
இல�ைக: ேபாரா�ட�க�, ெபா�� ம��� இரா�வ
வ��ைறைய கா�ச��ப���வத�கான
உதவ���ற���க�

மன�த உ�ைமக��காக கா�சி�ப��த� எ�ப� அபாயகரமான�. பா�கா�பாக இ��க�.
ெநறி�ைறகைள� ப��ப���க�. திற�பட இ��க�.

�றி��: இைணய ேசைவ நி��த� அ�ல� தட�க� ஏ�பட� ��� எ�பதா� இ�த
உதவ���றி���தாைள பதிவ�ற�க� ெச��, பகி��க�.

1. தயாராக இ��க�

● உ�க����, ந��க� படெம��பவ�க����, ச�க�க����
ஏ�ப�� ஆப���கைள மதி�ப�� ெச���க�. இரா�வ� / ெபாலி�
/ ஆ�திர���� நப�க� எ�வா� ெசய�ப�கிறா�க� எ�பதி�
நா��� நா� ஏ�ப�� மா�ற�க� �றி�� எ�ச��ைகயாக
இ��க�.

● உ�கைள� பா�கா��� ெகா�வத�கான பா�கா�� தி�ட� ஒ�ைற
உ�வா���க�.

● அவசரகால ெதாட�� வ�பர�கைள நிைன�ப��தி
ைவ���ெகா���க� அ�ல� பா�கா�பான இட�தி� அதைன
எ�தி ைவ��� ெகா���க�. உ-�: ச�ட�தரண�க� அ�ல�
ெந��கமான ���ப உ��ப�ன�.

● உ�க� திற�ைகேபசி�� கட��ெசா� இ��� பா�கா�பாக
ைவ��க�. ைகேரைகேயா அ�ல� �க அ�கீகார� அைம�ைபேயா
ைவ�க ேவ�டா�.

● பறி�த� ெச�ய�ப�� ஆப�� இ��பதா� ��ண�� மி�க
தர�கைள அழி�� வ���க� அ�ல� உ�க� திற�ைகேபசிைய
�றியா�க� ெச�� ைவ��� ெகா���க�.

● உ�க� ைகேபசிய�� மி�கலைன ம��நிர�ப� ைவ��� ெகா���க�.
ைகேபசிய�� ேசமி�பக�தி� இடவசதிைய ஏ�ப��தி ைவ��க�.
தான�ய�கி கா���ப�ரதிெய��தைல ெசய�ப��தி ைவ��க�. உ-�.
உ�க� ைகேபசி காணாம� ேபானா� / ேசதமைட�தா� / பறி�த�
ெச�ய�ப�டா�

● ச�யான திகதி ம��� ேநர�திைன அைம�� ைவ��க�.



● திற�ைகேபசிகள�� GPSஇைன (அதிக ��லிய��ட�) ெசய�ப��தி
ைவ��க�.

● உ�க� உபகரண�ைத அறி�� ைவ�தி��க�. அதைன எ����
ெகா�� உ�களா� ஓட ��யாத ேபா�, அதைன எ���� ெச�ல
ேவ�டா�.

2. க�வ�கைள தயா�ப����க�!

● ��த� மி�ேன�ற� ெச�ய�ப�ட மி�கல�க�,
மி�ேசமி�பா�க� (பவ� ேப��) ம��� இடவசதி�ட� ெமம�
கா��கைள� ெகா�� வா��க�. திற� ைகேபசிய��
படெம��தா�, ெசயலிக� ம��� ைவஃைப இட� க�டறிதைல
நி��தி மி�கலன�� ஆ�ைள அதிக�ப��தி, உ�க� சாதன�தி�
திைரய�� ப�ரகாச�ைத� �ைற�க��.

● மி�சார� தைடப�� ேபா� உ�க� சாதன�கைள மி�ேன�ற�
ெச�வத���, ைகயட�க மி� கா�பா� அ�ல� வாகன
மி�கல� இ�ெவ��ட�கைள� ெப�வ� ெதாட�ப�� கவன�
ெச����க�.

3. ச�பா��த� ம��� உ�ைமயான� எ�பைத
நி�ப��பத�� எள�தா���க�

எ�ச��ைக: பா�கா�� காரண�க��காக ந��க� அநாமேதயமாக இ��க ேவ���
எ�றா�, �றிய��� ெபயைர� பய�ப��த��, பட�ப���ப�� ேபா� உ�க�
�க�/அைடயாள�ைத� ப���க ேவ�டா�.

● ெச�தி ஊடக�க�, மன�த உ�ைம அைம��க� ம���
ந�திம�ற�க� உ�க� காெணாள�ைய� ச�பா��க உதவ, உ�க�
ைகேபசிய�� ச�யான திகதி, ேநர� ம��� GPS இ��ப�ட�ைத
அைம�க��, அ� �ல�ேகா�ப�� பதி� ெச�ய�ப��.

● பா�கா�பாக இ���மாய��, பட� எ��ப� ந��க�தா� எ�பைத
உ�தி ெச�வத�� �ைக�பட� க�வ� / ைகேபசிய�� ேபச��.

● �ைக�பட� க�வ�ய�� திகதி, ேநர�, இட� ஆகியவ�ைற� �ற��.
மா�றாக, �ல காெணாள�� ேகா��ட� எ�த�ப�ட பதிைவ
ைவ�தி��க�.

● ெத� அைடயாள�க�, ����பாைதக� ம��� அைடயாள�கைள
பட�ப���பத� �ல� இ��ப�ட�ைத உ�தி�ப��த��.

● ச�பா��க���ய ஊடக�ைத� ப���பத�� Tella ெசயலி அ�ல�
ProofMode ெசயலிைய� பய�ப��தலா�. இ�த� க�வ�க� உ�க�
காெணாள� அ�ல� �ைக�பட�தி� ��த� தகவைல� ேச����,



அ� எ�ேபா�, எ�கி��� வ�கிற� எ�பைத எள�தாக
உ�தி�ப����.

○ Tellaைவ இ�ேக பதிவ�ற�க��: https://bit.ly/tella-app
○ ProofModeஐ இ�ேக பதிவ�ற�க��: https://bit.ly/proofmode-app

4. எ�வா� காெணாள� எ��ப�?

● நிக��க� / ச�பவ�கைள நைடெப�� ேபா� ெதாட�க� �த�
இ�தி வைர பதி� ெச�ய��. �ைற�த� 10 வ�னா�க���
கா�சிகைள ைவ�தி��க�.

● ச�பவ�தி� இ�லாத ஒ�வ� உ�க� காெணாள�ைய� பா��� எ�ன
நட�த� எ�பைத� ����ெகா��� வைகய�� படெம��க��.

● எ�ன நட�கிற� எ�பைத� கா�ட ப�ேவ� கா�சிகைள� ெபற��
(ெதாைலவ�� இ���, உ�க� �ைக�பட�க�வ�ைய இடமி���
வலமாக ெம�வாக நக��த��, ெந��கமாக��, ேமேல இ���
சிற�த பா�ைவைய� ெபற��).

● ெதாைலேபசிைய நிைலயாக ைவ��, கா�சிநிைலகைள
மா���ேபா� ெம�வாக நக��த��.

● உ�களா� ���தா� கா�சிைய� ெப�தா��வைத� (ஸு�)
தவ���க��. இ� உ�க� கவன�ைத ம�கலா���. பா�கா�பாக
இ��கமாய�� கா�சி�� அ�கி� ெச�� எ��க�.

● ம�கைள� பா�கா�பத�� ம�க� ��ட�ைத� ப��ப�க�தி� இ���
கா�சி�ப����க�. ம�கள�� தைலகள�� ப��ப�திைய அ�ல�
கா�கைள மா�திர� கா�சி�ப����க�.

● ந��க� ேநரைலய�� படெம��கவ��ைல எ�றா�, ம�க�
அைடயாள�கைள� பா�கா�பத�� ம�கலா��� க�வ�ைய�
பய�ப��த��. ந��க� பய�ப��த���ய சில க�வ�க� கீேழ
உ�ளன.

○ YouTube (இைணய உலாவ� அ��பைடய�லான�):
https://bit.ly/youtube-blurring

○ PutMask (Android: https://bit.ly/putmask-app
○ Anonymous Camera (iOS): https://apple.co/3iZZ3Xx

5. வ�பர�கைள கா�சி�ப����க�

எ�ச��ைக! திற� ைகேபசி / �ைக�பட� க�வ� ைவ�தி��ப� உ�கைள இல�காக மா�ற�
���. சில அதிகா�க� படெம��பவ�கைள மிர�டேவா அ�ல� தா�கேவா த�க�
ஆ�த�கைள� பய�ப���வா�க� எ�பதா� பா�கா�பான �ர�ைத ேப��க�.

● ெபாலி� / இரா�வ வாகன�க�, சீ�ைடக�, இல�சிைனக�,
ெபாலி� / இரா�வ தரவ�ைசய�� அைடயாள�க� ம���

https://bit.ly/tella-app
https://bit.ly/proofmode-app
https://bit.ly/youtube-blurring
https://bit.ly/putmask-app
https://apple.co/3iZZ3Xx


அவ�கள�� ெதாட�� �ைறக� ேபா�ற வ�வர�கைள�
பட�ப���க��.

● ��பா�கி இரைவய�னா� ஏ�ப�ட �ைளக�, ஆ�த�க�,
ெவ�ம���க� ம��� ச�பவ�தி� ஈ�ப�டவ�க� ேபா�ற ப�ற
கா�சி� பதி�கைள� ப���க��.

● அதிகா�க��� வழ�க�ப�� உ�தர�க� அ�ல� த���கைள
உ�வா���ேபா� அ�ல� நக����ேபா� ெபா� ெபாலி� /
இரா�வ நட�ைதகைள பதி� ெச���க�.

● ஒ� ேபாரா�ட�ைத பட�ப���தா�, ��ட�தி� அள� ம���
ெபாலி� அ�ல� இரா�வ அைம��கைள�� நடவ��ைககைள��
கா���க�.

● ஆ��பா�ட�கைள� பட�ப����� ெபாலி� / இரா�வ�தின�
ம��� அதிகா�க� ைவ�தி���� அ�ல� பய�ப����
ஆ�த�கைள ஆவண�ப����க�.

● ஆ��பா�ட�கார�கள�� அைடயாள�க�, �ேலாக�க�
ேபா�றவ�ைற பட�ப����க�.

● பா�கா�பாக இ���மாய��, ��பா�கி� �� அ�ல� உட� �தியான
தா��த�க� ேபா�ற வ��ைறைய ஆவண�ப��த��, அ��ட�,
��றவாள�கள�� ம��� ��றி��ள ��ட�கள��
அைடயாள�கைள��, ஏேத�� காய�க�, க��ட�க���
ஏ�ப���ள ேசத�, ��பா�கி இரைவ �ைளக� அ�ல�
அ�கி��ள வாகன�க� ேபா�றவ�ைற� பட�ப���க��.

● ந��க� படெம����ேபா� ச�பவ�ைத வ�வ��பத� �ல�
வ�வர�கைள� �ழலைமவா���க�.

6. பாதி�க�ப�டவ�கைள ஆவண�ப����க�

● அைமதியாக ேபாரா�ட� நட��� ெபா�ம�க� ம�� தா��த�
நட�த��டா�.

● பாதி�க�ப�டவ�க� அைமதியாக� ெசய�ப�வைத� கா���க�.
பாதி�க�ப�டவ�கைள �றி�பாக அவ�க� �றிைவ�க�ப����தா�
ஆவண�ப��த��.

● பாதி�க�ப�டவ�கைள பட� ப����க�. ஆனா� அவசியமி�றி
அவ�கள�� �க�கைள படமா�காத��க�.

7. அைடயாள�கைள பா�கா�க��

● ேந�காண�கைள படமா�கினா�, அ�த காெணாள� எ�வா�, எ��
பய�ப��த�ப�� எ�பைத உ�களா� பட� எ��க�பவ�க�



��ைமயாக அறி�தி��பைத உ�திெச�ய��. காெணாள�
ெபா�வ��, இைணய�தி� அ�ல� அதிகா�க�ட� பகிர�பட
ேவ��மானா�, சா�தியமான பா�கா�� அபாய�கைள� ப�றி��
வ�வாதி��க�.

● அநாமேதய� ேதைவ�ப�டா�: ேந�காண� ெச�பவ�கள��
ைககைள� படெம��கலா�, அவ�கள�� �க�ைத மைற�கலா�,
அவ�க� �க�� அண��தி��கலா�, அ�ல� ந��க� ம�கலா���
க�வ�கைள� பய�ப��தலா�.

8. ��வாக� ெசய�ப��க�

● ���தா�, ஒேர ச�பவ�தி� பல ேகாண�கைள� பட�ப���க ஒ�
ப��தார� அ�ல� ���ட� இைண�� பண�யா���க�
(உதாரணமாக, பர�த ��நிைலைய சி�த���� பர�த கா�சிகைள�
ெப�வதி� ஒ�வ� கவன� ெச��தலா�, அேத சமய� ேவெறா�வ�
வ�வர�கள�� கவன� ெச��தலா�).

● உ�கைள� பா�கா�பாக ைவ�தி��க�� வள�� ��நிைலகைள�
பா��க�� ஒ� ப��தார� உத�வா�.

● ந��க� ைக� ெச�ய�ப�� அபாய�தி� இ��தா� ம���
ெதாட��� பட�ப���ைப நட�த வ���ப�னா�, ந��க� பய�ப��திய
ம��யா அ�ைடைய (ைம�ேரா எ�� / எ��) பா�கா�க���ய
ஒ�வ�ட� ெகா���, அத��� பதிலாக ெவ�� அ�ைடைய
மா�ற��.

9. பகி�வத�� ��ன� சி�தி��க�

● உ�க� காெணாள�ைய� பகி�� �� ேயாசி��க�. உ�க�
காெணாள�கைள� பதிேவ��வ� அ�ல� ெபா� அைலவ�ைசய��
ேநரைலய�� ெகா��ப� (எ.கா., Facebook/Twitter/Youtube) எ�பன
உ�கைள அ�ல� பாதி�க�ப�டவ� ம��� அவ�கள�� ச�க�கைள
இல�காக மா���.

● பகி�வத�� ��, ந�பகமான ஆ�வல� / ஊடக அைம�� / ச�வேதச
அரச சா�ப�ற அைம��க� / ஐ.நா / ச�ட�தரண�க� ஆகிேயா�ட�
ேபச��.

● சி�ன� (Signal) ேபா�ற பா�கா�பான ெச�திய�ட� ெசயலி �ல�
காெணாள�ைய� பகிரலா�.

● உ�க� காெணாள�ைய ெபா�வ�� பகி�� ��, உ�க� ம���
ப�ற�� பா�கா�ைப எ�ேபா�� க��தி� ெகா���க�.

● ஒ�வ��� அதிக ஆப�ைத உ�டா��� வ�டய�ைத ந��க� தி��த



ேவ��மா அ�ல� ஒ�வைர� பா�கா�க உத�� �க�ைத
ம�கலா�க ேவ��மா எ�பைத� த��மான���க�.

● ஒ�வைர அவ�கள�� �ர�, இ��ப�ட�, உைடக� ம��� அவர�
ேதாழ�க� �ல� அைடயாள� காண ���� எ�பைத நிைனவ��
ெகா���க�.

● ச�க ஊடக�கள�� காெணாள�ைய� பகிர ��� ெச�தா�, (எ.கா.,
Facebook/ Twitter/Youtube) மன�த உ�ைம ம�றைல அ�பல�ப���வத��
இைத� பகி�கிற��க� எ�� ���கமான, வ�ள�கமான தைல�ைப�
ேச��க��. ���தா�, உ�க� காெணாள�ய�� ெதாட�க�தி� ஒ�
தைல�ைப வழ�க��. கா�சிக� வ��ைறயாகேவா அ�ல�
பா��பத�� சி�கலானதாகேவா இ��பதா� அக�ற�படாம�,
ஆதாரமாக தள�தி� இ��பைத உ�திெச�ய இ� உத�கிற�.

● உ�களா� ���தா�, ெவள�நா��� உ�ள ஒ�வைர� �றிய���,
காெணாள�ைய� ேசமி�க� ெசா���க�.

● பட�ப���ப��� ����, பட�ப���ப�� ேபா�� ம��� ப��ன��
எ�ன நட�த� எ�பைத வ�ள�கமாக எ���க�. திகதி, ேநர�, இட�
ம��� ெதாட��ைடய வ�வர�கைள� ேச��க�.. �ழைல
வ�ள���க�.

● உ�க� �ல காெணாள� ேகா��கைள எ�ேபா�� பா�கா�பான
இட�தி� ைவ�தி��க�. �ல� ேகா�ப�� தி��த�கைள� ெச�ய
ேவ�டா� - எ�ேபா�� நகெல��� தி����க�.

library.witness.orgஇ� படமா�க� ப�ற�ய ேமலத�க உதவ���ற���கைள� ெபற��.

இ�த ஆதார�ைத� ப�ற� உ�க��� ஏேத�� ேக�வ�க� அ�ல� க���க� இ��தா�
அ�ல� ��க� பய�ப���� க�வ�க� ம��� ��ப�கைள� பக���� ெகா�ள வ���ப�னா�,
Twitter @WITNESS_Asia அ�ல� fb.com/witnessasia இ� எ�கைள� ெதாட�� ெகா���க�.
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