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जानकारी 

 
क्षेत्र-व्यापी आपूर्तिमा कमी भएको अवधिमा पोर्िल्याण्ड (Portland) को पानी पपउनको लाधि सुरक्षित 

रहन्छ। 
प्रत्येक दिन, हामीले ओरेिन (Oregon) मा लािभि दश लाख मर्नहरूलाधि सुक्षित पपउने पानी 
उपलब्ि िराउने हाम्रो लक्ष्य हाससल िनिको लाधि काम िछौं। 
 

यस पषृ्ठमा 

• के भयो 
• हामीले के ििै छौं 
• तपाईंले के िनि सक्नुहुन्छ 

के भयो 
पवद्युतीय उपकरणको महत्त्वपूणि भािको अनपेक्षित असफलताको कारणले ििाि क्लोरीन उत्पािक 

कम्पनी वेस्र्लेक (Longview, WA) बन्द भयो भनी शुक्रबार, जुन 11 मा पोर्िल्याण्ड वार्र ब्यूरोलाई 

https://www.portland.gov/water/chlorine-shortage#toc-what-happened
https://www.portland.gov/water/chlorine-shortage#toc-what-we-re-doing
https://www.portland.gov/water/chlorine-shortage#toc-what-you-can-do


सूधित िराइएको धियो। यसले क्लोरीनको उपलब्ि आपूर्तिमा अवरोि उत्पन्न िरेको छ, जुन हाम्रो पानी
प्रशोिन प्रक्रक्रयामा प्रयोग हुने एक प्रमुख रसायन हो। हामीले जुन १५ मङ्िलवार यो पनन थाहा पायौं
कक,  आपूर्ति संयन्त्रमा ससर्जना भएका अवरोिहरू पदहले ज्ञान भएको भन्िा बढी पवस्ताररत छन ्र
यसले अमरेरकी वेस्र् कोस्र्मा िेरै असर िनि सक्छ।

िेत्रीय क्लोरीन अभावको बारेमा प्रसे पवज्ञप्ततको ASL व्याख्या।
यो समयमा, हामीसँग पयााप्त क्लोरीनको आपूतता छ र सामान्य सञ्चालन जारी राख्न लचकता छ। हामी
स्स्िततलाई तनरन्तर अनुगमन गरै्द छौं  र हुनसक्ने कुनै पतन जारि अवरोधको बिरुद्र्दमा हाम्रो आपूतता
तिा प्रक्रियाहरू मुल्याङ्कन गरै्दछौं।

यो क्रसमक रुपमा विकास भईरहेको अवस्िा हो र कुनै पनन नयााँ सूचना यहााँ पोस्र् िररनेछ।

हामील ेके गिै छौँ
हामीले हाम्रो स्िानीय, राज्य र क्षेत्रीय साझेिारहरूसगँको बललयो साझेिारीहरूमा भर पदै यस 
पररिर्जनशील अिस्थासाँग रु्झ्दै छौं | हामीसाँि राज्यव्यापी रूपमा र्न स्वास््य पवशेषज्ञहरु, िेत्रीय
पानी विर्रकहरु, र इमर्ेन्सी म्यानेर्रहरुसाँग साझदेारी छ |  हामील ेसाथै समलेर पानी प्रशोधन 
गने रासायनको अभाव सदहत अन्य पवसभन्न पररप्स्िर्तका लाधि तयारी िििछौँ।

हामीले आवश्यक परेमा साझेदार युटिसलिी प्रदायेकहरु र्स्रै् ओरेिन (Oregon) िािर / िेस्ि िािर 
एर्ेन्सी रेस्पोन्स नेििकज  (ORWARN) साँग द्रतु पारस्पररक सहायता सम्झौताहरू सक्रक्रय
िनेछौं। हामीले युटिसलिी प्रदायेकहरु बबचमा अद्यािधधक सूचना बााँडछौं र प्रयोगमा आउन सक्ने श्रोर्हरु 
नर्नको र्हााँ बढी आिश्यकर् छ त्यहााँ उपयोग गछौं |

हामीले सावधानीपूवाक पानी उत्पार्दन ि वितिण प्रणालीमा आवश्यकता अनुसाि लगानी गछौं जसले
हामीलाई हालको र्स्र्ो पररप्स्िर्तहरूको लाधि तयार िििछ। पोर्िल्यान्डसाँि सम्भाविर् आपर्कालमा 
उपयोगी हुने िईु उच्ि-िुणस्तरीय पपउने पानीको स्रोतहरू हुनु भाग्यको कुरा हो |  हामीले लगानी 
गरेको सतह मुननको पानीको स्रोत, कोलप्म्बया िक्षिण सोर वेल क्रफल्डले, हामीलाई हाम्रो पानी उत्पादन र 
विर्रण प्रणालीलाई पोर्िल्यान्डको पपउने पानी आवश्यकताहरू पूरा गने तररकाले सञ्िालन िनि
अनुमर्त दिन्छ ।

हामीले यस्र्ै जोखखमहरू कम िनिको लाधि यो अभावको घर्नाबार् ससकेका पाठहरूलाई हाम्रो बुल रन क्रफल्र्रेशन
सुपविा को डडजाइनमा सप्म्मसलत िनेछौं।

https://www.portland.gov/water/about-portlands-water-system/about-groundwater
https://www.portland.gov/water/about-portlands-water-system/about-groundwater
https://www.portland.gov/water/bullruntreatment
https://www.portland.gov/water/bullruntreatment
https://www.portland.gov/water/bullruntreatment


हामी पारिलशाताका लागग प्रततबद्ध छौँ। हामीले िप र्ानकारी प्राप्र् गरे अनुसार सलने नयााँ 
कदमहरुको बारेमा तपाईंलाई सूधित राख्नेछौं। 

तपाईंले के गना सक्नुहुन्छ 

हामी सबैजनालाई हाम्रो समुिायलाई प्रभाव पाने यो वा अन्य क्रक्रयाकलापहरूको बारेमा सूधित रहन साविजर्नक 

सतकि ताका लाधि PublicAlerts.org मा साइन अप िनि प्रोत्साहन िछौं। 

पानीको िुणस्तर तिा सुरिा सुर्नप्श्ित िनि त्यसलाई व्यवहार र र्नरीिण िनिको लाधि हामीले सलने िार्यत्वका 
कदठन प्रक्रक्रयाको बारेमा िप अध्ययन िनुिहोस:् www.portland.gov/water/water-quality  

यस अिस्था विकास भएसाँिै, सूचनाको लाधि यो िेब पेर् हेनज र्ारर राख्नुहोस।् 

 

https://www.publicalerts.org/
http://www.portland.gov/water/water-quality

