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పేజీలు : 4

వెల : అమూల్యం (ప్రైవేట్ సర్యూలేషన్)

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవాలు
అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళి అర్పించిన
విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ
సందర్భంగా రాష్ట్ర సాధన కొరకు
ఆమరణ
నిరాహారదీక్ష
చేసి,
తన ప్రాణాలు త్యాగం చేసిన
అమరజీవి
పొట్టి
శ్రీరాములు
గారికి విజయవాడ నగర పోలీస్
కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.
ఎస్., విజయవాడ సబ్ కలెక్టర్ శ్రీ
ధ్యానచంద్ర, విజయవాడ నగరపాలక
సంస్థ కమీషనర్ శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేష్,
మరియు నగర పోలీసు అధికారులు
అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారి
చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి,
ఆయన సేవలను గుర్తు చేసుకోవడం
జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా ది.01.11.
2020వ తేదీన ఆంధ్రరాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా విజయవాడ
నగర పోలీస్ కమీషనర్ వారి కార్యాలయంలో ముందుగా “మా తెలుగు తల్లి”
రాష్ట్ర గీతాన్ని ఆలాపించి, జాతీయ జెండాకు వందనం చేసి, అనంతరం పొట్టి
శ్రీరాములు గారి చిత్రపటానికి పోలీస్ కమీషనర్, విజయవాడ సబ్ కలెక్టర్,
విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమీషనర్ పూలమాలలు వేసి నివాళులు
అర్పించినారు.
ఈ సందర్భంగా పొట్టి శ్రీరాములు గారు 25 సంవత్సరాల వయస్సులోనే
మహాత్మా గాంధీ బోధించిన సత్యము, అహింస, హరిజనోద్ధరణ అనే
ఆశయాల కొరకు కృషిచేసిన మహనీయుడని ఆంధ్రరాష్ట్రం కోసం తనను

తాను బలిదానం చేసుకున్న గొప్ప త్యాగ
మూర్తి అని, ఆంధ్రుల ప్రయోజనం కోసం
ఆత్మ బలిదానం చేసి, అమరజీవిగా
గుర్తింపబడ్డారని, భాషా ప్రయుక్త
రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు ఆయన చేసిన
సేవలు చిరస్మరణీయమని, కనుక
పొట్టి శ్రీరాములు గారు ప్రతి ఒక్కరికీ
స్ఫూర్తిదాయకమని పోలీస్ కమీషనర్,
విజయవాడ సబ్ కలెక్టర్, విజయవాడ
నగరపాలక సంస్థ కమీషనర్ అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో లా అండ్ ఆర్డర్
డి.సి.పి-II శ్రీ విక్రాంత్ పాటిల్, ఐ.పి.
ఎస్, లా అండ్ ఆర్డర్ డి.సి.పి.-I శ్రీ
హర్షవర్ధన్రా
 జు, అడ్మిన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి
మేరీ ప్రశాంతి, సి.ఎస్.డబ్ల్యూ.డి.సి.
పి. శ్రీమతి ఉదయరాణి, విజయవాడ
నగరంలోని ఏ.డి.సి.పి.లు, ఏ.సి.పి.లు, ఇన్ స్పెక్టర్లు , ఆర్.ఐ.లు, ఎస్.ఐలు,
ఆర్.ఎస్.ఐ.లు మరియు పోలీస్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.
అనంతరం సత్యన్నారాయణపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బి.ఆర్.
టి.ఎస్. రోడ్డు, శారదా కళాశాల సమీపంలో ఆంధ్రరత్న పార్కు దగ్గర గల
అమరజీవి పొట్టి శ్రీ రాములు విగ్రహానికి కూడా విజయవాడ నగర పోలీస్
కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., విజయవాడ సబ్ కలెక్టర్ శ్రీ
ధ్యానచంద్ర, విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమీషనర్ శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేష్,
ఎమ్.ఎల్.ఎ. శ్రీ మల్లాది విష్ణు పూల మాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు
అర్పించడం జరిగింది.

భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని సిటీ ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ గ్రౌండ్ లో తనిఖీ
పురస్కరించుకుని ప్రతిజ్ఞ
చేసిన నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు

విధి నిర్వహణలో పోలీసు సిబ్బంది మరియు అధికారులు వృత్తి నైపుణ్యం
మెరుగుపర్చుకునే ప్రక్రియలో భాగంగా ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించే తనిఖీ (ఇన్
స్పెక్షన్)ను విజయవాడ సిటీ ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్ గ్రౌండ్స్ నందు ది.07.11.2020వ
తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారు
సాయుధ పోలీసుల యొక్క వివిధ విభాగాలను తనిఖీ (ఇన్ స్పెక్షన్) చేయడం
జరిగింది.

ది. 26. 11. 1949వ తేదీన మన భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ్యులు
రూపొందించిన రాజ్యాంగమును శాసనంగా ఆమోదించిన సందర్భంగా
ది.26.11.2020వ తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్
శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్. గారి ఆదేశాలమేరకు అడ్మిన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి
మేరీ ప్రశాంతి గారు భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని పోలీస్
సిబ్బంది, అధికారులు మరియు సి.పి.ఓ. సిబ్బందితో ప్రతిజ్ఞ చేయించినారు.

ఈ సందర్భంగా భారతదేశ ప్రజలమగు మేము, భారతదేశమును
సార్వభౌమ, సామ్యవాద లౌకిక ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యముగా మరియు
అందలి పౌరులెల్లరకు, సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ - న్యాయమును, భావము,
భావప్రకటన, విశ్వాసము, ధర్మము, ఆరాధనా - స్వేచ్ఛను, అంతస్తులోను,
అవకాశములలోను - సమానత్వమును మరియు వారందరిలో వ్యక్తి
గౌరవమును, జాతి ఐక్యత మరియు అఖండతను చేకూర్చు సౌభ్రాతృత్వమును,
పెంపొందించుటకు, సత్యనిష్టా పూర్వకముగా తీర్మానించుకొని, 1949వ
సంవత్సరము నవంబరు 26వ తేదీన మా రాజ్యాంగ సభయందు
ఇందుమూలముగా, ఈ రాజ్యంగమును అంగీకరించి, అది శాసనం చేసి మాకు
మేము ఇచ్చు కొన్నవారము అని ప్రతిజ్ఞ చేయించడం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమంలో ఏ.ఒ. శ్రీ టి.రంగారావు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్
ఇంటెలిజెన్స్ శ్రీమతి వాణి మరియు సి.పి.ఓ. సిబ్బంది, స్పెషల్ బ్రాంచ్ సిబ్బంది
మరియు పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ముందుగా పోలీస్ కమీషనర్ గారు సాయుధ పోలీస్ సిబ్బంది నుండి గౌరవ
వందనం స్వీకరించి, అనంతరం ఆర్ముడు పోలీసు వారి యొక్క నీట్ టర్నౌట్
తనిఖీ చేసి అనంతరం స్క్వాడ్ డ్రిల్, ఆమ్స్ డ్రిల్, లాటీ డ్రిల్, గ్యా స్ ఫైరింగ్ డ్రిల్,
మాబ్ డ్రిల్, స్ట్రెక్చర్ డ్రిల్, పాల్కన్, వాటర్ కెనాన్, వజ్ర తదితర వాహనాల డ్రిల్
లను మరియు వివిధ రికార్డులను తనిఖీ చేయడం జరిగింది. అనంతరం పోలీస్
కమీషనర్ గారు ఆర్ముడు సిబ్బందితో మాట్లాడి వారి యొక్క సాధకబాధకాలను
అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో అడ్మిన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి మేరీ ప్రశాంతి, సి.ఎస్.
డబ్ల్యూ. డి.సి.పి.శ్రీమతి ఎ.బి.టి.ఎస్. ఉదయరాణి, సి.ఎస్.డబ్ల్యూ . ఏ.డి.సి.పి.
శ్రీ జి.నాగబాబు, హెడ్ క్వార్టర్ ఏ.సి.పి. శ్రీ చెంచి రెడ్డి, ఆర్.ఐ.లు, ఆర్.ఎస్.ఐ.లు,
సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఆపరేషన్ ముస్కాన్ సి19
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రడి.జి.పి.గారి సమీక్షా

నాలుగు రోజుల్
లో 148 మంది వీధి బాలబాలికలు
్త ింపు
మరియు బాల కార్మికుల గుర

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర డి.జి.పి.శ్రీ గౌతం సవాంగ్, ఐ.పి.ఎస్., గారి
ఆదేశాల మేరకు విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు,
ఐ.పి.ఎస్., గారు ఆపరేషన్ ముస్కాన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ది.28 &
29వ తేదీలలో మరియు ది.2 & 3వ తేదీలలో విజయవాడ నగరంలో వివిధ
ప్రాంతాలలో నిరాదరణకు గురైనటువంటి, వీధి బాలలు మరియు బాల
కార్మికుల రక్షణ మరియు పునరావాసం కొరకు నిర్దేశింపబడిన ఆపరేషన్
ముస్కాన్ కార్యక్రమంను విజయవాడ నగరంలోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లలో
నిర్వహించడం జరిగింది.

ఈ నేపథ్యంలో “ఆపరేషన్ ముస్కాన్” కార్యక్రమంలో భాగంగా
విజయవాడ పోలీస్ శాఖ మరియు వివిధ ప్రభుత్వ ఆర్గనైజేషన్స్ అయిన
సి.డబ్ల్యూ.సి, లేబర్ డిపార్ట్మెంట్, హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, ఉమెన్ అండ్ ఛైల్డ్ వెల్
ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కలసి సంయుక్తంగా అనాధ వీధి బాలలు మరియు బాల
కార్మికులను, అదే విధంగా వివిధ కారణాల వలన ఇంటి నుండి బయటకు
వచ్చిన వారిని గుర్తించి, అనంతరం వారి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుని
తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లేక నిర్లక్ష్యానికి గురైన వారు, అలాగే వివిధ ప్రాంతాల
నుండి నగరానికి చేరుకున్న బాలలను వారి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడం,
తల్లిదండ్రులు లేని వారిని సంరక్షణ గృహాలకు తరలించడం జరుగుతుంది.
ఈ క్రమంలో విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో
“ఆపరేషన్ ముస్కాన్”లో భాగంగా ది.28 & 29వ తేదీలలో మరియు
ది.2 & 3వ తేదీలలో 135 మంది బాలురు, 13 మంది బాలికలు మొత్తం
148 మంది బాలబాలికలు మరియు బాల కార్మికులను రైల్వేస్టేషన్,
పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్, హోటళ్ళు, మార్కెట్లు, రద్దీ కూడళ్ళు, వాణిజ్య
సముదాయాల వద్ద గుర్తించడం జరిగింది. గుర్తించిన బాలబాలికలను
మరియు బాల కార్మికులను ఆర్ముడ్ రిజర్వుడ్ గ్రౌండ్స్ నందు విజయవాడ
పోలీస్ కమీషనర్ గారు వారిని ఆప్యాయంగా పలకరించి ఒక్కొక్కరిపై
ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించి, బాలబాలికల కుటుంబ
నేపథ్యం, ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చిన కారణాలు, సంక్షేమం తదితర
పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. కోవిడ్ సందర్భంగా వారికి
కోవిడ్ టెస్టు నిర్వహించి మాస్కులు, శానిటైజర్లు, కిట్లు మరియు ఆహారం
ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అనంతరం సి.డబ్ల్యూ.సి. వారి సహకారంతో
బాలబాలికలను మరియు బాల కార్మికులను తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడం
జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ది. 04.11.2020వ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్
గౌ॥ డి.జి.పి. శ్రీ గౌతం సవాంగ్, ఐ.పి.ఎస్., గారు ఆపరేషన్ ముస్కాన్
సి19పై సమీక్షా కార్యక్రమాన్ని వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో నిర్వహించగా,
విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు వారి కార్యాలయం నుండి ఈ
సమీక్ష కార్యక్రమానికి హాజరైనారు. అనంతరం ఆపరేషన్ ముస్కాన్ సి19
సేవింగ్ స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ కోవిడ్-19 గల గోడ పత్రాలను ఆవిష్కరించడం
జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమంలో అడ్మిన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి మేరీ ప్రశాంతి, ఛైల్డ్ లైన్1098 జిల్లా కోఆర్డినేటర్ శ్రీ అరవ రమేష్, శ్రీ ఎస్.అబ్రహాం, మహిళా శిశు
సంక్షేమ శాఖ అసిస్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ శ్రీమతి ప్రమీలా, డిప్యూటి కమీషనర్
ఆఫ్ లేబర్ శ్రీమతి సి. హెచ్.ఆశారాణి, లేబర్ ఆఫీసర్ శ్రీ వల్లి తదితరులు
పాల్గొన్నారు.
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సొత్తు కోసం హత్యలు, కల్పబుల్ హోమిసైడ్, వైర్ల దొంగతనాలు, ఆటో
మొబైల్ దొంగతనాలు, ఇతర దొంగతనాలు, గృహ హింస, రెండో
వివాహము, రోడ్డుప్రమాదాల్లో మరణాలు, తీవ్రగాయాలు, కిడ్నాపింగ్,
మోసాలు, రోడ్డు ప్రమాదాలలో సాధారణ గాయాలు, ఇతర నేరాలు
53.14 తగ్గించడం జరిగింది.
హత్య, దొంగతనాలు, పగటి ఇంటి దొంగతనాలు, రాత్రిపూట ఇంటి
దొంగతనాలు, జేబు దొంగతనాలు, ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించుట,
హత్యా ప్రయత్ననేరం, సాధారణ గాయాలు, మానభంగము, రోడ్డు
ప్రమాదాల్లో తీవ్రగాయాలు, 354 ఐపిసి 122.29% పెరుగుదల
నమోదైనది.
నమ్మక ద్రోహము 100% నివారించుట జరిగినది.

దోపిడి, సైకిల్ దొంగతనాలు, పశువుల దొంగతనాలు, వరకట్న
వేధింపులు మరియు ఆత్మ హత్యకు ప్రేరేపించుట, వరకట్న చావులు,
అల్లర్లు, దొంగనోట్ల ముద్రణ నియంత్రణలో వున్నవి.

నేరాల నివారణ, తగ్గుదలలో
విజయవాడ సిటీ పోలీసుల చర్యలు

పగలు మరియు రాత్రి సమయాలలో పటిష్టమైన గస్తీ
నేర నివారణకు ప్రత్యేకముగా క్రైమ్ బృందాలతో రాత్రి సమయాలలో గస్తీ
సమర్ధవంతంగా వాహనముల తనిఖీలు
అనుమానితులు, నేర చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తులపై పోలీసు స్టేషన్ స్థాయిలో
నిఘా
అత్యవసర పోలీసు సేవలైన డయల్ 100, ఈ-రక్షా సేవలు ఆరు నిముషాల
లోపు పోలీసులు అందుబాటులో వుంటారు.
సీసీటీవీల ద్వారా అన్ని ముఖ్యమైన ప్రాంతాలపై నిఘా
“లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టం” (LHMS) సమర్ధవంతంగా అమలు
“చేరువ” కార్యక్రమము ద్వారా ప్రజలలో నేర నియంత్రణపై అవగాహన
పోలీసు ఇంటర్సెప్టర్ వాహనాల ద్వారా 24 గంటలు ప్రజలకు
అందుబాటులో విజిబుల్ పోలీసింగ్

విజయవాడ పోలీసుల
సమగ్ర దర్యాప్తు - వేగవంతంగా శిక్షలు

4 గవర్నర్ పేట పి.ఎస్ నందు 2015 సం.లో బైక్ దొంగతనానికి
పాల్పడిన కేసు లో నిందితుడు వడియార్ గణేష్ (25) కు 3 వ అదనపు
చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు వారు 11 నెలలు జైలు శిక్ష విధిస్తూ
తీర్పు ఇచ్చారు.

4 వన్ టౌన్ పి.ఎస్ నందు 2014 సం.లో రోడ్డు దాటుతున్నమహిళను
గ్రుద్ధిన కేసు లో నిందితుడు ఆర్.టి.సి బస్ డ్రైవర్ పుప్పాల చంద్రశేఖర్
అలియాస్ శేఖర్ (35) కు 3 వ అదనపు చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్
కోర్టు వారు ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష మరియు 5,000/- జరిమానా
విధిస్తూ తీర్పు ఇచ్చారు.
4 ఇబ్రహీంపట్నం పి.ఎస్ నందు 2018 సం.లో సెల్ ఫోన్ మరియు
నగదు దొంగతనానికి పాల్పడిన కేసు లో నిందితుడు పాలపర్తి వంశీ
కృష్ణ (22) కు 4 వ అదనపు చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు వారు
ఒక సంవత్సరం జైలు శిక్ష మరియు 500/- జరిమానా విధిస్తూ తీర్పు
ఇచ్చారు.

neT esZ+ eT<+  dT s*dTq +~T\|
స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో ఆధ్వర్యంలో

స్పెషల్ డ్రైవ్

మద్యం కేసుల వివరాలు
మొత్తం కేసులు
35
అరెస్టు అయిన ముద్దాయిలు
50
సీజ్ చేసిన వాహనాలు
31
సీజ్ చేసిన మద్యం
(లీ.) 356

విజయవాడ పోలీస్ సమాచార స్రవంతి

ఇసుక కేసుల వివరాలు
మొత్తం కేసులు
04
అరెస్టు అయిన ముద్దాయిలు
04
వాహనాలు
04
స్వాధీన చేసుకున్న ఇసుక (ట.) 14.5

ది. 15.10.2020వ తేదీన మాచవరం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి, క్రీస్తు
రాజపురం, కొండ ప్రాంతానికి చెందిన వంకాయలపాటి దివ్య తేజస్విని(22)
ను, క్రీస్తురాజపురం, ఆర్.సి.ఎమ్.చర్చి ప్రాంతానిక చెందిన నాగేంద్రబాబు
అను అతను తన ఇంటికి వెళ్ళి తన ఇంటిలో ఒంటరిగా ఉన్న తేజస్వినిను అతి
కిరాతకంగా కత్తితో పొడిచి హత్య చేసి అనంతరం అదే కత్తితో తనను తాను గాయ
పరచుకున్నట్లు వచ్చిన సమాచారం మేరకు వెంటనే అప్రమత్తమైన విజయవాడ
పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్
శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారి ఆదేశాల మేరకు లా అండ్ ఆర్డర్-1 డి.సి.
పి. శ్రీ హర్షవర్ధనరాజు, సెంట్రల్ జోన్ ఏ.సి.పి. శ్రీ కె.శ్రీనివాసరావు దివ్యతేజస్విని
తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ప్రకారం కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది.

దివ్యతేజస్విని హత్య కేసును ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న విజయవాడ నగర
పోలీస్ కమీషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ కేసును దిశ మహిళా పోలీస్ స్టేషన్
ఏ.సి.పి. శ్రీ వి.వి.నాయుడు గారిని దర్యాప్తు అధికారిగా నియమించడం జరిగింది.

విజయవాడ పోలీసులు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని వారం రోజులలోపే ఈ కేసుకు
సంబంధించి అన్ని సాక్ష్యాధారాలను సేకరించి ముద్దాయి అరెస్ట్ మినహా మొత్తం
చార్జిషీటుతో సహా దర్యాప్తును పూర్తి చేసినారు. ఈ కేసులో ముద్దాయి హాస్పటల్
లో చికిత్సలో ఉండటంవలను అరెస్ట్ చేయలేదు. ది. 15-10-2020న హాస్పటల్
నుండి డిచార్జి అవ్వడం వలన నిందితుడిని వెంటనే అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది.

నిందితుని వివరాలు: బుడిగి నాగేంద్రబాబు (25), క్రీస్తురాజపురం, ఆర్.
సి.ఎమ్. చర్చి, విజయవాడ. నిందితుడు ది. 15.10.2020వ తేదీన దివ్యతేజస్విని
హత్య సంఘటన జరిగినప్పటి నుండి గుంటూరు గవర్నమెంట్ హాస్పటల్లో
చికిత్స పొందుతూ ఉండగా, ది.06.11.2020వ తేదీన గుంటూరు గవర్నమెంట్
హాస్పటల్ వారు నాగేంద్రబాబును డిచ్చార్జి చేయడంతో దిశ మహిళా పోలీస్
స్టేషన్ ఏ.సి.పి. శ్రీ వి.వి.నాయుడు గారు తన సిబ్బందితో అరెస్ట్ చేసి పూర్తి
స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

పగటి సమయంలో తాళాలు వేసిన ఇళ్ళలో
నేరాలకు పాల్పడే ఇద్దరు మహిళా నిందితులు అరెస్ట్

4 కేసుల్లో సుమారు రూ.6 లక్షల విలువగల 233 గ్రాముల బంగారం, 1 కేజీ వెండి స్వాధీనం

ఈ మధ్య కాలంలో నగరంలో జరుగుతున్న దొంగతనాలపై ప్రత్యేక దృష్టి
సారించిన నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి. శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారి ఆదేశాల
మేరకు క్రైమ్ ఏ.డి.సి.పి. శ్రీయం.సుభాస్ చంద్రబోస్ గారి పర్యవేక్షణలో సి.సి.
ఎస్., ఏసిపిలు శ్రీ కె.శ్రీనివాసరావు, శ్రీ సి.హెచ్. శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో
దొంగతనాల నియంత్రణ నిమిత్తం పోలీసు గస్తీని ముమ్మరం చేయడంతో పాటు
పాత నేరస్థులు, జైలు నుండి విడుదలైన నేరస్థులు మరియు అనుమానాస్పద
వ్యక్తులపై పటిష్టమైన నిఘా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
ఈ నేపథ్యంలో ది.20.11.2020వ తేదీన విజయవాడ సి.సి.ఎస్.,
పోలీసులకు రాబడిన సమాచారం మేరకు వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని
వినాయకుని గుడి సమీపంలో అనుమానంగా తిరుగుతున్న ఇద్దరు మహిళలను
అదుపులోకి తీసుకుని విచారించడం జరిగింది. విచారణలో ఇద్దరు మహిళలు
పగటి సమయంలో తిరుగుతూ ఇళ్ళకు వేసిన తాళాలను నిశితంగా పరిశీలించి
తాళాలు విరగకొట్టి ఇంటిలోని విలువైన నగదు, బంగారం మరియు వెండి
వస్తువులు దొంగిలించినట్లు వెల్లడి కాగా వారిని అరెస్ట్ చేసి, వారి వద్ద నుండి
నాలుగు కేసులలో సుమారు రూ. 6 లక్షల విలువగల 233 గ్రాముల బంగారపు
వస్తువులు మరియు 1 కేజీ వెండి వస్తువులు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది.

నిందితుల వివరాలు: విజయవాడ, మాచవరం డౌన్, క్యాన్సర్ హాస్పిటల్
వెనుక నివసించే బోయపాటి ధనలక్ష్మి (47) , విజయవాడ, మాచవరం డౌన్,
క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వెనుక నివసించే బోయపాటి సాత్విక సిరి(20)
విచారణలో... పై ఇద్దరు మహిళలు అత్త కోడళ్ళు వీరిద్దరు విలాసవంతమైన
జీవనానికి అలవాటు పడి సులభంగా డబ్బులు సంపాదించాలనే ఉద్దేశ్యంతో
వీరు గత కొంత కాలంగా పగటి సమయంలో విజయవాడ నగరంలోని వివిధ
ప్రాంతాలలో తిరుగుతూ ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా ఇళ్ళకు తాళాలు వేసిన
మరియు తలుపులు దగ్గరకు వేసిన ఇళ్ళను నిశితంగా పరిశీలించి తాళాలు
విరగకొట్టి మరియు తలుపులు బలవంతంగా నెట్టి ఇంటిలోనికి ప్రవేశించి
ఇంటిలో ఉన్నటువంటి విలువైన నగదు, బంగారం మరియు వెండి వస్తువులు
దొంగిలించడం జరిగింది.

ఈ క్రమంలో వీరిద్దరు విజయవాడ నగరంలోని భవానీపురం పోలీస్
స్టేషన్లో లలితా నగర్లో ఒక నేరం, పటమట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో
నిడమానూరు, రామాలయం వీధిలో ఒక నేరం, అజిత్ సింగ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్
పరిధిలో పి&టీ కాలనీలో ఒక నేరం, మాచవరం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని
మారుతీనగర్ ఎమ్.ఎస్.ఆర్ వీధిలో ఒక నేరం మొత్తం-4 నేరాలకు పాల్పడటం
జరిగింది.

నిషేధిత గుట్కా, ఖైనీ మరియు ఫారిన్ సిగరెట్స్ స్వాధీనం
ఇద్దరు నిందితులు అరెస్ట్ వారి వద్ద నుండి రూ.34,85,136/-లు విలువ చేసే
గుట్కా, ఖైనీ మరియు ఫారిన్ సిగరెట్స్ స్వాధీనం

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో గుట్కా ఖైనీ,
ఫారిన్ సిగరెట్స్ అమ్మకదార్లపై ఉక్కుపాదం మోపి వాటి అమ్మకాలను
నియంత్రించడానికి విజయవాడ టాస్క్ ఫోర్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో విస్త్రుత దాడులు
నిర్వహించడం జరిగుతుంది. ఈ క్రమంలో భాగంగా గుట్కా ఖైనీ మరియు
ఫారిన్ సిగరెట్స్ హైదరాబాద్ మరియు గుంటూరు ప్రాంతాల నుండి తెచ్చి
ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా విక్రయిస్తున్నట్లు ది.27.11.2020వ తేదీన
విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్.,గారికి
రాబడిన సమాచారం మేరకు టాస్క్ ఫోర్స్ ఏ.డి.సి.పి. శ్రీ కె.వి.శ్రీనివాసరావు గారి
ఆధ్వర్యంలో టాస్క్ ఫోర్స్ ఏ.సి.పి. శ్రీ వి.ఎస్.ఎన్.వర్మ,టాస్క్ ఫోర్స్ ఇన్స్పెక్టర్
శ్రీ పి.కృష్ణమోహన్, ఎస్.ఐ.లు శ్రీ అబ్దుల్ సలామ్, శ్రీ సి. హెచ్.నాగ శ్రీనివాస్,

శ్రీ రవితేజ మరియు వారి సిబ్బందితో ఉయ్యూరు టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో
ఏ.జి. & ఎస్.జి. గవర్నమెంట్ కాలేజీ రోడ్ దగ్గర ఇద్దరు వ్యక్తులను అదుపులోకి
తీసుకుని వారి వద్ద నుండి సుమారు 34,85,136/- విలువగల నిషేధిత గుట్కా,
ఖైనీ మరియు ఫారిన్ సిగరెట్స్ స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది.

అరెస్ట్ చేసిన నిందితుల వివరాలు : నంబూరి సుబ్బారావు గుప్త
(43), ఏ.జి. & ఎస్.జి. గవర్నమెంట్ కాలేజీ రోడ్, ఉయ్యూరు., జంపాన
రామచంద్ర రావు(54), అబ్బుహోటల్ ఎదురు, కాటూరు రోడ్, ఉయ్యూరు.,
విచారణలో... పై ఇద్దరు నిందితులు గత కొంత కాలంగా ఎవరికీ అనుమానం
రాకుండా హైదరాబాద్ మరియు గుంటూరు ప్రాంతాలనుండి నిషేధిత గుట్కా,
ఖైనీ మరియు ఫారిన్ సిగరెట్స్ను గవర్నమెంట్కు టాక్స్ చెల్లించకుండా
చట్ట విరుద్ధ నిషేధిత ఇండియన్ మేడ్
1) ఫారిన్ సిగరెట్స్-13,200 పాకెట్స్
వాటి విలువ సుమారు రూ.23,10,000/,
2) నిషేధిత గుట్కా, ఖైనీ మరియు జరదా
1,28,667 పాకెట్స్ వాటి విలువ సుమారు
రూ.11,75,136/మొత్తం విలువ సుమారు
రూ.34,85,136/- విలువ గల వాటిని
ఉయ్యూరు తీసుకుని వచ్చి విక్రయిస్తుండగా
టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసువారు దాడి చేసి పై ఇద్దరిని
అదుపులోకి తీసుకుని స్వాధీనం చేసుకోవడం
జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా గుట్కా, ఖైనీ మరియు
ఫారిన్ సిగరెట్స్ విక్రయిస్తున్న వారిని గుర్తించి
పట్టుకున్న టాస్క్ఫోర్స్ సిబ్బందిని విజయవాడ
నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు అభినందించడం
జరిగింది.

నవంబర్, 2020

విజయవాడ పోలీస్ సమాచార స్రవంతి
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(దర్యాప్తులో ఆధునిక టెక్నాలజి)

ముఖ్యఉద్ధేశ్యం:-

ఈ టీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్ధేశ్యం (MAN CAN LIE, BUT
CIRCUMSTANCES NOT) అను సూత్రము ఆధారముగా ఎక్కడైన,
ఏదైనా నేరం జరిగినట్లు అయితే క్రైమ్ స్పాట్స్ వారు త్వరీత గతిన నేరస్థలన్నీ
చేరుకుని, నేర పరిశోధనలో నేర స్థలాన్ని క్షూణంగా పరిశీలిస్తూ ముద్దాయి తనకు
తెలియకుండా తన యొక్క వస్తువులు నేర ప్రదేశంలో వదిలి వేయుట జరుగును.
ముఖ్యముగా అతని యొక్క రక్తము, ఉమ్మి, సిగరేటు, వెంట్రుకలు, తన బట్టల
యొక్క నూలుపోగులు, చొక్కాగుండీలు, తన పాదముద్రలు, చేతిముద్రలు,
ఇతర వస్తువులు వదిలి వేయుట జరుగును. కావున నేరము జరిగిన ప్రదేశంలో
ఇతరులు గాని పోలీసు వారు గాని ఆ ప్రదేశమును డిస్టర్బ్ చేయకుండా
ఉంటే క్రైమ్స్పాట్స్కు కావలసిన క్లూస్ దొరుకును. నేరస్థలంలో వున్న భౌతిక
సాక్ష్యాధారాలను, ఫోటో గ్రాఫి, వీడియో గ్రాఫి చేసి, నేర స్థలములో సేకరించిన
భౌతిక సాక్ష్యాధారాలను దర్యాప్తు అధికారికి అందించి, ఆ సాక్ష్యాధారాలను
ఫోరెన్సిక్ వారి ద్వారా నేరస్థుడికి, నేరస్తలానికి మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని నిర్ధారణ
చేయడములో క్రైమ్స్పాట్స్ వారు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతారు.
నేరస్థలంలో సేకరించిన సాక్ష్యాధారాలను బట్టి, నేరం ఎలా జరిగింది,
నేరం జరిగిన విధానాన్ని(M.O) బట్టి, ఎవరు చేశారో గుర్తించుటకు, దర్యాప్తు
అధికారికి క్రైమ్ స్పాట్ వారు సహాయపడగలరు .
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ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యొక్క ఉత్తర్వుల ప్రకారం విజయవాడ నగర
పోలీసు వారు ది.30.01.2019 వ తేదీన క్రైమ్ స్పాట్ ని ప్రారంబించడం 
జరిగింది .ది .18.02.2019 వ తేదీన ఈ టీమ్ ని 5 సబ్ డివిజన్ లుగా 
చేసి, ఒక్కొక్క  సబ్ డివిజన్ కి,ఒక్కొక్క  ఎర్టిగా  వాహనాలను,సైంటిఫిక్
కిట్స్, మరియుట్రైనింగ్ అయినా పోలీసు సిబ్బందిని ఇవ్వడం జరిగింది.
ఒక్క  యస్.ఐ స్థాయి అధికారి ఇన్ చార్జి గాఉండి, 5 సబ్ డివిజెన్సు ను
మానిటర్ చేస్తుంటారు.అలాగే ఈ టీమ్ లో ఒక ఫింగర్ ప్రింట్ అధికారి 
కూడా  ఉంటారు. ఒక్కొక్క సబ్ డివిజన్ క్రైమ్ స్పాట్ టీమ్ లో ఒక హెడ్
కానిస్టేబుల్,ఇద్ధరు కానిస్టేబుల్స్  ఉంటారు.
3. సెమెన్ స్ట్రైన్ డిటెక్షన్ కిట్:- మానభంగం, మానభంగం - హత్య వంటి నేర
స్థలంలో అనుమానాస్పదముగా మరకలు కనిపించినప్పుడు వాటిని గాజు క్లాత్
సహాయముతో సేకరించి దానిని సైమన్ స్ట్రైన్ డిటెక్షన్ కిట్ ద్వారా టెస్ట్ చేయగా
ఆ మరక పింక్ కలర్లో వస్తే అది సైమన్ అని చెప్పవచ్చు.ఈ కిట్ ద్వారా నేర
స్థలంలో వున్న అన్ని మరకలను సెమన్ మరకలు అవునా? కాదా? అని తొలుత
నిర్ధారించుకోవచ్చు. ఒకవేళ నేర స్థలంలో మరకాలు సెమన్ అని నిర్ధారణ
అయితే వాటిని ఈ కిట్ ద్వారా లిఫ్ట్ చేసి FSL కు పంపవచ్చు.
4.

క్రైమ్స్పాట్ వారు హాజరయ్యే కేసులు:-

ఏదైన నేరం లో సాక్ష్యాధారాలు సేకరించుట అవసరం అని స్టేషన్ అదికారి
తలంచినట్లు అయితే క్రైమ్ స్పాట్ వారికి సమాచారం అందిస్తే వారు నేర స్థలనికి
వెళ్ళి, నేరస్థలన్నీ పరిరక్షిస్తూ,భౌతిక సాక్ష్యాధారాలను సేకరించడం జరుగుతుంది.
అతి ముఖ్యముగాక్రైమ్ స్పాట్ వారు ఇంటి దొంగతనం, రోబరి, దోపిడి, పేలుడు,
అర్సోన్, అత్యాచారం, హత్య, అనుమానాస్పద మరణం, అగ్నిప్రమాదము, గ్యాస్
ఫైర్, పేలుడు వలన ఇల్లు దెబ్బతినడం లాంటి కేసులలో భౌతిక సాక్ష్యాదారాలను
విశ్లేషించడం, నిర్ధారించడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా నేర స్థలములో
భౌతిక సాక్షాదారాలను సేకరించుటకు, వివిధ రకాల పరికరాలతో కూడిన
కిట్లను, వీడియో, ఫొటోకెమెరాలు, యు.వి. లైట్స్, నార్కొటిక్, యక్స్ ప్లాజివ్
డిటెక్టర్ వంటి సాంకేతిక పరికరాలను వాడటం జరిగుతుంది. ప్రతి క్రైమ్ స్పాట్
వాహనంలో పనిచేయు పోలీస్ సిబ్బందికి సాక్ష్యాధారాలు సేకరించడం మరియు
భౌతిక సాక్షాదారాలను సంరక్షించటంపై ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ బృందం వారిచే
శిక్షణను ఇవ్వడం జరిగింది. నేరాలు జరిగిన వెంటనే ఈ క్రైమ్ స్పాట్ బృందాలు
నేరస్థలానికి త్వరితగతిన చేరుకుని నేరస్థలంలో భౌతిక సాక్ష్యాధారాలను
సేకరించి దర్యప్తు అధికారికి అందించడం జరుగుతుంది.

విజయవాడ క్రైమ్ స్పాట్ వారు వాడుతున్న ఆధునిక పరికరాలు:-

1. అర్సన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లిక్విడ్అండ్ సాలిడ్ కిట్ :- ఈ పరికరము ప్రత్యేకముగా
గృహాలు, హోటల్స్, హాస్పిటల్స్, మాల్స్ మొదలైనవి అగ్ని ప్రమాదాలకు
గురైనపుడు అక్కడ ఉన్న బూడిదను ఈ కిట్ ద్వారా పరీక్షించి తొలుత కొంత
నిర్ధారణకురావచ్చు దానిని ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ కు పంపించి కాలిపోవడానికి
గల కారణాలు తెలుసుకోవచ్చు.

2. బ్లడ్ స్ర్టైన్ డిటెక్షన్ కిట్:- నేరస్థలములో అనుమానస్పదంగా ఎరుపు
రంగులో ఏదైనా మరకలు ఉంటే వాటిని కలక్ట్ చేసి బ్లడ్ డిటెక్షన్ స్ట్రైన్ టాబ్లెట్స్
ద్వారా అది మానవుల రక్తము అవునా? కాదా? అని తెలుసుకోవచ్చు.
ప్రాధమికంగా నేర స్థలములో ఉన్న ఎరుపురంగు మరకలు రక్త మరకలా?
కాదా? నిర్ధారణ అయితే ఈ కిట్ ద్వారా సైంటిఫిక్గా లిఫ్ట్ చేసి FSLకు
పంపవచ్చు.

జనరల్ క్రైమ్ సీన్ ప్రొసెసింగ్ కిట్స్ :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ఎక్స్ప్లోజీవ్ డిటెక్షన్  కిట్ - పేలుడు సంఘటనలు ఎప్పుడిన, ఎక్కడిన
జరిగినట్లు అయితే , సదరు సంఘటన స్థలములో లబించే బూడిద,
ఇతర సమాగ్రిని క్రింది ఎక్స్ప్లోజివ్ డెటెక్టోర్స్ని ఉపయోగించి సదరు
ప్రమాదముకు వాడిన పదార్ధములు ఎక్స్ప్లోజివ్ అవునా? కదా? అని
చెప్పగలరు .

నార్కోటిక్ డిటెక్షన్ కిట్– ఇది చాలా ఉపయోగకరమైన కిట్.
దీని ద్వారా ఆల్కహాలు, గంజాయి, ప్రిస్కిప్షన్ లేని పెయిన్ కిల్లర్స్,
హెరాయిన్, ప్రిస్కిప్షన్ లేని స్టిములెంట్స్, కొకైన్, ఎండీఎంఏ,
ఎల్ఎస్డీ, ఇన్లెంట్స్వంటి మారక ద్రవ్యాలు పట్టుబడం జరిగినట్లు
అయితే, నార్కోటిక్ డెటెక్టోర్స్ కిట్ను ఉపయోగించి సదరు
సంఘటనలో వాడిన మారక ద్రవ్యాల పేర్లు చెప్పవచ్చు.
కొంబుస్తిబ్లే  గ్యాస్ డిటెక్షన్ కిట్– ఎక్కడైన గ్యాస్ పేలుడు
సంఘటనలు జరిగినట్లు అయితే , సదరు సంఘటన స్థలములో
కొంబుస్తిబ్లే గ్యాస్ డిటెక్టర్ కిట్ ను ఉపయోగించి (కొంబుస్తిబ్లే గ్యాస్
డిటెక్టర్ గ్యాస్ ద్వారా పేలుడు సంబావిస్తే, సౌండ్ చేస్తుంది) సదరు
ప్రమాదం గ్యాస్ ద్వారా జరిగిందా? లేదా? అనునది గుర్తించవచ్చు.

హెడ్ మౌంట్ మాగ్నిఫైర్  కిట్ - ఈ పరికరమును ఉపయోగించి నేర
స్థలనీ అతి క్షుణముగా పరిశీలించుటకు, మరియు అతి ముఖ్యమైన
భౌతీక సాక్షాదరాలు సేకరించుటకు ఉపయోగిస్తారు.దీని ద్వారా
చాలా సూక్ష్మమైన సాక్షాదారాలు నేర స్థలములోగుర్తించవచ్చు.

డిజిటల్ డిస్టెన్స్ మెజరింగ్ డివైస్ - అల్ట్రాసోనిక్ డిస్టెన్స్ మెజరింగ్
డివైస్ ద్వారా హ్యాంగింగ్ కేసులో మరియు మర్డర్ కేసులోసీన్
అఫ్ క్రైమ్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు.అలాగే
యక్సిడెంట్ కేసులో కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

ఫింగర్ప్రింట్ కిట్ బాక్స్ - మాగ్నెట్ పౌడర్ ను ఉపయోగించి
నేర స్థలంలో నేరస్థులు వదిలివెళ్లిన ఫింగర్ ప్రింట్స్ను కనుక్కొని
నేరస్థులను పట్టుకొనుటకు ఉపయోగిస్తారు.

7.

8.
9.

ఫోరెన్సిక్ లైట్ సోర్స్- నేర స్థలాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నేర
స్థలములో నేరస్థుడు వదిలిన గుర్తులను, రక్తపు మరకలని
నేరస్థలములో నేరస్థుడు తుడిచినప్పటికి, UV Light
సహకారముతో మరకలను కనుక్కుని వాటిని సేకరించడం
జరుగుతుంది.

మైక్రోస్కోప్ - నేర స్థలములో లభించిన చిన్న, చిన్న వస్తువులు
(సాక్ష్యాలు) పెద్దవిగా కనిపించుటకు మరియు పెద్దగా కనబడిన
వాటిని ఫోటోలు తీయుట కూడా సాద్యపడుతుంది .
సెక్సువల్ అసాల్ట్  ఎవిడెన్స్ కలెక్షన్ కిట్- మానభంగం,
మానభంగం - హత్య, వంటి కేసులలో సెక్సువల్ అసాల్ట్ ఎవిడెన్స్
కలెక్షన్ కిట్ను ఉపయోగించి నేర స్థలములో సెమెన్, జుట్టు
మరియు గోళ్ళు కలెక్ట్ చేయుటకు ఉపయోగిస్తారు.

పైన తెలిపిన పరికరాలు, మరియు ఆధునిక పరికరాలు కూడా క్రైమ్ స్పాట్
వాహనములో ఉంటాయి. క్రైమ్ స్పాట్స్ టీమ్ వారిని విరివిగా వాడటం ద్వారా
ఇన్వెస్టిగేషన్ లో నాణ్యతను పెంచవచ్చు.

అంతేకాక క్రైమ్ స్పాట్స్ టీమ్ వారు ఫోరెన్సిక్ వారితో లైజనింగ్ కలిగి
ఉండి, కెమికల్ అనాలసిస్(RFSL)పెడింగ్ రిపోర్ట్లను త్వరితి గతిన పూర్తి
చేయిస్తు, పోస్టల్ ద్వారా సమయం వృధా కాకుండా,క్రైమ్ స్పాట్స్ ద్వారా నేరుగా
ACP ఆఫీసుకి పంపించడం జరుగుతుంది.

కావున, స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, క్రైమ్ స్పాట్స్ వారి సహకారం తీసుకొని
శాస్త్రీయపద్దతిలో ఎవిడెన్స్ సేకరించి కేసుల దర్యాప్తుల్లో నాణ్యతను మెరుగుపరచ
వచ్చును.
క్రైమ్ స్పాట్ టీమ్ సహాయముతో నేర స్థలా పరిరక్షణ, శాస్త్రీయ పద్దతిలో అతి
ముఖ్యముగా భౌతిక సాక్ష్యాధారాలు సేకరించుట, మరియు కోర్టులో నిందితులకు
శిక్షలు పడేవిధముగా చేయడంలో వీరు
ముఖ్యభూమిక పోషిస్తున్నారు.
నాకు దీనిలో 20 సంవత్సరాల అనుభవం
వుంది నేర స్థలంలో మా యొక్క సర్వీసును
ఉపయోగించికొని ముద్దాయిలకు మరింత
శిక్షలు పడే విధంగా చేయవచ్చు.

- టి.రమేష్ బాబు
ఏ.ఎస్.ఐ.748

ఆర్సన్

బ్లడ్ స్ర్టైన్ డిటెక్షన్ కిట్

సెమెన్ స్ట్రైన్ డిటెక్షన్ కిట్

జనరల్ క్రైమ్ సీన్ ప్రొసెసింగ్ కిట్స్

డిజిటల్ డిస్టెన్స్ మెజరింగ్ డివైస్

ఫింగర్  ప్రింట్ కిట్ బాక్స్

ఫోరెన్సిక్ లైట్ సోర్స్

హెడ్ మౌంట్ మాగ్నిఫైర్ కిట్

మైక్రోస్కోప్

సెక్సువల్ అసాల్ట్ ఎవిడెన్స్ కలెక్షన్ కిట్
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విజయవాడ పోలీస్ సమాచార స్రవంతి

#sTe

పదవీ విరమణ చేస్తున్న ఐదుగురు పోలీసు అధికారులకు ఆత్మీయ వీడ్కోలు

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనరేట్ పరిధిలో ఉద్యోగ బాధ్యతలు
నిర్వర్తించి, కర్తవ్య నిర్వహణలో చిత్తశుద్ధి, అంకితభావంతో పోలీస్ శాఖ
ద్వారా ప్రజలకు విశిష్ట సేవలందించి పదవీ విరమణ పొందుతున్న 1-ఎస్.ఐ.,
4 ఎ.ఎస్.ఐ.లను ది.30.11.2020వ తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్
శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్.,గారి ఆదేశాల మేరకు అడ్మిన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి మేరీ
ప్రశాంతి గారు అభినందించడం జరిగింది.

క్ర.సం. పేరు
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

పదవీ విరమణ పొందిన వారి వివరాలు
హోదా

విధులు నిర్వహణ

శ్రీ వి.సత్యనారాయణ ఎస్.ఐ-694
2వ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్
శ్రీ జె. ఇమాన్యూయేల్ ఏ.ఎస్.ఐ-672 సి.సి.ఆర్.బి
శ్రీ ఎన్.ఎస్.ఎన్.మూర్తి ఏ.ఎస్.ఐ-891 సి.ఎమ్.ఎస్
శ్రీ కె.సత్యనారాయణ ఏ.ఎస్.ఐ-789 సి.ఎస్.బి.
శ్రీ బి.అశోక్ కుమార్ ఏ.ఎస్.ఐ-1747 వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్
ఈ సందర్భంగా పోలీస్ కమీషనర్ కార్యాలయం నందు నిర్వహించిన
అభినందన కార్యక్రమంలో పదవీ విరమణ పొందిన వారిని అడ్మిన్ డి.సి.పి. గారు
పూలమాలలతో సన్మానించి, సుదీర్ఘకాలం పాటు పోలీస్ శాఖ ద్వారా ప్రజలకు
సమర్ధవంతమైన సేవలు అందించినందుకు గాను అభినందించి వారికి పెన్షన్
బెనిఫిట్స్ అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఏ.సి.పి.లు శ్రీ ఎల్.
అంకయ్య , శ్రీ సి.హెచ్.రవి కాంత్, ఎ.ఓ. శ్రీ టి.రంగారావు మరియు విజయవాడ
పోలీస్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ యమ్.సోమయ్య మరియు పోలీసు సిబ్బంది
తదితరులు పాల్గొన్నారు.

లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టం(ఎల్.హెచ్.ఎం.ఎస్)

తాళం వేసిన ఇండ్ల భద్రతకు పోలీసు వారు ఉచితంగా అందించే సేవలను వినియోగించుకోండి
విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ ...... విజయవాడ నగరంలో అను
నిత్యం ఏదో ఒక ప్రాంతంలో ఇండ్ల నేరాలు పగటి మరియు రాత్రి సమయాల్లో
జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ నేరాలను నేరగాళ్ళు ఎక్కువగా తాళాలు వేసి ఉన్న
ఇండ్లను గుర్తించి దొంగతనాలకు పాల్పడటం జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో
తాళాలు వేసి ఉన్న ఇండ్లలో దొంగతనాలకు చెక్ పెట్టేందుకు నేరస్థులను
సులభంగా పట్టుకొనుటకు మరియు నేరాలను నియంత్రించేందుకు “లాక్డ్
హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టం” (ఎల్.హెచ్.ఎం.ఎస్)ను ది. 02.09.2017వ
తేదీన విజయవాడ నగరంలో ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆధునిక సాంకేతిక
పరిజ్ఞానంతో పోలీస్ నిఘా వ్యవస్థను మరింత మెరుగుపర్చడం జరిగింది. కావున
నగర ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి ఇంటి దొంగతనాలు నియంత్రించుటకు
తమ వంతుగా తమ విలువైన బంగారు, వెండి మొదలైన విలువైన వస్తువులను
బ్యాంక్లాకర్లో భద్రపరచుకోవలెను మరియు నగదును బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ
చేసుకోవాలని తెలియజేయడమైనది. ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్ళు వారు ఇంటికి
కాపలాదారులను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి మరియు సి.సి. కెమెరాలు ఏర్పాటు
చేసుకొని తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవలెను.

“లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టం” (ఎల్.హెచ్.ఎం.ఎస్)ను
నమోదు చేసుకోవడం: తాళం వేసి ఉన్న ఇండ్లను టార్గెట్ గా చేసుకుని జరిగే
దొంగతనాలు కట్టడి చేయడానికి“లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టం” (ఎల్.
హెచ్.ఎం.ఎస్) ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని, ప్రస్తుతం విజయవాడ
పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో“లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టం”ను ముందుగా
మొబైల్ ఫోన్ లలో డౌన్ లోడ్ చేసుకుని, పేరు, ఫోన్ నెంబరు తదితర
వివరాలను నమోదుచేసుకోవాలి. ఏదైనా పనిమీద, లేదా శుభకార్యాలకు ఇతర
ప్రాంతాలకు వెళ్ళే వారు యాప్ రీక్వెస్ట్ లో సూచించిన విధంగా సమాచారం
అందిస్తే, సంబంధిత ఇంటికి పోలీసులు ఉచితంగా వారు తిరిగివచ్చేవరకు
కెమేరా మరియు మోడెంను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా నేరస్థులు
ఇంట్లోకి ప్రవేశించే ప్రయత్నం చేసిన పక్షంలో అక్కడ అమర్చిన కెమేరా మరియు

అనారోగ్యంతో హాస్పిటల్ నందు చికిత్స పొందుతున్న

హోంగార్డు కుటుంబాలకి ఆర్థిక సాయం

విజయవాడ నగరంలో హోంగార్డు యూనిట్ నందు విధులు నిర్వహిస్తున్న
హెచ్.జి 683, పి.నాగేంద్రబాబు అనారోగ్యం కారణంగా కోమాలో ఉండి
విజయవాడ, సూర్యారావుపేటలోని లతా సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్
నందు చికిత్స పొందుచున్న అతనికి విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్
శ్రీ బి. శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్. గారి ఆదేశాల మేరకు రూ.30,000/నగదును అతని కుటుంబానికి ఆర్థిక సాయం అందచేయడం జరిగింది. గత
కొంత కాలంగా విజయవాడ నగరంలోని ఉంగుటూరు పోలీస్ స్టేషన్ నందు
విధులు నిర్వహిస్తున్న హెచ్.జి-683, పి.నాగేంద్ర బాబుకు ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు
ఉండగా అనారోగ్యం కారణంగా కోమాలోకి వెళ్ళడంతో ప్రస్తుతం లతా సూపర్
స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నందు చికిత్స పొందుతుండగా అతని వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం
ది.25.11.2020వ తేదీన ఉంగుటూరు పోలీసు వారు మరియు హోంగార్డు
యూనిట్ తరుపున రూ.30,000/- నగదును పి.నాగేంద్ర బాబు భార్యకు ఆర్థిక
సహాయాన్ని అందచేసి వారి కుటుంబానికి పిల్లలకు ధైర్యం చెప్పడం జరిగింది.

మోడెం ద్వారా నిందితుడికి సంబంధించిన ఆడియో మరియు
వీడియో సమాచారం అందుతుందని, పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ లో ఏర్పాటు
చేసిన మానిటరింగ్ ద్వారా తక్షణమే పోలీసులు స్పందించి చర్యలు
చేపట్టడం జరుగుతుంది. కావున ప్రతి ఒక్కరు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని
వినియోగించుకోవలసినదిగా తెలియపరచడమైనది.

మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారి 133వ జయంతి సందర్భంగా
ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళి అర్పించిన
విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు

స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు, భారత ప్రభుత్వ తొలి విద్యాశాఖా మంత్రి,
భారతరత్న అవార్డ్ గ్రహీత మౌలానా అబుల్ కలాం అజాద్ గారి జయంతి
సందర్భంగా ది.11.11.2020వ తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్
కార్యాలయంలో పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్. గారు మరియు
నగర పోలీసు అధికారులు మౌలానా అబుల్ కలాం అజాద్ గారి చిత్రపటానికి
పూలమాలలు వేసి, ఆయన సేవలను గుర్తు చేసుకోవడం జరిగింది.

ఈ సందర్భంగా మౌలానా అబుల్ కలాం అజాద్ గారు స్వాతంత్ర్య
సమరయోధులలో ముఖ్య నాయకులలో ఒకరని, అజాద్ గారు పండితుడుగా,
కవిగా పేరొందినారని, మహాత్మాగాంధీజీ నిర్వహించిన ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో
పాల్గొని అరెస్టై జైలు జీవితం గడిపారని, హిందువులు మరియు ముస్లింలు కలసి
ఉండాలని పాటుపడిన మహోన్నత వ్యక్తి, విద్యావ్యవస్థలో ఆయన రూపొందించిన
సంస్కరణలు మనందరికి ఆదర్శప్రాయం అని పోలీస్ కమీషనర్ గారు అన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో అడ్మిన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి మేరీ ప్రశాంతి, స్పెషల్ బ్రాంచ్
ఏ.సి.పి.లు శ్రీ ఎల్.అంకయ్య, శ్రీ సి.హెచ్.రవికాంత్, హెడ్ క్వార్టర్ ఏ.సి.పి.
శ్రీ చెంచి రెడ్డి, ఎ.ఓ. శ్రీ టి.రంగారావు మరియు పోలీస్ అధికారులు, సి.పి.ఓ.
సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

వరల్డ్ రిమెంబరెన్స్ డే సందర్భంగా - రోడ్డు ప్రమాదాలలో గాయపడిన మరియు మృతిచెందిన వారిని స్మరించుకొనుచూ

ట్రాఫిక్ పోలీసు వారి ఆధ్వర్యంలో అవగాహనా కార్యక్రమాలు
విజయవాడ నగరంలో ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అతిక్రమించి వాహనాలు
నడిపే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకొని రోడ్లను ప్రమాద రహిత మరియు సురక్షిత
ప్రయాణానికి అనువుగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. ఈ నేపధ్యంలో ప్రతి
సంవత్సరం నవంబర్ మూడవ ఆదివారం అయిన ది. 15.11.2020వ తేదీన
“World Day of Remembrance for
Road Traffic Victims” సందర్భంగా
రోడ్డు ప్రమాదాలలో గాయపడిన మరియు మృతి
చెందిన వారిన స్మరించుకొనుచూ విజయవాడ
నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు,
ఐ.పి.ఎస్., గారి ఆదేశాల మేరకు ట్రాఫిక్ ఏ.డి.
సి.పి. శ్రీ టి.సర్కార్ గారు ప్రజలకు అవగాహన
కల్పిస్తూ గోడ పత్రాలు మరియు కర పత్రాలను
ఆవిష్కరించడం జరిగింది. ట్రాఫిక్ ఏ.డి.సి.పి.
గారు మాట్లాడుతూ... ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రతి
సంవత్సరం నవంబర్ మూడవ ఆదివారము
ప్రపంచ రిమెంబరెన్స్ డే జరుపుకోవడం
జరుగుతుందని, దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం
రోడ్డు ప్రమాదాలలో గాయపడ్డవారు మరియు మరణించినవారి గుర్తుగా ఈ
రోజు రిమెంబరెన్స్ ప్రపంచ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నామని, రోడ్ ప్రమాదం
ద్వారా మరణించిన, గాయపడిన వారి బాధాకరమైన అనుభవాలను గుర్తు
చేసుకోవటం, ఆకస్మిక హింసాత్మక, బాధాకరమైన సంఘటనలు, దీని ప్రభావం
దీర్ఘకాలికంగా ఉంటుందని, ప్రతి సంవత్సరం, ప్రపంచంలో అనేక మంది
రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురై మరణించటం లేదా గాయపడటం జరుగుతుందని,
దీనివల్ల ఆ కుటుంబాలలో శోకం మరియు బాధ ఎక్కువగా వుంటుందని, బాధిత

కుటుంబాలకు ప్రభుత్వాల ద్వారా సరైన చేయూత అందించటమే ఈ దినోత్సవ
ముఖ్య లక్ష్యమని, బాధితుల సందేశాలు, వారి ఆలోచనలు, ఆ నష్టం వలన
జరిగిన అనర్ధాలు తెలుసుకొని, వాటికి ప్రతిస్పందించి, తగిన చేయూత అందించి,
రోడ్డు ప్రమాదాలు నివారించడం మనందరి బాధ్యత అన్నారు.
అలాగే వాహన చోదకులు తమ
యొక్క బాధ్యతగా రోడ్డు మీద ప్రయాణం
చేసేటప్పుడు అంబులెన్స్ లకు దారిని ఇవ్వాలని,
రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ప్రజల
భాగస్వామ్యంతో ప్రమాదానికి గురియైన వారిని
ఆలస్యం కాకుండా ప్రధమ చికిత్స అందించి
వీలైనంత త్వరగా వారిని దగ్గర్లో గల హాస్పిటల్కు
తీసుకుని వెళ్ళి చికిత్స అందించే విధంగా
చర్యలు తీసుకోవాలని, ఆ సమయంలో ప్రాణం
రక్షించడం కొరకు మానవత్వంతో ప్రతి ఒక్కరూ
భాగస్వామ్యం కావాలని, రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిన
చివరి క్షణాలు గోల్డెన్ టైమ్ అని ఎంత త్వరగా
ప్రమాద భారిన పడిన వారిని హాస్పిటల్కు తీసుకుని వెళ్ళు లోపు ఆ వ్యక్తికి ప్రధమ
చికిత్స చేసి ప్రైవేటు అంబులెన్స్, 108 అబులెన్స్ ద్వారా హాస్పిటల్కు చేర్చడం
వలన ఒక ప్రాణం రక్షించిన వారు అవుతారని తెలియజేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ట్రాఫిక్ ఏసిపి, ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్, ట్రాఫిక్ ఎస్.
ఐలు మరియు వాలంటరీ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఎకానమీ డెవలప్మెంట్ యూనిట్
స్వచ్ఛంద సంస్థ ఎగ్జిక్యుటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఎమ్.వాసు మరియు ట్రాఫిక్ సిబ్బంది
తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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బ్లాక్ ఫిలింపై ప్రత్యేక తనిఖీలు
l 	బ్లాక్ ఫిలిం ఉల్లంఘన కేసులు: 139
విధించిన జరిమానా : Rs.1,39,000/-

వ్యాపార సంస్థలు ,షాపులు, నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై ఐ.పి.సి. 188,
269, 270, 271 మరియు ఎపిడిమిక్ యాక్ట్ క్రింద చర్యలు
l నమోదు చేసిన కేసులు: 02
l పట్టుబడిన ముద్దాయిలు:12
l ఇతర సంస్థలపై నమోదు చేసిన కేసులు:02

ట్రిపుల్ రైడింగ్పై ప్రత్యేక తనిఖీలు
l ట్రిపుల్ రైడింగ్ కేసులు: 3,026
విధించిన జరిమానా: Rs.9,06,350/-

లాక్ డౌన్ సమయంలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన
వారిపై నగర పోలీసులు తీసుకున్న చర్యలు

వాహనాలపై లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు ఐ.పి.సి 188, 269, 270, 271 సెక్షన్
ల క్రింద తీసుకున్న చర్యలు
l మోటర్ వాహనాల చట్టం క్రింద నమోదు చేసిన కేసులు:52,360
విధించిన జరిమానాలు:1,59,74,856
మోటారు వాహనాల చట్టం క్రింద నగర పోలీసులు తీసుకున్న చర్యలు
l ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన ఈ-చలానా కేసులు : 53,001
విధించిన జరిమానా : Rs.1,64,07,995/l లా అండ్ ఆర్డర్ ఉల్లంఘన ఈ-చలానా కేసులు:12,757
విధించిన జరిమానా : 35,41,770/ఫేస్ మాస్క్ ధరించనివారిపై ప్రత్యేక తనిఖీలు
l ఫేస్ మాస్క్ కేసులు: 2,207
విధించిన జరిమానా: Rs.2,00,950/-

ప్రమాదకరమైన డ్రైవింగ్పై ప్రత్యేక తనిఖీలు
l ప్రమాదకరమైన డ్రైవింగ్ కేసులు: 233
విధించిన జరిమానా : Rs.2,21,600/-

విజయవాడ
పోలీస్ కమీషనరేట్
వాట్సప్ నెంబర్
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@VjaCityPolice

