തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പപോലീസ്
പത്രക്കുറിപ്പ്

ടിപ്പൾ ഡ്രൈവററ റവട്ടിറകൊലറപ്പടുത്തൊൻ
ശ്രമിച്ച കേസ്സിർ രണ്ടുകപൾ പിടിയിർ
യുവൊകൽ കേരിതിരിഞ്ഞ് ഏറ്റുമുട്ടിയ കേസ്സിർ
മ്പതുകപൾ അറസ്റ്റിർ
യുവൊവിറെ റേൊലറപ്പടുത്തൊൻ ശ്രമിച്ച
കേസ്സിറല പ്രതി അറസ്റ്റിർ
അധ്യൊപിേറയ ആക്രമിച്ച പ്രതി പിടിയിർ
തിരുവെന്തപുരം :- കപരൂൾകടയിർ ടിപ്പൾ കലൊറി
ഡ്രൈവററ റവട്ടിറകൊലറപ്പടുത്തൊൻ ശ്രമിച്ച കേസ്സിറല രണ്ട്
പ്രതിേറള

കപൊലീസ്

പിടിടിയതൊയി

ഐ.ജി.പി-യും

തിരുവെന്തപുരം സിറ്റി കപൊലീസ് േമ്മീഷണറുമൊയ ബർറൊം ൿമൊൾ
ഉപൊദ്ധ്യൊയ

അറിയിച്ചു.

അരുവികര

േളത്തുേൊർ

വൊൾഡിർ

േൊച്ചൊണി േലകകൊട്ടുകേൊണം ശ്രീപത്മെൊഭ വീട്ടിർ വിെീത് (40),
േൊട്ടൊകട േളളികൊട് കേവൻകേൊട് േീപു ഭവെിർ േീപു (29)
എന്നിവറരയൊണ് കപരൂൾകട കപൊലീസ് അറസ്റ്റ് റേയ്തത്.
ജൂഡ്രല 1-െ് രൊത്രി 12 മണിയ്ക്ക് ടിപ്പൾ കലൊറി
ഡ്രൈവൾമൊൾ

വൊടേയ്ക്ക്

തൊമസിക്കുന്ന

അമ്പലംമുക്

ഡ്രപപ്പ്

റലയിൻ കറൊഡിലുളള വീട്ടിലൊണ് സംഭവം െടന്നത്. അവിറട
തൊമസിക്കുന്ന

ഡ്രൈവറൊയ

സുർഫികറിറെ

ടിപ്പൾ

ഉടമയൊയ വിെീതും മററ്റൊരു ഡ്രൈവറൊയ േീപുവം കേൾന്ന്
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കലൊറി

റവട്ടുേത്തി

റേൊണ്ട്

റവട്ടി

മൊരേമൊയി

പരികകർപ്പിക്കുേയൊയിരുന്നു. ഡ്രൈവൾമൊൾ തമ്മിലുളള വഴകിറെ
തുടൾന്ന് േില ഡ്രൈവൾമൊൾ
പിണങ്ങികപ്പൊയത് സുർഫികൾ
േൊരണമൊറണന്ന്
ആകരൊപിച്ചൊണ്

ആക്രമിച്ചത്.

സംഭവത്തിെ് കശഷം ളിവിർ
കപൊയ പ്രതിേറള അകെേഷിച്ചു
വരറവ േകറൊൺറമറ് അസ്സിിഃ േമ്മീഷണൾ അജിത് ൿമൊറിെ്
ലഭിച്ച

രഹസയവിവരത്തിററ

അടിസ്ഥൊെത്തിർ

കപരൂൾകട

എസ്.എച്ച്. അപ്പ് ඁണന്ററ കെത്തേത്തിർ എസ്.ഐ-മൊരൊയ
ജകയഷ്, കമൊെിഷ്, ജയൿമൊൾ, അെിക്കുട്ടൻ െൊയൾ, സി.പി.മൊരൊയ അപ്പ്, അെീഷ് ൿമൊൾ എന്നിവരടങ്ങിയ കപൊലീസ്
സംഘമൊണ്

പ്രതിേറള

അറസ്റ്റ്

റേയ്തത്.

കേൊടതിയിർ

ഹൊജരൊകിയ പ്രതിേറള റിമൊൻഡ് റേയ്തു.

യുവൊകൽ കേരിതിരിഞ്ഞ് ഏറ്റുമുട്ടിയ കേസ്സിർ മ്പതുകപൾ
അറസ്റ്റിർ
തിരുവെന്തപുരം

:-

തിരുവല്ലം

വണ്ടിത്തടം

ഭൊഗകത്തയും പൊപ്പൻേൊണി ഭൊഗകത്തയും യുവൊകൽ തമ്മിലുണ്ടൊയ
ഏറ്റുമുട്ടലിർ എട്ടുകപൾക് റവട്ടു റേൊണ്ട് പരികകറ്റ കേസ്സിർ
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ഇരുവിഭൊഗങ്ങളിലുംറപട്ട 9 കപറര കപൊലീസ് അറസ്റ്റ് റേയ്തതൊയി
ഐ.ജി.പി-യും തിരുവെന്തപുരം സിറ്റി കപൊലീസ് േമ്മീഷണറുമൊയ
ബർറൊം ൿമൊൾ ഉപൊദ്ധ്യൊയ അറിയിച്ചു. പൊപ്പൻേൊണി വണ്ടിത്തടം
സേകേശിേളൊയ െിഖിർ (19), രഞ്ജുലൊർ (20), അഖിർ (23),
അെീഷ് (25), രത്നരൊജ് (37), ജിത്തു ജയൻ (24), െിധ്ീഷ് (19),
രൊഹുർ (30), അെിർ (32) എന്നിവറരയൊണ് തിരുവല്ലം കപൊലീസ്
അറസ്റ്റ് റേയ്തത്.
റേൊവ്വൊഴ്ച രൊത്രി 7.30 മണികയൊറടയൊണ് സംഭവം
െടന്നത്. രു സംഘത്തിറല കെതൊവിററ ആകട്ടൊയിർ മകറ്റ
സംഘത്തിറല
ഡ്രബക്

ആളുറട

തട്ടിയതുമൊയി

ബന്ധറപ്പട്ടുളള തൾകമൊണ്
ഇരുസംഘങ്ങളും
വണ്ടിത്തടം

േവിതൊ

തീകയറ്ററിെ് സമീപം സംഘടിച്ച് വൊളും റവട്ടുേത്തിയും ഉപകയൊഗിച്ച്
പരസ്പരം

ഏറ്റുമുട്ടർ

ഉണ്ടൊേൊൻ

േൊരണം.

കഫൊൾട്ട്

അസ്സിിഃ

േമ്മീഷണൾ ഷൊജിയുറട െിൾകേശപ്രേൊരം തിരുവല്ലം എസ്.എച്ച്.
സുകരഷ്.വി.െൊയൾ,

എസ്.ഐ-മൊരൊയ

ബിപിൻ

പ്രേൊശ്,

ഡ്രവശൊഖ്, മകെൊഹരൻ, കവണു, എ.എസ്.ഐ ജയിംസ്, സി.പി.മൊരൊയ അജിത്ത്, പ്രേൊശ്, രൊജീവ് എന്നിവരടങ്ങിയ കപൊലീസ്
സംഘമൊണ് പ്രതിേറള അറസ്റ്റ് റേയ്തത്. പ്രതിേറള ബഹുിഃ
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റെയ്യൊറ്റിൻേര ജുഡീഷയർ ഫസ്റ്റ് ക്ലൊസ്സ് മജികേറ്റ് കേൊടതി
മുമ്പൊറേ ഹൊജരൊക്കും.

യുവൊവിറെ റേൊലറപ്പടുത്തൊൻ ശ്രമിച്ച കേസ്സിറല പ്രതി
അറസ്റ്റിർ
തിരുവെന്തപുരം
യുവൊവിറെ

:-

ആക്രമിച്ച്

പത്തംഗസംഘത്തിറല

വിഴിഞ്ഞം

റേൊവ്വരയിർ

റേൊലറപ്പടുത്തൊൻ

രൊറള

കപൊലീസ്

ശ്രമിച്ച

പിടിടിയതൊയി

ഐ.ജി.പി-യും തിരുവെന്തപുരം സിറ്റി കപൊലീസ് േമ്മീഷണറുമൊയ
ബർറൊം ൿമൊൾ ഉപൊദ്ധ്യൊയ അറിയിച്ചു. കേൊട്ടുേൊർ മഞ്ൊംൿഴി
േന്ദ്രകമൊഹെ െിലയത്തിർ രൊകേഷ് (34)-റെയൊണ് വിഴിഞ്ഞം
കപൊലീസ് അറസ്റ്റ് റേയ്തത്.
റേൊവ്വൊഴ്ച

രൊത്രി

വരിേയൊയിരുന്ന റേൊവ്വര സേകേശി
പ്രസൊേിറെ

ഡ്രബക്കുേളിർ

പിൻതുടൾന്ന്

വന്ന

കെത്തേത്തിലുളള
റേൊവ്വര

രൊകേഷിററ

പത്തംഗസംഘം

ജംഗ്ഷെിർ

തടഞ്ഞു

െിൾത്തി കഹൊകളൊബ്രിക്സ് റേൊണ്ടും
പട്ടിേ േഷണം റേൊണ്ടും അടിച്ച്
വീഴ്ത്തുേയും തുടൾന്ന് പ്രതിേൽ
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9.45

മണികയൊറട

സ്ക്കൂട്ടറിർ

കേൾന്ന്

പ്രസൊേിറെ

തറയിർ

ഇട്ട്

ക്രൂരമൊയി

മൾേിക്കുേയുമൊയിരുന്നു. പ്രസൊേിററ അനുജറെ ഇകത പ്രതിേൽ
േഴിവൂൾ

എന്ന

േൊഞ്ഞിരംൿളം

സ്ഥലത്ത്

വച്ച്

കപൊലീസിർ

മൾേിച്ചത്

പരൊതി

സംബന്ധിച്ച്

െർേിയതിലുളള

വികരൊധ്മൊണ് ആക്രമണത്തിെ് േൊരണം. സംഭവത്തിെ് കശഷം
ളിവിർ കപൊയ പ്രതിേളിർ ന്നൊം പ്രതി രൊകേഷിറെ വിഴിഞ്ഞം
എസ്.എച്ച്.

പ്രജീഷ്

ശശി,

എസ്.ഐ-മൊരൊയ

സമ്പത്ത്,

വികെൊേ്, സുകരഷ് ൿമൊൾ എന്നിവരടങ്ങിയ കപൊലീസ് സംഘമൊണ്
അറസ്റ്റ് റേയ്തത്. ഈ കേസ്സിറല മറ്റ് പ്രതിേറള പിടിടുവൊൻ
അകെേഷണം ഊൾജ്ജിതമൊകിയിട്ടുണ്ട്. കേൊടതിയിർ ഹൊജരൊകിയ
പ്രതിറയ റിമൊൻഡ് റേയ്തു.

അധ്യൊപിേറയ ആക്രമിച്ച പ്രതി പിടിയിർ
തിരുവെന്തപുരം :- റവങ്ങൊപ്രിർ അധ്യൊപിേറയ
കേകഹൊപദ്രവം

ഏർപ്പിക്കുേയും

ഡ്രലംഗീേൊതിക്രമത്തിെ്

ശ്രമിക്കുേയും റേയ്തയൊറള കപൊലീസ് പിടിടിയതൊയി ഐ.ജി.പി-യും
തിരുവെന്തപുരം സിറ്റി കപൊലീസ് േമ്മീഷണറുമൊയ ബർറൊം ൿമൊൾ
ഉപൊദ്ധ്യൊയ അറിയിച്ചു. മുട്ടയ്ക്കൊട് േമുേിൻൿഴി വസന്ത െിവൊസിർ
പ്രവീൺ (37)-റെയൊണ് വിഴിഞ്ഞം കപൊലീസ് അറസ്റ്റ് റേയ്തത്.
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റേൊവ്വൊഴ്ച
െടന്നത്.

ഡ്രവേിട്ട്

റവങ്ങൊപ്ൾ

അധ്യൊപിേറയ

പ്രതി

പറയുേയും

5

മണിയ്ക്കൊണ്

ജംഗ്ഷെിർ

സംഭവം

െിർക്കുേയൊയിരുന്ന

അസഭയം
കേകഹൊപദ്രവം

ഏർപ്പിക്കുേയും
ഡ്രലംഗിേൊതിക്രമത്തിെ് ശ്രമിക്കുേയും
റേയ്ത്

േടന്നു

േളയുേയൊയിരുന്നു.

മുൻഡ്രവരൊഗയമൊണ്

ആക്രമണത്തിെ്

േൊരണം. പരികകറ്റ അധ്യൊപിേ ആശുപത്രിയിർ േിേിത്സയ്ക്ക് കശഷം
കസ്റ്റഷെിർ എത്തി പരൊതി െർേിയതിറെ തുടൾന്ന് കപൊലീസ്
െടത്തിയ അകെേഷണത്തിർ പ്രതിറയ രൊത്രി തറന്ന േസ്റ്റഡിയിർ
എടുത്തു. വിഴിഞ്ഞം എസ്.എച്ച്. പ്രജീഷ് ശശി, എസ്.ഐ-മൊരൊയ
സമ്പത്ത്, വികെൊേ്, അജിത്ത്, സി.പി. ഡിപിൻ എന്നിവരടങ്ങിയ
കപൊലീസ് സംഘമൊണ് പ്രതിറയ അറസ്റ്റ് റേയ്തത്. കേൊടതിയിർ
ഹൊജരൊകിയ പ്രതിറയ റിമൊൻഡ് റേയ്തു.

തിരുവെന്തപുരം സിറ്റി
07-07-2021

ഐ ജി പി & േമ്മീഷണൾക് കവണ്ടി
പബ്ലിേ് റികലഷൻസ് ഒഫീസൾ
തിരുവെന്തപുരം സിറ്റി
6

