സെന്റർ ഫഫോർ ഡവലപ്പ്സെന്റ് ഓഫ് ഇഫെജിങ് സെഫനോളജി
ചിത്രോഞ്ജലി ഹിൽെ് , തിരുവല്ലം, തിരുവനന്തപുരം – 695 027

നം CDIT/ADM/EOI-01/22-23

തീയ്യതി -30.09.2022

സി-ഡിറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവിധ ക്കരോജക്റ്റുകളുന്റെ നിർവഹണത്തിനോയി
ഇലക്ട്രിഷയന്റെ ക്കസവനം ലഭ്യമോക്കുന്നതിനോയി പരിചയ സമ്പന്നരോയ വയക്തികൾ /
സ്ഥോപനങ്ങളിൽ നിന്നം തോത് പരയ പത്രം ക്ഷണിക്കുന്ന
ക്കകരള സർേോരിന്റെ ഇലക്കക്ട്രോണിക്സ് & വിവരസോക്കേതിക വിദ്യോ വകുപ്പിന് കീഴിൽ
രവർത്തിക്കുന്ന സവയം ഭ്രണ സ്ഥോപനമോയ ന്റസെർ ക്ക ോർ ഡവലപ്പ്ന്റമെ്
ഓ ്
ഇക്കമജിങ് ന്റെക്കനോളജി (സി-ഡിറ്റ് ) യുന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിവിധ ക്കരോജക്റ്റുകളുന്റെ
നിർവഹണത്തിനോയി ഇലക്ട്രിഷയന്റെ മുഴുവൻ സമയ ക്കസവനം കരോർ അെിസ്ഥോനത്തിൽ ഒരു
വർഷക്കത്തയ്ക്ക് ലഭ്യമോക്കുന്നതിനോയി പരിചയ സമ്പന്നരോയ വയക്തികൾ / സ്ഥോപനങ്ങളിൽ
നിന്നം തോത്പരയ പത്രം ക്ഷണിക്കുന്ന
ക്കയോഗ്യത
തോത്പരയ പത്രം സമർപ്പിക്കുന്ന
ക്കയോഗ്യതകൾ ഉണ്ടോയിരിേണം

വയക്തികൾ/

സ്ഥോപനങ്ങൾേ്

തോന്റഴ

പറയുന്ന

• സോധുവോയ ബി ക്ലോസ്സ് ഇലക്ട്രിേൽ ക്കകോൺട്രോക്ട് ലലസൻസ് .
• കുറഞ്ഞത് 3 സർേോർ സ്ഥോപനങ്ങളിന്റലേിലം ക്കററ്റ് കരോർ വയവസ്ഥയിൽ ഇലക്ട്രിേൽ
ക്കജോലികൾ ന്റചയ്തുള്ള പരിചയം (ഇതു സംബന്ധിയോയ സോക്ഷയപത്രം തോത്പരയ
പത്രക്കത്തോന്റെോപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതോണ്)
• ന്റെലിവിഷൻ ന്റരോഡക്ഷൻ ന്റഹൌസുമോയി ബന്ധന്റപ്പട്ടുളള രവൃത്തി പരിചയം അഭ്ികോമയം
ക്കജോലിയുന്റെ വിവരണം
• വർഷത്തിൽ എല്ലോ ദ്ിവസവം ( അവധി ദ്ിനങ്ങൾ ഉൾന്റപ്പന്റെ ) രോവിന്റല 10 മണി മുതൽ
ലവകുന്നക്കരം 5.30 മണി വന്റര ഒരു അംഗ്ീകൃത
ഇലക്ട്രിഷയന്റെ ക്കസവനം
ലഭ്യമോക്കേണ്ടതോണ്.
• ഇതിനു പുറന്റമ സി-ഡിറ്റ് ആവശ്യന്റപ്പടുന്ന സ്ഥലത്തം സമയത്തം ഇലക്ട്രിഷയന്റെ ക്കസവനം
ലഭ്യമോക്കേണ്ടതോണ്.
• വിശ്ദ്മോയ ചുമതലകളും ഉത്തരവോദ്ിതവങ്ങളും അനുബന്ധം 1 ആയി ക്കചർത്തിരിക്കുന്ന

െറ്റു വയവസ്ഥകളം നിബന്ധനകളം
1.

അംഗ്ീകരിേന്റപ്പടുന്ന വയക്തികൾ / സ്ഥോപനങ്ങൾ ഇതിനോയി ഒരു വർഷ ക്കസവന
കരോറിൽ ഏർപ്പക്കെണ്ടതോണ്. വോർഷിക തുകയുന്റെ 5% ന്റപർക്ക ോമൻസ് ഗ്യോരണ്ടി
ഇനത്തിൽ കരോറിന്റനോപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതോണ്. വയവസ്ഥകൾ പോലിച്ച് കരോർ
പൂർത്തിയോേിയ ക്കശ്ഷം മോത്രക്കമ ഈ തുക തിരിന്റക ലഭ്ിക്കുകയുള്ളു

2. ക്കസവന വയവസ്ഥകൾ രതി ലം / കരോർ തുക നിരേ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച
വയവസ്ഥകളിൽക്കമൽ രജിസ്ട്രോർ സി-ഡിറ്റിന്റന തീരുമോനം അന്തിമമോയിരിക്കും.
3. ക്കസവന വയവസ്ഥകൾ രതി ലം / കരോർ തുക നിരേ് എന്നിവ വിശ്ദ്മോയി ക്കചർത്ത്
സീൽ ന്റചയ്ത ന്റരോക്കപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട വിലോസം : രജിസ്ട്രോർ , ന്റസെർ ക്ക ോർ
ഡവലപ്പ്ന്റമെ്
ഓ ് ഇക്കമജിങ് ന്റെക്കനോളജി (സി-ഡിറ്റ് ), ചിത്രഞ്ജലി ഹിൽസ് ,
തിരുവല്ലം , തിരുവനന്തപുരം 695 027
4. വിശദോംശങ്ങൾക്കം െംശയനിവോരണത്തിനം ശ്രീ. മുഫകഷ് എ പി, HoD(E&VM) -വുെോയി
9895788334 എന്ന സെോബബൽ നമ്പറിൽ ബന്ധസപ്പെോവുന്നതോണ്.
5. തോത് പരയപത്രം െെർപ്പിക്കന്നതിനള്ള അവസോന തിയ്യതി: 10.10.2022, 5.00 PM

- അതിനു ക്കശ്ഷം ലഭ്ിക്കുന്ന ന്റരോക്കപ്പോസലകൾ യോന്റതോരു കോരണവശ്ോലം
പരിഗ്ണിക്കുന്നതല്ല

രജിസ്ട്രോർ

അനുബന്ധം-1

Duties & responsibilities of Electrician
A

Day to Day Work

1
1.1
2
2.1
3
4

Break Down Maintenance Work
Power, Light, Fan, AC, Generator Etc
Diesel Generator Health Check Up (2 Numbers)
Daily Log Book Maintaining
AC Controling (ON/OFF) Lottery Floor
Generator Power Feeding for Lottery Floor

B

Weekly Work (Periodical Maintenance)

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Generator Diesel Filling
Diesel Generator Health Check Up (2 Numbers)
Diesel Check-up & Top-up
Diesel Generator Battery Check-up (2 Numbers)
Engine Oil Check up
Coolant Oil Check up

3
3.1
3.2
3.3
4

UPS Health Check Up (4 Nos)
UPS Battery Cleaning
UPS battery Terminal Check up
UPS Battery Water level Checkup & Top-up
Repeat Sl. No. A

C

Monthly Work (Periodical Maintenance)

1
1.1
1.2
2

Diesel Purchasing Paper Work
Diesel Purchasing
Diesel Storing
Repeat Sl No. A, B

D

Quarterly Work (Periodical Maintenance)

1
1.1
1.2
1.3
2

DB Health Checkup
DB Preventive Maintenance
DB Terminal Tighting
DB Cleaning
Repeat Sl No. A,B,C

E

Half Yearly Work (Periodical Maintenance)

1
1.1
1.2
1.3
2

Panel Board Health Checkup
Panel Board Preventive Maintenance
Panel Board Terminal Tighting
Panel Board Cleaning
Repeat Sl No. A,B,C,D

