
बालमृ यू वाचवणार  “मै ी” धडक मो हम, २०१३ 

यावष  “मै ी”ची धडक मो हम १९ जलु ैत े ५ ऑ टोबर २०१३ दर यान आयोिजत कर यात आल . 

मेळघाटातील अ तदगुम आठ गावात (चुनखडी,खडीमल,नवलगाव,घाणा,लाखेवाडा,बोद,ुचो बता, बबा) 

वयंसेवकां या मदतीन े दररोज गावातील मुलां या आरो याची आ ण आव यकते माण े उपचाराची 

जbaaबाबदार  “मै ी” या वयसंेवकांनी उचलल . याच कालावधीत मेळघाटातील आजारांच े आ ण 

पयायाने बालमृ यू हो याच े माण वाढलेले असते. यामुळे या काळात गावात आरो य सु वधा 

उपल ध असण ेआव यक असते. धडक मो हमते वयसंेवकां या मदतीन े यासाठ  य न कर यात 

आला.         

वयंसेवकांना दररोज काह  नय मत कामे ठरवनू दल  होती. या म य े एक वषाखाल ल बाळांना 

दररोज बघणे, आजार  अस यास उपचार करण,े गरोदर ि यांना भटूेन यानंी कोणकोण या कारची 

काळजी यायची यासाठ  मागदशन करणे, कुपो षत बाळां या पालकांना भेटून यांना आजार आ ण 

आहार वषयक मागदशन करण ेअशी काम ेठरवल  होती. 

धडक मो हमे या प ह याच दवशी “घाणा” या चखलदरा तालु यातील दगुम गावात चार वषा या 

सुभाष रामदास सावलकर या मुलाचा सपदंशान ेमृ यू झाला आ ण आ हाला यापु ढे कती सतक रहावे 

लागेल, हे कळाले. यामुळेच पढु ल तीन म ह यात आम या वयसंेवकांनी आठ गावात एकह  

बालमृ य ूहोऊ दला नाह .  

 धडक मो हम कशासाठ ?  

 चखलदरा तालु यातील आठ अ तदगूम गावांमधील बालके, ि या आ ण गंभीर आजार  

णांसाठ . 

 या आठ गावातील ५१ गरोदर ि यांना औषधोपचार, मागदशन आ ण संगी ता काळ मदत 

मळ यासाठ . 

 या गावामंधील १५३ ती  आ ण म यम कुपो षत बालकांना पावसा यात होणा  या रोगांपासून 

वाचव यासाठ . 

 पाच वषाखाल ल सव आजार  बालकांना ता काळ उपचार मळावेत यासाठ .  

 महारा ातील वयसंेवकांना मेळघाट या नाला जोड यासाठ .   



  
 

असे वाचले बालमृ यू 

          या काळात अनेक वेळा बालमृ य ू हो या या श यता नमाण झा या. पण वेळीच 

उपाययोजना के यान ेअस ेहोऊ शकणारे अनेक बालमृ य ूआ ह  वाचव ूशकलो. ह  याद  खुप मोठ  

आहे पण ा त न धक उदाहरण ेयथेे देत आहोत.  

१. चनुखडी या गावातील एक १५ म ह याचं ेबाळ. वजन ७ कलो, ती  कुपो षत. अशातच याला 

गंभीर ny यमुो नयाची लागण झाल . धडक मो हमेदर यान अनेक वेळा सांगुनह  पालकांनी 

दवाखा यात (चुण  यथेील ामीण गणालयात) ने यास नकार दला. यामुळे डॉ. आ शष चांगोले या 

“मै ी” या वयसंेवकान े यावर घर च उपचार सु  ठेवले. नय मतपणे घर  जावुन या बाळाची 

काळजी घेतल . अगद  रा ी सु ा. बाळ आता ठक आहे. वजनातह  वाढ होत आहे. 

२.खडीमल या गावातील एका गरोदर म हले या अगंावर सुज होती. तला ती  र त य. हमो लो बन 

फ त ३.५ म. ॅ. भरले. तची नऊ म हने पणु हो याआधीच ड लवर  झाल . खुप र त ाव झाला. 

बाळाचे वजन फ त १.८ कलो भरले. घटना २२ स टबर, २०१३ या दवशी घडल . सदैुवाने याच 

दवशी थेट माल दवहू न धडक  मो हमते सहभागी झाले या ीरोगत  डॉ. ा झरकर गावात 

आ या. यांनी आईची आ ण बाळाची नाजूक अव था बघनू काह  ाथ मक उपचार केले. पण 

कोण याह  प रि थतीत तला दवाखा यात घेवनू जाणे भागच होते. तथेनू काटकंुभ ाथ मक आरो य 

क ात फोन क न गाडी बोलावल . गाडी येईपयत डॉ टरांनी उपचार सु  ठेवले. नतंर तला 

दवाखा यात भरती केले. आता दोघेह  सुख प आहेत. बाळाच ेवजनह  वाढत आहे. 

३. बबा या गावात एक सु ढ बाळ ज मला आलं. त हाच ंवजन ३.५ कलो होतं. पण याला डाय रया 

झाला. आ ण यांच वजन २.५ कलो पय त कमी झाले. ह खुपच चतंाजनक गो ट होती. याला 

दवाखा यात भरती केलेह . पण या बाळा या आई-व डलांनी उपचार अधवट असताना याला घर  

आणलं. यां या हण यानुसार दवाखा यात नटपणे उपचार झाला नाह . मग घरातच उपचार सु  

केले. “मै ी” या वयंसवेकांनी याला दररोज घर  जावनु काळजी घतेल  आ ण याला बरे केले. बाळ 



आता ठक आहे. या मो हम ेदर यान अशी अनेक बालकं वयंसेवकां या ता काळ मदतीमुळे वाचवता 

आल . 

काह  न कष 

 १९ जलुै,२०१३ त े०५ ऑ टोबर २०१३ (७८ दवस) या दर यान ० त े१ वषापयत या आ ण कुपो षत 

असले या एकाह  बाळाचा मृ यू होऊ दला नाह . 

 ामु यान े२० हु न अ धक म हला व बालके यानंा दवाखा यात भरती कर यात आले. 

 गावांम ये दररोज ४० पे ा जा त णांवर उपचार केले. 

 धडक मो हमेनंतर ती  आ ण म यम कुपो षत मुलाचंी सं या १५३ व न ९८ पयत कमी झाल . 

 महारा ातील ८८ वयंसेवक वखचान ेया मो हमेत सहभागी झाले. 

 सव आठ गावात वयंसवेकांनी दररोज घरोघर  भटे दल . 

 पथनाटया वारे आरो य श णाचे मह व पटवनु दे याचा य न. 

 काह  अपवाद वगळता शासक य यं णा, उदा. ामसेवक, पटवार , आरो य कमचार , अनेक श क 

कुठेच काम करताना दसले नाह त. 
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