
ది 10.10.2020వ తేదీన నున్న శివారు ప్రాంతరాంలో రాత్రి సమయరాంలో 
తుపాకీతో హత్య చేసి కారులో పారిపోయిన కేసును ప్రతిష్టాత్మకరాంగా 

తీసుకున్న విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు నేరానికి 
పాల్పడిన నేరసుథులను త్వరితగతిన చేధరాంచేరాందుకు లా అరాండ్ ఆర్డర్, సి.సి.ఎస్. 
మరియు టాస్క్ ఫోరుసు పోలీసులతో ప్రతే్యక బృరాందాలను ఏరా్పటు చేయడరాం 
జరిగరాంది. అలాగే సరాంఘటన జరిగన ప్రదేశరాంలో క్లూస్ విభాగాల దా్వరా 
వివరాలను సేకరిరాంచి అని్న కోణాలోలూ దరా్యప్తు చేపట్టా, ఈ కేసులో కాల్్పలకు 
పాల్పడిన దురాండగుల్ నేరరాం జరిగన ప్రదేశరాం నురాండి పారిపోతూ కారును 
తీసుకుని వెళ్ళి సుమారు 6 కిలోమీటరలూ దూరరాంలో గల ముస్తుబాద్ కు వెళ్లూ 

మార్రాం వద్ద కారును 
వదిలి పారిపోవడరాం 
జరిగరాంది. నున్న 
పోలీసుల్ దరా్యప్తు 
చేయగా నేరసథులరాం 
వద్ద ఆటోలో 
ముగు్రు వ్యకుతుల్ 
ఉన్నటులూ గురితురాంచి ది. 
2 0 . 1 0 . 2 0 2 0 వ 
తేదీన శారాంతినగర్ 
 కు చరాందిన ఆటో 

డ్రైవర్ రాధాకృష్ణా రెడి్డని అదుప్లోకి తీసుకొని విచారిరాంచగా మిగలిన ఇద్దరు 
నిరాందితుల్  హైదరాబాద్ నురాండి విజయవాడకు వచిచి, నున్న మా్యరాంగో మారెక్ట్ 
వద్ద కల్సుకుని అకక్డ నురాండి వేరే చోటుకు వెళ్తురనే సమాచారరాం మేరకు 
స్కేత్ రెడి్డ మరియు గరాంగాధర్ లను అదుప్లోకి తీసుకోవడరాం జరిగరాంది. స్కేత్ 
రెడి్డ వద్ద నురాండి మా్యగ్ జైన్ తో క్డిన తుపాకీని, గరాంగాధర్ వద్ద నురాండి విడి 
మా్యగ్ జైన్  మరియు రాధాకృష్ణారెడి్డ వద్ద నురాండి ఆటోను స్్వధీనరాం చేసుకోవడరాం 
జరిగరాంది. ఈ సరాందర్రాంగా తుపాకీ హత్య కేసును చేధరాంచిన నున్న పోలీసులను 
మరియు సిబ్రాందిని విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు అభినరాందిరాంచడరాం 
జరిగరాంది.

అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమరి్పించిన నగర పోలీస్ కమీషనర్
విజయవాడ నగరరాంలో ఇరాంద్రకీలాద్రిపై వేరాంచేసి ఉన్న శ్రీదురా్మల్లూశ్వర 

స్్వమి వారలూ దేవస్థునరాంలో జరిగే 
దసరా శరన్నవరాత్రి ఉతసువాల 
వేడుకలను ప్రషక్రిరాంచుకుని 
ఆనవాయితీగా వసుతున్న 
స్రాంప్రదాయరాం నేపథ్యరాంలో 
విజయవాడ నగర పోలీస్ 
కమిషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసుల్, 
ఐ.పి.ఎస్., గారు సతీసమేతరాం 
గా అమ్మవారికి పసుప్, 
కురాంకుమ, ప్వ్్వల్, పరాండులూ 

మరియు పటుటా వస్్రాలను సమరి్పరాంచినారు. ఈ క్రమరాంలో మురాందుగా పోలీస్ 
కమీషనర్ దరాంపతుల్ వన్ టౌన్ పోలీస్ సేటాషన్ లో ఆనవాయితీ ప్రకారరాం రావి 
చటుటాకు ప్రతే్యక పూజలకు హాజరై, అనరాంతరరాం అమ్మవారి స్రెను తీసుకువెళళిగా 
దుర్గుడి ఈఓ గారు నగర పోలీస్ కమీషనర్ దరాంపతులను స్దరరాంగా ఆహా్వనరాం 
పలికినారు.
దసరా ఉత్సవాలు ప్రశింతింగా నిర్వహించినిందుకు సహకరిించిన పోలీస్ 
అధికారులను మరియు సిబ్ిందిని అభినిందిించిన పోలీస్ కమీషనర్

దసరా శరన్నవరాత్రి ఉతసువాల వేడుకలను ప్రసక్రిరాంచుకుని దసరా 
పర్వదినరాంతో పాటు, మూలా నక్షత్రాం, తెపో్పతసువరాం రోజులోలూ భకుతుల రదీ్ద 
దృష్టాయా  నగర ప్రజలకు ట్రాఫిక్ ఇబ్రాందుల్ ల్కురాండా, వాహనాల రాకపోకలకు 
అవారాంతరాల్ ల్కురాండా, ఎకక్డా క్డా దరాంగతనాల్ జరుగకురాండా క్రైమ్ 

జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవిం (రాష్ట్రీయ ఏక్ తా దివస్) సిందర్ింగా

సమైక్యతా రన్ ను నిర్వహించిన విజయవాడ పోలీస్
దేశ  సమైక్యతను  మరియు  సమగ్రతను  చాట్ చపి్పన  స్్వతరాంత్్య  సమర 

యోధుడు, దేశ ఐక్యతా వాది మరియు భారతదేశ తొలి ఉప ప్రధాన మరాంత్రి 
శ్రీ సరా్దర్ వలలూభాయ్ పటేల్ జన్మదినాని్న ప్రసక్రిరాంచుకుని ది.31.10.2020వ 
తేదీన జాతీయ సమైక్యతా దినోతసువరాం (రాష్ట్రీయ ఏక్ తా దివస్) సరాందర్రాంగా 
విజయవాడ బరాంజ్ సరిక్ల్ 
నురాండి సిటీ ఆర్్మ డ్సు గ్రాండ్ 
వరకు రన్ ను నిర్వహరాంచడరాం 
జరిగరాంది.  ఈ కార్యక్రమానికి 
కృష్ణాజిలాలూ కలెకటార్ శ్రీ ఎ.ఎమ్.
డి.ఇరాంతియాజ్, ఐ.ఏ.ఎస్., 
మరియు విజయవాడ 
నగర పోలీస్ కమీషనర్  
శ్రీ బి.శ్రీనివాసుల్, ఐ.పి.ఎస్., 
గారులూ ముఖ్య అతిధుల్గా 
హాజరై ఈ రన్ ను జరాండా ఊపి ప్రరాంభిరాంచడరాం జరిగరాంది.  ఈ సరాందర్రాంగా 
కలెకటార్ గారు మరియు పోలీస్ కమీషనర్ గారు మాటాలూడుతూ... భారతదేశ 
తొలి ఉప ప్రధాన మరాంత్రి అయిన శ్రీ సరా్దర్ వలలూభాయ్ పటేల్ గారి జన్మదినాని్న 
ప్రసక్రిరాంచుకుని ఈ రోజున జాతీయ సమైక్యతా దినోతసువరాం (రాష్ట్రీయ ఏక్ తా 
దివస్) సరాందర్రాంగా దేశ సమైక్యతను గురుతు చేస్తు పోలీస్ సిబ్రాంది ఆధ్వర్యరాంలో 
ఈ రన్ ను ప్రరాంభిరాంచడరాం జరిగరాందని, ప్రపరాంచరాంలోని ఇతర దేశాలతో 
పోలిచితే మన భారత దేశానికి ఒక ప్రతే్యకత ఉరాందనా్నరు. అతిపెద్ద ప్రజాస్్వమ్య 
దేశరాంగా పేరరాందిన దేశరాం భారత దేశమని, మన భారత దేశరాం గౌరవిరాంచదగన 
దేశమని, వివిధ భాషల్,జాతుల్, మతాల్, కులాల్ మరియు సరాంసక్కృతుల 
కలయికతో క్డుకున్న దేశరాం కావ్న, దేశ ఐక్యతను కాపాడటరాంలో ప్రతి 
ఒకక్రికి బాధ్యత ఉరాందని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమరాంలో జాయిరాంట్ కలెకటార్ 
శ్రీమతి మాధవీలత,జాయిరాంట్ కలెకటార్-2 శ్రీ ఆస్ర, విజయవాడ నగరపాలక 
సరాంసథు కమీషనర్ శ్రీ ప్రసన్న వెరాంకటేష్, విజయవాడ సబ్ కలెకటార్ శ్రీ ధా్యనచరాంద్ర, 
విజయవాడ లా అరాండ్ ఆర్డర్ డి.సి.పి.ల్ శ్రీ విక్రాంత్ పాట్ల్, ఐ.పి.ఎస్.,  
శ్రీ హర్షవర్ధనరాజు, అడి్మన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి మేరీ ప్రశారాంతి, విజయవాడ 
నగరలోని ఏ.డి.సి.పి.ల్, ఏ.సి.పి.ల్, ఇన్ స్్పకటార్ ల్, ఎస్.ఐల్, మరియు పోలీస్ 
సిబ్రాంది తదితరుల్ పాల్్నా్నరు.

ఆపరేషన్ ముస్కాన్ సి19
సేవింగ్ స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ కోవడ్-19

రెండు రోజుల్లో  86 మెంది వీధి బాలబాలికలు 
మరియు బాల కారిమికుల గురి్త ెంపు

ఆపరేషన్ ముస్క్న్” కార్యక్రమరాంలో భాగరాంగా విజయవాడ పోలీస్ 
శాఖ ఆధ్వర్యరాంలో అనాధ వీధ బాలల్ మరియు బాల కారి్మకులను, 

అదే విధరాంగా వివిధ కారణాల వలన ఇరాంట్ నురాండి బయటకు వచిచిన వారిని 
గురితురాంచడరాం జరుగుతోరాంది. అనరాంతరరాం వారి పూరితు వివరాల్ తెల్సుకుని 
తలిలూదరాండ్రుల పర్యవేక్షణ  ల్క  నిరలూక్ష్యనికి  గురైనవారు,  అలాగే వివిధ ప్రాంతాల 
నురాండి నగరానికి చేరుకున్న బాలలను వారి  తలిలూదరాండ్రులకు  అప్పగరాంచడరాం,  

తలిలూదరాండ్రుల్ ల్ని వారిని 
సరాంరక్షణ గృహాలకు  
తరలిరాంచడరాం జరుగుతురాంది. 
83 మరాంది బాల్రు మరియు 
ముగు్రు బాలికల్  మొతతురాం-
86 మరాంది బాల బాలికల్ 
మరియు బాల కారి్మకులను 
రైల్్వసేటాషన్, పరాండిట్ 
నెహ్రూ  బస్టారాండ్, హోటళ్ళి, 

మారెక్టులూ, రదీ్ద క్డళ్ళి, వాణిజ్య సముదాయాల వద్ద గురితురాంచడరాం జరిగరాంది. 
గురితురాంచిన బాలబాలికలను మరియు బాల కారి్మకులను ఆర్్మ డ్ రిజరు్వడ్ గ్రాండ్సు 
నరాందు విజయవాడ పోలీస్ కమీషనర్ గారు వారిని ఆపా్యయరాంగా పలకరిరాంచి 
ఒకొక్కక్రిపై ప్రతే్యక శ్రద్ధ వహరాంచి కౌనిసులిరాంగ్ నిర్వహరాంచి, బాలబాలికల 
కుటురాంబ నేపథ్యరాం, ఇరాంట్ నురాండి బయటకు వచిచిన కారణాల్, ఈ సరాందర్రాంగా 
పోలీస్ కమీషనర్ గారు ఫేస్-7 ఆపరేషన్ ముస్క్న్ సి19 సేవిరాంగ్ స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ 
ఫ్రమ్ కోవిడ్-19 అను పేరుతో క్డిన గోడ పత్రాలను ఆవిషక్రిరాంచి, అనరాంతరరాం 
సి.డబ్లూయా.సి. వారి సహకారరాంతో బాలబాలికలను మరియు బాల కారి్మకులను 
తలిలూదరాండ్రులకు అప్పగరాంచడరాం జరిగరాంది.

నున్న బైపాస్ రోడ్డులో తుపాకీ కాల్పుల
కేసును చేధిించిన వజయవాడ పోలీసులు
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బృరాందాల్ సమర్ధవరాంతరాంగా పని 
చేసి, ఎటువరాంట్ అవారాంఛనీయ 
సరాంఘటనల్, ప్రమాదాలకు 
ఆస్క్రరాం ల్కురాండా సమన్వయరాంతో 
పరస్పరరాం సహకారరాం అరాందిరాంచి, 
మరీ ముఖ్యరాంగా కోవిడ్-19 
సరాందర్రాంగా కేరాంద్ర మరియు రాష్రీ 
ప్రభుతా్వల్ ఇచిచిన మార్దర్శకాల 
ప్రకారరాం ప్రతి ఒకక్రూ విధగా 
మాస్క్ ల్ ధరిస్తు, స్మాజిక దూరరాం పాట్స్తు వివిధ జిలాలూల నురాండి వచిచిన 
పోలీస్ అధకారుల్, లోకల్ పోలీసు అధకారుల్ మరియు సిబ్రాంది అని్న 
వేళలా అప్రమతతురాంగా వ్యవహరిరాంచి అరాంకిత భావరాంతో, బాధ్యతగా విధుల్ 
నిర్వహరాంచి, ఈ దసరా శరన్నవరాత్రి ఉతసువాల వేడుకలను విజయవరాంతరాంగా 
నిర్వహరాంచడానికి తోడ్పడినరాందుకు అరాందరిని విజయవాడ నగర పోలీస్ 
కమీషనర్ శ్రీ బి. శ్రీనివాసుల్, ఐ.పి.ఎస్., గారు ప్రతే్యకరాంగా అభినరాందిరాంచడరాం 
జరిగరాంది.
వన్ టౌన్ పోలీస్ సేటుషన్ ఆవరణలో దసరా ఉత్సవాలు ముగింపు సిందర్ింగా 
పూరాణాహుతి మరియు అన్నదాన కార్యక్రమిం నిర్వహించిన పోలీస్ కమీషనర్

దసరా శరన్నవరాత్రి ఉతసువాల వేడుకలను ప్రసక్రిరాంచుకుని 
వన్ టౌన్ పోలీస్ సేటాషన్ నరాందు ప్రతి సరాంవతసురరాం స్రాంప్రదాయ పద్ధతులను 
ప్రసక్రిరాంచుకుని పూరాణాహుతి మరియు పేదలకు అన్నదాన కార్యక్రమరాం 
నిర్వహరాంచిన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు.

విజయవాడ, వన్ టౌన్ 
పోలీస్ సేటాషన్ ఆవరణలో వన్ టౌన్ 
పోలీసుల ఆధ్వర్యరాంలో దసరా 
నవరాత్రి ఉతసువాలను తొమి్మది 
రోజుల్ పాటు భకితు శ్రద్ధలతో 
నిర్వహరాంచగా, దసరా ముగరాంప్ 
కార్యక్రమానికి విజయవాడ 
నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ 
బి.శ్రీనివాసుల్, ఐ.పి.ఎస్., గారు 
ముఖ్య అతిథిగా విచేచియగా, వేద 

పరాండితుల్ నిర్వహరాంచిన హోమరాం నరాందు పోలీస్ కమీషనర్ గారు పూరాణాహుతిని 
సమరి్పరాంచి, దసరా మహోతసువాలకు ముగరాంప్ పలకడరాం జరిగరాంది. అనరాంతరరాం 
పోలీస్ కమీషనర్ గారు పేదలకు అన్నదాన కార్యక్రమాని్న నిర్వహరాంచినారు.

<ds eTVy\T bdT neTsMsT\ d+dsD ysy\T
దేశ రక్షణ, అరాంతర్త పరిరక్షణ, శారాంతి భద్రతల పరిరక్షణ మరియు ప్రజా 

శారాంతి భద్రతలను పరిరక్షణ కోసరాం అరాచక శకుతులను అణచివేసి విధ 
నిర్వహణలో అశువ్ల్ బాసిన పోలీసు అమరవీరుల సరాంస్మరణ దినోతసువరాం 
సరాందర్రాంగా వారి తా్యగ నిరతికి చిహ్నరాంగా వారికి శ్రదా్ధరాంజలి ఘట్స్తు 

ది. 21.10.2020 వ తేదీన విజయవాడ నగరరాంలో బరాందర్ రోడ్ లో గల 
ఇరాందిరాగారాంధీ మునిసుపల్ సేటాడియరాంలో పోలీసు అమర వీరుల సరాంస్మరణ 
దినరాం సరాందర్రాంగా స్మకృతి పెరేడ్ నిర్వహరాంచగా, ఈ కార్యక్రమానికి 
ఆరాంధ్రప్రదేశ్ రాష్రీ ముఖ్యమరాంత్రి వరు్యల్ గౌ॥శ్రీ వై.ఎస్.జగన్ మోహనరెడి్డ 
గారు ముఖ్య అతిధగా విచేచిసి గౌరవ వరాందనరాం స్ట్వకరిరాంచి అమరులైన 
పోలీస్ జవానలూకు ఈ సరాందర్రాంగా శ్రదా్ధరాంజలి ఘట్రాంచడరాం జరిగరాంది. ఈ 
కార్యక్రమరాం అనరాంతరరాం బరాందర్  రోడు్డ నరాందు శ్రీ కె.ఎస్.వా్యస్ కారాంపెలూక్సు 
ఆవరణలో ఉన్న దివరాంగత ఐ.పి.ఎస్., శ్రీ కె.ఎస్.వా్యస్ గారి విగ్రహానికి 
ఆరాంధ్రప్రదేశ్ రాష్రీ డి.జి.పి. శ్రీ డి. గౌతరాం సవారాంగ్ ఐ.పి.ఎస్., గారు, రైల్్వ 
డి.జి.పి. శ్రీ దా్వరకా తిరుమలరావ్, ఐ.పి.ఎస్., గారు, అదనప్ డి.జి.పి. 
శ్రీ రవిశరాంకర్ అయ్యనార్, ఐ.పి.ఎస్., విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ 
శ్రీ బి.శ్రీనివాసుల్, ఐ.పి.ఎస్., ఐ.జి. శ్రీ నాగేరాంద్ర కుమార్, ఐ.పి.ఎస్., 
దిశ స్్పషల్ ఆఫీసర్ శ్రీమతి దీపికా పాట్ల్, ఐ.పి.ఎస్., గారు, మరియు 
పల్వ్రు ఐ.పి.ఎస్., అధకారుల్, పోలీస్ అధకారుల్ మరియు సిబ్రాంది 
పూలమాలల్ వేసి ఘన నివాళ్ అరి్పరాంచడరాం జరిగరాంది.

ప్రశాంతాంగా ముగిసిన
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»j·Tyê&É q>∑s¡ b˛©dt ø£$TwüqsY Ä<˚XÊ\ô|’ q>∑s¡ {≤dtÿ

bò˛sY‡ ãè+<ë\T >∑+C≤sTT, Á&É>¥‡ ‘·~‘·s¡ eT‘·TÔ |ü<ësêú\T

düs¡|òüsê #˚düTÔqï eT]j·TT $Áø£sTTdüTÔqï |ü\Te⁄s¡T ì+~‘·T\ô|’

ì|òü÷ ñ+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À $»j·Tyê&É eT]j·TT >∑T+≥÷s¡T

ÁbÕ+‘ê˝À¢ j·TTer, j·TTe≈£î\qT eT]j·TT dü+|üqï ≈£î≥T+u≤\≈£î

#Ó+~q yê]ì {≤¬sZ{Ÿ #˚düT≈£îì yê]øÏ Á&É>¥‡qT ms¡>± #·÷|æ

}_˝ÀøÏ ~+∫ yê] <ä>∑Zs¡ qT+&ç n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À q>∑<äTqT

edü÷\T #˚j·T&ÜìøÏ düqï<äΔyÓTÆq @&ÉT>∑Ts¡T düuÛÑT´\qT {≤dtÿbò˛sY‡

b˛©düT yê]øÏ e∫Ãq |üø±ÿ düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ˝≤   Äs¡¶sY

&çdæ|æ-1 Áo $.Vü≤s¡¸es¡ΔHé sêE |üs¡´y˚ø£åD˝À ~.12.10.2019q

{≤dtÿbò˛sY‡ @&çdæ|æ Áo ¬ø.$.Áoìyêdüsêe⁄ Ä<Ûä«s¡´+˝À {≤dtÿbò˛sY‡

ãè+<ë\T ô|qeT\÷s¡T b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À e\|üìï n<äT|ü⁄˝ÀøÏ

rdüT≈£îHêïs¡T. M] e<ä› qT+&ç n‘·´+‘· Á|üe÷<äø£s¡yÓTÆq 14

Á>±eTT\ yÓT<∏ä˝…’Hé &Éj·÷ø°‡ yÓT<∏ë+ô|ò≥$THé, 5 πøJ\ >∑+C≤sTT, 8

ôd˝Ÿbò˛qT\qT eT]j·TT yÓkÕŒ dü÷ÿ{°ì kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.

ì+~‘·T\T $»j·Tyê&É≈£î #Ó+~q kÕsTTq nq+‘Y ≈£îe÷sY(26),

ø£+<äT\ Áoø±+‘Y(30), ns¡e|ü*¢ Áoe÷s¡T‹ (22), eTHÓï ùV≤eT+‘Y

sêCŸ(26), ùwø˘ dü+<Ûë˙(18), {≤+C≤ìj·÷ <˚XÊìøÏ #Ó+~q

jÓ÷Hê *kÕ« wüu≤˙(25), dü÷&ÜHé <˚XÊìøÏ #Ó+~q eTVü≤eTà<é

>∑ùV≤˝Ÿ s¡dü÷˝Ÿ (24) nì >∑T]Ô+∫ n¬sdtº #˚XÊs¡T. 
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$»j·Tyê&É b˛©düT\ 

düeTÁ>∑ <äsê´|ü⁄Ô ` y˚>∑e+‘·+>± •ø£å\T

#˚s¡Te

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

πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q ã˝≤¢ Á|üMDY ≈£îe÷sY (54)≈£î 3e

yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé y˚TõÁùdº{Ÿ ø√s¡Tº yês¡T dü+e‘·‡s¡+ C…’\T •ø£å

eT]j·TT s¡÷.3,000/- »]e÷Hê $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ Ç#êÃs¡T.

ø£+øÏbÕ&ÉT |æ.mdt q+<äT 2014 dü+.˝À nC≤Á>∑‘·Ô>±

Áô|’y˚{Ÿ Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ãdüT‡qT q&ç|æ ˇø£ Á|üj·÷DÏ≈£î&ç eT‹øÏ

eT]j·TT 12 eT+~ >±j·T|ü&É&ÜìøÏ ø±s¡DyÓTÆq ì+~‘·T&ÉT

y˚eT÷] s¡$ ≈£îe÷sY (30)≈£î 6e yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé y˚TõÁùdº{Ÿ

ø√s¡Tº yês¡T ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ C…’\T•ø£å eT]j·TT

s¡÷.2,000/- »]e÷Hê $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ Ç#êÃs¡T.

‘√≥¢e\÷¢s¡T |æ.mdt q+<äT 2013 dü+.˝À uÛ≤s¡´qT y˚~Û+∫

ø={Ïºq πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q y˚Tø£\ Áoìyêdüsêe⁄ (31)≈£î

2e n<äq|ü⁄ N|òt yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé y˚TõÁùdº{Ÿ ø√s¡Tº yês¡T

ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ C…’\T •ø£å eT]j·TT s¡÷.1,000/-

»]e÷Hê $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ Ç#êÃs¡T.

e÷#·es¡+ |æ.mdt q+<äT 2017 dü+.˝À Á{≤|òæø˘ b˛©düT

yê] $<ÛäT\≈£î Ä≥+ø£+ ø£*Z+∫q πødüT˝À ì+~‘·Tsê˝…’q

ãHêïs¡|ü⁄] eì‘· (41)≈£î 1e @.dæ.m+.m+ ø√s¡Tº yês¡T

ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ C…’\T •ø£å eT]j·TT s¡÷.1,000/-

»]e÷Hê $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ Ç#êÃs¡T.

qTqï |æ.mdt q+<äT 2019 dü+.˝À >=&ÉeqT ìyê]+

#˚+<äT≈£î yÓ[flq e´øÏÔì sêsTT‘√ >±j·T|ü]Ãq πødüT˝À

ì+~‘·T&Ó’q q–]ø£+{Ï Hê>∑j·T´ (30)≈£î 6e yÓTÁ{ÀbÕ*

≥Hé y˚TõÁùdº{Ÿ ø√s¡Tº yês¡T  ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ C…’\T •ø£å

eT]j·TT s¡÷.500/- »]e÷Hê $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ Ç#êÃs¡T.

ô|qeT\÷s¡T |æ.mdt q+<äT 2011 dü+.˝À uÛ≤s¡´qT nqT

e÷ì+∫ ø={Ïºq πødüT˝À uÛÑs¡Ô ø√{≤ Hê>∑sêE (40)≈£î 2e

n<äq|ü⁄ N|òt yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé y˚TõÁùdº{Ÿ ø√s¡Tº yês¡T Äs¡T

HÓ\\ C…’\T •ø£å eT]j·TT s¡÷.10,000/- »]e÷Hê

$~Ûdü÷Ô rs¡TŒ Ç#êÃs¡T.

|ü≥eT≥ |æ.mdt q+<äT 2019 dü+.˝À ˝≤Ø u≤´≥Ø <=+–

*+∫q πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q ‘·$TàXË{Ïº u≤\ @düT (27)≈£î

@.dæ.m+.m+ ø√s¡Tº yês¡T Hê\T>∑T HÓ\\ C…’\T •ø£å $~Ûdü÷Ô

rs¡TŒ Ç#êÃs¡T.

|ü≥eT≥ |æ.mdt q+<äT 2019 dü+.˝À u…’ø˘ <=+–*+∫q

πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q ùwø˘ kÕ+ã•esêe⁄(23)≈£î 4e @.dæ.

m+.m+ ø√s¡Tº yês¡T Hê\T>∑T HÓ\\ C…’\T •ø£å $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ

Ç#êÃs¡T.

eHé {ÖHé |æ.mdt q+<äT 2016 dü+.˝À ˇø£ e´øÏÔì ø={Ïº

q>∑<äT ˝≤≈£îÿì yÓ[flq πødüT˝À Ç<ä›s¡T ì+~‘·T\T n+<äT

>∑T\ <äTsêZsêe⁄ (30), ø£≥¢ düeTTà\T n*j·÷dt k˛eTT\T

(24)≈£î N|òt yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé y˚TõÁùdº{Ÿ ø√s¡Tº yês¡T ˇø=ÿ

ø£ÿ]øÏ eT÷&ÉT HÓ\\T C…’\T •ø£å $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ Ç#êÃs¡T.

ø£wüí\+ø£ |æ.mdt q+<äT 2019 dü+.˝À ôd˝Ÿbò˛Hé <=+–*+

∫q πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q ø£<ä yÓ+ø£qï (50)≈£î 2e n<äq|ü⁄

N|òt yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé y˚TõÁùdº{Ÿ ø√s¡Tº yês¡T HÓ\ s√E\T

C…’\T •ø£å eT]j·TT s¡÷.200/- »]e÷Hê $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ

Ç#êÃs¡T.

ø£wüí\+ø£ |æ.mdt q+<äT 2019 dü+.˝À b˛©dt mkÕÿsYº

qT+&ç bÕ]b˛sTTq πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q >∑÷&É÷] düTπswt

n*j·÷dt bı{Ïº düTπswt (20)≈£î n<äq|ü⁄ N|òt yÓTÁ{ÀbÕ*

≥Hé y˚TõÁùdº{Ÿ ø√s¡Tº yês¡T HÓ\ s√E\T C…’\T •ø£å $~Ûdü÷Ô

rs¡TŒ Ç#êÃs¡T.

ô|qeT\÷s¡T |æ.mdt q+<äT 2019 dü+.˝À ìùw~‘· >∑T{≤ÿ

\qT $Áø£sTTdüTÔqï πødüT˝À ì+~‘·T&Ó’q ø£*~+&ç düTπswt

sêE (40)≈£î 6e yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé y˚TõÁùdº{Ÿ ø√s¡Tº yês¡T

HÓ\ s√E\T C…’\T •ø£å $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ Ç#êÃs¡T.

nõ‘Y dæ+>¥ q>∑sY |æ.mdt q+<äT 2017 dü+.˝À s√ø£*

ã+&É‘√ eTVæ≤fi¯qT ø={Ïºq πødüT˝À ì+~‘·Tsê˝…’q >√|æ

bÕeì (27)≈£î N|òt yÓTÁ{ÀbÕ*≥Hé y˚TõÁùdº{Ÿ ø√s¡Tº yês¡T

s¡÷.10,000/- »]e÷Hê $~Ûdü÷Ô rs¡TŒ Ç#êÃs¡T.

H˚sê\ $X‚¢wüD
 Ä{ÀyÓTTu…’˝Ÿ <=+>∑‘·qeTT\T, Ç‘·s¡ #√Ø\T, s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\˝À eTs¡D≤\T, Vü≤‘ê´

Á|üj·T‘·ï H˚s¡eTT, kÕ<Ûës¡D >±j·TeTT\T, øÏ&Üï|æ+>¥, Ç‘·s¡ ◊|ædæ H˚sê\T ˝≤+{Ï 7

Á¬ø’yéT ôV≤&é‡˝À H˚s¡eTT\qT 28.6 XÊ‘·+ ‘·–Z+#·≥+ »]–+~. 

 sêãØ, |ü>∑{Ï Ç+{Ï <=+>∑‘·q+, sêÁ‹ Ç+{Ï <=+>∑‘·q+, ôd’øÏ˝Ÿ <=+>∑‘·q+,

Ä‘·àVü≤‘·´≈£î Áù|πs|æ+#·T≥, es¡ø£≥ï y˚~Û+|ü⁄\T   Ä‘·àVü≤‘·´≈£î Áù|πs|æ+#·T≥, >∑èVü≤

Væ≤+dü, es¡ø£≥ï Vü≤‘·´\T, ¬s+&√ $yêVü≤+, rÁe >±j·÷\T, e÷quÛÑ+>∑eTT, yÓ÷düeTT,

qeTàø£ Á<√Vü≤eTT, s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\˝À rÁe >±j·÷\T, s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\˝À kÕ<Ûës¡D

>±j·÷\T ˝≤+{Ï 15 Á¬ø’yéT ôV≤&é‡˝À H˚s¡eTT\˝À ø=+‘· ô|s¡T>∑T<ä\ qyÓ÷<Ó’+~. 

 Vü≤‘·´, yÓ’s¡¢ <=+>∑‘·q+ ˝≤+{Ï 2 Á¬ø’yéT ôV≤&é‡˝À H˚s¡eTT\T 100 XÊ‘·+

ìyê]+#·≥+ »]–+~.

 kı‘·TÔ ø=s¡≈£î Vü≤‘·´\T, ø£\ŒãT˝Ÿ Vü≤À$Tôd’&é, <√|æ&ç, CÒãT <=+>∑‘·qeTT, |üX¯Te⁄\

<=+>∑‘·q+, n\¢s¡T¢, <=+>∑ H√≥¢ eTTÁ<äD,  354 ◊|ædæ ˝≤+{Ï 8 Á¬ø’yéT ôV≤&é˝À

ô|s¡>∑≈£î+&Ü ìyê]+#·≥+ »]–+~.

nø√ºãsY 2018 eT]j·TT nø√ºãsY 2019 HÓ\\˝À qyÓ÷<Ó’q 





























H˚sê\ ìyês¡D, ‘·>∑TZ<ä\˝À $»j·Tyê&É dæ{° b˛©düT\ #·s¡´\T 
 |ü>∑\T eT]j·TT sêÁ‹ düeTj·÷\˝À |ü{ÏwüºyÓTÆq >∑d”Ô

 H˚s¡ ìyês¡D≈£î Á|ü‘˚´ø£eTT>± Á¬ø’yéT ã+<ë\‘√ sêÁ‹ düeTj·÷\˝À >∑d”Ô

 düeTs¡Δe+‘·+>± yêVü≤qeTT\ ‘·ìF\T

 nqTe÷ì‘·T\T, H˚s¡ #·]Á‘· ø£*–q e´≈£îÔ\ô|’ b˛©düT ùdºwüHé kÕúsTT˝À ì|òü÷ 

 n‘·´edüs¡ b˛©düT ùde˝…’q &Éj·T˝Ÿ 100, á-s¡øå± ùde\T Äs¡T ìeTTcÕ\ ˝À|ü⁄   

düeTs¡Δe+‘·+>± neT\T

 d”d”{°M\ <ë«sê nìï eTTK´yÓTÆq ÁbÕ+‘ê\ô|’ ì|òü÷

 ªª˝≤ø˘¶  Vü≤Ödt  e÷ì≥]+>¥  dædüº+μμ (LHMS) düeTs¡Δe+‘·+>± neT\T

 ªª#˚s¡Teμμ ø±s¡´Áø£eTeTT <ë«sê Á|ü»\˝À H˚s¡ ìj·T+Á‘·Dô|’ ne>±Vü≤q 

 b˛©düT Ç+≥¬s‡|üºsY yêVü≤Hê\ <ë«sê 24 >∑+≥\T Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À 

$õãT˝Ÿ b˛©dæ+>¥ 

Á&É>¥ eTTsƒêô|’ {≤dtÿ bò˛sY‡ b˛©düT\ <ë&ç  

q
>∑s¡+˝À H˚sê\

ìj·T+Á‘·D ~X¯>±

dæ{° Á¬ø’yéT b˛©düT ãè+

<ë\qT ã˝Àù|‘·+ #˚dæ

nqTe÷qdüŒ<ä e´≈£îÔ\ô|’

ì|òü÷ ñ+#ês¡T. $$<Ûä

ÁbÕ+‘ê\˝À nqTe÷

q+>± ‹s¡T>∑T‘·Tqï

¬s+&ÉT eTTsƒê\˝À

‘=$Tà~ eT+~ ì+~‘·T

\qT >∑T]Ô+∫ ~.15.

10.2019q n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. $#ês¡D˝À yÓTT<ä{Ï eTTsƒê˝À ◊<äT>∑Ts¡T

EeHÓ’˝Ÿ ì+~‘·T\T $»j·Tyê&É ø£$Twüqπs{Ÿ |ü]~Û˝À ñj·T÷´s¡T b˛©dt ùdºwüHé

|ü]~Û˝À-1, ô|qeT\÷s¡T b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À - 7, ‘√≥¢e\÷¢s¡T b˛©dt ùdºwüHé

|ü]~Û˝À-1, yÓTT‘·Ô+-9 |ü>∑{Ï düeTj·T+˝À Ç+{Ï <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&Ü¶s¡T. 

$#ês¡D˝À ¬s+&Ée eTTsƒê˝À q\T>∑Ts¡T ì+~‘·T\T Ç{≤º »eT\j·T´ (32),

ø±yê{Ï uÛÑ»s¡+>¥ (31), y˚Tø£\ #·+<äT(20), 17 dü+. EeHÓ’˝Ÿ CÒãT <=+>∑‘·q+ πødüT

\˝À n¬sdüTº ø±ã&çq bÕ‘· H˚s¡düTú\T Ms¡T $»j·Tyê&É q>∑s¡+˝À s¡B›>± ñqï ÁbÕ+‘ê

\˝À eT]j·TT ~.29.09.2019 qT+&ç 08.10.2019 es¡≈£î $»j·Tyê&É q>∑s¡+˝À

»]–q <ädüsê eTVü≤À‘·‡yê\˝À n~Ûø£ dü+K´˝À uÛÑ≈£îÔ\T ekÕÔs¡ì eTT+<äT>±H˚

Á>∑Væ≤+∫ s¡B› ÁbÕ+‘ê˝…’q ¬s’˝Ò«ùdºwüHé, ãkÕº+&é, kÕïHê\ |òü÷≥¢ e<ä›, ≈£L´˝…’q¢˝À kÕ<Ûë

s¡D uÛÑ≈£îÔ\ e˝Ò Á|ü»\‘√ ø£*dæb˛sTT $$<Ûä CÒãT <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&Ü¶s¡T. ‘√≥¢e

\÷¢s¡T b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û˝À-3 CÒãT <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&É≥+ »]–+~. M{Ï‘√

bÕ≥T>± <ädüsê ñ‘·‡yê\˝À dü‘·´Hêsêj·TD|ü⁄s¡+ b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û̋ À-5 CÒãT

<=+>∑‘·Hê\T yÓTT‘·Ô+-8 CÒãT <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&Ü¶s¡T. á ‘=$Tà~ eT+~ì ì+~

‘·T\T>±  >∑T]Ô+∫ n¬sdtº #˚dæ yê] e<ä› qT+&ç 17 πødüT˝À¢ düTe÷s¡T s¡÷.182,000/-

$\Te #˚ùd 420 Á>±eTT\ ã+>±s¡+, q>∑<äTqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T.  

<=+>∑\ eTTsƒê n¬sdtº

@.{Ï.m+. πø+Á<ë\ e<ä› 

yÓ÷kÕ\≈£î bÕ\Œ&çq ì+~‘·T&ç n¬sdtº  

@.{Ï.m+. bÕ‘· H˚s¡düTú&ç n¬sdtº

$
»j·Tyê&É q>∑s¡+˝À @{Ïm+ πø+Á<ë\ e<ä› »]–q yÓ÷kÕ\ô|’

u≤~Û‘·T\T Ç∫Ãq |òæsê´<äT\ y˚Ts¡≈£î πødüT\T qyÓ÷<äT #˚dæ

<äsê´|ü⁄Ô #˚|ü{≤ºs¡T. >∑qïes¡+ b˛©düT\T Ä<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]

C≤„q+ ñ|üjÓ÷–+∫ d”d” ¬øy˚Tsê <äXÊ´\ Ä<Ûës¡+>± ì+~‘·T&çì

>∑T]Ô+∫ |üø±ÿ Á|üD≤[ø£ s¡∫+∫ >∑qïes¡+ b˛©dtùdºwüHé |ü]~Û q+<äT

@{Ïm+ πø+Á<ä+ e<ä› H˚s¡+ #˚j·T&ÜìøÏ sê>± ì+~‘·T&ÉT düTπswt

u≤ãTqT ~.13.10.2019q n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. $#ês¡D˝À

ì+~‘·T&Ó’q ∫+‘·\ düTπswt u≤ãT(41) @.{Ï.m+. πø+Á<ë\ e<ä›

ø±|ü⁄ø±dæ, @.{Ï.m+. ø±s¡T¶ <ë«sê q>∑<äT $‘YÁ&Ü #˚j·T&É+ sêì

eTVæ≤fi¯\T eT]j·TT e<äTΔ\qT m+#·T≈£îì, q>∑<äT $‘YÁ&Ü #˚dæ

ÇkÕÔqH˚ HÓ|ü+‘√ yê]ì @e÷]Ã, yê] U≤‘ê˝À¢ &ÉãT“ ‘·düÿ]+#˚

n+‘·sY õ˝≤¢ bÕ‘· H˚s¡düTÔ&ç>± ìsêΔ]+#ês¡T. á Áø£eT+˝À

ì+~‘·T&ç e<ä› qT+&ç düTe÷s¡T 16 πødüT˝À¢ s¡÷.5,46,000/-\

q>∑<äT kÕ«BÛq+ #˚düTø√e&É+ »]–+~.

dü
‘·´Hêïsêj·TD|ü⁄s¡+ Á¬ø’yéT b˛©düT yês¡T ~.08.10.2019q

b˛©dt ùdºwüHé |ü]~Û q+<äT \ø°åàq>∑sY˝À nqTe÷HêdüŒ<ä+>±

‹s¡T>∑T‘·Tqï ˇø£ e´øÏÔì ôd’ãsY Á¬ø’yéT ÇHéôdŒø£ºsY Áo ø√e÷≈£î\

•yêJ düVü≤ø±s¡+‘√ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]+#ês¡T. @.{Ï.m+

$Twüq¢ e<ä›≈£î q>∑<äTqT Á&Ü #˚j·T&ÜìøÏ e#˚Ãyês¡T, @.{Ï.m+.

>∑T]+∫ dü]>±Z ne>±Vü≤q ˝Òì e<äTΔ\ø£T kÕj·T+ #˚ùdyêì e˝…

q{Ïdü÷Ô yê] @.{Ï.m+ ø±s¡T¶ 16 n+¬ø\ HÓ+ãsYqT ‘·q bò˛H√¢ |ò”&ÉT

#˚düT≈£îì ø±s¡T¶ yÓqTø£ yÓ’|ü⁄q ñ+&˚ dæ.$.$ HÓ+ãsYqT ø±s¡T¶

mø˘‡ô|’Ø &˚{ŸqT H√{Ÿ #˚düT≈£îì ‘·q≈£î ñqï≥Te+{Ï ÄHé˝…’Hé s¡MTà

nøö+{Ÿ≈£î yê] U≤‘ê\˝Àì q>∑<äTqT Á{≤Hé‡|òüsY #˚düT≈£îì yÓ÷kÕ

ìøÏ bÕ\Œ&çq≥Tº yÓ\¢&çø±e&É+‘√ ì+~‘·T&ç‘√ bÕ≥T n‘·ì e<ä›

qT+&ç yÓ÷kÕìøÏ bÕ\Œ&çq s¡÷.79,050/- $\Te >∑\ #√Ø

kı‘·TÔqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ì+~‘·T&ÉT HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢≈£î

#Ó+~q ù|πs|æ eT<ÛäTdü÷<äHé n*j·÷dt eT<ÛäT (25) bÕ‘·

H˚s¡düTú&ÉT>± >∑T]Ô+#ês¡T. á πødüT˝À ì+~‘·T&çì >∑T]Ô+∫ n¬sdtº

#˚j·T&É+˝À #·Ts¡T>±Z e´eVü≤]+∫q dæã“+~ì b˛©düT

ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T n_Ûq+~+#ês¡T.

#sTe $jTy& bdt de#s de+ nsY, 202002

>+>ysY
కేసులో మరో ఐదుగురు నాందితుల్ అరెసుటు

రెరాండు గ్రూప్ల్ మధ్య తలెతితున వివాదరాంలో క్రైమ్.నెరాం.452/2020 
సరాందీప్ గ్రూప్కు చరాందిన వారు ఇద్దరు నిరాందితులను మరియు క్రైమ్  
నెరాం.453/2020 కొరాండూరు మణికరాంఠ @ పరాండు గ్రూప్కు చరాందిన వారు 
ముగు్రు నిరాందితులను అరెసుటా చేయడరాం జరిగరాంది. ఇప్పట్ వరకు ఆ రెరాండు 
కేసులలో క్రైమ్ నెరాం. 452/2020లో 33 మరాంది మరియు 453/2020లో 
30 మరాందిని అరెసుటా చేయడరాం జరిగరాంది. మొదట్ నురాండి ఈ కేసులను చాలా 
ప్రతిష్టాత్మకరాంగా తీసుకున్న విజయవాడ పోలీసుల్ దానికి సరాంబరాంధరాంచి మిగతా 
వారి గురిరాంచి గాలిరాంప్ చర్యల్ ముమ్మరరాంగా చేసుతునా్నరు. దానిలో భాగరాంగా ఈ 
రోజు రెరాండు గ్రూప్లకు చరాందిన ఐదుగురు నిరాందితులను అదుప్లోనికి తీసుకొని 
రిమారాండ్ చేయడరాం జరిగరాంది.
క్రైమ్ .నిం.452/2020 సిందీప్ గ్రూపుకు చిందిన వారి వవరాలు: 
1)  పినిశెట్టా వరాంశీ @ పెనిసి(27), తాడిగడప డరాంక రోడ్, పెనమలూరు. 
2)  గుడి సేవ హరీష్(29), రామాయనప్వారి వీధ, పటమట, విజయవాడ.
క్రైమ్  నిం. 463/2020 కిండూరు మణికింఠ పిండు గ్రూపుకు చిందిన వారి 
వవరాలు: 
1)  మహతి బాల దురా్ ప్రకాష్ @ 220 బాల్(23), లలితా బార్ ఎదురుగా, 

చిట్టానగర్, విజయవాడ. 
2)  తుమ్మల మనోజ్ @ మను (23), శారధా కాల్జ్ దగ్ర, 

సత్యనారాయణప్రరాం, విజయవాడ. (రౌడీష్టటర్) 
3)  దరాండరాంపలిలూ స్యి సరాందీప్ @ సనీ్న (21), ఎన్.ఎస్.ఎమ్. రోడ్, శ్రీనగర్, 

పటమట, విజయవాడ.
పై నిరాందితుల వద్ద నురాండి 3-మోటారు సైకిళ్ళి, 2-కతుతుల్, 4-స్ల్ ఫోన్ 

ల్ స్్వధీనరాం చేసుకోవడరాం జరిగరాంది.
ఈ కేసులలో ఇరాంకా మరికొరాంత మరాందిని క్డా అదుప్లోనికి 

తీసుకోవలసి ఉరాంది. దాని కోసరాం పోలీసువారు ప్రతే్యక బృరాందాలతో కృషి 
చేసుతునా్నరు. విజయవాడ నగరరాంలో అస్రాంఘిక శకుతుల్, సరాంఘ వ్యతిరేక శకుతుల్, 
శారాంతి భద్రతలకు విఘాతరాం కలిగసేతు వారి మీద కఠిన చర్యల్ తీసుకోవడరాం 
జరుగుతురాందని హెచచిరిరాంచడమైనది.

నిిందితుల వద్ద నురాండి నగదు రూ. 3,28,000/- 10 ఎలో్పను, Sansui 
ట్వీ -1, aca కరాంపెనీ లాప్ టాప్ - 1 స్్వధీనరాం క్రికెట్  బట్టారాంగ్ 

వలన ఎరాందరో తమ విల్వైన డబ్్, జీవితాలని నాశనరాం చేసుకురాంటునా్నరు. 
విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారి ఆదేశాల మేరకు క్రికెట్ బట్టారాంగ్ 
నిర్వహసుతున్న వారిపై గట్టా నిఘాను ఏరా్పటు చేయడరాం జరిగరాంది. ఈ నేపధ్యరాంలో 
విజయవాడ కమీషనర్, టాస్క్ ఫోర్సు ADCP, Dr. K.V. శ్రీనివాసరావ్ 
గారి ఆదేశాల మేరకు పెనమలూరు పోలీసుసేటాషన్ పరిధలో క్రికెట్ బట్టారాంగ్ 
నిర్వహసుతున్నటులూ వచిచిన సమాచారరాం మేరకు ది: 19.10.2020 తేదీన CTF 
ACP V.S.N వర్మ గారి స్చనల ప్రకారరాం CTF ఇన్ స్్పకటార్ శ్రీ. కృషణామోహన్ 
గారు CTF సిబ్రాందితో మరియు పెనమలూరు P.S సిబ్రాందితో క్రికెట్ బట్టారాంగ్ 
నిర్వహసుతున్న ఎనిమిది మరాంది వ్యకుతులను అదుప్లోకి తీసుకోవటరాం జరిగరాంది. 
అరెసుటా చేసిన నిరాందితుల వివరాల్:  పోరరాంకికి చరాందిన బోయపాట్ శ్రీను (37), 
గొలలూపూడికి చరాందిన కొరాండస్ని రారాంప్రస్ద్ (35), గన్నవరరాం మరాండలానికి 
చరాందిన మాచినేని సుధీర్ (26), గరాంగూరు గ్రామానికి చరాందిన చిరాంతమనేని 
మోహనరావ్ (26), యనమలకుదురు గ్రామానికి చరాందిన తుమ్మల శివ దుర్ 
ప్రస్ద్ (26), పోరరాంకికి చరాందిన యనమదల స్యి పవన్ (25), గన్న వరరాం 
మరాండలానికి చరాందిన గరిమెళళి బలరారాం కుమార్ (25),  పటమట కి చరాందిన 
చనా్న కృషణా రెడి్డ (48). క్రికెట్ బట్టారాంగ్ నిర్వహసుతున్నటులూ వచిచిన సమాచారరాం 
మేరకు ది.19-10-2020 తేదీ రాత్రి సమయరాంలో పెనమలూరు పోలీసేటాషన్ 
పరిధలో మహాలకి్మ నగర్, ఫస్టా లైన్ లో నాల్్వ గృహములో ఫై నిరాందితుల్ 
చటటా వ్యతిరేకముగా ‘క్రికెట్ మజు’ అనే యాప్  ను ఉపయోగరాంచి ఆన్ లైన్ క్రికెట్ 
బట్టారాంగ్ ను, లా్యరాండ్ ఫోన్ నెరాంబర్ దా్వరా దానికి వచిచిన కాల్సు రిస్టవ్ చేసుకొని 
అవతల వ్యకితు తో మాటాలూడుతూ నగదు లావాదేవీలని్నయు ఆన్ లైన్ దా్వరా 
నడుప్తూ నగదును కమీషన్ తీసుకుని, చనె్్న స్పర్ కిరాంగ్సు VS రాజస్థున్ 
రాయల్సు  2020 మా్యచ్ లో బట్టారాంగ్ జూదాని్న నిర్వహసుతున్నటులూ అరాందిన 
సమాచారరాం మేరకు CTF పోలీసుల్ దాడి చేసి క్రికెట్ బట్టారాంగ్సు నిర్వహసుతున్న 
మొతతురాం ఎనిమిది మరాంది వ్యకుతులను అదుప్లోకి తీసుకోవటరాం జరిగరాంది.

విజయవాడ పోరరాంకి గ్రామరాంలో ఒక నివాస గృహమును ప్రధాన 
నిరాందితుడైన బోయపాట్ శ్రీను అద్్దకు తీసుకొని, దానిలో కొరాండస్ని 
రారాంప్రస్ద్ ను లాప్ టాప్ ఆపరేటర్ గా మరియు చిరాంతమనేని మోహన్ , 
యనమదల స్యి పవన్, మాచినేని సుధీర్ లను స్ల్ ఫోన్ రిస్టవరులూగా వాడుతూ 
అవతల వైప్ తుమ్మల శివ దుర్ ప్రస్ద్, గరిమెళళి బలరారాం కుమార్, చినా్న కృషణా 
రెడి్డ అనువారు ఎవరికీ అనుమానరాం రాకురాండా చటటా వ్యతిరేకమైనటువరాంట్ క్రికెట్  
బట్టారాంగును ఆన్ లైన్ దా్వరా నిర్వహసుతునా్నరు. వారిని అదుప్లోకి తీసుకొనగా 
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నాందితుల వద్ద నుాండి సుమారు రూ. 18 లక్షల  విల్వ చేసే 44 మోటారు సైకిళ్ళు స్వాధీనాం

నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసుల్, ఐ.పి.ఎస్., గారి ఆదేశాలపై విజయవాడ నగరరాంలో జరుగుతున్న బైక్ దరాంగతనాల నియరాంత్ణ నిమితతురాం అరాంతర్ 
జిలాలూ, అరాంతర్ ర్రాష్రీ నేరసుథుల్, పాత నేరసుథుల్, జైల్ నురాండి విడుదలైన నేరసుథుల్, అనుమానాస్పద వ్యకుతుల కదలికల్ మరియు మోటారు సైకిల్ దరాంగతనాలకు 
పాల్పడే నిరాందితులపై నిఘా ఏరా్పటు చేయడరాం జరిగరాంది. ఈ నేపధ్యరాంలో పెనమలూరు, తాడిగడప స్రాంటర్ వద్ద వాహనాల తనిఖీల్ చేసుతురాండగా అనుమానరాంగా 
మోటారు సైకిళళిపై తిరుగుతున్న సమి్మరాంగ దురా్ ప్రస్ద్, బలలూరాం దురా్ స్యి కుమార్ లను అదుప్లోకి తీసుకుని విచారిరాంచడరాం జరిగరాంది. విచారణలో నిరాందితుల్ 

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ లోని 
పెనమలూరు, పటమట, గన్నవరరాం, ఆతూక్రూ పోలీస్ 
సేటాషన్ పరిధలోలూ వేరు వేరు ప్రదేశాలోలూ పారిక్రాంగ్ చేసిన 
మోటారు సైకిళళికు మారుతాళ్లను ఉపయోగరాంచి 
దరాంగలిరాంచినటులూ వెలలూడి కావడరాంతో నిరాందితుడిని 
అరెస్టా చేసి వారి వద్ద నురాండి సుమారు రూ.18 లక్షల 
విల్వైన 44-మోటారు సైకిళ్ళి స్్వధీనరాం చేసుకోవడరాం 
జరిగరాంది. నిరాందితుల్ దరాంగలిరాంచిన మోటారు 
సైకిళళిను తూరు్ప గోదావరి జిలాలూ, కోరుకొరాండ, 
గోకవరరాం, చిరాంతూరు, రామచరాంద్రాప్రరాం ప్రాంతాలకు 
తీసుకుని వెళ్ళి మల్లూట్ దురా్ ప్రస్ద్ మరియు కటకరాం 
స్ర్యచరాంద్ర వీర భాను సహకారరాంతో దరాంగలిరాంచిన 
మోటారు సైకిళళికు నకిలీ ఆర్.సి. బ్క్సు తయారు చేసి 
మరియు వివిధ ఫైనాన్సు కరాంపెనీలకు చరాందిన నకిలీ 
రబ్రు స్టారాంప్ల సహాయరాంతో నకిలీ పత్రాల్ తయారు 
చేసి నెరాంబర్ పేలూటులను మారిచి వాట్ని మారిశెట్టా 
శ్రీనివాసరావ్, కుకునూరు వెరాంకటేశ్వరులూ, సిరాంహాద్రి 
కిషోర్ మరియు మలిలూ శరాంకర్ అనే వారికి దరాంగలిరాంచిన 
మొతతురాం 44 మోటారు సైకిళళిను విక్రయిచడరాం 
జరిగరాంది. వీరిలో సిరాంహాద్రి కిషోర్ మరియు మలిలూ 
శరాంకరలూను అరెస్టా చేయవలసి వ్న్నది, వారిని ఆరెస్టా 
చేయుటకు ప్రతే్యకమైన చర్యల్ తీసుకోవడరాం జరిగరాంది. 
ముదా్దయిల్ ఇచిచిన సమాచారరాం మేరకు కోరుకొరాండలో 

మల్లూట్ దురా్ ప్రస్ద్ మరియు కటకరాం స్ర్యచరాంద్ర వీర భాను నిర్వహరాంచు ఇరాంటర్ నెట్ ష్ప్ను తనిఖీ చేసి నకిలీ ఆర్.సి.బ్క్సు తయారు చేయడానికి ఉపయోగసుతున్న 
కరాంపూ్యటర్, ప్రాంటర్, వివిధ ఫైనాన్సు కరాంపెనీలకు  చరాందిన రబ్రు స్టారాంప్ల్ మరియు చిప్ కలి్న పి.వి.సి. కారు్డల్ స్్వధీనరాం చేసుకోవడరాం జరిగరాంది. పై కేసులలో 
దరా్యప్తు చురుగా్ వ్యవహరిరాంచి నిరాందితులను గురితురాంచి అరెస్టా చేయడరాంలో విధనిరా్వహణలో ప్రతిభ చూపిన పెనమలూరు ఇన్ స్్పకటార్ శ్రీ ఎమ్. సత్యనారాయణ, 
ఎస్.ఐ. శ్రీ వి.శ్రీనివాసరావ్ మరియు వారి క్రైమ్ సిబ్రాంది హనుమరాంతరావ్, రమణ, మధు, రహమాన్ లను పోలీస్ కమీషనర్ గారు అభినరాందిరాంచడరాం జరిగరాంది.

క్రికెట్ బెట్టింగ్ ఫై టాస్కా ఫోర్స్ దాడి
ఆన్ లైన్ ద్వారా క్రికెట్ బెటటుాంగ్ నరవాహిసుతున్న ఎనమిది మాంది 

నాందితులను అదుపులో తీసుకున్న  నగర టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసుల్
వారు సుమారు రూ. 3,98,000/- ల్ ఆన్ లైన్  క్రికెట్ బట్టారాంగ్ నిర్వహరాంచినటులూ 
వెలలూడి అయినది. ఈ సరాందర్రాంగా క్రికెట్ బట్టారాంగ్ నిర్వహసుతున్న నిరాందితులను 
గురితురాంచి చాకచక్యరాంగా పటుటాకున్న టాస్క్ ఫోర్సు సిబ్రాందిని విజయవాడ నగర 
పోలీస్ కమీషనర్ గారు అభినరాందిరాంచడరాం జరిగరాంది.

అకోటుబర్ 2019 మరియు అకోటుబర్ 2020 నలలో నమోదైన 

నేరాల విశ్లేషణ
l   దరాంగతనాల్, సైకిల్ దరాంగతనాల్, జేబ్ దరాంగతనాల్,  ఇతర 

చోరీల్, మోస్ల్, గృహ హరాంస,  రెరాండో వివాహము,  వరకట్న 
చావ్ల్, తీవ్రగాయాల్, రోడు్డ ప్రమాదాలలో స్ధారణ గాయాల్, 
వరకట్న వేధరాంప్ల్ మరియు ఆత్మహత్యలకు ప్రేరేపిరాంచుట 62.65 
తగ్రాంచడరాం జరిగరాంది 

l    హత్య, కల్పబ్ల్ హామిసైడ్,  రాత్రిపూట ఇరాంట్దరాంగతనాల్,  వైరలూ 
దరాంగతనాల్, ఆటో మొబైల్ దరాంగతనాల్, రోడ్డప్రమాదాలోలూ 
మరణాల్,  స్ధారణ గాయాల్, మానభరాంగము, కిడా్నపిరాంగ్, రోడు్డ 
ప్రమాదాలోలూ తీవ్రగాయాల్, 354 ఐపిసి, ఇతర నేరాల్ 6.39% 
పెరుగుదల నమోదైనది.

l పగట్  ఇరాంట్ దరాంగతనరాం, ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపిరాంచుట, హతా్య ప్రయత్న 
నేరము, అలలూరులూ, నమ్మక ద్రోహము 100% నివారిరాంచుట జరిగనది.

l   పశువ్ల దరాంగతనరాం, సొతుతు కోసరాం హత్యల్, దోపిడి, దరాంగనోటలూ 
ముద్రణ నియరాంత్ణలో వ్న్నవి.

నేరాల నవారణ, తగుగుదలలో 
విజయవాడ సిటీ పోలీసుల చర్యల్ 

l పగల్ మరియు రాత్రి సమయాలలో పట్షటామైన గస్టతు
l నేర నివారణకు ప్రతే్యకముగా క్రైమ్ బృరాందాలతో రాత్రి సమయాలలో గస్టతు 
l సమర్ధవరాంతరాంగా వాహనముల తనిఖీల్
l అనుమానితుల్, నేర చరిత్ కలిగన వ్యకుతులపై పోలీసు సేటాషన్ స్థుయిలో 

నిఘా 
l అత్యవసర పోలీసు సేవలైన డయల్ 100, ఈ-రక్ష సేవల్ ఆరు నిముష్ల 

లోప్ పోలీసుల్ అరాందుబాటులో వ్రాంటారు. 
l స్టస్టటీవీల దా్వరా అని్న ముఖ్యమైన ప్రాంతాలపై నిఘా 
l “లాక్టా హౌస్ మానిటరిరాంగ్ సిసటారాం” (LHMS) సమర్ధవరాంతరాంగా అమల్ 
l “చేరువ” కార్యక్రమము దా్వరా ప్రజలలో నేర నియరాంత్ణపై అవగాహన 
l పోలీసు ఇరాంటరెసుపటార్ వాహనాల దా్వరా 24 గరాంటల్ ప్రజలకు 

అరాందుబాటులో విజిబ్ల్ పోలీసిరాంగ్

విజయవాడ పోలీసుల 
సమగ్ర దరా్యపుతు - వేగవాంతాంగా శిక్షల్

4 కృషణాలరాంక పి.ఎస్ నరాందు 2014 సరాం.లో మహళ వరాంట్పైన ఉన్న 
బరాంగారు వసుతువ్ల్ బలవరాంతరాంగా లాకుక్ని వెళ్ళిన కేసులో నిరాందితుడు 
మాగరాంట్ రాహుల్ గారాంధీ (28)కు 7వ అడిషనల్ మెట్రోపాలిటన్ 
మేజిసే్రీట్ ఫర్ రైల్్వస్ కోరుటా వారు ఒక సరాంవతసురరాం పాటు జైల్ శిక్ష 
విధస్తు తీరు్ప ఇచాచిరు.

4 కరాంకిపాడు పి.ఎస్ నరాందు 2020 సరాం.లో కోవిడ్ కేర్ స్రాంటర్ నురాండి 
పారిపోయిన రిమారాండ్ ఖైదీ కేసు లో నిరాందితుడు తాట్ వెరాంకటేశ్వర్ 
రావ్ అలియాస్ వెరాంకీ (23) కు 5 వ అదనప్ చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ 
మేజిసే్రీట్ కోరుటా వారు 7 నెలల జైల్ శిక్ష విధస్తు తీరు్ప ఇచాచిరు.

4 స్ర్యరావ్పేట పి.ఎస్ నరాందు 2017 సరాం.లో రాత్రి సమయరాంలో 
ఇరాంట్లో దరాంగతనానికి పాల్పడిన కేసు లో నిరాందితుడు వడియార్ గణేష్ 
(25) కు 3 వ అదనప్ చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిసే్రీట్ కోరుటా వారు 13 
నెలల జైల్ శిక్ష మరియు 1,000/- జరిమానా విధస్తు తీరు్ప ఇచాచిరు.

4 భవానీప్రరాం పి.ఎస్ నరాందు 2019 సరాం.లో మహళ కన్న తరాండ్రి తన 
క్తురు పటలూ అసభ్యకరరాంగా ప్రవరితురాంచిన కేసులో నిరాందితుడు శేనా 
సుబ్రహ్మణ్యరాం(40)కు స్్పషల్ జడ్జ్ ఫర్ పోకోసు యాక్టా కోరుటా వారు 3 
సరాంవతసురాల్ కట్న కారాగార జైల్ శిక్ష మరియు 100/- జరిమానా 
విధస్తు తీరు్ప ఇచాచిరు.

4 సత్యనారాయణప్రరాం  పి.ఎస్ నరాందు 2016 సరాం.లో రాత్రి సమయరాంలో 
ఇరాంట్లో దరాంగతనానికి పాల్పడిన కేసు లో నిరాందితుడు కు 3 వ అదనప్ 
చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిసే్రీట్ కోరుటా వారు 8 నెలల జైల్ శిక్ష విధస్తు 
తీరు్ప ఇచాచిరు.
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స్వాధీనాం చేసుకున్న టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసుల్

విజయవాడ పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి. శ్రీనివాసుల్, ఐ.పి.ఎస్., గారి 
ఆదేశాలపై ది. 16.10.2020వ తేదీన పోలీస్ కమీషనర్ గారికి రాబడిన 
పకాక్సమాచారరాం మేరకు టాస్క్ ఫోర్సు ఏ.డి.సి.పి. డా. శ్రీ కె.వి.శ్రీనివాసరావ్ 
గారి ఆధ్వర్యరాంలో ఏ.సి.పి. శ్రీ వి.ఎస్.ఎన్.వర్మ, ఇన్ స్్పకటార్ శ్రీ పి.కృషణామోహన్ 
మరియు వారి సిబ్రాందితో కలసి విజయవాడ, భవానీప్రరాం పోలీస్ సేటాషన్ 
పరిధలోని, పి.ఆర్.కె. బిలి్డరాంగ్ సమీపరాంలో ఎపి16ఎఫ్ఇ4962 నెరాంబర్ గల 
హోరాండా యాకిటావా మోటారు సైకిల్ లో ఎటువరాంట్ బిల్లూల్ ల్కురాండా అక్రమ 
మార్రాంలో హవాలా నగదును తరలిసుతున్న ముగు్రు వ్యకుతులను అదుప్లోకి 
తీసుకుని వారి వద్ద నురాండి రూ.35 లక్షల నగదు మరియు 1-మోటారు 
సైకిల్, 3-స్ల్ ఫోనులూ స్్వధీనరాం చేసుకోవడరాం జరిగరాంది. నిరాందితుల వివరాల్: 
విజయవాడ, భవానీప్రరాం, గుడివాడ రామారావ్ వీధకి చరాందిన రావి వెరాంకట 
నారాయణ(40), రాజస్థున్, స్టటాల్ రైలిరాంగ్, బికానెర్, చరాందిన సతే్యరాంద్ర సిరాంగ్ 
రాజ్ ప్ట్(34), గురాంటూరు జిలాలూ, మాచరలూ మరాండలరాం, పిడుగురాళళికు చరాందిన 
తెలాలూకుల సత్యనారాయణ (45) విచారణలో.... పై నిరాందితులలో రాజస్థున్ కు 
చరాందిన సతే్యరాంద్ర సిరాంగ్ రాజ్ ప్ట్ అను అతను విజయవాడకు చరాందిన రావి 
వెరాంకట నారాయణ అను అతని దగ్ర ఎటువరాంట్ బిల్లూల్ ల్కురాండా హవాలా 
నగదు 35 లక్షల్ భవానీప్రరాం పోలీస్ సేటాషన్ పరిధ పి.ఆర్.కె. బిలి్డరాంగ్ వద్ద 
తీసుకుని సదరు నగదును గురాంటూరు జిలాలూ, పిడుగురాళళికు చరాందిన తెలాలూకుల 
సత్యనారాయణకు, రాజస్థున్ కు చరాందిన పప్పుసిరాంగ్ రాజ్ ప్ట్ ఇచిచిన కోడ్ ను 
సతే్యరాంద్ర సిరాంగ్ రాజ్ ప్ట్ కు చూపిరాంచడరాంతో సదరు కోడ్ ప్రకారరాం సదరు హవాలా 
నగదును సత్యనారాయణకు అరాందజేయుచురాండగా టాస్క్ ఫోర్సు పోలీస్ వారికి 
వచిచిన సమాచారరాం మేరకు పై ముగు్రు నిరాందితులను అదుప్లోకి తీసుకొని 
వారి వద్ద నురాండి రూ.35 లక్షల నగదు మరియు 1-మోటారు సైకిల్, 3-స్ల్ 
ఫోనులూ స్్వధీనరాం చేసుకోవడరాం జరిగరాంది. తదుపరి దరా్యప్తు నిమితతురాం భవానీప్రరాం 
పోలీసు వారికి నిరాందితులను అప్పగరాంచి, ఇన్ కమ్ టా్యక్సు అధకారులకు మరియు 
ఎన్ ఫోరుసుమెరాంట్ డైరెకటారేట్ (ఇ.డి) వారికి సమాచారరాం ఇవ్వడరాం జరిగరాంది.

ఈ సరాందర్రాంగా హవాలా నగదును తరలిసుతున్న నిరాందితులను గురితురాంచి 
చాకచక్యరాంగా పటుటాకున్న టాస్క్ ఫోర్సు సిబ్రాందిని విజయవాడ నగర పోలీస్ 
కమీషనర్ గారు అభినరాందిరాంచడరాం జరిగరాంది.

టర్క్ దేశపురద్దయిన కరెన్స్ నోటలేను 
చలామణీ చేయడానకి ప్రయత్్నసుతున్న ముఠా 

గుట్టు రట్టు చేసిన టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసుల్
విజయవాడ పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసుల్, ఐ.పి.ఎస్., గారి 

ఆదేశాలపై ది.22.10.2020వ తేదీన పోలీస్ కమీషనర్ గారికి రాబడిన పకాక్ 
సమాచారరాం మేరకు టాస్క్ ఫోర్సు  ఎ.డి.సి.పి. డా॥శ్రీ కె.వి.శ్రీనివాసరావ్ గారి 
ఆధ్వర్యరాంలో ఎ.సి.పి. శ్రీ వి.ఎస్.ఎస్.వర్మ, ఇన్ స్్పకటార్ శ్రీ పి.కృషణామోహన్ మరియు 
వారి సిబ్రాందితో కలసి విజయవాడ, అజిత్ సిరాంగ్ నగర్ పోలీస్ సేటాషన్ పరిధలోని, 
ఆరాంధ్రప్రభ కాలనీ, స్యిబాబా గుడి సమీపరాంలో ఎపి33సి3553 నెరాంబర్ గల 
ఇనో్నవా కారు మరియు ఎపి 37డిఎ5755 నెరాంబర్ గల హోరాండా మోటారు 
సైకిళళితో ఐదుగురు వ్యకుతుల్ టరీక్ దేశప్ రద్దయిన కరెనీసు నోటలూను కలిగ ఉరాండగా 
వారిని అదుప్లోకి తీసుకుని వారి వద్ద నురాండి టరీక్ దేశానికి చరాందిన రద్దయిన 

300 కరెనీసు నోటలూను స్్వధీన పరుచుకునా్నరు. ఒకొక్కక్ నోటు విల్వ 5 లక్షల్ 
మరియు 1-బైక్, 1-కారు స్్వధీనరాం చేసుకోవడరాం  జరిగరాంది. నిరాందితుల 
వివరాల్: గాజులపలిలూ మనోహర్ (30), అరాంబేదక్ర్ విగ్రహరాం వద్ద. కడప 
టౌన్, దిగురుపలిలూ వెరాంకటేశ్వరరావ్(47), నిడదవోల్, పశిచిమగోదావరి జిలాలూ, 
బచిచిరెడి్డ సుధీర్ కుమార్ రెడి్డ(24), దద్దమ్మవారిపలిలూ, కురుపాలకోట, చితూతురు 
జిలాలూ, గుర్రాల రవి కుమార్(34), దా్వరకానగర్, కడప టౌన్. జగత శ్రీను(36) 
కాపవరరాం, కొవ్్వరు, పశిచిమగోదావరి జిలాలూ. టరీక్ ప్రాంతరాంలో రద్దయిన టరీక్ 
దేశరాంకు చరాందిన కరెనీసు నోటలూను నిజమైన కరెనీసు నోటులూగా చలామణి చేయడానికి 
ప్రయతి్నసుతున్న నిరాందితులను గురితురాంచి చాకచక్యరాంగా పటుటాకున్న టాస్క్ ఫోర్సు 
సిబ్రాందిని విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు అభినరాందిరాంచడరాం జరిగరాంది.

విజయవాడ నగరరాంలోని ఇరాంట్గ్రేటెడ్ 
క్రైమ్ ప్వెన్షన్ అరాండ్ మానిటరిరాంగ్ స్రాంటర్ 
విత్  ఎమరెజ్నీసు రెస్్పన్సు సొలూ్యషన్ 
(ICPMCER) నరాందు ఆధునిక 
స్రాంకేతిక పరిజాఞానాని్న ఉపయోగరాంచి నేర 
నియరాంత్ణ దా్వరా ప్రజలకు అతి చేరువగా 
సేవలను అరాందిరాంచడరాం జరుగుతురాంది. 
“ICPMCER” దా్వరా విజయవాడ నగరరాం 
మొతతురాం 24X7 పోలీసుల పర్యవేక్షణ క్రిరాందకు 
తీసుకుని రావడరాం దా్వరా నగరరాంలో ఏ చిన్న 
సరాంఘటన జరిగనా వెరాంటనే సరాంఘటనా సథులానికి 5 నిమిష్ల వ్యవధలోనే 
చేరుకుని ఆ సమస్యను పరిషక్రిరాంచడరాం జరుగుతురాంది.

“ICPMCER” లో ఉన్నటువరాంట్ అతా్యధునిక డ్రోన్ కెమెరా, బాడీ వన్ 
కెమెరా మరియు ఫాలక్న్ వాహనాల దా్వరా విజయవాడ నగరాని్న డేగకను్నతో 
పర్యవేక్రాంచి ఎటువరాంట్ సరాంఘటన జరిగనా వెరాంటనే పసిగట్టా, సమాచారాని్న 
అధకారులకు అరాందిరాంచడరాం దా్వరా మురాందుగానే ఆ సమస్యను తెల్సుకొని 
నియరాంత్రిరాంచడరాం జరుగుతురాంది.

I.ది.28.08.2020వ తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ 
కారా్యలయరాంలో నిర్వహరాంచిన వీడియో కాన్ఫరెన్సు దా్వరా విజయవాడ సిటీ 
పోలీసుల్ “Unified Command Control” కు ప్రతిష్టాత్మక ‘ Indian 
Express Tech Sabha award ‘ను విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ 
శ్రీ బి.శ్రీనివాసుల్, ఐ.పి.ఎస్., గారు మరియు అడి్మన్ డి.సి.పి. శ్రీ మేరీ ప్రశారాంతి 
గారు అరాందుకోవడరాం జరిగరాంది.

II. ది.28.10.2020వ తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ 
కారా్యలయరాంలో నిర్వహరాంచిన వీడియో కాని్ఫరెన్సు దా్వరా విజయవాడ సిటీ 
పోలీసుల్ “ICPMCER” దా్వరా అత్యవసర ప్రతి స్పరాందన పరిష్క్రరాంతో 
సమగ్ర నేర నివారణ మరియు పర్యవేక్షణకు కేరాంద్ర ప్రభుత్వరాం నురాండి 
ప్రతిష్టాత్మక ‘ Skoch Award ‘ ను విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ 
బి.శ్రీనివాసుల్, ఐ.పి.ఎస్., గారు మరియు అడి్మన్ డి.సి.పి. శ్రీ మేరీ ప్రశారాంతి 
గారు అరాందుకోవడరాం జరిగరాంది.

III. ది.29.10.2020వ తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ 
కమీషనర్ కారా్యలయరాంలో నిర్వహరాంచిన వీడియో కాని్ఫరెన్సు దా్వరా 
“ICPMCER” అత్యవసర ప్రతి స్పరాందన పరిష్క్రరాంతో సమగ్ర నేర నివారణ 
మరియు పర్యవేక్షణకు కేరాంద్ర ప్రభుత్వరాం నురాండి ప్రతిష్టాత్మక ‘ Digital 
Transformation Award’ ను విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ 
బి.శ్రీనివాసుల్, ఐ.పి.ఎస్., గారు మరియు అడి్మన్ డి.సి.పి. శ్రీ మేరీ ప్రశారాంతి 
గారు అరాందుకోవడరాం జరిగరాంది.

స్పుషల్ ఎన్ ఫోర్స్ మాంట్ బ్్యరో ఆధవార్యాంలో స్పుషల్ డ్రైవ్

neT esZ+ eT<+  dT s*dTq +~T\T nsdt
స్్పషల్ ఎన్ ఫోర్సు మెరాంట్  బ్్యరో ఆధ్వర్యరాంలో విజయవాడ నగర పోలీస్ 

కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసుల్, ఐ.పి.ఎస్., గారు మరియు ఆరాంధ్రప్రదేశ్ స్్పషల్  
ఎన్ ఫోర్సు మెరాంట్ బ్్యరో కమీషనర్ శ్రీ వినిత్ బ్రిజ్ లాల్ గారి ఆదేశాల మేరకు 
అక్రమ మద్యరాం మరియు ఇసుక అక్రమరవాణా నియరాంత్ణకు విజయవాడ 
నగరరాంలో వివిధ ప్రాంతాలలో స్్పషల్ డ్రైవ్ ను నిర్వహరాంచడరాం జరిగరాంది. ఈ 
క్రమరాంలో ఈనెల 14వ, 15వ తేదీలలో విజయవాడ నగరరాంలోని వివిధ పోలీస్ 
సేటాషనలూ పరిధలలో మద్యరాం మరియు ఇసుక తరలిసుతున్నటులూ వచిచిన సమాచారరాం 
మేరకు స్్పషల్ ఎనో్ఫరెసు్మరాంట్ బ్్యరో స్్పషల్ ఆఫీసర్ శ్రీ ఎరాం.సతితు బాబ్ గారి 
ఆధ్వర్యరాంలో తనిఖీల్ చేసి, అక్రమరాంగా మద్యరాం మరియు ఇసుకను తరలిసుతున్న 
9 మరాంది నిరాందితులను అదుప్లోకి తీసుకుని వారి వద్ద నురాండి 293 మద్యరాం 
బాట్ల్సు, 2 బైక్ ల్ , 1 ఆటో మరియు మూడు టను్నల ఇసుక కలి్న ట్రాకటార్ 
స్్వధీనరాం చేసుకోవడరాం జరిగరాంది.
1) నున్న పోలీస్ సేటాషన్ పరిధలో అక్రమ మార్రాం గురాండా ఆటోలో మద్యరాం 

తరలిసుతున్న ఒక వ్యకితుని అదుప్లోకి తీసుకుని అతని వద్ద నురాండి 151 
మద్యరాం బాట్ల్సు మరియు ఒక అటో స్్వధీనరాం.

2) టూటౌన్ పోలీస్ సేటాషన్ పరిధలో అక్రమ మార్రాం గురాండా బైక్ పై మద్యరాం 
తరలిసుతున్న ఇద్దరు వ్యకుతులను అదుప్లోకి తీసుకుని వారి వద్ద నురాండి 12 
మద్యరాం బాట్ల్సు మరియు 1-బైక్ స్్వధీనరాం. 

3) ఇబ్రహరాంపట్నరాం పోలీస్ సేటాషన్ పరిధలో అక్రమ మార్రాం గురాండా బైక్ పై 
మద్యరాం తరలిసుతున్న ఒక వ్యకితుని అదుప్లోకి తీసుకుని అతని వద్ద నురాండి 6 
మద్యరాం బాట్ల్సు మరియు 1-బైక్ స్్వధీనరాం.

4) భవానీప్రరాం పోలీస్ సేటాషన్ పరిధలో అక్రమ మార్రాం గురాండా మద్యరాం 
తరలిసుతున్న నల్గురు వ్యకుతులను అదుప్లోకి తీసుకుని వారి వద్ద నురాండి 
124 మద్యరాం బాట్ల్సు స్్వధీనరాం.

5) నున్న పోలీస్ సేటాషన్ పరిధలో అక్రమ మార్రాం గురాండా ట్రాకటార్ లో ఇసుకను 
తరలిసుతున్న ఒక వ్యకితుని అదుప్లోకి తీసుకుని అతని వద్ద నురాండి 3 టను్నల 
ఇసుక కలి్న ట్రాకటార్ స్్వధీనరాం.

ఈ సరాందర్రాంగా పోలీస్ కమీషనర్ గారు మాటాలూడుతూ... ఈ అవారు్డ 
అరాందుకోవడరాం విజయవాడ నగర పోలీసులకు గర్వకారణమని, ప్రజలకు ఇరాంకా 
మెరుగైన సేవల్ అరాందిరాంచడానికి అనునిత్యరాం కృషిచేయడరాం జరుగుతురాందని, 
శారాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు ఎలలూవేళలా కృషి చేస్తుమని పోలీస్ కమీషనర్ గారు 
చపా్పరు.

వజయవాడ పోలీసు శఖ మొదలుపెట్టునది :
విజయవాడ సిటీ లో 2016 కృషణా ప్షక్రాల సమయరాంలో, మొతతురాం 

1303 సిసి కెమెరాలను పోలీస్ వారు ఉపయోగరాంచడరాం మొదల్పెటాటారు.
మొదట్గా ప్షక్ర ఘాటలూలో, ప్షక్ర నగరాలలో మరియు విజయవాడ 
నగరరాంలోని వివిధ ముఖ్యమైన జరాంక్షనలూలో నియమిరాంచబడినవి తరా్వత 
ప్షక్రాలకు సరాంబరాంధరాంచిన  అని్న సిసి కెమెరాలను వివిధ ముఖ్యమైన జరాంక్షనలూకు 
మారచిబడిరాంది. ప్నస్థుపన(ప్షక్రాల) తరువాత, వివిధ జరాంక్షనులూ మరియు 
ముఖ్యమైన ప్రదేశాలలో 907 సిసి కెమెరాల్ ఏరా్పటు చేయబడా్డయి. అపారెటా్మరాంట్ 

అసోసియేషనులూ మరియు అనేక కాలనీల 
నివాసితుల్ 2,500 కెమెరాలను ఏరా్పటు 
చేశారు. సిసి ట్వి ఫుటేజ్ సహాయరాంతో అనేక 
దరాంగతనాల్, స్్నచిరాంగ్ ల్ మరియు ఇతర 
కేసుల్ కనుగొనబడా్డయి.

అని్న ష్ప్ల్ మరియు వా్యపార సరాంసథుల్ 
కనీసరాం 30 రోజుల పాటు వీడియో ఫుటేజలూను 
నిల్వ చేయడానికి ఒక నిబరాంధనతో సిసిట్వి 

నిఘా కెమెరాలను ఏరా్పటు చేయాలని మరియు స్రాంకేతిక పరికరాలను 
ఏరా్పటుచేస్తు చటటారాం నియమాలను పాట్రాంచవలసిరాందిగా ప్రభుత్వరాం వారు 
ప్రజలను కోరారు. 

స్టస్ట కెమెరా రకాలు:
1స్టాట్క్ కెమెరాస్: ఇది సిథురరాంగా ఉరాంటురాంది మరియు దృషిటా యొకక్ 

సిథుర క్షేత్రాని్న కలిగ ఉరాంటురాంది. దీనిలో జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవ్ట్ సౌకర్యరాం 
క్డా వ్రాంది.ఇది జూమ్ ఇన్ అవ్ట్ అయినప్పట్కీ కెమెరా సిథురరాంగా 
పరిగణిరాంచబడుతురాంది.

2.పి.టీ.జడ్ కెమెరాస్: PTZ ల్దా పాన్, ట్ల్టా మరియు జూమ్ 
కెమెరాల్ పరా్యవరణాని్న 360-డిగ్రీల్ తిరుగుతూ రికారి్డరాంగ్ (స్ట్వప్) 
చేయగలవ్, కెమెరా పైన మరియు క్రిరాంద ఉన్న వసుతువ్లను చూడటానికి 
కోణాలను మారచిగలవ్ మరియు వసుతువ్ల యొకక్ వివరాల్ ఇవ్వడానికి 
జూమ్ చేయగలవ్. ఈ కెమెరాల్ నిఘా పరిసిథుతులలో ఎకుక్వగా 
ఉపయోగరాంచబడతాయి.

వజయవాడ సిట్ కమిండ్ కింట్రోల్ ఎనో్న అవార్్డస్ స్తదిించిింది, 
ఈ అవార్్డస్ దా్వరా మపై బాద్యతా పెరగడింతో పాట్ మరిింత 

సమర్దవింతింగా ప్రజలకు సేవ చేయగలము  అని తెలుపుచున్్నము.
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మద్యిం కేసుల వవరాలు 
మొతతురాం కేసుల్  35
అరెసుటా అయిన ముదా్దయిల్  50
స్టజ్ చేసిన వాహనాల్  31
స్టజ్ చేసిన మద్యరాం  (లీ.) 356

ఇసుక కేసుల వవరాలు 
మొతతురాం కేసుల్  04
అరెసుటా అయిన ముదా్దయిల్  04
వాహనాల్  04
స్్వధీన చేసుకున్న ఇసుక  (ట.) 14.5
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లాక్ డౌన్ సమయాంలో నబాంధనలను ఉలలేాంఘాంచిన 

వారిపై నగర పోలీసుల్ తీసుకున్న చర్యల్
వ్యాపార సంస్థలు ,షాపులు, నిబంధనలు ఉల్ంఘంచిన వ్రిపై ఐ.పి.సి. 188, 
269, 270, 271 మరియు ఎపిడిమిక్ యాక్ట్ క్ంద చరయాలు
l  నమోదు చేసిన కేసుల్: 05
l  పటుటాబడిన ముదా్దయిల్:41
l  వ్యకుతుల పై నమోదు చేసిన కేసుల్:02
l  ఇతర సరాంసథులపై నమోదు చేసిన కేసుల్:3
వ్హనాలపై లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు ఐ.పి.సి 188, 269, 270, 271 సెక్షన్ 
ల క్ంద తీసుకున్న చరయాలు
l  మోటర్ వాహనాల చటటారాం క్రిరాంద నమోదు చేసిన కేసుల్:57,492
 విధరాంచిన జరిమానాల్:1,78,58,676
మోటారు వ్హనాల చటట్ం క్ంద నగర పోలీసులు తీసుకున్న చరయాలు
l  ట్రాఫిక్ ఉలలూరాంఘన ఈ-చలానా కేసుల్ : 45,976
 విధరాంచిన జరిమానా  : Rs.1,49,62,275/-
l  లా అరాండ్ ఆర్డర్ ఉలలూరాంఘన ఈ-చలానా కేసుల్:10,120
 విధరాంచిన జరిమానా :28,65,486/-
ఫేస్ మాస్క్ ధరించనివ్రిపై ప్రత్యాక తనిఖీలు
l  ఫేస్ మాస్క్ కేసుల్: 3,608
 విధరాంచిన  జరిమానా: Rs.3,07,250/-

కరోన వైరస్ వా్యప్తి నివారణకుప్రతిజ్ఞ 
చేయించిన పోలీస్ కమీషనర్ గారు

కోవిడ్-19 సరాందర్రాంగా కరోనా వైరస్ వా్యపితుని అరికటటాడానికి కేరాంద్ర, రాష్రీ 
ప్రభుతా్వల పిల్ప్ మేరకు దేశరాం మొతతురాం లాక్ డౌన్ ప్రకట్రాంచినప్పట్ నురాండి 
విజయవాడ నగరరాంలో విధుల్ నిర్వహసుతున్న పోలీస్ సిబ్రాంది అహరి్నశల్ విధ 
నిర్వహణలో పాటుపడుతూ ప్రజల యొకక్ సరాంక్షేమరాం కొరకు, వారి కుటురాంబాలకు 
క్డ దూరరాంగా ఉరాంటూ ఉదో్యగ నిర్వహణలో నిమగ్నమై, విజయవాడ నగరరాంలో 
కరోనా వైరస్ వా్యపితు చరాందకురాండా మరియు శారాంతిభద్రతలకు విఘాతరాం 
కలగకురాండా విధుల్ నిర్వహసుతునా్నరు.

ఈ క్రమరాంలో భారత ప్రభుత్వ హోరాంశాఖ - విపతుతుల మేనేజ్ మెరాంట్ డివిజన్ 
వారి ఆదేశాల మేరకు విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసుల్, 
ఐ.పి.ఎస్., గారు ది. 13.10.2020వ తేదీన వారి కారా్యలయరాంలో గల సమావేశ 

మరాందిరరాంలో వీడియో కాన్ఫరెన్సు దా్వరా అని్న పోలీస్ సేటాషనలూ పోలీస్ అధకారుల్ 
మరియు సిబ్రాందితో కరోనా వైరస్ వా్యపితుని అరికటటాడరాంలో మేమరాందరరాం 
స్వచ్రాందరాంగా భాగస్్వముల్ అవ్తూ, స్ట్వయ రక్షణ చర్యల్ తీసుకురాంటూ, 
తమ వలలూ కుటురాంబానికి గానీ, తమ సహచర సిబ్రాందికి గానీ వైరస్ ప్రబల్ 
విధరాంగా ప్రవరితురాంచమని, బహరరాంగ ప్రదేశరాంలో ఉన్నప్పుడు మనిషికి మనిషికి 
ఆరు అడుగుల దూరరాం పాట్స్తు, మాస్క్ ల్  ధరిస్తు, సబ్్నీట్తో చేతుల్ 
కడుకుక్రాంటూ కరోనా వైరస్ నియరాంత్ణ పోరాటరాంలో విజయరాం స్ధస్తురాం అని 
ప్రతిజఞా చేయిరాంచారు. ఈ కార్యక్రమరాంలో అడి్మన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి మేరీ ప్రశారాంతి, 
సి.ఎస్.డబ్్య . డి.సి.పి. శ్రీ ఎ.బి.ట్.ఎస్. ఉదయ రాణి, క్రైమ్ ఏ.డి.సి.పి.  
శ్రీ యరాం.సుభాష్ చరాంద్రబోస్, స్్పషల్ బ్రాంచ్ ఏ.సి.పి.ల్ శ్రీ ఎల్.అరాంకయ్య,  
శ్రీ సి.హెచ్.రవికారాంత్ గారులూ, అధకారుల్ మరియు సిబ్రాంది పాల్్నా్నరు.

నగరరాంలో హోరాంగారు్డ యూనిటోలూ విధుల్ నిర్వహస్తు అనారోగ్యరాం 
కారణరాంగా మృతి చరాందిన ముగు్రు హోరాంగారు్డల్ హెచ్.జి. 471 ఎస్.ఎస్. 
అహ్మద్, డబ్లూయా.హెచ్ .జి 649 బి. రమణమ్మ, డబ్లూయాహెచ్ జి 255 ఎరాం.  లక్ష్మీ 
కుటురాంబ సభు్యలకు ది. 10.10.2020న విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ 
శ్రీ బి. శ్రీనివాసుల్ వారి కారా్యలయరాంలో ఒకొక్కక్రికి రూ. 5 లక్షల్ చొప్పున 
చకుక్లను అరాందజేశారు. మృతి చరాందిన హోరాంగారు్డలకు ఆరిథుక సహాయరాంతో 
పాటుగా ఆరాంధ్రప్రదేశ్ గర్నమెరాంట్ నురాండి రావలసిన రూ. 5 లక్షల ఆరిథుక 
సహాయరాం క్డా నేరుగా వారి ఖాతాలోలూ జమయా్యయి. ఈ కార్యక్రమరాంలో అడి్మన్ 
డి.సి.పి. శ్రీ మేరీ ప్రశారాంతి, హోరాంగార్్డస్ ఆర్.ఐ. ఆర్.శిరీష మరియు హోరాంగారు్డ 
కుటురాంబ సభు్యల్ తదితరుల్ పాల్్నా్నరు.

చనపోయిన హాంగార్డు కుట్ాంబాలకు 

ఆరిథిక స్యాం

మహాతా్మ గాింధీ 151వ జయింతోత్సవము

జాతిపిత శ్రీ మహాతా్మ గారాంధీ గారి 151వ జయరాంతి సరాందర్రాంగా 
ది.02.10.2020వ తేదీన ఉదయరాం విజయవాడ పోలీస్ పరేడ్ గ్రాండ్ 
నరాందు మహాతా్మ గారాంధీ జయరాంతి కారా్యక్రమాని్న నిర్వహరాంచడరాం జరిగరాంది. 
ఈ కార్యక్రమానికి విజయవాడ పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసుల్, ఐ.పి.
ఎస్., గారు ముఖ్య అతిధగా విచేచిసి గారాంధీ గారి చిత్పటానికి పూలమాలవేసి 
ఆయన చేసిన సేవలను స్మరిరాంచుకోవడరాం జరిగరాంది. ఈ సరాందర్రాంగా పోలీస్ 
కమీషనర్ గారు మాటాలూడుతూ... ఈ రోజు జాతిపిత మహాతా్మగారాంధీ మరియు 
లాల్ బహదూర్ శాసి్రా గారలూ జయరాంతి సరాందర్రాంగా అరాందరికీ శుభాకారాంక్షల్ 
తెలియజేశారు, ముఖ్యరాంగా భారతీయులరాందరూ గౌరవిరాంపబడే గొప్ప వ్యకితు 
జాతిపిత మహాతా్మ గారాంధీ గారు అని, సత్యము, అహరాంస, సహాయ నిరాకరణ, 
సతా్యగ్రహరాం అనే సిదా్ధరాంతాలతో బ్రిటీషు వారిని ఎదిరిరాంచి వారి మెడల్ వరాంచి 
శారాంతియుతరాంగ పోరాడి భారతదేశమునకు బ్రిటీషు వారి పాలన నురాండి 
దేశానికి స్్వతరాంత్్యరాం స్ధరాంచిన మహా నాయకులోలూ జాతిపిత మహాతా్మ గారాంధీ 
అగ్రగణ్్యడుగా చరిత్లో నిలిచారని కొనియాడారు. అలారాంట్ మహానుభావ్డు 
ఆలోచనల్, సరాంసక్రణల్ మన అరాందరికీ ఆదర్శప్యమని ఆయన 
అడుగుజాడలోలూ మనమరాందరరాం మురాందుకు స్గాలని పోలీస్ కమీషనర్ గారు 
అనా్నరు. ఈ సరాందర్రాంగా పోలీస్ కమీషనర్ గారు సిబ్రాందిని ఉదే్దశిరాంచి, 
కోవిడ్-19 సరాందర్రాంగా గత కొరాంత కాలరాంగా వీకీలూ ఆఫ్ అమల్ కావడరాం ల్దని 
దానిని త్వరలో అమల్ పరచడరాం జరుగుతురాందని, సిబ్రాందికి వీకీలూ ఆఫ్ అమల్ 
పరిచే విధరాంగా తగు ఏరా్పటు చేయాలని పోలీస్ కమీషనర్ గారు అధకారులను 
ఆదేశిరాంచడరాం జరిగరాంది. ఈ కార్యక్రమరాంలో హెడ్ కా్వరటార్ ఏసిపి శ్రీ చరాంచురెడి్డ, 
ఆర్.ఐల్ శ్రీ స్ర్యనారయణ, శ్రీ నాగరాజు, శ్రీ బాలసుబ్రహ్మణ్యరాం మరియు ఆర్.
ఎస్.ఐ.ల్ పోలీసు సిబ్రాంది తదితరుల్ పాల్్నా్నరు.

పదవీ వరమణ చేసుతిన్న ముగ్గురు పోలీసు 
అధికారులకు ఆతీ్మయ వీడ్కోలు

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధలో ఉదో్యగ బాధ్యతల్ 
నిర్వరితురాంచి, కరతువ్య నిర్వహణలో చితతుశుది్ధ, అరాంకితభావరాంతో పోలీస్ శాఖ దా్వరా 
ప్రజలకు విశిషటా సేవలరాందిరాంచి పదవీ విరమణ పరాందిన 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.శ్రీనివాసుల్, ఐ.పి.ఎస్., గారు అభినరాందిరాంచడరాం 
జరిగరాంది.

పదవీ వరమణ పిందిన వారి వవరాలు 
క్ర.సరాం. పేరు హోదా  విధుల్ నిర్వహణ 
(1)  శ్రీ బి.వి.హుసేసున్ రావ్ ఎస్.ఐ.  పోలీస్ కరాంట్రోల్ రూమ్
(2)  శ్రీ ఎమ్.వెరాంకటేశ్వరరావ్  ఏ.ఎస్.ఐ.  5వ ట్రాఫిక్ పోలీస్ సేటాషన్
(3)  శ్రీ ఎన్.యోగేరాంద్రరావ్  ఎ.ఆర్.హెచ్.సి. సి.ఎ.ఆర్.

ఈ సరాందర్రాంగా పోలీస్ కమీషనర్ కారా్యలయరాం నరాందు నిర్వహరాంచిన 
అభినరాందన కార్యక్రమరాంలో పదవీ విరమణ పరాందిన అధకారుల్ మరియు 
సిబ్రాందిని పోలీస్ కమీషనర్ గారు పూలమాలలతో సనా్మనిరాంచి, సుదీర్ఘకాలరాం 
పాటు పోలీస్ శాఖ దా్వరా ప్రజలకు సమర్ధవరాంతమైన సేవల్ అరాందిరాంచినరాందుకు 
గాను వారిని అభినరాందిరాంచి వారికి పెన్షన్ బనిఫిట్సు అరాందజేశారు. ఈ 
కార్యక్రమరాంలో స్్పషల్ బ్రాంచ్ ఏ.సి.పి.ల్ శ్రీ ఎల్.అరాంకయ్య, శ్రీ సి.హెచ్.రవి 
కారాంత్, ఎ.ఓ. శ్రీ ట్.రరాంగారావ్ మరియు ఇతర పోలీసు అధకారుల్ సిబ్రాంది 
తదితరుల్ పాల్్నా్నరు.

విజయవాడ 
పోలీస్ కమీషనరేట్ 
వాటస్ప్ నాంబర్

@VjaCityPolice
7328909090

పోలీస్ అమరవీరుల సరాంస్మరణ వారోతసువాలోలూ భాగరాంగా విధ 
నిర్వహణలో పోలీసు వారు చేసిన తా్యగాలను గురుతు చేసుకురాంటూ సమాజ 
సేవలో ధైర్యస్హస్ల్ ప్రదరి్శరాంచి వారి ప్ణాలను తా్యగరాం చేసిన పోలీసు 
అమర వీరుల అతు్యన్నత తా్యగ నిరతికి  
శ్రదా్ధరాంజలి ఘట్స్తు ప్రతి సరాంవతసురరాం 
అకోటాబర్ 21న” పోలీసు అమర వీరుల 
సరాంస్మరణ దినోతసువరాం”గా జరుప్కునా్నరు. 
ఈ సరాందర్రాంగా పోలీస్ అమరవీరుల 
సరాంస్మరణ దినోతసువ వారోతసువాలోలూ భాగరాంగా 
పోలీస్ కమీషనర్ గారు మాటాలూడుతూ 
అకోటాబర్ 21వ తేదీకి ఒక ప్రతే్యక ప్ధాన్యత 
ఉరాందని, విధ నిర్వహణలో అసువ్ల్ 
బాసిన పోలీసు అమర వీరులను గురుతు 
చేసుకురాంటూ ప్రతి సరాంవతసురరాం వారోతసువాల్ 
నిర్వహరాంచడరాం జరుగుతురాందనా్నరు. 
ముఖ్యరాంగా సమాజరాంలో పోలీసుల తా్యగాల్, 
ప్రజలకు రక్షణ మరియు భద్రత కలి్పరాంచేరాందుకు పోలీసుల పాత్ మరియు 
బాధ్యతల గురిరాంచి సే్నహపూర్వక వాతావరణరాంలో ప్రజలకు ముఖ్యరాంగా యువతీ 
యువకులకు మరియు పిలలూలకు అవగాహన కలిగరాంచేరాందుకు  సిటీ ఆర్్మడ్ రిజర్్వ 

సి.ప్.ఓ. అధికారుల వవరములు
శ్రీమతి డి.మేరీ ప్రశింతి, అడి్మన్, డిసిప్  - 9490619340
శ్రీ శ్రీనివాస్, అడి్మన్, డిసిప్- సిసి - 9966033433
శ్రీ ట్.రింగారావు, ఎ.ఓ. - 9440796487
శ్రీ ఎల్.అింకయ్య, ఎస్.బి.ఏ.సి.ప్. - 9440627033
శ్రీ సి.హెచ్.రవకాింత్, ఎస్.బి.ఏ.సి.ప్. - 9440627073
శ్రీ ఎస్.రాింబాబు, సి.సి.ఆర్ .బి.,ఏ.సి.ప్. - 7893977999
శ్రీ అహ్మద్ అలీ, సి.సి.ఆర్.బి.సి.ఐ. - 7893977999
శ్రీ యన్. శ్రీనివాస్ రెడి్డ, ఎస్.బి. మేనేజర్ - 9494097623
శ్రీ యిం. శ్రీనివాస్ రెడి్డ, ఎస్.బి, మేనేజర్ - 9985720574
శ్రీమతి వసుింధర, ఎస్.బి.మేనేజర్ - 9494098073
శ్రీ డి.కాశీ వశ్వన్ధ్, కింటర్ ఇింటెలిజన్్స సెల్ సి.ఐ - 9440683790
శ్రీమతి కె.వ.డి. మలీలీశ్వరి, ఐ.ట్.కోర్ ఇన్ చారిజి - 9490617757
శ్రీ ట్. పవన్ కిశోర్, ఐట్.కోర్ ఎస్.ఐ. - 9640930345
శ్రీమతి జి. అనూష, ఐ.ట్.కోర్ మహళా ఎస్.ఐ. - 9542935746
శ్రీ కె.వింకటేశ్వరరావు, సి.ట్.ఆర్ .బి.   - 9440627070
శ్రీ కె.శ్రీనివాస రావు, సైబర్ సెల్ నోడల్ ఆఫీసర్ - 9440627059

గ్రాండ్ లో ఏరా్పటుచేసిన ఓపెన్ హౌస్ కార్యక్రమాని్న పరిశీలిరాంచిన పోలీస్ 
కమీషనర్ గారు అకక్డకు విచేచిసిన విదా్యరుథులను ఆపా్యయరాంగా పలకరిరాంచి 
వారి అభిప్యాలను తెల్సుకుని, ఓపెన్ హౌస్ ఏరా్పటు చేసిన బి.డి. (బారాంబ్ 

నిరీ్వర్యరాం) బృరాందాల్, డాగ్ స్క్వాడ్, డ్రోనులూ, 
వివిధ రకాల ఆయుధాల పనితీరు, ఎన్.
డి.ఆర్.ఎఫ్., ఏ.పి.ఎస్.డి.ఆర్.ఎఫ్., సిటీ 
స్క్్యరిటీ విరాంగ్, కమూ్యనికేషన్, క్రైమ్ 
స్్పట్, ఆకోటాపస్, ట్రాఫిక్ గురిరాంచి మరియు 
ఫాలక్న్, వాటర్ కెనాన్, వజ్ర తదితర 
వాహనాల పాత్ మరియు పని తీరు గురిరాంచి 
పాఠశాల మరియు కళ్శాలల విదా్యరు్ధలకు 
సిబ్రాందితో సమగ్రరాంగా వివరిరాంచి, 
అవగాహన కలిగరాంచడరాం జరిగరాంది. ఈ 
కార్యక్రమరాంలో అడి్మన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి 
మేరీ ప్రశారాంతి, సి.ఎస్. డబ్లూయా , డి.సి.పి. శ్రీ 
ఉదయరాణి, హెడ్ కా్వరటార్ ఏ.సి.పి. శ్రీ చరాంచి 

రెడి్డ, సి.ఎస్.డబ్లూయా ఏ.సి.పి. శ్రీ వి.యస్.వాసన్, ఆర్.ఐ.ల్ శ్రీ శ్రీనివాసరావ్, 
శ్రీ స్ర్యభాసక్ర్, శ్రీ నాగరాజు, ఆర్.ఎస్.ఐ.ల్, సిబ్రాంది మరియు వివిధ 
పాఠశాలల మరియు కళ్శాలలకు చరాందిన విదా్యరుథుల్ పాల్్నా్నరు.

సిటీ ఆర్మడ్ రిజర్వా గ్ాండ్ లో ఏరాపుట్ చేసిన ఓపెన్ హౌస్ 
కార్యక్రమాన్న పరిశీలాంచిన పోలీస్ కమీషనర్ గారు

బ్్క్ ఫిలంపై ప్రత్యాక తనిఖీలు
l   బాలూక్ ఫిలిరాం ఉలలూరాంఘన కేసుల్: 206
  విధరాంచిన జరిమానా : Rs.2,06,000/- 
ప్రమాదకరమైన డ్రైవంగ్ పై ప్రత్యాక తనిఖీలు
l  ప్రమాదకరమైన  డ్రైవిరాంగ్ కేసుల్: 290
 విధరాంచిన జరిమానా : Rs.2,39,000/-
ట్రిపుల్ రైడింగ్ పై ప్రత్యాక తనిఖీలు
l  ట్రిప్ల్ రైడిరాంగ్ కేసుల్: 3,808
 విధరాంచిన జరిమానా: Rs.10,86,200/-


