


மாதிரி நீதிமன்ற ப ாட்டி வழக்கு 

1. “நிரல்யா” - ஒரு ஜனநாயக நாடு மக்களாட்சியின் மாண்பை பைாற்றும் 
மதிப்ைிற்குரிய நாடான இது 1950களில் சுதந்திரம் பைற்று தனக்பகன்று 
ஓர் அரசியல் அபமப்பை ஏற்ைடுத்தி மக்களின் நலன் பைாற்றும் 
அரசாக பசயலாற்றி வருகிறது. இதன் பவளிப்ைாடாக தம் நாட்டின் 
வளர்ச்சிக்காக அண்பட நாடுகளில் நட்புறபவ பைணுவதுடன் 
ைல்பவறு ைன்னாட்டு உடன்ைடிக்பகயில் பகபயழுத்திட்டு அதபன 
ைின்ைற்றி வருகிறது. இந்நாட்டில் “தூரிகை” மாநிலம் இயற்பக 
வளங்கள் பகாண்ட கிராமங்கபளயும், பதாழில்துபற நகரங்கபளயும் 
உள்ளடக்கிய ைிராந்தியம் ஆகும். வருடந்பதாரும் பைரும் வணிக 
முதலீடுகள் உயர்ந்து வரும் ைிரபதசம்.  

2. இந்நிபலயில் “பூந்பதர்” நகரத்தில், கடந்த 07.07.2019 அன்று 'பூம்புகார்' 
என்ற ஒரு உயர்ந்த உணவகத்தின் கழிவுகபள அகற்றும் ைணியில் 
'துங்கம்' என்ற ஒர் நிறுவனம் ஈடுைட்டிருந்தது. இந்த நிறுவனத்பத 
சார்ந்த ஒப்ைந்த ைணியாளர்களான 'மணி' என்ற தந்பதயும் 'பேனியல்' 
என்ற மகனும் காபல 11:00 மணியிலிருந்பத   கழிவுகபள அகற்றும் 
ைணியில் ஈடுைட்டிருந்தனர். துங்கம் நிறுவனத்தின் 
பமற்ைார்பவயாளரான 'பசழியன்' மணிபயயும் படனியபலயும் 
இயந்திரங்கபளயும் ைாதுகாப்பு உைகரணங்கபளயும் ையன்ைடுத்தி 
கழிவுகபள அகற்றுமாறு கூறிவிட்டு மாபல 3:30 மணி அளவில் 
அவர் பூம்புகார் உணவகத்திலிருந்து பசன்றுவிட்டார், ஆனால் 4:30 
மணிக்கு இயந்திரம் பவபல பசய்யாமல் ைழுதபடந்து விட்டது. 
இதபன அறிந்த பூம்புகார் பமலாளர் 'இப்ராஹிம்' எப்ைடியாவது 
இன்பற வேலைலை முடித்து விடுங்கள் என்று மணியிடம் 
பகட்டுக்பகாண்டார். இயந்திர ைழுபதப் ைற்றி மணி பசழியனிடம் 
பதரிவித்தபைாது, பவறு வழியில்பல இன்று ஒரு நாள் இைந்திரங்கள் 
இன்றி பவபலபய முடித்துவிட்டு வாருங்கள், என்று பசழியன் 



கூறினார். ைின்னர் மணியிடம் படனியலூம் எந்த வித ைாதுகாப்பு 
உைகரணங்களின்றி கழிவுநீபர சுத்தம் பசய்ய ஆரம்ைித்தனர். 
பவபலயின் பைாது எதிர்ைாராத விதமாக பவளிப்ைட்ட 
விஷவாயுவினால் மணி மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு தடுமாற்றம் 
அபடந்தார், உடபன அவபர மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுைட்ட அவரது 
மகனும் விஷவாயு தாக்கி ைாதிப்ைபடந்தார். சம்ைவ இடத்திபலபய 
தந்பத மணி இறந்துவிட, அதபன கண்ட அப்ைகுதி மக்கள் தந்பதயும், 
மகபனயும் மருத்துவமபனக்கு பகாண்டு பசல்லும் வழியில் 
படனியலும் உயிரிழந்தார். இந்நிபலயில் ஒற்பற பைற்பறாரான 
இறந்த மகன் படனியலுக்கு, ஆறாம் வகுப்பு ைடிக்கும் ஒரு மகள் 
மட்டுபம தற்பைாது எஞ்சியிருக்கும் நிபலயில், அந்த குழந்பதபய 
மணியின் மபனவி ‘நந்தினி’ வளர்த்து வருகிறார், குடும்ைம் இப்பைாது 
மிகவும் வறுபமயில் உள்ளது. 

3. நிரல்யா அரசில் ஏற்கனபவ எந்தவிதமான கழிவுகபளயும் அகற்ற  
மனிதலன ையன்ைடுத்த கூடாது என்ற சட்டம் உள்ளது. இது பைான்ற 
மரணங்கள் அந்த சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு ைதியப்ைடாமல், 
கவனக்குபறவால் ஏற்ைடும் மரணங்களின் கீழ் ைதியப்ைடும் 
நிபலயால் உரிை இழப்ைடீின்றி வறுபமயில் வாடும் குடும்ைங்கள் 
மிகுதி. இது பைான்ற மரணங்கள் நிகழாமல் இருக்க, தூரிபக 
மாநிலத்தில் ஒரு சில இடத்தில் எந்திர வபகயில் கழிவுகபள அகற்ற 
“பஜப்ரான்" என்ற பராபைாட்டிக் இயந்திரம் ையன்ைடுத்த அரசு முயற்சி 
எடுத்து, ஒரு சில இடங்களில் நபடமுபறப்ைடுத்தியும் வருகிறது. 
இருப்ைினும் விஷவாயுவினால் இறப்ைவர்கள் எண்ணிக்பக நாளுக்கு 
நாள் பதாடர்ந்து பகாண்பட தான் இருக்கிறது.நிரல்யா நாட்டில் கடந்த 
மூன்று ஆண்டுகளில் 161 நைர்கள் கழிவுகபள அகற்றும் 
ைணியின்பைாது ஏற்ைடும் விைத்துகளினால் உயிரிழந்துள்ளனர். 
இத்தபகய விைத்துகளினால் இறப்ைவர்களின் எண்ணிக்பகப் 
ைட்டியலில் தூரிபக முதல் மாநிலமாக விளங்குவது மிகவும் 



ேருத்தத்திற்குரிை நிபல ஆகும். தூரிபக மாநிலத்தில்,1993- ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து இன்று வபர சுமார் 214 பைர் இத்தபகய 
விைத்துகளினால் உயரிழந்துள்ளனர். இதில் 203 குடும்ைங்களுக்கு 10 
இலட்சம் இழப்ைடீு வழங்கப்ைட்டுள்ளது. எனினும் ைல பநரங்களில் 
இத்தபகய துர்மரணங்கள் அதிகாரிகள் ைார்பவக்கு வருவதில்பல. 
அப்ைடிபய பதரியவந்தாலும் இழப்ைடீு வழங்குவதில் பதபவயற்ற 
தாமதங்கள் ஏற்ைடுகிறது. சில ைாதிக்கப்ைட்ட குடும்ைங்களுக்கு இறுதி 
வபர அவர்களுக்கான உரிய இழப்ைபீடா, நிதிபயா 
கிபடப்ைபதயில்பல.  

4. இந்நிபலயில் ‘தின தூரிகை’ என்ற ஓர் ைிரைல பசய்தித்தாளில் 
'மனித உரிகம  ாதுைாப்பு கமயம்' என்ற தன்னார்வ அபமப்ைின் 
நிறுவனரான ‘குந்தகவ', மணி மற்றும் படனியலின் மரணத்பதப் 
ைற்றியும் இதுபைான்ற மனித ஆற்றலால் கழிநிபல பவளிபயற்றுதல் 
என்று ஓர் கட்டுபர எழுதி 21.07.2019 அன்று பவளியிடப்ைட்டது 
இக்கட்டுபரயில் ைாதிக்கப்ைட்ட குடும்ைங்கபள ைற்றியும் அவர்களின் 
இன்னல்கள் ைற்றியும் பதளிவாக எடுத்துபரக்கப்ைட்டது. மனித 
உரிபம ைாதுகாப்பு பமயம் சட்டத்தினால் ைதிவுபசய்யப்ைடாத 
தன்னார்வ அபமப்ைாக இருப்ைினும், இவர்கள் அவ்வப்பைாது 
அவர்களால் இயன்ற சமுதாயத் தீங்குகளுக்கு எதிராக குரல் 
பகாடுப்ைதுண்டு. இந்நிபலயில் இவ்வழக்பக தாமாக முன்வந்து 
விசாரபணக்கு எடுத்து பகாண்டது “தூரிபக” மாநில மனித 
உரிகமைள் ஆகணயம். ைல்பவறுதரப்ைட்ட சாட்சிகள், 
ஆவணங்களின் விசாரபணகளுக்கு ைின்பு மாநில மனித உரிபமகள் 
ஆபணயம் இது பைான்ற மரணங்கள் நிகழும் பைாது, வழக்கு ைதிதல், 
இழப்ைடீு வழங்குதல் பைான்றபவ எந்த முபறயில் பகயாள 
பவண்டும் என ைல்பவறு ைரிந்துபரகபள வழங்கியது. பமலும் இந்த 
வழக்கில் இறந்தவர்களின் குடும்ைத்தினருக்கு ரூ. 10 இலட்சம் 



இழப்ைடீு வழங்க பகாரி தூரிபக அரசிற்கு 30.08.2019 அன்று ைரிந்துபர 
பசய்தது. 

5. மணியின் குடும்ைத்திற்கு எந்த வித இழப்ைடீ்டுத் பதாபகயும் 
கிபடக்காமல், தக்க சட்டப்ைிரிவின் கீழ் வழக்கு ைதியப்ைடாமல், சுமார் 
ஒரு வருடத்திற்கு பமல் மாநில மனித உரிபமகள் ஆபணயத்தின் 
ைரிந்துபரகள் மீது தூரிபக மாநில அரசு எந்த வித நடவடிக்பகயும் 
எடுக்காமல் காலம் தாழ்த்தி வந்தது. இதுகுறித்து மாநில மனித 
உரிபம ஆபணயம் அரசிடம் அறிக்பக பகட்டபைாது, அரசுத் 
தரப்ைிலிருந்து  17.10.2020 அன்று விளக்கம் தரப்ைட்டது. அந்த 
அறிக்பகயில், மாநில மனித உரிபமகள் ஆபணயத்தின் 
ைரிந்துபரகளுக்கு இணங்க மாநில அரசு பசயல்ைட்டு வருவதாகவும், 

தற்பைாது நிலவும்  பகாவிட் பெருந்ப ொற்று காரணமாக தாமதம் 

ஏற்ைடுவதாகவும், இந்  ் ப ொற்று நநொய் என்ெது  டுக்கமுடியொ  

வலுக்கட்டொய நிலை,  எனநவ இந்  நிலறநவற்றொலை சட்ட ்திை் 

ஏற்புலடயது என்று பதரிவிக்கப்ைட்டிருந்தது. நைலுை் இந்  ெரிந்துலரகள் 

கூடிய விலரவிை் நிலறநவற்றெ்ெடுை் என்று உறுதி 

அளிக்கெ்ெட்டிருந் து. தற்பைாது பகாவிட் பதாற்றுபநாய் நாடு மற்றும் 
உலகம் முழுவதும் தணிந்துள்ளது, எனினும் மணியின் குடும்ைத்திற்கு 
இதுவபர இழப்ைடீு கிபடக்கப்பைறவில்பல. 

6. 26.08-2022 அன்று தூரிபக மாநில அரசு, மனித ஆற்றலால் துப்புரவும் 
ைணியாளர்களுக்கு பவபல வாய்ப்பு தபட மற்றும் அவர்களின் 
மறுவாழ்வு விதிகபள பவளியிட்டது . இந்த விதிகளின்ைடி சாக்கபட 
அல்லது கழிவுநீர் பதாட்டிகபள சுத்தம் பசய்ய ைணியாளர்கபள 
நியமிக்கும் நைர்கள் , பதாழிலாளர்களுக்கு 44 வபகயான ைாதுகாப்பு 
உைகரணங்கபள வழங்க பவண்டும் . இதபன அடுத்து 29.09.2022 
அன்று நிலத்தடி சாக்கபட கால்வாய்கள் மற்றும் கழிவுநீர் 
பதாட்டிகபள சுத்தம் பசய்யும் ைணியில் ஒப்ைந்ததாரர்கள் மற்றும் 
தனிநைர்கள் ஈடுைடுவபத தடுக்கும் வபகயில், பூந்பதர் மாநகராட்சி 



மூச்சுத்திணறல் ஏற்ைட்டு இறக்கும் பதாழிலாளர்களின் 
குடும்ைங்களுக்கு வழங்கப்ைடும் இழப்ைடீ்பட ரூ . 10 லட்சத்தில்  

இருந்து ரூ . 15 லட்சமாக உயர்த்தியது. 
7. ஆனால், இன்று வபர மணியின் குடும்ைத்திற்கு இழப்ைடீு பதாபக 

கிபடக்காமலும், தக்க சட்டப்ைிரிவின் கீழ் வழக்கு ைதியப்ைடாமலும் 
சுமார் மூன்று வருடத்திற்கு பமல் ஆகிவிட்டது. இதன் விபளவாக 
ைாதிக்கப்ைட்ட குடும்ைத்தினர் சார்ைாக “மனித உரிபமப் ைாதுகாப்பு 
பமயம்” தூரிகை மாநிலத்தின் உயர்நீதிமன்றத்தில் 
நீதிப்ப ராகண மனு ஒன்பற பதாடுத்தது.  

இந்  வழக்கு இெ்நெொது தூரிலக உயரநீ்திைன்ற ்திை் முன் நிலுலவயிை் 

உள்ளது. 

 

வழக்கைழு வினாக்ைள்: 
1. மாண்புமிகு தூரிபக உயர் நீதிமன்றத்தில், மனித உரிபம 

ைாதுகாப்பு பமயம் தாக்கல் பசய்த இந்த நீதிப்பைராபண மனு 

ைராமரிக்கத்தக்கதா? 
2. இதுநாள் வபர அரசு தரப்ைிலிருந்து, மணியின் குடும்ைத்திற்கு 

உரிய இழப்ைடீு வழங்காமலுை்,  க்க சட்டெ்பிரிவின் கீழ் வழக்கு 

ெதியெ்ெடொைை் இருப்ைது, அவர்களின் அடிப்ைபட உரிபமகபள 
மீறுவதாக உள்ளதா? 

3. மனித ஆற்றலால் துப்புரவுை் ெணியொளரக்ளின் வொழ்வியை் 

நிலைலய உயர ்்துவ ற்கு அரசொங்கை் எடுக்குை் 

நடவடிக்பககள் பைாதுமானதா? 

4. புதிய அறிவிெ்பின் ெடி, அரசு ைணியின் குடுை்ெ ்திற்கு ரூ. 15 

ைட்ச ்ல  நஷ்ட ஈடொக வழங்க நவண்டுைொ? 


