ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਐਕਟ 1971

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਕਈ ਹਾਲਤਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ ਹੈ ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1971
ਵਿਿੱਚ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।1971ਤਕ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂੰਡ ਸੂੰਵਹਤਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ
312 ਤਵਹਤ ਸਜਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਸੀ ।1964 ਵਿਿੱਚ ਿਿੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ, ਿਿੱਧਦੀ ਮਾਤਾ ਵਮਿ੍ਤ ਦਰ, ਅਸੁਰਿੱਵਿਅਤ
ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦੀ ਿਿੱਧਦੀ ਅਨੁ ਪਾਤ ਨੂੰ ਦੇਿਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
,ਜੋ ਵਕ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ,ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪਵਹਲਆਾਂ ਦੇ ਵਨਰੀਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਸੀ ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁ ਝ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਵਿਚ ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ 1971 ਵਿਿੱਚ ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਐਕਟ ਬਵਣਆ ।2002 ਅਤੇ 2003 ਵਿਿੱਚ ਇਸ
ਵਿਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੁ ਿੱਝ ਿਾਸ ਪਰਾਿਧਾਨ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ 2 ਤੋਂ 7
ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
n

ਜੇ ਗਰਭ ਅਿੱਗੇ ਿਧਣ ਨਾਲ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਿੇ

n

ਜੇ ਗਰਭਪਾਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਸਿੱਟੇ ਿਜੋਂ ਠਵਹਵਰਆ ਹੋਿੇ।

n

ਜੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗਰਭ-ਵਨਰੋਧਕ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ।

n

ਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਿੇ ਵਕ ਜਨਮ ਲੈ ਣ ਤੇ ਬਿੱਚਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਿੇਗਾ|
ਵਕਸ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਹੈ

ਗਰਭਸਮਾਪਨ 20 ਹਫਤੇ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
n

ਜੇ 12 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਦਾ ਗਰਭ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ

n

ਤੇ ਜੇ 12 ਤੋਂ 20 ਹਫਤੇ ਤਿੱਕ ਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ।

ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ
n
n

ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਡਾਕਟਰ ,ਵਜਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰ ਨ ਮੁ ਤਾਬਕ ਵਸਿਲਾਈ ਲਈ ਹੋ ਿੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਿੇ, ਹੀ
ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦੀ ਥਾਾਂ
n

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਿੱਢਲੇ ਵਸਹਤ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸੇ ਿਾ ਪਰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

n

ਵਨਜੀ ਿੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਇਹ ਸੇਿਾ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੂੰਸਥਾ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਮਾਨ, ਦਿਾਈਆਾਂ ਤੇ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਾਂਭਣ ਦੇ ਇੂੰਤਜਾਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਸਥਾਵਪਤ ਵਜਲਾ ਪਿੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ
ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੋਿੇ।

n

ਦਿਾਈਆਾਂ ਨਾਲ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਲਈ ਿੀ ਗੋਲ ੀਆਾਂ ਇਿੱਕ ਅਵਧਕਾਰਤ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਵਲਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਔਰਤ ਦੇ ਹੁੱਕ
n

ਪਤੀ ਜਾਾਂ ਪਵਰਿਾਰ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਲੈ ਣੀ ਤਾਾਂ ਹੀ ਜਰਰੀ ਹੈ ਜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਹ
ਮਾਨਵਸਕ ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਝ ਰਹੀ ਹੈ।

n

ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਸਬੂੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵਨਿੱ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁ ਪਤ ਰਿੱਿ ਣੀ
ਪਿੇਗ ੀ।

ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
n

ਮੈਡੀਕਲ
7 ਹਫਤੇ ਜਾਾਂ 49 ਵਦਨ ਦੇ ਗਰਭ ਲਈ ਦਿਾਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ।200 ਵਮਲੀਗਰਾਮ ਵਮਫਪਰੈਸਟੋਨ ਦੇਣ

ਤੋਂ 36ਤੋ 48 ਘੂੰਟੇ ਬਾਅਦ 4 ਗੋਲੀਆਾਂ 200 ਮਾਈਕਰੋਗਰਾਮ ਵਮਸੋਪਰੈਸਟੋਲ ਦੇ ਵਦਓ। ਇਹ
ਗੋਲੀਆਾਂ ਅਵਧਕਾਰਤ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਹੀ ਵਮਲਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਦਾ ਸੇਿਨ ਿੀ
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
n

ਸਰਜੀਕਲ
7 ਤੋਂ 15 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਗਰਭ ਲਈ MVA ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
15 ਤੋਂ 20 ਹਫਤੇ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ EVA ਤਕਨੀਕ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਸਮਾਾਂ ਸਾਰਣੀ
1971 ਤਿੱਕ : ਭਾਰਤੀ ਦੂੰਡ ਸੂੰਵਹਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 312 ਤਵਹਤ ਗਰਭਸਮਾਪਨ
ਗੈਰਕਾਨੂੰ ਨੀ [ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ
ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਿੱਚ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿੱਡ ਕੇ]
1964

: ਵਸਹਤ ਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਵਨਯੋਜਨ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਿਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਲਾਲ ਸ਼ਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

1966

: ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਜਮ੍ਾਾਂ

1970

: ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਾਂ ਵਸਫਾਰਸ਼ਾਾਂ ਮਨਜ ਰ| ਸੂੰਸਦ ਵਿਿੱਚ ਵਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

1971

: ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਵਬਿੱਲ ਸੂੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ

1972

: ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਾਂ [ਜੂੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ]ਵਿਿੱਚ ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਐਕਟ ਲਾਗ

1975

: ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਨਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ

2002

: ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ
ਵਨਿੱ ਜੀ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮਨਜਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ
ਪਾਗਲ ਦੀ ਥਾਾਂ ਵਦਮਾਗੀ ਵਬਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲਿਣਾ
ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਤ ਸਜਾ
7 ਹਫਤੇ ਤਿੱਕ ਲਈ ਦਿਾਈ ਨਾਲ ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਨੂੰ ਮਨਜ ਰੀ
63 ਵਦਨ ਤਿੱਕ ਲਈ ਕਾਬੀਪੈਕ ਨੂੰ ਮਨਜਰੀ

2003

: ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੋਧ
ਵਜਲ੍ ਾ ਪਿੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਅਿਧੀ ਦੀ ਵਿਆਵਿਆ ਮਨਜਰ
ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਈ ਵਨਰੀਿਣ ਤੇ ਰਿੱਦ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼

2014

: ਵਸਹਤ ਤੇ ਪਵਰਿਾਰ ਕਵਲਆਣ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ
ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨਾ
ਗਰਭ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿਿੱਚ ਿਾਧਾ ਕਰਨਾ
ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
ਅਣਵਿਆਹੀ ਲਈ ਿੀ ਗਰਭ ਵਨਰੋਧਕ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਦੀ ਮਨਜਰੀ
ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪਵਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣਾ

2016

: ਸੋਧਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਗਰਭ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿਿੱਚ ਿਾਧਾ
਼ ਤਾਾਂ , ਇਕਿੱਲੀ ਔਰਤ ਤੇ ਅਪਾਹਜ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀਡ
ਔਰਤਾਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਅਨੁ ਿਾਦ ਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਨਾਗਪਾਲ

ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਾਂ ਲਈ ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ
ਲਈ ਦਦਸਾ ਦਨਰਦੇਸ
ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਮ ਟੀ ਪੀ ਐਕਟ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ,ਭੂੰਬਲਭਸਾ ਅਤੇ ਵਕਸ਼ੋਰ ਦੇ
ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਵਜੂੰਮੇਿਾਰੀ ਦੀ ਦੁਵਚਿੱਤੀ ,ਵਕਸ਼ੋਰਾਾਂ ਲਈ ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਸੇਿਾਿਾਾਂ
ਾਂ ੀ ਹੈ।ਕਾਮਨਹੈਲਥ ਨੇ ਵਬਹਾਰ ਅਤੇ ਤਾਵਮਲਨਾਡ ਵਿਚ ਇਕ
ਦੀ ਉਪਲਭਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਾਉਦ
ਅਵਧਐਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵਕ ਸੁਰਿੱਵਿਅਤ ਗਰਭ ਸਮਾਪਨ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਾ ਨੂੰ
਼ ੇ ਤਿੱਥ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸ਼ਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਇਹ
ਵਕਹਡ
ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਵਕ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿੱਚ ਗਰਭ ਸਮਾਪਣ ਲਈ ਆਈ ਵਕਸ਼ੋਰ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਇਿੱਕ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਜਰਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਸ਼ੋਰਆਾਂ ਲਈ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਸੇਿਾਿਾਾਂ
ਦੀ ਉਪਲਭਤਾ ਪਰਭਾਵਿਤ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ।ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਾਂ ਕਾਨੂੰ ਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਪਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਉਹ ਕਈ ਿਾਰ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਿੀ ਕਰ ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ।

ਪੋਕਸੋ ਐ
਼ ਨ
ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨ 22 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨੂੰ ਯੌਨ ਉਤਪੀਡ
ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ।ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਤਵਹਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ
਼ ਨ, ਜੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਿੀਰਾਾਂ ਲਈ ਕੂੰਮ ਦੀ
ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਧੀਨ ਕਈ ਤਰਾਾਂ ਦੇ ਯੌਨ ਉਤਪੀਡ
ਵਿਆਵਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਕਈ ਪਰਾਿਧਾਨ ਅਵਜਹੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ
਼ ਨ
ਅਵਜਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਸਜਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ।ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਤਵਹਤ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਉਤਪੀਡ
ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲਈ ਸਜਾ ਦਾ ਪਰਾਿਧਾਨ ਹੈ । ਵਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਿੇ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ।

ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਦ ੂੰਮੇਵਾਰੀ
਼ ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 19(1) ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਜਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਵਜਹੇ ਉਤਪੀਡ
ਵਮਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਿੱਚ ਅਵਧਕਾਰੀ, ਪੁਵਲਸ ਜਾਾਂ ਸੁ ਰਿੱਵਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੀ
ਵਜੂੰਮੇਿਾਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਰਾਿਧਾਨ ਬਾਕੀ ਕਾਨਨਾਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ । ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਨ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਾਂ ੇ ਹੋਏ ਿੀ ਪਰਾ ਪਤ
ਜੇ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਾਂ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਵਜੂੰਮੇਿਾਰੀਆਾਂ ਵਨਭਾਉਦ
ਹੋਈ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ।ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੀ
਼ ਕੀ ਸੂੰਭੋਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲਡ
਼ ਕੀ
ਲਡ
਼ ਕੀ ਯੌਨ ਉਤਪੀਡ
਼ ਨ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਰ ਹੀ ਮੂੰਨੀ
ਨਾਲ ਸੂੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਇਿੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਜਹੀ ਲਡ
਼ ਕੀ ਜੇ ਗਰਭਸਮਾਪਨ, ਗਰਭ ਰੋਕ ਸਾਧਨ ਜਾਾਂ ਵਜਨਸੀ ਰੋਗ
ਜਾਿੇਗੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਿੀ ਨਾਬਾਵਲਗ ਲਡ
ਾਂ ੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸਨੂੰ ਯੌਨ ਉਤਪੀਡ
਼ ਨ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਰ ਮੂੰਵਨਆ ਜਾਿੇਗਾ
ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਿਾਉਣ ਆਉਦ
਼ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਇਸ ਵਿਚ
।ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਿੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਡ
ਉਸ ਦੀ ਮਰਜੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।ਜੇ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦੂੰਦਾ ਤਾਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ
ਸਜਾ ਜਾਾਂ ਦੋਿੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾਵ
ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਸਿਤੀ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਾ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । NFHS 4 ਦੇ
਼ ਕੀਆਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਤੋਂ ਵਜਆਦਾ ਗਰਭਿਤੀ ਜਾਾਂ ਮਾਾਂ ਬਣ
ਸਰਿੇ ਅਨੁ ਸਾਰ 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀਆਾਂ ਲਡ
ਚੁਿੱਕੀਆਾਂ ਪਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ।ਇਹ ਅਨਭੋਲ ਮਾਿਾਾਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ
ਾਂ ੀ ਹੈ। ਗਰਬ ਸਮਾਪਨ ਐਕਟ ਵਿਿੱਚ ਵਨਜਤਾ ਦਾ ਪਰਿਧਾਨ
ਅਣਹੋਂਦ ਇਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜੋਰ ਬਣਾਉਦ
ਹੈ ਪਰ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵਕਸ਼ੋਰੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜਮੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ
ਹੈ,ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਭਸਮਾਪਨ ਲਈ ਆਈਆਾਂ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਗਰਭਰੋਕ ਸਾਧਨ ਲਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ
ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕਸ਼ੋਰ ਵਸਹਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਿੱਚ
ਵਕਸ਼ੋਰੀਆ ਨੂੰ ਯੌਨ ਪਰਜਨਨ ਵਸਹਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਉਪਲਭਤਾ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਦਜੂੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਕਾਨੂੰ ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਿਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੇ ਪੁਵਲਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਰਪੋਰਟ ਨਹੀ ਾਂ ਵਲਿਿਾਉਣੀ। ਉਹ ਸੇਿਾ
ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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