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బాల బాలికల రక్షణే కాకుండా వారి హకు లను కూడా కాపాడటుం అతి ముఖ్య మని రాష్ట్ ర బాలల
హకు ల పరిరక్షణ కమీ్న్ సభ్యయ రాలు ీ
శ్ర మతి
మ
అపర ణ తెలిపారు.
ముంగళవారుం నాడు జిల్లా కలెక రర్ కారాయ లయుంలోని సమావేశ ముందిరుంలో నిరవ హుంచబడిన
బాలల హకు లపై సమీక్షా సమావేశానికి ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడుతూ, బాలల
హకు ల కోసుం 2019 సుంవత్స రుంలో రాష్ట్ ర బాలల హకు ల పరిరక్షణ కమి్న్ ఏరాా టు
జరిగుందని తెలిపారు. బాలల హకు లక భుంగుం, అఘాయిత్యయ లపై ఫిరాయ దుల రూపుంలోనే
కాకుండా సుమోటోగా కూడా తీసుకొని వారికి రక్షణగా నిలవడుం జరుగుతునన దని తెలిపారు. గత్
ఫిబ్బవరి మాసుం నుుండి బాల అదాలత్ కారయ బ్కముం కూడా నిరవ హసుునన టుా తెలిపారు. కరోనా
కారణుంగా అనాధలైన బాలబాలికలను సుంరక్షుంచడానికి గౌరవ ముఖ్య ముంబ్తి గారు తొమిి ది
ముంది ముంబ్తులతో కూడిన కేబినెట్ సబ్ కమిటీ ఏరాా టు చేయడుం జరిగుందని తెలిపారు.
అనాధ పిలల
ా ను గురి ుుంచి కాపాడాలని, వసతి, విదయ కలిా ుంచాలని, బ్పతి ఒకు చైల్డ్ ను
రక్షుంచడమే కమి్న్ ముఖ్య ఉద్దశ
ే మని, ఏ ఒకు రు కూడా వదిలివేయబడవదని
ే అనాన రు.
కామారెడి్ జిల్లాలోని బ్గామ పుంచాయతీలలో అుంగనావ డీ సిబబ ుంది బాలలను చకు గా
చూసుునాన రని, ఆహారుం ముందుల పరయ వేక్షణ బాగుుందని అనాన రు. ఈ సెప్ుం
ర బర్ మాసుంలో
పో్న్ అభియాన్ బ్కిుంద అుంగనావ డీలలో మొకు లు నాటేల్ల చూడాలని, త్దావ రా పిలల
ా క
ఆహాాదకరమైన వాత్యవరణుం ఏరా డుతుుందని అనాన రు. ఫోకోస కేసులక సుంబుంధుంచి పోలీసు
శాఖ్ పనితీరు బాగుుందని, శిక్షలు పడేల్ల చేసుునాన రని అనాన రు. ఫోకోస కేసులలో బాధతులక
న్ప
ర రిహారుం సకాలుంలో అుంద్దల్ల చూడాలని తెలిపారు. జిల్లా వైదయ ఆరోగయ శాఖ్ వారు హెల్డు
కాయ ుంపులు ఎకు వగా కుండెక్ట ర చేసి చినాన రుల ఆరోగయ పరిరక్షణక తోడా డాలని సూచిుంచారు.
బాలలక సుంబుంధుంచి ఆధార్ కారు్లు వుంటనే జారీ అయ్యయ ల్ల చరయ లు తీసుకోవాలని,
దివాయ ుంగులు ఉనన టయి
ా తే వీల్డ చైర్స , ఇత్ర సదుపాయాలు కలిా ుంచాలని సూచిుంచారు. బాలయ
వివాహాలక సుంబుంధుంచి జిల్లాలో 153 వివాహాలను అధకారులు ఆపడుం సుంతోషుంచదగ గ
వి్యమని, బాలయ వివాహాలను ఆపే హకు బ్పతి ఒకు రికి ఉుంటుుందని, చైల్డ్ మాయ రేజ్ యాక్ట ర
గురిుంచి బ్గామస్థాయి నుుండి అవగాహన ప్ుంపుందిుంచేల్ల అధకారులు కృష చేయాలని తెలిపారు.
బాలల సుంరక్షణక సుంబుంధుంచి అనిన సుంక్షేమ విభాగాలు సమనవ యుంతో త్మ వుంతు కృష
చేయాలని తెలిపారు. బ్పతి జనవరి మాసుంలో జరిగే ఆపరే్న్ స్మి ల్డ, జూలై మాసుంలో జరిగే
ఆపరే్న్ ముస్థు న్ కారయ బ్కమాల దావ రా అనాధలను, బాల కారిి కలను గురి ుుంచడుం, వారికి
చదువు, వసతి సౌకరాయ ల కలా న, త్పిా పోయిన పిలల
ా క సుంబుంధుంచి వారి త్లిద
ా ుంబ్డులక
అపా గుంచడుం వుంటి పనులను అధకారులు క్షేబ్త్స్థాయిలో చిత్ుశుదితో
ి కృష చేయాలని,
భవి్య తుులో బాలల రెసూు య గృహాలలో ఎవరూ ఉుండకుండా ఉుండేల్ల పని చేయాలని తెలిపారు.
కోవిడ్ వలన పాక్షక అనాథలైన పిలల
ా క ఆరి ాక సహాయుం, నిత్యయ వసర సరుకల పుంపిణీ
సబ్కముంగా నిరవ హుంచాలని తెలిపారు.
జిల్లా కలెక రర్ జితేశ్ వి.పాటిల్డ మాట్లాడుతూ, బాలల సుంరక్షణ, వారి హకు లను కాపాడడుం అతి
ముఖ్య మైన వి్యాలని, ఐసిడిఎస్ శాఖ్తో లైన్ డిపారె రి ుంట్స అయిన పోలీసు, రెవన్యయ , ఎస్.సి.,
ఎస్.టి., బీసీ., మైనారిటీ సుంక్షేమ శాఖ్లు సమనవ యుంతో బాలల సుంక్షేముం కోసుం పని
చేయాలని సూచిుంచారు. జిల్లాలో 175 బ్గామ పుంచాయతీలలో విలేజ్ చైల్డ్ బ్పటెక్షన్ కమిటీలు
బ్గామ పుంచాయతీ సరా ుంచ్ ఆధవ రయ ుంలో ఏరాా టు చేయడుం జరుగుతుుందని తెలిపారు.
బాధతులక న్ ర పరిహారుం ఇపిా ుంచడుం, బాలయ వివాహాలు వలా కలిగే అనరాిలపై అవగాహన
కలిగుంచడుం, బాలయ వివాహ వయ వసను
ా రూపుమాపడుం కమిటీ ముఖ్య బాధయ త్లని తెలిపారు.
బాలల హకు లలో అతి ముఖ్య మైన హకు విదాయ హకు అని, విదయ చాల్ల ముఖ్య మని, దీని
గురిుంచి అధకారులు క్షేబ్త్స్థాయిలో బ్శది కనబరచాలని అనాన రు. మహళా సమాఖ్య లు, మెపాి

బ్ూపు మహళలు పో్న్ అభియాన్ కిుంద మాత్య శిశువుల ఆరోగయ ుం పట ా అవగాహన కలిా ుంచాలని
సూచిుంచారు. బాలల హకు లక ఎవరు భుంగుం కలిగుంచినా కఠిన చరయ లు తీసుకోవడుం
జరుగుతుుందని తెలిపారు.
జిల్లా మహళా శిశు సుంక్షేమ శాఖ్ అధకారి శ్రీమతి
మ
సరసవ తి మాట్లాడుతూ, బాలయ వివాహాల వలన
జరిగే అనరాాలపై అవగాహన కలిా సుునన టుా తెలిపారు. కోవిద్ వలన పాక్షకుంగా అనాథలైన 14
ముందికి పిలల
ా క నెలక రెుండు వేల చొపుా న, అుంతేకాకుండా నిత్యయ వసర సరుకలు
అుందిుంచడుం జరుగుతునన దని, వారి సుంరక్షణలో భాగుంగా మొబైల్డ ఫోన్ కూడా అుందిుంచడుం
జరిగుందని, అత్య వసర నెుంబరుా ఉుంట్లయని తెలిపారు. ఈ 14 ముంది సుంరక్షణ కోసుం
ఒకొు కు రికి ఒకొు కు నోడల్డ ఆఫీసర్ ను నియమిుంచడుం జరిగుందని తెలిపారు. 87 ముంది
పాక్షకుంగా అనాధలైన బాలికలక హైదరాబాదు లోని దురాగబాయి ద్దశుి ఖ్ స్థుంకేతిక ష్టైనిుంగ్
ఇనిస ిట్యయ ట్ లో మూడు సుంవత్స రాల డిపామా కోరుస క బ్పవేశుం కలిా ుంచినటుా తెలిపారు. బాల
బాలికల సుంరక్షణ పట ా బ్పభ్యత్వ ఆద్దశాలను తు.చ త్పా కుండా పాటిసుునన టుా తెలిపారు.
బాలల హకు లు, రక్షణ పట ా జిల్లా ఎసీా గారు అనిన విధాల భరోస్థ కలిా ుంచారని తెలిపారు.
బాలల హకు ల పట ా రూపుందిుంచిన పుసుకాలను ఈ సుందరభ ుంగా విడుదల చేశారు.
సమీక్షా కారయ బ్కముంలో జిల్లా ఆదనపు పోలీసు సూపరిుంటెుండెుంట్ అనోయ నయ , జిల్లా బాలల సుంక్షేమ
కమిటీ చైరా రస న్ కె.సత్య నారాయణ, జిల్లా వైదయ ఆరోగయ అధకారి డాక రర్ చుంబ్దశేఖ్ర్, జిల్లా
బ్పభ్యత్వ ఆసుపబ్తి కోఆరి ్నేటర్ డాక రర్ అజయ్ కమార్, జిల్లా గరిజన సుంక్షేమ అధకారి అుంబాజీ,
జిల్లా ఎసీస సుంక్షేమ అధకారి దయానుంద్, జిల్లా శాఖ్ అధకారి రాజు, జిల్లా బి.సి.సుంక్షేమ అధకారి
శ్రీనివాస్,
మ
షీ టీుం పోలీస్ అధకారులు, సవ చఛ ుంద సుంఘాల బ్పతినిధులు, సి డి పి వో లు,
అధకారులు పాల్గగనాన రు.
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