ஆந்திராவில் 2 தமிழக ததாழிலாளர்கள் மர்ம மரணம்.. நடந்தது
என்ன?.. மக்கள் கண்காணிப்பகம் அறிக்கக!
தருமபுாி: ஆந்திராவில் தருமபுாி மாவட்டத்கத சேர்ந்த பழங்குடி ேமூகத்கத சேர்ந்தவர்கள்
மர்மமான முகறயில் உயிாிழந்தது ததாடர்பாக மக்கள் கண்காணிப்பகம் கள ஆய்வு
சமற்தகாண்டு அறிக்கக ஒன்கற தவளியிட்டுள்ளது.
"வனத்துகறயின் கட்டுப்பாட்டில் தமிழக கூலித் ததாழிலாளர்கள் இருவர் மரணம்.
வழக்கக திகே திருப்ப வனத்துகற, காவல்துகற கூட்டுச் ேதி" என்ற தகலப்பில் கள
ஆய்வு அறிக்கக தயாாிக்கப்பட்டு தற்சபாது தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
ஆந்திர மாநிலம் கடப்பா மாவட்டம், பிரதட்டூாில் தருமபுாி மாவட்டத்கத சேர்ந்த பழங்குடி
ேமூகத்கத சேர்ந்த ராமன் மற்றும் பாலகிருஷ்ணன் ஆகிசயார் மர்மமான முகறயில்
உயிாிழந்தனர்.
மக்கள் கண்காணிப்பகம் அறிக்கக
தருமபுாி மாவட்டம் ேித்சதாி ஊராட்ேி பழங்குடி ேமூகத்கத சேர்ந்தவர்கள் ராமன்
என்பவரது
மகன்
ராமன்.
தேவத்தான்
என்பவரது
மகன்
பாலகிருஷ்ணன்.
கூலித்ததாழிலாளர்களான இவர்கள் இருவரும் ஆந்திர மாநிலம் கடப்பா மாவட்டம்,
பிரதட்டூாில் மர்மமான முகறயில் உயிாிழந்தனர். இவர்கள் இருவாின் மரணம் குறித்தும்,
26.11.2021 அன்று ஆந்திர மாநிலம், கடப்பா மாவட்டம், பிரதட்டூாில் நள்ளிரவில் ஆந்திர
மாநில

வனத்துகறயினரால்

நடத்தப்பட்ட

விபத்து

குறித்தும்,

உண்கமகய

தவளிக்தகாணர மக்கள் கண்காணிப்பகம் ோர்பில் கள ஆய்வு சமற்தகாள்ளப்பட்டது. கள
ஆய்வின் மூலம் திரட்டப்பட்ட தகவல்கள், ஆவணங்ககளக் தகாண்டு ததாகுக்கப்பட்ட
"வனத்துகறயின் கட்டுப்பாட்டில் தமிழக கூலித் ததாழிலாளர்கள் இருவர் மரணம்.
வழக்கக திகே திருப்ப வனத்துகற, காவல்துகற கூட்டுச் ேதி" என்ற தகலப்பில் கள
ஆய்வு அறிக்கக தற்சபாது தவளியிடப்பட்டுள்ளது. தர்மபுாி - கிருஷ்ணகிாி பிரதான
ோகலயில், நாலு சராடு அருகில், முத்து இல்லம் என்ற இடத்தில் மக்கள் கண்காணிப்பகம்
ோர்பில் அறிக்கக தவளியிடப்பட்டது. மக்கள் கண்காணிப்பகம்
அறிக்ககயில் பின்வரும் தகவல்கள் கூறப்பட்டுள்ளது.

தவளியிட்டுள்ள

மரம் தவட்ட தேன்றவர்கள்
தருமபுாி மாவட்டம் அரூர் தாலுகா, ேித்சதாி ஊராட்ேிக்குட்பட்ட கிராமங்களில் வேிக்கும்
பழங்குடி ேமூகத்தினர் கூலி சவகல தேய்வதற்காக கடந்த நவம்பர் மாதம் ஓசூர்

தேன்றுள்ளனர். பின்னர் அங்கிருந்து ஒரு லாாியில் 50 கூலித்ததாழிலாளர்கள் ஏற்றிச்
தேல்லப்பட்டு

சுமார்

300

கிசலா

மீட்டர்

பயணத்திற்கு

பின்

ஆந்திர

மாநிலம்

வனப்பகுதியில் இறக்கிவிடப்பட்டுள்ளனர். பின்னர் அங்கிருந்து அடர்ந்த வனப்பகுதிக்கு
மரம் தவட்டுவதற்காக அகழத்து தேல்லப்பட்டனர். ஒருநாள் முழுவதும் காட்டுப்பகுதியில்
நடந்து தேன்ற நிகலயில் வனத்துகறயினர் சதடுதல் சவட்கட நடத்துவதாக தகவல் வந்த
நிகலயில் அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். மீண்டும் 50 ததாழிலாளர்களும் ஒரு
நாள் நடக்க கவத்து சவறு ஒரு இடத்திற்கு அகழத்து தேல்லப்பட்டுள்ளனர். பின்னர்
ஆந்திர மாநில பதிதவண் தகாண்ட டாடா சவன் மூலம் சவறு ஒரு காட்டுப்பகுதிக்கு
அகழத்து தேல்லப்பட்டனர். இந்த சவன் கடப்பா மாவட்டம் பிரதட்டூர் காவல்
நிகலயத்தில் இருந்து சுமார் 8 கிமீ ததாகலவில் தேன்று தகாண்டிருந்தசபாது அந்த
சவகன வனத்துகறயினர் விரட்டி உள்ளனர்.
சபாலீசுக்கு பயந்து குதித்தவர்கள் பலி
இகத பார்த்த ஓட்டுநர் பயந்து சபாய் சவகன ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு தப்பி ஓடியுள்ளார்.
இகதயடுத்து அந்த டாடா சவகன வனத்துகறயினர் ககப்பற்றி காவல்நிகலயத்திற்கு
ஓட்டிச் தேன்றனர். வனத்துகறயிடம் ேிக்கிக்தகாண்சடாம் என்பகத அறிந்த கூலித்
ததாழிலாளர்கள்
பயந்து
சபாய்
சவன்
சவகமாக
தேன்றிருந்தாலும்
அகத
தபாருட்படுத்தாமல் வழியில் குதிக்க ஆரம்பித்தனர். இதில் ராமன் என்பவரும்
பாலகிருஷ்ணன் என்பவர் சவனில் இருந்து குதித்தசபாது பலத்த காயம் அகடந்து
இறந்துவிட்டனர்.
சமலும்
சவனில்
இருந்து
குதித்தவர்கள்
மீட்கப்பட்டு
மருத்துவமகனகளில் ேிகிச்கே தபற்று வருகின்றனர். இந்த வழக்கக தபாறுத்தவகர
விபத்து ஏற்பட்டுதான் உயிாிழப்பு நடந்துள்ளதாக காவல்துகற தபாய்யான தகவல்
அளித்துள்ளது. விபத்தில் உயிாிழந்தவர் அகடயாளம் ததாியாதவர் என கூறப்பட்டுள்ள
நிகலயில் அவரது உடல் ேித்சதாி கிராமத்தில் ோகலசயாரத்தில் வீேப்பட்டுள்ளது.
மகனவியிடம் காண்பிக்காமல் புகதப்பு
இது ேம்பந்தமாக ஆந்திரா அல்லது தமிழக சபாலீோர் எந்த நடவடிக்ககயும்
எடுக்கவில்கல. இது மட்டுமின்றி பாலகிருஷ்ணன் உடல் குடும்பத்திற்கு காட்டாமல்
அவேர
அவேரமாக
புகதக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து
சகள்வி
சகட்டதால்
புகதக்கப்பட்ட உடகல சதாண்டி எடுத்து மகனவியிடம் காண்பித்து விட்டு அவாிடம்
எழுதி வாங்கிக்தகாண்டு மீண்டும் உடகல புகதத்துள்ளனர். சமலும் மருத்துவமகனயில்
ேிகிச்கே தபற்று வந்தவர்கள் அவேர அவேரமாக தவளிசயற்றப்பட்டு தமிழகத்திற்கு
அனுப்பி

கவக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதற்கிகடசய

சவனில்

பயணம்

தேய்த

சவலு,

தீர்த்தமகல, முருகன், கமலநாதன், சுப்பிரமணி ஆகிசயாகர வனத்துகறயினர் ககது
தேய்து பிரதட்டூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி கடப்பா ேிகறயில் அகடத்துள்ளனர்.
இதனால் தமிழகத் ததாழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அரசுக்கு மக்கள் கண்காணிப்பகம் பாிந்துகர
வனத்துகறயினருக்கு பயந்து அவேர அவேரமாக சவனில் இருந்து குதித்து உயிாிழந்த
ராமன் மற்றும் பாலகிருஷ்ணன் குடும்பங்களுக்கு தமிழக அரசு தலா 1 லட்ேம் ரூபாய்
நிவாரணம் வழங்க சவண்டும். இந்த ேம்பவம் ததாடரபாக மாநில மனித உாிகம
ஆகணயம்
விோரகண தேய்து அறிக்கக
தாக்கல் தேய்ய தமிழக
அரசு
உத்தரவிடசவண்டும். அந்த அறிக்ககயின் அடிப்பகடயில் காவல் உயர் அதிகாாி
அந்தஸ்தில் இருப்பவகர கவத்து வழக்குப் பதிவு தேய்து புலன் விோரகண தேய்ய
சவண்டும்.சமலும் பழங்குடியினர் சமல் ஆந்திர காவல்துகற மற்றும் வனத்துகறயினரால்
நடத்தப்படும் தகாடுகமகளுக்கு எஸ்.ேி. எஸ்.டி. வன்தகாடுகம தடுப்பு திருத்தச்
ேட்டத்தின் மீது நடவடிக்கக எடுக்க ஆவண தேய்ய சவண்டும். பழங்குடி மக்கள் தங்கள்
வாழ்வாதாரத்திற்காக கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட ததாழிலாளர்களாக, தகாத்தடிகமகளாக
தள்ளப்படாமல் இருப்பதற்கு தமிழக அரசு நிரந்தர தீர்வு காணசவண்டும்.
உடந்கதகள் மீது நடவடிக்கக சதகவ
தமிழகத்திற்கு தேம்மரம் கடத்தல் ததாடர்பாக தேயல்படும் ஏதஜண்டுகள் அவர்களின்
தகலவர்கள் குறித்த தகவல்ககள உளவுத்துகற மூலம் திரட்டப்பட்டு அவர்கள் மீது
நடவடிக்கக எடுக்க சவண்டும். தருமபுாி, சேலம், கள்ளக்குறிச்ேி, திருவண்ணாமகல,
திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் தேம்மரம் தவட்டுவது ேட்டவிசராதம் என்பகத உணர்த்தும்
வககயில் ககலக் குழுக்கள் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த சவண்டும். சமற்கண்ட
மாவட்டங்களில் குடும்ப அட்கட முதல் ோதிச் ோன்றிதழ் வகர அகனத்தும்
பழங்குடியினருக்கு கிகடக்க வழிவகக தேய்து அவர்களின் குழந்கதகள் கல்வித் தரத்தில்
உயர்ந்திட தமிழக அரசு வழிவகக தேய்ய சவண்டும். இதுசபான்ற ேம்பவங்களால்
பாதிக்கப்படும் பழங்குடி மக்களுக்கு இலவே ேட்ட உதவிகள் வழங்க மாவட் இலவே ேட்ட
ஆகணக்குழு தாலுகா கமிட்டி மூலமாக உதவி தேய்ய சவண்டும் சபான்ற பாிந்துகரகள்
தேய்யப்பட்டுள்ள
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