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కల్తీ లు, నకిల్తలు, జూదం, మోసాలపై ఉకుుపాదం మోపాలని, వీటి నియంత్రణకు కఠిన చటటాలు తేవాలని
ముఖ్యమంత్రర శ్రీ కె. చందరశేఖ్ర్ రావు నిర్ణయంచార్ు. జాగీర్ు భూములను ర్దుు చేస్ీ త ఆర్ఓఆర్ చటా ంలో
కూడా మార్ుులు తేవాలని సీఎం స్తచంచార్ు. ఇప్ుుడునన చటటాలకు స్వర్ణలు చేయడంతో పాటు, కొత్ీ
చటటాలు కూడా ర్ూప ందించాలని ముఖ్యమంత్రర అధికార్ులను ఆదేశంచార్ు. ఈ చటటాలపై ఈ నెల 17న జరిగే
మంత్రరవర్గ స్మావేశంలోనే ఆరిినెన్స్ తేవాలని, వెనువెంటనే అకీమాల నియంత్రణపై దృష్టా పటటాలని సీఎం
ఆకాంక్షంచార్ు.
కల్తీ లు, నకిల్తలు, జూదం, మోసాలను అరికటటా విషయంలో చేప్టటాల్స్న చర్యలపై ప్రగత్ర భవనలో సీఎం కేసీఆర్
గుర్ువార్ం ఉననత్ సాాయ స్మీక్ష నిర్వహంచార్ు. వయవసాయ శాఖ్ మంత్రర శ్రీ పో చార్ం శ్రీనివాస్ రెడషి, ప్రభుత్వ
ప్రధాన కార్యదరిి శ్రీ ఎస్.పట.సటంగ్, డషజిపట శ్రీ అనురాగ్ శర్మ, నగర్ పో ల్తస్ కమిషనర్ శ్రీ పట. మహందర్ రెడషి,
ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్ుిలు శ్రీ సట. నరి్ంగ్ రావు, శ్రీ రామకృషణ రావు, శ్రీ స్ంతోష్ రెడ,షి శ్రీ పార్ాసార్థి, శ్రీమత్ర
శాంత్ కుమారి, కార్యదరిి శ్రీమత్ర సటమతా స్భరావల్, వయవసాయ శాఖ్ కమిషనర్ శ్రీ జగన్స మోహన్స, ఓఎసటి
శ్రీమత్ర పటరయాంక వరీగస్ త్దిత్ర్ులు పాలగగనానర్ు.
‘‘కల్తీ విత్ీ నాలు, ఎర్ువుల విషయంలో మొదటి నుంచ కఠినంగానే వయవహరిస్ీ ునానం. అయనా అకుడకుడ
విత్ీ నాలు, ఎర్ువులు,ప్ుర్ుగు మందులు కల్తీ అవుత్ునానయ. గత్ ఏడాది కొంత్ మందిని ప్టుాకుని పటడష
యాకుా ప్రయోగించ జెైలో ో వేశాం. అయతే పటడష యాకుాకు కూడా కొనినస్వర్ణలు చేసట, మరింత్ కఠినం
చేయాల్స్ ఉంది. ఆహార్ ప్దారాాలను కల్తీ చేసట ప్రజల పారణాలతో చలగాటం ఆడేవారి ఆట కటిాంచేలా చటా ం
ఉండాల్స. తెలంగాణ రాషా ంర లో కల్తీ చేయల ం, చేసటనా చటా ం నుంచ త్పటుంచుకోల ం అనే భయం అకీమార్ుులోో
ఉండాల్స. దీనికోస్ం పటడష యాకుాలో స్వర్ణలు తేవడంతో పాటు, కల్తీ నిరోధానికి ప్రతేయక చటా ం కూడా తేవాల్స.
సీడ్ యాకుాను కూడా కొత్ీ గా ర్ూప ందించాల్స. ఎర్ువులు, విత్ీ నాల విషయంలో మోసాలకు పాలుడే వారిని
గురిీంచాల్స. వారికి స్హకరించే అధికార్ుల ప్ని ప్టటాల్స. ఇందుకోస్ం ప్రతేయక టటస్ు ఫో ర్్ ఏరాుటు చేసట
ఆకసటమక త్నిఖీలు నిర్వహంచాల్స’’ అని సీఎం అధికార్ులను ఆదేశంచార్ు.

‘‘నకిల్త స్రిాఫటకెటో ు, నకిల్త డాకుయమంటు
ో , నకిల్త కరెన్స్ నలటో ు చలామణి చేసే వారి ప్టో కూడా అత్యంత్ కఠినంగా
వయవహరించాల్స. అలాంటి ముఠాలను గురిీంచ వారి కార్యకలాపాలను అడుికోవాల్స. వీటిని ప్ూరిీగా
నియంత్రరంచడానికి ఇప్ుుడునన చటటాలు స్రిపో తాయా? స్వర్ణలు కావాలా? కొత్ీ చటా ం ర్ూప ందించాలా?
అనే విషయం నిరాారించాల్స. అవస్ర్మనుకుంటట వెంటనే కొత్ీ చటా ం తేవాల్స’’ అని సీఎం కోరార్ు.
‘‘తెలంగాణ రాషా ంర లో పేకాట కో బ్ుులను మూసేశాం. కాన్స ఇంకా ఆన్స ల ైన్స లో తీన్స ప్త్రీ ఆటలు, మరికొనిన
మారాగలోో గాంబ్ో ంగ్ జర్ుగుత్ుననది. దీనిన ప్ూరిీగా నిరోధించడానికి ఇప్ుుడునన స్రిపో వు. గాంబ్ో ంగ్
నిరోధానికి కొత్ీ చటా ం తేవాల్స. ఈనెల 17న ఆరిినెన్స్ తేవడానికి ఏరాుటు
ో చేయండష. సైబ్ర్ నేరాలను అదుప్ు
చేయడానికి కూడా అవస్ర్మనుకుంటట కొత్ీ చటా ం తేవాల్స. అకీమంగా ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగిీ
అమమమ వారిని గురిీంచాల్స. వారిని కూడా కఠినంగా శక్షంచాల్స’’ అని సీఎం ఆదేశంచార్ు.
‘‘నేరాలను అదుప్ు చేయడానికి, నేర్స్ుీలను కఠినంగా శక్షంచడానికి కొత్ీ చటటాలు తెచుుకోవడంతో పాటు
వాటిని స్మర్ావంత్ంగా అమలు చేయాల్స. ఆరిినెన్స్ వచున మర్ుస్టి రోజునుంచే టటస్ు ఫో ర్్ ర్ంగంలోకి
దిగాల్స. తెలంగాణ రాషా ంర లో కల్తీ లు, నకిల్తలు,మోసాలు, గాంబ్ో ంగ్ కు తావుల దని అందర్ూ గీహంచేటటు
ో
చేయాల్స. జాగీర్ భూముల విషయంలో కూడా కఠినంగా వయవహరించాల్స. ఈ భూములు ర్దు యనప్ుటికీ
ఇంకా రిజిసేాష
ర నుో జర్ుగుత్ునానయ. వీటిని నిరోధించడానికి ఆర్ఓఆర్ చటా ంలో మార్ుులు తేవాల్స. దీనికోస్ం
వెంటనే ఆరిినెన్స్ త్యార్ు కావాల్స’’ అని సీఎం కోరార్ు. ముఖ్యంగా మిరిు, ప్త్రీ విత్ీ నాలోో కల్తీ ఎకుువగా
జర్ుగుతోంది. వర్ంగల్, ఖ్మమం, మహబ్ూబ్ నగర్ పారంతాలోో ఈ ముఠాలుననటు
ో తేల్సంది. మిగతా పారంతాలపై
కూడా దృష్టా పటటాల్స. వెంటనే టటస్ు ఫో ర్ు్లు ఏరాుటు చేయాల్స. పో ల్తస్, వయవసాయ, స్హకార్ శాఖ్
అధికార్ులతో టటస్ు ఫో ర్ు్ ఉండాల్స’’ అని సీఎం చెపాుర్ు.
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