విజయవాడ నగర పో లీస్ కమీషనరేట్
పత్రిక పికటన

తేదీ. 20.02.2017

ఈ రోజు అనగా ది. 20.02.2017న సాయంత్ిం విజయవాడ సిటల
ీ ోని వివిధ
కళాశాలలు అనగా పి.బి. సిదా ధర్థ కాలేజీ, V.R. సిదా ధర్థ కాలేజీ, చైత్నయ జూనియర్ కాలేజీ,
ఆంధ్ధి లొయోల కాలేజీ, శార్ద కాలేజీ, S.R.R. కాలేజీ, K.B.N. కాలేజీ మరియు ఇత్ర్
కళాశాలల దగ్గ ర్ టరిఫిక్ డిపయయటీ కమీషనర్ అఫ్ పో లీస్ వారి అధవర్యంలో టరిఫిక్ పో లీలులు
వాహనధలు నడుపుత్ునన విదధయర్ధాల పై త్నికీలు నిర్వహంచధర్ధ.

ఈ త్నిఖీలలో డవి
ై ంగ్

ల ైసన్స్ లేకుండధ వాహనధలు నడుపుత్ునన వార్ధ మరియు టీిపుల్ రడ
ై ింగ్ చేలు ునన 40
మంది

విధ్ధయర్ధాలను పటటుకునధనర్ధ.

అనంత్ర్ం విదధయర్ధాల త్ల్లి దండుిలను పిల్లపించి

K.S.VYAS కాంపి క్్ నందు కౌని్ల్లంగ్ నిర్వహంచడం జరిగింది.
ఈ లందర్భముగా శ్రీ టి. నధగ్రాజు, అడిషనల్ డిపయయటీ కమీషనర్ అఫ్ పో లీస్,
టరిఫిక్, మాటరిడుత్ూ విజయవాడ సిటీలో లగ్టటన రోజుకి రోడుు పిమాదధలలో ఒకర్ధ
చనిపో త్ునధనర్ని, వీరిలో టూ వీలర్ రైడర్్ ఎకుువగా చనిపో త్ునధనర్ని తల్లపినధర్ధ.
సక్షన్స 181 మోటరర్ వాహనధల చటు ం 1988, డవి
ై ంగ్ ల స
ై న్స్ లేకుండధ వాహనం నడిపితే
500 ర్ూపాయల జరిమానధ లేదధ మూడు నెలల జైలు శిక్ష విధంచడం జర్ధగ్ుత్ుందని,
మైనర్

లేదధ డవి
ై ంగ్ ల ైసన్స్ లేని వారికీ వాహనం ఇసతు సక్షన్స 180 కిీంద వాహనం

యజమానికి 1000 ర్ూపాయల జరిమానధ లేదధ మూడు నెలల జల
ై ు శిక్ష విధంచడం
జర్ధగ్ుత్ుందని చపాార్ధ.

త్మ పిలిలు ల స
ై న్స్ లేకుండధ వాహనం నడపడం నేర్ం

మరియు పిమాదం అని త్ల్లి దండుిలకు లూచించధర్ధ.

పిత్ర వాహనదధర్ధడు విధ్ిగా డవి
ై ంగ్ ల స
ై న్స్, రిజిసతుష
ే న్స, ఇను్రను్ కల్లగి ఉండి,
హెల ెట్ ధరించధలని లూచించధర్ధ.

టీిపుల్ రైడింగ్, ఓవర్ సపాడ్ డవి
ై ంగ్ చయయరాదని,

విధ్ిగా టరిఫిక్ ర్ూల్్ పాటించధలని లూచించధర్ధ.
త్ర్చూ టరిఫిక్ ర్ూల్్ అత్రకీమంచే వారిపై ఆధ్ధర్ నెంబర్ ఆధ్ధర్ంగా చర్యలు
తీలుకుంటరమని తల్లయజేసార్ధ.

మైనర్ధి

మరియు

వారి

త్ల్లి దందులు

యాకి్డంట్

యాకి్డంటట
ి జర్గ్డధనికి గ్ల కార్ణధలను వివరించధర్ధ.

దృశాయలను

చూపించి

మైనర్ధి మరియు డవి
ై ంగ్

ల ైసను్లు లేనివార్ధ వాహనధలను నడపడం వలి వార్ధ మరియు ఇత్ర్ధలు కూడధ రోడుు
పిమాదధలకు గ్ురౌవుత్ునధనర్ధ అనధనర్ధ.

విజయవాడ సిటల
ీ ో పిత్ర రోజు వాహన త్నిఖీలు నిర్వహంచబడుత్ునధనయా.
వాహన త్నిఖీ లమయంలో, పో లీలులు వాహానధలు ఆపినపుాడు, వాహనధలు ఆపకుండధ,
ఓవర్ సపాడుతో డవ్
ై
చేసి, అకుడినుండి త్పించుకొనే పియత్నంలో పిమాదధలకి
గ్ుర్ధవుతధర్ని, వారి పాిణధలకే కాకుండధ పికువారి పాిణధలకి కూడధ హాని జర్ధగ్ుత్ుందని,
పిజలు పొ ల్లలు వారికి వాహన త్నిఖీ లమయంలో లహకరించధలని కోరార్ధ.
****

