ततच्या ऄड्ंयांच्या वाढीसाठी रक्ताची अवश्यकता ऄसते. 

७.३.४ पाण्याशी संबंणित रोग 

पाणी परुवठा, स्वच्िता अतण स्वच्िता तवकास 

या क्षेत्राला तदलेल्या प्राधान्याचा ऄभाव, अतथतक संसाधनांची कमतरता, ऄतनयतमत पाणीपरुवठा अतण 

स्वच्िता सेवा, स्वच्ितेशी संबंतधत वततन पद्धती अतण ऄपरुी शाळा, हॉटेल्स, रुग्णालये, अरोग्य कें द्र े

आत्यादी सावतजतनक तठकाणी स्वच्िता ही सवातत महत्वाची बाब म्हणज े पयातवरण तशक्षणाचा ऄभाव 

अतण जागरूकता की या रोग प्रतिया तवतवध क्षेत्रातील खराब पयातवरण व्यवस्थापनाशी संबंतधत अहते. 

परेुशा प्रमाणात सरुतक्षत पाणयात प्रवशे प्रदान करणे, मलमतू्राच्या स्वच्ितातवषयक तवल्हवेाटीसाठी 

सतुवधांची तरतदू करणे, अतण स्वच्ितेशी संबंतधत वततणकू सरुू करण ेया जोखमीच्या घटकांमळेु होणारे 

रोग अतण मतृ्य ूकमी करू शकते. 

आरोग्य आणण जलसंपदा णवकास:  

पाणयाशी संबंतधत रोगांशी संबंतधत एक महत्त्वाचा पैल ू (तवशषेतः: पाणयाशी संबंतधत वके्टरबोनत रोग) 

जलसंपत्ती तवकतसत अतण व्यवस्थातपत करणयाच्या पद्धतीस कारणीभतू अह.े जगाच्या ऄनेक 

भागांमध्ये धरण बांधणी, तसंचन तवकास अतण परू तनयंत्रण यांचे अरोग्यावर होणारे प्रततकूल पररणाम 

मलेररया, जपानी एन्सेफलायटीस, तस्कस्टोसोतमयातसस, तलम्फॅतटक फायलेररया अतण आतर पररतस्थतींशी 

संबंतधत अहते. जलसंपत्तीच्या तवकासाशी ऄप्रत्यक्षपण े संबंतधत आतर अरोग्यतवषयक समस्यांमध्ये 

पोषण तस्थती, कृषी कीटकनाशकांचा संपकत  अतण त्यांचे ऄवशषे यांचा समावशे अह.े 

अणतसार 

जरी ऄनेक प्रकारचे ऄततसार ज े सैल हालचाली अतण तडहायडे्रशनला जन्म दतेात ते जगभरात होत 

ऄसले तरी ह े तवशेषतः तवकसनशील देशांमध्ये वारंवार तदसनू येते. ह े सवत मतृ्यूंपैकी 4% कारणीभतू 

अह.े अणखी 5% मध्ये यामळेु अरोग्याचे नकुसान होते. ह े गसॅ्रोआटेंस्टाआनल आन्फेक्शनमळेु होते जे 

दरवषी जगभरात सुमारे 2.2 दशलक्ष लोकांना मारते. यापैकी बहुतेक तवकसनशील देशांमधील मलेु 
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अहते. दतूषत पाणयाचा वापर ह े पररतस्थतीच्या या गटाचे एक महत्त्वाचे कारण अह.े कॉलरा अतण 

डायसेंटरीमळेु या रोगांचे गभंीर, कधीकधी जीवघणे ेअतण साथीचे प्रकार होतात. 

७.३.५. अन्नातील रसायनांमुळे िोका 

रसायनांद्वारे दतूषत ऄन्न ही जगभरातील सावतजतनक अरोग्याची तचंता अह.े हवा, पाणी अतण माती 

पयातवरण प्रदषूणामळेु दतूषत होउ शकते. तवषारी धातू, पीसीबी अतण डायऑतक्सन तकंवा कीटकनाशके, 

प्राणयांची औषधे अतण आतर कृषी रसायनांसारख्या तवतवध रसायनांचा हतेपुरुस्सर वापर मानवी 

अरोग्यावर गंभीर पररणाम करतात. ऄन्न तनतमतती अतण प्रतियेदरम्यान वापरणयात येणारे ऄन्न पदाथत 

अतण दतूषत घटक अरोग्यावर तवपररत पररणाम करतात. 

अन्नामुळे पसरणारे आजार: 

काही ऄन्नजन्य रोग चांगले ओळखले गेले ऄसले तरी ऄलीकडे ते ऄतधक सामान्य झाले अहते. 

ईदाहरणाथत, सॅल्मोनेलोतससचा ईद्रके जो ऄनेक दशकांपासून नोंदवला गलेा अह,े गले्या 25 वषांमध्ये 

वाढला अह.े पतश्चम गोलाधातत अतण यरुोपमध्ये, साल्मोनेला सेरोटाआप एन्टररतटतडस (एसइ) एक प्रमखु 

ताण बनला अह.े एसइच्या ईद्रकेांच्या तपासणीवरून ऄसे तदसनू येते की त्याचा ईदय मखु्यत्व ेपोल्री 

तकंवा ऄड्ंयांच्या वापराशी संबंतधत अह.े 

७.३.६ कका रोग आणण पयाावरण 

ककत रोग ऄतनयंतत्रत वाढ अतण ऄसामान्य पेशींच्या प्रसारामळेु होतो ज े शरीराच्या जवळजवळ 

कोणत्याही उतींना प्रभातवत करू शकते. फुफ्फुसे, कोलन, गदुाशय अतण पोटाचा ककत रोग परुुष अतण 

तस्त्रया दोघांसाठी जगातील पाच सवातत सामान्य ककत रोगांपैकी एक अह.े परुुषांमध्ये, फुफ्फुस अतण 

पोटाचा ककत रोग हा जगभरात सवातत सामान्य ककत रोग अह.े तस्त्रयांसाठी, सवातत सामान्य ककत रोग म्हणज े

स्तनाचा अतण गभातशयाचा ककत रोग. भारतात, तोंडाचा अतण फॅरेंगल कॅन्सर हा सवातत सामान्य 

प्रकारचा ककत रोग बनतो जो तंबाख ूचघळणयाशी संबंतधत ऄसतो. 

जगात दरवषी 10 दशलक्षाहून ऄतधक लोकांना ककत रोगाचे तनदान होते. 2020 पयंत दरवषी 15 दशलक्ष 

नवीन प्रकरण े ऄसतील ऄसा ऄदंाज अह.े ककत रोगामळेु दरवषी 6 दशलक्ष मतृ्य ू होतात - तकंवा 

जगभरात 12% मतृ्य ूहोतात. 

ऄनेक ककत रोगाची कारण े ज्ञात अहते. ऄशा प्रकारे सवत ककत रोगाच्या तकमान एक ततृीयांश प्रततबंध 

शक्य अह.े धमू्रपान थांबवण,े तनरोगी ऄन्न परुवण े अतण ककत रोग कारक एजट्ंस (कातसतनोजने्स) च े

संपकत  टाळण े ककत रोग टाळता येते. पढुील एक ततृीयांश प्रकरणांसाठी लवकर शोध अतण प्रभावी 

ईपचार शक्य अह.े बहुतेक सामान्य ककत रोग शस्त्रतिया, केमोथेरपी (औषधे) तकंवा रेतडओथेरपी (एक्स-

रे) च्या संयोगाने बरे होतात. ककत रोगाचा लवकर शोध लागल्यास बरा होणयाची शक्यता वाढते. 
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७.४ मानवी अणिकार 

ऄनेक पयातवरणीय मदु्द ेमानवी हक्कांशी जवळून जोडलेले अहते. यामध्ये पयातवरण संसाधनांचे न्याय्य 

तवतरण, संसाधनांचा वापर अतण बौतद्धक संपदा ऄतधकार (IPRs), लोक अतण वन्यजीवांमधील संघषत 

तवशेषत: PAs च्या असपास, धरण े अतण खाणीसारख्या तवकास प्रकल्पांभोवती पनुवतसन समस्या 

अतण पयातवरणाशी संबंतधत रोग टाळणयासाठी अरोग्यासाठी प्रवशे यांचा समावशे अह.े  

७.४.१ समानता 

पयातवरणीय समस्यांमधील प्राथतमक तचंता म्हणज ेसमाजात संपत्ती, संसाधने अतण उजात कशी तवतररत 

केली पातहज.े अपण जागततक समदुाय, प्रादतेशक समदुाय समस्या, राष्रीय तचंता अतण एखाद्या 

कुटंुबाशी संबंतधत तकंवा वयैतक्तक स्तरावर तवचार करू शकतो. अतथतक ऄसमानता ही जीवनाची 

वस्ततुस्थती ऄसली तरी, सामातजक न्याय तमळवायचा ऄसेल तर समाजातील नागररक म्हणनू अपण 

श्रीमतं अतण गरीब, स्त्री अतण परुुष यांच्यामध्ये तकंवा वततमान अतण भावी तपढ्यांमधील वाढते ऄतंर 

कमी केले पातहज ेयाची कदर केली पातहज.े . अज अतथतकदृष््टया तवकतसत जग अतण तवकसनशील 

दशेांमधील फरक ऄस्वीकायत अह.े तस्त्रयांपेक्षा परुुषांसाठी चांगल्या जीवनशलैीचा प्रवशे ऄनेक 

संस्कृतींमध्ये ऄतंभूतत अह.े शवेटचे पण कमीत कमी नाही, सध्याच्या तपढीमध्ये अम्ही अमची सवत 

संसाधने पनु्हा वापरू शकत नाही कारण भतवष्यातील तपढ्या ऄतधक गरीब होतील. जमीन, पाणी, ऄन्न, 

तनवासाचे हक्क ह े अपल्या पयातवरणाचा एक भाग अहते ज े अपण सवत सामातयक करतो. तथातप, 

काही जण ईपभोग पद्धतींसह ऄसरुतक्षत जीवनशलैी जगतात ज्याला स्त्रोत अधार अधार दउे शकत 

नाही, तर आतर बरेच लोक दाररद््रय रेषखेाली चांगले राहतात. अपल्यासारख्या तवकसनशील दशेातही 

प्रचंड अतथतक ऄसमानता अह.े यासाठी एक नैततकता अवश्यक अह े ज्यात न्याय्य तवतरण 

प्रत्येकाच्या तवचारांचा एक भाग बनते. ईत्तरेकडील दशेांमध्ये राहणारे लोक अतण मधील दशेांतील 

श्रीमतं त्यांचा संसाधन वापर अतण त्यांनी तनमातण केलेला कचरा कमी करणयासाठी दतक्षणलेा पावले 

ईचलावी लागतील. समाजातील सवोत्तम के्षते्र अतण कमी भाग्यवान या दोघांनीही शार्श्त जीवनशैलीची 

स्वतःची रणनीती तवकतसत करण ेअवश्यक अह ेअतण प्रत्येक स्तरावर समदुायांनी संपत्तीचे ऄतधक 

न्याय्य नमनुे अणले पातहजेत. 

पयातवरणाकडे ऄसलेल्या नैसतगतक संसाधनांचा वापर करणयाचा ऄतधकार हा मानवी हक्कांचा एक 

अवश्यक घटक अह.े ह े समाजातील तवतवध के्षत्रांना ईपलब्ध ऄसलेल्या संसाधनांच्या प्रमाणात 

ऄसमानतेशी संबंतधत अह.े ज ेलोक वाळवटंात राहतात त्यांना पयातवरणीय लोक म्हणतात. ते ऄन्न, 

आधंन लाकूड अतण नॉनवडु ईत्पादने, जलीय पयातवरणातील मासे गोळा करतात तकंवा जगंलांमध्ये 

अतण गवताळ प्रदशेात ऄन्नाची तशकार करतात. जवे्हा जमीन वापरणयाच्या पद्धती नैसतगतक 

पररसंस्थांमधनू बदलनू ऄतधक तीव्रतेने वापरल्या जाणायात शेतजमीन अतण कुरणात बदलतात तेव्हा या 

स्थातनक लोकांच्या हक्कांचा सहसा बळी तदला जातो. बांबसूाठी लगदा अतण कागद ईद्योगाला तदल्या 
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जाणाऱ्या सबतसडीचे ईदाहरण घ्या ज े ते ग्रामीण भागाच्या तलुनेत ईद्योगासाठी तकत्येक पटीने स्वस्त 

बनवते. यामळेु त्यांनी परंपरेने मोफत वापरलेली संसाधने गोळा करणयाच्या मानवी हक्काचे ईल्लंघन 

होते. दसुरा मदु्दा लहान पारंपाररक मच्िीमारांच्या हक्कांचा अह ेज्यांना सागरी वातावरणात मासे पकडण े

अतण जास्त मासे काढण ेयांतत्रकीकृत टवाळखोरांशी संघषत करावा लागतो. या लोकांचा ईपजीतवकेचा 

ऄतधकार मोठ्या प्रमाणावर संघतटत मत्स्यपालनाच्या शतक्तशाली अतथतक तहतसंबंधांशी संघषत करतो. 

७.४.२ पोषण, आरोग्य आणण मानवाणिकार 

पयातवरण, पोषण अतण अरोग्य यांच्यात दवु े अहते ज्यांना मानवी हक्काच्या दृष्टीकोनातनू पातहले 

पातहज.े योग्य पोषण अतण अरोग्य ह े मलूभतू मानवी हक्क अहते. जगणयाचा हक्क हा अपल्या 

राज्यघटनेतील मलूभतू ऄतधकार अह.े जसजसे तबघडत चाललेले वातावरण अयषु्य कमी करते, तसा 

याचा पररणाम अपल्या मलूभतू घटनात्मक ऄतधकारावर होतो. 

पोषण श्रीमतं अतण गरीब सवत लोकांच्या अरोग्याची तस्थती प्रभातवत करते अतण पररभातषत करते. 

अपण ज्या प्रकारे वाढतो, तवकतसत करतो, काम करतो, खळेतो, संसगातचा प्रततकार करतो अतण 

व्यक्ती, समदुाय अतण समाज म्हणनू अपल्या अकांक्षा गाठतो त्याशी ह ेजोडलेले अह.े कुपोषणामळेु 

लोकांना रोग अतण ऄकाली मतृ्य ू होणयाची शक्यता ऄसते. गरीबी ह े एक प्रमखु कारण अह े तसेच 

अजारी अरोग्याचा पररणाम अह.े गरीबी, ईपासमार, कुपोषण अतण ऄसमाधानकारक वातावरण ह े

एकत्र अरोग्यावर पररणाम करतात अतण देशाचा सामातजक -अतथतक तवकास कमकुवत करतात. 

जवळजवळ 30% मानवता, तवशषेत: तवकसनशील दशेांमध्ये - लहान मलेु, मलेु, पौगडंावस्थेतील, प्रौढ 

अतण वदृ्ध व्यक्ती या समस्येमळेु प्रभातवत अहते. 20 व्या शतकातील अरोग्य िांतीमध्ये मागे 

रातहलेल्या लाखो लोकांचे कौतकु अतण समथतन करणयासाठी मानवातधकार दृतष्टकोन अवश्यक अह.े 

अपण ह े सतुनतश्चत केले पातहज े की अपली पयातवरणीय मलू्ये अतण अपली दृष्टी मानवी हक्कांशी 

जोडलेली अह े अतण ज्यांना चांगले वातावरण, चांगले अरोग्य अतण ईत्तम जीवनशैली अवश्यक 

अह ेत्यांना अधार दणेयासाठी कायद ेतयार केले पातहजते. 

अरोग्य अतण शार्श्त मानवी तवकास ह े आतक्वटीचे प्रश्न अहते. अपल्या जागततकीकृत २१ व्या 

शतकात, आतक्वटी तळापासनू सरुू झाली पातहजे, तनरोगी वातावरण, सधुाररत पोषण अतण शार्श्त 

जीवनशैली हाताळली पातहज.े सवतप्रथम सवतप्रथम, अपण ह ेदखेील लक्षात घतेले पातहज ेकी रोगाचा 

प्रततबंध अतण तनमूतलनासाठी वाटप केलेली संसाधने केवळ तेव्हाच प्रभावी होतील जवे्हा कुपोषण 

अतण पयातवरणतवषयक तचंता, तसेच त्यांचे पररणाम यासारख्या मळू कारणांचा यशस्वीपण ेसामना केला 

जाइल. 
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७.४.३ बौणद्धक संपदा अणिकार आणण समुदाय जैवणवणविता नोंदणी 

पारंपाररक लोक, तवशषेत: जंगलात राहणारे अतदवासी, तपढ्यातन्पढ्या स्थातनक वनस्पती अतण प्राणी 

वापरतात. ज्ञानाचे ह ेभांडार अधतुनक औषधी ईत्पादनांसाठी ऄनेक नवीन 'शोध' ठरवते. ऄशा 'शोध' 

मधनू तमळणारा महसूल औषधी ईद्योगाकडे जातो ज्याने संशोधन केले अह े अतण ईत्पादनाचे पेटंट 

घतेले अह.े यामळेु मळू अतदवासी वापरकत्यातला काहीच तमळत नाही तर ईद्योग कोट्यवधी रुपये 

कमव ू शकतो. ज्या स्थातनक लोकांनी या ईत्पादनांचा वापर केला अह े त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण 

करणयासाठी, स्थातनक ईत्पादनांचे अतण त्यांच्या वापराचे कम्यतुनटी बायोडायव्हतसतटी रतजस्टर तयार 

करण े ह े एक संभाव्य साधन अह े जणेकेरून फामातस्यतुटकल ईद्योगाद्वारे त्याचे शोषण स्थातनक 

समदुायाला रॉयल्टी भराव े लागले. तथातप, ह े ऄद्याप सामान्यपण े स्वीकारले गलेे नाही. स्थातनक 

पारंपाररक वापरकत्यांचे हक्क संरतक्षत राहणयासाठी यंत्रणेवर काम कराव ेलागले. 

७.५ मूल्य णशक्षण 

अपल्या पयातवरणाच्या संदभातत मलू्यतशक्षण एक नवीन शार्श्त जीवनशलैी अणले ऄशी ऄपेक्षा अह.े 

औपचाररक अतण ऄनौपचाररक प्रतियेद्वारे तशक्षण ऄशा प्रकारे पयातवरणीय मलू्ये समजनू घणेे, तनसगत 

अतण संस्कृतींचे मलू्यमापन, सामातजक न्याय, मानवी वारसा, संसाधनांचा न्याय्य वापर, सामान्य 

मालमत्ता संसाधनांचे व्यवस्थापन अतण पयातवरणीय ऱ्हासाच्या कारणाचे कौतकु करण ेअवश्यक अह.े 

मलूभतूपणे, पयातवरणीय मलू्ये तशकवली जाउ शकत नाहीत. ते अमच्या पयातवरणीय संपत्तीचे कौतकु 

करणयाच्या अतण अपल्या पयातवरणाच्या तवनाशामळेु ईद्भवलेल्या समस्यांचा ऄनभुव घेणयाच्या जतटल 

प्रतियेद्वारे प्रेररत केले जातात. तंत्रज्ञान अतण अतथतक वाढीमळेु तनमातण होणाऱ्या समस्या ‘तवकास’ 

म्हणज े काय यातवषयीच्या अपल्या चकुीच्या तवचारसरणीचा पररणाम अह.े अम्ही ऄजनूही केवळ 

अतथतक वाढीवर ईच्च मलू्य ठेवले ऄसल्याने, अम्हाला तटकाव तकंवा संसाधनांचा न्याय्य वापर 

यासारख्या बाबींची तचंता नाही. शार्श्त तवकासासारख्या संकल्पनांवर कायत करणयापवूी ही मानतसकता 

बदलली पातहज.े 

तटकाउ तवकास हा शतक्तशाली लोकांच्या अतथतक वाढीचा एक भाग अह े तर तो गरीबांना गरीब 

बनवतो. ईपभोक्तावाद हा या प्रतियेचा एक पैल ूअह ेजो श्रीमतंांनी ऄनकूुल केला अह.े संसाधनांचा 

वापर हा ऄलीकडेच तवकासाचा तनदशेांक ऄसल्याने ग्राहकवाद भरभराटीला अला अह.े ह े फक्त 

ऄलीकडेच जगाला समजले अह ेकी अणखी एक महत्त्वपणूत पयातवरणीय मलू्ये अहते जी एक चांगली 

जीवनशैली अणणयासाठी अवश्यक अहते. 
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७.५.१ पयाावरणीय मूल्ये: 

प्रत्येक मनषु्याला त्याच्या सभोवतालच्या तवतवध पैलूंसाठी तवतवध प्रकारच्या भावना ऄसतात. पाश्चात्य, 

अधतुनक दृतष्टकोन केवळ तनसगाततील संसाधनांना त्यांच्या ईपयोतगतावादी महत्त्वाने महत्त्व दतेात. 

तथातप, खरी पयातवरणीय मलू्ये नदीच्या पाणयासाठी, त्याच्या लाकडासाठी अतण लाकडातवना वन 

ईत्पादनांसाठी तकंवा त्याच्या माशांसाठी समदु्राच्या मलू्यापेक्षा पढुे जातात. पयातवरणीय मलू्ये भावनांमध्ये 

ऄतंभूतत ऄसतात ज्यामळेु संपणूत तनसगत जपणयासाठी संवेदनशीलता येते. ह े ऄतधक अध्यातत्मक, 

पवूकेडील पारंपाररक मलू्य अह.े भारतीय तवचारधारेमध्ये ऄनेक लेखन अतण म्हणी अहते ज्या सवत 

सषृ्टीच्या एकतेच्या संकल्पनेला समथतन दतेात, तनसगातच्या सवत तभन्न घटकांचा अदर अतण मलू्य दतेात. 

अपल्या पयातवरणीय मलू्यांनी अपल्या सवत दनैंतदन तियाकलापांमध्ये संवधतन समथतक तियांमध्ये 

ऄनवुातदत केले पातहज.े जोपयंत अपण जाणीवपवूतक ते टाळत नाही तोपयंत अपल्या बहुतेक कृतींवर 

पयातवरणाचा प्रततकूल पररणाम होतो. या प्रवतृ्तींना ईलट करणयाचा प्रयत्न करणारी भावना अपल्या 

पयातवरणीय मलू्यांमध्ये तनतहत अह.े 

तनसगातचे ऄन्वषेण करणयाची मानवाची जन्मजात आच्िा अह.े त्याची रहस्ये ईलगडणयाची आच्िा हा 

मानवी स्वभावाचा एक भाग अह.े तथातप, अधतुनक समाज अतण शैक्षतणक प्रतियांनी या जन्मजात 

भावना सतत दाबल्या अहते. एकदा वाळवटंातील चमत्कार ईघड झाल्यावर, लोक तनसगातशी जवळून 

जोडले जातात. ते त्याच्या गुंतागुतं अतण नाजकूपणाचे कौतकु करू लागतात अतण यामळेु अपल्या 

नैसतगतक वारशाचे रक्षण करणयाची एक नवीन आच्िा जागतृ होते. तनसगातबद्दलची ही भावना अपल्या 

संतवधानाचा एक भाग अह,े जी या मलू्यावर जोर दतेे. 

योग्य अतण चकुीच्या वततनाची संकल्पना काळानसुार बदलते. मलू्ये तस्थर नसतात. प्राणयांना गोळ्या 

घालण े हा एकेकाळी 'खेळ' मानला जात ऄसे. वाघ मारण े ही राजशेाही, शरू अतण खपू आष्ट तिया 

मानली जात ऄसे. अजच्या संदभातत, वन्यजीव भतूकाळात ज े काही होते ते थोड्या प्रमाणात कमी 

झाल्याने, अता जैवतवतवध संवधतनातवरूद्ध गनु्हा म्हणनू पातहले जाते. ऄशा प्रकारे मलू्य प्रणाली 

वळेेनसुार बदलली गलेी अह.े त्याचप्रमाण े पवूी ऄतस्तत्वात ऄसलेल्या जगंलाच्या मोठ्या भागांसह, 

काही झाडे तोडण ेही महत्त्वपूणत गनु्हगेारी कृती नव्हती. अज ही एक मोठी तचंता अह.े अम्हाला एक 

नवीन पयातवरणीय मलू्य प्रणालीची अवश्यकता अह ेज्यामध्ये झाडे तोडण ेह ेऄयोग्य वततन मानले जाते. 

पवूी लहान मानवी संख्येमळेु, थोडासा घरगतुी तवघटन करणयायोग्य कचरा फेकण ेचकुीचे मानले जाउ 

शकत नव्हते. परंत ु प्रचंड संख्येने लोक मोठ्या प्रमाणावर न तवघटन करणयायोग्य कचरा फेकून दते 

अहते, ह ेखरोखरच पयातवरणासाठी ऄत्यंत हातनकारक अह ेअतण अमच्या मलू्य प्रणालीने मजबतू 

पयातवरण मलू्य तशक्षण प्रणालीद्वारे ह ेरोखले पातहज.े  
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अपल्या कृतींचे पयातवरणावर होणाऱ्या नकारात्मक पररणामांचे कौतकु करण े ह े अपल्या दनैंतदन 

तवचारांचा एक भाग बनले पातहज.े अपली सध्याची मलू्य प्रणाली अपल्या तवकसनशील दशेात 

अपल्याला अवश्यक ऄसलेली अतथतक अतण तांतत्रक प्रगती दशतवते. 

अपल्याला अतथतक तवकासाची गरज ऄसताना, अपली मलू्य प्रणाली बदलली पातहज े जी सवतत्र 

लोकांना तवकासाच्या शार्श्त स्वरूपाचे समथतन करेल जेणकेरून अम्हाला पयातवरणाच्या ऱ्हासाची 

तकंमत सहन करावी लागणार नाही. 

तवकासाने तनमातण झालेल्या पयातवरणीय समस्या ना अतथतक तवकासाची गरज अहे, ना प्रदषूण तनमातण 

करणाऱ्या तंत्रज्ञानामळेु, तर ऄमयाततदत अतण ऄतनयंतत्रत पयातवरणतवरोधी वततनांच्या पररणामांची जाणीव 

नसल्यामळेु. ऄशा प्रकारे पातहल्यास, ह े अपल्या सभोवतालच्या अतण पथृ्वीवरील आतर प्रजातींच्या 

संबंधात योग्य वततन काय अह ेया संकल्पनांशी संबंतधत अह.े अपण अपले अयषु्य कसे जगतो ह े

अपल्या पयातवरणाला अकार दतेे. पयातवरणीय मलू्यांतवषयी हचे अह.े 

७.५.२ णनसगााचे मूल्यमापन: 

सवातत मलूभतू पयातवरणीय भावना म्हणज े स्वतः तनसगातला महत्त्व दणे.े ततच्या भव्यतेचे कौतकु करण े

अतण जीवनाची मौल्यवानता सकारात्मक सकारात्मक भावनांना कारणीभतू ठरते जी पयातवरण समथतक 

चेतनेचे प्रकटीकरण अह.े तनसगातच्या तवश्रांतीसह अपल्या जीवनाचा एक भाग अतण अपण 

तनसगातच्या जतटल जीवनाचा एक िोटासा भाग अहोत ही भावना स्पष्ट होते, जवे्हा अपण तनसगातच्या 

तवतवधतेच्या चमत्कारांचे कौतकु करू लागतो. अम्ही कौतकु केले पातहज े की अम्ही जागततक 

समदुायाचे अहोत ज्यात अणखी 1.8 दशलक्ष ज्ञात तजवतं प्रकारांचा समावशे अह.े अपल्या 

पथृ्वीच्या तवतवधतेच्या या अश्चयतकारक पैलबूद्दल अपल्याला रानातनू चालणे, त्याचे सौंदयत जाणण े

अतण त्याचा शोध घेण ेअतण त्याच्या ऄनंत तवतवधतेचा ऄनभुव घणेयापेक्षा काहीही ऄतधक जागरूक 

करत नाही. लहान जीव जे जतटल जीवन जगतात अतण ईंच झाडे ह ेसवत या घटनेचा एक भाग अहते 

ज्याला अपण 'जीवन' म्हणतो. अज, अपल्या स्वतःच्या सौर मडंळाबाहरे दरू ऄतंराळात जीवसषृ्टीची 

आतर जतटल रूपे ऄतस्तत्वात अहते का ह े मनषु्याला माहीतही नाही. अपण ऄंतराळात एकटे ऄसू 

शकतो तकंवा आतर, पणूतपण े तभन्न, तजवतं रूपांसह ऄस ूशकतो. परंत ुअत्ता अपल्याला फक्त एवढेच 

मातहत अह े की पथृ्वीचे जीवन स्वरूप ऄतद्वतीय अहते. ऄशाप्रकारे अपल्या सवत वभैवशाली 

स्वरूपामध्ये जीवनाचे रक्षण करणयाची मोठी जबाबदारी अपल्यावर अह ेअतण म्हणनू वाळवटंातील 

सवत तजवतं प्राणयांसोबत त्याचा अदर केला पातहज,े तजथे मनषु्याच्या स्वत: च्या हाताने ऄसे बदल 

घडवल े नाहीत ज्यामळेु नैसतगतक ऄतधवासांना त्रास होतो. अपल्याला प्रभावी राष्रीय ईद्याने अतण 

वन्यजीव ऄभयारणये तयार करून वाळवटंात ज े तशल्लक अह े त्याचे संरक्षण करणयासाठी मलू्यांची 

भावना तवकतसत करण े अवश्यक अह.े तथातप, ह े वाळवटंातील पररसंस्थांमध्ये राहणाऱ्या लाखो 

अतदवासी तकंवा स्थातनक लोकांच्या हानीसाठी केले जाउ शकत नाही. ऄशा प्रकारे परस्परतवरोधी 
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मलू्ये अहते ज्यांना काळजीपवूतक संततुलत करण े अवश्यक अह.े एकीकडे अपल्याला नैसतगतक 

पररसंस्थेचे रक्षण करणयाची गरज अह,े तर दसुरीकडे अपण स्थातनक लोकांच्या हक्कांचे रक्षण केले 

पातहज.े 

७.५.३ संस्कृतींचे मूल्यमापन 

प्रत्येक संस्कृतीला ऄतस्तत्वात राहणयाचा ऄतधकार अह.े अतदवासी लोक वारंवार तनसगातशी जवळून 

जोडलेले ऄसतात अतण अम्हाला त्यांच्या स्वतःच्या अधतुनक जीवनशैलीवर तोडणयाचा ऄतधकार 

नाही. त्यांना अधतुनक अरोग्य सेवा अतण तशक्षण कसे पुरवायचे, ही त्यांची समस्या अह,े ज्यामळेु 

त्यांना त्यांची संस्कृती अतण जीवनपद्धतीमध्ये ऄडथळा न अणता त्यांना ऄतधक चांगली अतथतक 

तस्थती प्राप्त करणयाची संधी तमळते. जर अपण त्यांच्या संस्कृतीला महत्त्व तदले अतण त्यांच्या 

जीवनपद्धतीचा अदर केला तरच ह ेहोइल. 

७.५.४ सामाणजक न्याय 

ज्यांच्याकडे संसाधने अतण संपत्तीची ईपलब्धता अह े अतण ज े दाररद््रय रेषचे्या जवळ तकंवा खाली 

राहतात त्यांच्यामध्ये तवभाजन वाढत अह,े ज्यांच्याकडे साधन नाही ऄशा गरीबांच्या हक्कांचे संरक्षण 

करण ेऄतधक चांगले अह.े त्यांच्या हक्कांसाठी लढा. जर याचा अदर केला नाही तर गरीब ऄखरेीस 

बंड करतील, ऄराजकता अतण दहशतवाद पसरेल अतण ज ेलोक गरीब अहते ते ऄखरेीस स्वतःचे 

भले करणयासाठी एक भयानक िांती घडवतील. जीवसषृ्टीसाठी मलूभतू ऄसलेल्या गरीब लोकांच्या 

हक्कांचे संरक्षण केले जात नाही तोपयंत तवकसनशील जगाला तवकतसत दशेांपेक्षा लवकर संकटाला 

सामोरे जाव ेलागेल. 

७.६ एचआयव्ही/एड्स 

ह्यमून आम्यनुोडेतफतशयन्सी व्हायरस (एचअयव्ही) संितमत व्यक्तींच्या उतक द्रव्यांच्या संपकाततनू, 

तवशेषत: लैंतगक संपकातद्वारे एक्वायडत आम्यनुोडेतफतशयन्सी तसंड्रोम (एड्स) कारणीभतू ठरतो. जसे एखाद्या 

व्यक्तीचा रोगाचा प्रततकार कमी होतो, त्यामळेु संितमत व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर पयातवरणाशी संबंतधत 

रोगांचा त्रास होतो अतण संितमत व्यक्तींची सामान्य जीवन जगणयाची क्षमता कमी होते. ह े त्यांच्या 

ईत्पन्न तनतमततीवर अतण/तकंवा नैसतगतक संसाधनांचा वापर करणयाच्या त्यांच्या क्षमतेवर पररणाम करते. 

जास्तीत जास्त लोक अहते म्हणनू प्रभातवत, या रोगाचा अपल्या नैसतगतक संसाधनांच्या पायावरही 

पररणाम होइल, कारण वापराच्या पद्धती ऄतस्थर पातळीवर बदलतात. या रुग्णांच्या नैसतगतक 

संसाधनांमध्ये प्रवशे करणयाची ताकद ऄसणयास ऄसमथतता दखेील रोगाच्या प्रतियेच्या पररणामावर 

पररणाम करते, कारण त्यांच्या एकूण अरोग्यासाठी अतण अरोग्यामळेु रोगाचा मागत तबघडणयाची 

शक्यता ऄसते जवे्हा त्यांच्या पोषण तस्थतीला त्रास होतो. 
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ईप सहारन अतिकेत तजथे संसगत मोठ्या प्रमाणावर पसरला अह,े ते मोठ्या दःुखाला अतण गररबीला 

तबघडवत अह.े या रूग्णांची त्यांच्या ईत्पन्नाच्या नेहमीच्या स्त्रोतांसाठी काम करणयाची क्षमता गमावली 

अह.े गररबांच्या वाढत्या प्रमाणावर पररणाम होत अह.े ह ेस्पष्ट अह ेकी पयातवरणाचे शार्श्त व्यवस्थापन 

करण े तदवसेंतदवस कठीण होणार अहे, कारण ज्या नैसतगतक संसाधनांवर गरीब दबुतल रूग्ण ऄवलंबनू 

ऄसतात त्यांचा सतत ऱ्हास होत अह.े ईत्पन्न गमावले एचअयव्ही/एड्सच्या कलंकाने ग्रस्त व्यक्तींनी 

त्यांच्या संसाधनांचा ऄतधक वापर करून त्यांची पतूतता केली पातहज.े या अजाराने ग्रस्त लोक त्यांच्या 

नैसतगतक संसाधनातनू ज े काही तमळेल ते ऄपररहायतपण े घणेयाचा प्रयत्न करतात कारण ते दीघतकालीन 

भतवष्याचा तवचार करणयाच्या कोणत्याही तस्थतीत नसतात. मध्ये अतिका, यामळेु पयातवरणाचा ऱ्हास 

झाला अतण औषधी वनस्पतींचा ऄततवापर अतण वन्यजीवांसाठी तशकार यासारख्या आतर प्रभावांमळेु 

दबाव वाढला. दतक्षण अतिकेत, ईदाहरणाथत, लोकांचा चकुीचा तवर्श्ास अह े की कासवाची ऄडंी 

एचअयव्ही/ एड्सला बरे करू शकतात, त्यामळेु ऄंडी कापणीपेक्षा जास्त होतात. जसे परुुष रोगामळेु 

मरतात, त्यावर काम करा शतेजमीन अधीपासनू जास्त काम करणाऱ्या तस्त्रया अतण त्यांची मलेु 

ताब्यात घतेात, ज्यामळेु जमीन व्यवस्थापन अतण ईत्पादकता प्रभातवत होते. या गरीबीग्रस्त रुग्णांसाठी 

संततुलत अहार अतण पौतष्टक सहाय्य प्रदान करण े वनीकरण, स्वच्ि पाणी अतण पौतष्टक ऄन्न 

यासारख्या चांगल्या नैसतगतक संसाधन व्यवस्थापनाद्वारे ऄशंतः दरू केले जाउ शकते.  

७.७ मणहला आणण मुलांचे कल्याण 

ऄनेक पयातवरणीय घटक अहते ज े मतहला अतण मलुांच्या कल्याणाशी जवळून जोडलेले अहते. 

दरवषी, जगभरात ऄकरा दशलक्ष मलुांचा अजार अतण ऄपऱु्या पोषणाच्या पररणामांमळेु मतृ्यू 

झाल्याचा ऄदंाज अह.े यापैकी बहुतेक मतृ्य ूह ेतवकसनशील जगात होतात. काही दशेांमध्ये, पाचपैकी 

एकापेक्षा जास्त मलेु ते 5 वषांचे होणयापवूीच मरतात. तवकसनशील दशेांतील बालमतृ्यूंपैकी 10 पैकी 

सात ही पाच मखु्य कारण े तकंवा त्यांच्या संयोगामळेु होउ शकतात. ह े न्यूमोतनया, ऄततसार, गोवर, 

मलेररया अतण कुपोषण अहते. जगभरात, प्रत्येक चार मलुांपैकी तीन मलुांना यापैकी तकमान एका 

पररतस्थतीचा त्रास होतो. 

७.८ पयाावरण आणण मानवी आरोग्यामध्ये माणहती तंत्रज्ञानाची भूणमका 

मातहती तंत्रज्ञानाच्या ऄचानक वाढीमळेु पयातवरणतवषयक तचंता अतण मानवी अरोग्याशी संबंतधत 

समस्यांची समज गेल्या काही वषांमध्ये फुटली अह.े संगणक यगुाने ऄतवर्श्सनीय वगेाने जग बदलले 

अह ेज्याद्वारे अयटी ज्ञान पसरवते. IT ऄनेक काम ेऄत्यंत वगेाने, ऄचकूपण ेकरू शकते अतण लाखो 

संगणक प्रणालींच्या जगातील नेटवकत द्वारे मातहती पसरव ूशकते. संगणक तंत्रज्ञानाच्या वापराची काही 

ईदाहरण े जी पयातवरणीय ऄभ्यासाला मदत करतात त्यात भौगोतलक मातहती प्रणाली (जीअयएस) 

वापरण ेयासारख्या सॉफ्टवऄेरचा समावशे अह.े जीअयएस ह ेतडजीटल केलेल्या टोपशीट अतण/तकंवा 

ईपग्रह प्रततमांचा ऄभ्यास करून जमीन वापरणयाचे नमनुे अतण दस्तऐवज बदलांचे नकाशा बनवणयाचे 
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एक साधन अह.े एकदा ह ेपूणत झाल्यावर, एक तज्ज्ञ तवतवध प्रश्न तवचारू शकतो ज्याची ईत्तरे सॉफ्टवऄेर 

नकाश ेतयार करून दउे शकतात ज ेजमीन वापरणयाच्या तनयोजनात मदत करतात. 


