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தமிழ்நாட்டில் ஆளும் திமுக ஆட்ெியில்
ஏற்படும் காவல் நிலைய மரணங்கள் மீது
உாிய நடவடிக்லககலள அரசு கமற்சகாள்ளத்
தவறி
விட்டதாக
மனித
உாிலம
செயல்பாட்டாளர்கள் குற்றம்சுமத்துகின்றனர்.
'புதிய

அரசு

சபாறுப்கபற்றவுடன்

காவல்நிலைய மரணங்கள் சதாடர்பாக மூன்று
தீர்ப்புகள்
அடங்கிய
புத்தகங்கலளக்
சகாடுத்கதாம்.

அதன்படி,

செயல்பட்டிருந்தால்

காவல்

இந்த

அரசு

மரணங்கள்

சதாடர்ந்திருக்க வாய்ப்பில்லை' எனவும் அவர்கள் சதாிவிக்கின்றனர்.
விக்கனஷ் மரணம்; சதாடர் கபாராட்டம் ஏன்?
சென்லன பட்டினப்பாக்கம், ெீனிவாெபுரத்லதச் கெர்ந்த 25 வயதான விக்கனஷ் என்பவர்
குதிலர ஓட்டும் கவலைலய செய்து வந்துள்ளார். இவரும் சுகரஷ் என்ற நபரும் கடந்த
ஏப்ரல் மாதம் 18ஆம் கததி புரலெவாக்கத்தில் உள்ள சகல்லீஸ் அருகக ஆட்கடாவில் வந்து
சகாண்டிருந்தனர். அப்கபாது வாகன கொதலனயில் ஈடுபட்டிருந்த கபாலீஸார்
இருவலரயும்
விொாித்துள்ளனர்.
சதாடர்ந்து
தலைலமச்
செயைக
காைனி
காவல்நிலையத்தில்
லவத்து
விொாித்தகபாது
விக்கனஷ்
இறந்துவிட்டதாகக்
கூறப்படுகிறது.
இந்த விவகாரம் ெட்டப்கபரலவயிலும் எதிசராலித்தது. இது சதாடர்பாக அதிமுக
சகாண்டு வந்த கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்துக்குப் பதில் அளித்த முதைலமச்ெர் ஸ்டாலின்,
"விக்கனஷின்

உடலில்

13

இடங்களில்

காயங்கள்

இருப்பது

சதாிய

வந்ததால்

ெம்பந்தப்பட்ட காவைர்கள் மீது சகாலை வழக்கு பதிவு செய்து விொரலணலய சதாடர்ந்து
நடத்திட ெிபிெிஐடிக்கு உத்தரவிட்டுள்களன்," என்றார்.
முன்னதாக, வலிப்பு ஏற்பட்டதாகைகய விக்கனஷ் இறந்ததாக காவல்துலற தரப்பில்
சவளியான தகவல், ெர்ச்லெலய ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரத்தில் காவல்நிலைய
எழுத்தர் முனாஃப் உள்பட 6 கபர் லகது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இது சதாடர்பாக ெிபிெிஐடி கபாலீஸார் விொரலண நடத்தி வந்தாலும், காவல்நிலைய
மரணங்களின் மீது அரசு அைட்ெியம் காட்டுவதாக மனித உாிலம ஆர்வைர்கள் கவதலன
சதாிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக, ''விக்கனஷ் மரணம் சதாடர்பான பிகரதப் பாிகொதலன
அறிக்லகலய

கடுலமயாகப்

கபாராடித்தான்

சபற்கறாம்''

என்கிறார்,

மக்கள்

கண்காணிப்பகம் அலமப்பின் செயல் இயக்குநரும் காவல் ெித்ரவலதக்கு எதிரான கூட்டு
இயக்கத்தின் ஒருங்கிலணப்பாளருமான சென்றி திகபன்.
'' விக்கனஷ் வழக்கில் கடந்த ஏப்ரல் 20 ஆம் கததி
கீழ்ப்பாக்கம்

அரசு

மருத்துவமலனயில்

பிகரதப்

பாிகொதலன நடந்தது. கடந்த கம 3 ஆம் கததிதான்
அதன் அறிக்லக கிலடத்தது. அத்தலன நாள்கள்
வலரயில் அறிக்லகலய மருத்துவமலன நிர்வாகம்
காட்டாமகைகய லவத்திருந்தது.
கமலும், 'ெட்டபூர்வ உாிலம உள்ளவர்களிடம்தான்
சகாடுக்க முடியும்' என்றனர். நாங்களும் ெட்டப்பூர்வ
உாிலம உள்ள ஒருவலரக் கூட்டிச் சென்கறாம். அதன்பிறகு அதற்கான ொன்று வாங்கி
வரச் சொன்னார்கள். அவர்களிடம் ஆதார், பான் கார்டு, கரென் அட்லட என எதுவுகம
இல்லை. இதன்பிறகு கடும் கபாராட்டத்துக்குப் பிறகு கம 3 ஆம் கததி பிகரதப்
பாிகொதலன அறிக்லகலய சகாடுத்தனர். முன்னகர அது சவளிவந்திருந்தால் 26 ஆம்
கததி ெட்டெலபயில் முதல்வர் உண்லமலயப் கபெியிருப்பார். இதற்கிலடயில் விக்கனஷ்
மரணத்துக்கு வலிப்பு கநாய் காரணம் என அவருக்கு யார் அறிக்லக சகாடுத்தது?'' என
ககள்வி எழுப்புகிறார், சென்றி திகபன்.

ஓராண்டில் எத்தலன காவல் மரணங்கள்?
சதாடர்ந்து கடந்த ஓராண்டில் நிகழ்ந்த காவல் நிலைய மரணங்கலளயும் பட்டியலிட்டார்.
அதில், சென்லன எம்.ஜி.ஆர் நகர் காவல்நிலையத்தில் கடந்த ஆண்டு ஜனவாி 7ஆம் கததி
சூர்யா என்ற இலளஞர் மரணமலடந்தது, கெைம் ஆத்தூாில் கடந்தாண்டு ஏப்ரல் மாதம்
முதியவர் ராஜாமணி உயிாிழப்பு, அகத ஆண்டு ஜூலை மாதம் ககாலவ கருமத்தம்பட்டி
காவல்

நிலையத்தில்

45

வயதான

இந்திர

பிரொத்

மரணம்,

தஞ்லெ

கமற்கு

காவல்நிலையத்தில் கடந்தாண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 35 வயதான ெத்தியவாணன் மரணம்,
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பரமத்தி கவலூாில் கடந்தாண்டு செப்டம்பர் மாதம் 42
வயதான மணிகண்டன் உயிாிழப்பு, கடந்தாண்டு டிெம்பர் மாதம் ராமநாதபுரத்தில் உள்ள
கீழத்தூவல் காவல் நிலையத்தில் 19 வயது இலளஞர் மணிகண்டன் மரணம்,

கடந்த ஜனவாியில் நாமக்கல் கிலளச்ெிலற காவல்நிலையத்தில் 45 வயதான பிரபாகரன்
மரணம், சநல்லையில் கடந்த பிப்ரவாி மாதம் லெகிரவுண்ட் காவல்நிலையத்தில்
சுலைமான் மரணம், இகத சநல்லையில் கடந்த பிப்ரவாி 14 ஆம் கததி தாலுகா காவல்
நிலையத்தில் 38 வயது தடிவீரன் மரணம் எனத் சதாடர்ந்து இறுதியாக கடந்த ஏப்ரல் 18
ஆம் கததி சென்லன தலைலமச் செயைக காைனி காவல் நிலையத்தில் 25 வயது விக்கனஷ்
என்ற இலளஞர் உயிாிழப்பு என பட்டியல் நீள்வதாகக் குறிப்பிட்டார் சென்றி திகபன்,
''காவல்நிலையங்களில் ெி.ெி.டி.வி சபாருத்தியிருக்க கவண்டும் என பரம்வீர் ெிங் வழக்கில்
நீதிமன்றம்

கூறியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில்

உள்ள

காவல்

நிலையங்களில்

ெி.ெி.டி.வி

ககமராக்கள் முலறயாக இயங்குகிறதா? அப்படியிருந்திருந்தால் விக்கனஷ் வழக்லக
மலறப்பதற்கு

காவல்துலற

அதிகாாிகள்

பணம்

சகாடுத்தது

பதிவாகியிருக்கும்.

இதுசதாடர்பாக, தலைலமச் செயைக காைனி ெி.ெி.டி.வி ககமரா காட்ெிகலள முதைலமச்ெர்
ககட்டிருந்தாகை உண்லமகள் சவளிவந்திருக்கும்'' என்கிறார் சென்றி.
''தி.மு.க அரசு சபாறுப்கபற்றகபாது, 'ெகிப்புத்தன்லமயற்ற (Zero tolerance) அரொக இது
இருக்க கவண்டும்' எனக் ககட்டுக் சகாண்கடாம். அதாவது, 'எந்தவித ெித்ரவலதகளும்
காவல்நிலையங்களில் நடக்காத தமிழகமாக இருக்க கவண்டும்' என்கறாம். காரணம்,
ெித்ரவலதக்கு எதிரான கூட்டியக்கத்தில் தி.மு.கவும் ஓர் உறுப்பினராக இருந்தது.
ொத்தான்குளத்தில் தந்லத, மகன் சகால்ைப்பட்ட ெம்பவத்தில் எங்ககளாடு இலணந்து
அவர்கள் குரல் சகாடுத்தனர். சுமார் 80 இயக்கங்கள் சகாண்ட கூட்டு இயக்கமாகவும் இது
உள்ளது. கதெிய மனித உாிலமகள் ஆலணயத்தின் காவல் மரணங்கள் சதாடர்பான
புத்தகத்லதயும் அரசுக்குக் சகாடுத்கதாம். கமலும், காவல் மரணம் சதாடர்பாக உள்ள
மூன்று தீர்ப்புகலளக் சகாடுத்கதாம். அதன்படி, அரசு செயல்பட்டிருந்தால் விக்கனஷ்
மரணம் நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை'' என்கிறார் சென்றி.

தி.மு.க
கண்டுசகாள்ளவில்லை

அரசும்

2006 ஆம் ஆண்டு உச்ெ நீதிமன்றத்தில்
நடந்த பிரகாஷ் ெிங் வழக்கு பற்றி
நம்மிலடகய
விாிவாகப்
கபாினார்
சென்றி.
''அந்த

வழக்கின்

தீர்ப்பில்

பிறப்பிக்கப்பட்ட 6 கட்டலளகள் எல்ைா
மாநிைங்களுக்கும் சபாருந்தும். அந்த
உத்தரவில் மாநிை காவல் புகார்

ஆலணயம், மாவட்ட காவல் புகார் ஆலணயம் என இரண்லடயும் அலமக்க கவண்டும்
என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில், மாநிை அளவில் காவைர்களுக்கு எதிரான புகார்கலள
விொாிப்பதற்கு ஓய்வுசபற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி, 2 உறுப்பினர்கலள நியமிக்க
கவண்டும். மாவட்ட புகார் ஆலணயத்லதப் சபாறுத்தவலரயில் ஓய்வுசபற்ற மாவட்ட
நீதிபதி தலைலமயில் குழு அலமக்க கவண்டும். இவர்களுக்கு புைனாய்வு குழு ஒன்லறயும்
சகாடுக்க கவண்டும். இவர்கள் அளிக்கும் பாிந்துலரகலள அரசு செயல்படுத்த கவண்டும்.
ஆனால்,

அதிமுக

அரெில்

காவல்

புகார்

ஆலணயத்லத

அலமக்காமகைகய

லவத்திருந்தனர். நீதிமன்றம் நிர்பந்தம் சகாடுத்தவுடன் ஓய்வுசபற்ற நீதிபதிலய
நியமிக்காமல் உள்துலற செயைலர நியமித்தனர். மாவட்டத்தில் மாவட்ட நீதிபதிலய
நியமிக்காமல் மாவட்ட ஆட்ெித் தலைவலர நியமித்தனர். இது எப்படி தன்னாட்ெி சபற்ற
அலமப்பாக இருக்க முடியும்? இது அ.தி.மு.க ஆட்ெிக்காை நலடமுலறயாக இருந்தது.
அதில் இருந்து தி.மு.க அரசு மாறுபட்டதாக இருக்கும் என நிலனத்தால் அதலன
இவர்களும் கண்டுசகாள்ளவில்லை'' என்கிறார் சென்றி.
கமலும், ''இருளர் ெமூகத்தினாின் துயரத்லதப் பற்றிப் கபெிய சஜய்பீம் படத்லதப்
பார்த்துவிட்டு

முதல்வர்

கண்ணீர்

வடித்தார்.

ஆனால்,

ெட்டெலப

நடக்கும்கபாது

சகாடூரமான காவல் மரணம் நடக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில் அரலெ தவறாக வழிநடத்திய
அதிகாாிகள் மீது என்ன நடவடிக்லக எடுக்கப்பட உள்ளது. அகதகநரம், விக்கனஷின்
குடும்பத்துக்குத் கதலவயான உதவிகள் கிலடப்பதில் சென்லன மாவட்ட ஆட்ெியர்
விஜயராணியின் உதவி மிக முக்கியமானதாக இருந்தது. அந்தக் குடும்பத்துக்கு நிவாரணத்
சதாலகலய

சகாடுத்தத்கதாடு

ஆதார்,

கரென்,

பான்

அட்லட

என

அலனத்தும்

கிலடப்பதற்கு உதவி செய்தார். மாநிை அரெில் நல்ை அதிகாாிகளும் உள்ளனர்'' என்றார்.

காவல்துலறயின் பதில் என்ன?
காவல்துலற மீதான குற்றச்ொட்டு குறித்து
ஓய்வுசபற்ற காவல்துலற கண்காணிப்பாளர்
கருணாநிதியிடம் பிபிெி தமிழ் ொர்பில்
கபெிகனாம்.

''

காவல்துலறயில்

அங்சகான்றும் இங்சகான்றுமாக தவறுகள்
நடக்கைாம். இது அஜாக்ரலதயால் நடக்கக்
கூடிய ஒன்றுதான். ஒருவலர சகாலை செய்ய
கவண்டும்
என்ற
எண்ணம்
யாருக்கும்
இருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. காவல்துலறயில் பணியாற்றக் கூடியவர்களுக்கு இருக்கக்
கூடிய தண்டலனகளிகைகய அதிகப்படியானது காவல் மரணங்கள் சதாடர்பானலவதான்.
அது நிரூபிக்கப்பட்டால் ெிலறத்தண்டலனதான். அவ்வாறு ெிலறக்குச் சென்றவர்களும்

இருக்கிறார்கள். அவர்களது பதவி உயர்வும் பாதிக்கப்படும். அதன் விலளவுகலள
ஆராயாமல் எல்லைகலளத் தாண்டி அடிப்பது நடக்கிறது'' என்கிறார்.
சதாடர்ந்து

கபெிய

கருணாநிதி,

''ஒருவர்

மனதில்

ஒளிந்திருக்க

உண்லமலய

சவளிக்சகாண்டு வருவதற்கு எந்தவித அறிவியல் முலறகளும் இல்லை. அதலன
விொாிப்பதற்கு ெிை வழிமுலறகலள காவல்துலற லகயாண்டுதான் ஆக கவண்டும்.
அவ்வாறு செய்யாவிட்டால் வழக்லக புைனாய்வு செய்ய முடியாது. அதாவது கவறு
வழிமுலறகள் என்றால் அடித்து உலதப்பது என்பது கிலடயாது. வலி மட்டும் இருக்கும்,
ஆனால் காயம் ஏற்படாது. ெிைவற்றில் சபாய் வாக்குறுதிகலளக் கூறி குற்றவாளியிடம்
இருந்து உண்லமலய வரவலழக்க முயற்ெிப்பார்கள்.
வாக்குறுதி சகாடுத்கதா, அடித்கதா சபாய்யான வாக்குமூைம் வாங்கக் கூடாது என ெட்டம்
சொல்கிறது. எதுவுகம இல்ைாமல் சபாய்யான வழக்லக புலனந்தால் தவறு. அவ்வாறு
சபரும்பாலும் நடப்பதில்லை. காவல் மரணங்களில் காவைர்கலளக் லகது செய்தால், இதர
காவைர்களுக்கும் கவலை செய்வதில் அச்ெம் ஏற்படும். ெிைர் எல்லை மீறிச்
செயல்படுவதால் ெிக்கிக் சகாள்கின்றனர். காவல் மரணம் நடந்துவிட்டாலும் அடிப்பலத
கபாலீஸார் நிறுத்துவதில்லை. சென்லனயில் வகயாதிக தம்பதிகள் சகால்ைப்பட்ட
வழக்கில்
ெிக்கியவர்கலளயும்
அடித்துத்தான்
விொரலண
செய்திருப்பார்கள்.
அப்கபாதுதான் உண்லம சவளிவரும்'' என்கிறார்.

ெி.ெி.டிவி ககமராலவ அைட்ெியப்படுத்துவது ஏன்?
''காவல்நிலையங்களில்
ெி.ெி.டிவி காட்ெிகலள பதிவு
செய்வதில்
அைட்ெியம்
காட்டப்படுவதாக புகார்கள்
எழுகிறகத?'' என்கறாம்.
''காவல்நிலையங்களில்
வழக்குகளுக்காக
பை
அட்ஜஸ்ட்சமண்டுகலள
செய்ய கவண்டியது வரும்.
அலதசயல்ைாம் சவளிப்பலடயாகச் சொல்ைவும் முடியாது. வியாபார நுணுக்கம்
என்பதுகபாை காவல்துலறக்கும் ெிை நுணுக்கங்கள் உள்ளன. காவல் நிலையத்தில்
ெி.ெி.டி.வி ககமராக்கலள லவத்தால் புைனாய்லவ அது பாதிக்கும். எந்சதந்த இடங்களில்
லவக்க கவண்டும் என்பலத வலரயறுத்து லவக்கைாம்.
தவிர, காவல் நிலையத்துக்கு வரும் நபர்கலளப் சபாறுத்து முதல் தகவல் அறிக்லகலய
உடகன பதிவு செய்ய முடியாது. முலறயான ொட்ெிகள் இருக்க கவண்டும். அதிகாாிகள்
கநர்லமயாக செயல்பட கவண்டும். தற்கபாது 80 ெதவீத அதிகாாிகள் மிகச் ொியாக

செயல்பட்டு

வருகின்றனர்.

எங்ககா

நடக்கும்

செயல்கலள

லவத்து

சமாத்த

காவல்துலறலய குற்றம் சொல்வது தவறு'' என்கிறார்.
கமலும், '' காவல்நிலையங்களில் 6 மணிக்கு யாலரயும் லவக்கக் கூடாது என்பசதல்ைாம்
கபாலீஸாருக்குக் கூடுதல் சுலமலய சகாடுக்கும். கபாலீஸாருக்கு அறிவுறுத்தல்கலள
வழங்கி, கட்டுப்பாடுகலள விதிக்கும்கபாது புைனாய்வில் பாதிப்லப ஏற்படுத்துகிறது.
இதனால், 'வழக்கின் குற்றவாளிலய கண்டறிய முடியவில்லை' எனக் கூறுவதுதான்
நடக்கிறது'' என்கிறார்.
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