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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6657 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജയിൽ ശി��് പകരം ന�നട�ം സാ�ഹ�േസവന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ���ത��ൾ �റ��തി�ം
െചറിയ ���ൾ�് ജയിൽ ശി��് പകരം
ന�നട�ം സാ�ഹ�േസവന�ം
നിർബ�മാ��തി�ം കഴി�ം വിധം എെ��ി�ം
പ�തി വ��് നട�ാ��േ�ാ; വിശദംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(എ) സം�ാന�്  ���ത��ൾ �റ��തി�ം,
െചറിയ ���ൾ�്  ജയിൽ ശി��്  പകരം
ന�നട�്  നിർബ�മാ��തി�ം കഴി�ം വിധം
സാ�ഹ�നീതി വ��്  നട�ാ�� േസവന
പ�തിയാണ്  െ�ാേബഷൻ & ആ�ർ െകയർ
സർ�ീസസ്  . വധശി�േയാ ജീവപര��േമാ ശി�
വിധി�ാ�� ���ൾ, െ�ാേബഷൻ നിയമ�ിെ�

ആ��ല�ം നൽക�െത�് �േത�കം വ�വ� െച�
ചില നിയമ�ൾ �കാര�� ���ൾ എ�ിവ
ഒഴിെക�ളള ���ത�ം െച�വെര ജയിൽ ശി��് 
പകരം ഒ� വർഷം �തൽ 3 വർഷം വെര ജി�ാ
െ�ാേബഷൻ ഓഫീസ�െട റിേ�ാർ�ിൻേമൽ
ന�നട�്  ജാമ��ിൽ വി�യ��തി� വ�വ�
െച�ി�� Probation of Offenders Act 1958,
വ��്  �േഖന നട�ിലാ�ി വ��. ഇ�കാരം
ന�നട�ിൽ വി�� വ��ി�െട ന൯മ�ം സാ�ഹിക
�നരധിവാസം ഉറ�വ���തി�ം സ�ഹ�ിെ�

�ര��ം േവ�ി ടിയാെള െ�ാേബഷൻ
ഓഫീസ�െട േമൽേനാ��ിലാണ്  ന�നട�ിൽ
വി��ത് . ���ത�ം ആവർ�ി�ാതിരി�ാ�ളള

വ�വ�കൾ േകാടതി ഉ�രവിൽ ഉ�ാ�ം.
െ�ാേബഷനിൽ വി�യ�െ�� വ��ി�്  ���ത�ം
െച�തിെ� േപരി�ളള യാെതാ� അേയാഗ�തക�ം
ഉ�ാവി� . �ടാെത ��ംബജീവിത�ം
സാ�ഹ�ജീവിത�ം തട�മി�ാെത �േ�ാ�് 
െകാ�േപാ��തി�ം, ജയിലിെല െകാ�ം��വാളി-
ക�മാ�� സഹവാസം തട��തി�ം
െ�ാേബഷൻ വഴി സാധി��. ഈ രീതിയിൽ
���ത��ൾ പരമാവധി �റ� ഒ� സ�ഹം
��ി��തിന്  െ�ാേബഷൻ സംവിധാനം വഴി
സാധി�ം. േകരള�ിൽ െ�ാേബഷൻ സ�ദായം
ആ�നികവൽ�രി�  ് ശ�ിെ����തിന് 
സർ�ാർ ആരംഭി� പ�തിയാണ്  േനർവഴി പ�തി.
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��വാളികെള െ�ാേബഷൻ സംവിധാനം വഴി
മാനസിക�ം സാ�ഹിക�മായി പരിവർ�നം െച�് 
സ�ഹ�ിന്  �േയാജനെ���� പൗരൻമാരാ�-
കയാണ്  ജി�ാ െ�ാേബഷൻ ഓഫീ�കൾ വഴി
നട�ിലാ�� പ�തി�െട ല��ം. ല���ൾ 1.
18 �ം 21�ം ഇടയിൽ �ായ�ളള
�വ��വാളികൾ�്  തട�ശി� നൽകാെത
െ�ാേബഷൻ സംവിധാന�ിെ� േസവനം
ലഭി�വാ�� അവ�െട നിയമപരമായ അവകാശം
സംര�ി�ക. 2. ��തരമ�ാ� ���ത��ളിൽ
ഉൾെ��വെര ജയിൽ
ശി�കൾ�് വിേധയരാ�ാെത െ�ാേബഷൻ
നിയമ�ിെ� ആ��ല�ം ലഭ�മാ�ക. 3. 18 �തൽ
25 വയ�വെര�� ആദ���വാളികളിൽ

സാ�ഹ�മനശാ� ഇടെപടൽ നട�ി വീ�ം
േകസിൽെ�ടാെത േനാ�ക�ം സമ�മായ
പരിവർ�ന�ിന്  വിേധയമാ�ക�ം െച�ക. 4.
െ�ാേബഷൻ നിയമ�കാരം പരിഗണി�െ��വാൻ
അർഹത�ളള വിചാരണ തട�കാെര കെ��ി

അവ�െട െ�ാേബഷൻ
റിേ�ാർ�് ആവശ�െ���തിന്  േകാടതിെയ
സഹായി�ക. 5. ജയിൽ േമാചിതരായ
വ��ികൾ�്  വീ�ം ���ത��ിൽെ���

സാഹചര�ം ഇ�ാതാ�ി അവ�െട സാ�ഹ�
�നരധിവാസം ഉറ�വ��ക. 6. തട�കാ�ം
അവ�െട ��ംബാംഗ��ം ത�ിൽ ���ൾ
ഉെ��ിൽ അവ പരിഹരി�  ് ��ംബ സാ�ഹ�
�നസംേയാജനം �ഗമമാ�ക. 17/02/2021 െല
സ.ഉ.(സാധാ)നം.7/2021/സാനീവ. �കാരം
െ�ാേബഷൻ സംബ�ി� സം�ാന നയം
സർ�ാർ അംഗീകരി�  ് ഉ�രവായി��് .
സാ�ഹ�േസവനം ഒ� ശി�െയ� നിലയിൽ
നട�ിലാ��ത്  ��ത നയ�ിെ�

കർ�പരിപാടിയിൽ ഉൾെ�ാളളി�ി�ളളതാണ് .
സം�ാന നിയമ�ളിൽ ശി�� പകരമായി
സാ�ഹ�േസവനം ഉൾെ����തിെ� സാധ�ത
സംബ�ി�  ് പഠന�ൾ നട�ക, ഇതിേല�് 
ആവശ�മായ നിയമ നിർ�ാണം നട�ക,
െപാ�ജന�ൾ�്  ഉപ��മാ�� രീതിയി�ം
��വാളിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�് 
അ�േയാജ�മായ�മായ സാ�ഹ�േസവന�ൾ
കെ��ി നൽ�ക, ബാലനീതി നിയമ ച��ളിൽ
ഉൾെ���ിയ മാ�കയിൽ ��വാളികൾ
സാ�ഹ�േസവനം നിർ�ഹി��തിന്  �േത�ക
മാർ�നിർേ�ശ�ൾ �പീകരി�ക �ട�ിയ
�വർ�ന�ൾ െ�ാേബഷൻ സംബ�ി�
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സം�ാന നയ�മായി ബ�െ��് 
ആരംഭി��തിന്  വ��്  ആേലാചി�വ��

െസ�ൻ ഓഫീസർ


