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అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన నగర పోలీస్ కమీషనర్
విజయవాడ నగరంలో ఇంద్రకీలాద్రిపై వేంచేసి ఉన్న శ్రీదుర్గామల్లేశ్వర
స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో జరిగే
దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల
వేడుకలను పురష్కరించుకుని
ఆనవాయితీగా
వస్తున్న
సాంప్రదాయం
నేపథ్యంలో
విజయవాడ నగర పోలీస్
కమిషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు,
ఐ.పి.ఎస్., గారు సతీసమేతం
గా అమ్మవారికి పసుపు,
కుంకుమ, పువ్వులు, పండ్లు
మరియు పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించినారు. ఈ క్రమంలో ముందుగా పోలీస్
కమీషనర్ దంపతులు వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆనవాయితీ ప్రకారం రావి
చెట్టుకు ప్రత్యేక పూజలకు హాజరై, అనంతరం అమ్మవారి సారెను తీసుకువెళ్ళగా
దుర్గగుడి ఈఓ గారు నగర పోలీస్ కమీషనర్ దంపతులను సాదరంగా ఆహ్వానం
పలికినారు.
దసరా ఉత్సవాలు ప్రశాంతంగా నిర్వహించినందుకు సహకరించిన పోలీస్
అధికారులను మరియు సిబ్బందిని అభినందించిన పోలీస్ కమీషనర్
దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల వేడుకలను పురస్కరించుకుని దసరా
పర్వదినంతో పాటు, మూలా నక్షత్రం, తెప్పోత్సవం రోజుల్లో భక్తుల రద్దీ
దృష్ట్యా నగర ప్రజలకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా, వాహనాల రాకపోకలకు
అవాంతరాలు లేకుండా, ఎక్కడా కూడా దొంగతనాలు జరుగకుండా క్రైమ్

బృందాలు సమర్ధవంతంగా పని
చేసి, ఎటువంటి అవాంఛనీయ
సంఘటనలు,
ప్రమాదాలకు
ఆస్కారం లేకుండా సమన్వయంతో
పరస్పరం సహకారం అందించి,
మరీ ముఖ్యంగా కోవిడ్-19
సందర్భంగా కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర
ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన మార్గదర్శకాల
ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరూ విధిగా
మాస్క్ లు ధరిస్తూ, సామాజిక దూరం పాటిస్తూ వివిధ జిల్లాల నుండి వచ్చిన
పోలీస్ అధికారులు, లోకల్ పోలీసు అధికారులు మరియు సిబ్బంది అన్ని
వేళలా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి అంకిత భావంతో, బాధ్యతగా విధులు
నిర్వహించి, ఈ దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల వేడుకలను విజయవంతంగా
నిర్వహించడానికి తోడ్పడినందుకు అందరిని విజయవాడ నగర పోలీస్
కమీషనర్ శ్రీ బి. శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారు ప్రత్యేకంగా అభినందించడం
జరిగింది.
వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో దసరా ఉత్సవాలు ముగింపు సందర్భంగా
పూర్ణాహుతి మరియు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించిన పోలీస్ కమీషనర్
దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల వేడుకలను పురస్కరించుకుని
వన్టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ నందు ప్రతి సంవత్సరం సాంప్రదాయ పద్ధతులను
పురస్కరించుకుని పూర్ణాహుతి మరియు పేదలకు అన్నదాన కార్యక్రమం
నిర్వహించిన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు.
విజయవాడ, వన్టౌన్
పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో వన్టౌన్
పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో దసరా
నవరాత్రి ఉత్సవాలను తొమ్మిది
రోజులు పాటు భక్తి శ్రద్ధలతో
నిర్వహించగా, దసరా ముగింపు
కార్యక్రమానికి
విజయవాడ
నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ
బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారు
ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేయగా, వేద
పండితులు నిర్వహించిన హోమం నందు పోలీస్ కమీషనర్ గారు పూర్ణాహుతిని
సమర్పించి, దసరా మహోత్సవాలకు ముగింపు పలకడం జరిగింది. అనంతరం
పోలీస్ కమీషనర్ గారు పేదలకు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినారు.

సమైక్యతా దినోత్సవం (రాష్ట్రీయ ఏక్ తా దివస్) సందర్భంగా
నున్న బైపాస్ రోడ్డులో తుపాకీ కాల్పుల జాతీయ
సమైక్యతా రన్ ను నిర్వహించిన విజయవాడ పోలీస్
కేసును చేధించిన విజయవాడ పోలీసులు

ది

10.10.2020వ తేదీన నున్న శివారు ప్రాంతంలో రాత్రి సమయంలో
తుపాకీతో హత్య చేసి కారులో పారిపోయిన కేసును ప్రతిష్టాత్మకంగా
తీసుకున్న విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్గారి ఆదేశాల మేరకు నేరానికి
పాల్పడిన నేరస్థులను త్వరితగతిన చేధించేందుకు లా అండ్ ఆర్డర్, సి.సి.ఎస్.
మరియు టాస్క్ఫోర్సు పోలీసులతో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేయడం
జరిగింది. అలాగే సంఘటన జరిగిన ప్రదేశంలో క్లూస్ విభాగాల ద్వారా
వివరాలను సేకరించి అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టి, ఈ కేసులో కాల్పులకు
పాల్పడిన దుండగులు నేరం జరిగిన ప్రదేశం నుండి పారిపోతూ కారును
తీసుకుని వెళ్ళి సుమారు 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో గల ముస్తాబాద్ కు వెళ్లే
మార్గం వద్ద కారును
వదిలి పారిపోవడం
జరిగింది.
నున్న
పోలీసులు దర్యాప్తు
చేయగా నేరస్థలం
వద్ద
ఆటోలో
ముగ్గురు వ్యక్తులు
ఉన్నట్లు గుర్తించి ది.
20.10.2020వ
తేదీన శాంతినగర్
కు చెందిన ఆటో
డ్రైవర్ రాధాకృష్ణా రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా మిగిలిన ఇద్దరు
నిందితులు హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడకు వచ్చి, నున్న మ్యాంగో మార్కెట్
వద్ద కలుసుకుని అక్కడ నుండి వేరే చోటుకు వెళ్తారనే సమాచారం మేరకు
సాకేత్ రెడ్డి మరియు గంగాధర్లను అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. సాకేత్
రెడ్డి వద్ద నుండి మ్యాగ్జైన్తో కూడిన తుపాకీని, గంగాధర్ వద్ద నుండి విడి
మ్యాగ్జైన్ మరియు రాధాకృష్ణారెడ్డి వద్ద నుండి ఆటోను స్వాధీనం చేసుకోవడం
జరిగింది. ఈ సందర్భంగా తుపాకీ హత్య కేసును చేధించిన నున్న పోలీసులను
మరియు సిబ్బందిని విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు అభినందించడం
జరిగింది.

దే

శ సమైక్యతను మరియు సమగ్రతను చాటి చెప్పిన స్వాతంత్ర్య సమర
యోధుడు, దేశ ఐక్యతా వాది మరియు భారతదేశ తొలి ఉప ప్రధాన మంత్రి
శ్రీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ది.31.10.2020వ
తేదీన జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం (రాష్ట్రీయ ఏక్ తా దివస్) సందర్భంగా
విజయవాడ బెంజ్ సర్కిల్
నుండి సిటీ ఆర్మ్డ్స్ గ్రౌండ్
వరకు రన్ను నిర్వహించడం
జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి
కృష్ణాజిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఎ.ఎమ్.
డి.ఇంతియాజ్, ఐ.ఏ.ఎస్.,
మరియు
విజయవాడ
నగర పోలీస్ కమీషనర్
శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్.,
గార్లు ముఖ్య అతిధులుగా
హాజరై ఈ రన్ను జెండా ఊపి ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా
కలెక్టర్ గారు మరియు పోలీస్ కమీషనర్ గారు మాట్లాడుతూ... భారతదేశ
తొలి ఉప ప్రధాన మంత్రి అయిన శ్రీ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి జన్మదినాన్ని
పురస్కరించుకుని ఈ రోజున జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం (రాష్ట్రీయ ఏక్ తా
దివస్) సందర్భంగా దేశ సమైక్యతను గుర్తు చేస్తూ పోలీస్ సిబ్బంది ఆధ్వర్యంలో
ఈ రన్ను ప్రారంభించడం జరిగిందని, ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలతో
పోల్చితే మన భారత దేశానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉందన్నారు. అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య
దేశంగా పేరొందిన దేశం భారత దేశమని, మన భారత దేశం గౌరవించదగిన
దేశమని, వివిధ భాషలు,జాతులు, మతాలు, కులాలు మరియు సంస్కృతుల
కలయికతో కూడుకున్న దేశం కావున, దేశ ఐక్యతను కాపాడటంలో ప్రతి
ఒక్కరికి బాధ్యత ఉందని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్
శ్రీమతి మాధవీలత,జాయింట్ కలెక్టర్-2 శ్రీ ఆస్ర, విజయవాడ నగరపాలక
సంస్థ కమీషనర్ శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేష్, విజయవాడ సబ్ కలెక్టర్ శ్రీ ధ్యానచంద్ర,
విజయవాడ లా అండ్ ఆర్డర్ డి.సి.పి.లు శ్రీ విక్రాంత్ పాటిల్, ఐ.పి.ఎస్.,
శ్రీ హర్షవర్ధనరాజు, అడ్మిన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి మేరీ ప్రశాంతి, విజయవాడ
నగరలోని ఏ.డి.సి.పి.లు, ఏ.సి.పి.లు, ఇన్ స్పెక్టర్ లు, ఎస్.ఐలు, మరియు పోలీస్
సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

bdT neTsMsT\ d+dsD ysy\T

దేశాంతి భద్రతలను పరిరక్షణ కోసం అరాచక శక్తులను అణచివేసి విధి

శ రక్షణ, అంతర్గత పరిరక్షణ, శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ మరియు ప్రజా

నిర్వహణలో అశువులు బాసిన పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం
సందర్భంగా వారి త్యాగ నిరతికి చిహ్నంగా వారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ

ది. 21.10.2020 వ తేదీన విజయవాడ నగరంలో బందర్రోడ్లో గల
ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో పోలీసు అమర వీరుల సంస్మరణ
దినం సందర్భంగా స్మృతి పెరేడ్ నిర్వహించగా, ఈ కార్యక్రమానికి
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌ॥శ్రీ వై.ఎస్.జగన్ మోహనరెడ్డి
గారు ముఖ్య అతిధిగా విచ్చేసి గౌరవ వందనం స్వీకరించి అమరులైన
పోలీస్ జవాన్లకు ఈ సందర్భంగా శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం జరిగింది. ఈ
కార్యక్రమం అనంతరం బందర్ రోడ్డు నందు శ్రీ కె.ఎస్.వ్యాస్ కాంప్లెక్స్
ఆవరణలో ఉన్న దివంగత ఐ.పి.ఎస్., శ్రీ కె.ఎస్.వ్యాస్ గారి విగ్రహానికి
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర డి.జి.పి. శ్రీ డి. గౌతం సవాంగ్ ఐ.పి.ఎస్., గారు, రైల్వే
డి.జి.పి. శ్రీ ద్వారకా తిరుమలరావు, ఐ.పి.ఎస్., గారు, అదనపు డి.జి.పి.
శ్రీ రవిశంకర్ అయ్యనార్, ఐ.పి.ఎస్., విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్
శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., ఐ.జి. శ్రీ నాగేంద్ర కుమార్, ఐ.పి.ఎస్.,
దిశ స్పెషల్ ఆఫీసర్ శ్రీమతి దీపికా పాటిల్, ఐ.పి.ఎస్., గారు, మరియు
పలువురు ఐ.పి.ఎస్., అధికారులు, పోలీస్ అధికారులు మరియు సిబ్బంది
పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళి అర్పించడం జరిగింది.

ఆపరేషన్ ముస్కాన్ సి19
సేవింగ్ స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ కోవిడ్-19

రెండు రోజుల్
లో 86 మంది వీధి బాలబాలికలు
్త ింపు
మరియు బాల కార్మికుల గుర

ఆ

పరేషన్ ముస్కాన్” కార్యక్రమంలో భాగంగా విజయవాడ పోలీస్
శాఖ ఆధ్వర్యంలో అనాధ వీధి బాలలు మరియు బాల కార్మికులను,
అదే విధంగా వివిధ కారణాల వలన ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చిన వారిని
గుర్తించడం జరుగుతోంది. అనంతరం వారి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుని
తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లేక నిర్లక్ష్యానికి గురైనవారు, అలాగే వివిధ ప్రాంతాల
నుండి నగరానికి చేరుకున్న బాలలను వారి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడం,
తల్లిదండ్రులు లేని వారిని
సంరక్షణ
గృహాలకు
తరలించడం జరుగుతుంది.
83 మంది బాలురు మరియు
ముగ్గురు బాలికలు మొత్తం86 మంది బాల బాలికలు
మరియు బాల కార్మికులను
రైల్వేస్టేషన్,
పండిట్
నెహ్రూ బస్టాండ్, హోటళ్ళు,
మార్కెట్లు, రద్దీ కూడళ్ళు, వాణిజ్య సముదాయాల వద్ద గుర్తించడం జరిగింది.
గుర్తించిన బాలబాలికలను మరియు బాల కార్మికులను ఆర్మ్డ్ రిజర్వుడ్ గ్రౌండ్స్
నందు విజయవాడ పోలీస్ కమీషనర్ గారు వారిని ఆప్యాయంగా పలకరించి
ఒక్కొక్కరిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించి, బాలబాలికల
కుటుంబ నేపథ్యం, ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చిన కారణాలు, ఈ సందర్భంగా
పోలీస్ కమీషనర్ గారు ఫేస్-7 ఆపరేషన్ ముస్కాన్ సి19 సేవింగ్ స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్
ఫ్రమ్ కోవిడ్-19 అను పేరుతో కూడిన గోడ పత్రాలను ఆవిష్కరించి, అనంతరం
సి.డబ్ల్యూ.సి. వారి సహకారంతో బాలబాలికలను మరియు బాల కార్మికులను
తల్లిదండ్రులకు అప్పగించడం జరిగింది.
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క్రికెట్ బెట్టింగ్ ఫై టాస్క్ ఫోర్స్ దాడి
$»j·Tyê&É b˛©düT\
düeTÁ>∑ <äsê´|ü⁄Ô ` y˚>∑e+‘·+>± •ø£å\T

qTqï |æ.mdt q+<äT 2016 dü+.˝À yÓTÆqsY u≤*ø£ |ü≥¢
ndüuÛÑ´ø£s¡+>± Á|üe]Ô+∫q πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q ø=‘·Ô|ü*¢
nÁãVü‰+ (38)≈£î b˛ø√‡ j·÷ø˘º ôdŒwü˝Ÿ ø√s¡Tº yês¡T 5
dü+.\T C…’\T •ø£å eT]j·TT s¡÷.500/- »]e÷Hê $~Ûdü÷Ô
rs¡TŒ Ç#êÃs¡T.
dü÷sê´sêe⁄ ù|≥ |æ.mdt q+<äT 2011 dü+.˝À qøÏ© |üÁ‘ê
\qT u≤´+ø˘˝À ‘·qU≤ ô|{Ïº u≤´+ø˘ yê]ì yÓ÷dü+ #˚dæq
దితుల వద్ద నుండి నగదు రూ. 3,28,000/- 10 ఎల్పోను, Sansui
πødüT˝À ì+~‘·
T&Ó’q ã˝≤¢రూ.Á|ü3,98,000/MDY ≈£îe÷sY (54)≈£
î లై3e
వారు సుమారు
లు ఆన్
న్ క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహించినట్లు
nø√º
ãsY 2018 eT]j·TT nø√ºãsY 2019 HÓ\\˝À qyÓ÷<Ó’q
టివీ -1, aca కంపెనీ లాప్టాప్ - 1 స్వాధీనం క్రికెట్ బెట్టింగ్
yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé
TõÁùdº{Ÿ ø√s¡ఈTº yês¡
T dü+e‘·‡s¡క్రికెట్
+ C…’\Tబెట్టింగ్
•ø£å నిర్వహిస్తున్న నిందితులను
వెల్లడి y˚అయినది.
సందర్భంగా
అక్టోబర్ 2019 మరియు అక్టోబర్ 2020 నెలలో నమోదైన
eT]j·TT గుర్తించి
s¡÷.3,000/»]e÷Hêపట్టుకున్న
$~Ûdü÷Ô rs¡టాస్క్
TŒ Ç#êÃs¡
T. సిబ్బందిని విజయవాడ నగర
వలన ఎందరో తమ విలువైన డబ్బు, జీవితాలని నాశనం చేసుకుంటున్నారు.
చాకచక్యంగా
ఫోర్స్
ø£+øÏbÕ&Éపోలీస్
T |æ.mdt
q+<ä
T
2014
dü
+
.˝À
nC≤Á>∑
‘
·
Ô
>
±
విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు క్రికెట్ 
బెట్టింగ్
కమీషనర్ గారు అభినందించడం జరిగింది.
 Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ <=+>∑‘·qeTT\T, Ç‘·s¡ #√Ø\T, s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\˝À eTs¡D≤\T, Vü≤‘ê´ నిర్వహిస్తు
Áô|’y˚{Ÿ Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ãdüT‡qT q&ç|æ ˇø£ Á|üj·÷DÏ≈£î&ç eT‹øÏ
»j·నT్నyê&É
q>∑గట్టి
s¡ b˛©dt
TwüqsY చేయడం
Ä<˚XÊ\ô|’జరిగింది.
q>∑s¡ {≤dt
వారిపై
నిఘానుø£$
ఏర్పాటు
ఈÿ నేపధ్యంలో
Á|üj·T‘·ï H˚s¡eTT, kÕ<Ûës¡D >±j·TeTT\T, øÏ&Üï|æ+>¥, Ç‘·s¡ ◊|ædæ H˚sê\T ˝≤+{Ï 7 విజయవాడ
eT]j·TT 12 eT+~ >±j·T|ü&É&ÜìøÏ ø±s¡DyÓTÆq ì+~‘·T&ÉT
bò˛sY‡ కమీషనర్,
ãè+<ë\T >∑టాస్క్
+C≤sTT,ఫోర్స్
Á&É>¥‡ADCP,
‘·~‘·s¡ Dr.
eT‘·TÔ K.V.
|ü<ësêú\శ్రీనివాసరావు
T
సైకిల్ దొంగతనాలు, జేబు దొంగతనాలు, ఇతర
Á¬ø’yéTlôV≤&éదొంగతనాలు,
‡చోరీలు,
˝À H˚s¡eTT\qT
28.6
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y˚eT÷] s¡$ ≈£îe÷sY (30)≈£î 6e yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé y˚TõÁùdº{Ÿ
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గారి
ఆదేశాల
మేరకు
పెనమలూరు
పోలీసుస్టేషన్
పరిధిలో
క్రికెట్
బెట్టింగ్
మోసాలు, గృహ హింస, రెండో వివాహము, వరకట్న
 sêãØ, |ü>∑{Ï Ç+{Ï <=+>∑‘·q+, sêÁ‹ Ç+{Ï <=+>∑‘·q+, ôd’øÏ˝Ÿ <=+>∑‘·q+,
విజయవాడ
పోలీసుల
ø√s¡Tº yês¡T ˇø£ dü+e‘·
‡s¡+ C…’\T•ø£å eT]j·
TT
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÷
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చావులు, తీవ్రగాయాలు, రోడ్డు ప్రమాదాలలో సాధారణ గాయాలు,
న్నట్లు వచ్చిన సమాచారం మేరకు ది: 19.10.2020 తేదీన CTF
Ä‘·àVü≤‘·´≈£వరకట్న
î Áù|πs|æ+వేధింపులు
#·T≥, es¡øమరియు
£≥ï y˚~Û+|üఆత్మహత్యలకు
⁄\T Ä‘·àVü≤‘·ప్రేరేపించుట
´≈£î Áù|πs|æ+#·62.65
T≥, >∑èVü≤ నిర్వహిస్తు
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V.S.N వర్మ గారి సూచనల ప్రకారం CTF ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీ. కృష్ణమోహన్
దర్యాప్తు
శిక్షలు
Væ≤+dü, es¡తగ్గించడం
ø£≥ï Vü≤‘·´\T,
¬s+&√ $yêVü≤+, rÁe >±j·÷\T, e÷quÛÑ+>∑eTT, yÓ÷düeTT, ACP
q+<äT 2013
dü+.˝À uÛ≤-s¡´వేగవంతంగా
qT y˚~Û+∫
#Ó+~q yê]ì {≤¬sZ{Ÿ #˚düT≈£îì yê]øÏ Á&É>¥‡qT ms¡>± #·÷|æ ‘√≥¢e\÷¢s¡T |æ.mdtసమగ్ర
జరిగింది
గారు
CTF
మరియు పెనమలూరు P.S సిబ్బందితో క్రికెట్ బెట్టింగ్
qeTàø£ Á<√Vü≤eTT, s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\˝À rÁe >±j·÷\T, s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\˝À kÕ<Ûës¡D }_˝ÀøÏ సిబ్బందితో
~+∫ yê] <ä>∑Zs¡ qT+&ç n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À q>∑<äTqT
ø={Ïºq πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q y˚Tø£\ Áoìyêdüsêe⁄ (31)≈£î
హత్య, 15
కల్పబుల్
హామిసైడ్,
రాత్రిపూట
న్న#˚ఎనిమిది
మంది
వ్యక్తు
లనుT>∑Tఅదుపులోకి
తీసుకోవటం
జరిగింది.
ంక పి.ఎస్ y˚నందు
సం.లో
>±j·l÷\T ˝≤+{Ï
Á¬ø’yéT ôV≤&é
‡˝À H˚s¡eTT\˝À
ø=+‘·ఇంటిదొంగతనాలు,
ô|s¡T>∑T<ä\ qyÓ÷<Ó’+~.వైర్ల నిర్వహిస్తు
edü
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\T
j
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T
&ÜìøÏ
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q
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T
Æ
q
@&É
s¡
T
dü
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T
´\qT
{≤dt
ÿ
bò
˛
sY
‡
2e n<äq|ü4
⁄ N|òకృష్ణ
t yÓTలÁ{ÀbÕ*≥Hé
TõÁùdº{Ÿ2014
ø√s¡Tº yês¡
T మహిళ వంటిపైన ఉన్న
దొంగతనాలు, ఆటో మొబైల్ దొంగతనాలు, రోడ్డప్రమాదాల్లో
చేసిన
నిందితుల
వివరాలు:
పోరంకికి
చెందిన
బోయపాటి
శ్రీను
(37),
బంగారు
వస్తు
వులు
బలవంతంగా
లాక్కుని వెళ్ళిన కేసులో నిందితుడు
 Vü≤‘·´, yÓ’s¡¢ <=+>∑‘·q+ ˝≤+{Ï 2 Á¬ø’yéT ôV≤&é‡˝À H˚s¡eTT\T 100 XÊ‘·+ అరెస్టు
b˛©dü
T
yê]øÏ
e∫Ãq
|ü
ø
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e
÷#ês¡
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s¡
≈
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˝≤
Äs¡
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ˇø£
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•ø£
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eT]j·
T
T
s¡
÷
.1,000/గన్నవరం మండలానికి
రాహుల్
ìyê]+#·≥మరణాలు,
+ »]–+~. సాధారణ గాయాలు, మానభంగము, కిడ్నాపింగ్, రోడ్డు గొల్ల&çపూ
dæ|డికి
æ-1 చెందిన
Áo $.Vü≤కొండసాని
s¡¸es¡ΔHé sêEరాంప్రసాద్
|üs¡´y˚ø£åD˝À(35),
~.12.10.2019q
»]e÷Hê $~Ûdü÷మాగంటి
Ô rs¡TŒ Ç#êÃs¡
T. గాంధీ (28)కు 7వ అడిషనల్ మెట్రోపాలిటన్
ప్రమాదాల్లో తీవ్రగాయాలు, 354 ఐపిసి, ఇతర నేరాలు 6.39%
మేజిస్ట్రేట్
ఫర్
ఒక Tసంవత్సరం పాటు జైలు శిక్ష
 kı‘·TÔ ø=s¡≈£î Vü≤‘·´\T, ø£\ŒãT˝Ÿ Vü≤À$Tôd’&é, <√|æ&ç, CÒãT <=+>∑‘·qeTT, |üX¯Te⁄\ చెందిన
మాచినేని
సుధీర్
(26),
గంగూరు
గ్రామానికి
చెందిన
చింతమనేని
{≤dtÿbò˛sY‡ @&çdæ|æ Áo ¬ø.$.Áoìyêdüsêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À {≤dtÿbò˛sY‡ e÷#·es¡+ |æ.mdt q+<äT 2017రైల్వేస్
dü+.˝Àకోర్టు
Á{≤|òవారు
æø˘ b˛©dü
నమోదైనది.
<=+>∑‘·q+,పెరుగుదల
n\¢s¡T¢, <=+>∑
H√≥¢ eTTÁ<äD, 354 ◊|ædæ ˝≤+{Ï 8 Á¬øy’ éT ôV≤&é˝À మోహనరావు
విధిస్తూ
తీర్పు
ఇచ్చారు.
(26),
యనమలకుదురు
గ్రామానికి
చెందిన
తుమ్మల
శివ
దుర్గ
ãè+<ë\T ô|qeT\÷s¡T b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À e\|üìï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ
yê] $<ÛäT\≈£î Ä≥+ø£+ ø£*Z+∫q πødüT˝À ì+~‘·Tsê˝…’q
ఇంటి≥దొంగతనం,
ô|s¡>l∑≈£î+&Üపగటి
ìyê]+#·
+ »]–+~. ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించుట, హత్యా ప్రయత్న ప్రసాద్
rdüT≈£(26),
îHêïs¡T.పోరంకికి
M] e<äచెందిన
› qT+&çయనమదల
n‘·´+‘· సాయి
Á|üe÷<äపవన్
ø£s¡yÓTÆq(25),
14 గన్న వరం
ãHêïs¡|ü⁄] 4
eì‘·కంకిపాడు
(41)≈£î 1e
@.dæనందు
.m+.m+2020
ø√s¡Tº సం.లో
yês¡T కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ నుండి
పి.ఎస్
నేరము, అల్లర్లు, నమ్మక ద్రోహము 100% నివారించుట జరిగినది.
Á>±eTT\ yÓచెందిన
T<∏ä˝…’Hé &Éగరిమెళ్ళ
j·÷ø°‡ yÓTబలరాం
<∏ë+ô|ò≥$THé
, 5 πø(25),
J\ >∑+C≤sTT,
8 కి చెందిన
మండలానికి
కుమార్
పటమట
ˇø£ dü+e‘·‡s¡+పారిపోయిన
C…’\T •ø£å రిమాండ్
eT]j·TT ఖైదీs¡÷కేసు
.1,000/లో నిందితుడు తాటి వెంకటేశ్వర్
H˚
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ìyês¡
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పశువుల దొంగతనం, సొత్తు కోసం హత్యలు, దోపిడి, దొంగనోట్ల
ôd˝Ÿకృష్ణ
bò˛qT\qT
eT]j·Tక్రికెట్
T yÓkÕŒబెట్టింగ్
dü÷ÿ{°ìనిర్వహిస్తు
kÕ«BÛq+న్నట్లు
#˚düTవచ్చిన
≈£îHêïs¡T.సమాచారం
»]e÷Hê $~Ûdü÷రావు
Ô rs¡TŒఅలియాస్
Ç#êÃs¡T. వెంకీ (23) కు 5 వ అదనపు చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్
చెన్నా
రెడ్డి (48).
 |ü>∑\T eT]j·
TT నియంత్రణలో
sêÁ‹ düeTj·÷\˝À
|ü{ÏwüºyÓTÆq >∑d”Ô
ముద్రణ
వున్నవి.
ì+~‘·
T\T $»j·Tyê&É≈£î తేదీ
#Ó+~q
kÕsTTq
nq+‘Y పెనమలూరు
≈£îe÷sY(26), పోలీస్టేషన్
qTqï |æ.mdt q+<ä
T 2019
+.˝À 7>=&É
eqTజైలు
ìyê]+
మేరకు
ది.19-10-2020
రాత్రి
సమయంలో
మేజిస్ట్రేట్
కోర్టుdüవారు
నెలల
శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు ఇచ్చారు.
 H˚s¡ ìyês¡D≈£î Á|ü‘˚´ø£eTT>± Á¬ø’yéT ã+<ë\‘√ sêÁ‹ düeTj·÷\˝À >∑d”Ô
ø£+<äT\మహాలక్మి
Áoø±+‘Y(30),
ns¡ఫస్ట్
e|ü*లైన్
¢ Áoe÷s¡
T‹ (22),
eTHÓï ùV≤eT+‘Y
#˚+<äT≈£î yÓ[ﬂq e´øÏÔì sêsTT‘√ >±j·T|ü]Ãq πødüT˝À
పరిధిలో
నగర్,
లో
నాల్గొ
వ
గృహములో
ఫై
నిందితులు
పి.ఎస్ నందు 2017 సం.లో రాత్రి సమయంలో
నేరాల
తగ్గుదలలో
 düeTs¡Δe+‘·+>±
yêVü≤qeTT\నివారణ,
‘·ìF\T
sêCŸ(26), ùwø˘ dü+<Ûë˙(18), {≤+C≤ìj·÷ <˚XÊìøÏ #Ó+~q
ì+~‘·T&Ó’q 4	సూర్యరావుపేట
q–]ø£+{Ï Hê>∑j·T´ (30)≈£
î 6e yÓTÁ{ÀbÕ*
చట్ట వ్యతిరేకముగా ‘క్రికెట్మజు’ అనే యాప్ను ఉపయోగించి ఆన్లైన్ క్రికెట్
ఇంటిలో
దొంగతనానికి
 nqTe÷ì‘·
T\T, H˚s¡ #·]Á‘· ø£*సిటీ
–q e´≈£పోలీసుల
îÔ\ô|’ b˛©düT ùdºwüHచర్యలు
é kÕúsTT˝À ì|òü÷
jÓ÷Hê *kÕ« wüu≤˙(25), dü÷&ÜHé <˚XÊìøÏ #Ó+~q eTVü≤eTà<é
విజయవాడ
≥Hé y˚TõÁùdº{Ÿ ø√s¡Tº yês¡T ˇø£ dü+e‘·పాల్పడిన
‡s¡+ C…’\కేసు
T •ø£లోå నిందితుడు వడియార్ గణేష్
బెట్టింగ్ను, ల్యాండ్ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా దానికి వచ్చిన కాల్స్ రిసీవ్ చేసుకొని
(25)
కు
3
వ
అదనపు
చీఫ్
మెట్రోపాలిటన్
మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు వారు 13
>∑ùV≤˝Ÿ s¡dü÷˝Ÿ (24) nì >∑T]Ô+∫ n¬sdtº #˚XÊs¡T.
 n‘·´edüs¡ b˛©düT ùde˝…’q &Éj·T˝Ÿ 100, á-s¡øå± ùde\T Äs¡T ìeTTcÕ\ ˝À|ü⁄
eT]j·TT s¡÷.500/- »]e÷Hê $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ Ç#êÃs¡T.
అవతల వ్యక్తి తో మాట్లాడుతూ నగదు లావాదేవీలన్నియు ఆన్లైన్ ద్వారా
l పగలు మరియు రాత్రి సమయాలలో పటిష్టమైన గస్తీ
నెలల
జైలు
శిక్ష
మరియు
1,000/జరిమానా
విధిస్తూ తీర్పు ఇచ్చారు.
düeTs¡Δe+‘·+>± neT\T
ô|qeT\÷s¡T |æ.mdt q+<äT 2011 dü+.˝À uÛ≤s¡´qT nqT
నడుపుతూ నగదును కమీషన్ తీసుకుని, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ VS రాజస్థాన్
l నేర నివారణకు ప్రత్యేకముగా క్రైమ్ బృందాలతో రాత్రి సమయాలలో గస్తీ
@.{Ï.m+. πø+Á<ë\ e<ä›
4ºq భవానీపురం
పి.ఎస్
2019î సం.లో
e÷ì+∫ ø={Ï
πødüT˝À uÛÑs¡Ô ø√{≤
Hê>∑నందు
sêE (40)≈£
2e మహిళ కన్న తండ్రి తన
 d”d”{°M\ <ë«sê nìï eTTK´yÓTÆq ÁbÕ+‘ê\ô|’ ì|òü÷
రాయల్స్ 2020 మ్యాచ్లో బెట్టింగ్ జూదాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు అందిన
l సమర్ధవంతంగా వాహనముల తనిఖీలు
ప్రవర్తించిన
n<äq|ü⁄ N|òt yÓTకూతురు
Á{ÀbÕ*≥Héపట్లy˚Tఅసభ్యకరంగా
õÁùdº{Ÿ ø√s¡Tº yês¡
T Äs¡T కేసులో నిందితుడు శేనా
 ªª˝≤ø˘¶ Vü≤Ödt e÷ì≥]+>¥ dædüº+μμ (L H M S) düeTs¡Δe+‘·+>± neT\T
సమాచారం మేరకు CTF పోలీసులు దాడి చేసి క్రికెట్ బెట్టింగ్స్ నిర్వహిస్తున్న
l అనుమానితులు, నేర చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తులపై పోలీసు స్టేషన్ స్థాయిలో
స్పెషల్ »]e÷Hê
జడ్జ్ ఫర్ పోక్సో యాక్ట్ కోర్టు వారు 3
HÓ\\ C…’\T •ø£సుబ్రహ్మణ్యం(40)కు
å eT]j·TT s¡÷.10,000/ ªª#˚s¡Teμμ ø±s¡´Áø£eTeTT <ë«sê Á|ü»\˝À H˚s¡ ìj·T+Á‘·Dô|’ ne>±Vü≤q
నిఘా
మొత్తం »j·
ఎనిమిది
మంది
వ్యక్తు
లను
అదుపులోకి
తీసుకోవటం
జరిగింది.
T
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సంవత్సరాలు
కటిన
కారాగార
జైలు
శిక్ష మరియు 100/- జరిమానా
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.
 b˛©düT Ç+≥¬s‡|üºsY yêVü≤Hê\ <ë«sê 24 >∑+≥\T Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À
l అత్యవసర పోలీసు సేవలైన డయల్ 100, ఈ-రక్షా సేవలు ఆరు నిముషాల
u≤~Û‘·T\T Ç∫Ãq
ê´<äT\ y˚Ts¡≈ఒక
£î πødüనివాస
T\T qyÓగృహమును
÷<äT #˚dæ 
విధిస్తూ
తీర్పుdüఇచ్చారు.
విజయవాడ
పోరంకి|òæsగ్రామంలో
ప్రధాన
|ü
≥
eT≥
|æ
.
mdt
q+<ä
T
2019
+
.˝À
˝≤Ø
u≤´≥Ø
<=+–
$õãT˝Ÿ
b˛©dæ
+>¥ అందుబాటులో వుంటారు.
లోపు
పోలీసులు
<äsê´|ü⁄Ô #˚|బోయపాటి
ü{≤ºs¡T. >∑qïes¡శ్రీను
+ b˛©dü
\T Ä<Û
äTìø£ kÕ+πదానిలో
ø‹ø£ |ü] కొండసాని
*+∫q πødüT4
˝À ì+~‘·
T&Ó’q ‘·$TàXË{Ïº u≤\
T (27)≈£
î సం.లో రాత్రి సమయంలో
నిందితుడైన
అద్దెTకు
తీసుకొని,
సత్యనారాయణపురం
పి.ఎస్@düనందు
2016
l సీసీటీవీల ద్వారా అన్ని ముఖ్యమైన ప్రాంతాలపై నిఘా
C≤„q+ ñ|ü
–+∫టాd”ప్d” ఆపరేటర్
¬øy˚Tsê <äగా
XÊ´\మరియు
Ä<Ûës¡+>±చింతమనేని
ì+~‘·T&çì మోహన్
@.dæ,.m+.m+ ø√s¡ఇంటిలో
Tº yês¡T Hê\T>∑
T
HÓ
\
\
C…
’
\
T
•ø£
å
$~Û
d
ü
÷
Ô నిందితుడు కు 3 వ అదనపు
రాంప్రసాద్
నుjÓ÷లాప్
దొంగతనానికి పాల్పడిన కేసు లో
>∑T]Ô+∫ |üసాయి
ø±ÿ Á|üDపవన్,
≤[ø£ s¡మాచినేని
∫+∫ >∑qసుధీర్
ïes¡+ లb˛©dt
ùdºwఫో
üHé న్|ü]రిసీవర్లుగా
~Û q+<äT వాడుతూ
l “లాక్ట్ హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టం” (LHMS) సమర్ధవంతంగా అమలు
rs¡TŒ Ç#êÃs¡T. చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్టు వారు 8 నెలల జైలు శిక్ష విధిస్తూ
యనమదల
ను సెల్
@{Ïm+ πø+Á<ä+ e<ä› H˚s¡+ #˚j·T&ÜìøÏ sê>± ì+~‘·T&ÉT düTπswt కృష్ణ
l “చేరువ” కార్యక్రమము ద్వారా ప్రజలలో నేర నియంత్రణపై అవగాహన
|ü≥eT≥ |æ.mdt తీర్పు
q+<äTఇచ్చారు.
2019 dü+.˝À u…’ø˘ <=+–*+∫q
అవతల వైపు తుమ్మల శివ దుర్గ ప్రసాద్, గరిమెళ్ళ బలరాం కుమార్, చిన్నా
u≤ãTqT ~.13.10.2019q n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. $#ês¡D˝À
>∑s¡+పోలీసు
˝À
H˚ఇంటర్సెప్ట
sê\ ర్ వాహనాల ద్వారా 24 గంటలు ప్రజలకు
π
ø
dü
T
˝À
ì+~‘·
T
&Ó
’
q
ùwø˘
kÕ+ã•esêe⁄(23)≈£î 4e @.dæ.
l
రెడ్డి అనువారు ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా చట్ట వ్యతిరేకమైనటువంటి క్రికెట్
ì+~‘·T&Ó’q ∫+‘·\ düTπswt u≤ãT(41) @.{Ï.m+. πø+Á<ë\ e<ä›
ìj·అందుబాటులో
T +Á‘· D ~X¯ > ±విజిబుల్ పోలీసింగ్
m+.m+
ø√s¡
T
º
yês¡
T
Hê\T>∑
T HÓ\\ C…’\T •ø£å $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ
బెట్టింగును
లైన్.m+.
ద్వారా
న్నా<రు.
వారిని
ø±|ü⁄ø±dæ,ఆన్
@.{Ï
ø±s¡నిర్వహిస్తు
T¶ <ë«sê q>∑
äT $‘Y
Á&Ü #˚అదుపులోకి
j·T&É+ sêìతీసుకొనగా
dæ{° Á¬ø’yéT b˛©düT ãè+
Ç#êÃs¡T.
eTVæ≤ﬁ¯\T eT]j·TT e<äTΔ\qT m+#·T≈£îì, q>∑<äT $‘YÁ&Ü #˚dæ eHé {ÖHé |æ.mdt q+<äT 2016 dü+.˝À ˇø£ e´øÏÔì ø={Ïº
<ë\qT ã˝Àù|‘·+ #˚dæ
ÇkÕÔqH˚ HÓ|ü+‘√ yê]ì @e÷]Ã, yê] U≤‘ê˝À¢ &ÉãT“ ‘·düÿ]+#˚
nqTe÷qdüŒ<ä e´≈£îÔ\ô|’
q>∑<äT ˝≤≈£îÿì yÓ[ﬂq πødüT˝À Ç<ä›s¡T ì+~‘·T\T n+<äT
n+‘·sY õ˝≤¢ bÕ‘· H˚s¡düTÔ&ç>± ìsêΔ]+#ês¡T. á Áø£eT+˝À
ì|òü÷ ñ+#ês¡T. $$<Ûä
>∑T\ <äTsêZsêe⁄ (30), ø£≥¢ düeTTà\T n*j·÷dt k˛eTT\T
ì+~‘·T&ç e<ä› qT+&ç düTe÷s¡T 16 πødüT˝À¢ s¡÷.5,46,000/-\
ÁbÕ+‘ê\˝À nqTe÷
(24)≈£î N|òt yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé y˚TõÁùdº{Ÿ ø√s¡Tº yês¡T ˇø=ÿ
q>∑<äT kÕ«BÛచేసే
q+ #˚düT44
ø√e&É+మోటారు
»]–+~.
q+>±
‹s¡T>∑T‘·Tవద్ద
qï నుండి సుమారు రూ. 18 లక్షల విలువ
నిందితుల
సైకిళ్ళు
స్వాధీనం
ø£ÿ]øÏ eT÷&ÉT HÓ\\T C…’\T •ø£å $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ Ç#êÃs¡T.
¬s+&ÉT
eTTsƒê\˝À
ø£wüí\+ø£ |æ.mdt q+<äT 2019 dü+.˝À ôd˝Ÿbò˛Hé <=+–*+
నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారి ఆదేశాలపై విజయవాడ నగరంలో జరుగుతున్న బైక్ దొంగతనాల నియంత్రణ నిమిత్తం 
అంతర్
‘=$Tà~ eT+~ ì+~‘·T
∫q πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q ø£<ä yÓ+ø£qï (50)≈£î 2e n<äq|ü⁄
జిల్లా, అంతర్ ర్రాష్ట్ర నేరస్థులు, పాత నేరస్థులు, జైలు నుండి విడుదలైన నేరస్థులు, అనుమానాస్పద వ్యక్తుల కదలికలు మరియు మోటారు సైకిల్ దొంగతనాలకు
\qT
>∑T]Ô+∫ ~.15.
‘·´Hêïsêj·సెంటర్
TD|ü⁄s¡+ వద్ద
Á¬ø’yవాహనాల
éT b˛©düT yês¡
T ~.08.10.2019q
N|òt yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé
õÁùdº{Ÿ ø√s¡మధ్య
Tº yês¡తలెత్తిన
T HÓ\ s√E\T
పాల్పడే నిందితులపై నిఘా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ నేపధ్యంలో పెనమలూరు, తాడిగడప
తనిఖీలు
చేస్తుండగా అనుమానంగా
రెండుy˚Tగ్రూపులు
వివాదంలో క్రైమ్.నెం.452/2020
10.2019q
n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. $#ês¡D˝À yÓTT<ä{Ï eTTsƒê˝À ◊<äT>∑Ts¡T
ùdºwüHతీసుకుని
é |ü]~Û q+<ä
T \ø°åàq>∑sజరిగింది.
Y˝À nqTe÷Hêdü
Œ<ä+>± నిందితులు
C…’\T •ø£సందీప్
å eT]j·TTగ్రూపుకు
s¡÷.200/-చెందిన
»]e÷Hê
$~Ûdఇద్ద
ü÷Ô రు
rs¡TŒనిందితులను మరియు క్రైమ్
మోటారు సైకిళ్ళపై తిరుగుతున్న సమ్మింగి దుర్గా ప్రసాద్, బెల్లం దుర్గా సాయి కుమార్లను b˛©dt
అదుపులోకి
విచారించడం
విచారణలో
వారు
EeHÓ’˝Ÿ ì+~‘·T\T $»j·Tyê&É ø£$Twüqπs{Ÿ |ü]~Û˝À ñj·T÷´s¡T b˛©dt ùdºwüHé
‹s¡T>∑T‘·Tqï ˇø£ e´øÏవిజయవాడ
Ôì ôd’ãsY Á¬ø’yéT నగర
ÇHéôdŒø£ºsపోలీస్
Y Áo ø√e÷≈£
î\
Ç#êÃs¡
కమిషనరేట్
లో
ని T. నెం.453/2020 కొండూరు మణికంఠ @ పండు గ్రూపుకు చెందిన వారు
|ü]~Û˝À-1, ô|qeT\÷s¡T b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À - 7, ‘√≥¢e\÷¢s¡T b˛©dt ùdºwüHé
•yêJ düVü≤ø±s¡+‘√ n<ä
T|ü⁄˝ÀøÏ rdüTపటమట,
≈£îì $#ê]+#ês¡
T. @.{Ï
.m+ 
పెనమలూరు,
గన్నవరం,
ఆత్కూరూ
పోలీస్
ø£wüí\+ø£ముగ్గురు
|æ.mdt q+<ä
T 2019 అరెస్టు
dü+.˝À చేయడం
b˛©dt mkÕÿsY
º
నిందితులను
జరిగింది.
ఇప్పటి వరకు ఆ రెండు
|ü]~Û˝À-1, yÓTT‘·Ô+-9 |ü>∑{Ï düeTj·T+˝À Ç+{Ï <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&Ü¶s¡T.
$Twüq¢ e<ä›≈£î q>∑<äTqT
Á&Üపరిధిల్లో
#˚j·T&ÜìøÏ
T, @.{Ï.పార్కింగ్
m+.
స్టేషన్
వేరు e#˚
వేరుÃyês¡
ప్రదేశాల్లో
చేసిన
కేసులలో క్రైమ్
నెం.ì+~‘·
452/2020లో
qT+&ç bÕ]b˛sTTq
πødüT˝À
T&Ó’q >∑÷&É÷]33düTమంది
πswt మరియు 453/2020లో
$#ês¡D˝À ¬s+&Ée eTTsƒê˝À q\T>∑Ts¡T ì+~‘·T\T Ç{≤º »eT\j·T´ (32),
>∑T]+∫ dü]>±Z ne>±Vü
≤q ˝Òì e<ä
TΔ\ø£T kÕj·
T+ #˚ùdyêì e˝…
మందిని
మొదటి నుండి ఈ కేసులను చాలా
మోటారు
సైకిళ్ళకు
మారుతాళాలను
ఉపయోగించి
n*j·÷dt30bı{Ï
º düTπswt అరెస్టు
(20)≈£îచేయడం
n<äq|ü⁄ జరిగింది.
N|òt yÓTÁ{ÀbÕ*
ø±yê{Ï uÛÑ»s¡+>¥ (31), y˚Tø£\ #·+<äT(20), 17 dü+. EeHÓ’˝Ÿ CÒãT <=+>∑‘·q+ πødüT
q{Ïdü÷Ô yê] @.{Ï.m+దొంగిలించినట్లు
ø±s¡T¶ 16 n+¬ø\ HÓవెల్ల
+ãsYడిqT ‘·కావడంతో
q bò˛H√¢ |ò”&ÉTనిందితుడిని
ప్రతిష్టా
త్మకంగా
విజయవాడ
≥Hé y˚TõÁùdº
{Ÿ ø√s¡
Tº yês¡Tతీసుకున్న
HÓ\ s√E\T
C…’\T •ø£å పోలీసులు
$~Ûdü÷Ô దానికి సంబంధించి మిగితా
\˝À n¬sdüTº ø±ã&çq bÕ‘· H˚s¡düTú\T Ms¡T $»j·Tyê&É q>∑s¡+˝À s¡B>› ± ñqï ÁbÕ+‘ê
#˚düT≈£îì ø±s¡T¶ yÓqTø£అరెస్ట్
yÓ’|చేసి
ü⁄q ñ+&˚
dæ.$.$
ãsYqT ø±s¡
T¶ లక్షల
వారిT.గురించి గాలింపు చర్యలు ముమ్మరంగా చేస్తున్నారు. దానిలో భాగంగా ఈ
వారి వద్ద
నుండిHÓ+సుమారు
రూ.18
rs¡TŒ Ç#êÃs¡
\˝À eT]j·TT ~.29.09.2019 qT+&ç 08.10.2019 es¡≈£î $»j·Tyê&É q>∑s¡+˝À
రోజు
గ్రూపులకు
అదుపులోనికి తీసుకొని
mø˘‡ô|’Ø &˚{ŸqT H√{Ÿ విలువైన
#˚düT≈£îì 44-మోటారు
‘·q≈£î ñqï≥Te+{Ï
˝…’Hé s¡MTàచేసుకోవడం
సైకిళ్ళుÄHé
స్వాధీనం
ô|qeT\÷s¡
T |æరెండు
.mdt q+<ä
T 2019చెందిన
dü+.˝Àఐదుగురు
ìùw~‘· >∑నిందితులను
T{≤ÿ
»]–q <ädüsê eTVü≤À‘·‡yê\˝À n~Ûø£ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T ekÕÔs¡ì eTT+<äT>±H˚
రిమాండ్
చేయడం
జరిగింది.
nøö+{Ÿ≈£î yê] U≤‘ê\˝Àì
q>∑<äTనిందితులు
qT Á{≤Hé‡|òüsY #˚దొంగిలించిన
düT≈£îì yÓ÷kÕ మోటారు
జరిగింది.
\qT $Áø£sTTdüTÔqï πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q ø£*~+&ç düTπswt
Á>∑Væ≤+∫ s¡B› ÁbÕ+‘ê˝…’q ¬s’˝Ò«ùdºwüHé, ãkÕº+&é, kÕïHê\ |òü÷≥¢ e<ä›, ≈£L´˝…’q¢˝À kÕ<Ûë
ìøÏ bÕ\Œ&çq≥Tº yÓ\¢&సైకిళ్ళను
çø±e&É+‘√ తూర్పు
ì+~‘·T&ç‘గోదావరి
√ bÕ≥T n‘·
ì e<äకోరుకొండ,
›
జిల్లా,
క్రైమ్î.నెం.452/2020
sêE (40)≈£
6e yÓTÁ{ÀbÕ*≥Héసందీప్
y˚TõÁùdºగ్రూపుకు
{Ÿ ø√s¡Tº చెందిన
yês¡T వారి వివరాలు:
s¡D uÛÑ≈£îÔ\ e˝Ò Á|ü»\‘√ ø£*dæb˛sTT $$<Ûä CÒãT <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&Ü¶s¡T. ‘√≥¢e
గోకవరం,
qT+&ç yÓ÷kÕìøÏ bÕ\Œ&ç
q s¡÷చింతూరు,
.79,050/-రామచంద్రాపురం
$\Te >∑\ #√Øప్రాంతాలకు
1) C…పినిశెట్టి
వంశీ
@
పెనిసి(27),
తాడిగడప డొంక రోడ్, పెనమలూరు.
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.
\÷¢s¡T b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À-3 CÒãT <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&É≥+ »]–+~. M{Ï‘√
మల్లేటిT&Éదుర్గా
మరియు
కటకం
kı‘·TÔqT kÕ«BÛq+ #˚తీసుకుని
düT≈£îHêïs¡వెళ్ళి
T. ì+~‘·
T HÓ\ప్రసాద్
÷¢s¡T õ˝≤¢
≈£î 
nõ‘Y dæ2)
+>¥ q>∑
sY సేవ
|æ.mdtహరీష్(29),
q+<äT 2017
dü+.˝À s√ø£* వీధి, పటమట, విజయవాడ.
గుడి
రామాయనపువారి
bÕ≥T>± <ädüsê ñ‘·‡yê\˝À dü‘·´Hêsêj·TD|ü⁄s¡+ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À-5 CÒãT
వీర÷భాను
దొంగిలించిన
#Ó+~q ù|πs|æ eT<Ûసూర్యచంద్ర
äTdü÷<äHé n*j·
dt eT<Ûసహకారంతో
äT (25) bÕ‘·
ã+&É
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√
eTVæ
≤
ﬁ¯
q
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º
q
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˝À
ì+~‘·
Tsê˝…’q >√|æ
<=+>∑‘·Hê\T yÓTT‘·Ô+-8 CÒãT <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&Ü¶s¡T. á ‘=$Tà~ eT+~ì ì+~
నకిలీ
చేసి క్రైమ్ నెం. 463/2020 కొండూరు మణికంఠ పండు గ్రూపుకు చెందిన వారి
H˚s¡düTú&ÉT>± >∑T]Ô+#ês¡మోటారు
T. á πødüసైకిళ్ళకు
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స్టాంపుల
సహాయంతో నకిలీ పత్రాలు తయారు 1) మహతి బాల దుర్గా ప్రకాష్ @ 220 బాలు(23), లలితా బార్ ఎదురుగా,
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T.

ఆన్ లైన్ ద్వారా క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్న ఎనిమిది మంది
నిందితులను అదుపులో తీసుకున్న నగర టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు
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చేసి నెంబర్ ప్లేటులను మార్చి వాటిని మారిశెట్టి
శ్రీనివాసరావు, కుకునూరు వెంకటేశ్వర్లు, సింహాద్రి
కిషోర్ మరియు మల్లి శంకర్ అనే వారికి దొంగిలించిన
మొత్తం 44 మోటారు సైకిళ్ళను విక్రయిచడం
జరిగింది. వీరిలో సింహాద్రి కిషోర్ మరియు మల్లి
శంకర్లను అరెస్ట్ చేయవలసి వున్నది, వారిని ఆరెస్ట్
చేయుటకు ప్రత్యేకమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది.
ముద్దాయిలు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు కోరుకొండలో
మల్లేటి దుర్గా ప్రసాద్ మరియు కటకం సూర్యచంద్ర వీర భాను నిర్వహించు ఇంటర్నెట్ షాపును తనిఖీ చేసి నకిలీ ఆర్.సి.బుక్స్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్న
కంప్యూటర్, ప్రింటర్, వివిధ ఫైనాన్స్ కంపెనీలకు చెందిన రబ్బరు స్టాంపులు మరియు చిప్ కల్గిన పి.వి.సి. కార్డులు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. పై కేసులలో
దర్యాప్తు చురుగ్గా వ్యవహరించి నిందితులను గుర్తించి అరెస్ట్ చేయడంలో విధినిర్వాహణలో ప్రతిభ చూపిన పెనమలూరు ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీ ఎమ్. సత్యనారాయణ,
ఎస్.ఐ. శ్రీ వి.శ్రీనివాసరావు మరియు వారి క్రైమ్ సిబ్బంది హనుమంతరావు, రమణ, మధు, రహమాన్ లను పోలీస్ కమీషనర్ గారు అభినందించడం జరిగింది.

>+>ysY

కేసులో మరో ఐదుగురు నిందితులు అరెస్టు

చిట్టినగర్, విజయవాడ.
2) తుమ్మల మనోజ్ @ మను (23), శారధా కాలేజ్ దగ్గర,
సత్యనారాయణపురం, విజయవాడ. (రౌడీషీటర్)
3) దండెంపల్లి సాయి సందీప్ @ సన్నీ (21), ఎన్.ఎస్.ఎమ్. రోడ్, శ్రీనగర్,
పటమట, విజయవాడ.
పై నిందితుల వద్ద నుండి 3-మోటారు సైకిళ్ళు, 2-కత్తులు, 4-సెల్ ఫోన్
లు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది.
ఈ కేసులలో ఇంకా మరికొంత మందిని కూడా అదుపులోనికి
తీసుకోవలసి ఉంది. దాని కోసం పోలీసువారు ప్రత్యేక బృందాలతో కృషి
చేస్తున్నారు. విజయవాడ నగరంలో అసాంఘిక శక్తులు, సంఘ వ్యతిరేక శక్తులు,
శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే వారి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం
జరుగుతుందని హెచ్చరించడమైనది.
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విజయవాడ నగరంలోని ఇంటిగ్రేటెడ్
క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ మానిటరింగ్ సెంటర్
విత్
ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ సొల్యూషన్
(ICPMCER)
నందు
ఆధునిక
సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి నేర
నియంత్రణ ద్వారా ప్రజలకు అతి చేరువగా
సేవలను అందించడం జరుగుతుంది.
“ICPMCER” ద్వారా విజయవాడ నగరం
మొత్తం 24X7 పోలీసుల పర్యవేక్షణ క్రిందకు
తీసుకుని రావడం ద్వారా నగరంలో ఏ చిన్న
సంఘటన జరిగినా వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి 5 నిమిషాల వ్యవధిలోనే
చేరుకుని ఆ సమస్యను పరిష్కరించడం జరుగుతుంది.

అసోసియేషన్లు మరియు అనేక కాలనీల
నివాసితులు 2,500 కెమెరాలను ఏర్పాటు
చేశారు. సిసి టివి ఫుటేజ్ సహాయంతో అనేక
దొంగతనాలు, స్నాచింగ్లు మరియు ఇతర
కేసులు కనుగొనబడ్డాయి.

అన్ని షాపులు మరియు వ్యాపార సంస్థలు
కనీసం 30 రోజుల పాటు వీడియో ఫుటేజ్లను
నిల్వ చేయడానికి ఒక నిబంధనతో సిసిటివి
నిఘా కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలని మరియు సాంకేతిక పరికరాలను
ఏర్పాటుచేస్తూ చట్టం నియమాలను పాటించవలసిందిగా ప్రభుత్వం వారు
ప్రజలను కోరారు.

సీసీ కెమెరా రకాలు:

“ICPMCER” లో ఉన్నటువంటి అత్యాధునిక డ్రోన్ కెమెరా, బాడీ వన్
కెమెరా మరియు ఫాల్కన్ వాహనాల ద్వారా విజయవాడ నగరాన్ని డేగకన్నుతో
పర్యవేక్షించి ఎటువంటి సంఘటన జరిగినా వెంటనే పసిగట్టి, సమాచారాన్ని
అధికారులకు అందించడం ద్వారా ముందుగానే ఆ సమస్యను తెలుసుకొని
నియంత్రించడం జరుగుతుంది.

1స్టాటిక్ కెమెరాస్: ఇది స్థిరంగా ఉంటుంది మరియు దృష్టి యొక్క
స్థిర క్షేత్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీనిలో జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ సౌకర్యం
కూడా వుంది.ఇది జూమ్ ఇన్ అవుట్ అయినప్పటికీ కెమెరా స్థిరంగా
పరిగణించబడుతుంది.

I.ది.28.08.2020వ తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్
కార్యాలయంలో నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా విజయవాడ సిటీ
పోలీసులు “Unified Command Control” కు ప్రతిష్టాత్మక ‘ Indian
Express Tech Sabha award ‘ను విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్
శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారు మరియు అడ్మిన్ డి.సి.పి. శ్రీ మేరీ ప్రశాంతి
గారు అందుకోవడం జరిగింది.

II. ది.28.10.2020వ తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్
కార్యాలయంలో నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫిరెన్స్ ద్వారా విజయవాడ సిటీ
పోలీసులు “ICPMCER” ద్వారా అత్యవసర ప్రతి స్పందన పరిష్కారంతో
సమగ్ర నేర నివారణ మరియు పర్యవేక్షణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి
ప్రతిష్టాత్మక ‘ Skoch Award ‘ ను విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ
బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారు మరియు అడ్మిన్ డి.సి.పి. శ్రీ మేరీ ప్రశాంతి
గారు అందుకోవడం జరిగింది.
III. ది.29.10.2020వ తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్
కమీషనర్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫిరెన్స్ ద్వారా
“ICPMCER” అత్యవసర ప్రతి స్పందన పరిష్కారంతో సమగ్ర నేర నివారణ
మరియు పర్యవేక్షణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి ప్రతిష్టాత్మక ‘ Digital
Transformation Award’ ను విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ
బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారు మరియు అడ్మిన్ డి.సి.పి. శ్రీ మేరీ ప్రశాంతి
గారు అందుకోవడం జరిగింది.

స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో ఆధ్వర్యంలో స్పెషల్ డ్రైవ్
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స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో ఆధ్వర్యంలో విజయవాడ నగర పోలీస్
కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో కమీషనర్ శ్రీ వినిత్ బ్రిజ్ లాల్ గారి ఆదేశాల మేరకు
అక్రమ మద్యం మరియు ఇసుక అక్రమరవాణా నియంత్రణకు విజయవాడ
నగరంలో వివిధ ప్రాంతాలలో స్పెషల్ డ్రైవ్ ను నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ
క్రమంలో ఈనెల 14వ, 15వ తేదీలలో విజయవాడ నగరంలోని వివిధ పోలీస్
స్టేషన్ల పరిధిలలో మద్యం మరియు ఇసుక తరలిస్తున్నట్లు వచ్చిన సమాచారం
మేరకు స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో స్పెషల్ ఆఫీసర్ శ్రీ ఎం.సత్తి బాబు గారి
ఆధ్వర్యంలో తనిఖీలు చేసి, అక్రమంగా మద్యం మరియు ఇసుకను తరలిస్తున్న
9 మంది నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని వారి వద్ద నుండి 293 మద్యం
బాటిల్స్, 2 బైక్లు , 1 ఆటో మరియు మూడు టన్నుల ఇసుక కల్గిన ట్రాక్టర్
స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది.
1) నున్న పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అక్రమ మార్గం గుండా ఆటోలో మద్యం
తరలిస్తున్న ఒక వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని అతని వద్ద నుండి 151
మద్యం బాటిల్స్ మరియు ఒక అటో స్వాధీనం.
2) టూటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అక్రమ మార్గం గుండా బైక్పై మద్యం
తరలిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని వారి వద్ద నుండి 12
మద్యం బాటిల్స్ మరియు 1-బైక్ స్వాధీనం.
3) ఇబ్రహీంపట్నం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అక్రమ మార్గం గుండా బైక్పై
మద్యం తరలిస్తున్న ఒక వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని అతని వద్ద నుండి 6
మద్యం బాటిల్స్ మరియు 1-బైక్ స్వాధీనం.
4) భవానీపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అక్రమ మార్గం గుండా మద్యం
తరలిస్తున్న నలుగురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకుని వారి వద్ద నుండి
124 మద్యం బాటిల్స్ స్వాధీనం.
5) నున్న పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అక్రమ మార్గం గుండా ట్రాక్టర్లో
 ఇసుకను
తరలిస్తున్న ఒక వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని అతని వద్ద నుండి 3 టన్నుల
ఇసుక కల్గిన ట్రాక్టర్ స్వాధీనం.
మద్యం కేసుల వివరాలు
మొత్తం కేసులు
35
అరెస్టు అయిన ముద్దాయిలు
50
సీజ్ చేసిన వాహనాలు
31
సీజ్ చేసిన మద్యం
(లీ.) 356

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

2.పి.టీ.జడ్ కెమెరాస్: PTZ లేదా పాన్, టిల్ట్ మరియు జూమ్
కెమెరాలు పర్యావరణాన్ని 360-డిగ్రీలు తిరుగుతూ రికార్డింగ్ (స్వీప్)
చేయగలవు, కెమెరా పైన మరియు క్రింద ఉన్న వస్తువులను చూడటానికి
కోణాలను మార్చగలవు మరియు వస్తువుల యొక్క వివరాలు ఇవ్వడానికి
జూమ్ చేయగలవు. ఈ కెమెరాలు నిఘా పరిస్థితులలో ఎక్కువగా
ఉపయోగించబడతాయి.
ఈ సందర్భంగా పోలీస్ కమీషనర్ గారు మాట్లాడుతూ... ఈ అవార్డు
అందుకోవడం విజయవాడ నగర పోలీసులకు గర్వకారణమని, ప్రజలకు ఇంకా
మెరుగైన సేవలు అందించడానికి అనునిత్యం కృషిచేయడం జరుగుతుందని,
శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు ఎల్లవేళలా కృషి చేస్తామని పోలీస్ కమీషనర్ గారు
చెప్పారు.

విజయవాడ పోలీసు శాఖ మొదలుపెట్టినది :

విజయవాడ సిటీ లో 2016 కృష్ణ పుష్కరాల సమయంలో, మొత్తం
1303 సిసి కెమెరాలను పోలీస్ వారు ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టారు.
మొదటిగా పుష్కర ఘాట్లలో, పుష్కర నగరాలలో మరియు విజయవాడ
నగరంలోని వివిధ ముఖ్యమైన జంక్షన్లలో నియమించబడినవి తర్వాత
పుష్కరాలకు సంబంధించిన అన్ని సిసి కెమెరాలను వివిధ ముఖ్యమైన జంక్షన్లకు
మార్చబడింది. పునస్థాపన(పుష్కరాల) తరువాత, వివిధ జంక్షన్లు మరియు
ముఖ్యమైన ప్రదేశాలలో 907 సిసి కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. అపార్ట్మెంట్

విజయవాడ సిటి కమాండ్ కంట్రోల్ ఎన్నో అవార్డ్స్ సాదించింది,
ఈ అవార్డ్స్ ద్వారా మాపై బాద్యతా పెరగడంతో పాటు మరింత
సమార్దవంతంగా ప్రజలకు సేవ చేయగలము అని తెలుపుచున్నాము.

టర్కీ దేశపురద్దయిన కరెన్సీ నోట్లను
చలామణీ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ముఠా
గుట్టు రట్టు చేసిన టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు

u yTT+ Vy q><T

విజయవాడ పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారి
ఆదేశాలపై ది.22.10.2020వ తేదీన పోలీస్ కమీషనర్ గారికి రాబడిన పక్కా
సమాచారం మేరకు టాస్క్ ఫోర్స్ ఎ.డి.సి.పి. డా॥శ్రీ కె.వి.శ్రీనివాసరావు గారి
ఆధ్వర్యంలో ఎ.సి.పి. శ్రీ వి.ఎస్.ఎస్.వర్మ, ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీ పి.కృష్ణమోహన్ మరియు
వారి సిబ్బందితో కలసి విజయవాడ, అజిత్ సింగ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని,
ఆంధ్రప్రభ కాలనీ, సాయిబాబా గుడి సమీపంలో ఎపి33సి3553 నెంబర్ గల
ఇన్నోవా కారు మరియు ఎపి 37డిఎ5755 నెంబర్ గల హోండా మోటారు
సైకిళ్ళతో ఐదుగురు వ్యక్తులు టర్కీ దేశపు రద్దయిన కరెన్సీ నోట్లను కలిగి ఉండగా
వారిని అదుపులోకి తీసుకుని వారి వద్ద నుండి టర్కీ దేశానికి చెందిన రద్దయిన

300 కరెన్సీ నోట్లను స్వాధీన పరుచుకున్నారు. ఒక్కొక్క నోటు విలువ 5 లక్షలు
మరియు 1-బైక్, 1-కారు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. నిందితుల
వివరాలు: గాజులపల్లి మనోహర్ (30), అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద. కడప
టౌన్, దిగురుపల్లి వెంకటేశ్వరరావు(47), నిడదవోలు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లా,
బచ్చిరెడ్డి సుధీర్ కుమార్ రెడ్డి(24), దద్దమ్మవారిపల్లి, కురుపాలకోట, చిత్తూరు
జిల్లా, గుర్రాల రవి కుమార్(34), ద్వారకానగర్, కడప టౌన్. జగత శ్రీను(36)
కాపవరం, కొవ్వూరు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లా. టర్కీ ప్రాంతంలో రద్దయిన టర్కీ
దేశంకు చెందిన కరెన్సీ నోట్లను నిజమైన కరెన్సీ నోట్లుగా చలామణి చేయడానికి
ప్రయత్నిస్తున్న నిందితులను గుర్తించి చాకచక్యంగా పట్టుకున్న టాస్క్ ఫోర్స్
సిబ్బందిని విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు అభినందించడం జరిగింది.

విజయవాడ పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి. శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారి
ఆదేశాలపై ది. 16.10.2020వ తేదీన పోలీస్ కమీషనర్ గారికి రాబడిన
పక్కాసమాచారం మేరకు టాస్క్ ఫోర్స్ ఏ.డి.సి.పి. డా. శ్రీ కె.వి.శ్రీనివాసరావు
గారి ఆధ్వర్యంలో ఏ.సి.పి. శ్రీ వి.ఎస్.ఎన్.వర్మ, ఇన్ స్పెక్టర్ శ్రీ పి.కృష్ణమోహన్
మరియు వారి సిబ్బందితో కలసి విజయవాడ, భవానీపురం పోలీస్ స్టేషన్
పరిధిలోని, పి.ఆర్.కె. బిల్డింగ్ సమీపంలో ఎపి16ఎఫ్ఇ4962 నెంబర్ గల
హోండా యాక్టివా మోటారు సైకిల్ లో ఎటువంటి బిల్లులు లేకుండా అక్రమ
మార్గంలో హవాలా నగదును తరలిస్తున్న ముగ్గురు వ్యక్తులను అదుపులోకి
తీసుకుని వారి వద్ద నుండి రూ.35 లక్షల నగదు మరియు 1-మోటారు
సైకిల్, 3-సెల్ ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. నిందితుల వివరాలు:
విజయవాడ, భవానీపురం, గుడివాడ రామారావు వీధికి చెందిన రావి వెంకట
నారాయణ(40), రాజస్థాన్, స్టీల్ రైలింగ్, బికానెర్, చెందిన సత్యేంద్ర సింగ్
రాజ్ పుట్(34), గుంటూరు జిల్లా, మాచెర్ల మండలం, పిడుగురాళ్ళకు చెందిన
తెల్లాకుల సత్యనారాయణ (45) విచారణలో.... పై నిందితులలో రాజస్థాన్ కు
చెందిన సత్యేంద్ర సింగ్ రాజ్ పుట్ అను అతను విజయవాడకు చెందిన రావి
వెంకట నారాయణ అను అతని దగ్గర ఎటువంటి బిల్లులు లేకుండా హవాలా
నగదు 35 లక్షలు భవానీపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి పి.ఆర్.కె. బిల్డింగ్ వద్ద
తీసుకుని సదరు నగదును గుంటూరు జిల్లా, పిడుగురాళ్ళకు చెందిన తెల్లాకుల
సత్యనారాయణకు, రాజస్థాన్కు చెందిన పప్పుసింగ్ రాజ్పుట్ ఇచ్చిన కోడ్ను
సత్యేంద్ర సింగ్ రాజ్పుట్కు చూపించడంతో సదరు కోడ్ ప్రకారం సదరు హవాలా
నగదును సత్యనారాయణకు అందజేయుచుండగా టాస్క్ఫోర్స్ పోలీస్ వారికి
వచ్చిన సమాచారం మేరకు పై ముగ్గురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకొని
వారి వద్ద నుండి రూ.35 లక్షల నగదు మరియు 1-మోటారు సైకిల్, 3-సెల్
ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. తదుపరి దర్యాప్తు నిమిత్తం భవానీపురం
పోలీసు వారికి నిందితులను అప్పగించి, ఇన్కమ్ట్యాక్స్ అధికారులకు మరియు
ఎన్ఫోర్సుమెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇ.డి) వారికి సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా హవాలా నగదును తరలిస్తున్న నిందితులను గుర్తించి
చాకచక్యంగా పట్టుకున్న టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బందిని విజయవాడ నగర పోలీస్
కమీషనర్ గారు అభినందించడం జరిగింది.
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సి.పి.ఓ. అధికారుల వివరములు
శ్రీమతి డి.మేరీ ప్రశాంతి, అడ్మిన్, డిసిపి	- 9490619340
శ్రీ శ్రీనివాస్, అడ్మిన్, డిసిపి- సిసి
- 9966033433
శ్రీ టి.రంగారావు, ఎ.ఓ.
- 9440796487
శ్రీ ఎల్.అంకయ్య, ఎస్.బి.ఏ.సి.పి.
- 9440627033
శ్రీ సి.హెచ్.రవికాంత్, ఎస్.బి.ఏ.సి.పి.
- 9440627073
శ్రీ ఎస్.రాంబాబు, సి.సి.ఆర్.బి.,ఏ.సి.పి.
- 7893977999
శ్రీ అహ్మద్ అలీ, సి.సి.ఆర్.బి.సి.ఐ.
- 7893977999
శ్రీ యన్. శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఎస్.బి. మేనేజర్
- 9494097623
శ్రీ యం. శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఎస్.బి, మేనేజర్
- 9985720574
శ్రీమతి వసుంధర, ఎస్.బి.మేనేజర్
- 9494098073
శ్రీ డి.కాశీ విశ్వనాధ్, కౌంటర్ ఇంటెలిజన్స్ సెల్ సి.ఐ - 9440683790
శ్రీమతి కె.వి.డి. మల్లీశ్వరి, ఐ.టి.కోర్ ఇన్చార్జి - 9490617757
శ్రీ టి. పవన్ కిశోర్, ఐటి.కోర్ ఎస్.ఐ.
- 9640930345
శ్రీమతి జి. అనూష, ఐ.టి.కోర్ మహిళా ఎస్.ఐ. - 9542935746
శ్రీ కె.వెంకటేశ్వరరావు, సి.టి.ఆర్.బి. 	
- 9440627070
శ్రీ కె.శ్రీనివాస రావు, సైబర్ సెల్ నోడల్ ఆఫీసర్ - 9440627059

కరోన వైరస్ వ్యాప్తి నివారణకుప్రతిజ్ఞ
చేయించిన పోలీస్ కమీషనర్ గారు

కోవిడ్-19 సందర్భంగా కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర
ప్రభుత్వాల పిలుపు మేరకు దేశం మొత్తం లాక్ డౌన్ ప్రకటించినప్పటి నుండి
విజయవాడ నగరంలో విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీస్ సిబ్బంది అహర్నిశలు విధి
నిర్వహణలో పాటుపడుతూ ప్రజల యొక్క సంక్షేమం కొరకు, వారి కుటుంబాలకు
కూడ దూరంగా ఉంటూ ఉద్యోగ నిర్వహణలో నిమగ్నమై, విజయవాడ నగరంలో
కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా మరియు శాంతిభద్రతలకు విఘాతం
కలగకుండా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో భారత ప్రభుత్వ హోంశాఖ - విపత్తుల మేనేజ్ మెంట్ డివిజన్
వారి ఆదేశాల మేరకు విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు,
ఐ.పి.ఎస్., గారు ది. 13.10.2020వ తేదీన వారి కార్యాలయంలో గల సమావేశ

మందిరంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ల పోలీస్ అధికారులు
మరియు సిబ్బందితో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టడంలో మేమందరం
స్వచ్ఛందంగా భాగస్వాములు అవుతూ, స్వీయ రక్షణ చర్యలు తీసుకుంటూ,
తమ వల్ల కుటుంబానికి గానీ, తమ సహచర సిబ్బందికి గానీ వైరస్ ప్రబలే
విధంగా ప్రవర్తించమని, బహిరంగ ప్రదేశంలో ఉన్నప్పుడు మనిషికి మనిషికి
ఆరు అడుగుల దూరం పాటిస్తూ, మాస్క్ లు ధరిస్తూ, సబ్బునీటితో చేతులు
కడుక్కుంటూ కరోనా వైరస్ నియంత్రణ పోరాటంలో విజయం సాధిస్తాం అని
ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అడ్మిన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి మేరీ ప్రశాంతి,
సి.ఎస్.డబ్యూ . డి.సి.పి. శ్రీ ఎ.బి.టి.ఎస్. ఉదయ రాణి, క్రైమ్ ఏ.డి.సి.పి.
శ్రీ యం.సుభాష్ చంద్రబోస్, స్పెషల్ బ్రాంచ్ ఏ.సి.పి.లు శ్రీ ఎల్.అంకయ్య,
శ్రీ సి.హెచ్.రవికాంత్ గార్లు, అధికారులు మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

చనిపోయిన హోంగార్డ్ కుటుంబాలకు

ఆర్థిక సాయం

నగరంలో హోంగార్డు యూనిట్లో విధులు నిర్వహిస్తూ అనారోగ్యం
కారణంగా మృతి చెందిన ముగ్గురు హోంగార్డులు హెచ్.జి. 471 ఎస్.ఎస్.
అహ్మద్, డబ్ల్యూ.హెచ్.జి 649 బి. రమణమ్మ, డబ్ల్యూహెచ్జి 255 ఎం. లక్ష్మీ
కుటుంబ సభ్యులకు ది. 10.10.2020న విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్
శ్రీ బి. శ్రీనివాసులు వారి కార్యాలయంలో ఒక్కొక్కరికి రూ. 5 లక్షలు చొప్పున
చెక్కులను అందజేశారు. మృతి చెందిన హోంగార్డులకు ఆర్థిక సహాయంతో
పాటుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గర్నమెంట్ నుండి రావలసిన రూ. 5 లక్షల ఆర్థిక
సహాయం కూడా నేరుగా వారి ఖాతాల్లో జమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమంలో అడ్మిన్
డి.సి.పి. శ్రీ మేరీ ప్రశాంతి, హోంగార్డ్స్ ఆర్.ఐ. ఆర్.శిరీష మరియు హోంగార్డు
కుటుంబ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

పదవీ విరమణ చేస్తున్న ముగ్గురు పోలీసు
అధికారులకు ఆత్మీయ వీడ్కోలు

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఉద్యోగ బాధ్యతలు
నిర్వర్తించి, కర్తవ్య నిర్వహణలో చిత్తశుద్ధి, అంకితభావంతో పోలీస్ శాఖ ద్వారా
ప్రజలకు విశిష్ట సేవలందించి పదవీ విరమణ పొందిన 1-ఎస్.ఐ, 1-ఏ.ఎస్.ఐ.
మరియు 1-ఏ.ఆర్.హెచ్.సి.లను ది.31.10.2020వ తేదీన విజయవాడ
నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారు అభినందించడం
జరిగింది.

క్ర.సం.
(1)
(2)
(3)

పదవీ విరమణ పొందిన వారి వివరాలు

పేరు
హోదా
విధులు నిర్వహణ
శ్రీ బి.వి.హుస్సేన్ రావు	
ఎస్.ఐ.
పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్
శ్రీ ఎమ్.వెంకటేశ్వరరావు ఏ.ఎస్.ఐ.
5వ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్
శ్రీ ఎన్.యోగేంద్రరావు
ఎ.ఆర్.హెచ్.సి. సి.ఎ.ఆర్.
ఈ సందర్భంగా పోలీస్ కమీషనర్ కార్యాలయం నందు నిర్వహించిన
అభినందన కార్యక్రమంలో పదవీ విరమణ పొందిన అధికారులు మరియు
సిబ్బందిని పోలీస్ కమీషనర్ గారు పూలమాలలతో సన్మానించి, సుదీర్ఘకాలం
పాటు పోలీస్ శాఖ ద్వారా ప్రజలకు సమర్ధవంతమైన సేవలు అందించినందుకు
గాను వారిని 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 ఇతర పోలీసు అధికారులు సిబ్బంది
తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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మహాత్మా గాంధీ 151వ జయంతోత్సవము

జాతిపిత శ్రీ మహాత్మా గాంధీ గారి 151వ జయంతి సందర్భంగా
ది.02.10.2020వ తేదీన ఉదయం విజయవాడ పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్
నందు మహాత్మా గాంధీ జయంతి కార్యాక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది.
ఈ కార్యక్రమానికి విజయవాడ పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.
ఎస్., గారు ముఖ్య అతిధిగా విచ్చేసి గాంధీ గారి చిత్రపటానికి పూలమాలవేసి
ఆయన చేసిన సేవలను స్మరించుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా పోలీస్
కమీషనర్ గారు మాట్లాడుతూ... ఈ రోజు జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ మరియు
లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గార్ల జయంతి సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు
తెలియజేశారు, ముఖ్యంగా భారతీయులందరూ గౌరవింపబడే గొప్ప వ్యక్తి
జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారు అని, సత్యము, అహింస, సహాయ నిరాకరణ,
సత్యాగ్రహం అనే సిద్ధాంతాలతో బ్రిటీషు వారిని ఎదిరించి వారి మెడలు వంచి
శాంతియుతంగ పోరాడి భారతదేశమునకు బ్రిటీషు వారి పాలన నుండి
దేశానికి స్వాతంత్ర్యం సాధించిన మహా నాయకుల్లో జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ
అగ్రగణ్యుడుగా చరిత్రలో నిలిచారని కొనియాడారు. అలాంటి మహానుభావుడు
ఆలోచనలు, సంస్కరణలు మన అందరికీ ఆదర్శప్రాయమని ఆయన
అడుగుజాడల్లో మనమందరం ముందుకు సాగాలని పోలీస్ కమీషనర్ గారు
అన్నారు. ఈ సందర్భంగా పోలీస్ కమీషనర్ గారు సిబ్బందిని ఉద్దేశించి,
కోవిడ్-19 సందర్భంగా గత కొంత కాలంగా వీక్లీ ఆఫ్ అమలు కావడం లేదని
దానిని త్వరలో అమలు పరచడం జరుగుతుందని, సిబ్బందికి వీక్లీ ఆఫ్ అమలు
పరిచే విధంగా తగు ఏర్పాటు చేయాలని పోలీస్ కమీషనర్ గారు అధికారులను
ఆదేశించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో హెడ్ క్వార్టర్ ఏసిపి శ్రీ చెంచురెడ్డి,
ఆర్.ఐలు శ్రీ సూర్యనారయణ, శ్రీ నాగరాజు, శ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం మరియు ఆర్.
ఎస్.ఐ.లు పోలీసు సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

సిటీ ఆర్మడ్ రిజర్వ్ గ్రౌండ్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఓపెన్ హౌస్
కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించిన పోలీస్ కమీషనర్ గారు

పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల్లో భాగంగా విధి
నిర్వహణలో పోలీసు వారు చేసిన త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటూ సమాజ
సేవలో ధైర్యసాహసాలు ప్రదర్శించి వారి ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన పోలీసు
అమర వీరుల అత్యున్నత త్యాగ నిరతికి
శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ ప్రతి సంవత్సరం
అక్టోబర్ 21న” పోలీసు అమర వీరుల
సంస్మరణ దినోత్సవం”గా జరుపుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా పోలీస్ అమరవీరుల
సంస్మరణ దినోత్సవ వారోత్సవాల్లో భాగంగా
పోలీస్ కమీషనర్ గారు మాట్లాడుతూ
అక్టోబర్ 21వ తేదీకి ఒక ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత
ఉందని, విధి నిర్వహణలో అసువులు
బాసిన పోలీసు అమర వీరులను గుర్తు
చేసుకుంటూ ప్రతి సంవత్సరం వారోత్సవాలు
నిర్వహించడం
జరుగుతుందన్నారు.
ముఖ్యంగా సమాజంలో పోలీసుల త్యాగాలు,
ప్రజలకు రక్షణ మరియు భద్రత కల్పించేందుకు పోలీసుల పాత్ర మరియు
బాధ్యతల గురించి స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో ప్రజలకు ముఖ్యంగా యువతీ
యువకులకు మరియు పిల్లలకు అవగాహన కలిగించేందుకు సిటీ ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్
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లాక్ డౌన్ సమయంలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన
వారిపై నగర పోలీసులు తీసుకున్న చర్యలు

వ్యాపార సంస్థలు ,షాపులు, నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై ఐ.పి.సి. 188,
269, 270, 271 మరియు ఎపిడిమిక్ యాక్ట్ క్రింద చర్యలు
l నమోదు చేసిన కేసులు: 05
l పట్టుబడిన ముద్దాయిలు:41
l వ్యక్తుల పై నమోదు చేసిన కేసులు:02
l ఇతర సంస్థలపై నమోదు చేసిన కేసులు:3

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:57,492
విధించిన జరిమానాలు:1,78,58,676
మోటారు వాహనాల చట్టం క్రింద నగర పోలీసులు తీసుకున్న చర్యలు
l ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘన ఈ-చలానా కేసులు : 45,976
విధించిన జరిమానా : Rs.1,49,62,275/l లా అండ్ ఆర్డర్ ఉల్లంఘన ఈ-చలానా కేసులు:10,120
విధించిన జరిమానా :28,65,486/ఫేస్ మాస్క్ ధరించనివారిపై ప్రత్యేక తనిఖీలు
l ఫేస్ మాస్క్ కేసులు: 3,608
విధించిన జరిమానా: Rs.3,07,250/-

గ్రౌండ్ లో ఏర్పాటుచేసిన ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమాన్ని పరిశీలించిన పోలీస్
కమీషనర్ గారు అక్కడకు విచ్చేసిన విద్యార్థులను ఆప్యాయంగా పలకరించి
వారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకుని, ఓపెన్ హౌస్ ఏర్పాటు చేసిన బి.డి. (బాంబ్
నిర్వీర్యం) బృందాలు, డాగ్ స్క్వాడ్, డ్రోన్లు,
వివిధ రకాల ఆయుధాల పనితీరు, ఎన్.
డి.ఆర్.ఎఫ్., ఏ.పి.ఎస్.డి.ఆర్.ఎఫ్., సిటీ
సెక్యూరిటీ వింగ్, కమ్యూనికేషన్, క్రైమ్
స్పాట్, ఆక్టోపస్, ట్రాఫిక్ గురించి మరియు
ఫాల్కన్, వాటర్ కెనాన్, వజ్ర తదితర
వాహనాల పాత్ర మరియు పని తీరు గురించి
పాఠశాల మరియు కళాశాలల విద్యార్ధులకు
సిబ్బందితో
సమగ్రంగా
వివరించి,
అవగాహన కలిగించడం జరిగింది. ఈ
కార్యక్రమంలో అడ్మిన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి
మేరీ ప్రశాంతి, సి.ఎస్. డబ్ల్యూ , డి.సి.పి. శ్రీ
ఉదయరాణి, హెడ్ క్వార్టర్ ఏ.సి.పి. శ్రీ చెంచి
రెడ్డి, సి.ఎస్.డబ్ల్యూ ఏ.సి.పి. శ్రీ వి.యస్.వాసన్, ఆర్.ఐ.లు శ్రీ శ్రీనివాసరావు,
శ్రీ సూర్యభాస్కర్, శ్రీ నాగరాజు, ఆర్.ఎస్.ఐ.లు, సిబ్బంది మరియు వివిధ
పాఠశాలల మరియు కళాశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
బ్లాక్ ఫిలింపై ప్రత్యేక తనిఖీలు
l 	బ్లాక్ ఫిలిం ఉల్లంఘన కేసులు: 206
విధించిన జరిమానా : Rs.2,06,000/ప్రమాదకరమైన డ్రైవింగ్పై ప్రత్యేక తనిఖీలు
l ప్రమాదకరమైన డ్రైవింగ్ కేసులు: 290
విధించిన జరిమానా : Rs.2,39,000/-

ట్రిపుల్ రైడింగ్పై ప్రత్యేక తనిఖీలు
l ట్రిపుల్ రైడింగ్ కేసులు: 3,808
విధించిన జరిమానా: Rs.10,86,200/-

విజయవాడ
పోలీస్ కమీషనరేట్
వాట్సప్ నెంబర్
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