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జిల్లాల్ పునర్వ్యవస్థీకర్వణల్ో భాగంగానే తెల్ంగాణల్ో పో లీస్ శాఖ కూడా పునర్వ్యవస్థీకర్వణ
కావాల్ని ముఖయమంత్రి శ్రీ కె. చంద్ిశేఖర్ రావు అనాార్వు. కొత్త గా వచ్చే జిల్లాల్ు, డివిజనల
ా , మండల్లల్
ఆధార్వంగా పో లీసల శాఖ కూడా త్మ కారాయల్యలల్ు ద్సరా రోజే పాిర్వంభంచ్ాల్ని ముఖయమంత్రి ఆదచశంచ్ార్వు.
కొత్త పో లీస్ స్టేషనా నలంచి కొత్త కమీషనరేట్ా దాకా అన్నా స్ిద్దం కావాల్ని చ్ెపాార్వు. తెల్ంగాణల్ో పో లీస్ శాఖ
పునర్వ్యవస్థీకర్వణపై కాయంపు కారాయల్యంల్ో ముఖయమంత్రి బుధవార్వం సమీక్ష జరిపార్వు. హ ంశాఖ మంత్రి
నాయిని నరిసంహరెడిి, పిభుత్్ పిధాన కార్వయద్రిి రాజీవ్ శర్వమ, డిజిపి అనలరాగ్ శర్వమ, స్థనియర్ పో లీస్
అధికార్వుల్ు మహంద్ర్ రెడి , మహశ్ భగవత్, సందీప్ సలల్లతనియల, సలధీర్, నాగిరెడిి, అకున్ సబరా్ల్,
స్ిఎంవో ముఖయ కార్వయద్ర్వుిల్ు నరిసంగ్ రావు, శాంత్రకుమలరి, స్ిమతా సబరా్ల్ త్దిత్ర్వుల్ు పాల్గొనాార్వు.
తెల్ంగాణల్ో నేర్వం చ్చస్ి బయట్కు పో ల్ేము అనే పరిస్ీ త్ర
ి నేర్వగాళ్ా కు కల్గాల్ని, నేరాల్నల పూరిత స్ాీయిల్ో
అద్లపు చ్చస్ట ల్క్షయంతో వూయహాత్మకంగా పో లీస్ శాఖ పునర్వ్యవస్థీకర్వణ జర్వగాల్ని చ్ెపాార్వు. నేరాల్ు త్గాొల్ని,
పిజల్కు భరోస్ా కల్గాల్ని, ఎకకడ అవసర్వం అయితచ అకకడికి నిమిషాల్ోా చ్చర్వుకునేల్ల పో లీస్ శాఖ స్ిద్ధంగా
ఉండాల్ని స్ిఎం చ్ెపాార్వు. అనిా ర్వకాల్ నేరాల్నల అద్లపు చ్చయగలిగే రీత్రల్ో క్షేత్స్
ి ీ ాయిల్ో పో లీస్ వయవసీ నల
వూయహాత్మకంగా తీరిేదిదద ాల్ని చ్ెపాార్వు. భవిషయత్ అవసరాల్ు, పరిణామలల్నల కూడా అంచనావేసత త పో లీసల
శాఖ పునర్వ్యవస్థీకర్వణ జర్వగాల్నాార్వు. అవసర్వమైన పితీ చ్ోట్ హెలిపాయడ్ కూడా ఏరాాట్ు చ్చయలల్ని,
భవిషయత్త
త ల్ో హెలికాయపే ర్వా దా్రా గస్థత నిర్వ్హంచ్ాలిస వచిేనా స్ిద్ధంగా ఉండచవిధంగా వయవసీ నల త్యలర్వు
చ్చసలకోవాల్ని చ్ెపాార్వు. హెైద్రాబాద్, స్ైబరాబాద్, రాచకొండ, వర్వంగల్ కమీషనరేట్ాతో పాట్ు కొత్త గా
కరీంనగర్, నిజామలబాద్, స్ిదధ ప
ి టట్, రామగుండం పో లీస్ కమీషనరేట్ానల పాిర్వంభంచ్ాల్ని చ్ెపాార్వు. ఆయల
కమిషనరేట్ా పరిధిల్ోని జిల్లా కేందాిల్ోా డీస్థపథల్నల, డివిజన్ కేందాిల్ోా ఎస్ిపిల్నల నియమించ్ాల్ని
ఆదచశంచ్ార్వు. జిల్లాల్ పునర్వ్యవస్థీకర్వణల్ో భాగంగా ఏర్వాడచ పరిపాల్నా విభాగాల్కు అనలగుణంగా రాషే ర
వాయపత ంగా కొత్త గా 25 సబ్ డివిజనల్ పో లీస్ కారాయల్యలల్ు, 28 పో లీస్ సరికల్ కారాయల్యలల్ు, 86 కొత్త

పో లీస్ స్టేషనలా ఏరాాట్ు చ్చయలల్ని, వీట్ిల్ో అవసర్వమైన స్ిబబందిని నియమించ్ాల్ని సతచించ్ార్వు. రాషే ంర ల్ో
కొత్త గా 119 మండల్లల్ు వచ్చే అవకాశం ఉంద్ని, వీట్ిల్ో ఇపాట్ికే 33 చ్ోట్ా పో లీస్ స్టేషనలానాాయి కాబట్ిే,
కొత్త గా 86 స్టేషనలా పాిర్వంభం కావాల్ని చ్ెపాార్వు. కొత్త గా రాషే ంర ఏర్వాడినపుాడు శాఖలపర్వంగా తీసలకునా
చర్వయల్నల ఇత్ర్వ రాషాేరల్ల్ో అధయయనం చ్చయలల్ని కూడా స్ిఎం కోరార్వు.
పో లీస్ స్టేషనలా, జనాభా నిషాత్రత ల్ో తెల్ంగాణ మర్వుగు
-------------------------------------------------నేరాల్ అద్లపుల్ో, అస్ాంఘక శకుతల్నల అరికట్ే డంల్ో ఇపాట్ికే దచశవాయపత ంగా తెల్ంగాణ పో లీసలల్కు మంచి
పటర్వు వచిేంద్ని ముఖయమంత్రి చ్ెపాార్వు. పో లీస్ కమీషనరేట్ా ు, జిల్లా పో లీసల కారాయల్యలల్ు, సబ్ డివిజన్,
సరికల్ కారాయల్యలల్ు, పో లీస్ స్టేషనా సంఖయ పర్వుగుత్తనా ద్ృషాేయ దచశ సగట్ుకనాా తెల్ంగాణ సగట్ు
మర్వుగాొ ఉంట్ుంద్ని ముఖయమంత్రి చ్ెపాార్వు. దచశ వాయపత ంగా 125 కోట్ా జనాభాకు 12,806 పో లీసల
స్టేషనలానాాయని, పితీ 97 వేల్కు ఒక పో లీస్ స్టేషన్ ఉంద్ని చ్ెపాార్వు. తెల్ంగాణల్ో పునర్వ్యవస్థీకర్వణల్ో
భాగంగా పో లీస్ స్టేషనా సంఖయ భారీగా పంచలత్తనాంద్లన పితీ 50 వేల్ మందికి ఒక పో లీస్ స్టేషన్
అంద్లబాట్ుల్ోకి వసలతంద్ని చ్ెపాార్వు. తెల్ంగాణ జనాభా 3.60 కోట్ు
ా ంట్ే 709 పో లీస్ స్టేషనలా ఏరాాట్ు
అవుత్తనాాయని ముఖయమంత్రి చ్ెపాార్వు. దచశ సగట్ుకంట్ే తెల్ంగాణ సగట్ు మర్వుగాొ ఉంద్ని ముఖయమంత్రి
అనాార్వు. దీనికి అనలగుణంగా పో లీసల అధికార్వుల్ు, స్ిబబంది సంఖయ పర్వుగుత్తంద్నాార్వు. దీని వల్ా
శాంత్రభద్ిత్ల్ పర్వయవేక్షణ మరింత్ మర్వుగుపడుత్తంద్ని ముఖయమంత్రి ఆశాభావం వయకత ం చ్చశార్వు.
మంత్తిల్కు జిల్లాల్నల పాిర్వంభంచ్చ బాధయత్ల్ు
------------------------------------------స్ిఎం కేస్థఆర్: స్ిదద ప
ి టట్, మద్క్ (ఈ కార్వయకీమలల్ోా మంత్రి హరీష్ రావు, డిపూయట్ీ స్థాకర్ పదామదచవేంద్ర్ రెడిి
పాల్గొంట్ార్వు)
మండలి చ్ెైర్వమన్ స్ా్మి గౌడ్: జనగామ
అస్ంబ్లా స్థాకర్ మధలసతధనాచ్ారి: భూపాల్పలిా
డిపూయట్ీ స్ిఎం మహమూద్ అలీ: జగితాయల్
డిపూయట్ీ స్ిఎం కడియం శ్రీహరి: వర్వంగల్ ర్వూర్వల్
నాయిని నరిసంహరెడ:ిి యలదాదిి
ఈట్ెల్ రాజెంద్ర్: పద్ద పలిా

పో చ్ార్వం శ్రీనివాసరెడ:ిి కామలరెడిి
ట్ి. పదామరావు: మంచిరాయల్
పి. మహంద్ర్ రెడి : వికారాబాద్
కెట్ి రామలరావు: స్ిరిస్ిల్ా
జోగు రామనా: ఆస్ిఫాబాద్
జి. జగదీష్ రెడిి: సతరాయపటట్
త్తమమల్ నాగేశ్ర్ రావు: కొత్త గూడెం
ఎ. ఇంద్ికర్వణ్ రెడిి: నిర్వమల్
త్ల్స్ాని శ్రీనివాసయలద్వ్: గదా్ల్
స్ి. ల్క్షమమరెడిి: నాగర్ కర్వూాల్
అజీమరా చంద్తల్లల్: మహబూబాబాద్
జూపలిా కృషాారావు: వనపరిత
స్ి.ఎస్. రాజీవ్ శర్వమ: మల్లకజిగిరి (మేడేల్)
కారాయల్యలల్ నిరామణాల్కు రెండు వేల్ కోట్ు
ా
-----------------------------------------కొత్త జిల్లాల్ు, డివిజనల
ా , మండల్లల్ ఏరాాట్ుతోనే సరిపో ద్ని, అవి సమర్వీవంత్ంగా పనిచ్చస్ి పిజల్కు
మర్వుగెైన స్టవల్ు అందించ్చ విధంగా తీరిేదిదద ాల్ని ముఖయమంత్రి చ్ెపాార్వు. ఏడాదిల్ోగా జిల్లా కారాయల్యలల్తో
పాట్ు మండల్ స్ాీయి కారాయల్యలల్ నిరామణం కూడా పూరిత కావాల్ని చ్ెపాార్వు. ఇంద్లకోసం వంట్నే
పిత్రపాద్నల్ు త్యలర్వు చ్చయలల్ని, వచ్చే బడెెట్ా ల కారాయల్యలల్ నిరామణం కోసం రెండు వేల్ కోట్ా ర్వూపాయల్ు
కేట్ాయిస్ాతమని స్ిఎం పికట్ించ్ార్వు. పో లీసల కారాయల్యలల్నల పో లీస్ హౌజింగ్ కారపారేషన్ దా్రా, ఇత్ర్వ
కారాయల్యలల్నల ఆర్ అండ్ బి దా్రా నిరిమస్ాతమని వల్ా డించ్ార్వు. ద్సరా నాడచ జిల్లా కేందాిల్ోా అనిా శాఖల్
కారాయల్యలల్ు కూడా పాిర్వంభం కావాల్ని ఆదచశంచ్ార్వు. కొత్త పరిపాల్నా విభాగాల్ోా పనిచ్చయడానికి
అవసర్వమైన స్ిబబంది కేట్ాయింపు త ంద్ర్వగా పూరిత కావాల్ని చ్ెపాార్వు.
హెైపవర్ కమిట్ీ నివేదిక త్రా్త్ త్తది ర్వూపు
------------------------------------------

కె. కేశవరావు నాయకత్్ంల్ో ఏరాాట్ెైన హెైపవర్ కమిట్ీ 7వ తచదీన నివేదిక ఇసలతంద్ని, అపుాడు ఏ జిల్లాల్ో
ఏ మండల్లల్ు, ఏ డివిజనలా ఉంట్ాయనే విషయంల్ో సాషే త్ వసలతంద్ని ముఖయమంత్రి చ్ెపాార్వు. నివేదిక
వచిేన త్రా్త్ డివిజనల
ా , మండల్లల్ విషయంల్ో మలర్వుాల్ు చ్చర్వుాల్ు చ్చయలల్ని సతచించ్ార్వు.
అకోేబర్ 7న మంత్రివర్వొ సమలవేశం
--------------------------------ముఖయమంత్రి కె. చంద్ిశేఖర్ రావు నాయకత్్ంల్ో ఈ నల్ 7న మదాయహాం 2 గంట్ల్కు స్కీట్ేరియట్లా రాషే ర
మంత్రి వర్వొ సమలవేశం జర్వుగుత్తంది.
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