തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പപോലീസ്

പത്രക്കുറിപ്പ്

സവാതന്ത്ര്യദിനാഘഘാഷം : ശക്തമായ സുരക്ഷാ
ക്രമീകരണങ്ങൽ ഏൾപ്പപ്പടുത്തി
സസബൾ സക്രം ഘബാധവർക്കരണ മാസാചരണം :

പ്പപാതുസ്ഥലങ്ങളിപ്പല പ്പമാസബർ
ചാൾജ്ിംഗ് ഘപായിന്റുകൽ
ഉപഘയാഗിക്കുഘപാൽ വിശവാസയത
ഉറപ്പാക്കണം
പ്പമഡിക്കർ ഘകാഘളജ് ഘപാലീസ് ഘേഷനിപ്പല
വിവിധ ഘകസ്സുകളിപ്പല പ്രതികൽ പിടിയിർ
തിരുവനന്തപുരം :- സവാതന്ത്ര്യദിനാഘഘാഷത്തിപ്പെ
ഭാഗമായി ഇന്ന് (15.08.2021) പ്പസൻട്രർ ഘേഡിയത്തിർ നടക്കുന്ന
പഘരഡിഘനാടനുബന്ധിച്ച്
വിപുലമായ
സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൽ
ഏൾപ്പപ്പടുത്തിയതായി ഐ.ജി.പിയം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ഘപാലീസ്
കമ്മീഷണറുമായ ബർറാംൿമാൾ ഉപാദ്ധ്യായ അറിയിച്ചു. 4
ഘസാണുകളായി
തിരിച്ചാണ്
സുരക്ഷ
രുക്കുന്നത്.
ഒഘരാ
ഘസാണിഘെയം ഘമർഘനാട്ട ചുമതല അസ്സിേെ് കമ്മീഷണൾമാൾക്ക്
ആയിരിക്കും. ഒഘരാ ഘസാണിലം 2 പ്പസക്ടറുകൽ ഉണ്ടാൿം.
ഇൻപ്പെക്ടൾമാരുപ്പട ഘനതൃതവത്തിർ ഘേഡിയത്തിന് അകത്തം
പുറത്തമായി 200 ഘപാലീസുകാപ്പര വിനയസിക്കും. ടാപ്പത, നഗരത്തിപ്പല
പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൽ ഘകന്ദ്രീകരിച്ച് 7 പ്പെഷയർ സൈക്കിംഗ്
ഘ ാഴ്സുകളം ഏൾപ്പപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഘകാവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിർ
സംസ്ഥാന സൾക്കാൾ ക്ഷണിക്കപ്പപ്പട്ടിട്ടുളള 250 അതിഥികൽ ഴിപ്പക
മറ്റ്
പ്പപാതുജനങ്ങൽക്ക്
ഘേഡിയത്തിർ
പ്രഘവശനം
അനുവദിക്കുന്നതല്ല. സുരക്ഷാപരിഘശാധനകളപ്പട ഭാഗമായി ഇന്നപ്പല
രാത്രി മുതർ തപ്പന്ന നഗരത്തിർ ശക്തമായ ഘപാലീസ് പഘട്രാളിംഗ്
ആരംഭിച്ചതായം സിറ്റി ഘപാലീസ് കമ്മീഷണൾ അറിയിച്ചു.
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സസബൾ സക്രം ഘബാധവർക്കരണ മാസാചരണം

:

പ്പപാതുസ്ഥലങ്ങളിപ്പല പ്പമാസബർ ചാൾജ്ിംഗ് ഘപായിന്റുകൽ
ഉപഘയാഗിക്കുഘപാൽ വിശവാസയത ഉറപ്പാക്കണം
തിരുവനന്തപുരം:യാത്രയ്ക്കിപ്പട
പ്പമാസബർ
ഘ ാണിപ്പെ ചാൾജ്് ൿറയഘപാൽ പ്പപാതുസ്ഥലങ്ങളിലളള ഫ്രീ
ചാൾജ്ിംഗ്
ഘപായിന്റുകൽ
ഉപഘയാഗിക്കുഘപാൽ
ഡാറ്റ
നഷ്ടപ്പപ്പടലകൽക്ക് സാധയത ഉളളതിനാർ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളപ്പട
വിശവാസയത ഉറപ്പ് വരുത്തണപ്പമന്ന് ഐ.ജി.പിയം തിരുവനന്തപുരം
സിറ്റി ഘപാലീസ് കമ്മീഷണറുമായ ബർറാംൿമാൾ ഉപാദ്ധ്യായ
അറിയിച്ചു. സമീപകാലത്ത് ഒൺസലൻ പണം തട്ടിപ്പം സസബൾ
ൿറ്റඁതയങ്ങളം
വൾദ്ധ്ിച്ചു വരുന്ന സാഹചരയത്തിർ ജനങ്ങപ്പള
ഘബാധവർക്കരിക്കുന്നതിപ്പെ ഭാഗമായി സിറ്റി ഘപാലീസ് ആഗേ് 1
മുതർ
ആരംഭിച്ച
ഘബാധവർക്കരണ
മാസാചരണത്തിപ്പെ
ഭാഗമായളള പ്രചരണപരിപാടികൽ തുടരുന്നു. വിവിധ മാധയമങ്ങളിലൂപ്പട
ഘപാലീസ് നർകിയ മുന്നറിയിപ്പകളപ്പട അടിസ്ഥാനത്തിർ കഴിഞ്ഞ
രണ്ടാഴ്ചയായി നിരവധിഘപരാണ് സിറ്റി സസബൾ പ്പസല്ലുമായി
ബന്ധപ്പപ്പട്ട് സംശയനിവാരണം നടത്തിയത്. ഘപാലീസ് നർൿന്ന
മുന്നറിയിപ്പകളം മാൾഗ്ഗനിൾഘേശങ്ങളം പാലിച്ചാർ എല്ലാത്തരം
സസബൾ തട്ടിപ്പകളം തടയാൻ കഴിയപ്പമന്നും കമ്മീഷണൾ അറിയിച്ചു.

ജൂസ് ജാക്കിംഗ് :യാത്രയിർ പ്പമാസബർ ഘ ാണിപ്പെ ചാൾജ്്
ൿറയഘപാൽ ആശ്രയിക്കാറുളള ബോന്റുകൽ, റഘോറന്റുകൽ
തുടങ്ങിയവയിപ്പല ഫ്രീ ചാൾജ്ിംഗ് ഘപായിന്റുകൽ പലഘപ്പാഴം ഡാറ്റാ/
യലകളപ്പട നഷ്ടപ്പപ്പടലകൽക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം ഡാറ്റാ
തട്ടിപ്പയടുക്കലകപ്പള ജൂസ് ജാക്കിംഗ് എന്നുപറയന്നു. ഇത്തരം
ചാൾജ്ിംഗ് ഘപായിന്റുകൽ മുഖാന്തിരം നമ്മുപ്പട ഘ ാണിഘലയ്ക്ക് കയറുന്ന
മാർപ്പവയറുകൽ നമ്മുപ്പട പാസ്സ്ഘവൾഡ്, ഘ ാഘട്ടാ, വീഡിഘയാ
അടക്കമുള്ള
അതിപ്രാധാനയമുളള
വിവരങ്ങൽ
ഘചാൾത്തി
തട്ടിപ്പനടത്തന്നു.
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സവീകരിഘക്കണ്ട മുൻകരുതലകൽ :
പ്പപാതു ചാൾജ്ിംഗ് ഘപായിന്റുകളം മറ്റ് അപരിചിത
ചാൾജ്ിംഗ് ഘപാൾട്ടുകളം ഉപഘയാഗിക്കാതിരിക്കുക.

ഘലാട്ടറി സ്കാമുകൽ :വളപ്പരക്കാലമായി
പ്പപാതുജനങ്ങൽ
തട്ടിപ്പിന്നിരയാൿന്ന രു തട്ടിപ്പ രീതിയാണ് ഘലാട്ടറി തട്ടിപ്പകൽ.
നിങ്ങൽക്ക് വളപ്പര വലിയ രു ഘലാട്ടറി തുക ബപൾ സപ്രസായി
ലഭിച്ചുപ്പവന്നും അത് ഘനടുന്നതിനായി ബാങ്ക് അപ്പക്കൌണ്ട് / ക്രഡിറ്റ്
കാൾഡ് ഇവ പ്പവരിസ
പ്പചയ്യണപ്പമന്നും ഘ ാൺ വഴിഘയാ,
വാട്സ്ആപ്പ് വഴിഘയാ സഘേശം ലഭിക്കുന്നു. പലഘപ്പാഴം ടാസ്
ഇനത്തിലം പണം ട്രാൻസ റിനുമായ ഘപ്രാസസ്സിംഗ് ചാൾജ്്
എപ്പന്നാപ്പക്ക പറഞ്ഞ് പണം തട്ടിക്കുന്നു.
സവീകരിഘക്കണ്ട മുൻകരുതലകൽ :
ഘലാട്ടറികളമായി ബന്ധപ്പപ്പട്ട് ഇ-പ്പമയിർ / മറ്റ്
സഘേശങ്ങഘളാട് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക. രിക്കലം ലഭിക്കാത്ത
ഘലാട്ടറികൽക്ക്
ഘവണ്ടി
യാപ്പതാരു
കാരണവശാലം
പണം
നഷ്ടപ്പപ്പടുത്താതിരിക്കുക.

ഒൺസലൻ ഘജാലി തട്ടിപ്പകൽ :ഒൺസലൻ ഘജാലി സസറ്റുകളപ്പട വിശവാസയത
ഉറപ്പവരുത്തക. നമ്മുപ്പട ബാങ്ക് അപ്പക്കൌണ്ട് / പ്പക്രഡിറ്റ് കാൾഡ്
/പ്പഡബിറ്റ്
കാൾഡ്
വിവരങ്ങൽ
ഇത്തരം
സസറ്റുകളിർ
നല്കാതിരിക്കുക. പലഘപ്പാഴം തട്ടിപ്പകാൾ തപ്പന്ന ഒ ീസൾമാപ്പരന്ന
വയാഘജന ഇെൾവൂ നടത്തകയം വയാജ അഘപ്പായിെ് പ്പമെ്
നർൿകയപ്പമാപ്പക്ക പ്പചഘേയ്ക്കാം. ടാപ്പത തിരിപ്പക ലഭിക്കുപ്പമന്ന്
പറഞ്ഞ്
വിശവസിപ്പിച്ച്
പ്പട്രയിനിംഗിനും
ഘപ്രാസസിംഗ്
ചാൾജ്ിംഗിനുമായി വലിയ തുക പറ്റിക്കുന്നതിനും സാധയതയണ്ട്.
സവീകരിഘക്കണ്ട മുൻകരുതലകൽ :
യഥാൾത്ഥ ഘജാലി വാഗ്ദാനം പ്പചയ്യുന്ന കപനികൽ
രിക്കലം പണം ആവശയപ്പപ്പടാറില്ല. അപരിജിത ഘപപ്പമെനെ്
ഘപാൾട്ടലകളിർ പണം മുടക്കാതിരിക്കുക.
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വയാജ ഘലാൺ പരസയങ്ങൽ :ആകൾഷകമായ
ഒ റുകളം
വളപ്പര
താഴ്ന്ന
പലിശനിരക്കുകളം ഉൽപ്പപ്പപ്പട ആളകപ്പള വലയിലാക്കുക എന്ന
ഉഘേയശഘത്താപ്പട മാത്രം നർൿന്ന ഇത്തരം പരസയത്തിർ വീഴന്നവപ്പര
ഒൺസലനായി ഘഡാകൂപ്പമെ് / ഇ-പ്പമയിർ പ്പവരി ിഘക്കഷൻ
നടത്തിയം വളപ്പരപ്പചറിയ തുക ഘലാൺ ആയി നർൿപ്പമന്ന് പറഞ്ഞ്
വിശവസിപ്പിക്കുന്നു. ടാപ്പത ഘപ്രാസസ്സിംഗ് ചാൾജ്്, ജി.എസ്.റ്റി.
അഡവാൻസ് ഇ.എം.ഐ. തുടങ്ങിയതുക മുൻൾ അടയ്ക്കാൻ
ഘപ്രരിപ്പിക്കുന്നു. പ്പസൾച്ച് പ്പചയ്യുഘപാൽതപ്പന്ന ആളകൽക്ക് കാണത്തക്ക
രീതിയിർ ഘ ക്ക് പ്പവസൈറ്റുകളം ഇത്തരം തട്ടിപ്പകാൾ രൂപകർപ്പന
പ്പചയ്യുന്നു.
സവീകരിഘക്കണ്ട മുൻകരുതലകൽ :
അംഗീകാരം ഉളള ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങൽ ഘലാൺ
ഘപ്രാസസ്സിംഗിനുമുൻപ് അഡവാൻസ്
ീസ് വാങ്ങാറില്ല. ടാപ്പത
ഘപ്രാസസിംഗ് തുക ഘലാൺ തുകയിർ നിന്നും ൿറവ് പ്പചേ് ബാക്കി
നർൿന്നു. യഥാൾത്ഥ ഉറവിടമപ്പല്ലന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നതു വപ്പര പണം
അടയ്ക്കാതിരിക്കുക.

എസ്.എം. എസ്. / ഇ-പ്പമയിർ / ഇൻേെ് പ്പമഘസ്സജിംഗ് /
കാൽ സ്കാം :തട്ടിപ്പകാൾ വയാജ സഘേശങ്ങൽ എസ്.എം. എസ്. /
ഇ-പ്പമയിർ / ഇൻേെ് പ്പമഘസ്സജിംഗ് തുടങ്ങിയവ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.
ഇത് ശ്രദ്ധ്യിർപ്പപ്പടുന്ന ആളകൽ ആ നപരിർ വിളിക്കുന്നഘതാപ്പട
ആധാൾനപരിപ്പെയം, പാൻ കാൾഡിപ്പെയം ചില വിവരങ്ങൽ പ്പഷയൾ
പ്പചേ് നമ്മുപ്പട ടുതർ വിവരങ്ങൽ ഘചാൾത്തി പണം നഷ്ടപ്പപ്പടുത്തന്നു.
പല നപരുകളിർ നിന്നും ആളകപ്പള വിളിക്കുകയം പിന്നീട് ആ
നപരുകൽ പ്രവൾത്തനം നിലയ്ക്കുകയം പ്പചയ്യുന്നു.
സവീകരിഘക്കണ്ട മുൻകരുതലകൽ :
എസ്.എം. എസ്. / ഇ-പ്പമയിർ / ഇൻേെ്
പ്പമഘസ്സജിംഗ് വഴി ലഭിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിർ ക്ലിക്ക് പ്പചയ്യാതിരിക്കുക.
സംശയകരമായ
ഘരാതസ്സുകളിർ
നിന്നുളള
പ്പമഘസ്സജുകൽ
അവഗണിക്കുക. പ്പടലഘ ാൺ / ഇ-പ്പമയിർ മുഖാന്തിരം ലഭിക്കപ്പപ്പടുന്ന
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ഘലാൺ ഒ റുകൽ
നർൿന്നതിനുമുൻപ്
ഉറപ്പവരുത്തക.

സവീകരിക്കാതിരിക്കുക. ഒൺസലൻ പണം
മറ്റു
ഘരാതസ്സുകൽ
വഴി
വിശവാസയത

ഒൺസലൻ ഇടപാടുകൽ നടത്തഘപാഴം ഘസാഷയർ
മീഡിയ സസറ്റുകളം ഇെൾപ്പനറ്റ് ഘസവനങ്ങളം ഉപഘയാഗിക്കുഘപാഴം
ഘമർപ്പറഞ്ഞ
മുൻകരുതലകൽ
സവീകരിഘക്കണ്ടതും
സസബൾ
സക്രമുകളപ്പട ഇരയാകാതിരിക്കുന്നതിന് ജാഗ്രത പാലിഘക്കണ്ടതുമാണ്.
സസബൾ സക്രം ഘബാധവർക്കരണ മാസാചരണത്തിപ്പെ ഭാഗമായി
മറ്റ് സസബൾ ൿറ്റඁതയങ്ങപ്പള സംബന്ധിച്ചുളള വിവരങ്ങളം
മാൾഗ്ഗനിൾഘേശങ്ങളം വരുംദിവസങ്ങളിലം തുടരുപ്പമന്ന് സിറ്റി ഘപാലീസ്
കമ്മീഷണൾ ബർറാംൿമാൾ ഉപാദ്ധ്യായ അറിയിച്ചു.

വിശിഷ്ടഘസവനത്തിനുളള ബഹുഃ മുഖയമന്ത്ര്ിയപ്പട ഘപാലീസ്
പ്പമഡലിന് അൾഹത ഘനടിയവൾ

വൃദ്ധ്പ്പന മൾേിച്ച് പ്പകാലപ്പപ്പടുത്തിയ ഘകസ്സിപ്പല പ്രതികൽ അറേിർ
തിരുവനന്തപുരം :- പ്പമഡിക്കർ ഘകാഘളജ് മഞ്ചാടിയിർ 85
വയസ്സുളള വഘയാവൃദ്ധ്പ്പന ക്രൂരമായി മൾേിച്ച് പ്പകാലപ്പപ്പടുത്തിയ
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ഘകസ്സിപ്പല മൂന്ന് പ്രതികപ്പള ഘപാലീസ് പിടിടിയതായി ഐ.ജി.പിയം
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ഘപാലീസ് കമ്മീഷണറുമായ ബർറാംൿമാൾ
ഉപാദ്ധ്യായ അറിയിച്ചു. ഘകാട്ടമുക്ക് സവഘദശി വട്ട് ചന്ദ്രൻ എന്ന്
വിളിക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ (55), പ്രശാന്ത് നഗൾ സവഘദശി പയന്തി ബിനു എന്ന്
വിളിക്കുന്ന ബിനു (47), നീരാഴി പ്പലയിൻ സവഘദശി പീതക്കുട്ടൻ എന്ന്
വിളിക്കുന്ന സഘന്താഷ് (33) എന്നിവപ്പരയാണ് പ്പമഡിക്കർ ഘകാഘളജ്
ഘപാലീസ് അറേ് പ്പചേത്.
വയാഴാഴ്ച (12.08.2021)-യാണ് പ്പകാലപാതകം നടന്നത്.
രാത്രി 8 മണിഘയാപ്പട പ്പമഡിക്കർ ഘകാഘളജ് മഞ്ചാടി സവഘദശിയായ
സുഘരന്ദ്രപ്പെ
വീട്ടിർ
അതിക്രമിച്ച്
കയറിയ
പ്രതികൽ മൂന്നുഘപരും ഘചൾന്ന്
ക്രൂരമായി
മൾേിച്ച്
പ്പകാലപ്പപ്പടുത്തകയായിരുന്നു.
മുൻസവരാഗയമാണ്
പ്പകാലപാതകത്തിന് കാരണം. സംഭവത്തിന് ഘശഷം ളിവിർ ഘപായ
പ്രതികപ്പളക്കുറിച്ച്
കഴക്കൂട്ടം
എ.സി.പി
ഹരിയ്ക്ക്
ലഭിച്ച
രഹസയവിവരത്തിപ്പെ അടിസ്ഥാനത്തിർ പ്പമഡിക്കർ ഘകാഘളജ്
എസ്.എച്ച്. ഹരിലാർ, എസ്.ഐ-മാരായ രതീഷ്, പ്രിയ,
വിജയബാബു, ഹാഷിം, സി.പി.-മാരായ രാഘജഷ്, ഷജീബ്, അനിർ
ൿമാൾ, ഘഗാൿർ, നിഷാദ്, ഘജയാതി.പ്പക.നായൾ എന്നിവരടങ്ങിയ
ഘപാലീസ് സംഘമാണ് അറേ് പ്പചേത്. ഘകാടതിയിർ ഹാജരാക്കിയ
പ്രതികപ്പള റിമാൻഡ് പ്പചയ്തു.

കട ൿത്തിത്തറന്ന് ഘമാഷണം : രാൽ അറേിർ
തിരുവനന്തപുരം :- കണ്ണമ്മൂലയിപ്പല പ്പെയൾ പാൾട്ട്സ്
കടയപ്പട പൂട്ട് പ്പപാളിച്ചു കടന്ന് ഘമാഷണം നടത്തിയ ഘകസ്സിപ്പല രു
പ്രതിപ്പയ ഘപാലീസ് പിടിടിയതായി ഐ.ജി.പിയം തിരുവനന്തപുരം
സിറ്റി ഘപാലീസ് കമ്മീഷണറുമായ ബർറാംൿമാൾ ഉപാദ്ധ്യായ
അറിയിച്ചു. പ്പചറിയപ്പകാണ്ണി ഘകാലിയംഘകാട് വീട്ടിർ സുഘരഷ് (42)പ്പനയാണ് പ്പമഡിക്കർ ഘകാഘളജ് ഘപാലീസ് അറേ് പ്പചേത്.
ജൂസല 4-നാണ് ഘമാഷണം നടന്നത്. പുലൾപ്പച്ച 3.30
മണിഘയാപ്പട പ്രതി സുഘരഷം ട്ടാളിയായ രാജനും ഘചൾന്ന് കണ്ണമ്മൂല
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അവിട്ടം ഘറാഡിപ്പല എസ്.എസ് ടിങ്കൾ വൾക്ക്സ് എന്ന കടയപ്പട പൂട്ട്
പ്പപാളിച്ച് അകത്ത് കടന്ന് പ്പെയൾ
പാൾട്ട്സുകളം
ബാറ്ററികളം
മറ്റും
ഘമാഷ്ടിപ്പച്ചടുക്കുകയായിരുന്നു.
തുടൾന്ന്
ഘപാലീസ് നടത്തിയ അഘനവഷണത്തിർ
പ്രതികപ്പള
തിരിച്ചറിയകയം
പ്പചയ്തു.
ളിവിർ
കഴിഞ്ഞിരുന്ന
പ്രതികപ്പള
അഘനവഷിച്ചു വരപ്പവ രണ്ടാം പ്രതിയായ
സുഘരഷിപ്പന
പ്പമഡിക്കർ
ഘകാഘളജ്
എസ്.എച്ച്. ഹരിലാർ, എസ്.ഐ
പ്രശാന്ത്, രതീഷ്, സി.പി. അനിർ
ൿമാൾ എന്നിവരടങ്ങിയ ഘപാലീസ് സംഘമാണ് അറേ് പ്പചേത്.
ഘകാടതിയിർ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിപ്പയ റിമാൻഡ് പ്പചയ്തു.

ഘമാഷണശ്രമം : രണ്ടുഘപൾ പിടിയിർ
തിരുവനന്തപുരം:ഘകശവദാസപുരപ്പത്ത
പ്പപയിെ്
കടയപ്പട പൂട്ട് പ്പപാളിച്ച് കടന്ന് ഘമാഷണം നടത്താൻ ശ്രമിച്ച
മൂന്നംഗസംഘത്തിപ്പല
രണ്ടുഘപപ്പര
ഘപാലീസ്
പിടിടിയതായി
ഐ.ജി.പിയം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ഘപാലീസ് കമ്മീഷണറുമായ
ബർറാംൿമാൾ ഉപാദ്ധ്യായ അറിയിച്ചു. പ്പകാല്ലം സവഘദശി അസ്ലം (25),
പ്പപരുകാവ് സവഘദശി അംജത് ഖാൻ (43) എന്നിവപ്പരയാണ്
പ്പമഡിക്കർ ഘകാഘളജ് ഘപാലീസ് അറേ് പ്പചേത്.
ജൂൺ 25-നാണ് സംഭവം നടന്നത്. പുലൾപ്പച്ച 3
മണിഘയാപ്പട
ഘകശവദാസപുരത്തളള
തായിലയം പ്പപയിെ്സ് എന്ന കടയപ്പട
ഷട്ടൾ പൂട്ട് പ്പപാളിച്ച് അകത്ത് കടന്ന
മൂന്നംഗ
ഘമാഷണസംഘം
പണം
സൂക്ഷിക്കുന്ന
ഡ്രായൾ
പ്പപാളിച്ച്
ഘനാക്കുകയം
എന്നാർ
പണം
ഇല്ലാത്തതിനാർ
കടന്നു
കളയകയായിരുന്നു.
സി.സി.ടി.വി
ദൃശയങ്ങൽ
ഘശഖരിച്ചും
മറ്റ്
ശാസ്ത്രീയാഘനവഷണങ്ങളഘടയം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ട് പ്രതികപ്പള
ഘപാലീസ് ഇന്നപ്പല പിടിടിയത്. പ്പമഡിക്കർ എസ്.എച്ച്.
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ഹരിലാർ, എസ്.ഐ-മാരായ പ്രശാന്ത്, രതീഷ്, എസ്.സി.പി.മാരായ രഞ്ജിത്ത്, പ്പനൌ ർ, സി.പി.-മാരായ പ്രതാപൻ, വിനീത്
എന്നിവരടങ്ങിയ ഘപാലീസ് സംഘമാണ് അറേ് പ്പചേത്.
ഘകാടതിയിർ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികപ്പള റിമാൻഡ് പ്പചയ്തു.

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി
14-08-2021

ഐ ജി പി & കമ്മീഷണൾക്ക് ഘവണ്ടി

പബ്ലിക് റിഘലഷൻസ് ഒ ീസൾ
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി
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