
Child Sexual Abuse 
 

“53 % of the children are being subjected to sexual abuse in India” – A report on 

Child Sexual Abuse by Ministry of Women and Child Development, 2007. 

Let`s Raise our Voice against 
 

 

Padala Charitable Trust (PCT) has been creating awareness on Child Sexual 

Abuse (CSA) through various programmes. Here are a couple of them… 

 

Awareness Workshop on CSA 
Saturday, 9th November 2019 (2 PM- 5 PM) 
Venue: Sri Prakash Synergy School, 
Peddapuram 

 
In this programme, various stakeholders and 
officials participate and discuss the issue of 
CSA and solutions to tackle with it. Prizes for 
the state level essay writing competition 
held on the same topic, will also be awarded 
at this event. 
 

 
 

Awareness Rally on CSA 
Monday, 11th November 2019 (7 AM- 9 AM)  
Place: Kakinada (APSP to Bhanugudi) 
 
A long march in the heart of the Kakinada 
city to create awareness on CSA among 
common people. 
 

Jointly Organized by 

 

Padala Charitable 
Trust 

Padma Pujitha 
Foundation 

Sri Prakash 
Synergy Schools 

Malireddy 
Charitable Trust 

Kriya Society 

 

Contact Us To Support the Cause : 76800 83399; 73311 23064 ; pctonlineinfo@gmail.com 

mailto:pctonlineinfo@gmail.com


 Padala Chaaritable Trust  

Regd.No: 0413/4/26/2003 
An 80G Tax Exempted & FCRA Registered Organization 

 

పడాల చారిటబుల్  టర స్్ట (PCT) కార్యక్ర మాలు: 

1) స్కాలరి్షప్స్ : ఈ కార్యక్ర మంలో పదవ తర్గతి ఉత్తీ ర్ణు లై న పర తిభావంతులై న పేద విద్యయర్ణు లకు ఉననత విదయ 

కొర్కు PCT స్కాలరిిప్స్ అందజేస్ీ ంది. ఇపపటివర్కు సంసు  మొతీ ం 812 మంది విద్యయర్ణు లకు స్కాలరిిప్స్ ఇవవటం 

జరిగంది. స్కాలరిిప్స్ కోసం  పర తి ఏటా మే 31 తేదీ లోగా దర్ఖాస్ీ  చేస్కోవాల్స్న అవసర్ం ఉంటంది. 

2) పా్రజెక్్ట స్వేచ్ఛ- మౌనాన్ని వీడండి  : ఋతుచక్ర  సంబంధిత ఆరోగయ సమసయలు , పరిష్కారాల పై  పర భుతవ పాఠశాల   

లోని ఆడపలిలలకు అవగాహన క్ల్సపంచి, వారిలోనూ వారి కుటంబంలోనూ ఋతుచక్ర  సంబంధిత  

మూఢనమమకాలను తొలగంచటం ఈ కార్యక్ర మ ముఖ్య ఉదే్దశ్యం. స్వవచఛ కార్యక్ర మంలో లో భాగంగా పిలల ల పై  

లై ంగక్ వేధింపులు అనే సమసయ మీద విసీ ృతంగా అవగాహనా కార్యక్ర మాలు నిర్వహంచడం జర్ణగుతుంది. 

3) పా్రజెక్్ట వారధి: పర భుతవ పాఠాశాలలోల  చదువుకునే, తల్సల  గానీ తండ్రర  గానీ లేక్ ఇదేరూ లేని 11 నుండ్ర 15 

సంవత్రాల వయస్్ క్ల్సగన పిలల లను దతీ త త్తస్కుని వారి చదువుకు, ఆరోగాయనికి కావాల్స్న అనిన 

సౌక్రాయలను సంసు  అందిస్ీ ంది. పర స్ీ తం 80 స్కాల్్ నుండ్ర 700 మంది విద్యయర్ణు లు పార జెక్్ట వార్ధి లో 

భాగంగా ఉనానర్ణ.  

4) పా్రజెక్్ట స్వతు – మీ కలల వారధి:  పర భుతవ పాఠశాలలోల   చదివే విద్యయర్ణు లకు పదవ తర్గతి తర్ణవాత ఉండే విదయ 

మరియు ఉపాధి అవకాశాలకు సంబంధించిన పూరిీ  కెరీర్ గై డెన్స్ ను అందిచటం జర్ణగుతుంది. 

5) విద్యారి్ష స్కధికారతా శిక్షణ (Student Empowerment Training- SET) : పర పంచ ఆరోగయ సంసు  (WHO) 

నిరే్దశంచిన 10 అతిముఖ్యమై న జీవన నై పుణ్యయల గురించి విద్యయరే్ణలకు ఆడ్రయో విజువల్్, క్ధల ద్యవరా , నిజ 

జీవిత విజయ గాథల ద్యవరా వారిలో స్కూరిీ  నింపి వారిని విజయం వై పు నడ్రపించే పర యతనమే ఈ  SET. 

 ఇవే కాకుండా సమాజ హతం కోసం PCT మరెన్నన కార్యక్ర మాలను నిర్వహస్ీ ంది. వాటి  గురించిన పూరిీ  సమాచార్ం 

కొర్కు మా Blog, Website, Facebook Page, Youtube Channels ను సందరి్ంచగలర్ణ. 

 

 

 

 

 

 

 

Mobile : 76800 83399; 73311 23064      

EMail: pctonlineinfo@gmail.com 

Website: www.padalacharitabletrust.org 

Blog: https://pct4education.blogspot.com/ 

FB: www.facebook.com/padalacharitabletrust/ 

Youtube Channel: Padala Charitable Trust PCT 
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         Voice Against Child Sexual Abuse 

పిలల లపై  లై ంగక్ వేధింపులు లేద్య Child Sexual Abuse అంటే ఏమిటి? 

లై ంగక్ంగా తమను తాము ఉతేీ జపర్చుకోవడం కోసం, పదేవాళ్ళు పిలల ల్సన ఇబబంది పట్ేలా తాక్డానిన, పిలల లపై  సెకు్వల్ గా ద్యడ్ర 

చేయడానిన పిలల లపై  లై ంగక్ వేధింపులు లేద్య Child Sexual Abuse లేద్య సంక్షిపీ ంగా CSA అంటార్ణ. పిలల లను ఇబబంది పట్ేలా  నడుమునూ, 

ఛాత్తనీ, పద్యలనూ, వారి పై ైవేట్ పార్్్ నీ తాక్డం, వారికి అశ్లల ల చితార లు చూపించడం, వారి బట్లు విపిప ఫోటోలు త్తయడం, తమ పై ైవేట్ 

పార్్్ ని పిలల లకు చూపించడం, వాటిని తాక్మనడం, sexual intercourse(rape) కి పర యతినంచడం వీటిలో ఏది చేసినా CSA నే అవుతుంది. 

చిననపిలల లు ఇబబంది పడక్పోతే, వారి పై ైవేట్ పార్్్ ని తాక్డానిన, లేద్య ఇంకేదై నా చేయడానికి పిలల లు సమమతి 

(consent) ని తెల్సయజేస్వీ , అప్పుడు CSA కాద్య?  

UNICEF దీని గురించి ఒక్ కాల రిటీ ఇచిచంది.  సమమతి (consent)  తెల్సయజేయగల మానసిక్ పరిణితి లేని పిలల లతో చేస్వ పర త్త లై ంగక్ చర్యనూ 

CSA గానే చూడాల్స. పిలల ల consent త్తస్కునాన, త్తస్కోక్పోయినా కూడా.  

CSA గురించి ఎందుకు చరిచంచాల్స? ఈ విషయానిన పట్ించుకొక్పోతే, పిలల లపై  ద్యడులు జరిగతే ఏమవుతుంది? 

చిననపిలల లపై  జరిగే ఈ లై ంగక్ ద్యడులు యొక్ా దుషపైభావం ఆరోజు తో సమసిపోదు.  చాలా సంవత్రాల పాట ఉంటంది. కొందరిలో 

అయితే ఆ బాధ జీవితాంతం వంటాడుతుంటంది. పదేయాయక్ వారి రిలేషన్స షిప్స్, వారి లై ంగక్ జీవితం ఈ సంఘటనల వలల  విపరీతంగా 

పర భావితమవుతాయి. అందుకే CSA గురించి మాటాల డుకోవడం, వాటిని జర్గకుండా ఆపడం చాలా అవసర్ం.  

అసలు Child sexual abuse కి గుర్య్యయ పిలల ల శాతం ఎంత? 

5 శాతం?   1 0 శాతం?   20 శాతం? 

భార్త పర భుతవ సంసు  అయిన Ministry of women and child development 2007 సంవత్ర్ంలో 

Child Sexual Abuse (CSA) గురించి పరిశోధించడం కోసం, 13 రాష్్కైలోల ని పననండు వేల ఐదు 

వందలు మంది పిలల ల్సన ఇంటరూవయలు చేసి, రిపోర్్ తయార్ణచేసి, పర భుతావనికి, UNICEF కీ సమరిపంచింది. 

చాలా విసీ ృతమై న పర శ్నలతో చాలా లోతెై న పరిశోధన చేశార్ణ. అపపటి వర్కూ అంతరీల నంగా ఉండ్ర, ఈ 

పరిశోధన ద్యవరా బయటకు వచిచన నిజాల్సన చూస్వీ , మనుషులుగా మనమంతా సిగుు పడాల్స. ఇవనీన వేర్ద 

గర హంలోనే వేర్ద ద్దశ్ంలోన్న జర్గలేదు. మన ద్దశ్ంలో జరిగనవే. 

నూటికి 53 శాతం పిలల లు లై ంగక్ వేదింపులకు గుర్వుతునానర్ణ. అలా CSA గుర్య్యయవారిలో 53 శాతం మంది 

మగపిలల లయితే, 47% అమామయిలు. వీరిలో 20.9% త్తవర మై న వేధింపులకు గుర్వుతూ ఉనానర్ని, పిలల ల ఇంటరూవయలలో 

తెల్ససింది.  

సంఘం అంటే భయం ఉననవాళ్ళల , మానసిక్ ఆరోగయం సరిగా ఉనన స్కధార్ణ మనుషులు ఎందుకు ఇలా 

చేయగలుగుతునానర్ణ?                              

ఎందుక్ంటే,  ఈ విషయం గురించి ఎవర్ణ వాళ్ల ను పర శనంచర్ని,  పిలల ల మాటలను ఎవరూ పట్ించుకోర్నే ధీమా. CSA లో కూడా సెక్ట్ అనే 



పదం ఉంది కాబట్ి, సెక్ట్ రిలేటెడ్ టాపిక్ట్ గురించి మాటాల డటం టాబూ కాబట్ి, సొసెై టీ సెై లంట్ గా ఉంటందని ద్యడ్ర చేస్వవారికి తెలుస్. 

ర్దప్స జరిగనా, పిలల లపై  లై ంగక్ నేరాలు జరిగనా సంఘం బాధితులనే బ్లల మ్ చేస్ీ ందని, అలా నిందిస్కీ  ద్యటి చేసినవారికి సపోర్్ చేస్ీ ందని 

కూడా తెలుస్. అందుకే అంత ఎకుావ సంఖ్యలో లై ంగక్ నేరాలు జర్ణగుతూ ఉనానయి.  

మనం ఏం చేయగలం? 

❖ పిలల ల ర్క్షణను పట్ించుకోని ఈ విష సంసాృతిని అంతమొందించాల్స.  తమతో 

ఎవరెై నా తప్పుగా పర వరిీ స్వీ , నా పేరెంట్్ నాకు ర్క్షణగా ఉంటార్ని, నాకు సపోర్్ గా 

ఉంటార్ని భావించి,  మీ మీద నమమక్ంతో, మీ దగు రికి వచిచ “ఆ అంకుల్ (లేద్య 

బాబాయ్ లేద్య తాతయ్ా) పా్వరత న నాకు నచ్చలేదు. నేను వెళ్ల ను” అని మీతో 

చెప్పుకుననప్పుడు, “తప్పు! అంకుల్ గుర్షంచి అలా అనకూడదు,  బాబాయ్ గుర్షంచి 

అలా అనకూడదు, తాతయ్ా గుర్షంచి అలా మాట్లల డకూడదు. ఏదో పా్రమతో చ్నువు తీసుకునాిడే తప్పంచి, తప్పుగా అరథ ం 

చేసుకోకూడదు” అంటూ పిలల ల గంతు నొకేాస్వ ఇన్కూయర్ పేరెంటింగ్ పూరిీ గా మారాల్స. పదేల స్షల్ రిలేషన్స్ క్ంటే, పదేల పర్ణవు 

పర తిష్ క్ంటే, పదేవాళ్ు మన్నభావాల గాయపర్చకుండా కాపాడటం క్ంటే, పిలల ల ర్క్షణ ముఖ్యం కావాల్స. అప్పుడే పిలల లపై  లై ంగక్ 

నేరాలు తగుు తాయి.              

❖ ఈ అంశ్ం చర్చకు వచిచనప్పుడలాల  శక్షలు క్ఠినంగా ఉండాలని, అలా చేసిన వారిని వంటనే ఉరిత్తస్వయాలని అధికార్ణలు, నాయకులు   

ఉపనాయస్కలు ఇస్కీ  ఉంటార్ణ. కాని ఇలాంటి సంఘటనలు పాఠశాలలోల , క్ళాశాలలోల  జరిగనప్పుడు వాటిపై  దృష్ి పట్డం కాని, వారిపై  

కిర మినల్ చర్యలు త్తస్కునే పర యతనం చెయయడం కాని ఎక్ాడా జర్గవు. ఒక్ాస్కరి పై న చెపపబడ్రన రిపోర్్ ని స్డీ చేస్వీ  పేరెంట్్ కి 

క్ంపల ంట్ చేసింది 11 శాతం మాతర మేనని తెలుస్ీ ంది. అంటే మిగల్సన పిలల లు సొంత పేరెంట్్ కే చెప్పుకోలేని సిు తి.  పోలీస్ట స్్వషన్స వర్కు 

వళ్ళునవి 3 శాతం కేస్లు మాతర మేనని తెలుస్ీ ంది. అంటే శక్షలు ఎంత క్ఠినంగా ఉనాన, 97 శాతం కేస్లలో పిలల లు వేధింపులకు 

గుర్వుతూనే ఉంటార్ణ. మారాల్స్ంది చట్ాలు కాదు. మన పంపక్ం.        

❖ పర స్ీ తం ఉనన చట్ాలు బలంగానే ఉనానయి. చాలా అడావను్డ్ గా కూడా ఉనానయి. ఇప్పుడు జర్గాల్స్ంది కొతీ  చట్ాల తయారీ కాదు. 

POCSO లాంటి చట్ాల గురించి పర జలోల  అవగాహన పంచడం జర్గాల్స. పర తి పాఠశాలలోనూ పేరెంట్్ మీటింగ్ పట్ి, పర భుతవం 

బాధితులకు అండగా నిలబడుతుందని, నేర్స్ీ లను క్ఠినంగా శక్షిస్ీ ందని, లై ంగక్ నేర్ంలో మీ పిలల లు బాధితులు అవవడం 

సిగుు పడాల్స్న విషయం కాదని, సిగుు  పడాల్స్ంది కేవలం నేర్స్ీ లు మాతర మేనని చెపపడానికి, పర భుతవమే అవగాహన సదస్్లు ఏరాపట 

చేయాల్స. వేధింపులు జరిగన సమయంలో ఎవరికి ఫిరాయదు చెయాయలో తెల్సయనప్పుడు 1098  చెై ల్్ హెల్ప లై న్స కు ఫోన్స చేస్వీ  వార్ణ 

సపందిస్కీ ర్ణ అనే విషయం తెల్సయజేయాల్స.  

 

❖ సంఘం మొతీ ం లో ఏర్పడ్ ఇటవంటి టాబూని బ్లర క్ట చేయడం కోసం, ఏ ఊరి పర జలోల  పదేలు పర్ణవు ఫీలవుతారో అద్ద ఊరిలో, పదే 

పదే బహర్ంగ సభలు పట్ి, లై ంగక్ నేరాల గురించి మాటాల డటం తప్పు కాదనన విషయానిన బిగు ర్గా చెపాపల్స. ఎంత బిగు ర్గా మాటాల డ్రతే, 

ఎంత పబిల క్ట గా మాటాల డ్రతే, ఎంత ఎకుావ మందిని ఒకే చోట ఉంచి మాటాల డ్రతే,  ఈ టాబు అంత తవర్గా బ్లర క్ట అవుతుంది. బాధిత 

పిలల లకు సపోర్్ గా నిలబడటం ఎంత ముఖ్యమో, నేర్స్ీ డ్రని expose చేయడం, అతనిన పర జల ముందు నిలబెట్ి చేసిన నేరానిన పబిల క్ట 

గా చెపపడం  కూడా అంతే అవసర్ం. అలా చేయడం వలల  నేరాలు చేయడానికి మిగల్సన వార్ణ భయపడతార్ణ. 

 పిలల ల మాటల్సన పేరెంట్్ సీరియస్ట గా త్తస్కుంటార్ని, నేర్ం చేసినవార్ణ ఎవరెై నా సర్ద నలుగురిలో మాటాల డటానికి 

పేరెంట్్ వనుకాడర్ని, సమాజం మొతీ ం నేర్పర వృతిీ ని వయతిర్దకిస్ీ ందని అనుకుననప్పుడు ఎవవరూ నేర్ం చేయాల్స 

అనుకోర్ణ. అటవంటి నిజమై న అభుయదయం వై పు మనమంతా అడుగులు వేయడానికి పర యతినదే్యం. 


