
 

ஆந்திராவில் க ால்லப்பட்ட தமிழ  பழங்குடியின கதாழிலாளர் ள் 

• நமது நிருபர்   டிசம்பர் 12, 2021 

தருமபுாி, டிச.12- ஆந்திராவில் தமிழ  பழங்குடியின கதாழிலாளர் ள் திட்டமிட்டு 

க ால்லப்பட்டுள்ள நிலலயில், தமிழ  முதல்வர் தலலயிட்டு உாிய விசாரலை உறுதி 

கசய்வததாடு, உயிாிழந்தவர் ளின் குடும்பங் ளுக்கு இழப்பீடு வழங் ிட தவண்டும் என 

மக் ள்  ண் ாைிப்பு லமயம் வலியுறுத்தியுள்ளது.  தருமபுாி மாவட்டம், சித்ததாி மலலப் 

 பகுதிலயச் சார்ந்த மலலவாழ் பழங்குடியின மக் ள் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு கசம்மரம் 

கவட்டும் கதாழிலில் ஈடுபடுத்த, இலடத்தர ர் ள் மூலம் அலழத்துச் கசல்லப்படுவதா  

கூறப்படு ிறது. இந்நிலலயில்  டந்த மாதம்  இரண்டு தபர் மர்மமான முலறயில் இறந்து 

 ிடந்தனர். இதில் ஒருவரது உடல் சித்ததாி மலலப்பகுதியில் வீசப்பட்டு  ிடந்தது. தமலும் 

 மற்கறாருவர் ஆந்திர மாநிலத்தில் அலடயாளம் கதாியாதவாறு அடக் ம் 

கசய்யப்பட்டார்.   

இந்த சம்பவம் கதாடர்பா  மக் ள்  ண் ாைிப்பு லமயத்தின் உண்லம அறியும் 

குழுவினர் ஆந்திரப் பகுதிக்கு கசன்று  உண்லமலய அறிந்து அறிக்ல லய தயார் 

கசய்துள்ளனர். இதுகதாடர்பான கசய்தியாளர் ள் சந்திப்பு தருமபுாியில் முத்து 

இல்லத்தில் நலடகபற்றது. இதில் மக் ள்  ண் ாைிப்பு லமயத்தின் ஒருங் ிலைப்பாளர் 

வழக் றிஞர் கென்றி டிதபன் கூறுல யில், ஆந்திர மாநிலத்தில் தருமபுாி மாவட்ட 

சித்ததாிலய சார்ந்த  ராமன் மற்றும் பால ிருஷ்ைன் இருவரும் திட்டமிட்டு  க ாலல 

கசய்யப்பட்டுள்ளனர். இதனால் இவர் ளின் மலனவி, குழந்லத மற்றும் குடும்பத்தினர் 

ஆதரவில்லாமல் நிர்க் தியா  நிற் ிறார் ள்.  தமிழ்நாடு முதலலமச்சர் பல ஆண்டு ளுக்கு 

முன்பு நலடகபற்ற,  ாவல்துலற சித்திரவலதலய, கெய்பீம் படத்தின் மூலம் அறிந்து 

 ண்ைீர் சிந்தி இருளர் இன மக் ளுக்கு பல உதவி லள கசய்துள்ளார். இந்த கசம்மரம் 

கவட்டும் கதாழிலில் ஈடுபட்டு உயிாிழந்தவர் ளின் குடும்பங் ளும், மலலவாழ் 
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பழங்குடியின இனத்லத சார்ந்தவர் ள் என்பலத  முதல்வருக்கு கதாியப்படுத்த 

விரும்பு ிதறன்.  தமலும், தருமபுாி, தசலம்,  ள்ளக் குறிச்சி, திருவண்ைாமலல, 

திருப்பத்தூர், தவலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங் லளச் தசர்ந்த மலலவாழ் பழங்குடி இன 

மக் ளா  இருந்தாலும், தவறு சமூ மா  இருந்தாலும் தங் ளது  ிராமங் லள விட்டு 

பிலழப்பிற் ா  கவளியூர் கசல்லும் நிலல இல்லாத தமிழ த்லத உருவாக்  தவண்டும் 

என்று த ட்டுக் க ாள் ிதறன். ஆந்திர மாநிலத்தில் உயிாிழந்த ராமன், பால ிருஷ்ைன் 

ஆ ிய இரு குடும்பங் ளுக்கு இழப்பீடு வழங் க்கூடிய  டலமயும், கபாறுப்பும் தமிழ  

அரசுக்கு இருக் ிறது. ஆந்திரா மாநிலத்தில் வாழக்கூடிய மக் ளின் வாழ்வுாிலமலயப் 

பாது ாக்  தவண்டிய கபாறுப்பு அந்த அரசுக்கு உண்டு.  இந்த அப்பாவி மலலவாழ் 

பழங்குடியின மக் லள ஆலச வார்த்லத லள கூறி, இலடத்தர ர் ள் இந்த கதாழி லுக்கு 

அலழத்துச் கசல் ிறார் ள். இந்த  இலடத்தர ர் ள் மீது  ாவல் துலற உாிய நடவடிக்ல  

எடுக்  தவண்டும். கதாடர்ந்து இலடத்தர ர் ள் தமிழ த்திலும் இருக் ிறார் ள், ஆந்திர 

மாநிலத்திலும் இருக் ிறார் ள். அவர் ள் மீது உடனடி யா  நடவடிக்ல  எடுக்  

தவண்டும்.  தருமபுாி மாவட்டத்லத தசர்ந்த இருவர் சடலமா  மர்மமான முலறயில் 

க ால்லப்பட்டு இருக் ிறார் ள். 

இவர் ளின் இறப்பிற்கு உாிய  ாரைத்லத  ாவல்துலற  ண்டு க ாள்ளாமல் இருப்பது 

மிகுந்த  ண்டனத்திற்குாியது.  தமிழ   ாவல்துலறயில் எத்தலனதயா உளவு பிாிவு ள் 

கசயல்பட்டு வரு ிறது. இந்த இலடத்தர ர் லள  ண்டுபிடிப்பதில் ஏன் இவ்வளவு 

கமத்தனம் என கதாியவில்லல. தமலும், இந்த சித்ததாி உள்ளிட்ட மலலவாழ் 

பழங்குடியின மக் ள் இந்த கதாழிலுக்கு கசல்வலத நிரந்தரமா  தடுப்பதற்கு உடனடியா  

மலலவாழ் மக் ளின் வாழ்வாதாரம் தமம்பட, அந்த மலல பகுதியிதல கதாழில் மற்றும் 

தவலலவாய்ப்லப அரசாங் ம் ஏற்படுத்த தவண்டும்.  டப்பா சிலறயில் இருப்பவர் லள, 

இலவச சட்ட பைி ள் குழுவினர் முன்வந்து, பிலையில் எடுக்  உாிய நடவடிக்ல  

எடுக்  தவண்டும். இவ்வாறு கென்றி  ிதபன் கதாிவித்தார்.  இந்த சந்திப்பின் மக் ள் 

 ண் ாைிப்ப ம் மாவட்ட அலமப்பாளர் த .பி.கசந்தில்ராொ மற்றும் பாதிக் ப்பட்ட 

குடும்பத்தினர் உடனிருந்தனர். 
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