തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പപോലീസ്

പത്രക്കുറിപ്പ്

ബൈക്ക് മ ോഷണ മകസ്സിലല പ്രതി
പിടിയിൽ

വീട്ടമ്മലയ ആക്ര ിച്ച മകസ്സിലല
പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ
മകോവിഡ്-19

വിലക്ക് ലംഘനം: 57 മപൿലക്കതിലര
നിയ നടപടി
15,000/- രൂപ പിഴ ഈടോക്കി
ബൈക്ക് മ ോഷണ മകസ്സിലല പ്രതി പിടിയിൽ
തിരുവനന്തപുരം:- മ ോൿട്ട് മസ്റ്റഷൻ പരിധിയിൽ മ ോഷണ
ബൈക്കു ോയി പ്രതി പിടിയിലോയതോയി ഐ.ജി.പി-യം തിരുവനന്തപുരം
സിറ്റി മപോലീസ് കമ്മീഷണറു ോയ ൈൽറോം ോൿ ഉപോദ്ധ്യോയ അറിയിച്ചു.
ഉള്ളൂൿ വിമേജിൽ ഉള്ളൂൿ ഗോൿഡൻസിൽ കിഴമക്കകരവിളോകം വീട്ടിൽ
ഗിരിലോൽ (30) ലനയോണ് മ ോൿട്ട് മപോലീസ്
അറസ്റ്റ് ലെയ്തത് . മ ോൿട്ട് എസ്.ഐ സജു
എബ്രഹോ ിലെ മനതൃതവത്തിൽ ണക്കോട് പുത്തൻ
മറോഡിൽ വോഹന പരിമശോധന നടത്തിവരലവ
സംശയോസ്പദ ോയ സോഹെരയത്തിലം നമ്പൿ മേറ്റ്
അവയക്ത ോയി
ോറ്റിയ
രീതിയിലം കോണലപ്പട്ട
വോഹനലത്തയം
ആളിലനയം
മസ്റ്റഷനിൽ
എത്തിക്കുകയോയിരുന്നു.
തുടൿന്ന്
നടത്തിയ
പരിമശോധനയിൽ ഈ വോഹനത്തിലെ രജിമേഷൻ വയോജ ോലണന്നും
വോഹനത്തിലെ ലെയ്സിസ് നമ്പൿ ചുരണ്ടി അവയക്ത ോക്കിയ നിലയിലം
കോണലപ്പടുകയോയിരുന്നു. തുടൿന്ന് നടത്തിയ മെോദയം ലെയ്യലിൽ പ്രതി മുമ്പ്
മ ോഷണം നടത്തിയ വോഹനം ആലണന്നും മനരലത്തയം മ ോഷണ
മകസ്സുകളിൽ
പ്രതിയോയി
ജയിൽവോസം
അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതോയം
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ലവളിലപ്പടുത്തുകയോയിരുന്നു. പിടിയിലോമമ്പോൾ ബകവശമുണ്ടോയിരുന്ന
ബൈക്ക് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും മ ോഷണം ലെയ്തതോലണന്ന് ലതളിഞ്ഞു.
പ്രതിലക്കതിലര ല ഡിക്കൽ മകോമളജ്, മകോവളം, തമ്പോനൂൿ തുടങ്ങിയ
മസ്റ്റഷനുകളിലോയി 10 ഓളം മ ോഷണ മകസ്സുകൾ നിലവിലള്ളതോയം
ലതളിയകയോയിരുന്നു. മ ോൿട്ട് അസ്സി.കമ്മീഷണൿ പ്രതോപൻ നോയരുലട
നിൿമേശോനുസരണം മ ോൿട്ട്എസ്.എച്ച്.ഒ – രോമകഷ്.ലജ , എസ്.ഐ
സജു എബ്രഹോം, ലസൽവിയസ് രോജ്, സി.പി.ഒ ോരോയ
മഹഷ് ,
വിമനോദ്
എന്നിവരുലട മനതൃതവത്തിലള്ള മപോലീസ് സംഘ ോണ്
അമനവഷണത്തിനും അറസ്റ്റിനും മനതൃതവം നൽകിയത്.

വീട്ടമ്മലയ ആക്ര ിച്ച മകസ്സിലല പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ
തിരുവനന്തപുരം:വിഴിഞ്ഞത്ത്
വീട്ടമ്മലയ
മദമഹോപദ്രവം
എൽപ്പിക്കുകയം
ോനഹോനിലപ്പടുത്തുകയം ലെയ്ത മകസിലല പ്രതികൾ
പിടിയിലോയതോയി
ഐ.ജി.പി-യം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി മപോലീസ്
കമ്മീഷണറു ോയ ൈൽറോം ോൿ ഉപോദ്ധ്യോയ
അറിയിച്ചു.വിഴിഞ്ഞം കരയടി വിളോകം വീട്ടിൽ
ജലസ്റ്റിൻ @ സജിൻ (27) വിഴിഞ്ഞം മകോട്ടപ്പുറം
ഒസ്സവിള മകോളനിയിൽ ഔമസപ്പ്
(29)
എന്നിവലരയോണ്
വിഴിഞ്ഞം
മപോലീസ്
അറസ്റ്റ്
ലെയ്തത്.
വിഴിഞ്ഞം
ഴിപ്പളം
സവമദശിയോയ വീട്ടമ്മയലട വീട്ടിൽ അതിക്ര ിച്ച്
കയറിയ പ്രതികൾ വീട്ടമ്മലയ ആക്ര ിച്ച്
പരിമക്കൽപ്പിക്കുകയം ോനഭംഗലപ്പടുത്തോൻ ശ്ര ിക്കുകയം ആയിരുന്നു. വീട്ടിനു
നടയിൽ ദയപിച്ച് ൈഹളം വയ്ക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് വിലക്കോൻ ശ്ര ിച്ചതിലള്ള
വിമരോധ ോണ് വീട് കയറിയള്ള അക്ര ണത്തിമലക്ക് നയിച്ചത്. വിഴിഞ്ഞം
മപോലീസ് മകസ്സ് രജിസ്റ്റൿ ലെയ്തത് അറിഞ്ഞ പ്രതികൾ ഒളിവിൽ
മപോകയോയിരുന്നു. വിഴിഞ്ഞം എസ്.എച്ച്.ഒ –എസ്.ൈി.പ്രവീണിലെ
മനതൃതവത്തിൽ എസ്.ഐ സജി.എസ്.എസ് , സി.പി.ഒ ോരോയ ദിപിൻ,
അജു  ോൿ എന്നിവരോണ് അമനവഷണത്തിനും അറസ്റ്റിനും മനതൃതവം
നൽകിയത്.

മകോവിഡ് സുരക്ഷോ മകസ് വിവരം
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ മപോലീസ് ഇന്നലല (17-12-2020)
നടത്തിയ പരിമശോധനയിൽ മകോവിഡ് സുരക്ഷോ വിലക്ക് ലംഘനം
നടത്തിയ 57 മപൿലക്കതിലര നിയ നടപടി സവീകരിച്ചു. മരോഗവയോപനം
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ഉണ്ടോക്കുന്ന തരത്തിൽ വിലക്ക് ലംഘനം നടത്തിയ 21 മപൿലക്കതിലര
എപ്പിലഡ ിക്
ഡിസീസസ്
ഓൿഡിനൻസ്-2020
പ്രകോര ോണ്
മകലസടുത്തത്.
ോസ്ക്
ധരിക്കോത്തതിന്
26
മപരിൽ
നിന്നും
സോമൂഹികഅകലം പോലിക്കോത്ത 4 മപരിൽ നിന്നു ോയി 15,000/- രൂപ പിഴ
ഈടോക്കി. ඁടോലത, മകോവിഡ് സുരക്ഷോ ോൿഗ്ഗ നിൿമേശങ്ങൾ പോലിക്കോലത
സൿവ്വീസ് നടത്തിയ 4 വോഹനങ്ങൾലക്കതിലരയം, ോൿഗ്ഗനിൿമേശങ്ങൾ
പോലിക്കോലത തുറന്ന് പ്രവൿത്തിച്ച 2 കടകൾലക്കതിലരയം ഇന്നലല
നിയ നടപടി സവീകരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി
17-12-2020

ഐ ജി പി & കമ്മീഷണൿക്ക് മവണ്ടി
പബ്ലിക് റിമലഷൻസ് ഓ ീസൿ
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി
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