News and Events

ഡ്യഽപ്ലഺക്കേറ്റ് മഭഹബഫൽ ഷഺിം ഴളഺ ഫഹങ്കഺങ്ങ് തട്ടഺപ്പ്
നടത്തുന്ന സ്ത്ര഻ തൃശൂർ ഷഺറ്റഺ ബഷഫർ
ക്കഩഹറ഻ഷഺന്മര ഩഺടഺമഺൽ.

വ്യഹജ

ക്കയഖകൾ

മഭഹബഫൽക്കപഹൺ

ചഭച്ച്
ഷഺിം

ഉഩക്കബഹക്തഹഴഺന്മര

കഹർഡ്

കയസ്ഥഭഹേഺ,

ഫഹങ്കഺങ്ങ് തട്ടഺപ്പു നടത്തുന്ന ഷിംഘത്തഺമറ പ്രധഹന
പ്രതഺമമ തൃശൂർ ഷഺറ്റഺ ബഷഫർ ബരിം ക്കഩഹറ഻ഷ്
അരസ്റ്റു

മചയ്തു.

മിംബഫ

ക്കജഹക്കഗവവയഺ

ഈസ്റ്റ്

ക്കഡഹ. ഩങ്കജ് ഩക്കട്ടൽ ജനതഹ ക്കകഹലനഺ ഷവക്കേവനഺ
നൂർജസഹൻ അബ്ദുൾ കറഹിം ആഷഹേ് അൻഷഹയഺ
(45) ആണ് അരസ്റ്റഺറഹമത്.
2020 ഡഺഷിംഫരഺറഹണ്
Thrissur City Police
Phone: 0487 2423511
E-mail address :cptsr.pol@kerala.gov.in
Website : www.thrissurcitypolice.gov.in
Facebook : /thrissurcitypolice
Twitter :

/tsrcitypolice

തൃശൂയഺമറ ന്യഽ ജനക്കരശൻ

ഫഹങ്കഺമറ വഹഖമഺമറ ഒരു സ്ത്ര഻യുമട എമേണ്ടഺൽ
നഺന്നിം 20 റക്ഷക്കത്തഹലിം രൂഩ ഇഴർ തട്ടഺമമടുത്തത്.

തട്ടഺപ്പുകഹരുമട പ്രഴർത്തന യ഻തഺ:
ഴറഺമ തുകകൾ ഇടഩഹടു നടത്തുന്ന ഫഹങ്ക് എമേണ്ടുകളിം, ഇടഩഹടുകഹർക്കു
ഴരുന്ന

ഇ-മഭമഺലുകളിം

സഹേഺങ്ങ്

ഴളഺ

ന഻യ഻ക്ഷഺച്ച്

തട്ടഺപ്പു

നടക്കത്തണ്ട

ഇയമമ കമണ്ടത്തുന്ന.
എമേണ്ട് ഉടഭകളമട ക്കഭൽ ഴഺറഹഷിം മതലഺമഺക്കുന്ന ക്കയഖകൾ വ്യഹജഭഹമഺ
സൃഷ്ടഺമച്ചടുക്കുകക്കമഹ, ഉഩക്കബഹക്തഹേൾ അരഺക്കഞഹ അരഺമഹമതക്കമഹ ഷമൂസ
ഭഹധ്യഭങ്ങലഺക്കറഹ,

മഴഫ്

ബഷറ്റുകലഺക്കറഹ

ഩങ്കഺട്ടഺട്ടുള്ള

ക്കയഖകൾ

തട്ടഺമമടുക്കുകക്കമഹ മചയ്യ഼ന്ന.
ഇടഩഹടുകഹർ ഫഹങ്ക് എമേണ്ടുഭഹമഺ ഫന്ധഺപ്പഺച്ചഺട്ടുള്ളക്കപഹൺ നമ്പറുകളമട
ഡ്യഽപ്ലഺക്കേറ്റ് ഷഺിം കഹർഡുകൾ മഭഹബഫൽ ക്കപഹൺ ഔമട്ടെറ്റുകകൾ ഴളഺ
കയസ്ഥഭഹക്കുന്ന.
എമേണ്ടുകൾ

റഺങ്ക്

മചയ്തഺട്ടുള്ള

കയസ്ഥഭഹക്കുന്നക്കതഹമട
ഭഹറ്റഺമമടുേഹൻ

മഭഹബഫൽ

ഇന്രർമനറ്റ്

ഷഹധഺക്കുകയുിം

ക്കപഹൺ

നമ്പറുകൾ

ഩഹഷ്

ക്കഴഡുകൾ

ഫഹങ്കഺങ്ങ്

അതുഴളഺ

ഩണിം

ഩഺൻഴറഺേഹൻ

ഷഹധഺക്കുകയുിം മചയ്യ഼ന്ന.
തൃശ്ശൂർ

ഷവക്കേവഺനഺമഹമ

ഉഩക്കമഹഗഺച്ച്

ഷവകഹര്യ

സ്ത്ര഻യുമട

ഴഺറഹഷവിം

മഭഹബഫൽ

വ്യഹജ

കമ്പനഺയുമട

ക്കപഹക്കട്ടഹയുിം

എരണഹകുലമത്ത

ഔമട്ടെറ്റഺൽ നഺന്നഭഹണ് തട്ടഺപ്പുകഹർ ഷഺിംകഹർഡ് ഷിംഘടഺപ്പഺച്ചത്.

ഷഺിം

കഹർഡ് ഷിംഘടഺപ്പഺക്കുന്നതഺനഹമഺ മിംമഫമഺൽ നഺന്നിം ഴഺഭഹനഭഹർഗഭഹണ്
പ്രതഺ

ഉൾമപ്പമടയുള്ള

ഡ്യഽപ്ലഺക്കേറ്റ്

ഷഺിം

ഷവക്കേവഺനഺയുക്കടമതന്ന
പ്രതഺയുക്കടതഹമണന്ന്

ഷിംഘിം
കഹർഡ്
ഴഺധത്തഺൽ

എരണഹകുലത്ത്

എത്തഺമഺരുന്നത്.

ഷിംഘടഺപ്പഺക്കുന്നതഺനുക്കഴണ്ടഺ
നൽകഺമ

അക്കനവശണ

ക്കപഹക്കട്ടഹ
ഷിംഘിം

തൃശൂർ

അരസ്റ്റഺറഹമ
കമണ്ടത്തഺ.

എരണഹകുലത്തുനഺന്നിം മിംമഫമഺൽ തഺയഺമച്ചത്തഺമ ഷിംഘിം 15 തഴണകലഹമഺ
20

റക്ഷക്കത്തഹലിം

മചയ്യ഼കയുിം

രൂഩ

ഩഺന്ന഻ട്

ഩറ

ഫഹങ്ക്

ഫ഻സഹർ,

എമേണ്ടുകലഺക്കറേ്

മിംമഫ,

ഡൽസഺ

ട്രഹൻസ്ഫർ

എന്നഺഴഺടങ്ങലഺമറ

എടഺഎമ്മുകൾ ഴളഺ ഩഺൻഴറഺക്കുകയുഭഹമഺരുന്ന.
ഩണിം നഷ്ടമപ്പട്ട സ്ത്ര഻ തൃശൂർ ഷഺറ്റഺ ക്കഩഹറ഻ഷ് കമ്മ഻ശണർ ആർ ആേഺത്യേ്
നൽകഺമ ഩയഹതഺയുമട അടഺസ്ഥഹനത്തഺറഹണ് ബഷഫർ ബരിം ക്കഩഹറ഻ഷ്
ക്കസ്റ്റശനഺൽ ക്കകഷ് യജഺസ്റ്റർ മചയ്ത് അക്കനവശണിം നടത്തഺമത്. തുടർന്ന്
എരണഹകുലിം, മനടുമ്പഹക്കവയഺ ഴഺഭഹനത്തഹഴലിം എന്നഺഴഺടങ്ങലഺമറ നഺയഴധഺ
CCTV ക്യഹഭര ദൃശ്യങ്ങൾ ഩയഺക്കവഹധനേ് ഴഺക്കധമഭഹേഺയുിം ഷിംബഴേഺഴഷിം
മകഹച്ചഺ

ഴഺഭഹനത്തഹഴലിം

ഩയഺക്കവഹധഺച്ചുഭഹണ്
റബഺച്ചത്.

ഴളഺ

മഹത്രമചയ്ത

മഹത്രേഹരുമട

ഴഺഴയങ്ങൾ

സൂചനകൾ

ക്കഩഹറ഻ഷഺനു

കുറ്റഴഹലഺകമലക്കുരഺച്ചുള്ള

അക്കനവശണ

ഷിംഘിം

േഺഴഷങ്ങക്കലഹലിം

മിംബഫമഺൽ

തഹഭഷഺച്ച്

അക്കനവശണിം നടത്തഺ. ക്കകയല ക്കഩഹറ഻ഷ് അക്കനവശണിം നടത്തുന്ന ഴഺഴയിം
ഭനസ്സഺറഹേഺമ
ജഺല്ലമഺമറ
ക്കഩഹറ഻ഷ്

പ്രതഺ

തഹഭഷ

നറക്കഷഹപ്പഹര
അഴഺമട

സ്ഥറത്തു

എന്ന

നഺന്നിം

സ്ഥറക്കത്തേ്

എത്തഺമതഹമഺ

ഭസഹയഹഷ്ട്ര
ഒലഺഴഺൽ

അരഺഞ

ഩൽഗഹർ

ക്കഩഹവകയുിം,

പ്രതഺ

തഺയഺമക

ക്കജഹക്കഗവവയഺമഺൽ എത്തഺമക്കപ്പഹളഹണ് ഩഺൻതുടർന്ന് ഩഺടഺകൂടഺമത്..
അക്കനവശണഷിംഘഹിംഗങ്ങൾ. തൃശ്ശൂർ ഷഺരരഺ ബഷഫർ ബരിം ക്കഩഹറ഻ഷ്
ക്കസ്റ്റശൻ ഇൻമെക്ടർ ബ്രഺജുകുഭഹർ മക, SI ഷക്കതഹശ്, ASI ബപഷൽ,
ക്കഩഹറ഻സുക്കയഹഗസ്ഥയഹമ

ഴഺനു

അഩർണ്ണ റഴകുഭഹർ, നഺജഺത.

കുര്യഹക്കേഹഷ്,

ശ്ര഻കുഭഹർ,

അനൂഩ്,

മഩഹതുജനങ്ങൾക്കുള്ള മന്നരഺമഺപ്പ്:

നഺങ്ങളമട ഫഹങ്ക് എമേണ്ടുകളഭഹമഺ ഫന്ധമപ്പടുത്തഺമഺട്ടുള്ള മഭഹബഫൽ
നമ്പറുകൾ

പ്രഴർത്തനയസഺതഭഹമഹൽ,

അങ്ങഺമന

ഷിംബഴഺച്ചത്

എന്ന്

എന്തു

കൃത്യഭഹമഺ

കഹയണിം

മകഹണ്ടഹണ്

ഭനസ്സഺറഹക്കുക.

ഉടനടഺ

മഭഹബഫൽ ഓപ്പക്കരറ്റമര ഫന്ധമപ്പടുക.

നഺങ്ങളമട

തഺയഺച്ചരഺമൽ

ക്കയഖകളമട

ഩകർപ്പുകൾ

അരഺക്കഞഹ

അരഺമഹമതക്കമഹ ഷമൂസ ഭഹധ്യഭങ്ങൾ, ഭറ്റ് തയത്തഺലുള്ള ക്കഷഴനിം നൽകുന്ന
മഴഫ് ബഷറ്റുകൾ എന്നഺഴഺടങ്ങലഺൽ ഩങ്കഺടുക്കമ്പഹൾ പ്രക്കത്യകിം ശ്രദ്ധഺക്കുക.

നഺങ്ങളമട ഇ-മഭമഺൽ, ഷഹമൂഹ്യ ഭഹധ്യഭങ്ങൾ, ഇന്രർമനറ്റ് ഫഹങ്കഺങ്ങ്
എന്നഺഴയ്ക്ക് കൂടുതൽ സുയക്ഷഺതവിം മഭച്ചമപ്പട്ടതുഭഹമ ഩഹഷ് ക്കഴഡ്
നൽകുക. ഩഹഷ് ക്കഴഡുകൾ നഺർദ്ദഺഷ്ട ഇടക്കഴലകലഺൽ ഭഹറ്റുക. എളപ്പത്തഺൽ
ഊസഺമച്ചടുേഹൻ കളഺയുന്ന ഩഹഷ് ക്കഴഡുകൾ ഉഩക്കമഹഗഺേഹതഺയഺക്കുക.

ഩഹഷ് ക്കഴഡുകളിം, ആധഹർ നമ്പർ, ഫഹങ്ക് എമേണ്ട് നമ്പർ തുടങ്ങഺമഴ
സ്മഹർട്ട് ക്കപഹൺ ക്കകഹൺടഹക്ട് റഺസ്റ്റഺൽ ക്കയഖമപ്പടുത്തഺ മഴേരുത്.

