
సైబరాబాద్ లో టా్రఫిక్ ట్రస్క్ ఫోర్స్ సేవలు పా్రరంభం 
 

-జండా ఊపి లంఛనంగా ట్రస్క్ ఫోర్స్ వాహనాలను పా్రరంభంచిన సైబరాబాద్ సీపీ శ్ర ీసీీఫెన్ రవంద్ర, ఐపీఎస్క., 
 

ఈ సంద్రభంగా సీపీ గారు మాటా్రడుతూ. . సైబరాబాద్ పోలీస్క కమీషనరేట్ పరిధిలో పెరుగుతునన 
టా్రఫిక్ రదీ్దని ద్ృషీ్టలో ఉంచుకుని, విజిబుల్ పోలీసంగ్ లో భాగంగా సైబరాబాద్ పోలీస్క కమీషనరేట్ లో 
సైబరాబాద్  టా్రఫిక్ ట్రస్క్ ఫోర్స్ ను ఏరాాటు చేశామనానరు. 
 

సైబరాబాద్ టా్రఫిక్ డిసపి శ్రీ శ్రీనివాస్క రావు ఆధ్వరయంలో ఈ ట్రస్క్ ఫోర్స్ పని చేసుత ంద్నానరు.  
 

ఈ ట్రస్క్ ఫోర్స్ కోసం ఆరు మోట్రర్స సైకిళా్ను పాత్యయకంగా తయారు చేయంచామనానరు. ఒకో్ బైక్ పై 
ఇదీ్రు చొప్పాన మొతతం 12 మంది కానిసీేబుళ్లా  ఈ ట్రస్క్ ఫోర్స్ లో చేస్తత రనానరు. వరికి ఒక ఎస్కఐ రాయంక్ 
అధికారి ఇంచార్్స గా ఉంట్రరనానరు. పీక్ అవర్స్ లో టా్రఫిక్ రదీ్దగా ఉండే పా్రంతాలాో ఈ ట్రస్క్ ఫోర్స్ టం 
లు పెటా్రలంగ్ తిరుగుతుంట్రయ. 
 

ఈ టా్రఫిక్ ట్రస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు ల అండ్ ఆరడర్స పోలీసుల సమనవయంతో పనిచేసుత ంట్రరు. వరు 
ముఖ్యంగా సైబరాబాద్ టా్రఫిక్ ట్రస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు వారి దివచకర వాహనానికి ఉనన పబా్లక్ అడరస్క ససీమ్ 
(PAS) ద్వవరా టా్రఫిక్ సంబంధించిన అంశాలపై పాజలకు ఎపాటికప్పాడు తగు సూచనలు ఇసుత ంట్రరు. 
 

అలగే ఏదైనా చైన్ స్తనచింగ్ లు జరిగినప్పాడు కంటా్రల్ రూమ్ నుంచి కాల్ వసేత వంటనే అపామతతమై 
స్తనచర్స్ ను పటుీ కునే పాయతనం చేస్తత రు. చినానరులు, వృద్ుు లు, దివాయంగులు వంటి వారికి రోడుడ  ద్వటే 
విషయంలోనూ స్తయం చేసుత ంట్రరు. వరు ప్రయటా్రలంగ్ చేసే సమయంలో పాజలకు వారి వాహనాలకు 
ఏదేని సమసయ వసేత వరు ద్గగర ఉండి స్తయం చేస్తత రు. 
 

అలగే టా్రఫిక్ జామ్ లను నివారించడం, రోడాపై అడుడ గా నిలచే వాహనాలను కియార్స చేయడం, నో 
ప్రరి్ంగ్ పా్లస్క లో ఉనన వాహనాలను కియార్స చేయడం తదితర పనులు చేస్తత రు. 
 

ప్రయటా్రలంగ్ ఇల.. 
మాద్వపూర్స నుంచి IKEA రౌటరీ - లెమన్ టా - మైండ్ సేాస్క తిరిగి IKEA రూటాలో ఈ వాహనాలు 
ప్రయటా్రలంగ్ చేస్తత య. 
కేబుల్ బ్లిడ్ి నుంచి జూబా్లహిల్్ రోడ్ నంబర్స 45 - ఐటసీ కోహినూర్స తదితర పా్రంతాలాో ఈ వాహనాలు 
ప్రయటా్రలంగ్ చేస్తత య. 
 

సైబరాబాద్ టా్రఫిక్ ట్రస్క్ ఫోర్స్ పోలీస్క ఎకివప్ మంట్.. 
Fully equipped Vehicle, పబా్లక్ అడరసంగ్ ససీమ్, ఫసీ్క ఎయడ్ కిట్, డిడి చెకింగ్ కిట్, హెలెెట్, బాడీ వోర్సన 
కెమరా, షోలడర్స లైట్, మాన్ ప్రయక్, కెమరా, రిఫెెకివీ్ జాకెట్, గాగుల్్, ఎల్ఈడి బాటన్ తదితర వసుత వులు 
ఉంట్రయ. 
ఈ కారయకరమంలో సైబరాబాద్ పోలీస్క కమీషనర్స శ్రీ సీీఫెన్ రవంద్ర, ఐపీఎస్క., సైబరాబాద్ జాయంట్ సీపీ శ్ర ీ
అవినాష్ మహంతి, ఐపీఎస్క., సైబరాబాద్ డిసపి క్రైమ్్ శ్రీ కల్మెశ్వర్స శంగెనవర్స, ఐపీఎస్క., డిసపి టా్రఫిక్ శ్ర ీ
ట శ్రీనివాస్క రావు, ఐపీఎస్క., డిసపి బాలనగర్స శ్రీ సంద్దప్, సీఏఆర్స ఏడీసీపీ హెడ్ కావరీర్స్ రియాజ్, ఎసీేట్ 
ఆఫీసర్స ఏసీపీ మటీయయ, మాద్వపూర్స టా్రఫిక్ ఏసీపీ హనుమంత రావు, టా్రఫిక్ అడిెన్ TC&C  బ్లఎన్ఎస్క 
రెడిడ , ఐటి ఇన్ స్పాకరీ్స రమేశ్, మాద్వపూర్స టా్రఫిక్ ఇన్ స్పాకరీ్స శ్రీనివాసులు, గచిిబౌల టా్రఫిక్ సీఐ నవన్ 
కుమార్స, గచిిబౌల టా్రఫిక్ పోలీస్క కానిసీేబుల్ శాయమ్ కుమార్స తదితరులు ప్రల్గగ నానరు. 
 


