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SIU ஐப் பற்றி இன்னும் அ்றிக

செய்திகள், வரலாறு, புள்்ளிவிபரஙகள், 
அறிக்ககள், இன்னுமுள்்்வ 

என்பவற்றுககாக எமது 
வ்லத்்ததுககு வருக…

www.siu.on.ca
Twitter இல் எம்மப் பின் ச்ாடரக:

 @SIUOntario

எம்்மைத் த�ொடர்பு தகொளக

அஞெல் முகவரளி:
Special Investigations Unit

5090 Commerce Boulevard
Mississauga, Ontario  L4W 5M4

உள்ளூரத 
ச்ா்லபபெி:

416-622-OSIU (0748)

கடடணமற்ற 
ச்ா்லபபெி:

1-800-787-8529

உள்ளூரத ச்ா்லநகல்:
416-622-2455

SIU என்்ொல் என்்ன?
SIU என்பது ப்பொலிசை விட்டும் 
சுயொதீனமொகவும் ஒந்ொறியயொ 
அரைொஙகத்துக்கு பெருக்கமொகவும் 
இருக்கும் ஒரு குடிைொர் முகவரகம் 
ஆகும். அது ஒரு சபாலிசுச் 
பெ்வப�ா ஒந்ாறிப�ாவில் 
எப்சபாலிசுச் பெ்வயுடனும 
இ்ணந்ப்ா அல்ல. அ்ன 
யெொக்கம் ைிறைில வழக்குகளில் 
ப்பொலிைின ெடத்ச்சயப் ்பறறிய 
சுயொதீனப் புலனொய்வுகசள 
யமறபகொளவ்ொகும் (கீயழ ்பொர்க்க). 
ய்பொ்ியளவு ைொனறு இருக்குமிடத்து, 
ப்பொலிசு அலுவலர்களுக்கு 
எ்ிரொகக் குறறவியற 
குறறசைொட்டுக்கசள யமறபகொளள 
SIU அஙகீகரிக்கப்்பட்டுளளது.

1990 இல் அது ப்ொடஙகப்்பட்டது 
மு்ல், SIU இன யெொக்கம் 
ப்பொலிைொரின ெடத்ச் சுயொதீனப் 
புலனொய்வுகளுக்கு ஆட்்படுவச் 
உறு்ிப்்படுத்்ி ப்பொதுமக்களின 
ெம்்பகத் ்னசமசய வளர்ப்்ப்ொக 
இருநதுளளது.

SIU எ�்்னப் புல்னொய்வு 
தெய்்யலொம்?
்பினவரும் ெிசலசமகளில் 
அசவ ஓர் அலுவலரின குறற 
ெடத்ச்யினொல் ஏற்பட்டிருப்்பின 
SIU ்பணிப்்பொளர் ஒரு புலனொய்வு 
ெடத்்ப்்படச பைய்யலொம்:

1  ஒருவரளின் இறப்பு

2  ஒருவரளின் பமாெமான கா�ம

3  ஒருவரளின் மீது சுடுகல்ன 
ஏவு்ல்

4  ஒருவரளின் மீது பாலி�ல் 
்ாககு்ல்



சுயொதீனப் புலனொய்வுகள.
ைமு்ொய ெம்்பிக்சக.

தென்்்டவு நிகழ்செறித் �ிடடம்
ைமு்ொய ெிகழ்வுகளிலும் முன 
சவப்புக்களிலும் கலநது 
பகொளவ்னூடொக, SIU இன 
சென்ற்டவு நதிகழச்ெித 
்திடடம அலுவலக யவசலயில் 
ஒந்ொறியயொவின ்பல்வசகப்்பட்ட 
ைமூகஙகளிசடயய பவளிப்்பசடத் 
்னசமசய ஊக்குவிக்கவும் 
ெம்்பிக்சகசயக் கட்டிபயழுப்்பவும் SIU 
இறகு ஊக்கமளிக்கும் முயறைிகளில் 
உ்வுகினறது.

SIU பணளிப்பா்ரளின் வ்க குழு
SIU ்பணிப்்பொளரொல் ்சலசம 
வகிக்கப்்படும் பணளிப்பா்ரளின் வ்க 
குழு ைமு்ொய ஆயலொைசனசயயும் 
ஆ்ரசவயும் ப்பறுவ்ில் SIU இறகு 
ஒரு முக்கிய கருவியொகும்.

SIU மு்ற்குடிகள், இனூ�ிற்று, 
சமடடிசு ஒருஙகதி்ணப்பு 
நதிகழச்ெித ்திடடம
பைனறசடவு ஒருஙகிசணப்்பொளர் 
பைனறசடவு, ்பயிறைி, கலொசைொரப் 
ப்பொருத்்ப்்பொட்சடக் கட்டிபயழுப்பு்ல் 
ஆகியவறறுக்கொன வொய்ப்புக்கசள 
அசடயொளங கொண மு்ற்குடிகள், 
இனூ�ிற்று, சமடடிசு 
ஒருஙகதி்ணப்பு நதிகழச்ெித 
்திடடததுடன் யைர்நது பையற்படுகிறொர்.

SIU ்யொ்ைப் புல்னொய்வு 
தெய்்யலொம்?
SIU ஒந்ொறியயொ முழுவ்ிலும் 
ெிகழ்வுகசளப் புலனொய்வு 
பைய்வதுடன் ஒந்ாறிப�ா 
மாகாணப் சபாலிசு, எல்லாப் 
பிராந்தி�, மாநகரப் சபாலிசுச் 
பெ்வகளும என்பவறறினதும் 
ந�ாகரா பாரகசு சபாலிசு, 
ெடடவாககப் பாதுகாப்புச் பெ்வ 
என்பவறறினதும் மீது அ்ிகொர 
வரம்ச்பக் பகொண்டுளளது.

இது மொகொணம் முழுவ்ிலும் 
கதிடடத்டட 50 சபாலிசுச் 
பெ்வக்ளில் 26,000 சபாலிசு 
அலுவலரகளுககு யமல் 
்பிர்ிெி்ித்துவம் பைய்கிறது.

புல்னொய்வுகள

SIU இன ்ிறசம மிக்க 
புலனொய்வொளர்கள ஒரு 
நீ்ித்துசறப் புலனொய்வொளர் 
குழுவுடன யைர்நது ெிகழ்வுகசளப் 
்பறறிய சுயொதீனப் புலனொய்வுகசள 
ெடத்துகிறது.

ெடடப் புல்னொய்வுகள 

நீ்திதது்றப் புலனாயவா்ரகள் 
ப்பௌ்ிகச ைொனசறச யைகரித்துப் 
்பகுப்்பொய்வு பைய்வ்ன மூலம் 
புலனொய்வுச பையனமுசறசய 
ெிசறவொன்ொக ஆக்குகினறனர்.

விசசட புனாய்வு அலகு

நொம் என்்ன தெய்கிற்ொம்

பொ�ிககப்படறடொர்  
நிகழ்செறித் �ிடடம்

பா்திககப்படபடார நதிகழச்ெித 
்திடடம SIU புலனொய்வின கீழ் 
ெிகழ்வுகளொல் ்மது வொழ்வு 
்பொ்ிக்கப்்பட்டுளள ஆட்களுக்கும் 
குடும்்பஙகளுக்கும் ஆ்ரசவயும் 
உ்விசயயும் வழஙகுகிறது.

ஊடக உ்வுகள

ஊடக உறவுகள் ைமூக 
ஊடகஙகள உட்்பட ்பல்யவறு 
ஊடக அசலவரிசைகளின 
மூலம் ப்பொதுமக்களுக்குச 
ைரியொன யெரத்்ில் ப்ொடர்புளள 
்கவல்கசள வழஙகுகிறது.


