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Abstract

Release of exclusive Youtube channel ‘Power Voice’ to communicate with the
employees and for uploading Short Training Videos –Circular inviting training
videos – Sanctioned – Orders issued.
Corporate Ofce e (Ham Reso(rce DevelopHemt Cell

Office Order (C) ) No.1254/2021(DR .7/Trg. Videos/21-22/191) Tvpm, dated:
06.11.2021
1. Note No. DR .7/DR .7/Training Videos/21-22/191) dated
Read:
03.11.2021 of Chief Engineer (DR)) to C)
2. B.O (FT ) No.792/2021(DR .7/Training Videos/21-22/159) dated
26.10.2021
3. Letter dated 06.10.2021 of Chairman & )anaging irector
addressing all KSEBL Staf
4. )eeting with the Chairman & )anaging irector on 01.10.2021

ORDER

Board as per the order read 2 nd above directed that there should be platform on
which the top management of KSEB Ltd can address all the KSEBL employees to
make them aware about the developments and happenings in the organisation.
Dence it was directed to lauch an exclusive Youtube channel named ‘Power
Voice’ for the purpose. It was also directed to make short training videos
available for the employees in this channel, which will enable them to enrich
their knowledge and update their skills. The employees were directed to submit
videos on standard practices, procedures, innovations from their feld experience
which are cost efective and time saving etc which are useful to the organisation,
to be uploaded in the channel. It was also directed to issue a circular inviting
videos

from

employees

clearly

mentioning

the

minimum

quality

and

specifcation of the recorded video, which can be uploaded after scrutiny. Dence
a circular

was

prepared by Chief Engineer (DR)) on the above matter and

submitted for the approval of the Chairman & )anaging

irector as per the note

read as 1st above.
Daving considered the above, Chairman & )anaging
sanction to

irector has accorded

1. Approve the Circular attached as Annexure inviting short training videos

from employees which can be uploaded in the Youtube channel ‘Power
Voice’ after scrutiny and approval.

2. The Secretary (Administration) to issue the above Circular.

By Order of the Chairman & )anaging irector
Sd/Jayashree T.K
SECRETARY (A )INISTRATION)
To
The Chief Engineer (DR))/ eputy Chief Engineer (DR)-II)/The Chief
Engineer (IT, CR & CAPs)/ The Chief Personnel Officer/ The Chief Public
Relations Officer/All Chief Engineers/All Deads of epartments/ All eputy
Chief Engineers/ eputy Chief Engineer (PETARC)/ Executive Engineer,
DR Cell/RPTIs, Asst. Executive Engineer, Assistant Engineer PETARCDR Cell-RPTIs/Sub Engineer, Social )edia Cell
All eads of DepartHemts amd Comtrollimg Ofcers are req(ested
to give wide p(blicity for the Circ(lar amd Hotivate the
eHployees to s(bHit the traimimg videos at the earliest.
Copy to
TA to Chairman & )anaging irector/ PA to irector (Finance)/ TA to
irector ( , IT)/TA to irector (Gen-Civil)/TA to the irector (Planning,
Safety & Supply Chain )anagement)/TA to irector (Gen-Ele. )/TA to
irector (T&SO)/ TA to irector (REES including SOURA, Sports & Welfare)
The Financial Adviser/Chief Internal Auditor/ Company Secretary (I/c)/Sr.CA
to the Secretary/Fair Copy Superintendent/ Library/ Stock fle.
Approved for issue
Assistant Engineer-DR

Cell
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പരിപത്രം
(Annexure to Ofce Order (C,D) No.1254/2021(HRD.7/Trg. Videos/21-22/191) Tvpm,
datedc 06.11.2021)

26.10.2021 ലലെ ബബോര്് ഓ്് B.O.(FTD)No.792/2021 (HRD7/Training Videos/21-22/159)
പ്രകരരം 'പവ് ബവര ്സ് ' എന്ന യ ട്യൂബോ് ചര്  തടങ്ങരന് ബബോര്് ഉതരവര ി്ടുണ് .
പ്രസ്തുത ചര്  മുഖബത് ലക .എസ്.ഇ.ബോി. മരബ്ലജ്മെന്റ് എലര ജീവ്്രമായമര്ം
സരപ്തില് കുിചം അതിലന്റ ്വീകരിച്ച പ്രവ്ത് ലെക്ങ്ങല്ങുിചം മറം
സംവദി്രകബദദ്ിങ്. അതിക പുലമ ജീവ്്ര്ങ പ്രവ്ത് മികവിബലെല്തരന്
ഉപബ രഗപ്രദമരകന്ന തരതി  പലെ വിഷ ങ്ങ് ആസദമര്ി തയരുരങന്ന പരിദ്ീലെ്
വീിബ രക് ലട ി്ിംഗ് ചലെഞിലന്റ ഭരഗമര ി ഈ ചര്ലെി  ലെഭ്മര്രകബദദ്ിങ് .
ലക.എസ്.ഇ.ബോി. ല സംബോ്ിങന്നതം വി്ര്പ്രദദം ദദ്് ശവ് മികദ പലെ്ന്നതം
ബബോര്ി 
അകവ്തി്ല്കന്ന ്ി മങ്ങളം
ചടങ്ങളം
അകസരിച്ച്
തയരുര്ല്കന്നതമര ലെഘു  വീിബ രക് ഏയയത ലക .എസ്.ഇ.ബോി. ജീവ്്രരകം /
ജീവ്്രരിങം യ ട്യൂബോ് ചര്ലെി  ഉ്ല്രകി്ര്ര ി സമ്്ി്രദന്നതര്് `. ഇത്
സംബോ്ിച തരലഴെ പു്ന്ന ്ി്ബദദ്ങ്ങ് ശദി്ര്ബപകിങ്.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

പരിദ്ീലെ് വീിബ രക് Mp4 ബഫര്മരറി  1080 P ലുസലെ്യുഷന് ഉകതര ിരി്്ം.
വീിബ രക് മൗലെികത (Original) ഉകതര ിരി്്ം
പ്രഭരഷ് രൂപബപ്്കത്, പവ് ബപര ിന്റ് ഉപബ രഗിചകത് , പ്രരബ രഗിക
പരിദ്ീലെ്ം ് കന്ന ചിത്രീകര്ബതരക കടി്കത്
ബജരലെി സംബോ്മര
അകഭവം പങ്വങന്നത്
മുഖതലെര
ഏയയത രീതി ിുക വീിബ രകളം
തയരുര്രദന്നതര്്
ലചയരകബദദ്ിങന്ന പരിദ്ീലെ് വീിബ ര്ലട സ്കിപ്റിബലെര , ഷൂടിംഗ് പ്ര്ിബലെര
എലന്തെങിും സംദ് ം ഉക പകം മുഖന്കുര ി hrdkseb@gmail.com എന്ന ലമ ി 
ഐ.ി ി  സമ്്ിച്ച് സംദ് ്ിവരര്ം ്ടതി തിക ബദ്ഷം ചിത്രീകര്ം
തടങ്ങരദന്നതര്് .
വീിബ രകളലട സമ ദദ്ര്ം
പരമരവധി 20 മി്ിറ് ആ ിരി്്ം. 10 മി്ിറ്
ദദ്ര്മുഖക രണ്
വീിബ രക്രബ ര
7
മി്ിറ്
ദദ്ര്മുഖക മ്
വീിബ രക്രബ ര ് കന്നത് അഭികരമ്ം .
ശവ് ഗ്ദം ലത്ിച്ചദം ഉക ഗ് ബമേന്ക വീിബ രക് തയരുര്രന്
പ്രബത്കം ശദി്്ം. ഉചിതമര സബോ്ദടറിുക് അഭികരമ്ം .
വീിബ ര തയരുരങബകര് സരകര ചടങ്ങളം ്ി്ബദദ്ങ്ങളം പ്രമര്ം
പരലെിച്ചിരി്്ം.
ജീവ്്ര് സമ്്ിങന്ന വീിബ രകളലട ഗ് ബമേന ഉുപ വമായതി
തിരലഞക്ല്ടവ ചര്ലെി  ഉ്ല്കതരകക അധികരരം ചീഫ് എഞി്ീ ്
(HRM) ലന്റ ബ്തതവതതിുക സ്കീ്ിംഗ്
കമ്മിിറി്ര്് . വീിബ രക്

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

തിരസരിങന്നതികം ്ി്ബദദ്ങ്ങ്്കസരിച്ച് മരറം വമായതി വ സവതീകരിങന്നതികം
സ്കീ്ിങ് കമ്മിിറി്് അധികരരമുഖണ്.
ബബോര്ി  അകവ്തിച വമായന്ന ്ി മങ്ങ്ങം ഉതരദക്ങം വിമായദമര
ചിത്രീ കര്ം അകവദിങന്നതല.
സഭ്ദം ലപരത സവതീകരര്ത്കതമര ഭരഷ്ം ദദ്്ങ്ങളം മരത്രം ഉപബ രഗി്രന്
ശദിങക.
രമുഖക്, ജ്ബുറിങ്
ബസഷകക് മുഖതലെര
്ിബരരധിത പ്രബദദ്ങ്ങ്
ചിത്രീകര്ങ്ങ്ി  ്ിലന്നരഴെിവരബ്ണതര്് . അതരം വീിബ രക് പ്രബത്ക
്ി്ബദദ്പ്രകരരം ലചബയണി വമായബകര് ബോ്ല്ട  ുക്മരമായലട അകമതി
ബ്ബടണതര്് .
അപ്ബലെര് ലചയരന് തിരലഞക്ല്കന്ന വീിബ രകളലട ്ി്മ്മിരതരവി്്
ലക.എസ്.ഇ.ബോി. അംഗീകരിച്ച ലട ി്ിങ് കലെണ് പ്രകരരം RPTI ഫര് റി്് 2
മ്ിക് ബ്രലത കരസ് ദകകരര്ം ലചെന്നതി്് ് കി വമായന്ന പ്രതിഫലെം
ഐ.ി.പി. ഫണി  ്ിന്ന് ് കന്നതര്് . കകത  ബപ് ്ി്മ്മിരതര്്ര ി
ഉലണ്തെങിും ഒരരളലട ബപരി  മരത്രബമ പ്രതിഫലെം ലെഭിങക്ി. വീിബ ര ്ി്മ്മിിച്ച
ഉബദ്രഗസലന്റ ബപര് , തസ്തിക, ഓഫീസ് , എംബപ്ര ീ ബകര്, ബഫരൺ ്ക്, ഇ ലമ
ി  ഐ.ി എന്നിവ വീിബ രല്ര്ം ലമ ി  ലചബയണതണ്.
പ്രബത്ക ്ി്ബദദ്പ്രകരരം ചീഫ് എഞി്ീ ് (HRM) ലന്റ മുഖന്ക് അകമതിബ രലട
്ി്മ്മിിങന്ന സ്ലപഷ് 
പരിദ്ീലെ്
വീിബ രകളലട ്ി്മ്മിര്ച്ചിലെവ്
( ഭരഗികമര ി ) ലക.എസ്.ഇ.ബോി. വഹിങന്നതര്് . (്ിബോ്്ക് ബോരധകം.
എസിബമറ് തക്് മുഖന്കടി അംഗീകരരം വരങ്ങി ിരി്്ം. തക്് പരിധി ഉണ് .)
പരിദ്ീലെ് വീിബ രക് ലപ്യുടി ചീഫ് എന്ജീ്ീ ് HRM II ശീ. ലജ.അ്ി  ്്
ഇ ലമ ി 
വഴെി അ ങക. ഇ ലമ ി  ഐ .ി.- dcehrm2@gmail.com/
hrdkseb@gmail.com . ബോ്ല്ടരകക ബഫരൺ ്ക് ്ം. 9446008432/04712514280 .
വീിബ രക് സവത ം ലുബ്ര്് ലചയരന് ബദിമുഖ്ടുകവ്ങ ്ി്ബദദ്ങ്ങ്ങം
സരബ്തെങതിക സഹര ങ്ങ്ങം ലക.എസ്.ഇ.ബോി.്ലട മീി
വിഭരഗതില്
സമീപി്രദന്നതര്്. (ഇ ലമ ി  pro@kseb.in ബഫരൺ്ം. 9446008179).
ജീവ്്ര്ങപബ രഗപ്രദമരകന്ന മികച്ച വിഷ ങ്ങളം അവ അവതരി്ി്രന്
അകബ രജ്രര
ഉബദ്രഗസബര്ം കലണവരകം
അവലര വീിബ ര ്ി്
മ്മിര്തിക ബപ്രരത്സരഹി്ിങവരകം കൺബടര്ിങ് ഓഫീസ്മരമായം
, RPTIPETARC അധികതമായം പ്രബത്കം ശദി്്ം.
മരതകര പരിദ്ീലെ് വീിബ ര ലക.എസ് .ഇ.ബോി . ലവബോ് ദസറി  'പവ് ബവര ്സ് '
എന്ന ലെി്തെങി  ് കി ി്ടുണ് .
2021 ിസംബോ് 31 വലര ലെഭിങന്ന വീിബ രക് പരിബദ്രധിച ഒമായ വിദഗ
സമിതി്ലട വിലെ ിമായതലെി്് ബദ്ഷം മികച്ചവ തിരലഞക ക്രഷ് അവര്്ം
അംഗീകരരദം ് കരകം മരബ്ജ്ലമന്റ് ഉബദദ്ിങ്.
പരിദ്ീലെ് വീിബ രക് സംബോ്ിച്ച വിദ്ദരംദ്ങ്ങ്്ര ി 0471 2514544/ 2514280/
2514451/
2514276/
9446008432/
9446008433
എന്നീ
്കമായക്ി 
ബോ്ല്ടരദന്നതര്് .
Sd/ലസകടുി (അഡി്ിബടഷന്)

ഉകട്ം : 26.10.21 ലലെ ബബോര്് ഓ്് B.O.(FTD)No.792/2021 (HRD7/Trg Videos/21-22/159)

