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HOME (ELECTIONS) DEPARTMENT
NOTIFICATION
The 20th October, 2020
No.5017-EC-CON-COE-0048/2020/Elec. In pursuance of sub-rule (2) of Rule 11 of
the Conduct of Election Rules, 1961, the following is published for general information.

By Order,
SUSHIL KUMAR LOHANI
Chief Electoral Officer & Ex-Officio
Principal Secretary to Government
ଫାରମ ୭କ
[ ନିୟମ ୧୦ (୧) ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ]
ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିବ୍ା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା
୩୮ – ବ୍ାଲଲଶ୍ୱର ନିବ୍ଥାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ିଧାନସଭା ପାଇଁ ଉପ-ନିବ୍ଥାଚନ
କ୍ରମିକ
ସଂଖ୍ୟା
୧

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଳ

ଦିଆଯାଇଥିବ୍ା
ନିବ୍ଥାଚନ ପ୍ରତୀକ

୨

୩

୪

୫

(i) ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ ରାଜଲନୈତକ
ି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ
ସା – ଲଗାପାଳଗଁା,
୧

ମମତା କୁ ଣୁ ତ

ଲପା – ବ୍ାଲଲଶ୍ୱର,
ର୍ାନା – ଟାଉନ,
ଜିଲ୍ଲା – ବ୍ାଲଲଶ୍ୱର

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ
କଂଲେସ

ହାତ
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ସା –ଲଚୌକବ୍ଜାର, ଲପାଟଥ ଲରାଡ୍
୨

ମାନସ କୁ ମାର ଦତ୍ତ

ଲପା – ଲମାତିଗଞ୍ଜ
ର୍ାନା – ଟାଉନ,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟି

ପଦମ

ବ୍ିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଜିଲ୍ଲା – ବ୍ାଲଲଶ୍ୱର
ସା –ଆଜିମାବ୍ାଦ
୩

ସ୍ୱରୁପ କୁ ମାର ଦାସ

ଲପା – ଆଜିମାବ୍ାଦ
ର୍ାନା – ସହଲଦବ୍ଖ୍ୁଣ୍ଟା,
ଜିଲ୍ଲା – ବ୍ାଲଲଶ୍ୱର

(ii) ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ରାଜଲନୈତକ
ି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ( ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ ରାଜଲନୈତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
ନାହିଁ
(iii) ଅନୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ସା –ଗୁଡପ
ି ଦା
୪

ଲବ୍ଣୁଧର ବ୍ାରିକ୍

ଲପା – ସହଲଦବ୍ଖ୍ୁଣ୍ଟା
ର୍ାନା – ସହଲଦବ୍ଖ୍ୁଣ୍ଟା

ସ୍ୱାଧୀନ

ଲକଟିଲ୍

ସ୍ୱାଧୀନ

ହୀରା

ସ୍ୱାଧୀନ

ତରଭୁଜ

ଜିଲ୍ଲା – ବ୍ାଲଲଶ୍ୱର
ସା –ବ୍ରୁଣସିଂ

୫

ଭାଗୟଉଦ୍ଦିତ୍
ଦାସପଟ୍ଟନାୟକ

ଲପା – ବ୍ରୁଣସିଂ
ଭାୟା-ଲସରଗଡ
ର୍ାନା – ଖ୍ନ୍ତାପଡା
ଜିଲ୍ଲା – ବ୍ାଲଲଶ୍ୱର
ସା –ମିଜଥାପୁର

୬

ମହମ୍ମଦ ନୁ ମାନ ଖ୍ାନ

ଲପା – ଶ୍ରୀଲକାଣା, ବ୍ଳରାମଗଡି
ର୍ାନା – ଚାନ୍ଦିପୁର
ଜିଲ୍ଲା – ବ୍ାଲଲଶ୍ୱର

ସ୍ଥାନ –ବ୍ାଲଲଶ୍ୱର
ତାରିଖ୍-୧୯-୧୦-୨୦୨୦

ରିଟର୍ଣ୍ିଂ ଅଧିକାରୀ
୩୮– ବ୍ାଲଲଶ୍ୱର ବ୍ିଧାନସଭା ନିବ୍ଥାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

3
ଫାରମ ୭ (କ)
(ନିୟମ ୧୦ (୧) ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ)
ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିବ୍ା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ତାଲିକା
୧୦୨-ତିଲତ୍ତଥାଲ୍ (ଏସ୍.ସି) ନିବ୍ଥାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ିଧାନସଭା ପାଇଁ ଉପ-ନିବ୍ଥାଚନ
କ୍ରମିକ
ସଂଖ୍ୟା

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ
ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ

ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ

ଦିଆଯାଇଥିବ୍ା
ନିବ୍ଥାଚନ ପ୍ରତୀକ

(i) ସ୍ୱୀକୃ ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ ରାଜଲନୈତକ
ି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ
ୋମ-ମୁକୁନ୍ଦପୁର
୧

ବ୍ିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ

ଲପାଷ୍ଟ-ଜଗତସିଂହପୁର
ର୍ାନା- ଜଗତସିଂହପୁର

ବ୍ିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ କମୁୟନିଷ୍ଟ

ଧାନ ଲକଣ୍ଡା ଓ

ପାଟି

ଦା

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟି

ପଦମ

ଜିଲ୍ଲା-ଜଗତସିଂହପୁର
ୋମ-ବ୍ତିମିରା
୨

ବ୍ିଜୟ କୁ ମାର ଲଭାଇ

ଲପାଷ୍ଟ-ବ୍ିରିଡି ଲରାଡ
ର୍ାନା- ବ୍ିରିଡି
ଜିଲ୍ଲା-ଜଗତସିଂହପୁର
ୋମ-ସିଂହାରପୁର

୩

ରାଜକିଲଶାର

ଲପାଷ୍ଟ-ନବ୍ାପାଟଣା

ଲବ୍ଲହରା

ର୍ାନା- ଜଗତସିଂହପୁର
ଜିଲ୍ଲା-ଜଗତସିଂହପୁର
ୋମ-ରାସଲବ୍ରୁଆଁୋମ
ଶାସନ

୪

ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକ୍

ଲପାଷ୍ଟ-ଗରାମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ଭାୟା-ତିରଣ

କଂେସ

ହାତ

ର୍ାନା- ତିଲତ୍ତଥାଲ
ଜିଲ୍ଲା-ଜଗତସିଂହପୁର
(ii) ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ରାଜଲନୈତକ
ି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ (ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ ରାଜଲନୈତକ
ି ଦଳ
ବ୍ୟତୀତ)
ନାହିଁ
(iii) ଅନୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ
ୋମ-କିରଣ୍ଟି
୫

ଅଜଥୁନ ଚ଼ରଣ

ଲପାଷ୍ଟ-ଝଙ୍କଡ

ଲବ୍ଲହରା

ର୍ାନା- ତିଲତ୍ତଥାଲ
ଜିଲ୍ଲା-ଜଗତସିଂହପୁର

ସ୍ୱାଧୀନ

ଅଲଟାରିକ୍ସା

4
ୋମ-କମଳପୁର
୬

ଲଗାଲାପ ମଞ୍ଜରୀ

ଲପାଷ୍ଟ-ଚାଷିଖ୍ଣ୍ଡ

ଲଭାଇ

ର୍ାନା- ବ୍ିରିଡି

ସ୍ୱାଧୀନ

ବ୍ୟାଲଟରୀ ଟର୍ଚ୍ଥ

ସ୍ୱାଧୀନ

ବ୍ୟାଟସ ମୟାନ

ସ୍ୱାଧୀନ

ବ୍ାଲଟି

ସ୍ୱାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ

ଜିଲ୍ଲା-ଜଗତସିଂହପୁର
ୋମ-ସାମନ୍ତରାପୁର
ଲପାଷ୍ଟ- ସାମନ୍ତରାପୁର
୭

ରବ୍ିନ୍ଦ୍ର ନାର୍ ଲସଠୀ

ର୍ାନା- ତିଲତ୍ତଥାଲ
ଜିଲ୍ଲା-ଜଗତସିଂହପୁର
ୋମ-ପାରିସଙ୍ଖାରୀସାହି

୮

ରଲମଶ ଚ଼ନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ

ଲପାଷ୍ଟ-ପାବ୍ଥତୀପୁର
ର୍ାନା- ବ୍ିରିଡି
ଜିଲ୍ଲା-ଜଗତସିଂହପୁର
ୋମ-ପାଟଣା

୯

ସଚ଼ତ୍ର
ି ମଲ୍ଲିକ୍

ଲପାଷ୍ଟ-ଲମାହିଉଦ୍ଦିନପୁର
ର୍ାନା- ଜଗତସିଂହପୁର
ଜିଲ୍ଲା-ଜଗତସିଂହପୁର

ସ୍ଥାନ –ତିଲତ୍ତଥାଲ
ତାରିଖ୍-୧୯.୧୦.୨୦୨୦

ରିଟର୍ଣ୍ିଂ ଅଧିକାରୀ
୧୦୨-ତିଲତ୍ତଥାଲ୍ (ଏସ୍.ସି) ବ୍ିଧାନସଭା ନିବ୍ଥାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
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