
 
 

भारतीय उच्च न्यायालयाांना गभभपात प्रकरणाांच्या सांखे्यत वाढ झाल्याचे ननदर्भनास आले, गर्भवत ींचे 

निरींतर हाल सुरुच 
 

गेल्या 3 वर्ाांमधे्य केवळ 173 केसेस न ोंदलेल्या आढळल्या असल्या तरी, अवघ्या 1.3 वर्ाांच्या कालावधीमधे्य २४३ गर्भपाताच्या 

केसेसची न ोंद झाली आहे.  

 

र्ारत, सप्टेंबर 22,2020: र्ारतीय उच्च न्यायालयाोंना सध्या गर्भपाताच्या केसेसमधे्य लक्षणीय वाढ झाल्याचे निदर्शिास आल्याचे 

प्रततज्ञा क ों पेनच्या नवीन कायदेशीर अहवालात आढळले आहे. “सुरतक्षत गर्भपाताला हाताळण्यातल्या न्यायातधकरणाच्या 

रू्तमकेची तपासणी - ॥ “अहवालामधे्य मे 2019 ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीमधल्या उच्च न्यायालयाोंकडून गर्भपाताची 

परवानगी मागणा-या केसेसचे तवशे्लर्ण करण्यात आले आहे. 14 उच्च न्यायालयाोंमधे्य एकूण 243 केसेस न ोंदवल्या गेल्या 

असून सवोच्च न्यायालयासम र एक तनवेदन सादर करण्यात आले आहे. या केसेसपैकी 85 टके्क केसेसमधे्य गर्भपाताची 

परवानगी देण्यात आली आहे. 

गर्भधारणेच्या 20 व्याआठवड्यानोंतर या केसेसपैकी 74 टके्क केसेसची न ोंदणी करण्यात आली ह ती, तर 23 टके्क केसेस 

गर्भधारणेच्या 20 आठवड्याोंच्या आत न ोंदवल्या गेल्या असून त्या न्यायालयाोंपयांत प हचू शकल्या नाहीत. 74 टके्क केसेसपैकी 

(20 आठवड्याोंच्या कट-ऑफ नोंतर फाइल केलेल्या) 29 टके्क केसेस बलात्कार/लैंतगक गैरवतभनाशी तनगतडत आहेत, 42 टके्क 

गर्ाभच्या तवसोंगतीशी सोंबोंतधत आहेत; तसेच 23 टके्क केसेसपैकी (20 आठवड्याोंच्या आधी फाइल केलेल्या) 18 टके्क केसेस 

लैंतगक गैरवतभन/बलात्कार तसेच 6 टके्क गर्ाभच्या तवसोंगतीशी तनगडीत आहेत. 

र्ारतातील कायदेशीर बाबी आतण अभ्यासाच्या फतलताोंबद्दल ब लताना प्रततज्ञा क ों पेन सल्लागार समुहाच्या सर्ासद तसेच 

अहवालाच्या लेखिका सुश्री. अनुर्ा रत्स गी म्हणाल्या,”केसेसची वाढती सोंख्या या देशात सुरतक्षत आतण कायदेशीर गर्भपात 

सेवाोंच्या हाताळणीकडून अजूि बऱ्याच अपेक्षा असल्याचे तनदशभनास आणते. साहतिकच या वाढत्या कलाची दिल घेऊन 

कायद्यात बदल करणे आतण अतधकाराोंवर आधारीत, समावेशक व सुकर गर्भपात कायद्याोंच्या तदशेिे पाऊल उचलणे महत्वाचे 

आहे. क णताही नवीन कायदा/ दुरुस्ती मेतडकल ब डाभसारख्या त्रयस्थ पक्षाच्या अतधकृततेवर अधारलेली असता कामा नये, 

त्याचप्रमाणे न ोंदणीकृत सेवा प्रदाता व गर्भवती व्यक्ती याोंना आोंतरू्भत करुन घेतलेल्या तनणभयाचा त्याने आदर केला पातहिे.” 

अहवालाच्या अनावरणाच्या प्रसोंगी ब लताना प्रततज्ञा क ों पेनच्या क ों पेन सल्लागार समुहाचे सदस्य श्री व्हीएस चोंद्रशेिर म्हणाले, 

“20 आठवड्याोंहून कमी गर्भधारणा कालावधी असलेल्या खिया/मुली ोंना क टाभमधे्य िावे लागते हे वास्तव अततशय तनराशात्मक 

आहे. एमटीपी अतधतनयम 20 आठवड्याोंपयांतच्या गर्भपाताला परवानगी देत . लैंतगक गैरवतभनाच्या तपतडताोंच्या 20 आठवड्याोंहून 

कमी कालावधीच्या केसेसची सोंख्या अततशय िास्त आहे, यामुळे या नपनिताांच्या द ुःखामधे्य वाढच होत असते..”  

लॉकडाउनच्या दरम्यान, आर ग्य आतण कुटुोंब कल्याण मोंत्रालयाकडून िरी गर्भपात आवश्यक सेवा िातहर करण्यात आली 

तरी, गर्भपाताची सुतवधा तमळवणे आणिीन कतठण झाले ह ते. तवतवध उच्च न्यायालयाोंमधे्य लॉकडाउनच्या दरम्यान 112 

केसेसची सुनावणी झाली, मुोंबई उच्च न्यायालयात 62 केसेस हाताळल्या गेल्या.  

 

बदलत्या काळानुसार कायद्याने अोंतगकार करणे तकती महत्वाचे आहे या मुद्द्यावर या अहवालात र्र देण्यात आला आहे. 

एमटीपी सुधारणा तबल 2020 ला राज्यसरे्मधून मोंिूरी तमळणे बाकी आहे, तसखव्हल स सायटी सोंस्थाोंमाफभ त काही बदल 

सूचवण्यात आले आहेत, त्याोंचा स्वीकार केल्यास कायदा नक्कीच प्रगतीशील व अतधकारावर आधारलेला बनेल. तकमान 

पतहल्या ततमाहीमधे्य गर्भपाताची सुतवधा तमळणे हा िीचा कायदेशीर अतधकार असायला हवा. गर्भवती िी उपचार घेत 

असलेल्या डॉक्टराोंचे मत देिील प्रामुख्याने आतण अतनवायभपणे तवचारात घ्यायला हवे. अशा प्रकारच्या केसेस हाताळताना 

न्यायालयाोंमाफभ त केली िाणारी वैद्यकीय ब डाांची स्थापना व्यक्तीला सुरतक्षत व कायदेशीर तत्वावर गर्भपाताची सुतवधा 

हाताळताना अनेक अडचणी तनमाभण करते.  

 



 
 
 

श्री. चोंद्रशेिर पुढे म्हणाले, िरी वतभमान खस्थतीत एमटीपी सुधारणा तबल 2020 ला परवानगी तमळाली तरी न्यायालयात 

न ोंदवल्या िाणा-या केसेसच्या सोंखे्यत घट ह ण्याची शक्यता तदसत नाही. त्यामुळे ’गर्भधारणा मयाभदा 20 आठवड्याोंऐविी 24 

आठवड्याोंपयांत वाढवणे’ या प्रास्तातवत सुधारणेला एमटीपी तनयमाोंमधे्य पररर्ातर्त करण्यात आलेल्या खियाोंच्या काही तवतशष्ट 

शे्रण्याोंपयांत मयाभतदत ठेवण्याऐविी गर्भपात करण्याची आवश्यकता असलेल्या सवभ गर्भवती व्यक्ती ोंपयांत तवस्तारीत करणे 

आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, लैंतगक गैरवतभन/बलात्कारापासून बचावलेल्याोंसाठी गर्ाभच्या तवसोंगतीसाठीच्या गर्भधारणा 

कालावधीच्या प्रास्तातवत केलेल्या कमाल मयाभदेला तवस्तारीत करु नये.  

 

सुश्री.रत्स गी पुढे म्हणाल्या, सद्यखस्थतीत गर्भपात हा तनयमबध्द अतधकार असून त  केवळ डॉक्टराोंच्या मताच्या आधारावर 

उपलब्ध आहे. क नडा, नेपाळ, नेदरल ोंड, खस्वडन, दतक्षण आतिका व खव्हएतनामला आोंतरू्भत करत िगर्रातल्या 66 देशाोंमधे्य 

गर्भधारणेच्या 12 तकों वा त्याहून िास्त आठवड्याोंपयांत गर्भपाताला गर्भवती व्यक्तीच्या इचे्छनुसार मोंिूरी तदली िाते. त्यामुळे 

माझा असा ठाम तवश्वास आहे की पतहल्या तै्रमातसकातील गर्भपाताोंना गर्भवती व्यक्तीच्या तवनोंती/तनणभयानुसार परवानगी तदली 

गेली पातहिे आतण याला कायदेशीर अतधकार म्हणून मान्यता तदली गेली पातहिे. मला येथे हे देिील साोंगवेसे वाटते की, 

वैद्यकीय बोिाांची तनतमभती करण्यात येऊ नये, गर्भपात करण्याचा तनणभय केवळ गर्भवती व्यक्ती व प्रदात्याच्या दरम्यान घेतला 

गेला पातहिे.अशा ब डाांमधे्य असलेल्या तज्ञ डॉक्टराोंची सोंख्या अनेक तिल्ह्ाोंमधे्य तसेच लहान शहराोंमधे्य मयाभतदत असते. 

वैद्यकीय ब डाांच्या स्थापनेमुळे सवभ पातळ्ाोंवर अडचणी ोंना साम रे िावे लागते. आधीच दुबभळ झालेल्या आर ग्य योंत्रणेवर नक  

एवढा र्ार पडण्याव्यततररक्त, वैद्यकीय ब डाांमुळे गर्भपाताोंना उशीर ह त  आतण सुतवधेला हाताळणे गुोंतागुोंतीचे बनते. 

 

सोंपादकाोंसाठी टीप: केसेसना इों तडयनकानून,एससीसीऑनलाइन, मनुपत्र सारख्या सोंकेतस्थळाोंवर त्याचप्रमाणे लाइव्ह लॉ, बार 

ऍों ड बेंच सारख्या तवधी बातम्या साइट्स व उच्च न्यायालयाच्या सोंकेतस्थळाोंवर “गर्भपात” आतण “’गर्भधारणेचे वैद्यकीय समापन” 

('abortion' and 'medical termination of pregnancy' ) या सारख्या शब्ाोंच्या श धाच्या आधारावर ऍके्सस करण्यात आले 

आहे. तवतवध उच्च न्यायालयाोंमधल्या व्यावसातयक वकीलाोंकडून पुतष्ट आतण सत्यापन करण्याचे प्रयत्न देिील करण्यात आले 

आहेत, ज्यामुळे या प्रतियेत राहून गेलेल्या केसेसाना ऍके्सस केल्याची शाश्वती तमळू शकेल. हे साोंगण्याची अतिबात 

आवश्यकता नाही की, प्रते्यक उच्च न्यायालय आपआपल्या पध्दतीने आदेश आतण तनणभयाोंची देवाणघेवाण करते आतण प्रते्यक 

सोंकेतस्थळ तवशेर् आहे त्यामुळे सोंघाने प्रयत्नाोंची पराकाष्ठा करुन देिील काही केसेस राहून गेल्या असू शकतात. 
 

नलींग समािता आनि सुरनित गर्भपातासाठ च्या प्रनतज्ञा क ीं पेिबद्दल 

 

प्रततज्ञा हे खियाोंच्या अतधकाराोंचे सोंरक्षण करण्यासाठी व त्याोंना प्रगत करण्यासाठी कायभरत असलेल्या 110+ व्यक्ती आतण 

सोंस्थाोंचे नेटवकभ  आहे. खियाोंच्या र्ारतातील सुरतक्षत गर्भपाताच्या हाताळणीसाठी शासन, सोंस्था व मीतडयास बत राष्टर ीय आतण 

राज्य स्तराोंवर ही सोंस्था कायभ करते. समथभन सोंगठनाला तज्ञ प नेलचे मागभदशभन तमळते-ररप्र डखक्टव्ह हेल्थ सतवभसेस इों तडयासाठी 

क ों पेन सल्लागार समुह फाउोंडेशन समथभन सतचवालयाचे आय िन करुन सुरतक्षत गर्भपातामधल्या अडचणी कमी करण्यासाठी 

तवतवध से्टकह ल्डसभस बत सतमपतेने कायभरत आहे. 
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