लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७७७ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२३
नागरिक लगानी कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये कुनै पलन
उिेदिारहरु उत्तीर्ण नभएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो सू चना प्रकाशन गररएको छ ।
पदः सहायक अलिकृत
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह:
२०७४।९।२६ गते

छै ठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बिः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः
अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः

प्रशासन

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाण िय .
११/०७३-७४
आ.प्र.
१
२
०

र्स लवज्ञापनमा कुनै पलन उमे दवाि उलिर्ा नभएको ।

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७७८ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२३
नागरिक लगानी कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सहायक अलधकृत
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह:
२०७४।९।२८ गते

छै ठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

लिज्ञापन नम्बिः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः
अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

िोल नं.

प्रशासन

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

खुला
१
३

१३/०७३-७४
महिला
१
७६
३

आ.ज.
१
५

उिेदवािको नाम, थि

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

समावेशी

1.

2

अननता थापा

यमबहादुर/जीवकुमारी

इतबहादुर

महहला

2.

68

धावा योञ्जन

पेमा/माइली

रं गबहादुर

आ.ज.

3.

85

प्रकाश श्रे ष्ठ

टं कनारायण/कमलादे वी

नरबहादुर

खुला, आ.ज.

4.

138

युननल राइइ

रहवप्रकाश/इन्द्रकुमारी

ठदलवीर

खुला, आ.ज.

5.

145

रनमला कोइराला (दाहाल) खशवराम/नगतादे वी

ननलप्रसाद

महहला

6.

154

रामकुमार के.एम.

कृष्णबहादुर/मुगाकुमारी

सनबहादुर

आ.ज.

7.

174

खशवप्रसाद उपाध्याय

चन्द्रप्रसाद/कृष्णादे वी

टीकाराम

खुला

8.

211

सुखशला ढकाल

श्याम/सुधा

खेमनारायण

महहला

9.

217

हररबहादुर सारु

थकइबहादुर/मनीसरा

मानबहादुर

आ.ज.

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

(रुकु शमाइ पौडेल)

शाखा अनधकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
इ साद सापकोटा)

शाखा अनधकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७७९ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२३
नागरिक लगानी कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः िररष्ठ सहायक
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह:
२०७४।९।२७ गते

पााँ च ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लिज्ञापन नम्बिः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

१४/०७३-७४
खुला
दललत
१
१
१४८
३
३

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

िोल नं.

प्रशासन

उिेदवािको नाम, थि

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

समावेशी

1.

27

कमल वव.क.

नरबहादुर/तारा

ननलो

दनलत

2.

232

रववन वव.क.

भक्तबहादुर/ररता

भानबहादुर

दनलत

3.

276

शंकर अनिकारी

ननमलाल/कमला

गंगािर

खुला

4.

319

नसताराम आचायय

शशीिर/तेजमाया

खशवप्रसाद

खुला

5.

326

सुवर्य उभरकोटी

िनपनत/ववष्र्ुकला

दलबहादुर

दनलत

6.

339

हेमन्त फयल

जयप्रसाद/खड्गलखष्मम

गौरीप्रसाद

खुला

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

(रुकु शमाय पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
य साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७८० /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२३
नागरिक लगानी कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः िररष्ठ कम्प्युटर अपरे टर
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह:

२०७४।९।२८ गते

पााँ च ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लिज्ञापन नम्बिः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

१५/०७३-७४
खुला
महिला
२
१
९३
४
६

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

िोल नं.

प्रालिलधक

उिेदवािको नाम, थि

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

समावेशी

1.

6

अनमताकुमारी चन्द

तप्तबहादुर/टीकादे वी

ननलबहादुर

महहला

2.

61

ननमकृष्ण नसं ह

बसन्तकुमार/मेनका

लक्ष्मीप्रसाद

खुला

3.

72

हप्रयं का हलवार्इ

प्रमोदकुमार/भाबना

कणइबहादुर

खुला, महहला

4.

93

मनमोहन नमश्र

रामनमलन/रामेश्वरीदे वी

प्रेमनारायण

खुला

5.

100

नमनाक्क्क्षी पन्त

र्न्रप्रसाद/कोहपला

दुगाइलाल

महहला

6.

112

रामु खड्का थोकी

खखमबहादुर/नबरुपीदे वी

टे कबहादुर

खुला

7.

117

लक्ष्मण रार्इ

यामकुमार/हवष्णुकुमारी

रहवन्र

खुला

8.

131

सन्जना साह

अरुणप्रसाद/ननलमदे वी

दे वनारायण

महहला

9.

141

सुदशइन जोशी

प्रजापनत/गोमती

बलदे व

खुला

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

(रुकु शमाइ पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
इ साद सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७८१ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२५
नागरिक लगानी कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सहायक

तह:

लल.प.सञ्चालन लमलतः

२०७४।९।२९ गते

चौथोों

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लिज्ञापन नम्बिः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

१६/०७३-७४
खुला
महिला
१
१
२३९
३
३

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

िोल नं.

प्रशासन

उिेदवािको नाम, थि

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

समावेशी

1.

119

गीता शमाा

केशबराज/रे खा

पुनाराम

महहला

2.

282

फखिन्द्रप्रसाद आचाया

माधवप्रसाद/यसोदादे वी

पदमपािी

खुला

3.

561

सुप्रभा अनधकारी

सुयब
ा हादुर/नबमला

तेजबहादुर

महहला

4.

567

सुमन भुतेल

खशवप्रसाद/कुन्द्ताकुमारी

प्रेमलाल

खुला

5.

583

सुयप्र
ा साद दहाल

नललानाथ/षवतकुमारी

खशवप्रसाद

खुला

6.

579

सुखशला पौडेल

कमल/शाखन्द्तदे वी

गोपाल

महहला

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनधकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साद सापकोटा)

शाखा अनधकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७८२ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२५
नागरिक लगानी कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सहायक कम्प्युटर अपरे टर
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह:

२०७४।९।२९ गते

चौथोों

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लिज्ञापन नम्बिः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

१७/०७३-७४
खुला
महिला
१
१
११२
५
३

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

िोल नं.

प्रालिलधक

उिेदवािको नाम, थि

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

समावेशी

1.

25

कुमार न्यौपाने

नसताराम/नसता

हहरण्यराज

खुला

2.

51

ठिपक सुवेिी

बुहिप्रसाि/सरास्वती

अनन्तराम

खुला

3.

97

मननषा गौतम

टोलप्रसाि/अप्सरा

तारानाथ

महहला

4.

99

मनोजकुमार नसं ह

रामचन्र/शाहवत्रीिे वी

बासुिेव

खुला

5.

103

नमनाक्क्क्षी पन्त

इन्रप्रसाि/कोहपला

िुगाालाल

महहला

6.

86

हवद्या अनिकारी

गोनबन्िराम/तुलालक्ष्मी

अखबबकाप्रसाि

महहला

7.

137

सन्जना साह

अरुणप्रसाि/नीलमिे वी

िे वनारायण

महहला

8.

167

सुखशला मैनाली

हररकृष्ण/कल्यानी

हुिराज

महहला

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साि सापकोटा)

शाखा अनिकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७८३ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२५
नागरिक लगानी कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः उप व्यिस्थापक (चाटा ड एकाउन्टे न्ट)
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह:

२०७४।९।२५ गते

आठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लिज्ञापन नम्बिः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

१/०७४-७५
खुला
आ.ज.
१
१
२०
२
४

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

िोल नं.

प्रशासन

उिेदवािको नाम, थि

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

समावेशी

अन्जली आचायय

रुकमागत/लक्ष्मी

बुद्धिराज

खुला

1.

1

2.

15

प्रद्धवन रार्य

उत्रधन/नबनाकुमारी

अगमान

खुला, आ.ज.

3.

26

महेश खिनमरे

हरी/शाखन्त

चण्डी

खुला

4.

29

रोजल नेवा

राजुकुमार/नारानदे वी

रामबहादुर

खुला, आ.ज.

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

(रुकु शमाय पौडेल)

शाखा अनधकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
य साद सापकोटा)

शाखा अनधकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७८४ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२५
नागरिक लगानी कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः तथ्याङ्कशास्त्री

तह:

लल.प.सञ्चालन लमलतः

२०७४।९।२६ गते

सात ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

प्रालिलधक

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लिज्ञापन नम्बिः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

२/०७४-७५
खुला
१
२७

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

िोल नं.

३

उिेदवािको नाम, थि

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

अमृत सुवेदी

ववष्णुप्रसाद/विका

खिन्तामणी

1.

1

2.

14

जयप्रकाश साह

बासुदेव/कलाकुमारी

सुमी

3.

41

श्रीकृष्ण दाहाल

ठदबाकर/दुगाा

वपतािन्र

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

(रुकु शमाा पौडेल)

शाखा अनिकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ा साद सापकोिा)

शाखा अनिकृत

उपसखिव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७८५ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२५
नागरिक लगानी कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः सहायक कम्प्युटर अलधकृत
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह:

२०७४।९।२५ गते

छै ठ ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

प्रालिलधक

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लिज्ञापन नम्बिः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

३/०७४-७५
खुला
१
३६

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

िोल नं.

५

उिेदवािको नाम, थि

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

16

गंगा गौतम

वलराम/राधा

च ुडामणी

2.

17

गजेन्द्र आचायय

लालप्रसाद/ननरमाया

रामप्रसाद

3.

41

भुपेन्द्र नसं ह साउँद

खडक/मीनादे वी

नरनसं ह

4.

43

मनोज गौतम

इश्वरीप्रसाद/लक्ष्मी

गणेशप्रसाद

5.

46

रववन्द्र श्रे ष्ठ

रामकाजी/मखन्द्दरा

आशालाल

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

(रुकु शमाय पौडेल)

शाखा अनधकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
य साद सापकोटा)

शाखा अनधकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

लोक सेवा आयोग
सुरक्षा ननकाय तथा सं गठित सं स्था महाशाखा

(नलखखत परीक्षा ननतजा प्रकाशन शाखा)

सूचना नं.

७८६ /०७४/७५

अनामनगर, कािमाण्डौं

नमनतिः–२०७४।१२।२५
नागरिक लगानी कोषको यस आयोगबाट लिइएको लिखित परीक्षाको दे हायका लिज्ञापनमा सखिलित उिेदिारहरु मध्ये
िर्ाा नुक्रमानुसार दे हायका रोि नम्बर तथा नाम थर भएका उिेदिारहरु उत्तीर्ा भएको व्यहोरा सम्बखित सबै को जानकारीको िालग यो
सू चना प्रकाशन गररएको छ । साथै अन्तिाा ताा तथा अन्य बााँ की काया क्रमको िालग सम्बखित लनकायमा सम्पका राख्नुहुन अनुरोध छ ।
पदः िररष्ठ कम्प्युटर अपरे टर
लल.प.सञ्चालन लमलतः

तह:

२०७४।९।२७ गते

पााँ च ौं

सेवा/समू ह/उपसमू हः

नलतजा प्रकाशन गने कार्ाा लर्ः

प्रालिलधक

िोक से िा आयोग, केन्द्रीय कायाा िय .

लिज्ञापन नम्बिः
लकलसमः
माग पद संख्ाः
लल.प.मा सम्मिललत संख्ाः

४/०७४-७५
आ.ज.
१
८

अन्तवाा ताा को लालग छनौट भएको संख्ाः
ि.क्र.नं.

िोल नं.

४

उिेदवािको नाम, थि

िावु/आमाको नाम

िाजेको नाम

1.

4

ननम कृष्ण नसं ह

बसन्तकुमार/मेनका

लक्ष्मीप्रसाद

2.

5

ननशान्त श्रे ष्ठ

कणणबहादुर/सररतादे वी

जगतबहादुर

3.

7

मनोजकुमार ववश्वास

रौदी/पूणी

ले ल ु

4.

11

सरोज चौधरी

राजमहल/राधा

सतरु

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

(रुकु शमाण पौडेल)

शाखा अनधकृत

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

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

(रे वती के.सी)

(सूयप्र
ण साद सापकोटा)

शाखा अनधकृत

उपसखचव

पाना नं. ~ 1 ~

