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އެމް.ޑީ .ޕީއިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ފީލްޑް އޮބްޒަރވޭޝަން
ގަޑި 20:52 :އިން 00:00އަށް

ތާރީޚް 05 :އޮކްޓޯބަރ 2013

އޮބްސަރވްކުރި ތަންތަން  :ލޮނުޒިޔާރަތްމަގު-ރާޅުގަނޑު ސަރަޙައްދު ،މަޖީދީ މަގު-ޗާންދަނީ މަގު ޖަންކްޝަން ،ޗާންދަނީ މަގު-ކެނެރީ މަގު ކަންމަތި ،ޗާންދަނީ މަގު ސީގަލް ކެފޭ-ދިރާގު އޮފީސް ކައިރި ،ސިމްފަނީ ސޯލޯ ރެސްޓޯރަންޓް ކައިރި ،އެމް.އެމް.އޭ
ސަރަޙައްދު ،އެމް.އެޗް.އޭ-ސަލްސާ ރޯޔަލް ރެސްޓޯރަންޓް ސަރަޙައްދު
* ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މިކޮމިޝަންގެ ފީލްޑް މޮނިޓަރިންގ ޓީމްތަކަށް ،މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައާއި ،އެގަޑިތަކުގައި ފެނިފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.

އޮބްޒަރވްކުރި ތަންތައް:

ރޫޅާލުން:

ހައްޔަރުކުރުން:

އިންޓަރވިއު:

އަނިޔާވުން:

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް:

* ގަޑިން  20:52އިން  :21:30މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ރާޅުގަނޑު
* ލޮނުޒިޔާރަތް މަގު-ރާޅުގަ ނޑު
ސަރަޙައްދު

ސަރަޙައްދަ އެއްވަމުންދާކަން* .ގަޑިން 21:30ގައި :މުޒާހަރާގެ
ހިނގާލުން ފެށިފައިވާކަން* .ގަޑިން 22:00ގައި :މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ހަމަވެފައިވާކަން * .މުޒާހަރާ
ޞުލްޙްވަރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުން.

* ޗާންދަނީ މަގު -ސީގަލް ކެފޭ-
ސ ކައިރި
ގ އޮފީ ް
ދިރާ ު

*ގަޑިން 22:18ގައި :މިހާރު

*ގަޑިން 22:15ގައި :ފުލުހަކަށް

*ގަޑިން 22:13ގައި :މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އެސަރަޙައްދަށް އައިސް،

ކުރިއައްދާ މުޒާހަރާއަކީ ޣައިރު ޤާނޫނީ

އަނިޔާލިބުނުކަން .އޭނާގެ ލޮލަށް

ފުލުހުންގެ ބެރިކޭޑްތައް އުކާލާ ފުލުހުންނާ ދިމާއަށް އެމީހުން ގެންގުޅޭ

އެއްވުމެއްކަމަށާއި ،ރޫޅާލާނޭކަމަށް

ކޮންމެސްއެއްޗެއް ޖަހާފައިވާކަން.

ލަކުޑިބުރިތައް މަޅަމުން ދިޔަކަން* .މިވަގުތު ބެރިކޭޑްތައް ކައިރީ ތިބީ

ތިންފަހަރަށް ފުލުހުން އިންޒާރު ދިނުން.

ޖަހާފައިވަނީ ކޮންއެއްޗެއްކަން

އާދައިގެ ޔުނީފޯމުގައިވާ  3ފުލުހެއްކަން .އަދި ލަކުޑިބުރިތައް އެމީހުންނާ

ނޭނގޭކަން* .މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކު

ދިމާއަށް މަޅަން ފެށުމުން ،އެތަން ދޫކޮށް ފަހަތަށް ގޮސްފައިވާކަން* .

ބެރިކޭޑްތައް ކައިރީ ވެއްޓިފައި އޮތުމުން،

މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކު ގެންގުޅުނު ލަކުޑިބުރި ބެރިކޭޑްގައި ޖެހުމުން،

ފުލުހުން އޭނާ އެތަނުން ނެގިކަން.

ބިންދައިގެންގޮސް ،އެލަކުޑިބުރި ފުލުހުންނާ ދިމާއަށް އެއްލާލުމުން،

)އޭނާ ވެއްޓިފައިއޮތީ ކީއްވެކަން

ފުލުހުންގެ ޝީލްޑްގައި ޖެހިފައިވާކަން* .މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ތިބީ

ނޭންގޭކަން އަދި އޭނާއަށް

ހެލްމެޓް އަދި ބައެއްމީހުން މާސްކު އަޅައިގެންކަމާއި ،އަތުގައި

އަނިޔާކޮށްފައިނުވާކަން(.

ލަކުޑިބުރިތަކެއް )ބެޓަންހެން ހަދާފައިވާ( ހުރިކަމާއި އަދި ޕްލާސްޓިކް
ކޮތަޅަށް ލޮނުމިރުސް އަޅައިފައިހުރިކަން* .ޗާންދަނީމަގަށްވާ ގޮތަށް
ދިރާގު ފިހާރަކައިރީ ހުރި ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން
ހަލާކުކޮށްލުން * .ފުލުހުންނާ ދިމާލަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގައު
އުކާފައިވާކަން *.މުޒާހަރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ޕިކަޕުން އަޑުގަދަކޮށް
ލަވަޖަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއި ފުލުހުންގެ
ބަސްމަގު ހުރިގޮތެއް ސާފުވެފައިނުވާކަން* ޞުލްޙަވެރި މުޒާހަރާއެއް
ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުން * .މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގެންގުޅެފައިވާ ޕިކަޕް
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދެވިފައިވާކަން.

* ގަޑިން 22:40ގައި :އިންތިޚާބު އަވަސްކުރުމަށް މުޒާހަރާގެ
ބައިވެރިން ގޮވަމުން ދިޔަކަން .މުޒާހަރާ ސުލްޙަވެރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުން.

* ސިމްފަނީ ސޯލޯ ރެސްޓޯރަންޓް ކައިރި

*ގަޑިން 23:15ގައި :މުޒާހަރާގެ އަންހެން ބައިވެރިން ގާތް ގަނޑަކަށް
 15މިނެޓުވަންދެން މިސަރަހައްދުގައި ތިބެ ،އިންތިޚާބު އަވަސްކުރުމަށް
* ޗާންދަނީ މަގު-ކެނެރީމަގު ކަންމަތި

ގޮވާފައިވާކަން .މުޒާހަރާ ޞުލްޙަވެރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުން.

*ގަޑިން 23:15ގައި :އެމް.އެޗް.އޭ އަދި ސަލްސާ ރޯޔަލް ސަރަހައްދު
ބަލާފައިވާކަން .މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
ސަރައްޙައްދުގައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުން* .ގަޑިން 23:30ގައި:
* އެމް.އެމް.އޭ ،ސަލްސާ ރޯޔަލް
ރެސްޓޯރަންޓް ،އެމް.އެޗް.އޭ ސަރަޙައްދު

އެމް.އެމް.އޭ ކައިރީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވުން.
*މިގަޑިތަކުގަ މުޒާހަރާ ޞުލްޙަވެރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުން.

