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കാട്ടാക്കട പപാലീസ് പേഷൻ പരിധിയിൽ ഡി.ഐ.ജിയുടട
മിന്നൽ പരിപ ാധന.
കാട്ടാക്കട

പപാലീസ്

പേഷൻ

പരിധിയിലും

പരിസരപ്രപേ ങ്ങളിലും ടഡപൂട്ടി ഇൻടെക്ടർ ജനറൽ ശ്രീ. സഞ്ജയ് കുമാർ
ഗുരുഡിൻ

ഐ.പി.എസ് മിന്നൽ പരിപ ാധന നടത്തി .

ഇന്ന് (21/08/

2020) രാവിടല 10 മണിപയാടട കാട്ടാക്കടയിടലത്തിയ ഡി ഐ ജി മിന്നൽ
പരിപ ാധനയുടട ഭാഗമായി കാട്ടാക്കട ജുംഗ്ഷനിടല പല കടകളിലും ഓപട്ടാ
ോൻഡ്കളിലുംപരിപ ാധന
പപ്രാപട്ടാപകാൾ
രിയാുംവിധും
ഇത്തരത്തിൽ
സാനിറ്റൈസറും
നിയമലുംഘനും

നടത്തി. പരിപ ാധനയിൽ

പാലിക്കാടെ
മാസ്ക്

ആളുകൾ

ധരിക്കാടെ

നിയമലുംഘനും
വിെരണും

കൂട്ടുംകൂടി

പകാവിഡ്

നിൽക്കുന്നൊയുും

നിൽക്കുന്നൊയുും

നടത്തിയവടര
ടെയ്ത

നടത്തുകയാടണങ്കിൽ

കടെത്തി.

ഉപപേ ിച്ചും

പ ഷും

ഇനി

കർ ന

മാസ്കും,

ഇത്തരത്തിൽ

നിയമ

നടപടി

റ്റകടക്കാള്ളുടമന്ന് മുന്നറിയിപ്പും നൽകി.
പരിപ ാധനയുടട
തുണിക്കടയിടലത്തിയപപാൾ

പലരുും

ഭാഗമായി
സാധനങ്ങൾ

കാട്ടാക്കടയിടല
വാങ്ങുന്നെിനായി

സാമൂഹിക അകലും പാലിക്കാടെ കൂട്ടും കൂടി നിൽക്കുന്നൊയുും കടെത്തി.
ഇവപരാട് സാമൂഹിക അകലും പാലിക്കുന്നെിന് നിർപേ ും നൽകുകയുും
അെിന് പവെ നടപടികൾ റ്റകടക്കാള്ളുവാൻ വയാപാരികപളാട് പറയുകയുും

ടെയ്തു. കാട്ടാക്കട ബസ് ഡിപപായുടട മുന്നിടല ഓപട്ടാ ോൻഡിൽ എത്തിയ
സമയും അലക്ഷ്യമായി മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്ന ഓപട്ടാ റ്റൈവടറ കാണുകയുും
രിയായ വിധും മാസ്ക് ധരിക്കുവാൻ നിർപേ ും നൽകുകയുും ടെയ്തു. ഇനി
ഇത്തരത്തിൽ നിയമ ലുംഘനും

കടെത്തിയാൽ കർ ന നടപടി

റ്റകടക്കാള്ളുവാൻ ബന്ധടപട്ട ഉപേയാഗസ്ഥർക്ക് നിർപേ ും നൽകുകയുും
ടെയ്തു.
പകാവിഡ് പ്രെിപരാധ നടപടി റ്റകടക്കാള്ളുന്നെിടെ ഭാഗമായി
ടപാതുജനങ്ങടള പബാധവല്കരിക്കുന്നെിന് പവെിയുള്ള

നിർപേ ങ്ങൾ

അടങ്ങിയ േിക്കർ ഓപട്ടാറിക്ഷ്കളിൽ പെിക്കുകയുും ടെയ്തു. കൂടാടെ ഓപട്ടാ
റ്റൈവറന്മാർക്ക് സാനിററ്റൈസർ വിെരണും ടെയ്യുകയുും ടെയ്തു.
കാട്ടാക്കടയിലും

പരിസര

ഓണാപഘാഷപത്താടനുബന്ധിച്ച്

പ്രപേ ങ്ങളിലും

വലിയ

െിരക്കാണ്

അനുഭവടപടുന്നടെന്നും, വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ടെയ്യുന്നെിനായുും വഴിപയാര
കച്ചവടക്കാടര മാറ്റുന്നെിനായുും ഓപൺ ഗ്രൗണ്ടുകൾ കടെത്തുന്നെിനായി
പവെ നടപടികൾ റ്റകടക്കാെൊയുും ഡി.ഐ.ജി അറിയിച്ച. കാട്ടാക്കട
മാർക്കൈിടല

െിരക്ക്

റ്റകടക്കാള്ളാടമന്ന്

കുറക്കുവാനായി

എടെല്ാും

നടപടി

ഡി.ഐ.ജി വയാപാരികളുമായി െർച്ച നടത്തുകയുും

,മാർക്കൈിടലക്ക് പ്രപവ ിക്കുന്നതുും പുറത്തു പപാകുന്നെിപലക്കുമായി രെ്
വഴികൾ

ഉപപയാഗിക്കുന്നെിടെ

പ്രാപയാഗികെയുും

െിരക്ക്

നിയന്ത്രിക്കുന്നെിന് പവെ നടപടി റ്റകടക്കാള്ളാനുും നിർപേ ും നൽകി.
സുംഘത്തിൽ ഡി.ഐ.ജിടക്കാപും റൂറല് എസ് പി. ബി
.അപ ാകൻ ഐ.പി.എസ് ,അഡിഷണൽ എസ് .പി. ബിജുപമാൻ ഇ.എസ്
,

ഡിറ്റവഎെിമരായ

ഉൊയിരുന്ന .

പ്രപമാേ്

കുമാർ.എ

,സാഹിർ

തുടങ്ങിയവര്

പകാവിഡ് പ്രെിപരാധ നടപടി റ്റകടക്കാള്ളുന്നെിടെ ഭാഗമായി
പബാധവല്കരിക്കുന്നെിന്

പവെിയുള്ള

ഓപട്ടാറിക്ഷ്കളിൽ പെിക്കുന്ന.

നിർപേ ങ്ങൾ

ടപാതുജനങ്ങടള

അടങ്ങിയ

േിക്കർ

കാട്ടാക്കട മാർക്കൈിടല െിരക്ക് കുറക്കുവാനായി എടെല്ാും നടപടി റ്റകടക്കാള്ളാടമന്ന്
ഡി.ഐ.ജി വയാപാരികളുമായി െർച്ച നടത്തുകയുും ,മാർക്കൈിടലക്ക് പ്രപവ ിക്കുന്നതുും
പുറത്തു പപാകുന്നെിപലക്കുമായി രെ് വഴികൾ ഉപപയാഗിക്കുന്നെിടെ പ്രാപയാഗികെയുും
െിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നെിന് പവെ നടപടി റ്റകടക്കാള്ളാനുും നിർപേ ും നൽകി.

പരിപ ാധനയുടട ഭാഗമായി കാട്ടാക്കടയിടല തുണിക്കടയിടലത്തിയപപാൾ
സാധനങ്ങൾ

വാങ്ങുന്നെിനായി

സാമൂഹിക

അകലും

പാലിക്കാടെ

പലരുും

കൂട്ടും

കൂടി

നിൽക്കുന്നൊയുും കടെത്തി. ഇവപരാട് സാമൂഹിക അകലും പാലിക്കുന്നെിന് നിർപേ ും
നൽകുകയുും അെിന് പവെ നടപടികൾ റ്റകടക്കാള്ളുവാൻ വയാപാരികപളാട് പറയുകയുും
ടെയ്തു.

