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कखम्िभा १ घण्टा अगािै ऩयीऺा
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१. प्रिेशऩत्र य सक्करै नेऩारी नागरयकिा प्रभाण ऩत्र षिना ऩयीऺाभा सखम्भमरि नगयाइने बएकोरे अमनिामय रुऩभा
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ऩयीऺाभा कारोभसी बएको करभ/डटऩेन भात्र प्रमोग गनुय ऩनेछ ।
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