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िर्दायत ितढी प्रकोप- २०७४ 

१. परिचयः 
२०७४ साल श्रािण २७ गिे देखख परेको अविरल बर्ािको कारण यस जिल्ला भएर बग्ने बबई नदी र 

अन्य नदीहरुिा िलस्िरको िात्रा बढन गई आएको बाढीबाट उति नदीहरुको िलािार क्षेत्रिा पनन नगरपामलक 
िथा गाउँपामलका अन्िरगिका गाउँबस्िीहरु र सदरिुकाि सिेि िलिग्न भएको र हुलाकी राििागिको 
गुलररया-नेपालगंि र गुलररया-रािापुर सडक खण्डको विमभन्न ठाउँिा क्षति पुग्न गई आिागिन अिरुद्ध भएको 
।  

पूिि सूचना प्रणाली अन्िगिि बबई नदीिा पानीको िह िापन गनि बाँसगढी नगरपामलकाको िडा नं. १ 
चपेाङ भन्ने स्थानिा िल िथा िौसि विज्ञान विभाग बाढी पुिािनुिान िहाशाखाबाट िडान गररएको िलिापन 
केन्रले नदीिा पानीको सिह खिरा भन्दा िाधथ गएको िानकारी र्दए पति जिल्ला प्रशासन कायािलय अन्िगिि 
रहेको जिल्ला आपिकामलन कायि संचालन केन्रले तनरन्िर बाढी प्रभाविि सभभाविि िोखखि युति सिुदायिा 
बाढी आउनु भन्दा ३/६ घण्टा पुिि नै सूचना गरी उति ठाउँको नदीहरुको िलािार क्षेत्रिा पनन नगरपामलका िथा 
गाउँपामलका अन्िरगिका िोखखििा रहेका गाउँबस्िीका स्थानीय बामसन्दाहरुलाई सुरक्षक्षि स्थानिा िानको 
लाधग स्थानीय संचार िाध्यि, िोिाइल एस.एि.एस. र स्थानीय प्रहरी चौकीबाट साइरन सर्हि सूचना गररएको 
। 

सियिै सूचना गररएको कारणबाट ठुलो िनिनको क्षति हुनबाट रोककएको । स्थानीय प्रशासनको 
सूचनालाई िेिास्िा गरी आफ्नो सभपत्िीको लोभले घर िाड्न नचाहन,े नदीिा बगेर आएका काठदाउरा सिाउन 
िाने, िािा िानि िाने व्यजतिहरु बाढी आइसकेपति भाग्ने उभकने िौका नपाई आफ्नै घर, िंगल, पुलिा 
थतुनएर विपदिा परेका । िथापी रािको सियिा न ैस्थानीय प्रशासनको तनदनशनिा सुरक्षाकिीहरुको सहयोगिा 
िोखखिपुणि स्थानिा रहेका व्यजतिहरुलाई त्यहाबाट िबरिस्िी ल्याई नगरपामलकाको हलहरु, सरकारी 
कायािलयका भिनहरु, सािुदातयक भिनहरु, अन्य सुरक्षक्षि स्थानहरुिा साररएको । 

प्रिुख जिल्ला अधिकारीको बबशरे् सकियिािा विपद व्यिस्थापन अन्िगिि सूचना सिन्िय िथा खोि 
उद्धार कलस्टर मिति २०७४/०४/२८ गिे देखख नै सकिय भई उद्धार कायिलाई तिब्र पाररएको । 

मिति २०७४/०४/२९ गिे पशुपक्षी विकास िन्त्री िाननीय सन्िकुिार चौिरी थारु र व्यिस्थावपका 
संसदका सदस्य िाननीय िानबहादरु थारु यस जिल्लािा आई प्रभाविि क्षेत्रको अिलोकन,  उद्धार र राहि 
व्यिस्थापन गनि सहयोग पुयािउनु भएको धथयो । 

मिति २०७४/०४/३१ गिे मसचंाई िन्त्री िाननीय सिंयकुिार गौिि र भूमिसुिार िन्त्री िाननीय गोपाल 
दर्हि िथा क्षेत्रीय प्रशासक श्री िहेन्र प्रसाद गुरागाई र पिृनापिी किनन्र वििि मलबंुको संयुति टोली आई 
बाढी डुिान सभिन्िी बस्िुजस्थति अिलोकन भई राहि वििरण सभिन्ििा स्थानीय प्रशासनलाई तनदनशन भएको 
। 

बाढीको प्रकोप बढ्नासाथ उद्धार कायिलाई िीब्र बनाइएको धथयो । सोही र्दन सुरक्षाकिी, रािनीतिकिी, 
संघसस्था, रेडिस, तलिसगं सभबद्ध व्यजतिहरु, सििसािारण सिेिबाट जिल्लाका विमभन्न स्थानिा पीडडिहरुको 
उद्धार भयो । हेमलकप्टरबाट पतन िातनसहरुलाई सुरक्षक्षि ठाउँिा ल्याउने काि गररयो ।  

उद्धार कायिको साथ साथ ैसुखखा खाना, पानी िस्िा अत्यािश्यक िस्िहुरु पीडडिसभि पुयािउने प्रयत्न 
भयो । जिल्ला दैिी प्रकोप उद्धार समितिको ित्कालको तनणियबाट हरेक आश्रय स्थल, नगरपामलका, 
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गाउँपामलकाहरुिा राहि वििरण गनन संयन्त्र बनाई कियाशील बनाइयो । आिागिन कर्ठनाई भएका 
स्थानहरुिािा हेमलकप्टरबाट राहि सािाग्री पुयािउने कायि भयो । यही सन्दभििा स्थानीय िहबाटै राहि सािग्रीहरु 
खररद गरी वििरण गनन कायि भयो । प्रारभभ देखख नै िेपत्िाहरुको खोिी, प्राप्ि शिहरुको व्यिस्थापन, ििृ 
िनािरहरुको व्यिस्थापन लगायिका कायिहरु सुरक्षा तनकाय सिेिको सहभाधगिािा कायि भई रहेको । 

यसै गरी विमभन्न तनकायहरुको सहयोगिा गैरखाद्य बस्िु वििरणको कायि पतन भइरहेको ि । बबधग्रएका 
केही संरचनाहरु तनिािण गनन कायि भइरहेका िन ्। जिल्लाको िुखय सडक गुलररया- नेपालगंि क्षतिग्रस्ि सडक 
अस्थायी रुपिा संचालन भईसकेको । क्षति र प्रभाविि संखया अत्यधिक रहेको कारण अझै पतन िेरै कुराहरु 
सभबोिन हुन बाँकी नै रहेको ि । उपलव्ि सािन स्रोि र क्षििाको अधिकिि उपयोग गरी सबै क्षेत्रको 
सहयोगिा पीडडिहरुसभि पुग्ने तनरन्िर प्रयत्न अर्हले पतन िारी रहेको ि । िेरै सकारात्िक कायिहरु भएका 
िन ्िापतन िास्िविकिा भन्दा परका विर्यले बढी चचाि पाइरहेको विर्य भने दःुखद रहेको ि । 

 

२. ितढीको प्रभतव(प्रतिम्भभक ववविण) 
 प्रारजभभक आश्रयस्थल संखयाः   ४१ िटा  

 आश्रयस्थलिा रहेका िनसंखयाः  २४७३४ 

 प्रभाविि िनसंखयाः ७४३२७            

 पूणि प्रभाविि घरिरुीः २१७३         

 आंमशक प्रभाविि घरिरुीः ८९६२      

(ठूला आश्रयस्थल बाहेक पतन सानो सानो सिूह र आफन्ि कहाँ सिेि हिारौ पीडडिले आश्रय मलएका ।) 

३. आपतकतलीन उद्धतिमत संलग्न जनशम्तत ि ननकतय 

 नेपाल प्रहरीः ३०० िना 
 सशस्त्र प्रहरीः ३२५ िना 
 नेपाली सेनाः  ८३   िना 
 रेडिसः  १५० िना 

(विमभन्न संघसस्था, रािनीतिकिी, तलब, सबिसािारण सिेि हिारौ संलग्न) 

४. उद्धति गरिएको जनसंखयतः ९६०९  जनत   

    (हेमलकप्टरबाट ३२७ िना सिेि) 

५. मतृक  

 ५.१ सनतखत भएकत मतृक  

सि.न. नाम सिङ्ग उमेर ठेगाना फेिा परेको समसि 

१ िाउनी थारु म. ७० ठाकुरबाबा-२  २०७४/०४/२९ 

२ गोविन्द थारु प.ु ६० ठाकुरबाबा-५ २०७४/०४/२९ 

३ बिबहादरु सििंह प.ु ५३ गिुररया-२ ििंगमबस्िी २०७४/०४/३० 

४ राजेन्र थारु प.ु २९ बारबर्दिया-१० २०७४/०४/३१ 
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५.२ शि प्रतप्त भएको ति सनतखत हुन नसकेकतहरुको ववविण 

क्र.ििं. वििरण वकसिम अ.उमेर फेिा परेको ठाउँ समसि 

1 नखलेुको िर्हला  

गुलररया-१२ िैनार्दया 
सामिदातयक िन नजिक 

२०७४/०४/३१ 

 
 

६. घतइते 
सि.न. नाम सिङ्ग उमेर ठेगाना घाइिे परेको समसि 

१ नरकिी वि.क. म. ६० बाँिगगढी-१ २०७४/०४/२९ 

२ ििे नेपािी प.ु ३६ बाँिगगढी-१ २०७४/०४/२९ 

३ भसुमिरा वि.क. म १८ बाँिगगढी-१ २०७४/०४/२९ 

४ कािरुाम चौधरी प ु ३२ गिुररया २०७४/०४/३० 
 

 ७. प्रतिम्भभक ितहत ववतिण २०७१/४/२९ देखख २०७१/४/३२ सभम 

७.१ सुखखत खतनतः 
 धचउराः  ११५३  केिी 
 चाउचाउः  ६१८  काटुिन 

 विस्कुटः   ८०  काटुिन ९९६ पाकेट 

 दालिोटः  १४४ केिी  
 भुिाः     ६६९ पोका 
 पानीः     १० पेटी 
 पाउरोटीः २०० दििन 

 प्र.जि.अ.को उपजस्थतििा िा.सन्िकुिार चौिरी थारुको प्रिुख आति्यिा बारबर्दिया-३िा 
३००० केिी ियारी खाना वििरण । 

 प्र.जि.अ.को उपजस्थतििा िा. संिय कुिार गौििको प्रिुख आति्यिा गुलररयािा ियारी 
खानाः १५०० केिी वििरण

७.२ खतद्यतन्न  

 चािलः ५०,०००  केिी 
 (नेपाल सरकार,  विमभन्न संघसस्था, उद्योगी, व्यापारी, सििसािारण सिेिको सहयोग प्राप्ि भएको) 
७.३  गैिखतद्यिस्त(ुNFRI) ववतिणः 

सहयोगी सस्थत/ननकतय उपलव्ध सतमतग्री परिमतण कैफियत 

रेडिस बत्रपाल ५४ थान  

नेपाल युथ फाउण्डसेन  बत्रपाल ९१थान  

नेपाल युथ फाउण्डसेन  नाइलन डोरी ४ रोल  

नेपाल युथ फाउण्डसेन  लाइफ ज्याकेट ५ थान  
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७.४ खतनेपतनी तथत सिसितई 

सस्थत 
ववतिण सतमतग्री 

एतवत ट्यतव्स वपयुस हतइम्जन फकट 

खानेपानी िथा सरसफाइ  
सि डडमभिन कायािलय 

७०० २३ ० 

गुलररया न.पा. ० १३ ० 
जभमत ७०० ३६ ० 

७.५  स्थतनीय तहितट ववतरितः तनभन स्थानीय िहहरुले आफ्नै स्रोिबाट तनभन िुल्य बराबरको ियारी खाना 
बबिरण गरेको  

मस.नं. स्थानीय िह अनुिातनि िुल्य स्रोि  
1  गुलररया न.पा. २० लाख नगर प्रिुख 
2  बारबर्दिया न.पा.  ५ लाख नगर प्रिुख 
3  ठाकुरबाबा न.पा. ३५ हिार नगर प्रिुख 
4  िििुन न.पा. ३ लाख नगर प्रिुख 
5  बाँसगढी न.पा. ५० हिार नगर प्रिुख 
6  रािापुर न.पा. ० नगर प्रिुख 
7  गेरुिा गा.पा. ० अध्यक्ष 
8  बढैयािाल गा.पा. ० अध्यक्ष 

 िभिा २८ लाख ८५ हिार  
 

७.६ नेपतल खतद्य संस्थतनितट प्रतप्तः आितुनक चािल कारखाना रािापुर बर्दियाबाट बाढी प्रभावििहरुलाई 
वििरण गनि उपलब्ि गराउन भतनएको ६००(ि सय) कुन्टल चािल िध्ये तनभन नगरपामलका िथा 
गाउँपामलकाहरुिा ४५०.३० कुन्टल ढुिानी भएको । 

मस.नं. स्थानीय िहको नाि प्रभाविि घरिुरी 
संखया 

कोटािा परेको चािलको 
पररिाण कुन्टलिा 

स्थानीय तनकायिा पुगेको 
पररिाण कु.िा 

1  गुलररया न.पा. ४५६२ २०५ ९० 
2  बारबर्दिया न.पा. ४५०० २०२ २०१.९० 

3  ठाकुरबाबा न.पा. २०४५ ९२ ९१.८० 

4  ििुिन न.पा. १००३ ४५ ४५ 

5  रािापुर न.पा. ५०० २२ ० 

6  बाँसगढी न.पा. ३८० १७ १६.८० 

7  गेरुिा गा.पा. २६५ १२ ० 

8  बढैयािाल गा.पा. १०७ ५ ४.८० 

जभमत १३३६२ ६०० ४५०.३० 

 

७.७ राजरिय अन्िराजरिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले प्रभावििहरुलाई सहयोग गनन चाहना व्यति 
गरररहेका। 
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८. स्वतस््य शशववि संचतलनः 
८.१ स्वतस््य शशववि संखयतः- ५   

८.२ स्वतस््य शशववि संचतलन भएकत ठतउँहरु 

 जिल्ला अस्पिाल बर्दियाबाट संचामलि स्िास््य मशविरबाट गुलररया नगरपामलकाको िडा नं. ८ भादािा ७८ िना 
 िडा नं. ९ गायत्री तनिािी टेपरीिा ५० िना 
 िडा नं. १० सुइया हाटबिारिा ३५ िना 
 िडा नं. १० गयाप्रसाद चौिरीको घरिा १०० िना 
 िडा नं. १२ इन्रपुरिा ११६ िना (हेल्थपोरटबाट) 

८.३ जभमत उपचति गरिएकत (शशवविमत) ववितमी संखयत- ३७९ जनत  

 ८.४ देखखएको समस्यतः- सतधतिण रुघतखोकी, ज्विो, चचलतउने ि हततखटु्टत दखुने । 

 

९  भौनतक क्षनत 

९.१ कृवषः िकै, िरकारी, िािा लयािका खाद्य कृवर् बाली क्षति न्यूनिि िुल्य अनुसार ४ लाख २ हिार २९ 
रुपैया ४० पैसा । 

९.२ पशुचौपतयतः चौपाया, पंक्षक्ष िथा खोरको गरी कूल क्षेति रु. ४ करोड ९ लाख ९५ हिार । 

 

१०. चुनौतीहरु 

 गैिखतद्य सतमतग्रीको अपयताप्तततः  

 जीवन ननवताहः 
यति ठूलो िनसंखयालाई खाद्यान्नको संिोिन के कसरी, कुन स्रोिबाट गनन भन्ने चनुौिी विद्यिान ि।  

 पूवताधति ननमताणः 
अरबौको पूिाििार/भौतिक क्षति भएको विर्यलाई सबंोिन गनुि िरुरी ि । पलु, पुलेसा, िटबन्ि आर्दलाई 
िुरुन्ि सभबोिन गनि िरुरी देखखएको ि । 

 पुनवतास/पुनस्थतपनतः 
 भूशमहीन समस्यतः 
 ितहत ववतिण कतयामत NGO/INGO लतई एकद्धति प्रणतलीमत आिद्ध गितउन  

  

११. अि गनुापननः 
 िोजगतिी सजृनतः 

पीडडिलाई खाद्यान्न वििरण गदाि संचालन खचि बढ्ने िथा हैमसयि भएका व्यजतिले सिेि राहििा दािी 
गनि सतने देखखन्ि । ''कािको लाधग खाद्यान्न'' िा ''कािको लाधग नगद'' कायििि सञ्चालन गदाि 
त्यस्िा व्यजति िातनने, िास्िविक पीडडि िात्र काििा संलग्न हुने, यस िििा उति संखया तनकै घट्न 
सतने हुन आउँि र बास्िविक पीडडि, गरीब िातनसहरुसंग पुग्न सहि हुन ेर केही पूिाििार सिेि तनिािण 
हुन सतदि ।  

 मल, िीउ प्रववचधको उपलव्धततः  

अन्न भण्डारको रुपिा धचतनएको बर्दियािा हालको प्रकोपबाट बाली सिेििा ठूलो क्षति पुगेको ि । खेि 
पटान, कटान भएको ि । यस अिस्थािा ककसानलाई िल, बीउिा सहयोग प्राप्ि भएिा पटान भएको 
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क्षेत्रिा के कुन प्रविधिको प्रयोग गरेर कुन ककमसिको खेिी हुन सतदि भन्ने िानकारी र्दई त्यस्िो 
ििीनको सिेि उपयोग हुनु िरुरी ि । 

 

 आवतस, कृवष, पशुधनमत सहुशलतपूणा ऋणः 
पीडडिलाई सहुमलयि पूणि ऋण उपलव्ि भएिा आिास तनिािणिा सहयोग पुग्न िाने कृवर्, पशुिनिा 
लगानी गरी तिटो प्रतिफल मलन सतने, िरकारी खेिीबाट आभदानी हुनसतने भई प्रकोपको प्रभाि 
न्यूनीकरणिा टेिा पुग्नसतने देखखन्ि । 

 पूवताधति ननमताणः 
ठूलो िात्रािा भौतिक पूिाििारिा क्षति पुगेको हँुदा तनयमिि र सानो रकिबाट पररपूरण हुन नसतने हँुदा 
विशरे् कायििि िाफि ि ्आिश्यक रुपिा पूिाििार तनिािणको थालनी हुनुपनन ।  

 पुनवतास/पुनस्थतपनतः 
 नदी ननयन्रणः 

नदी तनयन्त्रण कायि आिश्यक र अत्यन्ि खधचिलो ि । JICA बाट Master Plan  ियार भएको पतन बुखझन्ि 
। यसको लाधग अति आिश्यक स्थानिा िात्र Structure  बनाई अन्य स्थानिा स्थानीय प्रविधि र 
िनसहभाधगिालाई पररचालन गदाि सहि हुने देखखन्ि । 

 तटीय क्षेरको संिक्षण/ आवतस नीनतः 
नदी के्षत्रिा हुने अतिििण रोतन,े नदीिटबाट तनजश्चि दरूीसभि घर तनिािणिा रोक लगाउने, िोखखि 
युति स्थानिा िसोबास तनर्ेि गनन िस्िा नीति बनाई ििश लागु गनन व्यिस्था सिेि हुन िरुरी 
देखखन्ि ।  

 Data Base तयतिीः 
विपिको सियिा यथाथि ि्याङ्क सियिै प्राप्ि गनि कर्ठन हुने अिस्था देखखयो । एकैपररिारका 
व्यजतिले अलग अलग पररिार, घर संखया देखाउने, पररिार संखया बढाएर लेखाउने गदाि ि्याङ्क 
भरपदो र विश्िसनीय नहुने, तिटो Data Base ियार नभएिा राहि, पुनलािभका गतिविधि संचालन 
गनि र्ढलाई भई पीडडि झनै पीडडि बन्ने जस्थति रहन्ि ।  

१२. म्जल्लत दैवी प्रकोप उद्धति सशमनतितट खरिद भएकोः 
सुखखा खाना खररद  िभिा रकि रु. १ लाख ३५ हिार । 

 

१३. नगद तथत िस्तुगत सहतयतत प्रतम्प्ततिा को ववविण 

 १२.१ नगद प्रतप्तीः युतनक नेपालबाट रु. ५५००००/- 
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१३.२ िस्तगुत प्रतप्ती ववविणः 
 

s|=;+= ;fdu|L k|bfg ug]{ lgsfo 
;fdu|L k|fKt ul/Psf] 

ldlt 

;fdu|Lsf] ljj/0f tyf dfqf 

rfprfp 

sf6'g{ 

rfprfp 

e'lhof s]=hL= 

lrp/f 

-

s]]=lh=_ 

gdlsg 
e'hf 

kf]sf 

kfgL 

af]6n 

la:s'6 

sf6'{g 

lrgL 

s]=hL= 

g'g 

s]=hL= 

rfdn 

-s]]=lh=_ 

t]n 

k]6L 

bfn 

s]=hL= 

nfO{km 

Hofs]6 
lqkfn  

nfO{ng 

8f]/L /f]n 

! 

lhNnf b}jL k|sf]k p$f/ ;ldlt, 

alb{of 
2074.04.29       

@ 

s[[i)ff+z l*+sL+u jf^/ P)* a]e/]h 

O{G*:^Lh u'nl/of  
2074.04.30       

# 

lhNnf b}jL k|sf]k p$f/ ;ldlt, 

alb{of 
2074.04.31       

$ aDxs'df/L O{Zj/Lo ljZjljBfno 2074.4.30       

% g]kfn o'y kmfp08];g If]qLo sfof{no ]g]kfnu+h 2074.4.31 

^ l;lh km'8 ;]G6/ af+;u9L 2074.4.32       

& g]kfn lghfdlt sd{rf/L ;+u7g 2074.4.32       

८ lhNnf b}jL k|sf]k p$f/ ;ldlt, alb{of 2074.4.32    

९ नेपाल खाद्य संस्थान रािापुर बर्दिया 2074.4.32    

hDdf 
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१४.  ववतिण ववविणः  

s|=;+= ;fdu|L k|bfg ug]{ lgsfo ljt/0f ug]{ lgsfo 

ljt/0f ul/Psf] ;fdu|Lsf] ljj/0f tyf dfqf 

nfeflGj

t kl/jf/ 

nfeflGj

t 

hg;Vof  ldlt :yfg 

rfprf

p 

k]6L 

rfprf

p 

e'lhof 

s]hL 

e'hf 

kf]s

f 

lrp/

f 

s]=hL= 

lrp/f

, e'hf 

ldS; 

s]]=lh= 

gdls

g  

-

Kofs]6_ 

kfgL 

af]6

n 

la:s'

6 

sf6'{g 

lrg

L 

s]hL 

g'g t]n 

nfO{km 

Hofs]

6 yfg 

lqkf

n 

yfg 

bfn 

s]h

L 

rfdn 

-

s]]=lh=

_ 

lhNnf b}jL k|sf]k p$f/ 

;ldlt, alb{of 

lhNnf b}jL k|sf]k 

p$f/ ;ldlt, 

alb{of 

2074.04.2

9 
cfdL{ Aof/]s 7   7     9                       

s[[i)ff+z l*+sL+u jf^/ P)* 

a]e/]h O{G*:^Lh u'nl/of  

lhNnf b}jL k|sf]k 

p$f/ ;ldlt, alb{of 
2074.04.30 efbf k'n         10=5                       216 

lhNnf b}jL k|sf]k p$f/ ;ldlt, 

alb{of 
u'nl/of g=kf 2074.04.31   100             15                 

lhNnf b}jL k|sf]k p$f/ ;ldlt, 

alb{of 
u'nl/of g=kf 2074.04.31 

kz'xf^sf] 

%]pdf ;*s 

p$f/sdLx?nf

O{ 

2           36 1                 

g]kfn o'y kmfp)*];g g]kfnu+h dw'jg g=kf= 2074.4.31   10     200       7 20 25     35     450 

g]kfn o'y kmfp)*];g g]kfnu+h 
lhNnf k|x/L 

sfof{no 
2074.4.31                         5         

g]kfn o'y kmfp)*];g g]kfnu+h 
u'nl/of gu/kflnsf 

sfof{no 
2074.4.31                           10       

lhNnf b}jL k|sf]k p$f/ ;ldlt, 

alb{of 
af/alb{of g=kf= 2074.4.31   100                               

g]kfn o'y kmfp)*];g g]kfnu+h af/alb{of g=kf= 2074.4.31                 20 30       36       

l;lh km'*\; O{G^/k|fO{h]h 

af+;u(L 

u'nl/of gu/kflnsf 

sfof{no 
2074.4.32     360                             

l;lh km'*\; O{G^/k|fO{h]h 

af+;u(L 
af/al{b{of g=kf= 2074.4.32     500                             

g]kfn sd{rf/L ;+u&g u'nl/of g=kf 2074.4.32                             50 750   

hDdf   219 860 7 200 0 9 36 43 50 25 0 5 81 50 750 450 216 

 

 

-सिाप्ि - 


