മിഷൻ DAD
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ാലീസികെറ
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ചാലക്കുടി: ചരക്കുപലാറിയില്ഴ അതിവിദഗ്ധമായി ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തുകയായിരുന്ന
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ഡിവവഎസ്പി .സി.ആർ. സപന്താഷം സംഘവം

മൂന്നു

കര

ചാലക്കുടി

ിടികൂടി. കകാടുങ്ങല്ലൂര്ഴ ചന്തപുര

മണപ്പാട്ട് വീട്ടില്ഴ ലുലു (32 വയസ്), തൃശൂര്ഴ വടക്കാപഞ്ചരി ക
കുരു വീട്ടില്ഴ ഷാഹിെ (33 വയസ്), മലപ്പുറം ക
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രിങ്ങണ്ടൂര്ഴ സവപദശി

ാന്നാനി കചറുകുളത്തില്ഴ വീട്ടില്ഴ

സലീം (37 വയസ്) എന്നിവരാണ് KL 72 8224 നമ്പറുള്ള പലാറിയില്ഴ കടലാസ്
കകട്ടുകള്ഴക്കിടയില്ഴ
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സംഘപത്താകടാപ്പം പചര്ഴന്ന്
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ഷാഹിെ

തിമൂന്ന് വര്ഴഷങ്ങള്ഴക്ക് മുെ

ാരികയ ആക്രമിച്ച് അരപക്കാടി രൂ
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് ഒല്ലൂരില്ഴ കവച്ച്

പയാളം കവര്ഴച്ച കചയ്ത

പകസില്ഴ പ്രതിയാണ്.
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രിപശാധനകളം

ാടികളമാണ് മിഷൻ DAD (Drive Against Drug) എന്ന

രില്ഴ തൃശൂര്ഴ പറഞ്ച് പകന്ദ്രീകരിച്ച് പ
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ാലീസ് പമധാവി ഐശവര്യ പ്രശാന്ത്

സി.

സര്ഴക്കിള്ഴ

പഡാങ്ഗ്കെ ഐ.
ആര്ഴ

സപന്താഷിപെറയും

ബാലപെറയും
നടത്തിയ

ി.എസികെറ നിര്ഴപേശപ്രകാരം ചാലക്കുടി ഡി.വവ.എസ്പി
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പുലര്ഴകച്ച
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ിടിയിലായത്. ആന്ധ്രയില്ഴ നിന്നും കിപലായ്ക്ക് അയ്യായിരം രൂ
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പമല്ഴത്തരം െീെ കഞ്ചാവ് പകരളത്തികലത്തിച്ച് ചില്ലറ വില്ഴപ്പന നടത്തുപമ്പാള്ഴ
ൊമിന് അഞ്ഞൂറു മുതല്ഴ മുകളിപലക്കാണ് വില ഈടാക്കുന്നത്. ആന്ധ്രയികല
അനക്കാപ്പള്ളിയില്ഴ
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ാക്കറ്റുകളാക്കി
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ട്ടികള്ഴ കകാണ്ട് മൂടിയാണ് കഞ്ചാവ് കടത്തിയിരുന്നത്.
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ഇെകസ്പക്ടര്ഴ ജപയഷ് ബാലെ, വക്രം സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ , ജിനുപമാെ
തപച്ചത്ത്, പജാബ് സി.എ സതീശൻ മടപ്പാട്ടിൽ, പറായ്
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നാഷണൽ വഹപവയും മറ്റും പകന്ദ്രീകരിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തി വരികയായിരുന്നു.
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രാജുവികെറ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പലാറി തടെ് പലാറിയുകട

കക.ടി
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രിപശാധന നടത്തിയത്.
ആറ് മാസത്തിനുള്ളില്ഴ ചാലക്കുടി ഡി.വവ.എസ്.

ിയുകട പനതൃതവത്തില്ഴ

എഴുനൂറ് കിപലാപയാളം കഞ്ചാവ് കകാരട്ടി, കകാടകര, പുതുക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളില്ഴ
നിന്നായി

ിടികൂടിയിരുന്നു.

പലാക് ഡക്ഖണ്ഴ സാഹചര്യം മുതകലടുത്ത് ഉയര്ഴന്ന വിലക്ക് കഞ്ചാവ്

വിറ്റഴിക്കണകമന്ന ലക്ഷ്യപത്താകടയാണ് യുവാക്കള്ഴ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില്ഴ
നിന്ന് പകരളത്തിപലക്ക് കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നതിന്നായി ഇറങ്ങുന്നത്.
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ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളതും

ാര്ഴപ്പിക്കാെ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്.

