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బాల హకకుల రక్షణ జాతీయ కమిషన్ (National Commission for Protection of Child Rights) 
“మోనిటరింగ్ యాప్ ఫర్ సీమ్ లెస్ ఇన్ సపెక్షన్్ (MASI)” అన్ ేపేరుతో ఒక యాప్ ని రూప ందిస్తు ననటటు  
తదయారా పితీ మూడు న్ెలలకొక సారి బాల న్యాయ వావస్థ చేపటటు తనిఖీలక  పిభావవంతంగా ఉండడమ ే
కాకకండయ స్ంబంధిత నివేదికల్నన డేటాబేస్ లోకి ఎకిుంచడయనికి వీలవుత ందని  కమిషన్  గౌరవ స్భ్యారాలక 
శ్రీమత్ర పిజాా  పరాండే తెలంగాణయ రాష్టాు ా నికి విచేేసిన స్ందరభంలో తెల్నయజేసారు. ఈ యాప్ బాల స్ంరక్షణయ 
స్ంస్థల పరావేక్షణలో జిలాా  అధికారులకి స్హాయకారిగా ఉంటటంద.ి  బాల బాల్నకలతో ఫో కస్ గూీప్ లక 
జరిపిన చరేల్నన, బాల స్ంరక్షణయ స్ంస్థల నతంచి ఛయయా చితయిల్నన, చలన చితయిల్నన ఎకిుంచడయనికి వీలక 
కల్నగి ఉండడం వలా ఈ యాప్ ఎంతో విలక్షణమ ైనది. 

 

భౌగోళిక స్మాచయర వావస్థతో అనతస్ంధయనించబడడం వలా అధికారులకి ఈ యాప్ బాల స్ంరక్షణయ స్ంస్థని 
చేరిన తరాాతే తనిఖీ నిరాహ ంచడయనికి ఉపయోగపడుత ంది. బాల స్ంక్షేమ కమిటీ స్భ్యాలకక, జిలాా  తనిఖీ 
కమిటీ మరియయ బాల హకకుల స్ంరక్షణ రాషు  ా కమిట ీ స్భ్యాలకక ఈ యాప్ యాదృచిిక తనిఖీలక 
నిరాహ ంచడయనికి స్హకరిస్తు ంది. దేశంలోని బాల స్ంరక్షణయ వావస్థలనినటికీ ఈ యాప్ అందతబాటటలో 
ఉంటటందని ఆమ  చెపాెరు.  బాల స్ంరక్షణయ స్ంస్థలక బాల న్యాయ చటుం, 2015 మరియయ బాల న్యాయ 
నియమాలక, 2016 నిబంధనలకక అనతగయణంగా నడుచతకకన్ేలా ఈ యాప్ ఉపయోగ పడుత ంది. 
తనిఖీలక స్కాలంలో జరగడమే కాకకండయ, దతరిానియోగం చేయడయనికి వీలక లేకకండయ పరిమిత ల్నన కూడయ 
ఈ యాప్ లో ప ందతపరిచయరు.  బాల స్ంరక్షణయ స్ంస్థలోా  బాలల పటా జరిగే దోపిడీ పటా ఆమ  తన 
అస్హన్యనిన వాకుపరిచయరు. అటటవంటి స్ంస్థల్నన మూసివేయడంతో స్హా కఠిన చరాలక తీస్తకకన్ేలా, ఆ 
స్ంస్థలోా ని బాల బాల్నకల్నన వారి వారి కకటటంబ స్భ్యాల వదదకక చేరాేలని ఆమ  అధికారుల్నన ఆదేశంచయరు. 
రాషు ంాలోని బాల కారిిక వావస్థ , బాలల అకీమ రవాణయ గయరించి శ్రీమత్ర పిజాా  పరాండే ఆందోళన వాకుం 
చేసారు. రాషు ంాలోని రహదయరుల వదద పలక పాింతయలోా  కనిపిస్తు నన బాలల అకీమ రవాణయ, వాభిచయరం, బాల 
కారిిక వావస్థ వంటి అంశాలపపై ఆమ  చరిేంచయరు. పిమాదపు అంచతలోా  ఉనన బాలల్నన రక్షషంచడయనికి తగిన 
చరాలక చేపటిు  అటటవంటి బాలల్నన, వారి కకటటంబాల్నన గయరిుంచడయనికి దేశవాాపుంగా కీలక రాష్టాు ా లోా  మాదిరిగా 
చరాల్నన చేపటు వలసిందిగా ఆమ  అధికార యంతయింగానిన ఆదేశంచయరు. బాల హకకుల రక్షణ జాతీయ 



కమిషన్ (NCPCR) బాలల అకీమ రవాణయ పపైన విస్ు ృతమ ైన స్ంపిదింపుల్నన అనతస్రిస్తు ందని ఆమ  
తెల్నయజేసారు.  

 

కోవిడ్-19 మహమాిరి మూలంగా లాక్ డౌన్ అనంతరం బాలల అకీమ రవాణయ నిరోధం మీద బాల హకకుల 
రక్షణ జాతీయ కమిషన్ (NCPCR) ఒక నివేదికని పిచతరించింది. ఆ నివేదికల్నన అనతస్రించి NCPCR 
పిమాద భ్ూయిషు బాలల, వారి కకటటంబాల గయరిుంపు కారాకీమానిన చేపటిుంది. గాజుల తయారీ పరిశీమలో 
బాల కారిికకల గయరించి మాటాా డుతూ ఆమ  బాలలకక, వారి కకటటంబాలకక వివిధ రాషు  ావిభాగాల పథకాల 
గయరించి తెల్నయజయేాలని, వీలెైతే సాెన్ర్ షిప్ కల్నెంచయలని స్తచించయరు.  

 

శ్రీమత్ర పిజాా  పరాండే లాక్ డౌన్ స్మయంలో పపరుగయత నన బాలా వివాహాలగయరించి పితేాకంగా 
పిసాు వించయరు. మత, సాంఘ క న్యయకకలక బాలా వివాహాలకక వాత్రరేకంగా పో రాడడంలో తమవంత  పాతి 
పో షించేలా రాషు ,ా జిలాా  యంతయింగాలకక ఆమ  స్తచించయరు. పాింతీయ మత, సాంఘ క న్యయకకలకక 
అవగాహన్య శక్షణయ తరగత లక నిరాహ ంచయలని స్తచించయరు. బాల న్యాయ వావస్థ పరిధికి లోబడష కీియా 
శ్రలకంగా వావహరించయలని, కకటటంబాలతొ చరేలోా నత, స్మయదయయించడంలోనత సేుక్ హో లడర్ ల 
పియతయనలకక మదదత  ఇవాాలని మత, సాంఘ క న్యయకకలనత ఆమ  పో ి త్హ ంచయరు.  అంతే కాకకండయ 
వారు పిమాదభ్ూయిషు బాలలకక సాెన్ర్ షిప్ పథకాలక అందించడంలో కూడయ తమ మదదత  
అందించయలని స్తచించయరు. రాషు ంాలోని, మయఖ్ాంగా మతపరమ ైన పాింతయలోా  కనిపించ ే బాల భిక్షగాళళ 
స్మస్ా గయరించి కూడయ ఆమ  పిసాు వించయరు. అటటవంటి బాలల్నన గయరిుంచి వారిని రాషు  ాపిభ్యతాపు కీలక 
పథకాలకక మళిళంచవలసిందిగా రాషు  ాయంతయింగానిన ఆమ  ఆదేశంచయరు.  

 

నీత్ర ఆయోగ్ గయరిుంచిన జిలాా లోా  NCPCR నిరాహ ంచిన బ ంచిల మాదిరిగా, బ ంచిలనత నిరాహ ంచినందతకక 
గానత రాషు  ాయంతయింగానిన, బాల హకకుల స్ంరక్షణయ రాషు  ాకమిషన్ లనత ఆమ  కొనియాడయరు. బాలలపపై 
పితేాక శీదధతో విదా, ఆరోగాం, యయవత వంటి వివిధ విభాగాల పనిని ఏకీకృతం కావించే దిశగా ఐదత 
జిలాా లనత మోడల్ జిలాా లకగా గయరిుంచమని ఆమ  రాషు ా యంతయింగానికి స్తచించయరు. బాల న్యాయ 
వావస్థలోని అధికారులకక, బాలలోా  మానసిక అన్యరోగా స్మస్ాలని గయరిుంచి, మానసిక ఆరోగాంపపై 
అవగాహన కల్నగించే శక్షణ అందించయలని ఆమ  సిఫారు్ చేసారు. 

 



యాప్ పని తీరునత, సామరాధ ానిన పరిశ్రల్నంచడయనికి తన అధికారుల బృందం బాల స్ంక్షేమ స్ంఘాల 
తనిఖీని యాప్ దయారా నిరాహ ంచగలరని శ్రీమత్ర పిజాా  పరాండే అన్యనరు. సీు ీ అధికారుల ఆధారాంలో నడషచే 
సీు ీ మరియయ శశు యంతయింగాలక చేపటటు కారాకీమాల్నన ఆమ  పిశంసించయరు. పతి్రకా స్మావేశంలో 
స్మరుధ లెైన సీు ీ అధికారుల హాజరే నిజమ ైన సీు ీ సాధికారతకి నిదరశనమని అన్యనరు.  

బాల హకకుల ఉలాంఘన్య పరుల పటా నిరబంధయల గయరించి పిసాు విస్తు  ఆమ  తన పిస్ంగానిన మయగించయరు. 
బాలల హకకుల్నన రక్షషంచడయనికే కాకకండయ, బాల హకకుల ఉలాంఘన్య పరులకక వాత్రరేకంగా తగిన చరాలక 
చేపటుడయనికి కూడయ ఆమ  తన నిబదధతని వాకుపరిచయరు.  

 

 


