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स्थानीय राजपत्र 
 

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 
 

खण्ड 6) भिमाद मंभिर 20 गते, 2079 िाि (िंख्या 4 
 

िाग २ 

भिमाद नगरपाभिका 
स्थानीय िरकार िंचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगर 
काययपाभिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको काययविभि िियिािारणको जानकारीको िाभग प्रकािन 
गररएको छ । 

 

भिमाद नगरपाभिका बााँझो जग्गा उपयोग अनदुान काययविभि, २०७९ 

िंित 2079 िािको काययविभि नं. 4 

भिमाद नगरपाभिकाको िौगोभिक क्षेत्रभित्र रहेका तथा प्रयोगमा नआएका कृवि योग्य जभमनको उपयोग 
माफय त कृविको उत्पादन र उत्पादकत्ि अभििवृि गदै कृवि व्यििायबाट आयआजयन र स्िरोजगारी 
िजृना गनयको िाभग कृवि व्यििाय प्रिियन ऐन, २०७५ को दफा ४५ िे ददएको अभिकार प्रयोग गरी 
भिमाद नगरपाभिकािे बााँझो जग्गा उपयोग अनदुान काययविभि, २०७९ बनाई िागू गरेको छ । 
  

१. िंशक्षप्त नाम र प्रारम्िः (1) यो काययविभिको नाम बााँझो जग्गा उपयोग अनदुान काययविभि, 
२०७९ रहनेछ । 

(2) यो काययविभि तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ ।  

      (3) यो काययविभि भिमाद  नगरपाभिका  िर िाग ुहनुेछ ।  
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१. वििय र प्रिङ्गिे अन्यथा अथय निागेमा यि काययविभिमा , 
(क) "नगरपाभिका" िन्नािे भिमाद नगरपाभिकािाई जनाउाँनेछ । 

(ख) "नगरप्रमखु" िन्नािे नगरपाभिकाको नगरप्रमखुिाई जनाउाँनेछ । 

(ग) "कृवि िाखा " िन्नािे भिमाद नगरपाभिका काययवििाजन भनयमाििी, २०७६ को 
अनिूुची-१ बमोशजममा उल्िेशखत कृवि विकाि िाखािाई जनाउाँनेछ । 

(घ) "िभमभत " िन्नािे कृिक छनोट िभमभतिाई जनाउाँनेछ । 

(ङ) "बााँझो जभमन " िन्नािे कृवि योग्य िभूमको रुपमा चिनचल्तीमा रही कशम्तमा दईु ििय 
देशख खेती निई खािी रहेको जभमनिाई जनाउनेछ । 

(च) "खाद्यान्न बािी "  िन्नािे िान ,मकै ,गहुाँ ,जौ ,कोदो िगायतका बािीिाई जनाउनेछ । 

(छ) "तरकारी बािी " िन्नािे िाग ,भिमी  ,बोडी  ,फिी, गोििेँडा, काउिी िगायतका 
बािीिाई जनाउनेछ । 

(ज) "मििा बािी " िन्नािे खिुायनी ,शजरा ,िभनया िगायतका बािीिाई जनाउनेछ ।  

(झ) "फिफूि  बािी " िन्नािे केरा ,िनु्तिा ,आाँप ,भिची िगायतका अन्य फिफूि 
बािीिाई  जनाउनेछ । 

(ञ) "तेिहन बािी "िन्नािे तोरी, िस्युय िगायतका तेिजन्य बािीिाई जनाउनेछ ।  

(ट) "िािग्राही वकिान " िन्नािे िभमभतिे बााँझो जग्गामा खेती गनयका िाभग छनोट गरेका 
वकिानिाई जनाउनेछ । 

२. बााँझो जग्गाको िगत राख्न:े (1) यो काययविभि प्रारम्ि िए पश् चात बााँझो जग्गाको िगत राख्न े
काम प्रारम्ि हनुेछ । 

(2) बााँझो जग्गाको एवककृत िगत राख् ने कायय अनिूुची-१ र २ बमोशजमको ढाचााँमा कृवि 
विकाि िाखािे गने छ। 

(3) यि नगरपाभिकाभित्र िगत राख् ने प्रयोजनको िाभग जनुिकैु खेभतयोग्य जभमन विगत ३ 
ििय देखी बााँझो रहेको वििरण उपिब्ि गराउन कृवि विकाि िाखािे प्रत्येक िडा कायायिय 
माफय त ७ ददने िाियजभनक िूचना प्रकाशित गने छ ।  

(4) उपदफा (३) िमोशजम िाियजभनक िूचना जारी िएपभछ जग्गा िनी स्ियम ्िा भनजको 
मन्जरुीनामा प्राप्त व्यशििे बााँझो जग्गाको वििरण नशजकको िडा कायायिय िा कृवि विकाि 
िाखामा उपिब्ि गराउनपुनेछ।  
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(5) उपदफा (४) िमोशजम बमोशजम बााँझो जग्गाको वििरण िडा कायायियिाई उपिब्ि 
गराउन ुपनेछ ।  

४. अनदुान उपिब्ि गराउने आिार: यि काययविभि बमोशजम अनदुान उपिब्ि गराउाँदा देहाय 
बमोशजमका आिार भिईनछे ।  
(क) विगत तीन ििय खेती नगरी खािी िएको खेतीयोग्य जभमनिाई मात्र अनदुान उपिब्ि 
गराईने छ । 

(ख) दईु िा दईु िन्दा बढी ििय खेती नगरी बााँझो रहेको जग्गामा यि काययविभि बमोशजमको 
ितय र मापदण्ड बमोशजम खेभतपाती गरेमा स्ियम ्जग्गा िनी भनजको अंभियार िा िो िन्दा 
बाहेक करार बमोशजम खेभतपाती िगाउने जो कोही व्यशि,िमूह,फमय िा िहकारीिे खेती बािी 
िगाएको अिस्थामा िमेत अनदुान दाबी गनय िक्नेछन ्। 

(ग) अनदुान िम्बन्िी मापदण्ड अनिूुची-3 बमोशजम हनुेछ । 

(घ) बााँझो जग्गा उपयोग पश्चात स्थिगत अनगुमन प्रभतिेदनिाई आिार बनाई अनदुान 
उपिब्ि गराइनेछ । 

५. िूचना प्रकािन िम्बशन्ि व्यिस्थाः बााँझो जभमन उपयोग गरी खेती गनय चाहने कृिकको िाभग 
१५ (पन्र) ददनको िाियजभनक िूचना प्रकािन गररनेछ । 

६. भनिेदन िम्बन्िी व्यिस्थाः िाियजभनक िूचना प्रकािन िए पश्चात बाझो जग्गा उपयोग गनय 
इच्छुक व्यशि िा िंस्थािे देहायका कागजातहरु िंिग्न गरी नगरपाभिकाको कृवि विकाि 
िाखामा भनिेदन पेि गनुय पनेछ । भनिेदन िाथ अनिूुची-१ बमोशजमको ििेक्षण फाराम िमेत 
पेि गनुयपनेछ ।  

(क) िडा कायायियको भिफाररि, जग्गा िनी पूजायको प्रभतभिवप, भतरो भतरेको भनस्िा, नागररकताको 
प्रभतभिवप,  

(ख) जग्गािनी िाँग जग्गा िाडामा भिएको िए िोको िम्झौताको कागजात,  

(ग) विगत तीन ििय देशख खेती नगरी जग्गा बााँझो रहेको खलु्ने स्थिगत िजयभमन मचुलु्का, 
(घ) बाझो जग्गा उपयोग गनय चाहने व्यशि िा िंस्थािे उत्पादन गनय चाहेको बािीको वकभिम, 

(ङ) िंस्थाको हकमा िंस्था दताय तथा नविकरणको प्रमाणपत्रको प्रभतभिवप र भनणयय, पभछल्िो 
आभथयक िियको करचिुा प्रमाणपत्र र व्यििाय इजाजत पत्रको प्रभतभिवप । 

७. छनोट प्रवियाः िाियजभनक िूचना जारी िएपभछ प्राप्त भनिेदनहरुको छनोट दफा ९ बमोशजमको 
िभमभतबाट देहाय िमोशजम हनुेछ । 
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(क) उपिब्ि बजेट, भनिेदकको िंख्या र क्षेत्रफििाँग िन्तिुन कायम गरी िािग्राही कृिकको 
छनोट गररनेछ । 

(ख) जग्गाको प्रकृभत, िबूनोट तथा कृवि पूिायिारको आिारमा उच्च प्रभतफि ददने बािी छनोट 
गने कृिकिाई प्राथभमकता ददइनेछ । 

(ग) भिमाद नगरपाभिकाको स्थानीय िाभिन्दा, विपन्न कृिक र बैदेशिक रोजगारीबाट फकेका 
बेरोजगार यिुाहरुिाई प्राथभमकता ददइनेछ । 

८. बजेट िम्बन्िी व्यिस्था: बााँझो जग्गामा खेतीपाती गने कृिकहरुिाई उपिब्ि गराईने बजेटको 
व्यिस्था नगरपाभिका, िंघ तथा प्रदेि िरकार र िाझेदारी िंस्थाबाट गररनेछ ।  

९. अनगुमन िम्बन्िी व्यिस्थाः बाझो जग्गा उपयोग िम्बन्िी अनिूुशच-4 बमोशजम अनगुमन गरी 
भिफाररि गनयको िाभग देहाय बमोशजमको अनगुमन िभमभत रहनेछ ।  

(क) िम्बशन्ित िडाको िडा अध्यक्ष  िंयोजक 

(ख) िम्बशन्ित िडाको िडा िशचि  िदस्य 

(ग)  कृवि विकाि िाखाको प्राविभिक २ जना िदस्य  

(घ) आभथयक विकाि िाखा प्रमखु  िदस्य िशचि 

१०. ििुानी प्रविया: (1) अनदुान रकम ििुानी प्रविया देहाय बमोशजम हनुेछ । 

(क) काययिम िञ् चािनको िाभग अनिूुची-२ मा उल्िेशखत मापदण्डको आिारमा दफा ९ 
बमोशजमको अनगुमन िभमभतबाट भिफाररि िए अनिुार अनदुान प्रदान गररनेछ । 

(ख) तोवकए बमोशजमको अनदुान िावियकरुपमा एक पटक मात्र उपिब्ि गराइनेछ । 

(ग) तरकारी र खाद्यान्न बािीको हकमा एक िियमा कशम्तमा दईु बािी उत्पादन गरेको 
हनुपुनेछ। तर कुनै पभन कृिकिे तरकारी र खाद्यान्न, खाद्यान्न र तेिहन बािीहरु मध्ये 
कुनै दईु वकभिमको बािी उत्पादन गनय िक्नेछन। 

(घ) तरकारी र खाद्यान्न बािीको हकमा उत्पादन िै िके पश्चात उत्पाददत पररमाणिाई 
आिार मानी अनदुान उपिब्ि गराइनेछ । 

(ङ) फिफूिको हकमा िरुुमा िगाइएका विरुिाको िवृि स्तर र िंख्या िमेतको आिारमा 
१ ििय पभछ उपिब्ि गराइनेछ । 

(च) उत्पादनको िाभग ८ मवहना िन्दा बढी िमय िाग्ने बािीहरु (अदिुा  ,िेिार ,तरुि ,
िख्खरखण्ड आदद) को हकमा िियमा एउटा बािी मात्र उत्पादन गरे हनुेछ । 
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(छ) एउटै जग्गामा एक िन्दा बढी बािीहरु उत्पादन िएको अिस्थामा कुनै एक बािीमा 
मात्र अनदुान उपिब्ि गराइनेछ । 

तर प्राकृभतक प्रकोप िा िवितव्यको कारणिे िम्झौता बमोशजम कायय िम्पन्न हनु निकेको 
अिस्थामा अनगुमन िभमभत स्थिगत भनरीक्षण गरी प्रभतिेदनमा उल्िेशखत िािीको क्षभतको 
आिारमा अनदुान उपिब्ि गराउन िक्नेछ । 

(2) अनदुान दाबी गदाय देहाय बमोशजम कागजात पेि गनुय पनेछ । 

(क) भनिेदन, 
(ख) िडा कायायियको भिफाररि  

(ग) खेती गरेको जग्गाको कशम्तमा 3 प्रभत फोटो 
(घ) अनगुमन िभमभतको प्रभतिेदन  

११. कृवियोग्य बााँझो जभमन िाडामा ददनपुनेः (1) जग्गा िनीिे आफ्नो बााँझो जभमनमा खेती गनय 
अिमथय िएमा नगरपाभिकािे तोकेको दरमा भनजिे इच्छुक व्यशि िा फमयिाई 
किभुियतनामा गरी  खेती गनय ददन ुपनेछ ।  

(2) बााँझो जभमनको िाडा दर दिैु पक्षको आपिी िहमतीमा गनय िक्नेछन।् 

तर खािी रहेको जग्गामा करार खेतीको िाभग कोही व्यशि िा फमय ईच्छुक निएमा जग्गा 
िभनिे जग्गा िाडामा िगाउन बाध्य हनुेछैन ।  

12. िािग्राही छनोट िभमभत िम्बन्िी व्यिस्था : (1) यि काययविभि बमोशजम िािग्राही  छनोट 
गने प्रयोजनको िाभग देहाय बमोशजमको एक िभमभत रहनेछ । 

(क) नगरप्रमखु -िंयोजक  

(ख) आभथयक विकाि िभमभतको िंयोजक -िदस्य  

(ग) प्रमखु प्रिािकीय अभिकृत – िदस्य 

(घ) आभथयक प्रिािन िाखा प्रमखु – िदस्य  

(ङ) योजना अभिकृत - िदस्य   

(च) नगरपाभिकाको आभथयक विकाि अभिकृत- िदस्य  

(छ) कृवि िाखा प्रमखु- िदस्य िशचि  

(२) िभमभतको बैठक आिश्यकता अनिुार अध्यक्षिे तोकेको भमभत, िमय र स्थानमा िस्नेछ 
।  
(३) बैठक िम्बन्िी काययविभि िभमभत आफैिे भनिायरण गरे बमोशजम हनुेछ । 
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13. िम्झौता िम्बन्िी व्यिस्थाः यि काययविभि बमोशजम छनोट िएका िािग्राही वकिान िा कृिक 
िा िंस्था बीच कायायियिे ३ िियको िाभग अनिूुशच ५ बमोशजम िम्झौता गनेछ ।  

१4.  िंिोिनः यि काययविभिको िंिोिन आिश्यकता बमोशजम नगरकाययपाभिकािे गनेछ । 

१5.  िािा अड्काउ फुकाउः यि काययविभि कायायन्ियनमा दद्ववििा उत्पन्न िएमा नगर काययपाभिकािे 
तत ्तत ्विियमा उपयिु आदेि जारी गने िक्नेछ ।  
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अनिूुची-1 

दफा 3 िंग िम्बशन्ित  

बााँझो िभूम तथ्याङ्क िंकिन फारम 

1. जग्गा िनीको नामथरः 
2. जग्गािनीको स्थायी ठेगानाः टोिः      िडा नं.    गाउ/नगरपाभिकाः      शजल्िाः      

प्रदेिः 
3. हािको ििोिाि रहेको ठेगानाः टोिः     िडा नं.     गाउ/नगरपाभिकाः      शजल्िाः      

प्रदेिः 
4. जमीन बाझो हनुकुो कारणः- 

5. बाझो रहेको जग्गाको ठेगानाः     क्षेत्रफिः- 
6. बााँझो जमीनमा जग्गा िनी कृवि खेती िरुु गनय इच्छुक छन/्छैनन ्?                                       

7. यदद छन ्िने कवहिेबाट खेती िरुु गने योजना छ? 

8. यदद छैनन ्िने खेती नगनुयको कारण के छ ? 

9. जग्गा िनी अरुिाई कृवि उत्पादनका िाभग आफ्नो बााँझो जमीन िाडा/भिजमा ददन तयार 
छन/छैनन ्? 

10.  भिाँचाई िवुििा छ/छैन ? 

11. भिाँचाई कुिोको अिस्था कस्तो छ? 

12. बााँझो जमीनमा हनु िक्ने िम्िावित कृवि खेतीको नामः- 

13. बाझो जमीनबाट िम्िावित कृवि खेतीबाट हनुे अनमुाभनत उत्पादनः- 
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अनिूुची -2 

बााँझो जग्गाको िगत दताय रशजष्टर 

दफा ३ िंग िम्बशन्ित  

ि 
ि.  

जग्गा 
िनीको 
नामथर  

ठेगाना जग्गा 
रहेको 
स्थान 

जग्गा 
बााँझो 
रहेको 
अिभि 

जग्गाको 
वकभिम 

वक. 
नं.  

क्षेत्रफि 
रोपनी  

प्रस्तावित 
बािीको 
वकभिम  

कैवफयत 

          

          

 

 

 

 

अनिूुची -3 

अनदुानको िगीकरण  

दफा ४ िंग िम्बशन्ित  
 

बािीको नाम  
अनदुान/प्रभतरोपनी रु. कैवफयत  

पवहिो ििय दोस्रो ििय तेस्रो ििय 
खाद्यान्न बािी ३००० 2000 1000  
तरकारी बािी ३००० 2000 1000  
जभडबटुी खेती  २0०० 1000 500  
मििाबािी  20०० 1000 500  
तेिहनबािी  ३0०० 2000 1000  

बािीको नाम  
अनदुान/प्रभत विरुिा िंख्या रु. 

कैवफयत  
पवहिो ििय दोस्रो ििय तेस्रो ििय 

फिफूि बािी 1०० 75 50  
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अनिूुची -4 

दफा ९ िंग िम्बशन्ित  

बाझो जग्गा उपयोग िम्बशन्ि अनगुमन फारामको ढााँचा 
1. काययिमको नामः……………………….   

२. काययिम िञ् चािन स्थानः िडा नं………………..स्थानः……….. 

3. बािी िगाउन िरुु भमभतः……………………….   

४. प्रभतफि ददने िक्ने  भमभतः……………………….र अनमुाभनत प्रभतफि……………………… 

५. जग्गाको कुि क्षेत्रफि/विरुिाको िंख्या……………………….          ६. बािी/खेतीको वकभिम 
………………………. 
७. काययिमको प्रकृभत (क) स्िरोजगार तथा उत्पादनमूिक (ख) उद्यमशििता प्रिियन गने 

८. कृवि बािी/खेतीको  (क) कुि िागत रु.………… ………… (ख) कायायियिाट उपिव्ि हनुे रकम 
रु…………. 

 (ग) अन्य भनकायिाट प्राप्त िहयोग रु……….. 

९. काययिम कायायन्ियनमा गररएका िम्झौताका ितयको पािना िए/निएकोः 
१०. काययिमिाट अपेशक्षत प्रभतफि प्राप्त िए/निएकोः िएमा कभत ियो ? 

11. काययिमको िमग्र उपिशव्िको अिस्था र ददगोपनाः 
12. िािग्राहीको िारणा िा प्रभतकृयाः 
13. अनगुमनकतायको वटप्पणी, िझुाि र भनदेिनः ……………………………………………………………………… 

 

अनगुमन िभमभतका पदाभिकारीहरु 

क. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ख. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ग. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

घ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ङ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 
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अनिूुशच-5 

दफा १३ िंग िम्बशन्ित 

 िम्झौता पत्रको ढााँचा 
िम्झौता पत्र 

यो िम्झौता भमभत ........... .........गतेका ददन भिमाद नगरपाभिका, तनहुाँ...............(यि 
पभछ प्रथम पक्ष िभनने) र................... (यि पभछ दोस्रो पक्ष िभनने) बीच  "बााँझो जग्गा 
उपयोग अनदुान काययविभि, 2079" बमोशजम.......काययिम कायायन्ियनका िाभग देहाय 
बमोशजमको ितयहरु पािना गने गरी यो िम्झौता गररएको छ। यो िम्झौता दिैु पक्षबाट 
हस्ताक्षर िएको भमभत देशख िागू हनुेछ। 

1. िम्झौता गरेको कामको वििरणः 
काययिमको शिियकः  

काययिम िञ् चािन गने व्यशि/िंस्थाको ठेगानाः 
काययिम िञ् चािन स्थान र जग्गाको क्षेत्रफिः 
िािी/खेतीको वकभिमः 

2. काययिम िञ् चािन अििीः 
िरुु भमभतः  

िम्पन् न हनुे भमभतः  

काययिमको कूि अििी(मवहना/ ददन)  

वििेि पररशस्थभतमा िामान्यतया दिैु पक्षको िमझदारीमा भिशखत िहमतीको आिारमा 
िम्झौताको अििी थपघट हनु िक्नेछ। 

3. िम्झौताका ितय एिम अिस्थाहरु (Terms and Conditions) (1) दोस्रो पक्षिे देहायका 
ितयहरु पािना गनुयपनेछ। 

(क) िम्झौतामा उल्िेख िएको काययहरु िम्झौता िएको भमभतिे 7 ददनभित्र िरुु 
गनुय पनेछ। 

(ख) जग्गाको प्रयोग िातािरणीय दृवष्टकोणिे प्रभतकूि नहनुे गरी गनुयपनेछ। 

(ग) जग्गा िनीको अनमुती िेगर जग्गाको कुन ैिौभतक स्िरुपमा पररितयन गनय पाईन े
छैन। 

(घ) जग्गा जभमनको उपयोग गदाय उत्पादन र उत्पादकत्ि अभिबवृि हनु े गरी 
प्रयोग गनुयपने छ। 
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(ङ) िम्झौता िंग गरेमा िा िम्झौता बमोशजम कायय नगरेमा िािग्राहीिे अनदुान रकम 
दािी गनय पाउने छैन।  

(2) प्रथम पक्षिे दोस्रो पक्षिाई काययिम िम्पन् न िए पश् चात िम्झौता बमोशजमको रकम 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

(3) प्रथम पक्षिे रकम ििुानी गदाय अनगुमन िभमभतको प्रभतिेदन र आिश्यकता अनिुार 
िम्पाददत काययिमको भनररक्षण गरी रकम ििुानी गनेछ ।  

4. अनदुान िापत रु..........................(अक्षरुपी............................मात्र) भनयमानिुार 
कायय िम्पन्न िए पश् चात प्रथम पक्षिे दोस्रो पक्षिाई ििुानी उपिब्ि गराउनेछ। 

5. दोस्रो पक्षिे स्िीकृत प्रस्तािमा उल्िेख िए बमोशजमका काययहरु कायययोजना बनाई गनुय 
पनेछ। 

6. पवहिो पक्षिे काययिमको भनयभमत अनगुमन गनेछ। 

7. दोस्रो पक्षिे िम्झौता बमोशजम कायय नगरेको िा अनदुान रकमको दरुुपयोग गरेको पाइएमा 
िरकारी बााँवक िरह अििु उपर गररनेछ। 

8. अनदुानग्राहीिे अशन्तम ििुानी भिनपुूिय िञ् चाभित अनदुान काययिमको िाियजभनवककरण 
िमेत गरेको हनुपनेछ। 

9. दोस्रो पक्षको बैंक खाता वििरण भनम्न बमोशजम हनुेछ र यदद काययिम िञ् चािन अििीमा 
यी वििरणहरुमा कुनै पररितयन हनु गएको हकमा प्रथम पक्षिाई तत्काि जानकारी गराउन ु
पनेछ। 

बैकको नाम तथा ठेगानाः  

बैंक खाताको नामः  

बैंक खाता नं.   

बैंक खाताको वकभिमः  

खाता िञ् चािकको नामः 
पदः 

 

 

10. यि िम्झौतामा उल्िेख िएका विियहरु यिै बमोशजम र यिमा उल्िेख निएका विियहरु 
प्रचभित भनयम कानून बमोशजम हनुेछ। 

प्रथम पक्षको तफय बाट आभिकाररक 
हस्ताक्षर 

दोस्रो पक्षको तफय बाट आभिकाररक 
हस्ताक्षर 
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हस्ताक्षरः 
नामः 
पदः 
िंस्थाः 
ठेगानाः 
छापः  

भमभतः 

हस्ताक्षरः 
नामः 
पदः 
िंस्थाः 
ठेगानाः 
छापः  

भमभतः 
 

रोहबर 

नामः 
पदः 
िंस्थाः 
ठेगानाः  

भमभतः 

रोहबर 

नामः 
पदः 
िंस्थाः 
ठेगानाः  

भमभतः 
 
 

प्रमाणीकरण भमभतः 2079/08/20                                           आज्ञािे 

                                                                  टेकनाथ दहाि  

प्रमखु प्रिािकीय अभिकृत 

िूचना तथा अभििेख केन्र, भिमाद मदुरत। मूल्य रु. 25 
 

  


