సైబరాబాద్ ట్ాాఫిక్ పో లీస్
ఇ - చలాన్ వ్యవ్స్థ

తరచుగా

అడిగే

ప్ాశ్నలు

1. ట్ాాఫిక్ e – చలానా అంట్ే ఏమిట్ి?
జ. ఏ వ్యక్తియైనా మోటారు వాహనాలను నడిపిస్ి త ఏవైనా టాాఫిక్ నియమాలను ఉలల ంఘిస్తి,

టాాఫిక్ పో లీస్ులు ఆ బండిని ఆపకుండా ఆ

ఉలల ంఘనలను మాత్ామే చిత్రాకరంచి త్మ సాఫ్ట్ వేరులో ఆ బండి మీద టాాఫిక్ ఉలల ంఘన క్ేస్ును నమోదు చేసి ారు/ దండన విధిస్ి త చలానా

నమోదు చేసి ారు. భౌతికంగా క్ాకుండా ఎలెక్్ాానిక్ సాంక్ేతికత్ను వాడుత్ూ నమోదు చేస్త టాాఫిక్ ఉలల ంఘన క్ేస్ులను సామానయంగా "ఇ-చలానా"
అని పిలుసాిరు.
2 . నా వాహనం పై ఉనన ట్ాాఫిక్ ఇ-చలానాలను ఎలా చూసుకోవచుు?
జ. ఇంటరనెట్ లో https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లంక్ ద్ాారా లేద్ా గూగల్ లో Telangana State Police Integrated echallan

System అని స్ెర్చ్ చేస్తి తెలంగాణ స్త్ట్ పో లీస్ ఇంటిగట
ే ెడ్ ఇ చలాన్ స్ిస్్ం అనే వబ్ స్ెైట్ ఓపెన్ అవ్ుత్ ంద్ి, అందులో మీ వాహన స్ంఖ్య నమోదు
చేయడం ద్ాారా మీ వాహనాల మీద ఉనె టాాఫిక్ చలానాలని చతస్ుక్ోవ్చు్.

3. నా వాహనం పై ఉనన ఇ-చలానాలను ఎలా చెల్లంచాల్?
జ . మీ దగగ రలో ఉనె e - స్తవ్, TS ONLINE క్ేందాం లో నగదు చెలలంపు ద్ాారా లేద్ా https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ స్ెైట్ లోని
క్తంే దన గల NET BANKING, PayTM , T – వాలెట్, M వాలెట్ , జియో మనీ ఆన్ లెైన్ విధానాల ద్ాారా చెలలంచవ్చు్.
4. ఆనల ైన ద్ాారా ఇ-చలానాలు చెల్లంచినప్పుడు నా అక ంట్ లోని డబబు తీసివేయబడినద్ి కానీ ఇ-చలానా ఇంకా చూపిసత ుంద్ి. ఎం చేయాల్?
జ . అపుుడు మీ వాహన స్ంఖ్య మరయు ఇ-చలానాలక్త స్ంబంధించిన లావాద్ేవీల (టాానాాక్షన్) వివ్రములను మా ఇ-మెయల్

echallancybhelpdesk@gmail.com క్త పంపండి. మేము పరశీలంచి త్గు చరయ త్రస్ుక్ోని మీకు తెలయజేసి ాము.

5. నా వాహనం పై ఉనన ఇ-చలానా గబరంచి ఏద్ెైనా సంద్ేహం ఉంట్ే ఎలా తెలపాల్?
జ . స్ెైబరాబాద్ పాద్ేశం లో విధించిన ఇ-చలానాల గురంచి స్ంద్ేహాలు, పాశెలు ఉంటే మా ఫో న్ నంబర్చ 040-27853416 క్త ఫో న్ చేస్ి ఫిరాయదు

చేయవ్చు్ లేద్ా https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లో ఉనె “Report Us” అనే ఆపష న్ ద్ాారా ఫిరాయదు చేయవ్చు్.
6. నా వాహన నంబర్ పలల ట్ తో వేరే వాహనం తిరుగబతుననట్్ల తే
ల ఎలా ఫిరాాదు చేయాల్?

జ . https://echallan.tspolice.gov.in/publicview ఇ లంక్ ద్ాారా మా వబ్ స్ెైట్ నకు వళ్లల Complaints అనే బటన్ ని క్తలక్ చేస్ి త్రాాత్ Fake
Number Plate అనే లంక్ ను క్తలక్ చేస్ి మీరు ఫిరాయదు చేయవ్చు్. మీరు నమోదు చేస్ిన ఫిరాయదు ని మా software లో అపతేట్ చేస్ి టాాఫిక్ పో లీస్

అధిక్ారులు వార రోజు వార వాహన త్నిఖీలలో అలాంటి వాహనాలను గురి ంచి వాటి పెై చట్ పరమెైన చరయ త్రస్ుకుంటారు. క్ానీ మీరు మాత్ాం మీ
వాహనం యొకక నంబర్చ ను వేరే ఎవ్రో వార వాహనాలకు మోస్పూరత్ంగా పెట్ టక్ొని తిరుగుత్ూ టాాఫిక్ నియమాలను ఉలల ంఘించినపుుడు
నమోద్ెైన ఇ- చలానాలను చెలలంచ వ్దుు.

7. నా వాహనానిన అమిివేసాను, కానీ కొనుగోలు చేసిన వాకతత ద్ానిని అయన పలరు పై బద్ిలీ చేయంచుకోలేదు. కాబట్ిి ఆ వాహనం నమోదు
అవపతునన ఇ చలానాలు నాకే వసుతనానయ. ఎం చేయాల్?

జ . మీ వాహనానిె ఎవ్రక్నైన అమ్మిన త్రాాత్ క్ొనుగోలుద్ారుడి పతరు పెై బద్ిలీ చేస్త బాధ్యత్ మీద్ే. అలా చేయకపో తే మీకు భవిష్యత్ి లో అనేక
రక్ాల స్మస్యలు ఎదురవ్ుతాయ. మీరు https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లో గల కంపెల ంట్ా
్
లో Sold Out Vehicle అనే విభాగం
లో ఫిరాయదు ను నమోదు చేస్తి ఆ వాహనానిె మా టాాఫిక్ పో లీస్ అధిక్ారులు వార రోజు వారీ వాహన త్నిఖీలలో గురి ంచి ద్ాని పెై చట్ పరమెైన

చరయ త్రస్ుకుంటారు.

7. మా వాహనం పై ప్డిన ఇ-చలానాల వివరాలు మా ఫో న నంబర్ కత రావడం లేదు. ఎం చేయాల్?

జ. మీ వాహన రజిస్త్ష్
ే న్ చేయంచుకునేటపుుడు విధిగా మీ ఫో న్ నంబర్చ ను RTA Database లో నమోదు చేస్ుక్ోవాల లేని యడల మీ వాహనానిక్త
స్ంబంధించిన ముఖ్యమెైన వివ్రములు మీకు అందవ్ు. నమోదు చేస్ుకునెపుుడు ఉనె ఫో న్ నంబర్చ ఇపుుడు పని చేయకపో తే మీరు
https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లో గల Register అనే విభాగం లో మీ వివ్రాలు నమోదు చేయడం ద్ాారా ఇ-చలానాల యొకక

స్మాచారానిె మీరు మీ ఫో న్ లోనే SMS ద్ాారా ప ందవ్చు్.
8. ఇ-చలానా ప్డిన ఎనిన రోజులలో చెల్లంచాల్?

జ . ఇ-చలానా పడిన 7 రోజులలో చెలలంచాల. 7 రోజులలో చెలలంచకపో తే టాాఫిక్ అధిక్ారుల త్నిఖీ లలో ఎకుకవ్ ఇ-చలానాలు పెండింగ్ ఉంటే
వాహనం జపుి చేయబడి ఉలల ంఘనల పెైన క్ోరు్లో చారిషీట్ వేయబడును.

9. ట్ాాఫిక్ పో లీసులు ఇ- చలానాలను ఏ రోడుులలో ఏ ఏ ప్ాద్ేశాలలో వేసత ారు?
జ. టాాఫిక్ పో లీస్ులు ఏ సారాజనిక రోడుే/ పాద్ేశం లో నైనా తిరుగుత్ నె వాహనాలకు టాాఫిక్ నిబంధ్నలను ఉలల ంఘిస్తి ఇ-చలానాలను నమోదు
చేసి ారు. ముఖ్య రోడుేలు, క్ాలనీ రోడుేలు మరయు గాేమీణ పాాంత్ రోడుే లు అనిె చోటల కూడా ఇ-చలానాలను టాాఫిక్ పో లీస్ులు నమోదు

చేయవ్చు్.
10. ఇ-చలానాలను కేవలం ప్గట్ి ప్ూట్ మాతామే నమోదు చేసత ారా లేద్ా రాతిా కూడా నమోదు చేసత ారా?

జ. టాాఫిక్ పో లీస్ులు ఇ-చలానాలను రోజు 24 గంటలు కూడా రాతిా, పగలు అనే తేడా లేకుండా నమోదు చేయవ్చు్.

11. మీ కెమెరాలకు కనిపించకుండా నంబర్ పలల ట్ లను ద్ిద్ి తే లేద్ా వేరే ఉపాయాలతో నంబర్ ద్ాచితే ఎలాంట్ి కేసు నమోదు చేసత ారు?

జ. నంబర్చ పతల ట్ ను స్రనైన కేమంలో ఎలల పుుడత పెట్ టక్ోవాలాన బాధ్యత్ వాహద్ారుడిద్ే. నంబర్చ పతల ట్ లను చలానాల నుంచి త్పిుంచుక్ోడాని క్ోస్ం

మార్తే , ద్ిద్త
ిు ే లేద్ా వేరే ఉపాయాలతో ద్ాచితే అలాంటి వాహనాలను జపుి చేస్ి అలాంటి వాహనద్ారులపెై మోస్ం, ఫో రిరీ, కుటాల వ్ంటి నేరాల
క్తంే ద క్తమ్మ
ే నల్ క్ేస్ు నమోదు చేస్ి చట్ పరమెైన చరయలు త్రస్ుక్ొనబడును .

12. నా బండిని ఎవరో ద్ ంగల్ంచినారు ద్ాని మీద కేసు కూడా నమోదు అయనద్ి కానీ ఆ బండి మీద చలానాలు నమోదు అయనట్టి నాకు SMS
మరయబ పో స్ి ద్ాారా సమాచారం వసుతంద్ి ఎం చేయాల్?

జ. మీ బండిని ఎవ్రనైనా ద్ ంగలంచినటెల ్తే వంటనే మీరు ద్ ంగత్నం జరగన పాద్ేశం యొకక పో లీస్ స్త్ష్న్ కు వళ్లల ఫిరాయదు చేస్ి ద్ ంగత్నం క్తంే ద క్ేస్ు

నమోదు చేపించి FIR (ఫస్్ ఇనఫరేిష్న్ రపో ర్చ్) ను ప ందగలరు. త్రాాత్ ఎపుుడెైనా అద్ే బండి మీద టాాఫిక్ చలానా నమోదు అయనటట
ల మీకు
స్మాచారం వ్స్తి వంటనే మా వబ్ స్ెైట్ https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లోక్త వళ్లల మీ బండి మీద నమోదయన చలానాను ఎంపిక

చేస్ుక్ొని "Report

Us

" లంక్ ద్ాారా Theft Vehicle విభాగం లో మొత్ి ం స్మాచారానిె అందజేయ వ్చు్ లేద్ా స్ెబ
ై రాబాద్ పాద్ేశానిక్త

స్ంబంద్ించిన చలానాల గురంచి ఈ స్మస్య ఉనెపుుడు మాకు నేరుగా ఇ - మెయల్ (echallancybhelpdesk@gmail.com)ద్ాారా కూడా
స్మాచారం అందజేయవ్చు్. అటాల మీరు అంద్ించిన స్మాచారం మేరకు మా టాాఫిక్ పో లీస్ అధిక్ారులు వార రోజు వారీ వాహన త్నిఖీలలో
అలాంటి వాహనాలను గురి ంచి వాటి పెై చట్ పరమెైన చరయ త్రస్ుకుంటారు. క్ానీ మీరు మాత్ాం అలా ద్ ంగలంచబడిన మీ వాహనం పెై నమోద్ెైన
ఇ- చలనాలను చెలలంచ వ్దుు.

13. నేను నా బండి మీద వళుతుననప్పుడు ఒకే ప్ాయాణం లో, ఒకట్ే ఉలల ంఘనపై ఒకట్ి కనాన ఎకుువ చలానాలు ఉంట్ే ఎం చేయాల్?

జ. మీరు https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లోక్త వళ్లల మీ బండి మీద నమోదయన చలానాను ఎంపిక చేస్ుక్ొని "Report Us
" లంక్ ద్ాారా "Double

challan " బటన్ ని నొక్తక ఫిరాయదు నమోదు చేస్తి మేము ఆ స్మాచారానిె పరగణంచి, పరష్కరంచి మీకు

తెలయచేసి ాము.
14. నా బండి నంబర్ పై గల చలానా వేరే బండి ఫో ట్ోతో జతప్రుబడినద్ి మరయబ ఉలల ంఘన జరగన రోజున నా బండి బయట్కు తిప్ులేదు.
నా బండి పై వచిున చలానా గబరంచి ఎం చేయాల్?

జ. మానవ్ స్హజ త్పిుద్ాల వ్లన క్ొనిెసారుల ఇలా జరగవ్చు్. క్ానీ మీరు మాత్ాం అలా నమోద్ెైన ఇ- చలానాలను చెలలంచ వ్దుు.
మీరు https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లోక్త వళ్లల మీ బండి మీద నమోదయన త్పుుడు చలానాను ఎంపిక చేస్ుక్ొని
"Report Us " లంక్ ద్ాారా "Manual Error " బటన్ ని నొక్తక ఫిరాయదు నమోదు చేస్తి మేము ఆ స్మాచారానిె పరగణంచి బండి యొకక

మోడల్ మరయు మేక్ ని బటి్ ఆ ఉలల ంఘనలను స్ర అయన బండి నంబర్చ పెైక్త బద్ిలీ చేసి ాం.
15. ఒకట్ే రోజు ఓవర్ సపుడ్ వళ్లల నందుకు రెండు లేద్ా అంతకంట్ే ఎకుువ చలానాలు వచాుయ. ఎం చేయాల్?
జ. పరమ్మతి క్త మ్మంచిన వేగంతో వళ్ల డం పామాదకరం. ఒక పాయాణంలో ఒకటి కంటే ఎకుకవ్ ఓవ్ర్చ స్ీుడ్ చలానాలు వ్స్తి మా వబ్ స్ెైట్
https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లోక్త వళ్లల మీ బండి మీద నమోదయన చలానాను ఎంపిక చేస్ుక్ొని "Report Us " లంక్
ద్ాారా ఫిరాయదు చేయండి. మేము అటి్ చలానాను పరశీలంచి తాను చరయ త్రస్ుక్ోని మీకు తెలయపరుసాిము. . అలా క్ాకుండా ఒకక రోజులోనే

వేరే వేరే పాయాణాలలో రనండు లేద్ా అంత్కంటే ఎకుకవ్ చలానాలు వ్స్తి మీరు త్పుకుండా అనిె చలానాలను చెలలంచాలా ఉంటటంద్ి.

16. ఏ విధమెైన ఉలల ంఘనలపై ఇ- చలానాలను నమోదు చేయవచుు ?
జ. మోటార్చ వాహనాల చట్ ం 1988, క్ేందా మోటారు వాహనాల నియమాలు 1989 , తెలంగాణ మోటారు వాహనాల చట్ ం, తెలంగాణ
మోటారు వాహనాల నియమాలు , మోటారు వాహనాల డెవి
ై ంగ్ నిబంధ్నలు 2017 మరయు ఇత్ర నిబంధ్నలలో పాసి ావించబడిన పాతి

ఉలల ంఘనపెై చలానాలను

నమోదు చేయవ్చు్. మదయం స్తవించి వాహనం నడిపినపుుడు, పతాాలు లేకుండా నడిపినపుుడు మరయు

లెైస్ెన్ా లేకుండా వాహనం నడిపన
ి పుుడు మాత్ాం భౌతికంగా పరశీలంచాలా ఉంటటంద్ి క్ావ్ున ఆ ఉలల ంఘనలపెై ఇ- చలానాలు క్ాకుండా

సాుట్ చలానాలను నమోదు చేయడం జరుగుత్ ంద్ి.
17. నేను అతావసర ప్ని మీద వళుతుననప్పుడు అనవసరంగా ట్ాాఫిక్ పో లీసులు గబడిు గా ఫో ట్ోలు తీసాతరు. అప్పుడు అకుడే వారని ప్ాశ్నంచి
నా ఫో ట్ో కాానసల్ చేయంచుకోవచాు?

జ. ఇ- చలానాలకు సాక్ష్ాం ఉంట్టంద్ి కావపన మీ వాహనాలపై తప్పుడు కేసు లు నమోదు చేయలేమబ. ఏ కారణం ఉనన కూడా ట్ాాఫిక్
నియమాలను పాట్ించాల్సన బాధాత వాహనద్ారులకు ఉంట్టంద్ి. కొనిన సారుల మెైమరచి మీరు ట్ాాఫిక్ నియమాలు ఉలల ంఘంచి ఉండవచుు.
ఏ ట్ాాఫిక్ ఉలల ంఘనపైనా అయనా కూడా విధులలో ఉనన ట్ాాఫిక్ సిబుంద్ికత తమ కెమెరాలలో ఫో ట్ోలు / వీడియోలను తీసల అధికారం

ఉంట్టంద్ి. అలా చితీాకరంచిన సాక్ష్ాం మీద నమోద్ెన
ై
ఇ చలానా గబరంచి ఏద్ెైనా సంద్ేహం/ ప్ాశ్న ఉంట్ే ఆన ల ైన లో
https://echallan.tspolice.gov.in/ప్పబ్లలకూాూ పైన పలరకునన విధంగా ఫిరాాదు చేయాల్ కానీ విధులలో ఉనన ట్ాాఫిక్ సిబుంద్ితో వాద్ించడం

లేద్ా వారపై దురుసుగా ప్ావరత ంచడం లేద్ా వార పై బల ప్ాయోగం చేయకూడదు. అలా ట్ాాఫిక్ పో లీస్ విధులకు ఆట్ంకం కల్గసలత ఇండియన
పపనల్ కోడ్ సక్ష్న 186 , 353 ప్ాకారం కతమి
ి నల్ కేసు నమోదు చేయబడి చట్ి ప్రంగా చరా తీసుకోబడును.

కొనిన మబఖ్ా సూచనలు:
➢ పాతి రోజూ మీ బండి మీద ఉనె చలానాలను మా వబ్ స్ెైట్ లో పరశీలంచుక్ోండి.
➢ ఏవైనా స్మస్యలు, స్ంద్ేహాలు, పాశెలు ఉంటే మాకు ఫిరాయదు చేయండి .

➢ ఇ- చలానాలతో జత్పర్న ఉలల ంఘన సాక్ష్యయలను కూడా పరశీలంచుక్ొని అలాంటి
ఉలల ంఘనలను తిరగ చేయకండి.

