ക

ൊച്ചി സിറ്റി പ

ചിത്രത്തിന്ഴറയും

ിങ്ക്

“

ബഹുമൊനകെട്ട

പ

ൊലീസ് നിര്ഴമ്മിച്ച

ൊവലൊള്ഴ”

“

പരൊളിങ്ങി”കന്ഴറയും

രളൊ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.

എന്ന

ഹ്രസവ

ഉല്ഴഘൊടന

ര്ഴമ്മും

ിണറൊയി വിജയന്ഴ അവര്ഴ

ള്ഴ

25.11.2016 തീയ്യതി രൊവികല 10.30 മണിക്ക് എറണൊകുളും ഡര്ഴബൊര്ഴ ഹൊള്ഴ
ഗ്രക്ഖണ്ടില്ഴ വച്ച് നിര്ഴഹിക്കുന്നു.
രൊത്രി

ൊലങ്ങളില്ഴ സ്ത്രീ

കചയ്യുവൊന്ഴ ധൈര്യും
ചിത്രമൊണ് ക

ള്ഴക്കുും കുട്ടി

ള്ഴക്കുും സുരക്ഷിതമൊയി യൊത്ര

രുന്നതിന് സപേശും നല്ഴകുന്ന ഒരു ഹ്രസവ

ൊച്ചി സിറ്റി പ

ൊലീസ് ഒരുക്കുന്ന “

പറഞ്ച് ഐ.ജി, ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത് IPS ജില്ലൊ പ
ദിപനഷ്. IPS. കഡപ്യൂട്ടി
എന്നിവരുകട പ്രപേ
പ

ൊലീസ്

തൊല്ഴ

ര്യപ്ര

എ

യ. ഹൊരിസുും

കചയ്തിരിക്കുന്നത്. ക

ൊച്ചി

ൊലീസ് പമൈൊവി ശ്രീ. എും.

ി.

മ്മീഷണര്ഴ പഡൊക്ടര്ഴ അരുള്ഴ ആര്ഴ .ബി. കൃഷ്ണ IPS.

ഇന്ഴകെക്ടര്ഴ

പ്രവര്ഴത്തിക്കുന്ന

ൊവലൊള്ഴ”. ബഹു ക

ൊരും

എറണൊകുളും കസന്ഴരല്ഴ

അനന്തലൊലും,
പചര്ഴന്നൊണ്

ൊച്ചി സിറ്റി പ

ചലച്ചിത്രരുംഗത്ത്

ൊവലൊള്ഴ

സുംവിൈൊനും

ൊലീസ് വൊട്ട്സ് ആ

് നമ്പറൊയ

7559899100 എന്ന കമൊധബല്ഴ നമ്പര്ഴ ജനങ്ങളിപലകക്കത്തിച്ച് സ്ത്രീ സുരക്ഷ
ഉറെൊക്കു
ക

എന്നുള്ളതൊണ്

ൊച്ചി സിറ്റി പ

ൊവലൊള്ഴ എന്ന ഹ്രസവ ചിത്രത്തിലൂകട

ൊലീസ് ഉപേശിക്കുന്നത്. രൊത്രിയില്ഴ ക

നൊല് വ്യേസ്ത സ്ഥലങ്ങളില്ഴ സ്ത്രീ
ആ

ള്ഴക്കു പനരിപടണ്ടി വന്ന വ്യേസ്തങ്ങളൊയ

ൊുംക്ഷ നിറഞ്ഞ സുംഭവങ്ങകള പ

ധലന്ഴ

നമ്പറുമൊയി

ൊച്ചി സിറ്റിയികല

ൊലീസികന്ഴറ പുതിയ കഹല്ഴ

കൂട്ടിപയൊചിെിച്ചു

ക

്

ൊണ്ടു

നടക്കുന്ന

് ധലന്ഴ നമ്പറൊയ 7559899100 ല്ഴ വിളിക്കു

പയൊ വൊട്ട്സ്

പ്രവര്ഴത്തനങ്ങളൊണ് ചിത്രത്തികന്ഴറ പ്രപമയും.
കഹല്ഴ
ആ

് കമപേജ് അയക്കു

പയൊ കചയ്തൊല്ഴ 24 മണിക്കൂറുും പ

ൊലീസികന്ഴറ

പസവനും ലഭ്യമൊകുന്നതൊണ്.
ൊവ്യൊമൊൈവന്ഴ, പശവതൊപമപനൊന്ഴ, സരയൂ, അഞ്ജു അരവിേ്, കൃഷ്ണപ്രഭ,
സനഅല്ഴതൊഫ്,

വിജയ്ബൊബു,

സുൈീര്ഴകൃഷ്ണ

എന്നീ

പ്രശസ്ത

ചലച്ചിത്രതൊരങ്ങളും ഈ ഹ്രസവചിത്രത്തില്ഴ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു. ക
സിറ്റിയില്ഴ സ്ത്രീ

ൊച്ചി

ള്ഴ എപെൊഴും സുരക്ഷിതരൊയിരിക്കുും എന്ന സപേശമൊണ്

ചിത്രും ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത് .
സ്ത്രീ

ള്ഴക്കും,

തടയന്നതിനൊയി

കുട്ടി
പ്രപേ

ള്ഴക്കുും
ും

രൂ

എതികരയള്ള
ീ

രിച്ചിട്ടുള്ളതൊണ്“

കുറ്റകൃേങ്ങള്ഴ
ിങ്ക്

പരൊളിങ്ങ്”.

ിങ്ക്

പരൊളിുംഗ് വൊഹനത്തില്ഴ ധൈവറടക്കമുള്ള എല്ലൊവരുും വനിതൊ

പ

ൊലീസുപയൊഗസ്ഥരൊയിരിക്കുും. ഒരു വനിതൊ ഒാൊഫീസറുും നൊല വനിത

പ

ൊലീസുപയൊഗസ്ഥരുമൊയിരിക്കുും

വനിതൊ പ

ിങ്ക് ക

പരൊളിുംഗ് വൊഹനത്തിലണ്ടൊകു

.

ൊലീസ് ഉപയൊഗസ്ഥകര കൂടുതലൊയി നിപയൊഗിച്ച് മഫ്തിയിലും

യൂണിപഫൊമിലമൊയി ബസ് സ്റ്റൊകന്ഴറിലും, കറയില്ഴപവപസ്റ്റഷനിലും, ധപ്രവറ്റ്
ബേിലും, സ്ത്രീ
പരൊളിങ്ങ്

ളും കുട്ടി

ളും ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ക

നടത്തി

കുറ്റകൃേങ്ങള്ഴക്ക്

ള്ഴകക്കതികരയും

ര്ഴശന നട

ദ്ധതിയൊണ്

ിങ്ക്

സ്ത്രീ

രൊതി

ള്ഴക്ക്

സ്ത്രീ

ൊത സ്ഥലങ്ങളിലും, പ്രപേ

ടി സവീ

കുട്ടി

ള്ഴകക്കതികരയമുള്ള

രിച്ച് സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറെൊക്കുന്ന

പരൊളിങ്ങ്.
ള്ഴ ക

ൊടിയിടയില്ഴ സ്മൊര്ഴട്ട് ഉ

രണങ്ങള്ഴ വഴി

രജിസ്റ്റര്ഴ കചയ്യൊവുന്നതൊണ്, രജിസ്റ്റര്ഴ കചയ്തൊലടന്ഴ സമീ
പ

ൊലീസ് സ്ഥലകത്തത്തി നട

എന്ന്

നമ്പര്ഴ

ഡയല്ഴ

ടി സവീ

കചയ്ത്

രഹസ്യസവഭൊവും നിലനിര്ഴത്തും.

രിക്കുന്നതമൊണ്.

നല്ൊും.

ൊലീസു

ത്തള്ള
രൊതി

നല്കുന്ന

അടിയന്തിര സഹൊയും ലഭ്യമൊക്കുന്നതിന് പ്രപേ
പനടിയ വനിതൊ പ

ും

ള്ഴ 1515

രൊതി

ും

ിങ്ക്
ളകട

രിശീലനും

ൊകരയൊണ് നിപയൊഗിക്കുന്നത്. ഇവരുകട

പസവനും 24 x 7 ഉറെൊക്കുന്നതൊണ്

ിങ്ക്

പരൊളിുംഗ്

ദ്ധതി.

ഇരു സുംഭരുംങ്ങളകടയും ഉദ്ഘൊടനും രൊവികല 10.30 ന് എറണൊകുളും

ഡര്ഴബൊര്ഴഹൊള്ഴ ഗ്രക്ഖണ്ടില്ഴ വച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്ഴ ബഹുമൊനകെട്ട പ
മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.

ിണറൊയി വിജയന്ഴ അവര്ഴ

1515 എന്ന നമ്പരികന്ഴറ ഒക്ഖപയൊഗി
പ്രശസ്ത സിനിമൊ തൊരും ഷീല നിര്ഴവഹിക്കുും.
ചടങ്ങില്ഴ പ്രമുഖര്ഴ

കങ്കടുക്കുും

രളൊ

ള്ഴ നിര്ഴവഹിക്കുും.
പ്രഖ്യൊ

നും ചടങ്ങില്ഴ വച്ച്

