
విజయవాడ నగర పో లీస్ కమిషనర్ వారి కారాాలయం 

పత్రిక పికటన             తేదీ   1.11.2016 

ఇరువ  ైనిముషాలలో బ ైక్ ద ంగల పటటి వేత 

 ది.31.10.2016 రాత్రి 2.42 నిముషాలకు బ్హి్మానంద రెడ్డి  నగర్ నివాసి శీ్ర సంజీవ్ 
కుమార్, కంట్రి ల్ రూముకు (డయల్ 100) ఫో న్ చసేి తన బ్ ైక్ ఎవరో ముగుు రు కురాీ ళ్ళు 
ద ంగతనం చసేి తీసుకెళ్ళు న్నారని, వ ంట్న్ే పట్టు కోగలరని కోరాడు.   వ ంట్న్ే కంట్రి ల్ రూమ్ 
వాళ్ళు న్ టై్ ర ండసలో ఉనా సిబ్బందిని అపమితుం చేయడం జరిగింది.   కాల్ అందుకునా 
వ ంట్న్ే న్ ైట్ ర ండ్సస సబి్బంది అపిమతుమయ్యి 20 నిముషాలలోన్ ే బ్ ైకుతో సహ్మ ద ంగల్నా 
పట్టు కోవడం జరిగింది.    

 బ్ిహ్మానంద రెడ్డి  నగర్ నివాసి అయ్యన శీ్ర సంజీవ్ కుమార్, వృత్రు రితని బ్ ైక్ మెకానిక్.   
ది.31.10.2016 తన బ్ కై్ ఇంట్ ిముందు పార్్ చేస ినిదపిో యాడు.   అరధరాత్రి తన పక్ పో రషన్లో  
ఉంట్టనా సటు డ్ ంట్, సంజీవ్ కుమార్ ను,  నిదిలేప,ి మీ ఇంట్ి ముందునా బ్ ైక్ ను ఎవరో 
ముగుు రు కురాీ ళ్ళు తీసుకెళ్లో రని చ పాాడు.  వాళ్ళుదదరూ, వేర ేబ్ ైక్ ప ై, ద ంగిల్నంచిన బ్ ైక్ కోసం 
త్రరిగారు, కాని ఆచటకి లభ్ిం కాకపో వడంతో డయల్ 100 కు కాల్ చసేి విషయం చ పాడం 
జరిగింది.   వ ంట్న్ ే కంట్రి ల్ రూమ్ సిబ్బంద ి న్ టై్ ర ండ్సస సబి్బందనిీ అపిమతం చేయడం 
జరిగింది.   

 వివరాలు అందిన వ ంట్న్ే న్ ైట్ ర ండ్సస అధికారులు శీ్ర కోట్ేశ్వరరావు, ఏ.సి.పి. హెడ్స 
కావరుర్స మరియు శీ్ర కాశి విశ్వన్నద్, ఇన్స ప కుర్, న్ ైట్ ర ండ్సస సబి్బందికి తగిన సటచనలు 
ఇచిి విజయవాడ నుండ్డ బ్యట్కు వ ళ్ళు అనిా రహదనరులను మరియు నగరంలోని ముఖ్ి 
కూడళ్ు వదద  తనిఖీలు చేయడం పాిరంభంచనరు.  స ంట్ిల్ జోన్ న్ టై్ ర ండ్సస ఇన్ సెకుర్ - కాశి 
విశ్వన్నద్  కాలర్ కు  ఫో న్ చేసి, బ్ ైక్ వివరాలు మరియు నిందితుల పో ల్నకల వివరాలు అడ్డగి 
త లుసుకుని, వ ంట్న్ ేఆ వివరాలను న్ ైట్ ర ండ్సస సిబ్బందికి త ల్నయజయేడం జరిగింది.   ఒక 
పది నిముషాల తరువాత వన్ ట్ౌన్ బ్లో  కోల్ు్ సిబ్బంది, ముగుు రు కురాీ ళ్ళు బ్ ైక్ ప  ైపంజా 
స ంట్ర్ వ పైు వ ళ్ుడం చటసామని స ట్రో  చ పాడం జరిగింది.  ట్ూ ట్ౌన్ రక్షక్ వారు, పంజా 
స ంట్ర్ వదద  వాళ్ుని పట్టు కోవడ్ననికి పయితాం చేయగా, వాళ్ళు తపిా ంచుకుని, వన్ ట్ౌన్ వ ైపు 
పారిపో యారు.   ఈ విషయం త లుసుకుని వన్ ట్ౌన్ బ్లో  కోల్ు్ సిబ్బంద ి (PC 2537 
కోట్ేశ్వరరావు) మరో వ పైు నుండ్డ వ ంబ్డ్డంచగా, రమణయి కూల్ డ్డింక్స షాప్ వదద , కానిసటుబ్ుల్ 
బ్ ైక్ ప  ైచివరిగా కూరుినా కురాీ డ్డని పట్టు కోవడం జరిగింది.   మిగిల్నన ఇదరు బ్ ైకుప  ైతనరాపటట్ 



వ ైపు ఉనా రైెలేవ సటుషన్ వదద , బ్ ైకును వదల్న పారిపో వుచుండగా, ఇదద రిలో ఒకడ్డని వన్ ట్ౌన్ 
బ్లో  కోల్ు్ హ ం గారి్ జయబ్ాబ్ు పట్టు కున్నాడు, ఇంకొక ద ంగ పారిపో వడం జరిగింది.  ఇదదరు 
ద ంగలను మరియు బ్ ైక్ ను సి.సి.యస్. పో లీసులకు తదుపరి విచనరణ కొరకు అపాచ పాడం 
జరిగింది.  

 ఈ సందరభముగా డయల్ 100 కాల్ కు సతవరమే సాందించిన కంట్రి ల్ రూమ్, బ్లో  
కోల్ు్, రక్షక్ సిబ్బందిన, న్ ైట్ ర ండ్సస ఇంచనర్్ అధికారులను, అభనందడిమెైనది.   

 ఒక సటు డ్ ంట్, తన బ్ ైక్ కాకపో య్యన్న, సామజిక సాృహతో, సతవరం సాందించి ఆ బ్ ైక్ 
యజమానిని నిద ిలేప,ి పో లీసులకు సమాచనరం అందించి, ద ంగలను వ ంట్న్ ేపట్టు కోవడ్ననికి 
సహకరించినందుకు అతనిా పత్రికాముఖ్ంగా పో లీస్ శాఖ్ అభనందిసుు ంది.   

 ప ై సంఘట్న వలన పిజా సహకారంతో, పో లీసులు ఎంతట్ ిపని అయ్యన సున్నయాసంగా  
చేయగలరని నిరూపతిమెైనది.  ఈ న్ేరసుు ల దనవరా గతంలో ద ంగతనం అయ్యన వికుు ల 
సమాచనరం రాబ్ట్ుడ్ననికి కూడ్న అవకాశ్ం ద రికింది.   

పో లీస్ సిబ్బంద ి మరినిా సటవలు అందించేందుకు పిజల సహకారం ఎంతో అవసరం.   
పిజల సహకారంతో ఎన్లా విజయాలను సాధించవచుి.  పజిల సంపూరణ సహకారంతోన్ే కృషణ  
పుష్రాలు మరియు దసరా ఉతసవాలను ఒక పిశాంత వాతనవరణంలో మరియు భ్కిుభావన 
వాతనవరణంలో విజయవంతంగా నిరవహ ంచడo జరిగింది.  

పిజలకు మరినిా మెరుగైెన సటవలను అందించడ్ననికి పిజా సహకారం పో లీస్ శాఖ్కు 
ఎలోపుాడట ఉంట్టందని ఆకాంక్షడసుు న్నాము.  

   
    
  


