
தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு நாகரிகமான 
செயலா?: தமிழ்நாடு அரசெ ஐககார்ட் ககள்வி! 
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் எந்தவித ஆயுதமும் இல்லாமல் ப ாராட்டம் நடத்திய 

ப ாதுமக்கள் மீது துப் ாக்கிச் சூடு சம் வம் நடந்துள்ளதாக உயர் நீதிமன்ற 

நீதி திகள் வருத்தம் பதாிவித்துள்ளனர். இது ப ான்ற சம் வங்கள் இனி 

நடடப றக்கூடாது என்றும் நீதி திகள் கருத்து பதாிவித்துள்ளனர். 

தூத்துக்குடியில் ப ாராட்டம் நடத்தியவர்கடளச் சுட்டுக் பகான்றது நாகாிகமான 

சமுதாயமா என்றும், இது ப ான்ற சம் வங்கள் நடடப றுவது ஏற்புடடயதா என்றும் 

பசன்டன உயர் நீதிமன்றம் மதுடர கிடள பகள்வி எழுப் ியுள்ளது. 

 

 

தூத்துக்குடி துப் ாக்கிச்சூடு நாகாிகமான பசயலா?: தமிழ்நாடு அரடச ஐபகார்ட் 

பகள்வி! 

பதசிய மனித உாிடம ஆடையத்தின் புலனாய்வு  ிாிவு அறிக்டக, தமிழ்நாடு 

முதன்டமச் பசயலர் அறிக்டக 2ஐயும் சீல் ஈட்ட கவாில் தாக்கல் பசய்ய பவண்டும் 

என்றும் மதுடரக்கிடள உத்தரவிட்டுள்ளது. 

 

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் துப் ாக்கிச் சூடு சம் வம் குறித்து பதசிய மனித உாிடம 

ஆடையம் நடத்திய விசாரடைடய மீண்டும் நடத்தக் பகாாிய வழக்கு விசாரடை 

இன்று நடடப ற்றது. அப்ப ாது பதசிய மனித உாிடம ஆடையம், தமிழ்நாடு 

அரசுக்கு பநாட்டீஸ் அனுப்  மதுடரக்கிடள உத்தரவு  ிற ித்துள்ளது. 

 

மதுடரடயச் பசர்ந்த பீ ில்ஸ் வாட்ச்(peoples watch) என்ற அடமப் ின் நிறுவனர் 

பென்றி திஃப ன், உயர் நீதிமன்றம் மதுடர கிடளயில் தாக்கல் பசய்த ப ாதுநல 

மனுவில்: 

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்படர்டலட் ஆடலக்கு எதிராக 2018ஆம் ஆண்டு 
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ப ாராட்டத்தில் ஈடு ட்டவர்கள் மீது நடத்திய துப் ாக்கிச் சூட்டில் 14 ந ர்கள் 

 லியாகினர். இது குறித்து பதசிய மனித உாிடம ஆடையம் தாமாக முன்வந்து 

விசாரடை நடத்தி வந்தது. பதாடர்ந்து இந்த பகாடூர சம் வம் குறித்து தமிழ்நாடு 

அரசிற்குத் பதசிய மனித உாிடம ஆடையம் பநாட்டீஸ் ஒன்டறயும் அனுப் ியது. 

 

பமலும் பதசிய மனித உாிடம ஆடையத்தில் புலனாய்வுப்  ிாிவு இச்சம் வம் குறித்து 

பநரடியாகத் தூத்துக்குடி பசன்று விசாரடை பமற்பகாண்டது. அதன் அறிக்டகடயத் 

பதசிய மனித உாிடம ஆடையத்தில் தாக்கல் பசய்தனர். 

 

அதன் டி தமிழ்நாடு முதன்டம பசயலாளர் தரப் ில் பசப்டம் ர் மாதம் 2018ஆம் 

ஆண்டு அறிக்டக தாக்கல் பசய்தனர். அதன் அடிப் டடயில் பதசிய மனித உாிடம 

ஆடையம் அக்படா ர் 2018ஆம் ஆண்டு இந்த வழக்டக முடித்து டவத்தது. 

 

பதசிய மனித உாிடம ஆடைய புலனாய்வு  ிாிவினர் நடத்திய விசாரடை குறித்து 

எந்த அறிவிப்பும் பவளியிடப் டவில்டல. இது ஏற்கத்தக்கதல்ல, எனபவ, இந்த 

வழக்டக மீண்டும் பதசிய மனித உாிடம ஆடையம் விசாாிக்க பவண்டும். 

இவ்வாறு மனுவில் கூறப் ட்டிருந்தது. 

 

இந்த மனு பசன்டன உயர்நீதிமன்ற தடலடம நீதி தி சஞ்சீப் ப னர்ஜி, நீதி தி 

சிவஞானம் அமர்வு முன்பு விசாரடைக்கு வந்தது. அப்ப ாது நீதி திகள், “எந்தவித 

ஆயுதமுமின்றி ப ாராடிய ப ாதுமக்கள் மீது துப் ாக்கிச் சூடு சம் வம் 

நடத்தப் ட்டுள்ளது. இது ப ான்ற சம் வங்கள் இனி நடடப றக்கூடாது. ஒரு 

நாகாிகமான சமுதாயத்தில் இது ஏற்புடடயதா?” எனக் பகள்வி எழுப் ினர். 

 

அபதப ால் பதசிய மனித உாிடம ஆடையத்தின் புலனாய்வு  ிாிவு அறிக்டக, 

தமிழ்நாடு முதன்டமச் பசயலர் அறிக்டக 2ஐயும் சீல் ஈட்ட கவாில் தாக்கல் பசய்ய 

பவண்டும் என்றும் உத்தரவிடப் ட்டுள்ளது. வழக்கு குறித்து பதசிய மனித உாிடம 

ஆடையம், தமிழ்நாடு அரசு ஆகிபயாருக்கு பநாட்டீஸ் அனுப் வும் நீதி திகள் 

அறிவுறுத்தியுள்ளனர். வழக்கு ஆகஸ்ட் 9ஆம் பததி ஒத்தி டவக்கப் ட்டது. வழக்கின் 

முக்கியத்துவம் கருதி பசன்டன உயர்நீதிமன்ற தடலடம நீதி தி அமர்வுக்கு இந்த 

வழக்டக மாற்றம் பசய்து உத்தரவிட்டனர். 

https://tamil.samayam.com/latest-news/madurai/tuticorin-13-shot-to-dead-does-not-seem-to-be-a-

civilized-govt-action-high-court-bench-madurai-on-sterlite-protest-police-

case/amp_articleshow/83843229.cms  
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