
மனித உரிமமக் கரப்பரளர்கள் மீதரன ஒன்றிய அரசின் ஒடுக்குமுமற 

 மனித உரிமமகள்   அரசியல் அடக்குமுமற  

கடந்த 08.01.2022 சனிக்கிழமம அன்று கரமை சுமரர் 10.02 மணியளவில் சசன்மன 

சிபிஐ (சபரருளரதரர குற்றப்பிரிவு) டிஎஸ்பி தமைமமயில் பத்து அதிகரரிகள் மக்கள் 

கண்கரணிப்பகம் அலுவைகத்மத சசரதமனயிட்டனர். மதுமர முதன்மம குற்றவியல் 

நடுவர் (Chief Judicial Magistrate) நீதிமன்றத்தரல் வழங்கப்பட்ட 07.01.2022 சததியிட்ட 

“சசரதமனயிடல் உத்தரமவ” (Search Warrant) கரண்பித்தனர். அதனடிப்பமடயில் 2008 

முதல் 2012 வமரயிைரன மக்கள் கண்கரணிப்பகத்தின் சவளிநரட்டு நிதி வங்கிக் 

கணக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கமளப் பரர்மவயிட்டனர். (06.01.2022 அன்று 

சிபிஐ மக்கள் கண்கரணிப்பகத்தின் மீது முதல் தகவல் அறிக்மக பதிவு சசய்திருக்கிறது 

என்பது பின்னர் சதரிய வந்தது.) முதல் தகவல் அறிக்மகயில் 2010 முதல் 2014 ஆம் 

ஆண்டு வமர சபறப்பட்ட நிதி, பரிவர்த்தமனகள் சதரடர்பரக இந்திய தண்டமனச் 

சட்டப் பிரிவுகள் 120 (B), 420, மற்றும் FCRA சட்டப் பிரிவுகளின் கீழும் வழக்கு பதிவு 

சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

1982 ஆம் ஆண்டு முதல் மனித உரிமமமய பரதுகரத்து வளர்த்சதடுக்கும் சநரக்கத்தில் 

‘’சமுக சிந்தமன வளர்ச்சி மமயம்” (Centre for Promotion of Social Concern) என்ற அரசு 

சரரர அமமப்பு தமிழகத்தில் சசயல்பட்டு வருகிறது. பின்னர் 1993 ம் ஆண்டு ஆஸ்திரியர 

நரட்டின் தமைநகர் ‘வியன்னர’வில் நமடசபற்ற அகிை உைக மனித உரிமம மரநரட்டின் 

தரக்கத்தரல், 1995 ஆம் ஆண்டு சதரடங்கப்பட்ட ஒரு திட்டத்தின் சபயர்தரன் மக்கள் 

கண்கரணிப்பகம் ஆகும். இந்த திட்டம் சமூக சிந்தமன வளர்ச்சி மமயம் (CPSC) என்ற 

பதிவு சசய்யப்பட்ட அறக்கட்டமளயின் கீழ் சசயல்படுகிறது. எனசவ சமூக சிந்தமன 

வளர்ச்சி மமயம் (CPSC) என்ற அறக்கட்டமளயின் சபயரில்தரன் வங்கிக் கணக்கும் 

உள்ளது. இந்த அறக்கட்டமளயும், மக்கள் கண்கரணிப்பகமும் எவ்வித ைரப சநரக்கம் 

ஏதுமின்றி மனித உரிமமத் தளத்தில் சசயல்பட்டு வருகின்றன. 

மக்கள் கண்கரணிப்பகத்தின் சநரக்கம் 

• மனித உரிமம மீறல்கமளக் கண்கரணித்தல், தமையீடு சசய்தல், மனித 

உரிமமக்கரன மக்கள் சபரரரட்டங்களில் சதரழமம சகரள்ளுதல். 

https://www.keetru.com/index.php/2015-10-31-05-39-28/2015-10-28-15-24-57
https://www.keetru.com/index.php/2015-10-31-05-39-28/2019-09-30-12-06-37


• கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வு சசயற்பரட்டு வழி பரந்துபட்ட சமூகத்தில் மனித 

உரிமமகமளக் கைரச்சரரமரய் வளர்த்சதடுத்தல். 

நமது சமுகத்தில் நடந்துவரும் மனித உரிமம மீறல்களில் தமையீடு சசய்து, 

உண்மமகமள கண்டறிந்து பரதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இைவச சட்ட உதவி மூைம் நீதி 

மன்றங்கள் மற்றும் மரநிை,சதசிய,மனித உரிமம நிறுவனங்களில் தமையீடு சசய்து 

பரதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதிமயயும் நிவரரணத்மதயும் சபற்றுத்தரும் பிரதரனப் 

பணிமய மக்கள் கண்கரணிப்பகம் கடந்த 30 ஆண்டுகளரக சசய்துவருகிறது. சமலும் 

சமுக சிந்தமன வளர்ச்சி மமயதின் (CPSC) பல்சவறு திட்டங்களில் ஒன்றரன, “மனித 

உரிமமக் கல்வி நிறுவனம்’’ மூைம் மனித உரிமமக் கல்விமய ஒரு பரடமரக 6,7,8 

படிக்கும் மரணவர்களுக்கு தமிழ்நரடு அரசு கல்வித்துமற அனுமதியுடன் தமிழ் நரட்டில் 

ஆரம்பித்து இந்தியரவில் இருபது மரநிைங்களில் 20 ஆயிரத்திற்கு சமற்பட்ட பள்ளிகளில் 

15 ஆண்டுகளரக சகரண்டு சசன்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

அறங்கரவைர்கள் 

சமுக சிந்தமன வளர்ச்சி மமயத்தின் (CPSC) அறங்கரவைர்களரக தற்சபரது திரு. 

கிறிஸ்துதரஸ் கரந்தி IAS (ஓய்வு), சபரரசிரியர் சதவசகரயம், மூத்த வழக்கறிஞர் 

சத்தியமூர்த்தி, MUTA அமமப்பில் முக்கிய பங்கரற்றிய சபரர.கிருஷ்ணமூர்த்தி, 

கரந்தியவரதி திரு. பி.வி. இரரஜசகரபரல், ஐநரவின் சிறப்பு பிரதிநிதி திரு. மிலூன் 

சகரத்தரரி, கரவல் வன்முமறயரல் சகரமை சசய்யப்பட்ட திரு. குருமவயரவின் மமனவி 

திருமதி. அங்கம்மரள் ஆகிசயரர் உள்ளனர். இதற்கு முன்பு முன்னரள் பிரதமர் விபிசிங் 

அவர்களிடம் சநர்முக உதவியரளரரக இருந்த திரு.சவணுசகரபரல் அவர்களும் 

அறங்கரவைரரக இருந்தரர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

சமூக சிந்தமன வளர்ச்சி மமயத்தின் தணிக்மக அறிக்மக 

சமூக சிந்தமன வளர்ச்சி மமயத்தின் தணிக்மக அறிக்மக (CPSC) எப்சபரதும் 

சவளிப்பமடயரனதரக இருந்துள்ளது. அது மக்கள் கண்கரணிப்பகத்தின் 

இமணயதளத்தில் சவகுமக்களின் பரர்மவக்கரக கடந்த 2000 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்சத பதிசவற்றம் சசய்யப்பட்டுள்ளது. (கரண்க:https://cpsc-

fcra.blogspot.com/) சவளிநரட்டு நிதி சபற்று சசயல்பட்டது வமர எவ்வித விதி மீறலும் 

நமடசபற்றதில்மை. இந்திய அரசமமப்பு சட்டத்தின் ஆட்சிக்கு உட்பட்சட மக்கள் 

கண்கரணிப்பகம் சசயல்பட்டு வருகிறது என்பது யரவரும் அறிந்த ஒன்று. 
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தில்லி உயர் நீதிமன்றத் தமையீடு 

1995 ஆண்டு முதல் 2012 ஆண்டு வமர சமூக சிந்தமன வளர்ச்சி மமயத்தின் (CPSC) 

முமறயரக ஒவ்சவரரு ஆண்டும் தணிக்மக அறிக்மகமய அரசுக்கு சமர்ப்பித்து 

வந்துள்ளது. இந்நிமையில் கடந்த 2012 சம மரதம் இந்திய ஒன்றிய அரசின் உள்துமற 

அமமச்சகம் CPSC அறக்கட்டமளயின் சவளிநரட்டு நிதி சபறும் வங்கிக் கணக்மக 

முடக்கியது. 16.07.2012, 18.02.2013, 16.09.2013 ஆகிய நரட்களில் 3 முமற சதரடர் 

தமட விதித்தது. ஒவ்சவரரு முமறயும் 180 நரட்கள் அந்தத் தமட நீட்டிக்கப்பட்டது. 

மூன்றரவது முமறயரக விதிக்கப்பட்ட தமடமய எதிர்த்து டில்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் 

CPSC வழக்கு சதரடரப்பட்டது. 2014 ஆம் ஆண்டு சம மரதத்தில் தில்லி உயர்நீதிமன்றம் 

CPSC மீது அப்சபரது எந்த தமடயும் இல்ைரததரல் அயல்நரடுகளில் இருந்து நிதி சபரும் 

வங்கிக்கணக்மக பயன்படுத்த அதற்கு அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டது. பின்னர் இசத 

வழக்கில் 2014 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மரதத்தில் ஒன்றிய அரசின் வழக்குமரஞர் CPSC இன் 

மீது சமலும் மத்திய உள்துமற அமமச்சகம் FCRA சட்டத்தின் கீழ் எந்த ஒரு தமடயும் 

விதிக்கவில்மை என்று கூறினரர். இதமனத் சதரடர்ந்து 2016 வமர CPSC சசயற்பட்டது. 

வங்கிக் கணக்கு முடக்கம் 

FCRA திருத்தச் சட்டம் 2010 இன் கீழ் அயல்நரட்டில் இருந்து நிதி சபரும் அமனத்து அரசு 

சரரர நிறுவனங்களும் ஐந்து ஆண்டிற்கு ஒரு முமற மத்திய உள்துமற அமமச்சகத்திடம் 

தங்களது பதிமவ புதுப்பித்துக் சகரள்ளசவண்டும். இதன் சபரருட்டு CPSC தனது FCRA 

பதிவிமன புதுப்பிக்க மத்திய உள்துமற அமமச்சகத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டு மரர்ச் மரதம் 

விண்ணப்பித்தது. இவ்விண்ணப்பத்தின் மீது எந்த ஒரு தகவலும் இல்ைரத கரரணத்தரல், 

22.10.2016 அன்று இது சதரடர்பரக தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் CPSC ஒரு மனுவிமன 

தரக்கல் சசய்தது. இவ்வழக்கில் பதிைளித்த மத்திய உள்துமற அமமச்சகம் இது 

சதரடர்பரக அளித்த பதிலில் 31.10.2016-க்குள் இது சதரடர்பரக முடிசவடுக்கப்படும் 

என்று உறுதியளித்திருந்தது. 

ஆனரல் 29.10.2016 அன்று CPSC சவளிநரட்டில் இருந்து நிதி சபறும் வங்கிக் கணக்மக 

புதுப்பிக்க மத்திய உள்துமற அமமச்சகம் அனுமதிமய மறுத்தது. கள ஆய்வு 

அறிக்மகயின் அடிப்பமடயில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதரக இரண்சட வரியில் 

கரரணம் கூறப்பட்டது. இதமன எதிர்த்து 2016 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மரதம் டில்லி 

உயர்நீதிமன்றத்தில் CPSC மனுத் தரக்கல் சசய்தது. 



இவ்வழக்கு நிலுமவயில் இருந்த நிமையில் 2016 சம 9 அன்று ஒன்றிய அரசு மீண்டும் 

வங்கிக் கணக்மக முடக்கம் சசய்து ஒரு உத்தரவு பிறப்பித்தது. ஏற்சகனசவ வங்கிக் 

கணக்கிமன முடக்கிய நிமையில், இந்தத் தமட சபரருந்தரது என்று, CPSC சரர்பில் 

சமலும் ஒரு வழக்கு சதரடரப்பட்டது. இவ்வழக்கு விசரரமணக்கு வந்த சபரது ஒன்றிய 

அரசு தனது முடக்க உத்தரமவ திரும்பப் சபற்றது. 

சமலும் FCRA பதிவிமன புதுப்பித்தல் சதரடர்பரன வழக்கு நிலுமவயில் உள்ளது. 

அவ்வழக்கு 24.01.2022 அன்று விசரரமணக்கு வருகிறது. 

பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு CPSC-க்கு சரதகமரக முடிந்த வழக்கு, அரசியல் 

கரரணங்களுக்கரக தற்சபரது முதல் தகவல் அறிக்மக பதிவு சசய்யப்பட்டுள்ளது. அதில் 

கூட்டு சதி, ஏமரற்றுதல், சவளிநரட்டு நிதியில் விதி மீறல் என்சறல்ைரம் 

கூறப்பட்டுள்ளது. மக்கள் கண்கரணிப்பகத்தின் நிர்வரக இயக்குநர், அவசரரடு இன்னும் 

பை சதரியரத உறுப்பினர்கள் என்சறல்ைரம் குற்றம் சுமத்தப்பட்சடரர் பட்டியல் முதல் 

தகவல் அறிக்மகயில் இடம் சபற்றுருள்ளது. மனித உரிமமப் பணிகளில் அரமசப் 

சபரறுப்பரளியரக்கி, மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்மவ ஏற்படுத்தும் ஒரு மனித உரிமம 

அமமப்பின் மீது, திட்டமிட்டு பழிவரங்கும் நடவடிக்மகசய அன்றி, சவறு என்ன 

சநரக்கம் இருக்க முடியும். 

2010 இல் சவளிநரட்டு நிதி சபறுதல் சட்டத்தில் திருத்தம் சசய்வதற்கு முன்சப 

Committee of Concerned Citizens என்ற குழுமவ ஓய்வு சபற்ற ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் 

அதிகரரிகள், உள்துமற அமமச்சகத்தின் முன்னரள் சசயைர், சதசிய மனித உரிமம 

ஆமணயத்தின் முன்னரள் சபரதுச் சசயைரளர் சபரன்ற ஓய்வு சபற்ற உயர் 

அதிகரரிகமள உள்ளடக்கிய குழுமவ உருவரக்கி அவர்கமள சநரிமடயரக CPSC இன் 

தணிக்மக அறிக்மகமய பரர்மவயிடச் சசய்து, மக்கள் கண்கரணிப்பகத்தின் 

சவளிப்பமடத்தன்மமமய சவளியுைகிற்கு எடுத்துமரத்தது சவறு எந்த ஒரு அமமப்பும் 

முன்சனடுக்கரத ஒரு சவமை. 

கூட்டுப்பணி 

மக்கள் கண்கரணிப்பகம் பல்சவறு அமமப்புகள்-தனி நபர்கசளரடு இமணந்த கூட்டுப் 

பணியில் உறுதியரன நம்பிக்மக சகரண்டு உள்ளூர் சதரடங்கி மரநிை, சதசிய, 

பன்னரட்டு அளவில் சசயல்பட்டு வருகிறது. CPSC வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்பட்டு 

2500க்கும் சமற்பட்ட நரட்கமள கடந்துள்ளது. 



2016 ஆண்டு வழக்கிற்கரன ஒன்றிய அரசின் உள்துமற அமமச்சகம் சரர்பில் 

உயர்நீதிமன்றத்தில் அளிக்கப்பட பதிலுமரயில், “மக்கள் கண்கரணிப்பக நிர்வரக 

இயக்குநர் சென்றி திசபன் சவளிநரட்டில் இருந்து நிதி சபற்று ஐய்க்கிய நரட்டமவயின் 

பை சிறப்பு பிரதிநிதிகளிடம் அறிக்மக அளிக்கிறரர். சமலும் சவவ்சவறு நரட்டு 

தூதரகங்களுடன் சதரடர்பு மவத்துள்ளரர் என்று எழுத்துப்பூர்வமரக 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதற்குப் பதிலுமரத்த நீதியரசர் “கணக்குகமள மட்டுசம 

பரருங்கள், அவர்கள் சமர்ப்பிக்கின்ற அறிக்மககமளப் பரர்க்க உங்களுக்கு என்ன தகுதி 

இருக்கிறது?” என்று சகள்வி எழுப்பியமத இங்கு நிமனவூட்டுகிசறரம். 

மக்கள் கண்கரணிப்பகம் அமமப்பு முன்சனடுக்கும் மனித உரிமம பணிகமள 

முடக்கசவண்டும் என்று, குறிப்பரக பன்னரட்டு அளவில் பல்சவறு மனித உரிமம 

அமமப்புகசளரடு இமணந்து சசயல்படுவமத தடுக்கசவண்டும் என்ற சநரக்கத்திசை 

அதற்க்கு எதிரரக ஒன்றிய அரசு திட்டமிட்டு நடவடிக்மககமள எடுத்து வருகிறது. 

28.04.2015 அன்று மத்திய உள்துமற அமமச்சகத்தின் சரர்பரக வரதிட்ட வழக்கறிஞர் 

CPSC மீது எந்த வித தமடயும் இல்மை என்றரர். இதமனத் சதரடர்ந்து, CPSC தனது 

வங்கிக் கணக்மக சதரடர எந்த ஒரு தமடயும் இல்மை அரசு சசரல்லி என்று நீதிமன்றம் 

ஏற்றுக் சகரண்டது. இந்நிமையில் 06.01.2022 அன்று பதிவு சசய்யப்பட்ட முதல் தகவல் 

அறிக்மகயில் CPSC 2010 முதல் 2014 வமர சபற்ற சவளிநரட்டு நிதியில் 

முமறசகடுகளில் ஈடுபட்டதரக கூறப்பட்டுள்ளது. அவ்வரறு இருப்பின் ஏன் 2015 ஆம் 

ஆண்டு CPSC அமமப்பின் மீது தமடமய நீட்டிக்கரமல் வங்கிக் கணக்கிமன 

பயன்படுத்த நீதிமன்றத்தில் உள்துமற அமமச்சகம் ஆட்சசபமண சதரிவிக்கவில்மை? 10 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நீதிமன்றத்தில் முடிவு சசய்யப்பட்ட ஒரு வழக்கிமன மீண்டும் 

முதல் தகவல் அறிக்மகயரக பதிவு சசய்திருப்பது ஒன்றிய அரசின் கரழ்ப்புணர்ச்சிமயயும், 

திட்டமிட்டு பழிவரங்கும் நடவடிக்மகமயயும் கரட்டுகிறது. 

சவளிப்பமடயரக வங்கிக் கணக்குகமள மவத்திருந்து, ஒவ்சவரரு ஆண்டும் உள்துமற 

அமமச்சகத்திற்கு முமறயரக வரவு சசைவு அறிக்மகமய சமர்ப்பித்து வந்த ஒரு மதிப்பு 

மிக்க மனித உரிமம அமமப்பு மீது, கூட்டுச் சதி, ஏமரற்றுதல், சபரன்ற குற்றப் 

பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குகள் பதிவு சசய்யப்படுவமத சனநரயகத்தில் நம்பிக்மகக் 

சகரண்ட எந்த ஒரு நபரும் ஏற்றுக் சகரள்ள முடியரது. இந்திய அரசமமப்புச் சட்டத்தின் 

வமரயமறகளுக்கு உட்பட்டு சனநரயக ரீதியில் பல்சவறு தமையீடுகமள சமற்சகரள்ளும் 

மனித உரிமமப் சபரரரளிகள் மீது அவதூறுகமள அள்ளி வீசுவது எந்த வமகயில் 

நியரயமரகும். 



அரசு இயந்திரங்கள் நடத்தும் உரிமம மீறல்கமள உைக்குக் உரக்கச் சசரல்லும் உரிமம 

அமமப்புகள் மீது எடுக்கப்படும் பழிவரங்கும் நடவடிக்மகசய அன்றி, சவறு 

என்னசவன்று இதமனச் சசரல்ை முடியும். இது சபரன்ற மிரட்டல்களுக்கும், 

அச்சுறுத்தல்களுக்கும் மனித உரிமமப் சபரரரளிகள் அஞ்ச மரட்டரர்கள் என்று வரைரறு 

நிரூபித்திருக்கிறது. பழிவரங்கும் நடவடிக்மககளரக இது சபரன்று புமனயப்படும் சபரய் 

வழக்குகளும், குற்றச் சரட்டுகளும் நீதி மன்றத்திலும், மக்கள் மன்றத்திலும், ஒரு நரளும் 

நிற்கரது. மனித உரிமமத் தளத்தில் பணியரற்றும் நூற்றுக்கணக்கரன மனித உரிமம 

ஆர்வைர்களும், சிவில் சமூகக் குழுக்களும், மக்கள் கண்கரணிப்பகம் பக்கம் நின்று 

நியரயத்திற்கரக குரல் சகரடுப்பர். ஒன்றிய அரசின் எசதச்சதிகரரப் சபரக்கும், அடக்கு 

முமறகளும் சநடுநரள் நீடிக்கரது. உண்மம எப்சபரதும் சவல்லும். 

- மனித உரிமமக் கரப்பரளர் கூட்டமமப்பு 
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