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 లింగింపలి గ్రా మస్తు ల అింగీ్కరరిం, అభిప్రాయిం మేరకే ప్రాజెక్టు ప ై నిరణయిం 

 లింగింపలి గ్రా మ పాజల బాధలట, స్మస్యలట స్వయింగ్ర వినాలనే వచ్ాానత 

 మీ క్డుపులో బాధ, ఆవదేన, ఆవేశిం అరధిం చ్ేస్తకోగలనత  

 నాక్ట ఈ భూమ్మిద ఎక్రిం భూమ్మ లేదత, ఎక్రిం చ్ెలక్ లేదత.  

 పదిమిందిక ిఉపయోగపడాలని ఆలోచించ్ే వరడి తపప, మోస్ిం చ్సేేవరడనిి కరనత 

 లింగింపలి గ్రా మిం క్ననతలివింటదిి...క్ననతలికి దరా హిం చ్ేయనత 

 మీరు ఒపుపక్టింటనేే ప్రాజెక్టు ...మీ గ్రా మ క్మ్మటీతో ఎనినసరరుి  మాటాి డడానికైెనా సిదధ ిం 

 మీ అభిప్రాయానిన సిఎిం కేసిఆర్ వదద క్ట నేనత, ఎమమిలేయ రరజయయ తీస్తకెళ్ు ిం 

 సిఎిం కేసిఆర్ నిరణయిం మేరకే ప్రాజెక్టు ప ై మీతో మళి్ల చరచాసరు ిం 

 లింగింపలి గ్రా మస్తు ల ముఖాముఖిలో ఉప ముఖయమింత్రా, విదాయశరఖ మింత్రా క్డియిం 

శా్రహరచ 

 

జనగ్రమ, ఆగస్తు  12 : లింగింపలి గ్రా మస్తు ల అభిప్రాయిం, అింగీ్కరరిం మేరకే ప్రాజెక్టు  

నిరరిణిం ఉింట ిందని ఉప ముఖయమింత్రా, విదాయశరఖ మింత్రా క్డయిిం శా్రహరచ హామీ ఇచ్ాారు. మీ 

అభిప్రాయాలనత ముఖయమింత్రా కేసిఆర్ దృష్ిు కి తీస్తకెళ్ు నని చ్ెప్రపరు. లింగింపలి, మలాాపురిం 

వదద  10.78 టఎిింసీల రచజరరవయర్ నిరరిణిం కోస్ిం 3220 కోటి రూప్రయలతో పరచప్రలనా 

అనతమతులట వచాన నేపథ్యింలో లింగింపలి గ్రా మస్తు లట అభిప్రాయిం తెలటస్తక్టనేిందతక్ట ఉప 
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ముఖయమింత్రా, విదాయశరఖ మింత్రా క్డియిం శా్రహరచ, ఎమమిలేయ రరజయయ, జనగ్రిం క్లెక్ుర్ వినయ్ 

క్ృష్రు రెడిి , దేవరదతల చీఫ్ ఇింజనీర్ బింగ్రరయయ, ఇతర అధికరరులట, పాజా పతా్రనిధతలట ఆ 

గ్రా మస్తు లతో నడేు లింగింపలిలో ముఖాముఖి నిరవహ ించ్ారు. 

ఈ ముఖాముఖిలో గ్రా మస్తు లట, గ్రా మ పాజా పతా్రనిధతలట చ్ాలామింది వరరచ 

అభిప్రాయాలట వెలిడిించ్ారు. పాధానింగ్ర మమిలన ముించ, మాక్ట బతుక్టదెరువు లేక్టిండా 

చ్ేసే ప్రాజెక్టు  వదతద  అనానరు. ఎవరచకో తాగునీరు, సరగునీరు ఇవవడిం కోస్ిం మా గ్రా మానిన 

ముించతతాిం అింటే ఒపుపకోమనానరు. తలెింగ్రణ వసేు  బతుక్టలట బాగుపడుతాయని 

స్ింబరపడతిే...ఇపుపడు ప్రాజెక్టు  పేరుతో మమిలన ముించతతాిం అింటే అింగీ్క్రచించమని 

చ్ెప్రపరు. పభాుతవిం పద,ే పదే ప్రయకేజీ ఏిం కరవరలో అింట ింది తపప, ప్రాజెక్టు  క్డితే పాభుతవిం 

తరపున ఏిం చ్ేసరు మో చ్ెపపక్పో్ వడిం, మమనలేన ప్రయకేజీ గురచించ చ్ెపపమనడిం మమిలన 

మోస్ిం చ్ేయడింగ్ర భావిస్తు నానమమనానరు. అిందతకే ప్రాజెక్టు  మాక్ట వదతద  అనానరు. 

  గ్రా మస్తు ల అభిప్రాయాలట, ఆవేదన, ఆకోా శిం వినన తరరవత ఉప ముఖయమింత్రా క్డియిం 

శా్రహరచ మాటాి డారు. అవి.... ‘‘లింగింపలి గ్రా మస్తు ల అింగీ్కరరిం, అభిప్రాయిం మేరకే ప్రాజెక్టు ప ై 

నిరణయిం ఉింట ింది. నముిక్టనన గ్రా మానిన, నముిక్టనన భూములనత వదిలప టిు  వెళ్ి లింట ే

బాధతో క్ూడుక్టిందే. మీ బాధనత ననేత అరధిం చ్ేస్తకోగలనత. లింగింపలి గ్రా మ పాజలతో 

ముఖాముఖి స్మావేశింలో వరరచ బాధలట, స్మస్యలట వినాలనే వచ్ాానత. మీ క్డుపులో బాధ, 

ఆవేదన, ఆవేశిం అరధిం చ్ేస్తకోగలనత. నముిక్టనన భూమ్మని, ఉనన ఇింటిని, ఊరునత 

వదిలప టిు  ప్ో వరలింటే ఆ బాధ మామూలటగ్ర ఉిండదత. అయితే నాక్ట ఈ భూమ్మిద ఎక్రిం 

భూమ్మ లేదత, ఎక్రిం చ్ెలక్ లేదత. ఒక్ చ్ెక్ తీస్తకోలేదత. ఏదెైనా పనిచ్ేసేు  పదిమిందకిి 

ఉపయోగపడాలని ఆలోచించ్ే వరడనిే తపప, మోస్ిం చ్ేసవేరడిని కరనత. నేనత రరజకీయాలక్ట 
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వచానపపటినతించ అనకే్ ఎనినక్లోి  పో్ ట ీ చ్సేినపుపడు గె్లచనా..ఓడినా మమజారచటీ ఓట ి  

ఇచాింది ఈ లింగింపలి గ్రా మిం, అిందతకే ఈ గ్రా మానిన క్ననతలి అనాననత. క్ననతలికి దరా హిం 

చ్ేసే వయకిుని కరనత. మీక్ట దరా హిం చ్ేయాలనతక్టింటే ఇక్ాడక్ట వచ్ేా వరడిని కరనత. మీతో 

మాటాి డేవరడిని కరనత. ఇక్ాడక్ట రరక్టిండానే చ్ేసే పనిని చ్ేసవేరడిని. నమిక్టనన వరరచని 

మోస్ిం చ్యేడిం మించ నెజైిం కరదత. మీరిందరూ ఏక్గాీ్వింగ్ర రచజరరవయర్ వదతద  అనానరు. 

మమిలన ముించ వరేే వరరచకి నాయయిం చ్ేయాలిన అవస్రిం లేదనానరు. తాగునీరు, 

సరగునీరు అిందిించ్ాలిన అవస్రిం లేదనానరు. వరస్ు వింగ్ర అనిన జిలాి లోి  ప దద  రచజరరవయరుి  

ఉనానయి. మన వరింగల్ జిలాి లో ప దద  రచజరరవయర్ లేదత. చనన, చనన రచజరరవయరుి  

ఉనానయి. మా వరింగల్ జిలాి లో క్ూడా ప దద  రచజరరవయర్ క్టాు లననపుపడు గ్ౌరవ 

ముఖయమింత్రా కేసిఆర్ నీటిప్రరుదల శరఖ అధికరరులనత స్రేవ చ్ేయమనానరు. వరరు 

గీ్స్తక ిండ, మమైలారిం, సేు షన్ ఘన్ పూర్, గిండ ి రరమారిం రచజరరవయరుి  స్రేవ చ్ేసి, వరటిని 

ప ించడానికి చూశరరు. కరనీ ఇవనీన పరచశ్రలించన తరరవత తక్టావ ముింపుతో ఎక్టావ నీటిని 

నిలవ చ్ేస్తక్టనే అవకరశిం మలాాపురిం, లింగింపలి మధయ ఉిందనానరు. దాని పాకరరిం నివేదిక్ 

ఇచ్ాారు. అయినా ప్రాజెక్టు   క్టాు లనన, పనతలట చ్ేయాలనన మీ అింగీ్కరరిం లేక్టిండా 

ముిందతక్ట ప్ో యిే అవకరశిం లేదత. పాభుతవిం పరింగ్ర ఏ ప్రయకేజీ ఇసరు రో చ్ెపపిండనానరు. మీ 

అభిప్రాయానిన సిఎిం దృష్ిు కి తీస్తకెళ్ు నత. నేనత, ఎమమిలేయ రరజయయ మీ మాటలనత సఎిిం గ్రరచా 

చ్ెబుతాిం. తక్టావ ముింపుతో ఎక్టావ నీటిని నిలవ చ్ేసే అవకరశిం ఉింది, గ్రా మస్తు లనత 

ఒపిపించ్ాలని సఎిిం కేసఆిర్ గ్రరు అింటే మమరుగైె్న ప్రయకేజీ ఇవరవలననపుపడు మీ గ్రా మక్మ్మటీతో 

ఒక్టికి పదసిరరుి  క్ూరోాని మాటాి డుతాిం, ఫరరవలేదత మేిం ఒపుపక్టింటామని అింటనేే పని 

చ్ేసరు ిం తపప లేక్పో్ తే చ్యేిం.’’ అని ఉప ముఖయమింత్రా క్డియిం శా్రహరచ చ్పె్రపరు.  
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లింగింపలి గ్రా మస్తు లక్ట దరా హిం చ్ేసి రరజకయీిం చ్ేయాలిన అస్వరిం లేదని ఉఫ 

ముఖయమింత్రా క్డియిం శా్రహరచ అనానరు. తానత తపుప చ్ేసి ఉింటే మీ ఎదతరుపడవేరనిన కరదని, 

మీ మించ కోస్మ ే ఆలోచించ్ే వరళి్మని హామీ ఇచ్ాారు. లక్ష మిందిక ి

ఉపయోగపడుతుననపుపడు గ్రా మస్తు ల కోస్ిం ఆలోచించడిం తపప తనక్ట వేర ే ఉదేద శయిం 

లేదనానరు. లింగింపలిని ముించ్ాలని లేదనానరు. ఈ ప్రాజెక్టు ప ై తేలే వరక్ట మళి్ల మీ ఊరచకి  

ఎనినసరరుి  రమిింటే అనిన సరరుి  వసరు నత, అనినసరరుి  మాటిడడానికి సిదద ింగ్ర ఉనాననత 

అనానరు. 

 క ింతమింద ి రరజకీయాలట చ్ేస్తు ింటారు...వరరచని జాగాతు గ్ర గమనిించ్ాలని ఉప 

ముఖయమింత్రా క్డయిిం శా్రహరచ హెచారచించ్ారు. దేశింలో, రరషు రింలో అనేక్ ప్రాజెక్టు లట క్ట ు క్టనానిం, 

అపుపడు చ్ాలా గ్రా మాలట, ఇళ్లి , భూములట ప్ో యాయి,  అలా ప్ో తేనే ప్రాజెక్టు లట 
వచ్ాాయనానరు. లింగింపలి ప్రాజెక్టు  రేపు, ఎలటి ిండర  క్టు డిం లేదని,  మీ లింగింపలి గ్రా మస్తు లతో 
క్ూరోాని మాటాి డిన తరరవతే ముిందతక్ట వెళ్ు మనానరు.  

 

 


