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१. तो�चगी नगर �भत्रका पाकर् हरुको बारेमा जानकार� ! 
 

के तपा�लाई तो�चगी नगर �भत्र क�तओटा पाकर् हरु छन ्भन्ने कुरा थाहा छ? 
खासगर�, यहाँ साना र ठूला ग�र जम्मा ३१६ ओटा पाकर् हरु छन ्|  
नौलो कोरोना भाइरस संक्रमण व्यापक भएको कारणले, घर �भतै्र लुकेर बस्ने क्रम बढेको 
अवस्थामा, हृदय र श�ररको ताजगीको ला�ग पाकर् मा जाने बानी गदार् कसो होला ? पाकर् को 
महत्व बु�झ�दनु हुनका साथै, नगरले �सफा�रश गनर् स�कने के�ह पाकर् हरु बारे जानकार� �दईन्छ 
| 
 
सब भन्दा प�हले, व्यायामको ला�ग हो भने, तो�चगी सोउगोउ उन्दोउ कोउएन ्हो | यो पाकर्  
�भत्र, खुल्ला स्टे�डयम तथा व्यायामशाला छ र ज्यो�गगं ग�र आनन्द �लन प्रशस्त खुल्ला 
स्थानहरु छन ्| 
 
ओ�हरामा�चको ओ�हरा पाकर्  प�न अक� एउटा खुल्ला पाकर्  हो | गषृ्म ऋतुमा, फोहरा तथा 
पोखर�मा खेल्न स�कने हुनाले, गम�का �दनहरुमा प�न शीतल अनुभू�त गद� आनन्द �लन स�कने 
ठाउँ हो | 
 
यसबाहेक, दृष्य अवलोकनको ला�ग हो भने, ओ�हरासान ्�सज़ेन ्कोउएन पाकर्  उपयुक्त मा�नन्छ 
| बसन्त ऋतुमा पैयुँ, गषृ्म ऋतुको शुरुमा आिजसाई फूलहरु लगायत शरद ऋतुमा पहाडका 
चुचुरो ओ�रपर� कोउयोउ (पातले रंग फेन� मौसम) को आनन्द �लन स�कन्छ | 
 
य�द मौसमले साथ ्�दएमा, ओ�हरासान ्बाट फुजी सान ्(जापानको सबभन्दा अग्लो पवर्त) तथा 
टो�कयोको स्काई-ट्र� प�न दे� स�कन्छ | नगर �भत्र, �सन्मेइगु मिन्दर संगैको दोस्रो पाकर्  प�न 
छ | जापानी बगैचाको रूपमा खुल्ला प�रसरको �बचमा ठूलो पानीको फोहरा भएको, खासगर� यो 
पाकर्  पैयु फूल्ने मौसममा अ�त सुन्दर मा�नएकोछ | 
 
सप्ताहान्तमा, आफ्ना बालबा�लकाहरु संग रमाईलो गन�हो भने, खेल्ने सामग्री भएको चुगामा�चको 
चुगानोसातो फ्या�मल� पाकर्  अथवा नागानोगावा य�कु�च पाकर्  �सफा�रश गनर् लायक स्थानमा 
पदर्छन ्| नागानोगावा य�कु�च पाकर् मा कुकुरको व्यायाम प�न गराउन स�कन्छ |  
 
त्यस बाहेकप�न, तपा�हरु बसोबास गनुर्हुन ेठाउँको निजकमा, राम्रा पाकर् हरु हुनुपन� जस्तो लाग्दछ 
| अवश्य प�न बा�हर �नस्केर हेन� गनुर् होला |  
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पाकर् मा जाँदा, त्यहाँ अपनाउनु पन� �नयम र कानूनहरु त छँदैछन,् त्यसमा�थ सरुवारोगको 
रोकथामको ला�ग, सामािजक दरू� प�न पालना गन� सहयोगको ला�ग अनुरोध ग�रन्छ |  
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२. तो�चगी स्टेशन उ�र ढोका ओ�रपर�को ममर्तसंभार बारे जानकार� ! 
 

तो�चगी स्टेशन उ�र ढोका ओ�रपर�, प्राथ�मक ममर्त योजनाको कारणले हाल, ममर्त कायर् 
संचालन भैरहेकोछ |  
 

सन ्२००३ सालमा, प्रािन्तय गाकुयुउकान ्हाईस्कूलले ममर्तसम्भार गरे उपरान्त, यो �ेत्रलाई 
लामो समयसम्म कुनै प्रयोजनमा ल्याईएको �थइएन | तर, सन ्२०१८ सालबाट जापान देशको 
तो�चगी सावर्ज�नक सरकार� भवनको �नमार्ण कायर् शुरुभै, यो बषर्को मे म�हनामा सम्पन्न 
भएकोछ |  
 

त्यसप�छ, अ�हले सम्म नगर �भत्र छ�रएका, तो�चगी कर कायार्लय र हेल्लो वकर्  जस्ता संस्थाहरु, 
यो नयाँ भवनमा सरेर, आफ्ना सेवाहरु संचालान ग�रसकेका छन ्| 
 

हाल तो�चगी स्टेशनको उ�र ढोकाको प्रांगणमा, होटल तथा पसल, म्यानसन, पयर्टक जानकार� 
क� आ�द समावेश हुने �स�भक सेन्टर आ�दको ममर्तको िजम्मेदार� प�न �नजी कम्प�नहरुले 
�लने भएकाछन ्| 
 

होटल. पसल तथा �स�भक सेन्टर आ�द सन ्२०२१ सालको अ�प्रल म�हना दे�ख संचालन ग�रने 
योजना रहेको र म्यानसन ्चा�ह ंसन ्२०२१ सालको अक्टोबर म�हना सम्ममा �नमार्ण संम्पन्न 
हुने योजना रहेकोछ जानकार� गराईन्छ | 
 
उपरोक्त सब ैसु�वधाहरुको ममर्त सम्भार सम्पन्न भएमा, स्टेशनको ओ�रपर� मा�नसहरुको 
जमघट बढ्ने र शहरमा नौलो स�क्रयता थ�पन ेकुरामा दईुमत ्हँुदैन होला | 
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३. कोसोदाते अिप्ल “तो�चगी-�श सुकुसुकु ना�भ” बारे जानकार� ! 
 
आफ्ना बालबा�लकाहरुको भाईरस रोकथामको सुई लगाउने ता�लका व्यवस्थापन तथा शार��रक 
वदृ्�धको रेकडर् रा� स�कने “तो�चगी-�श सुकुसुकु ना�भ” को सेवा संचालन भएको जानकार� 
गराईन्छ |  
 
गभर्धारण तथा सुत्केर�को रेकडर्, नाबालक �शशुहरुको स्वास्थ्य प�र�ण तथा शार��रक वदृ्�धको 
रेकडर्, भाईरस रोकथामका सुई लगाउने ता�लका र त्यसबारे जानकार�, सहयोगी �च�कत्सा संस्थान 
बारे जानकार�, बालबा�लका हुकार्उने सम्बिन्ध जानकार� आ�द आफ्नो मोबाइल फोनमा हनर् 
स�कन्छ |  
सुई लगाउने समय आउन लाग्यो भन्ने जस्ता जानकार� मेल दे�ख �लएर, नगरपा�लकाले 
महत्वपूणर् जानकार�हरु प्रे�षत गन�छ | 
 
यस्ता जानकार�हरु, अंग्रेजी/�चनी/स्पेनी/थाई/नेपाल�/�भयतनामी/तकलोग आ�द ग�र १६ भाषामा 
प्रसारण ग�रने योजना रहेकोछ | 
 
यसलाई उपयोग गन� त�रकामा, �शयाकुस्योको होम-पेज खोलेर, QR कोड़बाट स्माटर्फोनमा 
डाउनलोड ग�र पंजीकरण गनुर्होस | 
 
यो अिप्ल चाँह�, आमा र बच्चाको नोट्बूक ज�त उपयोगी त नहुन सक्ला तर त्यसको सहयोगी 
सामग्रीको रूपमा भने उपयोगी हुनेछ भन्ने �वश्वास �लईएकोछ |  
 
त्यसैले यो सु�वधाको सदपुयोग अवश्य गनुर्होला भन्ने आशा �लईएकोछ | 
 
  



多言語情報コーナー              （令和２年１１月号） 

- 5 - 
 

४. तो�चगी युवा सांस्कृ�तक आदान-प्रदान कायर्क्रम बारे जानकार� ! 
 
तो�चगी युवा सम्मेलन केन्द्रमा, सबै �वदेशी नाग�रकसंग सांस्कृ�तक आदान-्प्रदान ्कायर्क्रमको 
रूपमा, य�ह नोभेम्बर म�हनाको १४ ता�रख दे�ख २१ ता�रख सम्मको एक हप्ता, उज़ुमा नद�मा, 
�वदेशी �वद्याथ� तथा कौशल प्र�श�णाथ�हरुद्वारा �च�त्रत लाल्टेनहरु सजाएर, लाईट-अप ्गन� 
इभेन्टको आयोजना ग�रने कायर्क्रम छ |  
 
यो बषर्, नौलो कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथामको कारणले गदार्, भव्य कायर्क्रमको आयोजना 
त गनर् नस�कन ेवातावरण भएताप�न, सम्पूणर् �वदेशी वा�सन्दाहरुले �दल खोलेर ४०० ज�त 
लाल्टेनहरुमा �चत्र लेखेर त्यसमा आगो सल्काई, हृदय र हृदयको आदान-प्रदान गन� कायर्क्रम 
गन� प्रयत्न ग�रने योजना रहेकोछ | 
 
स्थान चाँह�, उज़ुमागावाको तो�कवाबासी (तो�कवा पुल) दे�ख यामातोबासी (यामातो पुल) रहेकोछ 
| लाईट-अप ्ग�रने समय चाँह�, बेलुक� ७ बजे दे�ख ९ बजे सम्म रा�खएकोछ |  
 
अवश्य प�न, काल्प�नक सुन्दरताले भ�रपूणर् रात्री दृश्य हेनर् आउनुहोला भन्ने आशा �लईएकोछ 
| धन्यवाद ! 


