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ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുന്റട പൂര്ണ ചുമതലയുള്ള ന്റഡപുട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുന്റട (ന്റേോകമഴ്സ്യല്പ് &
പ്ലോനിംഗ്) 21.01.2021 തീയതിയിന്റല കുേിപ്
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22.01.2021ന്
ഹുമോനന്റപട്ട
വൈദ്യുതി
ൈകുപ്
മന്ത്രി
ന്റേ.എസ്.ഇ. ിയിന്റല
ഓഫീസര്മോരുന്റടയും ജീൈനക്കോരുന്റടയും സംഘടനോപ്രതിനിധിേളുമോയി നടത്തിയ ചര്ച്ച
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25.01.2021 തീയതിയിന്റല ആസൂത്രണവം സുരക്ഷയും ൈിഭോഗം ഡയേക്ടറുന്റട കുേിപ്

ഉത്തരൈ്
ന്റമച്ചന്റപട്ട ഉപകഭോക്തൃ കസൈനം ഉേപ്പുൈരുത്തുന്നതിനോയി ന്റേ.എസ്.ഇ. ി ഇതികനോടേം പല നടപടിേളും
സവീേരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപകഭോക്തോൈ് ന്റേ.എസ്.ഇ. ി ലിമിറ്റഡ്ന്ന്റെ ഓഫീസില്പ് എത്തോന്റത ഓണ്വലന്
ആയിത്തന്റന്ന കസൈനങ്ങള്ക്ക്കോയി അകപക്ഷ സമര്പിക്കോന് അൈസരം ഒരുക്കുേ ഉള്ക്ന്റപന്റട നിരൈധി
നടപടിേള്ക് സവീേരിച്ചിട്ടുന്റണ്ടങ്കിലം ഒട്ടുമിക്ക ഉപകഭോക്തോക്കളും ഇകപോഴം സോമ്പ്രദ്യോയിേ രീതിയില്പ്
അകപക്ഷോകഫോേം പൂരിപിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കല്പ് ന്റസക്ഷന് ഓഫീസില്പ് എത്തിക്കുന്ന രീതിയോണ് പിന്തുടരുന്നത്.
ന്റപോതുജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമോയ രീതിയിൽ വൈദ്യുതി സം ന്ധമോയ കസൈനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്
‘കസൈനങ്ങൾ ൈോതിൽപടിയിൽ’ (Service at Door Step) എന്ന പദ്ധതി പോലക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ
സർക്കിളിന് േീഴിലള്ള 39 ന്റസക്ഷൻ ഓഫീസുേളിൽ പരീക്ഷണോടിസ്ഥോനത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട്
തൃശ്ശൂര്, ന്റപരുമ്പോവൂര്, ആലപ്പുഴ, ഹരിപോട് ഇലക്ട്രിക്കല്പ് സര്ക്കിളുേളുന്റട േീഴില്പ് ഏതോനം ന്റസക്ഷനേളിലം
ഈ കസൈനരീതി പ്രോൈര്ത്തിേമോക്കി.
22.01.2021ന്
ഹുമോനന്റപട്ട വൈദ്യുതി ൈകുപ് മന്ത്രി ഓഫീസർമോരുന്റടയും ന്റതോഴിലോളി േളുന്റടയും
സംഘടനോ പ്രതിനിധിേളുമോയി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥോപനത്തിന്റെ
ജനസവീേോരയത ഉയർത്തുന്റമന്ന് എല്ലോൈരും ഏേേണ്ഠമോയി അഭിപ്രോയന്റപട്ടു. ഒന്നോംഘട്ടത്തിൽ
േഴിയുന്നതും തോല്പരയമുള്ള ന്റസക്ഷനേന്റള ഉൾന്റപടുത്തുന്നതോകും ഉത്തമന്റമന്നും ലഭിക്കുന്ന കസൈനം
സം ന്ധിച്ച് ഗുണകഭോക്തോക്കളുന്റട പ്രതിേരണം ആരോയുന്നതും ഉന്നത തലത്തിൽ സ്ഥിതിഗതിേളുന്റട
കമല്പ്കനോട്ടം ഉേപ്പുൈരുത്തുന്നതും ഉചിതമോകുന്റമന്നും പ്രതിനിധിേൾ ചൂണ്ടിക്കോട്ടി. സ്ഥിരം ജീൈനക്കോന്റര മോത്രം
സ്ഥലപരിക ോധന ഉൾന്റപന്റടയുള്ള േോരയങ്ങൾക്ക് ഉപകയോഗിക്കണന്റമന്നും ആൈ യമുയര്ന്നു.
ഇത് സം ന്ധിച്ച് ആസൂത്രണവം സുരക്ഷയും ൈിഭോഗം ഡയേക്ടര് നല്പ്േിയ കുേിപ് 28.01.2021ന് കൂടിയ
ഫുള്ക്വടം ഡയേക്ടര്മോരുന്റട കയോഗം പരിക ോധിക്കുേയും ‘കസൈനം ഉപകഭോക്തോൈിന്റെ ൈോതില്പ്പടിയില്പ്’
എന്ന ആ യം സംസ്ഥോനോടിസ്ഥോനത്തില്പ് നടപിലോക്കോന് തയ്യോേോക്കിയ പദ്ധതി രൂപകരഖക്ക്
(അന ന്ധമോയി കചര്ത്തിരിക്കുന്നു) തതവത്തില്പ് അംഗീേോരം നല്പ്കുേയും ആയതിന്പ്രേോരം
മുകന്നോട്ടുൈച്ചിട്ടുള്ള ഏേീകൃത നടപടിക്രമങ്ങള്ക് അംഗീേരിക്കുേയും ന്റചയ്തു.
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കൂടോന്റത
1. എല്ലോ ഇലക്ട്രിക്കല്പ് ഡിൈിഷനേളിലം കുേഞ്ഞത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കല്പ് ന്റസക്ഷനില്പ് എങ്കിലം വപലറ്റ്
അടിസ്ഥോനത്തില്പ് ന്റഫബ്രുൈരി രണ്ടോം ൈോരകത്തോടുകൂടി പദ്ധതി നടപോക്കോന് ഇലക്ട്രിക്കല്പ് ഡിൈിഷന്
എക്സിേൂട്ടീൈ് എഞ്ചിനീയര്മോന്റര ചുമതലന്റപടുത്തി.
ഇത്തരത്തില്പ് ന്റസക്ഷനേള്ക് തീരുമോനിക്കുകമ്പോള്ക് വപലറ്റ് ഘട്ടത്തില്പ് പന്റങ്കടുക്കോന് തോത്പരയമുള്ള
ന്റസക്ഷനേള്ക്ക്ക് മുന്ഗണന നല്പ്കേണ്ടതോണ്. ഇതിനോയി പദ്ധതിരൂപകരഖ സണ്വേസ് മീറ്റിങ്ങില്പ്
ചര്ച്ച ന്റചകയ്യണ്ടതും സീനിയര് സൂപ്രണ്ട് ഉള്ക്ന്റപന്റടയുള്ളൈര് പ്രസ്തുത മീറ്റിങ്ങില്പ് പന്റങ്കടുകക്കണ്ടതുമോണ്.
പുതിയ LT േണക്ഷനേള്ക്, നിലൈിലള്ള LT േണക്ഷനേള്ക് സം ന്ധിച്ച് ഉടമസ്ഥോൈേോ മോറ്റം
േണക്ടഡ് കലോഡ് / കേോണ്രോക്ട് കലോഡ് / കഫസ് മോറ്റം, തോരിഫ് മോറ്റം, വൈദ്യുതി വലന് / മീറ്റര്
മോറ്റി സ്ഥോപിക്കുേ തുടങ്ങിയ കസൈനങ്ങള്ക് സം ന്ധിച്ച അകപക്ഷേള്ക് ആകും ആദ്യയ ഘട്ടത്തില്പ് ഈ
ൈിധത്തില്പ് സവീേരിക്കുേ.
ന്ധന്റപട്ട ഇലക്ട്രിക്കല്പ് സര്ക്കിള്ക് ന്റഡപൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്മോര് തിരന്റഞ്ഞടുത്ത ന്റസക്ഷനേള്ക്
സം ന്ധിച്ച ൈിൈരം 01.02.2021 ന് 14:00 hrs ന് മുമ്പോയി ൈിതരണ ൈിഭോഗം ഡയേക്ടറുന്റടയും,
ആസൂത്രണ ൈിഭോഗം ഡയേക്ടറുന്റടയും േോരയോലയത്തില്പ് അേിയികക്കണ്ടതോണ്.
2. കേന്ദ്രീകൃത ഉപകഭോക്തൃ കസൈന കേന്ദ്രത്തില്പ് കഫോണ് ൈഴി (1912) ലഭിക്കുന്ന അകപക്ഷേള്ക്
അകപക്ഷോഫീസ് കൂടോന്റതതന്റന്ന രജിേര് ന്റചയ്യുന്നതിനള്ള സംൈിധോനം ഉേപ്പുൈരുത്തോനം
പരിക ോധനോ ഉകദ്യയോഗസ്ഥന്റെ ഉപകയോഗത്തിനോയി ആൈ യമോയ ന്റമോവ ല്പ് ആപ് തയ്യോേോക്കോനം
ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് (ഐ,റ്റി, സി.ആര് & േയോപ്സ്)ന്റന ചുമതലന്റപടുത്തി.
3. ന്റമോവ ല്പ് ആപ് ആൈ യമോയ SRS തയ്യോേോക്കോന് Distribution Advisory Committee അംഗങ്ങള്ക്,
ഇതികനോടേം പദ്ധതി നടപിലോക്കിയ പ്രകദ്യ ന്റത്ത ഉകദ്യയോഗസ്ഥര് എന്നിൈന്റര ഉള്ക്ന്റപടുത്തി ഒരു േമ്മിറ്റി
രൂപീേരിക്കോന് ൈിതരണ ൈിഭോഗം ഡയേക്ടന്റേ ചുമതലന്റപടുത്തി.
4. പദ്ധതി നടപോക്കുന്നതിന്റെ മുകന്നോടിയോയി തിരന്റഞ്ഞടുത്ത ന്റസക്ഷനിന്റല മുഴൈന് ജീൈനക്കോര്ക്കും
ആൈ യമോയ പരി ീലനം നല്പ്കേണ്ടതുണ്ട്. പരി ീലനം നല്പ്കുന്നതിനോയി സര്ക്കിളിന േീഴിലള്ള
ജീൈനക്കോര്ക്ക് പുേകമ നിലൈില്പ് പദ്ധതി നടപിലോക്കിയ ന്റസക്ഷനേളിന്റല ജീൈനക്കോരുന്റട സഹോയം
കൂടി ഉപകയോഗന്റപടുത്തുന്നത് ഉചിതമോകും. ഈ ൈിധത്തില്പ് സമയ ന്ധിതമോയി ജീൈനക്കോര്ക്ക്
പരി ീലനം നല്പ്കുന്നതിന് ഇലക്ട്രിക്കല്പ് സര്ക്കിള്ക് ന്റഡപൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്മോന്റര ചുമതലന്റപടുത്തി.
5. പദ്ധതി രൂപകരഖ പ്രേോരം നിര്കേ ിച്ചിട്ടുള്ള ൈിധത്തില്പ് സംൈിധോനം കുറ്റമറ്റ രീതിയില്പ് പ്രൈര്ത്തിക്കുന്നു
എന്ന് ഉേപ്പുൈരുത്തുന്നതിനം അകപക്ഷേള്ക് നിര്ദ്ധിഷ്ട ൈിധത്തില്പ് മോത്രം ‘കലോസ്’ ന്റചയ്യന്റപടുന്നു എന്ന്
ഉേപ് ൈരുത്തുൈോനം സബ്ബ്ഡിൈിഷന് അസി.എക്സിേൂട്ടീൈ് എഞ്ചിനീയര്മോന്റരയും ഉപകഭോക്തോക്കളുന്റട
പ്രതിേരണം ക ഖരിക്കുൈോന് എക്സിേൂട്ടീൈ് എഞ്ചിനീയര്മോന്റരയും ചുമതലന്റപടുത്തി.
കൂടോന്റത, പദ്ധതിനിര്വഹണം ൈിലയിരുത്തുന്നതിനം, കൂടുതല്പ് ന്റസക്ഷനേളികലക്ക് ൈയോപിപിക്കുന്നതിനം
ആൈ യമോയ തുടര്നിര്കേ ങ്ങള്ക് പുേന്റപടുൈിക്കുന്നതിനം ൈിതരണം, ഐ.റ്റി, മോനൈക ഷി ൈിഭോഗം
ഡയേക്ടന്റേ ചുമതലന്റപടുത്തി.
ആയതിന്പ്രേോരം ഉത്തരൈ് പുേന്റപടുൈിക്കുന്നു.
ഫുള്ക്വടം ഡയേക്ടര്മോരുന്റട ഉത്തരൈിന്പ്രേോരം
ഒപ്
കലഖ ജി.
േമ്പനി ന്റസക്രട്ടേി ഇന് ചോര്ജ്

സവീേര്ത്തോൈ്
ൈിതരണ ൈിഭോഗത്തിന്റല എല്ലോ ഉകദ്യയോഗസ്ഥരും
ചീഫ് എഞ്ചിനീയര് (ഐ,റ്റി, സി.ആര് & േയോപസ്)
േണ്ൈീനര്, ഡിേി ൂഷന് അവഡവസേി േമ്മിറ്റി
മോകനജര്, കേന്ദ്രീകൃത ഉപകഭോക്തൃ കസൈനകേന്ദ്രം
പേര്പ്
ന്റചയര്മോന് & മോകനജിംഗ് ഡയേക്ടറുന്റട റ്റി.എ / എല്ലോ ഡയേക്ടര്മോരുന്റടയും റ്റി.എ മോര്/ പി.എ
ചീഫ് പബ്ലിേ് േികലഷന്സ് ഓഫീസര്
ലീഗല്പ് ന്റലയിസൺ ഓഫീസര് / എല്പ്.എ ആന്ഡ് ഡി.ഇ.ഒയുന്റട സി.എ.
ഭരണ ൈിഭോഗം ന്റസക്രട്ടേിയുന്റടയും േമ്പനി ന്റസക്രട്ടേിയുന്റടയും സി.എ മോര്
ന്റഫയര്കേോപി ന്റസക്ഷന് / കേോക്ക് ഫയല്പ്.
ഉത്തരൈിന് പ്രേോരം

അസിേെ് എക്സിേൂട്ടീൈ് എഞ്ചിനീയര്

BO (FTD) No.81/2021 (No CP/Plg.III/Misc- Service@door-step/2021) dated 29.01.2021 ന്റെ അനുബന്ധം

സേവനം ഉപസ ോക്തോവിന്റെ വോതില്പ്പടിയിസേക്ക്
(service @ door-step)
ന്റെച്ചന്റപട്ട ഉപസ ോക്തൃ സേവനം – നിേനില്പ്പിന്റെ ആവശ്യം
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1. പദ്ധതി േോരോംശ്ം
ന്റെച്ചന്റപട്ട ഉപസ ോക്തൃ സേവനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനോയി ന്റെ.എേ്.ഇ.ബി ഇതിസനോടെം പേ
നടപടിെളം േവീെരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വവദ്യുതി െണക്ഷന് േ ിക്കുന്നതിനുള്ള അസപക്ഷോസ ോറം
േളിതെോക്കുെയം െണക്ഷനുള്ള നടപടിക്രെങ്ങൾ േഘൂെരിക്കുെയം ന്റെയ്തതം ഉപസ ോക്തൃ
സേവന സെന്ദ്രം ശ്ക്തിന്റപടുത്തിയതം ഇതിന്റെ ോഗെോണ്. കൂടോന്റത ഉപസ ോക്തോവ്
ന്റെ.എേ്.ഇ.ബി ഓ ീേില്പ് എത്തോന്റത ഓണ്വേന്ആയിത്തന്റന്ന സേവനങ്ങള്ക്കോയി
അസപക്ഷ േെര്പ്പിക്കോന് അവേരം ഒരുക്കുെയം HT / EHT ഉപസ ോക്തോക്കള്ക്കോയി
ഗ്രീന്െോനല്പ് േംവിധോനം ഏര്പ്ന്റപടുത്തുെയം ന്റെയ്തു. എന്നോല്പ് ഒട്ടുെിക്ക ഉപസ ോക്തോക്കളം
ഇസപോഴം േോമ്പ്രദ്യോയിെ രീതിയില്പ് അസപക്ഷോസ ോറം പൂരിപിച്ച് ഇേക്ട്രിക്കല്പ് ന്റേക്ഷന്
ഓ ീേില്പ് എത്തിക്കുന്ന രീതിയോണ് പിന്തുടരുന്നത്.
േോമ്പ്രദ്യോയിെ രീതിയില്പ് അസപക്ഷ േെര്പ്പിക്കോന് പേപ്രോവശ്യം അസപക്ഷെന് ഓ ീേില്പ്
എസത്തണ്ടിവരിെയം, വളന്റരയധിെം േെയം ഓ ീേ് പരിേരത്തു െിേവിസടണ്ടിയം വരുന്നു
എന്ന് െോണോം. പേസപോഴം അസപക്ഷോ ീേ് േവീെരിക്കുവോന് സപോലം ഒന്നില്പ് കൂടുതല്പ്
പ്രോവശ്യം ഓ ീേില്പ് വരോന് നിര്പ്ബന്ധിക്കന്റപടുന്നതവഴി അസപക്ഷെന്റന െനപ്പൂര്പ്വം
ബുദ്ധിമുട്ടിപിക്കുന്നു എന്ന പരോതിയം വയോപെെോണ്. നിേവിന്റേ രീതിയിന്റേ സുതോരയതോക്കുറവ്
പ്രധോന നൂനതയോയി തടരുന്നു.
ന്റപോതജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതെോയ രീതിയിൽ വവദ്യുതി േംബന്ധെോയ സേവനങ്ങൾ
നൽുന്നതിന് ‘സേവനങ്ങൾ വോതിൽപടിയിൽ’ (Service at Door Step) എന്ന പദ്ധതി
പോേക്കോട് ഇേക്ട്രിക്കൽ േർക്കിളിന് െീഴിലള്ള 39 ന്റേക്ഷൻ ഓ ീസുെളിൽ
പരീക്ഷണോടിസ്ഥോനത്തിൽ ആരം ിച്ചിരുന്നു. ഇത് പ്രെോരം പുതിയ വവദ്യുതി െണക്ഷന്
േ ിക്കോനും, ഉടെസ്ഥോവെോശ്െോറ്റം െണക്ടഡ് സേോഡ് / സെോണ്രോക്ട് സേോഡ് െോറ്റം, തോരി ്
െോറ്റം, വവദ്യുതി വേന് / െീറ്റര്പ് െോറ്റി സ്ഥോപിക്കുെ തടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ േ ിക്കുന്നതിനും
സേവനം ആവശ്യമുള്ള വയക്തിയന്റട സപരും സ ോൺ നമ്പറം ബന്ധന്റപട്ട ന്റേക്ഷൻഓ ീേിൽ
സ ോൺ സെോൾ വഴി രജിസ്റ്റർ ന്റെയ്തോല്പ് െതിയോും. തടര്പ്ന്ന് ന്റെ.എേ്.ഇ.ബി ജീവനക്കോര്പ്
അസപക്ഷെന്റന ബന്ധന്റപട്ട് അസപക്ഷ തയ്യോറോക്കോന് േഹോയിക്കുന്നത് മുതല്പ് സേവനം
ഉറപോക്കുന്നതവന്റരയള്ള നടപടിെള് പൂര്പ്ത്തിയോക്കുന്നു,
ഉപസ ോക്തൃേംതൃപ്തി േെ്ഷ്യം വച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രവര്പ്ത്തനങ്ങള് നിേവിലള്ള
ഉപസ ോക്തോക്കന്റള നമ്മസളോട് കൂടുതല്പ് സെര്പ്ത്തുനിര്പ്ത്തോനും കൂടുതല്പ് സപന്റര ന്റപോതസെഖേോ
സ്ഥോപനങ്ങളിസേക്ക് ആെര്പ്ഷ്ിക്കോനും േഹോയിക്കും. സെരളം സപോന്റേ വസയോജനങ്ങള്
കൂടുതല്പ് ഉള്ള േംസ്ഥോനത്ത് ഇത്തരം വോതില്പ്പടി സേവനം െിെച്ച വിജയെോുന്റെന്നതില്പ്
േംശ്യെില്ല.
നിേവിന്റേ നൂനതെള് പരിഹരിച്ച് േംസ്ഥോനന്റത്ത എല്ലോ ഇേക്ട്രിക്കല്പ് ന്റേക്ഷനുെളിലം
പ്രസ്തുത പദ്ധതി വയോപിപിക്കുന്നത് ന്റെ.എേ്.ഇ.ബിയന്റട േവീെോരയത വര്പ്ദ്ധിപിക്കുന്നതിന്
െോരണെോും
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2.

നിേവില്പ് ന്റെ.എേ്.ഇ.ബി നല്പ്ുന്ന സേവനങ്ങള്
പുതിയ വവദ്യുതി െണക്ഷന് നല്പ്െല്പ്, നിേവിലള്ള വവദ്യുതി െണക്ഷനുെോയി ബന്ധന്റപട്ട്
ഉടെസ്ഥോവെോശ്ം, െണക്ടഡ് സേോഡ് / സെോണ്രോക്ട് സേോഡ്, തോരി ് (വവദ്യുതി എന്ത്
ആവശ്യത്തിനോയി ഉപസയോഗിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥോനത്തില്പ്), വവദ്യുതി വേന് /
െീറ്റര്പ് െോറ്റി സ്ഥോപിക്കുെ തടങ്ങി വിവിധ സേവനങ്ങള് ആണ് ന്റെ.എേ്.ഇ.ബി തങ്ങളന്റട
ഉപസ ോക്തോക്കള്ക്ക് നല്പ്െി വരുന്നത്. ഉപസ ോക്തോക്കള്ക്ക് ന്റെച്ചന്റപട്ട സേവനം
നല്പ്ുന്നതിന്റെ ോഗെോയി നടപടിക്രെങ്ങള് ഏെീെരിക്കുെ, േഘുവോക്കുെ, ഓണ്വേന്
ആയി അസപക്ഷെള് നല്പ്ുവോനുള്ള േൗെരയം തടങ്ങി നിരവധി ചുവടുെള് ഇതിസനോടെം
തന്റന്ന ന്റെ.എേ്.ഇ.ബി േവീെരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിേവിന്റേ സ്ഥിതി
ഈേ് ഓ ് ഡൂയിങ്ങ് ബിേിനേ് ശ്രെങ്ങളന്റട ോഗെോയി ഉടെസ്ഥോവെോശ്വം,
അസപക്ഷെന്റന തിരിച്ചറിയന്നതിനുമുള്ള സരഖെളന്റട അടിസ്ഥോനത്തില്പ് പുതിയ വവദ്യുതി
െണക്ഷന്, ഉടെസ്ഥോവെോശ്െോറ്റം എന്നിവ േോധയെോണ്. െണക്ടഡ് സേോഡ് / സെോണ്രോക്ട്
സേോഡ് െോറ്റം, തോരി ് െോറ്റം, വവദ്യുതി വേന് / െീറ്റര്പ് െോറ്റി സ്ഥോപിക്കുെ തടങ്ങിയവയ്ക്ക്
തിരിച്ചറിയല്പ് സരഖെോത്രസെ ആവശ്യമുള്ളു. നിേവില്പ്ത്തന്റന്ന വിവിധ സേവനങ്ങള്ക്കോയി
ഓണ്വേനോയി അസപക്ഷെള് േെര്പ്പിക്കോന് അവേരം ഉന്റണ്ടങ്കിലം ഒട്ടുെിക്ക
ഉപസ ോക്തോക്കളം ഇസപോഴം േോമ്പ്രദ്യോയിെ രീതിയില്പ് അസപക്ഷോസ ോറം പൂരിപിച്ച് ഇേക്ട്രിക്കല്പ്
ന്റേക്ഷന് ഓ ീേില്പ് എത്തിക്കുന്ന രീതിയോണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഒരുപന്റക്ഷ ഓണ്വേന്
ഇടപോടുെള് നടത്തുവോന് അറിവില്ലോത്തസതോ, വിമുഖതസയോ ആെോം ഇതിന് െോരണം.
(1) നിശ്ചിത
ീേിസനോന്റടോപം അസപക്ഷ േവീെരിക്കുെ, (2) പ്രസ്തുത അസപക്ഷയില്പ്
ആവശ്യെോയ പരിസശ്ോധന നടത്തോന് അേി. എഞ്ചിനീയര്പ് / ചുെതേയള്ള ഉസദ്യയോഗസ്ഥന്
ഒരു േബ്ബ് എഞ്ചിനീയര്പ് / ഓവര്പ്േീയര്പ്ക്ക് നിര്പ്സേശ്ം നല്പ്ുെ (3) േബ്ബ് എഞ്ചിനീയര്പ് /
ഓവര്പ്േീയറന്റട സ്ഥേപരിസശ്ോധന (4) പരിസശ്ോധനോ ഉസദ്യയോഗസ്ഥന് സ്ഥേപരിസശ്ോധനക്ക്
സശ്ഷ്ം വിവരം ഒരുെോന്റനറ്റില്പ് സരഖന്റപടുത്തുെ (5) അേി. എഞ്ചിനീയര്പ് എസ്റ്റിസെറ്റ്
അംഗീെരിക്കുെയം ഒപം അസപക്ഷെന് തങ്ങള് ഒടുസക്കണ്ട തെന്റയ േംബന്ധിച്ച അറിയിപ്
SMS മുഖോന്തിരം നല്പ്ുെ (6) അസപക്ഷെന് ഓ ീേില്പ് എത്തി നിശ്ചിത തെ ഒടുക്കുെ തടങ്ങി
വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്ക്ക് സശ്ഷ്െോണ് അസപക്ഷെന് ആവശ്യെോയ സേവനം േ ിക്കുെ.
േോമ്പ്രദ്യോയിെ രീതിയില്പ് അസപക്ഷ േെര്പ്പിക്കോന് പേപ്രോവശ്യം അസപക്ഷെന് ഓ ീേില്പ്
എസത്തണ്ടിവരിെയം, വളന്റരയധിെം േെയം ഓ ീേ് പരിേരത്തു െിേവിസടണ്ടിയം വരുന്നു
എന്ന് െോണോം. സെോവിഡ് സപോലള്ള െഹോെോരിെളന്റട വയോപനം ുറയ്ക്കുന്നതിന്
ഉപസ ോക്തോക്കള് ഓ ീേില്പ് വസരണ്ട േോഹെരയം െഴിയന്നതം ുറയ്ക്സക്കണ്ടതണ്ട്.
പേസപോഴം അസപക്ഷെനില്പ്നിന്നും ആദ്യയ വരവില്പ് തന്റന്ന അസപക്ഷ േവീെരിക്കുെസയോ,
അസപക്ഷോ
ീേ് അടയ്ക്കോന് അവേരം ഒരുക്കുെസയോ ന്റെയ്യുന്നില്ല എന്ന പരോതിയം
വയോപെെോണ്. നിേവിന്റേ രീതിയില്പ് അസപക്ഷോ
ീേ് േവീെരിക്കോത്തിടസത്തോളം
െോേവിളംബം െണക്കോക്കോന് െോര്പ്ഗെില്ല എന്നതിന് പുറസെ സുതോരയതോക്കുറവം നിേവിന്റേ
പ്രധോന നൂനതയോണ്.
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3. സേവനം ഉപസ ോക്തോവിന്റെ വോതില്പ്പടിയില്പ് (Service at Door Step)
സെോവിഡ്
19
െഹോെോരിയന്റട
അതിതീവ്രവയോപനത്തിന്റെ
പശ്ചോത്തേത്തിൽ
ന്റപോതജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതെോയ രീതിയിൽ വവദ്യുതി േംബന്ധെോയ സേവനങ്ങൾ
നൽുന്നതിന് ‘സേവനങ്ങൾ വോതിൽപടിയിൽ’ (Service at Door Step) എന്ന പുതിയ പദ്ധതി
ഒസക്ടോബർ 1, 2020 മുതൽ പോേക്കോട് ഇേക്ട്രിക്കൽ േർക്കിളിന് െീഴിലള്ള 39 ന്റേക്ഷൻ
ഓ ീസുെളിൽ പരീക്ഷണോടിസ്ഥോനത്തിൽ ആരം ിച്ചിരുന്നു. ഇത് പ്രെോരം പുതിയ വവദ്യുതി
െണക്ഷന് േ ിക്കോനും, ഉടെസ്ഥോവെോശ്െോറ്റം െണക്ടഡ് സേോഡ് / സെോണ്രോക്ട് സേോഡ്
െോറ്റം, തോരി ് െോറ്റം, വവദ്യുതി വേന് / െീറ്റര്പ് െോറ്റി സ്ഥോപിക്കുെ തടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ
േ ിക്കുന്നതിനും സേവനം ആവശ്യമുള്ള വയക്തിയന്റട സപരും സ ോൺ നമ്പറം ബന്ധന്റപട്ട
ന്റേക്ഷൻഓ ീേിൽ സ ോൺ സെോൾ വഴി രജിസ്റ്റർ ന്റെയ്തോല്പ് െതിയോും. തടര്പ്ന്ന്
അേിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ നിസയോഗിക്കുന്ന ഉസദ്യയോഗസ്ഥൻ അസപക്ഷെന്റന സ ോണിൽ
ബന്ധന്റപട്ട് വിവരങ്ങള് സശ്ഖരിക്കുന്നതിസനോന്റടോപം ആവശ്യമുള്ള സരഖെൾ േംബന്ധിച്ച്
അറിയിക്കുെയം സ്ഥേപരിസശ്ോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള ദ്യിവേം തീരുെോനിക്കുെയം ന്റെയ്യുന്നു.
പ്രസ്തുത ദ്യിവേം ഉസദ്യയോഗസ്ഥൻ എത്തി സ്ഥേപരിസശ്ോധന നടത്തുന്നതിസനോന്റടോപം
അസപക്ഷോസ ോറം പൂരിപിച്ച് വങ്ങം. പിന്നീട് ഉസദ്യയോഗസ്ഥൻ ഓ ീേിന്റേത്തി വിവരങ്ങൾ
െമ്പൂട്ടറിൽ സെർത്ത് അടയ്ക്കുവോൻ ഉള്ള തെ േംബന്ധിച്ച ഉപസ ോക്തോവിന്റന അറിയിക്കുെോയം
ഉപസ ോക്തോവ് ഓ ീേിന്റേത്തി തെ അടയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ആവശ്യന്റപട്ട സേവനം നൽുന്ന
രീതിയോണ് പോേക്കോട് പരീക്ഷിച്ചത്.
പോേക്കോട് പരീക്ഷിച്ച ഈ രീതി പിന്നീട് െിേ െോറ്റങ്ങസളോന്റട തൃശ്ശൂര്പ്, ന്റപരുമ്പോവൂര്പ്, ആേപ്പുഴ,
ഹരിപോട് േര്പ്ക്കിളെളന്റട െീഴില്പ് ഏതോനും ന്റേക്ഷനുെളിലം പ്രോവര്പ്ത്തിെെോക്കി.
ഉദ്യോഹരണത്തിന് പോേക്കോട് ഇേക്ട്രിക്കല്പ് േര്പ്ക്കിള് ഓ ീേിനു െീഴില്പ് ന്റേക്ഷന്
ഓ ീേിന്റേ നിേവിന്റേ സ ോണ്നമ്പര്പ് തന്റന്ന അസപക്ഷ രജിസ്റ്റര്പ് ന്റെയ്യോനും
ഉപസയോഗിച്ചസപോള് ന്റപരുമ്പോവൂര്പ്
ന്റേക്ഷനില്പ് ഇതിനോയി തങ്ങളന്റട
FCT നമ്പര്പ്
തോത്െോേിെെോയി നല്പ്െി.
ഉപസ ോക്തൃേംതൃപ്തി േെ്ഷ്യം വച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രവര്പ്ത്തനങ്ങള്ന്റെോണ്ട് െോത്രസെ
പുതതേമുറയിന്റേ ഗുണസ ോക്തോക്കന്റള ന്റപോതസെഖേോ സ്ഥോപനങ്ങളിസേക്ക് ആെര്പ്ഷ്ിക്കോന്
േോധിക്കുെയള്ളൂ. സെോവിഡ് സപോന്റേയള്ള െഹോെോരിെള് വയോപിക്കുന്ന െോേത്ത്
ഉപസ ോക്തോക്കള്, പ്രസതയെിച്ച് വൃദ്ധജനങ്ങള് ഓ ീേിസേക്ക് വസരണ്ടുന്ന േോഹെരയം
ഒഴിവോസക്കണ്ടത് അനിവോരയെോണ്. നിേവിലള്ള ഉപസ ോക്തോക്കന്റള സ്ഥോപനസത്തോട്
സെര്പ്ത്തുനിര്പ്ത്തോനും വോതില്പ്പടി സേവനം േഹോയെരെോും.

നിേവിന്റേ െോതൃെെളില്പ്നിന്നുള്ള അനു വം
സേവനം ഉപസ ോക്തോവിന്റെ വോതില്പ്പടിയില്പ് എന്ന ആശ്യം പോേക്കോട് 39 ഇേക്ട്രിക്കല്പ്
ന്റേക്ഷന് ഓ ീസുെളില്പ് പരീക്ഷണോടിസ്ഥോനത്തില്പ് ആരം ിച്ച് മൂന്ന് െോേം പിന്നിട്ടസപോള്
4244 അസപക്ഷെള് രജിസ്റ്റര്പ് ന്റെയ്യന്റപട്ടതില്പ്
4134 എണ്ണത്തില്പ് സേവനങ്ങള്
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പൂര്പ്ത്തിയോക്കി; സശ്ഷ്ിച്ച 110 അസപക്ഷെളില്പ് ആവശ്യെോയ സരഖെള് അസപക്ഷെന്
തയ്യോറോക്കുെയം നിശ്ചിത പണം അടയ്ക്കുെയം ന്റെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് സേവനം നല്പ്െോനോും.

3.1.1.

സെന്മെള്

ഗുണസ ോക്തോക്കള് ന്റെ.എേ്.ഇ.ബി മുസന്നോട്ടുവച്ച പുതിയ സേവന രീതിസയോട് വളന്റര
തോത്പരയസത്തോന്റടയോണ് പ്രതിെരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പേസപോഴം പദ്ധതി നടപിേോക്കിയ
ന്റേക്ഷനുെള്ക്ക് പുറന്റെയള്ള അസപക്ഷെര്പ് സപോലം സേവനത്തിനോയി ഇവിടങ്ങളില്പ്
വിളിക്കുന്ന അനു വവം ഉണ്ട്.
1. ന്റെച്ചന്റപട്ട സേവനം നല്പ്ുന്നതിലൂന്റട ഉപസ ോക്തൃ േംതൃപ്തി ഉറപ്പുവരുത്തോന് േോധിക്കുന്നു.
2. അസപക്ഷെന് ന്റെ.എേ്.ഇ.ബിയന്റട ഓ ീേ് േന്ദര്പ്ശ്ിസക്കണ്ട േോഹെരയം ഒഴിവോക്കോന്
േോധിക്കും
3. സ്ഥേപരിസശ്ോധനയിലൂന്റട വിവരങ്ങള് സശ്ഖരിക്കുന്നതിനോല്പ് കൃതയത ഉറപ്പുവരുത്തോന്
േോധിക്കും.
4. പരിസശ്ോധനോ ഉസദ്യയോഗസ്ഥന് നിേവിലം സ്ഥേപരിസശ്ോധന നടത്തുെയം വിവരം
ഒരുെോന്റനറ്റില്പ് സരഖന്റപടുത്തുെയം ന്റെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനോല്പ് ജീവനക്കോര്പ്ക്ക് അധിെ
സജോേി ബോധയത ഉണ്ടോുന്നില്ല.
ഇത് ോവിയില്പ് സപപര്പ്-ന്റേസ്സ് ഓ ീേ് അഥവോ െടേോേ് രഹിത ഓ ീേ് ആശ്യം
നടപിേോക്കോനുള്ള ആദ്യയ പടിയോയി െണക്കോക്കോം.

3.1.2. സപോരോയ്മെള്
1. നിേവില്പ് ഓ ീേില്പ് ഉപസയോഗിക്കുന്ന സ ോണ് നമ്പറെള് ഈ ആവശ്യത്തിനോയി
ഉപസയോഗിക്കുസമ്പോള് പേസപോഴം, പ്രസതയെിച്ച് െോേവര്പ്ഷ്ന്റക്കടുതി സപോന്റേ വവദ്യുതി
തടസ്സം കൂടുതലള്ള േെയങ്ങളില്പ്, ഉപസ ോക്തോക്കള്ക്ക് സ ോണ് േ യെല്ലോത്ത സ്ഥിതി
വരുന്നുണ്ട്. പുതിയ അസപക്ഷെന് രജിസ്റ്റര്പ് ന്റെയ്യോന് വിളിക്കുസമ്പോള് സ ോണ്
എന്സഗജ്ഡ് ആുന്നതം ന്റേക്ഷനിന്റേ െറ്റ് പ്രവര്പ്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടോക്കുന്നു.
2. ഇസപോഴന്റത്ത സ്ഥിതിയില്പ് ഒരുെോന്റനറ്റ് മുസഖന അസപക്ഷോ ീേ് േവീെരിക്കുന്നമുറയ്ക്ക്
െോത്രസെ അസപക്ഷ രജിസ്റ്റര്പ് ന്റെയ്യന്റപടുെയം സെല്പ്നടപടിെള് േവീെരിക്കോന്
േന്നദ്ധെോുെയമുള്ളു. സ ോണ് മുഖോന്തിരം അസപക്ഷ (മുന്കൂര്പ് ീേ് കൂടോന്റത) രജിസ്റ്റര്പ്
ന്റെയ്യോന് നിേവില്പ് േൗെരയം ഇല്ല. അസപക്ഷോ
ീേ്, എസ്റ്റിസെറ്റ് തെയ്ക്ന്റക്കോപം
ഓണ്വേന് ആസയോ ൌണ്ടര്പ് മുസഖനസയോ പിന്നീട് ഒടുക്കോന് അനുവദ്യിക്കുന്ന പക്ഷം ഈ
ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവോക്കോന് േോധിക്കും.
3. സ്ഥേപരിസശ്ോധനയ്ക്കോയി സപോുന്ന ജീവനക്കോരന് വിവരങ്ങള് അസപക്ഷോ സ ോറത്തിലം
സപപറിലെോയി
ുറിച്ച്
വന്നസശ്ഷ്ം
ഓ ീേില്പ്
എത്തി
ഒരുെോന്റനറ്റില്പ്
സരഖന്റപടുത്തുെയോണ് ഇസപോള് ന്റെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒഴിവോക്കി സ്ഥേപരിസശ്ോധനക്ക് ഒപം
സഡറ്റ എന്ട്രി കൂടി േോധയെോുന്ന വിധത്തില്പ് ആയോല്പ് വിരേെോയ ആവര്പ്ത്തനം
ഒഴിവോക്കോന് േോധിക്കും.
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4. സെല്പ്നടപടിെള്
ഇസപോള്
േംസ്ഥോനത്ത്
ഏതോനും
െിേ
ഒറ്റന്റപട്ട
ന്റേക്ഷനുെളില്പ്
പരീക്ഷണോടിസ്ഥോനത്തില്പ് െോത്രെോണ് പദ്ധതി നടപിേോക്കിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ഘട്ടത്തില്പ്
പദ്ധതി വയോപിപിക്കുന്നതിസനോന്റടോപം ഏെരൂപത ന്റെോണ്ടുവസരണ്ടതണ്ട്. ഇതിനോയി
തോന്റഴപറയന്ന നിര്പ്സേശ്ങ്ങള് മുസന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു

ഏെീകൃത നടപടിക്രെം
1. ആദ്യയപടിയില്പ്
നിേവിന്റേ
എല്പ്.റ്റി
ഉപസ ോക്തോക്കള്ക്കും,
പുതതോയി
LT
െണക്ഷനുെള്ക്കോയി അസപക്ഷിക്കുന്നവര്പ്ക്ക് ആയിരിക്കും വോതില്പ്പടി സേവനം
േ യെോക്കുെ.
2. അസപക്ഷെന് സെന്ദ്രീകൃത ഉപസ ോക്തൃ സേവന സെന്ദ്രത്തില്പ് 1912 എന്ന സടോള് ഫ്രീ
നമ്പറില്പ് ബന്ധന്റപട്ടസശ്ഷ്ം ന്റേക്ഷന്റെ സപര്, അസപക്ഷെന്റെ സപര്, െണ്േൂെര്പ് നമ്പര്പ്
(നിേവില്പ് ഉപസ ോക്തോവ് ആന്റണങ്കില്പ് െോത്രം), സ ോണ് നമ്പര്പ്, തങ്ങളന്റട ആവശ്യം
എന്നിവ നല്പ്െി അസപക്ഷ രജിസ്റ്റര്പ് ന്റെയ്യുന്നു. അസപക്ഷ േവീെരിച്ചതിന്റെ സൂെെെോയി
ആയി അസപക്ഷെന് ഇസതോന്റടോപം സഡോക്കറ്റ് നമ്പർ നൽസെണ്ടതോണ്. നിര്പ്േിഷ്ട
േംവിധോനത്തിന് ദൃശ്യ-ശ്രവയ-നവ െോധയെങ്ങളിലൂന്റട പരെോവധി പ്രെരണം നല്പ്െണം.
3. സേവന സെന്ദ്രത്തിന്റേ ഓപസററ്റര്പ് വിവരങ്ങള് സശ്ഖരിച്ച് CCC സെോഡൂളില്പ്
സരഖന്റപടുത്തുെയം ആയത് തത്സെയം ബന്ധന്റപട്ട ന്റേക്ഷന് ഓ ീേിന്റേ ന്റടര്പ്െിനേില്പ്
േ യെോുെയം ന്റെയ്യുന്നു.
നിേവില്പ് ‘പരോതിെള്’ സരഖന്റപടുത്തുവോന് സവണ്ട േൗെരയങ്ങള് ആണ് CCC
സെോഡൂളില്പ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നതിനോല്പ് സേോഫ്റ്്ന്റവയറില്പ് ആവശ്യെോയ െോറ്റങ്ങള്
വരുത്തുന്നത് വന്റര സേവനങ്ങള്ക്കോയി േ ിക്കുന്ന അ യര്പ്ഥനെള് ‘Service@doorstep’
എന്ന പുതതോയി രൂപീെരിക്കുന്ന ന്റപോതവി ോഗത്തില്പ് ഉള്ന്റപടുത്തോവന്നതോണ്. പുതിയ
െണക്ഷനുെള്, ഉടെസ്ഥോവെോശ്െോറ്റം െണക്ടഡ് സേോഡ് / സെോണ്രോക്ട് സേോഡ് /
സ േ് െോറ്റം, തോരി ് െോറ്റം, വവദ്യുതി വേന് / െീറ്റര്പ് െോറ്റി സ്ഥോപിക്കുെ തടങ്ങിയ
ആവശ്യങ്ങള് ഇതിന് െീഴില്പ് ഉപവി ോഗങ്ങളോയി ഉള്ന്റപടുത്തോം.
4. ന്റേക്ഷന് ഓ ീേിന്റേ ഫ്രണ്ട്ഓ ീേ് ചുെതേയള്ള ഉസദ്യയോഗസ്ഥന് CCC ന്റടര്പ്െിനേില്പ്
േ ിച്ച വിവരങ്ങള് പരിസശ്ോധനോ ഉസദ്യയോഗസ്ഥന് വെെോറന്നു. വിവിധ തരം
അസപക്ഷെളില്പ്
ഏന്റതോന്റക്ക
ഉസദ്യയോഗസ്ഥന്റനയോണ്
പരിസശ്ോധനക്കോയി
നിസയോഗിസക്കണ്ടത് എന്നത് േംബന്ധിച്ച് വയക്തെോയ നിര്പ്സേശ്ം അേിസ്റ്റെ്
എഞ്ചിനീയര്പ് ഫ്രണ്ട്ഓ ീേ് ചുെതേയള്ള ഉസദ്യയോഗസ്ഥന് മുന്കൂറോയി നല്പ്സെണ്ടതോണ്.
5. പരിസശ്ോധനോ ഉസദ്യയോഗസ്ഥന് അസപക്ഷെന്റന സ ോണില്പ് ബന്ധന്റപട്ട് േ യെോയ
വിവരങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തിയ സശ്ഷ്ം സ്ഥേ പരിസശ്ോധനക്കുള്ള തീയതി െര്പ്ച്ചന്റെയ്ത്
തീരുെോനിക്കുന്നു. കൂടോന്റത പരിസശ്ോധനോ േെയത്ത് അസപക്ഷെന് െരുതി വയ്ക്സക്കണ്ട
സരഖെള് (ഉദ്യോ: തിരിച്ചറിയല്പ് സരഖ, ഉടെസ്ഥോവെോശ് സരഖ തടങ്ങിയവ) േംബന്ധിച്ചം
അറിയിക്കുന്നു.
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6. മുന്നിശ്ചിയിച്ച േെയം പരിസശ്ോധനോ ഉസദ്യയോഗസ്ഥന് സ്ഥേം േന്ദര്പ്ശ്ിച്ച് വിവരങ്ങള്
ഒരു ന്റെോവബല്പ് ആപ് വഴി സശ്ഖരിക്കുന്നു. ന്റെോവബല്പ് ആപിന്റേ വിവരം തത്സെയം
ഒരുെോന്റനറ്റിസേക്ക് വെെോറ്റം ന്റെയ്യന്റപടുന്നു. (ന്റെോവബല്പ് ആപ് തയ്യോറോുന്നത് വന്റര
നിേവിന്റേ അസപക്ഷോ സ ോറം ഉപസയോഗിക്കുെസയോ ഓണ്വേന് അസപക്ഷോ േെര്പ്പണ
രീതി തടരുെസയോ ആെോം). അസപക്ഷസയോന്റടോപം േെര്പ്പിസക്കണ്ട സരഖെള് അപ്സേോഡ്
ന്റെയ്യുന്നതിനും ന്റെോവബല്പ് ആപില്പ് േൗെരയം ഉണ്ടോയിരിക്കും.
7. എസ്റ്റിസെറ്റ് അംഗീെോരം േ ിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അസപക്ഷെന് SMS / ഇ.ന്റെയില്പ് മുഖോന്തിരം
അറിയിപ് േ ിക്കുന്നു.
8. അസപക്ഷെന് പണം (അസപക്ഷോ ീേ്, സപ്രോേസ്സിംഗ് ീേ്, ഇന്ന്റെക്ഷന് ീേ്,
വര്പ്ക്ക് ന്റഡസപോേിറ്റ് തെ, ഇ.േി.എേ്.േി എന്നിവ ഉള്ന്റപന്റട) ഓണ്വേന് ആസയോ
ന്റൌണ്ടര്പ് മുസഖനസയോ അടയ്ക്കുവോന് േൗെരയം ഉണ്ടോും.
9. പണം ഒടുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിര്പ്േിഷ്ട സേവനം നല്പ്െി നടപടിെള് പൂര്പ്ത്തിയോക്കുന്നു.
10. അസപക്ഷെള് ന്റേക്ഷന് ഓ ീേില്പ് നിന്നും ‘സലോേ്’ ന്റെയ്യുന്നത് ആയതില്പ്
ആവശ്യന്റപട്ട സേവനം പൂര്പ്ത്തിയോക്കിയ സശ്ഷ്ം അന്റല്ലങ്കില്പ് അസപക്ഷെന് സരഖെള്
ഹോജരോക്കോന് / പണെടയ്ക്കോന് അനുവദ്യിച്ചിട്ടുള്ള നിശ്ചിത േെയം െഴിഞ്ഞ് അസപക്ഷ
അേോധുവോയ സശ്ഷ്ം െോത്രം ആെണം.
േബ്ബ്ഡിവിഷ്ന്

അേിസ്റ്റെ്റ്

എക്സിെൂട്ടീവ്

എഞ്ചിനീയര്പ്

ഇപ്രെോരം

‘സലോേ്’ന്റെയ്യന്റപട്ട എല്ലോ അസപക്ഷെളം ഒരുെോന്റനറ്റ് സഡറ്റയെോയി ഒത്തുസനോക്കി
സേവനം പൂര്പ്ത്തിയോയി എന്ന് ഉറപ്പുവരുസത്തണ്ടതോണ്.
11. അസപക്ഷെന്റന േന്ദര്പ്ശ്ിക്കുന്ന അവേരത്തില്പ് പരിസശ്ോധനോ ഉസദ്യയോഗസ്ഥന്
ന്റെ.എേ്.ഇ.ബിയന്റട
ഉപസ ോക്തോക്കള്ക്കോയള്ള
ന്റെോവബല്പ്
അപ്ലിസക്കഷ്ന്
അസപക്ഷെന് പരിെയന്റപടുത്തിന്റക്കോടുസക്കണ്ടതം, അസേഹത്തിന്റെ അനുവോദ്യസത്തോടുകൂടി
ന്റെോവബേില്പ് ഇന്സ്റ്റോള് ന്റെയ്തുന്റെോടുസക്കണ്ടതം, WSS ന്ററജിസേഷ്ന് ഉള്ന്റപന്റട
ന്റെയ്തുനല്പ്സെണ്ടതെോണ്.

ആവശ്യെോയ മുന്റന്നോരുക്കങ്ങള്
1. സെന്ദ്രീകൃത ഉപസ ോക്തൃ സേവന സെന്ദ്രത്തില്പ് സ ോണ് വഴി (1912) േ ിക്കുന്ന അസപക്ഷെള്
അസപക്ഷോ ീേ് കൂടോന്റതതന്റന്ന രജിസ്റ്റര്പ് ന്റെയ്യുന്നതിനുള്ള േംവിധോനം.
2. പദ്ധതി നടപോക്കുന്നതിന്റെ ോഗെോയി സെന്ദ്രീകൃത ഉപസ ോക്തൃ സേവന സെന്ദ്രത്തിന്റേ
ജീവനക്കോര്പ്, ന്റേക്ഷന് ഓ ീേിന്റേ ഫ്രണ്ട് ഓ ീേ് ജീവനക്കോര്പ്, പരിസശ്ോധനോ
ഉസദ്യയോഗസ്ഥര്പ് എന്നിവര്പ്ക്ക് ആവശ്യെോയ (സ ോണിലൂന്റടയം സനരിട്ടും ഉപസ ോക്തോക്കസളോട്
ഇടന്റപന്റടണ്ടിവരുസമ്പോള് ആവശ്യെോയ ന്റപരുെോറ്റ രീതിെള്, േോസങ്കതിെ െോരയങ്ങള്,
നിയെങ്ങസളയം െട്ടങ്ങന്റളയം ുറിച്ചള്ള അറിവ് എന്നിവ ഉള്ന്റപന്റട) പരിശ്ീേനം
നല്പ്സെണ്ടതണ്ട്.
3. പരിസശ്ോധനോ ഉസദ്യയോഗസ്ഥന്റെ ഉപസയോഗത്തിനോയി ന്റെോവബല്പ് ആപ് – ആയതില്പ്
അസപക്ഷെന് നല്പ്ുന്ന വിവരങ്ങള്, പ്രസതയെ അസപക്ഷോ സ ോറം കൂടോന്റത തന്റന്ന
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സരഖന്റപടുത്തുന്നതിനും, സരഖെള് അപ്സേോഡ് ന്റെയ്യുന്നതിനും, സ്ഥേപരിസശ്ോധനോ
റിസപോര്പ്ട്ട് സരഖന്റപടുത്തുന്നതിനും, എസ്റ്റിസെറ്റ് തയ്യോറോക്കുന്നതിനും, വിവരങ്ങള് ഒരുെോന്റനറ്റ്
ആയി പരെരം വെെോറന്നതിനും േൗെരയം ഉണ്ടോയിരിക്കണം. ആപ് തയ്യോറോക്കുസമ്പോള്
സുരക്ഷോമുന്െരുതലെള്ക്ക് ഒപം സപപര്പ് മുഖോന്തിരം ഉള്ള അസപക്ഷോ സ ോറം
ഉസപക്ഷിസക്കണ്ടതിന് ആവശ്യെോയ ക്രെീെരണങ്ങളം ഒരുസക്കണ്ടോതോണ്.
4. നിേവില്പ് പുതിയ േര്പ്വീേ് െണക്ഷന് അസപക്ഷസയോന്റടോപം 200 രൂപയന്റട സ്റ്റോമ്പ്
സപപറില്പ് തയ്യോറോക്കിയ എഗ്രീന്റെെ്, േമ്മതപത്രം നല്പ്ുെസയോ അന്റല്ലങ്കില്പ് അസപക്ഷോ
സ ോറത്തിസനോന്റടോപമുള്ള േമ്മതപത്രത്തില്പ് 200രൂപയന്റട ന്റെഷ്യല്പ് അഡ്ന്റഹേീവ്
സ്റ്റോമ്പ് പതിക്കുെസയോ ന്റെസയ്യണ്ടതണ്ട്. LT േര്പ്വീേ് െണക്ഷനുെള്ക്ക് േര്പ്വീേ്
െണക്ഷന് എഗ്രീന്റെെ് ആവശ്യെില്ല എന്ന ന്ററഗുസേറ്ററി െമ്മീഷ്ന് ഉത്തരവില്പ്
വയക്തെോക്കിയിട്ടുണ്ട്. സെന്ദ്രേര്പ്ക്കോര്പ് വവദ്യുതി ഉപസ ോക്തോക്കളന്റട അവെോശ്ങ്ങള്
േംബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ നിയെത്തിലം എഗ്രീന്റെെ് ഒഴിവോക്കുന്നത് വി ോവനം
ന്റെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇക്കോരയങ്ങള് െണക്കിന്റേടുത്ത് 200 രൂപയന്റട ന്റെഷ്യല്പ് അഡ്ന്റഹേീവ്
സ്റ്റോമ്പിന്റെ തടര്പ്ന്നുള്ള ആവശ്യെത േംബന്ധിച്ച് നിയസെോപസദ്യശ്ം സതടിയസശ്ഷ്ം
യക്തെോയ തീരുെോനം വെന്റക്കോള്ളോവന്നതോണ്

രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിേോയി േംസ്ഥോനതേ വയോപനം
1. ഒന്നോം ഘട്ടം (വപേറ്റ് ഘട്ടം): ആദ്യയെോയി േംസ്ഥോനവയോപെെോയി തിരന്റഞ്ഞടുത്ത
ന്റേക്ഷനുെളിസേക്ക്, ഏെീകൃത േവ ോവസത്തോടുകൂടി, പദ്ധതി വയോപിപിക്കുന്നതോും ഉെിതം.
എല്ലോ ഇേക്ട്രിക്കല്പ് ഡിവിഷ്നുെളിലം ുറഞ്ഞത് ഒരു ഇേക്ട്രിക്കല്പ് ന്റേക്ഷനില്പ് എങ്കിലം
വപേറ്റ് അടിസ്ഥോനത്തില്പ് പദ്ധതി നടപോക്കണം. ഇത്തരത്തില്പ് ന്റേക്ഷനുെള്
തീരുെോനിക്കുസമ്പോള് വപേറ്റ് ഘട്ടത്തില്പ് പന്റങ്കടുക്കോന് തോത്പരയമുള്ള ന്റേക്ഷനുെള്ക്ക്
മുന്ഗണന നല്പ്സെണ്ടതോണ്. ഇതിനോയി പദ്ധതിരൂപസരഖ േണ്വറേ് െീറ്റിങ്ങില്പ്
െര്പ്ച്ച ന്റെസയ്യണ്ടതം േീനിയര്പ് സൂപ്രണ്ട് ഉള്ന്റപന്റടയള്ളവര്പ് പ്രസ്തുത െീറ്റിങ്ങില്പ്
പന്റങ്കടുസക്കണ്ടതെോണ്. ന്റ ബ്രുവരി രണ്ടോം വോരസത്തോടുകൂടി വപേറ്റ് ഘട്ടം
നടപിേോക്കണം.
ഇതിന് മുസന്നോടിയോയി സെന്ദ്രീകൃത ഉപസ ോക്തൃ സേവന സെന്ദ്രത്തില്പ് സ ോണ് വഴി (1912)
േ ിക്കുന്ന അസപക്ഷെള് അസപക്ഷോ ീേ് കൂടോന്റതതന്റന്ന രജിസ്റ്റര്പ് ന്റെയ്യുന്നതിനുള്ള
േംവിധോനം ഒരുസക്കണ്ടതം, സെന്ദ്രീകൃത ഉപസ ോക്തൃ സേവന സെന്ദ്രത്തിന്റേ
ജീവനക്കോര്പ്ക്കും, തിരന്റഞ്ഞടുത്ത ന്റേക്ഷന് ഓ ീേിന്റേ എല്ലോ ജീവനക്കോര്പ്ക്കും
ആവശ്യെോയ പരിശ്ീേനം നല്പ്സെണ്ടതെോണ്.
തടര്പ്ന്ന് സബോര്പ്ഡ് നിശ്ചയിക്കുന്ന തീയതി മുതല്പ്, ഖണ്ഡിെ 4.1ല്പ് പറയന്ന പ്രെോരം,
തിരന്റഞ്ഞടുത്ത
ന്റേക്ഷനുെളില്പ്
വപേറ്റ്
അടിസ്ഥോനത്തില്പ്
സേവനം
ആരം ിസക്കണ്ടതോണ്.
ഒന്നോം ഘട്ടത്തില്പ് ഡിവിഷ്നിന്റേ എക്സിെൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്പ് പദ്ധതി സൂക്ഷ്മെോയി
വിേയിരുന്റത്തണ്ടതം ‘സലോേ്’ ന്റെയ്ത അസപക്ഷെളില്പ് ുറഞ്ഞത് 20% അസപക്ഷെളില്പ്
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അസപക്ഷെനുെോയി
ആരോസയണ്ടതെോണ്.

ബന്ധന്റപട്ട്

േംവിധോനന്റത്തക്കുറിച്ച്

പ്രതിെരണം

2. രണ്ടോം ഘട്ടം (േംസ്ഥോനതേ വയോപനം): മൂന്നുെോേക്കോേം വപേറ്റ് അടിസ്ഥോനത്തില്പ്
പദ്ധതി നടപിേോക്കി, ആവശ്യന്റെങ്കില്പ് നടപടിക്രെങ്ങളില്പ് യക്തെോയ െോറ്റം
വരുത്തിയസശ്ഷ്ം ജൂണ് 2021ന് മുന്ട്പോയി േംസ്ഥോനന്റെോട്ടോന്റെ പദ്ധതി
വയോപിപിസക്കണ്ടതണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിന് മുസന്നോടിയോയി ആവശ്യെോയ ന്റെോവബല്പ് ആപ്
പൂര്പ്ണ്ണസതോതില്പ് വിെേിപിച്ചിരിക്കണം.
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