
ஆதித்தமிழர் பேரவை 
தமிழ்நாடு 

757, மமட்டுப்பாளையம் சாளை, வடம ாளவ, ம ாயம்புத்தூர்.  

இரா.அதியமான்                                             25.04.2012 
நிறுவனர் 

 

 மசரல்: மாவட்ட ஆட்சியர் அவர் ள், 

   நாமக் ல் மாவட்டம், 

   நாமக் ல். 

அய்யா,  

   ஆதித்தமிழர் மபரளவயின் வணக் ங் ள். நாமக் ல் 
மாவட்டம், திருச்சசங்ம ாடு வட்டம்,  ைியனூர் அஞ்சல், எம்.ஜி.ஆர் ந ர், 
அருந்ததியர் சதருவில் 1984 முதல் சர்மவ எண் 58/2 பி (1.50 ஏக் ர்) நிைத்தில் 
42 அருந்ததியர் குடும்பங் ள் வாழ்ந்து வரு ின்றன. மமற் ண்ட நிைத்திற்கு 
அரு ில் உள்ை நிைங் ளை சாமிநாதன் என்பவர் விளைக்கு வாங் ியுள்ைார். 
அவ்வாறு அவர் அந்நிைங் ளை வாங் ியது முதமை, அருந்ததியர் குடியிருப்பு 
அரு ில் இருந்தால், ரியல் எஸ்மடட் மதிப்பு குளறயும் என்று  ருதி 
அருந்ததியர் மக் ளை  ாைி சசய்யச்சசால்ைி துன்புறுத்தியும் மிரட்டியும் 
வந்துள்ைார்.  

 அந்த இடத்ளத  ாைி சசய்ய அருந்ததியர் மக் ள் மறுக் மவ, உங் ளை 
எப்படி  ாைி சசய்ய ளவக் ிமறன் பார் என்று மிரட்டியுள்ைார். மூன்று முளற 
அருந்ததியர் குடிளச ளுக்கு தீ ளவத்து ஊளரமய ச ாளுத்த 
முயற்சித்திருக் ிறார். ஒவ்சவாரு முளறயும் ஊர் முழுளமயா  எரிவதற்குள் 



மக் ள் அளத தடுத்து  ாப்பாற்றியுள்ைனர். ஆனால்  ளடசியா   டந்த 
19.04.2012 அன்று மாளை சுமார் 4.30 மணிக்கு சாமிநாதன் மற்றும் அவரது 
உறவினர் திருத்தம்பி ஆ ிமயார் அருந்ததியர் குடிளச ளுக்கு தீ 
ளவத்துள்ைனர். இதில் 19 குடிளச வடீு ள் முற்றிலுமா  எரிந்து 
மபாய்விட்டன. மீதமுள்ை 23 குடிளச ள் எரிந்து மபாவதற்குள்ைா  தடுத்து 
நிறுத்தப்பட்டுள்ைது.  

ை.எண்   பேயர்   த/பே (அ) க/பே   இழப்பு மதிப்ேீடு 

1   சின்ன பழனி  வரீன்    ரூ 50,000  

2    சுப்ரமணி   ஆரான்    ரூ 40,000  

3    சுப்ரமணி   சசங்ம ாடன்   ரூ 1,40,000 

4    வைர்மதி   ராமசாமி    ரூ 90,000 

5    சின்னம்மாள்  மாறன்    ரூ 80,000 

6    சின்னமணி  நல்ைமுத்து   ரூ 1,10,000 

7     ருப்பண்ணன்  ராமன்    ரூ 60,000 

8     ிட்டான்   பழனி    ரூ 75,000 

9     ருப்பண்ணன்  ராமன்    ரூ 90,000  

10    இையம்மாள்  ராமன்    ரூ 2,00,000 

11    சின்னம்மாள்  குருவளையன்   ரூ 90,000 

12    ஆறுமு ம்   ஊட்டி பழனி   ரூ 40,000 

13    சுப்ரமணி   ராஜன்    ரூ 50,000 

14     ருப்பண்ணன்  ஓவன்    ரூ 50,000 

15    மாமதஸ்   சுப்ரமணி    ரூ 2,00,000 

16    வரீம்மாள்   மாணிக் ம்   ரூ 2,00,000 

17    ராமைிங் ம்  தங் மவல்    ரூ 98,000 

18   அரசாள்   சின்ராஜ்    ரூ 1,60,000 



19    ராஜம்மாள்   சண்மு ம்    ரூ 55,000 

மமமை  ண்ட விவரப்படி முற்றிலும் எரிந்து மபான குடிளச ள் 
அளனத்தும் அருந்ததியர் மக் ளுக்கு சசாந்தமானளவயாகும். சாமிநாதன் 
மற்றும் திருத்தம்பி ஆ ிமயார் குடிளச ளை  ாைி சசய்யச்சசால்ைி பை 
ஆண்டு ைா  மிரட்டியுள்ைனர். தாழ்த்தப்பட்ட சாதியினர் தங் ைது நிைத்துக்கு 
அரு ில் இருந்தால் நிைத்தின் மதிப்பு குளறந்து விடும் என்பதற் ா மவ 
குடிளச ளை தீ ளவத்து எரித்துள்ைனர்.  

நிளைளம இவ்வாறிருக் , குடிளச ள் எரிக் ப்பட்ட சம்பவத்திற்கு 6 
நாட் ைா ியும் இன்று வளர வழக்கு பதியப்படவில்ளை. முதல் த வல் 
அறிக்ள  பதிவு சசய்யப்படவுமில்ளை.  

 மனிதாபிமான அடிப்பளடயில் குடிளச இழந்த மக் ள் தங் ள் வடீு ளை 
 ட்டிக்ச ாள் ிற வளரயில் மளழயில் நளனயாமல் தங்  ளவப்பதற் ான 
தற் ாைி  ஏற்பாடு ள் கூட சசய்து தரப்படவில்ளை. அப்பகுதி மக் ள் 
மளழயில் நளனந்து ச ாண்மட உணவு சளமக் வும் வழியில்ைாமல், 
தூங் வும் வழியில்ைாமல் தவித்துக்ச ாண்டிருக் ின்றனர்.  

எனமவ,  

1) மமற் ண்ட அருந்ததியர் குடிளச ள் எரிக் ப்பட்ட சம்பவத்திற்கு 
 ாரணமானவர் ள் மீது உடனடியா  வன்ச ாடுளம தடுப்பு சட்டத்தின் 
 ீழ் வழக்கு பதிவு சசய்ய உத்தரவிடும்படியும், 

2) குடிளச இழந்த மக் ைின் வடீு ள் தயாரா ிற வளரயில்  தற் ாைி மா  
தங்குவதற்கு அமத பகுதியில் மளழயில் நளனயாத வள யிலும் 
தூங்குவதற்கு வாய்ப்பான வள யிலும் தற் ாைி க் ச ாட்டள  
ஒன்றிளன அளமத்து தருமாறும், 

3) வன்ச ாடுளம தடுப்புச் சட்டத்தின் படி குடிளச இழந்த மக் ளுக்கு 
எரிந்து மபா ாத வடீு ள்  ட்டித்தரும்படியும்  

ஆதித்தமிழர் மபரளவ சார்பில் ம ட்டுக்ச ாள் ிமறாம்.  

ஒடுக் ப்பட்மடார் விடுதளைப் பணியில் 

 

(இரா.அதியமான்) 

நிறுவனர் 


