
పెర్స నోట         (02-01-2017) 

పోలీసుల గౌరవానిన్ కాపాడాలి : తెలంగాణ డిజిపి మహేందర రెడిడ్  

- పర్జలే మనకు అంతిమ బాసులు   

- రాషట్రంలో ఫెర్ండీల్ పోలిసింగ విధానం అమలోల్ ఉంది.  

- ఒక సిసి కెమెరా వంద మంది పోలీసులతో సమానం 

- సైబరాబాద, రాచకొండ సిపిలకు డిజిపి అభినందన  

పోలీసుల గౌరవానిన్ కాపాడాలని తెలంగాణ డిజిపి మహేందర రెడిడ్ రెడిడ్ 

అనాన్రు. గచిచ్బౌలిలోని సైబరాబాద పోలీసు కమిషనరేట ను ఆయన 

మంగళవారం  సందరిశ్ంచారు. అనంతరం సైబరాబాద మెయిన కానఫ్రెనస్ 

హాలోల్ ఏరాప్టు చేసిన కారయ్కర్మంలో ఆయన పాలొగ్నాన్రు. ఈ కారయ్కర్మంలో 

ఆయనతో పాటు సైబరాబాద, రాచకొండ పోలీసు కమిషనరుల్, రెండు 

కమిషనరేటల్కు చెందిన పోలీసులు పాలొగ్నాన్రు. ఈ సందరభ్ంగా డిజిపి 

మాటాల్డుతూ గతంలో తెలంగాణ రాషట్రం ఏరప్డితే శాంతి భదర్తలకు విఘాతం 

కలుగుతుందనే అభిపార్యం ఉండేదని.. అయితే పర్భుతవ్ విధానాలు, పోలీసుల 

పనితీరుతో ఆ అభిపార్యం పోయిందనాన్రు. తాను డిజిపి గా 

నియమితులయాయ్క రాషట్రంలోని పలు కమిషనరేటల్ను సందరిశ్సుత్నాన్నని.. 

అందులో భాగంగానే సైబరాబాద కమిషనరేట ని సందరిశ్ంచానని అనాన్రు. 

ముందుగా అందరికీ సావ్గతం పలికారు.  

- దేశంలోనే తెలంగాణ పోలీసులు నంబర 1 గా ఉనాన్రని పర్శంసించారు. దీనిన్            

  అలానే కొనసాగించాలని కోరారు.  



- తెలంగాణ పర్భుతవ్ం పోలీసులకు అతయ్ంత పార్ధానయ్ం ఇసోత్ందనాన్రు. 

తదనుగుణంగా పోలీసుల పనితీరును మెరుగు పరుచ్కోవాలిస్న అవసరం ఉందని 

సూచించారు.  

- రాషట్రంలో ఫెర్ండీల్ పోలిసింగ విధానం నడుసోత్ందనాన్రు.  

- పోలీసులు పర్జలతో మరాయ్దగా మెలగాలనాన్రు. పర్జలకు పోలీసుల పటల్   

  గౌరవ భావానిన్ పెంచాలని కోరారు.  

- పర్జలు పర్భుతావ్నిన్ ఎనున్కుంటారు. పర్భుతవ్ం ఏరాప్టు చేసీనా చటట్ం దావ్రా   

   పోలీసులను నియమిసాత్రు. అంటే పర్జలే పోలీసులను ఎనున్కునాన్రు. మనం  

   పబిల్క సరెవ్ంట లము మాతర్మే అనాన్రు.  

- పర్జలు కటేట్ పనున్లతోనే పర్భుతవ్ం మనకు జీతాలు ఇసుత్ందనాన్రు. కాబటిట్  

  పర్జా రక్షణే మనకు పర్థమ పార్ధానయ్ం కావాలనాన్రు. పర్జలే మనకు అంతిమ 

బాసులు అనాన్రు. 

- పర్జలు పోలీస సేట్షనల్కు రావాలంటే భయపడొదద్నాన్రు. పోలీసులను 

సేన్హితులాల్ భావించాలనాన్రు.  

- పర్జల అంచనాలకు అనుగుణంగా పని చేయాలనాన్రు. పబిల్క కి ఉతత్మ 

సేవలు అందించాలనాన్రు.  

- పోలిసింగ లో పర్జలను భాగసావ్ముయ్లను చేయాలనాన్రు. (సిటిజెన 

పోలీస).  



- హైదరబాద నగరం తెలంగాణ కు గుండె కాయ వంటిది. సైబరాబాద 

ఐటి◌ె ఇండసీట్ర్లకు ఆయువు పటుట్. కావున నగరంలో శాంతి భదర్తలకు 

పార్ధనయం ఇవావ్లనాన్రు.  

- శాంతి భదర్తలు ఉనన్ చోటనే పెటుట్బడులకు ఆసాక్రం ఉంటుందనాన్రు. 

తదావ్రా ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుగా ఉంటాయనాన్రు.  

- పోలీసులు తమ విధుల పటల్ సప్షట్త ఉండాలనాన్రు.  

- సమషిట్ కృషి (టీం వరక్) తో ముందుకు వెళాల్లనాన్రు.  

- పని విభజన కోసం మూడు కమిషనరేటుల్ ఉనన్పప్టికీ. మూడు కమిషనరేటల్లో 

ఒకే విధమైన సేవలు, విధానాలు, ఒకే రకమైన పదధ్తులు ఉండాలనాన్రు.  

- టైర కమిషనరేట (సైబరాబాద, రాచకొండ, హైదరబాద) లలో ఒకే 

విధమైన పొలీసింగ ఉండాలనాన్రు. (వన సిటీ వన రూల అండ లా). ఒకే సిటీ 

ఒకే రకమైన చటట్ం ఉండాలి అనాన్రు.   

- లోకల పోలీసులు ఛేదించలేనివి టాసక్ ఫోరస్ పోలీసులు ఛేదించాలనాన్రు. 

అంతే కానీ అనిన్టికీ టాసక్ ఫోరస్ ని వాడడం సరికాదనాన్రు.  

- పోలీసులు వయ్వసీథ్కృత నేరాల (ఆరగ్నైజడ్ కైరమస్) నివారణపై దృషిట్ 

సారించాలనాన్రు.  

- కేసుల విషయంలో ఎసఓపి (సాట్ండరడ్ ఆపరేటింగ పొర్సీడూయ్ర) ను అమలు 

చేయాలనాన్రు.  

- తెలంగాణ లోని అనిన్ పోలీస సేట్షన లలో ఒకే రకమైన సేవలు (సరీవ్సెస) 

ఉండాలి అనాన్రు.  



- ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్ పర్జలను కించపరచ్డం, అవమానించడం చేయొదద్నాన్రు.  

- నగరంలో ఎకుక్వగా ఇతర పార్ంతాలకు చెందిన వారు నగరంలో నేరాలు 

చేసి వెళుత్ంతారు. వారిని పటుట్కోవడం పోలీసులకు సవాలుగా మారిందనాన్రు. 

అయితే కరెడ్న సెరచ్ సతఫ్లితాలను ఇసుత్ందనాన్రు. అందుకీ వీటికి ఆదరణ 

పెరిగిందనాన్రు. ఇటీవలి కాలంలో పర్జలు తమ తమ పార్ంతాలోల్ కరెడ్న సెరచ్ లు 

చేయమని కోరుతునాన్రనాన్రు. ఇది మంచి పరిణామం అనాన్రు. 

- ఒక సిసి కెమెరా వంద మంది పోలీసులతో సమానం అనాన్రు.  

- హైదరబాద లో గత మూడేళల్లో 40 శాతం హతయ్లు తగాగ్యనాన్రు.  

- 2018లో  టెకిన్కల పోలిసింగ వైపు దృషిట్ సారించిన రాషట్ర పోలీసుల 

లకాష్య్నిన్ పూరిత్సాత్యి లో అమలు చేయడానికి టి ఎస యాప ను అభివృదిధ్ 

చేశారనాన్రు.  

- సేఫీట్ & సెకూయ్రిటి, అతయ్వసరంగా సప్ందించటం,  నేరాలు  నిరోధించడం, 

టార్ఫిక, అవసరమైన సమచారం సేకరించడం, నేరాల విచారణ తదితర పనులు 

పోలీస   వీధులోల్ ముఖయ్మైనవనాన్రు.  

- సైబరాబాద సిపి సందీప శాండిలాయ్, రాచకొండ సిపి మహేశ భగవత 

పనితీరును పర్శంసించారు.  

- పోలిసింగ లో పర్జలను భాగసావ్మయ్ం చేయించాలి.  

- 2018 సంవతస్రానిన్ ఇయర ఆఫ టెకాన్లజీ, సిటిజన ఫెర్ండీల్ పోలీస గా 

పర్కటించారు.  



- నేను సైతం పార్జెకట్ లో భాగంగా నగరం లో 10 లక్షల కెమేరాలను 

ఏరాప్టు చేయనునాన్మనాన్రు.  

- పోలీసులు టెకాన్లజీని విరివిగా వినియోగించుకోవాలనాన్రు.  

- టిఎస కొపస్ యాప లో నేరగాళల్ ఫోటోలను నికిష్పత్ం చేసాత్మనాన్రు.  

- ఎకుక్వగా నేరాలు జరిగే పార్ంతాలను జియో తాయ్గింగ చేశామనాన్రు.  

- పోలీసులు నాలుగు విషాయాలను గురుత్ంచుకోవాలనాన్రు. 1) టెకాన్లజీ 

ఇనీషియేటివస్ 2) పని పదద్తులు (వరక్ ఇనీషియేటివస్) 3) కాంపిటీటరీ 

ఇనీషియేటివస్ 4) లీడరిష్ప కావ్లిటీస (నాయకతవ్ లక్షణాలు) 

అలవారుచ్కోవాలనాన్రు.  

- టిఐపి (టెసట్ ఇదేంటిఫికేషన పరేడ)ను మరువదద్నాన్రు.  

- 14000 మంది కొతత్ కనిసేట్బుళల్ నియామకానికి పర్భుతావ్నికి ఉతత్రువ్లు 

పంపామనాన్రు.  

- ముందుగా సైబరాబాద, రాచకొండ కమిషనరేట లలో 100 శాతం భరీత్ 

చేసాత్మనాన్రు. మిగితా వాటిలోల్ 50 శాతం భరీత్ చేసాత్మనాన్రు. 

- పర్భుతవ్ం పోలీసులకు జీతాలు, అనిన్ రకాల మౌలిక సదుపాయాలు 

కలిప్సుత్ందనాన్రు. సేట్షన ఖరుచ్లకు  సంబంధించి పర్భుతవ్ం ఇపప్టికకే 

అవసరమైన నిధులను సమాకూరుసుత్ందనాన్రు. పోలీసులు పర్జల నుంచి టిపస్, 

లంచాలు ఆశించవదద్ని పోలీసులకు సూచించారు. 

- సేట్షన కి వచిచ్న వారిని సేన్హపూరిత వాతావరణంలో కూరోచ్ బెటిట్ వారి 

కంపౖెల్ంట లను సీవ్కరించాలనాన్రు.  



- చివరగా అందరికీ నూతన సంవతస్ర శుభా కాంక్షలు తెలిపారు డిజిపి 

పోలీసులకు చెపిప్న కొనిన్ కోటస్ ..  

- గేర్ట పీపుల డోంట దూ డిఫరెంట థింగస్.. దే డూ థింగస్ డిఫరెంటీల్. 

- వాటేవర ఈజ నాట మానిటరడ్ ఈజ నెవర డన.  

 

సైబరాబాద సిపి సందీప శాండిలాయ్ మాటాల్డుతూ.. 
- సైబరాబాద లో ఏరాప్టు చేశినా టాయ్కిట్కల వింగ సతఫ్లితాలు 

ఇసుత్ందనాన్రు.  

- సిటిజన ఫీడ బాయ్క సరీవ్సెస కి ఇపప్టి వరకూ(6 నెలలోల్) 12000 ఫోన 

కాలస్ వచాచ్యనాన్రు. ఇందులో సైబరాబాద పోలీసుల సేవలపై 80 శాతం 

పాజిటివ ఫీడ బాయ్క, 10 శాతం యావరేజ, 10 శాతం నెగెటివ ఫీదబ్య్క 

వచిచ్ందనాన్రు.  

- విశావ్స సెంటర బాడితులోల్ భరోసాను నింపిందనాన్రు.  

- 60 శాతం రోడుడ్ పర్మాదాలు, 43 శాతం హతయ్లను తగిగ్ంచాము అనాన్రు.  

- పర్జల భదర్తకు అనిన్ చరయ్లను తీసుకుంతునాన్ం అనాన్రు.  

- దర్న అండ డైరవింగ చేశినా వారికి 97 కోటల్ జరిమానాలు 

విధించామనాన్రు. ఇపప్టికీ 32 కోటుల్ వసూలు చేశామని తెలిపారు.  

- ‘అదే రోజు’ ఇనీషియేటివ తో నేరాలను సీడీ లో నికిష్పత్ం చేసాత్ం అదే రోజు.  

- అంతరాజ్తీయ మూటా పేరు గాయ్ంగ ని పటుట్కునాన్ం. అనేక సంచలనాతమ్క 

కేసులను ఛేదించాం.  



- దేశంలో మొతత్ం లో 729 మంది పర్జలకు 1 ఒక పోలీసు ఉండగా 

సైబరాబాద లో 1400 మంది పర్జలకు ఒక పోలీస ఉనాన్డు. అయినపప్టికీ  

ఎకుక్వ పనితీరు కనబరుసుత్నాన్ం అనాన్రు. సైబరాబాద లో పని చేసుత్నన్ సిబబ్ంది 

నిబదధ్తకు ఇది నిదరశ్నం అనాన్రు.  

రాచకొండ సిపి మహేశ భగవత మాటాల్డుతూ.. 
- అంకురం, భూమిక వంటి కారయ్కర్మాలు సతఫ్లితాలు ఇచాచ్యి అనాన్రు.  

- బాలయ్ వివాహాలను అడుడ్కునాన్ం.  

- నయా సవేరా కారయ్కర్మం తో డర్గస్ బాధితులను ఆడుకుంటునన్ం అనాన్రు.  

- హుకాక్ నిరావ్హుకులపై 30 కేసులు నమోదు చేశాం.  

- కుంజర గాయ్ంగ ను అరెసట్ చేశామనాన్రు.  

- పర్జాదరాభ్ర కు మంచి ఆదరణ లభిసోత్ందనాన్రు.  

ఈ కారయ్కర్మంలో తెలంగాణ డిజిపి మహేందర రెడిడ్, సైబరాబాద సిపి 

సందీప శాండిలాయ్, రాచకొండ సిపి మహేశ భగవత, సైబరాబాద జాయింట సిపి 

షానవాజ ఖాసీం, రాచకొండ జాయింట సిపి తరుణ జోషి, సైబరాబాద టార్ఫిక 

డిసిపి ఏఆర శీర్నివాస, మాదాపూర డిసిపి విశవ్పర్సాద, సైబరాబాద కైరమస్ డిసిపి 

జానకి శరిమ్లా, బాలానగర డిసిపి సై శేఖర, శంషాబాద డిసిపి పదమ్జా, 

రాచకొండ కమిషనరేట డిసిపిలు, రెండు కమిషనరేటల్కు చెందిన ఏసీపీలు, ఇన 

సెప్కట్రుల్ ఇతర విభాగాల సిబబ్ంది పాలొగ్నాన్రు. 


