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१. ऩरयचम 
ऩाठ्यक्रम विकास केन्त्रबाट माध्यशमक िह (कऺा ९ र १०)को विऻान विषयको ऩररमाक्जाि 
ऩाठ्यक्रम ियार गरी  ऩिनऩािन हुन थाऱेको छ । उति ऩाठ्यक्रमऱे बाऱबाशऱकाहरूमा 
िैऻाननक ऻान, शसऩ िथा प्रिवृिको विकासमा वििषे जोड ठदनुका साथै विद्याथीहरूमा 
दैननक जीिनमा आइऩन ेव्यािहाररक समस्या समाधान गनाका ऱाधग सऺम बनाउने प्रमुख 
ऱक्ष्य ननधाारण गरेको छ।  यो िाशऱमको विषय िस्िु  उति ऩररमाक्जाि ऩाठ्यक्रममा 
आधाररि भई विकास गररएको छ। 
िाशऱम ऩाठ्यक्रम विकास गदाा शिऺकको ऩेसागि विकासको प्रारुऩ , २०७२ र शिऺक 
सऺमिाको प्रारुऩ , २०७२ ऱाई आधारभूि मागादिानका रुऩमा अनुसरण गररएको छ । 
विगिको िाशऱम अभ्यासबाट सॊश्ऱेवषि शिऺकका ऩेसागि माग (needs) िथा ऩररमाक्जाि 
विद्याऱय ऩाठ्यक्रमका कठिन एिम ्महत्त्िऩूणा विषय िस्िुऱाई यस ऩाठ्यक्रमको मुख्य 
विषयका रुऩमा छनोट गररएको छ।  

यस िाशऱम ऩाठ्यक्रमऱे माध्यशमक िहको कऺा ९ र १० मा शिऺण गने शिऺकहरुमा 
नयाॉ, समसामनयक र व्यािहाररक ऻान र िैऻाननक शसऩ  प्रदान गरी कुिऱ, चसु्ि र 
दरुुस्ि बनाउन सहयोग गने छ। यसका साथै ऩाठ्यक्रमको ममाअनुसार शिऺकऱाई आफ्नो 
ऩररिेिअनुसार ऩिऩािन गराउन र स्थानीय स्िरमा ऩाइने स्रोिसाधनहरुको प्रयोगमा 
समेि सहयोगी हुने छ। यस िाशऱम ऩाठ्यक्रममा िाशऱमको उद्देश्य, िाशऱमको  सऺमिा, 
िाशऱमको विषय िस्िु, िाशऱम सञ्चाऱन कायाविधध, िाशऱमका सहभागीहरूऱे विद्याऱयमा 
गन ेप्रयोगात्मक अभ्यास, ऩररयोजना काया, कायामूऱक अनुसन्त्धान र िाशऱम प्रमाणीकरण 
प्रक्रक्रयाको बारेमा समेि समािेि गररएको छ। 
 
२. तालरभको रक्ष्म तथा उद्देश्म 
ऩरयवलतित सन्दबिभा शिऺकको ऩेसागत ववकासराइि प्रववलध भैत्री, सहज य सभमानकूुर फनाउॉदै 
शिऺकहरूराइि लनयन्तय  लसकाइको  अवसय प्रदान गनुि मस तालरभको प्रभखु रक्ष्म हो।मस 
तालरभ कामिक्रभभा ववषमवस्तभुा आधारयत प्रशिऺण य ववद्यारमभा आधारयत स्वअभ्मासभापि त ्
प्रशिऺाथॉभा देहामअनसुायका उदे्दश्म प्रालि हनुे अऩेऺा गरयएको छ : 
क) ऩाठ्यक्रभ  य ऩाठ्यऩसु्तकभा उल्रेख बएका अस्ऩष्ट ववषम वस्तहुरु  ऩवहचान गयी 

उऩमकु्त ढङ्गरे शिऺण लसकाइ वक्रमाकराऩ सञ्चारन गनि 
ख) ऩाठ्यवस्तु  अनकूुर ववऻानका शिऺण ववलधहरु ऩवहचान गयी प्रमोग गनि 
ग) शिऺण  ववलधराई सभम सान्दलबिक फनाउॉदै प्रमोगात्भक य व्मावहारयक फनाउन, 

स्थानीम स्रोतसाधनको प्रमोग गनि 
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घ) शिऺकराइि आभनेसाभने  तथा अनराइन ऩद्धलतको प्रमोग गयी लनयन्तय ऩेसागत ऺभता 
ववकास गनि प्रोत्साहन गनि 

ङ) भाध्मलभक  तहको ववऻान ववषमसॉग सम्फशन्धत ऩाठ्यवस्तभुा आधारयत बई ऩाठमोजना 
लनभािण गयी अभ्मास गनि 

च) शिऺण  लसकाइभा सधुान गनिका रालग ऩरयमोजना कामि तथा कामिभूरक अनसुन्धान 
गयी प्रलतवेदन तमाय गनि 

 
३. तालरभ  सऺभता 
मस तालरभको अन्त्मभा सहबागीहरुभा लनम्नानसुायका सऺभताहरु हालसर हनुे छन ्: 

क) साधायण मन्त्रहरूको कामिऺ भता, गलत अनऩुात, माशन्त्रक पाइदा, 
वामभुण्डरीम चाऩ य आवकि भेलडजको लसद्धान्तको भाऩन 

ख) प्रकािका तयङ्ग य प्रकािकीम उऩकयणहरूको, थभािलभटयको व्माख्मा य प्रमोग 
ग) ओहभको लनमभको प्रदििन य दैलनक जीवनभा प्रमोगभा आउने ववद्यतुीम 

उऩकयणको उऩमोलगताको वणिन  
घ) ऩेरयमोलडक तालरका, येलडकर य आमोनको वणिन य स्थानीम स्तयभा ऩाइने 

अम्रको प्रमोग 
ङ) प्रमोगिाराको  व्मवस्थाऩन, गमाॉस फनाउन ेतरयकाको प्रदििन, काफिनका 

मौलगकहरूको नभनुा साभग्री लनभािण दैलनक जीवनभा ऩाइने वस्तहुरूको 
उऩमोलगताको वणिन 

च) येसभ वकया, भौयी य राभखटेु्टको जीवन चक्रको वणिन य भोडर लनभािण, 
जीवहरुभा हनुे जीवन प्रवक्रमा, क्रभववकास, भेन्डरका लनमभ य वॊिाणकु्रभको 
व्माख्मा  

छ) वातावयण प्रदूषण य जरवाम ुऩरयवतिनको असयको न्मलुनकयणका उऩामहरुको 
खोज य वामभुण्डरका तह, हरयतगहृ य ओजोन तहको व्माख्मा 

ज) चन्रभाको करा, सूमि ग्रहण, चन्र ग्रहण, सूमि भण्डर, यािी भण्डर य 
तायाऩञु्जको व्माख्मा तथा नभनुा लनभािण 

 
४ तामऱम संरचना  

क. मो तालरभ १५ ददन अवलधको हनुे छ । मसको ऩवहरो खण्ड १० ददनको 
तालरभ कामििारा  (Training-workshop) ढाॉचाभा पेसटुपेस भोडफाट शजल्रा 
सदयभकुाभभा अवशस्थत िैशऺक तालरभ केन्रभा सञ्चारन हनुे छ । मसको 
दोस्रो खण्ड ऩाॉच ददन अवलधको स्वाध्माम अभ्मास (Self-study exercise) 

ढाॉचाभा आधारयत हनुे छ ।  
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ख. दोस्रो खण्डको ऩाॉच ददने स्वाध्माम अभ्मास ढाॉचाअन्तगित प्रशिऺाथॉरे आपू 
कामियत ववद्यारमभा आधारयत बई चाय ओटा ऩरयमोजना कामि ४५ ददनलबत्र 
सम्ऩन्न गरयसक्न ुऩने छ । ऩरयमोजना कामिको सफै प्रलतवेदन ऩवहरो खण्डको 
तालरभ सम्ऩन्न बएको ५२ ददनलबत्र सम्फशन्धत िैशऺक तालरभ केन्रभा 
अलनवामि रुऩभा ऩेस गनुिऩने छ । मसभा भूरत : १० ददने तालरभ कामििारा 
खण्डभा लसकाइका सैद्धाशन्तक ऻान तथा लसऩको व्मावहारयक प्रमोग एवभ ्
प्रशिऺाथॉको लसजिनात्भक य प्रवतिनात्भक ऺभता प्रदििन गनि उऩमकु्त 
ऩरयमोजना कामि (Project work) तोवकने छ । 

५ तालरभका पिषय िस्त ु

तालरभका लनधािरयत उदे्दश्म , सऺभता तथा सॊयचनासॉग अनकूुलरत ववषम सभेटी 
ऩाठ्यक्रलभक ढाॉचाभा ववषम वस्त ुय खदु तालरभ घण्टा सॊमोजन गरयएको छ । 

क्र. स. भखु्म ववषम 
वस्त ु

ववषम वस्तकुो ववस्ततृीकयण  सेसन बाय 

क बौलतक ववऻान ९ 

१ मन्त्र  मन्त्रहरुको कामिऺ भता,  गलत अनऩुात, माशन्त्रक 
पाइदाको ऩयीऺण 

 भोभेन्टको लनमभको ऩयीऺण 

१ 

२ चाऩ  वामभुण्डरीम चाऩको ऩरयचम, प्रमोग य भाऩन १ 

 आवकि भेलडजको लसद्धान्तको ऩयीऺण १ 

३ प्रकाि  एक्स ये य अल्रासाउन्डको अवधायणा य भहत्त्व 

 भाइक्रोस्कोऩ, टेलरस्कोऩ, फाइनोकुरयको शिऺण 
वक्रमाकराऩ 

 

२ 

४ ताऩ  थभािलभटय(उच्चतभ न्मूनतभ, लडशजटर, शक्रलनकर) 
भाऩन ववलध 

१ 

५ धाया ववद्यतु ्य 
चमु्फकत्व 

 ओहभको लनमभ ऩयीऺण 

 टेयेस्टेलरमर म्मागनेवटज्भको अवधायणा 
 भोटय, डाइनाभो, रान्सपभिय, एडाप्टय, 

इन्बटिय(अवधायणा,  नभूना साभग्री लनभािण य 
वक्रमाकराऩ) 

३ 

ख यसामन ववऻान ७ 
१ तत्त्वहरुको 

वगॉकयण 

 ऩेरयमोलडक तालरका, आमोन, येलडकर(शिऺण ववलध, 

साभग्री य वक्रमाकराऩ) 

२ 

२ अम्र, ऺाय य  स्थानीम स्तयभा  ऩाइने अम्रहरुको प्रमोग (शिऺण १ 
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रवण ववलध, साभग्री लनभािण य ऩयीऺण) 
३ केही गमाॉसहरु  प्रमोगिारा व्मवस्थाऩन, सयुऺाका उऩाम ऩवहचान 

य ववश्लषेण 

 गमाॉस फनाउने तरयकाको प्रदििन 

२ 

४ काफिन य मसका 
मौलगक 

 स्थानीम स्तयभा ऩाइने साभग्रीको प्रमोग गयी नभूना 
साभग्री लनभािण  

१ 

५ दैलनक जीवनभा 
प्रमोग 
हनुेवस्तहुरु 

 गरास, साफनु, लडटजेन्ट ऩाउडयको लनभािण प्रमोग य 
उऩमोलगताको ववश्लषेण 

१ 

ग जीव ववऻान ८ 
१ जीवहरु  येसभ वकया, भौयी य राभखटेु्टको जीवनचक्रको 

भोडर लनभािण  

१ 

२ 

 
 

जीवहरुभा हनुे 
जीवन प्रवक्रमा 

 भानव ियीयभा यक्तसञ्चारन वक्रमा नभनुा प्रदििन १ 

 जीवहरुको वगॉकयणको ऩरयचम य भहत्त्व १ 

 बेशजटेवटब प्रोऩागेसन, ग्राशटटङ रेमरयङ नभनुा 
प्रदििन 

१ 

३ क्रभ ववकास  क्रभववकासको ऩरयचम  

 भेल्डरका लनमभसम्फन्धी शिऺण वक्रमाकराऩ,  

 बेरयएसन, म्मटेुसन, वॊिाणकु्रभको ववश्लषेण 

२ 

४ प्रकृलत य 
वातावयण 

 वातावयण प्रदूषण य व्मवस्थाऩन, प्रदूषण भाऩन, 

 जरवाम ुऩरयवतिनको असयको ववश्लषेण  

२ 

घ ब ूतथा अन्तरयऺ ववऻान ४ 
१ ब ूतथा 

बौगोलरक 
गलतववलध 

 वाम ुभण्डरका तहहरुको ऩरयचम 

 ओजोन तहको लनभािण, ववनास य सॊयऺणसम्फन्धी 
शिऺण लसकाइ वक्रमाकराऩ 

 हरयतगहृ प्रबावको ववश्लषेण 

१ 

२ ब्रह्माण्ड  चन्रभाको करा प्रदििन 

 चन्र ग्रहण य सूमि ग्रहण नभनुा लनभािण 

 यािी भण्डर, सौमि भण्डर, तायाऩञु्जको ऩवहचान 

३ 

ववववध  तालरभ अलबभखुीकयण, वप्रटेस्ट, ऩोस्ट टेस्ट य 
तालरभ ऩयीऺा 

२ 

जम्भा ३० 

नोट: प्रत्मेक सत्र १ घण्टा ३० लभनेटको हनुे छ । 

 

६ तालरभ कायाान्ियन कायापिधि 
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क. मस तालरभको रशऺत सभूहका सम्फन्धभा ववगतभा दईु ओटा १० ददने 
वटवऩडी भोड्युर ऩूया गयेका अथवा िदु्धरुऩभा तालरभ अप्राि स्थामी 
शिऺकराई एक भवहने तालरभको ऩूयक कोसिका रुऩभा मस तालरभभा 
सहबागी हनु मोगम भालनने छ । 

ख. तालरभको अन्त्मभा शिऺकको ऩेसागत ववकास प्रारुऩ, २०७२ अनसुाय ऩयीऺा 
सञ्चारन य िैशऺक जनिशक्त ववकास ऩरयषद्को लभलत २०७४/०५/०६ गतेको 
लनणिमफभोशजभ प्रभाणीकयण गरयने छ । तालरभको अन्त्मभा सम्फशन्धत 
िैशऺक तालरभ केन्रफाट प्रभाणऩत्र प्रदान गरयने छ ।  

ग. स्वाध्माम अभ्मास खण्डका रालग तोवकएको ऩरयमोजना कामि सम्ऩादन गनि 
सन्दबि साभग्री अध्ममन , ववऻसॉगको ऩयाभिि तथा प्रलतवेदन रेखन गनुि भूरत : 

प्रत्मेक प्रशिऺाथॉको लनजी दावमत्व हनुे छ । 

 मस कामिका रालग प्रशिऺाथॉराई आवश्मक ऩयेभा ईभेर वा पोनभापि त वा 
प्रत्मऺ बेट गयी सम्फशन्धत प्रशिऺकफाट भागिदििन प्राि गने सवुवधा उऩरब्ध 
हनुे छ ।  

घ. तालरभ सहजीकयण गदाि देहामअनसुायका न्मूनतभ ववलधगत भाऩदण्ड ऩूया 
गनुिऩने छ। 

 िैशऺक तालरभ केन्रका ववऻ प्रशिऺकफाट तालरभ सत्र सञ्चारन गरयने  छ । 
ववषमको प्रकृलतअनसुाय मस ववषम का ऺेत्रभा राभो अनबुव बएका व्मशक्त तथा 
गैयसयकायी सॊस्थाका ऩदालधकायी रगामतराई प्रशिऺक फनाउन सवकने छ। 

 सूचना तथा सञ्चाय प्रववलध तथा सान्दलबिक तालरभ साभग्री प्रमोग गदै छरपर, 

अन्तयवक्रमा, अनबुव, घटना वा भाभरा अध्ममन , सभूहकामि तथा प्रस्तलुत , स्थरगत 
भ्रभण रगामतका ववलधको अवरम्फन गरयन ेछ । 

 तालरभका क्रभभा तोवकएको तालरभ प्माकेजरगामतका सन्दबि साभग्री प्रत्मेक 
सहबागीराई ववतयण गरयने छ । 

 

७ तामऱम मूल्याङ्कन 

क. तालरभ सम्ऩन्न गयेऩलछ प्रशिऺाथॉको उऩरशब्ध भूल्माङ्कन गनि देहामअनसुायका 
भूल्माङ्कन अङ्गगत अङ्कबाय अनसुयण गनुिऩने छ :  
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भूल्माङ्कका अङ्गगत अङ्कबाय 

क्र. सॊ. भूल्माङ्कनका अङ्ग अङ्क 

१ लनमलभतता, सहबालगता य सवक्रमता ५ 

२ लसजिनात्भक तथा प्रवतिनात्भक कामि १० 

३ लरशखत ऩयीऺा २५ 

४ स्वाध्माम अभ्मास अन्तगित चाय ओटा  ऩरयमोजना 
कामि (२.५*ͯ४) 

१० 

जम्भा ५० 

 प्रत्मेक अङ्गको उत्तीणािङ्क ५० प्रलतित हनु ेछ । 

 

ग्रलेडङ ऩद्धलत 

 ९० प्रलतित य सोबन्दा भालथ अङ्क आएभा  ववशिष्टतासवहत प्रथभ शे्रणी 
 ८० प्रलतित य सोबन्दा भालथ अङ्क आएभा प्रथभ शे्रणी 
 ६५ प्रलतित य सोबन्दा भालथ अङ्क आएभा दितीम शे्रणी 
 ५० प्रलतित य सोबन्दा भालथ अङ्क आएभा  ततृीम शे्रणी 
 ५० प्रलतितबन्दा तरको अङ्क आएभा  अनतु्तीणि वा असपर 

 

ख. लरशखत ऩयीऺाका प्रश्नऩत्र लनभािण गदाि देहामअनसुायको ववशिष्टीकयण तालरका 
अवरम्फन गनुिऩने छ : 

ववशिष्टीकयण तालरका 
क्र. 

सॊ. 
प्रश्नको प्रकाय प्रश्न सङ्खख्मा प्रलतप्रश्न 

अङ्कबाय 

ऩूणािङ्क 

१ फहवैुकशल्ऩक १० ०.५ ५ 

२ सशङ्खऺि उत्तयात्भक ५ ३ १५ 

३ सभस्माभूरक १ ५ ५ 

 जम्भा १६ - २५ 
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८ ऩरयमोजना कामि (Project work) 

तालरभ कामििारा खण्ड सम्ऩन्न गयेऩलछ सञ्चारन गरयने दोस्रो स्वाध्माम अभ्मास खण्डभा 
प्रत्मेक प्रशिऺाथॉरे देहामअनसुायको ववशिष्टीकयण भाऩदण्डफभोशजभ ऩरयमोजना कामि सम्ऩादन 
गनुिऩने छ : 

 
ऩरयमोजना कामि ववशिष्टीकयण भाऩदण्ड 

स्वाध्माम अभ्मास  खण्डका रालग जम्भा छ ओटा कामि लनधाियण गरयएको छ ।  जसभा 
ऩरयमोजना -१ य ऩरयमोजना -२ अलनवामि यहेका य फाॉकी भध्मे दईु ओटा गयी जम्भा चाय 
ओटा ऩरयमोजना कामि सफै सहबागीरे सम्ऩादन गनुिऩने छ । प्रत्मेक ऩरयमोजनाको 
ऩरयणाभका (Output) रुऩभा प्रत्मेक प्रशिऺाथॉरे प्रलतवेदन स्वरुऩको अरग  अरग प्रलतवेदन 
दस्तावेज िैशऺक तालरभ केन्रसभऺ अलनवामि रुऩभा ऩेस गनुिऩने छ । 

ऩरयमोजना - १: ऩाठमोजनाभा आधारयत शिऺण अभ्मास 
क) पयक पयक १० ओटा ऩाठहरूको ऩाठमोजना तमायी गने 
ख) प्रत्मेक ऩाठमोजनाका आधायभा िैशऺक साभग्री ववकास गने 
ग) प्रधानाध्माऩकफाट सफै ऩाठमोजना प्रभाशणत गयाउने 
घ) ऩाठमोजनाका आधायभा कामितालरकाफद्ध शिऺण अभ्मास गने 
ङ) प्रत्मेक ऩाठ शिऺणऩलछ ववद्याथॉको ऩषृ्ठऩोषण सङ्करन गने 
च) ऩरयभाशजित ऩाठमोजना अशन्तभीकयण गने 
नोट् मस कामिअन्तगित अन्म ऩरयमोजना कामिरे नसभेटेका ववषम वस्त ुशिऺणका रालग 
भात्र ऩाठ मोजना तमाय गने 
 
ऩरयमोजना - २: कामिभूरक अनसुन्धान 
शिऺकरे आटनो कामिसम्ऩादन सधुायका रालग कुनै एउटा ववषम ऺेत्रभा Kurth Lewis िाया 
प्रलतऩाददत लनम्नलरशखत चक्रअनसुाय कामिभूरक अनसुन्धान गरयसोको प्रलतवेदन तमाय ऩाने : 
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ऩरयमोजना कामि - ३: अवयोध प्रबाव ऩाने तत्त्वको अध्ममन 
क) शचत्रभा ददए जस्तै सवकि ट जडान गयी ब्मारीको सङ्खख्माभा ऩरयवतिन कयेन्ट बोल्टेज 

भाऩन गयी प्राि तथ्माङ्कको आधायभा ओहभको लनमभ ऩयीऺण गने 
 

 
 
ख) फ ल्फराई फयाफय भोटाइ य रम्फाइका ववलबन्न वस्तहुरु जस्तै् ताभाको ताय, 

पराभको ताय, ऩेशन्सरको लरड, प्राशस्टकको डोयी आदद याखेय कयेन्टय बोल्टेज 
भाऩन गने 

ग) भालथको प्रमोगको आधायभा तायको अवयोध के कुयाभा बय ऩदिछ, लनचोड लनकाल्न े
घ) भालथका प्रमोगको प्रदििन गयी शिऺण गने  
ङ) भालथ गरयएको प्रमोगको लनष्कषिसवहतको प्रलतवेदन तमाय गने  
 

ऩरयमोजना कामि - ४: भानव भटुु य स्टेथेस्कोऩको भोडर लनभािण 
(क  भाटोको प्रमोग गयी भानव भटुुको भोडेर य प्राशस्टकको सोरी, यफय टु्यफ, 

आकायको टु्यफ, ब्मारनुको प्रमोग गयी स्टेथेस्कोऩको नभनुा लनभािण 

समस्या 
ऩठहचान 

(Problem) 

योजना ननमााण
(Plan)

कायाान्त्ियन
(Act)

अिऱोकन
(Observe)

प्रनिबबम्बन
(Reflect)
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(ख  उक्त भोडरहरू प्रमोग गयी शिऺण गनि चाय ओटा वक्रमाकराऩ रेखन 
(ग  तम गयेका वक्रमाकराऩको आधायभा कऺा शिऺण 
(घ  उक्त भोडर साभग्री लनभािणको ववलध य कऺाकोठाभा प्रमोगको अनबुवसवहतको 

प्रलतवेदन 
 
ऩरयमोजना कामि - ५  :हाइड्रो काफिनको भोडर लनभािण 
(क  १.५ से.लभ. य ३ से. लभ. व्मास बएका भाटो डल्राहरू फनाएय सकुाइ कारो य 

सेतो यङ रगाउने 
(ख  भाटोका डल्रा य लसन्काको प्रमोग गयी हाइड्रोकाफि (लभथेन, इथेन, प्रोऩेन, ब्मटेुन, 

अल्कोहर) का भोडर फनाउन े
(ग  हाइड्रोकाफिनका भोडरहरू ववद्याथॉहरूराई लनभािण गनि रगाउने 
(घ  लनभािण गरयएका साभग्री प्रमोग गयी कऺा शिऺण गने 
(ङ  हाइड्रोकाफिनको नभनुा लनभािण ववलध, प्रमोगको अनबुवसवहतको सशचत्र प्रलतवेदन 

रेखन 
 
ऩरयमोजना कामि       प्रानेटरयमभको नभूना लनभािण 
(क  काडिफोडभा तायाभडण्रको आकृलत आउने गयी शचत्र कोने 
(ख  छाताभा सेतो/यातो लसताया य गररेु टासेय ताया भण्डरको आकृलत फनाउने 
(ग  छाताको डाठ जोलडने ठाउॉभा ध्रवु ताया भानेय त्मसको वरयऩरय सिऋवष, 

क्मालसमावऩमाय उत्तयी गोराधिभा देशखन ेताया भण्डर फनाउने 
(घ  छाताको नभनुा प्रानेटोरयमभ प्रमोग गयी तायाभण्डरको फायेभा शिणऺ गने 
(ङ  प्रानेटोरयमभको नभूना लनभािण ववलध प्रमोगको अनबुवसवहतको सशचत्र प्रलतवेदन 

तमाय गने 
 

ΩΩΩ 

 


