
 

 

 

பத்திாிக்ைக ெசய்தி 

ெசன்ைன ெகல்லீஸ் அரசு சி வர் கூர்ேநாக்கு இல்லத்தில் சி வர்க க்குள் நடந்த 

ேமாத ம் அங்கி ந்  33 சி வர்கள் ேநற்  தப்பி ஓ ய சம்பவ ம் அவர்கைள 

காவல் ைற பி த்த வித ம் நான்கு சி வர்கள் தற்ெகாைலக்கு யன்ற சம்பவ ம் 

மிகுந்த வ த்தமளிக்கிற . இந்த சம்பவத்திற்கு காரணமான ச கப்பா காப்  

ைறைய (Directorate of Social Defence) மக்கள் கண்காணிப்பகம் வன்ைமயாக 

கண் க்கிற . இந்த சம்பவம் ெதாடர்பாக கீழ்க்கண்ட பத்திாிக்ைக ெசய்தியிைன 

மக்கள் கண்காணிப்பகம் ெவளியி கிற . 

1. ெசன்ைன ெகல்லீஸ்-ல்  உள்ள அரசு சி வர் கூர்ேநாக்கு இல்லத்தில் இ க்கும் 

அைனத்  சி வர்களின் நிைல குறித்  ஆய்  ெசய்திடேவண் ம். ஓய்  

ெபற்ற நீதிபதிகேளா, ஓய்  ெபற்ற காவல் ைற உயர் அதிகாாிகேளா, 

அரசுப்பணியில் இ ந்  ஓய் ெபற்றவர்கேளா இந்த சம்பவத்திைன ஆய்  

ெசய்ய கூடா  என மக்கள் கண்காணிப்பகம் வ த் கிற . குழந்ைத 

உாிைம சார்ந்த பணிகளில் நீண்ட அ பவ ள்ளவர்கள் தான் இந்த 

சம்பவத்ைத விசாாிக்க ம் என மக்கள் கண்காணிப்பகம் க கிற . 

குறிப்பாக ICCW எ ம் குழந்ைத நல அைமப்பில் நீண்ட காலம் பணிெசய்த 

த்த குழந்ைத உாிைமெசயல்பாட்டாளர் ைனவர்.ஆண்டாள் தாேமாதரன் 

மற் ம் னிெசப் அைமப்பில் குழந்ைத பா காப்  நி ணராக நீண்ட காலம் 

பணியாற்றிய த்த குழந்ைத உாிைமெசயல்பாட்டாளர் 

ைனவர்.வித்தியாசாகர் ேபான்ற குழந்ைத நி ணர்கள் அடங்கிய கு  இந்த 

ஆய்விைன நடத்திட ேவண் ம்.  

 



2. அரசுநியமனம் ெசய்கின்ற விசாரைணக்கு , ஒவ்ெவா  சிறா ம் எவ்வள  

நாட்கள் இல்லத்தில் இ ந்  இ க்கிறார்கள், ஜாமீன் ம  ேபாட்  எவ்வள  

நாட்கள் ஆகிற , எத்தைன ைற வாய்தா நடந்தி க்கிற  ேபான்ற 

விபரங்கைள கண்டறிய ேவண் ம் என மக்கள் கண்காணிப்பகம் 

வ த் கிற . 

3. இந்த சம்பவத்திைன மாநில மனித உாிைம ஆைணயம் தன்னிச்ைசயாக (Suo – 

Moto) தானாக ன்வந்  விசாரைண ெசய்திட ேவண் ம். இந்த ஆைணயம் 

குழந்ைத நி ணர்கள் அடங்கிய கு வினரால் விசாரைண ேமற்ெகாள்ள 

ேவண் ம்.  

4. தமிழ்நா  மாநில சட்டப்பணிகள் ஆைணக்கு  அதன் சட்ட விதிகள் பிாி  

12ன் கீழ் காவ ல் உள்ளவர்க க்கு இலவச சட்ட உதவி அளித்திட ேவண் ம். 

காவ ல் உள்ள சிறார்கள் தப்பியதன் காரணமாக ம் அவர்க க்கு 

ெதாடர்ச்சியாக ஜாமீன் ம த்ததாக ம் கூறப்ப கிற . தமிழ்நா  மாநில 

சட்டப்பணிகள் ஆைணக்கு  த்த அ பவமிக்க குற்றவியல் வழக்கறிஞைர 

நியமித்  இந்த சிறார்கைள பிைணயில் எ த்  வழக்கிைன நடத்த ேவண் ம் 

என மக்கள் கண்காணிப்பகம் வ த் கிற . 

5. இதற்கு ன்  இேத ேபான்  இேத இல்லத்தில் உள்ள சி வர்கள் தப்பி ஓ ய 

சம்பவம் நடந் ள்ள . தமிழக அரசின் ச கப்பா காப்  ைற அ வலகம் 

அைமந் ள்ள வளாகத்தின் ைழ  பகுதியில் இந்த அரசு கூர்ேநாக்கு இல்லம் 

அைமந் ள்ள . தன  வளாகத்தில் உள்ள இல்லத்ைதேய கண்காணிக்க 

யாத அவலநிைலயில் இந்த ைற உள்ளைத இந்த ெதாடர் சம்பவங்கள் 

சுட்  காட் கின்றன. அரசு சாரா நி வனங்கள் நடத் ம் இல்லத்ைத எந்த 

லட்சணத்தில் இந்த ைற அதிகாாிகள் கண்காணிக்க ஆைணயி கிறார்கள் 

என்ப  வியப்பாக இ க்கிற . இந்த சம்பவத்திற்கு ச கப்பா காப்  ைற 

(Directorate of Social Defense) ஆைணயர், இைண இயக்குனர் மற் ம் 

கண்காணிப்  ெபா ப்பில் உள்ள அதிகாாிகள் அைனவ ம் ெபா ப்ேபற்க 

ேவண் ம் என மக்கள் கண்காணிப்பகம் வ த் கிற . 



6. அரசு சார்பற்ற நி வனங்களால் நடத்தப்ப கின்ற குழந்ைதகள் இல்லத்தில் 

ச கப்பா காப்  ைற மற் ம் ச க நலத் ைற அதிகாாிகள் ஆய்  நடத்தி 

தவ கைள கண்டறிந்  நடவ க்ைக எ த்  வ கின்றனர். குறிப்பாக 

உள்கட்டைமப்  வசதி, குழந்ைதகள் நலம் / கவனிப்  ைற ேபான்ற 

காரணங்கைள ைமயப்ப த்தி நடவ க்ைக எ க்கப்பட்  வ கிற . இ  

வரேவற்ககூ ய அம்சமாகும். ஆனால், இந்த அரசு சார்பற்ற நி வனங்களால் 

நடத்தப்ப கின்ற ெவவ்ேவ  விதமான குழந்ைதகள் இல்லத்ைத விட அரசால் 

நடத்தப்ப கின்ற குழந்ைதகள் இல்லம் மிக ேமாசமாக இ ப்பைத இ  

ேபான்ற சம்பவங்கள் நி பிக்கின்றன. இந்த இல்லங்களி ம் உள்கட்டைமப்  

வசதி குைறபா , குழந்ைதகள் நலம் / கவனிப்  குைறபா  உள்ளன. இளம் 

சிறார் நீதிச்சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பலவிதி ைறகள் 

பின்பற்றப்படவில்ைல. இ  ேபான்ற அரசு குழந்ைதகள் இல்லம் கண்காணிப்  

ெசய்யப்படாமல் உள்ள . 

7. ெசன்ைன ெகல்லீஸ் அரசு சி வர் கூர்ேநாக்கு இல்லத்தில் உள்ள சி வர்கள் 

ைறயாக ைகயாளப்படவில்ைல. இவர்க க்கு உளவியல் ாீதியிலான 

ஆேலாசைன வழங்கப்படவில்ைல என அறிய கிற . 

8. இந்த இல்லத்தில் 70 க்கும் ேமற்பட்ட சிறார்கள் அைடத்  

ைவக்கப்பட் ள்ளனர். வடமாவட்டங்களில் உள்ள சிறார்கள் இங்கு 

அைடக்கப்ப ம் நிைல உள்ள . இளம் சிறார் நீதிச்சட்டத்தின் ப  

மாவட்டம்ேதா ம் இந்த சீர்தி த்த இல்லங்கள் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

9. இந்த இல்லத்தில் உள்ள சிறார்கள் ன் த்தப்ப ம் நிைல உள்ள . இளம் 

சிறார் நீதிச்சட்டம் 2015 பிாி  3(vi)ல் விளக்கப்பட் ள்ள “Principle of 

safety”யின் ப  இந்த சிறார்கள் பா காப்பாக ம், ன் த்த க்கு 

உள்ளாக்காம ம் மற் ம் தவறான அ கு ைறயால் ைகயாளப்படாம ம் 

இ ப்பைத உாிய அதிகாாிகள் உ தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். இளம் சிறார் 

நீதிச்சட்டத்தில் ெசால்லப்பட் ள்ள குழந்ைத ேநய ைறயில் (child friendly) 

இந்த சிறார்கள் அ கப்படவில்ைல என்பைத அறிய கிற .  



10. இளம் சிறார் நீதிச்சட்டம் 2015 பிாி  2(46)ல் விளக்கப்பட் ள்ள “place of 

safety” யின் ப  இந்த சிறார்கள் இ க்கும் கூர்ேநாக்கு இல்லங்கள் கண் ப்பாக 

காவல் லாக்கப்  அல்ல  சிைறச்சாைல ேபான்  இ க்ககூடா . இவர்கள் 

சீர்தி த்தப்பட ேவண் ம். இவர்க க்கு ம வாழ்  அளிக்கப்பட ேவண் ம். 

ஆனால் நைட ைறயில் இந்த இல்லங்கள் சிைறச்சாைல ேபான்ேற 

ெசயல்ப கிற . இந்த சிறார்கள் குற்றவாளிகளாேவ நடத்தப்ப கிறார்கள்,  

ைகதிகளாகேவ அைடக்கப்ப கிறார்கள், காவல் ைறயின் அ கு ைறயால் 

இவர்களின் எதிர்கால வாழ்க்ைக சிைதக்கப்ப கிற . அதனால் தான் 

சிைறச்சாைலயில் நடப்ப  ேபான்  இ  ேகாஷ் களாக இந்த சிறார் பிாிந்  

தங்க க்குள் ேமா ம் நிைல உ வாகியி க்கிற . இ  தமிழக அரசிற்கு 

அவமானகரமான ெசயலாகும். 

11. நன்னடத்ைத அ வலர்களால் அல்ல  குழந்ைத நல அ வலரால் சீர்ேநாக்கு 

இல்லத்தில் இ க்கும் சிறார் பற்றிய ச க ஆய்  அறிக்ைகைய (Social 

Investigation Report) இரண்  வாரத்திற்குள் சிறார் நீதி வாாியத்தில் (Juvenile 

Justice Board) அளிக்க ேவண் ம் என சிறார் நீதிச்சட்டம் 2015 பிாி  13(1)ல் 

குறிப்பிடப்பட் ள்ள . ஆனால் பல மாதங்களாக இந்த ச க ஆய்  அறிக்ைக 

தாக்கல் ெசய்யப்படாமல் உள்ள .  

ேமற்கண்ட ெசய்தியிைன தங்கள  நாளிதழில், ெதாைலகாட்சியில் ெவளியி மா  

ேவண் கிேறாம். 

என் ம் மனித உாிைமப் பணியில் 

 

(ெஹன்றி திேபன்)         

ெசயல் இயக்குனர்   

மக்கள் கண்காணிப்பகம் 

12.07.2016 


