"�ಕಷ್ಣ ಹಕು�ಗ��ಾ� ಅ�ಲ �ಾರತ �ೇ��ೆ’ (’ಏಐಎಫ್ ಆರ್ �’ ) ಕ�ೆ�ಂದ ��. ಆನಂದ
�ೇಲುಂ
� � �ೆ ಅವರ �ರುದದ
� ಆ�ೊ ೕಪಗಳನು� �ೈ�ಡ�ೇಕು ಎಂದು ಮನ�
�ೆ,
�ಾರತದ �ಾಷ�ಪ�ಗಳ�
�ೆಹ�
�ಷಯ : ��. ಆನಂದ �ೇಲುಂ
� � �ೆ ಅವರ �ರುದದ
� ಆ�ೊ ೕಪಗಳನು� �ೈ�ಡ�ೇಕು ಎಂದು ಮನ�
ನಮ� ಸಂಘಟ�ೆಯ ����ಯಂ ಸದಸ��ಾದ, ಐಐಎಮ್ - ಅಹ��ಾ�ಾದ್ ನ ��ಾ���, ಐಐ�
�ಾ��ಾ�ಪಕರು ಮತು� ಈಗ Big Data Analytics at Goa Institute of Management (GIM) ನ��
��ಯ �ಾ��ಾ�ಪಕ�ಾ�ರುವ ಆನಂದ �ೇಲುಂ
� � �ೆ ಅವರ ��ೕಕಷ್�ಾ �ಾ�ೕನನು� ಸು��ೕಂ
�ೋಟ್� �ರಸ���ರುವ�ದು ಈ �ೆಳ�ೆ ಸ� �ಾ�ದ ನಮ�ೆಲ� �ಾ�ೕ ಅ�ತ ಉಂಟು �ಾ��ೆ.
�ಾ�-ವಗ� ಮತು� �ಾವ�ಜ�ಕ �ೕ�ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅತ�ಂತ ಮಹತ�ದ �ಂತಕ�ಾದ
ಆನಂದ �ೇಲುಂ
� � �ೆ ಅವರು ಪ��ಾಪ�ಭುತ� ಮತು� �ಕಷ್ಣ ಹಕು�ಗಳ ಪರ�ಾದ
�ೊ ೕ�ಾಟ�ಾರ�ಾ��ಾ��ೆ.
��ೇ�ತ �ಾ�ೕ�ಾ� ಸಂಘಟ�ೆಗ� ೆ� ಂ��ೆ ಸಂಬಂದ �ೊ ಂ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಆ�ೊ ೕ��
’�ಾನೂನು�ಾ�ರ ಚಟುವ��ೆಗಳ �ಗ�ಹ �ಾ��ೆ” (ಯುಎ�ಎ) ಯಂತಹ ಕ�ಾಳ �ಾಸನವನು�
ಬಳ��ೊಂಡು ಅವರ �ರುದ� ಪ�ಕರಣವನು� �ಾಖ�ಸ�ಾ��ೆ.
೨೦೧೮ರ�� �ೕಮ್ - �ೊ�ೆ�ಾಂನ�� ದ�ತ ಸಂಘಟ�ೆಗಳ� ಹ���ೊಂಡ �ೇ�ಾ�ಗಳ �ರುದದ
�
ಯುದದ
� �� ಜಯ ಗ��ದ ೨೦೦�ೆ ವಷ�ದ ಆಚರ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ�� ನ�ೆದ �ಂ�ಾ�ಾರವನು�
ಬಳ��ೊಂಡ ��ೆ� / ಆ�ೆಸ�ಸ್ �ೇತೃತ�ದ ಎನ್ �ಎ �ೖ��ಕೂಟದ �ೇಂದ� ಸರ�ಾರವ�
�ಾನವ ಹಕು�ಗಳ �ೊ ೕ�ಾಟ�ಾರರು, �ಾಗ�ಕ ಹಕು�ಗಳ �ೊ ೕ�ಾಟ�ಾರರನು�
ಗು��ಾ���ೊಂ��ೆ.
೧, ಜನವ� ೨೦೧೮ರಂದು �ೇ��ೊಂ�ದ� �ಾ� ಜನ ಸಮೂಹದ �ೕ�ೆ ಸ�ಾಜ�ತುಕ
ಶ�ಗ
� ಳ� ಕಲು� ತೂ�ಾಟ ನ�ೆ�ದರು, ಅ�ನ
� ಜನರ �ೕ�ೆ ಹ� �ೆ ನ�ೆ�ದರು, ಅಂಗ�
ಮುಂಗಟು�ಗಳನು� ಸುಟು� �ಾ�ದರು. �ೕ�ೕಸರು ಇದನು� ಮೂಕ�ೆ�ೕಕಷ್ಕ�ಾ� �ೕ��ದರು, ಆದ�ೆ
�ಾವ��ೆ ಕ�ಮ �ೈ�ೊ ಳ��ಲ� ಮತು� ಆಡ��ಾಂಗವ� ಈ �ಂ�ೆಯ�� �ಾ��ಾ�ರುವ�ದು

�ಾ�ೕ�ಾ��ೆ. �ೇಸ� ದ�ಜಗಳನು� ��ದು�ೊಂಡ ಗುಂಪ�ಗಳ� ಏಕ್ �ೊ ೕ�ೆ ಮತು� �ಂ�ೆ ಅವರ
ಪರ�ಾ� �ೂೕಷ�ೆಗಳನು� ಕೂಗುತ� ದ�ತರ �ೕ�ೆ ಹ� �ೆ �ಾ�ದರು ಮತು� ಇದು ���ೕಗಳ��
���ೕಕರಣ�ೊ ಂ��ೆ, �ಾ�ಾ�ಪ್ ಗಳ�� ಪ��ಾರ�ಾ��ೆ. ಅ�ೇಕರು �ಾಯ�ೊ ಂಡರು, ಅವರ
�ಾಹನಗಳ� ಜಖಂ�ೊ ಂಡವ�.
ಈ ಗಲ�ೆಗಳನು� ಪ��ೋ��ದ ಸಮಸ� �ಂದುತ� ಅ�ಾ�ಯ ��ಂದ್ ಏಕ�ೊ ೕ�ೆ ಮತು� �ವ
ಚತ�ಪ� ಪ���ಾ�ನದ �ಾಂ�ಾಂ� ��ೆಯವರು �ಾ�ೕ�ನ �ೕ�ೆ �ೊ ರ ಬಂ�ದರ
� ು ಮತು�
ಇವರ �ರುದ� ಅ�ೕಲು ಸ�ಸ
� �ರ�ಲ�. ಇವ�ಬ�ರನು� ರ�ಸಲು �ಂ�ನ �ನ ಪ��ೆಯ��
ಹ���ೊಳ��ಾದ ಎ�ಾರ್
� ಪ�ಷದ್ ನ�� �ಾತ�ಾ�ದ �ಾಷಣ�ಾರರು ಈ ಗಲ�ೆ�ೆ �ಾರಣ
ಎಂದು ಪ��ೆ �ೕ�ೕಸರು ’�ತೂ� ಕಟು�ಕ�ೆ’ಯನು� �ೇ� �ಟ�ರು. ಜ��ೕಸ್ �ೋ�ೆ�-�ಾ�ೕಲ್
ಮತು� �.�.�ಾವಂತ್ ಅವರು ಈ ಸ�ಾ�ೇಶವನು� ಸಂಘ��ದರ
� ು. ಆದ�ೆ ಸಂಘಟಕ�ಗೂ ಮತು�
��ೇ�ತ �ಾ�ೕ�ಾ�ಗ�ಗೂ ಸಂಬಂದ�ರುವ�ದ�ೆ� ನಮ� ಬ� �ಾ� ಇ�ೆ ಎಂದು
�ೕ�ೕಸರು �ಾ��ದರು. ನಂತರ ಜೂನ್ ೨೦೧೮�ಂದ �ಾನವ ಹಕು�ಗಳ �ೊ ೕ�ಾಟ�ಾರರು,
�ಾ�ಯ�ಾ�ಗಳನು� �ಾ�ೕ�ಾ�ಗಳ ಪರ ಒಲವ�ಳ�ವರು ಎಂದು ಆ�ೊ ೕ�� ಮತು� ಇವರ
�ರುದ� ಕ�ಾಳ ’ಯುಎ�ಎ’ �ಾಸನ ಆ�ಯ�� ಬಂ��ದರು ಮತು� ಇವ�ೆ�ಾ� ಇಂ�ಗೂ
ಬಂದನದ��
� ಾ��ೆ.
�ೆಬ�ವ� ೨೦೧೯ರ�� ಸ�ಸ
� �ಾದ ಪ�ರಕ �ಾಜ್� �ೕಟ್ ನ�� ��. ಆನಂದ �ೇಲುಂ
� � �ೆ ಅವರ
�ೆಸರನು� �ೇ�ಸ�ಾ�ತು. ಆದ�ೆ �ೇಲುಂ
� �ೆಯ
� ವರು ಎ�ಾರ್
� ಪ�ಷದ್ ನ ಸ�ಾ�ೇಶದ��
�ಾಗವ��ರ�ಲ.� ಆದ�ೆ ಈ �ದಲು ಬಂ��ದವ
� ರ ಕಂಪ��ಟರ್ ನ�� ಒಂದು ಪತ�ವನು�
ಉ�ೇ��� �ೇಲುಂ
� �ೆಯ
� ವರ �ರುದ� �ಾ��ಾ� ಮುಂ�ಟ�ರು. ಕಂಪ��ಟರ್ ನ �ಾಡ್� �ಸ್�
ಅನು� ಪ�ೕ��ದ �ೈಬರ್ �ೕ�ೆ��ಕ್ ಪ��ತರು ಅ�� malware ಇರುವ�ದನು� �ೊ ೕ��ದರು
ಮತು� ಇದು ದೂರ�ಂದ�ೆ ಕಂಪ��ಟರ್ ಅನು� ಅಕ�ಮ�ಾ� ಬಳ��ೊಳ��ವ�ದ�ೆ� ಅನುಮ�ಸುತ�
� ೆ
ಎಂದು �ವ��ದರು. ಮತು� �ೊ ೕ �ಾಲ್� ’�ಾ�’ಯ ಕು�ತು ಅನು�ಾನ ವ�ಕಪ
� ��ದರು. ಈಗ
ಎನ್ ಐಎ ಪರ�ಾ� �ಾ�ಸು�ರ
� ುವ �ಾ��ೇಟರ್ ಜನರಲ್ ತು�ಾರ್ �ಹ� ಅವರು
ಕ�ೊ �ೕ�ಯಲ್ ��ಾರ�ೆ�ಾ� ಆನಂದ್ �ೇಲುಂ
� �ೆಯ
� ವರನು� ಬಂ�ಸುವ�ದು ತುಂ�ಾ ಅಗತ���ೆ
ಎಂ��ಾ��ೆ

ಮುಂಚೂ� ತಂತ��ಾ�ನದ ಪ��ತ�ಾ� ��. �ೇಲುಂ
� � �ೆ ಯವರ ವೃ�ಪ
� ರ �ಾಧ�ೆಗಳ� ಇಂ�ಗೂ
ಮುಖ��ಾ��ೆ. �ಾರತದ�� �ಾ�� ತಂತ��ಾ�ವನು� ಅ�ವೃ�ಪ
� ��ದ ೨೦ ವೃ�ಪ
� ರರ ಪ��ಯ��
�ೇಲುಂ
� � ೆಯ
� ವರೂ ಒಬ�ರು ಮತು� ಇದನು� �ಾ�ಾ�ೆ�ಸ್� ಸಂ�ೆಯ
� ು ಸತತ ಮೂರು ವಷ�ಗಳ �ಾಲ
�ೌಲ��ಾಪನ �ಾಡುತ� ಬಂ��ೆ. �ೈಲ ಮತು� ಅ�ಲ ವಲಯಗಳ�� ಮೂರು ದಶಕಗಳ �ಾಲ
�ರಂತರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� ೕದ�ೆ ನ�ೆ��ೊಂಡು ಬಂದ ಮತು� �ೊ ಸ�ಾದ ಅ��ಾ�ರಗಳನು� �ಾ�ದ,
��ಾ�ಸಗಳನು� ರೂ��ದ �ೇಲುಂ
� �ೆಯ
� ವರು �ೌರ�ಾ��ತ ಪ�ಶ�ಗ
� ಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ಾ��ೆ,
ಇ�ೆ ಕಂಪ�ಯ�� �ಇಓ ಆ�ದ� �ೇಲುಂ
� �ೆಯ
� ವರು ಉ�ಾಂಗ ಸಂ�ೆಗ
� ಳ�� ಸತತ�ಾ� ಏಳ�
ವಷ�ಗಳ �ಾಲ ಸದಸ��ಾ�ದರ
� ು, �ಾಚೂ�ನ್ ೫೦೦ ಕಂಪ�ಗಳ�ೊ ಂ
� �ಾದ ’���ಎಲ್’ ಯ��
�ಾಯ� �ೕಜ�ೆ, �ಾಯ� �ವ�ಹ�ೆ, �ಾ�� ತಂತ��ಾ�ನ �ೕಜ�ೆ ಮತು� �ೌ��ಲ್ ಗಳ��
ಸ��ಯ ಸದಸ��ಾ�ದರ
� ು. �ೇಲುಂ
� �ೆಯ
� ವರು ��ೇ� ಜನ�ಲ್ ಗಳ�� ೨೦ ಸಂ�ೆ� ೕದನ
ಪ�ಬಂದಗಳನು� ಬ�ೆದು ಪ�ಕ���ಾ��ೆ, ಆ ಪ���ೆಗಳ �ೊ ೕಡ್� ಸದಸ��ಾ��ಾ��ೆ ಮತು�
ಅಂತ�ಾ��ೕಯ ಮಟ�ದ�� ಉಪ�ಾ�ಸಗಳನು� �ೕ��ಾ��ೆ, ಪ�ಬಂದಗಳನು� ಮಂ���ಾ��ೆ.
�ಾರತ ಮತು� ��ೇಶಗಳ�� ಸಂದಶ�ಕ �ಾ��ಾ�ಪಕ�ಾ��ಾ��ೆ
ಮ�ಾ�ಾಷ�ದ ಯವ�ಾ�ಲ್ ��ೆಯ
� ಭೂರ�ತ ಕೂ� �ಾ��ಕರ ಕುಟುಂಬದ�� ಜ��ದ ಆನಂದ್
�ೇಲುಂ
� � ೆಯ
� ವರು �ೆ� ೕ�ತರು ಮತು� ದಮ�ತರ ಪರ�ಾ� �ೊ ೕ�ಾಡು�ಾ� ಬಂ��ಾ��ೆ, �ಾನವ
ಹಕು�ಗಳ �ೊ ೕ�ಾಟದ�� ಮುಂಚೂ�ಯ��
� ಾ��ೆ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯದ ಪರ�ಾ� ಅತ�ಂತ
ಪ�ಮುಖ �ಂತಕರು. ಅವರು �ಾ�ಾ�ಾ�ೇಬ್ �.ಆರ್. ಅಂ�ೇಡ�ರ್ ಅವರ �ಮ�ಗಳನು�
ಮದು�ೆ�ಾ��ಾ��ೆ
’ಏಐಎಫ್ ಆರ್ �’ ಸಂಘಟ�ೆಯ ಮುಂ�ಾಳತ�ದ�ರ
� ುವ, ಕ� ೆದ ಹತು� ವಷ�ಗ�ಂದ ಅದರ
����ಯಂ ಸದಸ��ಾ�ರುವ �ೇಲುಂ
� �ೆಯ
� ವರು ಉ�ತ ಮತು� ಕ�ಾಯ
� �ೆ�ೆ�ೊ �ೆ �ಾ�ಾ
ವ�ವ�ೆಯ
� ಪರ�ಾ�, �ಾಯು�� �ಾದ�ಮದ ಪರ�ಾ� ಸಂಘಟ�ೆ �ಾ��ಾ��ೆ ಮತು� �ೇಶದ
ಅ�ೇಕ �ಂತಕರು ಮತು� �ೊ ೕ�ಾಟ�ಾರರನು� ಈ ಸಂಘಟ�ೆಯ�� �ೊ ಡ���ಾ��ೆ. �ಾ�ಾ�ಕ
�ಾ�ಯ ಮತು� ಸ�ಾನ�ೆ �ಾ�ಸಲು ಇ�ೊ ಂ�ೆ ಏ�ೈಕ �ಾಗ� ಎಂದು ನಂ��ಾ��ೆ.
ನಮ� �ೇಶದ �ೌರ�ಾ��ತ �ಾಷ�ಪ�ಗ��ೆ ��. ಆನಂದ �ೇಲುಂ
� � �ೆ ಮತು� ಇತರರ �ರುದದ
�
ಆ�ೊ ೕಪಗಳನು� �ೈ�ಡ�ೇಕು ಎಂದು ಮನ� �ಾಡು��
� ೇ��ೆ

