माथिल्लो तामाकोशी जलथिद् युत आयोजनाको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!
दोलखाको विगु गाउँ पावलका १¸ लामािगरमा विमाा णाधीि ४५६ मेगािाट क्षमताको माविल्लो तामाकोशी जलविद् युत
आयोजिा विद् युत उत्पादिको तयारीमा रहे को छ । यवह आगामी २०७८ िैशाख ८ गते बुधिारदे खख जलाशयमा पािी भिे
तिा बैशाख १२ गते आइतबारदे खख मुख्य सुरुङको पररक्षणको लावग पािी पठाउिे कायाक्रम रहे कोले सो परीक्षणको
क्रममा माविल्लो तामाकोशीको बाँ धमा तामाकोशी िदीको पािी रोक्ने र छोड् िे कायाहरू गरररहिु पिे र कुिै बेला
एकैपटक धेरै मात्रामा पवि पािी छोड् िुपिे भई बाँ धदे खख तल्लो तटीय क्षेत्रअन्तगात तामाकोशी िदीको वकिारमा पिे
लामाबगर¸ छे तछे त¸ गोोंगर¸ जगत¸ मन्थली¸ टु िीटार¸ जामुिे¸ भोले, वसोंगटी बजारसम्म तामाकोशी िदीमा पािीको सतह
घटबढ भइरहिे र वसोंगटी बजारभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा तामाकोशी िदीको पािीको सतहमा सामान्य रुपमा घटबढ
हुिसक्ने भएकोले उपयुाक्त अिवधमा तामाकोशी िदीमा माछा मािे¸ िुहाउिे¸ पौडी खेल्िे, लुगा धुिे , ढु ङ्गा बालुिा विक्ने िा
िस्तुभाउ लैजािे जस्ता कायाहरु िगिा/िगराउि हुि सिासाधारण सबैमा यो सूचिा जारी गररएको छ ।
यस सम्बन्धी सूचिा तामाकोशी-सुिकोशी दोभािसम्म तामाकोशी िदीले छु िे सबै गाउँ पावलका/िगरपावलका
कायाा लयहरू तिा दोलखा र रामेछाप वजल्लाहरूको वजल्ला प्रशासि र वजल्ला प्रहरी कायाा लयहरूलाई पठाइसवकएको छ
। यवद उक्त सूचिा प्राप्त िभएको भए यसै सूचिालाई आवधकाररक सूचिा मािी आिश्यक सहयोग र समन्वय गररवदि
हुि समेत अिुरोध गदा छौों । यस सूचिाको अिज्ञा गरी िदीमा माछा मािे ¸ िुहाउिे¸ पौडी खेल्िे, लुगा धुिे, ढु ङ्गा बालुिा
विक्ने िा िस्तुभाउ लैजािे जस्ता कायाहरू गरी कुिै दु घाटिा हुि गएमा आयोजिा वजम्मेिार िहुिे समेत यसै सूचिाबाट
जािकारी गराउँ छौों ।
उपयुाक्त परीक्षण अिवधमा र सो अवघ कुिै सूचिा वलिुपिे भएमा यस आयोजिाको विम्न फोि िम्बरहरुमा सम्पका गरी
आिश्यक सूचिा प्राप्त गिा सवकिेछ : ०४९४१३००३¸ ०४९४१३००५ तिा ९९४४९०००४
पुिश्च:- कुिै प्राविवधक कारणले गदाा उपयुाक्त परीक्षण कायाको समयािवध केही समय िप पवि हुिसक्नेछ र सोको
जािकारी दोलखा वजल्लाका एफ.एम.हरुबाट पूिासूचिा वदइिे समेत अिुरोध छ ।

माथिल्लो तामाकोशी जलथिद् युत आयोजना¸ गोोंगर¸ दोलखा ।

