2005 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಭಾರತವು 1 ದಶಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಿಂದನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ್ವು ತೀರ್ಾಾನಿಸಿದೆ:
ಸಿಂಶೊೀಧ್ನೆಯನ ಮಿಲಿಯನ್ ಡೆತ್ ಸಟಡಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದನು ಇದನ ಮಕ್ಕಳನ ಮರಣಹೊಿಂದದ 1 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳೊಿಂದಗಿನ್
ಸಿಂದಶಾನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊಿಂಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟಿಂಬರ್ 20, 2017 ಬೆಳಗೆೆ 4 ಗಿಂಟೆಯ ದೆಹಲಿ ಸಮಯವರೆಗೆ ಕ್ಟ್ನಟನಿಟ್ಾಟದ ನಿಬಾಿಂಧ್
ನ್ವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟಿಂಬರ್ 20, 2017 –ಇಿಂದನ ಪ್ರಕ್ಟಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಸಿಂಶೊೀಧ್ನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ೊಯಮೀನಿಯಾ, ಅತಸಾರ,
ಟೆಟ್ನ್ಸ್ ಮತನು ದಡಾರಗಳಿಂದ ಸಿಂಭವಿಸನವ ಸಾವುಗಳಲಿಿ ಉಿಂಟ್ಾದ ಗಣನಿೀಯ ಇಳಕೆಯಿಂದ 2005 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಭಾರತವು
ಐದನ ವರ್ಾಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ವಯಸಿಿನ್ 1 ದಶಲಕ್ಷ (10 ಲಕ್ಷ) ಮಕ್ಕಳ ಸಾವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ.
ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲಿಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೆೊೀಗಯದಲಿಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲಿಿ ಸಾಧಿಸಿದುರೆ ಆ ಸಿಂಖ್ಯಯಯನ್ನು
ಎರಡನ ಪ್ಟ್ನಟ ಉಳಸಬಹನದಾಗಿತನು ಎಿಂದನ ಸೆಿಂಟ್ರ್ ಫಾರ್ ಗೆೊಿೀಬಲ್ ಹಲ್ು ರಸರ್ಚಾ ಇಿಂಡಿಯಾ ಫ ಿಂಡೆೀಶನ್ ನ್
ಮನಖ್ಯಸಥರನ ಹಾಗೊ ಟೆೊರೆೊಿಂಟೆೊ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯದಲಿಿರನವ ಸೆೀಿಂಟ್ ಮೆೈಕೆಲ್ ಆಸಿತ್ರರಯ ಪ್ರರಫೆಸರ್ ಆದ ಪ್ರಭಾತ್
ಝಾ ಅವರನ ದ ಲಾಯನೆಿಟ್ನ್ ಇಿಂದನ್ ಸಿಂಚಿಕೆಯಲಿಿ ಬರೆದದಾುರೆ.
ಮರಣ ಹೊಿಂದನವ ಹನಡನಗಿಯರ ಸಿಂಖ್ಯಯಯಲಿಿ ತೀವರ ಕ್ನಸಿತ ಕ್ಿಂಡನಬಿಂದದನು ಇದನ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಲಾದ ಹನಡನಗಹನಡನಗಿಯ ಮರಣ ಪ್ರರ್ಾಣದ ಅಿಂತರವನ್ನು ಕ್ಡಿಮೆಗೆೊಳಸಿದೆ ಎಿಂದನ ಪ್ರರಫೆಸರ್ ಝಾ ಹೀಳದರನ. 2015ರಲಿಿ ಐದನ
ವರ್ಾಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ್ ವಯಸಿಿನ್ ಬಹನತ್ರೀಕ್ ಸರ್ಾನ್ ಸಿಂಖ್ಯಯಯ ಹನಡನಗರನ ಮತನು ಹನಡನಗಿಯರನ ಮೃತರಾದರನ.
ಈ ಸಿಂಶೊೀಧ್ನೆಯನ ವಿಶವದಲ್ಿೀ ಅಕಾಲಿಕ್ ಸಾವುಗಳ ಅತದೆೊಡಡ ಅಧ್ಯಯನ್ಗಳಲಿಿ ಒಿಂದಾದ ಮಿಲಿಯನ್ ಡೆತ್ ಸಟಡಿಯ
ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲಿಿ, ಹಚಿಿನ್ ಸಾವುಗಳನ ಮನೆಯಲಿಿ ಮತನು ವೈದಯಕ್ೀಯ ಆರೆೈಕೆಯಲಿದೆ ಸಿಂಭವಿಸನತುವ.
ಭಾರತದಲಿಿ ವಿಶೀರ್ವಾಗಿ ತರಬೆೀತ ಪ್ಡೆದ ನ್ೊರಾರನ ಜ್ನ್ಗಣತ ಸಿಬಬಿಂದಗಳನ 2001 ಮತನು 2013ರ ನ್ಡನವ ಸಾವಿನ್ ಬಗೆೆ
ಸಿಂದಶಾನ್ ರ್ಾಡಲನ 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಿಂತ (13 ಲಕ್ಷ) ಹಚ್ನಿ ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟಿಟದರನ. ಸಾವಿನ್ ಸಿಂಭವನಿೀಯ
ಕಾರಣವನ್ನು ಕ್ಿಂಡನಹಡಿಯಲನ ಇಬಬರನ ವೈದಯರನ ಸವತಿಂತರವಾಗಿ ಈ "ರ್ ಖಿಕ್ ಶವಪ್ರೀಕ್ಷೆ" ಗಳನ್ನು ಪ್ರೀಕ್ಷಿಸಿದರನ.
ಲಕೆೊುೀದಲಿಿರನವ ಕ್ಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜಾ ಮೆಡಿಕ್ಲ್ ಕಾಲ್ೀಜಿನ್ ಸಹ-ಲ್ೀಖ್ಕ್ರಾದ ಪ್ರರಫೆಸರ್ ಶಲಿಿ ಅವಸಿಥಯವರನ, "ನಿೀವು ಬಾಗಿಲನ
ತಟಿಟ ಪ್ರೀರ್ಕ್ರೆೊಿಂದಗೆ ರ್ಾತನಾಡಿದಾಗ ರ್ಾತರವೀ ಸತಯವನ್ನು ಪ್ಡೆಯನತುೀರ.” ಎಿಂದನ ಹೀಳದರನ "ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ
ಸಾವಿಗಿೀಡಾದ 100,000 (1 ಲಕ್ಷ) ಮನೆಗಳ ಬಾಗಿಲನ ತಟಿಟದೆವು. ಇವುಗಳನ ತನಿಂಬ ವಿಶ್ಾವಸಾಹಾ ಸಿಂಖ್ಯಯಗಳನ. ಆರೆೊೀಗಯ
ವಯವಸೆಥಯನ ಈ ಕ್ನಟ್ನಿಂಬಗಳ ಕೆೈಬಿಟಿಟದುಲಿಿ, ಅದರ ಬಗೆೆ ಅವರನ ಎಲಿವನ್ೊು ಹೀಳನತ್ಾುರೆ. "
ಅಧ್ಯಯನ್ವು ನ್ವಜಾತ ಶಿಶನಗಳ (ಒಿಂದನ ತಿಂಗಳನಗಿಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ ವಯಸಿಿನ್ ಶಿಶನಗಳನ) ಸಾವಿನ್ ಪ್ರರ್ಾಣದಲಿಿ 3.3 ಶೀಕ್ಡಾ
ವಾಷ್ಟ್ಾಕ್ ಕ್ನಸಿತವನ್ನು ಮತನು ಒಿಂದನ ತಿಂಗಳನಿಿಂದ 59 ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ್ವರಲಿಿ 5.4 ಶೀಕ್ಡಾ ಕ್ನಸಿತವನ್ನು ಕ್ಿಂಡನಹಡಿದದೆ. ಈ
ಇಳಮನಖ್ವು 2005ರಲಿಿ ಆರಿಂಭಗೆೊಿಂಡನ 2010 ಮತನು 2015ರ ನ್ಡನವ ವೀಗವಾಯತನ ಹಾಗೊ ಇದನ ನ್ಗರ ಪ್ರದೆೀಶಗಳನ
ಮತನು ಶಿರೀಮಿಂತ ರಾಜ್ಯಗಳಲಿಿ ಅಧಿಕ್ವಾಗಿತನು. ಪ್ರತ 1,000 ನೆೀರ ಜ್ನ್ನ್ಗಳಲಿಿ, ನ್ವಜಾತ ಶಿಶನಗಳ ಮರಣದ ಪ್ರರ್ಾಣವು

2000ದಲಿಿ 45 ರಿಂದ 2015 ರಲಿಿ 27 ಕೆಕ ಇಳದದೆ. ಒಿಂದನ ತಿಂಗಳಿಂದ 59 ನೆೀ ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣದ ಪ್ರರ್ಾಣವು 45.2
ರಿಂದ 19.6 ಕೆಕ ಇಳದದೆ.
ನ್ವಜಾತ ಶಿಶನಗಳ ಸಾವಿನ್ ನಿದಾರ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೆೊೀಡಿದಾಗ, ಟೆಟ್ನ್ಸ್ ಮತನು ದಡಾರದಿಂದ ಮರಣದ ಪ್ರರ್ಾಣವು ಕ್ನಿರ್ಟ
90 ಶೀಕ್ಡಾ ಕ್ಡಿಮೆಯಾಯತನ, ಹಾಗೊ ನ್ವಜಾತ ಶಿಶನಗಳ ಸೆೊೀಿಂಕ್ನ ಮತನು ಜ್ನಾಾಘಾತ ಪ್ರರ್ಾಣವು ಶೀಕ್ಡಾ 66 ಕ್ಕಿಂತ
ಹಚಿಿನ್ ದರದಲಿಿ ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಿಂದರಿಂದ 59 ತಿಂಗಳ ವಯಸಿಿನ್ ಮಕ್ಕಳ, ನ್ನಯಮೀನಿಯಾ ಮತನು ಅತಸಾರದಿಂದ
ಉಿಂಟ್ಾದ ಮರಣದ ಪ್ರರ್ಾಣವು ಶೀಕ್ಡಾ 60 ಕ್ಕಿಂತ ಹಚ್ನಿ ಇಳಯತನ.
ವಿಶವದಾದಯಿಂತ ಪ್ರತವರ್ಾ ಸನರ್ಾರನ 6 ದಶಲಕ್ಷ (60 ಲಕ್ಷ) ಮಕ್ಕಳನ ಸಾಯನತುದಾುರೆ ಮತನು ಆ ಸಿಂಖ್ಯಯಯನ್ನು ಕ್ಡಿಮೆ
ರ್ಾಡನವುದನ ಭಾರತದಲಿಿನ್ ಪ್ರಗತಯ ಮೆೀಲ್ ಹಚ್ನಿ ಅವಲಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಭಾರತವು ಸನರ್ಾರನ ಐದರಲಿಿ ಒಿಂದನ
ಸಾವಿಗೆ (2015ರಲಿಿ 1.2 ದಶಲಕ್ಷ [12 ಲಕ್ಷ] ಸಾವುಗಳನ) ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 2000ರಿಂದ 2015 ರವರೆಗೆ 29 ದಶಲಕ್ಷ (2.9
ಕೆೊೀಟಿ) ಮಕ್ಕಳನ ಭಾರತದಲಿಿ ನಿಧ್ನ್ರಾದರನ. 2000 ರಿಂದ ಸಾವಿನ್ ಪ್ರರ್ಾಣವು ಬದಲಾಗದೆ ಹಾಗೆಯೀ ಮನಿಂದನವರದದುರೆ,
ಒಟ್ನಟ ಸನರ್ಾರನ 39 ದಶಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳನ ಸಾವನ್ುಪ್ುಿತುದುರನ.
ಕ್ಳದ ದಶಕ್ದಲಿಿ ಭಾರತ ಸಕಾಾರವು ಸಾವಾಜ್ನಿಕ್ ಆರೆೊೀಗಯದ ಮೆೀಲ್ ತ್ಾನ್ನ ಸಾರ್ಾನ್ಯವಾಗಿ ಖ್ಚ್ನಾ ರ್ಾಡನವ ಕ್ಡಿಮೆ
ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸವಲಿ ಹಚಿಿಸಿದೆ ಎಿಂದನ ಲ್ೀಖ್ಕ್ರನ ಗಮನಿಸಿದರನ. ಸಕಾಾರವು ಮಹಳಯರಗೆ ಆಸಿತ್ರರಗಳಲಿಿ ಜ್ನ್ಾ ನಿೀಡಲನ
ಮತನು ಮಕ್ಕಳಗೆ ದಡಾರದ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡನೆಯ ಡೆೊೀಸ್ ಅನ್ನು ನಿೀಡಲನ ಪ್ರರೀತ್ಾಿಹಸಲನ ಕಾಯಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ಾರರಿಂಭಿಸಿತನ.
ಚ್ಿಂಡಿೀಘಡದ ಪ್ರೀಸ್ಟ ಗ್ಾರಜ್ನಯೀಟ್ ಇನಿಿಟಟ್ೊಯಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕ್ಲ್ ಎಜ್ನಕೆೀಶನ್ ಅಿಂಡ್ ರಸರ್ಚಾನ್ಲಿಿ ಡಿೀನ್
(ಅಕಾಡೆಮಿಕ್) ಹಾಗೊ ಸಹ-ಲ್ೀಖ್ಕ್ ಪ್ರರಫೆಸರ್ ಆಗಿರನವ ರಾಜೀಶ್ ಕ್ನರ್ಾರ್ ಅವರನ ಹೀಳದರನ: "2030 ರ ವೀಳಗೆ ಮಕ್ಕಳ
ಸಾವಿನ್ ಪ್ರರ್ಾಣವನ್ನು ಅಧ್ಾದರ್ನಟ ಕ್ಡಿಮೆಗೆೊಳಸನವ ಯನನೆೈಟೆಡ್ ನೆೀರ್ನ್ಿ ನ್ ಸಮರ್ಾನಿೀಯ ಅಭಿವೃದಿಯ ಗನರಯನ್ನು
ಸಾಧಿಸಲನ, ಭಾರತವು ಒಿಂದನೆೀ ತಿಂಗಿಳಿಂದ 59 ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ್ ಮಕ್ಕಳಗ್ಾಗಿನ್ ತನ್ು ಪ್ರಸನುತ ಪ್ರ್ವನ್ನು ಉಳಸಿಕೆೊಳಳಬೆೀಕ್ನ
ಮತನು ನ್ವಜಾತ ಶಿಶನಗಳ ಮರಣಗಳಲಿಿ ಕ್ಷಿೀಣಿಸನವಿಕೆಯನ್ನು ವಧಿಾಸಬೆೀಕ್ನ. "
ನ್ವಜಾತ ಶಿಶನಗಳ ಸಾವುಗಳ ಸಿಂಖ್ಯಯಯನ್ನು ಕ್ಡಿಮೆ ರ್ಾಡಲನ ಅಕಾಲಿಕ್ ಪ್ರಸವ ಮತನು ಕ್ಡಿಮೆ ಜ್ನ್ಾದ ತೊಕ್ಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ
ಉಿಂಟ್ಾಗನವ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಕ್ಡಿಮೆ ರ್ಾಡಲನ ಪ್ರಯತುಸಬೆೀಕಾಗನತುದೆ, ಅದರಲೊಿ ವಿಶೀರ್ವಾಗಿ ಬಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲಿಿ ಇದನ್ನು
ಪ್ರಯತುಸಬೆೀಕಾಗನತುದೆ. ಇವರಡೊ ಗಭಾಧಾರಣೆಯ ಸಿಂದಭಾದಲಿಿ ಆರೆೊೀಗಯ ಆರೆೈಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ ಷ್ಟ್ಟಕ್ತ್ರ, ರಕ್ುಹೀನ್ತ್ರ ಮತನು
ತಿಂಬಾಕ್ನ ಬಳಕೆ ಮದಲಾದ ಪ್ರಸವಪ್ರವಾ ಅಿಂಶಗಳೊಿಂದಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಹೊಿಂದವ ಹಾಗೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಚ್ಾಿಗಿ
ರ್ಾಪ್ಾಡಿಸಬಹನದಾಗಿದೆ ಎಿಂದನ ಝಾ ಹೀಳದಾುರೆ.
ಬಾಿಂಗ್ಾಿದೆೀಶ ಮತನು ಟ್ಾಿಂಜಾನಿಯಾದ ಪ್ರಮನಖ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ ದ ಲಾಯನೆಿಟ್ಗ್ಾಗಿ ನಿೀಡಿದ ಒಿಂದನ ಸಹ-ವಾಯಖ್ಾಯನ್ದಲಿಿ
"ಭಾರತದಲಿಿನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡೆತ್ ಸಟಡಿಯ ಪ್ರಮನಖ್ ದಾಖ್ಲಾತ ವಯವಸೆಥಗಳನ ಇನ್ೊು ಸರಯಾಗಿ ಇಲಿದ ಇತರ ದೆೀಶಗಳಗೆ
ಒಿಂದನ ರ್ಾದರಯಾಗಬಹನದನ" ಎಿಂದನ ಬರೆದರನ.

ಈ ಅಧ್ಯಯನ್ವು ಭಾರತದ ರಜಿಸಾರರ್ ಜ್ನ್ರಲ್ನ್ ನೆೀತೃತವದಲಿಿ ನ್ಡೆಯತನ ಹಾಗೊ ಇದರ ರ್ಾದರ ನ್ಮೊನೆ ವಯವಸೆಥಯನ
1971 ರಿಂದ ಜಾರಯಲಿಿದೆ ಮತನು ಭಾರತಕೆಕ ಅತಯಮೊಲಯವಾದ ಮರಣ ಮತನು ಫಲವತುತ್ರಯ ರ್ಾಹತಯನ್ನು
ಒದಗಿಸನತುದೆ. ಮಿಲಿಯನ್ ಡೆತ್ ಸಟಡಿಯನ್ನು ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ನೆೊಳಗೆ ನ್ಡೆಸಲಾಯತನ. ಮಿಲಿಯನ್ ಡೆತ್ ಸಟಡಿಗೆ ನಾಯರ್ನ್ಲ್
ಇನಿಿಟಟ್ೊಯಟ್ಿ ಆಫ್ ಹಲ್ು, ಡಿಸಿೀಸ್ ಕ್ಿಂಟೆೊರೀಲ್ ಪ್ಪರಯಾರಟಿೀಸ್ ನೆಟ್ವಕ್ಾ, ಮಟೆನ್ಾಲ್ ಅಿಂಡ್ ಚೆೈಲ್ಡ ಎಪ್ಪಡೆಮಿಯಾಲಜಿ
ಎಸಿಟಮೆೀರ್ನ್ ಗೊರಪ್ ಮತನು ಟೆೊರೆೊಿಂಟೆೊ ವಿಶವವಿದಾಯಲಯಗಳಿಂದ ಹಣ ಹೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೊಯ, ಪ್ತರಕೆಯ ವಿಶಿೀರ್ಣೆ
ಅರ್ವಾ ವಾಯಖ್ಾಯನ್ದಲಿಿ ಹೊಡಿಕೆದಾರರನ ಯಾವುದೆೀ ಪ್ಾತರವನ್ನು ಹೊಿಂದರಲಿಲಿ.
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ಪ್ತರಕಾ ಗೆೊೀಷ್ಟ್ಿ ಬೆಳಗೆೆ 10:00 ರಿಂದ ಮಧಾಯಹು 1:00 ಸೆಪ್ಟಿಂಬರ್ 20, 2017 ರ ಬನಧ್ವಾರದಿಂದನ ದ ಡೆೊೀಮ್,
ವಿವಾಿಂತ್ಾ ತ್ಾರ್ಜ ಅಿಂಬಾಸಿಡರ್ ಹೊೀಟೆಲ್, ಸನಬರಮಣಯ ಭಾರತ ರ್ಾಗಾ, (ಖ್ಾನ್ ರ್ಾರನಕ್ಟೆಟಯ ಸಮಿೀಪ್), ನ್ವ ದೆಹಲಿ
(ಆಹಾವನ್ದ ಮೆೀರೆಗೆ ಪ್ರಭಾ ಸತ ಅವರನ್ನು ಸಿಂಪ್ಕ್ಾಸಿ)

ಲಾಯನೆಿಟ್ ಅಧ್ಯಯನ್ದ ಸಾರಾಿಂಶ
ಹನೆುಲ್: ನಿದಾರ್ಟ-ಕಾರಣವಿರನವ ನ್ವಜಾತ (1 ತಿಂಗಳಗಿಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆ) ಮತನು 1-59-ತಿಂಗಳ ಶಿಶನಗಳ ಮರಣದ ಬದಲಾವಣೆಯ
ಜ್ನ್ಸಿಂಖ್ಾಯ ಮತನು ಭ ಗೆೊೀಳಕ್ ವಿವರಗಳ ದಾಖ್ಲ್ಗಳನ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣದ ಪ್ರರ್ಾಣವನ್ನು ಕ್ಡಿಮೆ ರ್ಾಡಲನ ಮತುರ್ನಟ
ಪ್ರಗತಯಲಿಿ ರ್ಾಗಾದಶಾನ್ ರ್ಾಡಬಹನದನ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ್ದಲಿಿ ಭಾರತದಲಿಿ 2000 ಮತನು 2015ರ ನ್ಡನವಿನ್ ನಿದಾರ್ಟಕಾರಣದ ಶಿಶನ ಮರಣದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವು ವರದ ರ್ಾಡನತ್ರುೀವ.
ವಿಧಾನ್ಗಳನ: 2001ರಿಂದ, ಭಾರತದ ರಜಿಸಾರರ್ ಜ್ನ್ರಲ್ ಅವರನ ಸನರ್ಾರನ ದೆೀಶದ 7000 ಯಾದೃಚಿಿಕ್ವಾಗಿ
ಆಯಕರ್ಾಡಿದ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲಿಿನ್ ಒಿಂದನ ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಚಿಿನ್ ಮನೆಗಳಲಿಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಡೆತ್ ಸಟಡಿ (ಎಮ್ಡಿಎಸ್) ಅನ್ನು
ಅನ್ನಷ್ಾಿನ್ಗೆೊಳಸಿದಾುರೆ. ಈ ಮನೆಗಳಲಿಿ ದಾಖ್ಲಾದ ಸಾವುಗಳಗೆ ಸನರ್ಾರನ 900 ವೈದಯಕ್ೀಯರಲಿದ ಸಮಿೀಕ್ಷಕ್ರನ
ರಚ್ನಾತಾಕ್ ರ್ ಖಿಕ್ ಶವಪ್ರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರ್ಾಡನತ್ಾುರೆ. ಭಿನಾುಭಿಪ್ಾರಯಗಳ ನಿಣಾಯಕಾಕಗಿ ಪ್ರರ್ಾಣಿತ ಪ್ರಕ್ರಯಯಿಂದಗೆ ಪ್ರತ
ಕ್ಷೆೀತರ ವರದಯನ್ೊು ಸಾವಿನ್ ಕಾರಣವನ್ನು ವಗಿೀಾಕ್ರಸಲನ

ತರಬೆೀತ ಪ್ಡೆದ 404 ವೈದಯರಲಿಿ ಇಬಬರನ ವೈದಯರಗೆ

ಯಾದೃಚಿಿಕ್ವಾಗಿ ನಿಯೀಜಿಸಲಾಗನತುದೆ. 2000-15 ರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ನ್ನ್ಗಳನ ಮತನು ಸಾವುಗಳ ವಾಷ್ಟ್ಾಕ್ ಯನಎನ್
ಅಿಂದಾಜಿನೆೊಿಂದಗೆ (ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳನ ಮತನು ಗ್ಾರಮಿೀಣ ಅರ್ವಾ ನ್ಗರ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಾದಯಿಂತ ವಿಭಜಿಸಲಿಟಿಟದೆ) 2001-13
ರವರೆಗೆ ನಾವು ಎಿಂಡಿಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಶನಗಳ ಸಾವುಗಳ ಪ್ರರ್ಾಣವನ್ನು ಕೆೊರೀಢೀಕ್ರಸಿದೆುೀವ. ನ್ವಜಾತ ಶಿಶನಗಳನ ಮತನು 1-59ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಲಿಿ ನಾವು 2000 ರಿಂದ 2015ರ ನ್ಡನವ ಲಿಿಂಗ-ನಿದಾರ್ಟ ಮತನು ಕಾರಣ-ನಿದಾರ್ಟ ಮರಣದ ಪ್ರರ್ಾಣದಲಿಿ
ವಾಷ್ಟ್ಾಕ್ ಶೀಕ್ಡಾವಾರನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಲ್ಕ್ಕ ಹಾಕ್ದೆುೀವ.
ಆವಿಷ್ಾಕರಗಳನ: 2000 ರಿಂದ 2015 ರವರೆಗೆ ಮರಣದ ಪ್ರರ್ಾಣದಲಿಿನ್ ಸರಾಸರ ವಾಷ್ಟ್ಾಕ್ ಇಳಕೆ ನ್ವಜಾತ ಶಿಶನಗಳಗೆ 3.3%
ಮತನು 1-59 ತಿಂಗಳನ್ ಮಕ್ಕಳಗೆ 5.4%ರಷ್ಟ್ಟತನು. ಮರಣದ ಪ್ರರ್ಾಣದಲಿಿ ವಾಷ್ಟ್ಾಕ್ ಕ್ನಸಿತವು 2000 ರಿಂದ 2015ರ
ಅವಧಿಯಲಿಿ ಹಚ್ಾಿಯತನ. ಎಮ್ಡಿಎಸ್ ಸನರ್ಾರನ 100,000 ಸಾವುಗಳನ್ನು (ನ್ವಜಾತ ಶಿಶನಗಳಲಿಿ 52252 ಸಾವುಗಳನ
ಮತನು 1-59 ತಿಂಗಳನಗಳಲಿಿ 42057 ಸಾವುಗಳನ) ದಾಖ್ಲಿಸಿತನ. ನಿದಾರ್ಟ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸೆೊೀಿಂಕ್ನಿಿಂದ
ಉಿಂಟ್ಾದ ನ್ವಜಾತ ಶಿಸನಗಳ ಮರಣದ ಪ್ರರ್ಾಣವು ಪ್ರತ 1000 ನೆೀರ ಜ್ನ್ನ್ದಲಿಿ ನ್ವಜಾತ ಸಾವುಗಳ ಸಿಂಖ್ಯಯಯನ 66%ಕೆಕ
ಅಿಂದರೆ 2000ದಲಿಿ 11.9 ರಿಂದ 2015ರಲಿಿ 4.0ಕೆಕ ಇಳಯತನ, ಉಸಿರನಗಟ್ನಟವಿಕೆ ಅರ್ವಾ ಆಘಾತದಿಂದ ಆದ ಮರಣಗಳನ
76%ಕೆಕ ಅಿಂದರೆ 2000ದಲಿಿ 9.0 ರಿಂದ 2015ರಲಿಿ 2.2ಕೆಕ ಕ್ನಸಿದವು. 1-59 ತಿಂಗಳನಗಳಲಿಿ, ಪ್ರತೀ 1000 ನೆೀರ
ಜ್ನ್ನ್ಗಳಗೆ ನ್ನಯಮೀನಿಯಾದಿಂದ ಮರಣದ ಪ್ರರ್ಾಣವು 63% ಇಳದದನು ಇದನ 2000ದಲಿಿ 11.2 ರಿಂದ 2015ರಲಿಿ
4.2ಕೆಕ ಇಳಯತನ ಮತನು ಭೀದಯ ಪ್ರರ್ಾಣವು 66%ಕೆಕ ಇಳಯತನ, ಅಿಂದರೆ 2000ದಲಿಿ 9.4 ರಿಂದ 2015ರಲಿಿ 3.2ಕೆಕ
ಇಳಯತನ (ಹನಡನಗ-ಹನಡನಗಿಯ ಅಿಂತರ ಕ್ಡಿಮೆಯಾಯತನ). ಪ್ರತ 1000 ನೆೀರ ಜ್ನ್ನ್ಗಳಲಿಿ ನ್ವಜಾತ ಟೆಟ್ನ್ಸ್ ಮರಣದ

ಪ್ರರ್ಾಣವು 2000ದಲಿಿ 0.6 ರಿಂದ 2015ರಲಿಿ 0.1ಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಡಿಮೆಯಯಾಯತನ ಮತನು 1-59 ತಿಂಗಳ ದಡಾರದ ಮರಣದ
ಪ್ರರ್ಾಣವು 2000ದಲಿಿ 3.3 ರಿಂದ 2015ರಲಿಿ 0.3ಕೆಕ ಇಳಯತನ. ಇದಕೆಕ ತದವರನದಿವಾಗಿ, ಕ್ಡಿಮೆ ಜ್ನ್ನ್ದ ತೊಕ್ದಿಂದ
ಉಿಂಟ್ಾಗನವ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣದ ಪ್ರರ್ಾಣಗಳನ ಬಡ ರಾಜ್ಯಗಳನ ಮತನು ಗ್ಾರಮಿೀಣ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲಿಿ ಏರದವು. 2000 ದಿಂದ
2015ರ ನ್ಡನವ ಒಟ್ೊಟ 29 ದಶಲಕ್ಷ ಶಿಶನಗಳ ಸಾವು ಸಿಂಭವಿಸಿದೆ. 2005 ರಿಂದ 2015 ರವರೆಗಿನ್ ವಾಷ್ಟ್ಾಕ್ ಕ್ನಸಿತವು
(ಅನ್ನಕ್ರಮವಾಗಿ ನ್ವಜಾತ ಶಿಶನಗಳ ಮರಣದ ಪ್ರರ್ಾಣದಲಿಿ 3.4% ಮತನು 1-59-ತಿಂಗಳ ಶಿಶನಗಳ ಮರಣದ ಪ್ರರ್ಾಣದಲಿಿ
5.9% ಅವನ್ತ) 2000 ದಿಂದ 2005 ರವರೆಗಿನ್ ವಾಷ್ಟ್ಾಕ್ ಕ್ನಸಿತಕ್ಕಿಂತ ವೀಗವಾಗಿದೆ (3.2% ನ್ವಜಾತ ಶಿಶನಗಳ ಮರಣದ
ಪ್ರರ್ಾಣ ಮತನು 1-59-ತಿಂಗಳ ಶಿಶನಗಳ ಮರಣದ ಪ್ರರ್ಾಣದಲಿಿ 4.5% ಅವನ್ತ). ಈ ವೀಗವಾದ ಕ್ನಸಿತವು 2000-05ರ
ಕ್ನಸಿತದ ಮನಿಂದನವರಕೆಗೆ ಹೊೀಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತವು ಸನರ್ಾರನ 1 ದಶಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರನವುದನ್ನು
ಸೊಚಿಸನತುದೆ.
ಅರ್ಾವಿವರಣೆ: ಶಿಶನಗಳ ಸಾವಿನ್ 2030ರ ಸಮರ್ಾನಿೀಯ ಅಭಿವೃದಿಯ ಗನರಗಳನ್ನು ಪ್ರರೆೈಸಲನ, ಭಾರತವು 1-59 ತಿಂಗಳ
ಶಿಶನಗಳ ಮರಣದ ಇಳಕೆಯ ಪ್ರಸಕ್ು ಪ್ರ್ವನ್ನು ಕಾಪ್ಾಡಿಕೆೊಳಳಬೆೀಕ್ನ ಮತನು 2015 ರಿಂದ ನ್ವಜಾತ ಶಿಶನಗಳ ಮರಣದ
ಪ್ರರ್ಾಣದಲಿಿನ್ ಕ್ನಸಿತವನ್ನು (ಪ್ರತವರ್ಾ> 5%ಗೆ) ಹಚಿಿಸಬೆೀಕ್ನ. ನ್ನಯಮೀನಿಯಾ, ಅತಸಾರ, ಮಲ್ೀರಯಾ, ಮತನು
ದಡಾರದಿಂದ 1-59 ತಿಂಗಳ ಶಿಶನಗಳ ಮರಣದ ಪ್ರರ್ಾಣ ಕ್ಡಿಮೆಯಾಗನವುದರಲಿಿ ಮನಿಂದನವರದ ಪ್ರಗತ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕ್ಡಿಮೆ
ಜ್ನ್ನ್ದ ತೊಕ್ದ ಬಗೆೆ ಹಚಿಿನ್ ಗಮನ್ದ ಅಗತಯವಿದೆ.

