വവൈദദ്യുതതി വൈതിതരണപപപോസ്റ്റുകള് റതിലയന്സതിനന് വകമപോറപോനുള്ള നതികക്കം തടയക്കം
വവൈദദ്യുതതി വൈതിതരണ പപപോസ്റ്റുകളതിലൂടട ഒപതികല് വഫൈബര് പകബതിളുകള് വൈലതിചന് 4 ജതി സര്വൈവീസന്
നടത്തുന്നതതിനന് റതിലയന്സന് ജതിപയപോ ഇന്പഫൈപോപകപോക്കം ലതിമതിറ്റഡതിനന് അനുമതതിടകപോടുത്തുടകപോണ്ടുള്ള സര്കപോര്
ഉത്തരവൈന് പതിന്വൈലതികണടമന്നന് ടക.എസന്.ഇ.ബതി. ഓഫൈവീപസര്സന് അപസപോസതിപയഷനുക്കം വൈര്പകര്സന്
അപസപോസതിപയഷനുക്കം ആവൈശശ്യടപ്പെടുന.
വവൈദദ്യുതതി പ്രസരണ വൈതിതരണ ആസതികള് ഫൈലപ്രദമപോയതി
ഉപപയപോഗടപ്പെടുത്തതി
വവൈദദ്യുതതിപബപോര്ഡതിടന്റെ
തനതപോയ
ഒരു
വൈതിവൈരവൈതിനതിമയ
ശക്കംഖല
രൂപവീകരതിക്കുന്നതുസക്കംബനതിചന് വവൈദദ്യുതതിപബപോര്ഡുതലത്തതില് ചര്ചകള് നടനവൈരുന്ന സപോഹചരശ്യത്തതില്
തതികചക്കം ഏകപകവീയമപോയതി ഒരു സസ്വകപോരശ്യ കുത്തകകമ്പനതികന് യപോടതപോരു മപോനദണ്ഡവുമതിലപോടത
വൈതിതരണപപപോസ്റ്റുകള് വകമപോറുന്ന നടപടതി തതികചക്കം പ്രതതിപഷധപോര്ഹമപോണന് .
വവൈദദ്യുതതി വലനുകളതിലൂടട ടതി.വൈതി.പകബതിള് വൈലതിക്കുന്നതുമപോയതി ബനടപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തതില് വവൈദദ്യുതതി
സുരക ഉറപ്പുവൈരുത്തുന്നതതിനന് ചവീഫൈന് ഇലകതികല് ഇന്ടസ്പെക്ടര് ഉള്ടപ്പെട്ട കമതിറ്റതി പരതിപശപോധന നടത്തുകയക്കം
ഒരു പപപോസതിലൂടട ഒരു പകബതിള് മപോത്രപമ വൈലതികപോവൂ എന്നന് തവീരുമപോനതിക്കുകയക്കം ടചയതിട്ടുള്ളതപോണന്. എന്നപോല്
ഇങതിടന വൈലതിചതിട്ടുള്ള പകബതിളുകള് പപപോലക്കം വവൈദദ്യുതതി വലനുകളതിടല അറ്റകുറ്റപ്പെണതികള്കന് തടസ്സവുക്കം
സുരകപോഭവീഷണതിയക്കം
സൃഷതിക്കുനണന്. ഈ സപോഹചരശ്യത്തതിലപോണന് പ്രപതശ്യക സുരകപോപരതിപശപോധനകള്
പപപോലമതിലപോടത പുതതിടയപോരു പകബതിള്കൂടതി സപോപതികപോന് അനുവൈപോദക്കം ടകപോടുത്തതിട്ടുള്ളതന്. ഇതന് കൂടുതല്
ഗുരുതരമപോയ സതിതതിയപോണന് ഉണപോക്കുന്നതന്.
വവൈദദ്യുതതി പ്രസരണ വൈതിതരണ വലനുകളതിലൂടട പകബതിള് വൈലതിചന് വൈതിവൈരസപോപങ്കേതതിക ബതിസതിനസന്
നടത്തുന്നതതിനന്
നതിരവൈധതി ഏജന്സതികള് വവൈദദ്യുതതിപബപോര്ഡതിടന സമവീപതിചടകപോണതിരതിക്കുപമ്പപോഴക്കം
സുരകപോപ്രശ്നങളുക്കം പബപോര്ഡതിടന്റെ തനതുതപോല്പരശ്യങളുക്കം മുന്നതിര്ത്തതി പുതുതപോയതി പകബതിള് വൈലതികപോന്
അനുമതതി നല്കപോന് പബപോര്ഡന് തയപോറപോകപോറതില. പകന്ദ്ര ടപപോതുപമഖലപോസപോപനമപോയ ബതി.എസന്.എന്.എല്
വവൈദദ്യുതതി വൈതിതരണ പപപോസ്റ്റുകളതിലൂടട ഒപതികല് പകബതിള് വൈലതികപോന് അനുമതതി നല്കണടമന്നന്
ആവൈശശ്യടപ്പെട്ടുടകപോണന് പബപോര്ഡതിനന് നല്കതിയതിട്ടുള്ള അപപകയതില് നതിലവൈതില് ടതി.വൈതി.പകബതിളുകള് ഇലപോത്ത
പപപോസ്റ്റുകള്കന് മപോത്രപമ അനുമതതി നല്കപോനപോകൂ എന്ന നതിലപപോടപോണന് പബപോര്ഡന് സസ്വവീകരതിചതന് . പകബതിള് ടതി.വൈതി.
വലനുകള്ടകപോപ്പെക്കം ഒപതികല് വഫൈബര് പകബതിള് കൂടതി സപോപതികപോന് തങള്കന് അനുവൈപോദക്കം നല്കണടമന്ന
ബതി.എസന്.എന്.എല് അപപക ഇപപ്പെപോഴക്കം പബപോര്ഡന് പരതിഗണനയതില് നതില്ക്കുകയപോണന് . ഇതതിനതിടയതിലപോണന്
ഏകപകവീയമപോയതി റതിലയന്സന് ജതിപയപോ ഇന്പഫൈപോപകപോമതിനന് വൈതിതരണപപപോസ്റ്റുകളതില് പൂര്ണ്ണ അധതികപോരക്കം
നല്കുന്ന നതിലയതില് ഉത്തരവുണപോയതിട്ടുള്ളതന്.
ഒന്നതിപലടറ ആവൈശശ്യകപോര് ഒപര ആവൈശശ്യത്തതിനന് സമവീപതിക്കുപമ്പപോള് വൈപോടകയക്കം മറ്റു നതിബനനകളുക്കം
തവീരുമപോനതിക്കുന്നതതിനന് ടടണര് അടകമുള്ള സുതപോരശ്യനടപടതികള് സസ്വവീകരതിപകണതുണന് . എന്നപോല്
ഇത്തരത്തതില് യപോടതപോരു നടപടതിക്രമങളുക്കം പപോലതികപോടത റതിലയന്സുമപോയതി വൈതിലപപശതിയപോണന് ഇകപോരശ്യങളതില്
തവീരുമപോനമുണപോയടതന്നന് സര്കപോര് ഉത്തരവൈന് തടന്ന ചൂണതികപോണതിക്കുന.
വവൈദദ്യുതതി വൈതിതരണപപപോസ്റ്റുകളതിലൂടട ഒപതികള് വഫൈബര്പകബതിള് വൈലതികപോന് റതിലയന്സതിനന്
അനുമതതിനല്കതിടകപോണ്ടുള്ള സര്കപോര് ഉത്തരവൈന്
വവൈദദ്യുതതി പബപോര്ഡന് വൈതിവൈരസപോപങ്കേതതികപമഖലയതില്
ലകശ്യമതിട്ടതിട്ടുള്ള
വൈതികസന
പ്രവൈര്ത്തനങള്
അവൈതപോളത്തതിലപോക്കുന്നതുക്കം
വവൈദദ്യുതതി
സുരക
അപകടടപ്പെടുത്തുന്നതുക്കം
സസ്വകപോരശ്യസപോപനടത്ത
വൈഴതിവൈതിട്ടുസഹപോയതിക്കുന്നതുമപോണന് .
പബപോര്ഡതിപന്റെയക്കം
ടപപോതുജനങളുപടയക്കം യപോടതപോരു തപോല്പരശ്യവുക്കം ഈ ഉത്തരവൈന് കണകതിടലടുക്കുന്നതില. ഈ സപോഹചരശ്യത്തതില്
സര്കപോര് തവീരുമപോനത്തതിടനതതിടര ടക.എസന്.ഇ.ബതി. ഓഫൈവീപസര്സന് അപസപോസതിപയഷനുക്കം വൈര്പകര്സന്
അപസപോസതിപയഷനുക്കം ശക്തമപോയതി പ്രതതിപഷധതിക്കുന.
ഈ ഉത്തരവൈന് പ്രകപോരക്കം വവൈദദ്യുതതിപബപോര്ഡതിടന്റെ
വൈതിതരണപപപോസ്റ്റുകളതിലൂടട പകബതിള് സപോപതികപോനുള്ള ഏതന് നവീകപത്തയക്കം സര്വ്വശക്തതിയമുപപയപോഗതിചന്
തടയക്കം. പ്രപകപോഭങളുടട മുപന്നപോടതിയപോയതി 2015 ടഫൈബ്രുവൈരതി 13 നന് വവൈദദ്യുതതി പബപോര്ഡന് ഡതിവൈതിഷന്
ഓഫൈവീസുകള്ക്കുക്കം മറ്റു പ്രധപോന ഓഫൈവീസുകള്ക്കുക്കം മുന്നതില് പ്രതതിപഷധ കൂട്ടപോയ്മകള് സക്കംഘടതിപ്പെതികപോന്
പബപോര്ഡതിടല മുഴവൈന് ഓഫൈവീസര്മപോപരപോടുക്കം ടതപോഴതിലപോളതികപളപോടുക്കം അഭശ്യര്തതിക്കുന.

സുപരഷന് കുമപോര് എക്കം .ജതി.
ജനറല് ടസക്രട്ടറതി, ടക.എസന്.ഇ.ബതി. ഓഫൈവീപസര്സന് അപസപോസതിപയഷന്
തതിരുവൈനന്തപുരക്കം
9-02-2015

ലക്ഷ്മണന് വൈതി.
ജനറല് ടസക്രട്ടറതി, ടക.എസന്.ഇ.ബതി. വൈര്പകര്സന് അപസപോസതിപയഷന്

