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േപാലീസ് ഓഫിസുകളില് iAPS (Internal Administrative Processing System)
ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്ഗനിര്േദശങ്ങള് പുറെപ്പടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
1. സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് നം. 2178/2010 ആഭയ്ന്തരം തിയയ്തി 30/06/2010

സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിെന്റ 2010-11 സാമ്പത്തിക വര്ഷെത്ത പദ്ധതിയിനത്തില്
ഉള്െപടുത്തിെക്കാണ്ട് എലല്ാ േപാലീസ് ഓഫീസുകളിലും ഭരണപരമായ പര്വൃത്തികള് കമ്പയ്ൂട്ടറിലൂെട
െചയയ്ുവാനായി iAPS (Internal Administrative Processing System) എന്ന പദ്ധതി 01/09/2012
മുതല് ഔേദയ്ാഗികമായി ആരംഭിക്കുകയാണ്. വിവര സാേങ്കതിക വിദയ് ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ട്
ഓഫീസുകളിെല ഫയല് പര്വര്ത്തനങ്ങള് ഈ േസാഫ്റ്റ്െവയറിലൂെട െചയയ്ാവുന്നതാണ്. ഈ
പദ്ധതിയുെട സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി താെഴ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന പര്ാഥമിക മാര്ഗ
നിര്േദശങ്ങള് ഇതിനാല് പുറെപ്പടുവിച്ചുെകാള്ളുന്നു.
1. ഓഫീസുകളില് ലഭിക്കുന്ന എലല്ാ തപാലുകളും, ഭാവിയില് ആവശയ്ം വരാവുന്ന
അവേയാെടാപ്പമുള്ള മറ്റ് േരഖകളും സ്കാന് െച അപ്േലാഡ് െച iAPSല് രജിസ്റ്റര്
െചേയയ്ണ്ടതും കറന്റ് നമ്പര് പതിേക്കണ്ടതും ആണ്.
2. തപാല് രജിസ്റ്റര് െചയയ്ുേമ്പാള് എലല്ാ േകാളങ്ങളും പൂരിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്. ആയത് ഓഫീസ്
മാേനജര് ഉറപ്പു വരുേത്തണ്ടതും ആണ്.
3. MOP (േപാലീസ്) ഖണ്ഡിക 8(4) പര്കാരമുള്ള തപാല് വിതരണ പതിേവട് (Tappal
Distribution Register) iAPSല് നിന്നും പര്ിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
4. ബന്ധെപ്പട്ട െസക്ഷന് കല്ാര്ക്ക് തപാല് iAPSലൂെട സവ്ീകരിേക്കണ്ടതും െസക്ഷന് െഹഡ്
അത് ഉറപ്പു വരുേത്തണ്ടതും ആണ്. MOP (േപാലീസ്) ഖണ്ഡിക 13(1) പര്കാരമുള്ള
തന്പതിേവട് (Personal Register) iAPSല് നിന്നും പര്ിന്റ് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
5. ഓഫീസുകളിെല ഫയല് സംബന്ധമായ എലല്ാ േജാലികളും െസക്ഷനുകളില് കമ്പയ്ൂട്ടര്
ലഭയ്മാകുന്ന മുറക്ക് iAPSലൂെട െചേയയ്ണ്ടതാണ്.
6. ഫയല് മാേനജ്െമന്റിേനാെടാപ്പം െറേക്കാര്ഡ് മാേനജ്െമന്റ്, െപറ്റിഷന് മാേനജ്െമന്റ്
തുടങ്ങിയവക്കുള്ള സംവിധാനവും ലഭയ്മാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവേയാടനുബന്ധിച്ച പര്വൃത്തികളും
iAPS മുഖാന്തിരം തെന്ന െചേയയ്ണ്ടതാണ്. മറ്റുള്ള െസക്ഷനുകെള സംബന്ധിക്കുന്ന
േമാഡയ്ൂളുകള് ചുരുങ്ങിയ സമയതിനകത്തുതെന്ന ലഭയ്മാക്കുന്നതും അതനുസരിച്ച് പര്സ്തുത
കാരയ്ങ്ങളും iAPS ല് തെന്ന െചേയയ്ണ്ടതുമാണ്.
7. മറ്റു േസാഫ്റ്റ്െവയറുകള് പൂര്ത്തിയാകുന്ന മുറ ് ഓഫീസ് പര്ര്ത്തനങ്ങള് ആയതിേലക്ക്
മേറ്റണ്ടതാണ്.
8. സംസ്ഥാനെത്ത എലല്ാ േപാലീസ് േസ്റ്റഷനുകളിലും സിറ്റിസണ് െഹല്പ്പ് െഡസ്ക് എന്ന
സംവിധാനം 01/09/2012 മുതല് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. േപാലീസ് േസ്റ്റഷനുകളില് നിന്നും സി.
ഐ ഓഫീസ്, ഡി.ൈവ.എസ്.പി ഓഫീസ് മുതലായ മറ്റ് ഓഫീസുകളില് നിന്നും
DPO/CPO കളിേലക്കുള്ള തപാലുകള് 01/09/2012 മുതല് പര്സ്തുത സംവിധാനം വഴി
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ഡിജിറ്റല് ആയിട്ടായിരിക്കും എത്തുക. ഇവ iAPS ല് സവ്ീകരിക്കുകയും അനന്തര
നടപടികെളടുക്കുകയും െചേയയ്ണ്ടതാണ്.
9. iAPS/Citizen Helpdesk എന്നീ രണ്ടു സംവിധാനങ്ങളില് പര്വൃത്തി െചയയ്ാനുള്ള
അധികാരെപ്പടുത്തല് ഓേരാ
ഓഫീസിെന്റയും
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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