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�ୀ /Police Ho1 53 143 1215ଆରତୀ ମହାପାତ �ା ଦି�ି ପକାଶ ମହାପାତ KBH1316041

ପ ୁ /Police Ho2 27 143 1216ସବ�ସାଚୀ ମହାପାତ ପି ଦୀ�ିପକାଶ ମହାପାତ RWX0604298

ପ ୁ /Police Ho3 26 143 1217ମନରୁଚୀ ମହାପାତ ପି ଦି�ି ପକାଶ ମହାପାତ RWX0819532

ପ ୁ /14 54 143 1218ଆନ  ଚ   ଦାସ ପି ଯଧୁୀ#ିର ଦାସ OR/12/085/150368

�ୀ /25 29 143 1219ସ$ୁାନୀ ସାମଲ ପି ହୃଷିେକଶ ସାମଲ RWX0485284

�ୀ /F/26 45 143 1220ମିନତି େଗାଲରି �ା ହରି'   େଗାଲରି RWX0811257

�ୀ /37 51 143 1221ସ(�ାରାଣି ପଟନାୟକ �ା ସେୁରଶ ଚ   ପଟନାୟକ OR/12/085/146583

ପ ୁ /38 58 143 1222ସେୁରଶ ଚ   ପ+ନାୟକ ପି ପି. ଏନ ପ+ନାୟକ KBH1289487

ପ ୁ /B-39 27 143 1223ନିଳା.ଳ େବେହରା ପି ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା RWX0811216

�ୀ /410 47 143 1224ଡି ମିନା କମୁାରି ପି ଡି ଜଗଦିଶ RWX0435834

ପ ୁ /411 55 143 1225ବସ1 କମୁାର ମିଶ ପି ଦୟାନିଧି ମିଶ OR/12/085/154704

�ୀ /412 48 143 1226ସଯୁ�2କା1ି ମିଶ �ା ବସ1 କମୁାର ମିଶ OR/12/085/154859

�ୀ /413 28 143 1227ପିନା3ୀ ମିଶ ପି ବସ1 କମୁାର ମିଶ RWX0616268

�ୀ /414 28 143 1228ଶି4ା ରାଣୀ ପ5ା ପି କା67େକ8ର ପ5ା RWX0485797

�ୀ /415 24 143 1229ଡି. ଶାବଣୀ ମା ଡି. ମୀନା କମୁାରୀ RWX0905182

�ୀ /516 43 143 1230ବାସ1ୀ ସାହୁ �ା େଦେବ   ନାଥ ସାହୁ OR/12/085/146318

ପ ୁ /617 52 143 1231ପଦି� କମୁାର �ାଇଁ ପି ଶରତ ଚ   �ାଇଁ RWX0126920

ପ ୁ /718 59 143 1232ସତ� ନାରାୟଣ ପାଢି ପି ବାସେୁଦବ ପାଢି RWX0435826

ପ ୁ /719 31 143 1233ସ<ୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାଢୀ RWX0435818

ପ ୁ /820 63 143 1234ବିପିନକମୁାର ଦାସ ପି ଶଖୁ ଦାସ KBH1286376

�ୀ /821 52 143 1235କସୁମୁ ମ<ରୀ ଦାସ �ା ବିପିନ କମୁାର ଦାସ KBH1286384

ପ ୁ /822 28 143 1236ରାମଚ   େଗାଛାୟତ ପି ଭିକାରୀ େଗାଛାୟତ RWX0485789

ପ ୁ /923 55 143 1237ବିେଦଶି କମୁାର େଯନା ପି ବି8ନାଥ େଯନା KBH1287291

ପ ୁ /1024 52 143 1238ପକାଶ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଚ ମଣି ରାଉତରାୟ RWX0126938

ପ ୁ /1125 31 143 1239ପଶା1 କମୁାର ମଳିୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମଳିୁ RWX0435719

ପ ୁ /1126 26 143 1240ସ<ୟ କମୁାର ତିପାଠୀ ପି ବିପଚରଣ ତିପାଠୀ RWX0810705

ପ ୁ /1327 58 143 1241ପଫଲୁ ଖ5ଆୁଳ ପି ଭାCର ଖ5ଆୁଳ OR/12/085/146821

�ୀ /1328 51 143 1242େଜ�ାସDାରାଣୀ ଖ5ଆୁଳ �ା ପଫଲୁE  ଖ5ଆୁଳ OR/12/085/146823

�ୀ /1329 43 143 1243ନମିତା ଖ5ଆୁଳ �ା ପେମାଦ କମୁାର ଖ5ଆୁଳ KBH1665835

ପ ୁ /1330 29 143 1244ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର ଖଂଡୁଆଲ ପି ପଫଲୁE  କମୁାର ଖ5ଆୁଳ RWX0616508

ପ ୁ /1331 46 143 1245ପେମାଦକମୁାର ଖGଆୁଳ ପି ଭାCର ଖGଆୁଳ OR/12/085/146701

�ୀ /1432 48 143 1246ସକୁା1ି ମHୀ �ା ମଧସୁଦୁନ ମHୀ KBH1286285

�ୀ /1433 32 143 1247ହରିେଗୗରି ମHି ପି ମଧସୁଦୁନ ମHି RWX0368696

ପ ୁ /1534 66 143 1248ସେୁରଶ ଚ   େବେହରା ପି କୀ62ନ େବେହରା KBH1289453

�ୀ /1535 60 143 1249କ<ୁଲତା େବେହରା �ା ସେୁରଶ ଚ   େବେହରା KBH1289461

ପ ୁ /1536 38 143 1250ମେହ   କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ   େବେହରା KBH1898121

�ୀ /1537 35 143 1251ଗାୟତୀ େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ   େବେହରା KBH1900646

�ୀ /1538 28 143 1252େସାନାଲି ମହାପାତ ପି ହରି'   ମହାପାତ RWX0810697

�ୀ /1539 27 143 1253େମାନାଲୀ ମହାପାତ ପି ହରି'   ମହାପାତ RWX0810689

�ୀ /1540 28 143 1254ସDିJା ପ5ା ପି ସଯୁ�2 ନାରାୟଣ ପ5ା RWX0485839

ପ ୁ /1641 60 143 1255ଏମ ଗଣପତି ରାଓ ପି ଏL. ରାମାରାଓ ରାଓ OR/12/085/146564

�ୀ /1642 52 143 1256ଏମ ରାେଜ8ରୀ ରାଓ �ା ଏମ ଗଣପତି ରାଓ OR/12/085/146565

�ୀ /1743 58 143 1257ରାହାତୁM ବିବି �ା ମହNଦ ମHୁଫାଖାM OR/12/085/146567

ପ ୁ /1744 42 143 1258ସଫିଉଲା ଖାM ପି ମହNଦ ମHୁଫା ଖାନ KBH1286822

�ୀ /1745 38 143 1259ଜାହାନାରା େବଗL ପି ମହNଦ ମHୁଫା ଖାନ KBH1665959

ପ ୁ /1746 67 143 1260ମହNଦ ମHୁାଫା ଖାM ପି େମାହରମ ଖାM OR/12/085/146879

ପ ୁ /1847 31 143 1262ସୀମା.ଳ ମହା1ି ପି ଭାOର ମହା1ି RWX0338731

ପ ୁ /1848 70 143 1263ଭାCର ମାହା1ି ପି ବାP ମାହା1ି OR/12/085/146607

�ୀ /1849 61 143 1264ସ ୁରୀ ମାହା1ି �ା ଭାOର ମାହା1ି OR/12/085/146608

ପ ୁ /1850 38 143 1265ଲ3Qୀନାରାୟଣ ମହା1ି ପି ଭାOର ମହା1ି KBH1900562

1 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀP �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /1851 32 143 1266ସ<Wୁା ମହା1ି ପି ଭାCର ମହା1ି RWX0126995

ପ ୁ /1952 49 143 1267ବିଜୟକମୁାର େଜନା ପି ଲ3Qୀଧର େଜନା KBH1349323

�ୀ /1953 43 143 1268ଲିଲି େଜନା �ା ବିଜୟକମୁାର େଜନା KBH1349331

ପ ୁ /2054 42 143 1269ଶଦୁସ2ନ ବିେଷାୟୀ ପି ଦିବାକର ବିେଷାୟୀ KBH1349364

�ୀ /2055 38 143 1270ସସୁQ ିତା ବିେଶାୟୀ �ା ସଦୁଶ2ନ ବିେଶାୟୀ RWX0235861

�ୀ /2056 28 143 1271ସେୁଲାଚନା ଚ5 ପି ପଦQ ନାଭ ଚ5 RWX0485821

�ୀ /2157 72 143 1272ସେୁଲଇ ଭ+ �ା ଗତି କୃX ଭ+ RWX0424820

�ୀ /2158 48 143 1273ପତିମା େଭାଳ �ା ଶରତ କମୁାର ଭଟ RWX0126979

ପ ୁ /2159 48 143 1274ଶରତ କମୁାର େଭାଟ ପି ଗତି କୃX େଭାଟ RWX0126987

�ୀ /2260 49 143 1275ବିବିତା ବିେଷାୟୀ �ା ବିXୁ ଚରଣ ବିେଷାୟୀ RWX0339010

ପ ୁ /2261 28 143 1276ପତାପ ପଜୂାରୀ ପି େସାମନାଥ ପଜୂାରୀ RWX0435784

ପ ୁ /F-2262 60 143 1277େକ.ସେବ2 8ର ରାଓ ପି େକ. ରାମଚ   ରାଓ RWX0811265

ପ ୁ /2363 38 143 1278ଭଗବାନ ହ1ାଳ ପି େସାମନାଥ ହ1ାଳ RWX0485144

�ୀ /2464 36 143 1279ଶସQିତା ହ1ାଳ ପି ଭଗବାନ ହ1ାଳ RWX0485177

ପ ୁ /2465 41 143 1280ଜୟ ପ+ନାୟକ ପି ଖଲି ପ+ନାୟକ RWX0485268

�ୀ /2466 36 143 1281ସସQିତା ପ+ନାୟକ �ା ଜୟ ପ+ନାୟକ RWX0485276

ପ ୁ /2567 31 143 1282ଶୀକ1 ନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ନାୟକ RWX0485219

ପ ୁ /2668 28 143 1283ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅମଲୁ� କମୁାର ନାୟକ RWX0485151

ପ ୁ /2669 31 143 1284ସେ1ାଷ କମୁାର ପାଣିଗାହି ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପାଣିଗାହି RWX0402370

�ୀ /2770 39 143 1285ଅହଲ�ା ମହା1ି �ା ଲ3Qଣ ମହା1ି RWX0127001

ପ ୁ /2871 29 143 1286ସଂଗାମ ପସାଦ େଜନା ପି ଶିବ ପସାଦ େଜନା RWX0435750

�ୀ /3072 32 143 1287ଚ  ା ସକୁ ି �ା ଶିବନାଥ ସକୁ ି RWX0616896

ପ ୁ /3173 60 143 1288ମଧସୁଦୁନ ମHି ପି େଗାବZ2 ନ ମHି KBH1286277

�ୀ /3274 31 143 1289ଜି ନିମ2ଳା ପି ଜି ହାଦୁ େରଡି RWX0435727

�ୀ /3375 45 143 1290ମ ିରା �ାଇଁ �ା ପଦି� କମୁାର �ାଇଁ KBH1665967

�ୀ /3476 48 143 1291ମ<ଲୁତା ରାଉତରାୟ �ା ପକାଶ ରାଉତରାୟ KBH1289636

ପ ୁ /3577 61 143 1292ଭାCର କମୁାର ପ5ା ପି େମାହନ ପ5ା KBH1286194

�ୀ /3678 46 143 1293ବିଳାସିନି ରାଉତ �ା ଶଶିଭୁଷଣ ରାଉତ RWX0616284

�ୀ /3779 46 143 1294େଦ ୗପଦୀ ପଧାନ �ା େମାହନ ପାଇକ RWX0810671

�ୀ /3880 33 143 1295କ4ନା େସନାପତି �ା ରେମଶ କମୁାର ଦାସ RWX0892349

�ୀ /4081 48 143 1296ଜୁଥିକା ହାଲଦାର ପି ରାମନି ର<ନ ହା[ଦାର RWX0892323

ପ ୁ /4082 40 143 1297ପଶା1 କମୁାର େସନାପତି ପି ଦୁଃସାସନ େସନାପତି RWX0892331

ପ ୁ /4283 41 143 1298େଗୗରିଶPର ମାଝି ପି ହରି ମାଝି RWX0892034

ପ ୁ /4684 27 143 1299ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଆନ  ଚ   ଦାସ RWX0811000

ପ ୁ /4785 57 143 1300ଛବି   କମୁାର ନାୟକ ପି ଦାଶରଥି ନାୟକ RWX0892380

ପ ୁ /6386 27 143 1301ନିରMଜନ ନଯକ ପି ମାକ2   ନାଯକ RWX0746545

ପ ୁ /6687 32 143 1302ସେ1ାଷ କମୁାର ପାଣିଗାହି ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପାଣିଗାହୀ RWX0811224

�ୀ /8488 31 143 1303େକ ଭାୱାନା ପି େକ ସେବ2 8ର ରାଓ RWX0892075

�ୀ /9989 27 143 1304ପିୟPା ପ+ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ+ନାୟକ RWX0810614

�ୀ /13290 43 143 1305ମମତା ପ+ନାୟକ �ା ନରହରି ପ+ନାୟକ RWX0746354

ପ ୁ /13391 53 143 1306ହରି'   େଗାଲରୀ ପି ଶକୁ ା େଗାଲରି RWX0811240

�ୀ /13392 28 143 1307ବିନିତା େଗାଲରି ପି ହରି'   େଗାଲରି RWX0811232

ପ ୁ /13493 31 143 1308ସଦାଶବି ନାୟକ ପି ପଭାକର ନାୟକ RWX0810994

ପ ୁ /13594 27 143 1309େସାରଜ କମୁାର �ାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର �ାଇଁ RWX0811075

ପ ୁ /13795 31 143 1310ଧନପତି ଅେ�ଲ ପି ଭଗବାନ ଅେ�ଲ RWX0811158

�ୀ /13796 30 143 1311ମWୁା ଅେ�ଲ �ା ଧନପତି ଅେ�ଲ RWX0811166

ପ ୁ /13897 34 143 1312ପକାଶ କମୁାର �ାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର �ାଇଁ RWX0811141

ପ ୁ /13998 25 143 1315ଅନୁପ କମୁାର ପାତ ପି ସବୁାଶ ଚ   ପାତ RWX0892372

�ୀ /14199 60 143 1316ଏମ ଗେୁ�8ରୀ . �ା ଏମ େକଶବ ରାଓ RWX0891978

ପ ୁ /141100 57 143 1317ଏମ େକଶବ ରାଓ . ପି ଏମ ମାଧବ ରାଓ RWX0892091

ପ ୁ /141101 43 143 1318ଏମ କିେଶାର କମୁାର . ପି ଏମ େକଶବ ରାଓ RWX0892141

�ୀ /141102 40 143 1319ଏମ ଜୟଶୀ . ପି ଏମ େକଶଵ ରାଓ . RWX0892133

ପ ୁ /146103 25 143 1320େସୗମ� ର<ନ ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ RWX0827030

�ୀ /239104 37 143 1321ପଭାସିନି କମୁରି ହିଆଲ �ା . . RWX0899807

�ୀ /police co105 36 143 1347କବିତା ସିଂ �ା ଜିେତଂଦ  ସିଂ RWX1282185

�ୀ /1106 44 143 1322ପମିଳା େସଠି �ା ନୀର<ନ େସଠି KBH1278845

ପ ୁ /2107 44 143 1323ମାନସ କମୁାର େସଠି ପି ଧୀେର   େସଠି KBH1278837

�ୀ /2108 34 143 1324େଦବି େସଠୀ �ା ମାନସ କମୁାର େସଠୀ RWX0467969

�ୀ /2109 30 143 1325ପେମାଦିନି େସଠୀ ପି ଧୀେର   ନାଥ େସଠୀ RWX0467951

ପ ୁ /3110 60 143 1326ରବୀ  ନାଥ ପରିଡା ପି ଆର ସି ଏଚ ପରିଡା OR/12/085/144588

�ୀ /3111 50 143 1327ଲ3Qୀରାଣୀ ପରିଡା �ା ରବି  ନାଥ ପରିଡା OR/12/085/144867

ପ ୁ /3112 30 143 1328ମେନାର<ନ ପରିଡା ପି ରବି  ନାଥ ପରିଡା RWX0338061

2 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀP �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /3113 28 143 1329ଚି6ରଂ<ନ ପରିଡା ପି ରବି  ନାଥ ପରିଡା RWX0468165

�ୀ /4114 32 143 1330ଡାବିରୁ େଦବୀକା �ା େଭPେଟ8ର ରାଓ RWX1159896

ପ ୁ /4115 29 143 1331ରଘରୁପାତଣି ସାଇରାମ ପ+ନାୟକପି ରଘପୁାତଣି ଇ8ର ପ+ନାୟକ RWX0401406

�ୀ /4116 55 143 1332ରଘପୁାତଣି. େରଣକୁା �ା ରଘପୁାତଣି ଇ8ର ରାଓ ପ+ନାୟକ KBH1278415

ପ ୁ /5117 60 143 1333ରାେଜ   କମୁାର େବନିଆ ପି େପମ ଚ   େବନିଆ KBH1282151

�ୀ /5118 45 143 1334େମାହିନୀ େବନିଆ �ା ରାେଜ   େବନିଆ KBH1282227

ପ ୁ /7119 35 143 1335େସାମନାଥ ବଡନାୟକ ପି କଶୁ ବଡନାୟକ KBH1963560

�ୀ /7120 33 143 1336ତାରା ବଡନାୟକ ମା ଦାନମତି ବଡନାୟକ RWX0368605

�ୀ /7121 33 143 1337ଅନD ପ ୂ̀ S ବଡନାୟକ ପି କଶୁ ବଡନାୟକ RWX1036615

ପ ୁ /8122 65 143 1338ନଳିନିକା1 ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ  ନାୟକ RWX0123885

ପ ୁ /9123 37 143 1339ସଧୁାକର ନାୟକ ପି ସଯୂ�2ନାରାୟଣ ନାୟକ KBH1349174

�ୀ /9124 36 143 1340ମାଧରିୁ ନାୟକ �ା ସଧୁାକର ନାୟକ KBH1349208

�ୀ /10125 45 143 1341ରାଜଲ3Qୀ ମହା1ି �ା େଶଷେଦବ ମହା1ୀ KBH1349166

�ୀ /12126 67 143 1342ପaୁଲତା ଖଟୁଆ �ା ମରୁଲିଧର ଖଟୁଆ RWX0338095

ପ ୁ /12127 43 143 1343ମWିୁକା1 ଖଟୁଆ ପି ମରୁଲିଧର ଖଟୁଆ RWX0338087

ପ ୁ /12128 41 143 1344ରତିକା1 ଖଟୁଆ ପି ମରୁଲିଧର ଖଟୁଆ RWX0338079

ପ ୁ /13129 60 143 1345ବିଜୟ କମୁାର ପ5ା ପି ବାନାbର ପ5ା RWX0806570

�ୀ /13130 52 143 1346ରଶQ ିତା ପ5ା �ା ବିଜୟ କମୁାର ପ5ା RWX0806588

�ୀ /01131 30 144 1କମୁାରୀ ସା3ୀ �ା ବିକାଶ କମୁାର ସିଂହ RWX1129097

ପ ୁ /1132 30 144 2ପସନD  କମୁାର ଦାସ ପି ଆନ  ଚ   ଦାସ RWX1113240

�ୀ /1133 25 144 3ସ(�ା ରାଣୀ ଦାସ ପି ଆନ  ଚ   ଦାସ RWX0827071

�ୀ /1134 25 144 4ପତିଭା ରାଣୀ ଦା� �ା ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ RWX0827089

ପ ୁ /2135 53 144 5ଟି ଗ�ୁ ପସାଦ େଦାରା ପି ଟି ରାମଡୁୁ େଦାରା RWX1143775

ପ ୁ /2136 60 144 6ହୃସିେକଶ ସାମଲ ପି ହରିହର ସାମଲ OR/12/085/146877

�ୀ /2137 55 144 7କନକଲତା ସାମଲ �ା ହୃସିେକଶ ସାମଲ OR/12/085/146444

ପ ୁ /2138 27 144 8କପିେଳ   ସାମଲ ପି ହୃଷିେକଶ Reserve police lane RWX0746347

�ୀ /2.139 26 144 9ତପ�ିନୀ ମHି ପି ମଧସୁଦୁନ ମHି RWX0892299

ପ ୁ /F/2140 41 144 10ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଲ3Qୀଧର େବେହରା RWX1113216

�ୀ /Q2 m bloc141 30 144 11କବିତା ଚଂଦା ପି ପଦQ ନାଭ ଚଂଦା RWX1236470

�ୀ /Qtr no-F/142 23 144 12ସରିତା େଗାଲାରୀ ପି ହରିଶ ଚଂଦ  େଗାଲାରୀ RWX1271121

�ୀ /0/3143 22 144 13ପମିଳା ଗଉଡ �ା େବଣ ୁଗଉଡ RWX1113224

�ୀ /3144 40 144 14ସଷୁମା କଳୁଦୀପ �ା ଦିଲୀପ େଖାସଲା RWX0126334

ପ ୁ /3145 29 144 15ସେ1ାଷ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ନିତ�ାନ  କଳୁଦୀପ RWX0402586

�ୀ /3146 26 144 16ଇେoନ କଳୁଦୀପ ପି ନିତ�ାନ  କଳୁଦୀପ RWX0892026

ପ ୁ /O/3147 38 144 17େବଣ ୁଗଉଡ ପି େଲାଚନ ଗଉଡ RWX1113232

�ୀ /5148 77 144 18ଚି1ାମଣି ଅଳକା �ା ଆଲୁଓ ପାତ RWX0422337

�ୀ /5149 32 144 19ରଶQିତା େବେହରା �ା େପ5ରା େବେହରା RWX1185479

ପ ୁ /5150 55 144 20ପେମାଦ କମୁାର ପାତ ପି େକ ଆଲୁଅ OR/12/085/274954

�ୀ /5151 51 144 21େସDହଲତା ପାତ �ା ପେମାଦ ପାତ KBH1286210

ପ ୁ /5152 44 144 22ପବୀଣ ପାତ ପି େକ.ଆଲଓ ପାତ RWX0616425

�ୀ /5153 41 144 23େଗୗରୀ ପାତ �ା ପବିଣ କମୁାର ପାତ RWX0616433

ପ ୁ /5154 28 144 24ଫିଲିପ ପାତ ପି େପାମଦ ପାତ RWX0616383

ପ ୁ /6155 45 144 25ପହଲE ାଦ ସାହୁ ପି ନେର   ସାହୁ RWX0422352

�ୀ /6156 38 144 26ଟୁନି ସାହୁ �ା ପହଲE ାଦ ସାହୁ RWX0422345

�ୀ /07157 22 144 27ସଧୁୀତି ଖଟୁଆ ପି ସକୁମୁାରେସନ ଖଟୁଆ RWX1047489

ପ ୁ /F/7158 31 144 28ସନିୁଲ କମୁାର େସଠୀ ପି େଗାପାଳ େସଠୀ RWX0402594

�ୀ /08159 22 144 29ରାଜଲ3Qୀ ପ+ନାୟକ ପି ରାଧା ଦାେମାଦର ପ+ନାୟକ RWX1225523

�ୀ /8160 28 144 30ରିPି କମୁାରି ପାଢୀ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାଢୀ RWX0616797

ପ ୁ /d/8161 46 144 31ପି ଶ�ାମ ସ ୁର ପି ପି ଭାCର ରାଓ RWX1230457

�ୀ /f/8162 44 144 32ଇତିଶ ିଦାଶ �ା ଜିେତ   କମୁାର ଦାଶ RWX0745547

�ୀ /S/8163 24 144 34ଶବିାନୀ େଖମ5ୁୁ ପି ଜୟ ଚ   KHEMUNDU RWX1107275

ପ ୁ /S/8164 21 144 35ଖେଗwଵର େଖମ5ୁୁ ପି ଜୟଚ   େଖମ5ୁୁ RWX1107218

�ୀ /S/8165 51 144 36ସେୁଲାଚନା ମା5ି �ା ଜୟଚ   େଖମ5ୁୁ RWX1107267

ପ ୁ /F/09166 41 144 40ସେୁରଶ କ(ପାଣି ପି କଂସାରି କ(ପାଣି RWX1168160

�ୀ /F/09167 32 144 41ଗମିଲା କ(ପାଣି �ା ସେୁରଶ କ(ପାଣି RWX1174382

ପ ୁ /10168 60 144 42ବିଜୟ କମୁାର ମଳିୁ ପି ମାଲ ମଳିୁ OR/12/085/146409

�ୀ /10169 49 144 43କେମ8ରି ମଳିୁ �ା ବିଜୟ କମୁାର ମଳିୁ RWX0745729

ପ ୁ /10170 40 144 44ସଂଜୟ କମୁାର ମଳିୁ ପି ମାଲ ମଳିୁ KBH1287267

ପ ୁ /10171 35 144 45ସେ1ାଷ କମୁାର ମଳୂୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମଲିୁ RWX1047463

�ୀ /10172 32 144 46ବବିତା ମଲୁୀ �ା ସେ1ାଷ କମୁାର ମଲିୂ RWX1047471

�ୀ /10173 28 144 47ବ ନା ସାହୁ �ା ପାଶା1 କମୁାର ମଳିୁ RWX1206218

ପ ୁ /11174 24 144 50ଶିବ ରଞନ ତିପାଠୀ ମା ଜୟ1ି ତିପାଠୀ RWX1013465

3 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀP �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /13175 24 144 51ଶତିସ କମୁାର ବରାଡ ପି େଗାପାଳ ବରାଡ RWX1013317

ପ ୁ /13176 56 144 52େଗାପାଳ ବରଡା ପି ବାସେୁଦବ ବରଡା KBH1282813

�ୀ /13177 51 144 53ସଂଯWୁା ବରଡା �ା େଗାପାଳ ବରଡା KBH1282821

ପ ୁ /13178 26 144 54ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ଖ5ଆୁଳ ପି ପଫଲୁE  କମୁାର ଖ5ଆୁଳ RWX0745471

�ୀ /E/14179 22 144 55ନିହାରିକା ପ+ନାୟକ ପି ନୃସିyନାଥ ପ+ନାୟକ RWX1108695

�ୀ /15180 22 144 56ସଇୁଟି ମହା1ି �ା ଅରୁଣ କମୁାର ମହାପାତ  RWX1229673

ପ ୁ /15181 62 144 57ହରି'   ମହାପାତ ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ KBH1286467

�ୀ /15182 55 144 58ଶା1ିଲତା ମହାପାତ �ା ହରି'   ମହାପାତ KBH1665892

ପ ୁ /15183 26 144 59ଆଶିw କମୁାର ମହାପାତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ RWX0827139

�ୀ /15184 55 144 60ଶା1ିଲତା ମହାପାତ �ା ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ KBH2081040

ପ ୁ /16185 52 144 61ବିନାୟକ ବାରିକ ପି ଦୀନବ(ୁ ବାରିକ OR/12/085/144783

�ୀ /16186 44 144 62ବିଳାସିନୀ ବାରିକ �ା ବିନାୟକ ବାରିକ KBH1287408

ପ ୁ /16187 24 144 63ବିwଵଜିତ ବାରିକ ପି ବିନାୟକ ବାରିକ RWX1109016

ପ ୁ /17188 54 144 64ଗେଣଶ ପସାଦ େବେହରା ପି ମକର ଚରଣ େବେହରା KBH1289685

�ୀ /17189 43 144 65ମିନତି ଲତା େବେହରା �ା ଗେଣଷ ପସାଦ େବେହରା KBH1289677

�ୀ /17190 23 144 66ଦି�ି ଶିଖା େବେହରା ପି ଗେଣଶ ପସାଦ େବେହରା RWX1107812

ପ ୁ /17191 22 144 67େସୗମ� ର<ନ େବେହରା ପି ଗେଣଶ ପସାଦ େବେହରା RWX1107838

ପ ୁ /18192 56 144 68ପେମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ପ ୁ̀ 2ଚ   େବେହରା OR/12/085/150235

�ୀ /18193 50 144 69ମ<ଲୁତା େବେହରା �ା ପେମାଦ େବେହରା OR/12/085/150236

ପ ୁ /18194 31 144 70ସୀମା.ଳ େବେହରା ପି େପାମଦ କମୁାର େବେହରା RWX0338632

�ୀ /18195 32 144 71ନିଳିମା ମହା1ି �ା ଲ3Qି ନାରାୟଣ ମହା1ି RWX0746305

�ୀ /19196 38 144 72େରାସନାରା େବଗମ ପି ମହNଦ ମHୁାଫା ଖz RWX0126433

ପ ୁ /19197 31 144 73ବିକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ହରି'   େବେହରା RWX0236463

�ୀ /19198 47 144 74ଚ{ାମଣି ହରିଜନ ପି ବିଭୁତି ଭୁଶଣ ସତୁାର RWX0126441

�ୀ /19199 43 144 75ପମିଳା େଜନା �ା ଶିଶିର କମୁାର �ାଇଁ RWX1013424

ପ ୁ /19200 59 144 76ମହNଦ ମHୁାଫା ଖzନ ପି ମେହାରମ ଖzନ RWX0663674

ପ ୁ /19201 47 144 77ବିଭୁତି ଭୁଶଣ ସତୁାର ପି ବିଜୟ କମୁାର ସତୁାର RWX0126458

ପ ୁ /20202 57 144 78ଘନଶ�ାମ ମଲE ିକ ପି େମାଚିରାମ ମଲE ିକ KBH1665991

�ୀ /20203 49 144 79ସର�ତୀ ମଲE ିକ �ା ଘନଶ�ାମ ମଲE ିକ KBH1665983

ପ ୁ /20204 27 144 80ସନୁୀଲ କମୁାର ମଲE ିକ ପି ଘନଶ�ାମ ମଲE ିକ RWX0827113

�ୀ /20205 26 144 81ପଭାସିନୀ ମଲE ିକ ପି ଘନଶ�ାମ ମଲE ିକ RWX0827105

ପ ୁ /20206 23 144 82ଅନିଲ କମୁାର ମଲE ିକ ପି ଘନଶ�ାମ ମଲE ିକ RWX1013291

�ୀ /F/20207 31 144 83ସାବିତୀ ମଲE ିକ �ା କବିରାଜ େଖମ5ୁୁ RWX1107226

�ୀ /21208 37 144 84ଗିତାଜଂଳି ପ+ନାୟକ �ା ଶିବ ପସାଦ ପ+ନାୟକ RWX0485169

�ୀ /21209 69 144 85ଚ ମା ପ+ନାୟକ �ା ଜୟହି  ୍ପ+ନାୟକ KBH1665918

ପ ୁ /21210 52 144 86ମୃତ�<ୁୟ ପ+ନାୟକ ପି ଜୟହି  ୍ପ+ନାୟକ KBH1289214

ପ ୁ /21211 48 144 87ମଧସୁଦୂନ ପ+ନାୟକ ପି ଜୟହି  ୍ପ+ନାୟକ KBH1289370

�ୀ /21212 44 144 88େସୗଦାମିନୀ ପ+ନାୟକ �ା ମୃତ�<ୁୟ ପ+ନାୟକ KBH1665900

ପ ୁ /21213 44 144 89ଶିବପସାଦ ପ+ନାୟକ ପି ଜୟହି  ୍ପ+ନାୟକ KBH1349380

ପ ୁ /22214 29 144 90ଆସି� ପଧାନ ପି ରାମଚ   ପଧାନ RWX0617035

�ୀ /23215 41 144 91ଅbିକା ମହା1ି ପି ବାଲାଜୀ ମହା1ି KBH1321686

ପ ୁ /23216 67 144 92େସାମନାଥ ପଜୂାରୀ ପି ଦୁଲE ଭ ପଜୂାରୀ KBH1710391

�ୀ /23217 64 144 93ଯମନୁା ପଜୂାରୀ �ା େସାମନାଥ ପଜୂାରୀ KBH1713692

ପ ୁ /23218 44 144 94ଉେପ   ପଜୂାରୀ ପି େସାମନାଥ ପଜୂାରୀ KBH1343557

ପ ୁ /23219 40 144 95ଖେଗ8ର ପଜୂାରୀ ପି େସାମନାଥ ପଜୂାରୀ KBH1343508

�ୀ /23220 34 144 96ପଦQ ିନୀ ପଜୂାରୀ ପି େସାମନାଥ ପଜୂାରୀ RWX0338673

�ୀ /24221 85 144 97ଶଶେିରଖା ପାଣିଗାହି �ା ବିନାୟକ ପାଣିଗାହି OR/12/085/146719

�ୀ /25222 41 144 98ରଶQ ିରାୟ �ା ମାଧବ ଚ   ବଡେଜନା RWX0368704

�ୀ /25223 40 144 99ନମିତା ରାୟ ପି େଗାବି  ଚ   ରାୟ RWX0368720

�ୀ /25224 39 144 100େଦବସQ ିତା ରାୟ ପି େଗାବି  ଚ   ରାୟ RWX0368712

ପ ୁ /26225 27 144 101ପକାଶ କମୁାର ପାତ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପାତ RWX0616391

�ୀ /28226 61 144 102ଊମ7ଳା ନାୟକ �ା ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ RWX1230572

�ୀ /28227 57 144 103ସଦୁ~ା ଆଚାଯ�2 �ା େଗାଲକ ବିହାରି ଆଚାଯ�2 RWX0892356

ପ ୁ /28228 40 144 104ନିଳା.ଳ ଆଚାଯ�2 ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ଆଚାଯ�2 KBH1286319

ପ ୁ /28229 36 144 105ସିମା.ଳ ଆଚାଯ�2 ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ଆଚାଯ�2 KBH1898287

ପ ୁ /28230 34 144 106େଗାକଳୁ କମୁାର ଆଚାଯ�2 ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ଆଚାଯ�2 RWX0126557

�ୀ /28231 29 144 107ସସQିତା ଆଚଯ�2 �ା ସିମା.ଳ ଆଚଯ�2 RWX0892315

�ୀ /28232 26 144 108ପିୟPା ଆଚାଯ�2 �ା ନିଳା.ଳ ଆଚାଯ�2 RWX1248608

�ୀ /28233 24 144 109ଅଛ2ନା ଆଚାୟ2 �ା େଗାକଳୁ କମୁାର ଅଚଯS RWX1113323

ପ ୁ /28234 63 144 110େଗାଲକ ବିହାରୀ ଆଚାଯ� ପି େଗାପିନାଥ ଆଚାଯ� KBH1286400

ପ ୁ /28235 25 144 111କୃX ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ RWX0827121

ପ ୁ /29236 56 144 112େଗାବZ2 ନ ମଦୁୁଲି ପି ସନିଆ ମଦୁୁଲି RWX1271642

4 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀP �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /29237 44 144 113ରତD ାବତୀ ମଦୁୁଲୀ �ା େଗାବZ2 ନ ମଦୁୁଲୀ OR/12/085/274964

ପ ୁ /29238 20 144 114ଚ ନ ମଦୁୁଲି ପି େଗାବZ2 ନ ମଦୁୁଲି RWX1248632

�ୀ /29239 46 144 115ର<ିତା ପାଢୀ �ା ନିହାର ର<ନ ପାଢୀ RWX0368738

ପ ୁ /30240 44 144 116ହୃଷିେକଶ ନାଏକ ପି ଲେbାଦର ନାୟକ KBH1286814

�ୀ /30241 75 144 117ଭାନୁମତି ନାୟକ �ା ଲେbାଦର ନାୟକ OR/12/085/146073

ପ ୁ /30242 49 144 118କିେଶାର କମୁାର ନାୟକ ପି ଲେbାଦର ନାୟକ OR/12/085/146071

�ୀ /30243 40 144 119ସନୁୀତା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ଲେbାଦର ନାୟକ KBH1289396

�ୀ /32244 33 144 120ସରିତା ଦାସ �ା ର<ିତ େଜନା RWX1078765

�ୀ /32245 60 144 121ଜୟ1ୀ େଜନା �ା େଭPଟ ରାଓ େଜନା KBH1289438

ପ ୁ /32246 34 144 122ରଣଜି� େଜନା ପି େଭPଟରାଓ େଜନା RWX0424648

ପ ୁ /33247 65 144 123ମଦନେମାହନ ମହା1ି ପି ବାP ମହା1ି KBH1665751

�ୀ /34248 35 144 124ବିXୁ2ପିୟା େବେହରା ପି ଆଦି କ  େବେହରା RWX0128603

ପ ୁ /35249 70 144 125ବନମାଳି େବେହରା ପି ପହE ାଦ େବେହରା OR/12/085/146098

�ୀ /35250 62 144 126ରମା େବେହରା �ା ବନମାଳି େବେହରା OR/12/085/146099

ପ ୁ /35251 40 144 127ସେ1ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା KBH1286798

ପ ୁ /35252 38 144 128ସଶୁା1 କମୁାର େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା KBH1287028

�ୀ /35253 32 144 129ସେ1ାଷିନୀ େବେହରା �ା ସେ1ାଷ କମୁାର େବେହରା RWX0811208

�ୀ /35254 31 144 130ସାବିତୀ େବେହରା �ା ସଶୁା1 କମୁାର େବେହରା RWX0811190

�ୀ /35255 26 144 131ସଜୁାତା କମୁାରୀ ପ5ା ପି ଭାCର ପ5ା RWX1066331

ପ ୁ /35256 22 144 132ନିଖିଲ ପାତ ପି ନିେରାଡାନ ା ପାତ RWX1066463

ପ ୁ /36257 54 144 133ସେ1ାଷ କମୁାର ମିଶ ପି ଭଗବାନ ମିଶ KBH1289305

�ୀ /36258 52 144 134ବିଜୟଲ3Qୀ ମିଶ �ା ସେ1ାଷ କମୁାର ମିଶ KBH1289313

ପ ୁ /36259 23 144 135ଦୁଗS ପସାଦ ମିଶ ପି ସେ1ାଷ କମୁାର ମିଶ RWX1143734

ପ ୁ /37260 49 144 136ପରିେତାଷ ମ5ଲ ପି ଧିେରନ ମ5ଲ RWX0746198

�ୀ /37261 43 144 137ଅପ2ନା ମ5ଳ �ା ପରିେତାଷ ମ5ଳ RWX0745463

�ୀ /37262 65 144 138ସିତା ପାଇକ �ା ନିରାକାର ପାଇକ OR/12/085/146105

ପ ୁ /37263 48 144 139େମାହନ ପାଇକ ପି ନିରାକାର ପାଇକ OR/12/085/146106

ପ ୁ /37264 44 144 140ଜଗଦିଶ ପାଇକ ପି ନିରାକାର ପାଇକ KBH1286335

�ୀ /37265 34 144 141ମାମିନି ପାଇକ ପି ଶୀ ନିରାକାର ପାଇକ KBH1349307

�ୀ /38266 52 144 142ରସିଦା ବାନୁ . �ା େସଖ ତାରାନୁମ ଅହNଦ RWX0891994

ପ ୁ /38267 23 144 143େଜ�ାତି ରଞନ ଦାଶ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାଶ RWX1013416

�ୀ /38268 50 144 144ଟୁନୁ ପେଲଇ �ା କୃXଚ   ପେଲଇ KBH1286863

�ୀ /38269 23 144 145ମଧସୁQ ିତା େପାେଲଇ ପି କୃXଚ   େପାେଲଇ RWX1041151

ପ ୁ /38270 60 144 146କୃX ଚ   େପାେଲଇ ପି େଗାପିନାଥ େପାେଲଇ KBH1286871

ପ ୁ /38271 29 144 147େମାତିକା1 େପାେଲଇ ପି କୃXଚ   େପାେଲଇ RWX0746321

�ୀ /39272 52 144 148ଝୁନୁ ମହା1ି �ା ଦ5ପାଣି ମହା1ି RWX0892257

ପ ୁ /39273 50 144 149ଦ5ପାଣି ମହା1ି ପି ବା� ମହା1ି OR/12/085/146112

ପ ୁ /40274 45 144 150ଅନୁେରାଧ ବିେଶାଇ ପି ନକଳୁ ଚ   ବିେଶାଇ RWX0126599

�ୀ /40275 41 144 151ହିରାମଣି ବିେଶାଇ �ା ଅନୁେରାଧ ବିେଶାଇ RWX0126581

�ୀ /41276 31 144 152ମାଳତୀ ମାଝି ପି କୃX କିଶାନି RWX0892067

�ୀ /41277 41 144 153ସନିୁତା ନାୟକ �ା ଭଗବାନ ନାୟକ RWX0126607

�ୀ /42278 25 144 154ପଣୁ2ମ ଦେଳଇ �ା ସିବୁନା କମୁାର ନାୟକ RWX1078823

ପ ୁ /42279 64 144 155ଜି ହାଡୁ େରଡି ପି ଜି ଚେ ୟା େରଡି RWX1143700

�ୀ /42280 26 144 156ଭାନୁମତୀ ମାଝି �ା େଗୗରି ଶPର ମାଝି RWX0905208

�ୀ /42281 58 144 157ଜି ନାରାୟଣଆNା �ା ଜି ହାଡୁ େରଡି RWX1143692

ପ ୁ /42282 56 144 158ମଦନ େମାହନ ନାୟକ ପି ମହ1ର ନାୟକ KBH2081149

�ୀ /42283 55 144 159ପaୁା<ଳି ନାୟକ �ା ମଦନ େମାହନ ନାୟକ KBH2081156

ପ ୁ /42284 35 144 160ସିବୁନାକମୁାର ନାୟକ ପି ମଦନେମାହନ ନାୟକ RWX0126623

ପ ୁ /42285 33 144 161ବୁବୁନା ନାୟକ ପି ମଦନେମାହନ ନାୟକ RWX0126698

ପ ୁ /42286 29 144 163ଜି.େଭP� ରାଓ େରଡି ପି ଜି.ହାଡୁ େରଡି RWX0617217

ପ ୁ /43287 77 144 164ଆରାମ ପାତକଳୁଦୀପ ପି ଦୟାପାତ  କଳୁଦୀପ KBH1286905

�ୀ /43288 50 144 165ସବୁାଷିନୀ କଳୁଦୀପ �ା ଆରାମ ପାତ  କଳୁଦୀପ KBH1286913

ପ ୁ /43289 25 144 166େକାବିନ ପାତ  କଲୁଦୀପ ପି ଆରାମ ପାତ  କଳୁଦୀପ RWX1107804

�ୀ /43290 54 144 167କନିୁ କମୁାରି ମହା1ି �ା ମଦନ େମାହନ ମହା1ି RWX0892224

ପ ୁ /43291 20 144 168ହିମାଂସ ୁପାତ ପି ଆରାମ ପାତ  କଳୁଦୀପ RWX1248582

�ୀ /44292 62 144 169ସାବିତୀ କଳୁଦୀପ �ା େମାହନ ଚ   କଳୁଦୀପ RWX0126649

ପ ୁ /44293 38 144 170ଦିଲି� କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି େମାହନ ଚ   କଳୁଦୀପ RWX0126342

�ୀ /44294 33 144 171ସଚୁୀତ ା କଳୁଦୀପ ପି େମାହନ ଚ   କଳୁଦୀପ RWX0126656

ପ ୁ /45295 65 144 172ସେୁର   ବାରିକ ପି ଡେ�ଇ ବାରିକ OR/12/085/146196

�ୀ /45296 60 144 173ପମିଳା ବାରିକ �ା ସେୁର   ବାରିକ OR/12/085/146197

ପ ୁ /45297 43 144 174ମେହ   ବାରିକ ପି ସେୁର   ବାରିକ KBH1287085

�ୀ /45298 33 144 175ଅନିତା ବାରିକ ପି ସେୁର   ବାରିକ RWX0126417

5 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀP �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /45299 30 144 176ଧେମ2   ବାରିକ ପି ସେୁର   ବାରିକ RWX0126425

�ୀ /45300 29 144 177ସଭୁଶି ବାରିକ �ା ମେହ   ବାରିକ RWX0745505

ପ ୁ /46301 29 144 178ସେ1ାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଶୀକା1 େଚୗଧରୁୀ RWX0616482

ପ ୁ /46302 32 144 179ରବି   କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଶୀକା1 େଚୗଧରୁୀ KBH1900604

ପ ୁ /46303 61 144 180ଶୀକା1 େଚୗଧରୁୀ ପି ବୃ ାବନ େଚୗଧରୁୀ KBH1343615

�ୀ /46304 52 144 181ମିନା3ି େଚୗଧରୁୀ �ା ଶୀକା1 େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/146159

ପ ୁ /46305 34 144 182ଉମାକା1 େଚୗଧରିୁ ପି ଶୀକା1 େଚୗଧରିୁ KBH1900687

�ୀ /47306 29 144 183ଦୀପା<ଲି ପଧାନ ପି ରେମଶ ଚ   ପଧାନ RWX0402602

ପ ୁ /48307 43 144 184ମଧସୁଦୁନ ମଦୁୁଲି ପି ଜୟ ମଦୁୁଲି RWX0235887

�ୀ /48308 34 144 185ସଭୁଦ ା ସିଶା �ା ମଧସୁଧୁନ ମଦୁୁଲି RWX0235895

ପ ୁ /49309 33 144 186ରତD ାକର େବେହରା ପି ଚ  େଶଖର େବେହରା RWX0616417

�ୀ /49310 32 144 187ର<ନା େବେହରା ପି ଚ  େଶଖର େବେହରା RWX0616441

�ୀ /49311 45 144 188ପaୁା ପଧାନ �ା ରେମଶ ଚ   ପଧାନ OR/12/085/146155

ପ ୁ /50312 48 144 189ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ହଟ କିେଶାର ନାୟକ RWX0126672

�ୀ /50313 23 144 190ଶୀୟା ସରକାର ପି ମନି ସରକାର RWX1047513

�ୀ /51314 56 144 191ଚ{ା େବେହରା �ା େଧାବୁଲୁ େବେହରା KBH2081263

ପ ୁ /51315 49 144 192ଚୁଳ�ଜ େବେହରା ପି େଧାବୁଲୁ େବେହରା KBH2081271

�ୀ /51316 43 144 193ଗିତା<ଳୀ େବେହରା �ା ଚୁଳ�ଜ େବେହରା KBH2081289

�ୀ /51317 23 144 194ପିୟPା େବେହରା ପି ଚୂଲ ଧଜ େବେହରା RWX1066406

ପ ୁ /51318 42 144 195ସିମା.ଳ ମହାରଣା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମହାରଣା RWX1205475

�ୀ /51319 40 144 196ସନୁୀତା ମହାରଣା �ା ସିମା.ଳ ମହାରଣା RWX1205467

ପ ୁ /51320 74 144 197ଉଦୟ ରାଉତ ପି ଖଲି ରାଉତ RWX0485094

�ୀ /52321 30 144 198ସମିତା େଚୗଧରିୁ �ା ବୁଲୁ େଚୗଧରିୁ RWX0892018

ପ ୁ /52322 37 144 199ବୁଲୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ଭାଗ� େଚୗଧରୁୀ RWX0485045

ପ ୁ /52323 62 144 200ଭାଗ� େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାବି  େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/146131

�ୀ /52324 55 144 201ତମାଳ େଚୗଧରୁୀ �ା ଭାଗ� େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/146132

ପ ୁ /53325 48 144 202ସେୁର   କମୁାର େବେହରା ପି ମରୁଲୀ େବେହରା OR/12/085/148161

�ୀ /53326 47 144 203ପତିମା େବେହରା ପି ମରୁଲୀ େବେହରା KBH1286566

�ୀ /53327 43 144 204ଦମୟ1ୀ େବେହରା ପି ମରୁଲୀ େବେହରା KBH1286533

ପ ୁ /53328 41 144 205ଜଗତେଜ�ାତି ଭତ ା ପି କ ୀXାଚରଣ ଭତ ା RWX0424762

�ୀ /54329 37 144 206ପମିଳା ଭତ ା �ା ଜଗତେଜ�ାତି ଭତ ା RWX0368746

ପ ୁ /55330 33 144 207�Dଦ େଶଖର େଜନା ପି ଫକିର ଚରଣ େଜନା KBH1898097

�ୀ /56331 58 144 208େଜ�ା�Dା କମୁାରୀ ଖାନସମା ପଟନା�ା ଅମଲୁ� କମୁାର ନାୟକ KBH1289545

ପ ୁ /56332 57 144 209ଅମଲୁ� କମୁାର ନାୟକ ପି ଲେbାଦର ନାୟକ OR/12/085/146070

ପ ୁ /56333 26 144 210ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅମଲୁ� କମୁାର ନାୟକ RWX0746586

ପ ୁ /57334 28 144 211ପଶା1 କମୁାର େବପୖାରୀ ପି ଦିଲିପ େବପୖାରୀ RWX0616375

�ୀ /57335 44 144 212ଲ3Qୀ ଖରା �ା ମାଧବ ଖରା RWX1013473

�ୀ /58336 60 144 213ନଳୀନି ପଭା ନାୟକ �ା ସେବ2 8ର ପଧାନ KBH1286962

ପ ୁ /58337 29 144 214ରାେକଶ ପଧାନ ପି ସେବ2 8ର ପଧାନ RWX0402578

ପ ୁ /59338 53 144 215ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି କୃXଚ   ନାୟକ KBH1289412

�ୀ /59339 46 144 216ନିମ2ଳା ନାୟକ �ା ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0422360

ପ ୁ /59340 27 144 217ଦିପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0745497

ପ ୁ /59341 24 144 218ବିXୁ ଚରନ ନାୟକ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX1066356

�ୀ /59342 22 144 219ନିକିତା ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX1066364

�ୀ /60343 53 144 221ବବିତା ପାତ �ା ପତାପ କମୁାର ପାତ OR/12/085/146275

ପ ୁ /60344 33 144 222ପୀତମ ପାତ ପି ପତାପ କମୁାର ପାତ RWX0338442

�ୀ /60345 29 144 223ଅସୀମା ପାତ ପି ପତାପ କମୁାର ପାତ RWX0338475

�ୀ /61346 57 144 224ଗିତା<ଳୀ ରଣା �ା େହମ1 କମୁାର ରଣା KBH1287374

�ୀ /62347 49 144 225କHରୁୀ ନାୟକ ପି ବି8ନାଥ ନାୟକ OR/12/085/146102

ପ ୁ /62348 53 144 226ପଶା1 କମୁାର �ାଇଁ ପି ଉଦୟ ନାଥ �ାଇଁ RWX0128645

ପ ୁ /63349 57 144 227ମାକ2 5 ନାୟକ ପି ମ�ୁଳ ୁନାୟକ OR/12/085/146287

�ୀ /63350 54 144 228ପଦQ ିନୀ ନାୟକ �ା ମାକ2 5 ନାୟକ KBH1289479

�ୀ /63351 23 144 229ପିୟPା ନାୟକ ପି ମାକ2 5 ନାୟକ RWX1066323

ପ ୁ /64352 42 144 230ସMଜିତ କମୁାର େବେହରା ପି ଯତି   େମାହନ େବେହରା KBH1286301

�ୀ /64353 62 144 231ଭାଗ�ଲତା େଦବୀ �ା ଯତି   େମାହନ େବେହରା OR/12/085/146286

ପ ୁ /64354 24 144 232$ାନ ପକାଶ େସଠୀ ପି ଧମ2ପଡା େସଠୀ RWX0905075

ପ ୁ /66355 25 144 233ଶିବ ସPର ପାଣିଗାହି ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପାଣିଗାହି RWX0827097

ପ ୁ /66356 54 144 234ନବୀନ କମୁାର ସିଂ ପି ରାଧା େମାହନ ସିଂ OR/12/085/140849

ପ ୁ /67357 86 144 235କୃXଚ   ମହା1ି ପି େଗାରାଚା  ମହା1ି OR/12/085/146385

ପ ୁ /67358 54 144 236ରାମଚ   ମହା1ି ପି କୃXଚ   ମହା1ି OR/12/085/146387

ପ ୁ /67359 50 144 237ଲ3Qଣ ମହା1ି ପି କୃX ଚ   ମହା1ି OR/12/085/146388

�ୀ /67360 45 144 238ରୀନା ମହା1ି �ା ରାମଚ   ମହା1ି KBH2081586

6 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀP �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /68361 58 144 239ପଦQ ନାଭ ଚ5 ପି ନିଳ ଚ5 OR/12/085/148659

�ୀ /68362 47 144 240େସୗଭାଗ� ଚ5 �ା ପଦQ ନାଭ ଚ5 KBH1286657

ପ ୁ /69363 29 144 241ରାମ ଶPର ତିପାଠୀ ପି ହୃଷୀେକଶ ତିପାଠୀ RWX0616763

�ୀ /70364 54 144 242ବନିତା ତିପାଠୀ �ା ହୃଷିେକଶ ତିପାଠୀ RWX1226273

ପ ୁ /70365 26 144 243ଶ�ାମସ ୁର ତିପାଠୀ ପି ହୃଷିେକଶ ତିପାଠୀ RWX1226539

ପ ୁ /70366 65 144 244ହୃଷିେକଶ ତିପାଠୀ ପି େଗାବି  ତିପାଠୀ OR/12/085/146376

�ୀ /70367 33 144 245ଭବାନୀ ତିପାଠୀ ପି ହୃଷିେକଶ ତିପାଠୀ RWX0128496

ପ ୁ /71368 33 144 246ଜି.କିରଣ କମୁାର ପ+ନାୟକ ପି ଜି.ସଦୁଶ2ନ ରାଓ RWX0126714

ପ ୁ /71369 62 144 247ଜି. ସଦୁଶ2ନ ରାଓ ପି ଜିଆପଲା ନରସିଂହଲୁ ରାଓ RWX0127019

�ୀ /71370 50 144 248ଜି.କ ିXାେବଣୀ ରାଓ �ା ଶଦୁସ2ନ ରାଓ OR/12/085/146375

ପ ୁ /72371 52 144 249ଅସି� କମୁାର କଅୁଁର ପି େଗାଲକ ପସାଦ କଅୁରଁ OR/12/085/152802

�ୀ /72372 48 144 250ସବିତା କମୁାରୀ କଅୁଁର �ା ଅସିତ କମୁାର କଅୁରଁ KBH1287002

�ୀ /73373 24 144 251ଗାୟତୀ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ RWX1225622

�ୀ /73374 22 144 252ତପ�ଵିନୀ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ RWX1229954

ପ ୁ /73375 48 144 253ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ମେହ8ର ସାହୁ KBH1289610

�ୀ /73376 42 144 254ରୀତା ସାହୁ �ା ଊଗବାନ ସାହୁ KBH1289628

ପ ୁ /74377 61 144 255ଶିବପସାଦ େଜନା ପି ବିଦ ିନାରାୟଣ େଜନା OR/12/085/146341

�ୀ /74378 51 144 256ନିରୁପମା େଜନା �ା ଶିବପସାଦ େଜନା OR/12/085/146342

ପ ୁ /75379 21 144 257ଶଶିକା1 ପଧାନ ପି େଦେବ   କମୁାର ପଧାନ RWX1226307

ପ ୁ /75380 50 144 258େଦେବ   କମୁାର ପଧାନ ପି ନିର<ନ ପଧାନ KBH1665868

�ୀ /75381 45 144 259ସଂଯWୁା ପଧାନ �ା େଦେବ   ପଧାନ KBH1289560

ପ ୁ /76382 81 144 260ପଫଲୁ ପ5ା ପି େଗାବି  ପ5ା RWX1013457

�ୀ /77383 53 144 261ନମିତା ପ5ା �ା ସଯୂ�2 ନାରାୟଣ ପ5ା OR/12/085/146733

�ୀ /77384 28 144 262ସିପା ପ5ା ପି ସଯୁ�2 ନାରାୟଣ ପ5ା RWX0746065

�ୀ /78385 31 144 263େବବିନା ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ RWX0338533

ପ ୁ /80386 56 144 268କା67େକ8ର ପ5ା ପି ବିେନାଦ ପ5ା RWX1327485

�ୀ /80387 55 144 269ବି ୁରାଣି ପ5ା �ା କା67େକ8ର ପ5ା KBH1286582

�ୀ /80388 23 144 270ମାନସୀରାଣୀ ପ5ା ପି କତ7େକwଵର ପ5ା RWX1066380

�ୀ /81389 48 144 271ପି ରାବଣାମା  �ା ପି ଆପଲା ନାଇଡୁ OR/12/085/160575

ପ ୁ /81390 32 144 272ପି.ପବିଣ କମୁାର ପି ପି.ଆପଲା ନାଇଡୁ RWX0127027

ପ ୁ /81391 31 144 273ପି.ପବୀଣ କମୁାର ପି ପି.ଆପାଲା ନାଇଡୁ RWX0616631

ପ ୁ /81392 57 144 274ପି ଆପଲା ନାଇଡୁ ପି ପି ନିଲକ� ନାଇଡୁ OR/12/085/160574

ପ ୁ /82393 60 144 275ସରୁୀ ବିେଷାଇ ପି ସନ�ାସୀ ବିେଷାଇ KBH1343565

�ୀ /82394 52 144 276ବିଜୟା ବିେଶାଇ �ା ସରୁୀ ବିେଶାଇ KBH1286574

�ୀ /82395 32 144 277ନମିତା ବିେଶାଇ ପି ସରିୁ ବିେଶାଇ RWX0746099

ପ ୁ /82396 27 144 278ଦୁଗS ବିେଶାଇ ପି ସରିୁ ବିେଶାଇ RWX0746107

ପ ୁ /82397 69 144 279ପ ୁ̀ 2ଚ   େଖାସଲା ପି ଉଇଲିୟମ େଖାସଲା RWX0745422

ପ ୁ /83398 73 144 280ଉଦୟନାଥ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ RWX0338970

�ୀ /83399 60 144 281ବିେନାଦିନି ଦାସ �ା ଉଦୟନାଥ ଦାସ RWX0338939

ପ ୁ /83400 42 144 282ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଉଦୟନାଥ ଦାସ RWX0338954

ପ ୁ /83401 39 144 283ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଉଦୟନାଥ ଦାସ RWX0338962

�ୀ /83402 38 144 284ଇତିଶୀ ଦାସ �ା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0338947

�ୀ /84403 46 144 285େକ. ସନିୁତା ରାଓ . �ା େକ.ସେବ2 8ର ରାଓ . OR/12/085/154603

�ୀ /85404 45 144 286ର<ିତା ମହାରଣା �ା ପିତବାସ ମହାରଣା KBH1625185

�ୀ /86405 51 144 287ସରୁଭି କସୁମୁ ଗିରି �ା ରାମଚ   ପଧାନ KBH1289156

ପ ୁ /86406 46 144 288ରବି   କମୁାର ପାତ ପି େଖମ5ୁ ୁଆଲୁଅ RWX0746032

�ୀ /86407 23 144 289ଅନିଶା ପଧାନ ମା ସରୁଭି କସୁମୁା ଗିରି RWX1047455

ପ ୁ /87408 52 144 290ରାଧା େମାହନ ପଧାନ ମା େଗାପିନାଥ ପଧାନ OR/12/085/144068

�ୀ /87409 50 144 291କନକଲତା ପଧାନ �ା ରାଧାେମାହନ ପଧାନ KBH1287010

�ୀ /87410 27 144 292ଦିପିକା ପଧାନ ପି ରାଧାମହନ ପଧାନ RWX0745604

ପ ୁ /88411 55 144 293ସଦୁଶ2ନ ଅଧିକାରି ପି ଅ� ୁ2ନ ଅଧିକାରି OR/12/085/148863

�ୀ /88412 46 144 294େଜାତି ଅଧିକାରୀ �ା ସଦୁଶ2ନ ଅଧିକାରୀ KBH1286640

ପ ୁ /90413 60 144 295ଟି ବାବୁ ରାଓ ପି ଟି.ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ ରାଓ OR/12/085/160568

�ୀ /90414 52 144 296ଟି ଆନୁସୟା ରାଓ �ା ଟି ବାବୁ ରାଓ OR/12/085/160569

ପ ୁ /91415 56 144 297ଅରୁଣ କମୁାର ପ5ା ପି ଜଗନD ାଥ ପ5ା KBH1343516

ପ ୁ /91416 29 144 298ଅଭିଜିତ ପ5ା ପି ଅଜିତ ପ5ା RWX1066398

ପ ୁ /92417 37 144 299େଜ.ଗେଣଶ ପି େଜ.ତାଉଡୁ RWX0126763

ପ ୁ /92418 31 144 300େଯ.ହିରଣ� ପତାପ ପି େଯ. ତାଉଡୁ RWX0424713

ପ ୁ /92419 42 144 301େଜ. ରେମଶ .. ପି େଜ. ତାଉଡୁ .. KBH1343623

�ୀ /92420 29 144 302େକ ଭବାନି �ା େଜ ରେମଶ RWX0745653

�ୀ /92421 34 144 303ମଧସୁQ ିତା େସଠି �ା ସMଜିତ କମୁାର େବେହରା RWX0746362

�ୀ /93422 21 144 304ତପ�ଵିନୀ ପ+ନାୟକ ପି ପଦୀପ ପ+ନାୟକ RWX1226224

7 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀP �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /Tikira Sa423 24 144 305ପଦୀପ ପ+ନାୟକ ମା ବ େଜ8ରୀ ପ+ନାୟକ RWX1013408

�ୀ /93424 38 144 306ରୀତା ପ+ନାୟକ ପି ଝାେଡ8ର ପ+ନାୟକ RWX0338681

�ୀ /93425 25 144 307ପaୁା<ଳୀ ପ+ନାୟକ ପି ରାଧାଦାମଦର ପ+ନାୟକ RWX1013556

ପ ୁ /93426 34 144 308ଝେଡ8ର ପଟନାୟକ ପି ଲ3Qୀ ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ RWX0126771

�ୀ /93427 70 144 309ସାବିତି  ପ+ନାୟକ �ା ଲ3Qିନାରାୟଣ ପ+ନାୟକ OR/12/085/146432

�ୀ /93428 54 144 310ବ େଜ8ରୀ ପ+ନାୟକ �ା ରାଧାଦାେମାଦର ପ+ନାୟକ KBH1289693

ପ ୁ /93429 47 144 311ନରହରି ପ+ନାୟକ ପି ଲ3Qୀନାରାୟଣ ପ+ନାୟକ KBH1289719

ପ ୁ /93430 44 144 312ମରୁଲିମହନ ପ+ନାୟକ ପି ଲ3Qିନାରାୟଣ ପ+ନାୟକ OR/12/085/146434

ପ ୁ /94431 24 144 313ବିକାଶ କମୁାର ବିେଷାୟୀ ପି ବିXୁ ଚରଣ ବିେଷାୟୀ RWX1013507

ପ ୁ /94432 55 144 314ବିXୁ ଚରଣ ବିେଶାୟୀ ପି ଦୀବାକର ବିେଶାୟୀ RWX0339002

�ୀ /94433 27 144 315ସQ ୁତ7େରଖା ବିେଷାୟି ପି ବିXୁ ଚରଣ ବିେଷାୟି RWX0745448

�ୀ /94434 28 144 316ବିXୁପିୟା ପାଣିଗାହି ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପାଣିଗାହି RWX0616664

ପ ୁ /94435 60 144 317େଗାପାଳ େସଠୀ ପି ଯZୁୀ#ୀର େସଠୀ OR/12/085/150371

�ୀ /94436 50 144 318ଉମ7ଳା କମୁାରୀ େସଠୀ �ା େଗାପାଳ େସଠୀ OR/12/085/150372

�ୀ /94437 34 144 319ମଧସୁQ ିତା େସଠୀ ପି େଗାପାଳ େସଠୀ RWX0128439

ପ ୁ /95438 42 144 320େମାଜଫ� ଅହNଦ ପି େସ�. ଆଦL RWX0368761

ପ ୁ /95439 25 144 321େସକ ଫାରୁକ ଅହQQ ଦ େମାେବଶର ପି େସକ ତାହାଜୁମ ଅହNଦ RWX0891952

�ୀ /96440 39 144 322ଏ ମା�ାମା ପି ଏ.ଆପାରାଓ RWX0368795

ପ ୁ /97441 59 144 323ମଦନେମାହନ ରାଉଳ ପି କାମନା ରାଉଳ KBH1898170

�ୀ /97442 45 144 324ସକୁା1ି ରାଉଳ �ା ମଦନେମାହନ ରାଉଳ KBH1898188

ପ ୁ /97443 44 144 325ରେମଶ କମୁାର ରାଉଳ ପି କାମନା ରାଉଳ KBH1900521

ପ ୁ /97444 43 144 326ରବି   ରାଉଳ ପି କାମନା ରାଉଳ OR/12/085/146772

ପ ୁ /97445 42 144 327ନେରଶ କମୁାର ରାଉଳ ପି କାମନା ରାଉଳ KBH1286806

�ୀ /97446 23 144 328ନିେବଦିତା ରାଉଳ ପି ମଦନ େମାହନ ରାଓଳ RWX1083062

�ୀ /98447 43 144 329ପି. ଅନୀତା  �ା ପି. ଶୀନିବାସ KBH1626027

ପ ୁ /98448 22 144 330ପି ବିକାଶ କମୁାର ପି ପି ଶୀନିବାସ ରାଓ RWX1107382

ପ ୁ /98449 22 144 331ପି ଅନିଲ କମୁାର ପି ପି ଶୀନିବାସ ରାଓ RWX1107408

ପ ୁ /98450 52 144 332ପି.ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି. ଆପାରାଓ . OR/12/085/150224

�ୀ /99451 53 144 333ସବିତା ପ+ନାୟକ �ା ଅେଶାକ ପ+ନାୟକ OR/12/085/146782

ପ ୁ /100452 54 144 334ପତାପ କମୁାର ଖାଡ�ା ମା ପଫଲୁ କମୁାର ଖାଡ�ା OR/12/085/146620

ପ ୁ /100453 24 144 335ଆଶେୁତାଷ ଖାଡ�ା ପି ପତାପ କମୁାର ଖାଡ�ା RWX1013606

�ୀ /100454 50 144 336େଜ�ାତି8ରୀ ପାଣି �ା ପତାପ କମୁାର ଖାଡ�ା KBH1289552

ପ ୁ /101455 45 144 337ଅଜିତ କମୁାର ଷଡ�ି ପି କିେଶାର ଚ   ଷଡ�ି RWX0892182

�ୀ /101456 45 144 338ମମତା ପାଣିଗାହି �ା ଅଜିତ କମୁାର ସଡ�ି RWX0368803

�ୀ /101457 43 144 339ସଜିୁତ କମୁାର ସଡ�ି ପି କିେଶାର ଚ   ସଡ�ି RWX0679134

�ୀ /101458 40 144 340ପଗତି ସଡ�ି �ା ସଜିୁ� କମୁାର ସଡ�ି RWX0679118

�ୀ /102459 23 144 341ପଜନା ପିୟଦଶ7ନୀ େବେହରା ପି ଅମର କମୁାର େବେହରା RWX1225960

ପ ୁ /102460 65 144 342ଚ େଶଖର େବେହରା ପି ସାରଥୀ େବେହରା RWX0679126

�ୀ /102461 40 144 343କା.ନ େବେହରା ପି ଚ େଶଖର େବେହରା KBH1289495

ପ ୁ /104462 52 144 344ରମାକା1 େହାତା ପି ରଘନୁାଥ େହାତା KBH1343573

�ୀ /105463 60 144 345ପି. େଗୗରୀମଣି �ା ପି. ବୀରଭଦ  ରାଓ KBH1343466

�ୀ /105464 42 144 346ଏ�. ଶୀେଦବୀ �ା ଏ�. ବାଲାଜୀ ପସାଦ KBH1289529

�ୀ /105465 38 144 347ପି. ଚ ନା  ପି ପି ଭିରଭଦ  ରାଓ KBH1289511

ପ ୁ /105466 54 144 348ଏ�. ବାଲାଜୀ ପସାଦ ପି ଏ�. େୱେPଟ ରାଓ RWX0126813

ପ ୁ /105467 43 144 349ପି. ଅମର ନାଥ ପି ପି ଭିରଭଦ  ରାଓ KBH1289503

�ୀ /105468 78 144 350ଏ�. କାନକା ରତD ା .. �ା ଏ�. େୱPଟ ରାଓ .. KBH1343458

�ୀ /105469 37 144 351ପି ଆଶା ପି ପି ଭିରଭଦ  ରାଓ RWX0338913

ପ ୁ /106470 50 144 352ଉେମଶ କମୁାର ପାତ ପି ଉଦୟନାଥ ପାତ OR/12/085/146454

ପ ୁ /106471 45 144 353େମାହନ ପାତ ପି ଉଦୟ ପାତ OR/12/085/146770

ପ ୁ /106472 45 144 354ଦୀଲିପ କମୁାର ପାତ ପି ଉଦୟ କମୁାର ପାତ RWX0957878

�ୀ /106473 44 144 355ପଦQ ଲ3Qୀ ପାତ �ା ଉେମଶ ପାତ KBH1343656

ପ ୁ /106474 40 144 356ରାଜ କିେଶାର ପାତ ପି ଉଦୟ କମୁାର ପାତ KBH1343680

ପ ୁ /106475 20 144 357ଆଶେୁତାଷ କମୁାର ପାତ ପି ଉେମଶ କମୁାର ପାତ RWX1259720

ପ ୁ /107476 22 144 358ଅ3ୟ ପ+ନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃX ପ+ନାୟକ RWX1107333

�ୀ /107477 25 144 359ମିନା3ି କମୁାରୀ ପ+ନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃX ପ+ନାୟକ RWX1013325

ପ ୁ /107478 53 144 360େଗାପାଳ କୃX ପ+ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ   ପ+ନାୟକ KBH1343698

�ୀ /107479 46 144 361ପତିମା ପ+ନାୟକ �ା େଗାପାଳ କୃX ପ+ନାୟକ KBH1343706

ପ ୁ /108480 58 144 362ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ OR/12/085/152496

ପ ୁ /110481 59 144 363ବି. ଡିଲି8ର . ପି ବି. ଶୀରାମଲୁୁ . KBH1343664

�ୀ /110482 46 144 364ବି. ସଜୁାତା . �ା ବି. ଡିଲି8ର . KBH1343672

ପ ୁ /110483 21 144 365ବି ସାଇକିରନ ପି ବି ଦିେଲE wୱର RWX1154996

ପ ୁ /111484 58 144 366େଜ. େଭPଟ ରାଓ ପି େଜ.ବାସେୁଦବ ରାଓ OR/12/085/146313

8 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀP �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /113485 62 144 367ପହଲE ାଦ େବେହରା ପି ହାଡୁ େବେହରା RWX0126854

�ୀ /113486 52 144 368କHରୁୀ େବେହରା �ା ପହଲE ାଦ େବେହରା RWX0126847

ପ ୁ /113487 33 144 369ଟିଟୁ େବେହରା ପି ପହଲE ାଦ େବେହରା RWX0126862

�ୀ /113488 31 144 370କନୁୀ େବେହରା ପି ପହଲାଦ େବେହରା RWX0338509

ପ ୁ /113489 28 144 371ରତିକା1 େବେହରା ପି ପହଲE ାଦ େବେହରା RWX0616615

ପ ୁ /113490 24 144 372ସକୁା1 େବେହରା ପି ପହଲE ାଦ େବେହରା RWX0905091

ପ ୁ /113491 22 144 373ସଶୁା1 େବେହରା ପି ପହଲାଦ େବେହରା RWX1155894

ପ ୁ /114492 32 144 374ସସୁା1କମୁାର ରଣା ପି େହମ1କମୁାର ରଣା RWX0128272

ପ ୁ /115493 56 144 375ମ�ନ କମୁାର ବାଗ ପି ଭଗବାନ ବାଗ KBH1898329

�ୀ /115494 39 144 376ଲ3Qୀ ଖରା �ା ମ�ନ ବାଗ KBH1898311

�ୀ /116495 31 144 377ଏମ.ମାଧରୁୀ ରାଓ ପି ଏମ.ଗଣପତି ରାଓ RWX0616367

�ୀ /117496 59 144 378ମଂଜୁ ରାଉଳ �ା େକଳୖାସ ଚ   ମହାପାତ RWX0126888

�ୀ /118497 33 144 379ଜି ସଜୁାତା ପି ଜି ହାଡୁ େରଡି RWX0338558

�ୀ /119498 39 144 380କମିୁଦିନୀ େସଠୀ �ା ପଦୀ� କମୁାର େସଠୀ RWX0616359

ପ ୁ /120499 46 144 381ମନୁଆ ବିଡିକା ପି ଭୀକାରୀ ବିଡିକା RWX0485060

�ୀ /120500 34 144 382ସବିତା ତୁରୁକ �ା ମନୁଆ ବିଡିକା RWX0485052

ପ ୁ /121501 44 144 383ଇମା1 କମୁାର କକ2 ରା ପି ଯୀଶ ୁଚରଣ କକ2 ରା RWX0402495

�ୀ /121502 20 144 384ସିମରନ କକ2 ରା ପି ଇମା1 କମୁାର କକ2 ରା RWX1259571

�ୀ /121503 40 144 385ମୀନତି କମୁାରୀ ପାତ �ା ଇମା1 କମୁାର କକ2 ରା RWX0402503

�ୀ /121504 69 144 386ରଜନୀ ରାଉତ �ା ଉଦୟ ରାଉତ RWX0485102

ପ ୁ /121505 42 144 387େଗୗରା� ରାଉତ ପି ଉଦୟ ରାଉତ RWX0485110

�ୀ /121506 32 144 388କବିତା ରାଉତ �ା େଗୗରା� ରାଉତ RWX0485128

ପ ୁ /122507 42 144 389ହୃଷିେକଶ ଗରୁୁ ପି ହରି'   ଗରୁୁ RWX0402453

�ୀ /122508 38 144 390ବବିତା ଗରୁୁ �ା ହୃଷିେକଶ ଗରୁୁ RWX0402446

ପ ୁ /123509 29 144 391ଶିବ ଶPର େଖମ5ୁୁ ପି େଘନୁଆ େଖମ5ୁୁ RWX0402685

�ୀ /123510 28 144 392ରଶQ ିତା େଖମ5ୁୁ ପି େଘନୁଆ େଖମ5ୁୁ RWX0402677

ପ ୁ /123511 24 144 393ମେହ8ର େଖମ5ୁୁ ପି େଘନୁଆ େଖମ5ୁୁ RWX1013440

ପ ୁ /124512 41 144 394ସେ1ାଷ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଶରତ ଚ   ପାଢୀ RWX0616847

ପ ୁ /125513 68 144 395ଚ େଶଖର େବେହରା ପି ସାରଥ େବେହରା RWX0616409

ପ ୁ /125514 31 144 396ଟି.ସେୁରଶ କମୁାର ପି ଟି. ବାବୁରାଓ RWX0616854

ପ ୁ /125515 32 144 397ପି. ଶୀଧର ପି ଟି. ବାବୁରାଓ RWX0616904

ପ ୁ /24516 55 144 398ଅେଶାକ କମୁାର ମହା1ି ପି ପରେମ8ର ମହା1ି RWX0616888

�ୀ /127517 45 144 399ସେୁରଖା ରାଣୀ ବିେଶାଇ �ା ଉଦୟନାଥ କିଷାନ RWX0616938

ପ ୁ /127518 43 144 400ଉଦୟନାଥ କିଷାନ ପି କମାରୁ କିଷାନ RWX0616912

�ୀ /128519 34 144 401ମାନିନୀ ତିପାଠୀ ପି ପକାଶ ଚ   ତିପାଠୀ RWX0616920

ପ ୁ /128520 32 144 402ଅେଶାକ କମୁାର ତୀପାଠୀ ପି ପକାଶ ଚ   ତ ୀପାଠୀ RWX1013499

ପ ୁ /129521 35 144 403ସବୁାଷ ଚ   ବଡନାୟକ ପି ଡbରୁୁଧର ବଡନାୟକ RWX0616946

�ୀ /129522 32 144 404ରିତା ବଡନାୟକ �ା ସବୁାଷ ଚ   ବଡନାୟକ RWX0616953

ପ ୁ /129523 31 144 405ପେମାଦ କମୁାର ବଡନାୟକ ପି ଡbରୁ ବଡନାୟକ RWX0616979

ପ ୁ /130524 38 144 408ଏL.ସେମ8ର ରାଓ ପି ଏL.କେୁଟ8ର ରାଓ RWX0616557

ପ ୁ /131525 27 144 409ଶବିାଶଷି ନାୟକ ପି ଛବି   କମୁାର ନାୟକ RWX0746677

�ୀ /131526 29 144 410ପିPି ସିଂ �ା ସନିୁଲ ଦ� ସିଂ RWX0810853

�ୀ /133527 31 144 411ପମିଳା ପଜୁାରି �ା ଉେପ   ପଜୁାରି RWX0745802

ପ ୁ /B-134528 35 144 412ସମିର କମୁାର ପହରାଜ ପି ମାଧବ ଚ   ପହରାଜ RWX0745950

�ୀ /135529 26 144 413କ4ନା �ାଇଁ �ା ପକାଶ �ାଇଁ RWX0827022

ପ ୁ /140530 26 144 414ରାଜ କମୁାର ଶବର ପି ଡbରୁଧର ଶବର RWX0827147

�ୀ /145531 25 144 415ଶବିାନୀ ପାଢି �ା ସମୀର କମୁାର ପହରାଜ RWX0892190

ପ ୁ /146532 57 144 416େଗୗରା� ସାହୁ ପି ଦ5ପାଣି ସାହୁ RWX0746313

�ୀ /146533 49 144 417େହମଲତା ସାହୁ �ା େଗୗରା� ସାହୁ RWX0746578

ପ ୁ /147534 57 144 418ବ1 କମୁାର ହିଆଲ ପି ବିଜୟ ହିଆଲ RWX0891960

ପ ୁ /147535 61 144 419ଗିରିଧାରୀ ନାୟକ ପି ହରିଶPର ନାୟକ RWX0885145

�ୀ /147536 57 144 420େବୖେଦହୀ ନାୟକ �ା ଗିରିଧାରୀ ନାୟକ RWX0885129

�ୀ /147537 32 144 421କମୁଦିୁନୀ ନାୟକ ପି ଗିରିଧାରୀ ନାୟକ RWX0885137

ପ ୁ /147538 30 144 422ହରି'   ନାୟକ ପି ଗିରିଧାରୀ ନାୟକ RWX0885152

ପ ୁ /147539 28 144 423ବାଳକୃX ନାୟକ ପି ଗିରିଧାରୀ ନାୟକ RWX0885111

�ୀ /148540 21 144 424ଅମତୁସ ସବୁ ପି େଶ� ତାହାଜୁମ ଅହNଦ RWX1168228

ପ ୁ /149541 21 144 425ଭିମେସନ େହାତା ପି ମଧସୁଦୁନ େହାତା RWX1167501

�ୀ /150542 54 144 426ଲିଲି ନାୟକ �ା ଛବି   କମୁାର ନାୟକ RWX0746420

ପ ୁ /151543 44 144 427ସ1ୁନୁ େସନାପତି ପି ଦୁଃସାସନ େସନାପତି RWX0892240

ପ ୁ /152544 54 144 428ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ ପି ଚରଣ ନାୟକ RWX0905307

�ୀ /152545 50 144 429କନକ ନାୟକ �ା ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ RWX0905281

ପ ୁ /152546 24 144 430ସେ1ାଷ ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ RWX0905299

9 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀP �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /152547 41 144 431ଦୁଗS ପସାଦ ପରିଡା ପି ବନମାଳୀ ପରିଡା RWX0905026

ପ ୁ /161548 39 144 432ଆର ଚିେନୟ େର�ୀ ପି ଆର ଲାଛୟା େର�ୀ RWX1066448

�ୀ /161549 38 144 433ଆର ଗୀତା<ଳି େର�ୀ �ା ଆର ଚୀେନୟା େର�ୀ RWX1066455

ପ ୁ /164550 53 144 434ଦିଲୀପ ବଇପାରୀ ପି ଦାଶ ବଇପାରୀ RWX1066422

�ୀ /164551 46 144 435େପମଲତା ବଇପାରୀ �ା ଦିଲୀପ ବଇପାରୀ RWX1066430

�ୀ /164552 22 144 436ନିରୂପମା ବଇପାରି ପି ଦିଲୀପ ବଇପରୀ RWX1066414

ପ ୁ /165553 60 144 437ସଯୂ�2ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଦିନବ(ୁ ସାହୁ RWX1226604

�ୀ /165554 56 144 438ତିପରୁା େମାହିନୀ ସାହୁ �ା ସଯୂ�2 ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX1230358

ପ ୁ /165555 41 144 439ମିଟୁ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ RWX1226083

ପ ୁ /165556 35 144 440ଜଗନD ାଥ ସାହୁ ପି ସଯୂ�2 ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX1229996

�ୀ /165557 30 144 441ସକୁା1ି ସାହୁ �ା ମିଟୁ ସାହୁ RWX1226091

�ୀ /165558 21 144 442ଭାଗ2ବୀ ସାହୁ �ା ଜଗନD ାଥ ସାହୁ RWX1226133

�ୀ /165559 51 144 443ସବିତା ପ+ନାୟକ �ା ଅେଶାକ କମୁାର ପ+ନାୟକ RWX1205459

�ୀ /165560 29 144 444ମାନିନୀ ପ+ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ+ନାୟକ RWX1205442

ପ ୁ /166561 61 144 445ଏମ େକାେଟwଵର ରାଓ ପି ଏମ ଜଗାୟା RWX1226877

�ୀ /166562 53 144 446ମ�ାତୁରତି କନିୁ �ା ଏମ େକାେଟwଵର ରାଓ RWX1226836

�ୀ /193563 37 144 447ବିଶଖା ପାତ �ା ସେ1ାଷ କମୁାର ପାଢି RWX0746453

ପ ୁ /194564 63 144 448େବଣଫୁାସ ମଲE ିକ ପି ବିଜୁଳି ମଲE ିକ RWX1155886

�ୀ /195565 34 144 449ଜାbବତୀ ମାଝି ପି ଭଗବାନ ମାଝି RWX1155449

ପ ୁ /196566 53 144 450ଶରତ କମୁାର ଖରା ପି ଧାନୁ ଖରା RWX1155415

�ୀ /196567 46 144 451ଚ କଳା ଖରା �ା ଶରତ କମୁାର ଖରା RWX1154673

�ୀ /196568 23 144 452ମନିଷା ଖରା ପି ଶରତ କମୁାର ଖରା RWX1154269

�ୀ /200569 42 144 453ମମତା େବେହରା �ା ବିବ ଶୀ ନାୟକ RWX0746503

ପ ୁ /201570 45 144 454େକଳୖାସ ଚ   ବିେଷାଇ ପି ଦ5ପାଣୀ ବିେଷାଇ RWX0810937

�ୀ /201571 32 144 455େମାେହ8ରି ବିେଷାଇ �ା େକଳୖାସ ବିେଷାଇ RWX0746115

ପ ୁ /202572 34 144 456ତରଣୀେସନ ବିେଶାଇ ପି ରଘନୁାଥ ବିେଶାଇ RWX0827006

ପ ୁ /202573 26 144 457ମହିନିଷ ଦେଳଇ ପି ହରିହର ଦେଳଇ RWX0827055

ପ ୁ /203574 53 144 458ବିେଦଶୀ କମୁାର େଜନା ପି ବି8ନାଥ େଜନା RWX0905257

�ୀ /203575 43 144 459�ପDାରାଣୀ େଜନା �ା ବିେଦଶୀ କମୁାର େଜନା RWX0905240

ପ ୁ /203576 25 144 460ରାେଜଶ େଜନା ପି ବିେଦଶୀ କମୁାର େଜନା RWX0905232

�ୀ /203577 23 144 461ରଶQୀତା କମୁାରୀ େଜନା ପି ବିେଦଶୀ କମୁାର େଜନା RWX1041219

�ୀ /205578 29 144 462େଜ େଗୗତମୀ ପି େଜ. କ ିXା ରାଓ RWX0758078

ପ ୁ /205579 50 144 463େଜ�ାL କିXାରାଓ ପି େଜ�ାL ପାପାରାଓ OR/12/085/160064

�ୀ /205580 45 144 464େଯ. ଲ3Qୀ �ା େଯ. କ ିXା ରାଓ OR/12/085/160065

ପ ୁ /205581 30 144 465େଜ ଲେତସ ପି େଜ କିXା ରାଓ RWX0334250

�ୀ /205582 24 144 466େଜ. ପଜୂା ପି େଜ. କ ିXା ରାଓ RWX1013358

�ୀ /207583 25 144 467ନିେବଦିତା ପାଢୀ �ା ସନୁୀଲ କମୁାର ପାନିଗାହୀ RWX1179431

ପ ୁ /207584 63 144 468ବାଲQ ୀକି ପସାଦ ପାଣିଗାହି ପି ବିନାୟକ ପାଣିଗାହି OR/12/085/146712

�ୀ /207585 52 144 469ନିରୁପମା ପାଣିଗାହି �ା ବାଲQ ୀକି ପସାଦ ପାଣିଗାହୀ OR/12/085/146720

ପ ୁ /207586 33 144 470ଶଶୁଳି ପାଣିଗାହୀ ପି ବାଲQ ିକିପଶାଦ ପାଣିଗାହୀ RWX0126466

ପ ୁ /207587 31 144 471ସନୁୀଲ କମୁାର ପାଣିଗାହି ପି ବାଲQ ିକି ପସାଦ ପାଣିଗାହି RWX0402438

�ୀ /210588 33 144 472ଗୀତା<ଳି େଲPା �ା ରାଜକିେଶାର ମ6ୁ7 RWX1078773

ପ ୁ /211589 23 144 473ସରୂଜ ଅଧିକାରୀ ପି ସଦୂଶ2ନ ଅଧିକାରୀ RWX1281740

�ୀ /483590 38 144 474ସଶୁାନ ଡୁ�ଦୁ� �ା ସ ିପ େଟେଟ RWX1108778

�ୀ /484591 37 144 475ସବିତା ସାମ1 �ା ଶାକଟି ଶPର ସାମ1 RWX1107341

�ୀ /999592 50 144 476େଜ�ାତି ଅଧିକାରୀ �ା ସଦୁଶ2ନ ଅଧିକାରୀ RWX0905166

�ୀ /68593 30 144 1291କବିତା ଚ5 ପି ପଦQ ନାଭ ଚ5 RWX1295203

�ୀ /16594 22 144 1293ଶୀତମ ପ$ା ରାଣୀ ବାରିକ ପି ବିନାୟକ ବାରିକ RWX1295625

�ୀ /153595 49 144 1296ସବୁ`2 ହାଲବା �ା ପଦାଲମ ହାଲବା RWX0618355

ପ ୁ /153596 50 144 1297ପଦଲାମ ହାଲବା ପି ନୀଲାbର ହାଲବା RWX0618348

ପ ୁ /153597 22 144 1298େମାହନ ହ�ା ପି ପଦଲାମ ହ�ା RWX1195767

�ୀ /68598 18 144 1299ସQିତା �ଵାଇଁ ପି ଲ3Qି ନାରାୟଣ �ଵାଇଁ RWX1305424

ପ ୁ /153599 18 144 1300ବିକାଶ ହାଲବା ପି ପଦଲାମ ହାଲବା RWX1305481

�ୀ /67600 18 144 1303ରୂପାଲି ମହା1ି ପି ରାମ ଚ   ମହା1ି RWX1323088

�ୀ /1601 26 144 477ମଧସୁQ ିତା ନାୟକ ପି ଦୁ�2ଧନ ନାୟକ RWX0745638

�ୀ /1602 53 144 478ମିନତୀ ସାହୁ �ା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ KBH1342559

�ୀ /1603 40 144 479ବାସ1ିଲତା ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ KBH1625987

ପ ୁ /2604 49 144 480ରାମକୃX ରଣରାହୁ ପି ନାରାୟଣ ରଣରାହୁ RWX0368845

�ୀ /2605 44 144 481ଗୀତା<ଳି ରଣରାହୁ �ା ରାମକୃଷD ରଣରାହୁ RWX0127076

�ୀ /F/2606 35 144 482ଭାନୁପିୟା େବେହରା �ା ମେନାଜ େବେହରା RWX1107325

ପ ୁ /3607 42 144 483ସିେZଶ କମୁାର କାଉଁ� ପି ଚ   ଗ�ୁ କାଉ�ଁ RWX0127084

�ୀ /3608 38 144 484ହିରାମଣି କାଉରଁ �ା ସିେଦଶ କାଉରଁ RWX0127092
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ପ ୁ /3609 32 144 485ରୂେପଶ କାଉରଁ ପି ଚ   ଗ�ୁ କାଉରଁ RWX0127100

ପ ୁ /3610 59 144 486ହରିହର ପ5ା ପି ସବୁୁZି ପ5ା OR/12/085/150272

�ୀ /3611 56 144 487ମଂଜୁଳା ପ5ା �ା ହରିହର ପ5ା OR/12/085/150273

ପ ୁ /3612 30 144 488ରବି ନାରାୟଣ ପ5ା ପି ହରିହର ପ5ା RWX0892166

ପ ୁ /F/3613 39 144 489ଥବିର କମୁାର ଖରା ପି ସନୁାଧାର ଖରା RWX1113299

�ୀ /F/3614 21 144 490ସାଗରିକା ଖରା �ା ଥବିର କମୁାର ଖରା RWX1113281

�ୀ /4615 59 144 491ରଜନି ବାଘ �ା ସମୁନ ଚ   ବାଘ RWX0127118

ପ ୁ /5616 53 144 492ବାଦଲ କମୁାର ମ5ଳ ପି େବଣଧୁର ମ5ଳ RWX0127134

�ୀ /5617 46 144 493ସଷୁମା ସାହୁ �ା ବାଦଲ କମୁାର ମ5ଳ RWX0127142

�ୀ /A/5618 39 144 494ସମିତା ପରିଡା �ା ଦୁଗS ପସାଦ ପରିଡା RWX1108729

ପ ୁ /6619 41 144 495େକ. ଚ  େଶଖର ଆଚାରୀ ପି େକ. ଜଗା ରାଓ KBH1281401

ପ ୁ /6620 66 144 496େକ ଜଗାରାଓ ପି ବିେରନ ଆଚାରି OR/12/085/150387

�ୀ /6621 30 144 497ଆମନୀ େକ �ା ଚ   େସଖର ଆଚରୀ େକ RWX0892083

�ୀ /6622 56 144 498େକ ସ�ାମଳା ରାଓ �ା େକ ଜଗା ରାଓ OR/12/085/150388

�ୀ /08623 37 144 499ପି ଲ3Qୀ �ା ପି ଶ�ାମ ସ ୁର RWX1113661

ପ ୁ /8624 55 144 500ଏL.ଭି. ରାଜେଗାପାଳ . ପି ଏL.ଧରମା ରାଓ KBH1342260

ପ ୁ /8625 66 144 501ପତାପ ନାୟକ ପି କାମା ନାୟକ OR/12/085/150394

ପ ୁ /8626 33 144 502କାହD ୁ  ନାୟକ ପି ପତାପଚ   ନାୟକ RWX0127373

�ୀ /10627 24 144 503େମାନାଲି ରାଉତରାୟ ପି ପକାଶ କମୁାର ରାଉତରାୟ RWX1108760

ପ ୁ /10628 31 144 504େଚତୖନ� ସାଗର ମା ପଦQ ା ସାଗର RWX0424655

ପ ୁ /F/12629 32 144 506ମକୁ ୁ େଖମ5ୁୁ ପି ମଧ ୁେଖମ5ୁୁ RWX1107309

�ୀ /F/12630 29 144 507େଗୗରି େଖମ5ୁୁ �ା ମକୁ ୁ େଖମ5ୁୁ RWX1107291

�ୀ /15631 69 144 508ରୁକମା ପଧାନ �ା ବି8ନାଥ ପଧାନ RWX0537175

ପ ୁ /15632 55 144 509ରାମଲୁୁ ପଧାନ ପି ଡିଲୁ ପଧାନ KBH1281161

ପ ୁ /15633 43 144 510ପସାଦ କମୁାର ପଧାନ ପି ବି8ନାଥ ପଧାନ RWX0537167

ପ ୁ /16634 53 144 511ମରୁଲିଧର ପ+ନାୟକ ପି ଶିମା.ଳ ପ+ନାୟକ RWX0368852

�ୀ /16635 46 144 512ମିନା କମୁାରି ପ+ନାୟକ �ା ମରୁଲି ଧର ପ+ନାୟକ RWX0368860

ପ ୁ /17636 29 144 513ଧିେର   କମୁାର ମଲE ିକ ପି େବଣଫୁାସ ମଲE ିକ RWX0745810

ପ ୁ /17637 30 144 514ନେର   ମଲE ିକ ପି େବଣ ୁଫାସ ମଲE ିକ RWX0402545

ପ ୁ /18638 63 144 515ହରିହର ସାହୁ ପି ବା5 ୁସାହୁ OR/12/085/150376

�ୀ /18639 57 144 516କମଳା ସାହୁ �ା ହରି ସାହୁ OR/12/085/150377

ପ ୁ /18640 37 144 517ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ KBH1280825

�ୀ /18641 36 144 518ସନିୁତା ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ RWX0127175

ପ ୁ /19642 34 144 519ସନୁୀଲ ଟାକ ୀ ପି ଆଲବାନ ଟାକ ୀ RWX0127183

�ୀ /F/19643 22 144 520ନୟନୀ େବେହରା �ା ବିକାଶ େବେହରା RWX1113273

�ୀ /20644 68 144 521ସା1ିଲତା ପ+ନାୟକ ପି ପଫଲୁ କମୁାର ପ+ନାୟକ OR/12/085/150340

�ୀ /20645 26 144 522ପତିଚୀ ପ+ନାୟକ ପି ରବି   କମୁାର ପ+ନାୟକ RWX0826982

�ୀ /20646 32 144 523ପାଚୀ ପ+ନାୟକ ପି ରବୀ   କମୁାର ପ+ନାୟକ RWX0485433

ପ ୁ /20647 69 144 524ରବି   ପ+ନାୟକ ପି ବିନାୟକ ପ+ନାୟକ OR/12/085/150358

�ୀ /20648 68 144 525ପPଜମାଳା ପ+ନାୟକ �ା ରବି   ପ+ନାୟକ OR/12/085/150359

ପ ୁ /21649 35 144 526ରଶQ ିର<ନ ମହା1ି ପି ମେହ   କମୁାର ମହା1ି KBH1349349

ପ ୁ /21650 33 144 527ସQତିୁର<ନ ମହା1ି ପି ମେହ କମୁାର ମହା1ି KBH1349356

�ୀ /21651 61 144 528ମ<ଳୁା ପଧାନ �ା ମେହ   କମୁାର ମହା1ି OR/12/085/150385

�ୀ /22652 49 144 529ସLସା� େବଗL �ା େଶ� ନୁରୁ�ିM RWX0802520

ପ ୁ /22653 54 144 530ଏ�.େକ. ନୁରୁ�ିM ପି ଏ�.େକ. େଗାଲାL RWX0802512

�ୀ /22654 59 144 531ଅଦିତି ରାଉତରାୟ �ା େ3ତେମାହନ ରାଉତରାୟ OR/12/085/150409

�ୀ /22655 43 144 532ମମତା ରାଉତରାୟ ପି େ3ତେମାହନ ରାଉତରାୟ KBH1281351

�ୀ /22656 42 144 533ମିତା ରାଉତରାୟ ପି େ3ତ େମାହନ ରାଉତରାୟ KBH1281344

�ୀ /22657 39 144 534ମୀରା ରାଉତରାୟ ପି େ3ତେମାହନ ରାଉତରାୟ KBH1282862

ପ ୁ /22658 80 144 535େ3ତ େମାହନ ରାଉତ ରାୟ ପି େକଶବ ଚରଣ ରାଉତ ରାୟ RWX1271667

ପ ୁ /22659 43 144 536ମେନାର<ନ ରାଉତରାୟ ପି େ3ତ େମାହନ ରାଉତରାୟ KBH1986645

ପ ୁ /22660 40 144 537ମାନସ ର<ନ ରାଉତରାୟ ପି େ3ତ େମାହନ ରାଉତରାୟ RWX1177260

ପ ୁ /22661 50 144 538ଡି ଶୀନିବାସ ପି ଡି ଭିରାରାଜୁ RWX1206226

ପ ୁ /23662 47 144 539ବସ1 ମହାପାତ ପି େକଳୁଚରଣ ମହାପାତ RWX0127217

�ୀ /23663 37 144 540ପaୁଲତା ମହାପାତ �ା ବସ1 ମହାପାତ RWX0126730

ପ ୁ /23664 57 144 541ମେହ8ର ପ5ା ପି ଲ3Qି ନାରାୟଣ ପ5ା RWX0127233

�ୀ /23665 55 144 542କାମିନି ପ5ା �ା ମେହ8ର ପ5ା RWX0127225

�ୀ /23666 26 144 543ଶଭୁସQିତା ପ5ା ପି ମେହ8ର ପ5ା RWX1026640

ପ ୁ /24667 65 144 544ଚୂଡାମଣି ବି8ାଳ ପି ପଦQ ନ ବି8ାଲ RWX0485466

�ୀ /24668 49 144 545ବାସ1ି ବି8ାଲ �ା ଚୂଡାମଣି ବି8ାଳ RWX0485474

ପ ୁ /24669 49 144 546ବିେନାଦ କମୁାର ବି8ାଳ ପି ପଦQ ନ ବି8ାଳ OR/12/085/150364

�ୀ /24670 45 144 547ବିXୁପିୟା ବି8ାଳ �ା ବିେନାଦ ବି8ାଳ KBH1280981
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ପ ୁ /26671 77 144 548ବିରବସ1 ପାଢୀ ପି ଛବିଲାଲ ପାଢୀ OR/12/085/150482

�ୀ /26672 68 144 549େଜ�ା�Dାରାଣୀ ପାଢି �ା ବୀରବସ1 ପାଢି OR/12/085/150356

ପ ୁ /26673 47 144 550ସାଇେସାମନାଥ ପାଢୀ ପି ବିରବସ1 ପାଢୀ OR/12/085/150478

ପ ୁ /26674 40 144 551ଜଗଦୀଶ ଦୁଗS ପସାଦ ପାଢୀ ପି ବୀର ବସ1 ପାଢୀ KBH1280866

�ୀ /26675 35 144 552ପିୟPା ପାଢି �ା ସାଇ େସାମନାଥ ପାଢି RWX0746719

�ୀ /26676 34 144 553ଲିଲା ସାହୁ �ା ସିତାରାମ ସାହୁ RWX0746735

ପ ୁ /27677 43 144 554ଗରୁୁବ ୁ ବାଘ ପି ନରସିଂହ ବାଘ KBH1900919

�ୀ /27678 35 144 555ବାଲ ବାଘ �ା ଗରୁୁବ ୁ ବାଘ KBH1900869

ପ ୁ /30679 49 144 556ଶିବନାଥ ଶକୁ ି ପି ବଳି ଶକୁ ି RWX1155423

�ୀ /31680 40 144 557ସଶQ ିତା ପାଣି ପି କ<ୁବନ ପାଣି KBH1664333

�ୀ /32681 31 144 558ସଚିୁତ ା କମୁାରୀ ଦାଶ �ା ସେ1ାଷ କମୁାର ପାଣି RWX0338830

�ୀ /32682 78 144 559ଶବୁାସିନି ପାଣି �ା କ<ୁବନ ପାଣି OR/12/085/150327

�ୀ /32683 46 144 560ସନିୁତା ପାଣି ପି କ<ୁବନ ପାଣି OR/12/085/150332

ପ ୁ /32684 45 144 561ସେ1ାଷ କମାର ପାଣି ପି କ<ୁବନ ପାଣି OR/12/085/150544

�ୀ /33685 44 144 562ଆ�. ଆପାରାଓ �ା ଆ�. ସମଲୁୁ RWX0127274

�ୀ /33686 42 144 563ଆ�. ଈ8ର ଆNା �ା ଆ�.ଆପା ରାଓ RWX0127266

�ୀ /34687 32 144 564ପତିମା େବେହରା �ା ପଦିପ କମୁାର ଦେଲଇ RWX1205426

ପ ୁ /34688 46 144 565ପଦୀପ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଝଡିଆ ଦେଳଇ RWX1205434

ପ ୁ /34689 81 144 566ଝରିଆ ଦେଳଇ ପି କମୁର ଦେଳଇ OR/12/085/150323

�ୀ /34690 68 144 567କିେ8ାରି ଦେଳଇ �ା ଝରିଆ ଦେଳଇ OR/12/085/150324

�ୀ /34691 44 144 568ଜୟଶୀ ଦେଳଇ ପି ଜରିଆ ଦେଳଇ OR/12/085/150325

�ୀ /35692 64 144 569ପଦQ ା ହିଆଲ �ା ଜଗଜୀବନ ହିଆଲ RWX0127324

ପ ୁ /36693 67 144 570େମାହନଚ   ମାଝି ପି ବୃ ାବନ ମାଝି OR/12/085/150312

�ୀ /36694 63 144 571ଶବୁାସନି ମାଝି �ା େମାହନଚ   ମାଝି OR/12/085/150313

�ୀ /36695 43 144 572ନିମ2ଳା କମୁାରି ମାଝୀ ପି େମାହନ ଚ   ମାଝୀ KBH1280882

�ୀ /36696 40 144 573ଉମ7ଳା କମୁାରି ମାଝୀ ପି େମାହନ ଚ   ମାଝୀ KBH1280890

ପ ୁ /36697 33 144 574ସିମା.ଳ ମାଝୀ ପି େମାହନ ଚ   ମାଝୀ KBH1349406

�ୀ /36698 29 144 575ଚ.ଳା ମାଝି ପି େମାହନ ଚଦ  ମାଝି RWX0746230

�ୀ /37699 27 144 576ରଶQ ିତା ସାହୁ ପି ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ RWX0617175

�ୀ /37700 25 144 577ଶା1ିଲତା ସାହୁ ପି ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ RWX0905117

�ୀ /37701 23 144 578ଇତିଶୀ ସାହୁ ପି ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ RWX1041169

ପ ୁ /37702 20 144 579ଶିବ ଶPର ସାହୁ ପି ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ RWX1205384

ପ ୁ /37703 56 144 580ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବା�ାନିଧୀ ସାହୁ KBH1342294

�ୀ /37704 51 144 581ମାମି ସାହୁ �ା ପଭାତ କମୁାର ସାହୁ KBH1342278

�ୀ /38705 41 144 582ଦୀପିକା େଦବୀ ରାୟ �ା ରାେଜ   ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ RWX1226158

�ୀ /38706 40 144 583ଗୀତା<ଲି ବାଲ �ା ବାବାଜୀ ଚରଣ ବାଲ RWX1226364

�ୀ /38707 33 144 584ସରିତା ବାରିକ �ା ଅଭିରାମ ବାରିକ RWX1226190

ପ ୁ /38708 35 144 585ସମର ଦାସ ପି କାନାଇ ଦାସ RWX1153931

ପ ୁ /38709 72 144 586ପବିନ କମୁାର ଚକବ62ୀ ପି େଯାେଗଶ ଚକବ62ୀ RWX0537159

ପ ୁ /38710 35 144 587ଚ   େଶଖର ମହା1ି ପି କୃXଚ   ମହା1ି RWX1155134

ପ ୁ /38711 72 144 588ରାଧାେମାହନ ପ5ା ପି ଭଗବାନ ପ5ା OR/12/085/150562

ପ ୁ /38712 63 144 589ତିନାଥ ପ5ା ପି ଭଗବାନ ପ5ା OR/12/085/150293

�ୀ /38713 63 144 590କନକଲତା ପା5ା �ା ରାଧାେମାହନ ପା5ା OR/12/085/150563

�ୀ /38714 57 144 591ଝରଣା ପ5ା �ା ତିନାଥ ପ5ା OR/12/085/150294

ପ ୁ /38715 53 144 592ଜଗତ ଜିବନ ପ5ା ପି ଭଗବାନ ପ5ା OR/12/085/150295

�ୀ /38716 43 144 593ଶା1ିଲତା ପ5ା �ା ଜଗତଜିବନ ପ5ା OR/12/085/150296

ପ ୁ /38717 42 144 594େକଦାରନାଥ ପ5ା ପି ରାଧାେମାହନ ପ5ା RWX0368878

�ୀ /38718 39 144 595ଗାୟତୀ ପ5ା �ା େକାଦାରନାଥ ପ5ା RWX0617191

�ୀ /38719 37 144 596ରଶQବିାଳା ପ5ା ମା ର<ିତ କମୁାର ସାହୁ RWX0746339

ପ ୁ /38720 33 144 597େଚୗଧରୁୀ ପକାଶ ଚ   ପ5ା ପି ତିନାଥ ପ5ା RWX0127647

ପ ୁ /38721 31 144 598ପଦୀପ କମୁାର ପ5ା ପି ତିନାଥ ପ5ା RWX0127332

�ୀ /38722 30 144 599ର<ିତା କମୁାରୀ ପ5ା ପି ଜଗତ ଜୀବନ ପ5ା RWX0338798

�ୀ /38723 27 144 600ସQିତା ପ5ା ପି ଜଗତ ଜୀବନ ପ5ା RWX0616326

�ୀ /38724 24 144 601ସଜୁାତା ପ5ା ପି ଜଗତ ଜୀବନ ପ5ା RWX1013333

ପ ୁ /38725 47 144 602ସମିୁ� କମୁାର ରାୟ ପି ସେୁର   ନାଥ ରାୟ KBH1280841

ପ ୁ /39726 22 144 603ଜି କା67କ ପି ଜି ମେହଷ RWX1225994

�ୀ /39727 52 144 604ସର�ତି ମାହା1ି �ା କୃXଚ   ମାହା1ି OR/12/085/150436

�ୀ /39728 24 144 605ଜି. ନ ିନୀ ପି ଜି. ମେହଶ ରାଓ RWX0905034

ପ ୁ /39729 51 144 606ଜି. ମେହ8ର ରାଓ ପି ଜି. ରାମା ରାଓ RWX0905224

�ୀ /39730 45 144 607ଜି. େଶାଭା �ା ଜି. ମେହ8ର ରାଓ RWX0905216

�ୀ /40731 71 144 608ରତD ମଂଜରୀ ରାୟ �ା ସେୁର  ନାଥ ରାୟ KBH1281062

�ୀ /40732 48 144 609ନମ2ଦା ରାୟତରାୟ �ା କିେଶାର ଚ   ସିଂ RWX0128322
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�ୀ /40733 20 144 610ବଷSରାଣୀ ସିଂହ ପି କିେଶାର ଚ   ସିଂହ RWX1206200

ପ ୁ /41734 35 144 611କୃX କ ିଷାନୀ ପି ମ�ଳା କ ିଷାନୀ RWX0892117

ପ ୁ /41735 63 144 612ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ ପି ଶୀଧର ସାହୁ OR/12/085/150301

�ୀ /41736 32 144 614ନମିତା ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ RWX0339028

�ୀ /41737 27 144 615ବନିତା ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାହୁ RWX0617019

ପ ୁ /42738 21 144 616େତଜwଵର ଡାକଆୁ ପି ତାରିଣୀ ଡାକଆୁ RWX1248657

ପ ୁ /42739 46 144 617ଦୂଗSପସାଦ ଦାସ ପି ରାମକୃX ଦାସ OR/12/085/150276

ପ ୁ /42740 24 144 618ରଘନୁାଥ ଦାସ ପି ଦୁଗS ପସାଦ ଦାସ RWX1078757

�ୀ /43741 22 144 619େଜ�ାସDା ନାୟକ ପି ଦୁଜ�2ଧନ ନାୟକ RWX1226927

ପ ୁ /43742 44 144 620କମଳୁୁ ନାୟକ ପି ସମାରୁ ନାୟକ KBH1626183

�ୀ /44743 46 144 621ବିXୁପିୟା ମଦୁୁଲି �ା ପେମାଦ କମୁାର ମଦୁୁଲି KBH1898238

ପ ୁ /45744 40 144 622ରାଜୁ ପା�ି ପି ମହନ ପା�ି KBH1900497

�ୀ /46745 61 144 623ରଜନି ମିଶ �ା ହରିକୃX ମିଶ OR/12/085/150285

ପ ୁ /46746 49 144 624ଶିବ ପସାଦ ମିଶ ପି କାଳିଶPର ମିଶ KBH1281286

ପ ୁ /46747 44 144 625ଭବାନି ଶPର ମିଶ ପି ହରିକୃX ମିଶ OR/12/085/150470

�ୀ /46748 38 144 626ନମିତା ମିଶ �ା ଭବାନୀ ମିଶ RWX0402420

ପ ୁ /47749 64 144 627ସବୁାସ ଚ   �ାଇଁ ପି ଉଛବ �ାଇଁ OR/12/085/150268

�ୀ /47750 28 144 628ଚ{ା େଖାରା �ା କ`2 େଖାରା RWX0746214

�ୀ /47751 56 144 629ପଭାତି �ାଇଁ �ା ଶବୁାସ ଚ   �ାଇଁ OR/12/085/150269

ପ ୁ /48752 49 144 630ହେରକୃX ପଜୁାରୀ ପି ବି8ନାଥ ପଜୁାରୀ OR/12/085/150473

ପ ୁ /49753 66 144 631ରାମଚ   ମହାରଣା ପି କ( ମହାରଣା OR/12/085/150177

�ୀ /49754 61 144 632ରାଧା ମହାରଣା �ା ରାମଚ   ମହାରଣା OR/12/085/150178

ପ ୁ /49755 47 144 633ପିତବାସ ମହାରଣା ପି ରାମଚ   ମହାରଣା OR/12/085/150179

�ୀ /49756 24 144 634ଭାଗ�ଲତା ମହାରଣା ପି ପିତବାସ ମହାରଣା RWX0905190

ପ ୁ /49757 36 144 635ସବୁାସ ମହାରଣା ପି ରାମ ଚ   ମହାରଣା KBH1900935

�ୀ /49758 54 144 636ସଶିୁଳା ସାହୁ �ା ମ�ୁଳୁ ସାହୁ RWX0905141

ପ ୁ /50759 54 144 637ମଣି ସରକାର ପି ପ. ରାମ ସରକାର RWX0127399

�ୀ /50760 45 144 638ସQ ୃତି ସରକାର �ା ମଣି ସରକାର RWX0127407

�ୀ /51761 53 144 640ସା1ିଲତା ରାଉଳ �ା ତିନାଥ ରାଉଳ OR/12/085/150247

�ୀ /51762 43 144 641ର<ିତା ରାଉଳ �ା ରଜନୀକା1 ରାଉଳ KBH1664366

ପ ୁ /51763 42 144 642ଶୀକା1 ରାଉଳ ପି ତିନାଥ ରାଉଳ KBH1282920

�ୀ /51764 33 144 643ମନୀକା ରାଉଳ ପି ତୀନାଥ ରାଉଳ RWX0127423

�ୀ /51765 30 144 644େମାନାଦୀପା ରାଉଳ ପି ତୀନାଥ ରାଉଳ RWX0338822

�ୀ /51766 28 144 645େମଘନା ରାଉଳ ପି ତିନାଥ ରାଉଲ RWX0485425

ପ ୁ /52767 44 144 646େଦବୀପସାଦ ଦାଶ ପି ରାମକୃX ଦାଶ OR/12/085/150277

�ୀ /52768 33 144 647�ପDା ଦାଶ �ା େଦବୀ ପସାଦ ଦାଶ RWX0905083

ପ ୁ /52769 40 144 648ରଜତ କମୁାର ରାଉଳ ପି ରଘନୁାଥ ରାଉଳ OR/12/085/150251

ପ ୁ /52770 50 144 649ରେମଶ ମହାପାତ ପି ନଟବର ମହାପାତ RWX0745562

�ୀ /52771 61 144 650ପPଜିନି ରାଉଳ �ା ରଘନୁାଥ ରାଉଳ OR/12/085/150249

ପ ୁ /52772 47 144 651ରଣଜି� କମୁାର ରାଉଳ ପି ରଘନୁାଥ ରାଉଳ OR/12/085/150250

�ୀ /52773 41 144 652ମମତା ରାଉଳ ପି ରଘନୁାଥ ରାଉଳ KBH1282847

�ୀ /52774 40 144 653ମାନସି ରାଉଳ ପି ରଘନୁାଥ ରାଉଳ KBH1282870

�ୀ /52775 29 144 654ର<ନା ରାଉଳ �ା ରଣଜିତ କମୁାର ରାଉଳ RWX0746263

ପ ୁ /53776 32 144 655ମହନ କମୁ7 ପି ଅଭିମନ� ୁପଧାନ RWX0616524

ପ ୁ /53777 46 144 656ଅଭିମନ� ୁପଧାନ ପି ମ�ଳା ପଧାନ OR/12/085/150495

�ୀ /53778 35 144 657ସଜୁାତା ପଧାନ �ା ଅଭିମନ� ୁପଧାନ RWX0616540

ପ ୁ /55779 63 144 658ଜଗନD ାଥ ମିଶ ପି ଦ5ପାଣୀ ମିଶ KBH1342492

�ୀ /56780 81 144 659କା.ନବାଳା ଦାସ �ା ରାଧାକା1 ଦାସ RWX0127456

ପ ୁ /56781 56 144 660ରତି କା1 ଦାସ ପି ରାଧା କା1 ଦାସ KBH1282458

ପ ୁ /56782 48 144 661ରଜନୀକା1 ଦାସ ପି ରାଧାକା1 ଦାସ KBH1282466

ପ ୁ /56783 23 144 662ଦୀପକ ଦାସ ପି ରତିକା1 ଦାସ RWX1041185

�ୀ /56784 50 144 663ଭାରତୀ ମିଶ �ା ରତିକା1 ଦାସ KBH1282474

�ୀ /56785 41 144 664ସତୁାପା ସତପଥି �ା ରଜନୀକା1 ଦାଶ RWX0235846

�ୀ /57786 46 144 665କନକ କମୁାରୀ ରଣା �ା ମନୁା ରଣା KBH1626209

�ୀ /57787 21 144 666ପାବ2 ତୀ ରଣା ପି ମନୁା ରଣା RWX1155431

ପ ୁ /58788 55 144 667େକଳୖାସ ଚ   ତିପାଠୀ ପି ବୃ ାବନ ତିପାଠି RWX0402610

�ୀ /58789 50 144 668ମଧସୁQ ିତା ତିପାଠୀ �ା େକଳୖାସ ଚ   ତିପାଠୀ KBH1281088

ପ ୁ /58790 26 144 669ଶିନିବାସ ତିପାଠି ପି େକଳୖାସ ଚ   ତିପାଠି RWX0746073

ପ ୁ /58791 24 144 670ପିତବାସ ତିପାଠୀ ପି େକଳୖାସ ଚ   ତିପାଠୀ RWX0905265

�ୀ /59792 51 144 671ଲ3Qୀ ମହାରଣା �ା କିେଶାର ଚ   ମହାରଣା KBH1281112

ପ ୁ /59793 26 144 672େହମ1 ମହାରଣା ପି କିେଶାର ଚ   ମହାରଣା RWX0746057

ପ ୁ /61794 59 144 673ଚ  େଶଖର ମିଶ ପି ତିନାଥ ମିଶ KBH1664325
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ପ ୁ /62795 59 144 674ବସ1 କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧୀ ସାହୁ RWX0810838

�ୀ /62796 43 144 675ରୁନୁବାଳା ସାହୁ �ା ବସ1 କମୁାର ସାହୁ RWX0424747

�ୀ /62797 27 144 676ଅ�2ନା ସାହୁ ପି ବସ1 କମୁାର ସାହୁ RWX0810846

ପ ୁ /63798 37 144 677ନାଗରଜ େଖାସE ା ପି ସିରୀ େଖାସE ା KBH1900760

�ୀ /64799 31 144 678ବାସ1ି ସଯୂ�2 ପରଜା ପି ଶଶି ସଯୂ�2 ପରଜା  RWX1226554

ପ ୁ /64800 33 144 679ସଧୁାଂଶ ୁସଯୂ�2 ପରଜା ମା ରାଧା ସଯୂ�2 ପରଜା RWX0128421

�ୀ /64801 71 144 680ରାଧା ସଯୂ�2 �ା ଶସି ସଯୂ�2 OR/12/085/150141

ପ ୁ /64802 45 144 681ରାେଜ   ସଯୂ�2 ପି ସସି ସଯୂ�2 OR/12/085/150550

ପ ୁ /65803 40 144 682ଦ5ପାଣି ଆଚାଯ�2 ପି ବଂଶିଧର ଆଚାଯ�2 RWX0128413

ପ ୁ /65804 36 144 683ସେ1ାଷ କମୁାର ଆଚାଯ�2 ପି ବଂଶିଧର ଆଚାଯ�2 RWX0128405

ପ ୁ /65805 33 144 684ଗଜାନନ ଆଚାଯ�2 ପି ବଂଶିଧର ଆଚାଯ�2 RWX0128397

�ୀ /65806 27 144 685ଲିଲି ଆଚାଯ�2 �ା ଦ5ପାଣି ଆଚାଯ�2 RWX0616599

ପ ୁ /65807 26 144 686ପବିତ  କମୁାର ଆଚାଯ�2 ପି ବଂଶିଧର ଆଚାଯ�2 RWX0746685

�ୀ /65808 26 144 687ରେଜ8ରି ଆଚାଯ�2 �ା ସେ1ାଷ କମୁାର ଆଚାଯ�2 RWX0746693

ପ ୁ /66809 59 144 688ସତ� ନାରାୟଣ ପାଣିଗାହୀ ପି ଶିବରାମ ପାଣିଗାହୀ KBH1280858

�ୀ /66810 49 144 689ସଂଯWୁା ପାଣିଗାହୀ �ା ସତ� ନାରାୟଣ ପାଣିଗାହୀ KBH1281153

ପ ୁ /67811 49 144 690ବି8ନାଥ େବନୀଆ ପି ପଦଲାମ େବନୀଆ OR/12/085/150041

�ୀ /67812 43 144 691ବିେବକ େବନିଆ �ା ବି8ନାଥ େବନିଆ OR/12/085/150042

�ୀ /67813 39 144 692ସନିୁତା େବନିଆ �ା କନୁା େବନିଆ KBH1281260

ପ ୁ /67814 53 144 693ସଦାଶିବ ଛାତି ପି ଶକୁୁ  ଛାତି OR/12/085/150104

ପ ୁ /67815 46 144 694ମଦନ ହିଆଲ ପି ଶାWି ହିଆଲ OR/12/085/150038

�ୀ /67816 40 144 695ବାସ1ି ହିଆଲ �ା ମଦନ ହିଆଲ OR/12/085/150039

�ୀ /67817 53 144 696ଦୁଃଖ ଖରା �ା ଚିତର ଖରା OR/12/085/153091

ପ ୁ /67818 50 144 697କନୁୁ ଖରା ପି କା�ୁ ଖରା OR/12/085/153294

�ୀ /19819 45 144 698େଶାଭା ଖରା �ା ବୁଡୁ ଖରା KBH1282565

ପ ୁ /67820 41 144 699ହରି ଖରା ପି େଗାପି ଖରା KBH1342526

�ୀ /67821 30 144 700ପଦQ ିନୀ ଖରା �ା ହରି ଖରା RWX0402461

ପ ୁ /67822 68 144 701ପରମାନ  ସି� ପି ଶିତଳ ସି� OR/12/085/150401

�ୀ /67823 61 144 702ପମିଳା ସିଂ �ା ପରମାନ  ସିଂ OR/12/085/150403

ପ ୁ /67824 37 144 703ବିେବକ ସିଂ ପି ପରମାନ  ସିଂ RWX0244137

ପ ୁ /67825 35 144 704ବିକାଶ କମୁାର ସିଂ ପି ପରମାନ  ସିଂ RWX0244145

�ୀ /67826 46 144 705େମନୖା ସନୁା �ା ଦୁେଯ�Sଧନ ସନୁା KBH1282987

�ୀ /68827 56 144 706ମମତା ଛାତି �ା ସଦାଶିବ ଛାତି KBH1282532

ପ ୁ /68828 40 144 707ଜୟଜବାନ େଖାସE ା ପି ନବିନ େଖାସE ା RWX0745927

�ୀ /69829 49 144 708ବିଜୟ ଲ3Qୀ ସାହୁ �ା ବିଦ�ାଧର ସାହୁ KBH1690759

ପ ୁ /70830 67 144 709ପ ୂ̀ 2 ଚ   କଳୁଦିପ ପି ଶ�ାମ ସ ୁର କଳୁଦିପ KBH1281120

ପ ୁ /70831 35 144 710ୟୁେନ� କଲୁଦୀପ ପି ପ ୂ̀ 2ଚ   କଲୁଦୀପ RWX0338848

�ୀ /70832 32 144 711ରିବୀକା କଲୁଦୀପ ପି ପ ୂ̀ 2ଚ   କଲୁଦୀପ RWX0338889

ପ ୁ /70833 36 144 712େଯାେଷଫ କଲୁଦୀପ ପି ପଣୂQ2 ଚ   କଲୁଦୀପ KBH1898204

�ୀ /71834 74 144 713ଅପ`S ମିଶ �ା ମେହ8ର ମିଶ OR/12/085/152296

�ୀ /71835 53 144 714ଭାଗ�ଲତା ମିଶ �ା ଜଗନD ାଥ ମିଶ KBH1342500

ପ ୁ /71836 51 144 715ଜଗନD ାଥ ମିଶ ପି ମେହ8ର ମିଶ OR/12/085/152298

�ୀ /71837 48 144 716ସଭୁଦ ା ମିଶ ପି ମେହ8ର ମିଶ OR/12/085/152297

ପ ୁ /71838 43 144 717ସମୁନ ମିଶ ପି ରାଧାକା1 ମିଶ KBH1280932

ପ ୁ /71839 41 144 718ପଦୀପ କମୁାର ମିଶ ପି ହରିକୃX ମିଶ KBH1664317

�ୀ /71840 39 144 719ସସQ ିତା ମିଶ ପି ମେହ8ର ମିଶ KBH1970177

�ୀ /71841 31 144 720ଯା$େସନୀ ମିଶ �ା ପଦୀପ ମିଶ RWX0745646

ପ ୁ /71842 26 144 721ରାମକୃX ମିଶ ପି ଜଗନD ାଥ ମିଶ RWX0746040

�ୀ /71843 40 144 722ପaୁଲତା ତିପାଠୀ �ା ଜଗନD ାଥ ମିଶ RWX0402651

�ୀ /72844 45 144 723ମନିୁ େବେହରା �ା କାଳ ୁେବେହରା KBH1626159

�ୀ /72845 40 144 724ଶଶQତିା େବେହରା �ା ବିଜୟକମୁାର େବେହରା RWX0127571

ପ ୁ /72846 24 144 725େଗାପାଳ େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା RWX1259688

ପ ୁ /72847 22 144 726ଦିଲି� କମୁାର େବେହରା ପି ୰ କାଳୁ େବେହରା RWX1259860

ପ ୁ /73848 50 144 727କମୁଟିୁ ସାଗର ପି ଲବ ସାଗର KBH1281450

�ୀ /73849 46 144 728ସଶିୁଳା ସାଗର �ା ଜେଳ   ସାଗର KBH1281054

�ୀ /73850 43 144 729େସବତୀ ସାଗର �ା କମୁଟିୁ ସାଗର KBH1281419

�ୀ /74851 33 144 730ନୀହାରିକା ତିପାଠି ପି ବିପଚରଣ ତିପାଠି KBH1898246

ପ ୁ /75852 41 144 731କନୁା େବନିଆ ପି ବି8ନାଥ େବନିଆ KBH1282557

ପ ୁ /76853 69 144 732ମଦନ ଛାତି ପି ଦୁସରୁ ଛାତି OR/12/085/152108

�ୀ /76854 42 144 733ମିନିମାଳା ପଜୁାରି �ା ହେରକୃX ପଜୁାରି KBH1900711

ପ ୁ /81855 40 144 734ପବିତ  େଖାସଲା ପି ଚ ର୍ େଖାସଲା KBH1281237

�ୀ /81856 37 144 735ଆରତି କଳୁଦୀପ �ା ପବିତ  େଖାସE ା RWX0402487
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ପ ୁ /83857 56 144 736ଜେଳ   ସାଗର ପି କମୁଟିୁ ସାଗର KBH1342393

ପ ୁ /88858 50 144 737ପ ୂ̀ 2 ବାଘ ପି ଗମୁାନିଆ ବାଘ KBH1281427

�ୀ /88859 43 144 738େଗାରୀ ବାଘ �ା ପ ୂ̀ 2 ବାଘ KBH1281294

�ୀ /91860 35 144 739େଜ�ାତି େବେହରା �ା ଋଷିେକଷ େବେହରା KBH1901032

ପ ୁ /91861 35 144 740ଜଗା େବେହରା ପି ପ ୂ̀ 2ଚ   େବେହରା KBH1898063

ପ ୁ /92862 73 144 741ଘନଶ�ାମ ଦଳାଇ ପି ଲ3Qଣ ଦଳାଇ KBH1280874

�ୀ /92863 51 144 742ତିପତୀ ଦଳାଇ ପି େସାମନାଥ ଦଳାଇ OR/12/085/150212

�ୀ /92864 23 144 743ସଚିୁତ ା ରାଣୀ ରଥ ପି ରବି   ନାଥ ରଥ RWX1041177

ପ ୁ /93865 45 144 744କୃX କଳୁଦୀପ ପି ରାମ�ାମୀ କଳୁଦୀପ KBH1282516

ପ ୁ /98866 51 144 745ଭଗବାନ ଛାତି ପି ସକୁୁ  ଛାତି OR/12/085/150100

ପ ୁ /98867 63 144 746ନବୀନ େଖାସଲା ପି ସନୁାଧର େଖାସଲା RWX0905315

�ୀ /98868 59 144 747ଉଲୁ{ା େଖାସଲା �ା ନବୀନ େଖାସଲା RWX0905174

ପ ୁ /98869 25 144 748ରାଜ କମୁାର େଖାସଲା ପି ନବୀନ େଖାସଲା RWX0905109

�ୀ /99870 76 144 749ଶକ1ୁଳା ରାଣୀ �ା ଆଶାରାମ KBH1282425

�ୀ /99871 49 144 750ସେ1ାଷି କମୁାରୀ ପି ଆଶାରାମ KBH1282433

�ୀ /101872 43 144 751ଟି. କମଳା େରଡି �ା ଟି. ଲାେଛୟା KBH1342252

ପ ୁ /101873 54 144 752ଟି ଲାଛାୟା େରଡି ପି ଟିଏଲାୟା େରଡି RWX0128314

ପ ୁ /101874 29 144 753ଟି.ସେ1ାଷ େରଡି ପି ଟି.ଲାେଛୟା େରଡି RWX0616466

�ୀ /101875 26 144 754ଟି.େଜ�ାତି େରଡି ପି ଟି.ଲାେଛୟା େରଡି RWX0810903

�ୀ /103876 41 144 755ଶଶି କଲୁଦୀପ �ା କୃX କଲୁଦୀପ KBH1281252

ପ ୁ /105877 41 144 756ଏନ. ରାଜୁ ପି ଏନ. ଆପଲ�ାମୀ KBH1282623

ପ ୁ /106878 44 144 757ମହNଦ ଗଲୁଜାର ଖାM ପି ମହNଦ ସମ� ଖାM KBH1626035

ପ ୁ /107879 38 144 758ଏ. ସେ1ାଷ କମୁାର େଦାରା ମା ଏ.ଜୟ1ି େଦାରା RWX0127654

ପ ୁ /107880 34 144 759ଏ.ସେୁରଶ କମୁାର େଦାରା ମା ଏ.ଜୟ1ି େଦାରା RWX0127662

ପ ୁ /108881 60 144 760ରାମ ପାତିକା ପି ସରୁଥ ପାତିକା RWX0127688

�ୀ /108882 54 144 761ସର�ତୀ ପାତିକା �ା ରାମ ପାତିକା RWX0127670

�ୀ /108883 29 144 762ନ ିନୀ କମୁାରୀ ପାତିକା ପି ରାମ ପାତିକା RWX0796672

�ୀ /109884 42 144 763ସୀତା ଖରା �ା ଯଦୁମଣୀ ଖରା KBH1900992

�ୀ /111885 33 144 764େମାତି େଖାସE ା �ା ନାଗରାଜ େଖାସE ା KBH1900745

�ୀ /112886 70 144 765ବାଉରି ସାହୁ �ା ଦ5ପାଣୀ ସାହୁ RWX0127431

�ୀ /112887 45 144 766ମହିମା ସାହୁ �ା ରବି   ସାହୁ RWX0127498

�ୀ /113888 34 144 767ଶବୁ1ି ଖରା �ା ଭଗତରାମ ଖରା KBH1900885

ପ ୁ /114889 37 144 768ଭଗତରାମ ଖରା ପି େଗାପି ଖରା RWX0127712

�ୀ /115890 33 144 769ରିPି ମ5ଳ �ା ବାବୁଲି ମ5ଳ KBH1900802

ପ ୁ /116891 40 144 770ବାବୁଲି ମ5ଳ ପି ଶPର ମ5ଳ KBH1900786

�ୀ /117892 38 144 771ଜଗମାୟା ପାତ �ା େମାହନ କମୁାର ପାତ RWX0368886

�ୀ /117893 35 144 772ପaୁା<ଳୀ ପାତ �ା ଦିଲE ୀପ କମୁାର ପାତ RWX0128611

�ୀ /119894 52 144 773ସଷୁମା େବେହରା �ା ରାେଜ ନାଥ େବେହରା RWX0338806

�ୀ /120895 40 144 774ସଂଘମିତା ଦାସ �ା ରଂଜିତ କମୁାର େଖାସE ା RWX0892059

�ୀ /120896 29 144 775େଯ େଜ�ତି ପି େଯ େଭେP� ରାଓ RWX0485441

ପ ୁ /120897 42 144 776ଯଦୁମଣି ଖିର ପି େଗୗରୀଚ   ଖିର RWX0485508

ପ ୁ /120898 42 144 777ରଂଜିତ କମୁାର େଖାସE ା ପି ଆଶାନ  େଖାସE ା RWX0402396

ପ ୁ /121899 57 144 778ଦିଲିପ କମୁାର ଦାଶ ପି ଭୁବେନ8ର କମୁାର ଦାଶ RWX0485417

�ୀ /121900 50 144 779ଝୁନୁେଦବି ଦାଶ �ା ଦିଲିପ କମୁାର ଦାଶ RWX0485409

ପ ୁ /121901 48 144 780ବିଦ�ାଧର ସାହୁ ପି ଭୁବେନ8ର ସାହୁ RWX0402768

�ୀ /121902 46 144 781ବଜୟଲ3Qୀ ସାହୁ �ା ବିଦ�ାଧର ସାହୁ RWX0402750

ପ ୁ /121903 19 144 782ଆୟୁଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଦ�ାଧର ସାହୁ RWX1238138

ପ ୁ /122904 57 144 783ପଫଲୁ କମୁାର ମହା1ି ପି ଗା5 ୁମହା1ି RWX0485391

ପ ୁ /123905 31 144 784େବକୖ�ୁନାଥ ବି8ାଳ ପି ଚୂଡାମଣି ବି8ାଳ RWX0485516

ପ ୁ /124906 33 144 785ସେରାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାଶ RWX0485383

ପ ୁ /125907 29 144 786ହିମାଂଶ ୁସଯୁ�2 ପରଜା ପି ଶଶ ିସଯୁ�2 ପରଜା RWX0402511

ପ ୁ /126908 31 144 787ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ RWX0402784

�ୀ /128909 41 144 788ରଶQ ିତା କମୁାରୀ େହାତା �ା ଅମଲୁ� କମୁାର ବାହିନୀପତି RWX0617043

ପ ୁ /129910 28 144 789ଏକଲବ� ହିଆଲ ପି ଜଗଦିଶ କମୁାର ହିଆଲ RWX0616623

ପ ୁ /130911 22 144 790ପି ହରି ପସାଦ ପି ପି ତିେଭଣୀ RWX1225143

�ୀ /130912 26 144 791ପାଇଡିଶିଟି େକାକିଲା ପି ପି.ସରିୁ ନାରାୟଣ RWX0811026

�ୀ /130913 51 144 792ପି. ସରିୁନାରାୟଣ �ା ଆପାଲ ଜାଗରାଓ RWX0616706

�ୀ /130914 46 144 793ପି. ତିେବଣୀ �ା ପି. ସରିୁନାରାୟଣ RWX0616698

ପ ୁ /131915 54 144 794ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ଦାସରଥି ନାୟକ RWX0616805

�ୀ /132916 52 144 795ବିଜୟ ଲ3Qୀ ନାୟକ �ା ଭଗବାନ ନାୟକ RWX0616813

ପ ୁ /134917 55 144 796ଶିଶିର େହାତା ପି ମାଧବ େହାତା RWX0746149

�ୀ /134918 43 144 797ସବୁାସିନି େହାତା �ା ଶିଶିର େହାତା RWX0746156

15 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀP �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /134919 28 144 798ଅମିତ କମୁାର େହାତା ପି ଶିଶିର େହାତା RWX0746172

ପ ୁ /134920 27 144 799ସଜିୁତ କମୁାତ େହାତା ପି ଶିଶିର େହାତା RWX0746164

ପ ୁ /134921 32 144 800ମନ ନାୟକ ପି ଶିବ ନାୟକ RWX0746628

�ୀ /134922 29 144 801ରୁବି ନାୟକ �ା ମନ ନାୟକ RWX0746701

�ୀ /134923 26 144 802ପଜୁା ନାୟକ ପି ମନଜ ନାୟକ RWX0745745

ପ ୁ /134924 24 144 803ରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ମେନାଜ ନାୟକ RWX0905133

�ୀ /135925 28 144 804ରଶQ ି ପିୟଦଶ2ନୀ ଖସE ା ପି ଜୟଜବାନ ଖସE ା RWX0745752

�ୀ /136926 26 144 805ଜି ବବିତା �ା ଜି ଆପାରାଓ RWX0892265

ପ ୁ /138927 44 144 806ସୀତାରାମ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0796698

�ୀ /139928 53 144 807ସଲୁଭ ସାହୁ �ା ଦୁଯ�2ଧନ ସାହୁ RWX0811083

ପ ୁ /139929 25 144 808କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁେଯ�Sଧନ ସାହୁ RWX0892398

�ୀ /139930 25 144 809ସ(�ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ଦୁେଯ�Sଧନ ସାହୁ RWX0892109

ପ ୁ /140931 45 144 810ରାଧାକୃX ମହା1ି ପି ଜଗନD ାଥ ମହା1ି RWX1013341

�ୀ /140932 39 144 811ସକ1ୁଳା ମହା1ି �ା ରାଧାକୃX ମହା1ି RWX1013309

ପ ୁ /145933 55 144 812ଶରତ ଚ   ସାହାଣି ମା କଳୁମଣି ସାହାଣି RWX0746297

�ୀ /145934 48 144 813କବିନା ମ<ରି ସାହାଣୀ �ା ଶରତ ଚ   ସାହାଣୀ RWX0746271

ପ ୁ /146935 54 144 814ମେହ8ର ପାଇକ ପି ଦ5ପାଣି ପାଇକ RWX0746388

�ୀ /146936 52 144 815�ତିମା ପାଇକ �ା ମେହ8ର ପାଇକ RWX0746370

�ୀ /148937 52 144 816ମଧମୁତି କକ2 ରା �ା ଜଗଦିଶ କମୁାର କକ2 ରା RWX0746412

�ୀ /152938 23 144 817ବ(ନା େଚୗଧରି ପି ସରୂଜ କମୁାର େଚୗଧରି RWX1206242

ପ ୁ /152939 56 144 818ସରୁଜ କମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି ଆଶାରାମ େଚୗଧରିୁ RWX0746495

ପ ୁ /152940 29 144 819ଇ  ଜିତ େଚୗଧରିୁ ପି ସରୁଜ କମୁାର େଚୗଧରିୁ RWX0746479

ପ ୁ /152941 27 144 820ଇ8ର େଚୗଧରୁୀ ପି ସରୂଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ RWX1206267

�ୀ /152942 49 144 821ସାରଳା ସିଂ �ା ସରୁଜ କମୁାର େଚୗଧରିୁ RWX0746461

�ୀ /153943 47 144 822େମାହିନୀ ବିେଶାଇ �ା ମକୁ ୁ ବିେଷାଇ RWX0746487

�ୀ /154944 29 144 823ଶଭୁାରାଣୀ େବେହରା �ା ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ RWX0892208

�ୀ /155945 41 144 824ବିXୁପିୟା ମହାରଣା �ା ଲ3Qି ଚରଣ ମହାରଣା RWX0905000

ପ ୁ /156946 52 144 825ଉଦୟନାଥ େବେହରା ପି େଦ ୗପଦ େବେହରା RWX0339457

�ୀ /156947 33 144 826ଶାବିତି  େବେହରା �ା ଉଦୟନାଥ େବେହରା RWX0339465

�ୀ /194948 53 144 827ଭାଗ�ଲତା ମଲE ିକ �ା େବଣଫୁାଶ ମଲE ିକ RWX1155464

ପ ୁ /194949 36 144 828ବିେର   କମୁାର ମଲE ିକ ପି େବଣଫୁାଶ ମଲE ିକ RWX1155456

ପ ୁ /596950 39 144 829େପ5ରା େବେହରା ପି ଶକୁୁ  େବେହରା RWX1108984

�ୀ /-02b-122-951 30 144 830େରାଜାଲିନ ପାଢି �ା ଜଗଦିଶ ଦୁଗS ପସାଦ ପାଢି RWX0746727

ପ ୁ /49952 19 144 1294େଗାବି  ମହାରଣା ପି ପିତବାଶ ମହାରଣା RWX1295633

�ୀ /1953 35 144 831ମନୁୀ େଖସE ା �ା ବିଜୟ େଖସE ା KBH1900828

�ୀ /1954 49 144 832ନିରୁପମା େଲPା �ା େବୖXବ ଚରଣ େଲPା KBH1322775

�ୀ /1955 32 144 833ଅନୀତା ମହା1ି �ା ଅରୁଣ କମୁାର ମହା1ି RWX0338897

�ୀ /1956 50 144 834ପତିମା ମହା1ି �ା େଭରୖବ ଚରଣ ମହା1ି KBH1321678

ପ ୁ /1957 40 144 835ଅରୁଣ କମୁାର ମହା1ି ପି ବାଲାଜୀ ମହା1ି KBH1322106

�ୀ /1958 40 144 836ସବିତା ସାହୁ �ା ନାରାୟଣ ପୃ~ି RWX0745992

ପ ୁ /2959 59 144 837େଲାକନାଥ େବେହରା ପି କୃXଚ   େବେହରା RWX0745612

�ୀ /2960 49 144 838ସବୁାଷିନି େବେହରା �ା େଲାକନାଥ େବେହରା RWX0745620

ପ ୁ /2961 32 144 839ପଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା RWX0339036

ପ ୁ /2962 39 144 840ବିଜୟ େଖାସE ା ପି ଭଗତରାମ େଖାସE ା KBH1900794

�ୀ /3963 50 144 841ତୁଳା େଖାସE ା �ା ଭଗତରାମ େଖାସE ା KBH1901008

ପ ୁ /3964 49 144 842ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ନିତ�ାନ  ସାହୁ KBH1323112

�ୀ /3965 44 144 843ପଭାସିନି ସାହୁ �ା ନାରାୟଣ ସାହୁ KBH1323120

ପ ୁ /04966 23 144 844$ାନ ର<ନ ଦାସ ପି ଅତୁଲ� ଦାସ RWX1046846

�ୀ /4967 50 144 845ବିଜୟନିୀ ବି8ାଳ �ା ତପନ କମୁାର ପରିଡା KBH1320399

�ୀ /4968 50 144 846ନଳିନୀ ପଭା ଦାସ �ା ଅତୁଲ� କମୁାର ଦାସ KBH1323286

�ୀ /4969 27 144 847ଦି�ିେରଖା ଦାସ ପି ଅତୁଲ� କମୁାର ଦାସ RWX0892307

�ୀ /4970 24 144 848�ାତୀ େରଖା ଦାସ ପି ଅତୁଲ� କମୁାର ଦାସ RWX1013549

�ୀ /5971 70 144 849ଶଶିେରଖା ମହା1ି �ା ବାଲାଜୀ ମହା1ି OR/12/085/152398

ପ ୁ /5972 50 144 850େଭରୖବ ଚରଣ ମହା1ି ପି ବାଲାଜୀ ମହା1ି OR/12/085/152399

�ୀ /06973 20 144 851ସେ1ାଶିନୀ ପାଣିଗାହୀ ପି ଅନ1 ପାଣିଗାହୀ RWX1206275

ପ ୁ /6974 57 144 852ଅନ1 ପାଣିଗାହୀ ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗାହୀ OR/12/085/153286

�ୀ /6975 54 144 853ଅରୁ(ତି ପାଣିଗାହୀ �ା ଅନ1 ପାଣିଗାହୀ RWX0957886

ପ ୁ /6976 28 144 854ପିG ୁପାଣିଗାହି ପି ଅନ1 ପାଣିଗାହି RWX0485557

ପ ୁ /7977 58 144 855ଶକୁମୁାର େସନ ଖଟୁଆ ପି ଶରତ ଚ   ଖଟୁଆ OR/12/085/152403

�ୀ /7978 49 144 856ସପୁଭା ଖଟୁଆ �ା ସକୁମୁାର ଖଟୁଆ KBH1322130

ପ ୁ /7979 51 144 857ଆଲୁ ଗରୁୁନାଥ ରାଓ ପି ଏସ ସେମ8ର ରାଓ OR/12/085/153242

�ୀ /7980 45 144 858ଆଲୁ ସାରଦା କମୁାରି ରାଓ �ା ଗରୁୁନାଥ ରାଓ OR/12/085/153296

16 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀP �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /7981 26 144 859ଅଲE ୁ  ଇ8ର ରାଓ ପି ଆଲୁ ଗରୁୁନାଥ ରାଓ RWX0746644

�ୀ /8982 37 144 860ସଂଜୁWା େଖାସE ା �ା େଦବରାଜ େଖାସE ା KBH1900737

�ୀ /8983 54 144 861ଲ3Qୀପିୟା ପାଣିଗାହୀ �ା ବି8ନାଥ ପାତ KBH1319862

ପ ୁ /8984 61 144 862ବି8ନାଥ ପାତ ପି ନାରାୟଣ ପାତ RWX0127936

ପ ୁ /8985 46 144 863ଏମ ଶPର ରାଓ ପି ଏL. ନାରାୟଣ ମ6ୁ7 OR/12/085/152661

�ୀ /8986 32 144 864ଏମ ଭାରତୀ ରାଓ �ା ଏମ ଶPର ରାଓ RWX0746248

�ୀ /9987 60 144 865ଏମ କାମଳା �ା ଏମ ମନQ ଥ ରାଓ KBH1324052

�ୀ /9988 32 144 866ଏମ.ସନିୁତାକମୁାରି ପି ଏମ.ମନମଥ ରାଓ RWX0127951

ପ ୁ /10989 72 144 867ଯଦୁମଣି ମାହାନା ପି ଅନାଦି ମାହାନା KBH1323369

ପ ୁ /10990 63 144 868ପେମାଦ କମୁାର ମହା1ି ପି ମେହ8ର ମହା1ି RWX0679167

�ୀ /10991 59 144 869ପଣୟ ପaୁା ମହା1ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା1ି RWX0126961

�ୀ /10992 35 144 870ମନୁମନୁ ମହା1ି ପି ପେମାଦ କମୁାର ମହା1ି RWX0127969

�ୀ /11993 65 144 871ଶଶିେରଖା ବିେସାଇ �ା େସାମନାଥ ବିେସାଇ OR/12/085/152405

ପ ୁ /11994 51 144 872ବସ1 କମୁାର ବିେଶାଇ ପି େସାମନାଥ ବିେଶାଇ RWX0127977

ପ ୁ /11995 45 144 873ଶିଶିରକା1 ବିେଶାଇ ପି େସାମନାଥ ବିେଶାଇ RWX0957894

ପ ୁ /12996 40 144 874ଅନିଲ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଏM େଭPଟ ରାଓ KBH1323708

ପ ୁ /14997 52 144 875ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଦାସ OR/12/085/152420

�ୀ /14998 49 144 876ମିନତି ଦାସ �ା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ OR/12/085/152421

�ୀ /15999 29 144 877େଗୗରୀ ବାଘ ପି ଆଲବନ ବାଘ RWX0485763

ପ ୁ /151000 46 144 878ନିହାରର<ନ ମିଶ ପି ଜୟକୃX ମିଶ OR/12/085/152481

ପ ୁ /151001 54 144 879ରବୀ   ନାଥ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ KBH1323625

ପ ୁ /151002 26 144 880ସଭୁମ ସାହୁ ପି ରବି   ନାଥ ସାହୁ RWX0810606

�ୀ /151003 24 144 881ବିଜୟଲ3Qୀ ସାହୁ ପି ରବି ନାଥ ସାହୁ RWX1013374

ପ ୁ /161004 59 144 882େଲାକନାଥ େବେହରା ପି କୃX ଚ   େବେହରା KBH1626829

�ୀ /161005 44 144 8833ୀର େବେହରା �ା େଲାକନାଥ େବେହରା KBH1626837

ପ ୁ /161006 56 144 884ବାଳକୃX ବିେସାଇ ପି େସାମନାଥ ବିେସାଇ OR/12/085/152406

�ୀ /161007 51 144 885ପଦQ ାବତି ବିେଶାଇ �ା ବାଳକୃX ବିେଶାଇ OR/12/085/152407

�ୀ /161008 24 144 886ପିତି ପତିଭା ବିେସାଇ ପି ବାଳକୃX ବିେସାଇ RWX1013515

�ୀ /161009 25 144 887େସାନାଲୀ ପ+ନାୟକ ପି ମରୁଲିଧର ପ+ନାୟକ RWX1109008

�ୀ /171010 54 144 888ଭି. ସର�ତୀ େଦବୀ �ା ଭି.ତିପତୀ ରାଓ RWX0128009

ପ ୁ /171011 25 144 889ବି.ଶୀନିବାସ ରାଓ ପି ତିପତି ରାଓ RWX0826990

�ୀ /181012 55 144 890େକ. କ ୀXା କମୁାରୀ ପି େକ. ରାଜରାଓ େଦାରା RWX1232354

ପ ୁ /181013 22 144 891ୟୁ. ଭବାନି ପସାଦ ପି ୟୁ. ବିଜୟ କମୁାର RWX1168194

�ୀ /191014 75 144 892ଝରାମଣି େବେହରା �ା େକଳୖାସଚ   େବେହରା OR/12/085/152456

ପ ୁ /191015 53 144 893ଘାସିରାମ େବେହରା ପି େକଳୖାସଚ   େବେହରା OR/12/085/152457

ପ ୁ /191016 41 144 894ମହାେଦବ େବେହରା ପି େକଳୖାସଚ   େବେହରା OR/12/085/153259

�ୀ /191017 37 144 895ବିXୁପିୟା େଜନା �ା ମହାେଦବ େବେହରା RWX0616573

�ୀ /191018 44 144 896ମମତା ପ+ନାୟକ �ା ଘାସିରାମ ପ+ନାୟକ RWX0746289

�ୀ /201019 33 144 897ମWୁା ଖରା ପି ଉ�ବ ଖରା KBH1900893

ପ ୁ /211020 34 144 898ଜାମି ସେ1ାଷ ପି ଜାମି ହରି RWX0128033

ପ ୁ /211021 58 144 899େଯ ହରି . ପି େଯ. ସତ�ନାରାୟଣ KBH1320274

�ୀ /211022 50 144 900େଜ ରାମାଣାNା . �ା େଜ ରାମ ୁ. OR/12/085/152263

�ୀ /211023 47 144 901ଯାମି ପାବ2 ତି . �ା େଜ ହରି . OR/12/085/152488

ପ ୁ /211024 34 144 902ସେୁର   ହିଆଲ ପି ମଦନ ହିଆଲ KBH1900810

�ୀ /211025 27 144 903ଜାମି ଲାବନ�ା �ା ଜାମି ରାମ ୁ RWX0616292

�ୀ /211026 31 144 904ଜାମି ଲ3Qୀ �ା ଜାମି ହରି RWX0616300

�ୀ /221027 19 144 905ଅପସାନା େବଗମ ପି େଶ� ନୁରୁଦିM RWX1259704

ପ ୁ /221028 62 144 906ଜଗନD ାଥ ଭ< ପି େବରୖାଗି ଭ< RWX0128066

�ୀ /221029 57 144 907ଲ3Qୀ ଭ< �ା ଜଗନD ାଥ ଭ< RWX0128074

�ୀ /221030 47 144 908ସପୁଭା ଭ< ପି ଶ�ାମ ସ ୁର ପରିଡା RWX0235879

ପ ୁ /221031 28 144 909ସମିର କମୁାର ଭ< ପି ଜଗନD ାଥ ଭ< RWX0485573

ପ ୁ /221032 24 144 910ସରୁଜ ଭ< ପି ଜଗନD ାଥ ଭ< RWX1078799

ପ ୁ /221033 36 144 911ଅଜି� କଳୁଦୀପ ପି ଧନ କଳୁଦୀପ RWX0128058

ପ ୁ /221034 33 144 912କଟୁୁ କଳୂଦୀପ ପି ପାପାରାଓ କଳୂଦୀପ KBH1900703

�ୀ /221035 31 144 913ରାଧା କଳୁଦୀପ �ା ଖଟୁ କଳୁଦୀପ RWX0485680

�ୀ /221036 23 144 914ଡି ଲାହାରିକା ପି ଡି ଶୀନିବାସ RWX1206234

�ୀ /221037 46 144 915ଡି ଲ3Qୀ �ା ଡି ଶୀନିବାସ RWX1206259

ପ ୁ /231038 51 144 916େଜ. ଆପାରାଓ ପି େଜ. ପାେମ2ଶ ୁ KBH1319342

�ୀ /231039 41 144 917େଜ. �ାତୀ �ା େଜ. ଆପାରାଓ KBH1319334

ପ ୁ /241040 29 144 918ରାମ ହିଆଲ ମା ବାସ1ି ହିଆଲ RWX0424614

�ୀ /241041 25 144 919କବିତା ହିଆଲ �ା ରାମ ହିଆଲ RWX0892042

�ୀ /241042 40 144 920ଦମୟ1ି ସାହୁ ପି ହରି ଚ   ସାହୁ RWX0745596

17 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀP �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /241043 38 144 921ଶିବ ପସାଦ ସାହୁ ମା ବାସ1ି ସାହୁ RWX0485565

ପ ୁ /241044 37 144 922େଦେବ   ନାଥ ସାହୁ ପି ହେର କୃX ସାହୁ RWX0128108

�ୀ /251045 42 144 923ବ େହQ ାତ ୀ ମିଶ �ା ନିତ�ାନ  ମହା1ି RWX0128124

�ୀ /251046 78 144 924ପaୁା<ଳି ମହା1ି �ା ଭାCର ମହା1ି KBH1337831

ପ ୁ /251047 54 144 925େଚତୖନ�ା ମହା1ି ପି ଭାCର ମହା1ି OR/12/085/152509

ପ ୁ /251048 52 144 926ନିତ�ାନ  ମହା1ି ପି ଭାCର ମହା1ି OR/12/085/152510

ପ ୁ /251049 19 144 927ଶିବାଶି� ମହା1ି ପି େଚତୖନ� ମହା1ି RWX1259530

�ୀ /251050 41 144 928ଝରଣା ସାହୁ �ା େଚତୖନ� ମହା1ି RWX0128116

�ୀ /261051 56 144 929ଏM.ପାବ2 ତୀ �ା ଏM. େଭେPଟ ରାଓ RWX0679175

ପ ୁ /261052 34 144 930ଦିଲି� କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଏM. େଭPଟ ରାଓ RWX0128140

ପ ୁ /261053 26 144 931ଜାମି ସେ1ାଷ କମୁାର ପି ଜାମି ରାବାନାମା RWX0746396

ପ ୁ /261054 66 144 932ଏM. େଭେPଟ ରାଓ ପି ଏM. ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ RWX0679183

ପ ୁ /271055 61 144 933ମେହ8ର ବି8ାଳ ପି ଦୁଯ�2ଧନ ବି8ାଳ KBH1323377

�ୀ /271056 55 144 934ପମିଳା ବି8ାଳ �ା ମେହ8ର ବି8ାଳ KBH1320167

�ୀ /271057 27 144 935ସଜୁାତା ବି8ାଳ ପି ମେହ8ର ବି8ାଳ RWX0617167

ପ ୁ /281058 55 144 936ଯାମି ରାମ ୁ. ପି େଜ ସତ� ନାରାୟଣ . KBH1320357

ପ ୁ /281059 46 144 937ନିର<ନ ମହରଣା ପି ସଦୁାମ ମହରଣା RWX0424812

ପ ୁ /281060 64 144 938ବିପିନ ବିହାରି ପ5ା ପି ବଂଶିଧର ପ5ା OR/12/085/152528

ପ ୁ /281061 43 144 939ସେ1ାଷ କମୁାର ପ5ା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପ5ା KBH1323096

�ୀ /281062 35 144 940�`2 ଲତା ପ�ତା �ା ସେ1ାଷ ପ�ତା RWX0244152

�ୀ /291063 26 144 942ଆରି ଝାନସି �ା ଆରି ଇ8ର RWX1013564

ପ ୁ /291064 41 144 943ରଘନୁାଥ ମହାରଣା ପି ସଦୁାମ ମହାରଣା RWX0368951

�ୀ /291065 34 144 944ବିେନାଦିନୀ ମହାରଣା �ା ରଘନୁାଥ ମହାରଣା RWX1041201

ପ ୁ /301066 44 144 945ଟି ଶPର ରାଓ ପି ଟି କ ିXା ରାଓ OR/12/085/152501

�ୀ /301067 39 144 946ଟି ପାବ2 ତି ରାଓ �ା ଟି ଶPର ରାଓ OR/12/085/152502

ପ ୁ /311068 69 144 947େକଦାରନାଥ �ାଇଁ ପି ହରୀ �ାଇଁ OR/12/085/152536

�ୀ /321069 39 144 948ଏ.ମହାଲ3Qୀ �ା ଏ.ଆପାରାଓ RWX0127282

�ୀ /321070 58 144 949କମୁାରୀ ନାହକ �ା ଗୟା ନାହକ RWX0810796

ପ ୁ /321071 57 144 950କ`2 ନାହକ ପି ଗୟା ନାହକ RWX0892216

�ୀ /321072 27 144 951କନିୁ ନାହକ ପି ଗୟା ନାହକ RWX0892158

ପ ୁ /331073 58 144 952ଅବଦୁଲ ଗପରୁ . ପି େଶଖ ଗଲୁାମିଆ . OR/12/085/152558

�ୀ /331074 39 144 953ଭନାନୀ େବେହରା �ା ପା5ବ େବେହରା RWX0616276

ପ ୁ /331075 32 144 954େଶ� ଅବଦୁ[ ଦୟାନ ପି େଶ� ଅବଦୁ[ ଗଫ�ୁ RWX0338905

�ୀ /331076 50 144 955ନୁରୁM ନିଶା �ା ଅବଦୁଲ ଗପର RWX0957902

�ୀ /331077 29 144 956ସମୁM ପରବୀନ �ା େଶ� ଶାହାବୁ�ିM RWX1036649

�ୀ /341078 67 144 957ବିେ88ରୀ ବି�ାଳ �ା ଭଗବାନ ବି�ାଳ OR/12/085/152566

ପ ୁ /341079 49 144 958ନିଳମାଧବ ବି8ାଳ ପି ଭଗବାନ ବି8ାଳ KBH1345560

ପ ୁ /341080 45 144 959େଦବ ଦୁଲାଲ ବି8ାଳ ପି ଭଗବାନ ବି8ାଳ OR/12/085/153156

�ୀ /351081 52 144 960େଯ. ଉମ7ଳା . ପି େଯ. କୃXାମ6ୁ7 . KBH1320415

�ୀ /361082 34 144 961ଏମ.ଭାନୁପିୟା  - ଏମ.ମନମଥ ରାଓ RWX0424838

ପ ୁ /361083 66 144 962ଟି ରାମା ରାଓ ପି ଟି ତାରାଣି ରାଓ OR/12/085/162057

�ୀ /361084 60 144 963ଟି ଭାରତି ରାଓ �ା ଟି ରାମା ରାଓ OR/12/085/162058

ପ ୁ /371085 70 144 964େକ. େଗାପୀ ପି େକ. ନିଳକ� KBH1319805

�ୀ /371086 60 144 965େକ. ୟାPାମା  �ା େକ. େଗାପୀ KBH1319797

�ୀ /371087 28 144 966ଟି.େଜ�ାତି ପିୟା ପି ଟି.ରାମା ରାଓ RWX0617118

ପ ୁ /381088 33 144 967ଭାନୁସ ମହାରଣା ପି ଅରୁଣ ମହାରଣା RWX1186618

�ୀ /381089 30 144 968ଅ�2ନା ମହାରଣା �ା ଭାନୁସ ମହାରଣା RWX1186592

�ୀ /391090 31 144 969ଲ3Qୀ ଖରା �ା ମାଧବ ଖରା RWX0616318

ପ ୁ /401091 57 144 970କାଳ ୁଚରଣ ପାଣିଗାହୀ ପି ନିତ�ାନ  ପାନିଗାହୀ RWX1228238

�ୀ /401092 51 144 971ଲ3Qୀ ପାଣିଗାହୀ �ା କାଳଚୁରଣ ପାଣିଗାହୀ RWX1228311

ପ ୁ /401093 36 144 972ସେ1ାଷ ପାଣିଗାହୀ ପି କାଳଚୁରଣ ପାଣିଗାହୀ RWX1228279

�ୀ /401094 33 144 973ଝୁଲି ପାଣିଗାହୀ �ା ସେ1ାଷ କମୁାର ପାଣିଗାହୀ RWX1228378

�ୀ /401095 29 144 974ରଶQ ିତା ପାଣିଗାହୀ �ା ସିେZwଵର ପାଣିଗାହୀ RWX1230432

ପ ୁ /401096 28 144 975ଶିବ ଶPର ପାଣିଗହ ପି କାଳୁଚରଣ ପାଣିଗାହୀ RWX1226968

ପ ୁ /401097 32 144 976ସିେ�8ର ପାଣିଗାହି ପି କାଳୁଚରଣ ପାଣିଗାହି RWX0128280

�ୀ /411098 57 144 977ଜମନୁା ଗାଦବା ପି ଧନୁଯ�2ୟ ଗାଦବା RWX0128298

ପ ୁ /421099 72 144 978ସଧୁାକର ଦାସ ପି ଶ�ାମସ ୁର ଦାସ RWX1109032

�ୀ /421100 63 144 979ଚ.ଳା ଦାସ �ା ସଧୁାକର ଦାସ RWX1108992

ପ ୁ /421101 56 144 980ଅନାଦି ଚରଣ ରାଉତ ପି କୃXଚରଣ ରାଉତ RWX0745844

�ୀ /421102 47 144 981ରମାରାଣି ରାଉତ �ା ଅନାଦିଚରଣ ରାଉତ RWX0745851

�ୀ /421103 29 144 982ଅ�2ନା ରାଉତ ପି ଅନାଦିଚରଣ ରାଉତ RWX0745869

ପ ୁ /421104 27 144 983ଅରବି  ରାଉତ ପି ଅନାଦିଚରଣ ରାଉତ RWX0745877

18 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀP �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /431105 34 144 984େସୗମ�ର<ନ ମହା1ି ପି ପଭାତକମୁାର ମହା1ି RWX0244160

�ୀ /431106 31 144 985ପିୟPା ପାଣିଗାହି ପି ଅନ1 ପାଣିଗାହି RWX0485540

ପ ୁ /461107 46 144 986ସବୁାଷ ବାଘ ପି ବଦୁ ବାଘ RWX0424697

ପ ୁ /461108 30 144 987ଅଜୟ ବାଘ ପି ସବୁାଷ ବାଘ RWX0424705

ପ ୁ /471109 34 144 988କ`2 ଖରା ପି ଉ�ବ ଖରା KBH1900695

ପ ୁ /481110 28 144 989ଭୂବନ େଚ+ି ପି ସଦାଶିବ େଚ+ି RWX0485714

�ୀ /481111 43 144 990ସସQିତା ପୃ~ି �ା େକଳୖାଶ ଚ   ପୃ~ି RWX0485607

ପ ୁ /491112 80 144 991ଭାCର ପାଇକ ପି ଲ3Qଣ ପାଇକ RWX0485581

ପ ୁ /501113 52 144 992େକଳୖାଶ ଚ   ପୃ~ି ପି ଭାଗବତ ପୃ~ି RWX0485615

�ୀ /501114 62 144 993ଗଡୁୁଲା ରାେଜ8ରୀ �ା ଗଡୁୁଲା କ ିXାରାଓ RWX0811042

�ୀ /511115 37 144 994ସମିୁତ ା ହ1ାଳ �ା ରାେମ8ର ହ1ାଳ RWX0485672

ପ ୁ /531116 34 144 995ପରମା ସାଗର ପି ଶାମ ସାଗର RWX0485631

�ୀ /531117 30 144 996େଦ ୗପଦୀ ସାଗର �ା ପରମା ସାଗର RWX0485623

ପ ୁ /531118 28 144 997ଅନିଲ ଟାକ ି ପି ଆଲବାନ ଟାକି RWX0485524

ପ ୁ /541119 39 144 998େଶଖର ନାୟକ ପି କ 7̀ଲ ନାୟକ RWX0617092

ପ ୁ /541120 37 144 999ସବୁାସ ଚ   ନାୟକ ପି କ`2ଲ ନାୟକ RWX0617100

�ୀ /541121 37 144 1000ଜିନି ନାୟକ �ା େଶଖର ନାୟକ RWX0617084

�ୀ /561122 29 144 1001ଏ.େଯ.ଲ3Qୀ କମୁାରୀ ପି ଏ.େଭେPଟ ରାଓ RWX0616961

�ୀ /571123 41 144 1002ଗୀତା ବାଘ �ା ରେମଶ ବାଘ KBH1281179

�ୀ /571124 66 144 1003େମାତି ଖରା �ା ନ  ଖରା OR/12/085/150086

�ୀ /571125 41 144 1004ଲ3Qୀ ଖରା �ା ବୁଡୁ ଖରା KBH1281047

ପ ୁ /581126 39 144 1005ଖଗପତି ଭତ ା ପି ସଦା ଭତ ା RWX0127589

�ୀ /581127 33 144 1006େହମଦିନୀ ଭତ ା �ା ଖଗପତି ଭତ ା RWX0128488

�ୀ /601128 33 144 1007ଅନୁପମା େଖାସଲା ପି ଚିତର<ନ େଖାସଲା KBH1349398

ପ ୁ /601129 56 144 1008ପଭାତ କମୁାର ମହା1ି ପି ମେହ8ର ମହା1ି RWX0746446

�ୀ /601130 51 144 1009ମମତା ମହା1ି �ା ପଭାତ ମହା1ି RWX0746438

ପ ୁ /601131 25 144 1010ଦିବ� ମହା1ି ପି ପଭାତ କମୁାର ମହା1ି RWX1041227

ପ ୁ /631132 38 144 1011ଜଗନD ାଥ ବାଘ ପି ସbାରୁ ବାଘ RWX0616243

ପ ୁ /631133 39 144 1012େବରୖାଗି ଚରଣ ସାହୁ ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ ସାହୁ RWX0745703

�ୀ /631134 35 144 1013ନମିତା ସାହୁ �ା େବରୖାଗି ଚରଣ ସାହୁ RWX0745695

ପ ୁ /641135 54 144 1014ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବି(ାଣି ପି େଭରୖବ ବି(ାଣି RWX0905158

�ୀ /641136 30 144 1015ଆଲE ିଶା ବି(ାଣୀ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ବି(ାଣୀ RWX0745737

ପ ୁ /641137 28 144 1016କିଶନ ବି(ାଣୀ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ବି(ାଣୀ RWX0745687

�ୀ /641138 48 144 1017ରମା ମହାରଣା �ା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମହାରଣା RWX0745901

ପ ୁ /641139 32 144 1018ଏମ ରାଜୁ ରାଓ ପି ଏମ ନାରାୟଣ ରାଓ RWX0746636

�ୀ /641140 38 144 1019ସନୁୀତା େସଠୀ �ା ଦିଲE ୀପ କମୁାର େବେହରା RWX0810655

ପ ୁ /651141 79 144 1020ଦାସରଥୀ େବେହରା ପି ଏକାଦସି େବେହରା RWX0810754

�ୀ /651142 75 144 1021େଦ ୗପଦି େବେହରା �ା ଦାସରଥୀ େବେହରା RWX0810648

ପ ୁ /651143 46 144 1022େଦବାନ  େବେହରା ପି ଦାସରଥୀ େବେହରା RWX0810762

ପ ୁ /651144 39 144 1023େଦବର<ନ େବେହରା ପି ଦାଶରଥୀ େବେହରା RWX0810713

�ୀ /651145 37 144 1024ଆଶାରାଣି େବେହରା �ା େଦବାନ( େବେହରା RWX0810622

ପ ୁ /651146 46 144 1025ଧନ<ୟ ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ନାୟକ RWX0745760

�ୀ /651147 40 144 1026କମଳା ନାୟକ ପି ଧନ<ୟ ନାୟକ RWX0745778

�ୀ /651148 29 144 1027ଇପସିତା ପଧାନ �ା େଦବର<ନ େବେହରା RWX0810960

�ୀ /661149 26 144 1028ପମିଳା ହିଆଲ ପି ମଦନ ହିଆଲ RWX0745711

�ୀ /661150 29 144 1029ସ<ିତା ନାୟକ ପି ଧନ<ୟ ନାୟକ RWX0745794

ପ ୁ /661151 27 144 1030ଜୟ ଶbନୁାଥ ନାୟକ ପି ଧନ<ୟ ନାୟକ RWX0745786

�ୀ /661152 57 144 1031ଆ�.ପଦQ ାବତୀ ପ+ନାୟକ �ା ଆ�.ମରୁଲୀ ପ+ନାୟକ RWX0810812

ପ ୁ /661153 45 144 1032ଆ� ରବି ପ+ନାୟକ ପି ଆ�.ଭି.ମରୁଲୀ ପ+ନାୟକ RWX0810630

�ୀ /661154 38 144 1033ଆର.ନିେରାଜା ପ+ନାୟକ ପି ଆ�.ମରୁଲୀ ପ+ନାୟକ RWX0810770

�ୀ /661155 36 144 1034ପିୟଦଶ7ନୀ ପ+ନାୟକ �ା ଆ�.ରବି ପ+ନାୟକ RWX0810820

�ୀ /671156 32 144 1035ଗଡୁୁଲା ଆନୁସା �ା ଗଡୁୁଲା କାେମ8ର ରାଓ RWX0811059

�ୀ /671157 29 144 1036ଗଡୁୁଲା ଦିବ�ା �ା ଗଡୁୁଲା ନାଗରାଜୁ RWX0811034

�ୀ /671158 28 144 1037େଗୗରୀ େଦବୀ ଗଡୁଲା �ା ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ ଗଡୁଲା RWX0810804

ପ ୁ /671159 37 144 1038ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ ଗଡୁୁଲା ପି ରାେଜ8ରୀ ଗଡୁୁଲା RWX0810895

ପ ୁ /671160 46 144 1039ଗଡୁଲା କାେମ8ର ରାଓ ପି ଗଡୁୁଲା କୃXାରାଓ RWX0810879

ପ ୁ /671161 44 144 1040ଗଡୁଲା ନାଗରାଜୁ ପି ଗଡୁୁଲା କୃXାରାଓ RWX0810887

ପ ୁ /681162 68 144 1041ଗୟା ନାହାକ ପି େକୖବଲ� ନାହାକ RWX0810747

�ୀ /691163 47 144 1042ମିନତି କମୁାରୀ ପ5ା �ା ଲ3Qୀ ନାରାୟଣ ପ5ା RWX0810911

ପ ୁ /691164 47 144 1043ଲ3Qୀନାରାୟଣ ପ5ା ପି ଶଶିଭୁଷଣ ପ5ା RWX0810929

ପ ୁ /701165 56 144 1044େଶଷେଦବ ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ RWX0892406

�ୀ /701166 45 144 1045ସବୁାଶିନି ସାହୁ �ା େଶଷେଦବ ସାହୁ RWX0811018

19 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀP �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /701167 25 144 1046ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି େଶଷେଦବ ସାହୁ RWX0892414

�ୀ /711168 26 144 1047େଗE ାରୀ ବାଘ ବାଘ �ା ଅନୁପ କମୁାର ନାଗ ନାଗ RWX0810945

ପ ୁ /711169 33 144 1048ଶିବ କମାର ପି ରବି କମାର RWX0745976

�ୀ /711170 30 144 1049ତାରା କମାର �ା ଶିବ କମାର RWX0745984

ପ ୁ /721171 29 144 1050େକ ସତୀଶ କମୁାର ପି େକ.ହନୁମ1 ରାଓ RWX0810978

�ୀ /721172 26 144 1051ଶାଗରିକା ମହାପାତ �ା ସତୁଘD ମହାପାତ RWX0745919

�ୀ /721173 23 144 1052େକ. ମତୁ�ାଲୁ �ା େକ. ସତିw କମୁାର RWX1041193

ପ ୁ /721174 49 144 1053ନିହିର କମୁାର ପଧାନ ପି େଗାରାଚରଣ ପଧାନ RWX0746008

�ୀ /721175 33 144 1054ଶନିୁତା ପଧାନ �ା ନିହିର କମୁାର ପଧାନ RWX0746016

ପ ୁ /731176 28 144 1055େକ,ଶିବ କମୁାର ପି େକ.ହନୁମ1 ରାଓ RWX0810986

�ୀ /731177 35 144 1056େଦବଶି ପଧାନ �ା ଖେଗ8ର ପଜୁାରି RWX0746024

ପ ୁ /741178 53 144 1057ରୁେବନ ବାଘ ପି ସଦାନ  ବାଘ RWX0826958

�ୀ /741179 49 144 1058ଯେସ�ୀନୀ ବାଘ �ା ରୁେବନ ବାଘ RWX0826966

ପ ୁ /741180 28 144 1059ଭିେ�ାର ବାଘ ପି ରୁେବନ ବାଘ RWX0826974

�ୀ /751181 30 144 1060େମାଣିକା େବେହରା �ା ଜଗା େବେହରା RWX0745943

ପ ୁ /761182 32 144 1061ଅମନ କଲୁଦିପ ପି ହରିଜନ କଲୁଦିପ RWX0904995

�ୀ /761183 27 144 1062ପଜୂା କଳୁଦୀପ �ା ଅମନ କଳୁଦୀପ RWX0905018

ପ ୁ /771184 56 144 1063ବିେନାଦ ବିହାରୀ ରାଉତ ପି ସାନ  ଚ   ରାଉତ RWX1155142

�ୀ /771185 51 144 1064େଜ�ାତ7ମୟୀ ରାଉତ �ା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ରାଉତ RWX1155159

ପ ୁ /771186 54 144 1065ପହE ାଦ ତିପାଠୀ ପି ଚ େଶଖର ତିପାଠୀ KBH1904242

�ୀ /771187 48 144 1066ଲକି ତିପାଠି �ା ପହE ାଦ ତିପାଠି KBH1904259

�ୀ /781188 21 144 1067ସନୁୀତା ତିପାଠି ପି ପହE ାଦ ତିପାଠି RWX1154236

�ୀ /791189 59 144 1068ଅଜିଜା ବିବି �ା େଶଖ ଫକରୁୁଦିନ RWX1226935

ପ ୁ /791190 41 144 1069ଜି ସେୁରଶ ରାଓ ପି ଜି ନାେଗwଵର ରାଓ RWX1226067

ପ ୁ /791191 40 144 1070େଶଖ ସାହାବୁ�ିନ ପି େଶଖ ଫକରୁୁଦିନ RWX1226455

�ୀ /791192 40 144 1071ୟୁ ଭବାନୀ �ା ୟୁ ସେୁରଶ ରାଓ RWX1226075

ପ ୁ /791193 28 144 1072େଶଖ େବଲାଲୁ�ିନ ପି େଶଖ ଫକରୁୁଦିନ RWX1226463

ପ ୁ /1011194 51 144 1073ହରିବାବୁ ଭି ପି ନରସିଂହ ରାଓ RWX1185578

�ୀ /1011195 22 144 1074ଟି.ରଶQ ିତା େରଡି ପି ଟି.ଲାେଛୟା େରଡି RWX1185503

ପ ୁ /1301196 22 144 1075ପି ହରି ପସାଦ ପି ପି ସୟୂ2 ନାରାୟଣ RWX1107390

ପ ୁ /1361197 36 144 1076ବିwଵନାଥ ହଜାରୀ ପି ତିନାଥ ହଜାରୀ RWX1108976

ପ ୁ /1461198 22 144 1077ଶୀତମ ପାଇକ ପି ମାେହwଵର ପାଇକ RWX1108786

ପ ୁ /2121199 26 144 1078ପାଭାତ ରଂଜନ ବି8ାଳ ପି ମେହ8ର ବି8ାଳ RWX0796680

ପ ୁ /2841200 44 144 1079ଦିଲE ୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଦାସରଥୀ େବେହରା RWX0810739

ପ ୁ /2841201 42 144 1080ଦିବାକର େବେହରା ପି ଦାଶରଥୀ େବେହରା RWX0810721

�ୀ /2851202 51 144 1081ବି. ର<ିତା �ା ବି. ମେହ8ର RWX0827063

�ୀ /2851203 24 144 1082ବି. େସDହା ମା ବି. ର<ିତା RWX0905059

�ୀ /10151204 41 144 1083େରବତୀ ପାଣିଗାହୀ �ା ଭରତ ପାଣିଗାହୀ RWX1108950

�ୀ /10171205 50 144 1084ବିକୃତି େଯାେଶାଦା �ା ବିକୃତି ହରିବାବୁ RWX1107259

�ୀ /10181206 24 144 1085ବିକୃତି ପାବନୀ ପି ବିକୃତି ହାରିବାବୁ RWX1107242

ପ ୁ /771207 20 144 1292େକଳୖାସ ତିପାଠି ପି ପହଲE ାଦ ତିପାଠି RWX1295245

�ୀ /071208 18 144 1302ସଶୁୀ ସଦିୁ�ୀ ଖଟୁଆ ପି ସକୁମୁାର େସନ ଖଟୁଆ RWX1323054

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବSଚନ ନିମେ1 ଗହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନD  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବSଚନ କମିଶନ ଭାରତP �ାରା 
ପକାଶନ କରାଯାଏ | ପେତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବSଚନ ପବୂ2 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣP ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର1ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.8 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 ମାନPର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନP ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

20 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀP �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


