SIU என்றால் என்ன?
SIU என்பது ப�ொலிசை விட்டும்
சுயாதீனமாகவும் ஒந்தாறிய�ோ
அரசாங்கத்துக்கு நெருக்கமாகவும்
இருக்கும் ஒரு குடிசார் முகவரகம்
ஆகும். அது ஒரு ப�ொலிசுச்
சேவைய�ோ ஒந்தாறிய�ோவில்
எப்பொலிசுச் சேவையுடனும்
இணைந்தத�ோ அல்ல. அதன்
ந�ோக்கம் சிற்சில வழக்குகளில்
ப�ொலிசின் நடத்தையைப் பற்றிய
சுயாதீனப் புலனாய்வுகளை
மேற்கொள்வதாகும் (கீழே பார்க்க).
ப�ோதியளவு சான்று இருக்குமிடத்து,
ப�ொலிசு அலுவலர்களுக்கு
எதிராகக் குற்றவியற்
குற்றச்சாட்டுக்களை மேற்கொள்ள
SIU அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
1990 இல் அது த�ொடங்கப்பட்டது
முதல், SIU இன் ந�ோக்கம்
ப�ொலிசாரின் நடத்தை சுயாதீனப்
புலனாய்வுகளுக்கு ஆட்படுவதை
உறுதிப்படுத்தி ப�ொதுமக்களின்
நம்பகத் தன்மையை வளர்ப்பதாக
இருந்துள்ளது.

SIU எதனைப் புலனாய்வு
செய்யலாம்?
பின்வரும் நிலைமைகளில்
அவை ஓர் அலுவலரின் குற்ற
நடத்தையினால் ஏற்பட்டிருப்பின்
SIU பணிப்பாளர் ஒரு புலனாய்வு
நடத்தப்படச் செய்யலாம்:
1

ஒருவரின் இறப்பு

2

ஒருவரின் ம�ோசமான காயம்

3

ஒருவரின் மீது சுடுகலனை
ஏவுதல்

4

ஒருவரின் மீது பாலியல்
தாக்குதல்

சிறப்புப்
புலனாய்வு
அலகு
SIU ஐப் பற்றி இன்னும் அறிக
செய்திகள், வரலாறு, புள்ளிவிபரங்கள்,
அறிக்கைகள், இன்னுமுள்ளவை
என்பவற்றுக்காக எமது
வலைத்தளத்துக்கு வருக…

www.siu.on.ca
Twitter இல் எம்மைப் பின் த�ொடர்க:
@SIUOntario

எம்மைத் த�ொடர்பு க�ொள்க
அஞ்சல் முகவரி:
Special Investigations Unit
5090 Commerce Boulevard
Mississauga, Ontario L4W 5M4
உள்ளூர்த்
த�ொலைபேசி:

கட்டணமற்ற
த�ொலைபேசி:

416-622-OSIU (0748)

1-800-787-8529

உள்ளூர்த் த�ொலைநகல்:
416-622-2455

SIU யாரைப் புலனாய்வு
செய்யலாம்?
SIU ஒந்தாறிய�ோ முழுவதிலும்
நிகழ்வுகளைப் புலனாய்வு
செய்வதுடன் ஒந்தாறிய�ோ
மாகாணப் ப�ொலிசு, எல்லாப்
பிராந்திய, மாநகரப் ப�ொலிசுச்
சேவைகளும் என்பவற்றினதும்
நயாகரா பார்க்சு ப�ொலிசு,
சட்டவாக்கப் பாதுகாப்புச் சேவை
என்பவற்றினதும் மீது அதிகார
வரம்பைக் க�ொண்டுள்ளது.

இது மாகாணம் முழுவதிலும்
கிட்டத்தட்ட 50 ப�ொலிசுச்
சேவைகளில் 26,000 ப�ொலிசு
அலுவலர்களுக்கு மேல்
பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறது.

சென்றடைவு நிகழ்ச்சித் திட்டம்

புலனாய்வுகள்

சமுதாய நிகழ்வுகளிலும் முன்
வைப்புக்களிலும் கலந்து
க�ொள்வதனூடாக, SIU இன்
சென்றடைவு நிகழ்ச்சித்
திட்டம் அலுவலக வேலையில்
ஒந்தாறிய�ோவின் பல்வகைப்பட்ட
சமூகங்களிடையே வெளிப்படைத்
தன்மையை ஊக்குவிக்கவும்
நம்பிக்கையைக் கட்டியெழுப்பவும் SIU
இற்கு ஊக்கமளிக்கும் முயற்சிகளில்
உதவுகின்றது.

SIU இன் திறமை மிக்க
புலனாய்வாளர்கள் ஒரு
நீதித்துறைப் புலனாய்வாளர்
குழுவுடன் சேர்ந்து நிகழ்வுகளைப்
பற்றிய சுயாதீனப் புலனாய்வுகளை
நடத்துகிறது.

SIU பணிப்பாளரின் வளக் குழு
SIU பணிப்பாளரால் தலைமை
வகிக்கப்படும் பணிப்பாளரின் வளக்
குழு சமுதாய ஆல�ோசனையையும்
ஆதரவையும் பெறுவதில் SIU இற்கு
ஒரு முக்கிய கருவியாகும்.

SIU முதற்குடிகள், இனூயிற்று,
மெட்டிசு ஒருங்கிணைப்பு
நிகழ்ச்சித் திட்டம்
சென்றடைவு ஒருங்கிணைப்பாளர்
சென்றடைவு, பயிற்சி, கலாச்சாரப்
ப�ொருத்தப்பாட்டைக் கட்டியெழுப்புதல்
ஆகியவற்றுக்கான வாய்ப்புக்களை
அடையாளங் காண முதற்குடிகள்,
இனூயிற்று, மெட்டிசு
ஒருங்கிணைப்பு நிகழ்ச்சித்
திட்டத்துடன் சேர்ந்து செயற்படுகிறார்.

சட்டப் புலனாய்வுகள்
நீதித்துறைப் புலனாய்வாளர்கள்
ப�ௌதிகச் சான்றைச் சேகரித்துப்
பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம்
புலனாய்வுச் செயன்முறையை
நிறைவானதாக ஆக்குகின்றனர்.

விசேட புனாய்வு அலகு
நாம் என்ன செய்கிற�ோம்
பாதிக்கப்பட்டோர்
நிகழ்ச்சித் திட்டம்
பாதிக்கப்பட்டோர் நிகழ்ச்சித்
திட்டம் SIU புலனாய்வின் கீழ்
நிகழ்வுகளால் தமது வாழ்வு
பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஆட்களுக்கும்
குடும்பங்களுக்கும் ஆதரவையும்
உதவியையும் வழங்குகிறது.

ஊடக உறவுகள்

சுயாதீனப் புலனாய்வுகள்.
சமுதாய நம்பிக்கை.

ஊடக உறவுகள் சமூக
ஊடகங்கள் உட்பட பல்வேறு
ஊடக அலைவரிசைகளின்
மூலம் ப�ொதுமக்களுக்குச்
சரியான நேரத்தில் த�ொடர்புள்ள
தகவல்களை வழங்குகிறது.

