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சசன்கே தகைகமச் 

சசயைை ைாைேி ைாவல் 

நிகையத்தில் விக்பேஷ் 

உயிாிழந்த வழக்கை 

சைாகை வழக்ைாை  திவு 

சசய்து சம் ந்தப் ட்ட 

ைாவைர்ைகள கைது 

சசய்ய பவண்டும் என்று 

ைாவல் சித்ரவகதக்கு 

எதிராே கூட்டு இயக்ைம் 

வலியுறுத்தியுள்ளது. 

சசன்கே சைல்லிஸ் 

சந்திப் ில் ைடந்த 18-ம் 

பததி இரவு 

ஆட்படாவில் வந்த 

சசன்கே  ட்டிேப் ாக்ைம்  குதிகயச் பசர்ந்த சுபரஷ் மற்றும் விக்பேஷ் ஆைிபயாகர 

ப ாலீஸார் மடக்ைி  ிடித்து விசாாித்து  ின்ேர் ைாவல் நிகையத்திற்கு அகழத்து 

சசன்று விசாரகண பமற்சைாண்டேர். ைாவல் நிகையத்தில் இருந்த விக்பேஷ் (25) 

ைடந்த 19-ம் பததி மர்மமாே முகையில் உயிாிழந்தார். இந்த வழக்கை சி ிசிஐடி 

ப ாலீஸார் விசாரகண நடத்தி வருைின்ைேர். இவ்வழக்ைில் சதாடர்புகடய மூன்று 

ைாவைர்ைள்  ணியிட நீக்ைம் சசய்யப் ட்டுள்ளேர். 

இந்நிகையில், விக்பேஷின் குடும் த்திேர் ைாவல் சித்ரவகதக்கு எதிராே கூட்டியக்ைம் 

சார் ில் நுங்ைம் ாக்ைத்தில் உள்ள தேியார் அரங்ைில் நடந்த சசய்தியாளர் சந்திப் ில், 

ைைந்து சைாண்டு நடந்த சம் வம் குைித்து விளக்ைிேர். அப்ப ாது, விக்பேஷின் மூத்த 

சபைாதரர் விபோத் கூறுகையில், தேது தம் ியின் மரணத்கத மகைக்ை ஆயிரம் 

விளக்கு ைாவல் நிகைய ஆய்வாளர் பமாைன்தாஸ்,  ட்டிேப் ாக்ைம் ைாவல் நிகைய 

ஆய்வாளர் ராபஜஸ்வாி உள்ளிட்படார் தன்கேயும், தேது தம் ிைகளயும் ைாாில் 

அகழத்துச் சசன்று  ணம் சைாடுத்து ப ரம் ப சியதாைவும், சமாிோவில் ைகட 
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வாங்ைித் தருவதாைவும் கூைியதாை 

சதாிவித்த அவர், ைாவல் 

துகையிேர் சைாடுத்த  ணத்கத 

சசய்தியாளர்ைள் முன் 

ைாண் ித்தார். 

விக்பேஷின் மற்சைாரு 

சபைாதரராே சத்யா கூறுகையில், 

இறுதிவகர தேது அண்ணேின் 

முைத்கத சாியாை கூட 

 ார்க்ைவிடாமல், ப ாலீஸாபர 

இறுதிச் சடங்கை சசய்து முடித்து 

விட்டதாை ைண்ணீர் மல்ை 

கூைிோர். 

ப ாலீஸார் தாக்குவகத பநாில்  ார்த்த ஆட்படா ஓட்டுநர்  ிரபு 

சசய்தியாளர்ைளிடம் ப சுகையில், ஆட்படாவில் நான் விக்பேஷ், சுபரஷ், 

மூன்று ப ரும் வந்த ப ாது சைல்லீஸ் சந்திப் ில் ப ாலீஸார் ஆட்படாகவ 

மடக்ைி விசாாித்தேர்.  ின்ேர் அங்கு கவத்பத விக்பேஷ், சுபரஷ், இருவகரயும் 

ப ாலீஸார் உருட்டுக்ைட்கடயால் அடித்து துன்புறுத்தியதாைவும் அங்குள்ள 

சிசிடிவி பைமரா  திவுைகள எடுத்துப்  ார்த்தாபை உண்கம சதாியவரும் என்றும் 

கூைிோர். 

 ின்ேர் ைாவல் சித்ரவகதக்கு எதிராே கூட்டியக்ைம் சார் ில் ப சிய மேித 

உாிகம ஆர்வைர் சென்ாி திப ன், இந்த விவைாரத்தில் விசாரகணக் கைதி 

மரணம் அகடந்தால்  ிபரத  ாிபசாதகேயின் ப ாது  ின் ற்ை பவண்டியது 

சதாடர் ாை உயர் நீதிமன்ைம் வகுத்த விதிைள் எதுவும்  ின் ற்ைப் டவில்கை 

எேவும், இந்த வழக்கை சைாகை வழக்ைாை மாற்ைி சம் ந்தப் ட்ட ைாவைர்ைள் 

கைது சசய்யப் டுவபதாடு ஆய்வாளர் பமாைன் தாஸ், ராபஜஸ்வாி ஆைிபயார் 

மீதும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்ைப் ட பவண்டும் எே பைட்டுக்சைாண்டார். 

சம் வம் நடந்த இடம் மற்றும் ைாவல் நிகையங்ைளில் உள்ள சிசிடிவி  திவுைகள 

சவளியிட டி.ஜி. ி தயாரா? எே பைள்வி எழுப் ிய அவர், சாட்சிைள்  ாதுைாப்பு 

திட்டத்தின் டி விக்பேஷ் குடும் த்தாருக்கு உாிய  ாதுைாப்க  முதன்கம 

நீதிமன்ைம் உறுதிப் டுத்த பவண்டும் என்றும் உயிாிழந்த விக்பேஷின் சாதி 

சான்ைிதகழ  த்திாிகையாளர் சந்திப் ின் ப ாது ைாட்டி இேியாவது சி ிசிஐடி 

ப ாலீஸார் எஸ்.சி/எஸ்.டி  ிாிவில் வழக்கு  திவு சசய்வார்ைளா? என் கத 

 ார்ப்ப ாம் என்ைார். 
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