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"ஒரு வருடத்தில் லாக்அப் டடத் 10; 24 வருடத்தில் என்கவுண்டர் டடத் 114!" - 

மதுரை மக்கள் கண்காணிப்பகம் 

டெ.ெல்மான் பாாிஸ் 

 
லாக்அப் மரணங்கள் 

ஆட்ெிகள் மாறினாலும் காவல்துரற அத்துமீறல்கள், காவல் நிரலய மைணங்கள், பபாலி பமாதல் மைணங்கள் 

எனத் டதாடர்ந்து டகாண்டிருப்பதாகக் கூறும் மதுரை மக்கள் கண்காணிப்பகம், கடந்த ஆண்டு ஏப்ைல் முதல் 

இவ்வாண்டு ஏப்ைல் வரை 10 காவல் நிரலய மைணங்கள் நடந்துள்ளதாகத் தகவல் டவளியிட்டுள்ளது. 
 

கடந்த ஏப்ைல் 19-ம் பததி டென்ரனயில் விக்பனஷ் என்ற இரளஞர் பபாலீஸால் 

விொைரணக்கு அரைத்துச் டெல்லப்பட்டு ெித்திைவரதயில் மைணம் அரடந்த 

ெம்பவம் அதிர்ச்ெிரய ஏற்படுத்தியது. 
 

டமாினா பீச்ெில் குதிரை ஓட்டும் டதாைிலாளியாகப் பணியாற்றும் விக்பனஷ் வீடில்லாத 

விளிம்பு நிரல இரளஞர். இவாின் ெபகாதைர்களும் கிரடக்கும் பவரலகரளச் 

டெய்துடகாண்டு ஏழ்ரமநிரலயில் வாழ்ந்து வரும் நிரலயில் கடந்த ஏப்ைல் 18-ம் பததி 

இைவு டென்ரனப் புைரெவாக்கம் பிாிக்ளின் ொரலச் ெந்திப்பில் பொதரன டெய்த 

பபாலீஸ், ஆட்படாவில் வந்த விக்பனஷ், சுபைரை விொைரணக்காக அரைத்துச் 

டென்றதில் விக்பனஷ் மைணமரடந்தார். 
 

இந்தச் ெம்பவத்ரத மூடிமரறக்கத் திட்டமிட்ட ெம்பந்தப்பட்ட 

காவல்துரறயினர், கஷ்ட நிரலயில் வாழும் விக்பனைின் 

ெபகாதைர்கரள மிைட்டியும், பணம் டகாடுத்தும் அரதச் ொதிக்க 

நிரனத்த நிரலயில் ஊடகங்களாலும் மனித உாிரமச் 

டெயற்பாட்டாளர்களாலும் உண்ரம டவளிபய டதாிந்தது. 

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதைவாக காவல் ெித்திைவரதக்கு எதிைான 

கூட்டியக்கத்தின் வைக்கறிஞர்கள் டென்றி டிபபன், சுதா ைாமலிங்கம், 

ப.பா.பமாகன், அஜிதா, மில்டன் ஆகிபயார் ெட்ட உதவிகரள 

வைங்கி, அவர்கரளப் பாதுகாத்து ஊடகங்களில் பபெ ரவத்ததன் விரளவாக தற்பபாது 

விக்னேஷ் 

https://www.vikatan.com/author/1103-salman-paris-s


ெந்பதக மைண வைக்கு, டகாரல வைக்காக மாற்றப்பட்டுள்ளது. ெம்பந்தப்பட்ட 6 பபாலீொர் 

மீது நடவடிக்ரக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அயனாவைம் ெைக உதவி ஆரணயர் ெைவணன் காத்திருப்பபார் பட்டியலுக்கும் ஜி-5 காவல் 

நிரலய ஆய்வாளர் டெந்தில்குமார் பணியிட மாற்றமும் டெய்யப்பட்டுள்ளனர். பதெிய 

தாழ்த்தப்பட்படார் ஆரணயமும் இந்த வைக்கில் விொைரண நடத்தியது. இது குறித்து 

காவல் ெித்திைவரதக்கு எதிைான கூட்டியக்கத்தின் ஒருங்கிரணப்பாளர் டென்றி டிபபன், 

"ொத்தான்குளம் வைக்கு பபால இதிலும் மருத்துவர்கள், ெிரறத்துரற அதிகாாிகள், 

நீதித்துரற நடுவர் ெட்ட டநறிமுரறகரளக் கரடப்பிடிக்கவில்ரல. விக்பனஷ் 

மைணமரடந்த நிரலயில் ெித்திைவரதக்குள்ளான சுபைைுக்கு உாிய ெிகிச்ரெ 

அளிக்கப்படவில்ரல. விக்பனஷ் மைணமரடந்த பிறகு ெபகாதைர் விஜய்யின் வீட்ரட காலி 

டெய்ய ரவத்தும், இன்டனாரு ெபகாதைர் விபனாத்ரத குளித்துக் டகாண்டிருக்கும்பபாபத 

பபாலீஸ் ஸ்படைனுக்கு அரைத்துச் டென்றும் பட்டினப்பாக்கம் இன்ஸ்டபக்டர் 

ைாபஜஸ்வாி ெட்டத்ரத மீறியுள்ளார். 
 

பிைச்ரன இல்லாமல் விக்பனைின் உடரல அடக்கம் 

டெய்வதற்காக ஆயிைம் விளக்கு இன்ஸ்டபக்டர் 

பமாகன்தாஸ் விபனாத்திடம் ஒரு லட்ெம் பணம் 

டகாடுத்துள்ளார். டபற்பறார் இல்லாமல், 

வீடில்லாமல், குடும்ப அட்ரட, ஆதார் அட்ரட, 

வாக்காளர் அட்ரட இல்லாமல் விளிம்பு நிரலயில் 

வாழ்ந்த பட்டியல் இனத்ரதச் பெர்ந்த இவர்களுக்கு 

தரலநகைமான டென்ரனயில் இந்தக் டகாடுரமகள் 

நடந்துள்ளன. ஊடகங்களும் எதிர்க்கட்ெிகளும் 

இவ்விையத்திற்காகக் குைல் எழுப்பியபின் தமிைக அைசு ெி.பி.ெி.ஐ.டி-யிடம் வைக்ரக 

ஒப்பரடத்து, தற்பபாது விரைவாக நடவடிக்ரக எடுத்துவருகிறது. 

நாட்ரடபய உலுக்கிய ொத்தான்குளம் காவல் நிரலயச் ெம்பவத்துக்குப் பின்னும் லாக்கப் 

மைணங்களும், காவல்துரறயின் அத்துமீறல் என்பதும் டதாடர்ந்துடகாண்பட 

இருக்கின்றன" என்றார். 
 

கடந்த டிெம்பாில் ைாமநாதபுைம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் அருபக கல்லூாி மாணவர் 

மணிகண்டன் டூவீலாில் டென்றபபாது பபாலீொைால் பிடிக்கப்பட்டு விொைரணக்காகக் 

கீைத்தூவல் காவல் நிரலயம் டகாண்டு டெல்லப்பட்டதும், அதன் பிறகு வீட்டுக்கு 

அனுப்பப்பட்டவர் மர்மமான முரறயில் மைணமரடந்த ெம்பவமும் தமிைகத்ரத அதிை 

ரவத்தது. பல்பவறு கட்ெிகள் நீதி பகட்டுப் பபாைாட்டம் நடத்தின. ஆனால், மணிகண்டன் 

விைமருந்தித் தற்டகாரல டெய்துடகாண்டதாக வந்த மருத்துவ அறிக்ரக அடிப்பரடயில் 

அந்த வைக்கு முடிந்துபபானது. ஆனால், அவர் விைமருந்த என்ன காைணம் என்பரத 

விொாிக்காமபல விட்டுவிட்டார்கள். 
 

ஹென்றி தினேன் 



ஆட்ெிகள் மாறினாலும் காவல்துரற அத்துமீறல்கள், காவல் நிரலய மைணங்கள், 

பபாலி பமாதல் மைணங்கள் எனத் டதாடர்ந்து டகாண்டிருப்பதாகக் கூறும் மதுரை 

மக்கள் கண்காணிப்பகம், கடந்த ஆண்டு ஏப்ைல் முதல் இவ்வாண்டு ஏப்ைல் வரை 10 

காவல் நிரலய மைணங்கள் நடந்துள்ளதாகத் தகவல் டவளியிட்டுள்ளது. 
 

அதில் கடந்த 07-01-2021-ல் டென்ரன எம்.ஜி.ஆர் நகர் 

காவல் நிரலயத்தில் சூர்யா, 03-4-21-ல் பெலம் ஆத்தூர் 

காவல் நிரலயத்தில் ைாஜாமணி, 07-07-21 

பகாயம்புத்தூர் கருமத்தம்பட்டி காவல் நிரலயத்தில் 

இந்திை பிைொத், 24-08-21-ல் தஞ்ொவூர் பமற்கு காவல் 

நிரலயத்தில் ெத்தியவாணன், 04-09-21-ல் நாமக்கல் 

பைமத்தி பவலூர் காவல் நிரலயத்தில் மணிகண்டன், 12-

12-21-ல் இைாமநாதபுைம் கீைத்தூவல் காவல் 

நிரலயத்தில் மணிகண்டன், 13-01-22 நாமக்கல் 

கிரளச்ெிரறயில் பிைபாகைன், 05-02-22 திருடநல்பவலி 

ரெகிைவுண்ட் காவல் நிரலயத்தில் சுரலமான், 14-02-

22 திருடநல்பவலி தாலுகா காவல் நிரலயத்தில் 

தடிவீைன், 18-04-22 டென்ரன தரலரமச்டெயலகக் 

குடியிருப்பு காவல் நிரலயத்தில் விக்பனஷ் என 10 

காவல் நிரலய மைணங்கரளத் டதாிவித்துள்ளனர். 
 

இதுபபால் 1998 பம முதல் 2022 பம 13 வரை தமிைகத்தில் நடந்த 92 பபாலீஸ் 

என்கவுன்டர்களில் 114 பபர் டகால்லப்பட்டதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

கடந்த 4 வருடங்களில் விொைரணக் காவல், நீதிமன்றக்காவல் மைணங்களில் இந்தியாவில் 

உ.பி முதலிடத்தில் உள்ளது. டதன்னிந்திய மாநிலங்களில் தமிைகம் முதலிடத்தில் உள்ளது. 
 

`டஜய் பீம்' படத்ரதப் பார்த்து வருத்தப்பட்டு மிொ காலத்தில் தான் 

பாதிக்கப்பட்டரத நிரனவுகூர்ந்து பதிவு டெய்த முதலரமச்ெர், அவர் 

கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் துரறயில் இதுபபான்ற காவல் நிரலய மைணங்கள் 

நிகைாமல் இருக்கவும், அப்பாவிகள் காவல்துரறயினைால் பாதிக்கப்படாத 

வரகயில் ெீர்திருத்தத்ரதக் டகாண்டு வைவும் பவண்டும் என்பபத ெமூகச் 

டெயற்பாட்டாளர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. 
 

https://www.vikatan.com/government-and-politics/crime/lockup-death-high-in-number-in-tamilnadu-

for-the-past-one-year?fbclid=IwAR2AaMU1Ji9TM4fbg023hEdFekYReq1XMt65Bkps0_ZJ8M_2H-

nNs9qayyQ  
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