
 

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागहृ, काठिाडौं 
 मिम िः-२०७३/९/१६ 

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना 

 

काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. १६-१७/०७२-७३ (खुला), प्रशािन सेिा, िहायक स्तर चौथो  ह, 

खररदार/िह-लेखापाल पदको िाग संख्या १७ (ित्र) का िामग मिइएको अन् रिा ाािा उपमथि  उम्िेदिार संख्या २३ (तइेि) 

को मिमि  परीक्षाको प्राप्  ाङ्क, शैमक्षक योग्य ाको शे्रणी िाप को अङ्क, कम्प्यटुर सीप परीक्षणको अङ्क  िा अन् रिा ााको 

औस  अंक सिे को कूि योगबाट देहाय बिोमिि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे पदपमु ा समिम को मिम  २०७३/९/१६ को 

मनणायानसुार थिायी मनयमुिका िामग मनम्न उम्िेदिारिाई काठमाडौं महानगरपासलका कायाालय, काठमाडौंिा मसफाररश 

गररएको हुुँदा सम्बमन्ि  सबैको िानकारीका िामग यो सूचना प्रकामश  गररएको छ । 

 

सिफाररश योग्यताक्रम िूचीीः 

यो.क्र. न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश भएको पद 

१ ५५५ टंकिहादरु िापा 

िरिपानी-७, प्यठुान 
िोकिहादरु/रािा नन्दिहादरु िररदार 

२ ४०१७ िनक िथने  

पोिर-े१, ओििढंुगा 
नरिहादरु/यज्ञकुिारी रणिहादरु सह-िेिापाि 

३ ९२२ सरुने्रप्रसाद भट्ट 

अपी-१०, दाचुािा 
िोहनदत्त/हररनादेिी दमिदत्त सह-िेिापाि 

४ १३६५ मििय पौडेि 

ििही-१, दाङ 
िसन् राि/सामित्रा  िुाराि िररदार 

५ ३४३१ मिकास िड्का 

िाििेुिा-५, बझाङ 
िानिहादरु/उििीदिेी मकथने िररदार 

६ ३४८२ रािबहादरु राई 

मत्रयगुा-७, उदयपरु 
यािकुिार/मिष्णकुुिारी रमिन्र सह-िेिापाि 

७ ८१२ िहेश िोशी 

ररठाचौपा ा-२, दाचुािा 
केशिदत्त/िक्ष्िी गणेशदत्त िररदार 

८ ४०७३ सफि न्यौपाने 

गी ानगर-४, मच िन 
चन्रप्रकाश/शारदा बमुिसागर िररदार 

९ ४३६ सयुाप्रसाद रगे्िी 

रािपरु-५, पाल्पा 
सोभाकान् /इश् िरी यिकान्  िररदार 

१० २२५ नरशेप्रसाद अयााि 

अिे-९, गलु्िी 
उिाकान् /रिा दिेीराि िररदार 

११ १७३१ पे्रि उपे्र ी 

िैरहनी-११, मच िन 
हररप्रसाद/िायादेिी भमुिप्रसाद िररदार 

१२ ३०१४ महिाि आचाया 

नयाुँगाउुँ-९, गलु्िी 
दगुााप्रसाद/भाइरिा छमििाि िररदार 

१३ ९४ उदयराि उपाध्याय 

दलु्ि-ु४, दैिेि 
 लु्सीप्रसाद/कुन् ीकुिारी मशिराि िररदार 



यो.क्र. न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश भएको पद 

१४ ४०३४ शंकर पौडेि 

प्रकाशपरु-६, सनुसरी 
नारायणिहादरु/िनकुिारी म िकिहादरु िररदार 

१५ १९६४ रुमिना िेििासे 

ििकेु-६, अर्ाािांची 
रणेपु्रसाद/मबनाकुिारी ररिीराि िररदार 

१६ १२६९ मििाप्रसाद ढकाि 

प्याङ-५, इिाि 
मभिप्रसाद/योगिाया बािानन्द िररदार 

१७ ३५८६ सिुास पोिरिे 

प ुिीबिार-७, थयाङिा 
 ेिप्रसाद/पमित्रा िड्कदत्त िररदार 

 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम िूचीीः 

यो.क्र. न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 
सिफाररश हुन िक्ने 

िम्भासवत पद 

१ १३२९ ऋमिराि पौडेि 

िािबन्दी-५, सिााही 
सोिप्रसाद/हिेाकुिारी  ोयनाि िररदार/सह-िेिापाि 

२ ८९९ शेरिहादरु ओिी 

िरुु-६, रुकुि 
मभििहादरु/मििा मडल्िीिहादरु 

िररदार/सह-िेिापाि 

३ ४०८७ सनु्दर पन्िी 

िाग्िा-३, गलु्िी 
मिििाि/कृष्णकिा महरािाि 

िररदार/सह-िेिापाि 

४ १४८२ सिािी  अमिकारी 

गोिा-८, बमदाया 
िरुारीिोहन/िक्ष्िीदिेी गोपीनाि 

िररदार/सह-िेिापाि 

५ ३४५६ चे नारायण िनाि 

अिािे-३, गलु्िी 
रुरप्रसाद/निकिा इन्दिुणी 

िररदार/सह-िेिापाि 

 

अस्थायी िूचीीः 

अ.यो.क्र.न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम र थर बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 

१ ४१३६ मिशाि अयााि िासदुेि/प ुिादिेी हररप्रसाद 

२ १५२७ रािन पोखे्रि अमग्निर/अन्ि ु गोमिन्द 

३ ८०७ गणेशिहादरु ओिी सम राि/िीिाा दिमिर 

 

 
 

 ...................... ........................ ............................ ............................ 

 (रुद्रसिहं तामाङ) (छसवलाल ररजाल) (महने्द्रप्रिाद गुरागाई)ं (सशवप्रिाद मनुकंमी) 

 सदथय-समचि सदथय सदथय अध्यक्ष 

  

  



 

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागहृ, काठिाडौं 
 मिम िः-२०७३/९/१६ 

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना 
 

काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. १६-१७/०७२-७३ (मसहला), प्रशािन सेिा, िहायक स्तर चौथो  ह, 

खररदार/िह-लेखापाल पदको िाग संख्या ५ (पााँच) का िामग मिइएको अन् रिा ाािा उपमथि  उम्िेदिार संख्या १० (दश) को 

मिमि  परीक्षाको प्राप्  ाङ्क, शैमक्षक योग्य ाको शे्रणी िाप को अङ्क, कम्प्यटुर सीप परीक्षणको अङ्क  िा अन् रिा ााको 

औस  अंक सिे को कूि योगबाट देहाय बिोमिि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे पदपमु ा समिम को मिम  २०७३/९/१६ को 

मनणायानसुार थिायी मनयमुिका िामग मनम्न उम्िेदिारिाई काठमाडौं महानगरपासलका कायाालय, काठमाडौंिा मसफाररश 

गररएको हुुँदा सम्बमन्ि  सबैको िानकारीका िामग यो सूचना प्रकामश  गररएको छ । 

 

सिफाररश योग्यताक्रम िूचीीः 

यो.क्र. न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश भएको पद 

१ १३४१ िन्ि ुज्ञिािी 

बम्र्ा-८, गलु्िी 
मत्रिोचन/डीिादेिी पारश् िर सह-िेिापाि 

२ ३९२४ सरर ा ढकाि अयााि 

िध्यमिन्द-ु७, नििपरासी 
टेकनाि/प ुिी दण्डापाणी िररदार 

३ ३७०३ यशोिा िनाि 

ि.ु  रिथिि -७, गलु्िी 
नन्दराि/हररकिा ििुानन्द िररदार 

४ ३४६१ सरथि ी पराििुी 

ज्याम्दी-८, काभे्रपिाञ्चोक 
कििप्रसाद/अप्सरा ििुनाि िररदार 

५ १९६६ मबििा िापा 

नैकाप पूरानोभञ्ज्याङ-२, काठिाडौं 
इन्रिहादरु/पमित्रा फत्तिहादरु िररदार 

 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम िूचीीः 

यो.क्र. न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 
सिफाररश हुन िक्ने 

िम्भासवत पद 

१ २०८८ मबमन ा काकी 

फुमल्पङडाुँडा-३, मसन्िपुाल्चोक 
मभििहादरु/सामित्री िनराि िररदार/सह-िेिापाि 

२ ३७३७ िमििा मनरौिा 

िेटाङ-७, िोरङ 
ियप्रसाद/भगि ी भानभुि िररदार/सह-िेिापाि 

३ १२९५ समुशिा ढकाि 

िहांकाि-९, काठिाडौं 
श्याि/सिुा िेिनारायण िररदार/सह-िेिापाि 

४ १८७२ िक्ष्िी अमिकारी 

रुप्से-४, पाल्पा 
मिष्णपु्रसाद/भगि ी होत्रीराि िररदार/सह-िेिापाि 

 

 

 

 

 ...................... ........................ ............................ ............................ 

 (रुद्रसिहं तामाङ) (छसवलाल ररजाल) (महने्द्रप्रिाद गुरागाई)ं (सशवप्रिाद मनुकंमी) 

 सदथय-समचि सदथय सदथय अध्यक्ष 



 

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागहृ, काठिाडौं 
 मिम िः-२०७३/९/१६ 

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना 
 

काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. १६-१७/०७२-७३ (आसदवािी/जनजासत), प्रशािन सेिा, िहायक स्तर 

चौथो  ह, खररदार/िह-लेखापाल पदको िाग संख्या ४ (चार) का िामग मिइएको अन् रिा ाािा उपमथि  उम्िेदिार संख्या    

६ (छ) को मिमि  परीक्षाको प्राप्  ाङ्क, शैमक्षक योग्य ाको शे्रणी िाप को अङ्क, कम्प्यटुर सीप परीक्षणको अङ्क  िा 

अन् रिा ााको औस  अंक सिे को कूि योगबाट देहाय बिोमिि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे पदपमु ा समिम को मिम  

२०७३/९/१६ को मनणायानसुार थिायी मनयमुिका िामग मनम्न उम्िेदिारिाई काठमाडौं महानगरपासलका कायाालय, 

काठमाडौंिा मसफाररश गररएको हुुँदा सम्बमन्ि  सबैको िानकारीका िामग यो सूचना प्रकामश  गररएको छ । 

 

सिफाररश योग्यताक्रम िूचीीः 

यो.क्र. न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश भएको पद 

१ ३१४६ अन्िकुुिारी चौिरी 

िल्हनिा-९, सप्  री 
मस ाराि/देिकुिारी मचचाई िररदार 

२ ३५७३ मिष्णकुुिारी  ािाङ 

िेचीनगर-१०, झापा 
टेकबहादरु/हेिकुिारी पञ्चमिर सह-िेिापाि 

३ ५१ किि  ािाङ्ग 

काटाकुटी-७, दोििा 
दििहादरु/इन्रकुिारी िानिहादरु िररदार 

४ १२१० समुदपकुिार िाझी 

बमदािास-६, िहोत्तरी 
म िाबहादरु/चन्रकिा पहििान िररदार 

 

 

 
 

 

 
 

 ...................... ........................ ............................ ............................ 

 (रुद्रसिहं तामाङ) (छसवलाल ररजाल) (महने्द्रप्रिाद गुरागाई)ं (सशवप्रिाद मनुकंमी) 

 सदथय-समचि सदथय सदथय अध्यक्ष 

  



 

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागहृ, काठिाडौं 
 मिम िः-२०७३/९/१६ 

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना 
 

काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. १६-१७/०७२-७३ (मधेशी), प्रशािन सेिा, िहायक स्तर चौथो  ह, 

खररदार पदको िाग संख्या २ (दुई) का िामग मिइएको अन् रिा ाािा उपमथि  उम्िेदिार संख्या ५ (पााँच) को मिमि  परीक्षाको 

प्राप्  ाङ्क, शैमक्षक योग्य ाको शे्रणी िाप को अङ्क, कम्प्यटुर सीप परीक्षणको अङ्क  िा अन् रिा ााको औस  अंक सिे को 

कूि योगबाट देहाय बिोमिि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे पदपमु ा समिम को मिम  २०७३/९/१६ को मनणायानसुार थिायी 

मनयमुिका िामग मनम्न उम्िेदिारिाई काठमाडौं महानगरपासलका कायाालय, काठमाडौंिा मसफाररश गररएको हुुँदा सम्बमन्ि  

सबैको िानकारीका िामग यो सूचना प्रकामश  गररएको छ । 

 

सिफाररश योग्यताक्रम िूचीीः 

यो.क्र. न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश भएको पद 

१ १५११ मिशािकुिार यादि 

प्रसौनी-९, बारा 
निनुी/महरिम यादेिी कैिाश िररदार 

२ ६३७ मिरने्रकुिार यादि 

िग्डीगमदयानी-९, मसरहा 
मस ाराि/शान् ीदेिी िनेिर िररदार 

 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम िूचीीः 

यो.क्र. न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 
सिफाररश हुन िक्ने 

िम्भासवत पद 

१ 
३४१९ 

नन्दा मकशोर िह ो 

शंकरपरु-३, सिााही 
रािप्रकाश/ रीदेिीचन्देश् ि  सकुदेि िररदार 

२ 
१२२६ 

बिरगंी साह िैसिाि 

गंिभिानीपरु-३, बारा 
मकशोरी/िान् ीदेिी रािचन्र िररदार 

३ 
१३८० 

गिुाबकुिार साह 

आशोपरु बल्किा-५, मसरहा 
मिश्री/मििछीदेिी रािशरण िररदार 

 

 

 

 

 ...................... ........................ ............................ ............................ 

 (रुद्रसिहं तामाङ) (छसवलाल ररजाल) (महने्द्रप्रिाद गुरागाई)ं (सशवप्रिाद मनुकंमी) 

 सदथय-समचि सदथय सदथय अध्यक्ष 

  



 

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागहृ, काठिाडौं 
 मिम िः-२०७३/९/१६ 

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना 
 

काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. १६-१७/०७२-७३ (दसलत), प्रशािन सेिा, िहायक स्तर चौथो  ह, 

खररदार पदको िाग संख्या १ (एक) का िामग मिइएको अन् रिा ाािा उपमथि  उम्िेदिार संख्या ३ (तीन) को मिमि  

परीक्षाको प्राप्  ाङ्क, शैमक्षक योग्य ाको शे्रणी िाप को अङ्क, कम्प्यटुर सीप परीक्षणको अङ्क  िा अन् रिा ााको औस  अंक 

सिे को कूि योगबाट देहाय बिोमिि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे पदपमु ा समिम को मिम  २०७३/९/१६ को मनणायानसुार 

थिायी मनयमुिका िामग मनम्न उम्िेदिारिाई काठमाडौं महानगरपासलका कायाालय, काठमाडौंिा मसफाररश गररएको हुुँदा 

सम्बमन्ि  सबैको िानकारीका िामग यो सूचना प्रकामश  गररएको छ । 

 

सिफाररश योग्यताक्रम िूचीीः 

यो.क्र. न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश भएको पद 

१ १९२८ िनक मसंह उिेडा 

िनगढी-१३, कैिािी 
नन्दमसंह/पम्फा रमिमसंह िररदार 

 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम िूचीीः 

यो.क्र. न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 
सिफाररश हुन िक्ने 

िम्भासवत पद 

१ ११५९ मिना चिाकार ियिकोटी 

फुिबारी-३, ओििढंुगा 
कािे/नरिाया गोभे िररदार 

२ १४६६ िमगन्र मि .क.  

मत्रयगुा-१, उदयपरु 

िािबहादरु/

कुसिुकुिारी 
बिध्िि िररदार 

 

 

 

 

 ...................... ........................ ............................ ............................ 

 (रुद्रसिहं तामाङ) (छसवलाल ररजाल) (महने्द्रप्रिाद गुरागाई)ं (सशवप्रिाद मनुकंमी) 

 सदथय-समचि सदथय सदथय अध्यक्ष 

  



 

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागहृ, काठिाडौं 
 मिम िः-२०७३/९/१६ 

उम्मेदवार सिफाररश िम्बन्धी िूचना 
 

काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. १६-१७/०७२-७३ (अपाङ्ग), प्रशािन सेिा, िहायक स्तर चौथो  ह, 

खररदार पदको िाग संख्या १ (एक) का िामग मिइएको अन् रिा ाािा उपमथि  उम्िेदिार संख्या ४ (चार) को मिमि  

परीक्षाको प्राप्  ाङ्क, शैमक्षक योग्य ाको शे्रणी िाप को अङ्क, कम्प्यटुर सीप परीक्षणको अङ्क  िा अन् रिा ााको औस  अंक 

सिे को कूि योगबाट देहाय बिोमिि योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे पदपमु ा समिम को मिम  २०७३/९/१६ को मनणायानसुार 

थिायी मनयमुिका िामग मनम्न उम्िेदिारिाई काठमाडौं महानगरपासलका कायाालय, काठमाडौंिा मसफाररश गररएको हुुँदा 

सम्बमन्ि  सबैको िानकारीका िामग यो सूचना प्रकामश  गररएको छ । 

 

सिफाररश योग्यताक्रम िूचीीः 

यो.क्र. न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम सिफाररश भएको पद 

१ ११०० मदपक पोिरिे 

रसेङ्ुगा-२, गलु्िी 
रािप्रसाद/शामन् देिी िेदमनमि िररदार 

 

 

वैकसपपक योग्यताक्रम िूचीीः 

यो.क्र. न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम, थर र वतन बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम 
सिफाररश हुन िक्ने 

िम्भासवत पद 

१ १०१६ िेदिहादरु िड्का 

र्मिर-४, गलु्िी 
भैरिबहादरु/  ारुन् न  कुििहादरु िररदार 

२ ३८७७ िन्ि ुके्षत्री 

िङु-६, प्यठुान 
मि ेन्र/शान् ा मगरिहादरु िररदार 

३ ४१५६ उदयिहादरु ित्री 

राि कोट-५, दिेैि 
इन्रबहादरु/िना बािे िररदार 

 

 

 

 

 ...................... ........................ ............................ ............................ 

 (रुद्रसिहं तामाङ) (छसवलाल ररजाल) (महने्द्रप्रिाद गुरागाई)ं (सशवप्रिाद मनुकंमी) 

 सदथय-समचि सदथय सदथय अध्यक्ष 

  



 

पदपूर्ति सर्िर्त, राष्ट्रिय सभागहृ, काठिाडौं 
 मिम िः-२०७३/९/१६ 

एकमषु्ट योग्यताक्रम िूची 

काठिाडौं िहानगरपामिकाको मिज्ञापन नं. १६-१७/०७२-७३ (खुला तथा िमावेशी), प्रशािन सेिा, िहायक स्तर चौथो  ह, 

खररदार/िह-लेखापाल पदको थिायी मनयमुिका िामग काठमाडौं महानगरपासलका कायाालय, काठमाडौंिा मसफाररश भएका िम्िा  

३० (तीि) िना उम्िेदिारहरुिे प्राप्   गरकेो कूि अकंका आिारिा मिम  २०७३/९/१६ ग ेको मनणाय अनसुार  पमशि बिोमिि एकिषु्ट 

योग्य ाक्रि कायि हुन आएकोिे सम्बमन्ि  सबैको िानकारीको िामग यो सूचना प्रकामश  गररएको छ ।  

तपसशल 

यो.क्र. न.ं रोल नम्बर उम्मदेवारको नाम र थर 
सिफाररश गररएको 

िमहू पद 

१. ५५५ टंकिहादरु िापा ििुा िररदार 

२. ४०१७ िनक िथने  ििुा सह-िेिापाि 

३. ९२२ सरुने्रप्रसाद भट्ट ििुा सह-िेिापाि 

४. १३६५ मििय पौडेि ििुा िररदार 

५. ३४३१ मिकास िड्का ििुा िररदार 

६. ३४८२ रािबहादरु राई ििुा सह-िेिापाि 

७. ८१२ िहेश िोशी ििुा िररदार 

८. ४०७३ सफि न्यौपाने ििुा िररदार 

९. ४३६ सयुाप्रसाद रगे्िी ििुा िररदार 

१०. २२५ नरशेप्रसाद अयााि ििुा िररदार 

११. १७३१ पे्रि उपे्र ी ििुा िररदार 

१२. ३०१४ महिाि आचाया ििुा िररदार 

१३. ९४ उदयराि उपाध्याय ििुा िररदार 

१४. ४०३४ शंकर पौडेि ििुा िररदार 

१५. १९६४ रुमिना िेििासे ििुा िररदार 

१६. १२६९ मििाप्रसाद ढकाि ििुा िररदार 

१७. ३५८६ सिुास पोिरिे ििुा िररदार 

१८. १५११ मिशािकुिार यादि ििेशी िररदार 

१९. १३४१ िन्ि ुज्ञिािी िमहिा सह-िेिापाि 

२०. ६३७ मिरने्रकुिार यादि ििेशी िररदार 

२१. ३९२४ सरर ा ढकाि अयााि िमहिा िररदार 

२२. ३७०३ यशोिा िनाि िमहिा िररदार 

२३. ३४६१ सरथि ी पराििुी िमहिा िररदार 

२४. १९६६ मबििा िापा िमहिा िररदार 

२५. ३१४६ अन्िकुुिारी चौिरी आ .ि.  िररदार 

२६. ३५७३ मिष्णकुुिारी  ािाङ आ .ि.  सह-िेिापाि 

२७. ११०० मदपक पोिरिे अपाङ्ग िररदार 

२८. ५१ किि  ािाङ्ग आ .ि.  िररदार 

२९. १२१० समुदपकुिार िाझी आ .ि.  िररदार 

३०. १९२८ िनक मसहं उिेडा दमि  िररदार 
 

  

 ...................... ........................ ............................ ............................ 

 (रुद्रसिहं तामाङ) (छसवलाल ररजाल) (महने्द्रप्रिाद गुरागाई)ं (सशवप्रिाद मनुकंमी) 

 सदथय-समचि सदथय सदथय अध्यक्ष 

 


