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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 331 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി േബാർഡ്  േസവന��െട ഡിജിൈ�േസഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 

�ീമതി െദലീമ, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

�ീ . െക . ��ൻ��ി 
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് സ�ർ� ൈവദ�തീകരണം

യാഥാർ��മാ�ിയതിെ� �ടർനടപടിയായി

ൈവദ�തി േബാർഡ്  നൽ�� േസവന�ൾ വിവര

സാേ�തികവിദ�ാധി�ിതമായി ആ�നികീകരി�്

കാര��മമാ��തിന് സ�ീകരി�വ��

നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) KSEBL നൽ�� േസവന�ൾ വിവര സാേ�തിക

വിദ�ാധി�ിതമായി ആ�നീ കരി�്

കാര��മാ��തി� ഏർെ�� �ിയി��

നടപടികൾ �വെട േചർ��.

         േസവന�ൾ ��തൽ ഉപേഭാക് �
സൗ�ദമാ��തിെ� ഭാഗമായി

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് 1912 എ� േടാൾ �ീ

ന�റിേല�് വിളി�ാൽ       ൈവദ�തി

സംബ�മായ പരാതികൾ പരി

ഹരി��തി� 24 മണി��ം

�വർ�ി�� േക�ീ�ത ഉപ േഭാ�

േസവന േക��ം, WhatsApp എ�

േസാഷ�ൽ മീഡിയ സംവിധാനം വഴി

9496001912 എ� ന�റിൽ

ഉപേഭാ�ാ��െട പരാതി

സ�ീകരി��തി�� സംവിധാന�ം,
ൈവദ�തി സംബ�മായ അപക ട��ം

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���ിയി��്.
           �തിയ കണ��കൾ��

അേപ�കൾ �ടാെത നിലവി��

ഉപേഭാ�ാ��െട താരിഫ്, ഉടമ-
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�ാവകാശം, കണ�ഡ്  േലാഡ്  എ�ിവ

മാ��തി�ം മീ�ർ മാ�ി

�ാപി��തി��� അേപ�കൾ

ഓൺൈലൻ ആയി സ�ീകരി� �തി�ം

പണം അട��തി�ം സംവിധാനം

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�ം

നട�ിലാ�ിയി��്.  
                 ഏ� െസ�ൻ ഓഫീ�കളി�ം

ൈവദ�ത ബിൽ അട�� സൗകര��ി�

�റെമ ൈവദ�ത ബിൽ ഓൺൈലൻ ആയി

അട�വാൻ െ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,
National Automated Clearing House
(NACH), േഫാൺ-േപ , �ഗിൾ-േപ,
െമാബിക�ിക്, േപ-�, ആമേസാൺ-േപ

�ട�ിയ വിവിധ സംവിധാന�ൾ

ഏർെ���ി യി��്. 
               ഉപേഭാ�ാകൾ�് ൈവദ�തി

സംബ�മായ േസവന�ൾ �� തൽ

�താര��ം, �ഗമമാ�ം നൽ��തിന്

േവ�ി ‘േസവന�ൾ വാതിൽപടിയിൽ’
(Service at Door Step) എ� പ�തി

ഒേ�ാബർ 2020 �തൽ നട�ിലാ�ി വ��.
ഇത് �കാരം �തിയ ൈവദ�തി കണ�ൻ

ലഭി��തി�ം, ഉടമ �ാവകാശമാ�ം,
കണ�ഡ്  േലാഡ് /േകാൺ�ാ�് േലാഡ്

മാ�ം, താരിഫ്/േഫസ്  മാ�ം, മീ�ർ/േപാ�്

മാ�ി �ാപി�ക �ട�ിയ േസവന�ൾ

ലഭി��തി�ം, േസവനം ആവശ���

വ��ി�െട േപ�ം, േഫാൺന��ം 1912
എ� േടാൾ �ീ ന�ർ സംവിധാനം

�േഖന�ം, ബ�െ�� െസ�ൻ ഓഫീസ്

വഴി�ം, ഓൺൈലൻ �േഖന�ം രജി�ർ

െച�ാ� �താണ്. �ടർ�്
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െക.എസ് .ഇ.ബി. ജീവന�ാർ

അേപ�കെന ബ�െ��്/
ഉപേഭാ�ാവിെ� വീട്  സ�ർശി�്,
െമാൈബൽ ആ�് വഴി അേപ� സ�ീകരി�്,
ആവശ�മായ േരഖകൾ പരിേശാധി�്, അവ

അപ്  േലാഡ്  െച�ക�ം, ആവശ� മായ

എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം, �ക

അട��തി�� നിർേ�ശം നൽ�ക�ം

�ടർ�് േസവനം ഉറ�ാ��ത് വെര��

നടപടികൾ �ർ�ിയാ��. 
                  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 സംബ �ി� വിവരം

ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ �ർ�് SMS-�െട

ലഭി�ക�ം തകരാർ ഉ�ായ �ലം GIS
മാപ്  വഴി അറി�് �� പരിഹാരം

േവഗ�ിൽ ആ�ാൻ സഹായി�� �തന

സംവിധാനമാണിത്. ഇ�വെര 8006 എ�ം

Communicable Fault Pass Detectors
�ാപി�ി��്.
               വിവരസാേ�തിക വിദ�യി�െട

നട�ിലാ�ിയ േസവന�ൾ ��തൽ

കാര��മമാ��തിന് അ�ഭവ��െട

അടി�ാന�ിൽ നവീകരി��തിന്

ഫല�ദമായ നടപടികൾ

സ�ീകരി��താണ്.
               എ�ാ ൈവദ�തി കണ��കൾ�ം

2025 മാർേ�ാെട �ീെപയ്  ഡ്
സംവിധാന�� �ാർ�് മീ�ർ ഘ�ംഘ�മായി

ഏർെ���ാ�ം KSEBL ല��മി��

(ബി) െക.എസ് .ഇ.ബി. േസവന�ൾ �ർ�മാ�ം

 ഡിജിൈ�സ്  െച�ാ�ം ഇ-േപയ് െമ�് സൗകര�ം

വി�ലീകരി�ാ�ം പ�തി�േ�ാ;

(ബി) പ�തി��്. സം�ാന സർ�ാരിെ�

നിർേ�ശാ�സരണം ഡിജി�ൽ േപെ�� ക�െട

എ�ം ���തി�ം 2022 ഡിസംബറി��ിൽ

പണമടവ് �ർ�മാ�ം ഓൺൈലൻ

സംവിധാന�ളി�െടയാ�ി മാ��തി���
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പ�തികൾ ആവി�രി� നട�ിലാ�ി വ��.
�ടാെത ഘ�ം ഘ�മായി േസവന�ൾ�� എ�ാ

അേപ�ക�ം െറ�േല�റി ക�ീഷെ�

അ�മതിേയാ� �ടി ഓൺൈലൻ ആ�ി

മാ��തി�� �മ��ം നട� വ��

(സി)

േസവന�ൾ വാതിൽപടിയിൽ

എ�ി��തിനായി ആവി�രി� പ�തി

�ർ�േതാതിൽ �ാവർ�ികമായി�േ�ാ; എ�ിൽ

എെ��ാം േസവന�ളാണ് ഇ�ര�ിൽ

നൽകാൻ ഉേ�ശി�ി��െത�ം അവ

ലഭ�മാ�ാ�� നടപടി�മ�ൾ

ല�കരി�ാനായി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ?

(സി)           �തിയ ൈവദ�തി കണ�ൻ ലഭി��തി�ം,
ഉടമ�ാവകാശമാ�ം, കണ�ഡ്  േലാഡ്  /
േകാൺ�ാ�് േലാഡ്  മാ�ം, താരിഫ് /േഫസ്  മാ�ം,
മീ�ർ /േപാ�് മാ�ി �ാപി�ക �ട�ിയ

േസവന�ൾ, 'േസവന�ൾ വാതിൽ�ടിയിൽ

പ�തി ' വഴി എ�ാ െസ��കളിൽ നി�ം ആഗ�്

മാസേ�ാെട �ർ�േതാതിൽ ജന�ൾ�്

ലഭ�മാ��തിനാണ് ല��മി��ത്. 

            െക.എസ് .ഇ.ബി.ലിമി�ഡിെ� ഓഫീസിൽ

എ�ാെത തെ�, േസവനം ആവശ���

വ��ി�െട േപ�ം േഫാൺ ന��ം ബ�െ��

െസ�ൻ ഓഫീസിേലാ 1912 എ� ക�മർ

െകയർ ന�റിേലാ േ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�� നടപടി കൾ

�ർ�ിയാ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


