
�జయ�ాడ �ిట� ట�� �ి� �� �� 

ప��క ప�కటన 

��.23.02.2017 �� �ాం� �ా�� ట�ట�, ఐ.�ి.ఎ�., ��ప��ట� క�షన� అ� �� �� ట�� �ి� �ార� 

�జయ�ాడ �ిట�ల� ��� ప�మ���ల� ��ారణ��� �ిట� ట�� �ి� �� �సుల� �ెపట��న చర�ల��ౖ ప��క ప�కటన �డ�దల 

�ే�ార�.  

 2014, 2015, 2016 సంవత�రమ�లల� 1668, 1644, 1640 ��� ప�మ�దమ�ల� �జయ�ాడ �ిట�ల� 

సంభ�ం�నట��  �ె��ార�.  

 2014, 2015, 2016 సంవత�రమ�లల� సంబ�ం�న ప�మ�దమ�లల� 841, 806, 737 ��� 

ప�మ�దమ�ల� ��షన� �����ల�� ౖసంభ�ం�నట��  �ె��ార�.  

 �జయ�ాడ �ిట� గ�ం�� 03 ��షన� �����ల� NH-65 (ప�ణ�-మ��పట�ం) NH-16(�ె��ౖ�-కలక��� ) 

మ��య� NH-30 (ఇబ���ంపట�ం-�ిత�ర�ం�) 73.8 ��.�. ప�య�సు� న�య���ర�. 

బ�� క� �ా���: 

గత మ�డ� సంవత�రమ�లల� జ����న ఆ����ెంట��  సగట�న 10 కంట� ఎక��వ ప�మ�దమ�ల� జ����� ే‘A’ 

��ట���� �ాను, 10 కంట� తక��వ 05 కంట� ఎక��వ ప�మ�దమ�ల� జ����� ే ‘B’ ��ట���� �ాను, 04 కంట� తక��వ 

ప�మ�దమ�ల� జ�����ే ‘c’ ��ట���� �ాను గ����ంచమ���ర�. గత మ�డ� సంవత�రమ�ల� జ����న ప�మ�దమ�ల 

ఆ��రమ��ా 150 బ�� క� �ా��� గ����ం� �ట���ౖ దు� �ి�����ం��మ���ర�. ‘A’ ��ట���� ���ంద 09 బ�� క� �ా��� 

గ����ం��మ� (1) �ాం�� బ� మ� ��ంట�, గన�వరం, NH-16 (2) ����� ����� , NH-16 (3) మ���డ� జం��, 

NH-16 (4) �ర�ల �ా���ం� జం��, NH-16 (5) �ామవర�ాడ� జం��, NH-16 (6) ట�ౖం ��ి�ట�, NH-65 

(7) �� రం�� ��ంట�, NH-65 (8) బ�డ��ర� ���� ఓవ� (9) �ాఘ��ంద� ����ట�, అ�� �ిం� నగ�.  ఈ బ�� క� 

�ా��� నందు ట�� �ి� అవ�ాహ�� ��� �� ఏర�ట��ేయడ���న��. VMC, R&B మ��య� పం��య� �ా� 

���ార�� ��ంట�ల సహ�ారమ�ల�� ��� అ�వృ������ చర�ల� �పేడ�త����మ���ర�.   

MAKE VIJAYAWADA CITY ACCIDENT FREE: 

 ప�మ���ల ర��త �జయ�ాడ �ిట� ల��మ��� �జయ�ాడ �ిట� ట�� �ి� �� �� ���గమ� ప��ేసు� ం�� 

అ���ర�. ���ల� ��గమ��ా ప��కే త���లను �జయ�ాడ �ిట�ల� �ర���సు� ���మ���ర�.  

 

 



మద�ం ���ం� �ాహనమ� నడ�ప�త�న� �ా����ౖ త���ల�: 

ప����� �ా�� సమయమ�లల� మద�ం ���ం� �ాహనమ�ల� నడ�ప�త�న� �ార� ల��మ��ా 

నగరమ�ల� �ాహన త���ల� �ర���సు� ���మ� �ె��ార�. 01 జనవ�� నుం�� 22 �ిబ�వ�� వరక� �ర���ం�న 

త���లల� 592 ��సుల� న�దు�ేయ�ా 467 ��సులల� మ�ద��లను ��ర�� ల� ప���స��ట�గ 7,29,000 

ర��ాయల� జ��మ��� ���ంచటం జ����ం��. ��రవ ���� ఆ�ే�ాల ప��ారమ� 02 ���ల� ట�� �ి� �దులల� 

మ���� �లను �����ంచటం జ����ం��. 125 ��సుల ��ం��ం� ల� ఉన��. పల�మ�ర��  డ�ం� & �ై�� ��సుల� 

పట��బ��న �ా�� �ేట� అ��రమ��ా �ా����ౖ క��న చర�ల� �సు��వటం జర�గ�త�ంద� �ె��ార�.  

ప�మ�దకర �ై��ం� �ేసు� న��ా����ౖ త���ల�:  

 19 జనవ�� నుం�� 05 �ిబ�వ�� వరక� �����ఖ ��శల� ప�య�ణమ� �ేయటం, వ� �� అ�క��ంచటం, 

ప�మ�దకరంగ �ాహనమ� నడపటం��ౖ దు� �ి�  ����ం� ప��ే�క త���ల� �జయ�ాడ �ిట� ప����ల� అ�� 

��ా ంతమ�లల� �ర���ం��మ���ర�. 1915 ��సుల���ట��  1645 ��సులల� ��ౖను���ం�నట��  �ె��ార�.  270 

�ాహనమ�లను గతమ�ల� ���ం�న ట�� �ి� జ��మ���ల� �ె��ంచ� �ారణమ�న  �ీ� �ే�ినట��  ��ె�ార�. 

����ర�� ల��ౖ ప��ే�క త���ల�: 

 17 �ిబ�వ�� నుం�� �జయ�ాడ �ిట�ల� ���ార��� ల�క�ం�� �ాహనమ�ల� నడ�ప�త�న� ����ర�� ల� 

ల��మ��ా �ాహన త���లను అ�� ప�మ�ఖ క���ాలల మ�క� జం�న�ల� �ర���సు� న�ట��  �ె��ార�. 17 

�ిబ�వ�� నుం�� 22 �ిబ�వ�� వరక� �ర���ం�న త���లల� 212 మం�� ����ర�� లను గ����ం� �ా�� త��దండ�� లను 

�ి��ిం� KS ట�� �ి� �ాం��� �� నందు ప����� �����ం� �ర���సు� న�ట��  �ె��ార�. ట�� �ి� ర��� అ�క�మణ 

వలన చట�పర��� చర�ల� మ��య� �ట�� �ాహన చట�ంల� ర��� ��ౖ అవ�ాహన క��సు� న�ట��  మ��య� ��� 

ఆ����ెం� దృ�ా�లను మ��య� గణ�ం�ాలను చూ�ిం� త��దండ�� లను అప�మత�ం �ేసు� న�ట��  �ె��ార�. ఈ 

త���లల� ��.�.ఎ�. �ాల��, ఎ�.ఆ�.ఆ�. �ాల��, �.ఆ�. �ి��� ర� �ాల��, �ి.�.�ి��� ర� �ాల��, నలంద �ాల��, 

ల�ల� �ాల��, �ారద �ాల��, �ైతన� �ాల�� మ��య� ఇతర �ాల�� ����ర�� ల� ల�ౖ���� ల�క�ం�� 

�ాహనమ�ల� నడ�ప�త�న�ట��  గ����ం�, ల�ౖ���� ల���ా���� �ాహనమ� ఇ��న �ా���� మ��య� �ాహనమ� 

న���ిన ����ర�� లక� M.V. Act జ��మ���ల� ���సు� న�ట��  �ె��ార�.  

 

 

 



ట�� �ి� అవ�ాహ�� సద�సు�ల�: 

జనవ�� 07 న �జయ�ాడ ట�� �ి� �� �� ఆద�ర�మ�ల� కృష� �ల��  ఆ�.ట�.ఎ., మ��య� 

��.ఎ�.ఎం.ఆ�.ఎం. ట��� , �జయ�ాడ సహ�ారమ��� �ానూర� �.ఆ�. �ి��� ర� ఇంజ���ం� �ాల�� నందు రహ���� 

భద�త సద�సు� �ర���ంచటం జ����ం��. ఈ స��� సు�క� 700 ఇంజ���ం� �ద�ర�� ల� �జ�����ర�. ����� ట�� �ి� 

ర���, రహ���� భద�త��ౖ అవ�ాహ�� క��ంచటం జ����ం��. 

జనవ�� 11 న �జయ�ాడ ట�� �ి� �� �� ఆద�ర�మ�ల� �జయ�ాడ ఎ�.ఎ�.ఎం. సూ�� నందు ��� 

�ిగ��� ��ౖ ��� �ం� �� ట�ల� �ర���ంచటం జ����ం��. ఈ స��� సు�క� 200 ఇంజ���ం� �ద�ర�� ల� �జ�����ర�. 

����� ట�� �ి� �ిగ��� మ��య� ��� భద�త��ౖ అవ�ాహ�� క��ంచటం జ����ం��. 

జనవ�� 28 న �జయ�ాడ ట�� �ి� �� �� ఆద�ర�మ�ల� కృష�  �ల��  ఆ�.ట�.ఎ., ��.ఎ�.ఎం.ఆ�.ఎం. ట��� , 

�జయ�ాడ సహ�ారమ��� �� �� ట��  ���ామ�ల� మ��య� చల��ా�� మ���ార�� న �ావ�  ఇంజ���ం�  క���ాలల 

యందు రహ���� భద�త సద�సు�ల� �ర���ంచటం జ����ం��. ఈ స��� సు�క� 500 మ��య� 700 �ద�ర�� ల� 

�జ�����ర�. ����� ట�� �ి� ర���, రహ���� భద�త��ౖ అవ�ాహ�� క��ంచటం జ����ం��. 

�ిబ�వ�� 18 న గంగ�ర� ద��క�ల ఇంజ���ం� �ాల��  నందు �జయ�ాడ ట�� �ి� �� �� ఆద�ర�మ�ల� 

కృష� �ల��  ఆ�.ట�.ఎ., మ��య� ��.ఎ�.ఎం.ఆ�.ఎం. ట��� , �జయ�ాడ రహ���� భద�త సద�సు� �ర���ంచటం 

జ����ం��. ఈ సద�సు�క� 500 ఇంజ���ం� �ద�ర�� ల� �జ�����ర�. ����� ట�� �ి� ర���, రహ���� భద�త��ౖ 

అవ�ాహ�� క��ంచటం జ����ం��. 

��� ప�మ�దమ�ల ��ారణ��� స�చ�ంద సంస�ల� బ�గ�ా�మ�ల� �ా�ాల� మ��య� నగర ప�జల� 

సహక��ం��ల� ������ర�.    
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