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மதுரை: வெள்ளத்துரையால் கடந்த 2010ஆம் 

ஆண்டு மதுரையில் என்கவுண்டர் 

வெய்யப்பட்ட முருகன் என்ற 

கல்லுமண்ரடயனின் குடும்பத்தினருக்கு 

அைசு ரூ.3 லட்ெம் இழப்பீடு ெழங்க 

வெண்டும் மாநில மனித உரிரமகள் 

ஆரையம் பரிந்துரைத்துள்ளது. 
 

கல்லுமண்ரடயன் குடும்பத்திற்கு அைொல் 

ெழங்கப்படும் ரூ.3 லட்ெத்ரத காெல்துரற 

அதிகாரி வெள்ளத்துரையிடம் இருந்து 

வபற்றுக்வகாள்ள வெண்டும் எனவும் அந்த 

தீர்ப்பில் மிகத் வதளிொக சுட்டிக் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

கடந்த 12 ஆண்டுகளாக நீதிமன்றம், மனித 

உரிரம ஆரையம் என அரலயாய் 

அரலந்து திரிந்து இந்த தீர்ப்ரப 

வபற்றிருக்கிறார் கல்லுமண்ரடயன் தாயார் 

குருெம்மாள். இது வதாடர்பாக விெைம் 

ெருமாறு; 
 

கல்லுமண்டையன் 

கவியைசு, முருகன் என்ற கல்லுமண்ரடயன் 

ஆகிய இருெரும் மதுரையில் இைாமநாதபுைம் 

ொரல வெக்வபாஸ்ட் அருவக, அப்வபாரதய 

காெல்துரற உதவி ஆரையாளர் 

வெள்ளதுரையால் கடந்த 16.02.2010 ஆம் 

வததியன்று துப்பாக்கியால் சுட்டுக் 

வகால்லப்பட்டனர். இரதயடுத்து 

கல்லுமண்ரடயனின் தாயார் குருெம்மாள் 

மனித உரிரம வெயற்பாட்டக அரமப்பான, 

மக்கள் கண்காணிப்பகம் அரமப்பின் 

நிறுெனர் வென்றி திவபனிடம் இது குறித்து 

முரறயிட்டு ெட்ட உதவி வகாரினார். 
 

12 ஆண்டுகளோக 

இதனிரடவய கடந்த 14.02.2010 அன்று 

நள்ளிைவில் வீடு புகுந்த சீருரட அணியாத 6 

காெலர்கள், உன் மகன் எங்வக எனக் வகட்டு 

சித்ைெரத வெய்தவதாடு, ொய் கூசும் 

அளவிற்குக் வகட்ட ொர்த்ரதகளால் தன்ரன 

திட்டியதாக தமிழ்நாடு மாநில மனித 

உரிரமகள் ஆரையத்தில் எழுத்துப்பூர்ெ 

புகார் மனு அளித்திருந்தார். வமலும், மக்கள் 

காணிகாணிப்பகம் அரமப்பின் 

ெழக்கறிஞர்கள் அளித்த ெட்ட உதவிகரள 

வகாண்டு 12 ஆண்டுகளாக நீதிமன்றம், மனித 

உரிரம ஆரையம் என மகனின் 

என்கவுண்டருக்கு நீதி வகட்டு நடந்தார் 

குருெம்மாள். 

 

சட்ைப் பபோரோட்ைம் 
 

இந்த ெட்ட வபாைாட்டப் பயைத்தில் முதல் 

நாளிலிருந்து தீர்ப்பு ெந்த நாள் ெரை மக்கள் 

கண்காணிப்பகம் குருெம்மாளுக்கு ஆதைொக 

நின்று ெருகிறது. வதாடர்ச்சியான 12 ஆண்டு 

கால கடுரமயான வபாைாட்டத்திற்கு பின் 

தற்வபாது தீர்ப்பு ெழங்கியுள்ள தமிழ்நாடு 

மாநில மனித உரிரமகள் ஆரையம், 

வெள்ளத்துரையால் கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு 

மதுரையில் என்கவுண்டர் வெய்யப்பட்ட 

முருகன் என்ற கல்லுமண்ரடயனின் 

குடும்பத்தினருக்கு அைசு ரூ.3 லட்ெம் 

இழப்பீடு ெழங்க வெண்டும் என 

பரிந்துரைத்துள்ளது. 
 

வவள்ளத்துடர 

கல்லுமண்ரடயன் குடும்பத்திற்கு அைொல் 

ெழங்கப்படும் ரூ.3 லட்ெத்ரத காெல்துரற 

அதிகாரி வெள்ளத்துரையிடம் இருந்து 

வபற்றுக்வகாள்ள வெண்டும் எனவும் மனித 

உரிரம ஆரையம் மிகத் வதளிொக 

சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. அவதவபால் ெம்பெம் 

நடந்த வபாது ொர்பு காெல் ஆய்ொளர்களாக 

இருந்த வதன்னைசு, கவைென் ஆகிய 

இருெரிடமும் தலா ஒன்றரை லட்ெம் ரூபாய் 

அைசு வபற்றுக் வகாடுக்க வெண்டும் என 

மனித உரிரம ஆரையம் 

பரிந்துரைத்துள்ளது. 
 

மனித உரிடமகள் ஆடையம் 

 தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிரமகள் 

ஆரையத்தில் கடந்த 12 ஆண்டுகளாக 

ஆஜைாகி குருெம்மாளுக்காக ெழக்ரக 

சிறப்புடன் நடத்திய மூத்த ெழக்கறிஞர் 

சின்னைாொ தரலரமயிலான 

ெழக்கறிஞர்கள் பாண்டியைாஜன், ெதீஷ், 

ைாஜ்குமார்,நாவகந்திைன், முத்துகிருஷ்ைன் 

ஆகிவயாருக்கு மக்கள் கண்காணிப்பகம் 

மதுரையில் ரெத்து பாைாட்டும் நன்றியும் 

வதரிவித்துள்ளது 
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