
సైబరాబాద్ ట్ర ఫిక్  పోలీసు   

PRESS NOTE 

వివిధ ప్రసార మాధయ మాల ధ్వా ర (Print & Electronic Media, Facebook, Whatsapp & Twitter etc.,) 

ప్రత్యయ కంగా ఆటొలు  మరియు ఇతర వాహనములన్ని యు కంద  తెలురబడిన తపి్ప దాలు 

(violations) చేస్తుని ట్లు  సైబరాబాద్ ప్ర ఫిక్  పోలీస్తల ధృష్టకి వచ్చి నది.  

➢ సరైన నంబర్ ప్లుట్ లేకపోవడం (improper Number Plate) 

➢ అసంపూరణ నంబర్ ప్లుట్ కలిగిఉండడం ( Incomplete Number Plate) 

➢ నంబర్ ప్లుట్లి  పూల దండతో కపి్ప  ఉంచడం (Number Plate Covered by Garland) 

➢ నంబర్ ప్లుట్ కు grease, paint, oil పూయడం (Number Plate Covered with Grease, 

Paint, Oil & etc.,) 

➢ నంబర్ ప్లుట్ రగిలి ఉండడం (Damaged Number Plate) 

➢ ఉదే్దశ పూరా కంగా నంబర్ ప్లుట్ మారి డం ( Intentionally using fake number plate) 

 

 ప్రత్యయ కంగా ఆటొ driver లు పై ప్లరొ్క నబడిన Traffic న్నబందనలను, జరిమానాల  నుండి 

తపి్ప ంచుకొనురకు అవలంబిస్తునిా రన్న Traffic పోలీస్తల ధృష్టకి వచ్చి నది. ముఖ్య ంగా Traffic 

Signals, Junctions, Railway Stations, Bus Stops, Auto Addas,  In front of Shopping Malls  వద ే

అడడదిడడంగా నడుపుతూ మరియు పారొి ంగ్ చేస్తు  సామానయ  ప్రజలకు మరియు వాహన దారులకు 

(Free Flow of Traffic) ఇబబ ంది కలిగిస్తునారు.  కాబట్ట ిఆటొ Driver లు సరి అయిన విధముగా traffic 

న్నబందనలు పాట్టస్తు  ఎవరిక ఇబబ ంది కలగకుండా చూస్తకొన గలరన్న మరియు  తమ వాహనముల 

యోకొ  నంబర్ ప్లురును కూడా సరిగాా అమారుి కోగలరన్న అద్దవిధంగా ఆటొ లో రరిమితిక మించ్చ 

ప్రయాణికులను కూర్చి పెటి్లకోరాదన్న  సైబరాబాద్ ప్ర ఫిక్  పోలీస్త వారి విజఞప్ప ు. 

 

 ఇట్ట ి విషయములు ధృష్ట ి లో పెటి్లకున్న సదరు వాహన యజమానులు పై తెలిప్పన 

న్నభందనలిి  ఉదే్దశపూరా కంగా ఉలుంఘంచ్చనచో జరిమానా మరియు చరరిిత్యయ  తగిన చరయ లు 

criminal case నమోదు చేసి చరయ  తీస్తకొనబడును మరియు వాహనములను జపుు (seize) చేసి 

జరిమానా విధంచబడును.  

 

 సరైన నంబర్ ప్లుట్ ను కలిగి ఉండడం వలన, ముఖ్య ంగా మీయొకొ   వాహనాలు 

దంగతనాన్నక గురి అయినపుి డు గురుు రటి్లరకు (Identify) స్తలభంగా ఉంట్లంది. 

 వాహన యజమానులు అందరు సరియైన Documents (Ex. Driving Licese, RC, Pollution, 

Insurance, Permit, NOC, Fitness etc.,) కలిగి ఉండాలన్న సైబరాబాద్ ప్ర ఫిక్  పోలీస్త వారి విజఞప్ప ు.  

 

➢ Swiggy, Foodpanda, Zomato, Ola bikes etc.,  బైక్ రైడర్్  Traffic న్నబందనలు ఉలుంఘస్తు  

సమయాన్నక చేరుకోవాలనే ఆతృతతో Rash Driving, Signal Jumping, Wrong Route 

Driving etc., చేయుచు ర్చడుడ పై వెలుతుని  ఇతర వాహన దారులకు మరియు 

పాదచారులకు (Pedestrian)ఇబబ ంది కలిగిస్తుని  విషయము సైబరాబాద్            ప్ర ఫిక్              

పోలీస్తల ధృష్టకి వచి్చ నది.  కాబట్ట ివాహన దారులు అందరు ప్ర ఫిక్ న్నభందనలు పాట్టస్తు  

ప్ర ఫిక్ కు అంతరాయము కలగకుండా ప్రయాణించగలరన్న సైబరాబాద్ ప్ర ఫిక్              

పోలీస్త వారి విజఞప్ప ు. 

 

                                                                  

                                                                   (ఎస్ . ఎమ్.  విజయ్ కుమార్, ఐ. పి. ఎస్.,) 

                                                                  డిపూయ టీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్త, 

                                                             ప్ర ఫిక్, సైబరాబాద్. 

త్య ది : 24.05.2018 



 

సైబరాబాద్ ట్ర ఫిక్  పోలీసు   

PRESS NOTE 

 

సైబరాబాద్  ప్ర ఫిక్   పోలీస్త వారు, ప్ర ఫిక్  న్నబందనలు ఉలుంఘంచ్చన వాహనాదారుల 

యొకొ  వాహనాలను ఫోటో  తీసి e – Challan లను విధంచడం జరుగుతుంది. ఇలంట్ట                

e – Challan ల గురించ్చ చాల మంది వాహన దారులకు సరైన అవగాహన లేకపోవడం వలన 

ఉలుంఘంచ్చన ప్రఫిక్ e–Challan చూస్తకోవడం లేదు. మీయొకొ  వాహనాలపై ఉని ట్లవంట్ట 

పెండింగ్ e–Challan లను తెలుస్తకొనురకు ఈ లింక్ www.echallan.org/publicview  లో 

చూస్తకోగలరు. మీ వాహనములపై పెండింగ్ e – Challan లు వుని ట్ల ుత్య వాట్టన్న వెంరనే 

చెలిుంచగలరు. వీట్టన్న Net Banking, e seva, Mee seva,  TS Online, Paytm, TWallet దాా రా 

చెలిుంచవచిు ను  లేన్న ఎడల  సైబరాబాద్   ప్ర ఫిక్   పోలీస్త  వారు చర ిప్రకారం చరయ లు 

తీస్తకుంటారు. పెండింగ్  e – Challan ల గురించ్చ ఏమైన సంద్దహాలు ఉని ట్ల ుత్య  ఈ   (కo ద 

నంబర ును సంప్రదించ గలరు. 

 

040 – 27853416 

Whatsapp No. 9490617346. 

 

                                                                  

                                                                   (ఎస్ . ఎమ్.  విజయ్ కుమార్, ఐ. పి. ఎస్.,) 

                                                                  డిపూయ టీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్త, 

                                                             ప్ర ఫిక్, సైబరాబాద్. 

త్యది :       .    .2018 

 

 

http://www.echallan.org/publicview

