
சென்னை லாக்அப் மரணம் - குடும்பத்திைர் மற்றும் 

ொட்ெியங்களின் வாக்குமூலங்கள் சவளியீடு! 

 

காவல் ெித்ரவனதக்கு எதிராை கூட்டியக்கம் வாக்குமூலங்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்ற 

தனலனம நீதிபதி, மாநில மைித உாினமகள் ஆனணயத்தின் தனலவர், தமிழ்நாடு மாநில 

ெட்டப்பணிகள் ஆனணக்குழு தனலவர் ஆகியயாருக்கு அனுப்பி 

னவக்கப்பட்டிருக்கின்றை. 

சென்னையில் ெமீபத்தில் நிகழ்ந்த விக்யைஷ் என்ற இனளஞாின் லாக்அப் மரணம் 

சதாடர்பாக, பாதிக்கப்பட்டவர்கள், ொட்ெிகள் ஆகியயாாின் வாக்குமூலங்கனளக் 

காவல் ெித்ரவனதக்கு எதிராை கூட்டியக்கம் சென்னையில் இன்று சவளியிட்டது. 

வழக்கறிஞர்கள் சுதா ராமலிங்கம், சென்றி தியபன், அஜிதா, மில்டன் ஆகியயார் 

விக்யைஷின் உடன்பிறந்த ெயகாதரர்கள், ெம்பவ ொட்ெிகளுடன் வாக்குமூலங்கனள 

சவளியிட்டைர். 

 



சென்னை சமாிைாவில் குதினர ெவாாி சதாழில் செய்துவந்த விக்யைஷ், அவரது நண்பர் 

சுயரஷ், இருவரும் ஏப்ரல் 18 இரவு சகல்லீஸ் ெந்திப்பில் வாகையொதனையில் 

ஈடுபட்டிருந்த தனலனமச் செயலக காலைி ஜி5 காவல் நினலய யபாலீொரால் னகது 

செய்யப்பட்டைர். விொரனணக்காக காவல்நினலயத்துக்கு இருவரும் அனழத்துச் 

செல்லப்பட்ட நினலயில், அங்கு அவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில், விக்யைஷ் 

மரணமனடந்தார். இனதத் சதாடர்ந்து இந்த லாக்அப் மரணத்னத மூடி மனறக்க 

காவல்துனற யமற்சகாண்ட சதாடர் முயற்ெிகள் ஒவ்சவான்றாக சவளிவந்து 

அதிர்ச்ெினய ஏற்படுத்திை. விக்யைஷ் னகதுசெய்யப்பட்டது சதாடங்கி, இந்தச் 

ெம்பவத்னதப் சபாிதுபடுத்தாமல் இருக்க அவரது குடும்பத்திைருக்குக் 

காவல்துனறயால் பணம் சகாடுக்கப்பட்டது வனர இந்த நிகழ்வில் காவல்துனற 

யமற்சகாண்ட அனைத்து நடவடிக்னககளும் அப்பட்டமாை மைித உாினம மீறல் என்று 

சகாந்தளிக்கிறார்கள் மைித உாினம ஆர்வலர்கள். 

 

காவல்துனற சகாடுத்த பணத்துடன் விக்யைஷின் அண்ணன் வியைாத் 

ெட்டமன்றம் நனடசபற்றுக் சகாண்டிருக்கும் யநரத்தில், மாநிலத் தனலநகாின் னமயப் 

பகுதியில் இப்படியாை ஒரு ெம்பவம் நிகழ்ந்தாலும், அது ெட்டமன்றத்னத எட்டுவதற்கு 

ெம்பவம் நிகழ்ந்த திைத்திலிருந்து ஒருவாரம் ஆகியிருக்கிறது. 



 

விக்யைஷின் குடும்பத்திைர் 

இந்த மரணம் குறித்து அ.தி.மு.க ொர்பில் எதிர்கட்ெித் தனலவர் எடப்பாடி பழைிொமி, 

ஏப்ரல் 26 அன்று ெட்டமன்றத்தில் சகாண்டுவந்த கவை ஈர்ப்புத் தீர்மாைத்துக்கு 

விளக்கமளித்துப் யபெிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், “இந்த வழக்கு ெந்யதக மரண 

வழக்காகப் பதிவு செய்யப்பட்டு, ெட்டப்படியாை அனைத்து நடவடிக்னககனளயும் 

முனறயாக அரசு எடுத்துவருகிறது. தனலனமச் செயலக காலைி காவல்நினலய உதவி 

ஆய்வாளர் புகழும்சபருமாள், காவலர் சபான்ராஜ், ஊர்க்காவல் பனடக் காவலர் தீபக் 

ஆகியயார் தற்காலிகப் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளைர். யமல் விொரனணக்காக இந்த 

வழக்கு ெிபிெிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வழக்கின் முடிவுகள் 

எப்படியிருந்தாலும், மைிதாபிமாை அடிப்பனடயில், உயிாிழந்த விக்யைஷ் 

குடும்பத்தின் ஏழ்னம நினலனயக் கருத்தில் சகாண்டு உடைடியாக ரூ.10 லட்ெம் 

நிவாரணம் வழங்கப்படும்” என்றார். 

இந்தப் பின்ைணியில், விக்யைஷின் லாக்அப் மரணம் சதாடர்பாக 

பாதிக்கப்பட்டவர்கள், ொட்ெிகள் ஆகியயாாின் வாக்குமூலங்கனளக் காவல் 

ெித்ரவனதக்கு எதிராை கூட்டியக்கம் சவளியிட்டிருக்கிறது. 



 

சென்றி தியபன் 

“பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்னதச் ொர்ந்தவர்களுக்கும், அவர்களது உறவிைர்களுக்கும் 

இருக்கக் கூடிய பாதுகாப்புப் பிரச்னை, ொட்ெிகள் மிரட்டப்படும் சூழல் ஆகியவற்னறக் 

கருத்தில் சகாண்டு சென்னைக்கு அப்பால் அவர்கனளப் பாதுகாப்பாக னவக்க 

யவண்டிய நிர்பந்தம் இருந்தது. பத்திாினகயாளர்கள் சதாடர்ந்து விக்யைஷின் குடும்பம் 

குறித்தத் தகவல்கனள எங்களிடம் யவண்டிக் சகாண்டிருந்த நினலயில், வழக்கு 

ெம்பந்தப்பட்ட அதிகாாிகனள முனறயாக அவர்கள் ெந்தித்த பிறகு 

பத்திாினகயாளர்கனளச் ெந்திக்கக் கூடிய சூழல் இப்யபாதுதான் அனமந்தது” என்றார் 

சென்றி தியபன். 

யமலும், “எப்யபாதும் கள ஆய்வுப் பணியின்யபாது பாதிக்கப்பட்டவர்கள், பாதிப்பு 

ஏற்படுத்தியவர்கள் எை இரு தரப்பிைனரயும் ெந்தித்து உண்னமனயக் கண்டறிந்து 

அறிக்னக சவளியிடப்படும். விக்யைஷ் வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டவர்கனளக் 

கண்டறிவதற்கும், பாதுகாப்பதற்கும் முழுக்கவைம் செலுத்தப்பட்டதால் காவல்துனற 

தரப்பிைனரச் ெந்திக்க இயலவில்னல. எையவ, இந்தச் ெந்திப்பு பாதிக்கப்பட்டவர்கனள, 

அவர்களின் வாக்குமூலங்கனளப் சபாதுமக்களிடம் முன்னவப்பதாக அனமயும்” என்று 

ெந்திப்பின் யநாக்கம் குறித்தும் விளக்கிைார். 



 

ெம்பவ ொட்ெியாை ஆட்யடா ஓட்டுநர் பிரபு 

இனதத் சதாடர்ந்து, விக்யைஷின் ெயகாதரர்கள் வியைாத் (30), விஜய் (28), வீரா (24), 

ெத்தியா (22), சூாியா (20) ஆகியயார், விக்யைஷ் மரணத்னதத் சதாடர்ந்து காவல்துனற 

மூலம் தங்களுக்கு யநர்ந்தவற்னறப் பகிர்ந்தைர். தாய், தந்னத இருவனரயும் 

ெிறுவயதியலயய இழந்துவிட்ட இவர்களுக்குக் குடியிருக்க வீடில்லாமல் குடும்ப 

அட்னட, வாக்காளர் அனடயாள அட்னட, ஆதார் அட்னட யபான்றவற்றின் யதனவ 

குறித்யதா, அனதப் சபறுவது குறித்யதா அறியாத நினலயில் வாழ்ந்துவருகிறார்கள். 

இவர்கனளத் சதாடர்ந்து, விக்யைஷ், சுயரஷ் இருவரும் ெம்பவம் நடந்த அன்று 

பயணித்த ஆட்யடாவின் ஓட்டுநர் பிரபு, அன்று நிகழ்ந்தவற்னறப் 

பத்திாினகயாளர்களிடம் பதிவு செய்தார். 

விக்யைஷின் அண்ணன் வியைாத், ெம்பவ ொட்ெியாை ஆட்யடா ஓட்டுநர் பிரபு மற்றும் 

சுயரஷின் அம்மா கற்பகம் ஆகியயாாின் வாக்குமூலங்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்ற 

தனலனம நீதிபதி, மாநில மைித உாினமகள் ஆனணயத்தின் தனலவர், தமிழ்நாடு மாநில 

ெட்டப்பணிகள் ஆனணக்குழு தனலவர் ஆகியயாருக்கு அனுப்பி 

னவக்கப்பட்டிருக்கின்றை. 

 

 

 

 

 



 

 

வழக்கறிஞர் அஜிதா 

 

வாக்குமூலத்னத முழுனமயாக வாெிக்க, இங்கு க்ளிக் செய்யவும். Download 

 

https://www.vikatan.com/government-and-politics/crime/jaact-releases-statements-

of-witnesses-and-family-on-chennai-custodial-death  
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