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�ୀ /L I G - 51 23 171 589ପଜୁା ଶମ ପି ରା"ିହରୀ ଦାଶ RWX1274638

ପ ୁ /602 48 171 592ଶ$ର ଟାକ� ି ପି ଗଦାଧର ଟାକ� ି OR/12/085/294558

�ୀ /603 43 171 593ଅରୂଣ ଟାକ� ି *ା ଶ$ର ଟାକ� ି OR/12/085/294559

ପ ୁ /604 24 171 594ଅମର ତକ� ୀ ପି ଶ$ର ତକ� ୀ RWX1277441

�ୀ /615 31 171 595ପଦ+ ିନି ବାଘ *ା କାେମ"ର ବାଘ RWX0626895

ପ ୁ /616 85 171 596ବ- ଦେଳଇ ପି କେହ/ ଇ ଦେଳଇ RWX0680587

ପ ୁ /617 27 171 597ସମିର ର0ନ ଦାଶ ପି ନଳିନୀ କା1 ଦାଶ RWX0627497

�ୀ /618 43 171 598ଗରୁୁବାରି ଖସଲା *ା ଦଶ3ନ ଖସଲା RWX0422873

ପ ୁ /619 54 171 599ଦଶ3ନ େଖାସଲା ପି ବିଡୁଲା େଖାସଲା OR/12/085/294341

ପ ୁ /6110 26 171 600ଜଗଦିଶ େଖାସ4 ା ପି ଦଶ3ନ େଖାସ4 ା RWX0807321

�ୀ /6111 24 171 601ଜୟ1ି େଖାସ4 ା ପି ଦ� ସନ େଖାସ4 ା RWX0969469

�ୀ /6112 52 171 602ଗରୁୁ ସାଗର ପି ପିତବାସ ସାଗର RWX0168112

�ୀ /6113 46 171 603ପ�ମିଳା ସାଗର *ା ଗରୁୁ ସାଗର RWX0168120

�ୀ /6114 41 171 604ଭା6ର ଶଗର *ା ଡିସ ଶଗର RWX0733444

�ୀ /6115 29 171 605ଝ8ା ଶଗର *ା ଭା6ର ଶଗର RWX0852103

�ୀ /6116 20 171 606ଗାୟତ�ୀ ସାଗର ପି ଭା6ର ସାଗର RWX1277516

ପ ୁ /6217 36 171 607ମେନାଜ କମୁାର ଖରା ପି କାହ/ ୁ  ଖରା RWX0168203

�ୀ /6218 26 171 608ସବିତା ଖରା *ା ମନଜ କମୁାର ଖରା RWX0734095

ପ ୁ /6219 33 171 609ଟୁନା େଖାସ4 ା ମା ବାସ1ି େଖାସ4 ା RWX0733386

�ୀ /6220 27 171 610କବିତା ମହାନ9ିଆ *ା ମନୁ ମହାନ9ିଆ RWX0852087

ପ ୁ /6221 58 171 611େଗାବି9 ଚ9�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ଖଲି ପାଣିଗ�ାହି RWX0538454

�ୀ /6222 50 171 612ସକୁା1ି ପାଣିଗ�ାହୀ *ା େଗାବି9 ଚ9�  ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0538462

�ୀ /6223 28 171 613ପ�ଗଲଭା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଗାବି9 ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0525121

ପ ୁ /6224 25 171 614େସୗମ� ର0ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଗାବି9 ଚ9�  ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0905968

ପ ୁ /6325 59 171 615କୃପାସି=ୁ ବିେଶାଇ ପି ହାଡୁ ବିେଶାଇ KBH1814920

�ୀ /6326 41 171 616ସସ+ିତା ବିେଶାଇ *ା ଦୁେଯ� ଧନ ବିେଶାଇ RWX0168559

�ୀ /6327 52 171 617ସକୁା1ି ବିେଷାୟୀ *ା କୃପାସି=ୁ ବିେଷାୟୀ RWX0237511

�ୀ /6328 23 171 618ମନୀଷା ପ@ିତ ପି ସିମାAଳ ପ@ିତ RWX1051200

�ୀ /6329 38 171 619ସଂଯCୁା ରାଉତ *ା ମେନାଜ କମୁାର ମହା1ି RWX0167171

ପ ୁ /6330 47 171 620ପଦ+  ଚରଣ ତ�ୀପାଠି ପି ସବୁାଷ ତ�ୀପାଠି RWX0168518

ପ ୁ /6431 27 171 621ଅେଶାକ କମୁାର ବାଘ ପି ସତ�ଦାନ ବାଘ RWX0852798

ପ ୁ /6432 70 171 622ସତ�ବାନ ବାଘ ପି େପ�ମାନ9 ବାଘ OR/12/085/294494

�ୀ /6433 55 171 623ପି$ି ବାଘ *ା ସତ�ବାନ ବାଘ KBH1990688

�ୀ /6534 63 171 624ମନିକା ଭତ� ା *ା ସଦାନ9 ଭତ� ା OR/12/085/294571

ପ ୁ /6535 45 171 625କିେଶାର ଭତ� ା ପି ସଦାନ9 ଭତ� ା KBH1809961

�ୀ /6636 38 171 626ଚAଲା ଖରା *ା ରାେଜଶ ଖରା RWX0538355

�ୀ /6637 38 171 627ସକୁା1ି ଖରା *ା େକାେରସ ଖରା RWX0538371

ପ ୁ /6638 26 171 629ଶିବ ପାଣି ପି କମଳୁୁ ପାଣି RWX1084284

ପ ୁ /6639 23 171 630ମିଲF ପାଣି ପି କମଳୁୁ ପାଣି RWX1084276

ପ ୁ /6740 80 171 631ଖଦାଳ ଦାସ ପି ଆନ9 ଦାସ KBH1814946

�ୀ /6741 72 171 632ଝୁନୁ ଦାସ *ା ଖଦାଳ ଦାସ KBH1814953

ପ ୁ /6742 55 171 633ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ RWX0852392

�ୀ /6743 37 171 635ସମିୁତ�ା ଦାସ *ା ପ�ସନ/  କମୁାର ଦାସ RWX0538132

�ୀ /6744 36 171 636ମଧମିୁତା ଦାସ *ା ଗେୁG"ର ଦାସ RWX0680603

ପ ୁ /6745 52 171 637ପ�ସନ/  କମୁାର ଦାସ ପି ଖଦାଳ ଦାସ RWX0538124

�ୀ /6746 43 171 638ପ�ତିମା ଦାଶ *ା ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ RWX0807446

ପ ୁ /6747 42 171 639ଗେୁHସର ଦାଶ - ମଧମିୁତା ଦାଶ RWX1277466

�ୀ /6748 22 171 641ବଷ  ରାଣୀ ଦାଶ ପି ପ�ସନ/  କମୁାର ଦାଶ RWX1128644

�ୀ /6749 45 171 642ହାରାବତୀ େଖାସଲା *ା ଅ"ିନି େଖାସଲା OR/12/085/294576

ପ ୁ /6750 26 171 643ସନୁୀଲ େଖାସଲା ପି ଅ"ିନୀ େଖାସଲା RWX0807305

1 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ ଚନ ଅଧିକାରୀ$ *ାIର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /6851 43 171 644ଶ�ିପତି ଖମାରି ପି ଅକୃର ଖମାରି RWX0852319

�ୀ /6852 40 171 645ସେ1ାଷୀ ଖମାରି *ା ଶ�ିପତି ଖମାରି RWX0852301

�ୀ /6953 51 171 647ଦୁଲାରୀ ଗାMା *ା ଶ�ୀଧର ଗାMା RWX0167239

ପ ୁ /6954 57 171 648ସି=ୁ ଖିଲ ପି ମାଧବ ଖିଲ RWX0852624

�ୀ /6955 49 171 649ଜୟ1ି ଖିଲ *ା ସି=ୁ ଖିଲ RWX0852699

ପ ୁ /6956 49 171 650ରାମଚ9�  େଖାସଲା ପି ଟିରମ େଖାସଲା RWX0680629

�ୀ /6957 42 171 651ଜାନକୀ େଖାସଲା *ା ରାମଚ9�  େଖାସଲା RWX0680637

�ୀ /6958 43 171 652ମାଳତି ମହାନ9ିଆ *ା ସେୁରଶ ମହାନ9ିଆ KBH1814995

ପ ୁ /6959 38 171 653ବଚନ ନାଗ ପି ନିରବନ ନାଗ RWX0168526

�ୀ /6960 27 171 654େସୗରା�ିନୀ ନାଗ ପି ନିେରବନ ନାଗ RWX0807131

ପ ୁ /7061 54 171 655ନାରାୟଣ ଖରା ପି ଯାମଦର ଖରା OR/12/085/294582

�ୀ /7062 45 171 656ପାବ3 ତୀ ଖରା *ା ନାରାୟଣ ଖରା RWX0656918

ପ ୁ /7063 27 171 657କ� ିNା ଖରା ପି ନାରାୟଣ ଖରା RWX0627489

ପ ୁ /7064 47 171 658ପ�ଭୁଦାନ େଖାସ4 ା ପି ଜଇବ େଖାସ4 ା KBH1660687

�ୀ /7065 43 171 659ପାବ3 ତି େଖାସ4 ା ପି ପ�ଭୁଦାନ େଖାସ4 ା KBH1660679

�ୀ /7066 27 171 660ସରିତା େଖାସ4 ା ପି ପ�ଭୁଦାନ େଖାସ4 ା RWX0807537

�ୀ /7067 24 171 661ଗ�ା େଖାସଲା ପି ପ�ଭୁଦାନ େଖାସଲା RWX0905810

�ୀ /7168 73 171 662ସରଳାରାଣି ଦାସ *ା ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ RWX0244475

ପ ୁ /7169 53 171 663ଅମର କମୁାର ଦାସ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ KBH1814912

�ୀ /7170 24 171 664ଅନିଷା ଦାସ ପି ଅମର କମୁାର ଦାସ RWX0905869

�ୀ /7171 49 171 665ଅ0ନାରାଣୀ ହାଲଦାର *ା ଅମର କମୁାର ଦାସ KBH1814904

�ୀ /7172 40 171 666ଝୁନୁ ହିଆଲ *ା ଜଗଦିଶ ହିଆଲ RWX0807271

ପ ୁ /7173 27 171 667ବସ1 ହିଆଲ ପି ଜଗଦିଶ ହିଆଲ RWX0807289

�ୀ /7174 66 171 668ସେ1ାଷ ମଣି ଖରା *ା ଯାମର ଖରା OR/12/085/294284

ପ ୁ /7175 45 171 669ରାଜୁ ଖରା ପି ଜାେମାଦର ଖରା KBH1815018

ପ ୁ /7176 20 171 670ବିNୁ େକାରା ପି ରାଜୁ େକାରା RWX1275957

ପ ୁ /7277 58 171 671େମାହନ ବାଘ ପି ଗରୁୁ ବାଘ RWX0680645

�ୀ /7278 40 171 672ଲଳିତା ବାଘ *ା େମାହନ ବାଘ RWX0167247

ପ ୁ /7279 40 171 673ନବିନ ଖରା ପି କ9ୁନ ଖରା OR/12/085/294586

�ୀ /7280 38 171 674ରୁକ+ ଣୀ ଖରା *ା ନବିନ ଖରା OR/12/085/294587

ପ ୁ /7281 49 171 675ରମାକୃN ରଣା ପି ମାଧବ ରଣା RWX0524934

ପ ୁ /7382 31 171 676ସବୁଳ କ9ପାନ ପି ଶକୁେଦବ କ9ପାନ RWX0852814

�ୀ /7383 45 171 677େପ�ମିକା ଖରା *ା ବିଜୟ ଖରା OR/12/085/294976

ପ ୁ /7384 33 171 678ଶ$ଷ3 ଣ ମହା1ି ପି ଶେୁଦଶ3ନ ମହା1ି KBH1932029

�ୀ /7385 26 171 679ତନୁଜା ପାଣିଗ�ାହୀ *ା ଶ$ଷ3 ଣ ମହା1ି RWX0905760

ପ ୁ /7386 27 171 680ପବିତ�  ରଣା ପି ଭିକାରୀ ରଣା RWX0627323

ପ ୁ /7487 65 171 682ଲାବନ� ବାଘ ପି ପିତାOର ବାଘ KBH1809698

�ୀ /7488 55 171 683ଦୁତିକା ବାଘ *ା ଲାବନ� ବାଘ OR/12/085/294897

ପ ୁ /7589 54 171 684ଆଦିତ� କମୁାର େଜନା ପି ଭଗବତ େଜନା RWX0167254

�ୀ /7590 43 171 685େବବୀ େଜନା *ା ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା RWX0680652

�ୀ /7591 35 171 686ଆରତୀ େଜନା *ା ଆଦିତ� କମୁାର େଜନା RWX0627349

�ୀ /7692 59 171 687ସେରାଜିନୀ ଦାଶ ଦାସ *ା ଲଡୁକିେଶାର ଦାସ RWX0295170

ପ ୁ /7693 34 171 688ଗିରିଜା ଶ$ର ଦାସ ପି ଲଡୁକିେଶାର ଦାସ RWX0237214

�ୀ /7694 31 171 689ସଚିତ�ା କମୁାରି ଦାସ ପି ଲଡୁକିେଶାର ଦାସ RWX0237248

ପ ୁ /7695 40 171 690ଭବାନି ଶ$ର ଦାସ ପି ଲଡୁକିେଶାର ଦାସ RWX0237222

�ୀ /7696 77 171 691େକ.ଇଜାଲ େଦାରା *ା େକ.ରାମମQୁR େଦାରା RWX0422683

ପ ୁ /7697 53 171 692େକ.େହମ1 େଦାରା ପି େକ.ରାମମQୁR େଦାରା RWX0295188

ପ ୁ /7698 46 171 693େକ.ଗା=ି େଦାରା ପି େକ.ରାମମQୁR େଦାରା RWX0422733

�ୀ /7699 45 171 694େକ.ଲାଛିମି େଦାରା *ା େକ.ମହନ େଦାରା RWX0422766

�ୀ /76100 43 171 695େକ.େସ/ହଲତା େଦାରା *ା େକ.େହମ1 େଦାରା RWX0295196

ପ ୁ /76101 39 171 696େକ.ତ�ିପତି େଦାରା ପି େକ. ରାମମQୁR େଦାରା RWX0422691

�ୀ /76102 37 171 697େକ.ସଜୁାତା େଦାରା *ା େକ.ଗା=ି େଦାରା RWX0237263

ପ ୁ /76103 65 171 698ଦାସି ଖରା ପି େଗାବT3 ନ ଖରା OR/12/085/294590

�ୀ /76104 54 171 699ଭାଗ� ଖରା *ା ଦାସି ଖରା OR/12/085/294591

�ୀ /76105 25 171 700ମCିୁ ଖରା *ା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଖରା RWX0852509

ପ ୁ /76106 51 171 701େଚତୖନ� େଖମ@ୁୁ ପି *ଗ3ତଃ ଶକୁ� ା େଖମ@ୁୁ RWX0525022

�ୀ /76107 36 171 702ଜଗଦି"ରି େଖମ@ୁୁ *ା େଚତୖନ� େଖମ@ୁୁ RWX0852178

�ୀ /76108 39 171 703ସନିୁତା ମିଶ� *ା ଭବାନୀ ଶ$ର ଦାସ RWX0341743

ପ ୁ /76109 48 171 704କୃNଚ9�  ପ@ା ପି େଗାପିନାଥ ପ@ା RWX0733790

�ୀ /76110 40 171 705ମମତା ପ@ା *ା କୃN ଚ9�  ପ@ା RWX0733774

ପ ୁ /76111 21 171 706ନିହାର ର0ନ ପ@ା ପି କୃN ଚଂଦ�  ପ@ା RWX1273440

ପ ୁ /76112 63 171 707ହିମାଂସ ୁେଶଖର ରାଉତ ପି ଯଦୁ ନାଥ ରାଉତ RWX0168450

2 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ ଚନ ଅଧିକାରୀ$ *ାIର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /76113 59 171 708ତିେଳାQମା ରାଉତ *ା ହିମାଂସ ୁେଶଖର ରାଉତ RWX0168468

ପ ୁ /76114 35 171 709େଦବବ� ତ ରାଉତ ପି ହିମାଂସ ୁେଶଖର ରାଉତ RWX0168443

ପ ୁ /76115 38 171 710ସତ�ବ� ତ ରାଉତ ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ରାଉତ RWX0524397

ପ ୁ /77116 43 171 711େକ. ସଯୂ�3ନାରାୟଣ ପି େକ. ଭା6ର ପାତ�  RWX0680660

ପ ୁ /77117 30 171 712ଟୁନା କWୁଦୀପ ପି ନିଲ କWୁଦୀପ RWX0407387

�ୀ /77118 53 171 713ଉମRଳା ପାତ� *ା କୃNଚ9�  ପାତ� KBH1814532

ପ ୁ /77119 52 171 714ଖେଗ"ର ପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପାତ� KBH1809268

�ୀ /77120 48 171 715େକ. ସନୁୀତା ପାତ� *ା େକ. ସଯୂ�3ନାରାୟଣ ପାତ� RWX0680678

ପ ୁ /78121 30 171 716ଦିପX କମୁାର ବିେଷାଇ ପି କୃପାସି9ୁ ବିେଷାଇ RWX0407437

ପ ୁ /78122 27 171 717ସନୁାଶିର କ9ପାନ ପି ଶକୁେଦବ କ9ପାନ RWX0852830

ପ ୁ /78123 55 171 718ଶକୁେଦବ କ=ପାନ ପି େପ� କ=ପାନ OR/12/085/294604

�ୀ /78124 53 171 719ଅ0ଳି କ=ପାନ *ା ଶକୁେଦବ କ=ପାନ OR/12/085/294605

�ୀ /78125 61 171 720ଲI+ି ଖରା *ା ଖ�ୀYଦାନ ଖରା KBH1815638

ପ ୁ /78126 56 171 721ଅହଲ�ା ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0680686

ପ ୁ /78127 35 171 722ଅ"ିନ କମୁାର ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0167262

ପ ୁ /78128 51 171 723ଜଳଧର ଟାକ�ି ପି ବଳରାମ ଟାକ�ି KBH1990639

�ୀ /78129 47 171 724ସରୁନ ଟାକ�ି *ା ଜଳଧର ଟାକ�ି RWX0681189

ପ ୁ /79130 61 171 725ଜି. କ� ିNାରାଓ ପି ଜି. ଆଗ�ାରାଓ KBH1809680

ପ ୁ /79131 50 171 726ରବି ଗରଡା ପି ଦାଶି ଗରଡା OR/12/085/294606

�ୀ /79132 29 171 727ଗାନୁଗଲୁା େସାଭାରାଣୀ *ା ଗାନୁଗଲୁା ସ9ୁର ରାଓ RWX0852426

ପ ୁ /79133 36 171 728ଗାନୁଗଲୁା ସ9ୁର ରାଓ ପି ଗାନୁଗଲୁା କ� ିNା ରାଓ RWX0852434

ପ ୁ /80134 90 171 729ପି. ରଘନୁାଥମ ପି ପି. ଚେ9�ୟା  RWX0785055

�ୀ /80135 82 171 730ପି. ପାବ3  ତୀ *ା ପି. ରଘନୁାଥ[ KBH1990407

ପ ୁ /80136 49 171 731ପି. ତାରେକ"ର ରାଓ ପି ପି. ରଘନୁାଥମ KBH1814763

ପ ୁ /80137 43 171 732ଶ� କମୁାର କ=ପାନ ପି କୃପା କ=ପାନ RWX0538298

�ୀ /80138 43 171 733ଭଗବତି କ=ପାନ *ା ଶ�ିକମୁାର କ=ପାନ RWX0681411

ପ ୁ /80139 27 171 734ବାବୁଲା କ=ପାନ ପି ଶ�ି କମୁାର କ=ପାନ RWX0852806

�ୀ /81140 70 171 736ଶିଲମଣି ବାଘ *ା ପାନପିଲସ ବାଘ RWX0681130

�ୀ /81141 45 171 737ଲI+ି ବାଘ *ା ଦିଲିପ ବାଘ KBH1990654

�ୀ /82142 57 171 739ସେରାଜିନୀ ବି"ାଳ *ା ସେବ3 "ର ସାହାଣୀ RWX0237404

ପ ୁ /82143 60 171 740ଲି� ରାଜ େଦଓ ପି ସଯୂ�3 ନାରାୟନ େଦଓ RWX0807669

�ୀ /82144 50 171 741େଯା-/ାରାଣି େଦଓ *ା ଲି�ରାଜ େଦଓ RWX0852996

�ୀ /82145 25 171 742ଅ\3ପ\ୁ  େଦଓ ପି ଲି�ରାଜ େଦଓ RWX0852988

ପ ୁ /82146 22 171 743ରୁଦ�  ପ�ସାଦ େଦଓ ପି ଲି�ରାଜ େଦଓ RWX1104306

�ୀ /82147 53 171 744ମାଳତି ଖରା *ା ଅଜୁ3 ନ ଖରା KBH1990647

�ୀ /82148 40 171 745ଲଳିତା ଖରା *ା ଚ9�  ଖରା RWX0342568

ପ ୁ /82149 40 171 746ରାେଜଶ ଖରା ପି ଶିବ ଖରା RWX0538348

ପ ୁ /82150 39 171 747େକାେରଶ ଖରା ପି ଶିବ ଖରା RWX0538363

�ୀ /82151 20 171 748ଅହ]ଯା ଖର ପି ରାେଜଶ ଖର RWX1273135

ପ ୁ /82152 63 171 749ଶବିଶ$ର େଖମ@ୁୁ ପି ଶକୁ� ା େଖମ@ୁୁ RWX0167270

�ୀ /82153 34 171 750େମାନାଲିସା େଖମ@ୁୁ ପି ଶବିଶ$ର େଖମ@ୁୁ RWX0167296

�ୀ /82154 32 171 751ମନସନୁ େଖମ@ୁୁ ପି ଶବିଶ$ର େଖମ@ୁୁ RWX0295238

�ୀ /82155 28 171 752ସିମ�ନ ନାହାକ *ା ସମେର9�  ପ�ଧାନ RWX1274398

ପ ୁ /82156 61 171 753ପ�ତାପ ଚ9�  ପ�ଧାନ ପି େଗାବି9 ପ�ଧାନ RWX0295220

�ୀ /82157 53 171 754ଉମ3ଳା ପ�ାଧାନ *ା ପ�ତାପ ଚ9�  ପ�ାଧାନ RWX0295212

ପ ୁ /82158 34 171 755ସମେର9�  ପ�ଧାନ ପି ପ�ତାପ ଚ9�  ପ�ଧାନ RWX0295204

ପ ୁ /82159 58 171 756ସେବ3 "ର ସାହାଣି ପି ଅେଲଖ ଚରଣ ସାହାଣି RWX0237412

ପ ୁ /83160 63 171 757ତୁମିସର େଖାସଲା ପି ମା@ିଆ େଖାସଲା OR/12/085/294623

�ୀ /83161 56 171 758*\3ମଣି େଖାସଲା *ା ତୁମିସର େଖାସଲା RWX0785709

�ୀ /83162 40 171 759ରୁବି େଖାସ4 ା *ା ଭାଗିରଥି େଖାସ4 ା RWX0681148

ପ ୁ /83163 65 171 760ବସ1 କମୁାର ରାୟ ପି ନବକିେଶାର ରାୟ RWX0167304

�ୀ /83164 58 171 761ରାଧାରାଣି ରାୟ *ା ବସ1 କମୁାର ରାୟ KBH1812775

ପ ୁ /83165 34 171 762ଦିବ�େଜ�ାତି ରାୟ ପି ବସ1 କମୁାର ରାୟ RWX0168864

ପ ୁ /84166 53 171 763ପ�ଭାକର ହ1ାଳ ପି ଅ1ାଲି ସାବିତ�ା ରାଓ RWX0295253

ପ ୁ /84167 27 171 764ଆଦିତ� ହ1ାଳ ପି ପ�ଭାକର ହ1ାଳ RWX0697094

ପ ୁ /84168 46 171 765ରବି ଖସଳା ପି ତୁମିସର ଖସଳା OR/12/085/294625

�ୀ /84169 44 171 766ସେରାଜିନି ଖସଲା *ା ରବି ଖସଲା OR/12/085/294570

�ୀ /84170 53 171 767ଶଶିେରଖା େଖମ@ୁୁ *ା ପ�ଭାକର ହ1ାଳ RWX0295246

ପ ୁ /85171 65 171 768ବିଦ�ା ବାଘ ପି ସିମନ ବାଘ RWX0681163

�ୀ /85172 55 171 769ବାସ1ି ବାଘ *ା ବିଦ�ା ବାଘ OR/12/085/294103

ପ ୁ /85173 47 171 770ରାମ ହରିଜନ ପି ନ9 ହରିଜନ RWX1233766

�ୀ /85174 43 171 772ସ=�ାରାଣି ସାହୁ *ା କୃNଚ9�  ସାହୁ KBH1816016

3 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ ଚନ ଅଧିକାରୀ$ *ାIର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /86175 52 171 773ଜି. େକା@ାମା  *ା ଜି. କ� ିNାରାଓ RWX0680710

�ୀ /86176 42 171 774ଜି. ଜଗଦୀଶ *ା ଜି. କ� ିNାମQୂR RWX0680694

ପ ୁ /86177 42 171 775ନାରାୟଣ ବାଘ ପି ସିମନ ବାଘ OR/12/085/294629

�ୀ /86178 40 171 776ମନିକା ବାଘ *ା ନାରାୟଣ ବାଘ OR/12/085/294630

ପ ୁ /87179 61 171 777କମୁଟିୁ ବାଘ ପି ସିମନ ବାଘ OR/12/085/294631

�ୀ /87180 55 171 778କମୁାରୀ ବାଘ *ା କମୁଟିୁ ବାଘ OR/12/085/294632

ପ ୁ /87181 31 171 779ଅମିତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ସବୁାଷ ଚ9�  େଚୗଧରୁୀ RWX0524538

�ୀ /87182 28 171 780ଅଶ+ ିତା କମୁାରୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ସବୁାଷ ଚ9�  େଚୗଧରୁୀ RWX0524504

ପ ୁ /87183 60 171 781ସବୁାଷ ଚ9�  େଚୗଧରୁୀ ପି ରଘନୁାଥ େଚୗଧରୁୀ RWX0167338

�ୀ /87184 46 171 782ଭାଗ�ଲତା େଚୗଧରୁୀ *ା ସବୁାଷ ଚ9�  େଚୗଧରୁୀ RWX0167320

�ୀ /87185 70 171 783ଲI+ୀପ�ିୟା ପାଢୀ ପି ସଦୁାମ ଚ9�  ପାଢୀ RWX0167312

ପ ୁ /88186 55 171 784ବ� ଜବ9ୁ ବାଘ ପି ଜୁରି ବାଘ RWX0681304

�ୀ /88187 51 171 785ସବୁାଷିନି ବାଘ *ା ବ� ଜବ=ୁ ବାଘ RWX0785832

ପ ୁ /88188 22 171 786ତୁେଳ*ର ବାଘା ପି ବ� ାବଂଦୂ ବାଘା RWX1277243

ପ ୁ /88189 22 171 787ତୁେଳ*ର ବାଘା ପି ବ� ଜବଂଦୁ ବାଘ RWX1278431

�ୀ /88190 57 171 788କମଳା ବାଘ *ା ଭା6ର ବାଘ RWX0341453

ପ ୁ /88191 35 171 789ସେୁର9�  ବାଘ ପି ଲାବଣ� ବାଘ RWX0422824

�ୀ /89192 22 171 790ରାଣୀଶା ହିଆଲ *ା ସନୁୀଳ ତରୁକ RWX1276773

�ୀ /89193 66 171 791ପାବ3 ତି ଖସଲା *ା ସିଲିମନ ଖସଲା RWX0681171

�ୀ /89194 38 171 792ପାବ3 ତି େଖାସ4 ା ପି ଜଳଧର େଖାସ4 ା RWX0785758

�ୀ /89195 66 171 793ଦୟାନିଧି ମହାପାତ� *ା ନଟବର ମହାପାତ� RWX0538140

�ୀ /89196 42 171 794ତୁଳସା ତୁରୁକୁ *ା ଜୟପ�କାସ ତୁରୁକୁ RWX0422881

�ୀ /90197 24 171 795ଇତିଶ�ୀ େଜନା ପି ଆଦିତ� କମୁାର େଜନା RWX0969519

ପ ୁ /90198 60 171 796ର$ନିଧି ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଜଗନ/ ାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0167361

�ୀ /90199 56 171 797ମହାଲI+ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ *ା ର$ନିଧି ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0167379

ପ ୁ /90200 34 171 798ରି$ ୁପାଣିଗ�ାହୀ ପି ର$ନିଧି ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0167387

ପ ୁ /90201 29 171 799ପି$ ୁପାଣିଗ�ାହୀ ପି ର$ନିଧୀ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0524280

�ୀ /90202 37 171 800ରଶ+ ିତା ସାହୁ *ା ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0524298

�ୀ /91203 45 171 801ଦାଶ ଖରା *ା ରାଜୁ ଖରା KBH1814839

ପ ୁ /91204 39 171 802ରାଜୁ ଖରା ପି ଦୁଗ ପ�ସାଦ ଖରା KBH1814813

�ୀ /91205 31 171 803େହମା େଖାସ4 ା ପି ଇ"ର େଖାସ4 ା RWX0342279

ପ ୁ /91206 72 171 804ବଂସିଧର େଲକାଂ ପି ନୁଲା େଲକାଂ RWX0734152

�ୀ /91207 63 171 805ଟମାଳ େଲକାଂ *ା ବଂସିଧର େଲକାଂ RWX0734129

ପ ୁ /91208 41 171 806େକସବ େଲକାଂ ପି ବଂସିଧର େଲକାଂ RWX0734145

ପ ୁ /91209 40 171 807ଗେଣ_9�  େଲକାଂ ପି ବଂସିଧର େଲକାଂ RWX0734137

�ୀ /91210 39 171 808ସବିତା େଲ$ା *ା େକଶବ ଚ9�  େଲ$ା RWX1104314

ପ ୁ /92211 73 171 809ନିର0ନ ଭ0 ପି କାଳୁ ଭ0 RWX0681312

�ୀ /92212 62 171 810ମହାଲI+ି ଭ0 *ା ନିର0ନ ଭ0 RWX0681239

ପ ୁ /92213 53 171 811ତ�ିେଲାଚନ େଜନା ପି ଇ"ର େଜନା RWX0680744

ପ ୁ /92214 46 171 813ସଂଜୀବ ଖରା ପି ଖ�ୀYଦାନ ଖରା RWX0342220

�ୀ /92215 45 171 814ଦିGିମଣି ଖରା *ା ନେର9�  ଖରା KBH1808633

�ୀ /92216 31 171 815ସସ+ ିତା ଖିଲ *ା ରାେଜ9�  ଖିଲ RWX0342246

ପ ୁ /92217 29 171 816ସମିୁତ ଖିଲ ପି ସଜିୁତ ଖିଲ RWX0538389

ପ ୁ /92218 26 171 817ଜିତୁ େଖାରା ପି ଶଶ ିେଖାରା RWX0852780

ପ ୁ /92219 34 171 818ସନୁୀଲ େଖାସ4 ା ପି ଲଛୁ େଖାସ4 ା RWX0342188

ପ ୁ /92220 33 171 819ପିତାOର େଖାସ4 ା ପି ଇ"ର େଖାସ4 ା RWX0342253

�ୀ /92221 31 171 820ରଶ+ ିେଖାସ4 ା *ା ପିତାOର େଖାସ4 ା RWX0342261

�ୀ /92222 69 171 821ତୁଳସୀ ମହାରଣା *ା ଲୁଚି ମହାରଣା RWX0680736

�ୀ /92223 38 171 822ପି$ି ମହାରଣା *ା କନୁାଲ ମହାରଣା RWX0167395

ପ ୁ /93224 54 171 823ର0ିତ ବାରିକ ପି ଭାଗିରଥି ବାରିକ RWX0168971

ପ ୁ /93225 50 171 824େଜ�ାତିସ ରଂଜନ ବାରିକ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ବାରିକ RWX0237719

�ୀ /93226 40 171 825ବିଶୟା ବାରିକ *ା ସେବ3 "ର ବାରିକ RWX0168963

ପ ୁ /93227 35 171 826ଚ9ନ କମୁାର ବାରିକ ପି ଲI+ୀଧର ବାରିକ RWX0168989

�ୀ /93228 35 171 827ସଂଜୁCା ବିରିକ ପି ପ�ଭାକର ବିରିକ RWX0237735

�ୀ /93229 73 171 828ଶକ1ୁଳା ଦାସ *ା େଗାଦାବରିସ ଦାସ RWX0237370

ପ ୁ /93230 58 171 829ବିଦ�ାଧର େଜନା ପି ବୃ9ାବନ େଜନା KBH1815489

ପ ୁ /93231 56 171 830ରେମଶ ଚ9�  େଜନା ପି ଲI+ୀଧର େଜନା RWX0168427

�ୀ /93232 49 171 831ଟୁନି େଜନା *ା ବିଦ�ାଧର େଜନା KBH1855428

ପ ୁ /93233 36 171 832ସେ1ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ଯଧିୁ`ିର େଜନା RWX0168435

�ୀ /93234 27 171 833ଦୀପା ରାଣୀ େଜନା ପି ବିଦ�ାଧର େଜନା RWX0627240

�ୀ /93235 26 171 834ଏa.ଏa. େସୗଦାମିନୀ େଜନା ପି ରେମଶ ଚ9�  େଜନା RWX0734111

ପ ୁ /93236 25 171 835ବଳରାମ େଜନା ପି ବିଦ�ା ଧର େଜନା RWX1277508
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ପ ୁ /94237 37 171 836ରାେଜ9�  ଖିଲ ପି ଅଭି ଖିଲ RWX0681221

ପ ୁ /94238 35 171 837ସମୀର କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୁଳ ଚ9�  ନାୟକ RWX0167403

�ୀ /95239 35 171 838ସ0ିତା ଖସ4 ା *ା ସରିମ ଖସ4 ା RWX0681254

�ୀ /95240 27 171 839ମନିଷା ଖିଲ *ା ସମିୁତ ଖିଲ RWX0733378

ପ ୁ /96241 46 171 840ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପିତାOର ଦାସ RWX0167411

�ୀ /96242 39 171 841ଅଲିଭା ଦାସ *ା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0168849

ପ ୁ /96243 62 171 842ସବୁାଷ ଖରା ପି ରଘ ୁଖରା RWX0341537

�ୀ /96244 55 171 843ପବିତ�  ଖରା *ା କାହ/ ୁ  ଖରା KBH1816230

�ୀ /96245 53 171 844ଶବିତା ଖରା ପି ସବୁାଶ ଖରା RWX0681197

�ୀ /96246 53 171 845କ�ାମିତା ଖରା *ା େଦତୖାରି ଖରା RWX0538306

ପ ୁ /96247 51 171 846ଅଜୁ3 ନ ଖରା ପି ଦୀନବ=ୁ ଖରା RWX0341511

ପ ୁ /96248 38 171 847ବି"ଜିତ ମହାପାତ� ପି ଶଶିଭୂଷଣ ମହାପାତ� RWX0168856

ପ ୁ /97249 43 171 848େଗାବT3 ନ େଗାପାଲ ଖରା ପି ଦାସି ଖରା RWX0785824

�ୀ /97250 42 171 849ସେରାଜୀନି ଖରା *ା ସଂଜୀବ ଖରା RWX0342212

ପ ୁ /97251 41 171 850ସା1ୁନ ଖରା ପି ସବୁାଷ ଖରା RWX0733758

ପ ୁ /98252 33 171 851ଦୀପକ କ9ପାଣି ପି କମଳୁୁ କ9ପାଣି RWX0787028

ପ ୁ /98253 50 171 852କାଳୁ ନାହାକ ପି ବୃ9ାବନ ନାହାକ KBH1931708

�ୀ /98254 43 171 853ନମିତା ନାହାକ *ା କାଳୁ ନାହାକ KBH1931690

ପ ୁ /98255 31 171 854ଭିକାରି ଚରଣ ନାହାକ ପି କାଳୁ ଚରନ ନାହାକ RWX0733428

ପ ୁ /99256 54 171 855ଗେୁG"ର ସରଫ ଅକରଜ ପି ଶ�ାମ ସ9ୁର ସରଫ ଅକରଜ RWX0852376

�ୀ /99257 25 171 856ପ�ିୟଦଶ3ନି ସଧୁାଂଶବୁାଳା େଜନା ପି ରେମଶ ଚ9�  େଜନା RWX0852962

�ୀ /99258 28 171 857ଚେମଲି କମୁାରି ଖିଲ ପି ସି=ୁ ଖିଲ RWX0852947

�ୀ /99259 26 171 858ଜାନକି କମୁାରି ଖିଲ ପି ସି=ୁ ଖିଲ RWX0852954

�ୀ /99260 44 171 859ଲI+ି ଲଭିତି *ା ଗେୁG"ର ସରଫ ଅକରଜ RWX0852384

ପ ୁ /99261 51 171 860ବିେନାଦ କମୁାର ନାଏକ ପି ପଶ ୁ3ରାମ ନାଏକ RWX0851873

�ୀ /100262 50 171 861ଝୁନୁ ବାଘ ପି ଖ�ୀYଦାନ ବାଘ RWX0342469

ପ ୁ /100263 47 171 862ଦିଲିc ବାଘ ପି ପାନପିଲସ ବାଘ RWX0681247

�ୀ /100264 46 171 863କFକ ବାଘ *ା ଝୁନୁ ବାଘ RWX0342477

ପ ୁ /100265 38 171 864ଧେନ"ର ବାଘ ପି ଗଜବ=ୁ ବାଘ RWX0681205

ପ ୁ /100266 25 171 865ବସଂତ ବାଘା ପି ଦିଲୀପ ବାଘା RWX1274430

ପ ୁ /100267 20 171 866ସସୁା1ା ବାଘା ପି ଦିଲୀପ ବାଘା RWX1274240

ପ ୁ /100268 28 171 867ଆମିର େବଗ ପି ଟି.ଏ[. େବଗ RWX0524470

�ୀ /101269 47 171 873କ1ଲା େଖାସ4 ା *ା ଲଛୁ େଖାସ4 ା RWX0681270

ପ ୁ /101270 38 171 874ସରି[ େଖାସ4 ା ପି ଲଛୁ େଖାସ4 ା RWX0681262

ପ ୁ /101271 34 171 875ଦୁଯ�3 େଖାସ4 ା ପି େଧାବ େଖାସ4 ା RWX0342030

ପ ୁ /101272 75 171 876ଲଡୁ କିେଶାର ନାୟକ ପି ଦୁେଯ� ଧନ ନାୟକ OR/12/085/310518

ପ ୁ /101273 28 171 877େସୗେମ9ୁ ସାହାଣୀ ପି ସେବ3 "ର ସାହାଣୀ RWX0626937

ପ ୁ /101274 37 171 878ମେହଶ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃN ଚ9�  ସାହୁ RWX0524496

�ୀ /101275 36 171 879ଶମRଲା ସାହୁ *ା ମେହଶ କମୁାର ସାହୁ RWX0524488

�ୀ /102276 60 171 880ବାସ1ି ଦାସ *ା ନିତ�ାନ9 ଦାସ RWX0538488

ପ ୁ /102277 40 171 881ଅବନୀକା1 ଦାସ ପି ନିତ�ାନ9 ଦାସ RWX0680785

�ୀ /102278 26 171 882ଶବିାନି ଦାସ ପି ନିତ�ାନ9 ଦାସ RWX0733659

�ୀ /102279 25 171 883ଭବାନି ଦାସ ପି ନିତ�ାନ9 ଦାସ RWX0852160

ପ ୁ /102280 50 171 884ଇ"ର େଖାସ4 ା ପି ରାମଚ9�  େଖାସ4 ା RWX0681296

�ୀ /103281 42 171 885ବି. ସତ�ବତି *ା ବି. ଲI+ଣ ରାଓ KBH1814540

ପ ୁ /103282 56 171 886ଲଛୁ େଖାସ4 ା ପି ସାମସF େଖାସ4 ା RWX0681288

�ୀ /103283 52 171 887ସOାରୀ େଖାସ4 ା *ା ଉଦୟନାଥ େଖାସ4 ା RWX0785808

ପ ୁ /103284 31 171 888େପ�ମଶ$ର ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ RWX0342048

�ୀ /103285 23 171 889ସମାପିକା ସାହାଣୀ ପି ସେବ3 "ର ସାହାଣୀ RWX0969501

ପ ୁ /104286 42 171 890ପବିତ� ଖରା ପି େପ�ମାନ9 ଖରା KBH1809474

�ୀ /104287 35 171 891ଶdିା ରାଣୀ ଖରା *ା ପବିତ� ଖରା RWX0807149

ପ ୁ /104288 32 171 892ନରସିଂହ େଖାସ4 ା ପି ପ�ଭୁଦାସ େଖାସ4 ା RWX0168948

ପ ୁ /104289 32 171 893ଇ"ର େଖାସ4 ା ପି ପ�ଭୁଦାସ େଖାସ4 ା RWX0627000

�ୀ /104290 35 171 894ରମିତା ନାୟକ *ା ଲI+ୀଧର ନାୟକ RWX0681452

ପ ୁ /105291 85 171 895ହରିହର ଦାସ ପି ଅେଲଖ ପ�ସାଦ ଦାସ RWX0657585

�ୀ /105292 75 171 896େଶୖଳବାଳା ଦାସ *ା ହରିହର ଦାସ RWX0785063

ପ ୁ /105293 53 171 897େଜ�ାତିର0ନ ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ RWX0657619

ପ ୁ /105294 49 171 898ଧ�ାନର0ନ ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ RWX0657494

�ୀ /105295 43 171 899ପ�ତିମା ଦାସ *ା େଜ�ାତିର0ନ ଦାସ RWX0657569

ପ ୁ /105296 62 171 900େକ ତ�ିନାଥ ରାଓ ପି େକ ସିତାଇହା ରାଓ RWX0785816

�ୀ /105297 54 171 901େକ ସର*ତି *ା େକ ତ�ିନାଥ RWX0681213

ପ ୁ /106298 72 171 902ଲI+ିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ RWX0342394
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ପ ୁ /106299 49 171 903ଜଗଦୀସ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ସଶିଭୂଷଣ ସାହୁ RWX0524975

�ୀ /106300 49 171 904ବବିତା ସାହୁ *ା ଜଗଦୀଶ ପ�ସାଦ ସାହୁ RWX0524983

ପ ୁ /106301 35 171 905େପାଲାର େସାମାେରଡି ପି ନାରାୟଣ େସାମାେରଡି RWX0342204

�ୀ /106302 30 171 906ଲତା େସାମାେରଡି *ା େପାଲାର େସାମାେରଡି RWX0342592

ପ ୁ /106303 31 171 907କୃN ତୁରୁX ପି ସେୁରଷ ତୁରୁX RWX0342022

�ୀ /106304 28 171 908ରଜନି ତୁରୁକ *ା କ�ୁ ଷ/  ତୁରୁକ RWX0733600

�ୀ /107305 29 171 909ଜୟନା ରୁତ ବନିକ ପି ଦିଲ4 ିପ କମୁାର ବନିକ RWX0697052

�ୀ /107306 27 171 910ଏଲିଜାେବe ବନିX ମା େଜ�ାତି ମହିନୀ ତୁରୁX RWX1146828

ପ ୁ /107307 21 171 911େପାଲ େଜରୀ ବନିX ମା େଜ�ାତି ମହିନୀ ତୁରୁX RWX1146794

�ୀ /107308 27 171 912ଏଲୀଜାେବଥ ବାରିକ ମା େଜ�ାତି େମାହିନୀ ତୁରୁକ RWX1128628

�ୀ /107309 54 171 913େଜ�ାତି େମାହିନି ତୁରୁକ ପି କଶୁଲ ଚ9�  ତୁରୁକ RWX0341461

�ୀ /108310 38 171 914ପfୁା ବାଘ *ା ରାେଜଶ ବାଘ RWX0524843

ପ ୁ /108311 51 171 915ବିେନାଦବିହାରୀ େଜନା ପି ଖଲି େଜନା RWX0167460

�ୀ /108312 44 171 916ଶା1ି େଜନା *ା ବିେନାଦବିହାରୀ େଜନା RWX0167478

ପ ୁ /108313 53 171 917ସେୁରଶ ତୁରୁକ - ସବୁୁଧି ତୁରୁକ RWX0733733

ପ ୁ /109314 41 171 918ରାେଜଶ ବାଘ ପି ଦୟାନ9 ବାଘ RWX0524835

ପ ୁ /109315 21 171 919ସଂଜୟ ବାଘା ପି ରାଜଶ ବାଘା RWX1275932

�ୀ /109316 39 171 920ସ0Cୁା ସାମ1ରାg *ା ବିକ�ମ କମୁାର ସାମ1ରାg RWX0529610

�ୀ /110317 52 171 921ସେରାଜିନୀ ଭତ� ା *ା ପାନି ପଲୂସ ଭତ� ା KBH1932474

ପ ୁ /110318 49 171 922ଡୁବିଲା ଚାକି ପି େଗାମିଆ ଚାକି RWX0627117

ପ ୁ /110319 44 171 923ତିଲ ପ�ଧାନି ପି େକାମଲେଲାଚନ ପ�ଧାନି RWX0342576

ପ ୁ /110320 51 171 924ବିକ�ମ କମୁାର ସାମ1ରାg ପି ଗଦାଧର ସାମ1ରାg RWX0529628

ପ ୁ /111321 37 171 925ବଂସୀଧର ବାଘ ପି କୀQ3ନ ବାଘ RWX0341982

�ୀ /111322 36 171 926ଜୟ1ି ବାଘ *ା ସଂଜୁ ବାଘ RWX0538512

�ୀ /111323 34 171 927ରୁନିତା ବାଘ *ା ଧେନ"ର ବାଘ RWX0807164

�ୀ /111324 32 171 928ପଦ+ ୀନି ବାଘ *ା ନିର0ନ ବାଘ RWX0342550

�ୀ /111325 43 171 929ପଂକଜ *ାଇଁ ପି ନିଳାAଳ *ାଇଁ RWX0785089

ପ ୁ /112326 33 171 930ଦୁଲ43 ଭ ଭତ� ା ମା ସେରାଜିନି ଭତ� ା RWX0852855

ପ ୁ /112327 44 171 931ହିମାଂଶ ୁମହାଲିକ ପି ଏa.ଚ9�  ମହାଲିକ RWX0680793

�ୀ /112328 39 171 932ପiୁଲତା ମହାଲିକ *ା ହିମାଂଶ ୁମହାଲିକ RWX0680801

ପ ୁ /113329 79 171 933ଈ"ର ନାୟକ ପି ଦାଶରଥି ନାୟକ RWX0785071

�ୀ /114330 27 171 934ପiୁା ଭତ� ା *ା ଅନିଲ ଭତ� ା RWX0852723

ପ ୁ /114331 29 171 935ମିଥନୁ ବିଡିକା ପି ରବି ବିଡିକା RWX0852285

ପ ୁ /114332 28 171 936ରି$ ୁେଚଟି ପି ଭା6ର େଚଟି RWX0851980

ପ ୁ /114333 26 171 937କୃN େଚଟି ପି ଭା6ର େଚଟି RWX0851899

ପ ୁ /114334 26 171 938ଅଷୟ ନାହାକ ପି କାଳୁ ନାହାକ RWX0733410

�ୀ /LIG-114335 64 171 940ବସ1 କମୁାରୀ ନାହାକ *ା ଉ-ବ ନାହାକ RWX0807099

ପ ୁ /LIG-114336 41 171 941ଶିବ ଶ$ର ନାୟକ ପି ଉ-ବ ନାୟକ RWX0807214

�ୀ /LIG-114337 34 171 942ରଶ+ିତା ନାୟକ *ା ଶିବ ଶ$ର ନାୟକ RWX0807297

�ୀ /115338 30 171 943ନିକିତା େଚଟି *ା ପି$ ୁେଚଟି RWX0852038

�ୀ /115339 29 171 944ସସ+ ିତା େଚଟି *ା ରି$ ୁେଚଟି RWX0852020

ପ ୁ /115340 36 171 945େଦେବ9�  କ=ପାନ ପି େଲଲି କ=ପାନ RWX0851998

�ୀ /115341 33 171 946େରଣକୁା କ=ପାନ *ା େଦେବ9�  କ=ପା9 RWX0852012

�ୀ /116342 35 171 947ବି.*ାତି ପି ବି.ରାମ ଚ9�  ରାଓ KBH1931997

�ୀ /116343 27 171 948ମନିୁ କ=ପାନ *ା ଅଭିମନ� ୁକ=ପାନ RWX0852756

�ୀ /116344 26 171 949ସଭୁାସିନି କ=ପାନ *ା ସନୁାଶରି କ=ପାନ RWX0852749

ପ ୁ /117345 35 171 950ଅ"ିନୀ ହାଲୱା ପି ପ�ହଲ4 ାଦ ହାଲୱା RWX0167486

�ୀ /117346 34 171 951ସ�ୀତା ହାଲୱା *ା ଅ"ିନୀ ହାଲୱା RWX0167494

�ୀ /117347 27 171 952ରି$ି ଖମାରି *ା ଗ�ାଧର ଖମାରି RWX0851907

ପ ୁ /117348 26 171 953ଅଜୟ ଖମାରି ପି ସଜୁନ ଖମାରି RWX0851915

ପ ୁ /117349 60 171 954ମେହ"ର ମହାପାତ� ପି ବି"ନାଥ ମହାପାତ� RWX0627083

�ୀ /117350 26 171 955ମାୟାବତି ତୁରୁକ *ା ଶରତ ବାଘ RWX0852707

ପ ୁ /118351 67 171 956ସଜୁନ ଖମାରି ପି ଶକୁ�ୁ  ଖମାରି RWX0851923

ପ ୁ /118352 28 171 957ଗ�ା ଖମାରି ପି ସଜୁନ ଖମାରି RWX0851956

ପ ୁ /118353 26 171 958େଦେବ9�  ଖରା ପି ସାମା ଖରା RWX0852475

�ୀ /118354 44 171 959ମମତା ମହାପାତ� ପି ଦୟାନିଧୀ ମହାପାତ� RWX0524660

ପ ୁ /118355 32 171 960ପ�ଶା1 ସାହୁ ପି ଦୁେଯ� ଧନ ସାହୁ RWX0969477

ପ ୁ /119356 44 171 961ବିଜୟ ଖରା ପି ଫଲୁଧାର ଖରା RWX0852293

�ୀ /119357 34 171 962କ1ିୁ ଖରା *ା େଦେବ9�  ଖରା RWX0852517

�ୀ /119358 29 171 963ଶମୁତି େଖାରା *ା ଅରୁନ େଖାରା RWX0852491

ପ ୁ /119359 21 171 964ପ�ସାଂତ େକାରା ପି ବିଜୟ େଖାରା RWX1277300

�ୀ /119360 41 171 965ସେରାଜିନି େଖାସଲା *ା ରବି େଖାସଲା RWX0851881
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ପ ୁ /119361 29 171 966ଟୁନା େଖାସ4 ା ପି ଜୟେଦବ େଖାସ4 ା RWX0852129

ପ ୁ /119362 51 171 967ବି"ରାଜ ମଲ4 ିକ ପି େଗାବି9 ଚ9�  ମଲ4 ିକ RWX0168534

�ୀ /119363 39 171 968ଅ�ୁର ବାଳା େସଠୀ *ା ବି"ରାଜ ମଲ4 ୀକ RWX0168500

�ୀ /120364 50 171 969ଲିଳା ମହାନ9ିଆ *ା ପ�ଶା1 ମହାନ9ିଆ RWX0852061

ପ ୁ /120365 51 171 970ମେନାର0ନ ପରିଡା ପି ମନେମାହନ ପରିଡା RWX0538165

�ୀ /120366 49 171 971ମମତା ପରିଡା *ା ମନର0ନ ପରିଡା RWX0538173

ପ ୁ /120367 53 171 972ପି.ଆନ9 ରାଓ ପି ପି.ରଘନୁାଥ ରାଓ RWX0627513

ପ ୁ /120368 34 171 973ପରୁୁେଷାQମ ରାଊଳ ପି େକଳୖାସ ଚ9�  ରାଉଳ RWX0852640

�ୀ /121369 44 171 974ଟୁନି ଖରା *ା ନିମF ଚ9�  ଖରା RWX0168583

�ୀ /121370 38 171 975ସିମା ସରୁକି ରାୟ ପି ବସ1 କମୁାର ରାୟ RWX0852137

�ୀ /122371 43 171 976ସ0 ୁବାଗ ପି ଖ�ୀYଦାନ ବାଗ RWX0680850

�ୀ /122372 74 171 977ପଦ+ ା ବାଘ *ା ରଘ ୁବାଘ RWX0627018

�ୀ /122373 46 171 978ତୁଲାବତି ବାଘ *ା କମଳୁ ବାଘ RWX0341909

ପ ୁ /122374 47 171 979କମଲୁ ବାଘ ପି ରଘ ୁବାଘ RWX0341891

�ୀ /122375 44 171 980ନିର0ନି ବା"ଲ *ା ରବିନ9ନ ସାହୁ RWX0341719

ପ ୁ /122376 30 171 981ଉସମାନ େବl ପି ଟି ଏF େବl RWX0785121

ପ ୁ /122377 29 171 982ଶ�ୀର�ା ସାଗର େବହୁରିଆ ପି ଶ�ୀନିବାସ େବହୁରିଆ RWX0341925

ପ ୁ /122378 46 171 983ପ�ଶା1 କମୁାର ଭ0 ପି ନିର0ନ ଭ0 RWX0680843

�ୀ /122379 38 171 984ରଶ+ ିତା ଭ0 *ା ପ�ଶା1 ଭ0 RWX0342287

ପ ୁ /122380 37 171 985ଶ�ୀକା1 ଭ0 ପି ନିର0ନ ଭ0 RWX0785170

ପ ୁ /122381 35 171 986ସାୁଶା1 କମୁାର ଭ0 ପି ନିର0ନ ଭ0 RWX0680835

�ୀ /122382 60 171 987େଗାରି ଦାସ *ା େଦବା9�ନାଥ ଦାସ RWX0341594

ପ ୁ /122383 44 171 988ଜଗନ/ ାଥ ଦାସ ପି ଦାମଦର ଦାସ RWX0341859

�ୀ /122384 38 171 989ମାଧବି ଦାସ *ା ଅ1ଯ� ମି ଦାସ RWX0341917

ପ ୁ /122385 35 171 990ନ9କିେଶାର ଦାସ ପି େଦେବ9�ନାଥ ଦାସ RWX0341602

�ୀ /122386 29 171 991ଲିପୀ ହWଵା *ା କାଲୁ ଖରା RWX1277375

ପ ୁ /122387 31 171 992କାଲୁ ଖରା ପି ଶିବ ଖରା RWX0341966

ପ ୁ /122388 31 171 993ହୃଷିେକଶ େଖମ@ୁୁ ପି ଶିବଶ$ର େଖମ@ୁୁ RWX0341842

�ୀ /122389 35 171 994ରିନା େଖାସ4 ା *ା ଅ"ିନ େଖାସ4 ା RWX0733626

�ୀ /122390 34 171 995ଅ"ିନି େଖାସ4 ା ପି ଉଦୟନାଥ େଖାସ4 ା RWX0342360

�ୀ /122391 31 171 996ରିନା େଖାସ4 ା *ା ଅ"ିନି େଖାସ4 ା RWX0785154

�ୀ /122392 34 171 997କା1ି େକାଷି *ା ଅନିଲ କମୁାର େକାଷି RWX0341941

ପ ୁ /122393 47 171 998ଅନିଲ କମୁାର େକାସି ପି ମଣିରାମ େକାସି RWX0341933

ପ ୁ /122394 71 171 999ଖ�ିYଚରଣ କଳୁଦୀପ ପି ସିକ9ର କଳୁଦୀପ RWX0538181

�ୀ /122395 68 171 1000େହେଲନ କଳୁଦୀପ *ା ଖ�ୀYଚରଣ କଳୁଦୀପ RWX0538199

ପ ୁ /122396 42 171 1001ତନ+ ୟ କଲୁଦୀପ ପି ଖ�ୀYଚରଣ କଲୁଦୀପ RWX0538207

�ୀ /122397 40 171 1002ଲିପିକା କଲୁଦୀପ ପି ଖ�ୀYଚରଣ କଲୁଦୀପ RWX0341727

ପ ୁ /122398 39 171 1003ଅମୟ କଲୁଦୀପ ପି ଖ�ୀYଚରଣ କଲୁଦୀପ RWX0341735

�ୀ /122399 39 171 1004ସସ+ ିତା କଲୁଦୀପ *ା ତନ+ ୟ କଲୁଦୀପ RWX0538215

�ୀ /122400 27 171 1005ଉମା ମଲ4 ିକ *ା ସ0ିତ ମଲ4 ୀକ RWX0905794

ପ ୁ /122401 48 171 1006ଦିଲ4 ିପ ମହା1ି ପି ସବୁାଷ ମହା1ି RWX0680827

�ୀ /122402 38 171 1007ସଯୁ�3 କା1ି ମହା1ି *ା ଦିଲିପ ମହା1ି RWX0680819

ପ ୁ /122403 49 171 1008ବଂଶୀଧର ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା RWX0785097

�ୀ /122404 38 171 1009ପାବ3 ତି ମଲ4 ିକ *ା ଜଗନ/ ାଥ ଦାସ RWX0341867

�ୀ /122405 21 171 1010ରୀନା ନହକ ପି କାଲୁ ନାୟକ RWX0341990

�ୀ /122406 45 171 1012ଗୀତା ରାଣି ପାଢି ପି ନରସିଂ ପାଢି RWX0341958

ପ ୁ /122407 61 171 1013କୃNଚ9�  ପାଣି ପି େକାରା ପାଣି RWX0341610

�ୀ /122408 52 171 1014ପାiା0ଳି ପାଣି ପି କୃNଚ9�  ପାଣି RWX0341628

�ୀ /122409 34 171 1015ସସ+ ିତା ପାଣି ପି କୃN ପାଣି RWX0341636

ପ ୁ /122410 30 171 1016ଉେମଶ ଚ9�  ପାଣି ପି କୃN ଚ9�  ପାଣି RWX0341644

ପ ୁ /122411 70 171 1017ପ�ଶ/ ପnନାୟକ ପି ଦୁଯ�3ଧନ ପnନାୟକ RWX0342410

ପ ୁ /122412 32 171 1018ପ�ଶା1 ପnନାୟକ ପି ପ�ଶନ ପnନାୟକ RWX0342428

ପ ୁ /122413 31 171 1019କୃNଚ9�  ପnନାୟକ ପି କାେଶାର ପnନାୟକ RWX0342436

�ୀ /122414 52 171 1021ପବିତ�  ପ�ଧାନ *ା େଦବଦ3 ନ ପ�ଧାନ RWX0341669

�ୀ /122415 34 171 1022ପବିତ�  ପ�ଧାନି *ା ତିଲ ପ�ଧାନି RWX0342584

�ୀ /122416 59 171 1023ଜOବୁତି *ାଇଁ *ା ଦ@ପାଣି *ାଇଁ RWX0342345

�ୀ /122417 38 171 1024ସେୁଦସ/ା *ାଇଁ ପି ଦ@ପାଣି *ାଇଁ RWX0342352

�ୀ /122418 29 171 1025ରିତା ତୁରୁକ *ା ହଳ ତୁରୁକ RWX0852731

ପ ୁ /123419 57 171 1026ପ�ଦିପ କମୁାର ହିଆଲ ପି ପ�ଭାଚରF ହିଆଲ RWX0407510

�ୀ /123420 52 171 1027ସମିୁତ� ା ହିଆଲ *ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ହିଆଲ RWX0407528

ପ ୁ /123421 42 171 1028ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ସାହୁ RWX0627398

ପ ୁ /124422 33 171 1029ସ0ିତ କମୁାର ମଲ4 ୀକ ପି ମହାେଦବ ମଲ4 ୀକ RWX0905851

7 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ ଚନ ଅଧିକାରୀ$ *ାIର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /124423 38 171 1030ପ�ଶା1 କମୁାର ମହା1ି ପି ଉେପ9�  ମହା1ି RWX0626960

�ୀ /124424 29 171 1031ସରିତା କମୁାରୀ ମହା1ି *ା ପ�ଶା1 କମୁାର ମହା1ି RWX0626945

ପ ୁ /125425 35 171 1032ଖରା ପବିତ� ପି ଖରା େପ�ମାନ9 RWX0905828

ପ ୁ /126426 44 171 1033ଶିଶିର କା1 ଦାଶ ପି ନିତ�ାନ9 ଦାଶ RWX0627505

ପ ୁ /126427 50 171 1034ପ�େମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି େଯାଗୀନାଥ ନାୟକ RWX0905786

ପ ୁ /127428 59 171 1035ସବୁାଷ ପ@ା ପି ରାମନାଥ ପ@ା KBH1855899

�ୀ /127429 45 171 1036ର0ିତା ପାଣିଗ�ାହି *ା ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ସାହୁ RWX0905976

�ୀ /130430 25 171 1037କଲ�ାଣୀ େଭାଇ ପି ପବିତ�  େଭାଇ RWX0851840

�ୀ /135431 46 171 1038େହମଲତା ନାୟକ *ା ଗିରିଧର ସିଂହ RWX0851949

ପ ୁ /135432 58 171 1039ରାମ ପ�ସାଦ ପ@ା ପି ରଘନୁାଥ ପ@ା RWX0852152

ପ ୁ /135433 44 171 1040ସିମାAଳ ପ@ା ପି ରଘନୁାଥ ପ@ା RWX0852004

ପ ୁ /135434 43 171 1041ଜଗନାଥ ପ@ା ପି କାଳିଚଣ ପ@ା RWX0733618

�ୀ /135435 21 171 1042ଅFେୱଶା ପoତା ପି ରାମ ପ�ସାଦ ପoତା RWX1146851

�ୀ /135436 54 171 1043େଗାେର"ରି ପାଣି *ା ରାମପ�ସାଦ ପ@ା RWX0852145

ପ ୁ /135437 36 171 1044େବୈଲାଚନ ସିଂହ ପି ଖେଗ"ର ସିଂହ RWX0851931

ପ ୁ /135438 25 171 1045*ାଗତ ସିଂହ ପି ଗିରିଧାରି ସିଂହ RWX0852053

ପ ୁ /136439 36 171 1046କରଣ କମୁାର ବରାଡ ମା ଲବନ�। ବରାଡ RWX1128065

�ୀ /136440 25 171 1047ଦିGିମୟୀ ଚ8ତି *ା କରଣ କମୁାର ବରାଡ RWX1128602

�ୀ /137441 39 171 1048ସବିତା ବାରିକ *ା ବିପିନ ରାଉତ RWX1128594

ପ ୁ /137442 45 171 1049ବିପିନ ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ RWX1128073

ପ ୁ /138443 50 171 1050ରାେଜ9�  ମହା1ି ପି ସଦୁଶ3ନ ମହା1ି RWX1128305

�ୀ /138444 33 171 1051ରଶ+ ିତା ମହା1ି *ା ରାେଜ9�  ମହା1ି RWX1128438

ପ ୁ /139445 23 171 1052ରମାନାଥ ଆଚାୟ3 ପି େଗୗର ଚ9�  ଆଚାୟ3 RWX1128420

ପ ୁ /152446 59 171 1054ନେର9�  କFହର ପି ଦୁଖିଆ କFହର RWX0733683

�ୀ /152447 26 171 1055ମନିଷା କହଁର ପି ନେର9�  କହଁର RWX0733691

ପ ୁ /153448 45 171 1056ଶଶିକା1 ସିଂ ପି ସpନୁାଥ ସିତଲ ସିଂ RWX0905901

�ୀ /153449 37 171 1057ବିଭା ସିଂ *ା ଶଶିକା1 ସିଂ RWX0905844

�ୀ /155450 42 171 1059ଅq3ନା ଓଝା ପି କ@ରିୁ ଚରଣ ଓଝା RWX1080449

ପ ୁ /LIG-165451 66 171 1060ନାଟବର ପ�ଧାନ - ମୀନାଖୀ ପ�ଧାନ RWX1175256

�ୀ /LIG-165452 55 171 1061ମୀନାଖୀ ପ�ଧାନ *ା ନାଟବର RWX1169143

ପ ୁ /2R/28453 37 171 1062ରଜତ କମୁାର ଗାMା ପି ନକଳୁ ଗାMା RWX0807156

ପ ୁ /281454 35 171 1063େଦତୖାରି କ9ପାନ ପି ସନାଧର କ9ପାନ RWX1084292

�ୀ /392455 29 171 1064ଭିଜଂଟୀ ଭଟ�ା *ା ମନୂା ଭାତରା RWX1277219

�ୀ /393456 24 171 1065ଜୁଗଂତୀ ଭଟ�ା *ା ଦୀପକ ଭଟ�ା RWX1276765

�ୀ /397457 34 171 1066ପଲୁଂଟୀ ପା�ୀ ପି ଲାଲୀ କଂrପନ RWX1273168

ପ ୁ /526458 22 171 1067େଶଖର ଭଟ�ା ପି ସେୂରଂଡା ଭଟ�ା RWX1273242

�ୀ /863459 25 171 1068ଆରଶଦା ବବୀ *ା େପ�[ସoକାକ ନାଯକ RWX1273234

�ୀ /912460 31 171 1069ସeଯ ଭାମା େଚତୀ *ା କୃN େଚତୀ RWX1274125

�ୀ /920461 22 171 1070ପ�ୀତି ଗରଡ *ା େଲେବା େଖାସଲା RWX1277755

ପ ୁ /920462 31 171 1071ଲବ େଖାସ4 ା ପି ହଲଧର େଖାସ4 ା RWX0342535

ପ ୁ /999463 41 171 1072ରାଜକମୁାର ବାଘ ପି ଚ9�ମଣୀ ବାଘ RWX1233659

�ୀ /999464 36 171 1073ଆଲାଦିନ ବାଘ *ା ରାଜକମୁାର ବାଘ RWX1233667

ପ ୁ /999465 26 171 1074ଜଗନ/ ାଥ ବାଘ ପି କମଲୁୁ ବାଘ RWX0905919

ପ ୁ /999466 21 171 1075ମଧସୁଦୁନ ଭତ�ା ମା େଗାମତି ଭତ�ା RWX1233469

�ୀ /999467 56 171 1076ନଳିନୀ ବି"ାଳ *ା କdତରୁ େଜନା RWX0905927

ପ ୁ /999468 51 171 1077ରଜନୀକା1 ଖରା - ମ0ଳୁା ଖରା RWX1233709

�ୀ /999469 46 171 1078ମ0ଳୁା ଖରା *ା ରଜନୀକା1 ଖରା RWX1233717

ପ ୁ /999470 20 171 1079କାQRକ ଖରା ପି ଅଜୁ3 ନ ଖରା RWX1233725

ପ ୁ /999471 45 171 1080ସ0ୟ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି କୃପାସି=ୁ ଖଟୁଆ RWX0905877

�ୀ /999472 26 171 1081େରଖା ଖରା *ା ଜିତୁ ଖରା RWX1233956

�ୀ /999473 25 171 1082ରଶ+ତିା େଲ$ା *ା ରବି9�  େଲ$ା RWX1166172

ପ ୁ /999474 20 171 1083ଅନୁଭବ େମାହା1ି ପି ଦୟାନିଧି େମାହା1ି RWX1233444

ପ ୁ /999475 61 171 1084ଚ9� େଶଖର ନାୟକ ପି ଦିନବ=ୁ ନାୟକ RWX1233964

�ୀ /999476 37 171 1085ରୁକ+ ିଣି ନାୟକ ପି ଚ9� େଶଖର ନାୟକ RWX1234012

ପ ୁ /999477 33 171 1086ଧନୁଯ�3ୟ ନାୟକ ପି ଚ9� େଶଖର ନାୟକ RWX1233980

�ୀ /999478 29 171 1087କବିତା ନାୟକ ପି ଚ9�  ନାୟକ RWX1233642

ପ ୁ /999479 25 171 1088େକୖଳାଶ ନାୟକ ପି ଚ9�  ନାୟକ RWX1234004

ପ ୁ /999480 25 171 1089େସୗମ�ର0ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଗାବି9 ପାଣୀଗ�ାହୀ RWX1233493

ପ ୁ /999481 22 171 1090ଶିIା*ରୁପ ରାୟ ପି ବସ1 କମୁାର ରାୟ RWX1166164

�ୀ /999482 66 171 1091ପ�ାେମଲା ସାହୁ *ା ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ RWX1277888

ପ ୁ /999483 36 171 1092ଶ�ାମ ସ9ୁର ସାହୁ ପି ବାsାନିଧି ସାହୁ RWX1233477

ପ ୁ /999484 35 171 1093ପପ ୁସାହୁ ପି ଅଭୟ ସାହୁ RWX1233485

8 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ ଚନ ଅଧିକାରୀ$ *ାIର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /999485 55 171 1094ଗିରିଧାରୀ େସଠି ପି ରଘନୁାଥ େସଠି RWX0906008

�ୀ /999486 49 171 1095କମୁାରୀ େସଠି *ା ଗିରିଧାରୀ େସଠି RWX0905935

ପ ୁ /999487 31 171 1096ସଶୁା1 େସଠି ପି ଗିରିଧାରୀ େସଠି RWX0906016

ପ ୁ /999488 41 171 1097ସେୁର9�  ଟାକ� ି ପି ସିନାରୁ ଟାକ� ି RWX1233675

�ୀ /999489 36 171 1098ସବୁାସିନି ଟାକ� ି *ା ସେୁର9�  ଟାକ� ି RWX1233683

�ୀ /999490 21 171 1099କରିସ+ା ଟାକ� ି ପି ସେୁର9�  ଟାକ� ି RWX1233691

ପ ୁ /1070491 20 171 1102ଅମୀର େଖାସଲା ପି ଡO ୁେଖାସଲା RWX1278472

ପ ୁ /1080492 24 171 1103ସମୀର େଖାସଲା ପି ଡO ୁେଖାସଲା RWX1277292

ପ ୁ /1081493 23 171 1104ପିଟୂ ବାଘା ପି ସeଯ ବାଘା RWX1276328

ପ ୁ /1082494 36 171 1105ବାବୁଲୀ ତରୁକ ମା ଲI+ୀ ତରୁକ RWX1277235

ପ ୁ /1083495 24 171 1106ଅଭୟା େଖାସଲା ପି ରବି େଖାସଲା RWX1277227

�ୀ /1084496 31 171 1107ଗାୟତ�ୀ କଲୂଅଦୀପ ପି ଗରୁା କଲୂଅଦୀପ RWX1274372

�ୀ /1085497 21 171 1108ରଡ+ ା ଖର ମା ପiୁାମଣି ଖର RWX1275940

�ୀ /1085498 53 171 1109ବିNୁପ�ିୟା ସାହୁ - ସଧୁା ରାଣୀ ସାହୁ RWX1277904

�ୀ /1085499 23 171 1110ଶ�Tା ରାଣୀ ସାହୁ *ା ବିNୁପ�ିୟା ସାହୁ RWX1277599

ପ ୁ /1086500 20 171 1111ଲୁେକଶ େଚnୀ ପି ସପନ େଚnୀ RWX1277490

ପ ୁ /1086501 20 171 1112କାQ3କା େକାରା ମା ମେଲାତୀ େକାରା RWX1275981

ପ ୁ /1088502 27 171 1113ଅଭିଜିତ େଖମ@ୁୁ - ଭCରାମ େଖମ@ୁୁ RWX1277458

�ୀ /1089503 71 171 1114ଟିକୀ ମଣି ହିଆଲ *ା ପାତ�  ହିଆଲ RWX1278175

ପ ୁ /1089504 24 171 1115ଆଶୀଷ ମହାନା ପି ସଂtଯାରାଣୀ ମହାରାଣା RWX1277433

ପ ୁ /1089505 23 171 1116ସିଧାରଠା ମହାରାଣା ମା ସଂtଯା ରାଣୀ ମହାରାଣା RWX1277425

�ୀ /01/243-a506 26 171 1117େକାଇଲି ଖେସାଲା ପି ପ�ସା1 ଖେସାଲା RWX0733881

�ୀ /1372507 22 171 1118ଦନାେମାତୀ େକାରା *ା ରାେଜ9�  େଖାରା RWX1277631

�ୀ /1381508 29 171 1119ଶୀXଯା େକାରା *ା ମନୁ େକାରା RWX1273200

�ୀ /LIG-15/16509 39 171 1120ନିହାରୀକା ପାଢୀ *ା ର0ିତ କମୁାର ପାଢୀ RWX0807602

�ୀ /LIG-17/18510 33 171 1121ଚୁମକିୁ ମିଶ� *ା ପ�ଭୁପଦ ମିଶ� RWX0807347

�ୀ /LIG-17/18511 41 171 1122େମାନାଲିସା ମିଶ� *ା ପଦାରବି ମିଶ� RWX0807461

�ୀ /E.W.S18,1512 27 171 1123ଅq3ନା ମିଶ� ମା ପ�ବାସିନୀ ମିଶ� RWX0807552

�ୀ /Lig-20,15513 48 171 1124ମ0ତୁା0ଳୀ *ାଇଁ *ା େକଶବ େଜନା RWX0807396

�ୀ /L.I.G 49/514 29 171 1125ସୀତା ଦାସ ସୀତା ଦାସ *ା ନ9ା କିେଶାର ଦାସ RWX1270909

ପ ୁ /LIG-95,67515 55 171 1126ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ RWX0807420

ପ ୁ /LIG-161,7516 27 171 1127େକ.ବିଶାଳ େଦାରା ପି େକ.େମାହନ େଦାରା RWX0807479

ପ ୁ /LIG-161,7517 27 171 1128େକ.ଅବିନାଶ େଦାରା ପି େକ.େମାହନ େଦାରା RWX0807362

�ୀ /LIG-47,12518 38 171 1129ରଶ+ିତା ଭ0 *ା ପ�ଶା1 କମୁାର ଭ0 RWX0807263

ପ ୁ /LIG 107/1519 24 171 1130*ରୂପ ସିଂହ ମା କାମିନୀ ସିଂହ RWX1197300

�ୀ /L I G - 1520 55 171 1131ଜୟ1ୀ େଖମ@ୁୁ *ା ଭCରାମ େଖମ@ୁୁ RWX1276161

ପ ୁ /L I G -11521 58 171 1132ଭCରାମ େଖମ@ୁୁ ପି ଶକୁ� ା େଖମ@ୁୁ RWX1276195

ପ ୁ /1522 37 172 1178କିରଣ କମୁାର ଗାMା ପି ନକଳୁ ଗାMା RWX0786798

ପ ୁ /2523 35 172 1179ସ0ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ RWX0786806

�ୀ /2524 33 172 1180ରଶ+ତିା ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ RWX0958751

ପ ୁ /4525 39 172 1181ଅେଶାକ କମୁାର ମଲ4 ିକ ପି ମେହ"ର ମଲ4 ିକ RWX0423343

�ୀ /5526 35 172 1182ସମିୁତ�ା ଖିଲ ପି େବଣ ୁଖିଲ RWX0786830

�ୀ /6527 38 172 1183ସିନିତା ନାୟକ *ା େମାନମାଳି ନାୟକ RWX0786814

�ୀ /7528 46 172 1184େ*ତାଲିନା *ାଇଁ *ା ସି ଏଚ ବି ବି ଏସ ସି ଏ[ ବାହଦୁର RWX0342907

ପ ୁ /8529 49 172 1185ନୀେରବନ ନାଗ ପି ରାେମ"ର ନାଗ RWX0507640

ପ ୁ /8530 38 172 1186ସଦୁଶ3ନ ଓଝା ପି କା9�ୁ  ଚରଣ ଓଝା RWX0507475

ପ ୁ /8531 38 172 1187ସତ�ନାରାୟଣ ପnନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପnନାୟକ RWX0507467

ପ ୁ /8532 36 172 1188ବିରA ିନାରାୟଣ ପnନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପnନାୟକ RWX0507509

�ୀ /8533 30 172 1189ଅନିତା ରାଉତ ପି ବନବାସି ରାଉତ RWX0507459

ପ ୁ /9534 44 172 1190େକ ଗା=ି େଦାରା ପି େକ ରାମମQୁ3ୀ େଦାରା RWX0507616

�ୀ /11535 29 172 1191ସ0Cୁା ସିସା *ା ରାମ ସିସା RWX0507608

ପ ୁ /2RA-50/6536 24 172 1192ସନୁୀଳ ମିଶ� ପି ଲI+ୀ କା1 ମିଶ� RWX1148923

�ୀ /28537 30 172 1193ରସ+ିତା ରାଉତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ RWX0793760

�ୀ /28538 36 172 1194ସପୁ�ଭା ସାହୁ *ା ସିମାFଚଲ ସହୁ RWX0793778

�ୀ /999539 27 172 1195କନିୁ େବେହରା *ା କିେଶାର କମୁାର େବେହରା RWX1233931

9 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ ଚନ ଅଧିକାରୀ$ *ାIର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ ଚନ ନିମେ1 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ/  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ ଚନ କମିଶନ ଭାରତ$ vାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ ଚନ ପବୂ3 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ$ ନାମ ଅଛି କି ନାହw  ଦୟାକରି ତନଖି କର1ୁ  |

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

*େଯଉଁ ମାନ$ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ$ ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

10 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ ଚନ ଅଧିକାରୀ$ *ାIର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


