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ப ான் ரப் ி தாக்குதல் குறித்த  
 ியூசிஎல் உண்மமயறியும் குழுவின் அறிக்மக 

 
 தமிழகத்தில் நாடாளுமன்றத் பதர்தல் நாளான 18.04.2019 அன்று, அரியலூர் 
மாவட்டம் , தைந்துசற வட்டம் தபான்பரப்பியில், பட்டியல் ைாதி மக்கள் வைிக்கும் 
பகுதியில் நடந்தத் தாக்குதல் அசனவசரயும் அதிர்ச்ைிகுள்ளாக்கியது . இது குறித்து 
களஆய்வு தைய்து உண்சமசய அறியும் தபாருட்டு, மக்கள் ைிவில் உரிசமக் 
கழகம் (PUCL)-தமிழ்நாடு & புதுச்பைரி ைார்பாக, அசமப்பின் அகில இந்தியத் 
துசைத் தசலவர் பபரா . பகா . ைரசுவதி அவர்களின் தசலசமயில் குழு ஒன்று 
அசமக்கப்பட்டது . இந்தக் குழு 24.04.2019 அன்று தபான்பரப்பி கிராமத்திற்கு பநரில் 
தைன்று, பட்டியல் ைாதிசயச் ைார்ந்த மக்கள் ; மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிசவச் 
ைார்ந்த பசடயாச்ைி (வன்னியர்) மக்கள் ; அபத பிரிசவச் ைார்ந்த , அ.இ.அ.தி.மு.க 
தபாறுப்பாளரான முன்னாள் ஊராட்ைி மன்றத் தசலவர் ராம்குமார் ; 
மருத்துவமசனயில் ைிகிச்சை தபற்று வந்த தாக்குதலுக்குள்ளானவர்கள் ; அரசு 
அதிகாரிகள் ஆகிபயாசரச் ைந்தித்து விவரங்கசளச் பைகரித்தது . 

உண்மமயறியும் குழு உறுப் ினர்கள் 

1. பபரா . பகா . ைரசுவதி, அகில இந்தியத் துசைத் தசலவர் , பியூைிஎல் 
2. திரு. க. ைரவைன், மாநில தபாதுச் தையலர் , பியூைிஎல்-த .நா & புதுச்பைரி 
3. திரு. தைல்வமைியன், ைமூகச் தையற்பாட்டாளர் 
4. திரு. சு. அைன் முகமது , ைமூகச் தையற்பாட்டாளர் 
5. திரு. தமிழ் இளவரைன், ைமூகச் தையற்பாட்டாளர் 

அனுமதி மறுப்பு 

 உண்சமயறியும் குழுவினர் தபான்பரப்பியில் பட்டியல் ைாதிசயச் ைார்ந்த 
மக்கள் வைிக்கும் காந்திநகர் பகுதிக்கு தைன்ற உடபனபய, அங்பக முகாமிட்டிருந்த 
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காவல்துசறயால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர் . முதலில் பட்டியலின மக்கள் 
வைிக்கும் பகுதிக்குள் நுசழயக் கூடாது என்றும் , பிறகு குழுவிலிருந்து இருவர் 
மட்டுபம தைல்லலாம் என்றும் , 10 நிமிடங்கள் மட்டுபம அனுமதிக்க முடியும் 
என்றும் , அடுத்து வடீிபயா எடுக்கக் கூடாது என்றும், கசடைியில் குழுவுடன் 
காவல் அதிகாரி ஒருவர் வருவாதரன்றும் அடுத்தடுத்து கட்டுப்பாடுகள் 
விதிக்கப்பட்டன. இசவ எசதயும் ஒப்புக் தகாள்ளாமல், மீண்டும் மீண்டும் 
மாவட்ட காவல்துசற கண்காைிப்பாளருடன் ததாசலபபைியில் பபைிய பிறபக, 
காவல் துசற, குழுவினர் உட்தைல்ல அனுமதித்தது . இபத பபான்று மற்ற 
ைனநாயக அசமப்புக்களும் தநருக்கடி உருவானதாகத் ததரிய வருகிறது . 

சமூக , ப ாருளாதாரப்  ின்புலம் 

 தபான்பரப்பி ஊராட்ைி, அரியலூர் மாவட்டம் , தைந்துசற ஒன்றியம் மற்றும் 
வட்டத்தில் அசமந்துள்ளது. 2011 ைமூகப் தபாருளாதாரக் கைக்தகடுப்பின்படி, 
தைந்துசற வட்டத்தில், தமாத்தமுள்ள குடும்பங்களில், 27.66% குடும்பங்கள் 
பட்டியல் ைாதிகசளயும் , 1.07% பழங்குடி பிரிசவயும், 71.26% பிற பிரிசவயும் 
ைார்ந்தசவ1. தமாத்தமுள்ள குடும்பங்களில்,  33.51% குடும்பங்கள் விவைாயம் 
மூலமாகவும் , 55.59% குடும்பங்கள் தினக்கூலி மூலமாகவும் , குடும்ப 
வருமானத்சதப் தபறுகின்றன2. 9.06% குடும்பங்கள் நிசலயான மாத வருமானம் 
உசடயசவ 3. 

 2011 மக்கள் ததாசக கைக்தகடுப்பின்படி, தபான்பரப்பி ஊராட்ைியின் தமாத்த 
மக்கள் ததாசக 4754. இதில் பட்டியல் வகுப்சபச் ைார்ந்தவர்கள் 824 பபர்(4)(5). 
அதாவது , ஊராட்ைியின் தமாத்த மக்கள் ததாசகயில் 17.33% பபர் பட்டியல் 
ைாதிசயச் ைார்ந்தவர்கள் . தபான்பரப்பியில் தபரும்பான்சமயாபனார் மிகவும் 
பிற்படுத்தப்பட்ட பசடயாச்ைி (வன்னியர்) பிரிசவச் ைார்ந்தவர்கள் . பட்டியல் 
ைாதிசயச் ைார்ந்த பசறயர் , பிற பிரிவினரான முதலியார் , ஆைாரியார் , வண்ைார் , 
பழங்குடியினரான இருளர் ஆகிய ைமூகங்கசளச் ைார்ந்தவர்களும் இந்த 
ஊராட்ைியில் வைிக்கின்றனர் .  

 இந்தப் பகுதியில் தைம்மண் மிகுந்திருப்பதாலும் , மானாவாரிப் பகுதி 
என்பதாலும், முக்கியமாக முந்திரி தபருமளவுப் பயிரிடப்படுகிறது . ைித்திசர-ஆனி 
மாதங்களில் முந்திரிக் தகாட்சடகசள எடுக்கும் பைி நடக்கும். அதற்கு முன் 
மூன்று மாதங்கள் , முந்திரி மரங்கசளப் பராமரிக்கும் பைிகள் இருக்கும் . எனபவ , 

                                                                 
1
 https://secc.gov.in//statewiseTehsilCasteProfileReport  

2
 https://secc.gov.in//statewiseTehsilMainSourceOfIncomeReport 

3
 https://secc.gov.in//statewiseTehsilEmploymentAndIncomeReport  

4
 https://www.tnrd.gov.in/databases/census_of_india_2011TN/pdf/21-Ariyalur.pdf 

5
 http://www.censusindia.gov.in/pca/SearchDetails.aspx?Id=733645 
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தபாதுவாக ஆண்டில் 6 மாத காலம் மட்டுபம , இந்தப் பகுதியில் விவைாய 
பவசலகள் இருக்கும் . கிைறுகள் , ஆழ்துசளக் குழாய்கள் மூலம் விவைாயம் 
தைய்பவர்கள் மிகக் குசறவு . படித்துவிட்டு மாதவருமானம் தபறுபவர்கசளத் 
தவிர்த்து, நிலமுள்ளவர்களாக இருந்தாலும் , வன்னியப் பிரிசவச் ைார்ந்த ஆண்கள் 
தபரும்பாலும் , விவைாய பவசலகள் இல்லாத காலத்தில், ததாழிலாளர்களாக 
பகரளா தைன்றுவிடுவர் . ஓரளவு வைதியும், திறன்களும் தபற்றுள்ள வன்னிய 
ஆண்கள் , மத்தியக் கிழக்கு நாடுகளில் பைிபுரிகின்றனர் . 

 இந்தப் பகுதியின் பட்டியல் ைாதி மக்கள் தபாதுவாக நிலமற்றவர்கள் . 
எனபவ , இந்தப் பிரிசவச் ைார்ந்த ஆண்கள் , தபரும்பாலும் தைன்சன பகாயம்பபடு 
காய்கறிச் ைந்சதயில் சுசம தூக்கும் ததாழிலாளர்களாகப் பைிபுரிகின்றனர் . 
படித்துவிட்டு மாத வருமானம் தபறுபவர்கள் ஒரு ைிலபர ! ஊரில் இருக்கும் 
தபண்கள் , முதியவர்கள் முந்திரிக் காட்டில் தினக்கூலிகளாக பவசல 
தைய்கிறார்கள் . பமலும், மகாத்மா காந்தி ஊரக பவசல வாய்ப்புத் திட்டம் 
மூலமும், இவர்களுக்கு ஓரளவு வருமானம் கிசடக்கிறது . இது பசடயாச்ைிப் 
பிரிசவச் ைார்ந்த தபண்கள் மற்றும் முதியவர்களுக்கும் தபாருந்தும் . எனபவ , 
தபாருளாதார ரீதியாக இருதரப்புபம , உசழக்கும் வர்க்கம் என்பசத இங்கு 
குறிப்பிட்டாக பவண்டும் . 

நிகழ்வுகள் : கால வரிமச 

 18.04.2019 அன்று, காசல 8.30 மைியளவில் வாக்குச்ைாவடியான 
தபான்பரப்பி அரசு பமல்நிசலப் பள்ளிக்கு அருகில், வன்னிய இசளஞர்கள் ைிலர் 
பபாசதயில் பாசனசயப் பபாட்டு உசடத்துள்ளார்கள் . அசனத்துக் கட்ைிசயச் 
ைார்ந்தவர்களும் அவர்கசளக் கண்டித்து , இதுபபான்று பிரச்சனசய உருவாக்க 
பவண்டாம் என்று அறிவுறுத்தி கசலத்துள்ளார்கள் . 

 அபத இசளஞர்கள் மீண்டும் காசல 10.30 மைிக்கு , தபான்பரப்பி பபருந்து 
நிசலயம் அருகில், விற்பசனக்கு சவத்திருந்த பாசனகசளப் பபாட்டு 
உசடத்துள்ளார்கள் . உள்ளூசரச் ைார்ந்த ததய்வைிகாமைி , கனியரசு , ராஜா , 
சுப்பிரமைி ஆகிபயார்தான் இந்தச் தையலில் ஈடுபட்டதாக குற்றச்ைாட்டு 
சவக்கப்படுகிறது . இபத பநரத்தில் அ.இ.அ.தி.மு.க ைிதம்பரம் ததாகுதி பவட்பாளர் 
தபா.ைந்திரபைகர் வாக்குச் ைாவடிக்கு வந்து தைன்றுள்ளார் . பாசனசய உசடத்த 
இசளஞர்கசள வாக்குச் ைாவடிக்கு அருகில் இருந்த தபண் காவல் அதிகாரி 
விரட்டியுள்ளார் . 

 பிறகு, வன்னியர் பிரிசவச் ைார்ந்த தைாக்கன் என்பவர், பிற்பகல் 2.30 
மைியளவில், பட்டியல் ைாதி மக்கள் வைிக்கும் பகுதியில் கசட சவத்துள்ள , 
மாற்றுத்திறனாளியான வன்னிய இசளஞர் வரீபாண்டியன் கசட முன்பு, 
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பாசனசயப் பபாட்டு உசடத்ததாகவும், அசதப்பார்த்த பட்டியல் ைாதிசயச் ைார்ந்த 
குைைீலன், வரீபாண்டியனிடம் , “உன் கசட முன்னாடி பாசனசய உசடக்கிறாங்க. 
ந ீ பகட்க மாட்டாயா?” என்று அவசரச் ைீண்டியதாகவும் , அசதத் தட்டிக் பகட்ட 
தைாக்கனுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாகவும் தகவல் ததரிவிக்கப்படுகிறது . 
ஆனால், வரீபாண்டியசன பட்டியல் ைாதிசயச் ைார்ந்த இசளஞர்கள் ைிலர் , 
விசளயாட்டாகத் தசலயில் தட்டி “பாசனச் ைின்னத்திற்கு ஓட்டு பபாட்டு விட்டு 
வா” என்று கூறியதாகவும் , அசதப் பார்த்துக்தகாண்டிருந்த வன்னிய இசளஞர்கள் 
வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாகவும் இன்தனாரு தகவலும் தைால்லப்படுகிறது . 
வரீபாண்டியன் அருகிலுள்ள மருவத்தூர் ஊராட்ைிசயச் ைார்ந்த பைசடக்குடிக்காடு 
கிராமத்சதச் ைார்ந்தவர். அவர் நடத்தி வரும் கசடயில், ைட்டத்துக்கு விபராதமாக 
மது விற்பசன ததாடர்ந்து நடந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது .  

 இசதத்ததாடர்ந்து , பிற்பகல் சுமார் 2.30 மைியளவில், வன்னிய 
இசளஞர்களான மைிமாறன், ைத்ய ைங்கர் , குமார், தைாக்கன் ஆகிபயார் பட்டியல் 
ைாதி மக்கள் வைிக்கும் காந்திநகர்  நுசழவுப் பகுதியிலுள்ள விடுதசலச் 
ைிறுத்சதகள் தகாடிக்கம்பத்சத , இரும்பு சபப், சுத்தி ஆகியவற்சறக் தகாண்டு 
அடித்ததாகவும் , தகாடிக்கம்பத்திற்கு அருகில் வன்னிய இசளஞர்கள் மீண்டும் 
பாசனசயப் பபாட்டு உசடத்ததாகவும் தைால்லப்படுகிறது . “காசலயில 
பாசனசய உசடச்ைதுக்கு அசமதியா இருந்பதாம் . இப்பபா எங்க இடத்திபலபய 
வந்து பாசனசய உசடக்கறீங்களா?” என்று பட்டியல் ைாதி மக்கள் பகள்வி 
எழுப்ப, மீண்டும் வாக்குவாதம் நடந்துள்ளது . இசதத்ததாடர்ந்து இருதரப்பிலும் 
சககலப்பும், கல் எறிதலும் நடந்ததாகத் ததரிகிறது .  தைய்திசய அறிந்த 
மருவத்தூர் , ைிறுகளத்தூர் , தபான் குடிக்காடு மற்றும் தபான்பரப்பி கிராமங்கசளச் 
ைார்ந்த நூற்றுக்கும் பமற்பட்ட வன்னியர்கள் , பட்டியல் ைாதி மக்கள் வைிக்கும் 
பகுதியில் திரண்டு அவர்கள் பமல் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் .  இந்தத் தாக்குதல் 
சுமார் 40 நிமிடங்களிலிருந்து ஒரு மைி பநரம் வசர நடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது . 

 தாக்குதல் நடந்த பபாது மிகக் குசறந்த அளபவ காவல்துசறயினர் அங்கு 
இருந்திருக்கின்றனர் . தபான்பரப்பியிலிருந்து , 10 கிபலா மீட்டருக்கும் குசறவான 
ததாசலவில் உள்ள தைந்துசறயில் மத்திய ஆயுதம் ஏந்திய காவல் துசறயினர் 
(CAPF) இருந்தபபாதும் , அவர்கள் தபான்பரப்பிசய அசடய ஒரு மைி பநரம் 
ஆகியுள்ளது . அதற்குள் தாக்குதல் தபரும்பாலும் முடிவசடந்துள்ளது . காவல்துசற 
வந்தவுடன், தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் சுற்றிலும் உள்ள முந்திரிக் காடுகளில் 
ைிதறி ஓடித் தப்பித்துள்ளனர் . 

 உண்சம அறியும் குழுவிடம் பபைிய வன்னியர் பிரிசவச் ைார்ந்த தபண்கள் , 
பிற்பகல் 2.30 மைியளவில் பட்டியலின மக்கள் கல்தலறிந்த நிகழ்சவத் 
ததாடர்ந்து , வன்னியர் பிரிசவச் ைார்ந்த சுப்பிரமைி பட்டியலின இசளஞர்களால் 
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தாக்கப்பட்டு அவருசடய மண்சட உசடந்ததாகவும் , இன்தனாருவருக்கு 
காயம்பட்டதாகவும் , என்னதவன்று பார்க்கச் தைன்ற தங்கசளத் தாக்க, 60க்கும் 
பமற்பட்ட பட்டியலின ஆண்கள் ைாசலசய கடந்து , வன்னியர் பகுதி ததாடங்கும் 
அரசு மாைவியர் விடுதி வசர துரத்தி வந்ததாகவும் , பமலும் ஆசடசய 
உயர்த்திக் காட்டித் தகாத வார்த்சதகசளக் கூறித் தங்கள் கண்ைியத்சதப் 
பாதிக்கும் வசகயில் வசை பாடியதாகவும் ததரிவித்தனர். பட்டியல் ைாதி மக்கள் 
மீது நடந்த தாக்குதசல வடீிபயா எடுத்த காவல்துசற , தங்களுக்கு நடந்த 
விஷயங்கசள வடீிபயா எடுக்க அக்கசற காட்டவில்சல என்றும் அவர்கள் 
குற்றம் ைாட்டினர் . 

 தாக்குதலுக்குள்ளான சுப்பிரமைியின் மசனவி அபைாசத காவல்துசறயில் 
தகாடுத்த புகாரின் படி, தைந்துசற காவல் நிசலயத்தில் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது . 
அதன் முதல் தகவல் அறிக்சக (76/19)யில், 18.04.2019 அன்று அரசு பமல்நிசலப் 
பள்ளியில் தாங்கள் வாக்களித்துவிட்டு வடீு திரும்பும் பபாது , பிற்பகல் சுமார் 3.00 
மைியளவில், தபான்பரப்பி அரைினர் மாைவியர் விடுதி அருகில், விடுதசலச் 
ைிறுத்சதகள் கட்ைிசயச் ைார்ந்த இசளஞர்கள் “பாசனச் ைின்னத்திற்கு ஓட்டு 
பபாடுங்கள் ” என்று ைாசலயில் தைல்பவாசர வற்புறுத்தியதாகவும், அசதத் தட்டிக் 
பகட்ட வன்னியர் பிரிசவச் ைார்ந்த சுப்பிரமைி மற்றும் வரீமைி மகன் 
கமலக்கண்ைன் ஆகிபயார் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும் , அதில் இரும்பு 
சபப்பால் அடித்ததில் சுப்பிரமைியின் மண்சட உசடந்துள்ளதாகவும் ,  அவசரக் 
காப்பாற்றச் தைன்ற கமலக்கண்ைன் உசடந்த பாட்டிலால் குத்தப்பட்டு தநஞ்ைில் 
காயம் ஏற்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது . இசதத் தடுக்கச் தைன்ற 
தபாதுமக்கள் மீது தாக்குதல் நடந்ததாகவும் , சுமார் 4 லட்ைத்திற்கும் பமல் 
மதிப்புள்ள இரு ைக்கர வாகனங்கள் அடித்து தநாறுக்கப்பட்டதாகவும் , 
சுப்பிரமைியின் தைல்பபான் பறிக்கப்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது . இசதத் 
ததாடர்ந்து சுப்பிரமைி மற்றும் கமலக்கண்ைன் ஆகிய இருவரும் தபான்பரப்பி 
அரசு மருத்துவமசனயில் பைர்க்கப்பட்டதாக முதல் தகவல் அறிக்சகத் 
ததரிவிக்கிறது . 

 தாக்குதல் நடந்த தபான்பரப்பியில் காந்திநகர் பகுதியிலும் , அருபகயுள்ள 
இன்தனாரு பகுதியிலும் பட்டியலின மக்கள் வைிக்கிறார்கள் . அதற்கு எதிர்ப்புறம் 
வன்னியர் மக்கள் வைிக்கும் ஒரு பகுதியுள்ளது . இந்த இரு தரப்சபயும் 
தபான்பரப்பி முக்கிய ைாசல இரண்டாகப் பிரிக்கிறது . 

 மாசல சுமார் 4.00 மைி அளவில், தாக்குதல் குறித்து தைய்தி பைகரிக்க 
வந்த நியூஸ் 18 நிருபர் கசலவாைன், த/தப. மூக்கன், தான் பட்டியல் ைாதிசயச் 
ைார்ந்த இசளஞர்களால் தாக்கப்பட்டு அரியலூர் அரசு தபாது மருத்துவமசனயில் 
அனுமதிக்கப்பட்டதாக தைந்துசற காவல்துசறயிடம் புகார் ததரிவித்துள்ளார் . 
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முள்ளுக்குறிச்ைி வாக்கு பைகரிப்பின் பபாது , விடுதசலச் ைிறுத்சதகள் கட்ைித் 
தசலவர் ததால். திருமாவளவன் பற்றி தவறான தைய்தி தவளியிட்டார் என்று, 
பகாபமசடந்த இசளஞர்கள் அவசரத் தாக்கினர் என்று பட்டியல் ைாதிசயச் 
ைார்ந்த பவறு ைில இசளஞர்கள் கூறுகின்றனர் (ஆனால், கசலவாைன் அந்தச் 
தைய்திக்கும் தனக்கும் ததாடர்பில்சல என்று முற்றிலும் மறுக்கிறார்). 
கசலவாைன் அவர்களும் பட்டியல் ைாதிசயச் ைார்ந்தவர் என்றும் , அது ததரிந்தும் 
அவர் தாக்கப்பட்டுள்ளார் என்றும் ததரிவிக்கப்படுகிறது . திரு. கசலவாைன் 
அவர்களுக்கு இடது கண்ைில் ரத்தக் கட்டுடன் வகீ்கம் ஏற்பட்டதாக முதல் 
தகவல் அறிக்சகத் ததரிவிக்கிறது . அவர் இன்னும் மருத்துவமசனயில் ைிகிச்சை 
தபற்று வருகிறார் . 

தாக்குதல் ஏற் டுத்திய  ாதிப்புக்கள்   

 பட்டியல் ைாதி மக்கள் வைிக்கும் பகுதியில், 60-65 வடீுகள் 
பைதப்படுத்தப்பட்டதாகவும் , 12 இருைக்கர வாகனங்கள் தாக்கப்பட்டதாகவும் , 12-14 
பபர் மீது கடுசமயான தாக்குதல் நடந்ததாகவும் அங்கு வைிக்கும் மக்கள் 
கூறுகிறார்கள் . அந்தப் பகுதியில் வடீுகள் தபரும்பாலும் ஓடு மற்றும் ைிதமண்ட் 
ஷடீ் பவய்ந்த கூசரகசளக் தகாண்டிருக்கின்றன. இந்த ஓடுகள் மற்றும் ைிதமண்ட் 
ஷடீ்கள் தவவ்பவறு அளவில் உசடத்து தநாறுக்கப்பட்டுள்ளன. மீட்டர் தபட்டி, 
தைப்டிக் படங்கிலிருந்து தவளிபயறும் ைிதமண்ட் குழாய் ஆகியசவயும் 
உசடந்துள்ளன. வடீ்டுச்சுவரில் வசரயப்பட்டிருந்த பாசனச் ைின்னம் மற்றும் 
விடுதசலச் ைிறுத்சதகள் கட்ைித் தசலவர் ததால். திருமாவளவன் அவர்களின் 
உருவம் ஆகியவற்சற அழிக்கும் முயற்ைிகள் நடந்ததாகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் 
குறிப்பிடுகின்றனர் . பாசனச் ைின்னம் தாங்கிய பபனர்களும் கிழிக்கப்பட்டதாக 
மக்கள் ததரிவித்தனர் . மக்கள் வடீுகளுக்குள் தைன்று ஒளிந்து தகாண்டதால், 
உள்பள இருந்த தபாருட்கள் தபரும்பாலும் தாக்கப்படவில்சல. மூங்கில் வாசர, 
இரும்பு சபப், மரச்ைட்டம் ஆகியவற்சறக் தகாண்டு தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகச் 
தைால்லப்படுகிறது . தபட்பரால் குண்டு தகாண்டு வரப்பட்டதாகவும் , ஆனால், 
இருைக்கர வாகனம் ஒன்றில் முயற்ைித்தும் அது பற்றவில்சல என்றும் பட்டியல் 
ைாதி இசளஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர் . 

 தாக்குதலில், வடிபவல் மகன் ரவி என்பவர் மூன்று புளிய மரம் 
பகைிபமட்டு ஏரிப்பகுதியில் கடுசமயாக தாக்கப்பட்டு, தஞ்ைாவூர் அரசு 
மருத்துவமசனயில் அவைர ைிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் .  
இவருக்கு சக, மண்சட , வயிற்றுப் பகுதியில் பலத்தக் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் 
ததரிகிறது . மூங்கில் வாசர, மரச்ைட்டம் ஆகியவற்சறக் தகாண்டு 
தாக்கியுள்ளார்கள் . இவசர ஏரித் தண்ைரீிபலபய அழுத்தி அடித்ததாகவும் 
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தைால்லப்படுகிறது . இந்த ஏரி, பட்டியலின மக்கள் வைிக்கும் பகுதிசய ஒட்டிபய 
உள்ளது . 

 ரவியின் தந்சதயான வடிபவல், ஏரிக்கசரயில் ஆடு பமய்த்துக் 
தகாண்டிருந்திருக்கிறார் . அடிதடி நடக்கிறபத என்று பார்க்க வந்தவசர இரும்புக் 
கம்பியால் அடித்திருக்கிறார்கள் . அவரின் இடது சக கட்சடவிரலின் எலும்பு 
உசடந்து , அறுசவ ைிகிச்சைக்காக அரியலூர் அரசு மாவட்டத் தசலசம 
மருத்துவமசனயில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் . 

 அபத மருத்துவமசனயில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ைம்பத்துக்கு வலது 
காலில் பலத்த அடி. கால் வஙீ்கிப் பபாய், இப்பபாதுதான் வகீ்கம் வற்றியுள்ளது . 
கலவரம் நடப்பசத அறிந்து பட்டியல் ைாதி மக்கள் வைிக்கும் குடியிருப்பின் 
பின்பக்கமாக  இருைக்கர வாகனத்தில் வந்த ைம்பத்சத, சுற்றியுள்ள முந்திரிக் 
காட்டிலிருந்து ஓடி வந்த 7-8 பபர் தாக்கியுள்ளனர் . இவர் பகாயம்பபடு காய்கறிச் 
ைந்சதயில் மூட்சடத் தூக்கி பிசழப்பு நடத்துகிறார் . இவர், பதர்தல் நாளன்று 
பபருந்து கிசடக்காமல், வாக்களிப்பதற்காகச் தைன்சனயிலிருந்து லாரியில் 
வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது . அன்பழகன், த/தப. தமாட்சடயன் மற்றும் 
கிருஷ்ைமூர்த்தி, த.தப. ைின்னைாமி. ஆகிபயாரும் அரியலூர் மருத்துவமசனயில் 
ைிகிச்சைப் தபற்று வடீு திரும்பியுள்ளனர் . 

 பமலும் , தாக்குதல் நடந்த பபாது , கயிற்றுக் கட்டிலிலிருந்த 98 வயதான 
மூதாட்டியான தபரியநாயகம் , க/தப. கருப்பன் அவர்கசளக் கட்டிபலாடு புரட்டிப் 
பபாட்டுள்ளார்கள் . வயிற்றுப் பகுதியில் இன்னமும் வலியுள்ளதாகச் தைான்ன 
அவர், கலவரத்திற்குப் பிறகு அரசு நடத்திய மருத்துவமுகாமில்தான் ைிகிச்சைப் 
தபற்றுள்ளார் . 

 தைன்சன பச்சையப்பன் கல்லூரியில் இளங்கசல வைிகவியல் படிக்கும் 20 
வயதான தவற்றிபவல், த/தப. பஞ்ைன் என்ற மாைவரும் தாக்குதலுக்குள்ளாகி 
இருக்கிறார் . அவருக்கு வலது பக்க கண்ைில் பலத்த அடி விழுந்துள்ளது . பக. 
ைின்சனயன், த/தப. குமரன், வயது 60 என்பவருக்கு தாக்குதலில் இடது சக 
உசடந்து கட்டுப் பபாடப்பட்டுள்ளது . 

 இவர்கள் தவிர்த்து , (1) தைல்வ கைபதி, த/தப. கருப்பன், (2) அஜய், த/தப. 
குைைீலன், (3) தைல்வராசு , த/தப. மாைிக்கம் , (4) பிரகாஷ், த/தப. நாயத்தான்,     
(5) மைிபமகசல, த/தப. கருப்பன், (6) பிரபு, த.தப. தலட்சுமைன், (7) தகௌதமி, 
த/தப. பிரித்தி, (8) ராபஜந்திரன், த/தப. குள்ளான் ஆகிபயாரும் 
தகாடுங்காயங்களுடன் பாதிக்கப்பட்டதாக, பட்டியல் ைாதி ைார்பாக குைைீலன், 
த/தப. ரத்தினம் காவல்துசறயிடம் தகாடுத்த புகாரின் அடிப்பசடயில் பதியப்பட்ட 
முதல் தகவல் அறிக்சக (74/19) கூறுகிறது . 
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நிவாரணப்  ணிகள் 

 உண்சமயறியும் குழு தாக்குதல் நடந்து 6 ஆம் நாள் , 24.04.2019 அன்று 
தபான்பரப்பி தைன்றது . அதற்குள் மிக விசரவாகத் தாக்குதலுக்கு உள்ளான 
ஏறத்தாழ அசனத்து வடீுகளும் ஓடுகள் மாற்றப்பட்டும் , ைிதமண்ட் ஷடீ்கள் 
தபாருத்தப்பட்டும் பழுது பார்க்கப்பட்டுவிட்டன. மாநில அரைின் உத்தரவின்படி, 
மாவட்ட ஆட்ைியர் பமற்பார்சவயில், மாவட்ட ஊரக பமம்பாட்டு முகசம (DRDA), 
பழுதுபார்க்கும் பைிகசளச் தைய்துள்ளது . ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் 
நலத்துசற இதற்கான நிதிசய அளித்துள்ளது . அபதபபால், வன்தகாடுசம தடுப்புச் 
ைட்டத்தின் கீழ், மாவட்டக் காவல்துசற , இதுவசர பாதிக்கப்பட்ட 9 பபருக்கு தலா 
50,000 ரூபாய் நிவாரைத் ததாசகயாக வழங்கியுள்ளது6.  பநரடியாக 6 பபருக்கு 
வங்கிக் கைக்கிலும் , 3 பபருக்கு காபைாசலயாகவும் இந்த நிதியுதவி 
அளிக்கப்பட்டதாகவும் , ஒருவருக்கு வங்கிக் கைக்பக இல்சலதயன்பதால் 
நிதியுதவி கிசடக்க தாமதமாகிறது என்றும் பட்டியல் ைாதிசயச் ைார்ந்த தசலவர் 
ஒருவர் ததரிவித்தார் .   

எழுப் ப் டும் சந்சதகங்கள் 

 18.04.2019 அன்று மதியம் சுமார் 1.50 மைியளவில், வன்னியர் ைங்க மாநிலப் 
தபாறுப்பாளர் திரு. சவத்தி அவர்கசள , தபான்பரப்பி பபருந்து நிசலயத்தில் 
பார்த்ததாகச் ைில பட்டிய l ைாதி இசளஞர்கள் கூறுகின்றனர் . அவருக்கும் , நடந்த 
தாக்குதலுக்கும் ததாடர்பு இருப்பதாகவும் அவர்கள் குற்றம் ைாட்டுகின்றனர் . 
ஆனால் வன்னியர் தரப்பிபலா , திரு. சவத்தி அவர்கள் சுமார் 3.00-3.30 
மைியளவில் தபான்பரப்பி வந்ததாகவும் , அவர் வந்தபிறபக தாக்குதல் கட்டுக்குள் 
வந்ததாகவும் ததரிவிக்கின்றனர் . 

 அபதபபால், அரியலூர் மாவட்ட இந்து முன்னைிப் தபாறுப்பாளர் 
ராஜபைகருக்கு இந்தத் தாக்குதலில் ததாடர்பிருப்பதாகக் கூறப்படும் 
குற்றச்ைாட்சடயும் நம்மால் உறுதி தைய்யமுடியவில்சல. அவர் அன்று தற்பபாது 
வைிக்கும் ஸ்ரீதபரும்புதூரிபலபய ஓட்டு பபாட்டுவிட்டு, தவளியூரில் ஒரு 
நிகழ்ச்ைிக்குச் தைன்று விட்டதாக, வன்னியர் பகுதியிலிருப்பவர்கள் தைால்கிறார்கள் . 
ஆனால், அவருடன் இருக்கும் நண்பர்கள் ைிலர் , பட்டியல் ைாதி மக்கள் மீதான 
தாக்குதலில் ஈடுபட்டதாக இருதரப்பிலுபம தைால்கிறார்கள் . ராஜபைகர் அரியலூர் 
மாவட்டம் ைிறுகடம்பூர் தலித் ைிறுமி நந்தினி தகாசல வழக்கில் குற்றம் 
ைாட்டப்பட்டவர் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது . 

 
                                                                 
6
 https://www.thehindu.com/news/national/tamil -nadu/violence-hit-ponparappi-limps-back-to-

normality/article26915825.ece 

https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/violence-hit-ponparappi-limps-back-to-normality/article26915825.ece
https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/violence-hit-ponparappi-limps-back-to-normality/article26915825.ece
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அதிகாரிகளுடன் சந்திப்பு 

 உண்சமயறியும் குழு 24.04.2019 அன்று மாசல, மாவட்ட ஆட்ைியர் திருமிகு. 
மு.விஜயலட்சுமி இ.ஆ.ப. அவர்கசளயும் , மாவட்டக் காவல் கண்காைிப்பாளர் 
திருமிகு . வி.ஆர் . ஸ்ரீனிவாைன் இ.கா .ப அவர்கசளயும் தனித்தனிபய பநரில் 
ைந்தித்து , தபான்பரப்பி ைம்பவம் குறித்து விளக்கத்சதப் தபற்றது . தன்னுசடய 
ஆபலாைசனகசளயும் அதிகாரிகளுக்கு வழங்கியது . 

 நிவாரைப் பைிகசளத் துரிதமாக தைய்து முடித்த மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு 
தன்னுசடய பாராட்டுக்கசளத் ததரிவித்த உண்சமயறியும் குழு, பட்டியல் ைாதி 
மக்களின் கருத்துக்கசள மாவட்ட ஆட்ைியரிடம் பகிர்ந்து தகாண்டது . தபான்பரப்பி 
பட்டியல் ைாதி மக்களின் பகாரிக்சகசய ஏற்று, அவர்கள் வைிக்கும் பகுதியிபலபய, 
தபாது விநிபயாகக் கசடசயச் தையல்படுத்த பவண்டுதமன ஏற்கனபவ தான் 
அரசுக்கு அறிக்சக அனுப்பியுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்ைியர் ததரிவித்தார் . 
தபான்பரப்பி அரசு பமல்நிசலப் பள்ளியில் ைாதிப் பாகுபாடு பார்க்கப்படுவதாகவும் , 
அதனால் தங்கள் பகுதியிபலபய ஒரு பமல்நிசலப் பள்ளி அசமக்க பவண்டும் 
என்றும் பட்டியல் ைாதி மக்கள் குறிப்பிடுவதாக  உண்சமயறியும் குழு 
தைான்னசத மாவட்ட ஆட்ைியர் ஏற்றுக் தகாள்ளவில்சல. தனக்குத் ததரிந்து 
அப்படி பாகுபாடு பார்க்கப்படுவதில்சல என்றும் , இருப்பினும் அது குறித்து 
விைாரித்து நடவடிக்சக எடுப்பதாகவும் கூறினார் . பட்டியல் ைாதி மக்களின் 
தபாருளாதாரச் சுதந்தரத்சத உறுதி தைய்யும் வசகயில், உள்ளூரிபலபய 
அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு வழிவசக தைய்ய பவண்டும் என்ற 
பகாரிக்சகசய, குழு மாவட்ட ஆட்ைியரிடம் முன் சவத்தது. தபான்பரப்பி 
தாக்குதல் குறித்பதா , 22.04.2019 அன்று மாவட்ட ஆட்ைியருடன் இருதரப்பும் கலந்து 
தகாண்ட அசமதிப் பபச்சு வார்த்சத குறித்பதா , அவர் கருத்துக்கசளத் 
ததரிவிக்கவில்சல. தான் தபான்பரப்பி ைம்பவம் குறித்து கண்காைித்து 
வருவதாகவும், அது குறித்து முடிவுக்கு வர இன்னும் காலம் பதசவ என்றும் 
அவர் ததரிவித்தார் . 

 மாவட்டக் காவல்துசற கண்காைிப்பாளர் உண்சமயறியும் குழு கண்டறிந்த 
விஷயங்கசளக் பகட்டுத் ததரிந்து தகாண்டார் . 18.04.2019 அன்று தபான்பரப்பியில் 
காசலயில் பாசன உசடப்பு நடந்தது குறித்துத் தனக்குத் ததரியாது என்றும் , அது 
குறித்து விைாரிப்பதாகவும் அவர் ததரிவித்தார் . அவரும் தபான்பரப்பி தாக்குதல் 
குறித்து தன்னுசடய பார்சவசய பகிர்ந்துதகாள்ளவில்சல. ததாடுக்கப்பட்ட 
வழக்குகளின் விவரங்கசள மட்டும் குழுவிடம் பகிர்ந்துதகாண்டார் . ைனநாயக 
அசமப்புக்கள் , பாதிக்கப்பட்ட பட்டியல் ைாதி மக்கள் வைிக்கும் பகுதிக்கு 
தைல்லமுடியாமல் காவல்துசறத் தடுப்பது ைனநாயக விபராதமானது என்றும் , 
அசதக் காவல்துசற உடனடியாகக் சகவிடபவண்டும் என்றும் மாவட்டக் 
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காவல்துசறக் கண்காைிப்பாளசரக் குழு பகட்டுக் தகாண்டது . இறுதியில், 
தபான்பரப்பியில் ைட்டம், ஒழுங்சகப் பாதுகாக்க பியூைிஎல் உதவ பவண்டுதமன்று 
அவர் உண்சமயறியும் குழுசவக் பகட்டுக் தகாண்டார் .  

வழக்குகள் 

1. தாக்குதலுக்கு உள்ளான பட்டியல் ைாதி மக்கள் ைார்பில் குைைீலன், த/தப. 
இரத்தினம் அவர்கள் தகாடுத்த புகாரின் அடிப்பசடயில், தைந்துசற காவல் 
நிசலயம் வழக்கு பதிவு தைய்து , அரியலூர் மாவட்ட அமர்வு முதன்சம 
நீதிபதிக்கு , முதல் தகவல் அறிக்சகசய (74/19) அனுப்பியுள்ளது . பா.ம.க 
கட்ைிசயச் ைார்ந்த வன்னியர்கள் 24 பபர் மற்றும் அசடயாளம் ததரிந்த 
நபர்கள் தாக்குதல் நடத்தியதாக குற்றம்ைாட்டப்பட்டுள்ளது . இந்திய 
தண்டசனச் ைட்டம் 1860, பிரிவுகள் 147, 148, 294 (b), 341, 323, 324, 307, 
தமிழ்நாடு தபாதுச்தைாத்து (பைதம் & இழப்சபத் தடுத்தல்) ைட்டம் 1992, 
பிரிவு 3, தபண்கசளத் துன்புறுத்தல் தடுப்புச் ைட்டம் 2002, பிரிவு 4, பட்டியல் 
ைாதி மற்றும் பட்டியல் பழங்குடிகள் மீதான வன்தகாடுசமத் தடுப்புச் 
ைட்டம் , 2015 பிரிவுகள் 3 (1) (r), 3 (1) (s), 3 (2) (va) ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்கு 
பதிவு தைய்யப்பட்டுள்ளது . இதுவசர வன்னியர் பிரிசவச் ைார்ந்த 12 பபர் 
சகது தைய்யப்பட்டு நீதிமன்றக்காவலில் சவக்கப்பட்டுள்ளனர் . இவர்கசளப் 
பற்றிய விவரங்கள் பிற்பைர்க்சக-1 ல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

2. மறுதரப்பில், சுப்பிரமைியின் மசனவி அபைாசத தகாடுத்த புகாரின் 
அடிப்பசடயில், தைந்துசற காவல் நிசலயம் வழக்கு பதிவு தைய்து , 
அரியலூர் குற்றவியல் நீதித்துசற நடுவர் , குற்றவியல் நீதிமன்றம் II 
அவர்களுக்கு முதல் தகவல் அறிக்சகசய (76/19) அனுப்பியுள்ளது .  
விடுதசலச் ைிறுத்சதகள் கட்ைிசயச் ைார்ந்த 25 பபர் மற்றும் பலர் 
தாக்குதல் நடத்தியதாகக் குற்றம் ைாட்டப்பட்டுள்ளது . இந்திய தண்டசனச் 
ைட்டம் 1860, பிரிவுகள் 147, 148, 294 (b), 341, 324, 307, 506 (2), தமிழ்நாடு 
தபாதுச்தைாத்து (பைதம் & இழப்சபத் தடுத்தல்) ைட்டம் 1992, பிரிவு 3 
ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்கு பதிவு தைய்யப்பட்டுள்ளது . இந்த வழக்கில் 
பட்டியல் ைாதிசயச் ைார்ந்த குைைீலன், த/தப. ரத்தினம் என்பவர் சகது 
தைய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் சவக்கப்பட்டுள்ளார் . 

3. தாக்குதலுக்குள்ளான நியூஸ் 18 பத்திரிக்சகயாளர் தகாடுத்த புகாரின் 
அடிப்பசடயில், தைந்துசற காவல் நிசலயம் வழக்கு பதிவு தைய்து , 
அரியலூர் மாவட்ட குற்றவியல் நீதித்துசற நடுவர் , குற்றவியல் நீதிமன்றம் 
II அவர்களுக்கு முதல் தகவல் அறிக்சகசய (75/19) அனுப்பியுள்ளது . 
மருவத்தூசரச் ைார்ந்த தலித் தவற்றி, நத்தக்குழிசயச் ைார்ந்த கருைாநிதி, 
தபான்பரப்பி காலனித் ததருசவச் ைார்ந்த கசலராஜன் ஆகிபயார் 
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குற்றவாளிகளாக இந்த வழக்கில் இசைக்கப்பட்டுள்ளனர் . இந்திய 
தண்டசனச் ைட்டம் 1860, பிரிவுகள் 294 (b), 323, 307, 506 (1) ஆகியவற்றின் 
கீழ் வழக்கு பதிவு தைய்யப்பட்டுள்ளது . 

 இந்த வழக்குகள் ைம்பந்தப்பட்ட ைட்டப்பிரிவுகள் குறித்த விளக்கங்கள் 
பிற்பைர்க்சக-2 ல் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

உண்மமயறியும் குழு கண்டறிந்தமவ 

1. பட்டியல் ைாதிசயச் ைார்ந்த மக்கள் வைிக்கும் காந்திநகர் பகுதியில், வடீுகள் , 
வாகனங்கள் , பட்டியல் ைாதிசயச் ைார்ந்தவர்கள் மீது கடுசமயானத் 
தாக்குதசல நடத்தியுள்ளனர் , தபான்பரப்பி மற்றும் சுற்றியுள்ள 
கிராமங்கசளச் ைார்ந்த வன்னியர்கள் . மாறாக, வன்னியர் பகுதியில் 
வடீுகபளா , உசடசமகபளா பைதப்படுத்தப்படவில்சல. வன்னியர் பிரிசவச் 
ைார்ந்த சுப்பிரமைி மற்றும் கமலக்கண்ைன் ஆகிபயார் மீது மட்டுபம 
தாக்குதல் நடந்ததற்கான குற்றச்ைாட்டுக்கள் உள்ளன. எனபவ , இசத 
இருதரப்புக் கலவரம் என்று கூறுவசத விட, பட்டியல் ைாதியினர் மீதானத் 
தாக்குதல் என்று கூறுவபத தபாருந்தமானதாக இருக்கும் . 

2. பாசன, விடுதசலச் ைிறுத்சதகள் கட்ைித் தசலவர் 
திரு.ததால்.திருமாவளவனின் ைின்னம் என்பதால், அசத உசடப்பதன் 
மூலம் எதிர்த் தரப்பின் பகாபத்சதத் தூண்டிவிட முடியும் என்ற 
புரிதலுடபனபய, 18.04.2019 அன்று ைம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. 
காசலயிலிருந்து எதிர்த் தரப்பால் குசறந்தது மூன்று முசற பாசனகள் 
உசடக்கப்பட்டுள்ளன. இதுபவ இருதரப்பினர் பமாதிக் தகாள்ளும் வாய்ப்சப 
ஏற்படுத்தியுள்ளது . பாசனசய உசடக்க பவண்டும் என்ற முடிவு 
தற்தையலானது அல்ல என்பற உண்சமயறியும் குழு முடிவுக்கு 
வரபவண்டியுள்ளது . 

3. பாசனசய உசடத்து கலவரத்சதத் தூண்டுவதன் மூலம் , பட்டியல் 
ைாதியினர் வாக்களிப்பசதத் தடுக்க பவண்டும் என்ற எண்ைம் இருந்தது 
என்பசத ஒபரயடியாக மறுக்க முடியவில்சல. காசல பாசன உசடப்புச் 
ைம்பவத்திற்குப் பிறகு, பட்டியல் ைாதிசயச் ைார்ந்தவர்கள் குழுக்களாகச் 
தைன்று வாக்களித்தனர் என்பசதயும் , தாக்குதல் நடக்கத் ததாடங்கிய 
தபாழுது ஏறத்தாழ 5/6 பங்கு பட்டியல் ைாதியினர் வாக்களித்து விட்டனர் 
என்பசதயும் இங்குக் குறிப்பிட்டாக பவண்டும். பட்டியல் ைாதியில், 97 பபர் 
மட்டுபம வாக்களிக்கவில்சல.  

4. இருதரப்பிலும் , தவளியூரில் பவசல தைய்பவர்கபள தாக்குதலில் 
முசனப்புடன் தையல்பட்டுள்ளதாக அறிய முடிகிறது . தினைரிப் பழக்கபமா , 
பநரடி மனித உறபவா இல்லாதவர்கசளத் தாக்குவது மனவியல் 
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அடிப்பசடயில் அவ்வளவு கடினமான விஷயமில்சல. குறிப்பாக, 
முகமறிந்தவர்கசள தாக்காமல் விட்டுவிட்டதும் நடந்திருக்கிறது . ஒருபுறம் , 
நகரங்களில் பவசல தைய்யும் பட்டியல் ைாதிசயச் ைார்ந்த இசளஞர்கள் , 
தங்கள் அரைியல் உரிசமகசளப் பற்றி அதிகம் அறிந்திருக்கவும் , 
தபாருளாதாரத்திற்காக மற்றவர்கசளச் ைார்ந்திருக்கும் 
பதசவயில்லாததால், தங்கள் மீதான உரிசம மீறசலத் தட்டி பகட்கும் 
துைிச்ைலுடன் இருக்கவும் வாய்ப்புள்ளது . நகரங்களுக்குச் தைன்று 
பைியாற்றினாலும் வன்னிய இசளஞர்கள் தங்கள் ஆதிக்க மபனாபாவத்சத 
விடாமல், கிராமங்களுக்கு வருசகயில், ைந்தர்ப்பம் கிசடக்கும் பபாது 
அசத தவளிப்படுத்துகிறார்கள் என்பற கருத பவண்டியுள்ளது .  
உள்ளூரிபலபய வைிக்கும் இருதரப்பினருபம , ஒருவசர ஒருவசரச் 
ைார்ந்திருக்க பவண்டியத் பதசவயுள்ளதால், அவர்கள் தங்களுக்குள் 
ஏற்படும் முரசை ஊதிப் தபரிதாக்கும் வாய்ப்பு குசறவு . கடந்த 30 
வருடங்களில் இருதரப்பினருக்கும் இசடயில் கலவரம் எதுவும் 
நடந்ததில்சல என்ற தைய்தி இசத உறுதி தைய்கிறது . 

5. பமலும் , ஒருதரப்சபப் பற்றி இன்தனாரு தரப்பு, ைமூக ஊடகங்களில் பரப்பும் 
அவதூறுச் தைய்திகசளப் பார்க்கும் வாய்ப்பு இருதரப்பு 
இசளஞர்களுக்குத்தான் அதிகமுள்ளது . இவர்கபள அந்தந்தச் ைமுகங்களின் 
கருத்துருவாக்கத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றனர் . ைமூக ஊடகங்கள் 
மூலம் , ைாதிமுரணுக்கு தூபம் பபாடும் பபாக்கு இருதரப்பு இசளஞர்கள் 
மத்தியிலுபம உள்ளது . 

6. தாக்குதசலத் தாண்டி தபண்களின் கண்ைியத்சதப் பாதிக்கும் 
வசகயிலான வசைபாடல்கள் / தையல்களுக்கு இருதரப்பு ஆண்களுபம 
காரைம். ைாதிய மபனாபாவத்சதப் பபாலபவ தபண்சை அடிசமயாகப் 
பார்க்கும் மபனாபாவமும் இன்னும் முடிவுக்கு வராத ைமூகத் தீசமயாக 
உள்ளது .  

7. பல காலமாக வன்னியர் இசளஞர் வரீபாண்டியன் கசடயில், ைட்டத்திற்குப் 
புறம்பாக மது விற்பசன நடந்து வந்துள்ளது . இதற்கு காவல்துசறபய 
முழுப் தபாறுப்பபற்க பவண்டும் . பதர்தல் நாளன்றும் தசடயின்றி 
மதுவிற்பசன நடந்துள்ளது . காசலயிலிருந்து மாசல வசர நடந்த 
ைம்பவங்களுக்கு இரு தரப்பு இசளஞர்களுபம மதுபபாசதயில் இருந்தது 
மிக முக்கியக் காரைம். 

8. பதர்தல் நாளாக இருந்ததால், இரு தரப்பிலுபம அரைியல் மற்றும் ைமூக 
ரீதியான முக்கிய நபர்கள், வாக்குச் ைாவடியிலும் , பதர்தல் ைம்பந்தப்பட்ட 
பவசலகளிலும் ஈடுபட்டிருந்ததும் , தாக்குதல் உடனடியாகக் கட்டுக்குள் 
வராமல் பபானதற்குக் காரைம் . 
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9. இதுபபான்ற தாக்குதல்களில் தைய்தி பைகரிக்கச் தைல்லும் 
பத்திரிக்சகயாளர்களின் உயிருக்கும் , உசடசமக்கும் , கலவரக்காரர்களால் 
அச்சுறுத்தல் உருவாவது வாடிக்சகயாகி வருகிறது .   எந்தச் சூழலிலும் 
பத்திரிக்சகயாளர்களின் பாதுகாப்பு உறுதி தைய்யப்பட பவண்டும் என்பபத 
தபாதுச் ைமூகத்தின் எதிர்பார்ப்பு. 

10. தாக்குதல் நடக்கத் ததாடங்கி, ஏறத்தாழ 1 மைி பநரம் தபாறுத்பத , 
தாமதமாக, தைந்துசறயிலிருந்து மத்திய ஆயுதம் ஏந்திய காவல் 
துசறயினர் (CAPF) தாக்குதல் நடந்த பகுதிசய அசடந்தனர் . அதன் பிறபக 
நிசலசம கட்டுக்குள் வந்தது. தாக்குதல் நடக்கும் பகுதியில் ஏற்கனபவ 
இருந்த தைாற்பக் காவலர்களும் தாக்குதசலத் தடுக்க ஏதும் தைய்ததாகத்  
ததரியவில்சல. காசலயில் நடந்த பாசன உசடப்பு ைம்பவங்கள் அங்கு 
பைியிலிருந்த காவல் துசறயினருக்குத் ததரிந்திருந்தும் , அது 
உயரதிகாரிகளுக்குச் தைால்லப்படவில்சல. பதர்தல் நாளில், பபருந்து 
நிறுத்தத்திற்கு அருகில், பாசனசய விற்பசனசயத் தசட 
தைய்திருக்கலாம் . அசதயும் காவல்துசற தைய்யவில்சல. எனபவ , 
தாக்குதலுக்கு காவல்துசறயின் தபாறுப்பின்சமயும் ஒரு முக்கியக் 
காரைம். 

11. தசடயுத்தரவு பிறப்பிக்கப் படாதச் சூழலில், தாக்குதல் நடந்த 1 
வாரத்திற்குப் பிறகும் கூட, பாதுகாப்சபக் காரைம் கூறி, காவல்துசற 
ைனநாயக அசமப்புக்கசள , பாதிப்புக்குள்ளான பட்டியல் ைாதி மக்கள் 
வைிக்கும் பகுதிகளுக்குச் தைல்லவிடாமல் தடுப்பது , காவல்துசறயினரின் 
அப்பட்டமான எபதச்ைதிகார மபனாபாவத்சதபய காட்டுகிறது . இது 
முற்றிலும் கண்டிக்கப்பட பவண்டிய ைனநாயக விபராதச் தையல். 

 ரிந்துமரகள் 

1. 18.04.2019 அன்று காசலயிலிருந்து மாசல வசர நடந்த ைம்பவங்களில் 
(காசல 8.30 மைி, 10.30 மைி பாசன உசடப்புகள் , மாற்றுத்திறனாளி 
வரீபாண்டியனின் கசடயில் நடந்தசவ, மதியம் 2.30 மைியளவில் 
தகாடிக்கம்பத்திற்கு அருகில் பாசன உசடப்பு, அசதத் ததாடர்ந்த 
தாக்குதல்) ததாடர்புசடயவர்கள் அசனவசரயும் காவல்துசற விைாரித்து , 
குற்றவாளிகள் மீது தகுந்த பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு 
தைய்யபவண்டும் . 

2. 18.04.2019 அன்று காசலயிலிருந்து மாசல வசர தபான்பரப்பியில் 
காவல்துசறயின் தையல்பாடுகள் பபாதுமானதாக இருந்ததா என்பது 
குறித்தும் , இருதரப்பும் பமாதிக் தகாள்ளும் வாய்ப்புள்ள ததாகுதி என்பதால் 
(ைிதம்பரம் ததாகுதியில் திரு. ததால். திருமாவளவன் வாக்கு பைகரிக்க 
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தைன்ற கிராமங்கள் ைிலவற்றில், அவர் எதிர்த்தரப்பால் தடுத்து 
நிறுத்தப்பட்டார் ; தபான்பரப்பியிபலபய இருதரப்பு கட்ைிகளும் , எதிர்த்தரப்புப் 
பகுதிகளுக்கு வாக்கு பைகரிக்கச் தைல்லும் பபாது தடுத்து நிறுத்தப்பட்டன), 
மாவட்ட உளவுத்துசறக்கு தாக்குதல் நடக்கப்பபாவது குறித்து தகவல் 
இருந்ததா என்பது குறித்தும், மாவட்டக் காவல்துசற எடுத்த 
முன்தனச்ைரிக்சக நடவடிக்சககள் என்ன என்பது குறித்தும் , ஒரு 
முழுசமயான விைாரசைக்கு , காவல்துசறத் தசலசம இயக்குனர் (DGP) 
உத்தரவிடபவண்டும் . விைாரசை, குறித்தக் காலத்தில் முடிக்கப்பட்டு அதன் 
முடிவுகள் தபாதுதவளியில் சவக்கப்பட பவண்டும் . 

3. தாக்குதலின் காரைமாக இருதரப்பிலும் தங்களுசடய ைனநாயகக் 
கடசமகசள ஆற்றவியலாத தபான்பரப்பி மக்கள் வாக்களிக்க, பதர்தல் 
ஆசையம் வழி வசக தைய்ய பவண்டும் . இது உடனடியாகச் தைய்ய 
பவண்டிய பைி என்பதுடன், இதன் மூலம் ைனநாயகத்தின் மீதான 
நம்பிக்சகசயத் துளிர்க்கச் தைய்யவியலும் . 

4. இருதரப்பிலும் காயம்பட்டவர்கசளத் ததாடர்ந்து கண்காைித்து அவர்கள் 
முழுசமயாக குைமாகும் வசர, வடீு திரும்பியிருந்தாலும் அரசு ததாடர் 
ைிகிச்சையளிக்க பவண்டும். இதற்கான முழுச் தைலசவயும் அரபை ஏற்க 
பவண்டும் . 

5. காரைம் எதுவாக இருந்தாலும் , தன்னுசடய பைியிலிருந்த 
பத்திரிக்சகயாளசரத் தாக்கியவர்கள் மீது, காவல்துசற கடும் நடவடிக்சக 
எடுக்க பவண்டும். தாக்குதலுக்குள்ளான பத்திரிக்சகயாளருக்கு உரிய 
ைிகிச்சையளிக்கவும், நிவாரைத் ததாசக வழங்கவும் தமிழக அரசு 
உத்தரவிடபவண்டும் .  

6. தாக்கப்பட்ட பட்டியல் ைாதிசயச் ைார்ந்தவர்களுக்கு , வன்தகாடுசமத் 
தடுப்புச் ைட்டத்தின் கீழ், நிவாரைத் ததாசகயில் முதல் தவசையாக    
ரூ. 50,000 தகாடுக்கப்பட்டுள்ளது . மீதமுள்ள ததாசகயும் குறித்த காலத்தில் 
அவர்களுக்கு வழங்கப்பட பவண்டும் . 

7. மாவட்ட நிர்வாகத்தின் வழிகாட்டுதலில் ஏற்கனபவ மனநல மருத்துவக்குழு 
பட்டியல் ைாதிசயச் ைார்ந்த பகுதிகளுக்கு வந்து தைன்றுள்ளது என்றாலும் , 
மனவியல் ரீதியாக இந்தத் தாக்குதலின் தகாடூரங்களிலிருந்து விடுபடும் 
வசர, பதசவப்படும் இருதரப்பினசரயும் கண்டறிந்து முழுசமயான 
மனநல மருத்துவச் ைிகிச்சையளிக்க பவண்டும் . 

8. இருதரப்பிலும் தபண்களின் கண்ைியத்துக்கு வார்த்சதகள் / தையல்கள் 
மூலம் ஊறு விசளவித்த அசனவசரயும் கண்டறிந்து , அவர்கள் மீது 
தகுந்த வழக்குகள் பதிவு தைய்யப்பட பவண்டும் . 
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9. மாவட்ட நிர்வாகம் , தகுந்த அதிகாரிகசளக் தகாண்ட ைமாதானக் குழு 
ஒன்சற அசமத்து, இரு ைமூகத்திலும் உள்ள முக்கியமான தசலவர்கள் , 
இசளஞர்கள் , தபண்கசள அசடயாளம் காை பவண்டும் . இசத ஒரு 
வாய்ப்பாகக் கருதி அவர்களுடன் ததாடர்ந்து உசரயாடி, ைமூக 
நல்லிைக்கத்திற்கு வித்திடும் முயற்ைிகசள முன்தனடுக்க பவண்டும் . 
குறிப்பாக இசளஞர்கள் மத்தியில் கட்ைி/ ைாதிசயத் தாண்டிய ைமூக 
அக்கசற உருவாக்குவதற்கு உரிய பயிற்ைிகள் வழங்கப்பட பவண்டும் . 

10. ைாதி அசமப்புக்களும் , கட்ைிகளும் தங்கள் அரைியல் லாபங்கசளத் தாண்டி, 
ைமூக நல்லிைக்கத்திற்கு வித்திடும் முயற்ைிகசளக் சகக்தகாள்ள 
பவண்டும் . ‘முன்பனர் எப்படிபயா , பின்பனரும் அப்படிபய ’ என்பசதப் பபால, 
இரு ைாதிசயச் ைார்ந்த முக்கியத் தசலவர்களும் , பசகசமசய மறந்து , 
ைமூக நல்லிைக்கத்திற்கு வழிகாட்டிகளாக இருந்தால், இரு தரப்பு மக்களும் 
அசதப் பின்பற்றும் வாய்ப்பு அதிகம் .  

11. தமிழ்நாடு விடுதசலப் பசடயின் தசலவரான மசறந்த திரு. தமிழரைன் 
அவர்களின் வழிமுசறயில் நமக்கு மாற்றுக் கருத்து இருந்தபபாதும் , 
தபான்பரப்பிப் பகுதியில் ைமூக நல்லிைக்கத்திற்காக அவர் முக்கியப் 
பைியாற்றியுள்ளார் என்பசத மறுக்கவியலாது . இது இடதுைாரி, தபரியாரிய , 
தமிழ்த்பதைிய தகாள்சககளின் படி தையல்படும் அசமப்புக்கள் , 
ைாதிமுரண்கள் மிகுந்த கிராமப்புறப் பகுதிகளில், ைனநாயக முசறயில், 
ஆழமாக இறங்கி பவசல தைய்ய பவண்டியதன் அவைியத்சத 
உைர்த்துகிறது . இல்சலதயனில் மக்கள் ைாதி, மத அசமப்புக்களின் ைதி 
வசலயில் வழீ்வசதத் தடுக்க முடியாது . 

12. தபான்பரப்பி அரசு பமல்நிசலப் பள்ளியில், தீண்டாசம நிலவுகிறது என்றக் 
குற்றச் ைாட்சட , அரியலூர் மாவட்ட முதன்சமக் கல்வி அதிகாரி 
விைாரித்து , உரிய நடவடிக்சக எடுக்க பவண்டும் . மாவட்ட ஆட்ைியரும் , 
இது முசறயாக நடப்பசத உறுதி தைய்ய பவண்டும் . தபான்பரப்பி பட்டியல் 
ைாதி மக்கள் வைிக்கும் பகுதியிலுள்ள அரசு நடுநிசலப் பள்ளிசய 
பமல்நிசலப் பள்ளியாகத் தரம் உயர்த்த பவண்டும் என்ற அந்த மக்களின் 
பகாரிக்சகசயப் பரிைீலசன தைய்து , மாவட்ட ஆட்ைியர் உரிய நடவடிக்சக 
எடுக்க பவண்டும் .  

13. பள்ளிப் பருவத்திலிருந்பத மாைவர்களுக்கு , ைாதி ஒழிப்சப ஊக்குவிக்கும் 
வசகயிலும் , மனிதபநயத்சத முன்னிறுத்தும் வசகயிலும் , 
பாடத்திட்டங்கசளயும், பயிற்ைிகசளயும் தமிழக அரசு வடிவசமத்து 
நசடமுசறப் படுத்த பவண்டும் . 

புமகப் டங்களுக்குப்  ார்க்க : 
https://drive .google.com/open?id=1T2B7iyNjsSyMA7GHUOPuvTI3DJkwCGbh 
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 ிற்சசர்க்மக -1 

பசந்துமற காவல் நிமலய குற்ற எண் 74/19 வழக்கில் மகது 
பசய்யப் ட்டுள்ளவர்கள் விவரம் 

1. முருபகைன், 75/19, த/தப. பூராைாமி ஞானியார் , தபான்பரப்பி 
2. அருள்மைி , 36/19, த/தப. இளங்பகாவன், தபான்குடிக்காடு 
3. ராபஜஷ், 30/19, த/தப. ைீனிவாைன், தபான்குடிக்காடு 
4. அஜித் , 22/19, த/தப. மபகந்திரன், தபான்பரப்பி 
5. விபனாத் , 26/19, த/தப. கசலயரைன், தபான்பரப்பி 
6. விஜயக்குமார் , 20/19, த/தப. வரீமுத்து , தபான்பரப்பி 
7. தைல்வமுருகன் (எ) தைல்வக்குமார் , 22/19, த/தப. பகாபாலகிருஷ்ைன், 

தபான்பரப்பி 
8. ைங்கர் , 46/19, த/தப. தபருமாள் , தபான்பரப்பி 
9. திருக்குமரன், 37/19, த/தப. தைல்லமுத்து , தபான்பரப்பி 
10. பிபரம்குமார் 25/19, த/தப. தகாளஞ்ைிநாதன், தபான்பரப்பி 
11. பாண்டியராஜன் 34/19, த/தப. கலியதபருமாள் , தபான்பரப்பி 
12. ராஜா , 24/19, த/தப. கண்ைதாைன், தபான்பரப்பி 

குறிப்பு: 

 வழக்கின் நிசலசயத் ததாடர்ந்து கண்காைிக்கவும், ஆவைப்படுத்தவும் 
ைனநாயக ைக்திகளுக்கும் , ஊடகங்களுக்கும் உதவும் என்பதாபலபய சகது 
தைய்யப்பட்டுள்ளவர்களின் விவரங்கசள இங்கு தந்துள்பளாம் . மற்றபடி, இவர்கள் 
உண்சமயிபலபய குற்றம் தைய்தார்களா என்பசத நீதிமன்றபம முடிவு தைய்ய 
பவண்டும் . இந்தப் பட்டியசல அளித்ததன் மூலம் , குற்றவாளிகசள 
அவமானப்படுத்தும் எந்த பநாக்கமும் உண்சமயறியும் குழுவிற்கு இல்சல. 
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 ிற்சசர்க்மக -2 

வ.எ  ிரிவு என்ன பசால்கிறது? தண்டமன 

இந்திய தண்டசனச் ைட்டம், 1860 

1 147 கலவரத்தில் ஈடுபட்டால் கிசடக்கும் 
தண்டசன 

இரண்டாண்டுகள் 
வசர ைிசறக்காவல் 
(அ) அபராதம் (அ) 
இரண்டும் 

2 148 இறப்சப ஏற்படுத்தும் 
ஆயுதங்களுடன் கலவரத்தில் 
ஈடுபடுதல் 

மூன்றாண்டுகள் 
வசர ைிசறக்காவல் 
(அ) அபராதம் (அ) 
இரண்டும் 

3 294 (b) தபாது இடத்தில் ஆபாைமான 
வார்த்சதகள் / பாடல்கள் / நாட்டுப்புறக் 
கசதப்பாடல்கசள உச்ைரித்தல்/ 
பபசுதல் அல்லது பாடுதல் 

3 மாதங்கள் வசர 
ைிசறக் காவல் (அ) 
அபராதம் (அ) 
இரண்டும் 

4 341 ஒருவசர தவறான வசகயில் 
பிடித்து சவப்பதற்கான தண்டசன 

1 மாதம் வசர 
ைிசறக்காவல் (அ) 
500 வசர அபராதம் 
(அ) இரண்டும் 

5 323 தன்னிச்சையாக காயங்கசள 
உண்டாக்குபவருக்கான தண்டசன 
(பிரிவு 334 தவிர்த்து) 

ஓர் ஆண்டு வசர 
ைிசறக்காவல் 
அல்லது ஆயிரம் 
ரூபாய்கள் வசர 
அபராதம் அல்லது 
இரண்டும்   

6 324 பயங்கரமான ஆயுதங்கள் அல்லது 
வழிகளில் தன்னிச்சையாக 
காயங்கசள ஏற்படுத்துதல் 

மூன்றாண்டுகள் 
வசர ைிசறக்காவல் 
(அ) அபராதம் (அ) 
இரண்டும் 

7 307 தகாசல முயற்ைி (பிடியியல் குற்றம், 
பிசையில்சல) 

தகாசல 
முயற்ைிக்கு 10 
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ஆண்டுகள் ைிசறக் 
காவல் மற்றும் 
அபராதம் , காயம் 
ஏற்பட்டால் ஆயுள் 
தண்டசன (அ) 10 
ஆண்டுகள் 
ைிசறக்காவல் 
மற்றும் அபராதம் . 
குற்றவாளி ஆயுள் 
தண்டசனக் 
சகதியாக 
இருந்தால் மரை 
தண்டசன (அ) 10 
ஆண்டுகள் 
ைிசறக்காவல் 
மற்றும் அபராதம் 

8 506 (1) குற்றமுறு அச்சுறுதல் 2 ஆண்டுகள் 
ைிசறக் காவல் (அ) 
அபராதம் (அ) 
இரண்டும் 

9 506 (2) தகாசல, தகாடுங்காயம் ஏற்படுத்தும் 
வசகயில் அச்சுறுத்தல் 

7 ஆண்டுகள் 
ைிசறக் காவல் (அ) 
அபராதம் (அ) 
இரண்டும் 

தமிழ்நாடு தபாதுச்தைாத்து (பைதம் & இழப்சபத் தடுத்தல்) ைட்டம் 1992 

10 3 தபாதுச் தைாத்துக்களுக்கு பல்பவறு 
வழிகளில் தீங்கு  விசளவித்தல் 

நீதிமன்றம் ைிறப்புக் 
காரைங்களுக்காக 
குசறவான 
காலத்சதக் 
குறிப்பிட்டாதலாழிய 
1 முதல் 5 
வருடங்கள் வசர 
ைிசறக்காவல் 
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மற்றும் அபராதம்  

 ட்டியல் சாதி மற்றும்  ட்டியல்  ழங்குடிகள் மீதான வன்பகாடுமமத் தடுப்புச் 
சட்டம் , 2015 

11 3 (1) (r) தபாதுமக்கள் பார்சவயில் படும்படி, 
பட்டியல்பிரிவு அல்லாதவர்கள் , 
பட்டியல் ைாதி மற்றும் பட்டியல் 
பழங்குடியினசர அவமானப்படுத்தும் 
பநாக்கத்துடன் பவண்டுதமன்பற 
ைீண்டுதல் மற்றும் அச்சுறுத்துதல்  

6 மாதம் முதம் 5 
ஆண்டுகள் வசர 
ைிசறக்காவல் 
மற்றும் அபராதம் 

12 3 (1) (s) தபாதுமக்கள் பார்சவயில் படும்படி, 
பட்டியல்பிரிவு அல்லாதவர்கள் , 
பட்டியல் ைாதி மற்றும் பட்டியல் 
பழங்குடியினசரச் ைாதிப் தபயசரச் 
தைால்லி ஏசுதல் 

6 மாதம் முதம் 5 
ஆண்டுகள் வசர 
ைிசறக்காவல் 
மற்றும் அபராதம் 

13 3 (2) (va) பட்டியல் ைாதி மற்றும் பட்டியல் 
பழங்குடியினர் என்று ததரிந்தும் 
அவரின் மீபதா , அவருசடய 
தைாத்தின் மீபதா வசரயறுக்கப்பட்ட 
குற்றங்கசளச் தைய்தல்  

இந்திய தண்டசனச் 
ைட்டத்தின் கீழ்   
தண்டசன மற்றும் 
அபராதம் 

ப ண்கமளத் துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டம் 2002 

14 4 எந்ததவாரு இடத்திலும் தபண்கசளத் 
துன்புறுத்தும் தையலில் ஈடுபடுதல், 
பங்பகற்றல், உடந்சதயாக இருத்தல் 

3 வருடச் 
ைிசறக்காவல் 
மற்றும் 10,000 
ரூபாய்க்கு 
குசறயாமல் 
அபராதம் 

 

   

              
(க. சரவண ) 

உ   ய       வ  க க  


