சாத்தான்குளம் மாஜிஸ்திரேட், அேசு மருத்துவரே
சஸ்பெண்ட் பசய்க: காவல் சித்திேவரதக்கு
எதிோன கூட்டியக்கம் வலியுறுத்தல்
சாத்தான்குளம்

சம்பவம்

காயமளடந்தவர்களளயும்

ததாடர்பாகக்
நேரில்

காவல்

பார்க்காமநேநய

உயர்

அதிகாரிகளளயும்,

சிளையில்

அளடக்க

உதவிய

மாஜிஸ்திநேட் மற்றும் அேசு மருத்துவளேப் பணி இளடேீக்கம் தசய்ய நவண்டும்
என்று காவல் சித்திேவளதக்கு எதிோன கூட்டியக்கம் வேியுறுத்தி இருக்கிைது.

சாத்தான்குளம்
ததாடர்பாக

காவல்

ேிளேயத்தில்

4 நபாலீஸார்

ளகது

19.6.2020 அன்று

தசய்யப்பட்டுள்ள

ேடந்த

இேட்ளடக்தகாளே

ேிளேயில், இந்த

வழக்கின்

நபாக்ளகத் ததாடர்ந்து கண்காணிப்பதற்காக மனித உரிளமகள் அளமப்புகள் மற்றும்
அேசியல் கட்சிகள் இளணந்து காவல் சித்திேவளதக்கு எதிோன கூட்டியக்கம் தமிழ்ோடு
என்ை

தபயரில்

தளேவர்

அளமப்தபான்ளைத்

தியாகு,

தசயோளர்

தபாதுச்தசயோளர்

ததாடங்கியுள்ளன.

மீ .த.பாண்டியன்,

அப்துல்

சமது

அந்த

அளமப்பின்

மனிதநேய

உள்ளிட்நடார்

மக்கள்

கூட்டாக

சார்பில்
கட்சியின்
அைிக்ளக

தவளியிட்டுள்ளனர். அதில் கூைியிருப்பதாவது:சாத்தான்குளம்

இேட்ளடக்

தகாளே

தபாதுமக்களும்

கிளர்ந்ததழுந்து

ததாடர்பாக

தமிழக

அளவில்

நபாோடியதாலும், அேசியல்

வணிகர்களும்

கட்சிகள், மனிதவுரிளம

அளமப்புகள் ததாடர்ந்து எடுத்த முயற்சிகளாலும், முன்னாள் ேீதிபதிகள், வழக்கைிஞர்கள்
உள்பட பேதேப்பட்ட குடிமக்களும் ஓங்கிக் குேல் தகாடுத்தளமயாலும், ஊடகங்கள்
ஏற்ைிய தவளிச்சத்தாலும், அளனத்திந்திய அளவிலும் அளனத்துேக அளவிலும் கூட
ேீதிக்கான

குேல்

எதிதோேித்தளமயாலும்

சாத்தான்குளம்

ேீதிக்கான

நபாோட்டப்

பயணத்தில் இந்த அளவுக்கு முன்நனைியுள்நளாம்.

தசன்ளன உயர் ேீதிமன்ைத்தின் மதுளேக் கிளள எடுத்த முடிவுகளளயும், நகாவில்பட்டி
ேீதித்துளை ேடுவர் பாேதிதாசன் ேடத்திய முதற்கட்ட விசாேளணளயயும், சி.பி.சி.ஐ.டி.
புேனாய்வுக் குழுவினரின் விளேவான ேடவடிக்ளககளளயும் வேநவற்கிநைாம். இந்த
முயற்சிகளில்
அளனவர்க்கும்
இந்தப்

சற்றும்
உண்டு.

பிேச்சிளனயில்

தளர்வு

ஏற்படாமல்

அதற்காகநவ
அடுத்து

பார்த்துக்

இந்தக்

எடுக்க

தகாள்ளும்

கூட்டளமப்பு

நவண்டிய

தபாறுப்பு

ேம்

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ேடவடிக்ளககளள

காவல்

சித்திேவளதக்கு

எதிோன

கூட்டியக்கம்

-

தமிழ்ோடு

சார்பாகக்

நகாரிக்ளகயாக

முன்ளவக்கிநைாம்.
1.

சாத்தான்குளம்

இேட்ளடப்

படுதகாளேயில்

சம்பந்தப்பட்டுள்ள

அளனத்துக்

காவேர்கள் மீ தும் இந்தியத் தண்டளனச் சட்டம் பிரிவு 302-ன் கீ ழ் வழக்குப்
பதிவு தசய்து அவர்கள் அளனவளேயும் ளகது தசய்ய நவண்டும்.
2.

சாத்தான்குளம்

காவல்

ேிளேயத்தில்

ஜூன்

19-ம்

நததி

இேவு

தஜயோஜ், தபன்னிக்ஸ் இருவளேயும் சித்திேவளத தசய்ததில் காவேர்களுடன்
நசர்ந்து ஈடுபட்ட காவல்துளையின் ேண்பர்கள் என்று கூைிக்தகாண்நடாளேயும்
தகாளே வழக்கில் ளகது தசய்து சிளையில் அளடக்க நவண்டும்.
3.

தஜயோஜ்,
காவலுக்கு
அவர்களது

தபன்னிக்ஸ்

இருவளேயும்

அனுப்பிய

நேரில்

சாத்தான்குளம்

உடல்ேிளே

குைித்துத்

பார்க்காமநே

ேீதித்துளை
தவைான

ேடுவர்

ேீதித்துளைக்
டி.சேவணன்,

சான்று

வழங்கிய

சாத்தான்குளம் அேசு மருத்துவர் தவண்ணிோ, அவர்களள எவ்வித ஆய்வுமின்ைி
சிளையில் நசர்த்துக் தகாண்ட நகாவில்பட்டி சிளைக் கண்காணிப்பாளர் ஆகிய
கடளம

தவைிய

அதிகாரிகள்

மனிதவுரிளமகளுக்கும்

மனித

உயிருக்கும்

ஏற்படுத்திய ஆபத்ளதக் கருத்தில் தகாண்டு அவர்களளப் பணியிளட ேீக்கம்
தசய்ய நவண்டும்.
4.

நகாவில்பட்டி ேீதித்துளை ேடுவர் பாேதிதாசன் விசாேளணக்குச் சாத்தான்கும்
தசன்ைநபாது அங்கு ஒத்துளழப்புத் தே மறுத்த தூத்துக்குடி கூடுதல் மாவட்டக்
காவல்

கண்காணிப்பாளர்

டி.குமார், துளணக்

கண்காணிப்பாளர்

சி.பிேதாபன்

ஆகிநயாளே உடனடியாகப் பணியிளட ேீக்கம் தசய்து அேசு அவர்கள் மீ து
இ.த.ச. பிரிவு 353-ன் கீ ழ் உரிய ேடவடிக்ளக எடுக்க நவண்டும்.
5.

விசாேளணக்குச்

தசன்ை

நகாவில்பட்டி

ேீதித்துளை

ேடுவளே

மிகவும்

தேக்குளைவாகப் நபசிய காவேர் மகாோஜன் மீ து இ.த.ச. பிரிவு 353-ன் கீ ழ் உரிய
ேடவடிக்ளகளய உடநன எடுக்க நவண்டும்.
6.

கடந்த காேத்தில் சாத்தான்கும் பகுதியில் ததாடர்ச்சியாக ேளடதபற்ை காவல்
சித்திேவளதகள் குைித்த முளையீடுகள் மீ து எந்த ேடவடிக்ளகயும் எடுக்காமல்

இந்த இேட்ளடப் படுதகாளேக்குத் துளணநபான தூத்துக்குடி மாவட்டக் காவல்
கண்காணிப்பாளர்

அருண்

பாேநகாபாேன்,

இ.கா.ப.,

உடனடியாகப்

பணியிளடேீக்கம் தசய்யப்பட நவண்டும்.
7.

இவ்வழக்கில்
தளேளமக்
பாதுகாப்பு

நேர்ளமயாகவும்
காவேர்

வழங்க

உண்ளமயாகவும்

நேவதிக்கும், அவேது
நவண்டும்.

அவேது

சாட்சியமளித்துள்ள

குடும்பத்தினருக்கும்

நேர்ளமயான

நபாதிய

நசளவளய

அேசு

அங்கீ கரித்துப் பாோட்ட நவண்டும்.
8.

சி.பி.சி.ஐ.டி. புேனாய்வுக் குழுவினர் இந்த இேட்ளடப் படுதகாளே வழக்கில்
முளையான, முழுளமயான, பாகுபாடற்ை, புேனாய்ளவக்

குைிப்பிட்ட

காேக்

தகடுவுக்குள் முடித்து தசன்ளன உயர்ேீதிமன்ை மதுளேக் கிளளயில் அைிக்ளக
சமர்ப்பிக்க நவண்டும்.
9.

சாத்தான்குளம்

காவல்ேிளேயத்தில்

இதுவளே

ததாடர்ச்சியாக

ேளடதபற்ைிருக்கும் காவல் சித்திேவளதகள், காவல் படுதகாளேகள் - ோஜாசிங்
என்பவர் மீ து ேடத்தப்பட்ட தகாடும் தாக்குதல், மநகந்திேன் என்பவர் அடிந்துக்
தகாளே தசய்யப்பட்ட தகாளே வழக்கு, ோசர் பர்னபாஸ் மீ து ேடத்தப்பட்ட
சித்திேவளதகள்

மற்றும்

மாற்றுத்திைனாளியான

ேிகழ்த்தப்பட்ட

தகாடும்

தாக்குதல்

முழுளமயாக

விசாரிக்கப்பட்டு

நபான்ை

அதன்

அப்பாத்துளே

அளனத்துக்

அடிப்பளடயில்

மீ து

குற்ைங்களும்
சாத்தான்குளம்

ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர், உதவி ஆய்வாளர்கள் ேகு கநணஷ், பாேகிருஷ்ணன் மற்றும்
தளேளமக் காவேர்கள் முத்துோஜ் முருகன் ஆகிநயார் மீ து சம்பந்தப்பட்ட
குற்ைவியல் சட்டப் பிரிவுகளில் வழக்குகள் பதிவு தசய்து ேடவடிக்ளக எடுக்க
நவண்டும்.
10.

தமிழக அேசு சாத்தான்குளம் இேட்ளடப் படுதகாளேளய சி.பி.ஐ. விசாேளணக்கு
அனுப்பக் கூடாது. இப்நபாது ேளடதபறும் சி.பி.சி.ஐ.டி. விசாேளணநய ததாடே
நவண்டும். அது சிைப்பாக ேளடதபை முழு ஒத்துளழப்பும் வழங்க நவண்டும்.
சி.பி.ஐ.

விசாேளணக்கு

இதற்கு

முன்னர்

அனுப்பப்பட்ட

ஸ்தடர்ளேட்

ததாடர்பான வழக்கு, ஐ.ஐ.டி. மாணவர் பாத்திமா வழக்கு, தபாள்ளாச்சி பாேியல்
வழக்கு

நபான்ை

வழக்குகள்

எந்த

முன்நனற்ைமும்

இல்ோமல்

அப்படிநய

கிடப்பில்

கிடப்பளதக்

கணக்கில்

தகாண்டு, இந்த

வழக்ளக

சி.பி.ஐ-.யிடம்

ஒப்பளடக்கும் முடிளவத் தமிழக அேசு ளகவிட நவண்டும்.
11.

சாத்தான்குளம் காவல் சித்திேவளத, இேட்ளடக் தகாளே நபான்ை தகாடுளமகள்
மீ ண்டும் ேிகழாமேிருக்கக் காவல் துளை அதிகாரிகளின் இடமாற்ைம் என்பதற்கு
நமல் தமிழக அேசு என்ன உருப்படியான ேடவடிக்ளககள் எடுக்கவிருக்கிைது
என்பளதத் ததளிவாக அைிவிக்க நவண்டும். இது குைித்துப் தபாது விவாதம்
ேடத்த நவண்டும்.

இவ்வாறு அந்த கூட்டைிக்ளகயில் கூைப்பட்டுள்ளது.
அந்த அைிக்ளகயில் எஸ்.டி.பி.ஐ. மாேிே தளேவர் தேல்ளே முபாேக், விடுதளேச்
சிறுத்ளதகள்
மருத்துவர்

கட்சி
நசவியர்

கனியமுதன்,

நபோசிரியர்

தீபக்ோதன்,

தசல்வசுநேஷ், வழக்கைிஞர்கள்

தடயவியல்

ேிபுணர்

அஜீதா, ம.பிரிட்நடா, மக்கள்

கண்காணிப்பகம் ஆசீ ர் ஆகிநயாரும் ளகதயழுத்திட்டுள்ளனர்.

https://www.hindutamil.in/news/tamilnadu/562663-suspend-magistrate-and-government-doctor.html

