HOME (ELECTIONS) DEPARTMENT
*****
NOTIFICATION
Dated the 4th April, 2014
No.VE (A)76/2014-5428/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
ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲି କା
20 – େତଲେକାi (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

େକୖଳାସ ଚnd ନାୟକ

ସା / େପା:– ରାiସୁଆଁ,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ଣ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଥାନା – େତଲେକାi, ଜିlା - େକnୁ ଝର
2

ଧନୁ ଜର୍ୟ ସିଦୁ

ସା / େପା:– େସେରଣ୍ଡା, ଥାନା – ବଡବିଲ,
ଜିlା - େକnୁ ଝର

3

େବଦବ୍ୟାସ ନାୟକ

ସା / େପା:– କରମଙ୍ଗି , ଭାୟା – ସିରଗ
ି ିଡା,
ଥାନା – େତଲେକାi, ଜିlା - େକnୁ ଝର

4

ଭାଗୀର େଦହୁ ରୀ

ସା – ଗୁଣ୍ଡୁରିେଯାଡା, େପା:– ଖୁଣ୍ଟାପଡା,
ଥାନା – େତଲେକାi, ଜିlା - େକnୁ ଝର

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

ଚndମଣି େଦହୁ ରୀ

ସା – କଣ୍ଠଦାସ, େପା:– କାଞ୍ଜି ପାଣି,

pାuଟିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ iଣ୍ଡିଆ

ବଂଶୀ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ବହୁ ଜନ ମୁkି ପାଟ

ଖଟ

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

ଥାନା – କାଞ୍ଜି ପାଣି, ଜିlା - େକnୁ ଝର
6

ପୂଣ୍ଣର୍ଚnd ନାୟକ

ସା – ବnଝରୀ, େପା:– ଆକୁ ଳ,
ଥାନା – େତଲେକାi, ଜିlା - େକnୁ ଝର

7

ମଞ୍ଜୁଳା ପିଙ୍ଗୁଆ

ସା – ବାଘୁଆପାଳ, େପା:– ଶାଳିଜଙ୍ଗା,
ଥାନା – କଳିଙ୍ଗନଗର, ଜିlା - ଯାଜପୁର

8

ହିରଣ୍ୟ କୁ ମାର ନାeକ

ସା – କାiେଯାଡା, େପା:– ବସnପୁର,
ଥାନା – ବାେମବାରୀ, ଜିlା - େକnୁ ଝର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9

ଜଳଧର ନାeକ

ସା / େପା:– ନୂ ଆଗଁା,
ଥାନା – ହରିଚnନପୁର, ଜିlା - େକnୁ ଝର

10

ବୃ nାବନ ନାeକ

ସା / େପା:– ବkିବାରିଗଁା,
ଥାନା – ପଣ୍ଡାପଡା, ଜିlା - େକnୁ ଝର

sାନ

େକnୁ ଝର

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ

ତାରିଖ – 29.03.2014

20 – େତଲେକାi (eସ୍.ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
21 – ଘଷିପୁରା 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

ପୃ ରାଜ କୁ aଁର

gାମ / େପା – ମଦନପୁର, ଭାୟା – ସାiଁକୁଳ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଥାନା – ରାମଚndପୁର, ଜିlା - େକnୁ ଝର
2

ବdି ନାରାୟଣ ପାt

gାମ / େପା – ଗଡବାnେଗାଡା,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ଣ

ଭାୟା – ସାiଁକୁଳ, ଜିlା - େକnୁ ଝର
3

ବିଜୟ କୁ ମାର ରଣା

gାମ / େପା – ବାରହାଟିପୁରା,
ଥାନା – ଘଟଗଁା, ଜିlା - େକnୁ ଝର

4

ସତ୍ୟbତ ପଣ୍ଡା

gାମ – କାଶିପୁର, େପା - େକnୁ ଝରଗଡ
ଥାନା – ଟାuନ, ଜିlା - େକnୁ ଝର

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

ଜଗବnୁ ମହାn

gାମ – ଶଗଡିଆ, େପା - ସାnରାପୁର

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ େଟାପି

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ବିଜୁ sାଭିମାନ ଦଳ

ବଂଶୀ

sାଧୀନ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

ଭାୟା – େଢଙ୍କି େକାଟ, ଥାନା – ଘଟଗଁା,
ଜିlା – େକnୁ ଝର, ପିନ୍ - 758029
6

pେମାଦ କୁ ମାର ସାହୁ

gାମ / େପା – ଧେକାଠା, ଥାନା – ଘଷିପୁରା,
ଜିlା – େକnୁ ଝର, ପିନ୍ - 758015

7

େହମn କୁ ମାର ନାୟକ

gାମ / େପା – େକଶଦୁ ରାପାଳ,
ଥାନା – ଘଷିପୁରା,
ଜିlା – େକnୁ ଝର, ପିନ୍ - 758025

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

ରାମଚnd େବେହରା

gାମ – aମାରଙ୍ଗ, େପା - ଧେକାଠା
ଥାନା – ଘଷିପୁରା,
ଜିlା – େକnୁ ଝର

sାନ

ଆନnପୁର

ତାରିଖ – 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
21 – ଘଷିପୁରା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
22 – ଆନnପୁର (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

ଆେଲାକ କୁ ମାର େସଠୀ

gାମ / େପା – ହାଟଡିହ,ି ଥାନା – ନnିପଦା,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

gାମ – ଶଙ୍ଖଣା, େପା - ମେରୖଗଁା

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ଥାନା – ନnିପଦା, ଜିlା - େକnୁ ଝର

କଂେgସ

gାମ – ଡଙ୍କୁ ରୀ, େପା - ହାଟଡିହ ି

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଜିlା – େକnୁ ଝର, ପିନ୍ - 758083
2
3

ଜୟେଦବ େଜନା
ମାୟାଧର େଯନା

ଶଙ୍ଖ

ଥାନା – ନnିପଦା, ଜିlା - େକnୁ ଝର
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
4

ମୀନତୀ େଯନା

gାମ / େପା – ଷଡଙ୍ଗ,

eସ୍.ୟୁ .ସି.ଆi

ଭାୟା – ମଞ୍ଜୁରୀେରାଡ,

(କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ)

କାଚଗ୍ଲାସ୍

ଜିlା – େକnୁ ଝର, ପିନ୍ - 756121
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
5

ରବିନ୍ କୁ ମାର େଜନା

gାମ / େପା – ମେରୖଗଁା, ଥାନା – ନnିପଦା,

sାଧୀନ

ଛାତପଙ୍ଖା

ଜିlା – େକnୁ ଝର, ପିନ୍ - 758083

sାନ

ଆନnପୁର

ତାରିଖ – 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
22 – ଆନnପୁର (eସ୍.ସି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
23 – ପାଟଣା (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

େଗାେପଶ୍ଵର ନାeକ

gାମ – େଛଳିଆନାଳ, େପା.a / ଥାନା –

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ଣ

ବାରିଆ, ଜିlା – େକnୁ ଝର 758032
2

ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନାୟକ

gାମ – ଗଣ୍ଡବେରi, େପା.a / ଭାୟା –
uଖୁଣ୍ଡା, ଜିlା – େକnୁ ଝର

3

ସନାତନ ନାeକ

gାମ – େତଲିପଦା, େପା.a – ତେଣ୍ଡା,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଭାୟା – ସାହାରପଡା, ଜିlା – େକnୁ ଝର
4

ହୃ ଷିେକଶ ନାeକ

gାମ / େପା.a– କାଶିପାଳ, ଥାନା - ବାରିଆ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଜିlା – େକnୁ ଝର 758044
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5
6

ନିରୁପମା ଟୁଡୁ
ପଦି୍ମନୀ ମୁଣ୍ଡା

gାମ / େପା.a– ଚିଲିଦା, ଭାୟା - ତୁ ରୁମୁଙ୍ଗା

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ iଣ୍ଡିେପେଣ୍ଡଣ୍ଟ

ହୁ iସିଲ

ଜିlା – େକnୁ ଝର 758046

େମାcର୍ା

gାମ – ବଳା, େପା.a – କାuଁରକ
ି ଳା,

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiକଲ୍

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

gାମ / େପା.a – େଗାରାସ,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ତିନ ି ତାରକା ଚିhତ

ଥାନା – ପାଟଣା, ଜିlା – େକnୁ ଝର

(ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି , େଲନିନଷ୍ଟ
ି )

ପତାକା

ଥାନା – ବାରିଆ, ଜିlା – େକnୁ ଝର
7

ଯେଶାବn ମାଣ୍ଡ

gାମ / େପା.a – ବନବିର,
ଥାନା – ପାଟଣା, ଜିlା – େକnୁ ଝର

8

ରସିକ େଦହୁ ରୀ

ଲିବେରସନ୍
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9

କାhୁ ଚରଣ ନାeକ

gାମ – ଭଗପସି, େପା.a – େକେniପଶି,

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ

sାଧୀନ

େକଟିଲ୍

ଭାୟା – ରାଜନଗର, ଥାନା – ତୁ ରୁମୁଙ୍ଗା,
ଜିlା – େକnୁ ଝର
10

େଗୗରହରି ନାeକ

gା / େପା.a – ଡୁମୁରଆ
ି ,
ଥାନା – ଘଟଗଁା, ଜିlା – େକnୁ ଝର

sାନ

ଚmୁଆ

ତାରିଖ – 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
23 – ପାଟଣା (eସ୍.ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
24 – େକnୁ ଝର (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

aଭିରାମ ନାeକ

ସା – କାiେଯାଡା, େପା – ବସnପୁର,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ଣ

ସା – ନୟାଗଡ, େପା – ଦୁ ବୁନା,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ଥାନା – ବାେମବାରୀ, ଜିlା – େକnୁ ଝର

କଂେgସ

ସା – ମାଗୁର ଗାଡିଆ ସାମିଲ ଶିରପ
ି ୁର,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ଥାନା – ବାେମବାରୀ, ଜିlା - େକnୁ ଝର
2

େମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ

ସା / େପା – ରାiକଳା,
ଭାୟା – ଝୁ mୁରା, ଜିlା - େକnୁ ଝର

3
4

ସିେdଶ୍ଵର ନାeକ
ଲkୀpି ୟା େହମ୍ଵ ମ୍

ହାତୀ

େପା – ମାଧପୁର, ଥାନା – ଟାuନ,
ଜିlା – େକnୁ ଝର
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

aଶ୍ଵିନୀ କୁ ମାର ନାeକ

ସା – ସିଲୁଆଁ, େପା – େକnୁ ଝରଗଡ,

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

ଥାନା – ସଦର, ଜିlା – େକnୁ ଝର
6

ସୁନାରାମ ମାଡର୍ୀ

ସା – ରାଜବn, େପା – ରାiସୁଆଁ,
ଥାନା – ସଦର, ଜିlା – େକnୁ ଝର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
7

dାରୀକାନାଥ ନାeକ

ସା – ଜଜପଶି, େପା – ହଳଧରପୁର, ଭାୟା –
ନରଣପୁର, ଥାନା – ସଦର, ଜିlା – େକnୁ ଝର

sାନ

େକnୁ ଝର

ତାରିଖ – 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
24 – େକnୁ ଝର (eସ୍.ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
25 - ଚmୁଆ 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

ଗିରୀଶ ଚnd ମହାn

ସା / େପା – ପଞ୍ଚେପାଖରିଆ,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ଣ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ଥାନା – ଚmୁଆ, ଜିlା - େକnୁ ଝର
2

ତtt pକାଶ ଶତପଥୀ

ପ୍ଲଟ ନମ୍ଵର - 37/2, େଲନ୍ 1, ଜଗnାଥ
ବିହାର, ବରମୁଣ୍ଡା, ଥାନା – ଖଣ୍ଡଗିର,ି
ଭୁବେନଶ୍ଵର

3

ବିଦ୍ୟାଧର ମହାn

ସା – ମୁରୁସୁଆଁ, େପା – ଚମକପୁର,
ଥାନା – ଚmୁଆ, ଜିlା – େକnୁ ଝର

4

େktେମାହନ ମହାn

ୱାଡର୍ ନମ୍ଵର – 7, ବଡବିଲ ବsି , ବଡବିଲ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଜିlା - େକnୁ ଝର
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5
6
7

ପୂଣ୍ଣର୍ ଚnd ମହାn

ସା / େପା – aମଳାନୀେଗାଡା,

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ iଣ୍ଡିେପେଣ୍ଡଣ୍ଟ

ହୁ iସିଲ

ଭାୟା – ରିମଳ
ୁ ,ି ଜିlା - େକnୁ ଝର

େମାcର୍ା

ମହmଦ ଆଝାର

sିପର କେଲାନୀ, ୱାଡର୍ ନମ୍ଵର – 4,

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

iମାମ

େପା/ ଥାନା – ବଡବିଲ, ଜିlା - େକnୁ ଝର

ଶ୍ୟାମସୁnର ପୁt

ସା - ଜୁ ରୁଡି, େପା - ଜଜାଙ୍ଗ

ବହୁ ଜନ ମୁkି ପାଟ

ଖଟ

sାଧୀନ

କରତ

sାଧୀନ

କତୁ ରୀ

sାଧୀନ

ମହମବତୀ

sାଧୀନ

ଆଲମାରୀ

ଥାନା – ବେମବାରୀ, ଜିlା - େକnୁ ଝର
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

କୁ ଶ ଆପଟ

ସା / େପା – ଗୁଆଲି,
ଥାନା – ରୁଗୁଡହ
ି ,ି ଜିlା - େକnୁ ଝର

9

େବଣୁଧର େବେହରା

ସା - ଫୁ ଲକm, େପା - େଡଣୁଆ
ଥାନା – ଘାଗରେବଡା, ଜିlା - ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

10

ଭବାନୀ ମହାn

ସା / େପା – ନୂ ଆକୃ ଷ୍ଣପୁର,
ଥାନା – େଯାଡା, ଜିlା - େକnୁ ଝର

11

ସନାତନ ମହାକୁ ଡ

ସା – ନmି ରା, େପା /ଥାନା – ବାେମବାରୀ,
ଜିlା - େକnୁ ଝର

sାନ

ଚmୁଆ

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ

ତାରିଖ – 29.03.2014

25 - ଚmୁଆ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
30 – କରଞ୍ଜି ଆ (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

େଜ୍ୟାsା ଭାନସିଂ

ସା – aଖାପଲାଣ, େପା – ହାତୀେଗାଡା,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ଣ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଥାନା – ଠାକୁ ରମୁଣ୍ଡା, ଜିlା - ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ
2

ବିଜୟ କୁ ମାର ନାeକ

ସା – ନାକୁ ଡା, େପା – ବଡଗଁା,
ଥାନା – କରଞ୍ଜି ଆ, ଜିlା - ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ

3

େବୖଦ୍ୟନାଥ ସିଂ

ସା – aଶ୍ଵକଟି, େପା – କଟୁ ରିଆ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଥାନା – ଶରତ, ଜିlା – ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
4

ନିରଞ୍ଜନ ନାeକ

ସା / େପା– ତାେଟା,

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁkି େମାcର୍ା

ଧନୁ o ଶର

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ସା – େଟାଲଗଡିଆ, େପା – ରାiପାଳ,

େସାସିଆଲି ଷ୍ଚ ୟୁ ନଟ
ି

କାଚଗ୍ଲାସ୍

ଥାନା – ଶରତ, ଜିlା - ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ

େସଣ୍ଟର aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

ଥାନା – କରଞ୍ଜି ଆ, ଜିlା - ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ
5
6

ବିpବ କୁ ମାର

ୱାଡର୍ ନଂ 14 କରଞ୍ଜି ଆ eନ୍.e.ସି,

ସଂଖିଆଳ

େପା /ଥାନା - କରଞ୍ଜି ଆ, ଜିlା - ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ

ଯତୀନ କୁ ମାର ଦାସ୍

ସା – କରଞ୍ଜି ଆ, eନ୍.e.ସି ୱାଡର୍ ନଂ 14
େପା /ଥାନା - କରଞ୍ଜି ଆ, ଜିlା - ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ

7

ଯମୁନା ସାମାଡ

(କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ)
8

ରାମଚnd େସାେରନ୍

ସା – ସୁନାପଶି, େପା – କୁ ଶପଦା,

ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦିଶମ ପାଟ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

sାଧୀନ

େକଟିଲ୍

ଥାନା – କରଞ୍ଜି ଆ, ଜିlା - ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ
9

ଶିଶର
ି େହମ୍ଵରମ

ସା.େପା– ଝାଡେଘାଷଦା,
ଥାନା – ରରୁଆଁ, ଜିlା - ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ

10

ସାବିtୀ ନାeକ

ସା / େପା– ତାେଟା,
ଥାନା – କରଞ୍ଜି ଆ, ଜିlା - ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
11

ଦୟାନି ନାeକ

ସା – ବାରାପାଣେପାଷି, େପା – ତାେଟା,
ଥାନା – କରଞ୍ଜି ଆ, ଜିlା - ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ

12

ପଦ୍ମଚରଣ ହାiବୁ ରୁ

ସା.େପା– ଦିଗଧର,
ଥାନା – ଠାକୁ ରମୁଣ୍ଡା, ଜିlା - ମୟୂ ରଭଞ୍ଜ

sାନ

କରଞ୍ଜି ଆ

ତାରିଖ – 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
30 – କରଞ୍ଜି ଆ (eସ୍.ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

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

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i)

1.

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

େଦଲ୍ହ େସାେରନ

ସା/େପା- େଛଳିେଗାଧୁଳ,ି ଭାୟା/ ଥାନା-

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ସା- ସୁନାମୁହ, େପା- ଚଙ୍ଗାବିଲା,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ଥାନା- ଯଶିପୁର, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

କଂେgସ

ସା- କାଠଭାରିଆ, େପା- କାଠେଭାରିଆ,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ଯଶିପର
ୁ , ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
2.

ମଙ୍ଗଲ ସିଂ ମୁଦୀ

ସା/େପା- ହିଣ୍ଡଳା, ଥାନା- ଘାଗରେବଡା,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

3.
4.

ମିନତୀ ନାୟକ
ରଘୁନାଥ େହମ୍ଵ ମ

ପଦ୍ମ

ଥାନା- ବାଦାମପାହାଡ, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
ବtର୍ମାନ ଠିକଣା
ସା.େପା-େଯାଡା. o୍ଵାଡ୍ର୍ ନଂ-2, େକnୁ ଝର
(ii)
5.

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

ଦିlିପ ନାeକ

ସା- ବଡେଶାଳ, େପା- ଧଳାବଣି,

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଥାନା- ଯଶିପୁର, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
6.

ବାiଜୁ ମାଝୀ

ସା- ନେରndପଶି, େପା- ଆହାରବn,

ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦିଶମ ପାଟ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

ଭାୟା- ହାଟବାଦଡା,
ଥାନା- ରାiରଙ୍ଗପୁର, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
7.

ଭୀମେସନ ନାeକ

ସା- ମାହାଦର୍ାପଳସା, େପା- ଯଶିପର
ୁ ,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

e.େଜ.eସ୍.ୟୁ . ପାଟ

କଦଳୀ

ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁkି େମାcର୍ା

ଧନୁ o ଶର

ଥାନା- ଯଶିପୁର, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
8.

ମଞ୍ଜୁ ସିଂ

ସା/େପା- ଆହାରବn ,
ଥାନା- ରାiରଙ୍ଗପୁର, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

9.

ମେହଶ୍ ଚnd େହମ୍ଵ ମ

ସା- ବୁ ରୁଡିହ,ି େପା/ ଥାନାବାଦାମପାହାଡ, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

10.

ଶmୁନାଥ ନାeକ

ସା/େପା- ଯଶିପୁର,

eସ. ୟୁ . ସି. ଆi

(eସ. ୟୁ . ସି. ଆi କାଯର୍୍ୟାଳୟ),

(କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ)

କାଚଗ୍ଲାସ

ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
11.

ଶୁକଲାଲ ଟୁଡୁ

ସା- ନେରndପଶି, େପା- ଆହାରବn ,

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ େଟାପି

ଥାନା- ରାiରଙ୍ଗପୁର, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
(iii)
12.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

aଜିତ କୁ ମାର ନାeକ

ସା- େକଝଁରା, େପା- ପାଣ୍ଠ,

sାଧୀନ

ଖଟ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଭାୟା- ତାେଟା, ଥାନା- ଯଶିପୁର,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
13.

ଧନୁ ଜର୍ୟ ଲାଗୁରୀ

ସା- ରାମଲା, େପା- ଚmୁଆ,
ଜିlା- େକnୁ ଝର

14.

ମୀନା କୁ ମାରୀ ରାuତ

ସା- iଟାମୁଣ୍ଡି, େପା- ମuଦି, ଥାନା-

sାଧୀନ

ଡିଶ୍ ଆେଣ୍ଟନା

ଯଶିପୁର, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

sାନ- କରଞ୍ଜି ଆ
ତାରିଖ- 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ,
26-ଯଶିପୂର (eସ.ଟି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
27- ସାରସକଣା (eସ୍.ଟି.) 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

ନେରnd ନାଥ ସିଂ

ସା- ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗା, େପା- ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗା,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟ େକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ସା- ଜୟnପୁର , େପା- ଆମ୍ଵଡହ
ି ା,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ଥାନା- ରାiରଙ୍ଗପୁର gାମାଞ୍ଚଳ,

କଂେgସ

ଥାନା- ଝାରେପାଖରିଆ, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
2.

ବଳରାମ ମୁମର୍ୁ

ସା- ଧାନେଘରି, େପା- ବଡଚାତର,
ଥାନା- ଝାରେପାଖରିଆ, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

3.

େବେରଲ ସିକର୍ା

ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
4.

ଭାଦବ ହଁସଦାଃ

ସା- େବତନ , େପା- ରାiକଡ ଝରଣ,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଥାନା- ବାରିପଦା ସଦର, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
(ii)
5.

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

ଚnନ କିs ୁ

ସା- ଭୁଗୁଡାକଟା, o୍ଵାଡର୍ ନଂ-26

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

େପା-ଭଞ୍ଜପୁର,ବାରିପଦା-2ଜିlା-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
6.

ଦଶରଥ ମାହାଲି

ସା- ସାନବାଣ୍ଠା,େପା- ସରଗଡା,ଜିlା-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

7.

ନାରାନ ମୁମର୍ୁ

ସା/େପା- େପାଖରିଆ ,

ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦିଶମ ପାଟ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁkି େମାcର୍ା

ଧନୁ o ଶର

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

e.େଜ.eସ. ୟୁ . ପାଟ

କଦଳୀ

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ

sାଧୀନ

କରତ

ଥାନା- ଝାରେପାଖରିଆ, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
8.

ରାମ ଚnd ମୁମର୍ୁ

ସା- େକnରାi, େପା- କୁ ସୁମୀ, ଥାନାରାiରଙ୍ଗପୁର, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

9.

ଶିବ ମାଝୀ

ସା- ଟାଙ୍କି ସାହି, o୍ଵାଡର୍ ନଂ-1,
େପା- ଭଞ୍ଜପୁର, ବାରିପଦା,ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

10.

ଶ୍ରୀପତି ଦଣ୍ଡପାଟ

ସା- ବଡସିଆଜଂଗ, େପା/ ଥାନା- ତିରଙ୍ଗ
ି
ବtର୍ମାନର ଠିକଣା-ସା/ େପା- ପଳାଶବଣି,
ଭାୟା- ସାରସକଣା, ଥାନା- ଝାରେପାଖରିଆ,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

11.

ସୂଯର୍୍ୟ େହମ୍ଵ ମ

ସା-ଜାମଦା, େପା- ଲୁ ହାଶିଳା, ଥାନାେଗାରୁମହିଷାଣି, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

(iii)
12.

ବିରାମ ଟୁଡୁ

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
ସା-ଜାମଦା, େପା- ଲୁ ହାଶିଳା,ଭାୟା- ବିଜାତଳା,
ଥାନା- େଗାରୁମହିଷାଣି, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

13.

bଜ େମାହନ

ସା- ମହୁ ଲଡିହା, o୍ଵାଡର୍ ନଂ- 1, େପା-

ହଁାସଦାଃ

ରାiରଙ୍ଗପୁର, ଥାନା- ରାiରଙ୍ଗପୁର, ଜିlାମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

sାନ- ରାiରଙ୍ଗପୁର
ତାରିଖ- 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ,
27- ସାରସକଣା (eସ୍.ଟି.) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
28- ରାiରଙ୍ଗପୁର (eସ୍.ଟି.) 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

େdୗପଦୀ ମୁମର୍ୁ

ସା- ବାiଦାେପାଷି, , o୍ଵାଡର୍ ନଂ-

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

2- ରାiରଙ୍ଗପୁର ବି. a. ପ,
େପା/ ଥାନା- ରାiରଙ୍ଗପୁର,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
2.

ଶ୍ୟାମ ଚରଣ ହଁାସଦାଃ

ସା- ବାiଦାେପାଷି, , o୍ଵାଡର୍ ନଂ-2
- ରାiରଙ୍ଗପୁର ବି. a. ପ,
େପା/ ଥାନା- ରାiରଙ୍ଗପୁର,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

3.

ସାiବା ସୁଶୀଲ କୁ ମାର

ସା- bାହ୍ଣଣେବାଷ ,

ହଁାସଦାଃ

େପା- ଗmାରିଆ, ଥାନା- ବହଳଦା,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

4.

ଲେମ୍ଵାଦର ମୁମର୍ୁ

ସା/େପା- ବଡମuଦା,
ଥାନା- େଗାରୁମହିଷାଣି,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

(ii)
5.

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

ପୂଣ୍ଣର୍ ଚnd ମାଣ୍ଡ

ସା- ଚାnିଖମଣ, େପା- େହଁସଡା,

ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁkି େମାcର୍ା

ଧନୁ o ଶର

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦିଶମ ପାଟ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟ

ଭାୟା- ହାଟବାଦଡା , ଥାନାଜାମଦା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
6.

ବିଷର୍ା କଣ୍ଡାେକଲ

ସା/ େପା-/ଥାନା- ଜାମଦା,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

7.

ବୁ ଢାନ୍ ସିଂ ମାଣ୍ଡ

kାଟର ନଂ-ସି/ 284, େସକ୍ଟର-7,
େପା- ରାuରେକଲା-3,
ଥାନା- େସକ୍ଟର-7,ଜିlା- ସୁnରଗଡ

8.

ମଙ୍ଗଲ ସିଂ ଟୁଡୁ

ସା- ଗୁଡୁତା, େପା- ପାସନା,
ଥାନା-େଗାରୁମହିଷାଣି, ଜିlାମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

9.

ସୁଦଶର୍ନ ମୁମର୍ୁ

ସା- ଲୁ ହାଶିଳା, େପା- ଲୁ ହାଶିଳା,
ଥାନା-େଗାରୁମହିଷାଣି,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

(iii)
10.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

uମାକାn ନାeକ

o୍ଵାଡର୍ ନଂ-11, ରାiରଙ୍ଗପୁର ବି.
a. ପ, ସା- ଠାକୁ ରାଣୀେବଡା,
େପା/ ଥାନା- ରାiରଙ୍ଗପୁର,ଜିlାମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

11.

ନn କିେଶାର କିs ୁ

ସା/ େପା-/ଥାନା- ବହଳଦା,

sାଧୀନ

େବାତଲ

sାଧୀନ

ଖଟ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

େବେଟରି ଟcର୍

sାଧୀନ

କରତ

sାଧୀନ

େମଜ

sାଧୀନ

aେଟା ରିକସା

ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
12.

ବଡ ନାରାନ ମାଝୀ

ସା- ଭଗାବnି, େପା- ବହଳଦା
େରାଡ, ଥାନା-ତିରଂି , ଜିlାମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

13.

ବିଶ୍ଵନାଥ କିs ୁ

ସା- େଗାହିରା, େପାବଡକୁ େଲiବରା, ଥାନା- ଜାମଦା,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

14.

ବୁ ଧୁ ମାହାଲି

ସା- ଦୁ ବୁଲାେବଡା (ବିକାଶ
ନଗର) , େପା- /ଥାନାରାiରଙ୍ଗପୁର, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

15.

ବୁ ଲା ସdର୍ାର

ସା- ବିଞ୍ଝୁଆ, େପା- ବିଞ୍ଝୁଆ,
ଭାୟା- ବହଳଦା, ଥାନା-ତିରଂି ,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

16.

bଜ କିେଶାର ମାଝୀ

ସା- ମହୁ ଲଡିହା, o୍ଵାଡର୍ ନଂ-1,
ରାiରଙ୍ଗପୁର ବି. a. ପ, ଥାନାରାiରଙ୍ଗପୁର,ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

17.

ରାେଜnd ସିଂ

ସା- େପାଡାଡିହା , େପାଭାଲୁ ବସା, ଥାନା-ରାiରଙ୍ଗପୁର
gାମାଞ୍ଚଳ,ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

sାନ- ରାiରଙ୍ଗପୁର
ତାରିଖ- 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ,
28- ରାiରଙ୍ଗପୁର (eସ୍.ଟି.) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
29- ବାଙ୍ଗି ରେି ପାଷୀ (eସ୍.ଟି.) 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

ପୁରୁେଷାtମ ନାeକ

ସା-ଗଦରଗଡି େପା- େଧାବଣିେଶାଳ,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଥାନା- ବାଙ୍ଗି୍ର େପାଷୀ, ଜିlାମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
2.

ସୁଦାମ ମାଣ୍ଡ

ସା- ବିଜୟରାମଚndପୁର
େପା- ଭଞ୍ଜପୁର, ଥାନା- ବାରିପଦା,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

3.

ସୁnର େମାହନ ସିଂ

ସା-ଗଦରଗଡି େପା- ବାଘୁଆେଶାଳ,
ଥାନା- ଚାnୁ ଆ, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

4.

ଲkଣ ହଁାସଦାଃ

ସା- ମହୁ ଲକର କଚିଆ, େପା-/ଥାନାବାରିପଦା ସଦର, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

(ii)
5.

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

aେଜନ୍ ମୁମର୍ୁ

ସା- ଭୁଆଶୁଣି, େପା- ବାଙ୍ଗି ରେି ପାଷୀ

ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁkି େମାcର୍ା

ଧନୁ o ଶର

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦିଶମ ପାଟ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
6.

କାhୁ େସାେରନ୍

ସା- ମnିର ସାହି, o୍ଵାଡର୍ ନଂ-7,
େପା - ବାରିପଦା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

7.

େଗାବିn େହମ୍ଵ ମ

ସା- େବତନଟା, େପା- କୁ ଆବୁ ଡା,
ଥା- ଚାnୁ ଆ, ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

8.

ଧେମର୍nd ମୁଣ୍ଡା

ସା- କାଦପାଣି, େପା-/ଥା- ବିେଶାi,
ଜି-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

9.

ବଳରାମ ମାଣ୍ଡ

ସା- anାରି, େପା- aସନେଯାଡା,
଼
ଥା- କୁ ଳa
ି ଣା, ଜି- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

10.

ଲାଦୁ ରାମ ସେରନ୍

ସା- anାରି, େପା- aସନେଯାଡା,
଼
ଥା- କୁ ଳa
ି ଣା, ଜି- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

sାନ- ବାରିପଦା
ତାରିଖ- 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ,
29- ବାଙ୍ଗି ରେି ପାଷୀ (eସ୍.ଟି.) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
31- uଦଳା (eସ୍.ଟି.) 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

େଗାଲକ ବିହାରୀ ନାeକ

ସା- େମଣ୍ଢାଖାi, o୍ଵାଡର୍ ନଂ-9

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ସା- ଦିବ୍ୟସିଂହ ପୁର, େପା- ଭୀମତାଳି,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ଥାନା- uଦଳା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

କଂେgସ

ସା- ନାବରା, େପା- ବହୁ ବn,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

େପା-uଦଳା, ଥାନା- uଦଳା,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
2.
3.

ଦୁ ଃଖିଶ୍ୟାମ ମୁମର୍ୁ
ଧେନଶ୍ଵର ନାeକ

ଥାନା- uଦଳା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
4.

ଭାsର ମେଢi

ସା- ନcିପୁର , େପା- େପାଡାଡିହ,
ଥାନା- କpିପଦା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

(ii)
5.

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

aନଙ୍ଗ ଚରଣ େସନାପତି

ସା- ପହଣ୍ଡା, େପା-ଡିହର
ି ାକୁ ଳ , ଥାନା-

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦିଶମ ପାଟ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁkି େମାcର୍ା

ଧନୁ o ଶର

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

ବାଲଟି

uଦଳା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
6.

କାଳି ଚରଣ ମୁମର୍ୁ

ସା- କାଠୁଆେବଡା, େପା- ଦୁ ଗଧ
ୁ ା,
ଥାନା- uଦଳା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

7.

ଠୁmୁ ମୁମର୍ୁ

ସା- ମାଣିକପୁର, େପା- ମାଣିକପୁର ,
ଥାନା- uଦଳା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

(i)
8.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

ଦୀନମଣି ସଲଙ୍ଗି

ସା- େସାଲଗ଼ଡଆ
ି , େପା- ମଝିଗଡିଆ,
ଥାନା- କpିପଦା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

9.

ମାୟା ଟୁଡୁ

ସା- ମୂଷାମାରୀ, େପା- େଦବେଶାଳ,
ଥାନା/ ଭାୟା- ରାସେଗାବିnପୁର,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

sାନ- uଦଳା
ତାରିଖ- 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ,
31-

uଦଳା (eସ୍.ଟି.) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
33kମିଖ

ବାରିପଦା (eସ୍.ଟି.) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i)

1.

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

ନିଶାମଣୀ ବାେs

ସା/େପା- ବୃ nାବନଚnd ପୁର,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଥାନା- uଦଳା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
2.

pି ୟbତ ମାଝୀ

ସା- ତାଡକିଝରଣ, େପା-ବଡପଥରା,
ଥାନା- ଖୁଣ୍ଟା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

3.

ସାନn ମାଣ୍ଡ

ସା- o୍ଵାଡର୍ ନଂ- 24, ପାଲବଣୀ, େପା/ଥାନା- ବାରିପଦା ଟାuନ, ଜିlାମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

4.

ସୁବାଷ ଚnd

ସା- ଗଣ୍ଡଗୁହାଳୀ, େପା- େଘାଳମୁହଁା,

ହଁାସଦାଃ

ଥାନା- େମାରଡା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

(ii)
5.

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

ଚnd େମାହନ ମୁମର୍ୁ

ସା- କାଳିକାପୁର, o୍ଵାଡର୍ ନଂ- 24,

e.େଜ.eସ୍.ୟୁ . ପାଟ

କଦଳୀ

ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦିଶମ ପାଟ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

ସମୃd oଡିଶା

େବେଟରି ଟcର୍

ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁkି େମାcର୍ା

ଧନୁ o ଶର

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ସା/ େପା- ଡୁକୁ ରା, ଥାନା- ଖୁଣ୍ଟା,

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ iଣ୍ଡିେପେଡଣ୍ଟ

ହୁ iସିଲ

ଜି- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

େମାcର୍ା

େପା-/ଥାନା- ବାରିପଦା ଟାuନ,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
6.

େଚୖତନ୍ୟ େହମ୍ଵ ମ

ସା- ଜନାଦର୍ନପୁର,େପା-ଲkିେପାଷୀ,
ଥାନା- ବାରିପଦା ସଦର,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

7.

େଦବnd ନାଥ ସିଂ

ସା- ଜୟବିଲା, େପା- ଶାମାଖୁଣ୍ଟା,
ଥାନା- ବାରିପଦା ଟାuନ,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

8.
9.

ନn କିେଶାର

ସା- ବଡaଳିଆ, େପା- ବଡaଳିଆ,

ହଁାସଦାଃ

ଥା-ଖଣ୍ଟା, ଜି-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

ଫାଗୁ ହଁାସଦା

ସା/ େପା- ଭାଲୁ କି, ଥା- କୁ ଳa
ି ଣା,
ଜି- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

10.

ବାଦଲ େହମ୍ଵ ମ

ସା/େପା- ଶଙ୍ଖାଭଙ୍ଗା,ଥାନା- ବାରିପଦା
ସଦର, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

11.

ବିଷ୍ଣୁନାଥ ପୁt

ସା- ଡୁଭିଆ., େପା- ଟସରଦା,
ଭାୟା-େକ. ସି. ପୁର. ଥାନା-େବତନଟି,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

12.

sରୁପ ଚnd ନାeକ

sାନ- ବାରିପଦା
ତାରିଖ- 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ,
33-

ବାରିପଦା (eସ୍.ଟି.) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
34kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

େମାରଡା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(iii)

1.

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

ଜୟକୃ ଷ୍ଣ ନାeକ

ସା/ େପା- କାଦୁ ଆଲବn, ଥାନା-

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବଡସାହି, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
2.

pବୀଣ ଚnd ଭଞ୍ଜେଦo

ସା- େବଲଗଡିଆ pସାଦ, o୍ଵାଡର୍ ନଂ2, ବାରିପଦା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

3.

pଭାସ କର ମହାପାt

ସା- ଜମୁନାେଦi ପୁର, o୍ଵାଡର୍ ନଂ26, େପା- ଭଞ୍ଜପୁର, ଥାନାବାରିପଦା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

4.

ରାଜ କିେଶାର ଦାସ

ସା- ବୁ ଢୀଖମାର , o୍ଵାଡର୍ ନଂ- 1,
େପା- ଭଞ୍ଜପୁର, ଥାନା- ବାରିପଦା
ଟାuନ, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

(iv)
5.
6.

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

aେଶାକ କୁ ମାର ଧଳ
କଳିଙ୍ଗ େକଶରୀ େଜନା

ସା/େପା- ଦାnିଆମୁହଁା ,

ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଥାନା- େବତନଟୀ,ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

କଂେgସ

ସା- ମଧୂବନ , o୍ଵାଡର୍ ନଂ- 9,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଝାଡଖଣ୍ଡ ଦିଶମ ପାଟ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

ଝାଡଖଣ୍ଡ ମୁkି େମାcର୍ା

ଧନୁ o ଶର

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

ବିଜୁ sାଭିମାନ ଦଳ

ବଂଶୀ
ହୁ iସିଲ

ଥାନା- ବାରିପଦା ଟାuନ,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
7.

କିେଶାର ଦାଶ

ସା- ବାହାଡାସାହି, େପା- ବରକn,
ଥାନା- େମାରଡା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

8.

pଭାକର ହାସଦା

ସା/େପା- େଚାରମାର, ଥାନାସିଙ୍ଗଲା, ଜିlା- ବାେଲଶ୍ଵର

9.

ମେନାରଞ୍ଜନ ଧଳ

ସା- ସାନେଢଙ୍କି ଆ, େପାବଡେଢଙ୍କି ଆ ଥାନା- ଶୁଳଆ
ି ପଦା,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

10.

ଯୁ ଷ୍ଠର ମହାnି

ସା- ହଳଦିପାଳ, େପା- ଚିtଡା,
ଥାନା- େମାରଡା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

11.
12.

ସା- ଗୁହାଳଡିହା, େପା- ପାଟପୁର,
ରଂଜନ କୁ ମାର ସିଂ

ଥାନା- େମାରଡା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

ହିମାଂଶୁ ମହାnି

ସା- ସଂସାନଦୀ, , େପା- ପାnଡା,

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ iଣ୍ଡିେପେଣ୍ଡଣ୍ଟ

ଥାନା- ଝାରେପାଖରିଆ,

େମାcର୍ା

ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
13.

େkt େମାହନ ମହାn

ସା- େଛାଟରାୟପୁର,େପା-ନୂ ଆଗଁା,

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

sାଧୀନ

େବେଟରି ଟcର୍

ଥାନା- େମାରଡା,ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
(ii)
14.

aନୂ ସୟା ଧଳ

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
ସା/େପା-ଭଞ୍ଜପୁର, o୍ଵାଡର୍ ନଂ- 2,

ବାରିପଦା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
15.
16.

ଚnd େଶଖର

ସା/େପା- ନୂ ଆଗଁା, ଭାୟା- େଦuଳି,

ଧାuଁରଆ
ି

ଥାନା- ଚାnୁ ଆ, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

ଦିbାଟ ଚnd ମହାn

ସା- ତୁ ଳସୀଚuରା, େପା-

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟସ୍ ମ୍ୟାନ

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

sାଧୀନ

େବଲୁ ନ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

aେଟାରିkା

sାଧୀନ

ମୁଦ ି

sାଧୀନ

ବାଲତି

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ

sାଧୀନ

େମଜ

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟ

ତାରାେକାଠି, ଥାନା- େବତନଟୀ,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
17.
18.

ଦିଲିପ କୁ ମାର

ସା- ପାକଟିଆ, େପା- େକାଷ୍ଠା,

ଆଚାଯର୍୍ୟ

ଥାନା- ଶୁଳଆ
ି ପଦା,ଜିlା-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

ଦିଲୀପ କୁ ମାର ଭଞ୍ଜ

ସା/େପା- ସିଙ୍ଗଡା,ଥାନାଶୁଳଆ
ି ପଦା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

19.

ଦୁ ଃଖିନାଥ େସଠୀ

ସା/େପା- ଝିଙ୍କିରଆ
ି ,
ଥାନା- େମାରଡା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

20.

pତାପ ଚnd ମହାn

ସା- େକାଠାବାଡି, େପା- ଗବପାଳ,
ଥାନା-େବୖଶଙ୍ଗ
ି ା, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

21.

େବୖଦ୍ୟନାଥ ରଥ

ସା- o୍ଵାଡର୍ ନଂ- 14, ବାରିପଦା,
କାଳିକାପୁର, େପା- ବାରିପଦା,
ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

22.

େଯାେଗndନାଥ ମହାn

ସା- ଦାnିଆମୁହଁା,େପା-କୃ ଷ୍ଣଚndପୁର,
ଥାନା- େବତନଟୀ,ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

23.

ରବି ନାରାୟଣ ସି

ସା- େସକ୍ଟର 19, ବ୍ଲକ- କ,
ରାuରେକଲା, iଣ୍ଡାଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍
ଟାuନସିପ୍, ସୁnରଗଡ

24.

ସୁଜତ
ି କୁ ମାର ମହାn

ସା/େପା- ଗୟଳ କଟା, ଥାନାଚାnୁ ଆ, ଜିlା- ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

sାନ- ବାରିପଦା
ତାରିଖ- 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ,
34- େମାରଡା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

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

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

ଗେଣଶ୍ଵର ପାt

ସା-ଆରପଟା,େପା-େଛଳିଆ-ବି,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଥାନା-ବଡସାହି,ଜି-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
2

ବୃ nାବନ ଦାସ

ସା/େପା-ପୁରୁଣିଆ,ଥାନା-େବୖଶଙ୍ଗ
ି ା,
ଜି-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

3

ମେହଶ୍ଵର େସଠୀ

ସା-ବଳରାମପୁର,ୱାଡର୍ ନଂ-17,
େପା-ରଞ୍ଜପୁର,ଥାନା-ବାରିପଦା
ଜି-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

4

ଯାମିନୀକାn ନାeକ

ସା-ବାହାନଡା,େପା-ବାହାନଡା ସଠିେଲା,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଜି-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
5

ଶରତ ଚnd ମୁଖୀ

ସା-ରତନପୁର,େପା-େଚଙ୍ଗୁ ଆମଙ୍ଗଲପୁର,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ଥାନା-ବଡସାହି,ଜି-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6

ବନଲତା େବେହରା

ସା-େଗୗଚରଣା,େପା-କଣ୍ଚାପାଲ,

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସା-ବାଲିଆସାହି,େପା-ବଡଡାଳିମା,

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ iଣ୍ଡିେପେଣ୍ଡଣ୍ଟ

ହୁ iସିଲ

ଥାନା-ତିରଂି , ଜିlା-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

େମାcର୍ା

ସା/େପା-େକାଚିଲାଖୁଣ୍ଚା,ଥାନା-ବଡସାହି,

ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଜିlା-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

କଂେgସ

ଥାନା-କୁ ଲିaଣା,ଜିlା-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
7

ବାସୁେଦବ େବେହରା

ସା-ପୁରୁଣାବାଟସାହି,ୱାଡର୍
ନଂ.7,େପା/ଥା-ବାରିପଦା,
ଜିlା-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

8

ରବିnd ନାଥ େସଠୀ

ସା-ମଣଦା,େପା/ଥା-ବାଙ୍ଗି ରେି ପାଷି,
ଜିlା-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

9
10

ରାଧାଶ୍ୟାମ ପାt
ହରିଶ୍ଚnd େବେହରା

ଫୁ ଲ o ଘାସ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
11

େଦବନାରାୟଣ ପାt

ସା-ବାହାନଡା,େପା- ବାହାନଡା ସଠିେଲା, sାଧୀନ

େକଟିଲ

ଥାନା-େବୖଶଙ୍ଗ
ି ା, ଜି-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ
12

ବିକାଶ ଚnd େସଠୀ

ସା-ୱାଟର୍ ନଂ-11,େପା-ବାରିପଦା,

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଥାନା-ବାରିପଦା ଟାuନ୍, ଜି-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

sାନ- ବାରିପଦା
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
32-ବଡସାହି (eସ. ଟି.) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
35-ଜେଳଶ୍ଵର 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

aରୁଣ କୁ ମାର େବଜ

ସା-ପଥରପୁର(େସଖବଡ),େପା/ଥାନା-

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ସା-ଧରାଷ୍ଟକ,ନୂ ଆବଜାର, େପା/ଥାନା-

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ହାତୁ ଡି,ଦାଆ o ତାରା

ଜେଳଶ୍ଵର,ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର

(ମାkର୍ସଷ୍ଟ
ି )

ଜେଳଶ୍ଵର,ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର
2

aଶ୍ଵିନୀ କୁ ମାର ପାt

ସା/େପା-ଖୁଆଡ,ଭାୟା-ହାତୀଗଡ,
ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର

3

େଦବୀ pସn ଚାn

ସା-େକାଠଚରିଗଁା,େପା-aମଦର୍ାେରାଡ,
ଥାନା-ବsା, ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର

4

ରମାକାn େଜନା

ସା-େଠଙ୍ଗୁ ଡହ
ି ା @ େବଙ୍ଗାଡିହା,
େପା-ରାଜଘାଟ(ମହmଦନଗର),
ଥାନା-ବsା, ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର

5

ଶିଶର
ି କୁ ମାର ହୁ i

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

ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ

ସା-କଟସାହି,େପା-େକଶପୁର,

ମହାପାt

ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର

bଜେଗାପାଳ ରାuତ

ସା-ବିରଶ
ି ପୁର,େପା-ଲkଣନାଥ,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସମୃd oଡିଶା

େବେଟରି ଟcର୍
ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଥାନା-ଜେଳଶ୍ଵର,ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର
8
9

ମେନାଜ କୁ ମାର

ସା-ଚndପୁର,େପା-ମହୁ ଡୁମା,ଥାନା-

ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ସାସମଲ

ରାiବଣିଆ, ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର

କଂେgସ

ଶାnନୁ କୁ ମାର ଦାସ

ସା/େପା-ରାୟଁାରାମଚndପୁର,

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

sାଧୀନ

କାଚଗ୍ଲାସ

ଥାନା-ଜେଳଶ୍ଵର,ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର
10

ଶୁଭାଶିଷ ଦାସ

ସା-କାଳିକାପୁର,େପା-ତକତପୁର,ଥାନାବାରିପଦା, ଜିlା-ମୟୁ ରଭଞ୍ଜ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
11

ସୁଦଶର୍ନ ଦାସ

ସା-େଠଙ୍ଗାଡିହା, େପା-ମହmଦନଗର,
ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର

sାନ- ବାରିପଦା
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
35-ଜେଳଶ୍ଵର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
36-େଭାଗରାi ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

aନn ଦାସ

ସା-କୁ ରୁଠିଆ,େପା-ବାଲିମ,ଭାୟା-କମdର୍ା,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର
2

କାtକ ଚnd େବେହରା

ସା-ଆରୁହାବୃ t(ି 2),େପାଆରୁହାବୃ t(ି 1),ଥାନା-େଭାଗରାi,
ଜିlା-ବାଲାଶ୍ଵର

3

ପେରଶ ଚnd ନାୟକ

ସା-148/2434,uଦୟଗିରି
ବିହାର,େପାପାtପଡା,ଥା-ଖଣ୍ଡଗିର,ି
ଜିlା-େଖାdର୍ା,ଭୁବେନଶ୍ଵର
ବtର୍ମାନ ଠିକଣାସା-ମେହଶପୁର, େପା-ସୁଲତାନପୁର,
ଥାନା-େଭାଗରାi,ଜିlା-ବାଲାଶ୍ଵର

4

ସତ୍ୟଶିବ ଦାସ

ସା- ଆରୁହାବୃ t(ି 1),େପା- ଆରୁହାବୃ t,ି
ଭାୟା-ଦହମୁଣ୍ଡା, ଥାନା- କମdର୍ା,
ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର

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

ଆଶିଷ କୁ ମାର ଦାସ
ରଘୁନାଥ ପାt

sାନ- ବାେଲଶ୍ଵର
ତାରିଖ-29.03.2014

ସା-ତଲାରି,େପା-କଖରା,

ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଥାନା-େଭାଗରାi,ଜିlା-ବାଲାଶ୍ଵର

କଂେgସ

ସା-ମହଷ ବିହାର,ସହେଦବଖୁଣ୍ଟା,ବାେଲଶ୍ଵର

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଫୁ ଲ o ଘାସ
ଝାଡୁ

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
36-େଭାଗରାi ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
37-ବsା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

ଜୟ ନାରାୟଣ ମହାnି
ନିତ୍ୟାନn ସାହୁ

ସା-ହାସିମପୁର,େପା-ଘଣ୍ଟିଆଡି,ଥା/ଭାୟା-

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ବାଲିଆପାଳ,ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

କଂେgସ

ସା/େପା-ମୁକୁଳସ
ି ,ି ଭାୟା-ଦରଡା,ଥା-ବsା,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର
3
4

pେମାଦ କୁ ମାର

ସା-କାଳସିମଳ
ୁ ,ି େପା-ଜmିରାi,

ପଟ୍ଟାୟତ

ଥା-ବାଲିଆପାଳ,ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

ଶ୍ୟାମାpସାଦ େବେହରା

ସା-ବାରମାଢିଆ,େପା- ବsା, ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

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

ମଦନ େମାହନ େଜନା
ରମାକାn ପଣ୍ଡା

ସା-ବାରହାପାଳ,େପା-ରାuତପଡା,ଥା-ରୁପ୍ ସା,

ସବର୍ ଭାରତୀୟ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

ତୃ ଣମୂଳ କଂେgସ

ସା-ମଣ୍ଡନାଞ୍ଜି ,େପା/ଭାୟା-pତାପପୁର, ଥା-

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiକଲ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

େବାତଲ

ବାଲିଆପାଳ,ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର
7

ସେରାଜ କୁ ମାର ରାuଳ

ସା-ମୁଣ୍ଡିମାରି,େପା-ବରୁଣ ଗଡିଆ, ଥା-ବsା,
ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

େଗୗରବ କୁ ମାର aଣ୍ଡିଆ

ସା-ପାରୁଳିଆ,େପା-ଡାକୁ ଆ, ଭାୟାବାଲିଆପାଳ,ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

sାନ- ବାେଲଶ୍ଵର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
37-ବsା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
38-ବାେଲଶ୍ଵର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

aରୁଣ େଦ
େଗୗରାଙ୍ଗ ଚରଣ ପାଣିgାହୀ

ବି.ସି.ପଟ୍ଟନାୟକ େରାଡ,ମlିକାଶପୁର,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

େପା-େମାତିଗଞ୍ଜ,ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

କଂେgସ

ବ୍ୟାସକବି ନଗର,େପା/ଥାନା-

କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ aଫ୍

ସହେଦବଖୁଣ୍ଟା, ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

iଣ୍ଡିଆ

ହାତ
ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

3

ଜୀବନ pଦୀପ ଦାଶ

ରାଣୀପାଟଣା,େପା/ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

4

ମଦନ େମାହନ ଦt

େଚୗକ ବଜାର, େପା-େମାତିଗଞ୍ଜ,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଥାନା-ଟାuନ, ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର
5

ମାୟାଧର େବେହରା

ସା-ନୂ ଆସାହି,େପା-ବାଲିଆ, ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

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

aଭିେଷକ ଦାସ

ସା-େମଘଡମ୍ଵରୁ,େପା-କୁ ରୁଡା,ଥାନା-ସଦର,

ବିଜୁ sାଭିମାନ ଦଳ

ବଂଶୀ

ସା-ଦାେମାଦରପୁର,ସଦାଶିବ ଦାସ େଲନ୍,

ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

େପା-େମାତିଗଞ୍ଜ, ଥାନା-ଟାuନ,

କଂେgସ

ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର
7

acର୍ନା ନnୀ

ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର
8

େକଶୁ ଦାସ

ସା/େପା-ଦୁ ବୁଲାଗଡି,ଥା-ବsା, ଜି-

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

utଳ ସମାଜ

େବେଟରି ଟcର୍

sାଧୀନ

କପ୍ eବଂ ଥାଳିଆ

ବାେଲଶ୍ଵର
9

ଭାsର ଚnd େଜନା

ସା-ଫୁ ଲୱାର କସବା, ଭାୟା-େମାତିଗଞ୍ଜ,
ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
10

ବସn ଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ

େତେଲଙ୍ଗାସାହି,ମହତାବ ସରଣୀ
େରାଡ,େପା/ଜି- ବାେଲଶ୍ଵର

11

ମହmଦ ସାହିରୁଲ୍ ହକ୍

ଚାnିପୁର େରାଡ,ସୁନହଟ, ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

sାଧୀନ

େସ୍ଲଟ୍

12

ମେହଶ୍ଵର େବେହରା

ସା-ଦାେମାଦରପୁର, େପା-େମାତିଗଞ୍ଜ,

sାଧୀନ

େବଲୁ ନ୍

sାଧୀନ

େକଟଲୀ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଥାନା-ଟାuନ,ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର
13
14

ମାନସ ରଂଜନ ଦାସ

ସା-କରଞ୍ଜି ଆ,େଭାiସାହି,ଥାନା-ସଦର, ଜି-

ପଟ୍ଟନାୟକ

ବାେଲଶ୍ଵର

ରାେଜnd ବଳ

ସା-ପଢୁ ଆଁପଦା,ଥାନା- ସହେଦବଖୁଣ୍ଟା,
ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

sାନ- ବାେଲଶ୍ଵର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
38-ବାେଲଶ୍ଵର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
39-େରମୁଣା (eସ.ସି.) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

େଗାବିn ଚnd ଦାସ

ସା/େପା-ବାଲିଆ, ଥାନା- ସହେଦବଖୁଣ୍ଟା,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର
2

pତୁ ୍ୟଷ ରଞ୍ଜନ େଜନା

ସା/େପା-ବାଲିଆ, ଭାୟା-କୁ ରୁଡା,
ଥାନା- ସହେଦବଖୁଣ୍ଟା, ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

3

ସୁକୁମାର ଦାସ

ସା/େପା-aରାଡ ବଜାର,େପା-ବାେଲଶ୍ଵର, ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଥାନା- ସହେଦବଖୁଣ୍ଟା,
ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର
4

ସୁଦଶର୍ନ େଜନା

ସା-ସୀତାଡିହା,େପା-ମାଛରଙ୍କା,ଥା-ସିଂଲା,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ସା-ପnାେଡା, େପା-ଆଡିଆ, ଭାୟା-ବn,

କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

ହାତୁ ଡି,ଦାଆ o ତାରା

ଜିlା-ଭdକ

(ମାkର୍ସଷ୍ଟ
ି )

ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର
5

ସଂଜୟ କୁ ମାର ଦାସ

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

aେଶାକ କୁ ମାର େସଠି

ସା-ଗେଣଶ୍ଵରପୁର,େପା-ଜାନୁ ଗଞ୍ଜ,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଭାୟା-େରମୁଣା,ଥାନା-ଶିllାଞ୍ଚଳ
ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର
7

ନିତ୍ୟାନn ମଳିକ

ସା-ବଡୁଆ,େପା-ଆରମଳା,
ଥାନା- େରମୁଣା, ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର

8

ରଘୁନାଥ ମହାଳିକ

ସା-ଚcର୍େଲନ୍,େପା/ଜିlା- ବାେଲଶ୍ଵର

କଂେgସ

sାନ- ବାେଲଶ୍ଵର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
39-େରମୁଣା (eସ.ସି.) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
40-ନୀଳଗିରି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

କାtକ ମହାପାt

ସା-ଚmୁ,େପା-ଆଙ୍ଗୁ ଳା,େସାର,ବାେଲଶ୍ଵର

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

2

pଦୀp ପଣ୍ଡା

ସା-ଶ୍ରୀକୃ ଷ୍ଣପୁର,େପା-ଜାନୁ ଗଞ୍ଜ,

କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

ହାତୁ ଡି,ଦାଆ o ତାରା

େରମୁଣା, ବାେଲଶ୍ଵର

(ମାkର୍ସଷ୍ଟ
ି )

3

ସୁକାn କୁ ମାର ନାୟକ

ସା-ସଂgାମପୁର,େପା-କାଂଶ,ବାେଲଶ୍ଵର

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

4

ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଷମା ବିଶ୍ଵାଳ

ସା/େପା-ଜିଡତାଳ,ଥାନା-

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଖnାପଡା,େସାର,ବାେଲଶ୍ଵର
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

aନୀଲ କୁ ମାର ମହାପାt

ସା-ସାନaତା,େପା-ନୀଳଗିରି eନ୍.e.ସି.,

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiକଲ

ଥାନା- ନୀଳଗିର,ି ବାେଲଶ୍ଵର
6

pତାପ ଚnd ମହାnି

ସା-aବଦୁ ଲାନଗର,େପା-ଜିଡତାଳ,
ଥାନା-ଖnାପଡା,ବାେଲଶ୍ଵର

7

ବିେତnd ଦାସ

ସା/େପା/ଥାନା-ଖnାପଡା, ବାେଲଶ୍ଵର

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ େଟାପି

8

ଶରତ ମହାକୁ ଡ

ସା-ପାiକସାତା, େପା-େଗାପାଳପୁର,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସା/େପା-ସଜନାଗଡ,

ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଥାନା- ନୀଳଗିର,ି ବାେଲଶ୍ଵର

କଂେgସ

ଥାନା-ଖnାପଡା,ବାେଲଶ୍ଵର
9

ଲkଣ ସିଂ

sାନ- ବାେଲଶ୍ଵର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
40-ନୀଳଗିରି ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
41-େସାେରା (eସ୍.ସି) 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

aେଶାକ କୁ ମାର ଦାସ

ସା-ନାୟକବn,େପା-ଦହିଷଡା,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଥାନା-େସାର,ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର
2

ଜୟକୃ ଷ୍ଣ ମlିକ

ସା-ଖପରାପଦା(ପଢୁ ଆଁପଦା),
େପା-ଆଜିମାବାଦ,ଥାନା-ସହେଦବଖୁଣ୍ଟା
ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର

3

ପଶର୍ୁରାମ ଧଡା

ସା-ଖଣ୍ଡାସାହି,େପା-କବାରାପୁର(େସାର),
ଥାନା-େସାର, ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର

4

ମୃତୁ୍ୟଞ୍ଜୟ େଯନା

ସା-ନଦୀଗଁା,େପା-କୁ େଡi- ନଦୀଗଁା,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଥାନା-େସାର, ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର
5

ରାେକଶ କୁ ମାର ମଲିକ

ସା/େପା-େକଶରୀପୁର, ଥାନା- େସାର,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6

ଐରଖାରେବଳ ମହାଳିକ

ସା/େପା-ଖରାସାହାପୁର,

ସମୃd oଡିଶା

େବେଟରି ଟcର୍

ଥାନା-େସାର,ଜିlା-ବାେଲଶ୍ଵର

sାନ- ବାେଲଶ୍ଵର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
41-େସାେରା(eସ୍.ସି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
42-ସିମଳ
ି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
ୁ ଆ
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

ଗେଜnd େଯନା

ସା-ହାଟୁଆରୀ,େପା-aଡା,ଥା-ସୁମଳ
ି ,
ୁ ଆ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ସା-ରିଆ, େପା-ସୁମଳ
ି ,ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର
ୁ ଆ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ସା-ଡିଆ ପୁରୁେଷାtମପୁର,େପା-

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର
2

େଜ୍ୟାତି pକାଶ
ପାଣିgାହୀ

3

ପଦ୍ମେଲାଚନ ପଣ୍ଡା

ବାଲିଖଣ୍ଡ, ଥା-ସୁମଳ
ି ,ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର
ୁ ଆ
4

ଶଶୀ କୁ ମାର ସାହୁ

ସା/େପା-ସାଜନପୁର,ଥା-େସାର,
ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

5

ସେnାଷ ବିଶ୍ଵାଳ

ସା-ମୁkାେବଗୁନଆ
ି ,େପା-ସାରେକାଣା,
ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

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

କମେଳଶ କୁ ମାର ଦାସ

ସା-ମୁkାେବଗୁନଆ
ି , େପା-ଖiରା,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର
7

ରତିକାn ନାୟକ

ସା/େପା-ଡୁଙ୍ଗୁ ରା, ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

8

ଶ୍ରୀଧର tିପାଠୀ

ସା-ନରମା,େପା-ouପଦା,

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଥା- ଖiରା, ଜି-ବାେଲଶ୍ଵର

sାନ- ବାେଲଶ୍ଵର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
42-ସିମଳ
ି ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
ୁ ଆ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
43-ଭଣ୍ଡାରୀେପାଖରୀ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

pଫୁ l ସାମଲ

2

ବdୀନାରାୟଣ ଧଳ

ସା-ନରିପୁର,େପା/ଜି-ଭdକ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ସା-େବଲଗଢିଆ, େପା-ରହଣିଆ,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଥାନା-ଭଣ୍ଡାରୀେପାଖରୀ,ଜି-ଭdକ
3

ରାଜୀବେଲାଚନ େଯନା

ସା/େପା-େବାଡକପାଟଣା,
ଥାନା-ଆଗରପଡା, ଜି-ଭdକ

4

ଶୁେଭnd pତାପ ମହାnି

ସା-ଘଂଟଗଢିଆ,େପା-ବି.ଟି.ପୁର, ଥାନାଆଗରପଡା,ଜି-ଭdକ

5

ସୁbତ କୁ ମାର ଦାସ

ସା-େଜାରଗଢିଆ,େପା-ପାଟୁଳି,
ଥାନା-ଭଣ୍ଡାରୀେପାଖରୀ,ଜି-ଭdକ

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

ବିକାଶ ରଂଜନ େଜନା

ସା-କୁ ସୁନ ନଗର (ବେଢiଗଡିଆ),

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସା-ନରସିଂହପୁର,େପା-ରାମଚndପୁର,

ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଥାନା-ବn, ଜି-ଭdକ

କଂେgସ

ସା-ହଂସପୁର,େପା-aସୁରାଳି,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

େବେଟରି ଟcର୍

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍

sାଧୀନ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

େପା-ବରପଦା,ଥାନା-ଭdକ gାମାଚଂଳ,
ଜି-ଭdକ
7
8

ଶିବ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ଵାଳ
sାଧୀନ ସାହୁ

ଥାନା-ଧୁଷୁରୀ, ଜି-ଭdକ
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9

aେଶାକ କୁ ମାର ରାuତ

ସା-ବାରାଗଢିଆ, େପା-ପଳିକର
ି ୀ,ଥାନାଧାମନଗର,ଜି-ଭdକ

10

ଜୟnୀ ପରିଢା

ସା-ମାନସଡା,େପା-ରାମବାଗ୍,
ଥାନା/ଜି-ଯାଜପୁର

11

ସୁଜାତା େଜନା

ସା/େପା-ଆଖୁଆପଦା, ଥାନାଭଣ୍ଡାରୀେପାଖରୀ,ଜି-ଭdକ

12

ସୁଧାକର ନn

sାନ- ଭdକ
ତାରିଖ-29.03.2014

ସା-ନରିପୁର,େପା/ଜି-ଭdକ

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
43-ଭଣ୍ଡାରୀେପାଖରୀ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
44-ଭdକ 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

ନେରନ୍ ପେଲi

ସା-କଂଟାପାଳ,େପା-ଚରଂପା,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଥାନା-ଭdକ(ସହରାଚଂଳ),ଜି-ଭdକ
2

pଦୀପ ନାୟକ

ସା-ଜଗnାଥପୁର, ଥାନା-ଭdକ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

(ସହରାଚଂଳ), େପା/ଜି-ଭdକ
3
4

ଯୁଗଳ କିେଶାର

ସା-ଜଗnାଥପୁର,ଥାନା-

ପଟ୍ଟନାୟକ

ଭdକ(ସହରାଚଂଳ),େପା/ଜି-ଭdକ

ରାମହରୀ ଦାସ

ସା-ଦହଣାଶୁଣୀ େପା-ଗରଦପୁର,
ଥାନା-ପୁରୁଣାବଜାର,ଜି-ଭdକ

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

aଖତର alି ଖଁା

ସା-ଶଙ୍କରପୁର, େପା/ଥା-ପୁରୁଣା ବଜାର

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ େଟାପି

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ sାଧୀନ େମାcର୍ା

ହୁ iସିଲ

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

ଜି-ଭdକ
6

କେlାଳ କାn sାiଁ

ସା/େପା-ଆର.eନ୍.େବତଡା, ଭାୟାବାରିକପୁର ବଜାର, ଥାନା-ଭdକ
(gାମାଚଂଳ), ଜି-ଭdକ

7

ମୁsାକ aେହmଦ ଆଜାଦ୍

ସା/େପା-pହରାଜପୁର,ଭାୟାେସାମପୁର, ଥାନା-କିଶାନନଗର ,
ଜି-କଟକ

8
9

େସଖ୍ ମହମଦ alୀ

ସା-ଛଡାକ ମହଲା,େପା/ଥାନା- ପୁରୁଣା

ଜିnା

ବଜାର,ଜି-ଭdକ

ସଂଜୟ କୁ ମାର ନାୟକ

ସା-ସରସତିଆ,େପା-ରାଣୀତାଲ,ଥାନାଭdକ (gାମାଚଂଳ), ଜି-ଭdକ

10

ହାଜି େସକ aବଦୁ ଲ

ସା-କୁ ଆଁସ(କଂଟାବଣିଆ ଛକ),ଥାନା-

isାର

ଭdକ(ସହରାଚଂଳ), େପା/ଜି-ଭdକ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
11

ବସn ମହାଳିକ

ସା/େପା-େଗାରାମାଟି,ଭାୟା-ସାବରଙ୍ଗ,

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଥାନା-ଭdକ (gାମାଚଂଳ), ଜି-ଭdକ

sାନ- ଭdକ
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
44-ଭdକ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
45-ବାସୁେଦବପୁର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

ଦୀନବnୁ ପତି

ସା-ସାଟିବାଟି,େପା-ଧୂଳପ
ି ଡା,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଥା-ତିହଡ
ି ,ି ଜି-ଭdକ
2

ବିଜୟଶ୍ରୀ ରାuତରାୟ

ସା/େପା/ଥା-ବାସୁେଦବପୁର,
ଜି-ଭdକ

3

ମେନାଜ ବାରିକ

ସା-ବରାଳେପାଖରୀ,େପାଚରmା,ଥା/ଜି-ଭdକ

4

ମାଧବାନn ମlିକ

ସା-ସୁେରଶ୍ଵରପୁର,େପା-ମnାରି,
ଥା-ବାସୁେଦବପୁର,ଜି-ଭdକ

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

aଜିତ କୁ ମାର ଦାଶ

ସା-ଆରତୁ ଙ୍ଗ,େପା-ବାରାପୁର,

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

ହାତବାଡି

ଥା-ବାସୁେଦବପୁର,ଜି-ଭdକ
6

aପଣ୍ଣର୍ା sାiଁ

ସା/େପା-ଆରଶା, ଥା-ତିହଡ
ି ,ି
ଜି-ଭdକ

7

pକାଶ ଚnd େଗାଛାୟତ

ସା/େପା-ଗୁଜଦ
ି ରଡା,ଥା-ଭdକ
(gାମ୍ୟ),ଜି-ଭdକ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

ବିଜୟ କୁ ମାର ପାକଳ

ସା-ସଂgାମପୁର,େପା-େବତଡା,
ଥା-ବାସୁେଦବପୁର,ଜି-ଭdକ

sାନ- ଭdକ
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
45-ବାସୁେଦବପୁର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
46-ଧାମନଗର(eସ୍. ସି.) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

aଜୟ ମଳିକ

gାମ-aଣ୍ଡରାi,େପାଷ୍ଟ-େବାଡକ,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଥାନା-ତିହଡ
ି ,ି ଜିlା-ଭdକ
2

ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ େସଠୀ

gାମ-ମଙ୍ଗରାଜପୁର,େପାଷ୍ଟ/ ଥାନା-ତିହଡ
ି ,ି
ଜିlା-ଭdକ

3

ମୁkିକାn ମଣ୍ଡଳ

gାମ-ଜଗnାଥ ବିହାର,େପାଷ୍ଟ-ସାଳnୀ
କେଲାନୀ,ଜିlା-ଭdକ

4

ହୃ ଦାନn େସଠୀ

gାମ-କାବୁ ରି ଗଁା,େପାଷ୍ଟ-ନାରାୟଣପୁର,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଥାନା-ଧାମନଗର,ଜିlା-ଭdକ
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

aରୁଣ ଚnd େସଠୀ

gାମ/େପାଷ୍ଟ-େକଶପୁର,ଭାୟା-ଗୁଜଦ
ି ରଡା,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଜିlା-ଭdକ
6

ଗେଣଶ pସାଦ ଦାସ

gାମ/େପାଷ୍ଟ-େକାଠାର,
ଥାନା-ଧୁଷୁରୀ, ଜିlା-ଭdକ

7

େpମାନn ମଳିକ

gାମ/େପାଷ୍ଟ-ବାଲିଚତୁ ରୀ,
ଥାନା-ତିହଡ
ି ,ି ଜିlା-ଭdକ

sାନ- ଭdକ
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
46-ଧାମନଗର (eସ୍. ସି.) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
47-ଚାnବାଲି 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

aମୀୟ କୁ ମାର ମହାପାt

ସା/େପା-କିେଶାରpସାଦ,ଥା-ବଁାଶଡା,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଜି-ଭdକ
2

uେପnd କୁ ମାର ରାuଳ

ସା/େପା-ଶୁେkଶ୍ଵର,ଥା-ଚାnବାଲି,ଜି-

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ଭdକ
3

େବ୍ୟାମେକଶ ରାୟ

ସା-ବାଘନଟା,େପା-oରାସାହି,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଥା-ଚାnବାଲି,ଜି-ଭdକ
4

ମନେମାହନ ସାମଲ

ସା-ମିରହସନପୁର,େପା-ଜଳମଣ୍ଡୁଆ,
ଥା-ଧାମନଗର,ଜି-ଭdକ

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

ଗଙ୍ଗାଧର ବଳ

ସା-ପiତିପୁର,େପା-ତିଆଡିସାହି,

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ସା-ଫକିରପୁର,େପା-ସାହାପୁର,

କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ aଫ

ତିନ ି ତାରକା ଚିhତ
ି

ଥାନା-ତିହଡ
ି ,ି ଜିlା-ଭdକ

iଣ୍ଡିଆ (ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି -

ଥାନା-ତିହଡ
ି ,ି ଜିlା-ଭdକ
6

େଦବଦt ମହାnି

ସା/େପା-ବାମନବିnା, ଥାନା-ତିହଡ
ି ,ି
ଜିlା-ଭdକ

7

ବିଶ୍ଵେକଶରୀ ମହାnି

ସା-କୁ h,ି େପା-େଗାଳାଡିଆ,
ଥା-ଚାnବାଲି,ଜି-ଭdକ

8

ରଂଜନ ପଣ୍ଡା

ସା-ତଳେଗାପ,େପା-ତଳେଗାପବିnା,
ଥାନା-ତିହଡ
ି ,ି ଜିlା-ଭdକ

9

ସମେରnd ବଳ

ପତାକା

େଲନିନଷ୍ଟ
ି ) ଲିବେରସନ

sାନ- ଭdକ
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
47-ଚାnବାଲି ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
48-ବିଞ୍ଝାରପୁର (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

େଦବ pସାଦ ମଲିକ

gାମ/େପା-ବରପଦା, ଥା- ବିଞ୍ଝାରପୁର,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଜି-ଯାଜପୁର
2

pମିଳା ମଲି କ

gାମ/େପା-ମାଂସଡା, ଥା- ବିଞ୍ଝାରପୁର,
ଜି-ଯାଜପୁର

3

ବବିତା ମlିକ

gାମ-ଯାଫରପୁର, େପା-ବିରପ
ି ଟା,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଥା- ମଙ୍ଗଳପୁର, ଜି-ଯାଜପୁର
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
4

ଜନାdର୍ନ ଦାସ

gାମ-ଦଶରଥପୁର, େପା-େମdର୍ା

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

gାମ-ନୂ ଆଗଁା, େପା-aଳକୁ ଣ୍ଡ,

େସାସିଆଲି ଷ୍ଟ ୟୁ ନଟ
ି ି

କାଚ ଗ୍ଲାସ

ଥା- ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଜି-ଯାଜପୁର

େସଣ୍ଟର aଫ iଣ୍ଡିଆ

କାଟିଆଛକ, ଥା- ମଙ୍ଗଳପୁର, ଜି-ଯାଜପୁର
5

ରାଧବlଭ ମଳିକ

(କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ)
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
6

pାଶାn କୁ ମାର େଯନା

gାମ-ଗୁହାଳି, େପା-aେରi, ଥା-

sାଧୀନ

ଚିଠି ବାk

ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଜି-ଯାଜପୁର

sାନ-ଯାଜପୁର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
48- ବିଞ୍ଝାରପୁର (eସ୍.ସି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
49-ବରୀ 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

ଗଗନ େଜନା

ସା- ରାମପୁର, େପା-ରାମଚndପୁର

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଥା- ବରୀ ରାମଚndପୁର, ଜି-ଯାଜପୁର
2

େଦବାଶିଷ ନାୟକ

22- ଫେରଷ୍ଟ ପାକର୍, ଜି-େଖାdର୍ା ,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭୂବେନଶ୍ବର -751009
3

ନୀଳମଣି ସାମଲ

ସା/େପା-ରତଳାଙ୍ଗ , ଥା- ବିଞ୍ଝାରପୁର,
ଜି-ଯାଜପୁର-755004

4

ଭିମେସନ େବେହରା

ସା- ଗରିଆପୁର, ଥା/ ଜି-ଯାଜପୁର,
ପି.-75501

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

ଆନn ଚnd େଜନା

ସା-ଭଁaରା, େପା-ଭୁରୁଙ୍ଗା,ଥା-

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

େବଲୁ ନ୍

ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଜି-ଯାଜପୁର-755013
6

ପୁଲିନ୍ ବିହାରୀ ଖୁଣ୍ଟଆ
ି

ସା/େପା-ବରୀ , ଥା-ବରୀ ରାମଚndପୁର,
ଜି-ଯାଜପୁର, ପି-755003

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
7

ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନ ମlୀକ୍

ସା/େପା-ରାମଚndପୁର, ଥା- ବରୀ
ରାମଚndପୁର, ଜି-ଯାଜପୁର,
ପି-755003

8

ମେହnd କୁ ମାର ନାୟକ

ସା-ବରହମପୁର, େପା-େମଦୁ ଆକୂ ଳ,
ଥା- ବରୀ ରାମଚndପୁର,
ଜି-ଯାଜପୁର, ପି-755003

sାନ-ଯାଜପୁର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
49-ବରୀ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
50-ବଡଚଣା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

aମର pସାଦ ଶତପଥୀ

ସା/େପା-କୃ ଷ୍ଣପୁର (ଶାସନ)

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଥା- ବାଲିଚndପୁର, ଜି-ଯାଜପୁର
2

ଜେନ୍ମଜୟ େଲଙ୍କା

ସା/େପା-aରଖପୁର, ଥାନା- ବଡଚଣା,
ଜି-ଯାଜପୁର

3

ସୀମnିନୀ େଜନା

eମ୍.ଆi.ଝି-56,ବି.ଡି.e କେଲାନୀ,
େପାଖରୀପୁଟ, େଫଜ-1,
ଥା-eୟାର ଫି ଲ୍ଡ, ଭୂବେନଶ୍ଵର-20

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

ଦୁ ଗର୍ାpସାଦ ଦାଶ

ସା-କେଢi (ଶାସନ) , େପା/ଥା-

aମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

sାଧୀନ

େଟବୁ ଲ ଲ୍ୟାm୍

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟ

sାଧୀନ

େବଲୁ ନ୍

ବଡଚଣା, ଜି-ଯାଜପୁର
5

ସଂgାମ େକଶରୀ େଜନା

ସା-କୁ ମାରୀ, େପା-ଜାରକା ,
ଥା- ଧମର୍ଶାଳା, ଜି-ଯାଜପୁର,

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
6

aମର କୁ ମାର ନାୟକ

ସା/େପା-ଶାଳପଡା,ଥା-ବଡଚଣା,
ଜି-ଯାଜପୁର

7

ବିkମ ଦାଶ

ସା-ପାଥପୁର, େପା-ରାiପୁର,
ଥା-ବାଲିଚndପୁର, ଜି-ଯାଜପୁର

8

ଯତୀnd କୁ ମାର ସାହୁ

ସା-ଖରିମଣ୍ଡ
ୁ ି,େପା- ସିହା, ଥା-ବଡଚଣା ,
ଜି-ଯାଜପୁର

9

ରାଜ ନାରାୟଣ ମହାପାt

ସା/େପା- ଖଡିaଙ୍ଗ, ଥା-ବାଲିଚndପୁର,
ଜି-ଯାଜପୁର

sାନ-ଯାଜପୁର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
50-ବଡଚଣା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
51-ଧମର୍ଶାଳା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

େଗାବିn ସାହୁ

ସା/େପା-ଜାରକା ଥା- ଧମର୍ଶାଳା,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଜି-ଯାଜପୁର
2
3

pଣବ କୁ ମାର

ସା-ଚଣ୍ଡିପୁର, େପା-ରସୁଲପୁର,

ବଳବnରାୟ

ଥାନା- କୁ ଆଖିଆ, ଜି-ଯାଜପୁର

ରେମଶ ଚnd ପରିଡା

ସା/େପା-ଜାରକା ଥା- ଧମର୍ଶାଳା,
ଜି-ଯାଜପୁର

4

ଶ୍ରୀନାଥ ମିଶ୍ର

ସା-ଗୁଣ୍ଡିେଲା,େପା-ମିଜର୍ାପୁର,
ଥା- ଧମର୍ଶାଳା, ଜି-ଯାଜପୁର

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

akୟ କୁ ମାର ଦାସ
ଚndମଣୀ ନାୟକ

ସା/େପା-କାeମା , ଥା-ଧମର୍ଶାଳା,

େସାସିଆଲି ଷ୍ଟ ୟୁ ନଟ
ି ି େସଣ୍ଟର

କାଚ ଗ୍ଲାସ

ଜି-ଯାଜପୁର

aଫ iଣ୍ଡିଆ (କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ)

ସା/େପା-ହରିଦାସପୁର ,

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

sାଧୀନ

େବଲୁ ନ୍

ଥା-ଧମର୍ଶାଳା, ଜି-ଯାଜପୁର
7

pଭାକର ନାୟକ

ସା-େବତଣ୍ଡା, େପା-ବାରବାଟୀ,
ଥା- ଧମର୍ଶାଳା, ଜି-ଯାଜପୁର,

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

ନିମର୍ଳ କୁ ମାର ରାuତ

ସା-େବତଣ୍ଡା, େପା-ବାରବାଟୀ,
ଥା- ଧମର୍ଶାଳା, ଜି-ଯାଜପୁର,

sାନ-ଯାଜପୁର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
51-ଧମର୍ଶାଳା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
52-ଯାଜପୁର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

ଜଗnାଥ pସାଦ ସାମଲ

gା/େପା-aଙ୍ଗାେଳା, ଜି-ଯାଜପୁର

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

2

pଣବ pକାଶ ଦାସ

gା-ବାହାବଳପୁର, େପା-େକାଦଣ୍ଡପୁର,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

gା-ପଣସ, େପା-ଲାଲବାଗ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ଥା/ଜି-ଯାଜପୁର

କଂେgସ

gା/େପା-କୁ ଆଁରପୁର,ଥା-ମଙ୍ଗଳପୁର, ଜି-

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ଥା/ଜି-ଯାଜପୁର
3
4

ସେnାଷ କୁ ମାର ନn
ସୂଯର୍୍ୟମଣି େଯନା

ହାତୀ

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

ବିଜୟାନn ମହାnି

gା-bhଚାରୀପାଟଣା, େପା-କମାଲପୁର,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ େଟାପି

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

sାଧୀନ

aେଟା ରିkା

ଥା-ମଙ୍ଗଳପୁର, ଜି-ଯାଜପୁର
6

ରାେଜnd ଧଳ

gା-bଜନଗର, େପା-ରୁଢିଆ,
ଥା-ପାଣିେକାiଲି, ଜି-ଯାଜପୁର

7

ହେରକୃ ଷ୍ଣ େଦବତା

gା/େପା-ତରାଙ୍ଗସାଗରପୁର,
ଥା-ମଙ୍ଗଳପୁର, ଜି-ଯାଜପୁର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

ବdୀ ନାରାୟଣ ରାୟ

sାନ-ଯାଜପୁର
ତାରିଖ-29.03.2014

ସା-ସେnଶ୍ଵରପୁର, େପା/ଥା-ଯାଜପୁର,

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
52-ଯାଜପୁର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
53-େକାେରi ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

ଆକାଶ ଦାସନାୟକ

gା-େଚାଦର୍ା, େପା/ଥା-ଯାଜପୁରେରାଡ,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଜି-ଯାଜପୁର
2

ବିଶ୍ଵଜୀତ୍ ନାୟକ

gା/ େପା-ଜhା, ଥା-ପାଣିେକାiଲି,
ଜି-ଯାଜପୁର

3

ସଂଚିତା ମହାnି

gା-ନହକା,(ବାiପାସ େରାଡ୍),
େପାଷ୍ଟ/ଥାନା-ଯାଜପୁର େରାଡ୍ ,
ଜି-ଯାଜପୁର

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

ପରମାନn େଜ୍ୟାତିଷ

gା-uମାପଦା, (ରmାସ ପାଟର୍),

ବିଜୁ sାଭିମାନ ଦଳ

ବଂଶୀ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

sାଧୀନ

aେଟା ରିkା

sାଧୀନ

େଟଲିଭିଜନ

େପା-େଫାେରାେkାମେpାେଜକ୍ଟ ,
ଥା-ଯାଜପୁରେରାଡ, ଜି-ଯାଜପୁର
5

ବିଶ୍ଵନାଥ ସାହୁ

gା-aବଦଲପୁର, େପାେବୖଦ୍ୟରାଜପୁର,
ଥା/ ଜି-ଯାଜପୁର

6

ସତ୍ୟbତ ପୃଷ୍ଟି

gା-ମାଥର୍ାପୁର, େପା-ଶ୍ରୀବnପୁର,
ଭାୟା- ଶଂଖଚିଲା, ଥାଯାଜପୁରେରାଡ, ଜି-ଯାଜପୁର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
7
8
9

େଗାପାଳ କୃ ଷ୍ଣ

gା-ଜାଗୁଳାiଗାଢିଆ, େପା-ବରୁଣ୍ଡାi,

ମାହାnି

ଥା-େକାେରi, ଜି-ଯାଜପୁର,

ତପନ କୁ ମାର

gା-ତଣ୍ଡରା, େପା-ବଡବିରୁହଁା ,

ଖଣ୍ଡାi

ଥାନା-ପାଣିେକାiଲି, ଜି-ଯାଜପୁର

pତାପ କୁ ମାର

gା/େପା-ମସୁଦପୁର, ଥାନା-

ମହାnି

ପାଣିେକାiଲି,
ଜି-ଯାଜପୁର

10

ବିମଳ କୁ ମାର ଦାଶ

gା-ବଂଟରା, େପା-େଭାଟକା,
ଭାୟା-କବିରପୁର, ଥା-କୁ ଆଖିଆ,
ଜି-ଯାଜପୁର

sାନ-ଯାଜପୁର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
53-େକାେରi ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
54-ସୁକn
ି ା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

aଭିn କୁ ମାର େହାତା

gା-େଜମାେଦଈପୁର,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

େପା-େଗାବdର୍ନପୁର,
ଥା-ଟମକା, ଜି-ଯାଜପୁର
2

pୀତିରଞ୍ଜନ ଘେଡi

gା-ରmାସ, େପା-େଫେରାେkାମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ,
ଥା-ଯାଜପୁରେରାଡ, ଜି-ଯାଜପୁର

3

bଜ କିେଶାର ମଲିକ

gା-ରାmିେଲା, େପା-oଲଳ,
ଥା-ଯାଜପୁରେରାଡ, ଜି-ଯାଜପୁର

4

ଶରତ ରାuତ

gା/େପା-େଗାବdର୍ନପୁର, ଥା-ଟମକା,
ଜି-ଯାଜପୁର

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

ଚkଧର ହାiବ୍ରୁ

gା/େପା—େଗାବରଘାଟି,

ବହୁ ଜନ ମୁkି ପାଟ

ଖଟ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

ଚିଠବ
ି ାk

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟ

sାଧୀନ

ମହମବତୀ

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍

sାଧୀନ

େକଟିଲ୍

ଥା-କଳିଙ୍ଗନଗର, ଜି-ଯାଜପୁର
6

ଦିପକ କୁ ମାର ନାୟକ

gା-ବiରିମାଳ, େପା-ହାତୀବାରି,
ଥା-ସୁକn
ି ା, ଜି-ଯାଜପୁର

7

ରବିndନାଥ ଜାରିକା

gା-ଚାnିଆ, େପା—େଗାବରଘାଟି,
ଥା-କଳିଙ୍ଗନଗର, ଜି-ଯାଜପୁର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

aେଶାକ େବେହରା

gା/େପା-େରଖିେଦଈପୁର,
ଥା-େଜନାପୁର,, ଜି-ଯାଜପୁର,

9

dିେଜnd କୁ ମାର େଘାଷ

gା/େପା-ମଙ୍ଗଳପୁର, , ଥାନା-ସୁକn
ି ା,
ଜି-ଯାଜପୁର

10

pଦିପ ବଳ ସାମn

gା-ସୁକn
ି ାଗଡ, େପା/ଥା-ସୁକn
ି ା,
ଜି-ଯାଜପୁର

11

pଫୁ l ପାt

gା-କୁ ସନ
ୁ ପୁର,େପା-ଦାନଗଦି,
ଥା-ଯାଜପୁରେରାଡ, ଜି-ଯାଜପୁର

12

ଶୁଭକାn ମହାnି

gା-ସୁକn
ି ାଗଡ, େପା/ଥା-ସୁକn
ି ା,
ଜି-ଯାଜପୁର

13

ସୁରଜିତ୍ ରାuତ୍

gା-େଜମାେଦiପୁରଶାସନ,
େପା-ହରିପୁର-େଜମାେଦiପୁର,
ଥା-ସୁକn
ି ା, ଜି-ଯାଜପୁର

sାନ-ଯାଜପୁର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
54-ସୁକn
ି ା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
55kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

େଢଙ୍କାନାଳ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i)

1.

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

କାମାkା pସାଦ ବିହାରୀ

ପି- sଗର୍ତ କରୁଣାକର ବିହାରୀ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

gାମ- ଝାରଦା, େପା- ଷଡଙ୍ଗୀ
ଥାନା- ଗଁଦଆ
ି , ଜିlା- େଢଙ୍କାନାଳ
2.

କୃ ଷ୍ଣ ଚnd ପାt

ପି- sଗର୍ତ ମଧୁସଦ
ୂ ନ ପାt
gାମ- ସିମିଳଆ
ି , େପା- କାଙ୍କଡପାଳ
ଥାନା-ଟାuନ, ଜିlା- େଢଙ୍କାନାଳ

3.

ସେରାଜ କୁ ମାର ସାମଲ

ପି- sଗର୍ତ ଈଶ୍ଵର ଚnd ସାମଲ
gାମ- ନୂ ଆଗଡ, େପା- ନୂ ଆଗଡ
ଥାନା-ନିହଲpସାଦ,ଜିlା-େଢଙ୍କାନାଳ

4.

ସିେdଶ୍ଵରୀ pସାଦ ମିଶ୍ର

ପି- sଗର୍ତ ବସn କୁ ମାର ମିଶ୍ର

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

gାମ- aମଲାପଡା
େପା- େଢଙ୍କାନାଳ, ଥାନା-ଟାuନ
ଜିlା- େଢଙ୍କାନାଳ
(ii)
5.

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

େଶଖ aବଦୁ ଲ୍ o୍ୟାଲି

ପି- େଶଖ aବଦୁ ଲ ରାଜାକ୍

ରିପବି୍ଲକାନ୍ ପାଟ aଫ୍

gାମ- ଆଦିମାତା କେଲାନୀ

iଣ୍ଡିଆ, (କ)

ବ୍ୟାଟ୍

ଭୂବେନଶ୍ଵର- 17,ଜିlା- େଖାdର୍ା
6.

ଶିଶର
ି କୁ ମାର ଶତପଥୀ

ପି- ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ଶତପଥୀ

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

gାମ- ଶଙ୍କରପୁର, େପା-ବଣସିଂହ
ଭାୟା- ମହିମା ଗାଦି, ଥାନା-ଗଁଦଆ
ି
ଜିlା- େଢଙ୍କାନାଳ
7.

ସଦାଶିବ ମହାପାt

ପି- sଗର୍ତ uଦୟ ନାଥ ମହାପାt
gାମ- ଜବାହାର େଚୗକ
େପା- େଢଙ୍କାନାଳ, ଥାନା-ଟାuନ
ଜିlା- େଢଙ୍କାନାଳ

8.

ସେରାଜ କୁ ମାର

ପି- େବଣୁଧର ଶତପଥୀ

ଶତପଥୀ

gାମ-ଖମାର ସାହି, ଥାନା-ଟାuନ
େପା/ଜିlା- େଢଙ୍କାନାଳ

(iii)
9.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

aରୁଣ କୁ ମାର ସାହୁ

ପି- ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ
gାମ- ବଳଦିଆ ବn
େପା- ବଳଦିଆ ବn,ଥାନା-ସଦର
ଜିlା- େଢଙ୍କାନାଳ

sାଧୀନ

େଟଲିଭିଜନ

10.

ବିଭୁpଦ ସାହୁ

ପି- ମଦନ େମାହନ ସାହୁ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର

gାମ- ସnସରା
େପା- ସnସରା
ଥାନା-ଗଁଦଆ
ି
ଜିlା- େଢଙ୍କାନାଳ
11.

ରଞ୍ଜନ କୁ ମାର ନାୟକ

ପି- aମର ନାୟକ
gାମ- ଚnନ ବଜାର
େପା- େଢଙ୍କାନାଳ
ଥାନା-ଟାuନ
ଜିlା- େଢଙ୍କାନାଳ

sାନ- େଢଙ୍କାନାଳ
ତାରିଖ- 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
55-

େଢଙ୍କାନାଳ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
56kମିଖ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

ହିେnାଳ (eସ୍. ସି) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା

ସଂଖ୍ୟା

ନିବର୍ାଚନ pତୀକ
(i)

1.

sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ

ନମିତା ନାeକ

ସା/ େପା- ରାେସାଳ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଥାନା-ରାେସାଳ
2.

ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ

ସା- ମdର୍ରାଜପୁର
େପା/ଥାନା-ରାେସାଳ

3.

ଲkୀଧର େବେହରା
(ii)

4.

ସା- ନିଜଗ
ି ଡ (ନୂ ଆ ପାଣି ସାହି)

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

tିନାଥ େବେହରା

ସା- ଧୁnନ
ି ାଳୀ (ନିଜଗ
ି ଡ)

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସା-ନେରnd ପୁର,େପା-କୁ ସପଙ୍ଗା

ଆେମ୍ଵଦକରାiଟ୍ ପାଟ

େକାଟ

ଥାନା- କଣ୍ଟାବଣିଆ

aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

ସା- ରୁପାଳି (ନିଜଗ
ି ଡ)

sାଧୀନ

େପା/ ଥାନା- ହିେnାଳ
5.

ବିଜୟ କୁ ମାର େବେହରା

ସା-ବାରସିଙ୍ଗା, େପା-ରଞ୍ଜାେଗାଳ
ଥାନା- ବାଲିମି

6.

ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ନାୟକ

ସା/ େପା- ରାେସାଳ,
ଥାନା-ରାେସାଳ

7.

ସବିତା ନାeକ
(iii)

8.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

aଞ୍ଜଳି େବେହରା

କପ୍ o ଥାଳିଆ

େପା/ ଥାନା- ହିେnାଳ

sାନ- େଢଙ୍କାନାଳ
ତାରିଖ- 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ,
56- ହିେnାଳ (eସ୍. ସି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
57- କାମାkା ନଗର 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

pଫୁ l କୁ ମାର ମlିକ

ପିତା- ହୁ ଷିେକଶ ମlିକ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟ େକଣ୍ଡା o ଦାଆ

aନn ପୁର ସାହି, gା/େପାକାମାkା ନଗର, ଜି- େଢଙ୍କାନାଳ
2.

pସn ପଟ୍ଟନାୟକ

ପିତା- ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ
o୍ଵାଡର୍ ନଂ- 5, ଭୁବନ eନ.eସି
gା/େପା- ଭୁବନ,ଜି-େଢଙ୍କାନାଳ

3.

ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାt

ପିତା- େକୖଳାସ ଚnd ମହାପାt
gା- ପଳାଶ ପିଠଆ
ି
େପା- ଗଡନୃ ସଂି ହ pସାଦ
ଥାନା- ଭୁବନ, ଜି- େଢଙ୍କାନାଳ

4.

ଶିବରାମ ସାହୁ

ପିତା- ଦଶର୍ନୀ ସାହୁ
ସା- ଭୁବନ eନ.eସି
o୍ଵାଡର୍ ନଂ-10େପା/ ଥାନାଭୁବନ, ଜି- େଢଙ୍କାନାଳ

(ii)
5.

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

aକୃ ର େବେହରା

ପିତା- aମୂଲ୍ୟ େବେହରା

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

କରତ

gା/େପା- ଦିଘୀ,ଭାୟାମାଥର୍ାପୁର, ଜି- େଢଙ୍କାନାଳ
6.

ବିpବର ସାହୁ

ପିତା- କୁ ଳମଣି ସାହୁ
gା/େପା- େସାଗର
ଥାନା- ତୁ ମୁସଙ୍ଗ
ି ା,ଜି-େଢଙ୍କାନାଳ

7.

ମାୟାଧର ନାୟକ

ପିତା- କୃ ଷ୍ଣଚnd ନାୟକ
gା-- ଭୁବନ eନ.eସି
େପା/ଥାନା- ଭୁବନ
ଜି- େଢଙ୍କାନାଳ

(iii)
8.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

େଦବାଶିଷ େହାତା

ପିତା- ରାଜକିେଶାର େହାତା
ମାଫର୍ତ- ନୀଳମଣି ମହାପାt
gା-- o୍ଵାଡର୍ ନଂ- 10
କେଲଜ ଛକ, କାମାkାନଗର
ଜି- େଢଙ୍କାନାଳ

sାନ- କାମାkା ନଗର
ତାରିଖ- 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ,
57- କାମାkା ନଗର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
58- ପରଜଙ୍ଗ 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

ନୃ ସଂି ହ ଚରଣ ସାହୁ

ପିତା-ଗୁଜ ସାହୁ , gା- ଡିହେଡାଳ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

େପା- ପରଜଙ୍ଗ, ଜି- େଢଙ୍କାନାଳ
2.

ବିଭୂତି pଧାନ

ପିତା- ପଦ୍ମଚରଣ pଧାନ
gା/େପା- ପଙ୍ଗାତିରା
ଥାନା- ପରଜଙ୍ଗ, ଜି- େଢଙ୍କାନାଳ

3.

ସେnାଷ କୁ ମାର ରାuତ

ପିତା- ବନବିହାରୀ ରାuତ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

gା-ପାଣି ଭଣ୍ଡାର, େପା- େରାଡ୍,
ଥାନା- ପରଜଙ୍ଗ, ଜି- େଢଙ୍କାନାଳ
(ii)
4.

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

ଡମ୍ଵରୁ େଦହୁ ରୀ

ପିତା- uଦୟନାଥ େଦହୁ ରୀ

ସବର୍ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

gା/େପା- ଗାଙ୍ଗି େଯାଡି

କଂେgସ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଥାନା- ତୁ ମୁସଙ୍ଗ
ି ା, ଜି- େଢଙ୍କାନାଳ
5.

ବିଜୟ କୁ ମାର pତାପେଦo

ପିତା- ହୃ ଷିେକଶ ରାuତ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

gା- ବାସୁେଳi, େପା-େଗଙ୍ଗୁ ଟଆ
ି
ଥାନା- ପରଜଙ୍ଗ,ଜି- େଢଙ୍କାନାଳ
6.

ରଂଜିତ୍ କୁ ମାର ସାହୁ

ପିତା- ସୁଦାମ ଚରଣ ସାହୁ
gା/େପା- ବଡଝରା
ଥାନା- ପରଜଙ୍ଗ, ଜି- େଢଙ୍କାନାଳ

7.

ଶୁଶାn କୁ ମାର ପାଣୀ

ପିତା- ଯଦୁ ନାଥ ପାଣୀ
gା-ସରେବରାଣି
େପା- ସାଆnା,ଜି- େଢଙ୍କାନାଳ

8.

ସୁଶାn କୁ ମାର ସାହୁ

ପିତା- ଜଗବnୁ ସାହୁ
gା/େପା- ବାରିହାପୁର
ଭାୟା/ ଥାନା- ପରଜଙ୍ଗ
ଜି- େଢଙ୍କାନାଳ

(iii)
9.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

ବିଶ୍ଵେତାଷ ସାହୁ

ପିତା- pଫୁ l କୁ ମାର ସାହୁ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

gା/େପା-କୁ ସୁମେଯାଡି
ଥାନା- ତୁ ମୁସଙ୍ଗ
ି ା
ଜି- େଢଙ୍କାନାଳ
sାନ- କାମାkା ନଗର
ତାରିଖ- 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ,
58- ପରଜଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
59-ପାଳଲହଡା 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

aେଶାକ ମହାnି

gା- କୁ େଲi, େପା- ଗହମ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

gା/ େପା- ବିଜେି ଗାଳ, ଥାନା- eନ୍. ଟି.

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ପି. ସି (କଣିହଁା), ସ.ଡି- ତାଳେଚର

କଂେgସ

ଥାନା- ସମଲ ବ୍ୟାେରଜ୍,
ସ.ଡି- ତାଳେଚର, ଜି- aନୁ େଗାଳ
2.

ଜେମ୍ଵଶ୍ଵର ପଟ୍ଟନାୟକ

gା-ବhର, େପା/ଥାନା- ତାଳେଚର
ଜି- aନୁ େଗାଳ, oଡିଶା

3.

ମେହଶ ସାହୁ

gା- bାhଣ ଶାସନ, ତାଳେଚର ଟାuନ,
େପା- ତାଳେଚର ଟାuନ
ଥାନା- ତାଳେଚର, ଜି- aନୁ େଗାଳ
oଡିଶା- 759107

4.

ସୁେବାଧ ଚnd ପାଣି

ଜି- aନୁ େଗାଳ
(ii)
5.

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

େଗାଲାପ ସାହୁ

gା/ େପା/ ଥାନା- ଖମାର, ଜିlା-

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଆେମ୍ଵଦକରାiଟ୍ ପାଟ

େକାଟ

aନୁ େଗାଳ, oଡିଶା- 759118
6.

ପରମାନn େବେହରା

gା/ େପା- େଡରଙ୍ଗ, ଥାନା- କଣିହଁା,
ଜିlା- aନୁ େଗାଳ

7.

ବିଜୟ କୁ ମାର

gା- ତାମ୍ଵର,
ୁ େପା- ବଡସଡା
ଥାନା- ଖମାରସ.

େବେହରା

aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

ସ.ଡି- ପାଳଲହଡା, ଜି- aନୁ େଗାଳ
oଡିଶା- 759118
8.

ମହଗର୍ା ସିଂହ

gାମ- େରଙ୍ଗାଲି େpାେଜକ୍ଟ, େପାଷ୍ଟ/

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଥାନା- େରଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ସାiଟ୍, ଜିaନୁ େଗାଳ- 759105
9.

ଯୁଗଳ କାେଶାର ଜିତ୍

gାମ- ଜିତଡିମିରଆ
ି , େପାଷ୍ଟ/ ଥାନାଖମାର, ଜି- aନୁ େଗାଳ
oଡିଶା- 759118

(iii)
10.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

ଦୀପକ କୁ ମାର େଜନା

gା- କଣ୍ଣର୍ପାଳ, େପା-ଶିପୁର
ଥାନା- ସମଲ ବ୍ୟାେରଜ୍
ତହସିଲ-କଣିହଁା, ଜି- aନୁ େଗାଳ,
oଡ଼ିଶା-759100

11

ମେନାଜ କୁ ମାର ସାହୁ

gା/େପା/ଥା-ପାଳଲହଡ଼ା,ଜି- aନୁ େଗାଳ

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ୍

12

େମାତିଲାଲ ଚାତମ୍ଵା

gା-ଲkୀpି ୟାପୁର

sାଧୀନ

ଫ୍ରକ୍

sାଧୀନ

aେଟା ରିkା

sାଧୀନ

ଲଫାପା

େପା-ସiଡ଼ା, ଥା- ପାଳଲହଡ଼ା
ଜି- aନୁ େଗାଳ
13

ଶ୍ରୀପତି ସିେଙ୍କା

gା/େପା-ମୁଣ୍ଡୁରୀେବଡ଼ା
ଥା-ଖମାର,ଜି- aନୁ େଗାଳ-759118

14

ସnୀପ କୁ ମାର pଧାନ

gା-କଲଣ୍ଡା ,େପା-କଣ୍ଟିଆପଶି
ଥା-ଖମାର, ଜି- aନୁ େଗାଳ

sାନ- ପାଳଲହଡ଼ା
ତାରିଖ- 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ,
59- ପାଳଲହଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
60- ତାଳେଚର 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

ucନ ଚ଼nd ପଟ୍ଟନାୟକ

ସା- ଚାଳଗଡ଼, େପା- ଘଣ୍ଟପଡ଼ା

ବହୁ ଜନ ସମାଜପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ସା- ବhରଛକ (ସnପଡ଼ା)

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

େପା- ସnପଡ଼ା,ଥାନା- ତାଳେଚର

କଂେgସ

ଥାନା- େକାଲିୟାରୀ,
ଜି- aନୁ େଗାଳ
2.

କାଳnି ଚରଣ ସାମଲ

ସା/େପା- ସnପଡ଼ା
ଥାନା- ତାଳେଚର,ଜି- aନୁ େଗାଳ

3.

bଜକିେଶାର pଧାନ

ସା/େପା-ହାଣ୍ଡିଧୂଆ
ଥାନା-େକାଲିୟାରୀ,ଜି-aନୁ େଗାଳ

4.

ସsିତା େବେହରା

ଜି- aନୁ େଗାଳ
(ii)
5.

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

aେରନ୍ କୁ ମାର ପାଣି

ସା/େପା- ଗୁରୁଜାଙ୍ଗ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ସା- େଟାଲକେବଡ଼ା,େପା- କଣିହଁା

େସାସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ ୟୁ ନଟ
ି ି

କାଚ ଗ୍ଲାସ

ଥାନା- eନ.ଟି.ପି.ସି,

େସଣ୍ଟର ଆଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

ଜି- aନୁ େଗାଳ

(କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ୍)

ସା- ଗୁରୁଜାଙ୍ଗୁ ଲି, େପା- ଚାiଁପାଳ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସା- ରଘୁନାଥପୁର,େପା-େହଁସମୁଳ

ଆେମ୍ଵଦକରାiଟ୍ ପାଟ

େକାଟ

ଥାନା- ତାଳେଚର,ଜି- aନୁ େଗାଳ

aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

ସା/େପା- େଡ଼ରା,

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

େଟଲିଭିଜନ

ଥାନା- ତାଳେଚର,ଜି- aନୁ େଗାଳ
6.

େକଶବ ଭୂତିଆ

ସା – େଭୖରବୀ ସାହି, େପା/ଥାନାତାଳେଚର, ଜି- aନୁ େଗାଳ

7.

8.

phାଦ ଚ଼nd ସାହୁ

ବିଷ୍ଣୁ େମାହନ ରଥ

କେଲାନୀ, ଥାନା- ତାଳେଚର,
ଜି- aନୁ େଗାଳ
9.

ରଞ୍ଜି ତ୍ କୁ ମାର ସାହୁ
(iii)

10.

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

aନିତା ମହାnି

ଥାନା-େକାଲିୟାରୀ,ଜି-aନୁ େଗାଳ
11

ପଶର୍ୁରାମ ବାରିକ

ସା- ବଡ଼ଦାଣ୍ଡସାହି
େପା- ତାଳେଚର ଟାuନ୍
ଥାନା- ତାଳେଚର
ଜି- aନୁ େଗାଳ

sାନ- ତାଳେଚର
ତାରିଖ- 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ,
60 ତାଳେଚର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
61- aନୁ େଗାଳ 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

pତାପ ଚ଼nd pଧାନ

ସା- ହାକିମପଡ଼ା, aନୁ େଗାଳ ଟାuନ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

େପା/ଥାନା/ଜି- aନୁ େଗାଳ
2.

pେମାଦ ଚ଼nd ନାeକ

ସା- bଜନାଥପୁର
େପା- ରାଧାରମଣପୁର
ଥାନା- ତାଳେଚର
ଜି- aନୁ େଗାଳ

3.

ମୀନେକତନ aମାn

ସା/େପା- ବଳରାମ pସାଦ
ଥାନା- ନାଲେକାନଗର
ଜି- aନୁ େଗାଳ

4.

ରଜନୀ କାn ସିଂହ

ସା/େପା- େଗାତମରା
ଥାନା- ବaଁରପାଳ
ଜି- aନୁ େଗାଳ

(ii)
5.

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

େଦବଦt ପତି

ସା- ରାଜକିେଶାରପଡ଼ା, aନୁ େଗାଳ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

oଡ଼ିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡ଼ି

େପା/ଥା/ଜି- aନୁ େଗାଳ
6.

pଦୀପ କୁ ମାର tିପାଠୀ

ସା/େପା- ଫୁ ଲପଡ଼ା
ଥାନା- ବଆଁରପାଳ, ଜି- aନୁ େଗାଳ

7.

pଦୀପ ସାହୁ

ସା/େପା- ବଲାସିଂହା
ଥା/ଜି- aନୁ େଗାଳ

8.

ମେnାଦରୀ ରାuଳ

ସା- ଶିkକପଡ଼ା, aନୁ େଗାଳ ଟାuନ

େସାସିଆଲି ଷ୍ଟ୍

ୟୁ ନଟ
ି ି କାଚ ଗ୍ଲାସ

େପା/ଥା/ଜି- aନୁ େଗାଳ

େସଣ୍ଟର

iଣ୍ଡିଆ

ଆଫ୍

(କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ୍)
9.

ଲkଣ କୁ ମାର ସାହୁ

ସା-ଲାଛବn, େପା- େଧାକୁ ଟା

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଥାନା- ବnଳା, ଜି- aନୁ େଗାଳ
(iii)

aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
ନାହ

sାନ- aନୁ େଗାଳ
ତାରିଖ- 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ,
61-aନୁ େଗାଳ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
87-ବଡମ୍ଵା 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

େଦବୀ pସାଦ ମିଶ୍ର

ପି.-sଗର୍ତ ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର,ସା-ଡମକଟା,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

େପା-ନିମସାହି, ଥାନା-ନରସିଂହପୁର,
ଜିlା-କଟକ
2

ବିଭୁଦt ପଟ୍ଟନାୟକ

ପି-ମେହଶ୍ଵର ପଟ୍ଟନାୟକ,ସା/େପାବଡମ୍ଵାଗଡ, ଜିlା-କଟକ,
ପିନ୍-754031

3

ଲkୀ େଦବୀ

ପି-େଗାକୁ ଳାନn ମିଶ୍ର, ସା-ବଡମ୍ଵାହାଟ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

େପା/ଥାନା-ବଡମ୍ଵା, ଜି-କଟକ
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
4
5

େଦବୀ pସାଦ

ପି.-ଦୁ ଗର୍ା pସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ,ସା/େପା-

ପଟ୍ଟନାୟକ

ଶଙ୍ଖାେମରୀ,ଥାନା-ବଡମ୍ଵା,ଜି-କଟକ

ସୁବାସ କୁ ମାର ସାହୁ

ପି.-sଗର୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ,ସା/େପା-କଙ୍କଡା

ସମୃd oଡିଶା

େବେଟରି ଟcର୍

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

ସିଲଟ

sାଧୀନ

ହାରେମାନିୟମ୍

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟ୍

sାଧୀନ

େଟଲିଭିଜନ

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ

େଯାଡି,ଭାୟା-ନୂ ଆପାଟଣା, ଥାନା-ବଡମ୍ଵା,
ଜି-କଟକ,ପିନ୍-754035
6

ସୁଶାn କୁ ମାର େଜନା

ପି.- sଗର୍ତ ରାମଚnd େଜନା,ସା-oଗାଳପୁର,
େପା-ଶଶାଙ୍ଗ, ବ୍ଲକ/ଭାୟା/ଥାନା-ବଡମ୍ଵା,
ଜି-କଟକ,ପିନ୍-754031

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
7
8

ଦିlୀପ କୁ ମାର

ପି.- sଗର୍ତ ପଞ୍ଚୁ ଖଟୁ ଆ,ସା/େପା-

ଖଟୁ ଆ

ରଗଡିପଡା, ଥାନା-ବଡମ୍ଵା,ଜି-କଟକ

ନିତ୍ୟାନn ଖଟୁ ଆ

ପି.- sଗର୍ତ ମଦନ ଖଟୁ ଆ,ସା/େପାକାନପୁର,ଜିlା-କଟକ

9
10

ମେନାଜ କୁ ମାର

ପି.-akୟ କୁ ମାର ପଣ୍ଡା,ସା-ବିଧାରପୁର,

ପଣ୍ଡା

େପା-aଭିମାନପୁର, ଥାନା-ବଡମ୍ଵା,ଜି-କଟକ

ସୂଯର୍୍ୟ କିେଶାର

ପି.- sଗର୍ତ ରାଜ କିେଶାର ମହାnି, ସା-

ମହାnି

ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡିସାହି (ନିଜଗ
ି ଡ, ବଡମ୍ଵା),େପାବଡମ୍ଵାଗଡ, ଜିlା-କଟକ, ପିନ୍-754031

11

ଲkୀଧର ସାହୁ

ପି.-ନିତ୍ୟାନn ସାହୁ ,ସା-ମାନପୁର,େପାକଙ୍କଡାେଯାଡି, ଥାନା-ବଡମ୍ଵା,ଜି-କଟକ

sାନ- ଆଠଗଡ
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
87-ବଡମ୍ଵା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
[ ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ ]
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
88-ବାଙ୍କୀ 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

aଜୟ କୁ ମାର sାiଁ

gାମ-େଗାପାଳପୁର

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

େପା-ପାଟପୁର
ଥାନା-ବାଙ୍କୀ, ଜିlା-କଟକ
2

pଭାତ କୁ ମାର tିପାଠୀ

gାମ- ଶ୍ରୀଚnନପୁର
େପା-କେଲଜ େରାଡ଼
ଥାନା-ବାଙ୍କୀ, ଜିlା-କଟକ

3

ରବିnd କୁ ମାର ମlିକ

gାମ- େପାଦନା,
େପା-କପାସି, ଥାନା-ନିଆଳି
ଜିlା-କଟକ

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

କମଳା କାn pହରାଜ

gାମ - େଗାଳାଗଣ୍ଡ

ଆମ oଡ଼ିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

େପା-ରଜୀବ,
ଥାନା-େବୖେଦଶ୍ଵର
ଜିlା-କଟକ
5

ନେରnd ମହାରଣା

gାମ-ରାଜାବଗିଚା

ସବର୍

ଭାରତୀୟ

େପା-ରାଜାବଗିଚା

କଂେgସ

ତୃ ଣମୂଳ ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଥାନା-ପୁରୀଘାଟ,
ଜିlା-କଟକ
6

ରିତାଞ୍ଜଳୀ ସାମଲ

gାମ-ଫକିରପଡ଼ା

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

େବାତଲ

sାଧୀନ

େବଲୁ ନ୍

sାଧୀନ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

େପା-bାhଣୀଗଁା
ଥାନା-ବାରଙ୍ଗ, ଜି-କଟକ
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
7

utଳମଣି ମntୀ

gାମ- ବିଲିମntିସାହି
େପା-ବିଲିପଡା
ଥାନା-ବାଙ୍କୀ, ଜିlା-କଟକ

8

ବିରଞ୍ଚି କୁ ମାର ମହାରଣା

gାମ- ସାହାଡାପଡା
େପା-ବାଙ୍କୀ, ଥାନା-ବାଙ୍କୀ
ଜିlା-କଟକ

9

ଯଯାତି େକଶରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ

gାମ- ଚcକା, େପା-ବାଙ୍କୀ,
ଥାନା-ବାଙ୍କୀ, ଜିlା-କଟକ

10

ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ େମାହନ ପାଢୀ

gାମ- ସାହାଡାପଦା,
େପା-ବାଙ୍କୀ, ଥାନା-ବାଙ୍କୀ,
ଜିlା-କଟକ

11

େହମn େଦବତା

gାମ- ରାଜୁ ଆସାହି,

sାଧୀନ

େବେଟରି ଟcର୍

େପା-bhପୁରା,
ଥାନା-ବାଙ୍କୀ,
ଜିlା-କଟକ

sାନ- ବାଙ୍କୀ
ତାରିଖ- 29.03.2014

ରିଚଣ୍ଣଂ a କାରୀ
88 – ବାଙ୍କୀ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
89-ଆଠଗଡ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

ବିଚt
ି ାନn ମୁଦୁଲି
ବିଶ୍ଵ ସୁnର ମିଶ୍ର

ପି.-sଗର୍ତ ଜଗnାଥ ମୁଦୁଲି,ସା/େପା-େଗାବରା,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ଥାନା-ଗୁରୁଡିଝାଟିଆ,ଜିlା-କଟକ

କଂେgସ

ପି.-sଗର୍ତ କୃ ଷ୍ଣଚnd ମିଶ୍ର,ସା-ରସରସିକପୁର,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ ପଦ୍ମ

େପା/ଥାନା-ଆଠଗଡ,ଜିlା-କଟକ
3

ରେଣnd pତାପ sାiଁ

ପି.-sଗର୍ତ uେପnd sାiଁ,ସା-

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ରାଧାେଗାବିnପୁର,େପା-ଧାiପୁର
ଥାନା-ଆଠଗଡ, ଜିlା-କଟକ,ପିନ୍-754029
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
4

ବିକାଶ ଚnd ପଣ୍ଡା

ପି.-ଲkୀନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା,ସା-ବଳରାମପୁର

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ସାମିଲ ବuଳପଦା, େପା-ବଳରାମପୁର,
ଥାନା-ଆଠଗଡ,ଜିlା-କଟକ
5

ଶଙ୍କଷର୍ଣ ମହାnି

ପି.-sଗର୍ତ କାhୁଚରଣ ମହାnି,ସା/େପାତିଗିରଆ
ି ,ଥାନା- ତିଗିରଆ
ି , ଜିlା-କଟକ

sାନ- ଆଠଗଡ
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
89-ଆଠଗଡ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
90 – ବାରବାଟୀ - କଟକ 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

େଦବାଶିଷ ସାମnରାୟ

ସା - ମାତୃ ଛାୟା, ରାଜାବଗିଚା, େପା –

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

େତେଲଙ୍ଗାବଜାର, ଥାନା – ବାଦାମବାଡି,
ଜି – କଟକ, ପିନ୍ - 753009
2

pଦୀପ sାiଁ

ସା - ହଜାରିେଲନ୍ (sାiଁ ଭବନ),
େପା – େତେଲଙ୍ଗାବଜାର,
ଥାନା – ପୁରଘ
ି ାଟ, ଜି – କଟକ

3

ମହmଦ େମାକିମ୍

ସା – ସiଦାନୀ ବଗିଚା, େପା –
ଚାnନୀେଚୗକ,ଥା- ଲାଲବାଗ,ଜି - କଟକ

4

ସୟଦ୍ ଶiଫ alୀ

ସା – ଖଟବିନ୍ ସାହି, େପା –ବkିବଜାର,
ଥା – ଲାଲବାଗ, ଜି-କଟକ

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

pତାପ ଚnd ମିଶ୍ର

ସା – ଜଗତସାହୁ ପାଟଣା,

େସାସିଆଲି ଷ୍ଟ ୟୁ ନଟ
ି େସଣ୍ଟର

େପା – କୁ nପାଟଣା, ଥାନା – ସଦର

aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ (କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ)

କାଚଗ୍ଲାସ୍

(ବରୁଆଁ), ଜି - ଯାଜପୁର
6

େଶଖ୍ ମୁnାକିମ୍ ବk

ସା – ଦିୱାନ ବଜାର (କରିମ ବଜାର

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଆମ oଡ଼ିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

sାଧୀନ

େଟଲିଭିଜନ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ସୀମା), ଥା – ଲାଲବାଗ,
େପା – ବkିବଜାର,ଜି - କଟକ
7

ମହmଦ o୍ଵହଦ
ି ସକିଲ୍

ସା - େଝାଲାସାହି, େପା - ବkିବଜାର
ଥା: – ପୁରୀଘାଟ, ଜି - କଟକ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

ବିପିନ ବିହାରି ସାହୁ

ସା – ଜଗnାଥ େରାଡ୍, େପା –
ଚାnିନେି ଚୗକ, ଥାନା - ପୁରୀଘାଟ,
ଜିlା - କଟକ

9

sାନ

ଡଃ ରମାରମଣ

ସା – ଲିଙ୍କେରାଡ, େପା – aରୁେଣାଦୟ

ଷଡଙ୍ଗୀ

ନଗର, ଥା - ବାଦାମବାଡି, ଜି - କଟକ

କଟକ

ତାରିଖ – 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
90 – ବାରବାଟୀ - କଟକ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
91 – େଚୗଦାର - କଟକ 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

ନୟନ କିେଶାର ମହାnି

ପ୍ଲଟ ନଂ –100, ସା – ମହାନଦୀ ବିହାର

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

େପା – ନୂ ଆବଜାର, ଥାନା – ଚାuଳିଆଗଞ୍ଜ,
ଜି - କଟକ
2

pଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ଵାଳ

ସା - ପ୍ଲଟ ନଂ –108, ବିନାୟକ ନଗର,
ମହାନଦୀ ବିହାର, େପା – ନୂ ଆବଜାର,
ଜି – କଟକ, ପିନ୍ - 753004

3

ବିଜୟ କୁ ମାର ସାମଲ

ସା /େପା – େଗାପାଳପୁର, ଥା – କଟକ
ସଦର, ଜି - କଟକ

4

ସୁେରଶ ମହାପାt

ସା – େଗାପବnୁ ନଗର, ଚାuଳିଆଗଞ୍ଜ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

େପା – ନୂ ଆବଜାର ଜି - କଟକ
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5

ଗେଣଶ କୁ ମାର

ସା – ରାiକୂ ଳ, େପା – କୁ ରାଣ୍ଟ,

େସାସିଆଲି ଷ୍ଟ ୟୁ ନଟ
ି ି

tିପାଠୀ

ଥାନା – ଖiରା, ଜି – ବାେଲଶ୍ଵର

େସଣ୍ଟର aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ

କାଚଗ୍ଲାସ୍

(କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ)
6

ବିଚt
ି ାନn ରାuତରାୟ

ସା / େପା / ଥା – ମଧୁପାଟଣା, ଜି - କଟକ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

7

ଶ୍ରୀରାମ ପାେଣ୍ଡ

ସା – ୟୁ ନୁସପାଟଣା, େପା – କେଲଜ ଛକ,

ଆମ oଡ଼ିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଥାନା – ମାଲେଗାଦାମ, ଜି – କଟକ, ପିନ୍ 753003
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

ଜିେନଶ ଦାସ

ସା – ପ୍ଲଟ ନଂ –ଆi eଫ୍ / 171,
େସକ୍ଟର 8, ସିଡe
ି , େପା – ମକର୍ତନଗର, ଜି
- କଟକ

sାନ

କଟକ

ତାରିଖ –29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
91 – େଚୗଦାର - କଟକ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
93 – କଟକ ସଦର (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

ଚnd େଶଖର ସାମଲ

ସା:/ େପା: - ଝାେଡଶ୍ଵରପୁର, ଥାନା –

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ମାହାଙ୍ଗା, ଜିlା - କଟକ
2

ଚnd ସାରଥୀ େବେହରା

ସା: - ବାଲିସାହି, ଥାନା – ସାେଲପୁର,
େପା: – ସାେଲପୁର, ଜିlା - କଟକ

3

ଦିlୀପ କୁ ମାର ମlିକ

ସା: - ପଧାନପଡା, େପା – କiଥା,
ଥାନା: – ମାହାଙ୍ଗା, ଜିlା - କଟକ

4

ମିନାkୀ ଦାସ

ସା: - ନୂ ଆପଡା ବାଲିସାହି,
େପା:/ ଥାନା – ମଧୁପାଟଣା, ଜିlା - କଟକ

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

pାଣକୃ ଷ୍ଣ େଭାi

ସା:/ େପା: - େବଣ୍ଟକାi, ଥାନା – କଟକ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସଦର, ଜିlା - କଟକ
6
7

ବିେରnd କୁ ମାର ସାମଲ
ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଖଟୁ ଆ

ସା: - ପିଠାପୁର, େପା – ବkିବଜାର,

ସବର୍

ଭାରତୀୟ

ତୃ ଣମୂଳ ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଥାନା: – ପୁରୀଘାଟ, ଜିlା - କଟକ

କଂେgସ

ସା: - ତିନଘ
ି ରିଆ -ନୂ ଆସାହି, େପା -

ଆମ oଡ଼ିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ସା: - େକnୁ ଆକୁ ଳ, େପା - ସାନକୁ ଆନାଳ

େସାସିଆଲି ଷ୍ଟ ୟୁ ନଟ
ି େସଣ୍ଟର

କାଚଗ୍ଲାସ୍

ଥାନା: – ମଙ୍ଗଳପୁର, ଜିlା - ଯାଜପୁର

aଫ୍ iଣ୍ଡିଆ (କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ)

ସା: - ମାହାଙ୍ଗା ରଘୁନାଥପୁର,

ସମୃd oଡିଶା

େବେଟରୀ ଟcର୍

sାଧୀନ

ହୁ iସିଲ

ନୂ ଆବଜାର
ଥାନା: – ମଧୁପାଟଣା, ଜିlା - କଟକ
8
9

ରାଜ କିେଶାର ମଳିକ
ହରି େଗାcାୟତ

େପା - pହରାଜପୁର
ଥାନା: – କିଶନ ନଗର, ଜିlା - କଟକ
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
10

ବିଳାସ ମlିକ

ସା – ବିଶ୍ଵାଳପଡା, େପା – କିଶନ୍ ନଗର,
ଥାନା - କିଶନ୍ ନଗର, ଜିlା - କଟକ

sାନ

କଟକ

ତାରିଖ – 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
93 – କଟକ ସଦର (eସ୍.ସି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
120 – ଖଣ୍ଡପଡା 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 ଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ

ପିତା :– sଗର୍ତ aରୁଣ କୁ ମାର ପଟ୍ଟନାୟକ,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ସା: / େପା :/ ଥାନା – ଖଣ୍ଡପଡା,
ଜିlା :- ନୟାଗଡ
2

ବିେନାଦିନ ି ମହାnି

ପିତା :– ବସn କୁ ମାର ମହାnି,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ସା: / େପା :/ ଥାନା – ଖଣ୍ଡପଡା,
ଜିlା - ନୟାଗଡ
3

ଶିବ pସାଦ ଭଞ୍ଜ

ପିତା – sଗର୍ତ ବଳରାମ ଭଞ୍ଜ,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ସା: / େପା – ଖଣ୍ଡପଡାଗଡ,
ଥାନା : - ଖଣ୍ଡପଡା, ଜିlା :- ନୟାଗଡ
4

ସେରାଜିନୀ ରଣସିଂହ

ପିତା :– ଲkୀନାରାୟଣ ରଣସିଂହ,
ସା: – ମରିଚ,ି ଆ, େପା:-ନୀଳକେଣ୍ଠଶ୍ଵରପୁର
ଥାନା : - ଫେତଗଡ, ଜିlା :- ନୟାଗଡ

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

aେଶାକ କୁ ମାର

ପିତା :– ଦିନବnୁ ଶତପ ,

ଶତପ

ସା: – ଆମ୍ଵଝର, େପା: - ଗଡବାଣିକେି ଲା

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଆମ oଡ଼ିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଥାନା : - ରଣପୁର, ଜିlା :- ନୟାଗଡ
6

ସେnାଷ କୁ ମାର ସାହୁ

ପିତା :– ସୁେରnd ନାଥ ସାହୁ ,
ସା: – ସୁନାଖଳା ସାହି,େପା:-ରାଜ ସୁନାଖଳା
ଥାନା : - ରଣପୁର, ଜିlା :- ନୟାଗଡ

7

େସୗମ୍ୟରଂଜନ

ପିତା – sଗର୍ତ bଜବnୁ ପଟ୍ଟନାୟକ,

ପଟ୍ଟନାୟକ

ସା: – uମାେଦବୀ ସାହି,
ୱାଡର୍ ନଂ – 13, ଥାନା – ଖଣ୍ଡପଡା,
ଜିlା :- ନୟାଗଡ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

କୃ ଷ୍ଣଚnd ବରାଡ

ପିତା – sଗର୍ତ ମେହଶ୍ଵର ବରାଡ,
ସା: / େପା – ଭାପୁର,
ଥାନା – ଫେତଗଡ, ଜିlା :- ନୟାଗଡ

sାନ

ନୟାଗଡ

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ

ତାରିଖ – 29.03.2014

120 - ଖଣ୍ଡପଡା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
94-ସାେଲପୁର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

pକାଶ ଚnd େବେହରା

ସା-ଗୁଞ୍ଜରପୁର, େପା-େଭୖରପୁର, ଜି-କଟକ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

2

pଶାn େବେହରା

ସା/େପା-ଶଙ୍କରପୁର, ଜି-କଟକ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

3

ବdି ନାରାଯଣ ଦାଶ୍

ସା/େପା-ଭଟିମଣ୍ଡ
ୁ ା, ଜି-କଟକ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ ହାତୁ ଡି,ଦାଆ o ତାରା
(ମାkଷ୍ଟ)

4

ଯେଶାବn େଯନା

ସା-ଜଂେକାଟି, େପା-ନୃ ତାଙ୍ଗ, ଜି-କଟକ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

5

େଚୗଧୁରୀ େହମn

ସା-କେhiପୁର, େପା-ଭଗତପୁର, ଜି-

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

କୁ ମାର ସାହୁ

କଟକ

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

େସକ୍ ଆସଫାକ୍ alୀ

ସା/େପା-େଭୖରପୁର, ଜି-କଟକ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

7

ବିଜନ ଶତପ

ସା/େପା-େଗାପିନାଥପୁର,ଜି-କଟକ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

ଶୁେଭଶ ରଞ୍ଜନ ପରିଡା

ସା-ଲୁ ଣାହାର, େପା-ସାେଲପୁର, ଜି-କଟକ

sାଧୀନ

ନଡିଆ

9

ସଞ୍ଜୟ କୁ ମାର େଲଙ୍କା

ସା-କୁ aଁରପୁର, େପା-େଭଡା,ଜି-କଟକ

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟ

sାନ- କଟକ
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
94-ସାେଲପୁର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
95-ମାହାଙ୍ଗା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

pତାପ େଜନା

ସା-ତଳସାହି େଯାbା, େପା-କେଲଜ ଛକ,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଜି-କଟକ
2

େସକ ମତଲୁ ବ୍ aଲି

ସା-ଧାେରାଶ୍ୟମସୁnରପୁର, େପାଶୁେkଶ୍ଵର, ମାହାଙ୍ଗା, ଜି-କଟକ

3

ରାଖି agୱାଲ

ସା-ମାଣିକ େଘାଷ ବଜାର, ଭଣ୍ଡାରୀସାହି,
ଚାnିନେି ଚୗକ, ଜି-କଟକ

4

ସମୀର କୁ ମାର ସାମଲ

ସା-କୁ ସନ
ୁ ପୁର, େପା-ଚାେnାଳ, ମାହାଙ୍ଗା,
ଜି-କଟକ

5

ଲkୀଧର େଯନା

ସା/େପା-େଗାକନ, ମାହାଙ୍ଗା, ଜି-କଟକ

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

aମର ନାୟକ

ସା-ଜଗnାଥ େଲନ୍, େପା-aରୁଣେଦo

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସା/େପା-oସଙ୍ଗ, ମାହାଙ୍ଗା, ଜି-କଟକ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ମାେକର୍ଟ, ବାଦାମବାଡି, ଜି-କଟକ
7

ଭାsର ଚnd sାiଁ

ସା-ରାମକୃ ଷ୍ଣପୁର, େପା-ନତକାi,
ସାେଲପୁର, ଜି-କଟକ

8

ଲkୀpି ୟା ସାହୁ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9

ମିହର
ି ି ରଞ୍ଜନ େଜନା

ସା/େପା-ଲଳିତଗିର,ି ମାହାଙ୍ଗା, ଜି-କଟକ

sାଧୀନ

ମହମବତୀ

10

ଶାରଦା pସାଦ ପଧାନ

ସା/େପା-େପାଡାମରାi, ମାହାଙ୍ଗା,

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଜି-କଟକ

sାନ-କଟକ
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
95-ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
96-ପାଟକୁ ରା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

େସକ୍ aେହସାନ alୀ

gାମ-ଜୟୀପୁରା, େପା/ଜି-େକndାପଡା

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

2

ଜୟn କୁ ମାର ମହାnି

ସା/େପା-ପୁରୁେଷାtମପୁର, ଜି-େକndାପଡା

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

3

େବଦ pକାଶ agୱାଲା

ସା-ମଢିଆଳ, େପା/ଜି-େକndାପଡା

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

4

ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାnି

ସା-ମଧୁଶାସନ, ଥା-ପାଟକୁ ରା,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

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

aମୀୟ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ

ସା-aଜର୍ୁନପୁର, େପା-କୁ ଦାନଗରୀ,

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଜି-େକndାପଡା
6

ବାନାମ୍ଵର ସାହୁ

ସା/େପା-େଛାଟି, ଥା-ନିକର
ି ାi,
ଜି-େକndାପଡା

7

ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାuତ

ସା/େପା-ନିଶ୍ଚିnା, ଜି-େକndାପଡା

iଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟେି ଜନ ପାଟ

ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପସର୍

8

େଲଲିନ ି େଲଙ୍କା

ସା/େପା-ଚାେଞ୍ଚାଳ, ଜି-େକndାପଡା

aଲ iଣ୍ଡିଆ ତୃ ଣମୂଳ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

କଂେgସ
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9

aନଦା pସାଦ ରାuତ

ସା/େପା-େତେnାଳ, ଜି-େକndାପଡା

sାଧୀନ

େବେଟରି ଟcର୍

ସା/େପା-କପାେଳଶ୍ଵର, ଜି-େକndାପଡା

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟ୍

ରାୟ
10

pଦୀପ କୁ ମାର ଦାଶ

sାନ-େକndାପଡା
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
96-ପାଟକୁ ରା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
97-େକndାପଡା (eସ୍.ସି.) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

akୟ କୁ ମାର ମଳିକ

ସା/େପା-ନିଆଳ, ଥା-ଆଳି, ଜି-େକndାପଡା

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

2

କିେଶାର ଚnd ତରାi

ସା-ତନୁ ପର
ୁ , େପା-ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାi,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଜି-େକndାପଡା
3

ଗେଣଶ୍ଵର େବେହରା

ସା-ଚnନପୁର,େପା-େଚୗଦକୁ ଲାଟ,
ଥା-ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାi, ଜି-େକndାପଡା

4

ସୁନାକର େବେହରା

ସା-aରଡପlୀ, େପା-ଜରିଆ,
ଥା-ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାi, ଜି-େକndାପଡା

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

ଜଗnାଥ େସଠୀ

ସା-ପାଳକଣା, େପା-େକାେରା, ଥା-ନିକର
ି ାi,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ସା-ସାନମାଣତିଆ, େପା-ପଳସିଂହା,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟି ପାଟ

ତିନ ି ତାରକା ଚିhତ
ି

ଥା-ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାi, ଜି-େକndାପଡା

(ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି -

ପତାକା

ଜି-େକndାପଡା
6

ବାବାଜୀ ଚରଣ ମଳିକ

େଲନିନଷ୍ଟ
ି )ଲିବେରସନ
7

ବିଜନ କୁ ମାର ମଳିକ

ସା/େପା-inୁ ପୁର, ଥା-ନିକର
ି ାi,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟ

ଜି-େକndାପଡା
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

ରବିnd େସଠୀ

ସା/େପା-ପୁରୁେଷାtମପୁର,
ଥା/ଜି-େକndାପଡା

sାନ-େକndାପଡା
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
97-େକndାପଡା (eସ୍.ସି.) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
98- ଆଳି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

େଦେବnd ଶମର୍ା

ସା/େପା-ନିଆଳ, ଥା-ଆଳି, ଜି-େକndାପଡା

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

2

pାତାପ େକଶରୀ େଦବ

ସା-ଆଳି, ପ୍ୟେଲସ େଲାକାପଡା,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

େପା/ଥା-ଆଳି, ଜି-େକndାପଡା
3

ବୀରବର େଜନା

ସା/େପା-େମାହନପୁର, ଜି-େକndାପଡା

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

4

bଜ ସୁnର ଭୂୟଁା

ସା-କୁ aଁର ପୁର, େପା-ବିଲକଣା

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

େଗାପାଳପୁର, ଜି-େକndାପଡା
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
5
6

aବନୀ ଦାଶ
akୟ କୁ ମାର କରଣ

ସା/େପା-ଭାମଣ୍ଡା, ଥା-ରାଜକନିକା,

େସାଶିଆଲିଷ୍ଟ ୟୁ ନଟ
ି ି େସଣ୍ଟର

କାଟଗ୍ଲାସ

ଜି-େକndାପଡା

aଫ iଣ୍ଡିଆ (କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ)

ସା-eକମାଣିଆ, େପା-େକରଡା ଗଡ, ଥା-

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ସା-େଚରଣ୍ଟ ପଡା, େପା/ଥା-ରାଜକନିକା,

କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ aଫ iଣ୍ଡିଆ

ତିନ ି ତାରକା ଚିhତ
ି

ଜି-େକndାପଡା

(ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି - େଲନିନଷ୍ଟ
ି )

ପତାକା

ଆଳି, ଜି-େକndାପଡା
7

pମିଳା ସାମଲ

ସା-ଗଞ୍ଜା, େପା/ଥା-ରାଜକନିକା, ଜିେକndାପଡା

8

ବିଧାନ ଚnd ଦାସ

ଲିବେରସନ
9

େସୗମ୍ୟରଂଜନ ଧଳ

ସା-ଗରାପୁର, େପା-କପାେଳଶ୍ଵର, ଜି-

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

େକndାପଡା

sାନ-େକndାପଡା
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
98- ଆଳି ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
99-ରାଜନଗର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

aଂଶୁମାନ ମହାnି

ସା-ଦkିଣଦାଣ୍ଡି, େପା-ମଦନପୁର,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଥା-ରାଜନଗର, ଜି-େକndାପଡା
2

ଧ୍ରୁବ ଚରଣ ସାହୁ

ସା-େବଲ ପାଳ,େପା-ବnପାଟଣା,
ଥା-ରାଜନଗର, ଜି-େକndାପଡା

3

jାନେଦବ େବuରା

ସା/େପା-ଦୁ ମକ
ୁ ା, ଥା-ମାଶର୍ାଘାi,
ଜି-େକndାପଡା

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

େକୖଳାସ ମହାnି

ସା-ସnପୁରା, େପା-ବଳଭdପୁର,

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ େଟାପି

ଥା-ରାଜନଗର, ଜି-େକndାପଡା
5

ସୁେରnd ନାଥ ମହାnି

ସା-ନିଳକଣ୍ଠପୁର, େପା-ଚuଦକୁ ଲାଟ,
ଜି-େକndାପଡା

sାନ-େକndାପଡା
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
99-ରାଜନଗର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
100- ମହାକାଳପଡା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

aତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ

1-112 ସତ୍ୟନଗର, ଭୁବେନଶ୍ଵର,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଜି-େଖାdର୍ା,2-gାମ- aରିେଲା, େପାସାନaଢଙ୍ଗା, ଥା-ପାଟକୁ ରା, ଜି-େକndାପଡା
2

େଗାେଲଖ ନାuରୀ

gାମ/େପା-ବାରଡାଙ୍ଗ, ଥା-ମହାକାଳପଡା,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ଜି-େକndାପଡା
3

ବଳରାମ ପରିଡା

gାମ-ମଙ୍ଗଳପୁର, ଥା-ମହାକାଳପଡା

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

4

ବିଜୟ ମହାପାt

gାମ/େପା-ତଳକୁ ସମ
ୁ ା, ଥା-

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ପାଟକୁ ରା,ଭାୟା-େତଣ୍ଡାକୁ ଡା,ଜିେକndାପଡା
5

ରଞ୍ଜନ କୁ ମାର ମଳିକ

gାମ/େପା-କରଞ୍ଜ, ଥା-ମାଶର୍ାଘାi, ଜି- ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

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

ନଳିନୀକାn େବେହରା

gାମ-କେhiପୁର,

େପା- କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ େଟାପି

ପୁରୁେଷାtମପୁର,ଥା/ଜି- େକndାପଡା
7

ବବୃ ବାହାନ ରାuତରାୟ

gାମ-ବଡମଠ, େପା-ବାରଡାଙ୍ଗ,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଥା-ମହାକାଳପଡା, ଜି-େକndାପଡା
8

ଶିଖାଂଶୁ େଲଙ୍କା

gାମ-କୁ ରୁତୁ ଙ୍ଗା ସାମିଲ-ବାଲିସାହି, େପା- ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ ଫୁ ଲ o ଘାସ
ଶିଳପ
ି ୁର, ଥା/ଜି-େକndାପଡା

କଂେgସ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9
10

ବିkମ

େକଶରୀ gା-ଭଗବାନପୁର,େପା-ଶାସନିପଡା,

ରାuତରାୟ

ଥା-ମାଶର୍ାଘାi, ଜି-େକndାପଡା

ଶିବ pସାଦ ସିଂହ

ପ୍ଲଟ.ନଂ-2243/5650,aନnବିହାର,

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

େଗୗରୀନଗର, ଥା-ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଭୁବେନଶ୍ଵର,
ଜି-େଖାdର୍ା

sାନ-େକndାପଡା
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
100-ମହାକାଳପଡା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
92 – ନିଆଳି (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

ଛବି ମଳିକ

ସା – aରକଟା, େପା: – କପାସି,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ଣ

ଥାନା – ନିଆଳୀ, ଜିlା – କଟକ
2

pେମାଦ କୁ ମାର ମlିକ ସା / େପା:– କୁ ଳଶ୍ରୀ, ଥାନା - ନିଆଳୀ
ଜିlା - କଟକ

3

ସsୀତା ମlିକ

ସା / େପା: / ଥାନା – ରଘୁନାଥପୁର,
ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର

4

ସୁଶାn କୁ ମାର ମlିକ

ସା – aଲିଙ୍ଗ, େପା – କସରଦା,
ଥାନା – ନିଆଳୀ, ଜିlା – କଟକ

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

ରିନାବାଳା ଦାସ

ସା – ବାଲିପଡା, େପା – ସାiେଲା

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

େଗାବିnପୁର,
ଥାନା – େଗାବିnପୁର, ଜିlା – କଟକ
6

ସନାତନ ମଲି କ

ସା / େପା.a – କରାଙ୍ଗ,
ଥାନା – ନିଆଳୀ, ଜିlା - କଟକ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
-

-

sାନ- କଟକ
ତାରିଖ – 29.03.2014

-

-

-

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
92 – ନିଆଳି (eସ୍.ସି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
101 – ପାରାdୀପ 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

aରିnମ ସେଖର୍ଲ

ସା – ଚାଟାଜ ହାuସ୍, ପ୍ଲଟ୍ ନଂ. 48, ଭଂଜ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ଣ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ସରଣୀ, ବଡପଡିଆ, ପାରାଦୀପ
େପା.a – ପାରାଦୀପ, ଥାନା – ପାରାଦୀପ,
ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର
2

ଜିନ୍ମୟୀ ସାହାଣୀ

ସା – େତnୁ ଳିଆଖମାର,
େପା.a – ତାଳଦଣ୍ଡା,
ଥାନା – କୁ ଜଙ୍ଗ, ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର

3

ଦାେମାଦର ରାuତ

ସା – eରସମା, େପା.a - eରସମା
ଥାନା – eରସମା, ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର

4

ଦିpୀେରଖା ନାୟକ

ସା – ବିଶ୍ଵାଳୀ, େପା.a – ଭୂତମୁଣ୍ଡାi,
ଥାନା – ପାରାଦୀପ ଲକ୍,
ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର

5

ମେନାଜ ପାt

ସା – େକାଠିଆ ସାହି, େପା.a – କୁ ଜଙ୍ଗ,
ଥାନା – କୁ ଜଙ୍ଗ, ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର

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

କପିଳ ଚରଣ େଜନା

ସା – ରାiଜଙ୍ଗା, େପା.a – ଭୀରଙ୍ଗ,

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବେଟାପି

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଥାନା – eରସମା, ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର
7

ବିମଳ ଚnd ପଟ୍ଟନାୟକ

ସା – ନୂ ଆଗଡ, େପା.a – ପାରାଦୀପ ଲକ୍,
ଥାନା – ପାରାଦୀପ ଲକ୍,
ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର

8

ମଥୁରାନn ଦାସ

ସା – େଗାପିଆକୂ ଦ,
େପା.a – େଗାପିଆକୂ ଦ,
ଥାନା – କୁ ଜଙ୍ଗ, ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର

9

ରଶ୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ସାମଲ

ସା – ସାଳଜଙ୍ଗା (ସାନ),
େପା.a – ତିେtର୍ାଲ,
ଥାନା – ତିେtର୍ାଲ, ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
-

sାନ

-

ଜଗତସିଂହପୁର

ତାରିଖ – 29.03.2014

-

-

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
101 – ପାରାdୀପ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

-

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
102 – ତିେtର୍ାଲ (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

ରମାକାn େଭାi

ସା – ବାସnରା, େପା.a – ବାସnରା,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ଣ

ଥାନା – ବିରଡ
ି ,ି ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର
2
3

ରାଜକିେଶାର

ସା – ସିଙ୍ଗାରପୁର, େପା.a – ନବାପାଟଣା,

େବେହରା

ଥାନା – ଜଗତସିଂହପୁର, ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର

ରାଜଶ୍ରୀ ମlିକ୍

ସା – ତିେtର୍ାଲ, େପା.a - ତିେtର୍ାଲ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଥାନା – ତିେtର୍ାଲ, ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର
4

ସୁକାn କୁ ମାର େଭାi

ସା – ସେଢi ଶାସନ, େପା.a – aଣଖିଆ,
ଥାନା – ବିରଡ
ି ,ି ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର

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

pେମାଦିନୀ େସଠୀ

ସା – ଗiଠିପୁର, େପା.a – ନାରିଜଙ୍ଗ,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବେଟାପି

oଡିଶା ଜନେମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଥାନା – ତିେtର୍ାଲ, ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର
6

ବିଜୟ କୁ ମାର େସଠୀ

ସା – aରଙ୍ଗ, େପା.a – ପାେଟଣୀଗଁା,
ଥାନା – କୁ ଜଙ୍ଗ, ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର

7

ଯେଶାବn େଭାi

ସା – ଚିକଣ
ି ିଆ, େପା.a – ତାରପୁର,
ଥାନା – ରଘୁନାଥପୁର, ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
-

sାନ

-

ଜଗତସିଂହପୁର

ତାରିଖ – 29.03.2014

-

-

-

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
102 – ତିେtର୍ାଲ (eସ୍.ସି) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
103 – ବାଲିକୁଦା – eରସମା 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

aଭିଜତ୍
ି ସାହୁ

ସା – କିମିେଲା, େପା.a – ଜିରାiେଲା,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ଣ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଥାନା – eରସମା, ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର
2

ଚିtରଞ୍ଜନ କଂସ

ସା – ରାମେତାଳ, େପା.a – ତିତର
ି ା,
ଥାନା – ବାଲିକୁଦା, ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର

3

pଶାn କୁ ମାର ମୁଦୁଲି

ସା / େପା.a – ତିତର
ି ା,
ଥାନା – ବାଲିକୁଦା, ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର

4

ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମାଝୀ

ସା – ସିରାiେଲା, େପା.a – ବାହାରଣା,
ଥାନା – ବାଲିକୁଦା, ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର

5

ଲଲାେଟnୁ ମହାପାt

ସା – ସିରାiେଲା, େପା.a – ବାହାରଣା,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଥାନା – ବାଲିକୁଦା, ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟsରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6

akୟ କୁ ମାର sାiଁ

ସା – ଗnପୁର, େପା / ଥା – eରସମା,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବେଟାପି

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର
7

kୀରଦ କୁ ମାର sାiଁ

ସା – ସୁମଡ
ି ା,
ୁ ା, େପାa – ତିତର
ଥା – ବାଲିକୁଦା, ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

ରଘୁନnନ ଦାସ

ସା – ବାଲିସାହି, େପା.a – ବାଲିକୁଦା,
ଥାନା – ବାଲିକୁଦା, ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର

9

ସାରଦା pଶn େଜନା

ସା / େପା.a / ଥା – eରସମା,
ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର

sାନ

ଜଗତସିଂହପୁର

ତାରିଖ – 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
103 – ବାଲିକୁଦା – eରସମା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
104 – ଜଗତସିଂହପୁର 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

ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ଵାଳ

ସା / େପା.a.– ତୁ ଳଙ୍ଗ, ଥାନା – ତିେtର୍ାଲ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର
2

pତାପ କୁ ମାର ମିଶ୍ର

ସା / େପା.a.– ଜାମଁଗ
ୁ ା, ଥାନା – ନାuଗଁା,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ଣ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର
3

ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ଦାସ

ସା – ମକୁ nପୁର,
େପା.a / ଥାନା / ଜି – ଜଗତସିଂହପୁର

4

ରାେଜଶ କୁ ମାର

ସା / େପା.a.– ତରଡାପଡା,

େଗାcାୟତ

ଥାନା / ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର

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

େଦବୀ pସାଦ

ସା / େପା.a.– ରାଢଙ୍ଗ, ଥାନା –

ମହାରଣା

ରଘୁନାଥପୁର,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

sାଧୀନ

ଛାତ ପଙ୍ଖା

sାଧୀନ

ଗୁଡି

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର
6

ଶିଶର
ି କୁ ମାର sାiଁ

ସା – ରାiବରାi, େପା.a – ପlୀ,
ଥା / ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
7

େସଖ୍ iମାମ୍ udିନ୍

ସା / େପା.a.– ରସୁଲପୁର, ଥା – ତିେtର୍ାଲ,
ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର

8
9

ବୀେରnd କୁ ମାର

ସା – ଭଟଣା, େପା.a.– aେଙ୍କଶ୍ଵରପଡା,

ବିଶ୍ଵାଳ

ଥାନା – ନାuଗଁା, ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର

ସତ୍ୟbତ ମହାପାt

ସା / େପା.a.– ଚାଟରା,
ଥା / ଜି - ଜଗତସିଂହପୁର

sାନ

ଜଗତସିଂହପୁର

ତାରିଖ – 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
104 – ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
105 – କାକଟପୁର(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

କମଳ କୁ ମାର

eଲ୍.ଆi.ଜି – 34, ନୟାପlୀ, bୀଟ

େବେହରା

କେଲାନୀ, େପା – ନୟାପlୀ,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ଣ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭୁବେନଶ୍ଵର, ଜି - େଖାdର୍ା
2

ତୁ ଷାରକାnି େବେହରା

ସା – ବାଲିଡଆ
ି , େପା – ନଗର, ଥା –
asରଙ୍ଗ,
ଜି - ପୁରୀ

3

ରବୀnd କୁ ମାର େସଠୀ

ସା – ପାଟପୁର (ପୂେଣ୍ଣର୍ଶ୍ଵରୀ ସାହି),
େପା – ନିମାପଡା, ଜି - ପୁରୀ

4

ସୁେରnd େସଠୀ

ସା – ସିଲାରି, େପା – ନମାେରା,
ଥା – asରଙ୍ଗ, ଜି - ପୁରୀ

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

ମାଧବ ମlିକ

ସା / େପା– ଚaଁରପଦା, ଥା – ନିମାପଡା,

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ସା – ବୀରତୁ ଙ୍ଗ, େପା – ବୀରତୁ ଙ୍ଗ,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ତିନ ି ତାରକା ଚିhତ
ି

ଭାୟା – େଗାପ, ଜି - ପୁରୀ

(ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି - େଲନିନଷ୍ଟ
ି )

ପତାକା

ଜି - ପୁରୀ
6

ସଞ୍ଜୟ କୁ ମାର କାଣ୍ଡି

ଲିବେରସନ୍
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
-

sାନ

-

ପୁରୀ

ତାରିଖ – 29.03.2014

-

-

-

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
105 – କାକଟପୁର(eସ୍.ସି.) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ୍ 7 (କ)
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା
106 – ନିମାପଡା 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

େଦେବnd ନାଥ ସାହୁ

ସା – ହଂସପଡା, େପା – ଚaଁରପଦା,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ଣ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଥା – ନିମାପଡା, ଜି - ପୁରୀ
2

pଭାତି ପରିଡା

ସା / େପା– େତରୁଣ୍ଡିଆ, ଥା – ନିମାପଡା,
ଜି - ପୁରୀ

3

ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନ ମହାnି

ସା – ଗଡପଦନପୁର (କଣ୍ଟୁ ଣିଆ),
େପା – ଭାଣପୁର, ଥା – ବଳଙ୍ଗା,
ଜି - ପୁରୀ

4

ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାଶ

ସା – ବିଷ୍ଣୁପୁର, େପା – ବିଷ୍ଣୁପୁର,
ଥା – ନିମାପଡା, ଜି - ପୁରୀ

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

pଫୁ l ଚnd ମିଶ୍ର

ସା – ତଳମାଳି ସାହି, ପୁରୀ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

6

ସେnାଷ କୁ ମାର କୁ ଣ୍ଡ

ସା – ବାଲିପାଟଣା, େପା – aଭୟମୁଖୀ,

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବେଟାପି

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

ଜି - େଖାdର୍ା
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
7
8

ସମୀର ରଞ୍ଜନ

ସା – ତିହୁଡା, େପା – oହଳ,

ସାମnରାୟ

ଥା – ନିମାପଡା, ଜି - ପୁରୀ

ସୁଧୀର ଚରଣ ମହାnି

ସା – 489-ନାେଗଶ୍ଵର ଟାଙ୍ଗୀ,
ଭୁବେନଶ୍ଵର-751002

sାନ

ପୁରୀ

ତାରିଖ – 29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ a କାରୀ
106 – ନିମାପଡା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
107-ପୁରୀ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

uମା ବlଭ ରଥ

ଶ୍ରୀରାମ ମnିର େଲନ୍,ୱାଟର ୱାକର୍ସ୍ େରାଡ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

େପା-ପୁରୀ-2,

କଂେgସ

ହାତ

ଥା-ସମୁndକୂ ଳ, ଜି-ପୁରୀ
2

କୃ ଷ୍ଣ ଚnd ପଣ୍ଡା

ହରଚଣ୍ଡି ସାହି, େଲାକନାଥ େରାଡ,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

େପା-ପୁରୀ-1, ଥା-ପୁରୀ ଟାuନ୍, ଜି-ପୁରୀ
3

ବାସnି େଭାi

ସା-ବଘା, େପା-ଚାରିଶ୍ରୀ,ଥା-ପୁରୀ ସଦର,
ଜି-ପୁରୀ

4

ମେହଶ୍ଵର ମହାnି

ସା-ପୁରୁଣା ସଦର ଥାନା େଲନ୍,(କୁ ମଟ
ୁ ି ସାହି),
ଥା-ପୁରୀ ଟାuନ୍,ଜି-ପୁରୀ

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

ଆଦିତ୍ୟ ହୃ ଦୟ ମିଶ୍ର

ସା-େହରାେଗାହିରି ସାହି,େପା-ପୁରୀ,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସା-ସିdମହାବୀର ପାଟଣା,େପା-ପୁରୀ-2,

ସବର୍ ଭାରତୀୟ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

ଥା-କୁ mାର ପଡା,ଜି-ପୁରୀ

ତୃ ଣମୂଳ କଂେgସ

ସା/େପା-ଶାସନ ଦାେମାଦରପୁର,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

sାଧୀନ

ମୁଦ ି

ଥା-ପୁରୀ ଟାuନ୍,ଜି-ପୁରୀ
6
7

ଡାଃ ନୃ ସଂି ହ ଚରଣ ଦାସ
ଶ୍ରୀଧର ମିଶ୍ର

ଥା-ପୁରୀ ସଦର,ଜି-ପୁରୀ
8

ସୁେରnd ନାଥ ଦାଶ

ସା-କୁ mାରପଡା,େପା-ପୁରୀ-2,
ଥା-କୁ mାରପଡା,ଜି-ପୁରୀ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9

ରାମଚnd pଧାନ

ସା-ମାକର୍େଣ୍ଡଶ୍ଵର ସାହି,ରାଧାେଗାବିn
େଲନ୍,େପା-ପୁରୀ, ଥା-ପୁରୀ ଟାuନ୍,ଜି-ପୁରୀ

sାନ-ପୁରୀ
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
107-ପୁରୀ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
108- bhଗିରି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

େଦେବnd ନାଥ ତେରi

ସା/େପା-ବଡଝାଡ,ଥା-କୃ ଷ୍ଣpସାଦ,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ
ହାତ

ଜି-ପୁରୀ
2

ମଙ୍ଗରାଜ ଦାସ

ସା/େପା-ବୀରନରସିଂହପୁର,
ଥା-ଚnନପୁର, ଜି-ପୁରୀ

3

ସଂଜୟ କୁ ମାର ଦାସ ବମର୍ା

ସା/େପା-ମାଲୁ ଦ, ଥା-କୃ ଷ୍ଣpସାଦ,
ଜି-ପୁରୀ

4

ଲଲାେଟnୁ ବିଦ୍ୟାଧର

ସା/େପା-ଗଡେରାଡଙ୍ଗ,ଥା-bhଗିର,ି

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ମହାପାt

ଜି-ପୁରୀ

କଂେgସ

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

ଶୁଭଶ୍ରୀ ବିଶ୍ଵାଳ

ସା-ବିରପ
ି ଦର , େପା-ମାଲୁ ଦ,

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

େବଲୁ ନ୍

ଥା-କୃ ଷ୍ଣpସାଦ, ଜି-ପୁରୀ
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
6

ସଞ୍ଜୟ ଦାସ

ସା-ମାକର୍େଣ୍ଡଶ୍ଵର ସାହି, େପା-ପୁରୀ,
ଥା-ବାେସଳୀସାହି, ଜି-ପୁରୀ

7

ସୁଶାn କୁ ମାର ଦାସ

ସା-ବାେସଳୀ ସାହି, oଡିଆ ମଠ ପାଖ,
େପା-ପୁରୀ, ଥା-ବାେସଳୀସାହି, ଜି-ପୁରୀ

sାନ-ପୁରୀ
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
108- bhଗିରି ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
109-ସତ୍ୟବାଦୀ 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

ଜିେତnd କୁ ମାର ସାହୁ

gା-ଜୟପୁର, େପା-ସାkୀେଗାପାଳ,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଥା-ସତ୍ୟବାଦୀ, ଜି-ପୁରୀ
2

pସାଦ କୁ ମାର ହରିଚnନ

gା-ନାନେକରା, େପା-ବଡାସ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ଥା-କଣାସ, ଜି-ପୁରୀ
3

ବିଶ୍ଵନାଥ ରଥ

ପି-େଲାକନାଥ ରଥ, gା/େପା-ଭିମପୁର,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଥା-ସତ୍ୟବାଦୀ, ଜି-ପୁରୀ
4

ରମା ରଞ୍ଜନ ବଳିୟାରସିଂହ

gା-େଦାେକାଣ୍ଡା,
େପା/ଥା-କଣାସ, ଜି-ପୁରୀ

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

ମୃତୁ୍ୟଞ୍ଜୟ ବଡେଜନା

gା-େବଣାଗଁା, େପା-ଗଡସାହି,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଥା-କଣାସ, ଜି-ପୁରୀ

(ମାkଷ୍ଟ-େଲନିନଷ୍ଟ
ି )

ତିନ ି ତାରକା ଚିhତ
ି ପତାକା

ଲିବେରସନ୍
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
6

uମାକାn ସାମnରାୟ

gା-େଦାଛଆ,େପା-aଡାଳ,

sାଧୀନ

ବାଲ୍ ଟି

sାଧୀନ

େକଟିଲ୍

ଥା-ଗଡିଶାେଗାଦା, ଜି-ପୁରୀ
7

oମ୍ pକାଶ ମିଶ୍ର

gା-େମାଟରୀ, େପା-ଗ଼ଡସାନପୁଟ,
ଥା-କଣାସ, ଜି-ପୁରୀ

sାନ-ପୁରୀ
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
109- ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
110-ପିପିଲି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

pଦୀପ ମହାରଥୀ

gା-େଖାରପଡା ପାଣିେଡାଳ,େପା-କଣ୍ଟି,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ଥା-ପିପିଲି,ଜି-ପୁରୀ
2

pଫୁ l pସାଦ ଗେଜnd

ପି-ବାନାମ୍ଵର ଗେଜnd, gା-ଆେଙ୍କାi,
େପା-େମାଟରୀ ଥା-େଡଲାଙ୍ଗ, ଜି-ପୁରୀ

3

ଯୁ ଷ୍ଟିର ସାମnରାୟ

gା-pଭାକର ନଡୁଆ ମା ପୁର,
େପା/ଥା-ପିପିଲି, ଜି-ପୁରୀ

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

ସତ୍ୟpି ୟ େବେହରା

ପିତା-ଜୟୀ େବେହରା, gା-ବିlୀପଡା,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

େପା-ବିନାୟକପୁର. ଥା-ପିପିଲି, ଜି-ପୁରୀ

(ମାkଷ୍ଟ-େଲନିନଷ୍ଟ
ି )

ତିନ ି ତାରକା ଚିhତ
ି ପତାକ

ଲିବେରସନ୍
5

ସୁବାଷ ବରାଳ

ପି-ଧୃବ ବରାଳ, gା-ଗୁଆଳିପଡା, େପା-

େସାସିଆଲି ଷ୍ଟ ୟୁ ନଟ
ି ି େସଣ୍ଟର

ବଡଗୁଆଳିପଡା, ଭା-େବେରାେବାi,

aଫ iଣ୍ଡିଆ (କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ)

କାଟଗ୍ଲାସ

ଥା-େଡଲାଙ୍ଗ, ଜି-ପୁରୀ
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
6

ଆଶ୍ରିତ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ

ପି-pଫୁ l େଗାପାଳ ପଟ୍ଟନାୟକ,

sାଧୀନ

କପ୍ o ଥାଳିଆ

gା/େପା- କମାକଣ୍ଟିଆ, ଭା/ଥା-ବଳଙ୍ଗା,
ଜି-ପୁରୀ

sାନ-ପୁରୀ
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
110-ପିପିଲି ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
118- ଚିଲିକା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ହରିଚnନ

ସା/େପା-ନାଚୁ ଣୀ, ଥାନା-ବାଣପୁର,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଜିlା-େଖାdର୍ା
2

ମାନସୀ pଧାନ

ଭ.ଆi.ପି.େରାଡ, କନେଭଂଟ sୁଲ େଲନ୍,
ପୁରୀ ଟାuନ, େପା/ଥା-ସି ବିଚ, ଜି-ପୁରୀ

3

ରଘୁନାଥ ସାହୁ

ସା-ପାଟଣାସାହି, େପା/ଥାନା-ବାଲୁ ଗଁା,
ଜିlା-େଖାdର୍ା

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

ନାରାୟଣ େବେହରା

gାମ-ସାnରାପୁର, େପା/ଥା-ବାଲୁ ଗଁା,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଜିlା-େଖାdର୍ା

(ମାkଷ୍ଟ-

ତିନ ି ତାରକା ଚିhତ
ି ପତ

େଲନିନଷ୍ଟ
ି )ଲିବେରସନ୍
5

ବିେନାଦ ପଣ୍ଡା

gାମ-ସାnରାପୁର, େପା/ଥା—ବାଲୁ ଗଁା,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

sାଧୀନ

େବଲୁ ନ୍

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍

ଜିlା-େଖାdର୍ା
6

ସୁbତ କୁ ମାର

gାମ-େଗାଡିଝର, େପା-ଗmାରୀମୁଣ୍ଡା,

ହାବଡାସିଂହ

ଥାନା-ବାଣପୁର, ଜିlା-ପୁରୀ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
7

pଦିପ କୁ ମାର sାiଁ

gାମ-େମାହନପୁର, େପା-ଗmାରୀମୁଣ୍ଡା,
ଥାନା-ବାଣପୁର, ଜିlା-ପୁରୀ

8

ମୁରଲୀଧର ଘେଡi

କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସାହି,ସୁବାସ ମାଗର୍, ବାଲୁ ଗଁା,
ଜିlା-େଖାdର୍ା

sାନ-େଖାdର୍ା
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
118-ଚିଲିକା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
119-ରଣପୁର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାiଁ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

େଗାଲକ ବିହାରି ମୁଦୁଲି
େଯାେଗnd ନାୟକ

ପିତା-aମିନ ମୁଦୁଲି ସା/େପା-ଶିଖରପୁର,

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ

ହାତୁ ଡି,ଦାଆ o ତାରା

ଥାନା-ଶରଣକୁ ଳ, ଜିlା-ନୟାଗଡ

ପାଟ (ମାkର୍ବାଦୀ)

ପିତା-ଦଣ୍ଡୁ ନାୟକ, ସା-ଭାଲିଆଡିହ,ି

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ପିତା-ତାରାpସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସା-ସାନକିେଲା,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

େପା-ଖiରପlୀ, ଥାନା-ରଣପୁର,

କଂେgସ

େପା-ମଦନପୁର, ଥାନା-oଡଗଁା, ଜିlା-ନୟାଗଡ
3

ରବିନାରାୟଣ ମହାପାt

ପିତା-ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାt,
ସା-ଶାମୁକାସାହି, େପା-ରାଜରଣପୁର,
ଥାନା-ରଣପୁର, ଜିlା-ନୟାଗଡ

4

ସତ୍ୟଜିତ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଜିlା-ନୟାଗଡ
5

ସୁରମା ପାଢୀ

sାମୀ-ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଢୀ,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ସା/େପା/ଥାନା-ରଣପୁର,ଜିlା-ନୟାଗଡ
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6

ଆtର୍tାଣ pଧାନ

ପିତା-କୁ ମାର pଧାନ, ସା/େପା-ନେରndପୁର,

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ପିତା- sଗର୍ତ pାଣନାଥ ମହାପାt,

େସାସିଆଲି ଷ୍ଟ ୟୁ ନଟ
ି ି

କାଚଗ୍ଲାସ

ସା/େପା/ଥା-ଶରଣକୁ ଳ, ଜିlା-ନୟାଗଡ

େସଣ୍ଟର aଫ iଣ୍ଡିଆ

ଥାନା-ରଣପୁର, ଜିlା-ନୟାଗଡ
7

କୃ ଷ୍ଣଚnd ମହାପାt

(କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ)
8

େଦବରାଜ ସାହୁ

ପିତା-- sଗର୍ତ ମୁରଲୀ ସାହୁ , ସା/େପା-

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

sାଧୀନ

େବେଟରି ଟcର୍

sାଧୀନ

େବଲୁ ନ୍

ରାଜସୁନାଖଳା, ଥାନା-ରଣପୁର, ଜିlା-ନୟାଗଡ
9

ଶୁଭଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା

sାମୀ-ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା, ସା/େପାମୟୁ ରଝାଲିଆ, ଥାନା-ରଣପୁର, ଜିlା-ନୟାଗଡ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
10

pଫୁ ଲ ରାuତରାୟ

ପିତା- sଗର୍ତ ରାମଚnd ରାuତରାୟ, ସା/େପାସିେକା,ଥାନା-ଢଙ୍କି ଆ, ଜିlା-େଖାdର୍ା

11

ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର

ପିତା- sଗର୍ତ ଚେଣ୍ଡଶର ମିଶ୍ର, ସାତରାସିଆସାହି,େପା-ରାଜରଣପୁର, ଥାନାରଣପୁର, ଜିlା-ନୟାଗଡ

sାନ-ନୟାଗଡ
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
119-ରଣପୁର ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
122-ନୟାଗ଼ଡ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

aରୁଣ କୁ ମାର ସାହୁ

ପିତା-ଦଣ୍ଡଧର ସାହୁ , ସା/େପା-ରାସଙ୍ଗ,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ପିତା-େktବାସୀ ମହାପାt,ସା/େପା-

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ

ହାତୁ ଡି,ଦାଆ o ତାରା

ମାଳିସାହି, ଥାନା-ନୟାଗଡ, ଜିlା-ନୟାଗଡ

ପାଟ (ମାକର୍ସବାଦୀ)

ଲାଲା ମେନାଜ କୁ ମାର

ପିତା-ଲାଲା ପିତବାସ ରାୟ,ସା-ସବ୍ ପ୍ଲଟ ନଂ-

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ରାୟ

11, ବିଗ୍ ବଜାର ପାଖ, ପଟିଆ,

କଂେgସ

ଥାନା-ଗଣିଆ, ଜିlା-ନୟାଗଡ
2

କମଳ କୁ ମାରୀ ପାଟଶାଣୀ

ପିତା-ଶ୍ରୀଧର ପାଟଶାଣୀ,ସା-େଗାଡିଆଳି,
େପା-ଜାମୁସାହି,ଥାନା/ଜିlା-ନୟାଗଡ

3

pଦୀp େଜନା

ପିତା-ଦିନବnୁ େଜନା, ସା-ଦୁ ଗର୍ାpସାଦ,
େପା/ଥାନା/ଜିlା-ନୟାଗଡ

4
5

ବିଶ୍ଵନାଥ ମହାପାt

ହାତ

ଥାନା-iନ୍ େଫାସିସ୍,ଭୁବେନଶ୍ଵର,
ଜିlା-େଖାdର୍ା
(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
6

ପୂଣ୍ଣର୍ ଚnd ସାହୁ

ପିତା-aେଲଖ ବିହାରୀ ସାହୁ , ସା-ଯଦୁ ମଣି

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍

ନଗର,
େପା/ଥାନା/ଜିlା-ନୟାଗଡ
7

ମାନସ କୁ ମାର ମିଶ୍ର

ପିତା-େktେମାହନ ମିଶ୍ର,
ସା/େପା-ମାନଧାତାପୁର,
ଥାନା/ଜିlା-ନୟାଗଡ

8

ସେରାଜ କୁ ମାର େବେହରା

ପିତା-ନାରାୟଣ େବେହରା,
ସା-ଧମର୍ବହ
ି ାର,େପା/ଥାନା-ଖଣ୍ଡଗିର,ି
ଭୁବେନଶ୍ଵର, ଜିlା-େଖାdର୍ା

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
9

ସୁଶାn କୁ ସାର ଦାଶ

ପିତା-ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦାଶ,ସା-କେଲଜ
େରାଡ,ନୟାଗଡ
େପା/ଥାନା/ଜିlା-ନୟାଗଡ

sାନ-ନୟାଗଡ
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
122-ନୟାଗଡ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
111-ଜୟେଦବ (eସ.ସି.) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

ଦିବାକର ଦାସ

ପିତା-ସୁେରnd ଦାସ, gାମ-େଗାହଳ,

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

େପା-ଜଗnାଥପୁର
ଥା-ବାଲିanା,ଜି-େଖାdର୍ା
2

ବସn କୁ ମାର ନାୟକ

ପିତା-େକଶବ ନାୟକ,gାମ-ଦରଡା,
ଥା-ବାଲିପାଟଣା,ଜି-େଖାdର୍ା

3

େବଣୁଧର େଭାi

ପିତା-sଗର୍ତ ବିଶ୍ଵନାଥ େଭାi,
gାମ-pତାପଶାସନ,ନnଘରସାହି,
େପା-ବାଳକାଟି,ଥା-ବାଲିanା,ଜି-େଖାdର୍ା

4

ଶଶି ଭୂଷଣ େବେହରା

ପିତା-sଗର୍ତ ମଧୁସଦ
ୂ ନ େବେହରା,
gାମ-ନୂ ଆପାଟଣା,େପା-ବଙ୍ଗୁ ଆରି,
ଥା-ବାଲିanା, ଜି-େଖାdର୍ା

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

pଫୁ l ଚnd େବେହରା

ପିତା-ଭ୍ରମର େବେହରା, gାମ-ମାଥର୍ାପୁର,

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

ପିତା- sଗର୍ତ ଶୁକେଦବ ମଳିକ,

ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

gାମ-େପାio,େପା-ଆେରାଡi,

କଂେgସ

େପା-ଭaଁରାଗଡ, ଜି-େଖାdର୍ା
6

ବିଜୟ କୁ ମାର େଭାi

ପିତା- sଗର୍ତ ସନାତନ େଭାi,gାମରଘୁନାଥପୁର, େପା-iଟିପୁର,
ଥା- ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଜି-େଖାdର୍ା

7

ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ମଳିକ

ଥା-ତିେtର୍ାଲ, ଜି-ଜଗତସିଂହପୁର
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

ସତ୍ୟ pି ୟ େବେହରା

ପିତା-aପt େବେହରା, gାମ-

sାଧୀନ

ଷ୍ଟୁ ଲ

ନୂ ଆଗଁା,େପା-ମଳିପଡା, ଥା-ଖଣ୍ଡଗିର,ି
ଜି-େଖାdର୍ା

sାନ- ଭୁବେନଶ୍ଵର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
111-ଜୟେଦବ (eସ.ସି.)ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
112-ଭୁବେନଶ୍ଵର (ମ ) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ
ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

ଜଗnାଥ pଧାନ

ପ୍ଲଟ ନଂ-142,ଝାରପଡା,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

eନ୍-4/150,ଆi.ଆର.ସି. ଭିେଲଜ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ନୟାପlୀ, ଭୁବେନଶ୍ଵର-751015, େଖାdର୍ା

କଂେgସ

େପା/ଥାନା-ଲkୀସାଗର ଭୁବେନଶ୍ଵର,
ଜିlା-େଖାdର୍ା
2

ବିଜୟ କୁ ମାର ମହାnି

ଦରଜି ସାହି,ବେଢi ବାଙ୍କ ଛକ,ପୁରୁଣା
ଭୁବେନଶ୍ଵର, ଥା- ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଜି-େଖାdର୍ା

3

ଶୁେଭnୁ ମହାnି

(ii) ପଞ୍ଜି କୃ ତ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳର pାଥର୍ୀ (sୀକୃ ତp
ି ାp ଜାତୀୟ o ରାଜ୍ୟ sରୀୟ ରାଜେନୖତକ
ି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ)
4
5

aନୀତା ମଂଜରୀ ସାମଲ
ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ବkି

ପ୍ଲଟ-218,େକାଳ ଆ,େପାଷ୍ଟ-ଆiଗିଣିଆ,

େସାସିଆଲି ଷ୍ଟ o୍ୟାକର୍ରସ୍

bସ

ଥା- ଖଣ୍ଡଗିରୀ, ଜି-େଖାdର୍ା

ପାଟ

ପ୍ଲଟ ନଂ -eନ୍ -2/168,ଆi.ଆର.ସି.

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

aଲ iଣ୍ଡିଆ ଫରୱାଡ ବ୍ଲକ

ସିଂହ

pାuଟିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ iଣ୍ଡିଆ

ବଂଶୀ

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସି.ପି.ଆi.(eମ.eଲ)

କରତ

ଭିେଲଜ,ନୟାପlୀ, ଭୁବେନଶ୍ଵର
6

ଜୟଦଶର୍ୀ ନାୟକ

ପ୍ଲଟ ନଂ-32,ପାtପଡା,ଭୁବେନଶ୍ଵର,
ଜିlା-େଖାdର୍ା

7

େଦବୀ pସାଦ ପୃଷ୍ଟି

ପ୍ଲଟ ନଂ-634,ଗଳି ନଂ-8,eେରାଡ୍ରମ
eରିଆ,ଭୁବେନଶ୍ଵର-751020

8

ପିତାମ୍ଵର ଭୂୟଁା

େସା/େପା-ଫୁ ଲୱାର କସବ,ଥାନା-ବାେଲଶ୍ଵର
ସଦର,ଜିlା- ବାେଲଶ୍ଵର

9

ରଞ୍ଜନ କୁ ମାର ଦାସ

ପ୍ଲଟ ନଂ-84/2595,ଗଳି ନଂ-2,େକନାଲ
େରାଡ,ନିଗମାନn ନଗର,
ବମିଖାଲ,ଭୁବେନଶ୍ଵର-751010

10

ଶିଖର େଭାi

ରିକୁଟ ି ସାହି,େପା-ମେଞ୍ଚଶ୍ଵର େରଲେୱ
କେଲାନୀ, ଥାନା- ମେଞ୍ଚଶ୍ଵର,

େରଡଷ୍ଟାର

ଭୁବେନଶ୍ଵର-17
11

ସୁଦଶର୍ନ pଧାନ

ସା-ସୁନାମiଁ, ଥାନା-ପିପିଲି, ଜିlା-ପୁରୀ

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

12

ସଂgାମ େକଶରୀ

ସା-ତଳପଦା, େପା-ରାହାମା,

ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

ପଟ୍ଟନାୟକ

ଥାନା-ତିେtର୍ାଲ,ଜିlା-ଜଗତସିଂହପୁର

କଂେgସ

ଲଳିତ େମାହନ

ପ୍ଲଟ ନଂ-226, ୟୁ ନଟ
ି -3,

ସମତା kାnି ଦଳ

ପଟ୍ଟନାୟକ

ଖାରେବଳ ନଗର, ଭୁବେନଶ୍ଵର

13

କତୁ ରୀ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
14
15

ସୁବାଷ ଚnd

ଫ୍ଲାଟ ନଂ-301/e,ସତ୍ୟମ୍ ଟାୱାର,ବ୍ଲକ-

ଚ୍ୟାuପଟ୍ଟନାୟକ

e,ବମିଖାଲ, ଭୁବେନଶ୍ଵର-751010

ହରିହର େଦo

ହାuସ ନଂ-428,ସା-ବରମୁଣ୍ଡା, ବରମୁଣ୍ଡା

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

େବେହଲା

ହାisୁଲ ପଛପାଖ, ଭୁବେନଶ୍ଵର

sାନ- ଭୁବେନଶ୍ଵର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
112- ଭୁବେନଶ୍ଵର (ମ ) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
113 ଭୁବେନଶ୍ଵର (utର) ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

ଦିlୀପ ମହାnି

ପ୍ଲଟ ନଂ-331,ଶ୍ରୀ aରବିn ନଗର,

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

େପା/ଥା-ଚndେଶଖରପୁର, ଭୁବେନଶ୍ଵର
2

pି ୟଦଶର୍ୀ ମିଶ୍ର

ପ୍ଲଟ ନଂ-407,ବିଭବ,ଗୁଲେମାହର
ଆପାଟର୍େମଣ୍ଟ, େବେହରା ସାହି, ଭୁବେନଶ୍ଵର

3

ମେନାରଞ୍ଜନ ଦାଶ

ପ୍ଲଟ ନଂ-482,ଶହୀଦ ନଗର,
ସା/େପା/ଥା- ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବେନଶ୍ଵର

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

ନେରnd ପଣ୍ଡା

ସା/େପା-କଳାରାହାଙ୍ଗ,

କଳିଙ୍ଗ େସନା

ସାେହବ େଟାପି

ପ୍ଲଟ ନଂ-570/2255,ଶ୍ରୀବିହାର,

ସବର୍ ଭାରତୀୟ ତୃ ଣମୂଳ

ଫୁ ଲ o ଘାସ

ପଟିଆ, ଭୁବେନଶ୍ଵର

କଂେgସ

ମେହnd କୁ ମାର

ପ୍ଲଟ ନଂ-570/7,ଶ୍ରୀବିହାର,େପା-ପଟିଆ,

କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ aଫ iଣ୍ଡିଆ

ତିନ ି ତାରକା ଚିhତ
ି

ପରିଡା

ଥା-ଚndେଶଖରପୁର ଭୁବେନଶ୍ଵର

(ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି -େଲନିନଷ୍ଟ
ି )

ପତାକା

ଥାନା-ମଂେଚଶ୍ଵର,ଭୁବେନଶ୍ଵର
5
6

ବିେବକାନn ପାt

ଲିବେରସନ
7
8

ରାଜଲkୀ ନାୟକ
ସୁବାସ ଚnd ପରିଡା

e/eଲ୍-55,ବୀର ସୁେରnd ସାe ନଗର,

ସି.ପି.ଆi.(eମ.eଲ)

କରତ

େପା/ଥା- ଶହୀଦ ନଗର, ଭୁବେନଶ୍ଵର

େରଡଷ୍ଟାର

ପ୍ଲଟନଂ-16,tୀେଦବ କେm୍ଲk, ପଟିଆ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

କେଲଜ େରାଡ,େପା-କିଟ, ଭୁବେନଶ୍ଵର
9

ସୁଭାଷ ଚnd ଦାଶ

ସା-େକଶରପୁର,େପା-ବkିବଜାର,ଜିlା-କଟକ

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

10

sଣ୍ଣର୍ଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ

eମ.ଆi.ଜି. 10/21,ବି.ଡି.e.

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

pାuଟିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ iଣ୍ଡିଆ

ବଂଶୀ

sାଧୀନ

ମହମବତୀ

sାଧୀନ

ହୁ iସିଲ୍

କେଲାନୀ,ଚndେଶଖରପୁର ଭୁବେନଶ୍ଵର
11

ହୃ ଷିେକଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ

ସା-ବାସୁେଦବପୁର,େପା-ରାiଚାn,
ଥାନା-ପାଟକୁ ରା,ଜିlା-େକndାପଡା

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
12

ରବୀnd କୁ ମାର ପାt

ପ୍ଲଟନଂ-698,ଶିଖରଚଣ୍ଡି ନଗର,
ଭୁବେନଶ୍ଵର

13

sାମୀ ସmୂଣ୍ଣର୍ାନn

ସୀତାନାଥ ନଗର,େପା-େଶୖଳଶ୍ରୀବିହାର,

ସରsତୀ

ଭୁବେନଶ୍ଵର

sାନ- ଭୁବେନଶ୍ଵର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
113 ଭୁବେନଶ୍ଵର (utର) ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
114-eକାm ଭୁବେନଶ୍ଵର ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା
1

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

2

3

4

5

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

aମୀୟ ଦାଶ

ପିତା-ଦୁ ଗର୍ା ଚରଣ ଦାଶ,ପ୍ଲଟନଂ-

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

818/2502,ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ୍ଵର,ଜି-େଖାdର୍ା
2

aେଶାକ ଚnd ପଣ୍ଡା

ପିତା-sଗର୍ତ ଘନଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା,ପ୍ଲଟନଂ-1161 o
1262/1875,
eେରାଡ୍ରମ eରିଆ,ଥା-eୟାରଫି ଲ୍ଡ, ଜି-େଖାdର୍ା,

3

ଶିବାନn ରାୟ

ପିତା-sଗର୍ତ ହୃ ଦାନn ରାୟ,17-

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ ହାତ

ରାଜାରାଣୀ,ଲୁ iସେରାଡ୍,
ଥା-ବରଗଡ, ଜି-େଖାdର୍ା
4

ସୁbତ ସାମଲ

ପିତା-ଗଙ୍ଗାଧର ସାମଲ,gାମ-େପାଖରୀପୁଟ, ଥା-

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

eୟାରଫି ଲ୍ଡ, ଜି-େଖାdର୍ା
5

ସୁର େଜନା

ପିତା-ଜଳଧର େଜନା,ପ୍ଲଟନଂ4403,ବରଗଡbିଟ କେଲାନି,
ଥା-ବରଗଡ,ଭୁବେନଶ୍ଵର,ଜି-େଖାdର୍ା

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

ଖେଗଶ୍ଵର ବଳ

ପିତା-ମାୟାଧର ବଳ,eମ.ଆi.ଜି.-

pାuଟିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ iଣ୍ଡିଆ

ବଂଶୀ

ପିତା-ପରମାନn ପାଢୀ,ପ୍ଲଟନଂ-

େସାସିଆଲି ଷ୍ଟ o୍ୟାକର୍ରସ୍

bସ

1260/e,ଶାମପୁର,ଥା-ଖଣ୍ଡଗିର,ି

ପାଟ

162,ବରମୁଣ୍ଡା,ହାuସିଂେବାଡର୍ କେଲାନୀ,
େପା-ବରମୁଣ୍ଡା,ଥା-ଖଣ୍ଡଗିର,ି ଜି-େଖାdର୍ା
7

ଜଗତ୍ ଜିତ୍ ପାଢୀ

ଜି-େଖାdର୍ା
8

େଦବୀ pସାଦ ମିଶ୍ର

ପିତା-uଦୟନାଥ ମିଶ୍ର,ପ୍ଲଟନଂ-

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ପିତା-bhାନn ବାରିକ,ପ୍ଲଟନଂ-1567,ଭkମଧୁ

ସି.ପି.ଆi.(eମ.eଲ)

କରତ

ନଗର,ମା ତାରିଣୀ ବsି , େପା/ଥା- ଖଣ୍ଡଗିର,ି

େରଡଷ୍ଟାର

eଲ.ବି/192,େଷ୍ଟଜ-2,ବିଡe
ି
କେଲାନୀ,େପା/ଥା- ଖଣ୍ଡଗିର,ି ଜି-େଖାdର୍ା
9

ବିଜୟ ବାରିକ

ଜି-େଖାdର୍ା
10

ରବି ମହାରଣା

ପିତା-sଗର୍ତ ଶଙ୍କର ମହାରଣା,

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ପିତା-ଭରତ ଚnd ଦାଶ, gାମ-େଗୗରିନଗର

କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ aଫ

ତିନ ି ତାରକା ଚିhତ
ି

େଲନ-2,ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ୍ଵର, ଥା-ଲିଙ୍ଗରାଜ,

iଣ୍ଡିଆ (ମାକର୍ସଷ୍ଟ
ି -

ପତାକା

ଜି-େଖାdର୍ା

େଲନିନଷ୍ଟ
ି )ଲିବେରସନ

gାମ-ନଖାuର,େପା-େଗାପିନାଥପୁର,
ଥା-ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଜି-େଖାdର୍ା
11

ରବୀnd ନାଥ ଦାଶ

13

େସାନାଲି ଡାକୁ ଆ

ପିତା-ଧେନଶ୍ଵର ଡାକୁ ଆ,ପ୍ଲଟନଂ-eଲ/1591

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

ସମତା kାnି ଦଳ

କତୁ ରୀ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

sାଧୀନ

ସବାରି

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

aେଟାରିkା

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟ୍

sାଧୀନ

େବଲୁ ନ୍

େଫଜ୍-2,ଡୁମୁଡୁମା ହାuସିଂେବାଡର୍ କେଲାନୀ,
ଥା- ଖଣ୍ଡଗିର,ି ଜି-େଖାdର୍ା
14

େସୗଦାମିନୀ ଦାଶ

sାମୀ-ରବିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର,ପ୍ଲଟ
ନଂ 1248/5520, ମଲିକ କେm୍ଲk, ଜାଗମରା,
ଥା- ଖଣ୍ଡଗିର,ି ଜି-େଖାdର୍ା

15

ସଂଜୟ ହଂସ

ପିତା-sଗର୍ତ ଲାଲଚାn ହଂସ,99 ସତ୍ୟନଗର,
ଭୁବେନଶ୍ଵର, ଜି-େଖାdର୍ା
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ

16

ଛବିnd େଜନା

ପିତା-ସୁେରnd େଜନା,gାମ-ସୁnରପଦା ମହାଭିର
ସାହି,ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ୍ଵର, ଥା-eୟାରଫି ଲ୍ଡ,
ଜି-େଖାdର୍ା

17

jାେନnd ମହାnି

ପିତା –ଶ୍ରୀବt କୁ ମାର ମହାnି,ପ୍ଲଟନଂ-i.ବି 682,
ବଡଗଡbିଟ କେଲାନୀ,ଜି-େଖାdର୍ା

18

ରଶ୍ମୀ ମହାପାt

sାମୀ-pଶାn ମହାପାt,ପ୍ଲଟନଂ-3258,
େକାଟିତଥ
ି ର୍ େଲନ୍, ଥା-ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଜି-େଖାdର୍ା

19

ଶ୍ୟାମସୁnର େଭାi

ପିତା-ଚିnାମଣି େଭାi,ପ୍ଲଟନଂ-611/626,
ନୟାପlୀ େଭାiସାହି,େପା/ଥା- ନୟାପlୀ,
ଜି-େଖାdର୍ା

20

ସୁେରnd କୁ ମାର ରାuତ

ପିତା-sଗର୍ତ ପଞ୍ଚାନନ ରାuତ,ପ୍ଲଟନଂ-1974,
ଶ୍ରୀରାମ ନଗର, ସାମnରାପୁର,ଥା- ଲିଙ୍ଗରାଜ,
ଜି-େଖାdର୍ା

sାନ- ଭୁବେନଶ୍ଵର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
114-eକାm ଭୁବେନଶ୍ଵର
ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
115-ଜଟଣୀ ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

ଭାଗୀର ବଡେଜନା

ପି-sଗର୍ତଃ ରଘୁନାଥ ବଡେଜନା,

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

ପ୍ଲଟନଂ-ସି-93,ପଲାସପlୀ,
େପା-eେରାଡ୍ରମ eରିଆ,
ଥା-eୟାରଫି ଲ୍ଡ,ଭୁବେନଶ୍ଵର,ଜି- େଖାdର୍ା
2
3

େମାହିତ ରଞ୍ଜନ

ପି-ମିନେକତନ େବେହରା,

େବେହରା

ସା/େପା/ଥା-ନିରାକାରପୁର,ଜି- େଖାdର୍ା

ସୁଦୀp କୁ ମାର ରାୟ

ପି-କାଳିଚରଣ ପାiକରାୟ,
ସା/େପା-କୁ ଦଆ
ି ରୀ,ଥା-ଜଟଣୀ,ଜି- େଖାdର୍ା

4

ସୁେରଶ କୁ ମାର

ପି-ଶଶିକୃଷ୍ଣ ରାuତରାୟ,ପ୍ଲଟ ନଂ-48-

ରାuତରାୟ

e,ରାେମଶ୍ଵର ପାଟଣା ମାuସୀମା
ଛକ,ପୁରୁଣା ଭୁବେନଶ୍ଵର,ଥା-ଲିଙ୍ଗରାଜ,
ଜି- େଖାdର୍ା

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

ନମିତା ପାଲ୍

sା-କୃ ଷ୍ଣଚnd ପାଲ୍,ସା-ବିକାଶ ନଗର,

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

sାଧୀନ

ସାେହବେଟାପି

sାଧୀନ

ନଡିଆ

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍

େପା/ଥା-ଜଟଣୀ,ଜି- େଖାdର୍ା
(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
6

aେଶାକ କୁ ମାର

ପି-ଜୟକୃ ଷ୍ଣ ସୁnରାୟ,ସା-ଜାଗସରା,

ସୁnରାୟ

େପା-କାiମାଟିଆ,
ଥା-ଜଟଣୀ,ଜି- େଖାdର୍ା

7

ଶଙ୍କଷର୍ଣ ନାୟକ

ପି-େktବାସୀ ନାୟକ,gାମ-ରାଧାଚରଣ
ପୁର oଗାଳପଡା, େପା-ଜାଆଁଳା ଥାଜଟଣୀ,ଜି- େଖାdର୍ା

8

ସଂgାମ େକଶରୀ

ପି-ରେମଶ ଚnd ରାuତରାୟ,ସା-ରାଜା

ରାuତରାୟ

ବଜାର, େପା/ ଥା-ଜଟଣୀ,ଜି- େଖାdର୍ା

sାନ- ଭୁବେନଶ୍ଵର
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
115-ଜଟଣୀ ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
116-େବଗୁନଆ
ି ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

େଦବାଶିଷ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ

gାମ-ଚcକା,େପା/ଥା-ବାଙ୍କି ,ଜି-କଟକ

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂେgସ

ହାତ

2

pଶାn କୁ ମାର ଜଗେଦବ

gା-kାଟର୍ର ନଂ ଆi.ଭି.ଆର୍.-

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

ଭାରତୀୟ କମୁ୍ୟନିଷ୍ଟ ପାଟ

ଶସ୍ୟେକଣ୍ଡା o ଦାଆ

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

304,ୟୁ ନଟ୍
ି -6, ବେନଶ୍ଵର, େଖାdର୍ା
3

ବସn କୁ ମାର ପାiକରାୟ

ପ୍ଲଟ ନଂ e-56,ୟୁ ନଟ୍
ି -3,
ଖାରେବଳ ନଗର,
େପା-ଭୁବେନଶ୍ଵର, ଜି-େଖାdର୍ା

4

ବାମନ ନାeକ

gା-ରାମସିଂହpସାଦ, େପାଗୁଡୁମ,ଥା/ଜି- େଖାdର୍ା

5

ଯତୀନ୍ କୁ ମାର ମହାnି

ଆର.ପି-81,େରାଡ୍-3,ପାଣ୍ଡବ
ନଗର,ଟଙ୍କପାଣି େରାଡ,
େପା.-ଭୁବେନଶ୍ଵର, ଜି-େଖାdର୍ା

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

କୃ ଷ୍ଣ ଚnd ବାରିକ

gା-ପାଟବn,ଥା-େବାଲଗଡ,

oଡିଶା ଜନ େମାcର୍ା

ଗୁଡି

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

ସମୃd oଡିଶା

େବେଟରି ଟcର୍

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

ଜି- େଖାdର୍ା
7

pଦୀପ କୁ ମାର ସାହୁ

gାମ-େଲାକନାଥପୁର,େପା-ସାରୁa,
ଥା/ଜି- େଖାdର୍ା

8

ମାୟାଧର େବେହରା

gାମ-ଛିଆମ,େପା-ଗଡମାଣିt,ି
ଥା-େବଗୁନଆ
ି , ଜି- େଖାdର୍ା

9

ରାେଜଶ ରାଜରତନ ବିଧାର

gା-ବରପଦା,େପା-କୁ ଞ୍ଜରୀ,
ଥା-ସଦର,ଜି- େଖାdର୍ା

10

ଲଳିତ େମାହନ ହରିଚnନ

gା-କପିେଳଶ୍ଵରପୁର, ଥା-େବଗୁନଆ
ି ,
ଜି- େଖାdର୍ା

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
11

ନିଭର୍ୟ କୁ ମାର ସାମnରାୟ

ସା/େପା-େଭାଗଡା,ଥା/ଜି- େଖାdର୍ା

sାଧୀନ

ବ୍ୟାଟ

12

ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ

gା-ଦkିେଣଶ୍ଵର,େପା-ରାuତପଡା,

sାଧୀନ

ମୁଦ ି

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଥା-େବଗୁନଆ
ି ,ଜି- େଖାdର୍ା
13

ରାଜକିେଶାର ପରିଡା

gାମ-ପରିଛଳ,ଦଳକ,େପା-େଗାଡା,
ଥା-େବଗୁନଆ
ି ,ଜି- େଖାdର୍ା

sାନ- େଖାdର୍ା
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
116-େବଗୁନଆ
ି ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

ଫାରମ 7 କ
(ନିୟମ 10 (1) dଷ୍ଟବ୍ୟ)
pତିdnିତା କରୁ ବା pାଥର୍ୀଙ୍କ ତାଲିକା
117- େଖାdର୍ା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାନସଭା ପାiଁ ନିବର୍ାଚନ
kମିକ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ନାମ

pାଥର୍ୀଙ୍କ ଠିକଣା

ସଂପୃk ଦଳ

ସଂଖ୍ୟା

pାଥର୍ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାi ବା
ନିବର୍ାଚନ pତୀକ

1

2

3

4

5

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

େଜ୍ୟାତିରnd
ି ନାଥ ମିt

gାମ-େଜଲ୍ େରାଡ୍,େପା/ଥା/ଜି- େଖାdର୍ା

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାଟ

ପଦ୍ମ

2

ଦିlୀପ ଶ୍ରୀଚnନ

gାମ-ଗୟାବn,େପା-ଡମଣଭୁiଁ,

ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ

ହାତ

ଥା-ଜଙ୍କି ଆ, ଜି େଖାdର୍ା

କଂେgସ

3

ରାଜକିେଶାର ନାୟକ

gା-େଦୱାନସାହି (ଦkିଣ),ଥା/ଜି- େଖାdର୍ା

ବହୁ ଜନ ସମାଜ ପାଟ

ହାତୀ

4

ରାେଜnd କୁ ମାର ସାହୁ

gାମ-ପଲଟଣ ପଡିଆ, େପା/ଥା/ଜି- େଖାdର୍ା

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ

ଶଙ୍ଖ

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

ଦିବାକର ମହାର

gା-ଡିହପୁର,େପା-ବାଜପୁର,ଥା- େଖାdର୍ା

ସମାଜବାଦୀ ପାଟ

ସାiେକଲ

ଆମ oଡିଶା ପାଟ

ମାଠିଆ

gା/େପା-କୁ ହୁଡ,ି ଥା-ଟାଙ୍ଗି , ଜି- େଖାdର୍ା

ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାଟ

ଝାଡୁ

ଦୀପକ୍ କୁ ମାର

gା-ବଡେପାଖରୀଆ,େପା-ନିଳଗିରପ
ି ାଟଣା,

sାଧୀନ

େବେଟରି ଟcର୍

ଦଳସିଂହରାୟ

ଥା-ନିରାକାରପୁର,ଜି- େଖାdର୍ା

9

େଦବି pସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ

gା/େପା-କୁ ହୁଡ,ି ଥା-ଟାଙ୍ଗି , ଜି- େଖାdର୍ା

sାଧୀନ

ଛାତପଙ୍ଖା

10

pେମାଦ ଚnd ଦାଶ

gାମ-ସାନପlା(ଭାଲିଆବାଡି),

sାଧୀନ

ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର

ସଦର,ଜି- େଖାdର୍ା
6

pକାଶ ସାମnରାୟ

gାମ-ନnପୁର, େପା-ବାଜପୁର,
ଥା- େଖାdର୍ା ସଦର,ଜି- େଖାdର୍ା

7

ସୁଧୀର କୁ ମାର ମାନସିଂହ

(iii) aନ୍ୟ pାଥର୍ୀ
8

େପା-ପlାହାଟ, େଖାdର୍ା-2,ଥା/ଜି- େଖାdର୍ା
11

ରାଜୀବ େଲାଚନ ଷଡଙ୍ଗୀ

gାମ-ଶ୍ରୀରାମନଗର, େପା/ଥା/ଜି- େଖାdର୍ା

sାଧୀନ

େଟଲିଭିଜନ

12

ରୁdନାଥ ଦt

gାମ-େଜଲ୍ େରାଡ୍, େପା/ଥା/ଜି- େଖାdର୍ା

sାଧୀନ

ମୁଦ ି

13

ଲkୀକାn ମିଶ୍ର

gାମ-aରିସଲ,େପା-କମାଗୁରୁ,

sାଧୀନ

ନଡିଆ

ଥା-ଜଙ୍କି ଆ, ଜି- େଖାdର୍ା

sାନ- େଖାdର୍ା
ତାରିଖ-29.03.2014

ରିଟଣ୍ଣଂ aଧୀକାରୀ
117- େଖାdର୍ା ବିଧାନସଭା ନିବର୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ

