
‘ జిబుల్ పోలి ంగ్’ పై  దృట్  రించాలి : ౖ బరాబాద్ పి సజజ్ నార్ 

 

- భూ దాలోల్  జోకయ్ం చే కోవదుద్   

- చై న్ న్చింగ్ లను అరికడతాం  

- టెకాన్లజీ డకం పెరగాలి   

జిబుల్ పోలి ంగ్ పెరిగినపుప్డే నేరాల సంఖయ్ తగుగ్ ముఖం పడుతుందని  ౖ బరాబాద్ పి 

 సజజ్ నార్ అనాన్రు. ౖ బరాబాద్ పోలీ  కమిషనరేట్ లోని మెయిన్ కానఫ్రెన్  లోల్  మ రం 

ఎ ఓటి,  ఎ  తదితర ఎ  చ్ ఓ ( ట్ షన్  ఆఫీసర్)లతో  ఏరాప్టు చే న సమా శంలో 

ఆయన పాలొగ్ నాన్రు. ముందుగా పి సజజ్ నార్ ఎ  చ్ ఓ లను అడిగి రి సమసయ్లను 

తెలు కునాన్రు. సమసయ్లను నోట్ చే కోవడంతో పాటు అపప్టికపుప్డు తగు పరి క్రాలను 

చించారు. ఇంకా ఏమై నా సమసయ్లుంటే తమ దృట్ కి తీ కురా లనాన్రు.   

 ఈ సందరభ్ంగా ఆయన మాటాల్ డుతూ ంతి భదర్ తలకు అతయ్ధిక పార్ ధానయ్ం ఇ లి. 

ౖ బరాబాద్ లో జిబుల్ పోలి ంగ్ తో పాటు   టి  ఏరాప్టుకు పార్ ముఖయ్త ఇ లి.  చై న్ 

న్చింగ్ పై  జీరో టాలరెన్  ఉండాలనాన్రు. సమ య్తమ్క పార్ ంతాలను గురిత్ ంచి నిఘా 

పెంచుతామనాన్రు. పదే పదే నేరాలకు పాలప్డే రిని గురిత్ ంచి రిపై  పిడి యాట్॓  కే లను నమోదు 

చేత్ మని చచ్రించారు.  

 అనంతరం పోలీ ంగ్ కు సంబంధించి పోలీ లకు పలు చనలు చే రు. తెలంగాణ 

రాషట్ ంలో ఫెర్ ండీల్  పోలి ంగ్ ఉందనాన్రు. పోలీ   ట్ షన్ కి వచేచ్ రితో మరాయ్దగా పర్ వరిత్ ంచాలని 

పోలీ లకు చించారు. మ ళలు, చినన్ పిలల్ లు, వృదుధ్ ల కే ల షయంలో పర్ తేయ్కంగా శర్ దధ్  

వ ంచాలనాన్రు. ఎ ఓటి,  ఎ  ఇలా ధ ఖలు సమన యంతో పని చేయాలనాన్రు. 

కే లను త రితగతిన పరిషక్రించాలని ఇన్ ప్కట్ రల్ కు చించారు. ఉతత్ మ పనితీరు కనబరేచ్ 

పోలీ లకు రి రుడ్ లు ఇత్ మనాన్రు. టాయ్బులోల్  ఈ-పెటీట్  కే లను గంగా నమోదు 

చేయాలనాన్రు. మీ పోలీ  ట్ షన్ పరిధిలోని గార్ మాలోల్  తరచూ పరయ్టించాలనాన్రు. పండుగల 

సమయంలో ఎలాంటి అ ంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా గటిట్  బందోబత్ ను ఏరాప్టు 

చేయాలనాన్రు. పబుబ్లను సమయానికి మూ లా చూడాలని ఇన్ ప్కట్ రల్ కు చించారు. ఆరిథ్ క 

నేరాలు, ౖ ట్ కాలర్ నేరాలను అరికడతామనాన్రు. భూ దాలోల్  పోలీ లు జోకయ్ం 



చే కోవదద్ నాన్రు. భూ దాలోల్  కోరుట్  తీరుప్లకు అనుగుణంగానే నడుచుకో లనాన్రు 

చించారు.  కే ల వరాలను ఎపప్టికపుప్డు   టి ఎన్ ఎ  (కై మ్ అండ్ కిర్ మినల్ టార్ కింగ్ నెట ర్క్ 

అండ్ సట్ మ్ )లో నమోదు చేయాలనాన్రు.  

ౖ బరాబాద్ కమిషనరేటోల్  పోలీ  రె ప్న్  గంగా ఉంది. ఇటీవల జరిగిన చ్ యూ ఘటనను 

కొనిన్గంటలోల్ నే ఛేదించాం. సమాచారం అందిన ంటనే ఆరిజ్ ఐఏ పి ఎ  పరిధిలో తుపాకి, బులెల్ టల్  

ధీనం చే కోవడం, మీర్ పేట్ ఓఆర్ఆర్ పై   ఎ॓  పోల్  తో  ళుత్ నన్ కంటెయినర్ లారిలో 

మంటలు అంటుకోవడంతో.. అటుగా ళుత్ నన్ మీర్ పేట్ పోలీ  ట్ షన్ కు చెందిన ఎ ఐ అబుద్ ల్ 

రజా॓ ంటనే డై వర్ ను అపర్ మతత్ ం చే  కిందికి దించదాంతో పాటు ఫై ర్ ఇంజనున్ అపర్ మతత్ ం 

చేయడంతో పర్ మాదం తపిప్ంది. రందరికీ రి రుడ్ లు ఇచాచ్మనాన్రు.  

పర్ జల భాగ మయ్ం.. 

 పోలీ ంగ్ లో పర్ జలను భాగ మయ్ం చేయాలనాన్రు. పోలీ లకు యపడే రికి 

( టిజెన్ పోలీ ల) వరాలు గోపయ్ంగా ఉంచడంతో పాటు రికి  పోర్ తా హకాలను ఇత్ మని 

తెలిపారు. పర్ జలు Hawk-eye యాప్ ను డౌనోల్ డ్ చే కునేలా చూడాలనాన్రు. ఈ యాప్ దా రా ఆపద 

సమయంలో నేరుగా ఫిరాయ్దు చే కోవచచ్నాన్రు. ‘నేను ౖ తం’ కారయ్కర్ మంలో భాగంగా కాలనీలోల్  

  టి  లను ఏరాప్టు చే కునేలా ధ కామూయ్నిటీలను భాగ మయ్ం చేయాలనాన్రు. 

అనంతరం డూయ్టీలో పర్ తిభ కనబరిచ్న పలు రు పోలీ లకు పి రి రుడ్ లను పర్ కటించారు.  

 ఈ కారయ్కర్ మంలో ౖ బరాబాద్ పి  సజజ్ నార్, జాయింట్ పి న జ్ ఖా ం, డి పి 

కై మ్  జానకీ షరిమ్లా, ఏడి  పి ఎ బ్ భదేర్ శ ర్, ఏడి  పి కై మ్  నేతానియల్, ౖ బర్ కై మ్  ఏ పి 

నర ంహ రెడిడ్ ,   ఆర్ బి, ఎ ఓటి ( ప్షల్ ఆపరేటింగ్ టీమ్),  ఎ  ( ంటర్ ల్ కై మ్ ట్ షన్), ౖ బర్ 

కై మ్, ఐ టి ల్, లా అండ్ ఆరడ్ ర్  ఇన్ ప్కట్ రుల్  పాలొగ్ నాన్రు.  
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