ப ோலீஸ் கோவலில் இளைஞர் விக்பேஷ் மரணம்:
தறளவக்கும் வோக்குமூலங்கள்
முரைிதரன் கோசிவிஸ்வநோதன்

ி ிசி தமிழ் 30 ஏப்ரல் 2022

சசன்ளேயில் ப ோலீஸ் கோவலில் விக்பேஷ் என்ற இளைஞர் உயிோிழந்த விவகோரத்தில்,
நீதிமன்றக் கண்கோணிப் ின் கீழ், மத்தியக் குற்றப்

ிோிவு குற்றப் புலேோய்வுத் துளற

விசோரளணளய நடத்த பவண்டுசமன்றும் சம் ந்தப் ட்ட கோவலர்கள் அளேவரும் ளகது
சசய்யப் ட பவண்டுசமன்றும் மேித உோிளம அளமப்புகள் பகோோியுள்ைே. இந்த
சம் வத்தில் கோவல்துளற நடந்துசகோண்ட விதம் குறித்த தற ளவக்கும் வோக்குமூலங்களும்
சவைியிடப் ட்டுள்ைே.
ஏப்ரல் 18ஆம் பததியன்று, சசன்ளே புரளசவோக்கத்தில் ஆட்படோவில் வந்த விக்பேஷ்,
சுபரஷ் ஆகிய இருவரும் கோவல்துளறயோல் தோக்கப் ட்டதோக குற்றம்சோட்டப் ட்டது.
இதற்குப் ிறகு ப ோலீஸ் கோவலில் இருக்கும்ப ோபத விக்பேஷ் மரணமளடந்தோர். இந்த
நிகழ்வில்,

விக்பேஷின்

குடும் த்திேர்

கடுளமயோக

மிரட்டப் ட்டதோகவும்

குற்றம்சோட்டப் ட்டது.
இதற்குப் ிறகு, ஏப்ரல் 21ஆம் பததியன்று இந்த விவகோரம் குறித்து சி ிசிஐடி விசோோிக்கும்
என்று அறிவிக்கப் ட்டது.
ஆேோல், இந்த விவகோரத்தில் மிகத் தீவிரமோே மேித உோிளம மீறல் நடந்திருப் தோக
குற்றச்சோட்டுகள் எழுந்தே. இந்த நிளலயில், கோவல் சித்ரவளதக்கு எதிரோே கூட்டளமப்பு
சசன்ளேயில்

சசய்தியோைர்களைச்

சந்தித்து,

விக்பேஷின்

உறவிேர்கள்,

இந்த

நிகழ்பவோடு சம் ந்தப் ட்டவர்கள் அைித்த வோக்கு மூலங்களை சவைியிட்டது.
இதில்

ல

வோக்குமூலங்கள்

தறளவக்கும்

குற்றச்சோட்டுகளை

முன்ளவக்கின்றே.

எடுத்துக்கோட்டோக, சகல்லீஸ் சிக்ேல் அருபக ஆட்படோளவ பசோதித்த ப ோலீசோர் அதில்
யணித்த சுபரஷ் மற்றும் விக்பேளஷ அங்பகபய சவுக்கு கட்ளடயோல் அடித்ததோக ஒரு
ஆட்படோ டிளரவர் அைித்த வோக்கு மூலம் சசோல்கிறது. நடக்க முடியோத அைவுக்கு அடித்த
ிறகும் அவருக்கு கோவல் நிளலயத்தில் சித்ரவளத சதோடர்ந்ததோகவும் குற்றம்
சோட்டப் ட்டுள்ைது.
1 லட்சம் ணத்ளதக் சகோடுத்து மூடிமளறக்க முயன்றதோக குற்றச்சோட்டு
இந்த அளமப்பு சவைியிட்ட வோக்குமூலத்தில், கோவல்துளற இறந்துப ோே விக்பேளஷ
கடுளமயோகத்

தோக்கியதோகக்

குற்றம்சோட்டப் ட்டுள்ைது.

அது

தவிர,

விக்பேஷின்

உறவிேர்கைிடமும் கோவல்துளற பமோசமோக நடந்துசகோண்டபதோடு, ஒரு லட்ச ரூ ோய்

ணத்ளதக்

சகோடுத்து,

இந்த

விவகோரத்ளத

மூடி

மளறக்க

முயற்சித்ததோகவும்

குற்றம்சோட்டப் ட்டுள்ைது.
பமலும் இந்த அளமப்பு சவைியிட்ட வோக்குமூலத்தில், விக்பேஷ் தோக்கப் ட்டது குறித்தும்
அதற்குப்
ிறகு அவரது மரணத்ளத மளறப் தற்கோக கோவல்துளற பமற்சகோண்ட
முயற்சிகள் குறித்தும் விோிவோே தகவல்கள் அைிக்கப் ட்டிருக்கின்றே.
ளகதுசசய்யப் ட்ட விக்பேஷ், சுபரஷ் ஆகிய இருவோில் விக்பேஷ் இறந்துவிட்ட
நிளலயில்,

மீதமுள்ை

சுபரளஷ

அவரது

தோயோர்கூட

ப ோய்

சந்திக்க

முடியோமல்

தடுக்கப் ட்டதோகவும் குற்றம்சோட்டப் ட்டிருக்கிறது.

பமலும் இந்த அறிக்ளகயில்,
கூட்டளமப்பு

ல்பவறு பகோோிக்ளககளை கோவல் சித்ரவளதக்கு எதிரோே

முன்ளவத்துள்ைது.

இந்த

வழக்ளக

சி ிசிஐடி

விசோோிக்கும்

என்று

கூறப் ட்டோலும் இதுவளர, விசோரளண அதிகோோி நியமிக்கப் டவில்ளல. உடேடியோக
விசோரளண அதிகோோி யோர் என் ளத அறிவிக்க பவண்டுசமே பகோரப் ட்டுள்ைது.
பமலும், இந்த வழக்ளக சி ிசிஐடி

திவுசசய்யும்ப ோது 302ன் கீழ் மட்டுமல்லோது,

ட்டியலிேத்பதோர் மற்றும் ழங்குடியிேர் சித்ரவளத தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழும் வழக்ளகப்
திவுசசய்ய பவண்டுசமே பகோரப் ட்டுள்ைது.
ப ோலீசோளர ளகது சசய்யக் பகோோிக்ளக
இந்த வழக்கில் குற்றம் சோட்டப் ட்டு இளடநீக்கம் சசய்யப் ட்டுள்ை சோர்பு ஆய்வோைர்,
கோவலர்கள் ஆகிபயோளரக் ளகதுசசய்வபதோடு, அந்தப்

குதிக்குப் ச ோறுப் ோக இருந்த

பரோந்து ஆய்வோைர், உதவி கமிஷேர் ஆகிபயோளரயும் ளகதுசசய்ய பவண்டுசமன்றும்
பகோரப் ட்டுள்ைது.
சகோல்லப் ட்ட விக்பேஷின் குடும் த்திேர், உயிபரோடு உள்ை சுபரஷின் குடும் த்திேர்,
சோட்சியோே ிரபு உள்ைிட்படோருக்குக் உோிய ோதுகோப்பு அைிக்க பவண்டுசமன்றும் இந்தக்

குற்ற நிகழ்ந்த கோவல் நிளலயங்கைின் சிசிடிவி பகமரோ
பவண்டுசமன்றும் பகோரப் ட்டுள்ைது.

திவுகள் ளகயகப் டுத்தப் ட

சோத்தோன்குைம் செயரோஜ் - ச ன்ேிக்ஸ் வழக்ளகப் ப ோல நீதிமன்றத்தின் கண்கோணிப் ில்
சி ிசிஐடி விசோரளண நடத்தப் ட பவண்டுசமன்றும் ிபரதப் ோிபசோதளே அறிக்ளகளய
குடும் த்திேருக்கு
ஏன்
அைிக்கவில்ளலசயன்று
விசோோிக்க
பவண்டுசமன்றும்
பகோரப் ட்டுள்ைது.
பமலும் விக்பேஷின் குடும் த்திேர் சதருபவோரம் வசிப் வர்கள் என் தோல், அவர்களுக்கு
உோிய அளடயோை அட்ளடகளை அைித்து, வசிக்க ஒரு வீட்ளடயும் அைிக்க பவண்டுசமே
இந்த அளமப்பு பகட்டுக்சகோண்டிருக்கிறது.
https://www.bbc.com/tamil/india-61282525

