
தமிழகத்தில் காவல் மரணம் ததாடர்வதத மக்கள் கண்காணிப்பகம் 

வன்தமயாகக் கண்டிக்கிறது 

 

• தென்தை உயர்நீதிமன்றம் அப்பு (எ) ராஜசெகர் காவல் மரண வழக்தக தாமாக முன் 

வந்து (Suo-Moto) தன் வழக்காக எடுத்து அதன் விொரதணதய கண்காணிக்க 

சவண்டும். 

• ெம்பவ நாளன்சற ததாடர்புதடய காவலர்கதள பணியிதட நீக்கம் தெய்தததத 

வரசவற்கிறது. 

• உயிாிழந்த அப்புவின் குடும்பத்திற்கு ரூ.10 இலட்ெம் இழப்பீடு வழங்க 

வலியுறுத்துகிறது. 

 

தென்தைதய அடுத்த தெங்குன்றம் அருசக உள்ள அலமாதி சவட்தடக்காரன் 

பாதளயத்ததச் செர்ந்தவர் அப்பு (எ) இராஜசெகர் (31). கடந்த 12.06.2022 தகாடுங்தகயூர் 

காவல் நிதலயத்தில் மரணம் அதடந்ததத மக்கள் கண்காணிப்பகம் வன்தமயாகக் 

கண்டிக்கிறது. இவதர தகாடுங்தகயூர் சபாலீொர் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்ைர் 

விொரதணக்காக அதழத்துச் தென்று 12.06.2022 அன்று காவலில் இருந்த சபாது மரணம் 

அதடந்துள்ளார். 

ெமீபத்தில் திருவண்ணாமதலயில் தங்கமணி, தென்தையில் விக்சைஷ் ஆகிசயார் 

காவல் மரணம் அதடந்த பின்ைரும் காவல்துதற மரணம் ததாடர்வது மிகவும் 

வன்தமயாை கண்டைத்திற்குாியதாகும். காவல் மரணங்கள் ததாடர்வது என்பது 

காவல்துதறயின் தபத்தியக்காரத்தைம் என்று தென்தை உயர்நீதிமன்றத் ததலதம 

நீதிபதி கடந்த 10.06.2022 அன்று கூறியுள்ளார். அவர் கூறியது உண்தம என்பதற்கு 

இச்ெம்பவம் சமலும் ஒரு ொன்றாகும். 

காவல் மரணத்தால் உயிாிழந்த அப்பு (எ) ராஜசெகாின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடாக ரூ. 

10 இலட்ெம் பணத்திதை தமிழ்நாடு அரசு வழங்க சவண்டும் என்று மக்கள் 

கண்காணிப்பகம் சகாருகிறது. 

ெம்பவம் நடந்த அன்சற மாநில காவல்துதற இயக்குநர் அவர்கள் ததலயீடு தெய்து 

இவ்வழக்தக ெிபிெிஐடிக்கு மாற்றியது தமிழக காவல்துதற வரலாற்றில் முதன்முதற 



என்பதும், இந்திய குற்றவியல் நதடமுதறச் ெட்டம் பிாிவு 176 (1) (A) வழக்காகப் பதிவு 

தெய்ததும் வரசவற்கத்தக்கது ஆகும். தென்தை உயர்நீதிமன்ற மதுதரக் கிதளயில் 

ெந்சதாஷ் எதிர் மாவட்ட ஆட்ெியர் வழக்கில் நீதியரெர் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் அளித்த 

தீர்ப்தப பின்பற்றி நடவடிக்தக எடுப்பதத மக்கள் கண்காணிப்பகம் பாராட்டுகிறது. 

அப்பு (எ) ராஜசெகர் காவல் மரணத்தில் ததாடர்புதடய ஆய்வாளர் ஜார்ஜ் மில்லர் 

தபான்ராஜ், ொர்பு ஆய்வாளர் கன்ைியப்பன், ததலதமக் காவலர்களாை தஜயசெகர், 

மணிவண்ணன், காவலர் ெத்தியமூர்த்தி ஆகிசயாதர பணியிதட நீக்கம் தெய்து காவல் 

ஆதணயர் ெங்கர் ஜிவால் உத்தரவிட்டதத மக்கள் கண்காணிப்பகம் பாராட்டுகிறது. 

ஆைால் சமற்படி காவல் ஆய்வாளர் ஜார்ஜ் மில்லர் தபான்ராஜ் ஏற்தகைசவ மாநில மைித 

உாிதம ஆதணயத்தால் அவருக்கு எதிராக பாிந்துதர தபறப்பட்டுள்ளது. சமலும் 

மற்தறாரு வழக்கு நிலுதவயில் உள்ளது. காவல் ஆய்வாளர் ஜார்ஜ் மில்லர் தபான்ராஜ் 

ததாடர் குற்றவாளியாக இருக்கிறார் என்பதற்கு இதுசவ எடுத்துக்காட்டாகும். 

விொரதணக் தகதிகதள இரவில் காவல் நிதலயத்தில் தவத்திருக்கக் கூடாது என்று 

மாநில காவல்துதற இயக்குநர் மதிப்பிற்குாிய திரு. தெசலந்திரபாபு, IPS அவர்கள் 

உத்தரவிட்ட பின்னும் 11.06.2022 ெைிக்கிழதம காதலயில் இருந்து 12.06.2022 

ஞாயிற்றுக்கிழதம மாதல வதர தகாடுங்தகயூர் காவல் நிதலயத்திலும் அதன் புறக்காவல் 

நிதலயத்திலும் அப்பு (எ) ராஜசெகதர எவ்வாறு தவத்திருந்தைர். காவல்துதற 

இயக்குநாின் கட்டதளதய தென்தை காவல் ஆதணயர் திரு. ெங்கர் ஜிவால், 

தென்தையில் கதடபிடிக்கமாட்டாறா என்ற தபருத்த ெந்சதகம் எழுகிறது. இதற்கு காவல் 

ஆதணயர் ெங்கர் ஜிவால் தபாறுப்பு ஏற்க சவண்டும். சமலும் தகாடுங்தகயூர் காவல் 

நிதலயத்திலும் அதன் புறக்காவல் நிதலயத்திலும் ஆகியவற்றில் உள்ள கண்காணிப்பு 

சகமராக்களின் பதிவுகதள உடைடியாக பாதுகாத்து தபாதுத் தளத்தில் தவளியிட 

சவண்டும். 

11.06.2022 அன்று இரவு சராந்துப் பணியில் இருந்த உயர் காவல் அதிகாாிகளுக்கு 

அப்பு காவலில் இருந்தது ததாியாதா? அல்லது உண்தம மதறக்கப்படுகிறதா? என்ற 

சநர்தமயாை சகள்வி எழுகிறது. 

இத்துடன் இந்திய குற்றவியல் நதடமுதறச் ெட்டம் பிாிவு 41 (b) (c) (d) ஆகிய 

மூன்தறயும் காவல்துதற இந்த வழக்கில் முழுதமயாக கதடப்பிடிக்கவில்தல என்பது 

உறுதியாகத் ததாிகிறது. 

காவல் நிதலயத்தில் அப்பு இருக்கும் சபாது அவருதடய உடல் நிதல ொியில்தல 

என்றால் அங்சகசய முதலுதவி அளித்திருக்கலாம் அல்லது 108 ஆம்புலன்தெ வரவதழத்து 



அரசு மருத்துவமதைக்குக் தகாண்டு தென்றிருக்கலாம். இதத விடுத்து தபயர் 

குறிப்பிடாமல் தைியார் மருத்துவமதைக்குக் தகாண்டு தென்றதாக கூறுவது ஏன்? 

அதற்குப் பின் ஸ்டான்லி மருத்துவமதைக்குக் தகாண்டு தென்றது தபருத்த ததாடர் 

ெந்சதகத்தத எழுப்புகிறது. எந்த ஒரு ொதாரண மைிதனும் இதத ஏற்றுக் 

தகாள்ளமாட்டார்கள். 

தென்தை உயர்நீதிமன்ற மதுதரக் கிதளயில், ெந்சதாஷ் எதிர் மாவட்ட ஆட்ெியர் 

வழக்கில் அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பின்படி, ஒரு சபராெிாியாின் ததலதமயில் தென்தையில் 

உள்ள பிற அரசு மருத்துவமதைகதளச் செர்ந்த இரண்டு சபராெிாியர்களால் 

உடற்கூறாய்வு சமற்தகாள்ளப்பட சவண்டும். (சபராெிாியராக இருக்க சவண்டுசம தவிர 

உதவி, துதண, இதண சபராெிாியர்களாக இருக்கக்கூடாது. 

உடற்கூறாய்வு நதடதபற்ற அன்சற அதன் அறிக்தகதயயும் அதன் வீடிசயா 

பதிதவயும் பாதிப்புற்ற குடும்பத்தாாிடம் ஒப்பதடப்பதத ஸ்டான்லி மருத்துவமதை 

முதல்வர் உறுதி தெய்ய சவண்டும். 

காவல் மரணமதடந்த அப்பு (எ) ராஜசெகாின் குடும்பத்திற்கு தமிழ்நாடு மருத்துவ 

வழிகாட்டு தநறிமுதறயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மருத்துவ அதிகாாி ஒருவரும் உதவி 

தெய்ய சவண்டும். சமலும் தென்தை உயர்நீதிமன்றமும், மாநில மைித உாிதம 

ஆதணயமும் அப்பு (எ) ராஜசெகாின் காவல் மரணத்தத தாமாக முன் வந்து (Suo-Moto) 

தன் வழக்காக எடுத்து, விொரதணதய கண்காணிக்க சவண்டும் எை மக்கள் 

கண்காணிப்பகம் சகாாிக்தக விடுக்கிறது. 

மாநில ெட்டப் பணிகள் ஆதணக்குழு மூத்த வழக்கறிஞர்கதள நியமித்து சதெிய ெட்டப் 

பணிகள் ஆதணயத்தின் ெட்டப்படி, இந்த வழக்தக எடுத்து நடத்த சவண்டும் மக்கள் 

கண்காணிப்பகம் சகாருகிறது. 
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