


ആമുഖം 

വിവര സാേങ്കതിക വിദയ്യുെട അനന്ത സാദ്ധയ്തകള്  ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടു  െപാതു 
ജനങ്ങളുെട പരാതികള്  പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനെത്ത എലല്ാ േപാലീസ് 

ഓഫീസുകളിലും പരാതികള്  സവ്ീകരിക്കുന്നതിനായി “Citizen Helpdesk” എന്ന േപരില്  
പുതിയ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 30/06/2010 തീയയ്തിയിെല സര്ക്കാര്  
ഉത്തരവ ്നും. 2178/2010/ ആഭയ്ന്തരം പര്കാരം 2010-2011 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിെല പദ്ധതി 
വിഹിതത്തില്    [Plan Projects]  ആസൂതര്ണം  െച  ഈ സംരംഭത്തിലൂെട  
െപാതുജനങ്ങള്ക്ക് േപാലീസ് ഓഫീസുകളില്  നിന്നും ലഭിേക്കണ്ട േസവനങ്ങള്  ഈ 
ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂെട ലഭയ്മാകുന്നതാണ്. ഈ സംരംഭാത്തിനാവശയ്മായ 
േസാഫ്റ്റ് െവയര്  സംസ്ഥാന ആഭയ്ന്തര വകുപ്പിന് േവണ്ടി േകരള സംസ്ഥാന ഐ ടി മിഷന്  
ആണ് രൂപകല്പന െച ിരിക്കുന്നത്. 

ഈ പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂെട െപാതു ജനങ്ങള്ക്ക്  ഏതു േപാലീസ് 
ഓഫീസിേലക്കുള്ള പരാതിയും സംസ്ഥാനെത്ത ഏതു േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിലും  
സമര്പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പരാതികള്ക്ക് രസീത് നല്കുക, പരാതി മറ്റു ഓഫീസിേലക്ക് 
അയക്കുക എന്നീ കാരയ്ങ്ങള്  ഇതിലൂെട ഓണ്ൈലന്  ആയി െചയയ്ാവുന്നതാണ്. പര്സ്തുത  
പരാതിയുെട അേനവ്ഷണ പുേരാഗതി രസീത് നമ്പര്  ഉപേയാഗിച്ച് സംസ്ഥാനെത്ത ഏതു 
േപാലീസ് േസ്റ്റഷനില്  നിേന്നാ അെലല്ങ്കില്  ജിലല്കളിെല വിവിധ േകന്ദ്രങ്ങളില്   

സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന “Touch Screen Kiosk” ല്  നിേന്നാ അറിയാവുന്നതാണ്.  

േപാലീസ് േസ്റ്റഷനുകളില്  നിന്നും സര്ക്കിള്  ഓഫീസ്, സബ് ഡിവിഷന്  ഓഫീസ്, 
ജിലല്ാ േപാലീസ് ഓഫീസ് തുടങ്ങി മറ്റ് ഓഫീസുകളിേലക്കുള്ള കത്തുകളും മറ്റും ഈ 
സംവിധാനത്തിലൂെട ഓണ്ൈലന്  ആയി അയക്കാവുന്നതാണ.് അതുേപാെല തെന്ന 
േപാലീസ് േസ്റ്റഷനുകളിെല േസനാംഗങ്ങക്ക് ജിലല്ാ േപാലീസ് ഓഫീസുകളിേലേക്കാ മറ്റു 
േമലധികാരസ്ഥാനങ്ങളിേലേക്കാ അേപക്ഷകളും മറ്റും നല്കുന്നതിനായി ഈ  ഓണ്ൈലന്  
സമ്പ്രദായം ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

ഓേരാ േസ്റ്റഷനിലും ഈ സംവിധാനം ഉപേയാഗിക്കുന്നത് എങ്ങിെനെയന്ന ്
മനസ്സിലാക്കി െകാടുക്കുവാനാണ് ഈ ൈകപ്പുസ്തകം തയയ്ാറാക്കിയിരിക്കുന്നത.് 

ഈ പദ്ധതിയുെട വിജയത്തിനായി എലല്ാവരുെടയും സഹായ സഹകരണങ്ങള്  
അഭയ്ര്ത്ഥിച്ചു െകാള്ളുന്നു  

 

തിരുവനന്തപുരം 
17/07/2012 

എസ്. ആനന്തകൃഷ്ണന്  ഐ.പി.എസ് 
ഇന്െ ക്ടര്  ജനറല്  ഓഫ് േപാലീസ് 

(ഇേന്റണല്  െസകയ്ൂരിറ്റി) 
[ഇംപല്ിെമന്റിംഗ് ഓഫീസര്, പല്ാന്  േപര്ാജക്ട്സ]് 
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1. Citizen Helpdesk in Police Stations. 
 

 
2010-2011 െല പദ്ധതി വിഹിത പര്കാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂെട േപാലീസ് 

ഓഫീസുകളിെല നടപടികര്മങ്ങള്  സുതാരയ്മാക്കുകയും അത് വഴി െപാതുജനങ്ങള്ക്ക് അവരുെട 

വിവിധ ആവശയ്ങ്ങള്ക്ക് േപാലീസ് ഓഫീസുകളിേലക്ക് നിര്ഭയം കടന്നു െചലല്ാനുമുള്ള വഴി 

െതളിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു.  പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനെത്ത 434 േപാലീസ് 

േസ്റ്റഷനുകള്ക്ക് കമ്പയ്ൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും നിലവില്  നല്കി കഴിഞ്ഞു. േശഷിക്കുന്ന 

േപാലീസ് േസ്റ്റഷനുകള്ക്ക് കമ്പയ്ൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലഭയ്മാക്കുന്നതിെന്റ 

നടപടികര്മങ്ങള്  പൂര്ത്തിയായി വരികയാണ് . 

 

േപാലീസ് േസ്റ്റഷനുകളില്  ലഭിക്കുന്ന പരാതികളും ജീവനക്കാരുെട വിവിധ അേപക്ഷകളും 

കമ്പയ്ൂട്ടര്വല്ക്കരിക്കുന്നതിലൂെട ഇത്തരത്തില്  ലഭിക്കുന്ന അേപക്ഷകളുെട വയ്ക്തമായ ഒരു ചിതര്ം 

ഉന്നത േപാലീസ് ഓഫീസുകളില്  ലഭയ്മാകുന്നു. കൂടാെത െപാതു ജനങ്ങളുെട പരാതികളിേന്മലുള്ള 

നടപടികര്മങ്ങള്  അേപക്ഷകര്ക്ക ്തെന്ന വിവിധ മാര്േഗന അറിയുവാനുമുള്ള സംവിധാനവും ഈ 

പദ്ധതിയില്  ഉള്െകാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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2. െഹല്പ ്  െഡസ്കിേലക്കുള്ള  പര്േവശനം 

ബര്ൗസറില്  അഡര്സ ് ൈടപ്പ് െചയയ്ുക. 

അതില്  സിറ്റിസണ്  െഹല്പ്   െഡസ്ക്  (Citizen Helpdesk) െസലക്ട്  െചയയ്ുക. 

തുടര്ന്നു യൂസര്  ഐ ഡി യും പാസ്സ് േവഡും (User ID and Password) ൈടപ്പ് െച  േശഷം 

േലാഗിന്  (Login) ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക.. 

 
 
 

അതില്  െഹല്പ്   െഡസ്കില്  (Helpdesk) കല്ിക്ക ്െചയയ്ുക. 
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3. പരാതി സവ്ീകരിക്കല് . 

 
െപറ്റിഷന്  േപര്ാസസ്സിങ്ങില്  (Petition Processing) കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. 

 

 
 

പിന്നീട് പരാതി രജിസ്റ്റര്  െചയയ്ുന്നതിന് “രജിസ്റ്റര് ” (Register) എന്ന ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. 

 
അതില്  താെഴ പറയുന്ന േകാളങ്ങള്  പൂരിപ്പിക്കുക. 

1. േപര് (Name) 
2. പരാതിയുെട ഉള്ളടക്കം. (Gist of Petition) 
3. പരാതിക്കാരെന്റ േമല്വിലാസം (Address) 
4. എതിര്  കക്ഷിയുെട േപരും വിലാസവും (Name and details of Counter Petitioner) 
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5. എഴുതി ലഭിച്ച പരാതി സ്കാന്  െച  േശഷം  ബര്ൗസ് ആന്ഡ്  അറ്റാച്ച് (Browse 
and Attach) എന്ന ബട്ടണ്  കല്ിക്ക് െച  ്അറ്റാച്ച് െചയയ്ുക. 

 

 
 
 
 
 

എലല്ാ േരഖകളും പരിേശാധിച്ച േശഷം “രജിസ്റ്റര് ”(Register) എന്ന ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക.  
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അേപ്പാള്  പരാതിക്ക് ഒരു നമ്പര്  ലഭിക്കും. 
 

 
 
 

പിന്നീട് ഈ പരാതി െപറ്റിഷന്സ ്(Petitions) എന്ന െമനുവില്  കാണാം. 

ഇവിെട െപറ്റിഷന്  നമ്പരില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. 

 
 
4. പരാതിക്കുള്ള രസീത ്പര്ിന്റ ് െചയയ്ുന്നത് 

പരാതി സമര്പിച്ച വയ്ക്തിക്ക് രസീത് (Acknowledgement) നല്കുന്നതിനായി പര്ിന്റ്  (Print) 
എന്ന ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. അേപ്പാള്  ലഭിക്കുന്ന രസീത് പര്ിന്റ ് എടുക്കുകയും ബന്ധെപ്പട്ട 
ഓഫീസര്  ഒപ്പിട്ട േശഷം പരാതിക്കാരന് നല്േകണ്ടതുമാണ്. 

Click here
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5. പരാതി മെറ്റാരു ഓഫീസിേലക്ക് അയക്കുന്നത ്

പരാതിക്കാരന് രസീത് നല്കിയ േശഷം േമല്  പരാതി ഏതു േസ്റ്റഷന്  പരിധിയില്  
ആെണന്ന് പരിേശാധിക്കുക. അേത േസ്റ്റഷനിേലക്കുള്ള പരാതിയാെണങ്കില്  തുടര്ന്നുള്ള േജാലി 
എസ് എച്ച് ഓ (SHO) വിന്  നല് കുക. അതലല് മെറ്റാരു േസ്റ്റഷനിേലക്കുള്ള പരാതിയാെണങ്കില്  
േഫാര്േവഡ ്(Forward) ബട്ടണ്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. 

Click here
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തുടര്ന്നു കാണുന്ന സ്ക്രീനില്  ജിലല്(Administrative Office) , േപാലീസ് േസ്റ്റഷന്  (Subordinate 
Office) എന്നിവ തിരെഞ്ഞടുക്കുക. അതിനു േശഷം ആവശയ്മായ അഭിപര്ായക്കുറിപ്പ് (Forward 

Comments) ൈടപ്പ് െച  േശഷം “േഫാര്േവഡ”് (Forward) ബട്ടണ്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. തല്സമയം 
തെന്ന ഈ പരാതി േമ റഞ്ഞ േസ്റ്റഷനില്  ലഭയ്മായിരിക്കും. 

 
 
 
 
 

Click here

Click here

Click here

Click here
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6. അേനവ്ഷണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന നിയമിക്കല്  
 

സാധരണ െഹല് പ്  ഡസ്ക്  യൂസറിെന (Help Desk User) അേപക്ഷിച്ചു കൂടുതല്  
അധികാരങ്ങള്  എസ് എച്ച് ഓ യൂസര്ക്കുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് തെന്ന പരാതികളിേന്മലുള്ള നടപടി 
എടുക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ടിയാനായിരിക്കും. െഹല്പ്  െഡസ്ക് യൂസര്  പര്േവശിക്കുന്നത് േപാെല 
തെന്ന എസ് എച്ച് ഓ യൂസറും േലാഗിന്  െച  േശഷം െപറ്റിഷന്  (Petitions) എന്ന ടാബ് 
െസലക്ട്  െചയയ്ുക. തുടര്ന്നു െപറ്റിഷന്  നമ്പറില്  കല്ിക്ക് െച  ് െപറ്റിഷന്  തുറന്നു 
േനാക്കാവുന്നതാണ്.  
 

 
 
 
തുടര്ന്ന്   അതിലുള്ള േരഖെപ്പടുത്തലുകള്  (Entries) പരിേശാധിക്കുക. പരാതിക്കാരെന്റയും 

(Petitioner) എതിര്  കക്ഷിയുെടയും (Counter Petitioner) വിവരങ്ങള്  േരഖെപ്പടുത്തിയതില്  

എെന്തങ്കിലും െതറ്റ് കണ്ടാല്  “എഡിറ്റ്  (Edit)”  എന്ന ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് െച  േശഷം 

ആവശയ്മായ തിരുത്തലുകള്  വരുത്തി “േസവ് (Save)” െചയയ്ുക.  തുടര്ന്ന്  അേനവ്ഷണ 

ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന (Enquiry Officer) നിയമിക്കുക. അതിനായി “ആഡ് എന്കവ്യറി ഓഫീസര്  (Add 

enquiry Officer)” എന്ന ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. 

Click here 
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എന്കവ്യറി നടേത്തണ്ട ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന്റ െപന്  (PEN – Permanent Employee Number in 
SPARK) േരഖെപ്പടുത്തുക. അേപ്പാള്  പര്സ്തുത ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന്റ േപരും ഉേദയ്ാഗേപ്പരും (Name and 
Designation) െതളിഞ്ഞു വരും.  തുടര്ന്ന്  േസവ് (Save) െചയയ്ുക. 

 
7. അേനവ്ഷണ റിേപ്പാര്ട്ട്  പതിക്കല്   
 

അേനവ്ഷണ ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  ഓേരാ ദിവസെത്തയും അേനവ്ഷണ റിേപ്പാര്ട്ട്  (Enquiry 
Report) െഹല്പ്  ഡസ്ക് യൂസറിെന്റ (Help Desk User) സഹായേത്താെട േരഖെപ്പടുത്തണം. 
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അേനവ്ഷണ റിേപ്പാര്ട്ട്  (Enquiry Report) േരഖെപ്പടുത്തുന്നതിന് േപര്ാസ്സസ് (Process) എന്ന 

ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. തുടര്ന്ന്   അേനവ്ഷണദിവസം (Enquiry Date), അേനവ്ഷണ 
ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്  (Enquiry Officer) എന്നിവ തിരെഞ്ഞടുത്ത േശഷം വലതു ഭാഗത്തുള്ള േകാളത്തില്  
അേനവ്ഷണ റിേപ്പാര്ട്ട്  (Enquiry Report) േരഖെപ്പടുത്തുക.  തുടര്ന്ന്  േസവ്  (Save) െചയയ്ുക. 

 
 

8. പരാതി തീര്പ്പാക്കല്  
െപറ്റീഷനില്  നടപടി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതിന് എസ് എച്ച് ഓ (Station House Officer) വിന് 

മാതര്മാണ് അധികാരമുള്ളത.്  അതിനായി താെഴ പറയും പര്കാരം െചയയ്ുക. 
 
മുകളിെല ഇന്ഫര്േമഷന്  (Information) എന്ന ടാബില്  നിന്നും എസ് എച്ച് ഓ (SHO)വിന് 

ഒരു പരാതിയില്  നാളിതുവെര നടത്തിയ അേനവ്ഷണ പുേരാഗതി കാണുവാന്  കഴിയും. തുടര്ന്ന്  
പരാതിയില്  തീര്പ്പ് ക പ്പിക്കുന്നതിനായി ഡി േപാസ് (Dispose) എന്ന ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. 
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ഒരു പരാതി തീര്പ്പു ക പ്പിക്കുവനായി രണ്ടു മാര്ഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നുകില്  പരാതി 
നിയമ നടപടികളുമായി (Legal Action) മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നു. അെലല്ങ്കില്  പരാതി ഡിസ് േപാസ് 
(Dispose) െചയയ്ുന്നു. 

നിയമ നടപടികളുമായാണ് മുേന്നാട്ടു േപാകുന്നെതങ്കില്  അതുമായി ബന്ധെപട്ട േകാളങ്ങള്  
(Crime No and other details) പൂരിപ്പിച്ചേശഷം പരാതി ഡിസ് േപാസ് (Dispose) െചയയ്ുന്നു.
 

 
 
 
 
 
 

Enter the required data 

Legal Action 
Dispose 
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അതലല് പരാതി ചര്ച്ച െച  ്ആണ് പരിഹരിക്കുന്നത് എങ്കില്  ഡിസ് േപാസ് (Dispose) 

എന്നതില്  കല്ിക്ക് െച  േശഷം ആവശയ്മായ േകാളങ്ങള്  പൂരിപ്പിക്കുകയും തുടര്ന്ന്   ഡിസ് േപാസ് 
(Dispose) ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുകയും െചയയ്ുന്നു. 

  

9. ജീവനക്കാരുെട അേപക്ഷയും മറ്റും സവ്ീകരിക്കുന്നത.് 

െപറ്റീഷന്  (Petition) ൈകകാരയ്ം െചയയ്ുന്നത് േപാെല േസ്റ്റഷനിെല  േസനാംഗങ്ങളുെട 
അേപക്ഷകളും (Currents) മറ്റും ഓണ്ൈലന്  ആയി ഏതു ജിലല്ാ ഓഫീസിേലക്കും അയക്കുന്നതിന് 
ഈ േസാഫ്റ്റ് െവയര്  സഹായിക്കുന്നു. 

ഇതിനായി െഹല്പ ് െഡസ്കില്  നിന്നും കറന്റ്  േപര്ാസിസ്സിംഗ് (Current Processing) 
െസലക്ട്  െചയയ്ുക. 

 

Click here

Legal Action 
Dispose 
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തുടര്ന്ന്  രജിസ്റ്റര്  എ കറന്റ്  (Register a Current) എന്ന ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. 
 

 
തുടര്ന്ന് വിവിധ േകാളങ്ങള്  പൂരിപ്പിക്കുക. അതായത് േപര്, വിവരണം, ഉള്ളടക്കം എന്നിവ 

േരഖെപ്പടുത്തുക. തുടര്ന്ന്  കമ്പയ്ൂട്ടറില്  സ്കാന്  െച ് വച്ച അേപക്ഷ അറ്റാച്ച് െചയയ്ുകയും അതിനു 
േശഷം രജിസ്റ്റര്  (Register) ബട്ടണ്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുേമ്പാള്  പര്സ്തുത അേപക്ഷക്ക് ഒരു കറന്റ്  നമ്പര്  
ലഭിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. 
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10. അേപക്ഷകള്  മെറ്റാരു ഓഫീസിേലക്ക ്അയക്കുന്നത.് 

അേപക്ഷകള്  ജിലല്ാ ഓഫീസിേലക്ക് നിയമാനുസൃതം അയക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം എസ് 
എച്ച് ഓ (SHO) യില്  നിക്ഷിപ്തമാണ.് ഇതിനായി കറന്റ്  (Currents) എന്ന ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് 
െചയയ്ുക. തുടര്ന്ന്  കറന്റ ് നമ്പറില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. 
 

 
തുടര്ന്ന്  സാധാരണ േസനാംഗങള്  നല്കുന്ന അേപക്ഷകളും മറ്റും ഉയര്ന്ന ഓഫീസിേലക്ക് 

അയക്കുന്നേതാെട േസ്റ്റഷനില്  അവ ഡി േപാസ് (Dispose) ആകുന്നു. അതിനായി േഫാര്േവഡ് 
ആന്ഡ ് ഡി േപാസ് (Forward and Dispose) ബട്ടണ്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുന്നു. 

 
തുടര്ന്ന്  വരുന്ന സ്ക്രീനില്  ഇണ്ടാസ്(Endorsement) േരഖെപ്പടുത്തിയ േശഷം േഫാര്േവഡ ്

വിത്ത ് ഡി േപാസ് (Forward with Dispose) ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുന്നു. 
 

 

 

Click here

Click here
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11. റിേപ്പാര്ട്ടുകള്  പര്ിന്റ ് എടുക്കുന്നത് 

തുടര്ന്ന്  വിവിധ റിേപ്പാര്ട്ടുകള്  (Report) എടുക്കുവാനുള്ള സൗകരയ്വും ഇതില്  
ഏര്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  അതിനായി റിേപ്പാര്ട്ട്  (Report) എന്ന ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക 

 
 

Click here

Click here
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ഇവിെട ആറു തരം റിേപ്പാര്ട്്ട  (Report) ലഭയ്മാണ്. അതില്  ആവശയ്മായ റിേപ്പാര്ട്ട്   കല്ിക്ക് 
െച ് പര്ിന്റ്  എടുക്കാവുന്നതാണ്. 

 
 

12. ചാര്ജ് ൈക മാറുന്ന വിധം. 

എെതാരു യൂസര്ക്കും അവരുെട േജാലിസമയത്തിന് േശഷം ചാര്ജ് ഹാന്ഡ്  ഓവര്  

െചയയ്ുന്നതിന് ഇതില്  സൗകരയ്ം െച ിട്ടുണ്ട്. അതിനായി “ഹാന്ഡ്  ഓവര്  ചാര്ജ് (Hand Over 

Charge)” എന്ന ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. 

 
  

തുടര്ന്ന്  വരുന്ന േപജില്  ചാര്ജ് എടുക്കുന്ന ആളുെട െപന്  (PEN) ൈടപ്പ് െചയയ്ുക. 

അേപ്പാള്  വലതു ഭാഗത്ത് ടിയാെന്റ േപരും ഉേദയ്ാഗേപ്പരും ദൃശയ്മായി വരുന്നു.  തുടര്ന്ന്  “ഹാന്ഡ്  

ഓവര്  (Hand Over)” എന്ന ബട്ടണ്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. അേപ്പാള്  നിലവിെല യൂസര്  േലാഗ് ഔട്ട്  
ആകുകയും പുതിയ യൂസര്ക്ക് േലാഗ് ഇന്  െചയയ്ാനുള്ള സ്ക്രീന്  ലഭിക്കുകയും െചയയ്ുന്നു. 
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13. സര്ക്കിള്  ഓഫീസ് യൂസര്/സബ് ഡിവിഷന്  ഓഫീസ് യൂസര്  
 
സാധാരണ േപാലീസ് േസ്റ്റഷന്  യൂസര്മാെരക്കാള്  കൂടുതല്  അധികാരങ്ങള്  സര്ക്കിള്  

ഓഫീസ് യൂസര്ക്ക ് ഉണ്ടാകും. സര്ക്കിളിനു കീഴിലുള്ള ഓേരാ േസ്റ്റഷനിെലയും െപറ്റീഷന്  സ്റ്റാറ്റസ് 
(Petition Status) അപ്പേപ്പാള്  അറിയാന്  സാധിക്കും. മാതര്മലല്, ഓേരാ േസ്റ്റഷനിെലയും െപറ്റിഷന്  
രജിസ്റ്റര്  (Petition Register) ഓണ്ൈലന്  ആയി കാണാനും പര്ിന്റ ് എടുക്കുന്നതിനും സാധിക്കും. 
 

സാധാരണ െഹല്പ്  ഡസ്ക് യൂസര്  (Help Desk User) ഉപേയാഗിക്കുന്നതുേപാെല തെന്ന 

േലാഗിന്  െചയയ്ുക. അതിനു േശഷം “െസര്ച്ച്  െഹല്പ്  ഡസ്ക് (Search Help Desk)” എന്ന 
ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. 

 
 

14. പരാതികളുെടയും അേപക്ഷകളുെടയും സ്റ്റാറ്റിസ്ടിക്സ്. 

ഇവിെട െപറ്റിഷന്  (Search Petition) , െസര്ച്ച്  കറന്റ്  (Search Current) , സ്റ്റാറ്റിസ്ടിക്്സ 
(Statistics) എന്നിങ്ങെന മൂന്നു ബട്ടണുകള്  കാണാം. ഇവിെട പീരീഡ് (Period), സബ്ജക്റ്റ് (Subject) , 
െപറ്റിഷന്  നമ്പര് (Petition Number) എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി െസര്ച്ച്  നടത്താവുന്നതാണ്. 

 
പര്േതയ്ക കാലയളവിെല കണക്കുകള്  മാതര്മാണ് കാേണണ്ടെതങ്കില്  സ്റ്റാറ്റിസ്ടിക്സ് 

(Statistics) എന്ന ബട്ടണില്  കല്ിക്ക് െചയയ്ുക. തുടര്ന്ന്  ജിലല്ാ ഓഫീസ് (Administrative Office) 
െസലക്ട്  െചയയ്ുക. തുടര്ന്ന ് ഓഫീസ് െസലക്ട്  െചയയ്ുേമ്പാള്  െസലക്ട്  െച  ഓഫീസിനു കീഴിലുള്ള 
ഓഫീസുകള്  െതളിഞ്ഞു വരും. കണക്കുകള്  ആവശയ്മായ ഓഫീസുകള്  െസലക്ട്  െച ് [െസലക്ട്  
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െചയയ്ുനതിനായി ഓഫീസിനു േനെരയുള്ള േബാക്സില്  ടിക്ക്  െചയയ്ുക] െസര്ച്ച് (Search) ബട്ടണ്  
കല്ിക്ക് െചയയ്ുേമ്പാള്  െസലക്ട്  െച  ഓഫീസിെല കറന്റ് , െപറ്റിഷന്  എന്നിവയുെട ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്ടിക്സ് 
െതളിഞ്ഞു വരും. 

 



STATE LEVEL IMPLEMENTATION TEAM 
 

S. AANANTHAKRISHNAN IPS, IGP (Internal Security) 
[Implementing Officer] 

R. Nishanthini IPS, Superintendent of Police, Police Computer Cell 

Mathew Simon, System Analyst, SCRB 

Muhammed Shabeer, Superintendent of Police (Internal Security) 

D Sudha, Manager, Police Head Quarters 

R Vijayakumaran Nair, Administrative Assistant, DPO Thiruvananthapuram Rural 

N Sanal Kumar, DMU SPARK, DPO Thiruvananthapuram Rural 

A P Anvar, DMU SPARK, SCRB, Thiruvananthapuram 

Benny Thomas, DMU SPARK, MSP, Malappuram 

K Preman, DMU SPARK, DPO, Kannur 

 
 
 

DISTRICT LEVEL IMPLEMENTATION TEAM 
 

Commissioner of Police/District Police Chief [Chairman] 

Commandant/Superintendent of Police (Special Unit) [Vice Chairman] 

Dy.Superintendent of Police (Admin)/Asst. Commissioner of Police (Admin) [Member] 

Inspector of Police, Telecommunications [Member] 

 
 

STATE RESOURCE PERSONS 
 

Name Mobile No Email Address 

N Sanal Kumar 9497965360 dmusz2spark@keralapolice.gov.in 

A P Anvar 9497965363 dmusz1spark@keralapolice.gov.in 

Benny Thomas 9497965361 dmunz1spark@keralapolice.gov.in 

K Preman 9497965362 dmunz2spark@keralapolice.gov.in 

 


