சாத்தான்குளம் தந்தத- கன் இறப்பு:

நீ தின்ற அனுதி பபற்று சிபிஐ விசாரதை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாி தகவல்

சாத்ான்குபம் ந்-கன் சிநக் காலில் இநந் சம்தம் குநித்து உர்ீின்ந
அனுி தற்று சிதிஐ ிசா டத்ப்தடும் எண பல்ர் எடப்தாடி தணிசாி
ாிித்துள்பார்.
சனம் ாட்டம் னாசலில் கால்ட பூங்கா அக்கும் திகப ாில்
ஆய்வு

ற்காண்ட

சாத்ான்குபம்

பல்ர்

க்கில்

உாி

தணிசாி,
ிசா

சய்ிாபர்கபிடம்
டதந

அசு

தசும்தாது,
டடிக்க

ற்காள்ளும் எண ாிித்ார். ''சாத்ான்குபம் ந்-கன் உிாிப்பு சம்தம்
ாடர்தாண க்கில் சிதிஐ ிசா ற்காள்ப சன்ண உர்ீின்நத்ின்
து கிபில் அனுி தநப்தடும்.
கால்துநிணருக்கு

தாது

க்களுக்கு

ாந்வு

ண்டாம்

எண

அநிவுறுத்ப்தட்டுள்பது,'' என்றும் பல்ர் ாிித்ார்.
இது னாக்-அப் ல்ன: அச்சர் கடம்பூர் ாஜு
சாத்ான்குபத்ில் ந்-கன் உிாிந்து னாக் அப் ம் இல்ன என்று
சய்ி ற்றும் ிபம்தத்துந அச்சர் கடம்பூர் ாஜூ ாிித்துள்பார்.
தூத்துக்குடி ாட்டம் சாத்ான்குபம் கால்ினத்ில் ந் ஜாஜ் ற்றும்
கன் தணிக்ஸ், கால்துநிணால் கடுாகத் ாக்கப்தட்டு உிாிந்ாக
அது குடும்தத்ிணர் ாிித்துள்பணர்.
இந்ிகாத்ில் ாடர்புட கால்துநிணக் கது சய்து அர்கள் ீது
கான க்குப் திவு சய் ண்டும் என்ந காாிக்க லுத்து ருகிநது.
இந்ி அபில் சபக னத்பங்கபில் அசில் னர்கள், ித்துந
திதனங்கள்
தனரும்
கருத்து
ாிித்து
ருகின்நணர்.
இந்ினில்
சாத்ான்குபத்ில் ந்-கன் இநப்பு னாக்-அப் ம் கிடாது என்று
அச்சர் கடம்பூர் ாஜூ ாிித்துள்பார்.
காில்தட்டிில் சய்ிாபர்கபிடம் தசி அர், ``சாத்ான்குபத்ில் கது
சய்ப்தட்ட இருரும் ீின்நத்ில் ஆஜர்தடுத்ப்தட்ட தின்ணர் கிபச்சிநில்
அடக்கப்தட்டு இண்டு ாட்கள் கித் உிாிந்ணர். னாக் அப்தில் இருக்கும்
தாது கானர்கள் ாக்கி உிாிந்ால் ட்டும் அது னாக்-அப் ம். இர்கபின்
இநப்பு னாக் அப் ம் இல்ன`` என்று ாிித்துள்பார்.
லும் ற்தாது ீின்நத்ின் அநிவுறுத்லின் தடி இருாின் உடற் கூநாய்வு
டதற்று ருகிநது என்று ாிித்ார். சாத்ான்குபம் சம்தம் னாக் அப் ம்

எண கணிாி ாிித்துள்ப கருத்துக்கு எிர்ப்பு ாிித்துள்ப அர், ிபக
ஆட்சிக்கானத்ிலும் னாக் அப் ம் டதற்றுள்பது என்நார்.
''தூத்துக்குடி ாட்டத்ில் கடம்பூாில் உள்ப கால் ினத்ில் 1996ல் ிபக
ஆட்சிக்கானத்ில் இண்டு தர் உிாிந் னாக் அப் ம் டதற்று உள்பது.
சாத்ான்குபம் ிகாத்த் ர்ல் ாக்கு ங்கிக்காக எிர்க்கட்சிகள்
தன்தடுத் ிணக்கிநார்கள். க்களுக்கு உண் ாியும்,'' என்நார் கடம்பூர்
ாஜூ.
அச்சாின் கூற்று று: ென்நி டிஃதன்
சாத்ான்குபம் கால்ினத்ில் ந் ஜாஜ் ற்றும் கன் தணிக்ஸ்,
கால்துநிணால் கடுாகத் ாக்கப்தட்டடு இநந்ாக சால்னப்தடும்
ம் னாக் அப் ம் அல்ன எண கடம்பூர் ாஜு ாிித் கருத்து சட்டத்ிற்கு
ாநாணது என்கிநார் க்கநிஞர் ற்றும் ணி உாி சற்தாட்டாபர் ென்நி
ிதன்.


சாத்ான்குபம்: “அிகா அத்துீநல் படிவுக்கு ண்டும்” - டிகர் சூர்ா
கருத்து



சாத்ான்குபம்: “தாதுகானர்கப அடக்குபநாபர்கபாது துாணது” ாகுல் காந்ி

''ஜாஜ் ற்றும் கன் தணிக்ஸ் இநந்து ங்கப னாக் அப் ம் இல்ன
எண
அச்சர்
சால்து
நாணது.
னாக்-அப்
ங்கள்
என்நால்
கால்துநின் காலில் இருக்கும் தாது ஏற்தடும் ங்கள் ஆகும். அாது
கால்துநின் கட்டுப்தாட்டில் அர்கள் இருக்கும் த்ில் அர்கள் இநந்ால்
அது னாக்-அப் ங்கள் என்றுான் எடுத்துக்காள்பப்தடும். காடந்
இருரும்

ருத்துணில்

அனுிக்கப்தட்டிருந்

சத்ில்,

அர்கள்

கால்துநின் கட்டுப்தாட்டில்ான் இருந்ார்கள். இணால் இர்கபின் ம்
னாக்-அப் ம்ான்,''என்கிநார் ென்நி ிதன்.
லும், சி ணி உாி ஆத்ில் திாகியுள்ப னாக் அப் ங்கபில்
தரும்தானாண

கால்துநின்

கட்டுப்தாட்டில்

இருந்

சத்ில்ான்

டந்துள்பண எண வ்ாரு ஆண்டும் புள்பிிங்கள் பிா, அச்சர்
கடம்பூர் ாஜு புாிந்துகாள்பண்டும் என்நார்.
https://www.bbc.com/tamil/india-53210202

