കുട്ടികളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് – “കുഞ്ഞേ നിനക്കായ്”
ഞ്ഞ ാധവൽക്കരണവുമായി ഞ്ഞ ാലീസ്
ത്തനംതിട്ട: കുട്ടികൾടക്കതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത
സംസ്ഥാനമായി
ഞ്ഞകരളടത്ത
മാറ്റിടയടുക്കുക
എന്ന
ലക്ഷയത്തിഞ്ഞലക്കുള്ള തുെക്കമായി “കുഞ്ഞേ നിനക്കായ്” എന്ന
ഞ്ഞ രിൽ
മൂന്ന് ദിവസടത്ത കയാമ്പയിൻ നെത്തി ഞ്ഞ ാലീസ്.
കുട്ടികൾക്ക് ഞ്ഞനടര വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കുറ്റകൃതയങ്ങൾ തെയുക, അവർക്ക്
സുരക്ഷടയാരുക്കുക, കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി
ന്ധടെടുന്ന
വിവിധ ഞ്ഞമഖലകളിടല ആളുകൾക്ക് ഞ്ഞ ാധവൽക്കരണം ഉറൊക്കുക
തുെങ്ങിയ ലക്ഷയങ്ങഞ്ഞളാടെ സംസ്ഥാന ഞ്ഞ ാലീസ് നവം ർ 28,29,30
തീയതികളിലാണ്
കയാമ്പയിൻ
നെത്തിയത്.
ഇതിടെ
സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാെനം നവം ർ 28ന് രാവിടല 10.30 ന്
ഞ്ഞകരളത്തിടെ
സാംസ്കാരിക
തലസ്ഥാനമായ
തൃശൂരിൽ
ഞ്ഞതക്കിൻകാെ് മമതാനിയിൽ സംസ്ഥാന ഞ്ഞ ാലീസ് ഞ്ഞമധാവി ഞ്ഞലാക്
നാഥ് ട ഹ്റ ഐ ിഎസ് നിർവഹിച്ചു.
ഇതിടെ ഭാഗമായി ആയി 17 മിനിറ്റ് മദർഘയമുള്ള ഞ്ഞ ാഞ്ഞസാ
നിയമങ്ങളും ശിക്ഷയും, ഇെട െലുകളും വയക്തമാക്കുന്ന വീഡിഞ്ഞയാ
ജില്ലയിടല എല്ലാ ഞ്ഞ ാലീസ് ഞ്ഞേഷൻ അതിർത്തിയിടല വിവിധ
പ്രഞ്ഞദശങ്ങൾ ഞ്ഞകന്ദ്രീകരിച്ച് സംഘെിെിച്ചു. രക്ഷകർത്താക്കൾ,
അധയാ കർ, ആഞ്ഞരാഗയപ്രവർത്തകർ, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ, മാധയമ
രംഗത്തുള്ളവർ
തുെങ്ങിയവടര
ഞ്ഞകന്ദ്രീകരിച്ച്
നെത്തിയ
രി ാെിയിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഞ്ഞനടരയുള്ള മലംഗികാതിക്രമങ്ങളിൽ
സമൂഹമനസാക്ഷിടയ ഉണർത്തുക, കുറ്റവാളികൾക്ക് കഠിനശിക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുക തുെങ്ങിയവയും ലക്ഷയങ്ങളായിരുന്നു.
രണ്ടു മിനിറ്റ് നീളുന്ന മൈഡ് പ്രദർശനം, 10 മിനിറ്റ്
മദർഘയമുള്ള ചാകയാർകൂത്ത് വീഡിഞ്ഞയാ, 5 മിനിറ്റിൽ ഞ്ഞ ാലീസ്
ഉഞ്ഞദയാഗസ്ഥടെ വിശദീകരണം എന്നിവ ഉൾടെടെയുള്ള 17 മിനിറ്റ്

ആണ് രി ാെി. വിവിധ ഞ്ഞേഷനുകളിടല രി ാെികളിൽ CI മാർ, SI
മാർ തുെങ്ങിയവർ വിഷയം വിശദീകരിച്ചു സംസാരിച്ചു.
കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ 2012-ൽ നിലവിൽ
വന്ന ഞ്ഞ ാഞ്ഞസാ നിയമം ശക്തമായ പ്രഞ്ഞയാഗവത്ക്കരണത്തിലൂടെ
ഈ ലക്ഷയം ഒരു രിധിവടര മകവരിക്കാനാകുടമന്ന് ഞ്ഞ ാലീസ്
കരുതുന്നു. അതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്നത് തെഞ്ഞയണ്ടതിടെ
ആവശയകത മനസ്സിലാക്കി സംസ്ഥാന ഞ്ഞ ാലീസ് ഞ്ഞമധാവി
അണിയിടച്ചാരുക്കിയ വീഡിഞ്ഞയാ പ്രദർശനം വൻ ജനക്കുട്ടടത്ത
ആകർഷിച്ചു. കുട്ടികൾക്ക് ഞ്ഞനടര അതിക്രമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽടെട്ടാൽ
ഉെൻ ഞ്ഞകസ് രജിേർ ടചയ്ത് കാരയക്ഷമമായി അഞ്ഞനേഷണം നെത്തി
കുറ്റവാളികടള അറേ് ടചയ്യാൻ നെ െി സേീകരിക്കുകയും 30
ദിവസത്തിനകം ഞ്ഞകാെതികളിൽ കുറ്റ ത്രം സമർെിക്കുകയും,
കഠിനശിക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുകയും
ടചയ്യുന്നതിലൂടെ
ഇത്തരം
കുറ്റകൃതയങ്ങൾ തെയാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെയാണ്
ആശയം ഉെടലടുത്തത്. ദീർഘ ലക്ഷയം മുന്നിൽ കണ്ടു് ഇത്തരം
രി ാെികളിലൂടെ സംസ്ഥാന ഞ്ഞ ാലീസ് സജീവമായി ഇെട െലുകൾ
നെത്താനാണ് ഉഞ്ഞേശിക്കുന്നത്.
ആദയ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ അടൂർ, ആറന്മുള, ത്തനംതിട്ട,
ഏനാത്ത് തുെങ്ങിയ പ്രധാന ഞ്ഞ ാലീസ് ഞ്ഞേഷനുകളിൽ എല്ലാംതടന്ന
രി ാെി അവതരിെിക്കാൻ സാധിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിനാളുകളിൽ
ഞ്ഞ ാധവൽക്കരണ സഞ്ഞേശം എത്തിക്കാൻ ഇതുവഴി സാധിച്ചു.
പ്രധാന ഞ്ഞകന്ദ്രങ്ങളിൽ നെത്തിയ പ്രദർശനം കാണാൻ വൻ
ജനക്കൂട്ടത്തിടെ സാന്നിധയമുണ്ടായത് ശ്രഞ്ഞദ്ധയമായി. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ
വിവിധ
പ്രശ്നങ്ങളുമായി
ന്ധടെടുന്ന
വയതയസ്ത
ഞ്ഞമഖലകളിലുള്ളവരുടെ മഞ്ഞനാഭാവത്തിൽ ദൂരവയാ കമായ മാറ്റം
വരുത്തുക വഴി കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്
കയാമ്പയിടെ മുഖയലക്ഷയങ്ങളിൽ മടറ്റാന്ന്. ജില്ലാതല സമാ ന
രി ാെിയുടെ ഉദ്ഘാെനം 30-ാം തീയതി മവകുഞ്ഞന്നരം 05.00

മണിക്ക് ത്തനംതിട്ട ടസൻരൽ ജംഗ്ഷനിൽ ജില്ലാ ഞ്ഞ ാലീസ്
ഞ്ഞമധാവി നിർവഹിച്ചു.
എല്ലാ
എസ് എച്ച് ഓ മാരും മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി
കുറേത് ദിവസവും മൂന്നു രി ാെികൾ നെത്തണടമന്നായിരുന്നു
നിർഞ്ഞേശം. സംസ്ഥാനടമാട്ടാടക ഇത്തരത്തിൽ കുറേത് 5 ലക്ഷം
ആളുകളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഇതിടന കുറിച്ചുള്ള അവഞ്ഞ ാധം
സൃഷ്ടിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞു.
ഇതിനുപുറഞ്ഞമ
സാമൂഹയദൃശയമാധയമങ്ങളിലൂടെയും കയാമ്പയിടെ സഞ്ഞേശം ജനങ്ങളിൽ
എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. തികച്ചും വയതയസ്തവും മനസ്സുകളിഞ്ഞലക്ക്
ആഴത്തിൽ എളുെം സന്നിഞ്ഞവശിെിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ രീതിയിൽ
10 മിനിറ്റ് നീളുന്ന ചാകയാർകൂത്ത് വീഡിഞ്ഞയാ മുഖയ ആകർഷണമാണ്.
മലംഗികാതിക്രമം
വിഷയമാക്കിയ
വീഡിഞ്ഞയാ
ഞ്ഞ ാധവൽക്കരണത്തിന് ഏറ്റവും അനുഗുണമാകും വിധമാണ്
തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
12
മിനിറ്റ്
വീഡിഞ്ഞയാ
പ്രദർശനത്തിനുഞ്ഞശഷം 5 മിനിറ്റ് ഉ സംഹാരഞ്ഞത്താടെ സമാ ിക്കുന്ന
രി ാെി മൂന്നുദിവസങ്ങളിലായി ജില്ലയിടല തിനായിരക്കണക്കിന്
ആളുകളിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതായി ജില്ലാ ഞ്ഞ ാലീസ് ഞ്ഞമധാവി
ജി. ജയഞ്ഞദവ് ഐ ിഎസ് അറിയിച്ചു.
കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി
ന്ധടെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ആളുകളുടെ മഞ്ഞനാഭാവത്തിടല മാറ്റവും ഉത്തരവാദിതേടത്ത റ്റിയുള്ള
ഞ്ഞ ാധവൽക്കരണവും ഉറപ്പുവരുത്തുകയും, കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ
സമൂഹത്തിടല എല്ലാവരുടെയും കെമയാടണന്ന് ഓർമടെടുത്തുകയും
ടചയ്യുക എന്നീ ലക്ഷയങ്ങൾ രി ാെിയിലൂടെ സാധിച്ചതായി ജില്ലാ
ഞ്ഞ ാലീസ് ഞ്ഞമധാവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മക്കളുടെ ഞ്ഞമൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതുതരം
അതിക്രമവും ശ്രദ്ധയിൽടെട്ടാൽ അമ്മമാർ അറിയിക്കാതിരിക്കുക,
സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് മവദയ രിഞ്ഞശാധന ഞ്ഞഡാക്ടർ നെത്താതിരിക്കുക,
ഞ്ഞ ാഞ്ഞസാ രാതി കിട്ടിയാലുെൻ ആയത് രജിേർ ടചയ്യാൻ ഞ്ഞ ാലീസ്
ഓഫീസർ
വിസമ്മതിക്കുക,
അധയാ കരാൽ
കുട്ടി

അ മാനിക്കടെടുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർടക്കതിടര നെ െി എടുക്കാൻ
പ്രധാനാധയാ കർ തയ്യാറാകാതിരിക്കുക,
ന്ധുക്കൾ ഇത്തരം
അതിക്രമങ്ങൾ അറിയിക്കാതിരിക്കുക തുെങ്ങിയ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ
സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചു ടകാണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽടെട്ടതിടെ
അെിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന ഞ്ഞ ാലീസ് തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഈ
ഞ്ഞ ാധവൽക്കരണ രി ാെി.
കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൂടമാട്ടുകളാണ്, അവർ പൂർണമായി വിരിേ്
ചുറ്റിലും രിമളം രത്താൻ, പൂർണവളർച്ചടയത്തി ചുറ്റുമുള്ളവടരയും,
ഞ്ഞവണ്ടടെട്ടവടരയും സഞ്ഞന്താഷിെിക്കാൻ, ജീവിത വിജയം ഞ്ഞനൊൻ
സാഹചരയം
ഒരുഞ്ഞക്കണ്ടത്
സമൂഹത്തിടെ
ടമാത്തം
ചുമതലയാടണന്ന വിലയിരുത്തലിലൂടെ ഉരുത്തിരിേ രി ാെിയുടെ
തുെക്കം
മാത്രമാണ്
സംസ്ഥാനത്ത്
കുട്ടികൾടക്കതിരായ
അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്ത സ്ഥിതിവിഞ്ഞശഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്
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രി ാെികൾ
തുെർച്ചയായുണ്ടാവും. ഇരകടള
ലിയാടുകൾ ആക്കാതിരിക്കുക,
അക്രമികടള ഞ്ഞ ാധവൽക്കരിക്കുക, അതിക്രമങ്ങൾടക്കതിരായ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർടെടുന്നവടര അതിന് പ്രാപ്തരാക്കുക
തുെങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതയിെമായി
ഇവിെം മാറ്റിടയടുക്കുക എന്ന ആതയന്തിക ലക്ഷയത്തിഞ്ഞലക്കുള്ള അദയ
ചുവടുവയ്പ് ാണ് ഈ രി ാെിയിലൂടെ നെന്നിരിക്കുന്നടതന്നു് ജില്ലാ
ഞ്ഞ ാലീസ് ഞ്ഞമധാവി വിശദീകരിച്ചു.

