அடுத்தடுத்த லாக் அப் மரணங்கள்.. என்ன செய்யப் ப ாகிறது தமிழ்நாடு
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சென்னன: தமிழகத்தில் உள்ள காவல் நினலயங்களில் சதாடர்ந்து லாக் அப் மரணங்கள்
நனடச ற்று வருவதற்கு ெமூக அனமப்புகள் கண்டனம் சதாிவித்துள்ளன. அண்னமயில்
திருவண்ணாமனல மாவட்டத்தில் தங்கமணி, சென்னனயில் விக்பனஷ் ஆகிபயார் லாக்
அப் ில் மரணம் அனடந்த விவகாரம் விஸ்வரூ ம் எடுத்த நினலயில், தற்ப ாது
சகாடுங்னகயூர் குதினயச் பெர்ந்த விொரனணக் னகதி ராஜபெகர் லாக் அப் ில்
மரணனடந்துள்ள ெம் வம்
ர ரப்ன
ஏற் டுத்தியுள்ளது. அப்பு (எ) ராஜபெகர்
என் வர் மீது பொழவரம் உள்ளிட்ட காவல் நினலயங்களில் 30 வழக்குகள் நிலுனவயில்
இருப் தாக கூறப் டுகிறது. இந்நினலயில், கடந்த ெில தினங்களுக்கு முன்பு நனக
திருட்டு வழக்கு ெம் ந்தமாக விொாிக்க சகாடுங்னகயூர் ப ாலீொர் ராஜபெகனர காவல்
நினலயம் அனழத்து சென்றுள்ளனர்.
லாக் அப் மரணமா?
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நாட்களுக்கும்

பமலாக

ராஜபெகனர

காவல்

நினலயத்திபலபய

ப ாலீொர்

னவத்திருந்ததாக கூறப் டுகிறது. இந்நினலயில், பநற்றிரவு திடீசரன ராஜபெகருக்கு
உடல்நலக் குனறவு ஏற் ட்டதாக கூறி, அவனர ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனனக்கு
ப ாலீொர் அனழத்து சென்றுள்ளனர். அவனர

ாிபொதித்த மருத்துவர்கள், ராஜபெகர்

ஏற்கனபவ இறந்துவிட்டதாக சதாிவித்துள்ளனர்.
ெி ிெிஐடிக்கு மாற்றம்
இதனனத்சதாடர்ந்து இந்த வழக்னக சென்னன காவல்துனற ஆனணயர் ெி ிெிஐடிக்கு
மாற்றி உத்தரவிட்டார். சதாடர்ந்து சகாடுங்னகயூர் ஸ்படஷன் ஹவுஸ் ஆபீெர் ஜார்ஜ்
மில்லர் ச ான்ராஜ், உதவி ஆய்வாளர் கன்னியப் ன், தனலனமக் காவலர்கள்
சஜய்பெகர், மணிவண்ணன், காவலர் ெத்தியமூர்த்தி ஆகிய 5 ப னர இனடநீக்கம்
செய்யப் ட்டுள்ளனர். பமலும், இன்று கானல சகாடுங்னகயூர் காவல் நினலயத்தில்
மாஜிஸ்திபரட் லட்சுமி தனலனமயில் விொரனணயானது சதாடங்கியுள்ளது.

மரணத்தில் ெந்பதகம் காவல் நினலயத்தில் ராஜபெகர் இருக்கும் ப ாது அவருனடய
உடல்நினல ொியில்னல என்றால் அங்பகபய முதலுதவி அளித்திருக்கலாம் அல்லது 108
ஆம்புலன்னெ வரவனழத்து அரசு மருத்துவமனனக்குக் சகாண்டு சென்றிருக்கலாம்.
ஆனால் ச யர் குறிப் ிடாமல் தனியார் மருத்துவமனனக்குக் சகாண்டு சென்றதாக
கூறப் டுகிறது. அதற்குப்
ின் அரசு மருத்துவமனனக்கு ராஜபெகர் சகாண்டு
செல்லப் ட்டது ெந்பதகத்னத ஏற் டுத்தியுள்ளதாக ெமூக செயற் ாட்டாளர்கள்
சதாிவித்துள்ள்ளார்.
இழப்பீடு வழங்க பகாாிக்னக
அபதப ால் சகாடுங்னகயூர் காவல் நினலயம் மற்றும் அதன் புறக்காவல் நினலயம்
ஆகியவற்றில் உள்ள கண்காணிப்பு பகமராக்களின் திவுகனள ச ாதுசவளியில்
சவளியிட பவண்டும் என்றும் மக்கள் கண்காணிப் கம் அனமப்பு பகாாியுள்ளது.
அபதப ால்

ாதிக்கப் ட்ட குடும் த்தினருக்கு ரூ.10 லட்ெம் இழப்பீடு வழங்க அரசு

நடவடிக்னக எடுக்க பவண்டும் என்று பகாாிக்னக னவக்கப் ட்டுள்ளது. இந்த வழக்னக
வழக்னக தாமாக முன் வந்து சென்னன உயர்நீதிமன்றம் அதன் விொரனணனய
கண்காணிக்க பவண்டும் எனவும் பகாாிக்னக னவக்கப் ட்டுள்ளது.அபதப ால் லாக்
அப் மரணங்கள் இனி நடக்காமல் இருக்க தமிழக அரசு நடவடிக்னக எடுக்க பவண்டும்
என்று சதாிவிக்கப் ட்டுள்ளது.
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