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(१) तोिचगी नगरको प्रकोप र प्रकोप िव�द्धको तैयारी बारे जानकारी ! 
     हालैका बषर्ह�मा, भारी बषार् र भकूम्प जस्ता धेरै प्रकोपह� जापानभ�र भएका छन ्। 

तोिचगी नगरमा पिन, सन् २०१५ सालको भारी बषार् र सन् २०१९ सालको टाइफ़ूनले बाढ़ी र पिहरो जस्ता लगातार �ित पयूार्यो ।  

     तोिचगी नगरमा “तोिचगी साइगाईनो क�योकु” (तोिचगी नगर िवपदका सम्झनाह�) नामक रेकिड�ग िभिडयोको िसजर्ना  

ग�रएकोछ । यसलाई जो कोिहल ेपिन “तोिचगी नगर आिधका�रक यट्ूयबू च्यानल” मा हनेर् सक्नहु�न्छ । 

     अब, “िवपदका सम्झनाह�” बाट िसक्नु र प्रकोप िव�द्धको लािग तैयारी गनुर् महत्वपणूर् भएकोछ ।  

     दिैनक तैयारीह� मध्ये एकको �पमा, प्रकोप आईपदार् सब भन्दा पिहले, कहा ँके भईरहकेोछ भन्ने जानकारी संकलन गन� माध्यमको 

�पमा, पिहल ेदिेखन ैइण्टरनेट, स्माटर् फ़ोन, प्रकोप जानकारी एिप्ल आिद एक भन्दा बढ़ी प्रा� ग�रराखौं । 

     भारी बषार्का कारण "चेतावनी स्तर ४" आयो भन,े खतरनाक ठाउँह�बाट सबैजना आश्रय िलन जान ेजस्तो, िनवासीह�ले गनुर् 

पन� पिहलो काम हो । "चेतावनी स्तर" र "आश्रय सम्बिन्ध जानकारी" को अथर् के हो र आफूले के गनुर्पछर् भनरे अिग्रम �पमा थाहा 

पाईराखौं । 

     आश्रय िलन जाँदाखेरी िलएर जाने सामानह�मा, नगद, बीमा काडर् जस्ता बह�मलू्य वस्तु, औषिधह�, स्वच्छ्ताका वस्तुह�, िपउन े

पानी, तैयारी खानेकुराह�, िमठाईह�, अन्य दिैनक जीवनयापनको लािग आफुलाई आवश्यक लाग्न ेवस्तहु� पदर्छ्न् । यस्ता वस्तुह�  

सामान्य समय दिेख नै झोलामा रािख तैयारी ग�रराखौं ।  

     आश्रय स्थल भनेको, नगरल ेव्यवस्था गरेका सिुवधा स्थलह� जस्तै, प्राथिमक िवद्यालय तथा कोउिमन्कान ्(सावर्जिनक हल) 

आिद ह�न् । त्यस बाहके, सरुि�त �ते्रमा रहकेा आफन्त तथा साथीभाईका घरह� ह�न् । यिद आफ़्नो घर सरुि�त ठाऊँम ैछभने, घरबाट 

निनस्कनु पिन “आश्रय स्थल” मध्ये एक ह�न्छ ।  

     तोिचगी नगरमा, गाड़ीह�लाई बाढ़ीबाट बचाउनको लािग, नगर िभत्रका सपुरमाक� ट तथा पािचन्को पालर्र आिदको �फटप पािक� ग 

स्थलह�लाई गाड़ीह�को आश्रय स्थलको �पमा प्रयोग गन� समझौता भएकोछ । 

     आपतकालीन अवस्थामा समस्या नपरोस भन्नाका लािग,  त्यसतो अवस्थामा कहा ँआश्रय िलने भन्ने, आफ़्नो प�रवार तथा 

साथीह� संग अिग्रम �पमा िनणर्य ग�र राख्नुहोस । 
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(२) नेच्युउस्योउ (हीट-स्ट्रोक) रोकथाम र कोरोना संक्रमण रोकथाम बारे जानकारी ! 
     नौलो कोरोना संक्रमण रोकथामका उपायह�को �पमा, मास्कको प्रयोग ज�री छ । तर, गम�मा उच्च तापक्रम र बढ़ी आद्रर्ता 

भएको वातावरणमा मास्क लगाऊँदा, हीट-स्ट्रोकको जोिखम बढ़न ेडर ह�न्छ । 

      दशेल ेहीट-स्ट्रोक रोकथाम र कोरोना संक्रमण रोकथाम दबैु �ि�कोणबाट, मास्क लगाउनको लािग नयाँ सोच्न ेत�रकाको िनणर्य 

गरेको छ ।   

     घर बािहर, वरपरका मािनसह�बाट २ िमटर वा सोभन्दा बढीको दरूी छ भन,े वा त्यो भन्दा कम दरूी भए पिन थोरै कुराकानी 

गनुर्ह�न्छ भन,े मास्क हटाउन िसफा�रस गरीन्छ । 

     बािहर िहड्ंदा वा दौडँदा, पैदल यात्रा गदार् वा साइकलमा यात्रा गदार्, वा िवद्यालय जादँा मास्क लगाउन आवश्यक छैन । 

 

      यिद घर िभत्र २ िमटर वा सोभन्दा बढी दरूी राख्न सिकन्छ र कुराकानी कम गनर् सिकन्छ भने, मास्क लगाउन आवश्यक नह�न 

सक्छ । 

      यिद मास्क लगाउनुह�न्छ भन,े एयर किन्डसनर, फ्यान र भिेन्टलेसनको साथ तापक्रम र आद्रर्ता समायोजन गरेर गम�बाट बच्ने र 

बारम्बार पनुजर्लीकरण (तरल पदाथर्को सेवन) गन� गरौं । 

     ितखार् नलागेको भए पिन, एक घण्टाको अंतरालमा एक िगलास र नुहाउन ुअिघ र पिछ र िबहान उठे पिछ पनुजर्लीकरण  

गन� गरौं । 

     एक िदनमा, अनुमािनत १/२ िलटर जस्तो, धेरै मात्रामा पसीना काढ़ेको बेलामा, श�ररमा ननुको आपिूतर् गनर् पिन निबस� ।    
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(३)  “उतामारो दोउच्युउ” मा कलाकारह�को भनार् बारे जानकारी ! 
     यो बषर्को अक्टोबर मिहनाको १५ ता�रक दिेख २३ ता�रक सम्म, एघारौं पटकको उतामारो महोत्सवको आयोजना ग�रन े 

भएकोछ । उतामारो भन्ने, जापानको एदो कालमा सिक्रय भिूमका खलेकेा सुंदर नारीह�को िचत्र आलेखनमा प्रिसद्ध उिकयो कलाकार 

ह�न् । उनलाई तोिचगी नगर संग सम्बन्ध रहकेो व्यि�त्व बताईएको छ ।  

     महोत्सव अविधभर िविभन्न कायर्क्रम ह�न ेभए पिन अक्टोबर १५ ता�रक शिनबारका िदन, उतामारोले लेखेको संसारको छिव  

“उतामारो दोउच्यउु” प्रदशर्नको आयोजना ग�रनछे । 

     हाल, यो “उतामारो दोउच्यउु”  को लािग कलाकारह�को खोिज भैरहकेोछ । ओइरान, गेइश्या, िसन्जोउ, ओकामी, उतामारो, 

छाता होल्डर, सनुको छडी होल्डर लगायत ११ भिूमका, १४ जना छन ्। त्यहा ँ५ औ ंक�ादिेख जिुनयर हाई स्कूलका िवद्याथ�ह�का 

लािग बाल कलाकारको भिूमका पिन छन् । 

    उ� कला प्रदशर्नमा भाग िलन चाहनेह�ल ेइिच्छत भिूमका छनोट गरी तोिकएको आवेदन फारम र ३ प्रित रंगीन फोटोह� बुझाउन ु

पन�छ । आवेदन िदने अिन्तम िमित यिह अगस्त १९ ता�रक (शकु्रबार)  हो । रािष्ट्रयताले फरक पद�न । िवदशेी बािसन्दाह�ले पिन 

यसमा भाग िलन सक्छन ्। 

     आवेदनको बारेमा सोधपछुको लािग, तोिचगी िशयाकुस्यो तशे्रो तल्लाको कुरानो मािच-शाखा िभत्रको उतामारो सदपुयोग नगर 

िवकास प�रषदको कायार्लयमा सम्पकर्  गनुर्होला वा ०२८२-२१-२५७३ मा कल गनुर्होला । 

 


