
ஆந்திராவில் இரு தமிழர்கள் மர்ம மரணம்  - 

நிவாரணம் வழங்க வலியுறுத்தல் 

 

 

ஆந்திர மாநிலத்தில் உயிாிழந்த தருமபுாி மாவட்டத்தத சேர்ந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு 

இழப்பீடு வழங்கக் கூடிய கடதமயும், பபாறுப்பும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு உள்ளதாக மக்கள் 

கண்காணிப்பக ஒருங்கிதணப்பாளர் பென்றி திசபன் பதாிவித்துள்ளார். 

தருமபுாி: தருமபுாி மாவட்டம் ேித்சதாி மதலப் பகுதிதயச் ோர்ந்த மதலவாழ் 

பழங்குடியின மக்கள் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு பேம்மரம் பவட்டும் பதாழிலில் ஈடுபடுத்த, 

இதடத்தரகர்கள் மூலம் அதழத்துச் பேல்லப்பட்டு வருகின்றனர். 

கடந்த வாரம் இரண்டு சபர் ேந்சதகத்திற்கிடமான முதறயில் இறந்து கிடந்தனர். இதில் 

ஒருவரது உடல் ேித்சதாி மதலப் பகுதியில் வீேப்பட்டுக் கிடந்தது. மற்பறாருவர் ஆந்திர 

மாநிலத்தில் அதடயாளம் பதாியாத ேடலமாக அடக்கம் பேய்யப்பட்டார். 

இந்த ேம்பவம் பதாடர்பாக மக்கள் கண்காணிப்பு தமயத்தின் உண்தம அறியும் 

குழுவினர் ஆந்திராவிற்கு பேன்று விோரதண பேய்து அறிக்தகதயத் தயார் 

பேய்துள்ளனர். 

இதுபதாடர்பாக மக்கள் கண்காணிப்பு தமய ஒருங்கிதணப்பாளர் வழக்கறிஞர் பென்றி 

திசபன் தருமபுாியில் பேய்தியாளர்களிடம் சபேினார். அப்சபாது “ஆந்திர மாநிலத்தில் 

வனத்துதறயினரால் திட்டமிட்டு பகாதல பேய்யப்பட்ட ராமன் மற்றும் பாலகிருஷ்ணன் 

இருவரும் தருமபுாி மாவட்டம் ேித்சதாிதய ோர்ந்தவர்கள். 



முதலதமச்ேர் உதவி 

பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நதடபபற்ற, காவல்துதற ேித்திரவதததய, பெய்பீம் படத்தின் 

மூலம் அறிந்து இருளர் இன மக்களுக்குப் பல உதவிகதள தமிழ்நாடு முதலதமச்ேர் 

பேய்துள்ளார். இந்த பேம்மரம் பவட்டும் பதாழிலில் ஈடுபட்டு உயிாிழந்தவர்களின் 

குடும்பங்களும், மதலவாழ் பழங்குடியின இனத்ததச் ோர்ந்தவர்கள் என்பதத 

முதலதமச்ேருக்குத் பதாியப்படுத்த விரும்புகிசறன். 

தருமபுாி, சேலம், கள்ளக்குறிச்ேி, திருவண்ணாமதல, திருப்பத்தூர், சவலூர் உள்ளிட்ட 

மாவட்டங்கதளச் சேர்ந்த மதலவாழ் பழங்குடி இன மக்களாக இருந்தாலும், சவறு 

ேமூகமாக இருந்தாலும் தங்களது கிராமங்கதள விட்டுப் பிதழப்பிற்காக பவளி 

இடங்களுக்கு பேல்லும் நிதல இல்லாத தமிழ்நாட்தட உருவாக்க சவண்டும் என்று 

முதலில் சகட்டுக் பகாள்கிசறன். 

ஆந்திர மாநிலத்தில் உயிாிழந்த ராமன், பாலகிருஷ்ணன் ஆகிசயாாின் குடும்பங்களுக்கு 

இழப்பீடு வழங்கக் கூடிய கடதமயும், பபாறுப்பும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு இருக்கிறது. அந்த 

மாநிலத்தில் வாழக்கூடிய மக்களின் வாழ்வுாிதமதயப் பாதுகாக்க சவண்டிய பபாறுப்பு 

அந்த அரசுக்கு உண்டு. இந்த அப்பாவி மதலவாழ் பழங்குடியின மக்கதள ஆதே 

வார்த்ததகதளக் கூறி, இதடத்தரகர்கள் இந்த பதாழிலுக்கு அதழத்துச் பேல்கிறார்கள். 

 

இதடத்தரகரக்ள் மீது நடவடிக்தக 

இந்த இதடத்தரகர்கள் மீது காவல் துதற உாிய நடவடிக்தக எடுக்க சவண்டும். 

பதாடர்ந்து இதடத்தரகர்கள் தமிழ்நாட்டிலும் இருக்கிறார்கள், ஆந்திர மாநிலத்திலும் 

இருக்கிறார்கள், அவர்கள் மீது உடனடியாக நடவடிக்தக எடுக்க சவண்டும். தருமபுாி 

மாவட்டத்ததச் சேர்ந்த இருவர் ேடலமாக ேந்சதகதிற்கிடமான முதறயில் பகால்லப்பட்டு 

இருக்கிறார்கள். 



இவர்களின் இறப்பிற்கு உாிய காரணத்தத காவல் துதற கண்டு பகாள்ளாமல் இருப்பது 

மிகுந்த கண்டனத்திற்குாியது. தமிழ்நாடு காவல் துதறயில் எத்ததனசயா உளவுப் 

பிாிவுகள் பேயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த தரகர்கதள கண்டுபிடிப்பதில் ஏன் இவ்வளவு 

பமத்தனம் காட்டி வருகிறார்கள். 

இந்த பதாழிலுக்கு மதலவாழ் பழங்குடியின மக்கள் பேல்வதத நிரந்தரமாகத் தடுப்பதற்கு 

உாிய நடவடிக்தககதள அரோங்கம் ஏற்படுத்த சவண்டும். 

கடப்பா ேிதறயில் இருப்பவர்கதள, இலவே ேட்டப் பணிகள் குழுவினர் முன்வந்து, 

பிதணயில் எடுக்க உாிய நடவடிக்தக எடுக்க சவண்டும்” என பென்றி திசபன் 

பதாிவித்தார். 
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