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க.பரமத்தி அருகக சமூக ஆர்வலர் ககொலல குறித்து 10 கபர் ககொண்ட உண்லம கண்டறியும் 

குழு முதல் கட்ட விசொரலைலைத் கதொடங்கியுள்ளது. 
 

கரூர்: பரைத்தி அருகக உள்ள கரளிபரலளயம் பகுதிலயச்கசர்ந்த சமூக ஆர்வலர் 

கெகநரதன் கடந்த கசப்டம்பர் 10ஆம் கததி கல்குவரரி உரிலையரளர் கசல்வகுைரரரல் 

திட்டைிட்டு வரகனத்லத ஏற்றிக் ககரலல கசய்ததரகக் கூறப்படுகிறது. 

இந்த வழக்கு கதரடர்பரக குவரரி உரிலையரளர் கசல்வகுைரர் உள்ளிட்ட மூவலர லகது 

கசய்து கபரலீசரர் விசரரலை கைற்ககரண்டு வருகின்றனர். 

உண்லை கண்டறியும் குழு 
இந்நிலலயில் கரூரில் சமூக ஆர்வலர் ககரலல வழக்குத் கதரடர்பரக ைனித உரிலை 

கரப்பரளர் கூட்டலைப்பின் ஒருங்கிலைப்பில் ைைப்பரலற சட்டப்கபரலவ 

உறுப்பினர் அப்துல் சைது, ைக்கள் சிவில் உரிலை கழகத்தின் கதசிய கபரதுச்கசயலரளர் 

வழக்கறிஞர் பரலமுருகன், ைதுலர ைக்கள் கண்கரைிப்பகம் அலைப்பின் சரர்பில் 

கைரகன், ைனித உரிலை கரப்பரளர் கூட்டலைப்பின் சரர்பில் ஆசீர், சுயரட்சி இந்தியர 

கட்சியின் கதசிய தலலவர் கிறிஸ்டினர சரைி உள்ளிட்கடரர் அடங்கிய 10 கபர் ககரண்ட 

உண்லை கண்டறியும் குழு முதல் கட்ட ஆய்விலன சமூக ஆர்வலர் கெகநரதன் வீடு 

ைற்றும் ககரலல கசய்யப்பட்ட க.பரைத்திப் பகுதிகளில் கசய்தனர். அப்கபரது பரைத்தி 

கரவல் நிலலய ஆய்வரளர் ரரதரகிருஷ்ைன் ைற்றும் கரூர் ைரவட்ட கனிைவளத்துலற 

அலுவலகத்தில் உள்ளவர்களிடம் விசரரித்தனர். 

பின்னர், இதுகுறித்து கபசிய தைிழ்நரடு முஸ்லீம் முன்கனற்றக் கழகம் கட்சியின் 

ைைப்பரலற சட்டப்கபரலவ உறுப்பினர் அப்துல் சைது கூறுலகயில், 'கரூர் 



ைரவட்டத்தில் சமூக ஆர்வலர் கெகநரதன், திரரவிட முன்கனற்றக் கழகத்தின் 

கரளிபரலளயம் பகுதி கிலளச்கசயலரளரரகவும் சுற்றுச்சூழலலப் பரதுகரக்கும் சமூக 

ஆர்வலரரகவும் சமூக கசலவ கசய்து வந்துள்ளரர். ஏற்ககனகவ இரண்டு முலற 

தரக்குதலுக்கு உள்ளரக்கப்பட்டுள்ளரர். மூன்றரவது முலற ககரலல கசய்யப் 

பட்டுள்ளரர் என்ற உண்லைலய இக்குழு கண்டறிந்துள்ளது. 

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு அனுைதி இன்றி கல்குவரரி நடத்தியதரக கெகநரதலன 

ககரலல கசய்த வழக்கில் லகது கசய்யப்பட்டுள்ள கசல்வகுைரர் ைிளகரய்ப்கபரடி தூவி 

சமூக ஆர்வலர் கெகநரதலன தரக்கியதரக க.பரைத்தி கரவல் நிலலயத்தில் ககரலல 

முயற்சி வழக்குப்பதிவு கசய்யப்பட்டு, பின்னர் அது சரதரரை வழக்கரக ைரற்றப்பட்டது. 
 

இது குறித்து கெகநரதன் கசன்லன உயர்நீதிைன்ற ைதுலரக்கிலளயில் ைனுதரக்கல் 

கசய்து, அதன் வழக்கு நலடகபற்று வருகிறது. இந்நிலலயில் சமூக ஆர்வலர் 

கெகநரதன் அளித்த புகரர் அடிப்பலடயில் கடந்த வரரம் கசப் 9ஆம் கததி 

கனிைவளத்துலற அலுவலர்கள் கசல்வகுைரர் நடத்திய அன்லன புளூ கைட்டல் 

கல்குவரரிலய சீல் லவத்து மூடியுள்ளனர். சமூக ஆர்வலலர பழி தீர்க்க கவண்டும் என்ற 

கநரக்கத்தில் கூலிப்பலடலய லவத்து வரகனம் ஏற்றி ககரலல கசய்துள்ளரர், 

கசல்வகுைரர். 
 

ஆய்வு 

புகலூர் தரலுகரவிற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கசயல்பட்டு வரும் கல்குவரரிகளில் இன்று 

உண்லை கண்டறியும் குழு ஆய்வு கசய்தகபரது, பல அதிர்ச்சிகரைரன விதிமுலற 

ைீறல்கள் இருப்பலத கநரில் கண்கடரம். எனகவ தைிழ்நரடு அரசு கல்குவரரிகலள 

ஆய்வு கசய்வதற்கு தனியரக உயர்ைட்டக் குழுலவ அலைத்து விசரரலை கசய்து அதன் 

அடிப்பலடயில் விதிமுலறகலள ைீறி கசயல்படும் அனுைதியற்ற கல்குவரரிகலள 

உடனடியரக மூட கவண்டும் என முதலலைச்சர் தனிக்கவனம் கசலுத்திட இக்குழு 

ககட்டுக்ககரள்கிறது. 

ஒகர நரளில் 50க்கும் கைற்பட்ட கல்குவரரிகலள ஆய்வு கசய்வது கபரும்பரலரன 

கல்குவரரிகள் அரசு அனுைதி கபறவில்லல; அரசு அனுைதி கபற்று இருந்தரலும், 

நிர்ையிக்கப்பட்ட 50 அடி ஆழத்திற்கு கைல், கவடிலவத்து பரலறகலள கவட்டி எடுத்து, 

கல்குவரரி கசயல்பட்டு வருகிறது. 

சமூக அலுவலர் கெகநரதன் ககரலல கசய்யப்பட்டது கதரடர்பரக கரவல் துலற 

விலரந்து நடவடிக்லக எடுத்து குற்றவரளிகலளக் லகது கசய்திருப்பலத இக்குழு 

வரகவற்கிறது. தைிழ்நரடு அரசின் நடவடிக்லகலயப் பரரரட்டுகிறது. ஆனரல், சமூக 

ஆர்வலர்கள், புகரர் அளிக்கும் கபரதுைக்கள் ஆகிகயரருக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்கள் 

கதரடரரத வண்ைம் அரசு நடவடிக்லக கைற்ககரள்ள கவண்டும். கரூரில் சமூக 

ஆர்வலர் கெகநரதன் ககரலல வழக்கில் கவறு யரகரல்லரம் சம்பந்தப்பட்டுள்ளரர்கள் 

என்பது குறித்து கரவல் துலற விசரரலையில் கண்டறிய கவண்டும் என இக்குழு 

ககட்டுக்ககரள்கிறது. 

பரதிக்கப்பட்ட கெகநரதன் குடும்பத்திற்கு ரூ.50 லட்சம் நிவரரைத் கதரலகயும் வீட்டில் 

ஒருவருக்கு அரசு கவலலயும் வழங்க கவண்டும் என இக்குழு ககட்டுக்ககரள்கிறது. 

உண்லை கண்டறியும் குழு அரசு அலுவலர்கள் ைற்றும் கரவல்துலற, கபரதுைக்கள் 

உள்ளிட்ட பல்கவறு பகுதிகளில் ஆய்வு கைற்ககரண்டு வருகிறது. இறுதி அறிக்லக 

விலரவில் சைர்ப்பிக்கப்படும்' எனத் கதரிவித்தரர் 

https://www.etvbharat.com/tamil/tamil-nadu/state/karur/a-ten-member-fact-finding-panel-
investigates-the-murder-of-a-social-activist/tamil-nadu20220918191245226226533  
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