
  

प्र.प्र.का. केन्द्रिय प्रहरी पररचालन कक्ष (विपद् ब्यबस्थापन डेस्क) दैवनक 

जाहेरी 

(विवि २०७८/०७ /०१  गिे वबहान ९:००  बजे देन्द्रि २०७८/०७ /०२  गिे वबहान ९:००  बजे सम्मका िुख्य  वबपद् घटनाहरु) 

१. देशभर घटेका विपद् सम्बन्धी  दैवनक घटनाहरुको वििरणः 

 

क्र.

सं 

 

वजल्ला 

 

वशर्ष

क 

 

विवि/

सिय 

                  

                           घटनाको वबबरण 

िानबीय 

क्षवि 

भौविक क्षवि 

िृतु्य 

  

घाई

िे 

बेप

त्ता 

घर गो

ठ 

चौपा

या 

स.

का 

१ 

पु्यठान पहिरो 

२०७८।०७

।०१  

०८:०० 

हिहि २०७८।०७।०१ गिे अं. ०८:०० बजेको सियिा हजल्ला पु्यठान 

सरूिारानी गा.पा.-४ खिरे स्थिि भालुवाङ-पू्यठान सडक खण्डिा 

अहबरल बर्ााको कारण बाटो िाहि बाट पहिरो खस्न गई सडक अबरुद्ध 

भएको भने्न खबर ऐ.०८:४५ बजे प्राप्त पश्चाि उक्त थिानिा प्र.चौ.बड्डाडा 

पू्यठानबाट प्र.स.हन.को किाण्डिा २ जनाको टोली खटी गएको, बाटो 

खुलाउनको लागी जे.हस.बी संग सिन्वय भईरिेको, उक्त थिान 

प्र.चौ.बाट ६ हक.हि.उत्तर पने । 

       

२ 

रुपने्दिी बाढी 

२०७८।०७

।०१  

०९:०० 

देवदि न.पा.०९ घोडािा स्थिि पूवा पहश्चि राजिागाको घोडािा खोलाको 

पक्की पुलको डाईभसानिा खोलािा आएको बाढीको कारण डाईभसान 

िािीबाट पानी बग्न गई डाईभसानको िल्लो भाग कटान गरी बगाएकोले 

सो थिानिा एक िहफा  िात्र बाटो सुचारु भएको उक्त थिानिा प्र.हन. को 

किाण्डिा ५ जनाको टोली खहट गएको उक्त थिान प्र.चौ.खैरेनी 

रुपने्दिी बाट ३ हक.हि. पहश्चि पने । 

       

३ 
उदयपुर 

आगला

गी 

२०७८।०७

।०१  

०१:०० 

रौिािाई गा.पा. ०६ भािे बसे्न सुजा बिादुर राईको बाख्रा खोरिा के 

कसरी के कुन कारण आगलाहग भएको छ भने्न खबर ऐ.०६:१५ बजे 

प्रिरी चौकी साउनेिा जानकारी प्राप्त हुनासाि प्रिरी चौकी साउनेबाट 

     २१  



प्रसहनको किाण्डिा टोली खहट गई बुझ्दा उक्त आगलाहगबाट बाख्रा 

खोर, खोरिा रिेको िाउ बाख्रा १२ वटा ३ वटा बोका ,पाठी ६ वटा , गरी 

जम्मा २१ वटा बाख्रा पाठा जहल िृतु्य भएको र बाख्राको दाना १ बोरा 

गरी जम्मा अं. रु २,२६,०००/-( दुई लाख छहबस िजार ) बराबरको क्षहि 

भएको ,उक्त आगो ऐ. ०६:३० बजे आफै हनयन्त्रणिा आएको, उक्त 

थिान प्रिरी चौकी साउनेबाट अं. २५ हक.हि. उत्तर पने अन्य हब.हब. पछी 

। 

४ 

बाजुरा चट्याङ 

२०७८।०६

।३१  

००:०० 

खप्तड छेडेदि गा.पा.२ िाटेसांगु बसे्न पदि बिादुर शािीको गाई गोरु 

बाधे्न गोठिा बर्ाा संगै परेको चट्याङका कारण गोठ हभत्र रिेको १ वटा 

गाईको िृतू्य भएको,िानहबय क्षिी नभएको भहन आज हिहि 

२०७८।०७।०१ गिे ०९:३० बजे ऐ.वडाका वडा अध्यक्ष हिन ब.शािीले 

टे.फो.िाफा ि जानकारी गराउना साि प्र.चौ.कााँडा बाजुरा बाट 

प्र.स.हन.को टोली खहटएको, उक्त थिान २ घण्टा पैदल पुबा पने । 

     १  

५ 

दाचुाला हििपाि 

२०७८।०६

।३१  

००:०० 

हिहि २०७८।०६।३० गिेको राहि देस्ख यस हस.प्र.चौ. हिङ्कर दाचुालािा 

आउने हपउने पाहनको पाईपिा हचसोको कारण बरफ जम्न गई पाहन 

धारािा नआएको र ऐ.३१ गिेको राहि देस्ख यस चौहकको समु्पणा 

एररयािा हििपाि भई २/३ हफट बाक्लो हििपाि भएको, हििपाि जारी 

नै रिेको । 

       

६ 

अघााखााँ

ची 
पहिरो 

२०७८।०७

।०१  

११:३५ 

सस्िखका  न.पा.६ दिखोला नहजकै गोरूहसङगे सस्िखका  सडक 

खण्डिा िाहिबाट पहिरो खस्न गई बाटो पुणा रुपिा अबरोध रिेको, 

बाटो खुलाउने पिल भई रिेको,उक्त थिानिा प्र.चौ. नरपानी 

अघााखााँचीबाट प्र.ना.हन. हदपक हघहिरेको किाण्डिा २ जनाको टोली 

खहटएको । 

       

७ 

सप्तरी 
आगला

गी 

२०७८।०६

।३१  

००:०० 

हिहि २०७८।०६।३१ गिे राहि के कुन सियिा के कसरी हजल्ला सप्तरी 

ििादेवा गा.पा.६ स्थिि रिेको गा.पा.कायाालयको दोस्रो िल्लािा रिेको 

गा.पा.अध्यक्षको कायाकक्षिा आगलाहग भएको भने्न हिहि २०७८।०७।०१ 

गिे अं.१२:०० बजे ई.प्र.का.िनुिाननगर सप्तरीिा जानकारी गराउना 

साि ई.प्र.का. िनुिाननगर सप्तरीबाट प्रनाहनको किान्डिा टोहल खहट 

गई बुझ्दा २०७८।०६।३१ गिे राहि के कुन सियिा के कसरी 

ऐ.कायाकक्षिा आग लगीएको हुदा कायाकक्ष हभत्र रिेको शोफा-६ 

       



िान,काठ टेबल-३ िान,AC िान-१,काठको कुहसा िान-१, र कोठा हभत्र 

डेकोरेसन सिेि जहल अं.िु.रु.४,००,०००।(चार लाख) बराबरको क्षहि 

भऐको िप अनुसिान काया भई रिेको उक्त थिान ई.प्र.का.िनुिाननगर 

सप्तरीबाट अं.७ हक.हि.पहश्चि उिर पने । 

८ 

डोटी पहिरो 

२०७८।०७

।०१  

१५:०० 

०७८/०७/०१ गिे १५:०० बजेको सियिा हज. डोटी जोरायल गा.पा. १ 

हभिदत्त राजिागा अन्तगाि गोले्डन स्थिहि अहबरल बर्ाािका कारण 

िाहिबाट पहिरो आई बाटो पूणा रुपिा अबरोध भएको दुवै िफा  गरर 

४०/५० वटा सबारी साधनिरु जाििा परेको, उक्त थिानिा प्र.चौ. 

घणे्टश्वर डोटीबाट प्र.स.हन जनक हसि भाटको किाण्डिा ५ जनाको 

टोहल खहटएको बाटो खुलाउने काया भैरिेको, उक्त थिान प्र.चौ. घणे्टश्वर 

डोटीबाट १० हक.हि. पूवा पने । िप :- ऐ. १८:०० बजेको सियिा one 

way बाटो सुचारु भएको ।  

 

       

९ 

बझाङ्ग पहिरो 

२०७८।०७

।०१  

१७:३० 

बझागङ्ग-०१ गिे १७:३० बजे,हबत्थडहचर गा.पा.५ बोिराटोल बसे्न हनम्न 

ब्यस्क्त िरुको घरको िाहि बाट पहिरो आई घरिरुको छििा लगाएको 

हसलेट र छििरुिा सिान्य क्षहि पुरर् याको अन्य िानहबय र चौपाया 

क्षहि नभएको हनम्न उले्लस्खि क्षहि पुर् याएका घर पररवारका ब्यस्क्तिरु 

आफन्तिरुको घरिरुिा सररसकेका उक्त थिानिा प्रिरी बेस देउलेख 

बझाङ बाट प्र.ना.हन. दौलि पुजाराको किाण्डिा प्रिरी टोहल खहठएको 

उक्त थिान प्रिरीबेस देउलेख बझाङ बाट ३ हक.हि.पहश्चि पने । हनम्नः- 

१)हज. बझाङ हबत्थडहचर गा.पा.५ बसे्न धन ब. बोिरा को घरको छि 

छाएको हसलेट फुटेर सिान्य क्षहि भएको, १ लुटो पराल र िकै 

पुररएको। २)ऐ.बसे्न जगहदश ब. बोिरा को छि िा हसलेट फुटेर सिान्य 

क्षहि भएको । ३)ऐ. बसे्न िानहसि बोिरा को घर िाहि बाट िाटो को 

हढस्को खस्न गई हसलेट फुटेर सिान्य क्षहि भएको । 

       

१० 

गुल्मी बाढी 

२०७८।०७

।०१  

१४:३० 

सत्यवहि गा.पा.६ डिरे खोलािा बुटवलबाट वािी िफा  आउाँदै गरेको लु 

१ ज ३४३२ नं.को बोलेरो गाडी सोिी खोला िने क्रििा खोलाले बगाई 

वेपत्ता भएको भने्न खबर ई.प्र.का.जोिाङ्गिा ऐ.१४;३५ बजे प्राप्त हुना 

साि ई.प्र.का.जोिाङ्ग देखी प्र.ना.हन.को किाण्डिा ५ जनाको टोली 

खटीई गएको,सवारी साधनलाई खोलाले बगाई वेपत्ता ,खो.ि.काया 

       



जारी,सवारी चालकलाई केिी नभई िानहवय के्षहि नरिेको ,उक्त थिान 

ई.प्र.का. देखी अं.४ हक.हि.पहश्चि पने हव.हव.पहछ । 

११ 

बझाङ्ग पहिरो 

२०७८।०७

।०१  

१८:३० 

हबत्थडहचर गा.पा. २ पैरा स्थिि जयपृथ्वी राजिगािा सडक िाहि बाट 

पहिरो आई बाटो अरोध भएको हुदा उक्त थिानिा प्रिरी चौकी 

हबत्थडहचर बझाङ बाट प्र.स.हन. िररश पन्त को किाण्डिा ३ जना टोहल 

खहट गई बाटो खुलाउने पिल भईरिेको प्र.चौ. हबत्थहचर बझाङ बाट २ 

हक.हि. पुवा पने । 

       

१२ 

बझाङ्ग बाढी 

२०७८।०७

।०१  

२२:०० 

हिहि २०७८।०६।३१ गिे साझ देस्ख परेको अहवरल बर्ााका कारण 

हजल्ला बझाङ हबत्थडहचर गा.पा.८ स्थिि कलंगा नदी को बिाव बढन 

गई ऐ स्थिि नदी बाट अ. १०।१५ हिटर दुरी िा रिेको अथिाई प्रिरी 

पोष्ट बागिला बझाङको कायाालय पररसर िा पानी पुगेको, कायाालय 

भवन हभत्र पहन पानी पस्न सके्न भएको हुदा कायाालय िा रिेका 

सरसिान, अहफहसयल कागजाि िरु सुरहक्षि थिानिा रास्ख कायारि 

प्र.स.हन.१, प्र.ि. २ प्र.ज. ४ गरी ७ जना प्र.क. िरु ऐ .स्थिि पोष्ट बाट ५०० 

हिटर पहश्चि िफा  केदारसु्य गा.पा.४ िा रिेको हशक्षोदय िा.हब. बागिला 

बझाङ को भवन गई सुरहक्षि भइ बसेका अन्य क्षहि केिी नभएको । 

       

१३ 

कन्चनपुर बाढी 

२०७८।०७

।०२  

०४:०० 

हिहि २०७८।०७।०२ गिे ०४:०० बजेको सियिा हजल्ला कञ्चनपुर 

हभिदत्त न.पा.१२ ओदाली र ऐरी घाटिा हिहि २०७८।०७।०१ गिे देखी 

परेको अहवरल बर्ाा कारणले िािाकाली नदीिा पानीको सिि वढन 

गई ऐ.थिानिा बसे्न अं.१००।१५० घर पररवार डुवानिा रिेको भने्न खबर 

प्राप्त हुजना साि ई.प्र.का.गड्डाचौकीबाट प्र.ना.हन.को किाण्डिा ७ जना 

र िप उद्धारको लागी सु.प.हबपद ब्यवथिापन गुल्म कञ्चनपुरबाट 

प्र.स.हन.को किाण्डिा १० जनाको प्रिरी टोली खटीई गई उद्धार काया 

भई रिेको िानहवय पाया क्षिी केिी नभएको उक्त थिान 

ई.प्र.का.गड्डाचौकीबाट ५ हक.हि.दक्षीण पुबा पने । िाल सम्म अ, ५० घर 

पररवारको अं ५० जनालाई उद्धार गरी सुरक्षीि थिानिा सारीएको अन्य 

उद्धार काया जारी ,िालसम्म िानवीय चौपाया क्षिी नभएको  

       

१४ नबलपरा

सी(बदाघा

ट सुस्ता 

आगला

गी 

२०७८।०७

।०१  

२२:३० 

रािग्राि न.पा.- ४ हजिपुर स्थिि िररराि धोबीको फुसले छाएको, 

िािीले बारेको १ िले कच्ची गोठिा अचानक आगोलागी हुन जादााँ गोठ 

पूणा रुपिा जलेको, उक्त थिानिा हज.प्र.का.नवलपरासी पहश्चिबाट 

    १   



पहश्चि) प्र.ना.हन.को किाण्डिा टोली खटी गएको, आगो थिाहनय, प्रिरी र 

दिकलको सियोगिा ऐ. २२:४५ बजे पूणा रुपिा हनयन्त्रणिा आएको, 

िानहवय, चौपाया क्षहि नभएको, अं.िुल्य रु. २५,०००/- बराबरको क्षहि 

भएको, आगो को-कसले लगाएको भने्न नखुलेको, उक्त थिान 

हज.प्र.का.नवलपरासी पहश्चिबाट अं.२ हक.हि.पूवा दहक्षण पने । 

१

५ 

डडेलधुरा पहिरो 

२०७८।०७

।०२  

००:३० 

डडेलधुरा-२ गिे ००:३० बजे,गन्यापधुरा गा.पा.१ भात्काडा स्थिि सन्ध्या 

फेन्सी स्टोर पसल गरी बसे्न बर्ा ३२ को हबषु्ण अवथिीको हटनले बारेर 

,छाएर २ कोठे कस्च्च पसलको िाहिबाट बर्ाािका कारण पहिरो आई 

उक्त पसल हभत्र रिेका हबषु्ण अवथिी र हनजको छोरी बर्ा ६ हक सररिा 

अवथिीलाई च्याहपएको अवथिािा प्रिरी र थिाहनयको सियोगिा उद्दार 

गरी हनज हबषु्ण अवथिी हसररयस घाईिे भई उपचारको लागी डडेल्धुरा 

अस्पिाल पठाएकोिा डा. ले चेकजााँच गदाा िृतु्य घोर्णा गरी लाश 

डडेल्धुरा अस्पिालको लाश घरिा राखेको,बाहलका सकुसल रिेकी, 

बाहिरको कोठािा रिेका हनजको श्रीिहि,छोरी र छोरा सकुसल रिेका, 

पसल पुणा रुपिा के्षहि भएको,प्र.चौ. भात्काडाबाट प्र.स.हन. पे्रि ब. 

बोिराको किाण्डिा ५ जना र हज.प्र.का. बाट प्र.हन. को किाण्डिा १० 

जनाको टोली खहटएको, उक्त थिान प्र.चौ. भात्काडाबाट २०० हिटर 

दहक्षण । 

१       

१

६ 

कैलाली पहिरो 

२०७८।०७

।०१  

२१:२० 

हिहि २०७८।०७।०१ गिे २१;२० बजे हजल्ला कैलाली चुरे गा.पा.३ 

सल्लाघारी  स्थिि हभिदत्त राजिागािा अहवरल वर्ााका कारण सडक 

िाहिबाट पहिरो खस्न गई बाटो पुणा रुपिा अबरुद्ध भएको, दुबै िफा  

अ.१४/१५ वटा  सवारी साधन जाििा रिेको, बाटो खुलाउने िफा  सडक 

हडहभजन कायाालय संग आबश्यक सिन्वय भई रिेको,उक्त थिानिा 

ई.प्र.का.फलु्टडे कैलालीबाट प्र.ना.हन.जनक बिादुर चन्दको किाण्डिा 

७ जनाको टोली खहटगएको,उक्त थिान ईलाका प्रिरीन कायाालय 

फलु्टडे  कैलालीबाट १२ हक.हि. पुवा पने  हव.हव. पहछ । 

       

१

७ 
कन्चनपुर बाढी 

२०७८।०७

।०२  

हिहि २०७८।०७।०२ गिे ०५:१५ बजेको सियिा हजल्ला कञ्चनपुर 

दोधारा चादनी न.पा.१०कुिीया कभर ,शान्तीटोल ,बैदीफाटा र 

       



०५:१५ हनशानीटोल िा हिहि २०७८।०७।०१ गिे देखी परेको अहवरल बर्ाा 

कारणले िािाकाली नदीिा पानीको सिि वढन गई ऐ.थिानिा बसे्न 

अं.६०।७० घर पररवार डुवानिा परेको छ भने्न खबर प्राप्त हुना साि 

ई.प्र.का.दोधराबाट प्र.ना.हन.को किाण्डिा १३ जना र िप उद्धारको 

लागी ई.प्र.का.दोधाराबाट प्र.हन.को किाण्डिा १० जनाको प्रिरी टोली 

खटीई गई उद्धार काया भई रिेको िानहवय ििा चौपाया क्षिी केिी 

नभएको उक्त थिान ई.प्र.का.दोधारााट ७ हक.हि दहक्षण पने। िाल सम्म 

१० घर पररवारको २८ जनालाई उद्धार गरी सुरक्षीि थिानिा सारीएको 

अन्य उद्धार काया जारी ,िालसम्म िानवीय चौपाया क्षिी नभएको । 

१८ 

काहलको

ट 
पहिरो 

२०७८।०७

।०२  

०५:३० 

िप अपडेट: 

आज हिहि २०७८/०७/०२ गिे अ.०५:३० बजेको सियिा हजल्ला 

काहलकोट ििाबै गा.पा.०७ राम्नी बसे्न हबषु्णलाल अहधकारीको घर 

अहवरल बर्ााका कारण िािीबाट पहिरो आई घर भस्त्कदा हनजकी छोरी 

बर्ा १८ की सृ्महि अधीकारीको िृतु्य भएको र नीजकै छोरी बर्ा ११ की 

यूहनर्ा अधीकारीको दाईने खुट्टा च्याहपयको अवथिािा प्रिरी र 

थिाहनयको सकृयिािा सकुसल उद्धार गररएको अवथिा सािान्य उक्त 

थिानिा प्र.स.हन.भक्त बिादुर रावलको किाण्डिा ५ जनाको प्रिरी 

टोली खहट गएको अहवरल बर्ाा जारी रिेको र १०/१२ वटा घर अझै 

जोस्खििा रिेको घरको सािान र िाहनसिरु सुरक्षीि थिानिा 

सानेकाि भई रिेको उक्त थिान यस चौकी बाट १ घण्टा पैदल पहश्चि 

पने,अन्य हब.हब.पछी । 

०७३५ बजे लाश घर बाहिर हनकाहलएको । 

०८३५ िप हबषु्णलाल अहधकारीको चौपाय( गाई २ वटा र बाख्रा २ 

वटा)िृतु्य भएको । 

१०;३० बजेको सियिा ६० घर पररवारका अं.२००/२५० जनालाई ऐ ऐ 

स्थिि रिेको राि िा.हव.राम्नी र स्वास्थ्य चौकी राम्नीिा सुरहक्षि रास्खएको 

। 

११;०० बजे यस का.बाट प्र.हन.ििेशहबक्रि शािी-९ जना, 

स.प्र.ना.हन.जयबिादुर राम्जाली-९ जना,नेपाली सेनाको जिािदार 

राजेन्द्रबिादुर हसंिको किाण्डिा-११ जना,रेडक्रस र स्वास्थ्यको सयुक्त 

१ १   १ ४  



टोली आवश्क राििको सािाग्री ििा और्धी लहग उक्त थिान िफा  

गएको। 

 

१९ 

धनुर्ा 
आगला

गी 

२०७८।०७

।०१  

२०:३० 

धनुर्ा-०१ गिे अं.२०:३० बजेको सियिा बटेश्वर गा.पा.५ चन्द्रपुर बसे्न 

अं.वर्ा ४५ को ईन्दल राउिको टाईलले छाएको पस्क्क घरको भान्सा 

कोठािा खाना पकाउदै गरेको अवथिािा चुलो िुहन बाट ग्यास हलक 

भई आगलाहग भएको भने्न खबर प्राप्त हुना साि प्र.चौ. बटेश्वर,धनुर्ाबाट 

प्र.स.हन.को टोहल खहट गएको प्रिरी र थिाहनयको सियोगिा आगो 

ऐ.२१:०० बजे हनयन्त्रणिा आई हनम्न सािानिरु जहल नस्ट भएको,उक्त 

थिान प्र.चौ. बटेश्वर,बाट अं. ६ हक.हि. पुवा पने । हनम्म सािानिरु:- १. 

LG led TV अं. रु.४०,०००/- २. NOKIA िोबाईल अं. रु.१५,०००/- ३. 

चािल,कपडा र भान्साको सािानिरु अं. रु.२०,०००/- ४. नगद 

रु.४५,०००/- जम्मा अं. रु. १,२०,०००/- । 

       

२० 

पाल्पा पहिरो 

२०७८।०७

।०२  

०५:०० 

हिहि २०७८।०७।०१ गिेदेखी परेको अहबरल बर्ााको कारण ऐ.०२ गिे 

हबिान अं.०५:०० बजेको सियिा हजल्ला पाल्पा पुबाखोला गा.पा.:-३ 

सेफिको हभर स्थिि िानसेन-रािपुर पस्क्क सडक खण्डिा िाहिबाट 

पहिरो झरी बाटो पुणारुपिा अबरोध भएको भने्न खबर प्राप्त हुनासाि 

प्र.चौ.िाहुाँबाट प्र.ि.को किाण्डिा २ जनाको टोली खहटई गई बाटो 

खुलाउनको लागी सडक हडहभजन कायाालय पाल्पासाँग सिन्वय 

भैरिेको ,उक्त थिान प्र.चौ.िाहुाँबाट अं.११ हक.िी.पुबा पने । 

       

२१ 

डडेल्धुरा पहिरो 

२०७८।०७

।०२  

००:०५ 

हिहि २०७८/०७/०२ गिे हज. डडेल्धुरा अिरगढी न.पा. १ िडीपाटा बसे्न 

हभि रावलको वर्ाािका कारण घर िाहिबाट पहिरो आई ढंुगाले सेलेटले 

बनेको २ िले ४ कोठे पस्क्क घर पूणा रुपिा क्षहि भएको, उक्त घरिा 

बसे्न हनजको बुिारी वर्ा २४/२५ हक देवहक रावलको दाहिने िाििा चोट 

बर्ा ७ को हग्रस रावलको टाउकोिा चोट अवथिा सािान्य, र सोहि 

घरको गोठिा रिेको भैसी १, गाई १, गोरु १ , बाख्रा २, कुखुरा २०/२२ र 

घर हभत्र रिेको भााँडाविान, खाद्यान्न, ल.क. पुररएको प्र.ना.हन. कणा घहिा 

को किाण्डिा १० जनाको टोहल खहटइएको । यस का. बाट ३ हक हि. 

दहक्षण पने । 

 २  १  ५  



 

 

 

 

 

२. संवक्षप्त 

क्र.सं विर्य घटना  

संख्या 

िानबीय क्षवि भौविक क्षवि 

 

कै 

िृतु्य घाईिे बेपत्ता घर गोठ चौपाया सरका

री 

कायाषल

य 

- 

१  आगलागी  ४     १ २१   

२ पहिरो १० २ ३       

३ बाढी ५         

४ चट्याङ १      १   

५ हििपाि १         

जम्मा २१ २ ३   १ २२   

 


