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कृषि उत्पादनमा आधारित अनदुान कार्यक्रम कार्यषिधध - २०७९  

 

प्रस्तािना : अजििकोट गाउँपाधिका कृषि के्षत्रमा प्रशस्त सम्भािना बोकेको पाधिका हनुािे र्स के्षत्रको 
ब्र्िसर्ीकिण गरि प्रमखु कृषििन्र् बस्तहुरुको उत्पादन ि उत्पादकत्ि बदृ्दी गरि अन्तरिक मागको पूधतय गदै 
आर्ात प्रधतस्थापन तथा धनर्ायत प्रबधयन गनय ि सिकािी अनदुानमा िास्तषिक कृिकहरुको पहुँचिाई सधुनजस्चत 
गनुयपने भएकािे अजििकोट गाउँपाधिकािे र्ो कार्यषिधध बनाएको छ    

 

  परिच्छेद १ 

 प्रािजम्भक  

१. सजन्क्षप्त नाम ि प्रािम्भ: 
१) र्ो कार्यषिधधको नाम " कृषि उत्पादनमा आधारित अनदुान कार्यषिधध - २०७९" िहेको छ . 
२) र्ो कार्यषिधध अजििकोट गाउँपाधिका, गाउँपाधिकाको कार्ायिर्िे पारित गिेको धमधत देजख िाग ुहनुेछ . 
३) र्ो कार्यषिधध अजििकोट गाउँपाधिका भि िाग ुहनुेछ . 

 

 

परिच्छेद २ 

परिभािा 
 

२. परिभािा : षििर् ि प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यषिधधमा,  

१) "गाउँपाधिका'' भन्नािे अजििकोट गाउँपाधिकािाई सम्झन ुपदयछ . 
२) "प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृत" भन्नािे अजििकोट गाउँपाधिकाको प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृतिाई सम्झन ु

पदयछ . 
३) ''शाखा प्रमखु" भन्नािे अजििकोट गाउँपाधिका, गाउँ कार्यपाधिकाको कार्ायिर्का सम्बजन्धत  शाखाको 

     प्रमखुिाई सम्झन ुपदयछ  . 

  ४) ''गाउँ कार्यपाधिका'' भन्नािे अजििकोट गाउँपाधिका, गाउँ कार्यपाधिकािाई सम्झन ुपदयछु . 
 ५) "कार्यक्रम" भन्नािे कृषि उत्पादनमा आधारित अनदुान सम्झन ुपदयछ 

  ६) "सधमधत" भन्नािे र्स कार्यषिधधको दफा ...... बमोजिम गठित छनौट सधमधतिाई सम्झन ुपदयछ 

  ७) "अनदुानग्राही" भन्नािे अजििकोट गाउँपाधिकामा कृषि पेशामा संिग्न कृिकिाई सम्झन ुपदयछ  
 

 

 

 

परिच्छेद ३ 

उद्दशे्र्हरु 

३. उद्दशे्र्हरु : 
 १) कृषि उपि सामग्रीको उत्पादन ि उत्पादकत्िमा टेिा पिुाउने  



   

 २) कृिकिाई कृषि के्षत्रमा आकषियत गने ि पाधिकाको कृषि उपि सामग्रीको आर्ात प्रधतस्थापन गने   

 

 

परिछेद-४ 

कार्यक्रम संचािन प्रषक्रर्ा 
४. कार्यक्रम संचािन: र्स कार्यक्रमिाई अजििकोट गाउँपाधिका , कृषि षिकास शाखाबाट संचािन गरिनेछ  

 

५. आबेदन आब्हान  : 
१) अनदुान कार्यक्रम संचािन गनयका िाधग अनसूुची (१) अनरुुप गाउँपाधिकािे प्रथम पटक कजम्तमा ३० 
ठदनको साियिधनक सूचना प्रकाजशत गरि आबेदन माग गनय सक्नछे ि त्र्स पधछ माग अनरुुप सम्बजन्धत कृिक/ 
कृिक समूह/ कृषि सहकािीिे आ.ब.२०७९/८० को चैत मसान्त सम्म धनबेदन ठदन पाऊनेछन . 
 
6. आबेदन संकिन : 
  १)  दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाधसत भएपधछ कृिक / कृिक समूह/ कृषि सहकािीिे    
िडा कार्ायिर्मा ति तोषकए अनसुािको कागिातसषहत अनसूुची २ अनसुाि धनबेदन ि अनसूुची ३ अनसुािको 
कृिक षिििण ठदन ुपनेछ  

क) व्र्जिगत धनबेदन ि कृषि गिेको षिििण (अनसूुची २ ि अनसूुची ३)   

ख) िडा कार्ायिर्को दोहोिो सधुबधा नधिएको धसफारिस (अनसूुची ४ ) 
ग) िडा स्थारिर् कृषि प्राधबधधक तथा िनप्रधतधनधधको कार्य सम्पन्न प्रधतबेदन (अनसूुची ५) 

घ) अनदुान कार्यक्रम संचािन गने स्थान ि उत्पाठदत कृषि सामग्रीको  फोटो ३ प्रधत  

ङ) समूह िा संस्थाको हकमा कार्यसधमधतको बैिकिे अनदुान मागको धनणयर्को प्रधतधिषप  

च) िग्गाधनी प्रमाणपिुायको प्रधतधिषप ि िग्गा भाडामा धिएको भए प्रचधित धनर्म बमोजिम कजम्तमा ५ 
बियका िाधग भाडामा धिएको खलु्न ेकागिातको प्रधतधिषप 

 

२) अजििकोट गाउँपाधिकामा बसोबास गने व्र्जि, कृषि तथा पशपुन्छी फमय, माछा फमय, कृिक समूह, कृषि  

   सहकािी, दगु्ध सहकािी िगार्त कृषि, पश ुतथा मत्स्र्पािक कृिकिे तोषकएको समर्मा आिेदन ठदन   

   सक्नेछन ्. 
 

३)  दफा ६ को उप दफा १ बमोजिम आएका आिेदनहरु गाउँपाधिका कृषि षिकास शाखामा दताय गिाउन ु
पनेछ . 
 

परिच्छेद ५  

छनौट प्रषक्रर्ा  

७) छनौट प्रषक्रर्ा : 
१) रित पिुयक पेश हनु आएका आिेदकहरुिाई सम्बजन्धत शाखाको अनगुमन प्रधतिेदनको 



   आधािमा छनौट सधमधतिे प्राथधमकीकिण गनेछ . 
२) छनौट सधमधत: छनौट सधमधत देहार् बमोजिमको हनुछे : 
    क) प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृत   - संर्ोिक  

    ख) प्रशासन शाखा प्रमखु   - सदस्र्  

    ग) कृषि षिकास शाखा प्रमखु   - सदस्र् / सदस्र् सजचब  

    घ) सम्बजन्धत िडा प्राधबधधक  (कृषि) - सदस्र्  

    ङ) आधथयक षिकास संर्ोिक           - सदस्र्  

३) छनौट भएका आिेदनहरू स्िीकृधतका िाधग प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृत समक्ष कृषि षिकास   

   शाखािे पेश गनुयपनेछ . 
४) स्िीकृत भएका कार्यक्रमहरु सम्झौता गरि भिुानीको िागी िेखा शाखामा पेश गरिनेछ . 

८) छनौटका आधािहरु : 
१) छनौटका आधािहरु दतायिाि फमय/ सहकािी/ कृिक समहु/ कृिकको िाधग अनसूुची ६ बमोजिम 
हनुेछ . 
२) कार्यक्रम छनौट भई अनदुान प्राप्त गनय अनसुजुच ६ बमोजिम मलु्र्ांकन गदाय  कजम्तमा ५० अंक प्राप्त  

    गनुयपनेछ . 
 

 

परिच्छेद ६  

कार्यक्रम संचािन  

९) िानकािी ठदन पने: 

    १) छनौट सधमधतबाट स्िीकृत भएका कार्यक्रमको सम्बन्धमा सम्बजन्धत पक्षिाई िानकािी ठदन पनेछ ि      

       र्सको िानकािी िडा कार्ायिर्िाई पधन गिाउन पनेछ 

    २) उपदफा १ अनसुाि िानकािी ठददा सात ठदनको समर् ठदई सम्झौता गनय आउन ेम्र्ाद समेत   

       उल्िेख गनुयपनेछ  

१०) सम्झौता गनुय पने : र्ो कार्यषिधध अनसुाि गाउँपाधिकािे कार्यक्रम संचािनका िाधग सम्झौता गदाय देहाए 
को सतयहरु समेत पािना गने गरि तोषकएको समर्ाबधध धभत्र तोषकएको ढाँचामा सम्झौता गनुयपनेछ  

 १) कृषि उत्पादनमा आधारित अनदुान कार्यक्रम संचािन गनय अनसूुची ६ मा भएको मापदण्ड अनसुाि 
सम्बजन्धत कृिकको कृषि उपिको उत्पादन पश्चात कृषि प्राषिधधकको अनगुमन प्रधतबेदनको आधािमा भिुानी 
गरिनेछ      

२) कृषि उत्पादनमा आधारित अनदुान कार्यक्रम संचािन गनय सम्बजन्धत कृिकको कृषि उपिको उत्पादनको 
फोटो संकिन गनुयपदयछ (सम्बजन्धत िडा प्राधबधधक सषहतको) 

३) खेधत र्ोग्र् भधूमको िगेनाय ि अन्र् प्रर्ोिनको िाधग अधतक्रमण हनु नठदन ेसधुनजस्चत गनुयपनेछ  



४) कृषि उत्पादनमा आधारित अनदुान कार्यक्रम संचािन गरिएको िधमनमा कजम्तमा ५ बिय कृषि उत्पादन ि 
उत्पादकत्ि बठृद्द गनय शतय मन्ििु गरिएको हनुपुनेछ    

 

परिच्छेद ७ 

भिुानी प्रषक्रर्ा 

११) अनदुान िकम ि भिुानी प्रषक्रर्ा: 

१) अनदुान िकम अनसूुची ६ मा िहेको मापदण्ड अनसुाि हनुेछ . अनदुान बाहेकको थप श्रोत आिेदक 
आफैिे ब्र्बस्थापन गरि कार्यक्रम संचािन गनुयपनेछ . 

२) उपदफा १ बमोजिम अनदुान िकम प्राप्त गनय देहार् बमोजिमका कागिातहरु पेश गनुय पनेछ . 

क) िडा कार्ायिर्को दोहोिो सधुबधा नधिएको धसफारिस (अनसूुची ४ ) 

ख) िडा स्थारिर् कृषि प्राधबधधक तथा िनप्रधतधनधधको कार्य सम्पन्न प्रधतबेदन (अनसूुची ५) 

ग) व्र्जिगत धनबेदन ि कृषि गिेको षिििण (अनसूुची २ ि अनसूुची ३)   

घ) अनदुान कार्यक्रम संचािन गने स्थान ि उत्पाठदत कृषि सामग्रीको  फोटो ३ प्रधत  

ङ) समूह िा संस्थाको हकमा कार्यसधमधतको बैिकिे अनदुान मागको धनणयर्को प्रधतधिषप  

च) िग्गाधनी प्रमाणपिुायको प्रधतधिषप ि िग्गा भाडामा धिएको भए प्रचधित धनर्म बमोजिम कजम्तमा ५ 
बियका िाधग भाडामा धिएको खलु्न ेकागिातको प्रधतधिषप 

छ) कृषि षिकास शाखामा गरिएको सम्झौता  

१२) अनगुमन: 

१) संचाधित कार्यक्रमको गाउँपाधिका, िडा कार्ायिर् तथा कृषि षिकास शाखािे अनगुमन तथा मलु्र्ांकन 
गनय सक्नेछ . 

१३) भिुानी ठदन बाध्र् नहनुे : 

१) सम्झौतामा भए बमोजिम कार्य नगिेमा गाउँपाधिकािे त्र्स्ता अनदुानग्राहीिाई भिुानी ठदन बाध्र्   

   हनुे छैन . 
२) सम्झौता गिेको आधथयक बिय धभत्रमा कार्यसम्पन्न गरि भिुानी धिन नआएमा भिुानी गरिने छैन . 

 

 

 



परिच्छेद-८ 

धबधबध 

१४) बाधा अड्काउ फुकाउ : र्स कार्यषिधध कार्यन्िर्नको सम्बन्धमा कुनै दधुबधा भएमा छनौट सधमधतिे 

         बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ | 
१५) प्रचधित काननु बमोजिम हनु े: र्स कार्यषिधधमा िेजखएका षििर्मा र्सै कार्यषिधध बमोजिम ि 
    निेजखएको षििर्मा प्रचधित काननु बमोजिम हनुछे | 
१६) संशोधन : र्ो कार्यषिधध आिश्र्कता अनसुाि गाउँकार्यपाधिकािे थपघट, हेिफेि िा संशोधन गनय  

     सक्नछे | 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

cg';"rL — ! 

s[lif ljsf; zfvf, clh/sf]6sf] s[lif sfo{qmddf ;xefuL x'g k|:tfa cfJxfgsf] 

   ;'rgf  ;'rgf  ;'rgf 

o; clh/sf]6 ufpFkflnsfsf] cf= j= @)&(÷)*) sf] jflif{s :jLs[t lgzt{ tkm{sf] sfo{qmd cg';f/ s[lif 

pTkfbgdf cfwfl/t cg'bfg sfo{qmddf cg'bfg /sd pknAw u/fpg] sfo{qmd /x]sf] x'Fbf clh/sf]6 ufpFkflnsf 

leqsf s[ifs, lglh kmd{, s[ifs ;d"x tyf s[lif ;xsf/Laf6 cfJxfgsf] nflu of] ;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 . of] 

;"rgf k|sflzt ePsf] ldltn] #) lbg leq s[lif zfvf jf j8f sfof{nodf tklzn cg';f/sf sfuhft ;+nUg 

ul/ cfj]bg k]z ug{ x'g cg'/f]w 5 . ;fy} l/t gk'u]sf / Dofb gf3L k|fKt x'g cfPsf k|:tfjx? 5gf]6sf nflu 

;dfa]z x'g g;Sg] Jofxf]/f ;d]t hfgsf/L u/fOG5 . k|:tfj kq / ;+lIfKt Aoj;flos sfo{of]hgfsf] 9fFrf s[lif 

ljsf; zfvf jf j8f sfof{no af6 k|fKt ug{ ;lsg]5 . 

lga]bg ;fy ;+nUg ug'{kg]{ sfuhftx? M 

 JolQmut lga]bg / s[lif u/]sf] ljj/0f 

 j8f sfof{nosf] bf]xf]/f] ;'ljwf glnPsf] l;kmfl/; 

 cg'bfg sf{oqmd ;~rfng ug]{ :yfg jf pTkflbt s[lif ;fdfu|Lsf] kmf]6f] # k|lt 

 cfj]bssf] g]kfnL gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / ;+:yfsf] xsdf k|rlnt P]g adf]lhd ;DalGwt 

lgsfodf btf{ ePsf] k|df0fkq 

 j8f sfof{nosf] l;kmfl/; 

 hUuf wgL k|df0fkqsf] k|ltlnlk jf ef8fdf lnPsf] v08df hUuf wgL;+u u/]sf] ;Demf}tfsf] k|ltlnlk 

 ;d"x / ;xsf/Lsf] xsdf sfo{;ldlt a}7sn] sfo{qmd dfu ug{sf] nflu u/]sf] lg0f{osf] k|ltlnlk 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     cg';"rL—@ 

>L s[lif zfvf k|d'v Ho', 

clh/sf]6 uf=kf, eRr]s uf]/vf 

   ljifoM :ynut cg'udg ul/ s[lif pTkfbgdf cfwfl/t cg'bfg kfpF eGg] af/] . 

clh/sf]6 ufpFkflnsfsf] ldlt @)&(÷  ÷   df k|sflzt ;"rgf cg';f/ o;÷d ======================================== 

n] ufpFkflnsfsf] ;xof]udf s[lif pTkfbgdf cfwfl/t cg'bfg sfo{qmd ;+rfngsf nflu ;"rgfdf tf]lsP 

adf]lhdsf sfuhft ;+nUg /fvL of] b/vf:t k]z u/]sf]÷ul/Psf] 5'÷5 . s[lif pTkfbgdf cfwfl/t cg'bfg 

sfo{qmd ;+rfng sfo{ljlw—@)&( / cGo k|rlnt sfg'g adf]lhdsf ;t{x? kfngf ug{ dGh'/ 5'÷5f} . 

 

 

 

 

 

           lgj]bsM 

          ======================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     cg';"rL—# 

pTkfbs s[ifsnfO{ pTkfbgdf cfwfl/t cg'bfg pknAw u/fpg] sfo{qmddf ;xefuL x'g] s[ifssf] ljj/0f 

!= s[ifssf] gfd M 

@= 7]ufgfM 

#= b'x'gf ufO{,b'x'gf e};L÷v]tL ul/Psf] If]qkmn÷ dfp afv|f÷ nufPsf kmnkm'nsf ;+Vof÷nufPsf] t/sf/Lsf] 

If]qkmnM 

 

$= nufPsf kmnkm'nsf lsl;d÷t/sf/Lsf lsl;dM 

%= ut jif{sf] pTkfbg kl/df0f 

b'w pTkfbg 

ln= 

laqmL 

kl/df0f ln= 

v;L÷af]sf÷kf7f 

kf7L pTkfbg 

;+Vof 

 

 

x'sf{Psf 

kmnkm'nsf 

;+Vof 

pTkfbg 

ul/Psf] 

tfhf 

t/sf/Lsf] 

kl/df0f 

s]=hL= 

ahf/Ls/0f 

ul/Psf] 

tfhf 

t/sf/Lsf] 

kl/df0f 

s]=hL= 

t/sf/Lsf] 

ljp pTkfbg 

kl/df0f 

s]=hL= 

t/sf/Lsf] 

jLp kl/If0f 

u/fPsf] 

k6s 

 

 

       

 

 

       

        

^= o; jif{sf] xfn;Ddsf] pTkfbg kl/df0fM 

b'w pTkfbg 

ln= 

laqmL 

kl/df0f ln= 

v;L÷af]sf÷kf7f 

kf7L pTkfbg 

;+Vof 

x'sf{Psf 

kmnkm'nsf 

;+Vof 

pTkfbg 

ul/Psf] 

tfhf 

t/sf/Lsf] 

kl/df0f 

s]=hL= 

ahf/Ls/0f 

ul/Psf] 

tfhf 

t/sf/Lsf] 

kl/df0f 

s]=hL= 

t/sf/Lsf] 

ljp pTkfbg 

kl/df0f 

s]=hL= 

t/sf/Lsf] 

jLp kl/If0f 

u/fPsf] 

k6s 

        

        

        

&= ut jif{sf] clwsQd pTkfbg dlxgf / kl/df0fM 

*= ut jif{sf] Go"gtd pTkfbg dlxgf / kl/df0fM 

(= laqmL÷pTkfbg clen]vsf] cj:yf M ePsf]÷gePsf] 

!)= ahf/;Fu vl/b laqmL ;Demf}tfsf] cj:yf M ePsf]÷gePsf] 



 

 

 

 

cg';"rL—$ 

;DalGwt j8fsf] l;kmfl/; kq 

>L s[lif ljsf; zfvf k|d'v Ho' 

clh/sf]6 uf=kf, eRr]s, uf]/vf 

   ljifoM l;kmfl/; ul/Psf] af/] . 

txfF zfvfsf] ldlt @)&(÷  ÷ df k|sflzt ;"rgf cg';f/ ========================================== 

s[ifs÷;d"x÷;xsf/Ln] clh/sf]6 uf=kf= j8f g+========= sf] ===============/f]kgL If]qkmn÷;+Vof===========ePsf] 

hUufdf÷kz'sf] s[lif pTkfbgdf cfwfl/t cg'bfg sfo{qmd ;+rfngsf] nflu l;kmfl/; ul/Psf] Joxf]/f cg'/f]w 5  

 

 

l;kmfl/; ug]{sf] 

gfdM 

kbM 

b:tv/M 

ldltM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

cg';"rL—% 

sfo{ ;DkGg k|ltj]bgsf] gd"gf 

qm=; ljj/0f  

! s[ifssf] gfd M 

 

 

@ 7]ufgfM 

 

 

# ============== v]tL ul/Psf] hUufsf] If]qkmnM 

 

df}/L 3f/sf] ;+VofM 

 

kz'sf] ;+Vof M 

 

pTkfbg ul/Psf] kmnkm'n a]gf{ ;+VofM  

 

==========/f]kgL 

 

========== 3f/ 

 

========== ;+Vof 

 

========== ;+Vof 

$ afnL pTkfbg ul/Psf] If]qkmn M 

 

dx lgsflnPsf] 3f/ ;+Vof M 

 

b'w tyf df;' pTkfbg k|lt ln÷s]hLM 

 

=================== /f]kgL 

 

================== 3f/ 

 

================  ;+Vof 

% hDdf pTkfbg M ================ s]hL 

=============== s]hL÷3f/ 

^ hDdf cg'dflgt pTkfbg M 

 

 

& k|lt s]hL cg'bfg ?  

 

 

* hDdf cg'bfg /sd ? 

 

 

 

tof/ ug]{   sfd ug]{   hfrF ug]{   ;b/ ug]{ 

 

 

  



अनसूुची ६ 

षिधभन्न बाधि तथा उत्पादनको मापदण्ड ि अनदुान िकम 

क्र स. बाधि/बस्त ु न्र्नुतम मापदण्ड  न्र्नुतम 
उत्पादन  

अनदुान  कैषफर्त  

१  खाद्यान्न बाधि 
(धान,मकै,गह,ु) 

१० िोपनी  ३० मिुी  प्रधत मिुी ३००   

२  दिहन बाधि  ५ िोपनी  ३ मिुी  प्रधत मिुी रु ५००   

३  तेिहन बाधि  १० िोपनी  ५ मिुी  प्रधत मिुी रु ५००   

४  आि ुबाधि  ५ िोपनी  ४० मिुी  उन्नत आि ुप्रधत मिुी रु 
२००    

 

िैथान ेआि ुप्रधत मिुी रु 
३००   

५  प्र्ाि  १ िोपनी  ३ qtl  प्रधत  qtl   रु १००   

६  मह  ५ घाि   १५ के.िी. प्रधत के.िी रु ७५   

७  फिफुि  २ िोपनी  २०० kg  प्रधत के.िी. रु १०   

८  फिफूिको धबरुिा  २०० िगय धम  5000 pcs प्रधत धबरुिा रु ३    

९  फिफूिको धबरुिा 
किमी  

१०० िगय धम  1000 pcs प्रधत धबरुिा रु ५   

१०  िैथान ेबाधि  

(िौ, फापि, कोदो ) 
कोदो :१० िोपनी  

अन्र् : ५ िोपनी  

१० मिुी  

  १ मिुी  

कोदो प्रधत मिुी रु ३०० 

अन्र् प्रधत मिुी रु ५००   

 

११  मसिा बाधि  

(अिैची, अदिुा , बेसाि 
) 

अदिुा बेसाि : ५ िोपनी  

अिैची : १५ िोपनी   

100 kg 
200 kg  

प्रधत के.िी: रु १०  

प्रधत के.िी रु ५०  

 

१३  खसी/बोका            १० pcs २०० केिी  प्रधत के.िी. रु ५०   

१४  िोकि कुखिुा/ 
हासँ/टकी  

१०० pcs २०० केिी प्रधत के.िी. रु ५०   

१५  माछा  १०० pcs १०० के िी  प्रधत के.िी. रु २०   

१६  बंगिु  ४  pcs २०० के िी  प्रधत के.िी. रु २०    

१७  षिधभन्न तिकािी  १ िोपनी  १०० kg प्रधत के.िी रु १५   

१८  गोिभेंडा  १०० िगय धम  १०० kg प्रधत के.िी. रु १५   

१९  मासकुा िाधग पाडा 
पाडी  

५ pcs ३०० के िी प्रधत के.िी. १०   

२०  दधु  ४ िटा  १० धि  प्रधत धि रु ५   

२१  घासँको धबरुिा  १ िोपनी  ५००० pcs  प्रधत धबरुिा रु ३   

२२  िै घासँ १० िोपनी  १० मिुी  प्रधत मिुी २००   

 

 
cf1fn], 

gfdM e]if/fh cfrfo{ 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 


