ਪੋਕਸੋ ਕਾਨ਼ਿੰ ਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਾਂ ਲਈ
ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸੇਵਾ
ਪਰਦਾਤਾ ਲਈ ਜਦਸਾ ਜਨਰਦੇਸ

ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ,ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਕਕਸੋਰ ਦੇ
ਅਕਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕ ਮ
ੰ ੇਵਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕ ਿੱਤੀ ,ਕਕਸੋਰਾਾਂ ਲਈ ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ
ਾਂ ੀ ਹੈ।ਕਾਮਨਹੈਲਥ ਨੇ ਕਬਹਾਰ ਅਤੇ ਤਾਕਮਲਨਾਡੂ ਕਵ ਇਕ ਅਕਧਐਨ
ਉਪਲਭਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਾਉਦ
ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਕ ਸੁ ਰਿੱਕਿਅਤ ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਾ ਨੂੰ ਕਕਹੜੇ ਤਿੱਥ ਪਰਭਾਕਵਤ
ਕਰਦੇ ਹਨ।18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀਆਾਂ ਕਕਸਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਕ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਕਵਿੱ ਗਰਭ ਸਮਾਪਣ ਲਈ ਆਈ ਕਕਸੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਇਿੱਕ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਕਸੋਰਆਾਂ ਲਈ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲਭਤਾ ਪਰਭਾਕਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਵ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਕਦੰਦੇ ਹਨ।

ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ
ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨ 22 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿੱਕ ਆਾਂ ਨੂੰ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਤੋਂ
ਬ ਾਉਣਾ ਸੀ ।ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਤਕਹਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਕਵਅਕਤੀ ਬਿੱ ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਧੀਨ
ਕਈ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ, ਰ
ੋ ਬਰਦਸਤੀ, ਅਸਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਕਵਆਕਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ।ਇਸਦੇ ਕਈ ਪਰਾਵਧਾਨ ਅਕਜਹੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਸ ਾ
ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ।ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਤਕਹਤ ਬਿੱਕ ਆਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਲਈ ਸ ਾ ਦਾ ਪਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਕਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਲਾ ਮੀ ਹੈ ।

ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਜ ਮ
਼ਿੰ ੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸਨ 19(1) ਅਨੁ ਸਾਰ ਕਜਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਕਜਹੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਮਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਿੱ ਅਕਧਕਾਰੀ, ਪੁਕਲਸ ਜਾਾਂ ਸੁ ਰਿੱਕਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੀ ਕ ੰਮੇਵਾਰੀ

CommonHealth, constituted in 2006, is a multi-state coalition of organizations and individuals advocating
for better sexual and reproductive health, with a specific focus on maternal health and safe abortion.

ਹੈ| ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂ ਨਾਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਕਜਹੀ
ਾਂ ੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਵੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਪੇਸੇਵਰ ਕ ੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਕਨਭਾਉਦ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾ ਮੀ ਹੈ ।ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੰਭੋਗ ਲਈ ਆਪਣੀ
ਸਕਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਕਜਹੀ ਲੜਕੀ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਕਸਕਾਰ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਬਾਕਲਗ ਲੜਕੀ ਜੇ
ਾਂ ੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੌਨ
ਗਰਭਸਮਾਪਨ, ਗਰਭ ਰੋਕੂ ਸਾਧਨ ਜਾਾਂ ਕਜਨਸੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਦ
ਉਤਪੀੜਨ ਦੀ ਕਸਕਾਰ ਮੰਕਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਾਹੇ ਉਹ
ਲੜਕੀ ਸਾਦੀਸੁਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸ ਕਵ ਉਸ ਦੀ ਮਰ ੀ ਸਾਮਲ ਹੈ । ਜੇ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ
ਕਦੰਦਾ ਤਾਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ ਾ ਜਾਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵ
ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਸਿਤੀ ਕਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਾ ਨੂੰ ਪਰਭਾਕਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। NFHS 4 ਦੇ ਸਰਵੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀਆਾਂ ਲੜਕੀਆਾਂ ਕਵ ੋਂ 8 ਤੋਂ ਕ ਆਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਾਂ ਮਾਾਂ ਬਣ ਿੱਕ
ੁ ੀਆਾਂ ਪਾਈਆਾਂ
ਗਈਆਾਂ ਸਨ।ਇਹ ਅਨਭੋਲ ਮਾਵਾਾਂ ਪਕਹਲਾਾਂ ਹੀ ਕਮ ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮ ੋਰ
ਾਂ ੀ ਹੈ। ਗਰਬ ਸਮਾਪਨ ਐਕਟ ਕਵਿੱ
ਬਣਾਉਦ

ਕਨਜਤਾ ਦਾ ਪਰਵਧਾਨ ਹੈ ਪਰ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ

ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਕਕਸੋਰੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾ ਮੀ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ, ਾਹੇ ਉਹ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਲਈ
ਆਈਆਾਂ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਗਰਭਰੋਕੂ ਸਾਧਨ ਲਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਦਾਅ ਪੇ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ
ਰਾਸਟਰੀ ਕਕਸੋਰ ਕਸਹਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਵਿੱ ਕਕਸੋਰੀਆ ਨੂੰ ਯੌਨ ਪਰਜਨਨ ਕਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲਭਤਾ ਕਵ
ਮੁਸਕਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕਾਨ਼ਿੰ ਨੀ ਜਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੇ ਪੁਕਲਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਪੋਰਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕਲਿਵਾਉਣੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਕਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SAHAJ on behalf of CommonHealth
SAHAJ, 1 Shri Hari Apartments, 13 Anandnagar Society,
Behind Express Hotel, Alkapuri, Vadodara, Gujarat, India 390007
Tel: 91-265-2342539 • Email: sahaj_sm2006@yahoo.co.in
Website: www.sahaj.org.in

Contact: Swati Shinde [Coordinator CommonHealth] • Email : cmnhsa@gmail.com
CommonHealth website: http://www.commonhealth.in

