
மின்னம்பலம் 

மக்கள் கண்காணிப்பகத்தில் ச ாதனன! தினைமனைவுப் 

பின்னணி! 

 

- .சமாகன் 

முதலாளித்துவ  னநாயக நாட்டில் அை திகாைத்தின் மீைல்கனளச் சுட்டிக் காட்டித் தட்டிக் 

சகட்சபார் மீது பழிவாங்கல் நடவடிக்னக பாய்வததன்பது புதிதல்ல. வாடிக்னகயான ஒன்சை! 

இந்த வாின யில் இப்சபாது மக்கள் கண்காணிப்பகம் மீது ஒன்ைிய அை திகாைம் பாய்ந்துள்ளது. 

மனித உாினமத் தளத்தில் கால் நூற்ைாண்டுக்கு சமலாக இந்திய அை னமப்பினுனடய 

 ட்டத்தின் ஆட் ிக்கு உட்பட்டு களப்பணியாற்ைி வரும் மக்கள் கண்காணிப்பகம் 

அலுவலகத்தில் கடந்த 8.1.2022 அன்று மத்திய புலனாய்வுத் துனையினர்(CBI) எவ்வித 

முன்னைிவிப்பும் இன்ைி திடீர் ச ாதனனயில் ஈடுபட்டனர். நடுநினலயுடன் த யற்படசவண்டிய 

ஊடகங்கள் ஒருதனலப் பட் மாய் முதல் தகவல் அைிக்னகயில் உள்ளபடி ச தி தவளியிட்டன. 

இது மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின் நற்தபயருக்குக் களங்கம் வினளவிப்பதாக உள்ளது. எனசவ 

உண்னமனய உலகைிய உைக்கச் த ால்ல சவண்டியது காலத்தின் அவ ியம். 

திட்டமிட்ட ச ாதனன: 

திடீர் ச ாதனன நடத்துவதற்கு முன் 6.1.2022 அன்று வழக்குப் சபாட்டு முதல் தகவல் அைிக்னக 

பதிவு த ய்துள்ளனர். அதற்கு மறு நாள் 7.1.2022 அன்று மதுனை முதன்னம குற்ைவியல் நடுவர் 

நீதிமன்ைம் (Chief Judicial Magistrate Court) மூலம் “ச ாதனனயிடல் உத்தைவு” (search 

warrant) தபற்றுள்ளனர். அதன்படி கடந்த 8.1.2022 அன்று மத்திய புலனாய்வுத் 
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துனையினர்(CBI) 2008 முதல் 2012 வனையிலான வங்கிக் கணக்குகள்  ம்பந்தப்பட்ட 

ஆவணங்கனளப் பார்னவயிட சவண்டும் என்று கூைினர். 

துனண கண்காணிப்பாளர் (CBI-DSP) தனலனமயில் பத்து சபர் ச ாதனனயில் ஈடுபட்டனர். 

மிகுந்த மாியானதயுடன் நாகாிகமாக நடந்து தகாண்டனர். அதற்சகற்ப அவர்களின் முகக் 

குைிப்பைிந்து மக்கள் கண்காணிப்பகம் பணியாளர்களும் மிகுந்த ஒத்துனழப்புடன் துளி கூட 

அச் மின்ைி நடந்து தகாண்டனர். மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின் வழக்கமான பணி தங்கு 

தனடயின்ைி ததளிந்த நீசைானடயாய் த ன்று தகாண்டிருந்தது. னபயில் பணம் இருந்தால் 

தாசன பயண வழியில் பயம் இருக்கும். 

அை திகாைத்தின் மனித உாினம மீைல்கனளக் கண்காணித்து  ட்ட ாீதியாகத் தனலயீடு த ய்து 

பாதிப்புற்சைார்க்கு நீதியும், நிவாைணமும் தபற்றுத் தரும் மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின்  மூகப் 

பணி கால வைலாற்ைில் காணக் கிடப்பது சபால் அதன் வங்கிக் கணக்கும், அதற்குாிய 

முனையான தணிக்னக அைிக்னகயும் இனணயத்தில் (http://cpsc-fcra.blogspot.com/) 

பதிசவற்ைம் த ய்யப்தபற்று தவளிப்பனடதன்னமயுடன் தவகுமக்கள் பார்னவக்கு 

னவக்கப்பட்டுள்ளது உலகைிந்த ஒன்ைாகும். இது ஒன்ைிய அைசும், மத்திய புலானாய்வுத் 

துனையும் அைியாத ஒன்ைல்ல. இருப்பினும் கானல சுமார் 10.30 மணிக்கு ஆைம்பித்த ச ாதனன 

முன்னிைவு 7.30 மணிவனை ததாடர்ந்தது. அவர்களுக்குத் சதனவயான  ில ஆவணங்கனளக் 

னகயில் எடுத்துச் த ன்ைனர். அை திகாைத்தின் பழிவாங்கல் நடவடிக்னகக்கான காைணம் 

பற்ைிப் சபசும் முன் மக்கள் கண்காணிப்பகம் என்ைால் என்ன என்பனதப் பற்ைித் ததளிவு 

ஏற்படுத்த சவண்டிய ஓர்அவ ியம் உள்ளது. 

மக்கள் கண்காணிப்பகம் என்பது ஒரு திட்டம்: 

மனித உாினமகனளப் பாதுகாத்து, வளர்த்ததடுக்கும் தபரு சநாக்கில் ‘’ முக  ிந்தனன வளர்ச் ி 

னமயம்” (Centre for Promotion of Social Concern-CPSC) என்ை அைசு  ாைா அனமப்பு 

முனையாகப் பதிவு த ய்யப்தபற்று தமிழ் நாட்டில் 1982 ஆம் ஆண்டு முதல் இலாப சநாக்கின்ைி 

த யல்பட்டு வருகிைது. இந்நினலயில் இருபதாம் நூற்ைாண்டின் நினைவில் ஆஸ்திாியா 

நாட்டின் தனலநகர் ‘வியன்னா’வில் 1993 ஆம் ஆண்டு ஜூன்14 முதல் 25 வனை அகில உலக 

மனித உாினம மாநாடு நனடதபற்ைது. மனித உாினமகள் மீது மட்டுசம கவனஞ் த லுத்திய 

இம்மாநாடு மனித உாினமகளின்  ிந்தனனப் சபாக்கில் த ல்வாக்கு த லுத்தியது. 

இம்மாநாட்டில் உலகம் முழுவதும் நனடதபறும் மனித உாினம மீைல்கள் விவாதிக்கப்பட்டு 

தீர்னவ சநாக்கித் தின ப்படுத்தப்பட்டன. இது உலகளாவிய தாக்கத்னத ஏற்படுத்தியது. இதன் 

வினளவாக தூங்கா நகைமான மதுனை மண்ணில் 1995 ஆம் ஆண்டு விழிப்புடன் 

ததாடங்கப்பட்ட ஒரு திட்டத்தின் தபயர் தான் மக்கள் கண்காணிப்பகம் என்பது 

குைிப்பிடத்தக்கது. 



மக்கள் கண்காணிப்பகம் என்பது ஒரு திட்டம். பதிவு தபற்ை நிறுவனசமா அனமப்சபா அல்ல. 

இதற்தகன்று தனியாக வங்கிக் கணக்கு கினடயாது. தனியாகப் பணியாளர்கள் கினடயாது. 

மக்கள் கண்காணிப்பகம் என்ை திட்டம்  மூக  ிந்தனன வளர்ச் ி னமயம் (CPSC) என்ை பதிவு 

த ய்யப்பட்ட அைக்கட்டனளயின் கீழ் த யல்படுகிைது. எனசவ  மூக  ிந்தனன வளர்ச் ி 

னமயம் (CPSC) என்ை அைக்கட்டனளயின் தபயாில் தவளிநாட்டில் இருந்து நிதி தபறும் வங்கிக் 

கணக்கு (FCRA) உள்ளது. இந்த அைக்கட்டனளயும், மக்கள் கண்காணிப்பகமும் இலாப சநாக்கு 

ஏதுமின்ைி மனித உாினமத் தளத்தில் த யல்பட்டு வருகின்ைன.  மூக  ிந்தனன வளர்ச் ி 

னமயத்தின் (CPSC) அைங்காவலர்கள் தான் மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின் திட்டத்னத 

த யற்படுத்துகின்ைனர். 

 

மத்திய புலனாய்வுத் துனை (CBI) ச ாதனன ஏன்? 

மக்கள் கண்காணிப்பகம் திட்டத்தின் மனித உாினமப் பணிகள் ஆட் ியாளர்க்கு தநருக்கடினய 

ஏற்படுத்தின. குைிப்பாக அை திகாைத்தின் மீைல்களுக்தகதிைாய் தனலயீடு த ய்யும் 

சபாததல்லாம் முதலாளித்துவ  னநாயக ஆட் ியாளர்களின் தபாய் முகம் தபாதுதவளியில் 

அம்பலப்படுகிைது. இனதயுந் தாண்டி, ஐ.நாவின் சத ிய மனித உாினம ஆனணயங்களுக்கான 

“பாாிஸ் சகாட்பாடுகனள” அடிதயாற்ைி, இந்திய சத ிய மனித உாினம ஆனணயம் 

த யற்படவில்னல என்று, மக்கள் கண்காணிப்பகம் உறுப்பினைாக இருக்கும் ‘சத ிய, மாநில 

மனித உாினமகள் நிறுவனங்களுடன் பணிபுாியும் அனமப்பு ாைா நிறுவனங்கள், 

தனிமனிதர்களின் அகில இந்திய கூட்டனமப்பின் ((All India Network of NGOs and Individuals 

working with National and State Human Rights Institutions-AiNNI)  ார்பில் “நிழல் அைிக்னக” 

(Shadow Report) பன்னாட்டு அனமப்பான GANHRI-யிடம் (Global Alliance for National 

Human Rights Institutions) அளிக்கப்பட்டது. 



இந்நிறுவனம் உலக நாடுகளில் உள்ள சத ிய மனித உாினம ஆனணயங்களின் த யற்பாடுகள் 

அடிப்பனடயில் அவற்ைின் தை மதிப்பீட்னட அளவீடு த ய்து தவளியிடும் என்பது 

குைிப்பிடத்தக்கது. கடந்த 2011  னவாி மாதம் இந்தியா வருனக புாிந்த ‘ஐக்கிய நாட்டனவயின் 

மனித உாினமக் காப்பாளர்க்கான  ிைப்பு பிைதிநிதி’ இங்குள்ள மனித உாினமக் 

காப்பாளர்கனள சநாில்  ந்தித்து உனையாட ஏற்பாடு த ய்த நிகழ்வு சபான்ைனவ இந்திய 

ஒன்ைிய அைசுக்கு தநருக்கடி தகாடுத்தது. 

இனவயாவும் பன்னாட்டு மனித உாினமத் தைத்தில் இந்திய அைசு மீதான மதிப்னபக் 

குனைத்தது. இதன் காைணமாகச்  ினமுற்ை அன்னைய ஆளும் அை ான காங்கிைஸ் கட் ியின் 

உள்துனை அனமச் ர் ப. ிதம்பைம் தனது அை திகாைத்னதப் பயன்படுத்தி மக்கள் 

கண்காணிப்பகம் த யற்பாட்டிற்காக,  மூக  ிந்தனன வளர்ச் ி னமயம்(CPSC) தவளிநாட்டில் 

இருந்து நிதி தபறும் வங்கிக்கணக்னக (FCRA) 2012, ஜூனல மாதம் உள்துனை அனமச் கம் 

மூலம் முடக்கியது தான் பழிவாங்கலின் ஆைம்பம். 

 

இதன் ததாடர்ச் ியாய் பத்தாண்டுகள் கழித்து இப்சபாது பாைதிய  னதா அை ின் மத்திய 

புலனாய்வுத் துனை மூலம் ச ாதனன த ய்துள்ளது. பத்தாண்டுகளில் நடந்தது என்ன என்பது 

பற்ைி இனி காண்சபாம். 

தனட- சமல்முனையீடு - தனட விலக்கம்: 

முதலில்  மூக  ிந்தனன வளர்ச் ி னமயம் (CPSC) தவளிநாட்டில் இருந்து நிதி தபறும் 

வங்கிக்கணக்னக (FCRA) ஒன்ைிய அை ின் உள்துனை அனமச் கம் (காங்கிைஸ்)180 நாட்கள் 

முடக்கி 16.7.2012 அன்று தனட அைிவித்தது. 



முதல் 180 நாட்கள் முடியும் முன் 179 ஆவது நாளில் 18.2.2013 அன்று இைண்டாவதாக சமலும் 

180 நாட்கள் முடக்கிச் த யற்பட தனட அைிவித்தது. இைண்டாவது 180 நாட்கள் முடியும் முன் 

மூன்ைாவது முனையாக 16.9.2013 அன்று 180 நாட்கள் முடக்கிச் த யற்பட தனட விதித்தது. 

மூன்ைாவது முனை இதனன எதிர்த்து தில்லி உயர் நீதிமன்ைத்தில்  மூக  ிந்தனன வளர்ச் ி 

னமயம் (CPSC) சமல்முனையீடு (W.P. (C) 1594 of 2014) த ய்தது. இதன் வினளவாக ஒன்ைிய 

உள்துனை அனமச் க அதிகாாிகள் 2012 சம மாதம் ததாடர்ந்து ஐந்து நாட்கள் மக்கள் 

கண்காணிப்பகம் அலுவலகத்தில் ச ாதனன த ய்தனர். பின்னர் 2014 ஆம் ஆண்டும் ச ாதனன 

த ய்தனர். இதனனத் ததாடர்ந்து  மூக  ிந்தனன வளர்ச் ி னமயம் (CPSC) தவளிநாட்டில் 

இருந்து நிதி தபறும் வங்கிக் கணக்கு த யற்படுவதில் எவ்விதத் தனடயும் இல்னல என்று தில்லி 

உயர் நீதிமன்ைம் உத்தைவிட்டதன் அடிப்பனடயில் 2014 சம மாதம் 9ஆம் சததி தனட 

நீக்கப்பட்டது. 

இதன் பின்னர் 2014 முதல் 2016 வனை  மூக  ிந்தனன வளர்ச் ி னமயம்(CPSC) தவளிநாட்டில் 

இருந்து நிதி தபறும் வங்கிக் கணக்கு த யற்பட்டது. நீதிமன்ை உத்தைவில்  மூக  ிந்தனன 

வளர்ச் ி னமயம் (CPSC) மீது எவ்விதக் குற்ைச் ாட்டும் கூைப்படவில்னல என்பது இங்சக 

கவனத்திற் தகாள்ளத் தக்கது. இத்துடன் இந்த வழக்கு முடிவுற்ைது. 

வங்கிக் கணக்னகப் புதுப்பிக்க (Renewal) மறுப்பு: 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முனை தவளி நாட்டில் இருந்து நிதி தபறும் வங்கிக் கணக்கு 

புதுப்பிக்கப்தபை சவண்டும். இதன் படி  மூக  ிந்தனன வளர்ச் ி னமயம் தவளிநாட்டில் 

இருந்து நிதி தபறும் வங்கிக்கணக்கின் பதினவப் புதுப்பிக்க (Renewal) முந்னதய பாஜக 

ஆட் ியில் 2016 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் விண்ணப்பித்தது. இந்த விண்ணப்பம் 29.10.2016 

அன்று நிைாகாிக்கப்பட்டது. 

“களஆய்வின் அடிப்பனடயில்” (Field Study Report) புதுப்பித்தலுக்கான அனுமதி 

நிைாகாிக்கப்படுவதாக ஒற்னை வாியில் ஒன்ைிய உள்துனை அனமச் கம் உத்தைவிட்டது. இந்த 

நிைாகாிப்பின் மீதான சமல்முனையீடு (W.P.(C) 10527/2016) தில்லி உயர்நீதிமன்ைத்தில் 

நிலுனவயில் உள்ளது. இந்த வழக்கில் மத்திய புலனாய்வுத்துனை (CBI)  மூக  ிந்தனன வளர்ச் ி 

னமயத்தின் (CPSC) மீது எவ்வித கிாிமினல் குற்ைச் ாட்னடயும் னவக்கவில்னல என்பது இங்சக 

குைிப்பிட த்தக்கது. 



 

இதில் சவடிக்னக யாததனில் வங்கிக் கணக்கு புதுப்பிக்கப்படாமல் நிைாகாிக்கப்பட்ட 

நினலயில், அசத வங்கிக் கணக்னக மீண்டும் 2017 ஆம் ஆண்டு தற்காலிகமாக நிறுத்தி னவத்து 

உள்துனை அனமச் கம் உத்தைவிட்டது. இதனன எதிர்த்து  மூக  ிந்தனன வளர்ச் ி னமயம் 

(CPSC) தில்லி உயர் நீதி மன்ைத்தில் சமல்முனையீடு த ய்தது. தனது கவனக்குனைனவ 

உணர்ந்த உள்துனை அனமச் கம் 17.5.2017 அன்று அந்த அைிவிப்னப திரும்பப் தபற்றுக் 

தகாண்டது. 

தமிழ்நாடு அை ின் தமத்தனப்சபாக்கு 

இந்திய நாடாளுமன்ை மக்களனவயில் 08.07.2014 அன்று சப ிய உள்துனை இனண 

அனமச் ர்(பா க), “ மூக  ிந்தனன வளர்ச் ி னமயம் (CPSC) மீதான வழக்னக ஒன்ைிய 

உள்துனை அனமச் கம் (காங்கிைஸ்), 2012 ஆம் ஆண்டு ஜூனல மாதம் தமிழ்நாடு கூடுதல் 

காவல்துனை இயக்குநர் அவர்களிடம் (ADGP) ஒப்பனடத்துள்ளது. இது 2.12.2020 சததியிட்ட 

G.O.(2D) எண்.309- மூலம் உறுதி த ய்யப்படுகிைது. இந்த வி ாைனணயில் என்ன நடந்தது 

என்பது இது வனை  ிதம்பை மர்மமாகசவ உள்ளது. 

தமிழ்நாடு கூடுதல் காவல்துனை இயக்குநர் (ADGP) அவர்களால் சமற்தகாள்ளப்பட்ட 

வி ாைனண பற்ைி எவ்விதக் குைிப்பும் இல்லாமல், எட்டு ஆண்டுகள் நடந்தனதப் பற்ைி எதுவும் 

கூைாமல், மத்திய புலனாய்வு துனை (CBI) வி ாைனண த ய்ய 2.12.20 அன்று தமிழ்நாடு அைசு 

(அதிமுக) எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இதனனத் ததாடர்ந்து 

தமாத்தத்தில் பத்தாண்டுகள் கழித்து மத்திய புலனாய்வுத் துனையால் (CBI) முதல் தகவல் 

அைிக்னக (FIR) 7.1.2022 அன்று பதிவு த ய்யப்பட்டுள்ளது. 



 

பத்தாண்டுகளுக்குப் பின் முதல் தகவல் அைிக்னக 

தில்லி உயர்நீதிமன்ைத்தால் 2014 சம மாதம் 9ஆம் சததி தனட நீக்கப்பட்டு, குற்ைம் ஏதும் 

குைிப்பிடப்படாமல் முடிவுற்ை வழக்கின் மீது பத்தாண்டுகளுக்குப் பின் முதல் தகவல் அைிக்னக 

பதிவு த ய்யப்பட்டு மூவர் குற்ைவாளிகளாகக் காட்டப்பட்டுள்ளனர். 1)  மூக  ிந்தனன 

வளர்ச் ி னமயத்தின் அைங்காவலர்கள், 2) மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின் நிர்வாக இயக்குநர், 3) 

முகமைியா நபர்கள். சமற்கண்ட மூவனகயினரும் இந்திய தண்டனனச்  ட்டப்படியும் (IPC), 

தவளிநாட்டு நிதி தபறும் விதிப்படியும் (FCRA), குற்ைம் இனழத்தவர்களாகக் 

காட்டப்பட்டுள்ளனர். 

இவர்கள்தான் குற்ைமினழத்தவர்கள். 

மத்திய புலனாய்வுத் துனையின் முதல் தகவல் அைிக்னகயில் குற்ைமினழத்ததாகக் கூைப்படும் 

அைங்காவலர்களாக தற்சபாது திரு. கிைிஸ்துதாஸ் காந்தி IAS (ஓய்வு), சபைா ிாியர் 

சதவ காயம், மூத்த வழக்கைிஞர்  த்தியமூர்த்தி, MUTA அனமப்பில் முக்கிய பங்காற்ைிய 

சபைா.கிருஷ்ணமூர்த்தி, காந்தியவாதி திரு. பி.வி. இைாஜசகாபால், ஐ.நாவின் சபாதுமான 

குடியிருப்பு வ தி உாினமக்கான முன்னாள்  ிைப்பு பிைதிநிதி திரு. மிலூன் சகாத்தாாி, காவல் 

வன்முனையால் தகானல த ய்யப்பட்ட திரு. குருனவயாவின் மனனவி திருமதி. அங்கம்மாள் 

ஆகிசயார் உள்ளனர். 

இதற்கு முன்பு முன்னாள் பிைதமர் விபி ிங் அவர்களிடம் சநர்முக உதவியாளைாக இருந்த 

திரு.சவணுசகாபால் அவர்களும் அைங்காவலைாக இருந்தார். இவர்களுள் திருமிகு 

அங்கமானளத் தவிை, யாவரும்  மூக தவளியில் ச னவ சநாக்கில் மா ற்றுப் பயணித்து 

மதிப்புறு நினலயில் உள்ளவர்கள் என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. 

மக்கள் கண்காணிப்பகத்தின் நிர்வாக இயக்குநைாக இருக்கும் தென்ைி திசபன் ஆ ிய 

கண்டத்திசலசய முதன் முதலாக 2016 ஆம் ஆண்டு அம்தனஸ்டி-தஜர்மனியின் மனித 

உாினமக்கான விருது தபற்ைவர். இந்தியாவில் மனித உாினமகளுக்காக ஓய்வின்ைி அச் மின்ைி 

உனழத்தனத தமச் ி வழங்கப்பட்டது. 

சமலும் இந்திய சத ிய விருதுகளில் மிகவும் உயாிய விருதான நானி .ஏ.பல்கிவாலா விருனத 

 மூக மாற்ை த யற்பாடுகளுக்காக 2018 ஆம் ஆண்டு தென்ைி திசபன் அவர்களுக்கு 

அப்சபானதய உச் நீதிமன்ை நீதியை ர் நாாிமன் அவர்களால் வழங்கப்பட்டது. 

2016 ஆம் ஆண்டு நீதியை ர் வி.ஆர். கிருஷ்ணய்யர் விருது வழங்கப்பட்டது. இவ்விருதுகள் 

யாவும் உள்நாடும், உலக நாடுகளும் இவருனடய சநாிய பணிக்கு,  ீாிய உனழப்பிற்கு ஒப்புதல் 

அளிப்பனவ. 



நீதிபதி எழுப்பிய சகள்வி 

2016 ஆண்டு தவளிநாட்டில் நிதி தபறும் வங்கிக்கணக்னக புதுப்பிக்க மறுத்தனத எதிர்த்து 

தில்லி உயர் நீதி மன்ைத்தில் சமல்முனையீடு த ய்யப்பட்ட வழக்கில் ஒன்ைிய அை ின் 

உள்துனை அனமச் கம்  ார்பில் உயர்நீதிமன்ைத்தில் அளிக்கப்பட பதிலுனையில், “மக்கள் 

கண்காணிப்பக நிர்வாக இயக்குநர் தென்ைி திசபன் தவளிநாட்டில் இருந்து நிதி தபற்று 

ஐக்கிய நாட்டனவயின் பல  ிைப்பு பிைதிநிதிகளிடம் அைிக்னக அளிக்கிைார். சமலும் 

தவவ்சவறு நாட்டு தூதைகங்களுடன் ததாடர்பு னவத்துள்ளார் என்று எழுத்துப்பூர்வமாக 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதற்குப் பதிலுனைத்த நீதியை ர் “கணக்குகனள மட்டுசம பாருங்கள், 

அவர்கள் அளிக்கின்ை அைிக்னககனளப் பார்க்க உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிைது?” என்று 

சகள்வி எழுப்பியனத இங்கு நினனவூட்டுகிசைாம். 

திடீர் ச ாதனனயின் தினை மனைவுப் பின்னணி! 

வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்பட்டு ஏைத்தாழ 2600 நாட்கனளக் கடந்த நினலயில் நிதி 

தநருக்கடியுடன் மனித உாினமக் களத்தில் மக்கள் கண்காணிப்பகம் ததாய்வின்ைி ததாடர்ந்து 

த யற்பட்டு வருகிைது. 

எடுத்துக்காட்டாக ஆந்திைாவில் ச  ா லம் வனப்பகுதியில் இருபது தமிழர் சுட்டுக் தகானல, 

தூத்துக்குடி ஸ்தடர்னலட் சபாைாட்டத்தில் 13 சபர் சுட்டுக் தகானல,  ாத்தான்குளம் காவல் 

 ித்திைவனதயில் தந்னத-மகன் படுதகானல, சகாட்னடப்பட்டினம் மீனவர் மைணம், 

ஆந்திைாவில் தமிழ் பழங்குடியினர் இருவர் வனக் காவலில் மைணம் சபான்ைனவ மக்கள் 

கண்காணிப்பகம் தனலயீட்டுப் பணியின் னமல் கற்கள். 

 

இப்பணிகள் யாவும் அை திகாைத்தின் மீைல்கனள தபாது தவளியில் அம்பலப்படுத்துபனவ. 

குைிப்பாக ஸ்தடர்னலட் சபாைாட்டத்தில் 13 சபர் சுட்டுக் தகால்லப்பட்டசபாது ஐ.நாவின் 



 ிைப்புப் பிைதிநிதிகள் ஏழு சபர் கண்டனம் ததாிவித்தனர். இது இந்திய அைசுக்கும், 

சவதாந்தாவின் ஸ்தடர்னலட் நிர்வாகத்திற்கும் எதிபாைாத தநருக்கடினய ஏற்படுத்தியது. 

உலகளாவிய கால வனைவு மீளாய்வின் (Universal Periodic Review) 40ஆவது அமர்வு 2022 , 

 னவாி 24, பிப்ைவாி 4, 41ஆவது அமர்வு நவம்பர்7,18 ஆகிய நாட்களில் ` நனடதபறுகிைது. 

இதில் ஐ.நாவின் உறுப்பு நாடுகள் பங்சகற்கும், உலகம் முழுவதும் நனடதபற்ை மனித மீைல்கள் 

பற்ைி விவாதித்து மீளாய்வு த ய்யும். இதிலும் இந்தியா அசத தநருக்கடினயச்  ந்திக்கும் என்று 

மனித உாினம ஆர்வலர்களும், காப்பாளர்களும் ததாிவிக்கின்ைனர். இது தான் மத்திய 

புலனாய்வுத் துனை நடத்திய திடீர் ச ாதனனயின் தினை மனைவுப் பின்னணி என்ை கருத்தும் 

 மூக தவளியில் எழுகிைது. தபாதுதவளியில் சப ப்படுகிைது. 

இறுதியாக..... 

நியாயத்தின் நினலப்புக்காக மனித உாினமத் தளத்தில் களம் காண்சபார் இது சபான்ை 

மிைட்டல்களுக்கும், அச்சுறுத்தல்களுக்கும் அஞ் ியதாக வைலாறு இல்னல. ஒன்ைிய அை ின் 

எசதச் திகாைப் சபாக்கும், அடக்கு முனைகளும், புனனயப்படும் தபாய் வழக்குகளும், குற்ைச் 

 ாட்டுகளும் நீதி மன்ைத்திலும், மக்கள் மன்ைத்திலும் அம்பலப்படும் என்பசத வைலாறு. நீதியும், 

நியாயமும், உண்னமயும் தவல்லும். அனதக் காலம் த ால்லும். 

கட்டுனையாளர் குைிப்பு 

மும்னபயில் பத்திாினகயாளைாகப் பணியாற்ைிய  .சமாகன், தற்சபாது மதுனை மக்கள் 

கண்காணிப்பகத்தில் இனண இயக்குநைாக இருக்கிைார். பல்சவறு  மூகப் பிைச் ினனகனள 

சநைடியாக அணுகி பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் சப ி உண்னமகனள தவளிக்தகாண்டு 

வருகிைார். 

https://www.minnambalam.com/politics/2022/01/22/9/people-watch-hendry-debane-cbi-

search-congress-bjp-human-rights-full-back-round  
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