
भारताने 2005 पासून 1 दशल  बाल मृ यू टाळले आहते, नवीन अ यासाने िन कष दला आह ेक : संशोधन हा 
दशल  मृ यू अ यासाचा भाग आह े याम ये मूलां या मृ यू झाला आह ेअशा 1 लाख घरां या मुलाखतीचा समावेश 
होतो	  

20 स टबर, 2017 पहाटे 4 वाज यापासून स  ितबंध द ली टाईम	  

नवी द ली, स टबर 20, 2017- आज िस  झाले या न ा संशोधनानुसार भारताने िनमोिनया, अितसार, धनुवात आिण 
गोवर यां या प रणामी मो ा माणात होणा  या मृ यूदराम ये 2005 पासून पाच वयवषा या खालील मुलांचे अंदाजे 1 
दशल  (दहा लाख) मृ यू टाळले आहते.	  

बाल आरो यामधील रा ीय गती जर काही रा यांपयत पोहचली असती तर या सं ये या दु पट बालक बचावले असते. 
भात झा, लोबल हे थ रसच इंिडया फाऊंडशेनचे अ य  आिण सट. मायकल हॉि पटलमधील ा यापक, टॉर टो 

िव ापीठ, यांनी असे आज या लसेट या आवृ ीम ये िलिहले.	  

मुली आिण मुलां या मृ यूदरामधील अंतराम ये आधी िनरी ण के यानुसार मुल या मृ यूंची सं या बरीच कमी झाली आह,े 
असे ा. झा हणाले. 2015 म ये पाच वषाखालील मुलं आिण मुल ची मृ यूची सं या जवळपास सारखी आह.े	  

हा संशोधन अ यास िमिलयन डथे टडी, या जगामधील सवािधक  अकाली मृ यूं या अ यासाचा भाग आह.े भारताम ये, 
अनेक मृ यू घराम ये आिण वै क य सहा यािशवाय होतात. 2001  आिण 2013 दर यान घरातील सद यां या मृ यूंबाबत 
मुलाखत घे यासाठी शतको िवशेषत: िशि त जनगणना कमचारी 1.3 दशल  (13 लाख) पे ा जा त घरांपयत पोहचले 
होते. दोन िच क सकांनी वतं पणे मृ यूचे अ यंत श यता असलेले कारण िनि त कर यासाठी या "शा दीक तपासणी" चे 
प र ण केले.	  

"जे हा तु ही दार ठोठावता आिण पालकांशी बोलता ते हा तुम या हाती स य लागते," असे ा यापक शॅली अव थी, लखनऊ 
मधील कग जॉज मेडीकल कॉलमधून सह-लेिखका हणा या. "आ ही अशा 100,000 (1 लाख) घरांची दारं ठोठावली जेथे 
मुलांचा मृ यू झाला होता. ह ेफार िव सनीय आकड ेआहते. जर आरो य यं णा अपयशी झाली असेल तर ही कुटंुब तु हाला 
याब ल सव मािहती दतेात."	  

अ यासाम ये नवजातां या (एक मिह यापे ा कमी वयाचे नवजात) मृ यूदराम ये 3.3 ट े  आिण एक मिहना ते 59 
मिह यां या वया या बालकांम ये 5.4 ट े  एवढी वा षक घट आढळून आली आह.े या घटीला 2005 म ये सु वात झाली 
आिण  ती शहरी आिण ीमंत रा यांम ये आिण 2010 आिण 2015 दर यान सवात गितमान होती. ित 1,000 िजवंत 
ज मांसह, नवजातांमधील मृ यूदर हा 2000 मधील 45 पासून ते 2015 म ये 27 वर आला आह.े एक मिहना ते 59 
मिह या या बालकांमधील मृ यूदर हा 45.2 ते 19.6 असा खाली पडला आह.े	  

नवजातांचा धनुवात आिण गोवरामुळे होणा  या मृ यूची िविश  कारणे, मृ यूदराकड ेपािह यास तो जवळपास 90 ट यांनी 
खाली पडला आह,े नवजातांमधील सं मणे आिण ज मत: असले या आघाताचे दर ह े66 ट यांपे ा जा त कमी झाले आहते. 
एक ते 59 मिहने वया या मुलांसाठी िनमोिनया, आिण अितसारामुळे असलेला मृ यूदर 60 ट यांपे ा जा त कमी झाला 
आह.े	  

जगभराम ये दर वष  अंदाजे 6 दशल  (60 लाख) मुलं मृ यू पावतात आिण या आक ाम ये घट कर यामधील गती ही 
भारतावर मो ा माणावर अवलंबून आह,े जी अंदाजे मृ यू या पाच ट े  (2015 म ये 1.2 दशल  [12 लाख] मृ यू) एवढी 
आह.े 2000 ते 2015 या कालावधीम ये भारताम ये एकूण 2.9 दशल  (29 लाख) मुलांचा मृ यू झालेला आह.े 2000 
मृ यूदर होता तो जर असाच न बदलता सु  रािहला असता, तर अंदाजे एकूण 3.9 दशल  (39 लाख)  मुले मृ यू पावली 
असती. 

	  



लेखकांनी न द केली आह ेक  गे या दशकाम ये भारत शासनाने यां या पारंपा रकपणे आरो यावरील सावजिनक खचा या 
कमी पातळीम ये आता बरीच वाढ केली आह.े शासनाने मिहलांना णालयात ज म दे यास आिण मुलांना गोवर या दसुरा 
डोस दे यास ो साहन दे यासाठी काय म सु  केला आह.े	  

चं दगढमधील पो ट ॅ युएट इ टी ूट ऑफ मेडीकल ए ुकेशन अ ॅ ड रसचचे सह-लेखक ोफेसर राजेश कुमार, डीन 
(शै िणक), हणाले क : "2030 पयत बाल मृ यूदर अ याने कमी कर या या संयु  रा ा या शा त िवकास येयांना पूण 
कर यासाठी, भारताने याचे वतमान ल य एक ते 59 मिह यां या बालकांवर ठेवायला हवी आिण नवजात मृ यूदराम ये घट 
हो यास गती ायला हवी." 

िवशेषत: गरीब रा यांम ये नवजातां या मृ यूची सं या कमी कर यासाठी अकाली सूती आिण ज मा या वेळचे कमी 
वजनामुळे होणारे मृ यू कमी कर यासाठी य ांची गरज आह ेअसे झा हणाले.  ह ेदो ही मो ा माणात सुधारणायो य 
गभधारणेदर यानची आरो य िनगा, िश ण, पोषण, र य आिण तंबाखू वापरासार या मातृक आिण ज मापूव या 
घटकांशी बळकटीने जोडलेले आह.े	  

ल सेटसाठी समालोचन करताना, बां लादशे आिण टंझािनयामधील अ णी वै ािनक यांनी िलिहले क  "भारतामधील दशल  
मृ यूंचा अ यास ह ेजेथे न दणी यं णा मह वा या असूनही िवघटीत आहते अशा इतर दशेांसाठी मॉडले ठ  शकतात."	  

या अ यासाचे नेतृ व भारताचे रिज ार जनरल यां या ारे केले गेले यांची नमुना न दणी यं णा 1971 पासून अि त वात 
आह,े आिण ती भारतासाठी आव यक मृ यूदर आिण जनन मतेची मािहती पुरवते. द िमिलयन डथे टडी हा एसआरएस 
दर यान केला गेला. िमिलयन डथे टडीला नॅशनल इ टी ूट ऑफ हे थ, िडिजज कं ोल ायोरीटीज नेटवक, मॅटनल आिण 
चाई ड एिपडिेमयोलॉजी ए टीमेशन ुप आिण युिनव सटी ऑफ टोरंटोने िनधी पुरवला. िनधी दणेा  यांची फ  िव ेषण कवा 
कागदावरील अथबोधािशवाय कोणतीही भूिमका न हती.	  
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द डोम, िववांता बाय ताज ए बासेडोर हॉटेल, सु मिनया भारती माग, (खान बाजारा जवळ), नवी द ली येथे ेस कॉ फरस 

(आमं णा ारे, संपक भा सती) बुधवार, 20 स टबर 2017 सकाळी 10 ते दपुारी 1 वाजेपयत	  

	   	  



ल से ट अ यासाचा सारांश 
पा भूमी: भारताम ये नवजात (1 मिह यापे ा कमी) आिण 1-59 मिह ये मृ यूदराचे कारण िविश  बदला या लोकसं यािवशषक आिण 

भौगोिलक तपशीलाचे द तऐवजीकरण ह ेबाल मृ यूदर कमी कर यात मागदशक ठ  शकते. या अ यासाम ये आ ही भारताम ये 2000 

आिण 2015 दर यान या कारण िविश  बाल मृ यूदराम ये झालेले बदल न दवले आहते. 

प ती: 2001 पासून, भारता या रिज ार जरनल यांनी  भारतामधील यादिृ छक र या िनवडले या अंदाजे 7000 पे ा जा त े ांम ये 

एक दशल ापे ा घरांम ये िमिलयन डथे टडी (एमडीएस)ची अंमलबजावणी केली आह.े या घरांम ये न दवले या मृ यूंसाठी अंदाजे 900 

गैर-वै क य सव कांनी रचनाब  शा दीक तपास या के या आहते. येक े  अहवाल हा 404 पैक  दोन यादिृ छकपणे िनयु  केले या 

िशि त िच क सकांना दला जात यामधून असहमता या िनराकरणासाठी मानक यांसह कारणाचे वग करण केले. आ ही  200-15 

या रा ीय ज म आिण मृ यू या युएन या वा षक अंदाजांसोबत 200-13 साठी एमडीएसनुसार बाल मृ यूचे माण एक  केले. आ ही  

नवजात आिण 1-59 मिहने वया या बालकांम ये 2000 आिण 2015 दर यान लग िविश  आिण कारण िविश  मृ यूदरामधील वा षक 

ट े वारी बदलाची गणना केली. 

शोध: 2000 ते 2015 दर यान मृ यूदरामधील सरासरी घट ही नवजातांम ये 3.3% आिण 1-59 मिह या या मुलांसाठी 5.4% आह.े 

2000 ते 2015 कालावधी दर यान मृ यूदरामधील वा षक घटीला गती िमळाली. एमएसडीने जवळपास 100,000 मृ यूंना हण केले 

(नवजातांम ये 52 252 मृ यू आिण 1-59 मिह यां या बालकांम ये 42 057 मृ यू). िविश  कारणाचे िनरी ण क न, 2000 म ये 11.9 

आिण 2015 म े 4.0 असलेला सं मणांमुळे दर 1000 िजवंत ज मा या नवजात मृ यूदर हा 66% नी कमी झाला आह ेआिण ज मानंतर 

गुदमरवणे कवा जखमेमुळे होणारा मृ यूचा दर हा 2000 म ये 9.0 पासून 2015 म ये 2.2 एवढी 76% कमी झाला आह.े 1-59 

मिह याम ये, िनमोिनया ित 1000 िजवंत ज माचा मृ यू दर हा  2000 मधील 11.2 पासून 2015 म ये 4.2 एवढा 63 कमी झाला आह े

आिण अितसारामुळे होणारा मृ यूदर हा 2000 मधील 9.4 पासून 2015 म ये 3.2 एवढा 66% घटला आह े( यासोबतच मुली-मुलांमधील 

अंतर कमी झाले आह)े. ित 1000 िजवंत ज ाला, नवजात धनुवात मृ यूदर हा 2000 मधील 0.6 पासून 2015 म ये 0.1 एवढा झाला 

आह ेआिण 1-59 मिह यां या बालकांमधील गोवरामुळे होणारा मृ यूदर हा 2000 म ये 3.3 पासून 2015 म ये 0.3 एवढा कमी झाला 

आह.े िवरोधाभास हणून, गरीब रा ये आिण शहरी भागांम ये ज मा या वेळे या कमी वजनासह कालावधी ज ासाठी मृ यूदर वाढले 

आह.े एकि त र या 2000 ते 2015 दर यान 29 दशल  बालकांचे मृ यू उ वले आह.े 2005 ते 2015 (नवजात मृ यूदरासाठी 3.4% 

घट आिण 1-59 मिह यां या  मृ यूदराम ये 5.9% घट) दर यान या वा षक घटी या 2000 ते 2005 या वा षक घटीपे ा गितमान 

हो या (नवजात मृ यूदरासाठी 3.2% घट आिण 1-59 मिह यां या  मृ यूदराम ये 4.5% घट). या गितमान घटी भारताने 2000-05 

दर यान या घट शी तुलना करता अंदाजे 1 दशल  बालकांचे मृ यू टाळले आहते. 

अथबोध: बाल मृ यूदरासाठी 2030 या शा त िवकासाची येये पूण कर यासाठी, भारताने 1-59 मिह यां या मृ यूदराची वतमान येये 

कायम ठेवायला हवीत आिण 2015 या पुढे नवजात मृ यूदरा या घटीम ये (वा षक >5% ) गती ायला हवी.  1-59 मिह यां या 

बालकांम ये शीत वर, अितसार, मलेरीया आिण गोवर यांमुळे होणारी बाल मृ यू या गतीमधील घट अखंड ठेवणे ह े वहाय आह.े 

ज मा या वेळ या कमी वजनाकड ेअिधक ल  दणेे आव यक आह.े 


