
അണെ���കളിെല ജലനിര�് പ�ിക മന�ിലാ�ാനു� വിശദീകരണ�ുറി�് 
 
ഓേരാ ദിവസവും രാവിെല കണ�ാ�ു� അണെ���കള�െട ജലനിര�് സംബ�ി���       
വിവര�ളാണ് പ�ികയിലൂെട നല്കു�ത്. KSEBL (ൈവദ��ത വകു�്), ജലേസചന വകു�്,        
േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി എ�ീ വകു��കൾ�ാണ് േകരള�ിൽ അണെ���കൾ       
ഉ�ത്. ഇവരുെട നിയ��ണ�ിലു� മുഴുവൻ അണെ���കൾ�ും ജലം പുറേ��്       
വിടാനു� സംവിധാന�ൾ ഇ�. അ�ര�ിൽ നിയ��ിതമായി ജലം പുറേ��്       
ഒഴു�ാനു� സംവിധാന�ൾ ഉ� അണെ���കള�െട നിലവിെല �ിതി വിവര�ളാണ്       
പ�ികയിൽ നൽകു�ത്. േകരള�ിൽ �ിതി െച���ുെവ�ിലും തമിഴ്നാട്      
സർ�ാരിെ� നിയ��ണ�ിലു� പറ�ി�ുളം, മു�െ�രിയാർ തുട�ിയ     
അണെ���കളിെല ജലനിര�് സംബ�ി��� വിവര�ൾ ഇതിൽ ഉൾെ�ടു�ി�. 
  
Column 1 - �കമ ന�ർ 
Column 2 - അണെ��ിൻെറ േപര് 
Column 3 - അണെ��് �ിതി െച��� ജി� 
Column 4 - അണെ��ിൻെറ പരമാവധി ജലനിര�് (മീ�റിൽ).  
 
ചില ഡാമുകള�െട അളവുകൾ feet (അടി) എ� യൂണി�ിൽ േശഖരി�ു� പതിവു�്.         
ഉദാഹരണമായി ഇടു�ി അണെ��്. ആയതിനാൽ �പസ്തുത വിവരം ഇ�ത 'അടി' എ�         
നിലയിലാണ് നൽകുക. 1 മീ�ർ എ�ത് 3.28 ft ആണ്.  
 
Column 5 - നിലവിെല ജലനിര�് (മീ�റിൽ) - അതാത് ദിവസം രാവിെല 8 മണി�്            
േരഖെ�ടു�ു� വിവര�ളാണ് ഇവ.  
 
െപാതുെവ ര�് തര�ിൽ ഡാമുകളിെല ജലനിര��കൾ നൽകെ�ടു�ു. സമു�ദ നിര�ിൽ        
നി�ു� ഉയരമായും ഡാമുകളിെല െവ��ിൻെറ ഉയരമായും ഇത് നൽകാറു�്.       
ആയതിനാൽ അണെ���കള�െട വലി�ം മന�ിലാേ��ത് അവയ്�് സംഭരി�ാൻ      
േശഷിയു� െവ��ിെ� േതാത് േനാ�ിയി�ാണ്. 
 
ഡാമുകളിൽ ഒരു നി�ിത അളവിൽ ജലനിര�് എ�ിയാൽ മാ�തേമ       
ൈവദ��േതാ�ാദന�ിന് പുറേമ െവ�ം പുറേ�െ�ാഴു�ാൻ സാധി�ുകയു��.     
അതായത് ഡാമിൻെറ ഷ�ർ അഥവാ േഗ�് ആരംഭി�ു� െലവലിനു മുകളിൽ ജലനിര�്         
ഉയർ�ാൽ മാ�തേമ ജലം പുറേ��് ഒഴു�ിവിടാൻ സാധി�ുകയു��. 
 
Column 6 - റൂൾ െലവൽ - �പധാനെ�� അഥവാ കൂടുതൽ സംഭരണ േശഷിയു� (200 MCM             
ന് മുകളിൽ) ഡാമുകളിൽ വിദഗ്ധെര ഉപേയാഗി�് പഠനം നട�ി 'Rule curve'         
നിർണയി�ി���്. അതായത് �പസ്തുത ഡാമിൽ അേ� ദിവസം സംഭരി�ാൻ       
അനുമതിയു� ജലനിര�് കണ�ാ�ി െവ�ിരി�ു�ു. ഇവയാണ് റൂൾ െലവൽ എ�        
നിരയിൽ നൽകു�ത്. ശാസ്�തീയമായി ത�ാറാ�ിയ ഈ നിര��കള�െട      
അടി�ാന�ിലായിരി�ും അണെ���കളിൽ നി�് െവ�ം പുറേ�െ�ാഴു�ു�ത്.     
അതിന് പാലിേ�� നടപടി�കമം ഓറ�് ബു�് 2020 യിൽ വിശദീകരി�ി���്. നിലവിൽ         
ഒരു ദിവസെ� മഴ െകാ�് മാ�തം തെ� നിറയാൻ സാധ�തയു� െചറിയ         
അണെ���കൾ�് Rule level ത�ാറാ�ുക അ�പാേയാഗികമാണ്. എ�ിരു�ാലും      



ഡാമുകള�െട എെമർജൻസി ആ�ൻ �ാനുകൾ �പസ്തുത വകു��കൾ ത�ാറാ�ി       
അവരുെട െവബ്ൈസ��കളിൽ �പസി�ീകരി�ി���്. 
 
മന�ിലാ�ാൻ േവ�ി ഉദാഹരണം പറ�ാൽ 2020 ജൂൺ 2 ന് ഇടമലയാർ ഡാമിെല          
റൂൾ െലവൽ ആയി നി�യി�ിരി�ു�ത് 161 മീ�ർ ആണ്. ജലനിര�് അതിൽ         
കൂടുതലായിരു�ു എ�ിൽ �പസ്തുത ദിവസം െവ�ം ഒഴു�ി വിേട�ി വരും. അ�െന         
ജലനിര�് 161 മീ�ർ ആ�ി നിലനിർ�ും. നിലവിൽ 2020 ജൂൺ 2 ന് 131.25 മീ�ർ മാ�തം             
െവ�മു� ഇടമലയാറിൽ നി�് െവ�ം ഒഴു�ി വിേട�തി�. ഇത് വർഷ�ളായി        
�പസ്തുത ഡാമുകളിെല വൃഷ്ടി�പേദശ�് ലഭി� മഴയും ഡാമിേല�ു� നീെരാഴു�ും       
സംബ�ി��� വിവര�ള�െട അടി�ാന�ിൽ ശാസ്�തീയമായി ത�ാറാ�ിയതാണ്.     
റൂൾ നിര�് ഓേരാ ആഴ്ചയിലും കൂടി വ�ു െകാ�ിരി�ും. മഴ�ാലം        
പൂർ�ിയാകുേ�ാൾ മാ�തേമ അണെ���കളിൽ പരമാവധി സംഭരണ േശഷി�്      
അനുസൃതമായി െവ�ം സംഭരി�ാൻ സാധി�ുകയു��.  
  
Column 7, 8, 9 - അേലർ�് െലെവൽസ് - അണെ��ിൽ നി�് െവ�ം ഒഴു�ു�ത്            
സംബ�ി��� ജാ�ഗത മു�റിയി��കൾ (അെലർ��കൾ�് അനുസൃതമായി എടുേ��      
നടപടികൾ ഓറ�് പുസ്തക�ിൽ വായി�ുക) 
 
important -  
 
1) ഒരു അണെ��ിെല നിലവിെല ജലനിര�് നീല അേലർ�് �പഖ�ാപി�ാനു� െലവലിൽ         
എ�ുേ�ാൾ മുതൽ �പസ്തുത Row (വരി) നീല നിറമാ�ി മാ�ിയായിരി�ും SEOC         
മു�റിയി�് പുറെ�ടുവി�ു�ത്. ഉദാഹരണ�ിന് നിലവിൽ 131.25 മീ�ർ നിര�ിൽ       
െവ�മു� ഇടമലയാർ ഡാമിൽ 159.5 മീ�ർ ജലനിര�ിെല�ു�ത് മുതൽ പ�ികയിെല        
ഇടമലയാറിെ� വരി നീല നിറ�ിലായിരി�ും.  
 
2) രാവിെല എടു�ു� റീഡിങ് ആയത് െകാ�് തെ� പകൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭി�ു�            

സാഹചര��ിൽ മു�റിയി�് െലെവലിലും മാ�മു�ാകാൻ സാധ�തയു�്. അതായത്      
െചറിയ ഡാമിൽ രാവിെല �� അേലർ�ിനു� െവ�ം ഇ�ാതിരു� ദിവസം തെ�         
െപെ��് തീ�വമായ മഴ െപയ്താൽ ചിലേ�ാൾ ഉ�േയാട് കൂടി തെ� ഓറ�ും െറഡും          
അെലർ��കളിേല�് മാറിയി���ാകും. അ�രം സാഹചര��ിൽ അത് �പേത�കം      
അപ് േഡ�് െച���താണ്. 
  
Column10- അണെ��ിെല ജലസംഭരണ േശഷി - വലിയ അണെ��് ആേണാ അ�േയാ         
എ�് മന�ിലാ�ാൻ ഈ വരി സഹായി�ും. 
 
ഡാമിൽ എ�തയളവ് ജലം സംഭരി�� െവ�ാൻ സാധി�ുെമ�ും എ�തയളവ് െവ�ം        
ഉപേയാഗ�മമാെണ�ും ഇവിെട മന�ിലാ�ാം. KSEB യുെട ഡാമുകളിെല LIVE       
STORAGE ഉം ജലേസചന വകു�ിൻെറ ഡാമുകളിെല GROSS STORAGE മാണ് നിലവിൽ         
പ�ികയിൽ നൽകി വരു�ത്. KSEB യുെട ൈലവ് േ�ാേറജ് എ�ത് െകാ�്         
അർ�മാ�ു�ത് ടണലിന് (ജലേസചന അണെ���കളിൽ sluice ന്) മുകളിൽ വരു�        
െവ�മാണ്. ഏത് നിര�ിലാേണാ ടണൽ നിൽ�ു�ത് അത് വെരയു� െവ�ം DEAD         



STORAGE ആയാണ് ൈവദ��തി വകു�് കണ�ാ�ുക. ൈലവ് േ�ാേറജിൽ വരു�        
െവ�ം മാ�തമാണ് അണെ��ിൽ ഉപേയാഗ�മമായ െവ�മായി കണ�ാ�ു�ത്.  
 
ജലേസചന വകു�ിൻെറ പ�ികയിൽ നൽകു�ത് GROSS STORAGE അഥവാ െമാ�        
സംഭരണ േശഷിയാണ്. ഇത് LIVE STORAGE ഉം DEAD STORAGE ഉം േചർ�് ആെക           
ഡാമിൽ സംഭരി�ാനാവു� െവ��ിൻെറ അളവിെനയാണ് സൂചി�ി�ു�ത്. 
  
ഉദാഹരണമായി ഇടു�ി ഡാമിൻെറ െമാ� സംഭരണ േശഷി (Gross Storage) 1996.3 MCM          
ആണ്. എ�ാൽ ഇതിൽ 1459.49 MCM െവ�ം മാ�തമാണ് ൈലവ് േ�ാേറജ്. അതായത്          
ബാ�ി ഏകേദശം 537 MCM െവ�വും dead storage ആണ്. എ�് പറ�ാൽ ഇടു�ി           
ഡാമിൽ നി�് പുറേ�െ�ാഴു�ാവു� െവ�ം 1459.49 MCM ആണ്.       
പുറേ�െ�ാഴു�ാൻ സാധ�തയു� െവ�ം എ� നില�് LIVE STORAGE നാണ്        
�പാധാന�ം.  
 
ഡാമിെല സംഭരണ േശഷി സാധാരണ നില�് MCM അഥവാ ദശല�ം ക��ബിക് മീ�ർ          
എ� യൂണി�ിലാണ് പറയാറു�ത്. ഒരു ക��ബിക് മീ�ർ െവ�ം എ�ാൽ ഏകേദശം 1000          
ലി�റാണ്. അതായത് 1 MCM എ�ത് ഏകേദശം 100 േകാടി ലി�ർ െവ�മാണ്. ഇനി ഇതും            
മഴയും ത�ിൽ താരതമ�ം െചയ്താൽ 1 മി�ിമീ�ർ മഴ ഒരു ചതുര�ശ മീ�ർ �ല�്           
െപയ്താൽ 1 ലി�ർ െവ�ം ലഭി�ും. േകരള�ിൽ മഴ�ാല�് 24 മണി�ൂറിൽ 100 ൽ           
അധികം മി�ിമീ�ർ മഴെയാെ� െപ���ത് സാധാരണമാണ്. ഇടു�ി ഡാമിൻെറ വൃഷ്ടി        
�പേദശം ഏകേദശം 650 ചതുര�ശ കിമീ ആണ്. ഇതിൽ 1 ചതുര�ശ കിമീ �ല�് 100 mm             
മഴ െപയ്താൽ ലഭി�ു� െവ�ം മാ�തം 1 ല�ം ക��ബിക് മീ�ർ െവ�ം അഥവാ 10            
േകാടി ലി�ർ െവ�ം ലഭി�ും. അ�തയധികം േകാടി ലി�ർ െവ�മാണ് ഓേരാ െചറിയ          
മഴയിലും ഭൂമിയിെല�ു�ത്. അതിൽ െചറിയ പ�് മാ�തമാണ് അണെ���കളിൽ       
എ�ു�ത്.  
  
Column 11 - നിലവിെല അണെ��ിൽ സംഭരി�െ��ിരി�ു� െവ��ിെ� അളവ്  
ഇത് നിലവിൽ ഇ�് എ�ത െവ�ം live storage ആയി അണെ��ിൽ ഉ�് എ�താണ്. 
 
Column 12 - നിലവിെല സംഭരണ ശതമാനം. (Percentage of live storage) - ഇത് ആെക             
ൈലവ് േ�ാേറജ് ആയി ഡാമിൽ സംഭരി�ാവു� െവ��ിൻെറ എ�ത ശതമാനം        
െവ�മാണ് നിലവിൽ ഡാമിൽ സംഭരി�ിരി�ു�ത് എ�് മനസിലാ�ാം. (ജലേസചന       
വകു�ിൻെറ അണെ��ിൽ െമാ�ം സംഭരി�െ��ി��� െവ��ിൻെറ ശതമാനം) 
  
Column 13 - പുറ�് വിടു� െവ�ം - സ്പിൽ േവ വഴി പുറ�് വിടു� െവ�ം മാ�തമാണ്              
ഇത്. (പവർ ഡിസ്ചാർജ് ഇതിൽ ഉൾെ�ടു�ിയി�ി�) 
 
Column 14 - Remarks ഡാം നിലവിൽ തുറ�് െവ�ിരി�ുകയാേണാ, ആെണ�ിൽ         
ഏെതാെ� ഷ�ർ തുറ�ി���്, ഏത് അളവിലാണ് െവ�ം പുറേ�െ�ാഴു�ു�ത്       
തുട�ിയ വിശദീകരണ�ൾ ഈ ഭാഗ�് വായി�ാവു�താണ്. 
 
 



Nb: െചറിയ ബാേരജുകൾ�് ഇ�രം െപാതുമാനദ��ൾ ബാധകമ�. അവ�്       
െവ�ം സംഭരി�ാനു� േശഷിയി�.  
 
ഡാം അെലർ��കൾ ൈകകാര�ം െച��� ഉേദ�ാഗ�രും െപാതുജന�ള�െട      
സംശയ�ൾ�് മറുപടി നല്കാൻ ചുമതലേയൽ�ി�െ��വർ�ും െപാതുജന�ൾ�ും     
ഈ വിശദീകരണം ആ�ശയി�ാവു�താണ്. സാേ�തിക കാര��െള ലളിതമാ�ി      
അവതരി�ി�ാനു� �ശമമാണ് ഇത്. കൂടുതൽ സംശയ�ൾ�് KSEBL, ജലേസചന       
വകു�്, KWA, ദുര� നിവാരണ അേതാറി�ി എ�ിവെര ബ�െ�ടാവു�താണ്. 
 

സം�ാന ദുര� നിവാരണ അേതാറി�ി 
 


