
''वै�क�य गभ�पाताचा काय�ाची ५० वष�'': 'सरुि�त गभ�समापनात' येणारे अडथळे कमी कर#यासाठी अवलंिबलेली 

काय�नीतीयावर प(रसवंाद 

२६ माच�, २०२१  

दु. २.०० – ४.३०   

 

ि�य साथी,  

मासमूकडून नम�कार! स�या�या प�रि�थतीत तु�ही कुशल आहात अशी आ�ही आशा करतो. 

माच! २०२० म�ये, 'वै(क)य गभ!पाताचा कायदा' द-ु�ती िबल २०२० ह ेलोकसभमे�ये संमत झाले आह ेआिण  संसदचेे कामकाज 

प3ुहा सरुळीत स5ु झा6यावर ते रा7यसभेम�येही संमत हो8याची दाट श:यता आह.े ;याचबरोबर २०२१ म2ये 'वै�क�य गभ�पात 

कायदा १९७१', या काय�ाला प5नास वष� पूण� होत आहेत. या िनिम<ाने या काय(ाचा आ<ापय=त झालेला �वास, आ<ापय=त 

आपण कुठपय=त आलो आहोत आिण यापढुे आप6याला कुठे आिण कसे जायचे आह े ही िदशा ठरवण े तसेच या सव! �ि@येच े

िवAेषण करण ेमहCवाच ेवाटते.  

िवशेषक5न, कायदा जरी प3नास वषा=पासनू अि�त;वात असला तरी अनेक मिहलांपय=त गभ!समापना�या सेवा पोहोचले6या नाहीत. 

अनेक मिहलांना गभ!समापन क5न घतेाना अडचणEचा सामना करावा लागतो तर काहEना ही सेवा िमळतही नाही. एक)कडे 

िववाहसGHय ना;याचा काही काय(ांअतंग!त मा3यतादश!क �वीकार केलेला आह.े तरदसुरीकडे अिववािहत मिहलां�या 

गभ!समापनासाठी काय(ाची बंधन ेआहते. तसेच वैवािहक ना;यातील इतर एकल मिहलांनाही या काय(ाचा लाभ घणे ेअजनूही खपू 

कठीण जाते. अनेकदा ;यांचे आिथ!क शोषण केले जाते िकंवा तो नाकारला जातो.  अशा िविवध सामािजक प�रि�थतीतील सव! 

मिहलांना गभ!समापन िवनासायास करता यावा यासाठी या काय(ातील अटEचा पनु!िवचार होण ेआवLयक आह.े जेणके5न मिहलांना 

सरुिMत गभ!समापन क5न घ8ेयास पोषक वातावरण िनमा!ण होऊ शकेल.  

काय(ानसुार जरी गभ!समापन कर8याचा िनण!य मिहला �वतः घऊे शकत असली तरी अजनूही गभ!समापनासाठी नवP याची िकंवा 

सासर�या मंडळEची लेखी संमती िमळा6यािशवाय अनेक डॉ:टस! गभ!समापन क5न द8ेयासाठी तयार होत नाहीत. एकंदरीतच 

गभ!समापनाची सेवा दणेाP यांम�ये (सरकारी वा खाजगी) िपतसृ<ाक मानिसकतेचे �भ;ुव अजनूही कमी झालेली नाही �हणनू 

तळागाळातील मिहलांना ही सेवा परुव8यातील तांिUक अडथVयांना सामोरे जावे लागते. ही वा�तव प�रि�थती आप6या सगVयांना 

ठाऊक आह.े  

या पाL व!भमूी�या अनषंुगान े मिहलांबरोबर गभ!समापना�या िवषयावर काम करत असताना आप6याला कोणती आWहान े आली 

आहते, ही आWहाने मोडून काढ8यासाठी आपण आप6या पातळीवर कोणती काय!नीती वापरली होती, ती िकती यश�वी ठरली 

याचाही आढावा यािनिम<ान े घतेा येईल.समाजात6या उपेिMत, वंिचत आिण सवा!त शेवट�या घटकापय=त या काय(ाची मािहती 

पोहचवण ेआिण ते या काय(ाचा वापर िवनासायास क5 शकतील अशी यंUणा उभी करण ेया उZशेान ेकाम करणाP यांनी एकU येऊन 

चचा! करण ेगरजेचे आह.े जेणके5न या सव! मािहती�या दवेाणघवेाणीतून आपण एकमेकांना कशी मदत क5 शकतो ह ेसमजण ेतसेच 

या अनभुवातनू सहभागी संघटनांना �वतः�या काय!MेUात या िवषयावरील काम पढु ेने8यास �भावी काय!नीती ठरव8यास मदत होईल 

या उ;ेशाने आपण ही बैठक आयोिजत करत आहोत. 



यावर�या सखोल चच[साठी महाराH\ातील िविवध सामािजक सं�थांचे �ितिनधी, समाजा�या िविवध घटकांमधनू येणारे लोक (जे क) 

काय(ाच े�;यM/ अ�;यM लाभाथ^ ठरतात) आिण सरकारचे काही �ितिनधी (7यांची काय(ा�या अंमलबजावणी म�ये महCवाची 

भिूमका असते) एकU येऊन सहभाग न_दवतील. यासाठी आ�ही तु�हालावाय. एम. सी. ए., ?वाट�र गेट,लAमी रोड,पुणे इथे 

२६माच�, २०२१ रोजी दुपारी २.०० तो ४.३० वाजताआमंिUत करत आहोत. तुमची उपि�थती आप6या सवा=साठी महCवाची आह.े  

या चच�साठी उपिBथत राह#यासाठी पूव� नCदणी करणे आवDयक आहे. न_दणीसाठी आपले नाव, आपण काय!रत असले6या 

सं�थेचे नाव आिण संपक!  @मांक इ;यादी मािहती खाली िदले6या िलंक वर न_दवावी. पु#यातील Eया साथFना GHय� येणे 

जमणार नाही ते आिण पु#याबाहेरील सव� साथी ऑनलाइन जोडले जाऊ शकतात; खालील िलंक म�येच न_दणी के6यावर 

;यासंदभा!तली िलंक तु�हाला ईमेल केली जाईल.  

न_दणीसाठी िलंक - https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqce-oqjsjH9CidrG9o17TFGUtvMgb3E3l 

तु�हाला याबZल काही �L न असतील िकंवा अिधक मािहती जाणनू �यायची असेल तर कृपया ९९७०२३१९६७ या @मांकावर 

काजल जैन यां�याशी बोलावे.  

 

ध3यवाद,  

काजल जैन, डॉ. हमेलता िपसाळ, भ�)   

मासमू 

 


