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ക ോവിഡ് പ്രതിക ോധ നടപടി : നിയമ ലംഘ ർക്കെതിക്ക
ക്കപോതുജന പങ്കോളിത്തകത്തോട് കൂടി ശക്തമോയ നടപടിയുമോയി
തിരുവനന്തപു ം കേഞ്ച് ഡി ഐ ജി കനതൃതവത്തിൽ
തിരുവനന്തപു ം റൂേൽ കപോലീസ്.
ക ോവിഡ് പ്രതിക ോധ നടപടി ൾെോയി രൂപീ

ിച്ച വോർഡ് തല കൂട്ടോയ്മയും ഫലം

ോണുന്നു.

ക ോവിഡ് മോനദണ്ഡം പോലിെോക്കത ക്കപോതുസ്ഥലങ്ങളിൽ
വരുന്നവർക്കെതിക്ക

ക്കപോതുജന പങ്കോളിത്തകത്തോട് കൂടി ശക്തമോയ നടപടി

ക ക്കെോണ്ട് തിരുവനന്തപു ം റൂേൽ കപോലീസ്. നിയമ ലംഘനം നടത്തുന്നവക്ക
ക്കണ്ടത്തോൻ കപോലീസ് ഇകപോൾ ക്കത ക്കെടുെക്കപട്ട സന്നദ്ധ പ്രവർത്ത രുക്കട
സഹോയവം കതടുന്നുണ്ട് . ഇതിക്കെ ഭോഗമോയി തിരുവനന്തപു ം റൂേൽ കപോലീസ്
വോർഡ് തല കൂട്ടോയ്മയും രൂപീ

ിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപു ം കേഞ്ച് ഡി.ഐ.ജി

സഞ്ജയ് കുമോർ ഗുരുഡിൻ ഐ.പി.എസിക്കെ കമൽകനോട്ടത്തിലോ

് ക കൂട്ടോയ്മ ൾ

പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നത്. ക ോവിഡ് മോനദണ്ഡങ്ങളിൽ വീഴ്ച് വരുത്തുന്നവർക്കെതിക്ക
ഴിെ ഒ ോഴ്ച്ച്ച
ക ക്കെോണ്ടിട്ടുള്ളത്.

ോലത്തിനുള്ളിൽ ശക്തമോയ നിയമ നടപടിയോ
നിയമ

ലംഘനം

നടത്തുന്നവക്ക

് കപോലീസ്

ക്കണ്ടത്തി

പിഴ

കടോക്കുന്നതുൾക്കപക്കടയുള്ള നടപടിയുമോയി കപോലീസ് മുകന്നോട്ട് കപോവ യോ
ഴിെ

ദിവസം

മോത്രം

നിയമലംഘ ർക്കെതിക്ക

തിരുവനന്തപു ം

റൂേൽ

1200 ഓളം ക സു ൾ

കപോലീസ്

ജിസ്റ്റർ

്.

പ ിധിയിൽ

ക്കെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിയമ

ലംഘനം കപോലീസ് കന ിട്ട്
ണ്ടയ്ന്ക്കമെ്

ക്കണ്ടത്തി നടപടി ക ക്കെോള്ളുന്നകതോക്കടോപം

കസോണു ളിൽ

ഉൾക്കപക്കട

മോനദണ്ഡങ്ങൾ

പോലിെോക്കത

പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുക്കട വിവ ങ്ങളം കപോലീസ് കശഖ ിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനോയോ
കപോലീസ് ക്കപോതുജന പങ്കോളിത്തം ശക്തമോെിയത്.

്

(നിയമലംഘ ർക്കെതിക്ക

ഴിെ 14 ദിവസമോയി തിരുവനന്തപു ം റൂേൽ കപോലീസ് ശക്തമോയ നിയമ
നടപടിയോ

് സവീ

ിച്ചു വരുന്നത്, ഇതുമോയി ഗ്രോഫ് ഇകതോക്കടോപം കെർക്കുന്നു)

കൂടോക്കത ക ോവിഡ് പ്രതിക ോധ നടപടി ൾെോയി തിരുവനന്തപു ം
റൂേൽ കപോലീസ്

രൂപീ

ിച്ച വോർഡ് തല കൂട്ടോയ്മ ഫലം

ോണുന്നു. കൂട്ടോയ്മ മറ്റ്

പ്രകദശങ്ങളികലക്കും വയോപിപിെോനും തിരുവനന്തപു ം റൂേൽ കപോലീസ് പദ്ധതി
തയ്യോേോക്കുന്നു.

ഡി.ഐ.ജി

സഞ്ജയ്

കുമോർ

ഗുരുഡിൻ

കമൽകനോട്ടത്തിൽ

ണ്ടയ്ൻക്കമെ് കസോണു ക്കള വീടും ം കമക

കസോണു ളോയി

തി ിച്ച്

പ്രകദശക്കത്ത

ഐ.പി.എസിക്കെ
ോ

ണ്ടയ്ൻക്കമെ്

ക്കപോതുജനങ്ങക്കളയും,

വോർഡ്

ക്കമമ്പേന്മോക്ക യും, സന്നദ്ധ പ്രവർത്ത ക്ക യും ഉൾക്കപടുത്തി കലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പു ൾ
രൂപീ

ിച്ചത്. കൂടോക്കത മോർെറ്റ് എൻകഫോഴ്സ്ക്കമെ് ഗ്രൂപ്പു ളം

ഇത്ത ത്തിൽ

രൂപീ

ിച്ച

കൂട്ടോയ്മയുക്കട

കപോലീസ് ജില്ലയിൽ ഒരു പ ിധി വക്ക
വോേകെനിൽ

ഫലമോയി

രൂപീ

തിരുവനന്തപു ം

ിച്ചു.
റൂേൽ

ക ോവിഡ് വയോപനത്തിന് തടയിടോനും

ഴിയുന്നവർെ് കവണ്ട സഹോയങ്ങൾ എത്തിക്കുവോനും സോധിച്ചു.

നിലവിൽ തിരുവനന്തപു ം റൂേൽ ജില്ലയിൽ 156
ഗ്രൂപ്പു ളം 66 മോർെറ്റ് എൻകഫോഴ്സ്ക്കമെ് ഗ്രൂപ്പു ളമോ

്

്കളോസ്ഡ്

രൂപീ

ിച്ചിട്ടുള്ളത്

.ഇകപോൾ

കലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പു ളക്കട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും , പ്ലോൻ

പ്ര ോ ം

പ്രവർത്തിക്കുന്നുക്കവന്ന്

ഉേപ്പുവരുത്തുന്നതും

അതോത്

കസ്റ്റഷൻപ ിധിയിക്കല കപോലീസ് കസ്റ്റഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമോ ോ
ക ോഗവയോപന

സോധയതയുള്ള

്.

വോർഡു ളിൽ

പ്രോകദശി വം

സോമൂഹി വമോയ സോഹെ യങ്ങളക്കട അടിസ്ഥോനത്തിൽ 15 മുതൽ 20 വക്ക യുള്ള
വീടു ക്കള

ഉൾക്കപടുത്തി

അതോത്

വോർഡ്

/ഡിവിഷൻ

പ്രതിനിധി ളക്കട

കമൽകനോട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളക്കട പങ്കോളിത്തകത്തോക്കട ഓക ോ കലോസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പു ൾ
രൂപീ

ിച്ച്

ഓക ോ

ഓഫീസർമോ ോയി
പ്രകദശക്കത്ത

കപോലീസ്

നിയമിക്കുന്നു.

ആള ൾെ്

ഉകദയോഗസ്ഥക്ക

കൂടോക്കത

കലോസ്ഡ്

ആവശയസോധനങ്ങൾ

അതിക്കെ
ഗ്രൂപിൽ

കനോഡൽ

ഉൾക്കപട്ടിട്ടുള്ള

എത്തിക്കുന്നതിനും

മറ്റു

അതയോവശയ കസവനങ്ങൾക്കുമോയി സന്നദ്ധ പ്രവർത്ത ർ ഉണ്ടോകും. പ്രകദശക്കത്ത
ജനങ്ങൾെ്

ആവശയമോയ

മുൻ രുതലു ൾ

നൽകു ,

ക്കപോതുസ്ഥലങ്ങൾ,

കുേിച്ചുള്ള

വീടു ൾ,

ക

ോധവൽെ

ഓഫീസു ൾ

ം

തുടങ്ങയവ

അണുവിമുക്തമോക്കു , ആവശയെോർെ് കവദയസഹോയം എത്തിക്കു , ക ോവിഡ്
ക ോഗി ളക്കട കപ്രമേി ക്കസെെേി ക ോണ്ടോക്ട് വിവ ങ്ങൾ
വികദശത്തുനിന്നും മറ്റു ക ോഗ
സമ്പർെ

പട്ടി യിൽ

ടും പിടിക്കു ,

ോധിത പ്രകദശങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവരുക്കടയും,
ഉള്ളവരുക്കടയും

കണ്ടൻക്കമൻേ് കസോണു ളക്കട നിയന്ത്ര

ക്ക ോേകെൻ

ഉേപ്പുവരുത്തു ,

ങ്ങൾ പോലിെക്കപടുന്നുകണ്ടോ എന്നും

അനോവശയ യോത്ര ൾ നടക്കുന്നില്ലോക്കയന്നും ഉേപ് വരുത്തു , അവശയസോധനങ്ങൾ
കസവനങ്ങൾ യഥോസമയം പ്രകദശക്കത്ത ജനങ്ങൾ ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്ത ർ വഴി
ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉേപ്പുവരുത്തു

തുടങ്ങയവയോ

് കലോസ്ഡ് ഗ്രൂപിക്കെ പ്രധോന

പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
പ്രകദശക്കത്ത
മീ

ിക്കുന്നതിനോ

മോർെറ്റു ളക്കട

്

ജനപ്രതിനിധി ക്കളയും

പ്രകദശവോസി ക്കളയും

സന്നദ്ധപ്രവർത്ത ക്ക യും

എൻകഫോഴ്സ്ക്കമെ് ഗ്രൂപ്പു ൾ രൂപീ
അ ലം

പോലിക്കുന്നു

ഏർക്കപടുകത്തണ്ട

നടപിലോക്കു യും ക്കെയ്യു

ങ്ങക്കളക്കുേിച്ചു

എന്നതോ

വയോപോ ി ക്കളയും

ഉൾക്കപടുത്തി

മോർെറ്റ്

ിച്ചിട്ടുള്ളത് . മോർെറ്റു ളിൽ സോമൂഹി

എന്ന് ഉേപ്പുവരുത്തു യും,

നിയന്ത്ര

പ്രധോന പ്രവർത്തനം .

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

സോഹെ യങ്ങൾെനുസ ിച്ചു

തീരുമോനങ്ങൾ

എടുക്കു യും

് മോർെറ്റ് എൻകഫോഴ്സ്ക്കമെ് ഗ്രൂപ്പു ളക്കട

പ ീക്ഷ
തുടങ്ങിയതോ

്

ക്കപോലീസിന്

പ്രകെോദനമോകുന്നത്.

ഐ.പി.എസിക്കെ

മറ്റ്

ോടിസ്ഥോനത്തിൽ രൂപീ
പ്രകദശങ്ങളികലെ്

കമൽകനോട്ടത്തിൽ

ഐ.പി.എസ് ,അഡിഷ
വരുന്നത് .

ഡി.ഐ.ജി
റൂേല്

ൽ എസ്.പി.

പ്രകമോദ് കുമോർ.എ എന്നിവ ോ

ക

ിച്ച ഗ്രൂപ്പു ൾ ഫലം
പദ്ധതി ൾ
സഞ്ജയ്

എസ്

പി.

ണ്ട്

വയോപിപിെോൻ

കുമോർ
ി

ഗുരുഡിൻ
.അകശോ ൻ

ിജുകമോൻ ഇ.എസ്, ഡികവഎസ്പി

് ക ഗ്രൂപ്പു ളക്കട ഏക ോപനം നിർവഹിച്ച്

തിരുവനന്തപു ം കേഞ്ച് ക്കഡപൂട്ടി ഇൻസ്ക്കപക്ടർ ജനേലിക്കെ കനതൃതവത്തിൽ
ക്കനയ്യോറ്റിൻ

ഡി

കവ

കസ്റ്റഷനിലുമോയി നടന്ന മീറ്റിംഗ്

എസ്

പി

ഓഫീസിലും

ോട്ടോ ട

കപോലീസ്

