
2005 થી ભારતે 1 મિમિયન બાળ િતૃ્યઓુને અટકાવયાાં છે, નવા અભ્યાસનુાં તારણ: આ સાંશોધન મિમિયન ડથે સ્ટડીનો 

એક ભાગ છે જેિાાં એવાાં 1 િાખ ઘરોનો સિાવશે થાય છે જયાાં બાળકો િતૃ્યુ પામયાાં છે 

સપ્ટેમબર 20, 2017 દિલ્હીના સિય િજુબ સવાર ે4 વાગ્યા સુધી સખત પ્રમતબાંધ  

નવી દિલ્હી, સપ્ટે. 20, 2017 – આજે પ્રમસદ્ધ થયેિા એક નવા સાંશોધન અનુસાર, ભારતે વર્ષ 2005થી પાાંચ વર્ષથી નીચેના િગભગ 1 

મિમિયન (10 િાખ) બાળકોના િતૃ્યુને ટાળયાાં છે, જે ન્યુિોમનયા, અમતસાર, ધનુર અન ેઓરીથી થતાાં િૃત્યુિરિાાં થયેિા નોંધપાત્ર ઘટાડાના 

િીધે સાંભવ બન્યુાં છે. 

સેન્ટર ફૉર ગ્િોબિ હલે્થ રીસચષ ઇંદડયા ફાઉન્ડેશનના વડા અને સને્ટ િાઇકલ્સ હોમસ્પટિ, યુમનવર્સષટી ઑફ ટોરન્ટો ખાતેના વયાખ્યાતા 

પ્રભાત ઝાએ આજની ધ િૅન્સેટની આવૃમિિાાં િખ્યુાં છે કે બાળકોના આરોગ્યની જે રાષ્ટ્રીય પ્રગમત કેટિાક રાજયો સુધી પહોંચી છે તે િૅચ થઈ 

હોત તો આનાથી બિણી સાંખ્યાન ેબચાવી શકાઈ હોત. 

િૃત્યુ પાિતી છોકરીઓની સાંખ્યાિાાં તીવ્ર ઘટાડાથી અગાઉના છોકરા-છોકરીઓના િૃત્યુ-િરનો તફાવત ઓછો થયો છે, પ્રોફેસર ઝાએ જણાવયુાં 

હતુાં. 2015િાાં પાાંચ વર્ષથી નીચેના છોકરા-છોકરીઓના િગભગ સિાન સાંખ્યાિાાં િૃત્યુ થયા હતાાં. 

આ સાંશોધન, મવશ્વિાાં અપદરપક્વ િૃત્યુના સૌથી િોટા અભ્યાસો પકૈીના એક એવાાં મિમિયન િૃત્યુ અભ્યાસનો ભાગ છે. ભારતિાાં, િોટા 

ભાગના િૃત્યુ ઘર,ે તબીબી ધ્યાન નહહાં અપાયાના કારણે થાય છે. િૃત્યુ મવશે ઘર-પદરવારના સભ્યોના સાક્ષાત્કાર િાટે 2001 અને 2013ની 

વચ્ચે ભારતિાાં સેંકડો ખાસ પ્રમશમક્ષત વસમત ગણતરી કિષચારીઓએ 1.3 મિમિયન (13 િાખ)થી વધ ુઘરોના બાાંરણા ખખડાવયા હતાાં. 

િૃત્યુના સાંભમવત કારણોન ેસાંસ્થામપત કરવા િાટે બ ેદફમઝશ્યનોએ આ “િૌમખક ઑટોમપ્સસ”ની તપાસ કરી હતી. 

“જયાર ેતિે બારણાાં ખખડાવીન ેવાિીઓ સાથ ેવાત કરો છો ત્યાર ેતિને સત્ય જાણવા િળે છે,” કકાંગ જયોજષ  િૅદડકિ કોિેજ િખનઉથી સહ-

િેખક પ્રોફેસર શૈિી અવસ્થીએ જણાવયુાં હતુાં. “અિે જયાાં બાળકોનુાં િૃત્યુ થય ુછે એવા 100,000 (1 િાખ) ઘરોના િરવાજા ખખડાવયા હતાાં. 

આ ઘણી મવશ્વસનીય સાંખ્યા છે. જો આ પદરવારો િાટે સ્વાસ્્ય તાંત્ર મનષ્ફળ ગય ુતો,  તેઓ તિન ેતે મવશ ેબધુાં જ કહેશ.ે” 

આ અભ્યાસિાાં મનઓનટે્સ (એક િમહનાથી નાની વય ધરાવતા નવજાત મશશુઓ)ના િૃત્યુિરિાાં 3.3 ટકાનો વાર્ર્ષક ઘટાડો નોંધાયો હોવાનુાં 

અને એકથી 59 િમહનાની વય ધરાવતા હોય તેવાાં મશશુઓિાાં 5.4 ટકાનો ઘટાડો થયો હોવાનુાં જાણવા િળયુાં છે. ઘટાડો થવાની ગમત 2005ની 

શરૂઆતિાાં વધી હતી અને 2010 થી 2015ની વચ્ચ,ે અને શહેરી મવસ્તારોિાાં અને સિૃદ્ધ રાજયોિાાં તે સૌથી વધુ હતી. 1,000 જીમવત 

જન્િો િીઠ નવજાત િાાં આ િૃત્યુિર 2000િાાં 45થી ઘટીને 2015િાાં 27 થયો હતો. એક િમહનાથી 59 િમહનાનો િૃત્યુિર 45.2 થી 19.6 

ઘટયો હતો. 

િૃત્યુનાાં ચોક્કસ કારણોને જોતા, મનયોનટેિિાાં ધનુર અન ેઓરીથી િતૃ્યુિર ઓછાિાાં ઓછા 90 ટકા જેટિો ઘટાડો થયો છે, મનયોનટેિ ચપે 

અને જન્િજાત આઘાતના િરોિાાં 66 ટકા કરતાાં વધુ ઘટાડો થયો છે. 1 થી 59 િમહનાની વય ધરાવતા બાળકોિાાં, ન્યુિોમનયા અન ેઅમતસારથી 

થનાર િૃત્યુના િરિાાં આ ઘટાડો 60 ટકા કરતાાં વધુ ઘટવા પામયો છે. 

મવશ્વભરિાાં િગભગ 6 મિમિયન (60 િાખ) બાળકો િર વર્ે િૃત્ય ુપાિે છે, તે સાંખ્યા ઘટાડવાની પ્રગમત ભારત પર ઘણો આધાર રાખ ે છે, જે િૃત્યુના 

િગભગ પાાંચિા ભાગ જેટિો છે (2015િાાં 1.2 મિમિયન [12 િાખ] િૃત્યુઓ). ભારતિાાં 2000 થી 2015ની વચ્ચે કુિ 29 મિમિયન (2.9 કરોડ) બાળકો 

િૃત્યુ પામયા હતાાં.વર્ષ 2000 ના િૃત્યુિરો કોઇ ફેરફાર મવના ચાિુ રહ્યા હોત તો, કુિ િગભગ 39 મિમિયન બાળકો િૃત્ય ુપામયા હોત. 

િેખકે નોંધ્યુ છે કે છેલ્િા િાયકાિાાં ભારત સરકાર ેતનેા સ્વાસ્્ય અાંગનેા પરાંપરાગત નીચા સ્તરના જાહેર ખચષિાાં ઉિારતાપવૂષક વધારો કયો છે. 

સરકાર ેહોમસ્પટિોિાાં િમહિાઓન ેજન્િ આપવા િાટે પ્રોત્સામહત કરવા િાટે અને બાળકને ઓરીની રસીના બીજા ડોઝ િાટે એક કાયષક્રિ શરૂ 

કયો છે. 

ચાંડીગઢિાાં પોસ્ટ ગ્રજેયુએટ ઇમન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ િેદડકિ એજયુકેશન એન્ડ રીસચષ ખાતે ડીન (શકૈ્ષમણક), સહ-િેખક પ્રોફેસર રાજેશ કિુાર ે

જણાવયુાં કે: “2030 સધુીિાાં સાંયુક્ત રાષ્ટ્રસાંઘના બાળ િૃત્યુિરને અડધો કરી િેવાના મનભાવક્ષિ મવકાસના િક્ષયાાંકોને પદરપૂણષ કરવા િાટ,ે 



ભારતે એકથી 59 િમહનાની વયના બાળકો િાટેની તનેી વતષિાન ગમતને જાળવી રાખવી અને નવજાતના િૃત્યુિરના ઘટાડાની ઝડપને વગે 

આપવો જોઇશ.ે” 

 

મનયોનટેિની િૃત્યુની સાંખ્યા ઘટાડવા િાટે અકાળ પ્રસૂમત અને જન્િ સિયના ઓછા વજન દ્વારા થતા િૃત્યુને ઘટાડવા િાટે પ્રયત્નોની જરૂર 

પડશે, ખાસ કરીન ેગરીબ રાજયોિાાં, ઝાએ ઉિેયુું હતુાં. બન્ન ેિોટભેાગ ેિજબૂતપણ ેસધુારી શકાય તવેા િાતૃત્વ અન ેજન્િ-પૂવનેાના પદરબળો 

જેવા કે ગભાષવસ્થા િરમિયાન સ્વાસ્્ય સાંભાળ, મશક્ષણ, પોર્ણ, એમનમિયા અન ેતિાકનુો ઉપયોગ સાથ ેબહોળા પ્રિાણિાાં સાંકળાયેિા છે. 

ધ િૅન્સટે િાટનેી એક સહ દટપ્પણીિાાં, બાાંગ્િાિેશ અને તાન્ઝામનયાના અગ્રણી વજૈ્ઞામનકોએ િખ્યુાં હતુાં કે, “ભારતિાાં મિમિયન ડેથ સ્ટડી તવેા 

અન્ય િેશો િાટ ેનિનૂારૂપ બની શક ેછે જયાાં િહત્વની નોંધણી વયવસ્થાઓ હજુપણ ખાિીયુક્ત છે.” 

અભ્યાસની આગેવાની રમજસ્રાર જનરિ ઑફ ઇંદડયા દ્વારા કરવાિાાં આવી હતી જેિની સમૅપિ રમજસ્રેશન વયવસ્થા છેક 1971થી 

સ્થાનબદ્ધ છે, અને ભારત િાટે આવશ્યક િૃત્યુિર અન ેફળદ્રુપતા મવગતો પૂરી પાડ ેછે. ધ મિમિયન ડથે સ્ટડી એસઆરએસની અાંિર કરવાિાાં 

આવયો હતો. ધ મિમિયન ડેથ સ્ટડીને નેશનિ ઇંમસ્ટટ્યૂટ્સ ઑફ હેલ્થ, દડસીઝ કાંરોિ પ્રાયોદરટીઝ નેટવકષ, િૅટરનિ ઍન્ડ ચાઇલ્ડ 

એમપડેમિયોિૉજી એમસ્ટિેશન ગ્રપુ અને યુમનવર્સષટી ઑફ ટોરન્ટો દ્વારા ભાંડોળ પૂરૂ પાડવાિાાં આવયુ છે. આિછતાાં, મવશ્િેષ્ણ અથવા 

િસ્તાવજેોના અથષઘટનિાાં, િાતાઓની કોઇ ભૂમિકા નહોતી. 

વમૈશ્વક િીદડયા સાંપકષ 

િેસ્િી શેફડષ  

િેનજેર, િીદડયા સ્રેટેજી 
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એશોમસએટ દડરેક્ટર, સને્ટર ફૉર ગ્િોબિ હેલ્થ દરસચષ ઇંદડયા ફાઉન્ડશેન, નવી દિલ્િી 
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પત્રકાર પદરર્િ (આિાંત્રણ દ્વારા, પ્રભા સમતનો સાંપકષ કરો) બધુવાર, સપ્ટમેબર 20, 2017 સવાર ે10:00 થી બપોર ે1:00 સધુી  િ ડોિ, 

મવવાાંતા બાય તાજ એમબેસેડર હોટિે, સુબ્રિણ્ય ભારતી િાગષ, (ખાન િાકેટ પાસે), નવી દિલ્હી ખાતે 

િનૅ્સટે અભ્યાસનો સારાાંશ 

પષૃ્ઠભમૂિ: ભારતિાાં કારણ-િક્ષી નીઓનેટિ (1 િમહના કરતાાં ઓછી) અને 1-59 િમહનાના િૃત્યુિરિાાં વસમતમવર્યક અન ે ફેરફારોની 

ભૌગોમિક મવગતોનુાં િસ્તાવેજીકરણ બાળ િૃત્યુિરના ઘટાડાિાાં વધ ુપ્રગમત અાંગે િાગષિશષન આપી શક ેછે. આ અભ્યાસિાાં અિ ે2000 અન ે

2015ની વચ્ચ ેભારતિાાં કારણ-િક્ષી બાળ િૃત્યુિરિાાં ફેરફારોને અહવેામિત કયાું છે. 

પદ્ધમતઓ: 2001થી, રમજસ્રાર જનરિ ઑફ ઇંદડયાએ ભારતના યાિમચ્છક રીતે પસાંિ કરાયેિ િગભગ 7000 મવસ્તારોિાાં એક મિમિયન 

ઘરોિાાં મિમિયન ડેથ સ્ટડી (એિડીએસ) અિિીકૃત બનાવી છે. િગભગ 900 મબન-તબીબી િોજણીકતાષઓએ આ ઘરોિાાં નોંધાયેિા િૃત્યુ 

િાટ ેિૌમખક ઑટોમપ્સસન ેિાળખાગત કરી છે. િૃત્યુના કારણને વગીકૃત કરવા િાટે, િતભેિોના ઉકિે િાટ ેપ્રિાણભૂત પ્રદક્રયા સાથ ેિરેક 

ક્ષેમત્રય અહવેાિની સોંપણી 404 પ્રમશમક્ષત દફમઝશ્યનોિાાંથી યાિમચ્છક રીતે બે ન ેકરવાિાાં આવી હતી. અિ ે2001–13 િાટનેા એિડીએસ 
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િુજબ બાળ િૃત્યુના પ્રિાણન ેરાષ્ટ્રીય જન્િ અને િૃત્યુ અાંગેના 2000- 15 િાટેના યુએનના વાર્ર્ષક અાંિાજો (ભારતના રાજયો અન ેગ્રામય 

અને શહેરી મવસ્તારોિાાં મવભામજત કરેિ) ની સાથે જોડી િીધાાં છે. અિે 2000 અને 2015ની વચ્ચ ેનવજાત અને 1-59 િમહનાના બાળકો 

િાટે હિાંગ-િક્ષી અને કારણિક્ષી િૃત્યુિરની ટકાવારીિાાં વાર્ર્ષક ફેરફારની ગણતરી કરી છે. 

તારણો: 2000 થી 2015 સધુી િૃત્યુ િરિાાં સરેરાશ વાર્ર્ષક ઘટાડો નવજાત િાટ ે3.3% અન ે1–59 િમહનાની વય ધરાવતા બાળકોિાાં 5.4% 

હતો. 2000 થી 2015 ના સિયગાળા િરમિયાન િૃત્યુિરિાાં વાર્ર્ષક ઘટાડાને વગે િળયો હતો. એિડીએસ-એ 100,000ની નજીકની િતૃ્યુ 

સાંખ્યા પ્રાપ્ત કરી છે (નવજાત ના 52 252 િૃત્યુ અને 1–59 િમહનાના બાળકોિાાં 42 057 િૃત્યુ). મવમશષ્ટ કારણોની તપાસ કરતાાં, ચપેન ે

કારણે નીઓનેટિ િૃત્યુિર 2000 િાાં 1000 જીમવત જન્િિી 11.9થી 66% ઘટીન ે2015 િાાં 4.0 થઇ ગયો અન ેજન્િ અમસ્થરતા અથવા 

આઘાતથી થતાાં િૃત્યુનો િર 2000 િાાં 9.0 થી 76% ઘટીને 2015 િાાં 2.2 થયો હતો. 1–59 િમહના િાટે, ન્યૂિોમનયાને કારણે 1000 જીવાંત 

જન્િિીઠ િૃત્યુ િર 2000િાાં 11.2 થી 63% ઘટીને 2015િાાં 4.2 ટકા થયો હતો અન ેઅમતસારને કારણ ેથતાાં િૃત્યુનો િર 2000િાાં 9.4 થી 

66% ઘટીને 2015િાાં 3.2 થયો હતો (છોકરી–છોકરાિાાં તફાવતિાાં ઘટાડા સાથ)ે. 1000 જીમવત જન્િ િીઠ, નીઓનેટિ ધનુરથી થતાાં િૃત્યુ 

િરિાાં 2000 ના 0.6 થી ઘટીને 2015િાાં 0.1 કરતાાં ઓછો થયો હતો અને 1–59 િમહનાિાાં ઓરીના કારણસર થતાાં  િૃત્યુ િરિાાં 2000 ના 

3.3 થી ઘટીન ે 2015િાાં 0.3 નો ઘટાડો થયો હતો. તેનાથી મવપરીત, ગરીબ રાજયો અને ગ્રામય મવસ્તારોિાાં ઓછા વજન ધરાવતાાં 

સિયસરના જન્િોિાાં િૃત્યુિર વધ્યો હતો. 2000 થી 2015 સુધીિાાં 29 મિમિયન સાંચમયત બાળ િૃત્યુ થયા હતાાં. 2005 થી 2015નો વાર્ર્ષક 

ઘટાડો (અનુક્રિે નીઓનેટિ િાટનેા િૃત્યુિરિાાં 3.4% ઘટાડો અન ે 1–59-િમહનાિાાં 5.9% 2000 થી 2005ના વાર્ર્ષક ઘટાડા કરતા વધ ુ

ઝડપી હતા (નીઓનેટિના િૃત્યુિરિાાં 3.2% નો ઘટાડો અને 1–59-િમહનાિાાં 4.5% નો ઘટાડો). આ ઝડપી ઘટાડાઓ સૂચવે છે ક ેભારત ે

2000-05ના ઘટાડાની સરખાિણીિાાં 1 મિમિયન (10 િાખ) બાળકોના િૃત્યુને ટાળયાાં છે. 

અથષઘટન: બાળ િૃત્યુિરના 2030 િાટેના ટકાઉક્ષિ મવકાસના િક્ષયાાંકોને પહોંચી વળવા, 2015થી આગળ ભારતને 1-59 િમહનાના 

િૃત્યુિરની વતષિાન ગમત જાળવી રાખવી જોઈએ અને નીઓનટેિ િૃત્યુિરિાાં ઘટાડાને વેગ આપવો જોઇએ (>5% વાર્ર્ષક સુધી). 1-59 

િમહનાિાાં ન્યુિોમનયા, ઝાડા, િેિેદરયા અને ઓરીન ેકારણ ેબાળ િૃત્યુિરિાાં ઘટાડો કરવાની પ્રગમત શક્ય છે. ઓછા વજનવાળા િાટે વધારાનુાં 

ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. 


