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िभिव� देशका िबदेसीहको लािग समाचार

माइ-नम्बर काड्क भएको वयककतहरूको िावग

कवहिे

कहाँ

शुलक आ्वेदन वदने तररका

समपक्क

2021 साल मा््क 31 ताररखसमम (यो �मवत भनिा अगावड नै मयाि समाप्त हुन पवन स�छ)

माइ-नम्बर काड्क प्रयोग गन्क सवकने �ाट्क रोन ्वा IC काड्क ररडरराइटर भएको कमप्यूटर्बाट आ्वेिन विन सवकनछ।

वनःशल््क Web ्वा काउ�टर

तपा� "माइन-पोइ�्" प्रयोग गरे कसो होिा?

"माइन-पोइ�्" भनेको

माइ-नम्बर काड्क भएको वयककतले रोजेको इलेकट्र ोवनक मनी ्वा के्रवडट काड्कले ्ाज्क गरेमा ्वा वकनमेल गरेमा, 
प्रयोग गरेको 25% को पोइ�ट (5,000 येनसमम) पाउन सवकनछ।

1 Web द्ारा आ्वेदन

2 काउ�्रमा आ्वेदन

आ�ो माइ-नम्बर काड्क
िता्क गन� योजना ्बनाएको �ास-लेस भक्तानी से्वाको
"भक्तानी से्वा ID" र "से�्ररटी कोड"

सोम्बार~शक््र्बार  9:00 am~6:30 pm

शवन्बार र आइत्बार  9:00 am~4:30 pm

(मवहनाको तेस्रो शवन्बार र �सको भोसलपल्टको आइत्बार, 

सा्व्कजवनक व्बिा र ्वष्कको अ� तथा स�्को अ्व�ध ्बाहके)

ओता सहरले आरैले माइन-पोइ�टको आ्वेिन विन गाह्रो हुने वयककतहरूको लावग सेवटङ सहयोग प्रिान विइरहकेो छ।
*सकं्रमण वनयन्त्रण तथा रोकथामको लावग सकेसमम Web द्ारा आ्वेिन विनह्ोस।्

1  ओता सहर काया्कलय मख््य भ्वन 1F उ�र ल्बी

2  ओता सहर माइ-नम्बर काड्क से�टर (िओा सवह, सा�ो 2-3-7)

खिुा समय लिएर आउनुपन� कुरा

अवग्रम रूपमा दता्क 
गनु्क पछ्क!

आन्तररक मा�मिा तर्ा सञ्ार मन्त्रािय, माइ-नम्बर समग्र वफ्र डायि

☎ 0120-95-0178 *जापानी भाषाको लावग  5 नम्बर ्यन गन््कहोस।्

☎ 0570-010076 *अंग्रेजी, ्ाइवनज, कोररयन, सपेवनश र पो्््कवगज भाषाहरू उपल� छ

(हरेक विन: 9:30 am~ 8:00 pm)

URL https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

ओता सहर माइ-नम्बर कि से�्र

☎ 0570-03-3370 *जापानी, अंग्रेजी, ्ाइवनज र कोररयन भाषाहरू उपल� छ

FAX 050-3737-9318

(सोम्बारिे�ख शक््र्बार 9:00 am~5:00 pm)

URL https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/mynumber/tetuduki/mykeyid-mynupoint.html



ओता सहर स्वयम ्से्वक जापानी भाषा क्ासको जानकारी

ओता सहरमा स्वयम ्से्वकद्ारा सञ्ालन गररने जापानी भाषाको कलासहरू धरैे छन।् कामाता क्ते्र र ओमोरी क्ते्रमा व्वभाजन गरी जापानी भाषाको कलासको जानकारी 

विनछछ ौँ। यी जापानी भाषाको कलासमा ससक्न ्ाहने वयककतले ससध ैसम्बन्धित जापानी भाषाको कलासको समपक्क स्ानमा समपक्क  गन््कहोस।्

*धयान विनह्ोस:् नोभल कोरोनाभाइरसको असरले गिा्क केही कलासहरू अनलाइन मार्क त भइरहकेा छन ्भने केही कलासहरू ्बनि गररएको छ। यवि तपाईं कलास सलन 

्ाहनह्ुनछ भने, अवन्वाय्क रूपमा कलासमा समपक्क  गरेपसछ मात्र सहभागी हुनह्ोस।्

ओता सहरमा स्वयम ्से्वकहरूद्ारा सञ्ालित जापानी भाषाको किास (कामाता)(हाि 2020 साि सेप्ेम्बर 15 ताररख)

समूहको नाम िक्षित वयककतहरू ्बार  समय स्ान / ठेगाना समपक्क शूलक पाठ्यक्रम
अलिकांश 
व्वद्ार्थीको 
राष्ट र्ियता

निहोङ्गो WITH सबैजिा (तर 16 वर्ष वा 
सोभन्ा बढी हुिुपिनेछ।) सोमबार 7:00 pm ~ 8:30 pm

फुरेआई
हासुिुमा 

निसी कामाता
3-19-1

ममयाससता ताकेतोमो (फोिमा कुरा गि्ष 
सनकिे समय: सोमबार्ेखि शुक्रबार 
5:00 pm पसछ वा शनिबार मात्र)

☎ 090-1460-0357
nihongowith7@gmail.com

हपतामा 1 पटक
¥1,000/मनहिा

प्ारम्भिक्ेखि माधयममक
मुखयतया "ममन्ािो निहोंगो"

OCNet
(नव्ेशी िागररकहरू 
सँगसँगै जीवि नबताउिे 
ओता ससममि िेटवक्ष ) 

ससकारु

बुधबार 7:00 pm ~ 8:45 pm

OCNet काया्षलय
टेसलफोि र फयाकस:

☎ - Fax 03-3730-0556
तेिमयोउ िाओको

☎ 090-8594-2397

हपतामा 1 पटक 
¥1,000/ मनहिा

हपतामा 2 पटक भन्ा 
वा सोभन्ा बढी 
¥2,000/ मनहिा

अिलाइि कलास सञ्ालि
समूहगत अधययि

कलास सनकए पसछ म्याको समय
ऋतु अिुसारको इभेनट (नहिामा्ुरी 

आन्)
"ममन्ािो निहोङ्गो I, II"

िेपाली
मभयतिामी
्ाइनिज

शुक्रबार 10:00 am ~ 11:30 am

प्ाथममक तथा निम्न 
माधयममक नवद्ालयका 

नवद्ामथ्हरू

बुधबार 3:30 pm ~ 5:00 pm हपतामा 1 पटक
¥1,000/ मनहिा
हपतामा 2 पटक 
वा सोभन्ा बढी 
¥1,500/ मनहिा

्ाइनिज

शनिबार 1:30 pm ~ 2:40 pm

निहोङ्गो कोउररयू कलब

नहरागािा पढ्ि र लेख्न 
जाने् निम्न माधयममक 
नवद्ालयको नवद्ाथथी वा 
सोभन्ा मामथललो तहका 

वयककतहरू

शनिबार 9:30 am ~ 12:00 pm

mics ओता
(ताबुनका 

क्ोउसेई सुईससि 
सेनटर)
कामाता

5-13-26-101

कोइ्ी कुराता
☎ 090-4428-8771　

nicokhonda@yahoo.co.jp
¥1,000/ मनहिा

अिलाइि कलास सञ्ालि
लेबल अिुसारका 3 कलासहरू
नवद्ालयमा जसरी िै पाठ्यपुसतक 
प्योग गरी कलास सञ्ालि गररिे

"ममन्ािो निहोङ्गो"

्ाइनिज
ताइवािी
नफसलनपिो
मभयतिामी
थाइ

हासजमेतेिो निहोङ्गो ससकारु शनिबार 10:00 am ~ 11:30 am

होससिो नहरोको
☎ 080-3205-3649

mignonhoshino@gmail.com 
(जुिसुकै बेला/अंगे्जी भारा OK)

 ¥100/1 पटक

बालबासलकाहरू सहभागी हुि िसके्
नहरागािाको अभयास्ेखि

पाठ्यपुसतक "ममन्ािो निहोङ्गो"
अिलाइि कलास सञ्ालि
समयबारे परामश्ष सभिव

्ाइनिज
नफसलनपिो
मभयतिामी

निम्योउ निहोङ्गो 
िाइवा सक्ष ल सबैजिा आइतबार 10:00 am ~ 12:00 pm

कुबोता िोबुओ
☎ 090-1762-4713
(अंगे्जी भारा OK)

¥50/1 पटक

कुराकािीमा आधाररत भई 
रमाइलोसँग ससक् सनकिे

पाठ्यपुसतक: ईच्ाएको वयककतलाई 
मात्र

्ाइनिज, 
मभयतिामी 
िेपाली

रेगातो ओता सबैजिा आइतबार

1:00 pm ~ 3:00 pm
(फेब्अुरी, मा ््ष, जूि, 
जलुाई, अकटोबर र 

िोभेमबर) 

रेगातो ओता 
काया्षलय

निसी कामता 
6-36-14
TKK मयानसि 
पनहलो तलला

यामागु्ी
nihongoc-h30@cp.em-net.

ne.jp 

1 कोर्ष (8 पटक) 
¥2,000

1)  प्ारम्भिक तहको जापािी 
भाराको कोर्ष

2)  आधारभूत वाक् ढाँ्ा कुराकािी 
कोर्ष

3)  मधयम तहको जापािी भाराको 
कोर्ष

4)  जापािी भाराको नबजिेस कोर्ष 
- कोर्ष समबन्धि जािकारी  -
*अिलाइि कलास सञ्ालि

्ाइनिज
कोररयि
थाई

मभयतिामी
िेपाली
सपेनिस
नफसलनपिो
घानियि

हाबाताकी

प्ाथममक तथा निम्न 
माधयममक नवद्ालयका 
नवद्ामथ्हरू र उच्  

माधयममक नवद्ालयमा 
भिा्ष हुि ्ाहिे 
नवद्ाथथीहरू

सोमबार 
नबनहबार 7:00 pm ~ 9:00 pm

ससन्जुकु 
प्ाथममक 
नवद्ालय

कामाता होनचयोउ 
1-5-1

िावाइ योससहारु
☎ 080-3520-4689

(12:00 pm ~ रानतको समयसमम)
kawai0316@softbank.ne.jp

हपतामा 2 पटक
¥1,500/ मनहिा

प्ाथममक तथा निम्न माधयममक 
नवद्ाथथीको नवद्ालयको पाठ्यपुसतक 
प्योग गरी जापािी भाराको सपोट्ष। 
सामान्यतया एक सशक्षकले एक 
नवद्ाथथीलाई सपोट्ष गिने। 

पाठ्यपुसतक: नवद्ालयको पुसतक 
आन्

्ाइनिज, 
नफसलनपिो

मेबाए (हानगिाका) 
को्ोमो

निहोङ्गो िो िाइ

प्ाथममक तथा निम्न 
माधयममक नवद्ालयका 

नवद्ाथथीहरू

मंगलबार
नबनहबार 7:00 pm ~ 9:00 pm

हनगिाका 
प्ाथममक 
नवद्ालय
होिहािे्ा 
3-4-22

ओकुयामा केसानह्े
☎ 080-5935-2271

हपतामा 2 पटक
¥1,500/ मनहिा

नवद्ालयको पढाइमा सपोट्ष
पाठ्यपुसतक: नवद्ालयको पुसतक 

आन्

्ाइनिज, 
नफसलनपिो,
पानकसतािी

निहोङ्गो सक्ष ल 
िायोउिाइ

ससकारु
मधयम तह मंगलबार 10:30 am ~ 12:00 pm

म््ोरी 
सज्ोउिाि

म््ोरी 3-11-7

कुरीता म्एको
☎ 03-3751-7592
9:00 am ~ 8:00 pm

¥1,000/ मनहिा "ममन्ािो निहोङ्गो" को प्योग गरी 
कलास सञ्ालि गररिे



ओता सहरमा स्वयम ्से्वकहरूद्ारा सञ्ालित जापानी भाषाको किास (ओमोरी) (हाि 2020 साि सेप्ेम्बर 15 ताररख)

अनतरा्षष्टटरिय सहर, बहुसांसककृ नतक सहजीवि प्वर््षि शािा　☎ 03-5744-1227　FAX 03-5744-1323

URL https://www.city.ota.tokyo.jp/kokusaitoshi/for_foreigners/nihongo_kyositu_multilingual.html

अथवा अनतरा्षष्टटरिय सहर ओता संघ, बहुभारी परामश्ष काउनटर　☎ 03-6424-8822

स
मप
क्ष

समूहको नाम िक्षित वयककतहरू ्बार  समय स्ान / ठेगाना समपक्क शूलक पाठ्यक्रम
अलिकांश 
व्वद्ार्थीको 
राष्ट र्ियता

सेईिा्ु निहोङ्गो 96 सबैजिा सोमबार 10:00 am ~ 12:00 pm

सान्ो िाइिाि, 
कोठा िमबर 301
ओता सहर, सान्ो
3-37-11

*☎ 03-3773-
6284

कलास सं्ालि 
समय मभत्र फोि 
गिु्षहोस ्|

सोमबार 10:00 am ~ 12:00 pm)
सान्ो िाइिाि, कोठा िमबर 301

☎ 03-3773-6284
¥250/ 1 पटक

लेबल अिुसारको कलास 
नवभाजि गररिे

लामो समय अगानि जापाि 
प्वेश गिु्षभएका वयककतहरू धेरै 

(हुिुहुनछ)
"ममन्ािो निहोङ्गो"

मधयम तथा उच्  तहको तयारी 
कलास पनि छ |

्ाइनिज

उगुईसु निहोङ्गो 
क्ोउसस्ु सबैजिा मंगलबार

नबनहबार 7:00 pm ~ 9:00 pm uguisu_nihongo@hotmail.com
(अंगे्जी OK)

हपतामा 1 पटक
¥1,000/ मनहिा
हपतामा 2 पटक 
¥1,500/ मनहिा

प्ारम्भिक्ेखि उच्  तहसमम 
पढाइिे

ऋतु अिुसारको ईभेनट (पढाइ 
बाहकेका अनतरककृ याहरू पनि)

"ममन्ािो निहोङ्गो"

्ाइनिज, 
मभयतिामी

निहोङ्गो 21 सबैजिा बुधबार 10:00 am ~ 11:30 am
बुधबार 10:00 am ~ 11:30 am  
सान्ो िाइिाि, कोठा िमबर 301 

☎ 03-3773-6284
¥2,000/ मनहिा

यो कलासको लक्ष्य नवद्ाथथीलाई 
लेख्न, पढ्ि, बोल्न र सुन् सके् 

बिाउिे हो।
"बुनिा सयोकु् निहोङ्गोI, II"

निहोङ्गो सक्ष ल 
मोकुयोउिाई सबैजिा नबनहबार 10:00 am ~ 12:00 pm

mokuyouc-h28@ck.em-net.
ne.jp

(जापािी भारा)
¥ 1,000/मनहिा

प्ारम्भिक्ेखि उच्  तहसमम 
पढाइिे

बालबासलका सँगै अधययि गि्ष 
सनकिे

कलास सनकए पसछ म्याको 
समय 

अिलाइि कलास सञ्ालि

्ाइनिज 
नफसलनपिो 

मभयतिामी थाइ
ताइवािी
भारती
िेपाली

OCNet (नव्ेशी 
िागररकहरू सँगसँगै 
जीवि नबताउिे ओता 
ससममि िेटवक्ष )

ससकारु शुक्रबार 1:30 pm ~ 3:30 pm

OCNet काया्षलय
टेसलफोि र फयाकस:

☎ - Fax 03-3730-0556
तेिमयोउ िाओको

☎ 090-8594-2397

हपतामा 1 पटक
¥1,000/ मनहिा
हपतामा 2 पटक 
वा सोभन्ा बढी 
¥2,000/ मनहिा

समूहगत अधययि
कलास सनकए पसछ म्याको 

समय
ऋतु अिुसारको ईभेनट 
(नहिामा्ुरी आन्)

"ममन्ािो निहोङ्गो I, II"

्ाइनिज 
इन्ोिेसशयि

निहोङ्गो सलोि सबैजिा OK शनिबार 2:00 pm ~ 4:00 pm
सान्ो िाइिाि, कोठा िमबर 301

☎ 03-3773-6284
(शनिबार 2:00 pm ~ 4:00 pm) 

निःशुलक 

लेबल अिुसारको कलास 
नवभाजि गररिे

जापािी भारामा कुराकािीलाई 
प्ाथममकता न्इिे

Ota निहोङ्गो नहरोबा सबैजिा OK

सोमबार 7:00 pm ~ 9:00 pm

सान्ो िाइिाि, 
कोठा िमबर 303
ओता सहर, सान्ो
3-37-11

*☎ 03-3773-
8347

कलास सं्ालि 
समय मभत्र फोि 
गिु्षहोस ्|  

वाकाता क्ोउको
waka_k0904@yahoo.co.jp

(अंगे्जी OK)
¥100/1 पटक

2 - 3 जिाको समूहमा सटाफसँग 
कुराकािी गिने शैली

जापािी भारा सुने् र जापािी 
भारामा कुरा गिने अवसर प््ाि 

गररिे

्ाइनिज, 
नफसलनपिो, 
मभयतिामी

मंगलबार 10:00 am ~ 12:00 pm

निहोङ्गो गुरुररत्ो नवशेर गरी 6 वर्ष ्ेखि 18 
वर्षसमम

सोमबार
बुधबार
शुक्रबार

10:00 am ~ 12:00 pm 
2:00 pm ~ 4:00 pm

ईसजमा तोनकको
☎ 03-5709-1347
☎ 080-3428-5709

info@nihongo-gururitto.com

¥500/ 1 पटक
¥1,000/1 पटक
*सकूल भिा्ष अमघका 
लानग नि:शूलक

बालबासलकाको अधययिमा 
सपोट्ष

जापािी भारा तथा नवद्ालय 
समबन्धित (नवरयगत आन्) 

पुसतकहरू प्शसत
"निहोङ्गो वो मािाबो"

पाठ्यपुसतक समबन्धित अन्य

्ाइनिज, 
नफलनपिो

जापािीज भारा क्ाफे 
ओता 

18 वर्ष वा सोभन्ा 
बढी उमेरको भएमा, जो 

पनि OK
बुधबार 7:00 pm ~ 8:30 pm

सेनजोकुइके 
लाइबेरी
2Fतामोकु 
तेकीसी्ु 
ओताकु 

ममिामीसेिजोकु 
2-2-10

http://bit.do/nihongo_ota ¥100/1 पटक कुराकािीमा केखनरित अधययि



साइकि ह्ाउने व्वषय ्बारे

ओता सहरले "ओता सहर साइकल आविको उ�्त प्रयोग तथा साइकल 

आविको पाव �कङ वय्वस्ापन सम्बधिी वनयम" ्बनाई साइकल प्रयोग 

गन� वयककतहरूलाई सा्व्कजवनक स्ल (सडक ्वा पाक्क , सटेसन अगावडको 

ठाउँ जसता साइकल पाव �कङ ्बाहकेका ठाउँहरू) मा साइकल पाक्क  

नगन््कहुन अनर्ोध गरररहकेा छछ ौँ। सा्व्कजवनक स्ानहरूमा साइकल 

राख्यो भने, ्बाल्बासलका तथा ्वृद्ध्वृद्धा र अपाङ्गता भएको वयककतलाई 

व ौँहड्न करठनाइ हुने, साइकल पल्टेर पैिल यात्रीलाई ्ोट प�्े, व्वपिक्ो 

्बेला आप�कालीन स्वारीलाई ्वाधा प�्े जसता व्व�भ� समसयाहरू 

वनम�ाउने हुनाले यो वनयम ्बनाइएको हो। �सकारण छो्ो समय 

साइकि पाक्क  गन� ्बेिा पवन साइकि पाव �कङको प्रयोग गर�।

ओता सहरको भण्डारण केनद्रहरू 4 ठाउँमा छन।् साइकल राखकेो ठाउँ 

अनस्ार साइकल लवगने भण्डारण केनद्र ररक हुनछ। व्वसतृत जानकारीको 

लावग तल हने््कहोस।् भण्डारण केनद्रको वरता्क गररने विन र वरता्क गररने 

समयमा, वरता्क सलन आ्वश्यक क्राहरू सलएर आउनह्ोस।्

सोम्बारिे�ख आइत्बार (तर सा्व्कजवनक व्बिा, व्बिा 
साररएको विन र वडसेम्बर 29 ताररख~जन्वरी 3 ताररख 
्बाहके)

11:00 am िे�ख 7:00 pm समम

(1)  परर्य ख�् ेकागजात (रेसजडे�स काड्क, स्वारी साधन 
अनम्वत पत्र आवि)

(2) साइकल आविको साँ्ो
(3)  हटाउन लागेको शल््क (साइकल 3,000 येन)

साइकल सव््वधाजनक स्वारी साधन हो तर रा� ेठाउँ 
अनस्ार यसले अरू मानछेलाई ्वाधा पर्् याउँछ। वनयम र 
मया्किाको पालना गरी सही तररकामा प्रयोग गर�।

•  पवहिो भण्डारण केन्द्र (हइे्वालजमा रर�ोखा भण्डारण केन्द्र)
ओता सहर हइे्वासजमा 1-2　☎ 03-3765-5161
यहाँ ओमोरी क्ते्र र च्योर् क्ते्र्बाट हटाइएको साइकल लवगनछ।

•  दोस्रो भण्डारण केन्द्र (तोओहालसखा भण्डारण केन्द्र)
ओता सहर हइे्वासजमा 5-1　☎ 03-3765-5162
यहाँ कामाता सटेसनको पू्व� ए��ट्बाट हटाइएको साइकल 
लवगनछ।

•  तेस्रो भण्डारण केन्द्र (तोओहालसखा भण्डारण केन्द्र)
ओता सहर हइे्वा-नो-मोरी पाक्क  2 ्बानसाक� ☎ 03-3765-
5163
यहाँ कामाता सटेसनको पस�म ए��ट, हासन्म्ा सटेसन 
आवि्बाट हटाइएको साइकल लवगनछ।

•  ् ौर्ो भण्डारण केन्द्र (रोकुगो हालसमोतो 
भण्डारण केन्द्र)
ओता सहर नाकारोक्गो 4-30
☎ 03-3736-0372
यहाँ केइ�् कामाता सटेसन, जोउससक� 
सटेसन, कोसजया सटेसन आवि्बाट साइकल 
लवगनछ।
* यी भण्डारण केनद्रहरूमा व्विेशी भाषा ्बो� 
सके्न कम्क्ारीहरू छैनन।्

साथै यो वनयममा ओता सहरको केही क्ते्रहरूमा "साइकल आवि �वतकै 

छोड्न वनषे�धत क्ते्र" तोक�, ती क्ते्रहरूमा साइकल पाइएमा, साइकल 

हटाउन सवकने ्ब्ँिा समा्वेश गररएको छ। मख््यतया कामाता सटेसन 

्वररपरर, ओमोरी सटेसन ्वररपरर जसता सटेसन नसजकका ठाउँहरूलाई 

"साइकल आवि �वतकै छोड्न वनषे�धत क्ते्र" ्बनाइएको छ र ती 

क्ते्रहरूमा रोटो जसतो साइन्बोड्क रा�खएको छ।

ओता सहरले हटाएको साइकल सामा�तया 30 विन भण्डारण केनद्रमा 

रा�खनेछ। भण्डारण मयाि व्बवतसकेको साइकललाई नष्ट गररने हुनाले 

धयान विनह्ोस।् सर्क्ा िता्क गररएको साइकल भएमा, साइकलधनीलाई 

साइकल हटाइएको क्रा सू�्त गराउन सू्ना पठाइनछ। सर्क्ा िता्क 

नगररएको साइकल भएमा, सू्ना पठाउन सव ौँकिैन। अवन्वाय्क रूपमा 

साइकलको सर्क्ा िता्क गन््कपन� क्रा "साइकलको सर्सक्त प्रयोगको 

प्र्ार तथा साइकल आविको पाव �कङ उपायहरूको वयापक प्र्वद्ध्कन 

सम्बन्धित कानन्" मा तोवकएको छ। तपाईंले सर्क्ा िता्क गन््कभएको छैन 

भने, नसजकको साइकल पसल आविमा गई सर्क्ा िता्क गन््कहुन अनर्ोध 

गि्कछ�।

समपक्क
शहरी पू्वा्कधार व्वकास वय्वस्ापन

ट्र ावरक सर्क्ा तथा साइकल वयापक योजना सजममे्वार कम्क्ारी

☎ 03-5744-1315 FAX 03-5744-1527

वनयम भण्डारण केन्द्र

�वतकै छोड्न वनषेलित षिेत्र

साइकि ह्ाएपलछ

भण्िारण केनरिको सं�क्षपत जािकारी

वरता्क गररने विन

वरता्क गररने समय

वरता्क सलन 
आ्वश्यक क्राहरू

भण्डारण केन्द्र

प्रकाशन    ओता अनतरा्क�ष्ट्रय शहर, ्बहुसांसकृवतक सहजी्वन प्र्वद्ध्कन शाखा

〒144-8621 ओता सहर कामाता 5-13-14    ☎ 03-5744-1227    FAX 03-5744-1323


