
 
 
 
 

11.01.2023 

பத்திரிகைச் செய்தி 

 

செங்ைல்பட்டு அரெினர் கூர்ந ரக்கு இல்லத்தில் நைரகுல்ஸ்ரீ (17 வயது) 

ெிறுவன் சைரடூர ெித்திரவகதக்கு உள்ளரக்ைப்பட்டு சைரகல செய்யப்பட்டகத 

மக்ைள் ைண்ைரணிப்பைம் வன்கமயரை ைண்டிப்பநதரடு, மரவட்ட ஆட்ெியர் 

தனிப்பட்ட முகையில் உடனடி ஆய்வு செய்து  டவடிக்கை எடுக்ை 

நைரருைிநைரம் 

 

நைரகுல்ஸ்ரீ என்ைிை 17 வயதரன ெிறுவன் 29.12.2022 அன்று இரவு சுமரர் 10.00 

மணியளவில் தரம்பரம் இரயில்நவ நபரலீெரர் ெந்நதைத்தின் நபரில் கைது 

செய்யப்பட்டுள்ளரன். 30.12.2022 அன்று ெிறுவனின் தரயரர் பிரியரவிற்கு தைவல் 

சதரிவிக்ைப்பட்டு அவர் தனது மைகன பரர்த்து சென்ை பின், ெிறுவன் நைரகுல்ஸ்ரீ அரெினர் 

ெிறுவர் கூர்ந ரக்கு இல்லத்திற்கு சைரண்டு செல்லப்பட்டுள்ளரன். இந் ிகலயில் 31.12.2022 

அன்று ெிறுவன் நைரகுல்ஸ்ரீ இைந்துவிட்டதரை தைவல் ைிகடத்துள்ளது. 01.01.2023 அன்று 

தரயரர் தனது மைன் நைரகுல்ஸ்ரீ உடகல பரர்த்து, உடலில் ஏற்பட்டுள்ள சைரடுங்-

ைரயங்ைகள உடன் இருந்த மரஜிஸ்ட்நரட்டிடமும், மருத்துவர்ைளிடமும் கூைியுள்ளரர். 

17 வயதரன ெிறுவன் நைரகுல்ஸ்ரீ சைரடும் ெித்திரவகதக்கு உள்ளரக்ைப்பட்டு முன் 

பகுதியிலும், பின் பகுதியிலும் ைரயங்ைள் இருந்து, இடது பக்ைம் ைண்ணின் ச ற்ைியிலிருந்து 

வலதுபக்ைம் ைண்ணின் ைீழ் ைன்னம்வகர தடியரல் அடிக்ைப்பட்ட தடமும், ைீழ் உதடு 

இரண்டரை பிளவுபட்ட  ிகலயிலும் ைடும் ெித்திரவகதக்கு ஆளரைி 176 (1) (A) பதிவு செய்து 

புலன் விெரரகணக்ைரை ெி.பி.ெி.ஐ.டிக்கு மரற்ைப்பட்டுள்ளது. 

ஆனரல் அந்த கூர்ந ரக்கு இல்லத்தில் இருக்கும் குழந்கதைள் அகனவருக்கும் இது 

நபரன்ை ெித்திரவகதைள்  டந்து சைரண்நட உள்ளது. இப்நபரது அந்த கூர்ந ரக்கு 

இல்லத்திற்கு சென்று அங்குள்ள குழந்கதைகள பரர்கவயிட்டு, ெட்கடைகள ைழற்ைிப் 

பரர்த்தரல் அவர்ைளுக்கும் ைரயங்ைள் இருப்பது சதரியும். ஆைநவ இந்த வழக்ைிற்ைரன 

விெரரகண  கடசபற்றுக் சைரண்டிருக்ைக்கூடிய  ிகலயில்,  

1. ெிறுவர் கூர்ந ரக்கு இல்லத்தில் உள்ள ைண்ைரணிப்பரளர், தகலகம வரர்டன், உதவி 

வரர்டன், தகலகமக் ைரவலர் நமரைன், இரவு ைரவலர்ைள் ஹரனஸ்ட்ரரஸ், ெரண்ரரஜ், 

விஜயகுமரர், ெின்னமுத்து, செவிலியர்  ந்தகுமரர், நைரகுல்ஸ்ரீ தரயரகர 

ைட்டரயப்படுத்தி அகழத்துச் சென்று தங்ைளது வீட்டில் அகடத்து கவத்தவர்ைளரன 

அங்கு பணி புரியும் ெகமயலர்ைள் ெரஸ்வதி, ெரந்தி ஆைிநயரர் பணியிகட  ீக்ைம் செய்ய 

நவண்டும். 



2. செங்ைல்பட்டு மரவட்ட குழந்கதைள் பரதுைரப்பு அலுவலர் (சபரறுப்பு-DPCO) 

ெிவக்குமரர், இந்த வழக்கு சதரடர்பரன ெரட்ெிைளரன மற்ை ெிைரர்ைகள மிரட்டுவது, 

மகைப்பது நபரன்ை நவகலைகளச் செய்து வருைின்ைரர். அவநரரடு நெர்ந்து ெமூை 

பரதுைரப்புத் இயக்கு ர் திருமதி. வளர்மதி அவர்ைளும் செங்ைல்பட்டு மரவட்ட 

குழந்கதைள் பரதுைரப்பு அலுவலர் (சபரறுப்பு- DPCO) அவர்ைளுக்கு உறுதுகணயரை 

இருக்ைிைரர். ஆைநவ சபரறுப்பு DPCO ெிவக்குமரர் அவர்ைகள உடனடியரை பணியிகட 

 ீக்ைம் செய்ய நவண்டும். 

3. மரவட்ட ஆட்ெித் தகலவர் தனிப்பட்ட முகையில் தகலயீடு செய்யும் வகையில் ெிறுவர் 

கூர்ந ரக்கு இல்லத்கத ந ரடியரை பரர்கவயிட்டு, அங்குள்ள குழந்கதைளின் 

பரதிப்புைகள பதிவு செய்து, அதற்கு என்ன ைரரணம் என்று விெரரகண 

செய்யநவண்டும். அங்கு பணியரற்றும் ஆெிரியர்ைளரலும் ெிைரர்ைள் சபரும் பரதிப்பிற்கு 

உள்ளரைின்ைனர். ெிறுவன் நைரகுல்ஸ்ரீ சைரல்லப்பட்ட நபரது 4 ெிைரர்ைகளயும் நெர்த்து 

ெித்திரவகதக்கு உள்ளரக்ைியுள்ளனர். அவர்ைளும் சைரடுங்ைரயங்ைநளரடு உள்ளனர். 

அச்ெிைரர்ைளின் ைரயங்ைள் ஆறுவதற்கு முன்பு மரவட்ட ஆட்ெித்தகலவர் அவர்ைள் ஒரு 

மருத்துவக்கு குழுவுடன் எந்த தரமதமுமின்ைி அங்கு சென்று ஆய்வு 

செய்யவும்நைரருைிநைரம். 

4. சைரல்லப்பட்ட ெிறுவனின் தரகயயும் செங்ைல்பட்டு மரவட்ட குழந்கதைள் பரதுைரப்பு 

அலுவலர் (சபரறுப்பு- DPCO) ெிவக்குமரர் சதரடர்ந்து மிரட்டி வருைிைரர். அவரின் 

மிரட்டகல எவ்விதத்திலும் மரவட்ட ஆட்ெியர் அவர்ைள் எவ்விதத்திலும் அனுமதிக்ைரது 

பரதிப்பு ஏற்படுத்திய உறுதுகணயரை செயல்பட்ட அகனவர் மீதும்  டவடிக்கை 

எடுப்பநதரடு. சைரல்லப்பட்ட ெிறுவனின் குடும்பத்திற்கு பரதுைரப்பு அளிக்ைவும் 

நைரருைிநைரம். 

5. மரண்புமிகு முதலகமச்ெர் அவர்ைள் உடனடியரை ஒரு சுதந்திரமரை செயல்படும் 

வகையில் தனி குழு ஒன்கை  ியமனம் செய்து,  தமிழ் ரட்டில் உள்ள அகனத்து ெிறுவர் 

கூர்ந ரக்கு இல்லங்ைகளயும் ஆய்வு செய்ய உத்தரவிடவும் நைரருைிநைரம். 

 

  

(சஹன்ைி திநபன்) 

 ிர்வரை இயக்கு ர், மக்ைள் ைண்ைரணிப்பைம் 


