ജ്വല്ലറി മ ോഷണം പതിവോക്കിയ അന്തര് സംസ്ഥോന മ ോഷ്ടോക്കൾ പിടിയില്

സവര്ണം വോനെനോനനവ്യ വനോമജ്ന റിവളറിെതിനള ി അതി വി്ധമായി ോയി
ജ്ീവനക്കോരുനട ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് സവര്ണം കെക്കളോക്കി െട കളയ െതന വ്യ ത ിട് ോട് സവമ് ി
സനോഫുതതയോണ് (42) പോളോ മപോളീസ് ചുരുനെനിയ ്ിവസനെനൾുതതില് ത ിട് ോട്ടിനള
നെമ്പട്ടിയിലുതത പ്രതിന നട വീട്ടില് നി കളയം പിടിയിളോയത്. െഴിഞ്ഞ ഫബ്രുവരി 2 ന്
പ്രവി ോനം നതമക്കയില് റിവളറിയില് നി കളയ ോണ് 10 പവമനോതം സവര്ണോഭരണരണനെനൾ
കെക്കളോക്കി പ്രതി െട കളയെതഞ്ഞത്. റിവളറിയിനള സി.സി.ടി.വി െനോ റോയില് നി കളയം
ളഭരണിച്ച
പ്രതിന നട
്ന നനെനൾ
മെരത ിനള
സ ോന
കുറ്റവോതിെളു ോയി
സോ നമുതതതല്ലോയിരു കളയ. തുടര്വ്യ് പോളോ നൂപിട്ടി മപോളീസ് രണപ്ര ് ഷോജ്ിമ ോ
മജ്ോസഫ് പ്രതിനയ പിടികൂടുവ്യതിനോയി പ്രമതനെ മവവൂിന് രൂപം നല്കുെന ം
അമതോനടോപ്പം തനവ്യ ജ്ില്ലോ കസബര് നസല്ലിനെ സഹോയം മതടുെന ം നെയ്തിരു കളയ.
പ്രവി

ോനം മുതല് ളഭരണന ോയ CCTV ദൃ നനെനൾ പരിമ ോധിച്ചതില് നി കളയം

കബക്കിനള ിയ പ്രതിെൾ നതോടുപുഴ, മൂവോറ്റുപുഴ, തൃശൂര്, പോളക്കോട്, വഴി ത ിട് ോട്ടിമളയ്ക്
െടവ്യതോയി നസിളോക്കി. സ ോന രീതിയിലുതത കുറ്റകൃതനനെനനതകുറിച്ച് അമനവഷിച്ചതില്
മപോ
നട

ിമച്ചരിയിനള ഒരു റിവളറിയില് നി കളയം രണ്ടു വര്ഷം മു പ് േമത രീതിയില് മ ഷണം
ിയതോയി രണെന ളഭരണിുെന ം തുടര് കസബര് നസല്ലിനെ സഹോയമ ോനട പ്രതി

ൂി ിഗല്ലിലുതത ആതോണവ്യ് െന
പ്രതിന നട
നെമ്പട്ടിയിലുതത
ഒതി

ി. ൂി
ോവതം

െിമളോ ീറ്ററുെൾ നടവ്യ് പുളര്മച്ച ഷാരുഷോ
പിടികൂടുെന  ോയിരു കളയ.

ിഗല്ലില് നട ിയ അമനവഷണ ില്
നസിളോുെന ം,
െോല്നടയോയി
െ

സനോഫുതതനയ വീട്ടില് െയറി

തുടര്വ്യ് പ്രതിനയ വി ് ോയി മെോ്നം നെയ്തതില് നി കളയം മ ോഷ്ടിച്ച സവര്ണം
നഷോര്ുരുതത ജ്ീ്ിനന വില്ക്കോ ഏല്പ്പിച്ചിരിുയോണ കളയം തുടര്വ്യ് നഷോര് ര്
റയില്മവ മനഷ
പരിസരത്തുനി കളയം ജ്ീ്ിനന പിടികൂടുെന  ോന രു കളയ. േയോനത
വി ് ോയി മെോ്നം നെയ്തതില് നി കളയം തനശൂരുതത ഒരു സവര് െടയില് വിറ്റ് പണം
വോനെനിയതോയി െന
ി. സനോഫുതതനയ വി ് ോയി മെോ്നം നെയ്തതില് നി കളയം
തിരുവന്തപുരം, നെോല്ലം, മെോഴിമക്കോട്, മപോ ിമച്ചരി എവ്യിവടനെനതിനള റിവളറിെതില്
നി കളയം സ ോനരീതിയില് മ ോഷണം നട ിയതോയി െന
ിയിട്ടുതതതോണ്. േയോൾ
സോധോരണയോയി സഹോയിമയന ം കൂട്ടി െമ്പം, കു തി വഴി മെരത ില് വവ്യ് മ ോഷണം
നടത്തുെന ം നതോടുപുഴ, തൃശൂര്, പോളക്കോട് വഴി ത ിട് ോട്ടിമളയ്ക്ക് രക്ഷനപടുെന ം
നെയ്യുെയോണ് പതിവ്. സവര്ണം വിറ്റുെിട്ടുവ്യ പണം ്നം, യു രുവ്യ് വോങുന്വ്യതിം ം
സുഖമളോലുപതയ്ക്കം മവ ിയോണ് െിളവിടുവ്യത്.
മെോട്ടയം ജ്ില്ലോ മപോളീസ് മ ധോവളി
ശ്രി ഹരി ങ്കര് IPS നെ നിര്മ് ോം സരണം പോളോ നൂപിട്ടി മപോളീസ് രണപ്ര ്
ഷോജ്ിമ ോ മജ്ോസഫിനെ മനതൃതവ ില് പോളോ േ നെക്ടര് രോജ് നെ അര ന,
എസ്സ്.ഐ.ബിമനോ്് കു ോര്, മ ലുെോവ് എസ്സ്.ഐ സന്ദീപ്, എ.എസ്സ്.ഐ അനില്കു ോര്,
മവവോൂ് അംഗനെനതോയ സിമനോയി മതോ സ്, സുനില് കു ോര്, ബിജു എം.ജ്ി, അരുണ്െന്ദ്,
രോമജ്ഷ്കു ോര്, നഷറീ , മെോട്ടയം കസബര്നസല്ലിനള മജ്ോര്ജ്്, അം പ് എവ്യിവരടനെനിയ
സംഘ ോണ് പ്രതിെനത പിടികൂടിയത്.
പ്രതിെനത പോളോ ജുൂീഷനല് ഒവ്യോം
ഹോജ്രോക്കിയിട്ടുതതതും റി ോെ് നെയ്തിട്ടുതതതു ോണ്.

ക്ലോസ്

ജ്ിമേറ്റ്

മെോടതിയില്

ജ്ില്ലോ മപോളീസ്, മെോട്ടയം

