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Hyderabad: Customs officials are keeping a watch on possible smuggling activity even during special flight operations.

Two special flights from USA and Abu Dhabi will arrive at Rajiv Gandhi International Airport (RGIA) on Monday. The special flight

from San Francisco to Hyderabad will come via Mumbai. “The Air Indian special flight from USA is scheduled to arrive at

Hyderabad at 10.15 am on Monday. The flight’s Hyderabad-Vijayawada leg of journey has been cancelled,” said a Customs

official.

The special flight to bring back passengers from Abu Dhabhi will leave at 11.30 am on Monday from RGI Airport as a ferry flight

(without passengers), and return with passengers at 8.30 pm. On Saturday, one of the 163 passengers who arrived from Kuwait

was shifted to hospital for medical checkup and quarantine after the medical screening. Rest of the passengers have been

placed under quarantine at three hotels in Gachibowli, Begumpet and Kacheguda.

Seven customs officials wearing PPE were deployed at the airport for screening of passengers and baggage. Officials said that

no significant customs violations were noticed on Saturday. “We will be thorough with checking of passengers and baggage on

Monday with two flights coming from USA and Abu Dhabi. Though it is difficult for gangs to operate under these circumstances,

we will keep a watch for gold smuggling activity,” said a customs official.

Revenue officials collected passports of all passengers and gave acknowledgements to them. The same will be returned after

completion of quarantine period, said a Cyberabad police official.
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విదేశాల న ుంచి స్వదేశానికి రాకపో కలు... అధికారులు అప్రమత్తుం 
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విదేశాల నుుంచి స్వదేశానికి... భారతీయులను తీస్ుకొచ్ేే విమానాల రాకపో కలు పాారుంభుం కావడుం 
వలల  కస్టమ్స్ అధికారులు అప్మాత్తుం అయాారు. కొవిడ్-19 నేప్థ్ాుంలో యువ అధికారులను 
శుంషాబాద్ ఎయిర పో రుట  విధులకు ఉప్యోగిస్తత .. నిఘా ప ుంచ్ారు. బుంగారుం, ఇత్ర విలువ నై 
వస్ుత వుల అకరమ దిగుమతిని నిలువరిుంచ్ేుందుకు కస్టమ్స్ అధికారులు స్ాా నిక పో లీస్ు అధికారులతో 
స్మనవయుం చ్సే్ుకుని ముుందుకు వ ళ్లల త్ునాారు. 

ప్ాప్ుంచ వాాప్త ుంగా విదేశాలోల  చికుుకునా భారతీయులను స్వదేశానికి తీస్ుకొచ్ేేుందుకు 'వుందే భారత్ 
మిషన్'ను క ుందాుం చ్ేప్ట్టడుం వలల  కస్టమ్స్ అధికారులు ప్ూరితగా స్నాదధమయాారు. దాదాప్ు యాభ ై 
రోజులుగా విమానాల రాకపో కలు ప్ూరితగా నిలిచిపో యి, క వలుం కారోో  విమానాలు మాత్ామే 
తిరుగుత్ుుండడుం వలల  కస్టమ్స్ అధికారుల నిఘా అుంత్గా అవస్రుం ఉుండేది కాదు. ఎగుమత్ులు, 
దిగుమత్ులకు కొవిడ్-19 స్ుందరభుంగా ఎలాుంట్ి ఇబబుందులు త్లెత్తకుుండా ఎప్పట్ికప్ుపడ  కిలయరనన్్ 
ఇచ్ేేుందుకు కస్టమ్స్ అధికారులు ఇనిా రోజులు నిమగామ ై ఉనాారు. 'వుందే భారత్ మిషన్' 

అమలులో భాగుంగా తొలిస్ారి కువ ైట లో చికుుకునా 163 ముందితో ప్ాతేాక విమానుం శనివారుం రాతిా 
శుంషాబాద్ అుంత్రాా తీయ విమానాశరయానికి వచిేుంది. ఇది మొదలు కావడుం, ప్ాప్ుంచ వాాప్త ుంగా వివిధ 



దేశాలోల  చికుుకుని స్వదేశానికి వచ్ేేుందుకు వేచి ఉనా వారిని తీస్ుకొచ్ేేుందుకు క ుందాుం చరాలను 
ముమమరుం చ్ేసిన నేప్థ్ాుంలో కస్టమ్స్ అధికారుల నిఘా ప రిగిుంది. 

50 ఏళ్ల  లోప్ు వారికే విధ లు.. 
స్ాధారణుంగా విమానాల రాకపో కలు కొనస్ాగ ట్ప్ుపడ  శుంషాబాద్ అుంత్రాా తీయ విమానాశరయుంలో ప్ాతి 
షిష్ట  లో 30 నుుంచి 35 ముంది ఉుంట్ారు. కానీ ఇప్ుపడ  వుందే భారత్ మిషన్ ప్రిధిలో త్రచత ఒకట్ి 
రనుండ  విమానాలే వస్ుత ుండడుం వలల  కస్టమ్స్ శాఖ ప్లు ముుందస్ుత  చరాలు చ్ేప్ట్ిటుంది. ముుంబయిలో ఓ 
కస్టమ్స్ అధికారి ఒకరు.. కొవిడ్-19 బారిన ప్డి మృత్ుావాత్ ప్డడుం వలల  శుంషాబాద్ ఎయిర పో రుట లో 
విధులు నిరవహ ుంచ్ే అధికారులు, సిబబుంది ప్ర్నల్ పరా ట్ెక్షన్ ఎకివప మ ుంట్లల  త్ప్పనిస్రిగా 
ధరిస్ుత నాారు. యాభ ై ఏళ్ల  లోప్ు వారిక  ఎయిరపో రుట  విధులు అప్పగిస్ుత నాారు. ఉదయుం 8 గుంట్ల 
నుుంచి రాతిా 8 గుంట్ల వరకు, రాతిా 8 గుంట్ల నుుంచి ఉదయుం 8 గుంట్ల వరకు రనుండ  షిప్ుట లుగా 
విధులు నిరవహ స్ుత నాారు. ఒక జాయిుంట కమిషనర, ఒక డిప్ూాట్ీ కమిషనర, ముగుో రు 
స్తప్రిుంట్ెుండ ుంట్లల , ఇన్ స పకటరుల  విధులోల  ఉుంట్ూ... స్ాా నిక శాుంతిభదాత్ల పో లీస్ుల స్హకారుం 
తీస్ుకుుంట్లనాారు. 

 

లగేజి క్షుణ్ణుంగా ప్రిశీలిస్ాత రు.. 
విదేశాల నుుంచి వచిేన వారి లగ జిలను క్షుణణుంగా ప్రిశీలిస్ుత నాారు. ప్ాధానుంగా బుంగారుం, విలువ ైన 
మొబ ైల్ ఫో న్ లు, ఎలకాటా నిక్ వస్ుత వులు, ట్ీవీలు లాుంట్ి వాట్ితోపాట్ల లికుర లాుంట్ివి అకరముంగా 
తీస్ుకొసతత  వాట్ిని స్ావధీనుం చ్ేస్ుకోవడుం చ్ేస్ుత నాారు. అదేవిధుంగా విదేశాల నుుంచి హ ైదరాబాద్ 
వస్ుత నా ప్ాయాణికుల జాబితా తీస్ుకుని ఎయిరపో రుట  పాాస ుంజర ఇన్ ఫర మషన్ సిస్టమ్స దావరా 
ప్రిశీలిస్ాత రు. ప్ాయాణికుడి పతరు, పాస పో రట నుంబరు కొట్టగానే స్ుంబుంధిత్ వాకితకి చ్ ుందిన ప్ూరిత వివరాలు 
త లుస్ుకునేుందుకు అవకాశుం ఉుంట్లుంది. ఆ ప్ాయాణికులోల  ఎవరనైనా త్రచత గల్్ దేశాలకుగాని, 

విదేశాలకుకాని వ ళ్లల వస్ుత నాట్లల  వివరాలు ఉనాట్లయితే... వారు గత్ుంలో ఎప్ుపడ ప్ుపడ  ఏయిే దేశాలోల  
తిరిగారు. గత్ుంలో బుంగారుంకానీ, విదేశీ కరననీ్కానీ అకరముంగా తీస్ుకొస్తత  ఏ ఎయిర పో రుట లో అయినా 
దొ రికారా త్దిత్ర వివరాలు ప్రిశీలిస్ాత రు. ఒకవేళ్ గత్ుంలో విరివిగా ప్ాయాణాలు చ్ేసినట్లల  గురితసతత  
త్క్షణమే వారిని నిశిత్ుంగా ప్రిశీలిస్ాత రు. బుంగారుంకానీ ఇత్రత్ా ఏద ైనా స్మగిలుంగ్ చ్ేస్ుత నాట్లల  గురితసతత ... 
త్క్షణమే స్ుంబుంధిత్ ప్ాయాణికుడికి కొవిడ్-19 ప్రీక్షలు చ్ేయిస్ాత రు. అత్నికి పాజిట్ివ్ వచిేనట్లయితే.. 
వ ుంట్నే కావరుంట్ెైన్ కు త్రలిస్ాత రు. లేదుంట్ే స్ాధారణుంగా క స్ులు నమోదు చ్ేసి అరనస్ుట  చ్ేస్ాత రు. 

 



యాభ ై వలేకు ముంచి ఉుంటే కస్టమ్స్ డ్యూటీ.. 
కొవిడ్-19 దృషాట ా ముుందస్ుత  జాగరత్తలు తీస్ుకునా అధికారులు, ప్ాయాణికుడిని తాకకుుండానే.. 
నిశిత్ుంగా త్నిఖీలు నిరవహ స్ుత నాట్లల  కస్టమ్స్ అధికారులు త లిపారు. విదేశాల నుుంచి ప్ాతేాక 
విమానాలోల  హ ైదరాబాద్ వస్ుత నా ప్ాయాణికులు... యాభ ైవేలు విలువ ైన స్ామాగిర వరకు ఎలాుంట్ి 
కస్టమ్స్ డతాట్ీ లేకుుండా వ ుంట్ త చుేకోవచేని కస్టమ్స్ అధికారులు వ లల డిుంచ్ారు. అుంత్కుమిుంచితే 
చట్టప్ాకారుం త్ప్పనిస్రిగా కస్టమ్స్ డతాట్ీ చ్ లిలుంచ్ాలి. లేదుంట్ే ఆ వస్ుత వులను కస్టమ్స్ అధికారులు 
స్ావధీనుం చ్ేస్ుకుుంట్ారు. 

 


