16 ലക്ഷത്തിന്റെ കള്ളനനോട്ട് നകസ്
അറസ്റ്റിലോയത് അതാരോരോട്ര തട്ടിപ്പു സംഘം.

മൂന്ന്

വിനദശികള്

പിടിയില്..

തൃശ്ശൂര് KSRTC ബസ്സ് സ്റ്റോെിനഞ്ഞൃത്തുള്ള നഹോട്ടലില്നിന്ം 16 ലക്ഷം രൂപയുന്റട കള്ളനനോട്ടുകള്
നപോലീസ് കന്റെഞ്ഞൃത്ത സംഭവത്തില് അതാരോരോട്ര തട്ടിപ്പുസംഘത്തിന്റല തലവനടക്കം മൂന്ന് കോമറൂണ്
സവനദശികന്റള 6,32,000 രൂപയുന്റട കള്ളനനോട്ടുകളം, കള്ളനനോട്ട് നിര്മിക്കോ് ഉപനയോഗിച്ച പ്രിെര്,
സ്കോനര്,കമ്പ്യൂട്ടര് എന്നിവയടക്കം തൃശ്ശൂര് സിറൃി നപോലീസ് കമീഷണര് രോഹുല്.ആര്.നോയര് IPS ന്റെ
നനതൃതവത്തിുള്ള തൃശ്ശൂര് ഈസ്റ്റ് സിഐ , തൃശ്ശൂര് സിറൃി ഷോന ോ നപോലീസ് എന്നിവര് ഉള്ന്റെട്ട പ്രനതേക
അനനവഷണസംഘം ബോഗ്ൂരില്നിന്ന് അതിസോഹസികമോയി അറസ്റ്റ് ന്റെയ്തു. ആഫ്രിക്കയിന്റല കോമറൂണ്
സവനദശികളോയ ഇനനോനി പിനയര (52 വയസ്സ്), സിനമോ ന ോട്നസോ വിക്ടര് (49 വയസ്സ്), ന്റടന്റന ന ോനകോ
ഗുസ്തോന്റവ ജൂലിസ് നബോലിസ് (42 വയസ്സ്) എന്നിവരോണ് ഷോന ോ നപോലീസിന്റെ പിടിയിലോയത്.
ഈ മോസം ആറോം തിയ്യതി രോ്ി തൃശ്ശൂര് KSRTC ബസ്സ് സ്റ്റോെിനഞ്ഞൃത്തുള്ള നഹോട്ടലില് വോടകക്ക്
മുറിന്റയഞ്ഞൃക്കോന്റനത്തിയ രെ് വിനദശികളം മലയോളിയോയ രോളം ന്റകോണ്ടുവന്ന ബോഗില്നിന്നോണ് 16
ലക്ഷനത്തോളം രൂപയുന്റട കള്ളനനോട്ടുകളം കള്ളനനോട്ടുകള് നിര്മിക്കുന്നതന്നതിനോയി ഉപനയോഗിക്കുന്നതന്ന ഉയര്ന്ന
ഗുണനിലവോരത്തിുള്ള കടലോസുകളം കന്റെഞ്ഞൃത്തത്. തൃശ്ശൂര് ജില്ലയില് കള്ളനനോട്ട് എത്തിക്കോന്റനത്തിയ
ഇവര് നഹോട്ടലില് നപോലീസിന്റെ സോന്നിധേം ഉന്റെന്ന് സംശയംനതോന്നി ബോഗുനപക്ഷിച്ച് നഹോട്ടലില്നിന്ം
മുറി വോടകന്റക്കഞ്ഞൃക്കോന്റത അവിന്റടനിന്ം രക്ഷന്റെഞ്ഞൃകയോയിരുന്. പിന്നീട് നഹോട്ടലധികൃതര് നപോലീസില്
അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് നപോലീസ് നഹോട്ടലിന്റലത്തി ബോഗ് പരിനശോധിച്ചനെോഴോണ് ബോഗില്നിന്ം
കള്ളനനോട്ടുകളം മറ്റം കന്റെഞ്ഞൃക്കുന്നതന്നത്. കള്ളനനോട്ട് നഹോട്ടലില്നിന്ന് കന്റെഞ്ഞൃത്ത സംഭവത്തില് തൃശ്ശൂര്
ഈസ്റ്റ് നപോലീസ് നസ്റ്റഷനില് നകസ് രജിസ്റ്റര് ന്റെയ്യുകയും നഹോട്ടലില് എത്തിയ വിനദശികളടക്കമുള്ള
മൂന്നപന്റരെറൃി അനനവഷണം നടത്തി പിടികൂഞ്ഞൃന്നതിനോയി തൃശ്ശൂര് സിറൃി നപോലീസ് കമീഷണറുന്റട
നനതൃതവത്തില് പ്രനതേക അനനവഷണസംഘം രൂപീകരിക്കുന്നതകയോയിരുന്.

യോന്റതോരു ന്റതളിവുകളില്ലോന്റത കുറൃകൃതേങ്ങള് ന്റെയ്യോ് പ്രഗല്ഭര്....പ്രതികന്റള
പിടികൂടോ് നപോലീസ് നടത്തിയത് സമോനതകളില്ലോത്ത അനനവഷണങ്ങള്
തൃശ്ശൂരില് 16 ലക്ഷത്തിന്റെ കള്ളനനോട്ട് കന്റെഞ്ഞൃത്ത സംഭവത്തില് തൃശ്ശൂര് സിറൃി നപോലീസ്
മലയോളിയോയ മതിലകം സവനദശിയോയ വോഴൂര് വീട്ടില് അനശോകന്റന പിടികൂടിയിരുന്ന്റവകിും വിനദശികന്റള
കുറിച്ച് യോന്റതോരു വിവരവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അറസ്റ്റിലോയ അനശോകന് വിനദശികളില് രോളന്റട നപര്
ന വി ് വിലേംസ് എന്ന് മോ്ന്റമ അറിയുമോയിരുന്ള്ളൂ. ആ നപരുള്ള വിനദശികന്റള കുറിച്ച് രോജേന്റത്ത
വിനദശ എംബസ്സികളിും, രോജേന്റത്ത എയര്നപോര്ട്ടുകളിും അനനവഷണം നടത്തിയിരുന്ന്റവകിും
ഇത്തരത്തിുള്ള നപരുള്ള രോള് ഇതാരേയില് തോമസത്തിന്റനത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അറിയോ് കഴിഞ്ഞു. വേോജ
നപരോണ് അന്റതന്ന് മനസ്സിലോക്കിയനെോള് ഈ കോലയളവില് രോജേന്റത്ത എയര്നപോര്ട്ടുകള്, തുറമുഖങ്ങള്
എന്നിവ വഴി ഇതാരേയിന്റലത്തിയ ആഫ്രിക്ക് വംശജരോയ ആളകളന്റട നപരുകള് നശഖരിക്കുന്നതകയും, അവരുന്റട
വിവരങ്ങള് നശഖരിക്കോനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്നതകയും ന്റെയ്തു. എന്നോല് പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റില് രോജേത്തിന്റെ
വിവിധ ഭോഗങ്ങളിലോയി ആയിരകണക്കിന് ആഫ്രിക്ക് വംശജര് തോമസിക്കുന്നതന്െന്ന് അറിഞ്ഞ് ആ ശ്രമം
ഉനപക്ഷിക്കുന്നതകയോയിരുന്.
ഈ നകസില് മുമ്പ്യ് അറസ്റ്റിലോയ മലയോളിന്റയ നെോദേം ന്റെയ്തതില് അയോള് പരിെയന്റെട്ട
വിനദശികളില് രോള് ഏകനദശം അമ്പ്യതു വയനസ്സോളം പ്രോയമുള്ള ആളം, മന്ററൃോരോള് ഏകനദശം
ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രോയവും ഉള്ള ആന്റണന്ന് പറഞ്ഞിരുന്. ആഫ്രിക്ക് വംശജര് െികില്സക്കോയി

ഇതാരേയിനലക്ക് വരോറുന്റെന്ന വിവരന്റത്ത തുടര്ന്ന് അമ്പ്യതുവയസ്സിനഞ്ഞൃത്ത് പ്രോയമുള്ള ആളിന്റനകുറിച്ച്
വിവരങ്ങള് അറിയുന്നതിനോയി രോജേന്റത്ത വിവിധ ആശുപ്ികളില്നിന്ന് െികില്സക്കോയി വന്നിട്ടുള്ള
ആഫ്രിക്ക് വംശജന്റരകുറിച്ച് വിവരങ്ങള് നശഖരിച്ചുന്റവകിും പ്രതികന്റള കുറിച്ച് വിവരങ്ങള് ന്ം ലഭിച്ചില്ല.
ന്റെറുെക്കോരനോയ വിനദശിന്റയ കന്റെത്തുന്നതിനോയി രോജേന്റത്ത യൂണിനവഴ്സിറൃികളില് അറിയിപ്പുകള്
ന്റകോഞ്ഞൃക്കുന്നതകയുെോന്റയകിും പ്രതിന്റയ കുറിച്ച് യോന്റതോരു തുമ്പം ലഭിച്ചില്ല.
അറസ്റ്റിലോയ മതിലകം സവനദശി അനശോകന്റെ കൂന്റട മസ്ക്കറൃിന്റല ഇസ്മയില് ജയിലില്
വിനദശികളിന്റലോരോള് ജയില്ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുന്റെന്ന അറിവിന്റന തുടര്ന്ന് അക്കോലയളവില് മസ്ക്കറൃിന്റല
ജയിലില് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് കിടന്നവന്റരകുറിച്ച് അനനവഷണം നടത്തിയതില് ജയിലില് ന്റകോഞ്ഞൃത്തിരുന്നത്
വേോജ നപരും അഡ്രസ്സം ആന്റണന്ന് മനസ്സിലോക്കോനോയി.
തൃശ്ശൂരില് കള്ളനനോട്ടുനപക്ഷിച്ചതിനുനശഷം വിനദശികള് ബോഗ്ൂരിനലക്കോണ് ബസ്സ് മോര്ഗം
തൃശ്ശൂരില്നിന്ന് നപോയിരിക്കുന്നതന്നന്റതന്ന വിവരത്തിന്റന തുടര്ന്ന് ബോഗ്ൂരിന്റലത്തി ആഫ്രിക്ക് വംശജര്
തോമസിക്കുന്നതന്ന ഭോഗങ്ങളിന്റലത്തി തൃശ്ശൂരിന്റല നഹോട്ടലില്നിന്ം ലഭിച്ച സിസി ടിവി കേോമറ ദൃശേങ്ങള് കോണിച്ച്
അനനവഷണം നടത്തിന്റയകിും പ്രതികന്റളെറൃി അനുകൂലമോയ വിവരങ്ങന്റളോന്ം നപലീസിന് ലഭിച്ചില്ല.

അറസ്റ്റിന്റനത്തിയ നപോലീസിനുനനന്റര നലസര് ആക്രമണം.....
പിന്നീട് ബോഗ്ൂരിന്റല െില ഫുട്നബോള് ക്ലബുമോയി ബന്ധന്റെട്ട് തൃശ്ശൂരിന്റല നഹോട്ടലില്നിന്ം ലഭിച്ച
സിസി ടിവി കേോമറ ദൃശേങ്ങള് കോണിച്ച് വിനദശിയോയ ന്റെറുെക്കോരന്റനെറൃി അനനവഷണം നടത്തിയതില്
െില സൂെനകള് ലഭിക്കുന്നതകയും സൂെനകളനുസരിച്ച് നലോകബോകിന്റെ നലോണ് കിട്ടുന്നതിനോയി സമീപിക്കുന്നതന്ന
മലയോളിയോയി നപോലീസ് നവഷംമോറിന്റെല്ലുകയും, നലോകബോകില് നിന്ന് വന്നവരോന്റണന്ന് പറന്റഞ്ഞത്തിയ
വിനദശികന്റള ബോഗ്ലൂരിന്റല കമനഹള്ളി എന്ന സ്ഥലത്തുന്റവച്ച് തൃശ്ശൂര് സിറൃി ഷോന ോ നപോലീസുള്ന്റെട്ട
അനനവഷണസംഘം പ്രതികന്റള അറസ്റ്റ് ന്റെയ്യുകയോയിരുന്. നപോലീസ് അറസ്റ്റ് ന്റെയ്യോ് ശ്രമിച്ച
അവസരത്തില് നലസര് രശ്മികള് പുറന്റെഞ്ഞൃവിെിക്കുന്നതന്ന പ്രനതേക ഉപകരണം ഉപനയോഗിച്ച് നപോലീസുകോരുന്റട
കണ്ണിനലക്ക് നലസര് രശ്മികള് അടിച്ച് പ്രതികള് ഒടിരക്ഷന്റെടോ് ശ്രമിന്റച്ചകിും അതിസോഹസികമോയി
പ്രതികന്റള നപോലീസ് പിടികൂഞ്ഞൃകയോയിരുന്. ഇവരുന്റട നലസര് ആക്രമണത്തില് പരിക്കുന്നതെറൃിയ നപോലീസുകോര്
ബോഗ്ലൂരിന്റല ആശുപ്ിയില് പ്രോഥമിക െികില്സ നതടി. ഇതാരേയില് മറ്റ ആയുധങ്ങള് ന്റകോണ്ടുനടന്നോല്
നപോലീസ് പിടിക്കുന്നതന്റമന്നതിനോല് അറസ്റ്റ് ന്റെയ്യുനമ്പ്യോള് നപോലീസില്നിന്ന് രക്ഷന്റെടോ് നപോലീസ്
സംശയിക്കോത്ത നലസര് രശ്മികള് പുറന്റെഞ്ഞൃവിക്കുന്നതന്ന പ്രനതേക ഉപകരണം എല്ലോസമയവും ഇവര് െം
ന്റകോണ്ടുനടക്കോറുന്റെന്ന് അറിയോ് കഴിഞ്ഞു.

അതാരോരോട്ര തട്ടിപ്പുസംഘം ഉള്ന്റെട്ടത് കള്ളനനോട്ടടി , നനോട്ടിരട്ടിെ് , ATM തട്ടിപ്പുകള്,
ഒണ്ലല് തട്ടിപ്പുകള്, നലോട്ടറി തട്ടിപ്പുകള് തുടങ്ങി നലോക ബോക് നലോണ് തട്ടിപ്പുകള്വന്റര...
അറസ്റ്റിലോയ അതാരോരോട്ര തട്ടിപ്പുസംഘത്തിന്റന നെോദേം ന്റെയ്തതിും, അവരുന്റട നരഖകളം മറ്റം
പരിനശോധിച്ചതില് ഇവര് നിരവധി തട്ടിപ്പുകളില് ഉള്ന്റെട്ടവരോന്റണന്ന് അനനവഷണസംഘത്തിന്
മനസ്സിലോക്കോനോയി. ഇതാരേയുന്റട സമ്പ്യദ്ഘടനക്കുന്നതതന്റന്ന ഭീഷണിയോകുന്ന തരത്തില് ഇതാരേയുന്റട ഇനെോള്
പ്രോബലേത്തില്വന്ന രെോയിരത്തിന്റെയും , അഞ്ഞൂറിന്റെയും ലക്ഷകണക്കിന് രൂപയുന്റട കള്ളനനോട്ടുകളോണ്
ഇവര് ഇതാരേയില് അച്ചടിച്ച് വിതരണം ന്റെയ്തിരിക്കുന്നതന്നത്. ഇവരില്നിന്ന് തൃശ്ശൂരിന്റല നഹോട്ടലില്നിന്ന്
കന്റെത്തിയ 16 ലക്ഷത്തിന്റെ കള്ളനനോട്ടുകള് കൂടോന്റത 6,32,000 രൂപയുന്റട പുതിയ രെോയിരത്തിന്റെ
കള്ളനനോട്ടുകളം ഇവന്റര അറസ്റ്റ് ന്റെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോഗ്ലൂരില്നിന്ന് നപോലീസിന് കന്റെഞ്ഞൃക്കോനോയി.
ഇവന്റര നെോദേം ന്റെയ്തതില്നിന്ന് ഇവര് പല രോജേങ്ങളിലോയി പല തരത്തിുള്ള തട്ടിപ്പുകള്
നടത്തിയിട്ടുള്ളതോയി അറിയോ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതോണ്. ATM പി്നമ്പ്യര് നെോദിച്ച് ന്റമോലബലില് വിളിച്ച്
ലക്ഷങ്ങള് തട്ടിപ്പുനടത്തിയിട്ടുള്ളതോയും, നകോടിക്കണക്കിന് രൂപയുന്റട സമോനമോയി അതാരോരോട്ര നലോട്ടറി
നറുന്റക്കഞ്ഞൃെില് ലഭിച്ചിട്ടുന്റെന്ന് പറഞ്ഞ് ന്റമോലബലില് ന്റമനസജ് അയച്ച് പിന്നീട് ന ോണിലൂന്റട

സംസോരിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ രോജേത്തിന്റെ പല ഭോഗങ്ങളില്നിന്ം, പല രോജേങ്ങളില്നിന്ം
തട്ടിന്റയഞ്ഞൃത്തതോയി അറിയോ് കഴിഞ്ഞു. നനോട്ടുകള് പ്രനതേക രോസലോയനികളം, ന്റകമിക്കുകളം
ഉപനയോഗിച്ച് ഇരട്ടിെിച്ച് തരോന്റമന്ന് പറഞ്ഞ് പലരില്നിന്ം നകോടിക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിന്റയഞ്ഞൃത്തതോയി
മനസ്സിലോക്കോ് കഴിഞ്ഞിട്ടുെ്. തട്ടിെിനിരയോയവര് സമൂഹത്തില് പ്രമുഖരോയതിനോല് പലനെോഴം
പരോതികള് ഉെോകോറില്ല. അതുന്റകോെ് ഇവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ആളകന്റള െതിച്ച് നകോടിക്കണക്കിന് രൂപ
തട്ടിന്റയഞ്ഞൃക്കുന്നതന്നത് തുടരുകയോയിരുന്. വേോജ ഒണ്ലല് ലസറ്റകള് ഉെോക്കി വേോജ ഉല്െന്നങ്ങളം, മറ്റം
നല്കി പറൃിച്ച് പണം തട്ടിന്റയഞ്ഞൃക്കുന്നതന്നതും ഇവരുന്റട രീതികള് ആണ്.

വിനദശികള് ഉപനയോഗിക്കുന്നതന്നത്
ആഢംബരമോയ ജീവിതം

ലക്ഷങ്ങള്

വിലവരുന്ന

നകോട്ടുകള്....

വിനദശികന്റള അറസ്റ്റ് ന്റെയ്തതിനുനശഷം വിനദശികള് തോമസിക്കുന്നതന്ന ബോഗ്ലൂരിന്റല തോമസസ്ഥലത്ത്
ന്ററയ് ിന്റനത്തിയ നപോലീസ് ന്റെട്ടിനെോയി. ആഢംബര പൂര്വമോയ ജീവിതമോണ് ഇവര് അവിന്റട
നയിച്ചിരുന്നത്. ഇവര് ബോഗ്ലൂരിന്റല തോമസസ്ഥലത്ത് വോടകക്ക് വീട് എഞ്ഞൃത്തിരുന്നത് ന്റമ ിക്കല്
ബിസ്സിനസ്സിനോന്റണന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോണ്. ഇവരുന്റട തോമസസ്ഥലത്ത് ന്ററയ് ് നടത്തിയതില്
ആറുലക്ഷനത്തോളം രൂപയുന്റട ഇതാരേ് കറ്സികളം, കറ്സികള് അച്ചടിക്കുന്നതന്നതിനും മറ്റം ഉപനയോഗിച്ച
കമ്പ്യൂട്ടറുകള്, പ്രിെറുകള്, സ്കോനറുകള്, കറ്സി പ്രിെ് ന്റെയ്യോ് ഉപനയോഗിക്കുന്നതന്ന മഷികള് , ഇവര്
തട്ടിെിനോയി ഉപനയോഗിക്കുന്നതന്ന പന്ത്രനെോളം ന്റമോലബല് ന ോണുകള്, വിവിധ രോജേങ്ങളിന്റല നിരവധി സിം
കോര്ുകള്, വിവിധ ബോങ്കുകളന്റട ന്റക്ര ിറൃ്, ന്റ ബിറൃ് കോര്ുകള്, പോനപോര്ട്ടുകള് , വിവിധ തരത്തിുള്ള
ഇവരുന്റട ഐ െിറൃ് കോര്ുകള് എന്നിവ നപോലീസ് ഇവരുന്റട തോമസസ്ഥലത്തുനിന്ം ന്ററയ് ില്
കന്റെഞ്ഞൃത്തു.
ഇവര് ഭക്ഷണത്തിനോയി ഉപനയോഗിച്ചിരുന്നത് പല രോജേങ്ങളില്നിന്ം ഇറക്കുന്നതമതി ന്റെയ്ത ഉയര്ന്ന
ഗുണനിലവോരത്തിുള്ള പഴങ്ങളം, പച്ചക്കറികളം, മോംസവും, മല്സേവും ആണ്. ഇവര് വിനദശത്തുനിന്ം
ഇറക്കുന്നതമതിന്റെയ്തിട്ടുള്ള ലീവ് ഒയിലോണ് പോെകത്തിനും മറ്റമോയി ഉപനയോഗിച്ചിരുന്നത്.
ഇവര്
ധരിക്കുന്നതന്നതിനോയി ഉപനയോഗിച്ചിരുന്നത് ലക്ഷങ്ങള് വിലവരുന്ന ബ്രോ്
് നകോട്ടുകളം, ആയിരങ്ങള് വില
വരുന്ന ടീ ഷര്ട്ടുകളം, കളവുകളം ആണ്. തോമസസ്ഥലത്ത് ഉപനയോഗിച്ചിരുന്നത് ലക്ഷങ്ങള് വില വരുന്ന
ബ്രോന്
് വീട്ടുപകരണങ്ങള് ആണ്.
അറസ്റ്റിലോയ പ്രതികന്റളകുറിച്ച് കൂഞ്ഞൃതലോയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള് വിനദശ എംബസ്സികള് മുനഖന
അനനവഷണം നടത്തിയോല് മോ്ന്റമ മനസ്സിലോകുകയുള്ളൂ. അറസ്റ്റിലോയ പ്രതികള് നവന്ററ രോജേങ്ങളില് ഉള്ള
നകസുകളന്റട വിവരങ്ങള് നശഖരിച്ച് വരികയോണ്. ഇവര്ക്ക് ഇെര്നപോളിനെനയോ മനറൃോ വോറണ്ടുകള്
നിലവിുനെോ എന്ം പരിനശോധിനക്കെതുെ്. ഇവര്ക്ക് ഇതാരേയില്
ല്ഹി, മുംലബ, ഉത്തര്പ്രനദശ്,
,ലഹദരോബോദ്,കര്ണ്ണോടക, ന്റെലന്ന, രോജസ്ഥോ്, ഹിമോെല്പ്രനദശ്,പറൃ്ന, കല്ക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളില്
നിരവധി നകസുകള് ഉന്റെന്നറിയോ് കഴിഞ്ഞിട്ടുെ്. ഇവന്റര ഇതുവന്റര ഇതാരേയില് നപോലീസിന്
പിടികൂടോനോയിട്ടില്ലോയിരുന്.
തൃശ്ശൂര് സിറൃി നപോലീസ് കമീഷണര് രോഹുല്.ആര്.നോയര് IPS ന്റെ നനതൃതവത്തില് തൃശ്ശൂര് സിറൃി
അസിസ്റ്റെ് നപോലീസ് കമീഷണര് പി.വോഹിദിന്റെ നിര്നേശോനുസരണം തൃശ്ശൂര് ഈസ്റ്റ്
സിഐ
ന്റക.സി.നസതു, തൃശ്ശൂര് ഈസ്റ്റ്
എസ്ഐ ജിനജോ, ഷോന ോ നപോലീസ് അംഗങ്ങളോയ എസ്ഐ
വി.ന്റക.അ്സോര് എഎസ്ഐമോരോയ. പി.എം.റോ ി , എ്.ജി.സുവ്രതകുമോര്, സീനിയര് സിവില്
നപോലീസ് ഒ ീസറോയ ന്റക.നഗോപോലകൃഷ്ണ്, സിവില് നപോലീസ് ഒ ീസര്മോരോയ ടി.വി.ജീവ് ,
പി.ന്റക.പഴനിസവോമി , എം.സ്. ലിനഗഷ് , വിപി്ദോസ്. ന്റക.ബി ഈസ്റ്റ് നസ്റ്റഷനിന്റല എഎസ്ഐ
അനില്കുമോര് എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രനതേക അനനവഷണസംഘമോണ് നകസനനവഷണം നടത്തി പ്രതിന്റയ
അറസ്റ്റ് ന്റെയ്തത്.

