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६:०० बजे

बिगत ३ दिन िे खख ननकै सकृय मनसुनले िे शको कररव पुरै तराई िे खख महाभारत सम्मको क्षेरमा दहजो
दिउँ सो िे खख भभषण पानी पनन सुरू भई दहजो िेलुकक कन्त्काई, मोहना लगायतमा जलसतहले खतराको पार
गरे को, दहजो मध्यरात १ िजे पच्चिम राच्ततको कुसुममा र बिहान ५ िजे ििई िेपाङ जलमापन केन्त्रमा

जलसतहले खतराको तह पार गरे को र सुरक्षक्षत स्थानमा िस्न तदिय क्षेरमा मम सवनसाधारणलाई SMS
मार्नत जानकारी गराईसकेका छौ ।

पच्चिम राच्ततको कुसुममा मज मध्यान्त्न पनछ जलसतह बिस्तारै घट्िै गई पुरानै अिस्थामा र्कनने क्रममा
छ तर बिहान िे खख खतरा तह पार

गरे को ििईमा हाल सम्म पनन खतरानै छ ।

मज िेलुका ५:३० िजे पुववन राच्तत निीको रजैया च्स्थत जलमापन केन्त्रमा जलसतहले िेरािनीको तह पार

गरे को उक्त स्थानहरूमा भारी िषान भईराखेको र खतरा पार हुने संभािना रहे काले सुरक्षक्षत स्थानमा रहन
SMS पठाएको तथा िागमती निीको तल्लो तदिय क्षेर (रौतहि,सलानही)मा भारी िषान भएकोले नदिको तदिय र
डुिान भईरहने क्षेरमा रहनुहुनेहरू सुरक्षक्षत स्थानमा िस्नहुन समेत अनुरोध गरी SMS पठाएका छौ ।
मज िेलकु क िे खख भोली बिहान सम्मै बिषेश गरी पबु िन भागमा भारर िषानको र अन्त्य भागमा मध्यम िषानको

संभावना भएकाले पूवनको झापा, ईलाम, सुनसरी, मोरङ, सततरी उियपुर, धनकुिा , मध्यको रौतहि,
सलानही, मकवानपुर, िारा, पसान, चितवन, नवलपरासी, रुपन्त्िे ही, कवपलवस्तु र पच्चिममा कञ्िनपुर, कैलाली, र
ििीयाका मु्यत िरु े र महाभारतिाि प्रिाह हुने- मेिी, ननन्त्िा, बिररङ, कन्त्काई, पथरी, बरयुगा, िुढी खोला,
िागमती, पूवरन ातती, ररउ खोला, बिनय खोला, अरुन खोला, नतनाउ, िाणगङ्खगा, र पच्चिममा, मछे ली, मोहना, ििई
लगायतमा भोभल बिहान सम्मै सम्मै अनत उचि जोखखम हुने िे खखएकोले सावधानीको साथ रहनुहुन अनुरोध
छ।

