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 ୨୦୧୬ ଷଷ୍ଠ ମତଦାତା ଦିବସର ଆଭିମୁଖୟ ପହଉଛି ସଂେୂର୍ଣ୍ବ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ I
 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂପଶାଧନ, ୨୦୧୬ର ଚୂଡାନ୍ତ ପଭାଟର ତାଲିକା ତା୧୬.୦୧.୨୦୧୬ ରିଖପର
ପ୍ରକାଶିତ ପହାଇଅଛି I ଚୂଡାନ୍ତ ପଭାଟର ତାଲିକା ନକଲମାନ ସଂେୃକ୍ତ ନାମ େଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ତଥା
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