തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പപോലീസ്

പത്രക്കുറിപ്പ്

ബബക്ക് മമോഷണമക്കസ്സിലല
പ്രതി പിടിയിർ
വീട് ആക്രമണമക്കസ്സിലല പ്രതികൽ
അറസ്റ്റിർ
മകോവിഡ്-19

വിലക്ക് ലംഘനം: 78 മപൾലക്കതിലര
നിയമനടപടി
23,000/- രൂപ പിഴ ഈടോക്കി
ബബക്ക് മമോഷണമക്കസ്സിലല പ്രതി പിടിയിർ
തിരുവനന്തപുരം:- ലമഡിക്കർ മകോമളജ് മപോലീസ് മസ്റ്റഷൻ
പരിധിയിർ നിന്നം ബബക്ക് മമോഷണം നടത്തിയ പ്രതി പിടിയിലോയതോയി
ഐ.ജി.പി-യം
തിരുവനന്തപുരം
സിറൃി
മപോലീസ്
കമ്മീഷണറുമോയ
ബർറോംൿമോൾ ഉപോദ്ധ്യോയ അറിയിച്ചു. കോട്ടോക്കട കീഴോറൂൾ ആരയമകോട്
മൂന്നോറൄമുക്ക് ജംഗ്ഷനിർ വോട്ടൾടോകിന് സമീപം പോറക്കടവ് മണ്ണടി വീട്ടിർ
മമനോജ് ൿമോൾ (28)-ലനയോണ് ലമഡിക്കർ
മകോമളജ് മപോലീസ് അറസ്റ്റ് ലെയ്തത്. മോണിക്കർ
ഇടത്തറ കളിവിളോകത്ത് വീട്ടിർ മസോംലോലിലെ
ഉപമയോഗത്തിലുളള ബബക്ക് 2016 ലമയ് മോസം
മുറിഞ്ഞപോലം ലപോട്ടക്കുഴി ഭോഗത്ത് നിന്നം
മമോഷണം
മപോയ
മകസ്സിലോണ്
പ്രതി
പിടിയിലോയത്. 2016-ർ മമോഷണം മപോയ
ബബക്കിലനക്കുറിച്ച്
ലമഡിക്കർ
മകോമളജ്
മപോലീസ്
പുനരമനേഷണം
നടത്തുകയം,
വോഹനനമ്പൾ
ആൾ.ടി.
ബസറൃിർ
പരിമശോധിച്ചതിർ നിലവിർ രോൽ ഉടമസ്ഥനോയി
ഉപമയോഗിച്ചു
വരുന്നത്
ശ്രദ്ധ്യിർലപ്പടുകയോയിരുന്ന. തുടൾന്ന് നടത്തിയ
അമനേഷണത്തിർ
നിലവിലുളള
ഉടമസ്ഥൾ
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മമോഷണവോഹനമോലണന്ന് അറിയോലത മമനോജിർ നിന്നം വോങ്ങി
ഉപമയോഗിക്കുകയോയിരുന്ന. കളളിക്കോട് വീരണകോവ് ഭോഗത്ത് നിന്നം
ലമഡിക്കർ മകോമളജ് മപോലീസ് പ്രതിലയ അറസ്റ്റ് ലെയ്യുകയോയിരുന്ന.
ഇയോൽലക്കതിലര
സിറൃിയിലല
ലമഡിക്കർ
മകോമളജ്,
മൂസിയം,
കമെോൺലമെ് തുടങ്ങിയ മപോലീസ് മസ്റ്റഷനുകളിർ മമോഷണമക്കസ്സുകൽ
നിലവിർ ഉണ്ടോയിരുന്ന. തിരുവനന്തപുരം സിറൃി ലഡപൂട്ടി മപോലീസ്
കമ്മീഷണൾ (ക്രമസമോധോനം) മഡോ.ദിവയ.വി.മഗോപിനോഥിലെ പ്രമതയക
നിൾമേശോനുസരണം ലതളിയോലത കിടന്ന മകസ്സുകൽ പുനരമനേഷണം
നടത്തുന്നതിലെ ഭോഗമോയി നടത്തിയ അമനേഷണത്തിലോണ് ലമഡിക്കർ
മകോമളജ്
മപോലീസ്
മസ്റ്റഷനിലല
പഴയ
വോഹനമമോഷണമക്കസ്സ്
ലതളിയിക്കലപ്പട്ടത്. ലമഡിക്കർ മകോമളജ് എസ്.എച്ച്. ഹരിലോർ,
എസ്.ഐ-മോരോയ പ്രശോന്ത്, വിജയബോബു, എസ്.സി.പി.-മോരോയ രഞ്ജിത്,
മജയോതി.ലക.നോയൾ, സി.പി.-മോരോയ പ്രതോപൻ, ലനൌഫർ എന്നിവരോണ്
അമനേഷണത്തിനും അറസ്റ്റിനും മനതൃതേം നർകിയത്.

വീട് ആക്രമണമക്കസ്സിലല പ്രതികൽ അറസ്റ്റിർ
തിരുവനന്തപുരം : വിഴിഞ്ഞം പുന്നക്കുളം ഭോഗത്ത് വീട് ആക്രമിച്ച്
ഗൃഹനോഥലയ മദമഹോപദ്രവം ഏർപ്പിക്കുകയം പീഡനശ്രമം നടത്തുകയം ലെയ്ത
മകസ്സിലല പ്രതികൽ പിടിയിലോയതോയി ഐ.ജി.പി-യം തിരുവനന്തപുരം സിറൃി
മപോലീസ് കമ്മീഷണറുമോയ ബർറോംൿമോൾ ഉപോദ്ധ്യോയ അറിയിച്ചു. മകോട്ടുകോർ
പുന്നക്കുളം കിടങ്ങിർ മകോളനിയിർ വിഷ്ണു @ ഉണ്ണി (23), മകോട്ടുകോർ പുന്നക്കുളം
കിടങ്ങിർ മകോളനിയിർ മണിക്കുട്ടൻ @ മണികണ്ഠൻ (34) എന്നിവലരയോണ്
വിഴിഞ്ഞം മപോലീസ് അറസ്റ്റ് ലെയ്തത്. മകോട്ടുകോർ പുന്നക്കുളം കിടങ്ങിർ
മകോളനിയിർ
തോമസക്കോരിയോയ
വീട്ടമ്മലയയോണ് പ്രതികൽ അക്രമിക്കുകയം
മദമഹോപദ്രവം
ഏർപ്പിക്കുകയം,
മോനഭംഗലപ്പടുത്തുവോൻ
ശ്രമിക്കുകയം
ലെയ്തത്. പ്രതികൽ പരോതിക്കോരിയലട
വീട്ടുനടയിർ മദയപിച്ച് ബഹളം വച്ചത്
മെോദയം ലെയ്തതിലുളള വിമരോധത്തോർ
വീട്ടിനകത്ത്
അതിക്രമിച്ച്
കയറി
വീട്ടമ്മമയയം
ഭൾത്തോവിമനയം
മദമഹോപദ്രവം ഏർപ്പിക്കുകയം മോനഹോനി
ഉണ്ടോൿന്ന തരത്തിർ ലപരുമോറുകയം
പരോതിക്കോരിയലട സമഹോദരിലയ വോഹനം ഇടിപ്പിച്ച് പരിമക്കർപ്പിക്കുകയം
ലെയ്തിരുന്ന. തുടൾന്ന് ളിവിർ മപോയ പ്രതികലള വിഴിഞ്ഞം മപോലീസ്
ളിത്തോവളത്തിർ നിന്നം അറസ്റ്റ് ലെയ്യുകയോയിരുന്ന. വിഴിഞ്ഞം
എസ്.എച്ച്. പ്രവീൺ.എസ്.ബി, എസ്.ഐ സജി, സി.പി-മോരോയ അജി,
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ඁഷ്ണൿമോൾ, സജൻ എന്നിവരോണ് അമനേഷണത്തിനും അറസ്റ്റിനും മനതൃതേം
നർകിയത്.
മകോവിഡ് സുരക്ഷോ മകസ് വിവരം
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിർ മപോലീസ് ഇന്നലല (10-12-2020)
നടത്തിയ പരിമശോധനയിർ മകോവിഡ് സുരക്ഷോ വിലക്ക് ലംഘനം നടത്തിയ
78 മപൾലക്കതിലര നിയമനടപടി സേീകരിച്ചു. മരോഗവയോപനം ഉണ്ടോക്കുന്ന
തരത്തിർ വിലക്ക് ലംഘനം നടത്തിയ 25 മപൾലക്കതിലര എപ്പിലഡമിക്
ഡിസീസസ് ഒൾഡിനൻസ്-2020 പ്രകോരമോണ് മകലസടുത്തത്. മോസ്ക്
ധരിക്കോത്തതിന് 40 മപരിർ നിന്നം സോമൂഹിക അകലം പോലിക്കോത്ത 6
മപരിർ നിന്നമോയി 23,000/- രൂപ പിഴ ഈടോക്കി. ടോലത, മകോവിഡ്
സുരക്ഷോ മോൾഗ്ഗ നിൾമേശങ്ങൽ പോലിക്കോലത സൾസ് ീസ് നടത്തിയ 7
വോഹനങ്ങൽലക്കതിലരയം ഇന്നലല നിയമനടപടി സേീകരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം സിറൃി
10-12-2020

ഐ ജി പി & കമ്മീഷണൾക്ക് മവണ്ടി

പബ്ലിക് റിമലഷൻസ് ഒഫീസൾ
തിരുവനന്തപുരം സിറൃി
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