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പിഞ്ചു ബാലികയുടെ ടകാലക്കു പിന്നിൽ ഭിക്ഷാെന സംഘം; രണ്ട് പപർ
അറസ്റ്റിൽ
കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനഞ്ാം തിയ്യതി ഒലവപകാെ് ജംഗ്ഷൻ റയിൽപവ പസ്റ്റഷൻ പരിസരത്ത്
ബാലികടയ

ടകാലടെയ്ത്

ബാഗിലാകി

ഉപപക്ഷികടെട്ട

നിലയിൽ

കടണ്ടത്തിയ

സംഭവത്തിനു പിന്നിൽ അഞ്ംഗ ഭിക്ഷാെന സംഘം. സംഘത്തിടല രണ്ടു പപടര പാലകാെ്
ൌ ൺ പനാർത്ത് ഇൻടെക്ടർ C. അലവിയുടെ പനതൃതവത്തിലുള്ള പ്രപേക അപനവഷണ
സംഘം

തിരുപ്പൂരിൽ

നിന്നം

കസ്റ്റഡിയിടലടുത്തു.

തമിഴ്നാെ്,

തിരുവള്ളുവർ,

പെിയനല്ലൂർ

സവപേശി സുപരഷ് വ : 37, തഞ്ാവൂർ , പട്ടുപകാട്ടട്ട, മല്ലി പട്ടണം സവപേശിനി ടെമിന
പിട്ടൈകനി

വ

:

21

എന്നിവടരയാണ്

പപാലീസ്

കസ്റ്റഡിയിടലടുത്തത്.

ബാകി

പ്രതികൾകായി പപാലീസ് അപനവഷണം ഊർജ്ജിതമാകി.
പാലകാെ് ജില്ലാ പപാലീസ് പമധാവി പേപബഷ് കുമാർ ടബഹ്റ IPS മുൻട്ടകടയ്യടുത്ത്
പ്രപേക അപനവഷണ സംഘടത്ത പീപീകരിക്കുകയും നിരീക്ഷണത്തിനായി പാലകാെ് DySP
G.D. വിജയകുമാറിടന ചുമതലടെടുത്തുകയും ടെയ്തു. ൌ ൺ പനാർത്ത് ഇൻടെക്ടർ C.
അലവിയുടെ

പനതൃതവത്തിലാണ്

ടകാലപാതകമാടണന്ന്

പകസ്സപനവഷണം

ടതളിഞ്ഞ

പശഷം

നെന്നത്.

വിവിധ

പപാസ്റ്റുപമാർട്ടം

സംഘമായി

പിരിഞ്ഞ

റിപൊർട്ടിൽ
അപനവഷണ

സംഘം പകരളം, തമിഴ്നാെ്, കർണ്ണാെക എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പകന്ദ്രീകരിൈ് കാണാതായ
കുട്ടികളുടെ

വിവരങ്ങൾ

പശഖരിക്കുകയും,

കൂൊടത

പകരളത്തിടല

150

ഓളം

അംഗൺവാെി

ജീവനകാടര കണ്ട് വിവരങ്ങൾ പശഖരിക്കുകയും ടെയ്തു. തുെർന്ന് ടറയിൽപവ ജീവനകാർ ,

പ്ലാറ്റ്്പൊം ടതാഴിലാളികൾ, കൈവെകാർ, ട്രാൻസ്ടജൻപഡഴ്സ് തുെങ്ങി 500 ഓളം പപടര
പൊദ്യം

ടെയ്യുകയും

ടെയ്തു.

കുട്ടിയുടെ

കഴുത്തിലണിഞ്ഞിരുന്ന

കറുത്ത

ഏലസ്സിടന

പകന്ദ്രീകരിൈ് ടപാന്നാനി, മമ്പുറം, കളിയാ പറാഡ്, അമ്പ്ാം പാളയം, ഏർവാെി, നാഗപട്ടണം,
തുെങ്ങിയ ആരാധനാലയങ്ങൾ പകന്ദ്രീകരിച്ചം അപനവഷണം നെത്തിവന്ന. ആ സമയത്താണ്
പകസ്സിന്

വഴിത്തിരിവായ

നിർണ്ണായക

വിവരം

അപനവഷണ

സംഘത്തിന്

ലഭിൈത്.

ഒലവപകാെ് RPF പസ്റ്റഷനിടല ഉപദ്യാഗസ്ഥനായ ടഹഡ് പകാൺസ്റ്റബിൾ K.K സൂരജാണ്
ഭിക്ഷാെന

സംഘടത്തെറ്റ്ിയും,

അവരുടെ

കൂടെ

ഉണ്ടായിരുന്ന

നിർണ്ണായക വിവരം അപനവഷണ സംഘത്തിടല R. രാജീേിന്
അപനവഷണ

സംഘം

ഭിക്ഷാെന

സംഘടത്ത

അപനവഷിൈ്

ബാലികടയയും

കുറിച്ചള്ള

ട്ടകമാറിയത്.

തുെർന്ന്

പകായമ്പത്തൂർ,

മംഗലാപുരം,

ടെട്ടന്ന, പസലം, പകാഴിപകാെ് , എറണാകുളം, തിരുപ്പൂർ തുെങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നെത്തിയ
അപനവഷണത്തിടനാടുവിൽ

തിരിപ്പൂർ

ടറയിൽപവ

പസ്റ്റഷനു

സമീപമുള്ള

മുസ്ീം

പള്ളിക്കു

സമീപത്തു നിന്നമാണ് പ്രതികടള കസ്റ്റഡിയിടലടുത്തത്.
ൌ ൺ

പനാർത്ത്

പപാകുമായിരുന്ന

പപാലീസിടെറ

അവിശ്രമമായ

പ്രവർത്തനമാണ്

ടതളിയാടത

ക്രൂരമായ ടകാലപാതകം ടതളിയികാൻ സാധിൈത്. ഇതിനായി പ്രപേക

അപനവഷണ സംഘത്തിടല പപാലീസ് ഉപദ്യാഗസ്ഥരായ

P. H. നൗ ഷാേ് , S. സപതാഷ്

കുമാർ എന്നിവർ രണ്ടാഴ്ചപയാളം ട്ടട്രയിനിൽ യാത്ര ടെയ്താണ് വിവരങ്ങൾ പശഖരിൈത്.
കൂൊടത ൌ ൺ പനാർത്ത് SI മാരായ R.രഞ്ജിത്ത്, R.രാപജഷ്, ASI .K. സതീഷ് കുമാർ,
M.ഷിബു, S.സജീന്ദ്രൻ, വനിതാ പപാലീസുകാരായ T.V.അമ്പിളി, M. കവിത, ട്ടൈവർ പ്രേീപ്
കുമാർ. ജില്ലാ ട്ടക്രം സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ SI.S.ജലീൽ, ജയകുമാർ, B.നസീറലി R. കിപഷാർ,
M. സുനിൽ, R. വിനീഷ് , R. രാജീേ്, S. ഷമീർ എന്നിവരും അപനവഷണ സംഘത്തിൽ

ഉണ്ടായിരുന്ന. പ്രതികൾടകതിടര ഭിക്ഷാെനത്തിന് തട്ടിടകാണ്ട് പപാകൽ, ബലാൽസംഘം,
ടകാലപാതകം, പപാപസാ എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പകടസ്സടുത്തു.
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