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சென்னை சைொடுங்னையூொில் ைொவல் நினையத்தில் விெொரனைக் னைதி ஒருவர் 

உயிொிழந்திருப்பது, மொநிைத்தில் சதொடரும் ைொவல் நினைய மரைங்ைள் குறித்த 

ைவனைனய அதிைொித்திருக்ைிறது. 

திருவள்ளூர் மொவட்டத்னதச் செர்ந்த ரொஜசெைர் என்ற அப்புனவ ஜூன் 11ஆம் சததி 

இரவு நனை திருட்டு சதொடர்பொை ஒரு வழக்ைின் விெொரனைக்ைொை ைொவல் துனறயிைர் 

அவரது வீட்டில் இருந்து அனழத்துச் சென்றைர். அவனர பனழய சைொடுங்னையூர் 

ைொவல் நினையத்தில் னவத்து விெொொித்து வந்தைர். 

அவொிடம் விெொரனை நடத்தப்பட்டுக் சைொண்டிருந்தசபொது உடல்நைக் குனறவு 

ஏற்பட்டதொல், அவர் மயங்ைி விழுந்ததொைவும் இனதயடுத்து அவனர ஸ்டொன்லி 

மருத்துவமனைக்கு அனழத்துச் சென்றசபொது, அவர் ஏற்ைைசவ இறந்துவிட்டதொை 

மருத்துவர்ைள் சதொிவித்ததொைவும் ைொவல்துனறயிைர் கூறிைர். 



ரொஜசெைர் உயிொிழந்த தைவனைக் சைட்டதும் அவரது குடும்பத்திைர் மருத்துவமனை 

முன்பொைத் திரண்டைர். ரொஜசெைர் இரண்டு நொட்ைளுக்கு முன்பொைசவ 

ைொவல்துனறயிைரொல் அனழத்துச் செல்ைப்பட்டதொைவும் அவர் ைொவல் நினையத்தில் 

தொக்ைப்பட்டதொசைசய உயிொிழந்ததொைவும் குற்றம்ெொட்டிைர். ரொஜசெைர் நல்ை உடல் 

நைத்துடன் இருந்ததொைவும் அவருக்கு எந்த உடல்நைக் சைொளொறும் இல்னைசயன்றும் 

சதொிவித்தைர். 

ரொஜசெைர் உயிொிழந்த ெம்பவத்னத அடுத்து அவனர னைது செய்த ைொவல் நினைய 

அதிைொொி ஜொர்ஜ் மில்ைர், துனை ஆயவொளர் ைன்ைியப்பன், தனைனமக் ைொவைர் 

ஜொய்செைர், மைிவண்ைன், ைொவைர் ெத்தியமூர்த்தி ஆைிய ஐந்து சபனரயும் 

இனடநீக்ைம் செய்து ைொவல்துனற ஆனையர் ெங்ைர் ஜிவொல் உத்தரவிட்டிருக்ைிறொர். 

வழக்கு குற்றப் பிொிவு, குற்ற புைைொய்வுத் துனற விெொரனைக்கு மொற்றப்பட்டுள்ளது. 

இந்த ரொஜசெைர் சதொடர் குற்றங்ைளில் ஈடுபடும் 'பி பிொிவு' ெொித்திரப் பதிசவட்டுக் 

குற்றவொளியொை செொழவரம் ைொவல்துனறயிைரொல் வனைப்படுத்தப்பட்டிருந்தொர். அவர் 

மீது 30க்கும் சமற்பட்ட வழக்குைள் இருப்பதொைவும் ைொவல்துனற சதொிவிக்ைிறது. 

ஆைொல், தமிழ்நொட்டில் ைடந்த ஓரொண்டில், குறிப்பிடத்தக்ை எண்ைிக்னையில் ைொவல் 

நினைய மரைங்ைள் நடந்திருப்பது மைித உொினம ஆர்வைர்ைனள 

அதிரனவத்திருக்ைிறது. 

தமிழ்நொட்டில் சதொடரும் ைொவல் நினைய மரைங்ைள் 

 

1. 2021ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் 10ஆம் சததியன்று நனை திருட்டு வழக்கு ஒன்றில் 

ெீர்ைொழினயச் செர்ந்த ெத்தியவொைன், அப்துல் மஜீத், சூர்யொ ஆைிசயொர் தஞ்னெ 

சமற்கு ைொவல் நினையத்திற்கு அனழத்துச் செல்ைப்பட்டு விெொொிக்ைப்பட்டைர். 

இதில் ெத்தியவொைன் உயிொிழந்தொர். விெொரனையின்சபொது ெத்தியவொைனுக்கு 



சநஞ்சு எொிச்ெல் ஏற்பட்டதொைவும் அவர் மருத்துவமனைக்கு அனழத்துச் 

செல்ைப்பட்டசபொது உயிொிழந்ததொைவும் ைொவைர்ைள் சதொிவித்தைர். 

2. 2021ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் ஐந்தொம் சததியன்று பரமத்தி சவலூர் அருசை 

பொண்டமங்ைைம் செவல் ைட்டு மூனள பகுதினயச் செர்ந்த ைொொி ஓட்டுநர் 

மைிைண்டன் என்பவனர பொலியல் புைொர் ஒன்று சதொடர்பொை பரமத்தி சவலூர் 

ைொவல் துனறயிைர் சபொக்செொ ெட்டத்தின் ைீழ் னைது செய்து விெொரனை 

நடத்திைர். அப்சபொது அவர் மயக்ைமனடந்து உயிொிழந்தொர். 

3. ரொமநொதபுரம் மொவட்டம் முதுகுளத்தூொில், 2021 டிெம்பர் மொதம் 4ஆம் சததி 

மைிைண்டன் என்ற ைல்லூொி மொைவர் ைொவல் துனறயிைொின் விெொரனைக்ைொை 

அனழத்துச் செல்ைப்பட்டு, பிறகு வீடு திரும்பிைொர். அடுத்த நொள் 

அதிைொனையில் அவர் உயிொிழந்தொர். ைொவல்துனறயிைர் தொக்ைியதொசைசய 

தங்ைள் மைன் உயிொிழந்ததொை அவரது சபற்சறொர் குற்றம்ெொட்டிைர். 

4. திருசநல்சவலியில் ஒரு வொைைத் திருட்டு வழக்ைில் விெொரனைக்ைொை 2022 

பிப்ரவொி 5ஆம் சததி சமைப்பொனளயம் ஆமீன் புரத்னத செர்ந்தச் செர்ந்த 

சுனைமொன் என்பவர் ைொவல்துனற விெொரனைக்கு அனழத்துச் 

செல்ைப்பட்டசபொது, மயங்ைி விழுந்ததொைவும் பிறகு மருத்துவமனைக்கு 

அனழத்துச் செல்ைப்பட்டசபொது அவர் ஏற்ைைசவ இறந்துவிட்டதொை 

அறிவிக்ைப்பட்டது. 

5. 2022 ஏப்ரல் 18ஆம் சததி சென்னை தனைனமச் செயைை ைொைைி ைொவல் 

நினையத்தில் 25 வயதுனடய விக்சைஷ் என்பவர் உயிொிழந்தொர். 

புரனெவொக்ைத்தில் ஆட்சடொவில் வந்த விக்சைஷ், சுசரஷ் ஆைிய இருவரும் 

ைொவல்துனறயொல் அனழத்துச் செல்ைப்பட்டு, பிறகு சபொலீஸ் ைொவலில் 

இருக்கும்சபொசத விக்சைஷ் மரைமனடந்தொர். இந்த நிைழ்வில், விக்சைஷின் 

குடும்பத்திைர் ைடுனமயொை மிரட்டப்பட்டதொைவும் குற்றம்ெொட்டப்பட்டது. 

6. திருவண்ைொமனை மொவட்டம் தட்டரனை ைிரொமத்னதச் செர்ந்த தங்ைமைி 

என்பவர் அப்பகுதியில் ெொரொய விற்பனையில் ஈடுபடுவதொை கூறி ஏப்ரல் 26ஆம் 

சததி ைொனை திருவண்ைொமனை ைைொல் ைொவல்துனறயிைர் விெொரனைக்ைொை 

அனழத்துச் சென்றைர். அவர் ஏப்ரல் 27ஆம் சததி ைொனையில் 

திருவண்ைொமனை ைினளச் ெினறயில் அனடக்ைப்பட்டொர். இந்த நினையில் 

தங்ைமைிக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டதொை அவரது உறவிைருக்கு தைவல் 

சதொிவிக்ைப்பட்டது. இரவு 9 மைி அளவில் தங்ைமைி உயிொிழந்ததொை 

உறவிைர்ைளிடம் ைொவல்துனறயிைர் சதொிவித்தைர். 

 



 

 

ைொவல் நினைய மரைங்ைள் குறித்து சதொடர்ந்து சபொரொடி வரும் மதுனரனயச் செர்ந்த 

மக்ைள் ைண்ைொைிப்பைம், தற்சபொது உயிொிழந்துள்ள ரொஜசெைொின் குடும்பத்திற்கு பத்து 

ைட்ெ ரூபொய் நிவொரைமொை வழங்ை சவண்டும் எை கூறியுள்ளது. 

இந்த வழக்ைில் குற்றம்ெொட்டப்பட்டு, இனடநீக்ைம் செய்யப்பட்டுள்ள ைொவல்துனற 

ஆய்வொளர் ஜொர்ஜ் மில்ைர் ஏற்ைைசவ மைித உொினம ஆனையத்தொல் 

ைண்டிக்ைப்பட்டவர் என்றும், ெைிக் ைிழனம ைொனையில் இருந்து ஞொயிற்றுக்ைிழனம 

மொனை வனர அவனர ைொவல் நினையத்தில் னவத்திருந்தது ஏன் என்றும் இதற்கு 

மொநைர ைொவல்துனற ஆனையர் ெங்ைர் ஜிவொல் சபொறுப்சபற்ை சவண்டுசமன்றும் 

மக்ைள் ைண்ைொைிப்பைம் சதொிவித்துள்ளது. 

இந்த மரைம் சதொடர்பொை மொநிை மைித உொினம ஆனையத்திற்கும் அந்த அனமப்பு 

புைொர்ைனள அனுப்பியுள்ளது. 

ைொவல் நினையத்தில் மரைமனடயும் எல்சைொருசம, ைொவல்துனற ெித்ரவனதயொல் 

மரைமனடவதில்னை என்ைிறொர் ஓய்வுசபற்ற ைொவல்துனற ைண்ைொைிப்பொளர் 

ைருைொநிதி. தவிர, ைொவல்துனறயிைரும் னைதிைள் குறித்து மிைக் ைவைமொை இருக்ை 

சவண்டும் என்ைிறொர் அவர். 

"சபொலீஸ் ைொவலில் மரைமனடயும் எல்சைொருசம ைொவல்துனறயின் துன்புறுத்தலில் 

மரைமனடவதில்னை. பிடிபட்ட னைதிைளுக்கு சநொய் இருக்ைைொம். அல்ைது 

ஊர்க்ைொரர்ைள் பிடிக்கும்சபொது அடித்திருப்பொர்ைள். எல்ைொவற்னறயும் ைொவல்துனற 

மரைம் என்று செொல்ைக்கூடொது. 



 

சென்னையில் சபொலீஸ் ைொவலில் உயிொிழந்த விக்சைஷ் 

பை ெமயங்ைளில் ைொவல்துனறயிைர், னைதுைளின்சபொது ைவைக் குனறவொை 

இருக்ைின்றைர். ஒருவனரக் குற்றவொளி என்று அனழத்துவந்துவிட்டொல், அங்ைிருக்கும் 

உயரதிைொொி அவர்ைனள மிைக் ைவைமொை ைண்ைொைிக்ை சவண்டும். சதனவயில்ைொமல் 

அடிக்ைக்கூடொது. னைது செய்ய சவண்டிய குற்றவொளி எைில் உடைடியொை 

நீதிமன்றத்திற்கு அனழத்துச் சென்று ொிமொண்ட் செய்ய சவண்டும். னைது 

சதனவயில்னைசயன்றொல், ொிமொண்ட் செய்து, ஜொமீைில் விட்டுவிட சவண்டும்" 

என்ைிறொர் ைருைொநிதி. 

ஆைொல், ெிை ெமயங்ைளில் ைொவல்துனறயிைர் ைடுனமயொை இருக்ை சவண்டியிருக்ைிறது 

என்ைிறொர் அவர். "எவ்வளசவொ இடங்ைளில் திருடனைப் பிடித்து, திருடப்பட்ட 

செொத்துைள் மீட்ைப்பட்டிருக்ைின்றை. ைொவல் நினையத்திற்கு அனழத்துவந்த பிறகு, 

அந்த வழக்ைிற்கு ெம்பந்தமில்ைொதவர்ைள் சபொைிற சபொக்ைில் அடிப்பசதல்ைொம் 

சதனவயில்ைொதது. ைொவல்துனறயிைொின் பயிற்ெியில் இது சதொடர்பொைத்தின் மிை 

விொிவொை செொல்லிக் சைொடுக்ைிசறொம். இருந்தசபொதும் இதுசபொை நடக்ைிறது. 

தமிழ்நொட்டில் நடக்கும் னைதுைளின் எண்ைிக்னைனயப் பொர்க்கும்சபொது, இம்மொதிொி 

ெம்பவங்ைள் சபொிதொை அதிைொிக்ைவில்னைசயன்பது புைப்படும்" என்ைிறொர் அவர். 

இதில் ைொவைர்ைனள மட்டும் குற்றம் செொல்லி பயைில்னை; சமைதிைொொிைனளயும் 

சபொறுப்சபற்ைச் செய்ய சவண்டும் என்ைிறொர் மக்ைள் ைண்ைொைிப்பைத்தின் சென்றி 

திஃசபன். "இந்த மரைத்னதப் சபொறுத்தவனர, பிசரதப் பொிசெொதனை அறிக்னை 

இன்னும் வரவில்னை. அதற்ைொை ைொத்திருக்ைிசறொம். ஆைொல், இறந்தவர் 

பட்டியலிைத்னதச் செர்ந்தவர். ஆைசவ, எஸ்.ெி./எஸ்.டி. வன்சைொடுனம ெட்டத்தின் ைீழ் 

வழக்குப் பதிவுசெய்ய சவண்டும்" என்ைிறொர் அவர். 

தி.மு.ை. ஆட்ெிக்கு வந்த பிறகு, தமிழ்நொட்டில் ைொவல் நினைய மரைங்ைள் 

அதிைொித்திருக்ைிறதொ என்று சைட்டசபொது, "இந்த அரனெ ஒரு ைவைக் குனறவொை 

அரசு என்று செொல்ை மொட்சடன். ஆைொல், விக்சைஷ் வழக்கு சபொன்ற ெிை 



தருைங்ைளில் தவறொை வழிநடத்தப்பட்டிருக்ைைொம். சவறு தனையீடுைள் இருக்ைைொம். 

ஆைொல், தற்சபொனதய வழக்ைில் குறிப்பிடத்தக்ை விஷயம் என்ைசவன்றொல், னைதி 

இறந்த அன்சற ெி.பி.ெி.ஐ.டி. விெொரனைக்கு உத்தரவிட்டிருக்ைிறொர்ைள். பை 

வழக்குைளில் நொங்ைள் இதற்ைொை 3 வருடசமல்ைொம் வழக்கு நடத்தியிருக்ைிசறொம். 

அசதசபொை, ெம்பவம் நடந்த அன்சற இனடநீக்ைம் செய்திருக்ைிறொர்ைள். அதுவும் 

ஆய்வொளசர இனடநீக்ைம் செய்யப்பட்டிருக்ைிறொர்" என்ைிறொர் சென்றி. 

வரும் 24ஆம் சததி மொநிை ைொவல் முனறயீட்டு ஆனையம் குறித்த வழக்கு சென்னை 

உயர் நீதிமன்றத்தில் தனைனம நீதிபதி அமர்வு முன்பொை விெொரனைக்கு 

வரவிருக்ைிறது. "மொநிை ைொவல் முனறயீட்டு ஆனையத்திற்கு தனைவரொை 

உயர்நீதிமன்ற ஓய்வுசபற்ற நீதிபதி இருக்ை சவண்டும். ஆைொல், அ.தி.மு.ை. அரசு, 

உள்துனறச் செயைர் இருக்ை சவண்டுசமைக் கூறியிருந்தது. அதனை எதிர்த்துத்தொன் 

இந்த வழக்கு. அதில் ஒரு நல்ை முடிவு வருசமை எதிர்பொர்க்ைிசறொம்" என்ைிறொர் 

சென்றி. 

இது சபொன்ற ெம்பவங்ைள் நடக்ைமொலிருக்ை, சமைதிைொொிைனளயும் சபொறுப்பொக்ை 

சவண்டும். ஏசைன்றொல், னைதிைள் சமைதிைொொிைளின் ஒப்புதசைொடுதொன் 

தொக்ைப்படுைிறொர்ைள். தவிர, தமிழ்நொட்டில் ெித்ரவனதைளுக்கு எதிரொை ெட்டம் 

ஒன்னறயும் இயற்ற சவண்டும் என்ைிறொர் சென்றி திசபன். 

https://www.bbc.com/tamil/india-61785915 
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