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അനുബനഞ്ചാം

1)  s]cp-h-®m-aq-gn   ഡഞഞ്ചാം

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

ഡഞഞ്ചാം  കബഞഡതിയതില്  ഉണഞയതിരുന  സസദങ്ങള്  നശ്രീകഞ്ചാം

ലചയ്യുനതതിനുള  നടപടതികേള്  സതശ്രീകേരതിക്കുകേ,  Umw  tSm¸n ലല

{Ku«nwKv  F{Xbpw  thKw  

]qÀ¯nbm കക,  facing stones   ഇളകഷ വവണഷരഷകന spillway

surface \¶mbn  \ne\nÀ¯p¶Xn\mbn  \S]SnIÄ

kzoIcn കക,  C³kvs]£³  Kmednbnse   ew_amb

s{Ubn\pIfnÂ \n¶pw   ഫഫറണഷന s{Ubn\pIfnÂ \n¶pw

ImÂknt\j³ \o¡w sN യ്യുകേ,   KymednbnÂ Øm]n¨ncp¶

pressure  gauges  പ്രവര്ത്തന  കയഞഗദമഞക്കുകേ,    Umanepw

AXnsâ  AXnÀ¯nbv¡pÅnepw  {]Imi

kwhn[m\w  ലചയ്യുകേ,   I½yqWnt¡j³  kuIcy§Ä

iàns¸  ടതകയയ ലചയ്യുകേ, Umansâbpw dnkÀthmbdnsâbpw

Øew  IrXyambn  Af¶v  tcJs¸Sp¯n  AXnÀ¯nbnÂ

AXn{Ian¨p  IbdÂ  XSbp¶Xn\mbn  s^³knwKv  ലചയ്യുകേ,

Umanse  AäIpä¸WnIÄ    ഉളലകറളഷച ലകറണള Izmfnän

t{]m{Kkv  dnt¸mÀ«v  KDSA  ¡v  kaÀ¸n കക,  Uu¬

kv{Soanse  kk-y-Pm-e-§Ä  \o¡w  sN  യപ {Ku«nwKv

പ്രവൃത്തതി F{Xbpw thKw ]qÀ¯n-bm-കഷ,   ആയവ kq£-a-

ambn \nco-£n-¡-W-sa¶pw,  drain holes-se ImÂkn-t\-

j³ \o¡w  ലചയ്യുകേയഞ്ചാം  sluice  shutter,  emergency

shutter F¶n-h-bpsS  s]bnânwKv  F{Xbpw  thKw  ]

qÀ¯n-bm-  കഷ Kme-dn-bnÂ C³kv{Sp-sa-tâ-j³ kwhn-[m-\-

§fpw,  {]Imi  kwhn-[m-\-§fpw  I½-yq-Wn-t¡-j³

kwhn-[m-\-§fpw Øm  പഷചപ Umansâ AXnÀ¯n \nÀ®-

bn v̈  fencing sNbvXv  kwc-£n-കക,  ഡഞമതിലന്റെ  ഡഡൗണ

സശ്രീമതിലലെ നനവഞ്ചാം ഡഞഞ്ചാം  കബഞഡതിയതിലലെ സസദങ്ങളുഞ്ചാം നശ്രീകഞ്ചാം

ലചയ്യുകേ,  Kme-dn-bnse 4th  Block  se tNmÀ¨ ]cn-l-cn-¡p-¶-

Xn\pw  drain  holes se  ImÂkn-t\-j³  \o¡w  sNbvXv

kot¸Pv XS-Ê-an-ÃmsX Hgp-Ip-¶-Xn-\p-ff \S-]-Sn-IÄ kzo-

DRIP Â DÄs¸Sp¯n  tISmb

pressure  gauges  amän  

]Icw  ]pXnbh  Øm]n

¡p¶Xn\pÅ  \S]SnIÄ

സതശ്രീകേരതിച്ചു  വരുന.  മറ

നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതികന്മേല്  ആവശദ

മഞയ   നടപടതികേള്   സതശ്രീകേരതിച്ചു

വരുന. 



I-cnകക,  ലഡ്രെയതിന് കഹഞള്സതിലലെ കേഞതദകനഷന് നശ്രീകഞ്ചാം

ലചയക സശ്രീകപജക തടസ്സമതിലഞലത ഒഴുകുനതതിനുള നടപടതികേള്

സതശ്രീകേരതിക്കുകേ.  ഗദഞലെറതിയതില്  ഇന്ട്രുലമകന്റെഷന്

സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങളുഞ്ചാം,  ഡഞമതില്  പ്രകേഞശ  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങളുഞ്ചാം,

കേമ്മേമ്മ്യൂണതികകഷന്  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങളുഞ്ചാം  സഞപതിക്കുകേ.  ഡഞമതിനു

ചുറഞ്ചാം  ലഫന്സതിഞ്ചാംഗക  സഞപതിചക  ആവശദമഞയ  സുരക്ഷഞ

ഉകദ്ദേദഞഗസലര നതിയമതിക്കുകേ. 

2) Imcm-¸pg Umw

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

 Bh-i-y-an-Ãm¯Xpw  Xpcp¼p  ]nSn- -̈Xpamb

reinforcement മറററണതയ, Kme-dn-bpsS  {]th-i\

`mK¯pw tlmbn-ÌnwKv  kwhn-[m-\-̄ n\pw (F-aÀP³kn

j«-dnsâ)  taÂ¡qc  Øm]n-റകണതയ,   dnkÀthm-bÀ
Hm -̧td-j³  am\p-hÂ,  FaÀP³kn  B£³  ¹m³

F¶nh F{Xbpw thKw X¿mdm-റകണതയ, ]²Xn {]tZ-i-

¯nsâ AXnÀ¯n \nÀ®-bn v̈ s^³knwKv , Bh-i-y-amb
C³kv{Sp-sa-tâ-j³ þ I½-yq-Wn-t¡-j³ kwhn-[m-\-§Ä

Øm]n-റകണതയ,,  FÀ¯¬ Umansâ  left  flank  ലന
rock toe `mK¯v  V-notch Øm]n-റകണതയ,,  kot¸Pv

ക്രമഞനുഗതമഞയതി  നതിരശ്രീക്ഷതിചക  അനുവദനശ്രീയമഞയ
അളവതിലെഞലണനക ഉറപക വരുകത്തണതുമഞണക. 

ഡഞമതിലന്റെ  ഡഡൗണ  സശ്രീഞ്ചാം  ഭഞഗലത്തയഞ്ചാം  കലെഞഞതിറമ്മ്യൂഡതിനല്,  കറഞ
ലഡ്രെയതിന്സതിലലെയഞ്ചാം  സസദജഞലെങ്ങള്  നശ്രീകഞ്ചാം  ലചകയ്യേണതുഞ്ചാം,
Umansâ `{Z-Xbpw   kpc-£n-X-X-zhpw           Dd-¸m-¡n-
ലകറണപ, Imcm-¸pg ]²Xn  പ്രകദശത്തക Aero Adventure
Tourism പദതഷയപ A\p-aXn  നലകറ -hp-¶തയ,

 ആയതഷറലയറയഷ Hcp  {]tX-yI  I½nän  cq]o-I-cn v̈  kpc-
£m-{I-ao-I-cWw  Umanse  DtZ-ym-K-ØÀ  Dd-¸p-h-cp-
റതണതമറണപ.
Longitudinal  drains,  Toe  drain -F-¶n-h-bnse  ImSpw  ]

Sepw \o¡w sNbvXv kot¸Pv shf-f-¯nsâ Hgp¡v kpK-

a-മററകണതയ v  IrX-y-ambn  \nco-£n-റകണതയ
Uu¬kv{So-anse CSXp  A_-«vsaân\p  apIÄ `mK-¯p-

ff ImÂkn-t\-j³ \o¡w  ലചകയ്യേണതുഞ്ചാം, tISmb dºÀ

koep-IÄ amän ]pXn-bh Øm]n v̈ kv]nÂth j«-dp-IÄ

{]hÀ¯\ kÖ-am-റകണതയ,  Bh-i-y-amb C³kv{Sp-sa-

tâ-j³  I½-yq-Wn-t¡-j³  kwhn-[m-\-§Ä

സറപഷറകണതയ,  dnkÀthm-b-dnÂ  IqSn  

dnhÀ  s{Sbn\nwKv
hÀ¡pambn _Ô-s¸«  doþ-
C³t^mgvkvsaâv  `mK§Ä

`qcn-`m-Khpw  നവകകയയ
kv]nÂth  Nq«p-I-fn-te-bpw
XqWp-I-fn-tebpw ]pd-t¯¡v
ImW-s -̧Sp¶  doþ-C³t^m-
gvkvsaâv  Hgn-hm-¡p¶
{]hr¯n DRIP Phase II& III
bnÂ   ഉളലപടതകയയ ലചയഷ
ടണപ.  കപ്രഞജകക  പൂര്ണമഞയഞ്ചാം
കേമ്മേശ്രീഷന്  ലചയ്യേഞത്തതതിനഞല്  O
&  M  am\-zÂ  X¿m-dm¡n  ]cn-
tim-[\  L«-¯n-em-Wv.  CWC
bnÂ \n¶pw Inundation Map
ലെഭദമഞകേഞത്തതതിനഞല് EAP
X¿m-dm-¡n-bn-«n-Ã.   അതതിര്ത്തതി
പ്രകദശങ്ങളതില്  ഭഞഗതികേമഞയതി
കവലെതി  ലകേടതി  സഞ്ചാംരക്ഷതിചതിട്ടുണക.
_m¡n  {]hr-¯n-IÄ   DRIP
Phase II  & III  bnÂ  ഉളലപട -
തഷയഷടണപ.   kmä-sseäv
t^m¬  kwhn[m\w  \S-̧ n-em-

 കകയയ _m¡n  {]hr-¯n-IÄ

DRIP  Phase  II  &  III  bnÂ

ഉളലപട -തഷയഷടണപ.
 ഡറമഷലന ഇടതകരറയറട

   നബനഷചള ഭറഗങളഷലല
പുനരുദഞരണ പ്രവൃത്തതികേളുഞ്ചാം  V-
notch സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച
പ്രവൃത്തതികേള്  ആരഞ്ചാംഭതിലചങതിലുഞ്ചാം.
കകേഞണടഞകറുലട  നതിരുത്ത
രവഞദതിതത സമശ്രീപനഞ്ചാം മൂലെഞ്ചാം പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തതി  Risk  &  Cost-ല്



tdm´p  Npän  AXncp  `q{]-tZ-i-§Ä  \nco-£n-

 കനതഷറലയറയഷ tkmfmÀ t_m«v ലെഭദമഞകകണതുമഞണക.
അവസഞനതിപതിക്കുകേയഞ്ചാം  CWC
\nÀt±i  {]Imcw   XmÂ¡m-
enI  ]p\-cp-²m-cW  {]hr-¯n-

IÄ   DRIP  Phase  II&  III
bnÂ  ഉളലപട -  തകയയ ലചയഷ
ടണപ.  kot¸Pv  ക്രമഞനു
ഗതമഞയതി  നതിരശ്രീക്ഷതിചക
അനുവദനശ്രീയമഞയ  അളവതി
ലെഞലണനക  ഉറപക  വരുത്തുന
പ്രവൃത്തതികേള് DRIP Phase II&

III bnÂ ഉളലപട -തഷയഷടണപ. 

മറ നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതികന്മേല് ആവശദ

മഞയ   നടപടതികേള്   സതശ്രീകേരതിച്ചു

വരുന. 

3)   ae-¦c Umw.

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

Umansâ longitudinal drains Dw  toe drains Dw kk-y-Pm-e-

§fpw  aäp  amen-\-y-§fpw  \o¡w  sNbvXv  hy-¯n-bmbn

kq£n-റകണതയ,  Toe drains-\Sn-bn-eqsS Hgp-Ip¶ shf-f-

¯nsâ   ഉതവസറനയ കണ-]n-Sn v̈  IrX-y-ambn  \nco-£n-

റകണതയ,   tISmb  dºÀ  koep-IÄ  amän  ]pXn-bh

Øm]n v̈  j«-dp-I-fn-eq-sS-bp-ff  tNmÀ¨  ]cn-l-cn-

റകണതയ,  Kme-dn-bnse  kot¸Pv  shffw  ]¼v  sNbvXv

If-bp-¶-Xn-\m-h-i-y-amb  \S-]-Sn-IÄ  kzo-I-cn-റകണതയ,

face  drain  holes-se  ImÂkn³-t\j³  \o¡w

ലചകയ്യേണതുഞ്ചാം, kot¸Pv  IrX-y-ambn  Af-  നപ \nco-

£n റകണതയ,  dnkÀthm-bÀ AXnÀ¯n-bv¡-Sp-¯m-bp-ff

It¿-ä-§Ä Hgn-hm-¡p-¶-Xn\pw Uman-\m-h-i-y-amb I½-yq-

Wn-t¡-j³ kuI-c-y-§Ä Øm]n-¡p¶Xn\p-ap-ff \S-]-Sn-

IÄ  kzo-I-cn-റകണതയ,  FaÀP³kn  B£³  ¹m\pw

dnkÀthm-bÀ  Hm -̧td-j³  am\phepw  X¿m-dm-

റകണതമറണപ.

 s{Ubn³ tlmfp-I-fn-eqff ImÂkn-t\-j³ \o¡w sN¿-

W-sa¶pw, DRIP -II Â {]Xn-]m-Zn-¨n-cn-¡p¶ tracer test
F{Xbpw thKw \S-t -̄-ണ Xm-sW¶pw, FaÀP³kn j«-

ഡഞമതിലന്റെ  toe  drains
 വതഷയറയഷ സകഷചഷടണപ.

Toe  drains-\Sn-bn-eqsS  Hgp-
Ip¶  shf-f-¯nsâ  ഉതവ

 സറനയ കണ-]n-Sn v̈  IrX-y-
ambn  \nco-£n-കനതഷ

 റലയറയഷ DRIP  Phase  II-ല
 ഉളലപടതഷ Tracer  Study

നടതനതറണപ.  FaÀP³kn
B£³  ¹m\pw  dnkÀthm-
bÀ  Hm -̧td-j³  am\phepw
തയ്യേഞറഞകതിയതിട്ടുണക.
അതതിര്ത്തതി  നതിര്ണയവഞ്ചാം
പുനരധതിവഞസവഞ്ചാം  പുകരഞഗമതിച്ചു
വരുന. 
 കേനഞല്  ഷടര്  ഓപകറഷന്
ലമകഞനതിസത്തതിലന്റെ  അറകുറ
പണതികേള്  നടത്തതിയതിട്ടുണക.
28/09/2016-ലലെ  സ.ഉ.
(സഞധഞ)നഞ്ചാം.  766/2016/ജ.വതി.വ
പ്രകേഞരഞ്ചാം  മലെങര  ഡഞഞ്ചാം  MSHEP
യലട  പഞടത്തുകേയതില്  നതിനഞ്ചാം
ഡഞമതിലന്റെ  അനുബന
നതിര്മ്മേതിതതികേളുലടയഞ്ചാം
കേഞരദഞലെയങ്ങളുലടയഞ്ചാം  പ്രവര്ത്ത
നത്തതിനഞയള വവദദ്യുതതി നതിരകക
വകേയതിരുത്തുനതതിനഞയള



dp-IÄ,  I\mÂ j«-dp-IÄ,  kÀÆokv  j«-dp-IÄ F¶n-h-
bpsS  tlmb-nÌnwKv  sa¡m-\n-k-¯nsâ  taÂ¡q-c-bpsS
tISp-]m-Sp-IÄ  F{Xbpw  thKw  ]cn-l-cn-¡-W-sa¶pw,
UmanÂ Bh-i-y-amb I½-yq-W-t¡-j³ þ C³kv{Sp-sa-tâ-
j³ kuI-c-y-§Ä Øm]n-¡-W-sa¶pw \nÀt±-in-¨p.  sI.-

F-kv.-C.-_n. bpambn  MoU H¸p shbv¡p-¶-Xn\pw AXp-
hgn  Umantebv¡pw  Hm^okntebv¡pw  Bh-iyamb
sshZ-ypXn  e -̀y-am-¡p-¶-Xnt\m,  Umansâbpw  A\p-
_Ô \nÀ½n-Xn-I-fp-sSbpw Aä-Ip-ä- -̧Wn-I-fpsS sNehv  
]¦n-Sp-¶-Xnt\m Dff km²-yX ]cn-tim-[n-കക്കേണതതാണണെനന്നും 
സശ്രീകപജക  ലവളഞ്ചാം  പമക  ലചയക  മഞറനതതികലെയഞയതി

Submersible  Pump  with  Inbuilt  Cutter  സഞപതിക്കുനതക
പരതികശഞധതികകണതുമഞലണനക നതിര്കദ്ദേശതിച്ചു.

നടപടതികേള് സതശ്രീകേരതിച്ചു വരുന. 

4)    s\¿mÀ Umw

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

kmUnÂ Umansâ tdmUn-\-cn-I-̄ mbn Øm]n-¨n-cn-¡p¶

ss]¸nÂ  tNmÀ¨  ഉണതാ-Ip-¶p  കണതാ F¶v

പരതികശഞധതികകണതുഞ്ചാം  ആയതക  {i²-bnÂs¸«mÂ  AXv

F{Xbpw  thKw  tIcf hm«À  AtXm-dn-än-bnse DtZ-ym-K-

Øsc Adnbn ക്കുകേയഞ്ചാം ആയതക icn-bm-t¡ണ --Xm-sW¶pw,

hm«À  AtXm-dnän  IrXy  ka-b¯v  icn-bm-¡n-bn-sÃ¦nÂ

ആയതക Pe-tk-N\ hIp v̧ sNt¿--ണതുഞ്ചാം AXnsâ Nnehv

hm«À  AtXm-dn-än-bnÂ  \n¶pw  CuSm-t¡ണ --തമതാണെണ.

dnkÀthm-b-dn\p tNÀ¶v It¿dn Xma-kn-¡p¶ P\-§sf

Hgn-¸n-¡p-¶-Xn-\p-ff  \S-]-Sn-IÄ  സര്കഞര് Xe-¯nepw

_Ô-s¸«  hIp-¸p-X-e-¯nepw  kzo-I-cn-t¡ണ- -തുഞ്ചാം ,

kmUnÂ  Umansâ  FÀ¯¬  `m ഗ¯p-ff  sNS-n-IÄ

\o¡w sNbvXv  longitudinal {Ubn\neqsSbpw  toe  drains

eqsSbpw  kot¸Pv  shffw  XS-Ê-an-ÃmsX Hgp-Ip-¶-Xn-\p-

ff  \S-]-Sn-IÄ  സതശ്രീ-I-cn-കകണതുമഞണക.   kot]Pv  IrX-y-

ambn \nco-£n-കകണതുഞ്ചാം, disperser valve sâ Xpcp¼p ]

nSn¨  GI  pipe eqsS  കചഞര്ചയകണഞ F¶v  

]cn-tim-[n-¡p-¶-Xn-\mbn  Tomography \S-¯p-¶-Xn-\p-

ff \S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-കകണതുമഞണക.

  Umansâ kp-c-£¡pw kµÀi-Isc \nb-{´n-¡p-¶-Xn-\p-

ടതി  നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്  ഭൂരതിഭഞഗവഞ്ചാം
നടപതിലെഞകതിയതിട്ടുണക.  ഡഞമതിലന്റെ
ഡഡൗണ  സശ്രീമതില്  ഇടതു  ഭഞഗത്തു
കേഞണുന  നനവതിലന്റെ  കേഞരണഞ്ചാം
കേണ്ടുപതിടതിചക  ആയതക
പരതിഹരതിക്കുനതതിനുള
നടപടതികേള് പുകരഞഗമതിച്ചു വരുന.
ഇന്സ്ട്രുലമകന്റെഷന്  പ്രവൃത്തതികേള്
പുകരഞഗമതിച്ചു  വരതികേയഞ്ചാം,  River
Training  Wall,  ഗദഞലെറതിയതിലലെ
പ്രകേഞശ  സഞ്ചാംവതിധഞനങ്ങള്
എനതിവ  DRIP  Phase-II-ല്
ഉള്ലപടുത്തതി  ആവശദമഞയ
നടപടതികേള് സതശ്രീകേരതിച്ചു വരുന. 



ambn  kpc£m  DtZ-ym-K-Øsc  \nb-an-കകണതുഞ്ചാം,  It¿-ä-

§Ä  Hgn-hm-¡p-¶-Xn-\mbn  Uman\p  Npäpw  s^³knwKv

ലചകയ്യേണതുമഞണക.

 C³kv{Sp-ta-tâ-j³  kwhn-[m-\-§Ä  സതാപപകകണതുഞ്ചാം,

Kme-dn-bnÂ Bh-i-y-amb {]Imi kwhn-[m-\-§Ä kÖo-

I-cn കകണതുഞ്ചാം,  River training wall F{Xbpw thKw icn-bm-

കകണതുമഞണക.

5)   കേഞഞ്ഞതിരപ്പുഴ ഡഞഞ്ചാം

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

Umansâ {UnÃnwKpw {Ku«nwKv {]hÀ¯n-Ifpw ka-bm-\p-

_-Ô-ambn  FÌn-taän-\-\p-kr-X-ambn  ]qÀ¯n-

bm കകണതുഞ്ചാം  Kme-dn-bnse ]Sn-s¡«v  plastering sNbvXv

hr¯n-bmbn kq£n-കകണതുഞ്ചാം kot¸Pv Pew IrX-y-ambn

Af¶p  tcJ-s -̧Sp-  തപ ]¼v  sNbvXv  \o¡w  sN കയണതന്നും

sskUv  s{Ubn\p-IfnÂ  \n¶pw  sNfn  \o¡w  sNbvXv

hr¯n-bm¡n  kot]Pv  shf-f-¯nsâ  kz-X-{ -́amb  Hgp-

¡n-\-\p-h-Zn കകണതുഞ്ചാം,  V-notches D]-tbm-Kn v̈  kot¸Pv

shffw IrX-y-ambn Af-കകണതുഞ്ചാം Umanse tNmÀ¨ Hgn-

hm-¡p-¶-Xn-\p-ff \S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-കകണതുഞ്ചാം  kv]nÂ

th  j«-dp-I-fpsS  Aä-Ip-ä- -̧Wn-I ള്  പൂര്ത്തതിയഞകകണതുഞ്ചാം

സതില്  കവ  വലര  ജലെസഞ്ചാംഭരണഞ്ചാം  സഞധദമഞകകണതുഞ്ചാം,

FaÀP³kn  j«-dp-I-fpsS  fabrication  work Dw

ലചകയ്യേണതുഞ്ചാം,   Kme-dn-bnse {]Imi kwhn-[m-\-§Ä \Ã

coXn-bnÂ \ne-\nÀ  കതണതന്നും Kme-dn-bnÂ sNbn-t\-Pp-Ifpw

t»m¡v  \¼-dp-Ifpw  tlmÄ  \¼-dp-Ifpw  aäv  AS-bm-f-

§fpw AS-bm-f-s -̧Sp കത്തണതുഞ്ചാം ഫഫകണt-j³ Kme-dn-bpsS

\ne¯v {]jÀ tKPp-Ifpw I½-yq-Wn-t¡-j³ C³kv{Sp-sa-

tâ-j³  kwhn-[m-\-§  ള Øm]n-t¡ണതുഞ്ചാം FaÀP³kn

B£³  ¹m\pw  dnkÀthm-bÀ  Hm -̧td-j³  am\p-hepw

X¿m-dm-കകണതുഞ്ചാം I\m-ep-I-fnse  knÂäv  IrX-y-amb  CS-

th-f-I-fnÂ \o¡w ലചകയ്യേണതുമഞണക.

IqSn-sh-ff hnX-c-W-̄ n-\mbn stilling basin Â Øm]n-¨n-

cn-¡p¶ Pump House amän Øm]n-കകണതുമഞണക.

നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതികന്മേല്  ആവശദ

മഞയ   നടപടതികേള്   സതശ്രീകേരതിച്ചു

വരുന. 



6)   മലെമ്പുഴ ഡഞഞ്ചാം

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

Umansâ  apI-fn-ep-ff  tdmUnse  (logitudinal)  s]m«-ep-
IÄ \nco-ക്ഷതിക്കുകേയഞ്ചാം face  drain  holes se ImÂkn-t\-
j³ \o¡w sN യക Umanse tNmÀ¨ IrX-yam-bn \nco-£n-

 കക്കേണതന്നും kot¸Pv Pew IrX-y-ambn Af-    നണ ആയതണ tcJ-s -̧
Sp-¯p-¶-Xn-\mbn Hcp cPn-ÌÀ kq£n-കകണതുമഞണക.    
Uma-nÂ  C³kv{Spsatâj³  kwhn-[m-\hpw  {]jÀ
tKPkpw  Øm]n-¡p-¶-Xn-\p-ff  \S-]-Sn-IÄ  kzo-I-cn-
കകണതുഞ്ചാം ആയതക  up lift  pressure  cPn-Ì-dnÂ tcJ-s -̧
Sp¯n  kq£n കകണതുഞ്ചാം,  Umansâ  FÀ¯¬  `mK¯p
\n¶pw  kk-y-Pm-e-§sf  \o¡w  sN കയ്യേണതുഞ്ചാം  Umanepw
A\p-_Ô \nÀ½n-Xn-I-fnepw  dnkÀthm-bdnepw  kµÀi-
Icpw  P\-§fpw  Cd-§p-¶Xv  XS-bp-¶-Xn\pw  kpc£m
DtZ-ym-K-Øsc നതിയമതികകണതുമഞണക.  ഇതതിനു പുറലമ  ]mc-
s -̧äv,  XqWp-IÄ,  A\p-_Ô  \nÀ½n-Xn-IÄ  F¶nh
F{Xbpw thKw s]bnâv  ലചകയ്യേണതുമഞണക.

നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതികന്മേല്  ആവശദ

മഞയ   നടപടതികേള്   സതശ്രീകേരതിച്ചു

വരുന. 

7)   പടതികശ്ശേരതി   ഡഞഞ്ചാം

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

]²-Xn-bpsS Hmtcm L«-¯nepw KpW-\n-e-hmcw Dd-¸n-¡p-
¶-Xn-\mbn  Hcp  Izm-fnän  I¬t{SmÄ  sk£³ /  k_v
Unhn-j³  Bh-i-y-am-sW¶pw,  I½-yq-Wn-t¡-j³  
kuI-c-y-§Ä e`-y-am-¡-W-sa¶pw, Uman-tebv¡v Bh-i-y-
amb  hml\  KXm-KX  kuI-c-y-§Ä   e -̀y-am-
കകണതഞലണനഞ്ചാം AtXm-dnän  \nÀt±in-¨p.   Bh-i-y-amb

DtZ-ym-K-Øsc F{Xbpw thKw \nb-an-¡-W-sa¶pw, kw`-
c-W-tijn  hÀ²n-¸n-¡p-¶-Xn-\mbn  A]-kv{So-anse  a®v
F{Xbpw thKw \o¡w ലചകയ്യേണതുമഞണക.

നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതികന്മേല്  ആവശദ

മഞയ   നടപടതികേള്   സതശ്രീകേരതിച്ചു

വരുന. 

8)  ചുളതിയഞര് ഡഞഞ്ചാം

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി
FÀ¯v  Umansâ  s{]mss^Â Umansâ   bYmÀ°

Unssk³  s{]m^bnÂ  A\pkcn¨v  ശരഷയററകണതയ
CSXphis¯ FÀ¯v Umansâ Uu¬kv{Sow  sskUnse  

]mcs¸äv   damtop tebv¡v Ncnªncn¡Wsa¶pw AXns\

iàam¡p¶Xn\pw  kpØncam¡p¶Xn\pamhiyamb

\S]SnIÄ  സതശ്രീകേരതികകണതഞലണനഞ്ചാം  Uu¬kv{Soanse

ഡഞമതിലന്റെ  തഞഴഞര
പ്രകദശങ്ങളതിലലെ  കേഞടക  ലവടതി
മഞറകേയഞ്ചാം  Drain  hole-ലന്റെ
അടതിഭഞഗത്തക  അടതിഞ
കൂടതിയതിട്ടുള  കേഞതദഞ്ചാം  നശ്രീകഞ്ചാം
ലചയ്യുകേയഞ്ചാം ലചയതിട്ടുണക. 



Ipäns¨SnIfpw aäpw  apgph\mbpw \o¡w ലചകയ്യേണതുഞ്ചാം  Spill

way  shutters  വവണയ s]bnâv   ലചകയ്യേണതുഞ്ചാം FÃm Airvent

holes Â \n¶pw ImÂknt\j³ \o¡w  ലചകയ്യേണതുഞ്ചാം  side

drains Â  V notches Øm]n¨v  kot¸Pv  അളറകണതമറണപ.
Umansâ  c£bv¡pw  kpc£bv¡pambn  \nco£W

IymadIÄ  Øm]n¨v   ഡറമഷറലയള s]mXpP\§ളലട

പ്രകവശനഞ്ചാം XSbWsa¶pw Umantebv¡pÅ tdmUnsâ {][m\

`mK§fnÂ  tKäv  Øm]n¡Wsa¶pw  Umanse  SqdnÌv

BIvSnhnän  dnkÀthmbdns\  Hcp  Xc¯nepw

_m[n¡cpsX¶pw  UmanÂ  skIyqcnän  DtZymKØÀ

Cãm¯Xn\mÂ, Ahsc നഷയമഷറകണതമറണപ.  
 DcK hÀ¤-̄ nÂs¸« Pohn-IÄ Kme-dn-bn-tebv¡v Ib-

dm-Xn-cn-¡p-¶-Xn-\mbn Right abutment \Sp¯ Zzmcw Hcp mesh

ലകേഞണക  മൂകടണതഞലണനഞ്ചാം UmanÂ  surveillance  system

Øm-]n-¡-W-sa¶pw  Uman-tebv¡pw  AXnsâ  ]cn-k-

c¯pw s]mXp-P-\-§Ä Ib-dp-¶Xv  XS-b-W-sa¶pw  tdm-

Unsâ {][m\ `mK§fnÂ tKäp-IÄ Øm]n-¡-W-sa¶pw

Sqdnkw {]hÀ¯n-IÄ Umansâ kpc-£sb _m[n-¡nÃ

F¶v Dd-¸p-h-cp-t¯--ണതുഞ്ചാം kpc£m DtZ-ym-K-Øsc \nb-an-

കകണതുഞ്ചാം dnkÀthm-b-dn\p  Npäpw  fencing

ലചകയ്യേണതുമഞണക.

മറക നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതികന്മേല് ആവശദ
മഞയ   നടപടതികേള്   സതശ്രീകേരതിച്ചു
വരുന. 

9)   പശ്രീചതി ഡഞഞ്ചാം

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

Umansâ  `{ZXbpw  kpc£nXXzhpw  Dd¸p

hcp¯p¶Xn\mbn \nco£W IymadIÄ Øm]n¡Wsa¶pw

Umanepw  ]cnkc§fnepw  s]mXpP\§fpsS  {]thi\w

XSbWsa¶pw  Umantebv¡v  kpc£m  DtZymKØsc

\nban¡Wsa¶pw,  {]thin¡p¶  kµÀiIsc  ]cntim[n

¡p¶Xn\pw  hgnIm«p¶Xn\pamhiyamb  D]IcW§Ä

e`yam¡Wsa¶pw  Umantebv¡v  {]thin¡p¶Xn\pw  

]pdt¯bv¡nd§p¶Xn\pw  GIhmXnÂ  kwhn[m\§Ä

\S¸nem¡Wsa¶pw AXn{Ian¨p Ibdp¶Xv XSbp¶Xn\mbn

Uman\p Npäpw thentbm aXntem \nÀ½n¡Wsa¶pw {][m\

`mKs¯  tdmUpIfnÂ  tKäv  Øm]n റകണXmsW¶pw

hnt\mZ  k©mc  {]hÀ¯\§Ä  Umansâ  kpc£sb

_m[n¡m¯  Xc¯nembncn¡Ww  F¶pw  kpc£m

DtZymKØÀ¡v  Bib  hn\nabw  \S¯p¶Xn\pÅ

Umansâ  `{ZXbpw  kpc£n

XXzhpw  Dd¸p  hcp¯p

¶Xn\mbn,  \nco£W

IymadIÄ  Øm]nകനതഷന

 റവണഷ DRIP  Phase-IIല
  ഉളലപടതഷ ഒര പദതഷ

 രപവകരഷച വരന.  ഡറമഷറലയപ

പ്രകവശതിക്കുകമഞഴുഞ്ചാം  പുറത്തു

കപഞകുകമഞഴുഞ്ചാം

നതിരശ്രീക്ഷതിക്കുനതതിനഞയതി  ടൂറതിസഞ്ചാം

മഞകനജ്ലമന്റെക  ജശ്രീവനകഞലര



kuIcy§Ä Øm]n¡ണലമനയ,  FUnPn]n bpsS  Security

Audit  Report   Â  {][m\  IhmSw,  Umansâ  tKäv,  ]qt

´m«w,  ]henb³,  Umansâ    രണപ അറങള എനഷവഷടങളഷല
kpc£m  DtZymKØsc  \nban¡Wsa നയ,  sIUnFkvF

\nÀt±in¨ AäIpä¸WnIÄ F{Xbpw thKw  ]qÀ¯nbm¡n

dnt¸mÀ«v  kaÀ¸n¡Wsa¶pw  Hoist  arrangements sâ

sshZypXnbv¡v asämcp kwhn[m\w IqSn \S¸nem¡Wsa¶pw

ImÂknt\j³  aqew  XSÊs¸«  drain  holes icnbm¡n

kot]Pv  shÅ¯nsâ  Hgp¡v  \nÀ_m[ambn  XpScp¶Xn\v

  റവണ നടപടഷകള സതശ്രീകരഷറകണതമറണപ.  

നതികയഞഗതിചതിട്ടുണക.  പ്രധഞന

ഭഞഗലത്ത  കറഞഡുകേളതില്  കഗറക

സഞപതിക്കുകേയഞ്ചാം  ഡഞമതികലെയക

വഞചക  മഞന്മഞലര  നതികയഞഗതി

ക്കുകേയഞ്ചാം  ലചയതിട്ടുണക.   DRIP

Phase-I  ല ഉളലപടതഷ
റഹറയഷസഷയഗപ

 ലമകറനഷസതഷലന Over

hauling,  Painting,  25KVA

Generator  Set  സറപഷകന

പ്രവൃത്തതി പൂര്ത്തശ്രീകേരതിചതിട്ടുണക. 

മറക നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതികന്മേല് ആവശദ

മഞയ   നടപടതികേള്   സതശ്രീകേരതിച്ചു

വരുന. 

10)   കപഞത്തുണതി

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

2016 ലലെ പരതികശഞധനയതില് Umw tSm¸nse tdmUv sskUnÂ

     കടഷയഷടഷരന മറഷചയ പഷഴതയ മററഷയ മരങള \o¡w

sN¿Wsa¶pw  ImSv  \o¡w  sNbvXXn\p  tijw  Umapw

AXnsâ  AXnÀ¯nbpw  kwc£n¡p¶Xn\pÅ  aXnÂ

 നഷരമഷകണലമനയ FÀ¯v  UmaneqsSbpÅ  kot¸Pv

\nco£n¡p¶Xn\mbn  F{Xbpw  thKw  C³kv{Ssatâj³

ലചകയ്യേണതഞലണനഞ്ചാം Umw kµÀiIsc \nco£n¡p¶Xn\mbn

kpc£m  DtZymKØsc   നഷയമഷറകണതറലണനയ Umansâ

Uu¬kv{SoanÂ  Hgnªp  InS¡p¶  Øew  ]qt´m«ambn

amäp¶Xn\pÅ \S]SnIÄ സതശ്രീകേരതികകണതുമഞണക.

നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതികന്മേല്  ആവശദ

മഞയ   നടപടതികേള്   സതശ്രീകേരതിച്ചു

വരുന. 

11)   മഞ്ചാംഗലെഞ്ചാം ഡഞഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

CSXphis¯  kmUnÂ  Umansâ  A]vkv  {Soanepw

Uu¬kv{Soanepw   henbtXmXnÂ kkyPme§Ä hfÀ¶p

  നഷലനഷലകനതപ മററനതഷനള \S]SnIÄ

kzoIcn¡W  ലമനയ knÂäpw  skUnsaâpw  \o¡w



sN¿p¶Xn\pÅ \S]Sn  സതശ്രീകേരതികണലമനഞ്ചാം Umansâ Dbcw

Iq«n  PetiJcWw hÀ²n¸n¨mÂ B {]tZis¯ hÀ²n¨p

hcp¶  IpSnshÅ¯nsâ  BhiyIX  ]cnlcn

¡mhp¶XmsW¶pw  Dbcw  കടഷ Umansâ Pekw`cWtijn

hÀ²n¸n   ചറല ആ പ്രകദശത്തക വര്ദതിച്ചു വരുന കുടതിലവളത്തതിലന്റെ

ആവശദകേ   ത പരഷഹരഷകറവനതറലണനയ നഷരറദശഷചഷരന. 

  CSXp  kmUnÂ  Umansâ  apIfnse  tdmUnÂ

a²y`mK¯mbn  Longitudinal  cracks കറണലപടകയയ,   Nne

hnÅepIÄ tdmUnsâ hi§fntebv¡v hym]n¨ncp¶Xmbpw,

Umansâ apIfnse hnÅepIfpsS hym]vXn   D]cnXe¯nÂ

am{Xw  DÅhbmtWm  AtXm  Xmtgbv¡v  hym]n¨hbmtWm

F¶pw  ]cntim[n¡Wsa¶v  \nÀt±in¨p.  kvänÃnwKv

t_kn\nse  shÅ¯n  ലല amen\y§Ä  ന o¡w

sN¿p¶Xn\pÅ  \S]SnIÄ  സതശ്രീകരഷറകണതറലണനയ,

C³kvs]£³  KmednbnÂ  ImÂknt\j³  \o¡w  sNbvXv

knt¸Pv aqew \jvSamIp¶ shÅw Af¡Wsa   നയ I\mÂ

Éqbnkv  tKäpw  kv]nÂth  tKäpw  AäIpä¸WnIÄ

\S¯p¶Xn\v  sa¡m\n¡Â  hn`mK¯n\v  \nÀt±iw

നലകഷയഷടണപ.   kzot¸Pv,  A v̧en^väv  s{]jÀ,  F¶nh

\nco£n¡p¶Xn\mbpÅ  D]IcW§Ä   F{Xbpw  thKw

Øm]n¡Wsa¶pw  Kmednbv¡pÅnÂ  icnbmbn  {]Imiw

e`n¡p  ¶Xn\pÅ  {IaoIcW§Ä  sN¿Wsa¶pw

\nÀt±in¨p. 

നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതികന്മേല്  ആവശദ

മഞയ   നടപടതികേള്   സതശ്രീകേരതിച്ചു

വരുന. 

12)   വഞളയഞര് ഡഞഞ്ചാം

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

upsteam riprap {Iaambn Dd¸n¡Wsa  നയ kv]nÂth

j«dpIfpw  kvfqbnkv  tKäpIfpw  Ft¸mgpw

{]hÀ¯\kÖambncn¡W  ലമനയ C³kvs]£³

Kmednbnse  29,30,32,33  F¶o  s{Ubn³  tlmfpIfnepw

ImÂknt\j³,  \o¡w  sN¿Wsa  നയ uplife  pressure Dw

drain seepage sâ Afhpw \nco£n  റകണതയ CSXphiതയ

heXphi  തയ abutment \v apIfnse tdmUnÂ  longitudinal

cracks \nc´cw ho£nt¡  ണതയ Umansâ kpc£¡mbn Hcp

I¬t{SmÄ dqw  സറപഷറകണതയ,  UmanÂ I½yqWnt¡j³

knÌw   സറപഷറകണതയ kpc£  Dd¸p  hcp¯p¶Xn\mbn

surveillance  system   സറപഷറകണതയ s]mXpP\§sf

Umantebv¡v  Ibdp¶Xv   തടയനതഷറലയറയഷ Umw

sskäntebv¡pw  Umw tSm¸ntebv¡pw  \bn¡p¶nS¯v  tKäv

Stone riprap ലചയതിട്ടുണക.

kv]nÂth  j«dpIfpw

kvfqbnkv  tKäpI ള

പ്രവര്ത്തന സജമറകഷയഷടണപ.

കേഞതദഞ്ചാം  ലഡകപഞസതിറക  നശ്രീകഞ്ചാം

ലചയ്യുകേയഞ്ചാം  ഇന്ലസലമന്റെക

സഞപതിക്കുകേയഞ്ചാം ലചയതിട്ടുണക.  V-

notch  സഞപതിക്കുനതതിലന്റെ

പ്രവൃത്തതി പുകരഞഗമതിച്ചു  വരുന.

മറക  പ്രവൃത്തതികേള്  DRIP  II

&III-ല്  ഉള്ലപടുത്തതി



 സറപഷറകണതയ Umansâ  kwc£W¯n\v  Bhiyambn

kpc£m  DtZymKØsc  \nban¡Wsa¶pw  P\§fpsS

AXn{Ian¨p  IbdÂ  XSbp¶Xn\mbn  s^³knwKv

ലചകയ്യേണതഞലണനഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശതിചതിരുന.

നടപതിലെഞക്കുനതതിനുള

നടപടതികേള്  സതശ്രീകേരതിച്ചു വരുന.

13)   ചതിമ്മേതിണതി ഡഞഞ്ചാം

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

Guniting hÀ¡pIÄ F{Xbpw thKw പരതഷയററകണ -

XmsW¶pw  kv]nÂthbpw  Hoist  machanism hpw  \¶mbn

\ne\nÀ¯Wsa¶pw  FaÀP³kn j«dnÂ F{Xbpw thKw

AäIpä¸WnIÄ \S¯Wsa¶pw C³kv{Ssatâj³ knÌw,

I½yqWnt¡j³  knkväw  F¶nh  Øm]n¡p¶Xn\pÅ

\S]SnIÄ  സതശ്രീകേരതികമണലമനഞ്ചാം  ഡറമഷല kpc£m

DtZymKØsc  \nban  കണലമനയ s^³knwKv  sNbvXv

Umans\  It¿ä§fnÂ  \n¶pw  kwc£n¡p¶Xn\pÅ

\S]Sn{Ia§Ä സതശ്രീകേരതികണലമനഞ്ചാം നതിര്കദ്ദേശതിചതിരുന.

DSRP  (Dam  Safety  and
Review  Panel)  August
2019-ല്  ചതിമ്മേതിണതി  ഡഞഞ്ചാം
സന്ദര്ശതിക്കുകേയഞ്ചാം  എര്ത്തണ
ഡഞമതിലന്റെ  ഡഡൗണ  സശ്രീമതിലുള
കുറതിലചടതികേള്  ലവടതി
മഞറനതതിനുഞ്ചാം  Masonry
Dam കലെയക   Electricity
Connection
ലെഭദമഞക്കുനതതിനുഞ്ചാം   Earthen
Dam ലുഞ്ചാം   Toe  drain ലുഞ്ചാം  V-
notch  install  ലചയ്യുനതതിനുഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നല്കേതിയതിട്ടുണക.
ഇവയതില്  Earthen  Dam ലലെ
കേഞടക  ലവട്ടുകേയഞ്ചാം  Masonry
Dam കലെയ്ക്കുള  വവദദ്യുതതി
കേണക്ഷന്
ലെഭദമഞകതിയതിട്ടുമുണക.
നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതികന്മേല്  ആവശദ
മഞയ   നടപടതികേള്   സതശ്രീകേരതിച്ചു

വരുന. 

14)   കപപഞറ ഡഞഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

Disperson  Valve  മമാററ സമാപറകമാനുള നടപടറകള

അടറയനറരമമായറ സസസ്വീകരറക്കുക, സുരകമാ
കകവരറകള അടറയനറരമമായറ അറകറപണറകള
ചചെയ്യുക,  സസ്വീപപജജ ജലല അളക്കുന്നതറനുള V notch
സമാപറക്കുന്നതറനുള നടപടറകള സസസ്വീകരറക്കുക,
സസ്വീപപജജ ജലല നറരനരല അളക്കുകയല അളവകളറല
വവ്യതറയമാനല പരറപശമാധറക്കുകയല ചചെയ്യുക,ഗമാലററയറല
സമാപറചറട്ടുള pressure  guage  മമാററ സമാപറക്കുക,
ഡമാമറചന തമാഴ്ഭമാഗത (Down  stream)  ഇടത വശല
സുരകമാ ഭറതറ ചപമാളറഞ ഭമാഗല പുനനഃക്രമസ്വീകരണല

ഇതജ ഒര സചപഷവ്യല
വമാ വജല  ആയതറനമാല
ഓ ഡര ര ന കന്നതജല
അനുസരറചമാണജ
ലഭവ്യമമാകന്നതജ.  ഈ
ചപമാപപമാസല ഡമാല
റസ്വീഹമാബറലറപറഷന ആ ഡജന
ഇമ്പ്രൂവ്ചമനജ ചപമാജകജ
(DRIP)  ഇല
ഉ ചപടതറയറരനള .



 നടതകയയ ലചകയ്യേണതഞണക.  ഗമാലററയറചല Drain
പഹമാളകളറല അടറഞറരറക്കുന്ന കമാല
സറപനഷന നസ്വീകല ചചെപയ്യേണ്ടതമാചണനല   ഡമാമറലല
പരറസരതല ആവശവ്യമമായ കലറകള
സമാപറപകണ്ടതമാചണനല ആശയ വറനറമയതറനുള
ക്രമസ്വീകരണങ്ങളല അനുബന ഉപകരണങ്ങളല
സമാപറക്കുന്നതറനുള നടപടറകള
സസസ്വീകരറപകണ്ടതമാചണനല നറര്പദ്ദേശല നല്കറയറട്ടുണ്ടജ.

 ഡമാമറചന സുരകകമായറ കടതല ചസകക്യൂരറററ
സമാഫറചന നറയമറകണല. ടൂററസ്റ്റുകചള ആക ഷറക്കുന്നര
രസ്വീതറയറല IB യറചല അറകറ പണറകള ചചെയജ ചുറപമാടല
പൂപനമാടല ഒരകറ മപനമാഹരമമാപകണ്ടതമാണജ.
ഡമാമറപലക്കുള പമാതയചട അറകറ പണറകള ചചെയ
സഞമാരല കമാരവ്യകമമമാക്കുക,   കടറചവള scheme
ആയതറനമാല ഗമാലററയറചല ചവളതറല കമാണുന്ന
ചുവപ നററതറചന കമാരണല reinforcement  ചന
തരമറചനതമാപണമാ എന്നജ NCESS  പപമാലള
അലഗസ്വീകൃത സമാപനങ്ങചള ചകമാണ്ടജ
പരറപശമാധറപറക്കുക,   Power  house  ചല tail  race
ഭമാഗതറലള ലസ്വീക്കുകള പരറപശമാധറക്കുക.   Peppara
dam  DRIP  II  ല ഉ ചപടതന്നതറനുളള  സമാധവ്യത
പരറപശമാധറക്കുകയല നടപടറ സസസ്വീകരറക്കുകയല
ചചെയ്യുക.

എന്നമാല പപപമാറ ഡമാല
ഡറപറല
ഉ ചപടതന്നതറനുളള
അനുവമാദല
ലഭറയമാതതറനമാല ഈ
പണറ നടപമാകമാന
കഴറഞറടറല.

സുരകമാ കകവരറകളചട
അറകറപണറകള
നറ പദശലര  അനുസരറച
പൂ തസ്വീകരറചറട്ടുണ്ടജര .  V-
notch  സമാപറക്കുന്നതറനുല,
ഗവ്യമാലററയറല്
സമാപറചറട്ടുള  Pressure
Gauge  മമാററ
സമാപറക്കുന്നതറനുമുള
ചപമാപപമാസല പസറജ
പമാനറല
ഉ ചപടതറയറട്ടുണ്ടജള .
പചക അനുമതറ ലഭറച
ലറസറല ഉ ചപടതമാള
തതറനമാല മചറമാര
സചപഷവ്യല ഫണ്ടറനമായറ
നടപടറകള സസസ്വീകരറച
വരന.   സുരകമാ
ഭറതറയചട ചപമാളറഞ
ഭമാഗല നന്നമാക്കുന്നതറനുള
പദ്ധതറ DRIP  ല
ഉ ചപടതറള  അനുമതറ
ലഭറയമാതതറനമാല പസറജ
പമാനറല ഉ ചപടതറള
ചചെയ്യേമാനുള നടപടറകള
സസസ്വീകരറച വരന. Drain  
പഹമാളകളറല അടറഞറ
രറക്കുന്ന കമാ സറപനഷല ന
കമാലമാകമാലങ്ങളമായറ നസ്വീകല
ചചെയ വരനണ്ടജ. 

ഡമാമറലല പരറസരതല
ആവശവ്യമമായ കലറകള
സമാപറച കഴറഞ.

BSNL  ചമമാകബല ടവര



ഡമാല പരറസരതജ
സമാപറചറട്ടുണ്ടജ.  തന്മൂലല
ആശയ  വറനറമയ
ക്രമസ്വീകരണങ്ങള
പുപരമാഗമറചറട്ടുണ്ടജ. എന്നമാല
പൂ ണര  രപതറല ആശയ
വറനറമയവല CCTV
നറരസ്വീകണവല ഉപപയമാഗ
പദമമാകണചമങറല ഈ
പപദശത പകബറള
കണകന സലവറധമാനല
അനറവമാരവ്യമമാണജ.

ഡമാമറചന സുരകകമായറ
നറലവറല രണ ചസകക്യൂരറററ
സമാഫറചന കടമാചത
സറരമമായ ഓപപറററലഗജ
സമാഫറചനയല നറയമറച.
കടതല സുരകയമായറ
CCTV  കവ്യമാമറകള
സമാപറച വരന.

ഐബറയചട പുനര
ദ്ധമാരണ പവ തറകര ള
പൂ തസ്വീകരറചര .  പൂപനമാടവല
അനുബന നവസ്വീകരണ
പവ തറകളലര  അടത
ഘടതറല നടപറലമാ
ക്കുന്നതറനുള എസറപമറജ
എടത വരന.

ഡമാമറപലക്കുള പമാതയചട
അറകറ പണറകള
പൂ തറയമാകറര  സലരകറച
വരന.ഗവ്യമാലററയറചല
ചവളല  പരറപശമാധനയ
വറപധയമമാക്കുന്ന
നടപടറകള്  സസസ്വീകരറച
വരന. 



15)   അരുവതികര ഡഞഞ്ചാം

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

ഷടറുകളചട തകരമാറുകള പരറഹരറക്കുക,  ഡമാമറചന
മുക പരപറള ല അടറഞകടന്ന മമാലറനവ്യങ്ങളല പമായലല
നസ്വീകല ചചെയ്യുന്നതറനുള നടപടറകള സസസ്വീകരറക്കുക,

ഡമാമുല പഹമായ്സററലഗജ സറസല മുതലമായവ ചപയറനജ
ചചെയ്യുന്നതറനുള നടപടറകള സസസ്വീകരറക്കുക, ഡമാമറചന
സുരകയജ ആവശവ്യമമായ ക്രമസ്വീകരണങ്ങളല
ആവശവ്യമമായ ചസകക്യൂരറററ സമാഫറചനയല
നറയമറക്കുന്നതറനുള നടപടറകള സസസ്വീകരറക്കുക. 

ഷടറുകളചട തകരമാറുകള
യഥമാസമയല  പരറഹ
രറചറട്ടുണ്ടജ.   ഡമാമറചന
മുക പരപറള ല അടറഞ
കടന്ന മമാലറനവ്യങ്ങളല
പമായലല യഥമാക്രമല നസ്വീകല
ചചെയ്യുനണ്ടജ.  കളയല
പമായലല നസ്വീകല ചചെയ
ററസ പവമായര ര വൃതറയമാ
ക്കുന്നതറപനമാചടമാപല
വമാ ഷറകര  റണറങജ
പകമാ ടമാകറനുൺ  ഈ
പണറകള ന കമാനുളല
ചടണ്ടര ഉടന
വറളറക്കുന്നതമാണജ.  ഡമാമുല
പഹമായ്സററലഗജ സറസല
മുതലമായവ ചപയറനജ
ചചെയ്യുന്നതറനുള
ചപമാപപമാസല പസറജ
പമാനറല സമ പറചചങറലലര
അതജ അനുമതറ ലഭറച
ലറസറല ഉ ചപടറടറലള .
അനുമതറ ലഭറക്കുന്ന മുറയജ
പണറകള പൂ തസ്വീര
കരറക്കുന്നതമാണജ.  കടതല
സുരകയമായറ ചസകക്യൂരറററ
കവ്യമാമറകളല ഫ്ളഡജ
കലറകളല ഉള
unmanned  ചസകക്യൂരറററ
വമാചജ ടവറുകളല ക പടമാൺ ള
റൂമുല സമാപറച വരന.
ഈ പണറകള ഒര
മമാസതറനകല
പൂ തറയമാക്കുലര .  ഡമാമറല
ഇപപമാള രണ ചസകക്യൂരറററ
സമാഫജ നറലവറലണ്ടജ.



16)   പരപഞര് ഡഞഞ്ചാം

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

Ignª kµÀi-\- dn-t¸mÀ«nÂ {]Xn-]m-Zn-¨n-cn-¡p¶ CXp-
hsc  sNbvXn-«n-Ãm¯  \nÀt±-i-§Ä  F{Xbpw  thKw
ലചകയ്യേണതഞലണനഞ്ചാം s{Ubn³ tlmfp-I-fpsS ImÂkn-t\-

j³ \o¡w sNbvXv {]hÀ¯\ £a-am-¡-W-  ലമനയ Kme-
dn-bnÂ Bh-i-y-amb {]Imi kwhn-[m-\-§Ä Øm]n-¡-
W-sa¶pw  Umansâ  apIÄ  `mK¯v  kpc-£-bv¡mbn
t]meo-kns\  \nb-an-¡-W-s¶pw,  Bh-i-y-amb  I½-yq-Wn-
t¡-j³ þ C³kv{Sp-sa-tâ-j³ kuI-c-y-§Ä Øm]n-¡-
W-sa¶pw kv]nÂ thbnse guide wall - Â \n¶pw]pd-

t¯bv¡v  Xffn \nÂ¡p¶  reinforcements  F{Xbpw
thKw \o¡w sN¿-W-s¶pw Uman-te-bv¡p-ff tdmUnse
hnf-fÂ  geotechnical  aspect þÂ  ]cn-tim-[n v̈  Hcp
hniZ  dnt¸mÀ«v  kaÀ¸n-¡-W-sa¶pw  FaÀP³kn
B£³  ¹m³,  dnkÀthm-bÀ  Hm -̧td-j³  am\p-hÂ

(EMP & ROM) F¶nh F{Xbpw thKw X¿m-dm-¡-W-
sa¶pw  Uukv{So-anse  \\-hnsâ ImcWw ]cn-tim-[n-¡-
W-sa¶pw,kot¸Pv IrX-y-ambn \nco-£n-¡-W-sa¶pw, ]f-
fw-sh«n kmUnÂ Umansâ  toe drain eqsS-bp-ff tNmÀ -̈
bpsS  DÛhw  കണ]n-Sn v̈  ]cn-l-cn-¡-W-sa¶pw,
Hä-¡Â  shb-dnsâ  ]mcm-s¸äv  icn-bm-¡-W-sa¶pw
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം നല്കേതിയതിരുന. 

നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതികന്മേല്  ആവശദ
മഞയ   നടപടതികേള്   സതശ്രീകേരതിച്ചു

വരുന. 

17)   ശതിരുവഞണതി ഡഞഞ്ചാം
നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

Kme-dn-bnse  ImÂkn-t\-j³  \o¡w  sN¿-W-sa¶pw
tdmUnsâ  tISp-]m-Sp-IÄ  ]cn-l-cn¡W-sa¶pw  Bh-i-y-
amb  kpc£m  {Iao-I-c-W-§Ä  Øm]n-¡-W-sa¶pw
AtXm-dnän \nÀt±  ശന്നും നലകപയപരന. 

നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതികന്മേല്  ആവശദ
മഞയ   നടപടതികേള്   സതശ്രീകേരതിച്ചു

വരുന.

18)   മശ്രീങര ഡഞഞ്ചാം

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

Umansâ  apIfnÂ  tdmUnse  longitudinal  cracks

 നഷരവകഷറകണതയ kkyPme§sf  F{Xbpw  thKw  \o¡w

sNbvXv  Umansâ  s{]mss^Â  Unssk³  s{]m^epambn

XmcXayw  sN¿Wsa¶pw  Umw  XpS§nbXn\ptijw  Fs

´¦nepw  subsidence  ഉണറയഷടറണറലയനപ പരഷറശറധഷ

 കണലമനയ A¸vkv{Soansebpw  Uu¬kv{Soansebpw  stone

pitching  F{Xbpw  thKw  icnbm¡Wsa നയ,   Umansâ

c£bv¡pw kpc£bv¡pambn  surveillance system  Øm]n¨v

s]mXpP\§sf XSbWsa¶pw Umantebv¡pÅ tdmUnsâ 

{][m\  `mK§fnÂ  tKäv  Øm]n¡Wsa¶pw   right

നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതികന്മേല്  ആവശദ
മഞയ   നടപടതികേള്   സതശ്രീകേരതിച്ചു

വരുന.

file:///%5C%5C-hns%C3%A2


abutment-\Sp-¯mbn  fencing sNbvXv  IS-¶p-I-bäw

Ah-km-\n-¸n-¡-W-sa¶pw Umanse

hnt\mZk©mc{]hÀ¯\§Ä  dnkÀthmbdns\  Hcp

Xc¯nepw  _m[n¡cpsX¶pw   UmanÂ  skIyqcnän

DtZymKØ  ലര \nban¡Wsa  നയ t{Imkv s{Ubn\pIfpw täm

s{Ubn\pIfpw DÄs¸Sp¯n s{Ubnt\Pv kv]nÂth j«dnsâ

tISp]mSpIÄ ]cnlcn  കണലമനയ I½yqWnt¡j³ knÌw

hn]peam¡p¶Xn\v  skIyqcnän  DtZymKØsc

\nban¡p¶Xn\pw  \S]SnIÄ  കകലകറളണലമനയ

Gähpw  ]pXnb  IS  specification   A\pkcn¨v  Umansâ

Sturcural,  hydrological  &  seismic  review  നടതണലമനയ

 നഷരറദശയ നലകഷയഷരന.  

19)   മണതിയഞര് ബഞകരജക

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

shf-f-¯nsâ  Hgp-¡n\v  XS-Ê-മണറ -Im-Xn-cn¡phm³

Umansâ  Uu¬kv{So-anÂ  ASn-ªp-Iq-Sn-bn-cn-¡p¶

henb ]md-IÄ \o¡w sN¿-W-sa¶pw kv]nÂth j«-dp-

I-fn-eq-sS-bp-ff  tNmÀ¨  F{Xbpw  thKw  ]cn-l-cn-¡-W-

sa¶pw  tlmbn-ÌnwKv  kwhn-[m-\hpw  kv]nÂth  tKäpw

sa¡m-\n-¡Â hn`m-K-̄ nsâ  klm-b-t¯msS  F{Xbpw

thKw Aä-Ip-ä- -̧Wn-IÄ  നടതണലമനയ IqSmsX Pn.  H.

(BÀ.-än.)  \w  24/91/sF.BÀ.-Un.  XobXn  02/09/1999

{]Imcw Pe-tk-N\ hIp- v̧, tIcf kwØm\ hnZyp-Ñàn

t_mÀUv, ImÀs_m-d  ണയ bqWn-th-gvkÂ enan-äUv F¶o

hIp-¸p-IÄ  Xocp-am-\n¨  Working  Table {]Im-c-amWv

kv]nÂ  th  j«-dp-IÄ  പ്രവര്ത്തതിക്കുനലതനക  ഉറപക

വരുകത്തണതഞലണനഞ്ചാം flood warning system \S-¸n-em-

  റകണതറലണനയ നഷരറദശയ നലകഷയഷരന. 

നതിര്കദ്ദേശങ്ങളതികന്മേല്  ആവശദ
മഞയ   നടപടതികേള്   സതശ്രീകേരതിച്ചു

വരുന.

20) ]gÈn _mtcPv

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

പഴശ്ശേതി ബഞകരജതിലന്റെ നവശ്രീകേരണ പ്രവൃത്തതികേള് കേഴതിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വര്ഷ
കേഞലെയളവതില്  പഴശ്ശേതി
ബഞകരജതില്  നടപതിലെഞകഞന്
നതിര്കദ്ദേശതിച  പ്രവൃത്തതികേള്
DRIP  Phase-I-ല്  ഉള്ലപ
ടുത്തതി പൂര്ത്തശ്രീകേരതിചതിട്ടുണക.



21)   ഭൂതത്തഞന്ലകേടക ബഞകരജക

നതിര്കദ്ദേശഞ്ചാം സതശ്രീകേരതിച നടപടതി

ബഞകരജതിലന്റെ  ഷടറുകേള്  എലഞഞ്ചാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഞലണനക
ഉറപക വരുത്തുകേ. 

ഭൂതത്തഞന്  ലകേടക  ബഞകരജതില്
ഡഞഞ്ചാം  കസഫതി  അകതഞറതിറതി
നതിര്കദ്ദേശതിച  പ്രവൃത്തതികേള്
എലഞഞ്ചാം നടപഞകതിയതിട്ടുണക.  


