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லன் வழக் ல்
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ைடத் ள் ள ’:
உயர்நீ மன்றத் ல்
ஐ தகவல் !
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PROMOTED

ஸ்ெடர ்ைலட் ஆைலக் எ ரான ேபாராட்டம் ,
டங் ளம் அ
உைல
எ ர ்ப் ேபாராட்டம் என பல் ேவ
ேபாராட்டங் களின்
ன்னணி ல்
இ ந் ெசயல் பட்டவர ் ச
க ஆர ்வலர ்
லன். இவர ் கடந்த ப்ரவரி 15ஆம் ேத ெசன்ைன ல் ெசய் யாளர ்கைள சந் த்தார ். அப்ேபா ,
த் க்
ஸ்ெடர ்ைலட் ப்பாக் ச ்
சம் பவம் ெதாடர ்பாக
ஆவணப்படத்ைத ெவளி ட்டார ்.
அ ல் ,
த் க்
மாவட்ட கெலக்டர ் அ வலகத் ல் நைடெபற் ற
வன்
ைற ல் ெபா மக்க
க் எந்த சம் பந்த ம் இல் ைல. ேபா ஸ் உயர ்
அ காரிகள் தான் வன்
ைறக் காரணம் என்
ஆதாரத் டன்
ளக் னார ். இந்த ஆதாரங் கைள ெவளி
வதால் தன உ
க்
ஆபத் ஏற் ப ம் என்
ம்
லன் ெதரி த்
ந்தார ்.
இைதத்ெதாடர ்ந் , ம ைர ெசல் வதற் காக எ ம் ர ் ர ல் நிைலயம்
ெசன்ற
லைன அன்
இர
ந் காண ல் ைல.
ட்டத்தட்ட 10
நாட்கள் ஆன நிைல ல் அவர ் எங்
இ க் றார ் என்ற தகவல்
ெதரிய ல் ைல. இ ெதாடர ்பாக ெசன்ைன உயர ்நீ மன்றத் ல்
ஆட்ெகாணர ் ம
த் தாக்கல் ெசய் யப்பட் ள் ள நிைல ல் ,
லைன
கண்
த் தரக்ேகாரி பல் ேவ
தரப்
ம் ேகாரிக்ைக
த்தனர ்.
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இதைனய த் இந்த வழக்
ஐ , ேபா சார ் வசம்
ஒப்பைடக்கப்பட்ட .
லன் காணாமல் ேபான
த்
ஐ ,
ேபா சார ்
ரமாக
சாரித் வ
ன்றனர ். இந்நிைல ல் மாயமான
லைன கண்
த் தரக் ேகாரி ெஹன்
ேபன் என்பவர ்
ெதாடர ்ந்த வழக் இன்
ெசன்ைன உயர ்நீ மன்றத் ல்
சாரைணக்
வந்த .
அப்ேபா ,
லன் வழக் ல்
ப்
ைடத் ள் ளதாக
ஐ
காவல் ைற னர ் உயர ்நீ மன்றத் ல் தகவலளித் ள் ளனர ். ஆனால்
அவைரப்பற் ய
வரங் கைள, அவர ்
த்த தகவல் கைள,
ப் கைள
ெவளி ல் ெசான்னால்
சாரைண பா க்கப்ப ம் என்பதால் அைத
ெவளி ட ல் ைல என ம்
ஐ ெதரி த் ள் ள . இைதத்ெதாடர ்ந்
ெஹன்
ெபன் ெதாடர ்ந்த ஆட்ெகாணர ் வழக்ைக 3 வாரத் ற்
உயர ்நீ மன்றம் ஒத் ைவத்த .
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