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              POLICE COMMISSIONERATE KOCHI 
ഩത്രക്കുര഻പ്പ് 28.10.2021 

ഫുഡ് ക ഺര്ഴട്ട഻ന്ഴെറ ര ഭരല഻ഴ അ ്രമണഭ പ രതിക഻ ഴക്കായഺമ഻ കഩഺറ഼സ് 
ക഻യച്ച഻ഴ അ ഊക്ഖര്ഴജ്ജ഻കഭഺകായ഻.  

           ഇ കപഺഩഺര്ഴകായ് കഩഺറ഼സ് കേഷ  ഩയ഻ധ഻മ഻ലുള്ള 
ന഻റപഩക഻ഞ്ഞ഻മു ഴക് ബഺഗത്തുള്ള ച഻ഴ അകസ ഫുഡ്സ് കപഺട്ട് എന്ന ഫുഡ് 
ക ഺര്ഴട്ട഻ഴ അ  ട നടത്തുന്ന നകുഴ അ എന്നമഺുടന്ഴെറട  ട്് സഭ഼ഩപ കഫഺപകഫ 
ചഺര്ഴട്ട് കഫഴ അപ്പൂയ഻ എന്ന഻ല ല഻ഴ അക്കുന്ന ഩഺന഻പ്പൂയ഻ േഺഴക്, തുഷഺയ എന്ന 
സ്ത്ര഼യപ, ബര്ഴത്തഺല് ്ജ഻ത്തുപ ഭറ്റ് യണ്ട് കഩരപ കൂട഻ ന്ഴെറഩഺല഻ച്ച് ഭഺറ്റുന്ന 
സഭമത്ത് ആമക് കചഺദ്യപ ന്ഴെറചയ്ത  ടയടഭ നകുറ഻ന്ഴെറനയപ ട഻മഺന്ഴെറ ര  
സുഹൃത്ത് ഫ഻കനഺജ് കജഺര്ഴജ്ജ഻ന്ഴെറനയപ ആരമണഭ഻ച്ച് ആമക഻ഴ അ ഩയ഻കായ് 
ഩറ്റ഻മക഻ഴ അ ഇ കപഺഩഺര്ഴകായ് കഩഺറ഼സ് കേഷന഻ഴ അ ക സ്സ് യജ഻േര്ഴ 
ന്ഴെറചയ്ത഻ട്ടുള്ളകഺ ്. തുടര്ഴന്ന് ക സ്സ഻ന്ഴെററ രതിക഻മഺമ തുഷഺയന്ഴെറമ നകുലുപ, 
നകുറ഻ന്ഴെറ ര സുഹൃത്തുപ കൂട഻ ആരമണഭ഻ച്ചുന്ഴെറലന്നപ ്സഭ്യപ ഩരഞ്ഞുന്ഴെറലന്നപ 
സ്ത്ര഼കവന്ഴെറത്ത ്ഩഭഺന഻ച്ചുന്ഴെറലന്നപ ഭറ്റുപ ഩരഞ്ഞ് ക സ്സ് ന്ഴെറ ഺടുത്ത഻ട്ടുള്ളകഺ ്. 
ക സ്സകനവഷ ത്ത഻ഴ അ തുഷഺയ നന്ദു എന്ന സ്ത്ര഼യപ, ബര്ഴത്തഺല് ്ജ഻ത്തുപ 
കൂട്ടഺല഻ ുടപ കചര്ഴന്ന് നടത്ത഻മ സപഘട഻ക ആരമണഭ ഭഺ ് ഇന്ഴെറകന്ന് 
ന്ഴെറലല഻ലഺമ഻ട്ടുള്ളകഺ ്. തുഷഺയയന്ഴെറട ബര്ഴത്തഺലഺമ഻ ഩരയന്ന ്ജ഻ത്ത് 
കചയഺനല്ലൂര്ഴ കഩഺറ഼സ് കേഷന഻ഴ അ യജ഻േര്ഴ ന്ഴെറചമക഻ട്ടുള്ള ഇപക഻മഺസ് 
ന്ഴെറ ഺറഩഺക  ക സ്സ഻ലുള്ളന്ഴെറപ്പന്ഴെറട ന഻യലധ഻ ക സ്സു ല഻ന്ഴെററ രതിക഻മഺ ്. കൂടഺന്ഴെറക 
ക സ്സ഻ന്ഴെററ കൂട്ടു രതിക഻മഺമ ്പ്പു ന഻യലധ഻ രമണ഻ഭ഻നഴ അ ക സ്സ഻ന്ഴെററ  രതിക഻മഺ ്. 
രതിസ്തുക ഫുഡ് ക ഺര്ഴട്ട഻ഴ അ ഡഡ  എന്ന രകേഺര ര് നടത്തുന്ന നകുഴ അ 
എന്നമഺുടന്ഴെറട കഷഺപ്പ഻നു മു ഩ഻ലുള്ള ഩഺന഻പ്പൂയ഻ േഺഴക് രതിക഻ ുടന്ഴെറട 
കനതൃകവത്ത഻ഴ അ നശ഻പ്പ഻ച്ചക഻ന്ഴെറന കചഺദ്യപ ന്ഴെറചയ്തകഺ ് ്രമണഭ സപബലങ്ങല഻കറകായ് 
നമ഻ച്ചക്. ്രമണഭത്ത഻ഴ അ ഗുരകയഭഺമ഻ ഩയ഻ക്കു ഩറ്റ഻മ ഫ഻കനഺജ് കജഺര്ഴജ്ജ് 
ശസ്ത്രരമണ഻മന്ഴെറമ ത്തുടര്ഴന്ന് ഇകപ്പഺഴപ ച഻ ഻ഴ അസമ഻റഺ ്. തുഷഺയ നന്ദു എന്ന 



സ്ത്ര഼ കന്ഴെറ ര  ടയന്ഴെറട മു ഩ഻ഴ അ കനഺണ്ഴ ഹറഺഴ അ കഫഺര്ഴഡ് സ്ഥഺഩ഻ച്ചകഺ ് 
രതിശ്നങ്ങഴക്കായ്  ഺയ പ എന്ന് നല ഭഺധ്യഭങ്ങല഻ഴ അ ക്കൂട഻ രതിചയ഻പ്പ഻ച്ച് 
ലരന്നണ്ട്. ഫുഡ് ക ഺര്ഴട്ട഻ന്ഴെറ ര ഉടഭസ്ഥകന്ഴെറമയപ നടത്ത഻പ്പ഻ന്ഴെറനയപ 
സപഫന്ധ഻ച്ച് ഩറ സ഻ല഻ഴ അ ക സ്സു ുടപ ന഻റല഻ലുള്ളകഺ ്. ്ങ്ങന്ഴെറനമ഻യ഻ന്ഴെറകായ 
തുഷഺയ നന്ദു എന്ന സ്ത്ര഼യ്ക്ക് ഫുഡ് ക ഺര്ഴട്ട഻ന്ഴെററ  ടയ്ക്ക്  ഉടഭസ്തക ഉന്ഴെറണ്ടന്ന് 
്ല ഺശന്ഴെറപ്പട്ടഺ ് ഫുഡ് ക ഺര്ഴട്ട഻ഴ അ ഇത്തയപ ്രമണഭ സപബലങ്ങഴക്  രക഻ക്കൂട്ട഻ 
നടത്ത഻മ഻ട്ടുള്ളക്. തുഷഺയയ്ക്ക്  ്ല ഺശമുന്ഴെറണ്ടന്ന് ഩരമന്ഴെറപ്പടുന്ന  ടമ഻ഴ അ 
നഺല഻തുലന്ഴെറയ മഺന്ഴെറകഺര  ച്ചലട സ്ഥഺഩനങ്ങുടപ ആയപബ഻ച്ച഻ട്ട഻ല്ലഺത്തകഺ ്.  
തുഷഺയയ്ക്ക് ഭഺധ്യഭ ശ്രദ്ധ റബ഻ക്കുന്നക഻നുപ ക സ്സ഻ന്ഴെറ ര സുഗഭഭഺമ ്കനവഷ പ 
കടസ്സന്ഴെറപ്പടുത്തുന്നക഻നുപ കലണ്ട഻ ഭഺത്രഭഺമ഻ ഉണ്ടഺകായ഻മ നു കായഥ  ഭഺത്രഭഺ ് 
ഇന്ഴെറകന്ന് ഇ കപഺഩഺര്ഴകായ് കഩഺറ഼സ഻ന്ഴെറ ര ്കനവഷ ത്ത഻ഴ അ 
ഭനസ്സ഻റഺമ഻ട്ടുള്ളകഺ ്. ്രമണഭത്ത഻ന് കശഷപ രതിക഻ ന്ഴെറലല്ലഺലരപ ഒല഻ല഻റഺ ്. 
കഩഺറ഼സ് രതിക഻ ഴക്കായ് കലണ്ട഻ ക഻യച്ച഻ഴ അ ഊക്ഖര്ഴജ്ജ഻കഭഺകായ഻മ഻ട്ടുണ്ട്.   

    

 

 


