காவல் சித்திரவைதக்� எதிரான �ட்�ய
“மாநில அளவிலான சித்திரவைதக்எதிரான க�த்�ப்பட்”

ஒ�ங்கிைனப
மக்கள்

கண்காண�ப்

நாள்: 26, 27, 28 ஜனவாி  2021 மாைல 4.00 மணி �தல் to 6.30
மணி வைர
இனணய வழியில் பதி� ெசய்த பங்ேகற்பாளர்க�க்�
வழியில்பங்ேகற்பதற்கான �ங்க் அ�ப்
Program Schedule
Time

Program

Facilitation

Resource Person

தி�. க.
கேணசன

வரேவற் தி�. தியா�,

�தல் நாள DAY I - 26.01.2021
வரேவற்

4.00 – 4.10 (10
minutes)

(Arrival, settling in and welcome)

ஒ�ங்கைணப்பாள JAACT

Inaugural Session

4.10 – 4.20 (10
minutes)

பயிலரங்கின் விவரங

தி�. ெஹன்றி திேபன

நீங்கள ் எதிர்பார்க்க ேவண ்�
ேவண்டாத�

வழக்கறிஞர் & நிர்வ
இயக்�ன

(Details of the Program What to expect and what

4.30 – 4.40 (10
Minutes)

மக்கள் கண்காணிப
ெசயற் ��

not)

ெதாடக்க
4.20 – 4.30 (10
Minutes)

தி�. க.
கேணசன

உ�ப்பின

OMCT, ெஜனிவா
உை

தி�.
ெஹன்றி
திேபன்

(Inaugural Address)

தி�.ெஜரால்� அவர்கன்
தமிழாக்கம் ேதாழர் தி

உைர

(Translation in Tamil by Mr. Thiagu & a word of

தி�.ெஜரால்�
ெபா� ெசயலாளரl, World
Organisation Against Torture
(OMCT), ெஜன�வா

Thanks to Mr. Gerald)

04.40 – 04.45
அமர்�1
Session I:
04.45 – 05.00

இந்தியாவில் மனிஉாிைமகள

தி�. மார்ட்
தி�. க.
கேணசன

வழக்கறிஞர் தி�சi

(What are human rights in India )
05.00 – 05.05
தி�. ெஹன்றி திேபன

அமர்�2
Session II
05.05-05.20 (15
Minutes)

ேதசிய /  மாநில மனித உாிைமகள்
நி�வனங்கள் ஓர் அறி

தி�. க.
கேணசன

(Introduction to National & State Human Rights
Institutions)
05.20 – 05.25 (5
Minutes)
தி�. ெஹன்றி திேபன

அமர்�3
Session III
05.25 – 05.45 (20 சித்திரவைத என்றால் ?
Minutes)
(ஐக்கிய நாட்டைவயின் சித்திரவை

தி�. க.
கேணசன

எதிரான உடன்ப�க்ை
Definition of Torture (UN-CAT))
05.45 – 05.50
அமர்�4
05.50 – 06.00 (10 Session IV
Minutes)
சித்திரவைதயின் வ�வங

தி�. க.
கேணசன

தி�. ஆசீர்வாத

(Forms of Torture)
தி�. க. கேணசன

அமர் 5
Session V
06.00 – 06.20 (20
சித்திரவை, காவல்  மரண, ேமாதல்
Minutes)
சா� ேபான்ற ஒவ்ெவா� வழக்கிகள
ஆய்� ெசய்வதின் அவசி

தி�மி�.
பிாியா

தி�. ஆசீர்வாத

(Need for Fact Finding in each case of torture,
custodial death and EJK)
06.20 - 06.25(5
Minutes)
06.25 - 06.30 (5
Minutes)

ேகள்வ& பதில
(Q & A)
உங்க�க்கான பயிற �றித்தவிளக்க
(Assignment)

தி�.
ஆசீர்வாத

தி�. ெஹன்றி திேபன

தி�.
ஆசீர்வாத

தி�. ெஹன்றி திேபன

இரண்டாம் ந DAY II - 27.01.2021
4.00 – 4.05
(5 Mns)

பயின்றைத நிைன� �ர்

தி�மி�.
பிாியா

(Settling in and Recap)

தி�. ஆசீர்வாத

04.05 - 04.10
தி�. ப.பா ேமாகன்

அமர்�6
சித்திரவைதக்
நடவ�க்ைகக:
04.10 - 04.25 (15
Mns)

�த்த வழக்கறிஞர், பவ

� எதிரான சட

(Session VI: Legal Actions combat Torture)

தி�.
அ. கீழைம நீதிமன்றங்கள மாவட்ட ஆசீர்வாத
மனித உாிைம
நீதிமன்றஙளில்
எதிர்ெகாள்�ம் சவால
A.     (Challenge before lower courts/ District
Human Rights Courts)

04.25 - 4.30
04.30 - 04.45 (15
Mns)

ஆ. உயர்  நீதிமன்றங்களின் 
சித்திரவைதைய எதிர்ெகாள்�
A. (Actions before High Courts)

தி�.
ஆசீர்வாத

தி�மி�. அஜீதா
வழக்கறிஞ, ெசன்ைன
உயர் நீதிமன்றம், ெச

04.45 - 04.50
04.50 - 05.00 (10
Mns)

இ.ேதசிய  |

மாநில

மனித உாிைம

தி�.
ஆைணயம்  �லம் சித்திரவைத
ஆசீர்வாத
எதிர்ெகாள்�
B. (Actions before NHRC and SHRC)

தி�. க�ணாநிதி 
வழக்கறிஞ, ெசன்ைன
உயர் நீதிமன் ம�ைர 
கிைள.

05.00 - 05.05
05.05 - 06.05 (60
Mns)

அமர்�7
Session VII:
காவல்

  மரண,

ேமாதல்

சா�

தி�.
ெஹன்றி
திேபன்

தி�மி�. ேதவிகா
ஆேலாசகர (Former Head of
Police Program, Commonwealth
Human Rights Initiative (CHRI))

ேபான்றவற்றிற
நடவ�க்ைக:

்

�  எதிரான ச

(Legal action against custodial death and
extra judicial killing )
ேதசிய|மாநில

மனித உாிைம

ஆைணயத்தில் �கார் ம� அளி/ 
ேதசிய  மனித உாிைம ஆைணயத்தின
வழிகாட்�ல/தாக்கல் ெசய்ய ேவண
ாிட்  ம�க்கள் ேமாதல் சா� �றித்
உச்ச நீதி மன்றத்த வழிகாட்�
ெநறி�ைறகள
Action before NHRC/ SHRC/ Relevant NHRC
Guidelines / Writ petitions to be filed/ Supreme
Court directions on EJKs)
தமிழில் ெமாழிெபயர்
Translation in Tamil

தி�.
ெஹன்றி
திேபன்

தி�. தியா� 

தி�. ப.பா ேமாகன்

அமர்�8 :

�த்தவழக்கறிஞ, பவானி

Session VIII:
�ற்றவியல நைட�ைற சட்டம் பிா  
06.05 - 06.20 (15
Mns)

06.20 - 06.25

06.25 - 06.30

176

(1) 

(அ) 

இன்

 கீ

காவல்

மரணங்க,நீதிமன்றக் காவ
மரணங்கள் �றி
�ற்றவியல
நீதிமன்ற ந�ாின் விசாரைண
(Judicial Magistrate Enquiry in custodial
deaths and Extra Judicial Killings u/S 176 (1)
(A) Cr.P.C.)
ேகள்வ& பதில

தி�.
ஆசீர்வாத

தி�.
ஆசீர்வாத

(Q & A)
உங்க�க்கான பயிற �றித்த விளக்
(Review of Assignment)

தி�.
ஆசீர்வாத

�ன்றாம் ந DAY III – 28.06.2021
04.00 - 04.05 (5
minutes)

பயின்றைத நிைன� �ர்

தி�.
ஆசீர்வாத

தி�. ெஹன்றி திேபன
தி�. ெஹன்றி திேபன

(Settling in and Recap)
தி�மி�. ேதவிகா

அமர்�9
Session IX:
சித்திரவை, காவல்  மரண, ேமாதல்
04.05 - 04.35 (30
minutes)

சா�  ேபான்ற வழக்�களில் தகவ
அறி�ம் உாிைமச் சட்டத்தின் ப
(தமிழில்

தி�மி�.
பிாியா

ெமாழிெபயர்ப்� ேதா

தியா� அவர்கள்
(Use of RTIs in cases of torture, custodial death
and EJK (Translation in Tamil by Mr. Thiagu)
அமர்�10

Dr. ேசவியர் ெசல்வ �ே

Session X:

& தி�. ஆசீர்வாத

சித்திரவை, காவல்   மரண, ேமாதல்
சா� ஆகிய வழக்�களில் ம�த்�வ ச
இய�ன்  �க்கியத்�வம்.  (கா
04.35 – 05.05 (30 மரணங்களின் ேபா� ேமற்ெகா
minutes)
ேவண்�ய உடற்�றாய்� நைட�ை
ெதாடர்பாக
சமீபத்திய ெசன்
உயர்நீதிமன்றத்தின் தீ
(Importance of medical jurisprudence in cases of
torture, custodial death & EJK. (with upto date
judgement of Madras High Court on post mortem
in custodial deaths)

தி�. க.
கேணசன

தி�மி�. ேதவிகா

அமர்�11
Session XI:
05.05 – 05.20 (15 ஐக்கிய நாட்டைவயின் சித்திரவை
எதிரான உடன்ப�க்ைக மற் �ம் வி
Minutes)
ெநறி�ைற என்ன ��கிற?

தி�.
ெஹன்றி
திேபன்

(What do the United Nations Convention Against
Torture and Optional Protocol say)
05.20 – 05.30 (10 தமிழில் ெமாழிெபயர்
Minutes)
(Translation in Tamil)

தி�. தியா�
தி�. ப.பா ேமாகன்

அமர்�12
Session XII:

05.30 – 05.40 (10 சித்திரவைதச் சட் டம் �றித்த வை
Minutes)
(உள்நாட்�ச் சட்
டம்)
ெசால்கின்?
(What do the drafts (domestic law) on Torture

தி�.
ெஹன்றி
திேபன்

�த்தவழக்கறிஞ, பவானி

law say)
சித்திரவைதயால் பாதிப்��ம் ே
என்ன
ெசய் ய ேவண் �ம் ( �
அளித்த�ல் ஆரம்பித்� ம�
05.40 – 06.00 (20 சிகிச்ைச , சட்ட நடவ�க், �தியில்
Minutes)
இறங்கி ேபாரா�தல் வை
(What is to be done when torture takes place
(from intimation to medical treatment, legal
action to street movement)
06.00 – 6.15

06.15 – 6.20

தி�. ெஹன்றி திேபன
தி�. க.
கேணசன

நீங்கள் ெசய்த பயிற்சிையப் பற்
ஆய்�
(Review of Assignment and Conclusion)
நன்றி�ை
(Vote of Thanks)

மீ.த.
பாண்�ய
ெசயலாளர,
JAACT

