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శ్రకీాకుళం/హైదరాబాద్ : ఆంధ్ర ధ్రదేశ్ లొ మదయ ం ఏరులై పారుతంది. ఏరులై పారుతున్న  మదయ ం 

అసలుదో న్కిలీదో గుర్తంచడం కూడా కష్టంగా మార్ంది. పోలీసులకు దొర్కంత వరకూ దందా 

యధేఛ్చ గా సాగంచుకోవచచ ని, దొర్కిన్ తరాఱ త ఆలొచంచొచుచ  అనే ధోరణిలొ సకిలీ మదయ ం 

దందాను యధేచచ గా కొన్సాగసుతన్నన రు కటుగాళ్లు. ఇలంటి మాయగాళుకు చెక్ చెపి్ప  న్కిలీ మదయ ం 

దందాను అడ్డుకున్నన రు శ్రకీాకుళం జిలు  పోలీసులు.సి్ప ష్ల్ ఎన్ఫో ర్స్ మ ంట్ సిబ్బ ంది అంతరాష్టష్ట 

దాడ్డలొు  భాగంగా న్కిలీ మదయ ం తయారీ సాావరాని గుటుట రటుట చేశారని జిలు  ఎసీి  అమిత్ బ్రాార్ 

తెలిపారు. 

 

ఏపీలొ న్కిలీ మదయ ం దందా.. ర్సండ్ హ్య ండెడ్ గా రటుటకున్న  పోలీసులు ఇక ఇదే అంశంపై జిలు  

పోలీసు కారాయ లయంలొ నిరఱ హంచన్ రత్ర్క సమావేశంలొ న్కిలీ మదయ ం తయారీ విధాన్ం, 

తయార్కి ఉరయోగంచే సామాగ్రర్ వివరాలను ఎసీి  అమిత్ బ్రాార్ వివర్ంచారు. సి్ప ష్ల్ 

ఎన్ఫో ర్స్ మ ంట్ బ్యయ రో, స్పబ్ స్టటష్న్, సంపేట వార్ సిబ్బ ందిత కలసి ముందుగా వచచ న్ సమాచారం 

మేరకు సంపేట మండలం బురాగం గ్రరామంలొ మెకానిక్ షెడ్ వద ాజాతీయ రహదార్కీ 50 మీటరు 

దూరంలొ వాహన్నల తనిఖీలు నిరఱ హసుతన్న  సమయంల ఒక బోలెరో ప్పకప్ వాహన్ననిన  సిబ్బ ంది 

సహ్యం తనిఖీ చేయగా, అందులొ కొనిన  కార్ ు బోరుు బాకు్ లు, లికక ర్ బాటిలుు ఉన్న టుట 

పోలీసులు గుర్తంచారని ఎసీి  వివర్ంచారు. 

 

అమమ కం ఏప్పలొ.. తయారీ ఒడిశాలొ..  

తెలివి మీర్న్ కటుగాళ్లు.. అనుమాన్ంత వాహన్ననిన  మొతతం తనిఖీ చేయగా 25 కార్ ు బోరుు 

బాకు్ లలొ మొతతం 1200 లికక ర్ బాటిలుు ఉన్నన యని, అవి ఒకక కక టి 180ఎంఎల్ రలికక ర్ త 

నింప్ప ఉన్నన యని తెలిపారు. వాహన్ంలొ ఉన్న  ఇదరాు వయ కుతలను ధ్రశ్న ంచగా వారు ఒడిశా రాష్టష్టం 

బ్రంపుర్, కనేపేుట (మొహ్డ) గంజమ్ జిలు  నుండి వసుతన్న టుట వివర్ంచారు. సిి ర్ట్ సహ్యంత 

రంగులు కలిప్ప రాయల్ సాట గ్ర మర్యు, ఇంపీర్యల్ బ్యు య  సీసాలలొ నింప్ప వాటిని సంపేట 

మండలం రర్ధిలొ గల గ్రరామాలొు  విధ్కయంచేందుకు వసుతన్న  ధ్కమంలొ రటుటబ్డిన్టుట ఎసీి  

సి ష్టం చేసారు. అదే ప్రాంతంలొ ఒక మోటార్ సైకల్ పైన్ అదే వాహన్ననిన  అనుసర్సుతన్న  ఇదరాు 

వయ కుతలను కూడా అర్ససుట చేయడం జర్గందని ఎసీి  దృవీకర్ంచారు. 

 

అచచ ం ఒర్జిన్ల్ లికక ర్.. తాగన్ తరాఱ త డూప్పుకట్ అంతే కాకుండా మోటార్ వాహన్ం సీజ్ 

చేసామని, రటుటబ్డిన్ న్లుగురు వయ కుతలను ధ్రశ్న ంచగా, వార్చచ న్ సమాచారం మేరకు ఒడిశా 

రాష్టష్టం బ్రంపుర్, కనేపేుట, గంజమ్ జిలు కు వెళ్ళర  ఒడిశా రాష్టష్ట పోలీసు సహ్యంత సదరు 

ధ్రదేశానిన  తనీఖి చేయగా అకక డ 384 మరయ ం సీసాలు, మదయ ం సీసాలకు అతికించే లేబుల్్ , 

న్కిలీ మదయ ం తయారీ యంధ్తం, న్కిలీ కపుి లు, న్కిలీ లేబిల్ మిష్న్, న్కిలీ బార్ కోడ్ సిటకర్్ , 

ఇన్ఱ ంటర్ బాయ టరీ, రంగునీళ్లు, ఖాళీ సీసాలు, మోటర్ బైక్ సాఱ ధీన్ం చేసుకున్నన మని అన్నన రు. 

మొతతంగా సుమారు 285 లీటర ు న్కిలీ మదయ ం, 1574 కాఱ ర టర్ బాటిల్్ ,15 లీటర ు సిి ర్ట్ సీసాలు 

సాఱ ధీన్ం చేసుకున్న టుు తెలిపారు. 

 

ఆరోగాయ లకు ఎంత హ్నీకరం.. ధ్రజలు అధ్రమతతంగా ఉండాలన్న  జిలు  ఎసీి  సాఱ ధీన్ం చేసుకున్న  

న్కిలీ మదయ ం విలువ మొతతం కలిప్ప సుమారు ర్సండ్డ లక్షల రూపాయలు ఉంటుందని తెలిపారు. 

ఇలంటి న్కిలీ మదయ ం స్టవించడం వలు ఆరోగాయ నికి చాల హ్నికరమని, తకుక వ ఖరీదు న్కిలీ 

మదయ ం స్టవించ రాదని జిలు  ఎసిి  ధ్రజలను కోరారు. న్కిలీ మదయ ం తయారీ సాావరాల వివరాలను 

సంబ్ంధిత పోలీసు అధికారులకు తెలియజేసి, న్కిలీ మదయ ం తయారీ దందాను అర్కట్టందుకు 

పోలీసు శాఖకు సహకర్ంచాలని జిలు  ఎసీి  విజఞప్పత చేశారు. ఈ సమావేశంలొ అదన్పు ఎసీి . కె. 

శ్రనీివాసరావు, అస్ి స్పటంట్ కమిష్న్ర్ కె.గోపాల్ పాలొన్నన రు. 
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