
Frequently Asked Questions

1.    എനിക്ക്  എങ്ങനെന ഒരു പുതിയ ഗാർഹിക (14.2 കില)ാഗ്രാം / 5 കില)ാ സി)ിണ്ടർ)   
പാചകവാതക കണക്ഷൻ )ഭിക്കും?   എനെ: ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പാചകവാതക 
വിതരണക്കാരൻ എവിനെCയാണ്?

ഗാർഹിക ഉപലയാഗത്തിനായുള്ള പാചകവാതകം  സാധാരണയായി 14.2  കില)ാഗ്രാം
ലHഷിയുള്ള സി)ിണ്ടറുകളിൽ )ഭ്യമാണ്.  5kg L.P.G Cylinder രാജ്യനെത്ത എല്ലാ ഭാഗത്തുളള ഗാർ
ഹിക ഉപലഭാക്താക്കള്ക്കും അവർക്ക് മനെറ്റാരു  L.P.G കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തപക്ഷം )ഭ്യമാണ്.

താങ്കളുനെC ലപരിൽ നെപാതുലമഖ)ാ എണ്ണകമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള എൽ.പി.ജി. കണക്ഷൻ
നി)വിൽ  ഇനെല്ലങ്കിൽ,  ഒരു പ്രലത്യക പാചക സ്ഥ)ം  ക്രമീകരിച്ച ലHഷം  (അടുക്കള)
അലപക്ഷിച്ചാൽ നCപCിക്രമങ്ങള് അനുസരിച്ച്  ഗാർഹിക കണക്ഷൻ )ഭിക്കും.  ഒരു ഗാർഹിക
കണക്ഷന് താങ്കളുനെC ഐഡ:ിറ്റിയുനെCയും  താമസത്തില:യും  സാധുവായ  നെതളിവ്
ഉള്നെjടുത്തി ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ രജിസ്റ്റർ നെചയ്യാം.  താമസ സ്ഥ)ത്തിനെ: നെതളിവിനായി
ഇനിjറയുന്ന ലരഖകളിനെ)ാന്ന് ഹാജരാക്കണം.

പ്രമാണങ്ങളുനെC പട്ടിക വിഭാഗം ലകാഡ്
ആധാർ (യു.ഐ.ഡി.) POA01
ഡ്രൈtവിംഗ് ഡ്രൈ)സൻസ് POA02
പാട്ടക്കരാർ POA03
ലവാട്ടർ ഐ.ഡി. POA04
നെC)ിലvാൺ / ഡ്രൈവദ്യുതി / വാട്ടർ ബിൽ POA05
പാല{ാർട്ട് POA06
ഗസറ്റ ഡ് ഓvീസർ സാക്ഷ്യനെjടുത്തിയ സ്വയം പ്രഖ്യാപനം POA07
ലറഷൻ കാർഡ് POA08
ഫ്ലാറ്റ് അല)ാട്ട്നെമ:്/ ഡ്രൈകവHാവകാH പത്രം POA09
വീC് രജില�ഷൻ പ്രമാണം POA10
എൽ.ഐ.സി. ലപാളിസി POA11
ബാങ്ക് / ക്രഡിറ്റ് കാർഡ് ലസ്റ്ററ്റ്നെമ:് POA12

ആക്സസറികള്     /   നിലക്ഷപങ്ങള്     :  
ഒരു എൽ.പി.ജി.  കണക്ഷൻ റി)ീസ് )ഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്,  ഐ.എസ്.ഐ. മാർക്ക് ഉള്ള

ഐ.എസ്.:4246  ന് അനുസൃതമായ ഒരു ലഹാട്ട്ല�റ്റും (അടുj്)  ഐ.എസ്.:9573  (ഡ്രൈCj് IV))



സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു സുരക്ഷ എൽ.പി.ജി.  ലഹാസും നിങ്ങളുനെC ഡ്രൈകവHം ഉണ്ടായിരിക്കണം,
എങ്കിൽ നിങ്ങളുനെC ഇൻ  നെഡയ്ൻ കണക്ഷൻ )ഭിച്ച ഉCനെന തനെന്ന നിങ്ങളുനെC വസതിയിൽ
ഇൻസ്റ്റാള് നെചയ്ത് നൽകുന്നതാണ്.   കൂCാനെത സുരക്ഷാ  നിലക്ഷപമായി  150/-  രൂപ
ഒടുലക്കണ്ടതാണ്.

സി)ിണ്ടർ പ്രഷർ റഗുല)റ്റർ
വി)യായി 14.02 കില)ാഗ്രാം സി)ിണ്ടറിന് 1450/- രൂപ, 5 
കില)ാഗ്രാം സി)ിണ്ടറിന് 800/- രൂപയും ഒടുലക്കണ്ടതാണ്.

150/- രൂപ

2)   ഗാർഹിക  പാചക  വാതക  കണക്ഷനുമായി  ബന്ധനെjട്ട ലസവനങ്ങള്ക്ക് ബാധകമായ
സ്റ്റാൻലഡർഡ് താരിv് നിരക്കുകള് എനെ�ാനെക്കയാണ്?

Sl. No. Tariff Head
1.
(a)

സി)ിണ്ടറിനുള്ള സുരക്ഷാ നിലക്ഷപം (14.2 കില)ാഗ്രാം) 1450

(b) സി)ിണ്ടറിനുള്ള സുരക്ഷാ നിലക്ഷപം (5 കില)ാഗ്രാം) 800
(c) സി)ിണ്ടറിനുള്ള സുരക്ഷാ നിലക്ഷപം (19 കില)ാഗ്രാം) 1700
(d) LOT V)alve-നുള്ള സുരക്ഷാ നിലക്ഷപം 1500
(e) സി)ിണ്ടറിനുള്ള സുരക്ഷാ നിലക്ഷപം (19  കില)ാഗ്രാം)

With LOT V)alve 
3200

(f) സി)ിണ്ടറിനുള്ള സുരക്ഷാ നിലക്ഷപം (47.5 കില)ാഗ്രാം) 4300
(g) സി)ിണ്ടറിനുള്ള സുരക്ഷാ നിലക്ഷപം (47.5 കില)ാഗ്രാം)

With LOT V)alve 
5800

2 നെമക്കാനിക് സന്ദർHന നിരക്കുകള് (ലചാർച്ച ഒഴിനെക) 
പുതിയ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ്
അടുj് വൃത്തിയാക്കിയ ലHഷം നെചലയ്യണ്ട പരിലHാധന
(എൽ.പി.ജി.  വിതരക്കാരിൽ നിന്നല്ല അടുj്
വാങ്ങിയനെതങ്കിൽ)

236

അനെല്ലങ്കിൽ
ഗ്യാസ് അടുj് വൃത്തിയാക്കിയ ലHഷം നെചലയ്യണ്ട
നിർബന്ധിത പരിലHാധന
(അഞ്ചുവർഷത്തിനെ)ാരിക്കൽ)
അനെല്ലങ്കിൽ
ഗ്യാസ് അടുj് സർവ്വീസിംഗിന്

3 സുരക്ഷ LPG റബ്ബർ C്യൂബ് 1.2 Mtr       Rs. 170/-
1.5 Mtr       Rs. 190/-



4 ഉപലഭാക്താവിനെ: പCിവാതിൽക്കൽ പുതിയ
കണക്ഷൻ )ഭ്യമാക്കുന്നതിനും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ
വൗച്ചർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമുള്ള
സന്ദർHന/അഡ്മിനില�റ്റീവ് ചാർജുകള്
(സംസ്ഥാനം ചുമത്തുന്ന സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ചാർജുകള് പുറനെമ)
(ഡിജിറ്റൽ ലപനെ¯:ിലൂനെC )ഭിക്കുന്ന ഓൺഡ്രൈ)ൻ
കണക്ഷനുകള്ക്കും ലഷാറൂമുകളിൽ നിന്നും റി)ീസ്
നെചയ്യുന്ന കണക്ഷനുകളള്ക്കും  ഇത് ബാധകമല്ല)

118

5 പുതിയ  കണക്ഷനുകള്ക്കുള്ള
ഇൻസ്റ്റല)ഷൻ/നെഡലമാൺല�ഷൻ  ചാർജുകള്
(Single  Bottle  connection  or  Double  Bottle
Connection)  /  Double  Bottle  Cylinder  നുള്ള
ഇൻസ്റ്റല)ഷൻ ചാർജ്

118

6 ഉപലഭാക്താവിനെ: അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം
നെCർമിലനഷൻ വൗച്ചർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി
ഉപലഭാക്താവിനെ: സ്ഥ)ത്ത് നിന്നും നിന്ന്
ഉപകരണങ്ങള് ലHഖരിക്കൽ

118

Domestic Gas Customer Card (DGCC) )ഭിക്കുന്നതിനുള്ള
അഡ്മിനില�റ്റീവ് ചാർജുകള് (DGCC-  യുനെC വി)
ഉള്നെjനെC)

59

7 പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വ) ലയാജനയിലൂനെC ഗാ ർഹിക
പാചകവാതക കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള
ഉപലഭാക്താക്കള്ക്ക് ബാധകമായ നി രക്കുകള് 

Instalation 75

DGCC 25

Mandatory Inspection 59

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:- എല്ലാ നിരക്കുകളും ജി.എസ്.Cി. ഉള്നെjനെCയുള്ളതാണ്.

3)   എനിക്ക് എൽ.പി.ജി.  വിതരണക്കാരനിൽ നിന്ന് മാത്രലമ ഒരു ലഹാട്ട്ല�റ്റ് (സ്റ്റൗ)
വാങ്ങണനെമന്ന് നി ബന്ധമുലണ്ടാ ?                    

ഒരു ഉപലഭാക്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഉറവിCത്തിൽ നിന്നും ബി.ഐ.എസ്.  അംഗീകൃത
സ്റ്റൗ വാങ്ങാം.   ഒരു എൽ.പി.ജി.  കണക്ഷൻ )ഭിക്കുന്നതിന്,  ഒരു ഉപലഭാക്താവിന് ഒരു
ഐ.എസ്.ഐ. മാർക്ക് ലഹാട്ട്ല�റ്റും (അടുj്) റബ്ബർ C്യൂബും ഉണ്ടായിരിക്കണം.



4) എനിക്ക് റീvിൽ സി)ിണ്ടർ )ഭിക്കുലമ്പാള് ഞാൻ എനെ�ാനെക്കയാണ്
പരിലHാധിലക്കണ്ടത്?

നിങ്ങളുനെC റീvിൽ സി)ിണ്ടർ )ഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുവനെC ലചർക്കുന്ന )ളിതമായ
പരിലHാധനകള് നCത്താം:
സി)ിണ്ടറിനെ: സീൽ പരിലHാധിക്കുക.
സുരക്ഷാ ക്യാj് പരിലHാധിക്കുക, ക്യാjിന് വിള്ളലുകള് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാCില്ല.
സുരക്ഷാ ക്യാj് നീക്കം നെചയ്ത് വാൽവിൽ നിന്ന് ലചാർച്ചയുലണ്ടാനെയന്ന് പരിലHാധിക്കുക.
സാധാരണയായി സി)ിണ്ടർ വാൽവിൽ നിന്ന് ലചാർച്ചയുണ്ടായാൽ,  നീക്കം നെചയ്യുലമ്പാള്
സുരക്ഷാ ക്യാj് ലപാj് ഓv് നെചയ്യും.  നിങ്ങളുനെC തള്ളവിരൽ സി)ിണ്ടർ വാൽവിൽ വച്ച ്ഇത്
വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിയും.
അടുപ്പുമായി ബന്ധിjിച്ച ്പുതിയ സി)ിണ്ടറിൽ നിന്ന് വാതക ലചാർച്ച ഇനെല്ലന്ന് ഉറjാക്കുക.
പണം നൽകിയ ലHഷം ക്യാഷ് നെമലÂാ / റീvിൽ വൗച്ചറിനെ: രണ്ടാമനെത്ത പകർj് ഇവ ഒjിട്ട്
നൽകുക.

5)  എനെ: ഗാർഹിക എൽ.പി.ജി. കണക്ഷൻ സുരക്ഷിതമായി എങ്ങനെന നി)നിർത്താം?

പതിവ് അറ്റകുറ്റjണിയുനെC ഭാഗമായി ഇനിjറയുന്ന ചട്ടങ്ങള് പാ)ിക്കുക.
 ഓലരാ പാചകത്തിനും ലHഷം സ്റ്റൗ വൃത്തിയാക്കുക.
 ഇCയ്ക്കിനെC നനഞ്ഞ തുണി ഉപലയാഗിച്ച ്സുരക്ഷ എൽ.പി.ജി. ലഹാസ് വൃത്തിയാക്കുക.
 പാചകം നെചയ്യാത്തലjാള് പ്രഷർ നെറഗുല)റ്റർ ലനാബ് അCച്ചിടുക.
 ബർണർ തണുത്തതിന് ലHഷം ദ്വാരങ്ങള് വൃത്തിയാക്കുക.

6)  എനിക്ക് എനെ�ങ്കിലും സഹായം ആവH്യമുനെണ്ടങ്കിൽ ആരുമായി ബന്ധനെjCണം?

നിങ്ങളുനെC പാചകവാതക വിതരണ കമ്പനിയുനെC ഉപലഭാക്തൃ ലസവന ലകന്ദ്രങ്ങനെളലയാ
കമ്പനി  ഉലദ്യാഗസ്ഥനെരലയാ  ബന്ധനെjCാവുന്നതാണ്.  ഓയിൽ  കമ്പനി  ഉലദ്യാഗസ്ഥനെര
ബന്ധനെjടുന്നതിനുള്ള ലvാൺ നമ്പർ ഏജൻസിയിൽ )ഭ്യമാണ്.

7)  എനെ: ഗാ ർഹിക എൽ.പി.ജി. കണക്ഷൻ പരിലHാധിലക്കണ്ടതുലണ്ടാ?

ഗാർഹിക പാചകവാതക  ഉപകരണങ്ങളുനെC സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് ഓലരാ രണ്ട്
വർഷത്തിനെ)ാരിക്കൽ നCത്തണം.  നിങ്ങളുനെC പാചകവാതക  വിതരണക്കാരനെ: പരിHീ)നം
)ഭിച്ച നെമക്കാനിക്ക് നിങ്ങളുനെC സ്ഥ)ത്ത് അത്തരനെമാരു പരിലHാധന  നCത്തുന്നതാണ്.
നിങ്ങളുനെC വിതരണക്കാരന് നാമമാത്ര ചാർജുകള് നൽലകണ്ടതുണ്ട്,  ഇതിനായി നിങ്ങള്ക്ക്
രസീതും നൽകും.   അത്തരനെമാരു പരിലHാധന നCത്തുന്നതിനുള്ള അംഗീകൃത നെമക്കാനിക്ക്



എന്നതിന് വിതരണക്കാരൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിയൽ കാർ ഡ് അയാളുനെC ഡ്രൈകവHം
ഉണ്ടാകും.   സംHയമുനെണ്ടങ്കിൽ,  നിങ്ങള്ക്ക് അയാലളാC് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്
ആവH്യനെjCാവുന്നതാണ്.
 
8)  എനെ: പാചകവാതക കണക്ഷൻ എങ്ങനെന ട്രാൻസ്ഫർ നെചയ്യാം?

നിങ്ങള് താമസസ്ഥ)ം മാറ്റുകയാനെണങ്കിൽ,  എൽ.പി.ജി.  കണക്ഷൻ  മാറ്റുന്നതിനായി
താനെഴjറയുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏനെതങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് പിൻതുCരാവുന്നതാണ്.

a) ഒലര വിതരണക്കാരനെ: പ്രവർത്തന ലമഖ)യ്ക്കുള്ളിൽ ആണ് മാറ്റം ആവH്യനെമങ്കിൽ :-

നിങ്ങളുനെC പുതിയ വി)ാസം നെതളിയിക്കുന്ന ലരഖ സഹിതം നിങ്ങളുനെC
വിതരണക്കാരനെന വിവരം അറിയിക്കുക.   അങ്ങനെന വിതരണക്കാരനെ: ലരഖകളിൽ മാറ്റം
വരുത്തുന്നതിനും തുCർന്നുള്ള വിതരണങ്ങള് നിങ്ങളുനെC പുതിയ താമസ സ്ഥ)ലത്തക്ക്
നCത്തുന്നതിനും സാധിക്കും.

b) ഒലര പട്ടണത്തിനുള്ളി)ാണ് മാറ്റം ആവH്യനെമങ്കിൽ :-

നിങ്ങളുനെC നി)വിനെ) വിതരണക്കാരനെ:  ലസവനം പുതിയ  താമസ  സ്ഥ)ത്ത്
)ഭിക്കണനെമങ്കിൽ,   സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വൗച്ചറുമായി (എസ്.വി.)  നി)വിലുള്ള വിതരണക്കാരൻ
മുലഖന പുതിയ താമസ സ്ഥ)ലത്തയ്ക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നെCർമിലനഷൻ വൗച്ചർ (Cി.Cി.വി.)
തയ്യാറാക്കി വാലങ്ങണ്ടതാണ്.  താമസ സ്ഥ)ം,  Cി.Cി.വി.  ഡിജിസിസി ബുക്ക് നെ)റ്റ് (ഗാർഹിക
ഗ്യാസ് ഉപലഭാക്തൃ കാർഡ്)  എന്നിവനെയ്ക്കാjം നിങ്ങളുനെC പുതിയ താമസസ്ഥ)ത്തിന്  ഏറ്റവും
അടുത്തുള്ള പാചകവാതക വിതരണക്കാരനെന സമീപിച്ചാൽ പ്രശ്ന നിവൃത്തി ഉണ്ടാകും.

ഒലര പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ താമസസ്ഥ)ം മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ,   ഡ്രൈകവHമുള്ള
ഗാർഹിക സി)ിണ്ടറും പ്രഷർ നെറഗുല)റ്ററും  പുതിയ വസതിയില)ക്ക് നെകാണ്ടുലപാകാവുന്നതാണ്.

c. പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് താമസം മാറ്റുുലമ്പാള് -

 നി)വിനെ) പാചക വാതക ഏ  ജൻസികള്ക്ക് സി)ിണ്ട ർ / റഗുല)റ്റർ എന്നിവ സറണ്ട ർ
നെചലയ്യണ്ടതായുണ്ട്.

 കൂCാനെത ഗ്യാസ് കൺസ്യൂമർ കാ ർഡ് ( DGCC) subscription voucher or TSV) എന്നിവയും
നൽലകണ്ടതുണ്ട്.



 അവിനെC നിന്നും )ഭിക്കുന്ന Termination V)oucher (TV))/  ഡിലjാസിറ്റ് റീvണ്ട് തുക ഇവ
സഹിതം  പുതിയ  താമസ  സ്ഥ)നെത്ത ഗ്യാസ്  ഏജൻസിനെയ സമീപിച്ചാൽ  പുതിയ
കണക്ഷൻ )ഭിക്കുന്നതാണ്. 

9)   ഗാർഹിലകതര,  അതായത് വാണിജ്യ /  വ്യാവസായിക ഉപലയാഗത്തിനായുള്ള ഒരു 
പുതിയ കണക്ഷൻ (19 കില)ാ സി)ിണ്ടർ) എനിക്ക് എങ്ങനെന )ഭിക്കും?

വാണിജ്യപരലമാ വ്യാവസായികലമാ ആയ ഉപലയാഗത്തിനായി നിങ്ങള്ക്ക് 19  കില)ാ
അനെല്ലങ്കിൽ 47.5 കില)ാഗ്രാം ലHഷിയുള്ള സി)ിണ്ടറുകളിൽ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ )ഭിക്കുന്നതാണ്.

ഗാർഹിലകതര കണക്ഷനുകള് താനെഴjറയുന്ന സുരക്ഷാ നിലക്ഷപ നിരക്കിൽ )ഭിക്കും.
എസ്.സി. വാൽവുള്ള 19 കില)ാ സി)ിണ്ടർ - ഒരു സി)ിണ്ടറിന് Rs. 1700/-
എൽ.ഒ.റ്റി. വാൽവുള്ള 19 കില)ാ സി)ിണ്ടർ - ഒരു സി)ിണ്ടറിന് Rs. 3200/-
എസ്.സി. വാൽവുള്ള 47.5 കില)ാ സി)ിണ്ടർ- ഒരു സി)ിണ്ടറിന് Rs. 4300/-
എൽ.ഒ.റ്റി. വാൽവുള്ള 47.5 കില)ാ സി)ിണ്ടർ- ഒരു സി)ിണ്ടറിന് Rs. 5800/-
എസ്.സി. വാൽവുള്ള 5 കില)ാ എൻ.ഡി.എൻ.ഇ.സി)ിണ്ടർ -ഒരു സി)ിണ്ടറിന് Rs. 800/-
പ്രഷർ റഗുല)റ്റർ (പി.ആർ.)- Rs. 150/-

എക്സ്ല�ാസീവ് വകുjിനെ: ചട്ടപ്രകാരം,  എക്സ്ല�ാസീവ് ഡ്രൈ)സൻസില്ലാനെത 100
കില)ാഗ്രാം എൽ.പി.ജി.  വനെര സി)ിണ്ടറുകളിൽ (unconnected  cylinders)  സൂക്ഷിക്കാം.
അതിനാൽ,  നിങ്ങളുനെC ആവH്യകത 100  കില)ാഗ്രാം വനെര ആനെണങ്കിൽ,  നിങ്ങളുനെC
വ്യാവസായിക /  വാണിജ്യ ഉപലയാഗത്തിനായി നിങ്ങളുനെC അടുത്തുള്ള പാചകവാതക
ഡീ)റിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ്.

എന്നിരുന്നാലും,   വ്യാവസായിക /  വാണിജ്യ ഉപലയാഗത്തിനായി എൽ.പി.ജി.  യുനെC
ഉയർന്ന സംഭരണം ആവH്യമാനെണങ്കിൽ,  എൽ.പി.ജി.  ഡ്രൈപj് ഡ്രൈ)നുകളുനെC ഒരു
ശൃംഖ)യിലൂനെC ഉപലയാഗ സ്ഥ)ലത്തക്ക് എൽ.പി.ജി.  വിതരണം നെചയ്യുന്നതിനായി എല്ലാ
സി)ിണ്ടറുകളും ബന്ധിjിക്കുന്ന ഒരു മാനിലvാള്ഡ്  ഇൻസ്റ്റാള് നെചലയ്യണ്ടതുണ്ട്.   അത്തരം
എൽ.പി.ജി.  ഇൻസ്റ്റല)ഷനുകളുനെC രൂപകൽjന,  ഇൻസ്റ്റല)ഷൻ,  പരിലHാധന,  പ്രവർത്തനം
എന്നിവ ഐ.എസ്.:  6044  (ഭാഗം 1-2000)  ന് അനുസൃതമായിരിക്കണം.   എൽ.പി.ജി.
മാനിലvാള്ഡ് ഇൻസ്റ്റല)ഷനുകള് ആവH്യമുള്ള വ്യാവസായിക /  വാണിജ്യ കണക്ഷനുകള്
സാധാരണയായി  ഓയിൽ കമ്പനി ഓvീസർ നCത്തുന്ന സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റിന് ലHഷമാണ്
നൽകുക.

ഈ വിഷയത്തിൽ ആവH്യമായ എല്ലാ സാലങ്കതിക സഹായങ്ങള്ക്കും കണക്ഷൻ
റി)ീസിനും നിങ്ങള്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഓയിൽ  കമ്പനിയുനെC ഏരിയ ഓvീസുമായി
ബന്ധനെjCാവുന്നതാണ്.



10)  എന്തുനെകാണ്ടാണ് സി)ിണ്ടറുകളിൽ ഈർjം കാണനെjടുന്നത്?

സി)ിണ്ടറിൽ നിന്നും പുറലത്തക്ക് ലപാകുന്ന എൽ.പി.ജി.  നിരക്ക് സാധാരണയിലും
കൂടുത)ാനെണങ്കിൽ, ഘനീഭവിക്കൽ സംഭവിക്കുകയും സി)ിണ്ടറുകളുനെC പുറത്ത് വിയർj് ലപാനെ)
ഈർjം കാണനെjടുകയും നെചയ്യും.   മാനിലvാർഡിനെ) സി)ിണ്ടറുകളിൽ പതിവായി ഈർjം
കാണുന്നുനെണ്ടങ്കിൽ, സി)ിണ്ടർ മാനിലvാള്ഡ് രൂപകൽjനയുമായി ബന്ധനെjട്ടുള്ള നിങ്ങളുനെC
എൽ.പി.ജി.  ഉപലഭാഗ നിരക്ക് പരിലHാധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.   നിങ്ങളുനെC സി)ിണ്ടർ
മാനിലvാള്ഡ് ബാങ്ക് വർദ്ധിjിലക്കണ്ടതായും വലന്നക്കാം പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി അടുത്തുള്ള
ഇൻനെഡയ്ൻ ഏരിയ മാലനജറുമാലയാ ഒരു സാലങ്കതിക ഉപലദഷ്ടാവുമാലയാ ബന്ധനെjടുക.

11)  ബർണർ ലപാർട്ടിൽ നിന്ന് തീജ്വാ) ഉയരുന്നത് എന്തുനെകാണ്ട്?
നിങ്ങളുനെC ബർണർ ലപാർട്ടിൽ മികച്ച നീ) നിറമുള്ള ജ്വാ) )ഭിക്കുന്നതിന് എൽ.പി.ജി.

യുനെCയും വായുവിനെ:യും Hരിയായ മിശ്രിതം ആവH്യമാണ്.   എയർ-എൽ.പി.ജി.
മിശ്രിതത്തിനെ: അസന്തു)ിതാവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങള് സംഭവിക്കാം.  ജ്വ)ന
മിശ്രിതത്തിൽ വായു കൂടുത)ാനെണങ്കിൽ, ജ്വാ) ബർണർ ലപാർട്ടിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് കാണനെjടും.
ബർണർ ലപാർട്ടിൽ Hരിയായ ജ്വ)ന മിശ്രിതം ഉറjാക്കാൻ നിങ്ങളുനെC ബർണറുകള്ക്ക്
നെചറിയ അറ്റകുറ്റjണി അനെല്ലങ്കിൽ ക്ലീനിംഗ് തുCങ്ങിയവ ആവH്യമായി വരാം.   ആവH്യമുള്ള
ലററ്റിംഗിലനക്കാള് പ്രഷർ കൂടുത)ാനെണങ്കിലും,  തീജ്വാ) ലപാർട്ടിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് കാണനെjടും.
പ്രഷർ നെറഗുല)റ്ററും പരിലHാധിക്കുക.

12)  ലകCായ സി)ിണ്ടറുകള് നന്നാക്കുന്നതിനും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നCപCിക്രമം 
എ�ാണ്?
ഐ.എസ്. ലകാഡ് പ്രാക്ടീസ് അനുസരിച്ച ്അറ്റകുറ്റjണികള് ആവH്യമുള്ള എൽ.പി.ജി.

സി)ിണ്ടറിന് അതിനെ: ജീവിത കാ)ത്തിനെ)ാരിക്കൽ ലഹാട്ട് റിjയർ നCത്തുന്നു.   ലഹാ ട്ട്
റിjയർ നെചയ്ത ഓലരാ സി)ിണ്ടറും BIS സർട്ടിvിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനനുസരിച്ച ്ഉപലയാഗിക്കുന്നു.
ഒരു ലഹാട്ട് റിjയർ നെചയ്യനെjട്ട എൽ.പി.ജി. സി)ിണ്ടർ, ലകCായതായി കനെണ്ടത്തിയാൽ, അത്
സ്ക്രാj് നെചയ്യുന്നതാണ്.

ഓയിൽ  കമ്പനികള്  മുകളിൽ പറഞ്ഞവ കർHനമായി പാ)ിക്കുകയും പുതിയ
എൽ.പി.ജി.  സി)ിണ്ടറുകള് സ്ക്രാj് നെചയ്ത സി)ിണ്ടറുകള്ക്ക് പകരമായി അവതരിjിക്കുകയും
നെചയ്യുന്നു.

13)  ഒരു പ്രലത്യക സി)ിണ്ടർ പരിലHാധനയ്ക്കായി നെഷഡ്യൂള് നെചയ്യുലമ്പാള് അറിയാൻ 
കഴിയുലമാ?

എൽ.പി.ജി.  സി)ിണ്ടറിനെ: മുകള്ഭാഗത്തുള്ള മൂന്ന് ലസ്റ്റ ല�റ്റുകളിനെ)ാന്നിൽ (ഡ്രൈസഡ്
നെസ്റ്റംസ്),  A,  B,  C,  D  ഇവയില)നെതങ്കിലുനെമാന്നും,  കൂCാനെത ഏനെതങ്കിലും രണ്ടക്ക സംഖ്യയും



ലചർന്നുള്ള ഒരു ലകാ ഡ് ലരഖനെjടുത്തിയിരിക്കും  (ഉദാഹരണം D10).  ഇതിൽ  A എന്നത് മാർച്ച്
മാസത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആദ്യ പാദവാർഷികനെത്തയും,   B  ജൂൺ മാസത്തിൽ
അവസാനിക്കുന്ന രണ്ടാം പാദ വാർഷികനെത്തയും,   C  നെസപ്തംബർ മാസത്തിൽ
അവസാനിക്കുന്ന മൂന്നാം പാദവാർഷികനെത്തയും,  D ഡിസംബർ മാസത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന
നാ)ാം പാദവാർഷികനെത്തയും സൂചിjിക്കുനനു.  സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി നെCസ്റ്റിംഗിനായി സി)ിണ്ടർ വലരണ്ട
വർഷലത്തയാണ് ആ രണ്ട് അക്കങ്ങള് സൂചിjിക്കുന്നത്.   അതിനാൽ  D10  എന്നതുനെകാണ്ട്
അർത്ഥമാക്കുന്നത് 2010  ഡിസംബലറാനെC ആ സി)ിണ്ടർ അടുത്ത സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി നെCസ്റ്റിംഗിനായി
എടുലക്കണ്ടതാണ് എന്നാണ്.

എ�ായാലും,  ഇത് സി)ിണ്ടറിനെ: vിസിക്കൽ ഡ്രൈ)vിനെ: EXPIRY  തീയതിയല്ല.
ഓലരാ ശൂന്യമായ എൽ.പി.ജി.  സി)ിണ്ടറും വിതരണക്കാരനിൽ നിന്ന് ലബാട്ടി)ിംഗ് �ാ:ില)ക്ക്
വരുലമ്പാള്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി നെCസ്റ്റിംഗിനായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തീയതി ഉള്നെjനെC അതിനെ: അവസ്ഥ
പരിലHാധിക്കുകയും,  പരിലHാധനയ്ക്കുള്ള സി)ിണ്ടറുകള് ലവർതിരിച്ച ് പരിലHാധനയ്ക്കായി
അയയ്ക്കുകയും നെചയ്യുന്നു.

എൽ.പി.ജി. നിറച്ചതിനുലHഷം ഓലരാ സി)ിണ്ടറും വിതരണക്കാരില)ക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിന്
മുമ്പ് അതിനെ: ഭാരം,  കൃത്യത എന്നിവ പരിലHാധിക്കുന്നു.   സുരക്ഷിതമായ സി)ിണ്ടറുകള്
മാത്രലമ വിതരണത്തിനായി ഞങ്ങളുനെC വിതരണക്കാർക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളൂനെവന്ന് ഉറjാക്കുന്നുണ്ട്.
2010  ജൂണിൽ ഒരു ഉപലഭാക്താവിന് B10  എന്ന് അCയാളനെjടുത്തിയ ഒരു സി)ിണ്ടർ
)ഭിക്കുകയാനെണങ്കിൽ,  സി)ിണ്ടറിനെ: vിസിക്കൽ ഡ്രൈ)v് കാ)ഹരണനെjട്ടുനെവന്ന് ഇത്
സൂചിjിക്കുന്നില്ല.  മറിച്ച ് 2010 ജൂൺ അവസാനലത്താനെC ഈ സി)ിണ്ടർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി നെCസ്റ്റിംഗിന്
വിലധയമാക്കണനെമന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

14)  എനെ: ബുക്കിംഗിനെ: നെതാട്ടടുത്ത ദിവസത്തിലും സമയത്തിലും എനിക്ക് ഒരു സി)ിണ്ടർ
)ഭിക്കുലമാ?

നിങ്ങളുനെC റീvിൽ സി)ിണ്ടർ )ഭിക്കുന്ന സമയത്ത് )ളിതമായ ചി) പരിലHാധനകള്
നCത്താവുന്നതാണ്.   എൽ.പി.ജി.  സി)ിണ്ടറുകള് സബ് സിഡിയുള്ളവയാണ്.   അതിനാൽ
ആദ്യം വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം നൽകുക എന്ന അCിസ്ഥാനത്തി)ാണ് വിതരണം നെചയ്യുന്നത്.
അതിനാൽ ആ ക്രമം നെതറ്റിച്ചുനെകാണ്ട് നിങ്ങള്ക്ക് സി)ിണ്ടർ )ഭിക്കില്ല.   നിങ്ങളുനെC
ബുക്കിംഗിനെ: ക്രമം അനുസരിച്ചുള്ള അടുത്ത ദിവസത്തിലും സമയത്തിലും നിങ്ങള്ക്ക് )ഭിക്കും.
ഉദാഹരണത്തിന്,  നിങ്ങള് 8   AM  മുതൽ 11   AM  വനെരയുള്ള ലßാട്ടിനെ) preferred  time
ഉപലഭാക്താവാനെണന്നും, ജൂൺ 1 Hനിയാഴ്ച നിങ്ങള് ബുക്ക് നെചയ്തിട്ടുനെണ്ടന്നും കരുതുക.  എന്നാൽ
അന്ന് നെമയ് 25  നുള്ള സി)ിണ്ടറുകള് വിതരണക്കാരൻ വിതരണം നെചയ്യുകയായിരുന്നു.
നിങ്ങളുനെC ക്രമം ആയത് ജൂൺ 5 ബുധനാഴ്ച ആനെണങ്കിൽ, അലത ബുധനാഴ്ച രാവിനെ) 8  നും 11
നും ഇCയിൽ നിങ്ങള്ക്ക് സി)ിണ്ടർ )ഭിക്കും.  എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങള് തിങ്കളാഴ്ച preferred day
and time ഉള്ള ഒരു ഉപലഭാക്താവാവുകയും, ജൂൺ 5   ബുധനാഴ്ച നിങ്ങളുനെC ബുക്കിംഗനുസരിച്ചുള്ള



ക്രമം ആകുകയും നെചയ്യുകയാനെണങ്കിൽ,  നിങ്ങള്ക്ക് സി)ിണ്ടർ ജൂൺ 10,  തിങ്കളാഴ്ച മാത്രലമ
)ഭിക്കൂ.

15)  രജില�ഷന് ലHഷം ഏത് ദിവസത്തിലും ഏത് സമയത്തും സി)ിണ്ടർ )ഭ്യമാക്കാൻ 
എനിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉലണ്ടാ?
ഇല്ല.  നിങ്ങള് ഒരു  preferred day and time  ഉപലഭാക്താവായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങള്

ഇതിനകം തിരനെഞ്ഞടുത്ത സമയം/ദിവസം എന്നിവയിൽ മാത്രലമ നിങ്ങള്ക്ക് സി)ിണ്ടറുകള്
)ഭിക്കുകയുള്ളൂ.

16)   രജില�ഷന് ലHഷം ഈ സൗകര്യം )ഭ്യമാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പിന്മാറാൻ 
കഴിയുലമാ?
വിതരണക്കാരന് ലനരിലട്ടാ അനെല്ലങ്കിൽ നെവബ് ഡ്രൈസറ്റ് വഴിലയാ ഒരു അലപക്ഷ

സമർjിച്ചുനെകാണ്ട് നിങ്ങള്ക്ക് രജില�ഷനിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ കഴിയും.

17)  എനെ: രജില�ഷനെ: സാധുത കാ)യളവ് എ�ാണ്?
രജില�ഷൻ ഒറ്റ തവണയാണ്.   എന്നാൽ ആറുമാസത്തിനുലHഷം നിങ്ങള്ക്ക്

ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസവും സമയവും മാറ്റാൻ കഴിയും.   നിങ്ങള് മാറ്റുകലയാ രജിസ്റ്റർ നെചയ്യുകലയാ
നെചയ്യുലമ്പാള്, സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പരമാവധി 48 മണിക്കൂർ എടുലത്തക്കാം.

18)  തിരനെഞ്ഞടുത്ത തീയതിയിൽ വിതരണം സാധ്യമാലണാ?
നി)വിൽ ഈ സൗകര്യം ഇഷ്ടനെjട്ട ദിവസത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ്,  ഇഷ്ടനെjട്ട

തീയതിക്കായി പ്രലത്യക ബുക്കിംഗ് സാധ്യമല്ല.
19)  എനെ: കണക്ഷൻ എങ്ങനെന എനെ: മകന് ഡ്രൈകമാറും?

കുടുംബത്തിനെ) അംഗത്തില)ക്ക് കണക്ഷൻ ഡ്രൈകമാറുന്നത് ഇലjാള്
അനുവദനീയമാണ്.   ഡ്രൈകമാറ്റം നെചയ്യനെjലCണ്ട കുടുംബാംഗത്തിന് എൽ.പി.ജി.  കണക്ഷൻ
ഇനെല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങളുനെC വിതരണക്കാരന് താനെഴjറയുന്നവനെയ്ക്കാjം ഒരു അലപക്ഷ നൽകുക.
a.  ഡ്രൈകമാറ്റം നെചയ്യനെjലCണ്ട കുടുംബാഗത്തിനെ: KYC
b.  വി)ാസം, ഐഡ:ിറ്റി എന്നിവ നെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ലരഖകളിനെ)ാന്ന്.
c.  നിങ്ങളുനെC ലപരിലുള്ള ഒറിജിൽ സബ് സ്ക്രിപ്ഷൻ വൗച്ചർ (എസ്.വി.) (എസ്.വി.
      ഡ്രൈകവHമിനെല്ലങ്കിൽ ദയവായി സത്യവാങ്മൂ)ം നൽകുക)
d.  ഡ്രൈകമാറ്റം നെചയ്യനെjലCണ്ട അംഗത്തിൽ നിന്നും ഡിക്ലലറഷൻ

KYC  പരിലHാധിക്കുന്നതാണ്.   ഡ്രൈകമാറ്റത്തിനായി സൂചിjിച്ച വി)ാസത്തിൽ
ഒന്നി)ധികം കണക്ഷനുകളുലണ്ടാനെയന്ന് പരിലHാധിക്കുകയും,  വിതരണക്കാരൻ ഒരു പുതിയ



സബ് സ്ക്രിപ്ഷൻ വൗച്ചർ തയ്യാറാക്കുകയും നെചയ്യുന്നതാണ്.   സുരക്ഷാ നിലക്ഷപം യഥാർത്ഥ
എസ്.വി. യിൽ ഉള്ളതുലപാനെ) തനെന്ന തുCരും.

20)  ഞാൻ മരണനെjട്ട എനെ: പിതാവിനെ: നിയമപരമായ അവകാHിയാണ്.  
അലæഹത്തിനെ: ലപരിലുള്ള എൽ.പി.ജി. കണക്ഷൻ എങ്ങനെന എനിക്ക് ഡ്രൈകമാറാം?
നിയമപരമായ അവകാHിയില)ക്കുള്ള കണക്ഷൻ ഡ്രൈകമാറ്റം ഇലjാള്

)ളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.   നിയമപരമായ അവകാHിക്ക് ഒരു എൽ.പി.ജി.  കണക്ഷൻ ഇനെല്ലങ്കിൽ,
താനെഴjറയുന്നവനെയ്ക്കാjം ഒരു അലപക്ഷ നിങ്ങളുനെC വിതരണക്കാരന് നൽകുക:

a.  നിയമപരമായ അവകാHിയുനെC ഡിക്ലലറഷൻ
b.  മരണ സർട്ടിvിക്കറ്റിനെ: പകർj്
c.  നിയമപരമായ അവകാHിയുനെC  KYC
d.  വി)ാസം, ഐഡ:ിറ്റി എന്നിവ നെതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ലരഖ.
e.  മരണനെjട്ടയാളുനെC ലപരിലുള്ള ഒറിജിനൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വൗച്ചർ (എസ്.വി.) 
     (എസ്.വി. കാണുന്നിനെല്ലങ്കിൽ ദയവായി സത്യവാങ്മൂ)ം നൽകുക.)

 KYC  പരിലHാധിക്കുന്നതാണ്.   ഡ്രൈകമാറ്റത്തിനായി സൂചിjിച്ച വി)ാസത്തിൽ
ഒന്നി)ധികം കണക്ഷനുകളുലണ്ടാനെയന്ന് പരിലHാധിക്കുകയും,  വിതരണക്കാരൻ ഒരു പുതിയ
സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വൗച്ചർ തയ്യാറാക്കുകയും നെചയ്യുന്നതാണ്.   സുരക്ഷാ നിലക്ഷപം യഥാർത്ഥ
എസ്.വി. യിൽ ഉള്ളതുലപാനെ) തനെന്ന തുCരും.


