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१ नयाँ बषर्को िबदाका िदनह�मा संचालन ह�ने सेवा बारे जानकारी ! 

 

तोिचगी िशयाकुस्योको प्रधान कायार्लय तथा प्रत्यके सोउगोउ िशस्यो समेत िडसेम्बर मिहनाको २९ ता�रक दिेख 

सन ्२०२२ सालको जनवरी मिहनाको ३ ता�रक सम्म िबदा ह�नेछ । यसै ग�र, किन्भिनयंस स्टोरह�मा प्रमाणपत्रह� 

जारी ग�रने सेवा पिन बन्द ह�ने जानकारी गराईन्छ  । 

तोिचगी नगर कोकुसाई कोउयुर्उ क्योउकाई (अन्तरार्िष्ट्रय संस्था) पिन, िशयाकुस्यो जस्तै र त्यिह अविध, िबदा ह�नेछ  

। यसबाट पनर्जाने असिुवधाको लािग खेद प्रकट ग�रन्छ  । 

उ� अविधको फोहोर संकलन, संकलन पात्रोमा उल्लेख ग�रए अनसुार ग�रनेछ  । जनवरी मिहनाको १, २ र ३ 

ता�रक संकलन ग�रंदनै । फोहोर संकलन नग�रने िदनमा संकलन केन्द्र (फोहोर राख्ने ठाऊँ) मा फोहोर नराख्नहुोला  ।  
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२  इन्फ़्लुएन्जा देिख सावधान रहने बारे जानकारी  ! 

 

इन्फ़्लएुन्जा, सामान्य �पमा �घा-खोक� संग तलुना गदार्, बिलयो प्रणालीगत ल�ण भएको, ब्रोंकाइिटस अथवा 

िनमोिनया आिदको साथमा िमिसएर गंभीर ह�ने घटनाह� पिन ह�ने भएकोले सावधान रहन आवश्यक छ  । 

हात धनुे, मास्कको प्रयोग, खोक़� एिटकेट (खोक़� िश�ाचार) आिद, प्रत्येकले “संक्रिमत नह�न” र “संक्रमण नगनर्”   

को लािग रोकथामका उपायह� व्यवहारमा ल्याऔ ं ।  

इन्फ़्लएुन्जा र नौलो कोरोना भाईरस एक्कैचोटी फैिलन सक्न ेसम्भावना भएकोले, अझ बढ़ी सावधान ह�ने गरौं  । 

 इन्फ़्लएुन्जा िव�द्धको खोप र नौलो कोरोना भाईरस िव�द्धको खोप, कुनै एउटा लगाएको २ ह�ा पिछ मात्र अक� 

खोप लगाउन सिकन्छ  ।  

आफुलाई कतै िय मध्ये कुनै भाईरस लाग्यो िक भन्ने लागेमा, जबरजस्ती िवध्यालय तथा काममा नजाऔ ं । ज्वरो 

आएको खण्डमा िनयिमत दखेाऊने गरेको िचिकत्सा संस्थामा फ़ोन ग�र परामशर् िलनहुोला  । 
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३ नौलो कोरोना भाईरसको खोप बारे जानकारी ! 

 

तोिचगी नगरको नौलो कोरोना भ्यािक्सनको सामिूहक खोप, यिह नोभेम्बर २६ ता�रक दिेख समा� भएको छ  । 

यस पिछ, नौलो कोरोना भ्यािक्सनको पिहलो र दोश्रो खोप लगाउन इच्छुक व्यि�ह�ले, खोप लगाउने िचिकत्सा 

संस्थामा, िसधै सम्पकर्  राख्नहुोला  । खोप लगाउने िचिकत्सा संस्थाह�मा, हाल सम्म, “एगिुच नाईका”, “योकोयामा 

नाईका स्योउिनका िक्लिनक”,  “कास्सेम्बा िक्लिनक” ह� रहकेाछ्न ्  । िय मध्ये योकोयामा नाईका स्योउिनका 

िक्लिनक चाँही, इटंरनेटबाट आर�ण दतार् गनर् सिकन्छ  । 

नगरमा, तेश्रो खोप िटकट, सरु�ाकम� (जहाँ पिहलो र दोश्रो खोप लगाईएको हो त्यहाँबाट) ले क्रमश: पठाऊनेछ  । 

तेश्रो खोप चाँही, दोश्रो खोप देिख ८ मिहना भन्दा बढ़ी समय िबतेपिछ मात्र लगाईन्छ  ।  खोप लगाउने बेला भएमा, 

तपाई ंकहाँ सचूना आऊनेछ, कृपया धैयर्का साथ पख़र्नहुोला  । 
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४  िहंउदको इलुिमनेशन बारे जानकारी  ! 

 

िडसेम्बर मिहनाको १ ता�रक दिेख आऊने बषर्को १० ता�रक सम्म, तोउब ुिशन ्ओिहरासीता स्टेशन पवू� ढोका 

दिेख परुाच्च ुओिहरा ओ�रपरी, “िहकारी तो ओतोनो  प-ेजेन्तो”  प्रकाश र ध्वनीको प्रितयोिगता नामक शानदार 

इलिुमनेशन हनेर् सिकनेछ  । ब�ी बािलने समय चाँही बेलकु� ५ बजे दिेख राती १० बजे सम्म रहकेो जानकारी गराईन्छ  

। 

यो बषर् पिन सोिसयल िडसटेंश पालन ग�र, इलिुमनेशनको आनन्द िलन ुहोला  । 

यस  बाहके, नगरको िबच भाग ह�दँ ैबग्ने उजमुा खोलामा, आऊँदो बषर्को फ़ेब्रुअरी मिहनाको २८ ता�रक सम्म 

“उजमुाको ताके आकारी” आयोजना ग�रनेछ  । 

यो भनेको, बाँसलाई िविभन्न िकिसमका प्वाल पारेर त्यस िभत्र ब�ी बािलन्छ  । कुरानो  मािच यउुरान्सेन (यात्रा 

डंुगा) को माँझी र तोिचगी कोउग्योउ कोउकोउ (तोिचगी औध्योिगक माध्यिमक िवध्यालय) का िवध्याथ�ह�ले 

बनाएका ८० ओटा ब�ीह� जडान ग�रएको ह�नेछ  ।  ब�ी बािलने समय चाँही बेलकु� ४:३० बजे ितर बाट राती १० 

बजे सम्म रहकेोछ  । 

शानदार ताके आकारी हदे�, िहउंदको राित्र आकाशको आनन्द िलई  हदेार् कसो होला  । 

 


