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ఆంధ్ర ప్రదేశ్                                                                              తేదీన:14-02-2023   
 
 ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిస్ట్ పోలీస్ట స్ట్షన్స్ లను వర్చువల్ గా కాాంప్ కార్యాలయం నుండి  
ప్రారంభంచిన ముఖ్ామంత్రి వైఎస్ట. జగన్స మోహన్స రెడిి, హం మంత్రి తానేటి వనిత, డిజిపి 
ర్యజంద్ర నాథ్ రెడిి. 

 

అంతరా్యతీయ, జాతీయ పరాటకుల తో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 
పర్యాటక ప్రాంతాల సందరశనకు వచ్చు పర్యాటకుల భద్రతకు భరోసా కల్పంచడం తోపాటు 
వారికి అవసరమైన సమాచార్యనిి అందంచాలనే ఉదేేశంతో ముఖ్ామంత్రి వైఎస్ట.జగన్స 
మోహన్స రెడిి గారి ఆదేశాల మేరకు టూరిస్ట్ పోలీస్ట స్ట్షన్స్ లను ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పోలీస్ట శాఖ్ 
అందుబాటులోకి తీసుకుర్యవడం జరిగింద. ఈ  టూరిస్ట్ పోలీస్ట స్్టషన్స లను  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ 
లోని వివిధ జిలా్లలో గురితంపు పందన 20 పర్యాటక ప్రాంతాలలో మొదటి విడతగా  ఏర్యపటు 
చ్చయడం జరిగింద. 

 

జిల్లాల వారీగా టూరిస్ట ్పోలీస్ట స్ట్షను ా  ప్రారంభమయ్యా  ప్రదేశాలు: – 

విశాఖ్పటిం - RK బీచ్, కాకినాడ - కుకుుటేశవర దేవాలయం, తూర్చపగోదావరి – 
పుషురఘాట్, ఏలూర్చ- దావరకా తిర్చమల, కృషణ - సుబ్రమణ్ా సావమి ఆలయం - మోపిదేవి 
మరియు మంగినపూడి బీచ్, నెలాూర్చ - మైపాడు బీచ్, పంచలకోన దేవాలయం, కర్నిలు - 
మంత్రాలయం దేవాలయం, నందాాల - మహానంద ఆలయం మరియు అహబిలం 
ఆలయం, అనిమయా - హారి్లీ హిల్్, YSR - గండికోట కోట మరియు వంటిమిట్ 
దేవాలయం, ఎన్ట్ఆర్ - పవిత్ర సంగమం ఘాట్ , భవాన్ట దీవపం మరియు కనకదురగ 
ఆలయం, శ్రీ సతాసాయి - లేపాక్షి దేవాలయంతో పాటు ఇతర పర్యాటక ప్రదేశాలు. 



 

 

టూరిస్ట్ పోలీస్ట స్ట్షన్స్  వదే సిబ్బంద: 

ప్రతి టూరిస్ట్ పోలీస్ట స్్టషన్స్ లో 6 మంద పోలీసు సిబ్బంద షిఫ్ట్ కి ఇదేర్చ చొపుపన ఎనిమిద 
గంటలు లేదా షిఫ్ట్ కి ముగుగర్చ చొపుపన 12 గంటలు టూరిస్ట్ ప్రదేశం లో విధులు నిరవహిసాతర్చ. 
టూరిస్ట్ పోలీస్ట స్్టషన్స్ వదే పుర్చషులతో సమానంగా మహిళా సిబ్బంద 1:1 నిషపతితలో విధులు 
నిరవహిసాతర్చ. టూరిస్ట్ పోలీస్ట స్ట్షన్స్  వదే పర్యాటకులు తీసుకోవలసిన జాగ్రతతలను వివరిస్తత 
ప్రతేాకంగా ముద్రంచిన కరపత్రానిి వారికి అందంచడం జర్చగుతంద. ఈ కరపత్రంలో 
అతావసర సమయంలో వార్చ సంప్రదంచాల్్న  ఫోన్స నంబ్ర్ ను ముద్రంచడం జరిగింద. 
టూరిస్ట్ పోలీస్ట స్్టషన్స్ లో రేడియం జాకెట్్, బెటన్స్ మొదలగునవి అందుబాటులో 
ఉంటాయి. అంతే కాకుండా పర్యాటకులు ఎకుువగా ఉండే విశాఖ్పటిం ఆర్ కే.బీచ్ వదే 
సాానికుల సంసా సహకారంతో సిబ్బంద పట్రోల్ంగ్ కొరకు అదనపు మోటార్ బైక్ ల తో పాటు  
మిన్ట ట్రాక్రాను  సైతం గస్తతలో వినియోగించడం జర్చగుతంద. 

 

ఈ సందరబంగా డిజిపి ర్యజంద్రనాథ్ రెడిి గార్చ  మాటాాడుతూ ముఖ్ామంత్రి వైఎస్ట.జగన్స 
మోహన్స రెడిి గారి ఆదేశాల మేరకు ర్యష్ట్రం లోని వివిధ జిలా్లలో ఉని పర్యాటక ప్రాంతాలను 
సందరిశంచ్చందుకు వచ్చు పర్యాటకుల భద్రతను దృషి్లో పట్ుకొని తొల్విడతలో ర్యష్ట్ర 
వాాపతంగా మొతతం 20 అతాంత ప్రాచురాం పందన పర్యాటక ప్రదేశాలలో  టూరిస్ట్ పోలీస్ట 
స్ట్షన్స్ ను  ముఖ్ామంత్రి గారి చ్చతలుమీదుగా వర్చువల్ దావర్య  కాాంప్ కార్యాలయం నుండి 
అందుబాటులోకి తీసుకుర్యవడం జరిగింద. అంతేకాకుండా  ర్యనుని రోజులోా మరినిి 
పర్యాటక ప్రదేశాలలో టూరిస్ట్ పోలీస్ట స్్టషన్స్ లను ఏర్యపటు చ్చస్టందుకు డిజిపి పరావేక్షణ్ లోని 
ఏపీ పోలీసులు ప్రణాళికలు  ర్నపందసుతనాిరని తెల్పార్చ. టూరిస్ట్ పోలీస్ట స్్టషన్స్ ల  
పనితీర్చను ముఖ్ామంత్రి గారికి వివరించార్చ. 



 

 

పోలీస్ట శాఖ్ను అభనందంచిన ముఖ్ామంత్రి వైఎస్ట.జగన్స మోహన్స రెడిి: 

నా దృషి్కి వచిున మరో మంచి విషయం ఏమిటంటే...టూరిస్ట్  పోలీస్ట  స్్టషనాలో పనిచ్చసుతని 
సిబ్బందలో సగం మంద మహిళలు ఉనాిర్చ. దీనివలా ఎవరైనా మహిళలు ఆ కియోస్టు లకు 
వెళిానపుపడు వారికి మహిళా సిబ్బంద తోడుగా నిలబ్డతార్చ. ఇవన్టి మంచి పరిణామాలు. 
వీటనిింటి వలా పర్యాటకులందరికీ మంచి జరగాలని ఆకాంక్షిసుతనాిను. ఈ  పోలీస్ట  స్్టషన్స లో  
పనిచ్చస్ట వార్చ అంకిత భావంతో, స్టవా భావంతో పనిచ్చయాలని కూడా ఆకాంక్షిస్తత... ఓ 
మంచి కారాక్రమానికి శ్రీకారం చుటి్ అడుగులు ముందుకు వేసుతనిందుకు... నా తరపున, 
ప్రభుతవం తరపునుంచి కూడా మనసార్య మీ అందరికీ ఆల్  ద బెస్ట్  తెల్యజసుతనాిను అని 
తెల్పార్చ. 

టూరిస్ట్ పోలీస్ట స్్టషన్స్  సిబ్బందకి శిక్షణ్: - 

టూరిస్ట్ పోలీస్ట కియోస్టు లో విధులు నిరవహించ్చ సిబ్బంద, పరాటనకు వచ్చు సందరశకుల తో ఏ 
విధంగా వాహరించాల్, వారికి ఎటువంటి సహాయానిి అందంచాల్, విధులు నిరవహిసుతని 
సమయంలో పరాటకుల పటా తీసుకోవాల్్న భద్రత, జాగ్రతతలు, విపతుర పరిసిాతలోా 
పరాటకులను సురక్షితంగా రక్షించడం,  పరాటక ప్రదేశం పైన పూరిత అవగాహన కల్గి ఉండే 
విధంగా  వారికి శిక్షణ్ అందంచడం  జరిగింద. 

 


