തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പപോലീസ്

പത്രക്കുറിപ്പ്

മമൊബബർ മമൊഷ്ടൊക്കളാളൊയ
പ്രതികൽ പിടിയിർ
വയൊജമരഖകൽ ചമച്ച്
മകഎസ്എഫ്ഇ-യിർ ഹൊജരൊക്കളാി
പണം തട്ടുന്ന സംഘത്തിമല പ്രധൊനി
അറസ്റ്റിർ
മകൊവിഡ്-19

വിലക്കളാ് ലംഘനം: 53 മപൾമക്കളാതിമര
നിയമനടപടി
17,000/- രൂപ പിഴ ഈടൊക്കളാി
മമൊബബർ മമൊഷ്ടൊക്കളാളൊയ പ്രതികൽ പിടിയിർ
തിരുവനന്തപുരരം:- തമ്പൊനൂരിർ ആമടൊറിക്ഷ ബൈവറുമട
മമൊബബർ മഫൊൺ മമൊഷണം മചയ്ത മകസ്സിമല പ്രതികൽ
പിടിയിലൊയതൊയി ഐ.ജി.പി-യം തിരുവനന്തപുരരം സിറ്റി മപൊലീസ്
കമ്മീഷണറുമൊയ ബർറൊംൿമൊൾ ഉപൊദ്ധ്യൊയ അറിയിച്ചു. ബൊലരൊമപുരരം
അയത്തിർ വിഷ്ണു മകൊവിലിന് സമീപം
പുരത്തൻവിള വീടിർ സനർ ൿമൊൾ @
ഉണ്ടക്കളാണ്ണൻൻ സനർ 339,, ക്ിൂർൾ
പുരന്നമൂട് സ്ക്കൂളിന് സമീപം കൊവുവിള വീടിർ
ഷൊജി മൊതു 338, എന്നിവമരയൊണ്
തമ്പൊനൂൾ മപൊലീസ് അറസ്റ്റ് മചയ്തത്.
മണക്കളാൊട് ആറ്റുകൊർ മതരകം പുരതുനഗൾ
മസക്കളാന്റ്
സ്ട്രീറ്റിർ
ഉണ്ണൻിക്കൃഷ്ണമന്റ
ഉടമസ്ഥതയിലുളള ആമടൊറിക്ഷ തമ്പൊനൂൾ
ඁപ തീമയറ്ററിന് സമീപം പൊൾക്കളാ്
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മചയ്തിരുന്ന അവസരത്തിർ ആമടൊറിക്ഷയിർ നിന്നം 10,000/- രൂപ
വിലയളള മമൊബബർ മഫൊൺ പ്രതികൽ മമൊഷണം മചയ്ത്
മകൊണ്ടുമപൊവുകയൊയിരുന്ന.
മമൊഷണ
വിവരം
അറിഞ്ഞ്
സ്ഥലമത്തത്തിയ തമ്പൊനൂൾ മപൊലീസ് നടത്തിയ അമനൃഷണത്തിലൊണ്
പ്രതികൽ പിടിയിലൊയത്. തമ്പൊനൂൾ, മഫൊൾട് തുടങ്ങിയ മപൊലീസ്
മസ്റ്റഷനുകളിർ
പ്രതികൽമക്കളാതിമര
ഇത്തരത്തിലുളള
നിരവധി
മമൊഷണമക്കളാസ്സുകൽ നിലവിലുണ്ട്. മമൊഷണത്തിലൂമട ലഭിക്കുന്ന പണം
മദയപൊനത്തിനും മയക്കുമരുന്ന് ഉപമയൊഗത്തിനുമൊയിടൊണ് പ്രതികൽ
വിനിമയൊഗിക്കുന്നത്. പ്രതികൽമക്കളാതിമര ഗുണ്ടൊ ആക്ട് പ്രകൊരമുളള
നിയമനടപടികൽ സൃീകരിക്കുന്നതൊമണന്ന് തിരുവനന്തപുരരം മഡപൂടി
മപൊലീസ് കമ്മീഷണൾ 3ക്രമസമൊധൊനം, മഡൊ. ദിവയ.വി.മഗൊപിനൊഥ്
അറിയിച്ചു. തമ്പൊനൂൾ എസ്.എച്ച്.ഒ ബബജു.എ, എസ്.ഐ-മൊരൊയ
സുധീഷ്, വിമർ രംഗനൊഥ്, എസ്.സി.പി.ഒ-മൊരൊയ സഞ്ജു, സജയൻ
സി.പി.ഒ-മൊരൊയ ശ്രീനൊഥ്, പ്രൊൺ എന്നിവരൊണ് അമനൃഷണത്തിനും
അറസ്റ്റിനും മനതൃതൃം നർകിയത്.

വയൊജമരഖകൽ ചമച്ച് മക എസ് എഫ് ഇ യിർ ഹൊജരൊക്കളാി
പണം തട്ടുന്ന സംഘത്തിമല പ്രധൊനി പിടിയിർ
തിരുവനന്തപുരരം : മൂസിയത്ത് വയൊജമരഖകൽ ചമച്ച് മക എസ്
എഫ് ഇ യിർ ഹൊജരൊക്കളാി പണം തട്ടുന്ന സംഘത്തിമല പ്രധൊനി
പിടിയിലൊയതൊയി ഐ.ജി.പി-യം തിരുവനന്തപുരരം സിറ്റി മപൊലീസ്
കമ്മീഷണറുമൊയ ബർറൊംൿമൊൾ ഉപൊദ്ധ്യൊയ അറിയിച്ചു. മപരൂൾക്കളാട
വിമ്ജിർ ൿടപ്പനക്കുന്ന് രവി നഗറിർ
സി-92-ർ തൊമസം
കൊൾത്തിമകയൻ 3വയസ്സ് 56 ,മനയൊണ് മൂസിയം മപൊലീസ് അറസ്റ്റ്
മചയ്തത്.
മകന്ദ്ര
വിമദശകൊരയ
മന്ത്രൊലയത്തിമന്റ
കീഴിർ
തിരുവനന്തപുരരത്ത് പ്രവൾത്തിക്കുന്ന ഇന്തയൻ
മകൌൺസിർ
മഫൊൾ
കൽച്ചറർ
റിമലഷൻസ്
എന്ന
സ്ഥൊപനത്തിമല
ഉമദയൊഗസ്ഥനൊയിരുന്ന
കൊൾത്തിമകയൻ
ഈ സ്ഥൊപനത്തിമല ജീവനക്കളാൊരൻ എന്ന
വയൊമജന പമത്തൊളം മപരുമട മപരിർ വയൊജ
സൊലറി സൾടിഫിക്കളാറ്റുകളം വയൊജ ഐഡി
കൊൾഡുകളം നിൾമ്മിച്ച് മക എസ് എഫ്
ഇയമട
ബ്രൊഞ്ചുകളിർ ഹൊജരൊക്കളാി
ചിടികളം,
മലൊണുകളം
എടുത്ത്
മക.എസ്.എഫ്.ഇ-മയ
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കബളിപ്പിക്കുകയൊയിരുന്ന. പമത്തൊളം മപരടങ്ങുന്ന ഈ സംഘത്തിമല
പ്രധൊനിയൊയിരുന്ന
കൊൾത്തിമകയൻ.
മക.എസ്.എഫ്.ഇ
യമട
ശൊസ്തമംഗലം, വഴുതക്കളാൊട് ശൊഖകളിർ നിന്നൊണ് പ്രതികൽ വയൊജമരഖ
ചമച്ച് പണം തടിയത്.
സംഘത്തിമല മറ്റ് ആളകമള ൿറിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങൽ മപൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരൊതി ലഭിച്ചതിമന തുടൾന്ന്
തിരുവനന്തപുരരം സിറ്റി മഡപൂടി മപൊലീസ് കമ്മീഷണൾ മഡൊ.
ദിവയ.വി.മഗൊപിനൊഥിമന്റ നിൾമേശൊനുസരണം മൂസിയം എസ്.എച്ച്.ഒയമട മനതൃതൃത്തിർ രൂപീകരിച്ച പ്രമതയക സംഘം അമനൃഷണം
ആരംഭിക്കുകയൊയിരുന്ന.
മൂസിയം
എസ്.എച്ച്.ഒ
രവീന്ദ്രൿമൊൾ,
എസ്.ഐ-മൊരൊയ ശയൊംരൊജ് മജ നൊയൾ, നജീബ്, ജയശങ്കൾ,
എ.എസ്.ഐ സമന്തൊഷ്, സി.പി.ഒ അരുൺ ൿമൊൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന
പ്രമതയകസംഘമൊണ്
അമനൃഷണത്തിനും
അറസ്റ്റിനും മനതൃതൃം
നർകിയത്.

മകൊവിഡ് സുരക്ഷൊ മകസ് വിവരം
തിരുവനന്തപുരരം നഗരത്തിർ മപൊലീസ് ഇന്നമല 311-12-2020,
നടത്തിയ പരിമശൊധനയിർ മകൊവിഡ് സുരക്ഷൊ വിലക്കളാ് ലംഘനം
നടത്തിയ 53 മപൾമക്കളാതിമര നിയമനടപടി സൃീകരിച്ചു. മരൊഗവയൊപനം
ഉണ്ടൊക്കുന്ന തരത്തിർ വിലക്കളാ് ലംഘനം നടത്തിയ 15 മപൾമക്കളാതിമര
എപ്പിമഡമിക്
ഡിസീസസ്
ഓൾഡിനൻസ്-2020
പ്രകൊരമൊണ്
മകമസടുത്തത്. മൊസ്ക് ധരിക്കളാൊത്തതിന് 30 മപരിർ നിന്നം
സൊമൂഹികഅകലം പൊലിക്കളാൊത്ത 4 മപരിർ നിന്നമൊയി 17,000/- രൂപ പിഴ
ഈടൊക്കളാി. ടൊമത, മകൊവിഡ് സുരക്ഷൊ മൊൾഗ്ഗ നിൾമേശങ്ങൽ
പൊലിക്കളാൊമത സൾവ്വീസ് നടത്തിയ 2 വൊഹനങ്ങൽമക്കളാതിമരയം,
മൊൾഗ്ഗനിൾമേശങ്ങൽ
പൊലിക്കളാൊമത
തുറന്ന്
പ്രവൾത്തിച്ച
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കടകൽമക്കളാതിമരയം ഇന്നമല നിയമനടപടി സൃീകരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരരം സിറ്റി
11-12-2020

ഐ ജി പി & കമ്മീഷണൾക്കളാ് മവണ്ടി

പബ്ലിക് റിമലഷൻസ് ഓഫീസൾ
തിരുവനന്തപുരരം സിറ്റി
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