
നം  .  എസ്  4 /78013/2013  
ോപോലീസ് ആസ്ഥോനം , ോകേരളം ,
ത ിരുവനന്തപുരം. 
ത ീയതി .25/ 1 1 /2013 .

സര്ക്കുലര്  നമ്പര്   .29/2013  

വിഷയം :- ോപോലീസ് വകപ്  സിവില ോപോലീസ് ഓഫീസര്മോെര ോകേസ്–

             അന്വോനവേഷണ ചുമതല  എല്പിക്കുന്നതുമോയി  ബന്ധപ്പെപട്ട സ്റ്റോന്ഡോഡേര്ഡേ്     
                     ഓപോറേറ്റിങ് െപ്രോസീജര് -   സംബന്ധപ്പിച്ച്.

സൂചന  :- 1. സര്ക്കോര് ഉത്തരവ് (സോധോരണം) നം.196/2013/ആഭ്യന്തരം
                 തീ.03/08/2013.

   2. 21/08/2013 െല S4/90517/2012 നമ്പര് നടപടിക്രമം.

വകപ്തല  പരീക്ഷകേള്  വിജയിച്ച  സിവില  ോപോലീസ്  ഓഫീസര്മോെര  കറ്റോോനവേഷണ 
ചുമതല ഏലപിച്ചു െകേോണ്ട് സൂചന  1  പ്രകേോരം സര്ക്കോര് ഉത്തരവോയിട്ടുള്ളതോണ്.ആയതിനോല 
ോസ്റ്റഷന്ഡ  എസ്.എച്ച്.ഒ മോര്ക്ക് ചുവെട പറേയുന്ന നിബന്ധപ്പനകേള്ക്ക്  വിോധയമോയി കറ്റോോനവേഷണ 
ചുമതലകേള് െടസ്റ്റ്  ോയോഗ്യത ോനടിയ സിവില ോപോലീസ് ഓഫീസര്മോെര എലപിക്കോവുന്നതോണ്. 

1. വകപ്തല പരീക്ഷകേള് വിജയിച്ച സിവില ോപോലീസ് ഓഫീസര്മോര്ക്ക് എം.വി  ആക്റ്റിെല 
184,185  എന്നീ  വകപ്പുകേള് പ്രകേോരമുള്ള ോകേസുകേളും  ഐ പി  സി  279  &  337,  447,427 
വകപ്പുകേള് പ്രകേോരമുള്ള ോകേസുകേളും  രോഷ്ട്രീയോമോ,  വര്ഗ്ഗീയോമോ ആയ സംഘര്ഷങ്ങളില 
െപടോത്ത നിസോര പരിക്്ക  സംബന്ധപ്പമോയ ോകേസുകേളും അന്വോനവേഷിക്കോവുന്നതോണ്. 

2. ോസ്റ്റഷന്ഡ ചോര്ജ് വഹിക്കുന്ന ഉോദ്യോഗ്സ്ഥന്ഡ ഏലപിക്കുന്ന ോകേസുകേളില മോത്രമെമ സിവില 
ോപോലീസ് ഓഫീസര്മോര് അന്വോനവേഷണം നടത്തുവോന്ഡ പോടുള.

3. സിവില ോപോലീസ് ഒഫീസ്സര്ക്ക് സി.ആര് പി.സി 160, 161 വകപ്പുകേള് പ്രകേോരം സോക്ഷികേെള 
വിളിച്ചു വരുത്തുകേോയോ െമോഴി ോരഖപ്പെപടുത്തുകേോയോ െചയ്യോവുന്നതോണ്.

4. സി.ആര്  .  പി.സി  41  വകപ്പു പ്രകേോരം സിവില ോപോലീസ് ഓഫീസര്ക്ക് ഒരു വയക്തിെയ 
അന്വറേസ്റ്റു െചയ്യോവുന്നതോണ്.

5. സി.ആര്  .  പി.സി  102  വകപ്പു  പ്രകേോരം  സിവില  ോപോലീസ്  ഓഫീസര്ക്ക്  സ്ഥല 
പരിോശോധന നടത്തുകേോയോ വസ്തു വകേകേള് പിടിെച്ചടുക്കുകേോയോ െചയ്യോവുന്നതോണ്.

6. ോകേസുകേളുെട  മുഴുവന്ഡ  അന്വോനവേഷണപ്രക്രിയകേളിലും  ോസ്റ്റഷന്ഡ  ചോര്ജ്  വഹിക്കുന്ന 
ഉോദ്യോഗ്സ്ഥന്ഡ വയക്തിഗ്ത ോമലോനോട്ടം വഹിോക്കണ്ടതോണ്.
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7. സിവില  ോപോലീസ്  ഓഫീസര്മോര്  സി.ആര്  .  പി.സി  167  വകപ്പു  പ്രകേോരം  മജിോസ്ട്രേറ്റ് 
മുന്ഡപോെകേ റേിമോന്ഡറേ് റേിോപോര്ട്ട് നലകവോന്ഡ പോടുളളതല.

8. സിവില  ോപോലീസ്  ഓഫീസര്മോര്  ോപോലീസ്  ോസ്റ്റ ഷന്ഡ  ചോര്ജ്  വഹിക്കുന്ന 
ഉോദ്യോഗ്സ്ഥന്ഡെറേ അന്വധികേോരങ്ങള് വിനിോയോഗ്ിക്കോന്ഡ പോടിലോത്തതോണ്.

9. സിവില  ോപോലീസ്  ഓഫീസര്ക്ക്  ോസ്റ്റഷന്ഡ  ചോര്ജ്  ഓഫീസര്  പദ്വി 
നലകേിയിട്ടിലോത്തതിനോല സി.ആര്  .  പി.സി  154  വകപ്പു പ്രകേോരം ഉളള ോകേസ് രജിസ്റ്റര് 
െചയ്യുവോനുളള അന്വധികേോരം ഉണ്ടോയിരിക്കുന്നതല.

10. സിവില ോപോലീസ് ഓഫീസര്മോര് സി.ആര് . പി.സി 173 വകപ്പു പ്രകേോരം ഒരു ോകേസിന്ഡെറേ 
അന്വന്തിമ റേിോപോര്ട്ട് മജിോസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പോെകേ സമര്പിക്കുവോ.ന്ഡ പോടുളളതല.

11. ഒരു  ോകേസിന്ഡെറേ  അന്വന്തിമ  റേിോപോര്ട്ട്  ോകേോടതിയില  സമര്പിക്കുന്നതിനു  മുമ്പ്  പ്രസ്തുത 
ോകേസിന്ഡെറേ അന്വോനവേഷണം ോസ്റ്റഷന്ഡ ചോര്ജ്  വഹിക്കുന്ന ഉോദ്യോഗ്സ്ഥന്ഡ ഏെറ്റടുത്തു ഒരു 
െവരിഫിോക്കഷന്ഡ സി.ഡേി തയ്യോറേോോക്കണ്ടതോണ്.

സിവില  ോപോലീസ്  ഓഫീസര്മോരുെട  പ്രവയത്തികേള്  പരിോശോധിക്കുന്നതിന്ഡെറേ  പൂര്ണ 
ഉത്തരവോദ്ിത്തം അന്വതോത് എസ്.എച്ച്.ഒ മോര്ക്ക് ആയിരിക്കും..

സംസ്ഥോന ോപോലീസ് ോമധോവി

ലിസ്റ്റ് ബി യില െപട്ട എലോ ഓഫീസര്മോര്ക്കും

പകേര്പ് :- പി.എച്ച്.കേയു വിെല എലോ ഓഫീസര്മോരുെടയും സിഎ മോര്ക്കും/

             എലോ സീനിയര് സൂപ്രണ്ടുമോര്ക്കും

 :- സര്ക്കുലര് ബുക്ക്, ോസ്റ്റോക്ക് ഫയല
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