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దళిత మహిళ మరియమమ లాకప్ డెత్ కు కారణమైన పో లీసులపై తక్షణమే
విచారణ జరిపి, నిజనిరాారణ చేసి, చటట పికారం కఠిన చరయలు తీసుకోవాలని,
అవసరమైతే వారిని ఉదయ యగంలో నుంచి తొలగించాలని, ముఖ్యమంత్రి కె.చందిశేఖ్ర్
రావు డిజిపి మహందర్ రెడిిని ఆదేశంచారు. ఖ్మమం జిలాా మధిర నియోజక వరగ ం
చింతకానికి చెందిన దళిత మహిళ మరియమమ లాకప్ డెత్ అతయంత బాధాకరమని,
ఇటువంటి చరయలను పిభుతవం సహించబో దని సిఎం సపష్ట ం చేశారు.
ఈ

సంఘటనలో

మరణంచిన మరియమమ

కుమారుడు, కుమారెెలను

పిభుతవం ఆదుకుంటుందని సిఎం కెసిఆర్ తెలిపారు. కుమారుడు ఉదయ్ కిరణ్ కు
పిభుతవ ఉదయ యగం, నివాస గృహంతో పాటు, రూ.15 లక్షల ఎక్స్ గరేషియాను
అందజరయాలని, మరియమమ ఇదద రు కుమారెెలకు చెరో 10 లక్షల రూపాయలను ఆరిిక
సహాయం అందచేయాలని పిభుతవ పిధాన కారయదరిి సో మేశ్ కుమార్ ను సీఎం
ఆదేశంచారు. చింతకానికి వెలిా లాకప్ డెత్ సంఘటనా పూరావపరాలను తెలుసుకుని
బాధితులను పరామరిించి రావాలని డిజిపీని సిఎం ఆదేశంచారు.
సీఎలీప నాయకుడు, మధిర ఎమమలయయ భటిట వికేమారకతోపాటు కాంగెేస్ పారటట
ఎమమలయయలు దుదిదళా శ్రేధర్ బాబు, కోమటిరెడిి రాజగోపాల్ రెడిి, జగాగరెడిి, కాంగెేస్ పారటట
ఎసీ్ సల్ చెైరమన్ పీితమ్ తదితరులు శుకేవారం పిగత్ర భవన్ లో సీఎం కరసీఆర్ ను
కలిసి ఈ మేరకు వినత్రపతిం సమరిపంచారు.
మరియమమ లాకప్ డెత్ సంఘటనలో పో లీసుల తీరు పటా ముఖ్యమంత్రి
ఆగేహం వయకె ం చేశారు. 28వ తేదీన సాినిక ఎమమలయయ కాంగరేస్ శాసన సభా పక్షనేత
భటిట వికేమారకతో కలిసి సాినిక మంత్రి పువావడ అజయ కుమార్, ఎంపీ నామా
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నాగరశ్వర్ రావు సహా, జిలాా కలెకటర్, ఎసీ్ బాధిత కుటుంబాలను కలిసి పరామరిించి
రావాలని సిఎం సూచించారు.
ఈ సందరభంగా సీఎం మాటాాడుతూ ‘‘దళితుల పటా సమాజం దృకపథం
మారవలసిన అవసరం ఉననది. ముఖ్యంగా పో లీసుల ఆలోచనా ధయ రణ, దళితుల పటా ,
పేదల పటా

సానుకూలంగా ఉండాలి్న అవసరం ఉననది. శాంత్ర భధితలను

కాపాడడంలో గుణాతమక అభివృదిదని సాధిసె ునన రాష్ట ర పో లీసు వయవసి లో, ఇటువంటి
సంఘటనలు చోటుచేసుకోవడం బాధాకరం. వీటిని క్షమంచం. దళితుల మీద చేయి
పడితే పిభుతవం ఊరుకోబో దు. తక్షణమే కఠిన చరయలుంటాయి. ఈ లాకప్ డెత్ కు
కారణమైన వారిపై విచారణ నిరవహించి, చటట పక
ి ారం కఠిన చరయలు తీసుకోవడంలో
జాపయం చేయకూడదు. అవసరమైతే ఉదయ యగం లోంచి తొలగించాలి’’ అని డీజీపీని
మహందర్ రెడని
ిి ముఖ్యమంత్రి ఆదేశంచారు.
ఈ సమావేశ్ంలో హ ంశాఖ్ామంత్రి మహమూద్ అలీ, ఆర్ అండ్ బీ శాఖ్ మంత్రి
వేముల పిశాంత్ రెడిి, పిణాళికా సంఘం ఉపాధయక్షుడు బి.వినోద్ కుమార్, సీఎస్
సో మేశ్ కుమార్, డీజీపీ మహందర్ రెడిి, ఆరిిక శాఖ్ ముఖ్య కారయదరిి రామకృష్ాారావు
తదితరులు పాలగగనానరు.
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