
విజయవాడ నగర పో లీస్ కమిషనర్ వారి కారాాలయం 

పత్రిక పికటన             తేదీ   20.10.2016 

అమర వీరుల సంసమరణ సపాా హం సందరభంగా పో లీసు వారి 
ఆధ్వరాంలో సకూల్ విదయారుు లకు, పో లీసులకు నిరవహ ంచిన 

పో టీలలో విజేతలకు బహుమతుల పిధయనం  
 అమర వీరుల సంసమరణ సప్తా హం సందరభంగత విజయవతడ నగర పో్ లీసుల 
ఆధ్వరయంలో కే.యస్. వతయస్ కతంప్లె క్స్ నందు సకూల్ విద్యయరుు లకు వతయసరచన, వకృత్వ, 
ప్లయంట ంగ్ మరియు కతరటూ న్ ప్ో టీలను నిరవహ ంచడం జరిగింద్ి.  అంతే కతకుండయ, పో్ లీసు 
సిబ్బంద్ికి వతయస రచన ప్ో టీలు నిరవహ ంచడం జరిగింద్ి.   ఈ ప్ో టీలలో విజయవతడలోని వివిధ్ 
ప్తటశతలలకు సంబ్ంద్ించిన 17 మంద్ి విద్యయరుు లు మరియు ఆరుగురు ప్ో లీసు సిబ్బంద్ికి ప్రతి 
ప్ో టీలోనక ప్రధ్మ, ద్ివతీయ మరియు త్ృతీయ శరణేులలో విజతే్లుగత ప్రకట ంచడం మరియు 
వతరికీ ఈ రోజు అనగత 20.10.2016 వ తయరీఖున ప్ో లీసు కమీషనర్ వతరి కతరతయలయంలో 
ప్ో టీలలో గెలుప్ ంద్ిన వతరికీ పో్ లీస్ కమీషనర్ గతరి చేత్ులమీదుగత బ్హుమత్ులు ప్రధయనం 
చేయడం జరిగింద్ి.   

గెలుప ందని వారి వివరాలు 

వకృతవ పో టలీు(తలెుగు): 
ప్రధ్మ బ్హుమతి   ప్చయల ఈశ్వర్, జియాన్ సకూల్, గుణదల. 
ద్ివతీయ బ్హుమతి   ఆకురతతి వరలక్ష్మమ, GDETMCH సకూల్, ప్టమట. 
త్ృతీయ బ్హుమతి   ఆకురతతి శివతని,ST అన్తా నీ అర్.సి.యం.సకూల్, Iవ టౌన్. 
 

 వకృతవ పో టీలు(ఇంగలీష్): 
ప్రధ్మ బ్హుమతి   కె. మ ైతిర, శే్ర తేలప్ోర లు బ్నప్నయయ గంగెీ మ మీడమయం హ  సకూల్ 

ద్ివతియ బ్హుమతి   బి. లీల మాధ్వ రతవు, యస్.ట .వి.ఆర్.యం.సి.హచ్. సకూల్  
    దురతా ప్ురం.  
 

వాాసరచన పో టలీు(తలెుగు): 
ప్రధ్మ బ్హుమతి   కొప్ుు అనకష, AKTPMCH సకూల్, సత్యన్యరతయణప్ురం   
ద్ివతీయ బ్హుమతి   యస్. త్ులసి, GDETMCH సకూల్, ప్టమట.  
త్ృతీయ బ్హుమతి   యం. మణి కుమారి, AKTPMCH సకూల్, సత్యన్యరతయణప్ురం  



వాాసరచన పో టలీు(ఇంగలీష్): 
ప్రధ్మ బ్హుమతి   యం. గుణ శతయము, చిల్రన్్ మంట సో్ ్రి సకూల్  
ద్ివతీయ బ్హుమతి   ప్ి.యన్.వి.  ద్ేద్పీ్య, శే్ర తేలప్ోర లు బ్నప్నయయ గంగెీ మ మీడమయం  
    హ   సకూల్.  
త్ృతీయ బ్హుమతి   ప్ి. గిరీ మ, చిల్రన్్ మంట స్ో ్రి సకూల్ 

పెయంట ంగ్ పో టీలు: 
ప్రధ్మ బ్హుమతి   జి.జే. విశ్వన్యద్, AKTPMCH School.   
ద్ివతీయ బ్హుమతి   G. కమల, చిల్రన్్ మంట సో్ ్రి సకూల్  
త్ృతీయ బ్హుమతి   డమ. కళ్యయణి, శే్ర తేలపో్ర లు బ్నప్నయయ గంగెీ మ మీడమయం హ  సకూల్ 

కారటూ న్ పో టలీు: 
ప్రధ్మ బ్హుమతి   సీహ చ్. జాన్ ఆదరశ, STVRMCH సకూల్, దురతా ప్ురం  
ద్ివతీయ బ్హుమతి   జే. ఆనంద్ బ్నబ్ు, STVRMCH సకూల్, దురతా ప్ురం  
త్ృతీయ బ్హుమతి   ప్ి. గౌరీ న్యయుడు, KBCZPH సకూల్, ప్టమట.  
పో లీసు వారికీ బహుమతులు: 
వాాసరచన పో టలీు(కేట గోరి-1): 
ప్రధ్మ బ్హుమతి   ప్ి. స్తయయ కుమార్, HC-1059, సిట ీసలుషల్ బ్నర ంచ్, విజయవతడ 
ద్ివతీయ బ్హుమతి   గండకరి కృషణ  రెడమ్ , PC 2883, సలైబ్ర్ సలల్, విజయవతడ సటిీ.   
త్ృతీయ బ్హుమతి   శే్రమతి యం. సరోజ, WASI-1099, గవరనర్ ప్టే, విజయవతడ 

 
వాాసరచన పో టలీు(కేట గోరి-2): 
ప్రధ్మ బ్హుమతి   సి హ చ్. చినన బ్నబ్ు, SI, కృషణ లంక ప్ో లీస్ సేూ షన్, విజయవతడ.  
ద్ివతీయ బ్హుమతి   యం. కిషో ర్ బ్నబ్ు, SI, సిటీ కెరైమ్ సేూ షన్, విజయవతడ.    
త్ృతీయ బ్హుమతి   K.C.H.  స్తవమి, SI, భవతనిప్ురం పో్ లీస్ సేూ షన్, విజయవతడ.  
 ప్ో టీలలో గెలుప్ ంద్ిన విజేత్లకు సరిూఫికిక ేత త  ప్తటు ప్రధ్మ బ్హుమతి ప్ ంద్ిన వతరికీ 
5,000 రటప్తయలు, ద్ివతీయ బ్హుమతి ప్ ంద్ని వతరికీ 3,000 రటప్తయలు మరియు 
త్ృతీయ బ్హుమతి ప్ ంద్ిన వతరికీ 2,000 రటప్తయలు చొప్ుున పో్ లీస్ కమీషనర్ గతరి 
చేత్ుల మీదుగత బ్హుమత్ులను అందజేయడం జరిగింద్ి.   
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