कृ षि - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले षि न
जारी र्मर्त : 2९ असोज २०७२

अवधी : २९ असोज २०७२ - ०५ कार्तक
ष २०७२
जजल्ला : बााँके

(जारी गने: PPCR/BRCH/AMIS

project, MOAD; AERD, NARC and Agro-met Section, DHM)

नेपालगञ्ज एयरपोिष, बााँकेको मौसमी तथयांक

गत हप्ता २१ असोज २०७२ मा अन्त्य भएको मौसमी अवस्था
मौसमी षववरण

गत हप्ता (१५ असोज २०७२ दे जि २१ असोज २०७२ सम्म)

कुल विाष (र्म.मी.)

०.०

अर्धकतम तापक्रम (0सेन्तिीग्रेड) को दायरा

३३.६ – ३४.६

न्तयूनतम तापक्रम (0सेन्तिीग्रेड) को दायरा

२०.२ – २२.८

अर्धकतम सापेजिक आर्द्षता (%) को दायरा

९१.४ – ९८.२

न्तयूनतम सापेजिक आर्द्षता (%) को दायरा

४७.४ – ५८.४

हावाको गर्त (र्म/से ) को दायरा

०.० – ३.७५

हावाको ददशाको दायरा

उत्तर – दजिण-पजिम

२२ असोज २०७२ दे जि २८ असोज २०७२ सम्मको मौसमी षववरण

षववरण

ददन (०९ अक्िोबर २०१५ – १५ अक्िोबर २०१५)

२२/०6/०७२

२३/०६/०७२

२४/०६/०७२

२५/०६/०७२

२६/०६/०७२

२७/०६/०७२

२८/०६/०७२

०.०

०.०

०.०

१९.०

०.४

०.०

5.४

अर्धकतम तापक्रम

३३.5

३३.३

३२.६

३४.३

३२.१

३२.८

२८.5

न्तयूनतम तापक्रम

२०.०

२२.०

२२.5

२१.०

२०.४

२१.३

२२.८

अर्धकतम सापेजिक

९८.२

९०.१

९४.२

१००

९८.३

९5.७

९५.०

न्तयूनतम सापेजिक

५६.३

5८.०

६०.5

७६.०

५5.६

५८.६

७७.४

हावाको औसत गर्त

5.२५

२.२5

०.७५

३.७५

०.७5

२.०

२.5

औसत हावाको ददशा

दजिण-पजिम

दजिण-पूव ष

उत्तर-पूव ष

दजिण-पूव ष

पूव ष

उत्तर-पूव ष

दजिण-पूव ष

विाष (र्म.मी.)

(0सेन्तिीग्रेड)
(0सेन्तिीग्रेड)
आर्द्षता (%)

आर्द्षता (%)
(र्म/से)
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कृषि-सल्लाह
क. मौसमी षवश्लेिण
आगामी हप्ता सामान्तयरुपमा बदली रहने तथा आइतबार अपरान्तह सम्म कतै-कतै िजणक मात्रामा विाष
ु ान गररएको छ। न्तयुनतम तापक्रममा गत हप्ताको भन्तदा केषह कम भएतापर्न औसत
हुनसक्ने पूवाषनम
तापक्रम यस हप्ताकै जस्तै रहने तथा सापेजिक आर्द्ष ता औसतमा ६५% भन्तदा मार्थ रहने सम्भावना छ।
ि. बालीनाली
१. धान बाली


धान िेतमा पात वेरुवा कीराको प्रकोप २५-३०% सम्म दे जिएमा षविादीको प्रयोग नगनुह
ष ोला
(धान िेतमा भएका र्मत्र जीव कीराहरु नष्ट हुने भएकोले )।तर ३०% भन्तदा बढी िती

दे जिएमा मात्र अल्फा म्यार्िन १०% इ.सी., १.५ एम.एल. प्रर्त र्लिर पानीमा र्मसाएर २०
र्लिर प्रर्त कठ्ठाको दरमा धानको पात र्भज्ने गरी छने ।

पातको फेद कुषहने रोग (सीथ रि) को व्यवस्थापन

बाला र्नस्कने बेलामा डाईथेन एम -४५, ३ ग्राम प्रर्त र्लिर पानीको दरले छनुष उपयुक्त हुन्तछ।
धानमा लाग्ने षहस्पा कीरा को व्यवस्थापन

क्लोरोपाईररफस -२० ई.सी, २ एम.एल प्रर्त र्लिर पानीको दरले घोल बनाई धानको पात र्भज्ने गरी छनुष

उपयुक्त हुन्तछ। वा नीम युक्त षविादी ( जस्तै- अजल्िनीम ) ५ एम.एल प्रर्त र्लिर पार्नमा घोले र पात र्भज्ने
गरी ७-१० ददनको फरकमा छनुष उपयुक्त हुन्तछ।
मरुवा रोग (ब्लाष्ट) को

व्यवस्थापन

वीम़ वा अन्तय कुनै ट्राइसाइक्ल्याजोल युक्त षविादी १ ग्राम प्रर्त र्लिर पानीमा र्मलाई छने वा कासु वी २
एमएल प्रर्त र्लिर पानीमा र्मसाई ७-१० ददनको अन्ततरालमा २ पिक छने। नेक ब्लाष्टको व्यवस्थापनको
लागी धानको बाला र्नक्लनु भन्तदा अगाडी र धानको फूल फुर्लसकेपछी माथी उल्ले जित षविादी र मात्रा
र्मलाएर २ पिक छनुष पदषछ।
िै रो थोप्ले (व्राउन र्लफ स्पि) को

व्यवस्थापन

ाँ ा उजित मात्रामा मलको प्रयोग गने । डाइथेन एम्यो रोग िासगरी मलजल नपुगेको अवस्थामा लाग्ने हुद

४५ (मेन्तकोजेव) ३ ग्राम प्रर्त र्लिर पानीमा र्मलाई छने । एक कठ्ठा जग्गाको लार्ग १८-२० र्लिर
पानीको आवश्यकता पदषछ। मौसम राम्रो भएको समयमा छनुष उपयुक्त हुन्तछ ।
डढु वा रोग (व्याक्िे ररयल ब्लाइि) को

व्यवस्थापन

बोिलाई सकभर घाउिोि लाग्नबाि विाउने र धानको िु प्पा काट्ने िलनलाई हिाउने जसले गदाष रोगका

शाकाणु सजजलै साँग वोि र्भत्र पस्न सक्दै न।एग्रीमासीन-१०० - २ ग्राम प्रर्त ३ र्लिर पानीका दरले र्मलाई
छने।गाईको ताजा गोवर ५०ग्राम प्रर्त र्लिर पानीका दरले घोल बनाई ्यसलाई छानेर छदाष यो रोग केही
हद सम्म र्नयन्तत्रण हुन्तछ।
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पातको फेद डढु वा (सीथ ब्लाइि) रोग को व्यवस्थापन

रोगको प्रकोप बढे मा भ्यार्लडामाइर्सन २ र्म.र्ल. प्रर्त र्लिर पानीको दरले सफा मौसम भएको समयमा छनुष
उपयुक्त हुन्तछ। नाइट्रोजन मल मात्र बढी प्रयोग नगरी फोस्फोरस र पोिास मल प्रयोग गदाष उपयुक्त हुन्तछ।
२. मकै बाली


मकै भााँच्नु भन्तदा पषहले िेतबारीको फरक फरक ठााँउबाि घोगाको नमुना सं कलन गरी वीिको दाना

छोडाई िोयासं ग जोर्डएको भाग (नािी) जााँि गदाष कालो रङ्गमा पररणत भएको छ भने मकै भााँच्ने
उपयुक्त समय भएको सम्झी भाच्न शुरु गनुष पदषछ।


मकै भण्डारण गने समयमा दानामा जिस्यानको प्रर्तशत बढी भएमा घुन, पुतली र ढु सीले सजजलै

आक्रमण गदषछ ्यसकारण मकै भण्डारण गनुष भन्तदा पषहले दानाको जिस्यान १२ प्रर्तशत भन्तदा कम
गराउन मकैलाई ३-४ ददन घाममा राम्ररी सुकाउनु पदषछ।
३. गहुाँ



गहुाँ लगाउने उपयुक्त समय कार्तषक मसान्ततसम्म भएकोले अब जग्गाको तयारी गनुष उपयुक्त हुन्तछ।

जग्गाको तयारीको बेलामा ४०-५० के. जी. कम्पोष्ट मल तथा ३.० के. जी. यूररया, ३.६ के. जी.
र्ड. ए. पी. र १.४ के. जी. म्युरेि अफ पोिास प्रर्त कठ्ठामा र्सं जित जग्गामा तथा २.२ के. जी.
युररया, ३.६ के.जी. र्ड.ए.पी. र १.१ के.जी म्युरेि अफ पोिास प्रर्त कठ्ठाका दरले अर्सं जित
जग्गामा प्रयोग गरी राम्ररी मािोमा र्मलाउनु पदषछ ।



गहुाँका उन्नत जातहरु- र्बजय, नेपाल 9७1, आदद्य, गौतम, अच्यूत, रोषहणी, र्ब.एल ११३५ आदद
जातहरु लगाउनु उपयुक्त हुन्तछ।

४. तोरी



तोरी लगाउने उपयुक्त समय कार्तषक मसान्ततसम्म भएकोले अब जग्गाको तयारी गनुष उपयुक्त हुन्तछ।

जग्गाको तयारीको वेलामा ३०-४० के.जी. कम्पोष्ट मल तथा १.६ के.जी. युररया, ३.० के.जी.
र्ड.ए.पी. र १.१ के.जी. म्युरेि अफ पोिास प्रर्त कठ्ठाका दरले जग्गाको अजन्ततम तयारीको बेला
राम्ररी मािोमा र्मलाउनु पदषछ।



तोरीका उन्नत जातहरु- मोरङ्घ तोरी-२, षप्रती, उन्नर्त, प्रगर्त र षवकास जातहरु लगाउनु उपयुक्त
हुन्तछ।

५. अरहर \बदाम(मुम्फली)\भिमास


बोि ओईलाउने रोगको रोकथामको लार्ग २ ग्राम वेर्भषष्टन वा डे रोसाल (काबेन्तडाजजम) प्रर्त र्लिर
पानीमा घोले र अरहरको बोि र्भज्ने गरर छकषनु उपयुक्त हुन्तछ।

बदामको षिक्का (थोप्ले ) रोगको व्यवस्थापन

हेक्जाकोनाजोल २ र्म.र्ल प्रती र्लिर पानीमा र्मलाई ७-१० ददनको फरकमा २-३पिक मौसम राम्रो
भएको वेलामा छनुष पदषछ।अथवा, कारवेन्तडाजजम १ ग्राम र मेन्तकोजेव २ ग्राम प्रर्त र्लिर पानीमा र्मसाई
७-१० ददनको फरकमा २-३ पिक छनुष पदषछ।
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भिमासमा लाग्ने झुर्सलकीराको व्यवस्थापन

झुर्सल कीराका फुल वा लाभाषहरु भएका पातहरु षिपेर मषितेल पानीमा डुवाउनु उपयुक्त हुन्तछ।यसको
प्रकोप बढी दे जिएमा मात्र अल्फा म्यार्िन १०% इ.सी., १.५ एम.एल. प्रर्त र्लिर पानीमा र्मसाएर २०
र्लिर प्रर्त कठ्ठाको दरले पात र्भज्ने गरी छनुष उपयुक्त हुन्तछ ।

मुसरु ो


मुसरु ो लगाउन जग्गाको तयारीको वेलामा ३०-४० के.जी. कम्पोष्ट मल तथा ५०० ग्राम युररया,

१.५ के.जी. र्ड.ए.पी. र १.१ के.जी. म्युरेि अफ पोिास प्रर्त कठ्ठाका दरले मािोमा राम्ररी र्मलाउनु
पदषछ।


मुसरु ोका उन्नत जातहरु-िजुरा-१, िजुरा मुसरु ो-२ र्सन्तदूर, र्सर्म्रक, जशजशर, जशतल आदद जातहरु
लगाउनु उपयुक्त हुन्तछ।

६. फलफूल बाली


केरा िेती गनुष भएका कृिकहरुले केराको घारीमा प्रशस्त कोथाहरु आउने भएकोले माउबोि साँग २

विा कोथा मात्र रहने गरर बााँकी कोथाहरु हिाउनु पछष ।कोथा हिाउन केराको घारीको कोथा
फेदै देजि उिेल्नु पछष ।


जीवाणुको सं क्रमणबाि कागतीको पात, डाठ र फलको बाषहरी भागमा साना साना सेता थोप्लाहरुको
आकार बढ्दै गई िै रो रं गका िषिरा जस्ता थोप्ला हरु दे जिन्तछन् यस्तो सं क्रमणलाई क्यांकर
भर्नन्तछ। कागती बगैंिामा क्यांकर रोगको व्यवस्थापनको लार्ग जीवाणुको सं क्रमणबाि ग्रस्त सबै
हााँगा,

पातहरु

हिाई

मषितेलको

प्रयोग

गरी

जलाइ

ददने

गनुप
ष छष।

बााँकी

बोिलाई

कपर

अजक्सक्लोराईड ३ ग्राम र कासु वी (कासुगामाइर्सन) १ ग्राम षविादी १० र्ल. पानीमा र्मसाई १५
ददनको फरकमा छनुष उपयुक्त हुन्तछ।
तरकारी बालीहरु


सुख्िा मौसम भएकोले गोलभेंडा, िुसाषनी, भेंडे िुसाषनी, भण्िा आदद तरकारी वाली ओइलाउने, फूल
झने, फल नलाग्ने वा कम लाग्ने समस्य आएमा कम, पानी बाजपपकरणको लार्ग र्ग्रन र्मराकल ३
एम एल प्रर्त र्लिर पानीमा घोली छनुष पदषछ।




काउली, बन्तदा जस्ता तरकारीका जातहरुको नसषरी राख्ने उपयुक्त समय हो।

ब्याड राख्ने जग्गाको मािोको उपिार गनुष परे मा बेर्भष्टीन ६ ग्राम प्रर्त र्लिर पानीमा र्मसाई बीउ
राख्नु ३-४ ददन अगाडी छकषदा उपयुक्त हुन्तछ ।



ाँ ल
ु को फरकमा लाइन कोरे र
नसषरी राख्दा १ षवत्ता (१५-२० से.मी.) अग्लो व्याड बनाई ४ अग
पातलो गरी बीउ राख्ने र हल्का मािोले पुरेपछी छापो राख्नु उपयुक्त हुन्तछ ।



अगौिे जातका काउली, बन्तदा लगाएको २५-३० ददन भईसकेको भएमा १-१ िम्िा र्ड. ए. षप. र
यूररया र्मसाई वररपरर घेरा बनाई रािी पुनप
षु दषछ।यसरी िपड्रेस गररसकेपर्छ हजारीको सहायताले
पानी ददनुपदषछ।
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काउली, बन्तदा, ब्रोकाउली, सररसके पर्छ फेद काट्ने षकराको प्रकोप बढ्ने भएको कारणले

क्लोरोपाइररफस २०% ई.सी १ एम. एल. प्रर्त र्लिर पानीमा घोली र्बरुवाको फेद-फेदमा छनुष
पदषछ।


रामतोररयामा भाइरस रोग लागेको भएमा र्भकोन एि झोल ०.५ र्म.र्ल. प्रर्त र्लिर पानीमा र्मसाइ
बोि र्भज्ने गरी छकषने ।



र्भन्तडी (रामतोररया)मा भाईरस रोग सेतो जझं गाले साने भएकोले सोको व्यवस्थापनको लार्ग

एर्सिार्मप्रीड (इक्का) २०% एस्.सी. ०.५ र्म.र्ल. प्रर्त र्लिर पार्नमा र्मसाइ बोि र्भज्ने गरी छकषने।


भण्िाको डााँठ तथा फलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलाएको मुन्तिा, पात

तथा फल षिषप करीव १ फुि गषहरो िाडलमा पुने वा जलाउने । क्लोरानट्रार्नर्लप्रोल (कोराजेन)
१८.५ इ.र्स. ०.२ र्म.र्ल. प्रर्त र्लिर पानीमा र्मसाई बोि र्भज्ने गरी छने ।


नसषरी ब्याडमा बेनाष उर्म्रन थाले को भए छापो हिाउनु होला ।यो अवस्थामा फेद काट्ने कीरा र बेनाष

कुषहने रोग लाग्न सक्ने भएकोले नसषरी ब्याडको र्नयर्मत र्नररिण गनुह
ष ोला ।फेद काट्ने कीरा र

बेनाष कुषहने रोगको व्यवस्थापन गनष क्लोरोपाईरीफोस १६% को ०.५ र्म.र्ल. र काबोनडाइजजम

(बेर्भषष्टन) ५०% डब्लु. षप. को १ ग्राम प्रर्त र्लिर पानीमा घोली स्प्रेयर बाि नसषरी ब्याड र्भज्ने
गरी छनुष पदषछ ।


िुसाषनीको फल लार्गसकेको अवस्थामा पात तथा फलमा लाग्ने थोप्ले रोग (सकाषस्पोरा र एन्तिाक्नोज

रोग) लाग्न सक्ने हुनाले बेर्भषष्टन ५०% डब्लु. षप. को २ ग्राम प्रर्त र्लिर पानीमा घोली पात तथा
फल र्भज्ने गरी छने ।


तरकारी बालीमा (गोलभेडा, िुसाषनी, भण्िा आदद) पानी धेरै जम्न गएमा जरा कुषहने रोगले षवरुवा
मदषछ। यसको व्यवस्थापनको लार्ग पानी र्नकासको उजित व्यावस्था गरे र कावषनडाइजजम ५०%

डब्लु. षप. (बेर्भषष्टन) २ ग्राम प्रर्त र्लिर पानीमा घोले र षवरूवाको पुरै भाग र जरा सम्म पुग्ने गरी
छनुष पदषछ ।
आलु

आलु लगाउने उपयुक्त समय भएकोले यही समयमा तयारी गनुष पदषछ। जग्गा तयार गदाष १०००
केजी कम्पोष्ट।गोठे मल, ७.३ के.जी. र्ड.ए.पी, ४.६ के.जी यूररया र ३.३ के.जी म्यूरेि अफ पोिास

प्रर्त कठ्ठाका दरले रािी मािोमा र्मलाउनुपदषछ।आलुको र्सफाररस गररएका जातहरु 50-65 के.जी
प्रर्त कठ्ठाका दरले लगाउनु पदषछ।
अन्तय


सापेजिक आर्द्ष ता घिबढ भइरहने समय भएकोले घरमा भण्डारण गररएको िाद्यान्न तथा वीउहरुलाई
रोग तथा कीराबाि बिाउन समय समयमा हेरिाह गनुष उपयुक्त हुन्तछ।



िेतबारीमा दे जिने सबै कीराहरु हार्नकारक हुदैनन्।तसथष कीरा दे जिने र्बर्तकै षविादीको प्रयोग
नगरौ।र्मत्रजीव कीराहरु जस्तै माकुरा, गाइने कीरा, सात थोप्ले िपिे कीरा, बारुला, नमस्ते कीरा
(प्रेइड्ग मेन्तिीड) दे जिएमा र्तर्नहरुको सं रिण र सं बर्द्षन गरौं ।



मौरी घारमा रोग, सुलसुले र रानु भए नभएको र्नयर्मत अवलोकन गनुष पदषछ।
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मौरीलाई िरन कम हुने समय भएकोले मौरी घारमा अवलोकन गरी िाकामा िानेकुराको कमी छ

भने जिनी िास्नी ददनु पदषछ।जिनी िास्नीको मात्रा १०० एम.एल पानीमा १०० ग्राम जिनी र्मसाई
उमाल्ने र उक्त झोललाई जिसो बनाएर िुवाउनु पदषछ।


मौरीको घार रािेको सबै िुिाहरुमा किौरा/प्लाजस्िकको बिामा पानी राख्नु पदषछ ।

ग. बाली सं रिण

१. फल कुहाउने औ ंसा


कााँक्रा, फसी, करे ला समुहका बालीमा औ ंसा दे जिएमा थोरै कपासमा 1-2 थोपा क्यु ल्युर, 1-2
थोपा र्मथाईल युजजनोल

र मालार्थयन ५० इ.सी. १ र्लिर पानीमा र्मसाएर बनाएको झोलको

१-२ थोपा र्मसाई जर्मन दे जि कररब ३ षफि उिाईमा पासो बनाएर िेत बारीमा राख्नु उपयुक्त
हुन्तछ।यसरी राजिएको पासो र्भत्र प्रयोग भएको पुरानो कपासलाई प्र्येक ३ हप्तामा फेनुष पदषछ।


साथै मालार्थयन ५० इ.सी , २ र्म.र्ल. प्रर्त र्लिर र २ ग्राम जिनी (भेली) पानीमा र्मसाएर
िेत बारीको िारकुनामा छनुष राम्रो हुन्तछ ।

२. लाही (एफीड)


१ भाग गाईको गहुाँत र ४ भाग पानी र्मसाएर रातभरी रािेर लाही लागेको ठााँउमा र्भज्ने गरी
भोलीपल्ि अनुकुल मौसममा छकषनु राम्रो हुन्तछ ।



मालार्थयन ५० इ.सी., २ र्म.र्ल. प्रर्त र्लिरको दरले पानीमा र्मसाई लाही लागेको ठााँउमा
र्भज्ने गरी अनुकुल मौसममा छकषनु उपयुक्त हुन्तछ ।



नयााँ पालुवामा लाही, र्लफ माईनर, सुलसुले लाग्ने भएमा सबई वा एट्सो तेल १५ र्म.र्ल. प्रर्त
र्लिर पानीमा र्मसाई १५ ददनको फरकमा छनुष उपयुक्त हुन्तछ।

घ. पशुपालन


गाई गोरु, सााँढे, रााँगो, भैँ सी तथा भेडा बाख्राहरुलाई नाम्ले र गोलो जुकाहरु षवरुर्द् कजम्तमा पर्न
बिषको दुई पिक ठु लो दशैं

(असोज/कार्तषक) र सानो दशैँ

(िै त्र/बैशाि) को आसपासमा

अजक्सक्लोजानाइड र र्लवार्मजोलको झोल वा बोलस (ठु लो िक्की) जनावरको शारीररक तौल अनुसार
िुवाउन उपयुक्त हुन्तछ |


र्सं जित धान िेत नजजकका सुाँगरु बंगूर पाल्ने ग्रार्मण वस्तीका कृिकहरुले िोरलाई सफा र सुक्िा
ाँ ै न | सम्भव भएमा सवै सुाँगरु , बंगूर र मार्नसलाई जापार्नज
राख्नु पदषछ | छाडा रुपमा पाल्नु हुद
इन्तसेफ्लाइषिस रोग षवरुर्द्को िोप लगाउनाले क्युलेक्स प्रजार्तको लामिुिेको िोकाईबाि सने
जापार्नज इन्तसेफ्लाइषिस रोगको प्रकोपबाि बच्न सषकन्तछ |



बाख्रामा दे जिने कुम्री (ढकेरी) रोगको रोकथाम गनष रावण दे िी काजत्तक सम्म मार्सक एक िक्की

डाईईथाइल काबाषमाजजन (डी.ई.सी.)-१०० र्म.ग्रा. िुवाउने । ढकेरी लागेका बाख्राको हकमा दै र्नक
एक िक्की सात ददन सम्म िुवाउने र साथमा र्भिार्मन बी कम्पले क्सको सुई २-३ ददन सम्म
लगाउने ।
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छे ने रोग भएका गाईवस्तुलाई सल्फा बोलस (िक्की) दाना वा सख्िरमा ४ िक्की रािेर षवहान र
ु ा ३ ददन सम्म िुवाउने र ओभानो घााँस िुवाउने ।यसो गदाष पर्न रोषकएन भने गोवर जााँि
बेलक
गने र परजजषव दे जिएमा अल्बेन्तडाजोल १० र्मर्लग्राम प्रर्त षकलोग्राम शारीररक तौलको दरले
िुवाउने।



बाख्राको मोओलाको लागी ५% पोभीडन आयोर्डन वा १% कपर सल्फेि वा २% बोररक एर्सडको
झोल वा १% पोिासको घोलले मुि सफा गनुष उपयुक्त हुन्तछ।मोओलाको भाइरस घाउ, िोिपिक
लागेको वा कािे को ठााँउबाि मार्नसमा सनष गई ्यस्तै प्रकारको घाउ िषिरा आउन सक्ने हुनाले
्यस्तो रोगी बाख्रालाई घाउ िोिपिक नलागेको मान्तछे वा पन्तजा लगाएर स्याहार सुसार गनुष पदषछ।



भैं सी झोक्राइ घााँस िान छोडे मा दै र्नक ३-४ िक्की रुर्मनोिोररक बोलस ३-४ ददनसम्म िुवाउनु
उपयुक्त हुन्तछ ।



माछा पोिरीमा घुर्लत अजक्सजनको मात्रा बढाउन हावा यन्तत्र (एरे िर) को प्रयोग गने ।
~§§§§§§§§§§§§§§§§§§~
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