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दवलत १००%   

जनजाती  १००%  

अन्य २५% ७५%  

तामांि २५% ५०% २५% 



 
 

उमेर छ छैन थाहा छैन 

१५-२४ ४४% ४४% ११% 

२५-३९ २०% ७०% १०% 

४०-५४ ३३% ६७%  

५५+  १००%  

 

 यदद छ भन,े कसल ेिदाु:  

अपरवचत व्यवि १००% 

 

 

*** 


