തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പപോലീസ്

പത്രക്കുറിപ്പ്

വീട്ടമ്മയയയും യവാവിയനയും
ആക്രമിച്ച കേസ്സുേളിയല
പ്രതിേൽ അറസ്റ്റിർ
പ്രായപൂൾത്തിയാോത്ത ൿട്ടിേയള
ഉകപക്ഷിച്ച് ളികച്ചാടിയ യവതിയും
സുഹൃത്തും പിടിയിർ
കോവിഡ്-19

വിലക്ക് ലുംഘനും: 49 കപൾയക്കതിയര
നിയമനടപടി
17,000/- രൂപ പിഴ ഈടാക്കി
വീട്ടമ്മയയയും യവാവിയനയും ആക്രമിച്ച കേസ്സുേളിയല
പ്രതിേൽ പിടിയിർ
തിരുവനന്തപുരും:- കോവളും യവള്ളാൾ ഭാഗത്ത് വീട്ടമ്മയയയും
യവാവിയനയും ആക്രമിച്ച കേസ്സുേളിയല പ്രതിേൽ പിടിയിലായതായി
ഐ.ജി.പി-യും തിരുവനന്തപുരും
സിറ്റി
കപാലീസ്
േമ്മീഷണറുമായ
ബർറാുംൿമാൾ
ഉപാദ്ധ്യായ
അറിയിച്ചു.
യവള്ളാൾ
അരിവാൽ
കോളനിയിർ
വിമർ മിത്ര @ ോട്ടിയല
േണ്ണൻ
(20),
യവള്ളാൾ
ലിപ്പുവിള യപാറ്റവിള വീട്ടിർ അമർ @ അമലുണ്ണി (22), വാഴമുട്ടും ൿഴി
വിളാേും കമകല വീട്ടിർ അജിത് (20), വാഴമുട്ടും ൿഴിവിളാേും പനനിന്നവിള
വീട്ടിർ ആോശ് ( 18) എന്നിവയരയാണ് കോവളും കപാലീസ് അറസ്റ്റ്
യെയ്തത്. യവള്ളാൾ ശിവകക്ഷത്രത്തിന് സമീപും താമസക്കാരനായ
സുജിത്തിയനയാണ് പ്രതിേൽ ആദയും ആക്രമിച്ചത് . പരാതിക്കാരയെ വീട്ടിർ
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യപയിെിുംഗ് കജാലി യെയ്തുയോണ്ടിരുന്ന പ്രതിേളുയട ട്ടുോരയന വീട്ടിർ
നിന്നും
പുറത്താക്കാൻ
ആവശയയപ്പട്ടിട്ട്
പരാതിക്കാരൻ
അനുസരിക്കാത്തതിലുള്ള വികരാധത്താലാണ് വീടിയെ മുൻവശും നിന്നിരുന്ന
സുജിത്തിയന ആക്രമിച്ച് പരുകക്കർപ്പിച്ചത്.
ഈ കേസ്സിയല പ്രതിേൽ ൿറ്റඁതയത്തിനുകശഷും തിരിച്ചു കപാൿന്ന
വഴിയിർ യവള്ളാൾ കവടൾ കോളനിയിലുള്ള വീട്ടമ്മയയ ആക്രമിച്ച കേസ്സിലുും
പ്രതിേളാണ്. പ്രതിേൽ പരാതിക്കാരിയയട വീടിനു മുന്നിയല ൿറ്റിക്കാട്ടിർ
ഇരുന്ന് ഗഞ്ചാവ് ഉപകയാഗിക്കുന്ന വിവരും പരാതിക്കാരിയയട മേൻ
കപാലീസിർ അറിയിച്ചതിയെ വികരാധത്താലാണ് വീട്ടമ്മയയ കദകഹാപദ്രവും
ഏർപ്പിച്ചത്. ഇരു കേസ്സുേളുയടയും അകനേഷണും ഊൾജ്ജിതമാക്കുന്നതിന്
തിരുവനന്തപുരും സിറ്റി കപാലീസ് യഡപൂട്ടി േമ്മീഷ്ണൾ (ക്രമസമാധാനും)
കഡാ.ദിവയ.വി.കഗാപിനാഥിയെ നിൾകേശാനുസരണും
കോവളും
എസ്.എച്ച്. യയട കനതൃതേത്തിർ പ്രകതയേ സുംഘത്തിന് രൂപും
നർൿേയായിരുന്ന. ആക്രമണത്തിനുകശഷും യനടുമങ്ങാട് പാകലാട്
ഭാഗത്ത് ളിവിർ കപായ പ്രതിേയള ളിതാവളത്തിർ നിന്നും കോവളും
കപാലീസ് അറസ്റ്റ് യെയ്യുേയായിരുന്ന. ഈ കേസ്സിയല മറ്റ് രണ്ട്
പ്രതിേളായ ജിത്തലാലിയനയും , ടവൾ വിഷിണുവിയനയും കനരയത്ത അറസ്റ്റ്
യെയ്ത് റിമാെ് യെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കോവളും എസ്.എച്ച്. -പി.അനിർ
ൿമാൾ , എസ്.ഐ അനീഷ് ൿമാൾ , സി.പി. മാരായ ഷിജു, വിനയൻ ,
ഷഷജു , രാകജഷ് , ബാബു ,ശയാും എന്നിവരാണ് അകനേഷണത്തിനുും
അറസ്റ്റിനുും കനതൃതേും നർേിയത്.

പ്രായപൂൾത്തിയാോത്ത ൿട്ടിേയള ഉകപക്ഷിച്ച് ളികച്ചാടിയ
യവതിയും സുഹൃത്തും പിടിയിർ
തിരുവനന്തപുരും :-യമഡിക്കർ കോകളജ് കസ്റ്റഷൻ പരിധിയിർ
പ്രായപൂൾത്തിയാോത്ത ൿട്ടിേയള ഉകപക്ഷിച്ച് ളികച്ചാടിയ മാതാം ും
സുഹൃത്തും പിടിയിലായതായി
ഐ.ജി.പി-യും തിരുവനന്തപുരും സിറ്റി
കപാലീസ് േമ്മീഷണറുമായ ബർറാുംൿമാൾ ഉപാദ്ധ്യായ അറിയിച്ചു.
യെറുവയ്ക്കർ വികേജിയല ആക്കുളും പ്രശാന്ത് നഗൾ സേകദശിയായ യവതിയും,
യെറുവയ്ക്കർ വികേജിർ ഉള്ളൂൾ-ആക്കുളും കറാഡിർ യനടിയവിള വീട്ടിർ
സജു(39) എന്നിവയരയാണ് യമഡിക്കർ കോകളജ് കപാലീസ് അറസ്റ്റ്
യെയ്തത്. യവതി പ്രായപൂൾത്തിയാോത്ത 15 -ഉും, 7-ഉും വയസ്സുള്ള
യപൺൿട്ടിേയള ഉകപക്ഷിച്ച് സജുവിയനാപ്പും ളികച്ചാടി കപാൿേയായിരുന്ന.
യവതിയയ ോണാനിോയയന്ന മാതാപിതാക്കളുയട പരാതിയയത്തടൾന്ന്
യമഡിക്കർ കോകളജ് കപാലീസ് മിസ്സിുംഗിന് കേയസടുത്ത് അകനേഷണും
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നടത്തേയായിരുന്ന. തുടൾന്ന് ോണാതായ യവതിയയ
സുഹൃത്തായ
സജുവിയനാപ്പും
േയണ്ടത്തേയും
പ്രായപൂൾത്തിയാോത്ത
ൿട്ടിേയള
ഉകപക്ഷിച്ചുകപായതിന്
ജുവഷനർ
ജസ്റ്റിസ്
ആക്ട്
പ്രോരും
ഇരുവൾക്കുയമതിയര കേസ്സ് രജിസ്റ്റൾ യെയ്യുേയായിരുന്ന. സ്ത്രീയയ
ോണ്മാനിേ എന്ന പരാതി ലഭിച്ച ഉടൻ തയന്ന തിരുവനന്തപുരും സിറ്റി
കപാലീസ്
യഡപൂട്ടി
േമ്മീഷ്ണൾ
(ക്രമസമാധാനും)
കഡാ.ദിവയ.വി.കഗാപിനാഥിയെ നിൾകേശാനുസരണും യമഡിക്കർ കോകളജ്
എസ്.എച്ച്. യയട കനതൃതേത്തിർ പ്രകതയേ അകനേഷണസുംഘത്തിന്
രൂപും നർൿേയായിരുന്ന. യമഡിക്കർ കോകളജ് എസ്.എച്ച്. ഹരിലാർ,
എസ്.ഐ മാരായ പ്രശാന്ത്, കജയാതിഷ്, പ്രിയ എസ്.സി.പി. കജയാതി
എന്നിവരായിരുന്ന അകനേഷണത്തിനുും അറസ്റ്റിനുും കനതൃതേും നർേിയത്.

കോവിഡ് സുരക്ഷാ കേസ് വിവരും
തിരുവനന്തപുരും നഗരത്തിർ കപാലീസ് ഇന്നയല (15-12-2020)
നടത്തിയ പരികശാധനയിർ കോവിഡ് സുരക്ഷാ വിലക്ക് ലുംഘനും
നടത്തിയ 49 കപൾയക്കതിയര നിയമനടപടി സേീേരിച്ചു. കരാഗവയാപനും
ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിർ വിലക്ക് ലുംഘനും നടത്തിയ 11 കപൾയക്കതിയര
എപ്പിയഡമിേ്
ഡിസീസസ്
ഒൾഡിനൻസ്-2020
പ്രോരമാണ്
കേയസടുത്തത്.
മാസ്ക്
ധരിക്കാത്തതിന്
32
കപരിർ
നിന്നും
സാമൂഹിേഅേലും പാലിക്കാത്ത 2 കപരിർ നിന്നമായി 17000/- രൂപ പിഴ
ഈടാക്കി. ടായത, കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാൾഗ്ഗ നിൾകേശങ്ങൽ പാലിക്കായത
സൾവ്വീസ് നടത്തിയ 2 വാഹനങ്ങൽയക്കതിയരയും, മാൾഗ്ഗനിൾകേശങ്ങൽ
പാലിക്കായത തുറന്ന് പ്രവൾത്തിച്ച 2 േടേൽയക്കതിയരയും ഇന്നയല
നിയമനടപടി സേീേരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരും സിറ്റി
15-12-2020

ഐ ജി പി & േമ്മീഷണൾക്ക് കവണ്ടി
പബ്ലിേ് റികലഷൻസ് ഒസീസൾ
തിരുവനന്തപുരും സിറ്റി
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