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காைல் நினையத்தில் ராஜசெகர் மரணமனடந்தனத சென்னை உயர்நீதிமன்றமும், 

மாநிை மைித உாினமஆனணயமும் தாமாக முன்ைந்து ைிொரனணனய 

கண்காணிக்க சைண்டும் எை மக்கள் கண்காணிப்பகம் அறிக்னக. 

 

 

சென்னைனய அடுத்த செங்குன்றம் அருசக உள்ள சைட்னடக்காரன் பானளயத்னத 

செர்ந்த அப்பு என்கிற ராஜசெகர் சகாடுங்னகயூர் காைல் நினையத்தில் மரணமனடந்தனத 

மக்கள் கண்காணிப்பகம் ைன்னமயாக கண்டிப்பதாகவும், ெமீபத்தில் 

திருைண்ணாமனையில் தங்கமணி, சென்னையில் ைிக்சைஷ் ஆகிசயார் காைல் 

மரணமனடந்த பின்ைரும் காைல்துனற மரணம் சதாடர்ைது ைன்னமயாை 

கண்டைத்திற்கு உாியது எை சதாிைித்துள்ளைர். 



காைல் மரணங்கள் சதாடர்ைது என்பது காைல்துனறயின் னபத்தியக்காரத்தைம் எை 

சென்னை உயர் நீதிமன்ற தனைனம நீதிபதி கூறியது உண்னம எை எடுத்துக்காட்டும் 

ைனகயில் இந்த ெம்பைம் நிகழ்ந்துள்ளது. 

சகாடுங்னகயூர் காைல்நினையத்தில் உயிாிழந்த ராஜசெகாின் குடும்பத்திற்கு 10 ைட்ெம் 

ரூபாய் இழப்பீடு தமிழக அரசு ைழங்க சைண்டும் எைவும், ெம்பைத்தன்சற காைல்துனற 

இயக்குநர் தனையீடு செய்து இவ்ைழக்னக ெிபிெிஐடிக்கு மாற்றி, ைழக்குப்பதிவு செய்தனத 

ைரசைற்பதாகவும், தமிழக காைல்துனற ைரைாற்றில் இந்த நடைடிக்னககள் முதன் முனற 

எைவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

சென்னை உயர்நீதிமன்ற கினள நீதியரெர் ஜி.ஆர்.சுைாமிநாதன் அளித்த தீர்ப்னபப் 

பின்பற்றி நடைடிக்னக எடுப்பனத மக்கள் கண்காணிப்பகம் பாராட்டுகிறது எைவும், 

ராஜசெகர் காைல் மரணத்தின் சதாடர்புனடய ஆய்ைாளர் ஜார்ஜ் மில்ைர் சபான்ராஜ் 

ொர்பு ஆய்ைாளர் கன்ைியப்பன் தனைனம காைைர் சஜயசெகர், மணிைண்ணன், காைைர் 

ெத்தியமூர்த்தி ஆகிசயானர பணியினட நீக்கம் செய்து காைல் ஆனணயர் ெங்கர் ஜிைால் 

உத்தரைிட்டனத மக்கள் கண்காணிப்பகம் பாராட்டுைதாகவும் இந்த ைழக்கில் 

ெம்பந்தப்பட்ட காைல் ஆய்ைாளர் ஜார்ஜ் மில்ைர் ஏற்கைசை மாநிை மைித உாினம 

ஆனணயத்தால் அைருக்கு எதிராக பாிந்துனர சபறப்பட்டுள்ளசதாடு, சமலும் மற்றுசமாரு 

ைழக்கு நிலுனையில் உள்ளதாகவும், காைல் ஆய்ைாளர் ஜார்ஜ் மில்ைர் சபான்ராஜ் 

குற்றைாளியாக இருக்கிறார் என்பதற்கு இதுசை எடுத்துக்காட்டு எை 

சதாிைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இரவு சநரங்களில் னகதிகளிடம் ைிொரனண நடத்தக் கூடாது என்ற காைல்துனற இயக்குைாின் உத்தரனை 

சென்னை காைல் ஆனணயர் ெங்கர் ஜிைால் கனடபிடிக்க மாட்டாரா என்கிற ெந்சதகம் எழுந்துள்ளதாகவும், 

இந்த மரணத்திற்கு காைல் ஆனணயர் ெங்கர் சபாறுப்சபற்க சைண்டும் எைவும் மக்கள் கண்காணிப்பகம் 

ைலியுறுத்தியுள்ளது. 

சமலும் சகாடுங்னகயூர் காைல் நினையத்திலும் புறக்காைல் நினையத்திலும் 

பதிைாகியுள்ள கண்காணிப்பு சகமராக்களின் பதிவுகனள உடைடியாக பாதுகாத்து சபாது 

தளத்தில் சைளியிட சைண்டும் எைவும், காைல்நினையத்தில் ராஜசெகர் இருக்கும் சபாது 

அைருனடய உடல்நினை ொியில்ைாத சபாது, 108 ஆம்புைன்ஸ் மூைம் அரசு 

மருத்துைமனைக்கு சகாண்டு செல்ைாமல் சபயர் குறிப்பிடாமல் தைியார் 

மருத்துைமனைக்கு சகாண்டு சென்றதாக கூறுைது ெந்சதகத்னத எழுப்புைதாக மக்கள் 

கண்காணிப்பகம் சதாிைித்துள்ளது. 



சகாடுங்னகயூர் காைல்நினையத்தில் மரணமனடந்த ராஜசெகாின் உடனை ஒரு 

சபராெிாியர் தனைனமயில் சென்னை அல்ைது பிற மாைட்ட அரசு மருத்துைமனைகனள 

செர்ந்த 2 சபர் சபராெிாியர்களால் உடற்கூறு ஆய்வு சமற்சகாள்ள சைண்டும். 

உயிாிழந்த ராஜசெகர் உடற்கூறாய்வு நனடசபற்ற அன்சற அதன் அறிக்னகனயயும் 

அதன் வீடிசயா பதினையும் பாதிப்புற்ற குடும்பத்தாாிடம் ஒப்பனடப்பனத ஸ்டான்லி 

மருத்துைமனை முதல்ைர் உறுதி செய்ய சைண்டும், காைல் நினையத்தில் மரணமனடந்த 

ராஜசெகாின் குடும்பத்திற்கு தமிழ்நாடு மருத்துை ைழிகாட்டு சநறிகள் படி 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மருத்துை அதிகாாி ஒருைர் உதைி செய்ய சைண்டும், சமலும் 

சென்னை உயர்நீதிமன்றமும் மாநிை மைித உாினம ஆனணயம் ராஜசெகர் காைல் 

மரணத்னத தாமாக முன்ைந்து ைழக்காக பதிவு செய்து ைிொரனணனய கண்காணிக்க 

சைண்டும் எை சகாாிக்னக ைிடுத்துள்ளைர். 

சமலும், மாநிை ெட்டப்பணிகள் ஆனணக்குழு மூத்த ைழக்கறிஞனர நியமித்து சதெிய 

ெட்டப் பணிகள் அனைத்தும் ெட்டப்படி இந்த ைழக்னக எடுத்து நடத்த சைண்டும் எை 

மக்கள் கண்காணிப்பகம் சகாாிக்னக ைிடுத்துள்ளது. 
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