
”மக்கள் கண்காணிப்பகம் மீது அடக்குமுறை நடக்கிைது” - 

றைககா கண்டனம் 

”பாஜக அரசின் அடக்குமுறைகளில் இருந்து சிறுபான்றமத் த ாண்டு 

நிறுைனங்கறளப் பாதுகாக்க கைண்டும்”- றைககா கண்டனம் த ாிைித்துள்ளார். 

றைககா  னது அைிக்றகயில்...,”தசன்ைிடுவீர் எட்டுத்  ிக்கும்; கறைச்தசல்ைங்கள் 

யாவும் தகாணர்ந்து இங்குச் கசர்ப்பீர் என்ைான் பார ி. ஆனால், உைகின் பல்கைறு 

 ிறசகளில் இருந்து இந் ியாவுக்கு,  மிழகத் ிற்கு ைந்  கிைித்துைப் தபருமக்கள், 

அடித் ட்டு ஏறழ எளிய மக்களின் உடல் நைன் காக்க, அன்றனத்  மிழ் தமாழியின் 

ைளர்ச்சிக்காக ஆற்ைிய பணிகள் நிறனக்குந்க ாறும் தநஞ்சு தநகிழச் தசய்பறை. 

 மிழ்நாட்டில் மட்டும் அன்ைி, கிைித்துைத் த ாண்டு நிறுைனங்கள், இந் ியாைின் 

மிகவும் பிற்படுத் ப்பட்ட பகு ிகளில் அறமத் , மருத்துைமறனகள், 

கல்ைிக்கூடங்கள்,  கடந்  200 ஆண்டுகளாக ஏற்படுத் ிய மாற்ைங்கறள அறனைரும் 

அைிகைாம். அல்கபனிய நாட்டில் பிைந்  அன்றன த ரசா அைர்கள், இந் ியாவுக்கு 

ைந்து தகால்கத் ாைில் அறமத்  ‘ மிசனாீஸ் ஆஃப் கசாிட்டீஸ்’ அைக்கட்டறள, 

இைட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு மருத்துைம் அளித்து இருக்கின்ைது; அைரது 

நற்பணிகறளப் பாராட்டி, கநாதபல் ைிருது ைழங்கிச் சிைப்பித் னர்; கபாப் ஆண்டைர், 

புனி ர்  கு ி ைழங்கி கமன்றம தசய் ார்; இந் ிய அரசு பாரத் ரத்னா ைிருது ைழங்கிப் 

தபருறம கசர்த்து இருக்கின்ைது. 

 

அத் றகய தபருறம ைாய்ந்  அைக்கட்டறள மட்டும் அன்ைி, நாடு முழுறமயும் சுமார் 

6000 த ாண்டு நிறுைனங்கள், அயல்நாடுகளில் இருந்து நன்தகாறட தபை, ஒன்ைிய 

பாஜக ைி ித்   றட, இந் ிய அரசு அறமப்புச் சட்டத் ிற்கு,  ான்க ான்ைித் னமான 

அடக்குமுறைகய ஆகும். அதமாிக்க நாட்டின் முன்னணி ஆங்கிை ஊடகங்கள், 

Crackdown on Christianity in India எனத்  றைப்பு இட்டுச் தசய் ிகள் எழு ின. 

இங்கிைாந்து நாட்டின் நாடாளுமன்ைத் ில், அறனத்துக் கட்சி உறுப்பினர்களும், 

இந் ிய அரசின் அடக்குமுறை நடைடிக்றக குைித்துத்  ங்கள் கை றனறய 

தைளிப்படுத் ினர்; இதுகுைித்து, பிாித் ானிய அரசு, இந் ிய அரசுடன் கபச கைண்டும் 

என்று ககட்டுக் தகாண்டனர். இறை எல்ைாம், இந் ிய மக்கள் ஆட்சிக் 

ககாட்பாட்டுக்கு, அரசு அறமப்புச் சட்டத் ின் ம ச்சார்பு அற்ை  ன்றமக்கு மாண்பு 

கசர்ப்ப ாக இல்றை.  இவ்ைாறு, உைக அளைில் எழுந்  கண்டனங்களுக்குப் பிைகு, 

இந் ிய அரசு, அன்றன த ரசா அைக்கட்டறளக்கு மட்டும், அயல்நாட்டு 

நன்தகாறடகள் தபைத்  றட இல்றை என அைிைித்து இருக்கின்ைனர்.  



 மிழ்நாட்டில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கும் கமைாக இயங்கி ைருகின்ை மக்கள் 

கண்காணிப்பகத் ின் சட்ட அறமப்பான சமூக சிந் றன ைளர்ச்சி றமயம் (CPSC) 

மீது, ஒன்ைிய அரசு 2012 ஆம் ஆண்கட இத் றகய அடக்குமுறைகறள 

கமற்தகாண்டது. அயல்நாடுகளில் இருந்து நி ிதபை 16.07.2012, 18.02.2013, 

16.09.2013 ஆகிய நாட்களில் 3 முறை  றட ைி ித் னர்; ஒவ்தைாரு முறையும் 180 

நாட்கள்  றட நீட்டிக்கப்பட்டது. அ றன எ ிர்த்து மக்கள் கண்காணிப்பகம் தடல்லி 

உயர்நீ ிமன்ைத் ில் ைழக்குத் த ாடர்ந் னர். ஒன்ைிய அரசின் உள்துறை அறமச்சகம் 

ைி ித்   றட தசல்ைாது என நீ ிமன்ைம்  ீர்ப்பு அளித்து மக்கள் கண்காணிப்பகத் ின் 

(CPSC) ைங்கிக் கணக்றகப் பயன்படுத்  அனும ி அளித் து.  அ ன்பிைகு, மீண்டும் 

29.10.2016 ஆம் க  ி தைளிநாட்டில் நி ிதபறும் புதுப்பித் றை மறுத் னர். அப்கபாது 

மக்கள் கண்காணிப்பம், தடல்லி உயர்நீ ிமன்ைத் ில் த ாடுத்  ைழக்கு நிலுறையில் 

உள்ளது. ஆககை, 2012 மு ல் 2016 ைறர சுமார் 2600 நாட்கள்  ங்களின் 

தைளிநாட்டில் இருந்து நி ி ைரும் ைங்கிக் கணக்றகப் பயன்படுத் ாமகைகய 

தசயல்பட்டு ைருகின்ைனர்.  

ஆனால், எப்படியாைது மக்கள் கண்காணிப்பகத்ற  முடக்கி ைிட கைண்டும் என்ை 

தைைியுடன், இப்கபாது, சிபிஐ அறமப்பின் மூைமாக அடுத்  மிரட்டல் 

ைிடுத்துள்ளனர்.  2012 ஆம் ஆண்டு ைி ிக்கப்பட்ட  றட த ாடர்பாக, அப்கபாது 

மக்கள் கண்காணிப்பகம் அறமப்பின் தபாறுப்பாளர்கள் மீது, பத்து ஆண்டுகள் 

கழித்து, இந்  ஆண்டு, 06.01.2022 அன்று ைழக்கு ப ிவு தசய்து 

இருக்கின்ைார்கள்.  07.01.2022 அன்று மதுறர உயர்நீ ிமன்ைத் ில் பிடி ைாரண்ட் 

தபற்று 08.01.2022 அன்று மக்கள் கண்காணிப்பக அலுைைகத் ிற்கு ைந்து 

கசா றனயிட்டுள்ளனர். மீண்டும் ைருகைாம் என்று கூைிச் தசன்றுள்ளனர். இத் றகய 

மிரட்டலுக்கு, மறுமைர்ச்சி  ி.மு.கழகத் ின் சார்பில் கண்டனத்ற த் த ாிைித்துக் 

தகாள்கின்கைன்.  1995 ஆம் ஆண்டு தகாடியங்குளம் ைன்முறையிலும், 1998 

குண்டுப்பட்டி ைன்முறையிலும், வீரப்பன் க டு ல் கைட்றடயில்  ஏற்பட்ட மனி  

உாிறம மீைல்களிலும், 2011 ஆம் ஆண்டு பரமக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு ைன்முறை, 2015 

ஆம் ஆண்டு ஆந் ிராைில் 20  மிழர் படுதகாறை ைழக்கு, 2018 ஆம் ஆண்டு 

தூத்துக்குடி காைல்துறை  ாக்கு ல்கறள எ ிர்த்தும், ஆயிரக்கணக்கான அரசு அரசுப் 

பள்ளிகளில் மனி  உாிறமக் கல்ைியிறனக் தகாண்டு தசல்ை ிலும், தபாது மக்களுக்கு 

மனி  உாிறமப் பயிற்சி தகாடுப்ப ிலும், மக்கள் கண்காணிப்பகம் ஆற்ைி இருக்கின்ை 

பணிகறள அறனைரும் அைிகைாம்.  இந் ப் பணிகறள முடக்க கைண்டும்; 

முற்றுப்புள்ளி றைக்ககைண்டும் என்ை ஒகர கநாக்கத்துடன் ான், ஒன்ைிய அரசு 

 ான்க ான்ைித் னமாகச் தசயல்பட்டு ைருகின்ைது என்பற  யாரும் மறுக்க முடியாது.  

  



மராட்டியம், ஆந் ிரம், கமற்கு ைங்கம் உட்படப் பை மாநிைங்கள், சிபிஐ 

அறமப்பு,மாநிை அரசின் ஒப்பு ல் இன்ைி,   ானாக ைழக்குப் ப ிவு தசய்து ைிசாரறண 

கமற்தகாள்ை ற்குத்  றட ைி ித்து உள்ளனர். அதுகபாை, சிபிஐ அறமப்பின் 

இதுகபான்ை  ான்க ான்ைித் னமான நடைடிக்றககளுக்கு,  மிழ்நாடு அரசும் 

மூக்கணாங்கயிறு கபாட கைண்டும்; மாநிைத்  ன்னாட்சி உாிறமக்கு ைலுச் கசர்க்க 

கைண்டும்; ஒன்ைிய பாஜக அரசின் அடக்குமுறைகளில் இருந்து சிறுபான்றமத் 

த ாண்டு நிறுைனங்கறளப் பாதுகாக்க கைண்டும்” என ைலியுறுத் ியுள்ளார். 
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