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காவல் வன்முறையால் பாதிப்புற்ை பழங்குடி இருளர் சமுகப் வபண்களின் வழக்குமூலங்கறள
அடிப்பறடயாக றவத்து மாநில மனித உாிறம ஆறணயம் 21.12.2021 அன்று அளித்துள்ள
உத்தைறவ, மக்கள் கண்காணிப்பகம் வைவவற்றுப் பாைாட்டுகிைது. கடலூர் மாவட்டம்,
திருக்வகாவிலூர் காவல் நிறலயத்றதச் வசர்ந்த காவல் ஆய்வாளர் சீனிவாசன், மற்றும் நான்கு
காவலர்கள் மீது பாதிப்புற்ை பழங்குடி இருளர் சமூகப் வபண்கள் லட்சுமி, இைாதிகா,
றவவகஸ்வாி,

கார்த்திகா

ஆகிவயார்

புகார்

அளித்திருந்தனர்.

அதில்

காவலர்களின்

துன்புறுத்தல், தாக்குதல், சித்திைவறத, சட்ட விவைாதக் காவல், திருடியதாகப் வபாய் வழக்கு
என்பன பற்ைி விாிவாகக் குைிப்பிட்டிருந்தனர்.
இதன்மீது மாநில மனித உாிறம ஆறணயம் நடவடிக்றக எடுத்து பாதிப்புற்ை 15 வபருக்கும்
தலா ரூ.5 லட்சம் என ரூ. 75 இலட்சம் இழப்பீடு ஒரு மாதத்திற்குள் வழங்க உத்தைவிட்டவதாடு
மட்டுமில்லாமல், பத்து ஆண்டுகளுக்கு வமல் காவல் துறையினர் மீது நிலுறவயில் உள்ள குற்ை
வழக்குகள் வதாடர்பான இறுதி அைிக்றகறய சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்ைத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு
டிஜிபி-றய தமிழக அைசு அைிவுறுத்த வவண்டும் என பாிந்துறைத்துள்ளது. இந்த
சம்பவத்தின்வபாது விழுப்புைம் மாவட்டக் காவல்துறை கண்காணிப்பளைாக இருந்த
திரு.பாஸ்கைன், IPS அவர்கள் 01.12.2021 அன்று மாநில மனித உாிறம ஆறணயத்திற்கு
அளித்த அைிக்றகயில் எவ்விதத்

தகவலும், உண்றமயும் காணப்படவில்றல என்பது

குைிப்பிடத்தக்கது. வமலும் அவர் அளித்த பத்திாிறக வசய்தியில் அப்படிவயாரு சம்பவம்
நடவடிக்றகவில்றல என மறுத்தவதாடு மட்டுமில்லாமல் திருட்டு வழக்கிலிருந்து தப்பிக்கும்
வநாக்கத்தில் வலட்சுமி புகார் அளித்துள்ளார் என்று வதாிவித்திருந்தார்.
பழங்குடியின மக்கள் மீதான காவல் வன்முறைறய வவளிச்சமிட்டுக் காட்டிய வஜய்பீம்
திறைப்படம் வவளியான பின்பும் இருளர், குைவர், கல் ஒட்டர், காட்டு நாயக்கர் மக்கள் மீதான
காவல் வன்முறை வட மாவட்டங்களில் மட்டுமின்ைி மத்திய, வதன் மாவட்டங்களிலும்
வதாடர்வறத மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் கவனத்தில் வகாண்டு உாிய நடவடிக்றக எடுக்க
வவண்டுகிவைாம்.
பழங்குடியின மக்கறள வபாய்யான திருட்டு வழக்கில் குற்ைவாளியாக்குதல், வழக்கமாகக்
குற்ைச் வசயல்புாிவவாைாகப் புறனதல் தாக்குதல் நடத்துதல் வபான்ை மீைல்கறளச் வசய்யும்

காவல் அதிகாாிகள் இதுவறை தண்டறனயில் இருந்து விலக்கு வபற்ைது வபால் உள்ளனர்
என்பதற்கு மக்கள் கண்காணிப்பகத்வதாடு இறணந்து பணியாற்றும் வபைாசிாியர் கல்விமணி,
திண்டிவனம், இறளஞர்களுக்கான சமூக விழிப்புணர்வு அறமப்றபச் வசர்ந்த இைவமசுநாதன்
வபான்வைார் சான்ைாக உள்ளனர்.
எனவவ, பாதிப்புற்வைார்க்கு இழப்பீடு வழங்கியது மட்டும் வபாதாது. பாதிப்றப ஏற்படுத்திய
காவல்

அதிகாாிகள்

மீது

பிாிவு

376

உள்ளிட்ட

இந்திய

தண்டறனச்

சட்டம்

பட்டியலினத்வதார்/பழங்குடியினர் மீதான வன்வகாடுறம திருத்தச் சட்டம் 2016 ஆகியவற்ைின்
கீழ் வழக்குப் பதிவு வசய்து, அவர்கள் மீது துறை ாீதியான நடவடிக்றகறய மூன்று
மாதத்திற்குள் அதாவது 31.03.2022க்குள் எடுக்கப்பட வவண்டும். காலதாமதமாகும் நீதி
மறுக்கப்படும் நீதியாகும். இதுவபான்று வதாடரும் காவல் வன்முறைறய வபாது மக்கள்
வவகுவாக கண்டிப்பதன் மூலமாக காவல் வன்முறை வமலும் வதாடைாமல் இருக்க தமிழகத்தின்
அறனத்து ஐ.ஜிக்கள், சட்டம் ஒழுங்கு பிாிவின் ஏ.டி.ஜி.பிக்கள் ஆகிவயாருக்கு இந்த வழக்கு ஓர்
எச்சாிக்றக மணியாக ஒலிக்க வவண்டும்.
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இவ்வழக்றக பத்தாண்டுகள் கழித்து முடித்துள்ள மாநில மனித உாிறம
ஆறணயத்தில் முப்பதுக்கும் வமற்பட்ட பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. மாண்புமிகு தமிழக
முதலறமச்சர் இப்பணியிடங்கறள உடனடியாக நிைப்ப உாிய நடவடிக்றக எடுக்க மக்கள்
கண்காணிப்பகம் வகாருகிைது. வதாடர்ந்து பாதிப்புறும் இருளர், குைவர், கல் ஒட்டர், காட்டு
நாயக்கர்

வபான்ை

அடிநிறல

மக்களுக்கு நீதி

விறைந்து

கிறடக்க

வவண்டுவமனில்,

தற்வபாதுள்ள மாநில மனித உாிறம ஆறணயம், மாநில வபண்கள் ஆறணயம், மாநில
சிறுபான்றமயினர் ஆறணயம், மாநில குழந்றதகள் உாிறமகள் பாதுகாப்பு ஆறணயம்,
மாநில பட்டியல்/பழங்குடியினர் ஆறணயம், மாற்றுத்திைனாளிகளுக்கான இயக்குநர், மாநில
தகவல் ஆறணயம் ஆகியவற்ைிற்குத் வதறவயான பணியாளர்கள், நிதி, பயிற்சி வழங்கப்பட
வவண்டும்.

வபயைளவில்

வசயல்படும்

ஆறணயங்கள்

வதறவயில்றல.

ஐ.நா.வின்

வழிகாட்டுதல்கறளயும், பாாிஸ் வகாட்பாடுகறளயும், பின்பற்ைி வசயல்படும் சுதந்திைமான,
வபாறுப்புள்ள திைன் மிகுந்த, வவளிப்பறடயான கட்டுப்பாடு மிகுந்த ஆறணயங்கவள
இன்றைய வதறவயாகும்.
- வென்ைி திவபன், நிர்வாக இயக்குநர், மக்கள் கண்காணிப்பகம்
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