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�ୀ /-1 22 131 1ଗୀତା�ଳୀ ପରଜା - ଲଇଛନ ଜାନି RWX1261395

�ୀ /BHANDI SA2 20 131 2ଭବାନୀ ଜାନି $ା ଗେୁ&'ଵର ଜାନି RWX1281633

�ୀ /Bhandi Sa3 23 131 3ଅମୀଶା ପାତ
 ପି ମେନାଜ କମୁାର ପାତ
 RWX1048677

ପ ୁ /RATHASHAR4 39 131 4ଚ,
  େଶଖର ମାଝୀ ପି େଗୗରା� ମାଝୀ RWX0281808

ପ ୁ /15 62 131 5ପ
ଶା0 କମୁାର ପ�ା ପି ଦିବ�ସିଂହ ପ�ା OR/12/085/168551

�ୀ /16 59 131 6ପନୁ2 ମାସୀ ପ�ା $ା ପ
ଶା0 ପ�ା OR/12/085/168552

ପ ୁ /17 34 131 7ଭଗବତ ପ
ସାଦ ପ�ା ପି ପ
ସା0 ପ�ା RWX0102640

ପ ୁ /18 30 131 8ଅ0ଯ�4ମି ପ�ା ପି ପ
ଶା0 କମୁାର ପ�ା RWX0334680

ପ ୁ /039 36 131 9ଶ�ାମ ସ,ୁର େଭାଇ ପି େଗାବି, େଭାଇ RWX0817304

�ୀ /0310 24 131 10ଲ56ୀପ
ିୟା େଭାଇ ପି ହ
ୁ େକଶ େଭାଇ RWX1048669

ପ ୁ /311 27 131 11ଚ,ନ କମୁାର େଭାଇ ପି ହୃଷିେକଶ େଭାଇ RWX0756692

ପ ୁ /312 66 131 12କମଳ େଲାଚନ ମାଝି ପି କୃ8ଚ,
  ମାଝି RWX0102699

�ୀ /313 60 131 13ଦମୟ0ି ମାଝି $ା କମଳ େଲାଚନ ମାଝି RWX0102707

ପ ୁ /314 35 131 14ପ
େମାଦ କମୁାର ମାଝି ପି କମଳ େଲାଚନ ମାଝି RWX0544353

�ୀ /415 81 131 15ବି8ୁପ
ିୟା ମହାରଣା $ା ନଟବର ମହାରଣା KBH1917848

ପ ୁ /416 61 131 16ବି;ନାଥ ମହାରଣା ପି ନଟବର ମହାରଣା OR/12/085/168545

ପ ୁ /417 35 131 17ହେରକୃ8 ମହାରଣା ପି ବି;ନାଥ ମହାରଣା KBH1917830

ପ ୁ /418 30 131 18ସଦୁଶ2ନ ମହାରଣା ପି ବି;ନାଥ ମହାରଣା RWX0334698

ପ ୁ /519 45 131 19ନୀଳା<ଳ ବିେଶାଇ ପି ଦାଶରଥି ବିେଶାଇ RWX0102749

�ୀ /520 40 131 20ଗୀତାରାଣୀ ବିେଶାଇ $ା ନୀଳା<ଳ ବିେଶାଇ RWX0102731

�ୀ /0621 42 131 21ସନିୁତା ପାତ
 $ା ମରୁଲୀଧର ସାହୁ RWX1187996

ପ ୁ /622 28 131 22ଅରବି, ଷଢ�ୀ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଷଡ�ୀ RWX0609966

ପ ୁ /0723 56 131 23େଶଖ ବସରୁୁଦୀନ ପି େଶଖ ଦାଦୁ RWX1048685

�ୀ /724 22 131 24$ାଗତିକା ମିଶ
 $ା ରଜକ କମୁାର ମିଶ
 RWX1082577

ପ ୁ /725 33 131 25ରଜକ କମୁାର ସତପଥୀ ପି ରଘନୁାଥ ସତପଥୀ KBH1355916

ପ ୁ /726 26 131 26ଗ�ାସାଗର ଶତପଥି ପି ଜଗନA ାଥ ଶତପଥି RWX0823575

ପ ୁ /727 65 131 27ରଘନୁାଥ ଶତପଥି ପି ଦିନବBୁ ଶତପଥି OR/12/085/154534

�ୀ /728 52 131 28ର�ିତା ଶତପଥି $ା ରଘନୁାଥ ଶତପଥି OR/12/085/154535

ପ ୁ /829 40 131 29ସନୁୀଲ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଜଗତ ନାରାୟଣ େଗୗଡ KBH1290212

�ୀ /830 25 131 30େସାନାଲି େଗୗଡ $ା ସନୁୀଲ କମୁାର େଗୗଡ RWX0902924

ପ ୁ /831 37 131 31ଡCରୁ ଧର ଖିଲ ପି ଘାସି ଖିଲ RWX0102772

ପ ୁ /932 53 131 32କରୁଣା କର ପୃDି ପି େଗାବି, ଚରଣ ପୃDି RWX0102798

�ୀ /933 42 131 33କବିତା ପୃDି $ା କରୁଣା କର ପୃDି RWX0102780

�ୀ /1034 22 131 34ପଦ6 ିନୀ ବାଘ ପି ରାମ ବାଘ RWX1078237

ପ ୁ /1035 20 131 35ପ
ଶା0 ବାଘ ମା ଇ,ିରା ବାଘ RWX1261239

ପ ୁ /1036 33 131 36ପ
ଦୀପ କମୁାର କଚି� ପି ନବୀE କମୁାର କଚି� RWX0756353

�ୀ /1037 48 131 37ମ� ୁସିହA ା $ା ପ
ଭାତ ସିହA ା RWX0102814

ପ ୁ /1038 48 131 38ପ
ଭାତ କମୁାର ସିହA ା ପି ସକୁେୁଦବ ପ
ସାଦ ସିହA ା RWX0102806

ପ ୁ /1139 28 131 39ରବିE ବାଘ ପି େମାହନ ବାଘ RWX0756684

�ୀ /1140 24 131 40େଜ . ଲିଲି $ା ରବିନ ବାଘ RWX1006766

ପ ୁ /1241 25 131 41ତପନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଗେଣଶ େଚୗଧରୁୀ RWX1006857

ପ ୁ /1242 32 131 42ଦିବାକର ହ0ାଳ ପି ପଦ6 ାନାଭ ହ0ାଳ RWX0231654

ପ ୁ /1243 23 131 43ରାେଜଶ ସନୁା ପି ଭଗବାନ ସନୁା RWX1048628

ପ ୁ /1244 22 131 44ବାବୁଲା ସନୁା ପି ଭାଗବନ ସନୁା RWX1048610

�ୀ /1245 22 131 45ଇଶା ସନୁା $ା ବାବୁଲା ସନୁା RWX1077809

�ୀ /1346 30 131 46ଚ<ଳା ସନୁା $ା ରାଜୁ ସନୁା RWX0889378

�ୀ /1347 24 131 47ସେରାଜିନୀ ସନୁା ପି ରାଜୁ ସନୁା RWX1078245

ପ ୁ /1348 22 131 48ସନୁୀଲ ସନୁା ପି ରାଜୁ ସନୁା RWX1082528

�ୀ /1349 19 131 49ପାବ2 ତୀ ସନୁା $ା ସନୁୀଲ ସନୁା RWX1259829

ପ ୁ /1450 58 131 50ଜାମନ ସନୁା ପି ଶ�ାମଶନ ସନୁା KBH1917475

1 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ4ଚନ ଅଧିକାରୀG $ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1551 50 131 51ତ
ିନାଥ େବେହରା ପି ଅଜୁ2 ନ େବେହରା RWX0102848

ପ ୁ /1552 48 131 52ତ
ିପରୁାରୀ ଗରଡା ପି ସଦାନ, ଗରଡା OR/12/085/168694

�ୀ /1653 31 131 53ଶସିୁଳା ବାଘ ମା ବାସ0ୀ ବାଘ RWX0423715

ପ ୁ /1654 23 131 54ସରୁଜ କମୁାର ଦୀପ ପି େମାନଜ କମୁାର ଦୀପ RWX1155993

ପ ୁ /1855 34 131 55େଦବକି ବାଘ ପି ଶିବ ବାଘ RWX0367649

�ୀ /1856 34 131 56ସର$ତୀ ବାଘ ପି ଶିବ ବାଘ RWX0281824

ପ ୁ /1857 33 131 57କାJKକ ବାଘ ପି ଶିବ ବାଘ RWX0281816

�ୀ /1858 29 131 58ସେୁନମି େଖାସL ା $ା ଅମିତ େଖାସL ା RWX0902916

ପ ୁ /1859 22 131 59ଅଜଯ କମୁାର େଖାସଲା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଖାସଲା RWX1048636

�ୀ /1860 21 131 60ମିନା5ୀ େଖାସL ା $ା ଅ5ୟ େଖାସଲା RWX1259670

ପ ୁ /1861 24 131 61ସଶୁା0 ସନୁା ପି ଅନିଲ ସନୁା RWX0902973

ପ ୁ /1862 23 131 62ଅଜିତ ସନୁା ପି ଅନିଲ ସନୁା RWX1077767

�ୀ /1963 22 131 63ସରଦା ଲମତା ପି ଯଧିୁDିର ଲମତା RWX1077833

ପ ୁ /1964 36 131 64ଜଗନA ାଥ ନାୟକ ପି କମଳେଲାଚନ ନାୟକ RWX0464610

�ୀ /2065 58 131 65କMଳି ବାଘ $ା ମତୁ�ାଲୁ ନାଗ RWX0281840

�ୀ /2066 31 131 66ଜଗଦCା ବାଘ ପି େମାହନ ବାଘ RWX0423707

ପ ୁ /2067 27 131 67େଦବରାଜ ଦୀପ ପି ଶ
ୀଧର ଦୀପ RWX0756734

ପ ୁ /2068 26 131 68ଦୟାସିBୁ ଦୀପ ପି ଶ
ିଧର ଦୀପ RWX0889386

ପ ୁ /2069 22 131 69ଦିବାକର ରଥ ପି ହରିଶGାର ରଥ RWX1082627

ପ ୁ /2070 21 131 70ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ରଥ ପି ହରିଶGର ରଥ RWX1082650

ପ ୁ /2071 55 131 71ହରି ଶGର ରଥ ପି ମଧସୁଦୁନ ରଥ RWX0609990

�ୀ /2072 43 131 72ମ� ୁପମା ରଥ $ା ହରି ଶGର ରଥ RWX0610006

�ୀ /2173 32 131 73ଟିନା ସାଗର $ା ରିG ୁଟାକ
 ୀ RWX1082585

ପ ୁ /2174 40 131 74ଦୁେଯ�4 ସନୁା ପି ଗ�ା ସନୁା RWX0673699

�ୀ /2275 20 131 75ଶଭୁସ6ିତା େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା RWX1201839

ପ ୁ /2376 45 131 76ସେ0ାଷ ଚଉଧରୁୀ ପି ନୀଲକO ଚଉଧରୁୀ OR/12/085/168003

�ୀ /2377 48 131 77ସସ6ିତା େଚୗଧରିୁ $ା ସେ0ାଷ େଚୗଧରିୁ RWX0231795

ପ ୁ /2378 36 131 78ସ�ୟ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାମ0ରାୟ RWX0231803

�ୀ /2479 30 131 79ମମତା କମୁାରୀ ସନୁା ପି ଅନୀଲ ସନୁା RWX0464602

ପ ୁ /2580 45 131 80ରାମ େବେହରା ପି ନେର,
  େବେହରା RWX0102905

�ୀ /2581 40 131 81ଲ56ୀ େବେହରା $ା ରାମ େବେହରା RWX0102913

�ୀ /2682 56 131 82ଟି କାଲାମତି . $ା ତ
ିପତି . OR/12/085/168008

ପ ୁ /2683 32 131 83ଟି. ଦିେଲ;ର ପି ଟି. ତ
ିପତି RWX0756569

�ୀ /2684 28 131 84ଟି ଶ
ିଲ56ି $ା ଟି ସରିୁବାବୁ RWX0823583

ପ ୁ /2685 40 131 85ଟି. ସରିୁବାବୁ ପି ଟି. ତ
ିପତି KBH1672302

�ୀ /2786 32 131 86ପିGି ନାଗ $ା ସେୁର,
  ନାଗ RWX0465005

ପ ୁ /2787 44 131 87ଏମ ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ ପି ଏମ ସିତୟା ରାଓ RWX0102939

�ୀ /2888 22 131 88ସଚୁରିତା ଆଚାଯ�2 ପି େକଲୖାଶ ଚ,
  ଆଚାଜ�2 RWX1086115

ପ ୁ /2889 55 131 89ଏE ବଳରାମ ପି ଏE ସାେହବୁ OR/12/085/169123

�ୀ /2890 19 131 90ନାଡୁକରୁୁ ସମୁା େଫL ାେରEସ ପି ନାଡୁକରୁୁ ବଳରାମ RWX1254564

�ୀ /2891 44 131 91ଏE ରତA ମ $ା ଏE ବଳରାମ KBH1918325

ପ ୁ /2992 45 131 92ଆT ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଆT ରାମଲୁ ରାଓ KBH1917483

�ୀ /2993 40 131 93େଜ�ାତି ରାଓ $ା ଆT ନାରାୟଣ ରାଓ KBH1917491

�ୀ /2994 23 131 94ଆର.ସ�ିତା ରାଓ ପି ଆର. ନାରାୟଣ ରାଓ RWX1078302

�ୀ /3095 70 131 95ପି କାେମ;ରୀ ଆମା $ା ପାଇଟି ରାଯ ୁ OR/12/085/168021

ପ ୁ /3096 34 131 96ସେ0ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଉରା ନାୟକ KBH1918200

ପ ୁ /3097 34 131 97ଧନୁଜ2 ୟ ସନୁା ପି ଶଭୁ ସନୁା RWX0464750

�ୀ /3098 27 131 98ମନିୁ ସନୁା $ା ଧନୁଜ2 ୟ ସନୁା RWX0756627

ପ ୁ /3199 60 131 99ମାଧବ େବେହରା ପି ଆପଲ $ାମୀ େବେହରା RWX0609909

ପ ୁ /31100 65 131 100ସଉରା ନାୟକ ପି ମାଗତା ନାୟକ KBH1650779

�ୀ /31101 56 131 101େଜ�ାUAା ନାୟକ $ା ସଉରା ନାୟକ KBH1650787

�ୀ /31102 51 131 102ନିମ2ଳା ନାୟକ $ା େଦବହରି ନାୟକ KBH1917566

ପ ୁ /31103 41 131 103ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଉରା ନାୟକ KBH1650571

ପ ୁ /31104 40 131 104େଦବାଶିଷ ନାୟକ ପି କୃ8 ଚ,
  ନାୟକ KBH1346881

�ୀ /31105 34 131 105ସନିୁତା ନାୟକ $ା ଅରୁଣ ନାୟକ RWX0334797

�ୀ /31106 31 131 106ଲଲି ନାୟକ $ା ସେ0ାଶ କମୁାର ନାୟକ RWX0889261

�ୀ /31107 26 131 107ପ
ିୟGା ପ
ିୟଦଶ2ନୀ ପି ମାଧବ େବେହରା RWX0823658

ପ ୁ /31108 31 131 108ପିV ୁଟାକ
 ୀ ପି ଦାନ ଟାକ
 ୀ RWX0423764

ପ ୁ /32109 41 131 109େଯାେଗ,
  େବେହରା ପି ତ
ିନାଥ େବେହରା KBH1346998

�ୀ /32110 30 131 110ମଧସୁ6 ିତା େବେହରା $ା େଯାେଗ,
  େବେହରା RWX1026277

�ୀ /33111 35 131 111ମଗଦାଲିନ ଭତ
 ା $ା ରବିନ ବାଘ RWX0281881

ପ ୁ /33112 61 131 112ଗ�ାଧର ପ
ଧାନ ପି ଅଜୁ2 ନ ପ
ଧାନ OR/12/085/172143
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�ୀ /34113 45 131 114ବାସ0ି ନାୟକ $ା କାଳି ପ
ସାଦ ନାୟକ RWX0231852

�ୀ /34114 57 131 115ସବୁାସିନୀ ପ
ଧାନ $ା ଗ�ାଧର ପ
ଧାନ OR/12/085/172144

ପ ୁ /35115 55 131 116ପ
େବାଧ କମୁାର ମହା0ି ପି ଚି0ାମଣି ମହା0ି KBH1330133

�ୀ /35116 46 131 117ଶ
ୀମତୀ ସେରାଜିନୀ ମହା0ି $ା ପ
େବାଧ କମୁାର ମହା0ି KBH1333301

ପ ୁ /36117 70 131 118ଭୁଲନ ପ
ସାଦ ପି ନାଗିନା ପ
ସାଦ KBH1332899

ପ ୁ /36118 43 131 119ସଂଜିତ ପ
ସାଦ ପି ଭୁଲନ ପ
ସାଦ KBH1332980

�ୀ /36119 39 131 120କବିତା ପ
ସାଦ $ା ସଂଜିତ ପ
ସାଦ RWX0816983

ପ ୁ /36120 36 131 121ରାଜୁ ପ
ସାଦ ପି ଭୁଲନ ପ
ସାଦ KBH1332998

ପ ୁ /36121 30 131 122ରବି ଶGର ପ
ସାଦ ପି ଭୁଲନ ପ
ସାଦ RWX0434696

�ୀ /36122 30 131 123ଖସୂବୁ ପ
ସାଦ $ା ରାଜୁ ପ
ସାଦ RWX1086107

ପ ୁ /37123 54 131 124ସେ0ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଆପାଲ $ାମି େବେହରା OR/12/085/168050

�ୀ /37124 52 131 125ପାବ2 ତୀ େବେହରା $ା ମାଧବ େବେହରା OR/12/085/168047

ପ ୁ /37125 49 131 126ନିର�ନ େବେହରା ପି ଆପଲ $ାମୀ େବେହରା OR/12/085/169031

�ୀ /37126 49 131 127େଗୗରୀ େବେହରା $ା ସେ0ାଷ େବେହରା KBH1330638

�ୀ /37127 30 131 128ରଶ6 ିତା କମୁାରୀ େବେହରା ପି ମାଧବ େବେହରା RWX0334789

�ୀ /37128 23 131 129ପ
ୀତି େବେହରା ପି ସେ0ାଷ କମୁାର େବେହରା RWX1039478

�ୀ /37129 43 131 130ଶା0ିପ
ିୟା ନାୟକ ପି ଇ;ର ନାୟକ RWX1202464

�ୀ /37130 42 131 131ସଜୁାତା କମୁାରୀ ନାୟକ $ା ନିର�ନ କମୁାର େବେହରା RWX1202472

ପ ୁ /37131 20 131 132ସାହିଲ ତୁରୁଞା ମା ଶା0ି ପ
ିୟା ନାୟକ RWX1201847

�ୀ /38132 72 131 133ସର;ତି ନାୟକ $ା ଅରଖିତ ନାୟକ OR/12/085/168054

ପ ୁ /38133 49 131 134ତ
ିପତି ନାୟକ ପି ଅରଖିତ ନାୟକ OR/12/085/168055

�ୀ /38134 43 131 135ସବିତା ନାୟକ $ା ତ
ିପତି ନାୟକ KBH1333392

ପ ୁ /38135 42 131 136ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅର5ିତ ନାୟକ KBH1346907

�ୀ /38136 32 131 137ସକୁା0ୀ କମୁାରି ନାୟକ $ା ଅେଶାକକ କମୁାର ନାୟକ RWX0434845

ପ ୁ /39137 53 131 138ପ
ସା0 େବବJ4 ପି ସଦାସିବ େବବJ4 OR/12/085/168090

ପ ୁ /39138 50 131 139ପ
ସନA  କମୁାର େବବJ4 ପି ସଦାସିବ େବବJ4 OR/12/085/168091

ପ ୁ /39139 48 131 140ପ
େବାଧ କମୁାର େବବJ4 ପି ସଦାସିବ େବବJ4 OR/12/085/168094

ପ ୁ /39140 45 131 141ପ
ଣବ କମୁାର େବବJ4 ପି ସଦାଶିବ େବବJ4 OR/12/085/168093

�ୀ /39141 44 131 142ସଂଯYୁା େବବJ4 $ା ପ
ଶା0 େବବJ4 KBH1333061

�ୀ /39142 42 131 143ପଦ6 ିନୀ େବବJ4 $ା ପ
ସନA  କମୁାର େବବJ4 KBH1347053

�ୀ /39143 41 131 144ମିନା5ୀରାଣୀ େବବJ4 $ା ପ
େବାଧ େବବJ4 KBH1333053

ପ ୁ /39144 40 131 145ପ
ଭାତ କମୁାର େବବJ4 ପି ସଦାଶିବ େବବJ4 OR/12/085/168982

�ୀ /39145 38 131 146ଶଭୁ
  ବାଳା େବବJ4 $ା ପ
ଣବ କମୁାର େବବJ4 RWX0464644

�ୀ /39146 34 131 147ତୃ&ି େବବJ4 $ା ପ
ଭାତ କମୁାର େବବJ4 RWX0464636

ପ ୁ /39147 23 131 148ପ
ତୀକ କମୁାର େବବJ4 ପି ପ
ଶା0କମୁାର େବବJ4 RWX1006741

ପ ୁ /39148 22 131 149ପ
ZଯମୁA କମୁାର େବବJ2 ପି ପ
ସନA  କମୁାର େବବJ2 RWX1082569

ପ ୁ /40149 22 131 150ଦିଲୁଲାଲ କଛ ପି େଦବାଲାଲ କଛ RWX1172964

�ୀ /40150 21 131 151ଅନୁଲlଲ କଛ $ା ହିରlଲାଲ କଛ RWX1172972

�ୀ /40151 23 131 152ସବିତା ମଦୁୁଲି $ା ଗରୁୁ ମଦୁୁଲି RWX1077759

�ୀ /42152 70 131 153ଚ\ା େବେହରା $ା ମଦନ େବେହରା OR/12/085/168096

ପ ୁ /42153 56 131 154ବୃ,ାବନ େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା OR/12/085/168097

�ୀ /42154 45 131 155ସର$ତୀ େବେହରା $ା ବୃ,ାବନ େବେହରା KBH1330711

�ୀ /42155 22 131 156ବଷ4 େବେହରା ପି ବୃ,ାବନ େବେହରା RWX1086123

�ୀ /43156 43 131 157େସAହଲତା ମିଶ
 $ା ଅନୁପ ମିଶ
 RWX1281674

ପ ୁ /43157 42 131 158ଅନୁପ ମିଶ
 ପି ପ
ଫଲୁL  ଚ,
  ମିଶ
 RWX1281682

�ୀ /44158 39 131 159ଆରତୀ ଟାକ
ି $ା େକଳୖାସ ଟାକ
ି KBH1330786

ପ ୁ /45159 50 131 160ଲଛମନ େକାୟା ପି େଦବା େକାୟା OR/12/085/168108

�ୀ /45160 47 131 161ଅନିତା େକାୟା $ା ଲଛମନ େକାୟା OR/12/085/168109

ପ ୁ /45161 29 131 162ଉମା 'Gର େକାୟା ପି ଲଛମନ େକାୟା RWX0823591

�ୀ /45162 27 131 163ସ�ୀତା େକାୟା ପି ଲ56ଣ େକାୟା RWX0823559

ପ ୁ /46163 47 131 164ମଧସୁଦୁନ ପାଇକ ପି ମାଧବ ପାଇକ KBH1333426

ପ ୁ /46164 44 131 165ଜଗନA ାଥ ପାଇକ ପି ମାଧବ ପାଇକ KBH1331115

�ୀ /46165 29 131 166ସବିତା ପାଇକ $ା ମଧସୁଦୂନ ପାଇକ RWX0817221

ପ ୁ /46166 21 131 167ଆଶେୁତାଷ ସାହା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହା RWX1086073

�ୀ /47167 52 131 168କମୁାରୀ ନାୟକ $ା ପ
ଫୁଲL  ନାୟକ KBH2091502

ପ ୁ /47168 46 131 169ଗେଣଶ ପି ଶ
ୀନିବାସ ନାୟକ RWX0610329

�ୀ /47169 33 131 170ରଶ6 ିତା ନାୟକ $ା ଗେଣଶ ନାୟକ RWX0610311

ପ ୁ /47170 28 131 171ଶGର ନାୟକ ପି ପ
ଫଲୁL  ନାୟକ RWX0610287

�ୀ /48171 45 131 172ପାବ2 ତୀ ଦେଳଇ $ା ଶ
ୀନିବାସ ଦେଳଇ KBH2091510

ପ ୁ /48172 27 131 173କ
 ି8ା ନାୟକ ପି ଅଜୁ2 ନ ନାୟକ RWX0609727

�ୀ /48173 23 131 174ଲ56ୀ ନାୟକ $ା କ
 ି8ା ନାୟକ RWX1077452

�ୀ /49174 35 131 175ଟି ଇ;ର ଆ]ା ମା ଟି କାଲାବତୀ RWX0105510

3 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /49175 49 131 176କଲ�ାଣି େକାୟା $ା ରାେଜ,
  େକାୟା KBH1330745

�ୀ /49176 31 131 177ସବିତା କମୁାରୀ େକାୟା ପି ରାେଜ,
  େକାୟା RWX0398271

ପ ୁ /49177 25 131 178ଚିନମୟ େକାୟା ପି ରେଜ,
  କମୁାର େକାୟା RWX0889394

ପ ୁ /49178 34 131 179ଟି ଚ,
  େଶଖର ମା ଟି କାଲାବତୀ RWX0105528

ପ ୁ /51179 29 131 180ଅରବି, ପ
ସାଦ ପି ଶମ4 ପ
ସାଦ RWX0609875

ପ ୁ /52180 55 131 181ବମ4 ପ
ସାଦ ପି ନାଗିନା ଶାହା KBH1331487

�ୀ /52181 50 131 182^ାତି େଦବୀ ପ
ସାଦ $ା ବମ4 ପ
ସାଦ KBH1331495

ପ ୁ /52182 32 131 183ଅଜୁ2 ନ ପ
ସାଦ ପି ବ
 ହ6 ା ପ
ସାଦ RWX0242925

ପ ୁ /52183 29 131 184ଅଭିଜି_ ପ
ସାଦ ପି ବମ4 ପ
ସାଦ RWX0465039

ପ ୁ /53184 62 131 185ସଦୁସ2ନ ସାହୁ ପି ଦଇତାରି ସାହୁ OR/12/085/168175

ପ ୁ /53185 53 131 186ନୃସିଂହ ସାହୁ ପି ଦଇତାରି ସାହୁ OR/12/085/168177

�ୀ /53186 52 131 187ଦମୟ0ି ସାହୁ $ା ସଦୁଶ2ନ ସାହୁ OR/12/085/168176

�ୀ /53187 48 131 188ନମିତା ସାହୁ $ା ନୃସିଂହ ସାହୁ OR/12/085/168178

ପ ୁ /53188 43 131 189ଜଗନA ାଥ ସାହୁ ପି ସଦୁଶ2ନ ସାହୁ KBH1333327

ପ ୁ /53189 43 131 190ଲ56ଣ ସାହୁ ପି େଦତୖାରୀ ସାହୁ KBH1331305

ପ ୁ /53190 41 131 191ବଳରାମ ସାହୁ ପି ସଦୁଶ2ନ ସାହୁ KBH1333418

ପ ୁ /53191 40 131 192ପ
ହଲL ାଦ ସାହୁ ପି ସଦୁଶ2ନ ସାହୁ KBH1330976

�ୀ /53192 37 131 193ସନିୁତା ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0228775

�ୀ /53193 36 131 194ରଶ6ୀତା ସାହୁ $ା ଜଗନA ାଥ ସାହୁ RWX0796409

ପ ୁ /53194 35 131 195େତାଫାନ ସାହୁ ପି ସଦୁଶ2ନ ସାହୁ RWX0105395

�ୀ /53195 30 131 196ସଜୁାତା କମୁାରି ସାହୁ $ା ବଳରାମ ସାହୁ RWX0889444

�ୀ /53196 29 131 197`ଵପAା ସାହୁ $ା େତାଫାନ ସାହୁ RWX1219773

ପ ୁ /53197 27 131 198ର�ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ RWX0796904

ପ ୁ /53198 21 131 199ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ନରସିଂ ସାହୁ RWX1082619

ପ ୁ /054199 42 131 200ଏନ ଜଗନA ାଥ ପି ଏନ ଆପାରାଓ RWX1227065

ପ ୁ /54200 50 131 201ଏE ଗରୁୁମJୁK . ପି ଆପା ରାଓ OR/12/085/168132

ପ ୁ /54201 48 131 202ଏନ.େଗାବି, . ପି ଆପାରାଓ OR/12/085/169060

ପ ୁ /54202 45 131 203ଏନ ରାମବାବୁ . ପି ଆପାରାଓ . OR/12/085/168325

�ୀ /54203 43 131 204ଏନ ଲଳିତା . $ା ରାମବାବୁ . OR/12/085/168195

�ୀ /54204 40 131 205ଏନ ପଦ6 ା . $ା ଗରୁୁମJୁK . OR/12/085/168281

ପ ୁ /54205 25 131 206ଏନ ରେକଶ . ପି ଏନ ରାମବାବୁ RWX0889188

ପ ୁ /54206 26 131 207ନମି କିରନ ୟାଦବ ପି ନମି ରାମ ବବୁ ୟାଦବ RWX0889170

�ୀ /54207 43 131 208ଏE ମା�ାେବଣୀ $ା ଏE ଶGରରାଓ RWX0434779

ପ ୁ /54208 48 131 209ନାମି ନରସିଂହ ମJୁK ପି ନାମି ଆପାରାଓ OR/12/085/168440

�ୀ /54209 39 131 210ନାମି ରାଜୁ $ା ନାମି ନରସିଂହ ମJୁK KBH1713916

ପ ୁ /54210 53 131 211ନାମି େଗାବି,ା ରାଓ ପି ନାମି ଚିନାଆପାନା OR/12/085/168134

�ୀ /54211 25 131 212ବାମିଡି େରଣକୁା $ା ନାମୀ କିରଣ ୟାଦବ RWX1082593

�ୀ /54212 25 131 213ଏନ େହମା େସଲୖଜା ପି ଏନ ଗରୁୁମJୁK . RWX0889162

ପ ୁ /54213 45 131 214ଏନ. ଶGର ରାଓ ପି ଏନ. ଆପାରାଓ RWX0756593

�ୀ /54214 31 131 215ଏନ ସେ0ାଷି କମୁାରି $ା ଏE ଜଗନA ାଥ RWX0434787

�ୀ /54215 50 131 216ଜୀ. ଶଶେିରଖା $ା ନାମି େଗାବି, KBH2091692

�ୀ /54216 24 131 217ଏE. ସିରିସା ପି ଏE. େଗାବି,ା ରାଓ RWX0902940

ପ ୁ /54217 28 131 218ଏE ବିେନାଦ କମୁାର ପି ଏE.େଗାବି, ରାଓ RWX0465013

ପ ୁ /54218 30 131 219ଏନ. କିେଶାର ୟାଦବ ପି ଏନ. ରାମବାବୁ ୟାଦବ RWX0398073

ପ ୁ /54219 23 131 220ଏନ ଭରତ ୟାଦବ ପି ଏନ ଗରୁୁମତୁ2 ୀ RWX1082601

�ୀ /54220 21 131 221ଏନ. ରୂପିକା ୟାଦବ ପି ଏନ. ନରସିଂହ ମତୂK RWX1221035

ପ ୁ /54221 21 131 222ଏନ. ପ
ଣୟ ୟାଦବ ପି ଏନ. େଗାବି, RWX1219674

ପ ୁ /55222 50 131 223ବିର< ିଜାନୀ ପି ଧନ ଜାନୀ KBH1333269

�ୀ /55223 47 131 224ସର$ତୀ ଜାନୀ $ା ବିରା< ିଜାନୀ KBH1347012

ପ ୁ /55224 30 131 225ସଧିୁର ଜାନୀ ପି ବିର< ିକମୁାର ଜାନୀ RWX0464776

ପ ୁ /55225 21 131 226ସନୁୀଲ ଜାନି ପି ବିର< ିଜାନି RWX1087824

ପ ୁ /56226 38 131 227ଜଗନA ାଥ ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ KBH1330356

�ୀ /56227 31 131 228େରାଜି ନାୟକ $ା ଜଗନA ାଥ ନାୟକ RWX0281907

ପ ୁ /57228 46 131 229ବାବୁଲା ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ KBH1918010

�ୀ /57229 42 131 230ପଦ6 ା ନାୟକ $ା ବାବୁଲା ନାୟକ KBH1331271

�ୀ /57230 27 131 231ସ�ୀତା ନାୟକ $ା ଶିବ ଶGର ନାୟକ RWX0902965

ପ ୁ /57231 23 131 232ଧନରାଜ ନାୟକ ପି ବାବୁଲା ନାୟକ RWX1006709

�ୀ /57232 22 131 233ନିମ2ଳା ନାୟକ $ା ଧନରାଜ ନାୟକ RWX1254614

ପ ୁ /57233 22 131 234ଗଜରାଜ ନାୟକ ପି ବାବୁଲା ନାୟକ RWX1187988

�ୀ /57234 21 131 235ଈଶିକା ନାୟକ $ା ଗଜରାଜ ନାୟକ RWX1254580

ପ ୁ /58235 67 131 236ପ
ଫଲୁଚ,
  ମହାରଣା ପି ରାମକୃ8 ମହାରଣା OR/12/085/168209

�ୀ /58236 61 131 237ଉମା ମହାରଣା $ା ପ
ଫଲୁ ଚ,
  ମହାରଣା OR/12/085/168210

4 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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������ 
� ��$�����% 1ୱାଡ2  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

1 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /58237 40 131 238େଲାକନାଥ ମହାରଣା ପି ପ
ଫଲୁL  ଚ,
  ମହାରଣା KBH1330901

ପ ୁ /58238 36 131 239ରଘନୁାଥ ମହାରଣା ପି ପ
ଫଲୁL  ଚ,
  ମହାରଣା KBH1331081

�ୀ /58239 36 131 240କ0ୁଳା ମହାରଣା $ା େଲାକନାଥ ମହାରଣା RWX0367656

�ୀ /58240 27 131 241ଅନିତା ମହାରଣା $ା ରଘନୁାଥ ମହାରଣା RWX0756254

�ୀ /59241 19 131 242ମାନ`ଵିନୀ ପାତ
 ପି ଲ56ୀକା0 ପାତ
 RWX1259837

�ୀ /61242 58 131 243ଏ. ଭାନୁମତି $ା ଏ. ସିମା<ଳ ରାଓ RWX0757005

�ୀ /61243 26 131 244େକ. ଗାୟତ
ି  ଗାୟତ
ି ପି େକ.ଚିନା ରାଓ RWX0756932

�ୀ /61244 46 131 245େକ. େହମଲତା େହମଲତା $ା େକ. ଚିନା ରାଓ RWX0756965

ପ ୁ /61245 63 131 246ବାଲାକ
 ୀ8ା ରାଓ କାେ�ଲା ପି ରାମା ରାଓ କାେ�ଲା OR/12/085/168225

ପ ୁ /61246 30 131 247ନାଗାରାଜୁ କାେ�ନା ପି େକ. ବାଲା କ
 ି8ା ରାଓ RWX0794263

�ୀ /61247 66 131 248ଏ ଆଦି ଲ56ୀ $ା ଏ ରାଜା ରାଓ RWX0757013

�ୀ /61248 27 131 249କାେ�ଲା ରାେଜ;ରୀ େଦବି ପି କାେ�ଲା ବାଲା କ
 ି8ା ରାଓ RWX0756478

ପ ୁ /61249 43 131 250ଏ. ରେମଶ ପି ଏ. ରାଜା ରାଓ RWX0756957

ପ ୁ /61250 70 131 251ଏ. ରାଜା` ରାଓ ପି ଏ. ସBର ରାଓ RWX0756973

ପ ୁ /61251 55 131 252େକ. ଚିନା ରାଓ ପି ୰େକ.ରାମା ରାଓ OR/12/085/168227

ପ ୁ /61252 49 131 253ଏ. ଇ;ର ରାଓ ପି ଏ. ରାଜା ରାଓ RWX0756924

�ୀ /61253 63 131 254କାେ�ଲା ରୁକ6 ଣୀ େଦବୀ $ା େକେ�ଲା ବାଲକୃ8ା ରାଓ OR/12/085/168226

�ୀ /61254 29 131 255ଏ. ସ0ଷି ସ0ଷି $ା ଏ. ରେମଶ RWX0756981

�ୀ /61255 41 131 256ଏ. ସାରଦା $ା ଏ. ଇ;ର ରାଓ RWX0756940

ପ ୁ /62256 47 131 257ଚି.ରବି ନାରାୟଣ ପାତ
 ପି ଚି. କୃ8ାମJୂK ପାତ
 RWX0817080

ପ ୁ /65257 50 131 258ବିଜୟ କମୁାର ପ�ା ପି ତ
ିନାଥ ପ�ା KBH1918143

ପ ୁ /66258 33 131 259ମେନାଜ ବାଘ ପି ତ
ିନାଥ ବାଘ RWX0756650

�ୀ /66259 27 131 260ସଭୁଦ
 ା ବାଘ $ା ମେନାଜ ବାଘ RWX0756643

�ୀ /66260 66 131 261ଚ,
 ା ବାଘ $ା େଲାକନାଥ ବାଘ OR/12/085/168232

ପ ୁ /66261 48 131 262ରବି,
  କମୁାର ବାଘ ପି େଲାକନାଥ ବାଘ KBH1330430

ପ ୁ /66262 40 131 263ସେୁର,
  କମୁାର ବାଘ ପି େଲାକନାଥ ବାଘ KBH1330968

ପ ୁ /66263 35 131 264େସାମନାଥ ବାଘ ପି େଲାକନାଥ ବାଘ KBH1918226

�ୀ /66264 30 131 265ବବିତା ବାଘ ପି େଲାକନାଥ ବାଘ RWX0756601

�ୀ /66265 38 131 266େମାହିନି ଗରଡା $ା ରବି,
  କମୁାର ବାଘ RWX1039502

�ୀ /067266 31 131 267ସେ0ାଷିନି ସନୁା $ା ଦିପକ ସନୁା RWX1186923

ପ ୁ /67267 62 131 268େଗାଲାପ ବାରିକ ପି ଶାଉଳ ବାରିକ RWX0103416

�ୀ /67268 56 131 269ଦୁଃଖି ବାରିକ $ା େଗାଲାପ ବାରିକ RWX0103408

ପ ୁ /67269 34 131 270ଦୀପକ ବାରିକ ପି େଗାଲାପ ବାରିକ RWX0103390

�ୀ /67270 28 131 271ରୀନା ବାରିକ ପି େଗାଲାପ ବାରିକ RWX0756239

ପ ୁ /68271 50 131 272ରବି େବେହରା ପି ଭାଗିରଥୀ େବେହରା KBH1918812

ପ ୁ /69272 65 131 273େଯାଗି େବେହରା ପି ରଘ ୁେବେହରା KBH1918606

ପ ୁ /69273 39 131 274ରାଜୁ େବେହରା ପି ଯଗୁଳ େବେହରା RWX0423772

�ୀ /69274 29 131 275ପନୁା େବେହରା ପି େଯାଗି େବେହରା RWX0423731

ପ ୁ /69275 22 131 276ପରମାନ, େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା RWX1082668

�ୀ /69276 60 131 277ରାଜୁ େବେହରାଣୀ $ା େଯାଗୀ େବେହରା KBH1918614

�ୀ /70277 34 131 278େକ ଅe2ପeୂ4 $ା େକ ରାଧାେଗାବି, RWX0434746

�ୀ /70278 55 131 279େକାଟକୀ ଯେଶାଦା $ା େକାଟକୀ ଆନ, OR/12/085/168234

ପ ୁ /70279 44 131 280େକାଟକୀ ରାଧା େଗାବି, ପି େକାଟକୀ ଆନ, KBH1330075

ପ ୁ /71280 23 131 281ଏE. ବିନୟ କମୁାର ପି ନିମକ ରାମଡୁୁ RWX1039494

�ୀ /71281 52 131 282େରାହିଣୀ େରାବୀ ରଜନୀ ପାଣି ପି ସ।ମଏୁଲ ପାଣି KBH1918291

ପ ୁ /71282 63 131 283ଏନ ରାମଡୁୁ ପି ସାବାନ OR/12/085/168243

�ୀ /72283 43 131 284ମାଦି ଶଭାରାଣି . $ା ସାରଦା ରାଓ OR/12/085/168340

�ୀ /72284 56 131 285ମାଦି ଧାନଲ56ୀ ପି ମାଦି େଭେGଟ KBH1331453

ପ ୁ /72285 58 131 286ମାଦି. ଶାରଦା ରାଓ ପି ମାଦି. େଭେGଟ ରାଓ KBH1330299

�ୀ /72.286 25 131 287ମାfି ସ
ାବଣୀ ପି ମାfି ସାରଦା ରାଓ RWX0889337

�ୀ /73287 72 131 288ଭି ଜୟଲ56ୀ ରାଓ $ା ବାସେୁଦବ ରାଓ OR/12/085/168247

ପ ୁ /73288 55 131 289ଭି ରାେମ;ର ରାଓ ପି ବାସେୁଦବ ରାଓ OR/12/085/168248

ପ ୁ /73289 50 131 290ଭି. ସେୁରଶ ପି ଭି.ବାସେୁଦବ ରାଓ OR/12/085/166249

�ୀ /73290 49 131 291ଭି. $e4 $ା ଭି.ରାେମ;ର ରାଓ RWX0103465

�ୀ /73291 39 131 292ସ6ିତା େବସୖ�ରାଜୁ $ା ସେୁରଶ େବସୖ�ରାଜୁ RWX0434761

�ୀ /74292 57 131 293ଏମ. ସତ�ମା . $ା ଏ�. ରାମା$ାମି . KBH1330851

�ୀ /74293 31 131 294ଏମ ଭାରତି $ା ଏ� େଗାବି,ରାଓ RWX0434738

�ୀ /74294 19 131 295ବି ଲିନା ମା ବି ରୂପା RWX1261270

ପ ୁ /74295 68 131 296ଏ� ରାମ$ାମି ପି ରାମଲୁା ରାମ$ାମି OR/12/085/168563

ପ ୁ /74296 38 131 297ମାରପିଲି େଗାବି, ରାଓ ପି ମାରପିଲି ରାମ$ାମୀ KBH1331347

�ୀ /74297 39 131 298ବି. ରୁପା $ା ବି.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ RWX0609917

�ୀ /75298 33 131 299ବି େହମ $ା ବି ମରୁଲି କ
 ି8ା RWX0756866

5 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /75299 40 131 300ବି ମରୂଲୀ କ
 ି8ା ପି ବି ଲ56ଣ ରାଓ KBH1917657

ପ ୁ /75300 64 131 301ବି ଲ56ଣ ରାଓ ପି ବି ଆପଲ $ାମୀ KBH1917533

�ୀ /75301 57 131 302ବି ନାରଶାମା ରାଓ $ା ବି ଲ56ଣ ରାଓ KBH1918077

�ୀ /76302 31 131 303ଡି. ଅରୁଣା $ା ଡି. ମରୂଲୀ RWX0902957

ପ ୁ /76303 35 131 304ଡି ମରୂଲୀ ପି ଡି ଚିନା ଆପାରାଓ KBH1918168

ପ ୁ /77304 44 131 305ବି.େଭGଟ ରାଓ .. ପି ବି.ରାମା ଆପା ରାଓ .. KBH1346899

ପ ୁ /77305 41 131 306ବି.କମୁାର .. ପି ବି.ରାମା ଆପାରାଓ .. KBH1346873

ପ ୁ /77306 65 131 307ବୁଟା ରାମ ଆପା ରାଓ ପି ବୁଟା ଆପଲ$ାମି OR/12/085/168169

�ୀ /77307 22 131 308ପାବ2 ତୀ େଦଵରା $ା ବି କମୁାର RWX1048644

�ୀ /77308 41 131 309ଏ�.େପ
ମ କମୁାରୀ $ା ଏ�. ରାମ ୁ RWX0609891

�ୀ /77309 37 131 310ବି. ନୀଳାେବଣୀ $ା ବି. େଭେGଟ ରାଓ RWX0398115

�ୀ /77310 55 131 311ବି ରାମ ଲ56ୀ ରାଓ $ା ଆପା ରାଓ OR/12/085/168170

�ୀ /78311 50 131 312ଏମ ଭାଗ�ବତି . ପି ନାରାୟଣମJୁK . OR/12/085/168163

ପ ୁ /78312 45 131 313ଏମ. ରାମଲୁୁ . ପି ନାରାୟଣ ମJୁK . KBH1330778

�ୀ /78313 75 131 314ଏ�. ଦମୟ0ି $ା ଏ�. ନାରାୟଣ ମJୂK RWX0957050

ପ ୁ /78314 49 131 315ଏମ େଭେGଟ ରାବଣା ପି ନାରାୟଣମJୁK KBH1672351

�ୀ /78315 40 131 316ଏ� ସB�ା $ା ଏ� େଭGଟ ରାବଣା KBH1918929

�ୀ /79316 53 131 317ଏ ଶ�ାମଲା ଗଉରି $ା ବ
 ହ6 ାଜି ଗଉରି OR/12/085/168158

ପ ୁ /79317 31 131 318ଏ ମରୁଳୀ ପି ଏ ବ
 ହ6 ାଜୀ RWX0464529

�ୀ /80318 67 131 320ଅପeୁ4 ରାମପରିୁଆ $ା କିରଣ ସିଂ ରାମପରିୁଆ OR/12/085/168051

ପ ୁ /80319 72 131 321କୀରଣ ସିଂ ରାମପରିୁଆ ପି ବିରଧି ଚ,
  ରାମପରିୁଆ RWX0544379

ପ ୁ /81320 62 131 322ଗେୁ&;ର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ବୃ,ାବନ ପାଣିଗ
ାହୀ KBH1331222

�ୀ /81321 24 131 324ଦୀପାଲି ପାନିଗ
ାହୀ ପି ଗେୁ&'ଵର ପାନିଗ
ାହୀ RWX1221068

ପ ୁ /81322 30 131 325ଦୀପGର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଗେୁ&;ର ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0465047

ପ ୁ /82323 33 131 326କମୁ ମଦୁୁଲୀ ପି ବୁଦୁରା ମଦୁୁଲୀ RWX0105544

�ୀ /82324 26 131 327ପ
ିୟGା ପଟନାୟକ ପି ଶିବ ପ
ସାଦ ପଟନାୟକ RWX0889329

ପ ୁ /82325 25 131 328ଆକାଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଶିବ ପ
ସାଦ ପଟନାୟକ RWX0889311

ପ ୁ /82326 38 131 329ବିଜୟ କମୁାର ପgନାୟକ ପି ରାମ ପ
ସାଦ ପgନାୟକ KBH1918283

ପ ୁ /82327 62 131 330ଆର ପି ପଟନାୟକ ପି େକ ଭି ଆର ପଟନାୟକ OR/12/085/168526

�ୀ /82328 50 131 331ପଦ6 ାବତି ପଟନାୟକ $ା ଆର ପି ପଟନାୟକ OR/12/085/168527

ପ ୁ /82329 33 131 332ବିକ
ମ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ରାମ ପ
ସାଦ ପଟନାୟକ RWX0105536

ପ ୁ /82330 62 131 333ଶିବପ
ସାଦ ପgନାୟକ ପି େକ ଭି ଆର ପgନାୟକ OR/12/085/168528

�ୀ /83331 25 131 334ଏମ ଜାନକି ପି ଏମ ମତୁ�ାଲୁ RWX0823666

ପ ୁ /83332 31 131 335ଏମ ଜନାରଧନ ପି ଏମ ମତୁ�ାଲୁ RWX0823674

�ୀ /83333 46 131 336ଏମ ପଦ6 ା $ା ଏମ ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ RWX0103523

�ୀ /84334 52 131 337େଗୗରୀ େଦବୀ $ା ଶିବ ପ
ସାଦ ପgନାୟକ RWX0397976

ପ ୁ /84335 55 131 338ପ
ଦିପ କମୁାର ପାତ
 ପି ହେରକୃ8 ପାତ
 KBH1333285

�ୀ /84336 50 131 339ଶୀଖାମ�ରୀ ପାତ
 $ା ପ
ଦିପ କମୁାର ପାତ
 KBH1333293

ପ ୁ /84337 32 131 340ସ,ିପ ପାତ
 ପି ପ
ଦିପକମୁାର ପାତ
 RWX0334706

ପ ୁ /84338 27 131 341ବି;ଦୀପ ପାତ
 ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ପାତ
 RWX0756916

�ୀ /85339 34 131 342ରାଜଲ56ୀ େବେହରା $ା ସ�ୟ େବେହରା KBH1918713

ପ ୁ /85340 27 131 343ଜାମି. ବଂଶୀ ପି ଜାମି ରାମାରାଓ RWX0609867

�ୀ /86341 50 131 344ଜାମି ବନଜା5ୀ $ା ଜାମି ରାମା ରାଓ OR/12/085/168315

ପ ୁ /86342 53 131 345ଜାମି େଭେGଟରାଓ ପି ଜାମି କ
 ି8ାମJୁ2ୀ OR/12/085/168524

�ୀ /86343 43 131 346ଜାମି ଝାନସୀ ରାଣୀ $ା ଜାମି େଭGେଟ ରାଓ KBH1347061

�ୀ /86344 48 131 347ଜାମି ଲ56ୀ $ା ଜାମି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ OR/12/085/168252

�ୀ /86345 82 131 348ଜାମି ରାେଜ;ରୀ $ା ଜାମି କ
 ି8ାମJୁ2ୀ OR/12/085/168520

ପ ୁ /86346 59 131 349ଜାମି ରାମାରାଓ ପି ଜାମି କ
 ି8ାମJୁ2ୀ OR/12/085/168521

ପ ୁ /86347 57 131 350ଜାମି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି କ
 ୀ8ାମJୁK ରାଓ OR/12/085/168228

�ୀ /87348 42 131 351ଏନ ଏମଲା . $ା ରାବଣା . RWX0103549

ପ ୁ /87349 42 131 352ବି.ରାମ କ
 ି8ା ମା ବି.ବିଜୟା ଲ56ୀ KBH1347079

ପ ୁ /87350 28 131 353ଏE. ଅରବି, କମୁାର ପି ଏE.େଗାବି, ରାଓ RWX0817023

ପ ୁ /87351 55 131 354ନାମି େଭGଟ ରାବଣା ପି ନାମି ଚିନାଆପାନା OR/12/085/168514

�ୀ /87352 56 131 355ବି ବିଜୟଲ56ି ରାଓ $ା ଏେGଟରାବଣା ରାଓ OR/12/085/168518

ପ ୁ /87353 52 131 356ଏନ ଶGର ରାଓ ପି ଆପନା ରାଓ RWX0957068

�ୀ /87354 41 131 357ଏନ ମା�ାମା ରାଓ $ା ଏନ ଶGର ରାଓ OR/12/085/168517

�ୀ /87355 29 131 358ବି ସଗୁନୁା $ା ବି ରାମକ
 ି84 RWX0434720

ପ ୁ /88356 43 131 359କିଲମ େଚଟି କ
 ି8ା ଭଗବାନ ପି କିଲମ େଚଟି ଶ
ୀରାମ ମJୁK RWX0610063

�ୀ /88357 70 131 360କିଲମ େଚଟି ଧନଲ56ୀ $ା କିଲମ େଚଟି ଶ
ୀରାମ ମJୁK RWX0610071

ପ ୁ /88358 80 131 361କିଲମ େଚଟି ଶ
ୀରାମ ମJୁK ପି କିଲମ େଚଟି ଭୀମା ରାଓ RWX0610097

�ୀ /89359 30 131 362ଡି. େସAହଲତା $ା ଡି. ଶିବା RWX0609883

ପ ୁ /90360 28 131 363ଚ,
  େଶଖର ଭତ
 ା ପି ଦୁେଯ�4ଧନ ଭତ
 ା RWX1039486

6 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ4ଚନ ଅଧିକାରୀG $ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /90361 22 131 364ବବିତା ଭତ
 ା $ା ଚ,
  େଶଖର ଭତ
 ା RWX1254606

�ୀ /90362 28 131 365ପଟନାନା େଗୗତମି ପି ପଟନାନା ଭାhର ରାଓ RWX0664326

�ୀ /90363 20 131 366ଡି. ଲଳିତା ପି ଡି. ଶGର ରାଓ RWX1281641

�ୀ /90364 45 131 367ଡି ଲ56ୀ $ା ପ
ସନA ା ପ�ା OR/12/085/168476

ପ ୁ /90365 42 131 368ଡି ଶGର ରାଓ ପି ଚିନା ଆପା ରାଓ RWX0103556

ପ ୁ /90366 52 131 369ନ, କିେଶାର ଷଡ�ୀ ପି ଭୀମେସନ ଷଡ�ୀ RWX0961383

ପ ୁ /90367 39 131 370ଡି. ଶିବା ପି ଡି. ଚିନାଆପାରାଓ KBH1672427

ପ ୁ /91368 31 131 371ଏ. ମତୁ�ାଲୁ ଆଚାରୀ ପି ଏ. ବ
 ହ6 ାଜୀ ଆଚାରୀ RWX0464537

�ୀ /91369 88 131 372ନମ
ବତି େଖାସL ା $ା ତାଇଡୁ େଖାସL ା RWX0817148

�ୀ /91370 58 131 373ସାବିତ
ୀ େଖାସL ା ପି ତାଇଡୁ େଖାସL ା RWX0817130

ପ ୁ /92371 59 131 374ଶିଶିର କମୁାର ପାତ
 ପି ଅi ୁ2ନ ପାତ
 OR/12/085/168904

ପ ୁ /93372 70 131 375ଦିନବBୁ ଦାସ ପି ହାଡିବBୁ ଦାସ OR/12/085/168424

�ୀ /93373 60 131 376ଶଇଳବାଳା ଦାସ $ା ଦିନବBୁ ଦାସ OR/12/085/168425

ପ ୁ /93374 39 131 377ସୀମା<ଳ ଦାସ ପି ଦିନବBୁ ଦାସ KBH1332931

�ୀ /93375 35 131 378ରଶ6 ିତା ଦାସ $ା ଗ&ୁ କିେଶାର ଦାସ RWX0103564

ପ ୁ /93376 43 131 379ଗ&ୁ କିେଶାର ଦାଶ ପି ଦିନବBୁ ଦାଶ KBH1331503

ପ ୁ /93377 20 131 380ବିେର,
  ଲାଲ କଛ ପି େଦବୀ ଲାଲ କଛ RWX1234798

ପ ୁ /93378 26 131 381ହିରାଲାj କk ପି େଦବଲାଲ କk RWX0817197

�ୀ /94379 72 131 382ପି ଚ\ାବତୀ $ା ଦୁଗ4 OR/12/085/168435

ପ ୁ /94380 53 131 383ପି. ଇ;ର ରାଓ ପି ପି. ଦୁଗ4 ରାଓ OR/12/085/168437

�ୀ /94381 39 131 384ପି ନାଗମଣି $ା ପି ମେହାନରାଓ RWX0334599

�ୀ /94382 46 131 385ପି. ରାମଲ56ି ପି ଏନ. ଏGେଟ ରାଓ KBH1333517

ପ ୁ /94383 47 131 386ପି.େମାହନ ରାଓ ପି ପି.ଦୁଗ4 ରାଓ KBH1346923

ପ ୁ /94384 40 131 387ପି.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି.ଦୁଗ4 ରାଓ KBH1347038

ପ ୁ /95385 40 131 388ଶତୃଘନ ଛତ
ିୟା ପି ପର5ୀତ ଛତ
ିୟା KBH1918697

ପ ୁ /96386 34 131 389ଏ.ଗେଣଶ ପି ଏ.ଲ56ଣ ରାଓ KBH1355890

�ୀ /96387 40 131 390ଏ. ଅନିତା କମୁାରୀ ପି ଏ. ଲ56ଣ ରାଓ KBH1918440

�ୀ /96388 65 131 391ଏ�. ଜାଲାଜାଛି $ା ଏ�. ନାେଗ;ର ରାଓ RWX0756775

�ୀ /96389 31 131 392ଟି େମାହିନି କମୁାରି $ା ଏ ସନ6 ୁଖା ରାଓ RWX0823567

ପ ୁ /96390 36 131 393ମଦୁାନା ମରୁଲୀ ପି ଏ�. ନାେଗ;ର ରାଓ RWX0756783

ପ ୁ /96391 67 131 394ଏ�. ନାେଗ;ର ରାଓ ପି ଏ�. ଆପାରାଓ RWX0756791

�ୀ /96392 25 131 395ଭି. େନଭିଆ $ା ଏ�. ମରୁଲୀ RWX0960054

ପ ୁ /96393 67 131 396ଏ ଲ56ଣ ରାଓ ପି ଏ ଆପନା ରାଓ OR/12/085/168442

ପ ୁ /96394 39 131 397ଏ.ସନ6 ୁଖ ରାଓ ପି ଏ.ଲ5ଣ ରାଓ RWX0610188

ପ ୁ /96395 58 131 398ବାଲାଜୀ ସାହୁ ପି ବୃ,ାବନ ସାହୁ RWX0609974

�ୀ /96396 50 131 399ମିନୁ ସାହୁ $ା ବାଲାଜୀ ସାହୁ RWX0756247

ପ ୁ /96397 29 131 400ବି;ଜି_ ସାହୁ ପି ବାଲାଜୀ ସାହୁ RWX0609982

�ୀ /96398 57 131 401ଏ େଭେGଟ ଲ56ି $ା ଲ56ଣ ରାଓ OR/12/085/168443

ପ ୁ /97399 49 131 402ଦିବାକର ପେୁରାହିତ ପି ଦୁଗ4 ମାଧବ ପେୁରାହିତ RWX0796383

�ୀ /97400 43 131 403କlନା ପେୁରାହିତ $ା ଦିବାକର ପେୁରାହିତ RWX0796391

ପ ୁ /97401 50 131 404ବାବାଜି ସାହୁ ପି ବୃ,ାବନ ସାହୁ OR/12/085/168484

�ୀ /97402 41 131 405ହିନା ସାହୁ $ା ବାବାଜି ସାହୁ OR/12/085/168333

�ୀ /98403 52 131 406ପଦ6 ାବତି େବେହରା $ା ଗଣୁନିଧି େବେହରା OR/12/085/168361

�ୀ /98404 28 131 407ଶବିାନୀ େବେହରା ମା ପଦ6 ାବତୀ େବେହରା RWX0464560

�ୀ /98405 25 131 408ଭବାନୀ େବେହରା ପି ଗଣୁନିଧି େବେହରା RWX0903013

�ୀ /99406 75 131 409େକ ଏଲିଆ $ା ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/085/168141

�ୀ /99407 36 131 410ସତ� ମ�ଳ $ା କସୁ ୁମ�ଳ RWX1025493

�ୀ /100408 42 131 411େକ. ବୃ,ାବତୀ $ା େକ.କେଟସ ନାଇଡୁ KBH1333483

�ୀ /100409 57 131 412େକ ଯେଶାଦା ନାଇଡୁ $ା େକ ଯେଶାଦା  OR/12/085/168304

ପ ୁ /100410 46 131 413େକ. କେଟଶ ୁନାଇଡୁ ପି େକ. ଏସ. ନାଇଡୁ OR/12/085/168992

�ୀ /102411 62 131 414ବିେବକବତି ଖରା ପି ଆସାନ, ଖରା OR/12/085/168256

�ୀ /102412 54 131 415ଆ$ାସିନି ଖରା ପି ଆସାନ, ଖରା OR/12/085/168257

�ୀ /103413 25 131 416ବୁଡି ଭାବନା ପି ବି ଶ
ିନିବାସ ରାଓ RWX0889352

�ୀ /103414 21 131 417ବି ପଜୁା ପି ବି ଶ
ୀନିଵାସ ରାଓ RWX1253269

ପ ୁ /103415 49 131 418ବି. ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ବି. ଜଗନA ାଥ ରାଓ KBH1331511

�ୀ /103416 47 131 419ବି. ରୂପା ରାଓ $ା ବି. ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ KBH1332972

ପ ୁ /104417 79 131 420ବି;ନାଥ ପାଣିଗ
ାହି ପି ଆଦିକ, ପାଣିଗ
ାହି RWX1006873

�ୀ /104418 69 131 421କମୁାରୀ ପାଣିଗ
ାହି $ା ବି;ନାଥ ପାଣିଗ
ାହି RWX1006881

ପ ୁ /104419 57 131 422ପeୁ2ଚ,
  ପାଣିଗ
ାହି ପି ଗଣପତି ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/168262

ପ ୁ /104420 50 131 423କିେଶାର ଚ,
  ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଗଣପତି ପାଣିଗ
ାହୀ OR/12/085/168264

�ୀ /104421 49 131 424ଝୁେନ;ରୀ ପାଣିଗ
ାହୀ $ା ପeୁ2 ପାଣିଗ
ାହୀ KBH1330406

ପ ୁ /104422 39 131 425ମେନାର�ନ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ବି;ନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ KBH1330372

7 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ4ଚନ ଅଧିକାରୀG $ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /104423 38 131 426ସସ6ିତା ପାଣିଗ
ାହି $ା କିେଶାର ଚ,
  ପାଣିଗ
ାହି KBH1330398

�ୀ /104424 34 131 427େମନକା ପାଣିଗ
ାହି $ା ମେନାର�ନ ପାଣିଗ
ାହି RWX0823625

�ୀ /104425 32 131 428ରଶ6 ିତା ପାଣିଗ
ାହି ପି ପeୁ2 ଚ,
  ପାଣିଗ
ାହି RWX0103689

�ୀ /104426 28 131 429ସସ6ିତା ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ପeୁ2ଚ,
  ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0464552

�ୀ /105427 71 131 430ବେନାଦିନି ପ�ା $ା ଦାେମାଦର ପ�ା OR/12/085/168748

�ୀ /105428 39 131 431ସେରାଜିନୀ ପ�ା $ା ବାବୁଲା ପ�ା OR/12/085/168332

ପ ୁ /105429 24 131 432ବାଦଲ ପ�ା ପି ବାବୁଲା ପ�ା RWX1074574

�ୀ /105430 22 131 433ସ�ୀତା ପ�ା ପି ବାବୁଲା ପ�ା RWX1074582

ପ ୁ /105431 19 131 434ନୀରଜ ପ�ା ମା ସେରାଜିନୀ ପ�ା RWX1261296

ପ ୁ /106432 53 131 435ହରିm,
  େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା KBH1918317

�ୀ /106433 47 131 436ସନିୁତା େବେହରା $ା ହରିm,
  େବେହରା RWX0889360

ପ ୁ /107434 55 131 437େପାଲାକି ଚ,
 ଭୁଷଣ ପି େପାଲାକି ଗେଣଶ OR/12/085/168265

�ୀ /107435 47 131 438ପି ପ
ମିଳା $ା ପି ଚ,
 ଭୁଷଣ OR/12/085/168266

ପ ୁ /107436 35 131 439ପି ଶିବାଗେଣଷ ରାଓ ପି ପି ଚ,
 ଭୁସଣ ରାଓ KBH1918937

�ୀ /108437 76 131 440କସୁମୁ କମୁାରୀ ମାଝୀ $ା କJୁKବାସ ମାଝୀ OR/12/085/168268

�ୀ /108438 45 131 441ପ
ମିଳା ମାଝୀ ପି କୃତିବାସ ମାଝୀ KBH1330364

�ୀ /108439 32 131 442ପଲL ବୀ କମୁାରି ମାଝୀ ପି ଆନ, କମୁାର ମାଝୀ RWX0231662

�ୀ /108440 28 131 443ମିନା5ୀ ସାବତ ପି ପ
କାଶ ଚ,
  ସାବତ RWX0609800

ପ ୁ /109441 63 131 444ପ
କାଶଚ,
  ସାବତ ପି େଲାକନାଥ ସାବତ RWX1270073

�ୀ /109442 52 131 445ଝୁଲି ସାବତ $ା ପ
କାଶ ସାବତ KBH1330331

ପ ୁ /109443 22 131 446କାଳିପ
ସାଦ ସାବତ ପି ପ
କଶ ଚ,
  ସାବତ RWX1078294

ପ ୁ /109444 20 131 447ବଳରାମ ସାବତ ପି ପ
କାଶ ଚ,
  ସାବତ RWX1267954

�ୀ /110445 37 131 448ଏE. େଦବକୀ $ା ଏE. କୃ8 RWX0609834

�ୀ /110446 30 131 449ଜି. କଲ�ାଣୀ ମା ଜି. ଜୟ ଲ56ୀ RWX0398131

�ୀ /110447 31 131 450ବିେଜାେୟା କମୁାରୀ $ା ଗାରିକିପତି ଲ56ଣ ରାଓ RWX1048602

�ୀ /110448 48 131 451ଜି ଜୟଲ56ୀ ରାଓ $ା ହରିm,
  ରାଓ OR/12/085/168277

ପ ୁ /110449 34 131 452ଜି.ଲ56ଣ ରାଓ ପି ଜି ହରିm,
  ରାଓ KBH1918424

�ୀ /111450 72 131 453ନାଗ ଆଦିଆମା $ା ନାଗ େଗାପାଳ OR/12/085/168279

�ୀ /111451 52 131 454ନଇମି ବାଘ ପି ଶିବ ବାଘ KBH1330687

�ୀ /111452 21 131 455ଆଖିଲା ଚିତ
 ାଲା $ା ଚ,ନ ନାଗ RWX1155985

ପ ୁ /111453 43 131 456ନାଗ କୃ8 ପି ନାଗ େଗାପାଳ OR/12/085/168792

ପ ୁ /111454 54 131 457ଚିନା ନାଗ ପି .େଗାପାଳ ନାଗ KBH1330703

ପ ୁ /111455 28 131 458ଚ,ନ ନାଗ ପି ଚିନା ନାଗ RWX0756262

�ୀ /112456 24 131 459ଜି. େଜ�ାତି ପି ଜି. ରାମ ୁ RWX1076033

ପ ୁ /112457 58 131 460ଜି. ରାମ ୁ ପି ଜି. େପଡିଆ RWX0817163

ପ ୁ /112458 34 131 461ଜି.ଆପା ରାଓ ପି ଜି. ଶ�ାମାଲୁ RWX0464743

�ୀ /112459 39 131 462ଗ�ିସିଲି ଶ�ାମାଲୁ $ା ଗ�ିସିଲି ରାମ ୁ RWX0103754

�ୀ /113460 45 131 463ପି େଦବି $ା ସତ�େଦବ ଗ&ୁା OR/12/085/141312

ପ ୁ /113461 50 131 464ଏସ ଡି ଗ&ୁା ପି ସି ପଜୁନ OR/12/085/141313

ପ ୁ /113462 35 131 465ଆବKଂଦ କମୁାର ଗ&ୁା ପି ସତ�େଦବ ଗ&ୁା KBH1917970

ପ ୁ /113463 32 131 466ଅନୁପକମୁାର ଗ&ୁା ପି ସତ�େଦବ ଗ&ୁା RWX0103762

�ୀ /113464 27 131 467. ଗ&ୁା ପି େମଓnାଲାଲ ଗ&ୁା RWX0756718

ପ ୁ /114465 26 131 468େକ ଦିନବBୁ . ପି େକ ସବୁାଶ ଚ,
  . RWX0889410

�ୀ /114466 23 131 469େକ . ଚ<ଳା ପି େକ ସବୁାସ RWX1006782

�ୀ /114467 44 131 470େକ. ଲ56ି $ା େକ. ସବୁାଷ KBH1333343

�ୀ /114468 75 131 471େକ ରତA ମଣି $ା ପରେଦଶି OR/12/085/168290

ପ ୁ /114469 43 131 472େକ ଶବୁାସ ପି ପରେଦଶି OR/12/085/168292

�ୀ /114470 39 131 473େକ. ଶସିୁଳା ପି େକ. ପରେଦଶି OR/12/085/168291

ପ ୁ /115471 33 131 474ଡCରୁ ଦାସ ପି ଜୟକୃ8 ଦାସ KBH1917905

ପ ୁ /116472 53 131 475ବି8ୁ ଚରଣ ମହାପାତ
 ପି ଚି0ା ମଣି ମହାପାତ
 RWX0231779

�ୀ /116473 50 131 476ମିନତି କମୁାରି ନ, $ା ବି8ୁ ଚରଣ ମହାପାତ
 OR/12/085/168360

�ୀ /116474 43 131 477ତା&ି ସିହA ା $ା ହିମାଂଶ ୁଭୂଷଣ ନ, RWX0756395

ପ ୁ /117475 44 131 478ସି.ଏଚ. ବାବୁରାଓ ପି ସି.ଏଚ.ଲ56ଣ ରାଓ KBH1330166

�ୀ /117476 28 131 479ସି.ଏo. ଗୀତା $ା ସି.ଏo. ଗେଣଶ ରାଓ RWX0817213

�ୀ /117477 60 131 480ସି ଏଚ ପ
ଭା $ା ସି ଏଚ ଲ56ଣ ରାଓ OR/12/085/168309

ପ ୁ /117478 42 131 481ସି.ଏଚ. ଗେଣଶ ରାଓ ପି ସି.ଏଚ. ଲ56ଣ ରାଓ KBH1330174

�ୀ /117479 39 131 482ସି ଏଚ ସଭୁଦ
 ା $ା ସି ଏଚ ବାବୁ ରାଓ RWX0103804

ପ ୁ /118480 52 131 483ବିଜୟ ବାଘ ପି ଚିଟି ରାଜୁ ବାଘ OR/12/085/168306

�ୀ /118481 39 131 484ଅରୁଣା ବାଘ $ା ସେ0ାଷ ବାଘ RWX0817296

�ୀ /118482 35 131 485ରାନୁ ବାଘ ପି ତ
ିନାଥ ବାଘ RWX0464545

�ୀ /118483 32 131 486ଅନୁପମା ବାଘ ପି ତ
ିନାଥ ବାଘ RWX0610394

ପ ୁ /118484 25 131 487ରାଜ ବାଘ ପି ସେ0ାଷ ବାଘ RWX0816975

8 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ4ଚନ ଅଧିକାରୀG $ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /118485 22 131 488େଜ�ାUAା ବାଘ ପି ସେ0ାଷ ବାଘ RWX1071737

ପ ୁ /118486 21 131 489ପ
କାଶ କମୁାର ବାଘ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାଘ RWX1082718

�ୀ /118487 19 131 490ଲିଜା ବାଘ ପି ସେ0ାଷ ବାଘ RWX1261189

ପ ୁ /118488 47 131 491ସେ0ାଷ କମୁାର ବାଘ ପି ଚିଟିରାଜ ବାଘ KBH1330596

�ୀ /118489 41 131 492ଲ56ି ବାଘ $ା ସେ0ାଷ ବାଘ KBH1331396

�ୀ /118490 40 131 493ପିGି ବାଘ $ା ବିଜୟ ବାଘ KBH1331008

�ୀ /118491 27 131 494ପି.ସିଓE କମୁାରୀ ପି ପି. ମେଜସ RWX0609826

�ୀ /118492 44 131 495ସB�ାରାଣି ସନୁା ପି ଚିଟି ରାଜୁ KBH1333368

ପ ୁ /119493 84 131 496ପାନସଲା ଜିଶ ୁଦାସ ପି ପାନସଲା ମାଲାୟା OR/12/085/168321

ପ ୁ /119494 51 131 497ପି. େମାେଜସ ଦାସ ପି ପି. ଜୀଶ ୁଦାସ KBH1330380

�ୀ /119495 48 131 498ପି. ଶା0ି ଦାସ $ା ପି.େମାେଜସ ଦାସ KBH1330539

ପ ୁ /119496 55 131 499ଆହାରଣା ପାସାଗାଡୁଗଲା ପି ଲ56ଣ ରାଓ ପାସାଗାଡୁଗଲା RWX0103838

�ୀ /119497 26 131 500ପି. ରିpୱାନ ପି ପି. ମେଜ` RWX0817106

�ୀ /120498 24 131 501ରୁପା କଳୁଦିପ $ା ରୁପା0ି ରଥି RWX1155977

ପ ୁ /120499 50 131 502େସାମନାଥ ନାଗ ପି ବଇ8ବ ନାଗ OR/12/085/168894

ପ ୁ /120500 46 131 503ରାମ ନାଗ ପି ବଇ8ବ ନାଗ OR/12/085/168895

�ୀ /120501 42 131 504ନିରୁପମା ନାଗ $ା ରାମ ନାଗ KBH1330224

�ୀ /120502 41 131 505ଗୀତା ନାଗ $ା େସାମନାଥ ନାଗ KBH1330216

ପ ୁ /120503 22 131 506ଆଶିଶ ନାଗ ପି ରାମ ନାଗ RWX1082676

ପ ୁ /120504 36 131 507ରୁପା0 ରଥି ପି ବିଜୟ ରଥି KBH1917517

ପ ୁ /121505 50 131 508ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ନାୟକ RWX1201557

�ୀ /121506 47 131 509ପ
ଦ6 ିନି ନାୟକ $ା ଭଗବାନ ନାୟକ OR/12/085/141130

�ୀ /121507 42 131 510ରାେଜ;ରି ନାୟକ $ା ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ RWX0544338

�ୀ /121508 33 131 511ବାଗ�ଲତା ନାୟକ ମା ପଦ6 ିନି ନାୟକ RWX0231670

�ୀ /122509 21 131 512ଅନୁ ହରିଜନ $ା ହିରାଲାଲ କk RWX1155662

ପ ୁ /122510 50 131 513େଦବଲାଲ କଛ ପି ମନିୁଆଲାଲ କଛ OR/12/085/168341

�ୀ /122511 43 131 514ଲ56ିଲାଲ କଛ $ା େଦବଲାଲ କଛ KBH1330273

�ୀ /123512 48 131 515ଜାମ ୁସତ�ବତି $ା ଜାମ ୁସେୁର,
 KBH1330620

ପ ୁ /123513 56 131 516ଜାମ ୁସେୁର,
 ପି ଜାମ ୁଜଗନA ାଥ OR/12/085/168343

�ୀ /125514 49 131 517ସି. ଏo. ମଣି କମୁାରୀ $ା ସି. ଏo. ଶ
ୀନିବାସ KBH1650589

�ୀ /126515 28 131 518ବି.ଗାୟତ
ୀ ରାଓ ପି ବି.ନାଗ;ର ରାଓ RWX0609941

�ୀ /127516 40 131 519ପି ଗେୁ&;ରୀ $ା ବି ସାନବାବୁ KBH1918879

�ୀ /127517 47 131 520ବି ଲ56ି $ା ନାେଗ;ର OR/12/085/168351

�ୀ /127518 21 131 521ବି. ମିନୁ $ା ବି. ଜଗଦିଶ ରାଓ RWX1170513

ପ ୁ /127519 31 131 522ବି.ଜଗଦୀଶ ରାଓ ପି ବି.ନାେଗ;ର ରାଓ RWX0464735

ପ ୁ /127520 26 131 523ବି. ମାଧବ ରାଓ ପି ବି. ନାେଗ;ର ରାଓ RWX1039452

ପ ୁ /127521 46 131 524ବି ସାନବାବୁ ପି େପVାୟା OR/12/085/168352

�ୀ /128522 70 131 525ଶଭୁାମଣି କଳୁଦିପ $ା ଦୟାଳୁ କଳୁଦିପ OR/12/085/168356

ପ ୁ /128523 45 131 526ସନିୁଲ କଳୁଦିପ ପି ଦୟାଳୁ କଳୁଦିପ RWX0957076

�ୀ /128524 35 131 527ସମିୁତ
ା ମ�ରୀ ଚାରୁଲତା କଳୁଦୀପପି ଦାନିୟାj କଳୁଦୀପ KBH1918101

�ୀ /128525 34 131 528ପ
ଭାସିନି କଳୁଦୀପ $ା ସନୁୀଲ କଳୁଦୀପ RWX0434662

ପ ୁ /128526 33 131 529ସମୀର କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ଦାନିଆj କଳୁଦୀପ KBH1918093

�ୀ /129527 27 131 530ସସ6 ିତା ଦାସ ପି ଜୟକୃ8 ଦାସ RWX0609776

ପ ୁ /129528 58 131 531ଦାନୀଏଲ କଲୁଦିପ ପି ଦୟାଳୁ କଲୁଦିପ OR/12/085/168353

�ୀ /129529 50 131 532ସଭୁା କଲୁଦିପ $ା ଦାନୀଏଲ କଲୁଦିପ OR/12/085/168354

ପ ୁ /129530 30 131 533ସବଦୀT କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ଦାନିଏଲ କଳୁଦୀପ RWX0464768

�ୀ /130531 53 131 534ବାସ0ି ଦାସ $ା ଜୟକୃ8 ଦାସ OR/12/085/168346

ପ ୁ /130532 21 131 535ପ
ଫଲୁL  କମୁାର ଦାସ ପି ଜୟକୃ8 ଦାସ RWX1086099

ପ ୁ /130533 19 131 536ମଧସୁଦୂନ ଦାସ ମା ବାସ0ି ଦାସ RWX1253251

�ୀ /131534 39 131 537ରଶ6ତିା ସଡ�ି $ା ବି8ୁ ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX0231712

ପ ୁ /131535 51 131 538ବି8ୁ ପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0231704

ପ ୁ /131536 23 131 539ଶଭୁ� କମୁାର ସାହୁ ପି ବି8ୁ ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX1026590

ପ ୁ /132537 51 131 540ରାମଜାନ ଖାନ ପି ବାବୁ ଖାନ RWX0104471

ପ ୁ /132538 42 131 541ମକବୁଲ ଖାE ପି ବାବୁ ଖାE RWX0423723

�ୀ /133539 45 131 542ୱାଇଦା ବାନୁ $ା ରାମଜାE ଖାE KBH1330281

ପ ୁ /133540 28 131 543େସq ଫିେରାଜ ହୁେସନ ପି େସକ ରିୟାଜୁଲ ହୁେସE RWX0610360

�ୀ /133541 44 131 544ହାବିବା ବାନୁ ଖାE $ା ମଗବୁj ଖାE KBH1330265

ପ ୁ /134542 61 131 545ଧନୁ େବେହରା ପି ନୀଳ େବେହରା KBH1650514

ପ ୁ /134543 58 131 546ଚ,
ୁ  େବେହରା ପି ନିଳ େବେହରା KBH1330505

�ୀ /134544 55 131 547କ0ୁଳା େବେହରା $ା ଧନୁ େବେହରା KBH1650522

�ୀ /134545 54 131 548ଭିକିନି କ0ୁୀ େବେହରା $ା ଭିକିନ େମାହନ େବେହରା KBH1650506

ପ ୁ /134546 52 131 549ନରସିଂହ େବେହରା ପି କୃ8 ଚ,
  େବେହରା RWX0756197

9 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /134547 48 131 550ଜାନକି େବେହରା $ା ଚ,
ୁ  େବେହରା KBH1330497

�ୀ /134548 41 131 551ପ
ମିଳା େବେହରା ପି କୃ8 ଚ,
  େବେହରା RWX0756205

ପ ୁ /134549 35 131 552ଗେୁ&;ର େବେହରା ପି କୃ8 ଚ,
  େବେହରା KBH1917335

ପ ୁ /134550 35 131 553ଖେଗ;ର େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା RWX0105494

ପ ୁ /134551 33 131 554ରେମଶ େବେହରା ପି ଚ,ୁ େବେହରା KBH1917350

ପ ୁ /134552 32 131 555େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଧନୁ େବେହରା RWX0103911

�ୀ /134553 32 131 556ନୀଳା େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା RWX1039460

ପ ୁ /134554 28 131 557େମାହନ େବେହରା ପି ଧନୁ େବେହରା RWX0464818

�ୀ /134555 26 131 558ଯେଶାଦା େବେହରା $ା ଖେଗ;ର େବେହରା RWX0884486

�ୀ /134556 26 131 559ଚ,
 ମା େବେହରା ପି ମେହାନ େବେହରା RWX0884494

ପ ୁ /134557 24 131 560େପ
ମାନ, େବେହରା ପି ବିକିନ େମାହନ େବେହରା RWX1026285

ପ ୁ /134558 22 131 561ସଦୁଶ2ନ େବେହରା ପି ଭିକିନି େମାହନ େବେହରା RWX1077429

�ୀ /135559 44 131 562ଏ. ସସୁା0ି ପଟନାୟକ $ା ବିେଶ;ର ପଟନାୟକ KBH1330208

ପ ୁ /135560 28 131 563େଜ�ାତିଶ କମୁାର ପgନାୟକ ପି ବିେ;ଶର ପgନାୟକ RWX0756577

�ୀ /136561 26 131 564ମାଳବିକା ପgନାୟକ $ା େଜ�ାତିଷ କମୁାର ପgନାୟକ RWX1077403

�ୀ /136562 57 131 565ରିଜ0 ସାହୁ $ା ପ
କାଶ ଚ,
  ସାହୁ RWX0103929

ପ ୁ /136563 31 131 566ଶିବ ଚ,
  ସାହୁ ପି ପ
କାଶ ଚ,
  ସାହୁ RWX0544387

�ୀ /137564 33 131 567ଏ ଭାରତୀ ପି ଏ େଭେGଟି KBH1918119

ପ ୁ /137565 60 131 568ଏ. େଭGଟି ପି ଏ. ବୁଜିଆ KBH1330190

ପ ୁ /137566 26 131 569ଏ. ଦJା ପି ଏ. େଭେGଟି RWX0884957

�ୀ /137567 54 131 570ଏ. ଫଲୁମତୀ $ା ଏ. େଭେGଟ KBH1650696

�ୀ /138568 55 131 571ନୀଳାମଣି ବାଘ $ା ଇ;ରଦାନ ବାଘ KBH1331461

�ୀ /138569 30 131 572ଏ. େଦବୀ ପି ଏ. େଭେGଟି RWX0610378

�ୀ /139570 46 131 573ରାଧାମଣି କଲୁଦିପ $ା ଜଳBର କଲୁଦିପ OR/12/085/168337

�ୀ /140571 61 131 574ମୀନା କମୁାରୀ ସାମ0ରାୟ $ା ଶଶି ଭୂଷଣ ସନୁା OR/12/085/168391

ପ ୁ /140572 34 131 575େଗୗରବ ସନୁା ପି ଶଶିଭୁଷଣ ସନୁା RWX0334854

ପ ୁ /141573 55 131 576କିତାବ ସିଂହ ପି ଶିବଲାଲ ସିଂହ KBH1333004

ପ ୁ /141574 68 131 577ଲ56ୀ ସିଂ ପି ରସାଲ ସିଂ KBH1333111

ପ ୁ /141575 42 131 578ରାଜୁ ସିଂ ପି ମାଲଖାନ ସିଂ KBH1331131

ପ ୁ /142576 56 131 579ଓମକାର ସିଂ ପି ମନୁସିରାମ ସିଂ RWX0103952

ପ ୁ /142577 40 131 580ବVି ସିଂ ପି ଓମକାର ସିଂନାୟକ RWX0103960

ପ ୁ /143578 55 131 581ରାମଚ,
  ସନୁା ପି ଲାଚାୟା ସନୁା OR/12/085/168444

�ୀ /144579 42 131 582ଡି. େରବତୀ $ା ଡି. ଶGର KBH1331446

�ୀ /145580 22 131 583ପ
ିୟସୀ ପ
ିୟା ଦାସ ପି କଳୁମଣି ଦାସ RWX1086081

ପ ୁ /145581 54 131 584କଳୁମଣି ଦାଶ ପି େ5ତ
ବାସୀ ଦାଶ RWX0817338

�ୀ /145582 68 131 585ସB�ାରାଣି ନ, $ା କଳୁମଣି ନ, OR/12/085/169102

�ୀ /145583 50 131 586ଅନୁସୟୂା ନ, $ା କଳୁମଣି ଦାଶ RWX0817320

ପ ୁ /145584 50 131 587ଅମଲୁ� ରତA  ନ, ପି କଳୁମଣି ନ, RWX0756841

ପ ୁ /146585 67 131 588ସତ�ବାଦି ଚଉଧରିୁ ପି ଅଜୁ2 ନ ଚଉଧରିୁ OR/12/085/168411

�ୀ /146586 35 131 589େଦବକି େଚୗଧରିୁ ପି ସତ�ବାଦି େଚୗଧରିୁ KBH1917780

ପ ୁ /146587 46 131 590ଗେଣଶ ପ
ଧାନ ପି ଋଷିଆ ପ
ଧାନ RWX0398123

ପ ୁ /147588 57 131 591ନକଳୁ ଭତ
ା ପି ପଦଲାମ ଭତ
ା KBH1333335

ପ ୁ /147589 38 131 592ବି;ନାଥ ଭତ
ା ପି ପଦଲାମ ଭତ
ା KBH1918481

�ୀ /147590 36 131 593ରୀନା ଭତ
ା $ା ପ
ତାପ ଭତ
ା KBH1333467

ପ ୁ /148591 45 131 594ପ
ତାପ ଚ,
  ଭତ
ା ପି ପଦଲାମ ଭତ
ା KBH1333459

ପ ୁ /149592 56 131 595ଇ;ଦାନ େଖାସଲା ପି ତାଇଡୁ େଖାସଲା RWX0104026

�ୀ /149593 41 131 596ଭଗବତୀ େଖାସଲା $ା ଇ;ର ଦାନ େଖାସଲା RWX0398065

ପ ୁ /149594 19 131 597ଇଫ
 ମଦାନ େଖାସL ା ପି ଇ'ଵରଦାନ େଖାସL ା RWX1261346

�ୀ /150595 34 131 598ସସ6 ିତା ପାତ
 $ା ବିେର,
  ପାତ
 RWX0609958

�ୀ /150596 40 131 599ଅନିତା ସାଗରିଆ $ା କ
ି8ା ଚ,
  ସାଗରିଆ RWX0231878

ପ ୁ /150597 40 131 600ସଧୁାଂସ ୁସାଗରିଆ ପି ଦାନରିୟା ସାଗରିଆ RWX0231886

�ୀ /150598 38 131 601ରଜନୀ ସାଗରିଆ $ା ସଧୁାଂସ ୁସାଗରିଆ RWX0231894

ପ ୁ /151599 75 131 602ଦିବାକର ପାତ
 ପି େସତ ସନୁା KBH1331024

ପ ୁ /151600 51 131 603ଜିେତ,
  ପାତ
 ପି ଦିବାକର ପାତ
 KBH1918127

ପ ୁ /151601 44 131 604ବୀେର,
  ପାତ
 ପି ଦିବାକର ପାତ
 KBH1331107

�ୀ /151602 40 131 605ସେୁନଲି ପାତ
 $ା ରବି,
  ପାତ
 KBH1917947

ପ ୁ /151603 39 131 606ଉେପ,
  ପାତ
 ପି ଦିବାକର ପାତ
 KBH1333491

ପ ୁ /151604 33 131 607ରାେଜ,
  ପାତ
 ପି ଦିବାକର ପାତ
 RWX0104067

ପ ୁ /152605 48 131 608ପ
କାସଚ,
  ନାଗ ପି କୃ8ଚ,
  ନାଗ OR/12/085/168399

�ୀ /152606 33 131 609ସେଲାମୀ ନାଗ $ା ନେରଶ ଚ,
  ନାଗ RWX0231746

�ୀ /152607 36 131 610ଜମନୁା ସାହୁ $ା ପ
କଶ ଚ,
  ନାଗବଂଶ RWX1078146

ପ ୁ /153608 28 131 611ଜଗେମାହନ ବାଘ ପି ହରିm,
  ବାଘ RWX0464941

10 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /153609 50 131 612ଧେନଇ ବାଘ $ା ତ
ିନାଥ ବାଘ OR/12/085/168892

ପ ୁ /154610 26 131 613ଧନରାଜ ବାଘ ମା ଟୁକନୁା ବାଘ RWX1227016

ପ ୁ /154611 30 131 614େକୖଳାସ ବାଘ ପି ପGଜ ବାଘ RWX1039551

ପ ୁ /154612 30 131 615ଶିବ ଶGର ବାଘ ପି ପGଜ ବାଘ RWX0817015

�ୀ /154613 23 131 616କ0ୁଳା ବାଘ $ା େକୖଳାସ ବାଘ RWX1039544

�ୀ /154614 44 131 617ଟୁକନୁା ବାଘ $ା ପGଜ ବାଘ OR/12/085/168889

ପ ୁ /155615 40 131 618ସତିସପାଲ ସିଂ ପି ରାଇ ସିଂ RWX0104075

�ୀ /156616 58 131 619ଗ�ା ଦାସ $ା ଶଶିଭୁଷଣ ଦାସ OR/12/085/168884

�ୀ /157617 23 131 620ଅs2ନା ବାରିକ ପି େଗାଲାପ ବାରିକ RWX1039536

�ୀ /157618 56 131 621କମଳି ଶନୁା $ା ଜାନକିରାମ ଶନୁା OR/12/085/168886

�ୀ /157619 27 131 622ମାଣିକ କମୁାରି ସନୁା ପି ଜାନକି ରାମ ସନୁା RWX0823633

ପ ୁ /157620 21 131 623େକଲୖାଶ କମୁାର ସନୁା ପି ଜାନକୀ ରାମ ସନୁା RWX1087832

ପ ୁ /157621 20 131 624ବିଦ�ାଧର ସନୁା ମା କମଳି ସନୁା RWX1261163

�ୀ /158622 67 131 625ଘରମଣି ମହା0ି $ା ତ
ିନାଥ ମହା0ି OR/12/085/168387

ପ ୁ /158623 43 131 626ତ
ିପତି ମହା0ି ପି ତ
ିନାଥ ମହା0ି OR/12/085/168903

ପ ୁ /159624 41 131 627ଅ5ୟ କମୁାର ମହା0ି ପି େତେଜ,
  କମୁାର ମହା0ି KBH1330562

�ୀ /160625 50 131 628ବିଳାସ େବେହରା $ା କରୁା େବେହରା KBH1918572

ପ ୁ /161626 82 131 629ଏ.କ
ି8ା ରାଓ ପି ଏ. ଆପାନA ା KBH1333012

�ୀ /161627 75 131 630ଆଡାବାଲା େବଣ ୁ $ା ଆଡାବାଲା କ
 ି8ା ରାଓ RWX0104109

�ୀ /162628 43 131 631କନିୁ ବାଘ $ା ସବୁାଶ ବାଘ KBH1333376

�ୀ /163629 25 131 632ଏନ ସମୁ�ଳି . $ା ସନିୁଲ ସନୁା RWX0889436

�ୀ /163630 23 131 633କବିତା ହରିଜନ $ା ରହି� େଖାସL ା RWX1039510

�ୀ /163631 23 131 634ସାବି ଖିଲ $ା ଆମିର ସନୁା RWX1039528

ପ ୁ /163632 27 131 635ରହି� େଖାସଲା ପି ପାତ
  େଖାସଲା RWX0609768

ପ ୁ /163633 57 131 636ପeୂ2ଚ,
  ସନୁା ପି ଲାବନ ସନୁା KBH1330117

�ୀ /163634 48 131 637ସଯୂ�2ମଣି ସନୁା $ା ପeୂ2ଚ,
  ସନୁା KBH1330109

ପ ୁ /163635 32 131 638ସମୀର କମୁାର ସନୁା ପି ପeୂ2 ଚ,
  ସନୁା RWX0398255

ପ ୁ /163636 30 131 639ଅମୀର ସନୁା ପି ପeୂ2 ଚ,
  ସନୁା RWX0398248

ପ ୁ /163637 27 131 640ସନୁୀଲ ସନୁା ପି ପeୁ2ଚ,
  ସନୁା RWX0610352

�ୀ /163638 25 131 641ନମିତା ସନୁା $ା ସମିର କମୁାର ସନୁା RWX0889196

�ୀ /164639 47 131 642ଆଶା େଖାସL ା $ା ପାତ
  େଖାସL ା KBH1330018

ପ ୁ /165640 50 131 643େକଶବ ଚ,
  ପgନାୟକ ପି ଭରତ ଚ,
  ପgନାୟକ KBH1650738

ପ ୁ /167641 40 131 644ସ�ୟ କମୁାର କର ପି କିେଶାର ଚ,
  କର KBH1918895

�ୀ /167642 33 131 645ସ6 ିତା ନାୟକ ପି ଇ;ର ନାୟକ RWX0609842

�ୀ /168643 58 131 646ପଦ6 ା ନାୟକ $ା ଇ;ର ନାୟକ RWX0104299

ପ ୁ /169644 52 131 647ନ, କିେଶାର ଗମା� ପି ସେୁରେ,
  ଗମା� KBH1330646

�ୀ /169645 48 131 648େବଜୖୟ0ି ମାଳା ଗମା� $ା ନ, କିେଶାର ଗମା� KBH1330661

�ୀ /169646 28 131 649ଲିtା ରାଣୀ ଗମା� ପି ନ, କିେଶାର ଗମା� RWX0464958

�ୀ /169647 24 131 650ମଧସୁ6 ିତା ଗମା� ପି ନ,କିେଶାର ଗମା� RWX1006451

ପ ୁ /171648 46 131 651େମାହନ କମୁାର କେଲu ପି ଶଶୁଲି କମୁାର କେଲu KBH1650597

�ୀ /171649 41 131 652ଆଶା କମୁାରୀ କେଲu $ା େମାହନ କମୁାର କେଲu KBH1650605

ପ ୁ /171650 48 131 653େମାହିନୀ କମୁାରୀ କେଲଟ - େମାହନ କମୁାର କେଲଟ RWX1261429

�ୀ /171651 23 131 654ଦିବ�ାନୀ କେଲu ପି େମାହନ କମୁାର କେଲu RWX1039445

�ୀ /171652 19 131 655ଦାମିନୀ କେଲଟ ପି େମାହନ କମୁାର କେଲଟ RWX1261403

ପ ୁ /172653 59 131 656ରାମ ଜାନି ପି ମଣି ଜାନି OR/12/085/169020

�ୀ /172654 33 131 659ରମା େଦବୀ ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ RWX0398107

ପ ୁ /172655 32 131 660େକଶବ ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ RWX0398289

�ୀ /172656 31 131 661ରଚନା ଜାନୀ $ା େକଶବ ଜାନୀ RWX0398099

�ୀ /173657 44 131 662ପ
ଣତି ନ, $ା ଅମଲୁ�ରତA  ନ, KBH1917996

�ୀ /174658 45 131 664ରୀନା ଦାସ $ା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0104364

ପ ୁ /174659 26 131 665େଲାକନାଥ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0817353

�ୀ /174660 22 131 666ଲିଲି କମୁାରୀ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX1221019

�ୀ /175661 47 131 667ସଶିୁଳା ବାଘ $ା େଗୗରୀ ବାଘ RWX0104372

�ୀ /175662 27 131 668ଲତା ସନୁା $ା କାJKକ ସନୁା RWX1006600

ପ ୁ /176663 37 131 669ଭରତ ବାଘ ପି ତରଣିେସନ ବାଘ KBH1713718

�ୀ /176664 34 131 670ଅe2ପ ୁ2ନା ବାଘ $ା ଭରତ ବାଘ RWX0610303

�ୀ /176665 23 131 671ଯମନୁା ବାଘ ପି ବୃଶେକତୁ ବାଘ RWX1087840

�ୀ /177666 40 131 672ନମିତା ବାଘ $ା ବିେର,
  ବାଘ RWX0464982

ପ ୁ /177667 40 131 673ବିେର,
  ବାଘ ପି ଶିବ ବାଘ KBH1713726

�ୀ /177668 37 131 674ରଜନି ବାଘ ପି ଶିବ ବାଘ KBH1713734

�ୀ /178669 38 131 675ଚ<ଳା ସନୁା $ା ଦୁେଯ�4 ସନୁା KBH1713742

ପ ୁ /178670 26 131 676କାJKକ ସନୁା ପି ଦୁେଯ�4 ସନୁା RWX1006568
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�ୀ /178671 23 131 677ପଦ6 ା ସନୁା ପି ଦୁେଯ�4 ସନୁା RWX1006519

ପ ୁ /178672 20 131 678େଦବାସିସ ସନୁା ପି କାJKକ ସନୁା RWX1261213

�ୀ /179673 57 131 679ଉଷାରାଣୀ ମିଶ
 $ା ସିମା<ଳ ମିଶ
 OR/12/085/168854

ପ ୁ /179674 38 131 680ଗିରିଜାଶGର ମିଶ
 ପି ସିମା<ଳ ମିଶ
 KBH1713767

ପ ୁ /179675 35 131 681ସେୁରଶ କମୁାର ମିଶ
 ପି ସିମା<ଳ ମିଶ
 KBH1918515

ପ ୁ /180676 36 131 682ସେ0ାଷ କମୁାର ମିଶ
 ପି ସିମା<ଳ ମିଶ
 KBH1713775

�ୀ /180677 33 131 683ବବିତା କମୁାରୀ ସନୁା ପି ଜାନକୀ ରାମ ସନୁା RWX0104414

ପ ୁ /181678 38 131 684ବନମାଳି ବାଘ ପି େମାହନ ବାଘ KBH1713833

�ୀ /181679 36 131 685ଟିକି ବାଘ $ା ବନମାଳି ବାଘ KBH1713841

�ୀ /182680 32 131 686ଭାଗ� ସନୁା $ା ଲବ ସନୁା RWX0281964

ପ ୁ /183681 64 131 687ଗଦାଧର ମହାରଣା ପି କୃ8 ମହାରଣା RWX0104430

�ୀ /183682 54 131 688ରୀତା�ଳି ମହାରଣା $ା ଗଦାଧର ମହାରଣା RWX0104448

�ୀ /183683 25 131 689ରିଭା ମହାରଣା ପି ଗଦାଧର ମହାରଣା RWX1048693

ପ ୁ /184684 63 131 690ଧମ4 େବେହରା ପି ଘନ େବେହରା RWX0281972

�ୀ /184685 53 131 691ସକୁମୁାରି େବେହରା $ା ଧମ4 େବେହରା RWX0281980

ପ ୁ /184686 38 131 692ଏକାଦଶୀ େବେହରା ପି ଧମ4 େବେହରା RWX0281998

ପ ୁ /184687 32 131 693େଯାେଗ;ର େବେହରା ପି ଧମ4 େବେହରା RWX0398297

ପ ୁ /184688 30 131 694ଅନୀଲ ମଦୁୁଲି ପି ସାଧ ୁମଦୁୁଲି RWX0610295

�ୀ /184689 28 131 695ସାବିତ
ୀ ମଦୁୁଲି ମା ଲଳିତା ମଦୁୁଲି RWX0609750

�ୀ /185690 52 131 696ଲଳିତା ମଦୁୁଲି $ା ସାଧ ୁମଦୁୁଲି OR/12/085/168928

ପ ୁ /185691 34 131 697ଇ;ର ମଦୁୁଲି ପି ସାଧ ୁମଦୁୁଲି RWX0464479

�ୀ /185692 29 131 698ଦୁତୀ ମଦୁୁଲି $ା ଇ$ର ମଦୁୁଲି RWX0889428

ପ ୁ /186693 36 131 699କାଳି ଚରଣ ରାଜୁପତି ପି ରାୟ ସିଂ ରାଜୁପତି KBH1918499

ପ ୁ /187694 47 131 700ଦିଲିପ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ KBH1918721

�ୀ /187695 40 131 701ଲତା ସାହୁ $ା ଦିଲିପ ସାହୁ KBH1918739

�ୀ /188696 46 131 702ଆT. ଭାଗ�ଲ56ୀ $ା ଆT ସିମା<ଳ KBH1917301

ପ ୁ /188697 50 131 703ଆT. ସିମା<ଳ ପି ଆT. ପି. ଆପଲ$ାମୀ OR/12/085/168318

ପ ୁ /190698 44 131 704ଏ. ଲେକଶ କମୁାର ପି ଏ. ନାରାୟାଣ ରାଓ RWX0756213

ପ ୁ /190699 38 131 705ଏ�.ରବି ଶGର ପି ଏ�. ନାେଗ;ର ରାଓ RWX0756130

�ୀ /190700 39 131 706ଏ. ସନୁୀତା ପି ଏ. ଲ56ଣ ରାଓ KBH1918457

�ୀ /f-190701 30 131 707ଏ�. ଅରଣା $ା ଏ�. ରବି ଶGର RWX0756148

�ୀ /191702 35 131 708ସେରାଜିନୀ ବାଘ $ା ଅମର ସିqଦାର RWX0756320

�ୀ /191703 40 131 709ଜୟଲ56ୀ େବେହରା $ା ଏସ ସିମା<ଳ RWX1170489

ପ ୁ /192704 43 131 710ଜଗଦୀଶ ସାହୁ ପି ସନ�ାସୀ ସାହୁ KBH1917871

�ୀ /192705 38 131 711େଜ�ାତି ସାହୁ $ା ଜଗଦୀଶ ସାହୁ KBH1917889

ପ ୁ /192706 22 131 712ସ6 ୃତି ସଂଗ
ାମ ପି ଶିଶିର କମୁାର ପାତ
 RWX1074558

ପ ୁ /194707 27 131 713ବିଜୟ ମଦୁୁଲି ପି ବିେନା ମଦୁୁଲି RWX0610253

�ୀ /194708 59 131 714ସାବିତ
ୀ ପ
ଧାନ $ା ବୃ,ାବନ ପ
ଧାନ KBH1917731

ପ ୁ /194709 42 131 715ସେୁର,
  କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ବୃ,ାବନ ପ
ଧାନ KBH1917913

�ୀ /195710 72 131 716େଗାରୀ ମଦୁୁଲି $ା େଗାବି, ମଦୁୁଲି OR/12/085/168183

�ୀ /195711 48 131 717ଲୁqମନି ମଦୁୁଲି $ା ବିନ ମଦୁୁଲି KBH1917764

�ୀ /195712 43 131 718ବତୀ ମଦୁୁଲି $ା ମୀନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/168187

ପ ୁ /195713 24 131 719ଅଜୟ ମଦୁୁଲି ମା ଲୁକିମଣି ମଦୁୁଲି RWX1006485

ପ ୁ /195714 27 131 720ରାମ ନାୟକ ପି ବୁଦୁ ନାୟକ RWX0610261

ପ ୁ /196715 77 131 721ଅଭି ନାୟକ ପି କାଜ2 ଡ ନାୟକ RWX0104596

�ୀ /196716 60 131 722ରଇଲା ନାୟକ $ା ଅଭି ନାୟକ RWX0104604

ପ ୁ /196717 47 131 723ବୁଦୁ ନାୟକ ପି ଅଭି ନାୟକ KBH1917665

�ୀ /196718 45 131 724ବୁଦୁରୀ ନାୟକ $ା ବୁଦୁ ନାୟକ KBH1917673

�ୀ /197719 35 131 725ମେହ;ର ଆଚାଯ�2 $ା ଜଗନA ାଥ ପgନାୟକ RWX0816942

�ୀ /197720 30 131 726ରୁକ6 ଣୀ ପରଜା $ା ସେୁରଶ ପରଜା RWX0817031

ପ ୁ /197721 28 131 727ସେୁରଶ ପରଜା ପି ରାମଚ,
  ପରଜା RWX0609784

ପ ୁ /197722 41 131 728ଜଗନA ାଥ ପgନାୟକ ପି ଶ
ୀନିବାସ ପgନାୟକ RWX0817312

�ୀ /197723 51 131 729ନାଗମଣି ପgନାୟକ $ା ଶ
ୀନିବାସ ପgନାୟକ RWX0957084

�ୀ /197724 37 131 730େହମଲତା ପgନାୟକ ପି ଶ
ୀନିବାସ ପgନାୟକ KBH1918036

ପ ୁ /198725 67 131 731ଡCରୁ ଜାନୀ ପି ମଧ ୁଜାନୀ RWX0104612

�ୀ /198726 57 131 732ବୁଦୁରୀ ଜାନୀ $ା ଡCରୁୁ ଜାନୀ OR/12/085/168191

ପ ୁ /198727 42 131 733ଲଇଛନ ଜାନୀ ପି ଡCରୁୁ ଜାନୀ KBH1917442

�ୀ /198728 36 131 734ଲ56ୀ ଜାନୀ $ା ଲଇଛନ ଜାନୀ KBH1917459

ପ ୁ /198729 20 131 735ଗେୁ&'ଵର ଜାନି ପି ଲଇଛନ ଜାନି RWX1261353

ପ ୁ /198730 41 131 736େମାନଜ କମୁାର ମିଶ
 ପି ଲ56ିକା0 ମିଶ
 RWX0423780

�ୀ /198731 37 131 737ପ
ଭାତି ମିଶ
ି $ା େମାନଜ କମୁାର ମିଶ
ି RWX0423798

ପ ୁ /198732 34 131 738ଶିବ ଶGର ପରଜା ପି ରତନ ପରଜା RWX0756759
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ପ ୁ /198733 22 131 739ମେନାଜ ପରଜା - ଲଇଛନ ଜାନି RWX1261387

ପ ୁ /201734 69 131 740ଅଜୁ2 ନ କ,ପାନ ପି ଲାବଣ� କ,ପାନ RWX0756874

�ୀ /201735 20 131 741ମମତା କBପାନ $ା ନୀଳ ମାଧବ କBପାନ RWX1201714

ପ ୁ /201736 36 131 742ନିଳମାଧବ କ,ପାନ ପି ଅଜୁ2 ନ କ,ପାନ KBH1917400

�ୀ /202737 48 131 743ୱାକଡା ମାଧବୀ $ା ୱାକଡା ରାମକ
 ି8ା RWX0104653

�ୀ /202738 65 131 744େଜ�ାତିମୟୀ ମିଶ
 $ା ଲ56ୀକା0 ମିଶ
 RWX0231720

ପ ୁ /202739 60 131 745ୱାକାଡା ରାମାକ
 ି8ା ପି ଭି. େପରିଆନA ା KBH1917392

ପ ୁ /204740 29 131 746ସCୀ_ ମହା0ି ପି ପ
ଶା0 ମହା0ି RWX0756502

ପ ୁ /204741 30 131 747ପ
ସୀ_ ମହା0ି ପି ପ
ଶା0 ମହା0ି RWX0756510

ପ ୁ /204742 58 131 748ପ
ଶା0 କମୁାର ମହା0ି ପି େ5ତ
  େମାହନ ମହା0ି RWX0104661

�ୀ /204743 52 131 749ପଦ6 ିନୀ ମହା0ି $ା ପ
ଶା0 କମୁାର ମହା0ି RWX0104679

ପ ୁ /205744 41 131 750ରାମପାପ2  ଆନ, ପି ରାମପାପ2  କ
 ି8ା KBH1918853

�ୀ /205745 57 131 751ରାମପାପ4 ମାେଲ;ରୀ $ା ରାମପାପ2  କ
 ି8ା RWX0104687

�ୀ /206746 45 131 752ଭଗବତୀ େପVିଆ $ା ସଦାନ, ଖରା RWX0104711

�ୀ /207747 34 131 753ପଦ6 ିନି ଜାନି ପି ରାମ ଜାନି KBH1917343

�ୀ /208748 50 131 754େଶq ମମୁତାଜ ଅଲL ୀ $ା େଶv ଆୟୁବ ଅଲL ୀ RWX0104737

ପ ୁ /208749 48 131 755େଶv ସିରାଜଉଦିନ ଅଲL ି ପି େଶv ମାକସଦୁ ଅଲL ି KBH1918804

ପ ୁ /208750 58 131 756ଆୟୁବ ଅଲL ି  େଶv ପି େଶv େରାଶନ ଅଲL ି େଶv KBH1918465

ପ ୁ /208751 37 131 757େଶv ଜାକିର ପି େଶv ଖାଦ` KBH1918333

�ୀ /209752 40 131 758କାଶିର ବିବି $ା େସv ସିରାଜଉଦିନ ଅଲL ି KBH1918838

�ୀ /210753 61 131 759ଲ56ୀେଦବୀ ନାୟକ $ା ଶ�ମ ନାୟକ OR/12/085/140493

�ୀ /210754 67 131 760ବି8ୁପ
ିୟା ପାଣିଗ
ାହୀ $ା ମ�ୁଳୁ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0464834

ପ ୁ /210755 52 131 761ପ
କାଶଚ,
  ପାଣିଗ
ାହି ପି ମ�ୁଳୁ ପାଣିଗ
ାହି RWX0673731

�ୀ /210756 28 131 762ବିଜୁଲି ପାଣିଗ
ାହି ପି ପ
କାଶଚ,
  ପାଣିଗ
ାହି RWX0334607

ପ ୁ /210757 27 131 763ଶିବ ପ
ସାଦ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ପ
କାଶ ଚ,
  ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0816967

�ୀ /210758 30 131 764ମାମି ସାହୁ $ା ନରସିଂହ ସାହୁ RWX0817049

�ୀ /211759 49 131 765େରବତୀ ପ
ଧାନ $ା କରୁଣା କର ରାଉତ RWX0464453

ପ ୁ /211760 58 131 766କରୁଣା କର ରାଉତ ପି େକଶବ ଚ,
  ରାଉତ RWX0464438

ପ ୁ /211761 51 131 767େଗାଲକ ବିହାରୀ ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ RWX0398230

�ୀ /211762 47 131 768ପ
ଭାତୀ ସାହୁ $ା େଗାଲକ ବିହାରୀ ସାହୁ RWX0398222

�ୀ /211763 22 131 769ସ6 ୃତୀସଧୁା ସାହୁ ପି େଗାଲକବିହାରୀ ସାହୁ RWX1048651

ପ ୁ /212764 34 131 770ସଶୁା0 କମୁାର ମିଶ
 ପି ସଦାଶିବ ମିଶ
 RWX0610147

ପ ୁ /212765 49 131 771ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପ
ଧାନ ପି ତ
ିେଲାଚନ ପ
ଧାନ RWX0610154

�ୀ /216766 26 131 772େରାସନୀ ବିବି ପି ଆୟୁବ ଅଲୀ RWX0817064

�ୀ /216767 33 131 773ମମତା େଦବି $ା େଯାେଗ,
  ପ
ସାଦ RWX0464677

ପ ୁ /216768 37 131 774େଯାେଗ,
  କମୁାର ପ
ସାଦ ପି ଶ
ୀ ଦଳନ ପ
ସାଦ RWX0464669

ପ ୁ /217769 41 131 775େସ.େକ େସୗକ_ ଅଲି ପି େସ.େକ ଆସିର ଅଲି RWX0464867

�ୀ /217770 30 131 776ନାଫିଆ େବଗମ $ା ଏ`.େକ େସୗକତ ଅଲି RWX0464859

ପ ୁ /218771 39 131 777ନୀଳା<ଳ ସାହୁ ପି ଶ
ୀକୃe2 ସାହୁ RWX0464883

�ୀ /218772 36 131 778େରବତୀ ସାହୁ $ା ନୀଳା<ଳ ସାହୁ RWX0464875

ପ ୁ /219773 60 131 779ସେୁଦଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ରାମ ଚ,
  ପଟନାୟକ RWX0464420

�ୀ /219774 21 131 780େମଘନା ପଟନାୟକ ପି ସେୁରଶ ପଟନାୟକ RWX1170455

�ୀ /219775 53 131 781ସବିତା ସମାଦାର $ା ସେୁଦଶ କମୁାର ପଟନାୟକ RWX0464412

ପ ୁ /220776 77 131 782କରୁଣାକର ପତି ପି େ5ତ
ବାସ ପତି RWX0756833

ପ ୁ /220777 45 131 783ମାନସ ପତି ପି କରୁଣାକର ପତି RWX0756817

�ୀ /220778 36 131 784ବିଜୟା ଲ56ୀ ପତି $ା ମାନସ ପତି RWX0756825

ପ ୁ /221779 37 131 785ବାଲାଜୀ େବେହରା ପି ଅଜୁ2 ନ େବେହରା RWX0756346

�ୀ /221780 26 131 786େମନକା ଡାକଆୁ $ା ବାଲାଜୀ େବେହରା RWX0756338

ପ ୁ /222781 25 131 787େରାହିତ କମୁାର ପgନାୟକ ପି ସବୁାଶ ଚ,
  ପgନାୟକ RWX0889246

ପ ୁ /222782 55 131 788ସବୁାସ ଚ,
  ପgନାୟକ ପି ଭରତ ପgନାୟକ RWX0756361

�ୀ /222783 47 131 789.ପଂକଜାଳୟା ପgନାୟକ $ା ସବୁାସ ଚ,
  ପgନାୟକ RWX0756379

ପ ୁ /222784 26 131 790ଜଗନ କମୁାର ପgନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ,
  ପgନାୟକ RWX0756387

ପ ୁ /223785 36 131 791ପ
ଶା0 କମୁାର େଜନା ପି ପ
କାଶ ଚ,
  େଜନା RWX1006584

�ୀ /224786 64 131 792ଟି ଗ�ା $ା ଟି ଜାମା RWX0756858

�ୀ /225787 43 131 793ଜାମିନି ମହାପାତ
 $ା ପ
ଶା0 କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0756890

�ୀ /226788 45 131 794ପାବ2 ତି େଖାରା $ା େଗାପାଲ େଖାରା RWX0889212

�ୀ /227789 47 131 795ଭାରତୀ `ନାୟକ ପି େଗାପଳ ନାୟକ RWX0889220

ପ ୁ /227790 34 131 796ସମୀର ବାଘ ପି ଜାରେସନ ବାଘ RWX0889303

�ୀ /227791 31 131 797କନିୁ ବାଘ $ା ସମୀର ବାଘ RWX0889295

ପ ୁ /228792 41 131 798କ
 ୀ8ା ରାଓ େବା�ୁ ପି େବା�ୁ ଭୀରା `ଵାମୀ RWX1086131

�ୀ /228793 30 131 799େରୱାତି ବ�ୁ $ା ବ�ୁ କ
 ୀ8ା ରାଓ RWX1082635

ପ ୁ /228794 66 131 800ବିଶCର ହରିଜନ ପି ସCBୁୁ ହରିଜନ RWX1077825

13 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ4ଚନ ଅଧିକାରୀG $ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /231795 20 131 801ଇ'ଵର ମଦୁୁଳି ପି ମାଧବ ମଦୁୁଳି RWX1225093

�ୀ /258796 33 131 802ଟି. ଦିେଲ;ରୀ $ା ଟି. େଭେGu ରାବଣା RWX0756544

�ୀ /260797 49 131 803ସଂଯYୁା ଅଧିକାରି $ା ମେନାଜ କମୁାର ପାତ
 RWX0823526

ପ ୁ /260798 51 131 804ମେନାଜ କମୁାର ପାତ
 ପି େଗାପିନାଥ ପାତ
 RWX0823534

�ୀ /261799 45 131 805ସସ6ିତା ପgନାୟକ $ା େଗୗରି ଚ,
  ପgନାୟକ RWX1188010

ପ ୁ /262800 49 131 806ମହ]ଦ େବଗ ପି ଆବଦୁଲ େବଗ RWX1078161

ପ ୁ /262801 43 131 807ଇଲିୟାସ େବଗ ପି ଆବଦୁଲ େବଗ RWX1078211

�ୀ /262802 33 131 808ଗଡିୁଆ େବଗମ $ା ଇଲିୟାସ େବଗ RWX1078138

ପ ୁ /999803 23 131 809ସ�ିତ କମୁାର ବାଘ ପି ସେୁରଶ ଚ,
  ବାଘ RWX1026244

�ୀ /999804 24 131 810ନିତୁ ଦୀପ $ା ଶିବ ଦୀପ RWX1026251

ପ ୁ /999805 24 131 811ଶିବ ଦୀପ ପି ସେୁର,
  ଦୀପ RWX1026269

ପ ୁ /999806 50 131 812ମଧସୁଦୂନ ନାଏକ ପି ଶ�ାମ ସ,ୁର ନାଏକ RWX1281823

�ୀ /1098807 21 131 813େକ ମହାଲ56ୀ ପି େକ ରେମଶ RWX1281773

ପ ୁ /1099808 53 131 814ଲ56ୀକା0 ପାତ
 ପି ବି;ନାଥ ପାତ
 RWX1281658

�ୀ /1099809 49 131 815ଅନA ପeୂ4 ତ
ିପାଠୀ $ା ଲ56ୀକା0 ପାତ
 RWX1281666

ପ ୁ /198810 19 131 1104ଆେଲାକ କମୁାର ମିଶ
 ପି ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ
 RWX1285733

�ୀ /151811 19 131 1108ଅଲିଶା ପାତ
 ପି ରବି,
  ପାତ
 RWX1298157

�ୀ /55812 21 131 1109ରାଧା ଜାନୀ $ା ସନୁୀଲ ଜାନୀ RWX1298173

�ୀ /195813 20 131 1110ଅଂଜଳୀ ନାୟକ $ା ରାମ ନାୟକ RWX1298199

�ୀ /118814 19 131 1111େରାହିଣୀ ବାଘ ପି ବିଜୟ ବାଘ RWX1298264

ପ ୁ /119815 23 131 1112ପି. ସାେଲ� ପି ପି. େମାେଜଶ RWX1302652

ପ ୁ /2000201SM816 42 131 1114ଅନୁପ କମୁାର ମିଶ
 - ବଂଗାଳୀ ପରିଡ଼ା  RWX1303049

�ୀ /0105817 43 131 1115େସAହଲତା ମିଶ
 ମିଶ
 ମା ବଂଗାଳୀ ପରିଡ଼ା  RWX1303056

�ୀ /198818 18 131 1116ପଜୂା ଜାନି ପି ଲଇଛନ ଜାନି RWX1305358

�ୀ /120819 18 131 1117ଗାୟତ
ୀ ନାଗ ପି ରାମ ନାଗ RWX1305390

�ୀ /42820 18 131 1118ଶୀତଲ େବେହରା ପି ବୃ,ାବନ େବେହରା RWX1305408

�ୀ /23821 22 131 1119ଉyଳିକା େଚୗଧରୁୀ ପି ସେ0ାଷ େଚୗଧରୁୀ RWX1332691

�ୀ /23822 18 131 1120$ାଗତିକା େଚୗଧରୁୀ ପି ସେ0ାଷ େଚୗଧରୁୀ RWX1332709

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ4ଚନ ନିମେ0 ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନA  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ4ଚନ କମିଶନ ଭାରତG {ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ4ଚନ ପବୂ2 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣG ନାମ ଅଛି କି ନାହ|  ଦୟାକରି ତନଖି କର0ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.1 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 ମାନGର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନG ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

14 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ4ଚନ ଅଧିକାରୀG $ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


