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மக்கள் கண்காணிப்பகத்தில் சிபிஐ சசாதனை : மைித உாினம அனமப்புகனை 

அச்சுறுத்தும் சமாடி அரசுக்கு விடுதனைச் சிறுத்னதகள் கட்சி கண்டைம் ததாிவித்துள்ைது. 

இது ததாடர்பாக விடுதனைச் சிறுத்னதகள் கட்சி தனைவர் ததால்.திருமாவைவன் எம்.பி 

தவைியிட்டுள்ை அறிக்னகயில், “மதுனரனயத் தனைனமயிடமாகக் தகாண்டு தசயல்பட்டு 

வரும் புகழ்தபற்ற மைித உாினம அனமப்பாை மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின் மீது 

வழக்குப்பதிவு தசய்து அதன் அலுவைகத்தில் சிபிஐ சசாதனையிட்டுள்ைது. இந்தியா 

முழுவதும் உள்ை மைித உாினம அனமப்புகள் நன்தகானட தபறும் வாய்ப்னப மறுப்பதும் 

அவர்கைின் தசயல்பாடுகனை முடக்குவதுமாக சமாடி அரசு ததாடுத்துள்ை சைாதைத் 

தாக்குதனை விடுதனைச் சிறுத்னதகள் கட்சியின் சார்பில் வன்னமயாகக் கண்டிக்கிசறாம். 

மக்கள் கண்காணிப்பகம் உைக அைவில் புகழ்தபற்ற ஒரு மைித உாினம அனமப்பாகும். 

அது எஃப்.சி.ஆர்.ஏ’வின் கீழ் தபற்ற நன்தகானடகள் குறித்த அனுமதினய 2012ஆம் 

ஆண்டு அன்னறய இந்திய ஒன்றிய அரசின் உள்துனற அனமச்சகம் தற்காலிகமாக 

நிறுத்தி னவத்தது. அனத எதிர்த்து தடல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் 

ததாடுக்கப்பட்டு 2014-சம மாதத்தில் மக்கள் கண்காணிப்பகத்துக்கு ஆதரவாக தடல்லி 

உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியது. 

பாஜக தனைனமயிைாை இந்திய ஒன்றிய அரசு தபாறுப்சபற்றபின் கடந்த 2016ஆம் 

ஆண்டு மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின் எஃப்.சி.ஆர்.ஏ அனுமதினய புதுப்பிக்க மறுத்தது. 

அனத எதிர்த்து மீண்டும் தடல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ததாடரப்பட்டு அது 

நிலுனவயில் உள்ைது. இதைினடயில் இப்சபாது இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் 
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பிாிவுகள் 120-B, 420 ஆகியவற்றின் கீழ் மக்கள் கண்காணிப்பகத்துக்கு எதிராக சிபிஐ 

வழக்குப் பதிவு தசய்து சநற்று அதன் தனைனமயகத்தில் சசாதனை நடத்தியுள்ைது. 

எஃப்.சி.ஆர்.ஏ கணக்கில் தவறு நடந்திருக்கிறது என்று அரசு கூறுவததல்ைாம், மக்கள் 

கண்காணிப்பகத்தின் மைித உாினமச் தசயல்பாடுகனை முடக்க சவண்டும் என்பசத 

அதன் சநாக்கம். இந்தியா முழுவதும் உள்ை தன்ைார்வத் ததாண்டு நிறுவைங்கள் 

அனைத்னதயும் இப்படித்தான் சமாடி அரசு முடக்கி வருகிறது. அன்னை ததரசா 

அவர்கைால் நிறுவப்பட்ட ததாண்டு நிறுவைத்தின் எஃப்.சி.ஆர்.ஏ அனுமதினயயும் 

இப்படித்தான் சிை நாட்களுக்கு முன் முடக்கியது. அதற்கு எதிராக பிாிட்டிஷ் 

பாராளுமன்றத்தில் கண்டைம் ததாிவிக்கப்பட்டதால் உடைடியாக தனடனய விைக்கிக் 

தகாண்டு பின்வாங்கியது. 

அதமாிக்காவில் தசயல்படும் இந்துத்துவ அனமப்புகள் அதிக அைவில் பணம் திரட்டி 

இந்தியாவில் உள்ை ஆர்.எஸ்.எஸ் மற்றும் விஸ்வ ஹிந்து பாிஷத் ஆகிய அனமப்புகளுக்கு 

அனுப்பிக் தகாண்டிருக்கின்றை. இந்தியாவில் அதிக அைவில் அயல்நாடுகைிலிருந்து 

பண உதவி தபறும் அனமப்புகைாக இந்துத்துவ அனமப்புகசை உள்ைை என்பது 

ஆதாரப்பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ைது. 

ஒருபுறம் மக்களுக்காக தசயல்படும் தன்ைார்வத் ததாண்டு நிறுவைங்கனை முடக்குவது, 

இன்தைாருபுறம் தவறுப்புப் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடும் இந்துத்துவ அனமப்புகளுக்கு 

அயல்நாட்டு பணத்னத அதிக அைவில் தபறுவது என்ற முனறயில் பாஜக அரசு 

தசயல்பட்டு வருகிறது. மைித உாினமகளுக்காக குரல் தகாடுக்கும் அனமப்புகள் மீது 

பாஜக அரசு ததாடுத்துள்ை இந்த சைாதைத் தாக்குதனைக் கண்டிப்பதும் இந்த 

அனமப்புகனைப் பாதுகாப்பதும் சைநாயக சக்திகைின் கடனமயாகும். மக்கள் 

கண்காணிப்பகத்தின் மீது ஏவப்பட்டுள்ை இந்தத் தாக்குதனைக் கண்டித்துக் குரல் 

எழுப்புமாறு அனைத்து சைநாயக சக்திகனையும் அனழக்கிசறாம்” என்று 

ததாிவித்துள்ைார். 

https://www.meiarivu.com/2022/01/10/%e0%ae%ae%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e

0%ae%b3%e0%af%8d-

%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%a3%e0%ae%bf%

e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%95%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e

0%ae%bf%e0%ae%b2/  

https://www.meiarivu.com/2022/01/10/%e0%ae%ae%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%a3%e0%ae%bf%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%95%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b2/
https://www.meiarivu.com/2022/01/10/%e0%ae%ae%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%a3%e0%ae%bf%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%95%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b2/
https://www.meiarivu.com/2022/01/10/%e0%ae%ae%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%a3%e0%ae%bf%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%95%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b2/
https://www.meiarivu.com/2022/01/10/%e0%ae%ae%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%a3%e0%ae%bf%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%95%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b2/
https://www.meiarivu.com/2022/01/10/%e0%ae%ae%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%8d-%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%a3%e0%ae%bf%e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%95%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b2/

