
సంచిక - 27                      జనవరి - 2021                      పేజీలు : 4                      వెల : అమూల్యం (ప్రైవేట్ సర్క్యూలేషన్)

ఈ నెల ది.04.01.2021వ తేదీ నండి ది.07.01.2021వ తేదీ 
వరకు తిరుపతిలో ఏ.పి. పోలీస్ మొట్ట మొదటి డ్యూటీ మీట్ 

ఇగ్నైట్-2020లన ఆంధ్రప్రదేశ్ డి.జి.పి. శ్రీ డి. గౌతం సవంగ్, ఐ.పి.
ఎస్., గారి స్వీయ పరయూవేక్షణలో నాలుగు రోజుల పాటు ఎంతో ఘనంగా 
నిరవీహంచడం జరిగంది. ఈ డ్యూటీ మీట్ లో రాష్ట్ంలోని అనిని జిల్లాలు మరియు 
వివిధ పోలీసు సిబ్ంది పాల్గొనానిరు. ఈ సందర్ంగా విజయవడ నగర పోలీస్ 
కమీష్నర్ గారి ఆదేశాల మేరకు కమీష్నరేట్ నండి ఏ.పి. పోలీస్ డ్యూటీ 
మీట్ ఇగ్నైట్ -2020కు టీమ్ మేనేజర్ ఏ.సి.పి. శ్రీ వి.యస్.వసన్ మరియు 
టీమ్ కెప్్టన్, సి.ఎస్.బి. ఇన్ స్పెక్టర్ శ్రీ డి.కె.ఎన్.మోహన్ రెడిడి గారలా ఆధవీరయూంలో 
వివిధ పోటీలలో పాల్గొనడం జరిగంది. ) సంటిఫిక్ ఎయిడ్స్ టు ఇనెవీసి్టగేష్న్ 
విభాగంలో అతయూధిక నైపుణ్యూనిని ప్రదరి్శంచిన, కంకిపాడు పోలీస్ స్్టష్న్ ఎస్.ఐ. 
శ్రీ వై.వి. శాతకరిణి గారు బంగారు పతకం సాధించినారు.   2) యాకెస్స్ కంట్రోల్ 
విభాగంలో అతయూధిక నైపుణ్యూనిని ప్రదరి్శంచిన, ఎ.ఆర్. హెచ్.సి-1279, ఎమ్.
సావీమి గారు వెండి పతకం సాధించినారు. 3) ఫోటోగ్రఫీ విభాగంలో అతయూధిక 
నైపుణ్యూనిని ప్రదరి్శంచిన, క్రైమ్ సాపెట్స్ లో విధులు నిరవీహసుతునని జి.ప్రతాప్ 
బాబు (పి.సి-2289), టి.విజయ్ వసు(పి.సి-2737)లు విననిర్ ట్రోఫీని 
సాధించారు. ఈ సందర్ంగా ది.09.01.2021వ తేదీన విజయవడ నగర 
పోలీస్ కమీష్నర్ శ్రీ బి.శ్రీనివసులు, ఐ.పి.ఎస్.,గారు పతకాలు సాధించిన 
అధికారులు మరియు సిబ్ందిని అభినందించారు. ఏ.పి. పోలీస్ మొట్ట మొదటి 
డ్యూటీ మీట్ ఇగ్నైట్-2020లో పాల్గొని వృతితుపరమైన నైపుణ్యూలన మెరుగు 
పరుచుకోవడానికి, సమాజానికి మరింత సమర్థవంతమైన స్వలందించడానికి 
ఈ డ్యూటీ మీట్ వంటి కారయూక్రమాలు ఎంతగానో దోహదపడతాయాని, 
విజయవడ నగర పోలీస్ శాఖ తరపున, ఈ పోటీలలో పాల్గొని పతకాలు 
సాధించిన అధికారులు మరియు సిబ్ంది మున్మందు ఇదే స్ఫూరితుని ప్రదరి్శంచి 
విజయవడ నగరానికి మంచి పేరు ప్రతిష్్టలు తీసుకురావలని ఆకాంక్ంచారు.

ది. 17.09.2020వ తేదీన శ్రీ దురాగొ 
మల్లాశవీర సావీమి వరలా దేవసా్థనంలోని 

రథంకు వెండి తాపడంతో చేసి అమరిచిన 
3 వెండి సింహాల ప్రతిమలు అపహరణకు 
గురైనటులా ఆలయ అసిస్్టంట్ కారయూనిరవీహణ 
అధికారి శ్రీ నాగోతి రమేష్ బాబు గారు వన్ 
టౌన్ పోలీస్ స్్టష్న్ లో ఇచిచిన ఫిరాయూదు మేరకు 
కేసు నమోదు చేయడం జరిగంది. ఈ కేసున 
అనిని కోణ్లోలా ఆధునిక సాంకేతిక పరిజాఞానానిని 
ఉపయోగంచుకుని సమగ్ర దరాయూపుతు చేసి, వివిధ 
పాత నేరసు్థల కాల్ డేటాల ఆధారాలన స్కరించుట ద్వీరా నిందితుడిని 
గురితుంచడానికి ప్రయతనిం చేసి, వెండి ప్రతిమలు అపహరించిన పశ్చిమ గోద్వరి 
జిల్లాకు చందిన పాత నేరసు్థడు అయిన జక్ంపూడి సాయిబాబా అనే వయూకితుని 
అరెస్్ట చేయడం జరిగంది.

అరెస్ట్ చేసిన నయందితుల వివరాలు:  1) జక్ంపూడి సాయిబాబా @ 
జక్ంశెటి్ట సాయిబాబా @ సాయి(49), గొలలావని తిపపె గ్రామం భీమవరం 
మండలం, పశ్చిమగోద్వరి జిల్లా.(పాత నేరసు్థడు) 2) ముతతు కమల్ష్(39), 
తణుకు, పశ్చిమగోద్వరి జిల్లా. (బంగారం వయూపారి)  

స్వాధీనయం చేసుకున్నచోరీ సొతుతు:  1) కనకదురగొమ్మ అమ్మవరి దేవసా్థనానికి 
సంబంధించిన 3 వెండి సింహ ప్రతిమలకు సంబంధించి సుమారు 9 కేజీల వెండి 
దిమ్మలు  2) మిగతా ఆలయాలోలా జరిగన దంగతనాలకు సంబంధించి సుమారు 
6.4 కేజీల వెండి దిమ్మలు. మొతతుం సుమారు 15.4 కేజీల వెండి దిమ్మలు.

 విచారణలో.... (ఏ-1) జక్ంపూడి సాయిబాబా పాత నేరసు్థడు. ఇతన 
చినని చినని నేరాలు చేస్తు తనకు ఉనని వయూసనాలన తీరుచికోవలనే ఉదేధేశయూంతో 
గుళ్ళలో దంగతనాలు చేయాలని నిరణియించుకుని, గుళ్ళకు సాధారణ భకుతుని 
వలె వెళ్్ళ సదరు గుళ్ళలో ఉనని విలువైన వసుతువులన గమనించి అక్డ పరిసర 
ప్ంతాలన నిశ్తంగా పరిశీలంచి, ఎవరికి అనమానం రాకుండా ఎవరూ 
ల్ని సమయంలో సదరు గుళ్ళలో దంగతనాలకు పాలపెడేవడు. గతంలో 
2008 సం. నండి గుళ్ళలో దంగతనాలు చేయడం ప్రంభించినాడు. కొనిని 
రోజుల అనంతరం భీమవరం చేరుకునని నిందితుడు పాత ఇనప కొటు్ట నందు 
రెండు ఇనప రాడుడిలన కొనగోలు చేసి, తనతో ఒక ప్ద్ద ఖాళీ సంచి తీసుకుని 
భీమవరం నండి ఆటోలో గుడివడ వచిచి అక్డ భోజనం చేసి, అక్డి నండి 
ఒక ఆటో ఎకి్, సాయంత్ం సుమారు 6.30 గంటలకు విజయవడ బసా్టండ్ 
వద్దకు చేరుకునానిడు. చీకటి పడే వరకు అక్డే ఉండి రాత్రి కావడంతో 7.30 
గంటల ప్ంతంలో కనకదురగొమ్మ గుడి వద్దకు తనతో తెచుచికునని సంచిని 
తీసుకుని కాగతాలు ఏరుకొనే వని వలె కొండ ప్తంలో తిరుగుతూ ఎవరికీ 
అనమానం రాకుండా, చుటు్ట ప్రక్ల పరిశీలంచి, 8.30 గంటల సమయంలో 
రథం ఉనని ప్ంతానికి వెళ్్ళడు. అక్డ కాపల్ద్రులు ఎవరూ ల్కపోవడంతో 

63వ ఏ.పి.మొట్టమొదటి స్్టట్ పో లీస్ డ్యూటీ మీట్ ఇగ్నైట్ -2020
పో టీలలో పతకాలు సాధించి ప్రతిభ చ్పిన

అధికారులు మరియు సిబ్యందిన అభినయందియంచిన 
పోలీస్ కమీషనర్ గారు

శ్రీ దురాగామలేలేశవార స్వామివారలే దేవస్థానయం వయండితాపడయం రథయంపై ఉన్న 

వెండి సెంహాల అపహరణ కేసులో ప్రధాన నెందితుడితో పాటు రిసీవర్ అరెస్ట్

విజయవాడలో ఘనెంగా 72వ గణతెంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు 

నగరంలోని ఇందిరా గాంధీ మునిసిపల్ స్్టడియం లో 72వ గణతంత్ 
దినోతస్వ వేడుకలన నిరవీహంచారు. ఈ వేడుకలోలా రాష్ట్ గవరనిర్ 

శ్రీ బిశవీభూష్ణ్ హరిచందన్ రాష్ట్ ముఖయూమంత్రి శ్రీ వై. ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడిడి 
ముఖయూ అతిథులుగా పాల్గొనానిరు. వేడుకలోలా రాష్ట్ గవరనిర్ జాతీయ పతాకానిని 
ఎగురవేసి అనంతరం పోలీసు బలగాల గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. ఈ 
కారయూక్రమంలో ప్రభుతవీ సంక్షేమ పథకాలైన రైతు కోసం... ఇది రైతు ప్రభుతవీం, 
విదయూ ఆరోగయూ మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ, నాడు నేడు మరియు ఇతర 
స్వల పై శకటాల ప్రదర్శన ప్రతేయూక ఆకర్షనీయంగా నిలచింది. నగర పోలీసు 
శాఖ గణతంత్ దినోతస్వ వేడుకలకు పటిష్్ట పోలీసు భద్రతన ఏరాపెటు చేశారు. 
నగర పౌరులకు ట్రాఫిక్ ఇబ్ందులు కలుగకుండా తగు చరయూలు చేపటా్టరు. ఈ 
కారయూక్రమంలో రాష్ట్ డి. జి. పి గౌతమ్ సవంగ్, హైకోరు్ట నాయూయమూరుతులు, 
ప్రభుతవీ కారయూదరు్శలు, మంత్రులు, శాసనసభుయూలు ఇతర ప్రముఖులు 
పాల్గొనానిరు.
నగర పోలీస్ కమీషనర్ కారా్లయయంలో....

72వ గణతంత్ దినోతస్వం సందర్ంగా ది.26.01.2021వ తేదీన 
విజయవడ పోలీస్ కమీష్నర్ కారాయూలయంలో నిరవీహంచిన కారయూక్రమంలో 
విజయవడ పోలీస్ కమీష్నర్ శ్రీ బి.శ్రీనివసులు, ఐ.పి.ఎస్. గారు జాతీయ 
పతాకానిని ఆవిష్్రించి,గౌరవ వందనం సమరిపెంచడం జరిగంది. ఈ 

సందర్ంగా విజయవడ నగర పోలీస్ కమిష్నరేట్ నందు విధులు నిరవీహసుతునని 
పోలీస్ అధికారులకు మరియు సిబ్ందికి 72వ గణతంత్ దినోతస్వ 
శుభాకాంక్షలు పోలీస్ కమీష్నర్ గారు తెలయజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
విజయవడ అడి్మన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి మేరీ ప్రశాంతి , సిటీ స్పెష్ల్ బ్ంచ్ ఏ.సి.
పి. శ్రీ ఎల్.అంకయయూ, హెడ్ కావీర్టర్ ఏ.సి.పి. శ్రీ చంచి రెడిడి , సి.సి.ఆర్.బి. ఏ.సి.
పి. శ్రీ వెంకటేశవీరరావు మరియు ఇన్ స్పెక్టరులా, ఆర్.ఐ.లు, ఎస్.ఐ.లు, స్పెష్ల్ 
బ్ంచ్, సి.సి.ఆర్.బి., పరిపాలనా విభాగం అధికారులు, సిబ్ంది తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

స్వర్గీయ శ్రీ కె.ఎస్.వాయాస్, ఐ.పి.ఎస్., గారి 

28వ వర్ెంతి సెందర్ెంగా శ్రద్ధెంజలి
ది. 27.01.2021వ తేదిన సవీరీగొయ శ్రీ కె.ఎస్.వయూస్, ఐ.పి.ఎస్., గారి 

28వ వరధేంతి సందర్ంగా బందరు రోడుడిలోని వయూస్ కాంప్లాక్స్ వద్ద గల 
సవీరీగొయ శ్రీ కె.ఎస్.వయూస్, ఐ.పి.ఎస్., గారి విగ్రహానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ 
డి.జి.పి. శ్రీ డి.గౌతం సవంగ్, ఐ.పి.ఎస్., గారు, విజయవడ నగర పోలీస్ 

కమీష్నర్ శ్రీ బి.శ్రీనివసులు, ఐ.పి.ఎస్., మరియు ఇతర అధికారులు 
పూలమాలలు వేసి శ్రద్ధేంజల ఘటించి, అనంతరం వరు చేసిన స్వలన 
స్మరించుకుంటూ రెండు నిమిషాలు పాటు మౌనం పాటించడం జరిగంది.

ఈ కారయూక్రమంలో అడిష్నల్ డి.జి.పి. శ్రీ రవి శంకర్ అయయూనానిర్, 
ఐ.పి.ఎస్., ల్ & ఆరడిర్-1 డి.సి.పి. శ్రీ వి.హర్షవరధేనరాజు, అడి్మన్ డి.సి.పి. 
శ్రీమతి మేరీ ప్రశాంతి, సి.ఎస్.డబ్లాయూ.డి.సి.పి. శ్రీ ఎ.బి.టి.ఎస్. ఉదయరాణి, 
ట్రాఫిక్ ఏ.డి.సి.పి. శ్రీ టి.సరా్ర్,హెడ్ కావీర్టర్స్ ఏ.సి.పి. శ్రీ చంచి రెడిడి, ఏ.సి.
పి.లు, ఇన్ స్పెక్టరులా , ఆర్.ఐలు, ఎస్.ఐలు మరియు పదవీ విరమణ పందిన 
పోలీస్ అధికారులు, పోలీస్ సిబ్ంది తదితరులు పాల్గొనానిరు.

కొండ వైపుకు వెళ్్ళ తనతో తెచుచికునని సంచితో 
సహా అక్డ ఉనని 4 అడుగుల గోడన ఎకి్ గోడ 
మీద నండి రథం వద్దకు చేరుకునానిడు. అనంతరం 
రథం మీద ఉనని నీలం రంగు పాలాసి్టక్ పరద్ జరిపి, 
రథం లోపలకి వెళ్్ళ, తన ముందుగా వేసుకునని 
పథకం ప్రకారం తనతో తెచుచికునని ఇనప రాడుడితో 
రథానికి ఉనని 3 వెండి సింహాలన బలవంతంగా 
వేరు చేయగా వటిలోని ఒక సింహం తోక విరిగ 
క్ంద పడటంతో చీకటిగా ఉండటం వలన, ద్ని 
గురించి వెతకగా కనిపించల్దు. అంతట నాలుగవ 

సింహం వేరు చేస్ సమయంలో ఎంత ప్రయతినించినా రాకపోవడం, అపపెటికే 
ఎకు్వ సమయం కావడంతో ఎవరైనా వసాతురేమో అని సదరు దంగలంచిన 
మూడు వెండి సింహాలన తనతో తెచుచికునని సంచిలో వేసుకుని వచిచినద్రి 
గుండా మరల్ తిరిగ ఎవరికీ అనమానం రాకుండా వెళ్్ళ పోవడం జరిగంది. 
అక్డ నండి వెండి సింహాలతో తణుకు నగర శ్వరులో ఉనని కొడవెలలా 
అనే గ్రామంలో కాలువగటు్ట మీద వెండి సింహాలన గురుతు పట్టని విధంగా 
చితకకొటి్ట, వటిని తణుకులోని సురేంద్ర జ్యూయలరీ షాపులో రూ.35 వేలకు 
విక్రయించడం జరిగంది. ఈ దరాయూపుతులో చురుగాగొ వయూవహరించి నిందితులన 
గురితుంచి అరెస్్ట చేయడంలో విధి నిరవీహణలో ప్రతిభ చూపిన పోలీస్ అధికారులు 
పశ్చిమ డివిజన్ ఏ.సి.పి. డా. శ్రీ కె.హనమంతరావు, వన్ టౌన్ ఇన్ స్పెక్టర్ శ్రీ 
పి.వెంకటేశవీరులా, ఇబ్రహంపటనిం డి.ఎస్.ఐ. శ్రీ ఎస్.శ్రీనివసరావు, హెచ్.సి-
446, కె.శ్రీనివసరావు మరియు సిబ్ందిని పోలీస్ కమీష్నర్ అభినందించడం 
జరిగంది.

గ్రామ పెంచాయితీ ఎననికల సెందర్ెంగా 
స్పెషల్ ఎన్ ఫోరె్సమెంట్  బ్యారో ఆధ్వరయాెంలో 

చటట్వయాతిరేక కారయాక్రమాల నవారణకు, 

ఎస్.ఇ.బి. కెంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ నెం.8332900100 ఏర్పెటు
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విజయవడ నగర పోలీస్ కమిష్నరేట్ పరిధిలో గంజాయి 
రవణ మరియు అమ్మక ద్రలాపై ఉకు్పాదంమోపి గంజాయి 

అమ్మకాలన నియంత్రించడానికి విజయవడ టాస్్ ఫోర్స్ వరి 
ఆధవీరయూంలో విసు్రుత ద్డులు నిరవీహంచడం జరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో 
భాగంగా అక్రమంగా రోడుడి మారగొం ద్వీరా గంజాయిని విజయవడ 
మీదుగా విశాఖ జిల్లా నండి జహరాబాద్ కు తరలసుతుననిటులాగా విజయవడ 
నగర పోలీస్ కమీష్నర్ శ్రీ బి.శ్రీనివసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారికి రాబడిన 
సమాచారం మేరకు టాస్్ ఫోర్స్ ఏ.డి.సి.పి. డా. శ్రీ కె.వి.శ్రీనివసరావు 
గారి ఆధవీరయూంలో ఏ.సి.పి.లు శ్రీ జి.వి.రమణ మూరితు మరియు  
శ్రీ వి.ఎస్.ఎన్.వర్మ గారి స్చనల ప్రకారం సి.టి.ఎఫ్., ఇన్ స్పెక్టర్  
శ్రీ పి.కృష్ణిమోహన్ గారు, ఎస్.ఐ శ్రీ నాగ శ్రీనివస్ మరియు వరి 
సిబ్ందితో ది. 09.01.2021వ తేదీన విజయవడ,రామవరపాపెడు 
శుభం కళ్యూణ మండపం వద్ద టాటా ఐచర్ ట్రక్ ఎపి02టిబి3974 
వహనానిని ఆపి తనిఖీ చేయగా ఇద్దరు వయూకుతులు గంజాయిని అక్రమ 
మారగొం గుండా ఎవరికీ అనమానం రాకుండా సరేవీ బాదులలోడ్ లో 
గంజాయిని తరలసుతునని ఇద్దరు నిందితులన అదుపులోకి తీసుకుని వరి 
వద్ద నండి సుమారు రూ.70 లక్షల విలువైన 1000 కేజీల గంజాయిని 
మరియు తరలసుతునని టాటా ఐచర్ ట్రక్ న సావీధీనం చేసుకోవడం 
జరిగంది.

నయందితుల వివరాలు :  1) బతుతుల సాయినాథ్ (29), షాపూర్ నగర్, 
జీడిమెటలా, రంగా రెడిడి జిల్లా, తెలంగాణ.  2) కడియం వెంకటరమణ 
(50), మేడవరం, రావికమతం మండలం, విశాఖపటనిం.

ది. 16.01.2021వ తేదీన భవనీపురం, ఐరన్ యార్డి నందు 
తనిఖీలు నిరవీహంచి టాటా అప్పె గూడ్స్ వహనంలో తరలసుతునని 

నిషేధిత సిగరెటలాన గురితుంచడం జరిగంది. ఈ నేపధయూంలో అప్పె వహనం 
డ్రైవర్ దుడుడిగుంట బ్రహా్మరెడిడిని అదుపులోకి తీసుకుని ఎటువంటి బిలులాలు ల్ని 
సుమారు రూ.52,80,000/-ల విలువైన నిషేధిత మరియు టాక్స్ చలలాంచని 
సిగరెట్ పాయూకెట్ లన సావీధీనం చేసుకోవడం జరిగంది. అదుపులోకి తీసుకునని 
నిందితుడి వివరాలు :  1) విజయవడ భవనీపురం, ఊరి్మళ్నగర్ కు చందిన 
డ్రైవర్ దుడుడిగుంట బ్రహా్మరెడిడి (37) విచారణలో... నిషేధిత సిగరెటలాన ఢిలీలా 
నండి విజయవడ భవనీపురం, ఐరన్ యార్డి నందునని ప్రైవేట్ ట్రాన్స్ పోర్్ట 

సుమారు 52.80 లక్షల విలువైన నషేధిత 
మరియు టాక్్స చెలి్లెంచన సగరెటు్ల పటుట్కునని 

విజయవాడ టాస్క్ ఫోర్్స పోలీసులు

జనవరి 2021 మరియు జనవరి 2021 నెలలో నమోదైన 

నేర్ల విశ్్లషణ
l   పశువుల దంగతనాలు,  గృహ హంస, ఆత్మహతయూకు ప్రేరేపించుట, 

రెండో వివహము, హతాయూ ప్రయతనినేరం, రోడుడిప్రమాద్లలో 
మరణ్లు, కిడానిపింగ్, మోసాలు, రోడుడి ప్రమాద్లలో సాధారణ 
గాయాలు, రోడుడి ప్రమాద్లలో తీవ్రగాయాలు 52.29% తగగొంచడం 
జరిగంది.

l    హతయూ, దంగతనాలు, పగటి ఇంటి దంగతనాలు, రాత్రిపూట ఇంటి 
దంగతనాలు, జేబు దంగతనాలు, ఆటో మొబైల్ దంగతనాలు  ఇతర 
దంగతనాలు, తీవ్రగాయాలు, సాధారణ గాయాలు, నమ్మక ద్రోహం, 
354 ఐపిసి 125.37% ప్రుగుదల నమోదైనది.

l మానభంగము, దంగనోటలా ముద్రణ, ఇతర ఐపిసి. 100% 
నివరించుట జరిగనది.

l   సొతుతు కోసం హతయూ, కలపెబుల్ హోమీసడ్, దోపిడి, వైరలా దంగతనాలు, 
సకిల్ దంగతనాలు, వరకటని వేధింపులు మరియు ఆత్మ హతయూకు 
ప్రేరేపించుట, వరకటని చావులు, అలలారులా నియంత్ణలో వుననివి.

నేర్ల నవారణ, తగ్గీదలలో 
విజయవాడ సటీ పోలీసుల చరయాలు 

l పగలు మరియు రాత్రి సమయాలలో పటిష్్టమైన గస్తు
l నేర నివరణకు ప్రతేయూకముగా క్రైమ్ బృంద్లతో రాత్రి సమయాలలో గస్తు 
l సమరధేవంతంగా వహనముల తనిఖీలు
l అనమానితులు, నేర చరిత్ కలగన వయూకుతులపై పోలీసు స్్టష్న్ సా్థయిలో 

నిఘా 
l అతయూవసర పోలీసు స్వలైన డయల్ 100, ఈ-రక్షా స్వలు ఆరు నిముషాల 

లోపు పోలీసులు అందుబాటులో వుంటారు. 
l స్స్టీవీల ద్వీరా అనిని ముఖయూమైన ప్ంతాలపై నిఘా 
l “ల్క్డి హౌస్ మానిటరింగ్ సిస్టం” (LHMS) సమరధేవంతంగా అమలు 
l “చేరువ” కారయూక్రమము ద్వీరా ప్రజలలో నేర నియంత్ణపై అవగాహన 
l పోలీసు ఇంటరెస్ప్టర్ వహనాల ద్వీరా 24 గంటలు ప్రజలకు 

అందుబాటులో విజిబుల్ పోలీసింగ్

విజయవాడ పోలీసుల 
సమగ్ర దర్యాప్తు - వేగవెంతెంగా శిక్షలు

4 ఉంగుటూరు పి.ఎస్ నందు 2019 సం.లో ప్రమాద్నికి కారణమైన 
కేసు లో నిందితుడు ఇంటూరి సనాయూసి రావు (35) కు 12 వ అదనపు 
చీఫ్ మెట్రోపాలటన్ మేజిస్ట్ట్ కోరు్ట వరు 18 నెలల జైలు శ్క్ష మరియు 
6,500/- జరిమానా విధిస్తు తీరుపె ఇచాచిరు.

4 అజిత్ సింగ్ నగర్ పి.ఎస్ నందు 2020 సం.లో దోపిడికి పాలపెడిన 
కేసు లో నిందితుడు సయయూద్ కరీముల్లా (55) కు ప్రినిస్పల్ జ్నియర్ 
సివిల్ జడ్జ్ కోరు్ట వరు 1 సంవతస్రం జైలు శ్క్ష మరియు 500/-
జరిమానా విధిస్తు తీరుపె ఇచాచిరు.

4 ఉంగుటూరు పి.ఎస్ నందు 2020 సం.లో మోటారు సకిల్ 
దంగతనం కేసు లో నిందితుడు ద్సరి గోపి కు 12 వ అదనపు చీఫ్ 
మెట్రోపాలటన్ మేజిస్ట్ట్ కోరు్ట వరు 1 సంవతస్రం జైలు శ్క్ష విధిస్తు 
తీరుపె ఇచాచిరు.

4 టూటౌన్ పి.ఎస్ నందు 2019 సం.లో నిరలాక్షయూంతో బలమైన 
గాయం చేసిన కేసు లో నిందితుడు ద్సరి ప్రసాద్  కు  8 వ అదనపు 
మెట్రోపాలటన్ మేజిస్ట్ట్ కోరు్ట వరు 3 నెలలు జైలు శ్క్ష మరియు  
2700/- రూ జరిమానా విధిస్తు తీరుపె ఇచాచిరు.

4 టూటౌన్ పి.ఎస్ నందు 2018 సం.లో నిరలాక్షయూంతో బలమైన 
గాయం చేసిన కేసు లో నిందితుడు షైక్ బాబు ష్వ్ కు 8 వ అదనపు 
మెట్రోపాలటన్ మేజిస్ట్ట్ కోరు్ట వరు 3 నెలలు జైలు శ్క్ష మరియు  
2700/- రూ జరిమానా విధిస్తు తీరుపె ఇచాచిరు.

4 ప్నమలూరు పి.ఎస్ నందు 2020 సం.లో కోవిడ్ సమయం లో 
పోలీసు విధులకు ఆటంకం కలగంచిన కేసులో పాకల సాంభ శ్వరావు 
కు 6వ అదనపు మెట్రోపాలటన్ మేజిస్ట్ట్ కోరు్ట వరు 1,100/- రూ 
జరిమానా విధిస్తు తీరుపె ఇచాచిరు.

4 ప్నమలూరు పి.ఎస్ నందు 2020 సం.లో కోవిడ్ సమయం లో 
పోలీసు విధులకు ఆటంకం కలగంచిన కేసులో నిందితుడు ముద్్ద 
మోహన కృష్ణి కు 6 వ అదనపు మెట్రోపాలటన్ మేజిస్ట్ట్ కోరు్ట వరు 
1,100/- రూ జరిమానా విధిస్తు తీరుపె ఇచాచిరు.

4 అజిత్ సింగ్ నగర్ పి.ఎస్ నందు 2019 సం.లో నిరలాకయూంతో బలమైన 
గాయం చేసిన కేసు లో నిందితుడు కటలా కాళీ (32)కు 8 వ అదనపు 
మెట్రోపాలటన్ మేజిస్ట్ట్ కోరు్ట వరు 1,000/- రూ జరిమానా 
విధిస్తు తీరుపె ఇచాచిరు.

4 అజిత్ సింగ్ నగర్ పి.ఎస్ నందు 2018 సం.లో నిరలాకయూంతో బలమైన 
గాయం చేసిన కేసు లో నిందితుడు గోకురలా గణేష్ కు 8 వ అదనపు 
మెట్రోపాలటన్ మేజిస్ట్ట్ కోరు్ట వరు 1,000/- రూ జరిమానా 
విధిస్తు తీరుపె ఇచాచిరు.

మద్యం కేసుల వివరాలు 
మొతతుం కేసులు  9
అరెసు్ట అయిన ముద్్దయిలు  17
స్జ్ చేసిన వహనాలు  3
స్జ్ చేసిన మదయూం  (స్సాలు) 893

ఇసుక కేసుల వివరాలు 
మొతతుం కేసులు  1
అరెసు్ట అయిన ముద్్దయిలు  1
వహనాలు  1
సావీధీనం చేసుకునని ఇసుక(ట.)  29

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

స్పెషల్ డ్రైవ్

జనవరి, 2021 విజయవాడ పోలీస్ సమాచార స్రవయంతి

భారీగా 1000కేజీల 
గంజాయి స్వాధీనం

విశాఖ జిల్్ల నెంచి జహీర్బాద్ కి గెంజాయిన తరలిసుతునని నెందితుల వద్ద 
నెండి సుమారు 70 లక్షల విలువ గల 1000 కేజీల గెంజాయి స్్వధీనెం

విజయవడ నగర పోలీస్ కమిష్నరేట్ పరిధిలో వివిధ అసాంఘిక 
కారయూకల్పాలకు పాలపెడే వరిపై విజయవడ టాస్్ ఫోర్స్ వరి 

ఆధవీరయూంలో విసతుతృత ద్డులు నిరవీహంచడం జరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో 
భాగంగా అక్రమంగా సరైన బిలులాలు ల్కుండా బంగారు ఆభరణ్లు మరియు 
వెండి వసుతువులు తరలసుతుననిటులా విజయవడ నగర పోలీస్ కమీష్నర్ శ్రీ 
బి.శ్రీనివసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారికి రాబడిన సమాచారం మేరకు టాస్్ ఫోర్స్ 
ఏ.డి.సి.పి. డా. శ్రీ కె.వి.శ్రీనివసరావు గారి ఆధవీరయూంలో టాస్్ ఫోర్స్ ఏ.సి.
పి. శ్రీ జి.వి.రమణమూరితు గారి స్చనల ప్రకారం టాస్్ ఫోర్స్ ఇన్ స్పెక్టర్ 
శ్రీ పి.కృష్ణిమోహన్ గారు మరియు వరి సిబ్ందితో ది. 23.01.2021వ 
తేదీన బందరు ల్కుల స్ంటర్, స్రయూ ల్జిసి్టక్స్ వద్ద అనమానాసపెదంగా 
ఉనని నలుగురు వయూకుతులన తనఖీ చేసి వరి వద్ద సరైన బిలులాలు ల్ని బంగారు 
ఆభరణ్లు మరియు వెండి వసుతువులు గురితుంచడం జరిగంది. అనంతరం 
నలుగురు వయూకుతులన అదుపులోకి తీసుకుని వరి వద్ద నండి 1.755 కేజీల 
బంగార ఆభరణ్లు మరియు 1430 కేజీల వెండి వసుతువులు సావీధీనం 
చేసుకోవడం జరిగంది.

అదుపులోకి తీసుకున్న నయందితుల వివరాలు : 
 1) రాజసా్థన్ రాష్ట్ం, ధవలుపెర్ జిల్లాకు చందిన కృష్ణికాంత్ శర్మ (26)
 2) రాజసా్థన్ రాష్ట్ం, ధవలుపెర్ జిల్లాకు చందిన కరణ్ సింగ్ (30) 
 3) మధయూప్రదేశ్ రాష్ట్ం, మోరేనా జిల్లాకు చందిన రోహత్ తోమర్ (25) 
 4) రాజసా్థన్ రాష్ట్ం, ధవలుపెర్ జిల్లాకు చందిన దిలీప్ సింగ్ (42)

బయంగారయం మరియు వయండి ఆభరణాలు తరలిసుతున్న నలుగురు అరెస్ట్

(ఎస్.ఆర్.ల్జిసి్టక్ సౌత్ ఇండియా గ్రూప్) ద్వీరా గుటు్ట చప్పుడు కాకుండా 
దిగుమతి చేసుకుని వటిని వివిధ ప్ంతాలకు ఎగుమతి చేసుతుననిటులా వెలలాడికాగా, 
పటు్టబడిన సరుకు గుంటూరుకు చందిన హరిప్రసాద్ అనే వయూకితుకి చందినవిగా 
తెలసింది. ఈ నిషేధిత సిగరెటలాన ఎటువంటి బిలులాలు ల్కుండా మరియు 
టాక్స్ చలలాంచకుండా విజయవడ, భవనీపురంలోని ఐరన్ యార్డి లో గల ఒక 
ప్రైవేట్ ట్రాన్స్ పోర్్ట అయినటువంటి ఎస్.ఆర్.ల్జిసి్టక్ సౌత్ ఇండియా గ్రూప్ 
ద్వీరా వివిధ ప్ంతాలకు రవణ్ చేసుతుననిటులా వెలలాడంది. ఈ నేపధయూంలో రూ. 
52,80,000/-ల విలువైన నిషేధిత సిగరెటలాన సావీధీనం చేసుకుని వటిని 
కమరి్షయల్ టాక్స్ అధికారులకు అపపెగంచడం జరిగంది.

ఈ సందర్ంగా ఎటువంటి బిలులాలు ల్కుండా నిషేధిత మరియు టాక్స్ 
చలలాంచని సిగరెట్ పాయూకెట్ లన తరలసుతునని వరిని గురితుంచి పటు్టకునని టాస్్ 
ఫోర్స్ సిబ్ందిని విజయవడ నగర పోలీస్ కమీష్నర్ గారు అభినందించడం 
జరిగంది.

1.755 కేజీల బయంగారు ఆభరణాలు మరియు 
1430 కేజీల వయండి వసుతువులు స్వాధీనయం
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మానవరహత వైమానిక వహనం (మానవులు ల్కుండా గాలలో 
ఏగరే వహనం) ల్ద్ డ్రోన్ అనేది ఒక వైమానిక వహనం 

ఇది పైలెట్ చే రిమోట్ వయూవస్థ ద్వీరా నడిపే వైమానిక వహనం. ఎకు్వగా 
మానవరహత వైమానిక వహనాలు  సనిక దళ్లు ఉపయోగసుతునానిరు.  ఇంకా 
వీటిని అగనిమాపక చరయూలు వంటి వటికి ల్ద్ ఛాయాచిత్రాలు, వీడియోలు 
వంటివి తీసుకోవడానికి ప్రజలు ఉపయోగసుతునానిరు. భారతదేశంలో డ్రోన్ 
విధానానిని డరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేష్న్ వరు ఆగసు్ట 2018 లో 
ప్రవేశప్ట్టడం జరిగంది. ప్రభుతవీం మొదలుప్టి్టన డిజిటల్ స్కై వయూవస్థ ప్రకారం 
“నో పరి్మష్న్, నో టేకాఫ్”(NPNT) ద్వీరా ప్రతి డ్రోన్ న ఫ్లా చేయడానికి 
ముందుగానే అనమతి తీసుకోవల.
 డిజిటల్ స్కై పాలాట్ ఫామ్ అనేది మానవరహత ట్రాఫిక్ మేనేజ్ మెంట్ 
(UTM) పాలాట్ ఫారమ్. ఈ పాలాట్ ఫారమ్ ద్వీరా వినియోగద్రులు తమ 
డ్రోనలా, పైలెట్ ల మరియు యజమానల యొక్ వివరాలు రిజిస్ట్ష్న్ చేయవలసి 
ఉంటుంది. అనధికార విమానాలన నిరోధించడానికి మరియు ప్రజల భద్రతన 
నిరాధేరించడానికి, డిజిటల్ అనమతి ల్కుండా ఏ డ్రోన్ ఉపయోగంచకూడదు. 
మానవరహత ట్రాఫిక్ మేనేజ్ మెంట్ (UTM) పాలాట్ ఫారమ్ గగనతలంలో 
ట్రాఫిక్ రెగుయూల్టర్ గా పనిచేసుతుంది. 
ఎయిర్ స్పేస్ 3 భాగలుగా విభజయంచబడియంది:-
1) రెడ్ జోన్ (ఎగరే అనమతి ల్దు), 
2) ఎలోలా జోన్ (నియంత్రిత గగనతలం) మరియు 
3) గ్రీన్ జోన్ (ఆటోమేటిక్ అనమతి) గా విభజించబడింది.
 50 అడుగుల కంటే తకు్వ పనిచేస్ నానోడ్రోన్, 200 అడుగుల 
కంటే తకు్వ పనిచేస్ మైక్రోడ్రోన్ మరియు స్ంట్రల్ ఇంటెలజెన్స్ ఏజెనీస్ల 
యాజమానాయూలు మినహా డ్రోన్ ఆపరేటర్ లకు మానవరహత ఎయిర్ క్రాఫ్్ట 
ఆపరేటర్ అనమతి అవసరం.
నియంత్రిత గగనతలంలో ప్రయాణించడానికి, విమాన ప్రణ్ళ్కన ద్ఖలు 
చేయడం మరియు ఎయిర్ డిఫన్స్ కిలాయరెన్స్ (ADC) / ఫ్లాట్ ఇనఫూరే్మష్న్ 
స్ంటర్ (FIC) సంఖయూన పందడం అవసరం.
నానో వరగాయం మినహా డ్రోన్ యొకక్ ఆపరేషన్ కోసయం అవసరమైన ఆప్షన్ :-
(ఎ) GNSS (GPS),  (బి) రిటర్ని-టు-హోమ్ (RTH), 
(సి) రిమోట్ కంట్రోల్ సిగనిల్  (డి) బాయూటరీ (%)
(ఇ) విజన్ కాలబర్ ఎర్రర్  (ఎఫ్) విజన్ స్నాస్ర్స్
(జీ) మోడెస్స్ ( P , S , A ) (హెచ్ ) ఫ్రీకెవీనీస్
       P=Position , S=Sports , A= Atitude / Auto 
(ఐ) కెనాట్ టేక్ ఆఫ్ ( రెడ్ జోన్ ఏరియా)  
( జె) కెమెరా ( ఫోటోస్  /  వీడియో రికారిడింగ్ )
నానో వరగాయం మినహా డ్రోన్ యొకక్ ఆపరేషన్ కోసయం అవసరమైన పరికరాలు :
(ఎ) డ్రోన్ కెమెరా    (బి) రిమోట్ కంట్రోల్ (సి) బాయూటరీ
(డి) ప్రోఫిలెర్స్ (ఇ) చారజ్ర్   (ఎఫ్) ఛారిజ్ంగ్ హబ్ 
(జీ) డాటా కేబుల్  (హెచ్ ) ఫోన్ / టెబ్ 
బరువు ప్రకారయం డ్రోన్ లు 5 వరాగాలు:-
l నానో   - 250 గ్రాముల కనాని తకు్వ ల్ద్ సమానం.
l మైక్రో   - 250 గ్రాముల కంటే ఎకు్వ మరియు 2 కిలోల కనాని తకు్వ 

ల్ద్ సమానం.
l చిననిది- 2 కిలోల కంటే ఎకు్వ మరియు 25 కిలోల కంటే తకు్వ ల్ద్ 

సమానం.
l మధయూస్థం- 25 కిలోల కంటే ఎకు్వ మరియు 150 కిలోల కంటే తకు్వ 

ల్ద్ సమానం.
l ప్ద్దది - 150 కిలోల కంటే ఎకు్వ.
నయయంత్రణ నబయంధనలను ఉలలేయంఘయంచిన సయందర్యంలో అమలయ్్ చర్లు:- 
(ఎ)  అనమతి రదు్ద చేయడం. 
(బి)  విమాన చట్టం 1934 లోని సంబంధిత స్క్షన్ ల ప్రకారం చరయూలు, విమాన  

నియమాలు ల్ద్ ఏదైనా చట్టబదధేమైన నిబంధనలు ఉలలాంఘించిన వరు 
శ్క్షారుహులు మరియు 

(సి)  ఐపిసి స్క్షన్ ల ప్రకారం జరిమానాలు, కేసులు నమోదు (287, 336, 
337, 338, ల్ద్ ఐపిసి యొక్ ఏదైనా సంబంధిత విభాగం వంటివి). 

 భారతదేశంలో డ్రోన్ న దిగుమతి చేసుకోవలనకునే ఏదైనా సంస్థ 
డి-లైస్న్స్ కలగన ఫ్రీకెవీనీస్ బాయూండ్ లలో పనిచేయడానికి టెలకమూయూనికేష్న్ 
విభాగం నండి ఎకివీప్్మంట్ టైప్ అప్రూవల్ (ETA) న పంద్ల. ఇటువంటి 
ఆమోదం నిరిధేష్్ట తయారీ మరియు మోడల్ కు చలులాతుంది. నానో డ్రోన్ కేటగరీ 
కాకుండా మిగలన డ్రోన్ దరఖాసుతుద్రు దిగుమతి కిలాయరెన్స్ కోసం ETA తో 
పాటు DGCA కి దరఖాసుతు చేయాల.DGCA జారీ చేసిన దిగుమతి కిలాయరెన్స్ 
ఆధారంగా, డ్రోన్ దిగుమతి కోసం DGFT లైస్న్స్ జారీ చేసుతుంది.డ్రోన్ న 
ఉపయోగంచే ముందు ఫైర్ రెసిస్్టంట్ పేలాట్ తో కవర్ చేయాల మరియు డ్రోన్ 
యొక్ నెంబర్ న డ్రోన్ పై వుండడం వలన డ్రోన్ ని సులభంగా గురితుంచవచుచి.
డ్రోన్ ను ఎవరికైనా అమామాలనుకుయంటే:-
l UIN తో జారీ చేయబడిన, DGCA అనమతి ల్కుండా డ్రోన్ న అమ్మడం 

మరియు పారేయడం చేయరాదు.
l అమ్మకద్రులు UIN రదు్ద కోసం అప్్లా చేయాల మరియు కొనగోలుద్రు 
 డిజిటల్ స్్్ పాలాట్ ఫామ్ ద్వీరా తాజా UIN కోసం దరఖాసుతు చేసుకోవల.
l మీ డ్రోన్ ని 200 అడుగుల (60 మీ) కనాని తకు్వ ఎతుతులో ఎగురుతుంటే 

మీకు UAOP అనమతి అవసరం ల్దు. 
l ఏదేమైనా, వసతువ కారయూకల్పాలన నిరవీహంచడానికి కనీసం 24 గంటల 

ముందు మీరు సా్థనిక పోలీసు కారాయూలయానికి తెలయజేయాల.
డ్రోన్ ఫ్లే చేస్టప్పుడు చేయవలసినవి:-
 మీరు అంతరాజ్తీయ సరిహదు్ద, లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ (LOC), లైన్ ఆఫ్ 
యాకుచివల్ కంట్రోల్ (LAC) మరియు ఆకుచివల్ గ్ండ్ పజిష్న్ లైన్ 
(AGPL) నండి  కనీసం 25 కిలోమీటరలా దూరం ఉంచాల.
l డిజిటల్ స్కై “నో పరి్మష్న్- నో టేకాఫ్” (NPNT)ఆంక్షల ప్రకారం మీ 

యొక్ డ్రోన్ న  (50 అడుగుల వరకు అనియంత్రిత గగనతలంలో నానో 
మినహా) ఫ్లా చేయవచుచి.

l నియంత్రిత గగనతలంలో పనిచేయడానికి డిజిటల్ స్కై (DGCA) నండి ప్రతేయూకమైన 
గురితుంపు సంఖయూ (UIN) న పందండి మరియు ద్నిని మీ డ్రోన్ తో జత చేయండి.

l వణిజయూ కారయూకల్పాల కోసం DGCA నండి మానవరహత ఎయిర్ క్రాఫ్్ట 
ఆపరేటర్ పరి్మట్ (UAOP) న పంద్ల.

l డిజిటల్ స్కై పాలాట్ ఫామ్ ద్వీరా ప్రతి డ్రోన్ కి ముందుగా ఫ్లాయింగ్ 
అనమతి పంద్ల.

l డ్రోన్ సి్థతిని  మరియు సురక్తంగా ఎగురుతూ ఉండేల్ చూసుకోవల.
l మొబైల్ పరికరాల వలన ల్ద్ సిగనిల్స్ నిరోధన నండి డ్రోన్ ని జాగ్రతతుగా ఫ్లా 

చేయాల.
l పగటిపూట మాత్మే డ్రోన్ ని ఫ్లా చేయాల. (స్రోయూదయం తరువత 

స్రాయూసతుమయం ముందు)
l డ్రోన్ ని ఫ్లా చేస్ సమయంలో వతావరణ పరిసి్థతులు కూడా చూసుకోవల.
l ఎలలాప్పుడ్ డ్రోన్ మీ యొక్  దృశయూ పరిధిలో (కనచూపు మేర ) (VLOS) 

ఉండాల.
l ఫ్లాయింగ్ మారగొదర్శకాలన అనసరించాల.
l గగనతల పరిమితులు / డ్రోన్ మండల్ల గురించి తెలుసుకోవల.
l విమానాశ్రయాలు మరియు హెలపాడ్ లకు  దూరంగా ఉండాల.
l ప్రజల పై నండి వెళ్్ళటపుడు అప్రమతముగా ఉండాల. 
l డ్రోన్ ఫ్లాయింగ్ గురించి సా్థనిక పోలీసులకు తెలయజేయండి. 
l ఏదైనా సంఘటనలు / ప్రమాద్లు జరిగతే మీ విమానాలు మరియు 

సనినిహత సంబంధిత అధికారులకు (DGCA, సా్థనిక పోలీసులు 
మొదలైనవి) తెలయచేయాల.

డ్రోన్ ఫ్లే చేస్టప్పుడు చేయకూడనవి:-
l భూసా్థయి నండి 50 అడుగుల (15 మీ) పైన నానో డ్రోన్ న ఎగుర 

వేయరాదు.
l భూసా్థయి నండి 200 అడుగుల (60 మీ) పైన మైక్రో డ్రోన్ న ఎగుర 

వేయరాదు.
l భూసా్థయి నండి 400 అడుగుల (120 మీ) కంటే ఎకు్వ డ్రోన్ న ఎగుర 

వేయరాదు.
l విమానాశ్రయాలు మరియు హెలపాడ్ ల సమీపంలో డ్రోన్ న ఎగుర 

వేయరాదు.
l వయూకుతుల సమూహాలు, బహరంగ కారయూక్రమాలు ల్ద్ అనమతి ల్కుండా 

ప్రజలు నిండిన స్్టడియంలపై డ్రోన్ న ఎగురవేయరాదు.
l ప్రభుతవీ సౌకరాయూలు / సనిక సా్థవరాలపై ల్ద్ ఏ డ్రోన్ జోన్ ల సమీపంలో  

డ్రోన్ న ఎగురవేయరాదు.
l అనమతి ఇవవీకపోతే ప్రైవేట్ ఆసి్థ పై డ్రోన్ న ఎగురవేయరాదు.
l విమాన ప్రణ్ళ్క ల్ద్ అనమతి ల్కుండా విమానాశ్రయాల సమీపంలో 

నియంత్రిత గగనతలంలో డ్రోన్ న ఎగురవేయరాదు .
l ప్రమాదకర పద్రా్థలన తీసుకెళలారాదు.
l డ్రగ్స్ ల్ద్ ఆల్హాల్ ప్రభావంతో డ్రోన్ న ఎగురవేయరాదు.
l కదిల్ వహనం, ఓడలు ల్ద్ విమానం నండి డ్రోన్ న ఎగురవేయరాదు.
డ్రోన్ వలన ఉపయోగాలు :- 
l మనషులు వెళలాల్ని ప్రదేశాలకు డ్రోన్ న పంపించి అక్డ ఉనని దృశాయూలన 

చిత్రీకరించవచుచి.
l డ్రోన్ సహాయంతో పైనంచి అదు్తమైన చిత్రాలన చిత్రీకరించవచుచి.
l ఏదైనా మీటింగ్ లలో జనాభా ఎంత మంది ఉనానిరో అనని విష్యాలన 

డ్రోన్ తో చిత్రీకరించి తెలుసుకోవచుచి.
l ట్రాఫిక్ నియంత్ణ విష్యంలో డ్రోన్ న ఉపయోగంచవచుచి.
l ప్ద్ద ప్ద్ద ప్జెకు్టల న డ్రోన్ సహాయంతో అదు్తంగా చిత్రీకరించవచుచి.

కొండలు, గుట్టలు మరియు  నీటిపై ఏ విధమైన అపాయము కలగన ఎడల 
అక్డికి వెళ్్ళటకు టైమ్ పడుతుంది కాబటి్ట తవీరితగతిన డ్రోన్ పంపించి 
అక్డ ఏమి జరిగంది అనని విష్యం తెలుసుకోవచుచి. 

l ప్రభుతవీ కారయూకల్పాలకు భంగం కలగంచే సంఘ విద్రోహ వయూకుతులన 
గురితుంచవచుచి.

l అడవిలో మావోయిసు్టల మరియు నకస్ల్స్ యొక్ కదలకన చిత్రీకరించొచుచి.

DAN : Drone acknowledgement number
Format : DAN XXXX TYY.

రిజిస్ర్టష్న్ కొరకు website : https://digitalsky.dgca.gov.in

అయంగన్ వాడీ కేయంద్రాలకు సరఫరా చేయాలిసిన 

పాలన అక్రమెంగా మారెక్ట్ లో విక్రయిసుతునని నెందితుల అరెస్ట్
మొతతుయం 5,346 లీటరలే 29,700 పాల పా్కెట్ లు స్వాధీనయం

ప్రభుతవీం అంగన్ వడీ కేంద్రాల ద్వీరా సరఫరా చేయాలస్న టెట్రా పాల పాయూకెట్ లన అక్రమంగా నిలవీచేసి, వటిని 
ప్రభుతవీ నిబంధనలకు వయూతిరేకంగా బహరంగ మారె్ట్ లో విక్రయిసుతునని ముగుగొరు నిందితులన విజయవడ 

నగర పోలీస్ కమీష్నర్ శ్రీ బి.శ్రీనివసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారి ఆదేశాల మేరకు ల్ అండ్ ఆరడిర్ డిసిపి-1 శ్రీ వి.హర్షవరధేన 
రాజు గారి పరయూవేక్షణలో స్ంట్రల్ జోన్ ఏ.సి.పి. శ్రీ వై.శ్రీనివసరెడిడి గారి ఆధవీరయూంలో పటమట ఇన్ స్పెక్టర్ శ్రీ రావి సురేష్ 
రెడిడి గారు, ఎస్.ఐ. శ్రీ ఎం.శ్రీనివసులు వరి సిబ్ందితో కలసి ది. 30.01.2021వ తేదీన అరెస్్ట చేసి, 825 కారూ్టన్ 
బాకుస్లోలా ఉనని మొతతుం 5,346 లీటరలా 29,700 టెట్రా పాల పాయూకెటలా (ఒకో్ పాయూకెట్ 180 మిలీలా లీటరులా)న సావీధీనం 
చేసుకుని, నిందితులన రిమాండు నిమితతుం 4వ ఏ.సి.ఎమ్.ఎమ్. కోరు్టలో హాజరుపరచిడం జరిగంది.
 అరెస్ట్ చేసిన నయందితుల వివరాలు:  1) తూరుపె గోద్వరి జిల్లా, అమల్పురం మండలం కనకపలలా గ్రామానికి 
చందిన బోడా వెంకట స్రయూనాగ రామసోమేశవీరరావు అలయాస్ రాము (40). (విజయవడ ఆటో నగర్ లో ఉనని నందిని 
పాల డరీ మేనేజర్  2) విజయవడ, పటమట, బాపూజీ రోడుడికు చందిన లకి్ంశెటి్ట రాజేష్ కుమార్ (42) (విజయవడ 
ఆటో నగర్ లో ఉనని నందిని పాల డరీ యజమాని)  3) గుంటూరు జిల్లా, వెలు్దరితు మండలం, కందలగుంట గ్రామానికి 
చందిన మోదుగుల వేమారెడిడి (38) (గుంటూరు జిల్లాలో అంగన్ వడీ కేంద్రాలకు పాలు సరఫరా చేస్ ట్రాన్స్ పర్టర్)
 పోలీసు దరాయూపుతులో పాల పాయూకెట్ ల మీద ONLY FOR GOVT. SUPPLY (NOT FOR RETAIL 
SALE) అని ముద్ంచి ఉననిపపెటికీ నిందితులు వటిని అధిక డబు్ సంపాదించాలనే దురుదే్దశయూంతో రాష్ట్ ప్రభుతవీం వరు 
అంగన్ వడీ కేంద్రాలకు సరఫరా చేయు పాల పాయూకెట్ లన ప్రభుతవీ నిబంధనలకు విరుదధేంగా, ప్రభుతావీనిని మోసగంచి 
అక్రమంగా పాలన స్కరించడం, రవణ్ చేయడం మరియు నిలవీ ఉంచడం జరిగంది. ఈ క్రమంలో స్కరించిన పాలన 
బహరంగ మారె్ట్ లో విక్రయించడానికి విజయవడ ఆటోనగర్ నందు 100 అడుగుల రోడుడిలో ఉనని నందిని పాల డరీ 
ఆవరణలో ఒక కంటైనర్ లో పాల పాయూకెట్ లన నిలవీ ఉంచగా పటమట ఇన్ స్పెక్టర్ శ్రీ రావి సురేష్ రెడిడి గారు మరియు 
ఎస్.ఐ. శ్రీ ఎం.శ్రీనివసులు వరి సిబ్ందితో కలసి 825 కారూ్టన్ బాకుస్లోలా ఉనని మొతతుం 5,346 లీటరలా 29,700 టెట్రా 
పాల పాయూకెటలా (ఒకో్ పాయూకెట్ 180 మిలీలా లీటరులా)న సావీధీనం చేసుకుని, నిందితులన రిమాండు నిమితతుం 4వ ఏ.సి.
ఎం.ఎం. కోరు్టలో హాజరుపరచిడం జరిగంది.

స్పేషల్ ఎన్ ఫోర్సి మయంట్ బ్్రో ఆధవార్యంలో స్పేషల్ డ్రైవ్
నకిలీ మద్యం, పేకాట మరియు కోడి కతుతులు కలిగిన కేసులోలే 28 మయంది అరెస్ట్

స్పె ష్ల్ ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ బ్యూరో 
ఆధవీరయూంలో విజయవడ నగర 

పోలీస్ కమీష్నర్ శ్రీ బి.శ్రీనివసులు, 
ఐ.పి.ఎస్., మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెష్ల్ 
ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ బ్యూరో కమీష్నర్ శ్రీ 
వినిత్  బ్రిజ్ ల్ల్ గారలా ఆదేశాల మేరకు 
అక్రమ మదయూం, ఇసుక అక్రమ రవణ్ 
మరియు చట్ట వయూతిరేక కారయూకల్పాలు 
నియంత్ణలో భాగంగా విజయవడ నగరంలో వివిధ ప్ంతాలలో స్పెష్ల్ డ్రైవ్ లన నిరవీహంచడం జరిగంది.
నకిలీ మద్యం తరలిసుతున్న ముగుగారు అరెస్ట్ : ది. 12/13.01.2021వ తేదీలోలా కంకిపాడు పోలీస్ స్్టష్న్ పరిధిలోని నకిలీ 
మదయూంన తరలసుతునని ముగుగొరు వయూకుతులన అదుపులోకి తీసుకుని వరి వద్ద నండి 453 మదయూం బాటిల్స్ మరియు ఒక ఆటో 
సావీధీనం చేసుకోవడం జరిగంది. పేకాట ఆడుతున్న 24 మయంది అరెస్ట్:  1) పేకాట ఆడుతుననిటులా అందిన సమాచారం 
మేరకు ది.12.01.2021న మాచవరం పోలీస్ స్్టష్న్ పరిధి నందు మారుతీనగర్ లో పేకాట ఆడుతునని 5మంది వయూకుతులన 
అదుపులోకి తీసుకోవడంతో పాటు వరి వద్ద నండి రూ.7,740/-లు నగదు సావీధీనం చేసుకోవడం జరిగంది.  
2) ది.13.01.2021న ప్నమలూరు పోలీస్ స్్టష్న్ పరిధిలో పేకాట ఆడుతునని 12మందిని అదుపులోకి తీసుకుని 
వరి వద్ద నండి రూ.29,535/-నగదు, 3కారులా, ఒక బైక్, 14స్ల్ ఫోనలా సావీధీనం చేసుకోవడం జరిగంది. 3) ది. 
13.01.2021న సతయూనారాయణపురం పోలీస్ స్్టష్న్ పరిధిలో పేకాట ఆడుతునని 7మందిని అదుపులోకి తీసుకుని వరి 
వద్ద నండి రూ.30,560/-నగదు మరియు 8స్ల్ ఫోనలా సావీధీనం చేసుకోవడం జరిగంది. 
కోడి కతుతులు కలిగిన ఒక వ్కితు అరెస్ట్ : కోడికతుతులు కలగ ఉనని ఒక వయూకితుని ది. 13.01.2021న అదుపులోకి తీసుకుని అతని 
వద్ద నండి 48 కోడికతుతులు సావీధీనం చేసుకోవడం జరిగంది. ఈ తనిఖీలలో స్పెష్ల్ ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ బ్యూరో ఇన్ స్పెక్టర్ 
శ్రీ హనీష్, ఎస్.ఐ. లు శ్రీ సుబ్రహ్మణయూం, శ్రీ గురుప్రకాష్, శ్రీ శ్రీనివస్, శ్రీ భరత్ మరియు సిబ్ంది పాల్గొనానిరు.

&H
సవాయయం ప్రతి పతితుతో ప్రయాణయంచ గలిగే మానవ రహిత విమానయం

DRONE : Dynamic Remote Operating 
Navigation equipemnt
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విజయవాడ పోలీస్ సమాచార స్రవయంతిజనవరి, 2021

విజయవడ నగర పోలీస్ కమిష్నరేట్ పరిధిలో ఉదోయూగ బాధయూతలు 
నిరవీరితుంచి, కరతువయూ నిరవీహణలో చితతుశుదిధే, అంకితభావంతో పోలీస్ శాఖ ద్వీరా 
ప్రజలకు విశ్ష్్ట స్వలందించి పదవీ విరమణ చేసుతునని నలుగురు పోలీసు 
అధికారులన ది. 30.01.2021వ తేదీన విజయవడ నగర పోలీస్ కమీష్నర్ 
శ్రీ బి.శ్రీనివసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారు అభినందించడం జరిగంది.

30 సం.ల పాటు హోంగారుడిలుగా విధులు నిరవీహస్తు పదవీ విరమణ 
చేసిన వరికి ది.20.01.2021వ తేదీన పోలీస్ కమీష్నర్ వరి కారాయూలయం 
నందు నిరవీహంచిన అభినందన కారయూక్రమంలో పదవీ విరమణ పందిన 
ఇద్దరు హోంగారుడిలకు పోలీస్ కమీష్నర్ శ్రీ బి.శ్రీనివసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారు 
పూలమాలలతో సనా్మనించి, సుదీర్ఘకాలం పాటు పోలీస్ శాఖ ద్వీరా ప్రజలకు 
స్వలు అందించినందుకు గాన వరిని అభినందించి వరికి ఒకొ్క్రికి రూ. 5 
లక్షలు నగదు చక్ న అందజేశారు.

పదవీ విరమణ పయందిన వారి వివరాలు 
క్ర.సయం. పేరు హోదా 
(1) జి. జానేష్ హెచ్.జి-92 
(2) పి. లీల్ డబ్యూ .హెచ్.జి-565

ఈ కారయూక్రమంలో అడి్మన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి మేరి ప్రశాంతి, హోంగారుడిసు 
ఆర్.ఐ. రామినేని శ్రీష్ మరియు ఇతర పోలీసు అధికారులు మరియు సిబ్ంది 
తదితరులు పాల్గొనానిరు.

పదవీ విరమణ చేసుతున్న పోలీసు అధికారులకు ఆతీమాయ వీడ్క్లు

పదవీ విరమణ చేసిన 
హోయంగారుడులకు 
ఆరిథాక సహాయయం

పదవీ విరమణ పయందిన వారి వివరాలు 
క్ర.సయం. పేరు హోదా  విధులు నరవాహణ 
1)     శ్రీ ఎన్.శ్రీనివసరెడిడి ఐ.డి. మేనేజర్            సిటీ స్పెష్ల్ బ్ంచ్
2)     శ్రీమతి ఎస్.ప్రశాంత కుమారి స్పరింటెండ్      పోలీస్ కమీష్నర్ కారాయూలయం     
3)    శ్రీ జి.రంగారావు ఎస్.ఐ. (నెం. 1220) 2వ ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్్టష్న్       
4)        శ్రీ ఎన్.బేగ్ ఏ.ఆర్.ఎస్.ఐ. (నెం. 859)  సిటీ ఆర్్మడ్ రిజర్వీ

ఈ సందర్ంగా పోలీస్ కమీష్నర్ వరి కారాయూలయం నందు 
నిరవీహంచిన అభినందన కారయూక్రమంలో పదవీ విరమణ పందిన అధికారులన 
పోలీస్ కమీష్నర్ గారు పూలమాలతో సనా్మనించి, సుదీర్ఘకాలం పాటు పోలీస్ 
శాఖ ద్వీరా ప్రజలకు సమరధేవంతమైన స్వలు అందించినందుకు గాన వరిని 
అభినందించి వరికి ప్న్షన్ బెనిఫిట్స్ అందజేశారు. ఈ కారయూక్రమంలో అడి్మన్ 
డి.సి.పి. శ్రీమతి డి.మేరి ప్రశాంతి, స్పెష్ల్ బ్ంచ్ ఏ.సి.పి.లు శ్రీ ఎల్.అంకయయూ, 
శ్రీ సి.హెచ్.రవికాంత్, ఎ.ఓ. శ్రీ టి.రంగారావు విజయవడ పోలీస్ అసోసియేష్న్ 
ప్రెసిడెంట్ శ్రీ యమ్.సోమయయూ మరియు ఇతర పోలీసు అధికారులు మరియు 
సిబ్ంది తదితరులు పాల్గొనానిరు.

ది.28.01.2021వ తేదీన బందోబసుతు విధులు నిరవీహస్తు గుండెపోటు 
తో ఆకసి్మక అసవీస్థతకు గురై మృతి చందిన 2వ ట్రాఫిక్ ఏ.ఎస్.ఐ. కీ.శే.  

శ్రీ బొపపెన సుధాకర్ గారి భౌతిక దేహానిని సందరి్శంచిన విజయవడ నగర పోలీస్ 
కమీష్నర్ గారు పుష్పెగుచ్ంతో ఆయనకు ఘన నివళ్ అరిపెంచడం జరిగంది. 
ది. 29.01.2021న ఉదయం కృష్ణిలంక గౌతమి నగర్ లో ఏ.ఎస్.ఐ. గారి 
గృహానిని సందరి్శంచిన పోలీస్ కమీష్నర్ గారు సుధాకర్ గారి ఆకసి్మక మృతికి 
సంతాపం వయూకతుపరచి, కుటుంబ సభుయూలకు ప్రగాఢ సానభూతి తెలయజేయడం 
జరిగంది. అల్గే అడి్మన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి డి.మేరీ ప్రశాంతి గారు, నగరంలో 
విధులు నిరవీహసుతునని పోలీస్ అధికారులు మరియు సిబ్ంది శ్రీ సుధాకర్ గారి 
భౌతిక దేహానికి నివళ్ అరిపెంచడం జరిగంది.

విజయవడ పోలీస్ కమిష్నరేట్ నందు టాస్్ ఫోర్స్ లో ఏ.సి.పి.గా విధులు 
నిరవీహసుతునని శ్రీ జి.వి.రమణమూరితు గారు మరియు సిటీ ఆర్్మ డ్ రిజర్వీ లో హెడ్ 

కానిస్్టబుల్ గా విధులు నిరవీహసుతునని శ్రీ వై.నాగేశవీరరెడిడి (హెచ్.సి. నెం. 1604) 
గారు పోలీస్ శాఖలో సమరధేవంతంగా పని చేసి, తద్వీరా ప్రజలకు విశ్ష్్టమైన స్వలు 
అందించినందుకు గాన కేంద్ర ప్రభుతవీం గురితుంచి వీరిరువురికి 2021 సంవతస్రం 
గణతంత్ దినోతస్వం సందర్ంగా ఇండియన్ పోలీస్ మెడల్స్ న ప్రకటించడం 
జరిగంది. టాస్్ ఫోర్స్ ఏసిపి శ్రీ జి.వి.రమణమూరితు గారి సవీగ్రామం పశ్చిమగోద్వరి 
జిల్లా నరసాపురం. ఆయన 1989వ సంవతస్రంలో సివిల్ ఎస్.ఐ. గా బాధయూతలన 
స్వీకరించడం జరిగంది.2004వ సం.లో ఇన్ స్పెక్టర్ గా, 2014వ సం.లో డి.ఎస్.
పి.గా పదోననితి పంద్రు.2009వ సంవతస్రంలో స్వపతకం అందుకోగా 136 
గుడ్ సరీవీస్ ఎంట్రీలు, 116 నగదు రివరుడిలు మరియు 10 ప్రతిభా ప్రశంసాపత్రాలన 
అందుకునానిరు. ఏ.ఆర్. హెడ్ కానిస్్టబుల్ శ్రీ వై.నాగేశవీరరెడిడి గారు 1990వ 
సంవతస్రంలో విజయవడ పోలీస్ శాఖలో ఏ.ఆర్. కానిస్్టబుల్ గా చేరారు.2012వ 
సంవతస్రంలో హెడ్ కానిస్్టబుల్ గా ఆయన పదోననితి పంద్రు. అల్గే 20 గుడ్ సరీవీస్ 
ఎంట్రీలు మరియు 19 నగదు రివరుడిలన నాగేశవీరరెడిడి గారు అందుకోవడం జరిగంది.

ఇయండియన్ పోలీస్ మడలకు ఎయంపికైన ఏ.సి.పి. మరియు  ఏ.ఆర్. హెడ్ కానస్ట్బుల్ కు
అభినయందనలు తెలిపిన పోలీస్ కమీషనర్ గారు

మహాత్మా గాంధీజీ వర్ాంతి సాందర్ాంగ
ఘన నివాళి అర్పాంచిన విజయవాడ నగర పోలీస్ శాఖ

ది. 30.01.2021వ తేదిన సావీతంత్యూ సమరయోధులు,జాతిపిత 
మహాతా్మ గాంధీజీ వర్థంతి సందర్ంగా విజయవడ నగర పోలీస్ కమీష్నర్ 

వరి కారాయూలయంలో పోలీస్ కమీష్నర్ శ్రీ బి.శ్రీనివసులు, ఐ.పి.ఎస్., 
గారు మహాతా్మ గాంధీ గారి చిత్పటానికి పూలమాల వేసి నివళ్ అరిపెంచి, 
రెండు నిముషాల పాటు మౌనం పాటించడం జరిగంది. ఈ సందర్ంగా 
గాంధీజీ చేసిన అహంసా పోరాటాలు, సతాయూగ్రహాలు, తాయూగాలు మరియు 
వరి సిద్ధేంతాలన మననం చేసుకోవడం జరిగంది. వరి ఆశయాలన 
విధులు నిరవీహసుతునని అధికారులు మరియు సిబ్ంది అవగతం చేసుకొని 
సాధన కొరకు చితతుశుదిధేతో కృషి చేయాలని కోరినారు. ఈ కారయూక్రమంలో 
అడి్మన్ డి.సి.పి. శ్రీమతి డి.మేరి ప్రశాంతి, స్పెష్ల్ బ్ంచ్ ఏ.సి.పి.లు శ్రీ 
ఎల్.అంకయయూ, శ్రీ సి.హెచ్.రవికాంత్, ఏ.ఓ. శ్రీ టి.రంగారావు, మరియు 
పోలీసు అధికారులు, సిబ్ంది తదితరులు పాల్గొనానిరు.

32వ జాతీయ రోడుడు భద్రతా మహోతసివాలు-2021 సయందర్యంగా సుధీక్షణ్ ఫయండేషన్ 
మరియు తానా (తెలుగు అసోసియ్షన్ ఆఫ్ నార్తు అమరికా) వారు సయంయుకతుయంగా

హంగార్డులకు హెల్మెట్లను అందజేసిన పోలీస్ కమీషనర్ గార్

సురక్త, ప్రమాద రహత ప్రయాణం, రోడుడి ప్రమాద్ల నివరణ 
అదే విధంగా ట్రాఫిక్ రదీ్ద నియంత్ణ, ట్రాఫిక్ నిబంధనల 

ఆవశయూకతపై ప్రజలకు, ప్రభుతవీ, ప్రైవేటు కళ్శాలలు మరియు పాఠశాలల 
విద్యూరి్థనీ, విద్యూరు్థలకు, ఆటో, ల్రీ 
మరియు ఆర్.టి.సి. డ్రైవరలాకు అవగాహన 
కలపెంచేందుకు ప్రతి సంవతస్రం 
జనవరి నెలలో జాతీయ రోడుడి భద్రతా 
మహోతస్వలు జరుపుకొనచునానిము. 
అదే మాదిరిగా ది.18.01.2021వ 
తేదీ నండి ది.17.02.2021వ తేదీ 
వరకు 32వ జాతీయ రోడుడి భద్రతా 
మహోతస్వలు -2021 నిరవీహంచడం 
జరుగుతుంది.

రోడుడి భద్రతా మహోతస్వలలో 
భాగంగా ముందుకు వచిచిన సవీచ్ంద 
సంస్థ సుధీక్షణ్ ఫండేష్న్ మరియు 
తానా (తెలుగు అసోసియేష్న్ ఆఫ్ నార్తు 
అమెరికా) వరు ది.19.01.2021వ 

తేదీన విజయవడ నగర పోలీస్ కమీష్నర్ వరి కారాయూలయంలో సంయుకతుంగా 
ఈ కారయూక్రమానిని నిరవీహంచడం జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో విజయవడ 
నగరంలో అహరినిశలు శ్రమిసుతునని హోంగారుడి సిబ్ంది యొక్ సంక్షేమానిని 

దృషి్టలో ఉంచుకుని నగరంలో విధులు 
నిరవీహసుతునని హోంగారుడిలకు 100 
హెలె్మటులా మరియు 50 చీరలన నగర 
పోలీస్ కమీష్నర్ శ్రీ బి.శ్రీనివసులు, ఐ.పి.
ఎస్., గారి చేతుల మీదుగా అందజేయడం 
జరిగంది. ఈ కారయూక్రమంలో అడి్మన్ డి.సి.
పి. శ్రీమతి మేరీ ప్రశాంతి, ట్రాఫిక్ ఎ.డి.
సి.పి. శ్రీ టి.సరా్ర్, తానా సి.ఇ.ఓ. శ్రీ 
తరుణ్ కాకాని, సుదీక్షణ్ పౌండర్ శ్రీమతి 
చిరుగుపాటి విమల, హోంగారుడి ఏ.సి.
పి. శ్రీ ఐ.మోహన్ కుమార్, హోంగారుడిసు 
ఆర్.ఐ గారు, ఆర్.ఎస్.ఐ.లు మరియు 
హోంగారుడిసు సిబ్ంది తదితరులు 
పాల్గొనానిరు.

విధి నరవాహణలో మృతి చయందిన ట్రాఫిక్ ఏ.ఎస్.ఐ. కీ.శే. శ్రీ బి.సుధాకర్ గారి భౌతిక దేహాన్న సయందరి్శయంచి

నివాళి అర్పించిన పోలీస్ కమీషనర్ గారు

 శ్రీ జ.వి.రమణమూరితు
సి.టి.ఎఫ్. ఎ.సి.పి.

శ్రీ వై.నాగేశవారరెడిడు
ఎ.ఆర్.హెచ్.సి.1604 


