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ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର (ନିର୍ବାଚନ) ର୍ିଭାଗ
ଅଧିସୂଚନା
ତାରିଖ – ୦୬.୦୩.୨୦୨୦
ସଂଖୟା.- VE(A)-02/2020

/Elec. ଭାରତ ନିର୍ାବ ଚନ ଆୟ ାଗଙ୍କ ତା ୦୬.୦୩.୨୦୨୦ରିଖ ଅଧିସୂଚନାର ଓଡିଆ

ଅନୁ ର୍ାଦ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅର୍ଗତି ନିମୟେ ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା l
ଆୟଦଶ କ୍ରୟମ,
(ସୁଶୀଲ କୁ ମାର ଲଲାହାନୀ)
ମୁଖୟ ନିର୍ାବ ଚନ ଅଧିକାରୀ

ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆଲ ାଗ
ନିର୍ବାଚନ ସଦନ, ଅଲଶାକ ଲରାଡ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ – ୧୧୦୦୦୧
ତାରିଖ- ୦୬.୦୩.୨୦୨୦
୧୬,ଫାଲଗୁନ, ୧୯୪୧ (ଶକ)
ଅଧିସୂଚନା
ସଂଖୟା- ୩୧୮/ସିଏସ ମଲି/ି ୨୦୨୦(୧)- ଏତଦ୍ୱାରା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟଲାକ ପ୍ରତିନଧି
ି ଅଧିନି ମ, ୧୯୫୧ (୧୯୫୧ର ୪୩) ର ଧାରା
୧୨ ଅନୁ ସାୟର ତା ୦୬.୦୩.୨୦୨୦ ରିଖୟର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରାଜପତ୍ରୟର ପ୍ରକାଶିତ ଅଧିସୂଚନା ଦ୍ୱାରା ନିମନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାରଣୀର ସ୍ତମବ
(୧) ଉଲ୍ଲିଖିତ ରାଜୟ ର୍ିଧାନସଭାର ପ୍ରୟତୟକ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସୟଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ସାରୀଣୀୟର ସ୍ତମବ (୨) ୟର ରାଜୟମାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ବୟର ସୂଚୀତ ସଂଖୟକ
ସଦସୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିର୍ା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରିଛେି )i)- ନିମନ ସାରଣୀର ସ୍ତମ୍ଭ (୧) ୟର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣଂ ଅଫି ସର ପଦର୍ୀୟର ଅଭିଷକ୍ତ
ି କରୁଛେି, ତଥା
)ii) ଉକ୍ତ ସାରଣୀର ସ୍ତମ୍ଭ (୨) ୟର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣଂ ଅଫି ସରଙ୍କର ସହ୍ା ତା ନିମୟେ ସହ୍ା କ ରିଟର୍ଣ୍ବଂ ଅଫି ସର ରୂୟପ ନିଯକ୍ତ
ୁ
କରୁଛେି ;
ସାରଣୀ
କ୍ର. ସଂ.

ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ

ଅର୍ସର ଲନଉଥିର୍ା ସଭୟ ସଂଖୟା

(୧)

(୨)
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୧)

ମହ୍ାରାଷ୍ଟ୍ର

୭

୨)

ଓଡିଶା

୪

୩)

ତାମିଲ ନାଡୁ

୬

୪)

ପଶ୍ଚି ମ ର୍ଙ୍ଗ

୫

୫)

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରୟଦଶ

୪

୬)

ୟତୟଲଙ୍ଗାନା

୨

୭)

ଆସାମ

୩

୮)

ର୍ିହ୍ାର

୫

୯)

ଛତିଶଗଡ

୨

୧୦)

ଗୁଜୁରାଟ

୪

୧୧)

ହ୍ରିଆନା

୨

୧୨)

ହ୍ିମାଚଳ ପ୍ରୟଦଶ

୧

୧୩)

ଝାଡଖଣ୍ଡ

୨

୧୪)

ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟଦଶ

୩

୧୫)

ମଣିପୁର

୧

୧୬)

ରାଜସ୍ଥାନ

୩

୧୭)

ୟମଘାଳ

୧

ଲମାଟ

୫୫

ଏଣୁ ର୍ତ୍ତବମାନ ଉକ୍ତ ଅଧିନି ମର ଧାରା ୩୯ ର ଉପଧାରା (୧) ଏର୍ଂ ଧାରା ୫୬ ଅନୁ ସାୟର ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟ ାଗ

ଏତଦ୍ୱାରା :(ଅ) ଉକ୍ତ ନିର୍ାବ ଚନ ସମବନ୍ଧୟର ନିମଲ
ନ ିଖିତ କାଯବୟସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ବାରଣ କରୁଛେି :(କ) ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିର୍ାର ୟଶଷ ତାରିଖ- ୧୩.୦୩.୨୦୨୦ (ଶୁକ୍ରର୍ାର)
(ଖ) ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିର୍ା ତାରିଖ- ୧୬.୦୩.୨୦୨୦ (ୟସାମର୍ାର)
(ଗ) ପ୍ରାଥବୀପତ୍ର ପ୍ରତୟାହ୍ାର କରିର୍ାର ୟଶଷ ତାରିଖ- ୧୮.୦୩.୨୦୨୦ (ର୍ୁ ଧର୍ାର)
(ଘ) ଆର୍ଶୟକ ପଡିୟଲ ୟଭାଟ ଗ୍ରହ୍ଣ କରିର୍ା ତାରିଖ- ୨୬.୦୩.୨୦୨୦ (ଗୁରୁର୍ାର) ; ଏର୍ଂ
(ଙ) ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରି ା ୟଶଷ ୟହ୍ର୍ା ନିମୟେ ଧାଯବୟ ତାରିଖ - ୩୦.୦୩.୨୦୨୦ (ୟସାମର୍ାର); ଏର୍ଂ
(ଆ)

ଯଦି ଆର୍ଶୟକ ହ୍ୁ ଏ, ୟତୟର୍ ଉପୟରାକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ାବ ରିତ ତାରିଖୟର ପୂର୍ବାହ୍ନ 9.00 ଘଣ୍ଟାଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4.00 ଘଣ୍ଟା ପଯବୟେ ୟଭାଟ

ଗ୍ରହ୍ଣ କରାଯିର୍ I
ଆୟଦଶ କ୍ରୟମ,
ସ୍ୱା(ସୁମନ କୁ ମାର ଦାସ)
ସଚିର୍
ଭାରତ ନିର୍ାବ ଚନ ଆୟ ାଗ
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ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର (ନିର୍ବାଚନ) ର୍ିଭାଗ
ଅଧିସୂଚନା
ତାରିଖ – ୦୬.୦୩.୨୦୨୦
ସଂଖୟା.- VE(A)-02/2020

/Elec. ଭାରତ ନିର୍ାବ ଚନ ଆୟ ାଗଙ୍କ ତା ୦୬.୦୩.୨୦୨୦ରିଖ ଅଧିସୂଚନାର ଓଡିଆ

ଅନୁ ର୍ାଦ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅର୍ଗତି ନିମୟେ ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା l
ଆୟଦଶ କ୍ରୟମ,
(ସୁଶୀଲ କୁ ମାର ଲଲାହାନୀ)
ମୁଖୟ ନିର୍ାବ ଚନ ଅଧିକାରୀ

ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆଲ ାଗ
ନିର୍ବାଚନ ସଦନ, ଅଲଶାକ ଲରାଡ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ – ୧୧୦୦୦୧
ତାରିଖ- ୦୬.୦୩.୨୦୨୦
୧୬,ଫାଲଗୁନ, ୧୯୪୧ (ଶକ)

ଅଧିସୂଚନା
ସଂଖୟା- ୩୧୮/ସିଏସ ମଲିି/୨୦୨୦(୧)- ୟଲାକ ପ୍ରତିନଧି
ି ଅଧିନି ମ, ୧୯୫୧ (୧୯୫୧ର ୪୩) ର ଧାରା ୨୧ ଅନୁ ସାୟର ଏର୍ଂ ଏହ୍ି
ଅଧିନି ମର ଧାରା ୨୨ ର ଉପଧାରା (୧)ୟର ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତା ଅନୁ ସାୟର ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟ ାଗ ନିମନ ସାରଣୀର ସ୍ତମ୍ଭ (୧) ଉଲ୍ଲିଖିତ
ପ୍ରୟତୟକ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମଶବ ଅନୁ ଯା ୀ ତା ୦୬.୦୩.୨୦୨୦ ରିଖୟର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରାଜପତ୍ରୟର ପ୍ରକାଶିତ ଆୟ ାଗଙ୍କର
ଅଧିସୂଚନା ଅନୁ ସାୟର ରାଜୟସଭା ପାଇଁ ୟହ୍ର୍ାକୁ ଥିର୍ା ଦ୍ୱିର୍ାଷଣକ ନିର୍ାବ ଚନ ସମବନ୍ଧୟର ଏତଦ୍ୱାରା)i)- ନିମନ ସାରଣୀର ସ୍ତମ୍ଭ (୨) ୟର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣଂ ଅଫି ସର ପଦର୍ୀୟର ଅଭିଷକ୍ତ
ି କରୁଛେି, ତଥା
)ii) ଉକ୍ତ ସାରଣୀର ସ୍ତମ୍ଭ (୩) ୟର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣଂ ଅଫି ସରଙ୍କର ସହ୍ା ତା ନିମୟେ ସହ୍ା କ ରିଟର୍ଣ୍ବଂ ଅଫି ସର ରୂୟପ ନିଯକ୍ତ
ୁ
କରୁଛେି ;
ସାରଣୀ
ରାଜ୍ୟ

ରିଟର୍ଣ୍ଣଂ ଅଫି ସର ପଦର୍ୀଲର ଅଭିଷିକ୍ତ ଅଧିକାରୀ

ସହା କ ରିଟର୍ଣ୍ଣଂ ଅଫି ସର ପଦର୍ୀଲର ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ

(୧)

(୨)

(୩)

ମହ୍ାରାଷ୍ଟ୍ର

ଶ୍ରୀ ରାୟଜନ୍ଦ୍ର ଭଗର୍ତ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ସଚିର୍,

୧)ଶ୍ରୀ ର୍ିଳାଶ ଜି. ଅଠାର୍ାୟଲ, ଉପସଚିର୍,

ମହ୍ାରାଷ୍ଟ୍ର ର୍ିଧାନ ସଭା, ସଚିର୍ାଳ

ମହ୍ାରାଷ୍ଟ୍ର ର୍ିଧାନ ସଭା, ସଚିର୍ାଳ
୨) ପ୍ରକାଶଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ୟଖାଣ୍ଡାଲି,
ମହ୍ାରାଷ୍ଟ୍ର ର୍ିଧାନ ସଭା, ସଚିର୍ାଳ

ଓଡିଶା

ଶ୍ରୀ ଦାସରଥି ଶତପଥୀ, ସଚିର୍,

ଶ୍ରୀ ଶିଶର
ି କାେ ସ୍ୱାଇଁ

ଓଡିଶା ର୍ିଧାନ ସଭା

ଉପ ସଚିର୍, ଓଡିଶା ର୍ିଧାନ ସଭା

ତାମିଲ ନାଡୁ

ଥିରୁ. ୟକ. ଶ୍ରୀନିର୍ାସନ, ସଚିର୍

ଥିରୁ.ର୍ି. ସୁବ୍ରମନୟମ, ଅତିରକ୍ତ
ି ସଚିର୍

ପଶ୍ଚି ମ ର୍ଙ୍ଗ

ଶ୍ରୀ ଅଭିଜତ
ି ୟସାମ, ସଚିର୍,

ଶ୍ରୀମତି ସ୍ୱସ୍ତି ଆଚାଯବୟ, ଯୁଗମ ସଚିର୍,

ପଶ୍ଚି ମ ର୍ଙ୍ଗ ର୍ିଧାନ ସଭା

ପଶ୍ଚି ମ ର୍ଙ୍ଗ ର୍ିଧାନ ସଭା

ଶ୍ରୀ ର୍ାଲକ୍ରିଷନ ମାଚାରୁଲୁ , ସଚିର୍,

ଶ୍ରୀ ପି. ଭି. ଶୁଭା ୟରଡ୍ଡି, ସହ୍ା କ ସଚିର୍

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରୟଦଶ

ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରୟଦଶ ରାଜୟ ର୍ିଧାନ ମଣ୍ଡଳ
ୟତୟଲଙ୍ଗାନା

ଡ. ଭି. ନରସିଂହ୍ା ଚା ୁ ଲ
ବ ୁ , ସଚିର୍,

ଏସ. ଦୁ ଗବା ପ୍ରସାଦ, ଉପ ସଚିର୍,

ୟତୟଲଙ୍ଗାନା ର୍ିଧାନ ସଭା

ୟତୟଲଙ୍ଗାନା ର୍ିଧାନ ସଭା
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ଆସାମ
ର୍ିହ୍ାର
ଛତିଶଗଡ
ଗୁଜୁରାଟ
ହ୍ରିଆନା

ଶ୍ରୀ ଅମୟରନ୍ଦ୍ର ନାରା ଣ ୟଡକା, ଅତିରକ୍ତ
ି ସଚିର୍,

୧) ଶ୍ରୀ ଦୁ ଲାଲ ୟପଗୁ, ଯୁଗମ ସଚିର୍, ଆସାମ ର୍ିଧାନ ସଭା

ଆସାମ ର୍ିଧାନ ସଭା

୨) ଶ୍ରୀ ରାଜିଭ ଭଟ୍ଟାଚା ବୟ, ଯୁଗମ ସଚିର୍, ଆସାମ ର୍ିଧାନ ସଭା

ଶ୍ରୀ ର୍ୟଟର୍ଶ୍ରନାଥ ପାୟଣ୍ଡ, ସଚିର୍,

ଶ୍ରୀ ଭୁଷଣ କୁ ମାର ଝା, ନିୟଦବଶକ,

ର୍ିହ୍ାର ର୍ିଧାନ ସଭା, ପାଟନା

ର୍ିହ୍ାର ର୍ିଧାନ ସଭା, ପାଟନା

ଶ୍ରୀ ଜି. ଏସ. ମୁତ୍ତ,ଣ ନିୟଦବଶକ,

ଶ୍ରୀ ଦିୟନଶ ୟତ୍ରୟର୍ଦି, ଅନୁ ସଚିର୍,

ଛତିଶଗଡ ର୍ିଧାନ ସଭା

ଛତିଶଗଡ ର୍ିଧାନ ସଭା

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସି. ର୍ି. ପାଣ୍ଡିଆ, ଉପ ସଚିର୍,

ଶ୍ରୀମତୀ ରିତା ୟମୟହ୍ତା, ଉପ ସଚିର୍,

ଗୁଜୁରାଟ ର୍ିଧାନ ମଣ୍ଡଳ, ସଚିର୍ାଳ

ଗୁଜୁରାଟ ର୍ିଧାନ ମଣ୍ଡଳ, ସଚିର୍ାଳ

ଶ୍ରୀ ଅଜିତ ର୍ାଲାଜୀ ୟଯାଶି, ଭା. ପ୍ର. ୟସ. , ନିୟଦବଶକ ,

ଶ୍ରୀ ନୟରନ ଦତ୍ତ, ଯୁଗମ ସଚିର୍,

ସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚ ଏର୍ଂ ୟର୍ୈଷ ିକ ଶିକ୍ଷା, ହ୍ରିଆନା ଏର୍ଂ

ହ୍ରିଆନା ର୍ିଧାନ ସଭା

ସଚିର୍ ହ୍ରିଆନା ସରକାର , ସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚ ଏର୍ଂ ୟର୍ୈଷ ିକ
ଶିକ୍ଷା ର୍ିଭାଗ
ହ୍ିମାଚଳ

ଶ୍ରୀ ଯଶ ପଲ ଶମବା, ସଚିର୍,

ଶ୍ରୀ ସଂଜିର୍ ଗୁପ୍ତା, ଅନୁ ସଚିର୍,

ପ୍ରୟଦଶ

ହ୍ିମାଚଳ ପ୍ରୟଦଶ ର୍ିଧାନ ସଭା

ହ୍ିମାଚଳ ପ୍ରୟଦଶ ର୍ିଧାନ ସଭା

ଝାଡଖଣ୍ଡ

ଶ୍ରୀ ମୟହ୍ନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ , ସଚିର୍,

ଶ୍ରୀ ରଂଜିତ କୁ ମାର, ଯୁଗମ ସଚିର୍,

ଝାଡଖଣ୍ଡ ର୍ିଧାନ ସଭା

ଝାଡଖଣ୍ଡ ର୍ିଧାନ ସଭା

ଶ୍ରୀ ଏ. ପି. ସିଂହ୍, ପ୍ରମୁଖ ସଚିର୍,

ଶ୍ରୀ ପୁନତ
ି କୁ ମାର ଶ୍ରୀର୍ାସ୍ତର୍, ନିୟଦବଶକ,

ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟଦଶ ର୍ିଧାନ ସଭା

ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟଦଶ ର୍ିଧାନ ସଭା

ଶ୍ରୀମତି ଏମ. ରମଣୀ ୟଦର୍ୀ, ସଚିର୍,

ଶ୍ରୀ ୟରାହ୍ିତ ସପମ୍, ଯୁଗମ ସଚିର୍,

ମଣିପୁର ର୍ିଧାନ ସଭା

ମଣିପୁର ର୍ିଧାନ ସଭା

ଶ୍ରୀ ପ୍ରମିଳ କୁ ମାର ମାଥୁର, ସଚିର୍,

ଶ୍ରୀ ମୟହ୍ଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶମବା, ଉପ ସଚିର୍ (ସାଧାରଣ),

ରାଜସ୍ଥାନ ର୍ିଧାନ ସଭା

ରାଜସ୍ଥାନ ର୍ିଧାନ ସଭା

ଶ୍ରୀ ଏଫ୍. ଜି. ମୁମିନ୍, ଯୁଗମ ସଚିର୍,

ଶ୍ରୀମତି ଏଫ୍. ଖାସଣୟ ାମିଓଂ, ଅନୁ ସଚିର୍,

ୟମଘାଳ ର୍ିଧାନ ସଭା ସଚିର୍ାଳ

ୟମଘାଳ ର୍ିଧାନ ସଭା ସଚିର୍ାଳ

ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟଦଶ
ମଣିପୁର
ରାଜସ୍ଥାନ
ୟମଘାଳ

ଆୟଦଶ କ୍ରୟମ,
ସ୍ୱା(ସୁମନ କୁ ମାର ଦାସ)
ସଚିର୍
ଭାରତ ନିର୍ାବ ଚନ ଆୟ ାଗ

Printed and E-Published by the Directorate of Printing, Stationery and Publication, Odisha, Cuttack-10

Name: Director
Designation: PRTG, STY and PUBN
Date: 12/8/2020 12:04:10 PM

