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இலங்கை ைடற்பகடயின் ர ோந்து ைப்பல் இடித்ததோல் நடுக்ைடலில் மூழ்கி உயிரிழந்ததோை 

கூறப்படும் மீனவர்  ோஜ்கி ணின் உடகல மறுஉடற்கூ ோய்வு செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுக க்கிகை 

உத்த விட்டுள்ைது. 

ரைோட்கடபட்டினத்கதச் ரெர்ந்த மீனவர்  ோஜ்கி ணின் மகனவி பிருந்தோ உயர்நீதிமன்ற 

மதுக க்கிகையில் மனு ஒன்கற தோக்ைல் செய்திருந்தோர். அதில், “புதுக்ரைோட்கட மோவட்டம் 

ரைோட்கடப்பட்டினம் விகெப்படகு மீன்பிடி இறங்கு தைத்தில் இருந்து  ோஜ்கி ண், சுைந்தன், 
ரெவியர் ஆகிய 3 ரபரும் படகில் நடுக்ைடலில் அக்ரடோபர் 19-ம் ரததி மீன்பிடித்துக் சைோண்டு 

இருந்தனர். 
 
 
அப்ரபோது, அங்கு வந்த இலங்கை ைடற்பகடயினர், எல்கல தோண்டி வந்து மீன்பிடித்ததோைக் கூறி 

தங்ைைது ர ோந்துக் ைப்பல் மூலம் மீனவர்ைளின் படகை இடித்ததில் படகு பழுதோகி நடுக்ைடலில் 

மூழ்கியது. இகதயடுத்து, சுைந்தன் மற்றும் ரெவியர் ஆகிய 2 ரபக யும் இலங்கை ைடற்பகடயினர் 

மீட்டனர். இ ண்டு நோட்ைள் ரதடலுக்குப் பிறகு  ோஜ்கி ண் ெடலமோை மீட்ைப்பட்டோர். 
 
இறந்த மீனவர்  ோஜ்கி ணின் உடகல ெர்வரதெ எல்கலயில், இலங்கை ைடற்பகட இந்திய 

ைடற்பகடயிடம் ஒப்பகடத்தது. என்னிடமும், உறவினர்ைளிடமும் சபட்டியில் இருந்த உடகல 

முழுவதும் திறந்து ைோட்டோமல் அடக்ைம் செய்து விட்டனர். எனரவ,  ோஜ்கி ண், இலங்கை 

ைடற்பகடயோல் சுட்டுக் சைோல்லப்பட்டிருக்ைலோம் என்ற ெந்ரதைம் எழுகிறது. ரபோட்ரடோவில் அவர் 

முைத்தில் உடலில் ைோயங்ைள் இருந்தது. 
 

எனரவ, இது குறித்து தமிழை ரபோலீெோர் முதல் தைவல் அறிக்கை பதிவு செய்ய ரவண்டும். 

 ோஜ்கி ணின் உடகல மறு பிர த பரிரெோதகன செய்து எவ்வோறு இறந்தோர் என்பகதக் ைண்டறிய 

ரவண்டும். உயர் ைோவல் அதிைோரிைள் விெோ கை செய்ய உத்த விட ரவண்டும்” எனக் கூறியிருந்தோர். 

இந்த வழக்கில் உயர்நீதிமன்ற மதுக க்கிகை நீதிபதி சதரிவிக்கையில், ‘மீனவர்  ோஜ்கி ண் சுட்டுக் 

சைோல்லப்பட்டிருந்தோல் அதகன எளிதோை விட்டுவிட இயலோது. உயிரிழந்த மீனவர் மகனவியின் 

ெந்ரதைங்ைகை தீர்ப்பது அ சின் ைடகம. இறந்தவரின் உடகல மறு உடற்கூ ோய்வு செய்வதில் என்ன 

பி ச்ெகன..? 



 

 
 

தோசில்தோர் முன்னிகலயில், ைோவல்துகற போதுைோப்புடன் நவம்பர் 18-ம் ரததி மீனவரின் உடகல ரதோண்டி 

எடுத்து ரைோட்கடப்பட்டினம் பகுதிக்கு அருகில் உள்ை புதுக்ரைோட்கட அ சு மருத்துவமகனயின் தடய 

அறிவியல் துகற மருத்துவர் தமிழ்மணி மற்றும் தஞ்கெ மருத்துவக் ைல்லூரி மருத்துவர் ெ வைன் ஆகிரயோர் 

மீனவரின் உடகல மறு உடற்கூ ோய்வு செய்யவும். அதன் அறிக்கைகய நவம்பர் 24-ம் ரததி தோக்ைல் 

செய்யவும். 
 
உடற்கூ ோய்வின் ரபோது, மனுதோ ர் த ப்பில் ஓய்வுசபற்ற தடய அறிவியல் துகற ரப ோசிரியர் ரெவியர் செல்வ 

சுர ஷ் உடனிருக்ை அனுமதிக்ைவும் உத்த விட்டு வழக்கை நவம்பர் 24ம் ரததிக்கு ஒத்திகவத்தோர். 
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