
త్రకిా కిటన 

ఎక్సైజ్ పో లీసులు నాటుసారా, భద్యం అకరభ యవాణా కు అడ్డు కటట వసే ంద్ుకు తి్యయక ద్ృషటట  సార ంచాలి... కడ్బందీ 

చయయలు చయటటట లి….. కయనూలు జిలలా  ఎసపీ డాకటర్ పకకీయీ కాగ నలాెి ఐటమస్ గాయు. 

  
 

 వ్యవ్సదలో(System) భలయుీ రావాలి. 

  ండ ంగ్ కేసులలో త్ీర త్గత్రన ద్రాయతు  లు చయటటట లి. 

 నితీయు మెయుగుయుచుకోవాలి.... నిజాయితీగా ని చయమలలి. 

 అంద్యన కలిసట ఫటగా ని చయమలలి......విధులోా  ఫటగా నిచయస   వార కి 100 శాత్ం సపో యుట (భద్దత్ు) 

ఇసాు ం. 

 నియాక్ష్యం వ్హసి ు  కరభశిక్ష్ణ ఉలాంఘన కిరంద్ చయయలు  తీసుకుంటటం. 
 

కయనూలు, మే 16.   ండ ంగ్ కసేులలోని భుదాద యిలకు  త్ీర త్గత్రన శిక్ష్లు డ నతీడయ నేయ తీవ్తి్ 

త్గుు త్ుంద్ని  కయనూలు జిలలా  ఎసపీ డాకటర్ పకకీయీ కాగ నలాెి ఐటమస్ గాయు అనాూయు.  

కొత్ుగా ఏయీడ న స ీషల్ ఎన్ ఫో ర్ై మెంట్ ఫయయరో కిరంద్  ని చయస  సటఫబందతి్ో శనివాయం కయనూలు జిలలా  

పో లీసు కారాయలమంలో జిలలా  ఎసపీ డాకటర్ పకకీయీ కాగ నెలాి ఐటమస్ గాయు, ఎక్సైజ్ డ యయట ి కమిషనర్ శ్రర జి. 

చెనూకశేవ్రావ్త,  అడ షనల్ ఎసపీ అడ ిన్ గౌత్మిసాలి ఐటమస్ గాయు, ఎక్సైజ్ అసటస టంట్  కమిషనర్ శ్రరలత్ గాయులత్ో 

కలిసట  ఎక్సైజ్ శాఖ పో లీసులత్ో  సమీక్షా సభలవశేం నియీహించాయు.  

జిలలా  ఎసపీ  డాకటర్ పకకీయీ కాగ నలాెి ఐటమస్ గాయు భలటటా డ్డత్ూ....శాండ్ - లికీర్  అకరభ యవాణా, 

నాటుసారా త్మలరలీను కటటడ  చయస ంద్ుకు రాషట ర బిుత్ీం స ీషల్ ఎన్ ఫో యుైమెంట్ ఫయయరో(SEB) కు ఆమల జిలలా లను 

ఫటిట   ఎసపీ లను,అద్నత ఎసపీలను తి్యయకంగా నిమమించాయనాూయు. 

   ండ ంగ్ కేసులు, ద్రాయతు లు, ఇలాిగల్ మలకిటవిటసి్ కటిటడ కి చయమలలిైన వాటి గుర ంచి స ీషల్ ఎన్ ఫో యుై 

మెంట్ ఫయయరో కిరంద్ ని చయస  సటఫబంద ిత్ో సమీక్ష్ సభలవేశం నియీహించాభనాూయు.  

నందాయల, కయనూలు, ఆత్ికూయు, ఆదోనిల లో ఎకుీవ్గా  కసేులు  ండ ంగ్ లో ఉనాూమనాూయు. త్ీర త్గత్రన 

ద్రాయతు లు చయటటట లనాూయు.  తి్ర రోజు పో లీసుల భలదరి గా డెైలీ సటచువషేన్ ర పో యుట (DSR) చయసటన వ్ర్ీ ర వ్యయ  

ఇవాీలనాూయు. రోజు వారీగా తి్ర కసేును క్షుణణంగా ర శ్రలిసాు భనాూయు. ఎక్సైజ్  పో లీసులకు వాటైప్ గయర ప్ ఏరాీటు 

చయసట చయసటన వ్ర్ీ గుర ంచి ఆరా తీసట, టలెి కానఫరన్ుై కూడా తీసుకుంటటభనాూయు. 

  ండ ంగ్ లో ఉనూ కసేులను  క వాయంలోగా అనిూంటకి ి చారీీషపట్ లు త్మలయు చయమలలనాూయు. కసేుల 

టమిల్ై, భుదాద యిలకు శిక్ష్లు డయంద్ుకు త్ీర త్గత్రన చయయలు తీసుకోవాలనాూయు. పొ యుగు రాష్టాట ర ల నుండ  భద్యం 

అకరభయవాణాను కటటడ  చయమలలనాూయు. ముఫ ైల్ పారీటలు, సాీాడ్ లు చెక్ పో సుట లలో ఫటగా ని చయమలలనాూయు. 



ని తీయులో నియాక్ష్యంగా వ్యవ్హార స ు  ఎటిట  ర సటిత్ులలో సహంిచయద ిలేద్నాూయు. జిలలా లో జర గే యర ు సభలచాయం 

నా ద్ృషటటక ి వ్సుు ంద్నాూయు. స ీ షల్ ఫటించ్ తి్యయక నిఘల ఉంద్నాూయు.  సటఫబందిక ి త్లెిసట కూడా  ఎకీడెనైా ఇలాిగల్ 

మలకిటవిటసి్ జయుగుత్ునూటాయిత్య  ఎసపీ  గార  స ీషల్ ట ం వెలుి దాడ్డలు చయసట , అకీడ  అధికాయుల ై కరభశిక్ష్ణ 

ఉలాంఘన కిరంద్ చయయలు తీసుకుంటటభనాూయు. ఏయిే స టషన్ లలో ఎంత్భంది ఉంటునాూయు. వార  ని చయస  విధుల 

గుర ంచి త్ెలుసుకుని ఇీటి నుండ  ని తీయులో భలయుీ రావాలనాూయు.  

ఎక్సైజ్ డ యయటి కమిషనర్ శ్రర జి. చెనూకశేవ్రావ్త భలటటా డ్డత్ూ.... పాత్నయేసుు లు, అలవాటు డ న 

నేయసుు లను టుట కునేంద్ుకు ద్రాయతు లను వగేవ్ంత్ం చయమలలనాూయు. 

అడ షనల్ ఎసపీ  అడ ిన్ గౌత్మి శాలి గాయు భలటటా డ్డత్ూ.... ఎక్సైజ్ పో లీసు స టషనా లలో  ఎంత్భంద ి 

విధులలో ఉనాూయు, ని చయస   సటఫబంద ిహాజయు గుర ంచి ఆరా తీశాయు.  

ఈ కాయయకరభంలో  స ీ షల్ ఫటించ్ డ ఎసపీ  శ్రర డ  వి యభణ భయర ు, ఎసపీగార  టఎ శ్రర నాగరాజు ,ఎస ైైలు శ్రర 

తలిశేఖర్, శ్రర వెంకటశేీర్ రావ్త, ఎక్సైజ్ పో లీసు అధకిాయులు , ఎక్సైజ్ పో లీసు సటఫబంద ిఉనాూయు.  

జిలలా  పో లీసు కారాయలమం నుండ  జారీ చయమడ్మెైనది. 


