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कायाक्रि अिुसारको

२. परीक्षा हलिा िोबाइल फोिको प्रयोग पूणरु
ा पिा निषेर् गररएको छ ।
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प्रवेशपत्र नलई परीक्षा भवि िािुपिेछ ।

वहुवैकखपपक प्रश्ििा क्यापकुलेटर प्रयोग गिा पाइिे छै ि ।
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