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ഓറ ോവിൽ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള പോഠം (റേഖനം) 

സുനിൽ എം എസ,് മൂത്തകുന്നം 

കോേിറ ോർണിയയിക്കേ ഓക്ക ോവിൽ അണക്കെട്ടിൽ നിന്നു ക്കവള്ളത്തിനു മൂന്നു 
മോർഗങ്ങളിേൂക്കെ പു റത്തക്കെോഴുകോം. നമ്മുക്കെ മൂേമറ്റത്തുള്ളതുറപോക്കേ, 
ഭൂഗർഭത്തിേോണ് ഓറ ോവില്ലിറേയും വവദ്യുറതോല്പോദ്നറകന്ദ്രം. അതിറേെു 
െണേിേൂക്കെയുള്ളതോണ് ക്കവള്ളക്കമോഴുെിനുള്ള ഒരു മോർഗം. 
വവദ്യുറതോല്പോദ്നത്തിനു റേഷമുള്ള ക്കവള്ളം പവർഹൗസിൽ നിന്നു 
പു റത്തക്കെോഴുകി തോക്കഴ പുഴയിൽ ക്കെന്നു റെരുന്നു. അണക്കെട്ടിക്കേ ജേനിരപ്പ ്
ഒരു നിശ്ചിത അളവിറേക്ക യോകുറപോൾ അധികൃതർ മുഖയസ്പിൽറവയുക്കെ 
ഷട്ട ുകളുയർത്തി ക്കവള്ളം തു ന്നു വിെുന്നു; ഇതോണു രണ്ടോമക്കത്ത മോർഗം. ഇനി 
മൂന്നോമക്കതോരു മോർഗമുണ്്ട. എമർജൻസി സ്പിൽറവ എന്ന റപരിേോണത് 
അ ിയക്കപ്പെുന്നത്. അതു ക്കവ ുക്കമോരു മതിേോണ്. സ്പിൽറവകൾെു 
ക്കപോതുവിേുണ്ടോകോ ുള്ള ഷട്ട ുകൾ ഈ എമർജൻസി സ്പിൽറവെില്ല. 
അണക്കെട്ടിക്കേ ജേനിരപ്പ് എമർജൻസി സ്പിൽറവയുക്കെ മതിേിനു 
മുകളിേുയർന്നോൽ, മതിേിനു മുകളിേൂക്കെ ക്കവള്ളം 
കവിക്കഞോഴുകിക്കപ്പോയ്റെോളും. എമർജൻസി സ്പിൽറവയുക്കെ മ ുവേത്ത് ഒരു 
കുന്നിൻ െരിവോണുള്ളത്. പോ കൾ ക്കകോണ്്ട ഉ ച്ച കുന്നിൻ െരിവ്. എമർജൻസി 
സ്പിൽറവയുക്കെ മുകളിേൂക്കെ ക്കവള്ളം ഒഴുകിറപ്പോകുകയോക്കണങ്കിൽ അതു 
പോ കളുള്ള കുന്നിൻ െരിവിേൂക്കെ ഒേിച്ചി ങ്ങി തോക്കഴയുള്ള നദ്ിയിൽ ക്കെന്നു 
റെർന്ന് ഒഴുകിറപ്പോകുന്നു. അണക്കെട്ടിക്കെ മുഖയഭിത്തി സുരക്ഷിതമോയി 
നിേനിൽെുകയും ക്കെയ്ും. ഇത്തരത്തിേുള്ളതോണ് ഓറ ോവിൽ അണക്കെട്ടിക്കെ 
രൂപകല്പന. 

ഏതോനും ദ്ിവസങ്ങൾെു മുപു കോേിറ ോർണിയയിേോക്കക ക്കകോെുങ്കോറ്റും 
റപമോരിയുമുണ്ടോയി. റപമോരി ദ്ിവസങ്ങറളോളം നീണ്ടു നിന്നു. അണക്കെട്ടിക്കേ 
ക്കവള്ളം അതിറവഗമുയർന്നു. പതിവു റപോക്കേ അധികൃതർ മുഖയസ്പിൽറവ 
തു ന്നുക്കകോെുത്തു. അതിേൂക്കെ ക്കവള്ളം േക്തിയോയി തോറഴക്കെോഴുകി. ഇതു 
പണ്ടുമുതൽെുള്ള പതിവോക്കണങ്കിേും, പതിവിൽ നിന്നു വയതയസ്തമോയി 
ഇത്തവണ മുഖയസ്പിൽറവയിൽ ഒരിെത്തു വേിക്കയോരു കുഴിയുണ്ടോയി. 
േക്തമോയ ജേന്ദ്പവോഹത്തിൽ കുഴി ക്കപക്കട്ടന്നു വേുതോയി. മുഖയസ്പിൽറവെു 
കൂെുതൽ നോേനഷ്െമുണ്ടോകോതിരിെോൻ റവണ്ടി അതിേൂക്കെയുള്ള ജേന്ദ്പവോഹം 
അധികൃതർ ഗണയമോയി കു ച്ചു. ആ ദ്ിവസങ്ങളിൽ റപമോരിയുമുണ്ടോയിരുന്നു. 
റപമോരി മൂേവും, മുഖയസ്പിൽറവയിേൂക്കെയുള്ള ഒഴുെു കു ച്ചതു മൂേവും 
അണക്കെട്ടിക്കേ ജേനിരപ്പ് അതിറവഗമുയർന്ന് എമർജൻസി സ്പിൽറവയുക്കെ 
മുകളിേൂക്കെയുള്ള കവിക്കഞോഴുെ് ആരംഭിച്ചു. 1968ൽ അണക്കെട്ടിക്കെ 
നിർമ്മോണം പൂർത്തിയോയ റേഷം ഒരിെേും എമർജൻസി സ്പിൽറവയുക്കെ 
മുകളിേൂക്കെ ക്കവള്ളം കവിക്കഞോഴുകിയിരുന്നില്ല. പോ കളുള്ള കുന്നിൻ െരിവിനു 
നോേനഷ്െങ്ങളുണ്ടോെോൻ ക്കവള്ളത്തിക്കെ കവിക്കഞോഴുെിനോവില്ല എന്ന 
വിേവോസം ക്കതറ്റി. േക്തമോയ ഒഴുെിൽ കുന്നിൻ െരിവിക്കേ പേയിെങ്ങളും 
ഇളകിക്കത്ത ിച്ചു. കുന്നിൻ െരിവ് കൂെുതൽ ഇെിയോതിരിെോൻ റവണ്ടി 
അധികൃതർ എമർജൻസി സ്പിൽറവയുക്കെ ക്കതോട്ടു മുന്നിൽ വേിയ കല്ലുകൾ 
നിരത്തിയിട്ട് ഒഴുെിക്കെ േക്തി കു ച്ചു. അതിനിെയിൽ റപമോരി നിേയ്െുകയും 
ക്കെയ്തു. 
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ഇതിനിെയിക്കേല്ലോം അണക്കെട്ടിക്കെ മുഖയഭിത്തി സുരക്ഷിതമോയിത്തക്കന്ന 
തുെർന്നു. മുഖയഭിത്തിയുക്കെ മുകളിേൂക്കെ ക്കവള്ളം കവിക്കഞോഴുകുന്ന സ്ഥിതി 
ഒരിെേും വന്നിട്ടില്ല. 

എഞ്ചിനീയർമോറരെോൾ കൂെുതൽ സോമോനയബുദ്ധി നോട്ടുകോർെുണ്ടോകുന്നത് 
അപൂർവമോണ്. ഉണ്ടോയോൽത്തക്കന്നയും എഞ്ചിനീയർമോർ അതോദ്യം 
അവഗണിെുകയും ക്കെയ്റതെോം. ഓറ ോവില്ലിേും അതു സംഭവിച്ചിരുന്നു. 
എമർജൻസി സ്പിൽറവയുക്കെ മുകളിേൂക്കെ ക്കവള്ളം 
കവിക്കഞോഴുകുകയോക്കണങ്കിൽ അക്കതോഴുകോൻ റപോകുന്ന കുന്നിൻ െരിവിക്കെ 
ക്കകല്പിൽ എഞ്ചിനീയർമോർെ് ഉ ച്ച വിേവോസമുണ്ടോയിരുക്കന്നങ്കിേും, 
നോട്ടുകോർെു വിേവോസെു വുണ്ടോയിരുന്നു. കുന്നിൻ െരിവോകമോനം 
റകോൺന്ദ്കീറ്റു പൂേി ബേക്കപ്പെുത്തണക്കമന്നു നോട്ടുകോർ 2005ൽ 
ആവേയക്കപ്പട്ടിരുന്നു. നോട്ടുകോരുന്നയിച്ച ആവേയക്കത്ത അധികൃതർ 
തള്ളിെളഞിരുന്നു. അതിനു റവണ്ടി വരുന്ന ക്കെേവു േോഭിെുകയോയിരുന്നു, 
അധികൃതരുക്കെ േക്ഷയം. റനറര മ ിച്ച്, നോട്ടുകോരുന്നയിച്ച ആവേയം അനുവദ്ിച്്ച, 
കുന്നിൻ െരിവു റകോൺന്ദ്കീറ്റുപറയോഗിച്ച് ബേക്കപ്പെുത്തിയിരുക്കന്നങ്കിൽ 
ആപദ്്ഭയം മൂേം കഴിഞയോഴ് െ ധൃതിയിൽ രണ്ടുേക്ഷറത്തോളം റപക്കര 
ഒഴിപ്പിറെണ്ടി വരുമോയിരുന്നില്ല. 

മുഖയസ്പിൽറവയുക്കെ ആനുകോേിക പരിറേോധനയും 
കോരയക്ഷമമോയിരുന്നിക്കല്ലന്നു തീർച്ച. അക്കല്ലങ്കിേതിൽ അഞൂ െി നീളമുള്ള കുഴി 
അതിറവഗം രൂപം ക്കകോള്ളുമോയിരുന്നില്ല. അധികൃതരുക്കെ അനോസ്ഥ തക്കന്ന 
മുഖയകോരണം. സപന്നരോജയമോയ അറമരിെയിൽറപ്പോേും അധികൃതരുക്കെ 
അനോസ്ഥയുണ്ടോകോക്കമന്നർത്ഥം. അധികൃതക്കരവിക്കെയോയോേും, അവിക്കെ 
അനോസ്ഥയുമുണ്ടോകും. പേ കോരയങ്ങളിേും അനോസ്ഥ ഗുരുതരോവസ്ഥയിറേെു 
നയിക്കച്ചന്നു വരിക്കല്ലങ്കിേും, യോക്കതോരനോസ്ഥയും ഒരിെേുമുണ്ടോകോൻ 
പോെില്ലോത്ത െിേ രംഗങ്ങളിക്കേോന്നോണ് അണക്കെട്ടുകൾ; അധികൃതരും 
നോട്ടുകോരും ഒരുറപോക്കേ നിരന്തര, നിതോന്തജോന്ദ്ഗത പുേർറത്തണ്ട രംഗം. 
മുല്ലക്കപ്പരിയോ ും ഇെുെിയുമുൾക്കപ്പക്കെ മൂന്നു ഡസറനോളം അണക്കെട്ടുകളുള്ള 
ക്കകോച്ചുറകരളത്തിനു വിേക്കപ്പട്ട പോഠമോണു ഓറ ോവില്ലിൽ നിന്നു േഭിെുന്നത്. 

ന്ദ്പതികരണങ്ങൾെു സവോഗതം: sunilmssunilms@rediffmail.com  
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