
 

పత్రికా పికటన 

కరనూలు, మే 02.  గౌరవ రష్ర డిజి శ్రీ గౌతమ్ సవాంగ్ ఐయస్ గరు,  టెక్నూకల్ సరవీసెస్  డిఐజి శ్రీ 
పలరజు ఐయస్ గరి ఆదేశల మేరకు , కరనూలు  జిలలా  ఎసీ డాక్ర్ ఫక్కీరప్ీక్గినెలా్ల ఐయస్ గరి 
ఆధ్ీరయాంలో కరనూలులో  లలక డౌన నఽ ప్కడ్బాందీగ తురీహ ాంచడాతుక్న పో లీసఽ కమయయతుక్ైషన, ఈ క్ప్స్  పో లీసఽలు 
కల్లస  డరో న  క్ెమెరకు  ెైన క మెగ సీకర్ (ప్బా్లక అడ్సోాంగ్ సస్మ్) ఏరీటు ఙేశరు. 

 

 

 

పో లీసఽలు వెళ్ళలేతు రెడ్ జోన పోాంతాలలో ఉనూ  చినూ చినూ సాంధ్ఽలు, గలాీలలోక్న ఈ డరో న క్ెమెర  వెళ్ళళ  
లలక డౌన తుబాంధ్నలు ఉలాాంఘ ాంఙే వరితు ప్బా్లక అడ్సోాంగ్ సస్మ్ దాీర హెచచరిసాూ  అప్మోతూ ాం ఙేస్ూ రు. 

ఈ సాంధ్రబాంగ శతువరాం అడిషనల్ ఎసీ అడిిన గౌతమిస్ల్ల ఐయస్ గరు, పో లీసఽ కమయయతుక్ైషన, ఈ 
క్ప్స్ సబబాందితో కల్లస కరనూలు క్ ాండారెడిి  బురుజు దగగర  డరో న  క్ెమెరనఽ ప్రిశ్రల్లాంఙారు. 

 లలక డౌన తుబాంధ్నలు ఉలాాంఘ ాంచిన వరిెై రెడ్ జోన పోాంతాలలో డరో న  క్ెమెర దాీర ల ైవ్  మలతుటరిాంగ్  
ఙేస ఎకీడ ైతే ప్జోలు అనవసరాంగ ఉనాూరో అకీడ ివరితు ఈ డరో న క్ెమెర దాీర హెచచరిసాూ  , అవసరమైెతే చట్ 
ప్రమైెన చరయలు తీసఽకుాంటామతు, కరోనా వెైరస్  కట్డిక్న ప్జోలు విధిగ లలక డౌన తుబాంధ్నలు పట ాంఙాలతు 
అడిషనల్ ఎసీ గరు  త ల్లపరు. 

ఏలలాంట  ప్తు లేకుాండా రోడా్ెై, దిీచకవీహనాలెై, క్రాలో తిరిగై వయకుూ లెై డరో న  క్ెమెర దాీర తుఘల ెట ్  
వహనాలనఽ సజ్  ఙేస్ూ మతు త ల్లపరు. 

ఈ క్రయకమీాంలో ఈ క్ప్స్ ఇాంఙార్చ రఘవరెడిి , పో లీసఽ కమయయతుక్ైషన ఇన సెీక్ర్ ఎమ్ . వి. రమేష్,   
ఎసెై్ క్ె. రజైష్ బాబు, క్ప్స్ సబబాంది ఉనాూరు. 

  జిలలా  పో లీసఽక్రయలయాం నఽాండి జారవ ఙేయడ్మైెనది. 
 

 

కర్నూలు జిలలా లో ఈరోజు లలక్ డౌన్  ఉలాంఘనదార్ులప ై పో లీసుల చర్యలు: 
 

 జిలలా లో లలక డౌన తుబాంధ్నలు ఉలాాంఘ ాంచిన వరిెై 188, 269, 270, 271  ఐ..స సెక్షనా క్నాంద 276  క్ైసఽలు.  
 లలక డౌన తుబాంధ్నలు ఉలాాంఘ ాంచి దఽక్ణాలు త రిచిన దఽక్ణదారులు మరియు ఇతర వయకుూ లు మొతూ ాం 674   

మాందిెై 276 క్ైసఽలు.  
 వీట తో పటు రోడ్డి  భదతో తుబాంధ్నలు ఉలాాంఘ ాంచిన వహన ఙోదకులెై ఎాం.వి క్ైసఽలు మొతూ ాం 1237  

నమోదఽ.  
 ర్న. 6,25,555/- ల పెైన లు వేసాూ  చలలనాలు జారవ...573  వహనాలు సజ్.   
 జిలలా లో వేరైీరు పోాంతాలోా  ేక్ట ఆడ్డతునూ వరిెై క్ైసఽలు నమోదఽ, అరెసఽ్ లతో పటు రన. 26,640/- ల 

నగదఽ మరియు 79  లీటరా నాటు స్ర స్ీధీనాం. 


