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D (D, IT & HRM)/ COVID 19/ 2019 – 2020/22

16.07.2020

പരിപതര്ം
വിഷയം: േകാവിഡ് 19 - ഓഫീസ് പര്വര്ത്തനം കര്മീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തുടര്നിര്േദ്ദശങ്ങള്
സംബന്ധിച്ച്
സൂചന : 1. 19.03.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ DGE/Circular/2019-2020/
2. 19.03.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ PS1(B)/Covid-19/മുൻകരുതൽ/2020
3. 23.03.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20
4. 24.03.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/2
5. 25.03.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/3
6. 31.03.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/5
7. 18.04.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/6
8. 21.04.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/7
9. 27.04.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/8
10. 29.04.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/9
11. 30.04.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/10
12. 05.05.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/11
13. 08.05.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/12
14. 16.05.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/13
15. 18.05.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/14
16. 19.05.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/15
17. 19.05.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/16
18. 01.06.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/17
19. 10.06.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/18
20. 22.06.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/19
21. 06.07.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/20
22. 10.07.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D(D,IT&HRM)/COVID19/2019-20/21
േകാവിഡ്19 േരാഗവയ്ാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചരയ്ത്തില് െക.എസ്.ഇ.ബി ജീവനക്കാര്ക്ക്
ൈവറസ് ബാധയുണ്ടാകാനും, അവരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ജീവനക്കാര് നിരീക്ഷണത്തില്
േപാേകണ്ടിവരാനും സാധയ്തയുണ്ട്. ഇത് ൈവദയ്ുതി ഉത്പാദനം, പര്സരണം, വിതരണം
അടക്കമുള്ള ഓഫീസുകളുെട പര്വര്ത്തനത്തിെന്റ താളംെതറ്റാന് ഇടയാക്കിേയക്കും. അത്തരം
സാഹചരയ്ങ്ങളില്
അനിവാരയ്മായ
പര്വര്ത്തനങ്ങളും
അതയ്ാവശയ്
േസവനങ്ങളും
നിര്വവ്ഹിക്കുന്നതിനു ആവശയ്മായ ജീവനക്കാരുെട ലഭയ്ത ഉറപ്പാേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി മറ്റു
ജീവനക്കാരുമായി ഇടപഴകുന്ന സാഹചരയ്ങ്ങള് ഒഴിവാക്കി ജീവനക്കാരുെട ഒരു ‘റിസര്വ് ടീം’
രൂപീകരിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു ആവശയ്ം 08.07.2020ന് വിളിച്ചുേചര്ത്ത േയാഗത്തില്
െതാഴിലാളി സംഘടനകളും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
ഈ കാരയ്ങ്ങള് പരിഗണിച്ച് ചുവെടപ്പറയുന്ന കര്മീകരണങ്ങള് ഏര്െപ്പടുത്തിയിരുന്നു.
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1.

ഇലക്ട്രിക്കല് െസക്ഷന് ഓഫീസ്:
a. സൂചന 21 പരിപതര്ം പര്കാരം മീറ്റര് / ൈലന് / േപാസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കല്, ഉടമസ്ഥാവകാശം,
കണക്റ്റഡ് േലാഡ് എന്നിവ മാറ്റുക തുടങ്ങിയ െപാതുവായ േസവനങ്ങള്ക്ക് താത്കാലിക
നിയന്ത്രണം ഏര്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാെത േലാക്ക്െഡൗണിെന തുടര്ന്ന് ഡിസ്കണക്ഷന്
ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. േകടായ മീറ്ററുകള് ഏകേദശം പൂര്ണ്ണമായും ഇതിേനാടകം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ സാഹചരയ്ത്തില് നിലവിെല കയ്ാപ്പിറ്റല് & െമയിന്റനന്സ്, റവനയ്ൂ വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നും
ഏതാനും ജീവനക്കാെര താത്കാലികമായി മാറ്റി നിര്ത്തി ഒരു റിസര്വ് ടീം
രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ടി വിഭാഗങ്ങളില് േശഷിക്കുന്ന ജീവനക്കാെര ഉള്െപ്പടുത്തി
രൂപീകരിക്കുന്ന ‘ജനറല് ടീം’
ൈകകാരയ്ം െചേയയ്ണ്ടതാണ്.

േബര്ക്ക്െഡൗണ്

േജാലികള്

ഒഴിെകയുള്ള

പര്വൃത്തികള്

b. ഇത്തരത്തില് രൂപീകരിക്കുന്ന റിസര്വ് ടീമില് ഓവര്സീയര് (1 എണ്ണം), ൈലന്മാന് (2 എണ്ണം)
ഇലക്ട്രിസിറ്റി വര്ക്കര് (2 എണ്ണം) എന്നിവര് ഉണ്ടാകും. റിസര്വ് ടീമില് ഉള്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള
ജീവനക്കാര് മറ്റുള്ളവേരാട് ഇടപഴകുന്നതിനുള്ള സാഹചരയ്ം കുറയ്ക്കുന്നതിന് തുടര്ച്ചയായ ഏഴ്
കലണ്ടര് ദിവസങ്ങള് പര്സ്തുത വിഭാഗത്തില് തുടരുന്ന വിധത്തില് കര്മീകരിക്കണം. റിസര്വ്
ടീമില് ഉള്െപ്പടുന്ന ജീവനക്കാര് ടി കാലയളവില് തങ്ങളുെട ഓഫീസ് െഹഡ്കവ്ാര്േട്ടഴ്സിെല
താമസസ്ഥലത്ത് തെന്ന ‘കവ്ാറൈന്റന്’ േമാഡില് തുടേരണ്ടതാണ്. ഈ കാലയളവില് ടി
ജീവനക്കാര് െപാതുജനങ്ങളുമായുള്ള സമ്പര്ക്ക സാധയ്തയും ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.
c. തുടര്ച്ചയായ ഏഴ് കലണ്ടര് ദിവസങ്ങള്ക്ക് േശഷം നിലവില് റിസര്വ് ടീമില് ഉള്െപ്പട്ടിരുന്ന
ജീവനക്കാെര മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിേലക്ക് മാറ്റി തുലയ്മായ എണ്ണം ജീവനക്കാെര അവിെടനിന്നും
റിസര്വ് ടീമിേലക്ക് മാേറ്റണ്ടതാണ്.
d. പര്േതയ്ക സാഹചരയ്ങ്ങളില് േമല്കര്മീകരണങ്ങളില്
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.

ഉചിതമായ

മാറ്റം

e. ‘റിസര്വ്’, ‘േബര്ക്ക്െഡൗണ്’, ‘ജനറല്’ വിഭാഗങ്ങളില് ഉള്െപ്പടുേത്തണ്ട
ഓഫീസ് േമധാവി നിശ്ചയിച്ച് ഓഫീസ് ഓര്ഡര് പുറെപ്പടുവിേക്കണ്ടതാണ്.

വരുത്തുന്നതിന്
ജീവനക്കാെര

f. േബര്ക്ക്െഡൗണ് വിഭാഗത്തില് ഏെതങ്കിലും സാഹചരയ്ത്തില് അധികം ജീവനക്കാര്
ആവശയ്മായി വന്നാല് ജനറല് ടീമില്നിന്നും മാറ്റി ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം
സാഹചരയ്ങ്ങളിൽ റിസർവവ്് ടീമിെല ജീവനക്കാെര ഒരു കാരണവശാലും ഓഫീസ്
പര്വർത്തനങ്ങൾക്കായി വിളിച്ച് വരുത്തരുത്.
g. ഒരു ഓഫീസിെല േബര്ക്ക്െഡൗണ് / ജനറല് വിഭാഗങ്ങളില് ഡയ്ൂട്ടിയിലുള്ള ജീവനക്കാര്
നിരീക്ഷണത്തില്
േപാേകണ്ട
സാഹചരയ്ം
ഉണ്ടായാല്,
ഓഫീസും
പരിസരവും
അണുവിമുക്തമാക്കിയ േശഷം റിസര്വ് ടീം ചുമതല ഏെറ്റടുേക്കണ്ടതാണ്.
ഇത്തരം സാഹചരയ്ത്തില് സൂചന 1, 3, 22 പരിപതര്ങ്ങളില് പറയുംപര്കാരം മുെന്നാരുക്കം
എന്നനിലയ്ക്ക് തയയ്ാറാക്കിയിട്ടുള്ള കരുതല് േസനയില്നിന്നും അംഗങ്ങെള ഉള്െപ്പടുത്തി ടീം
ശക്തിെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
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റിസര്വ് ടീമിെന്റ േനതൃതവ്ത്തില് ഓഫീസുകളില് അപകട സാഹചരയ്ങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും,
ൈവദയ്ുതി തടസ്സം േനരിട്ടാല് വിതരണം പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള ‘േബര്ക്ക്െഡൗണ് വിഭാഗം’
മാതര്േമ പര്വൃത്തിക്കുകയുള്ളു.
h. ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ െസക്ഷൻ ഓഫീസിന് കീഴിൽ വരുന്ന ചില പര്േദശങ്ങൾ perimeter control ഉള്ള
കൈണ്ടൻെമന്റ് േസാൺ ആയി പര്ഖയ്ാപിക്കെപ്പട്ടാൽ, അത്തരം പര്േദശങ്ങളിൽ ൈവദയ്ുതി
േസവനം പരിമിതമായ േതാതിൽ നൽേകണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ കൈണ്ടൻെമന്റ് േസാണിന്
പുറത്തുള്ള പര്േദശങ്ങളിൽ പൂർണ്ണേതാതിൽ പര്വർത്തികൾ െചേയയ്ണ്ടതാണ്.
ഓഫീസ് ആസ്ഥാനം മാതര്ം perimeter control നിലവിലുള്ള കണ്ടയിന്െമന്റ് േസാണില്
ആവുകയും
േസാണുകള്ക്ക്പുറത്തുള്ള
പര്േദശത്ത്
പര്വൃത്തികള്
െചേയയ്ണ്ടതുമായ
സാഹചരയ്ത്തില് കഴിയുന്നതും ജീവനക്കാര് ഓഫീസില് എത്താെത േനരിട്ട് േജാലിസ്ഥലത്ത്
എത്തി പര്വൃത്തികള് പൂര്ത്തീകരിക്കണം.
i. perimeter control നിലവിലുള്ള കൈണ്ടൻെമന്റ് േസാണിനു പുറത്തുള്ള പര്േദശങ്ങളില് മീറ്റർ
റീഡിങ് തുടേരണ്ടതാണ്.
2.

പര്സരണ വിഭാഗം സബ്േസ്റ്റഷനുകള്
a. സബ്േസ്റ്റഷനുകളുെട പര്വര്ത്തനം തടസ്സെപ്പടാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് െഡപയ്ൂട്ടി ചീഫ്
എഞ്ചിനിയര് / എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയര് സവ്ീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
b. അടിയന്തര സാഹചരയ്ങ്ങളില് സബ്േസ്റ്റഷനുകളുെട പര്വര്ത്തനങ്ങള് ഓപ്പേറഷന്, അടിയന്തിര
അറ്റകുറ്റപ്പണികള് എന്നിവ മാതര്മായി പരിമിതെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. അതയ്ാവശയ് സവ്ഭാവമുള്ള
നിര്മ്മാണ പര്വര്ത്തനങ്ങള് മാതര്ം തുടരാവുന്നതാണ്.
c. സബ്േസ്റ്റഷനുകളിെല ഷിഫ്റ്റ് ഡയ്ൂട്ടികള് രണ്ടു ഷിഫ്റ്റുകളിലായി പുന:കര്മീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
അതയ്ാവശയ് സന്ദര്ഭങ്ങളില് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയര്മാര്ക്ക് അതാത് െഡപയ്ൂട്ടി ചീഫ്
എഞ്ചിനിയര്മാരുമായി ആേലാചിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ഡയ്ൂട്ടി സമയങ്ങളില് ഉചിതമായ മാറ്റം
വരുത്താവുന്നതാണ്.
d. ഷിഫ്റ്റ് ഡയ്ൂട്ടിയില് നിേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉേദയ്ാഗസ്ഥര് െപാതു ഗതാഗതസംവിധാനങ്ങള് കഴിവതും
ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.
e. Quartersെന്റ യും IB യുെടയും ലഭയ്തയനുസരിച്ച് എലല്ാ ഉേദയ്ാഗസ്ഥരും (േകാണ്ടര്ാക്ട്
ജീവനക്കാര് ഉള്െപ്പെട) സബ്േസ്റ്റഷന് േകാമ്പൗണ്ടില് തെന്ന താമസിേക്കണ്ടതാണ്. എലല്ാ
Maintenance & shift ഉേദയ്ാഗസ്ഥരും Headquarter ല് ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്.
f. സന്ദര്ശകെര കര്ശനമായി നിയന്ത്രിേക്കണ്ടതാണ്. Operating staff നു മാതര്േമ control room ല്
പര്േവശനം അനുവദിക്കുവാന് പാടുള്ളൂ.
g. നിലവില് േജാലി െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നവര്ക്കു പുറെമ സബ്േസ്റ്റഷന് ഓപ്പേറഷന്
ഉപേയാഗെപ്പടുത്താവുന്ന ആള്ക്കാരുെട പട്ടിക തയയ്ാറാക്കി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഇതിനായി
സബ്േസ്റ്റഷനില് മുന് പരിചയമുള്ളവര് / construction sectionല് േജാലി െചയയ്ുന്നവര് /
േബാര്ഡില് നിന്ന് വിരമിച്ചവര് / മുന് കാലങ്ങളിെല േകാണ്ടര്ാക്ട് സ്റ്റാഫ് എന്നിവെര
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പരിഗണിക്കാം. അടിയന്തര ഘട്ടത്തില്
ഉപേയാഗെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്.

maintenance

ടീമിെനയും

ഷിഫ്റ്റ്

ഡയ്ൂട്ടിക്ക്

h. ഓപ്പേററ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് എലല്ാ covid േപര്ാേട്ടാേക്കാളും പാലിേക്കണ്ടതാണ്.
വയ്ക്തിശുചിതവ്ം
പാലിേക്കണ്ടതിെന്റ ഭാഗമായി ഇടവിട്ട് ൈകകഴുകുക/ മാസ്റ്റ് ധരിക്കുക/ൈകയുറ ഉപേയാഗിക്കുക
തുടങ്ങിയവ കൃതയ്മായി പാലിേക്കണ്ടതാണ്. േമല് േനാട്ടം വഹിക്കുന്ന ഓഫീസര്മാര് Sanitizing
materials െന്റ ലഭയ്ത ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടുന്നതാണ്. റീഡിങ്ങ് എടുക്കുന്നതിനു മുമ്പും േശഷവും
ൈകകള് േസാപ്പുപേയാഗിച്ച് വൃത്തിയാേക്കണ്ടതാണ്.
i. കരാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് താത്കാലിക തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡ് നല്േകണ്ടതാണ്.
j. ആേരാഗയ് വകുപ്പിെന്റ നിര്േദ്ദശങ്ങളും/മാനദണ്ഡങ്ങളും എലല്ാ ജീവനക്കാരും / ഓഫീസര്മാരും
പാലിേക്കണ്ടതാണ്. േരാഗ ലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടാല് കൃതയ്മായി റിേപ്പാര്ട്ട് െചേയയ്ണ്ടതാണ്
3.

സിസ്റ്റം ഓപ്പേറഷന് വിഭാഗം
a. േകാവിഡ്-19 വയ്ാപനെത്തത്തുടര്ന്ന് കണ്േടര്ാള് റൂമിെല ജീവനക്കാര് നിരീക്ഷണത്തില്
േപാേകണ്ടിവരുന്ന സാഹചരയ്ം മുന്കൂട്ടിക്കണ്ടുെകാണ്ട് ജീവനക്കാര് പരസ്പരം ഇടകലരാനുള്ള
സാധയ്തകള് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കി പര്േതയ്ക ഗര്ൂപ്പുകളായി ഡയ്ൂട്ടിക്ക് നിേയാഗിക്കുകയും, റിസര്വ്
ടീം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും
െചയയ്ുന്നതിന് ചീഫ് എഞ്ചിനിയര് സിസ്റ്റം ഓപ്പേറഷെന
ചുമതലെപ്പടുത്തുന്നു.
b. അടിയന്തര സാഹചരയ്ത്തില് നിലവിെല കണ്േടര്ാള് റൂം താത്കാലികമായി അടച്ചിേടണ്ടുന്ന
സാഹചരയ്ം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധയ്ത കണക്കിെലടുത്ത് ഒന്നില് കൂടുതല് കണ്േടര്ാള്
െസന്റ്ററുകള് കര്മീക്കരിേക്കണ്ടതാണ്. പര്ധാന കണ്േടര്ാള് െസന്ററിനു എെന്തങ്കിലും തടസ്സം
േനരിട്ടാല് റിസര്വ് ടീമിെന ഉപേയാഗിച്ച് അടുത്ത കണ്േടര്ാള് റൂമില്നിന്നും പര്വര്ത്തനം
തുടേരണ്ടതാണ്.
c. എലല്ാ ഷിഫ്റ്റ് കര്ൂ അംഗങ്ങളും SLDC അനുബന്ധ Quartersല് തെന്ന താമസിേക്കണ്ടതാണ്.
ഇതിനായി ജീവനക്കാര്ക്ക് നിലവിലുള്ള സൗകരയ്ങ്ങള് ലഭയ്മാേക്കണ്ടതാണ്.
d. അടിയന്തര സാഹചരയ്ത്തില് ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനായി േലാഡ് െഡസ്പാച്ച് കണ്േടര്ാള് റൂമില്
പര്വൃത്തിപരിചയമുള്ള ജീവനക്കാെര ഉള്െപ്പടുത്തിയ ലിസ്റ്റ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് (സിസ്റ്റം
ഓപ്പേറഷന്), ഡയറക്ടറുെട അംഗീകാരേത്താെട തയയ്ാറാേക്കണ്ടതാണ്.
e. അടിയന്തര സാഹചരയ്ത്തില് RLDC, മറ്റ് ഏജന്സികളുമായിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനായി
DyCE (Grid) െന േനാഡല് ഓഫീസറായി ചുമതലെപ്പടുത്തുന്നു.
f. SCADA, Communication തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളും അടിയന്തര സാഹചരയ്ത്തില് പര്വര്ത്തനം
തുടരുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള് മുന്കൂട്ടി ആസൂതര്ണം െചേയയ്ണ്ടതാണ്. ഇവ ബന്ധെപ്പട്ട
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്മാര് തയയ്ാറാക്കി െഡപയ്ൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് (സിസ്റ്റം ഓപ്പേറഷന്)നു
സമര്പ്പിേക്കണ്ടതാണ്
g. എലല്ാ സാേങ്കതിക േരഖകളും (Grid code. CERC Regulations, Operating Procedure, Restoration
Procedure, Emergency Operating Procedure) എന്നിവ ഏത് സമയത്തും ലഭയ്മാകുന്ന തരത്തില്
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്. ഇതിെന്റ ചുമതല DyCE (Grid)നു ആയിരിക്കും.
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h. അടിയന്തര പര്വര്ത്തികളുെട നടപടികര്മങ്ങള് (Procedure of Critical task) വീഡിേയാ ക്ളിപ്പ്
സഹിതം തയയ്ാറാക്കി അതയ്ാവശയ് ഘട്ടത്തില് ഉപേയാഗിക്കാന് തക്കവണ്ണം സജ്ജമാക്കി
വയ്ക്കണം. ഇതിെന്റ ചുമതല DyCE (Grid)നു ആയിരിക്കും.
i. IT based ആപ്ളിേക്കഷനുകളുെട ലഭയ്ത, സുരക്ഷിതതവ്ം ഉറപ്പാക്കി വിദൂര നിയന്ത്രണ
സംവിധാനത്തിനുള്ള (Remote access) സാധയ്ത ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് (സിസ്റ്റം ഓപ്പേറഷന്)
പരിേശാധിക്കണം.
j. SCADA, Communication വിഭാഗങ്ങളില് ആവശയ്േസവനങ്ങള് നല്കുന്ന കരാര് എടുത്തിരിക്കുന്ന
കമ്പനികളുെട ജീവനക്കാരുെട റിേസര്വ് ടീം ഉറപ്പ് വരുത്തി െകാണ്ട് ആവശയ്മായ കരുതലുകള്
സവ്ീകരിക്കാന് അതാത് കമ്പനികേളാട് നിര്േദ്ദശിേക്കണ്ടതാണ്. ഇതിെന്റ ചുമതല ബന്ധെപ്പട്ട
DyCE (SOC)ക്ക് ആയിരിക്കും.
k. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ബാക്ക് അപ്പ് കണ്േടര്ാള് റൂം സംവിധാനം ഏത് സാഹചരയ്ത്തിലും
ചുമതല ഏെറ്റടുക്കാന് കഴിയുന്ന വിധം സജ്ജമായിരിേക്കണ്ടതാണ്. ഇതിനായി േലാഡ്
െഡസ്പാച്ച് കണ്േടര്ാള് റൂമില് പര്വൃത്തിപരിചയമുള്ള ജീവനക്കാെര കെണ്ടത്തി, അവെര മുന്കൂട്ടി
തയയ്ാറാക്കി നിര്േത്തണ്ടതും ഇവര്ക്ക് ആവശയ്െമങ്കില് പരിശീലനം നല്േകണ്ടതുമാണ്. ഇതിെന്റ
ചുമതല ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് (സിസ്റ്റം ഓപ്പേറഷന്)ക്ക് ആയിരിക്കും.
l. കളമേശ്ശരിയിെല പര്ധാന SLDC യുെട ചുമതല DyCE (Grid)നും തിരുവനന്തപുരം ബാക്ക് അപ്പ്
സംവിധാനത്തിെന്റ ചുമതല തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള DyCE (SOC)നും ആയിരിക്കും.
4.

ഉത്പാദന നിലയങ്ങള് / മറ്റ് കണ്േടര്ാള് റൂമുകള്
a. േകാവിഡ്- 19 വയ്ാപനം മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന ഏെതാരു അടിയന്തിരഘട്ടത്തിലും
ൈവദയ്ുേതാല്പ്പാദനം തടസ്സെപ്പടാത്ത രീതിയില് ഷിഫ്റ്റ് സമയകര്മം അവശയ്ാനുസരണം
കര്മീകരിച്ചു െകാണ്ടും, ഓപ്പേറഷന് & െമയിന്റനന്സ് വിഭാഗങ്ങളില്െപ്പട്ട ജീവനക്കാരുെട
േസവനം ഉറപ്പാക്കിെക്കാണ്ടും ഉള്ള കര്മീകരണങ്ങള് നടേത്തണ്ടതാണ്.
b. എലല്ാ
ൈവദയ്ുതനിലയങ്ങളിെലയും
ജീവനക്കാര്
അതയ്ാവശയ്മലല്ാത്ത
യാതര്കള്
ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ട് കഴിവതും അതതു നിലയങ്ങളില് ലഭയ്മായ താമസസൗകരയ്ങ്ങള്
പര്േയാജനെപ്പടുത്തി േസ്റ്റഷനില്ത്തെന്ന തുടേരണ്ടതാണ്.

5.

േകന്ദ്രീകൃത കസ്റ്റമര് െകയര് െസന്റര്: േകന്ദ്രീകൃത േകാള് െസന്ററില് നിലവില് േജാലിെചയയ്ുന്ന
ജീവനക്കാരില് 50% േപെര അടിയന്തിരമായി തിരുവനന്തപുരം ൈവദയ്ുതി ഭവനത്തിെന്റ എട്ടാം
നിലയില് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള താത്കാലിക േകാള്െസന്ററിേലക്ക് വിനയ്സിച്ച് പര്വര്ത്തനം
ആരംഭിേക്കണ്ടതാണ്.

6.

മറ്റ് ഓഫീസുകള്
a. കൈണ്ടൻെമന്റ്
േസാണിനു
പര്വര്ത്തിേക്കണ്ടതാണ്.

പുറത്തുള്ള

എലല്ാ

ഓഫീസുകളും

പൂർണ്ണ

േതാതിൽ

b. എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ / അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ തുടങ്ങി മുകളിേലക്കുള്ള ഉേദയ്ാഗസ്ഥർ
എലല്ാ പര്വൃത്തിദിവസവും ഓഫീസിൽ ഹാജരാേകണ്ടതുണ്ട്. ഓഫീസ് ആസ്ഥാനം
കൈണ്ടൻെമന്റ് േസാണില് / േലാക്ക്െഡൗണില് ഉള്െപ്പടുന്നപക്ഷം മറ്റ് ജീവനക്കാരില് 50%
ഓഫീസില് ഹാജരായാല് മതിയാകും. ഓഫീസ് സ്ഥിതിെചയയ്ുന്ന പര്േദശം perimeter control /
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‘കര്ിട്ടിക്കല് കൈണ്ടൻെമന്റ് േസാണ്’ ആയി തുടരുന്നപക്ഷം പര്സ്തുത ഓഫീസുകളിെല മറ്റു
ജീവനക്കാരില് ആെരാെക്ക ഓഫീസില് ഹാജരാേകണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഓഫീസ് അധികാരി
തീരുമാനിേക്കണ്ടതാണ്. ഓഫീസില് ഹാജരാേകണ്ടാത്ത ദിവസങ്ങളില് ജീവനക്കാര്
‘താമസസ്ഥലത്ത് നിന്നും േജാലി െചയയ്ുക (വർക്ക് ഫര്ം േഹാം) - വിളിക്കുേമ്പാള് ഹാജരാകുക
(ഓൺ േകാൾ)’ എന്ന നിലയില് പര്വര്ത്തിേക്കണ്ടതാണ്.
7.

െപാതുവായ കാരയ്ങ്ങള്
a. െക.എസ്.ഇ.ബിയുെട വിവിധ ഓഫീസുകളില് േജാലിക്ക് ഹാജരാകുന്ന ജീവനക്കാര്ക്ക്
െകാേറാണ ബാധയുെട ലക്ഷണങ്ങള് ഇലല് എന്ന് ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്. ഓഫീസ്
പര്േവശനകവാടത്തില് വച്ച് െതര്മല് സ്കാന് നടത്തി േവണം ജീവനക്കാെര പര്േവശിപ്പിേക്കണ്ടത്.
b. ഓഫീസിെന്റ
പര്േവശനകവാടത്തിലും
അനുേയാജയ്മായ
മറ്റു
സ്ഥലങ്ങളിലും
അണുവിമുക്തമാക്കുന്നത്തിനുള്ള േസാപ്പ്, െവള്ളം, സാനിൈറ്റസര് എന്നിവയുെട
ലഭയ്ത
ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്. കൂടാെത ഓഫീസും പരിസരവും നിശ്ചിത ഇടേവളകളില്, പര്േതയ്കിച്ചും
ഷിഫ്റ്റ്കര്ൂ മാറുന്ന സമയത്ത് കര്ശനമായും അണുവിമുക്തമാേക്കണ്ടതാണ്.
c. ജീവനക്കാര് എലല്ായ്േപ്പാഴും മാസ്ക്ക് ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.
d. ജീവനക്കാര് കഴിവതും െപാതുഗതാഗത സൗകരയ്ങ്ങള് ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.
e. നിലവിലുള്ള സര്ക്കാര്/േബാര്ഡ് നിര്േദ്ദശങ്ങള്/മാനദണ്ഡങ്ങള് എന്നിവ പാലിച്ചു െകാണ്ടാണ്
േകാണ്ടര്ാക്ടര്മാരും
സൂപ്പര്ൈവസര്മാരും
നിര്മ്മാണ
േജാലികളും/അടിയന്തിര
അറ്റകുറ്റപണികളും നടത്തുന്നത് എന്ന് ബന്ധെപ്പട്ട ഉേദയ്ാഗസ്ഥര് ഉറപ്പാേക്കണ്ടതാണ്.
f. perimeter control നിലവിലുള്ള കൈണ്ടൻെമന്റ് േസാണിൽ നിന്നും വരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക്
ഓഫീസിൽ വരുന്നതിൽ നിന്നും ഇളവ് നൽകാവുന്നതാണ് എന്ന് സൂചന 21 പരിപതര്ത്തില്
സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിനു േവണ്ടി, വാസസ്ഥലം കൈണ്ടൻെമന്റ്േസാണിൽ
ഉള്െപ്പടുന്നതിനാല് ഓഫീസില് ഹാജരാകാന് കഴിഞ്ഞിലല് എന്ന സതയ്വാങ്ങ്മൂലത്തിേനാെടാപ്പം
പര്സ്തുത പര്േദശം ആ കാലയളവില് കൈണ്ടൻെമന്റ്േസാണിൽ ഉള്െപ്പട്ടിരുന്നു എന്ന്
സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബന്ധെപ്പട്ട ജിലല്ാ അധികാരിയുെട ഉത്തരവിെന്റ പകര്പ്പും ജീവനക്കാരന്
ഹാജരാേക്കണ്ടതുണ്ട്. െതറ്റായ രീതിയില് സതയ്വാങ്ങ്മൂലം നല്കി ഇളവു േനടി എന്ന്
േബാധയ്മായാല്, ജീവനക്കാരെനതിെര വകുപ്പുതല നടപടി ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ്.
െചയര്മാന് & മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടര്
എലല്ാ ഓഫീസ് േമധാവികൾക്കും
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