
స ైబరాబాద్ ట్ాా ఫిక్ పో లీస్
ఇ - చలాన్ వ్యవ్స్థ

తరచుగా అడిగే పా్శ్నలు



1. ట్ాా ఫిక్ e – చలానా అంటే్ ఏమిట్ి?
జ. ఏ వ్యక్తియ ైనా మోటారు వాహనాలను నడిపిస్తి ఏవ ైనా టాాఫిక్ నియమాలను ఉలల ంఘిస్తి , టాాఫిక్ పో లీస్ులు ఆ బండిని ఆపకుండా ఆ
ఉలల ంఘనలను మాత్మాే చిత్రాకర ంచి త్మ సాఫ్్ట వేరులో ఆ బండి మీద టాాఫిక్ ఉలల ంఘన క్ేస్ును నమోదు చేసాి రు/ దండన విధిస్తి చలానా
నమోదు చేసాి రు. భౌతికంగా క్ాకుండా ఎలెక్ా్ా నిక్ సాంకే్తికత్ను వాడుత్ూ నమోదు చేస్త టాాఫిక్ ఉలల ంఘన క్ేస్ులను సామానయంగా "ఇ-చలానా"
అని పిలుసాి రు.
2 . నా వాహనం ప ై ఉనన ట్ాా ఫిక్ ఇ-చలానాలను ఎలా చూసుకోవచుు?
జ. ఇంటరనెట్ లో https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లంక్ ద్ాారా లేద్ా గూగల్ లో Telangana State Police Integrated echallan

System అని స్ెర్చ్ చేస్తి తెలంగాణ స్త్ట్ పో లీస్ ఇంటిగేటెేడ్ ఇ చలాన్ స్ిస్్ం అనే వ బ్ స్ెైట్ ఓపెన్ అవ్ుత్ ంది్, అందులో మీ వాహన స్ంఖ్య నమోదు
చేయడం ద్ాారా మీ వాహనాల మీద ఉనె టాాఫిక్ చలానాలని చతస్ుక్ోవ్చు్.
3. నా వాహనం ప ై ఉనన ఇ-చలానాలను ఎలా చెల్లంచాల్?

జ . మీ దగగరలో ఉనె e - స్తవ్, TS ONLINE క్ేందంా లో నగదు చెలలంపు ద్ాారా లేద్ా https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ స్ెైట్ లోని
క్తంేదన గల NET BANKING, PayTM , T – వాలెట్, M వాలెట్ , జియోమనీ ఆన్ లెైన్ విధానాల ద్ాారా చెలలంచవ్చు్.
4. ఆన ల ైన ద్ాారా ఇ-చలానాలు చెల్లంచినప్పుడు నా అక ంట్ లోని డబబు తీసివేయబడినద్ి కానీ ఇ-చలానా ఇంకా చూపిసుత ంద్ి. ఎం చేయాల్?

జ . అపుుడు మీ వాహన స్ంఖ్య మర యు ఇ-చలానాలక్త స్ంబంధించిన లావాద్ేవీల (టాానాాక్షన్) వివ్రములను మా ఇ-మెయల్
echallancybhelpdesk@gmail.com క్త పంపండ.ి మేము పర శీలంచి త్గు చరయ త్రస్ుక్ోని మీకు తెలయజేసాి ము.



5. నా వాహనం ప ై ఉనన ఇ-చలానా గబర ంచి ఏద్ెైనా సంద్ేహం ఉంటే్ ఎలా తెలపాల్?
జ . స్ెైబరాబాద్ పదా్ేశం లో విధించిన ఇ-చలానాల గుర ంచి స్ంద్ేహాలు, పశాెలు ఉంటే మా ఫో న్ న ంబర్చ 040-27853416 క్త ఫో న్ చేస్ి ఫిరాయదు
చేయవ్చు్ లేద్ా https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లో ఉనె “Report Us” అనే ఆపషన్ ద్ాారా ఫిరాయదు చేయవ్చు్.
6. నా వాహన న ంబర్ పలలట్ తో వేరే వాహనం తిరుగబతుననట్్లల తే ఎలా ఫిరాాదు చేయాల్?
జ . https://echallan.tspolice.gov.in/publicview ఇ లంక్ ద్ాారా మా వ బ్ స్ెైట్ నకు వ ళ్లల Complaints అనే బటన్ ని క్తలక్ చేసి్ త్రాాత్ Fake

Number Plate అనే లంక్ ను క్తలక్ చేస్ి మీరు ఫిరాయదు చేయవ్చు్. మీరు నమోదు చేస్ిన ఫిరాయదు ని మా software లో అపతేట్ చేస్ి టాాఫిక్ పో లీస్
అధిక్ారులు వార రోజు వార వాహన త్నిఖీలలో అలాంటి వాహనాలను గుర ించి వాటి పెై చట్ పరమెైన చరయ త్రస్ుకుంటారు. క్ానీ మీరు మాత్ంా మీ
వాహనం యొకక న ంబర్చ ను వేరే ఎవ్రో వార వాహనాలకు మోస్పూర త్ంగా పెటట్ క్ొని తిరుగుత్ూ టాాఫిక్ నియమాలను ఉలల ంఘించినపుుడు
నమోద్ెైన ఇ- చలానాలను చెలలంచ వ్దుు .
7. నా వాహనానిన అమిివేసాను, కానీ కొనుగోలు చేసిన వాకతత ద్ానిని అయన పలరు ప ై బద్ిలీ చేయంచుకోలేదు. కాబటిి్ ఆ వాహనం నమోదు
అవపతునన ఇ చలానాలు నాకే వసుత నానయ. ఎం చేయాల్?
జ . మీ వాహనానిె ఎవ్ర క్నైన అమ్మిన త్రాాత్ క్ొనుగోలుద్ారుడి పతరు పెై బద్ిలీ చేస్త బాధ్యత్ మీద్ే. అలా చేయకపో తే మీకు భవిష్యత్ ి లో అనేక
రక్ాల స్మస్యలు ఎదురవ్ుతాయ. మీరు https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లో గల కంపె్ల ంట్ా లో Sold Out Vehicle అనే విభాగం
లో ఫిరాయదు ను నమోదు చేస్తి ఆ వాహనానిె మా టాాఫిక్ పో లీస్ అధిక్ారులు వార రోజు వారీ వాహన త్నిఖీలలో గుర ించి ద్ాని పెై చట్ పరమెైన
చరయ త్రస్ుకుంటారు.



7. మా వాహనం ప ై ప్డిన ఇ-చలానాల వివరాలు మా ఫో న న ంబర్ కత రావడం లేదు. ఎం చేయాల్?

జ. మీ వాహన ర జిస్త్ షే్న్ చేయంచుకునేటపుుడు విధిగా మీ ఫో న్ న ంబర్చ ను RTA Database లో నమోదు చేస్ుక్ోవాల లేని య డల మీ వాహనానిక్త
స్ంబంధించిన ముఖ్యమెైన వివ్రములు మీకు అందవ్ు. నమోదు చేస్ుకునెపుుడు ఉనె ఫో న్ న ంబర్చ ఇపుుడు పని చేయకపో తే మీరు
https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లో గల Register అనే విభాగం లో మీ వివ్రాలు నమోదు చేయడం ద్ాారా ఇ-చలానాల యొకక
స్మాచారానిె మీరు మీ ఫో న్ లోనే SMS ద్ాారా ప ందవ్చు్.

8. ఇ-చలానా ప్డిన ఎనిన రోజులలో చెల్లంచాల్?

జ . ఇ-చలానా పడిన 7 రోజులలో చెలలంచాల. 7 రోజులలో చెలలంచకపో తే టాాఫిక్ అధిక్ారుల త్నిఖీ లలో ఎకుకవ్ ఇ-చలానాలు పెండింగ్ ఉంటే
వాహనం జపుి చేయబడి ఉలల ంఘనల పెైన క్ోరు్ లో చార ిషీట్ వేయబడును.
9. ట్ాా ఫిక్ పో లీసులు ఇ- చలానాలను ఏ రోడుు లలో ఏ ఏ పా్ద్ేశాలలో వేసాత రు?
జ. టాాఫిక్ పో లీస్ులు ఏ సారాజనిక రోడుే / పదా్ేశం లో న ైనా తిరుగుత్ నె వాహనాలకు టాాఫిక్ నిబంధ్నలను ఉలల ంఘిస్తి ఇ-చలానాలను నమోదు
చేసాి రు. ముఖ్య రోడుే లు, క్ాలనీ రోడుే లు మర యు గాేమీణ పాాంత్ రోడుే లు అనిె చోటల కూడా ఇ-చలానాలను టాాఫిక్ పో లీస్ులు నమోదు
చేయవ్చు్.
10. ఇ-చలానాలను కేవలం ప్గట్ి ప్ూట్ మాతామే నమోదు చేసాత రా లేద్ా రాతిా కూడా నమోదు చేసాత రా?
జ. టాాఫిక్ పో లీస్ులు ఇ-చలానాలను రోజు 24 గంటలు కూడా రాతిా, పగలు అనే తేడా లేకుండా నమోదు చేయవ్చు్.



11. మీ కెమెరాలకు కనిపించకుండా న ంబర్ పలల ట్ లను ద్ిద్ిితే లేద్ా వేరే ఉపాయాలతో న ంబర్ ద్ాచితే ఎలాంటి్  కేసు నమోదు చేసాత రు?
జ. న ంబర్చ పతలట్ ను స్రనైన కమేంలో ఎలలపుుడత పెటట్ క్ోవాలాన బాధ్యత్ వాహద్ారుడిద్ే. న ంబర్చ పతలట్ లను చలానాల నుంచి త్పిుంచుక్ోడాని క్ోస్ం
మార ్తే , ద్ిద్ిుతే లేద్ా వేరే ఉపాయాలతో ద్ాచితే అలాంటి వాహనాలను జపుి చేస్ి అలాంటి వాహనద్ారులపెై మోస్ం, ఫో రిరీ, కుటలా వ్ంటి నేరాల
క్తంేద క్తమే్మనల్ క్ేస్ు నమోదు చేస్ి చట్ పరమెైన చరయలు త్రస్ుక్ొనబడును .
12. నా  బండిని ఎవరో ద్ ంగ ల్ంచినారు ద్ాని మీద కేసు కూడా నమోదు అయనద్ి కానీ ఆ బండి మీద చలానాలు నమోదు అయనట్టి  నాకు SMS 

మర యబ పో సి్ ద్ాారా సమాచారం వసుత ంద్ి ఎం చేయాల్?

జ. మీ బండిని ఎవ్రనైనా ద్ ంగ లంచినటె్ల తే వ ంటనే మీరు ద్ ంగత్నం జర గ న పదా్ేశం యొకక పో లీస్ స్త్ష్న్ కు వ ళ్లల ఫిరాయదు చేస్ి ద్ ంగత్నం క్తంేద క్ేస్ు
నమోదు చేపించి FIR (ఫస్్ ఇనఫరేిష్న్ ర పో ర్్చ) ను ప ందగలరు. త్రాాత్ ఎపుుడైెనా అద్ే బండి మీద టాాఫిక్ చలానా నమోదు అయనటటల మీకు
స్మాచారం వ్స్తి వ ంటనే మా వ బ్ స్ెైట్ https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లోక్త వ ళ్లల మీ బండి మీద నమోదయన చలానాను ఎంపిక
చేస్ుక్ొని "Report Us " లంక్ ద్ాారా Theft Vehicle విభాగం లో మొతి్ం స్మాచారానిె అందజేయ వ్చు్ లేద్ా స్ెబైరాబాద్ పదా్ేశానిక్త
స్ంబంద్ించిన చలానాల గుర ంచి ఈ స్మస్య ఉనెపుుడు మాకు నేరుగా ఇ - మెయల్ (echallancybhelpdesk@gmail.com)ద్ాారా కూడా
స్మాచారం అందజేయవ్చు్. అటాల మీరు అంద్ించిన స్మాచారం మేరకు మా టాాఫిక్ పో లీస్ అధిక్ారులు వార రోజు వారీ వాహన త్నిఖీలలో
అలాంటి వాహనాలను గుర ించి వాటి పెై చట్ పరమెైన చరయ త్రస్ుకుంటారు. క్ానీ మీరు మాత్ంా అలా ద్ ంగలంచబడిన మీ వాహనం పెై నమోద్ెైన
ఇ- చలనాలను చెలలంచ వ్దుు .



13. నేను నా బండి మీద వ ళుతుననప్పుడు ఒకే పా్యాణం లో, ఒకట్ే ఉలల ంఘనప ై ఒకట్ి కనాన ఎకుువ చలానాలు ఉంట్ే ఎం చేయాల్?

జ. మీరు https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లోక్త వ ళ్లల మీ బండి మీద నమోదయన చలానాను ఎంపిక చేస్ుక్ొని "Report Us

" లంక్ ద్ాారా "Double challan " బటన్ ని నొక్తక ఫిరాయదు నమోదు చేస్తి మేము ఆ స్మాచారానిె పర గణ ంచి, పర ష్కర ంచి మీకు
తెలయచేసాి ము.
14. నా బండి న ంబర్ ప ై గల చలానా వేరే బండి ఫో ట్ోతో జతప్రుబడినద్ి మర యబ ఉలల ంఘన జర గ న రోజున నా బండి బయట్కు తిప్ులేదు.
నా బండి ప ై వచిున చలానా గబర ంచి ఎం చేయాల్?

జ. మానవ్ స్హజ త్పుిద్ాల వ్లన క్ొనిెసారుల ఇలా జరగవ్చు్. క్ానీ మీరు మాత్ంా అలా నమోద్ెైన ఇ- చలానాలను చెలలంచ వ్దుు .
మీరు https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లోక్త వ ళ్లల మీ బండి మీద నమోదయన త్పుుడు చలానాను ఎంపిక చేస్ుక్ొని
"Report Us " లంక్ ద్ాారా "Manual Error " బటన్ ని నొక్తక ఫిరాయదు నమోదు చేస్తి మేము ఆ స్మాచారానిె పర గణ ంచి బండి యొకక
మోడల్ మర యు మేక్ ని బటి్ ఆ ఉలల ంఘనలను స్ర అయన బండి న ంబర్చ పెైక్త బద్ిలీ చేసాి ం.

15. ఒకట్ే రోజు ఓవర్ సపుడ్ వ ళ్లలనందుకు రెండు లేద్ా అంతకంట్ే ఎకుువ చలానాలు వచాుయ. ఎం చేయాల్?
జ. పర మ్మతి క్త మ్మంచిన వేగంతో వ ళ్లడం పమాాదకరం. ఒక పయాాణంలో ఒకటి కంటే ఎకుకవ్ ఓవ్ర్చ స్ీుడ్ చలానాలు వ్స్తి మా వ బ్ స్ెైట్
https://echallan.tspolice.gov.in/publicview/ లోక్త వ ళ్లల మీ బండి మీద నమోదయన చలానాను ఎంపిక చేస్ుక్ొని "Report Us " లంక్
ద్ాారా ఫిరాయదు చేయండ.ి మేము అటి్ చలానాను పర శీలంచి తాను చరయ త్రస్ుక్ోని మీకు తెలయపరుసాి ము. . అలా క్ాకుండా ఒకక రోజులోనే
వేరే వేరే పయాాణాలలో రనండు లేద్ా అంత్కంటే ఎకుకవ్ చలానాలు వ్స్తి మీరు త్పుకుండా అనిె చలానాలను చెలలంచాలా ఉంటటంద్ి.



16. ఏ విధమెైన ఉలల ంఘనలప ై ఇ- చలానాలను నమోదు చేయవచుు ?
జ. మోటార్చ వాహనాల చట్ం 1988, కే్ందా మోటారు వాహనాల నియమాలు 1989 , తెలంగాణ మోటారు వాహనాల చట్ం, తెలంగాణ
మోటారు వాహనాల నియమాలు , మోటారు వాహనాల డెైవైింగ్ నిబంధ్నలు 2017 మర యు ఇత్ర నిబంధ్నలలో పసాాి వించబడని పతాి
ఉలల ంఘనపెై చలానాలను నమోదు చేయవ్చు్. మదయం స్తవించి వాహనం నడపిినపుుడు, పతాాలు లేకుండా నడిపినపుుడు మర యు
లెైస్ెన్ా లేకుండా వాహనం నడిపనిపుుడు మాత్ంా భౌతికంగా పర శీలంచాలా ఉంటటంద్ి క్ావ్ున ఆ ఉలల ంఘనలపెై ఇ- చలానాలు క్ాకుండా
సాుట్ చలానాలను నమోదు చేయడం జరుగుత్ ంద్ి.
17. నేను అతావసర ప్ని మీద వ ళుతుననప్పుడు అనవసరంగా ట్ాా ఫిక్ పో లీసులు గబడిు గా ఫో ట్ోలు తీసాత రు. అప్పుడు అకుడే వార ని పా్శ్నంచి
నా ఫో ట్ో కాానసల్ చేయంచుకోవచాు?
జ. ఇ- చలానాలకు సాక్ష్ాం ఉంట్టంద్ి కావపన మీ వాహనాలప ై తప్పుడు కేసు లు నమోదు చేయలేమబ. ఏ కారణం ఉనన కూడా ట్ాా ఫకి్
నియమాలను పాట్ించాల్సన బాధాత వాహనద్ారులకు ఉంట్టంద్.ి కొనిన సారుల మెైమరచి మీరు ట్ాా ఫిక్ నియమాలు ఉలల ంఘ ంచి ఉండవచుు.
ఏ ట్ాా ఫిక్ ఉలల ంఘనప ైనా అయనా కూడా విధులలో ఉనన ట్ాా ఫకి్ సిబుంద్ికత తమ కెమెరాలలో ఫో ట్ోలు / వీడియోలను తీసల అధికారం
ఉంట్టంద్ి. అలా చితీకార ంచిన సాక్ష్ాం మీద నమోద్ెనై ఇ చలానా గబర ంచి ఏద్ెైనా సంద్ేహం/ పా్శ్న ఉంటే్ ఆన ల ైన లో
https://echallan.tspolice.gov.in/ప్పబ్లల కూాూ ప ైన పలరకునన విధంగా ఫిరాాదు చేయాల్ కానీ విధులలో ఉనన ట్ాా ఫిక్ సిబుంద్ితో వాద్ించడం
లేద్ా వార ప ై దురుసుగా పా్వర తంచడం లేద్ా వార ప ై బల పా్యోగం చేయకూడదు. అలా ట్ాా ఫిక్ పో లీస్ విధులకు ఆట్ంకం కల్గ సలత ఇండియన
పపనల్ కోడ్ స క్ష్న 186 , 353 పా్కారం కతమిినల్ కేసు నమోదు చేయబడి చటి్ ప్రంగా చరా తీసుకోబడును.



కొనిన మబఖ్ా సూచనలు:
➢పాతి రోజూ మీ బండి మీద ఉనె చలానాలను మా వ బ్ స్ెైట్ లో పర శీలంచుక్ోండి.
➢ఏవ ైనా స్మస్యలు, స్ంద్ేహాలు, పాశెలు ఉంటే మాకు ఫిరాయదు చేయండి .
➢ఇ- చలానాలతో జత్పర ్న ఉలల ంఘన సాక్ష్యయలను కూడా పర శీలంచుక్ొని అలాంటి
ఉలల ంఘనలను తిర గ చేయకండి.


