
 

06.01.2022 -  ఆర్థకి లావాదేవిల కారణంగానే ఫైనాని్షయర్ హత్య  

 

గత సంవతస రం నవంబర్ 21 రాత్రి మీల్సస  కాలనీ పోలీస్ స్ట షన్ పరిధిలోని దూపకంట రోడ్డులో 

జరిగిన హతయ క సంబందంచి బాధ్యయ లైన ఆరుగురు నిందతులను మీల్సస  కాలనీ పోలీసులు 

గురువారం అరెసుష చేసారు. 

 నిందతుల నుండి హతుడికి సంబంధించిన ఒక బంగారు త్రబాస్లటె్, రెండ్డ బంగారు ఉంగాలు ఒక 

స్లల్సస్టఫో్స్టను పోలీసులు సాా ధీనం చేసుకన్నా రు. 

పోలీసులు అరెసుష చేసిన వారిలో 1. బైరి గురుమూరి,ి తంత్రడి పేరు వంకటసాా మి, వయసుస  

49,రంగశాయిపేట,వరంగల్స. 2.నీలం స్ట నినివాస్, తంత్రడి పేరు మల్లనెం, వయసుస  32, శివనగర్, 

వరంగల్స. 3.అకనూరి మహరాజ్ (చనిపోయాడ్డ), తంత్రడి పేరు సాంబయయ , వయసుస  30, శివనగర్, 

వరంగల్స. 4.గనిపాక న్నగరాజు, తంత్రడి పేరు బాబు, వయసుస  33, వసంతాపూర్, వరంగల్స. 5. జనుా  

కళ్యయ ణ్, తంత్రడి పేరు రమేష్, వయసుస  21,దూబకంట, వరంగల్స. 6. సింగారపు రాజ్ కమార్,తంత్రడి 

పేరు సాంబయయ ,వయసుస  25, వసంతాపూర్, వరంగల్స. 7. యం.డి గుంశావలీ ఆలియాస్ గుమ్ము , 

తంత్రడి పేరు పాషా, శంభునిపేట, వరంగల్స. 

ఈ అరెసుషక సంబంధించి వరంగల్స పోలీస్ కమిననర్ డా.తరుణ్ జోషి వివరాలను వలడెిసి్త 

త్రపధాన నిందతుడైన బైరి గురుమూరి ిగతంలో హతుడ్డ కోక వంకటేశా ర్ రావుతో కలిస  రియల్స ఎేషట్ 

వాయ పారానిా  నిరా హంచాడ్డ. ఈ పరిచయంతో త్రపధాన నిందతుడ్డ గురుమ్మరి ితన పెద్ద కమారె ి

వివాహం కోసం తన సా ంత ఇంటికి సంబంధించిన ద్సిావజులను హతుడ్డ వంకటేశా రరెావు వద్ద 



తన్నఖా పెటిష 5 లక్షల రూపాయలను అపుు గా తీసుకోవడంతో పాటు, నిందతుడి మరినిా  అపుు లు 

కావడంతో పాటు, రెండ కమారెకి కాల్లజీ ఫీజులు చెలింెచాలిస  వుండటంతో పాటు వివాహం 

చేయాలని నిరణయించుకనా  నిందతుడ్డ తన సా ంత ఇంటిని 58 లక్షలక అమేు ందుక ఒక 

వయ కితిో ఒపు ంద్ం కదురుు కోవడంతో పాటు 15 లక్షల రూపాయలను అడాా సుస గా తీసుకోవడం 

జరిగింద. ఇందుకగాను నిందతుడ్డ గురుమ్మరి ితన ఇంటి ద్సిావజుల కోసం హతుడ్డ వంకటేశా ర్ 

రావు సంత్రపదంచగా తీసుకనా  డబుు క మొతంి వడ్డు చెలిెే నిే ద్సిావజులు ిరిగి ఇసిానని 

నిందతుడ్డని ఇబు ందుక గురిచేయడంతో హతుడిపై దా్వ నం పెంచుకనా్న డ్డ నిందతుడ్డ. ఇద 

ఇలా వుండగా హతుడ్డ వంకటేశా ర్ రావు ఇంటిలో కిరాయి వుంటునా  మరో నిందతుడ్డ నీలం 

స్ట నినివాస్ క వంకటేశా ర్ రావు మధ్య  ఆరికి లావాద్వవిల గొడవ కారణంగా నిందతుడ్డ నీలం స్ట నినివాస్ 

క సంబంధించిన ఇంటి సామాను వంకటేశా రెు తన ఇంటిలో వుంచుకోని తాళం వసుకోవడంతో, 

నిందతుడ్డ నీలం స్ట నినివాస్ భారయ  పుటిషంటికి పోవడంతో నీలం స్ట నినివాస్ సైతం వంకటేశా రరెావుపై 

దా్వ నం పెంచుకనా్న డ్డ. ఇద్వ సమయంలో త్రపధాన నిందతుడ్డ గురుమూరి,ి మరోనిందతుడ్డ నీలం 

స్ట నినివాస క మద్య  పరిచయం కావడం జరిగింద. ఇరువురు వంకటేశా రరెావుతో వునా  ఆరికి 

లావాద్వవిలక సంబంధించి గోడవలు వుండటంతో వంకటేశా ర ెరావును నీలం స్ట నినివాస్ మ్మందుగా 

మరో నిందతుడ్డ ఆకనూరి మహరాజ్ (చనిపోయాడ్డ)తో బెదంచాలని చూసాడ్డ. కాని హతుడ్డ 

వంకటేశా రరెావుని చంపడం ద్వా రా మన ఇరువురికి అతనితో వునా  ఆరికి లావాద్వవిలు పూరిగిా 

సమసిపోతాయని త్రపధాన నిందతుడ్డ గురిమూరి ితెలపడంతో ఇందుక అంగీకరించిన స్ట నినివాస్, 

వంకటేశా ర్ రావు హతయ  చేేందుక అవసరమైన డబుు ను నేను ఖరుు  చేసిానని అంగీకరించాడ్డ 

నిందతుడ్డ గురుమ్మరి.ి హతుడ్డ వంకటేశా ర్ రావును హతయ  చేేందుకగాను నిందతుడ్డ 

ఆకనూరి మహరాజ్ ద్వా రా మిగితా నిందతులతో గురుమూరి,ి స్ట నినివాసెు ఒపు ంద్ం 

కదురుు కన్నా రు. హతయ లో భాగంగానే ఫైన్న స్  చేసిన డబుు లు రోజు వారి వస్తళళ  కోసం 

దూపకంట రోడ్డు మారాానికి - వసిునా టెుగా గురింిచి హతుడ్డ వంకటేశా ర్ రావు ఈ త్రపాంతానికి 

వచిు నపుు డ్డ తూరుు కోటక వళ్ళళ  మాస్టరంాలోని తాటివనంలో హతయ  చేయాలని నిందతులు 

నిరణయించుకనా్న రు. అనుకనా  పథకం త్రపకారం గత నంబర్ 21వ తేదీన రాత్రి సుమారు 8గంటల 

సమయంలో నిందతులెో ఒకడైన నీలం స్ట నినివాస్ హతుడ్డ వంకటేశా ర్ రావు దా చత్రక వాహనంపై 

ఎకిి  తూరుు కోట మారంాలోని తాటి వనం వైపు మభ్య పెటిష తీసుకరాగా, అపు టికే - అకి డ ఆటోలో 

కాపుకాసిునా  త్రపధాన నిందతుడ్డ గురుమూరితిో సహ మిగితా నిందతులు దా చత్రకవాహనం __ 

నడ్డపుతునా  హతుడ్డ వంకటేశా ర్ రావుపై నిందతులు మీద్పడి పిడిగుదుదటంతో పాటు, 

నిందతులెో ఒకడైన గనిపాక న్నగరాజు హతుడ్డ వంకటేశా ర ణరావు మెడను తన చేతులో విరవడంతో 

మృి చెందన వంకటేశా ర ె ఒంటిపై వునా  బంగారు ఆభ్రణాలతో పాటు స్లల్స ఫో్, మృతుడి 

జేబులో పదవల రూపాయలను నిందతులు దొపిడ్డ చేసారు. 

హతయ  జరిగిన మరుసటి రోజు హతుడి భారయ  ఇచిు న ఫిరాయ దు మేరక కేసును నమోదు చేసుకనా  

పోలీసులు స్లంత్రటల్స జో్ డిసిపి పుషాు రెడిు స్తచనల మేరక వరంగల్స ఏసిపి గిరికమార్, మీ కాలనీ 

- ఇ్ స్లు క షర్ మ్మసిా  స్ట నినివాస్ తమ సిబు ందతో కలిస  వివిధ్ కోణాలెో ద్రాయ పిు నిరా హంచి ఈ 

హతయ క పాలు డిన 

అసలైన నిందతులను గురింిచడం జరిగింద. ఈ రోజు ఉద్యం ఆరికి లావాద్వవీలక సంబందంచి 

నిందతులంద్రు చరిు ంచేందుకగాను రంగశాయిపేట్ వాటర్ ట్య ంక్ వద్దక వచిు నటెుగా 

పోలీసులక సమాచారం రావడంతో మీల్సస  కాలనీ ఇ్ స్లు క షర్ తన సిబు ందతో వళ్ళళ  నిందతులను 

అదుపులో తీసుకొని విచారించగా చేసిన హతయ ను నిందతులు పోలీసుల అంగీకరించారు. 



ఈ హతయ  కేసును చేధించడంలో త్రపిభ్ కనబరిచిన స్లంత్రటల్స జో్ డిసిపి పుషాు  రెడిు, వరంగల్స 

ఏసిపి గిరికమార్, మీల్సస  కాలనీ ఇ్ స్లు క షర్ మ్మసిా  స్ట నినివాస్, సైబర్ క్రం ఇ్ స్లు క షర్ జన్నరధ్  రెడిు, 

మీల్సస  కాలనీ ఎస్.ఐ రాజేంద్ర్, ఏ.ఏ.ఓలు త్రపశాంత్, సలాు ్ పాషా , మీల్సస  కాలనీ,కేయు 

కానిేషబుళ్ళళ  వీరనా , మధ్యలను పోలీస్ కమిననర్ అభినందంచారు. 

 

 వరంగల్స పోలీస్ కమిననరేట్ కారాయ లయమ్మ 

 


