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சசன்னை: மதுனையில் உள்ள மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின் மீது வழக்குப் பதிவு சசய்து 

அங்கு சிபிஐ சசாதனை நடத்தப்பட்டதற்கு விடுதனைச் சிறுத்னதகள் கட்சியின் தனைவர் 

சதால்.திருமாவளவன் கண்டைம் சதாிவித்துள்ளார். 

இது சதாடர்பாக இன்று அவர் சவளியிட்டுள்ள அறிக்னகயில், ''மதுனைனயத் 

தனைனமயிடமாகக் சகாண்டு சசயல்பட்டு வரும் புகழ்சபற்ற மைித உாினம அனமப்பாை 

மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின் மீது வழக்குப் பதிவு சசய்து அதன் அலுவைகத்தில் சிபிஐ 

சசாதனையிட்டுள்ளது. இந்தியா முழுவதும் உள்ள மைித உாினம அனமப்புகள் 

நன்சகானட சபறும் வாய்ப்னப மறுப்பதும் அவர்களின் சசயல்பாடுகனள 

முடக்குவதுமாக சமாடி அைசு சதாடுத்துள்ள சைாதை தாக்குதனை விடுதனைச் 

சிறுத்னதகள் கட்சியின் சார்பில் வன்னமயாகக் கண்டிக்கிசறாம். 

மக்கள் கண்காணிப்பகம் உைக அளவில் புகழ்சபற்ற ஒரு மைித உாினம அனமப்பாகும். 

அது எஃப்.சி.ஆர்.ஏ'வின் கீழ் சபற்ற நன்சகானடகள் குறித்த அனுமதினய 2012ஆம் 

ஆண்டு அன்னறய மத்திய அைசின் உள்துனற அனமச்சகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி 

னவத்தது. அனத எதிர்த்து சடல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் சதாடுக்கப்பட்டு 2014, 



சம மாதத்தில் மக்கள் கண்காணிப்பகத்துக்கு ஆதைவாக சடல்லி உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு 

வழங்கியது. 

பாஜக தனைனமயிைாை மத்திய அைசு சபாறுப்சபற்றபின் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு 

மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின் எஃப்.சி.ஆர்.ஏ அனுமதினயப் புதுப்பிக்க மறுத்தது. அனத 

எதிர்த்து மீண்டும் சடல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் சதாடைப்பட்டு அது 

நிலுனவயில் உள்ளது. 

இதைினடயில் தற்சபாது இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பிாிவுகள் 120-B, 420 

ஆகியவற்றின் கீழ் மக்கள் கண்காணிப்பகத்துக்கு எதிைாக சிபிஐ வழக்குப் பதிவு சசய்து 

சநற்று அதன் தனைனமயகத்தில் சசாதனை நடத்தியுள்ளது. 

எஃப்.சி.ஆர்.ஏ கணக்கில் தவறு நடந்திருக்கிறது என்று அைசு கூறுவசதல்ைாம், மக்கள் 

கண்காணிப்பகத்தின் மைித உாினமச் சசயல்பாடுகனள முடக்க சவண்டும் என்பசத 

அதன் சநாக்கம். இந்தியா முழுவதும் உள்ள தன்ைார்வத் சதாண்டு நிறுவைங்கள் 

அனைத்னதயும் இப்படித்தான் சமாடி அைசு முடக்கி வருகிறது. அன்னை சதைசாவால் 

நிறுவப்பட்ட சதாண்டு நிறுவைத்தின் எஃப்.சி.ஆர்.ஏ அனுமதினயயும் இப்படித்தான் சிை 

நாட்களுக்கு முன் முடக்கியது. அதற்கு எதிைாக பிாிட்டிஷ் பாைாளுமன்றத்தில் கண்டைம் 

சதாிவிக்கப்பட்டதால் உடைடியாக தனடனய விைக்கிக் சகாண்டு பின்வாங்கியது. 

அசமாிக்காவில் சசயல்படும் இந்துத்துவ அனமப்புகள் அதிக அளவில் பணம் திைட்டி 

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

அனுப்பிக் சகாண்டிருக்கின்றை. இந்தியாவில் அதிக அளவில் அயல்நாடுகளிலிருந்து 

பண உதவி சபறும் அனமப்புகளாக இந்துத்துவ அனமப்புகசள உள்ளை என்பது 

ஆதாைபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஒருபுறம் மக்களுக்காகச் சசயல்படும் தன்ைார்வத் சதாண்டு நிறுவைங்கனள முடக்குவது, 

இன்சைாரு புறம் சவறுப்புப் பிைச்சாைத்தில் ஈடுபடும் இந்துத்துவ அனமப்புகளுக்கு 

அயல்நாட்டுப் பணத்னத அதிக அளவில் சபறுவது என்ற முனறயில் பாஜக அைசு 

சசயல்பட்டு வருகிறது. 

மைித உாினமகளுக்காகக் குைல் சகாடுக்கும் அனமப்புகள் மீது பாஜக அைசு சதாடுத்துள்ள 

இந்த சைாதைத் தாக்குதனைக் கண்டிப்பதும் இந்த அனமப்புகனளப் பாதுகாப்பதும் 

சைநாயக சக்திகளின் கடனமயாகும். மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின் மீது ஏவப்பட்டுள்ள 

இந்தத் தாக்குதனைக் கண்டித்துக் குைல் எழுப்புமாறு அனைத்து சைநாயக சக்திகனளயும் 

அனழக்கிசறாம்'' என்று திருமாவளவன் சதாிவித்துள்ளார். 
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