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म ुंबईत मृतू्य १२ टक्क्ाुंनी िाढले 

10 टके्क मृतू्य कोविडम ळे 

प्रजा फाऊुं डेशनच्या आरोग्य अहिालाची मावहती 

म ुंबई: म ुंबईत २०२० या वर्षभरात एकूण १ लाख १२ हजार ९०६ मृतू्ुंची न ुंद झाली असून त्ापैकी ११ हजार 

११६ म्हणजे १० टके्क मृतू् हे क ववड मृतू् आहेत. हा अहवाल प्रजा फाउुं डेशन (Praja Foundation) याुंनी 

आज जाहीर केला. (10 percent of total death in 2020 was due to corona) 

२०१९ या वर्ाषत ९१ हजार २२३ क ववडेतर रुग्ाुंचे मृतू् ह ते. तर २०२० या वर्ाषत १ लाख १ हजार ९० 

क ववडेतर मृतू् झाले. याचा अर्ष मृतू् १२ टक्क्ाुंनी वाढली. मात्र २०२० च्या जानेवारीपासून मृतू्च्या 

कारणाुंचा डेटा त्ा त्ा वेळी न ुंदवला न गेल्याने या मृतू्ुंचे कारण काय हे समजू शकले नसल्याचे या 

अहवालात म्हटले आहे. 



दरम्यान, महानगरपावलकेच्या आर ग्य सेवेची स्थर्ती वर्षभरात कमालीची स धारली आहे वकुं वा महामारीजन्य 

पररस्थर्तीतील वनबंधाुंम ळे मृतू्ला कारणीभूत आजाराुंची न ुंद करणे श् झाले नसावे, असे मत प्रजा 

फाऊुं डेशनचे सुंचालक वमवलुंद म्हसे्क याुंनी न ुंदवले आहे. 

प्रजा फाऊुं डेशनकडून म ुंबईतील आर ग्याची पररस्थर्ती अहवाल मुंगळवारी जाहीर करण्यात आला. यात 

आर ग्यववर्यक ध रणे (health policy) आवण आर ग्याची स्थर्ती स धारण्यासाठी वनधाषररत ससे्टनेबल 

डेव्हलपमेंट ग लची (Sustainable Development Goal) उविष्ट्ये म ुंबईतील आर ग्य सेवाुंची पररस्थर्ती 

काय आहे याचा लेखाज खा या अहवालात घेतला आहे. 

तर हेल्थ मॅनेजमेंट इन्फॉमेशन वसस्टममधे्य समाववष्ट असलेल्या म ठ्या आजाराुंच्या न ुंदी ुंन सार या आजाराुंचे 

प्रमाण २०१९ ते २०२० दरम्यान २९ टक्क्ाने कमी झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. आर ग्यपूणष सवयी 

आवण स्वास्थ्य जपणे वकती महत्त्वाचे आहे हे क ववड-१९ ने लक्षात आणून वदले आहे. 

आर ग्यववर्यक डेटाचे व्यवथर्ापन, आर ग्य मन ष्यबळाचे अपेवक्षत प्रमाण आवण प्रार्वमक आर ग्य सेवेची 

सक्षम पायाभूत युंत्रणा असण्याचे महत्त्वही या महामारीने अध रेस्खत केले असल्याचे प्रजा फाऊुं डेशनचे 

ववश्वस्त वनताई मेहता याुंनी म्हटले. 

वहलीस सेखसररया इस्ियूट फॉर पस्िक हेल्थचे सुंचालक मुंगेश पेडणेकर याुंनी साुंवगतले वक, म ुंबईमधे्य 

आर ग्यासाठीची ववत्तीय तरतूद नेहमीच य ग्य प्रकारे केली जाते. २०२१-२२ च्या एकूण ववत्तीय 

अुंदाजपत्रकापैकी १२ टके्क म्हणजेच (रू. 39,038.83 क टीची तरतूद सावषजवनक आर ग्य सेवेसाठी केलेली 

आहे. तरीही महामारीच्या काळात सावषजवनक रूग्ालयाुंना त्ाुंच्या कायषक्षमतेपेक्षा अवधक ताण सहन 

करावा लागला असल्याचे पेडणेकर याुंनी साुंवगतले. 

अद्यापही आर ग्य ववभागात ३१ टके्क पदे ररक्त असल्याचे त्ाुंनी म्हटले. २०२१-२२ च्या एकूण आर ग्य 

अुंदाजपत्रकाुंतील केवळ २० टके्क तरतूद म ुंबई महानगरपावलकेच्या आर ग्य ववभागासाठी करण्यात आली. 

यात प्रार्वमक आर ग्य सेवा देणारे महापावलकेचे दवाखाने, प्रसूती गृहे आवण आर ग्य कें दे्र याुंचा समावेश 

ह त . 

महापावलकेचे दवाखाने अवधक वेळासाठी चालू असावेत अशी मागणी प्रजा खूप काळापासून करत आहे. 

यासुंदभाषत म ुंबई महापावलकेने प्राय वगक तत्वावर स रुवात केली असून सध्या 15 वठकाणी 14 तास सेवा 

उपलब्ध आहे. हा बदल स्वागताहष असून अन्य दवाखान्यातही त्ाचा अवलुंब करण्याची गरज आहे. 

ठळक म दे्द : 
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Link:- https://www.maharashtra.city/maharashta-news/the-cause-of-death-of-over-2-lakh-kovidas-

in-the-year-2020-is-unknown/ 


