
పత్రికా పికటన 

   
కయనూలు జిలలా  సరిహద్ఽు  భలధవయం చెక్ పో సఽు నఽ (కరా టక  రషు ర సమీంలో ఉనూ ) ఆకసిక 

తతుఖీ చేసన ... కయనూలు జిలలా  ఎసీ డాకుర్ పక్కీయీ క్గినెలా్ల ఐమస్ గయు…  

 

  

▪  అకరభ భద్యం, ఇసఽక, నాటుసర కటుడి తుమంతరణకు... సపీషల్ ఎన్ ఫో ర్్ మ ంట్ ఫయయరో (SEB). 
▪  సరిహద్ఽు  చెక్ పో సఽు లనఽ కటుు దిటుం చేస... బద్రతనఽ పంచాం. 
▪  4 రోజుల నఽండి  నాటుసర పై జిలలా  పో లీసఽల దాడులు క్ొనసగుతునాూయ. 
▪  జిలలా లో లలక్ డౌన్ ఉలాంఘన క్్రంద్ సఽభలయు 12 వేల వహనాలనఽ సజ్ చశేం. 

 

కయనూలు , మే 21. గుయువయం కయనూలు జిలలా  సరిహద్ఽు లో ఉనూ భలధవయం చెక్ పో సఽు నఽ  
జిలలా  ఎసీ డాకుర్ పక్కీయీ క్గినెలా్ల ఐమస్ గయు ఆకసిక తతుఖీ చేస రిశీల్లంచాయు.   

 

జిలలా  సరిహద్ఽు  దాటి నడుచఽకుంటూ వచేే వలస క్రిికుల సంక్షేభం పై పో లీసఽలు తగిన 
చయయలు తీసఽక్ోవలనాూయు.  ఎస్ ఈ బ తుతీయు గురించి అడిగి తెలుసఽకునాూయు.  

 

ఈ సంధయబంగ జిలలా  ఎసీ గయు మీడిమల తో భలటలా డుతూ.... జిలలా లో రతి చెక్ పో సఽు లో 
బద్రతనఽ పంచి  రిశీల్లసఽు నాూభనాూయు. గౌయవ భుఖ్యభంతిర , డిజి గయుల ఆదేశల మేయకు జిలలా  
ఎసీ, SEB అడిషనల్ ఎసీ గరి ఆధీయయంలో  సపీషల్ ఎన్ ఫో ర్్ మ ంట్ ఫయయరో  అకరభ భద్యం, ఇసఽక  
నాటుసర కటుడిక్్ రతేయకంగ తుచేసఽు ంద్నాూయు.   

 

జిలలా లోతు 14 ఎక్్స్జ్ పో లీసఽ సటుషన్ లు భల రిధిలోక్్ వచిే తుచేసఽు నాూమనాూయు. ఎక్్స్జ్ 
పో లీసఽలు భరిము లోకల్ పో లీసఽలు , SEB ట ం కల్లస సభనీమంతో  అకరభ యవణా కటుడిక్్  కిష 
చేసఽు నాూయనాూయు.  

 

4 రోజుల నఽండి  నాటుసర పై జిలలా  పో లీసఽల దాడులు క్ొనసగుతునాూమనాూయు.  
 



కరా టక రషు రం నఽండి ఛీప్ ల్లకీర్  అకరభ యవణా క్కుండా  రతేయక తుఘల ఉంచాభనాూయు. 
రషు ర సరిహద్ఽు  చెక్ పో సఽు లలో అకరభ యవణ కటుడిక్్ రతేయక బద్రత తో కడబంద ీ చయయలు 
చేటలు భనాూయు.   

 

జిలలా లో 638 కరోనా కే్సఽలు నమోద్ఽ అయనావనాూయు. ఈ రోజు జిలలా లో క కరోనా కే్సఽ 
భలతరమే నమోద్ఽ అయంద్నాూయు. ఇంతకు భునఽు తో పో లీసటు  చాలల వయకు కరోనా కే్సఽలు 
తగా మనాూయు. 14 కంట ైన్ మ ంట్ జోనా లో 28 రోజుల పటు కీ కరోనా కే్సఽ నమోద్ఽ క్కపో వడంతో   
వటితు గరరన్ జోన్ లు గ చేమడం జరిగింద్నాూయు. కయనూలు, నందాయల , ఆదోతు లో భలతరమే కంట ైన్ 
మ ంట్ జోన్ లుగ రసఽు తం  ఉనాూమనాూయు.  

రసఽు తం కరోనా మలక్్ువ్ కే్సఽలు 170 భలతరమే ఉనాూమనాూయు. భయణాల సంఖ్య చాలల 
తకుీవగ నమోద్ఽ అయంద్నాూయు. 433 భంది కరోనా ఫలధితులు క్ోలుకుతు డిశర్ే 
అమలయయనాూయు.  

 

రజలు బమడాల్ల్న అవసయం లేద్నాూయు. సభలజిక / భౌతిక ద్ాయం ఖ్చిేతంగ 
పటించాలనాూయు. రబుతీం ఇచిేన ఆంక్షలు  లలక్ డౌన్ ూయుయయయ వయకు క్ొనసగుతామనాూయు.  

 

జిలలా లో సఽభలయు 12 వేల వహనాలనఽ సజ్ చశేభనాూయు.  ఆ సజ్ చేసన వహనాలనఽ 
పర ర్ పోర సజర్ దాీర  ఏవిధంగ విడుద్ల చేమలలో 2 రోజులోా  తెల్లమజేసు భనాూయు. ఏ పో లీసఽసటుషన్ 
రిధిలో వహనాలనఽ సజ్ చేశరో ఆ పో లీసటుషన్ కు వహనదాయులు వెళ్ళి అండర్ టేక్్ంగ్ ఫలండ్ రస 
ఇచిేన తరీతే వహనాలనఽ రరల్లజ్ చేమడం జయుగుతుంద్నాూయు.  

 

భయల క్ోయుు  నఽండి ఎుీడు ల్లసు రో  అుీడు క్ోయుు  లో ఆ వహనాలనఽ రవేశ 
పటలు లనాూయు.  
 

 జిలలా  ఎసీ గరి వెంట భంతార లమం సఐ శీర క్్రషామయ, ఎక్్స్జ్ సఐ రమ్ మోహన్, 
భంతార లమం ఎసపై్ వేణుగోపల్  ఉనాూయు.  

 

 జిలలా  పో లీసఽ క్రయలమం నఽండి జారర చేమడమ ైనది. 
 


