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�த்�க்�� சம்பவம் ஜனநாயகத்�ன் �� ��ந்த வ�;
தனியார் கார்ப்பேரட் நி�வனங்க�க்காக மக்கள் ��
�ப்பாக்�ச ்�� நடத்�வதா?- உயர் நீ�மன்ற தைலைம
நீ�ப� அமர�் க�த்�

ெசன்ைன

�த்�க்�� �ப்பாக்�ச�்� சம்பவம் ஜனநாயகத்�ன் �� ��ந்த வ� என்�ம்
காரப்்பேரட ்நி�வனங்க�க்காக ெபா�மக்கள் �� �ப்பாக்�ச�்�
நடத்தக்�டா� என்�ம் ெசன்ைன உயர ்நீ�மன்ற தைலைம நீ�ப�
அமர�்க�த்� ெதரி�த்�ள்ள�.

�த்�க்�� ஸ்ெடரை்லட ்ஆைலக்� எ�ராக 2018-ம் ஆண்�நடந்த
ேபாராடட்த்�ல் ஈ�படட் ெபா�மக்கள் �� ேபா�ஸார ்�ப்பாக்�ச�்�
நடத்�னர.் இ�ல் 13 ேபர ்ப�யா�னர.் இந்த சம்பவம்ெதாடரப்ாக ேத�ய மனித
உரிைமஆைணயம் தாமாக �ன்வந்� �சாரித்த�. �ன்னர ்இ�ெதாடரப்ாக

ெசய்�ப்�ரி�  
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மனித உரிைம ஆைணய �லனாய்�ப் �ரி� அளித்த அ�க்ைக�ன்
அ�ப்பைட�ல் அந்த வழக்ைக ��த்� ைவத்� மனித உரிைம ஆைணயம்
உத்தர�டட்�.

இந்நிைல�ல், இந்த வழக்ைக ேத�ய மனித உரிைம ஆைணயம் �ண்�ம்
�சாரிக்க வ���த்� ம�ைரையச ்ேசரந்்த மனித உரிைமெசயற்பாடட்ாளரான
ெஹன்� �ேபன், ெசன்ைன உயர ்நீ�மன்றத்�ல் வழக்� ெதாடரந்்��ந்தார.்

இந்த வழக்� �சாரைண தைலைம நீ�ப� சஞ்�ப் பானர�் மற்�ம் நீ�ப�
�.எஸ்.�வஞானம் ஆ�ேயார ்அடங்�ய அமர�்ல் ேநற்� நடந்த�. அப்ேபா�
ம�தாரர ்தரப்� மற்�ம் ேத�ய மனிதஉரிைம ஆைணயம் தரப்�ல் தாக்கல்
ெசய்யப்பட�்ள்ள ��டப்படட் அ�க்ைகைய ெவளி�ட ேவண்�ம் என
ேகாரப்படட்�.

ேத�ய மனித உரிைம ஆைணயம் ஏற்ெகனேவ தாக்கல் ெசய்��ந்த
அ�க்ைகைய ஆய்� ெசய்தநீ�ப�கள், �ப்பாக்�ச ்�ட�்ல்
ப�யானவரக்�க்�ம், பலத்த காயமைடந்தவரக்�க்�ம் ��தல் இழப்��
வழங்க ேவண்�ம், ேபாராடட்க்காரரக்ள் �தான வழக்�கைள ைக�ட ேவண்�ம்
என்பன உள்ளிடட் பரிந்�ைரகைள த�ழக தைலைமச ்ெசயலாள�க்�ம்
���க்�ம் ேத�ய மனித உரிைம ஆைணயம் பரிந்�ைரத்�ள்ள� என
�ட�்க்காட�்னர.்

இந்த அ�க்ைக நகைல, த�ழகஅர�ன் தைலைம வழக்க�ஞ�க்�ம்,

ம�தார�க்�ம் வழங்க மத்�ய அர�ன் ��தல் ெசா��டட்ரெ்ஜனர�க்�
உத்தர�டட் நீ�ப�கள், அ�க்ைகைய ெபா�ெவளி�ல் ெவளி�டக் �டா� என
அ���த்�னர.்
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இ�ேபால் இனி நடக்கக் �டா�

ேம�ம், கடந்த 2018-ம் ஆண்�நடந்த இந்த சம்பவம் ஜனநாயகத்�ன் �� ��ந்த
வ� என்�ம், காரப்்பேரட ்நி�வனங்க�க்காக, மக்கள் �� �ப்பாக்�ச�்�
நடத்தக்�டா� என்�ம், காரப்்பேரட ்நி�வனங்கள், அர� நிரவ்ாகத்�ல் இவ்வள�
ஆ�க்கம் ெச�த்த அ�ம�க்கக் �டா� என்�ம், �ண்�ம் இ�ேபான்ற ஒ�
சம்பவம் நடக்கக் �டா� என்�ம் க�த்� ெதரி�த்தனர.்

அத்�டன் ேத�ய மனித உரிைமஆைணய பரிந்�ைரப்ப�, �ப்பாக்�ச�்ட�்ல்
ப�யானவரக்�க்�ம், பலத்த காயமைடந்தவரக்�க்�ம் ��தல் இழப்��
வழங்�வ� ��த்� த�ழக அர� பரி��க்க ேவண்�ம் என அ���த்�ய
நீ�ப�கள், இந்த வழக்�ல் எ�த்�ள்ள நடவ�க்ைககள் ��த்�ம், ��ஐ
�சாரைண மற்�ம் நீ�ப�அ�ணா ெஜக�சன் தைலைம�லான �சாரைண
ஆைணயத்�ன்அ�க்ைக, ேத�ய மனித உரிைமஆைணய �லன்
�சாரைணக்�� அ�க்ைகைய தாக்கல் ெசய்யேவண்�ம் என
எ�ரம்�தாரரக்�க்� உத்தர�ட�் �சாரைணைய 4 வாரங்க�க்� தள்ளி
ைவத்�ள்ளனர.்
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