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 गे# या वष$ महारां शात 18,000 बालमृ य ूझाले; हे फारच भयानक घडले; हे सव+ कुपोषणामुळे 

घडले असे माननू ः वयंसेवी संः था, . यायालय, मा/ यमे सव+ जण 1ु2 ध आहेत. 

 ‘महारां शात 18,000 बालमृ य’ू ह5 जर5 दःखदु  बाब असली तर5 ग8णताला ग8णता9 या :ं ट5नेच 

बघायला हवे. वः तुतः महारां शात वष+भरात जर खरोखर केवळ 18,000 बालमृ य ूझाले असतील तर 

यशाचा उ सव साजरा करायला हवा. महारां शात दरवष$ जवळपास 20 ल1 बाळ ज. माला येतात. 

बालमृ यूंचा नुसता आकडा  न बघता ते >कती पैक@ आहेत हे बघणे आवँ यक आहे. सहसा एक 

हजार ज. मांमागे >कती बालमृ य ूअशा र5तीने  यांचे ूमाण मोजले जाते. 20 ल1 ज. मांमागे 18,000 

बालमृ य ू C हणजे हे ूमाण हजार ज. मांमागे नऊ असे येते. हे ूमाण अमेEरकेतील बालमृ यूं9 या 

ूमाणा9 या जवळपास येते. ूँ नच सुटला !  

 18,000 बालमृ यूंचा आकडा मा>हती9 या अिधकारात राJ य शासनाकडून ूाK त झाला असे 

. यायालयीन यािचकेचे वक@ल ऍड. उदय वाMंजीकर C हणाले. बालमृ य ू न नNदवून >कंवा कमी 

नNदवून हा ूँ न सोडवायची जुनी शासक@य परंपरा आहे. मग खरा आकडा कोणता ?  

 भारत सरकारची सँपल र8जः शेशन िसः ट5म गेली अनेक दशके देशातील साठ ते सQर 

ल1 लोकसंR ये9 या रँडम सँपलमधे मोजमाप कMन दरवष$ राJ यांचा अभ+क मृ युदर सांगते. 

िशवाय नॅशनल फॅिमली हे# थ सवT (एन.एफ.एच.एस.) हे दर सात-आठ वषाXनी होणारे रां श5य 

सवT1ण अभ+क व बालमृ युदरांYवषयी  अिधकृत अदंाज देतात. एन.एफ.एच.एस. चौ[ या 

सवT1णाचा अहवाल नुकताच उपल2 ध झाला असून  यानुसार महारां शाचा बालमृ युदर (0-5 वषT 

वयातील मृ य)ू हा 2015 मधे हजार ज. मांमागे 29 होता. हे ूमाण 20 ल1 ज. मांना लावले क@ 

महारां शातील एकूण बालमृ यूंचा आकडा 58,000 एवढा येतो. 

 पण 2001 साली महारां शात# या तेरा ः वयंसेवी संः थांनी िमळनू  केले# या ‘कोवळ5 

पानगळ’ अ` यासावर आधाEरत, ‘Hidden Child Mortality in Maharashtra’  हा अहवाल भारत 

सरकार9 या आरोa य Yवभागाने ूकािशत केला आहे. (बंग, रेbड5 व देशमुख, 2005)  यानुसार 

सँपल र8जः शेशन िसः ट5म व एन.एफ.एच.एस. देखील काह5 ूमाणात नवजात बालकांचे मृ य ू

नNदणे चकुYवतात व वाः तYवक बालमृ युदर 25 ते 30 टd d यांनी जाः त होता.  या >हशोबाने 

महारां शातील स/ या9 या बालमृ यूंची संR या 75,000 9 या जवळपास जाते. 

 हा आकडा धd कादायक वाटला तर5  यात एक सकारा मक बातमी आहे. वष+ 2000 

मधील बालमृ यूं9 या तुलनेत हा आकडा जवळपास िनC मा आहे. वष+ 1998 मधे एन.एफ.एच.एस. 

9 या अदंाजानुसार महारां शात 1,26,000 बालमृ य ूहोत होते, आता 58,000 होतात (54 टd के 

कमी). >कंवा ः वयंसेवी संः थां9 या 2001 मधील अदंाजानुसार पौणे दोन ल1 बालमृ य ूहोत होते 

ते आता 75,000 होतात (57 टd के कमी). दो. ह5 >हशोबांनी गे# या पधंरा वषाXमधे महारां शातील 



बालमृ य ू जवळपास प. नास ते साठ टd d यांनी कमी झाले आहेत. महारां शाचे व शासनाचे 

 यासाठh आपण अिभनंदन करायला हवे. 
  

पण चार बाबतीत आपण अपयशी ठरलो आहोत. 
 

1. शासक@य यंऽणा अजूनह5 बालमृ य ू अप-ुया नNदYवते. गे# या वष$ झाले# या अदंा8जत 

58,000 >कंवा 75,000 बालमृ यूंपैक@ केवळ 18,000, C हणजे 25 ते 35 टd केच 

बालमृ य ू नNदYवले गेले. शासनाने नेमले# या बालमृ य ू मू# यांकन सिमतीने आप# या 

अहवालात (2004) काढलेला िनँ कष+ – राJ यातले शासक@य Yवभाग केवळ 20-30 टd के 

बालमृ य ूनNदYवतात – हे आज देखील जवळपास िततकेच खरे आहे. 

2. बालकांमधील कुपोषणाचे ूमाण फार मंद गतीने कमी होते आहे. आिथ+क Yवकासाचा दर 

वाYष+क 7 ते 8 टd के दावा करणा-या देशातील सवा+त ूगत महारां श राJ यात 

एन.एफ.एच.एस.-3 व 4 9 या दरC यान दहा वषा+त (2006-2015) बालमृ यूचे दर हजार5 

ूमाण 58 वMन 29 वर C हणजे वषा+ला 3 ने कमी झाले पण कुपोषणाचे ूमाण 46 वMन 

34 टd के C हणजे फd त वषा+ला 1.2 टd का कमी झाले. राJ या9 या व रां शा9 या आिथ+क 

Yवकासाची आगगाड5 भरमसाट वेगाने सुटली असतांना ितने आप# या कोjयावधी बालकांना 

कुपोषणा9 या K लॅटफाम+वर मागे सोडून >दले आहे.  

3. आ>दवासी बालकांची 8ःथती याहन ू खराब आहे. गैरआ>दवासी भागामधील कुपोषण 

(ः टं>टंग) देशभरात 40 टd के तर आ>दवासी बालकांमधील कुपोषण 51 टd के आहे. 2011 

9 या जनगणने9 या आधारावMन केले# या अंदाजानुसार (लॅ. सेट 2016) भारतातील 

गैरआ>दवासींमधील अभ+क मृ यूदर 61 तर आ>दवासींमधील अभ+कमृ यूदर 74 होता. 

भारतातील एकूणच ूचडं कुपोषणात आ>दवासी बालकांमधील कुपोषण भयंकर आहे व 

 यां9 यात बालमृ यूंचे ूमाण इतरांपे1ा 20 टd d यांनी जाः त आहे. 

4. कुपोषण व बालमृ यूं9 या बातC यांमुळे l यिथत झाले# या Yवधीमंडळा9 या मागणीमुळे 

महारां श शासनाने 2003 साली ‘बालमृ य ूमू# यांकन सिमती’ िनमा+ण केली. तm, वर5ं ठ 

अिधकार5 व ः वयंसेवी अशा ित. ह5 ूकारचे सदः य व मी अ/ य1 असले# या या सिमतीने 

2004 व 2005 साली दोन अहवाल व िशफारसी शासनाला >द# या. त कालीन 

आरोa यमंऽी डॉ. Yवमल मूंदडा यांनी ‘शासन हे अहवाल ः वीकारत असून  यातील  यातील 

िशफारसी पूण+पणे अमलात आणn यात येतील’ अशी Yवधीमंडळात a वाह5 >दली.  यातील 

िशफारसींवर >कती व कशी अमंलबजावणी झाली ? अकरा वषाXनंतर याचा आढावा घेn याची 

गरज आहे.   यातील काह5 िशफारसींची रां श5य पातळ5वर तर काह5ंची राJ य पातळ5वर 

अमंलबजावणी झाली. पण अनेक िशफारसींवर अजून कृती नाह5. उदाहरणाथ+  

• घरोघर5 नवजात बालसेवा ह5 प/ दत ‘आशां’माफ+ त लागू करn याचे ठरले. पण 2016 

पयXत राJ यातील सव+ आशांचे  याबाबतीत पणू+ ूिश1ण l हायचे आहे. J यांचे 

ूिश1ण झाले  यांना सव+ उपकरणे व औषधे िमळायची आहेत. राJ यात ज. माला 



आले# या 20 ल1 नवजात बालकांपैक@ >कती टd के बालकांना पूण+ घरोघर5 नवजात 

बाळ सेवा िमळाली ?   यातील कळ5चे उपाय – जंतुदोष व . युमोिनयासाठh 

अटँ5बाय>टक >कती आशांकडे आहे ? >कती आजार5 बालकांना ती औषधे िमळाली ? 

अपुर5 कृती असेल तर पEरणाम कसा पुरेसा िमळेल ? राJ यात अजूनह5 दरवष$ 

58,000 ते 75,000 बालमृ य ूघडत असतांना हे उपाय पूण+पणे केl हा लागू होणार?  

 

थोडd यात – महारां शातील एकूण बालमृ यूंचे ूमाण गे# या पंधरा वषा+त िनC C याने कमी झाले ह5 

ः वागताह+ बाब घडली, पण तर5 अजूनह5 दरवष$ 58,000 ते 75,000 बालमृ य ूघडतात. कुपोषण 

फार संथ गतीने कमी झाले व आ>दवासी बालकांमधे तर कुपोषण व बालमृ य ूइतरांपे1ा 20-25 

टd d यांनी जाः त आहेत. बालमृ य ू सिमती9 या अनेक िशफारसींवर योa य व पूण+ कृती झालेली 

नाह5. ती झा# यास हे ूँ न अजून झपाjयाने कमी करता येतील. 

 हे का मह वाचे आहे ? 

 आिथ+क Yवकास झाला C हणजे सव+काह5 सा/ य होत नाह5. महारां शाचा आिथ+क Yवकास 

वेगाने होत असतांना 1990 ते 2015 9 या काळातच Yवदभा+त शेतक-यां9 या आ महpया, कुपोषण 

व बालमृ य ू आ8ण न1लवाद वाढले, मराठवाbयात दं काु ळ माजला. आिथ+क Yवकासासोबत 

. याqय सामा8जक Yवकास होणे आवँ यक आहे. अ. यथा लहान मुलां9 या पोषणा9 या व 8जवंत 

राहn या9 या मानवीय हd कांचे हनन होतेच िशवाय 8जवंत रा>हलेली Yपढ5 शाEरEरक :ं jया खरुट5, 

बौ8/दक :ं jया अ# पमती व वैrक@य mानानसुार (बाक+ र हायपॉिथिसस) मोठेपणी मधमेुह, 

sदयरोग व लकवा यांनी मः त होते. अपंग व रोगी मानवीय बळ हे आिथ+क ूगतीला >टकवू 

शकणार नाह5. वः तुतः ते आिथ+क भरभराट5ला िनरथ+क कMन टाकेल. 

 युिनसेफचे महासंचालक, 8जम मँट, अ>ृके9 या दं काु ळात गेले असता  यांनी एका 

कुपोYषत मुलाला Yवचारलं, “मुला, मोठं झा# यावर काय बनn याच ंतुझं ः वK न आहे ?”  

दोन 1ण ः त2 ध राहन ू ते मूल C हणाल,ं “मोठं होईपयXत 8जवंत राहn याच ं माझं ः वK न 

आहे.” 
 

----xxx---- 
 


