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छिौट भएका उमिेदवारले दे हायको स्थाि, मित
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हुिुपिेछ । प्रयोगात्िक परीक्षा र अन् वाा ााका
हुिेछ ।
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नोटः प्रयोगात्िक परीक्षा र अन् वाा ाा लोक सेवा आयोग, सुदरू पश्चििाञ्िल क्षेत्रीय तिदे शिालय, ददपायलले
स्थाििा हुिेछ ।
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