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க்கம் 
 

ப் ட்ட எ ரி ன் ( ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின்) உட ல் 
காணப்ப ம் காயங்கைளப் பற்  நான் ெசால்ல ேவண் ய  
இ தான். அவர ்க ங் ற்றவாளி என்பதால் எந்தத் தகவ ம் 
தர ம த்  ட்டார.் அவரிட ந்  அந்தத் தகவைலப் 
ெப வ  அவ யமா ந்த . அதனால்தான்...  
[காவல் ைற னர]்  “உண்ைம ேத ம்” கசை்சையப் 
பயன்ப த் , என் எ ரில் அவைர அ த்தனர.் அ க் ப் ன் 
அவர ் க ம் பல னமாக இ ந்தார,் தண்ணீர ் ப்பதற்காக 
எ ந்த ேபா  வ யால் மயக்க ற்  சாளரத்ேதா  ேமா  

ந் க் ழ்த் தாைடைய உைடத் க் ெகாண்டார.்  
 
 

--- ஜாபர் ைஷக் காவல் சா ப் லனாய் ல் சாட் யமளித்த காவல் ைறக் 
காவலர் ய , ம்ைப, 2013 மார்ச் . 

 
மாநிலப் லனாய்  நி வனம் நடத் ய ப் 

லனாய் ேம காவல் ைற உயர காரிக க்  சங்கடம் 
ஏற்பட்  டக் டா  என்பதற்காக, ேவ  வ ன்  
ேமற்ெகாண்ட ேசதக் கட் ப்ப த்தல் நடவ க்ைகயாகேவ 
ேதான் ற .  
 
 

--- ரத் ம் மார் ங்கா ேர –எ ர்- இந் ய ஒன் யம் மற் ம் றர், 
காவல் ைறக் காவ ல் நிகழ்ந்த சா  ெதாடர்பான ஒ  வழக் ல் 
கல்கத்தா உயர் நீ மன்றம், 2013 ேம.  

 
ற்றவாளிகள் என்ற சந்ேதகத் ன் ேபரில் ைக  ெசய்யப்ப ேவார ்

காவ ல் சாவ  இந் யா ல் அ க்க  நிகழ் ற . இந்த ெந நாைளயச ்
க்க க்  ம ைனயாக, நீ மன்றங்கள், ேத ய மனித உரிைம 

ஆைணயம் உள்ளிட்ட இந் ய ஆட் யாளரக்ள் த் ரவைதைய ம் 
ெக நடத் ைறைய ம் காவல் ைற னர ்ைகயாள்வைதத் 
த க்க ம் தண் க்க ம் வரமான நைட ைறகைள வ த் ள்ளனர.் 
ஆனால் பலேநரம் இந் யக் காவல் ைற னர ்சந்ேதகக் 

ற்றவாளிகைளத் தண் க்க ம், தகவல் ேசகரிக்க ம், ஒப் தல் 
வாக் லங்கள் கறக்க ம் த் ரவைத ெசய்வ  இன்றள ம் 
ெதாடர் ற . 
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ேத யக் ற்றப் ப க் கழகத் ன் கணக் ப்ப , 2010க் ம் 2015க் ம் 
இைட ல் காவல் ைறக் காவ ல் இறந்தவர ்ெதாைக 591. 
காவல் ைற னர ்ெப ம்பாலான இந்தச ்சா கள் தற்ெகாைல, ேநாய் 
அல்ல  இயற்ைகக் காரணங்களால் ஏற்பட்டைவ என் ன்றனர.் காட்டாக, 
2015இல் இந் ய அ காரிகள் அ க்ைக ட்ட 97 காவல் சா களில் 
காவல் ைற ன் உடல்வைத வன்ெசயலால் ஏற்பட்டைவயாகக் காவல் 

ைறப் ப க்கள் பட் ய ட்டைவ 6 மட் ேம; தற்ெகாைலகள் என்  
34; ேநாய்ச ்சா கள் என்  11; இயற்ைகச ்சா கள் என்  9; 
ம த் வமைன ல் இ ந்த ேபா  அல்ல  சை்ச ல் இ ந்த ேபா  
ேநரிட்ட சா கள் என்  12. ஆனால் இவ்வாறான பல ேநர் களில், 

த் ரவைதேய சா க் க் காரணம் என்  ம்பத் னர ்
ற்றஞ்சாட் ன்றனர.்  

 
ல வழக் களில் நீ மன்றங்கேளா மனித உரிைம ஆைணயங்கேளா 
ற அ கார அைமப் கேளா லனாய்  நடத்த ஆைண ட்ட ேபா ம், 

மனித உரிைமக் கண்காணிப்பகம் அ ந்த வைர, 2010க் ம் 2015க் ம் 
இைடேய ஒேர ஒ  வழக் ல் ட காவல் சா க்  ஒ  காவல் ைற 
அ காரி ற்றத் ரப்்  ெபற்ற ல்ைல. ம்ைப ல், இ ப  வய  
சந்ேதகக் ற்றவாளி ஒ வர ்2013ஆம் ஆண்  காவ ல் சா ற்றதற்  
2016ஆம் ஆண்  காவல் ைற ஆடக்ள் நால்வர ் ற்றத் ரப்்  ெபற்றனர.் 
 
இந்த அ க்ைக இந் யா ல் காவல்-சா களின் தண் க்கப்படாத 

ற்றநிைல ெதாடரவ்தற்கான காரணங்கைள அல , இதற்  
ற் ப் ள்ளி ைவத் ட ஆட் யாளரக்ள் எ க்கக் ய, எ க்க 

ேவண் ய நடவ க்ைககைளப் பரிந் ைரக் ற . 2009க் ம் 2015க் ம் 
இைட ல் நிகழ்ந்த 17 காவல்-சா கள் த்  மனித உரிைமக் 
கண்காணிப்பகம் நடத் ய ஆழமான லனாய் கைள ம், இந் ய 
அைமப் கள் ெசய்த ஆராய்ச் கைள ம், பா ப் ற்ேறாரின் 

ம்பத் னர,் சாட் கள், நீ யல் வல் நரக்ள், காவல் ைற 
அ காரிகள் ஆ ேயாரிடம் மனித உரிைமக் கண்காணிப்பகம் எ த்த 
70க்  ேமற்பட்ட ேநரக்ாணல்கைள ம் அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  

க்க ன் ச் ைன இவ்வ க்ைக வரமாக எ த் ைரக் ற .    
 
இ  ேநாக் ல், காவல் ைற ன் ைறேக  என்ப  இந் ய 
ந வணர ம் மாநில அர க ம் ெபா ப் க் றல் ெபா ைறகைளச ்
ெசயலாக்கத் தவ  ட்டதன் ர ப ப்ேப ஆ ம். கண் ப்பான 
ெந ைறகள் இ ப் ம், ைகதாேனாைரச ் த் ரவைத ெசய்வ ம் 
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ேமாசமாக நடத் வ ம் ெதாடர் ற்ற காவல் ைற அ காரிகள்  
ரப் லனாய் கள் நடத்  வழக் த் ெதா க்க ஆட் யாளரக்ள் தவ  
வேத வா க்ைகயாக உள்ள .  

 
பலேநரம் காவல் ைறப் லனாய்வாளரக்ள் ற்றசச்ாட் க்  ஆளான 
காவல் ைற அ காரிகள் த ம் ளக்கங்கைள மட் ம் நம்  
வழக் கைள த்  ன்றனர.்  ல் ந்  ெசயல்ப ம் 
உரிைமகளைமப்பா ய காமன்ெவல்த் மனித உரிைம ைனவம் காவல் 

ைறச ் ர் த்தம் ேவண்  நீண்ட காலமாக இயக்கம் நடத்  வ ற . 
அதன் இயக் நர ்மாயா தா வாலா ேப ம் ேபா , ைறேக  ரி ம் 
அ காரிகைளப் பா காக்க மைறப்  ேவைலகளில் ஈ ப வைதக் 
காவல் ைற ம த்த ேபா ம்,  ெபா ப் க் றல், ேமற்பாரை்வ 
இரண் ம் கவைலக் ரிய இைடெவளிகள் இ ப்பதாகச ்ெசான்னார:் 
“ேகடான காவல் ைறைய ம், சட்டப் றம்பான காவல் ைறைய ம், 
ெகாைலக்  நிகரான ெசயைல ம் க்காப்ப  தம  ெசயல் ற க்  
ம ப்பளிக் மா என்பதற்  ஓர ்அைமப்ெபன் ம் தன்ைம ல் 
காவல் ைற ைட காண ேவண் ம்.” 
 
இந்த அ க்ைக ல் எ த் ைரக்கப்ப ம் ெப ம்பாலான ேநர் களில் 
வழக்க ஞரக்ள் அல்ல  உரிைமக் காப்பாளரக்ளின் ைணெகாண்  

ம்பத் னர ்நீ த் ைற டம் ர்  நா னாரக்ள், இதனால் உரிய ற 
ஆவணங்க ம் ெபா ெவளி ல் ைடக் ம் நிைல ல் இ ந்தன. பல 
வழக் கள் இன் ம் நீ மன்றங்களில் நி ைவ ல் உள்ளன. லவற் ல் 
நீ மன்ற ஆைணப்ப  நடந் ள்ள தற்சார் ப் லனாய் களில் 
உடல்வைக ல் ேமாசமாக  நடத் யதற் த் ெதளிவான சான்  

ைடத் ப்பேதா  க ைமயான வ ைற- றல்க ம் 
ெவளிப்பட் ள்ளன.  
 
எ த் க்காட்டப்ப ம் 17 ேநர் களில் ஒவ்ெவான் ம் காவல் 

ைற னர ்– ைக  நடவ க்ைகைய ஆவணப்ப த் தல், ம த் வப் 
பரிேசாதைன ெசய்தல், சந்ேதகக் ற்றவாளிைய 24 மணி ேநரத் க் ள் 
ந வர் ன் நி த் தல் உள்ளிட்ட -- சரியான ைக  நைட ைறகைளக் 
கைடப் க்க ல்ைல. இ  சந்ேதகக் ற்றவாளிைய உரிைம ற க்  
இன் ங் ட எளி ல் ஆட்படக் யவர ்ஆக்  ற . ேமாசமாக 
நடத்  ட்  அைத  மைறத்  ட ம் என்  காவல் ைற 
நம் யதற்  இ ம் ஒ  காரணமாக இ க்கலாம். இந்த ேநர் களில் 
ெப ம்பாலானவற் ல் லனாய்  அ காரிகள், க் யமாகக் காவல் 
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ைற னர ்சா க க் ப் ெபா ப் க் றைல உ ெசய்ய உதவக் 
ய நடவ க்ைககைள எ க்கத் தவ னர.்    

  

காவல் ைற னர் ைறயான ைக  
நைட ைறகைளக் கைடப் க்கத் தவ தல் 
வழக்கமாக நடப்ப  என்னெவன்றால், சந்ேதகக் ற்றவாளிகைள 

த ல் காவ க்  அைழத் வ ம் ேபா  த் ரவைதக்கான வாய்ப்  
அ கம். எனேவதான் ெகா ந்தாக் தேலா இறப்ேபா ேநரிடாமல் 
த ப்பதற் க் ைக  நைட ைறகள் சரியாக இ க்க ேவண் ம். 
எ த் க்காட்டாக, ஐதராபா ல் காவல் ைற னர ்2009 ஆகஸ்  2ஆம் 
நாள் . ஜனாரத்்தைனப் த்த ன் ைக  நடவ க்ைகையப் ப யத் 
தவ னர.் அவர ் ம்பத் னர ்ஆகஸ்  3ஆம் நாள் காவல் ைறக் 
காவ ல் அவைர பாரத்்ததாகச ்ெசால் ன்றனர;் அன்  நான்  
காவலரக்ள் அவைரச ்  ேநரம் அவர  ட் க்  அைழத்  
வந்தனராம்; அவ க் க் ைக லங் ட் ந்ததாம், அ காரிகள் அவைர 

ண் ம் ண் ம் அ த்தாரக்ளாம். 2009 ஆகஸ்  4ஆம் நாள் ஜனாரத்்தன் 
காவல் ைறக் காவ ல் இ ந்த ேபா  இறந்  ேபானார.் 
காவல் ைற னர ்எவ் தத் ம் தப் ச ்ெசய்ததாக ஒப் க்ெகாள்ள 
ம த்  ட்டனர.் ம்பத் னரிடம், “நாங்கள் என்ன ெசய்யட் ம்? அவர ்
மாரைடப்பால் ெசத் ப் ேபானார”் என்றனர.் ஆனால் ஜனாரத்்தனின் 
உட ல் காயங்கள் இ ந்தன, இைவ காவல் ைற னர ்அ த்ததால் 
ஏற்பட்டதாகத் ெதரி ற  என்  அவ ைடய சேகாதரர ்சதானந்  
ெசால் றார.் ஜனாரத்்தைன இரண்  நாள் சட்ட ேராதமாகப் த்  
ைவத் ந்தைதக் காவல் ைற னர ் த ல் ம த்தனர.் ஆனால் 
எ ரப்் க் ளரச்் க க் ப் ன், காவல் ைறத் தைலவர ்தம் 
அ காரிகள் கடைம தவ யைத ஒப் க் ெகாண்டார.் ஜனரத்்தைனத் 
ேதடல் நடவ க்ைகக் க் ெகாண் ெசன்றதற் ப் ப ல் காவல் 
நிைலயத் க்  அைழத் ப் ேபாய் அவர  ைக ைன உரியவா  

த் க்க ேவண் ம் என்றார.்     
      

ட்டத்தட்ட இ பதாண்  ன்னர ்1997இல் .ேக. பா  –எ ர-் ேமற்  
வங்காளம் என்ற வழக் ல் உசச் நீ மன்றம்  காவல்- ைறேகட்ைடத் 
த ப்பதற்ெகன்  வ த்தளித்த கைள இந் யக் காவல் ைற பல 
ேநரம் ம த்  நடப்ப ல்ைல என்பதற்  ஜனாரத்்தன் வழக்  ஒ  சான் . 
இந்த கள் த்தப்பட்ட ற்ற நைட ைறச ்சட்டத் ல் 
ேசரக்்கப்பட்ட  தற்ெகாண் , காவல் ைற னர ்ஒ வைரக் ைக  
ெசய் ம் ேபா  தங்கைளத் ெதளிவாக அைடயாளங்காட் க் ெகாள்ள 
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ேவண் ம்; ைக  நைடெப ம் நாள், ேநரம் ப் ட் த் தற்சாரப்ான 
சாட்  ஒ வரின் ஒப்பத் ட ம் ைக  ெசய்யப்ப றவரின் 
ேமெலாப்பத் ட ம் ைக க் ப்பாைண தயாரிக்க ேவண் ம்; ைக ச ்
ெசய் ைய ம் ைற ைவத் ள்ள இடத்ைத ம் ெந ங் ய 
உற ன க் த் ெதரி ப்பைத உ  ெசய்ய ேவண் ம்.  
 

களின் ப , ைக  ெசய்யப்ப றவரக்ைளக் காவ ல் எ த்த ன் 
ம த் வப் பரிேசாதைன ெசய்ய ேவண் ம். அப்ேபாேத உட ல் 
காயங்கள் இ ப் ன் ம த் வர ்அவற்ைறப் பட் ய ட ேவண் ம் – ய 
காயங்கள் ஏற்பட்டால் காவ ல் இ க்ைக ல் காவல் ைற ைறேக  
நிகழ்ந்தைதக் காட் வதாக இ க் ம். ைக  ெசய்யப்ப ம் 
ஒவ்ெவா வைர ம் 24 மணி ேநரத் க் ள் ஒ  ந வரிடம் 

ன்னிைலப்ப த்த ேவண் ம் என்ப  காவல் ைற ைறேகட் க்  
மற் ெமா  க் யக் க வாளம். ைக  ெதாடரப்ான ஆவணங்கைள 
ஆய்  ெசய் , ைக  ெசய்யப்பட்டவரிடம் ேநராகக் ேகள் கள் ேகட்  
அவர ்நலத்ைத உ  ெசய்வ  ந வர ்கடைம ஆ ம். 
 
நைட ைறயள ல், இந்தக் காப்  கள் ப ேமாசமான காவல்- 

ைறேக கைளத் த த்  ட ல்ைல. அரசாங்கத் தர களின் ப , 
2015ஆம் ஆண்  நிகழ்ந்த 97 காவல்-சா களில் 67இல், காவல் ைற னர ்
சந்ேதகக் ற்றவாளிகைள சட்டப்ப  24 மணி ேநரத் க் ள் ந வரிடம் 

ன்னிைலப்ப த்தத் தவ னர,் அல்ல  சந்ேதகக் ற்றவாளிகள் ைக  
ெசய்யப்பட்  24 மணி ேநரத் க் ள் இறந்  ட்டனர.்   
 
அக்ேனேலா வல்தரிஸ் என்பவைர ம், அவ ைடய வழக் க் ட்டாளிகள் 

வைர ம் 2014 ஏப்ரல் மாதம் ம்ைப ல் சரக் கள் யதாக ஒப் க் 
ெகாள்ளச ்ெசால் க் காவல் ைற னர ்அ த்தனர.் சந்ேதகக் 

ற்றவாளிகள் சட்டப்ப க் கட்டாயம் ெசய்ய ேவண் ய ம த் வப் 
பரிேசாதைன ன் ேபா  எ ம் ெசால்லக் டா  என்  தாங்கள் 
எசச்ரிக்கப்பட்டதாகக் னர.் ஆனால் வல்தரிஸ் தன் காயங்கள் காவல் 

ைற னர ்அ த்ததால் ஏற்பட்டைவ என்  ம த் வரிடம் யதாக 
அவர  ம த் வ அ க்ைக ல் ஒ  ப  உள்ள . ஒ  ந வரிடம் 

ன்னி த்தப்ப வதற்  ன்ேப, வல்தரிஸ் தப் ேயாட யன்  ர ல் 
அ பட்  இறந்  ேபானதாகக் காவல் ைற ெசான்ன  – அவர  
உடல்நிைலையக் க த் ல் ெகாண்டால் இ  நம் ம்ப யாக இல்ைல 
என்  அவரின் வழக் க் ட்டாளி க றார.் “என் மகன் தனக்  
நிகழ்ந்த த் ரவைத த்  ந வரிடம் ைற வான் என்றஞ் க் 
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காவல் ைற ஆடக்ள் அவைனச ்சாக த்  ட்டாரக்ள்” என்  வல்தரி ன் 
தந்ைத மனித உரிைமக் கண்காணிப்பகத் டம் னார.் 
 
ஆனால், ள்ளி வரங்களி ந்  ெதரிவ  என்னெவன்றால்,  
ந வர் ன் நி த் வ ம் ம த் வப் பரிேசாதைனகள் ெசய்வ ம் 
பற் ய கள் சந்ேதகக் ற்றவாளிகைள த் ரவைத ந்  
கட்டாயம் காப்பாற்  ம் என்ப ல்ைல. சந்ேதகக் ற்றவாளிகள் 
தாங்கள் ேமாசமாக நடத்தப்பட்டைதச ்ெசால்ல அசச்ப்ப றாரக்ள். 
ம த் வத் ைற னர ்தம் ெபா ப் கைளத் ெதா ல் ைறப்ப ம் 
ந நிைல தவறாம ம் நிைறேவற் வ ல்ைல. “பல ேநரம் காவல் 

ைற னர ்த ம் ல ளக்கங்கள்: ைக  ெசய்யப்பட்டவர ்தப் ேயாட 
யன்றார,் அப்ேபா  காய ற்றார ்என் ம் ப யாக அைம ன்றன. 
ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவேர ட எ ம் ெசால்ல மாட்டார.் ஏெனன்றால் தாம் 
ண் ம் காவல் ைறக் காவ க்  அ ப்பப்படலாம் என்பைத 

அவர வார”் என்  ஒ  ந வர ்மனித உரிைமக் கண்காணிப்பகத் டம் 
ெசான்னார.்            
 
காவல் ைற ைக  ெசய்ய ம் காவ ல் ைவக்க மான கைள 
ம த்  நடக்க ம ப்ப  சந்ேதகக் ற்றவாளிகைளக் 
ெக நடத் ைறக்  இன் ங் ட எளிதாய் ஆட்ப த்  ற . 
காவல் கைளத் த ரப்்பதற் க் காவல் ைற பல வ கைளக் 
ைகயாள்வதாகத் த ழ்நாட் ல் ஒ  ந வர ் ைற ட்டார.் 
 
காவல் ைற னர ்தமக்ெகன்  ஒ  காவல் நைட ைறச ்சட்டம் 
ைவத் ள்ளாரக்ள். அவரக்ள் ற்ற நைட ைறச ்சட்டத்ைதக் 
கைடப் ப்ப ல்ைல. 
 
காவல்-சா க க் க் காவல் ைறையப் 
ெபா ப்பாக்கத் தவ தல்  
இந் யச ்சட்டப்ப  ஒவ்ெவா  காவல்-சா  த் ம் நீ த் ைற ந வர ்

சாரைண நடத்த ேவண் ம். காவல் ைற தல் தகவல் அ க்ைக ப  
ெசய் ம் என்ப  எ ரப்ாரப்் . சா  த்  அ ல் ெதாடர் ற் ராத ஒ  
காவல் நிைலயம் அல்ல  ேவ  கைம லனாய்  ெசய்ய ேவண் ம். 
ேம ம், ஒவ்ெவா  காவல்-சா  வழக் ம் ேத ய மனித உரிைம 
ஆைணயத் க்  அ க்ைக டப்பட ேவண் ம். ந வர ் சாரைண 

கைளத் ேத ய மனித உரிைம ஆைணயத் க்  
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அ க்ைக வேதா , ணக் றாய்  அ க்ைகைய அ ப்  
ைவப்ப ம் காவல் ைற ன் கடைமயா ம். ேத ய மனித உரிைம 
ஆைணய களின் ப  ணக் றாய்ைவப் படம் க்க ம், ணக் 

றாய்  அ க்ைகைய மா ரிப் ப வத் க் ணங்க அணியப்ப த்த ம் 
ேவண் ம்.     
 
இந்த நடவ க்ைககள் பலேநரம் அசடை்ட ெசய்யப்ப வைத மனித 
உரிைமக் கண்காணிப்பக ஆய் ம், நீ மன்ற க ம், ஊடகச ்
ெசய் க ம் காட் ம். அர த் தர களின் ப , 2015இல் ெதரிய வந்த 97 
காவல்-சா களில் 31 ெதாடரப்ாக மட் ேம நீ  சாரைண 
நடத்தப்பட்ட . 26 ேநர் களில் இறந்தவரின் ணக் றாய்  ட 
நைடெபற ல்ைல. ல மாநிலங்களில் நீ த் ைற ந வ க்  ப ல் 
நிரவ்ாக ந வர ் லனாய்  ெசய் றார.் காவல் ைறையப் ேபாலேவ 
நிரவ்ாக ந வ ம் நிரவ்ாகத் ைறையச ்ேசரந்்தவர,் ஆகேவ 
தற்சார் ல்லாதவர,் ந நிைலயாகச ்ெசயல்பட டால் அ த்தங்க க்  

கங்ெகா க்க ேவண் ய வாய்ப் கள் அ கம். 
 
அடாச ்ெசயைல ஆய்வதற்காகத் ைறக் ள் நைடெப ம் அக 

சாரைணகள் காவல் ைற னைரக் ற்றவாளியாகக் காண்ப  
அரிேத. காவல் ைற ம் ெதாடர் ற்ற காவல் அ காரிக க்  எ ராக 

ைற கள் தாக்கல் ெசய்ய டாமல் காலந்தாழ்த்தலாம் அல்ல  
ம த்  நிற்கலாம். 2015ஆம் ஆண்  காவல் ைற னர ்97 காவல்-
சா களில் 33 ெதாடரப்ாக மட் ேம வழக் கள் ப ந்தனர.் 2014 வைர 
ேத ய மனித உரிைம ஆைணய உ ப் னரா ந்த சத் ய ராத்த 
பால் ெசான்னார:் 

 
காவல் ைற அகப் லனாய் ன் ேநாக்கெமல்லாம் 
உண்ைமைய மைறத்  ெவள்ைளய ப்ப தான், 
உண்ைமையக் கண்ட ய எைதப் பாரக்்க ேவண் ேமா 
அைதப் பாரக்்காமல்  ேவண் ெமன்ேற த ரத்்  

ன்றனர.்.. காவல் ைறப் லனாய் க்  அ  
எ தப்ப ம் தாளின் ெப மானம் ட இல்ைல.    

 
உத்தரப் ரேதச மாநிலத் ல் 2012 ஏப்ரல் 15ஆம் நாள் யா  ங் 
காவல் ைறக் காவ ல் இறந்த ன், ங் தற்ெகாைல ெசய்  
ெகாண்டதாகக் காவல் ைற னர ் னர.் ஆனால் உடன் ைக  
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ெசய்யப்பட்ட அவர ்சேகாதரர ்இ வைர ம் ைக  ெசய்த ன் 
உள்ளாைட வைர அம்மணமாக் ச ் த் ரவைத ெசய்தனர ்என்றார:் 
 

“அவரக்ள் (காவலரக்ள்) எங்கைளத் தைர ல் டத் னர.் 
நான்  ேபர ்என்ைன அ த் ப் த் க் ெகாண்டனர.் 
ஒ வர ்ெதாடரந்்  என் க் ள் தண்ணீர ்ஊற் னார.் 
எனக்  ச்  ட் ய . என்னிடம் ந்த ம் யா டம் 
ெதாடங் னர.் யா  உணர் ழந்  ட்டார.் அவரக்ள் 
கவைலப்படலா னர,் அவர ்சாகப் ேபா றார ்என்  
தமக் ள் ேப க் ெகாண்டனர.் ஒ வர ்  ெபாட்டலம் 
ெகாண் வந்  யா ன் வா ல் ரித் க் ெகாட் னார.்”  

 
யா  ங் ம த் வமைன ல் இறந்  ேபானார.் ஒப் க்  ஓர ்அகப் 
லனாய்  நடத் ய காவல் ைற னர ் த் ரவைதயால் சா  என் ம் 
ற்றசச்ாட் கைள ம த த்தனர.் மாநிலக் ற்றப் லனாய் த் ைற 

2014இல் ெதாடக்கப் லனாய்  நடத் , ங்ைகச ் த் ரவைத ெசய்  
நஞ் ட் க் ெகான்றதற்  ஏ  காவல் அ காரிகேள ெபா ப்  என்ற 

க்  வந்த . ஆனால் ஓராண்  க த் த் தரப்பட்ட இ  
சாரைண அ க்ைக அந்த எ வைர ம் ற்றமற்றவரக்ள் என்  

ெசால்  ட்ட . 
 
காவல்-சா களில் ெபா ப் க் ற க்  சவாலா க் ற ஒன்  அர  
ம த்தவரக்ள் காவல் ைறக் ற் க க்  ஆதரவாக மனசச்ாய்  
ெகாண் ப்ப  ஆ ம். அ ப்பைடேய இல்ைலெயனத் ெதரிந்தா ம் 
நிகழ் கள் பற் ய காவல் ைற ளக்கத் க்ேக ணக் றாய்  மற் ம் 
தடய யல் அ க்ைககள் ஆதரவாக உள்ளன. ம்ைப காவல் நிைலயம் 
ஒன் ல் 2012 சம்பர ்2ஆம் நாள் ஜ ல்பார ்ைஷக் என் ம் ப்பத்ைதந்  
வய  இைளஞர ்இறந்  ேபானார.் ணக் றாய் ல் 21 ெவளிக் 
காயங்கள் இ ப்ப  ெதரிந்த . ஆனால் இந்தக் காயங்கள் “இறப்ைபத் 
ேதாற் க்கப் ேபா யைவ அல்ல” என்  ணக் றாய்  அ க்ைக 
ெதரி த்த . இைத ஏற் க் ெகாண்ட ம த் வர ்  ைஷக் ைளக் 
காய்சச்ல் ேநாயா ம் “ ைளநாளக்  ழப்பா ம்” இறந்தார ்என்  

 ட்ட . ஆனால், ைமயப் லனாய் க் கழகம் ( . .ஐ.) ஒ  ய 
சாரைண ன் ப யாக மகாராட் ர அர க்  ெவளி ந்  

ேகட் ப் ெபற்ற ம த் வ வல் நர ்க த்  அ ைதக் காயத்தா ம் 
உடல்வைக ைறேகட்டா ம் ஏற்பட்ட நரம் யல் அ ரச்் னால் ைஷக் 
இறந்தார ்எனக் கண்ட ந்த . “காவல்-சா க்  வழக் த் ெதா ப்ப ல் 
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க்கல் என்னெவன்றால், ம த் வ அ க்ைக உங்க க்  எ ராக 
அைமந்த டேன வழக் ன் கைத ந்  ற ” என் றார ்
ைஷக் ன் வழக்க ஞர ் க் ெமா த் ெசௗத்ரி. “ம த் வ அ க்ைக 
உங்க க்  ஆதரவாக இ க் ம் ேபா தான் வாய்ப் ள்ள .” 
 
காவல்- ற்றங்கைளப் ெபா த்த வைர, காவல் ைறக்  எ ராக 
சாட் யம் ன்னி த் வ  கக் க னம், காவல் ைற னர ்“சேகாதர 
உறவால் கட் ண்ட” உணர் டன் இ ப்ப தான் காரணம் என்  இந் ய 
நாட் ன் உசச் நீ மன்றம் ம்பத் ம்பக் ப் ட் ள்ள .   
  

ற்றங்க க் க் காரணமானவரக்ைளப் ெபாத் க் காக் ம் 
காவல் ைற ன் மன ப்பம் த்  அர ம் நீ மன்றங்க ம் 
இன் ம் ரக் கவனம் ெச த்த ேவண் ய ேதைவ ள்ள .     
          
ேத ய மனித உரிைம ஆைணய ம் மாநில மனித உரிைம 
ஆைணயங்க ம் காவல்-ெகாைல வழக் களில் தமக் ரிய 
ேமற்பாரை்வப் பங் ைன ஆற் வ ல் ெபரி ம் தவ ள்ளன. 
சாட் கைள அைழக்க ம், சாட் யம் ன்னி த் ம்ப  ஆைண ட ம், 
அ காரிகள்  வழக் த் ெதா க் ம்ப  அர க் ப் பரிந் ைரக்க ம் 
ேத ய மனித உரிைம ஆைணயத் க்  அ காரம் உண் . ஆனால் 
நைட ைற ல் அதன் பரிந் ைரகள் ெப ம்பா ம் இழப்  அல்ல  

றவைக உடன  இைடக்கால உத  வழங் மா  அரைச ேகட் க் 
ெகாள்வேதா  சரி. 2012 ஏப்ர க் ம் 2015 ஜ க் ம் இைடேய 
காவல் ைறக் காவ ல் நிகழ்ந்ததாக ேத ய மனித உரிைம 
ஆைணயத் க்  அ க்ைக டப்பட்ட 432 ேநர் களில் ஆைணயம் 
ெமாத்தம் ட்டத்தட்ட 22,910,000 பாய் (343,400 அெமரிக்க டாலர)் பண 
உத  வழங்கப் பரிந் ைர ெசய்த , ஆனால் 3 ேநர் களில் மட் ேம 
ஒ ங்  நடவ க்ைக எ க்கப் பரிந் ைர ெசய்த , ஒ  ேநர் ல் ட 
வழக் த் ெதா க்கப் பரிந் ைர ெசய்ய ல்ைல.       
 

இறந்ேதாரின் ம்பத் னைர ம் 
சாட் கைள ம் ரட் தல்  
காவல்-சா  வழக் களில் நீ ேத ம் இறந்ேதார ் ம்பத் னர ்பலேநரம் 
உ ட்டல் ரட்ட க் ம் அச் த்த க் ம் கங்ெகா க்க 
ேவண் ள்ள . இவற் ல் பல ம் ஏைழக் ம்பங்கள், ச க வைக ல் 
ஒ க்கப்பட்டைவ, எனேவ ப்பாக இப்ப ப்பட்ட அச் த்த க்  
எளி ல் இலக்காகக் யைவ. அக்ேனேலா வல்தரிஸ் சா க்காகக் 



 

10 

காவலரக்ள்  வழக் த் ெதா த்த ேபா , 2015 ெசப்ெடம்பரில் பம்பாய் 
உயர ்நீ மன்றம் ப் ட்ட :  

 
“காவல் ைறக் காவ ல் இறந் ள்ள இவரக்ளில் 
ெப ம்பாலர ்ச கத் ன் அ த்தட் கைளச ்ேசரந்்தவரக்ள், 

பான்ைமச ்ச தாயத்ைதச ்ேசரந்்தவரக்ள்; நீ மன்றப் 
ெபா ட்பா களில் தங்க க் ப் ெபா த்தமான 
வழக்க ஞைர ஈ ப த்த/அமரத்்தத் ைண ெசய் ம் அர க் 
ெகாள்ைக பற்  அ யாதவரக்ள்.” 
 
ேமற்  வங்க மாநிலத் ல் 2014 ப்ரவரி 15ஆம் நாள் காய்க  

ற் ம் ரா வ் ெமால்லா என்ற 21-வய  இைளஞர ்ைக  
ெசய்யப்பட் , அன்ைறக்ேக காவல் ைறக் காவ ல் இறந்  
ேபானார.் அவர ்தற்ெகாைல ெசய்  ெகாண்டதாகக் காவல் 

ைற னர ் ய ேபா ம், த் ரவைதயால் இறந்ததாக 
அவர ்மைன  ற்றஞ்சாட் னார.் இவ்வழக் ல் தான் நீ த் 

ைறத் தைல டை்ட நா ய ந்ேத அப்ப ல் 
ெசல்வாக் க்கவரக்ள் ைற டை்டத் ம்பப்ெப ம்ப  
தன்ைன ரட்  வ வதாக ெமால்லா ன் மைன  
ெசான்னார.் அவ க்  ஆதரவளித்  வந்த அர சாரா 
அைமப்பா ய மானவ கார ் ர ா மஞ்ச ்(மனித உரிைமப் 
பா காப் ச ்சங்கம் -- MASUM) தன் பணியாளரக்ளில் 
ஒ வ ம் அச் த்தப்பட் , ைறைவக்கப்பட் , 
அ க்கப்பட்டதாகத் ெதரி த்த .   

 
*** 

 
இந் யா யல், அர யல் உரிைமகள் பற் ய பன்னாட்  
உடன்ப க்ைகக்  ஏற் ைச  வழங் ப்பேதா , த் ரவைதக்  
எ ரான ஒப்பந்தத் ம் ஒப்ப ட் ள்ள . இரண் ேம 

த் ரவைதைய ம் ெகா ய, மனிதத் தன்ைமயற்ற, இ வான 
நடத் ைற அல்ல  தண்டைன ைறைய ம் தைட ெசய் ன்றன. 
அ காரிகள் இவற் க் ப் ெபா ப்பான அ வலரக்ள்  வழக் த் 
ெதா க்க ம் அைவ வ வைக ெசய் ன்றன. இந்த உ ப்பா கள் 

த் ரவைதையக் கண் த் , அதற்  எ ராக நைட ைறக் காப் க் 
கைள வழங் ம் இந் ய ைமய, மாநிலச ்சட்டங்களில் 

ர ப க் ன்றன.  
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அரசைமப் ச ்சட்டத் ல் ெபா க்கப்பட் ள்ள தன் ரிைம ம் மனிதக் 
கண்ணியத் க்கான உரிைம ம் “அர  அல்ல  அதன் அ வலரக்ள் 

த் ரவைத அல்ல  ெகா ந்தாக்  ெசய்வதற்  எ ரான உள்ளாரந்்த 
உத் ரவாதம்” ஆ ம் என்  உசச் நீ மன்ற ம் ளக்கமளித் ள்ள .    
    
இந்த அ க்ைக ல் வரிக்கப்பட் ள்ள வழக் கள் பலவற் ல், 
ெக நடத் ைறையத் தைடப்ப த் வதற்ெகன்  வ க்கப்பட்ட 

கைளக் காவல் ைற கைடப் த் ந்தால் காவல்-சா கைளத் 
த த் க்க ம். சந்ேதகக் ற்றவாளிகைள ேமாசமான ைற ல் 
நடத் யதாகக் ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட காவல் ைற னைர 
இந் யாெவங் ம் நீ ன் ன் நி த் ந்தால், காவ ல் நிக ம் 

த் ரவைதச ்சா கள் ஒ ேவைள ஒேரய யாக ஓய்ந் க்க ம் ம்.  
 

க் யப் பரிந் ைரகள்  
• ைக  மற் ம் ைறப்ப த்தல் ெதாடரப்ாக இப்ேபா ள்ள 

சட்டத்ைத ம், ற்ற நைட ைறச ்சட்டத் ல் காணப்ப ம் 
ெந ைறகைள ம், உசச் நீ மன்றத் ன் .ேக. பா  ரப்் ல் 

ப்பாகச ் ைறைவத்தைலப் ப  ெசய்தல், ம்பத் னரக்் த் 
ெதரி த்தல், சந்ேதகக் ற்றவாளிைய ந வர் ன் நி த் தல், 
ம த் வப் பரிேசாதைன ெசய்தல் ஆ யைவ ெதாடரப்ாகத் 
தரப்பட் ள்ள கட்டைளகைள ம் கண் ப்பான தத் ல் 
ெசயலாக் க.  

• த் ரவைத ம் றவைகக் ெக நடத் ைற ம் 
ெதாடர் ள்ள காவல் அ காரிகள் எந்தத் தரப்ப ைம ல் 
இ ந்தா ம், ெபா த்தம் ேபால் அவரக்ள்  ஒ ங்  நடவ க்ைக 
அல்ல  வழக் த் ெதா த் க.   

• த் ரவைத மற் ம் ற வைகக் ெகா ய, மனிதத் தன்ைமயற்ற 
அல்ல  இ வான நடத் ைறக்  எ ரான ஒப்பந்தத் க்  
ஏற் ைச  வழங் , அதன் வ வைககைள உள்நாட் ச ்சட்டத் ல் 
ேசரத்் க் ெகாள்க. 

• தக்க நி  ஒ க் , உ ப்ப யான ைற ல்  பா ப் ற்றவ க் ம் 
சாட் க் மான பா காப் ச ்சட்டம் இயற் க.           
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பரிந் ைரகள் 
 

தலாண் ப் பத க் காலத் ல் ரதமர ்நேரந் ர ேமா  
ெபா மக்க க்  உ யளித்தார,் காவல் பைட உணரச்் ள்ளதாக ம், 
ெபா ப் க்கதாக ம், அக்கைற டன் அ கக் யதாக ம், றந்த 
ப ற்  ெபற்றதாக ம் க ம் என் . காவல்-சா கள் த் க் 
காவல் ைற ன் அ ைற ேமம்ப வ  ரதமரின் ெவற் ைய 
அளக்கப் பயன்ப ம் க் யக் டாக ளங் ம். 
 
காவல் ைறக் காவ ல் ஏற்ப ம் சா கள்  இன் ம் நன்றாகக் 
கவனஞ்ெச த்த ேவண் மானால் மத் ய அர  மாநில அர க ட ம் 
காவல் ைற, யல் ச க. 
 
அைமப் க ட ம் அயல்நாட் க் ெகாைடயாளரக் ட ம் 
ெபா மக்க ட ம் ேசரந்்  ெசயல்பட் , ழ்க்கா ம் பரிந் ைரகைளச ்
ெசயலாக்க ேவண் ம். (காவல் ைறச ் ர் த்தத் க்கான 
பரிந் ைரகள் அடங் ய ப் பட் யல்  ேதைவெயனில் பாரக்்க: 2009 
மனித உரிைமக் கண்காணிப்பக அ க்ைக, ந்த அைமப் : இந் யக் 
காவல் ைற ல் பணிக் ள ப , ைறேக , தண் க்கப்படா 

ற்றநிைல). 
 

இந் ய நாடா மன்றத் க்  
• த் ரவைத மற் ம் ற வைகக்ெகா ய, மனிதத் தன்ைமயற்ற 

அல்ல  இ வான நடத் ைற அல்ல  தண்டைன ைறக்  
எ ரான ஒப்பந்தத் க்  ஏற் ைச  வழங் , அதன் 
வ வைககைள உள்நாட் ச ்சட்டத் ல் ேசரத்் க் ெகாள்க. 

• கட்டாயக் காணாமற்ேபாகச ்ெசய்த ந்  அைனவைர ம் 
பா காப்பதற்கான பன்னாட்  ஒப்பந்தத் க்  ஏற் ைச  
வழங் க.  

• த் ரவைதக்  எ ரான ஒப்பந்தம், மற் ம் ற பன்னாட்  
ஒப்பந்தங்கள், ெசந்தரங்க க்  ஏற்பச ் த் ரவைத, கட்டாயக் 
காணமற்ேபாகச ்ெசய்தல் ஆ ய ற்ற யல் ற்றங்கைள 
உட்ப த்  இந் யத் தண்டைனச ்சட்டத்ைதத் த் தல்.  

• தக்க நி  ஒ க் , பா ப் ற்றவ க் ம் சாட் க் ம் உ ப்ப யான 
ைற ல் பா காப் ச ்சட்டம் இயற் க.  
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• தற்ேபாக்கான ைறப்ப த்தல், த் ரவைத, நீ த் ைறக்  
அப்பாற்பட்ட ெகாைலகள், ற ற்றச ்ெசயல்கள் ெதாடரப்ான 
வழக் களில் காவல் ைறக்  எ ரான ற்றசச்ாட் கள்  
நடவ க்ைக எ க் ன் அர டம் ஒப் தல் ெபறத் ேதைவ ல்ைல 
என்பைதத் ெதளிவாக் ம் ெபா ட் , ற்ற நைட ைறச ்
சட்டத் ன் 197ஆம் ரிைவத் த் யைமத் க்க. 197ஆம் 

ரிைவத் த் யைமப்பதற்  ன், உசச் நீ மன்றத் 
ரப்் க க்ேகற்ப “அ காரவ க் கடைம” என்பதற்  ளக்கம் 

தந் , தற்ேபாக்கான ைறப்ப த்தல், த் ரவைத, நீ த் ைறக்  
அப்பாற்பட்ட ெகாைலகள் ேபான்ற நடத்ைதைய அ ந்  

லக்  ைவத் க.  
• ேத ய மனித உரிைம ஆைணயத் ன் லனாய் ப் பணியாளர ்

ெதாைகைய அ கப்ப த்த ஆதர  த க.  
• மற்ற ஆைணயங்கள் ன் நி ைவ ள்ள றல்கைள அல்ல  

ைற  தாக்கல் ெசய்வதற்  ஓராண்  ன்  நிகழ்ந்தவற்ைற 
ேத ய மனித உரிைம ஆைணயம் சாரிப்பதற்  இடமளிக் ம் 
வைக ல் மனித உரிைமப் பா காப்  ( த்த) சட்டத் ன் 36ஆம் 

ரிைவத் த் க.  
 
இந் ய ஒன் ய உள் ைற அைமசச்கம், ஒன் ய 
ஆட் ப் ல ( னியன் ரேதச) காவல் ைற, மாநில 
உள் ைற அைமசச்கங்கள், மாநிலக் காவல் ைற 
ஆ யவற் க்    
ைக  ெசய்தல், ைற ைவத்தல் ெதாடரப்ாக இப்ேபா ள்ள 
சட்டத்ைதச ்ெசயலாக் க 

• ைக  மற் ம் ைறைவப்  ெதாடரப்ாக இப்ேபா ள்ள 
சட்டத்ைத ம், ற்ற நைட ைறச ்சட்டத் ல் காணப்ப ம் 
ெந ைறகைள ம், உசச் நீ மன்றத் ன் .ேக. பா  ரப்்ைப ம் 
கண் ப்பான ைற ல் ெசயலாக் க. காவல் ைற னர ்தாம் 
ெசய் ம் ைக கள், ைறைவப் கள் அைனத்ைத ம் ப  
ெசய்ய ம், ைக  ெசய்யப்பட்டவரின் உற ன க் த் 
தாமத ன் த் தகவல் ெசால்ல ம், சந்ேதகக் ற்றவாளிகைள 24 
மணி ேநரத் க் ள் ந வர் ன் நி த்த ம், காவ ல் 
அவரக் க் த் ேதைவயான ம த் வப் பரிேசாதைன ெசய்ய ம் 
ேவண் ய ேதைவையப் ப ற் ம் நைட ைற ம் 
வ த் க.  
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• த் ரவைத ம் றவைகக் ெக நடத் ைற ம் 
ெதாடர் ள்ள காவல் அ காரிகள் எந்தத் தரப்ப ைம ல் 
இ ந்தா ம், ெபா த்தம் ேபால் அவரக்ள்  ஒ ங்  நடவ க்ைக 
அல்ல  வழக் த் ெதா த் க. 

• காவல் ைறக் காவ ல் த் ரவைத அல்ல  றவைகக் 
ெக நடத் ைறையப் பயன்ப த் வ  ஏற்கத்தகாத , 
சட்டப் றம்பான , அ  ச த் க் ெகாள்ளப்படா  என்பைத 
அ க்ைககள், நடவ க்ைககள் ஊடாக அர  அ காரிக ம் 
உயரம்ட்டக் காவல் அ காரிக ம் ெதளிவாக ம் ஐயந் ரிபற ம் 
காட் க்ெகாள்க. காவல் ைற களி ம் ைகேய களி ம் 
பன்னாட் ச ்ெசந்தரங்க க் ணங்க ஏற்கத்தக்க சாரைண 

ட்பங்கைள ெவளிப்பைடயாக வைரயைற ெசய்க. 
• சந்ேதகக் ற்றவாளி ஒ வைரக் ைக  ெசய்த டன், அல்ல  

ஏேத ம் ஒ  வைக ல் ைறசாராக் காவ ல் ைவத்த டன், .ேக. 
பா  ரப்் ன் ப ம் ற்ற நைட ைறச ்சட்டத் ல் கண் ள்ள 
ப ம் அவ க் ள்ள அ ப்பைட உரிைமகைள காவல் ைற னர ்
அவரிடம் வா த் க் காட்டச ்ெசய்க. பா  வா ப் ன் ப யாகக் 

ற்றசச்ாடை்டத் ெதளிவாகத் ெதரி க்க ேவண் ம், ஒ  
சட்டத்தரணிையக் கலந்  ெகாள்ள ம், ைறைவப்  த்  
மற்றவரக் க் த் தகவல் தர ம், ம த் வப் பரிேசாதைன ெசய்  
ெகாள்ள ம் சந்ேதகக் ற்றவாளிக் ள்ள உரிைமைய ம் 
ெதளிவாகத் ெதரி க்க ேவண் ம். 

• காவல் நிைலயக் ெகாட்ட கள் உள்ளிட்ட ைறயைடப்  
வச கைள மனித உரிைம ஆைணயங்க ம் யல் உரிைமக் 

க்க ம் தற்சாரப்ாகக் கண்காணிக்க க. காவ ல் 
இ ப்பவரக்ள் கண்காணிப்  ேமற்ெகாள் ம் தற்சாரப்ான 
அைமப் களின் ர நி கைளத் தனிப்படச ்சந் க்க அ ம க்க 
ேவண் ம். 

• த் ரவைத, ெக நடத்ைத ைற பயன்ப த்தப்ப வைதத் 
த க்க ேவண் , நகரங்களில் காவல் ைற, ப்பாகக் ெகாைல 
ேபான்ற க ங் ற்றங்கள் ெதாடரப்ான வழக் களில், 

சாரைணகைளக் காெணாளிப் ப  ெசய்யக் ேகா வ  
த் க் க ப்பாரத்் க. 

• காவ ல் இ க் ம் ெபண்களிட ம் பா யல் 
பான்ைம னரிட ம் ழந்ைதகளிட ம் சரிவர நடந்  

ெகாள்வ  த் க் காவல் ைற னரக்் ப் ப ற்  தர யல் 
ச கக் க்க டன் ேசரந்்  உைழத் க.  
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• சட்டச ்ெசயலாக்க அ வலரக் க்கான ஐநா நடத்ைதெந , சட்டச ்
ெசயலாக்க அ வலரக்ள் வன் ைற மற் ம் க கைளப் 
பயன்ப த் வ  பற் ய ஐநா அ ப்பைடக் ெகாள்ைககள் 
உள்ளிட்ட பன்னாட் ச ்சட்டத் ட்டங்கைளப் ர ப க் ம் 
வைக ல் ைக களின் ேபாதான வன் ைறப் பயன்பா  த்தக் 
காவல் ைறச ்சட்டங்கைள ம் ைகேய கைள ம் த் க. 

ப்பாக, காவல் ைற னர ்வன் ைறையப் பயன்ப த் ன் 
ந்த வைர வன் ைறயல்லாத வ கைளப் பயன்ப த் மா ம்,               

• ற்றசெ்சய ன் தக க்ேகற்ப மட் ேம வன் ைறப் பயன்பாடை்ட 
நா மா ம், உ ரக்ாக்கக் கண் ப்பாகத் த ரக்்க யலாத ேபா  
மட் ேம உ ராபத்தான வன் ைற பயன்ப த் மா ம் 
கட்டைள க. 

• ஒவ்ெவா  காவல் நிைலயத் ன் தாழ்வாரம், அைற, ெகாட்ட  
ஒவ்ெவான் ம் ழ ம் படக் க க டன் அைடப் ச ் ற் த் 
ெதாைலக்காட்  ( ) ெபா த் ப் பராமரித் க.  
ப கைள ஓராண்  காலம் பா காக்க ேவண் ம்.  எல்லா 
ேநர ம் இயங் வைத காவல் நிைலயத் க் ப் ெபா ப்  வ க் ம் 

த்த அ காரி உ  ெசய்ய ேவண் ம்.  
• காவல்-சா  வழக் களில் மாநில அர  ஒ  றப்  வழக் த் 

ெதா நைர அமரத்்த ேவண் ம்.  
• காவல் நிைலய மட்டத் ேலேய சட்ட உத  வழங் வதன் லம் 

வழக்க ஞர ்ைவத் க் ெகாள் ம் உரிைம சந்ேதகக்  
• ற்றவாளிக க் க் ைடப்பைத உ  ெசய்க.   
 

காவல்-சா கள் த்தான நைட ைறகைளச ்ெசயலாக் க 
• காவல்-சா கள் ெதாடரப்ான ேத ய மனித உரிைம 

ஆைணயத் ன் த் ய ெந ைறகைளக் காவல் ைற 
களி ம் ைகேய களி ம் சட்ட ைறப்ப த் க. 
த் ைரக்கப்பட்ட நைட ைறகைளச ்ெசயலாக் , அதற்ேகற்ப 

காவல் ைறக் ப் ப ற்  த க. ப்பாக, காவல்-சா  ஏ ம் 
ேநரிட்டால் உடன யாகத் ேத ய மனித உரிைம 
ஆைணயத் க் ம் உரிய மாநில மனித உரிைம 
ஆைணயத் க் ம் அ க்ைக க.  

• காவல்-சா  வழக் கள் அைனத் ம், உடன யாக ம் 
லக் ன் ம் இறந்தவர ்உடைலப் ணக் றாய் க்  

அ ப் க.      
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காவல் ைற ன் ெக நடத்ைதக் ப் ெபா ப் க் றைல 
உ  ெசய்க  

• உசச் நீ மன்றக் கட்டைளக க்  இணங்கக் காவல் ைற 
ைற ட்  ஆைணக் க்கள் அைமக்கப்ப வைத ம், அைவ 

மாநில, மாவட்ட மட்டங்களில் இயங் வைத ம் உ  ெசய்க. 
இந்த ஆைணக் க்களில் யல் ச கப் ர நி க ம் 
இடம்ெபற ேவண் ம். இைவ தம் வழக் ச ் ைமகைளத் றம்பட 
ேமலாண்ைம ெசய்வதற் த் ேதைவயான ற ைடயைவயாக 
இ க்க ேவண் ம். காவல் ைற ைற ட்  ஆைணக்  
அ காரி ஒ வ க்  எ ரான ைற டை்ட நிைலநி த் , அந்த 
அ காரி  அக ஒ ங் -நடவ க்ைக இல்ைலெயன்றால், 
காவல் ைற ெவளிப்பைடயாக வரமான நியாயம் ெசால்ல 
ேவண் ம். காவல் ைற ைற ட்  ஆைணக்  எ த் க் 
ெகாள் ம் எல்லா ைற க ம் தாமாகேவ ளாய் க்காக 
உள் ர ்வழக் தெ்தா நர ்ஒ வ க்  அ ப்  ைவக்கப்பட 
ேவண் ம்.  

• லனாய் ன் நிைல த்  சரிபாரத்் க் ெகாள்ள ேவண்  
ைற ட்டாளரக் க் த் ெதளிவான கட்டைளக ம், எளிய 

ப வங்க ம், ஒ  ெதாைலேப த் ெதாடர்  எண் ம் த க. 
ைறேக களின் ேபா  உடனி ந்த ற காவல் ைற னர ்உட்பட 

பா ப் ற்ேறா ம் சாட் க ம் காவல் ைற ன் 
ெக நடத்ைதையத் ெதரி க்கப் ெபயரெ்சால்லா ைற ட் த் 
ெதாைலேப  வ  ஏற்ப த் வ  த் க் க ப்பாரத்் க. 

• லனாய் ச ்ெசயல்வ ன் ேபாதான காவல் ைறேகட் ம் 
உ ரிழப் ம் பா ப் ற்றவரக்ளின் சட்ட, ச க, ம த் வ, 
உளத் யல் ேதைவகைளக் கவனிக் ம் ெபா ட்  மாநில 
மட்டத் ல் ஒ  ெசயலகம் நி க.  

 
ெபா ப் க் ற க் ப் றப் ெபா ைறக க்  
உரேமற் க   

• எந்நிைல ம் மாநில மனித உரிைம ஆைணயங்கள் ேபான்ற ற 
கைமகள் ஆைண ட்ட லனாய் கள் ைற ட் ல் 

ெதாடர் ற்ற அேத காவல் நிைலயக் காவல் ைறக்  
அ ப்பப்படா  என்பைத நி க.  

• ைறேக கள் ரிந்ததாகக் ற்றஞ்சாட்டப்பட்ட காவல் ைறைய 
இடமாற்றல் ெசய் ம் வழக்கத் க்  ற் ப் ள்ளி ைவத் க; 
இந்த வழக்கத்தால் ற மக்க க் த்தான் ஆபத் . 
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காவல் ைற அ காரிகள் காவல்- ைறேக  ெதாடரப்ான 
ஏேத ெமா  தல் தகவல் அ க்ைக ல் 
அைடயாளப்ப த்தப்ப ம் ேபா , நிகழ்ச் ையப் லனாய்  
ெசய்  ர்  கா ம் வைர அவரக்ள் இைடநீக்கம் 
ெசய்யப்ப வைத நி க.  

 
ெபா ப் க் ற க்  வ வான அகப் ெபா ைறகள் 
நி க 

• காவல்- த் ரவைத மற் ம் சா  வழக் கள் அைனத் ம், 
சா ல் ம் காவல் ைறத் ப்பாக் ச் கள் அைனத் ம் 
ஓராண் க் கட்டாயக் கால வரம் க் ள் தாமத ன் ம் 
ந நிைலயாக ம் லனாய்  ெசய் ட மாநில அள ல் ஒ  
தற்சாரப்ான உள் வகார அல்ல  “ெதா ல் ைறப் ெபா ப் ச”் 
ெசயலகம் நி க. ேத ய மனித உரிைம ஆைணயம் ேபான்ற  
அரசாங்கப் ற கைமக க்  டப்ப ம் ற்றசச்ாட் களால் 
அகப் லனாய் கள் ண்டப்பட ேவண் ம். 

• .ேக. பா  ெந ைறக ம் ற்ற நைட ைறச ்சட்டத் ல் உள்ள 
அேத ேபான்ற வ வைகக ம் கைடப் க்கப்ப வைதக் 
கண்காணித் க. காவல் ெகாட்ட களில் எ ந்தமானச ்
ேசாதைனகள் நடத்த ம், .ேக. பா  ெந ைறகைளக் 
காவல் ைற ெதாடரந்்  அல்ல  ம்பத் ம்ப வ  பற் ய 

ற்றச ்சாட் க க்  ஆவன ெசய்ய ம் மாநில அள ல் ஒ  
தற்சாரப்ான உள் வகார அல்ல  “ெதா ல் ைறப் ெபா ப் ச”் 
ெசயலகத் க்  அ காரமளித் க.  

 
காவல் ைறைய ேமற்பாரை்வ ம் ெபா ப்  நி க 

• மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளரக் க் , அவரக்ள் 
ேமற்பாரை்வ ல் உள்ள அ காரிகள் ரி ம் றல்கைள 
இனங்காண ம் த க்க ம் ெபா ப் க் றைல உ  ெசய்ய ம், 

.ேக. பா  ெந ைறகைளக் கைடப் க்க ம் அவரக்ேள 
ெபா ப்  என்  அ த் ம் கட்டைளகள் றப் த் க.  

• த் ரவைதச ்ெசயல்கள் அல்ல  உ ரிழப் கள் பற்  அ ந்த 
அல்ல  அ ந் க்க ேவண் ய உயர ்அ காரிகள் அவற்ைறத் 
த க்க அல்ல  தண் க்க நடவ க்ைககள் எ க்கத் தவ னால் 
அவரக்ைளப் ெபா த்தம் ேபால் ஒ ங்  நடவ க்ைக அல்ல  
வழக் த் ெதா ப் க்  உட்ப த் க.   
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அகக் கட் ப்பாடை்ட உயரத்் க 
• காவல் ைறக் ெக நடத்ைத என்பைத வைரய த் ம், 

தண்டைனகைளக் த் ைரத் ம் ஒ  வரமான ட்டம் நி க. 
அ காரிகள்  ெவவ்ேவ  காவல் நிைலயங்களில் ஒ ங் க் 
கட் ப்பா  ப்ப ல் காணப்ப ம் ஏற்றத் தாழ் கைளக் 

ைறந்தபடச்மாக் ம் ெபா ட் , அ காரிகள் பல்ேவ பட்டக் 
ற்றங்க க் ம் எ ரப்ாரக்்க ேவண் ய தண்டைன வைககைள 
வரிக் ம் ஒ ங் நிரல் அல்ல  அட்டவைண ேபான்ற ஒன்றாக 

அத் ட்டம் அைமத் க. ெதாட ம் ஒ ங் -நடவ க்ைககள் 
அல்ல  லனாய் கள் ெதாடரப்ாக அவ்வப்ேபா  
ெபா மக்க க்  அ க்ைககள் த க.  

• எந்நிைல ம் எந்த ளாய்  கைம அல்ல  அ காரி ம் ஒ  
ைற ட்டாளைரத் த க்கேவா ரட்டேவா யலக் டா , 

அப்ப ச ்ெசய்தால் ஒ ங்  நடவ க்ைக அல்ல  ற்ற யல் 
தண்டைனக க்  கங்ெகா க்க ேவண் க் ம் என்பைதத் 
ெதளிவாக் ம் ெகாள்ைக நி க.  

• காவல் ைறச ் ர் த்தங்கள் பற் ய 2000ஆம் ஆண் ப்  
பத்மநாைபயா  பரிந் ைரத்தவா  லனாய்  அ காரிகளின் 
(உத  ஆய்வாளர)் எண்ணிக்ைகைய உயரத்் க. காவல் ைற ன் 

லனாய் , சட்டம்-ஒ ங் ப் பணிகைளப் ரித் , ப ற்  ெபற்ற 
அ காரிகளின் க் யப் பங் ைன க்க க்கப் 

லனாய் க் கடைமக க்ேக ஒ க் ம் வைக ல் ரகாஷ் ங் 
வழக் ல் உசச் நீ மன்றம் றப் த்த கட்டைளையச ்ெசயலாக் க.             

 

அ யல் லனாய்  ைறகளில் ப ற்  த க 
• காவல் ைறக் கல் க் கழகங்களில் லனாய்  

அ காரிக க் ரிய ஒ  கல் த் ட்டத்ைதச ்ெசயலாக் க. 
தடய யல் அ யல் கற் த்தரத் த பைடத்த ஆ ரியரக்ைள 
ஈரத்் ட ஆவன ெசய்க.  

• சந்ேதகக் ற்றவாளிகளிட ம் சாட் களிட ம் னாத் ெதா த்  
சாரிக்க வ வந்த ல்லாத ந ன ட்பங்களில் லனாய்  

அ காரிக க் ப் ப ற்  த க.  
• காவலரக் க்கான காவல் ைறக் கல் க் கழகக் கல் த் 

ட்டத்ைத ளாய்  ெசய் , உரிய சட்டங்களி ம் 
காவல் ைற ன் சட்டக் கடைமகளி ம் தலான கல்  

கட் க. தடய யல் அ ய க்கான அ கத்ைத ப ற் ல் 
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ேசரத்் , உ ப்ப யான சான் கள் ரட் வ ம் காப்ப ம் 
லனாய்  அ காரிக க்  அவரக்ள் உத வைத உ  ெசய்க. 

 
காவல்-சா களில் ப யானவரக்ளின் ம்பத் னைர ம் 
சாட் கைள ம் பா காத் க 

• காவல்-சா களில் ப யானவரக்ளின் ம்பத் னைர ம் 
சாட் கைள ம் எவ்வைக அச் த்தல், ெந க் தல், 
ஆைசகாட்டல், வன் ைற, அல்ல  வன் ைற ரட்டல்க க் ம் 
எ ராகப் பா காக்க அர  ஏற்பா கள் ெசய்ய ேவண் ம். 

• லனாய்  அ காரி ம் அந்தந்தக் காவல் நிைலயப் 
ெபா ப்ப காரி ம் ப யானவரக்ளின் ம்பத் ன ம் 
சாட் க ம் அச் த்தல், ெந க் தல், ஆைசகாட்டல், வன் ைற, 
அல்ல  வன் ைற ரட்டல்கள் என்  ற்றஞ்சாட்  
வாய்ெமா யாகேவா எ த் வ ேலா தரக் ய எல்லா 

ைற க ம் ப யப்ப வைத உ  ெசய்ய ேவண் ம். 
ைற ட்டாள க்  தல் தகவல் அ க்ைக ன் நிழற்ப  

இலவயமாகத் தர ேவண் ம்.  

 
ேத ய மனித உரிைம ஆைணயத் க்  

• ேத ய மனித உரிைம நி வனங்களின் ஆ ய-ப க் மன்றம் 
வ த்த ைறந்தபடச்ப் லன் னவல் ெசந்தரங்கைள 
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்  காவல் ைறக் காவ ல் 

த் ரவைதையத் த ப்ப  பற் ய ெந ைறகள் றப் த் க.  
• காவல்- த் ரவைத மற் ம் ேமாதல்-சா கள் பற் ய 

ெந ைறகள் ெசயலாக்கப்ப வைதக் கண்காணித் க.  
• ற்ற நைட ைறச ்சட்டத் ன் 176(1A) ரி ல் வைக 

ெசய்யப்பட் ள்ளவா , காவல் ைறக் காவ ல் ேநரி ம் எல்லாச ்
சா க ம் நீ த் ைற ந வரால் லனாய்  ெசய்யப்பட ேவண் ம் 
என்பைதத் ெதளிவாக் க. 

• ஒவ்ெவா  காவல்-சா  வழக் ம் ேத யச ்சட்டச ்ேசைவகள் 
ஆைணயம் அல்ல  மாநிலச ்சட்டச ்ேசைவகள் ஆைணயம் 
உத வைத உ  ெசய்க. மாவட்ட அல்ல  ேகாட்ட அள லான 
சட்டச ்ேசைவ ஆைணயங்கள் ஒவ்ெவா  காவல்-சா  வழக் ம் 
கவனஞ்ெச த்  இறந்தவர ் ம்பம் சார் ல் உண்ைமய ம் 

லனாய்  நடத்த ேவண் ம். லனாய்  அ க்ைக ேத ய மனித 
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உரிைம ஆைணயத் க் ம், மாவட்ட காவல் ைற ைற ட்  
ஆைணக்  இ க் டத்  அதற் ம் சமரப்் க்கப்பட ேவண் ம்.  

• ேத ய மனித உரிைம ஆைணயத் டம் தாக்கல் ெசய்யப்ப ம் 
வழக் கைள மாநில மனித உரிைம ஆைணயங்க க்  மாற்  

ம் வழக்கத்ைத – அப்ப ச ்ெசய்ய ைற ட்டாளரக்ள் 
ெவளிப்பைடயாக இைச  தரா ட்டால் – ைக க. அவரக்ளின் 

ைற கைளத் ேத ய மனித உரிைம ஆைணயம் இன் ங் ட 
நியாயமாக சாரிக்கக் ம். 

• ஒேர வழக் ற் ப் பற்பல ைற கள் தாக்கல் ெசய் ம் 
வழக்கத்ைதக் ைக க. ஒ  காவல் வன் ைற மற் ம் சா  
வழக்  ெதாடரப்ான எல்லா ைற க ம் ஒன் ேசரக்்கப்பட் , 
எளி ல் ேமற்ெசய் கள் ேத ப் க்கக் யவா  ஒேர எண் 
ெகாண் க்க ேவண் ம்.  

• உரிைம றலால் பா ப் ற்றவரக் க்  இைடக்கால இழப்  தர 
ஆைண ட்ட டன் லனாய்ைவ  ம் வழக்கத்ைதக் 
ைக க.    

• லனாய்  ெதாட ம் ேபாேத காவல்-வன் ைறயால் 
பா ப் ற்றவரக்ள் மற் ம் அவரத்ம் ம்பத் னரின் சட்ட, ச க, 
ம த் வ, உளத் யல் ேதைவகளில் கவனஞ்ெச த் க.  

• பா க்கப்பட்ட ச தாயங்கள் ேத ய மனித உரிைம 
ஆைணயத்ைத இன் ங் ட எளி ல் அ கத்தக்கவா  கள 
அ வலகங்கள் நி வ  அல்ல  மாநில மனித உரிைம 
அ வலகங்களில் அல்ல  அ ல் ேத ய மனித உரிைமப் 
பணியாளரக்ைள இடம் ெபறச ்ெசய்வ  த் க் 
க ப்பாரத்் க.  

• ற்ற நைட ைறச ்சட்டம் மற் ம் மனித உரிைமச ்சட்டங்களின் 
உரிய ெசந்தரங்களில் பணியாளரக் க் ப் ப ற்  த க.  

• ந வர ்அல்ல  காவல் ைற ன் சாரைண அ க்ைககைளேய 
ெபரி ம் சாரந்் ராமல் காவல்-சா கள் த்  இன் ங் ட 
தற்சாரப்ான லனாய் கள் நடத் க.  

• கடந்த 2011 தல் அணியம் ெசய்யப்பட ஆண்  அ க்ைககைள 
ெபா மக்க க்  ெவளி க. வ ங்கால அ க்ைககைள ம் 
அைவ அணியம் ெசய்யப்பட்  ஓராண் க் ள் ெபா மக்க க்  
ெவளி க.   
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மாநில மனித உரிைம ஆைணயங்க க்  
• காவல் ைறையக் கண்காணிப்பதற்ெகன்  ஒ  தனிப் ரி  

ஏற்ப த் , அப் ரி  காவல் நிைலயங்கைளப் பாரை்வ ட் , 
ெதாட ம் ைற க க்  ம ைனயாற்ற 
அ காரமளித் க. 

• வரப்ெபற்  நி ைவ க் ம் ைற களின் எண்ணிக்ைக, 
அவற் ன்  ேமற்ெகாண்ட நடவ க்ைககள், அ க்ைககள் 
உட்பட ஆண் ேதா ம் ெபா மக்க க் த் தகவல் த க. 

• ைற ட்டாளரக் க்  அவரக்ளின் ைற க க்கான 
காவல் ைற ம ெமா ன் ப ெயான்  வழங் , 

ைற ட்டாளரக்ள் அதற்  ண் ம் ம ெமா  ெசால்ல வாய்ப்  
வழங் க.  

• உரிய ற்ற நைட ைறச ்சட்ட, மனித உரிைமச ்சட்டச ்
ெசந்தரங்களில் பணியாளரக்ைளப் ப ற் க. 

 
சட்டச ்ேசைவ ஆைணயங்க க்   

• ற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர ்காவல்- ைறேக  த்  ைற ம் 
எல்லா வழக் களி ம் அவ க் ம் அவர ் ம்பத் க் ம் உத டக் 

ற்ற யல் வழக்க ஞர ்அமரத்் க. ேத யச ்சட்டச ்ேசைவகள் 
ஆைணயம் அல்ல  மாநிலச ்சட்டச ்ேசைவகள் ஆைணயத்தால் 
அமரத்்தப்ப ம் சட்ட அ ைரஞர ்ேத ய மனித உரிைம 
ஆைணயத் டன்  ெதாடரப்ாளராகச ்ெசயல்பட் , ெதாடரந்்  
ெகாண் க் ம் வழக் களில் ேமற்ெசய் கள் வழங்கலாம். 

• காவல் ைறக் காவ ல் இ ப்பவரக் க்  உட க் டன் சட்டச ்
ேசைவகள் வழங்கப்ப வைத உ  ெசய்  ெந ைறகள் 

றப் த் க.  

 
அயல் அர க க் ம் ெகாைடயாளர்க க் ம் 

• தனியாடக்ள் அைனவ க் மான காவல் ைற ன்  நடத் ைற 
பன்னாட்  மனித உரிைமச ்ெசந்தரங்க க்  இைசவாக 
இ ப்பைத உ  ெசய் ம்ப  இந் ய அரைச வ த் க.  

• பயங்கரவாத எ ரப்் ப் ப ற் க் ம் உத க் மாக இப்ேபா ள்ள 
ெசயல் ட்டங்கேளா  ட, காவல் ைறக்  றப்  மனித 
உரிைமப் ப ற்  வழங் வதற்  ஆதர  த க. 

• றமான மனித உரிைமக் கண்காணிப் ம் காவல்-
ைறேகட்டால் பா ப் ற்ேறா க்  ேநராக உத  வழங் வ ம் 
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ஈ பட் ள்ள இந் யக் யல் ச க அைமப் க க்  அ க 
அள ல் ஆதர  வழங் க.  

• த் ரவைதப் பயன்பா  ெதாடரவ்  த் ம் காவல் ைறச ்
ர் த்தங்கள் ெசய்யப்படாைம த் ம் 2017ஆம் ஆண்  

இந் யா ன் வர க் ம் அைனத் லகக் காலவட்ட 
ள்பாரை்வ ன் ேபா  கவைலகள் எ ப் க.  

• த் ரவைத, ற வைகக் ெகா ய, மனிதத் தன்ைமயற்ற, அல்ல  
இ வான நடத் ைற அல்ல  தண்டைன ைற பற் ய ஐநா 

றப்  அ க்ைகயாளைர இந் யா க்   உண்ைமய ம் வ ைக 
ரிய அைழக் மா  ஊக்கம்த க. 
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