
 

 

ஆணவ ககொலைலை தடுக்க சட்டம் இைற்றுக: திருமொ 
அக்ட ோபர் 31, 2021 

 
 
விழுப்புரம், அக். 31- ஆணவ க ோலைலை தடுத்து நிறுத்த சட் ம் இைற்ற டவண்டும் என்று 
ஒன்றிை மற்றும் மோநிை அரசு ளுக்கு திருமோவளவன் டவண்டுட ோள்விடுத் தோர். ‘ ண்ணகி - 
முருட சன் படுக ோலை வழக்கின் தீப்லப முன் ந ர்த்துடவோம், சோதிை ஆணவப் 

படுக ோலைக்கு எதி ரோன சட் த்லத உருவோக்  வலியுறுத்தி யும் மக் ள்  ண் ோணிப்ப ம், 
இலள ஞர் ளுக் ோன சமூ  விழிப்புணர்வு லமைம் ஆகிைலவ சோர்பில் கபோது உலரைோ ல் 
நி ழ்ச்சி விழுப்புரத்தில் நல கபற்றது.  
 
மக் ள்  ண் ோணிப்ப  த்லதச் டசர்ந்த வழக்குலரஞர் கென்றி திடபன் தலைலம வகித்தோர்.  

 
உைர் நீதி மன்ற ஓய்வு கபற்ற நீதிபதி அரி பரந்தோ மன், மூத்த குற்றவிைல் வழக்குலரஞர் 
போ.டமோ ன் ஆகிடைோர் இலணை வழிைோ   ருத்துலர லள வழங்கினர்.  

 
இந்த நி ழ்ச்சியில் விடுதலைச் சிறுத்லத ள்  ட்சித் தலைவர் கதோல்.திருமோவளவன் எம்.பி. 

 ைந்து க ோண்டு டபசுல யில், “ ண்ணகி - முருட சன் ஆணவப் படுக ோலை நல கபற்ற 
18 ஆண்டு ளுக்குப் பிறகு தீர்ப்பு வந்துள் ளது. ஆனோல், இந்த தீர்ப்பு குறித்து டபச முடிைோத 
நிலைடை இருந்து வந்தது. இது குறித்து தற்டபோது விரிவோ ப் டபச * மக் ள் 

 ண் ோணிப்ப மும், இலளஞர் ளுக் ோன சமூ  விழிப்பு ணர்வு லமைமும் ஏற்போடு 
கசய்துள்ளது” என்றோர். 

 
டதசிை அளவில் ‘ைவ் ஜி ோத்’ என்ற கபைரில் இஸ்ைோமிைர் ள், கிறிஸ்த வர் ளுக்கு எதிரோன 
நிலைலை போஜ  வும், சோனோதன அலமப்பு ளும் முன்கன டுத்து வருகின்றன. தமிழ த்தில் 



அந்த நிலைப்போட்ல  மோற்றி, தலித்து  ளுக்கு எதிரோன நிலைப்போட்ல  
முன்கனடுக்கின்றன. குறிப்போ , இஸ்ைோமிைர் ளுக்கும், கிறிஸ்தவர்  ளுக்கும் எதிரோ  
மற்றவர் லள ஒருங்கி லணத்தல், தமிழ த்தில் தலித்து  ளுக்கு எதிரோ  மற்ற சோதியினலர 
ஒருங்கிலணத்தல் என்று திட் மிட்டு கசய்ைப்பட்டு வருகிறது என்றும் திரு மோவளவன் 

கூறினோர். துலர.ரவிக்குமோர் எம்.பி., சிந்த லனச் கசல்வன் எம்எல்ஏ, மனிதடநை மக் ள்  ட்சி 
கபோதுச் கசைைோளர அப்துல் சமது எம்எல்ஏ, விழுப்புரம் மோவட்  தீண் ோலம ஒழிப்பு 
முன்னணி மோவட் த் தலைவர் எஸ்.முத்துகுமரன், எஸ்டிபிஐ  ட்சித் தலைவர் கநல்லை 

முபோரக், சிபிஐ மோநிைக் குழு உறுப்பி னர் ஏ.வி.சரவணன், மதிமு  அலமப்புச் கசைைோளர் 
வந்திைத்டதவன், இலள ஞர் ளுக் ோன சமூ  விழிப்புணர்வு லமைத்தின் ரடமஷ்நோதன், 

வழக்குலர ஞர் பூங்குழலி, மனிதடநை மக் ள்  ட்சி மோவட் த் தலைவர் முஸ்தோக்தீன், விசி  
மோவட் ச் கசைைோளர் ஆற்றைரசு உள்ளிட்ட ோர்  ைந்துக ோண் ர். 
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