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१. तो�चगी नगरको पयर्टन �व�नमय भवन (कुरानाबी) खो�लएको बारे जानकार� ! 
 
गत अ�प्रल म�हनाको २० ता�रक, तो�चगी स्टेशनको उ�र ढोकामा, पयर्टन जानकार� र नगरका 
आकषर्णहरु प्रसार गनर्कोला�ग तो�चगी नगर पयर्टन �व�नमय भवन “कुरा ना�ब” (भकार� 
ने�भगेशन) को नामले खुल्ला ग�रएको जानकार� गराईन्छ |  
 
उक्त भवन�भत्र, अग्लो छत,् काठै-काठले बनेको, खुल्ला काउन्टर र �वश्राम स्थल छ |  
 
पयर्टकहरुको ला�ग उपयुक्त पाम्फ्लेटहरु रा�खने ठाउँको प�न व्यवस्था ग�रएकोछ | 
 
त्यहाँ पयर्टकहरुलाई गाईड गन� दे�ख �लएर, �वशेष उत्पादनहरुको प्रदशर्नी र पयर्टक�य 
जानकार�को प्रसार आ�द कायर्हरु बाहेक तो�चगी नगरका आकषर्णहरुको प्रचार-प्रसार प�न ग�रन्छ 
| 
 
तो�चगी नगरका जानकार�हरु जान्न चाहने व्यिक्तहरु, �न:शंकोच त्यहाँ गईहेनुर् होला | 
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२. नौलो कोरोना भाईरस �वरुद्धको खोपको कल-सेन्टर बारे जानकार� ! 
 
तो�चगी नगरमा, ६५ बषर् भन्दा मा�थका बदृ्धहरुबाट, नौलो कोरोना भाईरस �वरुद्धको खोपको 
अ�ग्रम आर�ण तथा खोप लगाउने काम शुरु भैसकेकोछ | 
 
अबदे�ख, देशले आपू�त र् गराउने खोपको मात्रा अनुसार, ६४ बषर् भन्दा मु�नका व्यिक्तहरुलाई 
प�न, क्र�मक रुपले �शयाकुस्योबाट जानकार� पठाईनेछ |  
 
खोप लगाउन चाहाने व्यिक्तहरु सबैले खोप लगाउन सक्ने ज�त खोपको आपू�तर् �नरन्तर रहनेछ 
| हता�रनु पद�न, सूचना प्राप्त गन� समय सम्म धैयर्धारण गनुर्होला | 
 
खोपको अ�ग्रम आर�ण दतार् गन� कल-सेन्टरमा, जापानी भाषामा बोल्न नजान्ने �वदेशीहरुको 
ला�ग अंग्रेजी, �चनी, स्पेनी भाषाका दोभाषे (अनुवादक) को व्यवस्था ग�रएकोछ | 
अंग्रेजी भाषाको ला�ग मे म�हनामा २७ ता�रक, जून दे�ख जुलाई म�हना �बचको अव�धमा, हरेक 
हप्ताको �बह�बारको �दउँसो १ बजे दे�ख ५ बजे सम्म दोभाषेको व्यवस्था ग�रएकोछ | 
 
�चनी भाषाको ला�ग, जून म�हनामा ४ र १८ ता�रक, जुलाई म�हनामा २, १६ र ३० ता�रकको 
�दउँसो १ बजे दे�ख ५ बजे सम्म दोभाषेको व्यवस्था ग�रएकोछ | 
 
स्पेनी भाषाको ला�ग, मे म�हनाको २८ ता�रक, जून म�हनाको ९ र २५ ता�रक र जुलाई म�हनाको 
९ ता�रक �दउँसो १ बजे दे�ख ५ बजे सम्म दोभाषेको व्यवस्था ग�रएकोछ | 
 
सामु�हक खोपको अ�ग्रम आर�ण अथवा आर�ण रद्द तथा अन्य प्र�क्रयाको परामशर् गनर् स�कने 
हुनाले, अवश्य प�न दोभाषे उपिस्थत ्�दनहरुमा फोन गनुर्होला | 
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३. सन ्२०२१ सालको केिन्सन ्पासपोटर् र केिन्सन ्गाईड बूक बारे जानकार� ! 
 
नगरको क� कोउ जोउ�सन-्का (स्वास्थ्य प्रबधर्न शाखा) ले, सन ्२०२१सालको (केिन्सन)् स्वास्थ्य 
प�र�णको जानकार�को ला�ग प्रत्येक प�रवारलाई पानी रंगको खाममा पठाएकोछ | 
उक्त खाम �भत्र, २० बषर् भन्दा मा�थका व्यिक्तहरु, एकजनालाई १ थान “क� �सन पासपोटर्” र 
एक प�रवारलाई १ थान “केिन्सन ्गाईड बूक” रा�खएकोछ | 
सामु�हक स्वास्थ्य प�र�णको समयता�लका प�न ले�खएको हुनाले, प�र�ण गराउन चाहाने हो 
भने, टे�लफोनबाट अ�ग्रम आर�ण गनुर्होला | 
आर�ण �लन शुरुभएको �दन दे�ख के�ह अव�ध, टे�लफोन सम्पकर्  हुन गाह्रो प�न हुनसक्छ | 
कम्प्युटर अथवा स्माटर्-फोनबाट सिजलै आर�ण गनर् स�कने इन्टरनेट आर�ण गन� त�रका प�न 
भएकोले, त्यो प�न प्रयोग गनुर्होला | 
�नय�मत प�र�ण ग�र स्वास्थ्यको अवस्था जाँच गन�कुरा महत्वपूणर् छ | 
बषर्मा एकपटक स्वास्थ्य प�र�ण गराऔ ं| 
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४. मौसमी फूलहरुको �बषय बारे जानकार� ! 
 
जून म�हनाको मध्यभाग दे�ख जुलाई म�हनाको अन्त सम्म, ओ�हरासान ् �सज़ेन ्कोउयनको 
“आिजसाई ओह्रालो” भ�नने, लगभग १,००० खुड्�कलाको ढंुगे भया�गको दबैु तफर् , २,५०० बोटमा 
चह�कला रंगका आिजसाईहरु फुल्दछ्न ्|  
यसप�छ वषार्ऋतु शुरु हुन्छ तर वषार्को पानीमा �भजेका आिजसाईका फूलहरु झन ्राम्रा दे�खन्छन ्
| 
यस बाहेक, चुगामा�चको “चुगानो सातो” पाकर् मा, हास तलाउको हास (कमल) जून म�हनाको 
मध्यभाग दे�ख जुलाई म�हनाको अन्त सम्म फूल्दछन ्|  
कमलको फूल, घाम उदाए संगै फके्रर, �दउँसो �तर बन्द भैसक्ने हुनाले, हेन� समय, �बहान ६ 
बजे दे�ख ८ बजे �तर उ�म मा�नन्छ |  
कमल तलाउको ओ�रपर� आिजसाईका फूलहरु फुलेको प�न हेनर् स�कन्छ | 
 
नौलो कोरोना भाईरस सकं्रमणको रोकथामका उपायको रुपमा, मास्कको प्रयोग अथवा भीड 
नलगाएर, सावधानी पूवर्क, मौसमी फूलहरु हे�र, मनलाई शान्ती पा�रहेदार् कसोहोला ?  
 


