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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 204 12-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.എസ് .ഇ.ബി.�െട ആ�നികീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ,
�ീ എം �േകഷ്  , 

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക, 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� 

Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) െക.എസ് .ഇ.ബി. ലിമി� ഡ്  നട��

ആ�നികീകരണ �വർ�ന�ിെ� ഭാഗമായി

ഏർെ���ിയി�� ഐ.ടി. അധി�ിത

പ�തികൾ ഏെതാെ�യാണ്; വിശദമാ�േമാ;

(എ) ഉപേഭാക് � േസവനം േലാേകാ�രമാ��തിനായി

േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്   ലിമി�ഡ്

നട�� ആ�നികീകരണ �വർ�ന�ിെ�

ഭാഗമായി ഏർെ���ിയി�� ഐ.�ി.അധി�ിത

പ�തികൾ �വെട േചർ��. േസവന�ൾ

��തൽ ഉപേഭാക് � സൗ�ദമാ��തിെ�

ഭാഗമായി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് 1912 എ� േടാൾ

�ീ ന�റിേല�് വിളി�ാൽ ൈവദ�തി

സംബ�മായ പരാതികൾ പരിഹരി��തി� 24
മണി��ം �വർ�ി�� േക�ീ�ത ഉപേഭാ�

േസവന േക��ം, WhatsApp എ� േസാഷ�ൽ

മീഡിയ സംവിധാനം വഴി 9496001912 എ�

ന�റിൽ ഉപേഭാ�ാ��െട പരാതി

സ�ീകരി��തി�� സംവിധാന�ം, ൈവദ�തി

സംബ�മായ അപകട��ം അടിയ�ര

സാഹചര���ം അറിയി��തിന് 24 മണി��ം

�വർ�ി�� 9496061061 / 9496010101 എ�ീ

േഹാ�് ൈലൻ സംവിധാന�ം ഏർെ���ിയി��്.
HT, EHT കണ�ൻ നടപടികൾ

ത�രിതെപ��വാനായി �ീൻ ചാനൽ

സംവിധാന�ം അതി� േവ�ി

അേപ�ി�വാനായി െവബ് േപാർ��ം

ഏർെ���ക�ം ഇ� സംബ�ി� സംശയ

നിവാരണ�ിനായി ഒ� െഹൽ�് െഡ�ം

�വർ�ി���്. �തിയ കണ��കൾ��

അേപ�കൾ �ടാെത നിലവി��

ഉപേഭാ�ാ��െട താരിഫ്, ഉടമ�ാവകാശം,
കണ�ഡ്  േലാഡ്  എ�ിവ മാ��തി�ം മീ�ർ മാ�ി

�ാപി��തി��� അേപ�കൾ ഓൺൈലൻ

ആയി സ�ീകരി��തി�� സംവിധാന�ം

ഏർെ���ിയി��്. ൈവദ�തി തട��ം
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�ന:�ാപന�ം സംബ�ി� വിവര�ൾ

ഉപേഭാ�ാ�െള െമാൈബൽ േഫാണിൽ

എസ് .എം.എസ് . �േഖന അറിയി�� 'ഊർ�-
�ത്' പ�തി, ൈവദ�തിബിൽ സംബ�ി�

വിവര�ൾ എസ് .എം.എസ് ., െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷൻ, ഇെമയിൽ എ�ിവ �േഖന

ത�മയം ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ എ�ി��

'ഊർ�സൗ�ദ' പ�തി എ�ിവ�ം

നട�ിലാ�ിയി��്. ഏ� െസ�ൻ ഓഫീ�കളി�ം

ൈവദ�തി ബിൽ അട�� സൗകര��ി� �റെമ

ൈവദ�തി ബിൽ ഓൺൈലൻ ആയി അട�വാൻ

KSEB App െന�് ബാ�ിങ് , െ�ഡി�് കാർഡ് ,
െഡബി�് കാർഡ് , ഭാരത് ബിൽ േപെ��് (BBPS),
േ��് സർവീസ്  െഡലിവറി േഗ�് േവ േപാർ�ൽ

(SSDG), എം-േകരള െമാൈബൽ ആ�്, േപ-ടി.എം,
NACH, േഫാൺ-േപ , �ഗിൾ-േപ, െമാബിക�ിക്,
േപ-�, ആമേസാൺ-േപ �ട�ിയ വിവിധ

സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ി യി��്.
േകരള�ിെല എ�ാ ��്സ്  ജനേസവന

േക��ളി�ം അ�യ െസൻറ�കളി�ം ൈവദ�തി

ചാർ�് ഓൺൈലനായി സ�ീകരി��തി��

സംവിധാനം. േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ�, സൗ�്

ഇ��ൻ ബാ�്, െഫഡറൽ ബാ�്, ICICI ബാ�്,
CSB എ�ീ ബാ�കൾ �േഖന ഡയറ�് െന�്

ബാ�ിംഗ് ഉപേയാഗി�  ്സർ�ീസ്  ചാർജി�ാെത

ൈവദ�തി ചാർ�് ഓൺൈലനായി

അട��തി�� സൗകര�ം. ൈവദ�തി ബിൽ �ക

ഉപേഭാ�ാ��െട ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നി�ം

യഥാസമയം േനരി�് െക.എസ് .ഇ.ബി. യിേല�്

വരവ് െവ�� എൻ.എ.സി. എ� .് പ�തി േക�

സർ�ാർ �ാപനമായ നാഷണൽ േപെ�ൻറ്

േകാർ�േറഷൻ ഓഫ് ഇ�� (എൻ.പി.സി.ഐ)
നട�ാ�ിയ നാഷണൽ ഓേ�ാേമ�ഡ്  �ിയറിംഗ്

ഹൗസ്  �േഖന േകാർ�േറഷൻ ബാ�് വഴി

നട�ിലാ�ി. അ�ാ സി.എസ് .സി എ� േദശീയ

െപാ� േസവനേക��മായി േയാജി�്

�വർ�ി�� ഇ��യിെല ഏ�

ജനേസവനേക�ം വഴി�ം ൈവദ�തി ബിൽ

ഓൺൈലനായി അട�വാ�� സൗകര�ം.
േകരള�ിൽ 6 േക��ളിൽ �ാപി�ിരി�� 24
മണി��ം ൈവദ�തി �ക സ�ീകരി�� ക�ാഷ്

െഡേ�ാസി�് െമഷീ�കൾ െമാൈബൽ ന�ർ

ഉപേയാഗി�  ്ൈവദ�തിബിൽ �ക അട�ാൻ

കഴി�� 'െകഎസ്ഇബി ' എ� െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷൻ. ഊർ�വിതരണരംഗ�്

േസവനേമഖല കാര��മമാ��തിനായി "േസവനം
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വീ�പടി�ൽ" (Service at doorsteps) എ� പ�തി

ആവി�രി� നട�ിലാ�ിവ��. �തിയ

കണ��േവ�ി�� അേപ�കൾ �ടാെത

ഓണർഷിപ് മാ�ം, േലാഡ് / താരിഫ്/ േഫസ്  മാ�ം

�ട�ിയവ ഈ േസവനം വഴി

ലഭ�മാ�ാ��താണ്. തി�വന��രം, െകാ�ി,
േകാഴിേ�ാട്  എ�ീ നഗര�ളിെല വിതരണ

േമഖലയിെല ഉപകരണ��െട േക�ീ�ത

നിയ�ണ�ം അ� �േഖന ൈവദ�തി തട��ൾ

പരമാവധി �റ��തി�ം ഉ� �ാഡ പ�തി

നട�ാ�ിവ��. ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം

നവീകരി��തി� േവ�ി ഇ-ഓഫീസ്  സംവിധാനം

ഏർെ���ി വ��. ക���ർ അധി�ിത

സംവിധാന�ളി�െട ൈവദ�തി വിതരണ �ഖല

നവീകരി��തി�� പ�തിയായ

ആർ.എ.പി.ഡി.ആർ.പി. പ�തി�െട പാർ�്-എ
�െട ഭാഗമായി�� ഐ.ടി ഇം�ിെമൻേറഷൻ

�േഖന േബാർഡിെല എ�ാ ഓഫീ�കെള�ം

ബ�ി�ി� െന�് വർ�ിംഗ്, വിതരണ േമഖലയിെല

നവീകരണം ല��മാ�ി േക�ീ�ത സംവിധാനം

നട�ിലാ�ാൻ േവ�ി�� ഡാ�ാ െസൻറർ,
ഊർ� ഓഡി�ിംഗ്, വിവിധ തല�ളിൽ െമ�െ��

തീ�മാന�െള��വാൻ സഹായകരമായ

സംവിധാനം (മാേനെ�ൻറ്  ഇൻേഫാർേമഷൻ

സി�ം), ആ�ി തി�െ���ൽ �ട�ിയവ.
മാനവേശഷി വിഭാഗം, െമ�ീരിയൽസ്  മാേനെ�ൻറ്

വിഭാഗം, അ�ൗ�ിംഗ് എ�ിവ�െട

ക���ർവൽ�രണം �ർ�ിയാ�ി.
കർഷകർ�� ��ം പ�തിയിൽ

അേപ�ി��തി�� ഓൺൈലൻ േപാർ�ൽ.
�ർ�ീകരി�െകാ�ിരി�� പ�തികൾ:
ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് െമ�െ��

സൗകര��ൾ ലഭി��തിനായി വിവര സാേ�തിക

വിദ�ാടി�ാന�ിൽ െക. എസ് . ഇ. ബി ലിമി�ഡ്

�തിയതായി �ട�ം �റി�� പ�തികൾ

ഇവയാണ്: വിതരണ �ംഖല�െട ൈവദ�തി ന�ം

ക� പിടി�വാ�ം �റ��തി�ം ല��മി��

ആർ.എ.പി.ഡി.-ആർ.പി. േഫസ്-2 ഐ.ടി പ�തി,
േക� ഗവ�ൻറ്  വിതരണേമഖല�െട

നവീകരണ�ിനായി �പീകരി� ഐ.പി.ഡി.എസ് .
(സംേയാജിത ഊർ� വികസന പ�തി) എ�ിവ

�കാരം 21 നഗര�ളിൽ 2-)o ഘ��ിേല��

വിവര സാേ�തിക വിദ� പ�തികൾ

നട�ിലാ��തി�� പ�തി

�ർ�ിയായിവ��. ആർ.എ.പി.ഡി.ആർ.പി.
പ�തിയി�െട നട�ിലാ�ിയി�� എ�ാ വിവര
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സാേ�തിക വിദ� പ�തിക�ം ഈ 21 നഗര�ളിൽ

�ടി നട�ിലാ��താണ്. വിതരണ �ംഖല�െട

ജി.ഐ.എസ് . മാ�ിംഗ് നട�ി ൈവദ�തി ന�ം

�റ�ാ�ം ഈ പ�തി വഴി കഴി�ം. ഈ പ�തി

നട�ിലാ�ാൻ േവ�ി 22.86 േകാടി �പ�െട

പ�തി േക� സർ�ാർ അംഗീകരി�ി��്.
ഇം�ിെമേ�ഷൻ ഏജൻസി �േഖന നിർ�ഹണ

നടപടികൾ �േരാഗമി��.
ആ�നികവത്കരണ�ിെ� ഭാഗമാ��

എ�ർൈ�സ്  റിേസാ�് �ാനിംഗ് പ�തി. േക�

ഗവ�ൻറിെ�, വിതരണേമഖല�െട

നവീകരണ�ി-നായി �പീകരി�

ഐ.പി.ഡി.എസ് . പ�തി�െട ഭാഗമായി��

ഇ.ആർ.പി. നട�ിലാ��തി�െട ൈവദ�തി

വിതരണ രംഗ�് ഉയർ� കാര��മത

ഉറ�വ���തി�ം െക.എസ് .ഇ.ബി.
ല��മി��. തിരെ���െ�� പ�ണ�ളി��

സബ്േ�ഷ�കളിെല 11 െക.വി. ൈല�ക�െട

�വർ�നം േക�ീ�ത-മായി േമാണി�ർ

െച�ാ�� ആർ. �ി - ഡാസ്  (RT-DAS) പ�തി.

(ബി) വിതരണ േമഖല�െട നവീകരണ�ിനായി വിവര

സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത പ�തികൾ

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; വിതരണ �ംഖല�െട

ജി.ഐ.എസ് . മാ�ിംഗ് നട��േ�ാ;

(ബി) വിതരണ േമഖല�െട നവീകരണ�ിനായി വിവര

സാേ�തിക വിദ�യിലധി�ിതമായ CFPD എ�

ഉപകരണെ� സംബ�ി� വിവരം �വെട

േചർ��. വിതരണ േമഖലയിെല എ� .്�ി.
ൈല�കളിൽ ക�ി െപാ�ിവീ��� �ലേമാ

ഇൻ�േല�ർ തകരാറിലാ��� െകാേ�ാ

ൈവദ�തി തട�ം ഉ�ാ�കയാെണ�ിൽ

തകരാ��ായ �ലം ഉടനടി അറി��തിനായി

ക��ണിേ��ിംഗ് േഫാൾ�് പാസ്  ഡി��ർ (CFPD)
എ� ഉപകരണം KSEBL ജീവന�ാർ സ��മായി

വികസി�ി� ,് നിർ�ി� ,് �ാപി� വ��. ഇത് ഒ�

GSM െന�് വർ�് അധി�ിത സാേ�തിക

വിദ�യാണ്. 11 െക വി , 33 െക വി ൈവദ�ത

വിതരണ ൈല�കളിൽ ഉ�ാ�� തകരാ�കൾ

െപെ�� ക�പിടി� വിവരം ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ�െര SMS �ല�ം തകരാർ ഉ�ായ

�ലം GIS മാപ് വഴി�ം അറിയി�  ്�� പരിഹാരം

േവഗ�ിൽ ആ�ാൻ സഹായി�� �തന

സംവിധാനമാണിത്. ഇ�വെര 7400എ�ം (11 kV-
7250 + 33 kV- 150) Communicable Fault Pass
Detectors �ാപി�ി��്. വിതരണ േമഖല�െട

നവീകരണ�ിനായി വിവര സാേ�തിക വിദ�

അധി�ിതമായ പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ

താെഴ െകാ���. 1. ക���ർ അധി�ിത

സംവിധാന�ളി�െട ൈവദ�തി വിതരണ �ഖല

നവീകരി��തി�� പ�തിയായ
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ആർ.എ.പി.ഡി.ആർ.പി. പ�തി�െട പാർ�്-എ
�െട ഭാഗമായി�� ഐ.ടി ഇം�ിെമൻേറഷൻ

�േഖന േബാർഡിെല എ�ാ ഓഫീ�കെള�ം

ബ�ി�ി� െന�് വർ�ിംഗ്, വിതരണ േമഖലയിെല

നവീകരണം ല��മാ�ി േക�ീ�ത സംവിധാനം

നട�ിലാ�ാൻ േവ�ി�� ഡാ�ാ െസൻറർ,
ഊർ� ഓഡി�ിംഗ്, വിവിധ തല�ളിൽ െമ�െ��

തീ�മാന�െള��വാൻ സഹായകര മായ

സംവിധാനം (മാേനെ��് ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം),
ആ�ി തി�െ�� �ൽ �ട�ിയവ. 2.
തി�വന��രം, െകാ�ി, േകാഴിേ�ാട്  എ�ീ

നഗര�ളിെല വിതരണ േമഖലയിെല

ഉപകരണ��െട േക�ീ�ത നിയ�ണ�ം അ�

�േഖന ൈവദ�തി തട��ൾ പരമാവധി

�റ��തി�ം ഉ� �ാഡ പ�തി

നട�ാ�ിവ��. �ർ�ീകരി�െകാ�ിരി��

പ�തികൾ: ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

െമ�െ�� സൗകര��ൾ ലഭി��തിനായി വിവര

സാേ�തിക വിദ�ാടി�ാന�ിൽ െക.എസ് .ഇ.ബി

ലിമി�ഡ്  �തിയതായി �ട�ം �റി��

പ�തികൾ ഇവയാണ്: 1. വിതരണ �ംഖല�െട

ൈവദ�തി ന�ം ക�പിടി�വാ�ം �റ�ാ�ം

ല��മി�� ആർ.എ.പി.ഡി. ആർ.പി. േഫസ്-2
ഐ.ടി പ�തി, േക� ഗവ�ൻറ്  വിതരണ

േമഖല�െട നവീകരണ�ിനായി �പീകരി� ഐ.
പി. ഡി. എസ് . (സംേയാജിത ഊർ� വികസന)
പ�തി എ�ിവ �കാരം 21 നഗര�ളിൽ ര�ാം

ഘ��ിേല�� വിവര സാേ�തിക വിദ�

പ�തികൾ നട�ിലാ��തി�� േഫസ്-2 ഐ.ടി

പ�തി നട� വ��. ആർ.എ.പി.ഡി.ആർ.പി.
പ�തിയി�െട നട�ിലാ�ിയി�� എ�ാ വിവര

സാേ�തിക വിദ� പ�തിക�ം 21 നഗര�ളിൽ �ടി

നട�ിലാ��താണ്. വിതരണ �ംഖല�െട

ജി.ഐ.എസ് . മാ�ിംഗ് നട�ി ൈവദ�തി ന�ം

�റ�ാ�ം ഈ പ�തി വഴി കഴി�ം. ഈ പ�തി

നട�ിലാ�ാൻ േവ�ി 22.86 േകാടി �പ�െട

പ�തി േക� സർ�ാർ അംഗീകരി�ി��്.
ഇം�ിെമൻേറഷൻ ഏജൻസി �േഖന നിർ�ഹണ

നടപടികൾ �േരാഗമി��. 2. തിരെ���െ��

പ�ണ�ളി�� സബ്േ�ഷ�കളിെല 11 െക.വി.
ൈലൻക�െട �വർ�നം േക�ീ�തമായി

േമാണി�ർ െച�ാ�� ആർ. �ി - ഡാസ്  (RT-
DAS) പ�തി. GIS മാ�ിംഗ് : ഊർ� േകരള

മിഷനിൽ ഉൾെ���ി െക.എസ് .ഇ.ബി. ലിമി�ഡ്

വിതരണ േമഖലയിൽ നട�ാ�ിവ�� �ഹത്പ�

തിയാണ് ദ�തി 2021. �� വർഷകാലംെകാ�്
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ആേഗാള നിലവാര�ി���ം തട�രഹിത

മായ�ം �ണേമ�േയറിയ�ം െചലവ് �റ��ം

അപകടരഹിത�മായ ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ

�ൾ�് ലഭ�മാ��തിനാണ് ടി പ�തി ല��മി�ത്.
ഇതിെ� ആദ� പടിയായി വിതരണ �ംഖല�െട

GIS അധി�ിത േരഖാചി�ം

ത�ാറാേ����ായി��. 62,000
കിേലാമീ�റിൽപരം ൈഹ െടൻഷൻ ൈലനിെ�

�പടം സാ�ദായിക മാർ��ളി�െട

ത�ാറാ��തിന് വർഷ�ൾ േവ�ിവ���ം

ഏെറ ചിലവ് വ���മാണ്. ഇതി� ബദലായി

�തന സാേ�തിക വിദ�കൾ �േയാജന െ���ി,
ഉേദ�ാഗ�ർ, ത��െട സ��ം �ാർ�് 
േഫാ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്മാ�ിംഗ് നട�ക എ�

രീതി അവലംബി�െകാ�് ആറായിര�ിൽപരം

ജീവന�ാർ, സ�േമധയാ, ലാേഭ��ടാെത, േകവലം

15 ദിവസം െകാ�് പതി��് ല��ിൽ പരം

ൈവദ�തി േപാ�കൾ, അതിെ� എ�ാ അ�ബ�

വിവര�ൾ അട�ം േരഖെ���ി 2018 - ൽ HT
ൈലൻ IS മാ�ിംഗ് �ർ�ിയാ�ിയി��. സ�ത�

േസാ�് െവർ ഘടനയിൽ പ�ാളി� മാ�ിംഗ്

സാധ�തകൾ �േയാജനെ���ി, KSEBL-�
യാെതാ� �ട��ത�ം ഇ�ാെതയാണ് മാ�ിംഗ്

�ർ�ീകരി�ത്. ഇതി� േശഷ��

��ിേ�ർ��കൾ GIS മാ�ിംഗിൽ

ഉൾെ����തി�� നടപടി �േരാഗമി� വ��.
ആർ.എ.പി.ഡി.ആർ.പി. പാർ�്-എ പ�തി�െട

ഭാഗമായി 43 നഗര�ളിെല സമ� സാേ�തിക

വാണിജ� ന�ം കെ��ാ�� സംവിധാനം

നട�ിലാ�ി. ഇതിനായി െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.
െ� ഓഫീ�കെള ബ�ി�ി�  ്വിവര സാേ�തിക

വിദ� �ംഖല �ാപി�ക, വിവരേശഖരം

�ര�ിതമാ�ം േക�ീ�തമാ�ം ��ി�ാൻ

േവ�ി ഡാ�ാ െസൻറർ �ാപി�ക, 43
നഗര�ളിെല എനർജി ഓഡി�ിം�ം ജി. ഐ. എസ്

അടി�ാന�ിൽ വിതരണ�ംഖല�െട മാ�ിംഗ്

ത�ാറാ�ക എ�ിവ നട�ിലാ�ി. ഐ. പി. ഡി.
എസ് . പ�തി �കാരം 21 നഗര�ളിൽ ര�ാം

ഘ��ിേല�� വിവര സാേ�തിക വിദ�

പ�തികൾ ജി. ഐ. എസ്  അടി�ാന�ിൽ

വിതരണ�ംഖല�െട മാ�ിംഗ് ത�ാറാ�ൽ

ഉൾ�െട നട�ിലാ��തി�� േഫസ്-2 ഐ.ടി

പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. ൈവദ�തി വിതരണ

േമഖല�െട വികസന�ം നവീകരണ�ം ല��മാ�ി

േക� സർ�ാർ �ഖ�ാപി�ി�� �തിയ

പ�തിയായ RDSS (റീവാ�്ഡ്  ഡി�ി�ഷൻ
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െസ�ർ �ീം) ൽ െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. െ�

വിതരണ-�ംഖല�െട �ർ�മായ ജി. ഐ. എസ്

അടി�ാന�ി�� മാ�ിംഗ് ത�ാറാ�ാൻ

വിഭാവനം െച��. നിലവിൽ ഐ.�ി/േസാ�്

െവയർ സേ�ത��െട േപാരാ�കൾ RDSS
പ�തി നട�ി�മായി ബ�െ���ി

പരിഹരി��താണ്.

(സി) ഉപേഭാ� േസവനം േലാേകാ�രമാ��തിന്

ഏർെ���ിയി�� സൗകര��ൾ

എെ��ാമാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) ഉപേഭാക് � േസവനം േലാേകാ�രമാ��തിനായി

േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാർഡ്   ലിമി�ഡ്

നട�� ആ�നികീകരണ �വർ�ന�ിെ�

ഭാഗമായി ഏർെ���ിയി�� ഐ.�ി.അധി�ിത

പ�തികൾ �വെട േചർ��. േസവന�ൾ

��തൽ ഉപേഭാക് � സൗ�ദമാ��തിെ�

ഭാഗമായി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് 1912 എ� േടാൾ

�ീ ന�റിേല�് വിളി�ാൽ ൈവദ�തി

സംബ�മായ പരാതികൾ പരിഹരി��തി� 24
മണി��ം �വർ�ി�� േക�ീ�ത ഉപേഭാ�

േസവന േക��ം, WhatsApp എ� േസാഷ�ൽ

മീഡിയ സംവിധാനം വഴി 9496001912 എ�

ന�റിൽ ഉപേഭാ�ാ��െട പരാതി

സ�ീകരി��തി�� സംവിധാന�ം, ൈവദ�തി

സംബ�മായ അപകട��ം അടിയ�ര

സാഹചര���ം അറിയി��തിന് 24 മണി��ം

�വർ�ി�� 9496061061 / 9496010101 എ�ീ

േഹാ�് ൈലൻ സംവിധാന�ം ഏർെ���ിയി��്.
HT, EHT കണ�ൻ നടപടികൾ

ത�രിതെപ��വാനായി �ീൻ ചാനൽ

സംവിധാന�ം അതി� േവ�ി

അേപ�ി�വാനായി െവബ് േപാർ��ം

ഏർെ���ക�ം ഇ� സംബ�ി� സംശയ

നിവാരണ�ിനായി ഒ� െഹൽ�് െഡ�ം

�വർ�ി���്. �തിയ കണ��കൾ��

അേപ�കൾ �ടാെത നിലവി��

ഉപേഭാ�ാ��െട താരിഫ്, ഉടമ�ാവകാശം,
കണ�ഡ്  േലാഡ്  എ�ിവ മാ��തി�ം മീ�ർ മാ�ി

�ാപി��തി��� അേപ�കൾ ഓൺൈലൻ

ആയി സ�ീകരി��തി�� സംവിധാന�ം

ഏർെ���ിയി��്. ൈവദ�തി തട��ം

�ന:�ാപന�ം സംബ�ി� വിവര�ൾ

ഉപേഭാ�ാ�െള െമാൈബൽ േഫാണിൽ

എസ് .എം.എസ് . �േഖന അറിയി�� 'ഊർ�-
�ത്' പ�തി, ൈവദ�തിബിൽ സംബ�ി�

വിവര�ൾ എസ് .എം.എസ് ., െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷൻ, ഇെമയിൽ എ�ിവ �േഖന

ത�മയം ഉപേഭാ�ാ�ളിൽ എ�ി��

'ഊർ�സൗ�ദ' പ�തി എ�ിവ�ം
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നട�ിലാ�ിയി��്. ഏ� െസ�ൻ ഓഫീ�കളി�ം

ൈവദ�തി ബിൽ അട�� സൗകര��ി� �റെമ

ൈവദ�തി ബിൽ ഓൺൈലൻ ആയി അട�വാൻ

KSEB App െന�് ബാ�ിങ് , െ�ഡി�് കാർഡ് ,
െഡബി�് കാർഡ് , ഭാരത് ബിൽ േപെ��് (BBPS),
േ��് സർവീസ്  െഡലിവറി േഗ�് േവ േപാർ�ൽ

(SSDG), എം-േകരള െമാൈബൽ ആ�്, േപ-ടി.എം,
NACH, േഫാൺ-േപ , �ഗിൾ-േപ, െമാബിക�ിക്,
േപ-�, ആമേസാൺ-േപ �ട�ിയ വിവിധ

സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ി യി��്.
േകരള�ിെല എ�ാ ��്സ്  ജനേസവന

േക��ളി�ം അ�യ െസൻറ�കളി�ം ൈവദ�തി

ചാർ�് ഓൺൈലനായി സ�ീകരി��തി��

സംവിധാനം. േ��് ബാ�് ഓഫ് ഇൻഡ�, സൗ�്

ഇ��ൻ ബാ�്, െഫഡറൽ ബാ�്, ICICI ബാ�്,
CSB എ�ീ ബാ�കൾ �േഖന ഡയറ�് െന�്

ബാ�ിംഗ് ഉപേയാഗി�  ്സർ�ീസ്  ചാർജി�ാെത

ൈവദ�തി ചാർ�് ഓൺൈലനായി

അട��തി�� സൗകര�ം. ൈവദ�തി ബിൽ �ക

ഉപേഭാ�ാ��െട ബാ�് അ�ൗ�ിൽ നി�ം

യഥാസമയം േനരി�് െക.എസ് .ഇ.ബി. യിേല�്

വരവ് െവ�� എൻ.എ.സി. എ� .് പ�തി േക�

സർ�ാർ �ാപനമായ നാഷണൽ േപെ�ൻറ്

േകാർ�േറഷൻ ഓഫ് ഇ�� (എൻ.പി.സി.ഐ)
നട�ാ�ിയ നാഷണൽ ഓേ�ാേമ�ഡ്  �ിയറിംഗ്

ഹൗസ്  �േഖന േകാർ�േറഷൻ ബാ�് വഴി

നട�ിലാ�ി. അ�ാ സി.എസ് .സി എ� േദശീയ

െപാ� േസവനേക��മായി േയാജി�്

�വർ�ി�� ഇ��യിെല ഏ�

ജനേസവനേക�ം വഴി�ം ൈവദ�തി ബിൽ

ഓൺൈലനായി അട�വാ�� സൗകര�ം.
േകരള�ിൽ 6 േക��ളിൽ �ാപി�ിരി�� 24
മണി��ം ൈവദ�തി �ക സ�ീകരി�� ക�ാഷ്

െഡേ�ാസി�് െമഷീ�കൾ െമാൈബൽ ന�ർ

ഉപേയാഗി�  ്ൈവദ�തിബിൽ �ക അട�ാൻ

കഴി�� 'െകഎസ്ഇബി ' എ� െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷൻ. ഊർ�വിതരണരംഗ�്

േസവനേമഖല കാര��മമാ��തിനായി "േസവനം

വീ�പടി�ൽ" (Service at doorsteps) എ� പ�തി

ആവി�രി� നട�ിലാ�ിവ��. �തിയ

കണ��േവ�ി�� അേപ�കൾ �ടാെത

ഓണർഷിപ് മാ�ം, േലാഡ് / താരിഫ്/ േഫസ്  മാ�ം

�ട�ിയവ ഈ േസവനം വഴി

ലഭ�മാ�ാ��താണ്. തി�വന��രം, െകാ�ി,
േകാഴിേ�ാട്  എ�ീ നഗര�ളിെല വിതരണ

േമഖലയിെല ഉപകരണ��െട േക�ീ�ത
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നിയ�ണ�ം അ� �േഖന ൈവദ�തി തട��ൾ

പരമാവധി �റ��തി�ം ഉ� �ാഡ പ�തി

നട�ാ�ിവ��. ഓഫീ�ക�െട �വർ�നം

നവീകരി��തി� േവ�ി ഇ-ഓഫീസ്  സംവിധാനം

ഏർെ���ി വ��. ക���ർ അധി�ിത

സംവിധാന�ളി�െട ൈവദ�തി വിതരണ �ഖല

നവീകരി��തി�� പ�തിയായ

ആർ.എ.പി.ഡി.ആർ.പി. പ�തി�െട പാർ�്-എ
�െട ഭാഗമായി�� ഐ.ടി ഇം�ിെമൻേറഷൻ

�േഖന േബാർഡിെല എ�ാ ഓഫീ�കെള�ം

ബ�ി�ി� െന�് വർ�ിംഗ്, വിതരണ േമഖലയിെല

നവീകരണം ല��മാ�ി േക�ീ�ത സംവിധാനം

നട�ിലാ�ാൻ േവ�ി�� ഡാ�ാ െസൻറർ,
ഊർ� ഓഡി�ിംഗ്, വിവിധ തല�ളിൽ െമ�െ��

തീ�മാന�െള��വാൻ സഹായകരമായ

സംവിധാനം (മാേനെ�ൻറ്  ഇൻേഫാർേമഷൻ

സി�ം), ആ�ി തി�െ���ൽ �ട�ിയവ.
മാനവേശഷി വിഭാഗം, െമ�ീരിയൽസ്  മാേനെ�ൻറ്

വിഭാഗം, അ�ൗ�ിംഗ് എ�ിവ�െട

ക���ർവൽ�രണം �ർ�ിയാ�ി.
കർഷകർ�� ��ം പ�തിയിൽ

അേപ�ി��തി�� ഓൺൈലൻ േപാർ�ൽ.
�ർ�ീകരി�െകാ�ിരി�� പ�തികൾ:
ൈവദ�തി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് െമ�െ��

സൗകര��ൾ ലഭി��തിനായി വിവര സാേ�തിക

വിദ�ാടി�ാന�ിൽ െക. എസ് . ഇ. ബി ലിമി�ഡ്

�തിയതായി �ട�ം �റി�� പ�തികൾ

ഇവയാണ്: വിതരണ �ംഖല�െട ൈവദ�തി ന�ം

ക� പിടി�വാ�ം �റ��തി�ം ല��മി��

ആർ.എ.പി.ഡി.-ആർ.പി. േഫസ്-2 ഐ.ടി പ�തി,
േക� ഗവ�ൻറ്  വിതരണേമഖല�െട

നവീകരണ�ിനായി �പീകരി� ഐ.പി.ഡി.എസ് .
(സംേയാജിത ഊർ� വികസന പ�തി) എ�ിവ

�കാരം 21 നഗര�ളിൽ 2-)o ഘ��ിേല��

വിവര സാേ�തിക വിദ� പ�തികൾ

നട�ിലാ��തി�� പ�തി

�ർ�ിയായിവ��. ആർ.എ.പി.ഡി.ആർ.പി.
പ�തിയി�െട നട�ിലാ�ിയി�� എ�ാ വിവര

സാേ�തിക വിദ� പ�തിക�ം ഈ 21 നഗര�ളിൽ

�ടി നട�ിലാ��താണ്. വിതരണ �ംഖല�െട

ജി.ഐ.എസ് . മാ�ിംഗ് നട�ി ൈവദ�തി ന�ം

�റ�ാ�ം ഈ പ�തി വഴി കഴി�ം. ഈ പ�തി

നട�ിലാ�ാൻ േവ�ി 22.86 േകാടി �പ�െട

പ�തി േക� സർ�ാർ അംഗീകരി�ി��്.
ഇം�ിെമേ�ഷൻ ഏജൻസി �േഖന നിർ�ഹണ

നടപടികൾ �േരാഗമി��.
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ആ�നികവത്കരണ�ിെ� ഭാഗമാ��

എ�ർൈ�സ്  റിേസാ�് �ാനിംഗ് പ�തി. േക�

ഗവ�ൻറിെ�, വിതരണേമഖല�െട

നവീകരണ�ി-നായി �പീകരി�

ഐ.പി.ഡി.എസ് . പ�തി�െട ഭാഗമായി��

ഇ.ആർ.പി. നട�ിലാ��തി�െട ൈവദ�തി

വിതരണ രംഗ�് ഉയർ� കാര��മത

ഉറ�വ���തി�ം െക.എസ് .ഇ.ബി.
ല��മി��. തിരെ���െ�� പ�ണ�ളി��

സബ്േ�ഷ�കളിെല 11 െക.വി. ൈല�ക�െട

�വർ�നം േക�ീ�ത-മായി േമാണി�ർ

െച�ാ�� ആർ. �ി - ഡാസ്  (RT-DAS) പ�തി.

(ഡി)

േസവനം വാതിൽ�ടിയിൽ എ� പ�തി

സം�ാന വ�ാപകമായി �ർ�ിയായി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) െപാ�ജന�ൾ�് �ര�ിതമായ രീതിയിൽ

ൈവദ�തി സംബ�മായ േസവന�ൾ

നൽ��തിന് ‘േസവനം വാതിൽ�ടിയിൽ’
(Service at Door Steps) എ� പ�തി പാല�ാട്

ഇല�ി�ൽ സർ�ിളിന് കീഴി�� 39 െസ�ൻ

ഓഫീ�കളിൽ പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ

01.10.2020 ന് ആരംഭി�ി��. ഇത് �കാരം

�തിയ ൈവദ�തി കണ�ൻ ലഭി�ാ�ം,
ഉടമ�ാവകാശമാ�ം കണ�ഡ്  േലാഡ്  /
േകാൺ�ാ�് േലാഡ്  മാ�ം, താരിഫ് മാ�ം, ൈവദ�തി

ൈലൻ / മീ�ർ മാ�ി �ാപി�ക �ട�ിയ

േസവന�ൾ ലഭി��തി�ം േസവനം ആവശ���

വ��ി�െട േപ�ം േഫാൺ ന��ം ബ�െ��

െസ�ൻഓഫീസിൽ േഫാൺ േകാൾ വഴി രജി�ർ

െച�ാൽ മതിയാ�ം. �ടർ�്

െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ. ജീവന�ാർ അേപ�കെന

ബ�െ��് അേപ� ത�ാറാ�ാൻ

സഹായി��ത് �തൽ േസവനം

ഉറ�ാ���വെര�� നടപടികൾ

�ർ�ിയാ��, �ാരംഭ ��ി��കൾ പരിഹരി� ,്
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ െക. എസ് . ഇ. ബി.
എൽ. വികസി�ിെ���ക�ം എ�ാ െസ�ൻ

ഓഫീ�കളി�ം ‘േസവനം വാതിൽ�ടിയിൽ’
പ�തി �ർ� േതാതിൽ നട�ിലാ�ക�ം െച�

വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


