
అవును, ఇక్కడ విద్యా వ్ావ్స్థ  గురించే మాటా్లడుకింటున్నిం. ఎిందుక్ింటే ప్ర భుత్వ వ్ావ్స్థ  లో ఎన్నన శాఖలున్న వాటిలో 

ఎన్ననన్నన స్మస్ాలున్న, అన్నన శాఖలను ప్ర త్ాక్షింగా ప్ర భావిత్ిం చేసేది విద్యా శాఖ మాత్ర మే. విద్యా వ్ావ్స్థ  ఎింత్ ప్టిష్ట ింగా 

ఉింటే దేశిం అింత్ సుభిక్షింగా ఉింటుింది.  

ఈ రోజు విద్యా రింగింలో ముఖాింగా పాఠశాల విద్ాలో ప్లు కీలక్ స్మస్ాలున్నయి. ప్ర తీ స్మస్ాకీ వ్ింద్ 

కారణాలున్నయి. ఆ కారణాల గురించి ప్దే ప్దే అలుపు లేకిండా మాటా్లడే వారూ ఉన్నరు. ఎటొచ్చీ ఆ స్మస్ాలకి 

ప్రష్కకరాలు అన్వవషించే ప్ర యత్నిం చేసేవాళ్ళు, ఆ ప్ర యత్నిం చేసుు న్న వారన్న ప్రర త్సహించే వాళ్ళు క్రువై ప్రతున్నరన్వది 

అింద్రిం ఒప్పుకోవాల్ససన్ చేదు న్నజిం.  

ఈ మధ్ా కాలింలో అన్నన వ్రాాలనీ క్లవ్రప్డుతున్న ఒక్ స్మస్ా – పాఠశాలలోా  విద్యారథ నులపై  లై ింగిక్ వేధింపులు  

పాఠశాలలోా  విద్యారథ నులపై  లై ింగిక్ వేధింపులు 

అస్లు విద్యా వ్ావ్స్థ లో ఇటువ్ింటి స్మస్ా గురించి మాటా్లడుకోవాల్సస రావ్డిం మన్ దౌరాాగాిం. ప్ర భుత్వ పాఠశాలలక 

ఆడపిలా లే అస్లై న్ అింద్ిం. కొన్నన కో-ఎడ్ పాఠశాలలోా  90% ఆడపిలా లు కూడా ఉన్నరు.  

త్ల్సా ద్ిండుు లు త్మకన్న వివిధ్ కారణాలు, అవ్గాహన్ మూలింగా మగపిలా ల్సన పై ైవేటు బసుసలు ఎకికస్తు , ఆడపిలా లన్న 

మాత్ర ిం ప్ర భుత్వ బడులక ప్ింపుతున్నరు. వారకన్న కారణాలోా  “ఇంటికి దగ్గ రలో మనమ్మాయి ఉంటంది, ప్ర భుత్వ 

బడిలో ప్దిలంగా ఉంటంది” అన్వవి కూడా బలమై న్ కారణాలు. కాన్న ఈ మధ్ా కాలింలో బయట ప్డుతున్న ఒకొకక్క 

స్ింఘటన్ ప్ర త్ాక్షింగా చూసుు ింటే, మన్ బడులు ఆడపిలా లక అింత్ క్షేమక్రింగా లేవేమో అన్నపిసుు ింది. త్ల్సా ద్ిండుు ల 

న్మమక్ిం స్డలుతింది. బయటప్డడ  స్ింఘటన్లు కొన్వన అయిన్, “ఇలంటి కీచకులు ఇంకా చాల పాఠశాలలోో  

ఉన్నారు. ఇల ఎంత్ మందిని ఏరగ్లం” అన్వ కామింట్సస ఉపాధ్యాయులనుిండే వ్సుు న్నయి అింటే ప్రస్థథ తి ఎలా ఉిందో 

అరధ ిం చేసుకోవ్చ్చీ.  

కాపు కాయాల్ససన్ వాళా్ల క్బళించే ప్ర యత్నిం చేసేు  ఆ ప్స్థ మన్సులు ఎింత్ గాయప్డతాయి, ద్యన్న ప్రావ్సాన్ిం వార 

జీవిత్ిం లో ఎలా ఉింటుింది, వాళ్ళా  ఎవ్రత చెప్పుకోవాల్స.... ఇవి ఆలోచిసుు ింటే మన్సు క్ల్సచివేసుు ింది.  

ఈ వ్ృతిు లో ఇటువ్ింటి వాళ్ళు ఉింట్లరా, ఉిండవ్చ్చీ?  

స్మాజాన్నన న్డిపిించే న్యకలను త్యారుచేసే అదుాత్మై న్ అవ్కాశిం ఉిండి, కౌమార ద్శలో ఉన్న పిలా ల గజిబిజి 

ఆలోచన్లు స్రచెయాడిం మాన్వస్థ, పాఠశాల వాతావ్రణిం క్లుషత్ిం చేసే ఇలాింటి న్నక్ృష్ట మై న్ ఆలోచన్లు వీళ్ుకి ఎలా 

వ్సాు యి? ఇదొక్ మాన్స్థక్ రోగమా? వ్ావ్స్థ పై  ఉన్న చ్చలక్న్ భావ్మా? 

చేతులతిు  న్మస్కరించ్చల్ససన్ వ్ృతిు కే క్ళ్ింక్ిం తెస్తు  తులసీ వ్న్ింలో గింజాయి మొక్కలాాింటి వీళ్ున్న ఏిం చెయాాల్స? 

వీళ్ుక ఎవ్రు చెపాాల్స, ఎలా చెబితే అరధ ిం అవుతుింది?  



ఇటువ్ింటి ప్ర శనలకి స్మాధ్యన్ిం ఎవ్రు చెబుతారు? మన్ మధ్ా చ్చలా మింది మేధ్యవులు, విద్యావేత్ు లు ఉన్నరు. 

ఇలాింటి స్మస్ాల మీద్ వింటన్వ ఎిందుక స్ాిందిించలేక్ ప్రతున్నరు? మౌన్ింగా ఎిందుక ఉింటున్నరు? ఈ మౌన్ిం 

ఖరీదు ఎింత్?  

ఈ స్మస్ాలో గమన్నించిన్ మరొక్ కోణిం – “ఇలంటి సమసయ మ్మ ఊరి పాఠశాలలో ఉందని తెలిస్తే  మ్మ ఊరు ప్రువు 

పోతంది. అందుకే చూసీ చూడనటు  ఊరుకుంటన్నాం…మందలించి వదిలేస్తే న్నాం”.  

అలాగా?….. 

మర ఈ వేధింపుల మూలింగా కొింత్మింది ఆడపిలా లు బడి మాన్వసుు న్నరు, కొింత్మింది దూరింగా ఉన్న వేరే బడికి 

ప్రతున్నరు. మర కొింత్మింది అయితే చిన్నర పళుకూతుళ్ళు గా మారుతున్నరు. మర వీటివ్లా  పాఠశాల ప్రువు, ఊర 

ప్రువు ప్రవ్డిం లేద్య? ఒక్వేళ్ వేధింపుల తీవ్ర త్ ఎకకవై  ఆత్మహతాా ప్ర యత్నిం లాింటివి జరగితే అప్పుడు ప్రస్థథ తి ఏింటి? 

ఇలాింటివి కొన్నన చోటా జరుగుతూన్వ ఉన్నయి క్ద్య? మన్ ఆడపిలా , ఒక్ ఇింటి గారాల బిడడ , రేప్టి అమమ గౌరవ్ిం క్న్న 

పాఠశాల ప్రువు, ఊర ప్రువు ఎకకవా?  పిలా ల కోస్ిం పాఠశాల పట్లట మా? పాఠశాల  కోస్ిం పిలా లున్నరా?  

 

ప్రశీలన్లు & స్తచన్లు – Observations & Recommendations: 

1) లై ింగిక్ వేధింపులు కేవ్లిం ఆడపిలా ల మీద్ మాత్ర మే కాదు. మగ పిలా ల మీద్ కూడా జరుగుతున్నయి. కాన్న 

వివిధ్ కారణాల వ్లా  అవి బయట ప్డటిం లేదు. వేధింపుల విష్యింలో శిక్షలో భాగింగా కొింత్మింది 

ఉపాధ్యాయులను మగపిలా ల స్తకల్సస కి (Boys Schools) ప్ింపుతున్నరు. మగపిలా లు కూడా పిలా లే క్ద్య? 

ఇలాింటి వారవ్లా  ఆ పిలా లు కూడా ఇబబింది ప్డే  అవ్కాశిం ఉింది. 

 

2) Collector / Joint Collector సాథ యిలో పార థమిక్ విచ్చరణ ద్యవరా ఈ వేధింపుల అభియోగిం రుజువు అయితే, 

అటువ్ింటి ఉపాధ్యాయులను ఏ పాఠశాల ద్రద్యపులకీ రాన్నవ్వకూడదు. ఉపాధ్యాయ స్ింఘాలు వార 

స్భ్ాతావన్నన రదుు  చెయాాల్స. వారు త్మ సింత్ స్తకల్సస / ట్యాష్న్ సింటర్ న్డుపుకన్వ అవ్కాశిం ఇవ్వకూడదు.  

 

3) పాఠశాలలలో – 8, 9, 10 వ్ త్రగతిలో ఉన్న అబ్బబయిలకి, అమామయిలకి కౌమార ద్శక స్ింబింధించిన్ 

ఆలోచన్లు, స్మస్ాలు, అప్రహలు, వేధింపులు, చట్లట లు వ్ింటి విష్యాలపై   పూరు  అవ్గాహన్ కారాక్ర మాలు 

న్నరవహించ్చల్స – క్నీస్ిం న్నలకొక్కసార. కొన్నన పాఠశాలలోా  ఇప్ాటికే ఇది జరుగుతుింది, వార అనుభ్వాలు 

మిగతా వారత ప్ించ్చకోవాల్స. ఈ ప్ర యత్నిం ప్ర తీ పాఠశాలలో జరగాల్స. PCT లాింటి స్ింస్థ లు ఇదే ప్న్నలో 

ఉన్నయి. అలాింటి స్ింస్థ ల సేవ్లు ఉప్యోగిించ్చకోవాల్స. 

 



4) లై ింగిక్ వేధింపులు, బ్బలా వివాహాలు, బ్బల కారమకలక స్ింబింధించిన్ ప్ర తీ చటట ిం గురించిన్ పూరు  

స్మాచ్చరిం, హెల్సా లై న్ న్ింబర్స, వబ్ సై ట్స అడర స్ లు పాఠశాల ఆవ్రణలో విధగా ఉించ్చల్స. వాటి గురించి 

బ్బహాటింగా మాటా్లడుకన్వ సేవచఛ న్న విద్యారుథ లక క్ల్సాించ్చల్స. త్ల్సా ద్ిండుు లత కూడా వీటి గురించి మాటా్లడి, 

వారలో అవ్గాహన్ పించే ప్ర యత్నిం చెయాాల్స. 

 

5) అన్నన ఉపాధ్యాయ స్ింఘాలు ఈ విష్యింలో ముిందుక వ్చిీ వివిధ్ సాథ యిలోా  అవ్గాహన్ కారాక్ర మాలు 

న్నరవహించ్చల్స. ప్ర తీ స్ద్సుసలో ఈ విష్యాన్నన అజిండా లో చేరీ విస్ు ృత్ింగా చరీించ్చల్స. 

 

6) జిలాా సాథ యి అధకారులు ఈ విష్యింపై  ప్ర తేాక్ శర ద్ధ  పట్లట ల్స. పిలా లక, ఉపాధ్యాయులక కూడా జిలాా  సాథ యిలో 

ఒక్ హెల్సా లై న్ (whatsApp స్దుపాయింత స్హా) ఏరాాటు చెయాాల్స (dedicated to school children and 

teachers). ఏ కారణిం చేత్న్నై న్ పాఠశాల సాథ యిలో ప్రష్కకరిం కాన్న స్మస్ాలు పై  అధకారులక తెలుపుకన్వ 

వీలుిండాల్స.   

 

7) సాథ న్నక్ పద్ు లు, త్ల్సా ద్ిండుు లు, యువ్జన్ స్ింఘాలు, పూరవ విద్యారుథ లు త్రచూ పాఠశాలను స్ింద్రశించడిం, 

ఉపాధ్యాయులత, పిలా లత మాటా్లడటిం చెయాాల్స. 

 

8) చటట  స్భ్లక అనుమతి ఉన్న విద్యా వేత్ు లు, మేధ్యవులు ఇటువ్ింటి విష్యాలు ఆ స్భ్లోా  చరీక తీసుక 

రావాల్స. రాష్ట ై సాథ యిలో చరీసేు  ఎటువ్ింటి స్మస్ా అయిన్ త్వరగా ప్రష్కకరమయ్యా అవ్కాశిం ఉింటుింది.   

 

9) స్తకలోా  అయిన్, బయట అయిన్, లై ింగిక్ ద్యడులు త్గాాల్స అింటే ప్ర ధ్యన్ింగా త్ల్సా ద్ిండుు లలో అవ్గాహన్ 

పరగాల్స. బ్బధతులప్పుడూ స్థగాుప్డాల్ససన్ అవ్స్రిం లేద్న్న, అది ప్రువు స్మస్ా కాద్న్న, న్వరిం చేస్థన్ వాళా్పై  

ప్ర భుత్విం చటట ప్రమై న్ చరాలు తీసుకింటుింద్న్న, ప్ర భుత్విం బ్బధతుల ప్క్షిం న్నలుసుు ింద్న్న వారకి అవ్గాహన్ 

క్ల్సాించ్చల్స. త్మ పిలా లపై  ఎక్కడ ఎటువ్ింటి వేధింపు జరగిన్, ఆ విష్యిం ఇింటికి వ్చిీ ధై రాింగా త్మక 

చెప్పుకన్వ సేవచఛ ను పిలా లక ఇవావలన్వ విష్యిం ప్ర తీ త్ల్సా కీ, త్ిండిర కీ తెల్సయాల్స. SMC / PMC మీటిింగ్సస కి 

త్ల్సా ద్ిండుు లు త్ప్ాన్న స్రగా అటిండ్ అయిా, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులత ప్ర తీ న్నలా ఈ విష్యాలపై  చరీించే 

కారాక్ర మిం ఖచిీత్ింగా అమలు చెయాాల్స. ఈ ప్న్న ప్ర భుత్విం త్లచ్చకింటే మాత్ర మే జరుగుతుింది. అమమ ఒడి 

లేద్య ఇత్ర ప్థకాలు పింద్యలింటే, ఈ SMC / PMC మీటిింగ్స కి రావ్డిం త్ప్ాన్నస్ర అన్న ఒక్ జీవో రూప్ింలో 

చేయవ్చ్చీ. 

 

10) సపట ింబర్ 13 వ్ తేదీన్ కాకిన్డలో జరగిన్ ‘Safety and Security of Girl Students in Educational 

Institutions’ workshop లో మన్ గౌరవ్నీయ విద్యా శాఖా మింతిర  శీర . ఆదిమూలపు సురేష్ గారు మాటా్లడుతూ 



- బడి పిలా లపై  జరగే లై ింగిక్ ద్యడుల విష్యింలో ప్ర భుత్విం చ్చలా సీరయస్ గా ఉింద్న్న, ఏ మాత్ర ిం స్హించేది 

లేద్న్న ప్ర సాు విించ్చరు. అలాగే, ప్రలీస్ వారు, CWC (Child Welfare Committee) వారే కాకిండా వీటిన్న 

అరక్ట్లట లింటే స్మాజింలో ఉన్న ప్ర తి ఒక్కరూ  దీన్నలో త్గిన్ పాత్ర ను వ్హించ్చలన్న గురుు చేశారు. అదే 

స్ద్సుసలో గౌరవ్ MP శీర మతి వ్ింగా గీత్ గారు కూడా మాటా్లడుతూ ప్ర భుత్విం త్రపున్ అన్నన రకాలుగా ఈ 

విష్యిం పై  ద్ృషట  పటిట , స్మస్ా ప్రష్కరించే ప్ర యత్నిం చేసాు న్న్న మాట ఇచ్చీరు.  

ఇటువ్ింటి ప్ర జా ప్ర తిన్నధులు త్లచ్చకింటే ఈ స్మస్ా ఒక్ కొల్సకిక రావ్డిం పద్ు  క్ష్ట ిం కాదు. 

 

అభ్ారధ న్ – APPEAL 

❖ స్మాజ న్నరామణిం త్రగతి గది లోన్వ జరుగుతుింది. అటువ్ింటి త్రగతి గదిలో పిలా ల మధ్ా కూరొీన్వ అరహ త్ 

పిలా ల ప్రర మికలకే ఉిండాల్స.  

 

❖ ఏ శాఖలో అయిన్ క్లుపు మొక్కలు ఏరవేసే బ్బధ్ాత్ ఆ శాఖలో ఉన్న వారదే అవుతుింది. కాన్న విద్యా శాఖలో 

మాత్ర ిం ఆ బ్బధ్ాత్ ప్ర తీ ఒక్కరూ తీసుకోవాల్స. ఎిందుక్ింటే ఈ విష్యాలోా  మౌన్ిం అింద్రకీ ప్ర మాద్ిం. న్ష్ట ిం 

ఏ ఒక్కరతన్న, ఏ ఒక్క చోటో ఆగిప్రదు. అది విద్యా ప్ర మాణాల న్ణాత్ అయిన్, ప్రీక్షలోా  అడడ  ద్యరులై న్, 

పిలా లపై  లై ింగిక్ వేధింపు లై న్.  

 

❖ చివ్రగా ఒక్క విష్యిం – త్మ త్రగతిలో పిలా లకోస్ిం త్మ సింత్ పిలా లన్న, కటుింబ స్మయాన్నన ప్క్కన్ 

పటిట   రేయిింబవ్ళ్ళు శర మిసుు న్న మరక్లాా ింటి ఉపాధ్యాయులున్నరు.  “ప్ర తీ నెల న్న  జీత్ం న్న త్రగ్తి పిలో లకి 

ఇచ్చెయ్యయలి…ఎందుకంటే వారి నండి నేన ప్ర తీ రోజూ చాల నేరుెకుంటన్నాన” అన్న న్నజాయితీగా 

ఒప్పుకింట్య, ప్రర మత బోధస్తు , రక్రకాల ప్ర యోగాలత త్రగతి గదిన్వ అదుాత్మై న్ ప్ర ప్ించింగా 

మారుసుు న్నరు. వీళ్ుింతా ఒక్ న్నశశబు  యుద్ధ ింలా వార ప్న్న వారు చేసుక ప్రతున్నరు. వీర వ్లా  స్మాజింలో 

ఉపాధ్యాయ వ్ృతిు  పై  ఉన్న మునుప్టి గౌరవ్ిం తిరగి వ్సుు ింది. ఇటువ్ింటి వార స్ింఖా పరగాల్స. వీర క్థలు ప్ర తీ 

పాఠశాలకీ చేరాల్స.  

 

అయితే ప్రీక్షలోా  చూచిరాత్లు, పిలా లపై  లై ింగిక్ వేధింపులు లాింటి స్మస్ాల వ్లన్, వాటిన్న ప్రర త్సహసుు న్న 

కొదిు మింది వ్ాకు ల వ్లన్ ఉపాధ్యాయ వ్ృతిు లో ఉన్న ప్ర తీ ఒక్కరూ త్ల దిించ్చకోవాల్ససన్ ప్రస్థథ తి ఏరాడుతుింది. 

కాబటిట , పిలా లను ప్ర త్ాక్షింగా బ్బధసుు న్న, న్ష్ట  ప్రుసుు న్న ఈ  స్మస్ాల మీద్ ప్ర తీ ఒక్కరూ స్ాిందిించ్చల్స, 

మాట్లా డాల్స, మౌన్న్నన వీడాల్స. అదే మా ప్ర యత్నిం. 

 

సూరయ ప్ర సాద్, ప్డాల ఛారిటబుల్ టర స్టు , padalasurya@yahoo.com; +91 73311 23044
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