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सम्पर्क हरू: 
पोर्टलैंड वार्र ब्यूरो सावटजगनक सूचना अगिकारी: 503-823-8064 

वातावरणीय सेवा ब्यूरो सावटजगनक सूचना अगिकारी: 503-823-1138 

  

पोर्कलैंड उपयोविता ब्यूरोलाई िेस्र् र्ोस्र् क्लोररन अभािर्ो लावि तयार पाररएर्ो 

छ 
  

वातावरणीय सेवाहरू र पानीको पोर्टलैंड ब्यूरोहरू वेस्र् कोस्र्लाई प्रभाव पाने क्लोरीन आपूर्तट श्रङृ्खलाका 
अवरोिहरूलाई ध्यानमा राखी र्तनीहरूको महत्त्वपूणट सेवाहरू उपलब्ि गराउन जारी राख्न तयार छन ्जसले 

क्षेत्रीय पपउने पानी र फोहोर पानीको प्रशोिनलाई प्रभाव पानट सक्छ। राज्यव्यापी जानकारीका लाधग, वेबसाइर्मा 
जानुहोस।् पोर्टलैंडको खाने पानी बारे अद्यावधिक गररएका जानकारीका लाधग, कृपया  
portland.gov/water/chlorine-shortageमा जानुहोस।् 
 

दबैु शहरको पपउने पानी (PWB) र फोहोर पानी (BES) का उपयोधगताहरूका हातमा पयाटप्त आपूर्तट छ वा अको 
केही हप्तासम्म रहन प्रर्तबद्ि छ। प्राय अद्यावधिक गररएको उपलब्ि जानकारीको आिारमा, यो 
समयसीमालाई आपूर्तट पुनः सुरु गनट हाम्रो क्लोरीन आपूर्तटकताटको लाधग पयाटप्त हुने पररयोजना गररएको छ।   
 

“पोर्टलैंडको खाने पानी सुरक्षक्षत रहन्छ। पवलामेट्रे् र कोलम्म्बया नदीहरू पौडी खेल्न र पुनः र्नमाटण गनट सुरक्षक्षत 

रहन्छन ्भनीवातावरणीय सेवा पवभाग र पानी आयुक्त Mingus Mapps “हामीले यो वेस्र् क्लोररन आपूती 
अभावलाई व्यवम्स्थत गनटको लाधग राज्य र क्षेत्रीय स्तरमा साझेदारहरूसँग काम गरररहेका छौं। म तपाईंलाई 

मागटको हरेक चरणमा सूधचत राख्न प्रर्तबद्ि छु।”  

 

हामी दोहोर्याउन चाहन्छौं: पोर्कलैंड पानी वपउन सुिक्षित िहन्छ। हामीसँग हाल अको केही हप्तासम्म हाम्रो पानी 
प्रशोिन गनट पयाटप्त क्लोरीन छ। 

 

पोर्कलैंड उपयोगगता ब्यूिोहरूल ेके गरििहेका छन ्
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पानीको ब्यूिोमा अवरोि रोक्नका लाधग सञ्चालनात्मक पररवतटनहरू सम्भापवत रूपमा सतहको पानी सक्रिय 

गने सहीत िेरै पवकल्पहरू छन।् सतहको पानीमा क्यालोरीनको आफ्नै आपूर्तट छ जसले आवश्यक हँुदा बुल 

रनलाई बढाउन सक्छ। हामील े1.8 mg/L मा हाम्रो क्लोरीन लक्ष्य कम गछौं, जसले सुरक्षक्षत स्तरमा पानी 
प्रशोिन गनट जारी राख्दछ र प्रशोिनका आवश्यकताहरू पूरा गदटछ। हामील ेमार्नसहरूलाई पानीको प्राथममकता 
ददनबार् रोक्न सक्ने वैकम्ल्पक क्रियाकलापहरू पदहचान गरररहेका छौं।  

 

“पोर्टलैंड पानीको ब्यूरोले क्यालोरी भण्डारणमा समािानहरू पत्ता लगाउन हाम्रा राज्यव्यापी साझेदारहरूसँग 

काम गरररहेको छ जसले िेरै वेस्र् कोस्र्लाई प्रभाव पारररहेको छ भनी," पोर्टल्यान्ड पानीको ब्यूरो र्नदेशक 

Gabriel Solmer ले भन्नुभयो। ''हाम्रो कोलम्म्बया दक्षक्षण सोर वेल क्रफल्डमा माध्यममक, उच्च गुणस्तरको पपउने 
पानीको स्रोत भएकाले हामी भाग्यमानी छौं। आगामी ददनमा थप जानकारी उपलब्ि हुनासाथ हामी तपाईंलाई 

सूधचत गनेछौं।"  

 

वाताविणीय सेवाहरू ले ददनमा 70 मममलयनभन्दा बढी फोहोर पानीका ग्यामलनहरूको प्रशोिन गनट जारी 
राख्दछन ्र शहरको मुख्य कोलम्म्बया बुलभाडट फोहोर पानी प्रशोिन प्लान्र्बार् कोलम्म्बया नददमा र ओम्स्वगो 
तालको क्रकरानामा रहेको सबैभन्दा सानो दियोन क्रिक फोहोर पानी प्रशोिन प्लान्र्बार् पवलामेट्रे् नदीमा 
सुरक्षक्षत तररकाल ेसफा पानी छोड्दछ।  सोडडयम हाइपोक्लोराइर्को रूपमा क्लोरीनलाई फोहोर पानीको 
प्रशोिनको अन्त्यमा अम्न्तम क्रकर्ाणुनाशकको रूपमा प्रयोग गररन्छ। त्यसपर्छ सफा गररएको फोहोर पानी 
सुरक्षक्षत तररकाल ेनदीहरूमा छोड्नुअर्ि डडक्लोरीनेर् गररन्छ। 

 

"हामी फोहोर पानी सफा गरररहन्छौं र पवलेमेर् वा कोलम्म्बयाका नदीहरूलाई हाल कुनै असर परेको छैन। दबैु 

पोर्टलैंडका नदीहरू मनोरञ्जनका लाधग स्वच्छ र सुरक्षक्षत छन ्र जनताल ेहाम्रो साप्तादहक पवलेमेर् नदी 
परीक्षण portland.gov/check-the-recमा हेनट सक्छन।्” पयाटवरण सेवा र्नदेशक माइक जोडटनले भने। "हाम्रा 
फोहोर पानी प्रशोिन सञ्चालकहरू र्नयमभन्दा माधथ र बादहर जान्छन ्र हामी त्यसमा गवट गछौं। प्रशोिन 

सामग्री कोदै नदीहरूलाई सफा पानी पवतरण गनट आफ्नो काम कसरी छाँर्काँर् गनट सक्रकन्छ भनी बुझ्न हामी 
आफ्ना कमटचारीहरू जुर्ाइरहेका हुन्छौं।" 

 

स्थानीय, राज्य र क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको हाम्रो बमलयो साझेदारीलाई प्रभावकारी र पवचारपूवटक ढंगल ेयो 
पवकमसत िर्ना/क्लोरीन अभावप्रर्त प्रर्तक्रिया ददन हामी आकपषटत गदैछौं। राज्यभरका जनस्वास््य पवज्ञ, 

क्षेत्रीय जलप्रदायक र आपतकालीन व्यवस्थाहरूसँग हाम्रो सक्रिय साझेदारी छ। हामी सँगै पवमभन्न 

पररम्स्थर्तको लाधग तयारी गछौं, जसमा रासायर्नक अभाव पर्न समावेश छ। हामी साझेदार उपयोधगता 
प्रदायकहरू, जस्तै ओरेगन पानी/फोहोर पानी एजेन्सी प्रर्तक्रिया नेर्वकट  (ORWARN), आवश्यक भएमा, द्रतु 

रूपमा आपसी सहायता सम्झौताहरू सक्रिय गनट सक्दछौं। हामी उपयोधगताहरूमा अद्यावधिक जानकारी 
साझेदारी गछौं र सम्भापवत स्रोतहरूको लाभ उठाउछौं र र्तनीहरूलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक पने ठाउँमा 
र्नदेशन ददन्छौं। हामी मसर्ीवाइड साझेदार ब्यूरोसँग र्तनीहरूको वैकम्ल्पक पानीको प्रयोग गर्तपवधिबारे पर्न 

समन्वय गदैछौं। 

 

तपाईं के गनक सक्नुहुन्छ 

http://www.portland.gov/check-the-rec


   
 

   
 

पोर्टलैंडमा पानी संरक्षणसम्बन्िी गदहरो आचारसंदहता छ। पोर्टलैंडवासीहरूले बुद्धिमानीपूवटक प्रयोग गने 
प्रशस्त पानीको आपूर्तट पाएकोमा हामी भाग्यमानी छौं र हामी तपाईंलाई त्यसो गरररहन आग्रह गछौं।  
 

हाम्रो समुदायलाई असर गने पवमभन्न पवषयहरूको अद्यावधिक जानकारीका लाधग,  PublicAlerts को लाधग 

PublicAlerts.org मा साइन अप गनुटहोस।्   
 

हामी कसिी तयािी गछौं 
हामी पानी प्रणालीमा भएको सुिारमा होमसयारीसाथ लगानी गछौं जसल ेहामीलाई आकम्स्मक अवस्थाको लाधग 

तयार बनाएको छ। होमसयारीसाथ योजना बनाएको कारण पोर्टलैंड वार्र ब्यूरोमा दइुर्ा उच्च गुणस्तरीय पपउने 
पानीको स्रोत छ र यो सम्भाव्य आकम्स्मक अवस्थामा प्रयोग गनट उपलब्ि छ। हाम्रो भूजल स्रोत, कोलम्म्बया 
साउथ शोर वेल क्रफल्ड (Columbia South Shore Well Field) मा लगानी गदाट हामी आफ्नो पानी प्रणालीलाई 

यसरी सञ्चालन गनट सक्छौं जसले हामीलाई पोर्टलैंडसटको पपउने पानीको आवश्यकता पूरा गनट अनुमर्त 

ददनेछ। हामी यस अभावबार् मसकेका पाठहरूलाई त्यस्तै जोखखम कम गनट हाम्रो बुल रन क्रफल्िेशन सुपविाको 
डडजाइनमा समावेश गनेछौं।  

हामी पारदशीताको लाधग प्रर्तबद्ि छौं: अझ बढी मसक्दा र अको चरणहरू र्निाटरण गदाट हामी तपाईंलाई 

जानकारी ददनेछौं।  
 

पोर्कलैंड वाताविणीय सेवा ब्यूिोको बािेमा   
मसर्ी अफ पोर्टलैंड ब्यूरो अफ एनभाइरमेन्र्ल समभटसेज (City of Portland Bureau of Environmental Services) - तपाईंको 
सीवर र स्र्मटवार्र युदर्मलर्ी - ले पोर्टलैंडका बामसन्दाहरूलाई फोहोर पानी सङ्कलन र उपचार, सीवर र्नमाटण र ममटत, 

आँिीपानी व्यवस्थापन र िारा र पानीको पुनस्थाटपना लगायत पानीको गुणस्तर र जनस्वास््यको सुरक्षा गने कायटिमहरू 

प्रदान गदटछ।  Twitterमा अनुसरण गनुटहोस ्- @BESPortland and portlandoregon.gov/environmental services 

 

पोर्कलैंड वार्ि ब्यूिोका बािेमा 
पोर्टलैंड वार्र ब्यूरोले पोर्टलैंड क्षेत्रका झन्डै मममलयन मार्नसहरूलाई पानी प्रदान गदटछ। पोर्टलैंडको पानी प्रणालीमा दईु उच्च 

गुणस्तरीय पानी स्रोत, 53 ट्याङ्की र जलाशयहरू तथा 2,200 माइल पाइपहरू समावेश छन।् पानी प्रशोिनदेखख ग्राहक 

सेवासम्म सबै कुरामा 600 कमटचारी कायटरत रहेकाले पानी ब्यूरो हरेक ददनको हरेक ममनेर् उत्कृष्र् पानीको सेवा ददन 

प्रर्तबद्ि छ। 
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