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प्रिार्पत्रहरुको सक्कल सदह नक्कल २/२ प्रत , दरिास् फारािको प्रथि पाना २ प्रत
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ववदा पना गएिा पतन उक्

कायाक्रि यथाव ् सञ्चालन

हुनुपनेछ । प्रयोगात्िक परीक्षा र अन् वाा ााका ददन सावाजतनक
हुनेछ ।
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