గచ్చి బౌలి, మాదాపూర్ మరియు మహిళా పోలీస్ స్టేన
ష ్ లను
సందరిశ ంచ్చన సైబరాబాద్ సీపీ స్టసీ షన్, రవంద్ద ఐపీఎస్
సైబరాబాద్ పోలీస్ కమీషనర్ ీ
స్ట ఫెన్ రవీంద్ర ఐపీఎస్., ఈరోజు సైబరాబాద్ పోలీస్ కమీషనరేట్
పరిధిలోని పరిధిలోని మాదాపూర్, గచ్చి బౌలి, గచ్చి బౌలి విమె్ పోలీస్ స్టేష
ఫె ను
న సీంరరిశ ీంచారు.
ఈ సీంరరభ ీంగా ీపీ గారు పోలీసు స్టేష
ఫె ్ పరిసరాలు సీంరరిశ ీంచ్చ పోలీసుేష
ఫె ్ నిరవ హణ,
రికారుుల నిరవ హణపై లోతుగా పరిశీలిీంచారు. విధులోన భాగీంగా పోలీసులు మెయీంటే్ చేే రిసెప్
ష , జీడీ
ఎీంద్ీ తదితర ద్పతీ రికారుుు ఆయన క్షుణీం
ణ గా పరిశీలిీంచారు. మారుతునన

నేరాల నమూనాకు

అుగుణీంగా గీీ, ప్యా ద్ోలిీంగ్ లు పీంచాలనాన రు. పోలీస్ స్టేష
ఫె న న పరిధిలోని ప్యత నేరసుీలు, ససెె క్ట ఫె లు,
రౌడీ షీటర నపై నిఘాు ఉీంచాలనాన రు. అలాగే విజిబుల్ పోలీసీంగ్ ఉీండేలా చూడాలి. ఫీంక్షనల్ వరి ఫెకల్
పరాా మె్్ ఇీంద్పూవ్ చేయాలి. ఐీ కీంపనీలు తిరిగి ద్ప్యరీంభమవుతునీందున ద్ాఫిక్ట సమసా లు లేకుీండా
లా & ఆర ుర్ ద్ాఫిక్ట పోలీసులు సమనాా యీంతో పని చేయాలి. Anti-Drug Abuse కమిీ ల సహకారీంతో ద్రగ్్
మీర కఠిన చరా లు తీసుకొని ద్రగ్ ద్ీ కాా ీంపస్ లకోసీం కృషి చేయాలి. రిసెప్
ష లో ఎీంతో సౌమా ీంగా ఉీండి
వారి సమసా లు తెలుసుకొని కౌని్ లిీంగ్ ఇవావ లి. పద్ోలిీంగ్ బీీలు ఏ విధీంగా పనిచేస్తీనే పరా వేక్షీంచ్చ
ద్పజలలో పోలీసుల ద్పజీంట్్

ఉీండాలి. ఉమె్ పోలీస్ స్టేష
ఫె లన ఫిరాా దుదారు లకు తగిన విధీంగా

సె ీందిీంచాలి.
శీంతిభద్ధతల

పరిరక్షణ,

మహిళా

సమసా ల

పరిష్కా రీం

ద్ప్యధానా తగా

విధులుీండాలని

ఆదేశీంచారు. పోలీసులు అీంకితభావీంతో విధులు నిరవ రి ీీంచాలనాన రు. లా అీండ్ ఆర ుర్, నేరాల నివారణ
వ్యా హాలపై ీపీ గారు సబబ ీందితో చరిి ీంచారు. స్టేష
ఫె ్ లోని సబబ ీంది, మహిళా పోలీస్ సబబ ీంది తో మాానడి
వారి

సమసా లు

అడిగి

తెలుసుకునాన రు.

సబబ ీందికి

ఏమైనా

సమసా లుీంటే

తన

రృషికి
ఫె

తీసుకురావలనాన రు. ఏదైనా నేరీం జరిగినప్పె డు సరైన సమాచారానిన , ఆధునికతు ఉపయోగిీంచ్చ
నేరసుీలు గురి ీీంచ్చ బాధితులకు నాా యీం జరిగే విధీంగా చూడాలననాన రు.
ీపీ గారి వీంట మాదాపూర్ డిసపి శలె వలి,న మాదాపూర్ ఏీపీ రఘునీంర్ రావు, మాదాపూర్ ఇ్
సెె క ఫెర్ రవీంద్ర ద్పసాద్, గచ్చి బౌలి ఇ్ సెె క ఫెర్ సురేశ్, పోలీస్ సబబ ీంది ప్యల్గొనాన రు.

