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ప��క ప�కటన 

ల�ౖ���� ల�క�ం�� �ాహనమ�ల� నడ�ప�త�న� ����ర�� ల� మ��య� య�వతక�  

ట�� �ి� �� �సుల �����ం� 

��.14.03.2017 ఉదయం 11.00 గంటలక� �� ��. సూర�చంద� �ావ�, ఎ.�ి.�ి., ట�� �ి� ట�ౖ��ం� �ార� ల�ౖ���� 

ల�క�ం�� �ై��ం� �ేసు� న� మ��య� ట�� �ి� ర��� అ�క��సు� న� 30 మం�� ����ర�� ల�, య�వక�లక� మ��య� �ా�� 

త��దండ�� లక�  ��.ఎ�.�ా�� ట�� �ి� కం��� �  నందు �������ం� �ర���ం���ర�.  

ఈ �����ం� సంద�ా�మ��ా ఆయన మ�ట�� డ�త� �� �ాం� �ా�� ట�ట�, ఐ.�ి.ఎ�. ��ప��ట� క�షన� అ� 

�� ��, ట�� �ి� �ా�� అ���ర�మల� ��. 13.03.2017 �ాయంత�ం �జయ�ాడ �ిట�ల�� ��ధ క���ాలల� దగ�ర మ�ఖ� 

జం�న�ల� �జయ�ాడ �ిట� ట�� �ి� �� �సుల� �ాహనమ�ల� నడ�ప�త�న� ����ర�� ల� మ��య� య�వక�ల��ౖ 

త���ల� �ర���ం���ర�. ఈ త��లల� �ై��ం� ల�ౖ���� ల�క�ం�� �ాహనమ�ల� నడ�ప�త� మ��య� ట��ప�� �����ం� 

�ేసు� న� 30 ����ర�� ల� మ��య� య�వక�లను పట�� క����ర�.  ఈ ����ర�� ల� �.ఆ�. �ి��� ర� ఇంజ���ం� �ాల��,  

�ి. �. �ి��� ర� �ాల��, నలంద ����� �ాల��, ఎ�.ఆ�.ఆ�. & �ి.�.ఆ�. �ాల��, �ారద �ాల��, �� �ైతన� �ాల��, ఎ�. 

ఆ�. ఐ. �ాల��, ��తం ����� �ాల��, మ��య� ఇతర �ాల��లల� చదువ�త����ర�.  ప�మ�ద ��ారణ ��శ�ా 

�జయ�ాడ �ిట�ల� ����ర�� ల� మ��య� య�వక�ల�� ౖ త��ల� �ిబ�వ�� 21వ �ే�� నుం� �ర���సు� ���మ� 

�ె��ార�. ఇప�ట� వరక� 780 మం�� ����ర�� లక� ట�� �ి� ర��� ��ౖ అవ�ాహ�� క���ం��మ� అ���ర�. �జయ�ాడ 

�ిట�ల� సగట�న ��� ప�మ�దమ�లల� ఒకర� మృ��ెందుత����ర�, ���ల� ట��ల� ���డర��  ఎక��వ��ా 

చ��� త����ర� �ె��ార�. �ట�� �ాహనమ�ల చట�ం 1988 ప��ారం ���� 181 ప��ారం �ై��ం� ల�ౖ���� ల�క�ండ 

�ాహనమ� న���ి�ే 500 ర��ాయల� జ��మ��� ల��� 03 ��లల జ�ౖల� �� ���ంచటం జర�గ�త�ంద�, ���న� ల��� 

�ై��ం� ల�ౖ���� ల���ా���� �ాహనమ� ఇ���  ���� 180 ���ంద �ాహనం యజమ���� 1000 ర��ాయల జ��మ��� 

ల��� 03 ��లల జ�ౖల� �� ���ంచటం జర�గ�త�ంద� �ె�ా�ర�. మద�ం ���ం� �ాహనమ�ల� నడపటం �ట�� 

�ాహనమ�ల చట�ం 1988 ప��ారం ���� 185 ప��ారం ��రమ�, ����� 2000 ర��ాయల� జ��మ��� ల��� 6 ��లల� 

జ�ౖల� �� ల��� ��ండ�ను ���ంచబడ�ను. 03 సంవత�రమ�ల �ాలమ�ల� ��ండవ�ా�� మద�ం ���ం� పట�� బ���ే 02 

సంవత�రమ�ల జ�ౖల� �� ల��� 3000 ర��ాయల� జ��మ��� ల��� ��ండ�ను ���ంచబడ�న� �ె��ార�. తమ 

�ిల�ల� ల�ౖ���� ల�క�ం�� �ాహనం నడపటం ��రం మ��య� ప�మ�దమ� త��తండ�� లక� సూ�ం��ర�. ల����ం� �ై��ం� 

ల�ౖ���� క���న �ార� ����ా �ై��ం� ల�ౖ���� ఉన� �ా�� సమ�మ�ల� �ై��ం� �ేయక�ంట� ��రమ���ర�. ల�ౖ���� 

సంభం��త ఆ�.ట�.ఎ. అ���ార�ల జ���ే�ా� ర�, ల�ౖ���� �� ందుటక� 18 సంవత�రమ�ల� వయసు� �ం�� ఉం��ల�, 

ట�� �ి� ర���, ట�� �ి� �ిగ��� �ెల�� ిఉం��ల���ర�. వర�స�ా ర��� అ�క��సు� న� �ా����ౖ ఆధ� ��ంబ� మ��య� 

ట�� �ి� �ేట� ఆ��రమ��ా కట�న చర�ల� �సుక�ంట�మ���ర�.  

ప�� �ాహన��ర�డ� తప�క�ండ �ై��ం� ల�ౖ����, ������ �ష�, ఇను����� క��� ఉం��, ����ా ��ల��� 

ధ��ం��ల� సూ�ం��ర�. ��ప��� �����ం�, ఓవ� �ీ�� �ై��ం� �ెయ��ాద�, ���గ ట�� �ి� ర��� �ాట�ం��ల� 

సూ�ం��ర�.  

ఈ �����ం� నందు �ాలంట�� ����  ఎడ����ష� ఎ�ాన� �ెవల���ం� య��� (VHEEDU) స�చ�ంద 

సంస�  ఎ���క��ట�� �ై��క�� ఎం. �ాసు �ార� �ాల�� � ��� ప�మ�దమ� జరగక�ం�� �సు���ా�� జ�గర�ల� మ��య� ��� 

భద�తల� ����ర�� ల� �ాత� గ���� అవ�ాహన క���ం��ర�.   

 



�జయ�ాడ �ిట�ల� ప����� �ాహన త��ల� �ర���మ��బడ��య� �ె��ార�, �ాహన త��� 

సమయమ�ల�, �� �సుల� �ాహనమ�ల� ఆ�నిప��డ� �ాహనమ�ల� ఆపక�ం�� అ��క ��గమ��� �ాహనమ� న���ి  

త��ించు���� ప�యత�మ�ల� ప�మ�దమ�ల� గ�రవ���ర�, �ా�� ��ా ణ�ల�� �ాక�ం�� ప�క��ా�� ��ా ణ�లక� �� 

జర�గ�త�ంద�, �� �సుల� �ాహన త�� సమయమ�ల� ప�జల� సహక��ం��ల� ������ర�. ఈ �����ం� నందు �� 

�. సుబ��ా�, ట�� �ి� ఇన���క�� �ాల�� ���ర�.  
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