
 
 Gifu Prefecture Public Relations 

   Balita mula sa  
Prepektura ng Gifu  

 

Highlights para sa Agosto 2019 

 

Sinimulan na ang konstruksiyon  

ng bagong Prefectural Building  
Nagsimula na ang pagpapatayo ng bagong 

Prefectural Office (Administrative Building) na layuning 
makumpleto sa taong 2022. Bilang Prefectural Disaster 
Management HQ, pinatibay ng husto ang gusali laban 
sa lindol, at dinisenyo na may pagsasaalang-alang sa 
accessibility nito para sa lahat. Layuning baguhin ang 
gusali upang maging lalong kumbinyente at upang 
maisakatuparan ang mas mataas na kalidad ng 
serbisyong pang-administratibo. 
 

 

                                                
                                             

タガログ語版／Tagalog Edition 

 

 

 

 

●Populasyon sa Prepektura 

1,992,318 (nadagdagan ng 695) 
 

※Mayo 1, 2019 hanggang sa kasalukuyan. 

※Ang ( ) ay inihambing sa nakaraang buwan. 

  

Facebook「清流の国ぎふ」 
Kasalukuyang makikita sa Minamo Dayori!! 

   岐阜県 ミナモだより   hanapin 

 

Pindutin ang “d” button para 
makuha ang lokal na impormasyon! 

Buod ng bagong Disenyo ng 

Prefectural Office 

 

Konsepto 
Base ng Prefectural Administration   Ang HQ 
ng prepektura na patuloy na nangangasiwa sa serbisyong 
pang-administratibo 

Simbolo ng Seiryu No Kuni Gifu  Pinapa-alam 
ang kagandahan ng prepektura na mayaman sa 
kalikasan, tradisyon at kultura. 

Pangunahing Plataporma 
●Prefectural Office na pinoprotektahan ang kaligtasan at 
mapayapang pamumuhay ng mga residente.  

●Prefectural Office na nagpapahiwatig ng kagandahan ng 
prepektura, at na ito ay lugar na pagtitipunan at magiging 
pamilyar sa mga residente ng prepektura. 

●Prefectural Office na isinasaalang-alang ang 
kahalagahan ng kapaligiran at lipunan. 

Outline ng Building 
●Administrative Building: Steel frame, Seismic isolation 
structure (matibay laban sa lindol) 21 na palapag; 106m 
ang taas; 68,303m2 ang lapad (humigit-kumulang 44.5 
Bilyong yen) 

●Parliament Building: Steel construction, matibay laban 
sa lindol  6 na palapag; 32m ang taas; 13,937m2 ang 
lapad   (humigit-kumulang7.9 Bilyong yen)                         

      ※Ang halaga ay base sa badyet 

“Ken Shokuin Demae Talk” 
Alinsunod sa inyong magiging kahilingan, 

haharap sa inyo ang mga empleado ng prepektura at 
ipapaliwanag ang konstruksiyon ng prefectural office. 
Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan. 
 
◆Para sa mga Katanungan: Prefectural Government 
Office Building Construction Division 
  ☎058-272-1148 (tumutugon sa wikang Hapon 
lamang) 

 

Design Manual  
Ang detalyadong design manual ng bagong 

gusali ng prefectural office ay makikita sa, 
・Prefectural Office at mga regional office (kasali ang 

Gujo-shi at Gero-shi) 
・Prefectural Website 
  
◆Hanaping Salita: 岐阜県庁舎 実施設計  



Kahon ng Impormasyon 
  
 
 
        “Aking Sekigahara” 2019 Spring at Summer Photo Contest  

     Magsasagawa ng photo contest upang maipalaganap ang kaakit-akit na Sekigahara.  

◆Petsa:  Setiyembre 2 (Lunes) ～ 17 (Martes) 

◆Mga Kailangan: Mga litratong kuha sa Sekigahara-cho pagkatapos ng Enero 1, 2019 

◆Para sa mga Katanungan: Sekigahara Contest Management Office  

  ☎0584-71-6131  (tumutugon sa wikang Hapon lamang)  

◆Hanaping Salita: みる！しる！かわる！関ケ原  

  

        Nangangalap ng Lalahok sa “Nagara-gawa Fureai Marathon Race” 

        Bukas ang marathon race sa lahat ng taong nais lumahok (may kapansanan man o wala). 

◆Petsa at Oras:  Oktubre 6  (Linggo) 9:00～15:00 

◆Lugar: Kisosansen Koen Tokusetsu Kaijo (Kaizu-shi) 

◆Kapasidad: Higit kumulang 700 katao (first come, first served) 

◆Bayad: ¥1,500/ tao (para sa mga manlalaro at escort runner) 

◆Deadline ng Aplikasyon: Agosto 31 (Sabado) balidong tatak sa koreo 

◆Para sa Aplikasyon at Katanungan: Nagara-gawa Fureai Marathon Taikai Executive Committee  

 ☎058-273-1111 Ext.2541  (tumutugon sa wikang Hapon lamang) 

 

         Seiryu No Kuni Gifu Arts Festival, “Gifu Art Exhibition” 

         Ang eksibit ay nagpapakita ng gawaing sining na nilikha ng mga mamamayan ng prepektura.   

◆Petsa: Agost 17 (Sabado) ～ Setiyembre 1 (Linggo) 

◆Lugar: Ceramic Park Mino (Tajimi) 

◆Bayad: LIBRE 

◆Para sa mga Katanungan: Gifu Art Exhibition Temporary Office 

  ☎0572-26-7333  (tumutugon sa wikang Hapon lamang) 

◆Hanaping Salita: ぎふ美術展  

 

         Nangangalap ng mga runners ng Tokyo Olympics Torch Relay 

         Naghahanap ng torch relay runners para pagdugtungin ang 11 munisipalidad sa prepektura. 

◆Petsa: 2020 Abril 4 (Sabado), 5 (Linggo) 

◆Lugar: 11 Munisipalidad sa loob ng Prepektura（Nakatsugawa-shi,Tajimi-shi, Yaotsu-cho, Gujo-shi, 

Takayama-shi, Gero-shi, Kakamigahara-shi, Sekigahara-cho, Ogaki-shi, Hashima-shi, Gifu-shi） 

※ Hindi maaaring pumili ng lokasyon kung saan tatakbo.  

◆Bilang ng mga aplikante: 22 katao（pagpapasyahan ayon sa pagsusuri ng dokumento） 

◆Deadline ng Aplikasyon: hindi lalampas ng Agosto 31 (Sabado)  

◆Para sa Katanungan: Prefecture Torch Runner Reception Desk Secretariat 

 ☎050（5357）0352  (tumutugon sa wikang Hapon lamang) 

◆Hanaping Salita: 岐阜県聖火ランナー公募受付事務局  

 

         Pagbubukas ng “Gifu Seiryu Recreation Festival” 

        Kahit sino ay maaaring lumahok sa“Gifu Seiryu Recreation Festival”. 

◆Panahon na Gaganapin : Setiyembre ～ Nobyembre 

◆Bayad: LIBRE   ※may ilang aktibidad na may participation fee      

◆Para sa Katanungan: Gifu Prefectural Nenrinpic Promotion Secretariat  

  ☎058-272-8869  (tumutugon sa wikang Hapon lamang) 

◆Hanaping Salita: ぎふ清流レクリエーションフェスティバル  

Kwalipikasyon/ 
Pagsasanay 

Kaganapan 

 

Pangangalap Iba pa 

Paliwanag ng  

Icon 



Ito ang kasalukuyang impormasyon mula Hunyo 27, 2019. 
 Para sa mga katanungan ukol sa pahinang ito, makipag-ugnayan sa Gifu Ken Public Relations Division  

 ☎058-272-1111 (Dir. Lin.) (tumutugon sa wikang Hapon lamang)  FAX 058-278-2506 

 Sa pakikipagtulungan ng Gifu International Center   http://www.gic.or.jp 

         

         Sa mga Nag-iisip sa Voluntary Return System ng Driver’s License 
         Kung nababagabag o walang tiwala sa sariling pagmamaneho, maaaring boluntaryong ibalik 
ang lisensya at makatanggap ng suporta tulad ng mga diskuwento sa pamasahe sa mga bus 
(transportasyon) na ipinapatupad ng bawat munisipalidad.  
◆Para sa Katanungan: Prefectural Office Driver’s License Section 
 ☎058(295)1010  (tumutugon sa wikang Hapon lamang) 

◆Hanaping Salita: 岐阜県警察 運転免許 自主返納   

 

http://www.gic.or.jp/

