हामी स्तब्ध भएका छौं
राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ र अस्थायी बााँधको ष्ट्रनमााण काया सम्पन्न भएपश्चात गत असार २१ गतेबाट
सुरुङको परीक्षण सुरु गररएको ष्ट्रथयो । परीक्षणका क्रममा गत असार ३० गते मध्यान्नमा अचानक १७ नम्बर गेट खुल्दा प्रवाह
भएको पानीले आयोजनाका ष्ट्रनमााण व्यवसायी ष्ट्रसनोहाइड्रो कपोरे शनमा कायारत इष्ट्रजजष्ट्रनयर श्री सतीस कु मार गोइत र सवारी
चालक श्री राधाकृ ष्ण थापामगरलाई बगाई मेलम्ची नदीमा बेपत्ता हुनुभएकामा खोज तथा उद्धारको क्रममा इष्ट्रजजष्ट्रनयर गोइतको
शव प्राप्त भएता पष्ट्रन चालक थापामगर अझैसम्म बेपत्ता हुनुहुजछ । सुरक्षाका सबै उपायहरुको अबलम्बन गदाागदै हुन गएको
दुघाटनामा मानवीय क्षष्ट्रत भएकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्तब्ध भएको छ ।
दुघाटनापष्ट्रछ खोज तथा उद्धारलाई प्रमुख प्राथष्ट्रमकतामा राखेर स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा ष्ट्रनकायहरुसाँगको समजवयमा गररएको
प्रयासबाट घटनाको भोष्ट्रलपल्ट इष्ट्रजजष्ट्रनयर गोइतको शव पाल्चोकी क्रसर नष्ट्रजक ढकाल खहरे मा भेरटएकामा सोही ददन उहााँको
पोष्टमाटाम गरी पररवारलाई मृत्यु संस्कार खचा सष्ट्रहत ष्ट्रजम्मा ददइएको छ । त्यसैगरी आयोजनाको समजवयमा बेपत्ता सवारी चालक
थापामगरको खोजी काया सुरक्षा ष्ट्रनकाय र पररवारका सदस्यहरुद्धारा जारी राष्ट्रखएको छ । यस सम्बजधमा शसस्त्र प्रहरीको खोज
तथा उद्धार सम्बजधी ताष्ट्रलम प्राप्त टोली कु ररनटारबाट ष्ट्रझकाएर खोजी काया थप तीब्र गरे ता पष्ट्रन ष्ट्रनज थापामगरका बारे मा हाल
सम्म सूचना प्राप्त हुनसके को छै न ।
मानवीय हताहष्ट्रतको यस दुुःखद घटनालाई आयोजनाले गम्भीर रुपमा ष्ट्रलएको छ । आयोजना स्वगीय इष्ट्रजजष्ट्रनयर गोइतको मृत
आत्माको चीर शाष्ट्रजतको कामना गदै पररवारजनमा हार्ददक समवेदना व्यक्त गदाछ । साथै मृतक तथा बेपत्ताका हकवालाले पाउने
बीमा लगायतका सुष्ट्रवधाहरुका लाष्ट्रग आयोजनाले प्रकृ या अष्ट्रघ बढाउन ष्ट्रनमााण व्यवसायीलाई ष्ट्रनदेशन गररसके को छ । अष्ट्रजतम
संस्कार सम्पन्न भएपष्ट्रछ आवश्यक कागजातहरु सष्ट्रहत उपष्ट्रस्थत भई ष्ट्रनयमअनुसार बीमाको प्रकृ या अष्ट्रघ बढाउन सम्बष्ट्रजधत
पररवारमा ष्ट्रवशेष अनुरोध गररजछ ।
आयोजनाको इष्ट्रतहासमा पष्ट्रहलो पटक हुनगएको यस दुुःखद घटनाबाट आयोजना र आयोजनासाँग सम्बष्ट्रजधत परामशादाता तथा
ष्ट्रनमााण व्यवसायी अत्यजत ममााहत भएका छौं । यस दुखद घडीमा मृतक तथा बेपत्ताका पररवारजनमा धैया धारण गने शष्ट्रक्त प्राप्त
होस भन्ने कामना गदाछौं ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना पररवार
पानीपोखरी काठमाडौं ।
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