എല്ലാവര്ക്കും തുല്യ നീത തുല്യ
ിയും, തുല്യ നീത തുല്യഅവസരവും തുല്യീഭ്തമാകക തുല്യഎന്ന തുല്യീക്ഷ്തത്താടുകൂടി തുല്യജില്ലാ തുല്യ
ത് ാീ സ് തുല്യ ജില്ലയിീ് തുല്യ ആരുംഭ്ിച്ച തുല്യ മാതൃക തുല്യ ത് ാീ സ് തുല്യ ത്േഷ ്  തുല്യ ദ്ധ ിയടട തുല്യ ഉദ്ഘാട വും തുല്യ ഉള്കകരുത്ും തുല്യ
ിയമത് ാധ വമുള്ള തുല്യ പു ന തുല്യ ീമുറയടട തുല്യ സൃഷ്ടിക്കായള്ള തുല്യ പു ന തുല്യ സുംഭ്രമ്പമായ തുല്യ കിഡ് തുല്യ ടസയ്ഫ് തുല്യ ദ്ധ ി തുല്യ
എന്നിവ തുല്യ ഹു.സുംസ്ഥാ  തുല്യ ത് ാീ സ് തുല്യ ത്മധാവി തുല്യ ശ്ര . തുല്യ ത്ീാക് ാഥ് തുല്യ
ഹ്റ തുല്യ IPS അവറുകള്ക തുല്യ തുല്യ
ഉദ്ഘാട ും തുല്യ ടെയ്തു. 01.07.2018
യ ി തുല്യ ഞായറാഴ്ച തുല്യ രാവിടീ തുല്യ 10 തുല്യ മണിയ്ക്ക് തുല്യ പുന്നപ്ര തുല്യ ത് ാീ സ് തുല്യ
ത്േഷട  തുല്യ ത്മാഡല് തുല്യ തുല്യ ത് ാീ സ് തുല്യ ത്േഷ ായി തുല്യ പ്രഖ്താ ികകയും തുല്യ 11 തുല്യ മണിയ്ക്ക് തുല്യ പുന്നപ്ര തുല്യ അത്മ്പദ്കര് തുല്യ
ടമത്മാറിയല് തുല്യ തുല്യ ത്മാഡീ് തുല്യ റസിഡന്ഷ്ഷതീ് തുല്യ സ്കൂളിീ് തുല്യ ടവച്ച് തുല്യ “Kid Safe” തുല്യ ദ്ധ ിയും തുല്യ ഉദ്ഘാട ും തുല്യ ടെയ്തു. തുല്യ
കരുത ത്ീാടട, തുല്യ അ ിത്ീടറ തുല്യ ജാഗ്ര ത്യാടട തുല്യ ആധു ികവും തുല്യ സമാധാ വമുള്ള തുല്യ സമൂഹമായി തുല്യ മാറുന്ന ി ് തുല്യ
സൃഷ്ടി രമായ തുല്യ ആശയങ്ങള്ക തുല്യ തുല്യ ടപ്പാക്കി തുല്യ വ ി ാ തുല്യ - തുല്യ  തുല്യ ശിശു തുല്യ ടസൌഹൃദത്കന്ദ്രങ്ങളാക്കി തുല്യ  തുല്യ ത് ാീ സ് തുല്യ
ത്േഷെമകടളമാന്ന ന്ന തുല്യ പുത്രാനമ  തുല്യ ട ടികള്  തുല്യ സവ കരിച്ച് തുല്യ വ തുല്യ ത്കരളും തുല്യ ടകട്ടിപ്പടുകക തുല്യ എന്ന തുല്യ
ീക്ഷ്തതിത്ീയ്ക്കാണ് തുല്യ ജില്ലാ തുല്യ ത് ാീ സ് തുല്യ ടി തുല്യ ദ്ധ ികള് തുല്യ ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള ് . തുല്യ സ്ത്ര  തുല്യ സുംരക്ഷ്ണതി ായള്ള തുല്യ
വ ി ാ തുല്യ ടഹല് ്  തുല്യ ടഡക്, തുല്യ പ്രായമായ തുല്യ വര്ക്ക്കായി തുല്യ സ ിയര് തുല്യ സിറ്റിസണ് തുല്യ ടഹല് ്  തുല്യ ടഡക്, തുല്യ കുട്ടികടള തുല്യ
ത് ാീ സ് തുല്യ ടസൌഹൃദമാകന്ന ി ായി തുല്യചെല്ഡ്  തുല്യ രണ്ട്ീി തുല്യത് ാീ സ് തുല്യ സുംവിധാ ും, തുല്യമദതും തുല്യമയകമരുതന്ന് തുല്യ
പ്രശ്നങ്ങള്ക തുല്യ, തുല്യ ചസ ര്ക് തുല്യ തുല്യ കുറ്റകൃ തങ്ങള്ക തുല്യ, തുല്യ കുടുും  തുല്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക തുല്യ, തുല്യ ടകൌമാരക്കാരുതടട തുല്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക തുല്യ തുല്യ  നടങ്ങി തുല്യ
സമൂഹതിടീ തുല്യ ാ ാ നറകളിലുള്ളവരുതടട തുല്യ വിവിധ തുല്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക തുല്യ തുല്യ ചകകാരതും തുല്യ ടെയ്യുന്ന തുല്യ ടകൌസസിീിുംന് തുല്യ
ടസന്ററുകള്ക തുല്യ, തുല്യ വിനീാുംനര്ക്ക്ക് തുല്യ ത്േഷ ് തുല്യ സഹായതിെമ് തുല്യ ഉ ത്യാനികന്ന ി ായി തുല്യ പ്രത് തക തുല്യ റാമ്പ്, തുല്യ
ത് ാീ സ് തുല്യ ത്സവ ങ്ങള്ക തുല്യ തുല്യ ത്വനതിലുും തുല്യ സുനമമായി തുല്യ ീഭ്ികന്ന ിെമ് തുല്യ ബ്ലിക് തുല്യ റിത്ീഷ ്  തുല്യ ഓഫ സറുടട തുല്യ
ത്സവ ും തുല്യ  നടങ്ങി തുല്യ ജ  തുല്യ ജ വി തിെമ് തുല്യ ആവശതമായ തുല്യ എല്ലാ തുല്യ ടസൌകരതങ്ങളും ഒരുത തുല്യ കൂരയ്ക്ക് തുല്യ ക ഴിീ് തുല്യ
ീഭ്തമാകക തുല്യഎന്ന തുല്യആശയമാണ് തുല്യമാതൃക തുല്യത് ാീ സ് തുല്യത്േഷ ് തുല്യസ്ഥാ ികന്ന ിലൂടട തുല്യ ടപ്പാകുന്ന ്.
,

,

സ്കൂളിടീ തുല്യ ഹാജര്ക് തുല്യ തുല്യ ബുക്കിടന്റ തുല്യ അടിസ്ഥാ തിീ് തുല്യ മുന്ഷ്കൂട്ടി തുല്യ അെമമ ി തുല്യ വാങ്ങാട  തുല്യ ലാസാസിീ്  തുല്യ
ഹാജരാകാ ിരികന്ന തുല്യ കുട്ടികടള തുല്യ കുറിച്ചുള്ള തുല്യ വിവരും തുല്യ അത്പ്പാള്ക തുല്യ തുല്യ ടന്ന തുല്യ സ്ഥീടത തുല്യ ത് ാീ സ് തുല്യ ത്േഷ ിീ് തുല്യ
എ്കയും, തുല്യ നടര്ക്ന്ന് തുല്യരക്ഷ്കര്ക്താവിത് ാട് തുല്യഅത് വഷിച്ച് തുല്യ നടര് തുല്യ ട ടി തുല്യസവ കരികക തുല്യഎന്ന ാണ് തുല്യ“Kid
Safe” ദ്ധ ിയടട തുല്യ മുഖ്ത തുല്യ ീക്ഷ്തും. തുല്യ കൂടാട  തുല്യ ചസ ര്ക് തുല്യ തുല്യ ചരും തുല്യ ത് ാധവ ്കരണും, തുല്യ വതക്തി തുല്യ വികസ  തുല്യ
ത് ാധവ ്കരണും, തുല്യ ജ വി  തുല്യ ീക്ഷ്തും തുല്യ ത് ടുന്ന ിെമള്ള തുല്യ ശരിയായ തുല്യ ദിശ തുല്യ ങ്കുടവയ്ക്കല് തുല്യ, തുല്യ സ്കൂളകളിലുും തുല്യ
രിസരങ്ങീിലുമുള്ള തുല്യ മയകമരുതന്ന് തുല്യ വി രണ തുല്യ സാധത കള്ക തുല്യ തുല്യ
ടയന്ന ിെമള്ള തുല്യ രിശ ീ ങ്ങള് തുല്യ
ല്കുകയും, തുല്യ അ നവഴി തുല്യ കുട്ടികളടട തുല്യ സുരക്ഷ് തുല്യ അടിയന്തിരമായി തുല്യ ഉറപ്പ് തുല്യ വരുത്കയും തുല്യ ടെയ്യുക തുല്യ എന്ന ാണ് തുല്യ
ഈ തുല്യ ദ്ധ ിയടട തുല്യ മറ്റ് തുല്യ ഉത്േശങ്ങള്ക തുല്യ. തുല്യ ആത്രാനതവും, തുല്യ
ിത് ാധവും തുല്യ വിദതാഭ്താസവമുള്ള തുല്യ ഒരുത തുല്യ കരുത്റ്റ തുല്യ
ീമുറടയ തുല്യ വാര്ക്ത് തുല്യ എടുക്കക തുല്യ എന്ന ാണ് തുല്യ “Kid Safe”.രമസമാധാ ാീ തിത് ാടടാപ്പും തുല്യ
ജ ക യ തുല്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക തുല്യ തുല്യ രിഹരികന്ന തുല്യ ജ ചമത്രി തുല്യ ത് ാീ സിടന്റ തുല്യ വത തസ്ഥ തുല്യ മുഖ്മായി തുല്യ മാറുകയാണ് തുല്യ ജില്ലാ തുല്യ
ത് ാീ സ് . തുല്യ

