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തിരുവനന്തപുരം 
                                                                                  തീയതി  
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സര്ക്കുലര്  നം  :  26 /2013  
വിഷയം : ഇന്റ്റോറ്റേണല് അഡ്മിനിോസ്ട്രേറ്റേീവ് ോപ്രോസസ്സിങ് സിസ്റ്റം (iAPS) 

നടപ്പിലോക്കുന്നതിനുള്ള  തുടര് നിര്ോദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുപ്പടുവിക്കുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്.
സൂചന : 1. സര്ക്കോര് ഉത്തരവ് നം.2178/2010/ആഭ്യ. തിയ്യതി 30/06/2010

2. സര്ക്കോര് ഉത്തരവ് നം.2178/2010/ആഭ്യ. തിയ്യതി 30/06/2010
3. പി.എച്ച്.ക്യു സര്ക്കുലര് നം. 22/2013 തിയ്യതി 
4. പി.എച്ച്.ക്യു സര്ക്കുലര് നം. 33/2013 തിയ്യതി 

**
ോമേല് സൂചനയിെടുല ഉത്തരവുക്ള് പ്രക്ോരം ഇന്റ്റോറ്റേണല് അഡ്മിനിോസ്ട്രേറ്റേീവ് ോപ്രോസസ്സിങ് സിസ്റ്റം 

(iAPS) ോപോലീസ് വകുപ്പിെടുല വിവിധ ഒഫീസുക്ളില് നടപ്പിലോക്കി വരിക്യോണ്.  ഭ്രണപരമേോയ ോജോലിക്ള് 
ലഘൂക്രിക്കുക് എന്നതിനു പുറപ്പെടുമേ ഫയലുക്ളിെടുല നടപടിക്രമേങ്ങള് കൂടുതല് സുതോരയമേോക്കുക് എന്ന ലക്ഷ്യം 
കൂടി  ഈ പദ്ധതിക്കുണ്ട്.  നിലവില് ഓഫീസുക്ളില് മേതിയോയ ക്മ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപക്രണങ്ങളും 
ലഭ്യമേോയ സോഹചരയത്തില്  ഓഫീസുക്ളിെടുല എല്ലോ സീറ്റുക്ളിലും  ഫയല് സംബന്ധമേോയ ോജോലിക്ള് 
iAPS  ലൂടെടുട  മേോത്രം  ൈക്ക്ോരയം  െടുചയ്യണം  എന്ന്  ഇതിനോല്  നിര്ോദേശിച്ചുകെടുക്ോള്ളുന.   ഓഫീസ് 
ോമേധോവിക്ള് ഇക്കോരയം പ്രോതയക്ം ശ്രദ്ധിോക്കണ്ടതും  എല്ലോ ഫയലുക്ളും iAPS ലൂടെടുട മേോത്രം സമേര്പ്പിക്കോന്റ്റ 
ബന്ധെടുപ്പട്ട ഉോദേയോഗസ്ഥര്ക്ക് നിര്ോദേശം നോല്കേണ്ടതും ആണ്.
IAPS  സംവിധോനത്തിന്റ്റെടുറപ്പ  സുഗമേമേോയ  നടത്തിപ്പിന്  തോെടുഴെ  പറപ്പയുന്ന  ക്ര്ശന  നിര്ോദേശങ്ങള് 
പുറപ്പെടുപ്പടുവിക്കുന. 

1.  ഓഫീസുക്ളിെടുല എല്ലോ ഫയലുക്ളും iAPS ലൂടെടുട മേോത്രം ോമേല് സൂചനയിെടുല ഉത്തരവുക്ള് പ്രക്ോരം 
ൈക്ക്ോരയം െടുചോയ്യണ്ടതോണ്.  ഈ സംവിധോനത്തിന് മുമ്പ്് തുടങ്ങിയ നിലവിലുള്ള ഫയലുക്ള് 
സമേയബന്ധിതമേോയി iAPS ോലക്ക് മേോോറ്റേണ്ടതോണ്.

2. iAPS െടുല തപോല് ോബോക്സില് വരുന്ന തപോലുക്ള് തല്സമേയം തെടുന്ന മേോോനജര്, എഫ്.സി.എസ്. 
മുതലോയവര് ബന്ധെടുപ്പട്ട സീറ്റുക്ളിോലക്ക് നോല്കേണ്ടതോണ്. നിലവില് പല ഓഫീസുക്ളിലും തപോല് 
ോബോക്സില്  തപോലുക്ള്  ശ്രദ്ധിക്കെടുപ്പടോെടുത  ക്ിടക്കുന്നതോയി  ക്ണ്ടുവരുനണ്ട്.  ോപോലീസ് 
ആസ്ഥോനത്തുനിനം മേറ്റേ് ഉന്നത ഓഫീസുക്ളില്  നിനം അയക്കുന്ന പ്രധോനെടുപ്പട്ട ഉത്തരവുക്ള് 
തപോല്  ോബോക്സില്  ആണ്  ക്ോണെടുപ്പടുക്.  ഓഫീസ്  ോമേധോവിക്ള്  ഇക്കോരയം  പ്രോതയക്ം 
ശ്രദ്ധിോക്കണ്ടതും ആവശയമേോയ നിര്ോദേശങ്ങള് ഉോദേയോഗസ്ഥര്ക്ക് നോല്കേണ്ടതും ആണ്.

3. അതുോപോെടുലതെടുന്ന ോപോലീസ്  ോസ്റ്റഷനുക്ളുെടുട  ക്ോരയത്തില് ജില്ലോ  ഓഫീസുക്ളില് നിനം  മേറ്റേ് 
ഉന്നത ഓഫീസുക്ളില് നിനം  അയക്കുന്ന തപോലുക്ള് ബന്ധെടുപ്പട്ട ഓഫീസുക്ളുെടുട  "തപോല് 
ോബോക്സില്"  ആണ്  ക്ോണെടുപ്പടുക്.  പല ോസ്റ്റഷനിലും  ഇവ ശ്രദ്ധിക്കെടുപ്പടോെടുത ക്ിടക്കുന്നതോയി 
ക്ോണുനണ്ട്.  തപോല് ോബോക്സിെടുല എല്ലോ തപോലുക്ളും യഥോസമേയം തെടുന്ന തുറപ്പന ോനോക്കുക്യും 
രജിസ്റ്റര് െടുചയ്യുക്യും െടുചയ്യുന എന എസ്.എച്ച് ഒ ഉറപ്പപ്പുവരുോത്തണ്ടതോണ്.  ോസ്റ്റഷനുക്ളില് 
ഇെടുമേയില്,  വയര്െടുലസ്സ് എന്നിവ ൈക്ക്ോരയം  െടുചയ്യുന്ന അോത ശ്രദ്ധോയോെടുടതെടുന്ന  iAPS ഉം 
ൈക്ക്ോരയം െടുചോയ്യണ്ടതോണ്. 

4. ോപോലീസ് ോസ്റ്റഷനുക്ളില് നിനം ജില്ലോ ഓഫീസിോലക്ക്  നിലവില് തപോലുക്ള് iAPS ലൂടെടുടയോണ് 
അയക്കുന്നത്.   എന്നോല്  പലോപ്പോഴും  അോത  തപോലുക്ള്  െടുഭ്ൌതിക്  രൂപത്തിലും  ജില്ലോ 
ഓഫീസിോലക്ക് അയക്കുന്നതോയി ശ്രദ്ധയില്െടുപ്പട്ടിട്ടുണ്ട് .  ഇനിമുതല് ോപോലീസ്  ോസ്റ്റഷനുക്ളില് 
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നിനം തപോലുക്ള് അയക്കുോമ്പ്ോള് തോെടുഴെ പറപ്പയുന്ന ക്ോരയങ്ങള് അനുവര്ത്തിോക്കണ്ടതോണ്. 
i. ജില്ലോ ഓഫീസുക്ളിോലോ ോപോലീസ് വകുപ്പിെടുല മേോറ്റേെടുതങ്കിലും ഓഫീസിോലോ തീര്പ്പോക്കെടുപ്പോടണ്ട 

അോപക്ഷ്ക്ള്  ആെടുണങ്കില്  അവ  െടുഭ്ൌതിക്  രൂപത്തില്  അയോക്കണ്ടതില്ല.  അത്തരം 
തപോലുക്ളിെടുല  െടുഭ്ൌതീക്ോരഖക്ള്   iAPS െടുല  ക്റപ്പന്റ്ററപ്പ്  നമ്പ്ര്  ോരഖെടുപ്പടുത്തിയ  ോശഷം 
അതോത്   ഓഫീസില്  തെടുന്ന സൂക്ഷ്ിച്ചോല് മേതിയോകും.  ഓോരോ  ദേിവസവും  ഇത്തരത്തില് 
അയക്കുന്ന  തപോലുക്ള്  പ്രോതയക്ം  പ്രോതയക്ം  െടുക്ട്ടുക്ള്  ആക്കി  ,  തിയ്യതി  ോരഖെടുപ്പടുത്തി 
സൂക്ഷ്ിോക്കണ്ടതോണ്.  ജില്ലോ ഓഫീസില് നിനം ഏതെടുതങ്കിലും ോരഖക്ള് െടുഭ്ൌതിക് രൂപത്തില് 
ആവശയെടുപ്പടുന്ന  പക്ഷ്ം  അവ  സമേര്പ്പിോക്കണ്ടതോണ്.  സൂക്ഷ്ിക്കുന്ന  തപോലുക്ളുെടുട 
ഉത്തരവോദേിത്തം ൈറപ്പറ്റേറപ്പില് (Writer) നിക്ഷ്ിപ്തമേോയിരിക്കും.

ii. മേറ്റേ് വകുപ്പുക്ളിോലെടുക്കോ , സര്ക്കോരിോലെടുക്കോ  അയോക്കണ്ട ോരഖക്ള്,  ബില്ലുക്ള് മുതലോയവ 
iAPS ലൂടെടുടയും,  െടുഭ്ൌതിക്  രൂപത്തിലും  ജില്ലോ  ഓഫീസിോലക്ക്  അയോക്കണ്ടതോണ്.  െടുഭ്ൌതീക് 
രൂപത്തില് അയക്കുോമ്പ്ോള് iAPS ല് ടി ക്റപ്പന്റ്ററപ്പ് റപ്പജിസ്റ്റര് െടുചയ്യുോമ്പ്ോള് ലഭ്ിച്ച  ക്റപ്പന്റ്ററപ്പ് നമ്പ്ര് 
നിര്ബന്ധമേോയും ോരഖെടുപ്പടുോത്തണ്ടതോണ്.

5. ഓഫീസില് െടുഭ്ൌതിക് രൂപത്തില് ലഭ്ിക്കുന്ന തപോലുക്ള് iAPS ല് രജിസ്റ്റര് െടുചോയ്യണ്ടതും അവ 
രജിസ്റ്റര് െടുചയ്യുന്ന സമേയം തെടുന്ന ബന്ധെടുപ്പട്ട ോരഖക്ോളോെടുടോപ്പം സ്കോന്റ്റ െടുചയ്തു ോചര്ോക്കണ്ടതും 
ആണ്.   ഇത്തരം  തപോലുക്ള്   ആവശയെടുമേങ്കില്  മേോത്രം  െടുഭ്ൌതിക്  രൂപത്തില്  സീറ്റുക്ളില് 
നല്കേിയോല് മേതിയോകും. അല്ലോത്ത പക്ഷ്ം ഇവ തീയ്യതി ോരഖെടുപ്പടുത്തി പ്രോതയക്ം െടുക്ട്ടുക്ള് ആക്കി 
ഇന്റ്റോവഡ് സീറ്റേില് സൂക്ഷ്ിോക്കണ്ടതോണ്.  ഓോരോ ദേിവസോത്തയും  െടുക്ട്ടുക്ള്  എല്ലോ ആഴ്ചയുെടുടയും 
അവസോന ദേിവസത്തില് ഒറ്റേെടുക്കട്ടോക്കി അതിെടുന്റെ പുറപ്പംചട്ടയില് ക്റപ്പന്റെ് നമ്പ്റപ്പിെടുന്റെ ആദേയെടുത്തയും 
അവസോനെടുത്തയും നമ്പ്ര് ോരഖെടുപ്പടുത്തുക്യും െടുതോട്ടു തോെടുഴെ തിയ്യതി  എനമുതല് എനവെടുര 
എനം ആെടുക് തപോലുക്ളുെടുട എണ്ണവും  ോരഖെടുപ്പടുെടുത്തണ്ടോതോണ്. ആയവ അതത് ആഴ്ചക്ളിെടുല 
അവസോന   പ്രവര്ത്തിദേിവസം  ഒരു  െടുറപ്പജിസ്റ്ററപ്പില്  ോരഖെടുപ്പടുത്തി  െടുറപ്പോക്കോര്ഡ്  സീറ്റേില് 
ഏതല്പ്പിോക്കണ്ടതോണ്.  എന്നോല്  ോപോലീസ്  ആസ്ഥോനത്ത്  ഓോരോ  ദേിവസെടുത്തയും  െടുഭ്ൌതീക് 
തപോലുക്ള് അടുത്ത പ്രവര്ത്തിദേിവസം തെടുന്ന ോമേല്പ്പറപ്പഞ്ഞപ്രക്ോരം ഏതല്പ്പിോക്കണ്ടതോണ്.

6. ഇത്തരത്തില്  െടുഭ്ൌതിക്രൂപത്തില്  തപോലുക്ള്  ഇന്റ്റോവഡ്  സീറ്റേില്  സൂക്ഷ്ിക്കുന്ന 
സംവിധോനെടുത്ത  "Local  Records  ” എന്നോണ്  ഇനി  മുതല് അറപ്പിയെടുപ്പടുക്.   ഓഫീസുക്ളില് 
"Local  Records  ” സൂക്ഷ്ിക്കുവോനുള്ള ചുമേതല ഓഫീസിെടുല െടുഫയര് ോക്ോപ്പി  സൂപ്രണ്ടിോനോ ആ 
ചുമേതല വഹിക്കുന്ന ൈടപ്പിസ്റ്റുക്ള്െടുക്കോ ആയിരിയ്ക്കും.  

7. ഏതെടുതങ്കിലും  സീറ്റേില് െടുഭ്ൌതീക് രൂപത്തിലുള്ള തപോല് ോരഖക്ള് ആവശയമേോയി  വന്നോല് ഈ 
സീറ്റേ് െടുക്ലെര്ക്കിനു ഒരു എഴുതി തയ്യോറപ്പോക്കിയ അോപക്ഷ് പ്രക്ോരം ഇത്  "Local  Records  ” നിനം 
ൈക്പ്പറ്റേോവുന്നതോണ്  .“Local  Records"  സൂക്ഷ്ിപ്പുക്ോരന്റ്റ  ഈ  അോപക്ഷ്യില്  തെടുന്ന 
ൈക്പ്പറ്റുരസീത്  വോങ്ങിോക്കണ്ടതോണ്.   തുടര്ന ഈ അോപക്ഷ്യിോന്മേല് െടുക്ോടുത്ത തപോലിെടുന്റെ 
ക്രന്റെ് നമ്പ്ര്(current number) ോരഖെടുപ്പടുത്തി തപോല് ക്രമേത്തില് തെടുന്ന െടുക്ട്ടി െടുവോക്കണ്ടതോണ്. 

8. െടുറപ്പോക്കോര്ഡിോലക്ക്  ൈക്മേോറപ്പിയ  െടുഭ്ൌതീക്  തപോലുക്ള്  ഏതെടുതങ്കിലും  സീറ്റേില്  ആവശയമേോയി 
വന്നോല് അവ ോമേല്പ്പറപ്പഞ്ഞപ്രക്ോരം െടുറപ്പോക്കോര്ഡ് ക്ീപ്പറപ്പില് നിനം ൈക്പ്പറ്റേോവുന്നതോണ്. 

9. Subordinate Office ക്ളില് സൂക്ഷ്ിച്ചിട്ടുള്ള െടുഭ്ൌതിക് ക്രന്റുക്ള് (physical currents)ആവശയമേോയി 
വരുന്ന  പക്ഷ്ം  ോമേല്  സൂചിപ്പിച്ച  പ്രക്ോരം  തെടുന്ന  ോശഖരിക്കോവുന്നതോണ്.  എന്നോല്  എഴുതി 
തയ്യോറപ്പോക്കിയ അോപക്ഷ്ക്ക്   പക്രം  Internal  Message  ലൂടെടുടോയോ അെടുല്ലങ്കില് ഒരു ക്ത്ത്  ടി 
ഫയലില് നിനം  iAPS  ലൂടെടുട അയോച്ചോ ോശഖരിക്കോവുന്നതോണ്.  ടി  ക്ത്തിെടുന്റെ പ്രിന്റെ്  എടുത്ത് 
അതില് അയച്ച ക്റപ്പന്റെ് നമ്പ്ര്, തിയ്യതി, ക്റപ്പന്റെ് െടുഭ്ൌതിക് രൂപത്തില് അയച്ച തിയ്യതി,  തപോല് 
ഡയുട്ടിക്കോരെടുന്റെ ോപര് ,ഒപ്പ് എന്നിവ ോരഖെടുപ്പടുത്തി ക്രമേത്തില് െടുക്ട്ടിെടുവോക്കണ്ടതോണ്.

10. iAPS-ല്  ൈക്ക്ോരയം  െടുചയ്യുന്ന  ഫയലുക്ളിോലെടുതങ്കിലും  െടുഭ്ൌതിക്  രൂപത്തില്  ആവശയമേോയി 
വരുന്നപക്ഷ്ം  ടി  ഫയലിെടുന്റെ  ോനോട്ട്  ഫയലും  ക്റപ്പോസ്പോണ്ടന്റ്റസ്  ഫയലും  (note  file  and 
currespondence file) പ്രിന്്റെ  എടുത്ത് ഉപോയോഗിക്കോവുന്നതോണ്. െടുഭ്ൌതീക് രൂപത്തില് അയക്കുന്ന 
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തപോലുക്ള് ോപോലിസ് ആസ്ഥോനോത്തോ മേറ്റു ജില്ലോ ഒഫിസുക്ളിോലോ  സവീക്രിക്കുന്നതല്ല. (ക്ംപയുട്ടര് 
പൂര്ണമേോയും  ലഭ്ിക്കോത്ത   ഓഫീസുക്ള്ക്ക്   തോല്ക്കോലിക്മേോയി  ഇതില്  നിനം  ഇളവു 
ലഭ്ിക്കുന്നതോണ്.  എന്നോല് ക്മ്പ്യുട്ടറുക്ള് വിതരണം െടുചയ്യുന്ന മുറപ്പക്ക് ആ ഓഫീസുക്ളില് നിനം 
ോമേല്  പറപ്പഞ്ഞ പ്രക്ോരം  തപോലുക്ള് സവീക്രിക്കുന്നതല്ല.)  എന്നോല് െടുപോതുജനങ്ങള്ക്കു ഏതതു 
രീതിയിലും പരോതിക്ളും മേറ്റു നിര്ോദേശങ്ങളും നല്ക്ോവുന്നതോണ്.

11. iAPS ലൂടെടുട അയക്കുന്ന െടുഫയര് ോക്ോപ്പിക്ള്ക്ക്  ഒപ്പ് ആവശയമേില്ല. എന്നോല് പ്രിന്റ്ററപ്പ് എടുത്ത് മേറ്റേ് 
വകുപ്പുക്ളില്  അയക്കുോമ്പ്ോള് അതില് ബന്ധെടുപ്പട്ട ഉോദേയോഗസ്ഥന്റ്റ ഒപ്പ് ോരഖെടുപ്പടുോത്തണ്ടതോണ്.

12. അതോത് ഓഫീസുക്ളില് ോമേല്ോനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഉോദേയോഗസ്ഥര്ക്്ക  iAPS  െടുല  My Currents  ല് 
ലഭ്ിക്കുന്ന  തപോലുക്ള്  അതോത്  ദേിവസം  തെടുന്ന  ആവശയമേോയ  നിര്ോദേശങ്ങള്  ോരഖെടുപ്പടുത്തി 
വിഷയം ൈക്ക്ോരയം െടുചയ്യുന്ന സീറ്റുക്ളില് നോല്കേണ്ടതോണ്. 

13. ഒരു സീറ്റേിെടുല ഉോദേയോഗസ്ഥന്റ്റ അവധിയിലോെടുണങ്കില് ആ സീറ്റേിെടുല ഏതെടുതങ്കിലും  ഫയലുക്ളില് 
അടിയന്തിര നടപടി ആവശയമേോയി വന്നോല് ോമേല്ോനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഉോദേയോഗസ്ഥന്റ്റ ടി ഫയലില് 
നടപടി സവീക്രിക്കുക്ോയോ അെടുല്ലങ്കില് ടി ഫയല് മേെടുറ്റേോരു സീറ്റേില് നല്കേി നടപടി എടുപ്പിക്കുക്ോയോ 
െടുചോയ്യണ്ടതോണ്. 

14. സോബോര്ഡിോനറ്റേ് ഓഫീസുക്ളില്  (Police Stations, Circle Offices, Subdivisional Offices etc) 
സവീക്രിക്കുന്ന പരോതിക്ള്/ മേറ്റേോപക്ഷ്ക്ള് എന്നിവ, അവയുെടുട വിഷയം അനുസരിച്ചുക തരംതിരിച്ചുക 
(Petition Category) ോരഖെടുപ്പടുോത്തണ്ടതോണ്. ഇവ ഇത്തരത്തില്ത്തെടുന്ന ോരഖെടുപ്പടുത്തുന എന്ന് 
എസ്  എച്ച്  ഓ  (SHO)  മേോര്  ഉറപ്പപ്പുവരുോത്തണ്ടതും  ോമേല്ോനോട്ടം  വഹിക്കുന്ന  ഉോദേയോഗസ്ഥര് 
(Supervisory Officers) ഇത് പരിോശോധിോക്കണ്ടതോണ്.

15. ജില്ലോ  ോപോലീസ്  ോമേധോവിക്ള്ക്കും  മേറ്റേ്  ഓഫീസ്  ോമേധോവിക്ള്ക്കും  ോനരിട്ടു  െടുപോതുജനങ്ങള് 
നല്കുന്ന  പരോതിക്ള്  ബന്ധെടുപ്പട്ട  സി  എ  (Confidential  Assistants)  മേോര്   iAPS  ല് 
ോരഖെടുപ്പടുത്തി സ്കോന്റ്റ െടുചയ്തു നിര്ോദേശം അനുസരിച്ച് നോല്കേണ്ടതോണ്. അസല് പരോതിക്ള് പിന്നീട് 
അയോക്കണ്ടതില്ല.  ആയവ ഖണ്ഡിക് 6 െടുല നിര്ോദേശങ്ങള് അനുസരിച്ചുക സൂക്ഷ്ിോക്കണ്ടതോണ്. 

16. ോമേല് ഉത്തരവുക്ള് 01/11/2013 മുതല് ക്ര്ശനമേോയി നടപ്പിലോോക്കണ്ടതോണ്. ഈ രീതിയില് തെടുന്ന 
ഓഫിസുക്ള് പ്രവര്ത്തിക്കുന എന്ന്  ഉത്തരവോദേെടുപ്പട്ട എല്ലോവരും ഉറപ്പപ്പു വരുോത്തണ്ട തോണ്.   

സംസ്ഥോന ോപോലീസ്  ോമേധോവി  

പക്ര്പ്പ് :- ലിസ്റ്റ് ബി യിെടുല എല്ലോ ഓഫീസര്മേോര്ക്കും അനന്തര നടപടിക്ള്ക്കും റപ്പിോപ്പോര്ട്ടിനുമേോയി 
    അയക്കുന.

       ോപോലീസ് ആസ്ഥോനത്തിെടുല എല്ലോ ഓഫീസര്മേോര്ക്കും മേിനിസ്റ്റീരിയല് ജീവനക്കോര്ക്കും 
അനന്തരനടപടിക്ള്ക്കയി നല്കുന.

        സര്ക്കുലര് ഫയലില് സൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിനോയി.
    ോസ്റ്റോക്്ക  ഫയല് /െടുറപ്പോക്കോര്ഡ് സ്
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