
పోలీసు జాగిలాలకు అద్భుతమైన 
ఘ్రాణశక్తి, అసమానమైన వినిక్డి శక్తి  
వాటిక్ ఎటువంటి ఆధునిక సంకేతిక 
పరిజాఞానం , పరికరాలు అవసరం లేద్. 
నేరసుథుడు వదిలివెళ్లిన ఒక చిన్న ఆధారం 
ఉంటే చాలు, నేరసుథుడుని పసిగటిటి ఇటేటి 
పటేటిసతియి. సంఘ విద్రోహ శకుతిలు 
కనబడకుండా పెటేటి పేలుడు పదారాధాల 
గుటుటిను రటుటి చేసి, భారీ ప్రాణ మరియు 
ఆసిథు నష్టిలను నివారిసతియి. విజయవాడ 
నగరంతో పాటు చుటుటి ప్రక్కల జిలాలిల్లి 
సంచలనం కలిగించి, సవాలుగా మారిన 
అనేక హత్యలు, దోపిడి మరియు దంగతనాల నేర దరా్యప్తిల్ కీలక పాత్రను పోషంచి వాటి చికు్కముడులు విపిపిన 
దిటటిలు. సహస కృత్్యలు,  వినా్యసలు ప్రదరి్శంచి పోలీసు ఉన్నత్ధికారుల నుండి  ప్రసంసలు అంద్కునా్నయి. 
అవే మన విజయవాడ  నగర ప్రజలకు  సుపరిచితమైన  పోలీస్ జాగిలాలు. పోలీసు  విధుల్లి ఒక భాగమైన పోలీస్ 
జాగిలాలకు విజయవాడ  సిటీ ఆర్మ్ డ్ రిజర్వ్ గ్ండ్స్  సముదాయంల్ గతంల్ ఉన్న భవనం పాతది కావడంతో నూతన 
హంగులతో సమకూరిచిన డాగ్ స్కవాడ్  క్రొతతి భవనం నిరిమ్ంచడం జరిగింది. ఈ క్రమంల్ ది.26.03.2021వ తేదీన 
విజయవాడ  నగర పోలీస్  కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు,  ఐ.పి.ఎస్. గారు  సిటీ ఆర్మ్ డ్  రిజర్వ్ గ్ండ్స్  సముదాయంల్ 
నిరిమ్ంచిన  డాగ్ స్కవాడ్ నూతన భవనాని్న ప్రారంభంచి, పోలీస్ జాగిలాలకు ఏరాపిటు  చేసిన వసతులను పరిశీలించారు. 
డాగ్ స్కవాడ్ ల్ మొతతిం-10 పోలీసు జాగిలాలు ఉండగా,  వాటిని హత్యలు, దోపిడిలు  మరియు దంగతనాల నేర 
దరా్యప్తిల్,  పేలుడు పదారాథులను పసిగటేటింద్కు మరియు విపతుతిల సమయంల్ వినియోగించడం జరుగుతుంది. 
డాగ్ స్కవాడ్ నూతన భవనం  ప్రారంభోతస్వ  కార్యక్రమంల్ లా & ఆర్డర్-2  డి.సి.పి. శ్రీ విక్ంత్ పాటిల్, ఐ.పి.ఎస్., 
అడిమ్న్  డి.సి.పి. శ్రీమతి డి.మేరీ ప్రశంతి, టెక్్నకల్ వింగ్ డి.సి.పి. కుమారి ఏ.బి.టి.ఎస్. ఉదయరాణి మరియు ఏ.డి.
సి.పి.లు,  ఏ.సి.పి.లు,  ఇన్ స్పికటిర్ లు , డాగ్ స్కవాడ్ పోలీసు సిబ్ంది తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

విజయవాడ నగరంల్ కంత మంది ప్రజలు శనిటైజర్ త్రాగి తమ 
విలువైన ప్రాణాలు పోగొటుటికుంటున్న కారణంగా వాటిని నివారించడానిక్ 
ముందసుతి రక్షణ చర్యలల్ భాగంగా ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణ దృష్్య 
శనిటైజర్ ను విక్రయిసుతిన్న మెడికల్ ష్ప్ ఓనర్స్ అసోషయేషన్స్ , డ్రగ్ ఇన్ 
స్పికటిర్స్, ఎస్.ఇ.బి.,మరియు  ఎక్స్జ్ అధికారులకు  నగర పోలీస్ కమీషనర్ 
శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారు తగు సూచనలు సలహాలను ఇవవ్డం 
జరిగింది.

సంచిక - 29                     మార్చి - 2021                      పేజీలు : 4                      వెల : అమూల్యం (ప్రైవేట్ సర్క్యూలేషన్)

మహాశివరాత్రి వేడుకను ప్రస్కరించుకుని ప్రతి సంవతస్రం రథోతస్వ కార్యక్రమం విజయవాడ వన్ టౌన్ 
పోలీస్ స్టిషన్ పరిధిల్ గల శ్రీ ద్రాగొమలేలిశవ్ర సవ్మి దేవసథునం వారు వైభవంగా నిరవ్హిసతిరు. మహాశివరాత్రి 
పరవ్దినం అనంతరం అనాదిగా వసుతిన్న సంప్రదాయం పదధాతులు, ఆచార వ్యవహారాలను అనుసరించి శ్రీ 
ద్రాగొమలేలిశవ్ర సవ్మి వారలి ఉతస్వ మూరుతిలకు కళ్్యణాని్న అనంతరం ఉతస్వ మూరుతిలను తీసుకుని వచిచి, 
రథంపై అధిషటింప చేసతిరు. అనంతరం వివిధ సంస్కకృతిక కళ్రూపాలు, నృత్్యల నడుమ దేవత్ మూరుతిలను 
రథంపై ఊరేగించే కార్యక్రమం వైభవంగా నిరవ్హించడం జరుగుతుంది.

ఈ రథోతస్వం కార్యక్రమం వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టిషన్ పరిధిల్ని కనాల్ రోడు్డల్ ప్రారంభమయే్య వినాయకుని 
గుడి వరకు సగుతుంది. ఈ రథోతస్వాని్న వీక్ంచేంద్కు నగరం నుండే కాకుండా విజయవాడ పరిసర ప్రాంత్ల 
నుండి అధిక సంఖ్యల్ భకుతిలు మరియు యాత్రికులు విచేచిసతిరు.

ఈ సందరభుంగా ది. 12.03.2021వ తేదీన నిరవ్హించిన రథోతస్వ కార్యక్రమానిక్ ముఖ్య అతిధిగా 
విచేచిసిన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., దంపతులు ఆనవాయితీ ప్రకారం 
ప్రతే్యక పూజలు నిరవ్హించి ఈ కార్యక్రమాని్న ప్రారంభంచారు. ప్రజలు సుఖ సంతోష్లతో ఉండాలని ఆయన 
ఆకాంక్ంచారు.

పోలీస్  అధికారులు  అతు్యతతిమ  దరా్యప్తి  ప్రమాణాలను, 
నైప్ణా్యలను కనబరిచి ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న  

శ్రీ ద్రాగొమలేలిశవ్ర సవ్మి దేవసథునంల్ మూడు వెండి సింహాల 
కేసును ఛేదించిన సిబ్ందిక్ మరియు అధికారులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాషట్ర డి.జి.పి. శ్రీ గౌతం సవాంగ్, ఐ.పి.ఎస్., గారి చేతుల మీద్గా 
నగద్ రివారు్డను ప్రధానం చేయడం జరిగింది.

శ్రీ ద్రాగొమలేలిశవ్ర సవ్మి దేవసథునంల్ నిత్యం భకుతిలతో 
రదీదీగా ఉండి  భకుతిల  రాకపోకలు  జరిగే  ప్రాంతంల్  వెండి రథానిక్ 
ఉన్న మూడు వెండి సింహాల అపహరణకు గురి కావడం రాషట్రంల్ 
సంచలనం కలిగొంచడంతో పాటుగా భకుతిల మనోభావాలకు 
సంబంధించిన ఈ కేసును ప్రతిష్టితమ్కంగా తీసుకున్న  
విజయవాడ  నగర  పోలీస్  కమీషనర్ శ్రీ బి. శ్రీనివాసులు, 
ఐ.పి.ఎస్., గారి ఆదేశల మేరకు లా అండ్ ఆర్డర్-2 డి.సి.పి.  
శ్రీ విక్ంత్ పాటిల్, ఐ.పి.ఎస్., గారి పర్యవేక్షణల్ వెస్టి జోన్ 
ఏ.సి.పి. డా. శ్రీ క.హనుమంతరావు సరధ్యంల్ వన్ టన్ ఇన్ స్పికటిర్  
శ్రీ పి.వెంకటేశవ్రులి దరా్యప్తిల్ వారి సిబ్ందితో ప్రతే్యక బృందం అయిన 
ఇబ్రహంపట్నం క్రైమ్ ఎస్.ఐ. శ్రీ స్నాపతి శ్రీనివాసరావు, హెడ్ కానిస్టిబుల్ 
క.శ్రీనివాసరావులను ఏరాపిటు చేసి ఈ కేసును ఛేదించి నిందితుడిని 
గురితించడం జరిగింది.

రథోత్సవం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న 
కమీషనర్ దంపతులు

డాగ్ స్క్వాడ్ నూతన భవనయం
ప్రారయంభయంచిన పోలీస్ కమీషనర్ గారు

శానిటైజర్ త్రాగి ప్రాణాలు పోగొట్టుకయంట్న్న విషయము పై 

మెడికల్ షాపు ఓనర్స్అసోషియేషన్ 
వార్తో సమావేశమైన 

నగర పోలీస్ కమిషనర్ గారు

ఈ సందరభుంగా ది.02.03.2021వ తేదీన ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ 
ప్రధాన కారా్యలయం, మంగళగిరి నంద్ గౌరవనీయులైన డి.జి.పి.  
శ్రీ గౌతం సవాంగ్, ఐ.పి.ఎస్., గారి చేతుల మీద్గా నగద్ రివారు్డ మరియు 
ప్రశంసలను అంద్కున్న అదికారులను మరియు సిబ్ందిని  విజయవాడ 
నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు అభనందించి, మునుమ్ంద్ ఇదే సూఫూరితితో 
విధులు నిరవ్హించాలని ప్రోతస్హించడం జరిగింది.

మూడు వండి సంహాల కేసులో అధికారులకు మరియు 
సబ్ందికి నగదు రివారుడును ఇచ్చిన డి.జి.పి. గారు



ది. 01.03.2021వ తేదీన విజయవాడ సి.సి.ఎస్., పోలీసులకు రాబడిన 
సమాచారం మేరకు టూటౌన్ పోలీస్ స్టిషన్ పరిధిల్ పంజా స్ంటర్ సమీపంల్ 
తిరుగుతున్న ఇదదీరు వ్యకుతిలను సి.సి.ఎస్. వెస్టి డివిజన్ ఇన్ స్పికటిర్ శ్రీ ఎం.రామ్  
కుమార్  అద్ప్ల్క్ తీసుకుని విచారించడం జరిగింది. విచారణల్ నిందితులు 
భవానీప్రం, పటమట మరియు మాచవరం పోలీస్ స్టిషన్ పరిధిలల్ పగటి 
సమయాల్లి ఇళ్ళ త్ళ్లు పగులగొటిటి దంగతనాలకు పాలపిడినటులి వెలలిడి 
కావడంతో వీరిని అరెస్టి చేసి, వారి వదదీ నుండి బంగారు ఆభరణాలు, వెండి 
వసుతివులు మరియు నగద్ మొతతిం కలిపి  సుమారు రూ.5 లక్షల విలువైన చోరీ 
సొతుతి సవ్ధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. 

అరెస్టు చేసిన నియందితుల వివరాలు :  1)మహారాషట్ర, షోలాపూర్ జిలాలి, 
పండరీప్రం గ్రామానిక్ చందిన ముసతిఫా బోనా షకీల్ అనాస్రీ (@) బోన, @ 
ముసతిఫా. 2) విజయవాడ, కబేళ్కు చందిన మహమ్ద్ ఆలీ అనాస్రీ @ఆలీ.

అంతర్ రాషట్ర మోటారు 
వాహనాల దంగతో  పాటు 

రీసవర్ అరెస్ట్
ర్.20 లక్షల విలువైన 31 మోటారు సైకిళ్ళు  

ఒక టాటా ఏస్ గూడ్స్ వా్న్ స్వాధీనయం 

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిల్ నేరాల నియంత్రణల్ 
భాగంగా ఆయా పోలీస్ స్టిషనలి పరిధిల్లి ముమమ్రమైన గస్తి ఏరాపిటు 

చేయడంతో పాటు అంతర్ జిలాలి, అంతర్ రాషట్ర నేరసుథులు, పాత నేరసుథులు, జైలు 
నుండి విడుదలైన నేరసుథులు, అనుమానాసపిద వ్యకుతిల కదలికలపై పటిషటిమైన 
నిఘా ఏరాపిటు చేయడం వలన ఈ మధ్య కాలంల్ వివిధ కేసులల్ నేరగాళలిను 
అరెస్టి చేసి, చోరీ సొతుతి సవ్ధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ క్రమంల్  
ది. 05.03.2021వ తేదీన అరెస్టి చేసి, వీరి వదదీ నుండి సుమారు రూ.20 లక్షల 
విలువైన 31 మోటారు సైక్ళ్్ళ మరియు ఒక టాటా ఏస్ గూడ్స్ ఆటో సవ్ధీనం 
చేసుకోవడం జరిగింది. 

అరెస్టు చేసిన నియందితుల వివరాలు : 

1) ప్రధాన నిందితుడు అయిన కృష్ణాజిలాలి, ఉయ్్యరు మండలం, మంటాడకు 
చందిన పాతూరి సయిశేఖర్  అలియాస్  పోట్రు  సయి శేఖర్ (52 సం.)  

2) రిస్వర్ అయిన గుంటూరు జిలాలి, కారంపూడి మండలం, లక్ష్మీప్రంకు 
చందిన కేతవాత్ రవితేజునాయక్ అలియాస్ రవి (25 సం) 

స్వాధీనయం చేసుకన్న చోరీ సొతుతు :  31 మోటారు సైక్ళ్్ళ మరియు ఒక టాటా ఏస్ 
గూడ్స్ ఆటో మొతతిం కలిపి రూ. 20 లక్షల విలువ.

గంజాయి అమ్మకాలు మరియు సేవంచడం వలన 
జరుగుతున్న అనరాధాల గురించ్  తీసుకున్న చర్యలు

గత కంత కాలంగా విజయవాడ నగరంల్ని వివిధ పోలీస్ 
స్టిషనలి పరిధిలల్ గంజాయి రవాణా మరియు స్వించిన వారిపై 

నగర టాస్్క ఫోర్స్ వారు కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. 
ఈ క్రమంల్ గంజాయి అమమ్కాలు పెదదీ ఎతుతిన కనుగోలు, అమమ్కాలు 
మరియు స్వించడం ఒక ద్రాచారంగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంల్ 
కమీషనర్  గారి ఆదేశల మేరకు నగర టాస్్క ఫోర్స్ ఎ.డి.సి.పి. శ్రీ క.వి. 
శ్రీనివాసరావు మరియు వారి సిబ్ంది గంజాయి అక్రమ రవాణా మరియు 
స్వించేవారిక్ అవగాహన కార్యక్రమం నిరవ్హించడం జరిగింది. 

గత మూడు సయంవతస్రాల కాలయంలో తీసుకన్న చర్లు:  

l	 2019వ సంవతస్రంల్ 47-గంజాయి కేసులు, 132 మంది 
నిందితులు, సుమారు రూ.61,39,000/-లు విలువ గల 877-
కేజీల గంజాయి. అలాగే 1-డ్రగ్ కేసు, 7-నిందితులను మరియు 
ఎమ్.డి.ఎమ్.ఎ-14గ్రా డ్రగ్ సవ్ధీనం.  

l	 2020వ సంవతస్రంల్ 73-గంజాయి కేసులు, 161-మంది 
నిందితులు, సుమారు రూ.3,08,43,000/-లు విలువ గల 
4,406-కేజీల గంజాయి, అలాగే 2-డ్రగ్ కేసులు, ఏడుగురు 
నిందితులను మరియు ఎల్.ఎస్.డి-6 సిట్రప్స్, ఎమ్.డి.ఎమ్.ఎ-
17గ్రా డ్రగ్ సవ్ధీనం.

l	 2021వ సంవతస్రంల్ 18-గంజాయి కేసులు, 35 మంది 
నిందితులు, సుమారు రూ. 1,20,26,000/-లు విలువ గల 
1,718-కేజాల గంజాయితో పాటుగా లిక్వ్డ్ గంజాయి బాటిల్స్ 
సుమారు రూ. 1,17,000/-లు విలువ గల 510 గ్రాములు 
లిక్వ్డ్ గంజాయిని సవ్ధీనం చేసుకోవడం జరిగింది.

మార్చి 2020 మర్యు మార్చి 2021 నెలలో నమోదైన 

నేరాల వశ్లేషణ
l			 హత్య, వరకట్న వేధింప్లు మరియు ఆతమ్హత్యకు ప్రేరేపించుట, 

వరకట్న చావులు, తీవ్రగాయాలు, మోసలు, నమమ్కద్రోహం,  ఇతర 
ఐపిసి  నేరాలు 72.77% తగిగొంచడం జరిగింది. 

l				 సొతుతి కోసం హత్య,  కలపిబుల్ హోమీసైడ్,  దంగతనాలు,  రాత్రిపూట 
ఇంటి దంగతనాలు, పగటి ఇంటి దంగతనాలు, జేబు దంగతనాలు, 
ఆటో మొబైల్ దంగతనాలు, ఇతర దంగతనాలు, గృహహింస, 
హత్్య ప్రయత్ననేరం, రోడు్డప్రమాదాలల్ మరణాలు, సధారణ 
గాయాలు, మానభంగము,  క్డా్నపింగ్,  రోడు్డ ప్రమాదాలల్ 
సధారణ గాయాలు,  రోడు్డ ప్రమాదాలల్ తీవ్రగాయాలు, 354 ఐపిసి 
నేరాలు 70.67% పెరుగుదల నమోదైనది.

l			 దోపిడి, వైరలి దంగతనాలు,  అలలిరులి, పశువుల దంగతనాలు, రెండో 
వివాహము, సైక్ల్ దంగతనాలు, ఆతమ్హత్యకు ప్రేరేపించుట,  
దంగనోటలి ముద్రణ  నేరాలు నియంత్రణల్ వున్నవి.

నేరాల నివారణ, తగుగొదలలో 
వజయవాడ సటీ పోలీసుల చర్యలు 

l	 పగలు మరియు రాత్రి సమయాలల్ పటిషటిమైన గస్తి
l	 నేర నివారణకు ప్రతే్యకముగా క్రైమ్ బృందాలతో రాత్రి సమయాలల్ గస్తి 
l	 సమరధావంతంగా వాహనముల	తనిఖీలు
l	 అనుమానితులు, నేర చరిత్ర కలిగిన వ్యకుతిలపై పోలీసు స్టిషన్ సథుయిల్ 

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

ల్ప్ పోలీసులు అంద్బాటుల్ వుంటారు. 
l	 స్స్టీవీల దావ్రా అని్న ముఖ్యమైన ప్రాంత్లపై నిఘా 
l	 “లాక్్డ హౌస్ మానిటరింగ్ సిసటిం” (LHMS) సమరధావంతంగా అమలు 
l	 “చేరువ” కార్యక్రమము దావ్రా ప్రజలల్ నేర నియంత్రణపై అవగాహన 
l	 పోలీసు ఇంటరెస్పటిర్ వాహనాల దావ్రా 24 గంటలు ప్రజలకు 

అంద్బాటుల్ విజిబుల్ పోలీసింగ్

వజయవాడ పోలీసుల 
సమగ్ర దరా్యప్తు - వేగవంతంగా శిక్షలు

4	 నున్న పి.ఎస్ నంద్ 2016 సం.ల్ వివాహిత పై హత్్యచారానిక్  

పాలపిడిన  కేసుల్ దేవరకండ సంబశివ రావు (32) కు మహిళ్ 

స్షన్స్ కోరుటి వారు 7 సంవతస్రాలు కఠిన కారాగార జైలు శిక్ష మరియు 

250/- జరిమానా విధిసూతి తీరుపి ఇచాచిరు.

4	 భవానీప్రం పి.ఎస్ నంద్ 2015 సం.ల్ వివాహిత మృతిక్ 

కారణమైన కేసు ల్ నిందితులు నకా్క శివనా్నరాయణ(27) 

(మృతురాలి భరతి), నకా్క జయమమ్ (మృతురాలి అతతి) మరియు నకా్క 

జమలయ్య (మృతురాలి మామ)కు మహిళ్ స్షన్స్ కోరుటి వారు 3 

సంవతస్రాలు కఠిన కారాగార జైలు శిక్ష మరియు 500/- జరిమానా 

విధిసూతి తీరుపి ఇచాచిరు.

4	 అజిత్ సింగ్ నగర్ పి.ఎస్ నంద్ 2021 సం.ల్ దంగతనం 

చేయడానిక్ పాలపిడిన కేసు ల్ సత్యనారాయణ (36) కు ప్రినిస్పల్ 

జూనియర్ సివిల్ జడిజి కోరుటి వారు 1 సంవతస్రం జైలు శిక్ష మరియు 

2,000/- జరిమానా విధిసూతి తీరుపి ఇచాచిరు. 

4	 భవానీప్రం పి.ఎస్ నంద్ 2015 సం.ల్ నిరలిక్షష్ంగా లారీ నడిపి ఒక 

వ్యక్తి మృతిక్ కారణమైన కేసు ల్ షేక్ ఖాజావలి (39)కు 3వ అదనప్ 

చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ మేజిస్ట్రట్ కోరుటి వారు 6 నెలల జైలు శిక్ష మరియు 

2,000/-జరిమానా విధిసూతి తీరుపి ఇచాచిరు.

4	  అజిత్ సింగ్ నగర్  పి.ఎస్ నంద్ 2020 సం.ల్ రాత్రి సమయం ల్ 

ఇంటి దంగతనం కేసు ల్ రాజేష్ (34) కు ప్రినిస్పల్ డిసిట్రక్టి మునిసిఫ్ 

కోరుటి వారు 6 నెలల జైలు శిక్ష మరియు 1,000/- జరిమానా విధిసూతి 

తీరుపి ఇచాచిరు.

4	 పెనమలూరు పి.ఎస్ నంద్ 2015 సం.ల్ మైనర్ బాలికను క్డా్నప్ 

చేసి బలవంతంగా వివాహము చేసుకున్నకేసు ల్ దేవరకండ ద్రాగొ 

ప్రసద్(21) కు మహిళ్ స్షన్స్ కోరుటి వారు 6 నెలల జైలు శిక్ష 

మరియు 100/- జరిమానా విధిసూతి తీరుపి ఇచాచిరు.

పటట్పగలు ఇళ్ళలో దంగతనాలకు 
పాల్పడిన అంతర్ రాషట్ర నేరసుథుల అరెస్ట్

నియందితుల వద్ద నయండి సుమారు ర్.5 లక్షల విలువైన 
బయంగారయం, వయండి మర్యు నగదు స్వాధీనయం

#sTe02

ప్రశంతంగా ముగిసన ముని్సపల్ 
కార్్పరేషన్  ఎని్నకలు 

వి జయవాడ పోలీస్ కమీషనరేట్ పరిధిల్ జరిగిన మునిస్పల్ 
కారోపిరేషన్ మరియు నగర పంచాయతీ ఎని్నకల సందరభుంగా 

అవాంఛనీయ సంఘటనలకు, అలలిరలికు పాలపిడి ఎని్నకల ప్రక్రియకు ఆటంకాలు 
కలిగించే వ్యకుతిలపై, ఎని్నకల సంఘం తెలియజేసిన నియమ నిబంధనలు 
ఉలలింఘంచిన  వ్యకుతిలపై  క్రిమినల్ కేసులు నమోద్ చేసి చటటిపరంగా 
కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఎని్నకల నిరవ్హణ ప్రశంత 
వాత్వరణంల్, సజావుగా జరిగేంద్కు వివిధ పారీటిలకు చందిన రాజకీయ 
నాయకులు, అభ్యరుథులు, పోలింగ్ ఏజంటులి మరియు ప్రజలు పోలీస్ శఖకు 
సహకరించారు. అదేవిధంగా ప్రజలందరూ వారి వారి ఓటు హకు్కను 
నిరభుయంగా సదివ్నియోగం చేసుకునా్నరు అని తెలియచేయడం జరిగింది.



#sTe 03

 మహిళ్ దినోతస్వం మొదటిసరి 1911ల్ మొదలు పెటిటి రెండు 
సంవతస్రాల తరావ్త 1913 ల్ మారిచి 8వ తేదీన అంతరాజితీయ 
మహిళ్ దినోతస్వంగా మారాచిరు.మహిళ్ దినోతస్వం అనేది మహిళ్ 
సమాజిక,ఆరిథుక,సంస్కకృతిక మరియు రాజకీయ విషయాలు జరుప్కునే 
రోజుగా ప్రారంభంచారు.
ఏటా మారిచి 8వ తేదీన అంతరాజితీయ మహిళ్ దినోతస్వం గా మరియు 
సంవతస్రంల్ ముఖ్యమైన రోజుగా జరుప్కుంటునా్నరు ఈ రోజు యొక్క 
ముఖ్య ఉదేదీశం:
	 l  మహిళల విజయాలు జరుప్కోవడం,
	 l  మహిళల సమానతవ్ం గురించి అవగాహన పెంచుకోవడం,
	 l	 వేగవంతమైన లింగ సమానతవ్ం,
	 l  స్్రీ-కేంద్రీకృత సవ్చ్ంద సంసథుల కోసం నిధుల స్కరణ.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవ్ం మరియు విజయవాడ సిటీ పోలీస్ వారు మహిళల 
కోసం వివిధ పధకాలు మొదలుపెటాటిరు.
 1) దిశ మహిళ్ పోలీస్ స్టిషన్, దిశ యాప్
 2) మహిళ్ మిత్రా, సైబర్ మిత్రా
 3) మహిళ్ రక్షణ కేంద్రం

దిశ మహిళా పోలీసు స్టుషన్:-
 ఫిబ్రవరి 8, 2020 న రాజమహంద్రవరంల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్ మొదటి 
దిశ మహిళ్ పోలీస్ స్టిషన్, ఆదికావి నన్నయ్య విశవ్విదా్యలయంల్ 
మహిళలకు సహాయం చేయడానిక్ దిశ మొబైల్ యాప్ మరియు మహిళలు 
సమీప పోలీసులను అప్రమతతిం చేస్ SOS ను ప్రారంభంచారు. లైంగిక  
వేధింప్లు (అత్్యచారాలు) మరియు  లైంగిక నేరాల నుండి పిలలిల రక్షణ 
(పోకోస్) చటటిం, మహిళలకు తవ్రితగతిన నా్యయం చేయడమే లక్షష్ంగా 
దిశ మహిళ్ పోలీస్ స్టిషన్ లను ప్రారంభసూతి కతతిగా పోలీస్ స్టిషనోలి 
కౌనిస్లర్, వైద్య మరియు శస్్రీయ ఆధారాలను స్కరించడానిక్ మొబైల్ 
క్టులి మరియు స్టిషన్ లకు వచేచి బాధితులకు సహాయం చేయడానిక్ కేర్ 
తీసుకునే వారిని కూడా నియమించారు. రాషట్రవా్యపతింగా 17 జిలాలిలల్ 
మరియు కమిషనరేట్ లల్ ఇలాంటి పోలీస్ స్టిషన్ లను అదేవిధంగా 13 
ప్రతే్యక దిశ కోరుటి లను ఏరాపిటు చేయడం జరిగింది. చటటిం ప్రకారం, 

లైంగిక నేరాల కేసులపై దరా్యప్తి 
రికారు్డ సమయం నుండి ఏడు పని 
దినాలల్ప్ పూరితి కావడం మరియు 
చారిజిషీట్ దాఖలు చేసిన తేదీ నుండి 
14 పని దినాలల్ విచారణను 
ముగించాలి.

 మహిళా మిత్రా, సైబర్ 
మిత్రా:-
 పోలీస్ స్టిషనలికు దూరంగా 
ఉన్న నిశ్శబదీ  బాధితులకు, 
నిరాశకు గురైన  మహిళలను  

చేరుకోవటానిక్,  మహిళలపై నేరాలను తగిగొంచడానిక్ మరియు మహిళల 
సమస్యలను పరిష్కరించడానిక్ ‘మహిళ్ మిత్రా’ బృందాలను ఏరాపిటు 
చేయడం జరిగింది.మొతతిం 59  మునిసిపల్ కార్పిరేషన్ డివిజన్ లల్ 
1441  గ్రామాలల్ మరియు పంచాయతీ సథుయిల్ ప్రతి బృందంల్ 
సథునిక మహిళలు, మహిళ్ శిశు సంక్షేమ శఖ సిబ్ంది మరియు సవ్చ్ంద 
సంసథులు వారు ఉంటారు.  పోలీస్ కమూ్యనిటీ లెడ్ యాక్షన్ ప్రోగ్రాం 

 మహిళా రక్షణ కయంద్యం:-
 4 జూలై 2018 న డి.జి.పి. శ్రీ గౌతం సవాంగ్ నగరంల్ని మహిళ్ 
పోలీస్ స్టిషన్ ప్రాంగణంల్ రండ్-ది-కాలిక్ మహిళ్ రక్షణ కేంద్రం, 
సిటిజన్ సరీవ్స్స్ స్ంటర్ ను ప్రారంభంచారు. ఈ కేంద్రంల్ మహిళ్ 
కార్యకరతిలు, కౌనెస్లరులి, మనోరోగ వైద్్యడు, నా్యయవాద్లు మరియు 
పోలీసులు ఉంటారు. ఇబ్ంద్ల్లి ఉన్న మహిళలు మహిళ్ పోలీస్ 
స్టిషన్ ల్ని కేంద్రం దావ్రా సహాయం పందడం లేదా 1091 లేదా 
100 డయల్ చేయవచుచి. చాలా మంది మహిళలు పోలీస్ స్టిషన్ లను  
సందరి్శంచడానిక్ వెనుకాడత్రు కాబటిటి బాధితులు ఎద్ర్్కంటున్న 
సమస్యలకు పరిష్్కరాలను అందించడంతో పాటు, ఈ కేంద్రంల్ పోలీసుల 
సతవ్ర సపిందన బృందాలు కూడా ఉనా్నయి “అత్యవసర సందరాభులల్, 
ప్రతే్యక బృందాలను బాధితుడి దగగొరకు పంపించి చర్యలు తీసుకుంటారు” . 
 మహిళలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్:-
• 100 ఫిరా్యద్లను నమోద్ చేయడానిక్.
• 9121211100 సైబర్ మిత్రా. 
• 1091 మహిళ్ రక్షణ కేంద్రం
• దిశ యాప్ డౌన్ ల్డ్ లింక్ https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.likhatech.disha

14 లక్షల వలువైన 139 కిలోల  నిషేదిత గంజాయి
పట్టుకన్న స్పెషల్ ఎన్ ఫోర్స్ మెయంట్ బ్్రో

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పిషల్ ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ 
బ్్యరో కమీషనర్ శ్రీ వినిత్ బ్రిజ్ లాల్ గారలి ఆదేశల మేరకు ది.13.03.2021వ తేదీన వాహన తనిఖీలు నిరవ్హించడం 
జరిగింది. ఇంద్ల్ భాగంగా ఇబ్రహంపట్నం మండలం, రమేష్ నగర్ ల్ 9వ నంబరు జాతీయ రహదారి వదదీ  
జి కండూరు నుండి సమరలికోట వైప్ 
వెళ్తున్న AP 16 BG 0027 నెంబరు 
గల కారును తనిఖీ చేసి, కారుల్ 
అక్రమంగా తరలిసుతిన్న సుమారు  
14 లక్షల విలువైన 139 క్ల్ల నిషేధిత 
గంజాయిని సవ్ధీనం చేసుకోవడంతో 
పాటు విశఖ జిలాలి, పాడేరుకు చందిన 
ఒక వ్యక్తిని అద్ప్ల్క్ తీసుకోవడం 
జరిగింది.  ఈ తనిఖీలల్ విజయవాడ 
ఎస్.ఇ.బి ఎ.డి.సి.పి మోకా సతితిబాబు 
గారు ప్రత్యక్షంగా వారి సిబ్ందితో 
పాల్గొనా్నరు.

స్్పషల్ ఎన్ ఫోర్్స మంట్ బ్్యర్ ఆధ్వర్యంలో స్్పషల్ డ్రైవ్
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స్పిషల్ ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్  బ్్యరో ఆధవ్ర్యంల్ విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., 

గారు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పిషల్  ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ బ్్యరో కమీషనర్ శ్రీ వినిత్ బ్రిజ్ లాల్ గారి ఆదేశల మేరకు 
అక్రమ మద్యం, అక్రమ రవాణా మరియు పేకాట నియంత్రణకు విజయవాడ నగరంల్ వివిధ ప్రాంత్లల్ స్పిషల్ డ్రైవ్ 
ను నిరవ్హించడం జరిగింది. ఈ క్రమంల్ ఈనెల 14వ, 15వ తేదీలల్ విజయవాడ నగరంల్ని వివిధ పోలీస్ స్టిషనలి 
పరిధిలల్ మద్యం అక్రమ రవాణా మరియు పేకాట శిభరాలపై వచిచిన సమాచారం మేరకు స్పిషల్ ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ 
బ్్యరో స్పిషల్ ఆఫీసర్ శ్రీ ఎం.సతితి బాబు గారి ఆధవ్ర్యంల్ తనిఖీలు చేసి, అక్రమంగా మద్యం తరలిసుతిన్న నిందితులను 
మరియు పేకాట ఆడుతున్న వారిని అద్ప్ల్క్ తీసుకోవడం జరిగింది.

మద్యం కసుల వివరాలు 
మొతతిం కేసులు  30
అరెసుటి అయిన ముదాదీయిలు  47
స్జ్ చేసిన వాహనాలు  8
స్జ్ చేసిన మద్యం  (లీ.) 1688

 పేకాట కసుల వివరాలు
మొతతిం కేసులు  06
అరెసుటి అయిన ముదాదీయిలు  44
వాహనాలు  13
సవ్ధీన చేసుకున్న నగద్   రూ. 1,24,460

మహిళా దినోత్సవ

అయంతరాజాతీయ మహిళా దినోతస్వయం సయందర్యంగా 
విజయవాడ పోలీస్ శాఖ ఆధవార్యంలో కొవ్వాతుతుల రా్లీ 

మర్యు ఉచిత కా్నస్ర్ వైద్ శిబిరయం ఏరాపెట్

ది.07.03.2021వ తేదీన సయంత్రం పోలీస్ కమీషనర్  
శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్. గారి ఆదేశల మేరకు సిటీ ఆర్మ్ డ్ 
రిజర్వ్ డ్ గ్ండ్ ల్ అడిమ్న్ డిసిపి శ్రీమతి డి.మేరీ ప్రశంతి గారు 
కవ్వ్తుతిల రా్యలీని మరియు ఉచిత వైద్య శిభరాని్న ప్రారంభంచారు. 
నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు కార్యక్రమానిక్ హాజరైన మహిళ్ 
సిబ్ంది, వారి కుటుంబాలు, హోంగారు్డలు, గ్రామ/వారు్డ మహిళ్ 
సంరక్షణ కార్యదరు్శలు, మహిళ్ మిత్ర సభు్యలు, ఛైల్్డ లైన్ సభు్యలు, 
అలాగే వైద్య శిభరంల్ వైద్య స్వలు అందించేంద్కు ముంద్కు 
వచిచిన డాకటిరులి మరియు వారి సిబ్ందిక్ విజయవాడ పోలీస్ 
శఖ తరప్న అంతరాజితీయ మహిళ్ దినోతస్వ శుభాకాంక్షలు 
తెలియజేశరు.

(CLAPP) యొక్క లక్షష్ం మహిళలకు ఉన్న వివిధ ఫిరా్యద్లు సటిక్ంగ్, 
కట్నం వేధింప్లు, వ్యభచారం మొదలైన వాటిక్ సంబంధించిన సమస్యలను 
మహిళ్ మిత్రా వింగ్ నిరవ్హిసుతింది, సైబర్ మిత్రా 27 జూలై 2017 న 
ప్రారంభంచడం జరిగింది.ఈ సైబర్ మిత్రా మహిళలను సైబర్ క్రైమ్ ల నుండి 
రక్ంచడమే లక్షష్ంగా పెటుటికుంది., చాలా మంది మహిళలు పోలీస్ స్టిషన్ 
ల్క్ వెళ్లి ఫిరా్యద్ చేయడానిక్ ఇషటిపడరు వారిక్ సహాయం చేయడానిక్ ఈ 
సైబర్ మిత్ర,మహిళ్ మిత్ర ప్రారంభంచడం జరిగింది. వాటాస్ప్ నంబర్: 
9121211100  సద్పాయం కలిపించబడింది, తదావ్రా వారి వివరాలను 
పంపించి ఫిరా్యద్లు ఇవవ్డం మరియు వాటిని పరిష్కరించడానిక్ తగుగొ 
చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది.

అంతర్జా తీయ మహిళాదినోత్సవము సందర్భముగా సి.పి.గారు, 
అడ్మిన్ డ్.సి.పి. గారు మరియు మహిళలు 

వెలుగుకు చిహ్ంగా స్కైలంతరులు  ఎగురవేశారు.



#sTe04

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిల్ ఉదో్యగ బాధ్యతలు 
నిరవ్రితించి, కరతివ్య నిరవ్హణల్ చితతిశుదిదీ, అంక్తభావంతో పోలీస్ శఖ 
దావ్రా ప్రజలకు విశిషటి స్వలందించి పదవీ విరమణ చేసుతిన్న ఇదదీరు పోలీసు 
అధికారులకు ది.31.03.2021వ తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ 
బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., గారు అభనందించడం జరిగింది.

పదవీ విరమణ పయందిన వార్ వివరాలు 

క్ర.సయం. పేరు హోదా  విధులు నిరవాహణ 

(1)  శ్రీ పి.యహో బాలా ఏ.ఎస్.ఐ. (నెం-396)  పెనమలూరు పోలీస్ స్టిషన్
(2)  శ్రీ సి.హెచ్.వి.రెడి్డ  హెచ్.సి. (నెం-268) పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్

పోలీస్ కమీషనర్ వారి కారా్యలయం నంద్ నిరవ్హించిన అభనందన 
కార్యక్రమంల్ పదవీ విరమణ పందిన వారిని పోలీస్ కమీషనర్ గారు 
పూలమాలలతో సనామ్నించి, సుదీర్ఘకాలం పాటు పోలీస్ శఖ దావ్రా ప్రజలకు 

పదవీ విరమణ చేసుతున్న పోలీసు అధికారులక ఆతీమీయ వీడ్క్లు

పోలీస్ శఖల్ ఉదో్యగ బాధ్యతలు చేపటిటి సుదీర్ఘ కాలంగా అంక్త భావంతో 
సమరధావంతంగా స్వలు అందించి, విజయవాడ నగర పోలీస్ కమిషనరేట్ 
పరిధిల్ విధులు నిరవ్హించిన 10 మంది పోలీస్ అధికారులు మరియు 
సిబ్ంది ఉత్కకృషటి మరియు అతి ఉత్కకృషటి స్వాపతకాలు పందారు.

ఉతక్కృషటు స్వాపతకాలు పయందిన వారు :
1) శ్రీ ఎం.వి.వి. జగనోమ్హనరావు, ఇన్ స్పికటిర్ ఆఫ్ పోలీస్

2) శ్రీ పి.సత్్యనందం, ఇన్ స్పికటిర్ ఆఫ్ పోలీస్ 

3) పి.ఈ.పవన్ కుమార్ రెడి్డ, ఇన్ స్పికటిర్ ఆఫ్ పోలీస్ 

విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనరేట్ ల్  విధులు నిరవ్హిసూతి అనారోగ్యం కారణంగా మృతి చందిన డి.గంగాధరరావు(ఎస్.ఐ-1205) , ఎ.రామారావు 
(హెచ్.సి.-92)ల కుటుంబాలకు భద్రత ప్రమాద భీమా ఎక్స్ గ్రేషయా క్రింద ప్రభుతవ్ం నుండి మంజూరైన రూ.8,00,000/-ల కు మరియు  

గుండెపోటుతో మృతి చందిన పి.కుటుంబరావు (హెచ్.సి-523), బి.సుధాకర్ (ఏ.ఎస్.ఐ.-1369)ల కుటుంబాలకు కారపిస్ ఫండ్ క్రింద ప్రభుతవ్ం నుండి 
మంజూరైన రూ. 1,00,000/- లు మరియు భద్రత ప్రమాద భీమా ఎక్స్ గ్రేషయా రూ. 4,00,000/ - లు ఎమ్.వి.వి.సత్యనారాయణ రాజు (పి.సి-3133) 
కుటుంబానిక్ ప్రభుతవ్ం నుండి మంజురైన వితంతు ఫండ్ రూ.50,000/- లను పోలీస్ కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., ఆదేశల మేరకు అడిమ్న్  
డి.సి.పి. శ్రీమతి డి.మేరీ ప్రశంతి  వారి కుటుంబాలకు అందించడం జరిగింది.

శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు గారి జయంతి 
సందర్ంగా నివాళి అరి్పంచిన 

పోలీస్ కమీషనర్ గారు

ఆంధ్రరాషట్ర సధన కరకు ఆమరణ నిరాహారదీక్ష చేసి, ప్రాణాలు 
అరిపించిన త్్యగమూరితి అమరజీవి శ్రీ పటిటి శ్రీరాములు గారి జయంతి 
సందరభుంగా ది.16.03.2021వ తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ 
కమీషనర్ శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., శ్రీ పటిటి శ్రీరాములు గారి 
చిత్రపటానిక్ పూలమాల వేసి నివాళ్ అరిపించారు. ఈ సందరభుంగా 
శ్రీ పటిటి శ్రీరాములు గారు ఆంధ్రరాషట్ర సధన కోసం చేసిన త్్యగాలు 
మరియు స్వలను సమ్రించుకోవడం జరిగింది.

ఉతక్కృషటు మర్యు అతి ఉతక్కృషటు స్వాపతకాలు పయందిన పోలీస్
అధికారులు మర్యు సిబ్యంది

హోయంగార్డ్స్ కవాతున పర్శీలిసుతున్న నగర పోలీస్ కమీషనర్ గారు

మృతి చయందిన పోలీస్ కట్యంబాలక ఆర్థిక స్యయం

4) శ్రీమతి సహెరునీ్నస బేగం, మహిళ్ ఇన్ స్పికటిర్ ఆఫ్ పోలీస్ 

5) శ్రీ పి.ఏ.జ.మోహన్ కుమార్ (హెచ్ సి 1558)

6) శ్రీ క.వి.వి.ఆంజనేయులు (హెచ్ సి 3116)

అతి ఉతక్కృషటు స్వాపతకాలు పయందిన వారు :
1) పదవీ విరమణ పందిన శ్రీ ఎస్.క.నవాబ్ జాన్, ఏ.డి.సి.పి.

2) పదవీ విరమణ పందిన శ్రీ క.బాల వెంకటేశవ్రరావు, ఏ.డి.సి.పి. 

3) పదవీ విరమణ పందిన శ్రీ టి.వి.నాగరాజు, ఏ.డి.సి.పి. 

4) పదవీ విరమణ పందిన శ్రీ ఎల్.టి.చంద్రశేఖర్, ఏ.డి.సి.పి.

సమరథువంతమైన స్వలు అందించినంద్కు గాను వారిని అభనందించి వారిక్ 
పెన్షన్ బెనిఫిట్స్ అందజేశరు. ఈ కార్యక్రమంల్ అడిమ్న్ డి.సి.పి. శ్రీమతి డి.మేరి 
ప్రశంతి, స్పిషల్ బ్ంచ్ ఏ.సి.పి.శ్రీ సి.హెచ్.రవికాంత్, ఎ.ఓ. శ్రీ టి.రంగారావు 
విజయవాడ  పోలీస్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ యమ్.సోమయ్య మరియు 
ఇతర పోలీస్ అధికారులు మరియు  సిబ్ంది తదితరులు పాల్గొనా్నరు.

|+ F\T
లాక్ డౌన్ సమయంలో నిబంధనలను ఉలలేంఘంచ్న 

వారిపై నగర పోలీసులు తీసుకున్న చర్యలు
వాహనాలపై లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు ఐ.పి.సి 188, 269, 270, 271 

సెక్షన్ ల క్ంద తీసుకున్న చర్యలు

l		 మోటర్ వాహనాల చటటిం క్రింద నమోద్ చేసిన కేసులు: 59,349
	 విధించిన జరిమానా: Rs.1,82,26,875/-

మోటారు వాహనాల చట్ం క్ంద నగర పోలీసులు తీసుకున్న చర్యలు

l		 ట్రాఫిక్ ఉలలింఘన ఈ-చలానా కేసులు : 41,029
	 విధించిన జరిమానా  : Rs.1,41,90,865/-
l		 లా అండ్ ఆర్డర్ ఉలలింఘన ఈ-చలానా కేసులు:18,320
 విధించిన జరిమానా : 40,36,010/-

బ్లాక్ ఫిలంపై ప్రత్్యక తనిఖీలు

l		  బాలిక్ ఫిలిం ఉలలింఘన కేసులు: 109
	  విధించిన జరిమానా : Rs.1,05,700/-

ప్రమాదకరమైన డ్రైవంగ్ పై ప్రత్్యక తనిఖీలు

l		 ప్రమాదకరమైన  డ్రైవింగ్ కేసులు: 323
	 విధించిన జరిమానా : Rs.2,44,400/-

ట్రిపుల్ రైడంగ్ పై ప్రత్్యక తనిఖీలు

l		 ట్రిప్ల్ రైడింగ్ కేసులు: 4,150
విధించిన జరిమానా: Rs.13,30,800/-

ఫేస్ మాస్క్ ధరంచనివారపై ప్రత్్యక తనిఖీలు

l		 ఫేస్ మాస్్క కేసులు: 16,712
	 విధించిన  జరిమానా: Rs.15,43,850/-
 (అర్న్  : మాస్్క కేసులు  - 2,547, జరిమానా : 1,27,350/-)
 (రూరల్ : మాస్్క కేసులు  - 14,165, జరిమానా : 14,16,500/-)

వజయవాడ 
పోలీస్ కమీషనరేట్ 
వాట్సప్ నంబర్

@VjaCityPolice
7328909090

ది.25.03.2021వ తేదీన విజయవాడ నగర పోలీస్ కమీషనర్  
శ్రీ బి.శ్రీనివాసులు, ఐ.పి.ఎస్., హోంగార్్డస్ కవాతును పరిశీలించడం 

జరిగింది. ఈ సందరభుంగా పోలీస్ కమీషనర్ గారు మాటాలిడుతూ... ఎని్నకల 
సమయంల్ హోంగారు్డలు రేయింబవళ్్ళ ఎంతో కషటిపడి సివిల్, ఏ.ఆర్., 
ఏ.పి.ఎస్.పి. సిబ్ందితో కలసి సమానంగా ప్రశంత వాత్వరణంల్ 
ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరుగుకుండా దృఢ సంకలపింతో, 
అంక్తభావంతో విధులు నిరవ్హించారనా్నరు. హోంగారు్డలు ప్రసుతితం 
పోలీసు శఖల్ అంతరాభుగంగా వుంటూ పోలీసులతో సమానంగా అని్న 

రకాల విధులు నిరవ్హిసూతి సమాజానిక్ స్వలు అందిసుతినా్నరని అనా్నరు. 
ఈ సందరభుంగా లాక్ డౌన్ సమయంల్ డేటా ఎంటర్ చేయడంల్ చురుగాగొ 
వ్యవహరించి సమవరధావంతంగా విధులు నిరవ్హించిన 1. క.వి.ఎన్.సుధాకర్  
(హెచ్.జి-333) 2. ఎమ్.ఏ.రఫీ (హెచ్.జి-463) 3. క.నాగరాజు  
(హెచ్.జి-788) 4. వై.సురేష్ బాబు (హెచ్.జి-222) లను అభనందించి 
ప్రశంస పత్రాలను అందజేసినారు.  ఈ కార్యక్రమంల్ హోంగార్్డస్ కమాండెంట్ 
శ్రీ బి.రామకృషణా, హోంగారు్డ డి.ఎస్.పి. శ్రీ ఐ.మోహన్ కుమార్, హోంగార్్డస్ 
ఆర్.ఐ. రామినేని శిరీష మరియు హోంగారు్డలు తదితరులు పాల్గొనా్నరు.


