
విజయవాడ నగర పో లీస్ కమిషనర్ వారి కారాాలయం 

పత్రిక పికటన             తేదీ   18.10.2016 

డీప్ వ ైద్యాలకు సన్మానం  
డీప్ ట్రస్్ట వారు విజయవాడ పో లీస్ట శాఖలో పనిచేసే వారందరికీ వ ైదయ పరిక్షలు 

నిరవహ ంచి, తద్వవరా వారి ఆరోగ్య  సథి తిని అంచనవ వేసథ, వారి పరస్తు త ఆరోగ్య పరిసథి తిని 
డిజిట్ల ైజ్ చసేథ ఒక యాప్ ద్వవరా వారికీ అందతబాట్ులోకి తీస్తకుని రావడం జరిగింద్ి.   ట్రస్్ట 
వారు చేసథన వాయధి నిరాా రణ పరీక్షలలో, ఎంతోమంద్ికి తవము ఎట్ువంట్ి ఇబబందతలు 
ఎదతరుకంట్ుంద్ి తెలియజేసథ తగిన ట్రరట్్మంట్ కూడవ తెలియజెపపడం జరగిింద్ి.     విజయవాడ 
పో లీస్ట శాఖ కోస్ం ఇంతట్ ి బృహతు ర కారయకరమానిి నిరవహ ంచిన డపీ్ ట్రస్్ట డవక్రల  మరియు 
పో లీస్ట శాఖకు సేవలు అంద్ిస్తు ని ఇతర డవక్రల  సేవలనత అభినంద్ిస్తు  వారిని ఈ రోజు 
18.10.2016, యన్.ఏ.సీ. కళ్యయణ మండపం నందత శ్రర నండతరి సాంబశివరావు, ఐ.పథ.యస్ట. 
డెైరెక్ర్ జనరల్ అఫ్ పో లీస్ట, ఆంధ్ర పరద్ేశ్ గారి చేతులమీదతగా స్తకరించడం జరిగింద్ి.    

ఈ కారయకరమంలో శ్రర నండతరి సాంబశివరావు, ఐ.పథ.యస్ట. డెైరెక్ర్ జనరల్ అఫ్ పో లీస్ట, 
ఆంధ్ర పరద్ేశ్, శ్రర గౌతమ్ స్వాంగ్, ఐ.పథ.యస్ట., విజయవాడ నగ్ర పో లీస్ట కమీషనర్, శ్రర జి.వ.జి. 
అశోక్ కుమార్, ఐ.పథ.యస్ట., శ్రర పాలరాజు, ఐ.పథ.యస్ట., శ్రర కోయ పరవీణ్, ఐ.పథ.యస్ట., శ్రర కాంతి 
రానవ ట్ాట్ా, ఐ.పథ.యస్ట., డీప్ ట్రస్్ట వయవసాి పకులు శ్రర కలపాల రాకేశ్, శ్రర అనేి  జగ్ద్ీశ్, శ్రర 
రమేష్, రమేష్ హాసథపట్ల్్, పరముఖ వ దైతయలు మరియు, 400 పో లీస్త వారు మరియు వారి 
కుట్ుంబ స్భ్ుయలు పాలుు నవిరు.  

శ్రర అనేి జగ్ద్ీశ్, మాట్ాల డుతూ, పో లీస్ట శాఖలో పనిచేసథ వారు చవలా ఓతిు ళ్ళకు  
లోనవుతవరని, స్రెైన ఆహరం, నిదర లేకపో వడమే ఉండదని అనవిరు.  వారు తమ ఆరోగ్య 
సథి తిని కూడవ పట్ి్ ంచతకోకుండవ, పరజా సవేలో నిమగ్ిమ ై ఉంట్ారని అనవిరు.   ఇట్ువంట్ ి
పరిసథి తి చతసథ తమ స్ంసి్ పో లీస్ట వారికీ పరతయకముగా ఆరోగ్య పరకీ్షలనత నిరవహ ంచవలన ే
ఉద్ేే శముతో, విజయవాడ నగ్ర పో లీస్ట కమీషనర్ గారిని కలవడం జరిగిందని , వ ంట్న ేపో లీస్ట 
కమీషనర్ గారు ఒపుపకోవడం జరిగిందని తెలియజసేారు.    

శ్రర రాకేశ్ కలపాల మాట్ాల డుతూ, విజయవాడ పో లీస్ట శాఖలో పనిచసే్తు ని 2300 
మంద్ిక ి వివిధ్ వ ైదయ పరీక్షలు నిరవహ ంచడం జరిగిందని, అందతలో ఆరోగ్యపర ఇబబందతలు 
ఎదతరుకంట్ుని వారిని గ్ురిు ంచి వారికీ స్రెైన వ ైద్వయనిి అంద్ెలా స్లహా ఇవవడం జరిగిందని 
తెలియజేసారు.    



శ్రర గౌతమ్ స్వాంగ్, ఐ.పథ.యస్ట. విజయవాడ నగ్ర పో లీస్ట కమీషనర్ గారు 
మాట్ాల డుతూ, పో లీస్ట శాఖలో పనిచసేేవారు పని ఒతిు డి వలల  ఎనని ఆరోగ్య పర ఇబబందతలు 
ఎదతరుకంట్ారని కానీ వారికీ పనతల ఒతిు డిలో పడి, వాట్ిని నిరల క్షయం చసేాు రని,   కాని, ఇట్ువంట్ ి
ఆరోగ్య పర ఇబబందతలని ముందతగానే కనిపెడితే అవి పదేె పదేె అనవరోగ్య స్మస్యలుగా 
అవవకుండవ చయేవచచని, ఆ పరధవన ఉద్ేే శముతో ఈ వ ైదయ పరీక్షలు గ్ురించి డీప్ ట్రస్్ట తన 
దగ్ు రికి రాగానే వారు చెపథపన కారయకరమానికి ఒపుపకుని, వ ంట్న ే విజయవాడ నగ్ర పో లీస్ట 
శాఖలో పనిచేసే వారందరికీ వ ైదయ పరీక్షలు నిరవహ ంచడం జరిగిందని తెలిపారు.  ఈ 
స్ందరభముగా డపీ్ ట్రస్్ట వారికీ తన హృదయ పూరవక అభినందనలు తలెియజసేారు.   

గౌరవనీయుల నై డెైరెక్ర్ జనరల్ అఫ్ పో లీస్ట గారు మాట్ాల డుతూ, తవనత డి.జి.పీగా రిపో ర్్ 
చేసథన తరువాత, విజయవాడ నగ్ర పో లీస్ట కమీషనర్ గారు డపీ్ ట్రస్్ట వారు చేసథన 
కారయకరమానిి తెలియజయేడం జరిగిందని, వారు చేసథన వ ైదయ పరీక్షలు వలల  100 లో 37 మంద్ ి
అద్ో  ఒక రకమ ైన ఆరోగ్య పర ఇబబంద్ి ఎదతరుకంట్ునవిరని తెలియజేసథనపుపడు ఆశచరాయనికి 
లోనయాయనని తెలియజసేారు.  పో లీస్ట శాఖలో ఉని పరిస్తు తుల వలల  స్రీవస్తలో చేరని 15 
నతండ ి20 స్ంవత్రలేకే ఎనని ఆరోగ్య పర ఇబబందతలు ఎదతరుకంట్ునవిరని తెలియజసేారు.   
ఆనవరోగ్య స్మస్యలు ముందతగానే కనిపెడితే ముందత ముందత జరిగే పదేె ఇబబందతలు నతండ ి
తపథపంచతకోవచచని చెపాపరు.   విజయవాడలో నిరవహ ంచిన విధ్ంగానే. రాష్ రం అంతవ పో లీస్ట 
శాఖలో ఉండ ే అందర ి సథబబంద్ికి మాస్్ర్ హెల్ు  చెక్ అప్ చసే ే విధ్ంగా ముఖయమంతిర గారితో 
మాట్ాల డ ిఅమర వీరుల స్ంస్మరణ ద్ిననత్వం స్ందరబంగా తెలియజేసాు మని చపెాపరు.    

తరువాత డీప్ ట్రస్్ట డవక్రల  మరియు పో లీస్ట శాఖకు సేవలు అంద్ిస్తు ని ఇతర డవక్రల నత 
డెైరెక్ర్ జనరల్ అఫ్ పో లీస్ట గారు శాలువా కపథప పరశంస్ పతరం మరియు మేమ ంట్ో ఇచిచ 
స్తకరించవరు.    

  


