കുന്നത്തുനഹട് പഩഹറഺഷഺന്ഴെര ഴെ ഭമക്ക് ഭരുന്ന് പഴട്ട
കുന്നത്തുനഹട്

പഩഹറ഻ഷ്

പേശനഺല്ഴ

ഴഺപേവ

നഺര്ഴമ്മഺത

ഭരുന്നഹമ 109 LSD ( Lysergic acid diethylamide) യു ഭഹമഺ പ
ഴഺപല്ലജ്

പഭഹനഺഩഺള്ളഺ

ഴമസുള്ള

ക

ഭമക്കു

ഹട്ടമം ജഺല്ല,ഉളവൂര്ഴ

യമഺല്ഴ കുടഺറഺല്ഴഩരന്പഺല്ഴ ഴ഻ട്ടഺല്ഴ യഹഭചന്ദ്രെ ഭ

റഹഷ്

എന്നു

ഴഺലഺക്കുന്ന

ഉണ്ണഺപഭഹെ

െ 24

കുന്നത്തുനഹട്

പഩഹറഺഷഺന്ഴെര ഩഺടഺമഺറഹമഺ.
പ

ഹഴമഺല്ഴ

ണ്ണഺമഺന്ഴറ
ഴഺദ്യഹര്ഴത്ഥഺ

നഺന്നും

ന്ഴ

ഹച്ചഺമഺപറക്ക്

പ്രധഹനഺമഹണ്
ള്ഴക്കും, ടൂരഺസ്റ്റു

എത്തഺക്കുന്നന്ഴതന്ന്

ഭമക്ക്

ഇമഹള്ഴ.DJ

ള്ഴക്കും ഉഩപമഹ

പഩഹറ഻ഷഺപനഹട്

ഭരുന്ന്

ടത്തുന്ന

ഩഹര്ഴട്ടഺയുന്ഴട

ഭരഴഺല്ഴ

ഺക്കുന്നതഺനഹണ് ഭമക്ക് ഭരുന്ന്

ഇമഹള്ഴ

ഩരഞ്ഞു.

ഒട്ടഺക്കുന്ന േഹന്പ് രൂഩത്തഺലുള്ള ഭമക്കു ഭരുന്ന് ഉഩപമഹ
റസയഺ റബഺക്കുന്ഴഭന്നും ,ഏ

നഹക്കഺനടഺമഺല്ഴ

ഺച്ചഹല്ഴ 12 ഭണഺക്കൂര്ഴ

പേവം 5 റക്ഷം രൂഩപമഹലം ഴഺറയുള്ളതഹന്ഴണന്ന്

ഩഺടഺന്ഴച്ചടുത്ത LSD ന്ഴമന്ന് പ്രതഺന്ഴമ പചഹദ്യം ന്ഴചയ്തതഺല്ഴ അരഺമഹെ
എരണഹകുലം ജഺല്ലമഺല്ഴ ആദ്യഭഹമഺട്ടഹണ് ഇത്രമധഺ

ളഺഞ്ഞു.

ം LSD ഇനത്തഺല്ഴന്ഴെട്ട

ഭമക്ക് ഭരുന്ന് പഩഹറ഻ഷ് ഩഺടഺക്കൂടുന്നത് . പഩെര്ഴ എന്ന ഴഺലഺപെയഺറഹണ് ഈ
ഭമക്ക്

ഭരുന്ന്

എരണഹകുലം

ഇഴര്ഴക്കഺടമഺല്ഴ

റൂരല്ഴ

പഩഹറ഻ഷ്

ഴെപതഹതഺല്ഴ ഭമക്ക്ഭരുന്ന് ക
ന്ഴനടുന്പഹപവയഺമഺലും DJ ഩഹര്ഴട്ടഺ
ച്ചഴടം

നടത്തുഴഹെ

അരഺമന്ഴെടുന്നത്.

ജഺല്ലയുന്ഴട

പ്രപേവങ്ങലഺല്ഴ

ള്ഴ ഷംഘടഺെഺച്ച് ഴെപതഹതഺല്ഴ ഭമക്ക് ഭരുന്ന്

റക്ഷ്യഭഺട്ടഺരുന്നതഺനഹമഺ

ന്ഴഩരുന്പഹവൂര്ഴ

അതഺര്ഴത്തഺ

ഹച്ചഺെഷഺറ്റഺ,

ഭഹറ്റം നടക്കുന്നുന്ഴെന്നും ,എരണഹകുലത്തും,

പഩഹറ഻ഷ് പഭധഹഴഺ എ ഴഺ പജഹര്ഴജ് IPS അഴര്ഴ
തുടര്ഴന്ന്

ന്ഴ

DYSP

ജഺ

എരണഹകുലം
ള്ഴക്ക്

പഴണുഴഺന്ഴെര

റൂരല്ഴ

റബഺച്ച

ജഺല്ലഹ

ഴഺഴയന്ഴത്ത

നഺര്ഴപേവഹനുഷയണം

കുന്നത്തുനഹട് പഩഹറ഻ഷ് ഇെന്ഴെക്ടര്ഴ ന്ഴജ കുര്യഹപക്കഹഷഺന്ഴെര പനതൃത്തവത്തഺല്ഴ
കുന്നത്തുനഹട് പഩഹറ഻ഷ് ഷബ്ബ് ഇെന്ഴെക്ടര്ഴ റ്റഺ േഺറ഻ശ്, പഩഹറ഻സു
അബ്ദുള്ഴ ഭനഹപ്, സൂഫ഻ര്ഴ അറഺ
േഺഴഷങ്ങപലഹലം

നടത്തഺമ

പഩഹറ഻ഷഺന്ഴെര ഴറമഺറഹവു
LSD

ഉഩപമഹ

റസയഺക്കടഺഭമഹമഺ
ഉഩപമഹ

ം

ഉഩപമഹ

ഺച്ചു

12

എന്നഺഴര്ഴ അടങ്ങുന്ന ഷവഹ

അപനവശണന്ഴത്ത

തുടര്ഴന്ന്

ഹയഹമ

്ഡ് രൂഩഺ
ഇന്ന്

യഺച്ച്

യഹഴഺന്ഴറ

മഹമഺരുന്നു.

ഺച്ചഹല്ഴ

ഭറ്റുള്ളഴര്ഴ

ഭണഺക്കൂപരഹലം

തറപച്ചഹരഺപനയും,

നടക്കുഴഹെ

നഹഡ഻വ്യഽസപത്തയും

ളഺഞ്ഞഹല്ഴ ഫ്ലഡ് പ്രശര്ഴ കൂട്ടു

അരഺമഹത്തഴഺധത്തഺല്ഴ
ഷഹധഺക്കും.
ആണ്

ഇതഺന്ഴെര

ഫഹധഺക്കുന്നത്.

യും, ഹൃേമത്തഺന്ഴെര െന്ദനം

ഴര്ഴദ്ധഺക്കു
ക

യും, ഭറ്റും ന്ഴചയ്ത് ഉന്മഹേഹഴസ്ഥമഺറഹകും.ഇത് ന്ഴ

ഹര്യം ന്ഴചയ്യഹനും എളുെഭഹമത് ന്ഴ

ഹെ് നടക്കഹനും,

ഹെ് ഴഺഩണഺമഺല്ഴ ഒന്ഴയണ്ണത്തഺന്

5000/- രൂഩ ഴന്ഴയ ഴഺറയുെഹമഺട്ടും ഉഩപബഹക്തഹക്കള്ഴ ഏപരമഹണ്.
എഞ്ചഺനഺമരഺങ്ങ്
ബഹ
പ

ത്ത്

DJ

ഩഹര്ഴട്ടഺ

നടത്തഺമഺരുന്നമഹളും

ഹഴമഺപറക്ക് പഩഹവു

ന്ഴഩറ്ററര്ഴ
ഴയഺ

ഫഺരുേധഹയഺമഹമ

യും, ചുരുങ്ങഺമ

എന്ന

ഴഺലഺപഩയഺല്ഴ

ഇമഹള്ഴ

,ഭമക്ക്

ഹറം ന്ഴ

ഭമക്ക്

ഭരുന്ന്

മഹമഺരുന്നു. ഷവഹതന്ത്ര േഺനപത്തഹടനുഫന്ധഺച്ച് പ
ഹട്ടഺക്ക്

ഴഺതയണവുഭഹമഺ
നഺന്ന്
ഴയഺ

ന്ഴ

ഫന്ധന്ഴെട്ടഴര്ഴ

ഹച്ചഺമഺപറക്ക്

മഹണ്.

ഴഺദ്യഹര്ഴത്ഥഺ
ന്ഴചയ്തതഺല്ഴ
ന്ഴ

ഩയഺപവഹധന
ഭം

ലഹമ

നഺന്ന്

ഹടുക്കുഴഹെ ന്ഴ

അരഺമഹെ

ഭയണന്ഴെട്ടതഺന്ഴന തുടര്ഴന്ന്

എത്തഺച്ച്

LSD

യുന്ഴട

യും

അഴഺന്ഴട

ടക്കു
ന്ഴ

ഹടുക്കു

അന്യഷംസ്ഥഹനത്ത്

ന്ഴലമഹണ് ഇഴര്ഴ ഇയ

നടത്തഺ

ഹഴമഺല്ഴ നടന്ന ഫ്ര഻ഡം

റഹപുയപത്തക്ക്

ഭരുന്ന്

അടഺഭമഹമഺ

ച്ചഴടം

ര്ഴവനഭഹക്കഺമതഺനഹല്ഴ

ഭമക്ക്

ഭറമഹലഺ

ഭരുന്നഺന്

ഹെ് DJ ഩഹര്ഴട്ടഺയുന്ഴട ഭരഴഺല്ഴ

ഫ്ലഹേഺല്ഴ LSD യുന്ഴട ഓഴര്ഴപഡഹഷ് മൂറം 5 പഩര്ഴ
നഹര്ഴപ

എരണഹകുലം

യും

ന്ഴചയ്തു

ഩഠഺക്കുന്ന

ലഹക്കഺമഺരുന്നന്ഴതന്ന് പഩഹറ഻ഷ് പചഹദ്യം
ളഺഞ്ഞഺട്ടുള്ളത്.

ടഺമഹെ

ഭമക്ക്

ഭരുന്ന്

ഹ്ടുവഴന്നമഹന്ഴലക്കുരഺച്ച് പഩഹറഺഷഺന് ഴഺഴയം റബഺച്ചഺട്ടുെ്. ടഺ

ഭമക്ക്ഭരുന്നഺന്ഴെര

ഉരഴഺടപത്തയും,

ഴഺതയണക്കഹപയക്കുരഺച്ച്

അപനവശണം

നടത്തഺ ഴരുന്നുെ്.
പ്രതഺന്ഴമ ഇന്ന്(18.11.2017) പ
പ്രതഺന്ഴമ

േഡഺമഺല്ഴ

നടത്തുന്നുെ്.അപനവശണ

ഹടതഺമഺല്ഴ സഹജയഹക്കഺ രഺഭഹെഡ് ന്ഴചയ്യ഼ം.
ഴഹങ്ങഺ

ഷംഘത്തഺല്ഴ

കൂടുതല്ഴ
കുന്നത്തുനഹട്

അപനവശണം
പഩഹറ഻ഷ്

ഇെന്ഴെക്ടര്ഴ ന്ഴജ കുര്യഹപക്കഹഷ്, എഷ് ഐ റ്റഺ േ഻റ഻ശ് ,പഩഹറ഻സു
അബ്ദുള്ഴ ഭനഹപ്,സുഫ഻ര്ഴ അറഺ,േഺനഺല്ഴ േഹപഭഹേയെ ,ജമറഹല്ഴ
ന്ഴജ,ഷക്കരഺമ,അബ്ദുള്ഴ
ഩഺടഺമഺറഹക്കഺമത്.

ജബ്ബഹര്ഴ

ഒയഹഴ്ചക്കുള്ളഺല്ഴ

എന്നഺഴര്ഴ
കുന്നത്തുനഹട്

യെഹഭന്ഴത്ത ഴെഭമക്ക് ഭരുന്ന് പഴട്ടമഹണ്ഇത്.

ഹയഹമ

ര്ഴത്ത, ഷജഺ

പചര്ഴന്നഹണ്

പ്രതഺന്ഴമ

പഩഹറ഻ഷ്

ഩഺടഺകുടുന്ന

