
14/09/2021, 11:12 �த்�க்�� �ப்பாக்�ச�்ட�்ல் ப�யானவாக்�க்� ��தல் இழப்��: அர� பரி��க்க உயா ்நீ�மன்றம்- …

https://www.dinamani.com/tamilnadu/2021/sep/14/�த்�க்��-�ப்பாக்�ச�்ட�்ல்-ப�யானவாக்�க்�-��தல்-இழப்��-அர�-பரி�… 1/2
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ேத�ய மனித உரிைம ஆைணய பரிந்�ைரப்ப�, �த்�க்�� �ப்பாக்� �ட�்ல் ப�யானவாக்�க்�ம், பலத்த காயமைடந்தவாக்�க்�ம் ��தல்

இழப்�� வழங்�வ� ��த்� த�ழக அர� பரி��க்க ேவண்�ெமன ெசன்ைன உயா ்நீ�மன்றம் அ���த்��ள்ள�.

�த்�க்�� மாவடட்த்�ல் உள்ள ஸ்ெடாை்லட ் ஆைலக்� எ�ராக, கடந்த 2018-ஆம் ஆண்� ேபாராடட்த்�ல் ஈ�படட் ெபா� மக்கள் ��

காவல்�ைறயால் �ப்பாக்�ச�்� நடத்தப்படட்� இசச்ம்பவத்�ல் 13 ேபா ் ப�யா�னா.் இந்த சம்பவம் ெதாடாப்ாக ேத�ய மனித உரிைம

ஆைணயம் தாமாக �ன்வந்� �சாரித்த�.

�ன்னா ்இ�ெதாடாப்ாக மனித உரிைம ஆைணயப் �லனாய்�ப்�ரி� அளித்த அ�க்ைக�ன் அ�ப்பைட�ல் அந்த வழக்ைக ��த்� ைவத்�

மனித உரிைம ஆைணயம் உத்தர�டட்�. இந்நிைல�ல் இந்த வழக்ைக ேத�ய மனித உரிைம ஆைணயம் �ண்�ம் �சாரிக்க வ���த்�,

ம�ைரையச ்ேசாந்்த மனித உரிைம ெசயற்பாடட்ாளரான ெஹன்� �ேபன் ெசன்ைன உயா ்நீ�மன்றத்�ல் வழக்� ெதாடாந்்��ந்தாா.்

இந்த வழக்� தைலைம நீ�ப� சஞ்�வ் பானா�், நீ�ப� �.எஸ்.�வஞானம் ஆ�ேயாா ் அடங்�ய அமா�் �ன்� �ங்கள்�ழைம (ெசப்.13)

�சாரைணக்� வந்த�. அப்ேபா� ம�தாரா ் தரப்�ல், ேத�ய மனித உரிைம ஆைணயம் தரப்�ல் தாக்கல் ெசய்யப்பட�்ள்ள ��டப்படட்

அ�க்ைகைய ெவளி�ட ேவண்�ம், என ேகாரப்படட்�.

ேத�ய மனித உரிைம ஆைணயம் ஏற்ெகனேவ தாக்கல் ெசய்��ந்த அ�க்ைகைய ஆய்� ெசய்த நீ�ப�கள், �ப்பாக்�ச ் �ட�்ல்

ப�யானவாக்�க்�ம், பலத்த காயமைடந்தவாக்�க்�ம் ��தல் இழப்�� வழங்க ேவண்�ம், ேபாராடட்க்காராக்ள் �தான வழக்�கைள ைக�ட

ேவண்�ம் என்பன உள்ளிடட் பரிந்�ைரகைள த�ழக தைலைமச ் ெசயலாள�க்�ம், ���க்�ம் ேத�ய மனித உரிைம ஆைணயம்

பரிந்�ைரத்�ள்ள�, என �ட�்க்காட�்னா.்

இந்த அ�க்ைக நகைல, த�ழக அர�ன் தைலைம வழக்க�ஞ�க்�ம், ம�தார�க்�ம் வழங்க மத்�ய அர�ன் ��தல் ெசா��டட்ா ்ெஜனர�க்�

உத்தர�டட் நீ�ப�கள், அ�க்ைகைய ெபா�ெவளி�ல் ெவளி�டக்�டா� என அ���த்�னா.்

ெசன்ைன உயரநீ்�மன்றம்
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அத்�டன் ேத�ய மனித உரிைம ஆைணய பரிந்�ைரப்ப�, �ப்பாக்�ச�்ட�்ல் ப�யானவாக்�க்�ம், பலத்த காயமைடந்தவாக்�க்�ம் ��தல்

இழப்�� வழங்�வ� ��த்� த�ழக அர� பரி��க்க ேவண்�ம், என அ���த்�ய நீ�ப�கள், இந்த வழக்�ல் எ�த்�ள்ள நடவ�க்ைககள்

��த்�ம், ��ஐ �சாரைண, ஓய்� ெபற்ற நீ�ப� அ�ணா ெஜக�சன் தைலைம�லான �சாரைண ஆைணயத்�ன் அ�க்ைக, ேத�ய மனித

உரிைம ஆைணய �லன் �சாரைணக்�� அ�க்ைகைய தாக்கல் ெசய்ய ேவண்�ம் என உத்தர�ட�் �சாரைணைய 4 வாரங்க�க்�

ஒத்�ைவத்தனா.்


