சாத்தான்குளம் இரட்டைக்க ாடை... இறுகும் விசாரடை...
அடுத்த ‘அகரஸ்ட்’ பட்டியல் கரடி!
சிறையில் பணியாற்றும் காவலர்களும், பபாலீஸ் பேலிடத்திலிருந்து வந்த
உத்தரவுகள்

குைித்து

சில

உள்விவகாரங்கறை

சி.பி.ஐ-யிடம்

அப்படிபய

ஒப்பித்துள்ைார்கைாம்.

சாத்தான்குளம் பபாலீஸார் மீதான இரட்டைக்க ாடை வழக் ில் அடுத்த
‘அகரஸ்ட்’ பட்டியடைத் தயார் கசய்துள்ளது சி.பி.ஐ பபாலீஸ். இதனால்,
குற்ற வடளயத்தில் இருப்பவர் ள் எந்த பேரமும் ட து கசய்யப்பைைாம்.
இதற் ிடைபய ஜூடை 20-ம் பததி மாடை இந்த வழக் ில் ட து கசய்யப்பட்ைவர் ளில்
ாவைர் ள் சாமதுடர, கவய்யில்முத்து, கசல்ைதுடர ஆ ிபயாடர மூன்று ோள் ள்
சி.பி.ஐ ஸ்ைடியில் எடுத்து விசாாிக்
குற்றவியல் ேீதிமன்றம்.

அனுமதி அளித்துள்ளது மதுடர மாவட்ை

ஏற்க னபவ சாத்தான்குளம் ாவல் ேிடைய இன்ஸ்கபக்ைர் ஸ்ரீதர் உட்பை ஐந்து
பபடர இரண்டு ோள்
ாவலில் எடுத்து விசாாித்தது சி.பி.ஐ குழு. இந்த
விசாரடையின்பபாது
பை
விஷயங் டள
அவர் ள்
ஒப்புக்க ாண்ைதா ச்
கசால்ைப்படு ிறது. குறிப்பா , எஸ்.ஐ-யான பாை ிருஷ்ைன், சம்பவத்தன்று இரவில்
சாத்தான்குளம்
ாவல் ேிடையத்தில் ேைந்த சித்ரவடத ள் குறித்து எடதயுபம
மடறக் ாமல் சி.பி.ஐ பபாலீஸாாிைம் கசால்லியிருக் ிறார் என்று கூறப்படு ிறது.
தடைடமக் ாவைர் பரவதி அளித்த சாட்சியத்தில் சுட்டிக் ாட்டிய பை சம்பவங் டள
இன்ஸ்கபக்ைர் ஸ்ரீதரும் எஸ்.ஐ-யான ரகு
பைஷும் ஒப்புக்க ாண்டுள்ளனர்
என் ிறது சி.பி.ஐ தரப்பு.

சிடறயில் பைியாற்றும் ாவைர் ளும், பபாலீஸ் பமலிைத்திலிருந்து வந்த உத்தரவு ள்
குறித்து சிை உள்விவ ாரங் டள சி.பி.ஐ-யிைம் அப்படிபய ஒப்பித்துள்ளார் ளாம்.
இதனால், சிடறத்துடறயினர் சிைடரயும், பமலிருந்து உத்தரவு வழங் ிய சிைடரயும்
இந்த வழக் ில் பசர்க்

மு ாந்திரம் இருக் ிறதா என்று பாிசீலித்துவரு ிறது சி.பி.ஐ.

தவிர, கஜயராஜ் மற்றும் கபன்னிக்ஸ் ஆ ிபயாாின் உைற்கூராய்வு அறிக்ட டய
டமயப்படுத்தி அரசு மருத்துவர் ளிைமும் விசாரடை கசய்திருக் ிறார் ள்.
இது குறித்துப் பபசிய மருத்துவமடனப் பைியாளர் ள் சிைர், “கபன்னிக்ஸ் உைலில்
மட்டும்
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இைங் ளில்

மருத்துவர் ளிைம்
எப்படியிருந்தன’,

ாயங் ள்

துருவித்

இருந்தன.

துருவிக்

`உயிாிழப்புக் ான

இதுபற்றி

ப ட்ைனர்.
ாரைம்

சி.பி.ஐ

` ாயத்தின்

என்ன?’

என்பது

ப ள்வி டளக் ப ட்டு மருத்துவர் ள் அளித்த சாட்சியத்டத

பபாலீஸார்
தன்டம ள்

பபான்ற

பை

வனமா க் குறித்துக்

க ாண்ைனர் சி.பி.ஐ பபாலீஸார்” என்றார் ள்.

கஜயராஜ் - கபன்னிக்ஸ்
ாவல் ேிடையத்தில் கஜயராஜ், கபன்னிக்ஸ் ஆ ிபயார்மீது வழக்கு பதிவு கசய்த
எழுத்தர் பியூைா கசல்வகுமாாி, விசாரடையின்பபாது முன்னுக்குப் பின் முரைா
பதிைளித்துள்ளார். அவர்மீதான விசாரடையில் திருப்தி இல்ைாததால், மீண்டும்
அவடர அடழத்து விசாாிக் த் திட்ைமிட்டுள்ளது சி.பி.ஐ.
இன்கனாரு பக் ம் மனித உாிடம ஆடையத்தின் விசாரடையும் சூடுபிடித்துள்ளது.
ஆடையத்தின் டி.எஸ்.பி-யான குமார், மதுடர சிடறயிலிருக்கும் இன்ஸ்கபக்ைர் ஸ்ரீதர்
உள்ளிட்ை 10 பபாிைமும் விசாரடை ேைத்தியிருக் ிறார். இது குறித்து சிடறத்துடற
வட்ைாரத்தில் பபசிபனாம். “சி.பி.ஐ, மனித உாிடம ஆடையம் என அடுத்தடுத்து
ேைக்கும்

விசாரடை ளால்

சிடறக்குள்

இருக்கும்

10

பபரும்

அரண்டு

பபாயிருக் ிறார் ள். ஸ்ரீதர் தனி வார்டில் அடைக் ப்பட்டுள்ளார். அவர் இங்கு வந்த
ஆரம்ப

ோள் ளில்,

தான்

ஒரு

இன்ஸ்கபக்ைர்

என்ற

எல்பைாடரயும் மாியாடதயில்ைாமல் அதட்டினார். சிடறக்
மி வும் பவ்யமா

ேைந்துக ாள்ள

பந்தாவுைன்

இருந்தார்.

ாவைர் ள் அவாிைம்

பவண்டும் என்று எதிர்பார்த்தார்.

ஆனால்,

கதாைர்ச்சியா

ேைக்கும்

மாறிவிட்ைார்.

ைந்த

விசாரடை ளுக்குப்

மூன்று

ோள் ளா

பிறகு

யாருைனும்

அவர்

துவண்டுபபாய்,

அதி ம்

பபசுவதில்டை.

தனியா பவ இருக் ிறார்” என்றனர்.

ஸ்ரீதர், ரகு

பைஷ், பாை ிருஷ்ைன் ஆ ிபயாரால் க ாடூரமா த் தாக்குதலுக்கு

உள்ளான ராஜா சிங் உள்ளிட்ை சிைரும் தனித்தனியா சி.பி.ஐ தரப்பில் பு ார்
அளித்திருக் ிறார் ள். அந்தப் பு ார் ள் குறித்தும் ஏ.டி.எஸ்.பி கசல்வன் தடைடமயில்
விசாரடை ேைந்துவரு ிறது.
இதுகுறித்துப் பபசிய தூத்துக்குடி மாவட்ை எஸ்.பி-யான கஜயக்குமார், “விசாரடையில்
பபாலீஸார் மீதான குற்றச்சாட்டு ள் உண்டம என்று கதாியவந்தால், துடறாீதியான
ேைவடிக்ட எடுக் ப்படும். சாத்தான்குளம் ாவல்ேிடைய பபாலீஸார் தாக் ியதால்
ாயம் அடைந்ததா ச் சிடறயில் இருக்கும் ராஜா சிங் அளித்த வாக்குமூைத்தின்
அடிப்படையில் ரகு

பைஷ், பாை ிருஷ்ைன் ஆ ிபயார்மீது சாத்தான்குளம்

ாவல்

ேிடையத்தில் எட்டு பிாிவு ளில் வழக்குப் பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்ட யும்
சி.பி.ஐ வசம் ஒப்படைப்பது குறித்து ஆபைாசித்துவரு ிபறாம்” என்றார்.

கஜயக்குமார்

கஜயராஜின் டமத்துனர் பதசிங்கு ராஜா ேம்மிைம், “சி.பி.ஐ அதி ாாி ள் ேல்ை
முடறயில் விசாரடை ேைத்திவரு ிறார் ள். அவர் ள் விடரவா

விசாரடைடய

முடித்து, குற்றவாளி ளுக்குத் தண்ைடன வாங் ிக் க ாடுப்பார் ள் என் ிற ேம்பிக்ட
உள்ளது” என்றார்.

ட ப்பற்றப்படுமா சி.சி.டி.வி பதிவு ள்?
சாத்தான்குளம் ாவல்ேிடையத்தில் இருந்த ண் ாைிப்பு ப மரா குறித்து சி.பி.ஐ
தரப்பு அடுத்த ட்ை விசாரடைடயத் கதாைங்கும் என எதிர்பார்க் ப்படு ிறது. சி.பி.ஐ
விசாரடையில் ாவல் ேிடையத்தில் பதிவாகும் ாட்சி ள், தினமும் அழியும் வட யில்
கசட் கசய்யச் கசான்னது யார் என்பது குறித்து விசாாிக் ப்படும் என்று கதாி ிறது.
சாத்தான்குளம் ாவல்ேிடைய சி.சி.டி.வி-யின் ஹார்டு டிஸ்க் குறித்து சி.பி.சி.ஐ.டி ஐ.ஜியான

சங் ாிைம்

பபசிபனாம்.

“ோங் ள்

விசாரடைடயத்

கதாைங்குவதற்கு

முன்பா பவ, ப ாவில்பட்டி குற்றவியல் ேடுவர் ேீதிமன்ற ேீதிபதி பாரதிதாசனின்
விசாரடை கதாைங் ிவிட்ைது. சி.சி.டி.வி-யின் ஹார்டு டிஸ்க் உட்பை,

ாவல்

ேிடையத்திலிருந்து ட ப்பற்றப்பட்ை கபாருள் ள் அடனத்தும் ேீதிமன்றம் மூைம்
தையவியல் ேிபுைர் ளின் பாிபசாதடனக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன. தையவியல்
ஆய்வுக்குப் பிறகு ேீதிமன்றம் மூைம் அவற்டறப் கபற்று, எங் ள் தரப்பில் ஆய்வு
கசய்யைாம்

என்று

திட்ைமிட்டிருந்த

ேிடையில்தான்

வழக்கு

சி.பி.ஐ-க்கு

மாற்றப்பட்டுவிட்ைது” என்றார்.
இது குறித்து ேம்மிைம் பபசிய மதுடர மக் ள்

ண் ாைிப்ப த்தின் இயக்குேரும்

வழக் றிஞருமான கஹன்றி டிபபன், “இந்த வழக்ட ப் கபாறுத்தவடர சி.சி.டி.வி
ாட்சி ள் கூடுதல் ஆதாரம்தான். சம்பவத்தின்பபாது பைியிலிருந்த கபண் தடைடமக்
ாவைர் பரவதியின் சாட்சியம்தான் முக் ியமானதா க் ருதப்படு ிறது. இருப்பினும்
சி.சி.டி.வி

ாட்சி ள்

ிடைத்தால், கபன்னிக்ஸும் கஜயராஜும் பபாலீஸாரால்

எவ்வாறு துன்புறுத்தப்பட்ைார் ள், எவ்வளவு பேரம் துன்புறுத்தப்பட்ைார் ள், அதில்
ஈடுபட்ைவர் ள் எத்தடன பபர், ஸ்பைஷனிலிருந்து அவர் டள கவளிபய அடழத்துச்
கசன்றபபாது அவர் ளின் ேிடை என்ன என்பதுவடர இந்த வழக்கு குறித்த அடனத்துக்
ப ள்வி ளுக்கும் விடை ிடைத்துவிடும். அவற்டற இந்த வழக்குக் ான ஆதாரமா
சி.பி.ஐ-யும் ேீதிமன்றமும் ேிச்சயம் எடுத்துக்க ாள்ளும்” என்றார்.

சங் ர் - கஹன்றி டிபபன்

“சி.சி.டி.வி பதிவு ளில் தினமும் அழியும் வட யில் புபரா ிராம் கசய்ய முடியுமா,
அப்படிகயனில் அழிந்த பதிவு டள திரும்ப எடுக் வாய்ப்பு உள்ளதா?” என்று ஹார்டு
டிஸ்க் கரக் வாி ஸ்கபஷலிஸ்ட் பாைாஜியிைம் ப ட்பைாம். “சி.சி.டி.வி

ாட்சி டள

தினமும் அழியும் வட யில் ‘கசட்’ கசய்ய முடியும். சி.சி.டி.வி-டயப் கபாறுத்தவடரயில்
ஹார்டு டிஸ்க்தான் மி

முக் ியம். மி க் குடறந்த கமமாிக ாண்ை ஹார்டு டிஸ்க் ா

இருந்தால்கூை, ஏழு ோள் ளில் இருந்து 10 ோள் ள் வடர பதிவு ள் இருக்கும். எனபவ,
எளிதா

கரக் வாி கசய்துவிை முடியும். ஆனால், சாத்தான்குளம் பபாலீஸார் ஹார்டு

டிஸ்க்ட மாற்றியிருந்தால் சிக் ல்” என்றார்.
https://www.vikatan.com/news/crime/sathankulam-father-and-son-murder-case-cbienquiry

