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1. நீ்க் யாவு் அறி்து ப ா், எ்ிகா லெஷி (Enrica Lexie) 
ச் வ் ுறி்ு நுநிலெயி் நுவ் தீ்்ு சா்்த 
தீ்் ாய் இ்ு அத் உ்தரலவ  ிற் ி்து. 2012 இ் 
லதாட்கிய இ்த வழ்ு  ்பவு நீதிம்ற்களி் 
குலமயாக ப ா்ியி்டு. இ்திய உ்ச நீதிம்ற்தி் 
விசாரலையி் இு்த ப ாு இதி் லதாட்ுலடய இு 
இ்தாெிய கட் லட வரீ்கு்ு,2012 ுத் ஜாமீ் 
லகாு்க் ்டு. சா்லஜ்் ொலதா் இ்தாெியி் 
 ிலையி் உ்ளு ப ா், சா்லஜ்் கிலரா் பமு் ுு 
தி்ெியி் அ்வாபற உ்ளா். 

2. 2015 ஆ் ஆ்ி் இ்தாெி கட் சா்்த ச்ட்தி் மீு 
ஐ.நா. மர ி் ி ச்வபதச தீ்்ல  ல ற ுய்று. 2018 இ் 
ுிு்ு வு் எ்ு எதி் ா்்க் ு் நுவ் 
தீ்் ாய்தி்ு காெ அளவி் த்காெிக நடவி்லககலள 
 ி்ுலர்க, நிுவ் ்ட நுவ் தீ்்ு சா்்த தீ்் ாய் 
இ்தாெியா் பகார் ்டு. 

3. அத் ல ாு்ு இ்ு, நுவ் தீ்்ு தீ்் ாய் ஒுமனதாக 
இ்தியா ம்ு் இ்தாெி இலை்ு சா்லஜ்் கிலரா் 
ஜாமீ் நி ்தலனகலள தள்ு லச்வத்ு இ்திய உ்ச 
நீதிம்ற்லத அுக பவ்ு் எ்ு அறிுு்தின். 
இ்திய உ்ச நீதிம்ற் அதிகார்தி் கீ் இு்த 
அபதபநர்தி், அவ் த்ப ாு நுவ் தீ்் ாய் காெ 
அளவி் இ்தாெி்ு திு் ொ். இ்த் ச் வ்தி் இவ் 
மீு இ்தியாவி்ு அத் ச்டவர்ு உ்ளு என 



க்டறிய் ்ு்ளு எனி், தீ்் ாய் அவலர 
இ்தியாவி்ு திு்  அு்  இ்தாெியி் கடலமலய 
உுதி லச்து 

4. தீ்் ாய் சா்லஜ்் ஜிலரா் ஜாமீ் லதாட் ான 
ு்ெியமான நிலெலமகலள சி லச்வலத இ்திய உ்ச 
நீதிம்ற்திட் வி்ுலவ்ு்ளு. இு ,அவ் இ்தாெியி் 
நமு உ்ச நீதிம்ற் ூெ் நியமி்க் ்ட ஒு 
அதிகாி்ு லதிவி் ு, இ்தாெிய அதிகாிகளிட் அவரு 
கடு்சீ்ு ஒ் லட்த், நமு உ்ச நீதிம்ற் அுமதி 
இ்ொம் இ்தாெிலய வி்ு லவளிபயுத் 
ஆகியவ்லற் லகா்ிு்க ுிு். இ்தாெி ஒ்லவாு 
ூ்ு மாத்கு்ு ஒு ுலற அவரு நிலெலம  ்றி 
நமு உ்ச நீதிம்ற்தி்ு அறிவி்ு். 

5. சா்லஜ்் ஜிலரா் இ்தியாவி்ு திு்ுவு ச் ்தமாக 
இ்தாெி லகாு்த சாதலனலய உட் ாுக் லவ்க் ு் 
எ் லத நா் வெிுு்த விு்ுகிபறா்.இ்த 
உுதிலமாழிக், ச்வபதச ச்ட்தி் கீ் இ்தாெி மீு 
 ிலை்ு ஒு கடலமயாு் எ்ு அு ுறி் ி்டு. 
தீ்் ாய் இ்தியாவி்ு அவ் மீு அதிகார் உ்ளு எ்ு 
க்ு ிி்தா் சா்லஜ்் ஜிலரா் அவ்கலள இ்தாெி 
இ்தியாவி்ு திு்  அு்ு் ஒு கடலம கீ் உ்ளலத  
உுதி ு்திு்ளு. 

6. இ்த தீ்் ாய் சா்லஜ்் ஜிலரா் மீதான ச்டவர்ு 
லதாட் ாக அ்ு நிலெலமலய மா்ுவத்ு த்காெிக 
நடவி்லககலள எு்க ூடாு என இ்திய உ்ச 
குுகிறு. 

7. அரு இ்ு ல ்ற ஆலை ல ாு்ு  ி்ு வுகிறு. அு, 

நாளலடவி், இ்த விஷய்தி் அத் திலசக் ுறி்ு 
மா்ுமிு உ்ச நீதிம்ற்லத அுக உ்ளு. 



8. நா் இ்த ுறி் ி்ட வழ்கி், அரு லதாட்்சியாக 
பம்லகா்ு வு் நிலெக் ம்ு் ு்கிய வாத்க் 
நீதிம்ற்தி் ூெ் அ்கீகி்க் ்ு்ளு எ்ு 
ந்ுகிபறா். உ்ச நீதிம்ற்தி் அதிகார் 
உுதி் ு்த் ்ு வுகிறு. ச்ட அதிகார்தி்  ிர்சிலன 
நம்ு சாதகமாக நி்ையி்க் ு் எ்ு நம்ு ந் ி்லக 
உ்ளு. 

ுு ி்ெி, 

பம 2, 2016 

 


