Dated June 2nd 2022

A petitioner approached SHE Teams with the facts that she received a call from
an unknown number, introduced himself as raju. Believing that its a mischief by
her boyfriend raju who broke up with her sometime ago, she started conversing
with him, and in due course of time, shared her nude pics on his request.
Shocking to know that its not her boyfriend when personally met, she asked him
to delete all the pics. The respondent started blackmailing her for money to
delete the pics and threatened her that her pics will be made viral.
Unable to bear and to avoid further harassment, complainant requested for
suitable action. Upon discreet enquiry,
SHE Teams caught the respondent, identified him as Mohammed Mohsin, S/o.
Mohammed Moulana, aged 22 yrs, Occ: Painter, R/o. Shivrampally and handed
over to PS Malakpet and subsequently FIR has been registered u/s 385, 354C
IPC, 67A IT ACT.

Sd/Addl CP Crimes&SIT
I/c SHE Teams & Bharosa

ప్రెస్ నోట్
తెలంగాణ రాష్ట్ ర ఆవిరాావ దినోత్సవ వేడుకలు
బషీరబాగలో ఘనంగా జరిగాయి. నగర పో లీసు

హైదరాబాదు

సీప్ీ కారాాలయం,

కారాాలయం ను దేదప్
ీ ామానంగా

అలంకరించారు.
8వ రాష్ట్ ర అవత్రణ దినోత్సవ వారిికోత్సవం సందరాంగా శ్రీ.యం.రమేశ్ ఐప్ిఎస్ జాయింట్
కమిష్టనర ఆఫ్ పో లీసు, అడ్మినిస్్ష్ట
ర న్ గారు హద
ై రాబాదు పో లీసు కమిష్టనర గారి త్రప్ున
పో లీసు కమిష్టనర కారాాలయము బషీర బాగ నందు జండ్ాను ఎగురవేసి కారాాలయ
సిబబంది అందరికి తెలంగాణ రాష్ట్ ర ఆవిరాావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిప్ినారు. ఈ
సందరాంగా జాయింట్ సి.ప్ి గారు మాట్ాాడుత్ూ భారత్దేశంలోనే మన రాష్ట్ ంర అత్ాంత్
ప్ినన

వయసుుడ్ెైన

రాష్ట్ ంర

,

ఎనోన

మైలురాళ్ా ను

అధిగమించి

శరవేగంగా

అభివృదిిచెందుత్ ంది.
తెలంగాణ రాష్ట్ ంర ఏరపడ్మన త్రాాత్ పో లీసు శాఖలో వచిిన కీలక మారుపలను తెలిప్ినారు.
శాంతి భదెత్లు, మహిళా భదెత్, విసత ృత్ CCTV నెట్వరు, ఆధునిక పో లీసింగ చరాలు
మరియు రాష్ట్ ర ప్ెభుత్ాం తీసుకునన ఇత్ర విధాన నిరణయాలు ఒక ప్ునాదిగా ప్నిచేశాయి,
దీని ఆధారంగా రాష్ట్ ంర ప్ెప్ంచ ప్రట్్ టబడ్మదారులకు ఇష్ట్ మైన గమాస్ాానంగా అభివృదిి
చెందింది. హద
ై రాబాద్ నగరం భారత్దేశంలో నివసించదగిన మరియు సురక్షమత్మైన
నగరాలలో ఒకట్ిగా ఉదావించింది అని తెలిప్ినారు.
“ప్ెజలు కష్ట్ ప్డ్మ ప్నిచేస్ సాభావం, రాష్ట్ ర ప్ెభుత్ాం రూప ందించిన వినూత్న విధానాలు
అభివృదిికి దో హదప్డ్ాాయి. విభినన సంసుృత్ లు, జాతీయాలు మరియు మతాల కందెంగా
ఉనన రాష్ట్ ంర అనిన రంగాలలో ఆకట్ట్కునే ప్ురోగతిని స్ాధించింది అని

శ్రీ యం.రమేష్

ఐప్ిఎస్ జాయింట్ కమిష్టనర ఆఫ్ పో లీసు, అడ్మినిస్్ష్ట
ర న్ గారు తెలిప్ినారు.
మరియు కారాాలయములో ముగుులు వేసి అందంగా తీరిి దిది న కారాాలయ సిబబంది
శ్రీమతి ప్దిజ, శ్రీమతి కలాాని, శ్రీమతి కవిత్ , శ్రీమతి ఉరిిళా గారా ను జాయింట్ కమిష్టనర
ఆఫ్ పో లీసు అభినందించినారు.
శ్రీమతి శ్రీదేవి ఎడ్మఓ, శ్రీ.జి.సత్ానారాయణ అక ంట్స ఆఫీసర ,శ్రీ.రాఘవేంధె, ఇన్ సరపక్ర
ఐట్ి సరల్ , శ్రీ.యం.రాజు ఇన్ సరపక్ర ,శ్రీ.నిరంజన్ ఇన్ సరపక్ర కంట్రెల్ రూమ్,
శ్రీ.ఎస్.ప్ెశాంత్ బాబు ఆరఐ బిలిా ంగ ఇంచార్, శ్రీ.జిఎస్.వినయ్ కుమార, ప్ిఎ ట్ట అడ్మిన్, శ్రీ.
శ్రీనివాస్ అధాక్షుడు మీనిసీ్రియల్ స్ా్ఫ్ , శ్రీ.యన్.శంకర రడ్మా పో లీసు అధికారుల సంఘం,
ఇత్ర అధికారులు, కారాాలయ సిబబంది వేడుకలో పాలగునానరు.

POLICE MANGALHAT DETECTED A SATTA BETTING AND ARRESTED ACCUSED
PERSON in Cr.No.171/2022, U/s.3 & 4 of T.S Gaming Act of P.S Mangalhat.

The Police Mangalhat raided one pan shop at Near Bhavani wines shop,
Boiguda Kaman, Mangalhat, Hyd on receipt of credible information about illegal
Satta Betting in an organized manner, which is a game of chance and
apprehended one accused, seized net cash of Rs.40,900/-, one cell phone, satta
chits & pen, which are using in commission of offence.
Details of accused:
Dhanraj singh @ Dhanna, S/o. Late Sukpal singh, Aged: 52 yrs, Occ: Satta
organizer, R/o.H.NO.13-1-833/D, Badabanglow, Upper dhoolpet, Manglahat,
Hyderabad.
The Accused Dhanraj is resident of Near Badabunglow, Mangalhat,
Hyderabad. The habituated to organize Satta betting for earning easy money
and accordingly he started indulging Satta betting. Since (01) month onwards,
they are indulging & accepting Satta betting from known & unknown persons
directly & indirectly through cell phones from the pan shop, situated at
Boigudakaman, Mangalhat, Hyd
On receipt of credible information, on 02.06.2022 at 14:30 hrs, Police
Mangalhat conducted raid at said shop and apprehended accused person redhandedly, who was indulging in Satta betting. From the possession of accused,
seized net cash of Rs. 40,900/-, one cell phone, satta chits & pen, which are using
in the commission of offence
The superior officers appreciated good work done by Police Mangalhat for
detecting the Satta betting & apprehension of accused with seizure of property.

Inspector of Police,
P.S Mangalhat, Hyd.

