
భారత దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులకు ప్రత్యేక గుర్తంపు ఉంది. 
ఏ.పి. పోలీసులు విధి నిర్వహణలో అనేక త్యేగాలు చేసు్తన్నారు. 

ప్రపంచానినా వణికిసు్తననా ప్రాణంతక కరోన్ వ్యేధిపై పోరాటంలో ఫ్ంట్ 
లైన్ వ్రయర్స్ గా ఏ.పి. పోలీసు సిబ్ంది తమ ఆరోగాయేనినా, అసౌకరాయేలను, 
ప్రాణలను సైతం లెక్కచేయకుండా, కుటంబాలను విడిచి హంగారుడుల 
స్థాయి నుండి డి.జి.పి. స్థాయి వరకు విధి నిర్వహణే ప్రధాన ధ్యేయంగా 
విధులు నిర్వహిసు్తండగా విజయవ్డ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ పరధిలో 
394 మందికి పైగా కరోన్ భారన పడగా, ఇద్దరు మృత్యేవ్త పడాడురు. ప్రజా 

శ్రేయసుస్ దృష్ట్యా ఎనినాకల అనంతరం వ్యేకిస్నేషన్ వేయించుకుంటామని 
విధి నిర్వహణలో మా ప్రాణలు సైతం లెక్క చేయమని ది.01.02.2021వ 
త్దీన మంగళగిర డిజిపి వ్ర కారాయేలయంలో జరగిన సమావేశంలో 
విజయవ్డ నగర పోలీసు అధికారుల సంఘం అధయేక్షులు శ్రీ ఎం.సోమయయే 
మరయు రాషట్ర ఉపాధయేక్షులు పి.ఓంకార్, సంఘ సభ్యేలు వి.గోపి, వివి 
రామారావు, ఎల్.కిరణ్ కుమార్ మరయు బి. ఆర్.న్యక్ లు పాల్గొన్నారు.
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పోలీస్ శాఖలో ఉద్యేగ బాధయేతలో భాగంగా కేసుల 
దరాయేపు్తలో పోలీసు అధికారులు అత్యేత్తమ 

దరాయేపు్త ప్రమాణలను, నైపుణయేలను మెరుగుపరుచుకునే 
లక్యాంతో ప్రతి సంవతస్రం మూడు నెలల కొకస్ర ఏ.బి.సి.డి. 
అవ్రుడు (ఉత్తమ పరశోధన గుర్తంపు)ను ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌరవ 
డి.జి.పి. శ్రీ గౌతం సవ్ంగ్, ఐ.పి.ఎస్., గార చేత్ల మీదుగా 
ప్రధానం చేయడం జరుగుత్ంది.

ఈ సందర్ంగా 2020వ సం.కు గాను ఏ.బి.సి.డి. 
అవ్రుడుకు విజయవ్డ నగర పోలీస్ కమీషనరేట్ పరధిలోని 
ఉయ్యేరు పోలీస్ స్ట్షన్ పరధిలో నమోదు అయిన క్రైమ్.
నెం.23/2020 సెక్న్ 457, 380 ఐ.పి.సి. కేసును ఛేదించిన 
అధికారులు మరయు సిబ్ంది ఈ అవ్రుడుకు ఎంపికై ప్రథమ 
స్థానంలో నిలవడం జరగింది. విజయవ్డ నగర పోలీస్ 
కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివ్సులు, ఐ.పి.ఎస్. గార ఆదేశాల మేరకు 
విజయవ్డ సి.సి.ఎస్., ఏ.సి.పి. శ్రీ కె.శ్రీనివ్సరావు, ఇన్ సెపెకట్ర్ శ్రీ ఎస్.
వి.వి.ఎస్.మూర్త, ఎస్.ఐలు శ్రీ జి.కృష్ణారావు, శ్రీ వై.ఎస్.రమేష్, ఏ.ఎస్.ఐ. 
ఎమ్.డి.షరీఫుల్లా, ఎల్.అనీల్ (హెచ్.సి-286), పోలీస్ కానిస్ట్బుల్స్ 
ఎ.వి.సుబా్రావు (పి.సి-2286), బి.మల్లాకారుజునరావు (పి.సి-2234), 
కె.న్గమల్లాశ్వరరావు (పి.సి-2154), వై.రమేష్ కుమార్(పి.సి-2912)
లు ఈ కేసును ఛేదించి నిందిత్డిని గుర్తంచడం జరగింది. దరాయేపు్తలో 
భాగంగా, ఈ కేసులో పోలీస్ కమీషనర్ గారు ఇచిచున సూచనల మేరకు 
దరాయేపు్తను వేగవంతం చేసి, ది.8/9.06.2020వ త్దీలలో ఉయ్యేరు 

విజయవ్డ పోలీస్ కమిషనరేట్ 
పరధిలో ది.09.02.2021న 

మరయు ది.21.02.2021న రండు 
విడతలలోజరగిన స్థానిక గ్రామ పంచాయితీ 
ఎనినాకల సందర్ంగా విధులు నిర్వహించే 
గ్రామ మహిళా పోలీసు కారయేదరుశులకు 
పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివ్సులు, ఐ.పి.
ఎస్. ది. 05.02.2021న సిటీ ఆర్మ్ డ్ 
రజర్్వ గ్ండ్స్ లో జరగిన కారయేక్రమంలో 
మొత్తం-425 మంది గ్రామ మహిళా పోలీసు 
కారయేదరుశులకు దిశా నిరే్దశం చేయడం జరగింది. ఈ నేపథయేంలో గ్రామ మహిళా పోలీసు కారయేదరుశులు అందరు 
బాయేలెట్ పత్రాల పంపిణీ కారయేక్రమం ప్రారంభం రోజు నుండి పోల్ంగ్ ప్రక్రియ ముగిసి, అధికారుల ఉత్తరు్వలు 
వచేచు వరకు అపపెగించిన గురుతర బాధయేతలను సంబంధింత ఇన్ ఛార్జు అధికార ఆదేశాల మేరకు నిబద్ధతతో 
నిర్వర్తంచాలని తెల్యజేశారు. 

ముఖయేంగా వృదు్దలు, వికల్ంగులు మరయు మహిళలు పోల్ంగ్ కేంద్ం వరకు వచేచుందుకు చేయ్తనిచిచు, 
వ్రు ఓట హకు్కను వినియోగించుకునేందుకు సహకరంచాలన్నారు. అల్గే ఎనినాకల అధికార ధృవీకరంచిన 
వ్రని మాత్రమే పోల్ంగ్ బూత్ లలోనికి అనుమతించాలని పేర్్కన్నారు.

 పోల్ంగ్ స్ట్షన్ కు 100 మీటరలా దూరం వరకు జనం గుమిగూడకుండా చూసుకుంటూ 144వ 
సెక్న్ సి.ఆర్.పి.సి. అమలులో ఉననా విషయం తెల్యజేయాలని, పోల్ంగ్ కేంద్ం వద్ద ఏవైన్ అలజడులు, 
అవ్ంఛనీయ సంఘటనలు జరగిత్ చురుగాగొ సపెందించి వెంటనే సంబంధిత సమాచారానినా పోలీస్ మొబైల్ పారీట్ 
వ్రకి మరయు ఎస్. హెచ్.ఓ. గారకి తెల్యజేయాలన్నారు. విధులు నిర్వహించే సమయంలో  అక్కడ ఏదైన్ 
సమసయే ఉతపెననామైనప్పుడు సందరా్నినా బట్ట్, విచక్ణతో వ్ట్ని పరష్కరంచాలన్నారు.

ఏ.బి.సి.డి. అవార్డుకు ఎంపికైన
అధికారులు మరియు సిబ్యందిని అభినయందియంచిన

పోలీస్ కమీషనర్ గారు

భారత దేశయంలో ఆయంధ్రప్రదేశ్ 
పోలీసులకు ప్రత్్క గురి్తయంపు

టౌన్  పోలీస్ స్ట్షన్ పరధిలో జరగిన చోరీ కేసులో కీలకమైన సి.సి.  పుటేజ్ 
ఆధారంతో మరయు ముద్్దయి నేరాలు చేయుటకు ఉపయోగించిన 
మోటారు సైకిల్ ఆధారంగా ది. 30.06.2020వ త్దీన ఉయ్యేరు బైపాస్ 
రోడుడు వద్ద గుబిల్ సుబ్రహమ్ణయేం(40) పెదగొన్నారు గ్రామం, ముదినేపల్లా 
మండలం, కృష్ణాజిల్లా. (ఇతనిపై ముదినేపల్లా పోలీస్ స్ట్షన్లా కె.డి. షీట 
కలదు) అరసుట్ చేసి అతని వద్ద నుండి రూ.37,44,990/- విలువ గల 
నగదును మరయు నేరానికి ఉపయోగించిన మోటారు సైకిల్ ను స్్వధీనం 
చేసుకోవడం జరగింది. పై నేరంతో పాటగా నిందిత్డు ఉయ్యేరు పోలీస్ 
స్ట్షన్ పరధిలో 5 దంగతన్లకు పాలపెడినటలా వెలలాడి అయినది.

 ఈ నేపథయేంలో చెడు నడత 
కల్గిన వయేకు్తలు, సంఘ వయేతిరేక 
శకు్తలు, అస్ంఘిక కారయేకల్పాలకు 
పాలపెడే వయేకు్తలు, స్మానయే ప్రజానీకానినా 
ఇబ్ందులకు గురచేస్ వ్రపై కారడున్ 
& సెర్చు 1) టూటౌన్ పోలీస్ స్ట్షన్, 2) 
కృషణాలంక పోలీస్ స్ట్షన్, 3) పటమట 
పోలీస్ స్ట్షన్, 4) నుననా పోలీస్ స్ట్షన్, 5) 
ఉయ్యేరు టౌన్ పోలీస్ స్ట్షన్,. పరధిలో 
నిర్వహించడం జరగింది. ఎల్ంట్ 

అవ్ంఛనీయ సంఘటనలు చోట చేసుకోకుండా ప్రశాంతంగా జరగేందుకు సహకరంచిన విజయవ్డ నగర 
ప్రజలకు మరయు పోలీస్ అధికారులకు, సిబ్ందికి పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి. శ్రీనివ్సులు, ఐ.పి.ఎస్., ధనయేవ్ద్లు 
తెల్పిన్రు. ఈ కారయేక్రమంలో ల్  
& ఆరడుర్-2 డి.సి.పి. శ్రీ విక్ంత్ 
పాట్ల్, ఐ.పి.ఎస్, గారు అడిమ్న్ 
డిసిపి శ్రీమతి డి. మేరీ ప్రశాంతి 
గారు, సి.ఎస్. డబూలాయా . డి.సి.
పి. కుమార ఉదయరాణి గారు 
మరయు విజయవ్డ నగరంలో 
విధులు నిర్వహిసు్తననా ఏ.సి.పి.లు, 
ఇన్ సెపెకట్రులా, ఎస్.ఐ.లు గ్రామ 
పోలీసు కారయేదరుశులు తదితరులు 
పాల్గొన్నారు.

ప్రశంతంగా ముగిసిన గ్రామ పంచాయితీ ఎన్నికలు



ది. 09.02.2021వ త్దీన వ్హన్లు తగలబెట్ట్న విషయానికి 
సంబంధించి పెనమలూరు పోలీస్ స్ట్షన్ లో అందిన ఫిరాయేదును పరగణనలోకి 
తీసుకుని విజయవ్డ పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివ్సులు, ఐ.పి.ఎస్. గార 
ఆదేశాల మేరకు సమగ్ంగా దరాయేపు్త చేసి, సమీపంలో ఉననా సీసీ కెమెరాల 
దృశాయేల ఆధారంగా పెనమలూరు, ప్రభ్ నగర్ కు చెందిన మొక్కపాట్ 
ఫణిదురాగొ ప్రస్ద్ అల్యాస్ కిటట్ (26).  గతంలో హైదరాబాద్ నందు ఒక 
ప్రైవేట కంపెనీలో అసిసెట్ంట్ మేనేజర్ గా పని చేస్వ్డు. అక్కడ పని మానేసిన 
నిందిత్డు 2020సం. జూలై నెలలో పెనమలూరు వచిచు, ప్రభ్ నగర్ లో 
తన అమమ్మమ్గార ఇంట్లా ఉంటన్నాడు. అకత్యితనంగా వయేవహరంచే 
నిందిత్డు ది.09.02.2021వ త్దీన తెలలావ్రు జామున సుమారు 3.30 
గంటల సమయంలో  ప్రభ్ నగర్ లో  తన ఇంట్కి వెళ్ళందుకు బయలుదేర మారగొ 
మధయేంలో  పోరంకి,  కరణంగార  బజార్ వద్దకు  వచిచు ఆగి ఇళ్ళ ముందు  పార్కంగ్ 
చేసిన  మూడు మోటారు  సైకిళ్ళ పెట్రోల్ పైపులను ఊడదీసి తన వద్ద జేబులో 
ఉననా  లైటర్ తో వ్ట్ని తగలబెటాట్డు.  మంటలు అధికంగా  వ్యేపించడంతో 
మోటారు సైకిళ్ళ ప్రక్కనే ఆనుకుని ఉననా కారు కూడా కాల్పోవడం జరగింది. 
కాల్పోయిన వ్హన్ల విలువ సుమారు 5 లక్ల రూపాయలు ఉంటంది.

రాత్రి సమయాల్లో ఇళ్ళల్ దంగతనాలకు 
పాల్పడే న్ందితుడి అరెస్ట్

సుమారు ర్.3.76 లక్షల విలువైన బయంగారయం స్వాధీనయం

విజయవ్డ కమీషనరేట్ తో పాట కృష్ణాజిల్లా పరధిలో రాత్రి 
సమయాలోలా ఇళ్ళలోకి ప్రవేశంచి దంగతన్లకు పాలపెడే పాత 

నేరసుథాడిని శ్రీ బి. శ్రీనివ్సులు, ఐ.పి.ఎస్. గార ఆదేశాల మేరకు ల్ & ఆరడుర్-
2 డి.సి.పి. శ్రీ విక్ంత్ పాట్ల్ గార పరయేవేక్ణలో, వెస్ట్ జోన్ ఏ.సి.పి. శ్రీ డా॥ 
కె.హనుమంతరావు గార ఆధ్వరయేంలో ఇబ్రహంపటనాం ఇన్ ఛార్జు ఇన్ సెపెకట్ర్ శ్రీ 
జె.మురళీకృషణా గారు వ్ర సిబ్ందితో ది.15.02.2021వ త్దీన అరస్ట్ చేసి, 
నిందిత్డి వద్ద నుండి మొత్తం సుమారు రూ. 3.76లక్ల విలువైన 188 గ్రాముల 
బంగారం స్్వధీనం చేసుకోవడం జరగింది. నిందిత్డి వివరాలు...  కృష్ణాజిల్లా, 
జి-కొండూరు మండలం, విద్యే నగరంకు చెందిన పోతరలాంక ల్బాన్ (35) 
స్్వధీనం చేసుకుననా చోరీ సొత్్త వివరాలు... 1) 40 గ్రాములు కల్గిన బంగారు 
హారం-1, 2) 24 గ్రాములు కల్గిన బంగారు నకెలాస్-1, 3) 20 గ్రాములు 
కల్గిన బంగారు ల్కెటలా-2, 4) 36 గ్రాములు కల్గిన బంగారపు గొలుసులు-
2, 5) 24 గ్రాములు కల్గిన చిననాపాట్ బంగారు గొలుసులు-3, 6) 24 
గ్రాములు కల్గిన బంగారు ఉంగరాలు-6 మరయు 7) 20 గ్రాములు కల్గిన 
బంగారపు చెవి కమమ్లు 5 జతలు. మొత్తం సుమారు 3.76 లక్ల విలువైన 188 
గ్రాముల బంగారం. ఈ కేసు దరాయేపు్తలో చురుగాగొ పాల్గొనినా నిందిత్డిని గుర్తంచి 
అరస్ట్ చేయడంలో ప్రతిభ చూపిన  ఇబ్రహంపటనాం  క్రైమ్  టీమ్ ని  విజయవ్డ 
నగర పోలీస్  కమీషనర్ గారు అభినందించారు.

కంట్రాక్ట్ లు ఇపి్పస్తానన్ ఘరానా 
మోస్లకు పాల్పడుతునని నేరస్థుడు అరెస్ట్

నియందితుని వద్ద నయండి ర్.51,450/-ల 
నగదు మరియు ఒక సెల్ ఫోన్  స్వాధీనయం

గవరనామెంట్ కు సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్ లు ఇపిపెస్్తను 
అని, సి.ఎమ్. పేషి నుండి మాటాలాడుత్న్నాను అని ప్రజలను 

నమమ్బల్కి, వ్రకి మాయ మాటలు చెపిపె, సదరు కాంట్రాక్ట్ మీకు రావ్లంటే 
ముందుగా నగదు చెల్లాంచాలని, తనకు తెల్సిన వ్ర అకంటలాకు నగదును 
ట్రాన్స్ ఫర్ చేయించుకుని, ఎటవంట్ కాంట్రాక్ట్ లు  ఇపిపెంచకుండా 
ప్రజలను మోసం చేసినటలా వచిచున ఫిరాయేదుల మేరకు విజయవ్డ నగర 
పోలీస్ కమిషనరేట్ లోని గవరనార్ పేట పోలీస్ స్ట్షన్ పరధిలో-3 కేసులు, 
సూరాయేరావుపేట పోలీస్ స్ట్షన్ పరధిలో-2 కేసులు, పటమట పోలీస్ స్ట్షన్ 
పరధిలో1 కేసు మరయు పెనమలూరు పోలీస్ స్ట్షన్ పరధిలో-1 కేసు 
మొత్తం-7 కేసులు నమోదు చేయడం జరగింది. ఈ క్రమంలో సి.ఎమ్. పేషి 
పేరుతో మోస్లకు పాలపెడుత్ననా నిందిత్డిని గుర్తంచాలని, విజయవ్డ 
నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివ్సులు, ఐ.పి.ఎస్., గార ఆదేశాల 
మేరకు టాస్్క ఫోర్స్ ఏ.డి.సి.పి. డా॥ శ్రీ కె.వి.శ్రీనివ్సరావు గార ఆధ్వరయేంలో 
టాస్్క ఫోర్స్ ఏ.సి.పి.లు శ్రీ జి.వి.రమణమూర్త, శ్రీ వి.ఎస్.ఎన్.వరమ్ గారులా 
మరయు వ్ర సిబ్ందితో పై కేసులను దరాయేపు్త చేపపెటడం జరగింది. 
ఈ కేసులకు సంబంధించి గవరనామెంట్ కు సంబంధించిన కాంట్రాక్ట్ ల 
పేరుతో ప్రజలను మోసం చేసు్తననా నిందిత్డిని ది.31.01.2021వ త్దీన 
విజయవ్డ, రాజ్ టవర్స్ సమీపంలో నిందిత్డిని గుర్తంచి, అరస్ట్ చేసి 
అతని వద్ద నుండి రూ.51,450/-ల నగదును మరయు ఒక సెల్ ఫోన్ 
స్్వధీనం చేసుకోవడం జరగింది. నిందిత్ని వివరాలు... తెలంగాణ 
రాషట్రం, ఖమమ్ం జిల్లా, ప్రశాంతీ నగర్, ఖాన్పుర హవేలీకి చెందిన నేలపటలా 
రాకేష్(29).

ఫిబ్రవరి 2020 మరియు ఫిబ్రవరి 2021 నెలలో నమోదైన 

నేరాల విశ్లోషణ
l   ద్పిడి, దంగతన్లు, రాత్రిపూట ఇంట్ దంగతన్లు, జేబు 

దంగతన్లు, ఆట్ మొబైల్ దంగతన్లు,  ఇతర దంగతన్లు, 
గృహహింస, పశువుల దంగతన్లు, వరకటనా చావులు, 

తీవ్రగాయాలు, మోస్లు, నమమ్కద్రోహం, రోడుడు ప్రమాద్లలో 
స్ధారణ గాయాలు,   56.41% తగిగొంచడం జరగింది. 

l    రండో వివ్హము, హత్యే ప్రయతనానేరం, సొత్్త కోసం హతయే,  హతయే, 
వైరలా దంగతన్లు, వరకటనా వేధింపులు మరయు ఆతమ్హతయేకు 
ప్రేరేపించుట, అలలారులా, మానభంగము, కిడానాపింగ్, 354 ఐపిసి, ఇతర 
ఐపిసి 74.82% పెరుగుదల నమోదైనది.

l రోడుడుప్రమాద్లలో మరణలు, రోడుడు ప్రమాద్లలో తీవ్రగాయాలు 
స్ధారణ గాయాలు, పగట్ ఇంట్ దంగతన్లు 100% నివ్రంచుట 
జరగినది.

l   ఆతమ్హతయేకు ప్రేరేపించుట , దంగన్టలా ముద్ణ, కలపెబుల్ హమీసైడ్, 
సైకిల్ దంగతన్లు  నియంత్రణలో వుననావి.

నేరాల న్వారణ, తగ్గుదలల్ 
విజయవాడ సిటీ పోలీస్ల చర్యలు 

l పగలు మరయు రాత్రి సమయాలలో పట్షట్మైన గసీ్త
l నేర నివ్రణకు ప్రత్యేకముగా క్రైమ్ బృంద్లతో రాత్రి సమయాలలో గసీ్త 
l సమర్ధవంతంగా వ్హనముల తనిఖీలు
l అనుమానిత్లు, నేర చరత్ర కల్గిన వయేకు్తలపై పోలీసు స్ట్షన్ స్థాయిలో 

నిఘా 
l అతయేవసర పోలీసు స్వలైన డయల్ 100, ఈ-రక్షా స్వలు ఆరు నిముష్ల 

లోపు పోలీసులు అందుబాటలో వుంటారు. 
l సీసీటీవీల ద్్వరా అనినా ముఖయేమైన ప్రాంత్లపై నిఘా 
l “ల్క్డు హౌస్ మానిటరంగ్ సిసట్ం” (LHMS) సమర్ధవంతంగా అమలు 
l “చేరువ” కారయేక్రమము ద్్వరా ప్రజలలో నేర నియంత్రణపై అవగాహన 
l పోలీసు ఇంటరస్పట్ర్ వ్హన్ల ద్్వరా 24 గంటలు ప్రజలకు 

అందుబాటలో విజిబుల్ పోలీసింగ్

విజయవాడ పోలీస్ల 
సమగ్ర దరా్యప్తా - వేగవంతంగా శిక్షలు

4 భవ్నీపురం పి.ఎస్ నందు 2015 సం.లో వివ్హిత పై హత్యే 
చారానికి  పాలపెడిన  కేసులో తలకొప్పుల రాజు (45) కు మహిళా 
సెషన్ కోరుట్ వ్రు 10 సంవతస్రాల కఠిన కారాగారజైలు శక్ మరయు 
500/- రూ. జరమాన్ విధిసూ్త తీరుపె ఇచాచురు.

4 అజిత్ సింగ్ నగర్ పి.ఎస్ నందు 2016 సం.లో వివ్హిత 
బలవరమ్ణన్నికి కారణమైన కేసు లో నిందిత్లు శంకాబత్్తల 
బాల్జి (42), రాజేశ్వర (41), సన్యేసి రావు(45) కు మహిళా 
సెషన్ కోరుట్ వ్రు 3 సంవతస్రం జైలు శక్ మరయు ఒకొ్కక్కరకి 
2,000/- జరమాన్ విధిసూ్త తీరుపె ఇచాచురు.

4 సూరయేరావు పేట పి.ఎస్ నందు 2010 సం.లో మోసం చేసిన కేసు 
లో నిందిత్డు బడుగు వేంకటేశ్వర రావు (45) కు 8వ అదనపు 
చీఫ్ మెట్రోపాల్టన్ మేజిస్ట్రట్ కోరుట్ వ్రు 2 సంవతస్రాలు జైలు శక్ 
మరయు 5,500/-జరమాన్ విధిసూ్త తీరుపె ఇచాచురు.

4 ఇబ్రహంపటనాం పి.ఎస్ నందు 2017 సం.లో పొలం వద్ధ నీళ్ళ 
విషయం లో జరగిన కొటాలాట కేసు లో నిందిత్డు గననామనేని సుబా్ 
రావు (37) కు 4వ అదనపు చీఫ్ మెట్రోపాల్టన్ మేజిస్ట్రట్ కోరుట్ వ్రు 
1 సంవతస్రం జైలు శక్ మరయు 5,000/- జరమాన్ విధిసూ్త తీరుపె 
ఇచాచురు.

4 సతయేన్రాయణపురం పి.ఎస్ నందు 2018 సం.లో బాలుడిని 
బెదిరంచి అతని ద్్వరా డబు్ కాజేసిన కేసులో నిందిత్డు మందడి 
శ్రీ మణికంఠ (30) కు 3వ అదనపు మెట్రో మెట్రోపాల్టన్ మేజిస్ట్రట్ 
కోరుట్ వ్రు 1 సంవతస్రం జైలు శక్ మరయు 1,000/-రూ  
జరమాన్  విధిసూ్త   తీరుపె  ఇచాచురు.

4 మాచవరం పి.ఎస్ నందు 2020 సం.లో  దంగతన్నికి వచిచు 
ఇంట్ యజమాని పై ద్డికి పాలపెడిన కేసులో నిందిత్డు బోడ దురాగొ 
ప్రస్ద్ (21) కు 1వ అదనపు మెట్రోపాల్టన్ మేజిస్ట్రట్ కోరుట్ వ్రు 
1 సంవతస్రం జైలు శక్ మరయు 500/-జరమాన్ విధిసూ్త తీరుపె 
ఇచాచురు.

4 కృషణాలంక పి.ఎస్ నందు 2014 సం.లో నిరలాకయేంగా ల్రీ నడిపి ఒక 
వయేకి్త మృతికి కారణమైన కేసులో నిందిత్డు యలమంచిల్ అశ్వద 
న్రాయణ రావు (67) కు 3వ అదనపు మెట్రో మెట్రోపాల్టన్ 
మేజిస్ట్రట్ కోరుట్ వ్రు 6 నెలలు జైలు శక్ మరయు 2,000/- రూ 
జరమాన్ విధిసూ్త తీరుపె ఇచాచురు.

4 పటమట  పి.ఎస్ నందు 2019  సం.లో ఆట్ దంగతనం కేసులో 
నిందిత్డు షేక్ సుల్మాన్ (23) కు 4వ అదనపు చీఫ్ మెట్రోపాల్టన్ 
మేజిస్ట్రట్ కోరుట్ వ్రు 6 నెలల 15 రోజులు జైలు శక్ విధిసూ్త తీరుపె 
ఇచాచురు.

4 టూ టౌన్ పి.ఎస్ నందు 2020 సం.లో ఆట్ దంగతనం కేసులో 
నిందిత్డు విజిజు స్యిబాబు (26) కు చీఫ్ మెట్రోపాల్టన్ మేజిస్ట్రట్ 
కోరుట్ వ్రు 6 నెలల జైలు శక్ విధిసూ్త తీరుపె ఇచాచురు.

4 సతయేన్రాయణపురం పి.ఎస్ నందు 2020 సం.లో దంగిల్ంచిన 
సొత్్తను కల్గి ఉననా కేసులో నిందిత్డు రమేష్ (36) కు 2 వ అదనపు 
చీఫ్ మెట్రోపాల్టన్ మేజిస్ట్రట్ కోరుట్ వ్రు 6 నెలలు జైలు శక్ విధిసూ్త 
తీరుపె ఇచాచురు.

4 సూరయేరావు పేట పి.ఎస్ నందు 2020 సం.లో ఇంట్కి కననాం 
వేసిన కేసులో నిందిత్డు శ్రీనివ్స రావు (39) కు 3వ అదనపు 
మెట్రోపాల్టన్  మేజిస్ట్రట్  కోరుట్ వ్రు 5 నెలలు జైలు శక్ విధిసూ్త 
తీరుపె ఇచాచురు.

మద్యం కేసుల వివరాలు 
మొత్తం కేసులు  21
అరసుట్ అయిన ముద్్దయిలు  28
సీజ్ చేసిన వ్హన్లు  8
సీజ్ చేసిన మదయేం  (సీస్లు) 6528

ఇసుక కేసుల వివరాలు 
మొత్తం కేసులు  3
అరసుట్ అయిన ముద్్దయిలు  5
వ్హన్లు  2
స్్వధీనం చేసుకుననా ఇసుక(ట.)  60

neT esZ+ eT<+  dT s*dTq +~T\| 
స్్పషల్ ఎన్ ఫోర్స్ మంట్ బ్్యరో ఆధ్వర్యంల్

స్్పషల్ డ్రైవ్

ఇళ్ళముందు పార్కంగ్ చేసిన 
వాహనాలను తగలబెట్ట్న న్ందితుడి అరెస్ట్

#sTe02
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కోవిడ్ వ్్క్సిన్ రకాలు:-
 కోవిడ్ వ్యేకిస్న్ రండు రకాలు 
1) కొ వ్యేకిస్న్ (co-vaxin) 2) కోవి షీల్డు(covi-shield).

కొ వ్్క్సిన్ (co-vaxin):-
 ఈ వ్యేకిస్న్ న్న్ లైవ్  (ల్ద్ చంపబడిన వ్యేకిస్న్) అనేది కోవిడ్ 
వైరస్ కణలు, బాయేకీట్రయా ల్ద్ ఇతర వ్యేధికారక క్రిములతో కూడిన 
వ్యేకిస్న్ ను మానవుని శరీరంలోకి పంపిస్్తరు. 

కోవి షీల్డ్(covi-shield):-
 ఈ వ్యేకిస్న్ లైవ్ టీకా లో కోవిడ్ సజీవంగా ఉననా వ్యేధికారక 
క్రిములను ఉపయోగించి (బలహనం చేసిన కోవిడ్ వైరస్)  మానవుని 
శరీరంలోకి పంపిస్్తరు.
 ఈ రండు రకాల వ్యేకిస్న్ లో మొదట్ స్ర ఏ వ్యేకిస్న్ వేయించుకుంటే 
రండోవ్ డోస్ కూడా అదే వ్యేకిస్న్ వేయించుకోవ్ల్. మొదట్ డోస్ కి 
మరయు రండవ డోస్ కి మధయే 28 రోజుల వయేవధి వుండాల్. 

కోవిడ్ - 19 టీకా లబ్్దదారులకు సూచనలు :-
l  కోవిడ్ - 19 టీకా 18సం.లు పైబడిన వ్రకి మాత్రమే ఇవ్వబడుత్ంది. 
l  ఈ టీకా వేయించుకోదలచిన వ్రు గత 14 రోజులలో వేరే ఏదైన్ టీకా 

వేయించుకుంటే ఆ తదుపర మాత్రమే వేయించుకోవలెను.
l మొదట్ మోత్దులో వేయించుకుననా కంపెనీ టీకా మందునే 2వ 

మోత్దు కూడా తపపెనిసరగా వేయించుకోవలను.

కోవిడ్ - 19 టీకా ఎవరెవరు వేయయంచుకోకూడదు:-
l వయేకి్తగతంగా ఆయా లబి్దద్రులకు గతములో ఏదైన్ టీకాగాని, 

ఇంజక్న్ గాని ఇచిచునప్పుడు ఎలరీజు మరయు ఏవైన్ ప్రతికూల పరసిథాత్లు 
ఏరపెడినటలాయిత్ అల్ంట్ వ్రు ఈ టీకాను వేయించుకోరాదు.

l గర్వత్లు, పాల్చేచు తలులాలు ఈ టీకాను వేయించుకోరాదు. 
l కోవిడ్ - 19 లక్ణలు ఉననా వ్రు కనీసం 4 నుండి 8 వ్రాల వయేవధి 

తరువ్త మాత్రమే ఈ టీకా వేయించుకోవలెను. 
l కోవిడ్ వ్యేధితో ఉననాప్పుడు ఎవరైత్ పాలాస్మ్ థెరపీ తీసుకొని ఉంటే 

వ్రు కూడా 4 నుండి 8 వ్రాల తరువ్త మాత్రమే ఈ టీకాను 
వేయించుకోవలెను.  

l ప్రసు్తతం ఆసుపత్రి యందు ఏ కారణం చేతైన్ చికితస్ పొందుత్ననా 
వ్రు డిశాచుర్జు అయిన 4 నుండి 8 వ్రాల తరువ్త మాత్రమే ఈ టీకాను 
వేయించుకోవలెను.

ప్రత్్క సూచనలు:-
ఎవరైన్ రక్తము పలచుబడటానికి మందులు యాంటీ కొ యగుయేలెట్స్ 
వ్డుచుననాటలాయిత్ అల్ంట్ వ్రు వైదుయేని పరయేవేక్ణలో మాత్రమే టీకా 
వేయించుకోవలెను.

ఏఏ వ్్ధిగ్రసు్తలు కోవిడ్ టీకాన వేయయంచుకోవచుచున:-
l కోవిడ్ - 19 పాజిట్వ్ గా నిరా్దరణ అయినపపెట్కీ 4 నుండి 8 వ్రాల 

తరువ్త ఈ టీకాను వేయించుకోవచుచును. 
l గుండె జబు్లు, నరాల జబు్లు, ఊపిరతిత్్తల వ్యేధులు, షుగరు 

వ్యేధులతో బాధపడేవ్రు కూడా ఈ టీకా వేయించుకోవచుచును. 
l వ్యేధి నిరోధక శకి్త తకు్కవ ఉననా వ్రు, HIV/AIDS వ్యేధిగ్సు్తలు 

కూడా ఈ టీకాను వేయించుకోవచుచును.

వ్్క్సినేషన్ కొరకు రిజిస్ట్రేషన్:-
l www.cowin.gov.in వెబ్ సైట్ లో ల్గిన్ అవ్్వల్.
l ల్గిన్ అయిన తరువ్త మీయొక్క మొబైల్ నెంబర్ ఇవ్వడం ద్్వరా మీ 

యొక్క మొబైల్ నెంబర్ కి ఓట్పి వసు్తంది ఆ ఓట్పి ఎంటర్ చేయడం వలలా 
వ్యేకిస్నేషన్ కొరకు రజిస్ట్రషన్ పేజీ ఓపెన్ అవుత్ంది.

l రజిస్ట్రషన్ పేజీలో మీ యొక్క వివరాలు (పేరు,ఫోట్ ఐ.డి నెంబరు మరయు 
పుట్ట్న త్దీ, జండర్ మొదలైన వివరాలు ఇచిచు రజిసట్ర్ అనే బటన్ మీద కిలాక్ 
చేయాల్.

l ఒకస్ర రజిసట్ర్ అయిన తరా్వత ముగుగొరు వివరాలు ఇవ్వవచుచు తరువ్త 
అపాయింటమ్ంట్ బటన్ మీద కిలాక్ చేయాల్ 

l తరువ్త రాషట్రం, జిల్లా మరయు పిన్ కోడ్ ఇల్ంట్ వివరాలు పూర్త చేసిన, 
వ్యేకిస్నేషన్ సెంటర్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవ్ల్ మరయు ఏ టంలో వ్యేకిస్న్ 
వేయించుకోవడానికి వీలు వుంటంద్ ఆ సమయానినా మనం ఎంచుకోవ్ల్ 
తరా్వత కన్ఫర్మ్ బటన్ మీద నొకి్కత్ అపాయింటమ్ంట్ సకెస్సు్ఫల్ అనే 
మెస్జ్ వసు్తంది. దీనితో రజిస్ట్రషన్ పూర్తవుత్ంది.

వ్్క్సిన్ వేయయంచుకోవడయం వల్ల ఉపయోగాలు:-
 ఈ వ్యేకిస్న్ వేయించుకోవడం వలలా భవిషయేత్ లో కోవిడ్ వస్్త త్వరగా 
బాడీ రయాక్ట్ అయి తందరగా కోలుకుంటారు.

దుష్ప్రభావ్లు:- 
l ఒళ్లా నొప్పులు
l జ్వరము
l దదు్దరులా
 ఈ దుష్పెభావ్లు ఎకు్కవగా ఉననా వ్రు (AEFI kit) అడ్వర్స్ 

ఈవెంట్స్ ఫాలోయింగ్ ఇముయేనైజేషన్ ద్్వరా చికితస్ పొందవచుచు.

కోవిడ్ వ్్క్సిన్ వేయయంచుకున్నప్పుడు తీసుకోవ్ల్సిన జాగ్రత్తలు:-
l వ్యేకిస్న్ వేయించుకుననా వ్రం రోజుల వరకు పొగత్గడం మరయు 

మదయేం స్వించడం చేయరాదు.
l సి్కన్ ఎలరీజు ఉననా వ్ళ్్ళ వంకాయ మరయు గోంగూర తీసుకోరాదు.

 అయంతకు మయందు కోవిడ్ వచిచునవ్ళ్ళు ఇమూ్నిటీపవర్ ని పయంచు 
కోవడానిక్ తప్పనిసరిగా వ్్క్సిన్ వేయయంచుకోవ్ల్.

సుమారు ర్. 80 లక్షల విలువైన  బయంగారయం 
బ్సెక్ట్్ల స్వాధీనయం

దుబాయ్ నయండి కడపకు అక్రమయంగా బయంగారయం బ్సెక్ట్్ల తరల్సు్తన్న మగుగురు 
నియందితులన అదుపులోక్ తీసుకున్న టాస్క్ ఫోర్సి పోలీసులు

అక్రమంగా సరైన బిలులాలు 
ల్కుండా బంగారు బిసె్కటలా 

తరల్సు్తననాటలా రాబడిన సమాచారం 
మేరకు విజయవ్డ నగర పోలీస్ 
కమీషనర్ శ్రీ బి. శ్రీనివ్సులు, ఐ.పి.
ఎస్., మరయు టాస్్క ఫోర్స్ ఏ.డి.
సి.పి. డా॥ శ్రీ కె.వి. శ్రీనివ్సరావు గార 
ఆధ్వరయేంలో ది. 16.02.2021వ 
త్దీన గననావరం పోలీస్ స్ట్షన్ 
పరధి గననావరం ఎయిర్ పోర్ట్ 

మెయిన్ గేట వద్ద ఏపి 29ఏవి 0801 నంబరు గల నిస్స్న్ సనీనా కారును ఆపి తనిఖీ చేసి, సరైన బిలులాలు ల్ని 
అక్రమంగా తరల్సు్తననా బంగారం బిసె్కటలా గుర్తంచి కారులో ముగుగొరు నిందిత్లను అదుపులోకి తీసుకోవడంతో 
పాట వ్ర వద్ద నుండి సుమారు రూ.80 లక్ల విలువైన 1639 గ్రాముల బంగారం బిసె్కటలా స్్వధీనం 
చేసుకోవడం జరగింది. అదుపులోకి  తీసుకుననా  నిందిత్ల వివరాలు...    కడప జిల్లా,  కడపకు చెందిన...  
1) షేక్ మహమ్ద్ నవీద్ బాష్ (28),  2) మహమ్ద్ గౌస్ (33),  3) షేక్ ఇబ్రహం (30)

వరల్డు క్యనస్ర్ డే సందర్ంగా 3కె వాక్ 
ది.04.02.2021వ త్దీన వరల్డు కాయేనస్ర్ డే సందర్ంగా విజయవ్డ, హెచ్.సి.జి. కూయేరీ సిటీ కాయేనస్ర్ సెంటర్ వ్ర 

ఆధ్వరయేంలో కాయేనస్ర్ అవగాహన 3కె వ్క్ నిర్వహించడం జరగింది. ఈ కారయేక్రమానికి విజయవ్డ నగర పోలీస్ 
కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివ్సులు, 
ఐ.పి.ఎస్., గారు ముఖయే అతిథిగా 
విచేచుసి కాయేనస్ర్ అవగాహన్ 
3కె వ్క్ కు జెండాను ఊపి 
ప్రారంభించడం జరగింది. ఈ 
సందర్ంగా పోలీస్ కమీషనర్ 
గారు మరయు కూయేరీ సిటీ 
కాయేనస్ర్ డాకట్రులా మాటాలాడుతూ...
సమాజంలో చాల్ అధున్తన 
వైదయేం అందుబాటలోకి 
వచిచుందని, కాయేనస్ర్ వ్యేధి 
పటలా ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని, కాయేనస్ర్ నివ్రణకు తీసుకోవలసిన జాగ్త్తల గురంచి సలహాలు 
మరయు సూచనలు ఇవ్వడం జరగింది. ఈ కారయేక్రమంలో ట్రాఫిక్ ఏ.డి.సి.పి. శ్రీ ట్.సరా్కర్, సెంట్రల్ జోన్ ఏ.సి.పి. శ్రీ 
వై.శ్రీనివ్సరడిడు,  కూయేరీ  సిటీ  కాయేనస్ర్  డాకట్ర్  శ్రీ  గోపీచంద్ మరయు  కూయేరీ  హాసపెటల్ యాజమానయే,  విద్యేరుథాలు 
తదితరులు  పాల్గొన్నారు.

$& yH
	 కోవిడ్	 వ్యాక్సిన్	 16	 జనవరి	 2021న	 ప్రారంభంచబడంది.	
మొదటిగా	ఆరోగయా	సంరక్షణ	మరియు	ఫ్ంట్	లైన్	కారిమికులు	ఉన్నారు.
తర్వాత	కోవిడ్	వ్యాక్సిన్	పందేది	50	ఏళ్లు	పైబడన	వయాకుతులు.
	 వ్యాక్సిన్	 అనేది	 రోగనిరోధక	 వయావస్థ	 ను	 పంచి	 మనిషిని	 వ్యాధి	
నుండ	 రక్ంచుకోవడానిక్	 సహాయపడుతంది.	 వ్యాక్సిన్	 లలో	
బలహీనమైన,	 బ్రతికుననా(లైవ్)	 లేదా	 చంపబడన(న్న్	 లైవ్)	 స్్థతిలో	
ఉననా	వైరస్	ను	ఉపయోగంచి	తయారు	చేస్తురు.

విజయవ్డ పోలీస్ కమిషనరేట్ లో విధులు నిర్వహిసు్తననా హంగారుడు 
నుండి పై స్థాయి అధికారుల వరకు కోవిడ్ వ్యేకిస్నేషన్ కారయేక్రమానినా 
ది.23.02.2021వ త్దీన విజయవ్డ సిటీ పోలీస్ ఆరుమ్డ్ గ్ండ్స్ 
నందుప్రారంభిచగా, ఈ కారయేక్రమానికి కృష్ణాజిల్లా కలెకట్ర్ శ్రీ ఎ.ఎమ్.
డి. ఇంతియాజ్, ఐ.ఏ.ఎస్., & విజయవ్డ నగర పోలీస్ కమీషనర్ 
శ్రీ బి.శ్రీనివ్సులు, ఐ.పి.ఎస్.,గారులా ముఖయే అతిధులుగా విచేచుసి 
ప్రారంభించడం జరగింది.
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విజయవాడ 
పోలీస్ కమీషనరేట్ 
వాటస్ప్ నంబర్

@VjaCityPolice
7328909090

పదవీ విరమణ పయందిన వ్రి వివరాలు 
క్ర.సయం. పేరు హోదా  విధులు నిరవాహణ 

1)  శ్రీ ఎమ్.వెంకట రమణ  ఎస్.ఐ.(నెం-1555)  3వ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్ట్షన్
2)  శ్రీ బి.ప్రస్ద్   ఏ.ఎస్.ఐ. (నెం-1445)  పటమట పోలీస్ స్ట్షన్
3) శ్రీమతి న్రజుహాన్ సుల్్తన్  డబూలాయా.ఏ.ఎస్.ఐ. (నెం-818) 4వ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్ట్షన్

పోలీస్ కమీషనర్ వ్ర కారాయేలయం నందు నిర్వహించిన అభినందన 
కారయేక్రమంలో పదవీ విరమణ పొందిన వ్రని పోలీస్ కమీషనర్ గారు 

పదవీ విరమణ చేసు్తన్న పోలీసు అధికారులకు ఆతీమీయ వీడ్క్లు

పూలమాలలతో సన్మ్నించి, సుదీర్ఘకాలం పాట పోలీస్ శాఖ ద్్వరా ప్రజలకు 

సమరథావంతమైన స్వలు అందించినందుకు గాను వ్రని అభినందించి వ్రకి 

పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ అందజేశారు. ఈ కారయేక్రమంలో అడిమ్న్ డి.సి.పి. శ్రీమతి డి.మేర 

ప్రశాంతి, సెపెషల్ బ్ంచ్ ఏ.సి.పి.శ్రీ సి.హెచ్.రవికాంత్, ఎ.ఓ. శ్రీ ట్.రంగారావు 

విజయవ్డ పోలీస్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ యమ్.సోమయయే మరయు ఇతర 

పోలీస్ అధికారులు మరయు  సిబ్ంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.

విజయవ్డ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ నందు 1) ఏ.ఆర్. హెడ్ కానిస్ట్బుల్ 
శ్రీ ఎన్.పులలాయయే (హెచ్.సి.నెం.681) ప్రమాదవశాత్్త మృతి చెందగా 

ది .11.02.2021వ త్దీన అడిమ్న్ డి.సి.పి. గార కారాయేలయంలో కరోన్ 
వైరస్ కు గురై కోలుకుననా ఒకొ్కక్కరకి రూ. 4,999/-లు వేలు చొప్పున 

ఇద్దరు హంగారుడులకు కల్పి రూ.9,998/-ల నగదును చెక్ లను అడిమ్న్ డిసిపి 
గారు అందజేశారు. ఈ కారయేక్రమంలో హంగార్డుస్ ఆర్.ఐ. రామినేని శరీష గారు 
పాల్గొన్నారు.

ఉయ్యేరు టౌన్ పోలీస్ స్ట్షన్లా హంగారుడుగా విధులు నిర్వహిసు్తననా 
పి.స్ంబశరావు (హెచ్.జి-167) ది.07.01.2021న గుండెపోట 

కారణంగా మృతి చెంద్రు. ఈ నేపథయేంలో మృతి చెందిన పి.స్ంబశరావు, 
సతీమణి శ్రీమతి భాగయేలక్ష్మీ గారకి ది.11.02.2021వ త్దీన విజయవ్డ నగర 
పోలీస్ కమీషనర్ వ్ర కారాయేలయంలో, పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివ్సులు, 
ఐ.పి.ఎస్. గారు రూ.5 లక్లు నగదు చెక్ ను అందజేసి ఆరథాక ఆసరా కల్పెంచడం 
జరగింది.

హోయంగారుడ్ కుట్యంబానిక్ ఆరిధిక సహాయయం

దామోదరం సంజీవయ్య గారి 
శత జయంతి వేడుకలు

ది.14.02.2021వ త్దీన ఉమమ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషట్ర 
రండవ ముఖయేమంత్రి శ్రీ ద్మోదరం సంజీవయయే గార శత జయంతి 
వేడుకను విజయవ్డ నగర పోలీస్ కమీషనర్ వ్ర కారాయేలయంలో 
నిర్వహించడం జరగింది. ఈ సందర్ంగా విజయవ్డ నగర పోలీస్ 
కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివ్సులు, ఐ.పి.ఎస్., గార ఆదేశాల మేరకు అడిమ్న్ 
డి.సి.పి. శ్రీమతి డి. మేరీ ప్రశాంతి గారు, ద్మోదరం సంజీవయయే గార 
చిత్రపటానికి పూలమాలవేసి ఆయన చేసిన స్వలను సమ్రంచుకోవడం 
జరగింది.

ప్రమాదవశాతు్త మృతి చయందిన కుట్యంబాలకు 
భద్రత చక్ న అయందియంచిన విజయవ్డ పోలీస్ కమీషనర్ గారు

మరోస్రి తన ప్రతిభతో అబ్్రపరిచిన 

‘‘వయండర్ క్డ్” హాసిని
ది. 13,02.2021వ త్దీన లబ్్పేట, ఆంధ్ర అకాడమీ నందు 

జరగిన వండర్  కిడ్ హాసిని కారయేక్రమానికి విజయవ్డ 
నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివ్సులు, ఐ.పి.ఎస్., గారు ముఖయే 
అతిధిగా విచేచుసిన్రు. పోలీస్ కమీషనర్ కారాయేలయం పరపాలన్ 
విభాగంలో జూనియర్ అసిసెట్ంట్ గా విధులు నిర్వహిసు్తననా  
శ్రీ ముననాంగి ఉమాశంకర్, శ్రీమతి జోయేతి దంపత్ల కుమార్త హాసిని. పదివేల 
వరకు నెంబరులా గల  మాయేజిక్ స్్కర్స్ (నిలువ వరసలో మరయు అడడు వరసలో 
ఏ వరస చూసిన్ మొత్తంగా అదే మొత్తం వచేచు విధంగా 10 వేల వరకు గల 
నెంబర్ లను చెపపెటం పూర్త చేసింది. అదేవిధంగా 2000 సం॥ల త్దీలను 
అలవోకగా వివరంచినందుకు ఆమెకు బ్రిటీష్ వరల్డు రకారుడు య్కే లండన్ 
వ్ర ట్రోఫీ మరయు సరట్ఫికేట్ ను విజయవ్డ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గార 
చేత్ల మీదుగా ఇవ్వడం జరగింది. హాసిని వయసుస్ ప్రసు్తతం 11 సంవతస్రాలు 
అయినపపెట్కీ తనకు ఉననా విజాఞానం, గణిత్నికి సంబంధించిన మరయు 
భారతీయ మహిళల విజయాలు మొదలగు అంశాలలో పలు వేదికలపై 
నిర్వహించిన ప్రతిభా ప్రదరశునలలో అబు్రపరచే జాఞాపకశకి్తతో ఆకటట్కుని 
పలువుర మననానలు, ప్రశంసలు పొందటం జరగింది.

కరోనా వైరస్ బారిన పడి కోలుకున్న ఇద్దరు హోయంగారుడ్లకు
ఆరిథిక ఆసరాగా సుమారు 10 వేల నగదు అయందజేత

అతనికి మంజూరైన రూ.20,90,000/-ల నగదు చెక్, 2) భవ్నీపురం 
పోలీస్ స్ట్షన్లా ఎస్.ఐగా విధులు నిర్వహిసూ్త గుండెపోటతో మృతి చెందిన 

ఎమ్.వెంకట రాజు(ఎస్.ఐ-540)కు మంజూరైన 
రూ.7,47,620/- ల నగదు చెక్, 3) పటమట పోలీస్ స్ట్షన్లా 
ఏ.ఎస్.ఐగా విధులు నిర్వహిసూ్త అన్రోగయేం కారణంగా మృతి 
చెందిన పి.వెంకటేశ్వరరావు (ఏ.ఎస్.ఐ-644)కు మంజూరైన  
రూ. 4,00,000/- ల నగదు చెక్, వ్ర కుటంబాలకు 
భద్త్ ప్రమాద భీమా ఎక్స్ గ్రేషియాను విజయవ్డ నగర 
పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివ్సులు ఐ.పి.ఎస్.,గారు 
అందజేయడం జరగింది.

శిక్షణ పూరి్త చేసుకున్న ఎస్.ఐ.లకు దిశా నిర్్దశయం 
చేసిన విజయవ్డ నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు

విజయవ్డ నగర పోలీస్ కమిషనర్ వ్ర కారాయేలయంలో 2020వ 
సం॥లో ఎస్.ఐ. నియామకపు ప్రక్రియలో భాగంగా ఎంపికై ఎస్.ఐ. 

శక్ణ మరయు గ్రేహౌండ్స్ శక్ణ మొత్తం 15 నెలలు పాట శక్ణను పూర్త 
చేసుకుని న్తనంగా పురుష ఎస్.ఐలు-15 మంది, మహిళా ఎస్.ఐలు-7 
మొత్తం 22 మందికి  విజయవ్డ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివ్సులు, 
ఐ.పి.ఎస్. దిశా నిరే్దశం చేశారు. ఈ సందర్ంగా పోలీస్ కమీషనర్ గారు 
మాటాలాడుతూ... పోలీసు వృతి్త బాధయేత్యుతమైనదని, గౌరవ ప్రదమైనదని, 
ద్ని ఔననాత్యేనినా పెంచే విధంగా నిషపెక్పాతంగా, నిజాయితీగా, 
అంకితభావంతో పని చేయాలని, మన ప్రవర్తన ఆదరశుంగా ఉండాలని, 
ప్రజల పటలా స్వ్భావంతో మెలగాలని, స్ట్షన్ లో రకారుడుల గురంచి, 
కానిస్ట్బుల్ నుండి పై స్థాయి అధికార వరకు అనుక్ణం వృతి్త నైపుణయేం 
పెంపొందించుకోవ్లని, ఫ్ండీలా పోలీసింగ్ మరయు పోలీసులపై ప్రజలలో 
ఉననా దురభిప్రాయం చాల్వరకు తలగిపోయి వ్రకి చేరువ కావడం, 
తద్్వరా వ్ర మననానలు, సహకారంతో శాఖాపరంగా కొనినా విజయాలు 
స్ధించినపపెట్కీ, భవిషయేత్్తలో మరనినా విజయాలు స్ధించాలని, పోలీస్ 
స్ట్షన్ లను ఆశ్రయించే బాధిత్లను చిరునవు్వతో ఆహా్వనించి, వ్ర 
సమసయేలను గుర్తరగి, మరంత మెరుగైన స్వలు అందించి విజయవ్డ 
నగర పోలీస్ శాఖకు మంచిపేరు, ప్రఖాయేతలను తీసుకురావ్లని ఆయన 
ఆకాంక్ంచారు.


