
தேனியில் ஒரு 'சாத்ோன்குளம்'? - 

காவல்துறையினர் மீது மனிே உாிறம 

ஆறையத்ேில் புகார் 
  

Theni | வீட்டில் தூங்கிக் ககாண்டிருந்ே 

ாிசாத் ராறை ஏப்ரல் 3 ஆம் தேேி 

அேிகாறை 4 மைி அளவில் விசாரறை 

கசய்வோக கூைி அறைத்ே கசன்று 

காவல் நிறையத்ேில் மூன்று நாட்கள் 

றவத்ேிருந்து சட்ட விதராேமாக 

ைத்ேியாலும், இரும்பு கம்பியாலும் 

ோக்கியேில் அவர் கடுறமயாக 

காயங்களுக்கு உள்ளானோகவும், 

சிறுநீர் கைிக்கும்தபாது இரத்ேம் வரும் நிறை ஏற்பட்டுள்ளோகவும் புகார் எழுந்துள்ளது. 

சாத்ோன்குளம் சம்பவத்றே தபான்று தேனி மாவட்டம் கையமங்கைம் காவல் 

நிறையத்ேிலும் ஒரு இறளஞறர தபாலீசார் சட்டவிதராேமாக அடித்து துன்புறுத்ேி 

உள்ளோக மனிே உாிறம ஆறையத்ேில் வைக்கைிஞர் கென்ைி ேிதபன் புகார் 

அளித்துள்ளார். 
 

தேனி மாவட்டம் ைி.கல்லுப்பட்டி கிராமம் அருதகயுள்ள சூறசயப்பர் கிராமத்ேில் வசித்து 

வரும் கசல்வம் (45) என்பவறர கடந்ே 2017 ஆம் ஆண்டு தேவோனப்பட்டி காவல் 

நிறையத்ேில் அப்தபாது உேவி ஆய்வாளராக பைியாற்ைி வந்ே கவங்கதடஷ் பிரபு 

என்பவர் சட்டவிதராேமாக ோக்கியோக அவரது மறனவி மங்றகயர்க்கரசி மனிே உாிறம 

ஆறையத்ேில் புகார் அளித்ேிருந்ோர். 
 

அந்ே புகார் கோடர்பான இறுேிக்கட்ட விசாரறைக்கு கசல்வம் இன்று (ஏப்ரல் 8) மதுறர 

மனிே உாிறம ஆறையத்ேில் ஆைராகவிருந்ே நிறையில், அேறன ேடுக்கும் தநாக்கில் 

கசல்வத்ேின் மகன் ாிசாத் ராஜ் (21) என்பவறர கையமங்கைம் காவல் நிறையத்ேில் 

ேற்தபாது ஆய்வாளராக பைியாற்ைி வரும் ராைதசகரன் என்பவரும் சிை காவைர்களும் 

றகது கசய்துள்ளனர். 
 

வீட்டில் தூங்கிக் ககாண்டிருந்ே ாிசாத் ராறை ஏப்ரல் 3 ஆம் தேேி அேிகாறை 4 மைி 

அளவில் விசாரறை கசய்வோக கூைி அறைத்ே கசன்று காவல் நிறையத்ேில் மூன்று 

நாட்கள் றவத்ேிருந்து சட்ட விதராேமாக ைத்ேியாலும், இரும்பு கம்பியாலும் ோக்கியேில் 

அவர் கடுறமயாக காயங்களுக்கு உள்ளானோகவும், சிறுநீர் கைிக்கும்தபாது இரத்ேம் 

வரும் நிறை ஏற்பட்டுள்ளோகவும் புகார் எழுந்துள்ளது. 
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அேன் பின்னர், கபாியகுளம் குற்ைவியல் நீேிமன்ைத்ேில் ாிசாத் ராஜ் ஆைர்படுத்ேப்பட்ட 

தபாது நீேிபேி அளித்ே உத்ேரவின் மூைம் தேனி மருத்துவமறனயில் ாிசாத் ராைுக்கு 

சிகிச்றச அளிக்கப்பட்டோகவும், அங்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்றசயிலும், அவருக்கு 

வைங்கப்பட்ட உடல்ேகுேி சான்ைிேைிலும் முறைதகடு கசய்து அவறர மீண்டும் 

நீேிமன்ைத்ேில் ஆைர்படுத்ேி, தநற்று (ஏப்ரல் 7)  மதுறர மத்ேிய சிறையில் 

அறடக்கப்பட்டு உள்ளோகவும் குற்ைம் சாட்டப்படுகிைது. 
 

இந்ே விவகாரம் குைித்து மதுறர அைகர் தகாவில் சாறையில் உள்ள அரசினர் விடுேியில் 

இயங்கி வரும் மனிே உாிறம ஆறையத்ேில் வைக்கைிஞர் கென்ைி ேிதபன் இன்று ஒரு 

புகார் மனுறவ அளித்ே பின்னர் கசய்ேியாளர்கறள சந்ேித்ோர்.அப்தபாது கூறுறகயில், 

"சாத்ோன்குளம் சம்பவத்றே தபான்று மற்றுகமாரு சம்பவம் தேனி கையமங்கைம் காவல் 

நிறையத்ேில் நறடகபற்று உள்ளது. 
 

கையமங்கைம் காவல் நிறைய சிசிடிவி காட்சிகள், ாிசாத் ராைுக்கு அளிக்கப்பட்ட 

சிகிச்றச குைித்ே முழு விபரங்கள், அவர் மீது பேியப்பட்ட வைக்கின் விபரங்கள் ஆகியறவ 

உடனடியாக மனிே உாிறம ஆறையத்ேில் ோக்கல் கசய்யப்பட தவண்டும். 
 

தமலும், இந்ே குற்ை சம்பவத்ேில் சம்பந்ேப்பட்ட காவல் ஆய்வாளர் ராைதசகரன், 

அவருக்கு உடந்றேயாக இருந்ே காவைர்கள் மற்றும் கபாியகுளம் டி எஸ் பி முத்துக்குமார் 

ஆகிதயார் மீது உாிய நடவடிக்றக எடுக்க தவண்டும். 
 

ாிசாத் ராைுக்கு மதுறர அரசு மருத்துவமறனயில் உாிய சிகிச்றச அளிக்கவும், ாிசாத் 

ராைின் குடும்பத்ேினருக்கு உாிய பாதுகாப்பு அளிக்கவும் நடவடிக்றக எடுக்க தவண்டும்" 

என கோிவித்துள்ளார். 
 

ாிசாத் ராைின் மறனவி தமானிஷா கூறுறகயில்,"என் கைவறர அறைத்து கசன்ை காவல் 

நிறையத்ேில் விசாாித்ே தபாது அங்கு அவர் இல்றை என ேிருப்பி அனுப்பி விட்டனர். 

நீேிமன்ைத்ேில் ஆைர்படுத்ே ாிசாத் ராறை அறைத்து கசன்ை தபாது காவல் நிறையத்ேில் 

நடந்ேவற்றை கவளிதய யாாிடமும் கோிவிக்க கூடாது என காவல் துறையினர் மிரட்டி 

உள்ளனர். என் கைவர் மீது கபாய் வைக்கு பேிந்து உள்ளனர், அது குைித்து விசாாித்து 

அவருக்கு விடுேறை கபற்று ேர தவண்டும்" என்ைார். 
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rights-commission-police-have-illegally-beaten-and-harassed-him-vin-vet-728078.html  
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