HOME (ELECTIONS) DEPARTMENT
*****
NOTIFICATION
Dated the 2nd April, 2014
No.VE (A)76/2014-5295/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,

(Dr. Mona Sharma)
Chief Electoral Officer & Ex-Officio,
Principal Secretary to Government
ଫାରମ 7 କ
[ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
1- ପଦ୍ମପୁର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

ଟଙ୍କଧର କଣ୍ଟା

ନି- ପଦ୍ମପୁର (ୱାଡ଼ ନଂ 3)

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

େପା- ରାଜେବାରା ସମ୍ଵର
ଥା- ପଦ୍ମପୁର
ଜିlା - ବରଗଡ଼
2

pକାଶ ନାରାୟଣ tିପାଠୀ

ନି- ପଦ୍ମପୁର (ୱାଡ଼ ନଂ 4)
େପା- ରାଜେବାରା ସମ୍ଵର
ଥା- ପଦ୍ମପୁର
ଜିlା - ବରଗଡ଼

3

pଦୀପ ପୁେରାହିତ

ନି/େପା- ପାiକମାଲ
ଥା- ପାiକମାଲ
ଜିlା - ବରଗଡ଼

4

ବିଜୟ ରଂଜନ ସିଂହ ବରିହା

ନି- ପଦ୍ମପୁର
େପା- ରାଜେବାରା ସମ୍ଵର
ଥା- ପଦ୍ମପୁର
ଜିlା - ବରଗଡ଼

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

ଗଙ୍ଗାଧର େଭାi

ନି- ସଲର୍ା, ଧସର୍ା େରାଡ଼
େପା- ଧନକuଡ଼ା
ଥା- ଧନୁ ପାଲି
ଜିlା – ସମ୍ଵଲପୁର

ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଟ

େମଜ

6

େନେହରୁ ବାଗ

ନି- ମହୁ ଲପାଲି

oଡ଼ିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡ଼ି

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

ଡିେଜଲପm

sାଧୀନ

ନଡ଼ିଆ

େପା- ରାଜେବାରା ସମ୍ଵର
ଥା- ପଦ୍ମପୁର
ଜିlା - ବରଗଡ଼
7

ରାଜକୁ ମାର େସଠ

ନି- େଲାହାରପାଲି
େପା- ସାପଲହର
ଥା- ପଦ୍ମପୁର
ଜିlା - ବରଗଡ଼

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

େଗାବdର୍ନ େଭାe

ନି/େପା- ପଲସାପାଲି
ଥା- େମଲଛାମୁଣ୍ଡା
ଜିlା - ବରଗଡ଼

9

ପୂଣ୍ଣର୍ାନn ସାହୁ

ନି- ପଦ୍ମପୁର (ବଡ଼ପଡ଼ା)
େପା- ରାଜେବାରା ସମ୍ଵର
ଥା- ପଦ୍ମପୁର
ଜିlା - ବରଗଡ଼

sାନ‐ ପଦ୍ମପୁର
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
1‐ ପଦ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
2‐ ବିେଜପୁର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

ଜୟରାମ ବାଘ

ନି- ଜାମପାଲି

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

େପା- ବୁ ଦାପାଲି
ଥା- ବିେଜପୁର
ଜିlା - ବରଗଡ଼
2

ଜୟଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ

ନି- ଜଗnାଥ ନଗର (ୱା.ନଂ. 3)
େପା- ବରପାଲି
ଥା- ବରପାଲି
ଜିlା - ବରଗଡ଼

3

pସn ଆଚ଼ାଯର୍୍ୟ

ନି- ବରଗଡ଼ (ୱା.ନଂ. 16)
େପା- ବରଗଡ଼
ଜିlା - ବରଗଡ଼

4

ସୁବଳ ସାହୁ

ନି/େପା- ବରପାଲି
ଥା- ବରପାଲି
ଜିlା - ବରଗଡ଼

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

କିେଶାର ଦଫାଦାର

ନି- ଗଡ଼ଗଡ଼ ଡ଼ଲା

oଡ଼ିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡ଼ି

େପା- େଲଣ୍ଡା
ଥା- ବରପାଲି
ଜିlା - ବରଗଡ଼
6

କୁ ମାର ନn

ନି- ଧୂମାପାଲି

ରିପବି୍ଲେକନ

େପା- ଖରମୁଣ୍ଡା

iଣ୍ଡିଆ (e)

ପାଟ

aଫ୍ ସିଲାi କଳ

ଥା- ବିେଜପୁର
ଜିlା - ବରଗଡ଼
7

ପୂଣ୍ଣର୍ଚnd ପାiକ

ନି/େପା- ବୁ ଡ଼ାପାଲି

aେମ୍ଵଦକରାiଟ୍ ପାଟ aଫ୍ େକାଟ୍

ଥା- ବିେଜପୁର

iଣ୍ଡିଆ

ଜିlା - ବରଗଡ଼
8

େରାହିତ୍ କୁ ମାର ସାହୁ

ନି- ଖଜୁ ର ଟିkା (ୱା.ନଂ. 8)

aଲ୍ iଣ୍ଡିଆtିଣମୂଳ କଂେgସ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଆମ oଡ଼ିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

େପା- ବରଗଡ଼
ଥା- ବରଗଡ଼
ଜିlା - ବରଗଡ଼
9

ସଚିଦାନn ପାt

ନି/େପା- ଗୁେଦରପାଲି
ଥା- େମଲଛାମୁଣ୍ଡା
ଜିlା - ବରଗଡ଼

10

ସୁେରଶ tିପାଠୀ

ନି- କଟାପାଲି

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ୍

ଭାୟା- ବିେଜପୁର
ଜିlା - ବରଗଡ଼
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
11

aେଶାକ କୁ ମାର ପାଣିgାହୀ

ନି- ରପୁର
େପା- େରମତା
ଥା- ବରପାଲି
ଜିlା - ବରଗଡ଼

sାନ‐ ପଦ୍ମପୁର
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
2‐ ବିେଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
3- ବରଗଡ଼ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

aଶ୍ଵିନୀ କୁ ମାର ଷଢଙ୍ଗୀ

ନି-େଗାବିnପାଲି, ୱା. ନଂ. 15

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

େପା/ଥା/ଜି - ବରଗଡ଼
2

େଦେବଶ ଆଚାଯର୍୍ୟ

ନି-ମହାnିପଡ଼ା, ୱା. ନଂ. 12
େପା/ଥା/ଜି - ବରଗଡ଼

3

ସାଧୁ େନପାକ

ନି-ବରଗଡ଼ ଟାuନ, ୱା. ନଂ. 6
େପା/ଥା/ଜି - ବରଗଡ଼

4

ସୁେରnd କୁ ମାର ତାଣ୍ଡି

ନି-ବିଶପ
ି ଡ଼ା, ୱା. ନଂ. 7
େପା/ଥା/ଜି - ବରଗଡ଼

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

aରୁଣ କୁ ମାର ସାହୁ

ନି/େପା-କଟାପାଲି

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

oଡ଼ିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡ଼ି

ଭା - ବରେଡାଲ
ଜି - ବରଗଡ଼
6

େଦବbତ ମିଶ୍ର

ନି- କାଳିମnିର େରାଡ଼
େପା/ଜିlା - ବରଗଡ଼

7

eମ୍.ଡି. ନିଜାମୁdନ୍
ି ଶାହା

sାନ‐ ବରଗଡ଼
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ନି-ବରଗଡ଼, ୱା. ନଂ. 14

ସବର୍

ଭାରତୀୟ

େପା/ଥା/ଜି - ବରଗଡ଼

କଂେgସ

ତୃ ଣମୂଳ ଫୁ ଲ o ଘାସ

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
3 ‐ ବରଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
4- aତାବିରା (eସି.ସି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

ନୀହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନn

ନି/େପା- ରsଲା

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଥା- aତାବିରା
ଜିlା - ବରଗଡ଼
2

ମାଧବୀ େଦହୁ ରୀଆ

ନି/େପା- ବnା ଖରମୁଣ୍ଡା
ଥା- aତାବିରା
ଜିlା - ବରଗଡ଼

3

ମିଲନ େସଠ୍

ନି/େପା- ପାହାଡ ଶ୍ରୀଗିଡା
ଥା- aତାବିରା
ଜିlା - ବରଗଡ଼

4

େsହାଙ୍ଗି ନୀ ଛୁ ରଆ
ି

ନି/େପା- େଦକୁ ଲଚା
ଥା- େଭେଡନ
ଜିlା - ବରଗଡ଼

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

ajର୍ୁନ ବାଗ

ନି/େପା- ବରାହେଗାଡ଼ା

ଲkଘର ଗଣତାntିକ ପାଟ

ସିଲଟ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଜିlା - ବରଗଡ଼
6

uେପnd େସଟ୍

ନି/େପା- କୁ ରୁଆଁ
ଭା- େରମୁଣ୍ଡା
ଥା/ଜି- ବରଗଡ଼

7
8

କୁ ମର େବେହରା
ଚndମଣି କୁ mାର

ନି/େପା- aତାବିରା

ସବର୍

ଭାରତୀୟ

ତୃ ଣମୂଳ ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଜିlା - ବରଗଡ଼

କଂେgସ

ନି- େଦଶ ପଥଲର୍ା

ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଟ

େମଜ

େପା- େଦଶ ଭଟଲି
ଥା- େଭେଡନ
ଜିlା - ବରଗଡ଼

sାନ‐ ବରଗଡ଼
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
4 aତାବିରା(eସି.ସି)ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
5‐ ଭଟଲି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

ଗୁଣନି ମିଶ୍ର

ୱ. ନଂ. 9, ଭି eସ୍ eସ୍ ନଗର

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟ େକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ନି/େପା/ଜି- ବରଗଡ଼
2

pକାଶ ଚnd େଦବତା

ନି/େପା/ଥା- େସାେହଲା
ଜିlା - ବରଗଡ଼

3

ବିହାରୀ େମେହର

ନି/େପା-ପଣ୍ଡକି ପାଲି
ଥା- େସାେହଲା
ଜିlା - ବରଗଡ଼

4

ସୁଶାn ସିଂହ

ନି/େପା-ବାuେସନମୁରା
ଥା- େସାେହଲା
ଜିlା - ବରଗଡ଼

5

େସୗରୀ ଚରଣ ବାରିକ

ନି/େପା-େବେହରାପାଲି
ଭା- ବରେଡାଲ
ଥା- ଭଟଲି
ଜିlା - ବରଗଡ଼

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6

ଧନପତୀ ସାହୁ

ନି- ଦୁ ଆନପାଲି

oଡ଼ିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡ଼ି

େପା- ସରକଣ୍ଡା
ଥା- େସାେହଲା
ଜିlା - ବରଗଡ଼
7

ବୃ ହsତି ଖମାରୀ

ନି/େପା-ହାତୀସର

ସବର୍

ଭାରତୀୟ

ଥା- ଭଟଲି

କଂେgସ

ତୃ ଣମୂଳ ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଜିlା - ବରଗଡ଼
8

େବଣୁଧର ମହାପାt

ନି- କୁ ଠାରପାଲି

େକାଶଳ kାnି ଦଳ

ନଡ଼ିଆ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଟ

େମଜ

େପା/ଥା- ଆମ୍ଵାଭନା
ଜିlା - ବରଗଡ଼
9

ସୁଶୀଳ କୁ ମାର ସାହୁ

ନି/େପା- େଜ. ଶ୍ରୀଗିଡା
ଥା- େସାେହଲା
ଜିlା - ବରଗଡ଼

10

ଲkଣ କୁ ମାର େଭାi

ନି-eନ୍.eଚ୍. 6, ଧସର୍ାେରାଡ
େପା‐ ଧନକuଡା
ଜି - ସମ୍ଵଲପୁର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
11

ମୁେକଶ agୱାଲ

ଆଶା କିରଣ େରସିେଡନି୍ସ, eସ୍.ଡି. sାଧୀନ

େଟବୁ ଲ ଲ୍ୟାm୍

ek 18,
େପା‐ବରେଡାଲ, ଜି‐ବରଗଡ଼
12

ସୁଶାn ମିଶ୍ର

ନି/େପା/ଥା- େସାେହଲା

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ

ଜିlା - ବରଗଡ଼

sାନ‐ ବରଗଡ଼
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
5 ଭଟଲି ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
6‐ bଜରାଜନଗର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

aନୁ ପ କୁ ମାର ସାe

ନି‐ବଘରାଚକା

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟ େକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

େପା‐ଗଣ୍ଡେଘାରା
ଥା‐bଜରାଜନଗର
ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା
2

କିେଶାର ଚnd ପେଟଲ

ନି/େପା‐କୁ ଣ୍ଡୁେକଲା
ଥା‐ଭଷ୍ମା, ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା

3

ଗଜାନନ ସାହୁ

ନି‐ଜି eମ କମେପ୍ଲk
େପା/ଥା‐bଜରାଜନଗର
ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା

4

ରଞ୍ଜି ତ କୁ ମାର

ନି‐ହରିରାମ ବିହାର
େପା/ଥା‐bଜରାଜନଗର
ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା

5

ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା

ନି‐ସରବାହାଲ
େପା/ଥା/ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6

େଚୖତନ୍ୟ କଣ୍ଟା

ନି‐େରମଣ୍ଡା

ଲkଘର ଗଣତାntିକ ପାଟ

ସିଲଟ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

େକାଶଳ kାnି ଦଳ

ନଡ଼ିଆ

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ

sାଧୀନ

ଡିେଜଲ ପm

େପା‐ରmାଲୁ ଗା
ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା
7

ଜୟରାମ ବାରିକ

ନି/େପା/ଥା‐େବଲପାହାଡ଼
ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା

8

ନାରାୟଣ ମହାପାt

ନି/େପା‐uବୁ ଡା, ଥା‐ଲଖନପୁର
ଜି ‐ ଝାରସୁଗଡ
ୁ ା

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9

ବିଶ୍ଵ େଲାଚନ େଭାi

ନି/େପା‐ଚିରଣ୍ଡ
ି ା
ଥା‐bଜରାଜନଗର
ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା

10

େଯାଗୀnd ମାଝୀ

ନି/େପା –ବଞ୍ଜାରି, ଥା‐ଲଖନପୁର
ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା

sାନ‐ ଝାରସୁଗୁଡା
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
6 bଜରାଜନଗର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
7‐ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

ଆନn pଧାନ

ନି‐ସାହୁ ପଡ଼ା

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟ େକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

େପା/ଥା‐ବଡମାଳ
ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା
2

କିେଶାର କୁ ମାର ମହାnି

ନି‐ମଙ୍ଗଲ ବଜାର
େପା/ଥା/ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା

3

ନବ କିେଶାର ଦାସ

ନି‐ସରବାହାଲ
େପା/ଥା/ଜି ‐ ଝାରସୁଗଡ
ୁ ା

4

ବାସୁେଦବ େଭାi

ନି‐ଛଡ଼ାରମା
େପା‐ଆi.ପି.eସ, ବନହରପାଲି
ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା

5

ଭାsର ଗଡ଼ଆ

ନି‐ବାଘମୁଣ୍ଡା
ଥା‐ଲଖନପୁର
ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6

ଗୁରୁ pସାଦ ରାuତ

ନି‐aମନାପାଲି, େପା‐େସାଢାମାଳ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

େକାଶଳ kାnି ଦଳ

ନଡ଼ିଆ

ନି‐କୁ mାରୀ, େପା‐ହିମର୍ା

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ତିନ ି ତାରକା ଚ଼h
ି ତ
ି

ଥା‐ବଡ଼ମାଳ, ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା

(ମାkଷ୍ଟ‐େଲନିନଷ୍ଟ
ି )

ପତାକା

ଥା‐େକାଲାବିରା, ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା
7

ପରୀkିତ ପାଣିgାହୀ

ନି‐ପୁରୁଣାବsି
େପା/ଥା/ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା

8

ସତ୍ୟଭାମା ଧୁରୁଆ

ନି‐ସୁନାଝରିଆ, େପା‐ଭାଲୁ ପtା
ଥା‐େକାଲାବିରା, ଜି ‐ ଝାରସୁଗୁଡା

9

ହୀରାଲାi ଧୁରୁଆ

ଲିବେରସନ

sାନ‐ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
7 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
8‐ ତଳସରା(eସ୍.ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

pଫୁ l ମାଝୀ

gା/େପା‐ ତଳସରା

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
2

ବିନୟ କୁ ମାର ଟେpା

gା/େପା‐ େଦoଭୁବନପୁର
ଥା‐ କିଂଜିରେକଲା
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

3

ବିଷ୍ଣୁ େକେକର୍ଟ୍ଟା

gା/େପା‐ ଲୁ ଆେକରା
େସକ୍ଟର‐ 15 ରାuରେକଲା
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

4

ସେnାଷ କୁ ମାର aମାତ୍

କନଜୁ ମର େକାଟର୍ ନିକଟେର
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

ପାେରଶ୍ଵର ବାଲର୍ା

gା/େପା‐ ଶଙ୍କରା

ହିnୁ sାନ ନିମର୍ାଣ ଦଳ

େଚସ୍ େବାଡ଼ର୍

େକାଶଳ kାnି ଦଳ

ନଡ଼ିଆ

sାଧୀନ

େବଲୁ ନ୍

ଥା‐ ତଳସରା
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
6

ମୀନେକତନ ନାeକ

gା‐େବେହରାମଲ
େପା‐ ଡୁମାବାହାଲ
ଭା‐ େଲଫ୍ରି ପଡା
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
7

pଫୁ l କୁ ମାର କୁ ଜୁର

gା/େପା‐ ଛତାସଗ
ଥା‐ ସଦର
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

sାନ‐ ସୁnରଗଡ଼
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
8‐ ତଳସରା(eସ୍.ଟି)ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
9‐ ସୁnରଗଡ଼(eସ୍.ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

କୁ ସୁମ େଟେଟ

gା/େପା‐ େଡଙ୍ଗି ଭାଡି

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟ େକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
2

ଦୁ େଯର୍୍ୟାଧନ େଭାi

gା‐ ମୁଣ୍ଡାଗଁା
େପା‐ ନିଆଲିପାଲି
ଭା‐ ujଳପୁର ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

3

ମାରୀୟାମ ଗୁରଆ
ି

gା‐ ରାମନଗର, େପା‐ uଦିତ ନଗର, ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ରାuରେକଲା‐4
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
4

େଯାେଗଶ କୁ ମାର ସିଂହ

gା/େପା‐ ସଗପାଲି

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
5

ସହେଦବ ଖାଖା

gା – କୁ ସୁମର
ୁ ା
ଥା‐କିଞ୍ଜିରେକଲା
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6

ଜଳnର pଧାନ

gା‐ ତାଲଶଙ୍କରା (ଲୁ ହୁ ରାଢିପା)

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

େକାଶଳ kାnି ଦଳ

ନଡ଼ିଆ

sାଧୀନ

ପାuଁରୁଟି

sାଧୀନ

ବଂଶୀ

େପା‐ ମେହଶଡିହ ି
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
7

pଫୁ l ଚ଼nd ବିp

gା‐ ନୂ ଆପଡା
େପା‐ ମେହଶଡିହ ି
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

ମିtଭାନୁ କିଶାନ

gା‐ ବିଜାଡିହ ି
େପା‐ aଁଳାବାହାଲ
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

9

ସୁଲଗନ େଭାe

gା‐ ସରବାହାଲ
େପା‐ ସାନ ଘୁମଡ
ୁ ା
ଭା‐ େହମଗିର ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

sାନ‐ ସୁnରଗଡ଼
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
9 ସୁnରଗଡ଼(eସ୍.ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
10‐ ବୀରମିtପୁର(eସ୍.ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

େଦବାନn oରାମ

gା‐ ଗେଧi ବଲଣ୍ଡା

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

େପା‐ ବଲଣ୍ଡା
ଥା‐ bାhଣୀତରଙ୍ଗ
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
2

ମାଗଦାଲି େକାନଗାଡି

gା‐ େମାେଗାେଟାଲି
େପା‐ indପୁର, ଥା‐ ରାeବଗା
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

3

ରାେଜଶ େକରେକଟା

gା/େପା‐କୁ ଆଁରମୁଣ୍ଡା
ଥା‐ ବୀରମିtପୁର
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

4

ଶଙ୍କର oରାମ

gା‐ eରଲା
େପା‐କୁ େଲନବାହାଲ
ଥା‐ ବିଶ୍ରା
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

ଚnd େମାହନ ମାଝୀ

gା‐ ମଠେକାମ୍ େଟାଲା

ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦିେଶାମ୍ ପାଟ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

େକାଶଳ kାnି ଦଳ

ନଡ଼ିଆ

ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁkି େମାcର୍ା

ଧନୁ o ଶର

ଆମ oଡ଼ିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

େପା‐ ଆସୁରଛାପଲ
ଥା‐ ଟାଙ୍ଗରପାଲି
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
6

ଜଜର୍ ତିକର୍ୀ

ଆର୍ ବି‐5, ରାeବଗା େରାଡ୍
େପା/ଥା‐ ବୀରମିtପୁର
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

7

ରାମଚnd aମାତ

gା‐କୁ ନେମଣ୍ଡରା
େପା‐ ସଲଙ୍ଗାବାହାଲ
ଥା‐ ରାeବଗା
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

8

େସେବୟାନ୍ ଆଈn୍

gା‐ bାhଣମରା
େପା/ଥା‐ ବୀରମିtପୁର
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

9

ଲଳିତ ସିଂ ମୁଣ୍ଡା

gା‐ ସାନବମ୍ଵଆ
ୁ

େପା‐ aଜeେକଲା
ଥା‐ ବିଶ୍ରା
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

10

ଲkୀଧର ସା

gା/େପା‐ ଦଲକି

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

େମଜ

sାଧୀନ

କରତ

sାଧୀନ

ଡିେଜଲ ପm

sାଧୀନ

େବଲୁ ନ୍

ଥା‐ ରାeବଗା
ଭା‐ ବୀରମିtପୁର ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
11

େଡେମ oରାମ

gା‐ ବାରହାବଁାଶ
େପା‐ ବିଶ୍ରା
ଥା‐ ବnମୁଣ୍ଡା
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

12

ପିଟାର ଟେପ୍ନା

gା‐ ବାଲିମଣ୍ଡ
ୁ ା
େପା‐ କମର୍ାବାହାଲ
ଥା‐ ହାତୀବାରି
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

13

େରାହିଦାସ ମୁଣ୍ଡାରି

gା‐ େକାେକରମା
gା.ପ‐ ତୁ ଳସୀକାନି
େପା‐ ବରସୁଆଁ
ଥା‐ ବିଶ୍ରା, ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

14

େସାହନ ମୁଣ୍ଡାରି

gା/େପା‐ ଜବାଘାଟ
ଥା‐ ବnମୁଣ୍ଡା
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

sାନ‐ uଦିତନଗର, ରାuରେକଲା
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
10 ବୀରମିtପୁର(eସ୍.ଟି)ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
11-ରଘୁନାଥପାଲି (eସ.ସି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

ଗେଜnd ତnି

ଜଲଦା ବି ବ୍ଲକ, େପା‐ ଜଲଦା ସି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବ୍ଲକ, ରାuରେକଲା,ଜି‐ ସୁnରଗଡ଼
2

ଜଗବnୁ େବେହରା

kା.ନଂ.-ଜି/65,

େସକ୍ଟର-1, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ରାuରେକଲା-8,ଥା-େସକ୍ଟର-1,
ଜି-ସୁnରଗଡ଼
3

ସୁbତ ତରାi

kା.ନଂ.-ବି/25,

େସକ୍ଟର-3, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ରାuରେକଲା-8,ଥା-େସକ୍ଟର-1,
ଜି- ସୁnରଗଡ଼
4

ଲାଲମନ ସୁନା

ସି

ବ୍ଲକ-ବsି ,

େସକ୍ଟର-3, ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ରାuରେକଲା-8,
େପା-େସକ୍ଟର3, ଜି- ସୁnରଗଡ଼
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

ugେସନ ପାt

gା/େପା‐ ଚndପୁର, ଭା‐ ଲାଠିକଟା

େକାଶଳ kାnି ଦଳ

ନଡ଼ିଆ

େକାeଲ ଆମ oଡ଼ିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଥା‐ଚାnିେପାଷ, ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
6

କୃ ଷ୍ଣଚnd sାiଁ

kା.ନଂ.

e/474,

ନଗର, ରାiରେକଲା 14, ଥାଝିରପାଣି,ଜି-ସୁnରଗଡ଼
7

େଗାପାଲ ଦାସ

kା.ନଂ.

e/101,

22,ଫଟଲାiଜର

େସକ୍ଟର ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଟାuନସିପ,

ରାuରେକଲା 769007,
ଜି- ସୁnରଗଡ଼
8

ବିଦ୍ୟାଧର ପାଣ୍ଡବ

gା/େପା‐ କୁ ଗର୍ା, ଭା‐ ରଙ୍ଗାଢିପା

ହିnୁ sାନ ନିମର୍ାଣ ଦଳ

େଚସ୍ େବାଡର୍

ଥା‐ସଦର, ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9

ବାବୁ ଲାଲ ବଡାiକ

kା.ନଂ.

i/20,

େସକ୍ଟର-9 sାଧୀନ

େବଲୁ ନ

ରାuରେକଲା, ଥା- େସକ୍ଟର 7,
ଜି- ସୁnରଗଡ଼
10

ରାଜ କିେଶାର ଭଞ୍ଜ

kା.ନଂ.

eଚ

େକାaପେରଟିଭ

ଆi

ଜି/11, sାଧୀନ

ବ୍ୟାେଟରି ଟcର୍

େକାେଲାନୀ,

ଗଞ୍ଜୁମାେକର୍ଟ, େସକ୍ଟର 22, ଥା
ଟାଙ୍ଗରପାlୀ,ଜି ସୁnରଗଡ଼
sାନ‐ uଦିତନଗର, ରାuରେକଲା
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
11 ରଘୁନାଥପାଲି (eସ.ସି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
12- ରାuରେକଲା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

ଦିlୀପ କୁ ମାର ରାୟ

ହୃ ଷିେକଶ

ଭବନ,

େଡଲିମାେକର୍ଟ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ରାuରେକଲା 769001,
ଥା. ପ୍ଲାଣ୍ଟସାiଟ, ଜି. ସୁnରଗଡ଼
2

pଭାତ ମହାପାt

ପି ଡବ୍ଲ ୁ ଡି eଲ e/ 195, େଲବର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ
େଟନାେମଣ୍ଟ,
iଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ
େଷ୍ଚଟ,
ରାuରେକଲା-4, ଜି- ସୁnରଗଡ଼

3

ରିଚାଡର୍ ଆନାn୍ କୁ ଜୁର

ଝିରପାଣି ଆର eସ୍ କେଲାନୀ, େପା/ଥା‐ ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଝିରପାଣି,ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
4

ସାରଦା pସାଦ ନାୟକ

kା.ନଂ.

ସି/136,

େସକ୍ଟର-1 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ରାuରେକଲା 8, ଥା-େସକ୍ଟର 3,
ଜି-ସୁnରଗଡ଼
5

ସାେଲାମୀ ମିଞ୍ଜ

ପ୍ଲଟନଂ-243,

ହମିରପୁର

(ସାରନା ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ ହାତୁ ଡ଼ି, ଦାଆ o ତାରା

େଟାଲି), ରାuରେକଲା,

(ମାkଷ୍ଟ)

ଥା-େସକ୍ଟର 19, ଜି-ସୁnରଗଡ଼
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6

େଗାକୁ ଳାନn ମହାnି

eଲସିଆର 429, େଛଣ୍ଡ କେଲନୀ, ଥା- କଳିଙ୍ଗ େସନା

େଟାପି

େଛଣ୍ଡ, ରାuରେକଲା-15, ଜି-ସୁnରଗଡ଼
7

ବିନୟ କୁ ମାର ତିୱାରୀ

kା.ନଂ.-ବି/23,

େସକ୍ଟର-5 ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ରାuରେକଲା, ଜି ସୁnରଗଡ଼
8

ହୃ ଦାନn େବେହରା

gା/େପା‐ ଲେଙ୍ଗi

େକାଶଳ kାnି ଦଳ

ନଡ଼ିଆ

ଥା-bାhଣୀ ତରଙ୍ଗ,ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9

ତପନ କୁ ମାର ପଣ୍ଡା

eମଆiଜି‐II‐222,

କଳିଙ୍ଗ

ବିହାର, sାଧୀନ

ବ୍ୟାେଟରୀ ଟcର୍

େଛଣ୍ଡ, ରାuରେକଲା 15,ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
10

ପପୁ କୁ ମାର ରାe

େଡଲିମାେକର୍ଟ, ସିଟ ି ସପ୍ ପାଖ, ଥାନା sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ୍

ପ୍ଲାଣ୍ଟସାiଟ୍, ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
11

ବିଶ୍ଵନାଥ ଲାkା

ଦୁ ଗର୍ାପୁର, oରାମପଡା,

sାଧୀନ

କରତ

ଥା- uଦିତନଗର, ରାuରେକଲା
12

ମହିପାଲ ସିଂ

ଶkିନଗର, ଘର ନଂ 14, େସକ୍ଟର 1 sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

େଷ୍ଟଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖ,ରାuରେକଲା 14,
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
sାନ‐ uଦିତନଗର, ରାuରେକଲା
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
12 ରାuରେକଲା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
13- ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର (eସ୍. ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

aନେମାଲ କିେଣ୍ଡା

gା/େପା‐ ଗଭର୍ନା

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଥା‐ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
2

uେପnd pଧାନ

gା‐ ଶ୍ରୀରାମ କଲନୀ
େପା‐ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

3

gି େଗାରି ମିଞ୍ଜ

gା/େପା‐ ପଞ୍ଚରା, ଥା‐କୁ ତୁରା
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

4

ମଙ୍ଗଳା କିଷାନ

gା/େପା‐ ଆମେଗାଭା, ଥା‐କୁ ତୁରା
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

aଗଷ୍ଟିନ ମିଞ୍ଜ

gା/େପା‐ େକାରଙ୍ଗା, ଥା‐କୁ ତୁରା

oଡ଼ିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡ଼ି

ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁkି େମାcର୍ା

ଧନୁ o ଶର

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

େକାଶଳ kାnି ଦଳ

ନଡିଆ

ଆମ oଡ଼ିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦିେଶାମ ପାଟ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

sାଧୀନ

ମହମ ବତୀ

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ୍

sାଧୀନ

କରତ

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
6

ଧେନଶ୍ଵର ଖାଲେଖା

gା/େପା‐ କୁ କୁଡା, ଥା‐ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

7

pେମାଦ ekା

gା – େଭଲୁ ଆଡିହ,ି ଥା‐ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

8

ଫି ଲମାନ୍ େଟାେpା

gା/େପା‐ େଗାପପାଲି
ଥା‐bାhଣୀତରଙ୍ଗ, ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

9

େମାହନଲାଲ କିଶାନ

gା‐ କଣ୍ଟିଆମୁରା, େପା/ଥା ‐ ବଡଗଁା
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

10

ରୁବେସନ୍ ହେରା

gା‐ ଖiରବn,େପା‐ ରାେଣ୍ଟାବିରେକରା
ଥା‐bାhଣୀତରଙ୍ଗ, ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

11

ଲେରନସ୍ େକରେଜଟା

gା‐ ଜuରାମୁଣ୍ଡା, େପା‐ କହୁ ପାନି
ଥା‐କୁ ତୁରା, ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
12

େକ୍ଲେମଣ୍ଟ ଲାkା

gା‐ ତାଲଶଙ୍କରା, େପା‐ େଡଙ୍ଗି ଭାଡି
ଥା‐ଟାuନ, ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

13

ବିkମ େଟାେpା

gା/େପା‐ କୁ ଟୁନିଆ, ଥା‐ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

14

ମାେସର୍ଲ୍ କିେଣ୍ଡା

gା‐ ହମିତପୁର, କିଷାନ େଟାଲି
େପା‐ ରାuରେକଲା‐3, ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

15

ରାେଜnd କୁ ମାର ଲାkା

gା/େପା‐ ତରେକରା,
ଥା‐ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

sାନ‐ ସୁnରଗଡ଼
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
13 -ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର (eସ୍. ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
14-ବଣାiଁ (eସ୍. ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

ଦୟାନି କିସାନ

ପିତା – sଗର୍ତ ପୂଣ୍ଣର୍ଚnd କିସାନ,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

gା‐ ନୂ ଆପଡା, େପା‐ କେଲiେପାଷ,
ଥା‐ଲହୁ ଣୀପଡା,ଜି–ସୁnରଗଡ଼‐770040
2

ଭୀମେସନ େଚୗଧୁରୀ

ପିତା ‐ sଗର୍ତ ରାମଚnd େଚୗଧୁରୀ
gା‐ େକାiଡା, େପା‐ େକାiଡା
ଥା‐େକାiଡା,ଜି–ସୁnରଗଡ଼‐770048

3

ରଘୁନାଥ oରାମ

ପିତା ‐ sଗର୍ତ ମାଖୁ oରାମ,
gା‐ େକnୁ ଡହ
ି ,ି େପା‐ କେଲiେପାଷ
ଥା‐ଲହୁ ଣୀପଡା, ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

4

ଲkଣ ମୁଣ୍ଡା

ପିତା ‐ sଗର୍ତ ବାଗୁନ ମୁଣ୍ଡା

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ ହାତୁ ଡ଼ି, ଦାଆ o ତାରା

gା‐ ସାରସେପାଷ, େପା‐ େଗାପନା

(eମ୍)

ଥା‐କ. ବଲାଙ୍ଗ, ଜି – ସୁnରଗଡ଼
5

ଲୁ ଥାର oରାମ

ପିତା ‐ ସୀରୁ oରାମ, gା‐ େକnୁ ଡହ
ି ି

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

େପା‐ କେଲiେପାଷ, ଥା‐ଲହୁ ଣୀପଡା
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6

ଚ଼ndମଣି ନାeକ

ପିତା – େଗୗର େମାହନ ନାeକ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁkି େମାcର୍ା

ଧନୁ o ଶର

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

sାଧୀନ

କରତ

ଘର ନଂ e/68, େପା‐ େଟନସା
ଥା‐ ଲହୁ ଣୀପଡା,ଜି – ସୁnରଗଡ଼‐770044
7

ପାtାସ୍ ekା

ପିତା ‐ ଜuରୁ ekା, gା‐ ବଡଗଁା
େପା‐ କଣ୍ଟାପାଲି,ଥା‐ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼‐ 770043

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

ଜନାdର୍ନ େଦହୁ ରୀ

ପିତା ‐ sଗର୍ତ କଲ୍ୟାଣୀ େଦହୁ ରୀ
gା‐ େକାiଡା, େପା‐ େକାiଡା
ଥା‐ େକାiଡା, ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

9

ଜାuରା oରାମ

ପିତା ‐ଯାତ୍ରୁ oରାମ, gା‐ ଚ଼ndପୁର
େପା‐ ଚ଼ndପୁର, ଥା‐ ଚ଼ାnିେପାଷ
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼ ‐770037

10

ମହାେଦବ ଭୂମିଜ

ପିତା ‐ େକୖଳାସ ଭୂମିଜ,gା‐ କୁ େଚiତା
େପା‐ ସଗଗଡ, ଥା‐ ଚ଼ାnିେପାଷ
ଜି ‐ ସୁnରଗଡ଼

sାନ‐ ବଣାiଁ
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
14-ବଣାiଁ (eସ୍. ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
15- କୁ ଚଣ୍ଡ
ି ା (eସ୍. ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

ଦିପକ୍ pଧାନ

ନି- ବିଷ୍ଣୁ ମnିର ପଡା (ବୁ ଲର୍ା)

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

େପା/ଥା- ବୁ ଲର୍ା, ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର
2

ଭୂବେନଶ୍ଵର କିସାନ

ନି/େପା- ତୁ େରi ନିkିମାଳ
ଥା- ମହୁ ଲପାଲି, ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

3

ରବି ନାରାୟଣ ନାeକ

ନି/େପା- ଖେଣ୍ଡାକଟା, ଥା- କୁ ଚଣ୍ଡ
ି ା
ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

4

ରାେଜnd କୁ ମାର ଛtିଆ

ନି – ସାଧପଡା, େପା- ରଙ୍ଗି ଆଟିକର
ି ା

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଥା- େଗାବିnପୁର, ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

ପଦ୍ମେଲାଚନ ମାଝୀ

ନି – ସେରi, େପା-କଟଙ୍ଗପାଣି

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁkି େମାcର୍ା

ଧନୁ o ଶର

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଥା- ଜମନକିରା, ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର
6

ବିେନାଦ ଟେpା

ନି – େଗାବିnେତାଲା, େପା/ଥା- ଧନୁ ପାଲି
ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

7

ଲିଙ୍କନ କୁ ମାର କିେଣ୍ଡା

ନି/େପା- ସୁବଣ୍ଣର୍ପାଲି
ଥା- କୁ ଚଣ୍ଡ
ି ା, ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
ନାହ

sାନ‐ କୁ ଚଣ୍ଡ
ି ା
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
15-କୁ ଚଣ୍ଡ
ି ା (eସ୍. ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
16- େରଙ୍ଗାଲି (eସ୍. ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

ଦୁ େଯର୍ାଧନ ଗଡିଆ

ନି – ଲାରିପାଲି, େପା- େରଙ୍ଗାଲି

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର
2

ନାuରୀ ନାୟକ

ନି – ଭତରା, େପା- ଧନୁ ପାଲି
ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

3

ରେମଶ ପଟୁଆ

ନି/େପା- ଲiଡା, ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

4

ରସିଆ ହରିପାଲ

ନି/େପା-ଧନକuଡା, ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

ଜୟକୃ ଷ୍ଣ େପାଢ

ନି – େସhାପାଲି, େପା- ଚାuଁରପୁର

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ଆଲମାରୀ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଟ

େମଜ

ଆମ oଡ଼ିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଲkଘର ଗଣତାntିକ ପାଟ

ସିଲଟ

ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର
6

ବୀରକିେଶାର େଭାiସାଗର

ନି – ଆର୍. ଆi. କେଲାନି, ବୁ ଲର୍ା
େପା- ବୁ ଲର୍ା, ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

7

େଶାଭାମଣି ପଧାନ

ନି – ପୁଟବ
ି n, େପା- ଧନୁ ପାଲି
ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

8

ସେnାଷ କୁ ମାର େବରିହା

ନି – ଦେଲiପଡା
େପା/ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

9

ସୁବଳ ସିଂ

ନି – ପିପଲକାନି, େପା- ବମାେଲାi
ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

sାନ‐ ସମ୍ଵଲପୁର
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
16-େରଙ୍ଗାଲି (eସ୍. ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
17- ସମ୍ଵଲପୁର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର

ନି – ନnପଡା, େପା- ଝାଡୁଆପଡା

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର
2

ମହmଦ ମୁsକିମ୍

ନି – ମାୟାବଗିଚା, େପା- ଧନୁ ପାଲି
ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

3

ରାେସଶ୍ଵରୀ ପାଣିgାହୀ

ନି – ଶାnିନଗର ,େପା- ବୁ ଢାରଜା
ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

4

ସୁେରଶ୍ଵର ମିଶ୍ର

ନି – ନnପଡା, େପା- ଝାଡୁଆପଡା

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

କllନା ସାହୁ

ନି‐eନ୍.ଗୁହା େଲନ୍, ବାହାଲପଡା

ଆମ oଡ଼ିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଟ

େମଜ

ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁkି େମାcର୍ା

ଧନୁ o ଶର

sାଧୀନ

କ୍ୟାେମରା

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର

େପା- ବୁ ଢ଼ାରଜା, ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର
6

ବୀେରnd କୁ ମାର ପାଣିgାହୀ

ନି – ଆଦଶର୍ ନଗର, eଚ୍.eଲ୍.o. କେଲାନି
େପା /ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

7

ମାନେଗାବିn ପଧାନ

ନି – ପୁଟବ
ି n ,େପା- ଧନୁ ପାଲି
ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

8

ରାଜ କୁ ମାର ଆin

ନି – େଜ.eମ୍. କେଲାନି ,େପା- ବୁ ଢାରଜା
ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9

uମା pସାଦ ପାଣିgାହୀ

ନି – ପିପଲକାନି େପା- ବମାେଲାi
ନି – କତରଧୁଆ େପା- ବୁ ଢାରଜା
ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

10

ଜୟଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର

ନି – କମଲିବଜାର ,େପା- ବଡବଜାର
ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

11

ଭk ଚରଣ ମିdର୍ା

ନି – ମାiନିଂ କେଲାନି
େପା/ଜିlା - ସମ୍ଵଲପୁର

sାନ‐ ସମ୍ଵଲପୁର
ତାରିଖ‐ 26.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
17- ସମ୍ଵଲପୁର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
18– େରଢାେଖାଲ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (1)
1

ଆସଫ aଲି ଖଁା

ସା-ଲାଲହାେବଲୀ, ଦେଲiପଡା,
େପା/ଜି-ସମ୍ଵଲପୁର

2

େଦବ ଦୁ ଲାଲ ବକସି

ସା-ମାଳିପଡା, େଗାପାଲମାଲ,େପା-

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

କଂେgସ
ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବୁ ଢାରଜା, ଥା-aiଠାପାଲି, ଜି-ସମ୍ଵଲପୁର
3

pତାପ କୁ ମାର pଧାନ

ସା-ରଥସାହି, ରାମ ମnିର ପାଖ,
େପା/ଥା-େରାଢାେଖାଲ, ଜି-ସମ୍ଵଲପୁର

4

େରାହିତ ପୁଜାରୀ

ସା-ବାମରାହାuସ, ଭୂତାପଡାଛକ,
ସମ୍ଵଲପୁର, ଥା-ଧନୁ ପାଲି, େପା/ଜିସମ୍ଵଲପୁର

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ ବ୍ୟତୀତ)
5
6

aପଣର୍ା ବାଘ
ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ pଧାନ

ସା-ରାମପୁର ହରିଜନପଡା,

ଆେମ୍ଵଦକରାiଟ୍ ପାଟ

େପା/ଥା- େରାଢାେଖାଲ, ଜି-ସମ୍ଵଲପୁର

aଫ iଣ୍ଡିଆ

ସା-ଜଗnାଥ pସାଦ, ଥା-ନାକଟିେଦuଳ,

ସମତା kାnି ଦଳ

େକାଟ
କତୁ ରୀ

ଜି-ସମ୍ଵଲପୁର
7

େଭାଳାନାଥ େଦହୁ ରୀ

ସା-ଜୁ ରାପାଲି, େପା-ସରାପାଲି ,

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଥା-ନାକଟିେଦuଳ, ଜି-ସମ୍ଵଲପୁର
8

ମନେବାଧ େଭାi

ସା-େଦoଗଁା,.େପା/ଥା-ଧମା, ଜି-ସମ୍ଵଲପୁର

9

ଲkଣ କୁ ମାର େଭାi

ସା-eନ୍.eଚ୍.-6-ଧରସାେରାଡ,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଟ

େମଜ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

େପା-ଧନକuଡା, ଜି-ସମ୍ଵଲପୁର
10

ଲkୀଧର ନାeକ

ସା-ହରିଜନପଡା, େପା-େରଢାେଖାଲ,
ଜି-ସମ୍ଵଲପୁର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
11

ମନିସ କୁ ମାର େଦେହରୀ

12

sାଧୀନ ପଣ୍ଡା

ସା-ସାହାସପୁର, ଥା-ଧମା, ଜି-ସମ୍ଵଲପୁର

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ସା-kାଟର୍ର ଡି-1, େଲବର କେଲାନି

sାଧୀନ

ସିେଲi େମସିନ୍

େମାଦିପଡା ସମ୍ଵଲପୁର, େପା-େମାଦିପଡା,
ଥା-ଟାuନ୍ ଥାନା, ଜି-ସମ୍ଵଲପୁର

sାନ-େରଢାେଖାଲ
ତାରିଖ-26.03.2014
ମଣ୍ଡଳୀ

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
18- େରଢାେଖାଲ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
19– େଦoଗଡ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

aନିତା pଧାନ

sା-ସଂଜୀବ କୁ ମାର pଧାନ, ସା-ଗୁରୁସାହି ,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

େଦବଗଡ ୱାଡର୍ ନଂ-4 େପା/ଥା/ଜି-େଦବଗଡ
2

ନିେତଶ ଗଙ୍ଗେଦବ

ପି. sଗର୍ତ pଦୀp ଗଙ୍ଗେଦବ,
ସା-ମୁ୍ୟନିସପ
ି ାଲିଟସ
ି ାହି, ୱାଡର୍ ନଂ-1
େପା/ଥା/ଜି-େଦବଗଡ

3

ରାଜୀବ କିସାନ

ପି. କାtକ କିସାନ, ସା-କାଲକାଠ,
େପା-ବସାଲi, ଜି-େଦବଗଡ

4

େସମ୍ େହମ୍ ରମ୍

ପି. ରବି େହମ୍ ରମ୍, ସା-ନିଳେବଣ୍ଣର୍ୀସାହି,
େଦବଗଡ, େପା/ଥା/ଜି-େଦବଗଡ

କଂେgସ

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ ବ୍ୟତୀତ)
5

କଳାକାର ନାeକ

ପି.-ରବି ନାeକ, gାମ-ରଘୁନାଥପୁର,

ଆେମ୍ଵଦକରାiଟ୍ ପାଟ

ଥା-ତାଳେଚର ଜି-aନୁ ଗୁଳ
6

େଡାଳାକର େଭାi

େକାଟ

aଫ iଣ୍ଡିଆ

ପି.-େଯାେଗଶ୍ଵର େଭାi, gା-ଶିବପାଲି,

pାuଟିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ iଣ୍ଡିଆ

ବଂଶୀ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

sାଧୀନ

ମୁଦ ି

ଥା-ବାରେକାଟ, ଜି-େଦବଗଡ
7

ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାଣି

ପି.-sଗର୍ତ ଶିବ ଚରଣ ପାଣି,gାମ-କଲା,
ଥା-ବାରେକାଟ, ଜି-େଦବଗଡ

8

ସୁ ର କୁ ମାର bhା

ପି.-ଦୁ େଯର୍ାଧନ bhା, gାମ-େଦବଗଡ ଟାuନ୍ ,
ରଜାମୁଣ୍ଡା, ୱାଡର୍ ନଂ-10,
େପା/ଥା/ଜି-େଦବଗଡ
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

9

aମର େକଶରୀ

ପି.-ଯଯାତି େକଶରୀ ଗଙ୍ଗେଦବ, gାମ-

ଗଙ୍ଗେଦବ

ଲାଲୁ ସାହି େଦବଗଡ, େପା/ଥା/ଜି-େଦବଗଡ

sାନ-େଦବଗଡ
ତାରିଖ-26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
19– େଦoଗଡ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
62–େଛଣ୍ଡିପଦା (eସ୍.ସି.) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
1

2

3

4

5

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (1)
1

aଗsି େବେହରା

ସା/େପା/ଥା- େଛଣ୍ଡିପଦା, ଜି-aନୁ େଗାଳ

2

େଗାବିn ନାeକ

ସା/େପା- ରାiଝରଣ, ଥା-ନିସା,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଜି-aନୁ େଗାଳ
3
4

ଶୁସାn କୁ ମାର

ସା/େପା-େକାଶଳା, ଥା-େଛଣ୍ଡିପଦା,

େବେହରା

ଜି-aନୁ େଗାଳ -

ସେnାଷ କୁ ମାର

ସା-େଗାବn ପାଣ ସାହି, େପା-େକେରଙ୍ଗ,

ନାeକ

େଦହୁ ରୀସାହି ଥା-ଜରପଡା, ଜି-aନୁ େଗାଳ

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ ବ୍ୟତୀତ)
5

tିେଲାଚନ େବେହରା

ସା/େପା-ବାେଗଡିଆ, , ଥା-େଛଣ୍ଡିପଦା,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଜି-aନୁ େଗାଳ
6

ଭରତ କୁ ମାର ନାeକ

ସା-ଦୁ ଗର୍ାପୁର ପାଣସାହି, େପା-ଦୁ ଗର୍ାପୁର,

eସ୍.ୟୁ .ସି.ଆi(କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟି)

କାଚଗ୍ଲାସ

ସା-ସରପାଳ, େପା-ଟାଙ୍ଗି ରୀ,

ଆେମ୍ଵଦକରାiଟ୍ ପାଟ aଫ

େକାଟ

ଥା-େଛଣ୍ଡିପଦା, ଜି-aନୁ େଗାଳ

iଣ୍ଡିଆ

ସା/େପା-କଣେଲାi, ଥା-େଛଣ୍ଡିପଦା,

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଥା-ଜରପଡା, ଜି-aନୁ େଗାଳ
7

ସୁବାସ୍ ନାeକ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

ଭିକାରାମ ନାeକ

ଜି-aନୁ େଗାଳ
9

sାନ-

ଶୁକେଦବ େବେହରା

aନୁ େଗାଳ

ତାରିଖ-26.03.2014

ସା/େପା-oଗି, ଥା-ଜରପଡା, ଜି-aନୁ େଗାଳ

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
62-େଛଣ୍ଡିପଦା(eସ.ସି.) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
63-ଆଠମlିକ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i)

1.

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

ଆନn ଚnd େବେହରା

gାମ- ଧuରାପାଲି,େପା- ରାଜକିେଶାରନଗର,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

gାମ- ହରଡାନାଳି (ନୂ ଆସାହି),

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

େପା/ ଥାନା/ ସ.ଡି- ଆଠମlିକ,

କଂେgସ

ଥାନା- ଆଠମlିକ, ଜିlା- aନୁ େଗାଳ, oଡିଶା,
ପିନ୍- 759126
2.

ଭାଗିର pଧାନ

gାମ- େସାଲଣ୍ଡା, େପା- େଭଜିେଗାଠ,
ଥାନା-ହଣ୍ଡପା, ଜିlା- aନୁ େଗାଳ, oଡିଶା,
ପିନ୍- 759127

3.

ସୁେରnd କୁ ମାର pଧାନ

ଜିlା- aନୁ େଗାଳ, oଡିଶା,ପିନ୍- 759125
4.

ସଂଜୀବ କୁ ମାର ସାହୁ

gାମ- aଙ୍ଗପଡା, େପା- aଙ୍ଗପଡା,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଥାନା-କିେଶାରନଗର, ଜିlା- aନୁ େଗାଳ, oଡିଶା,
ପିନ୍- 759126
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5.

pଦୀପ କୁ ମାର ସାହୁ

gାମ- କଳାମାଟି, େପା-aeଡା,

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ େଟାପି

ସ.ଡି- ଆଠମlିକ, ଜିlା- aନୁ େଗାଳ, oଡିଶା,
ପିନ୍- 759125
6.

pସାଦୀ େବେହରା

gାମ-ବଡଡଙ୍ଗି ଆଣି,େପା-ନାକଚି,ଥାନା-ହଣ୍ଡପା,

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ

େମଜ

ଜିlା- aନୁ େଗାଳ, oଡିଶା, ପିନ୍- 759126
7.

ଭ୍ରମରବର ସାହୁ

gାମ-ଲୁ ହାମୁଣ୍ଡା, େପା- ଲୁ ହାମୁଣ୍ଡା,
ସ.ଡି- ଆଠମlିକ, ଜିlା- aନୁ େଗାଳ,

ପାଟ

oଡିଶା, ପିନ୍- 759127
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8.

ତପନ କୁ ମାର ମିଶ୍ର

gାମ- ଲିpିଙ୍ଗା, େପା- ଆଠମlିକ, ଜିlା-

sାଧୀନ

କାଚ ଗ୍ଲାସ

sାଧୀନ

ଡିେଜଲ ପm

sାଧୀନ

େବେଟରି ଟcର୍

sାଧୀନ

କରତ

aନୁ େଗାଳ, oଡିଶା, ପିନ୍- 759125
9.

pଫୁ l କୁ ମାର ଚାuଳିଆ

gାମ- ହିଂେସi, େପା-କୁ ଦଙ୍ଗା,
ଥାନା- ଆଠମlିକ , ଜିlା- aନୁ େଗାଳ, oଡିଶା,
ପିନ୍- 759125

10.

ମିତୃଘ୍ନ ମହାଖୁଡ

gାମ-ନାରାୟାଣପୁର, େପା-କmାଲା, ସ.ଡିଆଠମlିକ, ଜିlା- aନୁ େଗାଳ, oଡିଶା,
ପିନ୍- 759125

11.

ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ pଧାନ

gାମ-ଜeରାଟ, େପା- ରାଜ କିେଶାରନଗର,
ଜିlା- aନୁ େଗାଳ, oଡିଶା,ପିନ୍-759126

sାନ- ଆଠମlିକ
ତାରିଖ- 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
63-ଆଠମlିକ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
64- ବୀରମହାରାଜପୁର (eସ. ସି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

(i)
1.

ଆନn ବାରିକ

gାମ-େବଲମୁଣ୍ଡା, େପା-

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

gାମ/େପା-

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ବୀରମହାରାଜପୂର

କଂେgସ

ସରଗଜ, ଥାନା-ତରଭା,
ଜିlା- ସୁବଣ୍ଣର୍ପୁର
2.

କାtକ pସାଦ ତରିଆ

(ଗୁନପ
ି ଡା), ଜିlାସୁବଣ୍ଣର୍ପୁର
3.

ପଦ୍ମନାଭ େବେହରା

gାମ- uେଦପଦର, େପା-

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

uଲୁ ଣ୍ଡା, ଜିlା- ସୁବଣ୍ଣର୍ପୁର
4.

ସଦାନn ମହାନn

gାମ/େପା/ ଥାନାସୁବଲୟା, ଜିlା- ସୁବଣ୍ଣର୍ପୁର

(ii)
5.

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

େଜ୍ୟାତିମର୍ୟ ନାଗ

gାମ- ଚmାମାଲ, େପା/

ଆେମ୍ଵଦkାiଟ ପାଟ

ଥାନା- ବୀରମହାରାଜପୂର,

aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

େକାଟ

ଜିlା- ସୁବଣ୍ଣର୍ପୁର
6.

େଭାଳାନାଥ ସାଗର

gାମ- ମୁହୁରଆ
ି ପାଲି, େପା-

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଜାେଲାe, ଥାନବୀରମହାରାଜପୁର, ଜିlାସୁବଣ୍ଣର୍ପୁର
(iii)
7.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

ଆଶ୍ରୟ ମହାନn

gାମ- େମଣ୍ଡଲିପାଲି, େପାଲୁ ତୁ ରପଙ୍କ, ଥାନବୀରମହାରାଜପୁର, ଜିlାସୁବଣ୍ଣର୍ପୁର

sାନ- ବୀରମହାରାଜପୁର
ତାରିଖ- 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
64- ବୀରମହାରାଜପୁର (eସ. ସି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
65- େସାନପୁର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i)

1.

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ

ମଁ-ୁ ରାମପୁର,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ମଁ-ୁ େଘାଡାଘାଟ ପଡା, େପାଷ୍ଟ/ ଥାନା-

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

େସାନପୁର, ଜିlା- ସୁବଣ୍ଣର୍ପୁର

କଂେgସ

େପାଷ୍ଟ/ ଥାନା- ରାମପୁର,
ଜିlା- ସୁବଣ୍ଣର୍ପୁର
2.

pେମାଦ କୁ ମାର

ମଁ-ୁ ଥନାପତିପଡା,

ମହାପାt

େପାଷ୍ଟ/ ଥାନା- େସାନପୁର,
ଜିlା- ସୁବଣ୍ଣର୍ପୁର

3.

ବିମଳା ନeକ

ମଁ-ୁ ବାଲାଜୀ କେଲାନୀ, େପାଷ୍ଟ/
ଥାନା- େkତରାଜପୁର,
ଜିlା- ସମ୍ଵଲପୁର

4.

ସେବର୍ଶ୍ଵର ପୁେରାହିତ
(ii)

5.

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

aମେରଶ୍ଵର ମିଶ୍ର

21- YA‐18/4, unit‐2,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ମଁ/ୁ େପାଷ୍ଟ-କାେବାଦର ଥାନା-

ଆେମ୍ଵଦକରାiଟ ପାଟ

େକାଟ

ବୀରମହାରାଜପୁର, ଜିlା- ସୁବଣ୍ଣର୍ପୁର

aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

ମଁ/ୁ େପାଷ୍ଟ- ସାଗରପାଲି, ଥାନା-

ସମତା kାnି ଦଳ

ଭୂବେନଶ୍ୟର
6.

ଗିରଧ
ି ାରୀ ଖୁରା

7.

ନnିେଘାଷ େମହର

କତୁ ରୀ

େସାନପୁର, ଜିlା- ସୁବଣ୍ଣର୍ପୁର
sାନ- େସାନପୁର
ତାରିଖ- 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
65- େସାନପୁର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
66- େଲାiସିଂହା (eସ. ସି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i)
1.
2.
3.

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

ପରମାନn େସଠ

gା/ େପା- କୁ ରୁଲ, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ପାଣ୍ଡବ ଚnd କୁ mାର

ଆନn ନଗର, ବଲାଙ୍ଗି ର, ଜି-

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ବଲାଙ୍ଗି ର

କଂେgସ

gା/ େପା- େବଲଗଁା, ଥାନା-

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

େଯାେଗnd େବେହରା

ସiଁnଲା ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର
4.

େଯାେଗଶ୍ଵର କୁ mାର

gା- ଖଲିଆପାଲି, େପା/ ଥାନାସାେଲଭଟା, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

(ii)
5.

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

oଁ pକାଶ କୁ mାର

େଗଟସେରାବର ପଡା, େପା-

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

gାମ- ପଡିଆବାହାଲ, େପା-

ଆେମ୍ଵଦକରାiଟ ପାଟ

େକାଟ

ଛତାମଖନା, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

gା/ େପା- ପାଟଣାଗଡ, ଜି-

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

gା- ସାରସମୁଣ୍ଡା, େପା- ହିରାପୁର,

ଲkଘର ଗଣତାntିକ

ସିଲଟ

ଥାନା- େଲାiସିଂହା, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

ପାଟ

gା/ େପା- ପୁiଁnଲା, ଜି-

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

େବେଟରି ଟcର୍

ବଲାଙ୍ଗରି, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର
6.
7.

ଜନ୍ମ ବାରିକ
ଡିଙ୍ଗର କୁ mାର

ବଲାଙ୍ଗି ର
8.

ନରସିଙ୍ଗ ସିଙ୍ଗ

ହାଟପଦା ପଡା, ଟିଟଲ
ି ାଗଡ, େପାଟିଟଲ
ି ାଗଡ, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

9.

ଲାଲମନ ନାଗ
(iii)

10.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

ସତ୍ୟାନn ସୁନା

ବଲାଙ୍ଗି ର
11.

ସୁରୁସିଂହ ନାଗ

gା/ େପା- ମହିମଣ୍ଡ
ୁ ା, ଥାନାବଲାଙ୍ଗି ର, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

sାନ-

ବଲାଙ୍ଗି ର

ତାରିଖ- 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
66- େଲାiସିଂହା (eସ. ସି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
67- ପାଟଣାଗ଼ଡ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i)

1.

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

କନକ ବdର୍ନ ସିଂହ େଦo

ରାଜଖମାର, େପା/ ଥାନା-

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

କଲ୍ୟାଣ ନଗର, େପା/ ଥାନା-

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ପାଟଣାଗଡ, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର,

କଂେgସ

ପାଟଣାଗଡ, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର,
ପିନ୍- 767025
2.

କିେଶାର କୁ ମାର ପରିcା

ପିନ୍- 767025
3.

ଜୟସୂଦନ ବରିହା

gା/ େପା- ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର
4.

pକୃ ତ ି େଦବି ସଂ େଦo

େଶୖଳଶ୍ରୀ େପେଲସ,
େପା/ ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

(ii)
5.

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

ସୁନଲ
ି େଗାeଲ

ସମେଲi ନଗର,

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

େଟଲିଭିଜନ

sାଧୀନ

େମଜ

େପା/ ଥାନା- ପାଟଣାଗଡ,
ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର, ପିନ୍- 767025
(iii)
6.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

ପୂଣ୍ଣର୍ଚnd େମହର

gା/ େପା- ତମିଆଁ,
ଥାନା- ପାଟଣାଗଡ, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର,
ପିନ୍- 767041

7.

େମାହନ ସୁnର େମହର

gା/ େପା- ପାଟଣାଗଡ,
ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର, ପିନ୍- 767025

sାନ-

ପାଟଣାଗଡ

ତାରିଖ- 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
67- ପାଟଣାଗ଼ଡ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
68- ବଲାଙ୍ଗି ର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i)

1.

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

aନଙ୍ଗ uଦୟ ସିଂ େଦo

େଶୖଳଶ୍ରୀ େପେଲସ,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

େପା/ ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର
2.

କରମ ଚାn େବଜ

ମଁ/ୁ େପା- ଛତାପିପଳ,
ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

3.

ନରସିଂହ ମିଶ୍ର

କ୍ଲବ୍ ପଡା, େପା/ ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

କଂେgସ
4.

ବାସୁେଦବ ପତି
(ii)

5.
6.

ମଁ/ୁ େପା- ଶିବତଳା, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

ନିଳକଣ୍ଠ ନାଗ
ସଂଗୀତା ମାଝୀ

gା- କୁ ଳଆ
ି ବାହାଲ,

ଆେମ୍ଵଦକରାiଟ ପାଟ

େକାଟ

େପା- ଜରାସିଂହା, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

ଫ୍ଲାଟ୍ 101, ଜଗnାଥ େମନସନ,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

କରତ

sାଧୀନ

ମହମବତୀ

ଆଚାୟର୍୍ୟ ବିହାର, ଭୂବେନଶ୍ଵର
(iii)
7.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

େଗାପାଳ ଚnd େହାତା

ମହାଲkୀ ନଗର(େତଳିେଗାଠପଡା),
ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

8.

ସଂnିପ କୁ ମାର ବାଗ

ସାଗର ପଡା, ବଲାଙ୍ଗି ର,
ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

sାନ-

ବଲାଙ୍ଗି ର

ତାରିଖ- 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
68- ବଲାଙ୍ଗି ର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
69- ଟିଟଲ
ି ାଗଡ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

(i)
1.

ଟୁକୁ ନ ି ସାହୁ

ମୁ.େପା- ଟିଟଲ
ି ାଗଡ,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର
2.

ମେହnd କୁ ମାର ଠାକୁ ର

ମଁ-ୁ େଗାeଲଭାଡି଼ ,
େପା- ଧରପଗଡ ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

3.

ସତ୍ୟନାରାୟଣ େବେହରା

ମଁ-ୁ ଗଣ୍ଡପତରା ପାଲି,
େପା- ଗଣ୍ଡପତରା ପାଲି, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

4.

ସୁେରnd ସିଂ େଭାi

ମଁ-ୁ ସiଂnଲା, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

କଂେgସ
5.

େଲାକନାଥ ଜାଲ
(ii)

ମଁ-ୁ ପିପଲପଦର, େପା- ମନିଙ୍ଗା,

େନସନାଲିଷ୍ଟ କଂେgସ

ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

ପାଟ

ଘଣ୍ଟା

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

6.

େଦେବnd କୁ ମାର େଜୖନ

ମୁ.େପା- ଟିଟଲ
ି ାଗଡ, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

7.

ଯେjଶ୍ଵର

ମଁ-ୁ ଧରପଗଡ, େପା- େଗାeଲଭାଡ

େକାଶଳ ମୁkି େମାcର୍ା

ମହମବତୀ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ମୁ.େପା- ତୁ ସୁରା, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ନିବାସି- ବରଲା, େପା- ରୁଷୁଡା,

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ େଟାପି

ନିବାସି- ଟିଟଲ
ି ାଗଡ (ସଗଗୁଡା ),

ଆେମ୍ଵଦକରାiଟ ପାଟ

େକାଟ

େପା- ଟିଟଲ
ି ାଗଡ , ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର
8.
9.

ସିତାରାମ ସତପ
ସୁଦାମ ନାଗ

ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର
10.

ଲଳିତ େମାହନ ତାଣ୍ଡି
(iii)

11.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

େଚୟାରେମନ ବାଗ

ନିବାସି- େଦସିଲ, େପା- ବାnୁ ପଲା,

sାଧୀନ

କରତ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର
12.

ରଞ୍ଜୁ ରାeମନ

ମଁ-ୁ ଟିଟଲ
ି ାଗଡ (ସଗଗୁଡା ),
େପା- ଟିଟଲ
ି ାଗଡ , ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

sାନ-

ଟିଟଲ
ି ାଗଡ

ତାରିଖ- 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
69- ଟିଟଲ
ି ାଗଡ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
70- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i)

1.

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

ଆୟୁ ବ ଖଁା

ମୁ.- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି (o୍ଵାଡର୍ ନଂ-1) େପା-

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଠ ପାଟ

ଶସ୍ୟ େକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ମଁ-ୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି , େପା- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

କଂେgସ

ନିବାସି- ସାନଗମଡା

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି , ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର
2.

େpମାନn ପୁେଟଲ

ନିବାସି- େକାତମରା େପାଚାେnାତରା ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

3.
4.

ସେnାଷ ସିଂ ସାଲୁ ଯା
ସୁଶଲ
ି କୁ mାର

େପା- ଜୁ ରାବn, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର
5.

ଲଛମନ ବାଗ

ମଁ-ୁ ଖୁଟୁଲୁ ମୁଣ୍ଡା, େପା- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି , ଜିବଲାଙ୍ଗି ର

(ii)
6.

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

aଜୟ କୁ ମାର ଦାସ

ନିବାସି- , କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

େପା- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି , ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର
7.

ଜଗଦିଶ ସିଂ େଭାi

ନିବାସି- କaଁସଲ
ି

ବହୁ ଜନ ମୁkି ପାଟ

ଖଟ

େପା- ମୁଣ୍ଡପଦର, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର
8.
9.

ଟଙ୍କଧର ସା

ମୁ.େପା- ହଳଦି, ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

iଣ୍ଡିଆନ ସିଟେି ଜନ୍ ପାଟ

ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପସର୍

ସେତ୍ୟnd ସୁନା

ମୁ.- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି (o୍ଵାଡର୍ ନଂ-14) େପା-

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

sାଧୀନ

ସାତ ରଶ୍ମୀ ସହିତ କଲମ

କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି , ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର
(iii)
10.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

ଆେଲକ୍ ଜାଣ୍ଡର

ମୁ.- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି (o୍ଵାଡର୍ ନଂ-11) େପା-

େସନାପତି

କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି , ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

11.

ନnଲାଲ ତାଣ୍ଡି

ନି/ େପା- ଜୁ iବାହାଲ,ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

sାଧୀନ

ବାଲଟି

12.

ନିଶକ
ି ାn ରଣା

ନି/େପା- େତେତଲଖୁଣ୍ଟ,ି ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟସ୍ ମ୍ୟାନ

13.

ବିଷ୍ଣୁ pସାଦ ଜୁ eଡ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

ସଟଲ କକ୍

sାଧୀନ

କାଚ ଗ୍ଲାସ

sାଧୀନ

istୀ

ମୁ.- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି (o୍ଵାଡର୍ ନଂ-9)

ମୁନ

େପା- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି , ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର
14.

େଭାଲା ପନିକା

ମୁ.- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି (o୍ଵାଡର୍ ନଂ-15)
େପା- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି , ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

15.

ଶ୍ରୀକାn ମହାନn

ନି-ରଜାମରା, େପା- ଧାମନଡଙ୍ଗା,
ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

16.

ସେnାଷ ଦିପ

ମୁ.- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି (o୍ଵାଡର୍ ନଂ- 2)
େପା- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି , ଜି- ବଲାଙ୍ଗି ର

sାନ-

ଟିଟଲ
ି ାଗଡ

ତାରିଖ- 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
70- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
71- ନୂ ଆପଡା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

(i)
1.

କୁ nି ସାହୁ

gାମ- ଦିଆମୁଣ୍ଡା, େପା- କୁ ରୁମପୁର,ି

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଥାନା- େକାମନା, ଜି- ନୂ ଆପଡା
2.

3.

ଘାସିରାମ ମାଝୀ

ବସn କୁ ମାର ପଣ୍ଡା

gାମ/ େପା- ବିେରାମାଲ,

ହାତ

ଜି- ନୂ ଆପଡା

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

gାମ/ େପା- ନୂ ଆପଡା,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଜି- ନୂ ଆପଡା
4.

ରାେଜnd େଢାଲକିଆ

gାମ/ େପା- ଖରିଆର େରାଡ, ଜିନୂ ଆପଡା

(ii)
5.

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

iଶ୍ଵର ଚnd ଠାକୁ ର

gାମ- ସିଆଳଟି, େପା- ପରସ େଖାଲ,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଜି- ନୂ ଆପଡା
6.

pଭାତ କୁ ମାର ଧରୁଆ

gାମ- ଭରୁଆମୁଣ୍ଡା, େପା- ଧରମବnା,
ଜି- ନୂ ଆପଡା

7.

ରଙ୍ଗାଧର ମାଝୀ

gାମ- ବାେରସ ବାହାଲ,

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

େପା- ଭୂଲିଆ ସିକୁଆଁ,
ଥାନା- ଖଡିଆଳ, ଜି- ନୂ ଆପଡା
8.

ସୁେରnd pସାଦ ପଣ୍ଡା

gାମ/ େପା- ନୂ ଆପଡା କୃ ଷି ବିjାନ
େକnd ନିକଟେର , ଜି- ନୂ ଆପଡା

9.

େଲାଚନ ସିଂ ମାଝୀ

gାମ/ େପା- ଆମାନାରା ,
ଜି- ନୂ ଆପଡା

(iii)
10.

ଭାରତ ଦାସ

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
gାମ/ େପା- ପାଞ୍ଝମପୂର ,
ଜି- ନୂ ଆପଡା

sାନ-

ନୂ ଆପଡା

ତାରିଖ- 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
71- ନୂ ଆପଡା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
72- ଖଡିଆଳ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i)

1.
2.

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

a ରାଜ େମାହନ ପାଣିgାହୀ
ଦୁ େଯର୍୍ୟାଧନ ମାଝୀ

gାମ- ଖଡିଆଳ o୍ଵା.ନଂ-10 ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

େପା- ଖଡିଆଳ, ଜି- ନୂ ଆପଡା

କଂେgସ

gାମ/ େପା- େବାiରଗଁା,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଥାନା- େବାେଡନ, ଜି- ନୂ ଆପଡା
3.

ସୁ ର କୁ ମାର ସାହୁ

gାମ/ େପା- ନୂ ଆପଡା,
ଜି- ନୂ ଆପଡା

4.

ଲେମ୍ଵାଦର ନିଆଲ

gାମ- େଡାେଟା, େପା-କରଙ୍ଗାମାଲ,
ଥାନା- େବାେଡନ, ଜି- ନୂ ଆପଡା

(ii)
5.

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

ଜେଲଶ୍ଵର ସୁନା

gାମ- ତୁ କଲା, େପା- ତୁ କଲା,

େକାଶଳ ମୁkି େମାcର୍ା

ମହମବତୀ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଥାନା- ଖଡିଆଳ, ଜି- ନୂ ଆପଡା
6.

େଦବ େଦବ pସାଦ ସିଂ େଦo

gାମ- ଖଡିଆଳ o୍ଵା.ନଂ-8,
େପା- ଖଡିଆଳ, ଜି- ନୂ ଆପଡା

7.

ଭ୍ରମର ବାଗ

gାମ- ଖିରମାଲ, େପା- ଜୟବାହାଲ,

ଆମ oଡିଶା ପାଚ

ମାଠିଆ

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟ

sାଧୀନ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

ଥାନା- େବାେଡନ, ଜି- ନୂ ଆପଡା
8.

ସନ୍ୟାସୀ ଦାସ

gାମ- ସୁନାରିସକ
ି ୁ ଆଁ,େପା-କିରକିଟା,
ଥାନା- ଖଡିଆଳ, ଜି- ନୂ ଆପଡା

(iii)
9.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

କିେଶାର କୁ ମାର ବାଗ

gାମ- ଖଡିଆଳ େଛଲିଆପଡା ,
େପା- ଖଡିଆଳ, ଜି- ନୂ ଆପଡା

10.

ନିମାiଁ ଚରଣ ତାଣ୍ଡି

gାମ- ଖଡିଆଳ o୍ଵା.ନଂ-4,
େପା- ଖଡିଆଳ, ଜି- ନୂ ଆପଡା

11.

ରାେଧ ଶ୍ୟାମ ସାଗର

gାମ- କନକପଡା କାମପୁର,
େପା- ଲକର୍ା, ଜି- ନୂ ଆପଡା

12.

ସତୃ ଘନ େବେହରା

gାମ/ େପା- ଗଣ୍ଡାବାହାଲି,
ଜି- ନୂ ଆପଡା

sାନ-

ନୂ ଆପଡା

ତାରିଖ- 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
72-ଖଡିଆଳ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
77-ଲାଞ୍ଜି ଗଡ (eସ୍. ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

(i)
1.

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

pଦୀପ କୁ ମାର ଦିଶାରୀ

gାମ- ହିରାପୁର, େପା- ମଙ୍ଗଳପୁର,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାୟା- ଜୟ ପାଟଣା , ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି
2.

ବଳଭd ମାଝୀ

gା/ େପା/ଥା- ବିଶ୍ଵନାଥପୁର,
ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି

3.

ବିଜୟ ଦିଶାରି

gାମ- କରଞ୍ଜି ଗୁଡା, େପା- ମୁଖିଗୁଡା,
ଥାନା-ଜୟ ପାଟଣା , ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି

4.

େଶାଭା ମାଝୀ

gାମ- ତାସିଗୁଡା, େପା- ବଡଛତରଙ୍ଗ,
ଥାନା- ଆମୂଳ ରାମପୁର ,
ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

(ii)
5.

କବି ମାଝୀ

gାମ- ସିଙ୍ଗଝରନ, େପା- ରିଷିଗଁା, ଥାନା-

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ବହୁ ଜନ ମୁkି ପାଟ

ଖଟ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ସଦର ଭବାନୀପାଟଣା,ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି
6.

କିରଣ କୁ ମାର ମାଝୀ

gାମ- ଭାଲୁ ଛଞ୍ଚରା, େପା- ମଧୁପର
ୁ ,
ଥାନା- ନଲର୍ା ଭବାନୀପାଟଣା,
ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି

7.

ଚndମଣି ନାeକ

gା/ େପା- ବଡକଲର୍ାେକାଟ,
ଥାନା- ଜୟପାଟଣା, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି

8.

ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ େଭାi

gାମ- କାଣ୍ଡାମା , େପା-ଲାଞ୍ଜି ,
ଥାନା- ବିଶ୍ଵନାଥପୁର, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି

9.

ମେହnd କୁ . ମାଝୀ

gାମ- େପାଲିଙ୍ଗପଦର,

ସମୃd oଡିଶା

େବେଟରି ଟcର୍

େପା- ଗୁଣୁପୁର, ଥାନା- ଥୁଆମୂଳ
ରାମପୁର, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି
10.

ସନାତନ ମାଝୀ

gାମ- ଡାକେକାଟା, ଥାନା- ଥୁଆମୂଳ
ରାମପୁର, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି

କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

ତିନତ
ି ାରା ଚିhତ
ି ପତାକା

(ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି େଲନିନଷ୍ଟ
ି )
ଲିବେରସନ

11.

ସୁେରଶ ମାଝୀ

ନି- ହଲିଆପଡା, ଥା- ଭବାନୀପାଟଣା

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଟାuନ, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି
12.

ଲାଲବାହାଦୁ ର ଜାନୀ

gାମ- କn bhାଣୀଗୁଡା,େପା- ନାେnାଲ,
ଥାନା- ଜୁ ନାଗଡ , ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି

(iii)

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

ନାହ
sାନ-

ନୂ ଆପଡା

ତାରିଖ- 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
77-ଲାଞ୍ଜି ଗଡ (eସ୍. ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
78-ଜୁ ନାଗଡ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i)

1.

4.

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

aନିଲ କୁ ମାର ସିଂ େଦo

gାମ/େପା- ରାଜପୁର, ଥାନା- ଜୁ ନାଗଡ, ଜି-

େଗାବdର୍ନ ଦାଶ

gାମ/େପା- ପଲାସ, ଭାୟା- ମହିଚଲା, ଥାନା-

2.
3.

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ଦାେମାଦର େବେହରା
ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର

କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା
ଜୁ ନାଗଡ, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା
gାମ- ବୁ ଢପ
ି ଦର, େପା- ମାଟିଗଁା,
ଥାନା- ଜୁ ନାଗଡ, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା
gାମ- ଦାଶର ଭବନ, ସତ୍ୟମ ସିେନମା ହଲ୍
ପାଖ (ମହାବିର ପଡା ),

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

କଂେgସ
ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ

ଶସ୍ୟ େକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ପାଟ
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

େପା- ଭବାନିପାଟଣା, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା

5.

ମନ୍ମଥ େବଣୁପାଣି
(ii)

6.

gାମ- ଡୁ ଡୁ ଙ୍ଗଗୁଡା, େପା- ମାଟିଗଁା,
ଥାନା- ଜୁ ନାଗଡ, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

uମାକାn ତାଣ୍ଡି

gାମ-ସିଆଲଝୁ ଡଙ୍ଗୀ, େପା- ଚହକା,
ଥାନା- େକଗଁା, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ପିନ- 766011, oଡିଶା

7.

ଚିନ୍ମୟ େବେହରା

8.

pଦୀପ କୁ ମାର ପାଢୀ

9.

ଯତୀଶ ଚnd ମହାnି

gା/ େପା/ ଥାନା- ଜୁ ନାଗ଼ଡ, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି,
ପିନ- 766014, oଡିଶା
gା/ େପା/ ଥାନା- ଜୁ ନାଗ଼ଡ, o୍ଵାଡର୍- 3,
ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, ପିନ- 766014, oଡିଶା
ପ୍ଲଟ ନଂ- eନ୍ 2/ 142, ଆi. ଆର. ସି.
ଭିେଲଜ୍, ନୟାପlି, ଭୂବେନଶ୍ଵର,

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ସମୃd oଡିଶା

େବେଟରି ଟcର୍

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ େଟାପି

ରିପବି୍ଲକାନ ପାଟ aଫ୍

ସିଲାi କଳ

ପିନ- 766015, oଡିଶା

10.

ରାେଜଶ କୁ ମାର ମୁଣ୍ଡ

11.

େଶାଭାବନ ରାuଳ
ସୁେରଶ ଚnନ

13.

ହର pସାଦ ବାଗ

14.

ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା
gା/ େପା- ଚାରବାହାଲ, ଥାନା- ଜୁ ନାଗଡ , ଜିକଳାହାଣ୍ଡି ପିନ- 766017, oଡିଶା
gାମ-ମାଲଗଁା, େପା- ରିଷଗଁା, ଭାୟା-

12.

(iii)

gା/ େପା- ବଳ ଆମାଲ, ଭାୟା- ମହିଚଲା,

ଭବାନିପାଟଣା , ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା
gା/ େପା- ଚpିଆ, ଥାନା- େଗାଲାମୁଣ୍ଡା ,
ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା

iଣ୍ଡିଆ (e)
ବହୁ ଜନ ମୁkି ପାଟ

ଖଟ

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

sାଧୀନ

େଟଲିଭିଜନ

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

ସୁଧାନି ନାeକ

sାନ- ଧମର୍ଗଡ
ତାରିଖ- 26.03.2014

gା/ େପା- େଛାରିଆଗଡ, ଭାୟା- ମହିଚଲା,
ଥାନା- ଜୁ ନାଗଡ, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
78- ଜୁ ନାଗଡ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
79- ଧମର୍ଗଡ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i)

1.

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

ତୁ ଷାର ରଂଜନ ପଟ୍ଟେଯାଷି

gାମ/େପା/ ଥାନା- ଧମର୍ଗଡ ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା
2.
3.

ପୁେଷ୍ପnd ସିଂହେଦo
ରବିnd ପଟ୍ଟେଯାଷୀ

gାମ/େପା/ ଥାନା- ଜୟପାଟଣା ,

ଶଙ୍ଖ

ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

gାମ- କିକର୍ାକାନି, େପା- ଡୁେମରଗୁଡା

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟ େକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ଥାନା- ଧମର୍ଗଡ, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି,
oଡିଶା
4.

ଶିବରାମ ନାeକ

gାମ- ଧନପୁର, େପା- ମିନଗୁର,
ଥାନା- ଜୟପାଟଣା, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି,
oଡିଶା

5.

ସୁଶାn କୁ ମାର ନାeକ

gାମ/େପା- ରଣମାଲ, ଥାନାଜୟପାଟଣା , ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା

(ii)
6.

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

aକୃ ର pସାଦ େସଠିଆ

gାମ/େପା- ଡୁେମରଗୁଡା, ଭାୟା-

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ େଟାପି

େଶାଶିଆ, ଥାନା- େଗାଲାମୁଣ୍ଡା,
ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା
7.

କୁ େବର ସାହୁ

gା/ େପା- bାhଣେଛଣ୍ଡିଆ, ଭାୟା-

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ସମୃd oଡିଶା

େବେଟରି ଟcର୍

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଧମର୍ଗଡ, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା
8.

ଦିଗାମ୍ଵର ଦୁ ରଆ
ି

gା/ େପା- ଜୟnପୁର, ଭାୟା- ପଲର୍ା,
ଥାନା- େକାକସରା, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି,
oଡିଶା

9.

ଧନୁ େଗାପାଳ

gା- େକବିଡ,ି େପା- bାhଣେଛଣ୍ଡିଆ,
ଭାୟା- ଧମର୍ଗଡ, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି,
oଡିଶା

10.

ବିଷ୍ଣୁ pସାଦ ago୍ଵାଲ

gା/ େପା/ ଥାନା- ଧମର୍ଗଡ,
ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା

11.

ଶ୍ୟାମ ସୁnର ପଣ୍ଡା

gା/ େପା- େଦପୁର, ଭାୟାକଲମପୁର, ଥାନା- ଜୟପାଟଣା,
ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି, oଡିଶା

sାନ-

ଧମର୍ଗଡ

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ

ତାରିଖ- 26.03.2014

79- ଧମର୍ଗଡ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
80- ଭବାନୀ ପାଟଣା (eସ୍. ସି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
1.
2.

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

(i)

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

aନାମ ନାeକ

ନକଟିଗୁଡା, ଭବାନୀପାଟଣା, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

gାମ- େଭୖରବପୁର, େପା- େମଦିନପୁର,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂେgସ ପାଟ

ଘଣ୍ଟା

ଚିtେସନ ଛtିଆ

ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି
3.

ଦୟାନି ନାeକ

gାମ- ଡୁଙ୍ଗି ପୁଙ୍ଗା, େପା- କଲର୍ାଗୁଡା,
ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି

4.

ଦୁ ଷ୍ମn ନାeକ

ବ୍ୟାଙ୍କ କେଲାନୀ, େଗାପବnୁ ମାଗର୍,
ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି

5.

େଯାdା ସୁନାନୀ
(ii)

6.

ଚଞ୍ଚରାପଡା, ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

uଷା ନାଗ

gାମ-uେଫର େପା- େସାରଗଡ,

ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଟ

େମଜ

ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି,
7.

େକୖଶବ ବିହାରୀ

େରଡିo େଷ୍ଟସନ, ଭବାନୀପାଟଣା,

ସମତାkାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ନକଟିଗୁଡା, ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

gା/ େପା- uେtଲା, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି

ଆେମ୍ଵଦକରାiଟ ପାଟ

େକାଟ

କଳାହାଣ୍ଡି
8.

ଦମୟnୀ ମହାନn

9.

େବୖଦ୍ୟନାଥ େବେହରା

aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ
10.

ମେନାଜ ନାeକ

11.

ରିଶସ
ି ୂଦନ ଛtପାଲ

12.

ଶରତ ଚnd ନାeକ

13.

ସୂଯର୍୍ୟ ନାରାୟଣ କୁ ମାର

14.

େହମବnି ନାeକ

ନକଟିଗୁଡା, ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ବହୁ ଜନ ମୁkି ପାଟ

ଖଟ

gା/ େପା- େମଦିନପୁର, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ନକଟିଗୁଡା, ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି

ସମୃd oଡିଶା

େବେଟରି ଟcର୍

ପରେଦଶୀ ପଡା, ଭବାନୀପାଟଣା,

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ େଟାପି

gା/ େପା- ପାଷ୍ଟିକୁଡ,ି ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

gା/ େପା- କଲମ, ଜି- କଳାହାଣ୍ଡି

ସମାଜବାଦୀ ଜନପରିଷଦ

କରତ

sାଧୀନ

େଟଲିେଫାନ

ପୂରୁଣାପଡା, ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି

କଳାହାଣ୍ଡି
15.

ଲାଲୁ ନିଆଲ

16.

ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜାଦ୍
(iii)

17.
sାନ-

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

େବୖଷ୍ଣବ ଚରଣ ନାeକ
ଭବାନୀପାଟଣା

ତାରିଖ- 26.03.2014

ବଡପଡା, ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
80- ଭବାନୀ ପାଟଣା (eସ୍. ସି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
81 – ନଲର୍ା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା
1

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
2

3

4

5

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

ଆtର୍tାଣ ମହାପାt

gାମ- ଜଗnାଥପୁର,େପା-େମଦିନପ
ି ୁର, ଜି-

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

କଳାହାଣ୍ଡି
2

େଗୗର ଚnd େସଠ

gାମ-େଗାଡକlର୍ାଖୁଣ୍ଟା ,େପା-ମଦନପୁର
ରାମପୁର, ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି

3

ଜଗnାଥ ପଟନାୟକ

େଷ୍ଟଚୁ ପଡା,ଭବାନୀପାଟଣା,ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି

କଂେgସ
4

ଧେନଶ୍ଵର ମାଝୀ

gାମ-ବାେବେଜାର ,େପା-ତୁ ଣ୍ଡଲା, ଜି-

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

କଳାହାଣ୍ଡି
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ ବ୍ୟତୀତ)
5

udବ ସାହୁ

gାମ-ଥୁଆପଦର,େପା-ମୁsଟ
ୁ ,ି
ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି

କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ aଫ
iଣ୍ଡିଆ (ମାକଷ୍ଟ-

ତିନତ
ି ାରା ଚିhତ
ି
ପତାକା

େଲନିନଷ୍ଟ
ି ) ଲିବେରସନ
6

uେମଶ ଚnd ସାହୁ

gାମ-କୁ ସଲ
ୁ ର୍ା ,େପା-େଜାରାେଡାbା,

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି
7

େଦବରାଜ ସାହୁ

gାମ-ଡଙ୍ଗରମାଲ ,େପା-ନଲର୍ା,

ସମୃd oଡିଶା

େବେଟରି ଟcର୍

ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି
8

େବୖଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର

ମnାରବଗିଚା ପଡା, ଭବାନୀପାଟଣା, ଜି-

େକାଶଳ kାnି ଦଳ

ନଡିଆ

ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଟ

େମଜ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ବହୁ ଜନ ମୁkି ପାଟ

ଖଟ

କଳାହାଣ୍ଡି
9

ଭୀଷ୍ମ ଚnd ସାହୁ

gାମ/େପାଷ୍ଟ- ତହଂସିର, ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି

10

ମେନାଜ କୁ ମାର

gାମ-ମହଗଁା, େପା-େଗାକୁ େଳଶର,

ପଟ୍ଟନାୟକ

ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି

ମେହnd ଧଙ୍ଗଡା ମାଝୀ

gାମ-ମାଲଗଁା, େପା-ରିସଗ
ି ଁା,

11

ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି
12

ପି.ଶଙ୍କର େରଡି

gାମ-ସୁରପଦର, େପା-ରୁpା,

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ େଟାପି

ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି
13

େହମn କୁ ମାର ଦାସ

gାମ-କୁ ସଲ
ୁ ର୍ା, େପା-େଜାରାେଡାbା,

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି
14

ଲkୀ େଗୗଡିଆ

gାମ/େପା-ନଲର୍ା, ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

15

ଲkୀନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା

ପୁରୁଣାପଡା, ଭବାନୀପାଟଣା,

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
16

aଜର୍ୁନ ସାହୁ

gାମ/େପା-ରୁpା,ଭାୟା-ରୁpା,

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ

ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି
17

ଆଶାକାରୀ ନାଗ

gାମ/େପା-େବାରିଆ, ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି

sାଧୀନ

ପିଠା

18

ucବ ସାହୁ

gାମ/େପା-ରୁpା,ଭାୟା-ରୁpା,

sାଧୀନ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି
19

େଦେବnd ନାୟକ

gାମ/େପା-େବାରିଆ, ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

20

pଭାକର ନାଗ

gାମ/େପା-ମ.ରାମପୁର, ଜି-କଳାହାଣ୍ଡି

sାଧୀନ

ସାତ ରଶ୍ମୀ ସହିତ
କଲମ ମୁନ

sାନ-ଭବାନୀପାଟଣା
ତାରିଖ-26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
81-ନଲର୍ା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
73- uମରେକାଟ (eସ. ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i)
1.

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

ନିତ୍ୟାନn ଗଣ୍ଡ

gାମ- ଭାଲୁ ଗୁଡା,େପା- uମରେକାଟ,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର
2.

ଯତୀnd ନାଥ ଗଣ୍ଡ

gାମ-କରଣପଦର, େପା- ରାiଘର,
ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର

3.

ସୁବାଷ ଗଣ୍ଡ

gାମ-iଙ୍ଗି ଲାହାଣ୍ଡି, େପା- ସରଗୁଲି,
ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର

(ii)
4.

ଶଙ୍ଖ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

ନବିନ କୁ ମାର ସାnା

gାମ- ଭଶର୍ଣ୍ଡ
ୁ ି, େପା- ଭଶର୍ଣ୍ଡ
ୁ ି,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ

ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର
5.

ସନରାଜ ଗଣ୍ଡ

gାମ- କୁ େni, େପା- କୁ େni,
ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର

(iii)
6.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

ଡମ୍ଵରୁଧର ମାଝୀ

gାମ- କୁ ସୁମଗୁଡା,
େପା- uମରେକାଟ, ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର

7.

ରୀନା ମାଝୀ

gାମ- eକମ୍ଵା, େପା- eକମ୍ଵା,
ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର

sାନ- ନବରଙ୍ଗପୁର
ତାରିଖ- 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
73- uମରେକାଟ (eସ. ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
74- ଝରିଗଁା (eସ୍. ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i)

1.

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

uଲଧର ମାଝୀ

gାମ- ମଳେବଡା, େପା- ସିଙ୍ଗସାରୀ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର
2.
3.

କୁ ମର ପୂଜାରୀ
ରେମଶ ଚnd ମାଝୀ
(ii)

gାମ/େପା- ଗmାରୀଗୁଡା,
ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

gାମ/େପା- ଦଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା, ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ପଦ୍ମ
ଶଙ୍ଖ

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

4.

ଜଳnର ମାଝୀ

gାମ/େପା- େମାହରା, ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

5.

ଶ୍ୟାମ ସୁnର ମାଝୀ

gାମ- ଖଡଖଡି,େପା- େକାiଲିମଣ୍ଡ
ୁ ା,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର
sାନ- ନବରଙ୍ଗପୁର
ତାରିଖ- 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
74- ଝରିଗଁା (eସ୍. ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
75-ନବରଙ୍ଗପୁର (eସ. ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i)
1.
2.
3.
4.

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

ନରସିଂହ ଭtା

gାମ/େପା- ମntୀଗୁଡା, ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବୀେରnd ପୂଜାରୀ

gାମ/େପା- ରାେଜାଡା, ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ମେନାହର ରnାରୀ

gାମ/େପା- ମାଝିଗଡ
ୁ ା, ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ସଦନ ନାୟକ

ଗାଦବାଗୁଡା ସାହି,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

gାମ/େପା/ ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର

କଂେgସ

(ii)
5.

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

ଦିବାକର ପୂଜାରୀ

gାମ- ରାଜାେବେହରାଗୁଡା, େପା- agିପୁର,

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

gାମ- ରାଜୁ ସାହି, େପା/ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଭାଗବତି ସାହି,

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ

sାଧୀନ

େକଟିଲ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର
6.

ଲାiବାନ ମୁଦୁଲି
(iii)

7.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

ଚndଧ୍ଵଜ ମାଝୀ

gାମ/େପା/ ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର
8.

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନାୟକ

gାମ- ହିଲଆଗୁଡା, େପା- େମଣ୍ଟି,୍ର
ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର

9.

ଭାsର ମାଝୀ

gାମ- ଭାଟିଗୁଡା , େପା- ଭାଟିଗଁା,
ଜି- ନବରଙ୍ଗପୁର

sାନ- ନବରଙ୍ଗପୁର
ତାରିଖ- 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
75- ନବରଙ୍ଗପୁର (eସ. ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7କ
[ନିୟମ 10 {1} dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
76-ଡାବୁ ଗଁା (eସ୍.ଟି.) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1.

ଖଗପତି ନାୟକ

gା-ମୁଦଗ
ି ୁଡା, େପା-ସିଂସାରି,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଜିlା- ନବରଙ୍ଗପୁର
2.

ଭୁଜବଳ ମାଝୀ

gା-ଚରାମୂଳା, େପା-େମୖଦଲାପୁର,
ଜିlା- ନବରଙ୍ଗପୁର

3.

େମାତିରାମ ନାୟକ

gା/େପା-ଜଟାବାଲ,
ଜିlା- ନବରଙ୍ଗପୁର

4.

ଶଶିଧର ମାଝୀ

gା-ତୁ ରୁଞ୍ଜି ଆଗୁଡ,
େପା-େମୖଦଲପୁର,
ଜିlା- ନବରଙ୍ଗପୁର

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5.

ଗଙ୍ଗାଧର ଜାନି

gା-ଝୀଟୁ କୁ ଗୁଡା, େପା-ତୁ ମ୍ଵଲର୍ା,

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଜିlା- ନବରଙ୍ଗପୁର
6.

ଭଗବାନ ନାୟକ

gା-ବଡପାଞ୍ଜଆରିଗଡ
ୁ ା,

ସମୃd oଡିଶା

େବେଟରି ଟcର୍

େପା-ଡଙ୍ଗରା,
ଜିlା- ନବରଙ୍ଗପୁର
7.

ଲkୀଧର ନାୟକ

gା-ଡଙ୍ଗରିଗୁଡା,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

େପା-ଡାବୁ ଗଁା,
ଜିlା- ନବରଙ୍ଗପୁର
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8.

କୁ ଶଆ
ି ମାଝୀ

gା/େପା-eେକାରୀ
ଜିlା- ନବରଙ୍ଗପୁର

sାନ: ନବରଙ୍ଗପୁର
ତାରିଖ: 26.3.2014

ରିଟଣ୍ଣର୍ଂ a କାରୀ
76-ଡାବୁ ଗଁା (eସ୍.ଟି.) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7କ
[ନିୟମ 10 {1} dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
142-େକାଟପାଡ(eସ୍.ଟି.) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1.

aେଶାକ କୁ ମାର ପାଙ୍ଗି

gା-କୁ nୁ ଲି, ହାଟପଦା,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

େପା-ମାଳିପୁଟ, ଥାନା-ପାଟାଙ୍ଗି
ଜିlା- େକାରାପୁଟ
2.

ଚnd େଶଖର ମାଝୀ

gା/େପା-ଗିଲର୍ା, ଥାନା- େକାଟପାଡ
ଜିlା- େକାରାପୁଟ

3.

ପଦ୍ମନାଭ ମାଝୀ

gା/େପା-େଡଙ୍ଗପଦର, ଭାୟାମିଗର୍ାଣିଗୁଡା, ଥା- େବୖପାରିଗୁଡା,
ଜିlା- େକାରାପୁଟ

4.

ବାସୁ ନାୟକ

େବଢା ସାହି, pସାଦ ରାo େପଟା,
ଥାନା-ଜୟପୁର
ଜିlା- େକାରାପୁଟ

5.

ସୂଯର୍୍ୟମଣି ନାୟକ

gା/େପା/ଥା-େବୖପାରିଗୁଡା,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ତା o ଦାଆ

ଜିlା- େକାରାପୁଟ
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6.

େଗାଲକ ବିହାରୀ ମାଝୀ

gା-ଭାଟିଶାଳଗୁଡା, ଥାନା-

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

ନବରଙ୍ଗପୁର,
ଜିlା- ନବରଙ୍ଗପୁର
7.

tିେଲାଚନ ତିଶାରୀ

gା-ମିଳଗ
ି ୁଡା, େପା-ବତାସଙ୍ଗା,

ରିେଭାଲୁ ୍ୟସନାରୀ େସାସିଆଲିଷ୍ଚ

ଥାନା- େକାଟପାଡ

ପାଟ

େକାଡି o େକାଦାଳ

ଜିlା- େକାରାପୁଟ

sାନ: ଜୟପୁର
ତାରିଖ: 26.3.2014

ରିଟଣ୍ଣର୍ଂ a କାରୀ
142-େକାଟପାଡ(eସ୍.ଟି.) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7କ
[ନିୟମ 10 {1} dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
146-ମାଲକାନଗିର(ି eସ୍.ଟି.) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1.

ଆଦିତ୍ୟ ମାଢି

gା-ତଳସାହି, ହାଟପଦା,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

େପା/ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି
2.

ଜାରାଶବର ମାଢି

gା-ଗେରiଗୁଡା,
େପା-େଗୗଡଗୁଡା,
ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି

3.

ମାନସ ମାଡକାମି

gା-ଡେଙ୍ଗସଖାଲ,
େପା-ଚାଲକାନଗୁଡା,
ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି

4.

ମାଲା ମାଢୀ

gା-ପୁଷୁଗୁଡା,
େପା-କାଲିେମଳା,
ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5.

ଦଶରଥ ପଡିଆମି

gା/େପା-େପଡାେକାଣ୍ତା,

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି
6.
7.

ଭଗବାନ ନାଲି

gା/େପା-ଚାuଳେମnି,

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସୁnର ରାୟ େସଡା

ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି
gା/େପା-ପାଣ୍ଡ୍ର଼ିପାଣି,

ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି

କଂେgସ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8.

uଦୟ ନାରାୟଣ ବୁ ରୁଦା

gା-େସରାପାଲି, େପା-ପାଣ୍ଡ୍ର଼ିପାଣି,

ସାେହବ୍ େଟାପି
ଫୁ ଲ o ଘାସ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

ଫ୍ରକ୍

sାଧୀନ

ଖଟ

ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି
9.

ପାବର୍ତୀ ନାୟକ

gା-ଚିଦାନn ସାହି, େପା/ଜିlାମାଲକାନଗିରି

10.

ସମ୍ଵାରୁ ପଡିଆମି

gା/େପା-େପଡାେକାଣ୍ତା,
ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି

sାନ: ମାଲକାନଗିରି
ତାରିଖ: 26.3.2014

ରିଟଣ୍ଣର୍ଂ a କାରୀ
146-ମାଲକାନଗିର(ି eସ୍.ଟି.) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7କ
[ନିୟମ 10 {1} dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
147-ଚିtେକାଣ୍ଡା(eସ୍.ଟି.) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
gା-ଖୁରଗ
ି ୁଡା, େପା-କଦମଗୁଡା, ଜିlା-

1.

ଡମ୍ଵରୁ ଶିଶା

2.

ଶରତ ଚnd ବୁ ରୁଦା

gା-େସରାପାଲି, େପା-ପାଣ୍ଡ୍ର଼ିପାଣି,

3.

ସନାତନ କବାସି

gା-େକାୟାଗୁଡା,

ମାଲକାନଗିରି

ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି
େପା-କାମo୍ଵାଡା,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି

4.

ସୁନାଧର କାକାରୀ

gା- କଦମଗୁଡା,
େପା-ପାଙ୍ଗାମ,
ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି

5.

ହଳଧର ପୂଜାରୀ

gା/େପା-େମଣ୍ଡକୁ ଲି,
ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ତା o ଦାଆ

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

6.

େଘନୁ ମୁଦୁଲି

7.

ଚିନ୍ମୟ କୁ ମାର େଦାରା

gା-ମହୁ ଲପୁଟ, େପା-େପାେଟ୍ରଲ
ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି
gା/େପା-ପାଙ୍ଗାମ,
ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି
gା/େପା-େପାଡଘାଟ,

8.

ଜଗବnୁ େଗାଡଙ୍ଗି

9.

ଧନୁ ଜର୍ୟ ମାଡକାମି

gା-119 କେଲାନି, େପା/ଜିlା-

ମୁକୁn ପଡିଆମି

gା-ରାଖାଲଗୁଡା,

10.

ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି
ମାଲକାନଗିରି
େପା-ମାରିo୍ଵାଡା,

ସମତା kାnି ଦଳ
ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

କତୁ ରୀ
ଫୁ ଲ o ଘାସ

କଂେgସ
ସମୃd oଡିଶା

ବ୍ୟାେଟରି ଟcର୍

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି

11.

ରାମ ଚnd ମାେଦମି

gା-ବିମନପାଲି, େପା-ଧୁଙ୍ଗିଆପୁଟ
ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ୍ େଟାପି

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

12.

ଘନ ନାୟକ

13.

ଜଳnର ନାୟକ

sାନ: ମାଲକାନଗିରି
ତାରିଖ: 26.3.2014

gା-ଦାମାପଡା, େପା-େଚେଡଙ୍ଗା,
ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି
gା/େପା-ଚାuଳେମnି,
ଜିlା- ମାଲକାନଗିରି

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

େକଟିଲ୍

ରିଟଣ୍ଣର୍ଂ a କାରୀ
147-ଚିtେକାଣ୍ଡା (eସ୍.ଟି.) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
82-ବାଲିଗୁଡା (eସ. ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i)
1.

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

କେରnd ମାଝୀ

ପିତା- ପୂଜାରୀ ମାଝୀ,gାମ/େପା- ଗୁମା,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଥାନା- େବଲଘର, ଜି- କnମାଳ
2.

େକ୍ଲସ pଧାନ

ପିତା- ତୁ ମୂଡା pଧାନ,
gାମ- କଟ୍ରିକଆ
ି , /େପା- ଋତୁ ଙ୍ଗି ଆ,
ଥାନା- ବାଲିଗୁଡା , ଜି- କnମାଳ

3.

ନବଘନ କାଯମାଝୀ

ପି- ବଗଲା କାଯମାଝୀ, gାମ/େପାସାଲକି ବୁ ଡାବୁ ଡି ଥାନା- େକାଟଗଡ,
ଜି- କnମାଳ

4.

ରାଜିବ ପାt

ପି- ଲବ ପାt, gାମ/େପା-ମୁଣ୍ଡିଗଡ,
ଥାନା- ତୁ ମୁଡବ
ି n, ଜି- କnମାଳ

(ii)
5.

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)

ଦୁ ଃଖିଶ୍ୟାମ

ପି- ସେଙ୍ଗରା ମୁଠାମାଝୀ,

ମୁଠାମାଝୀ

gାମ- େବାରିକଆ
ି , େପା-ପାରିଗଡ,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

sାଧୀନ

ମହମବତୀ

sାଧୀନ

େକଟିଲ

ଥାନା- େକାଟଗଡ, ଜି- କnମାଳ
6.

ବିେଜଶ୍ଵର ମଲିକ

ପି- ନାଜିରା ମଲି କ, gାମ/େପାେରବିଙ୍ଗିଆ, ଥାନା- ବାଲିଗଡା,
ୁ ଼
ଜି- କnମାଳ

(iii)
7.
8.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

େଦେବnd କହ୍ଁର
ମିନତୀ ମlିକ

ପି- ଆନn କହଁର, gା- କୁ ଟପ
ି ଦର, େପାସଲାଗୁଡା, ଥାନା- ବାଲିଗଡା,
ୁ ଼ ଜି- କnମାଳ
sା- େମରଗୁ ମlିକ, gାମ- ବn ସାହି,

େପା/ ଥାନା- ବାଲୂ ଗୁଡା-, ଜି- କnମାଳ
sାନ- ନବରଙ୍ଗପୁର
ତାରିଖ- 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
82-ବାଲିଗୁଡା (eସ. ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7କ
[ନିୟମ 10 {1} dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
83 – ଘୁ.uଦୟଗିରି (eସ୍. ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1.

pଦୀପ କୁ ମାର pଧାନ

gା-ଡଡିଙ୍ଗିଆ, େପା-ରାiକିଆ, ଥାନା-

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂେgସ ପାଟ

ଘଣ୍ଟା

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ରାiକିଆ, ଜିlା-କnମାଳ
2.

ମାନେଗାବିn pଧାନ

gା-ଡଡିଙ୍ଗିଆ, େପା-ରାiକିଆ, ଥାନାରାiକିଆ, ଜିlା-କnମାଳ

3.

େମନକା pଧାନ

gା-ପଡିସାହି, େପା-ବୁ ବନାଜୁ , ଥାନାଟିକାବାଲି, ଜିlା-କnମାଳ

4.

ଯାକବ pଧାନ

gା/େପା-ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି, ଥାନାଦାରିଙ୍ଗିବାଡି, ଜିlା-କnମାଳ

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5.

pଦୀପ କୁ ମାର ମlିକ

gା/େପା-ହାତୀମୁଣ୍ତା, ଥାନା-

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ବାମଁଣ
ୁ ିଗଁା, ଜିlା-କnମାଳ
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
6.

ମଞ୍ଜୟ କୁ ମାର pଧାନ

gା-ପଡିସାହି, େପା-ବୁ ବନାଜୁ , ଥାନା-

sାଧୀନ

େବେଟରି ଟcର୍

ଟିକାବାଲି, ଜିlା-କnମାଳ

sାନ: ବାଲିଗୁଡା
ତାରିଖ: 26.3.2014

ରିଟଣ୍ଣର୍ଂ a କାରୀ
83 – uଦୟଗିରି (eସ୍. ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7କ
[ନିୟମ 10 {1} dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
84 – ଫୁ ଲବାଣୀ (eସ୍. ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1.

ଦୁ ଗୁନ ି କହଁର

gା-କାମ୍ଵାରାହା, େପା-ଭୃଙ୍ଗି େଯାଡି,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଜିlା-କnମାଳ
2.

େଦବନାରାୟଣ pଧାନ

gା-ସାଶାଗାଡୁ, େପା-େକେରଡି, ଜିlାକnମାଳ

3.

ସୁଦଶର୍ନ କହଁର

gା-କଟିମାsା, େପା-ବାଲnାପଡା,
ଥାନା- େଗାଛାପଡା, ଜିlା-କnମାଳ

4.

ହେରକୃ ଷ୍ଣ ମlିକ

gା-ରୁଜାଙ୍ଗି , େପା-ପକନାଗଁା, ଥାନାସଦର, ଜିlା-କnମାଳ

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5.

aନn କହଁର

gା-ଆଲମୀ, େପା-ସାiନପଦର,

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବେଟାପି

ଥାନା- ସଦର, ଜିlା-କnମାଳ
6.

uେମଶ pସାଦ ପାt

gା- ଫୁ ଲବାଣୀ ସାହି, େପା- କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚର

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

ପଡା, ଥାନା- ଫୁ ଲବାଣୀ,
ଜିlା-କnମାଳ
7.

ଦୁ ଗର୍ାମାଧବ କହଁର

gା-ବୁ ଢାଦାନୀ, େପା- ତୁ ଡିପାଜୁ ଥାନାସଦର, ଜିlା-କnମାଳ

8.

ପୁରୁେଷାtମ କହଁର

gା-ଡାଲିବାଡି, େପା- ପେଡପଙ୍ଗା
ଥାନା- ଫି ରିଙ୍ଗିଆ, ଜିlା-କnମାଳ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9.

ଜଳnର କହଁର

gା-ପକନାଗଁା, େପା-ପକନାଗଁା, ଥାନା-

sାଧୀନ

ମହମ ବତୀ

ସଦର, ଜିlା-କnମାଳ

sାନ: ଫୁ ଲବାଣୀ
ତାରିଖ: 26.3.2014

ରିଟଣ୍ଣର୍ଂ a କାରୀ
84 – ଫୁ ଲବାଣୀ (eସ୍. ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7କ
[ନିୟମ 10 {1} dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
85 – କଣ୍ଟାମାଳ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1.

ମହୀଧର ରଣା

gା-ବରପଦର, େପା-ଫାେସଡ୍, ଜିlା-

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

େବୗd
2.

ରେମଶ ଚnd େଦହୁ ରୀଆ

gା/େପା- ମଶିଣାେଗାରା,
ଜିlା- େବୗd

3.

ସୁଧାଂଶୁ ଡାଙ୍ଗ

gା-ବାଲିପୁର, େପା-ବାମଣ୍ତା,
ଜିlା- େବୗd

4.

ହରିନାରାୟଣ pଧାନ

gା/େପା- ଦମାମୁଣ୍ଡା,
ଜିlା- େବୗd

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5.

ଆଦିତ୍ୟ pଧାନ

gା-ପରା, େପା-ବରପଦର,

pାuଟିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ iଣ୍ଡିଆ

ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର

ଜିlା- େବୗd
6.

େଡାଳାମଣି pଧାନ

gା- ମଙ୍ଗଳାମୁଣ୍ଡା,

େକାଶଳ kାnି ଦଳ

ନଡିଆ

ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଟ

େମଜ

େପା- େଗାଛାପଡା, ଜିlା- େବୗd
7.

ବିଷ୍ଣୁpି ୟା ପଣ୍ଡା

gା-ଗୁଢଆ
ି ଳି, େପା- ଜଗତି
ଜିlା- େବୗd

8.

ରାଜୀବ କୁ ମାର ନାୟକ

gା/େପା-ପଦରପଡା, ଜିlା- େବୗd

ଆମ୍ ଆଦମି ପାଟ

ଝାଡୁ

9.

ସnିପ କୁ ମାର େମେହର

gା-ଗଜରାଜପୁର,

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

େପା- aiଁଲାପାଲି, ଜିlା- େବୗd
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
10.

କhାi ଚରଣ ଡାଙ୍ଗ

gା-ମେହଶ୍ଵର ପିଣ୍ଡା,

sାଧୀନ

େକଟିଲ୍

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟ

େପା- ଦହ୍ୟା, ଜିlା- େବୗd
11.

ସୁଶଲ
ି କୁ mାର

sାନ: େବୗd
ତାରିଖ: 26.3.2014

gା/େପା-କସୁରବn, ଜିlା- େବୗd

ରିଟଣ୍ଣର୍ଂ a କାରୀ
85 – କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7କ
[ନିୟମ 10 {1} dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
86 – େବୗd ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1.

aବକାଶ ସାହୁ

gା-ଛତରଙ୍ଗ, େପା-ହରଭଙ୍ଗା, ଜିlା-

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ତା o ଦାଆ

େବୗd
2.

ଗଙ୍ଗାଧର ହଂସ

gା-କମଳପୁର, େପା-ପୁରୁଣାକଟକ,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଜିlା- େବୗd
3.

pଦିପ କୁ ମାର aମାତ

gା-ବିଜାପଦର, େପା-bାhଣପାଲି,
ଜିlା- େବୗd

4.

ସୁଶାn କୁ ମାର pଧାନ

gା-କୃ ଷ୍ଣପାଲି, େପା-ତିେଲଶ୍ଵର, ଜିlାେବୗd

5.

ସୂଯର୍୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାt

gା-ବଗିଚାସାହି,( େବୗd), େପାେବୗd, ଜିlା- େବୗd

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6.

ଷଷ୍ଠ କୁ ମାର ପୁେରାହିତ

gା-bାhଣ ସାହି, େବୗd େପା- େବୗd,

iଣ୍ଡିଆନ ସିଟେି ଜନ ପାଟ

ମହିଳାମାନଙ୍କ ପସର୍

ଜିlା- େବୗd
7.

ସେମରଶ ମିଶ୍ର

gା-ବଗିଚାସାହି,ବuଦ, େପା- େବୗd,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

gା/େପା- ବୁ ଟୁପାଲି, ଜିlା- େବୗd

ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ପାଟ

େମଜ

gା-ତୁ ଳସୀପୁର, େପା- ପଲସପାଟ,

sାଧୀନ

େକଟିଲ୍

sାଧୀନ

ଗାଜର

sାଧୀନ

ଆଲମାରୀ

ଜିlା- େବୗd
8.

ସାନ pଧାନ
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

9.

ବନମାଳି ଭବସାଗର

ଜିlା- େବୗd
10.

ବିଜୟ କୁ ମାର େବେହରା

gା-ତିେଲଶ୍ଵର, େପା- ପୁରୁଣାକଟକ,
ଜିlା- େବୗd

11.

ଲkଣ େବେହରା

gା-ବାପୁଜନ
ି ଗର, େବୗd େପାେବୗd, ଜିlା- େବୗd

sାନ: େବୗd
ତାରିଖ: 26.3.2014

ରିଟଣ୍ଣର୍ଂ a କାରୀ
86 – େବୗd ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7କ
[ନିୟମ 10 {1} dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
121 – ଦଶପlା (eସ୍. ସି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1.

inୁ ମତୀ ନାୟକ

sା-anତ ଚରଣ ନାୟକ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

kାଟର ନଂ-ସି /62, ୟୁ ନଟ୍
ି -8,
ଭୁବେନଶ୍ଵର
2.

ପୂଣ୍ଣର୍ଚnd ନାୟକ

ପି-sଗର୍ତ ସାେହବ ନାୟକ
ସା:/େପା:/ଥାନା-ବାଣିେଗାଛା,
ଜିlା- ନୟାଗଡ

3.

pେମାଦ କୁ ମାର

ପି-ମହାେଦବ େବେହରା

େବେହରା

ସା:/େପା:-ମ ଖଣ୍ଡ,
ଥାନା-ଦଶପlା, ଜିlା- ନୟାଗଡ

4.

bେଜnd ମଲିକ

ପି-ବାଞ୍ଚ୍ଥାନି ମଲି କ
ସା:େଗାଡାଳିଆ, େପା:-ଜାମୁସାହି,
ଥାନା- ନୟାଗଡ ଟାuନ,
ଜିlା- ନୟାଗଡ

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5.

ବନୀତା ନାୟକ

sା-ବାରଣ ନାୟକ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସା:ଝିଣ୍ଟକ
ି ାବାରୀ, େପା:ଟାକରା, ଥାନାଦଶପlା, ଜିlା- ନୟାଗଡ
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
6.

ମାମି ନାୟକ

sା-ନିmଦ ନାୟକ

sାଧୀନ

େଟଲିଭିଜନ

ସା:ହିରାେଦiପୁର, େପା:ମାଳିସାହି,
ଥାନା- ନୟାଗଡ ସଦର,
ଜିlା- ନୟାଗଡ

sାନ: ନୟାଗଡ
ତାରିଖ: 26.3.2014

ରିଟଣ୍ଣର୍ଂ a କାରୀ
121 – ଦଶପlା (eସ୍. ସି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7କ
[ନିୟମ 10 {1} dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
123 – ଭଞ୍ଜନଗର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1.

ପୂଣ୍ଣର୍ଚnd ନାୟକ

gା-ପଙ୍କାଳ ସାହି, େପା- ରାuଦି,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଥାନା-ଜଗnାଥpସାଦ,
ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
2.

pଦୀପ କୁ ମାର ସାହୁ

gା-ପିଦାଙ୍ଗି , ଥାନା-ଦାରସିଙ୍ଗ,
ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

3.

ବିkମ େକଶରୀ ଆରୁଖ

gା-aତାେଝାଳ, େପା- ବାuଁଶଲୁ ଣ୍ଡି,
ଥାନା- ଭଞ୍ଜନଗର,ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

4.

ବିନାୟକ tିପାଠୀ

gା/େପା- ବିଡପ
ି ର
ୁ ଶାସନ,
ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
5.

ମଧୁସଦ
ୂ ନ ପାଢି

gା-ଗିରେି ଶାଲା, େପା- ବିରାପlି,

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟସ୍ ମ୍ୟାନ୍

ଥାନା- ଭଞ୍ଜନଗର,ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

sାନ: ଭଞ୍ଜନଗର
ତାରିଖ: 26.3.2014

ରିଟଣ୍ଣର୍ଂ a କାରୀ
123 –ଭଞ୍ଜନଗର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7କ
[ନିୟମ 10 {1} dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
124 – େପାଲସରା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1.

କୁ ମଦ
ି ୀ ପଟ୍ଟନାୟକ
ୁ ନ

ସି-2-107 େଲକ୍ ଭିୟୁ େହାମ୍

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ମଧୁସଦ
ି – 4,
ୁ ନ ନଗର,ୟୁ ନଟ୍
ଭୁବେନଶ୍ଵର, ଜିlା- େଖାdର୍ା
ପିନ୍-751001
2.

େଗାକୁ ଳାନn ମଳିକ

gା-େଘାଳପୁର, େପା-ମାଣିତାରା,
ଭାୟା/ ଥାନା-ବୁ ଗୁଡା
ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
ପିନ୍-761118

3.

ଶ୍ରୀକାn ସାହୁ

gା/େପା-ହାତୀoଟ , ଥାନାକବିସଯ
ୂ ର୍୍ୟନଗର, ଭାୟା-ବାଲିପଦର,
ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
ପିନ୍-761117

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
4.

ବୃ nାବନ େବହରା

gା-ରାଣୀପଡା, େପା/ଥା- େପାଲସରା,

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

gା-ମହୁ ଲପlି େପା- ପାଣି୍ତରପ
ି ଡା,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

କରତ

ଭା/ଥା- େପାଲସରା,

(ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି -େଲନିନଷ୍ଟ
ି )

ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ, ପିନ୍-761105

େରଡଷ୍ଟାର୍

gା-କଞ୍ଚୁରୁ, େପା- anରପଡା, ଥା-

aଲ୍ iଣ୍ଡିଆ ତୃ ଣମୂଳ କଂେgସ

ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
ପିନ୍-761105
5.

6.

ଭାsର ଶବର

ରଂଜନ କୁ ମାର ଆପଟ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

ବୁ ଗୁଡା, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ,
ପିନ୍-761117
7.

ସାମାଞ୍ଚଳ େବେହରା

gା-ରାଣୀପଡା, େପା- େପାଲସରା,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ ପିନ୍-761105
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8.

ପି. େକୖଳାସ ଚnd ପାt

gା- aରବିn ନଗର ତୃ ତୀୟ ଗଳି,

sାଧୀନ

ବ୍ୟାେଟରି ଟcର୍

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟ୍

bhପୁର, ଥା-େବୖଦନାଥପୁର
ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
9.

ବବୁ ଲ କୁ ମାର ନାୟକ

gା-ନଗୁଡୁ, େପା- ସାଙ୍କୁ ରୁ, ଭାୟା/
ଥାନା-ବୁ ଗୁଡା, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ,
ପିନ୍-761118

10.

ଶୁଶାn କୁ ମାର ସାହୁ

gା/େପା-ହାତୀoଟ , ଥାନା-

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

ବାଲତି

କବିସଯ
ୂ ର୍୍ୟନଗର, ଭାୟା-ବାଲିପଦର,
ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
ପିନ୍-761117
11.

ସsୀତା ମlିକ

gା-େଘାଳପୁର, େପା- ମାଣୀତାରା,
ଥା-ବୁ ଗୁଡା, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ,
ପିନ୍-761118

sାନ: ଛtପୁର
ତାରିଖ: 26.3.2014

ରିଟଣ୍ଣର୍ଂ a କାରୀ
124 – େପାଲସରା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7କ
[ନିୟମ 10 {1} dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
125 – କବିସଯ
ୂ ର୍୍ୟନଗର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1.

ବିଷ୍ଣୁ pସାଦ େଜନା

gା/େପା-ବୁ ଢାଆମ୍ଵ, ଥାନା-

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

କବିସଯ
ୂ ର୍୍ୟନଗର, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
ପିନ୍-761105
2.

ସଙ୍ଗୀତା କୁ ମାରୀ ମହାପାt

gା/େପା/ଥା-କବିସଯ
ୂ ର୍୍ୟନଗର,
ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
ପିନ୍-761104

3.

ସୀତାରାମ ପାଣାgାହୀ

gା-େକାଳାସିଙ୍ଗି, େପା/ଥାପୁରୁେଷାtମପୁର, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
ପିନ୍-761018

4.

ଭି. ସୁjାନ କୁ ମାରୀ େଦo

gା-େହାମ ଫାମର୍ ନିମର୍ଳଝର ,
େପା-ଖlିେକାଟ, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
ପିନ୍-761030

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5.

ସମରଜିତ୍ ମହାnି

gା-sେପ୍ନଶ୍ଵର େରାଡ୍, େପା/ଥା-

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

କବିସଯ
ୂ ର୍୍ୟନଗର, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
ପିନ୍-761032
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
6.

ହର pସାଦ ସାହୁ

gା/େପା/ଥା-େକାଦଳା,

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ, ପିନ୍-761104

sାନ: ଛtପୁର
ତାରିଖ: 26.3.2014

ରିଟଣ୍ଣର୍ଂ a କାରୀ
125 – କବିସଯ
ୂ ର୍୍ୟନଗର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7କ
[ନିୟମ 10 {1} dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
126 – ଖଲିେକାଟ (eସ୍.ସି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1.

ପାଣ୍ଡବ ଜାଲି

ପି-ଶଙ୍କୁ ଳି ଜାଲି

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

gା- େତnୁ ଳିଆପଡା,
େପା- ଖଲିେକାଟ େର.େଷ୍ଟ.
ଥାନା- ଖଲିେକାଟ, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
2.

ପୂଣ୍ଣର୍ଚnd େସଠୀ

ପି- sଗର୍ତ େଚୖତନ୍ୟ େସଠୀ
aମେରଶ୍ଵର ନଗର,
େପା- ଖଲିେକାଟ, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

3.

ଶରତ ଚnd େବେହରା

ପି- ମକରା େବେହରା, gା-ଆଛୁ ଲି,
େପା/ଥା- ପୁରୁେଷାtମପୁର,
ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

4.

ସିମାଞ୍ଚଳ େବେହରା

ପି- ବିpଚରଣ େବେହରା,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ତା o ଦାଆ

gା-ଚnନପୁର, େପା- ମୁଣ୍ଡୁଳା,
ଥା- େକାଦଳା, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5.

ରଞ୍ଜନ ଡାଙ୍ଗୁ ଆ

ପି- sଗର୍ତ ଦଣ୍ଡପାଣି ଡାଙ୍ଗୁ ଆ

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ େଟାପି

gା/େପା- ପଥରା , ଭାୟା-ଖଲିେକାଟ,
ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
6.

ସେରାଜ କୁ ମାର

ପି- ହିମାଚଳ େବେହରା

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

େବେହରା

ବ୍ୟାଙ୍କ କେଲାନୀ,ଛtପୁର, େପା-

ଝାଡୁ

ଛtପୁର, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

sାନ: ଛtପୁର
ତାରିଖ: 26.3.2014

ରିଟଣ୍ଣର୍ଂ a କାରୀ
126 – ଖଲିେକାଟ (eସ୍.ସି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7କ
[ନିୟମ 10 {1} dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
128 – ଆସିକା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1.

େଦବରାଜ ମହାnି

gା-ରଘୁନାଥ ନଗର,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

େପା/ଥାନା- ଆସିକା,
ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
2.

dିତୀକୃ ଷ୍ଣ ବାଡତ୍ୟା

gା-ନିମଣ୍ଡ
ୁ ିଆ, େପା-ପାiକଜମୁନା,
ଥାନା- ଆସିକା, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

3.

ନାରାୟଣ େବେହରା

gା-ନିରାଳ, େପା-େଦବଭୂମି,
ଥାନା- ଆସିକା, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

4.

ସେରାଜ କୁ ମାର ପାଢି

gା-ଖେମ୍ଵଶ୍ଵରୀ ପାଟଣା, େପା/ଥାନାଆସିକା,
ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

5.

ଲଳିତ େମାହନ ଦାଶ

gା/େପା-ବାବନପୁର,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ତା o ଦାଆ

ଥାନା- ଆସିକା, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
6.

ଲିଙ୍ଗରାଜ କର

gା-ଲାଲାଶାସନ, େପା/ଥା- ଆସିକା,

sାଧୀନ

େବେହଲା

ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

sାନ: ଭଞ୍ଜ ନଗର
ତାରିଖ: 26.3.2014

ରିଟଣ୍ଣର୍ଂ a କାରୀ
128 – ଆସିକା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7କ
[ନିୟମ 10 {1} dଷ୍ଟବ୍ୟ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
129 – େସାରଡା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

1.

ପୂଣ୍ଣର୍ଚnd sାiଁ

ସାରୁଆ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ, େସାରଡା eନ.e.ସି.

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

sାଧୀନ

କାଚଗ୍ଲାସ

େପା/ଥାନା- େସାରଡା,
ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ
2.

ବସn କୁ ମାର ବିେଷାୟୀ

gା/େପା/ଥାନା- ଗାଙ୍ଗପୁର,
ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

3.

ଭଗବାନ ପଣ୍ଡା

gା-ଚାକୁ ଣ୍ତା, େପା-ସରାବାଡି, ଥାନାବଡଗଡ, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
4.

ଦୟାନି େଗୗଡ

gା-େଲାକାମରୀ, େପା-eକଲପୁର
ଥାନା- ବଡଗଡ, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

5.

ପୂଣ୍ଣର୍ଚnd ପାt

gା/େପା -େଗାବରା,
ଥାନା- ଗାଙ୍ଗପୁର, ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

6.

ସୁନଲ୍
ି କୁ ମାର ମହାnି

gା-ପାiକ ସାହି, ବଡଗଡ
େପା/ଥାନା- ବଡଗଡ,
ଜିlା- ଗଞ୍ଜାମ

sାନ: ଭଞ୍ଜ ନଗର
ତାରିଖ: 26.3.2014

ରିଟଣ୍ଣର୍ଂ a କାରୀ
129 – େସାରଡା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
130‐ସାନେଖମୁଣ୍ଡି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

anଯର୍୍ୟାମୀ sାiଁ

ସା /େପା ‐ େଗୗତମୀ, ଭାୟା ‐ ବାଲିପଡା,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ସା / େପା ଗmାରି ଗୁଡା, େପା –କେକାଂରଡା,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ଥାନା ‐ ପାଟପୁର, ଜି ‐ଗଞ୍ଜାମ (oଡିଶା)

କଂେgସ

ସା ‐ ରଘୁନାଥପୁର େପା ‐ େକ. କରଡା କଣା,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ଥାନା ‐ bhପୁର ସଦର, ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ (oଡିଶା)
2

ନnିନ ି େଦବୀ

ସା /େପା ‐ ରାଜବାଟୀ, ଧରାେକାଟ,
ଥାନା ‐ ଧରାେକାଟ, ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ (oଡିଶା)

3

ବୀର କିେଶାର େଦବ

ସା / େପା ‐ ପୁଡାମାରୀ, ଥାନା ‐ ପାଟପୁର,
ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ (oଡିଶା)

4
5

ରେମଶ ଚnd େଜନା
ଶିରଷ
ି ଚରଣ ମିଶ୍ର

ହାତୀ

ଥାନା ‐ ବଡଗଡ, ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ (oଡିଶା)
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6

େକ. ରେମଶ କୁ ମାର

ସା / େପା ‐ ସାହାସ ପୁର, ଥାନା ‐ପାଟପୁର,

େଡାରା

ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ (oଡିଶା)

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
‐

‐

sାନ - bhପୁର
ତାରିଖ – 26.03.2014

‐

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

‐

ଝାଡୁ

‐

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
130‐ସାନେଖମୁଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
131 - ହିଞ୍ଜିଳି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

େଦବାନn ମହାପାt

ସା /େପା – ପାଟଣା ସାହି, ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଗାnୀନଗର 6 ଷ୍ଠ ଲାiନ୍, bhପୁର,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ଥାନା ‐bhପୁର ଟାuନ୍, ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ

କଂେgସ

େପା – ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ , ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ 761102
2

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ନବୀନ ନିବାସ, eେରାଡ୍ରମ େଗଟ୍, ଭୁବେନଶ୍ଵର,
751020

3

ଶିବରାମ ପାt

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
4

ବିଜୟ ମହାnି

gା / େପା ‐ େରଢାେଖାଲ, ଜି ‐ ସମ୍ଵଲପୁର

ଆମ oଡିଶା

ମାଠିଆ

5

ମହmଦ ସାଜିଦ୍

ଶ୍ରୀ ଗେଣଶ ଟାୱାର, ଭି.ଆi.ପି କେଲାନୀ,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ହୁ େସନ୍

କମାପlୀ, bhପୁର 4, ଥାନା ‐ େବୖଦ୍ୟନାଥପୁର,
ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଥାନାେତାଟା ସାହି, ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ,

ସବର୍ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଥାନା – ହିଞ୍ଜିଳି, ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ

କଂେgସ

gା – ବଳିଆରସିଂପୁର, େପା ‐ େଡଙ୍ଗାପଦର,

sାଧୀନ

ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ
6

ରବି ରଥ

ନବୀନ ଭବନ, iଞ୍ଜି ନିୟରିଂ sୁଲ ଛକ, bhପୁର
10, ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ

7

ହରିହର ସାହୁ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

ରାମକୃ ଷ୍ଣ ଦାଶ

ନଡିଆ

ଥାନା ‐ େଶରଗଡ, ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ

sାନ

ଛtପୁର

ତାରିଖ – 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
131‐ହିଞ୍ଜିଳି ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
127 – ଛtପୁର (eସ୍.ସି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

1

କୃ ଷ୍ଣଚnd ନାୟକ

କପିଳ ହରିଜନ ସାହି, ଛtପୁର,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

େପା / ଥା– ଛtପୁର, ଜିlା ‐ ଗଞ୍ଜାମ
2

ଧରଣୀଧର େବେହରା

େଗାସାଣି ନୂ ଆଗଁା, 3ୟ ଲାiନ୍, bhପୁର,
ଜିlା ‐ ଗଞ୍ଜାମ

3

pି ୟାଂଶୁ pଧାନ

େଷ୍ଟଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଲାନୀ, ଛtପୁର,
େପା / ଥାନା ‐ ଛtପୁର, ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ

4

ବନମାଳୀ େସଠୀ

େଖାଡାସିଙ୍ଗି େମiନ୍ େରାଡ୍, େପା –
iଞ୍ଜି ନିୟରିଂ sୁଲ୍, ଥାନା ‐ େବୖଦ୍ୟନାଥପୁର,
bhପୁର 10, ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5
6

ନଟବର େବେହରା
ରୀତୁ କୁ ମାରୀ େସଠୀ

gାମ – ଗଜପତିନଗର 1, େପା – ପାଲୁ ରୁ,

ସବର୍ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଥାନା ‐ ରmା, ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ

କଂେgସ

ଲkୀନୃ ସଂି ହପୁର ସାହି, େମiନ୍ ଲାiନ୍,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

ଆiସkିମ

େପା – ପାଣିgାହିେପଣ୍ଠ, ଥାନା ‐ ବଡବଜାର,
bhପୁର, ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
7

i. pେମାଦ କୁ ମାର

ରିକାପlି ହରିଜନ ସାହି, ଛtପୁର,
େପା / ଥା– ଛtପୁର, ଜିlା ‐ ଗଞ୍ଜାମ

sାନ

ଛtପୁର

ତାରିଖ – 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
127 ‐ ଛtପୁର (eସ୍.ସି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
132 – େଗାପାଳପୁର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ
ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

ଜିେତnd କୁ ମାର ପଣ୍ଡା

ସା ‐ ତୁ ଳସୀ ନଗର, େପା– bhପୁର,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଜିlା ‐ ଗଞ୍ଜାମ (oଡ଼ିଶା)
2

ଡା. pଦୀପ କୁ ମାର

ସା / େପା‐ ଭଗବାନ ନିବାସ, େକାଟର୍େପଟା ଛକ,

ପାଣିgାହୀ

bhପୁର 4, ଜିlା – ଗଞ୍ଜାମ (oଡ଼ିଶା)

3

ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଜନା

ସା / େପା‐ େଗାଳnରା, ଜିlା –ଗଞ୍ଜାମ(oଡ଼ିଶା)

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

4

ଭଗବାନ ଗnାୟତ

ସା / େପା‐ ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣ ନଗର, ଲାଞ୍ଜି ପlୀ,ଥାନା –

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବି.eନ୍. ପୁର, bhପୁର, ଜି – ଗଞ୍ଜାମ (oଡ଼ିଶା)
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

େଦବାଶିଷ େବବtର୍ା

ସା – bହ୍ଣା ନଗର, bhପୁର, ଜି ‐ ଞ୍ଜାମ(oଡ଼ିଶା)

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

6

ନମିତା ପଣ୍ଡା

ସା / େପା – ହଳଦିଆ ପଦର, ଥାନା –

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ
କାଚ ଗ୍ଲାସ୍

େଗାଳnରା, ଜି – ଗଞ୍ଜାମ (oଡ଼ିଶା)
7

ପି. ଶିବ pସାଦ

ସା – eସ୍.ୟୁ .ସି.ଆi (ସି) aଫି ସ୍, ଆର୍.ସି.ଦାସ

େସାସିଆଲି ଷ୍ଟ ୟୁ ନଟ
ି ି େସଣ୍ଟର

େରଡି

େଲନ୍, କମାପlୀ, bhପୁର, ଜି‐ ଞ୍ଜାମ(oଡ଼ିଶା)

aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ (କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ୍)

ସା – ବାପୁଜୀ ନଗର ପଞ୍ଚମ େଲନ୍, bhପୁର,

sାଧୀନ

ଗାଜର

sାଧୀନ

ନଡିଆ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

uଜଲ େବେହରା

ଜି – ଗଞ୍ଜାମ (oଡ଼ିଶା)
9

e. ରଘୁନାଥ ବମର୍ା

ସା – aେଶାକ ନଗର ଚତୁ ଥର୍ େଲନ୍, ଥାନା –
ବି.eନ୍. ପୁର, bhପୁର, ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ(oଡ଼ିଶା)

sାନ

bhପୁର

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ

ତାରିଖ – 26.03.2014

132 – େଗାପାଳପୁର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
133 – bhପୁର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1
2

ବସn ନn
ବିkମ କୁ ମାର ପଣ୍ଡା

ସା – େକଶବ ନଗର, ଲାଞ୍ଜି ପlୀ, bhପୁର,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ହାତୁ ଡି, ଦାଆ o ତାରା

ଜିlା ‐ ଗଞ୍ଜାମ (oଡ଼ିଶା)

(ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି )

ସା ‐ ଗଜପତି ନଗର pଥମଲାiନ୍

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

(eକସେଟନସନ୍) bhପୁର,
ଜିlା – ଗଞ୍ଜାମ (oଡ଼ିଶା)
3
4

ଡା ରେମଶ ଚnd ଚ୍ୟାu

ସା – ଭାବାନଗର ତୃ ତୀୟ ଲାiନ୍,

ପଟ୍ଟନାୟକ

bhପୁର, ଜିlା – ଗଞ୍ଜାମ(oଡ଼ିଶା)

ରେମଶ ଚnd େବେହରା

ସା – ରାମକୃ ଷ୍ଣ ନଗର ତୃ ତୀୟ ଲାiନ୍,
bhପୁର, ଜିlା – ଗଞ୍ଜାମ(oଡ଼ିଶା)

5

ଶିବ ଶଙ୍କର ଦାଶ୍

ସା – ଲିଙ୍ଗରାଜ ନଗର, କାଳୁ ଆ ସାହି,
େଗାସାଣି ନୂ ଆଗଁା, bhପୁର, ଜିlା –
ଗଞ୍ଜାମ(oଡ଼ିଶା)

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6
7

eମ୍. ଆନn ରାo

ସା – ଗାଦିଭାରୀ ସାହି, େପା ସିଟ ି େପାଷ୍ଟ

ସବର୍ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଆଚାରୀ

aଫି ସ୍, bhପୁର, ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ(oଡ଼ିଶା)

କଂେgସ

ଖଲି ସାହୁ

ସା – େମନ୍ େରାଡ୍, ଶ୍ରୀରାମ ନଗର,

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

ଗାଜର

sାଧୀନ

ଆisି ମ୍
୍ର

sାଧୀନ

ମୁଦ ି

ଆsାେରାଡ୍, bhପୁର, ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ(oଡ଼ିଶା)
8

ପବିt େମାହନ ମିଶ୍ର

ସା – ତୁ ଳସୀ ନଗର ଷଷ୍ଠ ଲାiନ୍, bhପୁର,
ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ(oଡ଼ିଶା)

9

ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାଶ

ସା – ତୁ ଳସୀ ନଗର dିତୀୟ ଲାiନ୍,
bhପୁର, ଜି ‐ ଗଞ୍ଜାମ(oଡ଼ିଶା)

10

ରେମଶ ଚnd ପାt

ସା – େଜ୍ୟାତି ନଗର ପଞ୍ଚମ ଲାiନ୍,
େବୖଦ୍ୟନାଥପୁର, bhପୁର,ଜି–ଗଞ୍ଜାମ
(oଡ଼ିଶା)

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
11

ଡାକ ବିେଷାୟୀ

ସା–ରାଧା ନଗର,େମୗଳାଭଞା,ଜି – ଗଞ୍ଜାମ,
oଡିଶା

12

pମିଳା tିପାଠୀ

େନେହରୁ ନଗର 10ମ ଗଳି, େଗାଷାଣି
ନୂ ଆଗଁା, bhପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, oଡିଶା

13

ସତୀସ କୁ ମାର ନାୟକ

ତୁ ଳସୀ ନଗର 2ୟ ଲାiନ୍, bhପୁର,
ଜି – ଗଞ୍ଜାମ, oଡିଶା

sାନ

bhପୁର

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ

ତାରିଖ – 26.03.2014

133 – bhପୁର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
134 – ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

1

ବିଜୟ କୁ ମାର sାiଁ

ସା /େପା – ପାiକଜଗnାଥପୁର, ଭାୟା –

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ସା /େପା – ରାiେଝାଳ, ଭାୟା – କୁ କୁଡାଖଣ୍ଡି,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ହାତୁ ଡି, ଦାଆ o ତାରା

ଜିlା – ଗଞ୍ଜାମ, oଡିଶା

(ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି )

ସା /େପା – କୁ କୁଡାଖଣ୍ଡି, ଜିlା – ଗଞ୍ଜାମ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ପାଟପୁର, ଜିlା – ଗଞ୍ଜାମ, oଡିଶା
2
3

ବିଦ୍ୟାଧର େଜନା
ସାକା ସୁଜତ
ି କୁ ମାର

oଡିଶା
4

ସୂଯର୍୍ୟ ନାରାୟଣ ପାt

ନିu ବାରk ସାହି, bhପୁର, ଜିlା – ଗଞ୍ଜାମ,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

oଡିଶା
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

କୁ େରଶ ମହାରଣା

ସା /େପା – ଦିଗପହଣ୍ଡି, ବଡ bାhଣ ସାହି,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

sାଧୀନ

େବେଟରୀ ଟcର୍

ଜି – ଗଞ୍ଜାମ, oଡିଶା
6

ବnନା ମହାରଣା

ସା – ଆମ୍ଵପୁଆ, େପା – iଞ୍ଜି ନିୟରିଂ sୁଲ୍,
bhପୁର, ଜି – ଗଞ୍ଜାମ, oଡିଶା

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
7

sାନ

ଶ୍ରୀ pତାପ କୁ ମାର

ସା /େପା– ଜକର, ଥାନା େକ. ନୂ ଆgାମ, ଜି –

େସଠୀ

ଗଞ୍ଜାମ, oଡିଶା

bhପୁର

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ

ତାରିଖ – 26.03.2014

134 – ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
135 – ଚିକଟ
ି ି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

uଦୟ ନାଥ pଧାନ

gା /େପା – େକ. ନୂ ଆଗଁା, ଭାୟା – ଚିକଟ
ି ,ି

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ଜିlା – ଗଞ୍ଜାମ
2

uଷା େଦବୀ

ରାଜବାଟୀ, gା /େପା – ଚିକଟ
ି ,ି
ଜିlା – ଗଞ୍ଜାମ

3

ମେନାରଞ୍ଜନ ଦ୍ୟାନ

gା /େପା – ପାtପୁର, ଜିlା – ଗଞ୍ଜାମ

ସାମnରା

କଂେgସ

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
4

aମୂଲ୍ୟ କୁ ମାର ସାହୁ

ପଦ୍ମ ନଗର, gା /େପା – ଚିକଟ
ି ି େପଣ୍ଠ,

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

gା /େପା – ଜୟnିପୁର, ଜିlା – ଗଞ୍ଜାମ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

gା /େପା– ପାtପୁର, ଥାନା ଜରଡା,

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

ଫ୍ରକ୍

sାଧୀନ

େବେଟରୀ ଟcର୍

ଜିlା – ଗଞ୍ଜାମ
5

ରାମ pସାଦ ମହାnି

gା /େପା – ପାtପୁର, ଥାନା ଜରଡା,
ଜିlା – ଗଞ୍ଜାମ

6

ସାଲିନା ରମାଶଙ୍କର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
7

aେଶାକ କୁ ମାର ପଣ୍ଡା

ଜିlା – ଗଞ୍ଜାମ
8

ବିଭୂେଦnd ପାଢୀ

ସା /େପା– ବିରସିଂହ ଲkୀନାରାୟଣପୁର,
େପା/ ଥାନା ‐ େକ. ନୂ ଆଗଁା, ଜି – ଗଞ୍ଜାମ

9

ସୁେରnd ମଣ୍ଡଳ

ସା /େପା– ବାହାନପତି (ବୃ nାବନଚndପୁର), ,
େପା – ବଡ ପଲଙ୍କ, ଭାୟା – ଚିକଟ
ି ,ି ଗଞ୍ଜାମ

sାନ

ଛtପୁର

ତାରିଖ – 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
135 – ଚିକଟ
ି ି ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
136 – େମାହନା (eସ୍.ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

ଦଣ୍ଡପାଣି ରiତ

ପିତା – sଗର୍ତ ରiବାରିଆ ରiତ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

gା – ଖମାରସାହି, େପା– ମେହndଗଡ,

(ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି )

ହାତୁ ଡି, ଦାଆ o ତାରା

ଭାୟା – ଚndଗିର,ି ଜିlା – ଗଜପତି
2

ଦାଶର ଗମାଙ୍ଗ

ପିତା – sଗର୍ତ କାtକ ଗମାଙ୍ଗ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

gା /େପା– ମେହndଗଡ, ଜିlା – ଗଜପତି
3

ବାସnୀ ମlିକ

ପିତା – ଆଲଡି ମlିକ, gା – ସାକର୍ା,
େପା– ଆଲିଗଣ୍ଡା ଥାନା – aଡବା,
ଜିlା – ଗଜପତି

4

ଭରତ ପାiକ

ପିତା – sଗର୍ତ ଗୁରୁମୁt ପାiକ
gା /େପା– କୁ ଜାସିଙ୍ଗି, ଭାୟା – ରାୟଗଡ,
ଥାନା – େସରଙ୍ଗ, ଜିlା – ଗଜପତି

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

ପବିt ଗମାଙ୍ଗ

ପିତା – sଗର୍ତ ଦଣ୍ଡପାଣି ଗମାଙ୍ଗ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ପିତା – ରiବାରିଆ ଭୂୟଁା

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ତିନ ି ତାରକା ଚିhତ

gା– ଡାଳିମ୍ଵପୁର, େପା – ବୁ ଜାଙ୍ଗି ,

(ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି , େଲନିନଷ୍ଟ
ି )

ପତାକା

ଥାନା – ରାୟଗଡ, ଜିlା – ଗଜପତି

ଲିବେରସନ୍

ପିତା – sଗର୍ତ ସାର ବଡମୁଣ୍ଡି

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ପିତା – ସuରୀ କାଯର୍୍ୟୀ, gା – uକାରସିଙ୍ଗି,

ସବର୍ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

େପା– ତାଳମଣ୍ଡା, ଭାୟା – ନାରାୟଣପୁର,

କଂେgସ

gା– ଦnାରିନାଳ, େପା – ଲୁ ହାଗୁଡ,ି
ଥାନା – େମାହନା, ଜିlା – ଗଜପତି
6

7

ପୂଣ୍ଣର୍ଚnd ଭୂୟଁା

ରଘୁନାଥ ବଡମୁଣ୍ଡି

gା – ସୁବଲଡା, େପା – ମଙ୍ଗରାଜପୁର,
ଜିlା – ଗଜପତି, oଡିଶା
8

ହଳଧର କାଯର୍୍ୟୀ

ଜିlା – ଗଜପତି
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9

ଚkଧର ପାiକ

ପିତା – sଗର୍ତ ଜଗnାଥ ପାiକ

sାଧୀନ

କାଚ ଗ୍ଲାସ୍

gା /େପା– େଛଳିଗଡ,
ଥାନା – ରା. uଦୟଗିର,ି ଜିlା – ଗଜପତି
sାନ

ପାରଳାେଖମୁଣ୍ଡି

ତାରିଖ – 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
136 – େମାହନା (eସ୍. ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
137 – ପାରଳାେଖମୁଣ୍ଡି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

େକଙ୍ଗାମ୍ ସୂଯର୍୍ୟା ରାo

ପିତା – େକଙ୍ଗାମ୍ ଆପା ରାo

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

gା /େପା– ରାଣିେପଟା,
ଭାୟା – ପାରଳାେଖମୁଣ୍ଡି, ଜିlା – ଗଜପତି
2

େକାଡୁରୁ ନାରାୟଣ ରାo

ପିତା – sଗର୍ତ େକାଡୁରୁ ଭାsର ରାo

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ହାତୁ ଡି, ଦାଆ o ତାରା

gା – ଭିsଳା, େପା– ହାଡୁଭାଙ୍ଗି ,
ଭାୟା – ଖାରଡା, ଜିlା – ଗଜପତି
3

tିପତି ନାୟକ

ପିତା – sଗର୍ତ ହରିଶ୍ଚnd ନାୟକ
gା /େପା– ପାରଳାେଖମୁଣ୍ଡି, ବଜାର ସାହି,
ଜିlା – ଗଜପତି

4

ଲାଲିେଚଟି ରାମେଗାପାଳ

ପିତା – sଗର୍ତ ଲାଲିେଚଟି କାମାରାଜୁ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ରାo

gା /େପା– ପାରଳାେଖମୁଣ୍ଡି, ଖଞ୍ଜା ସାହି,

(ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି )

ଜିlା – ଗଜପତି
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

aମିତ କୁ ମାର ପଟ୍ଟନାୟକ

ପିତା – ଶିଶର
ି କୁ ମାର ପଟ୍ଟନାୟକ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ପିତା – pଫୁ l କୁ ମାର ପଣ୍ଡା

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ତିନ ି ତାରକା ଚିhତ

gା /େପା– ପାରଳାେଖମୁଣ୍ଡି, କବିଚnd ସାହି,

(ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି - େଲନିନଷ୍ଟ
ି )

ପତାକା

ଜିlା – ଗଜପତି

ଲିବେରସନ୍

ପିତା – sଗର୍ତ ରାଧାେମାହନ େଜନା

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ପିତା – ବାଲି୍ମକୀ pଧାନ

ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

gା /େପା– ପାରଳାେଖମୁଣ୍ଡି,

କଂେgସ

gା /େପା– ପାରଳାେଖମୁଣ୍ଡି, ଜଙ୍ଗମ ସାହି,
ଜିlା – ଗଜପତି
6

7

tିନାଥ ପଣ୍ଡା

ମୀନେକତନ େଜନା

gା – ଖଣ୍ଡିଆସାହି, େପା – ଗୁରାଣ୍ଡି,
ଜିlା – ଗଜପତି
8

ଶିଶର
ି କୁ ମାର

ପିତା – ଗଙ୍ଗାଧର ଭଞ୍ଜସସାମn

ଭଞ୍ଜସାମn

gା /େପା– ପାରଳାେଖମୁଣ୍ଡି, oମ୍ ଶାnି
କେଲାନୀ (ଫାଷ୍ଟ ଲାiନ୍), ଜିlା – ଗଜପତି

9

ସବିତା ସାହୁ କାର

sାମୀ – ବାସୁେଦବ ସାହୁ କାର
gା /େପା– ଡମ୍ଵସରା, ଥାନା – ଗୁଣୁପୁର,
ଜିlା – ରାୟଗଡା

10

ସୁଜତ୍
ି pଧାନ

oଡିଆଭଣ୍ଡାରୀସାହି, ଜିlା – ଗଜପତି

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
11

େକଦାର ଶବର

ପିତା – sଗର୍ତ ମାଶା ଶବର

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

gା – ବୁ ଚଗ
ି ୁଡା, େପାଷ୍ଟ – ବାପନବୁ ଡ,ି
ଜିlା – ଗଜପତି
sାନ

ପାରଳାେଖମୁଣ୍ଡି

ତାରିଖ – 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
137 – ପାରଳାେଖମୁଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
138 – ଗୁଣୁପର
ୁ (eସ୍.ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

tିନାଥ ଗମାଙ୍ଗ

ପିତା – sଗର୍ତ ଲିଙ୍ଗା ଗମାଙ୍ଗ,gା /େପା–

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଖିଲାପଦର, ଥାନା – ଗୁଣୁପୁର,ଜି– ରାୟଗଡା
2

ପୁରୁେଷାtମ ଗମାଙ୍ଗ

ପିତା – sଗର୍ତ ନିଳକଣ୍ଠ ଗମାଙ୍ଗ
gା – anରେଝାଲି, େପା– କାରିଣି,
ଥାନା – ଗୁଣୁପୁର, ଜିlା – ରାୟଗଡା

3

ରାମୂtର୍ୀ ଗମାଙ୍ଗ

ପିତା – ବାସୁ oରଫ୍ ବାସୁ ଗମାଙ୍ଗ, gା /େପା–
oମଡିଙ୍ଗି, ଥାନା – ଗୁଣୁପୁର, ଜିlା – ରାୟଗଡା

4

ହରିବnୁ ଶବର

ପିତା – କୃ ଷ୍ଣ ଶବର, gା – ମୁକୁଡି ପଦର,
େପା– ବାଗଶାଳା,ଥା–ଗୁଣୁପୁର,ଜି– ରାୟଗଡା

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

ନାଜିତ ରiତ

ପିତା – ତଲାସି ରiତ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

gା – ରୁମ୍ଵାତି, େପାଷ୍ଟ – ଚିନାସାରୀ,
ଥାନା – ପୁଟାସିଂ, ଜିlା – ରାୟଗଡା
6

ବୃ ହsତି ଶବର

ପିତା – ସନ୍ୟାସୀ ଶବର
gା – ଭୁଲୁ ସୁଣ୍ଡା, େପାଷ୍ଟ – ଡମ୍ଵସରା,
ଥାନା – ଗୁଣୁପୁର, ଜିlା – ରାୟଗଡା

7

ଭଗବାନ ଗମାଙ୍ଗ

ପିତା – ଭାଗିର ଗମାଙ୍ଗ,gା /େପା– ଟିଟମ
ି ିର,ି
ଥାନା – ପୂଟା ସିଂ, ଜିlା – ରାୟଗଡା

8

ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗି ମାଧାୱା

ପିତା – ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗି ରାମା ରାo

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ତିନ ି ତାରକା ଚିhତ
ି

ରାo

gା – ଝାଡଲିଙ୍ଗି, େପାଷ୍ଟ – oମଡିଙ୍ଗ,

(ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି - େଲନିନଷ୍ଟ
ି )

ପତାକା

ଥାନା – ଗୁଣୁପୁର, ଜିlା – ରାୟଗଡା

ଲିବେରସନ୍

ପିତା – aରାଞ୍ଚୁ ଶବର

sାଧୀନ

େକଟିଲ୍

sାଧୀନ

େମଜ

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9

ଦାେମାଦର ଶବର

gା – ରିଜଙ୍ଗ
ି ି ତାଲ, େପାଷ୍ଟ – ପୁଟା ସିଂ,
ଥାନା – ପୁଟା ସିଂ, ଜିlା – ରାୟଗଡା
10

ରାେଜଶ୍ଵରୀ ଶବର

ପିତା – ମାଙ୍ଗତା ଶବର, gା /େପା– ଘଣାntୀ,
ଥାନା – ଗୁଣୁପୁର, ଜିlା – ରାୟଗଡା

11

ଲିଙ୍ଗରାଜ ଗମାଙ୍ଗ

ପିତା – sଗର୍ତ ମାଙ୍ଗାi ଗମାଙ୍ଗ
gା /େପା– ଡମ୍ଵସରା, ଥାନା – ଗୁଣୁପୁର,
ଜିlା – ରାୟଗଡା

sାନ

ଗୁଣୁପୁର

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ

ତାରିଖ – 26.03.2014

138 – ଗୁଣୁପର
ୁ (eସ୍.ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
139 – ବିଷମକଟକ (eସ୍.ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

ଜଗnାଥ ସାରାକା

ପିତା – sଗର୍ତ ପୁଙ୍ଘୁର ସାରାକା

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

gା – ମୁଣ୍ଡା, େପା– ଝିଗିତ,ି
ଥାନା – ବିଷମକଟକ, ଜିlା – ରାୟଗଡା
2

ଡମ୍ଵରୁଧର uଲାକା

ପିତା – sଗର୍ତ ଶ୍ୟାମଘନ uଲାକା

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

gା /େପା– କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର,
ଥାନା – କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର, ଜିlା – ରାୟଗଡା
3

ବାରିଣି ମିଣିଆକା

ପିତା – ଲkଣ ମିଣିଆକା

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

gା – ସାନେଗାତିଗୁଡା, େପା– ବଡେଗାତିଗୁଡା,
ଥାନା – ବିଷମକଟକ, ଜିlା – ରାୟଗଡା
4

ସାରଙ୍ଗଧର କାଡ୍ରାକା

ମାତା – sଗର୍ତା ମାଳତୀ କାଡ୍ରାକା
gା – ମୁନେି ଖାଲ, େପା– ମୁନଗ
ି ୁଡା,
ଥାନା – ମୁନଗ
ି ୁଡା, ଜିlା – ରାୟଗଡା

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

6

pାsା ରାମଚnd

ରାମଦାସ ulାକା

ପିତା – pାsା ରାଜୁ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ତିନ ି ତାରକା ଚିhତ
ି

gା – େପଟିଲିଗଡ
ୁ ା, େପାଷ୍ଟ – କରପା,

(ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି - େଲନିନଷ୍ଟ
ି )

ପତାକା

ଥାନା – କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର, ଜିlା – ରାୟଗଡା

ଲିବେରସନ୍

ପିତା – ମଙ୍ଗୁ uଲାକା

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ

gା – ସୁଙ୍କୁରୁପଡା, େପାଷ୍ଟ – ହାଟ ମୁନଗ
ି ୁଡା,
ଥାନା – ବିଷମକଟକ, ଜିlା – ରାୟଗଡା
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
7

ମାଣ୍ଡିକା ରାେଜnd

ପିତା – ମାଣ୍ଡିକା ଶିରି
gା – େଛଳିଆନାଳ, େପାଷ୍ଟ – ପାtଗୁଡା,
ଥାନା – ମୁନଗ
ି ୁଡା, ଜିlା – ରାୟଗଡା

8

ଶ୍ରୀଧର କରତା

ପିତା – େକ. ସୁବାରାo
gା – ମୁନେି ଖାଲ, େପାଷ୍ଟ – ମୁନଗ
ି ୁଡା,
ଥାନା – ମୁନଗ
ି ୁଡା, ଜିlା – ରାୟଗଡା

sାନ

ଗୁଣୁପୁର

ତାରିଖ – 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
139 – ବିଷମକଟକ (eସ୍.ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
140 – ରାୟଗଡା (eସ୍.ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

କାଳିରାମ ମାଝୀ

ସା– େସମିଳଗ
ି ୁଡା, େପା–ବିଲମାଳ,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂେgସ୍ ପାଟ

ଘଣ୍ଟା

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଥାନା – ଟିକର
ି ,ି ଜିlା – ରାୟଗଡା
2

ଭାsର ମୁଟୁକା

ସା– ବଡaଛବା, େପା – ପଣସଗୁଡା,
ଥାନା – ଗୁଣୁପୁର, ଜିlା – ରାୟଗଡା

3

ମକରn ମୁଦୁଲି

ସା – େଖାଟଲା ପଦର, େପା– ଡଙ୍ଗାସିଲ,
ଥାନା – େଦାରାଗୁଡା, ଜିlା – ରାୟଗଡା

4

ଶଙ୍କର ବିଡକ
ି ା

ସା– ଜଗnାଥପୁର, େପା – ପିତାମହଲ,
ଥାନା – ହାଟେଶସଖାଲ, ଜିlା – ରାୟଗଡା

5

ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରକ
ି ା

ସା/ େପା – େପଣ୍ଟା, ଭାୟା – େଜ.େକ.ପୁର,
ଥାନା – ଚାnିଲି, ଜିlା – ରାୟଗଡା

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
–

–

–

–

–

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
7

kିଷ୍ଣା ହୁ iକା

ସା/ େପା – େପଣ୍ଟା, ଥାନା – ଚାnିଲି,

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

ଜିlା – ରାୟଗଡା
sାନ

ରାୟଗଡା

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ

ତାରିଖ – 26.03.2014

140 – ରାୟଗଡା (eସ୍.ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
141 – ଲkୀପୁର (eସ୍.ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1
2

େକୖଳାସ ଚnd

gାମ– ଭାଲୁ େଯାଡି, େପା–oଡିଆେପଣ୍ଠ,

କୁ େଲସିକା

ଥାନା – ଲkୀପୁର, ଜିlା – େକାରାପୁଟ

ଜnରୱାେଡକା

gାମ– ଚିଲିଶଙ୍ଖା, େପା–ବୁ କର୍ା,

iଣ୍ଡିଆନ୍ େନସନାଲ୍ କଂେgସ

ହାତ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଥାନା – ଲkୀପୁର, ଜିlା – େକାରାପୁଟ
3

ଶିବ ମୁଦୁଲି

gାମ– େବାଘାiପଦର, େପା–ପଞ୍ଚଡା,
ଥାନା – କାକୀରିଗୁମା, ଜିlା – େକାରାପୁଟ

4

େହମା ଗମାଙ୍ଗ

gାମ– ଡିବର
ି ସ
ି ଙ୍ଗ
ି , େପା–ଗୁଡଆ
ି ବn,
ଥାନା – ଗୁଡାରି, ଜିlା – ରାୟଗଡା

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

aଖିଳ ଚnd େଝାଡିଆ

gାମ– ପୁହୁଣ୍ଡି, େପା–େପାଡାମାଟି,

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

gାମ– ବନାସିi, େପା–ଦଶମnପୁର,

କମୁ୍ୟନିଷ୍ଚ ପାଟ aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

କରତ

ଥାନା – ଦଶମnପୁର, ଜିlା – େକାରାପୁଟ

(ମାkଷ୍ଟ-େଲନିନଷ୍ଟ
ି )େରଡଷ୍ଟାର

gାମ– ଚmି, େପା–ଚmି,

ସମୃd oଡିଶା

େବେଟରି ଟcର୍

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

aେଟା ରିkା

sାଧୀନ

ବାଲତି

ଥାନା – ଟିକର
ି ,ି ଜିlା – ରାୟଗଡା
6
7

କେhi ଜାନୀ
ନିରଞ୍ଜନ ଜାନୀ

ଥାନା – ଲkୀପୁର, ଜିlା – େକାରାପୁଟ
8

ରାମ ଚnd େକଣ୍ଡୃକା

gାମ– ଡୁମଶୀଲ, େପା–ବାଲିେପଟା,
ଥାନା – ନାରାୟଣପାଟଣା,
ଜିlା – େକାରାପୁଟ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9

କେଣ୍ଠଶ୍ଵର ହିକକା

gାମ– ସିଙ୍ଗାରାମ, େପା–oଡିଆେପଣ୍ଠ,
ଥାନା – ଲkୀପୁର, ଜିlା – େକାରାପୁଟ

10

ପାରାଦା କୁ େଲସିକା

gାମ– ଭାଲୁ େଯାଡି, େପା–oଡିଆେପଣ୍ଠ,
ଥାନା – ଲkୀପୁର, ଜିlା – େକାରାପୁଟ

11

ସୁେରଶ ସିରକ
ି ା

gାମ– କୁ ମଡ
ୁ ାଶୀଲ, େପା–େତnୁ ଳିପଦର,
ଥାନା – ନାରାୟଣପାଟଣା,
ଜିlା – େକାରାପୁଟ

sାନ-େକାରାପୁଟ
ତାରିଖ – 26.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
141 – ଲkୀପୁର (eସ୍.ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
143 – ଜୟପୁର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

1
2

ତାରା pସାଦ

eନ୍ େକ ଟି େରାଡ୍, ଜୟପୁର ସହର,

ବାହିନପ
ି ତି

ଜିlା – େକାରାପୁଟ

ଭୃଗୁ ବkିପାt

ପାରାେବଳା, ଥାନା –ଜୟପୁର ସହର,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ଜିlା – େକାରାପୁଟ
3

ରବି ନାରାୟଣ ନn

େମନ୍ େରାଡ୍, ଜୟପୁର ସହର,
ଜିlା – େକାରାପୁଟ

4

ସଦା ନାୟକ

େବଳାସାହି, ଜୟପୁର ସହର,
ଜିlା – େକାରାପୁଟ

5

ସୁଶାn କୁ ମାର

aରବିn ନଗର, ପାରାେବଳା, ଥାନା –

a କାରୀ

ଜୟପୁର ସହର, ଜିlା – େକାରାପୁଟ

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6

େଗୗତମ ସାମnରାୟ

ନୂ ଆସାହି ତୃ ତୀୟ ଗଳି, ଜୟପୁର ସହର,

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଆମ୍ ଆଦମି ପାଟ

ଝାଡୁ

ନୂ ଆସାହି ଭି.ଆi.ପି େଲନ୍,

ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଜୟପୁର ସହର, ଜିlା – େକାରାପୁଟ

କଂେgସ

େଭେଟରିନାରି କେଲାନି, ଜୟପୁର ସହର,

sାଧୀନ

ଆଲମାରି

sାଧୀନ

ମହମବତି

ଜିlା – େକାରାପୁଟ
7

ମେନାରଞ୍ଜନ ନାୟକ

େଗୗତମ ନଗର ଚତୁ ଥର୍ ଗଳି,
େକାରାପୁଟ ସହର, ଜିlା – େକାରାପୁଟ

8

ମେହnd କୁ ମାର ପାt

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9

ଜନ୍ ବାହାଦୁ ର

ଜିlା – େକାରାପୁଟ
10

ସେnାଷ କୁ ମାର ଦାସ

gାମ– େଭୖରବ ମାଗର୍, ଜିlା – େକାରାପୁଟ

sାନ

ଜୟପୁର

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ

ତାରିଖ – 26.03.2014

143 – ଜୟପୁର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
144 – େକାରାପୁଟ (eସ୍.ସି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1

କୃ ଷ୍ଣ ଚnd ସଗରିଆ

ଭାଣ୍ଡିସାହି, େପାଷ୍ଟ/ ଥା/ଜି‐ େକାରାପୁଟ,

iଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂେgସ

ହାତ

2

ଜୟରାମ ଗରଡା

ଘର ନଂ – eଫ୍ 49, eଚ୍.e.ei

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଟାuନସିପ୍ ସୁନାେବଡା, େକାରାପୁଟ
3

ବଳଭd ମାଣ୍ଡି

gାମ – ବାଲିପଡା, gା.ପ- ଗୁେନiପଡା,
ଜିlା-େକାରାପୁଟ

4

ରଘୁରାମ ମାଛ

gାମ-ବnାiଗିର,ି େପା –ଗୁେନiପଡା,
ଥାନା-ମାଛକୁ ଣ୍ଡ, ଜିlା-େକାରାପୁଟ

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

କଷ୍ଟି ତୁ ରୁକ୍

gାମ-ସୁନାପୁର, େପାଷ୍ଟ –o.eମ୍.ପି

ସମୃd oଡିଶା

େବେଟରି ଟcର୍

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଲାiନ୍, ଜିlା-େକାରାପୁଟ
6

ଦାମ ସୁନା

gାମ-େଚୗଗଁା, େପାଷ୍ଟ –ସୁନାେବଡା,
ଜିlା-େକାରାପୁଟ

7

ଧନୁ ଜର୍ୟ ହnାଳ

ମାଳିସାହି, ଲମତାପୁଟ, ଜିlା-େକାରାପୁଟ

iଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟେି ଜନସ୍ ପାଟ

ମହିଳାମାନଙ୍କ ପସର୍

8

ବିେବକ ରଂଜନ େସଠୀ

gାମ-ରଙ୍ଗବାଲି କୁ mା,

କମୁ୍ୟନିଷ୍ଚ ପାଟ aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

କରତ

େପାଷ୍ଟ / ଜିlା-େକାରାପୁଟ

(ମାkଷ୍ଟ-େଲନିନଷ୍ଟ
ି )େରଡ ଷ୍ଟାର

gାମ-କଣ୍ଟାଗୁଡା, ଦେଲiଗୁଡା,

ଆମ୍ ଆଦମି ପାଟ

ଝାଡୁ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

gାମ-ବୀରଖମ୍ଵ ସାହି, gା.ପ-

େସାସିଆଲି ଷ୍ଟ ୟୁ ନଟ
ି ି େସଣ୍ଟର

କାଚଗ୍ଲାସ୍

ବiପାରିଗୁଡା, ଜିlା-େକାରାପୁଟ

aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ (କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ)

gାମ-େଢପ ଗୁଡା, େପାଷ୍ଟ –

ଆେମ୍ଵଦକରାiଟ୍ ପାଟ aଫ୍

e ମାଲକାନଗିର,ି ଜିlା-େକାରାପୁଟ

iଣ୍ଡିଆ

9

ମଙ୍ଗଲଦାନ େଖାସଲା

େପାଷ୍ଟ – େସମିଲିଗୁଡା
10

ମଞ୍ଜୁଲତା େଖମୁଣ୍ଡୁ

ନୂ ଆ କେଲାନୀ, gା.ପ – ବାରିଣିପୁଟ,
ଜୟପୁର ସହର

11
12

ରାମ ବାରିକ
େରଖିତ କୁ ଳଦୀପ

େକାଟ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
13

ଖଗପତି େଖାସଲା

gା-ମୂଷାପୁଟ,େପା-େକnାର,ଜି-େକାରାପୁଟ

sାଧୀନ

aେଟାରିkା

14

ପୂଣ୍ଣର୍ଚnd ପାଙ୍ଗି

gାମ– େକnୁ ପୁଟ, େପାଷ୍ଟ – କୁ ମାର

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

େଟଲିଭିଜନ

ଗnଣ, ଥାନା-ନnପୁର,
ଜିlା – େକାରାପୁଟ
15

େରାହିଦାସ ନାୟକ

େଗୗତମ ନଗର, ଚତୁ ଥର୍ ଲାiନ୍,
ଜିlା – େକାରାପୁଟ

sାନ

େକାରାପୁଟ
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ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
145 – ପଟାଙ୍ଗି (eସ୍.ଟି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

ସଂଖ୍ୟା
(i) sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ
1
2

aେଶାକ କୁ ମାର

gାମ-େଜ.େକ.ପୁର, େପା – େଜ.େକ.ପୁର,

uଲକା

ଥାନା-ଚାnିଲି, ଜିlା-ରାୟଗଡା

କୃ ଷ୍ଣଚnd ଜାନୀ

gାମ – ବଡଗଁା ସାହି, େପାଷ୍ଟ- ପଟାଙ୍ଗୀ,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଥାନା – ପଟାଙ୍ଗୀ, ଜିlା-େକାରାପୁଟ
3

pଫୁ l୍ କୁ ମାର ପାଙ୍ଗି

gାମ – ଥୁରଆ
ି , େପାଷ୍ଟ - ଥୁରଆ
ି ,
ଥାନା – ପଟାଙ୍ଗୀ, ଜିlା-େକାରାପୁଟ

4

ରାମଚnd କାଡାମା

gାମ-କଦମଗୁଡା, େପା –େସମିଳଗ
ି ୁଡା,

iଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂେgସ ହାତ

ଥାନା-େସମିଳଗ
ି ୁଡା, ଜିlା-େକାରାପୁଟ
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

ଜୟରାମ େଭାi

gାମ-ଖିଲୁ ଆ, େପାଷ୍ଟ –ହିକମ୍
ି ପୁଟ,

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ସମୃd oଡିଶା

େବେଟରି ଟcର୍

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

sାଧୀନ

େକଟିଲ୍

ଥାନା – ନnପୁର, ଜିlା-େକାରାପୁଟ
6

ଜି. ରାଧା

gାମ-ସୁଣ୍ଠି ଦୁ ସୁରା, େପାଷ୍ଟ –ହାଟଗୁଡା,
ଥାନା – ପଟାଙ୍ଗୀ, ଜିlା-େକାରାପୁଟ

7

େsହପାt ସାnା

gାମ-ମntୀପୁଟ, େପାଷ୍ଟ –ଦେଳiଗୁଡା,
ଥାନା – େସମିଳଗ
ି ୁଡା, ଜିlା-େକାରାପୁଟ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
13

ଭଗବାନ େପଟିଆ

gାମ-ଖିଲୁ ଆ, େପାଷ୍ଟ –ହିକମ୍
ି ପୁଟ,
ଥାନା – ନnପୁର, ଜିlା-େକାରାପୁଟ

sାନ

େକାରାପୁଟ
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