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१. प्रकोप रोकथाम प्रशासनको रे�डयोबाट प्रसारण ग�रने �ववरण बारे जानकार� ! 
 

तो�चगी नगरमा हाल नौलो कोरोना भाईरसको संक्रमण फै�लरहेको हुनाले त्यसको 
रोकथामको �निम्त आपतकाल�न अवस्थाको घोषणा ग�रएको छ |. 
 
सबै नगरबासीहरुको सहयोग पाउनको ला�ग, प्रकोप रोकथाम प्रशासनको रे�डयो प्रसारण 
प्रयोग ग�र, �दउँसो १२ र बेलुक� ५ बजे ग�र �दनको २ पटक, �नम्न अनुसारको मेयरको 
अनुरोध नगरका सबै �ेत्रहरुमा प्रसारण ग�ररहेकोछ | 
 
“म तो�चगी नगरको मेयर ओगावा �हदेको हँु | तो�चगी नगरमा हाल नौलो कोरोना 
भाईरसको संक्रमण फै�लरहेको हुनाले त्यसको रोकथामको �निम्त आपतकाल�न अवस्थाको 
घोषणा गरेको छु | फेब्रुअर� म�हनाको ७ ता�रक सम्म, फेब्रुअर� म�हनाको ७ ता�रक सम्म, 
दै�नक रुपमा नभई नहुने बाहेक, जरुर� र हतार नभएका कामको ला�ग बा�हर �निस्कने 
ग�त�वधी कम गनुर्हुन सबै नाग�रकहरुलाई जोड्दार अनुरोध गदर्छु.|” 
 
फेब्रुअर� म�हनाको ७ ता�रक सम्म अनावश्यक रुपमा बा�हर न�निस्क�दनु होला | 
 
�बशेषग�र साझको ८ बजे भन्दा प�छ सकेसम्म बा�हर न�निस्क�दनुहुन अनुरोध ग�रन्छ 
| 
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२. �कओस्कु ट�मर्नलको स्थापना बारे जानकार� ! 
 

माचर् म�हना १ ता�रक दे�ख, �सट� हल मुख्य कायार्लयको दोश्रो तल्लाको �स�मन ्
सेइकाचुकामा, माईनम्बर काडर् �लएर आफ्नो प्रमाण पत्र �नकाल्न स�कने (�कओस्क 
ट�मर्नल) नामक प्रमाण पत्र जार� गन� मे�शनको स्थापना ग�रएको छ | 
 

प्रदान ग�रने प्रमाणपत्रहरुमा, ज्युउ�मन्ह्योउ (�नवास प्रमाणपत्र), इन्कान स्योउमेईस्यो 
(छापको प्रमाणपत्र), स्योतोकु स्योउमेईस्यो (आयको,<आम्दानी>प्रमाणपत्र) र ज्युउ�मन्जेइ 
के�ेई स्योउमेईस्यो (नाग�रक कर प्रमाणपत्र) हुन ्| 
 

तो�चगी शहरमा बसोबास दतार् भएका ब�सन्दाहरुले मात्र यसको प्रयोग गनर् सक्छन ्| 
आउने बेलामा माईनम्बर काडर् साथमा �लएर आउनु होला | माईनम्बर काडर् बनाउंदा, 
खे�रको ४ अंकको �पनकोड़ प�न आवश्यक पदर्छ | 
 

यसको ला�ग उ�चत समय, �बदाको �दन बाहेक �बहान ८:३० दे�ख साझ ७ बजे सम्म | 
उक्त मे�शनबाट प्रमाणपत्र बनाएमा १ प्र�तको २०० येन मात्र पदर्छ जुन काउन्टरबाट 
जार� गरेको भन्दा १०० येन सस्तो हो | 
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३. फ़ुरेआई बस ्इवाफुने लाईनको सानो-�श प्रवेश बारे जानकार� !  
 

तो�चगी शहरमा. नगरवासीहरुको �वद्यालय, अस्पताल, �कनमले आ�द दै�नक जीवनको 
यातायात सु�वधालाई ध्यानमा राखेर, फ़ुरेआई बस संचालन त संचालन ग�रएकैछ, तर, 
सन ्२०२१ सालको माचर् म�हनाको २२ ता�रक दे�ख, इवाफुने लाईन सानो-�श प्रवेश ग�र, 
सानो-�श सम्म जाने/आउने बसहरु संग एकजूट हुने भएकोछ |  
 

�वशेष रुपमा, सानो �प्र�मयम आऊटलेट, सानो नयाँ नगर बस ट�मर्नल र इओन-मल 
सानो नयाँ नगरमा बस स्टप स्थापना ग�रनेछ | 
 

इवाफुने लाईन �वदाका �दनहरु बाहेक, तो�चगी स्टेशनको द��ण ढोकाबाट जम्मा दरू� 
३० �क.�म.मा �वस्ता�रत भै, पूव� तथा पिश्चमी ग�र एक �दनमा ४ ज�त फेरो लगाउने 
भएकोछ |  
 

यो सु�वधाको उपयोग गनुर्होस ्| 
  

 


