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सम्पादकीयः 
कोरोना भाइरसः शतकक ता  

चीनको बहुानबाट सरुु भएर बेइजिङ, मकाउ, ताइवान 
हुुँदै संसारभर कोरोना भाइरस फैलिएपलि उत्तरी लिमेकी 
मिुकु चीनमा यलतबेिा यो भाइरसिे त्रासदी फैिाएको 
ि। सोही भाइरसकै कारण कलतपयको ज्यान समेत 
गइसकेको ि । भाइरसिे सैयौं प्रभाववत िन ् । 
भाइरसबाट थप क्षलत नहोस ् भनेर उच्च सततकता 
अपनाएको ि ।  
कोरोना अमेररका, अषे्ट्रलिया, थाइल्यान्ड, दजक्षण कोररया 
सम्म फैलिएको ि। भाइरस फैलिएपलि ववश्वभरकै 
ववमानस्थिमा सावधानी अपनाउन थालिएको ि। 

नेपािमा पलन कोरोना भाइरसको उच्च िोजिमतािाई 
मध्यनिर गरी हािै मात्र नेपाि सरकारिे जचलनया 
यात्रीिाई अन अराइभि लभस्सामा रोक िगाउने लनणतय 
गदै कोरोना भाइरसबाट सतकत ता अपनाउन अनरुोध सवहत 
सबै प्रदेशमा सचेतनात्मक कायतक्रम अगालड बढाएको ि। 

महामारीकै रुपमा ववश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस 
िनवारबाट सने एक रहस्यमयी भाइरस हो। यो गत 
लडसेम्बरमा पत्ता िागेको लथयो। यसअजि ६ प्रकारको 
भाइरस मात्र मान्िेमा संक्रमण भलनए तापलन अवहिे भने 
त्यसभन्दा फरक नयाुँ प्रकारको कोरोना फैलिएको हो । 

यसको संक्रमण क्षमता अरुभन्दा तीब्र एवं धेरै भएकािे 
ववशेषज्ञहरुिे यो लनकै भयानक रहेको बताएका िन ्। 
सरुुमा रुिािोकी िस्तै िक्षण हनेु भएकािे यसबाट 
सरुजक्षत रहन ुभनेको अवहिेको अवस्थामा सिग र सतकत  
रहन ु नै हो । रुिािोकी िागेको व्यजिको सोझो 
सम्पकत मा नरहने, लभडभाडमा सावधानी अपनाउने, 

सरसफाईमा ववशेष ध्यान ददनपुित। रोग लभलत्रहािेमा थप 
ववस्तार हनु नददन िनस्तर, पालिकास्तर र देशव्यापी 
रुपमा सचेतना समेत फैिाउन िरुरी ि ।  

प्रकाशकः 

 
भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

५ नं. प्रदेश नेपाि 

वर्ष १   अङ्क ११ २०७६ चैत्र २५ आइतबार 

साप्ताहिक गतितिधि 
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प्रदेश न.ं ५ का मखु्यमन्त्रीद्वारा रुकुम (पिूक)का स्थानीय ति प्रमखुसगँ तभतियो कन्फ्रेन्स 
 

२२ चैत्र २०७६, िाबाङबगर ।  

प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारका मखु्यमन्त्री श्री 
शङ्कर पोिरेिज्यूिे रुकुम (पूवत) जिल्िाका 
तीनवटै स्थानीय तहसुँग लभलडयो 
कन्रेन्समाफत त ििफि गनुतभएको ि । गत 
चैत्र २२ गते शलनबारका ददन मखु्यमन्त्री 
पोिरेििे रुकुम (पूवत)का लसस्ने गाउुँपालिका 
अध्यक्ष कुमारी बराि गौतम, पथुा उत्तरगंगा 
गाउुँपालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश िती, भमेू 
गाउुँपालिका अध्यक्ष रामसरु बढुा मगर र 
रुकुम (पूवी भाग) जिल्िाका प्रमिु जिल्िा 
अलधकारी मोहन प्रसाद अयातिसुँग हाि ववश्वभर 
फैलिरहेको कोरोना भाइरस रोकथामका बारेमा 
प्रदेश सरकारको तयारी बारे िानकारी ददुँदै 
जिल्िामा भएको तयारी तथा गलतववलधका 
बारेमा िानकारी लिनभुयो ।  

कन्रेन्स बैठकमा बोल्दै प्रदेश सरकारिे कोरोना भाइरस िोजिमसुँग िधु्न अलधक तयारी गररसकेको र 
स्थानीय स्तरमा पलन सोही अनरुूप तयारी गनत सझुाउनभुयो । स्थानीय तहमा कोरोना भाइरस रोकथामका 
िालग अन्तर तह सहयोग, समन्वय र सहिीकरणको अपररहायतता भएकािे सबैसुँग सहयोग, समन्वय र 
सहिीकरणमा ववशेष भलूमका िेल्न अनरुोध गनुतभयो । स्थानीय तह र जिल्िािे आवश्यक स्वास््य सामाग्री र 
क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा राख्न,े ववदेशबाट आएका व्यजिहरुको वववरण लनयलमत अद्यावलधक गने, भएका 
कामको वववरण प्रदेश सरकार र केन्र सरकारिाई उपिब्ध गराउनपुने, स्थानीयस्तरमा स्वास््य स्वयंसेवक 
पररचािन गने, िाद्यान्नको न्यूनता हनु नददन ख्याि परु् याउन समेत सझुाउनभुयो ।  

कन्रेन्स कायतक्रममा लसस्ने गाउुँपालिका अध्यक्ष कुमारी बराििे लसस्ने गाउुँपालिकामा क्वारेन्टाइन लनमातण 
गरी ववदेशबाट आएका मालनसहरुिाई राजिएको, राहत ववतरण सरुू गररएको र कोरोना प्रलतकायतका िालग 
आवश्यक तयारी गररएको बताउनभुयो । त्यसैगरी पथुा उत्तरगंगा गाउुँपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश िलततिे 
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पथुा उत्तरगंगा गाउुँपालिकामा भारत िगायत ववदेशबाट आएका व्यजिहरु नभएको भए पलन कोरोना 
प्रलतकायतका िालग तयारी भैरहेको बताउनभुयो ।  

कन्रेन्स बैठकमा भमेू गाउुँपालिका अध्यक्ष रामसरु बढुा मगरिे भमेू गाउुँपालिकािे पलन कोरोना भाइरस 
िोजिमिाई मध्यनिर गदै ववदेशबाट आएका व्यजिहरुको Travel History अद्यावलध भैरहेको, क्वारेन्टाइनको 
लनमातण, आवश्यक स्वास््य सामाग्रीको व्यवस्था, मापदण्ड बनाई राहत ववतरण गने तयारी भैरहेको बताउन ु
भयो । भमेू गाउुँपालिकािे कोरोना भाइरस रोग रोकथाम र िाद्यान्नको उपिब्धताका िालग सक्दो तयारी 
भएको र यसिाई लनरन्तरता ददइने बताउनभुयो । रुकुम (पूवी भाग) का प्रमिु जिल्िा अलधकारी मोहन 
प्रसाद अयातििे समग्र रुकुम जिल्िाको गलतववलध र तयारी बारे िानकारी गराउुँदै कोरोना भाइरस रोकथाम 
तथा लनयन्त्रणका िालग जिल्िा प्रशासन कायातियिे स्थानीय तह, प्रहरी िगायत सबै लनकाय संिसंस्थासुँग 
समन्वय र सहकायत गरररहेको िनाउनभुयो । रुकुम (पूवत) जिल्िामा कोरोना िोजिमिाई मध्यनिर गदै 
फैिन नददन सबैिाई आ-आफ्नो िरमा आफै आइसोिेसनमा बस्न अनरुोध गररएको र प्रभावकारी भएको, 
क्वारेन्टाइन लनमातण तथा सञ्चािनमा जिल्िाका सबै स्थानीय तह र लनकायबाट सहयोग भैरहेको बताउन ु
भयो। जिल्िामा िाद्यान्न अभाव हनु नददन िाद्यान्न र अत्यावश्यक सेवािाई लनरन्तरता ददइएको र प्राप्त 
त्याङ्क अनसुार कररब १ मवहनाको अवलधसम्म िाद्यान्नको अभाव नहनुे समेत िानकारी गराउनभुयो ।  
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५० औ ंकायकपालिका बठैक सम्पन्न  

 

१० चैत्र २०७६, िाबाङबगर ।  

भमेू गाउुँपालिका गाउुँ कायतपालिकाको बैठक सम्पन्न भएको ि । असंगदठत क्षेत्रमा कायतरत श्रलमक वगत तथा 
असहायहरुिाई उपिब्ध गराइन ेमापदण्ड स्वीकृत गनुतका साथै कोरोना रोग लनयन्त्रण तथा प्रलतकायत योिना 
कायातन्वयन, प्रकोप राहत, आपतकािीन कोष सम्बन्धी लनणतय गरेको ि ।  

गाउुँ कायतपालिकाको बैठकमा पेश भएका प्रस्तावहरुमध्ये पवहिो असङ्गदठत क्षते्रमा कायतरत श्रलमक वगत तथा 
असहायहरुिाई उपिब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरेको ि । यो मापदण्ड स्वीकृत 
भएसुँग श्रलमक वगत तथा असहायहरुिाई उपिब्ध गराइने राहतका िालग आवश्यक त्याङ्क संकिन गरी 
राहत ववतरण गनत बाटो िुिेको ि । राहत ववतरणका िालग अलत ववपन्न, दैलनक ज्यािादारी र असहाय 
व्यजिहरुिाई सम्बजन्धत वडा कायातियबाट चामि ३० वकिोग्राम, दाि ३ वकिोग्राम, ननु २ वकिोग्राम, 
िाने तेि २ लिटर साबनु ४ वटा र स्थानीय तरकारी उपिब्ध गराइनेि ।  
गाउुँ कायतपालिका बैठकिे ववश्वभर फैलिरहेको कोरोना रोग (कोलभड-१९) को रोकथाम तथा प्रलतकायतका 
िालग नेपाि सरकारिे िारी गरेको िकडाउनिाई सबै वडामा प्रभावकारी रुपमा कडाइका साथ पािना 
गराउुँदै उि अवलधमा ठूिा िमिट, पूिा चाडपवत, सामाजिक कायतहरु, भोिभतेर, उत्सव एवं पवतहरुमा रोक 
िगाउुँदै त्यस्ता कायतक्रममा सहभागी नहनु अनरुोध गरेको ि । त्यसैगरी लमलत २०७६।१२।१९ मा 
आएको हावाहरुीबाट श्री भलूम आधारभतू ववद्यािय भमेू १ रुजििोिाको चार कोठे भवनको िाना उडाई क्षलत 
परु् याएकािे भवनिाई थप क्षलत हनु नददन रु. १०००००।– मा ननाघ्न ेगरी ममतत योिना स्वीकृत गरेको 
ि ।  
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यसैगरी बैठकिे िकडाउनका अवलधमा िाद्यान्न अभाव हनुसक्न ेभएकािे सबै वडा कायातियहरुिे आ-आफ्नो 
वडा टोिमा अनगुमन गरी गाउपालिकामा प्रलतवेदन गनुतपने लनणतय गरेको ि । कोरोना भाइरस पूवततयारी 
तथा प्रलतकायतका िालग "भमेू कोरोना रोकथाम तथा लनयन्त्रण कोष" िाता सञ्चािनमा ल्याएको ि ।  

 

गाउुँपालिका अध्यक्ष श्री रामसरु बढुा मगरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कूि १७ िना कायतपालिका 
सदस्यहरुमध्ये १३ िना कायतपालिका सदस्यहरुको उपजस्थलत रहेको लथयो । बैठकको सञ्चािन तथा 
सहिीकरण प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत चन्रलसंह शे्रष्ठिे गनुतभएको लथयो ।  
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भमू ेकोरोना रोकथाम तथा तनयन्त्रण कोर् खातामा सियोग 
 

२३ चैत्र २०७६, िाबाङबगर ।  

ववश्वभर फैलिरहेको नोभि कोरोना भाइरस पूवततयारी तथा प्रलतकायतका िालग गदठत गाउुँपालिकास्तरीय 
समन्वय सलमलतको बैठकको लनणतयानसुार स्थावपत "भमेू कोरोना रोकथाम तथा लनयन्त्रण कोष" िातामा 
सहयोग प्राप्त भएको ि ।  

गाउुँपालिकाको ववपद् व्यवस्थापन कोषबाट रु. १०००००।– (एक िाि मात्र) िम्मा गररएको ि । 
कोरोना भाइरस पूवततयारी कोषमा गाउुँपालिका अध्यक्ष श्री रामसरु बढुा मगरिे रु. ५०००।– ददई शभुारम्भ 
गनुतभयो । हािसम्म उि कोषमा िम्मा भएको रकम देहाय बमोजिम रहेको ि ।  

 

क्र.सं. योगदान गने 
व्यजि/संस्थाको नाम 

जिल्िा न.पा./गा.पा. वडा टोि योगदान 
रकम  

कैवफयत 

 भमेू गाउुँपालिका 
ववपद् व्यवस्थापन 
कोषबाट  

रुकुम (पूवत) भमेू गाउुँपालिका - - 100000  

1 रामसरु बढुा मगर रुकुम (पूवत) भमेू गाउुँपालिका 2 काुँक्री 5000  

2 चन्रलसंह शे्रष्ठ रुकुम (पूवत) भमेू गाउुँपालिका 3 झमु्िाबाङ 10000  

3 पञ्चबहादरु रोका रुकुम (पूवत) भमेू गाउुँपालिका 8 कोिात 2000  

4 देव बहादरु बढुा रुकुम (पूवत) भमेू गाउुँपालिका 6 महत 2000  

5 नर बहादरु बढुा रुकुम (पूवत) भमेू गाउुँपालिका 6 महत 1500  

6 रामचन्र पनु रुकुम (पूवत) भमेू गाउुँपालिका 6 महत 1500  

7 मनकुमारी बढुा ववष्ट रुकुम (पूवत) भमेू गाउुँपालिका 9 चनुबाङ 3000  

8 मनकुमारी बढुा रुकुम (पूवत) भमेू गाउुँपालिका 7 िाबाङ 1000  

९ मीना सनुार रुकुम (पूवत) भमेू गाउुँपालिका 6 महत 1000  

१० उपेन्र यादव धनषुा औरही गा.पा. 2 देउरी  5000  

 कूि रकम     १३२०००  
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गाउपँालिकास्तरीय समन्वय सवमततको बैठक सम्पन्न 
 

१६ चैत्र २०७६, िाबाङबगर 

पलिल्िो समय ववश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोलभड-१९ नोभि कोरोना भाइरस रोगबाट बच्न 
पूवततयारी तथा प्रलतकायतका िालग भमेू गाउुँपालिकामा गदठत गाउुँपालिकास्तरीय समन्वय सलमलतको बैठक 
बसेको ि ।  
सलमलतका संयोिक तथा गाउुँपालिका अध्यक्ष श्री रामसरु बढुा मगरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकिे 
गाउुँपालिकामा कोरोना िोजिम र भएका वक्रयाकिापहरुको समीक्षा गदै भारत तथा ववदेशी मिुकु र अन्य 
स्थानबाट गाउुँपालिका प्रवेश गरेका मालनसहरुको त्याङ्क संकिन गररुँदै आएकोमा ववदेशी मिुकुका साथै 
नेपािका अन्य स्थानबाट समेत यस गाउुँपालिकामा आएका व्यजिहरुको वववरण गाउुँपालिकाद्वारा तोवकएको 
ढाुँचामा लनयलमत अद्यावलधक गने, कोरोना भाइरसबाट सम्भाववत िोजिम र आवश्यक परेमा संक्रमण 
सम्भाववत व्यजि भेवटएमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी भमेू गाउुँपालिका वडा नं. १, िकुुम जस्थत श्री लसद्धचौर 
माद्यालमक ववद्यािय िकुुममा क्वारेन्टाइन लनमातण गने र अन्य ववद्याियहरुिाई पलन आवश्यक परेमा 
क्वारेन्टाइनको रुपमा स्थापना र सञ्चािन गनत तयारी अवस्थामा राख्न ेलनणतय गरेको ि ।  

 

बैठकिे कोरोना भाइरसबाट सम्भाववत िोजिमिाई मध्यनिर गदै पररआएको िण्डमा तत्काि िचत गनत 
सवकने गरी आकजस्मक कोष िडा गने र हाि उि कोषमा गाउुँपालिकाको ववपद् व्यवस्थापन कोषबाट रु. 
१०००००।– रकम लनकािी उि कोषमा िम्मा गने र आकजस्मक कोषमा सबै संिसंस्था, व्यजििाई 
स्वेजच्िक सहयोगका िालग आव्हान गने लनणतय गरेको ि । कोरोना रोग प्रलतकायत तथा पूवत तयारीका िालग 
कायतयोिनाका साथै भाइरसको ववस्तार हनुे सम्भाववत िोजिमिाई मध्यनिर गदै नेपाि सरकारद्वारा िारी 
गररएको िकडाउनिाई सबै वडामा प्रभावकारी रुपमा कायातन्वयन गनत सबै पदालधकारी तथा वडास्तरीय 
समन्वय सलमलतिे आआफ्नो क्षेत्रबाट भलूमका लनवातह अनरुोध गने लनणत गरेको ि ।  
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गाउुँपालिका अन्तगतत रहेका हेल्प डेस्क तथा हेल्थ डेस्क र स्वास््य संस्थाहरुको वववरणः 
भमेू गाउँपाललका अन्तगगत रहेका कोरोना जोखिम ननयन्रण हेल्थ डसे्कमा कायगरत सम्पकग  व्यक्तत र 

चेकजाँचको वििरण 

Health Centers 
    

 

हेल्थ डसे्क/सेन्टर वडा स्थान सम्पकक  व्यक्ति सम्पकक  फोन कैफफयि 
Khabang Health Desk २ िाबाङबगर Sanjiv Khadka 9812827249  

Help Center २ गापा कायागलय Upendra Yadav 9809889765  

Health Center Lukum १ Lukum 
  

 

Corona Health Center Kankri २ त्ररिेणी काँक्री Tilak Roka 9822936399  

Jhumlabang Health Center ३ झुम्लाबाङ Shiva kumar budha 9822822332  

Corona Health Center Sima ३ लसमा Bibek Khadka 9845636252  

Corona Health Center Kanda ४ काँडा Pokhar Bohara 9866961206  

Serabang Health Center ५ सेराबाङ prakash bk 9868314577  

Corona Health Center Mahat ६ महत Jhakku pun 9810914647  

Dharmashala Health Center ७ धमगशाला Sumitra Budha 9741215550  

Korja Health Center ८ कोजाग Parbati pun 9812803534  

Kuchibang Health Center ८ कुचचबाङ Madan budha 9822919766  

Corona Health Center Chunwang ९ चुनबाङ Chitra Bista 9867406587  
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उपभोक्ता तथा व्यापारी वर्गमा भमूे र्ाउँपालिकाको 
अपपि! 

१) कारोबारस्थिमा साइनबोर्ग, मूल्य सूची भए नभएको हेने बानी बसािौं । 
प्याककङमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP), उपभोग्य अवधि (Best 
Before BB) हेरेर मात्र सामान ककने्न र्रौं ।  

२) प्याककङ सामानमा िेबि, उत्पादकको नाम, ठेर्ाना र वस्तुको ब्याच नम्बर, 
तौि, उत्पादन धमपत र उपभोग्य धमपत हेरेर मात्र सामान खररद र्रौं ।  

३) उत्पादन धमपत, उपभोग्य धमपत नभएको वा केरमेट र्रेको वा पनुः िेबलिङ 
र्रेको वस्तु खररद नर्रौं ।  

४) औषिी तथा औषधिजन्य पदाथगहरको प्याककङमा उपभोग्य धमपत र प्रयोर् र्ने 
तररका छ/छैन हेने बानी बसािौं ।  

५) वस्तु उत्पादन र्दाग प्रयोर् भएका कच्चा पदाथग, भण्डारण पवधि, उपयोर् र्ने 
तररका छ/छैन हेने बानी बसािौं ।  

६) सामान खररद र्दाग पबि पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । वस्तु तथा सेवा 
खररद र्दाग अपनवायग रुपमा प्यान वा भ्याट पबि लिने बानी र्रौं ।  

७) कमसि उपभोग्य वस्तु वा सेवाको प्रयोर्बाट कुनै हानी नोक्सानी भएमा 
र्ाउँपालिका वा सम्बन्धित लजल्ला क्षपतपूपति  सधमपतमा उजुरी र्रौं ।  

८) अखाद्य वा कमसि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको पबक्री पवतरण भएमा स्थानीय 
प्रहरी कायागिय वा लजल्ला प्रशासन कायागिय वा यस र्ाउँपालिका वा 
आपूपति  व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण पवभार्मा उजुरी र्रौं  । 

९) व्यवसाय दताग र्रेको व्यवसायसँर् मात्र सामान खररद र्ने बानी बसािौं ।  
१०) उपभोक्ता हहत पवपररत हुने कुनै कायग भएको थाहा भएमा नार्ररक खबरदारी 

र्रौं । 
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सातामा शाखा तथा कायाकियिरुबाट सम्पादन भएका कामको वििरण 

Covid-19 रोकथाम िथा ियारी सम्बन्धी वववरण 
क्र.सं. वववरण संख्या कैवफयत 

१. क्वारेन्टाइन संख्याः  १ श्री लसद्धचौर मा.वव. िकुुम 

२. क्वारेन्टाइनको क्षमता ५  

३. हेल्प डेस्क १ गाउुँ कायतपालिका कायातिय 

४. हेल्थ डेस्क ५  

भारत लगायत विदेशी मुलुकबाट आएका व्यक्ततहरुको वििरण 

क्र.सं. नाम, थर उमेर (वषत) वडा टोि आएको देश नेपाि लभलत्रएको लमलत आएको माध्यम कैवफयत  
१ श्री कुमार बढुा मगर  ४ काडाुँ साउदी अरब २०७६।११।१२ हवाई   

२ लनम बहादरु ववक  ४ काडाुँ मिेजशया २०७६।११।१२ हवाई   

३ प्रताव बढुा ५० ६ महत भारत २०७६।१२।०४ रेि   
४ िोिमाया बढुा ५० ६ महत भारत २०७६।१२।०४ रेि   

५ िक्ष्मण बढुा २४ ६ महत भारत २०७६।१२।०४ रेि   

६ भागमान बढुा ५० ६ महत भारत 

 

रेि   

७ नर बहादरु नेपािी ५० ६ महत भारत 

 

रेि   

८ जित कुमार िती   १ िकुुम भारत २०७६।१२।१० रेि   

९ प्रकाश पनु मगर १९ ९ गोदठबाङ कतार २०७६।१२।०३ हवाई   

१० राम कुमार रोका २८ ९ िाि मलसना  UAE २०७६।१२।०३ हवाई   

११ संकल्प दमाई २४ ९ गोिातिे UAE २०७६।१२।०७ हवाई   

१२ मन बहादरु दमाई ४५ ९ गोिातेेिे भारत २०७६।१२।०७ रेि   

१३ िय बहादरु िड्का ५० ९ लबिौरा भारत २०७६।१२।०७ रेि   

१४ राि ववर पनु  १ िकुुम कतार २०७६।११।१० हवाई   

१५ लसरको गरुुङ  १ िकुुम कतार २०७६।११।२९ हवाई   

१६ लबसौिे पनु ३७ ३ लसमा भारत २०७६।११।३० रेि   

१६ ववर वहादरु थापा ३८ ३ झमु्िाबाङ भारत २०७६।१२।०७  
  

१७ कमिा सनुार ६२ ३ झमु्िाबाङ भारत २०७६।१२।०३ रेि   

१८ ददनेश कुमार ओिी २९ ९ चनु्बाङ कतार २०७६।१२।०६ हवाई   

१९ नर बहादरु नेपािी   ६ महत भारत २०७६।११।२८ रेि   

२० ब रमान बढुा २६ ६ महत कतार २०७६।११।३० हवाई   

२१ हकत मान कमाी ४५ ६ महत भारत २०७६।११।०१ रेि   
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२२ ओम प्रकाश बढुा १९ ७ ररसािचौर  भारत २०७६।१२।०९ रेि   

 


