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ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର (ନିର୍ବାଚନ) ର୍ିଭାଗ
ଅଧିସୂଚନା
ତାରିଖ – ୧୮.୦୬.୨୦୧୯
ସଂଖୟା.11795-VE(A)-୧୪୫/୨୦୧୯/Elec.ଭାରତ ନିର୍ାବ ଚନ ଆୟ ାଗଙ୍କ ତା ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ ରିଖ ଅଧିସୂଚନାର
ଓଡିଆ ଅନୁ ର୍ାଦ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅର୍ଗତି ନିମୟେ ପୁନଃ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା
ଆୟଦଶ କ୍ରୟମ,
ସୁରରନ୍ଦ୍ର କୁ ମାର
ମୁଖୟ ନିର୍ାବ ଚନ ଅଧିକାରୀ

ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆର ାଗ
ନିର୍ବାଚନ ସଦନ, ଅର ାକ ରରାଡ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ – ୧୧୦୦୦୧
ତାରିଖ- ୧୮.୦୬.୨୦୧୯
୨୮, ରୟୟଷ୍ଠ, ୧୯୪୧ ( କ)
ଅଧିସୂଚନା
ସଂଖୟା- ୧୦୦ /ରା.ସ-ଓଡି /୪/୨୦୧୯(୧)- ରେରେତୁ , ଓଡି ା ରାୟୟର ର୍ିଧାନ ସଭାର ନିର୍ାବ ଚିତ ସଦସୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାୟୟ ସଭାରର
ନିର୍ାବ ଚିତ ଅଚୁୟତାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପଦର ଅର୍ଧି ତା ୩.୪.୨୦୨୪ ପେବୟନ୍ତ ଥିଲା ୋୋ ସମାପ୍ତ ରେର୍ା ପୂର୍ର
ବ ୁ ରସ ରଲାକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ
ରୋଇଥିର୍ା ରେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନଟି ତା ୨୪.୫.୨୦୧୯ ରିଖରୁ ଖାଲି ପଡିଛ;ି ଏର୍ଂ
ରେ଼େରେତୁ ; ଏେିପ୍ରକାର ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିର୍ା ନିମରନ୍ତ ଉପ-ନିର୍ାବ ଚନ କରିର୍ାର ଆର୍ ୟକତା ରେିଛ ି ;
ଏଣୁ:, ର୍ର୍ତ୍ବମାନ ରଲାକ ପ୍ରତିନଧି
ି ଅଧିନି ମ, ୧୯୫୧ (୧୯୫୧ର ୪୩) ର ଧାରା ୧୪୭, ଧାରା ୩୯ ର ଉପଧାରା (୧) ଏର୍ଂ
ଧାରା ୫୬ ଅନୁ ସାରର, ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆର ାଗ ଏତଦ୍ୱାରା(ଅ) ଓଡି ା ରାୟୟର ର୍ିଧାନ ସଭାର ନିର୍ବାଚିତ ସଦସୟ ମାନଙ୍କୁ ଏତଦ୍ୱାରା ଆେୱାାନ କରାେ଼ୋଏ କି ରସମାରନ ତା ୯.୭.୨୦୧୯ ରିଖ
ପୂର୍ର
ବ ୁ ତଥା ଏେି ଅଧିନି ମ ଏର୍ଂ ଏୋ ଅଧିନରର ଥିର୍ା ନି ମ ଅନୁ ୋ଼େ ୀ ୟାରି କରାେ଼ୋଇଥିର୍ା ଆରଦ ଗୁଡକ
ି ର ର୍ୟର୍ସ୍ଥା ଅନୁ ସାରର ରାୟୟ
ସଭାରର ଉକ୍ତ ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିର୍ା ନିମରନ୍ତ ଏକ ର୍ୟକ୍ତି ନିର୍ାବ ଚିତ କରିରର୍ ;
(ଆ) ଉକ୍ତ ନିର୍ାବ ଚନ ସମୱାନ୍ଧରର :(କ) ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିର୍ାର ର ଷ ତାରିଖ- ୨୫.୬.୨୦୧୯ (ମଙ୍ଗଳର୍ାର)
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(ଖ) ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ୋଞ୍ଚ କରିର୍ା ତାରିଖ- ୨୬.୬.୨୦୧୯ (ର୍ୁ ଧର୍ାର)
(ଗ) ପ୍ରାଥବୀପତ୍ର ପ୍ରତୟାୋର କରିର୍ାର ର ଷ ତାରିଖ- ୨୮.୬.୨୦୧୯ ( ୁକ୍ରର୍ାର)
(ଘ) ଆର୍ ୟକ ପଡିରଲ ରଭାଟ ଗ୍ରେଣ କରିର୍ା ତାରିଖ- ୫.୭.୨୦୧୯ ( ୁକ୍ରର୍ାର) ; ଏର୍ଂ
(ଙ) ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରି ା ର ଷ ରେର୍ା ନିମରନ୍ତ ଧାେବୟ ତାରିଖ- ୯.୭.୨୦୧୯ (ମଙ୍ଗଳର୍ାର) ; ଏର୍ଂ
(ଇ) େଦି ଆର୍ ୟକ େୁ ଏ, ରତରର୍ ଉପରରାକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ାବ ରିତ ତାରିଖରର ପୂର୍ାବ ହ୍ନ 9.00 ଘଣ୍ଟାଠାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4.00 ଘଣ୍ଟା ପେବୟନ୍ତ
ରଭାଟ ଗ୍ରେଣ କରାେିର୍ I

ଆରଦ କ୍ରରମ,
ସ୍ୱାଭରିନ୍ଦର କୁ ମାର
ପ୍ରମୁଖ ସଚିର୍
ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆର ାଗ
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