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திமுக அைசு @ 1 ஆண்டு | சட்டம் - ஒழுங்கு: லாக்கப் மைணங்களும், 

காவல் நிரலய சிசிடிவி ககமைாக்களும் - சில சந்கதகங்கள் 

 

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தரலரமயிலான திமுக அைசு ஓைாண்ரட நிரைவுச் சசய்துள்ளது. 

இந்த ஓைாண்டில் சட்டம் - ஒழுங்ரகக் காப்பதில் அைசின் சசயல்பாடுகள் எப்படி? நிரை, 

குரைகள் என்சனன்ன? இனி சசய்ய கவண்டியரவ என்சனன்ன? - இது குைித்து தனது 

கருத்துகரளப் பகிர்ந்து சகாள்கிைார் காவல் சித்ைவரதகளுக்கு எதிைான கூட்டியக்கத்தின் 

(JA ACT) ஆகலாசகரும், வழக்கைிஞருமான சென்ைி திகபன். 
 

" 'செய்பீம்' திரைப்படம் பார்த்துவிட்டு, கண்ணீர் வடித்ததாக கூைிய தமிழக முதல்வர் 

மு.க.ஸ்டாலின், இந்த சமூகத்தில் சதாடர்ந்து காவல்துரையினாின் சித்ைவரதகளுக்கு 

ஆளாகி வரும் குைவர், இருளர் சமூகங்களுக்கு எதிைான அநீதிகளின்கபாது நடவடிக்ரக 

எடுக்காதது ஏன்? முதல்வர் ஸ்டாலின் தரலரமயிலான தமிழக அைசு சபாறுப்கபற்ை 

நாட்களிலிருந்து கல்வித் துரை, கபருந்துகளில் மகளிருக்கு இலவசம், விவசாயம், 

நீர்வளத்துரை, கசாலார் எனர்ெி உள்ளிட்ட பல்கவறு துரைகளில் புதிய முயற்சிகரளயும், 

திட்டங்கரளயும் கமற்சகாண்டார். அகதகவரளயில், முதல்வர் தனது கட்டுப்பாட்டில் 

உள்ள காவல்துரையில் அதுகபான்ை மாற்ைங்கரளக் சகாண்டு வைாதது ஏன்? இப்படி 

பல்கவறு ககள்விகள் எழுகின்ைன. காவல்துரையில் புதிய முயற்சிகரள 

கமற்சகாள்ளாவிட்டாலும் கூட, ஏற்சகனகவ காவல்துரைக்கு உச்ச நீதிமன்ைம், உயர் 

நீதிமன்ைம் பிைப்பித்துள்ள உத்தைவுகரள மிகச் சாியாக பின்பற்ைவாவது 

உத்தைவிட்டிருக்கலாம் என்று எண்ணத் கதான்றுகிைது. 
 

திமுக ஆட்சிப் சபாறுப்கபற்ைதற்கு பின்னர், தமிழகத்தில், 9 காவல் நிரலய 

மைணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன் 2021 ெனவாி மற்றும் ஏப்ைல் 

மாதங்களில் சசன்ரன எம்ெிஆர் நகர் காவல் நிரலயம் மற்றும் கசலம் ஆத்தூர் காவல் 

நிரலயங்களில் நடந்த சம்பவங்களுடன் கசர்த்தால், சமாத்தம் 2021 ெனவாி முதல் 2022 

ஏப்ைல் வரை சமாத்தம் 10 காவல் நிரலய மைணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. காவல் நிரலய 

மைணங்களின் பட்டியல்: 
 

➢ 2021 ென.7-ம் கததி சசன்ரன எம்ெிஆர் நகர் காவல் நிரலயத்தில் சூர்யா என்ை 

வயது இரளஞர் உயிாிழந்தார். 



➢ 2021 ஏப்.3-ம் கததி கசலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் காவல் நிரலயத்தில் 68 வயதுரடய 

ைாொமணி உயிாிழந்தார். 

➢ 2021 ெூரல.7-ம் கததி ககாரவ மாவட்டம் கருமத்தம்பட்டி காவல் நிரலயத்தில் 45 

வயதுரடய சட்டி இந்திை பிைசாத் உயிாிழந்தார். 

➢ 2021 ஆக.24-ம் கததி தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கமற்கு காவல் நிரலயத்தில் 35 

வயதுரடய சத்யவாணன் உயிாிழந்தார். 

➢ 2021 சசப்.4-ம் கததி நாமக்கல் மாவட்டம் பைமத்தி கவலூர் காவல் நிரலயத்தில் 42 

வயதுரடய மணிகண்டன் உயிாிழந்தார். 

➢ 2021 டிச.12-ம் கததி ைாமநாதபுைம் மாவட்டம் கீழத்தூவல் காவல் நிரலயத்தில் 19 

வயதுரடய மணிகண்டன் உயிாிழந்தார். 

➢ 2022 ென.13-ம் கததி நாமக்கல் மாவட்டம் கிரளச்சிரை காவல் நிரலயத்தில் 45 

வயதுரடய பிைபாகைன் உயிாிழந்தார். 

➢ 2022 பிப்.5-ம் கததி திருசநல்கவலி மாவட்டம் ரெ கிைவுண்ட் காவல் நிரலயத்தில் 

44 வயதுரடய சுரலமான் உயிாிழந்தார். 

➢ 2022 பிப்.14-ம் கததி திருசநல்கவலி மாவட்டம் தாலுகா காவல் நிரலயத்தில் 38 

வயதுரடய தடிவீைன் உயிாிழந்தார். 

➢ 2022 ஏப்.18-ம் கததி சசன்ரன தரலரமச் சசயலக காலனி காவல் நிரலயத்தில் 25 

வயதுரடய விக்கனஷ் உயிாிழந்தார். 
 

இத்தரகய சம்பவங்கரள தமிழக முதல்வாின் கவனத்துக்கு சகாண்டு சசல்லாமல் 

காவல்துரை உயர் அதிகாாிகள் மரைக்கின்ைனர். இதுகபான்ை மைணங்களில் சவறுமகன 

காவல்துரைக்கு மட்டுமின்ைி, சிரைத்துரை, நீதித்துரைக்கும் முக்கியப் பங்கு இருக்கிைது. 

குைிப்பாக, இதுகபான்ை காவல் நிரலய மைணங்களில் உடற்கூைாய்வு எப்படி சசய்யப்பட 

கவண்டும் என்று சந்கதாஷ் வழக்கில் உயர் நீதிமன்ை மதுரை கிரள மிகத் சதளிவான 

உத்தைவுகரளப் பிைப்பித்துள்ளது. அதன் விவைம்: 

➢ ெூடிசியல் மாெிஸ்திகைட் விசாைரண நடத்தி, உயிாிழந்தவாின் உடரல அவைது 

குடும்பத்தினர், உடலின் முன் பின் பகுதிகரள பார்ரவயிடவும், கபாட்கடா மற்றும் 

வீடிகயா எடுக்கவும் அனுமதிக்கப்பட கவண்டும். 

➢ உைவினர்கள் இைந்தவாின் உடரல பார்க்காமல் உடற்கூைாய்வுக்கு அனுமதிக்கக் 

கூடாது. ஒருகவரள உைவினர்கள் பார்க்க மறுத்தால் மட்டுகம உடற்கூைாய்வுக்கு 

ெூடிசியல் மாெிஸ்திகைட் அனுமதிக்க கவண்டும். 

➢ இதுகபான்ை சம்பவங்களில் உயிாிழந்தவர்களின் உடற்கூைாய்வுகரள தடயவியல் 

மருத்துவத்தில் முதுநிரல பட்டம் சபற்ை இைண்டு மருத்துவர்கள் அடங்கிய 

குழுவினரைக் சகாண்டு உடற்கூைாய்வு நடத்தப்பட கவண்டும். 



➢ கமலும், காவல் நிரலய மைணங்களில் இைந்தவர்களின் உடல் முழுவதும் 

எக்ஸ்கை சசய்ய கவண்டும். ஒருகவரள அதில் எலும்பு முைிவுகள் கபான்ைரவ 

சதன்பட்டால், அந்த உடற்கூைாய்வு சதாடக்கம் முதல் முடிவு வரை வீடிகயாப் பதிவு 

சசய்யப்பட கவண்டும். ஆனால், இரவசயல்லாம் முரையாக பின்பற்ைப்படுவது 

இல்ரல. 

அதுகபால காவல் நிரலயங்களில் 

கண்காணிப்புக் ககமைாக்கள் சபாருத்த கவண்டும் 

என்று,பைம்வீர் சிங் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்ைம் 

பல்கவறு உத்தைவுகரளப் பிைப்பித்துள்ளது. 

அண்ரமயில் நடந்த மயிலாப்பூர் தம்பதி சகாரல 

வழக்கு வரை, காவல்துரையினர் கண்டுபிடித்த 

பல்கவறு வழக்குகளில் சிசிடிவி ககமைாக்கள் 

முக்கியப் பங்கு வகித்ததாக கூறுகின்ைனர். ஆனால், காவல் நிரலயங்களில் நரடசபறும் 

மைணங்களின்கபாது, சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிரலயங்களின் சிசிடிவி ககமைாக்கள் கவரல 

சசய்யாமல் கபாய்விடுகின்ைன. 
 

காவல்துரையின் இதுகபான்ை நடவடிக்ரககள் உயர் நீதிமன்ை, உச்ச நீதிமன்ை 

உத்தைவுகளுக்கு மதிப்பு சகாடுப்பது இல்ரல என்பரதகய காட்டுகின்ைன. இரவ 

மட்டுமல்ல, திமுக ஆட்சி சபாறுப்பிற்கு வருவதற்கு முன் தூத்துக்குடி ஸ்சடர்ரலட் 

துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் கதர்தல் சமயத்தில் மிகப்சபாிய கபசுப்சபாருளாக இருந்தது. 

ஆனால், தமிழக அைசு சபாறுப்கபற்று ஓைாண்டு காலம் முடிவரடந்துவிட்டது. ஆனால், 

அந்தச் சம்பவத்தில் சதாடர்புரடய ஒரு காவலர்கூட இதுவரை தண்டிக்கப்படவில்ரல. 
 

இச்சம்பவத்தின் நிரல சதாடர்பாக தமிழக முதல்வர் இந்த ஓைாண்டில் சிபிஐக்கு ஒரு கடிதம் 

கூட எழுதவில்ரல. ஒரு காவலர் மீதுகூட எப்ஐஆர் எதுவும் பதிவு சசய்யப்படவில்ரல. 

கூடங்குளம், தூத்துக்குடி ஸ்சடர்ரலட், ரெட்கைா கார்பன், 8 வழிச்சாரல, சிஏஏ 

உள்ளிட்ட எண்ணற்ை கபாைாட்டங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மீதான பல வழக்குகள் இன்னும் 

திரும்ப சபைவில்ரல. மக்கள் கண்காணிப்பகம் உள்ளிட்ட மனித உாிரம அரமப்புகள் 

வழக்குப்பதிவு சசய்யப்பட்டவர்களுக்கு எதிைாக வழக்குத் சதாடர்ந்து பிரண 

சபற்றுத்தந்துள்ளது. எனகவ, இரதசயல்லாம் கவனக்குரைவாக நடந்துள்ளதா இல்ரல 

காவல்துரைரயச் கசர்ந்தவர்கள் முதல்வாின் கவனத்துக்கு சகாண்டுச் சசல்வதில்ரலயா 

என்ை சந்கதகம் எழுகின்ைன. 
 

புகார் ஆரணயம் அரமக்க கவண்டும்: காவல் நிரலய மைணங்கரளத் தடுப்பதில் தமிழக 

அைசுக்கு மிக முக்கிய பங்குண்டு. புகார் ஆரணயங்கள் அரமக்கப்பட கவண்டும், 

ஹென்றி திபேன் 



காவல்துரை சட்டங்களில் மாற்ைம் சகாண்டு வை கவண்டும். மாவட்ட அளவில் 

அரமக்கப்படும் புகார் ஆரணயங்கள் ஓய்வு சபற்ை மாவட்ட நீதிபதி தரலரமயிலும், 

மாநில அளவில் அரமக்கப்படும் புகார் ஆரணயங்கள் ஓய்வுசபற்ை உயர் நீதிமன்ை 

நீதிபதி தரலரமயிலும் அரமக்கப்பட கவண்டும். ஆனால், கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் 

மாவட்ட ஆட்சியர் தரலரமயில் தவறுதலாக இந்தப் புகார் ஆரணயங்கள் 

அரமக்கப்பட்டன. இதரன மாற்ைி முரையாக நீதிபதிகள் தரலரமயில் தற்கபாரதய 

திமுக ஆட்சியும் சசய்யவில்ரல. 
 

சிரைச்சாரலகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் நிைப்பப்பட கவண்டும் என்று நாங்கள் 

வழக்குத் சதாடர்ந்த காைணத்தால், 28-ஆக இருந்த கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் 

பணியிடங்களில் 10- ஐ நீக்கிவிட்டனர். அகதகபால் சிரைச்சாரலகளில் Non Official 

Visitors-கரள அனுமதிக்க கவண்டும் என்ை உச்ச நீதிமன்ை உத்தைவு 

பின்பற்ைப்படுவதில்ரல. இந்த Non Official Visitors-கள், சிரைச்சாரல குைித்த சதளிவான 

பயிற்சி சபற்ைவைாக இருக்க கவண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்கவறு வழிமுரைகரளயும் 

உச்ச நீதிமன்ைம் தனது உத்தைவில் சதளிவுபடுத்தியுள்ளது. ஒரு விசாைரணக் ரகதி 

காயத்துடன் எந்த சிரைச்சாரலயிலும் அனுமதிக்கப்படக்கூடாது. அப்படி அனுமதித்ததன் 

விரளவுதான் சாத்தான்குளம் செயைாஜ், சபன்னிக்ஸ் சம்பவம் நிகழ முக்கியமான 

காைணம். 
 

இதுகபான்ை சம்பவங்களில் தரலயிட்டு உாிய நடவடிக்ரக எடுக்க கவண்டிய சபாறுப்பு 

மாநில மனித உாிரம ஆரணயங்களுக்கு உண்டு. கடந்த ஏப். 17-ம் கததிகயாடு 25 

ஆண்டுகரளக் கடந்துவிட்ட தமிழ்நாடு மாநில மனித உாிரம ஆரணயத்தில் 35 

காலிப்பணியிடங்கள் இன்னும் நிைப்பப்படவில்ரல. 4000 புகார்களுக்கும் கமல் 

நம்பைாகாமல் உள்ளன. அகதகபால், மாநில எஸ்.சி., எஸ்.டி., ஆரணயம். இந்த 

அரமப்புகள் அரனத்தும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உாிரமகரளப் பாதுகாப்பதற்கு 

பதிலாக, தமிழக அைரச பாதுகாக்கின்ைன. 
 

இரதசயல்லாம் விட தமிழக காவல்துரையின் சட்டம் - ஒழுங்கு பாதுகாப்பிற்கு ஒரு 

சம்பவத்ரதக் கூறுகிகைன். கும்பககாணம் தாைாசுைம் எம்ெிஆர் நகரைச் கசர்ந்த 

சிலம்பைசன் என்பவர் 2021 ஏப்ைல் மாதம் காவல்துரை விசாைரணக்கு சசன்ைவர், 

கண்மாயில் இைந்த நிரலயில் மீட்கப்பட்டார். மறு உடற்கூைாய்வு ககாாி காவல் 

சித்ைவரதகளுக்கு எதிைான கூட்டியக்கம் (JAACT) வழக்குத் சதாடர்ந்தது. இதரனத் 

சதாடர்ந்து இந்த வழக்கின் விசாைரண சிபிசிஐடி மாற்ைப்பட்டது. 
 

இந்த நிரலயில், இைந்த சிலம்பைசனுக்கு அஞ்சலி சசலுத்தும் வரகயில் கும்பககாணத்தில் 

நிரனகவந்தல் கூட்டத்திற்கு, ஒரு அைங்கு கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு சசய்யப்பட்டது. முதலில் 

காவல்துரை இந்தக் கூட்டத்திற்கு அனுமதி மறுத்தது. பின்னர், அனுமதி வழங்குவதுகபால் 



வழங்கிவிட்டு, நிகழ்ச்சி நடந்த 2022 ஏப்.10-ம் கததி அைங்கிற்குள் வந்த காவல்துரையினர், 

நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளைான ரசமன் உள்ளிட்ட 3 கபரை ரகது சசய்து சிரையில் 

அரடத்துள்ளது. இதில் ரசமன் மீது நன்னடத்ரத உறுதிப்பத்திை நடவடிக்ரககரள 

மீைியதாக வழக்குப்பதிவு சசய்து தமிழக காவல்துரை சிரையில் அரடத்துள்ளது. இதற்கு 

எதிைாகவும் வழக்குத் சதாடர்ந்து JAACT அரமப்பு சதாடர்ந்து கபாைாடி வருகிைது. காவல் 

சித்ைவரதயில் இைந்தவாின் நிரனகவந்தல் கூட்டத்ரதக்கூட காவல்துரை அனுமதிக்காத 

நிரலயில் தமிழகத்தின் சட்டம் - ஒழுங்கு உள்ளது” என்ைார் சென்ைி திகபன். 
 

முதல்வர் உறுதி: சட்டப்கபைரவயில் காவல்துரை, தீயரணப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் 

துரை மானியக் ககாாிக்ரககள் மீதான விவாதங்களுக்குப் பதிலளித்து கபசிய தமிழக 

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், "2017 ஆம் ஆண்டு எட்டு கபரும், 2018 ஆம் ஆண்டு 12 கபரும், 

2019 ஆம் ஆண்டு 11 கபரும், 2020 ஆம் ஆண்டு ஆறு கபரும், 2021 ஆம் ஆண்டு ஐந்து 

கபரும், 2022 ஆம் ஆண்டு இதுவரை நான்கு கபரும் உயிாிழந்திருக்கிைார்கள். இந்த 

மைணங்கள் எந்த ஆட்சியில் நடந்திருந்தாலும் அரத நியாயப்படுத்தக் கூடாது, 

நியாயப்படுத்தவும் முடியாது. 
 

காவல்துரையினர் இதுகபான்ை சம்பவங்களில் விழிப்புடன் இருக்குமாறும், 

விசாைரணக்காகக் காவல் நிரலயத்திற்கு அரழத்து வைப்படக்கூடிய நபர்கரளத் 

கதரவயின்ைி மனாீதியாககவா, உடல்ாீதியாககவா துன்புறுத்தக் கூடாது என்றும், 

வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்ட சந்கதக நபர்கள் மற்றும் எதிாிகரளக் காவல் நிரலயத்திற்குக் 

சகாண்டுவந்து விசாாிக்கும்கபாது உச்ச நீதிமன்ைத்தின் வழிகாட்டு சநைிமுரைகரளக் 

கண்டிப்பாகப் பின்பற்ை கவண்டுசமன்றும் அைிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிைார்கள். 
 

இந்த அைசு எப்கபாதும் எரதயும் மரைக்க முயலுவதில்ரல. எங்கரளப் 

சபாறுத்தவரையில் லாக்-அப் குற்ைங்கள் இனி நடக்காமல் இருப்பதற்கான உறுதியான 

அைிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன" என்று முதல்வர் கூைியுள்ளது குைிப்பிடத்தக்கது. 
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