തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പപോലീസ്
പത്രക്കുറിപ്പ്

ഏജീസ് ഓഫീസ്
ഉദ്യോഗസ്ഥദേയും കുടുംബദേയും
ആക്രമിച്ച ദേസിൽ കുറ്റപത്രും സമർപ്പിച്ചു
ദേോവിഡ്-19 സുേക്ഷോ പേിദ ോധന

വിലക്ക് ലുംഘനും: 325 ദപർകക്കതികേ
നിയമനടപടി
തിരുവനന്തപുേും

:-

അനയസുംസ്ഥോനക്കോേോയ

സോയോഹ്ന
ഏജീസ്

സവോേി

നടത്തുേയോയിരുന്ന

ഓഫീസ്

ജീവനക്കോദേയും

കുടുംബദേയും ആക്രമിച്ച ദേസിൽ ദപോലീസ് കുറ്റപത്രും സമർപ്പിച്ചതോയി
ഐ.ജി.പിയും

തിരുവനന്തപുേും

സിറ്റി

ദപോലീസ്

േമ്മീഷണറുമോയ

ബൽറോുംകുമോർ ഉപോദ്ധ്യോയ അറിയിച്ചു. ദേസ് േജിസ്റ്റർ കെയ്ത് 30
്ിവസേിനുള്ളിലോണ് അദനേഷണും പൂർേിയോക്കി ബഹു: തിരുവനന്തപുേും
അഡീഷണൽ െീഫ് ജുഡീഷയൽ മജിദേറ്റ് ദേോടതി മുമ്പോകേ കുറ്റപത്രും
സമർപ്പിച്ചത്.
ജൂൺ 27 നോണ് ദേസിനോസ്പ്മോയ സുംഭവും നടന്നത്. േോത്രി
8.30 മണിദയോകട ദപട്ട അമ്പലത്തുമുക്ക് ടി.വി ദറോഡികല കറയിൻദബോ
ഫ്ലോറ്റിനു സമീപത്തു കൂടി നടന്നു ദപോകുേയോയിരുന്ന ഏജീസ് ഓഫീസ്
ജീവനക്കോേോയ ഹേിയോന സേദ് ി േവി യോ്വ്, ഉേർപ്രദ് ് സേദ് ി
ജഗത്

സിുംഗ്

എന്നിവകേ

കവട്ടിപ്പേിദക്കൽപ്പിക്കുേയോയിരുന്നു.

തങ്ങളുകട

1

അക്രമി
ഭോേയമോദേോട്

സുംഘും
പ്രതിേൾ

ദമോ മോയി

കപരുമോറിയത്

ദെോ്യും

കെയ്തതോണ്

ആക്രമണേിന്

േോേണും.
പ്രമോ്മോയ ഈ ദേസികല പ്രതിേകെ പിടികൂടവോൻ സിറ്റി
ദപോലീസ് േമ്മീഷണറുകട നിർദേ
രൂപീേേിക്കുേയും

സുംഭവും

പ്രേോേും പ്രദതയേ അദനേഷണ സുംഘും

നടന്ന്

നോല്

്ിവസേിനേും

തകന്ന

തിരുവനന്തപുേും, കേോല്ലും ജില്ലേെിലോയി ഒെിവിൽ േഴിഞ്ഞിരുന്ന 4
പ്രതിേകെ ദപോലീസ് അറസ്റ്റ് കെയ്യുേയും കെയ്തു. പോറ്റൂർ സേദ് ി കേോച്ചു
േോദേഷ് എന്നു വിെിക്കുന്ന േോദേഷ് (28), േണ്ണമ്മൂല സേദ് ി േോയി
പ്രവീൺ എന്നു വിെിക്കുന്ന പ്രവീൺ (25), കനടമങ്ങോട് പഴകുറ്റി സേദ് ി
അഭിജിത് നോയർ (25), ദതക്കുുംമൂട് ടി പി കജ നഗറിൽ ഷിജു (28)
എന്നിവകേയോണ് അറസ്റ്റ് കെയ്തത്. തുടർന്ന് അന്ന് സിറ്റി ദപോലീസ്
േമ്മീഷണർ

ബൽറോും

കുമോർ

ഉപോദ്ധ്യോയ

സദമ്മെനേിൽ തകന്ന പ്രതിേൾക്ക്

നടേിയ

വോർേോ

ിക്ഷ ഉറപ്പോക്കുന്നതിന് കൃതയമോയ

കതെിവുേൾ ദ ഖേിച്ച് 30 ്ിവസേിനേും അദനേഷണും പൂർേിയോക്കി
കുറ്റപത്രും സമർപ്പിക്കുകമന്നുും പറഞ്ഞിരുന്നു.
അറസ്റ്റിലോയ

പ്രതിേെിൽ

കുറ്റകൃതയേിൽ

ദനേിട്ട്

പകെടക്കോേവരുും പ്രതിേകെ ഒെിവിൽ േഴിയോൻ സഹോയിച്ചവരുമോയ
അഭിജിത്, ഷിജു എന്നിവർക്ക് ദേോടതി ജോമയും അനുവ്ിച്ചിരുന്നു. കുറ്റപത്രും
സമർപ്പിച്ചതിനോൽ ഇനി ഈ ദേസികല പ്രധോന പ്രതിേെോയ േോദേഷും
പ്രവീണും

ജുഡീഷയൽ േസ്റ്റഡിയിൽ േഴിഞ്ഞു കേോണ്ടു തകന്ന വിെോണ

ദനേിടണും. സിറ്റി ദപോലീസ് േമ്മീഷണറുകട നിർദേ ോനുസേണും
അസി.

േമ്മീഷണർ

ഡി.കേ

പൃഥ്േീേോജികെ

ദനതൃതേേിൽ

ുംഖുമുഖും
ദപട്ട

എസ്.എച്ച്.ഒ ബിനുകുമോർ, എസ്.ഐ മോേോയ നിയോസ്, സുധീഷ് കുമോർ,
എ.എസ്.ഐ

എഡേിൻ,

സി.പി.ഒ
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മോേോയ

േഞ്ജിത്,

ഉ്യകുമോർ

എന്നിവേടങ്ങിയ ദപോലീസ് സുംഘമോണ് അദനേഷണും നടേി കുറ്റപത്രും
സമർപ്പിച്ചത്.

ദേോവിഡ്-19 സുേക്ഷോ പേിദ ോധന

വിലക്ക് ലുംഘനും: 325 ദപർകക്കതികേ
നിയമനടപടി
തിരുവനന്തപുേും :- ദേോവിഡ്-19 സുേക്ഷോ പേിദ ോധനയകട
ഭോഗമോയി ഇന്നകല (28-07-2021) നോലു മണി വകേ
തിരുവനന്തപുേും
നഗേേിൽ ദപോലീസ് നടേിയ പേിദ ോധനയിൽ ദേോവിഡ് സുേക്ഷോ
വിലക്ക് ലുംഘനും നടേിയ 325 ദപർകക്കതികേ നിയമനടപടി
സേീേേിച്ചതോയി ഐ.ജി.പിയും തിരുവനന്തപുേും സിറ്റി ദപോലീസ്
േമ്മീഷണറുമോയ ബൽറോുംകുമോർ ഉപോദ്ധ്യോയ അറിയിച്ചു. ദേോഗവയോപനും
ഉണ്ടോക്കുന്ന തേേിൽ വിലക്ക് ലുംഘനും നടേിയ 83 ദപർകക്കതികേ
എപ്പികഡമിേ്
ഡിസീസസ്
ഓർഡിനൻസ്-2020
പ്രേോേമോണ്
ദേകസടേത്. മോസ്ക് ധേിക്കോേതിന് 138 ദപേിൽ നിന്നുും സോമൂഹിേ
അേലും പോലിക്കോേ 17 ദപേിൽ നിന്നുമോയി
77,500/- രൂപ പിഴ
ഈടോക്കി.
കൂടോകത
അനോവ യ
യോത്ര
നടേിയ
80
വോഹനങ്ങൾകക്കതികേയും ഇന്നകല നിയമനടപടി സേീേേിച്ചു. േിയോയ
േീതിയിൽ സുേക്ഷോ മുൻേരുതൽ എടക്കോേ 2124 ദപർക്ക് തോക്കീത്
നൽേി വിട്ടയച്ചിടുള്ള്ളതുമോണ്.

തിരുവനന്തപുേും സിറ്റി
28-07-2021

ഐ ജി പി & േമ്മീഷണർക്ക് ദവണ്ടി

പബ്ലിേ് റിദലഷൻസ് ഓഫീസർ
തിരുവനന്തപുേും സിറ്റി
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