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ପ ୁ /-1 19 146 1କ�ଡା ଆକାଶ ପି କ�ଡା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ RWX1253285

#ୀ /012 24 146 2େସାନାଲି ରାଉତ ପି ରତ% ାକର ରାଉତ RWX1013986

ପ ୁ /13 34 146 3ଶସୁା& କମୁାର ବିରଦଳାଇ ପି ପ*ୁ� ଚ,�  ବିରଦଳାଇ RWX0129957

ପ ୁ /14 32 146 4ପ�ଶା& କମୁାର ବୀରଦଳାଇ ପି ପ*ୁ� ଚ,�  ବୀରଦଳାଇ RWX0129965

ପ ୁ /15 54 146 5ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ହରିହର ଦେଳଇ RWX0131417

#ୀ /16 50 146 6କ/ନା ଦେଳଇ 0ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଦେଳଇ RWX0131425

#ୀ /17 41 146 7ପି କନ1ା 0ା ପି ମତୁ1ାଲୁ RWX0131433

#ୀ /18 47 146 8ଏ�.ଭାନୁ ରାଓ 0ା ଏ�.ଜଗନ% ାଥ ରାଓ KBH1335934

#ୀ /19 40 146 9ପ�ଣୟନି ରାଉତ 0ା ରତ% ାକର ରାଉତ RWX0129940

ପ ୁ /110 52 146 10ରତ% ାକର ରାଉତ ପି ହଳଧର ରାଉତ RWX0129932

ପ ୁ /111 43 146 11ଅନିଲ କମୁାର ସାହା ପି ଦୀନନାଥ ସାହା RWX0617969

ପ ୁ /212 43 146 12ହୃଷିେକଶ େଲ9ା ପି ସେୁର,�  ପ�ସାଦ େଲ9ା KBH2088524

ପ ୁ /213 41 146 13ନୀଳମାଧବ ସଡ�ୀ ପି ପ*ୂ� ଚ,�  ସଡ�ୀ RWX0236364

#ୀ /0314 23 146 14ସମିତା ପରିଡା ପି ବିକ�ମ ପରିଡା RWX1014067

#ୀ /315 62 146 15େସ%ହଲତା ପରିଡା 0ା ବିକ�ମ ପରିଡା KBH1903525

ପ ୁ /316 23 146 16ସନୁୀଲ କମୁାର ପରିଡା ପି ବିକ�ମ ପରିଡା RWX1041300

ପ ୁ /0417 21 146 17ପି କାଳିପ�ସାଦ ପି ପି େଗାପି RWX1164391

ପ ୁ /418 40 146 18ପି.େଗାପି ପି ଆପଲ ଜଗା ରାଓ KBH2088607

ପ ୁ /519 71 146 19ପ�ସନ%  କମୁାର ଭ; ପି େବରୖାଗି ଭ; OR/12/085/154622

#ୀ /520 63 146 20ଲ=>ୀ ଭ; 0ା ପ�ସନ%  କମୁାର ଭ; OR/12/085/154370

#ୀ /621 32 146 21ସଜୁାତା େସଠୀ 0ା ଏେ9ଟୀ େସଠୀ RWX0618975

ପ ୁ /622 45 146 22ଏେ9ଟି େସଠୀ ପି ଡାଲି େସଠୀ KBH1291053

ପ ୁ /723 19 146 23ଜଗଦିଶ ଓଡିଆ ପି ଜଗନ% ାଥ ଓଡିଆ RWX1267061

#ୀ /0824 23 146 24ଆର ପ�ଗତି ପି ଆର ନରସିଂହ ମBୁC RWX1014026

ପ ୁ /825 53 146 25କ,ନ ସିଂ ପି େମାହନ ସିଂ RWX0286971

#ୀ /826 42 146 26ରୀନା ସିଂ 0ା କ,ନ ସିଂ RWX0286963

#ୀ /927 42 146 27ଫଲୁମତୀ େଭାଇ 0ା ଲ=>ୀ େଭାଇ RWX0130039

ପ ୁ /928 76 146 28ଜୟ&ି ଗଉଡ ପି ଜଗନ% ାଥ ଗଉଡ OR/12/085/154365

#ୀ /929 46 146 29ମମତା ମହା9ଡୁ 0ା ଖଗପତି ଗଉଡ RWX0236489

#ୀ /930 30 146 30ଚଇତି ମାଝି 0ା ଅଜିତ ମାଝି RWX0743328

#ୀ /931 38 146 31େଜ1ାସ%ାରାଣୀ ମଲF 0ା ଲ=>ୀଧର ରାଉତ KBH1354679

ପ ୁ /932 61 146 32ଦିନବGୁ ସାହୁ ପି ସନ1ାସ ସାହୁ RWX0743765

ପ ୁ /933 36 146 33ଅଚ1ତୁାନ, ସାହୁ ପି ଦୀନବGୁ ସାହୁ RWX0827816

ପ ୁ /1034 35 146 34ସେ&ାଷ କମୁାର େଲ9ା ପି େଜ1ାତିନ କମୁାର େଲ9ା RWX0236356

#ୀ /1035 40 146 35ପଦ> ା ମଦୁୁଲି 0ା ଜଦୁ ମଦୁୁଲି RWX0130047

ପ ୁ /1136 33 146 36ଅନ& କମୁାର େବେହରା ପି ସିମା�ଳ େବେହରା RWX0130062

#ୀ /1137 24 146 37ଦିHିମୟୀ ଡାକଆୁ 0ା ଅନ& କମୁାର େବେହରା RWX1106970

#ୀ /1138 49 146 38ପଦ> ିନି ମିଶ� 0ା ଉଦୟଚରଣ ମିଶ� OR/12/085/154199

ପ ୁ /1139 42 146 39ଭରତ କମୁାର ମିଶ� ପି ବଟକୃI ମିଶ� KBH1628387

#ୀ /1140 39 146 40ବିIୁପ�ିୟା ମିଶ� 0ା ଭରତ ମିଶ� KBH1903483

ପ ୁ /1141 29 146 41କାଳି ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ଉଦୟ ଚ,�  ମିଶ� RWX0618439

ପ ୁ /1342 35 146 42ଚ,�  େଶଖର େଭାଇ ପି ଭା�ର େଭାଇ RWX0130070

#ୀ /1443 43 146 43ପାକଲି ମଦୁୁଲି ପି ବିJନାଥ ମଦୁୁଲି OR/12/085/154349

ପ ୁ /1544 56 146 44ପ�ଶନ%  କମୁାର ମହାରଣା ମା ଅନ% ପଣୂK ମହାରଣା OR/12/085/154335

#ୀ /1545 51 146 45ଶକ&ୁଳା ମହାରଣା 0ା ପ�ସନ%  ମହାରଣା OR/12/085/154336

ପ ୁ /1546 48 146 46ପ�କାଶ ମହାରଣା ପି ଅଭିମନ1 ୁମହାରଣା KBH1291392

#ୀ /1547 46 146 47ବାସ&ି ମହାରଣା 0ା ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା KBH2088706

#ୀ /1548 43 146 48ପ�ମିଳା ମହାରଣା 0ା ପ�କାଶ ମହାରଣା KBH1291384

ପ ୁ /1549 33 146 49େସାରଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପ�ସନ%  କମୁାର ମହାରଣା KBH1354695

ପ ୁ /1550 33 146 50ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପ�ଶନ%  କମୁାର ମହାରଣା RWX0286989

1 17/M.O.P େଯାଗ1ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀ9 0ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1551 25 146 51ସେ&ାଷ ମହାରଣା ପି ପ�କାଶ ମହାରଣା RWX1065879

ପ ୁ /1552 21 146 52ସଦୁାମ ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ରଣା RWX1164375

ପ ୁ /1553 25 146 53କୃI ମହାରଣା ପି ବିଜୟ ମହାରଣା RWX1107085

ପ ୁ /1554 36 146 54ସବୁାଷ ଚ,�  ନାୟକ ପି ସମନାଥ ନାୟକ RWX0130088

ପ ୁ /1655 60 146 55ଭାରତ ଚଦ�  ମଲF ିକ ପି ଦୁଖୀଶ1ାମ ମଲF ିକ RWX1047448

ପ ୁ /1656 66 146 56ଦୀଲିପ ସବୁୁOି ପି ରା�ା ସବୁୁOି KBH2088714

ପ ୁ /1657 33 146 57ସିମାPଚଳ ସବୁୁOି ପି ଦିଲିପ ସବୁୁOି RWX0744532

#ୀ /1658 29 146 58ସିଏଚ ସG1ା ରାଣୀ ସବୁୁOି 0ା ସିଏଚ ସିମା�ଳ ସବୁୁOି RWX0743120

ପ ୁ /1759 45 146 59ଭଗବାନ ଦେଳଇ ପି େଲାକନାଥ ଦେଳଇ KBH1901917

#ୀ /1760 35 146 60ମିତା ଦେଳଇ 0ା ଭଗବାନ ଦେଳଇ KBH1901925

ପ ୁ /1761 36 146 61ହିରାଧର ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ RWX0339564

ପ ୁ /1762 31 146 62ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଡQରୁଧର ନାୟକ RWX0339614

#ୀ /1863 74 146 63ଶଶିକଳା ସାହୁ 0ା େଗାବି,ଚ,�  ସାହୁ OR/12/085/154280

ପ ୁ /1864 74 146 64େଗାବି, ସାହୁ ପି ଅର=ିତ ସାହୁ OR/12/085/154279

ପ ୁ /1865 40 146 65ବିIୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି େଗାବି, ସାହୁ OR/12/085/154807

#ୀ /1866 40 146 66େଦବକି ସାହୁ 0ା ରାମଚ,�  ସାହୁ RWX0130104

#ୀ /1967 49 146 67ମ;ଳୁା ପାଣିଗ�ାହି 0ା ରାଜକିେଶାର ପାଣିଗ�ାହି OR/12/085/154291

ପ ୁ /2068 73 146 68ଆେଲକସିR ବାଘ ପି ପ�ଭୁଦାନ ବାଘ RWX0403295

#ୀ /2069 29 146 69ଲୀନାବଗ� ବାଘ ପି ଆେଲକଶିR ବାଘ RWX0402990

#ୀ /2070 36 146 70ରଶ> ିରାଣୀ ବାଘ ପି ଆେଲକଶିସ ବାଘ RWX0130120

ପ ୁ /2071 33 146 71ରିେ&ସେରସ ବାଘ ପି ଆେଲକଶିସ ବାଘ RWX0130112

#ୀ /2072 32 146 72ସ>ିତାରାଣୀ ବାଘ ପି ଆେଲକଶିସ ବାଘ RWX0130138

#ୀ /2073 56 146 73ଶା&ିଲତା ପଟନାୟକ 0ା ରବି ପଟନାୟକ OR/12/085/148526

#ୀ /2074 33 146 74ରତ% ାମଣି ସିଂ 0ା ରାମ ଡ�ାୟତ RWX0369066

#ୀ /2175 41 146 75ଜୟତ�ୀ ବିJାସ 0ା ସ;ୀତ ବିJାସ KBH1292119

ପ ୁ /2176 34 146 76ଅ;ନ କମୁାର ମହାରଣା ମା ପ�ମିଳା ମହାରଣା KBH1902204

ପ ୁ /2177 57 146 77ଜଗରିଶ ଓଝା ପି ବିJନାଥ ଓଝା OR/12/085/154295

#ୀ /2178 52 146 78ସବିତା ଓଝା 0ା ଜଗଦିଶ ଓଝା OR/12/085/154296

#ୀ /2279 33 146 79ସଂଜୁTା ସାହୁ ପି ଶ�ାନିବାସ ସାହୁ RWX0236372

#ୀ /2480 35 146 80େବବୀ କମୁାରୀ ପି ସଦୁାମ ପ�ଶାଦ KBH1354612

ପ ୁ /2481 44 146 81ଦିଲF ିପ କମୁାର ମହାରଣା ପି କାଶିନାଥ ମହାରଣା RWX0486936

ପ ୁ /2582 52 146 82ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ପି ନଡୁ କିେଶାର ନାୟକ OR/12/085/154766

ପ ୁ /2583 22 146 83ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ RWX1164250

#ୀ /2684 41 146 84ଜମନୁା ଗଉଡ 0ା ମଦନ ଗଉଡ OR/12/085/154829

ପ ୁ /2685 51 146 85ମଦନ େଗୗଡ ପି ମ�ଳା େଗୗଡ OR/12/085/154828

ପ ୁ /2686 51 146 86କୃପା େଗୗଡ ପି ଗଉର ଚ,�  େଗୗଡ KBH1291020

#ୀ /2687 49 146 87ପାବ� ତି େଗୗଡ 0ା କୃପା େଗୗଡ KBH1291012

ପ ୁ /2688 22 146 88ବଳରାମ େଗୗଡ ପି କୃପା େଗୗଡ RWX1154970

ପ ୁ /2689 21 146 89ସନୁୀଲ େଗୗଡ଼ ପି ଜଗନ% ାଥ େଗୗଡ଼ RWX1109776

ପ ୁ /2690 33 146 90ସବୁାସ ଚ,�  ଗWୁା ପି ଅଭିମନ1 ୁଗWୁା RWX0679555

ପ ୁ /2891 63 146 91ଭିମ ହ&ାଳ ପି ରାମଚ,�  ହ&ାଳ KBH1628536

#ୀ /2892 54 146 92ଲ=>ୀ ହ&ାଳ 0ା ଭିମ ହ&ାଳ OR/12/085/154922

#ୀ /2893 46 146 93ଲ=>ୀ ହ&ାଳ 0ା ସିମା�ଳ ହ&ାଳ KBH2088771

ପ ୁ /2894 39 146 94ନାରାୟଣ ହ&ାଳ ପି ମଦନ ହ&ାଳ KBH1292267

ପ ୁ /2895 39 146 95ସିମା�ଳ ପାଣୀଗ�ାହି ପି େଦବରାଜ ପାଣୀଗ�ାହି RWX0743823

#ୀ /3096 61 146 96େଜ.ଆରୁଦ� ାମା 0ା େଜ.ବିJନାଥ OR/12/085/154310

ପ ୁ /3097 34 146 97ଅଜୟ କମୁାର ପି ବିJକମK ପ�ସାଦ RWX0130161

ପ ୁ /3098 66 146 98ଜାମି ବିJନାଥ ପି େଜ.ନରସିଂହ OR/12/085/154309

#ୀ /3099 30 146 99ରି9ି େଦବୀ 0ା ଅଜୟ କମୁାର RWX1014299

#ୀ /30100 26 146 100େରଣ ୁେଦବୀ 0ା ମନୁା ପ�ସାଦ RWX1108646

ପ ୁ /30101 26 146 101ସନିୁଲ େଖାରା ପି ଶଶପିାତ� େଖାରା RWX0744193

ପ ୁ /30102 25 146 102ପ�କାଶ ପ�ସାଦ ପି ବୀେର,�  ପ�ସାଦ RWX1108653

#ୀ /31103 58 146 103ବି ରାଧାରାଣୀ ରାଓ 0ା ବି ଗଉରୀ ଶ9ର ରାଓ OR/12/085/154377

ପ ୁ /31104 33 146 104ବି ସାଇ କମୁାର ପି ବି େଗୗରିଶ9ର ରାଓ RWX0403006

ପ ୁ /32105 51 146 105ଶିବରାମ ଗଉଡ ପି ଅଯୁ� ନ ଗଉଡ OR/12/085/154258

#ୀ /32106 49 146 106ଆଶାଲତା ଗଉଡ 0ା ଶିବରାମ ଗଉଡ OR/12/085/154259

ପ ୁ /32107 29 146 107ଭଗବାନ େଗାଉଡ ପି ଶିବରାମ େଗାଉଡ RWX0402966

#ୀ /33108 71 146 108ଶଶିୁଳା ନାୟକ 0ା ଭରତ ନାୟକ OR/12/085/154274

ପ ୁ /33109 51 146 109ଭଗବାନ ନାୟକ ମା ସଶୁୀଳା ନାୟକ OR/12/085/154275

ପ ୁ /33110 46 146 110ରବି,�  ନାୟକ ମା ସଶୁୀଳା ନାୟକ OR/12/085/154276

#ୀ /33111 40 146 111ମିନା=ୀ ନାୟକ 0ା ଭଗବାନ ନାୟକ RWX0286997

#ୀ /33112 34 146 112ବିଜୟଲ=>ୀ ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ RWX0130187
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ପ ୁ /33113 33 146 113େଦବ ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ RWX0130179

#ୀ /33114 32 146 114ମାମି ନାୟକ ପି କୃI ଚ,�  ନାୟକ RWX0618876

ପ ୁ /34115 51 146 115ବଳଭଦ�  େବେହରା ପି ଚୁଡାମଣି େବେହରା KBH1290535

#ୀ /34116 47 146 116ପଦ> ା େବେହରା 0ା ବଳଭଦ�  େବେହରା OR/12/085/154870

#ୀ /34117 31 146 117ଲଳିତା େବେହରା ପି ବଳଭଦ�  େବେହରା RWX0339556

#ୀ /34118 27 146 118ଚ,� ା େବେହରା ପି ବଳଭଦ�  େବେହରା RWX0744524

ପ ୁ /34119 21 146 119ରଂଜିତ େବେହରା ପି ବଳଭଦ�  େବେହରା RWX1109784

ପ ୁ /35120 35 146 120େଚତୖନ ହାଲବା ପି ଧନୁ� ଜୟ ହାଲବା KBH1902220

ପ ୁ /35121 66 146 121େସାମନାଥ େଖମXୁୁ ପି ଅନ&ରାମ େଖମXୁୁ OR/12/085/154898

#ୀ /35122 56 146 122େଯାଶଦା େଖମXୁୁ 0ା େସାମନାଥ େଖମXୁୁ OR/12/085/154897

#ୀ /35123 35 146 123ସନିୁତା େଖମXୁୁ ପି ସମନାଥ େଖମXୁୁ RWX0130229

#ୀ /35124 30 146 124ସ�ିତା େଖମXୁୁ ପି େସାମନାଥ େଖମXୁୁ RWX0743294

ପ ୁ /35125 28 146 125ସନିୁଲ କମୁାର େଖମXୁୁ ପି େସାମନାଥ େଖମXୁୁ RWX0743997

ପ ୁ /35126 22 146 126େମାହନ େମାହ&ି ପି ଛବି ଲାଲ େମାହ&ି RWX1047315

#ୀ /36127 49 146 127ଏସ ସତ1ବତୀ . 0ା ଏସ ଆପାରାଓ . OR/12/085/154758

#ୀ /36128 28 146 128ଏସ ଇJରି ପି ଏସ ଆପାରାଓ RWX0744557

#ୀ /36129 44 146 129କନିୁ ମଦୁୁଲୀ ମା କା,ିରି ମଦୁୁଲି RWX0618686

#ୀ /36130 35 146 130ଏସ ସନିୁତା ପି ଏସ ଆପାରାଓ RWX0743427

ପ ୁ /37131 42 146 131କନୁୁ ଜାନି ପି Gara ଜାନି RWX0287003

#ୀ /37132 41 146 132ପାବ� ତି ଜାନି 0ା କନିୁ ଜାନି RWX0287011

#ୀ /37133 26 146 133ଆର ଦିବ1ା େଜ1ାତି ପି ଆର ଏଲ େଜ ଗାGି RWX0900241

#ୀ /37134 76 146 134ସଷୁମା ରଥ 0ା ଅଭିମନ1 ୁରଥ OR/12/085/154237

ପ ୁ /37135 49 146 135ଗେୁHJର ରଥ ପି ଅଭିମନ1 ୁରଥ KBH1291533

ପ ୁ /37136 46 146 136େଗୗରୀ ଶ9ର ରଥ ପି ଅଭିମନ1 ୁରଥ KBH1291582

#ୀ /37137 37 146 137ରଶ> ିତା ରଥ 0ା ଗେୁHJର ରଥ RWX0743526

#ୀ /37138 33 146 138ଗାୟତ�ି  ରଥ 0ା େଗୗରିଶ9ର ରଥ RWX0743039

#ୀ /38139 81 146 139େକୗଶଲ1ା ନାୟକ 0ା ଚ,�େଶଖର ନାୟକ OR/12/085/154187

#ୀ /38140 27 146 140ସଭୁଦ� ା କମୁାରି ନାୟକ ପି ଲ=>ିଧର ନାୟକ RWX0744417

ପ ୁ /38141 59 146 141ଏସ ରାମଚ,�  େଦାରା ପି ଏସ ସ�ିପତି େଦାରା RWX0899872

#ୀ /39142 51 146 142ପି. ସଜୁାତା  0ା ପି. ରାବଣା ରାଓ OR/12/085/154319

ପ ୁ /39143 38 146 143ଧନୁ େବେହରା ପି ଦୟନିଧି େବେହରା RWX0679563

#ୀ /39144 37 146 144େହମ େବେହରା 0ା ଧନୁ େବେହରା RWX0287029

ପ ୁ /39145 61 146 145ପି. ରାବଣା ରାଓ ପି ପି. ଗରୁୁ ରାଓ OR/12/085/154067

#ୀ /40146 69 146 146ଝିପିରି ପରଜା 0ା ସମରା ପରଜା OR/12/085/154322

#ୀ /40147 46 146 147ଆର. ସାରଦା ମା ଆର. େନତାଜୀ RWX0885244

ପ ୁ /41148 47 146 148ଚିନ> ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ମନେହାର େବେହରା RWX0130237

#ୀ /41149 48 146 149ଗୀତାରାଣି େବହୁରିଆ 0ା ଖେଗJର େବହୁରିଆ KBH2088797

ପ ୁ /41150 41 146 150ଗିରିଶ ଚ,�  େବହୁରିଆ ପି େକଦାରନାଥ େବହୁରିଆ KBH2088789

ପ ୁ /42151 73 146 151ଅନାମ ନାୟକ ପି ଅଗାଧ ୁନାୟକ RWX1237387

#ୀ /42152 65 146 152ଉବ� ସି ପାଣିଗ�ାହି 0ା େଦବରାଜ ପାଣିଗ�ାହି KBH1987056

ପ ୁ /43153 32 146 153ବିJଜିତ କର ପି ସେୁର,�  କର RWX0486282

#ୀ /43154 46 146 154ପି ପଦ> ାବତୀ ରାଓ 0ା ପି ସରିୁ ରାଓ OR/12/085/154325

#ୀ /44155 59 146 155ପି.ରାବଣାମା ଆମା 0ା ପି .ଶ9ର ରାଓ OR/12/085/154696

#ୀ /44156 32 146 156ପି ଲିଲି 0ା ପି ଶ�ୀନୁ RWX0486746

ପ ୁ /44157 63 146 157ପି ଶ9ର ରାଓ ପି ପି ଆପନା ରାଓ RWX0957944

ପ ୁ /44158 36 146 158ପି ଶ�ୀନୁ ପି ପି ଶ9ରରାଓ RWX0486738

#ୀ /45159 66 146 159ଏନ କXାମା . 0ା ଏନ ଆପଲ 0ାମି OR/12/085/154312

ପ ୁ /45160 37 146 160ଏP ଶ�ୀନୁ ପି ଏP ଆପା]0ାମୀ RWX0486589

ପ ୁ /46161 31 146 161ସିମା�ଳ ମିଶ� ପି ଚିତରଂଜନ ମିଶ� RWX0486316

ପ ୁ /46162 44 146 162ଗେଣଶ ସାହୁ ପି ନୀଳକW ସାହୁ OR/12/085/154801

#ୀ /46163 40 146 163ସସ>ିତା ସାହୁ 0ା ଗେଣଷ ସାହୁ RWX1108596

ପ ୁ /46164 35 146 164ପ�ାନନ ସାହୁ ପି ନୀଳକW ସାହୁ RWX0402958

ପ ୁ /46165 28 146 165ଦିପକ ସାହୁ ପି ନୀଳକW ସାହୁ RWX0403279

#ୀ /46166 28 146 166ନ,ିନୀ କମୁାରୀ ସାହୁ 0ା ପ�ାନନ ସାହୁ RWX1108562

#ୀ /47167 53 146 167ଟଭା େବେହରା 0ା ହରି^,�  େବେହରା KBH1290857

ପ ୁ /47168 34 146 168ପ�କାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ହରି^,�  େବେହରା RWX0130245

ପ ୁ /48169 59 146 169ମ�ଳା େବେହରା ପି ବୁଧିଆ େବେହରା OR/12/085/154784

#ୀ /48170 51 146 170ଚିତ�  େବେହରା 0ା ମ�ଳା େବେହରା KBH1290717

ପ ୁ /49171 31 146 171େସଖ ଅନୁର ଅଲି ପି େଶଖ ଅକସିର ଅଲି RWX0805549

ପ ୁ /49172 34 146 172ଶିଶିର କମୁାର ବାଘ ପି ଦୟାପାତ�  ବାଘ RWX0130252

#ୀ /49173 25 146 173ତପRୱନିୀ ବିଡ଼କିା 0ା ଶିଶିର କମୁାର ବାଘ RWX1107101

#ୀ /50174 59 146 174ଗଉରି ନାୟକ 0ା ଜିରୁ ନାୟକ OR/12/085/154166
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#ୀ /51175 62 146 175ବୃ,ା ମଦୁୁଲି 0ା େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି OR/12/085/154836

ପ ୁ /51176 30 146 176କିଶାନ ମଦୁୁଲି ପି େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି RWX0486423

#ୀ /51177 29 146 177କନିୁ ମଦୁୁଲି 0ା କିଶାନ ମଦୁୁଲି RWX0486431

ପ ୁ /51178 25 146 178ସଦନ ମଦୁୁଲି ପି ବୃ,ା ମଦୁୁଲି RWX0828004

ପ ୁ /51179 22 146 179ଆମର ମଦୁୁଲି ମା ବୃ,ା ମଦୁୁଲି RWX1107143

ପ ୁ /52180 22 146 180ବିଶଲ ବି_ଵାସ ପି ଅନୁକଳୁ ବି_ଵାସ RWX1066026

#ୀ /52181 61 146 181ପଦ> ା ମଦୁୁଲି 0ା ଡQରୁ ମଦୁୁଲି KBH2088813

#ୀ /53182 22 146 182ଦମାଇ ଦିଶାରି 0ା ରାେଜଶ ଯାନୀ RWX1047372

ପ ୁ /53183 48 146 183ଡQ ୁଜାନି ପି ଦଇତାରୀ ଜାନି OR/12/085/154863

#ୀ /53184 45 146 184ତାରାବତୀ ଜାନୀ 0ା ଡQ ୁଜାନି RWX1270628

ପ ୁ /53185 25 146 185ରାେଜଶ ଜାନି ପି ଡQ ୁଜାନି RWX0900050

ପ ୁ /54186 33 146 186ସବୁାଷ ଚ,�  ଗWୁ ପି ଅଭିମନ1 ୁଗWୁ RWX0287045

ପ ୁ /54187 59 146 187ବିପନୁ ଜାନି ପି ଦଳପତି ଜାନି OR/12/085/154185

#ୀ /54188 52 146 188ତୁଳସା ଜାନି 0ା ବପନ ଜାନି OR/12/085/154186

ପ ୁ /54189 25 146 189ସେୁରଶ ଜାନି ମା ତୁଳସା ଜାନି RWX1014166

ପ ୁ /55190 55 146 190ରାମ ମଦୁୁଲି ପି ମିଲକ ୁମଦୁୁଲି OR/12/085/154865

#ୀ /55191 51 146 191ବାସ&ି ମଦୁୁଲି 0ା ରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/085/154866

ପ ୁ /55192 32 146 192ଶିବ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି RWX0486605

ପ ୁ /55193 31 146 193ଶ9ର ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି RWX0744086

#ୀ /55194 28 146 194ରୁନି ମଦୁୁଲି 0ା ଶିବ ମଦୁୁଲି RWX0486613

#ୀ /55195 27 146 195କନିୁ ମଦୁୁଲି 0ା ଶ9ର ମଦୁୁଲି RWX0743286

ପ ୁ /56196 34 146 196େକ ଶିବ ଆଚାରୀ ପି େକ ସଯୂ1� ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ KBH1902238

ପ ୁ /56197 24 146 197ମହିମା େବନିଆ ପି ନିର;ନ େବନିଆ RWX1078013

#ୀ /56198 72 146 198ସେରାଜିନୀ େବନ1ା 0ା କମୁର େବନ1ା KBH1334150

#ୀ /56199 46 146 199ପଦ> ା େବନ1ା 0ା ନିର;ନ େବନ1ା KBH1291558

ପ ୁ /56200 39 146 200ସବିନା ଦିଶାରୀ ପି ମନ ଦିଶାରୀ RWX0236554

ପ ୁ /56201 50 146 201ମିନ ମଦୁୁଲି ପି ନିଳାQର ମଦୁୁଲି RWX0236570

#ୀ /56202 45 146 202ମTୁା ମଦୁୁଲି ପି ମିନ ମଦୁୁଲି RWX0236539

#ୀ /56203 27 146 203ମକୁତୁା ମଦୁୁଲି ମା ମକୁତୁା ମଦୁୁଲି RWX1047349

ପ ୁ /56204 25 146 204ତାଳୁ ମଦୁୁଲି ମା ମTୁା ମଦୁୁଲି RWX1041318

#ୀ /56205 25 146 205ନ,ିନୀ ନାୟକ ମା ବତୀ ଦିଶାରି RWX1047331

ପ ୁ /57206 19 146 206ଆୟୁଷ ଅଭିନ,ନ ପି ବିଭୁ ର;ନ େସଠୀ RWX1267111

#ୀ /57207 41 146 207ସୀତା େସଠୀ 0ା ବିଭୁର;ନ େସଠୀ RWX0811547

ପ ୁ /57208 29 146 208ଶ�ୀନିବାସ େସଠି ପି ବାଲା େସଠି RWX0403162

ପ ୁ /57209 27 146 209ସତ1 ନାରାୟଣ େସଠୀ ପି ଦୟାନିଧି େସଠୀ RWX0618322

ପ ୁ /57210 61 146 210ବାଲା େସଠୀ ପି ତାଲି େସଠୀ OR/12/085/154156

ପ ୁ /57211 61 146 211ଦୟାନିଧି େସଠୀ ପି ଯଧିୁaିର େସଠୀ KBH1292309

ପ ୁ /57212 57 146 212ବିଭୁର;ନ େସଠୀ ପି ଗGବ�  େସଠୀ KBH1291269

#ୀ /57213 56 146 213ଲ=>ୀ େସଠୀ 0ା ବାଲା େସଠୀ OR/12/085/154157

ପ ୁ /57214 43 146 214ନକା େସଠୀ ପି ଡାଲି େସଠୀ KBH1628155

ପ ୁ /57215 41 146 215ସପP କମୁାb େସଠୀ ପି ତ�ିନାଥ େସଠୀ KBH1674795

#ୀ /58216 66 146 216ଗଉରୀ ବିେଷାୟୀ 0ା ବି0ନାଥ ବିେଷାୟୀ OR/12/085/154572

ପ ୁ /58217 32 146 217ପ�ସାଦ ଜାନି ପି ବପନ ଜାନି RWX0805861

#ୀ /58218 27 146 218ମିନା ଜାନି 0ା ପ�ସାଦ ଜାନି RWX0899880

#ୀ /58219 34 146 219ଭୀନୀତା ଲ=>ୀ ମହାରଣା 0ା ବସ& କମୁାର ମହାରଣା RWX0486829

#ୀ /58220 38 146 220ସଂଯTୁା କମୁାରୀ 0ାଇଁ 0ା ଉdବ କମୁାର ମଲିକ RWX0798322

#ୀ /59221 91 146 221ଆଦୀଆମା େସଠୀ 0ା ଡାଲି େସଠୀ OR/12/085/154158

ପ ୁ /59222 51 146 222ରାମ େସଠୀ ପି ଡାଲି େସଠୀ OR/12/085/154159

ପ ୁ /59223 36 146 223ବଡି େସଠୀ ପି ଡାଲି େସଠୀ KBH2088821

ପ ୁ /60224 49 146 224ଜିତୁରୁ ଜାନି ପି େସାମନାଥ ଜାନି OR/12/085/154706

#ୀ /60225 46 146 225ବିମଳ ଜାନି 0ା ଜିତୁରୁ ଜାନି OR/12/085/154809

ପ ୁ /60226 23 146 226ଭୀମ ଜାନି ପି ସଦା ଜାନି RWX1109818

#ୀ /60227 22 146 227ତୁଳା ଜାନି 0ା ଭୀମ ଜାନି RWX1109800

ପ ୁ /60228 34 146 228ସେୁରଶ କର ପି ସେୁର,�  କମୁାର କର KBH1903129

ପ ୁ /61229 41 146 229ପିତାQର ନାୟକ ପି ଧନୁଜ� ୟ ନାୟକ KBH1902667

ପ ୁ /61230 23 146 230ଜିେତ,�  ନାୟକ ପି ପିତାQର ନାୟକ RWX1066067

ପ ୁ /61231 46 146 231ଦଇତାରି ପରଜା ପି ଡ�ରୁ ପରଜା OR/12/085/154168

#ୀ /61232 43 146 232ଉତମ ପରଜା 0ା ଦଇତାରୀ ପରଜା OR/12/085/154169

#ୀ /61233 27 146 233ଇତିଶ�ି ସାହୁ 0ା ସେରାଜ କମୁାର ମହାରାଣା RWX0743070

#ୀ /62234 51 146 234ନିଳା ଜାନି 0ା େମଣ ୁଜାନି OR/12/085/154223

ପ ୁ /62235 46 146 235େମଣ ୁଜାନି ପି େସାମନାଥ ଜାନି KBH1290964

#ୀ /62236 28 146 236ଚ,� ମା ଯାନୀ ପି େମଣ ୁଯାନୀ RWX1047505
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#ୀ /62237 24 146 237ମାଳତୀ ଯାନୀ ମା ନଳା ଯାନୀ RWX1047398

/62238 22 146 238ଜଗନ% ାଥ ଜାନି ପି େମନା ଜାନି RWX1106939

ପ ୁ /63239 60 146 239ଗଦାଧର ମହାରଣା ପି ଭୀମ ମହାରଣା KBH1902931

#ୀ /63240 50 146 240ସେରାଜିନୀ ମହାରଣା 0ା ଗଦାଧର ମହାରଣା KBH1902923

#ୀ /63241 29 146 241କମଳା ମଦୁୁଲି 0ା ମନୁା ପାଣିଗ�ାହି RWX0618942

#ୀ /64242 71 146 242ତାରାବତୀ ଜାନି 0ା ବିଶ ୁଜାନି OR/12/085/154812

#ୀ /64243 33 146 243ପଦ> ିନୀ ରଣା ପି କୃତିବାସ ରଣା RWX0618959

ପ ୁ /64244 41 146 244ଟି ଶ�ାନିବାସ ପି ଟି ନାେଗJର ରାଓ KBH1902436

ପ ୁ /66245 71 146 245ଦୁଲଭ ଜାନି ପି ଗ�ା ଜାନି OR/12/085/154824

#ୀ /66246 21 146 246ମଣିମା ଜାନି ପି ଗHୁ ଜାନି RWX1083484

#ୀ /66247 62 146 247ସେୁଚତା ପ�େମାଦିନୀ ମହୁରିଆ 0ା କବିରାଜ ଦେଳଇ KBH1902329

#ୀ /66248 66 146 248ବୁଦୁରି ମଦୁୁଲି 0ା ସ�ୱୁରୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/154825

#ୀ /67249 45 146 249ମମତା େଗୗଡ 0ା ଖଗପତି େଗୗଡ RWX0679373

ପ ୁ /67250 31 146 250ପି. ନେରଶ କମୁାର ପି ପି. ବା�ରାରାଜୁ RWX0805606

ପ ୁ /67251 61 146 251ପିତାQର ମଦୁୁଲି ପି ବିଶା ମଦୁୁଲି OR/12/085/154821

#ୀ /67252 56 146 252ରୁକମଣି ମଦୁୁଲି 0ା ପିତାQର ମଦୁୁଲି OR/12/085/154820

#ୀ /67253 32 146 253ସବିତା ମଦୁୁଲି 0ା ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX0618173

#ୀ /67254 36 146 254ଲଳିତା ନାୟକ ପି ହରିବGୁ ନାୟକ RWX0130260

#ୀ /68255 49 146 255େସମି ଜାନି 0ା ପ�ଧାନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/154855

ପ ୁ /69256 31 146 256ବଳରାମ ଡାକଆୁ ପି ତରିଣି ଡାକଆୁ RWX0805887

ପ ୁ /69257 26 146 257ରହି ଜାନୀ ପି ଜିତ�ୁ  ଜନୀ RWX0805846

#ୀ /69258 21 146 258ଦିପିତା ଜାନି 0ା ରବି ଜାନି RWX1164359

#ୀ /69259 81 146 259ଗଉରି ମଦୁୁଲି 0ା େଜଟୁ ମଦୁୁଲି KBH1291327

ପ ୁ /70260 51 146 260ସିGୁ େବେହରା ମା ଦXାସି େବେହରା OR/12/085/154650

#ୀ /70261 51 146 261ନିଳା େବେହରା 0ା ସିGୁ େବେହରା OR/12/085/154651

ପ ୁ /70262 31 146 262ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ସି,ୁ େବେହରା RWX0236497

ପ ୁ /71263 35 146 263େକ ଗେୁHJର ପି େକ େଭ9ଟ ରାଓ RWX0743948

ପ ୁ /71264 24 146 264େକ ବିନିତା କମୁାର ପି େକ ରାବଣା RWX1164268

#ୀ /71265 23 146 265ବନଗିରି ପି9ି 0ା ବି ଗେୁH_ଵର RWX1182674

ପ ୁ /71266 61 146 266େକ େଭ9ଟ ରାଓ ପି େକ େପାେଲୟା ରାଓ OR/12/085/154144

#ୀ /71267 59 146 267େକ ରାବଣା ଆମା ରାଓ 0ା େକ େଭେ9ଟ ରାଓ RWX0957951

ପ ୁ /71268 29 146 268େକ ଶିବା ପି େକ େଭ9ଟରାଓ RWX0402933

#ୀ /72269 51 146 269େଜ.ପାଇଡ ଆମା . 0ା େଜ.ଏଲିୟା . KBH2088888

#ୀ /73270 54 146 270ଶା&ିମଣି ଟାକ� ୀ 0ା ମଧ ୁଟାକ� ୀ KBH2088896

ପ ୁ /73271 39 146 271ପ�ଫଲୁ େମାହନୀ ଟାକ� ୀ ପି େପ�ମଚା, ଟାକ� ୀ OR/12/085/154783

#ୀ /74272 56 146 272ଜି ଲ=>ୀ . 0ା ଜି ରବନାୟା . OR/12/085/154131

#ୀ /74273 30 146 273ଗଦୁଲା ଗାୟତ�ୀ େଦବୀ 0ା ଜି େମାହନ RWX1108588

ପ ୁ /75274 43 146 274ମଧ ୁେବନ1ା ପି ତ�ିେଲାଚନ େବନ1ା KBH2088904

ପ ୁ /75275 22 146 275ଦିବାକର େବନିଆ ପି ମଧ ୁେବନିଆ RWX1109768

ପ ୁ /75276 34 146 276ମେନାଜ କମୁାର ମXଳ ପି ଶ9ର ମXଳ KBH1902089

#ୀ /75277 34 146 277େଜ1ାତି ନାଗମଣି 0ା ଏନ େଗାବି,ା M G RWX0900324

#ୀ /76278 54 146 278ସବୁ*� ଖରା 0ା େକଶବ ଖରା RWX0130294

ପ ୁ /76279 33 146 279ରାଜୁ େଖାରା ମା ସବୁ*� େଖାରା RWX0744144

#ୀ /76280 28 146 280େରବତି େଖାରା 0ା ରାଜୁ େଖାରା RWX0742973

ପ ୁ /76281 27 146 281ବୁଡୁ େଖାରା ପି େକଶବ େଖାରା RWX0744052

#ୀ /76282 27 146 282ସନାଲି େଖାରା 0ା ବୁଡୁ େଖାରା RWX0743252

#ୀ /77283 59 146 283ଇ,ୁ ନାୟକ 0ା ରାମେଗାବି, ନାୟକ OR/12/085/154908

ପ ୁ /78284 47 146 285ପ*ୁ�ଚ,�  ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ RWX0618207

#ୀ /78285 33 146 286େଦବୀ େସଠୀ 0ା ବଡି େସଠୀ RWX0130302

#ୀ /79286 51 146 287ଆପଲନାଇସାମା .. ପି ଯି ପାେଶKୟା .. OR/12/085/154120

#ୀ /80287 60 146 288ପ�ମିଳା ସାହୁ 0ା ରଘନୁାଥ ସାହୁ KBH1291244

#ୀ /80288 34 146 289ସଜୁାତା ସାହୁ ମା ପ�ମିଳା ସାହୁ RWX0130310

#ୀ /81289 22 146 290ଜମନୁା ମଦୁୁଲି ପି େଦତୖାରି ମଦୁୁଲି RWX1173301

#ୀ /81290 59 146 291ମେନାରମା ସାହୁ 0ା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ OR/12/085/154108

#ୀ /81291 49 146 292ଗାୟତ�ୀ ସାହୁ 0ା ହୃଷିେକଶ ସାହୁ OR/12/085/154110

ପ ୁ /81292 46 146 293ପା�ାନନ ସାହୁ ପି ଲଡୁକିେଶାର ସାହୁ OR/12/085/154111

#ୀ /81293 44 146 294ଲ=>ୀ ସାହୁ 0ା ପ�ାନନ ସାହୁ RWX0130336

#ୀ /81294 40 146 295େଗୗରୀବାଳା ସାହୁ 0ା ସେ&ାଷ କମୁାର ସାହୁ KBH1354620

#ୀ /81295 33 146 296ଅନୁପମା ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାହୁ RWX0130328

ପ ୁ /81296 29 146 297ରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାହୁ RWX0402925

#ୀ /82297 71 146 298ପି ଆପଲାଆମା ନରସିମା .. 0ା ଆଦିନାରାୟଣ .. OR/12/085/154102

#ୀ /82298 52 146 299ପି. କଲ1ାଣି 0ା ପି. କ� ିIା RWX0957969

5 17/M.O.P େଯାଗ1ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀ9 0ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /83299 46 146 300ବି ଅନୁରାଧା .. 0ା ବି ବାସେୁଦବ .. OR/12/085/154097

ପ ୁ /83300 54 146 301ବାଈଧନ ପାତ� ପି କୃI ପାତ� RWX0236471

#ୀ /83301 43 146 302ପାବ� ତି ପାତ� 0ା ବାଈଧନ ପାତ� RWX0236505

ପ ୁ /83302 52 146 303ବି ବାସେୁଦବ ରାଓ ପି ବି. ସତ1ନାରାୟଣ OR/12/085/154098

#ୀ /83303 31 146 304ଲ=>ୀ ପତି ଶା&ି 0ା ଲ=>ୀ ପତି ରାେଜଶ RWX1108620

#ୀ /84304 70 146 305ସQାରି ଜାନି 0ା ମାଛୁଆ ଜାନି RWX0403113

ପ ୁ /84305 56 146 306ଦିବୁ ଜାନି ପି ମାଛ ଜାନି OR/12/085/154260

#ୀ /84306 46 146 307ଲ=>ୀ ଜାନି 0ା ଦିବୁ ଜାନି OR/12/085/154261

#ୀ /84307 28 146 308ଗୀତା ଜାନି ପି ଡିବୁ ଜାନି RWX0486563

ପ ୁ /84308 25 146 309ମେନାଜ ଜାନି ପି ଡିବୁ ଜାନି RWX0900308

ପ ୁ /84309 21 146 310ସେୁରଶ ଜାନି ପି ଡିବୁ ଜାନି RWX1078328

#ୀ /85310 45 146 311ବି. ଇJରୀ ଆମା 0ା ବି. େଗାବି, ରାଓ OR/12/085/154100

#ୀ /85311 34 146 312ଶ�ିମତି ଡି ଅଖିଲା 0ା ଡି େଗୗରି ଶ9ର ରାଓ RWX0900126

ପ ୁ /85312 36 146 313ରବି,�  କମୁାର ଜାନୀ ପି ତ�ିନାଥ ଜାନୀ RWX0805572

#ୀ /85313 28 146 314ବି ପ�ତିଷା ପି ବି େଗାବି, ରାଓ RWX0744672

ପ ୁ /85314 29 146 315ବି ରବିକମୁାର ପି ବି େଗାବି,ରାଓ RWX0403170

ପ ୁ /85315 53 146 316ବି େଗାବି, ରାଓ ପି ବି ସତ1ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/085/154099

ପ ୁ /85316 27 146 317ଭି. ତ�ିନାଥ ରାଓ ପି ଭି. ଗଣପତି ରାଓ RWX0805895

ପ ୁ /86317 43 146 318େକ ଶ�ୀନୁ .. ପି େକ ଆପାରାଓ .. OR/12/085/154096

#ୀ /86318 39 146 319େକ ଲ=>ୀ .. 0ା େକ ଶ�ୀନୁ .. OR/12/085/154796

#ୀ /86319 21 146 320େକ ଆଶା ପି େକ ଶ�ୀନିବାନ RWX1164367

ପ ୁ /86320 21 146 321େକ ବଂଶୀକମୁାର ପି େକ ଶ�ୀନିବାଶରାଓ RWX1224997

ପ ୁ /86321 26 146 322ରାେଜ,�  ଜାନି ପି ଡQ ୁଜାନୀ RWX0805903

#ୀ /86322 21 146 323କନୁୀ ଜାନୀ 0ା ରାେଜ,�  ଜାନୀ RWX1267137

#ୀ /86323 21 146 324ଡମାଇ ଜାନୀ 0ା ରାେଜଶ ଜାନୀ RWX1253327

ପ ୁ /86324 23 146 325େକ ପବନ କମୁାର ପି େକ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ RWX1108638

#ୀ /87325 44 146 326ଆର କରୁଣା କମୁାରି .. 0ା ଆର.ଏଲ.େଜ ଗାGି OR/12/085/154092

ପ ୁ /87326 57 146 327ଆର.ଏଲ.େଜ ଗାGୀ ପି ଆର.ଏସ. ପ�କାଶ ରାଓ RWX0805457

#ୀ /87327 31 146 328ଆର ସାରାେଜ1ାତି ପି ଆର ଏଲ େଜ ଗାGି RWX0744490

#ୀ /87328 29 146 329ଆର ସମୁତି ପି ଆର ଏଲ େଜ ଗାGି RWX0403394

ପ ୁ /88329 48 146 330ଭି ଗଣପତି .. ପି ଭି ତ�ିନାଥ .. OR/12/085/154088

#ୀ /88330 44 146 331ଭି ମତୁ1ାଲୁ .. 0ା ଭି ଗଣପତି .. OR/12/085/154089

#ୀ /88331 36 146 332ସଂG1ାରାଣୀ କgୁାର ପି ଜଗନ% ାଥ କgୁାର RWX0287086

#ୀ /88332 37 146 333ମଇନା ନାୟକ 0ା ପିତାQର ନାୟକ KBH1902659

ପ ୁ /88333 27 146 334ଭି.ତ�ିନାଥ ରାଓ ପି ଭି. ଗଣପତି RWX0618926

#ୀ /89334 19 146 335ସ&ଷିନୀ ଖରା 0ା ଶିବା ମXଳ RWX1253301

ପ ୁ /89335 45 146 336ଶg ୁମXଳ ପି କଳାଚା, ମXଳ OR/12/085/154084

#ୀ /89336 44 146 337ସଂଧ1ା ମXଳ 0ା ଭୂପାଳ ମXଳ KBH2088920

#ୀ /89337 43 146 338ଲ=>ୀ ମXଳ 0ା ଶg ୁମXଳ OR/12/085/154085

ପ ୁ /89338 29 146 339ଅନିଲ କମୁାର ମXଳ ପି ସQ ୁମXଳ RWX0403287

#ୀ /89339 26 146 340ସଜୁାତା ରାଣୀ ମXଳ ପି ସg ୁମXଳ RWX0743088

ପ ୁ /89340 22 146 341ଶବିା ମXଳ ପି ସQ ୁମXଳ RWX1154962

#ୀ /89341 28 146 342ସା&ା ନାୟକ 0ା ଅନିଲ କମୁାର ମXଳ RWX1154186

#ୀ /90342 90 146 343ଲ=>ୀ ମXଳ 0ା କଳାଚା, ମXଳ OR/12/085/154083

#ୀ /92343 41 146 344େକ ପଦ> ା .. 0ା େକ ସରିୁ ରାଓ OR/12/085/154600

ପ ୁ /92344 46 146 345େକ ସିରିୟ ରାଓ ପି େକ ଆପନା OR/12/085/154081

ପ ୁ /93345 41 146 346ବି ରାମ ୁ.. ପି ବି ତାତାୟା .. KBH2088938

#ୀ /93346 30 146 347ବି ଶା&ି ପି ବି ରାମ ୁ RWX0339572

ପ ୁ /93347 32 146 348ବନଗିରି ଶ�ୀଧର ପି ବି ରାମ ୁ RWX0487017

ପ ୁ /94348 71 146 349ପି ରାମମBୁC .. ପି ପି ସଯୁ1�ନାରାୟଣ .. OR/12/085/154060

#ୀ /94349 66 146 350ପି ରତ% ାମାଳା .. 0ା ପି ରାମମBୁC .. OR/12/085/154061

ପ ୁ /95350 24 146 351େଜାତିସ ପhନାୟକ ପି େଯାରାମ ପhନାୟକ RWX1013960

#ୀ /95351 91 146 352ରତ% ମାଳା ପଟନାୟକ 0ା େଗାପିନାଥ ପଟନାୟକ OR/12/085/154052

ପ ୁ /95352 60 146 353ଜୟରାମ ପଟନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ପଟନାୟକ OR/12/085/154054

ପ ୁ /95353 51 146 354ଗେଣଶ ପଟନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ପଟନାୟକ OR/12/085/154055

ପ ୁ /95354 26 146 355େଜାେଗଶ ପhନାୟକ ପି ଜୟରାମ ପhନାୟକ RWX0744102

ପ ୁ /96355 77 146 356କରୁଣାକର ପାଣି ପି ନଟବର ପାଣି OR/12/085/154057

#ୀ /96356 57 146 357ବାସ&ି ପାଣି 0ା କରୁଣାକର ପାଣି OR/12/085/154058

ପ ୁ /96357 49 146 358ଅେଶାକ ପାଣି ପି କରୁଣାକର ପାଣି OR/12/085/154059

ପ ୁ /96358 41 146 359ସେ&ାଷ ପାଣି ପି ରାଜକିେଶାର ପାଣି KBH2088953

ପ ୁ /97359 63 146 360ବତିନା ପ�ଧାନ ପି ଶିଶ ୁପ�ଧାନ KBH1291418

ପ ୁ /97360 52 146 361ପ�ଭାକର ପ�ଧାନ ପି କାଶିନାଥ ପ�ଧାନ KBH1291343
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#ୀ /97361 39 146 362ନମିତା ପ�ଧାନ ପି ରାମଚ,�  ପ�ଧାନ KBH1628452

ପ ୁ /97362 32 146 363ପ�ବିଣ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ବତିନା ପ�ଧାନ RWX0618264

ପ ୁ /97363 29 146 364ଲ=>ୀକା& ପ�ଧାନ ପି ବତିନା ପ�ଧାନ RWX0618033

ପ ୁ /98364 66 146 365ପି ଭି ରମଣା .. ପି ପି ସରିୁନାରାୟଣା .. OR/12/085/154653

#ୀ /98365 61 146 366ପି ଲଳିତା .. 0ା ପି ଭି ରମଣା OR/12/085/154654

ପ ୁ /98366 56 146 367ପି ନାେଗJର .. ପି ପି ସରିୁନାରାୟଣା .. OR/12/085/154656

#ୀ /98367 31 146 368ସାମକୁା ଦିଗାଲ 0ା େକ କ� ିIା ରାଓ RWX1164243

ପ ୁ /98368 21 146 369ପି ମଣିକା& ପି ପି ଚ,� ା ରାଓ RWX1164409

#ୀ /98369 64 146 370ଗାୟତ�ୀ ରାଓ 0ା ତ�ିନାଥ ରାଓ KBH1627207

ପ ୁ /98370 61 146 371ପି ଚ,�  ରାଓ ପି ପି ସରିୁନାରାୟଣା OR/12/085/154655

ପ ୁ /98371 54 146 372ସି. ଏi. କ� ିIା ରାଓ ପି ସି. ଏi. ସଯୂ1�ନାରାୟଣ KBH2089027

ପ ୁ /98372 49 146 373ଜି. ଈJର ରାଓ ପି ଜି. ଆପ%ା ରାମାୟା KBH1627082

ପ ୁ /98373 39 146 374େକ.ଜଗଦୀଶ ରାଓ ପି େକ.େଭ9ଟ ରାଓ KBH1674522

ପ ୁ /98374 39 146 375େକ. କ� ିIା ରାଓ ପି େକ. ସତ1ା ରାଓ KBH1627264

ପ ୁ /98375 38 146 376େକ. ଭା�ର ରାଓ ପି େକ. େଭ9ଟ ରାଓ KBH2089035

ପ ୁ /98376 37 146 377େକ. ଭା�ର ରାଓ ପି େକ. ସତ1ା ରାଓ KBH1627660

#ୀ /98377 36 146 378ସବ� ସିଧି ଭରଲ=>ୀ 0ା େକ. ଜଗଦିଶ ରାଓ RWX1041284

#ୀ /99378 64 146 379ପି ସରୁମା .. 0ା ପି ମାେଲJର ରାଓ OR/12/085/154662

ପ ୁ /99379 35 146 380ଧନୁ େବେହରା ପି ଦୟାନିଧି େବେହରା RWX0486464

#ୀ /99380 69 146 381ନଳିନୀପ�ଭା େଭାଇ 0ା ଭା�ର େଭାଇ RWX0486324

#ୀ /99381 35 146 382ରୁବୀ େଦବୀ 0ା ବିଜୟ କମୁାର ପ�ସାଦ RWX0486365

#ୀ /99382 33 146 383ପ�ତୀମା େଦବୀ 0ା ସଶୁୀଲ କମୂାର ଗHୁା RWX0486357

ପ ୁ /99383 46 146 384ରଜନିR କମୁାର ଗHୁା ପି େବଚୁ ପ�ସାଦ RWX0486340

ପ ୁ /99384 41 146 385ଗHୁ ହରିଜନ ପି ନାରାୟଣ ହରିଜନ RWX0486977

#ୀ /99385 34 146 386ଏP କ�ିIାେବଣୀ 0ା ଏP ଶ�ୀନୁ RWX0486597

ପ ୁ /99386 34 146 387ଜଗବGୁ ମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX0486449

#ୀ /99387 45 146 388ତୁଳା ନାୟକ 0ା ତରୁଣ ନାୟକ RWX0486381

#ୀ /99388 33 146 389ସବିତା ପାଣିଗ�ାହି 0ା ସେ&ାଷ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି RWX0486258

ପ ୁ /99389 31 146 390ବିଜୟାନ, ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାଜକିେଶାର ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0486241

ପ ୁ /99390 73 146 391ପି ମାେଲJର ରାଓ ପି ପି ଆପନା OR/12/085/154661

ପ ୁ /99391 30 146 392ୟୁ ଚିର;ିବି ରାଓ ପି ୟୂ ସା;ିବ ରାଓ RWX0486969

ପ ୁ /99392 32 146 393ରି9 ୁସାହୁ ପି ମ�ୁଳୁ ସାହୁ RWX0486894

ପ ୁ /99393 32 146 394ସଂେତାଷ କମୁାର ପି ଏ] ରେମଶ RWX0486407

ପ ୁ /99394 34 146 395ଟି ସ&ୁ ପି ଟି ନାରାୟଣ RWX0486787

ପ ୁ /100395 31 146 396ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି ପି ବିJନାଥ ମଦୁୁଲି RWX0486274

#ୀ /100396 25 146 397କମଳା ମଦୁୁଲି 0ା ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX1013978

ପ ୁ /101397 33 146 398େସାନୁ କମୁାର ଗHୁା ପି ପଶ ୁ�ରାମ ପ�ସାଦ RWX0618983

#ୀ /102398 31 146 399ତୁଳା ମଦୁୁଲି 0ା ଜଗବGୁ ମଦୁୁଲି RWX0486456

ପ ୁ /103399 43 146 400ଟି ଲ=>ଣ ମBୁC .. ପି ଟି ନରସିଂ�ଲୁ KBH2089043

#ୀ /103400 35 146 401ପjୁା;ଳୀ ବାରିକ 0ା ଅକରୁ ଚରଣ ବାରିକ KBH1902295

ପ ୁ /104401 28 146 402ପି ଗHୁା ପି ପି କ� ିIା ରାଓ RWX0743989

#ୀ /104402 27 146 403କାରୀ ଲଳିତା 0ା ପି ନେରଶ RWX1219229

#ୀ /104403 21 146 404ପି ରାଣୀ ପି ପି ଗHୁା RWX1219609

ପ ୁ /104404 26 146 405ପି ସତିଶ ପି ପି କ� ିIା RWX0744201

ପ ୁ /105405 52 146 406ବି. ଶ�ୀନିବାସ ପାତ� ପି ବି. ଗ�ାଧର ପାତ� KBH1333897

ପ ୁ /105406 43 146 407ଶ9ର ପାତ� ମା ଲ=>ୀ ପାତ� KBH2089076

#ୀ /106407 35 146 408ୟୁ.ନାଗମଣି 0ା ୟୁ.ଭ�ର ରାଓ RWX0287110

ପ ୁ /106408 39 146 409ୟୁ ସଧୁାକର . ପି ୟୁ ସିମା�ଳ . KBH1335926

#ୀ /106409 58 146 410ଭି.ଅମରା ବତୀ 0ା ଭି.ଦୁଗK ରାଓ RWX0618900

#ୀ /106410 60 146 411କାମକଳା େଯନା 0ା ଉଦୟନାଥ େଯନା KBH1902279

ପ ୁ /106411 37 146 412ବାୟା େଯନା ପି ଉଦୟ ନାଥ େଯନା KBH1902303

ପ ୁ /106412 34 146 413କାBCକ େଯନା ପି ଉଦୟ ନାଥ େଯନା KBH1902287

ପ ୁ /106413 79 146 414ୟୁ ସିମା�ଳ ପି ୟୁ ଜଗନ% ାଥ OR/12/085/154035

#ୀ /107414 81 146 415ପି.ଲ=>ୀ କା&ାମା .. 0ା ପି. ଆପନା .. OR/12/085/154455

#ୀ /108415 57 146 416ଏ�.ମା�ାkା 0ା ଆb. ନରସିଂହ ମBୁC KBH1333749

ପ ୁ /108416 39 146 417ଏR. ସତ1ନାରାୟଣା ପି ଏR. ଆପା ରାଓ KBH1674548

ପ ୁ /108417 74 146 418ବି. ବଳଭଦ�  ପି ବି. ତାଉଡୁ KBH1628163

#ୀ /108418 65 146 419େକ. ଚ,� ାବତୀ 0ା େକ. ଜନାO� ନ ରାଓ KBH1628064

ପ ୁ /108419 62 146 420େକ. ଆb. ଉନିକ� ିIା ପି େକ. ରାମକ� ିIା KBH1674829

#ୀ /108420 57 146 422ବି. ପଣୁ1ବତୀ 0ା ବି. ବଳଭଦ�  KBH1628171

#ୀ /108421 51 146 423ବି. ଭାରତୀ 0ା ବି. ନାେଗJର KBH1627645

#ୀ /108422 51 146 424ଗ1ା&ି େଦବୀ 0ା ମେନାହର ପ�ସାଦ KBH1628577
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ପ ୁ /108423 50 146 425େଜ. ଜଗଦୀଶ ପି େଜ. ପାଇତିରାଜୁ RWX0287128

ପ ୁ /108424 48 146 426େକ. ସିମା�ଳ� ପି େକ. ରାଜା ରାଓ KBH1627561

#ୀ /108425 44 146 427େକ. ଭାଗ1ଲ=>ୀ 0ା େକ. ସୀମା�ଳ KBH1627553

#ୀ /108426 44 146 428ପି. ମତୁ1ାଲୁ 0ା ପି. ଆନ, KBH1627918

#ୀ /108427 44 146 429ଜି. େଜ1ାତି 0ା ଜି. ଈJର ରାଓ KBH1627090

ପ ୁ /108428 43 146 430ପି. ସେ&ାଷ ପି ପି. ମାେଲJର ରାଓ KBH1628429

#ୀ /108429 43 146 431ଟି. ଭବାନୀ ପି ଟି. ଲ=>ଣ ମBୂ�ୀ KBH1628627

ପ ୁ /108430 41 146 432ପି. ସେ&ାଷ ପି ପି. ରାମମBୂC KBH1627355

#ୀ /108431 41 146 433ପି. ଲତା 0ା ପି. ରେମଶ KBH1628676

#ୀ /108432 41 146 434ବି.େହମା  0ା ଶ�ୀନିବାସ ପାତ�  KBH1628544

ପ ୁ /108433 41 146 435ବି. ଉେମଶ ପି ବି. ବଳଭଦ�  KBH1628189

ପ ୁ /108434 41 146 436ବି. ରାବଣା ପି ବି. ଆlା ରାଓ KBH2089100

ପ ୁ /108435 40 146 437ବି. ସେ&ାଷ କମୁାର ପି ବି.େଗୗରୀଶ9ର KBH1628759

ପ ୁ /108436 40 146 438ପି.ସିମା ପି ପି.ମାେଲJର ରାଓ KBH1628460

#ୀ /108437 39 146 439ଗ�ାmୱାରା ଲ=>ୀ 0ା ଗ�ା ପ�ସାଦ ପhନାୟକ KBH1628072

#ୀ /108438 38 146 440ପି ମାଧବୀ 0ା ପି ସେ&ାଷ RWX0130427

#ୀ /108439 37 146 441ବି. ଶ�ୀେଦବି 0ା ବି. ରାବଣା KBH1627652

#ୀ /108440 37 146 442େଜ. ସୀତା 0ା େଜ. ସାତୀ KBH1627926

#ୀ /108441 36 146 443ଏମ ଲିଲା 0ା ଆର ଚ,�  େଶଖର RWX0130435

#ୀ /108442 37 146 444ବି ଚ,ନା . 0ା ବି ସେ&ାଶ RWX0900134

#ୀ /108443 30 146 445ପି.ରଜନୀ . 0ା ପି. ସିମା�ଳ RWX0664532

ପ ୁ /108444 61 146 446ଆର. ନରସିଂହ ମBୁC ପି ଆର. ଆପାରାଓ . OR/12/085/154041

#ୀ /108445 47 146 447ମPୁ ମPୁ ପଟନାୟକ 0ା ଚ,�େଶଖର ପଟନାୟକ RWX0618165

#ୀ /108446 31 146 448ସସୁ> ିତା ପୃnି 0ା ବି ଉେମଶ RWX0743153

#ୀ /108447 31 146 449ପି ସସ>ିତା 0ା ପି ସେ&ାଷ RWX0744482

ପ ୁ /108448 38 146 450େଜ. ସାତୀ ପି େଜ. ଚା,� ା ଦାସ ୁ KBH1627348

#ୀ /109449 74 146 451ଆର. ରାବାଣାkା .. 0ା ଆର. ଆପାରାଓ OR/12/085/154040

ପ ୁ /109450 54 146 452ଆର. ଚ,�  େଶଖର .. ପି ଆର. ଆପାରାଓ .. OR/12/085/154043

ପ ୁ /109451 53 146 453ଆର. େବକୖWୁ .. ପି ଆର. ଆପାରାଓ .. OR/12/085/154044

#ୀ /109452 40 146 454ଆb. ଲ=>ୀ 0ା ଆର. େବକୖWୁ RWX0618470

#ୀ /110453 56 146 455ବି ମତୁ1ାଲୁ .. 0ା ବି ଆପାରାଓ .. OR/12/085/154046

#ୀ /110454 37 146 456ସେରାଜ େଦବୀ 0ା ରାଜନ ସିଂ RWX0130443

#ୀ /111455 39 146 457ଏସ.କ�ିIାେବଣୀ 0ା ଏସ.ଜଗନ% ାଥ ରାଓ KBH1354687

#ୀ /112456 40 146 458ଏସ ଲ=>ୀ 0ା େଭେ9ଟ ରାଓ RWX0131524

ପ ୁ /112457 47 146 459ଏସ. େଦବରାଜ .. ପି ଏସ. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ KBH1334101

#ୀ /112458 46 146 460ଏସ. ଲ=>ୀ .. 0ା ଏସ. ଶ9ର ରାଓ KBH1334127

ପ ୁ /112459 22 146 461ଟୁନା େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା RWX1106954

ପ ୁ /112460 51 146 462ଏସ. ଶ9ର ରାଓ ପି ଏସ ଶ�ୀନିବାସ .. OR/12/085/154016

ପ ୁ /113461 48 146 463ଉତମ ରାଉତ ପି ଯଦୁମଣି ରାଉତ OR/12/085/154507

#ୀ /114462 37 146 464ଦିପମାଲା ସାହୁ 0ା ରବି,�  ସାହୁ RWX0743369

#ୀ /114463 81 146 465େଜମାମଣି ସାହୁ 0ା କରୁଣୀ ସାହୁ KBH1628684

#ୀ /114464 66 146 466େରବତୀ ସାହୁ 0ା ହୀନ ସାହୁ OR/12/085/254410

#ୀ /114465 54 146 467ବାସ&ି ସାହୁ 0ା ହେରକୃI ସାହୁ OR/12/085/154022

ପ ୁ /114466 44 146 468ଶ1ାମ ସ,ୁର ସାହୁ ମା ଲ=>ୀେଦବୀ ସାହୁ KBH1710185

ପ ୁ /114467 44 146 469ରାମଚ,�  ସାହୁ ମା ଲ=>ୀେଦବୀ ସାହୁ OR/12/085/154734

ପ ୁ /114468 43 146 470ମଳୟ କମୁାର ସାହୁ ମା େଜମାମଣି ସାହୁ KBH1628692

#ୀ /114469 43 146 471ବିIୁପ�ିୟା ସାହୁ 0ା କାBCକ ସାହୁ KBH1290980

#ୀ /114470 42 146 472ପଣୂ�ମା ସାହୁ ପି ହେରକୃI ସାହୁ KBH1291632

ପ ୁ /114471 42 146 473ରବୀ,�  ସାହୁ ପି ହେରକୃI ସାହୁ KBH1291681

ପ ୁ /114472 41 146 474ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ହୀନ ସାହୁ KBH1291046

ପ ୁ /114473 39 146 475ନୀଳମାଧବ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ KBH1291251

ପ ୁ /115474 46 146 476ବି.ରାବଣା ପି ବି. ଆପାରାଓ KBH1333848

#ୀ /115475 45 146 477ଏR ଲ=>ୀ 0ା ଏR ଆନ, ରାଓ RWX0287144

#ୀ /115476 43 146 478ଜି ଆଦି ଲ=>ୀ .. 0ା ଜି ସତ1ନାରାୟଣ OR/12/085/154314

ପ ୁ /115477 43 146 479ବିେଦଶି େବେହରା ପି ସନ1ାସି େବେହରା KBH1290576

ପ ୁ /115478 30 146 480ଗରୁୁନାଥ େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା RWX0402974

#ୀ /115479 26 146 481ଗାୟତ�ୀ େବେହରା 0ା ଗରୁୁନାଥ େବେହରା RWX1107044

#ୀ /115480 91 146 482ଚଇତି େଭାଇ 0ା ବାସେୁଦବ େଭାଇ KBH1628601

#ୀ /115481 51 146 483ଚ�ଳା େଭାଇ 0ା ମଧ ୁେଭାଇ KBH1291442

#ୀ /115482 46 146 484ପ9ଜିନି ଦେଳଇ 0ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଜାଗ�ିଆ RWX1026673

ପ ୁ /115483 52 146 485ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଜାଗ�ୀଆ ପି ଚ,� େଶଖର ଜାଗ�ୀଆ OR/12/085/154363

#ୀ /115484 46 146 486ସନିୁତା କିB�ନିଆ 0ା ଶ9ର କମୁାର ନାୟକ KBH1291590

8 17/M.O.P େଯାଗ1ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀ9 0ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /115485 42 146 487ସଇତା ମାଝୀ 0ା ସନିଆ ମାଝୀ RWX0339473

ପ ୁ /115486 26 146 488ଅଚିତା ମାଝୀ ପି ସନିଆ ମାଝୀ RWX1173293

#ୀ /115487 23 146 489ପାବ� ତି ମାଝୀ 0ା ନକଳୁ ମାଝୀ RWX1164284

ପ ୁ /115488 21 146 490ନକଳୁ ମାଝୀ ପି ସନିଆ ମାଝୀ RWX1107184

ପ ୁ /115489 49 146 491ବିପିନ ବିହାରୀ ମହା&ି ପି ବାୟା ମହା&ି KBH1291111

#ୀ /115490 46 146 492ଭାଗ1ଲତା ମହା&ି 0ା ରାମନାଥ ମହା&ି KBH1335967

#ୀ /115491 44 146 493ଭାରତୀ ମହା&ି 0ା ହରିହର ମହା&ି KBH1291657

#ୀ /115492 42 146 494ପ�ଣତି ମହା&ି 0ା ବିପିନବିହାରୀ ମହା&ି KBH1291103

#ୀ /115493 42 146 495େରାଜଲିନୀ ମହା&ି ପି ଚ,� ମଣୀ ମହା&ି KBH1628379

#ୀ /115494 21 146 496ସିମ�ନ%  ମହା&ି ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମହା&ି RWX1109826

#ୀ /115495 54 146 497ମଇନା ମଦୁୁଲି 0ା ସନିଆ ମଦୁୁଲି KBH1291236

#ୀ /115496 49 146 498କମଳ ମଦୁୁଲୀ 0ା ତବୁଲୁ ମଦୁୁଲୀ RWX0130526

ପ ୁ /115497 36 146 499କମୁ ମଦୁୁଲୀ ପି ସନିଆ ମଦୁୁଲୀ RWX0130518

#ୀ /115498 34 146 500ଧନି ମଦୁୁଲୀ 0ା କମୁ ମଦୁୁଲୀ RWX0130500

ପ ୁ /115499 57 146 501ବିନି ଫ�ିଡ ନାଗ ପି ସଲମନ ନାଗ OR/12/085/154500

#ୀ /115500 49 146 502କ;ୁଲତା ନାଗ 0ା ବିନଫ�ିଡ଼ ନାଗ OR/12/085/154501

#ୀ /115501 31 146 503ସଚିୁତ� ା ନ,ିନୀ ନାଗ ପି ବିନଫ�ିଡ ନାଗ RWX0236562

#ୀ /115502 66 146 504ଅ;ନା ନାୟକ 0ା ଚିBର;ନ ନାୟକ KBH1291608

ପ ୁ /115503 59 146 505ନିର;ନ ନାୟକ ପି ଚ,�ମଣି ନାୟକ KBH1901842

ପ ୁ /115504 58 146 506ପ9ଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାoାନିଧି ନାୟକ KBH1291475

#ୀ /115505 56 146 507ଶକ&ୁଳା ନାୟକ 0ା ନିର;ନ ନାୟକ OR/12/085/154736

#ୀ /115506 54 146 508ବାସ&ି ନାୟକ 0ା ରାମ େଗାବି, ନାୟକ OR/12/085/154255

#ୀ /115507 46 146 509ବାସ&ି କମୁାରୀ ନାୟକ 0ା ପ9ଜ କମୁାର ନାୟକ KBH1291624

#ୀ /115508 44 146 510ବିମଳା ନାୟକ 0ା ରାଜୁ ନାୟକ KBH1291517

ପ ୁ /115509 44 146 511େସାମ1 ର;ନ ନାୟକ ପି ସ9ତୁଳା ନାୟକ RWX1014018

ପ ୁ /115510 43 146 512ରାଜୁ ନାୟକ ପି ସନିଆ ନାୟକ KBH1291525

#ୀ /115511 39 146 513ସବୁାସିନୀ ନାୟକ ମା ସଶୁୀଳା ନାୟକ KBH1902311

ପ ୁ /115512 39 146 514େକୖଳାଶ ନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃI ନାୟକ KBH1656693

ପ ୁ /115513 39 146 515ବୃ,ାବନ ନାୟକ ପି ରାମ େଗାବି, ନାୟକ KBH1674753

ପ ୁ /115514 36 146 516ହୀରାଧର ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ RWX0618967

ପ ୁ /115515 35 146 517ମଦନ େମାହନ ନାୟକ ପି ଭି ରାମ େଗାବି, ନାୟକ RWX0130534

ପ ୁ /115516 28 146 518ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ9ଜ କମୁାର ନାୟକ RWX0618546

#ୀ /115517 56 146 519ଫଲୁେମାତି ପରଜା 0ା ଶ1ାମ ପରଜା KBH1334192

#ୀ /115518 101 146 520ଗରୁୁବାରି ପରଜୁଣି ପି ମ�ଳା ପରଜା KBH1290774

ପ ୁ /115519 50 146 521ଏସ ଆନ, ରାଓ ପି ଏସ େଗାରିଆ RWX0130492

ପ ୁ /115520 40 146 522ସମୁ& କମୁାର ରାଉତ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ରାଉତ KBH1333798

#ୀ /115521 37 146 523କମୁାରୀ ଚିନାମା ସଗରିଆ 0ା ବୃ,ାବନ ନାୟକ RWX1041276

ପ ୁ /115522 27 146 524ମୃତ1;ୁୟ ସାହୁ ପି େଦେବ,�ନାଥ ସାହୁ RWX0619023

ପ ୁ /115523 73 146 525ରବି,�  କମୁାର ସାହୁ ପି ଲ=>ୀ େଦବୀ ସାହୁ RWX0130484

#ୀ /115524 68 146 526କନକଲତା ସାହୁ 0ା ଭୁବେନJର ସାହୁ RWX0743575

ପ ୁ /115525 61 146 527େଦେବ,�  ନାଥ ସାହୁ ପି ନକଳୁ ସାହୁ KBH1292598

ପ ୁ /115526 42 146 528ସେ&ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ନୀଳକW ସାହୁ KBH1290972

#ୀ /115527 40 146 529ସମିୁତ�ା ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ KBH1674563

#ୀ /115528 37 146 530ଦୁଗK ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ KBH1628254

#ୀ /115529 34 146 531େଜ1ାତି ସାହୁ 0ା ସେ&ାଷ କମୁାର ସାହୁ RWX1107093

ପ ୁ /115530 20 146 532ଏସ. 0ରୁପ କମୁାର ପି ଏସ. ଆନ, ରାଓ RWX1267178

#ୀ /116531 33 146 533ସ,ୁରୀ େଭାଇ 0ା ହରି େଭାଇ RWX0487009

ପ ୁ /116532 33 146 534ରାଜୁ େଭାଇ ପି ମଧ ୁେଭାଇ RWX0130542

#ୀ /116533 26 146 535ସାବିତ�ି େଭାଇ 0ା ରାଜୁ େଭାଇ RWX0744649

ପ ୁ /117534 44 146 536ଟି. ସିମା�ଳ� ପି ଟି. ଲ=>ଣ ମBୂ�ୀ KBH1334069

ପ ୁ /117535 21 146 537ସେ&ାଷ ବାଘ ପି ବୁଲୁ ବାଘ RWX1219492

ପ ୁ /117536 44 146 538ବୁଲୁ ବାଘ ମା ସନିୁତା ବାଘ KBH1334226

#ୀ /117537 40 146 539ସନୁାଇ ବାଘ 0ା ବୁଲୁ ବାଘ RWX0130617

#ୀ /117538 40 146 540ସକୁା&ି ବାଘ 0ା ବୁଲୁ ବାଘ KBH1334218

ପ ୁ /117539 33 146 541ଜିେତନ ବାଘ ପି ଚ,�  ବାଘ RWX0236596

#ୀ /117540 31 146 542ନ,ିନି ବାଘ 0ା ଜିେତନ ବାଘ RWX0236547

#ୀ /117541 76 146 543ଶଶୀ େବେହରା 0ା ପାଣ େବେହରା KBH1290659

ପ ୁ /117542 72 146 544ଟିମା େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା KBH1628205

#ୀ /117543 69 146 5450ାତି େବେହରା 0ା ଲାଲୁ େବେହରା KBH1627173

ପ ୁ /117544 69 146 546ଭାଗ1ଧର େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା KBH1627025

#ୀ /117545 64 146 547କ&ୁଳା େବେହରା 0ା େମାହନ େବେହରା KBH1627389

#ୀ /117546 63 146 548ବୀଣାପାଣି େବେହରା 0ା ଟିମା େବେହରା KBH1627009
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#ୀ /117547 59 146 549ତୁଳସୀ େବେହରା 0ା କାBCକ େବେହରା KBH1628791

#ୀ /117548 59 146 550େଗୗରୀ େବେହରା 0ା ଭାଗ1ଧର େବେହରା KBH1627017

#ୀ /117549 56 146 551ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା 0ା ସନ1ାସୀ େବେହରା KBH1290626

ପ ୁ /117550 56 146 552େଦବ େବେହରା ପି ଲ=>ଣ େବେହରା KBH1290683

ପ ୁ /117551 56 146 553ଧରମା େବେହରା ପି ସିମା�ଳ େବେହରା KBH1291202

#ୀ /117552 56 146 554ଶଶୀ େବେହରା 0ା ରଘ ୁେବେହରା KBH1290907

ପ ୁ /117553 56 146 555ମାଧବ େବେହରା ପି ବୁଧିଆ େବେହରା KBH1290881

ପ ୁ /SUNAPUR554 62 146 556ଚ,�  େବେହରା ପି ସଦାଶିବ େବେହରା RWX0287185

#ୀ /117555 53 146 557େହମ େବେହରା 0ା ହରି^,�  େବେହରା KBH1291434

ପ ୁ /117556 51 146 558ନୀଳ େବେହରା ପି େହମଚ,�  େବେହରା KBH1290766

#ୀ /117557 51 146 559ପାବ� ତୀ େବେହରା 0ା ମାଧବ େବେହରା KBH1290899

ପ ୁ /117558 51 146 560ଅର=ିତ େବେହରା ପି 0ାତି େବେହରା KBH1290782

#ୀ /117559 51 146 561ତମାଳ େବେହରା 0ା ହରିଶ ଚ,�  େବେହରା KBH1627439

ପ ୁ /117560 51 146 562ବାଲୁ େବେହରା ପି େହମଚ,�  େବେହରା KBH1290584

#ୀ /117561 51 146 563ଖୀର େବେହରା 0ା େଭାଳା େବେହରା RWX0130575

#ୀ /117562 49 146 564ସକୁରୁୀ େବେହରା 0ା ସାବତ େବେହରା KBH1627629

#ୀ /117563 49 146 565ପଦ> ା େବେହରା 0ା କ&ାରୁ େବେହରା KBH1628114

ପ ୁ /117564 48 146 566ବିଦ1ାଧର େବେହରା ପି େଗାପୀନାଥ େବେହରା KBH1290519

ପ ୁ /117565 48 146 567ଘନଶ1ାମ େବେହରା ପି େଗାବି, େବେହରା KBH1290808

#ୀ /117566 48 146 568ନଳୀନୀ େବେହରା 0ା ପରମାନ, େବେହରା KBH1290915

#ୀ /117567 48 146 569ବାସୀ େବେହରା 0ା େକୖଳାଶ େବେହରା KBH1627413

#ୀ /117568 47 146 570ମାଳତୀ େବେହରା 0ା ନୀଳ େବେହରା KBH1290758

ପ ୁ /117569 47 146 571େସାମନାଥ େବେହରା ପି କାଳୁ େବେହରା KBH1627512

#ୀ /117570 47 146 572ଚ,�ମା େବେହରା 0ା ଧରମା େବେହରା KBH1291194

#ୀ /117571 46 146 573କମୁାରୀ େବେହରା 0ା ରେମଶ େବେହରା KBH1333947

ପ ୁ /117572 46 146 574ଚ,�  େବେହରା ପି ପାଣ େବେହରା KBH1674811

#ୀ /117573 46 146 575ଡାଳିQ େବେହରା 0ା ଅର=ିତ େବେହରା KBH1290790

#ୀ /117574 46 146 576ସୀତା େବେହରା 0ା ବାଲୁ େବେହରା KBH1290592

#ୀ /117575 46 146 577ଲ=>ୀ େବେହରା 0ା ଘନଶ1ାମ େବେହରା KBH1290816

ପ ୁ /117576 43 146 578ରବି,�  େବେହରା ପି ନରହରି େବେହରା KBH1628361

#ୀ /117577 43 146 579େମାହିନୀ େବେହରା 0ା ବିଦ1ାଧର େବେହରା KBH1290501

ପ ୁ /117578 43 146 580ବିIୁ େବେହରା ପି ପାଣ େବେହରା KBH1290667

ପ ୁ /117579 42 146 581େହମ& େବେହରା ପି ସିମା�ଳ େବେହରା KBH1290741

#ୀ /117580 42 146 582ଚ,�ମା େବେହରା 0ା ବିେଦଶୀ େବେହରା KBH1290634

#ୀ /117581 42 146 583ଚ,�ମା େବେହରା 0ା ଚ,�  େବେହରା KBH1674837

ପ ୁ /117582 41 146 584ପରମା େବେହରା ପି ଦ�ୁ ପଦ େବେହରା KBH1292663

ପ ୁ /117583 41 146 585ଚ,�ମଣି େବେହରା ପି େକୖବଲ1 େବେହରା KBH1627447

#ୀ /117584 41 146 586ମମତା େବେହରା 0ା କାନୁ େବେହରା RWX0130609

#ୀ /117585 40 146 587ନୀଳ କମୁାରୀ େବେହରା 0ା ପରମା େବେହରା KBH1292689

#ୀ /117586 39 146 588କମୁାରୀ େବେହରା ପି େଭରୖବ େବେହରା KBH1628098

#ୀ /117587 39 146 589ସବୁାସିନୀ େବେହରା 0ା ଭୀମ େବେହରା KBH1627785

#ୀ /117588 39 146 590ତମାଳ େବେହରା 0ା ଯଧିୁaିର େବେହରା RWX0130567

#ୀ /117589 38 146 591କମୁାରୀ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା KBH1628353

#ୀ /117590 37 146 592ବୁଟି େବେହରା ପି କାBCକ େବେହରା KBH1627751

ପ ୁ /117591 28 146 593ଦୟାନିଧି େବେହରା ପି ବସ& େବେହରା RWX0744466

#ୀ /117592 27 146 594ରୀତା େବେହରା 0ା େକ॰ ଗେୁH_ଵର RWX0619072

ପ ୁ /117593 26 146 595ହରିକୃI େବେହରା ପି କାBCକ େବେହରା RWX0827949

#ୀ /117594 26 146 596ଉଦୟ&ି େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା RWX1107028

#ୀ /117595 25 146 597ବାସ&ୀ େବେହରା ପି ବାଲୁ େବେହରା RWX0900233

ପ ୁ /117596 24 146 599ଧନପତି େବେହରା ପି କାBCକ େବେହରା RWX1154202

ପ ୁ /117597 24 146 600ଶବିାଜୀ େବେହରା ପି ଧରମା େବେହରା RWX1106962

ପ ୁ /117598 22 146 601ଅ;ନ େବେହରା ପି ଧରମା େବେହରା RWX1106947

ପ ୁ /117599 22 146 602କଶିୁଆ େବେହରା ପି କାBCକ େବେହରା RWX1267301

#ୀ /117600 22 146 603ପି9ି େବେହରା ପି ବାଲୁ େବେହରା RWX1154988

#ୀ /117601 21 146 604େକତକୀ େବେହରା 0ା କାଳିଆ େବେହରା RWX1219260

ପ ୁ /117602 21 146 605କିେଶାର େବେହରା ପି କାତCକ େବେହରା RWX1219161

ପ ୁ /117603 21 146 606ପ�ଶା& େବେହରା ପି ବିେଦଶୀ େବେହରା RWX1219328

#ୀ /117604 19 146 607ଗାୟତ�ୀ େବେହରା ପି ଧରମା େବେହରା RWX1267095

ପ ୁ /117605 41 146 608ଲ=>ଣ େବନିଆ ପି ଅଜୁ� ନ େବନିଆ KBH1334234

#ୀ /117606 39 146 609ପ�ତିମା େବନିୟା 0ା ଲ=>ିଣ େବନିୟା RWX0679589

#ୀ /117607 59 146 610ଦଇମତି େବନ1ା 0ା ଅଜୁ� ନ େବନ1ା OR/12/085/158324

ପ ୁ /117608 48 146 611ଶି� ଜାନି ପି ମାଛ ଜାନି OR/12/085/154869
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#ୀ /117609 46 146 612ଶଶୀ ଜାନି 0ା ବିେନାଦ ଜାନି KBH1291467

ପ ୁ /117610 46 146 613ଲ=>ଣ ଜାନି ପି ନାରାଜି ଜାନି KBH1628767

ପ ୁ /117611 45 146 614ସଦୁଶ�ନ ଜାନି ପି ଗରା ଜାନି KBH1291509

ପ ୁ /117612 43 146 615ସେ&ାଷ ଜାନି ମା ବୁଦୁରୀ ଜାନି KBH1292531

#ୀ /117613 42 146 616ଜମନୁା ଜାନି ପି କମଳୁ ଟାକ� ି RWX1164342

#ୀ /117614 41 146 617ରାଧିକା ଜାନି ପି ଶ9ର ଜାନି KBH1334200

#ୀ /117615 40 146 618ତୁଳସୀ ଜାନି 0ା ସେ&ାଷ ଜାନି KBH1334176

#ୀ /117616 39 146 619ପjୁା ଜାନି 0ା ଲ=>ଣ ଜାନି KBH1628775

#ୀ /117617 34 146 620ଉମCଳା ଜାନି 0ା ସଦୁଶ�ନ ଜାନି RWX0486506

#ୀ /117618 31 146 621ସଶୁୀଳା ଜାନି ପି ମନୁା ଜାନି RWX1108612

#ୀ /117619 29 146 622ବିମଳା ଜାନୀ 0ା ସଦୁଶ�ନ ଜାନୀ RWX0618116

ପ ୁ /117620 22 146 623ସାଗର ଜାନି ପି ଲ=>ଣ ଜାନି RWX1109750

#ୀ /117621 21 146 624ଶା&ି ଜାନି ପି ସଦୁଶ�ନ ଜାନି RWX1107036

ପ ୁ /117622 31 146 625ଶ9ର ମଦିୁଲୀ ପି ସନିଆ ମଦିୁଲୀ RWX0618652

ପ ୁ /117623 29 146 626ଧେନJର ମଦିୁଲୀ ପି ସନିଆ ମଦିୁଲୀ RWX0618637

#ୀ /117624 28 146 627ଉଷାବତି ମଦିୁଲୀ 0ା ଧେନJର ମଦିୁଲୀ RWX0618660

#ୀ /117625 27 146 628ଶଶି ମଦିୁଲୀ ପି ସନିଆ ମଦିୁଲୀ RWX0618629

#ୀ /117626 71 146 629ମିଲକୀ ମଦୁୁଲି 0ା େସାନୁ ମଦୁୁଲି KBH1291541

#ୀ /117627 61 146 630ଲ=>ୀ ମଦୁୁଲି 0ା ସନିଆ ମଦୁୁଲି OR/12/085/141377

ପ ୁ /117628 44 146 631ପଦ> ନାଭ ମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି KBH1627124

#ୀ /117629 42 146 632ରାଧା ମଦୁୁଲି 0ା ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି KBH1627116

ପ ୁ /117630 41 146 633େଗାପୀନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ସନିଆ ମଦୁୁଲି KBH1291152

#ୀ /117631 39 146 634ବିତାଇ ମଦୁୁଲି 0ା କାBCକ ମଦୁୁଲି KBH1334184

ପ ୁ /117632 33 146 635ସ,ୂର ମଦୁୁଲି ପି େସାନିଆ ମଦୁୁଲି RWX0617910

ପ ୁ /117633 28 146 636ବିJନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ସନିଆ ମଦୁୁଲି RWX0618934

#ୀ /117634 48 146 637ମଇନା ନାୟକ 0ା ବିଜୟ ନାୟକ KBH1333756

ପ ୁ /117635 42 146 638େସାମନାଥ ନାୟକ ମା େଗାରୀ ନାୟକ KBH1334168

ପ ୁ /117636 39 146 639େଚତୖନ1 ନାୟକ ମା ଜିରୁ ନାୟକ KBH1334259

#ୀ /117637 32 146 640ପ�ତିମା ନାୟକ 0ା େଚତୖନ1 ନାୟକ RWX0899997

#ୀ /117638 31 146 641ସାବିତ�ୀ ନାୟକ 0ା େସାମନାଥ ନାୟକ RWX1109792

#ୀ /117639 26 146 642େସବତୀ ପାଇକ - ସି� ଜାନୀ RWX1066125

ପ ୁ /117640 25 146 643ବିIୁ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପ�ଫଲୁF  ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1182740

#ୀ /117641 46 146 644ଡମାଇ ପରଜା 0ା ଜଗ ୁପରଜା KBH1333707

#ୀ /117642 30 146 645ଜି ପ�ିୟ9ା 0ା ଟି ସିମା�ଳ RWX0743260

ପ ୁ /118643 42 146 646ପି. ସେ&ାଷ ପି ପି. ସରିୁନାରାୟଣା  KBH1334242

ପ ୁ /119644 63 146 647ସନ1ାସୀ େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା KBH1290618

#ୀ /119645 28 146 648କାମିନୀ େବେହରା ମା ଗG େବେହରା RWX1173285

ପ ୁ /120646 46 146 649ଭୀମ େବେହରା ପି ନବଘନ େବେହରା KBH1627520

#ୀ /121647 38 146 650ପଦ> ିନୀ େବେହରା 0ା କରୁଣା େବେହରା RWX0287169

ପ ୁ /123648 46 146 651ନେର,�  େବେହରା ପି ମ�ଳା େବେହରା RWX0287193

ପ ୁ /125649 36 146 652େକ ନାଗ ରାଜୁ ପି େକ ସତ1 ରାଓ RWX0130625

#ୀ /125650 56 146 653େକ ଲ=>ୀ 0ା େକ.ସତ1ରାଓ OR/12/085/154128

ପ ୁ /125651 61 146 654େକ. ସତ1 ରାଓ ପି େକ.ଆପାରାଓ RWX0957977

ପ ୁ /126652 43 146 655େକ.ରାମା ରାଓ ପି େକ.ସତ1ାରାଓ KBH1334093

#ୀ /126653 36 146 656ଜି.ଶ/ିା ରାଣି 0ା ଜି.େଭେ9େଟଶ . RWX0664565

ପ ୁ /126654 38 146 657ଜି. େୱେ9େଟଶ ପି ଜି. ରାବଣାୟା KBH1901826

ପ ୁ /127655 43 146 658ବିଜୁ ଟାକିରି ପି େପ�ମଚା, ଟାକିରି KBH1628528

#ୀ /127656 36 146 659କନିୁ ଟାକ�ି 0ା ବିଜୁ ଟାକ� ି RWX0287219

ପ ୁ /128657 38 146 660ଶବିାଜୀ କମୁାର ପhନାୟକ ପି ରବି,�  ପhନାୟକ KBH1292523

#ୀ /129658 39 146 661ଏR.େଗାବି,kା 0ା ଏR.ଜଗନ% ାଥ ରାଓ KBH1674910

ପ ୁ /130659 45 146 662ଏR. େକାେଟJର ରାଓ ପି ଏR. ସିମାଦ� ି  KBH1291335

ପ ୁ /131660 61 146 663ରାେଜ,�  ପXା ପି ଭା�ର ପXା RWX1270396

#ୀ /131661 56 146 664ମଂଜୁଳା ପXା 0ା ରାେଜ,�  ପXା KBH1292200

ପ ୁ /131662 25 146 665ଗେୁHJର ପXା ପି ରାେଜ,�  ପXା RWX0905448

ପ ୁ /131663 23 146 666ର;ନ ପXା ପି ରାେଜ,�  ପXା RWX1164276

#ୀ /132664 57 146 667ଏଲ. େଶାଭା 0ା ଏଲ.ପ�ଭାକର RWX0679506

#ୀ /132665 29 146 668ଏଲ େହମଲତା ପି ଏଲ ପ�ଭାକର RWX0744508

ପ ୁ /132666 23 146 669ପ�ଶା& ପଟନାୟକ ପି ଏ]. ପ�ଭାକର ରାଓ RWX1041334

ପ ୁ /133667 65 146 670ଉଦୟ ନାଥ େଯନା ପି ର9ନିଧି େଯନା KBH1902261

#ୀ /133668 49 146 671ନୟନି ମହାରଣା 0ା େକୖଳାସ ମହାରଣା KBH1903301

#ୀ /133669 36 146 672କନିୁ ରାଉତ 0ା ବସ& ରାଉତ RWX0236349

#ୀ /134670 34 146 673ବାସ&ି ପରିଡା 0ା କବିରାଜ ପରିଡା RWX0287227
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#ୀ /135671 56 146 674ନିମ�ଳା େଦବୀ 0ା େଯାେଗ,�  ସିଂ OR/12/085/162715

ପ ୁ /135672 44 146 675େଯାେଗ,�  ସିଂ ପି ରାେଘା ସିଂ OR/12/085/162714

#ୀ /138673 66 146 676ଡି.ଦମୟ&ି 0ା ଡି.େକଶବ ରାଓ RWX0130666

#ୀ /138674 28 146 677ପ�ିPସ କମୁାର ପ�ସାଦ 0ା ପ�ଭାତ କମୁାର ମହାପାତ� RWX0486571

ପ ୁ /139675 39 146 678ଶରତ କମୁାର ଦଳାଇ ପି କବିରାଜ ଦଳାଇ KBH1628395

ପ ୁ /140676 20 146 679ଆର କପିଲ କମୁାର ପି ଆର େନତାଜି RWX1253319

ପ ୁ /140677 42 146 680ଅେଶାକ କମୁାର ନାମଲପରୁୀ ପି ଦୁଃଖୀ ନାମଲପରୁୀ KBH1335942

ପ ୁ /140678 52 146 681ରୟାଲ େନତାଜୀ ପି ଆର ଏସ ପ�କାଶ ରାଓ RWX0885236

#ୀ /141679 27 146 682ପତୁୁଲ କମୁାରୀ ପି ମନହରଲା] ପ�ସାଦ RWX0618181

#ୀ /141680 43 146 683ଜୟ&ି ପାଢୀ 0ା ରାେଜ,�  ପାଢୀ KBH1902576

ପ ୁ /142681 53 146 684େଭାଳାରାମ ରାଜେଭାର ପି ଶ�ୀମନିୁ ରାଜେଭାର KBH1628486

ପ ୁ /143682 76 146 685େକ.ପ�ଭାକର ପି େକ.ଚକ�ଧର ରାଓ KBH1292069

#ୀ /144683 56 146 686ମିଥିେଲସ େଦବୀ 0ା ବଳରାମ ପ�ସାଦ KBH1291079

ପ ୁ /144684 28 146 687ପ�ିPସ କମୁାର ପ�ସାଦ ପ�ସାଦ ପି ବଳରାମ ପ�ସାଦ RWX0618512

#ୀ /144685 27 146 688େଜ1ାତି େଦବି 0ା ଅରୁଣ ପ�ସାଦ RWX1014216

ପ ୁ /144686 63 146 689ଭି. ଦୁଗKରାଓ ପି ଭି.ତ�ିନାଥ ରାଓ RWX0618710

ପ ୁ /144687 31 146 690ନରସିଂହ ମଦୁୁଲି ପି ସନିଆ ମଦୁୁଲି RWX0486332

ପ ୁ /144688 21 146 691ଗେଣଷ ମଦୁୁଲି ପି କାBCକ ମଦୁୁଲି RWX1164383

ପ ୁ /144689 61 146 692ବଳରାମ ପ�ସାଦ ପି ରାମ କିେଶାର ପ�ସାଦ KBH1291087

#ୀ /145690 44 146 693ସୀତା େଦବତା 0ା ରାମଚ,�  େଦବତା KBH1290949

#ୀ /146691 30 146 694ଲ=>ୀ ବିେଶାଇ 0ା ଜଗନ% ାଥ ବିେଶାଇ RWX0618074

ପ ୁ /146692 75 146 695ର9ନିଧି େଜନା ପି ପାଣ ୁେଜନା OR/12/085/154340

#ୀ /146693 66 146 696ସସ>ୀତା େଜନା 0ା ର9ନିଧି େଜନା OR/12/085/154341

#ୀ /146694 39 146 697ବାସ&ି େଜନା ପି ର9ନିଧି େଜନା RWX0130674

ପ ୁ /146695 25 146 698ଅନିଲ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ହର ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1182765

#ୀ /147696 28 146 699ପା�ି ରାଓ ପି ଚିନୀ ରାଓ RWX0805697

#ୀ /147697 71 146 700ସେରାଜିନି ତ�ିପାଠୀ 0ା ବନମାଳି ତ�ିପାଠୀ RWX0679498

#ୀ /148698 43 146 701ଉମCଳା େପWିଆ 0ା ଟ9ଧର େପWିଆ KBH1292226

#ୀ /148699 34 146 702େକ. ରିତା ପି ଶQ ୁମXଳ RWX0130690

#ୀ /149700 49 146 703ଶିୱା&ି େଦବୀ ଗHୁା 0ା ସନିୁଲ କମୁାର ଗHୁା KBH1333814

ପ ୁ /149701 86 146 704ମିଶ�ି ଗHୁା ପି େଭେଗଲୁ ଗHୁା KBH1333806

ପ ୁ /149702 44 146 705ସଶୁୀଲ କମୁାର ଗHୁା ପି ମିଶିରି ଗHୁା KBH1333822

ପ ୁ /150703 53 146 706ମେନାହର ପ�ସାଦ ପି ସକଲ େଦବ ପ�ସାଦ KBH1628445

#ୀ /151704 49 146 707ସୀମା େଦବୀ 0ା ଅସରଫି ଶାହା  OR/12/085/162768

#ୀ /151705 37 146 708ପjୁା େଦବୀ 0ା ଅନିଲ କମୁାର ସାହା RWX0617985

#ୀ /151706 32 146 709ରୁବି େଦବୀ ପି ସଦୁାମ ପ�ସାଦ RWX0617936

#ୀ /151707 23 146 710ପମୀ କମୁାରୀ ମା ସୀମା େଦବୀ RWX1041292

ପ ୁ /151708 49 146 711ଅସରଫି୍ ସାହ ପି ରମନୁା ପ�ସାଦ ସାହ OR/12/085/162259

#ୀ /152709 46 146 712ନିସିକ� ିତ ବିJାସ 0ା ଅନୁକଲୂ ବିJାସ KBH1291491

ପ ୁ /153710 48 146 713ଗୟାଧର ବିJାଳ ପି ଉପ ବିJାଳ RWX0130708

#ୀ /153711 59 146 715େଶଳୖ ବାଳା ମହାପାତ� ପି ଶ9ର ମହାପାତ� RWX0130724

ପ ୁ /153712 40 146 716ପ�ଭାତ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ହର େମାହନ ମହାପାତ� RWX0130732

ପ ୁ /154713 46 146 717ସତ1ନାରାୟଣ ଷଡ଼�ୀ ପି େଲାକନାଥ ଷଡ଼�ୀ KBH1903590

#ୀ /155714 51 146 718ବାସ&ୀ 0ାଇଁ 0ା ଜନାO� ନ 0ାଇଁ OR/12/085/144763

ପ ୁ /156715 59 146 719ଜେନ> ଜୟ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଗ�ାରାମ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/085/154465

#ୀ /156716 56 146 720କା&ିମଣି ପାଣିଗ�ାହୀ 0ା ଜେନ> ଜୟ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/085/154466

ପ ୁ /156717 31 146 721ମୃତ1;ୁୟ ସନୁା ପି ଜେନ> ଜୟ ସନୁା RWX0619056

ପ ୁ /157718 62 146 722ଅଯେମର ଅଲF ି ଖs ପି ଅବୁତାେଲt ଖs KBH1292549

#ୀ /157719 49 146 723ସଇଫନୁ ବିବି 0ା ଅଜମର ଅଲି ଖs OR/12/085/154902

ପ ୁ /158720 61 146 724ମ,ର ଧର ବିJାଳ ପି େକଳଚୁରଣ ବିJାଳ OR/12/085/154431

#ୀ /158721 53 146 725ଶା&ି ଲତା ବିJାଳ 0ା ମ,ରଧର ବିJାଳ OR/12/085/154432

#ୀ /158722 29 146 726କ/ନା ବିJାଳ ପି ମ,ରଧର ବିJାଳ RWX0486373

#ୀ /159723 28 146 727ସG1ା ମହାଜନ 0ା ନିର;ନ ମହାଜନ RWX0618009

ପ ୁ /159724 49 146 728କମୁଦୁ ଚ,�  ସିଂହ ପି େସାମନାଥ ସିଂହ KBH1291178

ପ ୁ /160725 31 146 729ନିର;ନ ମହାଜନ ପି ରାଖା] ମହାଜନ RWX0617993

ପ ୁ /161726 33 146 730ଡି ମତୁ1ାଲୁ ପି ଡି େକଶବ ରାଓ KBH1902063

#ୀ /162727 60 146 731େଶଳୖବାଳା ପ�ଧାନ 0ା ବତିନା ପ�ଧାନ KBH1291665

ପ ୁ /163728 27 146 732ବୁନୁ ମଲିକ ପି େକଶବ ମଲିକ RWX0618504

ପ ୁ /163729 56 146 733େକଶବ ମଲF ିକ ପି ଚକ�ଧର ମଲF ିକ OR/12/085/154516

#ୀ /163730 54 146 734ବାଲୁରି ମଲF ିକ 0ା େକଶବ ମଲF ିକ OR/12/085/154776

ପ ୁ /164731 34 146 735ଅଜିu ପାତ� ପି େବରୖବ ପାତ� KBH1902717

#ୀ /166732 43 146 736ର;ନା ଜାଲି 0ା ରାଜୀବ ଜାଲି KBH1628585
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ପ ୁ /167733 39 146 737ବୀେର,�  କମୁାର ତାମିଲ ପି ସନୁ ତାମିଲ KBH1710201

ପ ୁ /168734 46 146 738ବୁଦୁ େଖାରା ପି ନ, େଖାରା RWX0743476

#ୀ /168735 76 146 739ସରRଭତୀ ମହା&ୀ 0ା ଦିବାକର ମହା&ୀ KBH1292333

ପ ୁ /169736 44 146 740ସି.ଏi.ଚିର;ିବୀ ପି ସି.ଏଚ.ନୀଳକW KBH1674514

#ୀ /169737 39 146 741ସି.ଏi.ଶ�ୀେଦବୀ ପି ସି.ଏi.ନୀଳକW KBH1674506

#ୀ /170738 49 146 742ଉମCଳା େଦବୀ 0ା ବିେର,�  ପ�ସାଦ OR/12/085/141364

ପ ୁ /170739 43 146 743ସନିୁଲ ଗHୁ ପି ବଳେଦବ ଗHୁ RWX1182682

#ୀ /170740 36 146 744ପjୁା ଗHୁା 0ା ସନିୁଲ ଗHୁା RWX1182690

ପ ୁ /170741 53 146 745ବିେର,�  ପ�ସାଦ ପି ଲାଇ ପ�ସାଦ OR/12/085/141359

ପ ୁ /171742 56 146 746ଏ]. ରେମଶ ପି ଏ]. ଲ=>ଣ ମBୂ�ୀ KBH1291319

#ୀ /171743 53 146 747ଏ]. ଭାରତୀ 0ା ଏ]. ରେମଶ KBH1291301

ପ ୁ /172744 64 146 748କାମେନଶ େଖାସଲା ପି ଚ,�  େମାହନ େଖାସଲା KBH1290865

#ୀ /172745 56 146 749ଈJରୀ େଖାସଲା 0ା କାମେନଶ େଖାସଲା KBH1290873

#ୀ /172746 33 146 750ସ�ୀତା େଖାସF ା ପି କାମF ିଭସ େଖାସF ା RWX0339523

ପ ୁ /172747 41 146 751ମହା&ି ସନୁା ପି େଘନୁ ସନୁା RWX0130773

#ୀ /172748 40 146 752ଲଳିତା ସନୁା 0ା ମହା&ି ସନୁା RWX0130781

ପ ୁ /173749 39 146 753ସେୁର,�  େଖମXିୁ ପି େସାମନାଥ େଖମXିୁ KBH1291061

#ୀ /173750 25 146 754ଜାନକୀ େଖମXୁୁ 0ା ସେୁର,�  େଖମXୁୁ RWX1109842

ପ ୁ /174751 23 146 756ବିକ�ମ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପ�େମାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1219567

ପ ୁ /174752 19 146 757ହରି ହର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପ�େମାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1253277

#ୀ /175753 49 146 758ଜାମି ରାମଲ=>ୀ 0ା ରାବଣା KBH1292606

ପ ୁ /175754 40 146 759ଏP କ�ିIା ପି ନାରାୟଣ ରାଓ KBH1902105

ପ ୁ /176755 49 146 760ପି.ମତୁ1ାଲୁ ପି ପି.ସରୁୀନାରାୟଣ KBH1292671

#ୀ /177756 49 146 761ପି.ଆମଲା 0ା ପି. ଚ,�  ରାଓ RWX0130807

#ୀ /178757 43 146 762ପି. ଲ=>ୀ 0ା ପି. ନାେଗJର KBH1292218

ପ ୁ /179758 57 146 763ବାଳକୃI ପXା ପି ବାoାନିଧି ପXା KBH1292440

#ୀ /179759 50 146 764ଅv�ନା ପXା 0ା ବାଳକୃI ପXା KBH1334119

#ୀ /181760 61 146 765କନିୁ ଖରା 0ା ଲାଲ ବାହାଦୁର ସିଂହ KBH1628502

ପ ୁ /182761 33 146 766ପ�େମାଦ ମଲF ିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମଲF ିକ RWX0130823

#ୀ /182762 27 146 767ଏ]. ସରନ1ା ପି ଏଲ. ରେମଶ RWX0617977

#ୀ /183763 42 146 768ପି.କମୁାରୀ 0ା ପି. େଗାପୀ KBH1674936

#ୀ /184764 49 146 769ଟି. କନିୁ 0ା ଟି.ଦୁଗK OR/12/085/154834

ପ ୁ /184765 26 146 770ଆକାଶ ପ�ସାଦ ପି ବିେର,�  w�ସାଦ RWX0805796

#ୀ /186766 48 146 772ଚ,�ମା େଗୗଡ଼ ପି େକଳୖାସ ଚ,�  େଗୗଡ଼ KBH1628650

ପ ୁ /186767 58 146 773େକୖଳାସ େଗୗଡ଼ େଗୗଡ଼ ପି ସତ1ବାଦୀ େଗୗଡ଼ KBH1628643

ପ ୁ /187768 59 146 774ରମଣି ର;ନ ବାଗ ପି ସାମଏୁଲ ବାଗ RWX1164300

#ୀ /187769 48 146 775ଫxାମଣି ବାଗ 0ା ରମଣୀ ର;ନ ବାଗ RWX1164318

ପ ୁ /187770 27 146 776ଅମିତ କମୁାର ବାଗ ପି ରମଣି ର;ନ ବାଗ RWX1164326

ପ ୁ /187771 26 146 777ଆଶିଷ କମୁାର ବାଘ ପି ରମଣି ର;ନ ବାଘ RWX1164292

#ୀ /187772 27 146 7780ପ%ା ଗWୁା 0ା ଅମିu କମୁାର ବାଗ RWX1164334

ପ ୁ /188773 45 146 779କନୁୁ ସନୁା ପି େଘନୁ ସନୁା KBH1674605

#ୀ /189774 66 146 780ସQାରି ଖିଲ 0ା ମଦନ ହ&ାଳ KBH1291459

ପ ୁ /192775 28 146 781ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େଗୗଡ ପି େକଳୖାଶ ଚ,�  େଗୗଡ RWX0618538

#ୀ /192776 79 146 782କମଳା ପରଜୁଣି 0ା ରାମଚ,�  ପରଜୁଣି OR/12/085/162740

#ୀ /193777 39 146 783ସବିତା ଗଉଡ଼ ପି ଘନ ଗଉଡ଼ KBH1628510

#ୀ /194778 51 146 784ସାବିତ�ି ପhନାୟକ 0ା ଜୟରାମ ପhନାୟକ KBH1627280

ପ ୁ /195779 64 146 785ସହେଦବ କଅୁରଁ ପି ଧନୁ କଅୁଁର KBH1627405

#ୀ /197780 24 146 786ବନିତା କଅୁଂର ପି ନିର;ନ କଅୁଂର RWX1047430

ପ ୁ /197781 72 146 787ନିର;ନ କଅୁରଁ ପି ବଟକୃI କଅୁରଁ KBH1627710

#ୀ /197782 59 146 788ପ�ମିଳା କଅୁରଁ 0ା ନିର;ନ କଅୁରଁ KBH1627702

#ୀ /197783 25 146 789ରାନୁ ପ�ତିହାରୀ 0ା ଦିHି ର;ନ କଅୁରଁ RWX1267400

#ୀ /198784 49 146 790ଲ=>ୀପତି ଏରାମା 0ା ଲ=>ୀପତି ରାଜୁ KBH1627876

#ୀ /199785 53 146 791ବାସ&ି ଡାକଆୁ 0ା ତାରିଣି ଡାକଆୁ KBH1627884

ପ ୁ /199786 28 146 792କାଳିଆ ଡାକଆୁ ପି ତାରିଣୀ ଡାକଆୁ RWX0744136

ପ ୁ /199787 24 146 793ତ�ିେଲାଚନ ଡାକଆୁ ମା ବାସ&ୀ ଡାକଆୁ RWX1047406

#ୀ /199788 22 146 794ଦିଵଯ୍ା ଡାକଆୁ 0ା କାଳିଆ ଡାକଆୁ RWX1047273

ପ ୁ /200789 20 146 795େଭଂକଟ ଜନାଧ�ନ ପhନାୟକ ପି ଗ�ା ପ�ସାଦ ପhନାୟକ RWX1253293

ପ ୁ /200790 43 146 796ଗ�ା ପ�ସାଦ ପhନାୟକ ପି ଜନାy�ନ ରାଓ KBH1628148

#ୀ /201791 65 146 797ପାବ� ତୀ େବେହରା 0ା ଦୁଲଭ େବେହରା KBH1902766

ପ ୁ /201792 34 146 798ଲ=>ୀଧର େବେହରା ପି କାBCକ େବେହରା KBH1902998

ପ ୁ /201793 59 146 799ଗରୁୁ ଖିଲ ପି ବୁଦୁ ଖିଲ KBH1628247

#ୀ /201794 46 146 800ଶା&ି ଲତା ପXା 0ା ଅପ*K ଚରଣ ପXା RWX0130849
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������ 
� ��$�����% 7ୱାଡ�  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

12 
��* ����� &�����-

#ୀ /202795 64 146 801ର�ବତୀ ସଯୂ1� 0ା ହରିହର ସଯୂ1� KBH1627066

#ୀ /202796 44 146 802ବାସ&ି ସଯୂ1� ପି ହରିହର ସଯୂ1� KBH1627058

#ୀ /204797 57 146 803ରାମାମଣି ବୀରଦେଳଇ 0ା ପ*ୂ� ଚ,�  ବୀରଦେଳଇ KBH1627140

ପ ୁ /206798 39 146 804ସଶୁା& ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାଜ କିେଶାର ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1902642

#ୀ /206799 24 146 805ମିନତୀ ପାଣିଗ�ାହି 0ା ସସୁା&ା କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି RWX1047323

ପ ୁ /209800 42 146 806ମେନାଜ କମୁାର ପ�ସାଦ ପି ବି_ୱକମK ପ�ସାଦ RWX0287284

ପ ୁ /209801 38 146 807ବିଜୟ କମୁାର ପ�ାସାଦ ପି ବିJକମK ପ�ସାଦ RWX0287292

ପ ୁ /210802 54 146 808ରାମ କୃI ପhନାୟକ ପି ନିଲୁ ପhନାୟକ KBH1901834

ପ ୁ /211803 53 146 809ହର ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବିେନାଦ ଚ,�  ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0130872

ପ ୁ /212804 51 146 810ପ�େମାଦ କମୁାର ଧଳ ପି ଘନଶ1ାମ ଧଳ KBH1903178

#ୀ /212805 32 146 811ବନଶ�ୀ ବ,ିତା ଧଳ ପି ପ�ଫଲୁF  କମୁାର ଧଳ RWX1107010

#ୀ /219806 29 146 812ବି◌ ିଦି◌ବି1ା 0ା ବି◌ ିଦି◌େିଲJର ରାଓ RWX0900175

#ୀ /220807 54 146 814ରାଧାରାଣି ପhନାୟକ 0ା ରାମକୃI ପhନାୟକ KBH1709682

#ୀ /220808 36 146 815ଅv�ନା ପhନାୟକ ପି ରାମକୃI ପhନାୟକ KBH1709690

#ୀ /221809 45 146 816ସଜୁାତା ନାୟକ 0ା ହରି^,�  ନାୟକ KBH1709716

#ୀ /222810 41 146 817ଇ,ୁ େଦବୀ 0ା କ� ିIା ସାହ KBH1903251

ପ ୁ /223811 50 146 818େକଶବ ମଦୁୁଲି ପି ଚୁ�ୁଡି ମଦୁୁଲି KBH1709724

#ୀ /223812 48 146 819ବସମୁତି ମଦୁୁଲି 0ା େକଶବ ମଦୁୁଲି OR/12/085/154188

ପ ୁ /223813 25 146 820ପରୂନ ମଦୁୁଲି ପି େକଶବ ମଦୁୁଲି RWX1047364

#ୀ /224814 58 146 821ଝିପିରି ପରଜୁଣି 0ା ସମରା ପରଜୁଣି KBH1709732

#ୀ /225815 36 146 822ରଶ> ିତା ଜାଗିରିଆ ପି ଚ,�େଶଖର ଜାଗିରିଆ KBH1709740

#ୀ /227816 36 146 823ଇତିଶ�ି ଓଝା ପି ଜଗଦିଶ ଓଝା KBH1709765

#ୀ /229817 36 146 824ଅମିତା ଦାସ ପି ପିତାQର ଦାସ KBH1709781

#ୀ /231818 50 146 825ସି ଏଚ ରାମଲ=>ୀ 0ା ସି ଏଚ ରାବଣା KBH1709807

ପ ୁ /232819 54 146 826ସି ଏଚ ରାବଣା ପି ସି ଏଚ ସରିୁନାରାୟଣ KBH1709815

#ୀ /234820 40 146 827ନମିତା ମହାରଣା 0ା ରାେଜ,�  ମହାରଣା RWX0130880

ପ ୁ /234821 37 146 828ବସ& କମୁାର ମହାରଣା ପି ପ*ୁ� ଚ,�  ମହାରଣା KBH1709849

ପ ୁ /234822 23 146 829ସେୁରଶ ମହାରଣା ମା ନମିତା ମହାରଣା RWX1065895

#ୀ /234823 22 146 830ପଜୁା ମହାରଣା ମା ନମିତା ମହାରଣା RWX1065861

ପ ୁ /235824 43 146 831ରାମକୃI ପାଢୀ ପି କରୁଣକର ପାଢୀ KBH1709856

ପ ୁ /235825 44 146 832ରାମକୃI ପାଣି ପି କରୁଣାକର ପାଣି KBH1351667

ପ ୁ /236826 50 146 833କିେଶାର ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ KBH1709864

#ୀ /236827 43 146 834ସଜୁାତା ନାୟକ 0ା କିେଶାର ନାୟକ KBH1901859

ପ ୁ /236828 22 146 835ଜତୀନ ନାୟକ ପି କିେଶାର ନାୟକ RWX1066042

#ୀ /237829 42 146 836ବବିତା ବିJାଳ 0ା ପ�ଣୟ କମୁାର KBH1709872

ପ ୁ /237830 22 146 837ମିହିର କମୁାର ବି_ଵାଳ ପି ବବିତା ବି_ଵାଳ RWX1065887

#ୀ /237831 33 146 838ସ�ୀତା କମୁାରୀ ପ�ସାଦ ପି ବଳରାମ ପ�ସାଦ KBH1902246

#ୀ /239832 92 146 839େମାତି ମଦୁୁଲି 0ା ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/154286

#ୀ /239833 44 146 840ଓପାଲି ମଦୁୁଲି 0ା ଶ9ର ମଦୁୁଲି RWX0486621

ପ ୁ /239834 33 146 841ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX0486670

#ୀ /239835 33 146 842ଟିକି ମଦୁୁଲି 0ା ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି RWX0486688

ପ ୁ /240836 66 146 843ବି ଆମାରୁ ପି ବି ପାପାୟା  RWX0130898

ପ ୁ /240837 36 146 844ବି ଶତିସ କମୁାର ପି ବି ଆମାରୁ KBH1901933

#ୀ /240838 31 146 845ଭି. ସିରିଶା 0ା ଭି.ଶତିସ କମୁାର RWX0664540

ପ ୁ /243839 53 146 846ମାକ� X େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା KBH1709914

#ୀ /243840 24 146 847ଭାରତୀ େବେହରା ପି ମାକ� X େବେହରା RWX1066000

ପ ୁ /244841 39 146 848ପ�ଦିH କମୁାର ରାଉତ ପି କୃIଚ,�  ରାଉତ KBH1709922

ପ ୁ /247842 74 146 849ଦୟାନିଧି ନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ OR/12/085/154302

#ୀ /247843 66 146 850ସରଜିନୀ ନାୟକ 0ା ଦୟାନିଧି ନାୟକ OR/12/085/154303

ପ ୁ /247844 39 146 851ପ�କାଶ ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ RWX0957985

ପ ୁ /247845 25 146 852ଦୀପକ ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ RWX1026632

ପ ୁ /249846 40 146 853ଅଜୁ� ନ ଜାନି ପି ରାମ ଜାନି KBH1709963

#ୀ /249847 24 146 854ଭଗବତୀ ଜାନୀ ପି ଅଜୁ� ନ ଯାନୀ RWX1046457

#ୀ /250848 38 146 855କମୁାରି ଜାନି 0ା ଅଜୁ� ନ ଜାନି KBH1709971

ପ ୁ /250849 27 146 856କମଲୁୂ ଜାନୀ ମା କମୁାରୀ ଜାନୀ RWX1047356

#ୀ /251850 33 146 857ନିତୁ ମXଳ 0ା ମେନାଜ ମXଳ KBH1902097

ପ ୁ /252851 40 146 858ଗଗନ ସାଗର ପି ଲ=>ଣ ସାଗର KBH1709997

ପ ୁ /253852 30 146 859ସେରାଜ କମୁାର ବହାଦୁର ପି ମାନ ବାହାଦୁର RWX0744433

#ୀ /254853 31 146 860ଗୀତା ଖିଲ ମା ସQାରି ଖିଲ RWX0618678

ପ ୁ /254854 33 146 861ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି ପି ପୀତାQର ମଦୁୁଲି RWX1224815

#ୀ /255855 37 146 8620ପ%ାରାଣୀ ଦଳାଇ ପି କବିରାଜ ଦଳାଇ KBH1710011

ପ ୁ /256856 54 146 863ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପବGୁ ସାହୁ KBH1710029
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ପ ୁ /257857 55 146 864େହମଚ,�  ପାତ� ପି ଉଦୟ ପାତ� KBH1710045

ପ ୁ /258858 38 146 865ରବି େଭାଇ ପି ଶକୁ� ା େଭାଇ KBH1902980

#ୀ /258859 37 146 866ବତି େଭାଇ 0ା ରବି େଭାଇ KBH1902725

ପ ୁ /258860 40 146 867ପ*ୂ�ଚ,�  ସାହୁ ପି ନିଳକW ସାହୁ KBH1710052

ପ ୁ /259861 51 146 868ରାମ ଜାନି ପି କୃI ଜାନି KBH1710060

#ୀ /259862 48 146 869ରୁକଣି ଜାନି 0ା ରାମ ଜାନି KBH1710078

ପ ୁ /260863 56 146 870ମନୁ% ା ଜାନି ପି ରଘ ୁଜାନି RWX1014190

#ୀ /260864 40 146 871ଶଶି ଜାନି 0ା ମନୁା ଜାନି RWX0679605

ପ ୁ /261865 50 146 872କୃI ଚ,�  େବେହରା ପି େ=ତ�ବାସୀ େବେହରା KBH1903061

#ୀ /261866 40 146 873ନମିତା େବେହରା 0ା କୃI ଚ,�  େବେହରା KBH1903053

ପ ୁ /262867 42 146 874ମନିମା େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା KBH1902816

ପ ୁ /263868 50 146 875ଧନୁ େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା KBH1902758

#ୀ /263869 36 146 876ବିଜୟ ଲ=>ୀ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ KBH1902345

ପ ୁ /264870 58 146 877ବି ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ବି ରାଣା ରାଓ KBH1710094

ପ ୁ /265871 48 146 878ପ*ୂ� ଜାନି ପି ସନୁାଧର ଜାନି KBH1902501

#ୀ /265872 38 146 879ବାସ&ି ଜାନି 0ା ପଣୂ�ଚ,�  ଜାନି KBH1902519

#ୀ /266873 78 146 880ଦମୟ&ି ଦିଶାରୀ 0ା ରଘନୁାଥ ଦିଶାରୀ KBH1902410

#ୀ /267874 36 146 881ବୁଧବାରୀ େବେହରା ପି ଡQରୁ େବେହରା KBH1903228

#ୀ /268875 37 146 882ସବିତା 0ାଇଁ ପି େଗାକଳୁ ଚରଣ 0ାଇଁ KBH1710102

#ୀ /269876 42 146 883ସ,ୁରୀ େବେହରା ପି ମକୁ,ୁ େବେହରା KBH1903384

#ୀ /269877 40 146 884େସାନାଲି ଜାନି 0ା ଭରତ ଜାନି RWX0287326

ପ ୁ /270878 41 146 885ସେୁରଶ େବନିଆ ପି କମୁାର େବନିଆ KBH1710128

ପ ୁ /271879 47 146 886ଡୁେକା ଭଗବାନ େବେହରା ପି ଡୁେକା େସାମନାଥ େବେହରା KBH1903376

#ୀ /271880 41 146 887ଡୁେକା େକୗଶଲ1ା େବେହରା 0ା ଡୁେକା ଭଗବାନ େବେହରା KBH1903368

ପ ୁ /271881 23 146 888ତ�ୀପତୀ େବେହରା ପି ଧନୁ େବେହରା RWX1267319

ପ ୁ /271882 48 146 889ହରିହର ସାହୁ ପି େଗାବି, ଚ,�  ସାହୁ RWX0130948

#ୀ /272883 55 146 890ପାବ� ତୀ େବେହରା 0ା େମାହନ େବେହରା KBH1903335

ପ ୁ /272884 30 146 891ରାମ ଚ,�  େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା RWX0436014

#ୀ /272885 23 146 892ମାଳତୀ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା RWX1109834

ପ ୁ /272886 37 146 893ରାେଜ,�  ନାୟକ ପି ସଦୁ� ଶନ ନାୟକ KBH1903582

ପ ୁ /272887 37 146 894େସାମନାଥ ପ�ଧାନ ପି େଗାବି, ପ�ଧାନ RWX0130963

#ୀ /272888 38 146 895ସରିତା ତ�ୀପାଠୀ 0ା ଶ�ୀକା& ତ�ୀପାଠୀ RWX0130955

ପ ୁ /273889 54 146 896ଅଭିରାମ େବେହରା ପି ମଦନ େମାହନ େବେହରା KBH1901875

#ୀ /273890 44 146 897ବିଭୁବାଳା େବେହରା 0ା ଅଭିରାମ େବେହରା KBH1901867

ପ ୁ /273891 38 146 898ଶ1ାମଘନ େବେହରା ପି ଦୁଯ1� େବେହରା KBH1903442

#ୀ /273892 35 146 899ଡାଳିQ େବେହରା 0ା ଶ1ାମଘନ େବେହରା KBH1903467

ପ ୁ /274893 36 146 900ଭି ରାେଜ,�  ମିଶ� ପି ବି ଏR ମିଶ� RWX0130971

#ୀ /274894 37 146 901ପ�ଭାତୀ ଷଡ�ୀ 0ା ସତ1ନାରାୟଣ ଷଡ�ୀ KBH1903566

ପ ୁ /275895 40 146 902ସେ&ାଷ 0ାଇଁ ପି େଗାକଳୁ 0ାଇଁ KBH1710136

#ୀ /276896 56 146 903ବିମଳା େବେହରା 0ା ଦୁଯ1�ଧନ େବେହରା RWX0131482

ପ ୁ /276897 43 146 904ଦୁଯ1�ଧନ େବେହରା ପି ହରିକୃI େବେହରା KBH1710144

#ୀ /276898 30 146 905ପjୁଲତା େବେହରା 0ା ରେମଶ ଚ,�  େବେହରା RWX0403196

ପ ୁ /276899 40 146 906ନୀଳକW ସନୁା ପି ଜନ> ଜୟ ସନୁା KBH1903319

#ୀ /276900 31 146 907ଦମୟ&ୀ ସନୁା 0ା ନିଳକW ସନୁା RWX1026665

ପ ୁ /277901 36 146 908ବି. ପବନ କମୁାର ପି ବି. ଆମାରୁ RWX0679522

#ୀ /278902 38 146 909ସଶୁଳିା େବେହରା 0ା ମାକ� X େବେହରା KBH1710169

#ୀ /280903 52 146 910ଚxାବତୀ ପରଜା 0ା ଲାଲୁ ପରଜା KBH1902162

ପ ୁ /281904 46 146 911କ�ିI ସାହା ପି ରାମନା ସାହା RWX0679514

#ୀ /282905 28 146 912ରୁକ> ିଣୀ େଦବୀ ପି ଲାଲୁ ପରଜା RWX0618140

ପ ୁ /282906 59 146 913ଲାଲୁ ପରଜା ପି ଦାସ ପରଜା KBH1902170

ପ ୁ /282907 35 146 914େକଳୖାସଚ,�  ପରଜା ପି ଲାଲୁ ପରଜା KBH1901784

#ୀ /286908 38 146 915ସ;ମୁଣି େବନିଆ 0ା ସେୁରଶ େବନିଆ KBH1902956

ପ ୁ /286909 36 146 916ମେହ,�  କମୁାର ଟାମିଲ ପି ସାନୁ ଟାମିଲ KBH1901651

#ୀ /287910 52 146 917ବୁଦୁରୀ ନାୟକ 0ା ରାମ ନାୟକ RWX0130989

ପ ୁ /288911 57 146 918ପଦ> ନାଭ େବେହରା ପି ଶକୁ�ୁ  େବେହରା KBH1901966

#ୀ /288912 24 146 919ଗାୟତ�ି େବେହରା ପି ପଦ> ନାଭ େବେହରା RWX1082866

ପ ୁ /288913 19 146 920ପରୁୁେଷାBମ େବେହରା ପି ପଦ> ନାଭ େବେହରା RWX1267277

#ୀ /289914 37 146 921ଇ,ୁ େବେହରା ପି େକୖଳାଶ େବେହରା KBH1903624

ପ ୁ /292915 52 146 922ଶ1ାମା ଜାନି ପି ମା�ତା ଜାନି RWX0130997

#ୀ /293916 52 146 923ସତ1ା େବେହରା 0ା ପଦ> ନାଭ େବେହରା KBH1901909

ପ ୁ /293917 52 146 924ଦୁେଯ1Kଧନ େବେହରା ପି ଗପା େବେହରା KBH1903418

#ୀ /293918 47 146 925ଲ=>ୀ େବେହରା 0ା ଦୁେଯ1Kଧନ େବେହରା KBH1903400

15 17/M.O.P େଯାଗ1ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀ9 0ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /293919 29 146 926ଉଷା େବେହରା ପି ପଦ> ାନାଭ େବେହରା RWX0899948

#ୀ /294920 35 146 927ରବିଦା େବଗ� 0ା େସଖ ଅଲF ୀ ହୁେସP KBH1903491

#ୀ /295921 42 146 928ଇ,ୁ େଦବୀ 0ା କ� ିI ସାହା RWX0679530

ପ ୁ /296922 75 146 929ବୁଟୁ େବକୖWୁ ସବୁୁOି ପାତ�ୁ ଡୁ ପି ବି ଜଗନ% ାଥ 0ାମୀ KBH1902394

#ୀ /296923 34 146 930ସତ1ଭାମା ମଲିକ 0ା ବି ରାଜା ରାଓ RWX1108570

#ୀ /296924 27 146 931ବି ରାଜା ରାଓ ପି ବି େଭ9ଟ ପାତ�ଡୁ RWX1086024

#ୀ /297925 62 146 932ବଟୁ ଲ=>ୀନାରାୟଣ ମା 0ା ଭି. ଭି. ଏR. ପାତ�ୁ ଡୁ OR/12/085/152489

#ୀ /298926 37 146 933ମିନା ପରଜା 0ା ରାମ ପରଜା RWX0131029

#ୀ /299927 67 146 934ଭାନୁମତି ପାଣି 0ା ପ�ଭାକର ପାଣି KBH1902592

ପ ୁ /300928 39 146 935ସେ&ାଷ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାଜକିେଶାର ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1902147

#ୀ /301929 47 146 936ଅ;ପୁ�ଭା ପାଢୀ 0ା ରବି,�  କମୁାର ପାଢୀ KBH1901883

ପ ୁ /302930 35 146 937ରେମଶ ପାଟନାନା ପି ରାମମBୂ�ୀ ପାଟନାନା KBH1902840

#ୀ /303931 52 146 938ଭାରତୀ ମହାରଣା 0ା ନିର;ନ ମହାରଣା RWX0131037

ପ ୁ /304932 40 146 939ତପନ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ KBH1902006

ପ ୁ /304933 36 146 940ଶଶା9 େଶଖର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ KBH1902030

ପ ୁ /306934 32 146 941ପି. ସେ&ାଷ କମୁାର ପି ପି. େଲାେକJର ରାଓ RWX0422550

#ୀ /307935 57 146 942ଇ. ଲ=>ୀ 0ା ଇ. ମହନ ରାଓ OR/12/085/160286

ପ ୁ /308936 35 146 943ବିଧାନ ଚ,�  କର ପି ଜଗଦିଶ କର KBH1903111

ପ ୁ /309937 35 146 944ଇ. ଦିେଲJର ରାଓ ପି ଇ. େମାହନ ରାଓ KBH1650845

ପ ୁ /309938 35 146 945ଇ. ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ଇ. େମାହନ ରାଓ KBH1902964

#ୀ /310939 75 146 946ଚଦଲ ଲ=>ୀ 0ା ପିଲ ସମରା OR/12/085/124603

ପ ୁ /310940 56 146 947ସେବ� Jର ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ସଚିଦାନ, ସାହୁ KBH1901982

#ୀ /310941 48 146 948ଉମାରାଣି ସାହୁ 0ା ସେବ� Jର ପ�ସାଦ ସାହୁ KBH1901990

ପ ୁ /310942 29 146 949ବିକ�ମ େକଶରି ସାହୁ ପି ସେବ� Jର ପ�ସାଦ ସାହୁ RWX0403089

ପ ୁ /310943 27 146 950ରେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେବ� Jର ପ�ସାଦ ସାହୁ RWX0744094

ପ ୁ /311944 40 146 951ସେ&ାଷ ପ�ଧାନ ପି ରାମଚ,�  ପ�ଧାନ KBH1901701

#ୀ /313945 43 146 952ମିରାବାଇ ପାଣି 0ା ଅେଶାକ କମୁାର ପାଣି KBH1903293

#ୀ /315946 24 146 954େକାନା ଲ=>ୀ 0ା େକାନା ନାଗରାଜୁ RWX1078492

ପ ୁ /315947 37 146 955େକାନା ନାଗାରାଜୁ ପି େକ. କ� ିIା ରାଓ KBH1902014

#ୀ /319948 70 146 956ନିଲା ଜାନି 0ା ସନିଆ ଜାନି RWX0403121

#ୀ /320949 29 146 957ଟି. କମୁାରୀ ପି ଟି. ଦୁଗK RWX0618447

ପ ୁ /321950 26 146 958ସନିଆ ଜାନି ପି ଅGାର ଜାନି RWX0744060

#ୀ /321951 24 146 959ସେନଇ ଯାନୀ 0ା ସନିଆ ଯାନୀ RWX1047380

#ୀ /322952 30 146 960ସବୁ*K ଖାନ 0ା ଜୁମା ଖାନ RWX0743237

#ୀ /323953 27 146 961କସୁମିୁ ଜାନି 0ା ରାମ ଜାନି RWX0743229

#ୀ /324954 32 146 962ସସ> ିତା େଗୗଡ 0ା ରାେଜ,�  େଗୗଡ RWX0743211

ପ ୁ /325955 33 146 963ନକଳୁ ବଡନାୟକ ପି କରୁକରିୁଆ ବଡନାୟକ RWX0744250

ପ ୁ /327956 26 146 964େକ କିରନ କମୁାର ପି େକ ଶ�ିନିବାସ ରାଓ RWX0744219

#ୀ /327957 27 146 965ପାଟନାନା ଶ�ାବଣୀ 0ା ପାଟନାନା ରେମଶ RWX0743195

ପ ୁ /328958 46 146 966କମଳଦାନ େଚଟି ପି ଧନଜ� ୟ େଚଟି RWX0743930

#ୀ /328959 27 146 967େଦବକି ସାହୁ 0ା ଧନୁଧର ସାହୁ RWX0811380

#ୀ /329960 27 146 968େଜ. ନିଳାେବଣୀ ପି େକ. ବିJନାଥ RWX0811372

#ୀ /330961 42 146 969ଏ. ଜୟଲ=>ୀ 0ା ଏ. ଶ9ର ରାଓ RWX0811497

#ୀ /330962 28 146 970ତୁଲସି ସଗରିଆ 0ା ବୁଦ� ା ସଗରିଆ RWX0743047

ପ ୁ /330963 33 146 971ବୁଦ� ା ସଗରିୟା ପି ରଘ ୁସଗରିୟା RWX0744177

#ୀ /330964 22 146 972ଏ ସିରିସା ପି ଏ ଶଂକର ରାଓ RWX1047281

#ୀ /331965 44 146 973ସଂଯTୁା ରାଣୀ ବାଘ 0ା ଦୟାପାତ� ବାଘ RWX0743617

#ୀ /332966 46 146 974ଉଷାରାଣି େଚଟି 0ା କମଳଦାନ େଚଟି RWX0743534

ପ ୁ /337967 47 146 975ଲ=>ନିାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଖଲି ସାହୁ RWX0811554

ପ ୁ /340968 37 146 976ବି◌ ିଦି◌େିଲJର ରାଓ ପି ବି. ଆନ,ା ରାଓ RWX0805770

#ୀ /341969 24 146 977ଆର. େନହାରୀକା ପି େନତାଜୀ ଆର RWX1014125

ପ ୁ /347970 50 146 978ରାମ ଚ,�  ସାହୁ ପି େଗାବି, ସାହୁ RWX0811570

ପ ୁ /348971 26 146 979ନେର,�  ଖରା ପି ରଥ ଖରା RWX1106921

#ୀ /348972 77 146 980ଲ=>ୀ ମହାରଣା 0ା େକଶବ ମହାରଣା RWX0827907

#ୀ /348973 25 146 981କନୁୀମା ଶକୁ� ୀ 0ା ନେର,�  ଖରା RWX1106913

#ୀ /349974 29 146 982ଦିHିଲତା ମିଶ� 0ା ପ�ଶା& କମୁାର ପତି RWX0827899

ପ ୁ /350975 42 146 983ବୃ,ାବନ େବେହରା ପି ମାଧବ େବେହରା RWX0827733

#ୀ /350976 34 146 984ନୀଳା େବେହରା 0ା ବୃ,ାବନ େବେହରା RWX0827881

ପ ୁ /352977 25 146 985ଥାନା ହରିଜନ ପି ଲକି ହରିଜନ RWX0827501

ପ ୁ /354978 25 146 986ଅେଶାକ ମଦୁୁଲି ପି େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି RWX0827550

#ୀ /356979 67 146 987=ିର େବେହରା 0ା ତ�ିନାଥ େବେହରା RWX0900282

#ୀ /356980 25 146 988ଝରଣା େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା RWX0905505

16 17/M.O.P େଯାଗ1ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀ9 0ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /358981 38 146 989ସବିତା ମହା&ି 0ା ସିବାଜି ପଟନାୟକ RWX0900209

#ୀ /359982 56 146 990ମାଳିନୀ ଜାନି 0ା ଭଗ ୁଜାନି RWX0899823

#ୀ /360983 43 146 991ଏସ େବବି େଦାରା 0ା ଏସ ରାମ ଚ,�  େଦାରା RWX0899906

ପ ୁ /362984 34 146 992କଶୁ କମୁାର ଜାନି ପି ଶ1ାମ ଜାନୀ RWX1013937

ପ ୁ /362985 26 146 993ସନିଆ ଜାନି ପି ଅGାରୁ ଜନି RWX0899963

ପ ୁ /362986 21 146 994ଧନିଆ ଜାନି ପି ଅGାରୁ ଜାନି RWX1225028

ପ ୁ /362987 21 146 995ଭୀମ ଜାନୀ ପି ଅGାରୁ ଜାନୀ RWX1220896

#ୀ /363988 30 146 996ଶକୁା&ି େବେହରା 0ା ଅନାଦି େବେହରା RWX1267376

#ୀ /363989 24 146 997ପି. େଶାଭା ରାଣୀ 0ା ନଗାପ ୁସେ&ାଷ RWX1267459

#ୀ /364990 24 146 998କନିୁ ମଦୁୁଲି 0ା ସେ&ାଷ ମଦୁୁଲି RWX1107051

ପ ୁ /453991 68 146 999କରୁା େବେହରା ପି େଗାବି, େବେହରା RWX0827527

#ୀ /483992 69 146 1000ଚଦ� ମା େବେହରା 0ା Rଵାତୀ େବେହରା RWX1066109

ପ ୁ /505993 41 146 1001ଶ�ୀନିବାସ ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ନାୟକ RWX1182708

#ୀ /505994 27 146 1002େରାଜିେଲାତା ପ�ଧାନ 0ା ଶ�ୀନିବାସ ନାୟକ RWX1182724

ପ ୁ /524995 34 146 1003କଶୁ ଜାନୀ ପି ଶ1ାମ ଜାନୀ RWX0905455

#ୀ /860996 26 146 1004େଦେଲ_ୱରୀ େବେହରା 0ା ଲ=>ୀଧର େବେହରା RWX1155100

ପ ୁ /999997 67 146 1005ରାମଚ,�  ପ�ଧାନ ପି କୃପାସିGୁ ପ�ଧାନ OR/12/085/154049

#ୀ /999998 51 146 1006ଗଉରି ପ�ଧାନ 0ା ରାମଚ,�  ପ�ଧାନ OR/12/085/154050

ପ ୁ /999999 36 146 1007ସେରାଜ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ରାମ ଚ,�  ପ�ଧାନ KBH1902048

ପ ୁ /1171000 19 146 1008ଅଜୁ� ନ ମଦୁୁଲି ପି ବି_ଵନାଥ ମଦୁୁଲି RWX1285543

#ୀ /1251001 27 146 1009େକ. ପାଭନୀ 0ା େକ. ଭା�ର ରାଓ RWX1285550

ପ ୁ /1171002 19 146 1010ଲିପ ୁକମୁାର େବେହରା ପି ଚ,�  େବେହରା RWX1285568

ପ ୁ /3651003 21 146 1011େଦେବ,�  ସଡରିଆ ପି କXିଆ ସଡରିଆ RWX1285576

#ୀ /3651004 22 146 1012େପ�ମକା&ି ମଦୁୁଲି 0ା େଦେବ,�  ସଦାରିଆ RWX1285584

#ୀ /1171005 21 146 1013ସନୁ,ିନି େବେହରା ପି ଅର=ୀତ େବେହରା RWX1285592

#ୀ /1681006 48 146 1014ମ;ଲୁତା େଖାରା 0ା ବୁଦୁ େଖାରା RWX0743468

ପ ୁ /3651007 35 146 1015ମନ କଳୁଦୀପ ପି ଭଗ ୁକଳୁଦୀପ KBH1903194

#ୀ /3651008 33 146 1016ନୀଳା କଳୁଦୀପ 0ା ମନ କଳୁଦୀପ KBH1902808

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବKଚନ ନିମେ& ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ%  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବKଚନ କମିଶନ ଭାରତ9 |ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ1କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବKଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ9 ନାମ ଅଛି କି ନାହ}  ଦୟାକରି ତନଖି କର&ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.7 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ9ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ9 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

17 17/M.O.P େଯାଗ1ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀ9 0ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


