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రాష్ట్ ంర లో అన్ని రకాల కల్తీ లపై ఉకకుపాదం మోపాలన్న, కల్తీ లకక పాలపడే వారిపట్ల అత్యంత్ న్నరాాక్షిణ్యంగా
వ్యవ్హరించాలన్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చందిశేఖ్ర్ రావ్ు పో ల్తసులను ఆదేశంచారు. రాష్ట్ ంర లో కల్తీ లక లేకకండా
చేయడాన్నకి ఇపుపడుని చట్ట్లక సరిపో కపో తే కొత్ీ చట్ట్లక తీసుకకరావ్డాన్నకెైనా పిభుత్వం సంసిదధంగా
ఉందన్న సీఎం వెలలడించారు. ఆహార పదారాధల కల్తీ వ్లల పిజల ఆరోగ్యం పాడవ్ుత్ునిదన్న, కల్తీ విత్ీ నాల వ్లల
రెైత్ులక దారుణ్ంగా నష్ట్ పో త్ునాిరన్న సీఎం ఆవేదన వ్యకీ ం చేశారు. ఈ దురాారాాన్ని రాష్ట్ ంర నుంచి త్రిమికొట్ట్
తీరాలన్న, దీన్నకోసం అవ్సరమైన వ్యయహాన్ని ఖ్రారు చేయాలన్న సీఎం చెపాపరు. కల్తీ లను న్నరాధరించడాన్నకి
ఎకకువ్ సంఖ్యలో డి.ఎన్.ఎ. కిట్ల ల అందంచాలన్న న్నరణయంచారు. కల్తీ ఆహార పదారాధలక, కల్తీ విత్ీ నాల
న్నయంత్ిణ్కక అవ్లంభంచాల్సిన వ్యయహంపై ముఖ్యమంత్రి ఆదవారం పిగ్త్ర భవ్నలల పో ల్తసు అధకారులతో
సమీక్ష న్నరవహంచారు. డిజిపి అనురాగ్ శరా, హైదరాబటద్, సైబరాబటద్, రాచకొండ పో ల్తస్ కమీష్టనరుల
మహందర్ రెడ,ిి సందీప్ సులాీన్నయా, మహశ్ భగ్వ్త్, హైదరాబటద్ రంజ్ ఐజి సీ్ఫన్ రవంది, వ్రంగ్ల్ రంజ్
ఐజి నాగిరెడ,ిి ఇంట్ెల్సజెన్ి ఐజి నవన్ చంద్, సకయయరిట్ీ ఐజి ఎన్.కె. సింగ్, రాజయసభ సభుయడు కె.కశవ్రావ్ు,
సీఎంఓ అధకారులక పాలగానాిరు.
‘‘గ్ుడుంబట, పేకాట్ వ్లల అనరాాలక కలకగ్ుత్ునాియన్న భటవించాం. వాట్టన్న రాష్ట్ ంర లో అనుమత్రంచవ్దా న్న
గ్ట్ట్గా న్నరణయంచుకకనాిం. పో ల్తసు అధకారులక చేసిన కృషి వ్లల గ్ుడుంబట, పేకాట్ న్నయంత్రించగ్ల్సగాం. ఇదే
విధంగా ఇపుపడు కల్తీ లపై దృషి్ పట్ట్ల్స. పో ల్తసు శాఖ్ పైనుంచి కింద దాకా దీనలి సవాల్ గా తీసుకోవాల్స.
డిజిపి నుంచి సే్ష్టన్ హౌజ్ ఆఫీసర్ వ్రకక త్రికరణ్ శుదధ తో కల్తీ పై యుదా ం చేయాల్స. ఎకుడికకుడ న్నఘా
పట్ట్ల్స. వ్యవ్సాయ, ఆరోగ్య శాఖ్ అధకారులతో సమనవయం ఏరాపట్ల చేసుకోవాల్స. దాడులక న్నరవహంచాల్స.
దో ష్టులను గ్ురిీంచాల్స. అత్యంత్ న్నరాాక్షిణ్యంగా వ్యవ్హరించాల్స. కఠినంగా శక్షలక పడేలా చూడాల్స. కల్తీ లను
గ్ురిీంచడాన్నకి ఎకకువ్ సంఖ్యలో డి.ఎన్.ఎ. కిట్ల ల అందసాీం. ఆహార పదారాధలను, ఎరువ్ులక, విత్ీ నాలను
ఎకుడికకుడ ఈ కిట్ల దావరా పరీక్ష జరపొ చుు. న్నరాధరించవ్చుు. కల్తీ న్న వెంట్నే గ్ురిీంచవ్చుు. క్షత్ిసా ాయలో
ఇవి అందుబటట్లలో ఉండడం వ్లల కల్తీ న్న గ్ురిీంచడం, న్నయంత్రించడం తేల్సకవ్ుత్ుంద. కల్తీ లకక పాలపడే వారిపై
చీట్టంగ్, కాపీ రెైట్టంగ్ చట్ట్ల కింద కసులక నమోదు చేయాల్స. పిడి యాకక్ కయడా పట్ట్ వెసులకబటట్ల
కల్సపంచాం. ఇంకా అవ్సరమైతే మరింత్ కఠిన చట్ట్లక తెసీ ాం. ఏద కావాలంట్ట అద చేదా ాం. కానీ రాష్ట్ ంర లో ఈ

కల్తీ అరాచకం మాత్ిం రూపుమాపి తీరాల్స. కల్తీ పై యుదాాన్నకి పో ల్తసు శాఖ్ పయరిీ సాాయల సనిదధ ం కావాల్స.
సే్ష్టన్ హౌజ్ ఆఫీసర్ వ్రకక పిభుత్వ ఉదేాశాయన్ని ఖ్చిుత్ంగా చేరవేయాల్స. కల్తీ న్నరోధాన్నకి, కల్తీ లకక పాలపడే
వారిన్న పట్ల్కకన్న కసులక పట్ట్ వారిన్న పో ి త్ిహంచేందుకక పితేయక చరయలక కయడా తీసుకకంట్టం. వారికి
ఇంట్ెన్నివ్ లక, ఇంకిమ
ీ ంట్ల
ల ఇవావల్స. మొత్ీ ంగా కల్తీ న్న నూట్టకి నూరుశాత్ం అరికట్్ డాన్నకి ఎలాంట్ట వ్యయహం
అనుసరించాలో ఒకట్ీ రెండు రోజులోలనే పకాు పిణ్ాళిక సిదధం చేయాల్స’’ అన్న ముఖ్యమంత్రి పో ల్తసు
అధకారులకక మారా న్నరాశం చేశారు.
‘‘తెలంగాణ్ రాష్ట్ ంర లో శాంత్ర భదిత్ల పరయవేక్షలో పో ల్తసుల గొపప పాత్ి న్నరవహసుీనాిరు. షి ట్ీమ్సి కక ఎంతో
పేరొచిుంద. రాష్ట్ ంర లో పిజలక తాము భదింగా, సురక్షిత్ంగా ఉనిట్ల
ల భటవిసుీనాిరు. దేశ వాయపీ ంగా కయడ
తెలంగాణ్ పో ల్తసులకక మంచి పేరు వ్చిుంద. సమైకయ పాలనలో పో ల్తసు శాఖ్ను పయరిీగా న్నరల క్షయం చేశారు.
కనీసం న్నరవహణ్ ఖ్రుులక కయడా ఇవ్వకకండా గాల్సకొదలేశారు. పో ల్తసు కారాయలయాలక శథలావ్సా లో ఉనాి
పట్ట్ంచుకోలేదు. వాహనాలక లేకకనాి కొన్నవ్వలేదు. పో ల్తసు సిబబంద చెట్ల కింద విధులక న్నరవహంచాల్సిన
దుసిాత్ర కల్సపంచారు. తెలంగాణ్ రాష్ట్ ంర వ్చిున త్రావత్ పిభుత్వం శాంత్రభదిత్ల పరయవేక్షణ్కక అత్యధక
పాిధానయత్ ఇచిుంద. ఎకకువ్ న్నధులక వెచిుంచింద. దాన్న ఫల్సత్ం ఇవాళ పిజలక అనుభవిసుీనాిరు. రాష్ట్ ంర లో
పో ల్తసు వ్యవ్సా గాడిలో పడింద. నేరాలక అదుపులో ఉనాియ. పో ల్తసులక కవ్లం శాంత్రభదిత్ల విధులక
కాకకండా పేకాట్, గ్ుడుంబట లాంట్ట వాట్టన్న అరికట్్ డంలోనూ, హరిత్హారం లాంట్ట కారయకీమాలను
విజయవ్ంత్ం చేయయంలోనూ కీలక భూమిక న్నరవహసుీనాిరు. పో ల్తసులక త్మ విధ న్నరవహణ్లో ఇంకా
ఏమైనా ఇబబందులక ఎదురొుంట్లంట్ట వాట్టన్న పిభుత్వం దృషి్కి తేవాల్స. వాట్టన్న పరిష్టురిసీ ాం. పో ల్తసు
ఉనితాధకారుల దగ్ా ర కయడా అత్యవ్సర పనులకోసం ఖ్రుు పట్్ డాన్నకి కొన్ని న్నధులక అందుబటట్లలో
ఉంచుతాం. పో ల్తసు అధకారులక త్మ పరిధలో పో ల్తసు వ్యవ్సా ను ఎలా తీరిుదదుాకోవాలనే విష్టయంలో
దీరక
ఘ ాల పిణ్ాళిక రచించుకోవాల్స. ఏడేండల కోసం కారాయచరణ్ రూపొ ందంచాల్స. వివిధ జోనుల, రంజ్ లలో పరిసా త్ర
ి
ఇపుపడు ఎలా ఉంద? ఏడేండల త్రావత్ ఎలా ఉండాల్స? అనే విష్టయాలోల సపష్ట్ త్ రావాల్స. సిబబంద, వాహనాలక,
కారాయలయాలక, కావర్రల ు.. ఇలా అన్ని విష్టయాలోల కయడా కారాయచరణ్ పిణ్ాళిక త్యారు చేయాల్స’’ అన్న
ముఖ్యమంత్రి చెపాపరు.
‘‘ఎసీి, ఎసీ్ కసులోలనూ, అతాయచారం లాంట్ట కసులోలనూ బటధత్ులకక త్క్షణ్ ఆరిాక సాయం అందంచాల్సి ఉంద.
ఇలాంట్ట సందరాాలోల ఎలాంట్ట జాపయం జరగొదుా. పో ల్తసు శాఖ్ నుంచి పిత్రపాదనలక రాగానే కలెక్రల ు డబుబలక
వెంట్నే విడుదల చేయాల్స. బటధత్ులకక త్క్షణ్ం ఆరిాక సాయం అందడం వ్లల కొంత్ ఉపశమనం పొ ందుతారు’’
అన్న ముఖ్యమంత్రి చెపాపరు.
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