
సిటీ ఆర్మ్ డ్ రిజర్వ్ గ్రౌండ్ లో తనిఖీ
 చేసిన నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు

విధి నిర్వహణలో పోలీసు సిబ్బంది మరియు అధికారులు వృత్తి నైపుణ్బం 
మెరుగుపరుచుకునే ప్రక్రియలో భాగబంగా ప్రత్ సబంవత్సరబం నిర్వహబంచే తనిఖీ (ఇన్ 
స్పెక్షన్)ను విజయవాడ సిటీ ఆర్మ్ డ్ రిజర్్వ గ్బండ్్స నబందు ది.07.11.2020వ 
తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారు 
సాయుధ పోలీసుల యొక్క వివిధ విభాగాలను తనిఖీ (ఇన్ స్పెక్షన్) చేయడబం 
జరిగబంది.

మబందుగా పోలీస్ కమీషనర్ గారు సాయుధ పోలీస్ సిబ్బంది నుబండి గౌరవ 
వబందనబం స్్వకరిబంచి, అనబంతరబం ఆరుమ్డు  పోలీసు వారి యొక్క నీట్ టర్నౌట్ 
తనిఖీ చేసి అనబంతరబం సా్కవాడ్ డ్రిల్, ఆమ్్స డ్రిల్, లాటీ డ్రిల్, గా్ స్ ఫైరిబంగ్ డ్రిల్, 
మాబ్ డ్రిల్, స్్రెకచుర్ డ్రిల్, పాల్కన్, వాటర్ కెనాన్, వజ్ర తదితర వాహనాల డ్రిల్ 
లను మరియు వివిధ రికారుడులను తనిఖీ చేయడబం జరిగబంది. అనబంతరబం పోలీస్ 
కమీషనర్ గారు ఆరుమ్డు సిబ్బందితో మాట్లాడి వారి యొక్క సాధకబాధకాలను 
అడిగ తెలుసుకునానౌరు.

ఈ కార్క్రమబంలో అడిమ్న్ డి.సి.పి. శ్రీమత్ మేరీ ప్రశబంత్, సి.ఎస్.
డబ్లాయూ. డి.సి.పి.శ్రీమత్ ఎ.బి.టి.ఎస్. ఉదయరాణి, సి.ఎస్.డబ్లాయూ . ఏ.డి.సి.పి.  
శ్రీ జి.నాగబాబు, హెడ్ కా్వర్టర్ ఏ.సి.పి. శ్రీ చబంచి రెడిడు, ఆర్.ఐ.లు, ఆర్.ఎస్.ఐ.లు, 
సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొనానౌరు.

భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని 
పురస్కరాంచుకున్ ప్రతిజ్ఞ

ది. 26. 11. 1949వ తేదీన మన భారత రాజ్బంగ పరిషత్ సభ్్లు 
రూపబందిబంచిన రాజ్బంగమను శసనబంగా ఆమోదిబంచిన సబందర్బంగా 
ది.26.11.2020వ తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్  
శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్. గారి ఆదేశలమేరకు అడిమ్న్ డి.సి.పి. శ్రీమత్  
మేరీ ప్రశబంత్ గారు భారత రాజ్బంగ దినోత్సవానినౌ పురస్కరిబంచుకుని పోలీస్ 
సిబ్బంది, అధికారులు మరియు సి.పి.ఓ. సిబ్బందితో ప్రత్జ్ఞ చేయబంచినారు.

ఈ సబందర్బంగా భారతదేశ ప్రజలమగు మేమ, భారతదేశమను 
సార్వభౌమ, సామ్వాద లౌకిక ప్రజసా్వమ్ గణతబంత్ర రాజ్మగా మరియు 
అబందలి పౌరులెలలారకు, సామాజిక, ఆరిథిక, రాజకీయ - నా్యమను, భావమ, 
భావప్రకటన, విశ్వసమ, ధరమ్మ, ఆరాధనా - స్్వచ్ఛను, అబంతసుతిలోను, 
అవకాశమలలోను - సమానత్వమను మరియు వారబందరిలో వ్కితి 
గౌరవమను, జత్ ఐక్త మరియు అఖబండతను చేకూరుచు సౌభ్రాతృత్వమను, 
పబంపబందిబంచుటకు, సత్నిష్్ట పూర్వకమగా తీరామ్నిబంచుకొని, 1949వ 
సబంవత్సరమ నవబంబరు 26వ తేదీన మా రాజ్బంగ సభయబందు 
ఇబందుమూలమగా, ఈ రాజ్బంగమను అబంగీకరిబంచి,  అది శసనబం చేసి మాకు 
మేమ ఇచుచు కొననౌవారమ అని ప్రత్జ్ఞ చేయబంచడబం జరిగబంది.

ఈ కార్క్రమబంలో ఏ.ఒ. శ్రీ టి.రబంగారావు, అడిమ్నిస్్రెటివ్ ఆఫీసర్ 
ఇబంటెలిజెన్్స శ్రీమత్ వాణి మరియు సి.పి.ఓ. సిబ్బంది, స్పెషల్ బ్బంచ్ సిబ్బంది 
మరియు పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొనానౌరు.

ఆబంధ్రప్రదేశ్ రాష్రె అవతరణ 
సబందర్బంగా రాష్రె సాధన కొరకు 
ఆమరణ నిరాహారదీక్ష చేసి, 
తన ప్రాణాలు త్్గబం చేసిన 
అమరజీవి పటి్ట శ్రీరామలు 
గారికి విజయవాడ నగర పోలీస్ 
కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.
ఎస్., విజయవాడ సబ్ కలెక్టర్ శ్రీ 
ధ్్నచబంద్ర, విజయవాడ నగరపాలక 
సబంసథి కమీషనర్ శ్రీ ప్రసననౌ వబంకటేష్,  
మరియు నగర పోలీసు అధికారులు 
అమరజీవి పటి్ట శ్రీరామలు గారి 
చిత్రపట్నికి పూలమాలలు వేసి, 
ఆయన స్వలను గురుతి చేసుకోవడబం 
జరిగబంది.

ఈ సబందర్బంగా ది.01.11. 
2020వ  తేదీన ఆబంధ్రరాష్రె అవతరణ దినోత్సవబం సబందర్బంగా విజయవాడ 
నగర పోలీస్ కమీషనర్ వారి కారా్లయబంలో మబందుగా “మా తెలుగు తలిలా” 
రాష్రె గీత్నినౌ ఆలాపిబంచి, జతీయ జెబండాకు వబందనబం చేసి, అనబంతరబం పటి్ట 
శ్రీరామలు గారి చిత్రపట్నికి పోలీస్ కమీషనర్, విజయవాడ సబ్ కలెక్టర్, 
విజయవాడ నగరపాలక సబంసథి కమీషనర్ పూలమాలలు వేసి నివాళులు 
అరిపెబంచినారు.

ఈ సబందర్బంగా పటి్ట శ్రీరామలు గారు 25 సబంవత్సరాల వయసు్సలోనే 
మహాత్మ్ గాబంధీ బోధిబంచిన సత్మ, అహబంస, హరిజనోద్ధరణ అనే 
ఆశయాల కొరకు కృషిచేసిన మహనీయుడని ఆబంధ్రరాష్రెబం కోసబం తనను 

ఆపరేషన్ ముస్కాన్ సి19 

ఆరౌంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రడి.జి.పి.గారి సమీక్షా
నాలుగు రోజుల్లో  148 మంది వీధి బాలబాలికలు 

మరియు బాల కారిమికుల గురి్త ంపు
ఆబంధ్రప్రదేశ్ రాష్రె డి.జి.పి.శ్రీ గౌతబం సవాబంగ్, ఐ.పి.ఎస్., గారి 

ఆదేశల మేరకు విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, 
ఐ.పి.ఎస్., గారు ఆపరేషన్ మసా్కన్ కార్క్రమబంలో భాగబంగా ది.28 & 
29వ తేదీలలో మరియు ది.2 & 3వ తేదీలలో విజయవాడ నగరబంలో వివిధ 
ప్రాబంత్లలో నిరాదరణకు గురైనటువబంటి, వీధి బాలలు మరియు బాల 
కారిమ్కుల రక్షణ మరియు పునరావాసబం కొరకు నిరేదేశబంపబడిన ఆపరేషన్ 
మసా్కన్ కార్క్రమబంను విజయవాడ నగరబంలోని అనినౌ పోలీస్ స్్టషన్ లలో 
నిర్వహబంచడబం జరిగబంది.

ఈ నేపథ్బంలో “ఆపరేషన్ మసా్కన్” కార్క్రమబంలో భాగబంగా 
విజయవాడ పోలీస్ శఖ మరియు వివిధ ప్రభ్త్వ ఆరగొనైజేషన్్స అయన 
సి.డబ్లాయూ.సి, లేబర్ డిపారె్ట్మబంట్, హెల్తి డిపారె్ట్మబంట్, ఉమెన్ అబండ్ ఛైల్డు వల్ 
ఫేర్ డిపారె్ట్మబంట్ కలసి సబంయుకతిబంగా అనాధ వీధి బాలలు మరియు బాల 
కారిమ్కులను, అదే విధబంగా వివిధ కారణాల వలన ఇబంటి నుబండి బయటకు 
వచిచున వారిని గురితిబంచి, అనబంతరబం వారి పూరితి వివరాలు తెలుసుకుని 
తలిలాదబండ్రుల పర్వేక్షణ లేక నిరలాక్ష్నికి గురైన వారు, అలాగే వివిధ ప్రాబంత్ల 
నుబండి నగరానికి చేరుకుననౌ బాలలను వారి తలిలాదబండ్రులకు అపపెగబంచడబం, 
తలిలాదబండ్రులు లేని వారిని సబంరక్షణ గృహాలకు తరలిబంచడబం జరుగుతబంది.

ఈ క్రమబంలో విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 
“ఆపరేషన్ మసా్కన్”లో భాగబంగా ది.28 & 29వ తేదీలలో మరియు 
ది.2 & 3వ తేదీలలో 135 మబంది బాలురు, 13 మబంది బాలికలు మొతతిబం 
148 మబంది బాలబాలికలు మరియు బాల కారిమ్కులను రైలే్వస్్టషన్, 
పబండిట్ నెహ్రూ బసా్టబండ్, హోటళుళు, మారె్కటులా, రదీదే కూడళుళు, వాణిజ్ 
సమదాయాల వదదే గురితిబంచడబం జరిగబంది. గురితిబంచిన బాలబాలికలను 
మరియు బాల కారిమ్కులను ఆరుమ్డ్ రిజరు్వడ్ గ్బండ్్స నబందు విజయవాడ 
పోలీస్ కమీషనర్ గారు వారిని ఆపా్యబంగా పలకరిబంచి ఒకొ్కక్కరిపై 
ప్రతే్క శ్రద్ధ వహబంచి కౌని్సలిబంగ్ నిర్వహబంచి, బాలబాలికల కుటుబంబ 
నేపథ్బం, ఇబంటి నుబండి బయటకు వచిచున కారణాలు, సబంక్షేమబం తదితర 
పూరితి వివరాలు తెలుసుకోవడబం జరిగబంది. కోవిడ్ సబందర్బంగా వారికి 
కోవిడ్ టెసు్ట నిర్వహబంచి మాసు్కలు, శనిటైజరులా, కిటులా మరియు ఆహారబం 
ఏరాపెటు చేయడబం జరిగబంది. అనబంతరబం సి.డబ్లాయూ.సి. వారి సహకారబంతో 
బాలబాలికలను మరియు బాల కారిమ్కులను తలిలాదబండ్రులకు అపపెగబంచడబం 
జరిగబంది. ఈ సబందర్బంగా ది. 04.11.2020వ తేదీన ఆబంధ్రప్రదేశ్  
గౌ॥ డి.జి.పి. శ్రీ గౌతబం సవాబంగ్, ఐ.పి.ఎస్., గారు ఆపరేషన్ మసా్కన్ 
సి19పై సమీక్ష కార్క్రమానినౌ వీడియో కాన్ఫరెన్్స లో నిర్వహబంచగా, 
విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు వారి కారా్లయబం నుబండి ఈ 
సమీక్ష కార్క్రమానికి హాజరైనారు. అనబంతరబం ఆపరేషన్ మసా్కన్ సి19 
స్విబంగ్ స్్రెట్ చిలడు్రన్ ఫ్రమ్ కోవిడ్-19 గల గోడ పత్రాలను ఆవిష్కరిబంచడబం 
జరిగబంది.

ఈ కార్క్రమబంలో అడిమ్న్ డి.సి.పి. శ్రీమత్ మేరీ ప్రశబంత్, ఛైల్డు లైన్-
1098 జిలాలా కోఆరిడునేటర్ శ్రీ అరవ రమేష్, శ్రీ ఎస్.అబ్రహాబం, మహళా శశు 
సబంక్షేమ శఖ అసిస్్టబంట్ ప్రాజెక్్ట డైరెక్టర్ శ్రీమత్ ప్రమీలా, డిపూ్టి కమీషనర్ 
ఆఫ్ లేబర్ శ్రీమత్ సి. హెచ్.ఆశరాణి, లేబర్ ఆఫీసర్ శ్రీ వలిలా తదితరులు 
పాల్గొనానౌరు.

సబంచిక - 25                      నవరౌంబర్ - 2020                      పేజీలు : 4                      వల : అమూల్రౌం (ప్రైవేట్ సర్్లేష్న్)

త్ను బలిదానబం చేసుకుననౌ గొపపె త్్గ 
మూరితి అని, ఆబంధ్రుల ప్రయోజనబం కోసబం 
ఆతమ్ బలిదానబం చేసి, అమరజీవిగా 
గురితిబంపబడాడురని, భాష్ ప్రయుకతి 
రాష్ట్రాల ఏరాపెటుకు ఆయన చేసిన 
స్వలు చిరసమ్రణీయమని, కనుక 
పటి్ట శ్రీరామలు గారు ప్రత్ ఒక్కరికీ 
స్్ఫరితిదాయకమని పోలీస్ కమీషనర్, 
విజయవాడ సబ్ కలెక్టర్, విజయవాడ 
నగరపాలక సబంసథి కమీషనర్ అనానౌరు.

ఈ కార్క్రమబంలో లా అబండ్ ఆరడుర్ 
డి.సి.పి-II శ్రీ విక్బంత్ పాటిల్, ఐ.పి.
ఎస్, లా అబండ్ ఆరడుర్ డి.సి.పి.-I శ్రీ 
హర్షవర్ధన్ రాజు, అడిమ్న్ డి.సి.పి. శ్రీమత్ 
మేరీ ప్రశబంత్, సి.ఎస్.డబ్లాయూ.డి.సి.
పి. శ్రీమత్ ఉదయరాణి, విజయవాడ 

నగరబంలోని ఏ.డి.సి.పి.లు, ఏ.సి.పి.లు, ఇన్ స్పెక్టరులా , ఆర్.ఐ.లు, ఎస్.ఐలు, 
ఆర్.ఎస్.ఐ.లు మరియు పోలీస్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొనానౌరు.

అనబంతరబం సత్నానౌరాయణపురబం పోలీస్ స్్టషన్ పరిధిలోని బి.ఆర్.
టి.ఎస్. రోడుడు, శరదా కళాశల సమీపబంలో ఆబంధ్రరతనౌ పారు్క దగగొర గల 
అమరజీవి పటి్ట శ్రీ రామలు విగ్రహానికి కూడా విజయవాడ నగర పోలీస్ 
కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., విజయవాడ సబ్ కలెక్టర్ శ్రీ 
ధ్్నచబంద్ర, విజయవాడ నగరపాలక సబంసథి కమీషనర్ శ్రీ ప్రసననౌ వబంకటేష్, 
ఎమ్.ఎల్.ఎ. శ్రీ మలాలాది విష్ణు పూల మాలలు వేసి ఘనబంగా నివాళులు 
అరిపెబంచడబం జరిగబంది.

ఆాంధ్రప్రదేశ్ రాషట్ర అవతరణ దినోత్సవాలు
అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారి చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళి అరి్పరౌంచిన

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీష్నర్ గారు
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ది. 15.10.2020వ తేదీన మాచవరబం పోలీస్ స్్టషన్ పరిధి, క్రీసుతి 
రాజపురబం, కొబండ ప్రాబంత్నికి చబందిన వబంకాయలపాటి దివ్ తేజసి్వని(22)
ను, క్రీసుతిరాజపురబం, ఆర్.సి.ఎమ్.చరిచు ప్రాబంత్నిక చబందిన నాగేబంద్రబాబు 
అను అతను తన ఇబంటికి వళ్ళు తన ఇబంటిలో ఒబంటరిగా ఉననౌ తేజసి్వనిను అత్ 
కిరాతకబంగా కత్తితో పడిచి హత్ చేసి అనబంతరబం అదే కత్తితో తనను త్ను గాయ 
పరచుకుననౌటులా వచిచున సమాచారబం మేరకు వబంటనే అప్రమతతిమైన విజయవాడ 
పోలీసులు సబంఘటనా సథిలానికి చేరుకుని విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్  
శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారి ఆదేశల మేరకు లా అబండ్ ఆరడుర్-1 డి.సి.
పి. శ్రీ హర్షవర్ధనరాజు, స్బంట్రల్ జోన్ ఏ.సి.పి. శ్రీ కె.శ్రీనివాసరావు దివ్తేజసి్వని 
తబండ్రి ఇచిచున ఫిరా్దు ప్రకారబం కేసు నమోదు చేయడబం జరిగబంది.

దివ్తేజసి్వని హత్ కేసును ప్రత్ష్్టతమ్కబంగా తీసుకుననౌ విజయవాడ నగర 
పోలీస్ కమీషనర్ గారి ఆదేశల మేరకు ఈ కేసును దిశ మహళా పోలీస్ స్్టషన్ 
ఏ.సి.పి. శ్రీ వి.వి.నాయుడు గారిని దరా్పుతి అధికారిగా నియమిబంచడబం జరిగబంది. 

పగటి సమయంలో తాళాలు వేసిన ఇళ్ళలో 
నేరాలకు పాల్పడే ఇద్దరు మహిళా నందితులు అరెస్ట్

 4 కేసుల్లో సుమారు రూ.6 లక్షల విలువగల 233 గ్రాముల బాంగారాం, 1 కేజీ వాండి స్వాధీనాం

దివ్యతేజసివిని హత్య కేసులో నిిందితుడి అరెస్ట్
విజయవాడ పోలీసులు ప్రత్ష్్టతమ్కబంగా తీసుకుని వారబం రోజులలోపే ఈ కేసుకు 
సబంబబంధిబంచి అనినౌ సాక్ష్ధ్రాలను స్కరిబంచి మదాదేయ అరెస్్ట మినహా మొతతిబం 
చారిజిషీటుతో సహా దరా్పుతిను పూరితి చేసినారు. ఈ కేసులో మదాదేయ హాసపెటల్ 
లో చికిత్సలో ఉబండటబంవలను అరెస్్ట చేయలేదు. ది. 15-10-2020న హాసపెటల్ 
నుబండి డిచారిజి అవ్వడబం వలన నిబందితడిని వబంటనే అరెస్్ట చేయడబం జరిగబంది.

నిరౌందితుని వివరాలు: బుడిగ నాగేబంద్రబాబు (25), క్రీసుతిరాజపురబం, ఆర్.
సి.ఎమ్. చరిచు, విజయవాడ. నిబందితడు ది. 15.10.2020వ తేదీన దివ్తేజసి్వని 
హత్ సబంఘటన జరిగనపపెటి నుబండి గుబంటూరు గవరనౌమెబంట్ హాసపెటల్ లో 
చికిత్స పబందుతూ ఉబండగా, ది.06.11.2020వ తేదీన గుబంటూరు గవరనౌమెబంట్ 
హాసపెటల్ వారు నాగేబంద్రబాబును డిచాచురిజి చేయడబంతో దిశ మహళా పోలీస్ 
స్్టషన్ ఏ.సి.పి. శ్రీ వి.వి.నాయుడు గారు తన సిబ్బందితో అరెస్్ట చేసి పూరితి 
సాథియలో దరా్పుతి చేసుతినానౌరు.

నవరౌంబర్ 2019 మరియు నవరౌంబర్ 2020 నెలలో నమోదైన 

నేరాల విశ్లోషణ
l   సొతతి కోసబం హత్లు, కలపెబుల్ హోమిసైడ్, వైరలా దబంగతనాలు, ఆటో 

మొబైల్ దబంగతనాలు, ఇతర దబంగతనాలు, గృహ హబంస,  రెబండో 
వివాహమ, రోడుడుప్రమాదాలోలా మరణాలు, తీవ్రగాయాలు, కిడానౌపిబంగ్,  
మోసాలు, రోడుడు ప్రమాదాలలో సాధ్రణ గాయాలు, ఇతర నేరాలు 
53.14 తగగొబంచడబం జరిగబంది. 

l    హత్, దబంగతనాలు, పగటి ఇబంటి దబంగతనాలు, రాత్రిపూట ఇబంటి 
దబంగతనాలు, జేబు దబంగతనాలు, ఆతమ్హత్కు ప్రేరేపిబంచుట, 
హత్్ ప్రయతనౌనేరబం, సాధ్రణ గాయాలు, మానభబంగమ, రోడుడు 
ప్రమాదాలోలా తీవ్రగాయాలు, 354 ఐపిసి 122.29% పరుగుదల 
నమోదైనది.

l నమమ్క ద్రోహమ 100% నివారిబంచుట జరిగనది.
l   దోపిడి,  సైకిల్ దబంగతనాలు,  పశువుల దబంగతనాలు, వరకటనౌ 

వేధిబంపులు మరియు ఆతమ్ హత్కు ప్రేరేపిబంచుట, వరకటనౌ చావులు, 
అలలారులా, దబంగనోటలా మద్రణ నియబంత్రణలో వుననౌవి.

నేరాల న్వారణ, తగ్గుదలల్ 
విజయవాడ సిటీ పోలీసుల చర్యలు 

l పగలు మరియు రాత్రి సమయాలలో పటిష్టమైన గస్తి
l నేర నివారణకు ప్రతే్కమగా క్రైమ్ బృబందాలతో రాత్రి సమయాలలో గస్తి 
l సమర్ధవబంతబంగా వాహనమల తనిఖీలు
l అనుమానితలు, నేర చరిత్ర కలిగన వ్కుతిలపై పోలీసు స్్టషన్ సాథియలో 

నిఘా 
l అత్వసర పోలీసు స్వలైన డయల్ 100, ఈ-రక్ష స్వలు ఆరు నిమష్ల 

లోపు పోలీసులు అబందుబాటులో వుబంట్రు. 
l స్స్టీవీల దా్వరా అనినౌ మఖ్మైన ప్రాబంత్లపై నిఘా 
l “లాక్డు హౌస్ మానిటరిబంగ్ సిస్టబం” (LHMS) సమర్ధవబంతబంగా అమలు 
l “చేరువ” కార్క్రమమ దా్వరా ప్రజలలో నేర నియబంత్రణపై అవగాహన 
l పోలీసు ఇబంటరె్సప్టర్ వాహనాల దా్వరా 24 గబంటలు ప్రజలకు 

అబందుబాటులో విజిబుల్ పోలీసిబంగ్

విజయవాడ పోలీసుల 
సమగ్ర దరా్యపుతు - వేగవాంతాంగా శిక్షలు

4 గవరనౌర్ పేట పి.ఎస్ నబందు 2015 సబం.లో బైక్ దబంగతనానికి 
పాలపెడిన కేసు లో నిబందితడు వడియార్ గణేష్ (25) కు 3 వ అదనపు 
చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్్రెట్ కోరు్ట వారు 11 నెలలు జైలు శక్ష విధిస్తి 
తీరుపె ఇచాచురు.

4 వన్ టౌన్ పి.ఎస్ నబందు 2014 సబం.లో రోడుడు దాటుతననౌమహళను 
గ్రుది్ధన కేసు లో నిబందితడు ఆర్.టి.సి బస్ డ్రైవర్  పుపాపెల చబంద్రశేఖర్ 
అలియాస్ శేఖర్ (35) కు 3 వ అదనపు చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్్రెట్ 
కోరు్ట వారు ఒక సబంవత్సరబం జైలు శక్ష మరియు 5,000/- జరిమానా 
విధిస్తి తీరుపె ఇచాచురు.

4 ఇబ్రహబంపటనౌబం పి.ఎస్ నబందు 2018 సబం.లో స్ల్ ఫోన్ మరియు 
నగదు దబంగతనానికి పాలపెడిన కేసు లో నిబందితడు పాలపరితి వబంశీ 
కృషణు (22) కు 4 వ అదనపు చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్్రెట్ కోరు్ట వారు 
ఒక సబంవత్సరబం జైలు శక్ష మరియు 500/- జరిమానా విధిస్తి తీరుపె 
ఇచాచురు.

ఈ మధ్ కాలబంలో నగరబంలో జరుగుతననౌ దబంగతనాలపై ప్రతే్క దృషి్ట 
సారిబంచిన నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి. శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారి ఆదేశల 
మేరకు క్రైమ్ ఏ.డి.సి.పి. శ్రీయబం.సుభాస్ చబంద్రబోస్ గారి పర్వేక్షణలో సి.సి.
ఎస్., ఏసిపిలు శ్రీ కె.శ్రీనివాసరావు, శ్రీ సి.హెచ్. శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్బంలో 
దబంగతనాల నియబంత్రణ నిమితతిబం పోలీసు గస్తిని మమమ్రబం చేయడబంతో పాటు 
పాత నేరసుథిలు, జైలు నుబండి విడుదలైన నేరసుథిలు మరియు అనుమానాసపెద 
వ్కుతిలపై పటిష్టమైన నిఘా ఏరాపెటు చేయడబం జరిగబంది.

ఈ నేపథ్బంలో ది.20.11.2020వ తేదీన విజయవాడ సి.సి.ఎస్., 
పోలీసులకు రాబడిన సమాచారబం మేరకు వన్ టౌన్ పోలీస్ స్్టషన్ పరిధిలోని 
వినాయకుని గుడి సమీపబంలో అనుమానబంగా త్రుగుతననౌ ఇదదేరు మహళలను 
అదుపులోకి తీసుకుని విచారిబంచడబం జరిగబంది. విచారణలో ఇదదేరు మహళలు 
పగటి సమయబంలో త్రుగుతూ ఇళళుకు వేసిన త్ళాలను నిశతబంగా పరిశీలిబంచి 
త్ళాలు విరగకొటి్ట ఇబంటిలోని విలువైన నగదు, బబంగారబం మరియు వబండి 
వసుతివులు దబంగలిబంచినటులా వలలాడి కాగా వారిని అరెస్్ట చేసి, వారి వదదే నుబండి 
నాలుగు కేసులలో సుమారు రూ. 6 లక్షల విలువగల 233 గ్రామల బబంగారపు 
వసుతివులు మరియు 1 కేజీ వబండి వసుతివులు సా్వధీనబం చేసుకోవడబం జరిగబంది.

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో గుట్్క ఖైనీ, 
ఫారిన్ సిగరెట్్స అమమ్కదారలాపై ఉకు్కపాదబం మోపి వాటి అమమ్కాలను 
నియబంత్రిబంచడానికి విజయవాడ ట్స్్క ఫోర్్స వారి ఆధ్వర్బంలో విసు్రుత దాడులు 
నిర్వహబంచడబం జరిగుతబంది. ఈ క్రమబంలో భాగబంగా గుట్్క ఖైనీ మరియు 
ఫారిన్ సిగరెట్్స హైదరాబాద్ మరియు గుబంటూరు ప్రాబంత్ల నుబండి తెచిచు 
ఎవరికీ అనుమానబం రాకుబండా విక్రయసుతిననౌటులా ది.27.11.2020వ తేదీన 
విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్.,గారికి 
రాబడిన సమాచారబం మేరకు ట్స్్క ఫోర్్స ఏ.డి.సి.పి. శ్రీ కె.వి.శ్రీనివాసరావు గారి 
ఆధ్వర్బంలో ట్స్్క ఫోర్్స ఏ.సి.పి. శ్రీ వి.ఎస్.ఎన్.వరమ్,ట్స్్క ఫోర్్స ఇన్ స్పెక్టర్ 
శ్రీ పి.కృషణుమోహన్, ఎస్.ఐ.లు శ్రీ అబుదేల్ సలామ్, శ్రీ సి. హెచ్.నాగ శ్రీనివాస్, 

నిరౌందితుల వివరాలు: విజయవాడ, మాచవరబం డౌన్, కా్న్సర్ హాసిపెటల్ 
వనుక నివసిబంచే బోయపాటి ధనలక్ష్మి (47) , విజయవాడ, మాచవరబం డౌన్, 
కా్న్సర్ హాసిపెటల్ వనుక నివసిబంచే బోయపాటి సాత్్వక సిరి(20)

విచారణలో... పై ఇదదేరు మహళలు అతతి కోడళుళు వీరిదదేరు విలాసవబంతమైన 
జీవనానికి అలవాటు పడి సులభబంగా డబు్లు సబంపాదిబంచాలనే ఉదేదేశ్బంతో 
వీరు గత కొబంత కాలబంగా పగటి సమయబంలో విజయవాడ నగరబంలోని వివిధ 
ప్రాబంత్లలో త్రుగుతూ ఎవరికీ అనుమానబం రాకుబండా ఇళళుకు త్ళాలు వేసిన 
మరియు తలుపులు దగగొరకు వేసిన ఇళళును నిశతబంగా పరిశీలిబంచి త్ళాలు 
విరగకొటి్ట మరియు తలుపులు బలవబంతబంగా నెటి్ట ఇబంటిలోనికి ప్రవేశబంచి 
ఇబంటిలో ఉననౌటువబంటి విలువైన నగదు, బబంగారబం మరియు వబండి వసుతివులు 
దబంగలిబంచడబం జరిగబంది.

ఈ క్రమబంలో వీరిదదేరు విజయవాడ నగరబంలోని భవానీపురబం పోలీస్ 
స్్టషన్ లో  లలిత్ నగర్ లో ఒక నేరబం, పటమట పోలీస్ స్్టషన్ పరిధిలో 
నిడమానూరు, రామాలయబం వీధిలో ఒక నేరబం, అజిత్ సిబంగ్ నగర్ పోలీస్ స్్టషన్ 
పరిధిలో పి&టీ కాలనీలో ఒక నేరబం, మాచవరబం పోలీస్ స్్టషన్ పరిధిలోని 
మారుతీనగర్ ఎమ్.ఎస్.ఆర్ వీధిలో ఒక నేరబం మొతతిబం-4 నేరాలకు పాలపెడటబం 
జరిగబంది.

శ్రీ రవితేజ మరియు వారి సిబ్బందితో ఉయ్్రు టౌన్ పోలీస్ స్్టషన్ పరిధిలో  
ఏ.జి. & ఎస్.జి. గవరనౌమెబంట్ కాలేజీ రోడ్ దగగొర ఇదదేరు వ్కుతిలను అదుపులోకి 
తీసుకుని వారి వదదే నుబండి సుమారు 34,85,136/- విలువగల నిషేధిత గుట్్క, 
ఖైనీ మరియు ఫారిన్ సిగరెట్్స సా్వధీనబం చేసుకోవడబం జరిగబంది.

అరెస్టి చేసిన నిరౌందితుల వివరాలు :  నబంబ్రి సుబా్రావు గుపతి 
(43), ఏ.జి. & ఎస్.జి. గవరనౌమెబంట్ కాలేజీ రోడ్, ఉయ్్రు., జబంపాన 
రామచబంద్ర రావు(54), అబు్హోటల్ ఎదురు, కాటూరు రోడ్, ఉయ్్రు., 
విచారణలో... పై ఇదదేరు నిబందితలు గత కొబంత కాలబంగా ఎవరికీ అనుమానబం 
రాకుబండా హైదరాబాద్ మరియు గుబంటూరు ప్రాబంత్లనుబండి నిషేధిత గుట్్క, 
ఖైనీ మరియు ఫారిన్ సిగరెట్్స ను గవరనౌమెబంట్ కు ట్క్్స చలిలాబంచకుబండా 

చట్ట విరుద్ధ నిషేధిత ఇబండియన్ మేడ్  
1) ఫారిన్ సిగరెట్్స-13,200 పాకెట్్స 
వాటి విలువ సుమారు రూ.23,10,000/, 
2) నిషేధిత గుట్్క, ఖైనీ మరియు జరదా 
1,28,667 పాకెట్్స వాటి విలువ సుమారు 
రూ.11,75,136/మొతతిబం విలువ సుమారు 
రూ.34,85,136/- విలువ గల వాటిని 
ఉయ్్రు తీసుకుని వచిచు విక్రయసుతిబండగా 
ట్స్్క ఫోర్్స పోలీసువారు దాడి చేసి పై ఇదదేరిని 
అదుపులోకి తీసుకుని సా్వధీనబం చేసుకోవడబం 
జరిగబంది.

ఈ సబందర్బంగా గుట్్క, ఖైనీ మరియు 
ఫారిన్ సిగరెట్్స విక్రయసుతిననౌ వారిని గురితిబంచి 
పటు్టకుననౌ ట్స్్క ఫోర్్స సిబ్బందిని విజయవాడ 
నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు అభినబందిబంచడబం 
జరిగబంది.

న్షేధిత గ్ట్్క, ఖైనీ మరయు ఫారన్ సిగరెట్్స స్వాధీనాం
ఇద్దరు న్ాందితులు అరెస్ట్ వార వద్ద నాండి రూ.34,85,136/-లు విలువ చేసే

గ్ట్్క, ఖైనీ మరయు ఫారన్ సిగరెట్్స స్వాధీనాం

మద్రౌం కేసుల వివరాలు 
మొతతిబం కేసులు  35
అరెసు్ట అయన మదాదేయలు  50
స్జ్ చేసిన వాహనాలు  31
స్జ్ చేసిన మద్బం  (లీ.) 356

ఇసుక కేసుల వివరాలు 
మొతతిబం కేసులు  04
అరెసు్ట అయన మదాదేయలు  04
వాహనాలు  04
సా్వధీన చేసుకుననౌ ఇసుక  (ట.) 14.5

neT esZ+ eT<+  dT s*dTq +~T\|
స్పెషల్ ఎన్ ఫోర్్స మాంట్ బ్్యరో ఆధవార్యాంల్

స్పెషల్ డ్రైవ్

నవరౌంబర్, 2020 విజయవాడ పోలీస్ సమాచార స్రవరౌంతి



3. సెమెన్ స్టట్రన్ డిటెక్షన్ కిట్:- మానభబంగబం, మానభబంగబం - హత్ వబంటి నేర 
సథిలబంలో అనుమానాసపెదమగా మరకలు కనిపిబంచినప్పుడు వాటిని గాజు కాలాత్  
సహాయమతో స్కరిబంచి దానిని సైమన్ సై్రెన్ డిటెక్షన్ కిట్ దా్వరా టెస్్ట చేయగా 
ఆ మరక పిబంక్ కలర్ లో వస్తి అది సైమన్ అని చపపెవచుచు.ఈ కిట్ దా్వరా నేర 
సథిలబంలో వుననౌ అనినౌ మరకలను స్మన్ మరకలు అవునా? కాదా? అని  తొలుత 
నిరా్ధరిబంచుకోవచుచు. ఒకవేళ నేర సథిలబంలో మరకాలు స్మన్ అని నిరా్ధరణ 
అయతే వాటిని ఈ కిట్ దా్వరా లిఫ్్ట చేసి FSL కు పబంపవచుచు.

4.  జనరల్ క్రైమ్ సీన్ ప్రొసెసిరౌంగ్ కిట్స్ : 
 1.	 ఎక్స్	ప్లోజీవ్	డిటెక్షన్		కిట్	-  పేలుడు సబంఘటనలు ఎప్పుడిన, ఎక్కడిన  

జరిగనటులా  అయతే ,  సదరు సబంఘటన సథిలమలో లబిబంచే  బ్డిద, 
ఇతర సమాగ్రిని  క్రిబంది ఎక్్స పోలాజివ్ డెటెకో్టర్్స ని ఉపయోగబంచి సదరు 
ప్రమాదమకు వాడిన పదార్ధమలు ఎక్్స పోలాజివ్  అవునా? కదా? అని 
చపపెగలరు .

 2.	 నార్కోటిక్	 డిటెక్షన్	 కిట్–	 ఇది చాలా ఉపయోగకరమైన కిట్.
దీని దా్వరా ఆల్కహాలు, గబంజయ, ప్రిసి్కప్షన్  లేని పయన్  కిలలార్్స , 
హెరాయన్ , ప్రిసి్కప్షన్  లేని సి్టమలెబంట్్స , కొకైన్ , ఎబండీఎబంఏ, 
ఎల్ ఎస్ డీ, ఇన్ లెబంట్్స  వబంటి మారక ద్రవా్లు  పటు్టబడబం జరిగనటులా  
అయతే, నారో్కటిక్ డెటెకో్టర్్స కిట్ ను ఉపయోగబంచి సదరు 
సబంఘటనలో వాడిన మారక ద్రవా్ల పేరులా చపపెవచుచు. 

	 3.	 కొంబుస్తిబ్లో	 గ్యాస్	 డిటెక్షన్	 కిట్– ఎక్కడైన గా్స్ పేలుడు 
సబంఘటనలు  జరిగనటులా అయతే ,  సదరు సబంఘటన సథిలమలో 
కొబంబుసితిబ్లా గా్స్ డిటెక్టర్ కిట్ ను  ఉపయోగబంచి (కొబంబుసితిబ్లా గా్స్ 
డిటెక్టర్  గా్స్ దా్వరా పేలుడు సబంబావిస్తి, సౌబండ్ చేసుతిబంది) సదరు 
ప్రమాదబం గా్స్ దా్వరా జరిగబందా? లేదా? అనునది గురితిబంచవచుచు. 

 4.	 హెడ్	మొంట్	మాగ్నిఫైర్		కిట్	-  ఈ పరికరమను ఉపయోగబంచి నేర 
సథిలనీ అత్ క్షుణమగా పరిశీలిబంచుటకు, మరియు అత్ మఖ్మైన  
భౌతీక సాక్షదరాలు స్కరిబంచుటకు ఉపయోగసాతిరు.దీని దా్వరా 
చాలా స్క్ష్మమైన సాక్షదారాలు నేర సథిలమలోగురితిబంచవచుచు.

 5.	 డిజిటల్	డిస్టెన్స్	మెజరొంగ్	డివైస్	-  అలా్రెసోనిక్ డిస్్టన్్స మెజరిబంగ్ 
డివైస్ దా్వరా హా్బంగబంగ్  కేసులో  మరియు మరడుర్ కేసులోస్న్ 
అఫ్ క్రైమ్ మెజరెమ్బంట్్స తీసుకోవడానికి ఉపయోగసాతిరు.అలాగే 
యకి్సడెబంట్ కేసులో కూడా ఇది చాలా ఉపయోగపడుతబంది.

 6.	 ఫొంగర్	ప్ొంట్	 కిట్	 బాక్స్	 - మాగ్నౌట్ పౌడర్ ను ఉపయోగబంచి 
నేర సథిలబంలో నేరసుథిలు వదిలివళ్లాన ఫిబంగర్ ప్రిబంట్్స ను కనుకొ్కని 
నేరసుథిలను పటు్టకొనుటకు ఉపయోగసాతిరు. 
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 7.	 ఫోరెన్స్క్	 లైట్	 సోర్స్-  నేర సథిలానినౌ క్షుణణుబంగా పరిశీలిబంచి నేర 
సథిలమలో నేరసుథిడు వదిలిన గురుతిలను, రకతిపు మరకలని 
నేరసథిలమలో నేరసుథిడు తడిచినపపెటికి, UV Light 
సహకారమతో మరకలను కనుకు్కని వాటిని స్కరిబంచడబం 
జరుగుతబంది. 

	 8.	 మైక్రోసోకోప్	 - నేర సథిలమలో లభిబంచిన చిననౌ, చిననౌ వసుతివులు 
(సాక్ష్లు) పదదేవిగా కనిపిబంచుటకు మరియు  పదదేగా కనబడిన 
వాటిని ఫోటోలు తీయుట కూడా సాద్పడుతబంది . 

 9.	 స్క్స్వల్	 అసాల్టె	 ఎవిడెన్స్	 కలెక్షన్	 కిట్		- మానభబంగబం, 
మానభబంగబం - హత్, వబంటి  కేసులలో స్కు్సవల్ అసాల్్ట ఎవిడెన్్స 
కలెక్షన్ కిట్ ను ఉపయోగబంచి నేర సథిలమలో స్మెన్, జుటు్ట 
మరియు గోళుళు కలెక్్ట చేయుటకు ఉపయోగసాతిరు.

పైన తెలిపిన పరికరాలు, మరియు ఆధునిక పరికరాలు కూడా క్రైమ్ సాపెట్ 
వాహనమలో ఉబంట్య. క్రైమ్ సాపెట్్స టీమ్ వారిని విరివిగా వాడటబం దా్వరా 
ఇనె్వసి్టగేషన్ లో నాణ్తను పబంచవచుచు.

అబంతేకాక క్రైమ్ సాపెట్్స టీమ్ వారు ఫోరెని్సక్ వారితో లైజనిబంగ్ కలిగ 
ఉబండి, కెమికల్ అనాలసిస్(RFSL)పడిబంగ్ రిపోర్్ట లను త్వరిత్ గత్న పూరితి 
చేయసుతి, పోస్టల్ దా్వరా సమయబం వృధ్ కాకుబండా,క్రైమ్ సాపెట్్స దా్వరా నేరుగా 
ACP ఆఫీసుకి పబంపిబంచడబం జరుగుతబంది. 

కావున, స్్టషన్ హౌస్ ఆఫీసర్, క్రైమ్ సాపెట్్స వారి సహకారబం తీసుకొని 
శస్్రుయపదదేత్లో ఎవిడెన్్స స్కరిబంచి కేసుల దరా్పుతిలోలా నాణ్తను మెరుగుపరచ 
వచుచును. 

క్రైమ్ సాపెట్ టీమ్ సహాయమతో నేర సథిలా పరిరక్షణ, శస్్రుయ పదదేత్లో అత్ 
మఖ్మగా భౌత్క సాక్ష్ధ్రాలు స్కరిబంచుట, మరియు కోరు్టలో నిబందితలకు 
శక్షలు పడేవిధమగా చేయడబంలో వీరు 
మఖ్భూమిక పోషిసుతినానౌరు.

నాకు దీనిలో 20 సరౌంవతస్రాల అనుభవరౌం 
వరౌంది నేర  స్థలరౌంలో మా యొక్క సర్వ్సును 
ఉపయోగరౌంచికొని ముద్దాయిలకు మరిరౌంత 
శిక్షలు పడే విధరౌంగా చేయవచ్చు.  

- ట్.రమేష్ బాబు
ఏ.ఎస్.ఐ.748
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CRIME
SPOTS
TEAMS

ముఖ్యఉదేధేశ్యాం:-
ఈ టీమ్ యొక్క మఖ్ ఉదే్ధశ్బం (MAN CAN LIE, BUT 

CIRCUMSTANCES NOT) అను స్త్రమ ఆధ్రమగా ఎక్కడైన, 
ఏదైనా నేరబం జరిగనటులా అయతే క్రైమ్ సాపెట్్స వారు త్వరీత గత్న నేరసథిలనీనౌ 
చేరుకుని, నేర పరిశోధనలో నేర సథిలానినౌ క్షూణబంగా పరిశీలిస్తి మదాదేయ తనకు 
తెలియకుబండా తన యొక్క వసుతివులు నేర ప్రదేశబంలో వదిలి వేయుట జరుగును.  
మఖ్మగా అతని యొక్క రకతిమ, ఉమిమ్, సిగరేటు, వబంట్రుకలు, తన బట్టల 
యొక్క నూలుపోగులు, చొకా్కగుబండీలు, తన పాదమద్రలు, చేత్మద్రలు, 
ఇతర వసుతివులు వదిలి వేయుట జరుగును.  కావున నేరమ జరిగన ప్రదేశబంలో 
ఇతరులు గాని పోలీసు వారు గాని ఆ ప్రదేశమను డిస్టర్్ చేయకుబండా 
ఉబంటే  క్రైమ్ సాపెట్్స కు కావలసిన కూలాస్ దరుకును. నేరసథిలబంలో వుననౌ భౌత్క 
సాక్ష్ధ్రాలను, ఫోటో గ్రాఫి, వీడియో గ్రాఫి చేసి, నేర సథిలమలో స్కరిబంచిన 
భౌత్క సాక్ష్ధ్రాలను దరా్పుతి అధికారికి  అబందిబంచి, ఆ సాక్ష్ధ్రాలను 
ఫోరెని్సక్ వారి దా్వరా నేరసుథిడికి, నేరసతిలానికి మధ్  ఉననౌ సబంబబంధ్నినౌ నిరా్ధరణ 
చేయడమలో క్రైమ్ సాపెట్్స వారు ఎబంతగానో ఉపయోగపడుత్రు.

నేరసథిలబంలో స్కరిబంచిన సాక్ష్ధ్రాలను బటి్ట, నేరబం ఎలా జరిగబంది, 
నేరబం జరిగన విధ్నానినౌ(M.O) బటి్ట, ఎవరు చేశరో గురితిబంచుటకు, దరా్పుతి 
అధికారికి క్రైమ్ సాపెట్ వారు సహాయపడగలరు . 

క్రైమ్ స్పెట్ వారు హాజరయ్్య కేసులు:- 
ఏదైన నేరబం లో సాక్ష్ధ్రాలు స్కరిబంచుట అవసరబం అని స్్టషన్ అదికారి 

తలబంచినటులా అయతే క్రైమ్ సాపెట్ వారికి సమాచారబం అబందిస్తి వారు నేర సథిలనికి 
వళ్ళు, నేరసథిలనీనౌ పరిరక్షిస్తి,భౌత్క సాక్ష్ధ్రాలను స్కరిబంచడబం జరుగుతబంది. 
అత్ మఖ్మగాక్రైమ్ సాపెట్ వారు ఇబంటి  దబంగతనబం, రోబరి, దోపిడి, పేలుడు, 
అరో్సన్, అత్్చారబం, హత్, అనుమానాసపెద మరణబం, అగనౌప్రమాదమ, గా్స్ 
ఫైర్, పేలుడు వలన ఇలులా దెబ్త్నడబం లాబంటి కేసులలో భౌత్క సాక్ష్దారాలను 
విశేలాషిబంచడబం, నిరా్ధరిబంచడబం జరుగుతబంది. అదే విధబంగా నేర సథిలమలో 
భౌత్క సాక్షదారాలను స్కరిబంచుటకు, వివిధ రకాల పరికరాలతో కూడిన 
కిటలాను, వీడియో, ఫొటోకెమెరాలు, యు.వి. లైట్్స, నార్్కటిక్, యక్్స పాలాజివ్ 
డిటెక్టర్ వబంటి సాబంకేత్క పరికరాలను వాడటబం జరిగుతబంది. ప్రత్ క్రైమ్ సాపెట్ 
వాహనబంలో పనిచేయు పోలీస్ సిబ్బందికి సాక్ష్ధ్రాలు స్కరిబంచడబం మరియు 
భౌత్క సాక్షదారాలను సబంరక్షిబంచటబంపై ఫోరెని్సక్ సైన్్స బృబందబం వారిచే  
శక్షణను ఇవ్వడబం జరిగబంది. నేరాలు జరిగన వబంటనే ఈ క్రైమ్ సాపెట్ బృబందాలు 
నేరసథిలానికి త్వరితగత్న చేరుకుని నేరసథిలబంలో భౌత్క సాక్ష్ధ్రాలను 
స్కరిబంచి దర్పుతి అధికారికి అబందిబంచడబం జరుగుతబంది. 

విజయవాడ క్రైమ్ స్పెట్ వారు వాడుతునని ఆధున్క పరకరాలు:-
1. అరస్న్ ఇనెవ్సిటిగేష్న్ లికివ్డ్అరౌండ్ సాలిడ్ కిట్ :- ఈ పరికరమ ప్రతే్కమగా 

గృహాలు, హోటల్్స, హాసిపెటల్్స, మాల్్స మొదలైనవి అగనౌ ప్రమాదాలకు 
గురైనపుడు అక్కడ ఉననౌ బ్డిదను ఈ కిట్ దా్వరా పరీక్షిబంచి తొలుత కొబంత 
నిరా్ధరణకురావచుచు దానిని ఫోరెని్సక్ లా్బ్ కు  పబంపిబంచి కాలిపోవడానికి 
గల కారణాలు తెలుసుకోవచుచు.

2. బ్లడ్  స్రటిన్ డిటెక్షన్ కిట్:- నేరసథిలమలో అనుమానసపెదబంగా ఎరుపు 
రబంగులో ఏదైనా మరకలు ఉబంటే వాటిని కలక్్ట చేసి బలాడ్ డిటెక్షన్ సై్రెన్ ట్బ్లాట్్స 
దా్వరా అది మానవుల రకతిమ అవునా? కాదా? అని తెలుసుకోవచుచు. 
ప్రాధమికబంగా నేర సథిలమలో ఉననౌ ఎరుపురబంగు మరకలు రకతి మరకలా? 
కాదా? నిరా్ధరణ అయతే ఈ కిట్ దా్వరా సైబంటిఫిక్ గా లిఫ్్ట చేసి FSLకు 
పబంపవచుచు.

ఆొంధ్రప్రదేశ్	ప్రభుత్ొం	యొకకో	ఉతతిర్్ల	ప్రకారొం	విజయవాడ	నగర	
ప్లీసు	వార్	ది.30.01.2019	వ	తేదీన	క్రైమ్	సాపాట్	న్	ప్రారొంబొంచడొం	
జరగ్ొంది	.ది	.18.02.2019	వ	తేదీన	ఈ	టీమ్	న్	5	సబ్	డివిజన్	లుగ్	
చేస్,	ఒకకోకకో	సబ్	డివిజన్	కి,ఒకకోకకో	ఎరటెగ్	వాహనాలను,సొంటిఫక్	
కిట్స్,	మరయుట్రైన్ొంగ్	అయినా	ప్లీసు	స్బ్ొందిన్	ఇవ్డొం	జరగ్ొంది.
ఒకకో		యస్.ఐ	సాథాయి	అధికార	ఇన్	చారజి	గ్ఉొండి,	5	సబ్	డివిజెనుస్	ను	
మాన్టర్	చేసుతిొంటార్.అలాగే	ఈ		టీమ్	లో	ఒక	ఫొంగర్	ప్ొంట్	అధికార	
కూడా		ఉొంటార్.	ఒకకోకకో	సబ్	డివిజన్	క్రైమ్	సాపాట్	టీమ్	లో	ఒక	హెడ్	
కాన్స్టెబుల్,ఇద్ధర్	కాన్స్టెబుల్స్		ఉొంటార్.

స్క్స్వల్	అసాల్టె	ఎవిడెన్స్	కలెక్షన్	కిట్		

డిజిటల్	డిస్టెన్స్	మెజరొంగ్	డివైస్	

మైక్రోసోకోప్

జనరల్	క్రైమ్	సీన్	ప్రొస్స్ొంగ్	కిట్స్

హెడ్	మొంట్	మాగ్నిఫైర్	కిట్

స్మెన్	స్రైన్	డిటెక్షన్	కిట్

ఫోరెన్స్క్	లైట్	సోర్స్

బలోడ్	స్రటెన్	డిటెక్షన్	కిట్

ఫొంగర్		ప్ొంట్	కిట్	బాక్స్

ఆరస్న్

విజయవాడ పోలీస్ సమాచార స్రవరౌంతినవరౌంబర్, 2020
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లాక్ డౌన్ సమయాంల్ న్బాంధనలన ఉలలోాంఘాంచిన 

వారపై నగర పోలీసులు తీసుకునని చర్యలు
వాయాపార	సొంసథాలు	,షాపులు,	న్బొంధనలు	ఉలలోొంఘొంచిన	వారపై	ఐ.పి.స్.	188,	
269,	270,	271	మరయు	ఎపిడిమిక్	యాక్టె	క్ొంద	చరయాలు
l  నమోదు చేసిన కేసులు: 02
l  పటు్టబడిన మదాదేయలు:12
l  ఇతర సబంసథిలపై నమోదు చేసిన కేసులు:02
వాహనాలపై	లా	అొండ్	ఆర్డర్	ప్లీసులు	ఐ.పి.స్	188,	269,	270,	271	స్క్షన్	
ల	క్ొంద	తీసుక్నని	చరయాలు
l  మోటర్ వాహనాల చట్టబం క్రిబంద నమోదు చేసిన కేసులు:52,360
 విధిబంచిన జరిమానాలు:1,59,74,856
మోటార్	వాహనాల	చటటెొం	క్ొంద	నగర	ప్లీసులు	తీసుక్నని	చరయాలు
l  ట్రాఫిక్ ఉలలాబంఘన ఈ-చలానా కేసులు : 53,001
 విధిబంచిన జరిమానా  : Rs.1,64,07,995/-
l  లా అబండ్ ఆరడుర్ ఉలలాబంఘన ఈ-చలానా కేసులు:12,757
 విధిబంచిన జరిమానా : 35,41,770/-
ఫేస్	మాస్కో	ధరొంచన్వారపై	ప్రతేయాక	తన్ఖీలు
l  ఫేస్ మాస్్క కేసులు: 2,207
 విధిబంచిన  జరిమానా: Rs.2,00,950/-

విజయవాడ నగరబంలో హోబంగారుడు య్నిట్ నబందు విధులు నిర్వహసుతిననౌ 
హెచ్.జి 683, పి.నాగేబంద్రబాబు అనారోగ్బం కారణబంగా కోమాలో ఉబండి 
విజయవాడ, స్రా్రావుపేటలోని లత్ స్పర్ స్పెష్లిటీ హాసిపెటల్ 
నబందు చికిత్స పబందుచుననౌ అతనికి విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్  
శ్రీ బి. శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్. గారి ఆదేశల మేరకు రూ.30,000/- 
నగదును అతని కుటుబంబానికి ఆరిథిక సాయబం అబందచేయడబం జరిగబంది. గత 
కొబంత కాలబంగా విజయవాడ నగరబంలోని ఉబంగుటూరు పోలీస్ స్్టషన్ నబందు 
విధులు నిర్వహసుతిననౌ హెచ్.జి-683, పి.నాగేబంద్ర బాబుకు ఇదదేరు చిననౌ పిలలాలు 
ఉబండగా అనారోగ్బం కారణబంగా కోమాలోకి వళళుడబంతో ప్రసుతితబం లత్ స్పర్ 
స్పెష్లిటీ హాసిపెటల్ నబందు చికిత్స పబందుతబండగా అతని వైద్ ఖరుచుల నిమితతిబం 
ది.25.11.2020వ తేదీన ఉబంగుటూరు పోలీసు వారు మరియు హోబంగారుడు 
య్నిట్ తరుపున రూ.30,000/- నగదును పి.నాగేబంద్ర బాబు భార్కు ఆరిథిక 
సహాయానినౌ అబందచేసి వారి కుటుబంబానికి పిలలాలకు ధైర్బం చపపెడబం జరిగబంది.

అనారోగ్యాంతో హాసిపెటల్ నాందు చికిత్స పాందుతునని 
హాంగారుడు కుటాంబాలకి ఆరథిక స్యాం

మౌలానా అబుల్ కలారౌం ఆజాద్ గారి 133వ జయరౌంతి సరౌందర్రౌంగా
ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళి అరి్పరౌంచిన

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీష్నర్ గారు
సా్వతబంత్ర్ సమరయోధుడు, భారత ప్రభ్త్వ తొలి విదా్శఖా మబంత్రి, 

భారతరతనౌ అవార్డు గ్రహత మౌలానా అబుల్ కలాబం అజద్ గారి జయబంత్ 
సబందర్బంగా ది.11.11.2020వ తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ 
కారా్లయబంలో పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్. గారు మరియు 
నగర పోలీసు అధికారులు మౌలానా అబుల్ కలాబం అజద్ గారి చిత్రపట్నికి 
పూలమాలలు వేసి, ఆయన స్వలను గురుతి చేసుకోవడబం జరిగబంది.

ఈ సబందర్బంగా మౌలానా అబుల్ కలాబం అజద్ గారు సా్వతబంత్ర్ 
సమరయోధులలో మఖ్ నాయకులలో ఒకరని, అజద్ గారు పబండితడుగా, 
కవిగా పేర్బందినారని, మహాత్మ్గాబంధీజీ నిర్వహబంచిన ఉప్పు సత్్గ్రహబంలో 
పాల్గొని అరెస్్్ట జైలు జీవితబం గడిపారని, హబందువులు మరియు మసిలాబంలు కలసి 
ఉబండాలని పాటుపడిన మహోననౌత వ్కితి, విదా్వ్వసథిలో ఆయన రూపబందిబంచిన 
సబంస్కరణలు మనబందరికి ఆదర్శప్రాయబం అని పోలీస్ కమీషనర్ గారు అనానౌరు.

ఈ కార్క్రమబంలో అడిమ్న్ డి.సి.పి. శ్రీమత్ మేరీ ప్రశబంత్, స్పెషల్ బ్బంచ్ 
ఏ.సి.పి.లు శ్రీ ఎల్.అబంకయ్, శ్రీ సి.హెచ్.రవికాబంత్, హెడ్ కా్వర్టర్ ఏ.సి.పి. 
శ్రీ చబంచి రెడిడు, ఎ.ఓ. శ్రీ టి.రబంగారావు మరియు పోలీస్ అధికారులు, సి.పి.ఓ. 
సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొనానౌరు.

విజయవాడ నగరబంలో ట్రాఫిక్ నిబబంధనలు అత్క్రమిబంచి వాహనాలు 
నడిపే వారిపై కఠిన చర్లు తీసుకొని రోడలాను ప్రమాద రహత మరియు సురక్షిత 
ప్రయాణానికి అనువుగా మారచుడానికి ప్రయత్నౌసుతినానౌమ. ఈ నేపధ్బంలో ప్రత్ 
సబంవత్సరబం నవబంబర్ మూడవ ఆదివారబం అయన ది. 15.11.2020వ తేదీన 
“World Day of Remembrance for 
Road Traffic Victims” సబందర్బంగా 
రోడుడు ప్రమాదాలలో గాయపడిన మరియు మృత్ 
చబందిన వారిన సమ్రిబంచుకొనుచూ విజయవాడ 
నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, 
ఐ.పి.ఎస్., గారి ఆదేశల మేరకు ట్రాఫిక్ ఏ.డి.
సి.పి. శ్రీ టి.సరా్కర్ గారు ప్రజలకు అవగాహన 
కలిపెస్తి గోడ పత్రాలు మరియు కర పత్రాలను 
ఆవిష్కరిబంచడబం జరిగబంది.  ట్రాఫిక్ ఏ.డి.సి.పి. 
గారు మాట్లాడుతూ... ప్రపబంచ వా్పతిబంగా ప్రత్ 
సబంవత్సరబం నవబంబర్ మూడవ ఆదివారమ 
ప్రపబంచ రిమెబంబరెన్్స డే జరుపుకోవడబం 
జరుగుతబందని, దీని యొక్క మఖ్ ఉదేదేశబం 
రోడుడు ప్రమాదాలలో గాయపడడువారు మరియు మరణిబంచినవారి గురుతిగా ఈ 
రోజు రిమెబంబరెన్్స ప్రపబంచ దినోత్సవబం జరుపుకుబంటునానౌమని, రోడ్ ప్రమాదబం 
దా్వరా మరణిబంచిన, గాయపడిన వారి బాధ్కరమైన అనుభవాలను గురుతి 
చేసుకోవటబం, ఆకసిమ్క హబంసాతమ్క, బాధ్కరమైన సబంఘటనలు, దీని ప్రభావబం 
దీర్ఘకాలికబంగా ఉబంటుబందని, ప్రత్ సబంవత్సరబం, ప్రపబంచబంలో అనేక మబంది 
రోడుడు ప్రమాదాలకు గురై మరణిబంచటబం లేదా గాయపడటబం జరుగుతబందని, 
దీనివలలా ఆ కుటుబంబాలలో శోకబం మరియు బాధ ఎకు్కవగా వుబంటుబందని, బాధిత 

విజయవాడ 
పోలీస్ కమీషనరేట్ 
వాట్సప్ నాంబర్

@VjaCityPolice
7328909090

బాలోక్	ఫలొంపై	ప్రతేయాక	తన్ఖీలు
l   బాలాక్ ఫిలిబం ఉలలాబంఘన కేసులు: 139
  విధిబంచిన జరిమానా : Rs.1,39,000/-
ప్రమాదకరమైన	డ్రైవిొంగ్	పై	ప్రతేయాక	తన్ఖీలు
l  ప్రమాదకరమైన  డ్రైవిబంగ్ కేసులు: 233
 విధిబంచిన జరిమానా : Rs.2,21,600/-
ట్రిపుల్	రైడిొంగ్	పై	ప్రతేయాక	తన్ఖీలు
l  ట్రిపుల్ రైడిబంగ్ కేసులు: 3,026
 విధిబంచిన జరిమానా: Rs.9,06,350/-

కుటుబంబాలకు ప్రభ్త్్వల దా్వరా సరైన చేయ్త అబందిబంచటమే ఈ దినోత్సవ 
మఖ్ లక్షయూమని, బాధితల సబందేశలు, వారి ఆలోచనలు, ఆ నష్టబం వలన 
జరిగన అనరా్ధలు తెలుసుకొని, వాటికి ప్రత్సపెబందిబంచి, తగన చేయ్త అబందిబంచి, 
రోడుడు ప్రమాదాలు నివారిబంచడబం మనబందరి బాధ్త అనానౌరు.

అలాగే వాహన చోదకులు తమ 
యొక్క బాధ్తగా రోడుడు మీద ప్రయాణబం 
చేస్టప్పుడు అబంబులెన్్స లకు దారిని ఇవా్వలని, 
రోడుడు ప్రమాదబం జరిగన వబంటనే ప్రజల 
భాగసా్వమ్బంతో ప్రమాదానికి గురియైన వారిని 
ఆలస్బం కాకుబండా ప్రధమ చికిత్స అబందిబంచి 
వీలైనబంత త్వరగా వారిని దగగొరోలా గల హాసిపెటల్ కు 
తీసుకుని వళ్ళు చికిత్స అబందిబంచే విధబంగా 
చర్లు తీసుకోవాలని, ఆ సమయబంలో ప్రాణబం 
రక్షిబంచడబం కొరకు మానవత్వబంతో ప్రత్ ఒక్కరూ 
భాగసా్వమ్బం కావాలని, రోడుడు ప్రమాదబం జరిగన 
చివరి క్షణాలు గోలెడున్ టైమ్ అని ఎబంత త్వరగా 

ప్రమాద భారిన పడిన వారిని హాసిపెటల్ కు తీసుకుని వళుళు లోపు ఆ వ్కితికి ప్రధమ 
చికిత్స చేసి ప్రైవేటు అబంబులెన్్స, 108 అబులెన్్స దా్వరా హాసిపెటల్ కు చేరచుడబం 
వలన ఒక ప్రాణబం రక్షిబంచిన వారు అవుత్రని తెలియజేశరు.

ఈ కార్క్రమబంలో ట్రాఫిక్ ఏసిపి, ట్రాఫిక్ ఇన్ స్పెక్టర్, ట్రాఫిక్ ఎస్.
ఐలు మరియు వాలబంటరీ హెల్తి ఎడు్కేషన్ ఎకానమీ డెవలపమ్బంట్ య్నిట్ 
స్వచ్ఛబంద సబంసథి ఎగజికు్టివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ ఎమ్.వాసు మరియు ట్రాఫిక్ సిబ్బంది 
తదితరులు పాల్గొనానౌరు.

వరల్డ్ రిమెరౌంబరెన్స్ డే సరౌందర్రౌంగా - రోడ్డ్ ప్రమాద్లలో గాయపడిన మరియు మృతిచరౌందిన వారిని సమ్రిరౌంచ్కొనుచూ 

ట్రాఫిక్ పోలీసు వార ఆధవార్యాంల్ అవగాహనా క్ర్యక్రమాలు

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనరేట్ పరిధిలో ఉదో్గ బాధ్తలు 
నిర్వరితిబంచి, కరతివ్ నిర్వహణలో చితతిశుది్ధ, అబంకితభావబంతో పోలీస్ శఖ 
దా్వరా ప్రజలకు విశష్ట స్వలబందిబంచి పదవీ విరమణ పబందుతననౌ 1-ఎస్.ఐ.,  
4 ఎ.ఎస్.ఐ.లను ది.30.11.2020వ తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ 
శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్.,గారి ఆదేశల మేరకు అడిమ్న్ డి.సి.పి. శ్రీమత్ మేరీ 
ప్రశబంత్ గారు అభినబందిబంచడబం జరిగబంది.

పదవీ విరమణ చేసుతున్న ఐదుగురు పోలీసు అధికారులకు ఆత్మ్య వీడ్్కలు
పదవీ విరమణ పొరౌందిన వారి వివరాలు 

క్ర.సరౌం. పేరు హోద్  విధులు నిరవ్హణ 
(1)  శ్రీ వి.సత్నారాయణ  ఎస్.ఐ-694  2వ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్్టషన్ 
(2)  శ్రీ జె. ఇమానూ్యేల్ ఏ.ఎస్.ఐ-672  సి.సి.ఆర్.బి 
(3)  శ్రీ ఎన్.ఎస్.ఎన్.మూరితి  ఏ.ఎస్.ఐ-891  సి.ఎమ్.ఎస్ 
(4)  శ్రీ కె.సత్నారాయణ  ఏ.ఎస్.ఐ-789  సి.ఎస్.బి.  
(5)  శ్రీ బి.అశోక్ కుమార్  ఏ.ఎస్.ఐ-1747  వన్ టౌన్ పోలీస్ స్్టషన్

ఈ సబందర్బంగా పోలీస్ కమీషనర్ కారా్లయబం నబందు నిర్వహబంచిన 
అభినబందన కార్క్రమబంలో పదవీ విరమణ పబందిన వారిని అడిమ్న్ డి.సి.పి. గారు 
పూలమాలలతో సనామ్నిబంచి, సుదీర్ఘకాలబం పాటు పోలీస్ శఖ దా్వరా ప్రజలకు 
సమర్ధవబంతమైన స్వలు అబందిబంచినబందుకు గాను అభినబందిబంచి వారికి పన్షన్ 
బ్నిఫిట్్స అబందజేశరు. ఈ కార్క్రమబంలో స్పెషల్ బ్బంచ్ ఏ.సి.పి.లు శ్రీ ఎల్.
అబంకయ్ , శ్రీ సి.హెచ్.రవి కాబంత్, ఎ.ఓ. శ్రీ టి.రబంగారావు మరియు విజయవాడ 
పోలీస్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెబంట్ శ్రీ యమ్.సోమయ్ మరియు పోలీసు సిబ్బంది 
తదితరులు పాల్గొనానౌరు.

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ ...... విజయవాడ నగరబంలో అను 
నిత్బం ఏదో ఒక ప్రాబంతబంలో ఇబండలా నేరాలు పగటి మరియు రాత్రి సమయాలోలా 
జరుగుతూనే ఉనానౌయ. ఈ నేరాలను నేరగాళుళు ఎకు్కవగా త్ళాలు వేసి ఉననౌ 
ఇబండలాను గురితిబంచి దబంగతనాలకు పాలపెడటబం జరుగుతబంది. ఈ నేపథ్బంలో 
త్ళాలు వేసి ఉననౌ ఇబండలాలో దబంగతనాలకు చక్ పటే్టబందుకు నేరసుథిలను 
సులభబంగా పటు్టకొనుటకు మరియు నేరాలను నియబంత్రిబంచేబందుకు “లాక్డు  
హౌస్ మానిటరిబంగ్ సిస్టబం” (ఎల్.హెచ్.ఎబం.ఎస్)ను ది. 02.09.2017వ 
తేదీన విజయవాడ నగరబంలో ప్రారబంభిబంచడబం జరిగబంది. ఆధునిక సాబంకేత్క 
పరిజ్ఞనబంతో పోలీస్ నిఘా వ్వసథిను మరిబంత మెరుగుపరచుడబం జరిగబంది. కావున 
నగర ప్రజలు అప్రమతతిబంగా ఉబండి ఇబంటి దబంగతనాలు నియబంత్రిబంచుటకు 
తమ వబంతగా తమ విలువైన బబంగారు, వబండి మొదలైన విలువైన వసుతివులను 
బా్బంక్ లాకర్ లో భద్రపరచుకోవలెను మరియు నగదును బా్బంక్ ఖాత్లో జమ 
చేసుకోవాలని తెలియజేయడమైనది. ఇబంటి నుబండి బయటకు వళుళు వారు ఇబంటికి 
కాపలాదారులను ఏరాపెటు చేసుకోవాలి మరియు సి.సి. కెమెరాలు ఏరాపెటు 
చేసుకొని తగు జగ్రతతిలు తీసుకోవలెను.

“లాక్డ్ హౌస్ మానిటరిరౌంగ్ సిసటిరౌం” (ఎల్.హెచ్.ఎరౌం.ఎస్)ను 
నమోదు చేసుకోవడరౌం: త్ళబం వేసి ఉననౌ ఇబండలాను ట్రెగొట్ గా చేసుకుని జరిగే 
దబంగతనాలు కట్టడి చేయడానికి“లాక్డు హౌస్ మానిటరిబంగ్ సిస్టబం” (ఎల్. 
హెచ్.ఎబం.ఎస్) ఎబంతో ఉపయుకతిబంగా ఉబంటుబందని, ప్రసుతితబం విజయవాడ 
పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో“లాక్డు హౌస్ మానిటరిబంగ్ సిస్టబం”ను మబందుగా 
మొబైల్ ఫోన్ లలో డౌన్  లోడ్ చేసుకుని, పేరు, ఫోన్ నెబంబరు తదితర 
వివరాలను నమోదుచేసుకోవాలి. ఏదైనా పనిమీద, లేదా శుభకారా్లకు ఇతర 
ప్రాబంత్లకు వళ్ళు వారు యాప్ రీకె్వస్్ట లో స్చిబంచిన విధబంగా సమాచారబం 
అబందిస్తి, సబంబబంధిత ఇబంటికి పోలీసులు ఉచితబంగా వారు త్రిగవచేచువరకు 
కెమేరా మరియు మోడెబంను ఏరాపెటు చేయడబం జరుగుతబంది. ఎవరైనా నేరసుథిలు 
ఇబంటోలాకి ప్రవేశబంచే ప్రయతనౌబం చేసిన పక్షబంలో అక్కడ అమరిచున కెమేరా మరియు

లాక్డ్ హౌస్ మానిటరిరౌంగ్ సిసటిరౌం(ఎల్.హెచ్.ఎరౌం.ఎస్)
తాళరౌం వేసిన ఇరౌండ్ల భద్రతకు పోలీసు వారు ఉచితరౌంగా అరౌందిరౌంచే సేవలను వినియోగరౌంచ్కోరౌండి

మోడెబం దా్వరా నిబందితడికి సబంబబంధిబంచిన ఆడియో మరియు 
వీడియో సమాచారబం అబందుతబందని, పోలీస్ కబంట్రోల్ రూమ్ లో ఏరాపెటు 
చేసిన మానిటరిబంగ్ దా్వరా తక్షణమే పోలీసులు సపెబందిబంచి చర్లు 
చేపట్టడబం జరుగుతబంది. కావున ప్రత్ ఒక్కరు ఈ యొక్క అవకాశనినౌ 
వినియోగబంచుకోవలసినదిగా తెలియపరచడమైనది.

విజయవాడ పోలీస్ సమాచార స్రవరౌంతినవరౌంబర్, 2020


