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மனித  உரிைமகள்மனித  உரிைமகள்    காவல்�ைற  அத்��றல்காவல்�ைற  அத்��றல்    ேபா�  ேமாதல்  ெகாைலகள்ேபா�  ேமாதல்  ெகாைலகள்   

காஞ்��ரம் மாவடட்ம், �ெப�ம்��ரில் ஜாரக்ண்ட ்மாநிலத்ைதச ்சாரந்்த �ரத்ஷா ேஷக்
என்பவர ்11.10.2021 அன்� காவல் �ைறயால் �ட�்ப் ப�ெகாைல ெசய்யப்படட் சம்பவம்
ெதாடரப்ாக மக்கள் கண்காணிப்பகத்�ன் உண்ைம அ��ம் ��, சம்பவ இடத்�ற்�ச்
ெசன்� கள ஆய்� ேமற்ெகாண்ட�.

சம்பவ ��க்கம்

காஞ்��ரம் மாவடட்ம், �ெப�ம்��ர ்தா�கா, ெபன்ன�ர ்ஊராட�், �நாயகர ்ேகா�ல்
ெத�ைவச ்சாரந்்த ெரங்கநாதன் என்பவரின் மைன� இந்�ரா (58) என்பவர ்கடந்த
10.10.2021 அன்� காைல �மார ்8.30 மணியள�ல் தன� தங்ைக�ன் �ட�்ற்�ச்
ெசல்வதற்காக �ெப�ம்��ர ்�ங்கசச்ாவ� (��டட �யவந) அ�த்� ெசன்ைன ெசல்�ம்,
நான்� வ�சச்ாைல�ல் அைமந்�ள்ள EB ேப�ந்� நி�த்தத்�ல் நின்�
ெகாண்��ந்�ள்ளார.் அப்ேபா� �மார ்25 வய� ம�க்கத்தக்க இரண்� இைளஞரக்ள்
இந்�ரா என்பவ�க்� அ�காைம�ல் வந்� இந்� ெமா��ல் ேப� உள்ளனர.் அப்ேபா�
இந்�ரா என்பவர ்எனக்� நீங்கள் ேபசக்��ய இந்� ெமா� ெதரியா� என்� ���ள்ளார.்
அப்ேபா� இைளஞரக்ள் இ�வரில் ஒ�வர,் இந்�ரா�ன் �ன்பக்கமாகச ்ெசன்�, அவர்
அணிந்��ந்த �மார ்5 சவரன் அள�ள்ள தங்க நைகையத் ��ெரன ��த்� இ�த்�
அ�த்�ள்ளார.் இதனால் இந்�ரா, ��டன் ��டன் என கத்��ள்ளார.்

நைகையக் ைகப்பற்�ய இ�வ�ம் EB ேப�ந்� நி�த்தத்���ந்� ெசன்ைன ெசல்�ம்
சாைலைய ேநாக்� �மார ்அைர �ேலா �டட்ர ்�ரம் ஓ�, அதன்�ன் இட� பக்கம் ��ம்�,
ெவங்கேடஸ்வரா கல்�ரி பக்கமாக ஓ� உள்ளனர.் நைகையப் ப� ெகா��த இந்�ரா
உடன�யாக தன� மகன் ம� (46) த/ெப. ெரங்கநாதன் என்பவ�க்� ெசல்ேபான் வா�லாக
தகவல் ெகா�த்�ள்ளார.் தகவல் �ைடத்த ம� (46) த/ெப. ெரங்கநாதன் மற்�ம் அவர�
உற�னரக்ள் �மார ்15 ேபர,் ெபன்ன�ர ்�ராமத்���ந்� EB ேப�ந்� நிைலயத்�ற்�
�மார ்15 நி�டத்�ல் வந்�ள்ளனர.் அப்ேபா� EB ேப�ந்� நிைலயத்�ல் ெபா� மக்கள்
மற்�ம் பா�க்கப்படட் இந்�ரா ஆ�ேயார ்இ�ந்�ள்ளனர.்
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தன� அம்மா�டம் நடந்த �வரத்ைத ெதரிந்� ெகாண்ட ம� (46) த/ெப.ெரங்கநாதன்,
தன்ேனா� வந்த உற�னரக்ைள �ட�்க் ெகாண்�, ஏற்ெகனேவ நைகையப் ப�த்தவரக்ள்
ெசன்ற வ�யாகச ்ெசன்�, இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட ஏரிக்�ச ்ெசன்�ள்ளனர.் �மார ்700
ஏக்கர ்அள�ல் அைமந்�ள்ள இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட ஏரி, �ள் மரங்கள் நிைறந்த
அடரத்்�யான ப��யா�ம். ஏரிக்�ள் இ�ப்பவரக்ள் யார ்என்� ெவளி�ல் இ�ந்�
பாரத்்தால் ெதரியாத நிைல�ல் அப்ப�� இ�ந்ததால், ம� த/ெப. ெரங்கநாதன் ���னர்
ஏரிக்கைர�ல் இ�ந்ேத நைக ���யவரக்ைளத் ேத��ள்ளனர.் இதனால் நைக
���யவரக்ள் �ைடக்காமல் அைனவ�ம் ��ம்��ள்ளனர.்

EB ேப�ந்� நி�த்தத்�ைன ேநாக்� ம� த/ெப. ெரங்கநாதன் ���னர ்வ�ம்ேபா� எ�ேர,
ம� த/ெப. ெரங்கநாதன் என்பவரின் உடன் �றந்த தம்� சத்�யா (40) த/ெப. ெரங்கநாதன்
என்பவ�ம், அவர� நண்பர ்கைலசெ்சல்வம் இ�வ�ம் இ� சக்கர வாகனத்�ல் எ�ேர எந்த
அண்ணனிடம் தகவைலக் ேகட�்�ட�், நைக ���யவரக்ைளப் ��ப்பதற்காக, இ�வ�ம்
�ங்ஸ் கல்�ரிக்�ப் �ன் பக்கம் அைமந்�ள்ள இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட ஏரிப் ப��க்�ச்
ெசன்�ள்ளனர.் அப்ேபா� இ� நபரக்ள் ஏரிக்�ள் தங்கள� சடை்டைய மாற்�க்ெகாண்�
இ�ந்�ள்ளனர.் இதைனப் பாரத்்த சத்�யா (40) த/ெப. ெரங்கநாதன் அவர� நண்பர்
கைலசெ்சல்வம் இ�வ�ம் சந்ேதகமைடந்� இ�வைர�ம் ��ப்பதற்காக ஓ��ள்ளனர.்
அப்ேபா� �மார ்50 அ�க்� அ�காைம�ல் ெசல்�ம் ேபா� மாற்�ச ்சடை்டைய மாட�்க்
ெகாண்��ந்த இ�வரில் ஒ�வர,் ைகத் �ப்பாக்�ைய எ�த்� சத்�யா (40) த/ெப.
ெரங்கநாதன் மற்�ம் அவர� நண்பர ்கைலசெ்சல்வத்ைத ேநாக்�ச ்��வ� ேபால்
காட�்�ள்ளனர.் இதனால் சத்�யா (40) த/ெப. ெரங்கநாதன், அவர� நண்பர்
கைலசெ்சல்வ�ம் அப்ப�ேய தைர�ல் ப�த்�ள்ளனர.்

இதைனப் பாரத்்த ைகத்�ப்பாக்�ையக் காட�்ய இ�வ�ம் அவ்�டத்���ந்� ஓடத்
ெதாடங்��ள்ளனர.் இ�வ�ம் ஓ�ய �ன்�, தைர�ல் ப�த்��ந்� சத்�யா�ம் அவர�
நண்பர ்கைலசெ்சல்வ�ம் எ�ந்� பாரத்்�ள்ளனர.் அப்ேபா� �ப்பாக்�ையக்
காட�்��ந்தவரக்ள் நின்��ந்த இடத்�ல் ேதாடட்ாக்கேளா� ைகப்�� இல்லாமல்
ைகத்�ப்பாக்��ன் �ன் ப�� மட�்ம் �டந்�ள்ள�. இதைன எ�த்த சத்�யா த/ெப.
ெரங்கநாதன் உடன�யாக தன� அண்ணன் ம� த/ெப. ெரங்கநாதன் அவர� உற�னரக்ள்
மற்�ம் ஒ� ேபா�சாைர �ப்�ட�்க் ெகாண்�, �ண்�ம் இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட ஏரிக்�
வ��ன்றனர.்

சத்�யா த/ெப. ெரங்கநாதன் என்பவைர ைகத்�ப்பாக்� ேதாடட்ாக்கேளா� பாரத்்த
ேபா�சார ்உயர ்அ�காரிக�க்� தகவல் ெகா�த்�ள்ளார.் சம்பவ இடத்�ற்�
�ெப�ம்��ர ்காவல் ஆய்வாளர ்மற்�ம் �ெப�ம்��ர ்காவல் �ைணக்
கண்காணிப்பாளர ்ஆ�ேயார ்�மார ்� மணி ேநரத்�ல், அதாவ� 10.10.2021 அன்� காைல
�மார ்9.30 மணிக்� வந்�ள்ளனர.் ேம�ம் அ�காைம�ல் ெவங்கேடஸ்வரா கல்�ரி�ல்
ேதரத்ல் வாக்�ப்ெபட�் காவ�க்� இ�ந்த ேபா�சாரில் �ல�ம் இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட
ஏரிக்� வந்�ள்ளனர.் �மார ்100-க்�ம் ேமற்படட் ேபா�சா�ம், ெபன்ன�ர ்�ராமத்�
மக்கள் �மார ்50 நபரக்�ம் இவரக்ேளா�, ம� த/ெப. ெரங்கநாதன், நண்பர ்�லமாக
இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட ஏரிக்� மற்ெறா� �றமாக அைமந்�ள்ள காரந்தாங்கல்
�ராமத்�ற்�ம் தகவல் ெசால்லப்பட�் அங்��ந்� �மார ்100 நபரக்ள் என �மார ்250
நபரக்ள் இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட ஏரிையச ்�ற்��ள்ள கைர�ல் நின்�, நைகையப்
ப�த்�ச ்ெசன்ற இ�வைர�ம் ேத��ள்ளனர.்

காைல �மார ்11.00 மணியள�ல் காஞ்��ரம் மாவடட்க் காவல் கண்காணிப்பாளர ்��.
�தாகர,் ஐஞ� அவரக்ள் இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட ஏரிக்� வந்�ள்ளார.் அதன்�ன் 4 டே்ரான்
(Drone Camera) பயன்ப�த்� ஏரி ��வ�ம் ேத��ள்ளனர.் அப்ேபா� காரந்தாங்கல்
ப���ல் அைடயாளம் ெதரியாத இறந்�ேபான உடல் �ைடத்�ள்ள�. �ற்�க்�ம்
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ேமற்படட் ேபா�சார ்மற்�ம் டே்ரான் �லமாக �மார ்�ன்� மணி ேநரம்
இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட ஏரி�ல் ேத� உள்ளனர.் தங்க நைகையப் ப�த்�ச ்ெசன்ற
இ�வ�ம் �ைடக்க�ல்ைல.

ஜாரக்ண்ட ்மாநிலத்ைதச ்ேசரந்்த ைநம் அக்தர ்என்பவர ்தனியார ்கம்ெபனி�ல் இர�ப்
பணிைய ��த்��ட�் 11.10.2021 அன்� அ�காைல �மார ்7.00 மணியள�ல், தான்
வாடைகக்� ����ந்� வ�ம் இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட அம்ேபத்கர ்ெத��ற்�ச்
ெசன்�ள்ளார.் அப்ேபா� அங்� ேபா�சார ்அ�கமாக இ�ந்தைதப் பாரத்்த�டன்
தன்ைனத்தான் ��க்க வந்�ள்ளாரக்ள் என நிைனத்� ைநம் அக்தர ்ஓடத்
ெதாடங்��ள்ளார.் இதைனப் பாரத்்த ேபா�சார ்சந்ேதகமைடந்� ைநம் அக்தைர
��த்�ள்ளனர.் இதன்�ன் ைநம் அக்தைர ேபா�சார ்�சாரித்�ள்ளனர.் ேம�ம் ைநம்
அக்தர ்ெசல்ேபானில் இ�ந்� அவன� �டட்ாளி ஜாரக்ண்ட ்மாநிலம் பா�ர்
மாவடட்த்ைதச ்ேசரந்்த �ரத்ஷா ேஷக் என்பவரிடம் ேபச ைவத்�ள்ளனர.் ெசல்ேபான் டவர்
அைடயாளம் �லமாக �ரத்ஷா ேஷக் இ�க்�ம் இடம் அைடயாளம் காணப்பட�்ள்ள�.
இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட ஏரி���ந்� �மார ்1 �.� �ரத்�ல் அைமந்�ள்ள காட�்ப்
ப���ல் இ�ந்த �ரத்ஷா ேஷக், ேபா�சாரால் காைல �மார ்8.00 மணியள�ல் �ற்�
வைளக்கப்பட�் ைக� ெசய்யப்படட்ார.் இதற்�ப் �ன்�தான் ேபா�சார ்ைக� ெசய்த
�ரத்ஷா ேஷக் என்பைர என்ெகௗன்டரில் ெகாைல ெசய்ததாக காவல் உயர ்அ�காரிகள்
ெதரி�க்�ன்றனர.்

கண்ட�ந்தைவகள்

1.) இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட அம்ேபத்கர ்ப���ல் எம்.�.ஆர ்ெத��ல் அைமந்�ள்ள
(கண்ணன், �ம� - ெபயர ்மாற்றம் ெசய்யப்பட�்ள்ள�) என்பவரக்�க்�ச ்ெசாந்தமான
��ைச �ட�்ல் கடந்த ஒ� வ�ட காலமாக ஜாரக்ண்ட ்மாநிலத்ைதச ்ேசரந்்த �ரத்ஷா
ேஷக், ைநம் அக்தர ்மற்�ம் ஒ� நபர ்என �ன்� நபரக்ள் மாதம் �. 1,500/- வாடைக
ெகா�த்� தங்� இ�ந்தனர ்என்பதைன �ட�்ன் உரிைமயாளரக்ள் �லம் அ�ய
���ன்ற�.

2.) ஜாரக்ண்ட ்மாநிலத்ைதச ்ேசரந்்த �ரத்ஷதா ேஷக், ைநம் அக்தர,் ேம�ம் ஒ�வர ்என
�ன்� நபரக்�ம் கடந்த ஒ� வ�டங்களாக இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட எம்.�.ஆர ்ெத��ல்
வாடைகக்� தங்��ந்தனர ்என்பைத, அ�காைம�ல் ����க்�ம் நபரக்ள்
உ��ப்ப�த்��றாரக்ள். ேம�ம் இந்த �ன்� நபரக்ளால் இ�வைர எந்தப் �ரசச்ைன�ம்
வர�ல்ைல என்�ம் இேத ப���ல் ஜாரக்ண்ட,் ஒரிசா, �கார ்ஆ�ய மாநிலங்கைளச்
ேசரந்்தவரக்ள் �ெப�ம்��ர ்ப���ல் ஆ�ரக்கணக்காேனார ்வாடைகக்� தங்�
இ�ப்பதாக�ம் உ��ப்ப�த்�னர.்

 3.) இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட ஏரிக்�ள் �ப்பாக்�ைய காட�் �ரட�்ய� ைநம் அக்தர்
என்பதைன�ம், அவ�க்� அ�காைம�ல் இ�ந்த� �ரத்ஷா ேஷக் என்பதைன�ம்,
ெசய்�த்தாள்கள் மற்�ம் �ைகப்படங்கள் �லம் காடட்ப்படட்� இவரக்ள்தான் என்பதைன
சத்�யா த/ெப. ெரங்கநாதன் உ��ப்ப�த்��றார.்

 4.) 10.10.2021 அன்� காைல �மார ்8.30 மணியள�ல் ெபன்ன�ைரச ்ேசரந்்த இந்�ரா (50) க/
ெப. ெரங்கநாதன் என்பவர ்EB ேப�ந்� நிைலயத்�ல் நின்� ெகாண்��ந்தேபா�, தங்க
நைகையப் ப�த்தவரக்ள், ேபா�சாரால் �ட�்க் ெகால்லப்படட் �ரத்ஷா ேஷக், ைநம்
அக்தர ்ஆ�ய இ�வ�ம்தான் என்பதைன ெசய்�த் தாள்களில் வந்த �ைகப்படங்கள்
�லமாக�ம், ெதாைலக்காட�் ெசய்�ையப் பாரத்்ததன் வா�லாக�ம்
உ�ப்ப�த்��றார.்
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 5.) இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட ஏரி�ல் ைநம் அக்தர ்மற்�ம் �ரத்ஷா ேஷக் ஆ�ேயார்
�ட�்ச ்ெசன்ற ைகத்�ப்பாக்��ன் �ன் ப��ைய எ�த்த சத்�யா த/ெப. ெரங்கநாதன்,
அ�ல் இ�ந்த ேதாடட்ா �மார ்1 இன்ச ்அள�ள்ள� என்�ம், ஆனால் ேபா�சார்
ைகப்பற்�யதாக ெதாைலக்காட�்�ல் காட�்ய ேதாடட்ா �மார ்2 இன்ச ்அள�ள்ளதாக
இ�ந்த� என்� இதைனப் பாரத்்த சத்�யா த/ெப. ெரங்கநாதன் மற்�ம் ம� த/ெப.
ெரங்கநாதன் ஆ�ேயார ்உ��ப்ப�த்��றாரக்ள்.

 6.) 11.10.2021 அன்� இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட அம்ேபத்கர ்ெத��ல் காைல �மார ்7.00
மணியள�ல் ேபா�ைசப் பாரத்்� ஓ�ய ஜாரக்ண்ட ்மாநிலத்ைதச ்ேசரந்்த ைநம் அக்தைர
ேபா�சார ்�ரட�்ப் ��த்�ள்ளனர ்என்பதைன ேநரில் பாரத்்த அப்ப�� மக்கள்
உ��ப்ப�த்��றாரக்ள். ஆகேவ அவரக்ள், காவலரக்ைளத் தாக்�யதால் தற்காப்�க்காக
�டட்ேபா� காவல்�ைற�ன�டன் ஏற்படட் ேமாத�ல் சாக�ல்ைல. ைக� ெசய்யப்படட்
�ன்னர ்�ட�்க் ெகால்லப்படட்னர ்என்பதைன அ�ய ���ற�.

7.) காவல் �ைற�ன�டன் ஏற்படட் ேமாத�ல் இறந்ததாகக் �றப்ப�வ� உண்ைமக்�ப்
�றம்பான� என்� நி�பனமா�ற�. இ� ேமாதல் சா� அல்ல. ைக� ெசய்யப்படட்
இ�வரில் �ரத்ாஷா ேஷக் என்பவைர அேத காட�்ற்�ள் ெகாண்� ெசன்�, �ட�்க்
ெகாைல ெசய்யப்பட�்ள்ளார ்என்ற ெப�த்த சந்ேதகம் எ��ற�.

8.) மக்கள் கண்காணிப்பகத்�ன் கள ஆய்�க் ���னர ்10.2021 அன்� கள
ஆய்�ப்பணி�ல் �ெப�ம்��ர ்ப���ல் ஈ�பட�்�ந்தேபா�, நம்பத்த�ந்த நபரக்ள்
(பா�காப்�க் க�� இவரக்ளின் ெபயைர ெவளி�ட ��ம்ப�ல்ைல) 11.10.2021 அன்�
காைல �மார ்07.00 மணியள�ல் ����ப்� அ�காைம�ல் ைநம் அக்தர ்ேபா�சாரால்
ைக� ெசய்யப்படட்�ன், ைநம் அக்தர ்�லமாகேவ �ரத்ஷா�ற்� ெசல்ேபானில்
ேபசைவத்� அதன் �லம் �ரத்ாஷா எந்த ெசல்ேபான் டவர ்எல்ைல�ல் இ�க்�றார்
என்பதைனக் கண்ட�ந்� �தரத்ஷாைவ ��த்தாரக்ள் என்ற தகவல் நமக்� உ��
ெசய்யப்படட்�. இதன் �லம் �ரத்ஷா உ�ேரா� ேபா�சாரால் ��க்கப்படட்ார்
என்பதைன உ�� ெசய்யப்ப��ற�.

9.) இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட ஏரிக்�ள் ��ப்பதற்காக �ரட�்ச ்ெசன்ற ம� த/ெப.
ெரங்கநாதன் அவர� நண்பர ்கைலசெ்சல்வம் ஆ�ேயாைர ைகத்�ப்பாக்�ையக் காட�்
�ரட�்ய� ைநம் அக்தர ்என்பதைன ம� த/ெப. ெரங்கநாதன் உ��ப்ப�த்��றார.்
ஆனால் ைநம் அக்தர ்என்பவர ்உ�ேரா� இ�க்�றார.் ஆனால் �ரத்ஷாைவ எதற்காக
ேபா�சார ்�டட்னர ்என்ப�ல் சந்ேதகம் இ�ப்பதாக கள ஆய்�க் ���னர ்சந்�த்த
ெபா�மக்கள் தங்கள� சந்ேதகத்ைத ெதரி�த்தாரக்ள்.

10.) எம� ���னர ்12.10.2021 அன்� �ெப�ம்��ர ்காவல் நிைலயத்�ற்�ச ்ெசன்றேபா�,
இரண்டாவ� நபர ்ைநம் அக்தர ்என்பவைர, IG, DIG, SP ஆ�ேயார ்�சாரைண ெசய்வதாக
காவல் நிைலயத்�ல் �றப்படட்�. எம� �� காவல் நிைலயத்�ல் மாைல 4.30 மணி வைர
இ�ந்தேபா�, ைநம் அக்தர ்ெவளிேய வர�ல்ைல என்பைதக் கண்ட�ய ���ற�.

11.) 10.10.2021 அன்� காைல�ல் இ�ங்காட�்க்ேகாடை்ட ஏரிக்�ள் ெசன்ற ஜாரக்ண்ட்
மாநிலத்ைதச ்ேசரந்்த ைநம் அக்தர ்மற்�ம் �ரத்ஷா ேஷக் ஆ�ேயாைரப் ��ப்பதற்காக
�ற்�க்�ம் ேமற்படட் ேபா�சார ்மற்�ம் �ெப�ம்��ர ்காவல் நிைலய ஆய்வாளர,்
காவல் �ைணக் கண்காணிப்பாளர ்மற்�ம் காஞ்��ரம் காவல்�ைறக் கண்காணிப்பாளர்
��. �தாகார ்ஆ�ேயார ்தைலைம�லான ேபா�சார ்ேத�தல் பணி�ல் ஈ�படட்னர்
என்�ம் ேம�ம் ஐந்� டே்ரான் பயன்ப�த்� ேத�னாரக்ள் என்�ம் ஆனால் இ�வைர�ம்
ேபா�சார ்10.10.2021 அன்� கண்���க்க�ல்ைல என்பதைன ேபா�சாேரா� ேத�தல்
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பணி�ல் ஈ�படட் அ�காைம �ராமத்� மக்கள் உ��ப்ப�த்��றாரக்ள். இதன் �லம்
ைநம் அக்தர,் �ரத்ஷா ேஷக் ஆ�ய இ�வைர�ம் 10.10.2021 அன்� ேபா�சார்
��க்க�ல்ைல என்பதைன அ�ய ���ற�.

12.) 11.10.2021 அன்� வடக்� மண்டல காவல்�ைறத் தைலவர ்��.சந்ேதாஷ்�மார,் நடந்�
��ந்த ேமாதல் சா� ��த்� பத்�ரிைகயாளரக்ைள சந்�த்� �ளக்கம் அளிக்�ம் ேபா�,
�ற்றவாளிகளிடம் ைகப்பற்றப்படட் ஆ�தங்கைள காட�்யேபா�, ைநம் அக்தர ்�ட�்ச்
ெசன்ற ைகத்�ப்பாக்��ன் �ன்ப��ையக் காடட்�ல்ைல என்பதைன பல்ேவ� ெசய்�த்
தாள்கள், ெதாைலக்காட�்களில் வந்த ெசய்�கைளப் பாரத்்த சத்�யா த/ெப. ெரங்கநாதன்
என்பவர ்�லம் உ��ப்ப�த்த ���ன்ற�.

பரிந்�ைரகள்

1. மாண்��� த�ழ்நா� �தலைமசச்ர ்அவரக்ள் இசச்ம்பவத்�ல், இ�வைர
கண்ட�ந்தைவகைளப் பாரத்்�, மாநில மனித உரிைம ஆைணயத்�டம், இந்த
�சாரைணைய ��ைமயாக ஒப்பைடத்�, அவரக்ள் ��ம்�ம் காவல் அ�காரிக�டன்
�சாரைணைய ேமற்ெகாண்�, �.�.�.ஐ.�-க்� பரிந்�ைர ெசய்�, 30 நாடக்�க்�ள்
அ�க்ைகைய அர�டம் சமரப்்�க்க, மாநில மனித உரிைம ஆைணயத்ைத அர� ேகட�்க்
ெகாள்ள ேவண்�ம்.

2. மாண்��� த�ழ்நாட�் �தலைமசச்ர ்அவரக்ள், இந்த அர�ன் ஆட�்க் காலத்�ல்
இ�ேபான்ற இன்ெனா� ேபா� ேமாதல் சா� ஏற்படா� என்பதற்கான உத்தரவாதத்ைத
ெவளிப்பைடயாக அ��க்க ேவண்�ம்.

3. காவல்� ைற�னரால் ெகாைல ெசய்யப்படட் �ரத்ஷா ேஷக் ��ம்பத்�ற்� த�ழக
அர� �. 10 இலடச்ம், இழப்�� வழங்க ேவண்�ம்.

- மக்கள் கண்காணிப்பகம்


