
సంచిక - 26                      డిసెంబర్ - 2020                      పేజీలు : 4                      వెల : అమూల్ెం (ప్రైవేట్ సర్క్యూలేషన్)

58వ హంగార్డు వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని పురస్కరంచుకున్ 
విజయవాడ స్యుధ రజర్వుడ్ గ్ండ్ నందు విజయవాడ నగర 
పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీన్వివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గార ఆదేశాల మేరకు 
ది.06.12.2020వ తేదీన హంగార్డుస్ వ్యవస్థాపక దినోత్సవ వేడుకలను 
ఘనంగా న్రవుహంచడం జరగంది. ఈ కార్యక్రమాన్కి విజయవాడ నగర లా 
& ఆరడుర్-2 డి.సి.పి. శ్రీ విక్ంత్ పాటిల్, ఐ.పి.ఎస్., గార్ ముఖ్య అతిథిగా 
విచ్చేసినార్. ఈ సందర్ంగా డి.సి.పి. గార్ తన సందేశాన్ని ఇస్తూ..... 
58వ హంగార్డు వ్యవస్థాపక దినోత్సవ సందర్ంగా ఇచచేట సమావేశమైన 
హంగార్డులకు, పోలీసు అధికార్లకు, పత్రికా విలేఖర్లకు మరయు 
విచ్చేసిన ఆహ్వున్తులకు అందరకీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసినార్. మన 
విజయవాడ సిటీలో 1045 మంది హంగార్డులు 1) శాంతి భద్రతల పరరక్షణ 
2) ట్రాఫిక్ న్యంత్రణ, 3) నేర న్యంత్రణ, 4) సి.ఐ.డి, 5) టాస్్క ఫోర్్స,  
6) పోలీసు అంతర్గత భద్రత, 7) పోలీసు వాహనముల డ్రైవర్లుగా, 8) 
కంప్్యటర్ ఆపరేటరలుగానూ, 9) కంద్ర, రాషట్ర ప్రభుతవు సంసథాలందు భద్రత 
కొరకు, 10) అనేక టెకినికల్ కటగరీలందు పన్చ్యుచునానిర్.

హంగార్డుల సంక్షేమం మరయు వార పిలలుల విద్య, వైద్యం, కుటంబ 
సభు్యల సంక్షేమం కోసం ప్రభుతవుం, గౌరవ డి.జి.పి. గార అధ్యక్షతన 
హంగార్డుస్ ఉననితస్థాయి అధికార్ల సమావేశంలో కొన్ని న్ర్ణయాలను 
ప్రకటించింది.
హెంగార్డు సెంక్షేమ పధకాలు:
1. ఈ సంవత్సరం వ్యకితూగత ప్రమాద భీమ రూ.5 లక్షల నుండి 

రూ.10 లక్షలకు పంచటం జరగంది. హంగార్డులకు కరోనాతో 
చన్పోయినటె్లుయితే ప్రధానమంత్రి గరీబ్ భీమా యోజన క్ంద రూ.50 
లక్షల ఎక్్స గ్రేషియా అందించడం జర్గుతుంది.

2.   హంగార్డుల యొక్క గౌరవ వేతనము నుండి నెలకి రూ. 50/-లు 
రకవరీ చ్సి హంగార్డు సంక్షేమ న్ధికి జమచ్సి, అవసరార్ధము వార 
సంక్షేమాన్కి వెచిచేంచడం జర్గుతుననిది.

3.  మహళా హంగార్డులకు వేతనంతో కూడిన 3 నెలల ప్రస్తి సెలవు.
4.   హంగార్డు కుమార్తూ పళ్ళికి రూ.5,000/-లు సహ్యము 

చ్యబడుతుంది.
5.  నెలకు 2 దినాలు వేతనంతో కూడిన సెలవు మంజూర్.
6.  హంగార్డుల పిలలులకు మెరట్ స్్కలర్ షిప్ క్ంద రూ.2,000/- నుండి 

రూ. 6,000/- వరకు అందచ్సుతూనానిము, ఇప్పటి వరకు 19 మంది 
హంగార్డుల పిలలులకు ఈ మెరట్ స్్కలర్ షిప్ ఇవవుడం జరగనది. 

7.  ఎవరైనా హంగార్డులు దురదృష్టవశాతుతూ మరణంచినటలుయితే మటి్ట 
ఖర్చేలు మరయు ఇన్్సడంటల్ ఛారీజీలుగా రూ. 20,000/-లు తక్షణ 
ఆర్ధక సహ్యం అందించబడుతుంది. 

8.   సరీవుసులో ఉండి ఎవరైనా హంగార్డు సహజ మరణం పందినచో 
వారకి రూ.15,000/-మరయు ఏదైన దుర్ఘటనలో చన్పోయినవారకి 
హంగార్డు వెలేఫేర్ ఫండ్ నుండి 20,000/- మరయు రూ.5 లక్షలు 
ప్రభుతవుం నుండి ఎక్్స గ్రేషియాగా అందజేయబడుతోంది. ఈ సంవత్సరం 
చన్పోయిన ముగు్గర్(3) హంగార్డుల యొక్క నామినీలకు రూ.5 లక్షల 
చొప్పున చెలిలుంచటం జరగంది. 

58వ హెంగార్డుస్ వ్వస్థాపక దినోత్సవెం - సెందర్ెంగా

ఘనంగా హంగార్డ్ దినోత్సవ వేడుకలు
9.  హంగార్డులకు పోలీస్ డిపార్్ట మెంట్ లో చ్ర్టకు సివిల్ విభాగాలలో 

8 శాతం మరయు స్యుధ రజర్వు పోలీస్, ఫైర్ సరీవుసులలో 5 శాతం 
రజరేవుషన్ కలి్పస్తూ మరయు 32 సంవత్సరముల గరష్ట వయోపరమితి 
వరకు పోలీస్ రక్రూట్ మెంట్ లో అర్హతగా ఇవవుబడినది.

10.  హంగార్డులకు ఎ.పి హౌసింగ్ స్్కమ్ నందు అర్్హలైన హంగార్డులకు 
ఇండలు మంజూర్ చ్యు న్మితతూం కలెక్టర్ గారకి లేఖ వ్రాయగా 
విజయవాడ మున్్సపాలిటీ పరధిలో 302 మంది, గ్రామీణప్ంతంలో 
100 మంది హంగార్డులను వై.ఎస్.ఆర్. గృహ వసతి స్్కంలో 
చ్రచేనార్. 

11.   వై.ఎస్.ఆర్ వైద్యసేవ క్ంద ఇప్పటివరకు 964 మంది హంగార్డులకు 
హెల్తూ కార్డులను అందించడం జరగంది. 

12.  హంగార్డుల సేవలు గురతూంచి కంద్ర ప్రభుతవుం ఇచ్చే ఉత్కకృష్ట మరయు 
అతి ఉత్కకృష్ట పథకాలు 40 మందికి స్న్యారటీ ప్తిపదికన ఇవవుడం 
జరగనది. ఈ సంవత్సరాన్కి గాను 30 మంది హంగార్డులను నామినేట్ 
చ్యడం జరగనది. అంతే కాకుండా కంద్ర ప్రభుతవు అతు్యననిత 
మెడల్్స అయిన ప్రెసిడంట్ మెడల్్స కి మన యూన్ట్ నుండి 5 మంది 
హంగార్డులను రపబిలుక్ డే-2021కి గాను నామినేట్ చ్సి ప్రపోజల్్స 
పంపటం జరగనది. 

13. కరోనా వైరస్ ఎఫెక్్ట అయిన హంగార్డులకు రూ.5,000/-లు 
చొప్పున 55 మందికి ఇవవుడం జరగంది. అంతేకాక కరోనా వచిచేన 
వారకి ఐ.సి.ఐ.సి.ఐ. లంబార్డు జనరల్ ఇనూ్సర్న్్స పాలస్ ద్వురా 
రూ.25,000/- క్లుమ్ చ్సి ఇవవుటం జర్గుతుంది. ఇప్పటివరకు 16 
మందికి ఇనూ్సర్న్్స క్లుమ్ ఇవవుడం జరగంది. 

14.  అదేవిధంగా విజయవాడ సిటీ హంగార్డుస్ అందరన్ ప్రధాన మంత్రి 
భీమా సురక్ష యోజన స్్కంలోచ్ర్పంచటం జరగంది.
ఈ కార్యక్రమంలో అడిమిన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి మేరీ ప్రశాంతి, సి.ఎస్. డబ్లుయూ 

డి.సి.పి ఎ.బి.టి.ఎస్. కుమార ఉదయ రాణ, టాస్్క ఫోర్్స ఏ.డి.సి.పి. శ్రీ క.వి.
శ్రీన్వాసరావు, హంగార్డుస్ కమాండంట్ శ్రీ బి.రామకృష్ణ, ఎ.ఆర్.హెడ్ 
కావుర్టర్్స ఏ.సి.పి. శ్రీ చెంచిర్డిడు, హంగార్డుస్ ఏ.సి.పి. శ్రీ ఐ.మోహన్ కుమార్, 
హంగార్డుస్ ఆర్.ఐ. రామినేన్ శిరీష, ఆర్.ఎస్.ఐ.లు మరయు హంగార్డుస్ 
కుటంబ సభు్యలు మరయు హంగార్డుస్ సిబ్ంది తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషట్ర డి.జి.పి.  
శ్రీ గౌతం సవాంగ్, ఐ.పి.ఎస్., గార ఆదేశాల 
మేరకు ది. 15.12.2020వ తేదీ నుండి ది. 
22.12.2020వ తేదీ వరకు విజయవాడ 
నగరంలో యాంటి డ్రగ్్స అవగాహన 
కార్యక్రమాలను న్రవుహంచడం జరగంది. ఈ 
సందర్ంగా ది.22.12.2020వ తేదీ చివర రోజు 
కార్యక్రమంలో భాగంగా టాస్్క ఫోర్్స  ఏ.డి.సి.పి.  
డా॥ శ్రీ క.వి.శ్రీన్వాసరావు, ఏ.సి.పి.లు శ్రీ జి.వి.
రమణమూరతూ, శ్రీ వి.ఎస్.ఎస్.వరమి గారలు ఆధవుర్యంలో 
విజయవాడ పోలీస్ కమాండ్ & కంట్రోల్ 
రూమ్ నందు గంజాయి మరయు ఇతర మాదక ద్రవా్యలు సేవిస్తూ పట్టబడిన 
విద్్యర్థాలకు మరయు వార తలిలుదండ్రులకు కౌన్్సలింగ్ కార్యక్రమాన్ని ఏరా్పట 
చ్యడం జరగంది. ఈ కార్యక్రమాన్కి ముఖ్య అతిధిగా విజయవాడ నగర 
పోలీస్ కమీషనర్  శ్రీ బి.శ్రీన్వాసులు, ఐ.పి.ఎస్., ప్రముఖ సైకాలజిస్్ట అయిన  
డా. శ్రీ పి.కృష్ణద్స్ మరయు డా. శ్రీ జి. శంకరరావు గార్లు విచ్చేసి కౌన్్సలింగ్ 
న్రవుహంచడం జరగంది. ఈ సందర్ంగా పోలీస్ 
కమీషనర్ గార్ మాటాలుడుతూ... మానవాళ్కి 
పనుభూతమైనటవంటి మాదక ద్రవా్యల 
విన్యోగం  వలన  యువత  తమ  విలువైన  
భవిష్యతుతూను  పాడు చ్సుకొంటనానిరన్, ఈ 
మాదక ద్రవా్యలకు ఎకు్కవగా బి.టెక్ మరయు 
డిగ్రీ చదివే విద్్యర్థాలు సుమార్ 18 సం.ల 
నుండి 25 సం. లు వయసు్సలోపు వార్ 
గంజాయి మరయు ఇతర మాదక ద్రవా్యల బారన 
పడుతునానిరన్, ద్న్ ప్రభావం వలన చినని చినని 
విషయాలకు చిరాకు పడటం, కళ్ళి ఎర్రబడటం, 
న్ద్ర సరగా పట్టక పోవడం, ఆకలి సరగా 

వేయక పోవటం మరయు దంగతనాలు, హత్యలు 
వంటి నేరాలకు పాల్పడటం జర్గుతుందన్, దీన్ 
ప్రభావం తలిలుదండ్రులు తమ పిలలులను గొప్పవాళళిను 
చ్యాలనుకునని ఆశలు ఆవిరవువుతునానియనీ, 
ఇది మీకు మంచి అవకాశమన్ ప్రతి ఒక్కర్ ఈ 
అవకాశాన్ని విన్యోగంచుకున్ తమలో మార్్ప 
రావాలన్, మీలో ఎవరైన మరలా మాదక ద్రవా్యలు 
సేవిస్తూ దరకితే వారపై చట్టరీత్్య కసులు నమోదు 
చ్సి జైలుకు పంపడం జర్గుతుందన్, ద్న్ వలన 
మీకు భవిష్యతుతూలో ఎటవంటి ఉద్్యగాలు రావన్ 
తెలియజేశార్. విద్్యరథానీ విద్్యర్థాల యొక్క 

తలిలుదండ్రులు ఎప్పటికప్పుడు తమ పిలలుల యొక్క ప్రవరతూనను గమన్స్తూ ఉండి 
మాదక ద్రవా్యల బారన పడకుండా తగన జాగ్రతతూలు తీసుకోవాలన్ అనానిర్. 
ఈ సందర్ంగా త్రీజే గ్రూపు నాగరాజు బృందం ఆధవుర్యంలో ‘‘మీకోసం మీరే 
మారాలి” అనే లఘు నాటిక రూపంలో ప్రదర్శంచి మాదక ద్రవా్యల బారన 
పడితే జరగే అనరా్ధలను విద్్యర్థాలకు కళళికు కటి్టనటలు చూపించి అవగాహన 

కలి్పంచడం జరగంది.
ఈ సందర్ంగా విద్్యర్థాలు మాటాలుడుతూ 

విజయవాడ టాస్్క ఫోర్్స పోలీసులు తమకు 
కౌన్్సలింగ్ ఇచిచే డీ-అడిక్షను పంపి 
తమ జీవిత్లలో వెలుగులు న్ంపారన్ 
విజయవాడ పోలీసు వారకి కృతజ్ఞతలు 
తెలియ జేశార్. ఈ కార్యక్రమంలో టాస్్క 
ఫోర్్స ఇన్ సె్పక్టర్ శ్రీ కృష్ణమోహన్, ఎస్.ఐ.లు 
శ్రీ సలాం, శ్రీ నాగశ్రీన్వాస్, శ్రీ రమేష్,  
శ్రీ వెంకటేశవురరావు, శ్రీ రవితేజ మరయు 
సిబ్ంది పాల్్గనానిర్.

డ్రగ్్స వ్తిరేక వారోత్సవాలను పురసక్రెంచుకుని మాదక ద్రవా్లు సేవిస్తూ పట్టుబడి, వాటి నుెండి బయట పడిన 

విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు కౌన్్సల్ంగ్ 
నిర్వహెంచిన పోలీస్ కమీషనర్ గార్

ఆన్ లైన్ లో ఋణాల పేర్తో మోసాలు
యాప్ ల పటలి అప్రమత్ంగా ఉండాల్

ఆధున్క స్ంకతిక పరజా్ఞనాన్ని ఉపయోగంచుకున్ ఖాత్ద్ర్లను 
ఆకర్షంచి వార దృషి్ట మరలచేడం ద్వురా ప్రసుతూతం వ్యవసథాలో జర్గుతునని 
వివిధ ఆన్ లైన్ షాపింగ్ వెబ్ సైట్ ల  పేర్తో మోస్లు, ఓ.టి.పి. మరయు 
ఓ.టి.పి. లేకుండా ఆరథాక మోస్లపై ప్రజలు అప్రమతతూంగా ఉండాలి. 

ప్రసుతూతం కరోనా సమయంలో ఉపాధి లేక ఎకు్కవ మంది గూగుల్ పేలు స్్టర్ 
నందు గల మైక్రో ఫైనాన్్స యాప్ ల వైపు మగు్గ చూపడంతో  కొందర్ వార 
అవసరాలను ఆసరాగా తీసుకోన్  మోస్లకు పాల్పడటం జర్గుతుంది.   
అటవంటి వారపై విజయవాడ సైబర్ క్రైమ్ ఇన్ సె్పక్టర్ మరయు వార 
సిబ్ంది ఆధవుర్యంలో ప్రతే్యక దృషి్ట పటి్ట వార సమాచారాన్ని సేకరంచి చట్ట 
ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవడం జర్గుతుంది. అలాగే ప్రజలకు ఇలాంటి 
వాటిపై సైబర్ మిత్ర, మహళా మిత్ర ద్వురా అవగాహన కలి్పంచడం 
జర్గుతుంది. ఇలాంటి మోస్ల బారన పడిన వార్ ధైర్యంగా సమీప 
పోలీస్ సే్టషనోలు లేద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ సే్టషనలులో పిరా్యదు చ్యవచుచే.

ఆర్.బి.ఐ. గైడ్ లైన్్స ప్రకారం రజిస్టడ్ బా్యంక్ డిటైల్్స మైక్రో ఫైనాన్్స 
యాప్ ల  నుండి పంద్లి. ఈ రోజు అనగా ది.23.12.2020వ తేదీన 
నూతనంగా ఆర్.బి.ఐ. గైడ్ లైన్్స ప్రకారం ఆన్ లైన్ లో  రజిస్టర్ కాబడన్ 
యాప్ ల  పటలు ప్రజలు అప్రమతతూంగా ఉండి https://sachet.rbi.org.
in నందు ఫిరా్యదు చ్యవలెను.
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ఈ మధ్య కాలంలో నగరంలో జర్గుతునని దంగతనాలపై ప్రతే్యక దృషి్ట 
స్రంచిన నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీన్వాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గార ఆదేశాల 
మేరకు క్రైమ్ ఏ.డి.సి.పి. శ్రీ యం.సుభాస్ చంద్రబోస్ గార పర్యవేక్షణలో సి.సి.
ఎస్., ఏసిపిలు శ్రీ క.శ్రీన్వాసరావు, శ్రీ సి. హెచ్.శ్రీన్వాసరావు గారలు ఆధవుర్యంలో 
ది.21.12.2020వ తేదీన విజయవాడ సి.సి.ఎస్., పోలీసులకు రాబడిన 
సమాచారం మేరకు వన్ టౌన్ పోలీస్ సే్టషన్ పరధిలోన్ వినాయకున్ గుడి 
సమీపంలో అనుమానంగా తిర్గుతునని ఒక వ్యకితూన్ అదుపులోకి తీసుకున్ 
విచారంచడం జరగంది. విచారణలో న్ందితుడు భవానీపురం పోలీస్ సే్టషన్ 
పరధిలో ఒక ఇంటిలోన్ త్ళాలను దంగలించి అదే త్ళంతో నేరాన్కి 
పాల్పడినటలు వెలలుడి కావడంతో అతన్ని అర్స్్ట చ్సి, అతన్ వద్ద నుండి సుమార్ 
రూ. 4 లక్షల 20 వేలు విలువ గల 140 గ్రాముల బంగార్ వసుతూవులు స్వుధీనం 
చ్సుకోవడం జరగంది. న్ందితున్ వివరాలు...  విజయవాడ, శాంతినగర్, 
కద్రేశవురపేటకు చెందిన రేనమలలు రాంబాబు అలియాస్ రాము(22). 
విచారణలో... న్ందితుడు భవానీపురం పోలీస్ సే్టషన్ పరధిలోన్ విద్్యధరపురం, 
కబేళా సెంటర్, బ్రహమియ్య కాలనీకి చెందిన చెకా్క సుబా్రావు అనే వాన్ ఇంటి 
న్రామిణం న్మితతూం త్పీ పన్ చ్స్తూ వారతో కలివిడిగా వుంటూ, వార ఇంటిలో 
తిర్గుతూ, వారకి అనుమానం రాకుండా విలువైన వసుతూవులు ఎక్కడ పటే్టది 
అంత్ గమన్ంచి, వాటిన్ ఎలాగైనా దంగలించి వాటి ద్వురా జలా్సగా 
జీవించాలన్ అనుకునానిడు. ఈక్రమంలో త్ను చెకా్క సుబా్రావు గార ఇంటిలో 
గోడకు తగలించి ఉనని ఇంటి త్ళంచెవిన్ దంగలించి వాటి సహ్యంతో వార్ 
ఇంటిలో లేన్ సమయంలో ది.18.12.2020వ తేదీన మధా్యహనిం సమయంలో 
ఎవరకీ అనుమానం రాకుండా దంగలించిన త్ళాలతో ఇంటి త్ళాలు తెరచి 
ఇంటిలోకి ప్రవేశించి 140 గ్రాముల బంగార్ వసుతూవులు దంగలించడం 
జరగంది. కసును దరా్యపుతూలో చుర్గా్గ వ్యవహరంచి న్ందితుడిన్ గురతూంచి అర్స్్ట 
చ్యడంలో విధి న్రవుహణలో ప్రతిభ చూపిన సి.సి.ఎస్., ఇన్ సె్పక్టర్ మరయు 
సిబ్ందిన్ పోలీస్ కమీషనర్ గార్ అభినందించడం జరగంది.

సపెషల్ ఎన్ ఫోర్్స మెంట్ బ్్రో ఆధ్వర్ెంలో 

కోడి పంద్ల 
శిబిరంపై ద్డి
ఐదుగుర్ నిెందితుల అరెస్టు, నిెందితుల వద్ద  

నుెండి ర్.26,270/- నగదు, 5-సల్ ఫోన్్స,  
రెెండు కోళ్ళు, 16-కోడి కతుతూలు మరయు  

2-మోటార్ బైక్్స స్్వధీనెం
సె్పషల్ ఎన్ ఫోర్్స మెంట్ బ్్యరో ఆధవుర్యంలో విజయవాడ నగర పోలీస్ 

కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీన్వాసులు, ఐ.పి.ఎస్., మరయు ఆంధ్రప్రదేశ్ సె్పషల్ ఎన్ 
ఫోర్్సమెంట్ బ్్యరో కమీషనర్ శ్రీ విన్త్ బ్రిజ్ లాల్ గారలు ఆదేశాల మేరకు 
సె్పషల్ ఎన్ ఫోర్్స మెంట్ బ్్యరో ఏ.డి.సి.పి. శ్రీ ఎం.సతితూబాబు గారకి రాబడిన 
సమాచారం మేరకు వార సిబ్ందితో ది.25.12.2020వ తేదీన విజయవాడ, 
అజిత్ సింగ్ నగర్ పోలీస్ సే్టషన్ పరధి, దేవీ నగర్ లో చట్ట వ్యతిరేకంగా కోడి 
పంద్లను న్రవుహసుతూనని ఐదుగుర్ న్ందితులను అర్స్్ట చ్యడంతో పాట వార 
వద్ద నుండి రూ.26,270/-లు నగదు, 5-ఫోనులు, 2-కోళ్ళి, 16-కోడి కతుతూలు 
మరయు 2-మోటార్ బైక్ లు స్వుధీనం చ్సుకోవడం జరగంది.

ఈ తన్ఖీలలో సె్పషల్ ఎన్ ఫోర్్స మెంట్ బ్్యరో ఇన్ సె్పక్టర్ శ్రీ హనీష్, 
ఎస్.ఐ శ్రీ భరత్ మరయు సిబ్ంది పాల్్గనానిర్.

టూటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో

యువకుడిపై దాడి
ఏడుగుర్ న్ందితులు అరెస్టే

డిసెంబర్ 2019 మరయు డిసెంబర్ 2020 నెలలో నమోదైన 

నేరాల విశ్లిషణ
l   దంగతనాలు, ఆటో మొబైల్ దంగతనాలు, పశువుల దంగతనాలు, 

గృహ హంస, ఆతమిహత్యకు ప్రేరేపించుట, ర్ండో వివాహము, హత్్య 
ప్రయతనినేరం, రోడుడుప్రమాద్లలో మరణాలు, తీవ్రగాయాలు, 
మానభంగము, కిడానిపింగ్, మోస్లు, దంగనోటలు ముద్రణ, రోడుడు 
ప్రమాద్లలో స్ధారణ గాయాలు, 354 ఐపిసి 53.44% తగ్గంచడం 
జరగంది. 

l    హత్య, పగటి ఇంటి దంగతనాలు, వైరలు దంగతనాలు, స్ధారణ 
గాయాలు, నమమిక ద్రోహం, ఇతర దంగతనాలు, ఇతర ఐపిసి 
95.16% పర్గుదల నమోదైనది.

l రాత్రిప్ట ఇంటి దంగతనాలు, రోడుడు ప్రమాద్లలో తీవ్రగాయాలు 
100% న్వారంచుట జరగనది.

l   సొతుతూ కోసం హత్య, కల్పబుల్ హమీసైడ్, ద్పిడి, సైకిల్ దంగతనాలు, 
జేబు దంగతనాలు, వరకటని వేధింపులు మరయు ఆతమి హత్యకు 
ప్రేరేపించుట, వరకటని చావులు, అలలుర్లు న్యంత్రణలో వుననివి.

నేరాల న్వారణ, తగుగుదలలో 
విజయవాడ సిటీ పోలీస్ల చరయాలు 

l పగలు మరయు రాత్రి సమయాలలో పటిష్టమైన గస్తూ
l నేర న్వారణకు ప్రతే్యకముగా క్రైమ్ బృంద్లతో రాత్రి సమయాలలో గస్తూ 
l సమర్ధవంతంగా వాహనముల తన్ఖీలు
l అనుమాన్తులు, నేర చరత్ర కలిగన వ్యకుతూలపై పోలీసు సే్టషన్ స్థాయిలో 

న్ఘా 
l అత్యవసర పోలీసు సేవలైన డయల్ 100, ఈ-రక్షా సేవలు ఆర్ న్ముషాల 

లోపు పోలీసులు అందుబాటలో వుంటార్. 
l స్స్టీవీల ద్వురా అన్ని ముఖ్యమైన ప్ంత్లపై న్ఘా 
l “లాక్డు హౌస్ మాన్టరంగ్ సిస్టం” (LHMS) సమర్ధవంతంగా అమలు 
l “చ్ర్వ” కార్యక్రమము ద్వురా ప్రజలలో నేర న్యంత్రణపై అవగాహన 
l పోలీసు ఇంటర్్సప్టర్ వాహనాల ద్వురా 24 గంటలు ప్రజలకు 

అందుబాటలో విజిబుల్ పోలీసింగ్

విజయవాడ పోలీస్ల 
సమగ్ర దరాయాప్్ - వేగవంతంగా శిక్షలు

4 భవానీపురం పి.ఎస్ నందు 2015 సం.లో మోటార్ సైకిల్ గ్రుది్దన  
కసులో న్ందితుడు లారీ డ్రైవర్ వెముర గురవయ్య (40) కు 3 వ 
అదనపు చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిసేట్రట్ కోర్్ట వార్ 6 నెలలు జైలు శిక్ష 
మరయు 3,000/- జరమానా విధిస్తూ తీర్్ప ఇచాచేర్.

4 పనమలూర్ పి.ఎస్ నందు 2015 సం.లోదౌరజీన్యంగా ఇంటిలోకి 
ప్రవేశించి కొటి్ట గాయపరచిన కసు లో న్ందితుడు  పోలేపలిలు చందు 
(22) కు 7 వ  అదనపు మెట్రోపాలిటన్ మేజిసేట్రట్ కోర్్ట వార్ 5 
రోజులు జైలు శిక్ష మరయు 10,000 /-జరమానా విధిస్తూ తీర్్ప 
ఇచాచేర్.

4 అజిత్ సింగ్ నగర్ పి. ఎస్ నందు 2020  సం.లో    మాదక ద్రవా్యలు 
అముమితునని న్ందితుడు ఆదిమూల వెంకట ప్రస్ద్ కు ప్రిన్్సపల్ 
జూన్యర్ సివిల్ కోర్్ట వార్  3,000/-  జరమానా విధిస్తూ తీర్్ప 
ఇచాచేర్.

4 అజిత్ సింగ్ నగర్ పి. ఎస్ నందు 2020  సం.లో   మాదక ద్రవా్యలు 
అముమితునని న్ందితుడు అడడుడ  చిటి్టబాబు కు ప్రిన్్సపల్ జూన్యర్ 
సివిల్ కోర్్ట వార్  3,000/-  జరమానా విధిస్తూ తీర్్ప ఇచాచేర్.

4 అజిత్ సింగ్ నగర్ పి. ఎస్ నందు 2020  సం.లో    మాదక ద్రవా్యలు 
అముమితునని న్ందితుడు గూడపాటి రంగారావుకు ప్రిన్్సపల్ జూన్యర్ 
సివిల్ కోర్్ట వార్  3.000/-  జరమానా విధిస్తూ తీర్్ప ఇచాచేర్.

4 భవానీపురం పి. ఎస్ నందు 2020  సం లో. ఎలక్షన్ న్బంధనలు 
ఉలలుంఘంచిన న్ందితుడు   షేక్  గౌసికి చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిసేట్రట్ 
కోర్్ట వార్  1,500/- జరమానా  విధిస్తూ తీర్్ప ఇచాచేర్.

4 మాచవరం పి. ఎస్ నందు 2019  సం లో.   న్రలుక్షయూంతో తీవ్ర గాయం 
కలిగంచిన  న్ందితులు  మోటార్ సైకిల్ డ్రైవర్ తమిమిశెటి్ట రాఘవేంద్ర  
రావు,మోటార్ సైకిల్ ఓనర్  తమిమిశెటి్ట  బాబు రావు కు 8 వ అదనపు 
మెట్రోపాలిటన్ మేజిసేట్రట్ కోర్్ట వార్ డ్రైవర్కి 1,500/-, ఓనర్ కి 
1,000/- జరమానా  విధిస్తూ తీర్్ప ఇచాచేర్. 

4 మాచవరం పి. ఎస్ నందు 2020  సం.లో  రా్యష్ డ్రైవింగ్ చ్సిన 
న్ందితుడు  నూతనపాటి శ్రీన్వాస రావు  కు  2 వ కాలుస్ మేజిసేట్రట్ కోర్్ట 
వార్ 1,000/- జరమానా  విధిస్తూ తీర్్ప ఇచాచేర్.

4 స్ర్యరావు పేట పి. ఎస్ నందు 2020  సం.లో రా్యష్ డ్రైవింగ్ చ్సిన 
న్ందితుడు కర్ర వంశీ  (24)  కు  2 వ కాలుస్ మేజిసేట్రట్ కోర్్ట వార్ 
1,000/- జరమానా  విధిస్తూ తీర్్ప ఇచాచేర్.

4 గవరనిర్ పేట పి. ఎస్ నందు 2020  సం లో. న్రలుక్షయూంతో గాయపరచిన 
న్ందితుడు  మోహమాద్ హ్జమతులాలు  కు  2 వ కాలుస్ మేజిసేట్రట్ కోర్్ట 
వార్ 1,000/- జరమానా  విధిస్తూ తీర్్ప ఇచాచేర్. 

4 స్ర్యరావు పేట పి. ఎస్ నందు 2020  సం.లో మోటార్ వాహన 
చట్టం న్బంధనలు ఉలలుంఘంచిన న్ందితుడు హమర సింగ్ ,మోటార్ 
సైకిల్ ఓనర్  వీరమమి శెటి్ట నరేష్  కు  2 వ కాలుస్ మేజిసేట్రట్  కోర్్ట  వార్ 
డ్రైవర్కి 500/- , ఓనర్ కి 1,000/- జరమానా  విధిస్తూ తీర్్ప 
ఇచాచేర్. 

4 సత్యనారాయణ పురం పి.ఎస్ నందు 2019 సం.లో న్రలుక్షయూం తో ఒకర 
ప్ణాలు తీసిన కసు లో న్ందితుడు వడియార్ గణేష్ కారలుప్డి త్రా 
ప్రకాష్ (40) కు 3 వ అదనపు చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిసేట్రట్ కోర్్ట 
వార్ 500/-   జరమానా విధిస్తూ తీర్్ప ఇచాచేర్.

4 మాచవరం పి. ఎస్ నందు 2019  సం లో. న్రలుక్షయూంతో గాయపరచిన   
న్ందితుడు   లారీ డ్రైవర్ షేక్ బాజీ కు  2 వ కాలుస్ మేజిసేట్రట్ కోర్్ట వార్ 
500/- జరమానా  విధిస్తూ తీర్్ప ఇచాచేర్. 

4 మాచవరం పి.ఎస్ నందు 2020 సం.లో న్రలుక్షయూంతో గాయపరచిన   
న్ందితుడు   బ్కయ్య నాంచారయ్య నాయక్  కు  2 వ కాలుస్ మేజిసేట్రట్ 
కోర్్ట వార్ 500/- జరమానా  విధిస్తూ తీర్్ప ఇచాచేర్.

4 మాచవరం పి.ఎస్ నందు 2020  సం లో.   న్రలుక్షయూంతో  గాయపరచిన  
న్ందితుడు  కోటేష్ కుమార్ కు  2 వ కాలుస్ మేజిసేట్రట్ కోర్్ట వార్ 
500/- జరమానా  విధిస్తూ తీర్్ప ఇచాచేర్. 

4 మాచవరం పి. ఎస్ నందు 2020  సం లో. న్రలుక్షయూంతో గాయపరచిన                                                                           
న్ందితుడు  మందల ఇమామిన్యల్  కు  2 వ కాలుస్ మేజిసేట్రట్ కోర్్ట వార్ 
500/- జరమానా  విధిస్తూ తీర్్ప ఇచాచేర్.

4 మాచవరం పి. ఎస్ నందు 2020  సం లో.  న్రలుక్షయూంతో గాయపరచిన 
న్ందితుడు  పోవెల నాగ మహేష్ కు  2 వ కాలుస్ మేజిసేట్రట్ కోర్్ట వార్ 
500/- జరమానా  విధిస్తూ తీర్్ప ఇచాచేర్.

ది.21.12.2020వ తేదీన ఉదయం సుమార్ 08.30 గంటల 
సమయంలో టూటౌన్ పోలీస్ సే్టషన్ పరధి, పాలఫ్్యక్టరీ వెనుక రైలేవు అప్ యార్డు 
వద్ద కొంత మంది వ్యకుతూలు మాస్్క లు ధరంచి పసుపులేటి మహేశవురస్యి(22)
ను అడడుగంచి అతన్ని బెదిరంచి తన బైక్ త్ళాలు లాకు్కన్ తనను చుట్టముటి్ట తన 
ముఖం పైన చ్తులతో కొటి్ట క్ంద పడవేసి కాళళితో తనుని తుండగా, ఇంతలో 
అతను కకలు వేయగా అతన్ కకలకు చుట్ట ప్రక్కల వార్ రావడంతో వార్ 
అక్కడ నుండి పారపోయినటలు, పసుపులేటి మహేశవురస్యి అను అతను ది. 
22. 12. 2020వ తేదీన టూటౌన్ పోలీస్ సే్టషన్ లో  ఇచిచేన ఫిరా్యదు మేరకు క్రైమ్.
నెం. 667/2020 సెక్షన్ 341, 323 R/W 34 ఐపిసి క్ంద కసు నమోదు 
చ్యడం జరగంది. ఈ క్రమంలో జరగన సంఘటనపై విజయవాడ నగర పోలీస్ 
కమీషనర్ శ్రీ బి. శ్రీన్వాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గార ఆదేశాల మేరకు లా అండ్ ఆరడుర్-
2 డి.సి.పి. శ్రీ విక్ంత్ పాటిల్, ఐ.పి.ఎస్., గార పర్యవేక్షణలో వెస్్ట జోన్  ఏ.సి.
పి. శ్రీ హనుమంతరావు, టూటౌన్ ఇన్ సె్పక్టర్ శ్రీ ఎమ్.డి. ఉమర్ మరయు వార 
సిబ్ందిన్ అప్రమతతూం చ్యడం జరగంది. దరా్యపుతూలో భాగంగా సంఘటన 
జరగన ప్రదేశం మరయు న్ందితులు ప్రయాణంచిన మార్గం పరగణలోకి 
తీసుకున్ ఆ ప్ంతంలో గల స్స్ కమెరా దృశా్యలను పరశీలించడంతో పాట 
ఆధున్క స్ంకతిక పరజా్ఞనాన్ని ఉపయోగంచడం ద్వురా తెలిసిన వ్యకుతూలా 
లేద్ ఇంకవరైనా దుండగులు చ్సి ఉంటారా అనే కోణంలో దరా్యపుతూ ముమమిరం 
చ్సి స్స్ కమెరా దృశ్యంలో న్ందితులను గురతూంచి గాలింపు చర్యలు చ్పట్టడం 
జరగంది. ఈ క్రమంలో ది. 23, 12.2020వ తేదీన పైపుల రోడుడు సెంటర్ 
వద్ద న్ందితులను గురతూంచి అర్స్్ట చ్యడం జరగంది. అర్స్్ట చ్సిన న్ందితుల 
వివరాలు:  1) విజయవాడ, తోటావార వీధి, అజిత్ సింగ్ నగర్ కు చెందిన 
గునానిబతుతూల జా్ఞనదీప్, (2) విజయవాడ, పాయకాపురం, నూ్య రాజీవ్ నగర్  
కు చెందిన రాచకుంట గుణశేఖర్, 3) విజయవాడ, పాయకాపురం, నూ్య రాజీవ్ 
నగర్ కు చెందిన పిటా్ట రూపేష్, 4) విజయవాడ, పాయకాపురం, నూ్య రాజీవ్ 
నగర్ కు చెందిన మాద్ల రవీంద్ర, 5)విజయవాడ, ప్రకాష్ నగర్, గాయత్రీ 
నగర్ కు చెందిన పస్వు బాలాజీ అలియాస్ బల్ జి త్, 6)విజయవాడ, వై.ఎస్.ఆర్. 
కాలనీ, జక్కంప్డి, కొటె్ట నవీన్ కుమార్ అలియాస్ నాన్, 7)విజయవాడ, నూ్య 
రాజీవ్ నగర్,రాధా నగర్, డాక్టర్ కాలనీకు చెందిన పతితూవాడ స్యి దురా్గరావు. 

మద్ెం కేసుల వివరాలు 
మొతతూం కసులు  20
అర్సు్ట అయిన ముద్్దయిలు  36
స్జ్ చ్సిన వాహనాలు  6
స్జ్ చ్సిన మద్యం  (స్స్లు) 1018

ఇసుక కేసుల వివరాలు 
మొతతూం కసులు  10
అర్సు్ట అయిన ముద్్దయిలు  20
వాహనాలు  17
స్వుధీనం చ్సుకునని ఇసుక(ట.) 248

neT esZ+ eT<+  dT s*dTq +~T\|
స్పెషల్ ఎన్ ఫోర్్స మంట్ బ్యారో ఆధ్వరయాంలో

స్పెషల్ డ్రైవ్

డిసెంబర్, 2020 విజయవాడ పోలీస్ సమాచార స్రవెంతి

ఇంటిలో దంగతనానికి 
పాల్పడిన నిందితుని అరెస్ట్

రూ.4 లక్షల 20 వేలు విలువగల 140గ్రాముల బంగారం సా్వధీనం



 l ఫుట్ పట్రోలింగ్ ను తరచుగా చ్స్తూ, రోడలుపై ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం 
కలుగకుండా చూడటం జర్గుచుననిది.

 l చ్ర్వ వాహనాలను ఉపయోగంచి ముఖ్యమైన జంక్షన్్స వద్ద రదీ్ద 
సమయాలలో సైబర్ నేరాలకు సంబంధించి, దంగతనాలను 
సంబంధించి, ఇంకా ట్రాఫిక్ కు సంబంధించి వీడియోలను ప్రదర్శస్తూ 
ప్రజలకు అవగాహన కలిగంచడం జర్గుచుననిది.

 l ఇంటర్్సప్టర్ వాహనాలను ముఖ్యమైన జంక్షన్్స వద్ద పోలీసు సిబ్ందితో 
ఏరా్పటచ్యటం జరగంది.

17.  రౌడీ షీట్్స: -
 l 2020వ సం.లో నగర బహష్కరణ చ్యబడిన రౌడీ షీటర్లు-10 
 l 2020వ సం.లో కొతతూగా రౌడీ షీటలు తెర్వ బడిన వార్-79  
 l 2020వ సం.లో కొతతూగా డి.సి. షీటలు తెర్వ బడిన వార్-06 
 l 2020వ సం.లో కొతతూగా క.డి. షీటలు తెరవ బడిన వార్-26  
 l 2020వ సం.లో కొతతూగా ససె్పక్్ట షీటలు తెరవ బడిన వార్-233 
18.  సక్్రటీ కేసులు: 
 2020వ సం.లో సెక్షన్ 107, 109 మరయు 110 ఆఫ్ సి.ఆర్.పి.సి.లకు 

సంబంధించి మొతతూం 853 కసులు నమోదు చ్సి 2,401 మందిన అర్సు్ట 
చ్యడం జరగంది. 

19.  కనిపెటటుబడిన ముఖ్మైన కేసులు: 
 1)  క్రైమ్ నెం.23/2020 సెక్షన్ 457, 380 ఐ.పి.సి., ఉయూ్యర్ టౌన్ 

పోలీస్ సే్టషన్ లో రాత్రి ప్ట చోరీ కసు ఇందులో ముద్్దయిలను అర్స్్ట 
చ్సి, రూ.37,44,990/-లను రకవరీ చ్యటం జరగంది.

 2)  క్రైమ్ నెం. 38/2020 సెక్షన్ 395 ఐ.పి.సి, ఉయూ్యర్ రూరల్ పోలీస్  
సే్టషన్ లో   ద్పిడీ కసు నమోదు కాగా ఇందులో 5 మంది ముద్్దయిలను 
అర్సు్ట చ్సి రూ.80,000/-లను రకవరీ చ్యటం జరగంది. 

 3)  క్రైమ్ నెం. 632/2020 సెక్షన్ 395 ఐ.పి.సి., మాచవరం పోలీస్ సే్టషన్ 
ద్పిడీ కసు నమోదు కాగా ఈ కసును నేరం జరగన 24 గంటలలో 8 
మంది న్ందితులను అర్సు్ట చ్సి రూ. 48 లక్షల 50వేలు రకవరీ చ్యటం 
జరగంది.

 4)  క్రైమ్ నెం. 427/2020 సెక్షన్ 420, 379 ఐ.పి.సి. సత్యనారాయణ 
పురం పోలీస్ సే్టషన్ లో నమోదు అయిన ఈ కసులో 15 రోజుల 
లోపుగా వివిధ రకాల స్ంకతిక పద్ధతులైన వాటా్సప్, ఫేస్ బుక్, లింక్డు  
ఇన్ వంటి వాటిన్ ఉపయోగంచి 6 మంది ముద్్దయిలను అర్సు్ట చ్సి, 
రూ. 49,500/-లను రకవర చ్సి, రూ. 2,95,786/-లను బా్యంక్ 
అధికార్ల ద్వురా సతూంబింప చ్యడం జరగంది. 

 5)  క్రైమ్ నెం. 453/2020 సెక్షన్ 143, 148, 188, 269, 324, 302, 
307 ర్డ్ విత్ 146 మరయు 120(బి), 109 ఐ.పి.సి, 51 ఆఫ్ ఎన్.
డి.ఎమ్.ఎ. యాక్్ట, పటమట పోలీస్ సే్టషన్ లో నమోదు అయిన గా్యంగ్ 
వార్ కసులో నేరం జరగన 7 రోజులలోపే క.టి.ఎమ్.పండు గా్యంగ్ కు 
చెందిన మొతతూం 31 మంది ముద్్దయిలను అర్సు్ట చ్యడం జరగంది. 
ఈ కసులో ఛారజీషీట్ ది. 28.08.2020వ తేదీన వేయడం జరగంది. 8 
మందిపై రౌడీ షీటలు, 20 మందిపై ససె్పక్్ట షీటలు తెరవడం జరగంది.

 6)  క్రైమ్ నెం. 616/2020 సెక్షన్ 381 IPC వన్ టౌన్ పోలీస్ సే్టషన్ లో 
జూ్యయలరీ షాపులో దంగతనం కసు నమోదు చ్యగా, ఈ నేరం జరగన 
3 గంటలలోపే సి.సి.టి.వి వీడియోను పరశీలించడం ద్వురా ముద్్దయిన్ 
అర్సు్ట చ్సి రూ. 4,10,40,000/-ల విలువగల దంగలించబడిన 
ఆసిథాన్ రకవరీ చ్యడం జరగంది. ఈ షాపులో పన్ చ్సుతూనని గుమస్తూనే 
ఈ నేరం చ్సి, గుర్తూ తెలియన్ వ్యకుతూలు ద్పిడీ చ్సినటలుగా తప్పుడు కథ 
అలలుటం జరగంది.

20.  ముఖ్మైన నేర నిర్పణ కేసులు:
 ఎ)  క్రైమ్ నెం. 733/2019 సెక్షన్ 302, 354(బి), 201, 376 ర్డ్ విత్ 

511 ఐ.పి.సి. సెక్షన్ 8 ఆఫ్ ఫోకో్స యాక్్ట 2012,  భవానీపురం పోలీస్ 
సే్టషన్ కసులో(ఉర శిక్ష కసు) 

 l టి.వి. చూడటాన్కి పర్గంటికి వెళ్ళిన 8 ఏళళి బాలికపై ఆ ఇంటి ఓనర్ 
అత్్యచారం చ్సి చంపి, ద్చి పటా్టడు.

 l ఈ కసులో నేరం జరగన 48 రోజులలో ఛారజీషీట్ కోర్్టలో ఫైల్ చ్యడం 
జరగంది. 8 నెలలలోపే విచారణ ప్రతూ అయింది.

 l ఈ కసులో పోలీసు వార్ అవిశ్ంతి ప్రయత్నిలు వలన, ముద్్దయి 
అయిన బరలుప్డి పంటయ్యను కోర్్ట వార్ ఉర శిక్ష విధించార్. దీన్ 
ద్వురా ఇటవంటి నేరసుథాలకు తీవ్ర హెచచేరకలను పంపటం జరగంది.

 బి) క్రైమ్ నెం. 366/2016 సెక్షన్ 498(ఎ), 307 ఐ.పి.సి. 
సత్్యనారాయణపురం (భార్యపై హత్్యయతనిం) 

 l ఈ కసు పజోజీన్ పేటలోన్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద జరగంది. ఈ కసులో 
ముద్్దయి అయిన కూర్ళళి మహేష్ బాబును అర్సు్ట చ్సి, రమాండుకు 
పంపడం జరగంది. 

 l కోర్్టలో కసు విచారణ అనంతరం కోర్్ట వార్ ముద్్దయికి 10 సం.లు 
కారాగార శిక్ష, రూ.250/లు జరమానా విధిచడం జరగంది.
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  సి) క్రైమ్ నెం. 646/2016 సెక్షన్ 376(1) మరయు 450 ఐ.పి.సి.  
అజిత్ సింగ్ నగర్ పోలీస్ సే్టషన్ లో (వృద్ధ మహళపై అత్్యచార కసు) 
 l ఈ కసులో ముద్్దయి అయిన పిననిబోయిన కోటేశవురరావు అజిత్ సింగ్ 

నగర్ లో న్వాసం ఉంటనని 77 సం.ల వృదు్ధరాలిపై అత్్యచారం 
చ్యటం జరగంది. ముద్్దయిన్ అర్సు్ట చ్సి, ఛారజీషీట్ వేయటం 
జరగంది.

 l   కసు విచారణ అనంతరం కోర్్ట వార్ ముద్్దయికి 3 నెలల స్ధారణ 
జైలు శిక్ష విధించార్. 

 డి) క్రైమ్ నెం.43/2015 సెక్షన్ 302 ఐ.పి.సి. టూటౌన్ పోలీస్ సే్టషన్. 
 l  ఈ కసులో ముద్్దయి అయిన మాలపోగు నాగరాజు జక్కంప్డిలోన్ 

వై.ఎస్.ఆర్. కాలనీలో ఉండే మహళ ఇంటికి వెళ్ళి, గొడవ పట్టకున్, 
కతితూతో పడిచి చంపాడు. ముద్్దయిన్ అర్సు్ట చ్సి, ఛారజీషీట్ వేయడం 
జరగంది.

 l   కసు విచారణ అనంతరం కోర్్ట వార్ ముద్్దయికి జీవిత ఖైదు జైలు శిక్ష 
మరయు రూ. 500/- జరమానా విధించడం జరగంది.

21.  కమూ్నిటీ పోలీసెంగ్:
  ఎ) మహళామిత్ర:
 l ఈ మహళామిత్రలో మొతతూం 161 మంది ఆడవార్ సభు్యలుగా ఉనానిర్. 

అందులో 36 మంది పోలీసువార్. మిగత్ 125 మంది పబిలుక్.
 l విజయవాడలోన్ అన్ని పోలీసు సే్టషన్ పరధిలో మొతతూం-58 మహళా 

మిత్ర మీటింగులు జరగనవి(14.09.2020 నుడి 23.12.2020 వరకు) 
 l సభు్యలకు ఫోకో్స చట్టం, న్ర్య చట్టం, బాల్యవివాహ చట్టం, బాల 

కారమికుల చట్టం, మహళాలపై వేధింపులు, ఈవ్ టీజింగ్, వరకటని 
వేధింపులు మొదలగు వాటి గురంచి వివరంచడం జరగంది. 

 బి) సైబర్ మిత్ర:
 l ఇంటర్ నెట్ ఆధారత కార్యక్రమాలలో మహళలకు భద్రత కలి్పంచడం 

దీన్ విధి. 
 l 36 కాలేజీలలో 1,580 మంది సైబర్ వారయర్్స ఉనానిర్. 49 

గ్రూపులను ఏరా్పట చ్యడం జరగంది. 
 l  విద్్యర్్ధలకు సైబర్ క్రైమ్ విషయంలో అవగాహన కలి్పంచడం కోసం 

వివిధ కాలేజీలలో మీటింగ్ లు ఏరా్పట చ్యడం జరగంది
 సి) ఆపరేషన్ ముస్్కన్: 
  2020వ సం.లో మూడు దఫ్లుగా ఆపరేషన్ ముస్్కన్ కార్యక్రమం 

చ్పట్టడం జరగంది. ఇందులో మొతతూం-424 మంది బాలలను ర్స్్కయూ 
చ్యడం జరగంది. అందులో 401 మంది బాలుర్, 23 మంది బాలికలు 
ఉనానిర్. అందరన్ సి.డబ్లుయూ.సి. ద్వురా వార తలిలుతండ్రులకు అప్పగంచడం 
జరగంది.

22. మాదక ద్రవా్ల వ్తిరేక కార్క్రమెం:
 l 2020వ సం.లో ది.15.12.2020 నుండి ది. 22.12.2020 వరకు 

విజయవాడలోన్ అన్ని పోలీస్ సే్టషనలు పరధిలో మాదక ద్రవా్యలకు 
సంబంధించిన అవగాహన కార్యక్రమాలను న్రవుహంచడం జరగంది. 
ముఖ్యంగా పోలీస్ కమీషనర్ గార ఆధవుర్యంలో సిటీ టాస్్క ఫోర్్స వార్ 
వివిధ కార్యక్రమాలు న్రవుహంచార్. 

 l ది. 18.12.2020వ తేదీన విజయవాడలోన్ క.బి.ఎన్.కళాశాలలో, 
వివిధ కళశాలకు, పాఠశాలకు సంబంధించిన విద్్యర్థాలకు అవగాహన 
కార్యక్రమాలను న్రవుహంచడం జరగంది.

 l ది. 21.12.2020వ తేదీన విజయవాడ పోలీస్ కమీషనర్ గార 
ఆఫీసులోన్ కానఫేర్న్్స హ్ల్ లో 67 కాలేజీ ప్రిన్్సపాల్్స తో మీటింగ్ 
ఏరా్పట చ్సి, విద్్యర్థాలు గంజాయికి బాన్సలు కాకుండా తీసుకోవలసిన 
చర్యలు గురంచి చరచేంచడం జరగంది. 

 l 27 రా్యలీలను, 34 అవగాహన కార్యక్రమాలను న్రవుహంచడం జరగంది. 
అన్ని అవగాహనా కార్యక్రమాలలోను సైకాలజిసు్టల, సైకియాట్రిసు్టలను, 
వైదు్యలను ఆహ్వున్ంచి మాదక ద్రవా్యలకు వ్యతిరేకంగా ఉపనా్యస్లను 
ఇపి్పంచడం జరగంది. 

23. కోవిడ్-19 సమయెంలో పోలీసెంగ్:
 l  కోవిడ్-19 లాక్ డౌన్ సమయంలో విజయవాడ నగర పోలీసులు 

నగరం మొతతూం రాత్రి, పగలు పటిష్టమైన బంద్బసుతూలు న్రవుహంచి, 
ఎటవంటి రమార్్క లేకుండా పబిలుక్ మూమెంట రోడలుపై తగ్గంచడంలో 
విజయం స్ధించి, ప్రజలందర మననినలను పంద్ర్.

 l  లాక్ డౌన్ సమయంలో కోవిడ్-19 బాధితులను, వార కాంటాక్్ట 
లను వెదికి పట్టకోవడంలో మంచి వర్్క చ్శార్. డిలీలు జమాత్ నుంచి 
వచిచేన 38 మందిన్ 255 మంది ప్రైమరీ కాంటాక్్ట మరయు 581 
మంది సెకండరీ కాంటాక్్టస్ ను వెదికి పట్టకొన్, కోవిడ్ టెసు్ట చ్యించి, 
పాజిటీవ్ వచిచేన వారన్ కావురంటైన్ సెంటర్ కు పంపించార్. మెడికల్ 
డిపార్్ట మెంట్ మరయు ఇతర డిపార్్ట మెంట్్స వారకి ఆ తర్వాత 
కాలంలో వేల కొది్ద ప్రైమర మరయు సెకండరీ కంటాక్్టస్ ను వెదకడంలో 
సహ్యం అందించార్. వారలో కోవిడ్ పాజిటివ్ వచిచేన వారన్ 
కావురంటైన్ కు పంపడంలో సహ్యపడాడుర్. 

 l లాక్ డౌన్ సమయంలో విజయవాడ గుండా వెళ్ళి వలస కారమికులకు, 
సహ్య శిభిరాలు న్రవుహంచి, సౌకరా్యలు కలి్పంచి ఆహ్ర పద్రాథాలు 
అందించి, వారకి కోవిడ్ టెసు్ట చ్యించినానిర్. వార్ శ్మిక ట్రైన్్స లో 
విజయవాడ నుండి బయలు దేరేటప్పుడు ర్వెనూ్య, ఇతర అధికార్లు 
సహకరంచార్.

  లాక్ డౌన్ కేసులు:
 l నమోదు చ్సిన కసులు-3,568
 l కోర్్టలో పరష్కరంచిన కసులు-2,331 
 l కోర్్టలో విచారణలో ఉనని కసులు-433 
 l దరా్యపుతూలోన్ కసులు-804 

1. 2020వ సంవత్సరంలో నమోదు అయిన కసుల సంఖ్య-5,586 ఇది 
2018వ సం.తో పోలిసేతూ 958 కసులు తగా్గయి, తగు్గదల 14.63%. 
అదే విధంగా 2019వ సం.తో పోలిసేతూ 766 కసులు తగా్గయి, తగు్గదల 
12.05% 

2. 2020వ సం.లో చోరీ కసులలో 69.7% నేరసుథాలను పట్టకోవడం 
జరగంది. చోరీ చ్యబడిన ఆసిథావిలువ రూ.12,16,93,226/- లు, 
స్వుధీనపర్చేకునని ఆసిథా విలువ రూ.9,58,62,724/-, స్వుధీన 
పర్చేకునని ఆసిథా విలువ 78.77%.

3. సైబర్ క్రైమ్ కసులలో 2020 సం.లో పోగొట్టకునని ఆసిథా విలువ 
రూ.3,48,04,295/-, స్వుధీన పర్చేకునని ఆసిథా విలువ రూ. 
1,26,85,901/-,  స్వుధీన పర్చేకునని ఆసిథా విలువ 36.45%.

4. 2020వ సం.లో జూలై నెల చివరకు 8,108 పరశోధన ప్రతూ కావలసిన 
కసులు ఉండగా 2020 డిసెంబర్ నెల చిరకు ఆ కసుల సంఖ్య 5,670 తగ్గన 
కసుల సంఖ్య 2,438 తగు్గదల30.06%.

5. మహళలపై జరగన నేరాల విషయంలో, 2020వ సం.లో 2018వ సం.తో 
పోలిసేతూ 17.04% తగ్గగా, అది 2019వ సం.తో పోలిసేతూ 11.97% తకు్కవగా 
ఉంది.

6. ఎస్.సి. మరయు ఎస్.టి. కసుల విషయంలో చూసేతూ, 2018వ సం.లో 55 
కసులు నమోదు కాగా, 2020వ సం.లో 45 కసులు నమోదు కావడం 
జరగంది.

7.  కోర్టు మానిటరెంగ్ ససటుెం:
 l విజయవాడ సిటీ పోలీసు నందు కోర్్ట మాన్టరంగ్ సిస్టంను 2004వ 

సం.లో ప్రంభించడం జరగంది. ఈ తరహ్ వ్యవసథాను ప్రంభించడం 
భారతదేశంలో ఇదే మొట్టమొదటిది.

 l ఈ వ్యవసథాను ప్రంభంచిన తర్వాత కోర్్ట వ్యవహ్రాలలో కసుల 
విచారణ విషయంలో పోలీసు వార పన్ స్మరథాయూంలో గణనీయమైన 
పురోగతి పందటం వలన, నేర న్రూపణ శాతం బాగా పరగంది. 

 l ఈ వ్యవసథాను ప్రంభించిన తర్వాత కోర్్ట వ్యవహ్రాలకు విన్యోగంచ్ 
పోలీసు సిబ్ంది తగ్గంది.

8. విచారణలో ఉన్న కేసులు:
 ఎ) 2018వ సం.లో 8,22 కసులు      
 బి) 2019వ సం.లో 7,935 కసులు
 సి) 2020వ సం.లో 8,886 కసులు 
9.   నేర నిర్పణ శాతెం:
  ఎ) 2018వ సం.లో నేరన్రూపణ శాతం-53.
  బి) 2019వ సం.లో నేరన్రూపణ శాతం-50.
  సి) 2020వ సం.లో నేరన్రూపణ శాతం-55.
10.  పెటిటు కేసుల వివరాలు: 
 ఎ)  2018వ సం.లో 17,222 పటి్ట కసులను పట్టకున్ 

రూ.33,03,282/- లను స్జ్ చ్యటం జరగంది.
  బి)  2019వ సం.లో 16,718 పటి్ట కసులను పట్టకున్ 

రూ.30,12,610/-లను స్జ్ చ్యటం జరగంది.
  సి)  2020వ సం.లో 15,382 పటి్ట కసులను పట్టకున్ 

రూ.24,75,291/- లను స్జ్ చ్యటం జరగంది. 
11.  రోడుడు ప్రమాద కేసులు:
 ఎ) 2018వ సం.లో జరగన ప్రమాద్లు-1,494.
  బి) 2019వ సం.లో జరగన ప్రమాద్లు-1,371.
  సి) 2020వ సం.లో జరగన ప్రమాద్లు-967.
 రోడుడు ప్రమాద్లలో మృతులు:
  ఎ) 2018వ సం.లో-365. 
 బి) 2019వ సం.లో-357.
  సి) 2020వ సం.లో-264.
 రోడుడు ప్రమాద్లలో గాయపడిన వార్: 
 ఎ) 2018వ సం.లో గాయపడిన వార్-1.472
 బి) 2019వ సం.లో గాయపడిన వార్-1,384.
  సి) 2020వ సం.లో గాయపడిన వార్-948.
12.  ఎమ్.వి. యాక్టు కేసులు:
 2020వ సం.లో 6,94,891 కసులు నమోదు చ్సి రూ.9,86,08,400/-లు 

జరమానా వస్లు చ్యడం జరగంది. 
13.  గెంజాయి కేసులు:
 2020వ సం.లో 75 కసులు పట్టకున్ 4,135.57 కజీల గంజాయిన్, 44 

వాహనాలను, 54 సెల్ ఫోన్ లను స్జ్ చ్సి, 166 మందిన్ అర్సు్ట చ్యడం 
జరగంది. స్జ్ చ్సిన గంజాయి విలువ రూ. 1,60,95,200/- ముద్్దయిలపై 
ఎన్.డి.పి.ఎస్. కసులు నమోదు చ్యడం జరగంది. 

14. గుటాక్ కేసులు:
 2020వ సం.లో 160 కసులు నమోదు చ్సి, 226 మందిన్ అర్సు్ట చ్సి, రూ. 

6,30,000/-ల నగదును, 19 వాహనాలను, 20 సెల్ ఫోన్ లను స్జ్ చ్యడం 
జరగంది. స్జ్ చ్సిన గుటా్క, ఖైన్, జరా్ధల విలువ రూ.2,08,89,658/-

 15.  లికక్ర్ కేసులు:
 2020వ సం.లో 1,231 కసులు పట్టకున్, 2,435 మందిన్ అర్సు్ట చ్యడం 

జరగంది. వార నుంచి 1,02,957 లిక్కర్ బాటిల్్స  స్జ్ చ్యడం జరగంది. 
స్జ్ చ్సిన వాటి విలువ రూ. 4,35,65, 100/-

16.  విజిబుల్ పోలీసెంగ్:
 l విజిబుల్ పోలీసింగ్ లో శాంతి భద్రతలు మరయు ట్రాఫిక్ విభాగాలకు 

సంబంధించిన పోలీసు వార్ పాల్్గనుట జర్గుచుననిది. 
 l ప్రతిరోజు ఉదయం, స్యంత్రం వాహన తన్ఖీలు చ్యుట 

జర్గుచుననిది. 

విజయవాడ పోలీస్ సమాచార స్రవెంతిడిసెంబర్, 2020

విజయవాడ పోలీస్ కమీషనరేట్ 2020 సం.సమీక్ష
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|+ F\T
లాక్ డౌన్ సమయంలో న్బంధనలను ఉలలింఘంచిన 

వారిపై నగర పోలీస్లు తీస్కున్న చరయాలు
వాహనాలపై లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు ఐ.పి.సి 188, 269, 270, 271 సెక్షన్ 
ల క్ంద తీసుకున్న చర్యలు
l  మోటర్ వాహనాల చట్టం క్ంద నమోదు చ్సిన కసులు: 54,498
 విధించిన జరమానా: Rs.1,68,37,366/-
మోటారు వాహనాల చట్ం క్ంద నగర పోలీసులు తీసుకున్న చర్యలు
l  ట్రాఫిక్ ఉలలుంఘన ఈ-చలానా కసులు : 53,770
 విధించిన జరమానా  : Rs.1,68,03,230/-
l  లా అండ్ ఆరడుర్ ఉలలుంఘన ఈ-చలానా కసులు:13,983
 విధించిన జరమానా : 37,34,955/-
బ్లాక్ ఫిలంపై ప్రత్్యక తనిఖీలు
l   బాలుక్ ఫిలిం ఉలలుంఘన కసులు: 121
  విధించిన జరమానా : Rs.1,21,000/-

విజయవాడ 
పోలీస్ కమీషనరేట్ 
వాట్సప్ నంబర్

@VjaCityPolice
7328909090

విజయవాడ పోలీస్ సమాచార స్రవెంతిడిసెంబర్, 2020

24. కోవిడ్-19 పోలీసు సెంక్షేమ కార్క్రమాలు: 
 l కోవిడ్-19 వెల్ ఫేర్ డస్్క ఏరా్పట చ్సి, పోలీసు సిబ్ంది ఆరోగ్యం, 

వార కుటంబ సభు్యల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రతతూలు తీసుకోవడం 
జరగంది. 

 l తగు విధంగా సిబ్ందితో కూడిన అంబులెన్్స 24 గంటలూ 
అందుబాటలో ఉంచడం జరగంది.

 l రూ. 29,22,830/-ల విలువ కలిగన కోవిడ్ రాకుండా జాగ్రతతూలు 
తీసుకోవడాన్కి ఉపయోగంచ్ వసుతూవులను సేకరంచి సిబ్ంది అందరకి 
సరఫరా చ్యడం జరగంది. ఉద్: శాన్టైజర్ బాటిల్్స, మాస్్క లు , 
గౌలుజులు మొదలగుననివి.

 l కోవిడ్ పాజిటివ్ వచిచేన 385 మంది పోలీసు సిబ్ందికి వార 
కుటంబాలకు 15 రోజులకు సరపడా న్త్్యవసర సర్కులు, 
కూరగాయలు మొదలగుననివి రూ.9,74,445/-లకు కొనుగోలు చ్సి 
అందించడం జరగంది.

 l సుమార్ 7,500 కోవిడ్ టెస్్ట లు (ఆర్.టి.పి.సి.ఆర్ / ఆర్.ఎ.పి.ఐ.డి)
చ్యించడం జరగంది.  

 l ఇప్పటి వరకు 385 మంది పోలీసు వారకి కోవిడ్ పాజిటివ్ కు గుర 
అయినార్. అందులో ఇద్దర్ చన్పోయార్.

  1.   శ్రీ ఎ.రామారావు, హెచ్.సి-92, పటమట పోలీస్ సే్టషన్
  2.  శ్రీ ఎమ్. వి.వి.ఎస్.ఎన్.రాజు, పి.సి-3133, టూటౌన్ పోలీస్ సే్టషన్

 l కోవిడ్-19 పాజిటివ్ వచిచేన పోలీసు సిబ్ందికి టెలి కౌన్్సలింగ్ ఏరా్పట 
చ్సి, న్షా్ణతులైన వైద్య సిబ్ందితో ఎప్పటికప్పుడు తగు స్చనలను 
ఇపి్పస్తూ సిబ్ంది ఆతమి సె్థార్యం పంపందేలా ఏరా్పట చ్యడం జరగంది. 

 l 3,262 మంది విజయవాడ నగర పోలీసు సిబ్ంది కోవిడ్-19 గురంచి 
ఇనూ్సర్న్్స ను తీసుకోవడం జరగంది. ప్రీమియం రూ.159/-(ఐ.
సి.ఐ.సి.ఐ. లంబార్డు) 

 l కోవిడ్ పాజిటివ్ వచిచే 385 మంది పోలీసు సిబ్ందిలో 243 మందికి 
కోవిడ్-19 ఇను్సర్న్్స అర్హత వచిచేంది. అందులో 189 మందికి 
ఒకొ్కక్కరకి రూ.25,000/-లు చొప్పున రూ.47,25,000/- 
ఇనూ్సర్న్్స క్లుమ్ గా ఇపి్పంచడం జరగంది. 

25. Tech Achievements of Vijayawada City Police-2020: 
ఎ) SKOCH AWARDS -2020: 
 l పోలీసింగ్ అండ్ జసి్టస్ విషయంలో విజయవాడ సిటీ పోలీస్ అఖిలభారత 

స్థాయిలో ఈ ప్రెస్్టజీయిస్ సిలవుర్ మెడల్ ను పందడం జరగంది. 
 l విజయవాడ సిటీ పోలీసుకు చెందిన “ఇంటిగ్రేటెడ్ క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ 

మోన్టరంగ్ సెంటర్” ఈ అవార్డును పందటం జరగంది.
 బి) గవర్నిన్్స నౌ ఇండియన్ పోలీస్ అవార్డుస్-2020 
 l ఐ.టి డవలెప్ మెంట్ విషయంలో విజయవాడ సిటీ పోలీస్ ఈ డిజిటల్ 

ట్రాన్్స ఫరేమిషన్ అవార్డును పందటం జరగంది. 
 l “ఇంటిగ్రేటెడ్ క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ మోన్టరంగ్ సెంటర్” ఈ అవార్డును 

పందటం జరగంది.

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ పరధిలో ఉద్్యగ బాధ్యతలు 
న్రవురతూంచి, కరతూవ్య న్రవుహణలో చితతూశుది్ద, అంకితభావంతో పోలీస్ శాఖ ద్వురా 
ప్రజలకు విశిష్ట సేవలందించి పదవీ విరమణ చ్సుతూనని 2-ఎస్.ఐ.లు., 1-ఆర్.
ఎస్.ఐ., 3-ఏ.ఎస్.ఐ.లు మరయు 1-ఎ.ఆర్.ఎస్.ఐ.లను ది.31.12.2020వ 
తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీన్వాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గార్ 
అభినందించడం జరగంది. 

పదవీ విరమణ చేసుతూన్న పోలీసు అధికార్లకు ఆత్మీయ వీడ్క్లు
పదవీ విరమణ పెందిన వార వివరాలు 

క్ర.సెం. పేర్ హదా  విధులు నిర్వహణ 
1) శ్రీ ఎమ్.వి.బ్రహ్మినందరావు ఎస్.ఐ.(నెం.730) సె్పషల్ బ్ంచ్
2) శ్రీ పి.వెంకట స్వుమి ఎస్.ఐ.(నెం. 1320) సి.సి.ఎస్
3) శ్రీ అబు్దల్ జబా్ర్ ఆర్.ఎస్.ఐ. (నెం.1257) సి.ఎ.ఆర్
4) శ్రీ వి.ఎస్.ఆర్.ప్రస్ద్ ఎ.ఎస్.ఐ.(నెం.802) సె్పషల్ బ్ంచ్
5) శ్రీ ఎమ్.వెంకటేశవురరావు ఎ.ఎస్.ఐ.(నెం.1153)  5వ ట్రాఫిక్ పోలీస్ సే్టషన్
6) శ్రీ ఎమ్.డి.ఎ.షరీఫ్ ఎ.ఎస్.ఐ. (నెం.1140) వన్ టౌన్ పోలీస్ సే్టషన్
7)    శ్రీ ఎ.నాగేశవురరావు     ఎ.ఆర్.ఎస్.ఐ. (నెం.1091) సి.ఎ.ఆర్.

ఈ కార్యక్రమంలో అడిమిన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి మేర ప్రశాంతి, సె్పషల్ బ్ంచ్ 
ఏ.సి.పి.లు శ్రీ ఎల్.అంకయ్య, శ్రీ సి.హెచ్.రవి కాంత్, ఎ.ఓ. శ్రీ టి.రంగారావు, 
విజయవాడ పోలీస్ అస్సియేషన్ ప్రెసిడంట్ శ్రీ యమ్.స్మయ్య మరయు ఇతర 
పోలీసు అధికార్లు మరయు సిబ్ంది తదితర్లు పాల్్గనానిర్.

ట్రాఫిక్ నియెంత్రణకు స్వచ్ెందెంగా

కోన్లుమరియునో
పారి్కింగ్బోర్డు లువిరాళిం

ఆయూష్ హాసపెటల్ యాజమాన్్ని్న 
అభినెందిెంచిన 4వ ట్రాఫిక్ ఏ.స.పి. గార్

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ పరధిలో ట్రాఫిక్ రదీ్ద 
అధికమై ప్రజలు అనేక ఇబ్ందులకు గురవుతునానిర్. అదేవిధంగా 
వి.ఐ.పి/వి.వి.ఐ.పి.ల రాకపోకలకు అధికంగా పరగన ట్రాఫిక్ కు ప్రజలు 
ఎటవంటి అసౌకర్యం మరయు ఇబ్ందులకు గురకాకుండా ట్రాఫిక్ 
సమస్యల పరషా్కరాన్కి, వాహనాల రాకపోకలు సుగమం చ్యడాన్కి 
ట్రాఫిక్ పోలీసులు న్రంతరం విధులు న్రవుహస్తూ తగు చర్యలు 
తీసుకోవడం జర్గుతుంది.

ఈ క్రమంలో విజయవాడ నగరంలోన్ 4వ ట్రాఫిక్ పోలీస్ సే్టషన్ 
పరధిలో వివిధ కూడళళి వద్ద ట్రాఫిక్ పోలీసులు విధుల న్రవుహంచు 
సమయంలో ట్రాఫిక్ న్యంత్రించుటకు అనుకూలంగా ఉండే విధంగా 
ట్రాఫిక్ పోలీసుల సహ్యారథాం ఆయూష్ హ్సి్పటల్ వార్ స్పందించి 
సవుచ్ందంగా ముందుకు వచిచే ట్రాఫిక్ న్యంత్రణకు అనుకూలంగా 
వుండేందుకు గాను 40 కోన్ లు మరయు 25 నో పార్కంగ్ బోర్డులను 
ది.02.12.2020వ తేదీన 4వ ట్రాఫిక్ ఏ.సి.పి. శ్రీ ద్మోదర్ గారకి 
అందించడం జరగంది. ఈ సందర్ంగా ట్రాఫిక్ న్యంత్రణకు 
సవుచ్ందంగా ముందుకు వచిచే విరాళంగా కోన్ లు మరయు నో పార్కంగ్ 
బోర్డులను ఇచిచేనందుకు ఆయూష్ హ్సి్పటల్ యాజమానా్యన్ని 4వ ట్రాఫిక్ 
ఏ.సి.పి. శ్రీ ద్మోదర్ గార్ అభినందించార్. ఈ కార్యక్రమంలో 4వ 
ట్రాఫిక్ పోలీస్ సే్టషన్ ఇన్ సె్పక్టర్ శ్రీ ఎ.ఉమామహేశవురరావు, ఎస్.ఐ శ్రీ 
డి.చంద్రశేఖర్ మరయు ఆయూష్ హ్సి్పటల్ యాజమాన్యం తదితర్లు 
పాల్్గనానిర్.

నిషేధిత గుట్కా, ఖైనీ మరియు విదేశీ సిగరెట్స్ స్వాధీనం
చేసుకున్న ట్స్కా ఫోర్స్ పోలీసులు

 ఇద్దర్ నిెందితులు అరెస్టు,వార వద్ద నుెండి ర్.5,01,000/-లు 
విలువ చేసే గుటాక్, ఖైనీ మరయు విదేశీ సగరెట్్స స్్వధీనెం

ది. 08.12.2020వ తేదీన సత్యనారాయణపురం పోలీస్ సే్టషన్ 
పరధిలో డోర్.నెం.16-8-23, గంటివార వీధి, ప్రా్ణనందం పేట వద్ద గల 
ఇంటిలో ఇద్దర్ వ్యకుతూలను అదుపులోకి తీసుకున్ వార వద్ద నుండి సుమార్ 
రూ.5,01,000/- విలువగల న్షేధిత గుటా్క, ఖైనీ మరయు విదేశీ సిగర్ట్్స 
స్వుధీనం చ్సుకోవడం జరగంది.

అర్స్్ట చ్సిన న్ందితుల వివరాలు : 1) బొలిశెటి్ట కిరణ్ కుమార్(36), 
డోర్.నెం. 16-8-23, గంటివార వీధి, ప్రా్ణనందంపేట, విజయవాడ. 
సవుగ్రామం: కృషా్ణ టాకీస్, రేపలెలు, గుంటూర్ జిలాలు.  2) మదు్దల యశవుంత్.

సిబ్బంది విశ్బంతి భవనాన్ని
ప్రారబంభబంచిన విజయవాడ 

నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనరేట్ నందు గల స్యుధ పోలీస్ 
గ్ండ్్స నందు వివిధ ప్ంత్ల నుండి ఏ.ఆర్., ఎ.పి.ఎస్.పి., సివిల్ సిబ్ంది 
దసరా, భవానీ దీక్షలు, వి.ఐ.పి/వి.వి.ఐ.పి. విధులు న్రవుహంచడాన్కి 
సుదూర ప్ంత్ల నుండి వచిచేన సిబ్ందికి మరయు వివిధ గార్డు విధులు 
న్రవుహంచ్ సిబ్ందికి, వివిధ ముఖ్యమైన బంద్బసుతూలకు విచ్చేసే సిబ్ంది 
కాసతూ ఫ్రెష్ అప్ అవవుడాన్కి మరయు విశ్ంతి తీసుకోవడాన్కి వీలుగా 
సిబ్ంది సంక్షేమాన్ని దృషి్టలో ఉంచుకున్, గత కొంత కాలంగా సిబ్ంది 
పడుతునని ఇబ్ందులను గ్రహంచిన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ 
శ్రీ బి.శ్రీన్వాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గార్ సిబ్ంది విశ్ంతి భవనం న్రామిణాన్కి 
తవురత గతిన న్ధులు మంజూర్ చ్సి న్రామిణాన్ని ప్రతూ చ్యడం జరగంది. 
ఈ సందర్ంగా పోలీస్ మెడికల్ కర్ సెంటర్ పైన 200 మంది సిబ్ంది 
విశ్ంతి తీసుకోవడాన్కి అనువుగా విశ్ంతి భవనాన్ని (డారమిటరీ)న్ 
న్రామిణం ప్రతూ కావడంతో ది.30.12.2020వ తేదీన విజయవాడ నగర 
పోలీస్ కమీషనర్ గార్ ప్రతే్యక ప్జలు న్రవుహంచి, ప్రంభించడం 
జరగంది. సిబ్ంది సంక్షేమాన్ని దృషి్టలో ఉంచుకొన్ సిబ్ంది పడుతునని 
ఇబ్ందులను దృషా్య తవురతగతిన విశ్ంతి భవనాన్ని (డారమిటరీ)న్ 
న్రామిణాన్కి సహకరంచిన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారకి 
సిబ్ంది మరయు అధికార్లు కృతజ్ఞతలు తెలిపార్. ఈ కార్యక్రమంలో 
లా అండ్ ఆరడుర్-1 డి.సి.పి. శ్రీ హర్షవర్ధనరాజు, అడిమిన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి 
మేరీ ప్రశాంతి, సి.ఎస్.డబ్లుయూ . డి.సి.పి. శ్రీ ఉదయరాణ, హెడ్ కావుర్టర్ ఏ.సి.
పి. శ్రీ చెంచి ర్డిడు, హంగార్డుస్ ఏ.సి.పి. శ్రీ మోహన్ కుమార్, ఆర్.ఐ.లు, ఆర్.
ఎస్.ఐ.లు మరయు సిబ్ంది పాల్్గనానిర్.

 సి) Indian Express Tech Sabha award-2020’
 l పోలీసింగ్ లో లెటెస్్ట టెకానిలజీన్ ఉపయోగంచడంలో విజయవాడ సిటీ 

పోలీస్ “ఇండియన్ ఎక్్స ప్రెస్ టెక్ సభ అవార్డు-2020”ను పందటం 
జరగంది. 

 l “ఇంటిగ్రేటెడ్ క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ మోన్టరంగ్ సెంటర్” ఈ అవార్డును 
పందటం జరగంది.

 డి) ISO 9001 : 2015 సర్టఫికట్ :  పోలీస్ సే్టషన్ లకు
 విజయవాడ సిటీలోన్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ సే్టషన్ ISO సర్టఫికట్ ను పందటం 
జరగంది. విజయవాడ సిటీలో ఇది ర్ండవ పోలీసు సే్టషన్, నునని పోలీస్ సే్టషన్ కు 
ISO సర్టఫికట్ పందిన మొదటి పోలీస్ సే్టషన్. 
 విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనరేట్ పరధిలో శాంతి భద్రతల పరరక్షణ, 
నేరాల న్యంత్రణ మరయు ట్రాఫిక్ క్రమబదీ్దకరణకు చర్యలు తీసుకుంటూ వివిధ 
సందరా్లు మరయు కసులకు సంబంధించి పోలీస్ సే్టషనలును ఆశ్రయించ్ ప్రజల 
సమస్యలకు స్నుకూలంగా స్పందిస్తూ, న్ందితులపై తగు విధమైన చట్టపరమైన 
చర్యలు తీసుకున్ బాధితులకు నా్యయం అందించ్ దిశగా కృషి చ్సుతూనని పోలీసు 
సిబ్ందికి, అధికార్లకు అందుకు తోడా్పట ఇసుతూనని ప్రజలకు, వివిధ విభాగాల 
అధికార్లకు, పత్రికా మిత్రులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, భవిష్యతుతూలో కూడా అదే 
విధమైన తోడా్పటను అందిస్తూరన్ ఆశిసుతూనానిన్ కమీషనర్ గార్ తెలిపార్.

ప్రమాదకరమైన డ్రైవంగ్ పై ప్రత్్యక తనిఖీలు
l  ప్రమాదకరమైన  డ్రైవింగ్ కసులు: 256
 విధించిన జరమానా : Rs.2,35,200/-
ట్రిపుల్ రైడంగ్ పై ప్రత్్యక తనిఖీలు
l  ట్రిపుల్ రైడింగ్ కసులు: 3,416
విధించిన జరమానా: Rs.10,58,050/-


