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१. अन्तरार्िष्ट्रय �व�नमय “उतामारोदोच्युउ” कलाकारहरुको भत� बारे जानकार� ! 
 
आउँदो नोभेम्बर म�हनाको २ ता�रक (श�नबार), तो�चगी नगरसंग सम्बिन्धत 
उ�कयोए�श, “�कतागावाउतामारो” ले लेखेको संसारलाई कल्पना ग�र “उतामारोदोच्युउ” 
लाई, जापानी र �वदेशी कलाकारहरुद्वारा प्रस्तुत ्गन� योजना अनुसार, त्यसमा भाग�लने 
कलाकारहरुको भनार् खुल्ला ग�रएकोछ |  
 
भाग�लने कलाकारहरुले, एदो कालको मा�नसको भेष धारण गनुर् पन� भएकोले, िव्हग तथा 
�वशेष प्रकारका कपडाहरु लगाउनु पन� हुन्छ | 
 
भनार् गनुर्पन� कलाकारहरुको भू�मका ११ थ�रका भएकोले, प्राथ�मक �वद्यालयका ५ 
क�ामा पढ्ने उमेरका दे�ख �लएर ६० बषर् उमेरका पुरुष तथा म�हलाले आवेदन �दन 
सक्नेछन ्| तर भू�मका अनुसारको शतर्हरुको पालना गनुर्पन� हुन्छ | 
 
आवेदन फारम, तो�चगी-�शको होमपेजबाट उपलब्ध गनर् स�कन्छ | 
 
आवेदन गदार्, आवेदन कतार्को फोटो प�न आवश्यक हुन्छ | 
 
इच्छुक व्यिक्तहरुले, य�ह अगस्त म�हनाको ३० ता�रक सम्ममा आवेदन �दईसक्नु पन�छ 
|  
�वस्ततृ जानकार�को ला�ग, कोकुसाई कोउयुर्उक्योउकाई फोन ०२८२-२५-३७९२ मा सम्पकर्  
रा�ुहोला |  
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२. ओलिम्पक मशाल धावकको खुल्ला भनार् बारे जानकार� ! 
 

य�ह जुलाई म�हनाको १ ता�रक दे�ख, टो�कयो २०२० ओलिम्पक मशाल धावकको खुल्ला 
भनार् शुरु भएकोछ | 
 

तो�चगी-केनबाट खुल्ला भनार् हुने व्यिक्तहरुको संख्या २५ जना पुगेकोछ | 
 

आवेदन �दन सक्ने व्यिक्तहरु, सन ्२००८ साल अ�प्रल म�हनाको १ ता�रक भन्दा प�हले 
जन्मेका, तो�चगी-केन संग सम्बिन्धत हुनुपन� छ | 
 

आवेदनको म्याद आउँदो अगस्त म�हनाको ३१ ता�रक सम्म रहेको छ | 
 

आवेदन गन� त�रका, तो�चगी-केनको होमपेज �भत्रको आवेदन फारममा आवश्यक 
�ववरणहरु भरेर, हुलाक अथवा ई-मेल माफर् त पठाउनु पन� हुन्छ | 
 

तो�चगी-केनको �रले रेस संचालन ग�रने �दन, सन ्२०२० साल माचर् म�हनाको २९ ता�रक 
(आईतबार) र ३० ता�रक (सोमबार) हो र तो�चगी नगरको ला�ग २९ ता�रक संचालन 
ग�रने योजना रहेकोछ | 
 

एकजनाले दगुनुर् पन� दरु� लगभग २०० �मटर भएको बताईएको छ | 
 

�रले रेस संचालन ग�रने �दनमा, मशाल धावकहरुलाई यु�नफमर् लुगा प्रदान ग�रनेछ | 
 

तो�चगी-केन बाहेक, अ�फ�सयल स्पोन्सर नामक फारम प�न छ र कोका-कोला, टोयोटा 
िजदोउस्या, �नहोन्सेइमेई, एन्ट�ट� ग�र अन्य चारओटा कम्प�नहरुले प�न आवेदन माग 
गरेका छन ्|  
 

आवेदन �दने त�रका, आवेदन माग गन� कम्प�न अनुसार फरक हुने हुनाले सम्बिन्धत ्
कम्प�नको वेबसाईट हेनुर्होला | 
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३. तो�चगी �सट� फुटबल क्लब बारे जानकार� ! 
 

तो�चगी नगरमा, “तो�चगी �सट� फुटबल क्लब” नामक फुटबल क्लब छ | 
 

कान्तोउ फुटबल ल�गको एकभाग संग सम्बद्ध भएर जे-ल�गलाई ल�य बनाई ल�डरहेको 
छ | 
 

यो क्लबलाई यस भन्दा अ�घ, “तो�चगी युवा फुटबल क्लब” भ�नने गदर्थ्यो र हालसालै 
यसको नाम प�रवतर्न भएको हो | 
 

तो�चगी �सट� फुटबल क्लबको होमटाउन, तो�चगी नगर भएर, अभ्यास चाँह� इवाफुने 
मा�चको िजन्कोउसीबा रेन्स्युउज्यो (अथार्त ्कृ�त्रम दबूो अभ्यास स्थल) मा गदर्छ |  
 

यसबाहेक, यो क्लबले, गहृनगर राजदतूको रुपमा, सदाजसो तो�चगी नगरको बैभवहरुको 
प्रचार प्रसार ग�ररहेको हुन्छ |  
 

यो बषर्को आ�धका�रक म्याच चाँह�, तो�चगी नगरको सोउगोउ उन्दोउ कोउएन �रकुज्योउ 
क्योउगीज्योउमा संचालन ग�रने योजना रहेको छ | 
 

खेलाडीहरु, गाढा नीलो रंगको ट�म बसमा यातायात गन�छन ्|  
 

तपा�हरुले कतै खेलाडीहरुलाई दे�ु अथवा भेट्नु भयो भने ताल� बजाएर हौसला �दने 
गनुर्होला | 
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४. तो�चगी कुरानो मा�च संग्राहलयको �न:शुल्क प्रदशर्नी बारे जानकार� ! 
 

तो�चगी कुरानो मा�च संग्राहलय, एदो कालको अन्त �तर, अथार्त ्अ�हले दे�ख १७० बषर् 
भन्दाप�न अ�घ �नमार्ण ग�रएका ३ ओटा कुरा (अथार्त ्भकार�/भण्डार गहृ) लाई, जे जस्तो 
अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा न�वकरण गरेर, प्रदशर्नी हलको रुपमा प�रवतर्न ग�रएको 
दलुर्भ �क�समको संग्राहलय हो | 
 

यो पटकको गषृ्मकाल�न छुट्ट�को ला�ग मात्र भनेर, �वशेष प�रयोजना अन्तगर्त, 
संग्राहलयमा रा�खने वस्तुहरु सजाई नसकेको अवस्थामा, कुरा भवनको अवलोकन गनर् 
�न:शुल्क प्रवेश सावर्ज�नक ग�रएको छ | 
 

यसको अव�ध र समय, य�ह अगस्त म�हनाको ९ ता�रक दे�ख १६ ता�रक सम्म, �बहान 
९ बजे दे�ख साँझ ५ बजे सम्म रहेको छ |  
 

यो संग्रहालय भवन , हाल, बाँक� रहेका एदो कालका कुराहरु मध्ये, �वशेष र शानदार 
कुरा (अथार्त ्भण्डार गहृ) हो |  

 

यसर� �न:शुल्क र सामान्यतया अवलोकन गनर् नस�कने भवनको �भत्रको भाग ध्यानपूवर्क 
हेनर् स�कनेहुनाले, यो अवसरको फाईदा उठाउन नभुल्नु होला | 
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५. तो�चगी नगरका गषृ्मकाल�न मेलाहरु बारे जानकार� ! 
 

तो�चगी नगरका प्रत्यक �ेत्रमा, गषृ्मकाल�न मेलाहरुको आयोजना ग�रन्छ | 
 

य�ह अगस्त म�हनाको ४ ता�रक (आईतबार), �दउँसो २ बजे दे�ख, तो�चगी कुरानोमा�च 
ओदोर�बाट उज़ुमागावा कोउराईबासी ओ�रपर� “कुरानोमा�च समर फेिस्टबल” आयोजना 
ग�रन्छ | 
 

सो फेिस्टबलमा, नतृ्य तथा पोट�बल मिन्दर, ल्याडर कार बो�ड�ग जस्ता अनुभव बाहेक, 
ई-स्पोट्र्स प्र�तयो�गता तथा हाई स्कूले �वध्याथ�हरुको क्या�लग्राफ� प्रदशर्न जस्ता 
कायर्क्रमहरु रहेका छन ्|  
 

अगस्त म�हनाको १० ता�रक (श�नबार), साँझ ५:३० बजे दे�ख राती ९ बजे सम्म, इवाफुने 
सोउगोउ उन्दोउ-ज्योउमा “समर फेस्टा in इवाफुने २०१९” आयोजना ग�रने भएकोछ | 
 

उक्त फेस्टामा, शिक्तशाल� तथा आकषर्क जापानी ताइको (अथवा दमाहा) कन्सटर् बाहेक, 
आ�तशबाजी आ�द इभेन्टहरु प�न समावेस छन ्| 
 

अगस्त म�हनाको ११ ता�रक (आइतबार), �दउँसो ३:३० बजे दे�ख राती ८:३० बजे सम्म, 
चुगा �स�मन ्उन्दोउ-ज्योउमा, “४५ औ ंचुगाबोन ्चुगा �स�मन ्बोन ्नतृ्य तथा २०१९ चुगा 
आ�तशबाजी प्र�तयो�गता संचालन ग�रने योजना रहेकोछ | 
 

गषृ्मकाल�न मेलाको उ�रा�धकार� मा�नने, बोन ्नतृ्य र आ�तशबाजी दबुैको आनन्द �लन 
स�कने मौका भएकोले अवश्य प�न हेनर् नभुल्नुहोला |  
 

 

 

 

 

 

 

 


