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గత రెండున్నర దశాబ్దాల కాలెంలో రాష్ట్ ెంర లో న్య ెం ముఠా దారుణమైన్ నేర చరయలకు పాలపడెంది.
భువన్గిరి కెందరెంగా పారరెంభమైన్ ఈ ముఠా కారయకలాపాలు కరమెంగా రాష్ట్ ర వ్ాయప్త ెంగా విస్త రిెంచాయ. న్య ెం
అరాచకాలకు ఎెంతో మెంది బ్ల ైపో యారు. ప్రజలు భయెం గుప్పపట్లో బ్రతకాల్సిన్ ప్రిస్ి త
ప ులు దాప్ురిెంచాయ.
గత ప్రభుతాాల ప్రిపాలన్లో న్య ెం యథేచచగా తన్ నేర చరయలు కొన్సాగిెంచాడు. మా ప్రభుతాెం
అధికారెంలోకి రాగానే ఎెంతో మెంది న్య ెం బ్దధితులు నాయయెం చేయమని మొరప్ెట్్ టకునానరు. దెంతో
తీవరమైన్ అసాెంఘిక శకితగా మారిన్ న్య ెం ముఠాన్ు కఠిన్ెంగా అణచివ్ేయాలని రాష్ట్ ర ప్రభుతాెం
నిరణయెంచిెంది. ఆ దిశగా చరయలు చేప్ట్్ వలస్పెందిగా పో లీస్ులన్ు ఆదేశెంచిెంది. ప్రభుతా ఆదేశాల మేరకు
పో లీస్ు శాఖ న్య ెం కదల్సకల మీద నిరెంతర నిఘా ప్ెట్్ ెంది. గత ఆగస్ు్ 8వ తేదన్ న్య ెం ముఠా షాద్
న్గర్ లోని మిలీనియెం ట్ౌన్ షపప్ ప్రిస్ర పారెంతెంలో మారణాయుధాలతో స్ెంచరిస్త ున్నట్ట
ో స్మాచారెం
అెందుకున్న పో లీస్ులు అకకడకి చేరుకుని అరస్ు్ చేయడానికి ప్రయత్నెంచారు. ఆ స్ెందరభెంలో జరిగిన్
ఎదురు కాలుపలోో న్య ెం హతమయాయడు. స్ెంఘట్నా స్ి లెంలో పో లీస్ులకు ఒక ఎక 47 రైఫపల్ తో పాట్ట, 9
ఎెంఎెం ప్పస్్ల్, మెందుగుెండు సామాగిర లభెంచిెంది.
న్య ెం నేర చరయలకున్న విస్త ృత్ని తీవరెంగా ప్రిగణెంచిన్ ప్రభుతాెం ప్ూరిత సాియ దరాయప్ుత కోస్ెం ప్తేయక
దరాయప్ుత బ్ృెందానిన (స్పట్ న్ు) నియమిెంచిెంది. దరాయప్ుత స్మరివెంతెంగా జరగాలని స్పట్ నేతృతాెంలో
నాలుగు బ్ృెందాలన్ు ప్రతేయకెంగా ఏరాపట్ట చేస్పెంది. న్య ెం మరణెంతో బ్దధితులోో భయెం తొలగిపో య,
ప్రభుతాెంప్ెై భరోసా ఏరపడ స్పట్ కు ఫపరాయదులు వ్ెలో ువ్ెతత ాయ. ఫపరాయదుల ఆధారెంగా 174 కస్ులు
న్మోదయాయయ. 741 మెంది సాక్షులన్ు పో లీస్ులు విచారిెంచారు. 124 మెంది నిెందితులన్ు అరస్ు్ చేశారు.
రాష్ట్ ర వ్ాయప్త ెంగా న్య ెం ముఠాకు చెందిన్ సాివరాలలో పో లీస్ుల జరిప్పన్ సో దాలలో 21 తుపాకులు, 21
కారుో, 26 మోట్దరు స్ెైకిళ్ో ల, 2 కోట్ో 95 లక్షల 9 వ్ేల 80 రూపాయల న్గదున్ు సాాధన్ెం చేస్ుకునానరు.
న్య ెం బ్ెంధు మితురల ప్ేరు మీద రిజిష్ట్ ర్ చేయబ్డన్ దాదాప్ు 1,015 ఎకరాల భూమికి స్ెంబ్ెంధిెంచిన్
ప్తారలన్ు, ఒక లక్షా 67 చదరప్ు గజాల విస్తత రణెం కల్సగిన్ ఇెండో స్ి లాలకు స్ెంబ్ెంధిెంచిన్ ఆస్పత ప్తారలన్ు, 27
గృహాలన్ు సాాధన్ెం చేస్ుకునానరు. ఈ ఆస్ుతల మొతత ెం రిజిస్ే్ష్ట
ర న్ విలువ 143 కోట్ో 94 లక్షల 5 వ్ేల 198

రూపాయలు. 27 హతయ కస్ులోో ఇప్పట్్క న్య ెం ముఠా పాతరన్ు గురితెంచి ఎఫ్.ఐ.ఆర్. న్మోదు చేశారు.
మరో 25 హతయలకు న్య ెం ముఠా పాలపడన్ట్ట
ో పో లీస్ులు అన్ుమానిస్ుతనానరు. చాలా తకుకవ వయవధిలో
పో లీస్ులు న్య ెం ముఠా పాలపడన్ నేరాలకు స్ెంబ్ెంధిెంచిన్ అనేక వివరాలన్ు, ఆధారాలన్ు ఇప్పట్్క
స్ేకరిెంచారు. రెండు చారజీషతట్ో ట కోరు్లో దాఖలు చేశారు. మరో 15 చారిీషతట్ో ట తయారయాయయ. తారలోనే
వ్ాట్్నీ విచారణ నిమితత ెం కోరు్కు స్మరిపెంచన్ునానరు. అయతే, న్య ెం ముఠా సాగిెంచిన్ నేరాల విస్త ృత్
రజతాయ ఇెంకా దరాయప్ుత కొన్సాగుతున్నది.
తన్ అకృతాయలతో ప్రజల్సన వ్ేధిెంచిన్ న్య ెం ముఠా అెంతమొెందడెంతో ప్రజలు ప్రశాెంతెంగా ఊప్పరి
ప్తలుచకునానరు. ప్రభుతాెం ఇట్టవెంట్్ అరాచక శకుతలన్ు అణచివ్ేయడెంలో ప్రదరిిస్ుతన్న కఠిన్ వ్ెైఖరిని
ప్రజలు అభన్ెందిస్త ునానరు. న్య ెం విష్టయెంలో పో లీస్ులు ప్రదరిిెంచిన్ స్మరితతన్ు ప్రభుతాెం
అభన్ెందిస్త ున్నది.
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