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மதுரை பல்கரை பபைாசிரியர்களுக்கு

நிலுவையில் உள்ள ஊதியம் ைழங்க
நிதி ஒதுக்கீடு செய்தார் மு்ல்ைர்
அமைச்சர் ப�ொன்முடி அறிவிப்பு

சென்னை, அக்.15: 
மதுரை காம –ைா –
ஜர் பல்–க –ரைக்–க –
ழக பபைா–சி–ரி–யர்–
களுக்கு நிலு–ரை–யில் 
உள்ள ஊதி –யம் 
விரை–வில் ைழஙக 
முதல்–ைர் நிதி ஒதுக்–
கீடு செய்து உத்–த–ை–
விட்–டுள–்ளார் என உயர் 
கல்–வித்–துரை அரமச்–ெர் 
சபான்–முடி சதரி–வித்–துள–
்ளார்.

 சென்ரன தரைரம 
செய –ை –கத் –தில் பேற்று 
அரமச்–ெர் சபான்–முடி 
அளித்த பபட்டி:

மதுரை காம–ைா–ஜர் பல்–
க–ரைக்–க–ழ–கத்–தில் பணி–ய–

ரி–யும் பபைா–சி–ரி–யர்–
களுக்கு ஊதி –யம் 
அளிக்–கா–மல் நிலு–
ரை–யில் உள–்ளது என 
உள–ளி–ருப்பு பபாைாட்–
டத் –தில் ஈடு–பட்டு 
ைந்–த–னர். இது–கு–றித்து 
தக–ைல் அறிந்த முதல்–
ைர் மு.க. ஸடா–லின் 

53 பகாடிபய 20 ைட்–ெம் 
ரூபாரய உட–ன–டி–யாக 
ஒதுக்கி, பண பைன்–கர்ள 
ைழஙக உத்–த–ை–விட்–டுள–்ளார். 

 கவு–ைை விரி–வு–ரை–யா–்ளர்–
கள சுமார் 4 ஆயி–ைம் பபர் 
விரை–வில் பணி நிய–ம–னம் 
செய்–யப்–பட உள–்ள–னர். 
இைர்–கள அந்–தந்த பகு–
தி–க–ளில் உள்ள உயர்–கல்வி 

துரை இயக்–கங–கள மூைம் 
நிய–ம–னம் செய்–யப்–ப–டு–ைார்–
கள. இைர்–கள அரன–ை–ரும் 
சேட் , ஸசைட் , பி.எச்.டி 
இைற்–றுள ஏதா–ைது ஒன்ரை 
நிரைவு செய்–தி–ருக்க பைண்–
டும். இந்தி எதிர்ப்பு பபாைட்–
டம் சபரி–யார், அண்ணா 
காைத்–தில் இருந்பத திைா–
விட இயக்–கத்–தால் ேடத்–தப்–
பட்டு ைரு–கி–ைது. ோங–கள 
எந்த சமாழிக்–கும் எதி–ைா–ன–
ைர்–கள அல்ை. இந்தி சமாழி 
திணிக்–கப்–ப–டு–ைரத தான் 
எதிர்க்–கி–பைாம். நுரழவு 
பதர்ரை இந்தி சமாழி–யில் 
ேடத்–தக்–கூ–டாது. இைற்ரை 
எதிர்த்து தான் தமி–ழ–கம் 
முழு–ை–தும் ஆர்ப்–பாட்–டம் 
ேரட–சபை உள–்ளது. 

இவ்–ைாறு அைர் கூறி–
னார்.

திமு்க ஐடி அணி விரிைதாக்்கம்
சென்னை, அக்.15: 
திமுக  தக – ைல் 
சத ாழில் – நுட்ப 
அணி செய–ைா–்ளர் 
டி.ஆர்.பி.ைாஜா 
எம்–எல்ஏ சைளி–
யிட்ட அறி–விப்பு:

அ ர ன த் து 
மாநி–ைங–க–ளி–லும் 
திமுக தக–ைல் சதாழில்–நுட்ப 
அணி–யின் செயல்–பாட்–
டிரன விரி–வு–ப–டுத்–தும் பணி 
பமற்–சகாள–்ளப்–ப–டு–கி–ைது. 
இதற்காக திமுக அரமப்–பு–
கள உள்ள மாநி–ைங–கர்ள 
பெர்ந்த திமுக நிர்–ைா–கி–கள, 
இந்த அணிக்–கான ஒருங–கி–
ரணப்–பா–்ளர்–கள, துரண 
ஒருங–கி–ரணப்–பா–்ளர்–கர்ள 
பரிந்–து–ரைக்க பைண்–டு–கி–

பைன். முதற்–கட்–ட–
மாக ,  புதுச் – பெரி 
மாநிை திமுக தக–ைல் 
சதாழில்–நுட்ப அணி 
நிர்–ைா–கி–கள பதர்வு 
செய்–யப்–ப–டும் பணி 
நிரைவு சபற்–றுள–்ளது. 
மற்ை மாநிை அணி 
நிர்–ைா–கி–கள விரை–

வில் நிய–மிக்–கப்–ப–டு–ைார்–கள.  
இவ்–ைாறு அதில் கூைப்–பட்–
டுள–்ளது.

டி.ஆர்.பி.ைாஜா சைளி–
யிட்ட மற்–சைாரு அறி–விப்–
பில், திமுக ஐடிஅணி–யின் 
மண்–டை சபாறுப் –பா –
்ளர்–கள மற்–றும் அந்–தந்த 
மண்–ட–ைத்–திற்–குட்–பட்ட 
மாைட்–டங–க–ளின் விை–ைங–
கள அறி–விக்–கப்–பட்–டுள–

்ளது. சென்ரன மண்–டை 
சபாறுப் –பா–்ளர் சி.எச்.
பெகர், அை–ருக்–குட்–பட்ட 
மாைட்–டங–கள சென்ரன 
கிழக்கு, சென்ரன சதற்கு, 
சென்ரன பமற்கு, சென்ரன 
ைடக்கு, சென்ரன ைட–
கி–ழக்கு, சென்ரன சதன் 
பமற்கு, திரு–ைள–ளூர் ைடக்கு, 
திரு–ைள–ளூர் கிழக்கு, திரு–
ைள–ளூர் மத்–திய மாைட்–
டங–கள அடங–கும். காஞ்சி 
மண்–டை சபாறுப்–பா–்ளர் 
ஏ.தமிழ்–மா–ைன், அை–ருக்–குட்–
பட்ட திமுக மாைட்–டங–கள 
காஞ்–சி–பு–ைம் சதற்கு, காஞ்–சி–பு–
ைம் ைடக்கு, விழுப்–பு–ைம் மத்–
தி–யம், விழுப்–பு–ைம் ைடக்கு 
மாைட்–டங –கள அடங–
கும். இபத பபாை பெைம், 
பைலூர் உளளிட்டமண்–
டை சபாறுப்–பா–்ளர்–கள 
நிய–மிக்–கப்–பட்–டுள–்ள–னர்.

மருத்துவ படிப்பில அைசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு தரும் 7.5% ஒதுக்கீடரடை

அரசு உ்வி செறும் ெளளி 
மதாணைர்்களுக்கும் நீட்டிக்்கலதாமம
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஆல�ோெ்னை

ச ென்னை ,  அ க் .  1 5 : 
சென்ரன உயர் நீதி–மன்–
ைத்–தில் அைசு உத–வி–சப–றும் 
பள–ளி–யில் படித்து நீட் பதர்–
வில் பதர்ச்சி சபற்ை எஸ.
ைர்்ா என்ை மாணவி 
தாக்–கல் செய்–துள்ள மனு–
வில், எனது தந்ரத தனி–யார் 
சதாழிற்–ொ–ரை–யில் இைவு 
காை–ைா–ளி–யாக பணி–யாற்றி 
ைரு–கி–ைார். 10 மற்–றும் 12ம் 
ைகுப்–பு–க–ளில் அதிக மதிப்–
சபண் சபற்று மருத்–து–ைப் 
படிப்பு ஆரெ–யில் இருந்த 
நிரை –யில் ,  மருத் –துை 
படிப்–பில் இடம் கிரடக்–க–
வில்ரை. இரத–ய–டுத்து, தனி–
யார் சதாண்டு நிறு–ை–னத்–
தின் உத–வி–யில் கிரிட்–டிக்–கல் 
பகர் சடக்–னா–ைஜி என்ை 
துரண மருத்–துை படிப்–பில் 
பெர்ந்–பதன். அந்த படிப்ரப 
படித்–துக் சகாண்பட இரு–
முரை நீட் பதர்வு எழுதி 
ஒரு–முரை 210 மதிப்–சபண்–
ணும், இைண்–டா–ைது முரை 
250 மதிப்–சபண்–ணும் எடுத்–
பதன். அைசு உதவி சபறும் 
பள–ளி–யில் படித்–த–தால், தமி–
ழக அை–சின் அைசு பளளி 
மாண–ைர்–களுக்–கான 7.5 
ெத–வீத இட ஒதுக்–கீட்–டில் 
இடம் கிரடக்–க–வில்ரை. 
அைசு பளளி மாண–ைர்–
களுக்–கான ஒதுக்–கீட்ரட 
தனி–யார் பளளி மாண–ைர்–
களுக்–கும் அமல்–ப–டுத்–தக் 
பகாரி தமி–ழக அை–சி–டம் 
மனு அளித்–பதன். ேட–ை–
டிக்ரக இல்ரை. எனபை, 
எனது மனுரை பரி–சீ–லித்து 
மருத்–துை படிப்–பில் ஒரு 
இடத்ரத ஒதுக்–கு–மாறு உத்–
த–ை–விட பைண்–டும் என்று 
பகாரி–யி–ருந்–தார்.

 இந்த ைழக்கு நீதி–பதி 
ஆர்.சுபைஷ்–கு–மார் முன்பு 
விொ–ை–ரணக்கு ைந்–தது. 

அப்–பபாது, அைசு தைப்–பில் 
அைசு பிளீ–டர் பி.முத்–துக்–கு–
மார் ஆஜ–ைாகி, தனி–யார் 
பள–ளி–களுக்–கும் 7.5 ெத–
வீத இட ஒதுக்–கீடு ைழஙக 
பகாரிய மனுக்–க–ர்ள–யும், 
இட ஒதுக்–கீடு ெட்–டத்ரத 
எதிர்த்த ைழக்–கு–க–ர்ள–யும் 
சென்ரன உயர் நீதி–மன்ை 
இரு நீதி–ப–தி–கள அமர்வு 
தள–ளு–படி செய்–துள–்ளது 
என்–ைார்.

ைழக்ரக விொ–ரித்த நீதி–
பதி, ”அைசு உதவி சபறும் 
பளளி மாண–ைர்–களுக்கு 
இட ஒதுக்–கீடு ைழஙக பைண்–
டும் என்ை பகாரிக்–ரகரய 
இரு நீதி–ப–தி–கள அமர்வு 
நிைா–க–ரித்த நிரை–யில் மீண்–
டும் அபத நிைா–ை–ணத்ரத 
பகாை முடி–யாது. 

இந்த மனு தள–ளு–படி 
செய்–யப்–ப–டு–கி–ை–து–’’ உத்–த–ை–
விட்–டார்.

 அபத–பே–ைம், அைசு உத–
வி–சப–றும் பள–ளி–களுக்கு 
அை –சு –தான் நிதி உதவி 
செய்–கி–ைது. அஙகு படிக்–கும் 
மாண–ைர்–களும் ைெ–தி–யான 
குடும்–பங–கர்ள பெர்ந்–த–ைர்–
கள அல்ை. அைர்–க–ளின் 
சபாரு–்ளா–தாை ெமூக நிரை 
என்–பது அைசு பளளி மாண–
ைர்–கர்ள பபான்–று–தான் 
உள–்ளது. அைசு பளளி 
மாண–ைர்–களுக்–கான 7.5 
ெத–வீத இட ஒதுக்–கீட்ரட 
அைசு உத–வி–சப–றும் பளளி 
மாண–ைர்–களுக்–கும் நீட்–
டிப்–பது குறித்து அைசு மறு 
ஆய்வு செய்–ய–ைாம். இரத 
முழுக்க முழுக்க நீதி–மன்–
ைத்–தின் கருத்–தா–கத்–தான் 
எடுத்–துக்–சகாள்ள பைண்–
டும். இருந்–தா–லும் இது அை–
சின் சகாளரக முடி–வுக்கு 
ெம்–மந்தப்–பட்–ட–து–” என்று 
கருத்து சதரி–வித்–துள–்ளார்.

காணவில்லை
பின்வரும் நபர்கள் 22.09.2022 அனறு ்காலை 10.00 மணி முதல் அ்வரதம் வீட்டிலிருந்து ்காணாமல் பபானதா்க ்கண்டறியபபட்்டது. இது 
ததா்டரபா்க ்வழக்கு எண 782/22 KP சட்்டத்தின பிரிவு 57 கீழ் ்வ்ட்கரா ்கா்வல் நிலையத்தில் 29.09.22 அனறு பதிவு தசயயபபட்டுள்்ளது. 

காணாமல்பான நபரகள்

RO/02515/F2/2022/I&PRD

ஏதேனும் விவரம் தேரிநேதால் கீழ்க்தாணும் தேதாலைதேசி எண்ளில் தேரிவி்க்வும்
ஆய்வா்ளர SHO ்வ்ட்கரா ்கா்வல் நிலையம்: 9497987186, துலண ஆய்வா்ளர ்வ்ட்கரா ்கா்வல் நிலையம்: 9497980796, 

்வ்ட்கரா ்கா்வல் நிலையம் 0496-2524206

1) சிந்து, வயது. 25/22, 
க/பெ. பிஜேஷ், ஜெோயில் வீடு, 
ெோதியரககரோ அஞ்சல், 
ஜகோழிகஜகோடு.
அடையோளக குறிப்புகள்
உயரம்-150 தச.மீ.
நிறம்-நடுத்தரம்
உ்டல் அலமபபு-ஒல்லியான பத்கம்
ததரிந்த தமாழி்கள்- மலையா்ளம்,  
   தமிழ்

2)  சிபின் கிருஷ்்ோ, வயது: 
6/22, த/பெ. பிஜேஷ், ஜெோயில் 
வீடு, ெோதியரககரோ அஞ்சல், 
ஜகோழிகஜகோடு
அடையோளக குறிப்புகள்
உயரம்-110 தச.மீ.
நிறம்-நடுத்தரம்
உ்டல் அலமபபு-ஒல்லியான பத்கம் 
ததரிந்த தமாழி்கள்- மலையா்ளம்

3) சிபிஷ்யோ, வயது: 4/22, 
த/பெ. பிஜேஷ், ஜெோயில் வீடு, 
ெோதியரககரோ அஞ்சல், 
ஜகோழிகஜகோடு
அடையோளக குறிப்புகள்
உயரம்-90 தச.மீ.
நிறம்-நடுத்தரம்
உ்டல் அலமபபு-ஒல்லியான பத்கம்
ததரிந்த தமாழி்கள்- மலையா்ளம்

நாள் : அக்டாபர் 15, 2022
இடம் : தூத்துககுடி

அதிகாரப்பூர்்வ அதிகாரி
ஐசிஐசிஐ வீட்டு்வசதி நிதி நிறு்வனம் லிமிடடட்

இயங்குதள ஏலம் எங்்கள் ஏல மு்கமை ஆக்சன் மை்கர் இமையதளத்தில் (URL இணைப்பு- https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/) 
நைத்தப்படும். அைைானதாரர்்கள்/அறிவிக்கப்படுவ�ார் 28 அக்டாபர், 2022 மாணை 05.00 மணிககு முன்பு �மர வைற்்காண்டு 
�ட்டியுைன் ்ைாத்த நிலும�த்்தாம்க்கமள ்்சலுத்த ஒரு ்கமைசி �ாய்பபு �ழங்்கப்படுகிறது இல்மல்யனில் இநத ்கைனீட்டுச் 
்்சாத்து்கள் வைறகூறிய அட்ை�மைப்படி விற்பமன ் ்சய்யப்படும்.
எதிர்வநாககும் ஏலதாரர்(்கள்) ஐசிஐசிஐ வீட்டு்வசதி நிதி நிறு்வனம் லிமிடடட், ையன் ஆர்்கட், 1A, முதல் தளம், மதுணர சாணை, 
்மைத்டதரு, சிந்துபூந்துணை, திருடநல்்்வலி-627001 இைத்தில் 28 அக்டாபர், 2022 மாணை 04.00 மணி அல்லது அதறகு முன்பு 
முன்ம�பபுத்்தாம்க (EMD) RTGS/ வ்கட்பு �மரவ�ாமல (DD) (நிரல் உ ்காண்்க) ்சைர்பபிக்கலாம். எதிர்வநாககும் ஏலதாரர்(்கள்) 
வைறகுறிபபிட்ை ்காலத்தின்்படி தங்்கள் ஒப்பநதபபுள்ளிமய ்சைர்பபிக்க இயலவில்மல எனில் ஒப்பநதபபுள்ளி ஆ�ைங்்களின் 
ம்க்யாப்பமிட்ை பிரதியானது ஐசிஐசிஐ வீட்டு்வசதி நிதி நிறு்வனம் லிமிடடட், ையன் ஆர்்கட், 1A, முதல் தளம், மதுணர சாணை, 
்மைத்டதரு, சிந்துபூந்துணை, திருடநல்்்வலி-627001 இைத்தில் 28 அக்டாபர், 2022 மாணை 05.00 மணி அல்லது அதறகு முன்பு 
்சைர்பபிக்கப்பைலாம் என்்பமத ்க�னத்தில் ்்காள்ளவும். முன்ம�பபுத்்தாம்க வ்கட்பு �மரவ�ாமல (DD) ஒரு வதசியையாக்கப்பட்ை/ 
அட்ை�மையிைப்பட்ை �ங்கியிலிருநது தூத்துககுடியில் ைாறறத்தக்க �ம்கயில் “ஐசிஐசிஐ வீட்டு்வசதி நிதி நிறு்வனம் லிமிடடட்-
ஏைம்” என்ற ் ்பயரில் ் ்பறப்பை வ�ண்டும்.
்்சாத்து ்பார்ம�யிடுதல், ஏல விதிமுமற்கள் ைறறும் நி்பநதமன்கள் அல்லது ஒப்பநதபபுள்ளி்கள் ்சைர்பபித்தல் குறித்த அமனத்து 
வைற்்காண்டு ்சநவத்கதீர்வு்களுககு, ஐசிஐசிஐ வீட்டு�்சதி நிதி நிறு�னம் லிமி்ைமை 7021072869 இல் ் தாைர்பு ் ்காள்ளவும்.
அதி்காரபபூர்� அதி்காரி எநத வைற்்காண்டு ்காரைங்்கமளயும் ்தரிவிக்காைல் ஏவதனும் அல்லது அமனத்து ஏலபபுள்ளி்கமளயும் 
நிரா்கரிக்க உரிமை ் ்காண்டுள்ளார். விரி�ான விற்பமன விதிமுமற்கள் ைறறும் நி்பநதமன்களுககு, ்காண்்க https://www.icicihfc.com/

கார்ப்ரட் அலு்வைகம்: ஐசிஐசிஐ வீட்டு�்சதி நிதி நிறு�னம் லிமி்ைட், ஐசிஐசிஐ 
எச்எஃபசி ை�ர், அநவதரி-குர்லா ்சாமல, அநவதரி (கிழககு), மும்ம்ப-400059, இநதியா

கிணள அலு்வைகம்: லயன் ஆர்வ்கட், 1A, முதல் தளம், ைதுமர ்சாமல, வைலத்்தரு, சிநதுபூநதுமற, திரு்நல்வ�லி-637001
[விதி 8(6) விதிமுமறமய ்காண்்க]

அசையாச் சைாத்துகள் விற்பசை அறிவிப்பு
்கைனீட்டுச் ் ்சாத்து உரிமை (அைலாக்கம்) விதி்கள், 2002 இன் விதி 8(6) விதிமுமறயுைன் ்பத்திரையைாக்கல் ைறறும் நிதிச் ் ்சாத்து்கமள ைறுசீரமைத்தல் 
வைலும் ்கைனீட்டுச் ் ்சாத்து மீதான உரிமை அைலாக்கம் ்சட்ைம், 2002 கீழ் அம்சயாச் ் ்சாத்து்கள் விற்பமனக்கான மின்-ஏலம் விற்பமன அறிவிபபு.
இதன்மூலம் ்்பாதுைக்களுககு ்்பாது�ா்க வைலும் ்கைன்தாரர்(்கள்) ைறறும் ஜாமீன்தாரர்(்கள்) ஆகிவயாருககு குறிபபிட்டு �ழங்்கப்படும் அறிவிப்பா�து 
்கைனீட்டு ்கைனீநவதாரிைம் அைைானம் ம�க்கப்பட்ை/உரிமை அளிக்கப்பட்ை, ஐசிஐசிஐ வீட்டு�்சதி நிதி நிறு�னம் லிமி்ைடின் அதி்காரபபூர்� 
அதி்காரியால் அணடயாளப்பூர்்வ சு்வாதீனம் ்்சய்யப்பட்டிருககும் கீவழ வி�ரிக்கப்பட்ை அம்சயாச் ்்சாத்தானது இதன்கீழ் ்்காடுக்கப்பட்ை குறு 
வி�ரங்்களின்்படி “உள்ளது உள்ளவிைத்தில்”, “உள்ளது உள்ள�ாறு”, வைலும் “உள்ளது எதுவ�ா அது” அடிப்பமையில் விற்பமன ் ்சய்யப்பைவுள்ளது.

வ.
எண்

(அ)

கடன்ாரர்(கள்)/ உ்ப கடன்ாரர்கள்/ 
ஜாமீன்ாரர்கள்/ ைடடப்பூர்வ வாரிசுகள் 

ச்பயர். கடன கணக்கு எண்

(ஆ)

்கதிவர்சன் M (்கைன்தாரர்)
வ�ல்விழி K (உ்ப-்கைன்தாரர்)
்கைன் ்கைககு எண்
NHTUN00000848897

ச்ரிந் வில்லஙகஙகள் 
ஏத்னுமிருந்ால அவறறுடன 
கூடிய கடனீடடுச் சைாத்து(கள்) 

விவரஙகள்
(இ)

நத்தம் ்ச. எண்: 230/2, 
ைாபபிள்மளயூரணி கிராை 
ஊராட்சி, தூத்துககுடி 

ைா�ட்ைம்.

நிலுசவத் 
ச்ாசக

(ஈ)

₹24,24,533/- 

6 அகவைா்பர், 

2022

நிர்ணய விச்ல

முனசவப்புத் 
ச்ாசக

(உ)

சைாத்து 
்பார்சவயிடும் 
நாள் மறறும் 

தநரம்

(ஊ)
21 அகவைா்பர், 

2022 ்காமல 11.00 
ைணி - பிற்ப்கல் 

03.00 ைணி

ஏ்லம் நாள் 
& தநரம்

(எ)

31 அகவைா்பர், 
2022 பிற்ப்கல் 
02.00 ைணி - 
03.00 ைணி

குற்–ற–வா–ளியை
தாக்க முைனற ப�ாது–மக–்கள்
மாணவி க�ாலை வழக்–கில் ல�து கெய்–யப்–பட்ட �ாத–ைன் ெதீலை 
பபாலீ–ொர் பவனில் பைதத பாது–�ாப்–பு–்டன் லெதாப்–பபடல்ட நீதி–
மன்்ற வளா–�த–திற்–குள் அலழதது வந்–த–னர். அப்–பபாது நீதி–மன்்ற 
வளா–�த–திற்–குள்  கெல்ை பவனில் இருந்து பபாலீ–ொர் ெதீலை 
அலழதது வரும்–பபாது, திடீ–கென கபாது–மக்–�ள் சிைர் ெதீஷ் மீது 
தாக்–கு–தல் ந்டதத முயற்சி கெய்–த–னர். ஆனால் பபாலீ–ொர் துரி–த–மா�  
கெயல்–படடு அவர்–�–ளி–்டம் இருந்து �ாப்–பாற்றி நீதி–மன்்ற 
வளா–�த–திற்–குள் அலழதது கென்–்ற–னர்.

மாண–வி–யின 
தாய்ககு 
சிகிசயசை
பெங்–கி–மலை ெயில் நிலைய 
தண்–்ட–வா–ளத–தில் தள்–ளி–விட–்ட–
தில் ெயில் பமாதி இ்றந்த 
�ல்–லூரி மாணவி ெத–யா–வின் 
வீட–டிற்கு கென்லன �ாவல் 
ஆலண–யர் ெங்–�ர் ஜிவால் 
பநற்று பநரில் கென்று ெதயா 
குடும்–பத–தி–ன–ரி–்டம் ஆறு–தல் 
கூறி–னார். அப்–பபாது, இ்றந்து 
பபான ெத–யா–வின் தாய் மார்–
ப� புற்–று–பநா–யால் பாதிக்–�ப்–
பட–டுள்–ள–தா� உ்ற–வி–னர்–�ள் 
பபாலீஸ் �மி–ை–ன–ரி–்டம் கதரி–
விதது, அதற்–�ான மருத–துவ 
உதவி ப�ாரி–னர். ஏற்–�–னபவ, 
கென்லன �ாவல்–து–ல்ற–லயச் 
பெர்ந்த 5 பபாலீ–ொ –ருக்கு 
புற்–று–பநாய்க்–�ான இை–வெ 
சிகிச்லெ அளிதது வரும், 
மருத–து–வர் அனிதா ெபமஷ் 
மற்–றும் மருத–துவ குழு–வி–னர் 
மூைம், ெத–யா–வின் தாய்க்கு 
ெவீதா மருத–து–வ–ம–லன–யில், 
இை–வெ சி்றப்பு மார்–ப� புற்–
று–பநாய் சிகிச்லெ அளிக்� 
�ாவல் �ெங்–�ள் அலமப்–பின் 
மூைம் உதவி கெய்ய �மி–ை–
னர் ெங்–�ர் ஜிவால் ஏற்–பாடு 
கெய்–துள்–ளார்.

்கல்லூரி மதாணவியின் ் நவ் ் றச்கதாவல...      முதல் பக்க ததொடர்ச்சி
காதரை ஏற்–றுக்–சகாண்–
டார். ஆனால் அை–ைது 
சபற்–பைாரை கண்டு பயந்–
தார். ெத்யா பளளி படிப்பு 
முடித்து தி.ேக–ரில் உள்ள 
கல்–லூ–ரி–யில் பெர்ந்த பிைகு 
தான், ோங–கள இரு–ை–ரும் 
காத–லிக்–கும் வி –்யம் சைளி–
யில் சதரிய ஆைம்–பித்–தது. 
இது ெத்–யா–வின் தாய் ைாம–
ைட்–சு–மிக்கு பிடிக்–க–வில்ரை. 
என்ரன பை–முரை பேரில் 
அரழத்து கண்–டித்–துள–
்ளார். எனது தந்–ரத–யி–ட–மும் 
கூறி கண்–டித்–துள–்ளார். 

என்–னால் ெத்–யாரை 
அவ்–ை –்ளவு சுை –பத் –தில் 
மைக்க முடி–ய –வில்ரை. 
அை–ளும் எனது அன்ரப 
புரிந்து சகாண்–டாள. ோங–
கள இரு–ை –ரும் எங–கள 
சபற்–பைா–ருக்கு சதரி–யா–மல் 
பை இடங–களுக்கு சென்று 
சுற்றி ைந் –துள – ப்ளாம் . 
அைள கல்–லூரி பேைத்–தில் 
மட்–டும் தான் என்–னு–டன் 
சைளிபய ைரு–ைாள. மற்–ை–
படி அைர்ள ோன் பார்க்க 
முடி–யாது. ோங–கள இரு–ை–
ரும் ஒன்–ைாக சுற்–று–ைரத 
அை–ைது தாய் மாமன் ஒரு 
ோள பார்த்–து–விட்–டார். இத–
னால் எங–கள காதல் விை–
கா–ைம் பூத–க–ை–மாக மாறி–யது. 
ெத்–யா–வின் செல்–பபாரன 
அைர்–கள ைாஙகி ரைத்து 
சகாண்–ட–னர்.

 கல்–லூ–ரிக்–கும் சிை ோட்–
கள அனுப்–ப–வில்ரை. அப்–
ப–டிபய அைர் கல்–லூ–ரிக்கு 
சென்–ைா–லும் அை–ளு–டன் 
உை–வி–னர்–கள யாைா–ைது 
ஒரு–ைர் ைரு–ைார்–கள. இத–
னால் விைக்தி அரடந்த 
ோன், கல்–லூ–ரிக்கு சென்று 
அை–ளு–டன் பபெ முயற்சி 
செய்–பதன். ஆனால் அைள 
அை–ைது சபற்–பைார் கூறிய 
படி என்ரன விட்டு விைக 
ஆைம்–பித்–தார். ‘எனக்–கும் 
உனக்–கும் ெரி ைைாது...... 
என்ரன விட்–டு–வி–டு’ என்று 
கூறி–னாள. 

இத–னால் ஆத்–தி –ை –ம –
ரடந்த ோன் கல்–லூ–ரி–யி–
பைபய ெத்–யாரை அடித்–
பதன். இத–னால் அைர்–கள 
மாம்–ப–ைம் காைல் நிரை–
யத்–தில் என் மீது புகார் 
அளித்–த–னர். அந்த புகா–ரின் 
படி என்ரன பபாலீ–ொர் 
அரழத்து பபசி, ‘இனி ெத்–
யாரை பார்க்க மாட்–படன்’ 
என்று கூறி கடி–தம் எழுதி 
ைாஙகி சகாண்–ட–னர்.

இதற்–கி–ரடபய ெத்–யா–
வுக்கு அை–ெை அை–ெ–ை–மாக 
திரு–ம–ணம் செய்ய அை–ைது 
சபற்–பைார் முடிவு செய்–த–
னர். பேற்று முன்–தி–னம் 
கல்–லூ–ரிக்கு செல்ை தனது 
பதாழி–யு–டன் பைங–கி–மரை 
ையில் நிரை–யத்–திற்கு ைரு–
ை–தாக ேண்–பர்–கள மூைம் 
எனக்கு தக–ைல் கிரடத்–தது. 
உடபன அஙகு பபாய் ெத்யா 
முன்பு நின்–பைன். ஆனால் 
அைள என்ரன பார்த்–த–தும் 
முகத்ரத திருப்–பிக் சகாண்–
டார். இது எனக்கு மிக–வும் 
ைரு–த்த–மாக இருந்–தது. பிைகு 

ோன் ெத்–யா–வி–டம் அை–ைது 
திரு–ம–ணம் குறித்து பகட்–
படன். அதற்கு அைர், ோன் 
என் சபற்–பைார் சொல்–லும் 
மாப்–பிள–ர்ளரய தான் 
திரு–ம–ணம் செய்–ய–பைன். 
இனி என்ரன சதாந்–த–ைவு 
செய்–யாபத என்று கூறி–
விட்–டார். எனது காதரை 
புரிந்து சகாள–்ளா–மல் உதா–
சி–னப்–ப–டுத்–தி–னார். 

அந்த பேைம் ையில் நிரை–
யத்–திற்–குள ையில் ைந்–தது. 
உடபன ெத்யா அை–ைது 
பதாழி–யு–டன் ையில் ஏை 
சென்–ைார். அப்–பபாது, 

ோன் ஆத்–தி–ைத்–தில், ‘எனக்கு 
கிரடக்–காத நீ ..... இனி 
யாருக்–கும் கிரடக்க கூடா–
து’ என்று ெத்–யாரை எட்டி 
உரதத்–பதன். அைர் நிரை–த–
டு–மாறி தண்–ட–ைா–்ளத்–தில் 
விழுந்–தார். அப்–பபாது 
ையில் அைர் மீது ஏறி–யது. 
உடபன ோன் அங–கி–ருந்து 
தப்பி ஓடி–விட்–படன்–’’. இவ்–
ைாறு ெதீஷ் ைாக்–கு–மூ–ைம் 
அளித்–த–தாக பபாலீ–ொர் 
சதரி–வித்–த–னர்.

 மகள் மீதானை பாெத்–தால் 
உயி்ை மாயத்த தந்த: 
இதற் –கி –ரடபய மகள 
இைந்த தக–ைல் அறிந்–த–
தும் அை–ைது சபற்–பைார் 
மற்–றும் உை–வி–னர்–கள ெத்–
யா–வின் உடரை பார்த்து 
கதறி அழு–த–னர். ெத்யா 
வீட்–டின் முன்பு ஏைா–்ள–மா–
பனார் திைண்–ட–னர். விடி–
ய–வி–டிய ெத்–யா–வின் சபற்–
பைார் கண்–ணீர் விட்டு கதறி 
அழு–த–னர். தந்ரத மாணிக்–
கம் மகள ெத்யா மீது அ்ளவு 
கடந்த பாெம் சகாண்–ட–ைர். 
பைரை முடிந்து தின–மும் 
வீட்–டிற்கு ைரும் பபாது, ெத்–
யா–வுக்கு பிடித்த திண்–பண்–
டங–கள ைாஙகி ைரு–ைார். 

மகள இைந்த துக்–கம் 
தாங–கா–மல் பேற்று முன்–
தி–னம் இைவு யாருக்–கும் 
சதரி–யா–மல் தனது காரில் 
அமர்ந்து சைகு பேைம் தனி–
யாக அழுது சகாண்–டி–ருந்–
தார். பிைகு வீட்–டின் அருபக 
உள்ள மது–பா–னக்–க–ரடக்கு 

ச ெ ன் ை 
மாணிக் –
க ம் 
ம து –

ைாஙகி அதில், ‘மயில் துத்–
தம்’ (காப்–பர் ெல்–பபட்) 
கைந்து குடித்–துள–்ளார். 
பிைகு யாருக்–கும் அரத 
சொல்–ைா–மல், பேற்று அதி–
காரை ைரை வீட்–டில் மகள 
மீதான பாெத்–தில் அழுது 
சகாண்–டி–ருந்–தார். பிைகு 
மணிக்–கத்ரத வீட்–டில் உள–
்ள–ைர்–கள பதடி–யுள–்ள–னர். 
அப்–பபாது காரில் மாணிக்–
கம் மயக்க நிரை –யில் 
ைாயில் நுரை தள–ளிய நிரை–
யில் கிடந்–தார். உடபன 
அைரை அரு–கில் இருந்–த–
ைர்–கள மீட்டு ரெதாப்–
பபட்–ரட–யில் உள்ள அைசு 
மருத்–து–ை–ம–ரன–யில் பெர்த்–த–
னர். பின்–னர் டாக்–டர்–கள 
பரிந்–து–ரைப்–படி சென்ரன 
ைாஜிவ்–காந்தி அைசு மருத்–
து–ை–ம–ரன–யில் பெர்க்–கப்–
பட்–டார். மாணிக்–கத்ரத 
பரி–பொ–தித்த டாக்–டர்–கள, 
அைர் ஏற்–க–னபை இைந்து 
விட்–டார் என்று சதரி–வித்–
த–னர். இத–னால் பதற்–ைம் 
அதி–க–மா–னது. உை–வி–னர்–கள 
கதறி அழு–த–னர்.

 ெைக்–கி–டங–கில் மகள 
உடல் அருபக மாணிக்–கம் 
உட–லும் ரைக்–கப்–பட்–டது. 
கண–ைர் இைந்–து–விட்–டார் 
என்ை தக–ைரை உை–வி–னர்–
கள யாரும் மரனவி ைாம–
ைட்–சு–மி–யி–டம் கூை–வில்ரை. 
கண–ைர் மருத்–து–ை–ம–ரன–
யில் இருப்–ப–தாக கூறி–யுள–்ள–
னர்.

 பின்–னர் ெத்யா உடரை 
பேற்று காரை வீடிபயா பதி–
வு–டன் டாக்–டர்–கள பிபைத 
பரி–பொ–தரன செய்–த–னர். 
அபத –பபால், அை –ைது 
தந்ரத மாணிக்–கம் உட–லும் 
பிபைத பரி–பொரன செய்–

யப்–பட்–டது. இைண்டு 
உடல்–களும் பரி–பொ–
தரன முடிந்து 2.30 
மணிக்கு உை–வி–னர்–க–
ளி–டம் ஒப்–ப–ரடக்–
கப்–பட்–டது. 

அர த – ச த ா –
டர்ந்து, ஆம் –பு –
ைன்–சில் ெத்யா 
மற்–றும் அை–ைது 
தந்ரத மாணிக்–
கம் உடல் ஏற்–ைப்–
பட்டு வீட்–டிற்கு 
எடுத்து செல்–ைப்–
பட்–டது. முத–லில் 
ெத்–யா–வின் உடல் 
வீட்–டின் முன்பு 

இைக்கி ரைக்–கப்–பட்–
டது. அரத பார்த்து 
தாய் ைாம–ைட்–சுமி 
கதறி அழு –தார் . 
அடுத்த சிை சோடி–
க –ளில் கண –ைர் 
மாணிக்–கம் உடல் 
ெத்யா உடல் அருபக 
ரைத்த பபாது தான் 
கண–ைர் இைந்த விப–
ைம் ைாம–ைட்–சு–மிக்கு  
சதரி–ய–ைந்–தது. 

உடபன ைாம–ைட்–
சுமி விண்ரண முட்–
டும் அ்ள–வுக்கு அைறி 
துடித்–தார். ‘ அய்பயா... 

என் மகளு–டன் என் ொமி–
யும் பபாயிட்–டாபை.... ோன் 

இனி என்ன செய்–பைன். 
2 சபண் குழந்–ரத–கர்ள 
ரைத்து ோன் இனி என்ன 
செய்ப–ைன்.. . . பகன்–ெர் 
போயால் ோனும் பபாயி–
வி–டு–பைபன.... அதன் பிைகு 
மகள–கர்ள யார் பார்ப்–பார்–
கள’  என்று கூறி துடித்–தார். 
அப்–பபாது அரு–கில் இருந்த 
சபாது–மக்–கள, காை–ைர்–கள 
அரன–ை–ரும் செய்–ைது அறி–
யா–மல் கண்–க–ைஙகி நின்–ை–
னர். 

பின்–னர் ெத்யா மற்–றும் 
மாணிக் –கம் உட –லுக்கு 
சபாது–மக்–கள, காைல்–து–
ரை–யி–னர் மைர் ைர்ள–யம் 
ரைத்து மரி–யாரத செலுத்–
தி–னர். அரதத்–சதா–டர்ந்து 
மாரை 3.30 மணிக்கு வீட்–
டில் இருந்து 2 உடல்–களும் 
தனித்–தனி ைாக–னங–க–ளில் 
ஏற்–ைப்–பட்டு ஆைந்–தூர் கண்–
ணன் காை–னி–யில் உள்ள 
மின்–த–கன எரி–பம–ரடக்கு 
சகாண்டு செல்–ைப்–பட்–டது. 

பிைகு  ெடங – கு – கள 
முடிந்து முத–லில் மாணிக்–
கம் உடல் எரி–யூட்–டப்–பட்–
டது. அதன் பிைகு மகள 
ெத்யா உடல் 
எரி–யூட்–டப்–
ப ட் – ட து . 
க ா ை – ை ர் 
குடும் – ப த் –
தில் மகள, 
தந்ரத என 
இரு –ை –ரும் 
ஒபை ோளில் 
இைந்த ெம்–ப–
ைம் பபாலீ–
ொர் ைட்–டா–
ைத் –தி –லும் , 
சென்–ரன–யி–
லும் சபரும் 
பை–ப–ைப்ரப 
ஏற்–ப–டுத்–தி–
யுள–்ளது.

இதற் –கி –
ர ட – யி ல் , 
ம ா ண வி 
ச க ா ர ை 
ச ெ ய் – ய ப் –
ப ட் ட 
ை ழ க் கு 
ஆைந் –தூர் 
ை யி ல் பை 
பபாலீ–ொ–ரி–
டம் இருந்து 
சி பி – சி – ஐ –
டிக்கு மாற்றி, 
டி ஜி பி 
ரெபைந்–தி–ை–
பாபு உத்–த–ை–
வி ட் – டு ள –
்ளார்.

‘குற்–ற–வா–ளிககு தண்–டயை ப�ற்று தர சைடட உத–வி–்கள்’
ெத–யா–வின் தாய் ொம–ைட–சுமி ஆதம்–பாக்–�ம் �ாவல்–
நி–லை–யத–தில் தலைலம �ாவ–ை–ொ� பணி–யாற்றி 
வரு–கி–்றார், ொம–ைட–சு–மி–யின் தந்லத முத–து–வும் 
�ாவல்–து–ல்ற–யில் பணி–யாற்றி ஓய்வு கபற்–்ற–வர். 
அபத–பபால் ொம–ைட–சுமி தங்ல� �ாஞ்–ெனா ைஞ்ெ 
ஒழிப்–புத துல்ற–யி–லும், ெப�ா–த–ெர் சீனி–வா–ென் எழும்–பூர் 
�ாவல் நிலை–யத–தி–லும், சீனி–வா–ென் மலனவி வீெ–ைட–
சுமி ஆதம்–பாக்–�ம் �ாவல் நிலை–யத–தி–லும் தலைலம 
�ாவ–ை–ொ–�–வும் பணி–யாற்றி வரு–கின்–்ற–னர். குடும்–பபம 
மாந–�ெ �ாவல்–து–ல்ற–யில் பணி–யாற்றி வரு–வ–தால் 
மாந–�ெ பபாலீஸ் �மி–ை–னர் ெங்–�ர் ஜிவால் பநற்று 
�ாலை 11 மணிக்கு ஆைந்–தூ–ரில் உள்ள �ாவ–ைர் 
குடி–யி–ருப்–பில் உயி–ரி–ழந்த ெத–யா–வின் வீட–டிற்கு பநரில் 

கென்–்றார். பி்றகு தலைலம �ாவ–ைர் ொம–ைட–சு–மி–யி–்டம் 
சிறிது பநெம் ஆறு–தல் கூறி–னார். அப்–பபாது, ொம–ைட–
சுமி எனது ம�ள் இ்றப்–புக்கு உரிய நீதி கில்டக்� 
பவண்–டும் அய்யா... அதற்கு நீங்–�ள் தான் உதவி 
கெய்ய பவண்–டும் என்று �தறி அழு–தார். உ்டபன 
�மி–ை–னர், �ாவ–ைர் குடும்–பதலத பெர்ந்த உங்–�ளுக்கு 
�ட–்டா–யம் அலனதது உத–வி–�ளும் கெய்–யப்–ப–டும் 
என்று உறுதி அளித–தார். 

பின்–னர் �மி–ை–னர் ெங்–�ர் ஜிவால் நிரு–பர்–�–ளி–்டம் 
கூறு–ல�–யில், �ல்–லூரி மாண–விலய ெயில் முன்பு 
தள்–ளி–விட–்ட–வன் ஒரு ‘லெப�ா’. குற்–்ற–வா–ளிக்கு உரிய 
தண்–்ட–லனலய விலெ–வில் கபற்று தெ, மாந–�ெ �ாவல்–
துல்ற அலனதது ெட்ட உத–வி–�ளும் கெய்–யும் என்–்றார்.

f	கணவன, மகள் ெடலத்துக்கு அருகக நினறு கதறி அழுகிறார் ைாமலட்சுமி.
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