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�ୀ /ANNAPURNA1 24 148 1ଗାୟତ�ୀ େଦଵେରେସତୀ ପି ଦିଵାକର େଦଵେରେସତୀ RWX1149822

�ୀ /B.E.O Off2 34 148 2ସରୁୁ ଶା�ୁ  ା ସରୁୁ ଶ�ୀନୁ RWX1202308

ପ ୁ /G.E.D Col3 51 148 3ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ଚ$�  ପାତ� RWX1202357

�ୀ /014 36 148 4ସ$�ାରାଣୀ ସାହୁ  ା କା&'କ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି RWX0742486

ପ ୁ /15 75 148 5ଶରତ ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଆପନ* ା ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/085/158755

�ୀ /16 65 148 6ପ�ମିଳା ପାଣିଗ�ାହୀ  ା ଶରତ ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/085/158756

�ୀ /17 45 148 7ସର ତୀ ପାଣିଗ�ାହି  ା ଶ�ାମଘନ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/085/158760

ପ ୁ /18 45 148 8ଗେଣଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଶରତ ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/085/158811

ପ ୁ /19 42 148 9ସତ�ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଭଗବାନ ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1337146

ପ ୁ /110 42 148 10କା&'କ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଶରତଚ$�  ପାଣିଗ�ାହୀ KBH2089647

ପ ୁ /111 40 148 11େଗୗରା� ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଭଗବାନ ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1288364

ପ ୁ /112 28 148 12ସେ�ାଷ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଶ�ାମଘନ ପାଣିଗ�ାହି RWX0742775

�ୀ /113 22 148 13ପାଟନାନା ସୀତାରତ* ମ  ା ନବୀନ କମୁାର ପାତ� RWX1082981

ପ ୁ /114 24 148 14ପଟନାନା ଭିନିତ କମୁାର ପି ପି. ରାମା ରାଓ RWX1082999

�ୀ /215 52 148 15ଏ�. ୱାରା ଲ45ୀ  ା ଏ�. େଭେ6ଟ ଜଗନ* ାଥ ରାଓ KBH1628973

�ୀ /216 39 148 16େକ. ସାଇଲଜା ପି େକ.ଭା:ର ରାଓ KBH1675289

ପ ୁ /217 38 148 17ପି. ବାଲାଜୀ ପି ପି. କମଳନାଥ KBH1629229

�ୀ /318 68 148 18ପି ଶଶିେରଖା ଆପାଲା  ା ପି ସତ�ନାରାୟଣା OR/12/085/154063

�ୀ /319 44 148 19ପି ବସ�ା  ା ପି.ଦୁଗ<ପ�ସାଦ ରାଓ KBH1675404

�ୀ /320 32 148 20ପି. ଲ45ୀ  ା ପି.ଶ6ର ରାଓ RWX0619247

ପ ୁ /321 45 148 21ପି. ଶ6ର ରାଓ ପି ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/085/158896

ପ ୁ /322 41 148 22ପି ଦୁଗ<ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ପି ସତ�ନାରାୟଣା OR/12/085/154064

�ୀ /0423 26 148 23ସ=�ାରାନୀ ଯାମି  ା ଯାମି େଭ6ଟ ରାଓ RWX1047547

�ୀ /0424 24 148 24େସୗମ� େପା?ାରୁ ପି େପା?ାରୁ ସତ�ନାରାୟଣ RWX1047562

�ୀ /425 38 148 25ଯାମି.ସ�ୀତା ପି ଯାମି.ମାେଲ@ର ରାଓ KBH2089704

�ୀ /426 62 148 26ଯାମି.ଚ$� ାମତୀ  ା ଯାମି.ମାେଲ@ର ରାଓ OR/12/085/160482

�ୀ /427 31 148 27ତପAନୀ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଶ�ାମଘନ ପାଣିଗ�ାହି RWX0742783

ପ ୁ /428 67 148 28ଯାମି.ମାେଲ@ର ରାଓ ପି ଯାମି.ବୀରିନା  OR/12/085/160481

ପ ୁ /429 39 148 29ଯାମି. ଗେୁB@ର ରାଓ ପି ଯାମି. ମାେଲ@ର ରାଓ KBH1288620

ପ ୁ /430 33 148 30ଯାମି.େଭ6ଟ ରାଓ ପି ଯାମି.ମାେଲ@ର ରାଓ KBH1358431

�ୀ /431 19 148 31ଏସ. େସୗଜCଯା ପି ଏସ. ସୟୂ< ପ�କାଶ ରାଓ RWX1254630

�ୀ /532 72 148 32ଟି.ପଦ5 ାବତୀ  ା ଟି.ଭୀମା ରାଓ KBH1287689

�ୀ /533 42 148 33ଟି.ଅନିତା କମୁାରୀ  ା ଟି.େଭ6ଟ ରାବଣା  KBH1287671

ପ ୁ /534 51 148 34ଟି.େଭ6ଟ ରାବଣା  ପି ଟି.ଭୀମା ରାଓ KBH1289024

�ୀ /535 53 148 35ଟି ଲ45ୀ  ା ଟି ନାରାୟଣ ମ&ୁ' KBH1980606

ପ ୁ /536 65 148 36ଟି. ନାରାୟଣ ମତୁ' ପି ଟି. ରାମ ାମି OR/12/085/158015

ପ ୁ /0637 55 148 37ବିଦ�ାଧର ପGା ପି ମକୁ$ୁ ପGା RWX1085869

�ୀ /0638 46 148 38ସHIୁା ପGା  ା ବିଦ�ାଧର ପGା RWX1087899

�ୀ /0639 22 148 39ପ�ିୟଦଶJନୀ ପGା ପି ବିଦ�ାଧର ପGା RWX1085851

�ୀ /640 40 148 40ଟି. ଶରିିସା  ା ଟି. େଗାବି$ ରାଓ KBH1289099

ପ ୁ /641 19 148 41ଟୀ.ଆଶଶି କମୁାର ପି ଟି.େଗାବି$ା ରାଓ RWX1254598

ପ ୁ /642 47 148 42ଟି. ନାଗାରାଜୁ ପି ଟି. ଭୀମାରାଓ KBH1289081

ପ ୁ /643 21 148 43ଗBୁ ପ�ସାଦ ପGା ପି ବିଦ�ାଧର ପGା RWX1259852

ପ ୁ /644 51 148 44ଟି. େଗାବି$ ରାଓ ପି ଟି. ଭୀମା ରାଓ KBH1289107

ପ ୁ /0745 46 148 45ସଶୁା� କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ବିଘେନ@ର ଶତପଥୀ RWX1087873

�ୀ /0746 31 148 46ଲ45ୀ ଶତପଥୀ  ା ସଶୁା� କମୁାର ଶତପଥୀ RWX1087857

ପ ୁ /747 55 148 47ଭଗବାନ େଜନା ପି ବ� ଜବ=ୁ େଜନା OR/12/085/158906

�ୀ /848 42 148 48ଏ.ବିଜୟ ଲ45ୀ  ା ଏ.ରାବଣା ମ&ୂ' RWX0236943

ପ ୁ /849 52 148 49ଅେବାଧ କିେଶାର ଭଗତ ପି େଗାପାଳ ଭଗତ KBH1629237

ପ ୁ /850 27 148 50ସମିୁତ କମୁାର ପି ନିରHନ ପ�ସାଦ RWX0742593

1 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀ6  ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /851 52 148 51ଏ.ରାବଣା ମ&ୁ' ପି ଟି.ଚିଟିବାବୁ RWX0236935

ପ ୁ /852 51 148 52ମେନାରHନ ପ�ସାଦ ପି ହିରାଲାଲ ପ�ସାଦ KBH1675354

ପ ୁ /853 27 148 53ରୁେପଶ କମୁାର ପ�ସାଦ ପି ନିରHନ ପ�ସାଦ RWX0742601

ପ ୁ /0954 33 148 54ତ�ିେଲାଚନ ମହାରଣା ପି ସବୁାଶ ଚ$�  ମହାରଣା RWX1204635

�ୀ /955 48 148 55କମଳବତୀ େଦବୀ  ା ନିରHନପ�ଶାଦ KBH1358365

�ୀ /956 39 148 56ପି6ି େଜନା  ା ମେନାଜ କମୁାର େଜନା KBH1629047

ପ ୁ /1057 51 148 57ଜି ସିମାNଳ ପି ଜି.ନାରାୟଣ OR/12/085/158744

�ୀ /1058 42 148 58ଜି.ଶଶିକଳା .  ା ଜି.ସିମାNଳ . KBH1337039

�ୀ /1059 57 148 59ପଦ5 ିନୀ ପOନାୟକ - ଏନ. ଆର ପOନାୟକ OR/12/085/158035

�ୀ /1160 22 148 60ଅ6ିତା ପOନାୟକ ପି େଭ6ଟ ରମଣ ପOନାୟକ RWX1047620

ପ ୁ /1261 46 148 61େଗଲା ବିେନାଦ ପି େଗଲା ମେହ@ର ରାଓ RWX0287490

�ୀ /1362 45 148 62ସଧୁାରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ  ା ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0468447

�ୀ /1363 72 148 63ବ� େଜ@ରୀ ପOନାୟକ  ା େପ�ମାନ$ ପOନାୟକ OR/16/107/114538

ପ ୁ /1364 32 148 64ପରିେତାଷ ପOନାୟକ ପି େପ�ମାନ$ ୍QOନାୟକ RWX0236646

ପ ୁ /1465 44 148 65ଏ େଲେକସ କମୁାର ପି ଏ. ନାରାୟଣ ରାଓ RWX0236778

�ୀ /1466 38 148 66ଏ. ପାବJ ତି  ା ଏ. ରବି$�  କମୁାର RWX0236745

ପ ୁ /1467 20 148 67ବଂଶୀ ଆେନ� ପି ଏ େତR କମୁାର RWX1202696

ପ ୁ /1468 61 148 68ହରି ଦାସ ପି ମକୁ$ୁ ଦାସ KBH2089761

�ୀ /1469 46 148 69େସୗଦାମିନୀ ପGା  ା ତିରୁପତି ପGା OR/12/085/158726

ପ ୁ /1470 24 148 70ସ$ୀପ ପାଟନାନା ପି ପାଟନାନା ଭା:ର ରାଓ RWX1047604

ପ ୁ /1671 48 148 71ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0468439

ପ ୁ /1772 59 148 72ସବିୁତ େବେହରା ପି ବୁଦୁରୁ େବେହରା KBH1288513

�ୀ /1773 54 148 73ନଳିନୀ ପ�ଭା େବେହରା  ା ସବିୁତ େବେହରା KBH1288505

ପ ୁ /1774 25 148 74ସଂଜୀବ କମୁାର େବେହରା ପି ସବିୁତ େବେହରା RWX1014364

�ୀ /1775 21 148 75କବିତା େବେହରା ପି ସବିୁତ େବେହରା RWX1083013

ପ ୁ /1876 46 148 77େରବ� କମୁାର ପOନାୟକ ପି ଧନୁଜJ ୟ ପOନାୟକ KBH1337187

�ୀ /1877 49 148 78ଗିତାHଳି ପାତ� ପି ଦିବାକର ପାତ� RWX0807024

ପ ୁ /1878 67 148 79ଧନୁଜJ ୟ ପOନାୟକ ପି ଲ45ୀ ନାରାୟଣ ପOନାୟକ KBH1337203

�ୀ /1879 65 148 80ଜଗେS@ରୀ ପOନାୟକ  ା ଧନୁଜJ ୟ ପOନାୟକ KBH1337195

�ୀ /1880 47 148 81ଏମ.ଲ45ୀ ପOନାୟକ  ା େରବ� କମୁାର ପOନାୟକ KBH1337179

ପ ୁ /1881 44 148 82ତରୁେଣ$�  ପOନାୟକ ପି ଧନୁଜJ ୟ ପOନାୟକ KBH1337161

�ୀ /1982 40 148 83ଶକ�ୁଳା ଖରା  ା ଯୀଶଦୁାନ ଖରା OR/12/085/122577

�ୀ /1983 40 148 84ରୁପାHଳୀ ଖରା ପି ଯୀଶଦୁାନ ଖରା OR/12/085/122650

ପ ୁ /2084 52 148 86ସରୁଜିତ କମୁାର ଦାସଗBୁା ପି ସଧିୁର ରHନ ଦାସଗBୁା KBH1629245

�ୀ /2085 38 148 87ଲ45ୀପ�ିୟା ଦାସଗBୁା  ା ସରୁଜିତ କମୁାର ଦାସଗBୁା RWX0369165

ପ ୁ /2186 29 148 88ଏ�.କିରଣ କମୁାର ରାଓ ପି ଏ�.ସେମ@ର ରାଓ RWX0742577

ପ ୁ /2287 60 148 89ପି େକାମଳ ନାଭମ .. ପି ପି ବ� ହ5 ାନ$ .. OR/12/085/158716

�ୀ /2288 58 148 90ପି ନାଗ ଲ45ୀ ..  ା ପି େକାମଳ ନାଭମ .. OR/12/085/158717

ପ ୁ /2389 45 148 91େମାହନ କମୁାର ଗରୁୁମ ପି ଯଦୁ ବାଦଲ ଗରୁୁମ KBH1904283

ପ ୁ /2390 38 148 92ଅମିତ କମୁାର ପି ବିରN ିପ�ସାଦ KBH1980820

�ୀ /2391 45 148 93ସ=�ାରାଣୀ ପାତ� ପି ଶା�ିଶଳି ପାତ� OR/12/085/156323

�ୀ /2492 27 148 94ଡି.ଶଭୁ ଲଷ5ୀ ପି ଡି.ମେହ@ର ରାଓ RWX0742635

�ୀ /2593 24 148 95ପଜୂୀତା ନାଲା  ା ଅନୁପ ନାଲା RWX1047612

�ୀ /2694 44 148 96ଡି.େଜ�ାତି  ା ଡି.ମତୁ�ାଲୁ KBH1358225

ପ ୁ /2695 24 148 97ନବିନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଏନ.କ�ିTା ରାଓ RWX1014380

ପ ୁ /2896 46 148 98ଉଷାରାଣି ହତା ପି ପ�ତାପ ହତା KBH2089910

�ୀ /2897 41 148 99ସ=�ାରାଣୀ େହାତା ପି ପ�ତାପ ଚ$�  େହାତା KBH1629039

ପ ୁ /2898 30 148 100ସUୁାନ େଶଖର େହାତା ପି ପ�େମାଦ କମୁାର େହାତା RWX0339713

�ୀ /2899 28 148 101ବଷ< ରାଣୀ େହାତା ପି ପ�େମାଦ କମୁାର େହାତା RWX0619262

�ୀ /28100 67 148 102ବିଜୟଲ45ୀ ମହାପାତ�  ା ପ�େମାଦ କମୁାର େହାତା OR/12/085/158691

ପ ୁ /28101 28 148 103କନୁା ନାଇକ ପି ଆନ$ ନାଇକ RWX0806844

ପ ୁ /29102 39 148 104େକୖଳାଶ େଗୗଡ ପି ସତ�ବାନ େଗୗଡ KBH2089928

�ୀ /29103 49 148 105ଚ$� ମା େଗୗଡ  ା େକୖଳାଶ େଗୗଡ KBH2089894

ପ ୁ /30104 34 148 106ସେରାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଲ45ଣ େଚୗଧରୁୀ KBH1904630

�ୀ /30105 58 148 107ରାଧାରାଣି େଚୗଧରୁୀ  ା ଲ45ଣ େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/158672

ପ ୁ /30106 44 148 108ମେନାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ - ଲ45ଣ େଚୗଧରୁୀ KBH1288661

ପ ୁ /30107 42 148 109ସନୁୀଲ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଲ45ଣ େଚୗଧରୁୀ KBH1288745

�ୀ /30108 39 148 110ଶ�ୀୟା େଚୗଧରିୁ  ା ମନଜ କମୁାର େଚୗଧରିୁ RWX0802645

ପ ୁ /30109 35 148 111ଅନିW କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଲ45ଣ େଚୗଧରୁୀ KBH1904663

ପ ୁ /P,W.D/30110 55 148 112ଶରତ ଚ$�  ପାତ� ପି େଗାପବ=ୁ ପାତ� RWX0828020

�ୀ /P.W.D/30111 42 148 113ଲିଲି ପ�ଭା ରାଉତ  ା ଶରତ ଚ$�  ପାତ� RWX0828012

ପ ୁ /31112 24 148 114ଅଜୟ କମୁାର େଖମGୁୁ ପି ତ�ିେଲାଚନ େଖମGୁୁ RWX1014315
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ପ ୁ /32113 51 148 115ବଳରାମ ପାଢୀ ପି ଦାଶରଥୀ ପାଢୀ KBH2089944

�ୀ /32114 49 148 116ସଂଯIୁା ପାଢୀ  ା ବଳରାମ ପାଢୀ KBH2089951

ପ ୁ /32115 20 148 117ଆେଲାକ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ପି ବଳରାମ ପାଢ଼ୀ RWX1254572

�ୀ /33116 59 148 118ସାବିତ�ୀ ଖେସାଲା  ା ଦାଉଦ ଖେସାଲା OR/12/085/158682

ପ ୁ /33117 40 148 119ଦାଉଦ କମୁାର ଖେସାଲା ପି ହରି ଖେସାଲା OR/12/085/158681

ପ ୁ /33118 38 148 120ସଲମନ େଖାସଲା ପି ଦାଉଦ େଖାସଲା KBH2089977

ପ ୁ /33119 36 148 121ଦୀପକ େଖାସଲା ପି ଦାଉZ େଖାସଲା RWX0468405

ପ ୁ /33120 34 148 122ଆେଲାକ େଖାସଲା ପି ଦାଉZ େଖାସଲା RWX0468397

ପ ୁ /33121 31 148 123ସରୁଜ େଖାସଲା ପି ଦାଉZ େଖାସଲା RWX0468389

�ୀ /33122 28 148 124ଖସୁବୁ କମୁାରୀ େଖାସ[ ା  ା ଦୀପକ େଖାସ[ ା RWX0949982

ପ ୁ /34123 61 148 125ସେୁର$�  ମହାରଣା ପି ଆନ$ ମହାରଣା OR/12/085/158683

�ୀ /34124 50 148 126ପଦ5 ା ମହାରଣା  ା ସେୁର$�  ମହାରଣା OR/12/085/158684

�ୀ /34125 32 148 127ଜଶ5 ିତା ମହାରଣା ପି ସେୁର$�  ମହାରଣା KBH1358209

ପ ୁ /35126 42 148 128ଜି.ରାମକ� ିTା ପି ଜି.ଭି.ରାବଣା  KBH1358258

�ୀ /35127 37 148 129ଜି.ପଦ5 ା�  ା ଜି.ରାମକିTା KBH1358266

ପ ୁ /36128 53 148 133ପିତା\ର ସାହୁ ପି ଉେପ$�  ସାହୁ OR/12/085/158685

ପ ୁ /36129 34 148 134ଜଗତଜିତ ସାହୁ ପି ପିତା\ର ସାହୁ KBH1904754

ପ ୁ /38130 39 148 135ମେହ@ର େକରେକଟା ପି େଚପ େକରକଟା KBH2089993

ପ ୁ /39131 38 148 136ସି. ଏ]. ସେୁରଶ ପି ସି. ଏ]. କ� ିTା ରାଓ KBH2090017

ପ ୁ /39132 33 148 137ସି.ଏଚ.ରାେଜଶ ପି ସି.ଏଚ.କିT< ଆଚାରୀ KBH1358316

ପ ୁ /39133 38 148 138ସି. ଏ]. ଭୁଜି�ା ଆଚାରୀ ପି ସି. ଏ]. କ� ିTା ଆଚାରୀ KBH1629278

�ୀ /39134 32 148 139େକ ପ�ିତୀ  ା େକ ନାଗାକ�ିTା RWX0885277

ପ ୁ /41135 43 148 140ଜୟନ* ା ଏଚଆର ପି ରାେଜ େଗୗଡ RWX1014356

�ୀ /41136 27 148 141ଆ@ିନି େକ.ଏସ  ା ଜୟନ* ା ଏଚ ଆର RWX1014349

�ୀ /42137 48 148 142ମେନାରମା ଚିନ* ରା  ା ଭୁବେନ@ର ଚିନ* ରା RWX0806984

ପ ୁ /42138 26 148 143ସତ� ପ�କାଶ ଚିନ* ରା ପି ଭୁବେନ@ର ଚିନ* ରା RWX0807008

�ୀ /42139 37 148 144ଇତିଶ�ୀ ଗଟୁୁ ପି ମନ5 ଥ ନାଥ ପାଢ଼ୀ RWX1268168

�ୀ /42140 73 148 145କନ�ାକମୁାରୀ ପାଢୀ  ା ପNାନନ ପାଢୀ KBH1288695

ପ ୁ /42141 51 148 146ମେନାଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି ପNାନନ ପାଢୀ KBH1288810

ପ ୁ /42142 44 148 147ମାନସ ରHନ ପାଢୀ ପି ପNାନନ ପାଢୀ KBH2090041

ପ ୁ /42143 43 148 148ମଳୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି ପNାନନ ପାଢୀ KBH1288265

�ୀ /42144 34 148 149ଗୀତାHଳି ପାଢୀ  ା େମାନଜ କମୁାର ପାଢୀ RWX0236752

ପ ୁ /42145 49 148 150ମନ5 ଥ ନାଥ ପାଢୀ ପି ପNାନନ ପାଢୀ KBH1288703

ପ ୁ /43146 33 148 151ଏମ.ମରୁଲି କ� ିTା ଆଚାରୀ ପି ଏମ.େଭେ6ଟ ଜଗନ* ାଥ ରାଓ KBH1358381

ପ ୁ /43147 32 148 152ଏମ.ଶ�ୀନିବାସ ଆଚାରୀ ପି ଏମ.େଭେ6ଟ ଜଗନ* ାଥ ରାଓ KBH1358373

ପ ୁ /44148 70 148 153େଗା^ ଚ$�  ପOନାୟକ ପି ନଦିଆଚା$ ପOନାୟକ KBH1302207

�ୀ /44149 64 148 154େମଘମାଳା ପOନାୟକ  ା େଗା^ ଚ$�  ପOନାୟକ KBH1302215

�ୀ /44150 35 148 155ବଷ< ପOନାୟକ ପି େଗା^ ଚ$�  ପOନାୟକ KBH1348671

ପ ୁ /44151 32 148 156ଅନୁପମ ପOନାୟକ ପି େଗା_ ଚ$�  ପOନାୟକ KBH1358167

�ୀ /45152 26 148 157ଏମ।ଲାବଣ� ଆଚାରୀ ପି ଏମ॰ରାମ ଅlପାଲାଚାରୀ RWX1211952

ପ ୁ /45153 56 148 158ଏମ॰ରାମା ଅlପାଲlଚାରୀ ପି ଏମ ବ� ମହମ RWX1224781

ପ ୁ /45154 40 148 159ଭବାନୀ ଶ6ର ପାଢି ପି ଶବି ପ�ସାଦ ପାଢି KBH1288588

ପ ୁ /46155 64 148 160ମେହ@ର ପ�ଧାନ ପି ଭିକାରି ପ�ଧାନ OR/12/085/158633

�ୀ /46156 56 148 161େଯମାେଦଇ ପ�ଧାନ  ା ମେହ@ର ପ�ଧାନ OR/12/085/158634

ପ ୁ /46157 46 148 162ମେନାରHନ ପ�ଧାନ ପି ମେହ@ର ପ�ଧାନ KBH1288760

ପ ୁ /46158 44 148 163ସେରାଜ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ମେହ@ର ପ�ଧାନ KBH1710425

ପ ୁ /46159 39 148 164ନିରHନ ପ�ଧାନ ପି ମେହ@ର ପ�ଧାନ RWX0403519

�ୀ /46160 35 148 165ଲିପିକା ପ�ଧାନ ପି ମେହ@ର ପ�ଧାନ RWX0403444

�ୀ /46161 34 148 166ସରିତା ପ�ଧାନ  ା ମେନାରHନ ପ�ଧାନ RWX0468421

ପ ୁ /47162 35 148 167େକ.ସେ�ାଷ ଗBୁା ପି େକ.ଆପା ରାଓ KBH1358282

ପ ୁ /48163 67 148 168କାମା4ୀ ପ�ସାଦ ପGା ପି େଗାବି$ ପGା KBH1288307

�ୀ /48164 55 148 169ଇ$ିରା ପGା  ା କାମା4ୀ ପ�ସାଦ ପGା KBH1288216

ପ ୁ /48165 36 148 170ରାଜୀବ େଲାଚନ ପGା ପି କାମା4ୀ ପ�ସାଦ ପGା KBH1288182

ପ ୁ /49166 60 148 171େକ.ଭି.ଏa. ନାେଗ@ର ରାଓ ପି େକ. ଭି. ରାବଣା ମ&ୂ' KBH1629336

�ୀ /49167 55 148 172େକ. ସଯୂ�Jକମୁାରୀ  ା େକ.ଭି.ଏସ ନାେଗ@ର ରାଓ KBH1629344

�ୀ /50168 47 148 173କରୁଣା ଭତ� ା  ା ଅଜୁJ ନ ଭତ� ା KBH2090116

�ୀ /50169 29 148 174ପଦ5 ିନୀ ଭତ� ା ପି ଅଜୁJ ନ ଭତ� ା RWX0742791

ପ ୁ /51170 39 148 175କଶୁ ପ�ଧାନ ପି ରାମଚ$�  ପ�ଧାନ KBH1287564

�ୀ /51171 35 148 176ସେ�ାଷି ପ�ଧାନ  ା କଶୁ ପ�ଧାନ RWX0468710

�ୀ /52172 54 148 177ଚ$� କଳା ବାହାଦୂର  ା େମାହନ ବାହାଦୂର KBH2090124

ପ ୁ /52173 35 148 178ଲ45ଣ ବାହାଦୂର ପି େମାହନ ବାହାଦୂର KBH1675396

�ୀ /52174 27 148 179ସେ�ାଷୀ ବାହାଦୁର  ା ଲ45ଣ ବାହାଦୁର RWX0742809
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ପ ୁ /53175 44 148 180ଦୁଗ<ପ�ଶାଦ ପାଢୀ ପି େଗୗରୀଶ6ରପ�ସାଦ ପାଢୀ KBH1358217

�ୀ /54176 34 148 181ହିରିମମଇ ବି@ାସ  ା ଶିରିa କମୁାର ପାତ� RWX0236653

ପ ୁ /55177 57 148 182ଲଳିତ ନାୟକ ପି ରାମଚ$�  ନାୟକ KBH1337435

�ୀ /55178 50 148 183ପଦ5 ା ନାୟକ  ା ଲଳିତ ନାୟକ KBH1337427

ପ ୁ /55179 35 148 184ସେ�ାଷ ନାୟକ ପି ଲଳିତ ନାୟକ RWX0468462

�ୀ /55180 45 148 185ପଦ5 ା ଶକୁ� ି  ା ଲଳିତ ଶକୁ� ି KBH2090132

ପ ୁ /56181 33 148 186ଏମ.ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଏମ.ଇ@ର ରାଓ KBH1358274

ପ ୁ /56182 33 148 187ଏ�. ନାଗlରାR ଆଚାରୀ ପି ଏ�. ଲ45ଣ ରାଓ KBH1358241

�ୀ /57183 55 148 188ବି.ଜୟଶ�ୀ  ା ବି. ଗରୁୁନାଥ ରାଓ KBH1288455

ପ ୁ /57184 37 148 189ବି.ସେ�ାଷ ପି ବି. ଆଦିନାରାୟଣ RWX0236844

ପ ୁ /57185 63 148 190ବି. ଗରୁୁନାଥ ରାଓ ପି ବି. ଆଦିନାରାୟଣ KBH1288463

ପ ୁ /57186 30 148 191ଟି. ବଶିଂ କ�Tା ପି ଟି ଶଭୁା ରାଓ RWX0742627

�ୀ /59187 40 148 192ପି.ସନିୁଲ ପି ପି.କାେମ@ର ରାଓ KBH2090165

�ୀ /60188 48 148 193ପି ସନିୁତା  ା ପି ନାେଗ@ର KBH1904671

�ୀ /60189 32 148 194ପି. ଭାରତୀ  ା ପି. ଗେୁB@ର ରାଓ RWX0905521

ପ ୁ /60190 41 148 195ପି. ଗେୁB@ର ରାଓ ପି ପି. କମଳନାଭମ KBH1675453

�ୀ /60191 22 148 196ପୀ. େସୗମ�ା ମା ପୀ. ସନିୁତା RWX1047596

�ୀ /61192 47 148 197େକ. କଲ�ାଣି  ା େକ.ଆପାରାଓ KBH1288323

�ୀ /61193 32 148 198େତେଜ@ରୀ ଜାମୀ  ା େକ.ଶ�ୀନିବାଶ ରାଓ RWX0742817

ପ ୁ /61194 45 148 199େକ. େଭେ6ଟ ନରସିଂହ ପି େକ. ଆପାରାଓ KBH1337351

ପ ୁ /61195 39 148 200େକ. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ. ଆପା ରାଓ KBH1628957

ପ ୁ /62196 38 148 201ପ�ଦୀପ ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ KBH2090199

�ୀ /63197 48 148 202ଲୀନା ଶତପଥୀ  ା ଦିଲିପ କମୁାର ଶତପଥୀ KBH2090215

ପ ୁ /63198 36 148 203ଦିଲିପ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ବ� ଜକିେଶାର ଶତପଥୀ KBH2090207

ପ ୁ /63199 26 148 204େଦବାଶିସ ଶତପଥି ପି ଦିଲ[ ିପ କମୁାର ଶପଥି RWX0742726

ପ ୁ /64200 37 148 205ବି. ତାତା ରାଓ ପି ବି. ବୀରା ାମୀ KBH1629526

�ୀ /65201 54 148 206ଡି.ଅନ* ପbୂ< ..  ା ଡି.କିରଣ .. KBH1629476

ପ ୁ /65202 26 148 207ଅଶ5ତ ସାହା ଗBୁା ପି େମାତିଲାଲ ସାହା RWX0742650

ପ ୁ /65203 57 148 208ଡି. କିରଣ ପି ଡି. ଅଚ�ତୁ ରାଓ KBH1629500

�ୀ /65204 50 148 209ସଂଯIୁା ପGା  ା ବିଦ�ାଧର ପGା RWX1186089

�ୀ /66205 43 148 210ଜାUେସନୀ ମହା�ି  ା ବସ� କମୁାର ମହା�ି KBH1675420

�ୀ /66206 23 148 211ଶା�ି ନାୟକ ପି ଲଳିତ ନାୟକ RWX1154426

�ୀ /67207 43 148 212ବାସ�ୀ ପOନାୟକ  ା ଚି&ରHନ ପOନାୟକ KBH2090223

�ୀ /68208 43 148 213ଡ.ସର ତୀ େଭାIା  ା ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ପGା KBH2090249

ପ ୁ /68209 39 148 214ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ପGା ପି ତ�ିପତି ପ�ସାଦ ପGା KBH2090231

�ୀ /69210 47 148 215େଜ.ପ�ଭାବତୀ  ା େଜ.ରାଜୁ KBH2090264

�ୀ /69211 44 148 216ଭି.ଇ@ରିଆcା ପି ଭି.େଭ6ଟରାଓ RWX0236851

�ୀ /70212 22 148 217ଜଛନା ଟ।କିରି  ା ସରୁଜ ଟ।କିରି KBH1337369

ପ ୁ /71213 38 148 218ସନିୁଲ କମୁାର େଜନା ପି ରବି$�  େଜନା RWX0679399

�ୀ /72214 58 148 219କାNନ ବାଳା ଦାସ  ା ରାଜ କିେଶାର େଜନା RWX0468520

�ୀ /73215 56 148 220ସଭୁଦ� ା ନାୟକ  ା ଯଧିୁ^ିର ନାୟକ RWX0468686

�ୀ /73216 51 148 221ସନି ନାୟକ  ା ଯଧିୁ^ିର ନାୟକ RWX0468694

ପ ୁ /75217 44 148 222ଭଗବାନ ଦେଳଇ ପି େଲାକନାଥ ଦେଳଇ RWX0679456

ପ ୁ /77218 58 148 223କାହ* ୁଚରଣ ସାହୁ - କାତ'କ ସାହୁ OR/12/085/158227

�ୀ /77219 52 148 224ମHଲୁତା ସାହୁ  ା କାହ* ୁଚରଣ ସାହୁ OR/12/085/158228

ପ ୁ /77220 45 148 225ରେମଶ ଚ$�  ସାହୁ ପି କାହ5 ୁଚରଣ ସାହୁ KBH1675347

ପ ୁ /77221 38 148 226ଘନଶ�ାମ ସାହୁ ପି କାହ* ୁଚରଣ ସାହୁ RWX0131714

�ୀ /78222 55 148 227ଏଲ କମୁାରୀ  ା ଏଲ ପ�ଭାକର ରାଓ RWX0899237

ପ ୁ /78223 37 148 228ଡି ଶା�ୁ ପି ଡି ଆପାରାଓ RWX0679449

ପ ୁ /78224 60 148 229ଏଲ ପ�ଭାକର ରାଓ ପି ଏଲ ଚ$�େଶଖର RWX0899229

�ୀ /80225 43 148 230ଜି ମିରା କମୁାରି  ା ଜି ଅରୁଣ କମୁାର RWX0369074

ପ ୁ /84226 41 148 231ଦୁଲଭ ମହା6ଡୁ ପି ନରସିଂହ ମହା6ଡୁ RWX0424002

�ୀ /85227 56 148 232େକ ଅରୁଣା  ା ଏମ େସାେମ@ର ରାଓ KBH1287770

ପ ୁ /85228 59 148 233ଏମ େସାେମ@ର ରାଓ ପି ଏମ ଆପଲା  ାମୀ KBH1287788

ପ ୁ /86229 76 148 234ହରିକୃT େଜନା ପି କାଳିଆ େଜନା KBH1904424

�ୀ /86230 50 148 235ରଜନୀ େଜନା  ା ହୃଷିେକଶ େଜନା KBH1629070

�ୀ /87231 28 148 236ଗୀତା ରାଉଳ  ା ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉଳ RWX1046572

�ୀ /88232 44 148 237ଏନ ପ�ିୟଦଶ'ନି  ା ଏନ ଶ6ର ରାଓ RWX0131748

ପ ୁ /88233 19 148 238ଗ?ୁକୁ ୁପ�ଶା� ପି ଗ?ୁକୁ ୁଶ�ୀନିଵାସ ରାଓ RWX1254978

�ୀ /88234 39 148 239ଗ?ୁକୁ ୁେମାହିନି  ା ଜି.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ RWX0236869

ପ ୁ /88235 50 148 240ଜି ମେହ@ର ପି ଜି ସତ�ନାରାୟଣ RWX0742833

ପ ୁ /88236 48 148 241ଗ?ୁକୁ ୁଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଜି ପାବJ ତି ସମ KBH1288299
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ପ ୁ /88237 19 148 242ଗ?ୁକୁ ୁପ�ସାଦ ରାଓ ପି ଗ?ୁକୁ ୁଶ�ୀନିବାସ ରାଓ RWX1268226

�ୀ /88238 40 148 243ଜି ଶ�ୀେଦବି  ା ଜି.ମେହ@ର ରାଓ RWX0742825

ପ ୁ /89239 55 148 244ମାଦି େଗାବି$ ରାଓ ପି ମାଦି ବିରାନ* ା OR/12/085/162479

ପ ୁ /91240 60 148 245ପି. େଲାେକଶ ପି ପି. ନରସିଂହ ରାଓ KBH1288422

ପ ୁ /91241 34 148 246ପି ସେ�ାଷ କମୁାର ପି ପି େଲାେକଶ ରାଓ RWX0436089

ପ ୁ /92242 60 148 247ହୃଷୀେକଶ ଆଚାଯ�J ପି ବ� ହ5 ଚାରୀ ଆଚାଯ�J RWX0679407

�ୀ /92243 52 148 248ଅନୀତା ଆଚାଯ�J  ା ହୃଷିେକଶ ଆଚାଯ�J RWX0679381

�ୀ /97244 50 148 249ଏମ ଅରୁଣା   ା ଏମ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ KBH1288109

�ୀ /100245 48 148 251ଏ�. ଶ�ୀଲ45ୀ  ା ଏ�. ଗେୁB@ର KBH1629351

ପ ୁ /101246 45 148 252ନବୀନ ହିଆଲ ପି େଗାରା ହିଆଲ KBH1288208

�ୀ /101247 41 148 253ଯମନୁା ହିଆଲ  ା ନବୀନ ହିଆଲ KBH1288190

ପ ୁ /104248 45 148 254ବିଜୟ ବାଘ ମା ଲାବଣ� ବାଘ KBH1287705

ପ ୁ /106249 29 148 255ଦିେନe କମୁାର ପOନାୟକ ପି ଆf. ଝାେଡ@ର ପOନାୟକ RWX0468330

�ୀ /106250 34 148 256କବିତା ପOନାୟକ ପି ଆf ଝାେଡ@ର ପOନାୟକ KBH1904556

ପ ୁ /106251 31 148 257ଦୀପକ କମୁାର ପOନାୟକ ପି ଆf ଝାେଡ@ର ପOନାୟକ KBH1904549

ପ ୁ /106252 63 148 258ଆf ଝାେଡ@ର ପOନାୟକ ପି ଆf ପି ସରିୁନାରାୟଣ ପOନାୟକ KBH1904572

�ୀ /106253 55 148 259ଆf ଲଲିତା ପOନାୟକ  ା ଆf ଝାେଡ@ର ପOନାୟକ KBH1904564

ପ ୁ /107254 47 148 260େକଳୖାସ ଚ$�  େଜନା ପି ଅଚ�ତୁନ$ େଜନା OR/12/085/311087

ପ ୁ /110255 52 148 261ମେନାଜ ଆଚାଯ�J ପି ରାମଚ$�  ଆଚାଯ�J KBH1675313

�ୀ /110256 43 148 262ଝୁନୁ ମହାପାତ�  ା ମେନାଜ କମୁାର ଆଚାଯ�J KBH1675461

ପ ୁ /111257 53 148 263ଲଳିତ କମୁାର ମିଶ� ପି ଶିବରାମ ମିଶ� RWX0236893

�ୀ /111258 49 148 264େସ*ହଲତା ମିଶ�  ା ଲଳିତ କମୁାର ମିଶ� RWX0236901

�ୀ /115259 25 148 265ଏ�. ଇ@ରୀ କମୁାରୀ ପି ଏ�. ଗେୁB@ର ରାଓ RWX0885251

ପ ୁ /115260 54 148 266ଏ�. ଗେୁB@ର ପି ଏ�. ସତ�ନାରାୟଣ KBH1629369

�ୀ /116261 38 148 267ସେରାଜିନୀ ବାଘ  ା ବିଜୟ ବାଘ KBH1287572

ପ ୁ /118262 72 148 268ଲ45ଣ ଦାସ େସେନଜା ପି ଶ�ାମଲ େସେନଜା KBH1288638

�ୀ /118263 65 148 269ଶା�ିବାଇ େସାେନଜା  ା େମଘରାଜ େସାେନଜା KBH1288554

ପ ୁ /118264 62 148 270ଅେଶାକ କମୁାର େସାେନଜା ପି ଶାୱାଲ େସାେନଜା KBH1288679

ପ ୁ /118265 49 148 273ଶ6ର େସାେନଜା ପି ଲ45ଣ େସାେନଜା OR/12/085/158112

�ୀ /118266 48 148 274ଶେୁଲଖା େସାେନଜା  ା ଅେଶାକ କମୁାର େସାେନଜା OR/12/085/158108

�ୀ /118267 47 148 275କୀ&' େସାେନଜା  ା ଶ6ର େସାେନଜା KBH1288893

ପ ୁ /118268 45 148 276ସେ�ାଷ େସାେନଜା ପି ଲ45ଣଦାସ େସାେନଜା KBH1288521

ପ ୁ /118269 44 148 277ରେମଶ େସାେନଜା ପି େମଘରାଜ େସାେନଜା KBH1289040

ପ ୁ /118270 43 148 278ରାେଜଶ େସାେନଜା ପି େମଘରାଜ େସାେନଜା RWX0287599

�ୀ /118271 43 148 279ଶାh ସି େସାେନଜା  ା ରେମଶ େସାେନଜା RWX0287680

ପ ୁ /118272 41 148 281ମେୁକଶ େସାେନଜା ପି େମଘରାଜ େସାେନଜା KBH1288786

�ୀ /118273 39 148 282ସିତଲ େସାେନଜା  ା ରାେଜଶ େସାେନଜା RWX0287672

ପ ୁ /118274 32 148 285ଆଶିଶ େସାେନଜା ପି ଅେଶାଖ କମୁାର େସାେନଜା RWX0287607

�ୀ /118275 39 148 286କମରାନୀ େସାନୀ  ା ସେ�ାଷ େସାେନଜା RWX0339655

�ୀ /119276 32 148 287ସେ�ାଷୀ ପOନାୟକ ପି ବିଜୟ ପOନାୟକ KBH1358191

�ୀ /119277 54 148 288ବସ�ି ପOନାୟକ  ା ଶଶଭୁିଷଣ ପOନାୟକ OR/12/085/158614

�ୀ /120278 55 148 289ଏସ ଉଷାରାଣି ପOନାୟକ  ା ବାସେୁଦବ ପOନାୟକ OR/12/085/158606

ପ ୁ /120279 41 148 290ଏସ. ଭା:ର ପOନାୟକ ପି ଏସ. ବାସେୁଦବ ରାଓ KBH1288778

�ୀ /120280 39 148 291ଏସ ସଜୁାତା ପOନାୟକ ପି ଏସ ବାସେୁଦବ ରାଓ KBH1904382

ପ ୁ /120281 39 148 292ଏସ ଶବିପ�ସାଦ ପOନାୟକ ପି ଏସ ବାସେୁଦବରାଓ KBH1287721

ପ ୁ /121282 63 148 293ପ6ଜ ରଥ ପି ର�ନାଥ ରଥ OR/12/085/158602

�ୀ /121283 58 148 294ରHନା ରଥ  ା ପ6ଜ ରଥ OR/12/085/158603

ପ ୁ /121284 33 148 295ସେ�ାଷ କମୁାର ରଥ ପି ପ6ଜ ରଥ RWX0131912

�ୀ /123285 45 148 296ରHଲୁତା େବେହରା  ା ପ�କାଶ େବେହରା RWX1327477

ପ ୁ /123286 34 148 297ଶଶିରି କମୁାର େବେହରା ପି ପ�କାଶ ଚ$�  େବେହରା KBH1904440

ପ ୁ /123287 31 148 298ଶ�ୀକା� କମୁାର େବେହରା ପି ପ�କାଶ ଚ$�  େବେହରା RWX0468496

ପ ୁ /123288 28 148 299ଶ�ୀଧର େବେହରା ପି ପ�କାଶ ଚ$�  େବେହରା RWX0468504

ପ ୁ /124289 53 148 300ପ�ସା� କମୁାର ମିଶ� ପି କାଶିନାଥ ମିଶ� OR/12/085/158583

�ୀ /124290 46 148 301ପ�ତିଭା ମିଶ�  ା ପ�ଶା� ମିଶ� OR/12/085/158584

�ୀ /124291 32 148 302ବାସବଦ&ା ମିଶ� ପି ପ�ଶା� କମୁାର ମିଶ� RWX1204627

ପ ୁ /124292 28 148 303ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ� ପି ପ�ଶା� କମୁାର ମିଶ� RWX0468348

ପ ୁ /125293 55 148 304ପ�ଫୁଲ କମୁାର େଜନା ପି ଉଦୟ େଜନା KBH1288844

�ୀ /125294 44 148 305ସର ତୀ େଜନା  ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର େଜନା RWX0468413

�ୀ /125295 26 148 306ସାଗରିକା େଜନା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର େଜନା RWX0742932

ପ ୁ /125296 24 148 307ଗେଣଶ େଜନା ପି ପ�ଫଲୁ[  କମୁାର େଜନା RWX0905570

ପ ୁ /126297 65 148 308ଖଦାଳ େଜନା ପି ଉଦୟ େଜନା KBH1288976

�ୀ /126298 58 148 309କନିୁ େଯନା  ା ଖଦାଳ େଯନା KBH1288968
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ପ ୁ /126299 42 148 310ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ଖଦାଳ େଜନା KBH1288711

�ୀ /126300 31 148 311ସନିୁତା େଜନା  ା ମେନାଜ କମୁାର େଜନା RWX0468777

�ୀ /126301 21 148 312ଲିjା କମୁାର ପାତ� ପି ଚିନାରି ଟୁନା ପାତ� RWX1153063

�ୀ /127302 63 148 313େକ ବୁଚିଆମା େଦାରା  ା େକ ବାବାରାଓ େଦାରା RWX1188531

ପ ୁ /127303 70 148 314େକ ବାବା ରାଓ େଦାରା - େକ କାେମୟା େଦାରା OR/12/085/158574

�ୀ /128304 43 148 315ଶସୀ େସଠୀ  ା ସି ଏଚ ଆପାଲା ରାଜୁ RWX0892612

�ୀ /128305 38 148 316ସଜୁାତା େସଠି ପି ଆପନା େସଠି KBH1337310

ପ ୁ /128306 51 148 317ସେୁର$�  େସଠୀ - ଆପନା େସଠୀ RWX1332568

�ୀ /128307 46 148 318ସଷୁମା େସଠୀ  ା ସେୁର$�  େସଠୀ RWX0131870

ପ ୁ /128308 28 148 319ଶିବା େସାନିଜା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସନିଜା RWX0742551

�ୀ /129309 65 148 320ଭି କମଳା ମିଶ�  ା ବୀ.ବୀ.ଏସ ମିଶ� RWX1047570

ପ ୁ /129310 35 148 321ଭି. ରାେଜ$�  ମିଶ� ମା ଭି. କମଳା ମିଶ� RWX1227586

ପ ୁ /129311 24 148 322ଭି ରବୀ$�  ମିଶ� ମା ଭି କମଲା ମିଶ� RWX1047588

ପ ୁ /130312 70 148 323ସବୁଲନ ଖରା ପି େପ�ମଚ$�  ଖରା OR/12/085/158554

�ୀ /130313 42 148 324ସHIୁା ଖରା ପି ସଭୁଲନ ଖରା KBH1904408

�ୀ /130314 42 148 325ଝୁନିତା ଖରା ପି ସବୁଲନ ଖରା KBH1287531

�ୀ /130315 37 148 326ବବିତା ଖରା ପି ସବୁଲC ଖରା KBH1904416

ପ ୁ /131316 71 148 327ଜଟାଧାରି େଭାଇ ପି େକୗଳାସ େଭାଇ RWX0131789

�ୀ /131317 48 148 328ବାସ�ି େଭାଇ ପି ଜଟାଧାରୀ େଭାଇ OR/12/085/158926

ପ ୁ /131318 30 148 329େଗୗରୀ ଶ6ର େଭାଇ ପି ଜଟାଧାରୀ େଭାଇ RWX0468371

�ୀ /131319 27 148 330ରଶ5 ିତା େଭାଇ ପି ଜଟାଧାରି େଭାଇ RWX0619213

�ୀ /132320 49 148 331ଲ45ୀ ପାତ� - ଚ$�  ପାତ� OR/12/085/158553

ପ ୁ /133321 27 148 332ବାବୁଲି ପଜୁାରୀ ପି େକଳୖାସ ପଜୁାରୀ RWX0807065

ପ ୁ /133322 24 148 333ମନୁାରାଜ ପଜୁାରୀ ପି େକଳୖାଶ ପଜୁାରୀ RWX1154434

ପ ୁ /133323 20 148 334ରାଜା ପଜୁାରୀ - ବାବୁଲି ପଜୁାରୀ RWX1268135

�ୀ /134324 42 148 335େକ ଚNଳା  ା େକ ଲ45ଣ KBH1287549

ପ ୁ /134325 38 148 336େକ. ଲ45ଣ ପି େକ. ବଳରାମ OR/12/085/158858

�ୀ /135326 45 148 337େଗୗରୀ ହ�ାଳ  ା ହରି ହ�ାଳ OR/12/085/158559

ପ ୁ /135327 40 148 338ହରି ହ�ାଳ ପି ଚତୁଭୁଜ ହ�ାଳ OR/12/085/158358

�ୀ /136328 39 148 339ସଂ�ିତା ପାଢୀ  ା ଲଷ5ି କା� ରଥ RWX0892620

�ୀ /136329 70 148 340ବିTୁ ପ�ିୟା ରଥ  ା କୃT ଚ$�  ରଥ KBH1336882

ପ ୁ /136330 42 148 341ଲ45ୀକା� ରଥ ପି କୃT ଚ$�  ରଥ KBH1337070

ପ ୁ /136331 36 148 342ରମା କା� ରଥ ପି କୃT ଚ$�  ରଥ RWX0236760

ପ ୁ /136332 62 148 343କୃTଚ$�  ରଥ ପି ଗବି$ଚ$�  ରଥ OR/12/085/158565

�ୀ /137333 47 148 344ତୁଳସୀ ପାତ�  ା ନାରାୟଣ ପାତ� RWX1202332

�ୀ /137334 26 148 345ରଶ5ିତା ପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପାତ� RWX1204601

�ୀ /138335 47 148 346ଡି ଆପାଜୀ ପOନାୟକ ପି ରାମାରାଓ ପOନାୟକ KBH1288372

�ୀ /138336 44 148 347ଡି ଲ45ୀ ପOନାୟକ  ା ଡି ଆର ପOନାୟକ OR/12/085/158511

ପ ୁ /138337 39 148 348ମୀନ େକତନ ପOନାୟକ ପି ରାମାରାଓ ପOମନାୟକ KBH1288489

ପ ୁ /139338 55 148 349ଜୟକୃT େବେହରା ପି େଗୗରା� ଚରଣ େବେହରା RWX0619288

�ୀ /139339 50 148 350ବାସ�ୀ େବେହରା  ା େଜ େକ େବେହରା KBH1904473

ପ ୁ /139340 39 148 351ସମୀର କମୁାର େବେହରା ପି ଟ6ନିୁଧି େବେହରା KBH1904465

�ୀ /140341 33 148 352ଟି.ପାବJ ତି  ା ଟି. େଗୗରି ଶ6ର RWX0369082

ପ ୁ /140342 44 148 353ଟି. େଗୗରିଶ6ର ପି ଟି. ଜାମା KBH1629393

�ୀ /141343 39 148 354ଟି.ଭାଗ�ବତି  ା ସି.ଏ] ଇ@ର ରାଓ RWX0236687

ପ ୁ /141344 43 148 355ସି.ଏ] ଇ@ର ରାଓ ପି ସି.ଏ] ରାଓ RWX0236695

ପ ୁ /142345 55 148 356ନରହରି ପଜୁାରି ପି ବିମଳ ପଜୁାରି RWX0131813

�ୀ /142346 50 148 357ଲ45ୀ ପଜୁାରି  ା ନରହରି ପଜୁାରି RWX0131821

�ୀ /143347 59 148 358ଶକ�ୁଳା ପGା  ା ମଦନ ସ$ୁର ପGା OR/12/085/158542

�ୀ /143348 41 148 359ରଶ5ତିା ପGା ପି ମଦନ ସ$ୁର ପGା RWX0131847

ପ ୁ /143349 39 148 360ଶଶକିା� ପGା ପି ମଦନ ସ$ୁର ପGା RWX0527309

ପ ୁ /144350 65 148 361ଭ� ମରବର ନାୟକ ପି େଚତୖନ ନାୟକ RWX0131854

�ୀ /144351 55 148 362ପ�ମିଳା ନାୟକ  ା ଭ� ମରବର ନାୟକ RWX0287623

ପ ୁ /144352 41 148 363େଗାପବ=ୁ ନାୟକ ପି ଭ� ମରବର ନାୟକ KBH1288794

ପ ୁ /144353 37 148 364ରବି$�  ନାୟକ ପି ଭ� ମରବର ନାୟକ KBH1629302

�ୀ /144354 36 148 365ସେରାଜିନୀ ନାୟକ  ା େଗାପବ$ୁ ନାୟକ RWX1066760

ପ ୁ /145355 57 148 366ଡି. େଗାବି$ା ପି ଡି. ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ RWX0888826

ପ ୁ /145356 29 148 367ଡି. ସେ�ାଷ କମୁାର ପି ଡି. େଗାବି$ RWX0434431

�ୀ /145357 49 148 368ଡି. ପଦ5 ା  ା ଡି. େଗାବି$ା RWX0889139

�ୀ /146358 33 148 369ସହେଦବ ନାୟକ ପି କାହ* ୁ  ଚରଣ ନାୟକ RWX0742908

�ୀ /146359 33 148 370ସଚିୁତ� ା ସିଂହ  ା ସହେଦବ ନାୟକ RWX0742916

ପ ୁ /146360 45 148 371ତ�ିବିକ�ମ ସିଂ ପି ରଘନୁାଥ ସିଂ OR/12/085/158495

6 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀ6  ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /146361 45 148 372ସଧୁାଂଶ ୁସିଂ  ା ତ�ି ବିକ�ମ ସିଂ OR/12/085/158496

ପ ୁ /146362 40 148 373ସଂଗ�ାମ ସିଂହ ପି ତ�ିବକ�ମ ସିଂହ KBH1288802

�ୀ /146363 39 148 374କୃTପ�ିୟା ସିଂହ ପି ତ�ି ବିକ�ମ ସିଂହ KBH1904705

�ୀ /146364 28 148 375ଅନୁରାଧା ସିଂହେଦଓ  ା ସଂଗ�ାମ ସିଂହ RWX1085844

ପ ୁ /147365 70 148 376େକାମଳେଲାଚନ ଜାନି ପି ଅତୁର ଜାନି KBH1288687

�ୀ /147366 45 148 377ଭଗବତୀ ଯାନି  ା କମଳେଲାଚନ ଯାନି RWX0287631

ପ ୁ /147367 34 148 378ସବୁାଷ ଜାନୀ ପି କମଳେଲାଚନ ଜାନୀ RWX0742882

�ୀ /147368 27 148 379ବୁଲି ଜାନି  ା ସବୁାଷ ଜାନି RWX0742874

�ୀ /148369 56 148 380ବି. ଭାରତୀ .  ା ବି ଦିେଲ@ର ରାଓ OR/12/085/273342

ପ ୁ /149370 27 148 381ସିlଥJ ଶ6ର ମହାପାତ� ପି ମIିୁକା� ମହାପାତ� RWX0619163

�ୀ /149371 55 148 382ସାବିତ�ୀପ�ଭା ସାହୁ  ା ମIିୁକା� ମହାପାତ� KBH1287739

�ୀ /150372 48 148 383ବିଜୟ ଲ45ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ  ା ରାେଜ$�  ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1337104

ପ ୁ /150373 25 148 384ରୁେପଶ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ରାେଜ$�  ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହି RWX0828053

ପ ୁ /151374 30 148 385ସଭୁାଶିm ପOନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ପOନାୟକ RWX0339697

ପ ୁ /151375 61 148 386ଗ�ାଧର ପଟନାୟକ ପି କୃT ପଟନାୟକ KBH1675339

�ୀ /151376 53 148 387େଯାn*ାରାଣୀ ପଟନାୟକ  ା ଗ�ାଧର ପଟନାୟକ RWX0131862

ପ ୁ /151377 33 148 388େଦବାଶିa ପOନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ପOନାୟକ RWX0369090

ପ ୁ /151378 26 148 389ୱାନାଶିଷ ପOନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ପOନାୟକ RWX1066786

ପ ୁ /152379 74 148 390କୃTଚ$�  ତ� ୀପାଠୀ ପି କିେଶାରଚ$�  ତ� ୀପାଠୀ OR/12/085/158334

ପ ୁ /153380 63 148 391ବିଜୟ କମୁାର ପାତାଳସିଂ ପି େଗାକଳୁ ଚ$�  ପାତାଳସିଂ KBH1629328

�ୀ /153381 57 148 392ଶା�ିଲତା ପାତାଳସିଂ  ା ବିଜୟ କମୁାର ପାତାଳସିଂ KBH1629310

�ୀ /153382 38 148 393ଚିନ5 ୟୀ ପାତାଳସିଂ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତାଳସିଂ RWX0287656

�ୀ /153383 36 148 394ରଶ5ୀ ପାତଳସିଂ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତଳସିଂ KBH1904390

�ୀ /153384 34 148 395ସ�ୀତା ପାତାଳସିଂହ ପି ବିଜୟକମୁାର ପାତାଳସିଂହ KBH1358340

ପ ୁ /153385 28 148 396େସୗରଭ ପାତଲାସିଂହ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତଳାସିଂହ RWX0828087

�ୀ /153386 31 148 397ଶଭୁଶ�ୀ ପାତଳାସିଂହ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାେଳାସିଂହ RWX0828095

ପ ୁ /154387 59 148 398ରବି$�  ନାଥ ମGଳ ପି ସତୀଶ ଚ$�  ମGଳ KBH1289016

�ୀ /154388 56 148 399ସଷୁମା ମGଳ  ା ରବି$�  ମGଳ KBH1289008

ପ ୁ /154389 35 148 400େଦବବ� ତ ମGଳ ପି ରବି$�  ନାଥ ମGଳ KBH1904374

�ୀ /154390 29 148 401େଦବଶ�ୀ ମGଳ  ା ଅେଶାକ କମୁାର  bJକାର RWX0436071

ପ ୁ /155391 51 148 402ବାଇଧର ସିଂ ପି ଦଳ ସିଂ KBH1629187

�ୀ /156392 49 148 403େଡାଳି ଶଗୁଣୁା  ା ରାମ ମ&ୂ' KBH1629195

ପ ୁ /157393 62 148 404ସେରାଜ କମୁାର ମହା� ପି ଜିତୁ େମାହନ ମହା� KBH1628932

�ୀ /157394 52 148 405କମଳା ମହା�  ା ସେରାଜ କମୁାର ମହା� KBH1628940

�ୀ /157395 25 148 406ସbୁJଲ45ି ମହା� ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା� RWX0828103

ପ ୁ /158396 45 148 407ଆବଦୁଲ ରେହମାନ ପି ଟି.ଅଲ[ ି�ହcଦ KBH1358332

ପ ୁ /158397 32 148 408ଅରସାହ ଅଲ[ ି ପି ଅବୁଦୁଲ[  ୍େରେହମାନ RWX0236729

ପ ୁ /158398 31 148 409ମହcଦ ୟୁସoୁ ଅଲ[ ି  ପି ଅବଦୁଲ େରେହମାନ RWX0236737

�ୀ /158399 44 148 410ରୁକିଆ ବିବି  ା ଆବଦୁଲ ରେହମାନ KBH1628981

�ୀ /158400 29 148 411ଅନିସା େଦବୀ ପି ଅବଦୁଲ ରହମନ RWX0619148

ପ ୁ /159401 40 148 412ଶବି ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ବିଜୟ ଚ$�  ଦାସ KBH1337211

ପ ୁ /159402 70 148 413ବିଜୟ ଚ$�  ଦାଶ ପି ଜନାlJ ନ ଦାଶ OR/12/085/158243

�ୀ /159403 64 148 414ନଳିନୀ କମୁାରୀ ଦାଶ  ା ବିଜୟ ଚ$�  ଦାଶ OR/12/085/158244

ପ ୁ /159404 44 148 415ବିନୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ RWX0369108

�ୀ /159405 30 148 416ଲିପସିତା ଦାଶ  ା ସିବପ�ସାଦ ଦାଶ RWX0806869

�ୀ /160406 38 148 417ପ�ମିଳା ପଜୂାରୀ  ା ସହେଦବ ପଜୂାରୀ RWX1268184

ପ ୁ /162407 39 148 418ବିଜନ ବSJନ ପି େଜାେସQ ବSJନ RWX0619296

ପ ୁ /162408 31 148 419ହସJ ବSJନ ପି ପbୁJ ବSJନ RWX0619197

ପ ୁ /162409 50 148 420ପbୂJ ବlJ ନ ପି ରଇବାରିଆ ବlJ ନ KBH1675412

�ୀ /162410 49 148 421େସୗଦାମିନୀ ବlJ ନ  ା ପbୂJ ବlJ ନ RWX0369124

�ୀ /164411 35 148 422ଗାୟତ�ି ସାହୁ ପି ପିତା\ର ସାହୁ RWX0369132

�ୀ /167412 41 148 423ବୀଣା େଜନା  ା ଶିବରାମ େଜନା KBH1904580

�ୀ /167413 40 148 424ସ=�ାରାଣି େଜନା  ା େସାମନାଥ େଜନା KBH1358290

�ୀ /168414 38 148 425ବିଜୟଲ45ୀ େଜନା ପି ସିମାNଳ େଜନା RWX0679415

�ୀ /171415 27 148 426େରବା ପାଣିଗ�ାହି ପି ରାେଜ$�  ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହି RWX0742643

�ୀ /171416 42 148 427ସନିୁତା କମୁାରି ସାହୁ ପି ତ�ିେଲାଚନ ସାହୁ KBH1710540

ପ ୁ /171417 39 148 428ଶ�ାମ ସ$ୁର ସାହୁ ପି ତ�ିେଲାଚନ ସାହୁ KBH1710524

ପ ୁ /171418 36 148 429ସଚିଦାନ$ ସାହୁ ପି ତ�ିେଲାଚନ ସାହୁ KBH1710532

ପ ୁ /174419 49 148 430ଅ4ୟ କମୁାର େରଡି ପି ମାଧବ ପାସପ ୁେରଡି KBH1904341

�ୀ /174420 46 148 431େସ*ହଲତା େରଡି  ା ଅ4ୟ କମୁାର େରଡି KBH1904333

�ୀ /176421 37 148 432ଜି. େଦବୀ ପି ଜି. ସତ�ନାରାୟଣା KBH1904507

�ୀ /176422 34 148 433ଏa ରଜନୀ  ା ଏସ ସନ�ାସୀ ରାଓ RWX0434407

7 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀ6  ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /176423 41 148 434ଏa ସନ�ାସୀ ରାଓ ପି ଏସ ସତ�ନାରାୟଣ RWX0434381

ପ ୁ /177424 46 148 435ଲାଦିଶ�ୀଧର ପି ଏW.ଲ45ଣ RWX0236919

�ୀ /177425 42 148 436ଲାତି ଲ45ୀ  ା ଏW.ଶ�ୀଧର RWX0236927

�ୀ /178426 37 148 437ସନୁ$ା ଦଡି  ା ଶ�ିକା� ଦଡି RWX0742742

ପ ୁ /178427 62 148 438େଦାଦି କ� ିTା ରାଓ ପି ଦତି କGଲ ରାଓ KBH1904689

�ୀ /178428 52 148 439େଦାଦି ଲ45ୀ  ା ଦତି କ� ିTା ରାଓ KBH1904515

ପ ୁ /195429 26 148 440ଅରୁଣ ହ�ାଳ ପି ହରିଶ ଚ$�  ହ�ାଳ RWX0802637

ପ ୁ /196430 24 148 441ଜିେତ$�  କମୁାର ପି ସ�ଲାW ଗBୁା RWX1268200

ପ ୁ /196431 27 148 442ଗଡୁୁ ସାହା ପି ସ�ଲାଲ ସାହା RWX1268218

ପ ୁ /196432 25 148 443ପୱନ କମୁାର ସାହ ପି ଶା�ିଲାଲ ସାହ RWX1014323

ପ ୁ /273433 43 148 444ପ�ସନ*  ପGା ପି ମାଧବ ପGା RWX0806885

ପ ୁ /504434 37 148 445ଭବାନୀ ଶ6ର ବାରିକ ପି େକଶବ ଚ$�  ବାରିକ RWX1202738

�ୀ /504435 37 148 446ସଜୁାତା ବାରିକ  ା ଭବାନୀ ଶ6ର ବାରିକ RWX1202712

�ୀ /999436 24 148 447ମାଥ< େଖାସଲା  ା ସଲମନ େଖାସଲା RWX1025881

ପ ୁ /134437 19 148 722େନତ�ମଣି ଖରା ପି େକ. ଲ45ଣ RWX1288562

�ୀ /01438 21 148 723ଦାମିନୀ ପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପାତ� RWX1288653

ପ ୁ /99439 20 148 724ଆକାଶ ଉଦିତାଂଶ ୁଆଚାଯ�J ପି ମେନାଜ କମୁାର ଆଚାଯ�J RWX1292598

ପ ୁ /145440 18 148 728ଡ଼.ି ସାଇ କମୁାର ପି ଡ଼.ି େଗାବି$ା RWX1306067

ପ ୁ /128441 18 148 730ମେହଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ସେୁର$�  େସଠୀ RWX1306174

�ୀ /59442 21 148 738ପ�ତିମା ଗBୁା  ା ପିCଟୁ କମୁାର ଗBୁା RWX1326206

ପ ୁ /59443 24 148 739ଦୀପକ କମୁାର ସାହ ମା ପାନପତୀ େଦବୀ RWX1326412

ପ ୁ /59444 24 148 740େଗାବି$ କମୁାର ବଂଶୀଲାଲ ସାହ ମା ପାନପତି େଦବୀ RWX1326420

�ୀ /0445 20 148 448ଅପ'ତା ସାହୁ ପି କଲୂଦୀପ କମୁାର ସାହୁ RWX1271006

�ୀ /01446 40 148 449ଗାୟତ�ି  ଷଡ�ୀ  ା ଗେଣଶ ପାଣିଗ�ାହି RWX0742718

�ୀ /1447 48 148 450ପି ଭବାନୀ  ା ପି ରାମାରାଓ KBH1288042

ପ ୁ /1448 58 148 451ପି.ଦାସରଥି ଦାସରଥି ପି ପି.ଜଗନ* ାଥ OR/12/085/158270

�ୀ /1449 50 148 452ପି ଲଳିତା  ା ସରିୁନାରାୟଣା  OR/12/085/158273

ପ ୁ /1450 32 148 453ନବିନ କମୁାର ପାତ� ପି ପି ସରିୁନାରାୟଣ RWX0403584

�ୀ /1451 29 148 454ପି ପ�ୀତି ପି ପି ଦାଶରଥିରାଓ RWX0403576

ପ ୁ /1452 53 148 455ପି ରାମାରାଓ - ଜଗନ* ାଥ OR/12/085/158274

�ୀ /1453 50 148 456ପି ରୂପା ରିପା  ା ଦାଶରଥି OR/12/085/158271

ପ ୁ /1454 62 148 457ପି ସରିୁନାରାୟଣ ପି ଜଗନ* ାଥ OR/12/085/158272

ପ ୁ /2455 38 148 458ବି.ଦୁଗ< ପ�ସାଦ ପି ବି.ବିର  ମି RWX0236968

�ୀ /3456 67 148 459ରାଧାରାଣି ପାଣିଗ�ାହି  ା ବାଳେଗାପାଳ ପାଣିଗ�ାହି KBH1288919

ପ ୁ /3457 40 148 460ସେ�ାଷ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବାଳେଗାପାଳ ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1675321

�ୀ /3458 39 148 461ସାଧନା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବାଳେଗାପାଳ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/085/158770

�ୀ /3459 34 148 462ତନୁଶ�ୀ ସଢ�ି  ା ସେ�ାଷ କମୁାର ସଢ�ି RWX0339630

�ୀ /4460 45 148 463ମୀନାେଦବୀ  ା ମେନାରଞନ ପ�ସାଦ KBH1288729

ପ ୁ /4461 42 148 464ଅେଶାକ କମୁାର ପି ପି.େବଦୖ�ନାଥ ପ�ସାଦ KBH1288737

�ୀ /5462 55 148 465ଟି ମHଳୁା  ା ରାେଜ@ର OR/12/085/158018

�ୀ /6463 39 148 466ଟି ପrୁଲତା  ା ଟି ନାଗାରାଜୁ RWX0468306

�ୀ /7464 32 148 467ଟି େସୗଜନ�ା  ା ଟିେଗାପିନାଥ ମ&ୁ' RWX0619155

ପ ୁ /7465 41 148 468ଟି.େଗାପୀନାଥ ମ&ୂ' ପି ଟି.ନାରାୟଣ ମ&ୂ' KBH1978592

ପ ୁ /8466 45 148 469ଟି େଭେ6ଟସ ପି ଟି ନାେଗ@ର ରାଓ KBH1904606

�ୀ /8467 41 148 470ଟି ପ�ମିଳା  ା ଟି େଭେ6ଟଶ KBH1904499

ପ ୁ /10468 57 148 471ଶଯୁ�Jମଣି େବେହରା ପି ସଦାସିବ େବେହରା OR/12/085/158028

�ୀ /11469 25 148 473େମାନିକା ପOନାୟକ ମା ପଦ5 ିନୀ ପOନାୟକ RWX0828061

ପ ୁ /11470 59 148 474େଭେ6ଟ ରମଣ ପOନାୟକ - ନରସିଂ ରାଓ ପଟନାୟକ RWX1231745

�ୀ /11471 74 148 475କମଳା ପଟନାୟକ  ା ନରସିଂହ ପଟନାୟକ OR/12/085/158031

�ୀ /11472 25 148 476ନିକିତା ପOନାୟକ ମା ଗୀତାHଳୀ ପOନାୟକ RWX1204619

�ୀ /11473 53 148 477ଗୀତାHଳୀ ପOନାୟକ  ା ସେୁରଶ ପOନାୟକ OR/12/085/158296

�ୀ /12474 63 148 478ଜି କମଳା  ା ଜି. ରାମକ� ିT ରାଓ OR/12/085/158161

ପ ୁ /12475 31 148 479ଗୀଲା କରୁଣାକରା ପି ଗୀଲା ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ RWX0619221

ପ ୁ /12476 52 148 480ଜି େକଶବରାଓ ପି ଜି ନାରାୟଣ  ାମୀ OR/12/085/158242

ପ ୁ /12477 39 148 481ଜି. ଅରୁଣ କମୁାର ପି ଜି.ରାମକ� ିTା OR/12/085/158793

�ୀ /12478 34 148 482ଗୀଲା ଲାବାନ� ପି ଗୀଲା ମତୁ�ାଲୁ RWX0619122

ପ ୁ /12479 55 148 483ଜି ମତୁ�ାଲୁ ପି ଜି ନାରାୟଣ  ାମୀ OR/12/085/158240

�ୀ /12480 48 148 484ଜି ସାରଦା  ା ମତୁ�ାଲୁ OR/12/085/158241

ପ ୁ /12481 28 148 485ଗୀଲା ଶ�ୀନିଭାସ ପି ଗୀଲା ମତୁ�ାଲୁ RWX0619114

�ୀ /13482 72 148 486ବିଜୟାଲ45ୀ େଦବରାେସଟୀ  ା ଶ�ୀରାମ େଦବରାେସଟୀ OR/12/085/158284

ପ ୁ /13483 47 148 487େଦବରେସOି ସାଇଦ&ା ପି େଦବରେସOି ଶ�ୀରାମ ମ&ୁJୀ RWX0619320

ପ ୁ /13484 52 148 488ଡି ସାଇମାଧବ ପି ଶ�ୀରାମମତୁ' ସାଇମାଧବ RWX0339754

8 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀ6  ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /14485 42 148 489ଏ. ଲ45ୀ  ା ଏ. େତଜକମୁାର KBH1288950

ପ ୁ /14486 44 148 490ଏ. େତଜ କମୁାର - ରାମଚ$�  ରାଓ RWX0958025

ପ ୁ /14487 78 148 491ଏ ରାମଚ$�  ରାଓ ପି ଏ େବରୖାଗି ରାଓ OR/12/085/158301

ପ ୁ /14488 45 148 492ଏ ରବି$�  କମୁାର ରାଓ ପି ରାମ ରାଓ KBH1289057

ପ ୁ /15489 32 148 493ଡି.ସତ�ପ�କାଶ ପି ଡି.ଗେୁB@ର ରାଓ RWX0236950

�ୀ /15490 44 148 494ଡି.କବିତା ..  ା ଡି.ଦିବାକର ରାଓ KBH1337799

ପ ୁ /15491 28 148 495ଡି.ଜୟ ବିକାଶ ପି ଡି ଗେୁB@ର ରାଓ RWX0436105

�ୀ /15492 43 148 496ଡି ପଦ5 ଜା  ା ବାସେୁଦବ OR/12/085/158839

�ୀ /15493 72 148 497ଡି ରାେଜ@ରି  ା ଡି. େକଶବ ରାଓ OR/12/085/158264

ପ ୁ /15494 60 148 498ଡି ଗେୁB@ର ରାଓ ପି େକଶବ ରାଓ OR/12/085/158265

�ୀ /15495 55 148 499ଡି କଲ�ାଣି ରାଓ  ା ଗେୁB@ର ରାଓ OR/12/085/158266

ପ ୁ /15496 44 148 500ଡି ଦିବାକର ରାଓ - େକଶବ ରାଓ OR/12/085/158268

�ୀ /16497 31 148 501ଏମ ଅନୁରାଧା ପି ଏମ ନାଗରାଜୁ ଆଚାରୀ RWX0806877

ପ ୁ /16498 49 148 502ମେନାଜ କମୁାର ଭଗତ ପି ସାଧ ୁଚରଣ ଭଗତ KBH1980804

ପ ୁ /16499 40 148 503େବ� ାେଜଶ କମୁାର ପି ପାଶପୁତି ନାଥ ସିଂଗ KBH1980812

ପ ୁ /17500 29 148 504ଚ$ନ ମାଦି ପି ନାଗଭୁସନ ମାଦି RWX0619312

ପ ୁ /17501 62 148 505ଏମ. ନାଗଭୁଷଣ ରାଓ ପି ଏମ. ନରସିଂହ ରାଓ OR/12/085/158261

�ୀ /17502 56 148 506ଏ�. ଶ�ୀେଦବୀ  ା ଏ�. ନାଗଭୁଷଣ RWX0958033

ପ ୁ /18503 53 148 507ଶ6ର ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ପି. ସତ�ନାରାୟଣା OR/12/085/158250

�ୀ /18504 49 148 508ମମତା େଚୗଧରୁୀ  ା ଶ6ର ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ KBH1288752

�ୀ /18505 32 148 509ଝରଣା େଚୗଧରୁୀ  ା ହରିପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ RWX0806919

ପ ୁ /18506 23 148 510ଅନିଶ ଅ◌ଂଶମୁାନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ6ର ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ RWX1187657

ପ ୁ /18507 44 148 511ହରି ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ସତ�ନାରୟଣ େଚୗଧରୁୀ KBH1288075

ପ ୁ /18508 42 148 512ରଜନୀ କା� େଚୗଧରୁୀ ପି ପି.ସତ�ନାରାୟଣ . KBH1337518

�ୀ /18509 71 148 513ପି. କଲ�ାଣି  ା ପି. ସତ�ନାରାୟଣା OR/12/085/158249

ପ ୁ /18510 78 148 514ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଧମ< ରାଓ OR/12/085/158248

ପ ୁ /19511 40 148 515ପି.ରବି ପ�ସାଦ ପି ପି.ତିରୁପତି ରାଓ KBH1288869

ପ ୁ /19512 38 148 516େପାଟ� ସେ�ାଷ କମୁାର ପି େପାଟ� ତିରୁପତି ରାଓ KBH1337252

�ୀ /19513 60 148 517ପି. ଲ45ୀ  ା ପି. ତୀରୁପତି ରାଓ OR/12/085/158246

ପ ୁ /19514 65 148 518ପି. ତିରୁପତି ପି ପି. ରାମଲି�ମ OR/12/085/158245

ପ ୁ /20515 48 148 519ଡି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି େଗାପାଳ ରାଓ KBH1288158

ପ ୁ /21516 55 148 520ପାରଶନାଥ ପ�ସାଦ ପି ଶିବନାଥ ସାହୁ KBH1986140

ପ ୁ /21517 56 148 521ନେଗ$�ନାଥ ସାହୁ ପି ରାମକୃT ସାହୁ KBH1987007

�ୀ /22518 47 148 522ଡି କମଳା  ା ମେହ@ର ରାଓ RWX0287698

ପ ୁ /22519 45 148 523ଡି େଭ6ଟା ରାବଣା ପି ଡି. େଗାପାଳ ରାଓ KBH1337732

�ୀ /22520 56 148 524ଡି. େଗୗରୀ  ା ଡି. କ� ିTା ରାଓ RWX0905554

�ୀ /22521 35 148 525ଡି ଜୟଶ�ୀ  ା ଡି ଶ�ୀନିବାଶ ରାଓ KBH1904598

ପ ୁ /22522 25 148 526ଡି. ଗଗନ କମୁାର ପି ଡି. କ� ିTା ରାଓ RWX0905539

�ୀ /22523 37 148 527ଡି ଲ45ୀ  ା ଡି େଭ6ଟ ରାବଣା RWX0468587

ପ ୁ /22524 49 148 528ଡି. ମତ�ାଲୁ ମତ�ାଲୁ ପି ଡି. େଗାପାଳ KBH1289115

�ୀ /22525 26 148 529ଡି. ବାଣିଶ�ୀ କମୁାରୀ ପାତ� ପି ଡି. କ� ିTା ରାଓ RWX0905562

ପ ୁ /22526 25 148 530ଡି ରବିକା� ପି ଡି. ମେହ@ର ରାଓ RWX1014307

ପ ୁ /22527 57 148 531ଡି. କ� ିTା ରାଓ ପି ଡି. େଗାପାଲ ରାଓ RWX0905547

ପ ୁ /22528 55 148 532ଡି ମେହ@ର ରାଓ - େଗାପାଳ ରାଓ OR/12/085/158191

ପ ୁ /22529 50 148 533ଡି ଶ�ୀରାମମତୁ' ପି େଗାପାଳ OR/12/085/158194

ପ ୁ /23530 54 148 534ବି ଆନ$ରାଓ - ତାଉଡୁ OR/12/085/158184

�ୀ /23531 44 148 535ବି. ସର ତି  ା ପି. ଆନ$ ରାଓ KBH1337542

�ୀ /24532 37 148 536ଏନ.ଲଳିତା ମHରୀ ପି ଏନ.େଗାବି$ ରାଓ KBH1287978

�ୀ /24533 58 148 537ନୁରଜାନ େବଗମ  ା ଶାଇଦ ଆବିଦ ହୁେସନ RWX0806901

�ୀ /24534 24 148 538ଅନିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ନାଲା େମାହନ ରାଓ RWX1082973

ପ ୁ /24535 34 148 539କମୁାର ଗେଣଷ ପି ଏନ େଗାବି$ ରାଓ RWX0339622

ପ ୁ /24536 63 148 540େଶହଦ ଆବିଦ ହୁେସନ ପି ଶଇଦ ଆCୱାର ହୁେସନ RWX0807040

ପ ୁ /24537 32 148 541ଏC ଦିେନଶ କମୁାର ପି ଏC େଗାବି$ ରାଓ RWX0468678

�ୀ /24538 54 148 542ଏC. ଲ45ିେଦବି  ା ଏC. େଗାବି$ KBH1629484

ପ ୁ /24539 58 148 543ଏC. େଗାବି$ ରାଓ ପି ଏC. ମତୁ�ାଲୁ RWX0958041

ପ ୁ /24540 70 148 544ତ�ିେଲାଚନ ସାହୁ ପି େଗାଦାବରୀ ସାହୁ RWX1226216

�ୀ /24541 68 148 545ଲାବଣ� ସାହୁ  ା ତ�ିେଲାଚନ ସାହୁ RWX1226232

ପ ୁ /24542 28 148 546ଡି ଶ�ୀକା� ପି ଡି.ମେହ@ର ରାଓ RWX0742544

ପ ୁ /25543 39 148 547ଏନ.ଅରୁଣ କମୁାର ପି ଏନ.ସତ�ନାରାୟଣ KBH1287804

ପ ୁ /25544 36 148 548ଏନ.ଅନୁQ କମୁାର ପି ଏନ.ସତ�ନାରାୟଣ KBH1358415

�ୀ /25545 38 148 549ରଶ5 ିତା ମହାରାଣା  ା ଏନ. ଅରୁଣ କମୁାର RWX1083005

�ୀ /25546 50 148 550ଏନ ରାବଣା  ା ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/085/158173
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ପ ୁ /25547 56 148 551ଏନ ସତ�ନାରାୟଣ - ମତୁ�ାଲୁ OR/12/085/158172

�ୀ /26548 44 148 552ଏନ ଭାଗ�ଲ45ି  ା େମାହନ ରାଓ OR/12/085/158179

�ୀ /26549 20 148 553ଦିଖସିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଏC ଶ6ର ରାଓ RWX1204585

�ୀ /26550 34 148 554ପrୁାHଳି େଚୗଧରୁୀ ପି ଏ� କ� ିTା ରାଓ KBH1904812

�ୀ /26551 33 148 555ଚିନମୟୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ଏ� କ� ିTା ରାଓ KBH1904804

ପ ୁ /26552 49 148 556ଏନ େମାହନରାଓ ପି ମତୁ�ାଲୁ OR/12/085/158178

ପ ୁ /26553 40 148 557ଏନ ଶ6ରରାଓ - ମତୁ�ାଲୁ OR/12/085/158180

ପ ୁ /27554 35 148 559ଜଗଦୀଶ ବିେଶାଇ ପି ନାଲା ପ�ସାଦ ରାଓ RWX0132035

�ୀ /27555 22 148 560କମଳା ବିେଶାଇ  ା ସେ�ାଷକମୁାର ବିେଶାଇ RWX1228295

ପ ୁ /27556 40 148 561ଏ ଲ45ୀ ନାରାୟଣ େରଡି ପି ଏ ଶକୁ� ୀୟ େରଡି RWX0468785

�ୀ /27557 57 148 562ଏC. ସେରାଜିନୀ  ା ଏନ. ପ�ସାଦ ରାଓ RWX0958058

�ୀ /28558 33 148 563କନ�ା କମୁାରୀ େଚୗଧରି  ା ସାଇ କୃT ଦାସ RWX0619254

�ୀ /28559 60 148 564ଶକ�ୁଳା ଦାସ  ା ଅଗାଧ ୁଦାସ OR/12/085/158159

�ୀ /28560 49 148 565ପଦ5 ା ଦାସ ପି ଅଗାଧ ୁଦାସ KBH1629450

�ୀ /28561 43 148 566ବିଜୟଲ45ୀ ଦାସ ପି ଅଗାଧ ୁଦାସ KBH1629468

ପ ୁ /28562 41 148 567ସାଇକୃT ଦାସ ପି ଅଗାଧ ୁଦାସ KBH1287994

ପ ୁ /29563 28 148 568େଯାେଗ$�  େଚୗଧରୀ ପି ଏ�.େମାହନ ରାଓ RWX0742585

�ୀ /29564 38 148 569ଏ�. ପଲ[ ବୀ  ା ଏ�. ସତ�ାରାଓ KBH1629401

ପ ୁ /29565 75 148 570ଏମ େତେଜ@ର ରାଓ ପି ଏମ ସତ�ମ ରାଓ KBH1287911

�ୀ /29566 66 148 571ଏମ ନିଳେବଣି ରାଓ  ା େତେଜ@ର ରାଓ KBH1287903

ପ ୁ /29567 50 148 572ଏ�. ସତ�ା ରାଓ ପି ଏ�. େତେଜ@ର ରାଓ KBH1629260

ପ ୁ /30568 65 148 573ଜି ଭି ରାବଣା ପି ନକାୟୀ OR/12/085/158117

�ୀ /30569 58 148 574ବି ସାବିତ�ି  ା ବି ରାବଣା OR/12/085/158118

ପ ୁ /31570 33 148 575ଜି ସେ�ାଷ ପି ଜି ସତ�ନାରାୟଣ RWX0403543

ପ ୁ /31571 54 148 576ଜି ସତ�ନାରାୟଣ ପି ନୁକାୟା  RWX1237403

�ୀ /31572 52 148 577ଜି ଶଭୁଲ45ୀ  ା ଜି. ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/085/158132

�ୀ /31573 35 148 578ଜି ଉମା ପି ଜି ସତ�ନାରାୟଣ RWX0742924

�ୀ /32574 62 148 579ଜି ବାଟମା  ା ଆପନା  OR/12/085/158238

�ୀ /32575 38 148 580ଜି ପନୁ�ାବତି ପି ଆପନା  OR/12/085/158239

�ୀ /33576 39 148 581ସି.ଏଚ.େଜ�ାତି କମୁାରୀ . ପି ସି.ଏଚ.କ�ିTା ରାଓ KBH1337096

�ୀ /33577 68 148 582ସି ଏଚ କ�ିTାେବଣି  ା ସି. ଏଚ. କ� ିTା ଆଚାରି OR/12/085/158124

�ୀ /34578 57 148 583ସି ଏଚ ସ$ୁରାମା  ା ସି ଏଚ େବରୖାଗି RWX0892653

ପ ୁ /35579 36 148 584ପ�ବୀଣ କମୁାର େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା RWX0468314

�ୀ /35580 35 148 585ସଂଯIୁା େବେହରା  ା ପ�ବୀଣ କମୁାର େବେହରା RWX0468322

�ୀ /36581 63 148 586େଗାବି$ ଆମା  ା କା$ା ାମି RWX1327469

�ୀ /36582 31 148 587ଆର କtନା  ା ଜି ରେମଶ RWX1228329

ପ ୁ /36583 56 148 588ଆf. କ$ା ାମି ପି ରାମ ାମି OR/12/085/158809

ପ ୁ /37584 41 148 589ଜି.ଆନ$ା ପି ଜି ମତୁ�ାଲୁ KBH1287556

�ୀ /37585 48 148 590ଜି କମୁାରି  ା ମତୁ�ାଲୁ OR/12/085/158226

ପ ୁ /37586 34 148 591ଜି ଲି�ରାଜ ପି ଜି ମତୁ�ାଲୁ RWX0468280

�ୀ /38587 44 148 592ଆf. ଉମ'ଳା .  ା ଆf.ଶ6ର ରାଓ . KBH1337153

ପ ୁ /38588 39 148 593ଆf. େଶଶ ୁ. ପି ଆf. କ� ିTା ରାଓ KBH1337054

�ୀ /38589 44 148 594ଏଲ ଅରୁଣା  ା ଏW ଶ�ନିିବାସ RWX0403485

ପ ୁ /38590 23 148 595େରଗଲୁୁ ପବନ ପି େରଗଲୁୁ ଶ6ର ରାଓ RWX1083039

�ୀ /38591 60 148 596ଆର ଗ�ାମା ଆର  ା କ�ିTା RWX1235563

ପ ୁ /38592 53 148 597ଆf. ଶ6ର ରାଓ ପି ଆf. କ�ିTା ରାଓ OR/12/085/158219

ପ ୁ /38593 49 148 598ଏW ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏଲ ମନ5 ଥ ରାଓ RWX0403477

�ୀ /38594 31 148 599ଆର. ଶୀତା  ା ଆର. େଶଶ ୁ RWX0619171

�ୀ /39595 70 148 600େକ କା�ାମା  ା େକ. ଆପାରାଓ KBH1288281

�ୀ /39596 42 148 601େକ ଋକ5 ିଣୀ  ା େକ ଶ�ୀନିବାସ KBH1288273

�ୀ /39597 47 148 602ପି ଲ45ୀ ପି େକ ଆପା ରାଓ RWX0468298

ପ ୁ /39598 38 148 603େକ ନାଗାକିTା ପି େକ କ$ା ାମୀ KBH1904432

ପ ୁ /41599 28 148 605େକ. ଜଗନ* ାଥ ପି କାGା  ାମୀ RWX0742569

�ୀ /41600 42 148 606େହମାମାଳିନି ଜୟସିଂ ପି ଲ45ିକା� ଜୟସିଂ RWX0802579

�ୀ /41601 72 148 607ପ�ଫୁଲକମୁାରୀ େଯନା  ା ସିମାNଳ େଯନା OR/12/085/158038

ପ ୁ /41602 55 148 608ସିବରାମ େଜନା ପି ସିମାNଳ େଜନା KBH1710565

ପ ୁ /41603 43 148 609େସାମନାଥ େଜନା ପି ସିମାNଳ େଜନା OR/12/085/158776

ପ ୁ /41604 38 148 611ଅv ୁJନ େଜନା ପି ସିମାNଳ େଜନା OR/12/085/158777

�ୀ /42605 36 148 612ଅନୁରାଧା େଜନା  ା ନିରHନ େଜନା RWX0802561

�ୀ /42606 32 148 613ୟୁ ରାଜକମୁାରୀ ମା ୟୁ ରାେମ@ରି ରାଓ RWX0339648

�ୀ /42607 52 148 614ୟୁ ରାେମ ରି ରାଓ  ା ୟୁ ସHୀବ ରାଓ OR/12/085/158044

ପ ୁ /42608 44 148 615ୟୁ. ପ�କାଶ ରାଓ ପି ୟୁ. ସHିବ ରାଓ KBH1337450
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ପ ୁ /42609 41 148 616ୟୁ. େଗାପାଳ ରାଓ ପି ୟୁ. ସHିବ ରାଓ KBH1337443

ପ ୁ /42610 35 148 617ୟୁ େକାେଟ@ର ରାଓ ପି ୟୁ ସHିବ ରାଓ KBH1904325

ପ ୁ /43611 65 148 618େଗୗରିଶ6ର ପାଢୀ ପି ଜୟଚ$�  ପାଢୀ OR/12/085/158048

ପ ୁ /43612 60 148 619ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ଜୟଚ$�  ପାଢୀ OR/12/085/158076

�ୀ /43613 58 148 620ବିଦ�ତୁପ�ଭା ପାଢୀ  ା େଗୗରିଶ6ର ପାଢୀ OR/12/085/158049

ପ ୁ /43614 40 148 621ଉମା ଶ6ର ପାଢି ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଢି KBH1288570

ପ ୁ /44615 41 148 622ଏମ ପ�ସାଦ ପି ଏମ ରାମାରାଓ KBH1287598

�ୀ /44616 57 148 623ଏ�. ଜୟଲ45ୀ  ା ରାମା ରାଓ RWX0958066

ପ ୁ /44617 65 148 624ଏ�. ଇ@ର ରାଓ ପି ଏ�. ବ� ହ� OR/12/085/158078

ପ ୁ /45618 38 148 625ଏମ ବାସ ୁଆଚାରୀ ପି ଏମ ଇ@ର ରାଓ ଆଚାରୀ KBH1287614

ପ ୁ /45619 28 148 626ରବି କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ଆପାଲ ଆଚାରୀ RWX0468363

�ୀ /45620 46 148 627ଏମ। ବରଲ4ିମୀ ଆଚାରୀ  ା ଆପାଲାଚାରୀ RWX1201128

�ୀ /45621 68 148 628ଏମପାବJ ତି ପି ବ� ହ5 ମ OR/12/085/158073

�ୀ /45622 54 148 629ଏମ ରlବଣାମl ପି ଏମଇ@ର . OR/12/085/158079

ପ ୁ /45623 41 148 630ଏ� ସତିଶ ପି ଏ� ରାମାରାଓ KBH1287606

ପ ୁ /48624 37 148 631ରାଜୁ ଗBୁା ପି ପାଷପତି ଗBୁା RWX0131953

�ୀ /48625 36 148 632େଶାଭା ଗBୁା  ା ରାଜୁ ଗBୁା RWX0132027

ପ ୁ /48626 32 148 633ମନୁା କମୁାର ଗBୁା ପି ମି�ୀ ଗBୁା RWX0619189

�ୀ /48627 62 148 634ପଦ5 ିନୀ ପାଢୀ  ା ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଢୀ RWX0742536

�ୀ /49628 45 148 635ନିତୁ କମୁାରୀ  ା ମେନାଜ କମୁାର ଭଗତ KBH1985548

ପ ୁ /49629 46 148 636ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ପbୁJ ଚ$�  ସାହୁ KBH1337674

ପ ୁ /51630 86 148 637ନରସିଂହ ପଟନାୟକ ପି ଆଦିନାରାୟଣ ପଟନାୟକ OR/12/085/158030

�ୀ /51631 75 148 638ଡି ସର ତି ପଟନାୟକ  ା ଡି ଏନ ପଟନାୟକ OR/12/085/158094

ପ ୁ /51632 50 148 639ସତ�େସଖର ପଟନାୟକ ପି ସଧୁାକର ପଟନାୟକ RWX0537183

�ୀ /51633 44 148 640ବିଜୟା କମୁାରୀ ପଟନାୟକ  ା ସତ�େସଖର ପଟନାୟକ OR/12/085/158096

�ୀ /52634 63 148 641ନଳିନି େହାତା ପି େଗୗରଚ$�  େହାତା OR/12/085/158098

�ୀ /52635 55 148 642ପଦ5 ିନୀ େହାତା  ା ନେର$�  ମିଶ� RWX0287714

�ୀ /52636 44 148 643ବନାନି େହାତା ପି େଗୗରଚ$�  େହାତା OR/12/085/158099

ପ ୁ /52637 31 148 644ଆଶେୁତାଷ Uାନେଦବ ମିଶ� ପି ନେର$�  ମିଶ� RWX0436097

�ୀ /52638 25 148 645େଦବଶ�ୀତା ମିଶ� ପି ନେର$�  ମିଶ� RWX1014372

ପ ୁ /54639 32 148 646ଟି. କିରଣ କମୁାର ପି ଟି. ରାେଜ@ର ରାଓ KBH1980614

ପ ୁ /54640 35 148 647ଟି.ସ$ୀପ ପି ଟି. ରାେଜ@ର ରାଓ RWX0369207

�ୀ /56641 59 148 648ବସ� େଜନା  ା ହେରକୃT େଜନା KBH1336957

ପ ୁ /56642 54 148 649ହୃଷିେକଶ େଜନା ପି ହରିକୃTJ େଜନା KBH1288026

ପ ୁ /56643 44 148 650ନେର$�  କମୁାର େଜନା ପି ହରିକୃTJ େଜନା KBH1287945

�ୀ /56644 35 148 651ରଶ5ିତା େଜନା  ା ନେର$�  କମୁାର େଜନା RWX0468355

ପ ୁ /57645 64 148 652ଚି&ରHନ ପOନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ପOନାୟକ KBH1337302

�ୀ /58646 50 148 653ଏ.ଶା�ି .  ା ଏ.ଝେଡ@ର ରାଓ KBH1336965

ପ ୁ /58647 30 148 654ଏ .ଶବି ପ�ସାଦ ପି ଝାେଡ@ର ରାଓ RWX0742866

ପ ୁ /58648 56 148 655ଏ.ଝାେଡ@ର ରାଓ ପି ଏ.ରାବେଣୟା . KBH1336973

�ୀ /59649 45 148 656ପାନପତି େଦବୀ  ା େମାତିଲାଲ ସାହା KBH1337328

ପ ୁ /59650 50 148 657େମାତିଲାଲ ସାହା ପି ମହାଜନ ସାହା KBH1337336

ପ ୁ /61651 43 148 658ଜି.ନାଗରାଜୁ . ପି ଜି.କ� ିTା ମ&ୁ' . KBH1337377

ପ ୁ /62652 49 148 659କିେଶାର ଚ$�  ଡାକଆୁ ପି େଚତୖନ� ଡାକଆୁ KBH1337716

ପ ୁ /63653 35 148 660ସେ�ାଷ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଏC ପ�ସାଦ ରାଓ KBH1904523

�ୀ /64654 67 148 662ଚ$�କଳା ବରୁ  ା ଶବି ଲାW ମାଧବଦୀ ବରୁ KBH1904622

�ୀ /64655 29 148 663ସ5ରଣୀକା ନାୟକ  ା ଦିପକ ୱରୁ RWX0802611

�ୀ /64656 44 148 664ସ�ିତା କମୁାରୀ ରଥ  ା ଧେମ$�  ଅରୁ KBH1904531

ପ ୁ /64657 42 148 665ପ�େମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜମଣି ପ�ସାଦ ସାହୁ KBH1987031

ପ ୁ /64658 50 148 666ରାଜ କମୁାର ସିଂ ପି ପ�ାୟାଗ ସିଂ KBH1985514

ପ ୁ /64659 45 148 667ଗଣୁବ� ଭାରୁ ପି ଶବିଲାW ମାଧବଜୀ ଭାରୁ KBH1904655

ପ ୁ /64660 43 148 668ପେରଶ କମୁାର ଭାରୁ ପି ଶିବଲାW ମାଧବଜୀ ଭାରୁ KBH1293919

ପ ୁ /64661 42 148 669ଦୀପକ କମୁାର ଭରୁ ପି ଶିବ ଲାW ମାଧବଜୀ ଭରୁ KBH1904697

�ୀ /64662 35 148 670ସାଲିନି ୱରୁ  ା ଗଣୁବ� ୱରୁ RWX0802629

�ୀ /64663 34 148 671ଭୁମିକା ୱରୁ  ା ପେରଶ କମୁାର ୱରୁ RWX0802603

ପ ୁ /65664 27 148 672ପି? ୂକମୁାର ସାହାଗBୁା ପି େମାତି ଲାଲ ଗBୁା RWX0742700

ପ ୁ /66665 50 148 673ଅରବି$ ସାହୁ ପି ଲାଲୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ KBH1980838

ପ ୁ /67666 72 148 674ରେମଶ ଚ$�  ତ�ିପାଠି ପି ଶ�ାମ ସ$ୁର ତ�ିପାଠି RWX0403469

ପ ୁ /67667 46 148 675େପ�ମାନ$ ତ�ୀପାଠୀ ପି ରେମଶଚ$�  ତ� ୀପାଠୀ RWX0131995

�ୀ /68668 38 148 676ବି ଜଗଦିa@ରୀ  ା ବି ଉଦୟ କମୁାର RWX0468553

�ୀ /68669 63 148 677ବି ରତ*  କମୁାରୀ  ା ୰ ବି େଭ6ଟ ରାବଣା RWX0468538

ପ ୁ /68670 44 148 678ବି ଉଦୟ କମୁାର ପି ବି େଭ6ଟ ରାବଣା RWX0468546

11 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀ6  ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /69671 45 148 679ଜି ଲ45ୀ  ା ଜି ସତ�ନାରାୟଣ ମ&ୂ' RWX0468579

ପ ୁ /69672 57 148 680ଜି ସତ�ନାରାୟଣ ମ&ୂ' ପି ଜି ଡାଲି େଚଟି RWX0468561

ପ ୁ /70673 45 148 681ପbୂJଚ$�  ପ�ଧାନ ପି ଶ6ଳୁ ପ�ଧାନ RWX0403535

�ୀ /70674 40 148 682ବିTୁପ�ିୟା ପ�ଧାନ  ା ପbୁJଚ$�  ପ�ଧାନ RWX0403501

�ୀ /71675 46 148 683ବୀଣାପାଣି ମିଶ�  ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ RWX0619130

�ୀ /71676 48 148 684ସସ5ିତା କମୁାରୀ ପାଣିଗ�ାହି  ା କଲୁଦୀପ କମୁାର ସାଦୁ RWX0403550

ପ ୁ /71677 55 148 685କଲୁଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ RWX0403568

�ୀ /72678 34 148 686ଦମୟ�ୀ ସାହୁ ପି କାହ* ୁଚରଣ ସାହୁ KBH1358308

ପ ୁ /73679 43 148 687ପି.ପ�ବିନ କମୁାର ପି ପି.ତିରୁପତି ରାଓ KBH1675479

�ୀ /73680 36 148 688ପି,ସାହିଲିଲା ପଟାମ  ା ପି.ପ�ବିନ କମୁାର RWX0742692

�ୀ /73681 50 148 689ସନିୁତା ପଟନାୟକ  ା ରତନ ପଟନାୟକ RWX0742759

�ୀ /73682 42 148 690ପି. େରାଜା ପି ପି.ତିରୁପତି ରାଓ RWX0619304

�ୀ /74683 33 148 691ଲ45ି ସାହୁ  ା ଡ\ ୁପରଜା RWX0742767

ପ ୁ /77684 35 148 692େକ. ରବି କୁମ୍ାର ଆଚରୀ ପି େକ. ମେହଶମ ଆଚରୀ RWX0828046

ପ ୁ /78685 23 148 693ମାନିଶ କମୁାର ପ�ସାଦ ପି େମାେନାରHନ ପ�ସାଦ RWX1014331

ପ ୁ /104686 26 148 694ବି. େଦଓକମୁାର ପି ବି. ଆନା$ା ରାଓ RWX0885269

�ୀ /105687 52 148 695ମତୁ�ାଲୁ ନାୟକ - ଚିରHିବୀ ଦାସ RWX1202753

�ୀ /56688 20 148 725ବ$ନା େଜନା ପି ହୃଷିେକଶ େଜନା RWX1293893

�ୀ /71689 18 148 729ଲିଜା ସାହୁ ମା ବୀଣାପାଣି ମିଶ� RWX1306158

�ୀ /18690 18 148 731ଅମୃତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ6ର ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ RWX1324284

ପ ୁ /24691 24 148 732ନବୀନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ - ଏC. ଦିେନଶ କମୁାର RWX1324300

�ୀ /23692 23 148 733ବି. ଶ�ାବଣୀ ପି ବି. ଆନ$ ରାଓ RWX1324342

ପ ୁ /11693 18 148 734ସମୀର ପOନାୟକ ପି େଭ6ଟ ରମଣ ପOନାୟକ RWX1324755

ପ ୁ /18694 18 148 735ଅଭିନ$ନ ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ RWX1325000

ପ ୁ /18695 23 148 736ଅନିଶ ଅଂଶମୁାନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ6ର ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ RWX1325018

ପ ୁ /23696 26 148 737ବି. େଦବ କମୁାର ପି ବି. ଆନ$ ରାଓ RWX1325034

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ<ଚନ ନିମେ� ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ*  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ<ଚନ କମିଶନ ଭାରତ6 yାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ<ଚନ ପବୂJ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ6 ନାମ ଅଛି କି ନାହz  ଦୟାକରି ତନଖି କର�ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.6 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 ମାନ6ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ6 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

12 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀ6  ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


