PRESS NOTE
ISSUES RELATED TO TRUCKS CARRYING
BOULDERS & DEBRIS

Today on 23-07-2018 a meeting have been conducted with the owner, managers and supervisors
of Trucks, Tippers carrying Boulders, Debris, Sand, Soil and Dust etc.
The following traffic Advisory made to follow the Truck operators and drivers strictly.
Traffic Advisory:
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Proper back door – full height & proper locking.
Proper number plates – all sides.
No overloading – loaded material shall not be visible from outside.
Sand, Soil, Dust carrying vehicles – Should be closed with tarpaulin.
Proper lights –
Head lights – No high beam.
Indicators – functioning.
Radium Stickers on the back side.
Valid Driving License.
No Drunken Driving.
No dangerous driving – Lane discipline shall be followed –
No Signal jumping.
No Entry Timings – 06:00 AM to 10:00 PM.

DCP Traffic Sri.S.M. Vijay Kumar, IPS,. Sri.A. Venkateshwar Rao, IPS,.
DCP Madhapur (L &
O) and Addl.DCP Admin, Sri.K.Narsimha and Traffic ACP Madhapur Sri. S. Jayaram and traffic SHOs
of Madhapur Traffic Division are participated.

Dy. Commissioner of Police
Traffic, Cyberabad

PRESS NOTE
సైబరాబాద్ పోలీసు కమిషినరేట్ ముకయ ముగా ఐి జోన్ పరిదిలో ఉనన టువంి అతి
ముకయ మైన రహదారులలో రాత్ర సమయంలో ిపప రుు మరియు త్రక్కు లు బండరా ళ్ ును, కూల్చి న భవన
నిరాా ణాల వయ రాా లను ఎటువంి జాత్రరలు తీసుకోక్కండా ఒక పంరమ్ నుండి మరియొక పంరనికి
రవాణా చేస్తా రోడ ు పైన త్పజలను భయ బా తులక్క గురి చేస్తా త్పమాదలక్క కారణమైతు త్పజలక్క
ఇబబ ంది కల్చగిసుానన ందు వలన సైబరాబాద్ త్ర పిక్ పోలీసు లు కేసులు నమోదు చేసుానన పప ికి కూడా
ఇంకా సరైన జాత్రరలు తీసుకోక్కండా వాహనాలను నడుపుతునన ందున త్పజలనుండి ఫిరాయ దు, సోషల్
మీడియా

లో

మరియు

న్యయ స్

పేపర్

లలో

విరివిగా

TIPPERS

ఉలం
ు గిసుానన ందున,వారికి సరైన త్ర పిక్ అవగాహన కల్చప చంర కొరక్క

TRAFFIC

నిభందానాలను

ఈ రోజు తేది 23.07.2018 న

ిపప ర్ యజమానులతో, మేనేజరలు మరియు స్తపర్ వైజర ుతో సైబరాబద్ పోలీసు కమిషనర్ గారి
అద్వై రయ ంలో త్ర పిక్ అవగాహన కారయ త్కమమును నిరై హంచనైనది. ఇి ి అవగాహన కారయ త్కమమునక్క
సుమారు 60 మంది వాహన యజమానులు హాజరు అయినారు.
ముఖ్య ంగా టిప్ప ర్ యజమానులకు ఈ కంది సూచనలు పాటించవలసినదిగా
సూచంచనైనది.
1. ిపప ర్ క్క సరైన నంబర్ పేట్
ు , ముందు,వెనుక మరియు బాడికి రండు వైపులా కల్చగి వండాల్చ.
ా బాడీ లెవెల్ గా ఉండాల్చ,సరైన లాక్ కల్చగిఉండాల్చ.
2. ిపప ర్ వెనుక డోర్ పూర్తగా
3. ిపప రుు : ఇసుక, మి,ి మరియు డస్ ి లను తీసోు నివెలుునపుడు పైన టారప ల్చన్ కవర్ రపప క
కపప బడల్చ.
4. ిపప ర్ లు – అందులో ఉనన టువంి మెటీరియల్ బయరక్క కనపడక్కండా ఉండాల్చ.
ా పనిచేయాల్చ.
5. లైట్్ : రాతి సమయంలో హెడ్ లైట్్ పూరిగా
6.

రాతి సమయంలో హెడ్ లైట్్ హై భీమ్ లో ఉండకూడదు.
ా అనిన రపప క్కండ పనిచేయాల్చ.
ఇండికేరర్్ : పూరిగా
వెనుకవైపున రేడియం స్టక
ి ు ర్ ను అతికించాల్చ.

7. త్డవరుు డ్రైవింగ్ లైసెను్ రపప క కల్చగి ఉండాల్చ.
8. వాహనమును అతి వేరముగా, అడడ దిడం
డ గా నడుపరాదు. లెన్ త్కమశిక్షణ రపప క్కండ పించాల్చ.
9. ఎిి పరిస్టాతులలో రాత్తి సమయంలో కూడా స్టరన ల్ ఉలం
ు రన చేయరాదు.
10. మదయ ము సేవించి ఎి ి పరిస్టాతులలో వాహనమును నడపరాదు.
11. ఉదయం 6 గంటల నుండి రాత్ర 10 గంటలవరకు ిపప ర్ వాహనాలు రోడ ుపైకి రాకూడదు.
పై స్తచనలు పించి త్పమాదాలు జరురక్కండా మరియు రోడ ు పైనా బండరాళ్ళు
పడక్కండా రగిన జాత్రరలు తీసుకోవాల్చ.

ఎవరైనా ఇి ి నిబందనలను ఉలం
ు ఘంచినచో చరి ర్తత్యయ

కిమినల్ కేసు నమోదు చేస్ట రగు చరయ తీసుకోబడును.
ఇిి మీింగ్ క్క డిస్టపి త్ర పిక్, డిస్టపి లా అండ్ ఆర డర్ మాధాపూర్ మరియు ఇరర త్ర పిక్
అధికారులు మరియు శంతి భత్దర అధికారులు పల్గొనాన రు.

డిపూయ టీ కమిషనర్ త్రపిక్,
సైబరాబాద్.

