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#AbortTheStigma
A toolkit

Abortion stigma is a powerful deterrent 
to accessing safe abortion services. 
As a result, a woman dies every two 
hours due to unsafe abortion. Despite 
decades of progressive law, policy 
reform and huge strides in developing 
and providing transformative methods 
to perform abortion (including medical 
abortion pills), much remains to be 
done.

This toolkit draws on materials created 
as part of CREA’s #AbortTheStigma 
campaign, that seeks to normalize 
conversations around safe 
abortion. In addition, it draws on the 
curriculum developed for CREA and 
CommonHealth’s annual Abortion, 
Gender and Rights Institute.

This toolkit is meant for broadest 
possible use by trainers, activists, 
teachers, front-line health workers, 
peer educators, community based 
volunteers and civil society 
organizations working on issues of 
comprehensive sexuality education 
(CSE),women’srights,health,gender and 
sexuality.

#AbortTheStigma
એક ટલૂ કીટ

ગર્ભસમાપનથી લાગત ુ ંસામાજિક લાછંન મહિલાઓને 
સલામત ગર્ભસમાપનની સેવાઓ મેળવવામા ંમોટો 
અવરોધ બને છે. તેના પહરણામે, દર બે કલાકે 
એક મહિલાનુ ંમતૃ્ ુઅસલામત ગર્ભસમાપનને 
કારણે થાય છે. દાયકાઓથી પ્રગતતશીલ કાયદાઓ, 
નીતતગત સધુારણા અને ગર્ભસમાપન કરવા માટેની 
પહરવત્ભનકારી પધધતતઓને તવકસાવવા અને પ્રદાન 
કરવામા ં(ગર્ભતનરોધક ગોળી સહિત) ઘણી ઉન્નતત થઈ 
િોવા ંછતા,ં િજુયે ઘણુ ંકરવાનુ ંબાકી રિ ેછે.

આ ટલૂ કીટમા ં‘CREA’(હરિઆ)ના #AborttheStigma 
અભરયાનના રાગ રૂપે બનાવલેી સામગ્ી સમાવલેી છે, 
જે સલામત ગર્ભસમાપન તવષેની વાતચીતને પવૂ્ભગ્િ 
રહિત અને સામાનય સવીકૃત બનાવવાનો પ્રયાસ કરે 
છે. ઉપરાતં, તે હરિઆ અને ‘કૉમનિલેથના વાતષષિક  
ગર્ભસમાપન’ તથા ‘સામાજીક ભલંગરેદ(જેન્ડર) અને 
અતધકાર સસંથા’ માટે તવકતસત કરાયેલ અભયાસરિમને 
દશા્ભવ ેછે. 

આ ટલૂ કીટ એ સવાાંગીણ યૌન તશક્ષણ (CSE), મહિલા 
અતધકાર, સવાસ્થય, જેન્ડર અને યૌન તવષયક મદુ્ાઓ 
ઉપર કાય્ભશીલ પ્રતશક્ષકો, તશક્ષકો, કમ્ભશીલો, પ્રથમ 
િારોળના ંઆરોગય કાય્ભકતા્ભઓ, સાથી કેળવણીકારો, 
સમાિ-જૂથો આધાહરત સવય-ંસેવકો અને નાગહરક 
સામાજીક સસંથાઓના શક્ય બિોળા ઉપયોગ માટે છે.  



રાષા • સલામત ગર્ભસમાપન 
માગ્ભદશ્ભક શબદો • દૃશય માગ્ભદશ્ભન 
માનવ અતધકારો સિમતત •  સામગ્ી 
શ્ોતાઓ રાષા  • સલામત ગર્ભસમાપન 
માગ્ભદશ્ભક શબદો દૃશય • માગ્ભદશ્ભન 
માનવ અતધકારો • સિમતત સામગ્ી 
રાષા સલામત ગર્ભસમાપન •  
માગ્ભદશ્ભક શબદો • દૃશય માગ્ભદશ્ભન 
શ્ોતાઓ ગર્ભસમાપિ + સવંાદ
માનવ અતધકારો • સિમતત સામગ્ી • 
શ્ોતાઓરાષા • સલામત ગર્ભસમાપન 
• માગ્ભદશ્ભક શબદો • દૃશય માગ્ભદશ્ભન • 
માનવ અતધકારો • સિમતત • સામગ્ી 
શ્ોતાઓ• સામગ્ી • રાષા • સલામત 
ગર્ભસમાપન • માગ્ભદશ્ભક શબદો 
માનવ અતધકારો • રાષા • સલામત 
ગર્ભસમાપન • માગ્ભદશ્ભક શબદો • દૃશય 
માગ્ભદશ્ભન માનવ અતધકારો સિમતત •  
સામગ્ી શ્ોતાઓ રાષા • સલામત 





ગર્ભસમાપન + સવંાદ 



િબદો :
રાષા અને શબદો એક પ્રબળ માધયમ છે જેના દ્ારા 
પવૂ્ભગ્િોનો ફેલાવો થતો િોય છે અન ેસાથ ેિ પોતાની 
પસદંગી અને અતધકારો તવષે સવંાદ કરી શકાય છે. 
આ માગ્ભદતશષિકા, જેન્ડર  અને અતધકારોની દૃષ્ ટથી, 
સલામત ગર્ભસમાપન તવષે સવંાદ વખત ેઉપયોગમા ં
લેવાતા ંશબદપ્રયોગોની ચકાસણી કરે છે અન ેતમેના ં
તવકલપો સચૂવ ેછે. 

ઉપયોગ કરો :
આ તનયમો (સપ્ટ 
કરવા)ં િઠેળ 
કાયદેસર છે.

ઉપયોગ કરો :
ગરા્ભવસથા સમાપન;  
ગર્ભ-સમાપન

ઉપયોગ િ કરો :
બાળક પ્ડાવી દેવુ;ં 
ગર્ભપાત કરવો.

કેમ ?
ગર્ભ- સમાપન તવશષે 
સસથતતઓમા ંકાયદેસર છે.

કેમ ?
“બાળક” શબદ વાપરવુ ં
તબીબી રીતે ખોટંુ છે કારણ 
કે “બાળક” શબદ એક જીવતં 
વયસ્તતવના િોવાને દશા્ભવ ે
છે, જયારે ગર્ભ તે સતર 
સધુી િજુ તવકતસત થયેલ 
િોત ુ ંનથી. બાળક પ્ડાવી 
દો એવા ંશબદો વાપરવાથી 
નકારાતમકતા આવી શકે છે 
કારણ કે આ શબદો કઠોરતા 
દશા્ભવ ેછે. 

ગર્ભસમાપિ + સવંાદ

ઉપયોગ િ કરો :
ગર્ભસમાપન એ 
ગેરકાયદેસર છે. 



ઉપયોગ િ કરો : 
સ્તી ભણૃ િતયા; જેન્ડર  
આધાહરત ગર્ભપાત; 
ભ્ણૂિતયા; બેટી પ્ડાવી દેવી.

ઉપયોગ િ કરો :
બાળકથી છુટકારો; 
ગર્ભમાનંા ન િનમેલા   
બાળકને મારી નાખંવુ.ં 

ઉપયોગ િ કરો :
બાળક; મતૃ ગર્ભ/ ભણૃ;

ના િનમેલુ ંબાળક 

ઉપયોગ કરો : 
ગર્ભની જેન્ડર ને આધારે 
ગરા્ભવસથાનુ ંસમાપન. 

ઉપયોગ કરો :
ગરા્ભવસથાને જાળવી 
રાખવાની પસદંગી. 

ઉપયોગ કરો :
ગર્ભ /ભણૃ (ગરા્ભવસથાન 
૧૦મા અઠવાહ્ડયા સધુી); 
ગર્ભસથ તશશ ુ(૧૦મા 
અઠવાહ્ડયાથી વધ ુમાટે)

કેમ ?
“—િતયા” શબદ િો્ડવાથી 
મારી નાખંવુ ંએવો 
અથ્ભ સમજાય છે, જે 
ગર્ભસમાપન ના સદંર્ભમા ં
યોગય રજૂઆત નથી.

કેમ ?
‘રાખવુ’ં આ શબદ િકારાતમક 
પહરણામને દશા્ભવ ેછે, જે 
પહરસસથતતને યોગય રીતે 
રજૂ કરત ુ ંિ િોય તેમ 
િરૂરી નથી.ભચહકતસાકીય 
દૃષ્ટકોણથી ગર્ભ/ભણૃને 
બાળક કિવે ુ ંએ યોગય નથી. 

કેમ ?
ભણૃ /ગર્ભ એ િજુ સધુી બાળક 
રૂપે તવકતસત થયેલુ ંિોત ુ ંનથી.
િનમ થયા પછી તેને બાળક 
કિવે ુ ંિોઈએ.ના િનમેલુ ંબાળક 
આવા ંશબદોનો પ્રયોગ એ 
િાલમા ંશોધાયેલ ગર્ભસમાપન 
તવરૂદ્ધનો પ્રયોગ છે. જેનાથી 
તવરોધારાસો પેદા થાય છે. 
માનવ અતધકાર િનમયા પછી 
લાગ ુપ્ેડ છે. આ સદંર્ભથી 
બાળક શબદનો પ્રયોગ કરવો 
એ તબીબી દૃષ્ટએ યોગય 
નથી. 
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સથાતનક રાષામા ંએક 
માગ્ભદતશષિકા તૈયાર 
કરો, તથા જેમને આ 
તવષય પર લોકો સાથે 
વાતા્ભલાપનો અનરુવ 
િોય તેવી સાથી 
સસંથાઓ તરફથી 
સચૂનો મેળવો. 

ગર્ભસમાપિ + સવંાદ



ઉપયોગ િ કરો :
બાળકથી છુટકારો; ના 
િનમેલા બાળકને મારી 
દેવુ.ં

ઉપયોગ િ કરો :
ગર્ભપાત; ગર્ભપાતની 
સખંયામા ંઘટા્ડો

કેમ ?
મહિલાઓ પર દોષારોપણ 
કરવુ ંિોઈએ નિીં. તેમને 
શુ ંકરવુ ંતેની પસદંગીનો 
અતધકાર છે તે િકીકત તરફ 
આપણે તેમનુ ંધયાન દોરવુ ં
િોઈએ. 

કેમ ?
મહિલાઓ ઘણીવાર 
અતનયોજિત રીતે 
ગર્ભ રિવેાને કારણે 
ગર્ભસમાપન કરવા 
માગંતી િોય છે. આથી 
અવગણવી કે ઘટા્ડવી 
િોઈએ તે વસત ુછે 
અતનયોજિત  
ગર્ભ-ધારણ.

ઉપયોગ કરો :
ગરા્ભવસથા રોકવાનો 
તનણ્ભય; ગર્ભ-સમાપનની 
પસદંગી. 

ઉપયોગ કરો :
અતનયોજિત ગરા્ભવસથાથી 
બચાવ; અતનયોજિત  
ગર્ભધારણની સખંયામા ં
ઘટા્ડો; અતનયોજિત 
ગર્ભની શક્યતામા ંઘટા્ડો. 
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આ િબદોિો ઉપયોગ એકબીજાિે સથાિે િ કરિો : 

ગેરકાયદેસર ગર્ભસમાપિ 

અસલામત ગર્ભસમાપન 

ગેરકાયદેસર ગર્ભસમાપનથી 
કાયદાનુ ંઉલલઘંિ થાય છે, છ્તા ં્ેત 
સલામ્ત પવૂ્ભકનુ ંિોઈ શકે છે.

અસલામ્ત ગર્ભસમાપિ અપ્રનિક્ષિ્ત કે 
ઓછા ંપ્રનિક્ષિ્ત સેવા પ્રદા્તાઓ દ્ારા 
કરવામા ંઆવતુ ંહોય છે, કે જયારે મહિલાઓ 
સરુભક્ષત રીતે ભચહકતસાયકીય સેવાઓમાથંી પસાર 
થઈ શકવા અક્ષમ િોય છે તયારે પણ થઈ શકે છે.

ગર્ભસમાપિ + સવંાદ



અતનચછનીય ગરા્ભવસથા એટલે એ 
સસથતત જયારે એક મહિલા તનણ્ભય લે છે 
કે ્ેતિે આ ગર્ભ જોઈ્તો િથી.

અતનયોજીત ગરા્ભવસથા એટલે 
જયારે એક મહિલા ગર્ભવતી બિવા 
ઈચછ્તી િ હોય પણ ગર્ભવ્તી બિી 
ગઈ હોય.

અતનયોજિત ગર્ભ એ ઈચછિીય કે 
અનિચછિીય એમ બન્ને પ્રકારના ંિોઈ 
શકે છે. 

અનિચછિીય ગરા્ભવસથા 

અનિયોજજ્ત ગરા્ભવસથા
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ABORTION + COMMUNICATION

VISUALS

Images or visuals are 
a powerful means 
of communicating a 
thought explicitly and it 
is important to develop 
them in accordance with 
sensitivities associated with 
safe abortion. The following 
guide2 can be used while 
developing visuals for your 
communication material.

1 Adapted from the International Planned Parenthood Federation (IPPF) guide on rights-based messaging

USE
A pregnancy test kit or test 
result can be shown to 
depict a pregnancy.

DON’T USE
Visibly
pregnant women.

WHY
Most abortions occur 
in the first trimester, 
well before a visible 
pregnancy ‘bump’. 
By showing a visibly 
pregnant woman you
can perpetuate myths 
about abortion, such 
as how developed the 
pregnancy is at 
the time most 
abortions occur. 

ક્િત્ો

ભચત્ો અથવા દૃશયો એ તવચારોને 
લોકો સધુી પિોંચા્ડવાનુ ંએક 
મિતવપણૂ્ભ માધયમ છે. અને આથી 
િ સલામત ગર્ભસમાપન સાથે 
િો્ડાયેલી રાવનાઓને ધયાનમા ં
રાખીને તેમને તવકસાવવા ં
મિતવપણૂ્ભ બને છે. આપની સવંાદ 
સામગ્ીને તવકસાવવા નીચેની  
માગ્ભદતશષિકા¹નો ઉપયોગ કરી 
શકાય છે. 

ઉપયોગ િ કરો :
ગર્ભવતી તરીકે 
ઓળખાઈ આવતી 
મહિલાના ભચત્નો.

કેમ ? 
મોટારાગના ંગર્ભ-સમાપન, 
ગર્ભ રિવેાને કારણે પેટ મોટંુ 
દેખાવાનુ ંશરૂ થતા ંપિલેા ંિ, 
શરૂઆતના તત્માસમા ંિ થતા ં
િોય છે. ઉપસેલા પેટને કારણે 
ઓળખાઈ આવતી ગર્ભવતી 
મહિલાને િોઈને કોઈપણ 
વયસ્ત ગર્ભસમાપન તવષેની 
પોતાની નકરી માનયતાઓને 
ફેલાવી શકે છે, જેમ કે 
મોટારાગના ંગર્ભસમાપન જયારે 
કરાય છે તયારે ગર્ભ કેટલો 
તવકતસત થયેલો િોય છે તે 
તવષેની માનયતાઓ. 

ઉપયોગ કરો : 
ગર્ભ રહ્ો છે તે દશા્ભવવા 
ગર્ભ પરીક્ષણ કીટ કે પરીક્ષણ 
કીટના પહરણામનો ઉપયોગ 
કરી શકાય છે.

 1 અતધકાર આધાહરત સદેંશા-વયવિાર ઉપરની ‘ઇનટરનેશનલ પલાન્ડ પેરેનટહ્ૂડ ફે્ડરેશન (IPPF)માગ્ભદનિશિકા’માથંી રૂપા્ંતડર્ત કરીિે લેવામા ંઆવ્ુ.ં 
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ઉપયોગ િ કરો :
તશશઓુની છબીઓનો 

કેમ ?
ગર્ભસમાપન તવશનેા સાહિતયમા ં
તશશઓુની છબીઓનો સમાવશે 
કરવાથી કેટલાકં વાચંનારને 
મ ૂઝંવણ પેદા કરતો સદેંશો મળી 
શકે છે. અને આવુ ંકરવુ ંએ 
ગર્ભસમાપન તવરોધી અભરયાન 
સાથ ેિો્ડાયેલ છે.

ઉપયોગ િ 
કરો : 
મહિલાઓના ં
ઝાખંા કે ઢંકાયેલા ં
ફોટાઓનો. 

કેમ ?
ઝાખંા કે ઢંકાયેલા ફોટાઓથી 
એવી સમિ ઊરી થઈ શકે છે 
કે મહિલાઓ પોતાની ઓળખ 
છતી કરવા માગંતી નથી.અને 
એવુ ંપણ સમજાઈ શકે છે કે 
મહિલાઓએ આ બાબતે દોષ 
કે શરમ અનરુવવી િોઈએ. 
જે યોગય નથી. 

ઉપયોગ કરો :
ગર્ભસમાપન તવષેની સામગ્ીને 
ગર્ભ-સમાપનમાથંી પસાર થઈ 
રિલે વયસ્ત અને તેના અનરુવોને 
ધયાનમા ંરાખીને બનાવવી િોઈએ, 
નિીં કે માત્ ગર્ભને ધયાનમા ંરાખીને. 

ઉપયોગ કરો :
મહિલાઓના ંફોટાઓનો, શક્ય 
િોય તયા ંસધુીતેમની સિમતીથી.  
વાસતતવકતા સરર ભચત્ો, 
ગ્ાહફ્સ, કાટૂ્ભન વગરે આ 
માટેના ંસારા ંતવકલપો છે. નવનવધ 
પ્રકારિી પષૃ્ઠભનૂમમાથંી( નવનવધ 
ઊંમર, કાય્ભષેિત્, વૈવાડહક સસથન્ત, 
આનથશિક અિે સામાજજક સસથન્ત 
વગેરે) આવ્તી ગર્ભસમાપિ 
કરિાર મડહલાઓિા ંફોટાઓિો 
ઉપયોગ કરો. જેમિે અનલુષિીિે 
આ સામગ્રી ્ૈતયાર કરવી હોય 
્ેતમિે ધયાિમા ંરાખીિે ક્િત્ો 
વગેરેિી પસદંગી કરો. 
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USE
Materials on abortion should focus
on the individual undergoing an
abortion, rather than the 
pregnancy itself.

DON’T USE
Images of babies.

WHY
Including babies in 
materials about abortion 
can send a confusing 
message to some 
audiences. This is also 
associated with anti-choice 
campaigns.

USE
Pictures of women 
wherever possible, 
with consent. Realistic 
sketches, illustrations and 
cartoons are a very good 
alternative. Use diverse 
depictions of women, 
to show that a range 
of women (different 
ages, professions, social 
economic status, marital 
status) have abortions. 
Choose visuals that 
reflect the intended 
audience for the 
material.

DON’T USE
Photos of 
women
with blurred 
or hidden 
faces.

WHY
Blurred faces indicate 
that women are not 
willing to be identified. 
It can imply that abortion 
is something that women
should feel ashamed or 
guilty about.
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ABORTION + COMMUNICATION

USE
Images 
with ‘neutral’
expressions, 
similar to what 
you expect to see 
in any material 
depicting 
a medical 
procedure.

USE
If possible, do not use any 
images of a fetus. If you 
want to inform patients or 
service providers about the 
abortion process, use an
image of an appropriate
gestational age 
(e.g. six weeks). DON’T USE

Images of fetuses
older than 
three months.

DON’T USE
Images of women
showing strong
negative emotions.

WHY
Individuals experience 
a range of emotions 
following abortion. Avoid 
overly happy or overly sad 
expressions.

WHY
Most abortions 
occur in the 
first trimester. 
So, images of 
fetuses older
than three 
months can 
perpetuate 
myths about 
the gestational 
age at 
which most 
abortions occur.

ઉપયોગ કરો :
તટસથ રાવ-અભરવયસ્ત સાથનેી 
છબીઓનો, જેમ કે તમે અનય 
ભચહકતસાકીય પ્રહરિયા તવષેની 
સામગ્ીમા ંિોવા ઇચછતા િોવ 
છો. 

કેમ ?
ગર્ભ-સમાપનમાથંી પસાર થતી દરેક 
મહિલાઓ ઘણી પ્રકારની રાવનાઓમાથંી 
પસાર થતી િોય છે. અતયતં સખુી કે 
અતયતં દુઃખી રાવોને દશા્ભવવાથી બચીએ. 

ઉપયોગ િ કરો :
ત્ણ મહિનાથી વધનુા 
ગર્ભની છબીઓનો. 

કેમ ?
મોટારાગના ં
ગર્ભસમાપન શરૂઆતના 
તત્માસના ગાળામા ંિ 
થતા ંિોય છે. આથી 
ત્ણ મહિનાથી વધનુા 
ગર્ભની છબીઓના 
ઉપયોગથી  
ગર્ભ-સમાપનના સમય  
ગાળા તવષે ખોટી 
માનયતાઓ ફેલાઈ 
શકે છે. 

ઉપયોગ કરો :
તટસથ રાવ-અભરવયસ્ત 
સાથનેી છબીઓનો, 
જેમ કે તમે અનય 
ભચહકતસાકીય પ્રહરિયા 
તવષેની સામગ્ીમા ંિોવા 
ઇચછતા િોવ છો. 

ઉપયોગ કરો:
શક્ય િોય તયા ંસધુી ભ્ણૂ/
ગર્ભનુ ંભચત્ કે ફોટાઓ 
બતાવવાનુ ંઅવગણો. િો 
તમે સારવાર લેનારા ંકે સેવા 
પ્રદાતાઓને ગરા્ભવસથાની 
પ્રહરિયા તવષે જાણકારી 
આપવા માગંતા િો તો 
ગરા્ભવસથાના જે તે યોગય 
સમય મિુબની છબીઓનો 
ઉપયોગ કરો. 
ઉદા. ત. છ અઠવાહ્ડયા)
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ઉપયોગ િ કરો :
સપષટ િોંકાવિારા ફોટાઓિો 

કેમ?
ગ્ાહફ્સ અને ચોંકાવનારા ફોટાઓ 
ધયાન ખેંચી શકતા ંિોય છે, 
પણ તેનાથી દશ્ભકમા ંઉત્િેના 
અને અસવસથતા પેદા થઈ શકે 
છે. તેનાથી ગર્ભસમાપન રય, 
આઘાત અને બીજી ઘણી જાતની 
નકારાતમક બાબતો સાથ ેિો્ડાઈ 
શકે છે. 

ઉપયોગ કરો :
માત્ ગ્ાહફ્સ અને ફોટાઓને 
બદલે ધયાન ખેંચનારા ંરંગો, 
બહતુવધ છબીઓ અને સપ્ટ 
ફોમમેહટંગ-વણ્ભનનો ઉપયોગ 
જાણકારી આપવા માટેની 
સામગ્ીમા ંકરો. જેથી તે વધ ુ
સપશ્ભ કરનારી બને. 

PAGE 10

USE
Eye-catching colours, 
multiple images and clear 
formatting to increase the 
visual appeal of materials 
rather than using
graphic images.

DON’T USE
Explicit shock images.

WHY
While graphic and 
‘shock’ images may attract 
attention, they could cause
distress and anxiety to 
viewers. They also equate 
abortion with fear, 
trauma and many other 
negative associations.
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આ પ્રશ્ોિો ઉપયોગ કરીિે આપિા િબદ 
પ્રયોગો અિે ક્િત્ોિે િકાસો :

શુ ંઆ છબીઓ તટસથ 
અને/ કે આતમતવશ્ાસ માટે 
પ્રેરક છે ?

ધયાનમા ંરાખવાના 
કેટલાકં ભબંદુઓ માટે આ 
માગ્ભદતશષિકાનો ઉપયોગ 
કરો.

શુ ંઆપે છબીઓને વાપરવા 
માટે પરવાનગી મેળવલેી 
છે ?
ખાતરી કરશો કે છબીઓ અને 
ગ્ાહફ્સ વગેરે સામગ્ીને 
વાપરવા માટે સમંતત સહિત 
બધી િ પરવાનગીઓ 
મેળવલેી િોય. 

શુ ંમાગ્ભદતશષિકામા ંઆવતા ં
તવતવધ સદેંશ અને છબીઓ 
એકબીજાની તવરોધારાસી 
તો નથી ને ?

ખાતરી કરો કે આપની 
પ્રતયેક સામગ્ી ચોક્કસ 
સદેંશ ઉપર કેષનરિત િોય 
અને તેને અનસુરતી છબી 
આવી રિલેી િોય.

ફોટાઓ અિે ડફલમોિો  
સમાવેિ િા માટે કયયો છે ?

તેમનો સમાવેશ  સાચી રીતે 
થયો છે તે જાણવા, શા માટે 
એમ પ ૂછંવુ ંિરૂરી છે. જેમ 
કે સામગ્ીને વધ ુઆકષ્ભક 
બનાવવા, સામગ્ીની સમિને 
વધારવા, ઉપયોગ કરનારની 
સાથ ેિો્ડાણ ઊભુ ંકરવા કે 
સદંર્ભ સથાતપત કરવા. 

શુ ંસડરિય પગલા ંરરવાિી 
જરૂડરયા્ત આવી છે ?

તમે પ્રેક્ષકો પાસેથી જે સહરિય 
પગલા ંલેવ્ડાવવા માગંતા 
િોવ તેને સપ્ટ રીતે દશા્ભવો. 
અને તેમને ચોક્કસ સેવાઓ 
અને માહિતી સ્તોતો સધુી 
પિોંચવા માટે માગ્ભદશ્ભન 
આપો. 

શુ ંરાષા પવૂ્ભગ્િો અને 
લાછંનોથી મુ્ ત છે ?

માનયતાઓથી લદાયેલા ંશબદ 
પ્રયોગોથી બચો. ખાસ કરીને 
ધયાન રાખો કે તમારી રાષા 
અને સથાતનક સદંર્ભમા ંસામગ્ી 
યોગય રીતે રાષાતંરણ પામે. 

શુ ંવાપરેલી રાષા 
મહિલાઓની પસદંગીને 
િકારાતમક રીતે રજૂ કરી 
રિી છે ?

એવી રાષા અને શબદ 
પ્રયોગોનો ઉપયોગ કરો જે 
મહિલાઓની પસદંગી અને 
સવાયત્તાને માન આપે. 

શુ ંરાષા આપની સપ્ટ 
છે ?
તેને સરળ રાખો અને 
િહટલતાઓથી બચો

શુ ંઆપની રાષા સચોટ 
છે ?

આ યાદીિો ઉપયોગ કરીિે  
શુ ંિા કરવુ ંઅિે કેમ ્ેત 
જાણો. 

ગર્ભસમાપિ + સવંાદ



પરુુષ િસબધંી • સ્તી િસબધંી ગર્ભનિરોધક 
આિઅસરો • પરુુષ િસબધંી પ્રતયારોપણ
કૉનિોમ • મૌક્ખક ગર્ભનિરોધકો • પરુુષ 
િસબધંી પ્રતયારોપણ આિઅસરો 
પરુુષ િસબધંી અસરકારક અં્ત્ભષેિપકો 
• ગર્ભસમાપ • પરુુષ િસબધંી • સ્તી 
િસબધંી • ગર્ભનિરોધક • કૉનિોમ મૌક્ખક 
ગર્ભનિરોધકો • પરુુષ િસબધંી પ્રતયારોપણ 
આિઅસરો • પરુુષ િસબધંી પ્રતયારોપણ 
ગર્ભસમાપિ • આિઅસરો ગર્ભસમાપન +  
મૌક્ખક ગર્ભનિરોધકો       ગર્ભનિરોધ
પરુુષ િસબધંી • સ્તી િસબધંી ગર્ભનિરોધક 
આિઅસરો • પરુુષ િસબધંી પ્રતયારોપણ
કૉનિોમ • મૌક્ખક ગર્ભનિરોધકો • પરુુષ 
િસબધંી પ્રતયારોપણ આિઅસરો 
પરુુષ િસબધંી અસરકારક અં્ત્ભષેિપકો 
• ગર્ભસમાપ • પરુુષ િસબધંી • સ્તી 
િસબધંી • ગર્ભનિરોધક • ગર્ભસમાપ 





ગર્ભસમાપન + ગર્ભનિરોધ 



સૌથી વધ ુઅસરકારક 

આપા્તકાલીિ ગર્ભનિરોધકો પરુુષ િસબધંી 

પ્રન્ત વષ્ભ પ્રન્ત ૧૦૦ મડહલામાથંી ૧ નુ ંગર્ભધારણ   

મળી રહ ેછે :
પેટા સવાસ્થય કેનરિો અને ઉચચ 
સતરીય જાિરે સવાસ્થય સવુીધાઓ/
કેનરિો; પ્રતશભક્ષત આશા કાય્ભકરો.

અસરુભક્ષત શારીહરક સબંધંન ત્ણ 
હદવસની અંદર લેવામા ંઆવ ેતો 
વધ ુઅસરકારક 

મળી રહ ેછે :
પ્રાથતમક સવાસ્થય કેનરિો અને ઉચચ 
સતરીય જાિરે સવાસ્થય સતુવધાઓ; 
ખાિગી હૉસસપટલો

(પરુુષો માટે સૌથી વધ ુપ્રિક્લ્ત પદ્ધન્ત )

સ્તી િસબધંી 
મળી રહ ેછે :
ઉચચ સતરીય જાિરે સવાસ્થય  
કેનરિો-સતુવધાઓ 

(સૌથી વધ ુપ્રિક્લ્ત પદ્ધન્ત )

પ્રતયારોપણો 

મળી રહ ેછે :
પસદંગીની ખાનગી િૉસસપટલો પર

(સસત ુ ંઅને વાપરવામા ંસરળ)

કોપસટી: 
આંતગ્ભરા્ભશતયક ગર્ભતનરોધક યતં્ો 

Intrauterine contraceptive 
devices (IUCDs)

મળી રહ ેછે :
પેટા-કેનરિો અને ઉચચ સતરીય 
જાિરે સવાસ્થય સતુવધાઓ; 
ખાનગી િૉસસપટલો

ગર્ભસમાપિ + ગર્ભનિરોધ 



સાધારણ અસરકારક ૬ – ૧૨ ગર્ભધારણા પ્રન્ત ૧૦૦ મડહલા પ્રન્ત વષ્ભ 

મૌક્ખક ગર્ભનિરોધકો 
Oralcontraceptives(OCPs)

મળી રહ ેછે :
ઉપ-કેનરિો અને ઉચચ સતરીય આરોગય 
સતુવધાઓ; આશા; ખાનગી િૉસસપટલો; 
દવાની દુકાને

(આશા કાય્ભકરો મારફતે સામાનય 
શલુક સાથ ેOCPs ને ઘરેઘર પિોંચા્ડી 
આપવાની યોિના ઉપલબધ છે. 
 માલા-એન. બ્ાન્ડ એ તનઃશલુક રીતે બધી 
આરોગય સતુવધાઓ પર ઉપલબધ છે.)

ઈનજે્શન (Injectables)

મળી રહ ેછે :
નક્કી કરેલા જિલલા સટારનાપં્રાથતમક 
આરોગય કેનરિ પર; 

મેહ્ડકલ કૉલેિો અને જિલલા ભચહકતસાલયો

મળી રહ ેછે :
પેટા-કેનરિો; પ્રતશભક્ષત 
આશા અને ઉચચ સતરીય 
સતુવધાઓ પર.

ઓછં અસરકારક પ્રન્તવષ્ભ પ્રન્ત ૧૦૦ મડહલામાથંી ૧૮ િી ગર્ભધારણા 

દવાની દુકાનોએ
(બ્ાન્ડ ‘તનરોધ’ એ દરેક 
સરકારી આરોગય સતુવધાઓ પર 
ઉપલબધ છે અને આશા કતા્ભઓ 
દ્ારા દરવાજે પિોંચા્ડાય છે.)

કૉનિોમ 
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િવપડરક્ણ્ત સ્તીઓ પર, ્ેતમિી પ્રજિિષિમ  ઉંમરમા ં
(૧૫ થી ૪૯ વષ્ભ) ગર્ભનિરોધક પદ્ધન્તઓિો ઉપયોગ

૩૬ %
સ્તી િસબધંી 

૫.૬ %
કૉનિોમ 

ગર્ભસમાપિ + ગર્ભનિરોધ 



૪.૧ %
ગર્ભનિરોધક 
ગોળીઓ 

૧.૫ %
કોપસટી
(IUCD)

૦.૩ %
પરુુષ 
િસબધંી
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આપા્તકાલીિ ગર્ભનિરોધકો 
માતસકધમ્ભમા ંઅતનયતમતતા અને ખીલ 

ગર્ભનિરોધક ગોળીઓ 
ખીલ, માતસકધમ્ભમા ંઅટકાવ, માતસકમા ં
અતનયતમતતા, માથુ ંદુઃખવુ,ં 
ઊલટી-ઊબકા  રાવનાતમક અસસથરતા

કૉનિોમ 
લેટે્સની એલિજી

સરંનવ્ત આિઅસરો

કોપસટી IUCDs
ગરા્ભશયમા ંચેપ થવાની 
સરંાવના 

પરુુષ િસબધંી 
શલયહરિયા સાથ ેિો્ડાયેલ સમ-
સયાઓ જે બદલી શકાતી નથી

પ્રતયારોપણ 
િા્ડકાના ખનીિ ઘનતવમા ં
ઘટા્ડો, માતસકમા ંઅતનયતમતતા

સ્તી િસબધંી 
શલયહરિયા સાથ ેિો્ડાયેલ સમસયાઓ જે 
બદલી શકાતી નથી

ઈનજેકિિ 
િા્ડકાના ખનીિ ઘનતવમા ંઘટા્ડો, 
માતસકમા,ં અતનયતમતતા અને 
અટકાવ

ગર્ભસમાપિ + ગર્ભનિરોધ 



માનવાતધકારની સાવ્ભરૌતમક ઘોષણા 
• સરુક્ષા • સલામત ગર્ભસમાપન 
• પસદંગીનો અતધકાર • મળૂભતૂ 
અતધકારો • આરોગય સેવાઓ અને 
સરુક્ષાનો અતધકાર • સવતતં્તા • 
ગહરમા • માનવાતધકારની સાવ્ભરૌતમક 
• સલામત ગર્ભસમાપન • પસદંગીનો 
ઘોષણા • સરુક્ષા    ગર્ભસમાપિ     
સલામત • આરોગય + માિવ અનધકારો
અતધકાર • મળૂભતૂ અતધકારો • 
આરોગય સેવાઓ મળૂભતૂ અતધકારો • 
માનવાતધકારની સાવ્ભરૌતમક ઘોષણા 
• સરુક્ષા • સલામત ગર્ભસમાપન 
• પસદંગીનો અતધકાર • મળૂભતૂ 
અતધકારો • આરોગય સેવાઓ 
અને સરુક્ષાનો્ષા માનવાતધકારની 
સાવ્ભરૌતમક ઘોષણા • સરુક્ષા • 
સલામત ગર્ભસમાપન • પસદંગીનો 
અતધકાર • મળૂભતૂ અતધકારો• આરોગય





ગર્ભસમાપન + માિવ અનધકારો 



૧૯૪૮ મા ંસં્ કુ્ત રાષટ્ર દ્ારા અપિાવેલ 
માિવાનધકારોિી સાવ્ભરૌનમક ઘોષણા એ 
દરેક નવશ્વિા માિવિી ગડરમાિે અિે 
સવ્તતં્્તા, નયાય અિે િાનં્ત માટેિા સમાિ 
અિે નિરપેષિ અનધકારોિે માનય્તા આપે 
છે અિે ્ેતનુ ંસમથ્ભિ કરે છે.  સલામ્ત 
ગર્ભસમાપિ સેવા પ્રાપ્્ત, એ એક યૌિ 
અિે પ્રજિિ માટેિો અનધકાર છે, જે 
આં્તરરાષ્ષટ્રય માિવાનધકાર પ્રણાલીઓમાથંી 
પ્રા્્ત ૧૨ મળૂભ્ૂત માિવનધકારો હ્ેઠળ 
આવે છે. જેિે નવશ્વરરિા ંઅિેક રાષટ્રો 
દ્ારા મજૂંરી મળેલી છે. જેમા ંસમાનવષટ 
છે, માિવનધકારોિી સાવ્ભરૌનમક ઘોષણા 
(UDHR), આનથશિક, સામાજજક અિે સાસં્નૃ્તક 
અનધકારો માટેિો આં્તરરાષ્ષટ્રય કરાર 
(ICESCR), િાગડરક અિે રાજિૈન્તક અનધકારો 
પરિો આં્તરરાષ્ષટ્રય કરાર (ICCPR), અિે 
મડહલાઓ પ્રતયેિા ંબધી જા્તિા રેદરાવોિી 
સમાપ્્તિો કરાર (CEDAW).

ગર્ભસમાપિ + માિવાનધકાર 
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૧. આરોગયસેવાઓ અિે સરુષિાિો અનધકાર 

સલામત ગર્ભસમાપનની 
સતુવધાઓ સધુીની પિોંચને 
રોકવાથી, મહિલાઓનુ ંઆરોગય 
અને તેમનુ ંજીવન િોખમમા ં
મકુાઇ શકે છે. સલામત ગર્ભ 
સમાપનનો અતધકાર િઠેળ 
સરકારે સલામત ગર્ભસમાપન 
સેવાઓ પરૂી પા્ડતી અને 
અસલામત ગર્ભ સમાપનથી 
મહિલાઓની સરુક્ષા કરતી 
આરોગય સેવાઓ સધુીની 
પિોંચને પરૂી પા્ડવી િરૂરી છે.

૮–૧૧%
નવશ્વરરમા ં
ગર્ભસમાપિ સાથે 
સકંળાયેલ પ્રસ્ૂતાઓનુ ં 
મતૃ્ ુથાય છે.

૨૨,૮૦૦ થી 
૩૧,૦૦૦ 
મતૃ્ ુજેિે રોકવુ ંિક્ય છે.

દરેક મહિલાને, સલામત 
અને મજૂંર થયેલ, 
ઉપલબધ પ્રિનનીય 
સવાસ્થય તકતનકો  સધુીની 
પિોંચનો લાર મળવો 
િોઈએ. જેમા ંસમાતવ્ટ 
છે, ગર્ભતનરોધ, સલામત 
ગર્ભસમાપન અને વધંયતવ 
તનવારણ ભચહકતસાની નવી 
પદ્ધતતઓ તથા કોઈપણ 
શક્ય આ્ડઅસરો તવષેની 
માહિતીની પ્રાપપત.

આવી પિોંચથી અટકાવતા ં
સામાનય પહરબળોમા,ં 
ગર્ભસમાપન તવષેના ં
પવૂ્ભગ્િો, કાયદાકીય 
સમિ અને સલામત 
ગર્ભ-સમાપનની પદ્ધતતઓ 
તવષેની જાગતૃતનો 
અરાવ,સેવાઓ સધુીની 
પિોંચનો અરાવ, 
ઉપકરણોથી સસુજિ 
અતધકારીઓના અરાવનો 
સમાવશે થાય છે.

જીવવાિો અનધકાર 

વજૈ્ાતનક ઉન્નતતથી લારપ્રાપપતનો અતધકાર

૨૫ લાખ 
અસલામ્ત ગર્ભસમાપિ પ્રન્ત વષ્ભ1

1 સલામતીને આધારે ગર્ભ-સમાપનનુ ંવતૈશ્ક, સથાનીય અને ઉપ-સથાનીય જૂથોમા ંવગજીકરણ, ૨૦૧૦-૧૪; બાયેતસયન અતધરિતમક મો્ડેલ, લેંકેટ  
   ૨૦૧૭ને આધારે અનમુાન. 



૨. પસદંગીિો અનધકાર 

લગિ કરવા ્તથા  
પડરવાર વસાવવુ ંકે િ 
વસાવવુ ં્ેતિી પસદંગીિો 
અનધકાર

બાળકો પેદા કરવા ંકે િ 
કરવા ં્ેતિી પસદંગીિો 
અનધકાર

અનિયોજજ્ત કે અનિચછિીય 
ગર્ભધારણા મડહલાઓિે, ્ેતમિા 
સબંધંો, આનથશિક સસંાધિ, 
આરોગય અિે ક્િડકતસા 
સેવાઓિી સલુર્તા  જેવા ં
પડરબળોિે આધારે અિે બીજી 
ઘણી રી્ેત પ્રરાવી્ત કરી િકે 
છે. 

એક મડહલા પો્ેત પસદંગી 
માટે સવ્તતં્ છે કે ્ેતણે નવવાહ 
્તથા બાળક પેદા કરવા ંકે 
િહીં. પસદંગીિા આ અનધકાર 
હ્ેઠળ ્ેત ્ેતિા ંઆ નિણ્ભય 
માટેિી સનુવધાઓિે પડરવાર 
નિયોજિ, વધંયતવ નિવારણ 
ક્િડકતસા, HIV/AIDS સડહ્તિા 
િેપી યૌિ રોગોથી રષિણ 
અિે ્ેતમિો ઉપિાર સડહ્ત 
યૌિ અિે પ્રજિિીક આરોગય 
સેવા પ્રાપ્્તિે એક પવૂ્ભગ્રહો 
અિે માનય્તાઓથી મકુ્ત 
વા્તાવરણમા ંમેળવી િકે છે. 

ગર્ભસમાપિ કરવાિો મડહલાિો નિણ્ભય એ ્ેતણીિા 
અિનય સજંોગો પર આધાડર્ત હોય છે, જેિો - એક 
વયસક્તગ્ત અિે સવાયત્ત પસદંગી રૂપે કે જેિે યૌિ અિે 
પ્રજિિીય અનધકાર સમથ્ભિ આપે છે; - આદર થવો 
જોઈએ. 

ગર્ભસમાપિ + માિવાનધકાર 

મારું

શરીર
મારી 

પસંદગી



૩. સવ્તતં્્તાિો અનધકાર 

જેનિરિી ભનૂમકા, સામાજજક 
દબાણ, સબંધંમા ંઅપેષિાઓ 
વગેરે એક વયસક્તિી સવ્તતં્્તાિે 
અિેક સ્તરે અસર કર્તા ંહોય છે. 
એક અનિચછિીય ગર્ભધારણિી 
સસથન્ત અિે ્ેતનુ ંબિી રહવે ુ ંએ 
એક મડહલાિા િારીડરક અિે 
રાવિાતમક આરોગય પર અિેક 
સ્તરે અસર કરે છે.

પો્તાિા િરીર સબંનંધ્ત નિણ્ભયો 
ખાસ કરીિે યૌિ અિે પ્રજિિીય 
બાબ્તો નવષે, એ વયસક્તિી 
અંગ્ત બાબ્ત હોય છે અિે ્ેતિી 
પસદંગી પરેૂપરૂી એક મડહલા પર 
જ છોિી દેવી જોઈએ.

આ મળૂભ્ૂત અનધકારો પરૂા ંથઈ 
િકવાિી સફળ્તાિો આધાર 
એક રેદરાવ રડહ્ત વા્તાવરણ 
છે, કે જે પરસપર બહોળી 
રાવાક્રવયસક્તવાળા સગપણિે, 
અક્રરાવકતવિે અિે યૌનિય્તાિે 
સવીકારી અિે સહયોગી થઈ િકે.

સવ્તતં્્તા અિે 
સરંષિણિો અનધકાર

આંગ્ત્તાિો 
અનધકાર

ત્ાસ અિે 
દુવય્ભવહાર માથંી 
મસુક્તિો અનધકાર

સમાિ્તા અિે 
કોઈપણ પ્રકારિા 
રેદરાવથી મસુક્તિો 
અનધકાર
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માિવ અનધકારો જે ગર્ભસમાપિ થી જોિાયેલ છે અિે નવનવધ કાયદાકીય 
પ્રણાલીઓ હ્ેઠળ સરંક્ષિ્ત કરવામા ંઆવેલ છે1 :

આં્તરરાષ્ષટ્રય કાયદાકીય પ્રણાલીઓ (International Legal Instruments) સમેંલિ દસ્તાવેજ 

સરંભક્ષત માનવ 
અતધકાર

માિવાધનકારોિી 

સાર્વરૌમનક 

ઘોષણા 

િાગડરક અિે 
રાજિૈન્તક અનધકારો 
પર આં્તરરાષ્ષટ્રય 
કરાર(ICCPR)

આનથશિક, સામાજજક અિે 
સાસં્નૃ્તક અનધકારો 
પર આં્તરા્ભષ્ષટ્રય 
કરાર(ICESCR)

      મડહલાઓ નવરુદ્ધ 
બધી જા્તિા ં
બેદરાવો પર 

આં્તરા્ભષટ્રીય સરા 
(CEDAW) 

બાળ અનધકારો 
પર આં્તરા્ભષટ્રીય 

સરા (CRC)

વેએિા 
ઘોષણા

કાયરો ઘોષણા 
બેઈજીંગ 
ઘોષણા 

જીવન, સવતતં્તા 
અને સરંક્ષણનો 
અતધકાર

અનચુછેદ 3 અનચુછેદ ૬.૧, ૯.૧
અનચુછેદ૬.૧, 

૬.૨

તસદ્ધાતં ૧,
પહરચછેદ 

૭.૦૭; ૮.૩૪

પહરચછેદ ૯૬, 
૧૦૬, ૧૦૮.

કોઈપણ પ્રકારના 
ક્ટ, દુઃખ કે 
અમાનવીય વયવિાર 
થી પીહ્ડત ન થવાનો 
અતધકાર

અનચુછેદ 5 અનચુછેદ ૭ અનચુછેદ ૩૭ પહરચછેદ ૫૬

જાતતય રેદરાવોથી 
મુ્ ત રિવેાનો 
અતધકાર

અનચુછેદ ૨ અનચુછેદ ૨.૧ અનચુછેદ૨.૨ અનચુછેદ ૧; ૩ અનચુછેદ ૨.૧ પહરચછેદ ૧૮ તસદ્ધાતં ૧; ૪ તસદ્ધાતં ૨૧૪

મહિલાઓ સાથ ે
રેદરાવ થતા ંિોય 
તેવા ંહરવાિોમા ં
શોધકારીનો અતધકાર

અનચુછેદ ૧૦.૨; ૧૨.૧; 
૧૨.૨

અનચુછેદ ૨; ૫ અનચુછેદ ૨૪.૩
પહરચછેદ ૧૮; 

૪૯
પહરચછેદ ૫.૫ પહરચછેદ ૨૨૪

સવાસ્થય; પ્રિનનીય 
સવાસ્થય અને પહરવાર 
તનયોિનનો અતધકાર

અનચુછેદ ૧૦; ૧૧.૨; 
૧૧.૩; ૧૨.૧; ૧૪.૨

અનચુછેદ ૨૪.૧; 
૨૪.૨ પહરચછેદ ૪૧

તસદ્ધાતં ૮;
પહરચછેદ ૭.૪૫ 

પહરચછેદ ૮૯; 
૯૨; ૨૬૭

આંગતતાનો અતધકાર અનચુછેદ ૧૭.૧
અનચુછેદ ૧૬.૧; 

૧૬.૨ 
તસદ્ધાતં ૮ પહરચછેદ ૧૦૬; 

૧૦૭

પોતાના ંબાળકોના 
િનમ વચચે સમયાતંર..  
સમાયાતંર અને  સખંયા 
નક્કી કરવાનો અતધકાર

અનચુછેદ ૧૬.૧ પહરચછેદ ૨૨૩

ગર્ભસમાપિ + માિવાનધકાર 



1 સલામ્ત અિે કાયદેસર ગર્ભસમાપિ એ મડહલાિો માિવ અનધકાર છે, સારાિં, પ્રજિિીય અનધકાર કેનદ્ર, ૨૦૦૪.
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આં્તરરાષ્ષટ્રય કાયદાકીય પ્રણાલીઓ (International Legal Instruments) સમેંલિ દસ્તાવેજ 

સરંભક્ષત માનવ 
અતધકાર

માિવાધનકારોિી 

સાર્વરૌમનક 

ઘોષણા 

િાગડરક અિે 
રાજિૈન્તક અનધકારો 
પર આં્તરરાષ્ષટ્રય 
કરાર(ICCPR)

આનથશિક, સામાજજક અિે 
સાસં્નૃ્તક અનધકારો 
પર આં્તરા્ભષ્ષટ્રય 
કરાર(ICESCR)

      મડહલાઓ નવરુદ્ધ 
બધી જા્તિા ં
બેદરાવો પર 

આં્તરા્ભષટ્રીય સરા 
(CEDAW) 

બાળ અનધકારો 
પર આં્તરા્ભષટ્રીય 

સરા (CRC)

વેએિા 
ઘોષણા

કાયરો ઘોષણા 
બેઈજીંગ 
ઘોષણા 

જીવન, સવતતં્તા 
અને સરંક્ષણનો 
અતધકાર

અનચુછેદ 3 અનચુછેદ ૬.૧, ૯.૧
અનચુછેદ૬.૧, 

૬.૨

તસદ્ધાતં ૧,
પહરચછેદ 

૭.૦૭; ૮.૩૪

પહરચછેદ ૯૬, 
૧૦૬, ૧૦૮.

કોઈપણ પ્રકારના 
ક્ટ, દુઃખ કે 
અમાનવીય વયવિાર 
થી પીહ્ડત ન થવાનો 
અતધકાર

અનચુછેદ 5 અનચુછેદ ૭ અનચુછેદ ૩૭ પહરચછેદ ૫૬

જાતતય રેદરાવોથી 
મુ્ ત રિવેાનો 
અતધકાર

અનચુછેદ ૨ અનચુછેદ ૨.૧ અનચુછેદ૨.૨ અનચુછેદ ૧; ૩ અનચુછેદ ૨.૧ પહરચછેદ ૧૮ તસદ્ધાતં ૧; ૪ તસદ્ધાતં ૨૧૪

મહિલાઓ સાથ ે
રેદરાવ થતા ંિોય 
તેવા ંહરવાિોમા ં
શોધકારીનો અતધકાર

અનચુછેદ ૧૦.૨; ૧૨.૧; 
૧૨.૨

અનચુછેદ ૨; ૫ અનચુછેદ ૨૪.૩
પહરચછેદ ૧૮; 

૪૯
પહરચછેદ ૫.૫ પહરચછેદ ૨૨૪

સવાસ્થય; પ્રિનનીય 
સવાસ્થય અને પહરવાર 
તનયોિનનો અતધકાર

અનચુછેદ ૧૦; ૧૧.૨; 
૧૧.૩; ૧૨.૧; ૧૪.૨

અનચુછેદ ૨૪.૧; 
૨૪.૨ પહરચછેદ ૪૧

તસદ્ધાતં ૮;
પહરચછેદ ૭.૪૫ 

પહરચછેદ ૮૯; 
૯૨; ૨૬૭

આંગતતાનો અતધકાર અનચુછેદ ૧૭.૧
અનચુછેદ ૧૬.૧; 

૧૬.૨ 
તસદ્ધાતં ૮ પહરચછેદ ૧૦૬; 

૧૦૭

પોતાના ંબાળકોના 
િનમ વચચે સમયાતંર..  
સમાયાતંર અને  સખંયા 
નક્કી કરવાનો અતધકાર

અનચુછેદ ૧૬.૧ પહરચછેદ ૨૨૩



ગર્ભસમાપિ + માિવાનધકાર 

મડહલાિી પસદંગીિી  
સવ્તતં્્તા કે 

ગર્ભિે રાખવો કે ગર્ભસમાપન કરવું
આ બિેં બાબ્તો

્ેત મડહલાિી વયસક્તગ્ત 
અંગ્ત્તા હ્ેઠળ આવે છે.

ઑગસટ ૨૦૧૭, 
રાર્તિી સવયોચિ અદાલ્ત



બિાવો • પ્રસનૂ્તઓ • સવવેષિણ દર 
અનિયોજજ્ત • અનિચછિીય • િેટા  
અસરકારક્તા • પદ્ધન્ત • સિંોધિ 
અનમુાિ •બિાવો • પ્રસનૂ્તઓ  સવવેષિણ 
દર • અનિયોજજ્ત • અનિચછિીય • િેટા 
• અસરકારક્તા પદ્ધન્ત • સિંોધિ • 
અનમુાિ બિાવો • પ્રસનૂ્તઓ • સવવેષિણ 
બિાવો • પ્રસનૂ્તઓ • સવવેષિણ દર 
અનિયોજજ્ત • અનિચછિીય • િેટા  
ગર્ભનિરોધકો • બિાવ ગર્ભસમાપિ 
પ્રસનૂ્તઓ બિાવ     + વયાપ  
બિાવો • અસરકારક્તા • પદ્ધન્ત 
• સિંોધિ અનમુાિ •બિાવો • 
પ્રસનૂ્તઓ  સવવેષિણ દર • અનિયોજજ્ત 
• અનિચછિીય • િેટા • અસરકારક્તા 
પદ્ધન્ત • સિંોધિ • અનમુાિ બિાવો • 
પ્રસનૂ્તઓ • સવવેષિ બિાવો • પ્રસનૂ્તઓ • 
સવવેષિણ દર અનિયોજજ્ત • અનિચછિીય 
• િેટા  અસરકારક્તા • પદ્ધન્ત • સિંોધિ





ગર્ભસમાપન + વયાપ



રાર્ત દેિ પાસે કરાવેલા ં
ગર્ભસમાપિ ઉપર 
નવશ્વસિીય આંકિાઓ 
િથી. ગટુમાક્ભર ઈપનસટટ્ટેૂ 
રાર્તમા ંગર્ભ-સમાપિિા ં
અિે અનિપચછ્ત ગરા્ભવસથા /
ગર્ભધારણિા ંબિાવો નવષે 
અંદાજો મેળવવા અભયાસ 
કયયો હ્તો. 

અભયાસિા ંમખુય ્તારણો¹
૨૦૧૫ મા ંરાર્તમા ંગરા્ભવસથાિી 
્ુલ અંદાજજ્ત સખંયા હ્તી:

૪ કરોિ ૮૧ લાખ

૧૪૪.૭ પ્રસનૂ્તઓ 
પ્રન્ત ૧૦૦૦ 
મડહલાઓએ
(પ્રજિિ માટે સષિમ ૧૫ થી ૪૯ 
વષ્ભિી ઉંમરિી સ્તીઓ)

1 નસંહ એટ્ અલ., “રાર્તમા ંગર્ભસમાપિ અિે અનિચછિીય ગર્ભધારણાિી ઘટિાઓ, ૨૦૧૫”, લેંસેટ ગલોબલ હલેથ. રાગ ૬,      
  આવનૃત્ત ૧, ૨૦૧૮. 

ગર્ભસમાપિ + વયાપ

આ ૧૪૪.૭ માથંી 

૭૦.૧  
ગર્ભધારણા અનિપચછ્ત 
હ્તી.
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ગર્ભસમાપિ માટે ઉપયોગ કરાયેલી પદ્ધન્તઓ :

૧.૨૭કરોિ
(૮૧%)

૨૨ લાખ
(૧૪%)

૮ લાખ
(૫%)

૮ લાખ (૫%)િે 
અસલામ્ત રી્ેત થયેલ માિવામા ંઆવે છે. 
અપ્રનિક્ષિ્ત વયસક્તઓ, અમાનય ક્િડકતસકો 
દ્ારા અમાનય જગયાઓએ 

૧.૫૬ કરોિ ગર્ભસમાપિ 

દવાઓથી (મેડિકલ) િૈલયડરિયા 
(સર્જરીથી)

અનય 

૪.૮૧ કરો્ડ પ્રસતૂતઓમાથંી, 
આશરે ૧.૫૬ કરો્ડ 
ગર્ભસમાપન રારતમા ં
૨૦૧૫ મા ંથયા,ં જે 
પ્રિનનની વયની પ્રતત 
૧૦૦૦ મહિલાઓએ ૪૭ 
ગર્ભ-સમાપનનો દર દશા્ભવ ે
છે. આ આંક્ડો સરકારી 
સ્તોતમા ંદશા્ભવલે 
ગર્ભ-સમાપનના આંક્ડા 
કરતા ંપાચં ગણો છે.  



અભયાસિા ંમખુય ્તારણો

અનિચછિીય 
ગર્ભ-ધારણાિો 
દર

સગં્ત છે અસરકારક 
ગર્ભનિરોધકોિી પરૂી 
િ પિાયેલી જરૂરીયા્તો 
સાથે. 

્ેત ઉપરા્ંત,

૬%
પડરણી્ત મડહલાઓએ ઊંિા 
નિષફળ્તા દર ધરાવ્તી 
પરંપરાગ્ત પદ્ધન્તઓિો 
ઉપયોગ કયયો હ્તો. 

રાર્તમા ંનવવાડહ્ત 
મડહલાઓિે ગર્ભનિરોધકોિી 
પરૂી િ પાિી િકાયેલી 
જરૂડરયા્ત હ્તી 

૧૩%

ગર્ભસમાપિ + વયાપ



૭૩%
મેડિકલ ગર્ભસમાપિ ્ેત માટેિી 
સનુવધાઓિી બહાર થયા ં

૫%
ગર્ભસમાપિ સનુવધાઓિી 
બહાર અનય પદ્ધન્તઓથી થયા ં

૨૩%
ગર્ભસમાપિ માનય 
સનુવધાઓમા ંથયા ં

સલામ્ત કે અસલામ્ત ગર્ભસમાપિ 
ગર્ભ-સમાપનની િગયાઓ
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ABORTON + INCIDENCE

અભયાસમા ંઅનમુાિ 
કરવામા ંઆવ્ુ ંછે કે 
સનુવધાઓિી બહાર 
અિે અંદર, દવાઓિા 
ઉપયોગથી કે ્ેત નવિા 
ગર્ભસમાપિ થાય છે, 
વષ્ભ ૨૦૧૫ માટે. 

જીનવ્ત નિશ ુજનમ અિે 
પ્રજિિિી ઉંમર(૧૫ થી 
૪૯ વષ્ભ)િી છોકરીઓ 
અિે મડહલાઓિી 
્ુલ સખંયાિે સં્ કુ્ત 
રાષટ્ર જિ-સખંયાિા 
આંકિાઓમાથંી લેવામા ં
આવી  

અભયાસિી પદ્ધન્ત 

અનિયોજજ્ત ગરા્ભવસથા 
અિે ગર્ભનિરોધકોિા 
ઉપયોગિા આંકિાઓિે 
રાષટ્રીય પડરવાર આરોગય 
સવવે ૪ (૨૦૧૫-૧૬)માથંી 
લેવામા ંઆવયા.ં 

ગર્ભસમાપિ + વયાપ
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માત્ ગર્ભસમાપિ માટે 
નમસોપ્રોસટોલ દવાિા 
ઉપયોગિે આલેક્ખ્ત 
કરાયેલ િથી, આ દવાના  
અિેક ઉપયોગો હોવાિે 
કારણે આમ કરવુ ંિક્ય 
િહોત ુ.ં 

કનસષ્લટિંગ રૂમમા ંરહ્ેતા ં
ખાિગી િોકટરો કે જે 
સવાસ્થય સનુવધાિા સવવેમા ં
સમાવેલ િહો્તા,ં ્ેતઓએ 
કાયદેસર રી્ેત સનુવધા 
બહાર થ્તા ંદવાઓ 
આધાડર્ત 
ગર્ભ-સમાપિો કયાાં હોઈ 
િકે છે. 

અભયાસિી પદ્ધન્ત મયા્ભદાઓ 



ગર્ભસમાપિ + વયાપ

આંકિાઓિાં સ્તોત
ગર્ભ-સમાપિિી ઘટિાઓ / િો વયાપ 

પ્રતયક્ષ પદ્ધતત 

એિ.જી.ઓ.

ક્િડકતસાલય 

એિ.જી.ઓ.
ક્િડકતસાલય 
અહવેાલ 

આરોગય 
સનુવધાઓ 

આરોગય 
સનુવધા સવવે2

સનુવધાઓમા ં
ગર્ભસમાપિ 

2 ૨૦૧૫ આરોગય સનુવધા સવવે (એિ. એફ. એસ.), કરવામા ંઆવયો: માિ્ભ થી ઑગસટ, વષ્ભ ૨૦૧૫, પદ્ધન્તિા પ્રકાર (સજજીકલ 
અિે ગોળી દ્ારા) િે આધારે વાનષશિક પે્રડર્ત ગર્ભ-સમાપિોિી સખંયા ઉપર આંકિાઓ અિે માડહ્તી એકનત્્ત કરવામા ં
આવયા ં- આસામ, ક્બહાર, ગજુરા્ત, મધયપ્રદેિ, ્તાનમલિાડુ અિે ઉત્તરપ્રદેિિી ૪૦૦૧ સાવ્ભજનિક અિે ખાિગી આરોગય 
સનુવધાઓમાથંી. 
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અપ્રતયષિ પદ્ધન્ત  

દવાઓિા 
ઉપયોગથી 

આઈ. એમ. એસ િા 
આંકિા : કોમબીપેકસ 

દવાઓિા 
લાર-સડહ્ત વેિાણ 

અિે લારમકુ્ત 
વહેંિણી પર સનુવધા 

બહાર 
ગર્ભસમાપિ 

દવાઓિા 
ઉપયોગ નવિા 

મહારાષટ્ર અિે 
રાજસથાિિા ંબે 
સમાજ જૂથોિો 
અભયાસ, ૨૦૦૯ 



અભયાસમા ંકરાયેલ રલામણો :

૧.
ગણુવત્તા સરર ગર્ભસમાપિ સેવાઓ 
પ્રદાિ કરી િકવા માટે મહતવપણૂ્ભ ભનૂમકા 
રજવવા, સવાસ્થય સનુવધાઓનુ ંસારા 
રૌન્તક માળખા અિે માિવ સસંાધિ 
સડહ્ત સસુજજ રહવે ુ ંએ જરૂરી છે. 

૩.
હવે મોટી સખંયામા ંમડહલાઓ 
ગર્ભસમાપિ માટે ગોળીઓિો ઉપયોગ 
કરવાનુ ંપસદં કરી રહી છે તયારે સરકારે 
નકુિાિ ઘટાિે ્ેતવા ંવ્હુ અપિાવવા ં
જોઈએ અિે મડહલાઓિે આ દવાઓ ઉપર 
અિે ્ેતિા ંલીધા પછીિી સાર-સરંાળ નવષે 
િોક્કસ માડહ્તી પરૂી પાિવી જોઈએ. 

૪.
િીન્તઓ અિે કાય્ભરિમોિો હતે ુ
ગણુવત્તાસરર ગર્ભનિરોધ સેવાઓ કે જે 
અનિચછિીય ગર્ભધારણિે રોક્તી હોય, 
્ેતિે પરૂા પાિવાિો હોવો જોઈએ. 

૨.
કેનમસટ અિે આ દવાઓિા અિૌપિાડરક 
નવરેિ્તાઓિે આ દવાઓ નવષે અિે ્ેત 
લીધા પછી કરવી જોઈ્તી સાર-સરંાળ 
નવષે સિોટ માડહ્તી પરૂી પાિવી જોઈએ. 

ગર્ભસમાપિ + વયાપ



યૌન અન ેપ્રિનનીય સવાસ્થય 
અતધકાર • આંતરતવરાગીયતા • 
જેન્ડર  • તપતસૃત્ા • યૌન અભરમખુતા 
• યૌતનયતા • જાતતય તવશલેષણ 
•જાગતૃતનો અરાવ • જાતતય તનયમો • 
વાયકાઓ • સામીપય • મહિલા અતધકાર 
•યૌન અન ેપ્રિનનીય સવાસ્થય અતધકાર 
• જેન્ડર  • તપતસૃત્ા • મખુય 
અભરમખુતા મખુય ધારણાઓ
• યૌતનયતા જેનિર અિે યૌનિય્તા 
જેન્ડર  • તપતસૃત્ા આરોગય • વાયકાઓ 
અભરમખુતા • યૌતનયતા • જાતતય 
તવશલેષણ • યૌન અન ેપ્રિનનીય 
સવાસ્થય અતધકાર   આંતરતવરાગીયતા 
• જેન્ડર તપતસૃત્ા • યૌન અભરમખુતા 
યૌતનયતા • જેન્ડર તવશલેષણ યૌન 
અન ેપ્રિનનીય સવાસ્થય અતધકાર • 
આંતરતવરાગીયતા • જેન્ડર  • તપતસૃત્ા 
• યૌન અભરમખુતા • યૌતનયતા





મખુય અવધારણાઓ +
જેનિર અિે યૌનિય્તા



સામાનય રી્ેત યૌનિય અિે પ્રજિિ સવાસ્થય 

અિે અનધકારો (SRHR) અિે ખાસ કરીિે 

સલામ્ત ગર્ભસમાપિ એ અિેક બીજાં મદુ્ાઓ 

સાથે આં્તસાંબધંમા ંજોિાયેલા ંમદુ્ાઓ છે.

જયારે આ મદુાઓિે ખલુલા ંકરીએ અિે ્ેતમિી 

સાથે કામ િરૂ કરીએ તયારે એ મહતવપણૂ્ભ બિે 

છે કે ્ેતમિા પાયાિા નવિારોિે િોક્કસાઇથી 

સમજવામા ંઆવે અિે લાગ ુકરવામા ંઆવે જેમકે

નપતસૃત્તા, જેનિર, યૌનિય્તા, યૌિ આરોગય અિે 

અનધકારો, પ્રજિિ આરોગય અિે અનધકારો.

આ માગ્ભદનિશિકા એ આવા ંનવિારો શુ ંછે અિે 

્ેતમિો ગર્ભસમાપિ સાથે શુ ંઆં્તસાંબધં ્ેતિી 

એક ઝાખંી પરૂી પાિે છે.

મખુય અવધારણાઓ + જેનિર  અિે યૌનિય્તા 
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જેનિર એ સામાજજક વયવસથા 
રૂપે કાય્ભ કરે છે

સમાજમા ં
માનય્તાઓ 

જેનિર  આધાડર્ત 
નિયમો 

જેનિર િી સમાજમા ં
ભનૂમકા 

શ્રમનુ ંનવરાજિ 

જેનિર  આધાડર્ત 
નવનવધ કાયયો, ષેિત્ો 
અિે પ્રવનૃત્તઓ

પરુુષો િસક્તિાળી અિે 
નવવેકપણૂ્ભ હોય છે. 

પરુુષો પો્તાિો મ્ત વયક્ત 
કરી અિે અવાજ ઉ્ઠાવી 
િકે છે. 

કામે જવુ ં-પૈસા કમાવાનુ ંએ 
કામ પરુુષોનુ ંછે. 

પૈસા અિે કમાવવા સબંનંધ્ત 
કાય્ભ પરુુષોએ કરવુ ંજોઈએ. 

સાવ્ભજનિક ષેિત્િા ંકાયયો 
પરુૂષોએ કરવા ંજોઈએ. 

સ્તીઓ િબળી અિે 
રાવિાિાળી હોય છે. 

સ્તીઓએ પો્તાિે વયક્ત 
થવા દેવી જોઈએ િહીં. 

સ્તીઓનુ ંકામ છે પડરવારિી 
સારસરંાળ અિે ઘર 
િલાવવાનુ.ં 

પ્રજિિ સાથે સકંળાયેલ 
કાય્ભ અિે સારસરંાળ વગેરે 
મડહલાઓએ કરવુ ંજોઈએ. 

સ્તીઓએ ઘરકામ અિે 
વયસક્તગ્ત ષેિત્િા ંકામો 
કરવા ંજોઈએ. 

જેન્ડર: અથા્ભ્ત સમાજ અિે સસં્નૃ્તિા માપદંિો પ્રમાણે એક પરુુષ કે 
સ્તી હોવુ ંએટલે શુ ં્ેત. આ એક સામાજજક માળખાગ્ત વસત ુછે 
િહીં કે જૈનવક-્ુદર્તી.
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KEY CONCEPTS + GENDER AND SEXUALITY

WHILE UNPACKING 
THESE ISSUES AND 
ENGAGING WITH 
THEM, IT’S IMPORTANT 
TO ACCURATELY 
UNDERSTAND AND APPLY 
CONCEPTS SUCH AS 
PATRIARCHY
GENDER, SEXUALITY,
SEXUAL HEALTH AND 
RIGHTS, REPRODUCTIVE 
HEALTH AND RIGHTS.

જયારે આ મદુાઓિે ખલુલા ં
કરીએ અિે ્ેતમિી સાથે કામ 
િરૂ કરીએ તયારે એ મહતવપણૂ્ભ 
બેિ છે કે ્ેતમિા પાયાિા 
નવિારોિે િોક્કસાઇથી 
સમજવામા ંઆવે અિે લાગ ુ
કરવામા ંઆવે જેમકે
નપતસૃત્તા, જેનિર, યૌનિય્તા, 
યૌિ આરોગય અિે અનધકારો, 
પ્રજિિ આરોગય અિે 
અનધકારો. આ માગ્ભદનિશિકા એ 
આવા ં નવિારો શુ ંછે અિે 
્ેતમિો ગર્ભસમાપિ સાથે શુ ં
આં્તસાંબધં ્ેતિી એક ઝાખંી 
પરૂી પાિે છે.
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KEY CONCEPTS + GENDER AND SEXUALITY

WHILE UNPACKING 
THESE ISSUES AND 
ENGAGING WITH 
THEM, IT’S IMPORTANT 
TO ACCURATELY 
UNDERSTAND AND APPLY 
CONCEPTS SUCH AS 
PATRIARCHY
GENDER, SEXUALITY,
SEXUAL HEALTH AND 
RIGHTS, REPRODUCTIVE 
HEALTH AND RIGHTS.



KEY CONCEPTS + GENDER AND SEXUALITY

: GENDER ANALYSIS
is a social analysis that distinguishes 
the resources, activities, potentials and 
constraints of women relative to men 
in a specific socio-economic group 
and context.

: PATRIARCHY
refers to historical power imbalances 
and cultural practices that accord men 
on aggregate more power in society 
and offer material benefits, such as 
higher incomes and informal benefits, 
including care and domestic service 
from women and girls in the family. 
Patriarchy is institutional. It works 
at multiple levels: individual, family,1 
community, society at large and across 
systems like health, education, law, etc.

: SEXUALITY
encompasses sex, gender identities 
and roles, sexual orientation, eroticism, 
pleasure, intimacy and reproduction. 
Sexuality is experienced and expressed 
in thoughts, fantasies, desires, 
beliefs, attitudes, values, behaviors, 
practices, roles and relationships. 
While sexuality can include all of these 
dimensions, not all of them are always 
experienced or expressed.2
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1 Barker et al. “Engaging men and boys in changing gender-based inequity in health: Evidence from 
programme interventions”, World Health Organisation (2007), www.who.int/gender/documents/
Engaging_men_boys.pdf 
2 “Defining sexual health, Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002”, 
World Health Organisation, 2006 www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/
defining_sexual_health.pdf

મખુય અવધારણાઓ + જેનિર  અિે યૌનિય્તા 

: જેનિર નવશલેષણ 
એ એક સામાજજક નવશલેષણ છે, જે પરુુષોિી 
સરખામણીએ મડહલાઓિા ંસસંાધિો, પ્રવનૃત્તઓ, 
કાય્ભષિમ્તા અિે અવરોધકોિે એક નવિેષ સામા-
જજક-આનથશિક જુથ અિે સદંર્ભમા ંઅલગ ્તારવીિે 
જુએ છે. 

: નપતસૃત્તા 
આ ઐન્તહાનસક રી્ેત સત્તાનુ ંઅસતંલુિ અિે 
સામાજજક વયવસથાગ્ત અભયાસ છે જે પરુુષોિે 
સમાજમા ંવધ ુસત્તામા ંરાખે છે અિે રૌન્તક 
લારો જેમ કે ઊંિી આવક ્તથા અિૌપિાડરક 
લારો જેમ કે છોકરીઓ અિે મડહલાઓ દ્ારા 
અપા્તી ઘરગ્થ્ુ ંસેવાઓ અિે સશુ્ષુા આપતુ ં
રહ ેછે. નપતસૃત્તા એ સસંથાગ્ત/સમહૂ  છે. જે 
બહનુવધ સ્તરો પર સડરિય હોય છે અિે મોટી રી્ેત 
્ેત : પાડરવાડરક¹, સામડૂહક, સામાજજક વયવસથાઓ 
જેમ કે સવાસ્થય, નિષિણ, કાયદો વગેરેમા ંસડરિય 
હોય છે.

1 બાક્ભરએટ્ અલ (Barker et al)Òરાઈઓ અિે ડકિોરોિે આરોગયમા ંજેનિર  આધાડર્ત અસતંલુિિે બદલવા માટે જોિવા:ં કાય્ભરિમગ્ત હસ્તષેિપોમાથંી 
સપષટ, નવશ્વ આરોગય સગં્ઠિ(૨૦૦૭), (“Engaging men and boys in changing gender-based inequity in health: Evidence from programme 
interventions”, World Health Organisation (2007), www.who.int/gender/documents/ Engaging_men_boys.pdf)

2 યૌિ સવાસ્થયનુ ંવયાખયાકરણ, યૌિ સવાસ્થય ઉપર ્તકનિકી સહાલગ્ત અહવેાલ (“Defining sexual health, Report of a technical consultation 
on sexual health, 28–31 January 2002”, World Health Organisation, 2006 www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/
defining_sexual_health.pdf

: યૌનિય્તા 
્ેતમા ંજાન્તય ઓળખ અિે ભનૂમકાઓ, જેનિર, 
યૌિ અક્રમખુ્તા, યૌિઉતે્તજિીય્તા, ઈષ્નદ્રય-
સખુ, રૌન્તક-સામી્ય અિે પ્રજિિિો સમાવેિ 
થાય છે. યૌનિય્તાિો અનરુવ અિે ્ેતિી 
અક્રવયસક્ત નવિારો, ઈચછાઓ, અક્રગમો, 
મલૂયો, રાવો, માનય્તાઓ, અભયાસો અિે 
સબંધંોમા ંદેખાત ુ ંહોય છે. યૌનિય્તામા ંઆ બધા ં
જ પાસાઓ આવી રહલેા ંહોય છે. પણ જરૂરી 
િથી કે ્ેત બધાિેં દરેક સમયે વયક્ત કરાય કે 
અનરુવમા ંલેવાય.
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યૌનિય્તા

રૌગોક્લ
ક 

આધયાજતમ
ક 

સાસં્
નૃ્તક

િારીડરક

આ
નથશિક 

િૈન્તક

માિનસક

રાજિૈન્તક

ધ
ાનમ

શિક 

KEY CONCEPTS + GENDER AND SEXUALITY

: GENDER ANALYSIS
is a social analysis that distinguishes 
the resources, activities, potentials and 
constraints of women relative to men 
in a specific socio-economic group 
and context.

: PATRIARCHY
refers to historical power imbalances 
and cultural practices that accord men 
on aggregate more power in society 
and offer material benefits, such as 
higher incomes and informal benefits, 
including care and domestic service 
from women and girls in the family. 
Patriarchy is institutional. It works 
at multiple levels: individual, family,1 
community, society at large and across 
systems like health, education, law, etc.

: SEXUALITY
encompasses sex, gender identities 
and roles, sexual orientation, eroticism, 
pleasure, intimacy and reproduction. 
Sexuality is experienced and expressed 
in thoughts, fantasies, desires, 
beliefs, attitudes, values, behaviors, 
practices, roles and relationships. 
While sexuality can include all of these 
dimensions, not all of them are always 
experienced or expressed.2
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1 Barker et al. “Engaging men and boys in changing gender-based inequity in health: Evidence from 
programme interventions”, World Health Organisation (2007), www.who.int/gender/documents/
Engaging_men_boys.pdf 
2 “Defining sexual health, Report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002”, 
World Health Organisation, 2006 www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/
defining_sexual_health.pdf



યૌિ ડરિયા/સેકસિી િરૂઆ્ત 
પરુુષો કરે છે અિે ્ેતઓ ્ેતિી 
માગંણી કરી િકે છે. 

પરુુષોિે પ્રબળ 
કામેચછા રહ્ેતી 
હોય છે. 

વીય્ભિો વયય 
થઈ જાય ્ેત 
િબળાઈિી 
નિિાિી છે. 

િરીરિો 
િસક્તિાળી્તા 
સાથે સબંધં 
જોિવામા ંઆવે 
્ેત ખોટંુ િથી. 

પરુુષો િસક્તિાળી હોય છે;
પરુુષો આનધતયવાિ / િે્તા 
હોય છે.

પરુુષો એકથી વધ ુ
સબંધં બાધંી િકે 
છે.

પરુુષોિા 
વીય્ભિો/
બીજિો  વયય 
થવો જોઈએ 
િહીં. 

છોકરો દોસ્તીિી 
િરૂઆ્ત કરે છે 
અિે જો કોઈ છોકરી 
્ેતણે િા પાિે ્તો ્ેત 
્ેતિી મદા્ભિગીનુ ં
અપમાિ છે. 

મખુય અવધારણાઓ + જેનિર  અિે યૌનિય્તા 

પરુુષોમા ંયૌનિય્તા 



સ્તીઓએ યૌિડરિયા/સેકસ 
માટેિી ઈચછા વયક્ત કરવી 
કે ્ેતિી માટે િરૂઆ્ત કરવી 
િ જોઈએ. 

જયારે પણ પરુુષ સેકસિી માગંણી 
કરે તયારે સ્તીએ ્ેત પરૂી કરવી એ 
્ેતિી જવાબદારી છે. 

સ્તીઓિે કામેચછા ઓછી હોય છે. 

સ્તીઓિા કોમળ િરીરિે ઢાકંીિે 
રાખવુ ંજોઈએ. 

મયા્ભદાિી બહાર સ્તીઓિી 
સરુષિા કરવી જ જોઈએ. 

સ્તીઓ નબળી િોય છે; સ્તીઓએ 
આદેશો / તનણ્ભયોનો અમલ 
કરવો િોઈએ. 
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સ્તીઓમા ંયૌનિય્તા 



૧.
સસંાધિો પર 
મડહલાઓિા 
નિયતં્ણિો અરાવ

૨.
પરુુષો દ્ારા ગર્ભ 
ધારણ રોકવા માટે 
કોઈ જવાબદારી િ 
લેવી. 

૩. 

નવવાહ યા નવવાહ 
ઉપરા્ંત સહમ્તી 
લીધા નવિા 
યૌિડરિયા. 

૪.
ગર્ભનિરોધકો સધુી 
પહોંિી િ િકાવુ.ં 

૭.
િોષણ્કુ્ત 
અિે િબળી 
ગણુવ્તાવાળી 
સેવાઓ 

૮.
ખાસ કરીિે ્વુ્તીઓ 
માટે સેવા-પ્રદાિમા ં
રેદરાવનુ ંવલણ 

૯.
ગર્ભસમાપિ 
નવષે કાયદાકીય 
માડહ્તીિો અરાવ 

૫.
ગર્ભસમાપિ 
સબંનંધ્ત પવૂ્ભગ્રહો 
અિે િેહ-િરમ

૬.
સેવાઓનુ ંશલુક અિે 
અિે ્ેત સધુીિી 
પહોંિિો અરાવ, ખાસ 
કરીિે ્વુ્તીઓ માટે. 

કઈ રી્ેત સલામ્ત ગર્ભસમાપિ એ
જેનિર અિે યૌનિય્તા સાથે સબંનંધ્ત છે ?

મખુય અવધારણાઓ + જેનિર  અિે યૌનિય્તા 



મેડિકલ ટનમશિિેિિ ઑફ પે્રગિેનસી 
કાયદો• માત ૃમતૃ્ ુદર • સમાપણિી 
િર્તો • જજલલા સનમન્ત • યૌિ 
અપરાધોથી નિશિુા સરંષિણ 
સબંધંી અનધનિયમ • નમફેનપ્રસટોિ • 
નમસોપ્રોસટોલ • જેનિર  નિધા્ભરણ • 
અલટ્રા સોિોગ્રાફી • પવૂ્ભ-નિધા્ભરણ 
પવૂ્ભ-પ્રસનૂ્ત નિદાિ ્તકનિક 
કાયદો ગર્ભસમાપિ + કાયદો
યૌિ િોષણ • જેનિર  નિધા્ભરણ 
મેડિકલ ટનમશિિેિિ ઑફ પે્રગિેનસી 
કાયદો• માત ૃમતૃ્ ુદર • સમાપણિી 
િર્તો • જજલલા સનમન્ત • યૌિ 
અપરાધોથી નિશિુા સરંષિણ સબંધંી 
અનધનિયમ • નમસોપ્રોસટોલ • જેનિર  
નિધા્ભરણ • અલટ્રા સોિોગ્રાફી • 
પવૂ્ભ-નિધા્ભરણ પવૂ્ભ-પ્રસનૂ્ત નિદાિ 
્તકનિક કાયદો





ગર્ભસમાપન + કાયદો



ગર્ભસમાપિ + કાયદો 

મેડિકલ ટનમશિિેિિ ઑફ પે્રગિેનસી 
એકટ,રાર્ત, ૧૯૭૧

ગર્ભસમાપિ િે કાયદા 
હ્ેઠળ લાવીિે, અસલામ્ત 
ગર્ભસમાપિ સાથે સબંનંધ્ત 
ઊંિા માત-ૃમતૃ્ ુદરમા ં્તથા 
માત ૃરોગોિી સખંયામા ંઘટાિો 
કરવો. 

સરુક્ષિ્ત ગર્ભસમાપિ સેવાઓિે 
પ્રોતસાહિ આપવુ ંઅિે કાયદા 
હ્ેઠળ ગર્ભસમાપિ સેવાઓ આપ્તા ં
ક્િડકતસકોિે સરંષિણ આપવુ ંજેમિા ં
નવરુદ્ધ રાર્તીય દંિ સડંહ્તા, ૧૮૬૦ 
િી ધારા ૩૧૨-૩૧૬ હ્ેઠળ ગર્ભ-
સમાપિિે લઈિે કેસ િલાવી િકાય 
છે. 

આ કાયદા હ્ેઠળ મડહલાઓ-
િે ગર્ભ-સમાપિિે કાયદાકીય 
્ઠરાવવાિો અનધકાર િથી મળ્તો. 
આ કાયદો ્ેત િર્તોિી યાદી 
કરી આપે છે જેિા ંહ્ેઠળ મડહલા 
સલામ્ત ગર્ભસમાપિ કરાવી 
િકે છે.

મે
ડિ

કલ
 ટ

નમ
શિિે
િ
િ
 ઑ

ફ 
પ્ર
ગ

િે
નસ

ી 
એ

કટ
,ર

ાર
્ત
, ૧

૯૭
૧  



PAGE 02

ગરા્ભવસથા ચાલ ુરાખવાથી 
પ્રસતૂાને જીવનુ ંિોખમ 
થઈ શકત ુ ંિોય કે તેમ 
કરવાથી તેણે ગરંીર 
શારીહરક કે માનતસક 
નકુસાન થઈ શકે.   

િો ગર્ભ-ધારણ 
બળાતકારના પહરણામે 
થયેલ િોય(જેનાથી ગરંીર 
શારીહરક કે માનતસક 
ક્ષતતની સરંાવના િોય 
તેમ પવૂા્ભનમુાન કરાત ુ ં
િોય છે.)

૧૨ અઠવાહ્ડયા સધુી 
ગર્ભસમાપન થઈ શકે 
છે, એક સેવા પ્રદાતા 
ભચહકતસકની પરવાનગી 
લઈને કરી શકાય છે. 

સરકાર દ્ારા તનતચિત 
સમયગાળા માટે મજૂંર 
થયેલ િગયાએ. 

િો બાળકને િનમ 
આપવામા ંઆવે તો 
તેના, ગરંીર રીતે 
શારીહરક કે માનતસક 
અપણૂ્ભતાઓ ને કારણે 
અપગં પેદા થવાની 
નોંધપાત્ સરંાવનાઓ 
દેખાતી િોય.   

પરુુષ કે સ્તી દ્ારા 
ઉપયોગમા ંલેવાયેલ 
ગર્ભતનરોધકોની 
તન્ફળતાને કારણે ગર્ભ 
રિી ગયો િોય તો. 
(તેમા ંપવૂા્ભનમુાન કરાય 
છે કે આનાથી ગરંીર 
માનતસક પી્ડા પિોંચી 
શકે છે.)

૧૨ થી ૨૦ અઠવાહ્ડયા 
વચચે ગર્ભસમાપન 
કરવા માટે બે સેવા 
પ્રદાતા ભચહકતસકોની  
મજૂંરી લેવી િરૂરી છે. 

આ કાયદા હ્ેઠળ 
ગર્ભસમાપિ માટે 
કઈ પડરસસથન્તઓ 
હોવી જોઈએ ? 

નિનચિ્ત રૂપે કયાર 
સધુી ગર્ભસમાપિ 
કરી િકાય છે અિે 
કોણ ્ેત કરી િકે 
છે ?

ગર્ભસમાપિ ક્યા ં
કરી િકાય છે ?



ગર્ભસમાપિ + કાયદો 
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ABORTION + LAW

AMENDMENTS TO THE MTP ACT

2002 The Government of India 
approved two medical abortion 
drugs ‘mifepristone’ coupled 
with ‘misoprostol’ for 
early abortions.1

2003 Decentralization of site 
registration to a 3-5 member 
district level committee chaired 
by the CMO/DHO that offers 
more potential to increase 
number of sites and therefore 
improved access to legal 
abortion. 
Medical abortion pills were also 
included in the range of options. 
Certified providers to prescribe 
medical abortion drugs outside 
a registered facility as long as 
emergency back-up facilities are 
available to them.2 

1 The Medical Termination of Pregnancy Rules: Amendment, Government of India, New Delhi, 
India, 2003
2 Stillman M. et al., “Abortion in India: A Literature Review”, Guttmacher Institute, New York, 2014
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ROLE OF 
DISTRICT
COMMITTEE

The District Level Committee plays 
an important role in reviewing 
the application of facilities which 
seek approval under MTP Act to 
provide abortion services. The 
committee considers the application, 
conducts the inspection, and based 
on recommendations, provides a 
certificate of approval for provision 
of abortion services.
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registration to a 3-5 member 
district level committee chaired 
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જજલલા
સનમન્તિી
ભનૂમકા 

૨૦૦૨

૨૦૦૩

આ કાયદા (MTP Act) મા ંથયેલ સિંોધિ

1 મેડિકલ ટનમશિિેિિ ઑફ પે્રગિેનસી નિયમો: સિંોધિ, રાર્ત સરકાર, િવી ડદલહી, રાર્ત, ૨૦૦૩

2 ષ્સટલમેિ એમ. એટ્ ઓલ.,''રાર્તમા ંગર્ભ-સમાપિ: એક સાડહજતયક સમીષિા'', ગટુમાક્ભર ઇનસટીટ્ટુ, ન્ ુયોક્ભ, ૨૦૦૪ 

રારત સરકાર દ્ારા શરૂઆતના ગાળામા ં
સલામત ગર્ભસમાપન માટે બે દવાઓ 
‘તમફેતપ્રસટોન’ અને તેની સાથ ેિ ‘તમસો-
પ્રોસટોલ’ને મજૂંર કરવામા ંઆવી. 

જિલલા કક્ષાની સતમતત એ ગર્ભસમાપન માટેની 
સેવાઓ પ્રદાન કરવા માટે આ કાયદા િઠેળ 
સતુવધા-િગયાની મજૂંરી મેળવવા માટે આવલેી 
અરજીઓની સમીક્ષા કરવામા ંમિતવની ભતૂમકા 
તનરાવ ેછે. આ સતમતત અરજીઓને ધયાનમા ંલે છે, 
તેની તપાસણી કરે છે અને િોગવાઇઓને આધારે 
ગર્ભસમાપન સેવાઓ માટે મજૂંરીનુ ંપ્રમાણપત્ આપે 
છે.

સી. એમ. ઓ./્ડી. એચ. ઓ. ની 
અધયક્ષતામા ં૩ થી ૫ સભયોની જિલલા 
કક્ષાની સતમતતમા ંગર્ભસમાપન માટેના 
સથળની નોંધણીનુ ંતવકેનરિીકરણ કરા્ુ,ં જેનાથી 
સથળોની સખંયામા ંવધારો થઈ શકવાની 
શક્યતાઓ પેદા થઈ છે અને કાયદેસર 
ગર્ભસમાપન સેવાઓ સધુીની પિોંચમા ં
સધુારો થયો છે.¹

ગર્ભસમાપન દવાઓ/ગોળીઓને પણ અનય 
તવકલપો સાથે સમાવાયેલ છે. એક નોંધાયેલ 
િગયાની બિાર પણ પ્રમાભણત પ્રદાતાઓ દ્ારા 
ગર્ભ-સમાપનની દવાઓ ઉપલબધ થઈ છે, 
જેથી આપાતકાળમા ંપણ આ સતુવધા મળી 
રિ.ે²



ABORTION + LAW

AMENDMENTS TO THE MTP ACT

2002 The Government of India 
approved two medical abortion 
drugs ‘mifepristone’ coupled 
with ‘misoprostol’ for 
early abortions.1

2003 Decentralization of site 
registration to a 3-5 member 
district level committee chaired 
by the CMO/DHO that offers 
more potential to increase 
number of sites and therefore 
improved access to legal 
abortion. 
Medical abortion pills were also 
included in the range of options. 
Certified providers to prescribe 
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1 The Medical Termination of Pregnancy Rules: Amendment, Government of India, New Delhi, 
India, 2003
2 Stillman M. et al., “Abortion in India: A Literature Review”, Guttmacher Institute, New York, 2014
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''આ કાયદા હ્ેઠળ 
સલામ્ત ગર્ભસમાપિ 
કરવા માટે મડહલાિી 
અનમુન્ત લેવી અનિવાય્ભ 
છે અિે પરુુષિી અનમુન્ત 
લેવી કાયદાકીય રી્ેત 
જરૂરી બિતુ ંિથી''

જજલલા કષિાિી સનમન્તનુ ંગ્ઠિ :
l      અધયષિ (મખુય ક્િડકતસા અનધકારી/ જીલા આરોગય અનધકારી)

l      સ્તીરોગક્િડકતસક / સર્જિ / એિેસથેડટસટ

l      સથાનિક નિપણૂ વયાવસાનયક ક્િડકતસક 

l      એિ. જી. ઓ. પ્રન્તનિનધ 

l      પિંાય્તી રાજ સભય 

* સનમન્તમા ંઓછામા ંઓછં એક મડહલા સભયનુ ંહોવુ ંજરૂરી છે.



ગર્ભધારણ-પવૂ્ભ અિે પ્રસવ-પવૂ્ભ નિદાિ ્તકનિકી 
અનધનિયમ, ૧૯૯૪ (PCPNDT) :

જનમ-પવૂવેિા ગર્ભ નિદાિિે નિયતં્ણમા ં
રાખે છે અિે ્ેતિે, આનવુાનંિક/િય-
અપિય જનય નવકારો, રંગસતૂ્ જનય 
ખોિખાપંણ, જનમજા્ત ખામીઓ અિે 
યૌિજનય ખામીઓિા નિદાિ પરૂત ુ ં
સીનમ્ત રાખે છે.

ગર્ભિી જેનિર િી ઓળખ છ્તી કરવી 
જેવા્ંતકનિકિા દૂરુપયોગોિે અટકાવવે 
છે, જેિા પડરણામે છેલલા બે દાયકાઓમા ં
બાળક જેનિર  દર(CSR) અિે જનમ 
સમયિો જેનિર  દર(SRB) ઘટ્ો છે. 

ગર્ભસમાપિ + કાયદો 
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ગર્ભધાિ પવૂવે કે પછી ક્લંગ 
પસદંગી માટે ્તકનિકિા 
દુરુપયોગિે રોકે છે. 

ક્લંગ ઓળખાણ માટેિી 
કોઈપણ ્તકનિકિી જાહરેા્ત/
પ્રિાર પર પ્રન્તબધં મકેૂ છે. 

આ કાયદા હ્ેઠળ િોંધાયેલ 
િ હોય ્ેતવા ંવયસક્તઓિે 
આ મિીિોિા વેિાણ પર 
પ્રન્તબધં મકેૂ છે. 

આ કાયદાિા ઉલલઘંિ 
હ્ેઠળ થવાપાત્ દંિિી 
જોગવાઈ કરે છે. (MTP 
and PCPNDT).

ગર્ભધાિ પવૂવે અિે પછી થ્તા ં
બાળકિા જેનિર  નિદાિ પર 
પ્રન્તબધં 

જનમ-પવૂવેિી નિદાિ 
્તકનિકોનુ ંનિયમિ થાય છે 
(ઉદા. એમનિયૉસેિટેનસસ 
અિે અલટ્રાસોિોગ્રાફી) 
િોંધાયેલી સસંથાઓ જ 
આનવુાનંિક ખોિખાપંણિા 
નિદાિ માટે ઉપયોગ કરી 
િકે છે. િોંધાયેલ પ્રનિક્ષિ્ત 
ક્િડકતસકો અિે સસંથાઓ જ 
માત્ કાયદેસર હતેઓુિી 
પરૂ્તી માટે આ ્તકનિકોિો 
ઉપયોગ કરી િકે છે. 

જોકે કાયદો જેનિર –નિદાિિી 
્તકનિકોિા દુરુપયોગિે 
રોકવા માટે છે, અનિચછિીય 
પડરણામિી ગર્ભસમાપિ 
સેવાઓ પર િકારાતમક અસર 
રહી છે.જે ્ેતિે ઓળખવાિી 
જરૂડરયાય્ત ઊરી કરે છે કે 
ક્લંગ-પસદંગી એ નિરં્તર રી્ેત 
જનમ-પવૂવે અિે પછીિા જેનિર  
આધાડર્ત રેદરાવિો રાગ છે.  

જેનિર , નયાય અિે જેનિર  
્તથા પ્રજિિ સવાસ્થય અિે 
અનધકારો (SRHR) િા 
ડહમાયા્તીઓ સામે વ્ત્ભમાિ 
પિાકાર એ છે કે એક ્તરફ 
જેનિર નિદાિિી નવરુદ્ધ અવાજ 
ઉ્ઠાવવો અિે બીજી ્તરફ 
મડહલાઓિા અનિચછિીય 
ગર્ભધારણિા સલામ્ત ગર્ભ-
સમાપિિો બિાવ કરવો. 
અિે જીવિ માટેિી પસદંગીિે 
સમથ્ભિ આપે છે.

જેનિર  આધાડર્ત ક્લંગ-નિધા્ભરણ 
એ રેદરાવ પ્રથાવાળી રાર્તીય 
નપતસૃત્તાક સમાજ વયવસથાનુ ં
પ્રન્તક્બંબ દિા્ભવે છે. િારીવાદી 
જૂથોિી આગેવાિી હ્ેઠળ 
ડહમાયા્તિી પહલે દ્ારા, આ નવષે 
સબંનંધ્ત સામાનય મલૂયો અિે 
માિનસક્તાઓિી િકાસણી કરીિે  
આ બિેં કાયદાઓિા વધ ુસારા 
અથ્ભઘટિિી જરૂડરયા્ત દિા્ભવે છે.

આ કાયદાથી શુ ંમળી રહ ેછે ?

ગર્ભસમાપિ અિે ક્લંગ પસદંગીિો અટકાવ : 
બિેં વચિેિો સબંધં સમજીએ 
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યૌિ અપરાધોથી બાળકોિા સરંષિણિો અનધનિયમ, 
૨૦૧૨ (POCSO) િી નવગ્ત:

બાળકોિા જા્તીય િોષણ 
અિે ગેરલારિા મદુ્ાઓિે 
અસરકારક રી્ેત સબંોધવા ૧૮ 
વષ્ભથી(સમંન્ત આપવા લાયક 
ઉંમર) ઓછી ઉંમરમા ંકોઈપણ 
જાન્તય પ્રવનૃત્ત એ અનિવાય્ભ 
રી્ેત જાણ કરવી જરૂરી બને. 
જો કોઈ ૧૮ વષ્ભથી િાિી 
સગરા્ભ ડકિોરી  આગળ આવીિે 
ક્િડકતસકીય સલાહિી માગંણી 
કરે ્તો િોકટર આ કાયદા હ્ેઠળ 
જે ્ેત અનધકારીિે સીધુ ંજાણ 
કરવા માટે બાધય બિે  છે.  

ડકિોર વયમા ંગર્ભસમાપિ , 
એ ્ેતમિા કાયદેસરિા પાલકો/
સરંષિકોિી સહમ્તી ્તથા જો 
એમ. ટી. પી. કાયદા હ્ેઠળિી 
બધી િર્તો પરૂી થ્તી હોય, 
માત્ ્તો જ માનય બિે છે.

પોકસો કાયદાિા આવા ં
પ્રયોજિો હોવા છ્તા ં્ેત સલામ્ત 
ગર્ભસમાપિ સેવાઓ સધુી 
પહોંિવામા ંઅવરોધ રૂપ બિ્તો 
હોય છે. 

િાિીવયમા ંગર્ભ-સમાપિ: 

જયારે એમ. ટી. પી. હ્ેઠળ િૉકટરોએ 
ગર્ભસમાપિ ઇપચછ્ત વયસક્તિી ઓળખનુ ં
રષિણ કરવાનુ ંહોય છે, પોકસો કાયદો 
ફરજ બજાવે છે કે કોઈ સગીરા ગર્ભ-
સમાપિિી માગં કરે ્તો ્ેતિી ઓળખિી 
જાણ કરાય. પડરણામે દબાણમા ંઆવીિે 
સગીરાઓ અં્ેત ્તો, અનિયનંત્્ત અિે 
અસરુક્ષિ્ત નવકલપિી િોધ; એક પ્રનિક્ષિ્ત 
િૉકટર પાસે જવાથી પો્તાિી ઓળખ 
છ્તી થવાિા િરિે કારણે કરે છે.  



ખોટી માનય્તાઓ• પ્રસ્ૂતા મરણ • 
્તબીબી ગર્ભસમાપિ • ગર્ભનિરોધક 
આપા્તકાલીિ ગર્ભનિરોધક ટીકિી  
વાયકાઓ અિે વાસ્તનવક્તાઓ • 
ગરાાં્ુરણ • અવરોધો • ગર્ભસમાપિ  
ગર્ભનિરોધક • આપા્તકાલીિ 
કાયદાપ્રન્ત જાગનૃ્ત • માડહ્તી•  
વાયકાઓ અિે ગર્ભસમાપિ +  
વાસ્તનવક્તાઓ માનય્તાઓ
માનય્તાઓ ખોટી માનય્તાઓ• 
પ્રસ્ૂતા મરણ • ્તબીબી ગર્ભસમાપિ  
ગર્ભનિરોધક • આપા્તકાલીિ 
ગર્ભનિરોધક ટીકિી • વાયકાઓ • 
માડહ્તી વાસ્તનવક્તાઓ • ગરાાં્ુરણ • 
અવરોધો • ગર્ભસમાપિ • ગર્ભનિરોધક  
આપા્તકાલીિ કાયદાપ્રન્ત જાગનૃ્ત  
માડહ્તી•ખોટી માનય્તાઓ• પ્રસ્ૂતા 
મરણ • ્તબીબી ગર્ભસમાપિ • 
ગર્ભનિરોધક • ્તબીબી ગર્ભસમાપિ •
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એક મહિલા શરૂઆતના ં૧૨ અઠવાહ્ડયા સધુીમા ં
ગર્ભસમાપન એક ્ડો્ટરનો  અભરપ્રાય લઈને 
કરાવી શકે છે. ૧૨ થી ૨૦ અઠવાહ્ડયા વચચે 
ગર્ભસમાપન કરાવવા બે ્ડૉ્ટરના અભરપ્રાય 
લેવા ંિરૂરી રિ ેછે. એમ. ટી. પી. . કાયદા િઠેળ 
આવતી શરતો િઠેળ ગર્ભસમાપન કરવુ ંમજૂંર 
કરવામા ંઆવ ેછે, જેમા ંસમાતવ્ટ છે: 
માતાને જીવનુ ંિોખમ િોવુ,ં ગરંીર શારીહરક કે 
માનતસક ક્ષતત થવાની નોંધપાત્ શક્યતા િોવી, 
બળાતકારને પહરણામે ગર્ભનુ ંરિવે ુ,ં ગર્ભમા ંગરંીર 
ખો્ડખાપંણ િોવી, ગર્ભતનરોધકોની તન્ફળતાને 
કારણે ગર્ભ રિી િવો(માત્ તવવાહિત મહિલાઓ 
માટે િ) (શરતો વધ ુતવગતમા ંજાણવા માટે 
‘ગર્ભસમાપન + કાયદો’મા ંનોંધ જુઓ)

ગર્ભસમાપન એ 
ગેરકાયદેસર છે.

માનય્તા : કાયદો 

જયારે રાર્તમા ંગર્ભસમાપિ કાયદેસરનુ ંછે તયારે 

પણ ગર્ભસમાપિ સધુીિી પહોંિિા અવરોધો 

હજુએ ઊરા ંછે. સૌથી મોટા ંઅવરોધ છે –

ગર્ભસમાપિ નવષેિી માનય્તાઓ અિે ગેરસમજો. 

ગર્ભસમાપન + માનય્તાઓ
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એક સલામ્ત-ગર્ભસમાપિ એ 
હમેિા ંકાયદેસરનુ ંહોય છે.

એક નવવાડહ્ત મડહલાએ 
ગર્ભસમાપિ માટે પહલેા ્ેતિા ં
પન્તિી પરવાિગી લેવી જરૂરી 
છે. 

કાયદા અનસુાર, ગર્ભસમાપિ કરિાર 
િોકટરો અિે સનુવધાઓિી િોંધણી 
કરવી જરૂરી  હોય છે. જો કે માત્ 
િોંધાયેલ હોવાથી ગર્ભસમાપિ સલામ્ત 
રી્ેત જ થાય ્ેતવુ ંજરૂરી િથી હોત ુ.ં 
ગર્ભ-સમાપિમા ંસલામ્તી અદ્ય્તિ 
ગણુવત્તાવાળ ધોરણોનુ ંપાલિ થવુ ં
જરૂરી હોય છે.  

કાયદેસરિા વાલીઓિી સમંન્ત 
સગીર(૧૮ થી ઓછી વયિી) સ્તીિા 
અિે માિનસક બીમારીથી પીડિ્ત સ્તીિા 
ગર્ભસમાપિ માટે લેવી અનિવાય્ભ છે. 
૧૮ વષ્ભથી વધ ુવયિી મડહલાિે એમ. 
ટી. પી. કાયદા મજુબ પડરવાર કે ્ેતિા 
પન્તિી સમંન્ત લેવી જરૂરી હોત ુ ંિથી. 
પજંાબ અિે હડરયાણા ઉચિ નયાયાલયે 
(૨૦૧૧) અિે સવયોચિ નયાયાલયે 
(૨૦૧૭) આનુ ંસમથ્ભિ કરેલુ ંછે. 

'' જો પતિીએ લગિિા દાયરામા ં
યૌિ સબંધં માટે સમંન્ત આપી હોય 
્તો ્ેતિો અથ્ભ એમ િથી કે ્ેતણીએ 
બાળક કરવા માટે સમંન્ત આપી છે. 
સ્તી એ કોઈ યતં્ િથી કે જેમા ંકાિો 
માલ રરો અિે વસત ુઉતપાડદ્ત 
થઈિે બહાર આવે. ્ેતણી માિનસક 
રી્ેત બાળકિે જનમ આપવા ્ૈતયાર 
હોવી જરૂરી છે.''

- પજંાબ અિે હડરયાણા ઉચિ         
  નયાયાલય ચકુાદો, ૨૦૧૧. 
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ગર્ભસમાપન + માનય્તાઓ
ABORTION + MYTHS

Abortions are dangerous 
or have long-term 
health effects

If everyone used 
contraceptives, no one 
would have abortions

Taking an emergency 
contraceptive pill is the 
same as having an abortion

Myths: Medical
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Abortion is one of the safest 
medical procedures. Future 
pregnancies are not affected 
by an abortion and less than 
1% of women develop an infection 
or have heavy bleeding after one.

No form of contraception is 
100% effective. Contraceptive 
failures happen. Condoms break. 
One can forget to take an oral 
contraceptive pill. Abortion will 
always be a necessary component 
of comprehensive sexual and 
reproductive health care.

Emergency contraceptive pill (EC), also 
known as the ‘morning after pill’ or the 
’72-hour pill’, prevents a pregnancy, 
it does not terminate it. Abortion 
is conducted after conception has 
already happened.

FA
CT
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માનય્તા : ક્િડકતસકીય   

ગર્ભસમાપિ નકુસાિ કારક હોય 
છે અિે લાબેંગાળે આરોગયિે 
આિઅસરો કરે છે.

જો દરેક વયસક્ત ગર્ભનિરોધકોિો 
ઉપયોગ કરે ્તો કોઈિે પણ 
ગર્ભસમાપિ કરાવવુ ંપિે િહીં.

્તતકાલીિ ગર્ભ-નિરોધક ગોળી 
લેવી એ ગર્ભસમાપિ કરાવયા 
બરાબર હોય છે. 
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ગર્ભસમાપિ એ સૌથી વધ ુસલામ્ત 
પદ્ધન્ત છે. રનવષયિા ગર્ભધારણિે 
્ેતિાથી કોઈ અસર થ્તી િથી હો્તી. 
અિે ૧% થી પણ ઓછી મડહલાઓિે 
્ેત કરાવયા પછી રારે લોહી વહી જવુ ં
કે િેપ લાગવાિી િક્ય્તા રહ ેછે.    

કોઈપણ જા્તનુ ંગર્ભનિરોધક 100% 
અસરકારક હોત ુ ંિથી. ગર્ભનિરોધકો 
નિષફળ જ્તા ંહોય છે. કૉનિોમ તટૂ્તા ંહોય 
છે. કોઈ વયસ્ત ગર્ભતનરોધક ગોળી લેવાનુ ં
ભલૂી િઈ શકે છે. ગર્ભસમાપન એ િમેશા 
યૌન અને પ્રિનન આરોગય-સેવાનો એક 
િરૂરી રાગ રિશે.ે  

્તતકાલીિ ગર્ભનિરોધક ગોળી(ઈ. 
સી.), જે ‘મોનિિંગ આફટર નપલ’ કે’ ૭૨ 
કલાકિી ગોળી’ ્તરીકેપણ ઓળખાય છે 
્ેત ગર્ભધારણિે અટકાવે છે, પણ ્ેતનુ ં
સમાપિ કર્તી િથી. ગર્ભનિરોધકિો 
ઉપયોગ થયા પછી પણ ગર્ભસમાપિ 
કરવામા ંઆવતુ ંહોય છે.  
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સદંરયો :   ૧.  સે એટ્ અલ., ‘પ્રસ્ૂતા-મતૃ્િુા વૈનશ્વક કારણો: WHOનુએંક નવશલેષણ’, લેંસેટ વૈનશ્વક આરોગય, ૨૦૧૪
           ૨.  ''મતૃ્િુા કારણોનુ ં્તબીબી પ્રમાણીકરણ પર અહવેાલ'', રજજસટ્રાર જિરલ, રાર્ત, ૨૦૧૪. 
1   Say et al.,“Global causes of maternal death: a WHO systematican alysis”, Lancet Global Health,2014
2   “Report on Medical Certification of Cause of Death”, Registrar General of India, 2014)

ગર્ભસમાપન + માનય્તાઓ

્વુાઓિે ગર્ભસમાપિ અિે 
યૌિ સબંનંધ્ત માડહ્તી આપવાથી 
્ેતમિે યૌિડરિયા અિે અયોગય 
વયવહાર માટે પ્રોતસાહિ મળે છે. 

માનય્તા : સામાજીક

રાર્તમા ંથ્તા ંમોટારાગિા ં
ગર્ભસમાપિ એ ક્લંગ-પસદંગીિે 
આધારે થાય છે.  

ગર્ભસમાપિ પછી મડહલાઓિે 
પસ્તાવવુ ંપિે છે. 

થયેલા ંઅભયાસો સપષટ રી્ેત દિા્ભવે છે કે 
અસરકારક અિે બહોળં યૌિ-સવાસ્થય નિષિણ; 
જેમા ંગર્ભસમાપિ અિે ગર્ભનિરોધકો નવષેિી 
માડહ્તી સમાવેલી હોય, આપવાથી ્વુાઓિે 
્ેતમિા ંયૌિ અિે પ્રજિિ સવાસ્થય નવષે 
સિક્ત અિે સજગ નિણ્ભયો લેવાનુ ં પ્રોતસાહિ 
મળે છે અિે ્ેતઓ ગર્ભનિરોધકોિો વધ ુસારો 
ઉપયોગ કરી િકે છે. 

ગર્ભિી ક્લંગ-ઓળખાણ એ માત્ પ્રથમ 
નત્માસિા ગાળા પછી જ િક્ય હોય છે 
અિે મોટારાગિા ંગર્ભસમાપિ એ પ્રથમ 
નત્માસિા ગાળામા ંજ થ્તા ંહોય છે. 

૯૫% મડહલાઓ જેમણે ગર્ભસમાપિ કરવ્ુ ં
હોય છે ્ેતઓએ અનરુવ્ુ ંછે કે ્ેત ્ેતમિી 
માટે યોગય નિણ્ભય હ્તો. ગર્ભસમાપિ પછી 
ઊંિા દરમા ંમડહલાઓ હ્તાિા અનરુવ્તી 
િથી કે ્ેતમિે વધંયતવ કે સ્તિ-કેનસરનુ ં
જોખમ થવાિો કોઈ વૈજ્ાનિક પરૂાવો િથી. 
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ગર્ભસમાપિ એ િા જનમેલા 
નિશિુી હતયા કરે છે અિે ્ેત 
િૈન્તક રી્ેત અયોગય છે. 

ગરા્ભવસથાિી િરૂઆ્તમા ંકે જયારે 
ગર્ભસમાપિ કરવામા ંઆવે છે 
તયારે ગર્ભ હજુ પરૂો નવકનસ્ત થયેલ 
હો્તો િથી અિે મા્તાિા ગર્ભિી 
બહાર કઢાય ્તો ્ેત પો્તાિી જા્ેત 
ટાકંીિે જીવી જઈ િકત ુ ંિથી. 
આથી ગર્ભસમાપિ માટે ‘હતયા’ 
િબદ વાપરવો એ અયોગય છે, ્ેત 
ગર્ભિે એક જીવ્ંત વયસક્ત ્તરીકે 
સરખાવે છે. 
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નૈતતકતાએ તવષયાનષુભંગ િોય છે; 
ગર્ભ-સમાપનનો તવચાર નૈતતક 
રીતે ખોટો િોવો એ એક વયસ્તગત 
દૃષ્ટકોણ છે જેને વજૈ્ાતનક 
પરૂાવાનો કોઈ આધાર િોતો નથી.





ગર્ભવ્તી • સાવ્ભજનિક સનુવધાઓ • 
િૉકટર દ્ારા લેક્ખ્ત દવાઓ • િૈલયડરિયા 
• હૉસસપટલો • અવરોધો • કાયદાઓ 
• સ્તીક્િડકતસાનવદ્ • પ્રસનૂ્તિાસ્તનવદ્ 
•ગર્ભવ્તી • સાવ્ભજનિક સનુવધાઓ • 
િૉકટર દ્ારા લેક્ખ્ત દવાઓ • િૈલયડરિયા 
• હૉસસપટલો  • અવરોધો • કાયદાઓ 
સ્તીક્િડકતસાનવદ્ • પ્રસનૂ્તિાસ્તનવદ્ 
ભચહકતસશાસ્ત • ગર્ભવ્ત ગર્ભસમાપન + 
તપ્રષસરિપશન • કાયદાઓ   સેવાઓ 
ગર્ભવ્તી • સાવ્ભજનિક સનુવધાઓ • 
િૉકટર દ્ારા લેક્ખ્ત દવાઓ • િૈલયડરિયા 
• હૉસસપટલો • અવરોધો • કાયદાઓ 
• સ્તીક્િડકતસાનવદ્ • પ્રસનૂ્તિાસ્તનવદ્ 
•ગર્ભવ્તી • સાવ્ભજનિક સનુવધાઓ • 
િૉકટર દ્ારા લેક્ખ્ત દવાઓ • િૈલયડરિયા 
• હૉસસપટલો  • અવરોધો • કાયદાઓ 
સ્તીક્િડકતસાનવદ્ • પ્રસનૂ્તિાસ્તનવદ્
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ગર્ભસમાપિ + સેવાઓ

કોણ? 
સગરા્ભ સ્તી જે િારીડરક કે માિનસક 
આરોગયિે કારણે; બળાતકાર કે નિનષદ્ધ 
સબંધંિે કારણે; ગર્ભમા ંખોિખાપંણિે 
કારણે કે ગર્ભનિરોધકિી નિષફળ્તાિે 
કારણે ગર્ભસમાપિ કરવા ઇચછક હોય. 
૧૮ વષ્ભથી વધિુી સ્તીઓએ પડરવાર/
પન્ત/પાલકો િી સમંન્ત ગર્ભસમાપિ 
માટે લેવી જરૂરી િથી. 

૧૮ થી ઓછી ઉમરિી ડકિોરીઓએ 
પાલક / મા્તાનપ્તાિી સમંન્ત લેવી 
જરૂરી છે. 

કેવી રીતે ?
દવા અને સર્જરી/ઑપરેશન દ્ારા.

 ગર્ભસમાપિ સેવાઓ ૧૦૧
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ક્યા ં?
સાવ્ભજનિક આરોગય સનુવધાઓએ જયા ં
પ્રમાક્ણ્ત સેવા પ્રદા્તા હોય, જેમ કે 
સામડૂહક આરોગય કેનદ્રો અિે જજલલા 
હોસસપટલ, સાથે જ પ્રાથનમક આરોગય 
કેનદ્રો જયા ંપ્રમાક્ણ્ત અિે પ્રનિક્ષિ્ત 
સેવા પ્રદા્તા ઉપલબધ હોય અિે 
સહાયક માળખુ ંહોય; િોંધાયેલ ખાિગી 
સનુવધાઓ જયા ંયોગય સનુવધાઓ અિે 
પ્રમાક્ણ્ત સેવા-પ્રદા્તાઓ હોય. 

ક્યારે ?
૨૦ અ્ઠવાડિયા સધુી

એક સગરા્ભ મડહલા િરૂઆ્તિા ં૧૨ 
અ્ઠવાડિયા સધુીમા ંગર્ભસમાપિ 
એક િોકટરિો અક્રપ્રાય લઈિે 
કરાવી િકે છે. ૧૨ થી ૨૦ 
અ્ઠવાડિયાિી ગરા્ભવસથા દરનમયાિ 
ગર્ભસમાપિ કરાવવા બે િૉકટરિા 
અક્રપ્રાય લેવા ંજરૂરી રહ ેછે.
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ગર્ભસમાપિ કરાવવાિી સૌથી સલામ્ત રી્તો 

અ્ઠવાડિયાં

અ્ઠવાડિયાં

: દવાઓ દ્ારા ગર્ભસમાપિ 
્ડૉ્ટર દ્ારા દવાઓને ગર્ભસમાપન માટે 
પહરસરિાઇબ કરાય છે. બે કે વધ ુહદવસ 
માટે આ દવાઓનો સભૂચત ્ડોઝ આપવામા ં
આવ ેછે. આને ગરા્ભવસથાના પ્રથમ 
ચરણમા ંકરવામા ંઆવ ેછે. 

: સર્જરી દ્ારા ગર્ભસમાપિ 
આ પદ્ધતતમા ંએક હદવસનો સમય લાગતો 
િોય છે, તેમા ંમહિલાને લોકલ એનેસથીતસયા 
અપાય છે. મહિલાને વકે્મૂ એસપીરેશન કે 
સ્સન પદ્ધતત િઠેળ મકુાય છે, જયા ંએક 
ચસૂક યતં્ ગરા્ભશયમાથંી ગર્ભ સબંતંધત બધી 
િ સામગ્ીને ખેંચીને તેને ખાલી કરે છે. આ 
પદ્ધતત બીજી પદ્ધતતઓથી વધ ુસરુભક્ષત છે. 

િોસગરા્ભ ૧૫ અઠવાહ્ડયા ંવધનુી ગર્ભવતી 
િોય તો તેણીને પ્રસારણ (dilation) અને 
સથળાતંર(evacuation) પદ્ધતત િઠેળ મકૂીને 
્ડૉ્ટર તેના ંગરા્ભશય મખુ(કાવમેક્ષ) મા ં
કૃતત્મ પ્રસારક યતં્ મકેૂ છે અને કાવમેક્ષ સાથ ે
િો્ડાયેલ ગર્ભની પેશીઓને દૂર કરી દે છે. 

અ્ઠવાડિયાં
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માનય્તા ગર્ભસમાપિ થી વધંયતવ આવે છે અિે સ્તિ 
કેનસર થાય છે. 

હડકક્ત  ગર્ભસમાપિ સબંનંધ્ત આ માનય્તાઓ માટે 
કોઈ પરૂાવા િથી.

માનય્તા  ગર્ભ-સમાપિથી રાવિાતમક સમસયાઓ અિે 
સમાપિ પછીિી આિઅસરો થાય છે. 

હડકક્ત  પરૂાવાઓ સાક્બ્ત કરે છે કે જે મડહલાઓએ 
મકુ્ત અિે સિે્ત રહીિે નિણ્ભય લીધા ંહોય 
્ેતમિે કોઈપણ રાવિાતમક કે માિનસક પીિા 
પેદા થ્તી િથી.

માનય્તા  ગર્ભસમાપિ એ ખબૂ જ પીિા દાયક હોય છે. 

હડકક્ત  ગર્ભસમાપિ પ્રડરિયા પછી લોહી વહવે ુ ંઅિે 
ખેંિ આવવી વગેરે થવુ ંસામાનય બાબ્ત છે, 
્ેત માટે પીિાિાિક દવાઓ આપવામા ંઆવે 
છે.



ગર્ભસમાપિ + સેવાઓ

રાર્તમા ંગર્ભસમાપિ 
કરાવવુ ંએ ક્િડકતસાિી 
દૃષ્ષટએ સલામ્ત અિે 
સામાનય પ્રડરિયા છે. નિપણૂ 
વયસક્તિી દેખરેખ નવિા 
કઈંપણ કરવુ ંજોઈએ િહીં. 
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ફક્ત ઑબસટે્રડટનિયિ (પ્રસનૂ્તનવદ્)-
ગાયિેકોલોજજસટ(સ્તીરોગ નિષણા્ંત) 
અિે અનય એલોપેનથક ક્િડકતસકો જેમણે 
મેડિનસિ સિા્તક /બેિલર ઑફ સર્જરી 
ડિગ્રી પણૂ્ભ કરી હોય અિે સરકાર માનય 
્તાલીમ ્તથા પ્રમાણપત્ મેળવ્ુ ંહોય 
્ેત જ કાયદેસર રી્ેત ગર્ભસમાપિ કરી 
િકે છે. 

આ કાયદા અનસુાર, વ્ત્ભમાિમા ંમડહલાનુ ં
જીવિ બિાવવા, ્ેતિા િારીડરક અિે 
માિનસક આરોગયનુ ંરષિણ કરવા, બળાતકાર 
કે નિનષદ્ધ ્તૃય સમયે, કે ગર્ભમા ંખોિખાપંણ 
હોવા યા ગર્ભનિરોધકોિા નિષફળ જવાિે 
કારણે ગર્ભ-સમાપિિે માનય ્ઠરાવેલ છે.²

૨૦૦૩ મા ંએમ. ટી. પી. કાયદામા ંથયેલ 
સિંોધિ મજુબ ્ેતિા ંહ્ેઠળ પ્રમાક્ણ્ત પ્રદા્તાઓ 
્તબીબી ગર્ભ-સમાપિિી દવાઓિે િોંધાયેલ 
સનુવધાઓિી બહાર પણ  નપ્રસરિાઇબ કરી 
િકે છે, જયા ંસધુી આપા્તકાલીિ સહાયક 
સનુવધાઓ ઉપલબધ િ થઈ જાય.⁴,5 

1 Creanga, Andreea A., et al., ગણેિ દંગલ દ્ારા સપંાડદ્ત,''ગર્ભસમાપિ સેવાઓિી જોગવાઈઓમા ંબદલાવો, ક્બહાર અિે ઝારખિં રાજય, રાર્તમા ં
વષ્ભ ૨૦૦૪ અિે ૨૦૧૩ વચિે'' PLoS ONE 13.6, 2018

2 િી મેડિકલ ટનમશિિેિિ ઑફ પે્રગિનસી કાયદો ૧૦૭૧(Act No. 34 of 1971), રાર્ત સરકાર, ૧૯૭૧

3 ધી મેડિકલ ટનમશિિેિિ ઑફ પે્રગિનસી નિયમો : સધુાર, સવાસ્થય અિે પડરવાર કલયાણ મતં્ાલય, રાર્ત સરકાર, િવી ડદલહી, રાર્ત, ૨૦૦૩.

4 ષ્સટલમેિ એમ. એટ્ અલ.''રાર્તમા ંગર્ભ-સમાપિ: સાડહજતયક સમીષિા'' ગટુમાકર ઈનસટીટ્ટુ, ન્યુોક્ભ , ૨૦૧૪. 

5 ધી મેડિકલ ટનમશિિેિિ ઑફ પે્રગિનસી નિયમો : સધુાર, સવાસ્થય અિે પડરવાર કલયાણ મતં્ાલય, રાર્ત સરકાર, િવી ડદલહી, રાર્ત, ૨૦૦૩.

6 આિાય્ભ આર. અિે કલયાણવાલા એસ., ''્તબીબી ગર્ભ-સમાપિિીપ્રમાક્ણ્ત સેવા પ્રદા્તાઓિા:ં સમજ, અક્રગમ અિે અભયાસ– રાર્તિા ંક્બહાર અિે 
મહારાષટ્રમાથંી પરૂાવાઓ'' (International Journal of Gynaecology & Obstetrics. 118 Suppl., 1: S40–6, Wiley, September 2012)

૨૦૧૦ મા ંપ્રકાનિ્ત રાષટ્રીય બહૃદ ગર્ભસમાપિ 
સરંાળ માગ્ભદનિશિકા, દિા્ભવે છે કે ‘નમફેનપ્રસટોિ’ 
વત્તા ‘નમસોપ્રોસટોલ’ દવાઓિે ગરા્ભવસથાિા 
૬૩ ડદવસો સધુી મેડિકલ ગર્ભસમાપિ માટે 
આપી િકાય છે. આ બદલાવે હજુ એમ. ટી. 
પી. કાયદામા ંપ્રન્તક્બંક્બ્ત થવાનુ ંરહુ ંછે.6

સલામ્ત ગર્ભસમાપિ સેવાઓિા નવસ્તારિે 
માટે ૨૦૦૨ મા ંરાર્ત સરકારે બે મેડિકલ 
ગર્ભસમાપિ કારી દવાઓ નમફેનપ્રસટોિÓ 
વત્તા Òનમસોપ્રોસટોલÓ િે વહલેા 
ગર્ભસમાપિ માટે મજૂંર કરી છે.³

: સાવ્ભજનિક ષેિત્
દરેક સાવ્ભજનિક/જાહરે ષેિત્િી માનય સનુવધાઓ પર 

: ખાિગી ષેિત્ 
સરકાર દ્ારા નિનચિ્ત થયેલ માળખા અિે 
માિવ-સસંાધિિા ધોરણોિે આધારે િોંધાયેલ 
પ્રમાક્ણ્ત સનુવધાઓ ્ેતિે પરૂી પાિી િકે છે.

ગર્ભસમાપિ િી જોગવાઇઓ¹: 

ધી મેડિકલ ટનમશિિેિિ ઑફ પે્રગિેનસી કાયદો (એમ. ટી. પી.) ૧૯૭૧ 



રારતમા ંસલામત 

ગર્ભસમાપન સામેના ં

અવરોધો 

પહોંિવાિી અષિમ્તા 
સલામ્ત ગર્ભસમાપિ 
્તકનિકોિી ખાસ કરીિે 
ગ્રામય નવસ્તારોમા.ં 

કાયદાઓ નવષેિી 
સમજ ગર્ભસમાપિ 
નવષે જિ્તામા ં

સરકારી આંકિા પ્રમાણે આિરે 
૧૦ લાખ ગર્ભસમાપિ કાયદા 
હ્ેઠળ પ્રન્ત વષ્ભ થાય છે અિે 
૨૦ થી ૬૦ લાખ ગર્ભસમાપિ 
કાયદેસરિી સનુવધાઓ/
માળખાિી બહાર પ્રન્ત વષ્ભ 
કરવામા ંઆવે છે.7

7 ધી મેડિકલ ટનમશિિેિિ ઑફ પે્રગિનસી નિયમો : સધુાર, સવાસ્થય અિે પડરવાર કલયાણ મતં્ાલય, રાર્ત સરકાર, િવી ડદલહી, રાર્ત, ૨૦૦૩.

સામાજજક અિે રાજકીય 
ઇચછાિસક્તિો અરાવ 
ગર્ભસમાપિ નવષે સવંાદ 
િરૂ કરવામા ંઆસપાસિા, 
આનવષેિા ંપવૂ્ભગ્રહો-
માનય્તાઓિે કારણે 
અવરોધ રૂપ બિે છે.  



સ્વટર • ઈનસટાગ્રામ • ફેસબકૂ • હતે ુ
• શ્રો્તાઓ • સામગ્રી • સ્તો્ત • િેટા • 
વૈનશ્વક િેડરંગ • સકંળાવવુ ં• વણ્ભિાતમક 
• ષિમ્તા • પ્રરાવક્તા્ભઓ • સમથ્ભિ• 
ઈનસટાગ્રામ • ફેસબકૂ • હતે ુ• શ્રો્તાઓ 
• સામગ્રી • સ્તો્ત • િેટા • વૈનશ્વક િેડરંગ 
• સકંળાવવુ ં• વણ્ભિાતમક • ષિમ્તા • 
પ્રરાવક્તા્ભઓ • સમથ્ભિ • સકંળાવવુ ં• 
વણ્ભિાતમક િેડરંગ    ગર્ભસમાપિ + 
સકંળાવવુ ં• સમથ્ભિ સોનિયલ મીડિયા 
વણ્ભિાતમક• સ્તો્ત • િેટા સ્વટર • 
ઈનસટાગ્રામ • ફેસબકૂ • હતે ુ• શ્રો્તાઓ 
• સામગ્રી • સ્તો્ત • િેટા • વૈનશ્વક િેડરંગ 
• સકંળાવવુ ં• વણ્ભિાતમક • ષિમ્તા • 
પ્રરાવક્તા્ભઓ • સમથ્ભિ• ઈનસટાગ્રામ 
• ફેસબકૂ • હતે ુ• શ્રો્તાઓ • સામગ્રી • 
સ્તો્ત સ્વટર • ઈનસટાગ્રામ • ફેસબકૂ • 
હતે ુ• શ્રો્તાઓ • સામગ્રી • સ્તો્ત • િેટા 





ગર્ભસમાપન + સોનિયલ મીડિયા 



સોનિયલ મીડિયા િેિલસ 

સોનિયલ મીડિયા િેિલસ 

લોકો સધુી 
પહોંિવા અિે 
્ેતમિી સાથે 
જોિાઈ િકવા ્તથા 
આ મદુ્ા પર ધયાિ 
દોરવા માટે એક 
રાજમાગ્ભ. 

દૃશયશ્રાવય રી્ેત  
વા્તા્ભ-સવરૂપે રજૂઆ્ત 
કરવા, ઝબેંિ ઊરી 
કરવા અિે સપધા્ભઓ 
રાખવા માટે એક 
સારો રસ્તો. 

પ્રરાવિાળી 
વયસક્તઓ અિે પ્રનસદ્ધ 
હસ્તીઓ સાથે જોિાઈ 
િકવા અિેસકં્ષિ્્ત 
અક્રપ્રાયો, સમાિાર 
બલેુડટિ, અહવેાલિા 
્તારણો અિે ઈવેનટ 
વગેરેિાઝિપી િેડરંગ 
માટે ઉપયોગી
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તે તમારા ંિતેઓુ પણૂ્ભ કરત ુ ંિોય. 
‘બધા ંકરે છે માટે તમે પણ કરો’ 
તેવ ુ ંકરશો નિીં. ્તમે સોનિયલ 
મીડિયાિો ઉપયોગ કરીિે શુ ં
પ્રા્્ત કરવા ઈચછો છો ્ેતિા ંપર 
નવિારણા કરીિે યોજિા બિાવો. 

્તમારી પાસે સોનિયલ મીડિયા 
ઉપર સા્તતય પવૂ્ભક મકૂવા માટે 
ષિમ્તા અિે સામગ્રી રહલેા ંછે. 
ત્ટુક અિે છૂટી-છવાયી રી્ેત 
સામગ્રી મકૂવાથી ્તમારો હતે ુપરૂો 
થઈ િકિે િહીં. સાથે જ, એક 
થી વધ ુિેિલિો ઉપયોગ કરીિે 
પો્તાિો ફેલાવો કરવાિે બદલે, 
વધ ુઅસરકારક હોય ્ેતવા એક 
સોનિયલ મીડિયાિે ઉપયોગમા ં
લેવુ ંજોઈએ.

સોનિયલ મીડિયાિો ઉપયોગ તયારેજ કરો જયારે :

1.

2.

3.

્તમારા દિ્ભકો ્તમારી પસદંગીિી 
સોનિયલ મીડિયાિી િેિલિો ઉપયોગ 
કર્તા ંહોય છે.
િો તમે સલામત ગર્ભસમાપન તવષે 
જાગતૃત ફેલાવવા માગંતા િોવ અને 
ફેસબકૂ પર પેિ િોય તો તે દ્ારા આ 
વાતને સામાનય લોકો સધુી પિોંચા્ડવી 
એક સારો તવકલપ િોઈ શકે છે. પણ િો 
તમે સથાનીક સરકાર સાથ ેસલામત 
ગર્ભ-સમાપનની હિમાયત કરવા અને 
તેની સતુવધાઓ સધુીની પિોંચને સરળ 
બનાવવા માગંતા િોવ તો તેઓની 
સાથ ેસીધે-સીધી બેઠક કરવી એ વધ ુ
અસરકારક રિશે.ે 



ગર્ભસમાપિ + સોનિયલ મીડિયા 

આપ સોનિયલ મીડિયા 
ઉપર શુ ંશુ ંકરી િકો છો ?

અક્રયાિ 
િલાવી 
િકો 

િેડરંગ/
પોષ્સટિંગ

હસ્તીઓિે અિે 
પ્રરાવિાળી લોકોિે 

સાકંળવવાં

િવીિ્તા સાથે 
સામગ્રી અિે 
માડહ્તીિે રજૂ 

કરવી

વયસક્તઓિી 
વા્તા્ભઓનુ ં

િેડરંગ 

મહતવિા ંનવશ્વ 
ડદવસોિી 
ઉજવણી 



PAGE 4

: અક્રયાિ િલાવવું
ઓનલાઈન અભરયાન ચલાવવુ ં
એ એક વયાિબીરીત છે, 
મોટા સમિૂ સધુી પિોંચીને 
સલામત ગર્ભસમાપન 
અને યૌન તથા પ્રિનન 
આરોગય અતધકારો પર સવંાદ 
કરવાની. #AbortTheStigma 
(પવૂ્ભગ્િોને છો્ડીએ) અને 
#SuspendJudgement
(તનણા્ભયવાદીતાછો્ડીએ) એ 
આવા ંઅભરયાનનુ ંઉદાિરણ 
છે જે આ મદુ્ાઓ ઉપર જાગતૃત 
લાવવાનુ ંકામ કરે છે. 

: પ્રરાવિીલ અિે પ્રનસદ્ધ 
હસ્તીઓિો ઉપયોગ 

પ્રરાવશાળી વયસ્તઓ અને પ્રતસદ્ધ િસતીઓનો 

અભરપ્રાય એ પ્રિનનીય તવષયને માટે નયાય 

અને સમથ્ભન પેદા કરવામા ંમિતવપણૂ્ભ બને છે. 

આપની પિલેમા ંતેમનો સરૂ રળવાથી વધ ુ

લોકો સધુી પિોંચી-િો્ડાઈ શકાય છે. આપની 

પિલે તવષે તેઓની સાથ ેસવંાદ કરો, એકવાર 

તેઓ આપની પિલે માટે ચિરેો બનવા સિમત 

થાય તો ચોક્કસ રીતે આપના િતેનુે ઘણી 

મદદ મળી શકે છે.  

CREA િા ડિજજટલ 
અક્રયાિ નવષે વધ ુમાડહ્તી 
માટે:
http://www.creaworld.org/
abortthestigma



માત્ આપિા હતેઓુ પરૂા 
કરવા માટે જ સોનિયલ 
મીડિયાિો ઉપયોગ કરો. 
બીજાં બધા ંઉપયોગ કરે

છે માત્ ્ેત કારણે ્તમે પણ 
ઉપયોગ િા કરિો. આપ 
શુ ંપ્રા્્ત કરવા માગંો છો 
્ેતિા નવષે નવિારો અિે

યોજિા બિાવો.

ગર્ભસમાપિ + સોનિયલ મીડિયા 



Facts and figures and 
various data can be 
packaged into ‘Did you 
Know’ snippets with #DYK 
so that your post shows 
up in a hashtag that is 
widely accessed by multiple 
audiences across the world. 
It is not important for you 
to create data. Use existing 
data from reliable sources.

: PACKAGE DATA 
CREATIVELY

Share personal stories 
with consent, to inspire
people and enable them 
to relate.

You can share links to 
articles and updates on 
policy developments with 
your thoughts or just to 
show solidarity. There are 
many key organizations 
working in this space, that 
have social media teams. 
Use their posts to spread 
the word and to convince 
your stakeholders.

: SHARE/REPOST

: SHARE PERSONAL 
NARRATIVES
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: માડહ્તી અિે આંકિાઓિે 
રિિાતમક રી્ેત રજૂ કરો 
તવતવધ આંક્ડાઓ, િકીકતો અને 
માહિતીઓને ''શુ ંઆપ જાણો છે ?'' 
જેવા ંપેકેિ બનાવીને #જાણીએ (િશેટેગ 
સાથ)ે મકૂી શકાય છે. િશેટેગ સાથ ે
મકૂવાથી આપની પિોંચ ઘણી વધી શકે 
છે, તવશ્રરમા ંઅનેક લોકો દ્ારા તેનો 
બિોળો ઉપયોગ થાય છે. માહિતી ઊરી 
કરવી એ આપના માટે મિતવનુ ંનથી, પણ 
તવશ્સનીય માધયમથી પ્રાપત માહિતીનો 
ઉપયોગ મિતવનો છે.

: વયસક્તગ્ત વા્તા્ભઓિે 
િેર કરીએ
વયસ્તગત વાસતતવક 
વાતા્ભઓનો ઉપયોગ 
વયસ્તઓની સમંતતથી કરશો, 
તેનાથી અનય લોકો પ્રેહરત થશ ે
અને િો્ડાણ અનરુવી શકશ.ે  

: િેડરંગ અિે ફરીથી 
મકૂવુ(ંડરપોસટીંગ)
આપ તવતવધ લેખો માટેની 
ક્ડીઓ(ભલંકસ)ને અને તવતવધ 
નીતતઓમા ંથતા ંતવકાસ તવષેની 
અપ્ડેટસને આપના તવચારો દશા્ભવવા 
સહિત અથવા માત્ સિાનભુતૂત માટે 
શરે કરી શકો છો. આ રીતે ઘણી 
સસંથાઓ કાય્ભ કરે છે અને તેમની 
સોતશયલ મીહ્ડયાની ટીમ પણ િોય 
છે. તેમની પોસટનો ઉપયોગ આપની 
વાતને ફેલાવવા અને તે સાથ ેઅનય 
સાથીઓને સિમત કરવા કરી શકો છો. 
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ABORTION + SOCIAL MEDIA

Make a list of days 
that are celebrated or 
commemorated on this 
issue and related themes/
planks. Prepare relevant 
posts for those days. Share 
the posts with everyone in 
your organization so that 
others could also share on 
their social media profiles.

: CELEBRATE KEY 
GLOBAL OBSERVANCES

: મહતવિા ંનવશ્વ ડદવસોિી 
ઉજવણી આ મદુ્ાઓ અિે ્ેત 
સબંનંધ્ત નવિારો યાદ કરવા કે 
ઉજવવા માટે મિાવા્તા ંડદવસોિી 
યાદી બિાવો અિે ્ેતિે સગં્ત 
પોસટ ્ૈતયાર કરો.

સસંથામા ંદરેકિી સાથે પોસટનુ ં
િેડરંગ કરો જેથી બાકીિા ંલોકો 
પણ પો્તાિા ંસોનિયલ મીડિયા 
પર ્ેતિે િેર કરી િકે.

ગર્ભસમાપિ + સોનિયલ મીડિયા 



૮મી માિ્ભ 

૧૭ મી માિ્ભ 

૨૮ મી માિ્ભ 

૨ જી જૂિ 

૨૮ મી સ્ટેમબર 

૨૫ મી િવેમબર 
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તવશ્ મહિલા હદવસ 

સજાતતયતા, દ્દ્જાતતયતા અને 
પારજાતતયતાથી વતૈશ્ક રયમસુ્ત હદવસ 
(INTERNATIONAL DAY AGAINST 
HOMOPHOBIA, BIPHOBIA and 
TRANSPHOBIA)

તવશ્ મહિલા આરોગય હદવસ 

આંતરરાષ્રિય સે્સ વક્ભસ્ભ 
હદવસ 

આંતરરાષ્રિય સલામત ગર્ભસમાપન 
હદવસ 

આંતરરા્રિીય મહિલા હિંસા નાબદૂી હદવસ 



આગવુ ંઆયોિન રાખો અને 
સમયસર તાજેતરની માહિતી 
પોસટ કરો. આગળનુ ંતવચારો 
અને આપ જે પ્રકારની 
માહિતીઓને મકૂવા ઇચછો છો 
તેના ંપર એક માતસક કેલેન્ડર 
બનાવો. 
ત્ણ હદવસ પિલેા આપની 
પોસટને હ્ડઝાઇન અને 
તવકતસત કરો, જેથી આપની 
સસંથામા ંઅને આપના 
તવશાળ નેટવક્ભમા ંતે પોસટનુ ં
શેહરંગ કરી શકાય, જેથી એક 
મોટી સખંયા સધુી આપનો 
સદેંશો પિોંચા્ડી શકાશ.ે   

સલામત ગર્ભસમાપન 
તવષે જાણકારી આપતી 
વખતે આ ટલૂકીટની 
માગ્ભદતશષિકામા ંઆપેલ 
યથાથ્ભ પહરરાષાઓ અને 
વણ્ભનોનો સદંર્ભ લેશો.  

પ્રમાભણત માધયમ 
દ્ારા તપાસાયેલ અને  
ખરાઈ કરેલ ન િોય 
તેવી માહિતીને પોસટ ન 
કરીએ.  

વાદતવવાદ પેદા 
કરતી ચચા્ભઓ અને 
નકારાતમક ટીપપણીઓ 
તરફ લોકોને લઈ 
િવાનુ ંટાળો.

િો કોઈ આપના ંઆદશશો કે મલૂયો 
તવરુદ્ધ મિબતૂ હટપપણી કરે તો 
પ્રતતહરિયા દશા્ભવીન ેતેમનો સામનો 
કરવાનુ ંટાળો અને તનેે બદલે 
વાસતતવકતાઓ દશા્ભવીન ેપ્રતતરાવ 
આપો. 

આપની સાથી સસંથાઓની 
પોસટને શરે કરો અને 
તેઓને આપની પોસટ શરે 
કરવાનુ ંકિીને  પ્રેમરયશો 
સિકાર મેળવો. આવુ ંકરવુ ં
આપના તવચાર-વયાપને 
અને સવંાદ તથા િો્ડાણને 
વધારે છે. 

એમ. ટી. પી. કાયદામા ં
સધુારણા જેવી તાજેતરની 
માહિતીની ભલનકસ/્ક્ડીઓને 
શરે કરો. જાતતય અને 
પ્રિનનીય અતધકારો પરના ં
લેખો, બલૉગસ, ચચા્ભઓ 
વગેરેની ક્ડીઓને શરે કરો. 
લોકોને આવા ંતવષયો ઉપર 
થતી કાય્ભશાળાઓ અને પ્રસગંો 
બાબતે માહિતગાર કરતા ંરિો.

શુ ંિ કરીએ :

શુ ંકરીએ:

ગર્ભસમાપિ + સોનિયલ મીડિયા 



સગરા્ભ દેખાઈ આવતી સ્તીઓના ં, 
તશશઓુ કે ગર્ભના,ં ઢંકાયેલ ચિરેાવાળી 
સ્તીઓના,ં મહિલાઓના ંઝાખંાયેલા ંકે 
અસવસથ િોય તેવા ંફોટા/ંછબીઓનો 
ઉપયોગ કરશો નિીં. કારણ કે તે 
અતધકાર આધાહરત નથી અને તેનાથી 
પવૂ્ભગ્િોને પ્રોતસાિન મળી શકે છે. 

પવૂ્ભગ્િો/માનયતાઓને જાળવી રાખતી શબદ 
પ્રયોગો/રાષાનો ઉપયોગ કરવાનુ ંટાળો. 
જેમા ંઅિનમ્ુ-ંબાળક, બાળક, તવકતસત-ગર્ભ 
જેવા ંશબદો આવે છે કારણ કે તેનાથી  એક 
જીવતં વયસ્તના િોવાની સમિ પેદા થાય છે. 

આપનુ ંલખાણ ટૂંકંુ અને ચીવટ 
ર્ુાં રાખો. સોતશયલ મીહ્ડયા 
દૃષ્ટલક્ષી િોય છે આથી ધયાન 
રાખશો કે આપની પોસટની 
રચનામા ંદૃશય-સામગ્ી મખુય 
ભતૂમકામા ંરિલેી િોય. 

િમેશા ંિકારાતમક 
આદાનપ્રદાન કરવાનુ ંરાખો. 
લોકોને તેમના ંિકારાતમક 
ટીપપણીઓ, વધારાની/પરૂક 
માહિતી પરૂી પા્ડવા, અને 
સર્જનાતમક પ્રતતરાવો માટે 
આરાર વય્ત કરશો.

આપની પોસટ પર 
આવલેા ંપ્રતતરાવોથી 
તશખતા ંરિો. આપ 
જે તવતવધ અભરગમો 
અને માનયતાઓને 
પહરવતતષિત કરવા ઈચછો 
છો તેની તવષે આ 
પ્રતતરાવો માહિતી પરૂી 
પા્ડતા ંિોય છે.  

આપની પોસટના 
પનુરાવત્ભન અને સાતતયને 
જાળવી રાખશો. 
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જો આપિી સસંથા ્તરફથી કરાયેલ, સલામ્ત 
ગર્ભ-સમાપિિે પ્રોતસાહિ આપ્તી અિે સથાિીક 
સલામ્ત ગર્ભ-સમાપિિો અભયાસ કર્તા ં
વયવસાનયકોિી ઓળખ આપ્તી હોય ્ેતવી 
પોસટિે, નિનષદ્ધ કાયયોિે પ્રોતસાહિ આપ્તી રયકંર 
ડટ્પણીઓ મળે ્તો શુ ંકરવુ ં? 

ટૂંકા પ્રન્તરાવો આપવા ંઅિે લાબંા વાદનવવાદિે 
પ્રોતસાહિ િ આપવુ.ં સપષટ અિે દૃઢ મદુ્ાઓ રજૂ 
કરવા ંઅિે વધ ુપ્રન્તડરિયા િ આપવી. જો િકારાતમક 
ટી્પણીઓ િાલ ુરહ ેઅિે હિે બહાર થઈ જાય ્તો ્ેત 
વયસક્ત નવષે િોંધ કરાવો. 

સમજાવિો કે સલામ્ત 
ગર્ભસમાપિ સેવાઓિી પહોંિિે 
વધારવાથી માત-ૃમરણ અિે માત-ૃ
રોગોિી સખંયામા ંઘટાિો થાય છે. એક મડહલાિે પો્તાિા ંિરીર 

અિે ્ેતણી જે અનરુવો કરવા ં
માગેં છે ્ેતિી પસદંગીિી સપંણૂ્ભ 
સવાયત્ત્તા ્ેતિે છે આ વા્તિે 
વારાવંાર રાર પવૂ્ભક દિા્ભવો. 

દિા્ભવો કે, ્ેતમિી પવૂ્ભગ્રહ/લાછંિ 
્કુ્ત ટી્પણીઓ કઈ રી્ેત રૂડઢવાદી 
નપતસૃત્તાક વયવસથામાથંી આવે છે 
કે જે એક મડહલાિી સવ્તતં્્તા અિે 
અક્રવયસક્તિે દબાવિારંુ છે.

કાયદાકીય પાસાઓિો સદંર્ભ બ્તાવો. 
યૌિ અિે પ્રજિિ અનધકારો એ માિવ 
અનધકારો છે. દરેક માિવિે કોઈપણ 
પ્રકારિા રેદરાવ કે માનય્તાિા રય 
નવિા ્ેતિી અક્રવયસક્તિો આ કાયદા 
હ્ેઠળ અનધકાર છે. એમ. ટી. પી. 
અનધનિયમ ૧૯૭૧મા ંઆ નવષેિી સપષટ 
જોગવાઇઓ છે ્ેતિી જાણ કરો.  

આ માડહ્તીિા િેડરંગ દ્ારા 
મડહલાઓિી સલામ્તી અિે 
ગડરમાિે સરુક્ષિ્ત કરવાિા 
મલૂયોિે સમથ્ભિ આપિો. 

ગર્ભસમાપિ + સોનિયલ મીડિયા 



હિમાયત • યોિના• જાગતૃત • 
વસતલુક્ષી • િનસખંયા • સધુારણા • 
તનયમન • પ્રરાવકતા્ભઓ • માનયતાઓ 
અને ગેરસમિો હિમાયત • યોિના• 
જાગતૃત • વસતલુક્ષી • િનસખંયા • 
સધુારણા • તનયમન • પ્રરાવકતા્ભઓ • 
માનયતાઓ અને ગેરસમિો રાગીદારો 
• માપન •કાયા્ભયોજિા • સધુારણા • 
તનયમન • િનસખંયા • ગર્ભસમાપન +
સધુારણા તનયમન• જાગતૃત  ડહમાય્ત
હિમાયત • યોિના• જાગતૃત • 
વસતલુક્ષી • િનસખંયા • સધુારણા • 
તનયમન • પ્રરાવકતા્ભઓ • માનયતાઓ 
અને ગેરસમિો હિમાયત • યોિના• 
જાગતૃત • વસતલુક્ષી • િનસખંયા • 
સધુારણા • તનયમન • પ્રરાવકતા્ભઓ • 
માનયતાઓ અને ગેરસમિો રાગીદારો 
• માપન •કાયા્ભયોજિા • સધુારણ





ગર્ભસમાપન + ડહમાય્ત



૧ કરોિ ૫૬ લાખ ગર્ભસમાપિ 

૮ લાખ (૫%)
ગેરકાયદેસર અસલામ્ત રી્ેત થયા ં

૮% માત-ૃમતૃ્ ુદર 
અસલામ્ત ગર્ભ-સમાપિિે કારણે 

રાર્તમા ં૨૦૧૫ મા ં૧૫ થી ૪૯ 
વષ્ભિા પ્રજિિ જૂથિી પ્રન્ત ૧૦૦૦ 
મડહલાઓમાથંી ૪૭ મડહલાઓિા દરથી 
આિરે ૧ કરોિ ૫૬ લાખ ગર્ભસમાપિ 
થયા ંહ્તા.ં¹

૧ કરોિ ૫૬ લાખ ગર્ભ-સમાપિમાથંી 
૫% અથવા ૮ લાખ  એ કાયદેસરિી 
સનુવધાઓ બહાર, અપ્રમાક્ણ્ત, 
અપ્રનિક્ષિ્ત વયસક્તઓ દ્ારા ક્બિમજૂંર 
જગયાઓએ,  અસલામ્ત રી્ેત કરાયેલ 
હ્તા.ં²

ગર્ભસમાપિ + ડહમાય્ત 

અસલામ્ત ગર્ભ-સમાપિિે કારણે 
માત-ૃમરણ દર ૮ % રહ્ો છે.3

સલામ્ત ગર્ભ-સમાપિા ંડહમાય્તી 
્તરીકે પહલેા આપણે કાય્ભનુ ંઆયોજિ 
કરવાિી અિે માડહ્તીિે સમજી લેવાિી 
જરૂર છે, જેથી આ મદુ્ાઓ પર આપણે 
મદદ ઊરી કરવાિી સાથે અનય 
લોકોિે સહાયક બિાવવા પ્રરાવ પેદા 
કરી િકીએ.

1 નસંઘ એટ્ અલ., ''રાર્તમા ંગર્ભ-સમાપિિી ઘટિાઓ અિે અનિપચછ્ત ગર્ભધારણ, ૨૦૧૫'', લેંસેટ ગલોબલ હલેથ, રાગ ૬, આવનૃત્ત ૧, ૨૦૧૮. 
2 (આઈ. બી. આઈ. િી.) 
3 સવાસ્થય અિે પડરવાર કલયાણ મતં્ાલય, રાર્ત સરકાર www.mohfw.nic.in/WriteReadData/ c08032016/89632563214569875236.pdf 
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યાદ રાખો કે, આયોજિ એ સલામ્ત ગર્ભ-
સમાપિિી ડહમાય્ત કરવા માટેિી રિનમક 
પદ્ધન્ત પરૂી પાિે છે.

ડહમાય્ત કરવા માટેિી યોજિા કેવી રી્ેત બિાવીશુ ં?

સદંર્ભિે સમજીએ 

ડહમાય્તિે વસતલુષિી બિાવીએ

ડહ્તધારકોનુ ંમાિક્િત્ ્ૈતયાર કરીએ 

કાયા્ભયોજિા ્ૈતયાર કરીએ

કાય્ભ યોજિાિે લાગ ુકરીએ 

સફળ્તાનુ ંનિયમિ અિે માપિ કરીએ 

્ેતમ છ્તા ંપડરસસથન્ત અનસુારિી 
સઝૂસમજથી પણ ઘણીવાર પ્રન્તરાવ વયક્ત 
કરવામા ંઆવ્તા ંહોય છે.

1

2

3

4

5

6



ગર્ભસમાપિ + ડહમાય્ત 

સદંર્ભિે સમજીએ પડરસસથન્તિે સમજવા પરુાવાઓિો 
અભયાસ કરો

NFHS ૪, જજલલાિી ફેકટિીટ, સથાિીક 
અભયાસ, સરકારી અનધકારીઓ, 
અિે ઉપયોગક્તા્ભઓ ્તથા સરંનવ્ત 
લારાનવી્તો સાથેિી આપલે જેવા ં
સ્તો્તોિો ઉપયોગ કરો.

ગટુમાક્ભર િો અભયાસ4દિા્ભવે છે 
કે કાયદેસરિા ગર્ભ-સમાપિિી 
સનુવધાઓ નવિેષ રી્ેત ક્બહાર 
અિે ઝારખિંમા ંપહોંિિી બહાર 
છે, આ રાજયોમા ંજયા ં૭૫% 
વસ્તી ગ્રામીણ નવસ્તારમા ંરહ ે
છે5,6.

4. આઈ. િી. બી. આઈ.

5. કલયાણવાલા એસ., એટ્ અલ., ''રાર્તિા ંક્બહાર અિે ઝારખિંમા ં્તબીબી અિે સજજીકલ ગર્ભ-સમાપિિે અનસુરીિે ગર્ભસમાપિ અિે 
ગર્ભનિરોધકોનુ ંિાલુ ંરહવે ુ'ં' (જુઓ: International Journal of Gynaecologists and Obstetrics, 118 Suppl 1:S47–51, 2012)

6. પટેલ એલ.,એટ્ અલ., ''રાર્તિા ંક્બહાર અિે ઝારખિંમા ંવાિંલા સટારિા ંપ્રદા્તાઓ દ્ારા વહલેા ગર્ભસમાપિ માટેિો 
સહયોગ'',(જુઓ:ReproductiveHealthMatters,17(33):70–9.pmid:19523584,2009)

7. દુગગલ આર. એટ્. અલ.''ગર્ભસમાપિ આકારણી પ્રકલપ રાર્ત: મખુય ્તારણો અિે રલામણો'' (જુઓ: Reproductive Health Matters, 
12 (24 Suppl):122–9, 2004)

ક્બહાર 

ઝારખિં

૧૦%
દેિિી વસ્તી ક્બહાર અિે 
ઝારખિંમા ંરહ ેછે. 

માત્ ૧%
અિે માત્ આટલી જ  
ગર્ભ-સમાપિિી સનુવધાઓ 
આ રાજયોમા ંઉપલબધ છે.7

િ
રણ

 ૧
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સમેુળિો અરાવ 
કાયદાઓ, નીતતઓ, કાય્ભરિમો 
અને સેવાઓ વચચે.

સમાજમા ંગર્ભ-સમાપિિે 
િીિી દૃષ્ષટથી જોવાવુ ં

આપના સદંર્ભથી સલામત ગર્ભ 
સમાપનમા ંઅવરોધક પહરબળોને 
સમજીએ 

પ્રનિક્ષિ્ત પ્રદા્તાઓિો અરાવ 
અને તેમની સધુીની ઓછી 
પિોંચ. 

અપરૂ્તીસમજાણ
સમાિ જૂથોમા ંગર્ભસમાપન તવષે 

અપરૂ્તી જાગનૃ્ત 
પી. સી. પી. એન. ્ડી. 
ટી. કાયદો અને કાયદા 
વચચેની ભરન્નતા તવષે 

માનય્તાઓ અિે ગેરસમજ 

માડહ્તી અિે આંકિાઓિો 
અરાવ 
યોિનાના િતેથુી ગર્ભસમાપન 
ઉપર, ગટુમાક્ભર ઈપનસટટ્ટૂના 
અભયાસો તસવાય કોઈપણ 
શોધકાય્ભ ઉપલબધ નથી 



8 SMARTઉદે્શયો : એવા ંઉદે્શયો જેમિી રિિા વખ્ેત સનુિનચિ્ત કરા્ ુ ંહોય કે ્ેત સમય-બદ્ધ, િોકકસાઈ રયાાં, માપી િકાય ્ેતવા ંઅિે નવષયસગં્ત ્તથા 
પ્રા્ ્ત કરી િકાય ્ેતવા ંહોય. 

ગર્ભસમાપિ + ડહમાય્ત 

ડહમાય્ત માટેિા ંઉદે્શયોિે 
િક્કી કરવા ં

લાબંાગાળિા ંલક્ય અિે SMART8 

ટૂંકા ગાળાિા ંલક્યિી ઓળખ કરવી.

બહૃદ લક્યો: 
સનુિનચિ્ત કરવા માટે કે ઝારખિંમા ં
૨૦૨૩ સધુીમા ંપ્રજિિ વયિી 
સ્તીઓ માટે કાયદેસરિી સલામ્ત 
ગર્ભસમાપિ સેવાઓ પહોંિી જાય. 

SMART ઉદે્શયો
સનુિનચિ્ત કરવુ ંકે એક વષ્ભિા 
અં્ત સધુીમા ં(૨૦૧૯ સધુી) 
જજલલામા ંકાનિૂી અિે પ્રનિક્ષિ્ત 
ગર્ભસમાપિ સેવા પ્રદા્તાઓિી 
સખંયામા ં૨૫% વધારો થાય. 

િ
રણ

 ૨
 અ

િે
 ૩

 

સનુિનચિ્ત કરવુ ંકે જીલલા 
સ્તરિી સનમન્ત કાય્ભર્ત 
થઈ જાય(ધારણા છે કે ્ેત 
અતયાર સધુી િક્કી થઈ 
ચકૂી હિે.)



સટેક હોલિસ્ભનુ ંઆલેખિ

નિણ્ભય ક્તા્ભઓ અિે પ્રરાવકોિે 
ઓળખાવા ં
ઓળખી શકવુ ંકે કોણ લક્યને પ્રાપત 
કરવા સક્ષમ છે અને તનણ્ભય કતા્ભ સધુી 
સદેંશો પિોંચા્ડવાના માધયમ તરીકે વતજી 
શકે છે ?(તનણ્ભય કતા્ભ કોને સારંળશે ?) 

સાથીઓિી ઓળખ અિે ્ેતમિે સગંડ્ઠ્ત 
કરવા ં
આ બિોળી પિોંચ ધરાવતા ંકમ્ભશીલો, નીતત 
ઘ્ડનારાઓંના અભરગમને પ્રરાવીત કરી 
અને સમજાવી શકે છે. હિમાયાતની પ્રહરિયા 
માટે વ્િૂાતમક દૃષ્ટ િો્ડાણો તવષે તવચારવુ ં
િરૂરી છે કારણ કે આપને જે સટેકિોલ્ડસ્ભ 
સાથ ેકામ કરવાની િરૂર પ્ડી શકે છે, તેઓ 
પરંપરાગત રીતે સાથી તરીકે કામ કરતા ં
િોય તેવુ ંિરૂરી નથી. 

આપિા ંનવરોધ પષિિે સમજો 
ગર્ભ-સમાપનના અતધકારના તવરોધના 
સવરૂપને સમિવુ ંિરૂરી છે. અને તેની 
તવરુદ્ધમા ંજે દલીલોનો ઉપયોગ કરવામા ં
આવતો િોય છે તે સથળ-તવશષે 
સવરૂપની/ તે પરૂતી મયા્ભહદત િોય છે. 
(તવસતાર/રાજય/રા્રિ પરૂતી)   

પ્રરાવિાળી સાથીઓ :
સચંાર માધયમો,
શકૈ્ષભણક સસંથાઓ અને શોધકતા્ભઓ,
મહિલા જૂથો અને એન. જી. ઓ,
જાળ/િો્ડાણો, વયાવસાતયક સગંઠનો જેમ 
કે એફ. ઓ. જી. એસ. આઈ. વયહકલોના ં
જૂથો,

નિણ્ભય ક્તા્ભઓ :
મખુય ભચહકતસા અતધકારી
(સી. એમ. ઓ.) / જીલા આરોગય 
અતધકારી ( ્ડી. એચ. ઓ.);
જિલલા સતમતતના ંસભયો 
(િગયાની નોંધણી માટે)

સીધી રી્ેત પ્રરાવી્ત કરિારા ં:
સથાનીક એમ. એલ. એ.
સવાસ્થય સેવા તવતરણ પ્રણાલીના 
પ્રતતતનનતધઓ
મોટી ભબન-સરકારી સસંથાઓ/તકતનકી 
સિાયક એકમો, જે સરકારી સસંથાઓ 
સાથ ેકાય્ભરત િોય. 

નવરોધ પષિો 
જીવન-તરફી(પ્રો-લાઈફ) જૂથો, 
ધાતમષિક સગંઠનો/ગાદીપતત



િ
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િે
 ૫

 

કાય્ભ-યોજિા: નવકસાવવી 
અિે લાગ ુકરવી 

જે મિંોિો ઉપયોગ કરી 
િકાય છે 
તેમા ં: સામ-સામી બેઠકો, 
હિમાયતની કીટસ, િહકકત 
દશ્ભક પત્કો/ફે્ટ શીટ, 
સાવ્ભિતનક રેલીઓ, પીટીશનો, 
જાિરે ચચા્ભઓ, પ્રેસ રીલીઝ, 
સરાઓ, નીતતગત ફોરમો વગેરે 
સમાતવ્ટ છે. 

પ્રવનૃત્ત ૧ :
ડહમાય્ત માટેિી કીટ ્ૈતયાર કરવી 

ગર્ભસમાપન સેવા પરની સામગ્ીનુ ંપેકેિ અને અનય 
મખુય ત્થયો જે સટેકિોલ્ડસ્ભની માહિતીની િરૂહરયાતને 
સબંતંધત િોય. નાની ફે્ટ-શીટ, માગ્ભદતશષિકા, રરવાના ં
પગલા ંવગેરેને તવકસાવી શકાય છે. અને પ્રતયેક 
સટેકિોલ્ડર માટે બદલીને તેમને અનકુળૂ કરી શકાય 
છે. અનય સસંથાઓ દ્ારા તવકતસત કરાયેલ સામગ્ીનો 
પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.

કોિા દ્ારા:
એન. જી. ઓ. ની હિમાયત માટેની ટુક્ડી દ્ારા

સમય સીમા: 
૧૫ હદવસ

બજેટ / અંદાજજ્ત ખિ્ભ:રૂ.
૧૦,૦૦૦

કાય્ભ યોજિામા ંકેટલાકં રિનમક 
પગનથયા ંઆવ્તા ંહોય છે :

કઈ-કઈ પ્રવનૃત્તઓ થિે અિે ્ેતનુ ં
સિંાલિ કોણ જોિે?

ટાઈમલાઇિ/સમયરેખા

બજેટ/અંદાજ પત્ 

આયોજિ અિે સદેંિાિી રિિા/
નવકાસ 

ગર્ભસમાપિ + ડહમાય્ત 



પ્રવનૃત્ત ૨ :

પ્રરાવક્તા્ભઓ સાથે સીધી વા્તિી્ત 

અ. એકતત્ત કરેલા ંમાહિતી 
અને આંક્ડાઓને શેર કરવા 
માટે પ્રરાવકતા્ભઓ સાથ ે
સામ-સામી બેઠકનુ ંઆયોિન 
કરો, તેમને તવશષે પગલા ં
રરવા માટે સક્ષમ કરો અને 
તેમની રલામણોને સી. 
એમ. ઓ./્ડી. એચ. ઓ. 
સધુી પિોંચા્ડો. તેમની સી. 
એમ. ઓ./્ડી. એચ. ઓ. 
સાથનેી બેઠક અથવા જિલલા 
સતમતતમા ંરજૂ કરવા માટે 
માહિતી અને સિાય પરૂી 
પા્ડો. 

પ્રવનૃત્ત ૩:

બે્ઠક પછીિા ં 
આનષુાકં્ગક કાયયો 

નવકલપ અ માટે, પ્રરાવકો 
સાથે રહીિે ખા્તરી કરો કે 
્ેતઓ આ મદુ્ાિે ઉપાિી િકવા 
સષિમ છે કે િહીં, ્ેતમિે મદદ 
રૂપ થાઓ. 

બ.જયા ંમાહિતીનુ ંશહેરંગ અને 
ચચા્ભનો મચં પરંુૂ પ્ડાયેલુ ં
િોય તયા ંપ્રરાવકો અને સટેક 
િોલ્ડસ્ભની સં્ ુ્ ત બેઠકનુ ં
આયોિન કરો. 
િો શક્ય િોય તો બેઠકને અંતે 
સી. એમ. ઓ./્ડી. એચ. ઓ. 
ને  અને જિલલા સતમતતના ં
અનય સભયોને આવવા માટે 
િણાવો જેથી સિમતી થયેલ 
મદુાઓ પર સિરાગીઓ 
તેમની સાથે શેહરંગ કરી શકે. 

કોિા દ્ારા: 
એિ. જી. ઓ. િી ડહમાય્ત 
માટેિી ટુકિી દ્ારા 

કોિા દ્ારા: એિ. જી. ઓ. િી
હિમાયત માટેની ટુક્ડી દ્ારા 

સમય સીમા :

૧૫ ડદવસ 

સમય સીમા:
એક મહિનો 

બજેટ/અંદાજજ્ત ખિ્ભ:રૂ. 
૨૫,૦૦૦-૫૦,૦૦૦ 

બજેટ/અંદાજજ્ત ખિ્ભ:
રૂ. ૧૫,૦૦૦

કે
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ABORTION + ADVOCACY

િ
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સફળ્તાનુ ંનિયમિ 
અિે માપિ 

ટૂંકાગાળાિા ંપડરણામો (આઉટપટુસ)્ 
અિે લાબંાગાળાિા ંપડરણામો 
(આઉટકમસ)્

બે્ઠકોિી સખંયા :
પ્રરાવકો સાથનેી 

ડહમાયા્તિી સામગ્રીિી 
સખંયા:
જે પ્રરાવકો  સાથ ેશરે 
કરવાની િોય 

આનષુાકં્ગક બે્ઠકોિી 
સખંયા:
કરવામા ંઆવલે 

સખંયામા ંવધારો :
સથળોની અને સેવા 
પ્રદાતાઓની 

ABORTON + ADVOCACY



શુ ંકરવુ ંઅિે શુ ંિ કરવું
હિમાયત માટેની યોિનામા ં

કરવું
ખાતરી કરવી કે આપના ંઉદે્શયો 
SMARTના ંમાપદં્ડો સાથે મેળ 
ખાતા ંિોય. 

િ કરવું
અતત-મિતવાકાકં્ષી ઉદે્શયોની પસદંગી 

કરવું
આપના ંતનણ્ભય કતા્ભઓ તવષે જાણી 
શકો તેટલુ ંશોધો અને આપની 
રણનીતતને તે પ્રમાણે બનાવો. 

િ કરવું

એવુ ંમાનો કે તનણ્ભય કતા્ભઓ 
ગર્ભસમાપન તવષય પર તમારા ં
જેટલા ંિ જાણકાર છે - િકીકત 
દશ્ભક પત્કો/ફે્ટશીટ અને 
હિમાયત માટેના ંસારાશં સાથ,ે 
તૈયારી કરીને જાવ, પણ તેમા ં
અતત ન કરશો િોં!

કરવું

તપાસો કે આપના જે તે સમયના ં
ચોક્કસ ઉદે્શયો માટે વત્ભમાન 
નીતતઓનુ ંવાતાવરણ અને સમય 
અનકુળૂ છે કે નિીં. 

િ કરવું

સથાનીક અને રા્રિીય વાતાવરણને 
ભલૂવાનુ.ં 

કારણ કે શક્ય છે કે તે આપની 
સફળતાને મદદરૂપ થાય કે તેને 
અવરોધે.

કરવું
યાદ રાખશો કે નવા ંઉઘા્ડ અને 
બદલાવ સાથ ેઆપની યોિનામા ં
ફેરફાર કરવાનો રિશેે.

િ કરવું

એકલતામા ંકામ કરવુ.ં 
આગળ વધવા માટે હિમાયત 
માટેના આપના તે સમયના ં
િો્ડાણોમાના ંસભયોની સલાિ-
સચૂન મેળવવાનુ ંજાળવી રાખો. 

કરવું

સમથ્ભન/હિમાયત માટેના ંસામગ્ી 
અને વાતા્ભલાપમા ંસરળ  રાષાનો 
ઉપયોગ કરો. 

િ કરવું

“ના િનમેલુ ંબાળક” કે “ગર્ભ” જેવા ં
સદંર્ભ શબદોના પ્રયોગ કરવાનુ.ં 

િ કરવું

“માતા” અને “પ્રસતૂા/સગરા્ભ/
ગભરભિણી મહિલા” આ શબદોનો 
એકબીજાને બદલે ઉપયોગ કરવાનુ.ં

આ માટે “ગર્ભસમાપન + સવંાદ” ની 
સામગ્ીને ધયાનમા ંલો.)
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About CREA
Founded in 2000, CREA is a feminist 
human rights organization based in the 
global South, and led by Southern 
feminists, that works at the grassroots, 
national, regional and international levels. 
CREA builds feminist leadership, expands 
sexual and reproductive freedoms and 
advances human rights of all women, girls 
and trans people.

7 Jangpura B, Mathura Road, 
New Delhi 110014, India
91-11-2437-7707
crea@creaworld.org 
www.creaworld.org 

क्रिया : एक परिचय
वर्ष 2000 में स्थापित, क्रिया एक नारीवादी मानव 
अधिकार संस्था है जो दिल्ली, भारत, में स्थित ह।ै  
क्रिया महिलाओं और लड़कियों को अपने मानव अधिकार 
की बात कहने, मांग करने और उनको प्राप्त करने के लिए 
सशक्त करती है। इसके अतिरिक्त, क्रिया मानव 
अधिकार आंदोलनों और नेटवर्क से जुड़े साथियों के साथ 
मिलकर, सभी के यौनिक और प्रजनन स्वास्थय और 
अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए कार्य करती ह।ै क्रिया 
सामुदायिक, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अन्तराष्ट्रीय मंचो 
के माध्यम से सकारात्मक सामाजिक बदलाव के लिए 
पैरवी करती है और सामाजिक कार्यकर्ताओं को 
प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है। 

7 जनगपुरा 'ब', मथुरा रोड, नई दिल्ली 110014
91-11-24377707 | 91-11-24377708

About CommonHealth
Constituted in 2006, CommonHealth is 
a rights-based, multi-state coalition of 
organization and individuals that 
advocates for increased access to sexual 
and reproductive health care and services 
to improve health conditions of women and 
marginalized communities. Within sexual 
and reproductive health and rights, 
CommonHealth concentrates its efforts 
largely on maternal health and Safe 
abortion. The coalition draws its 
membership from diverse disciplines, 
thematic areas and geographies within 
the country.

कॉमनहेल्थ : एक परिचय
2006 में गठित, कॉमनहेल्थ एक अधिकार-आधारित, 
संगठनो और व्यक्तियों का बहु-राज्य गठबंधन है जो 
महिलाओं और कमजोर समुदायों के यौन और प्रजनन 
स्वास्थ्य में सुधार के  लिए स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर 
पहुंच की वकालत करता है। यौन  और प्रजनन संबंधी 
स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित कार्य के तहत, 
कॉमनहेल्थ बड़े पैमाने पर मातृ स्वास्थ्य और सुरक्षित 
गर्भसमापन पर अपने प्रयासों को केंद्रित करता है। इस 
गठबंधन मे देश के विविध विषयों और भौगोलिक क्षेत्रों 
के सदस्य जुडे हुएं है।

CREAworld.org @ThinkCREA @think.crea
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ડરિઆ નવષે :
વષ્ભ 200 મા ંસથાનપ્ત ડરિઆ એક િારીવાદી માિવ 
અનધકાર સસંથા છે જે ડદલહી, રાર્તમા ંસસથ્ત છે. 
ડરિઆ મડહલાઓ, ટ્રાનસ વયસક્તઓ અિે ડકિોરીઓિે 
માિવ અનધકારોિી વા્તો કહવેા, માગંણી કરવા ં
અિે ્ેતમિે પ્રા્્ત કરવા માટે સિક્ત કરે છે. આ 
ઉપરા્ંત, ડરિઆ માિવ અનધકાર આંદોલિો અિે 
્ેતિા ંસાથીઓ સાથે મળીિે, સૌિા યૌિ અિે 
પ્રજિિ આરોગય અિે અનધકારોિી સવ્તતં્્તાિે 
માટે કામ કરે છે. ડરિઆ સામદુાનયક, રાષટ્રીય, 
પરદેિીય અિે આં્તરરાષ્ષટ્રય મિંોિા માધયમથી 
સકારાતમક સામાજજક પડરવ્ત્ભિિે માટે સડરિય છે 
અિે સામાજજક કાય્ભક્તા્ભઓિે પ્રનિષિણ પ્રદાિ કરે 
છે. 

૭, જગિપરુ ‘બી’, મ્રુા રોિ, િવી ડદલહી-
૧૧૦૦૧૪.
૯૧-૧૧-૨૪૩૭-૭૭૦૭ 
ઈ-મેઈલ: crea@creaworld.org

કૉમિહલેથ નવષે :
૨૦૦૬ મા ંસથાનપ્ત, કૉમિહલેથ એક અનધકાર-
આધાડર્ત સગં્ઠિો અિે વયસક્તઓનુ ંબહ-ુરાજય 
સગં્ઠિ છે જે મડહલાઓ અિે િબળા ંસમદુાયોિા 
યૌિ અિે પ્રજિિ સવાસ્થયમા ંસધુારિે માટે 
આરોગય લષિી સેવાઓિી સારી પહોંિિે માટે 
ડહમાય્ત કરે છે. યૌિ અિે પ્રજિિ સબંધંી 
સવાસ્થય અિે અનધકારો સબંનંધ્ત કાયયો હ્ેઠળ, 
કૉમિહલેથ મોટા પાયે માત ૃઆરોગય અિે સરુક્ષિ્ત 
ગર્ભસમાપિ પર પો્તાિા ંપ્રયતિોિે કેષ્નદ્ર્ત કરે છે. 
આ સગં્ઠિ સાથે દેિ આખામાથંી નવનવધ નવષયો 
અિે રૌગોક્લક ષેિત્ોિા સભયો જોિાયેલા ંછે.


