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ைசேகா ெகாைலகாரனா �ைர��கன்?
ேபா�ஸ் என்க�ன்டர் �ன்னணி என்ன?

�ர�ராவ் ஆனந்தன்

��� த��க்காக

15 அக்ேடாபர ்2021

�த்�க்���ல் �த்ைதயா�ரம் ப���ல் ேபா�சா�டன் நடந்த ேமாத�ல் ெதாடர்

�ற்றசெ்சயல்களில் ெதாடர்�ைடயதாக ேதடப்பட்� வந்த �ைர ��கன் என்க�ன்டரில்

�ட்�க் ெகால்லப்பட்�ள்ளார். அவர் ஒ� ைசேகா ெகாைலகாரன் என்� ேபா�ஸ் தரப்�ம்

இந்த என்க�ன்டேர ேபா�யான� என்� மனித உரிைம ெசயல்பாட்டாளரக்�ம்

���ன்றனர். என்ன நடந்த�? �த்�க்�� அ�த்�ள்ள �ட்டாம்�ளி காமராஜ் நகைர

ேசர்ந்தவர் �ைர��கன் (39). இவர் �� 7 ெகாைல வழக்�கள், 21 ெகாள்ைள வழக்�கள்

உட்பட 35 வழக்�கள் ப�வா� உள்ளன.

கடந்த வாரம் ெநல்ைல மாவடட்ம், பா�ரச்த்�ரத்�ல் நடந்த ெகாைல ெதாடரப்ாக சார�்

ஆய்வாளர ்ராஜ�ர� தைலைம�லான தனிப்பைட ேபா�சார ்�ைர ��கைன ��ரமாக ேத�

வந்தனர.்இந்நிைல�ல், �த்ைதயா�ரம் ேகாவளம் கடற்கைர ப���ல் �ைர ��கன் தன�
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�டட்ாளிக�டன் ப�ங்���ப்பதாக தனிப்பைட�ன�க்� ரக�ய தகவல் �ைடத்�ள்ள�.

இதைனய�த்� தனிப்பைட சார�் ஆய்வாளர ்ராஜ�ர� தைலைம�லான ேபா�சார ்அங்�

ேத�தல் ேவடை்ட�ல் ஈ�படட்னர.்

அப்ேபா� அங்� ப�ங்� இ�ந்த �ைர��கன் உள்ளிடட் 3 ேபைர �ற்� வைளத்த ேபா�சார்

வானத்ைத ேநாக்� �டட்தாக�ம் அப்ேபா� �ைர��கன் காவலரக்ைள அரிவாளால்

தாக்�யதாக�ம் காவல்�ைற தரப்�ல் ெதரி�க்கப்படட்�. இந்த சம்பவத்�ல் சார�் ஆய்வாளர்

ராஜ�ர� மற்�ம் காவலர ்ேட�ட ்ஆ�ேயா�க்� காயம் ஏற்படட்�.இைதய�த்� தங்கைள

தற்காத்� ெகாள்ள �ைர��கன் �ம்பல் �� �ப்பாக்� �� நடத்�யதாக�ம் அ�ல்

�ைர��கன் சம்பவ இடத்�ேலேய �ப்பாக்� ேதாடட்ா பாய்ந்� உ�ரிழந்ததாக�ம்

காவல்�ைற தரப்� ெதரி�த்த�.

என்க�ன்டர ்நடந்த ப��ைய பாரை்வ��ம் காவல்�ைற உயர�காரிகள்

இ� ��த்� தகவல�ந்த �த்�க்�� மாவடட் காவல் கண்காணிப்பாளர ்ெஜயக்�மார,் நகர்

�ைண காவல் கண்காணிப்பாளர ்கேணஷ், �த்ைதயா�ரம் ஆய்வாளர ்ெஜய�லன் மற்�ம்

ேபா�சார ்சம்பவ இடத்�ற்� ேநரில் ெசன்� பாரை்வ�ட�் �சாரைண நடத்�னர.்ேம�ம்

தப்�ேயா�ய இ�வைர ேபா�சார ்தனிப்பைட அைமத்� ேத� வ��ன்றனர.்�ன்னர ்�ப்பாக்�

�ெப�ம்��ரில் வடமாநில இைளஞர ்என்க�ன்டரில் �ட�்க் ெகாைல

த�ழ்நாட�்ல் ெப�ம் பரபரப்ைப ஏற்ப�த்�ய 6 என்க�ன்டரக்ள்

https://www.bbc.com/tamil/india-58873583
https://www.bbc.com/tamil/india-50686126
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�ட�்ல் உ�ரிழந்த �ைர��கனின் சடலத்ைத உடல் �ராய்�க்காக �த்�க்�� அர�

ம�த்�வமைனக்� ேபா�ஸார ்அ�ப்� ைவத்தனர.்

தாக்�தல் சம்பவத்�ல் காயம் அைடந்த காவலரக்ள் �த்�க்�� அர� ம�த்�வ கல்�ரி ம�த்�வைன�ல் ��சை்ச

ெபற்� வ��ன்றனர.்

இைதத்ெதாடரந்்� காயம் அைடந்த காவலரக்ைள அவரக்ள் ேசரக்்கப்பட�்ள்ள அர�

ம�த்�வமைனக்�ச ்ெசன்� ெதன் மண்டல ஐ� அன்�, ெநல்ைல சரக �ஐ� �ேரம்�மார்

அ�னவ் ஆ�ேயார ்நலம் �சாரித்தார.்

யார் இந்த �ைர��கன்?

இந்த சம்பவம் ��த்� �த்�க்�� மாவடட் காவல் கண்காணிப்பாளர ்ெஜயக்�மார ்���

த��டம் ேப�ைக�ல், "�ைர��கன் பணத்�ற்காக ஆடக்ைள கடத்� �ன் ெகாைல ெசய்வைத

ெதா�லாகக் ெகாண்டவர.் 2001ஆம் ஆண்� ஒ�ப ெகாைல வழக்�ல் �ைர��கன் ைக�

ெசய்யப்படட்ார.் �ன் ெநல்ைல மாவடட்த்�ல் உள்ள ஒ� ெபண்ணிடம் ஏற்படட் கள்ள

ெதாடரப்ால் அந்த ெபண்�க்காக அவரின் கணவர,் உற�னரக்ள் என 3 ேபைர கடத்�

அவரக்ைள ெகா�ரமாக ெவட�் ெகாைல ெசய்தான்.

2010ஆம் ஆண்� ��வண்ணாமைல�ல் ஒ� ெகாைல வழக்�, 2011ஆம் ஆண்� ம�ைர

ஒத்தக்கைட�ல் ஒ� ெகாைல வழக்� என ெமாத்தமாக 8 மாவடட்ங்களில் அவர ்�� 35
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வழக்�கள் உள்ளன. இ�ல் ஏ� ெகாைல வழக்�கள் அடங்�ம்.ெகாைல ெசய்வதற்� �ன்�

ெகாைல ெசய்ய ேவண்�ய நபைர கடத்� 15 நாடக்ள் தன� கட�்ப்பாட�்ல் ைவத்� �ரட�்

பணம் ப�த்� �ட�் �ன் அந்த நபைர ெவட�் ெகாைல ெசய்� �ைதத்� ��வ�

�ைர��கனின் பாணி. அவர ்ஒ� ைசக்ேகா ெகாைலகாரன்," என்றார.்

எஸ். ெஜயக்�மார ்�த்�க்��, மாவடட் காவல் கண்காணிப்பாளர்

�ண்டர ்த�ப்� சடட்த்�ல் அைடக்கப்படட்வர2்017ஆம் ஆண்� அக்ேடாபர ்மாதம் �ைர��கன்

�ண்டர ்த�ப்� சடட்த்�ன் �ழ் ைக� ெசய்யப்பட�் கடந்த ெசப்டம்பர ்மாதம் வைர �ைற�ல்

இ�ந்�ள்ளார.் �ைற���ந்� ெவளிேய வந்த �ன்னர ்கடந்த 7ஆம் ேத� பா�ரச்த்�ரத்�ல்

நைடெபற்ற ெகாைல வழக்�ல் ேபா�சார ்நடத்�ய �சாரைண�ல் �தல் �ற்றவாளி �ைர

��கன் என கண்���க்கப்படட்�. இதனால் அவைர தனிப்பைட ேத� வந்த�.இந்த நிைல�ல்,

ெவள்ளிக்�ழைம �ற்பக�ல் �ைர ��கன் தன� �டட்ாளிக�டன் �த்ைதயா�ரம் ெபாடட்ல்

கா� ப���ல் ப�ங்���ப்பதாக தனிப்பைட�ன�க்� தகவல் �ைடத்த�. அதன்ேபரில் �ைர

��கன் மற்�ம் அவன� �டட்ாளிகள் என �வைர ேபா�சார ்�ற்� வைளத்தனர.் அப்ேபா�

ேபா�சாைர பாரத்்த�ம் தப்� ஓட �யற்� ெசய்�ம் ேபா� �ைர��கன் தன� ைக�ல் இ�ந்த

அரிவாளால் சார�் ஆய்வாளர ்மற்�ம் தைலைம காவலரக்ைள தாக்�யதாக �றப்ப��ற�.

இ�ல் ேபா�சா�க்� காயம் ஏற்படட்�.இைதத்ெதாடரந்்� �ைர��க�ம் மற்ற இ�வ�ம் தப்�

ஓ�ய நிைல�ல் காவலரக்ள் தற்காப்�க்காக �ைர��கன் �� �ப்பாக்�ச ்��

நடத்�யதாக�ம் அ�ல் �ப்பாக்� ேதாடட்ா பாய்ந்த�ல் �ைர��கன் உ�ரிழந்ததாக�ம்

காவல்�ைற தரப்�ல் �றப்ப��ற�. �ப்பாக்� �ட�்ன் ேபா� �ைர��கன் உடன் இ�ந்த
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இ�வர ்தப்�ச ்ெசன்�ள்ளதால் அவரக்ைள ��க்க தனிப்பைட அைமக்கப்பட�்ள்ள�. �ைர�ல்

இ�வ�ம் ேபா�சாரிடம் ��ப�வாரக்ள் என மாவடட் காவல் கண்காணிப்பாளர ்ெஜயக்�மார்

ெதரி�த்தார.்

எ�ரக்்�ம் ெசயல்பாட்டாளரக்ள்

இதற்�ைடேய, ேபா�ஸார ்நடத்�ய �ப்பாக்� �� ��த்� மக்கள் கண்காணிப்பகம் மண்டல

சடட் அ�வலர ்அ�சய �மார ்��� த��டம் ேப�ைக�ல், �த்�க்�� மாவடட்த்�ல் இ�வைர

என்க�ன்டர ்நைடெபற்ற� இல்ைல. காவல் நிைலய மரணங்கள் மட�்ம் அவ்வப்ேபா�

நைடெபற்�ள்ளன.

அ�சய �மார,் மனித உரிைமகள் ெசயல்பாடட்ாளர்

த�ழ்நாட�்ல் ��க அர� பத�க்� வந்த �ற� இரண்� �ைற என்க�ன்டரக்ள்

நடத்தப்பட�்ள்ளன. கடந்த ஆட�்��ம் என்க�ன்டரக்ள் நடந்�ள்ளன ஆட�்க்� வ�ம் எல்லா

அர�க�ேம மனித உ�ரக்ைள ப�க்�ன்றன.ேபா�சாரின் தரப்�ல் ேகட�்ம்ேபா�

தற்காப்�க்காக �டே்டாம் என ��வைத எங்களால் ஏற்�க்ெகாள்ள ��யா�. இன்� நடந்த

சம்பவம் �கப்ெபரிய மனித உரிைம �றல். காவல்�ைற இதைன ெசய்யக்�டா�.இன்�

நடத்தப்படட் �ப்பாக்� �ட�்ற்� �ன் பா�ரச்த்�ரம் ெகாைல வழக்�ல் �ைர ��கன்

�ற்றவாளியாக ேசரக்்கப்பட�்ள்ளதாக க���ேறாம். காரணம் 2015ஆம் ஆண்� �த்�க்��

மாவடட்ம் ��க்ேகாடை்ட காவல் நிைலயத்�ல் �ைர��கன் �� ர�� வரலாற்� பட�்யல் ப��
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ெசய்யப்பட�்ள்ள�. அ�ல் கடந்த 10 ஆண்�களில் �ைர��கன் �� வழக்�கள் எ��ம் ப��

ெசய்யப்பட�ல்ைல என்�றார ்அ�சய �மார.்ேம�ம், "�ற்ற சம்பவங்களில் ஈ�ப�ம்

ர��கைள உடன�யாக ைக� ெசய்� �ற்றப்பத்�ரிைக தாக்கல் ெசய்� �சாரைணைய

�ரிதப்ப�த்� நீ�மன்றம் வா�லாக உரிய தண்டைனைய வாங்�க் ெகா�த்தால் இவ்வாறான

நபரக்ள் ெவளிேய வராமல் இ�ப்பாரக்ள். அைத த�ரத்்� ேபா�சாேர ேநர�யாக இவ்வா�

தண்டைன ெகா�ப்ப� தவ�. இ� ஒ� ேபா� என்க�ன்டர,்" என்றார ்அ�சய�மார.்காவலரக்ள்

�� ர��க�க்� அசச்ம் ஏற்பட ேவண்�ம் என்ற ஒேர காரணத்தால் இந்த மா�ரியான �ப்பாக்�

�� சம்பவங்கள் நைடெப��ன்றன. ேபா�சாரால் �ட�்க் ெகால்லப்படட் �ைர��கன் உடைல

ேத�ய மனித உரிைம ஆைணயம் வ�காட�்த�ன்ப� உரிய ம�த்�வரக்ைளக் ெகாண்� �ேரத

பரிேசாதைன ெசய்ய ேவண்�ம். இதைன ��ைமயாக ��ேயா ப�� ெசய்ய ேவண்�ம்.

இசச்ம்பவம் ��த்� காவல்�ைற �� ெகாைல வழக்�ப்ப�� ெசய்� உரிய �சாரைண

நடத்தப்பட ேவண்�ம் என மக்கள் கண்காணிப்பகம் மண்டல சடட் அ�வலர ்அ�சய �மார்

வ���த்�னார.்�ைர��கன் �� ேபா�சார ்நடத்�ய �ப்பாக்�ச ்�� ��த்� அவர�

��ம்பத்�னர ்சடட்ரீ�யாக நடவ�க்ைக எ�க்க உள்ளனரா என க�த்� ேகடப்தற்காக ���

த�ழ் �யன்றேபா�ம், அவரக்ைளத் ெதாடர�் ெகாள்ள ��ய�ல்ைல. இ� ��த்� �ைர

��கனின் ��ம்பத்�னர ்க�த்� ெதரி�க்�ம்படச்த்�ல் அைத இந்த ெசய்��ல் ப��

ெசய்�ேறாம்.

ெதாட�ம் என்க�ன்டரக்ள்

இேதேவைள, காவல்�ைற �ற்றவாளிகைள என்க�ன்டர ்�லம் ெகால்�ம்ேபா�

ெப�ம்பாலானவரக்ள் அதைன ஆதரிக்�றாரக்ள். ஆனால், இம்மா�ரியான ெகாைலகைள

ஆதரிப்ப� எ�ரக்ாலத்�ல் �க ஆபத்தான நிைலைமக்� எ�த்�ச ்ெசல்�ம் என்�றாரக்ள் மனித

உரிைம ெசயற்பாடட்ாளரக்ள்.

கடந்த �ல நாடக்�க்� �ன்� காஞ்��ரம் �ெப�ம்��ர ்அ�ேக வட மாநில ெகாள்ைளயர்

ஒ�வைர ேபா�சார ்என்க�ன்டரில் �ட�்க்ெகான்றனர.் ேபா�சாைர �ப்பாக்�யால் �ட �யன்ற

ேபா� ெகாள்ைளயைர ேபா�சார ்என்க�ன்டர ்ெசய்தனர.் ெகாள்ைளயன் ஜாரக்்கண்�

மாநிலத்ைதச ்ேசரந்்தவர ்என்�ம் அவர� �டட்ாளியாக ெசயல்படட் மற்ெறா�வைர ேபா�ஸார்

ைக� ெசய்ததாக�ம் ெதரி�த்தனர.் இந்த நிைல�ல், �ண்�ம் ஒ� என்க�ன்டர ்சம்பவம்

த�ழ்நாட�்ல் நடந்�ள்ள�.


