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IJరతLేశంల> ప#�ే�F వయసుల># ;ా47ల> కOPQ మరణ�లకR గ4ాSశయ �ా-న�రA 
మ47య( TU PాకR-సంబం�Vత �ా-న�రA0  ప���న �ారణ�ల# ప���న అధ-యనం 
�వ47�WX ంLVY 

IJరతLేశంల># �ా-న�రA మరణ�ల 4QటZను �[తX  ప47\]ధన �\̂0_ి�WX ంLV మ47య( IJరతLేశంల># ప`రAషbలల> 
మరణ�లకR ప���న �ారణ�లR �cరA1 కడ�ప` మ47య( ఊEి47
తbX ల �ా-న�రA0  �ాPా IJరతLేశంల># మefళలల> ��ల� 
వరకR �ా-న�h మరణ�లకR గ4ాSశయ1 కడ�ప` మ47య( 45మ(i �ా-న�రA0  �ారణమ# jెOయజQసుX ంLVY mదట ఆn 
లoౖn ల> ద ల����� L�q4ా1 TU� rsసh ప�IJt ఝ�1 ప�పంచ ఆ4vగ- ప47\]ధన �Qంద�ం1 �sం�Y wxyఖQz� {�ి|టz అం} 
య~#వ47�ట� ఆ� ట345ంట31 ఓఎn1 �)న%� మ47య( ;ా47 సహచరAల L�q4ా IJరతLేశమంతటJ మ47య( 
ప�పంచమంతటJ కథనంకథనంకథనంకథనం    ప�చు47తwxyంLVY 
 

L�L�ప` మ~డ� వంతbల మంLV IJర�య(లR PHా మ�లల> #వ�సిుX ���రAY ఇప|ట� వరకR PHా �ణ T�ా ంj�ల నుం%& 
�Qవలం 4)ండ� 47��ీ� �లR ఉన�1 ��ల�వరకR IJరతLేశం �క� 24 పట�ణ T�ా ంత ఆ��47త �ా-న�h 47��ీ� �ల సమ��రంj� 
#47�ష�wxyన �ా-న�ర0 మరణ�ల \ాతం గతంల> అంచ�� ;Bయబ%&ంLVY IJరతLేశ 47��ా� � h జనరz �ా4ా-లయం �క� 
�Bతృతqంల> మ47య( �[#� Esద� 1 తకR�వ ఆL�యం ల?L� మధ- రకం ఆL�యం ఉన� Lేశంల> మరణ�ల �ారణ�ల 
�క� జ��య �ా� �ల> T�ా 
#థ-ం వefసుX న� అధ-య��లల> ఒకట� అ�న �Oయn %tె స�%� +ఎ� %& ఎ�6ల> 
�ా-న�h మరణ�ల \ాj�#� ఈ అధ-యనంల> రచ�తలR అంచ�� ;B�ారAY #47�ష�  �ా-న�ర0ల> I�Pv�క మ47య( 
�ామ��క ;�ౖ���-లEsౖ మ47య( ప�మ�ద �ార�ాలను మ47య( �ారణwxyన;ాట�# #యం
�ంచడం L�q4ా ఈ �ా-న�ర0ను 
ఎంత వరకR #;ా47ంచగలమ�B L�#Esౖ రచ�తలR దృ_ి�  �ా47ం��రAY 
 

mతXం IJరతLేశ మంతటJ    2010ల> కOP7న 5,56,400 �ా-న�రA మరణ�లకR  సంబం�Vం�1 1,22,429    అధ-యన 
మరణ�లల> 7137    మరణ�లR �ా-న�రA వలన కOP7నవ# రచ�తలR కనుP5���రAY Y Y Y ఈ మరణ�లల> 71% (395 000) 

�[#� 30-69 సంవత�4ాల వయసు గల ;ా47ల> (2,00,100 ప`రAషbలR మ47య( 1,95,300 మefళలR6666 
సంభ�ం���Y అ#� వయసుల ;ా47ల> 6%    మరణ�లR    �ా-న�h మరణ�లRPా లo�G�ంచబ%�� �1 �ా  30-69 

సంవత�4ాల వయసు గల mతXం 2·5 �Oయn    ప`రAషbల మరణ�లల> ఇLV 8%    �G మ47య( 1·6    �Oయn    
మefళల మరణ�లల> 12%    �G Es47P7ంLVY 30-69 సంవత�4ాల వయసుల>1 ప`రAషbలల> అ
 �ామ�న- �వ�wxyన 
�ా-న�రA0 : �cరA +Esద� మ47య( అన�;ాefకj� స{1 45 800 [23%]), కడ�ప` (25,200 [13%]), మ47య( 
ఊEి47
తbX లR    ++++\ాqస ��ళం మ47య( సqర    EFట�కj� స{1    22,900 [11%].    మefళలకR �ా-న�రA మరణ�లకR ప���న 



�ారణం మefళలల> గ4ాSశయ �ా-న�రA 33,400 [17%]),1 కడ�ప` 27,500 [14%]),1 మ47య( 45మ(i �ా-న�రA0  
(19 900 [10%])YYYY     
 

30-69 సంవత�4ాల వయసు గల ప`రAషbలల> 42�0% (84,000)    మ47య( మefళలల>    18�3% (35,700)    �ా-న�h 
మరణ�లR    TU PాకR-సంబం�Vత మరణ�లRPా    మ47య(    ప`రAషbలల> మ47య( మefళలల> �ామ�న-ంPా TU PాకRను 
ఉప¡P7ంచడంల> IJగంPా ఊEి47
తbX ల �ా-న�ర0 క��� �cట� �ా-న�రA0  4)ట�� ంప` ఉన�టZ0  సూ�ంచబ%�� �Y 
రచ�తలR �ెప`X ���రA: "30-69 సంవత�4ాల వయసు గల ;ా47ల> ఊEి47
తbX ల �ా-న�ర0 క��� �cట� �ా-న�ర0 సంఖ-  
4)ండ� 4)టZ0  అ�VకంPా ఉ���య#1 IJరతLేశంల> TU PాకR వలన కOPQ �వ�wxyన �ా-న�ర0  �ా� ��G ధ#క Lే\ాలj� చూ�FX  
గణ యwxyన ;�ౖ�ధ-ం ఉంద# సూ�సుX ంLVY" 
 

100,000    మరణ�లకR    వయసు ప��ారం �ా-న�h మరణ�ల 4QటZ0  PాH �ణ T�ా ంj�లల> +ప`రAషbలR ¢£1 మefళలR ¢¤6 
మ47య( పట�ణ T�ా ంj�లల> +ప`రAషbలR ¥¦§ మ47య( మefళలR ¢¥6 ఉ���రA1 �ా  4ా¨ా� � #�G 4ా¨ా� � #�G మధ- 
��ల� ;�ౖ�ధ-ం ఉంLVY బJPా చదువ`కRన� వ¡జనుల క��� తకR�వPా చదువ`కRన� ;ా47ల> మరణ�ల 4QటZ0  4)ండ� 
4)టZ0  అ�VకంPా ఉ����:    ప`రAషbలR #ర�4ాసు-లR ¥¦¤ ఉంట© అ�4ాసు-లR ª£; మ47య( మefళలR1 
#ర�4ాసు-లR ¥¦¤ ఉంట© అ�4ాసు-లR ª«Y efందూ మefళలల> క��� మ(�ి0 ం మefళలల> గ4ాSశయ �ా-న�h 40%    
తకR�వ    �ా��రణంPా ఉంLV1    బహ¬\ా అ�Vక సు X  4QటZ0 1 హ¬-మn పEలి>0 మ�;�ౖర� +e® Eి �6 అంటZ;ా-�V�G 
వ-
4QకంPా మ(�ి0 ం ప`రAషbలల> గల ర�ణ ప�IJవం1 గ4ాSశయ �ా-న�h కOP7ంచ గల �ారకం వలన �ావచు8Y 
 

I�Pv�క ;�ౖ���-ల ప��ారం1 IJరతLేశంల># ఈ\ాన- IJగంల> ఉన� «¦ సంవత�4ాల ప`రAషbడ� ¤¦ సంవత�4ాల 
క��� మ(ంL ే�ా-న�h వలన మరణ¯ం�ే అ�Vక అవ�ా\ా#�(11�2%) కOP7 ఉ���డ� అ# రచ�తలR గమ#ం��రAY 
L°#�G �రAద�ంPా1 త±రA| IJరతLేశంల># పక��B గల 4ా¨ా� � లR ²{h1 జ�ర³ం} మ47య( ఒ47�ా�లల># ప`రAషbలల> 
ఈ ప�మ�దం 3% తకR�వPా ఉంLVY ఈ\ాన- 4ా¨ా� � లల> మefళలకR ¤¦ సంవత�4ాల క��� మ(ంLే �ా-న�h వలన 
మరణ¯ం�ే అ�Vక ప�మ�దం (6�0%) ఉంLVY  
 

య(ఎ�ఎ మ47య( య(�) లల># ప`రAషbలR మ47య( మefళలల> �ా-న�h మరణ�ల 4Qట0  క��� IJరతLేశంల> 
మరణ�ల 4QటZ0  వ¡జనులoౖన ప`రAషbలల> L�L�ప` 40% తకR�వPా మ47య( మefళలల> 30% తకR�వPా ఉ���� 
+పట��క ¥6Y ప�j-ే�Gం�1 TU PాకR j�PQ వయసు-#47�ష�  4Qట0ల> EsరAగ(దల వలన �ా-న�h మరణ 4QటZ0  EsరAగ(j�య# 
ఊefంచబడ�j�ంLVY �వ47Pా రచ�తలR �ెEF|LV: " TU PాకR సంబం�Vత మ47య( గ4ాSశయ �ా-న�ర0ను #;ా47ంచడం 
మ47య( ��Gత� �యేదP7న �ా-న�ర0ను మ(ందసుX Pా గ(47Xంచడం వలన IJరతLేశంల>1 మ(ఖ-ంPా �ా-న�h �FవలR 
అందుబJటZల> ల?# PHా �ణ T�ా ంj�లల> �ా-న�h మరణ�లను తP7´ంచవచు8Y �గj� ఇతర ప�మ�ద �ార�ాలR ల?L� 
�ారణభ~తwxyన ;ాట�# కనుP5��ల# IJరతLేశంల> �ా-న�h 4Qట0 ల> గణ యwxyన ;�ౖ�ధ-ం సూ��WX ంLVY"  
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 Pా47# టµO¶W n నంబh IJరతLశే �%&య� ���రణల �[రకR ప�IJt స
 Pా47# టµO¶W n నంబh IJరతLశే �%&య� ���రణల �[రకR ప�IJt స
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+91 971 196 4550 వద� ఇ wx�z వద�  ఇ wx�z వద�  ఇ wx�z వద�  ఇ wx�z satip@smh.ca వద� దయ��ే ిసంప�LVంచం%&వద�  దయ��ే ిసంప�LVంచం%&వద�  దయ��ే ిసంప�LVంచం%&వద�  దయ��ే ిసంప�LVంచం%&Y Y Y Y ప�పంచంల># �గj� ప�పంచంల># �గj� ప�పంచంల># �గj� ప�పంచంల># �గj� 
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అదనప` సమ���రం: ఒక�ా47 ఆం�లR ఎ
X;B�ని త4ాqత1 efంL°ల> ప
��ా �డ�దల1 ఆంగ0ం1 efంL° మ47య( 
T�ా ం�య IJషలల> ·%&య� ;ారXలR1 తరచుPా అ%&PQ ప�శ�లR మ47య( ఫవh Tా�ం� �s¹0 డ�లR 
www.cghr.org/cancer వద� అందుబJటZల> ఉంటJ�Y 

�ల?ఖరAల సమ�;Bశం 

ఎప`|డ�:  బ(ధ;ారం, మ�478 28, 2012, 11.00 నుం%&13.30 గంటల వరకR మ(ంబ< 
సమయం. 
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Tా-��z: %�. 4ాజQంద� బ%ేq, %ె4ౖ)క�h, టJటJ wxº47యz ఆసుప
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ట345ంట31 �)న%� 

TU� rsసh. 4ాజQ¾ L°¿&t, e} ఆ� ఎEడి47iయ�లÀ, టJటJ wxº47యz ఆసుప
�, మ(ంబ<, 

ఇం%&య� 

ఆ{qనం �[రకR ÁH ప�IJt స
 Pా47# సంప�LVంచం%& (Esౖన చూడం%&) 

mతXం mతXం mతXం mతXం కథనంకథనంకథనంకథనం    మ47య(మ47య(మ47య(మ47య( ;ా-ఖ-;ా-ఖ-;ా-ఖ-;ా-ఖ- �[రకR చూడం%&�[రకR చూడం%&�[రకR చూడం%&�[రకR చూడం%&: http://press.thelancet.com/indiacancer.pdf  

 

గమ#క: Esౖ OంకR �ల?ఖరAల �[రకR మ�త�wÂ; ఈ EFపరA �క� ఉ�త సంగH{#� � TాఠకRల �[రకR �రA 
అంLVం��లనుకRంట©1 ఆం�లR ఎ
X;B�ిన త4ాqత చూడదP7న ఈ �GHంLV OంకRను దయ�ే� ిఉప¡P7ంచం%&: 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60358-4/abstract     


