വാഹനങ്ങള് കരസ്ഥമാക്കി പണയം വയ്ക്കുകയം വില്ക്കുകയം ചെയ്യുന്ന അന്തര്
സംസ്ഥാന തട്ടിപ്പ് സംഘം പിടിയില്ക്ക.
---------------------------------------------------------------സുഹൃത്തുക്കളുചടയം പരിെയക്കാരുചടയം കയ്യില്ക്ക നിന്നം ഒന്ന്നാ രന്ടാ
ദിവസചെ അതയാവശ്യെിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാറുകള് കകവശ്ചപ്പടുെി
ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്ക് വാഹനങ്ങള് വില്ക്കുകന്യാ പണയചപ്പടുത്തുകന്യാ
ചെയ്യുന്ന അന്തര് സംസ്ഥാന സംഘചെ ന്കാട്ടയം ഡി കവ എസ് പി ആര്
ശ്രീകുമാറിചെ ന്നതൃതവെില്ക്ക പിടികൂടി. തിരുവാര്പ്പ് കളപ്പുരയ്ക്കല്ക്ക വീട്ടില്ക്ക പവിത്രന്
മകന് നിഖില്ക്ക ചക. പി. വയസ്സ് 28. ( ഇന്പ്പാള് പാമ്പാടി ചവള്ളൂര് അരീപ്പറമ്പ്
ഭാഗെ് പുറകുളം വീട്ടില്ക്ക വാടകയ്ക്ക് താമസം), എറണാകുളം ജില്ലയില്ക്ക ചപരുമ്പാവൂര്
ഭാഗെ് പായിപ്ര – മാനാറി ന്പാസ്റ്റ് ഓഫീസ് പരിധിയില്ക്ക ഇരിഞ്ഞാളില്ക്ക വീട്ടില്ക്ക
സുന്രന്ദ്രന് മകന് 34 വയസ്സുള്ള അനിന്മാന് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് .
ന്കാട്ടയം ഡി കവ എസ് പി യ്ക്ക് ചെങ്ങളം സവന്ദശ്ിയായ ഒരാള് നല്ക്കകിയ
പരാതിചയ തുടര്ന്ന് നടെിയ സമഗ്ര അന്നവഷണെിലാണ് ഈ സംഘചെ
പറ്റിയള്ള കൂടുതല്ക്ക വിവരങ്ങള് ചവളിവായത്. തചെ കയ്യില്ക്ക നിന്നം മുന്പ്
തിരുവാര്പ്പില്ക്ക താമസിച്ചിരുന്ന നിഖില്ക്ക എന്ന സുഹൃെ് കുറച്ചു ദിവസചെ
ഉപന്യാഗെിനായി മാരുതി സവിഫ്റ്റ് ഡിസയര് കാര് വാങ്ങി ചകാണ്ടുന്പായത്
തിരിചക തരാചത കബളിപ്പിുന്ന കാരയെിനു പരാതി നല്ക്കകിയന്പ്പാഴാണ്
നിഖിലിചെ സവഭാവ രീതികചളുറിച്ചു കൂടുതല്ക്ക അന്നവഷിക്കാന് ഇടയായത്.
ഇെരെില്ക്ക സൂത്രെില്ക്ക കരസ്ഥമാുന്ന വാഹനങ്ങള് നിഖില്ക്ക തചെ
സുഹൃത്തുമായി ന്െര്ന്ന് ചപരുമ്പാവൂര് ന്കന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്െിുന്ന അനുന്മാന്
എന്ന എല്ക്ക എല്ക്ക ബി വിദയാര്ഥിക്ക് കകമാറും അനുന്മാന് ഈ വാഹനങ്ങള്
ചപരുമ്പാവൂര് ന്കന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്െിുന്ന വിവിധ വാഹന തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങള്ക്ക്
വാഹനെിചെ മതിപ്പ് വിലന്യക്കാള് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് വില്പന ഉടമ്പടി
ഉള്പ്പചട തയാറാക്കി നല്ക്കകും. വാഹന ഉടമകള് പിന്നീട് വിളിച്ചാല്ക്ക ന്ഫാണ്
എടുുകന്യാ പ്രതികരിുകന്യാ ഇല്ല. നിഖിലിചെ വീട്ടില്ക്ക അന്നവഷിച്ച് ചെല്ലുന്ന
ആളുകചള ടിയാചെ മാതാവ് നിങ്ങള്ചട ന്പര് എഴുതിവച്ച് ഞങ്ങള് കുടുംബ
സന്മതം ആത്മഹതയ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിചപ്പടുത്തും. അന്താചട വാഹനം
നഷ്ടചപ്പട്ട ആളുകള് ഹതാശ്രായി തീരുകയാണ് സാധാരണ പതിവ് .
ആളുകളില്ക്ക നിന്ന് തട്ടുന്ന പണം നിഖില്ക്ക കുമരകെ് ലീസ് എഗ്രീചമെില്ക്ക
എടുെിരിുന്ന ന്ഹാം ന്സ്റ്റ യചട വികസന പ്രവര്െനങ്ങള്ക്ക് ഉപന്യാഗിച്ചു
വരുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് പിടിയില്ക്ക ആകുന്നത്. പല സംഘങ്ങളില്ക്ക നിന്നായി
അന്പതിന്ലചറ വാഹനങ്ങള്
അനിന്മാന്
ചപരുമ്പാവൂര് ന്കന്ദ്രമാക്കി
ഇെരെില്ക്ക പണയചപ്പടുത്തുകയം അന്തര് സംസ്ഥാന വാഹന ന്മാഷണ
സംഘങ്ങളുമായി ന്െര്ന്ന് ചപാളിച്ച് വിറ്റിട്ടുള്ളതായം സംശ്യിുന്ന. മംഗലാപുരത്തും
ന്കായമ്പത്തൂരും ഉള്ള വാഹനം ചപാളിച്ചു വില്ക്കുന്ന ആളുകളുമായം അനിന്മാന്
അടുെ ബന്ധമുള്ളതായി സംശ്യിുന്ന. ന്കാട്ടയം ചടൌണില്ക്ക നിന്നം
പരിസരങ്ങളില്ക്ക നിന്നമായി എന്ട്ടാളം വാഹങ്ങള് ഈ സംഘം വില്ക്കുകയം
പണയം ചവയ്ക്കുകയം ചെയ്തിട്ടുചടന്ന് ചവളിവായിട്ടുട്. പതിനഞ്ചു ലക്ഷെിനു ന്മല്ക്ക

വിലയള്ള ഇന്ന്നാവ കാര് ചവറും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഇവര് ചപരുമ്പാവൂറുള്ള
ഒരു വാഹന ന്രാക്കര്ക്ക് വില്ക്കപ്പന ഉടമ്പടി പ്രകാരം കകമാറിയത്. ഈ തട്ടിപ്പ്
സംഘചെ പറ്റി ന്പാലിസ് കൂടുതല്ക്ക അന്നവഷണം നടെി വരുന്ന. ജില്ലാ ന്പാലിസ്
ന്മധാവി ജി ജയന്ദവ് ഐ പി എസിചെ നിര്ന്േശ്ചെ തുടര്ന്ന് ന്കാട്ടയം ഡി കവ
എസ് പി ആര് ശ്രീകുമാര്, ന്കാട്ടയം ഈസ്റ്റ് ഇന്ചെക്ടര് എസ് എെ് ഓ നിര്മല്ക്ക
ന്ബാസ്, എസ് ഐ, രഞ്ജിെ് വിശ്വനാഥന് , ഷാജന് , ഷിബു കുട്ടന് , എ എസ്
ഐ രാധാകൃഷ്ണന് , ന്കാട്ടയം ഡി കവ എസ് പി ഓഫീസിചല എ എസ് ഐ
അരുണ് കുമാര് ചക ആര്, എസ് ഐ ചക ആര് പ്രസാദ് എന്നിവര് അടങ്ങുന്ന
സംഘമാണ് അന്നവഷണം നടെി പ്രതികചള പിടി കൂടിയത്. കൂടുതല്ക്ക ന്പാലിസ്
ന്സ്റ്റഷനുകളില്ക്ക ഇവര്ചക്കതിചര ന്കസുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യും.
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