
'சிறைகளில் றகதிகளுக்கு ததறையான ைசதிகறள ஏற்படுத்துங்கள்' -மதுறை 

ஐதகார்ட்டு உத்தைவு 

 

றகதிகளின் அடிப்பறை ைசதிகறள சிறைகளில் ஏற்படுத்த பல்தைறு 

நைைடிக்றககறள எடுக்கும்படி சிறைத்துறைக்கு மதுறை ஐதகார்ட்டு 

உத்தைைிட்டுள்ளது. 

சிறைகளில் அடிப்பறை ைசதிகள் 

மதுறை மக்கள் கண்காணிப்பகம் சார்பில் அதன் நிர்ைாக இயக்குனர் 

ஹென்ைி டிஹபன், மதுறை ஐதகார்ட்டில் தாக்கல் ஹசய்த மனுைில், தமிழக 

சிறைகளில் அலுைல் சாைா பார்றையாளர்களாக உாிய பயிற்சி 

ஹபற்ைைர்கறள நியமிக்கவும், சிறைகளில் அடிப்பறை ைசதிகறள 

நிறைதைற்ைவும் உத்தைைிை தைண்டும் என்று கூைியிருந்தார். 

இந்த ைழக்றக நீதிபதிகள் மகாததைன், சத்தியநாைாயண பிைசாத் ஆகிதயார் 

ைிசாாித்தனர்.அப்தபாது அைசு ைக்கீல்கள் எஸ்.பி.மகாைாஜன், ஹசந்தில்குமார் 

ஆகிதயார் ஆஜைாகி, ஹபரும்பாலான சிறைகளில் ைிதிகளின்படி உாிய 

ைசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு, அலுைல்சாைா பார்றையாளர்கள் 

நியமிக்கப்பட்டுைிட்ைனர். மீதம் உள்ள சிறைகளிலும் கண்காணிப்பு தகமைா 

ஹபாருத்துைது உள்ளிட்ை ைசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு ைருகின்ைன என்ைனர். 

 

மன அழுத்தம் குறையும் 

ைிசாைறண முடிைில் நீதிபதிகள் பிைப்பித்த உத்தைவு ைருமாறு:-  

ஹதன் ஆப்பிாிக்காைில் நிை ஹைைிக்கு எதிைாக தபாைாடிய ஹநல்சன் 

மண்தைலா, "ஒரு நாட்டில் உள்ள உயர் குடிமக்கள் எவ்ைாறு 

நைத்தப்படுகிைார்கள் என்பறத பார்க்காமல், அடித்தட்டு மக்கள் எப்படி 

நைத்தப்படுகிைார்கள் என்பறத றைத்துதான் அந்த நாட்றை மதிப்பிை 

தைண்டும்" என்ைார். அைைது கூற்ைின்படி இந்த ஹபாதுநல ைழக்றக நாங்கள் 

றகயாள்கிதைாம்.  

கைந்த 2010-ம் ஆண்டில் இருந்து 2014-ம் ஆண்டு ைறை பாறளயங்தகாட்றை 

மத்திய சிறையில் மட்டும் 33 தபர் இைந்ததாக தகைல் அைியும் 

உாிறமச்சட்ைத்தின் மூலம் ஹதாியைந்துள்ளது. சிறைகள் கண்காணிப்பு 

தகமைா மூலம் முழுறமயாக கண்காணிக்கப்படுகின்ைன. றகதிகள் தங்களின் 

குடும்பத்தினர், நண்பர்கறள சந்திக்க அனுமதிக்கப்படுகிைது. அைர்கள், 



ைாைத்திற்கு ஒருமுறை வீதம் மாதத்திற்கு 45 நிமிைமும் ஹதாறலதபசியில் 

தபசலாம். இதன்மூலம் றகதிகளின் மன அழுத்தம் குறையும் என 

சிறைத்துறை தைப்பில் ஹதாிைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

குழுறை ஏற்படுத்துங்கள் 

அந்த ைறகயில், தமிழக சிறைகளில் றகதிகளின் நலறன கருத்தில் ஹகாண்டு 

அலுைல்சாைா பார்றையாளாின் பதைிக்காலம் முடிந்த உைன் அடுத்த 

நபர்கறள உைனடியாக நியமிக்க ைசதியாக குழு ஏற்படுத்த தைண்டும். 

அலுைல் சாைா பார்றையாளர் கூட்ை தீர்மானம், அைசுக்கான பாிந்துறைகறள 

மாைட்ை, மாநில சிறை இறணயதளத்தில் ஹைளியிை தைண்டும். 

 

மாதிாி சிறை ைிதிகள் மற்றும் ஐ.நா.ைின் மண்தைலா ைிதிகளின்படி சிறை 

ைிதிகளில் ததறையான திருத்தங்கறள தமற்ஹகாள்ள தைண்டும். அறனத்து 

சிறைகளிலும் இை ஹநருக்கடிறய குறைக்க தைண்டும். 

 

 றகதிகளின் உாிறம றகதயட்றை அறனத்து றகதிகளுக்கும் ைழங்கி, 

அதுஹதாைர்பான நைைடிக்றககறளயும், குழு பாிந்துறை மீதான 

நைைடிக்றககறளயும் இறணயதளத்தில் ஹைளியிை தைண்டும். மருத்துை 

ைசதி, குடிநீர், ஆதைாக்கியமான உணவு ைசதிறய ஏற்படுத்த தைண்டும்.  

 

புத்தாக்க பயிற்சி 

சிறை நிர்ைாகத்றத தமம்படுத்தும் ைறகயில் பணியாளர்களுக்கு 

ததறையான புத்தாக்க பயிற்சி ைகுப்புகறள ஹதாைர்ச்சியாக நைத்த 

தைண்டும். றகதிகளின் குறைதீர்க்கும் பிாிறை ஹசயல்படுத்த 

புகார்ஹபட்டிகள், கண்காணிப்பு தகமைா உள்ளிட்ை ைசதிகள் ஹசய்யப்பை 

தைண்டும். பார்றையாளர் முறை சிைப்பாக ஹசயல்படும் 

ைழிகாட்டுதல்களின்படி கூட்ைங்கறள அைசு தைப்பில் நைத்த தைண்டும். 

இவ்ைாறு நீதிபதிகள் உத்தைைிட்ைனர். 

 

https://www.dailythanthi.com/News/State/provide-necessary-facilities-to-

prisoners-in-jails-madurai-high-court-order-871788  

https://www.dailythanthi.com/News/State/provide-necessary-facilities-to-prisoners-in-jails-madurai-high-court-order-871788
https://www.dailythanthi.com/News/State/provide-necessary-facilities-to-prisoners-in-jails-madurai-high-court-order-871788

