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പെൺകുട്ടികപള ഭീഷണിപെടുത്തി
നഗ്നചിത്രങ്ങൾ കകക്കലാക്കുന്ന
പകൌമാരക്കാരൻ കൈബർ പൊലീൈിന്പറ
െിടിയിൽ
ീ ഺൂൈൽ ു ഺണ഻ലാീെ പര഻ചയീെട്ട്, ീസൌഹിദം
നെ഻ച്ച്
ീപൺകഽട്ട഻കളുീെ
നഗ്നച഻രങ്ങൾ
ൂകക്കലഺക്കഽന്ന
ീകൌ ഺരക്കഺരീന
ഇക്കഴ഻ഞ്ഞ
ദ഻വസം രിശാർ സ഻റ്റ഻ ൂസൈർ ുപഺല഼ അ സററ്്
ീചയ്രഽ. രിശാർ സ഻റ്റ഻ ുപഺല഼ അ കമ്മ഼ഷണർ ആർ
ആദ഻രൿയക്ക്
ലഭ഻ച്ച
ഒരഽ
പരഺര഻യ഻ീല
സുനേഷണ ഺണ്
പര഻ീയ
കഽെഽക്കഽന്നര഻ന്
ഇെവരഽത്ത഻യത്.

ഇയാളുപട ത്െവർത്തന രീരി ഇങ്ങപന:

Thrissur City Police

ഇൻറ്ഺ്ഺം, ു  അൈഽക്ക്, ീെല഻്ഺം, വഺട്സ അ ആെ്
ഽരലഺയ ുസഺഷൿൽ
഼ഡ഻യ ൂസറ്റുകൾ ന഻ര഼ക്ഷ഻ച്ച്
ഇത്
ഉപുയഺ്഻ക്കഽന്ന
ീപൺകഽട്ട഻കുളയഽം,
 അര഼കുളയഽം പര഻ചയീെെഽന്നഽ.
ഇര഻നഽുശഷം

Phone: 0487 2423511
E-mail address :cptsr.pol@kerala.gov.in
Website : www.thrissurcitypolice.gov.in
Facebook : /thrissurcitypolice
Twitter :

/tsrcitypolice

വ഻വ഻ധ
ഺൻ അ

ീപൺകഽട്ട഻കുളയഽം

സ഻ന഻ ഺ

നെൻ ഺരഽുെയഽം

്ാെുകള഻ുലക്ക്

 അര഼കുളയഽം
നെ഻ ഺരഽുെയഽം

ക്ഷണ഻ക്കഽകയഽം

സം് ഺക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്നഽ.

സവ഻ീെ

ഇത്തരം ്ാെുകള഻ൽ സം് ഺക്ക഻യ ുശഷം ീപൺകഽട്ട഻കൾക്കഽം,  അര഼കൾക്കഽം രഽെർച്ചയഺയ഻
സുേശങ്ങൾ

ൂക ഺറഽന്നഽ.

ഇുരഺീെഺെം

വൿഺജ

ീസൌഹിദം

ീകട്ട഻െെഽക്കഺനഽള്ള

ന഻രന്തര

ശ ങ്ങളും നെത്തഽന്നഽ.

ീസൌഹിദം

സ്ഥഺപ഻ീച്ചെഽത്ത

ര഼ര഻യ഻ലഽള്ള ു

ീപൺകഽട്ട഻കുളഺെഽം

 അര഼കുളഺെഽം

സവരഽീെ

സഺധഺരണ

ഺുട്ടഺകൾ ുപഺറ്് ീചയ്യുന്നര഻ന് ആവശൿീെെഽന്നഽ.

ീപൺകഽട്ട഻കളു ഺയഽള്ള
ീപൺകഽട്ട഻കളുുെയഽം

ീസൌഹിദം

 അുനഹൈന്ധത്ത഻ുലക്ക്

 അര഼കളുുെയഽം

ൂകകഺലഽകൾ,

ീകഺണ്ടഽുപഺകഽന്നഽ.

പ഻ൻഭഺ്ം

രഽെങ്ങ഻യ

ു

രഽെർന്ന്
ഺുട്ടഺകൾ

ആവശൿീെെഽകയഽം സത് ുനെ഻ീയെഽക്കഽകയഽം ീചയ്യുന്നഽ.

 അുനഹൈന്ധം

രഽെരഽകയഽം,

ആത്മഺർത്ഥരയഽള്ളവനഺീണന്ന്

ുൈഺധ഻െ഻ക്കഽന്ന

രരത്ത഻ൽ

ീപരഽ ഺറഽകയഽം ീചയ്യുന്നഽ. ീപൺകഽട്ട഻കീള സവരഽീെ സേകഺരൿഭഺ്ങ്ങളും, നഗ്നച഻രങ്ങളും
സയച്ചുരരഽന്നര഻ന് ുപര഻െ഻ക്കഽന്നഽ.

ഗ്ലഺ ർ

സ഻ന഻ ഺ

നൽകഽകയഽം,
വഴങ്ങഺത്ത
ു

രഺരങ്ങളുുെയഽം

സരഽുപഺീലയഽള്ള
ീപൺകഽട്ട഻കീള

ഺുട്ടഺകൾ

ുയഺജ഻െ഻ച്ച്

സരഽപുയഺ്഻ച്ച്
ു

ു ഺഡലഽകളുുെയഽം

ഺുട്ടഺകൾ

ു

ഺുട്ടഺകൾ

സവർ

ഽമ്പ്

ു ഺർഫ്

ുസഺഷൿൽ

഼ഡ഻യ

സയച്ചു

ു

ീപൺകഽട്ട഻കൾക്ക്

ആവശൿീെെഽകയഽം

ീചയ്ത്

ഭ഼ഷണ഻ീെെഽത്തഽകയഽം,

ച഻രങ്ങൾ

നഗ്നു

ഺുട്ടഺ

ീസക്സ അ

ീകഺെഽത്ത

ീചയ്യുന്നഽ.

റ്റും

ഺറ്റ഻ീയെഽക്കഽകയഽം

രന്ന഻ീലെങ്ക഻ൽ

്ാെുകള഻ൽ

ഇത്തരത്ത഻ൽ

ൂകകഺലഽകളുുെയഽം

ഺുട്ടഺയഺക്ക഻

സയച്ചു

സയച്ചു

ു ഺർഫ്

ീചയ്ര

പരസൿീെെഽത്തഽം

എന്ന്

ഭ഼ഷണ഻ീെെഽത്തഽന്നഽ.

ഇത്തരത്ത഻ൽ

ഭ഼ഷണ഻

ുനര഻ട്ട

ഒരഽ

ീപൺകഽട്ട഻യഺണ്

കഴ഻ഞ്ഞ

ദ഻വസം

രിശാർ

സ഻റ്റ഻

ുപഺല഼ അ കമ്മ഼ഷണർക്ക് പരഺര഻ നൽക഻യത്. പരഺര഻ ഉെൻ രീന്ന രിശാർ സ഻റ്റ഻ ൂസൈർ
ുപഺല഼ അ

ുറ്ഷന്

ൂക ഺറഽകയഽം,

രഽെർന്ന്

നെത്ത഻യ

സുനേഷണത്ത഻ലഺണ്

ീകഺലെം

സേുദശ഻യഺയ ീകൌ ഺരക്കഺരൻ ുപഺല഼സ഻ന്ീറ പ഻െ഻യ഻ലഺയത്. ഇയഺളുീെ ീ ഺൂൈൽ ു

ഺൺ

പര഻ുശഺധ഻ച്ചര഻ൽ ന഻ന്നഽം ഇത്തരത്ത഻ൽ ന഻രവധ഻ ീപൺകഽട്ട഻കളുുെയഽം  അര഼കളുുെയഽം നഗ്ന
ച഻രങ്ങൾ കീണ്ടെഽത്ത഻ട്ടുള്ളരഺണ്.
 അര഼കുളയഽം
കഽറ്റവഺള഻കീള

കീണ്ടത്തഽന്നര഻ന്

ഇയഺളുീെ ചര഻യ഻ൽ സകീെട്ട
സുനേഷണം

കീണ്ടത്തഽന്നര഻ന്

രഽെരഽന്നഽ.

ഓൺൂലൻ

റ്റ് ീപൺകഽട്ട഻കുളയഽം,

സ ഺനര഼ര഻യ഻ൽ

്ാെുകള഻ൽ

ൂസൈർ

രട്ട഻െുനെത്തഽന്ന
ുപഺല഼സ഻ന്ീറ

ന഻ര഼ക്ഷണം ഊർജ്ജ഻ര ഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.

രക്ഷിരാക്കൾക്കുും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള മുന്നറിയിെ്.

1. ഓൺൂലൻ പഠനത്ത഻നഺയ഻ കഽട്ട഻കൾക്ക് നൽക഻യ഻ട്ടുള്ള ീ ഺൂൈൽു
ഇലക്സുെഺണ഻ക്സ

ഉപകരണങ്ങളും

എന്ന് ഉറെുവരഽത്തഽക.

സവർ

സാക്ഷ് രുയഺീെ

ഺണഽകളും

ഉപുയഺ്഻ക്കഽന്നഽ

2. ുസഺഷൿൽ

഼ഡ഻യകളുീെ

പഺല഻ക്കഽക.

ഉപുയഺ്ത്ത഻ൽ

ഓൺൂലന഻ൽ

ഏർീെെഽത്തഽക.
ുസഺഷൿൽ

ച഻ലവഴ഻ക്കഽന്ന

സപര഻ച഻രരഽ ഺയ഻

഼ഡ഻യകൾ

സം് ഺകണീ ന്നഽം,

കിരൿ ഺയ
സ യത്ത഻ന്

ചങ്ങഺത്തം

സേയം

ന഻യന്തണം

സ്ഥഺപ഻ക്കരഽത്.

ഉപുയഺ്഻ക്കണീ ന്നഽം,
ഏീരലെഺം

ുപഺുട്ടഺുക്കഺൾ

ഏീരലെഺം

രരത്ത഻ലഽള്ള

ഏീരലെഺം

്ാെുകള഻ൽ

വ഻വരങ്ങൾ

ഏീരലെഺം

ആളുകളു ഺയ഻ പങ്ക഻െണീ ന്നഽം കിരൿ ഺയ സവുൈഺധം ഉണ്ടഺക്ക഻ീയെഽക്കഽക.

3. ഇന്റർീനറ്റ഻ൽ

എുെഺീഴങ്ക഻ലഽം

സേകഺരൿച഻രങ്ങൾ

ര഻ര഻ീച്ചെഽക്കഽന്നര഻ുനഺ, പാർണ ഺയഽം
കഺരൿം എലെഺവരഽം
4. ന഻ങ്ങൾ

സയച്ചു

ഺധൿ ത്ത഻ൽ
സയഺൾ

പങ്കഽീവക്കീെട്ടഺൽ

ഺയ്ച്ചുകളയഽന്നര഻ുനഺ

സത്

സഺധൿ ലെ

എന്ന

ലഭ഻ക്കഽന്നയഺൾ

ഏത്

നസ്സ഻ലഺക്കണം.
നൽകഽന്ന

സേകഺരൿ

സാക്ഷ഻ച്ചുീവക്കഽന്നഽ

ഉപുയഺ്഻ക്കഽന്ന

ച഻രങ്ങൾ

എുന്നഺ,

ഇലക്സുെഺണ഻ക്സ

സത്

ആരഽ ഺയ഻

പങ്ക഻െഽന്നഽ

ഉപകരണം

എുന്നഺ,

ഏീരലെഺ ഺീണുന്നഺ

സുനേഷ഻ച്ച് കീണ്ടത്തഽക ദഽഷ്കര ഺയ കഺരൿ ഺണ്.
5. കഽട്ട഻കൾ

ഇെീപെഽന്ന

രക്ഷ഻രഺക്കൾക്കഽം

വ഻ഷയങ്ങള഻ലഽം,

സറ഻വഽണ്ടഺയ഻ര഻ക്കണം.

ഇെപഴകഽന്ന
കഽട്ട഻കൾ

ആളുകളു ഺയഽം

ുനര഻െഽന്ന

പശ്നങ്ങൾ

രക്ഷ഻രഺക്കളു ഺയ഻ പങ്ക഻െഺൻ ശ ഻ക്കഽക. ന഻ങ്ങളുീെ കഽട്ട഻കീള സകഺരണ ഺയ഻
ആുക്ഷപ഻ക്കരഽത്.

സവർക്ക്

പറയഺനഽള്ളത്

സശദ്ധം

ുകൾക്കഽക.

സവർക്ക്

ഉച഻ര ഺയ പര഻ഹഺരങ്ങൾ ന഻ർുേശ഻ക്കഽക.
6. ന഻ങ്ങളുീെ

കഽട്ട഻കീള

 അുനഹ഻ക്കഽക.

ീകൌ ഺരക്കഺര഻ീല

സേഭഺവ

സവ഻ുശഷരകൾ ദഽരഽപുയഺ്ീെെഽത്തഺൻ പഺകത്ത഻ൽ കഽറ്റവഺള഻കൾക്ക് സവീര
വ഻ട്ടു നൽകരഽത്.
7. ൂസൈർ

സംൈന്ധ ഺയ

പരഺര഻കൾ

ഉണ്ടഺകഽകയഺീണങ്ക഻ൽ

കഺലരഺ സം

കാെഺീര ുപഺല഼സ഻ീന സറ഻യ഻ക്കഽക. കഽറ്റവഺള഻കീള പ഻െ഻കാെഺൻ ഇത് വളീര
സഹഺയകര ഺണ്.
8. ന഻ങ്ങളുീെ

കഽട്ട഻കൾക്ക്

ആവശൿ ഽള്ള

ഺനസ഻കൂധരൿം പകരഽന്നര഻നഽം

രക്ഷ഻രഺക്കൾക്കഽം

ഉപയഽക്ത ഺക്കഺവഽന്നരഺണ്.

കൂടുരൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:

നൽകഽന്നര഻നഽം,

ന:ശഺ അര വ഻ദഗ്ദരഽീെ ീസൌജനൿ ുസവനം

രിശാർ സ഻റ്റ഻ ുപഺല഼ അ ലഭൿ ഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്.
കഽട്ട഻കൾക്കഽം

ഉപുദശങ്ങൾ

ഺനസ഻ക പ഻ര഻ ഽറഽക്കം ുനര഻െഽന്ന
ഇത്തരം

ുസവനങ്ങൾ

രിശാർ സ഻റ്റ഻ ുപഺല഼ അ വന഻രഺ ീസൽ: 0487-2420000,
ciwmnceltsr.pol@kerala.gov.in
രിശാർ
സ഻റ്റ഻
ുപഺല഼ അ

ൂസൈർ

ീസൽ:

cbrceltsr.pol@kerala.gov.in
രിശാർ സ഻റ്റ഻ ുപഺല഼ അ കൺുെഺൾ റാം: 0487-2424193.

9497962836,

