തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പപോലീസ്
പത്രക്കുറിപ്പ്

നഗരത്തില്വന്കഞ്ചാവ്വവട്ട
100കിവലാകഞ്ചാവുമായി
ഒരാൾപിടിയില്
10കിവലാകഞ്ചാവുമായിയുവാവ്
അറസ്റ്റില്
തിരുവനന്തപുരം :- തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നം കടത്തിക്കാണ്ട് വന്ന്
തിരുവനന്തപുരത്തം സമീപ ജില്ലകളിലം കഞ്ചാവ് ക്മാത്തവില്പ്പന നടത്തന്ന
സംഘത്തിക്ല ഒരാക്ള 100 കിവലാ കഞ്ചാവുമായി സിറ്റി വപാലീസ്
പിടികൂടിയതായി ഐ.ജി.പി-യും സിറ്റി വപാലീസ് കമ്മീഷണറുമായ ബാല്റാം
കുമാര്ഉപാധ്യായഅറിയിച്ചു.തമിഴ്നാട്വകായമ്പത്തൂര്മടുകക്രക്നടുവഞ്ചഴിയന്
നഗറില് മുഹമ്മദ് (59)-ക്നയാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആന്റി നാര്വകാട്ടിക് ക്െഷയല്
ആക്ഷന് വഫാഴ്സ് (ഡാന്സാഫ്) ടീമിക്ന്റ സഹായവത്താക്ട വപട്ട വപാലീസ്
അറസ്റ്റ്ക്െയ്തത്.
പരമാവധ്ി ലഹരിവസ്തുകൾ
പിടിക്കുക എന്ന ഉവേശലക്ഷയവത്താക്ട ക്ഡപൂട്ടി
വപാലീസ് കമ്മീഷണര്  (ക്രമസമാധ്ാനം)
വഡാ.വവഭവ് സവേന ഐ പി എസ്-ക്ന്റ
വനതൃതൃത്തില് 2021 മാര്ച്  മാസത്തില്
രൂപീകരിച, നാര്വകാട്ടിക് ക്സല് അസ്സിസ്റ്റന്റ്
കമ്മീഷണര് റ്റി.ആര്.പ്രദീപ്കുമാര്, ക്െഷയല്
ബ്രാഞ്ച്
അസ്സിസ്റ്റന്റ്
കമ്മീഷണര്
എം.ക്ക.ബിനുകുമാര്
എന്നിവരുക്ട
വമല്വനാട്ടത്തിലളള
പ്രവതയക
ടീം,
വലാകലഹരിവിരുദ്ധ
ദിനവത്താടനുബന്ധിച്
നഗരത്തില്
നടത്തി
വന്ന
ക്െഷയല്
വൈവിക്ന്റ ഭാഗമായി വപട്ട വപാലീസുമായി
വെര്ന്ന് നടത്തിയ പരിവശാധ്നയിലാണ് കഞ്ചാവുമായി കടത്തസംഘത്തിക്ല
പ്രധ്ാനി പിടിയിലായത്. മലയാളികൾ ഉൾക്പ്പക്ടയുളള ഈ സംഘത്തിക്ല മറ്റ്
അംഗങ്ങക്ളക്കുറിച് വപാലീസിന് വിവരം ലഭിചിട്ടുണ്ട്. ഇവക്ര പിടികൂടാന്
അവനൃഷണം ഊര്ജ്ജിതമാകിയതായി ക്ഡപൂട്ടി കമ്മീഷണര് വഡാ. വവഭവ്
സവേന അറിയിച്ചു. സമീപകാലത്ത് പിടികൂടിയ മയക്കുമരുന്ന് വകസ്സുകളുക്ട
തുടരവനൃഷണത്തില് ലഭിച സൂെനകളുക്ട അടിസ്ഥാനത്തില് ഡാന്സാഫ് ടീം
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ദിവസങ്ങളായി നഗരത്തില് നിരീക്ഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്ന. ൊക
വബപ്പാസ്വറാഡിന്സമീപക്ത്തഇടവഴിയിലളളആക്ളാഴിഞ്ഞപുരയിടത്തില്
നിന്നാണ് 46-ഓളം പാകറ്റുകളായി ൊകില് ക്പാതിഞ്ഞ് ഒളിപ്പിചിരുന്ന
കഞ്ചാവുമായി പ്രതിക്യ പിടികൂടിയത്. ആന്ധ്രാപ്രവദശില് നിന്നം തമിഴ്നാട്ടില്
എത്തന്ന കഞ്ചാവ് വകരളത്തിവലയ്ക്ക് വരുന്ന പചകറി ഉൾക്പ്പക്ടയുളള
െരക്കുവാഹനങ്ങളില്കടത്തിക്കാണ്ട്വന്ന്ഇതുവപാലളളകുറ്റികാടുകളിലംമറ്റും
വശഖരിച്വചാണ്മറ്റ്സ്ഥലങ്ങളിലളളവില്പ്പനകാര്ക്വകമാറുന്നത്.വപട്ട
എസ്.എച്.ഒ സുധ്ിലാല്, എസ്.ഐ-മാരായ നിയാസ്, സിജിന് മാതു,
എ.എസ്.ഐഎഡൃിന്,സി.പി.ഒ-മാരായനിജിത്ത്,രഞ്ജിത്ത്,രാഹുല്,പ്രതീഷ്,
ഡാന്സാഫ് ടീം എസ്.ഐ വഗാപകുമാര്, ടീം അംഗങ്ങളായ സജി, ലജന്,
രഞ്ജിത്, അരുൺ, ഷിബു, നാജിബഷീര്,ഷിബു.എസ്എന്നിവരടങ്ങിയവപാലീസ്
സംഘമാണ് അവനൃഷണത്തിനും അറസ്റ്റിനും വനതൃതൃം നല്കിയത്.
കഞ്ചാവിക്ന്റ ഉറവിടവത്തയും വില്പ്പന ഇടപാടുകളും സംബന്ധിച് കൂടുതല്
അവനൃഷണംനടത്തക്മന്നംസിറ്റിവപാലീസ്കമ്മീഷണര്അറിയിച്ചു.

10കിവലാകഞ്ചാവുമായിയുവാവ്അറസ്റ്റില്
തിരുവനന്തപുരം
:-
നഗരത്തിക്ല
യുവാകൾക്കും
വിദയാര്ത്ഥികൾക്കും വയാപകമായി കഞ്ചാവ് വില്പ്പന നടത്തി വന്നയാക്ള 10
കിവലാകഞ്ചാവുമായിവപാലീസ്പിടികൂടിയതായിഐ.ജി.പി-യുംസിറ്റിവപാലീസ്
കമ്മീഷണറുമായ ബാല്റാം കുമാര് ഉപാധ്യായ അറിയിച്ചു. തിരുമല കട്ടചല്
വറാഡില് ശ്രീറാം (24)-ക്നയാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആന്റി നാര്വകാട്ടിക് ക്െഷയല്
ആക്ഷന് വഫാഴ്സ് (ഡാന്സാഫ്) ടീമിക്ന്റ സഹായവത്താക്ട പൂജപ്പുര വപാലീസ്
അറസ്റ്റ്ക്െയ്തത്.
സിറ്റി വപാലീസ് ക്ഡപൂട്ടി
കമ്മീഷണര്  (ക്രമസമാധ്ാനം ) വഡാ. വവഭവ്
സവേന ഐ പി എസ്-ക്ന്റ വനതൃതൃത്തില്
വലാകലഹരിവിരുദ്ധ ദിനവത്താട് അനുബന്ധിച്
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തില് നടത്തി വരുന്ന
ക്െഷയല്
വൈവിക്ന്റ
ഭാഗമായുളള
അവനൃഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത്.
നാര്വകാട്ടിക് ക്സല് അസ്സിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര് റ്റി
ആര് പ്രദീപ്കുമാറിന് ലഭിച രഹസയവിവരത്തിക്ന്റ
അടിസ്ഥാനത്തില് ഡാന്സാഫ് ടീമും പൂജപ്പുര
വപാലീസും
സംയുക്തമായി
നടത്തിയ
പരിവശാധ്നയിലാണ് തിരുമല കട്ടചല് വറാഡിക്ല വീട്ടില് നിന്നം 10 കിവലാ
കഞ്ചാവുമായി പ്രതിക്യ അറസ്റ്റ് ക്െയ്തത്. ഇയാൾക്കതിവരയും ഇയാളുക്ട
ഇരട്ടസവഹാദരക്നതിവരയും നഗരത്തിക്ല വിവിധ് വസ്റ്റഷനുകളില് കഞ്ചാവ്
വകസ്സുകൾ നിലവിലണ്ട്. പൂജപ്പുര എസ്.എച്.ഒ വറാജ്.ആര്, എസ്.ഐ രതീഷ്
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കുമാര്, സി.പി.ഒ-മാരായ ബിനുജിത്ത്, വഹാംഗാര്ഡ് ശ്രീകുമാര്, ഡാന്സാഫ്
എസ്.ഐ വഗാപകുമാര്, ടീം അംഗങ്ങളായ സജി, ലജന്, രഞ്ജിത്, അരുൺ,
ഷിബു, നാജിബഷീര്, ഷിബു.എസ് എന്നിവരടങ്ങിയ വപാലീസ് സംഘമാണ്
അവനൃഷണത്തിനുംഅറസ്റ്റിനുംവനതൃതൃംനല്കിയത്.


തിരുവനന്തപുരംസിറ്റി
27-06-2021


ഐജിപി& കമ്മീഷണര്ക്വവണ്ടി

പബ്ലിക്റിവലഷന്സ്ഓഫീസര്
തിരുവനന്തപുരംസിറ്റി 
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