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D (D, IT & HRM)/ COVID 19/ 2019 – 2020/23

03.08.2020

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
23. 16.07.2020 െല പരിപതര്ം നമ്പർ D (D, IT & HRM)/COVID19/2019-20/22
24. 28.07.2020ന് ബഹുമാനെപ്പട്ട ൈവദയ്ുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി വിവിധ െതാഴിലാളി / ഓഫീസര്
സംഘടനകളുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ചയിെല തീരുമാനങ്ങള്
25. 30.07.2020 െല സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് (അച്ചടി) നമ്പര് 99/2020-FD
േകാവിഡ്19 വയ്ാപനം അതിരൂക്ഷമായതിെനത്തുടര്ന്ന് ജീവനക്കാര് േരാഗബാധിതരാകുകയും,
ജീവനക്കാരുമായി സമ്പര്ക്കത്തില് വന്നിട്ടുള്ള വയ്ക്തികള്ക്ക് പിന്നീട് േരാഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും
െചയ്തതിനാല്
ചില ഓഫീസുകള് താത്കാലികമായി അടച്ചിേടണ്ട സാഹചരയ്ം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
23.07.2020ന് െചയര്മാന് & മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടര് വിളിച്ചു േചര്ത്ത ഉന്നത ഉേദയ്ാഗസ്ഥരുെട
േയാഗത്തിലും, 28.07.2020ന് ബഹുമാനെപ്പട്ട ൈവദയ്ുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി വിവിധ െതാഴിലാളി / ഓഫീസര്
സംഘടനകളുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ചയിലും, ഓഫീസുകളില് േകാവിഡ് േപര്ാേട്ടാേക്കാള് പാലിച്ചുെകാണ്ട്
േജാലി െചേയയ്ണ്ടതിെന്റ പര്ാധാനയ്ം സംബന്ധിച്ച് അഭിപര്ായങ്ങള് ഉയര്ന്നിരുന്നു. പര്തികൂല
സാഹചരയ്ങ്ങളില് ഓഫീസുകള് അടച്ചിേടണ്ടി വരുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഓഫീസുകളിെല അടിയന്തിര
പര്വര്ത്തനങ്ങള് തടസ്സം കൂടാെത തുടരുന്നതിനും ആവശയ്മായ കര്മീകരണങ്ങള് ഏര്െപ്പടുേത്തണ്ടതുണ്ട്.
ൈവദയ്ുതി തടസ്സങ്ങള് പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനും നിര്മ്മാണ / അറ്റകുറ്റപ്പണികള് തുടരുന്നതിനുമുള്ള
നടപടികളും ആവശയ്മാണ്. േകാവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില് നാളിതുവെര പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള
പരിപതര്ങ്ങളിെല നിര്േദ്ദശങ്ങള് േകര്ാഡീകരിച്ച് സമഗര്മായ ഉത്തരവ് പുറെപ്പടുവിക്കണെമന്നും ഈ
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േയാഗങ്ങളില് ആവശയ്ം ഉയര്ന്നിരുന്നു. ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് താെഴപ്പറയുന്ന നിര്േദ്ദശങ്ങള്
പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.
ഈ ഉത്തരവ് െക.എസ്.ഇ.ബിയുെട േകാവിഡ്കാല ഓഫീസ് പര്വര്ത്തനങ്ങള് കര്മീകരിക്കുന്നത്
സംബന്ധിച്ച മുന് മാര്ഗ്ഗനിര്േദ്ദശങ്ങള് (19.05.2020 െല േകാവിഡ് 19 പര്തിേരാധ നടപടികള്ക്കായി
ൈവദയ്ുതി കണക്ഷന് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്േദ്ദശങ്ങള് അടങ്ങുന്ന പരിപതര്ം നമ്പര് D (D,
IT & HRM) / COVID 19/ 2019-2020/15 ഒഴിെക) അസാധുവാക്കുന്നു.
ഇന്സിഡന്റ് കമാന്ഡര്
അടിയന്തിര സാഹചരയ്ങ്ങളില് ഉത്പാദന-പര്സരണ നിലയങ്ങളും, െസക്ഷന് ഓഫീസുകളും
അടച്ചിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പര്സ്തുത ഓഫീസുകളില് മുന്കാലങ്ങളില് േജാലിെചയ്ത്
പരിചയസമ്പന്നരായ ഉേദയ്ാഗസ്ഥരുെട േസവനം അനിവാരയ്മാകും. ഇത്തരം സാഹചരയ്ങ്ങളില് ഓേരാ
ഓഫീസിലും വിനയ്സിക്കാന് സാധിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുെട പട്ടിക അതാത് സര്ക്കിള് / ഡിവിഷന്
ഓഫീസുകളില് മുന്കൂറായി തയയ്ാറാക്കി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതുണ്ട്.
അവശയ് ഘട്ടത്തില് ബന്ധെപ്പട്ട
ജീവനക്കാരുെട േമലധികാരിയുമായി ചട്ടപര്കാരം ബന്ധെപ്പട്ട് ജീവനക്കാെര വിനയ്സിക്കുക
പര്ാേയാഗികമാകിലല്. പര്ധാന നിലയങ്ങളും ഓഫീസുകളും അടച്ചിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ആവശയ്ം
േവണ്ട ജീവനക്കാെര മറ്റ് ജിലല്കളില് നിേന്നാ, വിഭാഗങ്ങളില് നിേന്നാ വിളിച്ചുവരുത്താനുള്ള ചുമതലയും
അധികാരവും ഒരു ഉേദയ്ാഗസ്ഥന് നല്േകണ്ടതുണ്ട്. ഇപര്കാരം ചുമതലെപ്പടുത്തുന്ന ഉേദയ്ാഗസ്ഥന്
‘ഇന്സിഡന്റ് കമാന്ഡര്’ എന്ന് അറിയെപ്പടും. ജിലല്ാ േകന്ദ്രങ്ങളിെല ഇലക്ട്രിക്കല് സര്ക്കിള് െഡപയ്ൂട്ടി
ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് ആയിരിക്കും അതാത് ജിലല്യിെല പര്സരണ-വിതരണ വിഭാഗങ്ങളുെട ഇന്സിഡന്റ്
കമാന്ഡര്. ഉത്പാദന വിഭാഗത്തിെന്റ ഇന്സിഡന്റ് കമാന്ഡര് ബന്ധെപ്പട്ട ജനേറഷന് സര്ക്കിള്
െഡപയ്ൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് ആയിരിക്കും.
a ജിലല്ാ ഇന്സിഡന്റ് കമാന്ഡര്ക്ക് തങ്ങളുെട ചുമതല നിര്വവ്ഹിക്കുന്നതിനാവശയ്മായ സഹായങ്ങള്
പി.എം.യു വിഭാഗം നല്േകണ്ടതാണ്. ഉത്പാദന വിഭാഗം ഇന്സിഡന്റ് കമാന്ഡര് തങ്ങെള
സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ടീമിെന സര്ക്കിളിന് കീഴിെല ജീവനക്കാരില്നിന്നും കെണ്ടേത്തണ്ടതാണ്.
b മുന്ജീവനക്കാെരയും കരാര് ജീവനക്കാെരയും മറ്റും ഉള്െപ്പടുത്തിയ പവവ്ര് ബര്ിേഗഡിെന്റ ഫലപര്ദമായ
വിനയ്ാസത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിതവ്വും അധികാരവും ഇന്സിഡന്റ് കമാന്ഡര്മാര്ക്ക് ആയിരിക്കും.
c പവവ്ര് ബര്ിേഗഡിെല ആള്ക്കാെര വിളിച്ചുവരുത്താനുള്ള അധികാരം ഇന്സിഡന്റ് കമാന്ഡര്ക്ക്
ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉത്പാദന നിലയങ്ങളില് / മറ്റ് ജിലല്കളില് േജാലിെചയയ്ുന്ന ജീവനക്കാെര വിളിച്ചു
വരുത്തുന്നതിന് മുമ്പായി ബന്ധെപ്പട്ട ഇന്സിഡന്റ് കമാന്ഡെറ പര്സ്തുത വിവരം അറിയിേക്കണ്ടതാണ്.

തര്ിതല നിയന്ത്രണ സംവിധാനം
െക.എസ്.ഇ.ബിയുെട വിവിധ ഓഫീസുകളിെല േകാവിഡ്കാല പര്വര്ത്തനങ്ങള് ഏേകാപിപ്പിക്കുന്നതിന്
തര്ിതല സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും.
a സംസ്ഥാന തലത്തില് ഫുള് ൈടം ഡയറക്ടര്മാര് ഉള്െപ്പട്ട ഉന്നതതല സമിതി.
ഉന്നതതല സമിതിക്ക് ആവശയ്മായ സഹായങ്ങള് നിലവിെല േകാവിഡ് െസല് നല്േകണ്ടതാണ്.
b േമഖലാതലത്തില് വിതരണ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്മാര് േനതൃതവ്ം നല്കുന്ന നിരീക്ഷണ സമിതി.
േമഖലയിെല ഇന്സിഡന്റ് കമാന്ഡര്മാരുെട നിയന്ത്രണം ഇവര്ക്ക് ആയിരിക്കും.
c ഇന്സിഡന്റ് കമാന്ഡര്മാര്
4
ജീവനക്കാര് / വിരമിച്ചവര് / കരാര് െതാഴിലാളികള് എന്നിവര് ഉള്െപ്പട്ട പവവ്ര് ബര്ിേഗഡ്
3

a അടിയന്തിര
സാഹചരയ്ങ്ങളിൽ
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തുന്നതിന്
പരിചയസമ്പന്നരായ
കരാര്
െതാഴിലാളികെളയും, വിരമിച്ചവര് ഉള്െപ്പെട മുന്കാലങ്ങളില് ഓേരാ ഓഫീസിലും േജാലിെചയ്തിരുന്ന
ജീവനക്കാെരയും മറ്റും ഉള്െപ്പടുത്തി പവവ്ര് ബര്ിേഗഡ് രൂപീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
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b പവവ്ര് ബര്ിേഗഡിെല അംഗങ്ങള്
i. മുന്കാലങ്ങളില് അതാത് ഓഫീസുകളില്
േജാലിെചയ്തിരുന്നതും ഇേപ്പാള് സര്വവ്ീസില്
ഉള്ളവരുമായ ജീവനക്കാര്
ii. പരിചയസമ്പന്നരായ കരാര് െതാഴിലാളികള്
iii. മുന്കാലങ്ങളില് അതാത് ഓഫീസുകളില് േജാലിെചയ്തിരുന്നതും 65 വയസ്സ് കവിയാത്തവരുമായ
വിരമിച്ച ജീവനക്കാര്
iv. സന്നദ്ധ േസവനത്തിന് തയയ്ാറായി െക.എസ്.ഇ.ബി േപാര്ട്ടലില് രജിസ്റ്റര് െചയ്തിട്ടുള്ളവര്
(i), (ii), (iii) (iv) വിഭാഗങ്ങളില് ഉള്െപ്പട്ടവരുെട വിവരങ്ങള് - പൂര്ണ്ണമായ േപര്, വിലാസം employee
code, തസ്തിക, ഇേപ്പാള് ഏത് ഓഫീസില് േജാലിെചയയ്ുന്നു, ബന്ധെപ്പട്ട േമലധികാരിയുെട േപര് /
േഫാണ് നമ്പര് എന്നിവ (ബാധകമായവ) സഹിതം - അടങ്ങിയ പട്ടിക അതാത് സർക്കിൾ /
ഡിവിഷൻ തലങ്ങളിൽ 10.08.2020ന് മുന്പായി തയയ്ാറാേക്കണ്ടതും, പട്ടികയില് ഉള്െപട്ടവരുെട
അറിേവാടുകൂടി ഇന്സിഡന്റ് കമാന്ഡര്ക്ക് ൈകമാേറണ്ടതുമാണ്.
v. െക.എസ്.ഇ.ബിയുെട ഇലക്ട്രിക്കല് / സിവില് / മിനിസ്റ്റീരിയല് തുടങ്ങിയ ഏതു വിഭാഗത്തിലും
തസ്തികയിലും േജാലി െചയയ്ുന്ന ജീവനക്കാര് (സാഹചരയ്ം ആവശയ്െപ്പടുന്നതനുസരിച്ച്) ഇത്തരം ജീവനക്കാരുെട പട്ടിക ഇന്സിഡന്റ് കമാന്ഡര് തയയ്ാറാേക്കണ്ടതാണ്.
c പവവ്ര് ബര്ിേഗഡില് ഉള്െപ്പടുത്തിയ ജീവനക്കാെര സംബന്ധിച്ച വിവരം പര്സ്തുത ജീവനക്കാരെന്റ
േമലുേദയ്ാഗസ്ഥന് ഇൻസിഡൻഡ് കമാന്ഡര് ലഭയ്മാക്കണം.
d പവവ്ര് ബര്ിേഗഡില് ഉള്െപ്പട്ടവരുെട േസവനം ആവശയ്മായ സന്ദര്ഭങ്ങളില് പര്സ്തുത വിവരം ഡിവിഷന്
എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര് WhatsApp മുേഖന ഇന്സിഡന്റ് കമാൻഡെറ അറിയിക്കണം. സര്വവ്ീസില്
ഉള്ള ജീവനക്കാര് ആെണങ്കില് ഏത് തീയതിമുതല് ഉേദ്ദശം എതര് ദിവസം േസവനം ആവശയ്മായി വരും
എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു എന്നതും അറിയിക്കണം. പവവ്ര് ബര്ിേഗഡില്നിന്നും ലഭയ്മായ അംഗങ്ങെള
അനുേയാജയ്മായ ഓഫീസുകളില് വിനയ്സിേക്കണ്ട ഉത്തരവാദിതവ്ം ബന്ധെപ്പട്ട ഇന്സിഡന്റ്
കമാന്ഡര്മാർക്ക് ആയിരിക്കും.
e പവവ്ര് ബര്ിേഗഡില് ഉള്െപ്പട്ട വയ്ക്തിെയ ഡയ്ൂട്ടിക്ക് നിേയാഗിക്കുന്നപക്ഷം അവര്ക്ക് േവണ്ട സുരക്ഷാ
ഉപകരണങ്ങള്, പണിയായുധങ്ങള്, മാസ്ക് / േഫസ് ഷീല്ഡ്, സാനിൈറ്റസര് തുടങ്ങിയവ ഓഫീസ്
േമലധികാരി ലഭയ്മാക്കണം.
f ഇലക്ട്രിക്കല് െസക്ഷനുകളില് ഇത്തരം വയ്ക്തികെള ഡയ്ൂട്ടിക്ക് നിേയാഗിക്കുേമ്പാള് സ്ഥലം, ഫീഡിംഗ്
അേറഞ്ച്െമന്റ് എന്നിവ പരിചയമുള്ള ജീവനക്കാര് ഒപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്.
g പവവ്ര് ബര്ിേഗഡില് നിന്നും േജാലിക്ക് നിേയാഗിക്കുന്ന കരാര് െതാഴിലാളികള്ക്ക് അര്ഹതെപ്പട്ട േവതനം
സമയബന്ധിതമായി നല്കുന്നു എന്ന് ബന്ധെപ്പട്ട ARU തലവന് ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്.
h സര്വവ്ീസിലുള്ള ജീവനക്കാരുെട അഭാവത്തില് േജാലിക്ക് നിേയാഗിക്കുന്ന വിരമിച്ച ജീവനക്കാര്ക്ക്
പര്തിദിനം ₹750 രൂപ ഓണേററിയം നല്കാവുന്നതാണ്.
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അനസയ്ൂതം ൈവദയ്ുതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാെര ഉള്െപ്പടുത്തി റിസര്വ് ടീം
a ഇലക്ട്രിക്കല് െസക്ഷന്, സബ്േസ്റ്റഷന് (ഓപ്പേറഷന് & െമയിന്റനന്സ്), ഉത്പാദനനിലയങ്ങള്
(ഓപ്പേറഷന് & െമയിന്റനന്സ്), േലാഡ് െഡസ്പാച്ച് െസന്റര് തുടങ്ങിയ ഓഫീസുകളില് ഡയ്ൂട്ടിയിലുള്ള
മുഴുവന് ജീവനക്കാരും നിരീക്ഷണത്തില് േപാേകണ്ട സാഹചരയ്ം ഒഴിവാക്കി അതയ്ാവശയ് പര്വര്ത്തനങ്ങള്
തുടരുന്നതിനായി ‘റിസര്വ് ടീം’ രൂപീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
b റിസര്വ് ടീമില് ഉള്െപ്പടുന്ന ജീവനക്കാര് ടി കാലയളവില് തങ്ങളുെട ഓഫീസ് െഹഡ്കവ്ാര്േട്ടഴ്സിെല
താമസസ്ഥലത്ത് തെന്ന ‘കവ്ാറൈന്റന്’ േമാഡില് തുടേരണ്ടതാണ്. ഈ കാലയളവില് ടി ജീവനക്കാര്
െപാതുജനങ്ങളുമായുള്ള സമ്പര്ക്ക സാധയ്തയും ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.
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c റിസര്വ് ടീമിെന്റ േനതൃതവ്ത്തില് ഓഫീസുകളില് അപകട സാഹചരയ്ങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും, ൈവദയ്ുതി
ഉത്പാദനം, പര്സരണം, വിതരണം എന്നിവ തടസ്സരഹിതമായി തുടരുന്നതിനും േവണ്ട പര്വര്ത്തനങ്ങള്
മാതര്േമ ഏെറ്റടുേക്കണ്ടതുള്ളു.
d പര്സ്തുത ടീം രൂപീകരിേക്കണ്ടതിെന്റയും അടിയന്തിര സാഹചരയ്ങ്ങളില് അവെര വിനയ്സിേക്കണ്ടതിെന്റയും
ചുമതല അതാത് ഓഫീസ് േമധാവിക്ക് ആയിരിക്കും.
e റിസര്വ് ടീം ചുമതല ഏെറ്റടുക്കുന്നതിന് മുന്പായി ഓഫീസും പരിസരവും അണുവിമുക്തമാക്കണം.
f ഓഫീസ് പര്വര്ത്തനങ്ങള് സാധാരണ നിലയിേലക്ക് െകാണ്ടുവരുന്നതിന് പവവ്ര് ബര്ിേഗഡില് നിന്നും
അംഗങ്ങെള ഉള്െപ്പടുത്തി ടീം ശക്തിെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. ഇതിെന്റ ചുമതല ബന്ധെപ്പട്ട ഇൻസിഡൻഡ്
കമാൻഡർമാർക്ക് ആയിരിക്കും.
g കവ്ാറൈന്റന് കാലാവധികഴിഞ്ഞ് ജീവനക്കാര് തിരിെക വരുന്ന മുറയ്ക്ക് പവവ്ര് ബര്ിേഗഡിെല അംഗങ്ങെള
ഓഫീസ് പര്വര്ത്തനങ്ങളില്നിന്ന് ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.
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ഇലക്ട്രിക്കല് െസക്ഷനുകളുെട പര്വര്ത്തനം സംബന്ധിച്ച പര്േതയ്ക നിര്േദ്ദശങ്ങള്
a വിവിധ സാഹചരയ്ങ്ങളില് ഇലക്ട്രിക്കല് െസക്ഷന് ഓഫീസുകള് പര്വര്ത്തിേക്കണ്ട രീതി
i. ‘perimeter control’ നിലവിലുള്ള കര്ിട്ടിക്കല് കണ്ടയിന്െമന്റ് േസാണ്
(1) േബര്ക്ക്ഡൗണ് വിഭാഗം പര്വര്ത്തിേക്കണ്ടതാണ്
(2) ഓഫീസ് ആസ്ഥാനം സ്ഥിതിെചയയ്ുന്ന പര്േദശം perimeter control നിലവിലുള്ള കര്ിട്ടിക്കല്
കണ്ടയിന്െമന്റ് േസാണ് ആകുന്നപക്ഷം കയ്ാഷ് കൗണ്ടര്, എന്കവ്യറി കൗണ്ടര് എന്നിവ
പര്വര്ത്തിേക്കണ്ടതിലല്
(3) കര്ിട്ടിക്കല് കണ്ടയിന്െമന്റ് േസാണില് ഉള്െപ്പടുന്ന ഉപേഭാക്താക്കളുെട മീറ്റര് റീഡിംഗ്
എടുേക്കണ്ടതിലല്. ഉപേഭാക്താക്കള്ക്ക് െസല്ഫ് റീഡിംഗ് / മുന്ശരാശരി അടിസ്ഥാനത്തില്
ബില് തയയ്ാറാക്കി നല്കണം.
കര്ിട്ടിക്കല് കണ്ടയിന്െമന്റ് േസാണിന് പുറത്തുള്ള ഉപേഭാക്താക്കള്ക്ക് മീറ്റര് റീഡിംങ്ങിെന്റ
അടിസ്ഥാനത്തില് ബില് നല്കണം.
(4) കര്ിട്ടിക്കല് കണ്ടയിന്െമന്റ് േസാണില് ഉള്െപ്പടുന്ന പര്േദശങ്ങളില് ദയ്ുതി 2021, ഡിേപ്പാസിറ്റ്
വര്ക്കുകള് തുടങ്ങിയവ നടേത്തണ്ടതിലല്.
ഓഫീസ് ആസ്ഥാനം perimeter control നിലവിലുള്ള കണ്ടയിന്െമന്റ് േസാണില് ഉള്െപ്പടുകയും.
പര്േതയ്ക നിയന്ത്രണങ്ങള് ബാധകമലല്ാത്ത പര്േദശങ്ങളില് പര്വൃത്തികള് െചേയയ്ണ്ടതുമായ
സാഹചരയ്ത്തില് ജീവനക്കാര് ഓഫീസില് എത്താെത കഴിയുന്നതും േനരിട്ട് േജാലിസ്ഥലത്ത്
എത്തി പര്വൃത്തികള് പൂര്ത്തീകരിക്കണം.
(5) െകാവിഡ് പര്തിേരാധ പര്വര്ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സര്വവ്ീസ് കണക്ഷനുകള്
നല്േകണ്ടതാണ്.
(6) താരിഫ് മാറ്റം, ഉടമസ്ഥാവകാശ മാറ്റം തുടങ്ങിയ മറ്റു േസവനങ്ങള് നല്േകണ്ടതിലല്.
(7) ൈവദയ്ുതി വിതരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാവശയ്മായ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികള്
നടേത്തണ്ടതാണ്.
ii. ‘perimeter control’ നിലവിലിലല്ാത്ത എന്നാല് േലാക്ക്ഡൗണ് / കണ്ടയിന്െമന്റ് േസാണ്
(1) േബര്ക്ക്ഡൗണ് വിഭാഗം പൂര്ണ്ണേതാതില് പര്വര്ത്തിേക്കണ്ടതാണ്
(2) മീറ്റര് റീഡിംങ്ങിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് ബില് നല്കണം.
(3) കയ്ാഷ് കൗണ്ടര്, എന്കവ്യറി കൗണ്ടര് എന്നിവ പര്വര്ത്തിേക്കണ്ടതാണ്*
(4) ദയ്ുതി 2021, ഡിേപ്പാസിറ്റ് വര്ക്കുകള് തുടങ്ങിയവ െചേയയ്ണ്ടതാണ്*
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*
(5)
(6)

പര്േതയ്ക സാഹചരയ്ങ്ങളില്, എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്ക്ക് വിതരണ വിഭാഗം ഡയറക്ടറുെട
അനുമതിേയാടുകൂടി വിഭിന്നമായ തീരുമാനം ൈകെക്കാള്ളാവുന്നതാണ്
സര്വവ്ീസ് കണക്ഷനുകള്, താരിഫ് മാറ്റം, ഉടമസ്ഥാവകാശ മാറ്റം, േസാളാര് ഫീസിബിലിറ്റി /
കണക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങി എലല്ാ േസവനങ്ങളും നല്േകണ്ടതാണ്.
എലല്ാവിധ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നടേത്തണ്ടതാണ്.

iii. ആസ്ഥാനം സ്ഥിതിെചയയ്ുന്ന പര്േദശത്ത് പര്േതയ്ക നിയന്ത്രണങ്ങള് നിലവിലിലല്ാത്ത സ്ഥിതി
ഇലക്ട്രിക്കല് െസക്ഷന് ഓഫീസുകളില് സാധാരണ രീതിയില് (ജീവനക്കാരുെട വിനയ്ാസം ഒഴിെക)
പര്വര്ത്തിേക്കണ്ടതും, ഉപേഭാക്താക്കള്ക്ക് / അേപക്ഷകര്ക്ക് എലല്ാവിധ േസവനങ്ങളും
നല്േകണ്ടതുമാണ്.
b ഇലക്ട്രിക്കല് െസക്ഷന് ഔട്ട്െസന്ററുകള് (എക്സ്റ്റന്ഡഡ് ഓഫീസുകള്)
i. പകല് സമയം േബര്ക്ക്ഡൗണ് േജാലികളില് ഏര്െപ്പടുന്ന ടീമിെല അംഗങ്ങള് ഓഫീസില്
ഹാജരാകുന്ന സാഹചരയ്ം
കഴിയുന്നതും ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്. ജീവനക്കാരുെട താത്കാലിക
താവളങ്ങളായി
അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
സ്കൂളുകള്,
അംഗന്വാടികള്,
വായനശാലകള്,
ആരാധനാലയങ്ങള്, സാമൂഹിക സംഘടന / െറസിഡന്സ് അേസാസിേയഷന് വക െകട്ടിടങ്ങള്
തുടങ്ങിയവ ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. പര്ാേദശിക തലത്തില് ഇതിനുള്ള കര്മീകരണം െസക്ഷനിെല
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുെട േനതൃതവ്ത്തില് ഏര്െപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. ഇത്തരം സൗകരയ്ങ്ങള്
വിട്ടുകിട്ടുന്നതില് ബുദ്ധിമുട്ട് േനരിടുന്നപക്ഷം ആയത് െഡപയ്ൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് ബന്ധെപ്പട്ട ജിലല്ാ
ഭരണകൂടത്തിെന്റ ശര്ദ്ധയില്െപടുത്തി പരിഹരിേക്കണ്ടതാണ്.
ii. കഴിയുന്നതും 3 ഔട്ട്െസന്ററുകെളങ്കിലും ഓേരാ െസക്ഷന് കീഴിലും സജ്ജമാേക്കണ്ടതാണ്. കൂടുതല്
ജീവനക്കാര് േജാലിെചയയ്ുന്നതും വിസ്തീര്ണ്ണം കൂടുതലുള്ളതുമായ െസക്ഷനുകളില് ആവശയ്ാനുസരണം
കൂടുതല് ഔട്ട്െസന്ററുകള് പര്വര്ത്തിേക്കണ്ടതാണ്.
iii. ഡയ്ൂട്ടി സമയം ലഭിക്കുന്ന പരാതികള് ഓഫീസില്നിന്നും അറിയിക്കുന്ന മുറക്ക് ബന്ധെപ്പട്ട ടീം
പരിഹരിക്കുകയും പര്സ്തുത വിവരം േഫാണ് മുേഖന ഓഫീസില് തിരിെക അറിയിക്കുകയും േവണം. ഡയ്ൂട്ടി
സമയത്ത് പരിഹരിക്കാന് സാധിക്കാത്ത പരാതികള് സംബന്ധിച്ച വിവരം തുടര്ന്ന് വരുന്ന
ഷിഫ്റ്റിെല ജീവനക്കാെര േഫാണ് ഡയ്ൂട്ടിയിലുള്ള ഉേദയ്ാഗസ്ഥന് മുഖാന്തിരം അറിയിേക്കണ്ടതാണ്.
ഔട്ട്െസന്ററില് ലഭയ്മായ ജീവനക്കാര്ക്ക് മാതര്മായി പരിഹരിക്കാന് സാധിക്കാത്ത പരാതികള്
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുെട ശര്ദ്ധയില് െകാണ്ടുവേരണ്ടതും, ആവശയ്െമങ്കില് കൂടുതല് ജീവനക്കാെര
വിനയ്സിച്ച് പരിഹരിേക്കണ്ടതുമാണ്. ഇത്തരം സാഹചരയ്ങ്ങളില് വിവിധ ടീമുകള് തമ്മില്
ഇടപഴകുന്നതിനുള്ള സാധയ്തകള് ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.
iv. ഔട്ട്െസന്ററില് േബര്ക്ക്ഡൗണ് േജാലികള്ക്ക് ആവശയ്മായ സാധനസാമഗര്ികള് േബര്ക്ക്ഡൗണ്
ഓവര്സീയറുെട ഉത്തരവാദിതവ്ത്തില് എത്തിച്ചു നല്േകണ്ടതാണ്.
v. സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിച്ച് േജാലി െചയയ്ാന് പര്േതയ്കം ശര്ദ്ധിേക്കണ്ടതാണ്. ജീവനക്കാരുെട
സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള് അവര് മാതര്ം ൈകകാരയ്ം െചേയയ്ണ്ടതും, അവരവരുെട ൈകവശം
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതുമാണ്.
vi. േരാഗവയ്ാപന സാധയ്ത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാര് കഴിയുന്നതും സവ്ന്തം വാഹനത്തില് തെന്ന
യാതര് െചേയയ്ണ്ടതാണ്.
c ജീവനക്കാരുെട വിനയ്ാസം
i. ഇലക്ട്രിക്കല് െസക്ഷന് ഓഫീസുകളില് ഓവര്സീയര് (4 േപര്), ൈലന്മാന് (10 േപര്), ഇലക്ട്രിസിറ്റി
വര്ക്കര് (2 േപര്) എന്നിവര് േബര്ക്ക്ഡൗണ് േജാലികള് ൈകകാരയ്ം െചയയ്ും. ഇവരില് ൈലന്മാന് /
ഇലക്ട്രിസിറ്റി വര്ക്കര് എന്നിവെര ഉള്െപ്പടുത്തി രണ്ട് േപര് അടങ്ങുന്ന 6 പര്േതയ്ക ‘ടീമുകള്’
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രൂപീകരിക്കണം. ഓേരാ ടീമിലും ഉള്ള രണ്ട് അംഗങ്ങളില് കുറഞ്ഞത് ഒരാള് ൈലന്മാന്
ആയിരിക്കണം. ടീമിെല അംഗങ്ങള് യാെതാരു കാരണവശാലും മാറുവാന് പാടുള്ളതലല്.
ii. റിസര്വ് ടീമിെന ഒഴിവാക്കിയേശഷം ലഭയ്മായ 4 ടീമുകളില് 3 ടീമുകള് പകല് സമയത്ത് ഔട്ട്
െസന്റര് േകന്ദ്രീകരിച്ചും, ഒരു ടീം രാതര്ികാലങ്ങളില് ഓഫീസ് േകന്ദ്രീകരിച്ചും േബര്ക്ക്ഡൗണ്
േജാലികള് െചയയ്ണം. പകല് സമയം രണ്ട് ഓവര്സീയര്മാര്ക്കും രാതര്ികാലങ്ങളില് ഒരു
ഓവര്സീയര്ക്കും േഫാണ്ഡയ്ൂട്ടി / േമല്േനാട്ട ചുമതല ഉണ്ടായിരിക്കും. എച്ച്.റ്റി വര്ക്കുകളുെട
േമല്േനാട്ടം സബ്എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്ക് ആയിരിക്കും.
iii. േബര്ക്ക്ഡൗണ് േജാലികള്ക്കായി േപാകുേമ്പാള് ജീവനക്കാര് കഴിയുന്നതും സവ്ന്തം വാഹനം
ഉപേയാഗിക്കുന്നത് േരാഗവയ്ാപന സാധയ്ത കുറയ്ക്കാന് സഹായിക്കും.
iv. േബര്ക്ക്ഡൗണ്, റിസര്വ് ടീമുകളില്െപടാത്ത ജീവനക്കാെര ഉള്െപ്പടുത്തി രൂപീകരിക്കുന്ന ‘ജനറല്
ടീം’ േബര്ക്ക്ഡൗണ് േജാലികള് ഒഴിെകയുള്ള പര്വൃത്തികള് ൈകകാരയ്ം െചേയയ്ണ്ടതാണ്.
v. േബര്ക്ക്ഡൗണ് വിഭാഗത്തില് ഒരു ടീമിെല ഒരു അംഗത്തിന് േജാലിക്ക് ഹാജരാകാന്
സാധിക്കാത്തപക്ഷം ആ ടീമിെന െമാത്തത്തില് മാറ്റിനിര്േത്തണ്ടതും, അതയ്ാവശയ്െമങ്കില് ജനറല്
ടീമിെല രണ്ട് അംഗങ്ങെള പകരം അന്നേത്തക്ക് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഇവര് േബര്ക്ക്ഡൗണ്
വിഭാഗത്തിെല മറ്റു ജീവനക്കാരുമായി ഇടപഴകാന് പാടുള്ളതലല്. ഇത്തരം സാഹചരയ്ങ്ങളിൽ റിസർവവ്്
ടീമിെല ജീവനക്കാെര ഒരു കാരണവശാലും ഓഫീസ് പര്വർത്തനങ്ങൾക്കായി വിളിച്ച് വരുത്തരുത്.
vi. ജീവനക്കാര് മറ്റുള്ളവേരാട് ഇടപഴകുന്നതിനുള്ള സാഹചരയ്ം കുറയ്ക്കുന്നതിന് തുടര്ച്ചയായ ഏഴ്
കലണ്ടര് ദിവസങ്ങള് അടങ്ങിയ ഷിഫ്റ്റ് ൈസക്കിള് എന്ന വിധത്തില് ഡയ്ൂട്ടി കര്മീകരിക്കണം.
തുടര്ച്ചയായ ഏഴ് കലണ്ടര് ദിവസങ്ങള്ക്ക് േശഷം നിലവില് റിസര്വ് ടീമില് ഉള്െപ്പട്ടിരുന്ന
ജീവനക്കാെര േബര്ക്ക്ഡൗണ് വിഭാഗത്തിേലക്ക് നിേയാഗിച്ചേശഷം തുലയ് എണ്ണം ജീവനക്കാെര
േബര്ക്ക്ഡൗണ് വിഭാഗത്തില്നിന്നും റിസര്വ് ടീമിേലക്ക് മാേറ്റണ്ടതാണ്. തുടര്ച്ചയായ 12
ആഴ്ചകള്ക്ക് േശഷം ആവശയ്െമങ്കില് ജനറല് വിഭാഗത്തില്നിന്നും ജീവനക്കാെര േബര്ക്ക്ഡൗണ് /
റിസര്വ് വിഭാഗത്തിേലക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്.
vii.

‘റിസര്വ്’, ‘േബര്ക്ക്ഡൗണ്’, ‘ജനറല്’ വിഭാഗങ്ങളില് ഉള്െപ്പടുേത്തണ്ട ജീവനക്കാെര ഓഫീസ്
േമധാവി നിശ്ചയിച്ച് ഓഫീസ് ഓര്ഡര് പുറെപ്പടുവിേക്കണ്ടതാണ്.
viii. െസക്ഷന് ഓഫീസിെല ഫീല്ഡ് ജീവനക്കാരുെട വിനയ്ാസം ചുവെടേചര്ക്കുന്നു
േബര്ക്ക്ഡൗണ് ടീം
ആെക
റിസര്വ് ടീം
ജനറല് ടീം
ജീവനക്കാര്
Day
Night
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയര്
1
1
സബ്എഞ്ചിനീയര്
1
1
1
3
ഓവര്സീയര്
2
1
1
2
6
ൈലന്മാന്
2
12
6
2
4
ഇലക്ട്രിസിറ്റി വര്ക്കര്
4
6
ix. പര്േതയ്ക സാഹചരയ്ങ്ങളില് േമല്കര്മീകരണങ്ങളില് ഉചിതമായ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്ക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.
d കയ്ാഷ് കളക്ഷന് സംബന്ധിച്ച നിര്േദ്ദശങ്ങള്
i. ഇലക്ട്രിക്കല് െസക്ഷന് ഓഫീസുകളില് ഒരു കയ്ാഷ് കൗണ്ടര് (രാവിെല 9 മണിമുതല് ൈവകുേന്നരം 3
മണിവെര) മാതര്േമ പര്വൃത്തിേക്കണ്ടതുള്ളൂ. രണ്ട് കാഷയ്ര് ഉള്ള ഓഫീസുകളില് ഒരാള് കയ്ാഷ്
കൗണ്ടര്
പര്വര്ത്തിപ്പിക്കണം.
രണ്ടാമെത്ത
കാഷയ്ര്
ഓണ്ൈലന്
പണമിടപാടുകള്
േപര്ാത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഫര്ണ്ട്ഓഫീസ് പര്വര്ത്തനങ്ങളില് സഹായിക്കുക തുടങ്ങിയ പര്വൃത്തികള്
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കയ്ാഷ് കൗണ്ടറില് നിന്നും അകലം പാലിച്ചുെകാണ്ട് നിര്വവ്ഹിേക്കണ്ടതാണ്. ഓഫീസ് േമധാവി
നിര്േദ്ദശിക്കുന്ന മറ്റ് ഓഫീസ് പര്വര്ത്തനങ്ങളിലും കാഷയ്ര് സഹായിേക്കണ്ടതാണ്.
ii. കയ്ാഷ് കൗണ്ടറിെല ഉേദയ്ാഗസ്ഥര് ഗല്ൗസ്, മാസ്ക് / േഫസ് ഷീല്ഡ് എന്നിവ നിര്ബന്ധമായും
ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതാണ്. കൗണ്ടറും പരിസരവും ഇടയ്ക്കിെട അണുവിമുക്തമാക്കണം.
iii. പണമടയ്ക്കാന് ഓഫീസില് എത്തുന്ന ഉപേഭാക്താക്കള് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നു എന്ന്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ആവശയ്മായ നടപടികള് എലല്ാ ഓഫീസുകളിലും സവ്ീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
ഇതിനായി കയ്ൂ നില്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആവശയ്മായ ‘മാര്ക്കിംഗ്’ മുന്കൂട്ടി െചേയയ്ണ്ടതാണ്.
പണമടയ്ക്കാന് ഓഫീസ് െകട്ടിടത്തിനുള്ളില് ഒേരസമയം 5 േപരില് കൂടാെത നിയന്ത്രിക്കണം.
iv. േടാക്കണ് സംവിധാനം താത്കാലികമായി പിന്വലിേക്കണ്ടതാണ്.
v. നിലവിലുള്ള ഔട്ട്േസ്റ്റഷന് കയ്ാഷ് കളക്ഷന് െസന്ററുകളുെട പര്വര്ത്തനം സംബന്ധിച്ച് ഉചിതമായ
തീരുമാനം
ബന്ധെപ്പട്ട
ഇലക്ട്രിക്കല്
ഡിവിഷന്
എക്സികയ്ൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര്ക്ക്
ൈകെക്കാള്ളാവുന്നതാണ്.
e ഇലക്ട്രിക്കല് െസക്ഷന് ഓഫീസുകളുെട പര്വര്ത്തനം സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിര്േദ്ദശങ്ങള്
i. െസക്ഷന് കീഴില് ഏെതങ്കിലും പര്േദശങ്ങളില് ജിലല്ാ ഭരണകൂടം ഏര്െപ്പടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്
മൂലം സര്വവ്ീസ് കണക്ഷന് െകാടുക്കാന് കഴിയാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടായാല് പര്സ്തുത കണക്ഷനുകള്
താത്കാലികമായി മുന്ഗണനാകര്മം മാറ്റിവച്ചേശഷം േശഷിക്കുന്ന കണക്ഷനുകള് നല്േകണ്ടതാണ്.
നിയന്ത്രണം മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇപര്കാരം താത്കാലികമായി മാറ്റിവയ്ക്കെപ്പട്ട കണക്ഷനുകള്
മുന്ഗണനാകര്മം അനുസരിച്ച് നല്േകണ്ടതാണ്.
ii. ബില് തീയതിയില് ഒരു ഉപേഭാക്താവിെന്റ വീട് / സ്ഥാപനം കര്ിട്ടിക്കല് കൈണ്ടൻെമന്റ് /
കൈണ്ടൻെമന്റ് േസാണില് ഉള്െപ്പട്ടതിനാല് റീഡിംഗ് എടുക്കാന് സാധിക്കുന്നിെലല്ങ്കില് പര്സ്തുത
വിവരം മീറ്റര് റീഡറുെട സഹായേത്താെട േഫാണ് നമ്പര് ലഭയ്മായ ഉപേഭാക്താക്കെള മുന്കൂട്ടി
അറിയിേക്കണ്ടതാണ്. നിലവിെല മീറ്റര് റീഡിംഗ് േഫാേട്ടാ സഹിതം ലഭയ്മാക്കിയാല് ആയത്
പര്കാരം ബില് തയയ്ാറാക്കി നല്കണം. ഇക്കാരയ്ം പൂര്ണ്ണമായും പാലിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട് എന്ന് ബന്ധെപ്പട്ട
സീനിയര് സൂപര്ണ്ടുമാര് ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്.
iii. ൈവദയ്ുതിബില് തുക അടയ്ക്കുന്നതിന് ഒഴിെക മറ്റ് ആവശയ്ങ്ങള്ക്കായി ഉപേഭാക്താക്കള് ഓഫീസില്
വരുന്നതിന് കര്ശന നിയന്ത്രണം ഏര്െപ്പടുത്തണം.
iv. പുതുതായി ൈവദയ്ുതി കണക്ഷന് ലഭിക്കാനുള്ള അേപക്ഷകള് ഓണ്ൈലന് ആയി മാതര്ം
സവ്ീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
v. െസക്ഷന് ഓഫീസില് ജീവനക്കാര് േനരിട്ട് ഹാജര് േരഖെപ്പടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഔട്ട്
െസന്ററില് / എക്സ്റ്റന്ഡഡ് ഓഫീസുകളില് ഉള്െപ്പെട ഹാജരുള്ള ഉേദയ്ാഗസ്ഥെര സംബന്ധിച്ച
വിവരം േഫാണ് ഡയ്ൂട്ടിയില് ഉള്ള ഉേദയ്ാഗസ്ഥന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയെറ അറിയിക്കണം. ഈ
വിവരം ഉപേയാഗിച്ച് ഹാജര് േരഖെപ്പടുത്തണം.
vi. ബില്തുക ഒടുക്കുന്നതിന് ഓണ്ൈലന് സംവിധാനങ്ങള് പര്േയാജനെപ്പടുത്താന് ഉപേഭാക്താക്കെള
േപര്ാത്സാഹിപ്പിക്കണം. സീനിയര് സൂപര്ണ്ട്, സീനിയര് അസിസ്റ്റന്റ്, കൗണ്ടര് ഡയ്ൂട്ടിയില് ഇലല്ാത്ത
കാഷയ്ര് എന്നിവര് ഉപേഭാക്താക്കെള േഫാണില് ബന്ധെപ്പട്ട് ഓണ്ൈലനായി ബില് തുക
അടയ്ക്കുവാന് ആവശയ്മായ മാര്ഗ്ഗനിര്േദ്ദശങ്ങള്/ സഹായങ്ങള് നല്േകണ്ടതാണ്.
vii. ഇലക്ട്രിക്കല് ഡിവിഷന് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്മാര് ഓേരാ പര്േദശത്തും കവ്ാറൈന്റനില് കഴിയുന്ന
വയ്ക്തികളുെട വാസസ്ഥലം സംബന്ധിച്ച വിവരം യഥാസമയം േശഖരിച്ച് ബന്ധെപ്പട്ട ഇലക്ട്രിക്കല്
െസക്ഷന് ജീവനക്കാരുെട ശര്ദ്ധയില്െപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. ഇത്തരം െകട്ടിടങ്ങളില് േപാേകണ്ടിവരുന്ന
ജീവനക്കാര് േഫസ് ഷീല്ഡ് ധരിക്കുന്നതിന് ഉള്െപ്പെട പര്േതയ്കമായി ശര്ദ്ധിേക്കണ്ടതാണ്.
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viii. േകാവിഡ് കാല ഡയ്ൂട്ടികര്മീകരണങ്ങളില് റവനയ്ൂ വിഭാഗം പര്േതയ്കമായി കര്മീകരിച്ചിട്ടിലല്ാത്തതിനാല്
പര്തിമാസ മീറ്റര് റീഡിംഗ് ജനറല് വിഭാഗത്തിെല ജീവനക്കാര് മറ്റ് വിഭാഗം ജീവനക്കാരുെട
സഹായേത്താടുകൂടി നിര്വവ്ഹിേക്കണ്ടതാണ്.
7

വിതരണ വിഭാഗം ഔട്ട്േഡാര് മീറ്റര് െടസ്റ്റിംഗ്, ടര്ാന്േസ്ഫാര്മര് ഫീല്ഡ് റിപ്പയറിംഗ് യൂണിറ്റുകള്, RMU /
SCADA െമയിന്റനന്സ്, േകബിള് െടസ്റ്റിംഗ് വിഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ
a പര്േതയ്ക നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള പര്േദശങ്ങളില് വിവിധ െടസ്റ്റിങ്ങ് വിഭാഗങ്ങളിൽ േജാലി
െചയയ്ുന്നവർ േബര്ക്ക്ഡൗൺ / കമ്മീഷനിങ്ങ് െടസ്റ്റുകൾ മാതര്ം െചയ്താൽ മതിയാകും. മറ്റ് പര്േദശങ്ങളില്
സാധാരണ രീതിയില് പര്വര്ത്തികള് പൂര്ത്തീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
b അതയ്ാവശയ് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതര േജാലികളിൽ സഹായിക്കാൻ ഇവർ തയയ്ാറായിരിക്കണം.
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പര്സരണ വിഭാഗം – ഓപ്പേറഷന്
a ഏത് അടിയന്തിര സാഹചരയ്ത്തിലും സബ്േസ്റ്റഷനുകളുെട പര്വർത്തനം തടസ്സെപ്പടാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള
മുൻകരുതൽ നടപടികൾ െഡപയ്ൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ / എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ
സവ്ീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
b സബ്േസ്റ്റഷനുകളിെല ഷിഫ്റ്റ് ഡൂട്ടി രാവിെല 9 മുതൽ ൈവകുേന്നരം അഞ്ച് മണി വെര / ൈവകുേന്നരം
അഞ്ചു മുതൽ രാവിെല 9 മണി വെര എന്നിങ്ങെന രണ്ടു ഷിഫ്റ്റുകളായി കര്മീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
c ഓേരാ സബ് േസ്റ്റഷനുകളിലും ഒരു ഓപ്പേററ്ററും (േമജര് 220 െക.വി സബ് േസ്റ്റഷനുകളില് ജൂനിയര്
ഓപ്പേററ്ററും) ഒരു ഷിഫ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റുമടങ്ങുന്ന 6 ടീമുകെളങ്കിലും രൂപീകരിേക്കണ്ടതാണ്. ഇതിനായി
നിലവിൽ േജാലിെചയയ്ുന്നവർക്ക് പുറെമ സ്ഥലം മാറിേപ്പായവേരാ വിരമിച്ചവേരാ ആയ ജീവനക്കാർ,
മുൻപ് കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ േജാലി െചയ്തിരുന്നവർ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ െസക്ഷനുകളിൽ േജാലി െചയയ്ുന്നവർ
മുതലായവരുെട േസവനം പര്േയാജനെപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. അതയ്ാവശയ് ഘട്ടങ്ങളിൽ െമയിന്റനൻസ്
ടീമിെനയും ഷിഫ്റ്റ് ഡയ്ൂട്ടിക്ക് നിേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
d ആദയ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ടീമുകൾ േഡ / ൈനറ്റ് എന്ന നിലയിൽ തുടർച്ചയായി ഡയ്ൂട്ടി കര്മീകരിക്കണം.
തുടർന്നു വരുന്ന രണ്ട് ആഴ്ചകളിൽ േശഷിക്കുന്ന ടീമുകളും ഇേത രീതിയിൽ ഡയ്ൂട്ടി തുടേരണ്ടതാണ്.
നാലാമെത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഈ കര്മീകരണം ആവർത്തിക്കും. ഓേരാ ആഴ്ചയിലും ഡയ്ൂട്ടിക്ക്
നിേയാഗിക്കെപ്പടുന്ന ആളുകൾ തുടർന്നു വരുന്ന രണ്ടാഴ്ച റിസർവവ്് ടീെമന്ന നിലയിൽ തുടേരണ്ടതാണ്.
e യാെതാരു കാരണവശാലും ഒരു ടീമിെല ആളുകൾ മറ്റു ടീമുകളുമായി ഇടകലരാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഒരു
ടീമിെല ഒരംഗത്തിന് അസൗകരയ്മുണ്ടായാൽ ആ ടീമിെന മുഴുവനായും മാറ്റി റിസർവവ്് ടീമിെന ഡയ്ൂട്ടിക്ക്
നിേയാഗിേക്കണ്ടതാണ്.
f അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനായി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, സബ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരുെട
േനതൃതയ്ത്തിൽ െമയിന്റനൻസ് ടീമിെന രണ്ടായി തിരിച്ച് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഡയ്ൂട്ടിക്ക്
നിേയാഗിക്കണം. ഇപര്കാരം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സബ് േസ്റ്റഷനുകളിൽ ഡയ്ൂട്ടി കര്മീകരിക്കുന്നത് ഒരു
സബ്േസ്റ്റഷനില്
അസിസ്റ്റന്റ്
എഞ്ചിനീയറുെട
േനതൃതവ്ത്തിലുള്ള
ടീമും
അടുത്തതിൽ
സബ്എഞ്ചിനീയറുെട േനതൃതവ്ത്തിലുള്ള ടീമും ഒേര ദിവസം ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ ആയിരിക്കണം.
ആവശയ്ം
േനരിട്ടാൽ രണ്ട് സബ്േസ്റ്റഷനുകളിൽ നിന്നുള്ളവെര കൂട്ടിേച്ചർത്ത് േജാലികൾ
നിർവവ്ഹിക്കാവുന്നതാണ്.
g ഷിഫ്റ്റ് കര്മികരണങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്തുന്നതിനും െമയിന്റനൻസ് േജാലികൾ തടസ്സം
നടത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല അതാത് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർമാര്ക്കായിരിക്കും.

കൂടാെത

h നിലവിലുള്ള സൗകരയ്ങ്ങൾ പരമാവധി പര്േയാജനെപ്പടുത്തി എലല്ാ വിഭാഗം ജീവനക്കാരും സബ്േസ്റ്റഷൻ
േകാമ്പൗണ്ടിൽ തെന്ന താമസിക്കാൻ ശര്മിേക്കണ്ടതാണ്. താമസ സൗകരയ്ങ്ങൾ പരിമിതമായ
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സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷിഫ്റ്റ്
ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.

ഡയ്ൂട്ടിക്ക്

നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളവർ

െപാതുഗതാഗത

സംവിധാനങ്ങൾ

i സബ്േസ്റ്റഷനുകളിൽ സന്ദർശകെര കർശനമായി നിയന്ത്രിേക്കണ്ടതാണ്. കൺേടര്ാൾ റൂമിനുള്ളിൽ
ഓപ്പേററ്റിംഗ് സ്റ്റാഫിന് മാതര്േമ പര്േവശനം അനുവദിക്കുകയുള്ളു.
j കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ േജാലിക്ക് നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് താത്കാലിക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് /
ഡയ്ൂട്ടി പാസ് ലഭയ്മാക്കണം.
k ഷിഫ്റ്റ് ഡയ്ൂട്ടിക്ക് നിേയാഗിക്കെപ്പടുന്നവർ
േസാപ്പുപേയാഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കണം.

റീഡിംഗ്

എടുക്കുന്നതിനു

മുമ്പും

േശഷവും

ൈകകൾ

l െസകയ്ൂരിറ്റി ജീവനക്കാരുെട ഡയ്ൂട്ടി സമയവും ഷിഫ്റ്റ് ഡയ്ൂട്ടിക്ക് സമാനമായി കര്മീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
ആവശയ്ം േനരിട്ടാൽ പകരം ആളുകെള ലഭയ്മാക്കുന്നതിനാവശയ്മായ കര്മീകരണങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി െചയയ്ുവാൻ
കരാെറടുത്തിട്ടുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് െഡപയ്ൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാർ നിർേദ്ദശം നൽകണം.
m ഒരു ഡിവിഷനിൽ കുറഞ്ഞത് ഒന്ന് എന്ന നിലയിൽ റിസർവവ്് ൈഡര്വർമാരുെട പട്ടിക തയയ്ാറാക്കി
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
n പര്ാേദശിക സാഹചരയ്ങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഈ കര്മീകരണത്തില്
ഉചിതമായ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്.
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പര്സരണ വിഭാഗം - ൈലൻ െമയിന്റനൻസ്
a ഓേരാ ൈലൻ െമയിന്റനൻസ് െസക്ഷനുകളിേലയും ജീവനക്കാെര അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുെടയും
സബ്എഞ്ചിനീയറുെടയും േനതൃതവ്ത്തിൽ രണ്ടായി തിരിക്കണം. ഓേരാ ടീമും ഒരാഴ്ച തുടർച്ചയായി
േജാലികളിൽ ഏർെപ്പടുകയും തുടർന്നുള്ള ഒരാഴ്ച വിളിക്കുേമ്പാള് ഹാജരാകുക (on call) എന്ന നിലയില്
തുടരുകയും േവണം.
b അടുത്തടുത്ത െസക്ഷനുകളിൽ േജാലിക്ക് നിേയാഗിക്കുന്ന ടീമുകളിൽ ഒന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുെട
േനതൃതവ്ത്തിൽ ഉള്ളതും മറ്റത് സബ് എഞ്ചിനീയറുെട േനതൃതവ്ത്തിൽ ഉള്ളതും ആയിരിക്കണം. ആവശയ്ം
േനരിടുന്ന പക്ഷം രണ്ടു െസക്ഷനുകളിേലയും ടീമുകെള കൂട്ടിേച്ചർത്ത് േജാലിക്ക് നിേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
എന്നാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു െസക്ഷനിെല രണ്ടു ടീമുകൾ തമ്മിൽ കൂടിക്കലരാൻ അനുവദിക്കരുത്.
c ൈലൻ െമയിന്റനൻസ് ടീമുകെള വിനയ്സിക്കുന്നതിനും േജാലികൾ കൃതയ്മായി നിർവവ്ഹിക്കെപ്പടുന്നു
എന്നുറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമുളള
ഉത്തരവാദിത്തം
ബന്ധെപ്പട്ട
അസിസ്റ്റന്റ്
എക്സികയ്ൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർക്കായിരിക്കും.
d പര്ാേദശിക സാഹചരയ്ങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഈ കര്മീകരണത്തില്
ഉചിതമായ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ്.
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പര്സരണ വിഭാഗം - കൺസ്ട്രക്ഷൻ െസക്ഷനുകൾ
a പര്േതയ്ക നിയന്ത്രണങ്ങള് ഇലല്ാത്ത പര്േദശങ്ങളില് നിർമ്മാണ പര്വൃത്തികൾ ആേരാഗയ് വകുപ്പിെന്റ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുെകാണ്ട് തുടരാവുന്നതാണ്. നിയന്ത്രണങ്ങള് നിലവിലുള്ള പര്േദശങ്ങളില്
അടിയന്തിര സവ്ഭാവമുള്ള പര്വൃത്തികൾ ആവശയ്ാനുസരണം കര്മികരിക്കണം.
b അടിയന്തിര സാഹചരയ്മുണ്ടായാൽ സബ് േസ്റ്റഷനുകളുെട പര്വർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിേക്കണ്ട
ചുമതലയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിഭാഗത്തിൽ േജാലി െചയയ്ുന്നവർക്കുണ്ടായിരിക്കും
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പര്സരണ വിഭാഗം - സിസ്റ്റം ഓപ്പേറഷൻ
a േലാഡ് െഡസ്പാച്ച് െസന്ററില് നിലവിലുള്ള കൺേടര്ാൾ റൂമിനു പുറെമ ഒരു താൽക്കാലിക കൺേടര്ാൾ റൂം
കൂടി തയയ്ാറാക്കണം.
b ഷിഫ്റ്റ് ഡയ്ൂട്ടിയിലുള്ള ആളുകെള രണ്ട് എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനിയർ, രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സികയ്ൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ, രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന രണ്ടു ടീമുകളായി തിരിച്ച് േനരിട്ടുള്ള
സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ ഇടവിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റുകൾ രണ്ടു കൺേടര്ാൾ റൂമുകളിലായി
പര്വർത്തിേക്കണ്ടതാണ്.
c ഒരു ടീമിലുള്ള ഏെതങ്കിലുെമാരാൾക്ക് അവധി അനുവദിേക്കണ്ടതായി വന്നാൽ പകരം ആെള ചീഫ്
എഞ്ചിനീയറുെട ഓഫിസിൽ നിന്ന് കെണ്ടേത്തണ്ടതാണ്. ഒരു കാരണവശാലും രണ്ടു ടീമുകൾ തമ്മിൽ
ഇടകലരാനനുവദിക്കരുത്.
d ഓേരാ ഷിഫ്റ്റിനു േശഷവും
ഏര്െപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.

ചുമതല

ൈകമാറുന്നതിന്

‘കടലാസ്

രഹിത

സംവിധാനം’

e അടിയന്തിര സാഹചരയ്ങ്ങളിൽ ഡയ്ൂട്ടിക്ക് നിേയാഗിക്കാവുന്ന ആളുകളുെട പട്ടിക ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ
(സിസ്റ്റം ഓപ്പേറഷൻ) തയയ്ാറാക്കി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
f എലല്ാ അതയ്ാവശയ് േരഖകളും എേപ്പാഴും ലഭയ്മാകുന്നവിധത്തിൽ തയയ്ാറാക്കി രണ്ടു കൺേടര്ാൾ റൂമുകളിലും
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.
പര്ധാന
പര്വർത്തനങ്ങൾ
റിേക്കാർഡ്
െചയ്തിട്ടുള്ള
വീഡിേയാകളും
സാധിക്കുന്നിടേത്താളം ലഭയ്മാക്കണം.
g േലാഡ് െഡസ്പാച്ച് െസന്ററിെന്റ പരിസരങ്ങളിൽ പര്േവശനം കർശനമായി നിയന്ത്രിേക്കണ്ടതാണ്.
h അവശയ്ഘട്ടങ്ങളിൽ േലാഡ് െഡസ്പാച്ച് െസന്ററിെന്റ പൂർണ്ണ ചുമതല നിർവവ്ഹിക്കുവാൻ പരയ്ാപ്തമായ
രീതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം ൈവദയ്ുതി ഭവനിലുള്ള സബ് എൽ.ഡി െസന്ററിെന സജ്ജമാേക്കണ്ടതാണ്.
ഇവിെട നിന്നും േലാസ് െഡസ്പാച്ച് െസന്ററിെന്റ ചുമതലകൾ നിർവവ്ഹിക്കുന്നതിന് പര്ാപ്തരായ ആളുകെള
കെണ്ടത്തി പട്ടിക തയയ്ാറാക്കി സൂക്ഷിേക്കണ്ടതിെന്റ ചുമതല തിരുവനന്തപുരം സിസ്റ്റം ഓപ്പേറഷൻ
സർക്കിൾ െഡപയ്ൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്കായിരിക്കും.
i അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ SRLDC, SRPC, NLDC മുതലായ ഏജൻസികളുമായി ആശയവിനിമയം
നടത്തുന്നതിനുള്ള ചുമതല െഡപയ്ൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (ഗര്ിഡ്)ക്കായിരിക്കും.
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റിേല / പവവ്ർ എകയ്ുപ്െമന്റ് െടസ്റ്റിങ്ങ് / മീറ്റർ െടസ്റ്റിങ്ങ് / കമയ്ൂണിേക്കഷൻ വിഭാഗങ്ങൾ
പര്േതയ്ക നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്െപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള പര്േദശങ്ങളില് വിവിധ െടസ്റ്റിങ്ങ് വിഭാഗങ്ങളിൽ േജാലി
െചയയ്ുന്നവർ േബര്ക്ക്ഡൗൺ / കമ്മീഷനിങ്ങ് െടസ്റ്റുകൾ മാതര്ം െചയ്താൽ മതിയാകും. മറ്റ് പര്േദശങ്ങളില്
സാധാരണ രീതിയില് പര്വര്ത്തികള് പൂര്ത്തീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
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ഉത്പാദന നിലയങ്ങള് / മറ്റ് കണ്േടര്ാള് റൂമുകള് െപാതുവായ കര്മീകരണങ്ങള്
a േകരള ഫയര് & െറസ്കയ്ൂ വകുപ്പിെന്റേയാ മറ്റു സമാനമാര്ഗങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടിേയാ ഉത്പാദന
നിലയങ്ങള് ഇടയ്ക്കിെട അണുനശീകരണം െചേയയ്ണ്ടതാണ്.
b ഓപ്പേറഷന് / െമയിന്റനന്സ് വിഭാഗത്തിെല ജീവനക്കാര് േമലധികാരിയുെട മുന്കൂര് അനുമതികൂടാെത
െഹഡ്കവ്ാര്േട്ടഴ്സ് വിട്ടുേപാകാന് പാടിലല്.
c ഷിഫ്റ്റ് / െമയിന്റനന്സ് വിഭാഗത്തിെല ജീവനക്കാര്ക്ക് േമലധികാരി മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് നല്കിയിട്ടുള്ള
ടീമില് / ഷിഫ്റ്റില് നിന്ന് മാറി േജാലിേനാക്കുവാന് അനുവാദം നല്കുന്നതലല്.
d ഓപ്പേറഷന് / െമയിന്റനന്സ് വിഭാഗങ്ങളുെട ഡയ്ൂട്ടികര്മീകരണങ്ങളില് ആവശയ്മായ മാറ്റങ്ങള്
ബന്ധെപ്പട്ട എക്സികയ്ൂട്ടീവ് / െഡപയ്ൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്ക്ക് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട അനുമതിേയാടുകൂടി
നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.
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e ജീവനക്കാര് കഴിവതും യാതര്കള് ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ട് ലഭയ്മായ താമസസൗകരയ്ങ്ങള് പര്േയാജനെപ്പടുത്തി
അതാത് േസ്റ്റഷനില്ത്തെന്ന തുടേരണ്ടതാണ്.
f ജീവനക്കാര് െപാതുഗതാഗത മാര്ഗ്ഗങ്ങള് ഉപേയാഗിക്കരുത്.
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ഉത്പാദന നിലയം - ഓപ്പേറഷന് / ഷിഫ്റ്റ് വിഭാഗം
a ഉത്പാദനനിലയങ്ങളില് ഷിഫ്റ്റ് ജീവനക്കാെര രണ്ട് ഗര്ൂപ്പുകളായും, ഓേരാ ഗര്ൂപ്പിെനയും വീണ്ടും രണ്ട്
ടീമുകളായും തിരിേക്കണ്ടതാണ്. തുടര്ച്ചയായ ഏഴ് ദിവസം ആദയ് ഗര്ൂപ്പിെല ജീവനക്കാരും (രണ്ട് ടീം)
തുടര്ന്നുള്ള ഏഴ് ദിവസം അടുത്ത ഗര്ൂപ്പിെല ജീവനക്കാരും ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില് നിലയം
പര്വര്ത്തിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.
b ഷിഫ്റ്റ് / ഓപ്പേറഷന് വിഭാഗത്തില് േജാലിെചയയ്ുന്ന ജീവനക്കാര് േകാളനിയിേലാ, കുറഞ്ഞപക്ഷം
നിലയത്തിെന്റ പരിസരേത്താ താമസിേക്കണ്ടതാണ്. ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത സാഹചരയ്ങ്ങളില്
ജീവനക്കാര്ക്ക് േകാളനി / െഹഡ്കവ്ാര്േട്ടഴ്സ് വിട്ടുേപാേകണ്ടി വന്നാല് ആയതിന് േമലധികാരിയുെട
മുന്കൂര് അനുമതി വാേങ്ങണ്ടതാണ്. ഇത്തരം സന്ദര്ഭങ്ങളില് ജീവനക്കാര് െപാതുഗതാഗത
സംവിധാനങ്ങള് ഉപേയാഗിക്കുവാന് പാടുള്ളതലല്.
c അടിയന്തിര സാഹചരയ്ത്തില് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പേറഷന് േവണ്ടി െമയിന്റനന്സ് വിഭാഗം ജീവനക്കാരുെട രണ്ടു
ഗര്ൂപ്പ് രൂപീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
d ഏെതാരു അടിയന്തിരഘട്ടത്തിലും ൈവദയ്ുേതാല്പ്പാദനം തടസ്സെപ്പടാത്ത രീതിയില് ഷിഫ്റ്റ് സമയകര്മം
അവശയ്ാനുസരണം കര്മീകരിച്ചുെകാണ്ടും, ഓപ്പേറഷന് & െമയിന്റനന്സ് വിഭാഗങ്ങളില്െപ്പട്ട
ജീവനക്കാരുെട േസവനം ഉറപ്പാക്കിെക്കാണ്ടുമുള്ള കര്മീകരണങ്ങള് നടേത്തണ്ടതാണ്. അതതു
നിലയങ്ങളിെല പര്േതയ്ക സാഹചരയ്ം കണക്കിെലടുത്ത് ഡയ്ൂട്ടി കര്മീകരണങ്ങളില് ആവശയ്മായ മാറ്റങ്ങള്
ജനേറഷന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട അനുമതിേയാടുകൂടി ബന്ധെപ്പട്ട എക്സികയ്ൂട്ടീവ് / െഡപയ്ൂട്ടി ചീഫ്
എഞ്ചിനീയര്ക്ക് നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.
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ഉത്പാദന നിലയം - െമയിന്റനന്സ് വിഭാഗം
a െമയിന്റനന്സ് വിഭാഗങ്ങളില് േജാലിെചയയ്ുന്ന ജീവനക്കാെര രണ്ട് ഗര്ൂപ്പുകളായി തിരിേക്കണ്ടതാണ്.
ആദയ് ഗര്ൂപ്പിെല ജീവനക്കാര് തുടര്ച്ചയായ 7 ദിവസം ഡയ്ൂട്ടിയില് തുടേരണ്ടതാണ്. അടുത്ത ടീമിെല
ജീവനക്കാര്ക്ക് താമസസ്ഥലത്ത് ‘വിളിക്കുേമ്പാള് ഉടന് വരിക – on call’ എന്ന നിലയില്
കഴിയാവുന്നതാണ്. തുടര്ന്നുള്ള 7 ദിവസങ്ങളില് രണ്ടാമെത്ത ടീം ഡയ്ൂട്ടിയില് തുടേരണ്ടതും ആദയ് ടീം
‘വിളിക്കുേമ്പാള് ഉടന് വരിക – on call’ എന്ന നിലയില് കഴിേയണ്ടതുമാണ്.
b അതതു നിലയങ്ങളിെല പര്േതയ്ക സാഹചരയ്ം കണക്കിെലടുത്തുെകാണ്ടും, അറ്റകുറ്റപ്പണികളുെട
സമയബന്ധിതമായ പൂര്ത്തീകരണം ഉറപ്പുവരുത്തിെക്കാണ്ടും ഡയ്ൂട്ടി കര്മീകരണങ്ങളില് ആവശയ്മായ
മാറ്റങ്ങള് ജനേറഷന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുെട അനുമതിേയാടുകൂടി ബന്ധെപ്പട്ട എക്സികയ്ൂട്ടീവ് / െഡപയ്ൂട്ടി
ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്ക്ക് നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.
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േകന്ദ്രീകൃത കസ്റ്റമര് െകയര് െസന്റര്:
a േകന്ദ്രീകൃത േകാള് െസന്ററില് നിലവില് േജാലിെചയയ്ുന്ന ജീവനക്കാരില് 50% പര്ധാന േകാള്
െസന്ററില്നിന്നും, േശഷിക്കുന്ന 50% ജീവനക്കാര് തിരുവനന്തപുരം ൈവദയ്ുതി ഭവനത്തിെന്റ എട്ടാം
നിലയില് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള താത്കാലിക േകാള്െസന്ററില് നിന്നും പര്വര്ത്തനം തുടേരണ്ടതാണ്.
b േകന്ദ്രീകൃത േകാള് െസന്ററിെന്റ പര്വര്ത്തനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് ആവശയ്മായ റിസര്വ് ടീം
ലഭയ്മാെണന്ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് (ഐ.ടി, സി.ആര് & കാപ്സ്), ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് (എച്ച്. ആര്.എം.)
എന്നിവര് ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്.
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മറ്റ് ഓഫീസുകള്
a കൈണ്ടൻെമന്റ് േസാണിനു പുറത്തുള്ള എലല്ാ ഓഫീസുകളും പൂർണ്ണ േതാതിൽ പര്വര്ത്തിേക്കണ്ടതാണ്.
b കല്ാസ്സ് റൂം െടര്യിനിങ് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന
ഉപേയാഗെപ്പടുത്തി െടര്യിനിങ് തുടേരണ്ടതാണ്.

സാഹചരയ്ത്തിൽ

ഓൺൈലൻ

സംവിധാനങ്ങൾ

c എ.പി.ടി.എസ് വിഭാഗം ഈ കാലയളവിൽ പുതിയ ഗര്ിഡ് കണക്ടഡ് േസാളാർ പര്തിഷ്ഠാപനങ്ങളുെട
െടസ്റ്റിങ്ങില് ശര്ദ്ധ േകന്ദ്രീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
d െക.എസ്.ഇ.ബിയുെട അധീനതയിലുള്ള റികര്ിേയഷൻ കല്ബ്ബുകൾ, ജിംേനഷയ്ം, കര്ഷ് എന്നിവയുെട
പര്വർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏർെപ്പടുത്തിയ നിേരാധനം തുടരുന്നതാണ്.
e എക്സികയ്ൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ / അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ തുടങ്ങി മുകളിേലക്കുള്ള ഉേദയ്ാഗസ്ഥർ എലല്ാ
പര്വൃത്തിദിവസവും ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണം. ഓഫീസ് ആസ്ഥാനം കൈണ്ടൻെമന്റ് േസാണില് /
േലാക്ക്ഡൗണില് ഉള്െപ്പടുന്നപക്ഷം മറ്റ് ജീവനക്കാരില് 50% ഓഫീസില് ഹാജരായാല് മതിയാകും.
ഓഫീസ് സ്ഥിതിെചയയ്ുന്ന പര്േദശം perimeter control / ‘കര്ിട്ടിക്കല് കൈണ്ടൻെമന്റ് േസാണ്’ ആയി
തുടരുന്നപക്ഷം പര്സ്തുത ഓഫീസുകളിെല മറ്റു ജീവനക്കാരില് ആെരാെക്ക ഓഫീസില് ഹാജരാകണെമന്ന്
ഓഫീസ് അധികാരി തീരുമാനിേക്കണ്ടതാണ്. ഓഫീസില് ഹാജരാേകണ്ടാത്ത ദിവസങ്ങളില്
ജീവനക്കാര് ‘താമസസ്ഥലത്ത് നിന്നും േജാലി െചയയ്ുക (വർക്ക് ഫര്ം േഹാം) - വിളിക്കുേമ്പാള് ഹാജരാകുക
(ഓൺ േകാൾ)’ എന്ന നിലയില് പര്വര്ത്തിേക്കണ്ടതാണ്. വീട്ടില് നിന്നും േജാലിെചയയ്ുന്നവര് െചേയയ്ണ്ട
േജാലികൾ ഓഫീസ് േമധാവി മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് നല്േകണ്ടതും പുേരാഗതി വിലയിരുേത്തണ്ടതുമാണ്.
അടിയന്തിര സാഹചരയ്ങ്ങളില് ജീവനക്കാര് എലല്ാവരും / ഓേരാരുത്തരും ഓഫീസില്
ഹാജരാേകണ്ടതാണ്.
f വർക്ക് ഫര്ം േഹാം ഉള്െപ്പെടയുള്ള എലല്ാ ജീവനക്കാരും ഔേദയ്ാഗിക ഉത്തരവാദിതവ്ങ്ങള്
നിര്വവ്ഹിക്കുന്നതിനും അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളില് േജാലിക്ക് ഹാജരാകുന്നതിനുമായി െഹഡ്കവ്ാര്ട്ടറില്
തുടേരണ്ടതാണ്. ആയതിന് സാധിക്കാെത വരുന്നപക്ഷം ഓഫീസ് അധികാരിയില്നിന്നും അര്ഹമായ
അവധി മുന്കൂര് അനുവദിച്ച് വാേങ്ങണ്ടതാണ്. വർക്ക് ഫര്ം േഹാം സ്ഥിതിയില് ഉള്ള ജീവനക്കാരന്
ഓഫീസ് േമധാവി ആവശയ്െപ്പട്ടിട്ടും േജാലിസ്ഥലത്ത് ഹാജരാകാത്തപക്ഷം േജാലിയില്നിന്നും
വിട്ടുനിന്നതായി കരുതുന്നതാണ്.
g േകാവിഡ്19 നിർവയ്ാപനശര്മങ്ങളുെട ഭാഗമായി െക.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീസുകളില് സന്ദര്ശകര്ക്ക്
നിയന്ത്രണം ഏര്െപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതയ്ാവശയ് ഘട്ടങ്ങളില് ൈവദയ്ുതിഭവനങ്ങള് ഉള്െപ്പെടയുള്ള
അഡ്മിനിേസ്ട്രര്ട്ടീവ് ഓഫീസുകളില് ബന്ധെപ്പട്ട ഓഫീസ് അധികാരിയുെട മുന്കൂര് അനുമതിേയാടുകൂടി
മാതര്ം സന്ദര്ശകെര അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.
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േലബര് സൈപ്ല േകാണ്ടര്ാക്ട്’ പര്കാരം നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടവരുെട േവതനം
കരാര് അടിസ്ഥാനത്തില് േജാലി െചയയ്ുന്നവരുെട േവതനം കാലവിളമ്പം കൂടാെത നല്കുന്നു എന്ന്
എ.ആര്.യു േമധാവി ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്.
a നിശ്ചിത കാലയളവിേലക്ക് ‘േലബര് സൈപ്ല േകാണ്ടര്ാക്ട്’ പര്കാരം നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടവര് (ഉദാ: ഡി.ബി.
സബ്എഞ്ചിനീയര് ബിലല്ിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, ൈഡര്വര്,: ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, പാര്ട്ട് ൈടം സവ്ീപ്പര്,
തുടങ്ങിയവര്) േകാവിഡ്കാല ഡയ്ൂട്ടികര്മീകരണങ്ങളുെട ഭാഗമായി ഡയ്ൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് നല്കിയിട്ടുള്ള എലല്ാ
ദിവസങ്ങളും േജാലിക്ക് ഹാജരായ കരാര് ജീവനക്കാര് എലല്ാ പര്വൃത്തിദിവസങ്ങളിലും ഹാജരായതായി
കണക്കാക്കി േവതനം നിശ്ചയിക്കണം. പര്േതയ്ക നിയന്ത്രണങ്ങള് നിലവില് ഇലല്ാതിരുന്ന ഓഫീസുകളില്
േജാലി െചയയ്ുന്നവര്ക്ക് അവര് ഹാജരായ ദിവസങ്ങളില് മാതര്ം േവതനം നല്േകണ്ടതാണ്.

12 | P a g e

b ഉത്പാദന/ പര്സരണ നിലയങ്ങളില് ഷിഫ്റ്റ് ഡയ്ൂട്ടിക്കായി ‘േലബര് സൈപ്ല േകാണ്ടര്ാക്ട്’ പര്കാരം
നിേയാഗിക്കെപ്പട്ടവര്: ഹാജരായ ഷിഫ്റ്റ് കണക്കാക്കി േവതനം നല്േകണ്ടതാണ്.
c കരാര് അടിസ്ഥാനത്തില് മീറ്റര് റീഡിംഗ്: പര്േതയ്ക നിയന്ത്രണങ്ങള്മൂലം മീറ്റര് റീഡിംഗ് എടുക്കുവാന്
സാധിക്കാെത വരികയും െസല്ഫ് റീഡിംഗ് / ശരാശരി ഉപേഭാഗത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തില് ബില്
നല്കുകയും െചയയ്ുന്നപക്ഷം പര്സ്തുത റീഡിംഗ് എടുത്തതായി കണക്കാക്കി േവതനം നിശ്ചയിേക്കണ്ടതാണ്.
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ഓഫീസിെല ഏെതങ്കിലും ജീവനക്കാരന് േകാവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാല്
a െപാതുനിര്േദ്ദശങ്ങള്
i. ഓഫീസുകളിൽ ആർെക്കങ്കിലും േകാവിഡ് 19 റിേപ്പാർട്ട് െചയയ്െപ്പടുകയാെണങ്കില് അതാത്
സമയങ്ങളിെല സര്ക്കാര് മാര്ഗ്ഗനിര്േദ്ദശങ്ങള് അനുസരിച്ച് ഓഫീസ് പര്വര്ത്തനം േമധാവി
കര്മീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
ii. ജീവനക്കാര്ക്ക് േകാവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാല് ആ വിവരം ബന്ധെപ്പട്ട ആേരാഗയ്പര്വര്ത്തകരുെടയും,
തേദ്ദശസവ്യംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളുെടയും
ശര്ദ്ധയില്
െകാണ്ടുവേരണ്ടതും
അവരുെട
നിര്േദ്ദശങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച് തുടര് പര്വര്ത്തനങ്ങള് കര്മീകരിേക്കണ്ടതുമാണ്.
iii. വിവരം ഉടന്തെന്ന ബന്ധെപ്പട്ട ഡയറക്ടര് ഉള്െപ്പെടയുള്ള േമലുേദയ്ാഗസ്ഥരുെട ശര്ദ്ധയിലും
െകാണ്ടുവരണം.
iv. ജീവനക്കാര്േക്കാ, കുടുംബാംഗങ്ങള്േക്കാ േരാഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പക്ഷം മാനസികമായ
പിന്തുണ ഉള്െപ്പെട ആവശയ്മായ എലല്ാ സഹായസഹകരണങ്ങളും ഓഫീസ് േമധാവി
ഉറപ്പുവരുത്തണം.
b ഇലക്ട്രിക്കല് െസക്ഷന്
i. േബര്ക്ക്ഡൗണ് വിഭാഗത്തില് ഒരു ടീമിെല ഏെതങ്കിലും ഒരംഗത്തിന് േകാവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാല്
പര്സ്തുത ടീമിെല മേറ്റ അംഗവും നിരീക്ഷണത്തില് കഴിേയണ്ടതാണ് (േഹാം കവ്ാറൈന്റന്). ജനറല്
ടീമിെല രണ്ട് അംഗങ്ങെള പര്സ്തുത ൈസക്കിള് പര്കാരം പകരം ഡയ്ൂട്ടിക്ക് നിേയാഗിേക്കണ്ടതാണ്.
ഇവര് മറ്റു ജീവനക്കാരുമായി ഇടപഴകാന് പാടുള്ളതലല്.
ii. ജനറല് വിഭാഗത്തിെല ഏെതങ്കിലും ഒരംഗത്തിന് േകാവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാല് പര്സ്തുത ടീമിെല എലല്ാ
അംഗങ്ങളും നിരീക്ഷണത്തില് കഴിേയണ്ടതാണ് (േഹാം കവ്ാറൈന്റന്). ഇത്തരം സാഹചരയ്ങ്ങളില്
പവവ്ര് ബര്ിേഗഡിെല അംഗങ്ങെള ജനറല് വിഭാഗത്തില് നിേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
iii. ഓഫീസില് നിലവില് േജാലിയിലുള്ള മുഴുവന് ജീവനക്കാരും നിരീക്ഷണത്തില് േപാകുന്ന
സാഹചരയ്ത്തില് റിസര്വ് ടീമിെന ഡയ്ൂട്ടിക്ക് നിേയാഗിേക്കണ്ടതാണ്. ഓഫീസും പരിസരവും
അണുവിമുക്തമാക്കിയ േശഷം റിസര്വ് ടീം ചുമതല ഏെറ്റടുേക്കണ്ടതാണ്. പവവ്ര് ബര്ിേഗഡില് നിന്നും
അംഗങ്ങെള ഉള്െപ്പടുത്തി ടീം ശക്തിെപ്പടുത്തണം.
iv. പവവ്ര് ബര്ിേഗഡിെല അംഗങ്ങള് ലഭയ്മാകുന്നത് വെര റിസര്വ് ടീമിെന്റ േനതൃതവ്ത്തില്
ഓഫീസുകളില് അപകട സാഹചരയ്ങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും, ൈവദയ്ുതി തടസ്സം േനരിട്ടാല്
പുന:സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള ‘േബര്ക്ക്ഡൗണ് വിഭാഗം’ മാതര്േമ പര്വൃത്തിക്കുകയുള്ളു.
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ജീവനക്കാരെന്റ വാസസ്ഥലം perimeter control നിലവിലുള്ള കര്ിട്ടിക്കല് കണ്ടയിന്െമന്റ് േസാണ് ആകുന്ന
സ്ഥിതി
a Perimeter control നിലവിലുള്ള കൈണ്ടൻെമന്റ് േസാണിൽ നിന്നും വരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസിൽ
വരുന്നതിൽ നിന്നും ഇളവ് നൽകാവുന്നതാണ്. ഈ കാലയളവില് െസ്പഷയ്ല് കാഷവ്ല് ലീവ്
അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല് ജീവനക്കാരെന്റ വാസസ്ഥലവും േജാലിസ്ഥലവും Perimeter control
നിലവിലുള്ള അേത കൈണ്ടൻെമന്റ് േസാണിൽ ആകുന്നപക്ഷം ഈ ആനുകുലയ്ം ലഭയ്മാകുന്നതലല്.
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b 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.
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വാഹനങ്ങളുെട ഉപേയാഗം
a േരാഗവയ്ാപന സാധയ്ത
ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.

കുറയ്ക്കുന്നതിനായി

ജീവനക്കാര്

െപാതുഗതാഗത

സംവിധാനങ്ങള്

b അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്ക് ആവശയ്മായ സാധനസാമഗര്ികള് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് എത്തിക്കുന്നതിനും മറ്റും
ഓഫീസ് വാഹനം ലഭയ്മാേക്കണ്ടതാണ്. അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളില് സര്ക്കിള്, ഡിവിഷന്, മറ്റ്
വിഭാഗങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളിെല വാഹനങ്ങളും ഈ ആവശയ്ങ്ങള്ക്ക് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
c നിലവിെല ജീവനക്കാര് നിരീക്ഷണത്തില് േപാകുന്നതിെനത്തുടര്ന്ന് റിസര്വ് ടീം ചുമതല ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി
വരുന്ന പക്ഷം അണുനശീകരണം വരുത്തിയേശഷം പുതിയ ൈഡര്വര് വാഹനം ൈകകാരയ്ം
െചേയയ്ണ്ടതാണ്.
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േകാവിഡ് േപര്ാേട്ടാേക്കാള് ഓഫീസര്
a േബര്ക്ക് ദ െചയിൻ’ നടപടികര്മങ്ങൾ പാലിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഓേരാ ഓഫീസിലും
ഒരു ജീവനക്കാരെന ‘േകാവിഡ്
ചുമതലെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.

േപര്ാേട്ടാേക്കാള്

ഓഫീസര്’

ആയി

ഓഫീസ്

b െസക്ഷന്, സബ്സിവിഷന് ഓഫീസുകള് ഒേര െകട്ടിടത്തില് പര്വര്ത്തിക്കുന്ന
ഓഫീസുകള്ക്ക് േചര്ന്ന് ഒരു േകാവിഡ് േപര്ാേട്ടാേക്കാള് ഓഫീസര് മതിയാകും.

േമധാവി

പക്ഷം

രണ്ട്

c ൈവദയ്ുതിഭവനുകള് േപാെല വളെരയധികം ഓഫീസുകള് ഒരു െകട്ടിട സമുച്ചയത്തില് പര്വര്ത്തിക്കുന്ന
പക്ഷം െകട്ടിടത്തിെന്റ പരിപാലനച്ചുമതലയുള്ള ഉേദയ്ാഗസ്ഥന് േപര്ാേട്ടാേക്കാള് ഓഫീസറുെട ചുമതല
ൈകകാരയ്ം െചേയയ്ണ്ടതാണ്. അേദ്ദഹെത്ത സഹായിക്കുന്നതിനു വിവിധ ഓഫീസുകളില്നിന്നും ഓേരാ
ഉേദയ്ാഗസ്ഥെന വിവിധ ഓഫീസ് േമധാവികള് നാമനിര്േദ്ദശം െചേയയ്ണ്ടതാണ്.
d തങ്ങളുെട കീഴിലുള്ള ഓേരാ ഓഫീസിലും നിേയാഗിക്കെപ്പട്ട േകാവിഡ് േപര്ാേട്ടാേക്കാള് ഓഫീസര്
ആരാണ് എന്ന വിവരം േശഖരിച്ച് എ.ആര്.യു തലവന് 07.08.2020ന് ഉള്ളില് ചീഫ് െപഴ്സണല്
ഓഫീസെറ cpo@kseb.in എന്ന ഇ.െമയില് വിലാസത്തില് അറിയിേക്കണ്ടതാണ്.
e േകാവിഡ്19 പര്തിേരാധം സംബന്ധിച്ച നിര്േദ്ദശങ്ങള് പാലിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓേരാ ഓഫീസിെലയും
‘േകാവിഡ് േപര്ാേട്ടാേക്കാള് ഓഫീസര്’ ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്.
f ഓഫീസില് ഏെതങ്കിലും ജീവനക്കാരനു േകാവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അേദ്ദഹവുമായി കഴിഞ്ഞ
ഏഴ് ദിവസം േനരിട്ട് ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു സ്ഥിര / കരാര് ജീവനക്കാരുെട േപര്, േഫാണ് നമ്പര്,
േമല്വിലാസം എന്നിവ സഹിതം ‘ൈപര്മറി േകാൺടാക്ട്’ ലിസ്റ്റ് തയയ്ാറാക്കുന്ന ചുമതല േകാവിഡ്
േപര്ാേട്ടാേക്കാള് ഓഫീസര്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്തരത്തില് തയയ്ാറാക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് ഓഫീസ് േമലധികാരി
മുേഖന അതാതു ജിലല്യിെല ആേരാഗയ്വകുപ്പു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള േകാവിഡ് സര്ൈവലന്സ് ഓഫീസര്ക്ക്
ൈകമാറുകയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഏേകാപിപ്പിക്കുകയും േവണം.

നിർേദ്ദശപര്കാരം

‘കവ്ാറൈന്റന്’

ഉൾപ്പെടയുള്ള

നടപടികള്

g Sentinel surveillance test കൾ നടത്തുവാനുള്ള സാദ്ധയ്തകൾ ആേരാഗയ്വകുപ്പു ജിലല്ാ അധികൃതരുമായി
ഏേകാപിപ്പിേക്കണ്ട ചുമതലയും േകാവിഡ് േപര്ാേട്ടാേക്കാള് ഓഫീസര്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും..
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‘േബര്ക്ക് ദ െചയിൻ’ നടപടികര്മങ്ങൾ
േകാവിഡ്-19 പര്തിേരാധവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ‘േബര്ക്ക് ദ െചയിൻ’ നടപടികര്മങ്ങൾ േജാലി സ്ഥലങ്ങളില്
കർശനമായി പാലിേക്കണ്ടതാണ്
a ഓഫീസിെന്റ
പര്േവശനകവാടത്തിലും
അനുേയാജയ്മായ
മറ്റു
സ്ഥലങ്ങളിലും
അണുവിമുക്തമാക്കുന്നത്തിനുള്ള
േസാപ്പ്,
െവള്ളം,
സാനിൈറ്റസര്
എന്നിവയുെട
ലഭയ്ത
ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്. ജീവനക്കാര് വരുേമ്പാഴും േപാകുേമ്പാഴും ൈകകൾ പര്േവശന കവാടങ്ങളിൽ
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സാനിൈട്ടസര് / േസാപ്പ് ഉപേയാഗിച്ച് ശുചി ആേക്കണ്ടതാണ്.
b ‘േബര്ക്ക് ദ െചയിന്’ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാവശയ്മായ േഫസ് മാസ്ക്കുകള് / ഷീല്ഡുകള്, േസാപ്പ് /
സാനിൈട്ടസര്, ഗല്ൗസ് തുടങ്ങിയവ ആവശയ്ാനുസരണം ലഭയ്മാണ് എന്നും െതാഴിലിടങ്ങളില്
സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട് എന്നും ജീവനക്കാര് എലല്ായ്േപ്പാഴും മാസ്ക്ക് ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും
ഓഫീസ് േമലധികാരികള്, േകാവിഡ് െറേസ്പാൺസ് ടീം, േകാവിഡ് േപര്ാേട്ടാേക്കാള് ഓഫീസര്
എന്നിവര് ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്.
c ഉപേയാഗശൂനയ്മായ മാസ്കുകൾ / ൈകയുറകൾ എന്നിവ അലക്ഷയ്മായി ഉേപക്ഷിക്കാന് പാടിലല്.
d ഓഫീസുകളിൽ ജീവനക്കാരുെട ഇരിപ്പിടങ്ങൾ കഴിയുന്നതും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്ന വിധത്തിൽ
കര്മീകരിേക്കണ്ടതാണ്. ഓഫീസും പരിസരവും കൃതയ്മായ ഇടേവളകളിൽ അണുനശീകരണം
നടേത്തണ്ടതും ജീവനക്കാർ ഇടയ്ക്കിെട സാനിൈട്ടസര് / േസാപ്പ് ഉപേയാഗിച്ചു ൈകകൾ
കഴുേകണ്ടതുമാണ്. െപാതുവായ അണുനശീകരണത്തിനു പുറേമ അവരവരുെട ഇരിപ്പിടവും പരിസരവും
വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാന് ഓേരാരുത്തരും പര്േതയ്കം ശര്ദ്ധിേക്കണ്ടതാണ്. ഷിഫ്റ്റ്കര്ൂ മാറുന്ന സമയത്ത്
േജാലി സ്ഥലം കര്ശനമായും അണുവിമുക്തമാേക്കണ്ടതാണ്.
e േജാലിക്ക്
എത്തുന്നവർ
പരമാവധി
അവരവരുെട
ഓഫീസ്
മുറികളിൽ
ഒതുങ്ങിനിന്ന്
പര്വർത്തിേക്കണ്ടതാണ്. ജീവനക്കാര് തമ്മിൽ േനരിട്ടുള്ള സംസർഗ്ഗം പരമാവധി കുറച്ച്, െടലിേഫാൺ,
വാട്സ്ആപ്പ്, ഇെമയിൽ തുടങ്ങിയ ഇലേക്ട്രാണിക് മാധയ്മങ്ങളിലൂെട സംവദിേക്കണ്ടതാണ്.
f ഔേദയ്ാഗിക േയാഗങ്ങൾക്ക് ഇലേക്ട്രാണിക് മാധയ്മങ്ങൾ പരമാവധി ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതാണ്. േനരിട്ടുള്ള
േയാഗങ്ങൾ അതയ്ാവശയ്മാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കൃതയ്മായ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുെകാണ്ട്,
അവശയ്ംേവണ്ട ജീവനക്കാെര മാതര്ം പെങ്കടുപ്പിച്ച് നടേത്തണ്ടതാണ്. സണ്ൈറസ് മീറ്റിംഗ്, സുരക്ഷാ
പര്തിജ്ഞ, ജീവനക്കാര് കൂട്ടം കൂടുന്ന ചടങ്ങുകള് എന്നിവ ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.
g ജീവനക്കാർ ഓഫീസ് വരാന്തകളിലും മറ്റ് െപാതു ഇടങ്ങളിലും കൂട്ടംകൂടി നിൽക്കുകേയാ, കൂട്ടം കൂടിയിരുന്ന്
ഭക്ഷണം കഴിക്കുകേയാ, മറ്റു പര്വർത്തികളിൽ ഏർെപ്പടുകേയാ െചയയ്രുത്.
h ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത സാഹചരയ്ങ്ങളില് ഒഴിെക ജീവനക്കാര് മറ്റ് ഓഫീസുകള് സന്ദര്ശിക്കരുത്.
i ഫയലുകളുമായി മറ്റ് ഓഫീസുകളിേലക്ക് േപാകുന്നവർ, ഫയലുകൾ ൈകമാറിയ േശഷം ൈകകൾ
സാനിൈട്ടസർ / േസാപ്പ് ഉപേയാഗിച്ച് ശുചിയാേക്കണ്ടതാണ്.
j ഓഫീസുകളിെല െപാതുസ്ഥലങ്ങൾ, ശൗചാലയങ്ങൾ, േഡാർ ഹാൻഡിലുകൾ, ഹാൻഡ് െറയിലുകള്,
വാഹനങ്ങള്, താേക്കാലുകള് എന്നിവ കൃതയ്മായ ഇടേവളകളിൽ 1% Sodium Hypochlorite ലായനി
ഉപേയാഗിച്ച് അണുനശീകരണം നടേത്തണ്ടതാണ്.
k ലിഫ്റ്റ് ഉപേയാഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കണം. ലിഫ്റ്റുകളിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചു മാതര്േമ ആളുകൾ
പര്േവശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അനുവദനീയമായ ആളുകളുെട എണ്ണം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് ലിഫ്റ്റിനു പുറത്ത്
പര്ദർശിപ്പിക്കുവാൻ ഓഫീസ് അധികാരികൾ ശര്ദ്ധിേക്കണ്ടതാണ്.
l പടികൾ ഉപേയാഗിക്കുേമ്പാള് ഹാൻഡ് െറയിലിൽ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുവാൻ ശര്ദ്ധിേക്കണ്ടതാണ്.
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െപാതുവായ കാരയ്ങ്ങള്
എലല്ാ പര്വൃത്തികളും െകാവിഡ് േപര്ാേട്ടാേകാള് പാലിച്ചുെകാണ്ട് മാതര്േമ െചയയ്ാന് പാടുള്ളൂ.
ജിലല്യിെല വിവിധ െഡപയ്ൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്മാര്, അംഗീകൃത െതാഴിലാളി / ഓഫീസര് സംഘടനാ
പര്തിനിധികള് എന്നിവര് ഉള്െപ്പടുന്ന ജിലല്ാതല േകാവിഡ് െറേസ്പാന്സ് െസല്, ജീവനക്കാര്ക്ക്
ആവശയ്മായ മാസ്കുകള് / േഫസ് ഷീല്ഡുകള്, ഗല്ൗസുകള്, അണുനശീകരണ ഉപാധികള് എന്നിവയുെട
ലഭയ്ത ഉറപ്പാക്കണം. േമല്പ്പറഞ്ഞ വയ്ക്തിഗത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുെട ശരിയായ ഉപേയാഗം,
ഉപേയാഗശൂനയ്മായവയുെട സംസ്കരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ആവശയ്മായ അവേബാധം നല്േകണ്ട
ചുമതലയും ജിലല്ാ േകാവിഡ് െറേസ്പാൺസ് െസലല്ിന് ഉണ്ട്.
എലല്ാ ജീവനക്കാരും നിര്ബന്ധമായും മാസ്ക് ഉപേയാഗിേക്കണ്ടതും, ഓഫീസില് വരുന്ന ഉപേഭാക്താക്കള്
മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാേക്കണ്ടതുമാണ്.
ജീവനക്കാരുെട ഇരിപ്പിടങ്ങൾ കഴിയുന്നതും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്ന വിധത്തിൽ
കര്മീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
ജീവനക്കാര് തങ്ങളുെട വയ്ക്തിഗത വസ്തുക്കള്, േപന തുടങ്ങിയ മറ്റ് ജീവനക്കാരുമായി പങ്ക് വയ്ക്കുന്നത്
ഒഴിവാക്കണം.
െക.എസ്.ഇ.ബിയുെട വിവിധ ഓഫീസുകളില് േജാലിക്ക് ഹാജരാകുന്ന ജീവനക്കാര്ക്ക് െകാേറാണ
ബാധയുെട ലക്ഷണങ്ങള് ഇലല് എന്ന് ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്. ഓഫീസ് പര്േവശനകവാടത്തില് വച്ച്
െതര്മല് സ്കാന് നടത്തി േവണം ജീവനക്കാെര പര്േവശിപ്പിേക്കണ്ടത്.
ഓഫീസുകളില് സന്ദര്ശകെര കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത സാഹചരയ്ങ്ങളിൽ
മുൻകൂർ സമയം നിശ്ചയിച്ചേശഷം മാതര്ം സന്ദര്ശകെര അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി
െമാൈബൽ ആപ്പ് സംവിധാനം ഏര്െപ്പടുത്തുന്നതാണ്. പര്സ്തുത ആപ്പ് പര്വർത്തനക്ഷമമാകുന്നതുവെര
േഫാണിലൂെട സന്ദർശനസമയം നിശ്ചയിേക്കണ്ടതാണ്.
ജീവനക്കാര് കഴിവതും െപാതുഗതാഗത സൗകരയ്ങ്ങള് ഒഴിവാേക്കണ്ടതാണ്.
കഴിയുന്നതും ഭക്ഷണം സവ്യം കരുതുവാന് ശര്മിക്കണം. കയ്ാന്റീനുകള് / ലഘുഭക്ഷണശാലകൾ എന്നിവ
േകാവിഡ് 19 മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചുെകാണ്ട് പര്വർത്തിേക്കണ്ടതാണ്,
i. കയ്ാന്റീനുകളില് നിന്നും ഭക്ഷണം ജീവനക്കാരുെട ഇരിപ്പിടങ്ങളില് എത്തിക്കുവാന് ശര്മിക്കണം.
ii. േഹാട്ടല് / റേസ്റ്റാറന്റ് എന്നിവിടങ്ങളില് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.

iii. ഒഴിച്ച് കൂടാനാകാത്ത അവസരങ്ങളില് മാതര്േമ ‘േഹാം െഡലിവറി’ േപാലുള്ള സംവിധാനങ്ങെള
ആശര്യിക്കാന് പാടുള്ളൂ.
iv. മീറ്റിങ്ങുകള്ക്കും മറ്റും പുറത്തുനിന്നും ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത് കര്ശനമായി ഒഴിവാക്കണം.
v. ഭക്ഷണം കഴിക്കുേമ്പാള് സാമൂഹിക അകലം പാലിേക്കണ്ടതാണ്. കഴിയുന്നതും സവ്ന്തം
ഇരിപ്പിടങ്ങളില് വച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാന് ശര്മിക്കണം.
j ഇനിെയാരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവെര ശനിയാഴ്ചകള് െക.എസ്.ഇ.ബി ഓഫീസുകള്ക്ക് പര്വൃത്തി
ദിനങ്ങള് ആയിരിക്കിലല്. എന്നാൽ ൈവദയ്ുതി ഉത്പാദന പര്സരണ വിതരണ േമഖലകളുെട
തടസ്സരഹിതമായ പര്വർത്തനം ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടതുണ്ട്.
k രണ്ട് വയസ്സിൽ താെഴ പര്ായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ള അമ്മമാര്, ഗർഭിണികള്, അവയവമാറ്റ
ശസ്ത്രകര്ിയക്ക് വിേധയരായവര്, കയ്ാന്സര് േരാഗചികിത്സയില് കഴിയുന്നവര്, ഡയാലിസിസിന്
വിേധയരാകുന്നവര് തുടങ്ങി ഗുരുതര േരാഗം ബാധിച്ചവർ, അംഗപരിമിതർ എന്നിവർക്ക് ഓഫീസുകളുെട
പര്വർത്തനെത്ത ബാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ േജാലി കര്മീകരണങ്ങളിൽ പര്േതയ്ക ഇളവുകൾ
അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.
l േകാവിഡ്-19 േരാഗം സ്ഥിരീകരിക്കെപ്പട്ട ജീവനക്കാർക്ക് സർക്കാർ െമഡിക്കൽ ഓഫീസറുെട
സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചികിത്സാ കാലയളവിൽ െസ്പഷയ്ൽ കാഷവ്ൽ ലീവ്
അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ജീവനക്കാരുെട വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ആർെക്കങ്കിലും
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േകാവിഡ്-19 േരാഗം സ്ഥിരീകരിക്കെപ്പട്ടാല്, അത്തരം ജീവനക്കാർക്ക് സർക്കാർ െമഡിക്കൽ
ഓഫീസറുെട സർട്ടിഫിക്കറ്റിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 14 ദിവസം വെര െസ്പഷയ്ൽ കാഷവ്ൽ ലീവ്
അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്.
േകാവിഡ്-19 േരാഗലക്ഷണങ്ങൾ, പനി, ജലേദാഷം എന്നിവയുള്ള ഉേദയ്ാഗസ്ഥർ യാെതാരു
കാരണവശാലും ഓഫീസുകളിൽ ഹാജരാകരുത്. േകാവിഡ്-19 േരാഗിയുമായി ഏെതങ്കിലും തരത്തിൽ
സമ്പർക്കം സംശയിക്കുന്ന എലല്ാ ജീവനക്കാരും സവ്േമധയാ ഇക്കാരയ്ം െവളിെപ്പടുത്തിയേശഷം
കവ്ാറൈന്റനിൽ പര്േവശിേക്കണ്ടതാണ്. ഇത്തരം ജീവനക്കാർ േരാഗം ഇലല് എന്ന് ഉറപ്പ്
വരുത്തിയതിനുേശഷം മാതര്ം ഓഫീസിൽ ഹാജരായാല് മതിയാകും. പര്സ്തുത ദിവസങ്ങളിൽ ടി
ഉേദയ്ാഗസ്ഥർക്ക് അർഹമായ അവധി േമലുേദയ്ാഗസ്ഥർ അനുവദിേക്കണ്ടതാണ്.
നിർമ്മാണ / നവീകരണ പര്വർത്തനങ്ങളും, അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഏെറ്റടുത്തു നടത്തുേമ്പാൾ നിലവിലുള്ള
സര്ക്കാര്/േബാര്ഡ് നിര്േദ്ദശങ്ങള്/മാനദണ്ഡങ്ങള് എന്നിവ പാലിച്ചു െകാണ്ടാണ് േകാണ്ടര്ാക്ടര്മാരും
സൂപ്പര്ൈവസര്മാരും നിര്മ്മാണ േജാലികളും/അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപണികളും നടത്തുന്നത് എന്ന്
ബന്ധെപ്പട്ട ഉേദയ്ാഗസ്ഥര് ഉറപ്പാേക്കണ്ടതാണ്. കഴിയുന്നതും അഞ്ചു േപരിൽ കൂടുതൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടം
കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
വാഹനം ഉപേയാഗിക്കുന്നതിനു മുന്പായി അണുനശീകരണം െചയ്തു എന്ന് ൈഡര്വര്മാര്
ഉറപ്പുവരുത്തണം. ൈഡര്വര് / യാതര്ക്കാര് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നുെണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുേത്തണ്ടതാണ്.
ജനറല് ഡയ്ൂട്ടി, െമയിന്റനന്സ് വിഭാഗങ്ങളിെല ജീവനക്കാര് സാധാരണ നിലയില് ശനി, ǌായര്
ദിവസങ്ങളിലും മറ്റ് െപാതു ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസില് ഹാജരാേകണ്ടതിലല്. എന്നാല് തിങ്കള്
മുതല് െവള്ളിവെരയുള്ള ദിവസങ്ങളില് ഓണ്ൈലന് കല്ാസ്സുകള് നടക്കുന്നതിനാല് മാറ്റി വയ്േക്കണ്ടി
വന്നിട്ടുള്ള േജാലികള് അവധി ദിവസങ്ങളില് പൂര്ത്തീകരിേക്കണ്ടതാണ്. ഇപര്കാരം അവധി ദിനങ്ങളില്
േജാലിക്ക് ഹാജരാകുന്ന െതാഴിലാളികള്ക്ക് പകരം ഓഫീസ് അധികാരി അനുവദിക്കുന്ന ദിവസം ‘ഡയ്ൂട്ടി
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ഓഫ്’ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓപ്പേറഷന്, േബര്ക്ക്ഡൗണ് വിഭാഗങ്ങള് ശനി, ǌായര് ഉള്െപ്പെട എലല്ാ
ഒഴിവുദിവസങ്ങളിലും പൂര്ണ്ണേതാതില് പര്വര്ത്തിേക്കണ്ടതാണ്.
ൈവദയ്ുതി അപകടങ്ങള് കൂടിവരുന്ന സാഹചരയ്ത്തില് സുരക്ഷാ പരിേശാധന ശക്തിെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
അതയ്ാവശയ് ജീവനക്കാരുെട ഡയ്ൂട്ടി സംബന്ധമായ യാതര്കൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതി
നാവശയ്മായ കര്മീകരണങ്ങൾ അതത് ജിലല്ാ കളക്ടറുമായി ബന്ധെപ്പട്ട് െഡപൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാർ
ഏർെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്.
ഓഫീസ് സ്ഥിതിെചയയ്ുന്ന / പരിധിയില് ഉള്െപ്പടുന്ന പര്േദശത്തിെന്റ കാറ്റഗറി മാറുന്ന സാഹചരയ്ത്തില്
പുതിയ കാറ്റഗറിക്ക് അനുസൃതമായി നിര്േദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ള കര്മീകരണങ്ങള് ഓഫീസ് അധികാരി
നടപ്പിലാേക്കണ്ടതാണ്.
ആേരാഗയ്േസതു ആപ്പിെന്റ ഉപേയാഗം പരമാവധി േപര്ാത്സാഹിപ്പിേക്കണ്ടതാണ്.

െചയര്മാന് & മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടര്
എലല്ാ ഓഫീസ് േമധാവികൾക്കും
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