
 

 
 

 

14.01.2023 

பத்திரிகைச் செய்தி 
 

செங்ைல்பட்டு அரெினர் ெிறுவர் ெீர்திருத்த பள்ளியில் ெிறுவகன 

ெித்திரவகத செய்து சைரகை செய்தவர்ைள் மீது நடவடிக்ை எடுத்த தமிழை 

முதல்வகர மக்ைள் ைண்ைரணிப்பைம் பரரரட்டுைிறது. மமலும் சைரகைகய 

மகறக்ை முயன்ற மரவட்ட குழந்கதைள் நை பரதுைரப்பு அலுவைருடன் 

கூட்டரை செயல்பட்டவர்ைள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்ை மைரருைிமறரம். 
 

செங்ைல்பட்டு மரவட்டம், தரம்பரம் அடுத்துள்ள ைன்னடபரகளயம் குப்கப மமடு 

பகுதிகய மெர்ந்தவர் பிரியர. இவருகடய ைணவர் பழனி ைடந்த மூன்று 

வருடங்ைளுக்கு முன்பு உயிரிழந்தரர். இவருக்கு 3 சபண் பிள்களைளும் மூன்று 

ஆண் பிள்களைளும் உள்ளனர். மூத்த மைன் மைரகுல்ஸ்ரீ (17) தரம்பரம் இரயில் 

நிகையம் அருமை இருக்கும் மபட்டரிைகள திருடிய வழக்கு ெம்பந்தமரை ைடந்த 

29.12.2022 அன்று ரயில்மவ பரதுைரப்பு பகட மபரலீெரரரல் கைது 

செய்யப்பட்டுள்ளரர். இதகனயடுத்து, ரயில்மவ பரதுைரப்பு பகட மபரலீெரர் 

டிெம்பர் 30 மததி மரகை நீதிபதி முன்னிகையில் ெிறுவன் மைரகுல்ஸ்ரீ-கய 

ஆஜர்படுத்தி செங்ைல்பட்டு ெிறுவர் ெீர்திருத்த பள்ளியில் ஒப்பகடத்துள்ளனர். 

இதகன அடுத்து  31.12.2022 அன்று, மரகை 5 மணி அளவில் ெிறுவன் 

மைரகுல்ஸ்ரீ-யின் அம்மர பிரியர அவர்ைகள சதரகைமபெி வரயிைரை சதரடர்பு 

சைரண்ட ெிறப்பு இல்ை ைரவைர்ைள், மைரகுல்ஸ்ரீ-க்கு உடல்நிகை ெரியில்கை 

என சதரிவித்துள்ளனர். அடுத்த ெிை நிமிடங்ைளில் மீண்டும் சதரகைமபெி 

வரயிைரை தைவல் சதரிவித்த ைரவைர்ைள் மிை மமரெமரன நிகையில் மைன் 

இருப்பதரகும் சதரிவித்துள்ளனர். அடுத்த ெிை நிமிடங்ைளில் மீண்டும் 

சதரகைமபெி வரயிைரை சதரடர்பு சைரண்ட ைரவைர்ைள் மைன் உயிரிழந்ததரை 

கூறியுள்ளனர். 

தனது மைன் மைரகுல்ஸ்ரீ ெரவில் மர்மம் இருப்பதரை  கூறி தரய் செங்ைல்பட்டு 

மரவட்ட ஆட்ெியரிடம் 11.01.2023 அன்று புைரர் அளித்திருந்தரர். இந்த நிகையில் 

நீதிமன்ற ைரவலில் இருந்த ெிறுவன் உயிரிழந்தது சதரடர்பரை செங்ைல்பட்டு நைர 

மபரலீெரர் 176(1)(A) பிரிவின் ைீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர். 03.01.2023 அன்று 

நீதிபதி நடுவர் ரீனர முன்னிகையில் உடல்கூறரய்வு நகடசபற்றது.  

ெிறுவன் மைரகுல்ஸ்ரீ ைரவல் மரணம் சைரகை வழக்கு ெம்பந்தமரை 10.01.2023 

மற்றும் 11.01.2023 ஆைிய இரு நரட்ைள் மக்ைள் ைண்ைரணிப்பைம் ெரர்பில் 

ைளஆய்வு செய்யப்பட்டு உண்கமகய ைண்டறிந்து தமிழை முதல்வர் 



ைவனத்திற்கு சைரண்டு செல்ைப்பட்டது. மமலும் மனிதமநய மக்ைள் ைட்ெித் 

தகைவர் மபரர.எம். எச் ஜவரஹிருல்ைர MLA, விடுதகைச்ெிறுத்கதைள் ைட்ெிகய 

ெரர்ந்த திரு. ஆளுர் ஷரநவரஸ் MLA ஆைிமயரர் மூைமும் முதல்வர் ைவனத்திற்கு 

சைரண்டு செல்ைப்பட்டது. இதனடிப்பகடயில் ெிறுவன் மைரகுல்ஸ்ரீ சைரகை 

வழக்ைில் கூடுதல் ைவனம் செலுத்தி குற்றவரளிைள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து, 

குற்றவரளிைகள கைது செய்தகமக்கு தமிழை முதல்வர் அவர்ைளுக்கும் 

துகணபுரிந்த ெட்டமன்ற உறுப்பினர்ைளுக்கும் மக்ைள் ைண்ைரணிப்பைம் ெரர்பில் 

நன்றிகய சதரிவித்துக் சைரள்ைிமறரம். 

மமலும் குற்றத்தில் ஈடுபட்ட ெிறுவர் கூர்மநரக்கு ைண்ைரணிப்பரளர் மமரைன், 

பணியில் இருந்த ைரவைர்ைள் ெந்திரபரபு,வித்யரெரைர், ெரண்ரரஜ், ஆனஸ்ட் ரரஜ், 

விஜயகுமரர் ஆைிய ஆறு மபர்  கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சைரகையரன 

ெிறுவனின் அம்மரகவ  31.12.2022, 01.01.2023 ஆைிய இரு தினங்ைளரை ரைெிய 

இடத்தில் அகடத்து கவத்து மிரட்டி ெரட்ெிகய மகறக்ை திட்டமிட்டு செயல்பட்ட 

மரவட்ட குழந்கதைள் நை பரதுைரப்பு அலுவைர் (DCPO - சபரறுப்பு) ெிவக்குமரர் 

மற்றும் ெிறுவர் கூர்மநரக்கு இல்ைத்தில் பணிபுரியும் வரர்டன் விஜயரரஜ், 

செவிலியர் நந்தகுமரர், ெகமயைர்ைள் ெரந்தி, ெரஸ்வதி ஆைிமயரகர 

விெரரகணக்கு உட்படுத்தி நடவடிக்கை எடுக்ை மவண்டுசமன 

வலியுறுத்துைிறது. எவ்வித தகையீடுமின்றி சுதந்திரமரை செயல்படும் வகையில் 

துகறெரரர நபர்ைள், மருத்துவர்ைள் அடங்ைிய ஒரு குழுகவ ஏற்படுத்தி 

கூர்மநரக்கு இல்ைத்தில் உள்ள பிற ெிறுவர்ைளுக்கு ெித்திரவகதயரல் ஏற்பட்ட  

ைரயங்ைகள பரிமெரதகன செய்து, ைண்ைரணித்து உயர்தர ெிைிச்கெ அளிக்ைவும் 

மக்ைள் ைண்ைரணிப்பைம் வலியுறுத்துைிறது. தமிழ்நரடு முழுவதும் செயல்படும் 

ெிறரர் கூர்மநரக்கு இல்ைங்ைகள ைண்ைரணித்து இது மபரன்று ெித்திரவகதைள் 

நகடசபறரமல் தடுப்பதற்கு குழந்கதைள் நை உரிகமச் செயற்பரட்டரளர்ைள் 

அடங்ைிய ஒரு குழுவிகன உருவரக்ைி ஆய்வு செய்து தமிழ்நரடு அரசு அறிக்கை 

சவளியிடவும் மைட்டுக் சைரள்ைிமறரம். மமலும் செரந்த வீடு இல்ைரமல் 

ைணவகன இழந்த நிகைகமயில், ஆதரவின்றி தவிக்கும் சைரகை செய்யப்பட்ட 

ெிறுவன் மைரகுல்ஸ்ரீ குடும்பத்திற்கு நிவரரணமும், அரெின் ெரர்பில் ஒரு வீடும் 

அளித்திட மைரருைிமறரம்.   

இப்படிக்கு 

 
(சஹன்றி திமபன்) 

நிர்வரை இயக்குநர் 

மக்ைள் ைண்ைரணிப்பைம் 

 

மமலும் விவரங்ைளுக்கு: 99943 68571 99943 68524 


