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�ୀ /01 42 147 1ଝୁନୁ େବେହରା �ା ନିତ�ନ େବେହରା RWX1014034

�ୀ /002 21 147 2ଏ ଲିଜା ପାତ! ପି ଏ ବାଇଧନ ପାତ! RWX1154012

ପ ୁ /003 21 147 3ଶ$ର ଶିଶା ପି ଅଜୁ� ନ ଶିଶା RWX1154038

ପ ୁ /R/o-Trilo4 35 147 4ସ'ିଦାନ) ସାହୂ ପି ତ!ିେଲାଚନ RWX1197334

ପ ୁ /015 19 147 5ଅରବି) କମୁାର ପାଢି ପି ରବି)!  କମୁାର ପାଢି RWX1261148

ପ ୁ /16 51 147 6ରବୀ)!  କମୁାର ପାଢୀ ପି ବି/ନାଥ ପାଢୀ KBH1290568

ପ ୁ /27 57 147 7ଏ�.ଜଗନ2 ାଥ ରାଓ ପି ଏ�.ରାମଚ)!  ରାଓ KBH1333772

ପ ୁ /38 65 147 9ବିକ!ମ ପରିଡା ପି ଯଧିୁ5ିର ପରିଡା KBH1903517

ପ ୁ /049 23 147 10ସୀରିପରୁାପ ୁନବନୀତ କମୁାର ପି ଏସ. ଭି. ଆପା ରାଓ RWX1014117

ପ ୁ /410 61 147 11ଏସ. ଭି. ଆପାରାଓ ପି ଏସ. ରାମାନା ଆପାରାଓ OR/12/085/154802

ପ ୁ /411 29 147 12ଏ8.ସୀତମ କମୁାର ପି ଏ8.ଭି. ଆପାରାଓ RWX0618884

ପ ୁ /412 52 147 13ଉଦୟ ଚ)!  ମିଶ! ପି ବିନାୟକ ମିଶ! OR/12/085/154198

�ୀ /413 68 147 14କନକ ପାଇକ �ା ନରସିଂହ ପାଇକ RWX0403352

ପ ୁ /414 55 147 15ଅଜିତ କମୁାର ପ;ା ପି ପ<ାନନ ପ;ା RWX0679472

ପ ୁ /415 42 147 16ଅଶିତ କମୁାର ପ;ା ପି ପ<ାନନ ପ;ା RWX0679480

�ୀ /416 56 147 17ଏସ. ପ=ୁଲତା �ା ଏସ. ଭି. ଆ>ାରାଓ OR/12/085/154006

�ୀ /4/17 46 147 18ଗୀତା�ଳି ପାଣିଗ!ାହି �ା ନୄସିଂହ ପ!ସାଦ ପାଢି RWX0899856

�ୀ /0518 24 147 19ରଶB ିତା ପାତ! ପି ଶ$ର ପାତ! RWX1014109

ପ ୁ /519 71 147 20ରଘନୁାଥ ପାତ! ପି ନାରାୟଣ ପାତ! KBH1292168

�ୀ /520 46 147 21ପଦB ା ପାତ! �ା ଶ$ର ପାତ! KBH1292291

�ୀ /521 25 147 22ସସBିତା ପାତ! ପି ଶ$ର ପାତ! RWX1014042

ପ ୁ /522 28 147 23ପ!ିୟର�ନ ପାତ! ପି ରଘନୁାଥ ପାତ! RWX0618462

�ୀ /623 31 147 24ମ�ଳୁା େଗୗଡ �ା ନିର�ନ େଗୗଡ RWX0744631

�ୀ /0724 37 147 26ଅମଲୁE ମହାFି �ା ପ!ଫଲୁ କମୁାର କର RWX1166560

�ୀ /725 69 147 27କନକଲତା କର �ା ରେମଶ ଚ)!  କର KBH1292473

ପ ୁ /726 44 147 28ପ!ଫଲୁH  କମୁାର କର ପି ରେମଶ ଚ)!  କର KBH1292465

ପ ୁ /727 33 147 29ରାମକୃI କର ମା କନକଲତା କର RWX0744268

ପ ୁ /728 51 147 30ରବି)!  ମହାରଣା ପି ବୃ)ାବନ ମହାରଣା RWX0900316

ପ ୁ /829 33 147 31ଜି ମଦନ ମା ଜି ଲJBୀ KBH1901735

ପ ୁ /830 59 147 32ପKୁ�ଚ)!  ମହାରଣା ପି ଭିମ ମହାରଣା KBH1334051

ପ ୁ /831 27 147 33ଅନିଲ ମହାରଣା ପି ପKୁ� ଚ)!  ମହାରଣା RWX0744110

�ୀ /832 40 147 34ସଜୁାତା େସଠୀ �ା ଅଜୁ� ନୀ ଚରଣ େସଠୀ RWX0905471

�ୀ /0933 56 147 35ମିନତୀ ମାଳା େଗୗଡ �ା ସହେଦଵ େଗୗଡ RWX1066265

ପ ୁ /0934 30 147 36କାନୁ ଚରଣ ଗଉଡ ପି ସହେଦବ ଗଉଡ RWX1078476

�ୀ /0935 29 147 37ସ�Nୁା ସାହୁ �ା ପ!କାଶଚ)!  ସାହୁ RWX1143023

ପ ୁ /936 59 147 38ସହେଦଵ େଗୗଡ ପି କମୁନଦାନ େଗୗଡ RWX1066273

ପ ୁ /937 46 147 39ଖଗପତି େଗୗଡ଼ ପି ଜଗନ2 ାଥ େଗୗଡ଼ RWX0827923

ପ ୁ /938 46 147 40ଅନିଲ କମୁାର ଗQୁା ପି ମିଶ!ୀ ଗQୁା RWX0905463

ପ ୁ /939 44 147 41ଅJୟ କମୁାର େଲ$ା ପି ଯତିR କମୁାର େଲ$ା RWX0131201

�ୀ /940 40 147 42ଭାଗEବତୀ େଲ$ା �ା ଅJୟ କମୁାର େଲ$ା RWX0131219

�ୀ /941 45 147 43ପ=ୁଲତା ପାଢୀ �ା ସେୁରଶ ଚ)!  ପାଢୀ RWX0663690

�ୀ /942 41 147 44ଗୀତା�ଳି ପାଢୀ �ା ଶEାମ ସ)ୁର ସାହୁ RWX0743377

�ୀ /943 34 147 45ପ!ଭାତି ପାଢି ମା ଲJB ିେଦବି ସାହୁ RWX0743062

�ୀ /944 43 147 46ମଧଛୁ)ା ପା;ା �ା ରାମଚ)!  ସାହୁ RWX0743500

�ୀ /945 49 147 47ପ>ୁ�ଳି ସାହୂ �ା ପିକ ୁସାମତFାରା RWX0236323

ପ ୁ /946 35 147 48ରବି)!  କମୁାର ସାହୁ ମା ଲJBେିଦବି ସାହୁ RWX0743864

�ୀ /947 57 147 50େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ �ା ବାTାନିଧି ସାହୁ KBH1292424

ପ ୁ /948 54 147 51ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ ପି କୃପାସିVୁ ସାହୁ KBH1627850

�ୀ /949 51 147 52ସ�Nୁା ସାହୁ �ା େଦେବ)!  ସାହୁ KBH1292515

ପ ୁ /950 43 147 54ରାମଚ)!  ସାହୁ ପି େଗୗରଚ)!  ସାହୁ RWX0743799

1 14/M.O.P େଯାଗEତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ$ �ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /951 41 147 57ସଶୁାF କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ!ୀନିବାସ ସାହୁ KBH1292184

ପ ୁ /952 40 147 58ପ!କାଶ ଚ)!  ସାହୁ ପି ହୀନ ସାହୁ KBH1292481

�ୀ /953 40 147 59ସସBିତା ସାହୁ �ା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ KBH1627868

ପ ୁ /954 29 147 60ପରମାନ) ସାହୁ ପି ଦୀନବVୁ ସାହୁ RWX0618280

ପ ୁ /955 50 147 61ପି$ ସାମFରା ପି ପେରସ ସାମFରା RWX0236331

ପ ୁ /1056 64 147 63େକୖବଲE େବେହରା ପି ତାରଣ େବେହରା KBH1627298

ପ ୁ /1057 53 147 64ନିର�ନ େବେହରା ପି େକାରାମଣି େବେହରା KBH1291004

ପ ୁ /1058 49 147 65େବଣଧୁର େବେହରା ପି ନରହରି େବେହରା RWX1164169

ପ ୁ /1059 47 147 66ବିଦEାଧର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା RWX0882969

ପ ୁ /1060 45 147 67ସେFାଷ କମୁାର େବେହରା ପି କାଳ)ୀ େବେହରା RWX0486472

�ୀ /1061 44 147 68ସଜୁାତା େବେହରା �ା ଅେଶାକ େବେହରା KBH1333962

ପ ୁ /1062 42 147 69ପିତା\ର େବେହରା ପି ଦିେଲH /ର େବେହରା RWX0882936

�ୀ /1063 38 147 71ଶଶିୁଳା େବେହରା ପି େକୖବଲE େବେହରା KBH1628221

ପ ୁ /1064 37 147 72ଚୂଡା େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା KBH1627967

ପ ୁ /1065 37 147 73ବସF କମୁାର େବହରା ପି ସିମା<ଳ େବହରା RWX0527283

�ୀ /1066 32 147 74ଡାଳି\ େବେହରା �ା ଚୁଡାମଣି େବେହରା RWX0618058

ପ ୁ /1067 32 147 75ଡ\ରୁୁ େବେହରା ପି େକୖବଲE େବେହରା RWX0744458

�ୀ /1068 32 147 76ପ=ୁା େବେହରା �ା ପିତା\ର େବେହରା RWX0882944

�ୀ /1069 31 147 77ରିନା େବେହରା �ା ଡ\ ୁେବେହରା RWX0743310

ପ ୁ /1070 31 147 78ପରୁୁେଷା]ମ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା RWX0618041

�ୀ /1071 30 147 79ନିଲାଦ! ି େବେହରା �ା ଚ)!ମାଣୀ େବେହରା RWX0743336

ପ ୁ /1072 30 147 80କା]̂କ େବେହରା ପି ସରୁ େବେହରା RWX1121607

�ୀ /1073 28 147 81ଭାରତୀ େବେହରା �ା ପରୁୁେଷା]ମ େବେହରା RWX0618066

ପ ୁ /1074 26 147 82ନିର�ନ େବେହରା ପି େକୖବଲE େବେହରା RWX0744425

ପ ୁ /1075 24 147 83ବିଭୁଦତ େବେହରା ପି ନିର�ନ େବେହରା RWX1014158

�ୀ /1076 23 147 84ପ=ୁା�ଳୀ େବେହରା ପି ନିର�ନ େବେହରା RWX1014000

ପ ୁ /1077 20 147 85ଚିନB ୟ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା RWX1255348

�ୀ /1078 29 147 86ଯା_େସନୀ ଡାକଆୁ �ା ବସF େବେହରା RWX0744698

ପ ୁ /1079 62 147 87ହରି ଦାଶ ପି ଏ8. ମକୁ)ୁ ରାଓ KBH1627231

�ୀ /1080 79 147 88ସତEଭାମା ଜାଲି �ା ନାଥ ଜାଲି KBH1627157

ପ ୁ /1081 47 147 89ରାଜୀବ ଜାଲି ପି ନାଥ ଜାଲି KBH1334267

ପ ୁ /1082 39 147 90ସତEନାରାୟଣ ଜାଲି ପି ନାଥ ଜାଲି KBH1627769

�ୀ /1083 24 147 91ଶଭୁଶ!ୀ ଜାଲି �ା ସତEନରାୟଣ ଜାଲି RWX1078500

ପ ୁ /1084 21 147 92ବାଦଲ ଜାଲି ପି ରାଜୀବ ଜାଲି RWX1121615

ପ ୁ /1085 20 147 93ସାଗର କମୁାର ଜାଲି ପି ରାଜିବ ଜାଲି RWX1200047

�ୀ /1086 32 147 94ଅ�ନା କଟିଆ �ା ସମ!ା କଟିଆ RWX0618231

ପ ୁ /1087 27 147 95ସମ!ା କଟିଆ ପି କୃପା କଟିଆ RWX0618090

ପ ୁ /1088 61 147 96େକଳୖାସ ଚ)!  ମହାରଣା ପି ଗ�ାପାଣି ମହାରଣା KBH1333988

�ୀ /1089 56 147 97ଲJBୀ ମହାରଣା �ା େକଳୖାସ ଚ)!  ମହାରଣା KBH1333970

ପ ୁ /1090 34 147 98ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି େକଳୖାଶ ଚ)!  ମହାରଣା RWX0131235

ପ ୁ /1091 33 147 99ଟୁକନୁା ମହାରଣା ପି େକଳୖାଶ ଚ)!  ମହାରଣା RWX0131227

�ୀ /1092 31 147 100ରୀତା ମହାରଣା �ା ରବି)!  ମହାରଣା RWX1121383

�ୀ /1093 23 147 101ଲି`ାରାଣୀ ମହାରଣା �ା ଟୁକନୁା ମହାରଣା RWX1121755

ପ ୁ /1094 76 147 102ଚି]ର�ନ ନାୟକ ପି ନିଶାକର ନାୟକ KBH1334143

ପ ୁ /1095 51 147 103ପ!େମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି କୃI ଚ)!  ନାୟକ KBH1292648

�ୀ /1096 44 147 104ନୟନୀ ନାୟକ �ା ସେୁର)!  ନାୟକ KBH1292242

ପ ୁ /1097 43 147 105ହରିବVୁ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ KBH1292135

�ୀ /1098 42 147 106ଲJBୀ ନାୟକ ପି ଅନାମ ନାୟକ KBH1292077

�ୀ /1099 42 147 107ଗୀତା ନାୟକ �ା ପ!େମାଦ କମୁାର ନାୟକ KBH1292317

ପ ୁ /10100 38 147 108ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି କୃI ଚ)!  ନାୟକ TTV1845759

�ୀ /10101 34 147 109ସାଗରିକା ନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ RWX0236398

ପ ୁ /10102 22 147 110ଲJBଣ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ RWX1066034

ପ ୁ /10103 66 147 111ଜଗନ2 ାଥ ପାଇକ ପି ଜଗବVୁ ପାଇକ KBH1292358

�ୀ /10104 56 147 112ଗାୟତ!ୀ ପାଇକ �ା ଜଗନ2 ାଥ ପାଇକ KBH1292143

ପ ୁ /10105 41 147 113ସଦାଶିବ ପାଇକ ପି ନରସିଂହ ପାଇକ KBH1334036

ପ ୁ /10106 39 147 114ପKୂ� ଚ)!  ପାଇକ ପି ଜଗନ2 ାଥ ପାଇକ RWX0131458

�ୀ /10107 39 147 115ଡମାଇ ପାଇକ �ା ସଦାଶିବ ପାଇକ KBH1334044

�ୀ /10108 34 147 116ଗୀତା�ଳୀ ପାଇକ ପି ଜଗନ2 ାଥ ପାଇକ RWX0131474

ପ ୁ /10109 33 147 117ଭା�ର ପାଇକ ପି ଜଗନ2 ାଥ ପାଇକ RWX0131466

ପ ୁ /10110 68 147 118ନରସିଂହ ପାଇକ ପି ବୁଦ! ା ପାଇକ RWX0618744

ପ ୁ /10111 42 147 120ସାଇ ନାରାୟଣ ପ;ା ପି ଜି. ଆa. ପ;ା KBH1627694

�ୀ /10112 82 147 121ସାବିତ!ି  ପାଣିଗ!ାହୀ �ା ବିେନାଦ ଚ)!  ପାଣିଗ!ାହୀ KBH1627256

2 14/M.O.P େଯାଗEତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ$ �ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /10113 47 147 122ପ!ଣୀତା ପାଣିଗ!ାହୀ �ା ଅଜିତ କମୁାର ପ;ା KBH1334028

�ୀ /10114 46 147 123ସVEାରାଣୀ ପାଣିଗ!ାହୀ �ା ହର ପ!ସାଦ ପାଣିଗ!ାହୀ KBH1628270

�ୀ /10115 27 147 124ଅନିତା ପାଣିଗ!ାହୀ ପି ହରପ!ସାଦ ପାଣିଗ!ାହୀ RWX0618249

�ୀ /10116 31 147 125ଶଭୁଶ!ୀ ପ!ଧାନ �ା ବାବୁଲା ରାଉତ RWX0486639

ପ ୁ /10117 51 147 126ଲJBୀଧର ରାଉତ ପି େJତ!ବାସୀ ରାଉତ KBH1628122

�ୀ /10118 48 147 127ଶଶିକଳା ରାଉତ �ା ଉ]ମ କମୁାର ରାଉତ KBH1333954

ପ ୁ /10119 45 147 128ବାବୁଲା ରାଉତ ପି େJତ!ବାସି ରାଉତ KBH1627454

ପ ୁ /10120 44 147 129ଅଜିତ କମୁାର �ାଇଁ ପି ନିତEାନ) �ାଇଁ RWX0403402

ପ ୁ /11121 24 147 130େଗାବି) େବେହରା . ପି େଲାକନାଥ େବେହରା RWX0900092

ପ ୁ /11122 55 147 131େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଦ!ୁ ପାଦ େବେହରା RWX1047422

�ୀ /11123 43 147 132ଖୀରା େବେହରା �ା େଲାକନାଥ େବେହରା RWX1047414

�ୀ /11124 22 147 133କନିୁ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା RWX1122266

ପ ୁ /11125 20 147 134େଗାପାଳ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା RWX1199876

ପ ୁ /11126 50 147 135ଖଗପତି ନାୟକ ପି ହରିଶ$ର ନାୟକ OR/12/085/146813

�ୀ /11127 36 147 136ନମିତା ରାଣୀ ସାହୁ ପି ବାTାନିଧି ସାହୁ KBH1902535

ପ ୁ /12128 34 147 137ଟ$ଧର କcୁାର ପି ଜଗନ2 ାଥ କcୁାର KBH1903533

ପ ୁ /12129 25 147 138ବିଜୟ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ RWX0900019

�ୀ /13130 27 147 139ବିIୁ ପ!ିୟା େଭାଇ �ା ଚ)!  େଶଖର େଭାଇ RWX0811414

ପ ୁ /13131 42 147 140େକଶବ କ!ିIା ମହାରଣା ପି ଭାଗିରଥି ମହାରଣା KBH1674654

�ୀ /13132 41 147 141ସଯୂE�କାF ମହାରଣା ପି ଗ�ାପାଣି ମହାରଣା KBH1674746

ପ ୁ /14133 30 147 142ଲାଡୀ ପ!ଦୀପ କମୁାର ପି ଲାଡୀ ଗେଣଶ RWX0486480

�ୀ /14134 47 147 143ଲାଡୀ ରତ2 ମାଳା �ା ଲାଡୀ ଗେଣଶ RWX0486498

ପ ୁ /15135 21 147 145ଶ!ୀତମ ନାୟକ ପି ସେୁର)!  ନାୟକ RWX1083476

ପ ୁ /15136 55 147 146ପି.ସତEନାରାୟଣ ରାଓ ପି ପି.ମସୁଲିୟା RWX0784017

�ୀ /15137 44 147 147ପି. ସାଇଲJBୀ �ା ପି. ସତEନାରାୟଣ KBH1629377

ପ ୁ /15138 22 147 148ପାଇଡି େସଟି ସେFାଷ ପି ପି ସତE ନାରାୟଣ RWX1083492

�ୀ /15139 21 147 149ପି ଶିରିଶା ପି ପି ସତEନାରାୟଣ RWX1173517

�ୀ /16140 48 147 150ପ!ଭାତୀ ମଲH ୀକ ପି ଭରତ ଚ)!  ମଲH ୀକ RWX0131243

ପ ୁ /16141 23 147 151ର�ନ କମୁାର ମଲH ିକ ପି ଭରତ ଚ)!  ମଲH ିକ RWX1078443

ପ ୁ /16142 28 147 152ରଂଜିତ କମୁାର ମଲH ିକ ପି ଭରତ ଚ)!  ମଲH ିକ RWX0403220

ପ ୁ /16143 51 147 153େସାFଷ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାବd� ନ ସାହୁ OR/12/085/154778

ପ ୁ /16144 23 147 154ପବିତ!  ସାହୁ ମା ଉମ̂ଲା ସାହୁ RWX1082833

ପ ୁ /17145 42 147 155ଅJୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଦୟାନିଧି େବେହରା RWX0743773

�ୀ /17146 38 147 156ଅନିତା େବେହରା �ା ଅJଯ େବେହରା RWX1066083

�ୀ /17147 46 147 157ସଂଯNୁା ନାୟକ �ା ଶରତ ନାୟକ OR/12/085/154892

�ୀ /17148 40 147 158ବିଜୟଲJBୀ ସାହୁ �ା ନୀଳା\ର ସାହୁ RWX0403378

�ୀ /17149 33 147 159ସVEାରାଣି ସାହୁ ପି ଭରତ ସାହୁ RWX0403386

ପ ୁ /17150 28 147 160ଭଜରାମ ସାହୁ ପି େଗାବd� ନ ସାହୁ RWX0403238

�ୀ /18151 43 147 161େକ ଆଦିଲJBୀ �ା େକ ଉେମ/ର ରାଓ KBH1901693

ପ ୁ /18152 45 147 162ସନ2 Eାସୀ େବେହରା ପି େକାରା େବେହରା RWX0131268

�ୀ /18153 37 147 163ସଲୁବୀ େବେହରା �ା ସନ2 Eାସୀ େବେହରା RWX0131250

ପ ୁ /18154 27 147 164ସେୁରଶ ଚ)!  େବେହରା ପି ଦୁଯE�ଧନ େବେହରା KBH1902121

ପ ୁ /18155 43 147 165ନିଳାଦ! ି ବିହାରୀ େଗୗଡ ପି ତ!ିନାଥ େଗୗଡ KBH1674704

�ୀ /18156 27 147 166ପ=ୁା�ଳି େଗୗଡ �ା ନିଳାଦ! ି ବିହାରି େଗୗଡ RWX1078526

ପ ୁ /18157 33 147 167େକ ରବିରାମ ପି େକ ବ! ହB ାଜୀ KBH1901776

ପ ୁ /20158 35 147 168ଅଭିଜିତ କର ପି ସେୁର)!  କର RWX0287375

ପ ୁ /21159 59 147 169େଗାକଳୁ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା KBH1901768

ପ ୁ /21160 50 147 170ଅନାମ ଚ)!  େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା KBH1902972

ପ ୁ /21161 50 147 171ତ\ାଳ େବେହରା ପି େଗାକଳୁ େବେହରା KBH1901750

�ୀ /21162 37 147 172ଜଳ)! ି େବେହରା ପି ଗେଣ/ର େବେହରା KBH1903343

ପ ୁ /21163 34 147 173ଲJଣ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା KBH1903392

�ୀ /22164 28 147 174ପ!ତିମା କମୁାରୀ ଗQୁା �ା ର�ିe ମଲH ିକ RWX0827964

ପ ୁ /22165 74 147 175କୃI ଚ)!  ମହାରଣା ପି ମାକ� ; ମହାରଣା RWX0287383

�ୀ /22166 62 147 176େସାଭା ମହାରଣା �ା କ! ିIା ଚ)!  ମହାରଣା RWX0287391

�ୀ /22167 36 147 177ରୀତା ମହାରଣା �ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହାରଣା RWX1014273

ପ ୁ /23168 48 147 178ଶାFି ଲତା ମହାରଣା ପି ମାଗତୀ ମହାରଣା RWX0287425

�ୀ /23169 42 147 179ବବି ମହାରଣା �ା ତ!ିନାଥ ମହାରଣା RWX0287409

ପ ୁ /23170 41 147 180େହମF କମୁାର ମହାରଣା ପି ସିମା<ଳ ମହାରଣା RWX0486761

�ୀ /23171 39 147 181ଗୀତା�ଳୀ ମହାରଣା �ା ଶନିfଳ ମହାରଣା RWX0486779

ପ ୁ /23172 37 147 182ଶନିfର ମହାରଣା ପି ମାଗତୀ ମହାରଣା RWX0287417

�ୀ /23173 27 147 183ରଶB ିତା ମହାରଣା ପି ତ!ିନାଥ ମହାରଣା RWX0743054

ପ ୁ /23174 26 147 184ସଦାଶିବ ମହାରଣା ପି ତ!ିନାଥ ମହାରଣା RWX0744367

3 14/M.O.P େଯାଗEତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ$ �ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /23175 20 147 185ଅରୁଣ କମୁାର ପାଢି ପି ରାେଜ)!  କମୁାର ପାଢି RWX1200427

�ୀ /23176 44 147 186ଶିବା ରାଣି ତାଡିେଗାଟଲା �ା ବସF ଦିବାକର ତାଡିେଗାଟଲା RWX0618777

ପ ୁ /24177 53 147 187ପ!ଣୟ କମୁାର ମହାFୀ ପି ଚିFାମଣି ମହାFୀ RWX0805598

ପ ୁ /24178 49 147 188ପ!କାଶ ନାୟକ ପି କାଳିଆ ନାୟକ OR/12/085/154132

�ୀ /24179 33 147 189ବିଜୟଲJBୀ ନାୟକ �ା ପ!କାଶ ଚ)!  ନାୟକ RWX0618991

ପ ୁ /25180 27 147 190ଶିବ ଶ$ର ପ!ଧାନ ପି ସିମା<ଳ ପ!ଧାନ RWX0827808

�ୀ /25181 51 147 191େଗୗରୀ ସାହୁ �ା ନିଳକg ସାହୁ OR/12/085/154184

ପ ୁ /26182 49 147 192ହରିf)!  େବେହରା ପି ରାମଚ)!  େବେହରା KBH1290840

ପ ୁ /26183 20 147 193ଦିେନଶ ମହାରଣା ପି ରାେଜ)!  ମହାରାଣା RWX1200492

ପ ୁ /27184 32 147 194ଶ$ର କମୁାର ହFାଳ ପି ଭିମ ହFାଳ RWX0402982

ପ ୁ /27185 59 147 195ନିକ�ୁବିହାରି ମିଶ! ପି ଅଭିମନE ୁମିଶ! RWX0743963

�ୀ /27186 24 147 196େମାନାଲିଶା ମିଶ! ପି ନିକ�ୁ ବିହାରୀ ମିଶ! RWX1200021

ପ ୁ /27187 60 147 197ସଦୁ� ଶନ ନାୟକ ପି ସୀମା ନାୟକ KBH1903616

�ୀ /27188 52 147 198େଗୗରୀ ନାୟକ �ା ସଦୁ� ଶନ ନାୟକ KBH1903574

�ୀ /27189 26 147 199ଦିବEାଲତା ପଜୁାରି ପି ଚକ!ପାଣି ପଜୁାରି RWX0742981

�ୀ /28190 29 147 202ପି$ି ପାଣୀଗ!ାହି �ା ସିମା<ଳ ପାଣୀଗ!ାହି RWX0744615

�ୀ /29191 37 147 203ଟି ମିନା କମୁାରୀ �ା ଟି ଶ!ୀନିବାସ ରାଓ KBH1902428

�ୀ /30192 81 147 204ପି ହାଇମବତି .. �ା ପି ଦୁଗX ରାଓ OR/12/085/154116

�ୀ /31193 40 147 205ସଂVEା ରାଣୀ େବେହରା �ା େବଣଧୁର େବେହରା KBH1902527

�ୀ /31194 24 147 206ସନିୁତା ମହାFି ପି ପଦB େଲାଚନ ମହFି RWX1164219

ପ ୁ /31195 30 147 207େସାରଜ କମୁାର ମହାFି ପି ପଦB େଲାଚନ ମହାFି RWX0744128

�ୀ /32196 43 147 211ବିIୁ ମହାରଣା �ା ବି/ନାଥ ମହାରଣା KBH1902360

�ୀ /32197 43 147 212ମହାେଦଇ ମହାରଣା �ା କୃI ଚ)!  ମହାରଣା KBH1902378

ପ ୁ /32198 25 147 213ସିବାଜି ମହାରଣା ପି ବି�2ାଥ ମହାରଣା RWX0900258

ପ ୁ /33199 49 147 214ଡ\ରୁ ଧର ଖରା ପି େଦବ ଖରା OR/12/085/154889

ପ ୁ /33200 24 147 215ଦିପକ କମୁାର ଖରା ପି ଡ\ରୁଧର ଖରା RWX1041326

ପ ୁ /33201 40 147 216ବି ପ!ସାଦ ପି ବି ରାମ ୁ KBH1902212

�ୀ /34202 40 147 217ଅ\ଜିୁନି ବାରିକ ପି ଅକ!ୁ ରଚରଣ ବାରିକ RWX0403311

�ୀ /34203 35 147 218ପ=ୁା�ଳି ବାରିକ ପି ଅକ!ୁ ର ଚରଣ ବାରିକ RWX0403329

ପ ୁ /34204 33 147 219ଶିଶିର କମୁାର ବାରିକ ପି ଅକ!ୁ ର ଚରଣ ବାରିକ RWX0403303

�ୀ /34205 31 147 220ର�ିତା ଜାନି �ା େଧାବା ଜାନି RWX1164201

�ୀ /34206 43 147 221ତୁଳା େଖାରା �ା ଡ\ରୁୁଧର େଖାରା RWX0743641

ପ ୁ /34207 26 147 222ମେହ)!  େଖାରା ପି ଡ\ରୁୁଧର େଖାରା RWX0744391

�ୀ /34208 30 147 223ରଶBିତା କcୁାର ପି ଜଗନ2 ାଥ କcୁାର RWX0743302

�ୀ /34209 42 147 224େସ2ହଲତା ନାୟକ �ା େଗାପିନାଥ ପ!ଧାନ RWX0131300

ପ ୁ /34210 53 147 225ନାରାୟଣ ପ!ଧାନ ପି େଗାବି) ପ!ଧାନ RWX1143015

�ୀ /34211 41 147 226ମ�ଲୁତା ପ!ଧାନ �ା ନାରାୟଣ ପ!ଧାନ KBH1674860

�ୀ /34212 19 147 227ପନୁମ ପ!ଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପ!ଧାନ RWX1265040

ପ ୁ /34213 34 147 228ସାକ)ୁ! ାରା ପ!ଦିପ କମୁାର ପି ସାକ)ୁ! ାରା ଅଦିନାରାୟଣ RWX0805630

ପ ୁ /35214 29 147 229କୃIଚ)!  ମହାFି ପି ଚବିଲାଲ ମହାFି RWX0744029

ପ ୁ /35215 59 147 230ଛବିଲାଲ ମହାFି ପି େରଲି ମହାFି KBH1674928

ପ ୁ /35216 49 147 231ମନୁ ନାୟକ ପି ଅଭିମନE ୁନାୟକ RWX0287482

ପ ୁ /35217 42 147 232ନିଳମାଧବ ନାୟକ ପି ଅଭିମନE ୁନାୟକ RWX0131441

�ୀ /35218 41 147 233େମଳା ନାୟକ ପି ଅଭିମନE ୁନାୟକ RWX0287474

ପ ୁ /35219 40 147 234ଲାବାନE ନାୟକ ପି ଅଭିମନE ୁନାୟକ RWX0287466

ପ ୁ /35220 24 147 235ଆକାଶ ନାୟକ ପି େମନୂ ନାୟକ RWX1066216

�ୀ /35221 23 147 236ଆରତୀ ନାୟକ ପି ମନୁ ନାୟକ RWX1066224

ପ ୁ /35222 21 147 237ଅମିର କମୁାର ନାୟକ ପି ପ$ଜ କମୁାର ନାୟକ RWX1200633

�ୀ /36223 43 147 238ମିଲି ଜାନି �ା େବଣ ୁଜାନି KBH1674787

ପ ୁ /36224 32 147 239ଭୀମ ଜାନୀ ପି ମକୁ)ୁ ଜାନୀ RWX1066141

ପ ୁ /36225 28 147 240ଜୟ ରାମ ଜନୀ ପି ହରି ଜନୀ RWX0805580

�ୀ /36226 27 147 241ସନୁା ଜାନୀ �ା ଜୟରାମ ଜାନୀ RWX1143064

�ୀ /36227 60 147 242କା)ିରି ମଦୁୁଲି �ା ଡ\ ୁମଦୁୁଲି RWX0403246

�ୀ /36228 22 147 243ଶଭୁଶ!ୀ ରଣା ପି ଭା�ର ଚ)!  ରଣା RWX1261155

�ୀ /36229 21 147 244ନିହାରିକା ରଣା ପି ଭା�ର ଚ)!  ରଣା RWX1173541

�ୀ /37230 40 147 245େମାତି ମଦୁୁଲି ପି ଡ\ ୁମଦୁୁଲି RWX0403253

ପ ୁ /37231 48 147 246େକ ଉେମ/ର ରାଓ ପି େକ ରାମରାଜୁ KBH1901685

ପ ୁ /37232 37 147 247େକ ଆନ) ରାଓ ପି େକ କ!ିIା ମ]̂ୂ KBH1901941

ପ ୁ /37233 35 147 248େକ ଇ/ର ରାଓ ପି େକ କ! ିIା ରାଓ RWX0131318

ପ ୁ /38234 33 147 249ପି କମୁାର�ାମୀ ପି ପି ରାଜାରାଓ KBH1901677

�ୀ /39235 56 147 250ଲତା େବେହରା �ା ଛବିଲାଲ ମହାFି KBH1628809

�ୀ /39236 37 147 251ବୁଧବାରୀ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା KBH1674902
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�ୀ /41237 33 147 252ରଶB ିତା ଦାସ �ା ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ RWX1122001

ପ ୁ /41238 30 147 253ଅନିଲ କମୁାର ଦାଶ ପି ପିତା\ର ଦାଶ RWX0403048

ପ ୁ /41239 45 147 254ଶ!ୀକାF ତ!ିପାଠୀ ପି ବନମାଳି ତ!ିପାଠୀ KBH1674886

ପ ୁ /0042240 34 147 255ନଵୀନ କମୁାର େପାଦୁଗ ୂ ପି ଈiଵର ରାଓ େପାଦୁଗ ୂ RWX0609388

�ୀ /43241 44 147 256ନୟନ ବି/ାଳ �ା ଗୟାଧର ବି/ାଳ KBH1674720

ପ ୁ /43242 40 147 257ଆନ) ମାଝୀ ପି ଡ\ରୁୁ ମାଝୀ RWX0827782

ପ ୁ /45243 40 147 263ମିହିର ଦାସ ପି ଶିବନାରାୟଣ ଦାସ RWX0805911

�ୀ /45244 33 147 264େମଥିୖଳୀ ଦାସ �ା ମିହିର କମୁାର ଦାସ RWX0899864

ପ ୁ /45245 27 147 268ନିର�ନ ମହାରଣା ପି ସେFାଷ ମହାରଣା RWX0805432

ପ ୁ /45246 36 147 269ଅଜୁ� R ମାଝି ପି ଶEାମଶ)ୁର ମାଝି RWX0805523

�ୀ /45247 26 147 270ପଜୁା ମିଶ! ପି ତ!ିେଲାଚନ ମିଶ! RWX0827592

�ୀ /45248 25 147 271ସVEାରାଣି ମିଶ! ପି ତ!ିେଲାଚନ Mishra RWX0827535

�ୀ /45249 34 147 272ମନିୁ ନାୟକ �ା ଜି ବାଲା କ! ିIା ପpନାୟକ RWX1200013

ପ ୁ /45250 36 147 273ଜି. ବଳକ!ୁ ଷ2  ପpନାୟକ ପି ଜି. େମାହନ ରାଓ RWX0805481

ପ ୁ /46251 22 147 274ଆକାଶ କମୁାର ପpନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପpନାୟକ RWX1122217

ପ ୁ /46252 38 147 275ଅରୁଣ ପ!ସାଦ ପି ବଳରାମ ପ!ସାଦ KBH1674589

�ୀ /47253 28 147 276େସୗମEାରାଣୀ ମିଶ! ପି ଚି] ର�ନ ମିଶ! RWX0486837

�ୀ /47254 30 147 277ପ!_ା ପରିମିତା ପି ରଘନୁାଥ ପାତ! RWX0743013

�ୀ /47255 63 147 278ପ!ବୀଣା କମୁାରି ପpନାୟକ �ା ରଘନୁାଥ ପାତ! KBH1292176

�ୀ /47256 25 147 279ତପ8ୱନିୀ ଶତପଥି �ା ସିମା<ଳ ମିଶ! RWX1152883

ପ ୁ /48257 42 147 280ଡୁନ2 ା ଆପାନ2 ା ପି ଡୁନ2 ା େକଶବ ରାଓ KBH1290709

ପ ୁ /48258 38 147 281ସବୁାଶ ଜାନି ପି ଚରଣ ଜାନି KBH1902899

�ୀ /48259 59 147 282କମୁାରୀ ସାହୁ �ା ନେରା]ମ ସାହୁ RWX0805648

�ୀ /49260 32 147 283ଗଲୁାପି ମାଝୀ �ା ଆନ) ମାଝୀ RWX0827774

�ୀ /49261 29 147 284l. ନାଗ�ଣି ପି l ରାଜୁ RWX0805671

ପ ୁ /49262 44 147 285ସଂଜୟ କମୁାର �ାଇଁ ପି ଗେଣ/ର �ାଇଁ KBH1292416

ପ ୁ /50263 66 147 286ଏ. ଗରୁୁମ]ୂ�ୀ ରାଓ ପି ଏ.ଜଗନ2 ାଥ KBH1292275

�ୀ /50264 50 147 287ରଂଜିତା ପାଢି �ା ରଘନୁାଥ ପାଢି RWX0743393

ପ ୁ /50265 30 147 288ହିମାଂଶ ୁପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ RWX0339606

�ୀ /50266 26 147 289ରଶB ିତା ପାଢି ପି ରଘନୁାଥ ପାଢି RWX0744706

ପ ୁ /50267 36 147 290ଏ ଶ$ର ରାଓ ପି ଏ ଗରୁୁମତ̂ୁ ରାଓ RWX0743807

ପ ୁ /50268 30 147 291ଏ ଯଗଦିଶ ରାଓ ପି ଏ ଗରୁୁମୃତ̂ ରାଓ RWX0744441

�ୀ /51269 59 147 292ଏ. ଲଳିତା  �ା ଏ. ଗରୁୁମ]ୂ�ୀ KBH1292366

ପ ୁ /51270 71 147 293େଲାକନାଥ ସଡ�ି ପି ଦଧି ସଡ�ି RWX0339507

ପ ୁ /52271 51 147 294ସନିୁଲ କମୁାର ଗQୁା ପି ମିଶ!ି ଗQୁା KBH1333905

�ୀ /52272 24 147 295ସVEା କମୁାରୀ ଗQୁା ପି ସନିୁଲ କମୁାର ଗQୁା RWX1122233

ପ ୁ /52273 22 147 296ପ!େମାଦ କମୁାର ଗQୁା ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ଗQୁା RWX1122258

�ୀ /53274 27 147 297ସପ2ାରାଣୀ ବିେଶାୟୀ ପି ବିଦEାଧର ବିେଶାୟୀ RWX0487033

�ୀ /53275 31 147 298କନିୁ ଗgୁା ପି ଅଭିମନE ୁଗgୁା RWX0236513

�ୀ /53276 27 147 299ସନିୁତା ଗgୁା ପି ଅଭିମନE ୁଗgୁା RWX0617951

�ୀ /53277 24 147 300ଲଳିତା ପରିଛା ପି େଦେବ)!  ନାଥ ପରିଛା RWX1014240

�ୀ /53278 21 147 301ସVEାରାଣୀ ପରିଛା ପି େଦବରାଜ ପରିଛା RWX1154004

�ୀ /54279 39 147 302ସୀମା େଦବୀ �ା ମେନାଜ କମୁାର ଗgୁା RWX0130419

�ୀ /54280 27 147 30382ପ2ାରାଣୀ ଦଳାଇ ପି କବିରାଜ ଦଳାଇ RWX0802553

ପ ୁ /54281 28 147 304ଲJBୀକାF ଗgୁା ପି ଅଭିମନE ୁଗgୁା RWX0403063

ପ ୁ /54282 59 147 305ମରୁାରୀ େମାହନ ମ;ଳ ପି ରେମ)!  ନାଥ ମ;ଳ OR/12/085/154445

�ୀ /54283 50 147 306ବିନା ରାଣି ମ;ଳ �ା ମରୁାରି େମାହନ ମ;ଳ OR/12/085/154446

ପ ୁ /54284 29 147 307ଜଯପ!କାଶ ମ;ଳ ପି ମରୁାରୀ େମାହନ ମ;ଳ RWX1143031

ପ ୁ /54285 28 147 308କପିଲ ମ;ଲ ପି ମରୁାରୀ େମାହନ ମ;ଲ RWX0618108

ପ ୁ /54286 26 147 309ହିମାଦ! ି ମ;ଳ ପି ହିମାଂଶ ୁମ;ଳ RWX0744235

ପ ୁ /54287 52 147 310ତିଥ�ବାସି ପ!ଧାନ ପି ଭାrର ପ!ଧାନ RWX0805945

�ୀ /54288 29 147 311ମମତା ପ!ଧାନ �ା ତୀଥ�  ବାସି ପ!ଧାନ RWX0899898

ପ ୁ /54289 20 147 312ଚିନମୟ ପ!ଧାନ ପି ତିଥ�ବାସି ପ!ଧାନ RWX1200468

�ୀ /54290 33 147 313�ପ2ା ନାରାୟଣ ଊଦଟାଲ �ା ଜଯପ!କାଶ ମ;ଳ RWX1143049

ପ ୁ /55291 37 147 314ସେFାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ନରହରୀ େବେହରା KBH1903285

ପ ୁ /55292 26 147 315ଶଭୁଦିପ ଦାସ ମା ସନିୁତା ଦାସ RWX0744185

�ୀ /56293 37 147 316ବତୀ ଦିଶାରି �ା ସବିନା ଦିଶାରି KBH1641585

�ୀ /56294 26 147 317ଡମ ୁନାଯକ ପି ଧନ ନାଯକ RWX1121821

�ୀ /56295 23 147 318ନ)ିନୀ ନାୟକ �ା ଡମ ୁନାୟକ RWX1122050

�ୀ /57296 28 147 319ସନୁା ଜାନୀ �ା ସବୁାଷ ଜନୀ RWX0805663

ପ ୁ /57297 47 147 320ଶ$ର କମୁାର ନାୟକ ପି ଚି]ର�ନ ନାୟକ OR/12/085/154391

�ୀ /57298 22 147 321େମଘା ନାୟକ ପି ଶ$ର କମୁାର ନାୟକ RWX1082858
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�ୀ /57299 31 147 322ସB ୁତୀେରଖା େସଠି ପି ଦୟାନିଧି େସଠି RWX0900167

�ୀ /57300 29 147 323�ାଗତୀକା େସଠି ପି ଦଯାନିଧି ସଠି RWX0900217

�ୀ /57301 53 147 324ସଂଯNୁା େସଠୀ �ା ଦୟାନିଧି େସଠୀ KBH1292382

ପ ୁ /58302 30 147 325ସ)ୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ RWX0402917

�ୀ /58303 43 147 326ବି ଲଳିତା �ା ବି ପ!ସାଦ RWX0805705

ପ ୁ /58304 63 147 327ହରି ହର ମହରଣା ପି େଗାବି) ମହାରଣା RWX0805820

ପ ୁ /58305 49 147 328ଉtବ କମୁାର ମଲH ିକ ପି ଚକ!ଧର ମଲH ିକ KBH1290493

�ୀ /58306 51 147 329ପ=ୁା�ଳୀ ରାଉତ �ା ନବୀନ କମୁାର ରାଉତ RWX0618371

�ୀ /58307 29 147 330ରୁକB ଣୀ ରାଉତ ପି ନବୀନ କମୁାର ରାଉତ RWX0618314

�ୀ /58308 27 147 331ଦିେଲ/ରୀ ରାଉତ ପି ନବୀନ କମୁାର ରାଉତ RWX0618330

ପ ୁ /59309 65 147 332େକଳୖସ ଚ)!  େଜନା ପି ସଦାନ) େଜନା RWX0236422

�ୀ /59310 57 147 333ଶକୁାFି େଜନା �ା େକଳୖାସ ଚ)!  େଜନା RWX0827766

ପ ୁ /59311 27 147 334ସସୁାF କମୁାର େଜନା ପି େକଳୖାସ ଚ)!  େଜନା RWX0827790

�ୀ /59312 41 147 335କା<ନ ବାଳା ମହାFି �ା କାଶିନାଥ ମହାFି KBH1901792

�ୀ /59313 35 147 336ସ<ତିା ନାୟକ �ା ସମିର କମୁାର ନାୟକ RWX0743401

�ୀ /61314 37 147 337େକ ଭାରତୀ �ା େକ େଭେ$ତ ନରସିଂହ RWX1228253

ପ ୁ /61315 47 147 338କବିରାଜ ପରିଡା ପି ରାମ ଚ)!  ପରିଡା KBH1627371

ପ ୁ /62316 44 147 339େଶଖ ଅଲH ୀ ହୁେସନ ପି େଶଖ ମ]ୁ�ଜା େହେସନ RWX1200062

ପ ୁ /62317 37 147 340ରାଜନ ସିଂ ପି େଯାେଗ)!  ସିଂ RWX0131342

ପ ୁ /63318 44 147 341ଗ�ାଧର ପpନାୟକ ପି େକ. କ! ିIା ରାଓ KBH1627504

ପ ୁ /64319 38 147 342ଅରୁଣ େଗୗଡ ପି ତ!ିନାଥ େଗୗଡ KBH1627595

�ୀ /64320 31 147 343େସୗଦାମିନୀ ରଣା ପି କୃତିବାସ ରଣା RWX0339580

�ୀ /64321 24 147 344କFିୁ ରଣା ପି କୃତିବାସ ରଣା RWX1164185

ପ ୁ /65322 40 147 345ରବି କମୁାର ପpନାୟକ ପି େକ. କ! ିIା ରାଓ KBH1627637

�ୀ /67323 29 147 346ଜାନକି ମହାରଣା �ା େକଶବ କ!ିଷ2 ା ମହାରଣା RWX0805721

ପ ୁ /67324 49 147 347କୃI �ାଇଁ ପି ଗ�ାଧର �ାଇଁ KBH1627777

�ୀ /67325 47 147 348କନିୁ �ାଇଁ �ା କୃI �ାଇଁ KBH1627793

ପ ୁ /67326 24 147 349ନାରାୟଣ 8ଵାଇଁ ପି କୃI �ାଇଁ RWX1066257

�ୀ /68327 37 147 350ତ!ିେବଣୀ େଲ$ା �ା ମେନାଜ କମୁାର େଲ$ା KBH1627819

�ୀ /69328 36 147 351ଧାନମତି େଭାଇ �ା ଭା�ର େଭାଇ RWX1200484

ପ ୁ /69329 35 147 352ସଧୁାକର ବି/ାଳ ପି ଉେପ)!  ବି/ାଳ RWX0805499

ପ ୁ /69330 25 147 353େଦବିକାF ଦାସ ପି େପ!ମଚା) ଦାସ RWX0827667

ପ ୁ /69331 53 147 354ପ!ଶାF କମୁାର ସାହାଣୀ ପି ନଦିଆ କିେଶାର ସାହାଣୀ KBH1627843

�ୀ /69332 43 147 355ବବିତା ସାହାଣୀ �ା ପ!ଶାF କମୁାର ସାହାଣୀ KBH1627835

�ୀ /69333 22 147 356ରୁପାଲି ସାହାନୀ ପି ପ!ସାF କମୁାର ସାହାନୀ RWX1142975

�ୀ /69334 21 147 357େସାନାଲୀ ସାହାଣୀ ପି ପ!ଶାF କମୁାର ସାହାଣୀ RWX1264993

ପ ୁ /69335 58 147 358ଜନାd� ନ �ାଇଂ ପି ନାରାୟଣ �ାଇଂ RWX0805879

ପ ୁ /69336 24 147 359ରାେକଶ କମୁାର �ାଇଁ ପି ଜନାu2 � �ାଇଁ RWX0900076

ପ ୁ /70337 45 147 360େଶv.ଜମାଳ ଇଦR ଅଲH ି ପି େଶv ଜୁମାନ ଅଲH ି RWX0618603

�ୀ /70338 30 147 361େଶକ ଯନୁାତନ ବିବି �ା େଶv ଜାମାଳ ଇଦିR ଅଲH ି RWX0618611

ପ ୁ /70339 41 147 362େଗାପ ର�ନ ତୁରୁକ ପି ପKୂ� ଚ)!  ତୁରୁକ KBH1627942

ପ ୁ /70340 37 147 363ବାପି ର�ନ ତୁରୁକ ପି ପKୂ� ଚ)!  ତୁରୁକ KBH1627934

ପ ୁ /70341 29 147 364ଲଇଚନ ତୁରୁକ ପି ନାବ ତୁରୁକ RWX0618918

�ୀ /70342 28 147 365ଲିଲି ତୁରୁକ �ା ଲିଇଚନ ତୁରୁକ RWX0618736

�ୀ /71343 36 147 366ସାକିନା େବଗମ �ା ଏମ.ଡି.େଶକ ଶାରିଫ RWX0618801

ପ ୁ /74344 37 147 367ଡି. ରାମ ୁ ପି ଡି. େକଶବ ରାଓ KBH1628239

ପ ୁ /74345 35 147 368ସେରାଜ କcୁାର ପି ଦାଶରଥୀ କcୁାର KBH1902600

�ୀ /74346 29 147 369ଶାFିଲତା କcୁାର �ା ସେରାଜ କcୁାର RWX0486555

�ୀ /75347 38 147 370େମାଦି ଜାନୀ �ା ହରି ଜାନୀ RWX0805689

�ୀ /77348 49 147 371ଏ8. ମିରା  ପି ହେରଦାସ ପpନାୟକ KBH1627249

ପ ୁ /78349 28 147 372ବାପଜିୁ ବିେଶାୟି ପି ବିଦEାଧର ବିେଶାୟି RWX0744334

ପ ୁ /78350 57 147 373ସେFାଷ ମହାରଣା ପି ଉେପ)!  ମହାରଣା RWX0805424

�ୀ /78351 25 147 374ଦୀପିକା ସେFାଷ ମହାରଣା ପି ସେFାଷ ମହାରଣା RWX1121789

�ୀ /78352 24 147 375ପ!ିଯା ସେFାଷ ମହାରଣା ପି ସେFାଷ ମହାରଣା RWX1148097

ପ ୁ /78353 45 147 376ଚ)!  େଶଖର ପpନାୟକ ପି ବି ଆa େମାହନ ରାଓ KBH1902055

�ୀ /79354 41 147 377କନିୁ ବିେଶାଇ �ା ବିଦEାଧର ବିେଶାଇ RWX0486266

�ୀ /79355 22 147 378ପ!ିୟ$ା ବିେଶାଈ ପି େଗାପାଳ ବିେଶାଈ RWX1142983

ପ ୁ /79356 45 147 379ବିଦEାଧର ବିେଶାୟୀ ପି ସଦୁଶ�ନ ବିେଶାୟୀ RWX0486530

ପ ୁ /79357 46 147 380େଗାପାଳ ବିେଶାଇ ପି େମାହନ ବିେଶାଇ KBH1628338

�ୀ /79358 38 147 381ଲJBୀ ବିେଶାଇ �ା େଗାପାଳ ବିେଶାଇ KBH1628346

ପ ୁ /80359 30 147 382େଶକ ଅମିର ଅଲH ି ପି େଶv ଜୁମାନ ଅଲH ି RWX0618827

�ୀ /80360 50 147 384କନିୁ ନାୟକ �ା ଦୁଯE�ଧନ ନାୟକ RWX0236455

6 14/M.O.P େଯାଗEତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ$ �ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /81361 68 147 385ନିର�ନ େବେହରା ପି ବିଣା େବେହରା RWX0743898

ପ ୁ /81362 45 147 386ଭା�ର େବେହରା ପି ନିର�ନ େବେହରା RWX0131359

ପ ୁ /82363 36 147 387ରାମ ହFାଳ ପି ଭେଜ ହFାଳ KBH1903004

�ୀ /82364 35 147 388ଶଆୁମା ହFାଳ �ା ରାମ ହFାଳ KBH1903079

ପ ୁ /83365 23 147 389କିଶାନ ପଟନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ପଟନାୟକ RWX1143098

�ୀ /84366 27 147 390ନାଗମଣୀ ବଡନାୟକ �ା ନକଳୁ ବଡନାୟକ RWX0805564

ପ ୁ /84367 57 147 391ଗଣପତି େବେହରା ପି ପ!ହଲH ାଦ େବେହରା KBH1902873

ପ ୁ /84368 53 147 392JୀରସିVୁ େବେହରା ପି Jୀରମଣି େବେହରା KBH1902782

�ୀ /84369 47 147 393ଲJBୀ େବେହରା �ା JୀରସିVୁ େବେହରା KBH1902790

�ୀ /84370 47 147 394କା<ନ େବେହରା �ା ଗଣପତି େବେହରା KBH1902865

�ୀ /84371 41 147 395େମାହିନି େବେହରା ପି ପ!ହଲH ାଦ େବେହରା KBH1902881

�ୀ /84372 38 147 396ମଲH ୀ େବେହରା ପି ରାଧାେମାହନ େବେହରା KBH1903608

ପ ୁ /85373 26 147 398ବିନାୟକ ମିଶ! ପି ପ<ାନନ ମିଶ! RWX0805853

ପ ୁ /85374 26 147 399ସନିୁଲ ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ RWX0805408

ପ ୁ /86375 53 147 400ଜଗନ2 ାଥ ଓଡିଆ ପି ଶEାମସ)ୁର ଓଡିଆ KBH1902683

�ୀ /86376 45 147 401ଶ!ୀମତ େମାହିନି ଓଡିଆ �ା ଜଗନ2 ାଥ ଓଡିଆ KBH1902675

ପ ୁ /87377 35 147 402ଦିQୀ ର�ନ କଅୁଁର ପି ନିର�ନ କଅୁରଁ KBH1901636

�ୀ /87378 26 147 403ଗିଚାମଣି ଟୁଡୁ �ା i$ର ଟୁଡୁ RWX1188515

�ୀ /88379 50 147 404ପି ମହାଲJBୀ �ା ପି େପେwୟା KBH1902253

�ୀ /91380 40 147 405ଗୀତା ମ;ଳ �ା ବଳରାମ ମ;ଳ KBH1902550

ପ ୁ /92381 33 147 406ଏx ରାେଜଶ ପି ଏ8 ଲJପତୀ KBH1902485

ପ ୁ /93382 61 147 407ପି ସତEନାରାୟଣ ପାତ! ପି ପି କୃIମ]̂ୂ ପାତ! RWX0131375

�ୀ /95383 41 147 410ବିIୁପ!ିୟା ନାୟକ �ା ପରେମ/ର ନାୟକ RWX0131391

�ୀ /96384 23 147 411େକୗରୁ େଗୗତମି �ା େକ େକାେଟ/ର ରାଓ RWX1173384

ପ ୁ /96385 33 147 412jଜୟF କମୁାର େଜନା ପି େକୖଳାଶ େଜନା RWX0805838

ପ ୁ /96386 28 147 413ସେFାଷ କମୁାର ମହାFି ପି େଭରୖବ ମହାFି RWX0403212

�ୀ /96387 51 147 414ଅନିତା କମୁାରୀ େମାହFି �ା େଭରୖଵା େମାହFି RWX1066232

ପ ୁ /96388 34 147 415ଉ]ମ ମହାFି ପି େବରୖବ ମହାFି KBH1901818

�ୀ /96389 28 147 416କାମିନି ମହାFି �ା ଉ]ମ ମହାFି RWX1121672

�ୀ /96390 37 147 417କଉରୁ ପାବ� ତୀ �ା କଉରୁ େମାହନ ରାଓ KBH1903657

�ୀ /96391 32 147 418ମ�ଲୁତା ପ!ଧାନ �ା ପ!ଭାକର ପ!ଧାନ RWX0403410

ପ ୁ /96392 45 147 419କଉରୁ େମାହନ ରାଓ ପି କଉରୁ ରାମଲୁୁ KBH1903103

ପ ୁ /96393 32 147 420େକ େକାେଟ/ର ରାଓ ପି କାବୁରୁ ରାମଲୁୁ RWX0486860

ପ ୁ /97394 44 147 421ବଳଭଦ!  ମାଉଡି ପି ଶEାମ ମାଉଡି KBH1903277

�ୀ /97395 38 147 422େଗୗରୀ ମାଉଡି �ା ବଳଭଦ!  ମାଉଡି RWX0131409

ପ ୁ /97396 57 147 423ରବି)!  ନାଥ ପ!ଧାନ ପି ଦୀନବVୁ ପ!ଧାନ OR/12/085/154935

�ୀ /97397 46 147 424ରୀନା ପ!ଧାନ �ା ରବୀ)!  ନାଥ ପ!ଧାନ OR/12/085/154936

ପ ୁ /97398 23 147 425ସିdାଥ� କମୁାର ପ!ଧାନ ପି ରବି)!  କମୁାର ପ!ଧାନ RWX1014133

ପ ୁ /98399 36 147 426ଶ$ର ସାହୁ ପି ଭୁବେନ/ର ସାହୁ KBH1903012

�ୀ /99400 35 147 427େରଖା ଗQୁା ପି ପଶ ୁ�ରାମ ପ!ସାଦ ଗQୁା RWX0486399

ପ ୁ /99401 43 147 428ଜୟନ2 ା ଏz ଆa ପି ରାେଜ େଗୗଡ RWX0486928

�ୀ /99402 31 147 429ବନୀତା ମହାରଣା �ା େହମF କମୁାର ମହାରଣା RWX0486753

�ୀ /99403 30 147 430ଭଗବତୀ ମଦୁୁଲି �ା ଗ�ାଧର ମଦୁୁଲି RWX0486951

�ୀ /99404 19 147 431କମଳା ମଦୁୁଲି ପି ମୀନ ମଦୁୁଲି RWX1265032

�ୀ /99405 35 147 432ମମତା ନାୟକ �ା ଶବିକମୁାର ନାୟକ RWX0486415

�ୀ /99406 33 147 433ରଶBତିା ନାୟକ ପି ଉଦୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0486704

ପ ୁ /99407 40 147 434ଘନ ଶEାମ ସାହୁ ପି କାହ2 ୁ  ଚରଣ ସାହୁ KBH1901628

�ୀ /100408 41 147 435ଦୁଗX େଦବି �ା ରଜନିସ କମୁାର ଗQୁା RWX0618645

ପ ୁ /100409 64 147 436ନେରା]ମ ସାହୁ ପି ରାହାସ ସାହୁ KBH1324367

ପ ୁ /100410 37 147 437ଶେୁଭ)!  କମୁାର ସାହୁ ପି ନେରା]ମ ସାହୁ KBH1987171

ପ ୁ /100411 32 147 438ମେନାର�ନ ସାହୁ ପି ନେରା]ମ ସାହୁ KBH1988922

ପ ୁ /101412 33 147 439ସେFାଷ କମୁାର ଗQୁା ପି ପଶ ୁ�ରାମ ପ!ସାଦ RWX0744326

�ୀ /104413 39 147 440େମାହିନି ମହାFି ପି ନବିନ ମହାFି RWX0236521

�ୀ /106414 27 147 441ଆa. ପଲH ବୀ ପି ଆa.ନରସିଂହ ମ]̂ୁ RWX0664557

ପ ୁ /111415 28 147 442ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାବୁଲି କମୁାର ସାହୁ RWX0403055

ପ ୁ /112416 35 147 443ହରି େଭାଇ ପି ଶEାମ େଭାଇ RWX0486993

ପ ୁ /113417 28 147 444ଶ$ର ଜାନୀ ପି ଦଇତାରି ଜାନୀ RWX0486985

�ୀ /113418 19 147 445ର�ିତା ଜାନି ପି ପKୂ� ଜାନି RWX1265024

ପ ୁ /113419 41 147 446ବିଭୁତି ପ!ସାଦ ନାୟକ ପି ଅବିରାମ ପ!ସାଦ ନାୟକ RWX0618124

�ୀ /114420 32 147 447ଡୁନା କନିୁ �ା ଡୁନା ଆ>ାନା RWX0486712

�ୀ /114421 31 147 448ଅନ2 ପଣୁX ସାହୁ �ା ପ!ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ RWX0827758

ପ ୁ /115422 35 147 449ପ!ଶାF କମୁାର କଶୁଲିୁଆ ପି ହଳଧର କଶୁଲିୁଆ RWX0486811
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�ୀ /115423 31 147 450ଜୁଲି ନାୟକ �ା େକୖଳାଶ ନାୟକ RWX0743104

ପ ୁ /115424 41 147 451ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ପି ଭୁବେନ/ର ସାହୁ KBH1628593

ପ ୁ /116425 29 147 452ସେରାଜ କମୁାର ପpନାୟକ ପି ରାମକୃI ପpନାୟକ RWX0402941

�ୀ /117426 32 147 453ପି$ି େବେହରା �ା େହମF େବେହରା RWX0744680

�ୀ /117427 31 147 454ଯମନୁା େବେହରା ପି ମାଧବ େବେହରା RWX0744474

ପ ୁ /117428 29 147 455ଟୁକନୁା େବେହରା ପି ମାଧବ େବେହରା RWX0744292

ପ ୁ /117429 29 147 456ଜଗା େବେହରା ପି ମାଧବ େବେହରା RWX0744409

�ୀ /117430 28 147 457ଲJBି େବେହରା �ା ହରିଶ ଚ)!  େବେହରା RWX0743278

�ୀ /117431 38 147 458କନକ ମଦୁୁଲି �ା େଗାପୀନାଥ ମଦୁୁଲି RWX1013903

�ୀ /117432 35 147 459ସେFାଷିନୀ ନାୟକ ପି ଉଦୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0486696

ପ ୁ /118433 28 147 460ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଭୟ ଚରଣ ନାୟକ RWX0486662

�ୀ /119434 39 147 461ଆଶାଲତା ମହାପାତ! �ା ଗରୁୁଚରଣ ମହାFି RWX0402909

ପ ୁ /120435 52 147 462ଲାଢି ଗେଣଷ ପି ଲାଢି ଲJBଣ�ାମି RWX0403105

ପ ୁ /121436 58 147 463ଶବର ବାଘବଂଶ ପି ନୀଳକg ବାଘବଂଶ RWX0403147

�ୀ /121437 28 147 464ବି ଧରିତ!ି  େବବି ପି ବି ଶବର RWX0403139

�ୀ /121438 27 147 465ବି.ଗାୟତ!ୀ େଦବୀ ପି ଶବର ବାଘବଂଶ RWX0618728

�ୀ /121439 25 147 466ବି ସେFାଷି େଦବି ପି ବି ସବର RWX1078450

�ୀ /121440 21 147 467ବି ପ!ିୟ$ା େଦବୀ ପି ବି ଶବର RWX1200419

�ୀ /121441 48 147 468ବି ମାଧରିୁେଦବି �ା ଶବର ବାଘବଂଶ RWX0403154

ପ ୁ /1/22442 24 147 469ଖୀେରା{ଢା ତନB ୟ େବେହରା ପି ଜୟା କୃI େବେହରା RWX1197201

ପ ୁ /122443 55 147 471ଡି ତାତା ରାଓ ପି ଡି ରାମଲୁ RWX0403204

ପ ୁ /123444 32 147 473ଅମୀର ରାଜ ଭତ! ା ପି ଅରୁଣ ବିହାରୀ ଭତ! ା RWX0618157

ପ ୁ /124445 50 147 474ବାବୁ ମ|ୁାନ2 ା କpର ପି ମ|ୁାନ2 ା କpର RWX0618520

ପ ୁ /125446 31 147 475ଶ$ର ଟୁଡୁ ପି ଧାମା ଚରଣ ଟୁଡୁ RWX0618785

�ୀ /126447 45 147 476େକ.ଆଦିଆମା େଦାରା �ା େକ.ଅନF େଦାରା RWX0618363

�ୀ /127448 37 147 477ଅ\ିକା କମାର �ା ପିତୁ କମାର RWX0664524

ପ ୁ /128449 35 147 478ଅଜଗa ଖାR ପି ଅଜମିରି ଖ} KBH1902469

ପ ୁ /128450 33 147 479ଅସଫର ଖାR ପି ଅଜେମa ଖାR KBH1902493

�ୀ /130451 40 147 480ମିନି େପgିଆ �ା ହରି େପgିଆ RWX0618496

ପ ୁ /131452 52 147 481କିେଶାର ଚ)!  ମହାରଣା ପି ଗ�ାପାଣୀ ମହାରଣା RWX0793745

�ୀ /131453 48 147 482ମ�ଳୁା ମହାରଣା �ା କିେଶାର ଚ)!  ମହାରଣା RWX0743633

ପ ୁ /131454 26 147 483ଫକିର େମାହନ ମହାରଣା ପି କିେଶାର ଚ)!  ମହାରଣା RWX0744078

ପ ୁ /132455 32 147 484ସେFାଷ କମୁାର �ାଇଁ ପି େଗାକଳୁଚରଣ �ାଇଁ RWX0744037

ପ ୁ /133456 22 147 485ସେFାଷ କମୁାର ହFାଳ ପି ତ!ିନାଥ ହFାଳ RWX1066059

�ୀ /133457 29 147 486େଗୗରି ତାମିଲି �ା ମେହ)!  କମୁାର ତାମିଲି RWX0743245

�ୀ /134458 54 147 487ଚ)!ମା ଦ;େସନା �ା କୃIଚ)!  ଦ;େସନା RWX0743625

ପ ୁ /134459 50 147 488ରାମଚ)!  ଦ;େସନା ପି କୃIଚ)!  ଦ;େସନା RWX0743906

�ୀ /134460 32 147 489ମିକାJି ପାତ! �ା ରାମ ଚ)!  ଦ;େସନା RWX0743179

�ୀ /135461 46 147 490ସଚିୁତ!ା ଲାହିରି �ା ଅଶିଷ ଲାହିରି RWX0793737

�ୀ /135462 26 147 491ବବଲି ସିଂ ପି େଜାେଗ)!  ସିଂ RWX0827741

ପ ୁ /135463 25 147 492ବିକାଶ କମୁାର ସିଂ ପି େୟାେଗ)!  ସିଂ RWX0905489

ପ ୁ /136464 26 147 493ଭଗବାଅନ େବେହରା ପି ଦୟାନିଧି େବେହରା RWX0744243

ପ ୁ /137465 45 147 494ପି ରେମଶ ପି ପି ଆପାଲା ରାଓ RWX0743682

�ୀ /138466 31 147 495ଜୟଲJB ିେବେହରା �ା ହରି େବେହରା RWX0743203

�ୀ /139467 58 147 496େକ ଭାରତି େଦାରା �ା େକ ରାମାରାଓ େଦାରା RWX0743518

ପ ୁ /140468 53 147 497ତ!ିନାଥ ମହାରଣା ପି ମାଗତି ମହାରଣା RWX0743781

�ୀ /140469 24 147 498ସେFାଷି ମହାରଣା ପି ତ!ିନାଥ ମହାରଣା RWX1148089

�ୀ /141470 40 147 500ସରୁଭି ବାଳା େଗୗଡ �ା ବନବାଶୀ େଗୗଡ RWX0811448

�ୀ /141471 32 147 501ଆରତି ସାହୁ �ା ମଳଯ କମୁାର ସାହୁ RWX0743187

�ୀ /142472 27 147 502ନମିତା �ାଇଁ �ା ସେFାଷ |ମୁାର �ାଇଁ RWX0743021

�ୀ /143473 58 147 503େକୗଶଲEା େଖାରା ମା ଡ\ରୁୁ େଖାରା RWX0743609

�ୀ /144474 35 147 504ମମତା ମାଝୀ �ା ଅଜୁ� ନ ମାଝୀ RWX0811430

ପ ୁ /144475 68 147 505ସବୁାସ ଚା)!  ପpନାୟକ ପି ସିମା<ଳ ପpନାୟକ RWX0743757

�ୀ /144476 61 147 506ସବୁKX ପpନାୟକ �ା ସବୁାସ ଚ)!  ପpନାୟକ RWX0743708

ପ ୁ /144477 35 147 507ଦୁସBF କମୁାର ପpନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ)!  ପpନାୟକ RWX0743740

�ୀ /145478 35 147 508ସସBିତା ନାଏକ �ା ଖଗପତି ନାଏକ RWX0743567

ପ ୁ /146479 73 147 509ମଧ ୁଜାନି ପି ସମରା ଜାନି RWX0743724

�ୀ /146480 68 147 510ସବୁରK2ି ଜାନି �ା ମଧ ୁଜାନି RWX0743716

ପ ୁ /146481 42 147 511କୃI କମୁାର େଜନା ପି ର$ନିଧି େଜନା RWX0403428

ପ ୁ /147482 56 147 512େକ ବ! ହB ାଜି ପି େକ ବିରାଚାରି RWX0743880

ପ ୁ /148483 48 147 513ହରି ବିେଶାୟି ପି ଡାଳବVୁ ବିେଶାୟି RWX0743922

�ୀ /148484 35 147 514ମତି ବିେଶାୟି �ା ହରି ବିେଶାୟି RWX0743658
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ପ ୁ /148485 42 147 515ତପନ େଗାଲଦାର ପି ହରିଚ)!  େଗାଲଦାର RWX0743872

ପ ୁ /148486 48 147 516ଜିେତଂଦ!  ଉେପ)!  ମହାରଣା ପି ଉେପ)!  ମହାରଣା RWX1247378

�ୀ /149487 29 147 517ଯା_େସନୀ ପpନାୟକ �ା ଦୁଷBF କମୁାର ପpନାୟକ RWX0742965

ପ ୁ /150488 33 147 518ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ପ!ଭାକର ଦାଶ RWX0744359

�ୀ /150489 43 147 519ବୀଣା ମହାରଣା �ା ସେFାଷ ମହାରଣା RWX0811463

ପ ୁ /150490 25 147 520ଚ)ନ କମୁାର ପ!ସାଦ ପି ମେନାହର ପ!ସାଦ RWX1078468

ପ ୁ /150491 21 147 521ସ�ୟ କମୁାର ପ!ସାଦ ପି ମେନାହର ପ!ସାଦ RWX1083500

�ୀ /151492 21 147 522ନିଶି କମୁାରୀ ପି ଆସରିଫ ପ!ସାଦ ଗQୁା RWX1200435

ପ ୁ /151493 28 147 523େଗୗତମ ମହାରଣା ପି କିେଶାର ଚ)!  ମହାରଣା RWX0744342

�ୀ /151494 50 147 524ପ!ିତି ପ!ଭା ମହାFୀ �ା ପ!ଣୟ କମୁାର ମହାFୀ RWX0811471

�ୀ /151495 26 147 525େନହା େଦବୀ ପ!ସାଦ �ା ଜିେତ)!  ପ!ସାଦ RWX1013929

�ୀ /152496 35 147 526ଫଲୁ େବେହରା �ା ରବି)!  େବେହରା RWX0811489

ପ ୁ /153497 25 147 527େକ.ଶିବାନ) େଦାରା ପି େକ.ପା;ବ େଦାରା RWX0827956

�ୀ /153498 50 147 528େକ. ଗିତା�ଳି େଦାରା �ା େକ ପା;ବ େଦାରା RWX0811398

ପ ୁ /153499 35 147 529ପ!ଶାF କମୁାର ମହାପାତ! ପି ହର େମାହନ ମହାପାତ! RWX0130716

�ୀ /153500 23 147 530ପ!ିୟ$ା ମହାପାତ! �ା ପ!ଶାF କମୁାର ମହାପାତ! RWX1014075

�ୀ /154501 32 147 531ରାଧିକା ମହାFି �ା ରମାକାF ମହାFି RWX0744375

�ୀ /154502 26 147 532ସାଗରିକା ପାଢୀ ପି ସେୁରଶ ଚ)!  ପାଢୀ RWX0811422

�ୀ /155503 54 147 533ପାବ� ତି େଦବି �ା ପଶ ୁ�ରାମ ପ!ସାଦ RWX0743559

ପ ୁ /155504 71 147 534ପଶ ୁ�ରାମ ପ!ସାଦ ପି ଗତିଲାଲ ପ!ସାଦ RWX0743831

ପ ୁ /156505 28 147 535ବିଜୟ କମୁାର ରାହୁଲ` ପି ସମୁନ ରାହୁଲ RWX0744318

�ୀ /156506 43 147 536ସଷୁମା ସାହୁ �ା ଜୟ ପ!କାଶ ସାହୁ RWX0811521

ପ ୁ /158507 39 147 537ସଶୁାF କମୁାର ବି/ାଳ ପି ମେ)ାରଧର ବି/ାଳ KBH1291160

ପ ୁ /158508 20 147 538ବିକାସ ବିiଵାସ ପି ଅନୁକଳୁ ବିiଵାସ RWX1255322

ପ ୁ /158509 32 147 539ଅେଶାକ ପାଇକ ପି ଭ�ର ପାଇକ RWX0744300

�ୀ /158510 31 147 540କନିୁ ପାଇକ �ା ଅେଶାକ ପାଇକ RWX0744565

�ୀ /159511 30 147 541ମାମିନା େବେହରା �ା ରାମଚ)!  େବେହରା RWX0744581

�ୀ /159512 32 147 542ରୁନୁବାଳା �ାଇଁ �ା ଲJBିଧର ପ!ଧାନ RWX0811505

�ୀ /160513 32 147 543େକ େଜEାତି �ା େକ ରବି କମୁାର RWX0743112

�ୀ /161514 28 147 544ପ!ତିମା ପାଢି �ା ପଦB ଚରଣ ପାଢି RWX0743450

�ୀ /162515 31 147 545ସ�ିତା ଦାସ �ା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0744623

�ୀ /162516 43 147 546ବିIୁପ!ିୟା ନାୟକ ପି କୃIଚ)!  ନାୟକ RWX0811539

ପ ୁ /163517 48 147 547ରବି ମଦୁୁଲି ପି େଘନୁ ମଦୁୁଲି RWX0743815

�ୀ /164518 28 147 548ମିଟି ଦାଶ ପି ଶତୃଘ2 ଦାଶ RWX0744656

�ୀ /165519 51 147 549ଡି େଜEାତି �ା ଡି. ରାମଜୀ RWX0743419

�ୀ /165520 33 147 550ଧାନମତି ମଦୁୁଲି �ା ରବି ମଦୁୁଲି RWX0744664

�ୀ /166521 68 147 551େସବତି େବେହରା �ା ଅ$ିତା େବେହରା RWX0743435

�ୀ /168522 47 147 552ଶଶି ମଦୁୁଲି �ା ସଦା ମଦୁୁଲି RWX0743492

ପ ୁ /169523 51 147 553ସଦା ମଦୁୁଲି ପି େସାନା ମଦୁୁଲି RWX0743484

ପ ୁ /170524 69 147 554ଉମାକାF େବେହରା ପି ଲାବଣE େବେହରା RWX1167147

�ୀ /170525 65 147 555ଭାନୁ େବେହରା �ା ଉମାକାF େବେହରା RWX1167154

ପ ୁ /170526 46 147 556ରବି)!  େବେହରା ପି ଜଗନ2 ାଥ େବେହରା RWX0811513

�ୀ /170527 22 147 557େରନୁ େବେହରା ପି ଉମାକାF େବେହରା RWX1121870

ପ ୁ /172528 38 147 558ଲJBଧିର ପ!ଧାନ ପି ଅନF ପ!ଧାନ RWX0805812

�ୀ /175529 22 147 559େକ ସେFାଷି ପpନାୟକ ମା େକ ରମାେଦବି ପpନାୟକ RWX1154442

ପ ୁ /178530 29 147 560ରବି)!  ସାହୁ ମା ହିନା ସାହୁ RWX0805440

ପ ୁ /180531 32 147 561କ!ିଷ2ା ତFି ପି ଭୁବନ ତFି RWX0805929

ପ ୁ /181532 35 147 562ଅଜିତ କମୁାର େଜନା ପି େକଳୖାଶ ଚ)!  େଜନା RWX0805804

ପ ୁ /184533 63 147 563ନକଳୁ ମହାରଣା ପି ଖଲି ମହାରଣା RWX0827717

�ୀ /184534 57 147 564ଅମଲୁE ମହାରଣା �ା ନକଳୁ ମହାରଣା RWX0827709

ପ ୁ /184535 30 147 565ସେFାଷ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପKୁ� ଚ)!  ମହାରଣା RWX0811596

ପ ୁ /185536 44 147 566ଏ. ଶ$ର ରାଓ ପି ଏ. ପାରନାଇଡୁ RWX0805614

ପ ୁ /196537 49 147 567ଅନିଲ ପ!ଧାନ ପି ଅରିଖତ ପ!ଧାନ RWX0805754

�ୀ /198538 42 147 568Jୀତିପ!ଵା ଜିେତଂଦ!  ମହାରଣା �ା ଜିେତଂଦ!  ମହାରଣା RWX1248368

�ୀ /204539 28 147 569ବବିତା କମୁାରି ବିରଦଳାଇ ମା ରମାମଣୀ ବିରଦଳାଇ RWX0743146

�ୀ /204540 39 147 570େସଳୖବାଳା ସାହୁ �ା ଅନିଲ ପ!ଧାନ RWX0899849

�ୀ /210541 46 147 571ରିତା କମୁାରୀ ଦାଶ �ା ମେନାଜ କମୁାର ନିମାଲ ପରୁୀ RWX0811364

ପ ୁ /210542 28 147 572ମେନାଜ କମୁାର ପpନାୟକ ପି ରାମ କୃI ପpନାୟକ RWX0827998

ପ ୁ /212543 26 147 573ରାେଜଶ କମୁାର ଧଳ ପି ପ!ଫଲୁ କମୁାର ଧଳ RWX1014174

ପ ୁ /216544 61 147 574ପଣୂ�ଚ)!  ବୀରଦଳାଇ ପି ୰ମହା$ାଳ ବୀରଦଳାଇ RWX0827824

�ୀ /216545 73 147 575େକ. ପଦB ାବତି �ା େକ. ପ!ଭାକର RWX0818658

ପ ୁ /221546 26 147 576ଆକାଶ ନାୟକ ପି ହରିf)!  ନାୟକ RWX0744169

9 14/M.O.P େଯାଗEତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ$ �ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /228547 39 147 577ଶ!ୀମତି ଜାଲି �ା ସେୁରଶ ଜାଲି KBH1709773

�ୀ /230548 23 147 578େସାନାଲୀ ବିiଵାଳ ପି ଗୟାଧର ବିiଵାଳ RWX1066208

ପ ୁ /230549 22 147 579ସେରାଜ କମୁାର ବିiଵାଳ ପି ଗୟାଧର ବିiଵାଳ RWX1066091

�ୀ /245550 34 147 580ସର�ତୀ ମହାରଣା ପି ଉଦୟ ମହାରଣା KBH1902584

�ୀ /245551 30 147 581ପ!େମାଦିନି ମହାରଣା ପି ଉଦୟ ମହାରାଣା RWX1200104

�ୀ /247552 45 147 582େଦବକୀ କମୁାରୀ ମହାFି �ା ପ!ଫଲୁ କମୁାର ମହାFି RWX0619015

�ୀ /248553 37 147 583ଗିତା େଗାଲଦାର �ା େତାପନ େଗାଲଦାର RWX0743666

�ୀ /256554 46 147 584ପ!ମିଲା ସାହୁ �ା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ RWX0743583

ପ ୁ /256555 20 147 585େତାଫାନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ RWX1200443

ପ ୁ /264556 27 147 586େବଲାନା ରଜନିକାF ପି ବି ପ!ସାଦ ରାଓ RWX0744151

ପ ୁ /264557 25 147 587ବି ସ!ିକାF ପି ବି ପ!ସାଦ ରାଓ RWX0899989

ପ ୁ /269558 26 147 588ଦିଗା\ର େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା RWX0827931

�ୀ /269559 23 147 589ଲିଲି େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା RWX1121714

ପ ୁ /269560 22 147 590କୃI େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା RWX1148121

�ୀ /282561 25 147 591ସାବିତ!ି  େଦବି ପି ଲାଲୁ ପରାଜା RWX0900274

ପ ୁ /338562 29 147 592ସେFାଷ ମଦୁୁଲି ପି ଡ\ରୁୁ ମଦୁୁଲି RWX0805739

�ୀ /357563 36 147 593ଶଶି େବେହରା �ା ବିଜୟ େବେହରା RWX0900068

ପ ୁ /446564 35 147 595ଧନିଆ ଶିଶା ପି େସାନୁ ଶିଶା RWX1164128

ପ ୁ /451565 48 147 596ବନବାସୀ େଗୗଡ ପି ଉଦୟ େଗୗଡ RWX1014059

�ୀ /512566 27 147 597ମମତା ନ) �ା ର�ନ କମୁାର ଦାଶ RWX0744599

�ୀ /514567 50 147 598ସକୁାFୀ େଖାରା �ା ମେହ)!  େଖାରା RWX0827725

ପ ୁ /516568 37 147 599କୃI ଚ)!  ଖରା ପି େଗାପିନାଥ ଖରା RWX0827840

�ୀ /516569 27 147 600ସବିତା ଖରା �ା କୃI ଚ)!  ଖରା RWX0827857

�ୀ /518570 30 147 601ସମିୁତ! ା ପା�ି ପି ବୁଦୁ ପା�ି RWX0827832

ପ ୁ /522571 45 147 602ଅଭୟ କମୁାର ରାଉତ ପି େବରୖାଗି ରାଉତ RWX0827451

�ୀ /522572 36 147 603ରାେଜ/ରୀ ରାଉତ �ା ଅଭୟ କମୁାର ରାଉତ RWX0827469

�ୀ /523573 32 147 604ଲJBୀ େବେହରା �ା ନିସାନ େବେହରା RWX0827477

�ୀ /524574 32 147 605େମାଇନୀ େବେହରା ପି ବୁଧିଆ େବେହରା RWX0827485

�ୀ /525575 32 147 606ସକୁାFି େବେହରା �ା ନରହରି େବେହରା RWX0827493

�ୀ /525576 27 147 607ମାଳତୀ େବେହରା �ା ରତ2 ାକର େବେହରା RWX0827576

ପ ୁ /528577 35 147 609ନରହରି େବେହରା ପି ଦୁଯE� େବେହରା RWX0827568

ପ ୁ /529578 29 147 610ରତ2 ାକର େବେହରା ପି ଗେଣଶ େବେହରା RWX0827584

ପ ୁ /530579 36 147 611ସେୁର)!  େବେହରା ମା କରୁଣା େବେହରା RWX0827618

�ୀ /530580 31 147 612ସନୁୀ େବେହରା �ା ସେୁର)!  େବେହରା RWX0827600

�ୀ /531581 32 147 613ଡାଳି େବେହରା ପି ଦିନବ)ୁ େବେହରା RWX0827626

ପ ୁ /532582 34 147 614ରୁନା େବେହରା ପି ଶ!ୀଧର େବେହରା RWX0827642

�ୀ /532583 27 147 615ମିଲିକି େବେହରା �ା ରୁନା େବେହରା RWX0827659

ପ ୁ /533584 59 147 616ରତନଲାଲ ଗQୁା ପି ବଳେଦବ ପ!ସାଦ ଗQୁା RWX0827683

�ୀ /533585 56 147 617ସେରାଜେଦବୀ ଗQୁା �ା ରତନଲାଲ ଗQୁା RWX0827675

ପ ୁ /533586 25 147 618ରାଜା କମୁାର ଗQୁା ପି ରତନଲାx ଗQୁା RWX1122191

ପ ୁ /534587 26 147 619ଆଶଷି ମହାରଣା ପି ନକଳୁ ଚ)!  ମହାରଣା RWX0900290

ପ ୁ /534588 29 147 620ସ�ୟ ପ!ସାଦ ପି ବି/କମX ପ!ସାଦ RWX0900001

ପ ୁ /535589 25 147 621ରେକଶ କମୁାର ପpନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପpନାୟକ RWX0900027

ପ ୁ /536590 25 147 622କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୟପ!କାଶ ସାହୁ RWX0900035

�ୀ /538591 36 147 623ଗରୁୁବାରି ଗାଦବା ପି ମଦନ ଖିେଲH ା RWX0900159

�ୀ /538592 31 147 624ବିଜୟା ଲJB ିମହାରଣା �ା ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା RWX0900142

�ୀ /540593 29 147 625ସVEା ହFାଲ �ା ରାମ କ!ୁ I `ହFାଳ RWX0899815

�ୀ /540594 23 147 626ର�ିତା ପଜୁାରି �ା ରାେଜଶ ପଜୁାରି RWX1164235

�ୀ /541595 34 147 627ପ!ମିଳା ଦାଶ �ା ପ!ଭାତ କମୁାର ଦାଶ RWX0899955

ପ ୁ /542596 41 147 628ବିଜୟ େବେହରା ପି ପKୁ�ଚ)!  େବେହରା RWX0899930

ପ ୁ /542597 20 147 629ଆକାଶ େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା RWX1199892

ପ ୁ /542598 41 147 630ପ!ଭାତ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଭିରାମ ଦାସ RWX0899914

�ୀ /544599 38 147 632ରଶB ିତା ନାୟକ �ା ବିରୁପାJ ନାୟକ RWX1014232

�ୀ /546600 38 147 633େକ. ଲJBୀ �ା େକ. ସ!ୀନୁ RWX1014265

ପ ୁ /546601 48 147 634େକ.ଶ!ୀନିବାଶ ରାଓ ପି େକ.ରାମା ରାଓ RWX1014182

ପ ୁ /547602 33 147 635ବି. ରାେଜଶ ପି ବି. ରାମାନାୟା RWX1013911

ପ ୁ /548603 48 147 636େକଶବ ପା�ି ପି ସାନ ରଘ ୁପା�ି RWX1013887

�ୀ /548604 36 147 637ସନିୁତା ପା�ି �ା େକଶବ ପା�ି RWX1014224

�ୀ /549605 33 147 638ହିରା ତୁରୁକ �ା େଗାପାଲ ତୁରୁକ RWX1014257

ପ ୁ /549606 32 147 639ଭଗବାନ ତୁରୁକ ପି େଗାବି) ତୁରୁକ RWX1013895

�ୀ /550607 36 147 640ଝିଲି େଗୗଡ �ା ବନବାସୀ େଗୗଡ RWX1013952

�ୀ /550608 26 147 641ରୁକଣୁା ଜାନି �ା ନାରାୟମଣ ଜାନି RWX1013994
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�ୀ /630609 20 147 642ପି େଦବୀ ପି ପି ନାେଗiୱର ରାଓ RWX1199900

�ୀ /703610 27 147 643ଧାମ̂କା ଖରା �ା େରଲି ଖରା RWX1121474

ପ ୁ /703611 24 147 644େରଲି ଖରା ପି େଘନୁଆ ଖରା RWX1122159

�ୀ /704612 36 147 645େକୗଶଲEା ବ;ା �ା ପିତା\ର ବ;ା RWX1122118

ପ ୁ /704613 24 147 646ପିତା\ର ବ;ା ପି ଡ\ ୁବ;ା RWX1122134

ପ ୁ /705614 38 147 647ମେୁକଶ କମୁାର ପ!ସାଦ ପି ବ! ିଜ କିେଶାର ପ!ସାଦ RWX1121961

�ୀ /706615 22 147 648ପଜୁା କମୁାରୀ ଗQୁା ପି କ! ୀIା କମୁାର ଗQୁା RWX1121938

�ୀ /707616 25 147 649ଦୀପା�ଳି କ! ିଷାନି �ା ବିଜୟ କମୁାର େବହୁରିଆ RWX1164227

�ୀ /707617 31 147 650ସନିୁତା ମହାରଣା �ା ଅ�ନ କମୁାର ମହାରଣା RWX1121698

ପ ୁ /708618 22 147 651ରାଜୁ ଜାନି ପି iଯାମ ଜାନି RWX1121854

ପ ୁ /709619 43 147 652ବୃ)ାବନ ପ!ଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପ!ଧାନ RWX1154046

�ୀ /711620 47 147 653Jୀରମଣି ସନୁା �ା ନିର�ନ ସନୁା RWX0462929

�ୀ /712621 23 147 654ବାସFି ମଦୁୁଲି �ା ନରସିଂହ ମଦୁୁଲି RWX1121334

�ୀ /713622 24 147 655ମାଧରୁୀ ନାଗ �ା ଭା�ର ନାଗ RWX1121649

ପ ୁ /713623 24 147 656ଭା�ର ନାଗ ପି ସରୁୁ ନାଗ RWX1151810

�ୀ /714624 39 147 657ଉମ̂ଳା ତ!ିପାଠୀ �ା ଆଦିକ) ତ!ିପାଠୀ RWX1121805

�ୀ /715625 20 147 658ବନିତା େଭାଇ �ା ହରି ଜାନି RWX1200088

ପ ୁ /715626 23 147 659ହରି ଜାନି ପି ରାମ ଜାନି RWX1121532

ପ ୁ /716627 30 147 660ଧନୁ ପଜୂାରୀ ପି ନରହରି ପଜୂାରୀ RWX1121490

�ୀ /717628 26 147 661ଫଲୁମତୀ ବା$ା �ା ସଶୁୀଲ କମୁାର ଖରା RWX1120864

ପ ୁ /717629 29 147 662ସଶିଳ କମୁାର ଖରା ପି ସଦାନ) ଖରା RWX1120906

�ୀ /717630 22 147 663ମାମିନା ଖରା ପି ସଦାନ) ଖରା RWX1121201

ପ ୁ /717631 21 147 664ସଦାନ) ଖରା ପି ରାମଚ)!  ଖରା RWX1121045

�ୀ /718632 25 147 665ସେFାଷୀ କଳୁଦୀପ �ା ମାକ� ; ନାଯକ RWX1120997

�ୀ /719633 24 147 666ବତି ମଦୁୁଲି �ା ରାମ ମଦୁୁଲି RWX1120963

�ୀ /720634 39 147 667ସାବିତ!ୀ ମାଝୀ �ା ଭଗବାନ ମାଝୀ RWX0756163

ପ ୁ /720635 33 147 668ଭଗବାନ ମାଝି ପି ଆଦୁ ମାଝି RWX1154079

�ୀ /721636 31 147 669ପି$ି େଜନା �ା ଅେଶାକ େଜନା RWX1148790

�ୀ /722637 21 147 670ରଦମା େଗୗଡ �ା େଶାଭା େଗୗଡ RWX1121227

�ୀ /724638 48 147 671ଗିତା�ଳି ହିଆଲ ପି ଚ)!  ହିଆଲ OR/12/085/100467

ପ ୁ /724639 44 147 672ଚ)!  କମୁାର ହିଆଲ ପି ସିVୁ ହିଆଲ OR/12/085/100452

ପ ୁ /725640 55 147 673ସରଜ କମୁାର େବନEା ପି ଚ)!  େବନEା OR/12/085/100470

�ୀ /725641 52 147 674ସବିତା େବନEା �ା ସରଜ େବନEା OR/12/085/100499

�ୀ /726642 42 147 676ସଂଜୁମଣୀ ଭତ! ା �ା ସବୁାଷ ଭତ! ା KBH1512391

ପ ୁ /727643 33 147 677ମଦନ ବାଘ ପି ସଦା ବାଘ RWX0746933

�ୀ /727644 28 147 678େରଖା ବାଘ �ା ମଦନ ବାଘ RWX0746941

�ୀ /728645 29 147 679ଇତିଶ!ୀ ରାଉତ �ା କା]̂କ ଚ)!  ରାଉତ RWX1121169

�ୀ /729646 67 147 680କମଳା ହରିଜନ �ା ସକୁଦାସ ହରିଜନ RWX1121128

ପ ୁ /730647 30 147 681ଅଜୁ� ନ ମାଝି ପି ମଧ ୁମାଝି RWX1121102

�ୀ /730648 28 147 682ସରମା ମାଝି �ା ଅଜୁ� ନ ମାଝି RWX1121086

ପ ୁ /731649 30 147 683େଶାଭା ଗଉଡ ପି େଡ�ା ଗଉଡ RWX0470807

�ୀ /732650 32 147 684ମଣି ମଦୁୁଲି �ା େମଟା ମଦୁୁଲି RWX0130286

ପ ୁ /733651 34 147 685କା]�ୀକଚ)!  ରାଉତ ପି ଗଗନବିହରୀ ରାଉତ RWX0287060

ପ ୁ /734652 21 147 686ବିଜଯ ନାଗ ପି ସରୁୁ ନାଗ RWX1148113

�ୀ /734653 21 147 687ରଶBତିା ନାଯକ �ା ବିଜଯ ନାଗ RWX1148105

ପ ୁ /735654 42 147 688ତପନ କମୁାର ପା; ପି ସନାତନ ପ;ା RWX0618488

�ୀ /735655 38 147 689ଲJBୀ ପ;ା �ା ତପନ କମୁାର ପ;ା KBH1334135

ପ ୁ /737656 33 147 690ଅେଶାକ େଜନା ପି ର$ନିଧୀ େଜନା RWX0130682

ପ ୁ /738657 24 147 691ରି$ ୂନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ RWX1143080

�ୀ /738658 19 147 692େହମଲତା ନାୟକ �ା ରି$ ୁନାୟକ RWX1265008

ପ ୁ /740659 23 147 694ଲବ ଚ)!  େଦବତା ପି ରାମଚ)!  େଦବତା RWX1153980

ପ ୁ /740660 23 147 695କଶୁ ଚ)!  େଦବତା ପି ରାମଚ)!  େଦବତା RWX1154467

�ୀ /741661 45 147 696ହିରାମଣି ହିଆଲ ପି ଟ$ଧର ହିଆଲ RWX1164193

ପ ୁ /742662 22 147 697ରାେକଶ ମହାରଣା ପି ପ!କାଶ ମହାରଣା RWX1173392

�ୀ /743663 59 147 698ମାୟା େଦବୀ �ା ସଦୁାମ ପ!ସାଦ RWX0618306

ପ ୁ /743664 59 147 699ସଦୁାମା ପ!ସାଦ ପି ରମନୁା ପ!ସାଦ RWX0287235

ପ ୁ /743665 33 147 700ଜିେତ)!  ପ!ସାଦ ପି ସଦୁାମ ପ!ସାଦ KBH1354646

ପ ୁ /743666 28 147 701ଧେମ�)!  ପ!ସାଦ ପି ସଦୁାମ ପ!ସାଦ RWX0617944

�ୀ /743667 21 147 702କାFାମା ର)ାରୀ ପି ଚ)!ୁ  ର)ାରି RWX1173434

�ୀ /744668 49 147 703ପି ଭବାନୀ �ା ପି ଶ!ୀନିବାସ ରାଓ RWX1166578

ପ ୁ /744669 56 147 704ପି ଶ!ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି ଆପଲା ଜଗା ରାଓ RWX1164177

ପ ୁ /745670 22 147 705ରୁJି େବେହରା ପି ରବି େବେହରା RWX1164151

11 14/M.O.P େଯାଗEତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ$ �ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /745671 55 147 706ପ!ଫଲୁH  କମୁାର ଧଳ ପି ଘନଶEାମ ଧଳ KBH1903160

�ୀ /746672 39 147 707େଟେକ/ରୀ େବେହରା �ା ଲି�ରାଜୁ େବେହରା KBH1322320

ପ ୁ /746673 35 147 708ଲି�ାରାଜୁ େବେହରା ପି ତ!ୀନାଥ େବେହରା RWX0234047

�ୀ /746674 35 147 709ବୁରୁ)ା ଶିଶା �ା ଧନିଆ ଶିଶା RWX1164136

�ୀ /747675 19 147 710ବାବଲି ଡ�ାୟତ ପି ରାମ ଡ�ାୟତ RWX1265057

ପ ୁ /1914676 34 147 711ନାରାୟଣ ଜାନି ପି ମଦନ ଜାନି RWX1013879

�ୀ /18(168)677 26 147 712ଚିନ2 ା େବେହରା �ା ସେୁରଶ ଚ)!  େବେହରା RWX1121920

�ୀ /21(176)678 29 147 713ସବିତା େବେହରା �ା ଲJBଣ େବେହରା RWX1121946

�ୀ /34(236)679 23 147 714ମିକିଲତା ପ!ଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପ!ଧାନ RWX1121912

ପ ୁ /61-833680 22 147 716ରିତି ବF ରଣା ପି କୃତିବାସ ରଣା RWX1148139

�ୀ /146(566)681 25 147 717ସକୁାFି େଜନା �ା କୃI କମୁାର େଜନା RWX1121979

ପ ୁ /198001682 20 147 718ସତEନାରାୟଣ ମହାରାଣା ପି ତ!ିନାଥ ମହାରଣା RWX1247360

ପ ୁ /-02b-122-683 32 147 719ପଦB ଚରଣ ପାଢି ପି ଦ;ପାଣୀ ପାଢି RWX0744284

ପ ୁ /153684 20 147 826ବା)ାରୁ ଭାରଦବାଜ େଦାରା ପି ବି. ଭା�ର ରାଓ RWX1283266

�ୀ /56685 22 147 827ରାଜଲJBୀ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ RWX1284454

ପ ୁ /538686 20 147 828ସନୁ ଗାଦବା ପି ସମରା ଗାଦବା RWX1284462

ପ ୁ /52687 20 147 829େରାହିତ କମୁାର ଗQୁା ପି ସନିୁଲ କମୁାର ଗQୁା RWX1284504

ପ ୁ /47688 20 147 830ସ)ିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୟ ପ!କାଶ ସାହୁ RWX1284520

�ୀ /09689 22 147 831ସଭୁଲJBୀ ସାହୁ ପି େଦେବ)!  ନାଥ ସାହୁ RWX1284538

ପ ୁ /45690 20 147 8328ଵରାଜ କମୁାର ମିଶ! ପି ତ! ୀେଲାଚନ ମିଶ! RWX1284546

ପ ୁ /43691 20 147 833ମେନାଜ କମୁାର ବିiଵାଳ ପି ଗୟାଧର ବିiଵାଳ RWX1284553

ପ ୁ /43692 20 147 834ମୃତE�ୁୟ ବିiଵାଳ ପି ପ!ଣୟ କମୁାର ବିiଵାଳ RWX1284579

ପ ୁ /05693 21 147 835ପ!ତEଷୁ ରଂଜନ ପାତ! ପି ରଘନୁାଥ ପାତ! RWX1284587

�ୀ /999694 49 147 836ନାଲା ସଜୁାତାରାଣୀ �ା ନାଲା ଇ/ର ରାଓ RWX0607374

�ୀ /999695 24 147 837ଚVନା େଚୗଧରୁୀ ପି ନାଲା ଇ/ର ରାଓ RWX1004266

�ୀ /999696 27 147 838ଶିବାନୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ନାଲା ଇ/ର ରାଓ RWX0607366

ପ ୁ /999697 62 147 839ନାଲା ଇ/ର ରାଓ ପି ନାଲା ମତୁEାଲୁ ରାଓ RWX0607382

�ୀ /999698 39 147 840କମଳା ମଦୁୁଲି �ା ଗରୁୁନାଥ ମଦୁୁଲି RWX1303015

ପ ୁ /150699 18 147 841ତପ ୁମଲH ିକ ପି େକସବ ମଲH ିକ RWX1303726

ପ ୁ /714700 18 147 842ଆଦିତE ନାରାୟଣ ତ!ିପାଠୀ ପି ଆଦିକV ତ!ିପାଠୀ RWX1303734

�ୀ /09701 18 147 843ସକୁନEା ସାହୁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ RWX1303742

ପ ୁ /151702 18 147 844ଅଜୁ� ନ ସାହା ପି ଅସରଫୀ ସାହା RWX1303759

�ୀ /04703 18 147 845ଇ`ିତା ପ;ା ପି ଅଜିତ କମୁାର ପ;ା RWX1303767

�ୀ /23704 18 147 846ରାଧାରାଣୀ ପାଢୀ ପି ରାେଜ)!  ପାଢୀ RWX1303775

ପ ୁ /11705 18 147 847ସୀମାଦ! ି େବେହରା ପି ପରମା େବେହରା RWX1303783

�ୀ /34706 18 147 848ଆକାଂJା ପ!ଧାନ ପି େଗାପିନାଥ ପ!ଧାନ RWX1303791

ପ ୁ /61707 18 147 849ସସିୁଲ କମୁାର ପରିଡା ପି କବିରାଜ ପରିଡା RWX1303809

�ୀ /748708 55 147 850ପ!ମିଳା େଖାସଲା �ା ଶିଶିର କମୁାର େଖାସଲା RWX1314236

ପ ୁ /748709 32 147 851କିରଣ େଖାସଲା ପି ସିସିର େଖାସH ା RWX1314244

ପ ୁ /79710 18 147 852ଆନ) ବିେଶାଇ ପି େଗାପାଳ ବିେଶାଇ RWX1314277

ପ ୁ /748711 31 147 853ସରୁମE ରାଜ େଖାସH ା ପି ସିସିର କମୁାର େଖାସH ା RWX1314285

ପ ୁ /138712 21 147 854େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ମାଧବ େବେହରା RWX1314301

ପ ୁ /57713 20 147 855ମେହ)!  ନାୟକ ପି ପKୂ�ଚ)!  ନାୟକ RWX1314327

ପ ୁ /742714 18 147 856ଗେଣଷ ମହାରଣା ପି ପ!କାଶ ମହାରଣା RWX1314350

�ୀ /Banabhart715 24 147 857ବନିତା କମୁାରୀ ରଥ �ା ଅଵୀଜୀତ କର RWX1315084

ପ ୁ /3716 66 147 720ସନEା ପାଈକ ପି ରାମ ପାଈକ OR/12/085/154625

�ୀ /3717 61 147 721ମଇନା ପାଈକ �ା ସନEା ପାଈକ OR/12/085/154626

�ୀ /3718 26 147 722େଗୗରି ପାଇକ ପି ସନEା ପାଇକ RWX0744607

ପ ୁ /3719 33 147 723ଶ$ର ପାଇକ ପି ସନEା ପାଇକ RWX0744276

ପ ୁ /5720 52 147 724ଲାଡୀ ମେହଶ ପି ଲାଡୀ ଲJBଣ ମ]̂ୂ RWX0131060

�ୀ /5721 44 147 725ଲାଡି ଲଳିତା �ା ଲାଡି ମେହଶ RWX0131078

ପ ୁ /6722 49 147 726ନିର�ନ ଗଉଡ ପି ତ!ିନାଥ ଗଉଡ OR/12/085/154904

�ୀ /6723 69 147 727ଭାଗEଲତା େଗୗଡ �ା ତ!ିନାଥ େଗୗଡ OR/12/085/154617

�ୀ /7724 51 147 728ଶାFି ଲତା ଭତ! ା �ା ଅରୁଣ ବିହାରୀ ଭତ! ା RWX0618694

�ୀ /7725 67 147 729ପ!ମିଳା ମହାରଣା �ା ଭାଗିରଥ ମହାରଣା OR/12/085/154608

ପ ୁ /9726 69 147 730ସିମା�ଳ େବେହରା ପି ଖଲିଆ େବେହରା OR/12/085/170746

�ୀ /9727 61 147 731ଲJBୀ େବେହରା �ା ସିମା<ଳ େବେହରା OR/12/085/170747

ପ ୁ /10728 70 147 732ଉଦୟ ମହାରଣା ପି ଗଣପତି ମହାରଣା OR/12/085/154574

ପ ୁ /10729 46 147 733ନିର�ନ ମହାରଣା ପି ଉଦୟ ମହାରଣା OR/12/085/154576

ପ ୁ /10730 42 147 734କୃIଚ)!  ମହାରଣା ପି ଉଦୟ ମହାରଣା OR/12/085/154577

ପ ୁ /13731 51 147 735େସାମନାଥ ନାୟକ ପି ସଦାଶିବ ନାୟକ OR/12/085/154559

�ୀ /13732 48 147 736ତାରାମଣି ନାୟକ �ା େସାମନାଥ ନାୟକ OR/12/085/154560

12 14/M.O.P େଯାଗEତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ$ �ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /14733 71 147 737ଗେଣ/ର �ାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ �ାଇଁ OR/12/085/154563

�ୀ /14734 59 147 738ଅପସରା �ାଇଁ �ା ଗେଣ/ର �ାଇଁ OR/12/085/154564

ପ ୁ /15735 67 147 739କବିରାଜ ଦଳାଇ ପି େଲାକନାଥ ଦଳାଇ OR/12/085/154565

ପ ୁ /15736 57 147 740ସେୁର)!  ନାୟକ ପି ବାTାନିଧି ନାୟକ OR/12/085/154567

�ୀ /16737 60 147 741ଉମ̂ଳା ସାହୁ ପି େଗାବdନ ସାହୁ OR/12/085/154573

ପ ୁ /16738 46 147 742ନିଳା\ର ସାହୁ ପି େଗାବd� ନ ସାହୁ OR/12/085/154800

ପ ୁ /16739 44 147 743ଭରତ ସାହୁ ପି େଗାବd� ନ ସାହୁ OR/12/085/154798

�ୀ /17740 71 147 744େହମଲତା େବେହରା �ା ଦୟାନିଧି େବେହରା OR/12/085/154554

ପ ୁ /17741 51 147 745ଅେଶାକ େବେହରା ପି ଦୟାନିଧି େବେହରା OR/12/085/154762

ପ ୁ /18742 64 147 746ସାେହବ ନାୟକ ପି ଅରJିତ ନାୟକ OR/12/085/154555

�ୀ /18743 55 147 747ଜୟFି ନାୟକ �ା ସାେହବ ନାୟକ OR/12/085/154556

ପ ୁ /21744 73 147 748ଦୁଃଖୀ ନାମଲିୁପରିୁ ପି ବରୁନ ନାମଲିୁପରିୁ OR/12/085/154527

�ୀ /21745 58 147 749ସକୁମୁାରୀ ନାମଲିୁପରିୁ �ା ଦୁଃଖି ନାମଲିୁପରିୁ OR/12/085/154528

ପ ୁ /21746 46 147 750ମେନାଜ କମୁାର ନାମଲିୁପରୁୀ ପି ଦୁଃଖି ନାମଲିୁପରୁୀ OR/12/085/154885

ପ ୁ /23747 45 147 751ରାେଜ)!  ପାଢୀ ପି ଅଭିରାମ ପାଢୀ OR/12/085/154498

�ୀ /24748 56 147 752ସମିୁତ! ା ନାୟକ �ା ଭିକାରି ଚରଣ ନାୟକ OR/12/085/154843

ପ ୁ /25749 61 147 753ସିମା<ଳ ପ!ଧାନ ପି ଦିନବVୁ ପ!ଧାନ OR/12/085/154487

�ୀ /25750 47 147 754ସଷୁମା ପ!ଧାନ �ା ସିମା<ଳ ପ!ଧାନ OR/12/085/154488

ପ ୁ /27751 56 147 758ଚକ!ପାଣି ପଜୁାରି ପି ଆପନା ପଜୁାରି OR/12/085/154479

�ୀ /27752 51 147 759ଅହଲEା ପଜୁାରି �ା ଚକ!ପାଣି ପଜୁାରି OR/12/085/154480

�ୀ /28753 61 147 760ପି. େଦବୀ �ା ବି/କମX ପ!ସାଦ OR/12/085/154143

�ୀ /28754 35 147 761ସନିୁତା େଦବୀ ଗQୁା �ା ଅେଶାକ କମୁାର RWX0618454

ପ ୁ /28755 66 147 762ବି/କମX ପ!ସାଦ ପି ଲାଇସା ପ!ସାଦ OR/12/085/154781

ପ ୁ /29756 59 147 763ସେୁର)!କମୁାର କର ପି ଧନିରାମ କର OR/12/085/154407

�ୀ /29757 56 147 764େସୗଦାମିନି କର �ା ସେୁର)!  କମୁାର କର OR/12/085/154408

�ୀ /30758 47 147 765ତୁଳା ଖରା �ା ଶଶିପାତ!  ଖରା OR/12/085/154712

�ୀ /31759 51 147 766ଲJBୀ ମହାFି �ା ପଦB େଲାଚନ ମହାFି OR/12/085/154548

�ୀ /31760 29 147 767ସବିତା କମୁାରୀ ମହାFି ପି ପଦB େଲାଚନ ମହାFି RWX0618892

�ୀ /31761 27 147 768କବିତା କମୁାରୀ ମହାFି �ା ପଦB େଲାଚନ ମହାFି RWX0618702

ପ ୁ /32762 64 147 769ଅକୃର ଚରଣ ବାରିକ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ବାରିକ OR/12/085/154519

�ୀ /32763 61 147 770କମଳୀନି ବାରିକ �ା ଅକ!ୁ ର ଚରଣ ବାରିକ OR/12/085/154520

ପ ୁ /32764 49 147 771େଗାପୀନାଥ ପ!ଧାନ ପି େଗାବି) ପ!ଧାନ RWX0618132

ପ ୁ /34765 64 147 772ଜଗନ2 ାଥ କcୁାର ପି େବଣଧୁର କcୁାର OR/12/085/154504

�ୀ /34766 61 147 773ହିରା କcୁାର �ା ଜଗନ2 ାଥ କcୁାର OR/12/085/154505

ପ ୁ /35767 44 147 774ବାଲାଜି ସଗରିଆ ପି ନ) ସଗରିଆ RWX0957993

�ୀ /35768 27 147 775ଜୟFୀ ସଗରିଆ �ା ବାଲାଜୀ ସଗରିଆ RWX0905513

ପ ୁ /36769 59 147 776ଭା�ରଚ)!  ରଣା ପି େଗାଲଖ ରଣା OR/12/085/154541

�ୀ /36770 51 147 777ର�ିତା ରଣା �ା ଭା�ର ଚ)!  ରଣା KBH1291277

ପ ୁ /36771 27 147 778ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ରଣା ପି ଭାrର ଚ)!  ରଣା RWX1014141

ପ ୁ /38772 45 147 779ଶବିକମୁାର ନାୟକ ପି କୃIଚ)!  ନାୟକ OR/12/085/154434

ପ ୁ /39773 63 147 780ପିତା\ର ଦାସ ପି �ିଜବର ଦାସ OR/12/085/154551

�ୀ /39774 63 147 781ପ=ୁଲତା ଦାଶ �ା ପିତା\ର ଦାଶ OR/12/085/154552

ପ ୁ /40775 57 147 782ତ!ିେଲାଚନ ମଲଣା ପି ନ) ମଲଣା OR/12/085/154538

�ୀ /40776 55 147 783େସୗଦାମିନି ମଲଣା �ା ତ!ିେଲାଚନ ମଲଣା OR/12/085/154539

ପ ୁ /40777 29 147 784ସଗର କମୁାର ମଲଣା ପି ତ!ିେଲାଚନ ମଲଣା RWX0618751

ପ ୁ /40778 29 147 785ଗ�ାଧର ମଲଣା ପି ତ!ିେଲାଚନ ମଲଣା RWX0619007

�ୀ /42779 76 147 786ଅନପKୁX ବାଉରି �ା କାଳିଆ ବାଉରି OR/12/085/154470

ପ ୁ /43780 62 147 787ଧନୁଯ� ୟ ହାଲବା ପି ଉdବ ହାଲବା OR/12/085/154461

ପ ୁ /43781 63 147 788ଚିତରଂଜନ ମିଶ! ପି ଦୟାନିଧି ମିଶ! OR/12/085/154467

�ୀ /43782 53 147 789େସୗଭାଗିନି ମିଶ! �ା ଚିତରଂଜନ ମିଶ! OR/12/085/154468

ପ ୁ /45783 51 147 790ତ!ିେଲାଚନ ମିଶ! ପି ବଟକୃI ମିଶ! OR/12/085/154416

�ୀ /45784 43 147 791ବବିତା ମିଶ! �ା ତ!ିେଲାଚନ ମିଶ! OR/12/085/154417

ପ ୁ /46785 63 147 792ବିଜୟକମୁାର ପଟନାୟକ ପି େଯାଗି ପଟନାୟକ RWX1232073

�ୀ /46786 48 147 793ଆଶାରାଣି ପଟନାୟକ �ା ବିଜୟକମୁାର ପଟନାୟକ RWX1232081

�ୀ /46787 26 147 794ରୁପାଲି ପpନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପpନାୟକ RWX0742957

ପ ୁ /47788 52 147 795ଜୟପ!କାଶ ସାହୁ ପି ଉଦୟ ସାହୁ OR/12/085/154421

�ୀ /47789 39 147 796େରଣକୁା ସାହୁ ପି ଉଦୟ ସାହୁ OR/12/085/154422

ପ ୁ /48790 48 147 797ନୃସିଂହ ପ!ସାଦ ପାଢୀ ପି ଲJBଣ ପାଢୀ RWX0131144

�ୀ /48791 46 147 798ଗୀତାରାଣି ପ;ା �ା ତ!ିପତୀ ପାଢୀ RWX0244384

�ୀ /49792 39 147 799ସର�ତୀ େବେହରା �ା ଅରJିତ େବେହରା OR/12/085/154755

�ୀ /50793 50 147 800ଲJBୀ ମହାରଣା �ା ପKୁ�ଚ)!  ମହାରଣା OR/12/085/158917

ପ ୁ /50.794 54 147 801ରଘନୁାଥ ପାଢି ପି ଲJBଣ ପାଢି RWX0743971

13 14/M.O.P େଯାଗEତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ$ �ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /51795 59 147 802ଅଭିମନE ୁଗgୁା ପି ଶEାମ ସ)ୁର ଗgୁା RWX1237346

�ୀ /51796 53 147 803ଚ)! ମା ଗgୁା �ା ଅଭିମନE ୁଗgୁା RWX0958009

�ୀ /52797 51 147 804ପଦB ା ହାଲବା �ା ଧନୁ� ଜୟ ହାଲବା OR/12/085/154462

ପ ୁ /53798 27 147 805ରାେଜi କମୁାର ପରିଛା ମା ଗୀତା�ଳୀ ପରିଛା RWX0619080

�ୀ /53799 56 147 806ମମତା ପରିଛା �ା େଦବରାଜ ପରିଛା OR/12/085/154450

�ୀ /53800 48 147 807ଗୀତା�ଳୀ ପରିଛା �ା େଦେବ)!  ପରିଛା OR/12/085/154917

�ୀ /53801 23 147 808େସାନାଲୀ କମୁାରୀ ପରିଛା ପି େଦବରାଜ ପରିଛା RWX1066018

�ୀ /55802 52 147 809ସନିୁତା ଦାସ �ା ବାସେୁଦବ ଦାସ OR/12/085/154406

ପ ୁ /57803 46 147 810ସମୀର କମୁାର ନାୟକ ପି ଚିତର�ନ ନାୟକ KBH1335959

�ୀ /59804 23 147 811େଦବକି େବେହରା �ା ଭା�ର େବେହରା RWX0131151

ପ ୁ /60805 51 147 812ମେନାଜ କମୁାର େଲ$ା ପି ବୃ)ାବନ େଲ$ା RWX0131169

�ୀ /61806 59 147 813େହମଲତା ରଣା �ା କୃତିବାସ ରଣା RWX0131185

�ୀ /61807 45 147 814େଗୗରି ରଣା �ା କୃତିବାସ ରଣା RWX0131177

�ୀ /61808 27 147 815ଝରଣା ରଣା ପି କୃତିବାସ ରଣା RWX0617928

ପ ୁ /62809 43 147 816ଏ�.ଡି.େଶv ସାଲିମ ଅଲH ି ପି େଶv ସାକରୁ RWX0618793

ପ ୁ /62810 34 147 817ଏମ.ଡି.େଶକ.ସରିଫ ଅଲH ି ପି େଶv ସାକରୁ RWX0618595

�ୀ /62811 37 147 818ସାମିନା େବଗ� �ା ଏମ.ଡ଼.ିେଶ�.ସାଲିମ ଅଲH ି RWX0618587

�ୀ /62812 59 147 819ସରିୁମାନ ବିବି �ା ଏ8.େକ ସାକରୁ RWX0618561

ପ ୁ /62813 64 147 820ଏସ.େକ. ସାକରୁ ପି ଏ8.େକ. ମହ�ଦ RWX0618579

ପ ୁ /62814 37 147 821େଶକ ସାକରୁ ପି େଶକ ସାକରୁ RWX0618819

�ୀ /63815 42 147 822ସଂ�Nୁା ନାୟକ �ା ପଣୁ�ଚ)!  ନାୟକ RWX0618199

ପ ୁ /65816 33 147 824ଗ�ାଧର ମଦୁୁଲୀ ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲୀ RWX0618868

�ୀ /197817 26 147 825କବିତା କଉୁରଁ ପି ନିର�ନ କଉୁରଁ RWX0744573

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବXଚନ ନିମେF ଗ!ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ2  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବXଚନ କମିଶନ ଭାରତ$ �ାରା 
ପ!କାଶନ କରାଯାଏ | ପ!େତEକ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବXଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ$ ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରFୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.7 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature
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