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േപാലീസ് േസ്റ്റഷനുകളില് “സിറ്റിസണ് െഹല്പ്പ് െഡസ്ക്കുകള്” ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള
മാര്ഗ നിര്േദശങ്ങള് പുറെപ്പടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് നം. 2178/2010/ ആഭയ്. തിയതി 30/06/2010

സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിെന്റ 2010-11 സാമ്പത്തിക വര്ഷെത്ത പദ്ധതിയിനത്തില്
ഉള്െപടുത്തിെക്കാണ്ട് എലല്ാ േപാലീസ് േസ്റ്റഷനുകളിലും െപാതുജന േസവനാര്ത്ഥം “സിറ്റിസണ്
െഹല്പ്പ് െഡസ്ക്” എന്ന പദ്ധതി 01/09/2012 മുതല് ആരംഭിക്കുകയാണ്. വിവര സാേങ്കതിക വിദയ്
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് െപാതു ജനങ്ങളില് നിന്നുള്ള പരാതികളും, അേപക്ഷകളും സവ്ീകരിക്കുക,
രസീത് നല്കുക, ആവശയ്ാനുസരണം സംസ്ഥാനെത്ത മറ്റു േപാലീസ് ഓഫീസുകളിേലക്ക്
തുടര്നടപടികള്ക്കായി അയക്കുക എന്നീ കാരയ്ങ്ങള് ഇതിനായി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന
സംവിധാനത്തിലൂെട െചേയയ്ണ്ടതാണ്. ഇതിനു പുറേമ ആ പരാതിയില്/അേപക്ഷയില് എടുക്കുന്ന
നടപടികളുെട വിവരങ്ങള് അേപക്ഷകര്ക്ക് െവബ് ൈസറ്റിലൂെടയും മറ്റും ലഭയ്മാക്കാനുള്ള സംവിധാനം
ഇതിലുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുെട സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന മാര്ഗ
നിര്േദശങ്ങള് ഇതിനാല് പുറെപ്പടുവിച്ചുെകാള്ളുന്നു.
1. സംസ്ഥാനെത്ത എലല്ാ േപാലീസ് േസ്റ്റഷനുകളിലും പര്സ്തുത േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിേലക്കുള്ളതിനു
പുറേമ മേറ്റെതാരു േസ്റ്റഷനിേലേക്കാ മറ്റ് േപാലീസ് ഓഫീസിേലേക്കാ ഉള്ള പരാതികളും ഈ
സംവിധാനത്തിലൂെട സവ്ീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
2. േപാലീസ് േസ്റ്റഷനുകളില് സവ്ീകരിക്കുന്ന പരാതികള് േസ്റ്റഷനിെല സിറ്റിസണ് െഹല്പ്പ്
െഡസ്കില് േരഖെപ്പടുത്തിയ േശഷം ഇതില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന രസീത് പരാതിക്കാരന് അേപ്പാള്
തെന്ന നല്േകണ്ടതുമാണ്.
3. ഇനി മുതല് േസ്റ്റഷനുകളില് നല്കുന്ന പരാതികളുെട/അേപക്ഷകളുെട റഫറന്സ് നമ്പര്
സിറ്റിസണ് െഹല്പ്പ് െഡസ്കിലൂെട സംസ്ഥാന തലത്തില് ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക.
4. മെറ്റാരു േസ്റ്റഷനിേലക്കുള്ള പരാതിയാണ് സവ്ീകരിക്കുന്നത് എങ്കില് പരാതിക്കാരന് രസീത്
നല്കിയ േശഷം പര്സ്തുത പരാതി ബന്ധെപ്പട്ട േപാലീസ് ഓഫീസിേലക്ക് ഇതിലൂെട ഓണ്ൈലന്
ആയി അയേക്കണ്ടതാണ്.
5. േകരള േപാലീസ് മാനുവല് ഖണ്ഡിക 523 പര്കാരം KPF 147 ല് സൂക്ഷിക്കുന്ന പരാതികെള
സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര് ഇനി മുതല് ഈ ഓണ്ൈലന് സംവിധാനത്തില് നിന്നും പര്ിന്റ് എടുത്ത്
സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
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6.
7.
8.

9.

10.

േസ്റ്റഷനുകളിെല പരാതികളുെട അേനവ്ഷണ പുേരാഗതി S.H.O./Writer യഥാസമയം സിറ്റിസണ്
െഹല്പ്പ് െഡസ്കില് ബന്ധെപ്പട്ട േകാളത്തില് േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
പരാതികള് തീര്പ്പു ക പ്പിക്കുേമ്പാള് പര്സ്തുത വിവരം S.H.O. സിറ്റിസണ് െഹല്പ്പ് െഡസ്കില്
േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതും പര്സ്തുത പരാതി തീര്പ്പായതായി കാണിേക്കണ്ടതുമാണ്.
പരാതികള് ഇരുകക്ഷികളുെടയും സാന്നിധയ്ത്തില് രമയ്മായി പരിഹിച്ചതാെണങ്കില് ഇതില്
നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഒത്തു തീര്പ്പ് റിേപ്പാര്ട്ട് (Settlement Report) പര്ിന്റ് െചയ്ത് ഇരു
കക്ഷികളുെടയും ഒപ്പ് വാങ്ങി സ്കാന് െച ് ഈ സംവിധാനത്തില് സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
അതിനു േശഷം തീര്പ്പാക്കുന്ന വിവരങ്ങള് െഹല്പ് െഡസ്കില് േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
പരാതികളുെട അസ്സല് മറ്റുള്ള ഓഫീസിേലക്ക് ആവശയ്െമങ്കില് മാതര്ം തപാല് മുഖാന്തിരം
അയച്ചാല് മതിയാകും. തപാല് മുഖാന്തിരം അയക്കുേമ്പാള്, സിറ്റിസണ് െഹല്പ്പ് െഡസ്കില്
ലഭിച്ച പരാതിയുെട നമ്പര് അസ്സല് പരാതിയില് േരഖെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. േസ്റ്റഷനില്
േമല്പ്പറഞ്ഞ പര്കാരം സൂക്ഷിക്കുന്ന പരാതികള്/അേപക്ഷകള് കൃതയ്മായി ഫയല് െചയ്ത്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
പരാതികളുെട അേനവ്ഷണ പുേരാഗതി അറിയുവാന് പരാതിക്കാര് വരികയാെണങ്കില് ആയത്
ഏതു േസ്റ്റഷനിേലതായാലും പരാതിയുെട നമ്പര് ഉപേയാഗിച്ചു സിറ്റിസണ് െഹല്പ്പ് െഡസ്കില്
നിന്നും വിവരം േശഖരിച്ച് പരാതിക്കാരന് നല്േകണ്ടതാണ്.

ഇത് കൂടാെത MOP (േപാലീസ്) ഖണ്ഡിക 143(1)പര്കാരവും, േകരളാ േപാലീസ് മാനുവല്
ഖണ്ഡിക 524 പര്കാരവും േപാലീസ് േസ്റ്റഷനുകളില് ലഭിക്കുന്നതും ആരംഭിക്കുന്നതുമായ എലല്ാ
തപാലുകളും എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്ന കറന്റ് രജിസ്റ്റര് (CF 71) ഈ സംവിധാനത്തിലൂെട ഓണ്ൈലനായി
തയയ്ാറാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ൈകകാരയ്ം െചയയ്ുന്നതനായി താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന നിര്േദശങ്ങള്
അവലംബിേക്കണ്ടതാണ്.
1. േസ്റ്റഷനിെല േപാലീസ് ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്മാരുെടയും മറ്റു ജീവനക്കാരുെടയും വിവിധ അേപക്ഷകള്
േസ്റ്റഷനുകളില് സവ്ീകരിച്ച് അവ െഹല്പ് െഡസ്കില് സ്കാന് െച ബന്ധെപ്പട്ട ഓഫീസിേലക്ക്
ഓണ്ൈലന് ആയി അയേക്കണ്ടതാണ്.
2. കറന്റ് രജിസ്റ്റര് (CF 71) െഹല്പ്പ് െഡസ്കില് നിന്നും പര്ിന്റ് എടുത്തു സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
3. ഇനി മുതല് അേപക്ഷകളുെട കറന്റ് നമ്പര് െഹല്പ്പ് െഡസ്കിലൂെട സംസ്ഥാന തലത്തില്
ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക.
4. േസ്റ്റഷനില് നിന്നും ജിലല്ാ ഓഫീസിേലക്ക് അയക്കുന്ന അേപക്ഷകള് ജിലല്ാ ഓഫീസില്
സവ്ീകരിക്കുേമ്പാള് ലഭിക്കുന്ന കറന്റ് നമ്പര് സിറ്റിസണ് െഹല്പ്പ്
െഡസ്കില് നിന്നും
മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്. േസ്റ്റഷനിെല കറന്റ് നമ്പറും ജിലല്ാ ഓഫീസില് ലഭിച്ച കറന്റ്
നമ്പറും [െസക്ഷന് നമ്പര് സഹിതം] ബന്ധെപ്പട്ട അേപക്ഷയുെട അസ്സലില് േരഖെപ്പടുത്തി
വ ണം.
5. ജിലല്ാ ഓഫീസുകളില് നിന്നും ആവശയ്െപ്പടുന്ന പക്ഷം അേപക്ഷകളുെട അസ്സല്, തപാല്
മുഖാന്തിരം ബന്ധെപ്പട്ട ഓഫീസില് എത്തിക്കുകയും മാേനജര് അത് േനരിട്ട് െസക്ഷനില്
നല്േകണ്ടതുമാണ്. അങ്ങെന അയക്കാത്ത അേപക്ഷകള് കൃതയ്മായി ഫയല് െച ്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
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6.
7.

സര്ക്കാരിേലേക്കാ മറ്റിതര ഓഫീസിേലേക്കാ അയേക്കണ്ട അേപക്ഷകളുെട അസ്സല് മാതര്ം
ജിലല്ാ ഓഫീസുകളില് ഹാജരാക്കിയാല് മതിയാകും.
iAPS/Citizen Helpdesk എന്നീ രണ്ടു സംവിധാനങ്ങളില് പര്വൃത്തി െചയയ്ാനുള്ള
അധികാരെപ്പടുത്തല് ഓേരാ ഓഫീസറിെന്റയും ഔേദയ്ാഗിക േശര്ണിയിലുള്ള സ്ഥാനമനുസരിച്ച്
ബന്ധെപ്പട്ട ഉേദയ്ാഗസ്ഥര്ക്ക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിപ്പാര്ട്ടുെമന്റിെല ഏെതാരുേദയ്ാഗസ്ഥനും
അയാളിരിക്കുന്ന തസ്തികയുെട സവ്ഭാവമനുസരിച്ചുള്ള അധികാരങ്ങള് ലഭിക്കുന്നതും
അതനസരിച്ച് iAPS േലാ, സിറ്റിസണ് െഹല്പ്പ് െഡസ്കിേലാ ഇവ രണ്ടിലുേമാ അവരവരുെട
“യുസര് െനയിമും” “പാസ്സ്േവര്ഡും” ഉപേയാഗിച്ച് പര്േവശിച്ച് പര്വര്ത്തിക്കുവാന്
സാധിക്കുന്നതുമാണ്.
പരാതികള്, അേപക്ഷകള് മുതലായവ ഇവയില് ഏതു
സംവിധാനത്തില്ക്കൂടി ൈകകാരയ്ം െച ാലും തടസമിലല്ാെത അനന്തരനടപടികള്
സവ്ീകരിക്കാവുന്നതും രണ്ടിലൂെടയും അവെയ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് അറിയാവുന്നതുമാണ്.

സംസ്ഥാന േപാലീസ് േമധാവി
സവ്ീകര്ത്താവ്:
ലിസ്റ്റ് ബി- ഓഫീസര്മാര്/ െഡപയ്ൂട്ടി േപാലീസ്സുപര്ണ്ടുമാര്/
സര്ക്കിള് ഇന്െ ക്ടര്മാര്/സബ്ഇന്െ ക്ടര്മാര്
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