
காவல் சிதசதவரதைத்்தசதாி்ான �ைக�் 
“மாநசல்அளவசலாி் சிதசதவரதைத்்தசதாி்க�ி்�பனபர்”் 

ஒ�ஙகசரி�ப்
மக்கள் ்ண்காண்பள்
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மணச்வரத்

இிண�்வழச�சல்பதசி்  சத்பஙபக்பாள்காைத்இிண�்
வழச�சல்பஙபக்பத்காி்ாஙை்அ்�ப�ப��்்

Program Schedule 

Time Program Facilitation Resource Person 

�தல்்நாளளDAY I - 26.01.2021  

4.00 – 4.10 (10 
minutes) 

வதபவ்ப்

(Arrival, settling in and welcome) 
தச�.்க.்
கபண ன்

 
 

வதபவ்ப்தச�.்தச�ாத, ்
ஒ�ஙகசரண�பாள்்JAACT 

 Inaugural Session   

4.10 – 4.20 (10 
minutes) 

ப�சலதஙகசன்வசவதஙகள்
நீஙகள் ்தச்பா்ைக் பவ் �்�் ்்
பவ்பாத்� 
(Details of the Program What to expect and what 
not) 
 

தச�.்க.்
கபண ன்

 

தச�.் ஹன்ச்தசபபன் 
வழைக்சி்்்்நச்வாக்

இ�ைதி்்
மைகள்க்காணச�பக�்
  �்்த�் உ�பசி்்்
OMCT,் ஜிசவா்்

 

4.20 – 4.30 (10 
Minutes) 

 தாபைக் ரத 
(Inaugural Address)  

்

தச�.்
 ஹன்ச்
தசபபன் 

 

தச�. ஜதால�்்
 பா்்  �லாள்l, World 
Organisation Against Torture 

(OMCT), ெஜன�வா 

4.30 – 4.40 (10 
Minutes) 

தச�. ஜதால�் அவ்களசன்  ரத்
தமசழாைக�்பதாழ்்தச�ாத 
(Translation in Tamil by Mr. Thiagu & a word of 

 
 



Thanks to Mr. Gerald) 

்

04.40 – 04.45    

04.45 – 05.00 

அம்ி்1்
Session I:  
இநதச�ாவசல்மிசத் ாசரமகள 
(What are human rights in India ) 

்

தச�.்க.்
கபண ன்

 
 

தச�.்மா்ன ன்
வழைக்சி்்தச�ி சi 

05.00 – 05.05    

05.05-05.20 (15 
Minutes) 

அம்ி்2்
Session II 
பத ச�் ்் மாநசல் மிசத்  ாசரமகள்
நசஉவிஙகள்்்்அ்ச�க�்
(Introduction to National & State Human Rights 
Institutions) 

தச�.்க.்
கபண ன்

 
 

தச�.் ஹன்ச்தசபபன் 
 

05.20 – 05.25 (5 
Minutes) 

   

05.25 – 05.45 (20 
Minutes) 

அம்ி்3்
Session III 
 சிதசதவரத்்ன்ால்்னி?்

(ஐைகச�் நானபரவ�சன்  சிதசதவரதைத்
்தசதாி் பனப ைரகை்
Definition of Torture (UN-CAT)) 

தச�.்க.்
கபண ன்

 
 

தச�.் ஹன்ச்தசபபன் 
 

05.45 – 05.50    

05.50 – 06.00 (10 
Minutes) 

அம்ி்4்
Session IV  
 சிதசதவரத�சன்வ வஙகள்
(Forms of Torture) 

தச�.்க.்
கபண ன்

 
 

தச�.்ஆ ீ்வாத� 

06.00 – 06.20 (20 
Minutes) 

அம்ி்5்
Session V 

 சிதசதவரத,் காவல் மதண�,் பமாதல்
 ாி்பபான்்ஒஒ வா�்வழைகச்�்கள்
ஆசி்  சவதசன்அவ ச��்்

தச�மசத.்
பசாச�ா்

 

தச�.்க.்கபண ன்
தச�.்ஆ ீ்வாத� 



(Need for Fact Finding in each case of torture, 
custodial death and EJK) 

06.20 - 06.25(5 
Minutes) 

பகளவச்்பதசல  

(Q & A) 
தச�.்

ஆ ீ்வாத� 

தச�.் ஹன்ச்தசபபன் 
 

06.25 - 06.30 (5 
Minutes) 

 ஙகாைகாி்ப�ச் ச்த்சிதவசளைக�்்
(Assignment) 

தச�.்
ஆ ீ்வாத�  

தச�.் ஹன்ச்தசபபன் 
 

இத்பா�்நாளளDAY II - 27.01.2021 

4.00 – 4.05  
(5 Mns) 

ப�சன்ரத்நசரிி்ா்தல்
(Settling in and Recap) 

தச�மசத.்
பசாச�ா்

 

தச�.்ஆ ீ்வாத� 

04.05 - 04.10    

04.10 - 04.25 (15 
Mns) 

அம்ி்6்

 சிதசதவரதைத் ்தசதாி்  னப்
நபவ ைரககள:்
(Session VI: Legal Actions combat Torture) ள

அ.் கீழரம் நீதசமன்ஙகள் ்் மாவனப்
மிசத்  ாசரம் நீதசமன்ஙகளசல்
்தச் காளா�் வாலகள்்

A.்்்்்(Challenge before lower courts/ District 
Human Rights Courts) 

தச�.்
ஆ ீ்வாத� 

தச�.்ப.பா்பமாகன்்
�ித்வழைக்சி்,்பவாிச 

04.25 - 4.30    

04.30 - 04.45 (15 
Mns) 

ஆ.்  �்் நீதசமன்ஙகளசன் �ல�்
 சிதசதவரதர�்்தச் காளாதல்்

A. (Actions before High Courts) 

தச�.்
ஆ ீ்வாத� 

தச�மசத.்அஜீதா்
வழைக்சி்,்  னரி்

 �்்நீதசமன்�,்  னரி 

04.45 - 04.50    

04.50 - 05.00 (10 
Mns) 

இ.பத ச�் |் மாநசல் மிசத்  ாசரம்
ஆரண��் �ல�்  சிதசதவரதர�்
்தச் காளாதல்

B. (Actions before NHRC and SHRC) 

தச�.்
ஆ ீ்வாத� 

தச�.்க�ணாநசதச்
வழைக்சி்,்  னரி்
 �்்நீதசமன்� ம்ரத்

கசரள.  

05.00 - 05.05    

05.05 - 06.05 (60 
Mns) 

அம்ி்7்
Session VII: 
காவல் ் மதண�,் பமாதல்  ாி்

தச�.்
 ஹன்ச்
தசபபன் 

 

தச�மசத.்பதவசகா்்
ஆபலா க்  (Former Head of 
Police Program, Commonwealth 
Human Rights Initiative (CHRI)) 



பபான்வ்்ச்த் ் ்தசதாி்  னப்
நபவ ைரக:்்
(Legal action against custodial death and 
extra judicial killing ) 

பத ச�|மாநசல் மிசத்  ாசரம்
ஆரண�ிதசல்பகா்்ம்்அளசிதல்்்
பத ச�் மிசத்  ாசரம் ஆரண�ிதசன்
வழசகான�தல்தாைகல்  ச�்பவ் �்
ாசன் ம்ைகள் ்் பமாதல்  ாி் ா்சி்்
 ி ் நீதச் மன்ிதசன் வழசகான�்
 ந்ச�ர்கள்
 
Action before NHRC/ SHRC/ Relevant NHRC 
Guidelines / Writ petitions to be filed/ Supreme 
Court directions on EJKs) 

 

தமசழசல் மாழச ப�்�ப்
Translation in Tamil 

தச�.்
 ஹன்ச்
தசபபன் 

 

தச�.்தச�ாத் 

06.05 - 06.20 (15 
Mns) 

அமர்ள8 : 
Session VIII: 
த்்வச�ல் நரப�ர்்  னப�் பசாசி்்
176் (1ை் (அை் இன் கீீ் காவல்
மதணஙகள,நீதசமன்ை் காவல்
மதணஙகள் த்சி்் த்்வச�ல்
நீதசமன்்ந�வாசன்வச ாதரண்்
(Judicial Magistrate Enquiry in custodial 
deaths and Extra Judicial Killings u/S 176 (1) 
(A) Cr.P.C.) 

தச�.்
ஆ ீ்வாத� 

தச�.்ப.பா்பமாகன்்
�ித்வழைக்சி்,்பவாிச 

06.20 - 06.25 பகளவச்்பதசல்
(Q & A) 

தச�.்
ஆ ீ்வாத� 

தச�.் ஹன்ச்தசபபன் 
 

06.25 - 06.30 
 ஙகாைகாி்ப�ச் ச்த்சித்வசளைக�்
 
(Review of Assignment) 

தச�.்
ஆ ீ்வாத� 

தச�.் ஹன்ச்தசபபன் 
 

    

�ன்ா�்நாளளDAY III – 28.06.2021 

04.00 - 04.05 (5 
minutes) 

ப�சன்ரத்நசரிி்ா்தல் தச�.்
ஆ ீ்வாத� 

 



(Settling in and Recap) 

04.05 - 04.35 (30 
minutes) 

அம்ி்9்
Session IX: 
 சிதசதவரத,் காவல் மதண�,் பமாதல்
 ாி் பபான்் வழைதகளசல் தகவல்
அ்ச��் ாசரமி் னபிதசன்ப�னபா�்

்(தமசழசல்  மாழச ப�்�ப் பதாழ்்
தச�ாத்அவ்கள்ை்
(Use of RTIs in cases of torture, custodial death 
and EJK (Translation in Tamil by Mr. Thiagu)  

தச�மசத.்
பசாச�ா்

 

தச�மசத.்பதவசகா்்
 

04.35 – 05.05 (30 
minutes) 

அம்ி்10்
Session X: 
 சிதசதவரத,் காவல் ் மதண�, பமாதல்
 ாி்ஆகச�்வழைதகளசல்ம�ி்வ் னப்
இ�ான் �ைகச�ி்வ�.் ் (காவல்்
மதணஙகளசன் பபா்் பம் காளள்
பவ் �்  ப்ா்ாசி் நரப�ர்ி்
 தாப்பாக்  மீபிதச�்   னரி்
 �்நீதசமன்ிதசன்தீ்�பை 
(Importance of medical jurisprudence in cases of 
torture, custodial death & EJK. (with upto date 
judgement of Madras High Court on post mortem 
in custodial deaths) 

தச�.்க.்
கபண ன்

 

Dr.்ப வச�்்  லவ்வபதே்
்்தச�.்ஆ ீ்வாத� 

05.05 – 05.20 (15 
Minutes) 

அம்ி்11்
Session XI: 
ஐைகச�் நானபரவ�சன்  சிதசதவரதைத்
்தசதாி் பனப ைரக்ம்உ�்வச��ப்
 ந்ச�ர்்்னி்ாஉகச்்?  
(What do the United Nations Convention Against 
Torture and Optional Protocol say) 

தச�.்
 ஹன்ச்
தசபபன் 

 

தச�மசத.்பதவசகா்்
 

05.20 – 05.30 (10 
Minutes) 

தமசழசல் மாழச ப�்�ப்
(Translation in Tamil) 

 தச�.்தச�ாத 

05.30 – 05.40 (10 
Minutes) 

அம்ி்12்
Session XII: 
 சிதசதவரதி் னப�்த்சித்வரதிகள்
( ளநான�ி்  னப�ை் ்னி்
  ாலகசன்ி?்
(What do the drafts (domestic law) on Torture 

தச�.்
 ஹன்ச்
தசபபன் 

 

தச�.்ப.பா்பமாகன்்
�ித்வழைக்சி்,்பவாிச 



law say) 

05.40 – 06.00 (20 
Minutes) 

 சிதசதவரத�ால் பாதச�பஉ�் பபா்்
்னி்   ச�் பவ்��் (் பகா்்
அளசிதால் ஆத�பசி்் ம�ி்வ்
 சகசிர ் ,்  னப் நபவ ைரக,் �தச�சல்
இ்ஙகச்பபாதா�தல்வரதை்
(What is to be done when torture takes place 
(from intimation to medical treatment, legal 
action to street movement) 

தச�.்க.்
கபண ன்

 

தச�.் ஹன்ச்தசபபன் 
 

06.00 – 6.15 
நீஙகள்   சத் ப�ச் சர��் ப்்ச் ்்்
ஆசி்்
(Review of Assignment and Conclusion) 

 
 

06.15 – 6.20 

நன்ச�ரத்
(Vote of Thanks) 

மீ.த.்
பா் �ன்
  �லாள், 

JAACT 

 

 


