തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പപോലീസ്

പത്രക്കുറിപ്പ്

മമോഷണമേസിലല പ്രതി പിടിയിർ
ഇരുചക്ര മമോഷണ വോഹനവുമോയി
പ്രതി പിടിയിർ
മ ോവിഡ്-19

വിലേ് ലംഘനം: 67 മപൾലേതിലര
നിയമനടപടി
25,500/- രൂപ പിഴ ഈടോേി
മമോഷണമേസിലല പ്രതി പിടിയിർ
തിരുവനന്തപുരം:- മപരൂൾേടയിർ 2018 ർ നടന്ന മമോഷണ മ സ്സിലല
പ്രതി പിടിയിലോയതോയി ഐ.ജി.പി-യം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി മപോലീസ്
മ്മീഷണറുമോയ ബർറോംൿമോൾ ഉപോദ്ധ്യോയ അറിയിച്ചു. തമിഴ് നോട്
തിരുലനർമവലി ജില്ലയിർ രോധോപുരം തോലൂേിർ ൿമോരപുരം വിമല്ലജിർ
സുവിമശഷപുരം മുല്ലൂൾ സ്ട്രീറ്റിർ മഡോൾ.നം.9/31 ർ നിന്നം നയോൿമോരി
ജില്ലയിർ വിളവൻമ ോട് തോലൂേിർ പോലപ്പള്ളി രിങ്കർ മദവിമ ോട്
പൂമ്പോറവിള മഡോൾ നം.2/61 –ാോാം നമ്പൾ
വീട്ടിർ വോട യ്ക്ക് തോമസം ലസബോസ്റ്റ്യൻ
മജോസഫ് (37) ലനയോണ് മപരൂൾേട
മപോലീസ് അറസ്റ്റ്് ലചയ്തത് . 2018 ർ
മപരൂൾേട
വഴയിലയിലുള്ള
തോമരമേരി
മബേറി ഉടമയലട ഭോരയയലട വ യോയ 47
പവൻ സവൾണ്ണോഭരണങ്ങളം രരു ല്ം രൂപയം
മമോഷ്ടിച്ചമശഷം
രളിവിർ
മപോൿ യോയിരുന്ന.തോമരമേരി
മബേറിയിലല മജോലിേോരനോയിരുന്ന പ്രതി അസുഖബോധിതയോയ
മബേറി ഉടമയലട ഭോരയേ് ആഹോരസോധനങ്ങൽ പതിവോയി
മബേറിയിർ നിന്നം എത്തിക്കുമോയിരുന്ന. ഈ സമയങ്ങളിർ
ആളില്ലോത്ത
തേം
മനോേി
അലമോരയലട
തോമേോർ
ക വശലപ്പടുത്തു യം സവൾണ്ണോഭരണങ്ങളം പണവും
വൾന്നമശഷം
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തോമേോർ തിരില
വയ്ക്കു യോയിരുന്ന. വളലര നോള ൽ
ഴിഞ്ഞ്
മബേറി ഉടമ മമോഷണ വിവരം അറിയമമ്പോമഴക്കും പ്രതി മജോലി
മതിയോേി തമിഴ് നോട്ടിമലേ് മടങ്ങിയിരുന്ന. മപരൂൾേട മപോലീസ്
നടത്തിയ അമനവഷണത്തിർ പ്രതി തമിഴ് നോട്ടിലല തുത്തുക്കുടിയിലും
തിരുലനർമവലിയിലും രളിവിർ ഴിഞ്ഞ് മലോറി കൈവറോയി മജോലി
മനോക്കു യോലണന്ന് മനസ്സിലോേി. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ലഡപൂട്ടി
മപോലീസ്
മ്മീഷ്ണൾ ( ക്രമസമോധോനം) മഡോ.ദിവയ.വി.മ ോപിനോഥിലെ
നിൾമേശോനുസരണം പ്രതിലയ പിടിടുന്നതിന് മപരൂൾേട എസ്.എച്ച്.ര
യലട മനതൃത്തവത്തിർ പ്രമതയ
അമനവഷണ സംഘത്തിന് രൂപം
നർൿ യോയിരുന്ന. തുടൾന്ന് രളി തോവളത്തിർ നിന്നം പ്രതിലയ
പിടിടു യം മമോഷണ മുതലു ൽ മോൾത്തോണ്ഡം ,തിരുലനർമവലി എന്നീ
സ്ഥലങ്ങളിർ പണയം വച്ചിട്ടുള്ളതോയി ലവളിലപ്പടുത്തു യം ലചയ്തു.
മെോൺലമെ് എ.സി.പി. സുനീഷ് ബോബു, മപരൂൾേട എസ്.എച്ച്.ര
കസജുനോഥ് എന്നിവരുലട മമർമനോട്ടത്തിർ മപരൂൾേട മപോലീസ്
മസ്റ്റ്ഷൻ സബ് ഇൻലെക്ടൾമോരോയ സഞ്ചു മജോസഫ്, സുനിർ,
ജയൿമോൾ ,അനിർൿമോൾ, എസ്.സി.പി.ര മോരോയ അജിത്ത്,
പ്രസന്നൿമോൾ എന്നിവരോണ് അമനവഷണത്തിനും അറസ്റ്റ്ിനും മനതൃതവം
നർ ിയത്.

ഇരുചക്ര മമോഷണ വോഹനവുമോയി പ്രതി പിടിയിർ
തിരുവനന്തപുരം:- ലമഡിേർ മ ോമളജ് മസ്റ്റ്ഷൻ പരിധിയിർ
ഇരുചക്ര മമോഷണ വോഹനവുമോയി പ്രതി പിടിയിലോയതോയി ഐ.ജി.പിയം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി മപോലീസ് മ്മീഷണറുമോയ ബർറോംൿമോൾ
ഉപോദ്ധ്യോയ അറിയിച്ചു. ഉള്ളൂൾ വിമല്ലജിർ മണ്ണന്തല ലചമേരി ല്ം
വീട് മ ോളനിയിർ ജിഷ്ണു ( 19) ലനയോണ്
ലമഡിേർ മ ോമളജ് മപോലീസ് അറസ്റ്റ്്
ലചയ്തത്. ലമഡിേർ മ ോമളജ് മസ്റ്റ്ഷൻ
ലിമിറ്റിലല മതക്കുംമൂട് ബണ്ട് മ ോളനി ഭോ ത്ത്
പമരോളിം ് നടത്തിവന്ന മപോലീസ് പോൾട്ടിലയ
ണ്ട് ലപലട്ടന്ന് ര്ലപ്പട്ടുമപോ ോൻ ശ്രമിച്ച
കബേ് യോത്രേോരലന മപോലീസ് പിൻതുടൾന്ന്
പിടിടു യോയിരുന്ന. പരെര വിരുദ്ധ്മോയ
രീതിയിർ മറുപടി പറഞ്ഞ ആളിലന മസ്റ്റ്ഷനിർ
ട്ടില ോണ്ട് വന്ന് മചോദയം ലചയ്തതിർ അയോളലട
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ക വശം
ഉണ്ടോയിരുന്നത്
മമോഷണ
കബേോലണന്ന്
ലതളിയ യോയിരുന്ന.
മണ്ണന്തല
മസ്റ്റ്ഷൻ
പരിധിയിലല
വഴമ്പോമ ോണത്തുനിന്നം പ്രതി കബേ് മമോഷണം നടത്തി ഉപമയോ ിച്ചു
വരി യോയിരുന്ന. അറസ്റ്റ്് ലചയ്ത് പ്രതി മറ്റ് മമോഷണ മ സു ളിർ
ഉൽലപ്പട്ടിട്ടുമണ്ടോലയന്ന് ൿടുതലോയി അമനവഷണം നടത്തുന്നതോണ്.
ലമഡിേർ മ ോമളജ് മപോലീസ് മസ്റ്റ്ഷൻ എസ്.എച്ച്.ര ഹരിലോർ ,
സബ് ഇൻലെക്ടൾമോരോയ പ്രശോന്ത്, മജയോതിഷ് , എസ്.സി.പി.ര
രഞ്ജിത്ത് , സി.പി.ര മോരോയ പ്രതോപൻ, വിനീത്, അനിർ ൿമോൾ
എന്നിവരോണ് അമനവഷണത്തിനും അറസ്റ്റ്ിനും മനതൃതവം നർ ിയത്.

മ ോവിഡ് സുര്ോ മ സ് വിവരം
തിരുവനന്തപുരം ന രത്തിർ മപോലീസ് ഇന്നലല (13-12-2020)
നടത്തിയ പരിമശോധനയിർ മ ോവിഡ് സുര്ോ വിലേ് ലംഘനം
നടത്തിയ 67 മപൾലേതിലര നിയമനടപടി സവീ രിച്ചു. മരോ വയോപനം
ഉണ്ടോക്കുന്ന തരത്തിർ വിലേ് ലംഘനം നടത്തിയ 12 മപൾലേതിലര
എപ്പിലഡമി ്
ഡിസീസസ്
ഓൾഡിനൻസ്-2020
പ്ര ോരമോണ്
മ ലസടുത്തത്. മോസ്ക് ധരിേോത്തതിന് 49 മപരിർ നിന്നം
സോമൂഹി അ ലം പോലിേോത്ത 2 മപരിർ നിന്നമോയി 25,500/- രൂപ
പിഴ ഈടോേി. ടോലത, മ ോവിഡ് സുര്ോ മോൾഗ്ഗ നിൾമേശങ്ങൽ
പോലിേോലത സൾവ്വീസ് നടത്തിയ 2 വോഹനങ്ങൽലേതിലരയം,
മോൾഗ്ഗനിൾമേശങ്ങൽ
പോലിേോലത
തുറന്ന്
പ്രവൾത്തിച്ച
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ട ൽലേതിലരയം ഇന്നലല നിയമനടപടി സവീ രിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി
13-12-2020

ഐ ജി പി &

മ്മീഷണൾേ് മവണ്ടി

പബ്ലി ് റിമലഷൻസ് ഓഫീസൾ
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി
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