
இடிந்தகைர ேநாக்கி ேபரணி ேபாக முயன்ற ைவேகா, சமீான் ைகது 

Posted: 23 Mar 2012 01:23 AM PDT 

கூடங்குளம் அணு மின் நிைலயத்திற்கு எதிராக ேபாராட்டம் நடத்தி வரும் 

மக்களுக்கு ஆதரவு தரும்வைகயில், இன்று பாைளயங்ேகாட்ைடயிலிருந்து இடிந்

தகைரக்கு ஊ வலமாக ெசல்ல முயன்ற,மதிமுக ெபாதுச் ெசயலாள  ைவேகா, 

நாம் தமிழ  இயக்கத் தைலவ  சமீான் உள்ளிட்ட 500 ேபைரக்ைகது ெசய்தது  

காவல்துைற 

இந்தியா முழுவதற்கும் 144 தைட உத்தரவு ??? 

Posted: 22 Mar 2012 10:48 PM PDT 

இந்தியா முழுைமக்கும் 144 தைட உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியுமா ?  அப்படித்

தான் ஒரு தைட உத்தரவுதிருெநல்ேவலி மாவட்ட ஆட்சியரால் 

 பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

19.03.2012அன்று பிறப்பிக்கப் பட்ட உத்தரவில் இப்படித்தான் ெசால்லப்பட்டு

ள்ளது.  அந்தஆைணயில், கூடங்குளம் அணு உைல பாதுகாப்பானது என்று  

மத்தியக் குழு, மாநிலக்குழு ஆகியைவசான்று அளித்த விபரங்கைளயும், இைதத் 

ெதாட ந்து மாநில அரசு 19.03.2012 முதல் கூடங்குளம்பகுதியில் அணு  

உைலப் பணிகள் ெசயல்படத் ெதாடங்கும் எனவும் ெதrவிக்கப் பட்டுள்ளது.  இைத

அடுத்து “இந்நிைலயில் அணுசக்திக்கு எதிரான மக்கள் இயக்கத்திற்கு  

உதவுவேதாடு, கூடங்குளம்பகுதி ெபாதுமக்களின் ெபாது அைமதிக்கு குந்தகம் 

 விைளவிக்கும் ெசயல்கைளத் தடுப்பதற்கும்,கூடங்குளம் அணு மின் நிைலயத்தி

ல் சட்டப்படி பணிபுrபவ கைளத் தடுக்காமல் இருப்பதற்காகவும்,அவ கைளப்  

பாதுகாக்கும் ெபாருட்டும், ெபாதுமக்களின் உயிருக்கும், உைடைமக்கும் 

 பாதுகாப்புஅளிக்கும் ெபாருட்டும், எந்தவிதமான கலவரங்களும் ஏற்படாமல்  

தடுப்பதற்கும், ெபாது அைமதிையபாதுகாப்பதற்கும், கூடங்குளம் அணுமின்  

நிைலய எதி ப்பு ேபாராட்டக்குழுவிற்கு உதவி ெசய்தும்,அவ கைள தூண்டி  

விடுவதுமான அரசியல் கட்சிகள், அைமப்புகள், இயக்கங்கள், மற்றும் நப கள் 

19.03.2012 மாைல 3.00 மணி முதல் 02.04.2012 மாைல 3.00 மணி வைர இராதாபுரம் 

வட்டஎல்ைலக்குள் நுைழயத் தைட விதித்து குற்றவியல் நைடமுைறச் சட்டம் 



 பிrவு 144 (1)ன்  கீழ்  இந்தத்தைட  ஆைண பிறப்பிக்கப்படுகிறது”  என்று ெநல்ைல 

 மாவட்ட ஆட்சிய    இரா.ெசல்வராஜ் உத்தரவுபிறப்பித்துள்ளா . 

குற்றவியல் நைடமுைறச் சட்டத்தின் பிrவு 144 (1) என்ன ெசால்கிறது ? 

(1) In cases where, in the opinion of a District Magistrate, a Sub-divisional Magistrate or any other 

Executive Magistrate specially empowered by the State Government in this behalf, there is sufficient 

ground for proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable, 

such Magistrate may, by a written order stating the material fact of the case and served in the manner 

provided by section 134, direct any person to abstain from it certain act or to take certain order with 

respect to certain property in his possession or under his management, if such Magistrate considers 

that such direction is likely to prevent, or tends to prevent, obstruction, annoyance of injury to any 

person lawfully employed, or danger to human life, health or safety, or a disturbance of the public 

tranquility, or a riot, or an affray. 

உடனடியாக தடுப்பு நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டிய அவசரத் ேதைவ உள்ளது  

என்று கருதும்ேபாது,ஒரு மாவட்ட நதிபதி (மாவட்ட ஆட்சிய ), இது ேபான்ற  

ஆைண ெவளியிடுவதற்காக காரணங்கைளகுறிப்பிட்டு எழுத்துபூ வமான  

ஆைணயின் மூலம், சம்பந்தப்பட்ட நப  ஒரு குறிப்பிட்டகாrயத்ைதேயா, அவ   

வசம் உள்ள குறிப்பிட்ட ெசாத்து ெதாட பாகேவா, ஒரு காrயத்ைதெசய்யக் 

கூடாது என்பைத அந்த ஆைணயின் மூலம், ஒரு ஆபத்ைதேயா, ெபாது 

அைமதிக்கு ஏற்படும்பங்கத்ைதேயா, உயிருக்கு ஏற்படும் ஆபத்ைதேயா,  

பாதுகாப்புக் குைறைவேயா, ெபாது அைமதிக்குஏற்படும் குந்தகத்ைதேயா,  

கலவரத்ைதேயா பிrவு 134ல் உள்ளபடி அைத ெவளியிட்டு, தடுக்கலாம்என்று  

கூறுகிறது.  

தற்ேபாது ெநல்ைல மாவட்ட ஆட்சியrன் 144 தைடயாைணயின் சாராம்சத்ைத  

ஆராய்ேவாம்.  

ஒரு ஆபத்ைதேயா, ெபாது அைமதிக்கு ஏற்படும் பங்கத்ைதேயா, உயிருக்கு 

ஏற்படும் ஆபத்ைதேயா,பாதுகாப்புக் குைறைவேயா, ெபாது அைமதிக்கு ஏற்படும் 

குந்தகத்ைதேயா, கலவரத்ைதேயா தடுக்கும்ெபாருட்டு, அது ெதாட பான காரண

ங்கைள எழுத்துபூ வமாக பதிவு ெசய்த பிறகு தைட உத்தரவுபிறப்பிக்கப் பட  

ேவண்டும் என்று ெசால்லப்பட்டிருக்கிறது. 

தைடயாைணயில் இது ேபான்ற சம்பவங்கள் –

 அதாவது ெபாது அைமதிக்கு குந்தகம் விைளவிக்கும்,கலவரத்ைத ஏற்படுத்தும், 



உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தும், பாதுகாப்புக் குைறவு ஏற்படுத்தும் எந்தச்சம்பவங்

கைளயும் குறிப்பிடவில்ைல.   கூடங்குளம் அணு உைல எதி ப்பாள கள் கடந்த  

ஏழுமாதங்களாக நைடெபற்ற ேபாராட்டமானது, எந்தவித வன்முைறக்கும் இடம் 

ெகாடுக்காமல் நடந்துவருகிறது என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. அப்படி இருக்ைகயில் 

ெபாது அைமதிக்கு ஆபத்து என்று எந்தசம்பவத்ைத மாவட்ட ஆட்சிய  குறிப்பிட 

முடியும் ? 

“கூடங்குளம் அணுமின் நிைலய எதி ப்பு ேபாராட்டக்குழுவிற்கு உதவி ெசய்தும், 

அவ கைள தூண்டிவிடுவதுமான அரசியல் கட்சிகள், அைமப்புகள், இயக்கங்கள், 

மற்றும் நப கள் 19.03.2012 மாைல 3.00மணி முதல் 02.04.2012 மாைல 3.00 மணி  

வைர இராதாபுரம் வட்ட எல்ைலக்குள் நுைழயத் தைடவிதித்து குற்றவியல்  

நைடமுைறச் சட்டம் பிrவு 144 (1)ன் கீழ் இந்தத் தைட  ஆைண 

பிறப்பிக்கப்படுகிறது” என்று ெநல்ைல மாவட்ட  ஆட்சியrன்  ஆைண  

குறிப்பிடுகிறது.  

அரசியல் கட்சிகள், அைமப்புகள், இயக்கங்கள், மற்றும் நப கள் என்று  

ெபாத்தாம் ெபாதுவாக ஒருஜனநாயக நாட்டில் எப்படி தைட விதிக்க முடியும் 


