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 ୀ /11 48 144 1217ମିନା�ୀ ଦାସ "ା କାହ$ ୁ  ଦାସ OR/12/085/144717

ପ ୁ /12 31 144 1218ବି& ପ�ସାଦ ଦାସ ପି କାହ$ ୁଚରଣ ଦାସ RWX0235226

ପ ୁ /13 28 144 1219ଶିବ ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି କାହ$ ୁ  ଚରଣ ଦାଶ RWX0615179

 ୀ /14 25 144 1220କିରନମାଳା ଦାଶ "ା ଶିବ ପ�ସାଦ ଦାଶ RWX1012558

ପ ୁ /25 51 144 1221ବଳି ହ*ାଳ ପି ମଦନ ହ*ାଳ KBH1279892

 ୀ /26 45 144 1222ସେନଇ ହ*ାଳ "ା ବଳି ହ*ାଳ KBH1279900

 ୀ /27 27 144 1223କା,ନ ହ*ାଳ ପି ବଳି ହ*ାଳ RWX0615104

 ୀ /28 24 144 1224ଡଲି ହ*ାଳ ପି ବଳି ହ*ାଳ RWX0904557

ପ ୁ /29 23 144 1225ପବିତ�  ହ*ାଳ ପି ବଳି ହ*ାଳ RWX1040963

 ୀ /510 52 144 1226ଛବିଲତା ଦଳାଇ "ା ବାବାଜି ଦଳାଇ OR/12/085/144323

ପ ୁ /511 23 144 1227ବି&ୁ ଚରଣ ଦଳାଇ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ଦଳାଇ RWX1012426

 ୀ /512 21 144 1228ଗେୁ01ଵରୀ ମହା*ି ପି େଭରୖବ ଚରଣ ମହା*ି RWX1108794

ପ ୁ /513 45 144 1229ସବୁାଷ ଚ6�  ପ�ଧାନ ପି ଧେନ8ର ପ�ଧାନ KBH1985811

 ୀ /514 38 144 1230"ପ$ା ପ�ଧାନ "ା ସବୁାଷ ଚ6�  ପ�ଧାନ RWX0678672

ପ ୁ /615 54 144 1231କଂେଗ�ସ ଗଉଡ ପି ସତ�ବାଦି ଗଉଡ RWX0124834

 ୀ /616 46 144 1232ର;ିତା ଗଉଡ "ା କଂେଗ�ସ ଗଉଡ RWX0124842

 ୀ /617 37 144 1233ମାନସି େଗୗଡ ପି କଂେଗ�ସ େଗୗଡ RWX0124453

 ୀ /618 36 144 1234ମନିଷା େଗୗଡ ପି କଂେଗ�ସ େଗୗଡ RWX0124107

ପ ୁ /619 31 144 1235େଦବୀ ପ�ସାଦ େଗୗଡ ପି କଂେରସ େଗୗଡ RWX0235234

ପ ୁ /720 41 144 1236ପବିତ�  କମୁାର ସାମଲ ପି ଭଜମନ ସାମଲ KBH1348994

ପ ୁ /721 45 144 1237ଜଗଦିଶ ସରକାର ପି ତାରାଚା6 ସରକାର KBH1980507

 ୀ /822 51 144 1238ଗଉରିରାଣି ପାଣିଗ�ାହି "ା ରାଧା ଦାେମାଦର ପ=ନାୟକ OR/12/085/422229

ପ ୁ /823 30 144 1239ଶଭୁାଶିଷ ପଟନାୟକ ପି ରାଧା ଦାେମାଦର ପଟନାୟକ RWX0615195

ପ ୁ /824 56 144 1240ରାଧାଦାେମାଦର ପଟନାୟକ ପି ରଘନୁ6ନ ପଟନାୟକ OR/12/085/142228

ପ ୁ /825 44 144 1241ମେନାଜ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ରଘନୁ6ନ ପଟନାୟକ OR/12/085/144787

ପ ୁ /826 35 144 1242େଦବାଶିଶ ପଟନାୟକ ପି ରାଧା ଦାମେଦାର ପଟନାୟକ RWX0124917

 ୀ /827 87 144 1243ସାବିତ�ୀ ପ=ନାୟକ "ା ରଘନୁ6ନ ପ=ନାୟକ KBH1342146

ପ ୁ /928 70 144 1244ଏମ.ପି.ରାମା ରାଓ ପି ବଳରାମ "ାମି KBH1279363

 ୀ /929 34 144 1245ଶ�ୀଲତା ପ=ନାୟକ "ା ସେୁରଶ କମୁାର ପ=ନାୟକ RWX0615435

ପ ୁ /930 48 144 1246ସେୁରଶ କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ଏA.ପି.ରାମା ରାଓ KBH1280080

 ୀ /1031 32 144 1247ମିତା;ଳି େବେହରା "ା ଲ�Bିନାରାୟଣ ପାଈକ RWX0748533

ପ ୁ /1032 33 144 1248େହମ* କମୁାର ଲିମା ପି ନବିନଚ6�  ଲିମା KBH1349042

 ୀ /1033 67 144 1249ଶଶି ପାଇକ "ା ଭିମେଶନ ପାଇକ KBH1278704

ପ ୁ /1034 41 144 1250ଲ�Bୀନାରାୟଣ ପାଇକ ପି ଭୀମେସନ ପାଇକ KBH1985589

 ୀ /1035 40 144 1251ସେରାଜିନି ପାଇକ ପି ଭିମେସନ ପାଇକ RWX0124867

 ୀ /1036 55 144 1252ସଂଘମିତ� ା ପ=ନାୟକ "ା ଅେଶାକ ପ=ନାୟକ KBH1282276

ପ ୁ /1137 51 144 1253ସତିୁ ହ*ାଳ ପି ଦୟା ପାତ� RWX0401745

ପ ୁ /1138 70 144 1254ପ�ଫଲୁF  କମୁାର େସଠି ପି ର�ାଧର େସଠି KBH1280122

 ୀ /1139 63 144 1255ପ�ମିଳା େସଠି "ା ପ�ଫଲୁF  କମୁାର େସଠି KBH1280114

 ୀ /1240 32 144 1256ଝିଲି ଲତା ମାେଦଳି ପି ବାବୁଲି ମାେଦଳି RWX0401430

 ୀ /1241 40 144 1257ମମତା ପାତ� "ା େକଳୖାଶ ଚ6�  ପାତ� RWX0748368

 ୀ /1242 30 144 1258େସାରିଜିନୀ ସାହୁ ପି କୃତିବାଶ ସାହୁ RWX0338053

 ୀ /1243 55 144 1259ରଶBୀେରଖା ସାହୁ "ା କୃତିବାସ ସାହୁ KBH1282326

 ୀ /1244 55 144 1260ଭାରତୀ ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ KBH1282334

ପ ୁ /1345 47 144 1261େକୗଳାସଚ6�  ପାତ� ପି ସଯୂ�Kନାରାୟଣ ପାତ� KBH1348853

ପ ୁ /1446 35 144 1262ସନିୁଲ କମୁାର ପି ଫଲୁସିଂ ଗL KBH1349083

 ୀ /1447 59 144 1263ନିଲା ଜାନି ପି ମନ ଜାନି KBH1348960

ପ ୁ /1548 55 144 1264ବ� ଜରାଜ ନ6 ପି ଚ6�  େଶଖର ନ6 RWX0286732

 ୀ /1549 50 144 1265େମଘମାଳା ରଥ "ା ବ� ଜରାଜ ନ6 OR/12/085/148620

ପ ୁ /1550 24 144 1266ରାେକଶ ସାହୁ ପି ରବି6�  ସାହୁ RWX1109024

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /1651 34 144 1267ଲିଲି ମହାପାତ� "ା ଶଶି ଭୂଷଣ ନାୟକ RWX0124974

ପ ୁ /1652 42 144 1268ମାନସ କମୁାର ମଲ ପି େଗାକଳୁ ନ6 ମଲ RWX0124941

ପ ୁ /1653 45 144 1269ଶଶିଭୂଷଣ ନାୟକ ପି ଉେପ6�  ନାୟକ RWX0124925

ପ ୁ /1654 40 144 1270ଆେଲାକ କମୁାର ପରିଜା ପି ପ�ଫଲୁ ଚ6�  ପରିଜା RWX0124933

ପ ୁ /1755 63 144 1271ମେନାଜ କମୁାର ସାମଲ ପି ନବିନ ଚରଣ ସାମଲ RWX0124016

 ୀ /1756 59 144 1272ଦମୟ*ି ସାମଲ "ା େମାନଜ କମୁାର ସାମଲ RWX0338178

 ୀ /1757 37 144 1273େସାନାଲି ସାମଲ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାମଲ RWX0124024

ପ ୁ /1758 36 144 1274େଦବାଶିସ ସାମଲ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାମଲ RWX0124032

 ୀ /1759 28 144 1275ରୁପାଲି ସାମଲ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାମଲ RWX0401349

ପ ୁ /1860 54 144 1276ଜି େଭେOଟ ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଜି େଗାବି6 ରାଜୁଲୁ RWX0124982

 ୀ /2161 29 144 1277ସସBିତା ରାଣୀ ରାୟ ପି ବିନୟ କମୁାର ରାୟ RWX0467753

 ୀ /2162 33 144 1278ସପୁ�ଭା ରାଣୀ ରାୟ ପି ବିନୟ କମୁାର ରାୟ RWX0467746

 ୀ /2263 37 144 1279ଜୟଶ�ୀ େବେହରା "ା ବଂଶୀଧର ପରିଡା RWX0401356

ପ ୁ /2264 56 144 1280ବଂଶୀଧର ପରିଡ଼ା ପି ବ�ବାସି ପରିଡା RWX0891853

 ୀ /3365 28 144 1281ରୁକସନା େବଗମୁ ପି ଅବଦୁଲ ଗଫର RWX1113257

ପ ୁ /4466 41 144 1282ସିSାଥK ଶOର ମଦୁୁଲି ପି ଉTମ ଚରଣ ମଦୁୁଲି RWX1107200

ପ ୁ /12667 56 144 1283ଅଭୟ ପ�ସାଦ ସାମ*ରାୟ ପି ଗେଣଷ ସାମ*ରାୟ OR/12/085/144737

 ୀ /12668 47 144 1284େଜ�ାତUମୟୀ ସାମ*ରାୟ "ା ଅଭୟ ପ�ସାଦ ସାମ*ରାୟ KBH1281567

ପ ୁ /17869 25 144 1285ସ6ୀପ ପ=ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ6�  ପ=ନାୟକ RWX0891721

ପ ୁ /17870 57 144 1286ସେୁରଶ ଚ6�  ପ=ନାୟକ ପି ପଦB ନାଭ ପ=ନାୟକ RWX0748152

 ୀ /17871 57 144 1287ସV�ାରାଣି ପ=ନାୟକ "ା ସେୁରଶ ଚ6�  ପ=ନାୟକ RWX0748160

ପ ୁ /142872 46 144 1288ନୀଳାWର ହ*ାଳ ପି ପହଲମ ହ*ାଳ RWX1107374

 ୀ /142973 21 144 1289ମମତା ହ*ାଳ ପି ନୀଳାWର ହ*ାଳ RWX1107366

 ୀ /143074 44 144 1290କ*ିୁ ହ*ାଳ "ା ନୀଳାWର ହ*ାଳ RWX1107358

 ୀ /lift irri75 54 141 705କମଳା ଭୁୟX "ା ନରସିଂହ ଭୁୟX RWX1151331

 ୀ /NEW76 46 141 706ନିଳ6ୀ କମୁାରୀ ପାଢୀ "ା ହାଡିବVୁ ଦାଶ RWX0434985

ପ ୁ /0177 24 141 707ସଭୁାଷ େମେଲକା ପି େଲାକନାଥ େମେଲକା RWX1068469

 ୀ /178 23 141 708େଯାଗିତା ମହା*ି ପି ବାଲ� ମହା*ି RWX1012228

ପ ୁ /179 53 141 709େଲାକନାଥ େମେଲକା ପି ରୁପା େମେଲକା KBH1345438

 ୀ /180 50 141 710ସେରାଜିନୀ େମେଲକା "ା େଲାକନାଥ େମେଲକା KBH1345420

ପ ୁ /181 46 141 711ବାଲ�କମୁାର ମହା*ି ପି ହରି ମହା*ି RWX0286336

 ୀ /182 39 141 712ସର"ତୀ ମହା*ୀ "ା ବାଲ�କମୁାର ମହା*ୀ RWX0286328

 ୀ /0283 29 141 713ସସୁB ିତା େଘାଷ "ା ଅରୁଣ କମୁାର ମହାଲିZ RWX0810267

 ୀ /0284 40 141 714ଗୀତାଞଳି େଗୗଡ "ା େଦେବ6�  ମାହାOଡ଼ୁ RWX1149111

ପ ୁ /285 52 141 715ଶା*ନୁ ମହାଳିକ ପି େବ&ୖବ ମହାଳିକ KBH1356492

ପ ୁ /286 40 141 716ଅରୁଣ କମୁାର ମହାଲିZ ପି ରାମ ଚ6�  ମହାଲିZ RWX0121681

 ୀ /287 39 141 717ସାଗରିକା ମହାଳିକ "ା ଶା*ନୁ ମହାଳିକ KBH1356518

ପ ୁ /288 45 141 718େଦେବ6�  ମହାOଡୁ ପି ନରସିଂହ ମହାOଡୁ RWX0435578

ପ ୁ /0389 22 141 719େଦବୀ ପ�ସାଦ ପLା ପି ଦିବାକର ପLା RWX1102995

ପ ୁ /390 61 141 720ଦିବାକର ପLା ପି େବୖଦ�ନାଥ ପLା OR/12/085/150406

 ୀ /391 53 141 721ଉମା ରାଣୀ ପLା "ା ଦିବାକର ପLା OR/12/085/150407

ପ ୁ /492 45 141 722କାେମ8ର ବିେଶାଇ ପି ଲଡୁ ବିେଶାଇ KBH1322858

 ୀ /493 41 141 723ପ�ଭାସିନି ବିେଶାଇ "ା କାେମ8ର ବିେଶାଇ KBH1322866

 ୀ /494 33 141 724ରିତୁ ବିେଶାଇ "ା ରତ$ ାକର ବିେଶାଇ RWX0678474

ପ ୁ /495 22 141 725ରାେଜଶ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି କାେମ1ୱର ବିେଶାଇ RWX1151380

ପ ୁ /596 58 141 726ପଦB ା ଚରଣ ପାତ� ପି ଲ�Bକିା* ପାତ� RWX0749580

 ୀ /597 40 141 727କବିତା ପାତ� "ା ପଦB  ଚରଣ ପାତ� KBH1322833

ପ ୁ /0698 22 141 728ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଆକଳୁ ସାହୁ RWX1077569

 ୀ /699 27 141 729ବି\ାନି ସାହୁ ପି ଆକଳୁ ସାହୁ RWX0891549

 ୀ /6100 24 141 730ସ\ୁାନୀ ସାହୁ ପି ଆକଳୁ ସାହୁ RWX0904110

 ୀ /6101 45 141 731ସେୁଦଇ ସାହୁ "ା ଆକଳୁ ସାହୁ KBH1322874

 ୀ /7102 38 141 732ରଶB ିତା େବେହରା "ା େକଶବ ଚ6�  ରଣା KBH1907195

 ୀ /7103 75 141 733ବାସ*ୀ ରଣା "ା କୃ& ଚ6�  ରଣା KBH1907203

ପ ୁ /7104 75 141 734କୃ&ଚ6�  ରଣା ପି ଭିକାରୀ ରଣା KBH2082428

ପ ୁ /7105 52 141 735େକଶବ ଚ6�  ରଣା ପି କୃ& ଚ6�  ରଣା KBH1324466

 ୀ /7106 32 141 736ରଶB ିତା ରଣା ପି କୃ&ଚ6�  ରଣା RWX0337121

ପ ୁ /8107 44 141 737ଦିନବVୁ ଆଚାଯ�K ପି ଅନ*ରାଏ ଗରୁୁ ଆଚାଯ�K RWX0243923

 ୀ /8108 35 141 738ସାବିନା ମିଶ� "ା ଦିନବVୁ ଆଚାଯ�K RWX0614925

 ୀ /8109 34 141 739ଗାୟତ�ୀ ପLା "ା ସତ�ନାରାୟଣ ରାଇଗରୁ RWX0467126

 ୀ /8110 69 141 740ଶକ*ୁଳା ରାଇଗରୁୁ "ା ଅନ* ରାଇଗରୁୁ OR/12/085/326383

ପ ୁ /8111 45 141 741ସତ� ନାରାୟଣ ରାଇଗରୁୁ ପି ଅନ* ରାଇଗରୁୁ RWX0401091

ପ ୁ /9112 52 141 742ରବୀ6�  ନାଥ ରଥ ପି ରେମଶ ଚ6�  ରଥ KBH1906890
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ପ ୁ /9113 48 141 743ରାେଜ6�  କମୁାର ରଥ ପି ରେମଶ ଚ6�  ରଥ OR/12/085/154245

ପ ୁ /9114 44 141 744ବାଳକୃ& ରଥ ପି ରେମଶ ଚ6�  ରଥ OR/12/085/154246

ପ ୁ /9115 40 141 745ମୀନେକତନ ରଥ ପି ରେମଶ ଚ6�  ରଥ KBH2082469

ପ ୁ /10116 43 141 746ପ�ଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ, ୁସାହୁ RWX0421198

 ୀ /10117 39 141 747ସଶୁମା ସାହୁ "ା ପ�ଦିପ କମୁାର ସାହୁ RWX0286351

ପ ୁ /11118 68 141 748ବି. ସବୁାସ ରାଓ ପି ବି. ଭାଗିରଥି ରାଓ OR/12/085/160626

 ୀ /11119 62 141 749ବି. ପଦB ାବତୀ "ା ବି. ସବୁାସ ରାଓ OR/12/085/160627

ପ ୁ /11120 38 141 750ବି. ମେହ8ର ରାଓ ପି ବି. ସବୁାସ ରାଓ KBH1709641

ପ ୁ /12121 77 141 751ମାଧବ କମାର ପି ମ�ଳୁ କମାର RWX0826016

ପ ୁ /12122 39 141 752ଚ6ୁରୁ କମାର ପି ଶନ�ାସି କମାର RWX0368407

ପ ୁ /12123 26 141 753ରାଜୁ ମଦୁୁଲି ପି ପିତାWର ମଦିୁଲି RWX0749473

ପ ୁ /G12124 20 141 754ସମୀର କମୁାର ପେତ� ା ପି ପଦB ା ଚରଣ ପେତ� ା RWX1271766

ପ ୁ /13125 62 141 755ଶିମା,ଳ ପLା ପି େଗାବି6 ପLା OR/12/085/153257

 ୀ /13126 54 141 756ମେନାରମା ପLା "ା ଶିମା,ଳ ପLା OR/12/085/152198

ପ ୁ /13127 35 141 757ସ\ୁାନ କମୁାର ପLା ପି ସିମା,ଳ ପLା RWX0121814

 ୀ /13128 30 141 758ସସୁB ିତା ପLା ପି ସିମା,ଳ ପLା RWX0614586

ପ ୁ /13129 27 141 759ସତ�ନାରାୟଣ ପLା ପି ସିମା,ଳ ପLା RWX0614578

ପ ୁ /15130 45 141 760ନାଇନା ବାରିକ ପି ଲ�Bଣ ବାରିକ KBH1665512

 ୀ /15131 38 141 761ରୀନା ବାରିକ "ା ନାଇନା ବାରିକ RWX0826214

 ୀ /16132 60 141 762ଲ�ୀ ବାଡତିଆ "ା ଉଦୟନାଥ ବାଡତିଆ OR/12/085/152130

ପ ୁ /16133 34 141 763ଅେଶାକ ବାଘ ପି କମୁଟିୁ ବାଘ RWX0121855

 ୀ /16134 33 141 764େମରୀ ବାଘ "ା ଅେଶାକ ବାଘ RWX0121863

ପ ୁ /17135 34 141 765ମ�ୁଳୁ ବାଡତିଆ ପି ହରି ବାଡତିଆ RWX0121897

 ୀ /17136 30 141 766ମମତା ବାଡତିଆ "ା ମ�ୁଳୁ ବାଡତିଆ RWX0614289

 ୀ /17137 23 141 767ଝିଲି ନାୟକ "ା େଗୗରୀ ଶOର େଜନା RWX1040385

 ୀ /18138 37 141 768ସନିୁତା ବାଡନ�ା "ା ସେ*ାଷ ବାଡାତ�ା RWX0748871

ପ ୁ /18139 70 141 769ଉଦୟନାଥ ବାଡତିଆ ପି େବଦୖ�ନାଥ ବାଡତିଆ OR/12/085/152129

ପ ୁ /18140 35 141 770କୃ& ବାଡତିଆ ପି ଉଦୟ ବାଡତିଆ RWX0121889

 ୀ /18141 27 141 771ସସBିତା କମୁାରୀ େବେହରା "ା କୃ& ବାଡତିଆ RWX1011774

 ୀ /19142 35 141 772ରସBି କଳୁଦିପ "ା ରୁକB ଣ କଳୁଦିପ RWX0467084

 ୀ /20143 34 141 773ପ�ମିଳା େଚଟୀ "ା କଶୁ େଚଟୀ RWX0121871

ପ ୁ /21144 63 141 774େଦବୀପ�ଶାଦ ଦାସ ପି ମଦନେମାହନ ଦାସ RWX0678490

 ୀ /21145 46 141 775ସବିତା ଦାସ "ା େଦବୀପ�ସାଦ ଦାସ RWX0123380

ପ ୁ /21146 26 141 776ରବିନାରାୟଣ ଦାଶ ପି େଦବିପ�ସାଧ ଦାସ RWX0748848

ପ ୁ /21147 23 141 777ମୃତ�;ୁୟ ଦାଶ ପି ଦାବୀ ପ�ସାଦ ଦାଶ RWX1040476

ପ ୁ /21148 44 141 778ପ�ଶା* ଗLା ପି ସବୁଲନ ଗLା RWX0121939

ପ ୁ /21149 25 141 779ଅଜୟ ଗLା ପି ପ�ଶା* ଗLା RWX1012145

ପ ୁ /21150 40 141 780ନିମKଳ ହିଆଲ ପି ଦୟାଳୁ ହିଆଲ RWX0122044

 ୀ /21151 30 141 781େଗରିୖ ମଦୁୁଲି "ା ଡWରୁୁ ମଦୁୁଲି RWX0810366

 ୀ /21152 52 141 782ମ;ଳୁା ପLା "ା ର;ିତ କମୁାର ପLା RWX0810325

 ୀ /22153 32 141 783ଗାୟତ�ୀ ମହାପାତ� ପି ସନାତନ ମହାପାତ� RWX0337006

ପ ୁ /23154 35 141 784ଟୁନା େଗଡୖ ପି କାଳୁଚରଣ େଗଡୖ RWX0122184

 ୀ /23155 42 141 785ମ]ୁା ଟାକ� ୀ "ା ହରି ଟାକ� ୀ RWX0121913

ପ ୁ /24156 59 141 786କାଳୁଚରଣ େଗୗଡ ପି ବୁଧିମ* େଗୗଡ RWX0122317

 ୀ /24157 50 141 787ସନୁା େଗୗଡ "ା କାଳୁଚରଣ େଗୗଡ RWX0122325

ପ ୁ /24158 48 141 788ପ�ଦିପକମାର େଗୗଡ ପି ଘନଶ�ାମ େଗୗଡ RWX0122432

 ୀ /24159 43 141 789ରୀନା େଗୗଡ "ା ପ�ଦିପକମୁାର େଗୗଡ RWX0122192

ପ ୁ /24160 36 141 790ନିଳା,ଳ େଗୗଡ ପି କାଳଚୁରଣ େଗୗଡ RWX0243931

 ୀ /25161 27 141 791ଚୁAକି ଗ^ା ପି ବିଜୟ ଗ^ା RWX0749176

 ୀ /25162 42 141 792ଦିନି ଗLା "ା ପ�ଶା* ଗLା RWX0435479

 ୀ /26163 44 141 793ମମିତା ବି8ାଳ "ା ବି&ୁ ଚରଣ ବି8ାଳ RWX0748780

 ୀ /26164 35 141 794ରଶB ି ହିଆଲ "ା ନିମKଳ ହିଆଲ RWX0122036

ପ ୁ /27165 39 141 795ଚା6 ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି RWX0122127

 ୀ /27166 36 141 796ତୁଳା ମଦୁୁଲି "ା ଚା6 ମଦୁୁଲି RWX0122119

ପ ୁ /28167 31 141 797ଲ�Bଣ ନାୟକ ପି ଦିଗାWର ନାୟକ RWX0122135

 ୀ /28168 27 141 798ସ;ଲୁତା ନାୟକ "ା ଲ�Bଣ ନାୟକ RWX0614073

 ୀ /29169 33 141 799କଳାବତି େଚଟୀ "ା ଜହନ େଚଟୀ RWX0122143

ପ ୁ /29170 39 141 800କଶୁ େଚଟୀ ପି େଚମଟୁୁ େଚଟୀ RWX0122150

 ୀ /29171 26 141 801ନିରମା େଚଟି "ା ରାଜ କମୁାର େଚଟି RWX1012251

ପ ୁ /29172 30 141 802ରାଜ କମୁାର େଚଟୀ ପି େଚମଟୁ େଚଟୀ RWX0467027

 ୀ /29173 29 141 803ରୀତୁ େଚଟୀ "ା ରାଜ କମୁାର େଚଟୀ RWX0467019

ପ ୁ /30174 39 141 804େବୖଦ ନାୟକ ପି େଘନୁ ନାୟକ RWX0122168

3 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /30175 36 141 805ଫଲୁମଣି ନାୟକ "ା େବୖଦ ନାୟକ RWX0122176

ପ ୁ /31176 34 141 806ଧନପତି କମାର ପି ବୁଦୁ କମାର RWX0122366

 ୀ /31177 33 141 807ସଆୁ କମାର "ା ଧନପତି କମାର RWX0122374

 ୀ /32178 62 141 808ସାବିତ�ୀ େଚଟୀ "ା େଚମଟୁୁ େଚଟୀ RWX0122382

ପ ୁ /32179 34 141 809ଜହନ େଚଟୀ ପି େଚମଟୁୁ େଚଟୀ RWX0122390

 ୀ /32180 26 141 810ପ�ଭାସିନି ରାଣା ପି େଦବରାଜ ରଣା RWX0749341

 ୀ /33181 69 141 811"^Kଲତା ସାହୁ ପି ପରି�ିତ ସାହୁ OR/12/085/156327

ପ ୁ /33182 49 141 812ପ�ଦିପକମୁାର ସାହୁ ପି ପରି�ିତ ସାହୁ OR/12/085/156328

 ୀ /33183 41 141 813ଅ_$ପ ୂ̂ N ସାହୁ "ା ପ�ଦିପ କମୁାର ସାହୁ KBH1356351

ପ ୁ /35184 42 141 814ରାଧାକୃ& ମହା*ି ପି ଜଗନ$ ାଥ ମହା*ି RWX0122341

 ୀ /35185 39 141 815ଶକ*ୁଳା ମହା*ି "ା ରାଧକୃ& ମହା*ି RWX0122440

ପ ୁ /36186 45 141 816ହର ନାୟକ ପି ପିତାWର ନାୟକ RWX0122457

 ୀ /36187 42 141 817ରଦମା ନାୟକ "ା ହରି ନାୟକ RWX0122465

 ୀ /36188 23 141 818ପାବK ତୀ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ RWX1226562

 ୀ /37189 69 141 819ଟି. ଶଭୁ ଲ�Bୀ "ା ଟି. ଗରୁୁମTୁKୀ RWX0286385

 ୀ /37190 44 141 820ଟି. ଅନୁରାଧା ପି ଟି. ଗରୁୁମTୁKୀ RWX0243980

 ୀ /37191 42 141 821ଟି. ଜୟସଧୁା ପି ଟି. ଗରୁୁମTୁKୀ RWX0243972

ପ ୁ /37192 33 141 822ଟି. ସିବପ�ସାଦ ପି ଟି. ଗରୁୁମTୁU RWX0234484

ପ ୁ /37193 72 141 823ଟି.ଗରୁୁ ମTୁKୀ ପି ଟି.ପାେପୟା ମTୁKୀ OR/12/085/168600

ପ ୁ /38194 59 141 824ସେୁର6�  ଗଉଡ ପି ବଂଶିଧର ଗଉଡ OR/12/085/153092

 ୀ /38195 33 141 825ରଶB ିତା େଗୗଡ ପି ସେୁର6�  େଗୗଡ RWX0614479

ପ ୁ /38196 30 141 826ରାେଜଶ କମୁାର ଗଉଡ ପି ସେୁର6�  ଗଉଡ RWX0466938

ପ ୁ /38197 27 141 827ରାେକଶ କମୁାର େଗୗଡ ପି ସେୁର6�  େଗୗଡ RWX0614255

ପ ୁ /38198 26 141 828େରାଶ_ କମୁାର େଗୗଡ଼ ପି ସେୁର6�  େଗୗଡ଼ RWX0826271

ପ ୁ /39199 51 141 829ଅନଜ କମୁାର ଦାସ ପି ରାଧାଶ�ାମ ଦାସ OR/12/085/152023

 ୀ /39200 45 141 830ପ�ମିଳା ଦାସ "ା ଅନୁଯକମୁାର ଦାସ RWX0122499

 ୀ /39201 26 141 831ଶଭୁସBିତା ଦାସ ପି ଅନଜ କମୁାର ଦାସ RWX0749358

ପ ୁ /40202 56 141 832ଗେଣ8ର ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ OR/12/085/152021

 ୀ /40203 45 141 833କଲ�ାଣି ବାରିକ "ା ଗେଣ8ର ବାରିକ OR/12/085/153305

ପ ୁ /40204 31 141 834ଗ0ୁ ପ�ସାଦ ବାରିକ ପି ଗେଣ8ର ବାରିକ RWX0337105

ପ ୁ /40205 28 141 835ଗଗନ ବିହାରି ବାରିକ ପି ଗେଣ8ର ବାରିକ RWX0749507

ପ ୁ /41206 59 141 836କିେଶାର ଚ6�  ବାରିକ ପି ଲ�Bଣ ବାରିକ OR/12/085/152019

 ୀ /41207 46 141 837ମିନି ବାରିକ "ା କିେଶାର ବାରିକ KBH1324250

ପ ୁ /41208 35 141 838ମାନସ ର;ନ ବାରିକ ପି କିେଶାର ଚ6�  ବାରିକ KBH1907641

 ୀ /41209 30 141 839ମମତା ବାରିକ ପି କିେଶାର ବାରିକ RWX0401158

 ୀ /41210 58 141 840ସଜନି ଡାକଆ "ା ରାଜନ ଡାକଆ RWX0748921

 ୀ /41211 24 141 841ଟିକି ଡାକଆୁ "ା ପ�କାଶ ଡାକଆୁ RWX1150606

 ୀ /41212 27 141 842ଉଷା ରାଣୀ "ା ତିଥK ଡାକଆୁ RWX1010545

ପ ୁ /42213 58 141 843ବୃ6ାବନ ବାରିକ ପି କାଶିନାଥ ବାରିକ OR/12/085/152252

 ୀ /42214 45 141 844ଲ�Bୀପ�ୀୟା ବାରିକ "ା ବୃ6ାବନ ବାରିକ OR/12/085/153307

 ୀ /42215 27 141 845ପ ୁ̀ ା;ଳୀ ବାରିକ ପି ବୃ6ାବନ ବାରିକ RWX0826206

ପ ୁ /42216 21 141 846ବିକାଶ ବାରିକ ପି ବୃ6ାବନ ବାରିକ RWX1103431

ପ ୁ /43217 60 141 847ପ�ତାପ କମୁାର ପାଢି ପି ଶ�ୀନିବାସ ପାଢି OR/12/085/152026

 ୀ /43218 51 141 848େସ$ହଲତା ପାଢି "ା ପ�ତାପକମୁାର ପାଢି OR/12/085/152027

ପ ୁ /43219 31 141 849ସେ*ାଷ କମୂାର ପାଢୀ ପି ପ�ତାମ କମୁାର ପାଢୀ RWX0337113

 ୀ /44220 24 141 850ଲାବଣୀ ମଦୁୁଲି "ା ମନୁା ମଦୁୁଲି RWX1011204

ପ ୁ /44221 58 141 851ନିରଂଜନ ସାମଲ ପି ଗେଣଶ ଚ6�  ସାମଲ OR/12/085/152011

 ୀ /44222 52 141 852ରଂଜିତା ସାମଲ "ା ନିର;ନ ସାମଲ OR/12/085/152012

ପ ୁ /44223 28 141 853େହମ* ସାମଲ ପି ନିର;ନ ସାମଲ RWX0467134

 ୀ /45224 32 141 854କବିତା ସ; ରାଣି ଖସF ା "ା ଡାନିଏଲ େଖାସF ା RWX0810499

ପ ୁ /45225 66 141 855ଟOଧର ପ=ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ=ନାୟକ OR/12/085/152006

ପ ୁ /45226 38 141 856ଦୁଗN ପ�ସାଦ ପ=ନାୟକ ପି ଟOଧର ପ=ନାୟକ KBH1345040

 ୀ /45227 26 141 857େଦବିକା ପ=ନାୟକ "ା ଦିବାକର ପ=ନାୟକ RWX0810564

ପ ୁ /45228 40 141 858ଦିବାକର ପ=ନାୟକ ପି ଟOଧର ପ=ନାୟକ KBH1323526

ପ ୁ /46229 55 141 859ଦିଲିପ େଖାସଲା ପି ସନିଆ େଖାସଲା OR/12/085/152003

 ୀ /46230 47 141 860ସବିତା େଖାସଲା "ା ଦିଲୀପ େଖାସଲା KBH1324078

 ୀ /46231 46 141 861ସଯୁ�K ମଣି େଖାସଲା ପି ସନିଆ େଖାସଲା OR/12/085/152005

 ୀ /46232 55 141 863ଦିନମଣୀ େଖାସF ା "ା ସନିଆ େଖାସF ା OR/12/085/152002

 ୀ /46233 65 141 864ଲଷBି ପ=ନାୟକ "ା େକ. aOାଧର ପ=ନାୟକ RWX0810507

 ୀ /47234 23 141 865କନିୁ ମଦୁୁଲି "ା ସାଗର ନାଥ RWX1266055

 ୀ /47235 48 141 866ସାବିତ�ୀ ନାଥ "ା ସହେଦବ ନାଥ KBH1323997

ପ ୁ /47236 33 141 867ଦୀପକ କମୁାର ନାଥ ପି ସହେଦବ ନାଥ RWX0121202

4 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������ 
� ��$�����% 8ୱାଡK  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

15 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /47237 30 141 868ବାଦଲ ପ�ସାଦ ନାଥ ପି ସହେଦବ ନାଥ RWX0122333

ପ ୁ /47238 26 141 869ସାଗର କମୁାର ନାଥ ପି ସହେଦବ ନାଥ RWX1040336

 ୀ /48239 36 141 870ସଲୁଚନା େସଠି "ା ଶ�ିକା* େସଠି RWX0122267

 ୀ /48240 65 141 871େଦ� ୗପଦି େସଠୀ "ା ଦLାସି େସଠୀ KBH1324094

ପ ୁ /48241 62 141 872ଦLାସି େସଠୀ ପି ସିମା େସଠୀ KBH1322841

ପ ୁ /48242 43 141 873ଶ�ୀକା* େସଠୀ ପି ଦLାସି େସଠୀ KBH1323617

 ୀ /49243 34 141 874ସି. ଏଚ. ଲିଳାବତୀ ପି ସି. ଏଚ. େଭOଟ ରାଓ KBH1324086

 ୀ /49244 65 141 875ସି ଏଚ ଲ�Bୀବାଇ . "ା େଭOଟରାଓ . OR/12/085/152036

ପ ୁ /49245 19 141 876ଏ ସେ*ାଷ କମୁାର ପି ଏ ସତ�ନାରାୟଣ RWX1253210

 ୀ /49246 42 141 877ଏ ରମାେଦବୀ "ା ଏ ସତ�ନାରାୟଣ KBH1906775

 ୀ /49247 40 141 878ସି ଏ� ଲଷBିବାଇ "ା ସି ଏ� େଭOଟ ରାଓ KBH1906791

ପ ୁ /50248 38 141 879ସେ*ାଷ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ବାbାନିଧି ଦଳାଇ OR/12/085/153097

ପ ୁ /50249 23 141 880ତ�ିପତି ଦଳାଇ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦଳାଇ RWX1012103

 ୀ /50250 70 141 881ତଅେପାଇ ଦେଳଇ "ା ବାbାନିଧି ଦେଳଇ OR/12/085/152043

ପ ୁ /50251 48 141 882ଅେଶାକକମୁାର ଦେଳଇ ପି ବାbାନିଧି ଦେଳଇ RWX1296474

 ୀ /50252 41 141 883ଜାନକୀ ଦେଳଇ "ା ଅେଶାକ ଦେଳଇ KBH1345172

 ୀ /51253 50 141 884େଶୖଳବାଳା ଗଉଡ "ା ସନ�ାସି ଗଉଡ OR/12/085/152128

ପ ୁ /51254 28 141 885ସ6ିପ କମୁାର େଗୗଡ ପି ସନ�ାସି େଗୗଡ RWX0401083

ପ ୁ /51255 59 141 886ସନ�ାସି େଗୗଡ ପି କାଳୁ ଚରଣ େଗୗଡ RWX0957746

ପ ୁ /51256 28 141 887ମଦନ ମଦୁୁଲି ପି ବVୁ ମଦୁୁଲି RWX1040492

 ୀ /52257 45 141 888େକ.ଇ6ିରା ପ=ନାୟକ ପି େକ.ନରସିଂହ ରାଓ ପ=ନାୟକ RWX0614701

ପ ୁ /52258 43 141 889ରାେଜଶ କାନା ପ=ନାୟକ ପି େକ. ନରସିଂହ ରାଓ KBH1709609

ପ ୁ /52259 38 141 890ହିେମଶ କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି େକ. ନରସିଂହ ରାଓ KBH1345248

ପ ୁ /53260 68 141 891କLୁରୁୀଚରଣ ପରିଡା ପି ମନ େମାହନ ପରିଡା OR/12/085/152131

 ୀ /53261 62 141 892କcନା ପରିଡା "ା କLରିୁଚରଣ ପରିଡା OR/12/085/152132

ପ ୁ /53262 45 141 893କମୁାର ତାପସ ର;ନ ପରିଡା ପି କLରିୁ ଚରଣ ପରିଡା OR/12/085/153239

ପ ୁ /53263 19 141 894ୟଶରାଜ କମୁାର ପରିଡା ପି ପ�ତ�ଷୁ କମୁାର ପରିଡା RWX1265982

 ୀ /53264 28 141 895ସଚିୁତ� ା ପ�ଧାନ ପି ଗେଣ8ର ପ�ଧାନ RWX0748772

 ୀ /54265 32 141 896ଅନିତା ପାଡି "ା େପ�ମାନ6 ପାତ� RWX0810242

 ୀ /54266 54 141 897ରାଧା ରାଣୀ ପ�ଧାନ "ା ହାଡୁବVୁ ପ�ଧାନ KBH1626290

ପ ୁ /54267 38 141 898ଶିବ ଶOର ପ�ଧାନ ପି ହାଡିବVୁ ପ�ଧାନ KBH1626324

 ୀ /54268 32 141 899କମୁାରୀ "ପ$ା ରାଣି ପ�ଧାନ ପି ହାଡୁ ବVୁ ପ�ଧାନ RWX0401232

 ୀ /54269 31 141 900କମୁାରୀ ସV�ାରାଣି ପ�ଧାନ ପି ହାଡୁବVୁ ପ�ଧାନ RWX0401224

ପ ୁ /54270 27 141 901ଭିକାରି ପ�ଧାନ ପି ହିଡିବVୁ ପ�ଧାନ RWX0749291

 ୀ /54271 36 141 902ରିନା ରାୟ "ା ସ;ିତ ରାୟ RWX0113928

ପ ୁ /54272 50 141 903ସ;ିତ ରାୟ ପି ଖୀେରାଦ ରାୟ RWX0400424

 ୀ /55273 68 141 904େରଣକୁା ପLା "ା ସହେଦବ ପLା OR/12/085/152173

ପ ୁ /55274 54 141 905ର;ିତ କମୁାର ପLା ପି ସହେଦବ ପLା OR/12/085/152174

ପ ୁ /55275 49 141 906ଅଜିତ କମୁାର ପLା ପି ସହେଦବ ପLା OR/12/085/152175

 ୀ /55276 42 141 907ଅଭିଜିତା ପLା "ା ଅଜିତ କମୁାର ପLା RWX0467175

 ୀ /55277 40 141 908ର;ିତା ପLା "ା ସଂଜିତ େପାଥଲା RWX0121574

 ୀ /55278 37 141 909ସଂଗୀତା ପLା ପି ସହେଦବ ପLା RWX0121582

ପ ୁ /55279 35 141 910ସଚିନକମୁାର ପLା ପି େଦେବ6�  ପLା RWX0122291

ପ ୁ /55280 36 141 911ସ;ିତ େପାଥାଲ ପି ଶରତ ଚ6�  େପାଥାଲ RWX1012095

ପ ୁ /57281 72 141 912ମନ ହ*ାଳ ପି େଗାବି6 ହ*ାଳ OR/12/085/153253

ପ ୁ /57282 26 141 913ଲକନାଥ ନାୟକ ପି ପ�ତାପ ଚ6�  ନାୟକ RWX0810309

ପ ୁ /58283 72 141 914ଲ�Bୀଧର ଦାସ ପି େଗାବି6 ଦାସ OR/12/085/152169

ପ ୁ /58284 45 141 915ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଲ�Bୀଧର ଦାସ RWX1033307

 ୀ /58285 38 141 916ଜୟ*ୀ ଦାସ "ା ସେ*ାଷ କମୁାର ଦାସ KBH1907625

ପ ୁ /58286 47 141 917ସେ*ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ଲ�Bୀଧର ଦାଶ RWX0957753

 ୀ /58287 36 141 918ନମିତାରାଣୀ ସାହୁ "ା ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0614461

 ୀ /59288 75 141 919କନକ ଆଚାଯ�K "ା ଦାଶରଥୀ ଆଚାଯ�K KBH1345180

ପ ୁ /59289 51 141 920ସେରାଜ କମୁାର ଆଚାଯ�K ପି ଦାଶରଥୀ ଆଚାଯ�K KBH1345198

 ୀ /59290 40 141 921ସିଫା ଆଚାଯ�K ପି ଦାଶରଥୀ ଆଚାଯ�K KBH1319599

 ୀ /59291 40 141 922ଅତସି ଆଚାଯ�K ପି ଦାଶରଥି ଆଚାଯ�K RWX0122564

 ୀ /59292 29 141 923ରିOି ପାଣି "ା ସେରାଜ କମୁାର ଆଚାଯ�K RWX0614735

ପ ୁ /60293 58 141 924େହମ* କମୁାର ପLା ପି ଯଗନାଥ ପLା OR/12/085/152158

 ୀ /60294 52 141 925ନିମKଳା ପLା "ା େହମ* ପLା OR/12/085/152159

 ୀ /60295 33 141 926ପ�\ା ପLା ପି େହମ*କମୁାର ପLା RWX0122309

ପ ୁ /60296 29 141 927ଚ6ନ ପLା ପି େହମ* କମୁାର ପLା RWX0466854

 ୀ /61297 53 141 928ନିେଳ6� ି ସାହୁ "ା ବି8ନାଥ ସାହୁ OR/12/085/153287

 ୀ /62298 32 141 929େସାନାଲୀ ଗ*ାୟତ ପି ରାମଚ6�  ଗ*ାୟତ RWX0614875

5 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /62299 25 141 930ସB ୁତୀ ର;ନ ଗଂତାୟତ ପି ରାମ ଚ6�  ଗ*ାୟତ RWX0826198

 ୀ /62300 61 141 931ଶା*ିଲତା ପାଢୀ "ା ରାମଚ6�  ଗ*ାୟତ KBH1319888

 ୀ /63301 72 141 932ବ�ାଳି ମହାପାତ� "ା େଦବରାଯ ମହାପାତ� OR/12/085/152153

ପ ୁ /63302 51 141 933ସେ*ାଷକମୁାର ମହାପାତ� ପି େଦବରାଯ ମହାପାତ� OR/12/085/152155

 ୀ /63303 37 141 934ନିରୁତମା ମହାପାତ� ପି େଦବରାଜ ମହାପାତ� RWX0121921

 ୀ /64304 39 141 935ଲାବଣ� ଲତା "ା ଏମ. ମେହଶ କମୁାର ପ=ନାୟକ RWX1226026

 ୀ /64305 79 141 936ଏ. ଲିଳାବତି "ା େଗାପାଳ ରାଓ OR/12/085/152149

ପ ୁ /64306 49 141 937ଏମ ମେହଶ କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ରାଓ OR/12/085/152151

ପ ୁ /64307 52 141 938କ� ି&ମTୁU ପ=ନାୟକ ପି େଗାପାଳରାଓ OR/12/085/152150

ପ ୁ /65308 78 141 939ହୃଶିେକଶ ମିଶ� ପି ସଦାଶିବ ମିଶ� OR/12/085/152160

 ୀ /65309 71 141 940ଦମୟ*ି ମିଶ� "ା ହୃଶିେକଶ ମିଶ� RWX1272194

 ୀ /65310 43 141 941ବିଥୀକା କମୁାରୀ ମିଶ� ପି ହୃଷିେକଶ ମିଶ� KBH1324409

 ୀ /65311 38 141 942ଲତିକା ମିଶ� ପି ହୃଷିେକଶ ମିଶ� OR/12/085/153032

 ୀ /66312 46 141 943ସଂଯ]ୁା ବ� ହB ା ପି କୃପାସି6ୁ ବ� ହB ା OR/12/085/152072

ପ ୁ /66313 45 141 944ଅd ୁKନ ବ� ହB ା ପି କୃପାସି6ୁ ବ� ହB ା OR/12/085/152071

 ୀ /66314 45 141 945ବବିତା ବ� ହB ା ପି କୃପାସିVୁ ବ� ହB ା KBH1323559

 ୀ /67315 37 141 946ଶଶB ିତା ଦାସ "ା ତପନ "ାଇଁ RWX1161074

ପ ୁ /67316 37 141 952ବିକାଶ କମୁାର "ାଇଁ ପି ବି8ନାଥ "ାଇଁ KBH1323104

ପ ୁ /68317 37 141 953ସତିଶ କମୁାର ବାବିରିେଚ=ି ପି ରାମାରାଓ ବାବିରିେଚ=ି KBH1907013

 ୀ /68318 54 141 954ବି ଲ�ୀ "ା ବି ରାମାରାଓ OR/12/085/152142

ପ ୁ /68319 62 141 955ବି ରାମରାଓ ପି ବି ନାେଗ8ର OR/12/085/152141

 ୀ /69320 52 141 956ପ�କାସ େବେହରା ପି ବ�ୁ 6ାବନ େବେହରା RWX0810101

ପ ୁ /69321 25 141 957ଏସ. େକ େମାେହାମଦ ହୁେସନ ପି ଏସ. େକ ବାବୁଲା RWX0810291

 ୀ /69322 68 141 958କ6ୁ ନାଗ "ା େତଲି ନାଗ OR/12/085/152202

ପ ୁ /69323 40 141 959ଟO ନାଗ ପି େତଲି ନାଗ KBH1322494

ପ ୁ /69324 31 141 960ଦୟାନିଧି ନାଗ ପି େତଲି ନାଗ RWX0614776

 ୀ /69325 26 141 961ଯମନୁା ନାଗ "ା ଦୟାନିଧି ନାଗ RWX1012327

ପ ୁ /70326 68 141 962ଗ�ାଧର ଦାମି ପି ରଘନୁାଥ ଦାମି OR/12/085/152204

 ୀ /70327 60 141 963େମାତି ଦାମି "ା ଗ�ାଧର ଦାମି OR/12/085/152205

ପ ୁ /70328 23 141 964େ�ତ� ଦାମି ପି ଗ�ାଧର ଦାମି RWX1040351

 ୀ /71329 50 141 965ପଦB ା ମଦୁୁଲି "ା ମଧ ୁମଦୁୁଲି KBH1321710

ପ ୁ /71330 28 141 966ବଦ� ିନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ମଧ ୁମଦୁୁଲି RWX1011766

 ୀ /71331 28 141 967ପରମିଳା ମଦୁୁଲି "ା ବଦ� ିନାଥ ମଦୁୁଲି RWX1011568

 ୀ /72332 69 141 968ମ]ୁା ମାଳି "ା ବଳରାମ ମାଳି RWX0421172

ପ ୁ /73333 41 141 969ଅଜୁK ନ ଦାସ ପି ସକୁେଦବ ଦାସ RWX1142959

 ୀ /73334 60 141 970ରୁକ ମଦୁୁଲି "ା ବଲବ ମଦୁୁଲି KBH1907468

ପ ୁ /74335 64 141 971ପ�େମାଦ କମୁାର ଚିନରା ପି ଅର�ିତ ଚିନରା RWX0122614

 ୀ /74336 59 141 972ସବିତା ଚିନରା "ା ପ�େମାଦ କମୁାର ଚିନରା RWX0122622

ପ ୁ /74337 33 141 973ଅବିନାଶ ଚିନରା ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ଚିନରା RWX0122630

ପ ୁ /74338 22 141 974ଅଂଶମୁାନ ଚିନ$ ାରା ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ଚିନ$ ାରା RWX1150564

 ୀ /74339 26 141 975େନହା ଦାଶ "ା ଅବିନାଶ ଚିନ$ ାରା RWX1150572

ପ ୁ /74340 35 141 976ଡାନିଏଲ େଖାସF ା ପି େଲ�ାଲ େଖାସF ା RWX0810481

 ୀ /74341 36 141 977ଅନିତା ପୃfି "ା ସଜିୁତ କମୁାର ସାଥଆୁ RWX0749317

ପ ୁ /74342 46 141 978ସଜିୁତ କମୁାର ସାଥଆୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାଥଆୁ KBH1319482

ପ ୁ /76343 40 141 979େଦବଶ�ତି ପ=ନାୟକ ପି ପ�ସନ$  କମୁାର ପ=ନାୟକ RWX1142942

ପ ୁ /76344 39 141 980େଦବଶBତିା ପ=ନାୟକ ପି ପ�ସନ$  କମୁାର ପ=ନାୟକ RWX1142934

ପ ୁ /76345 40 141 981ଧୀେର_ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଦୁଗNଚରଣ ପଟନାୟକ KBH1337815

ପ ୁ /77346 58 141 982େଗୗରହରି ପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପାତ� RWX0678516

 ୀ /77347 53 141 983ସବିତା ପାତ� "ା େଗୗରହରି ପାତ� RWX0678524

 ୀ /77348 39 141 984ବିଶାଖା ପାତ� ପି େଗୗରହରି ପାତ� KBH1319607

ପ ୁ /77349 35 141 985େପ�ମାନ6 ପାତ� ପି େଗୗରହରି ପାତ� RWX0678441

ପ ୁ /78350 63 141 986ପଦB ଚରଣ େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା RWX1150556

ପ ୁ /78351 52 141 987ଶିତାରାମ େବେହରା ପି ତ�ୀନାଥ େବେହରା OR/12/085/152060

ପ ୁ /78352 44 141 988ସଦାଶିବ େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା RWX1253202

 ୀ /78353 51 141 989କବିତା େଜନା "ା ଉେପ6�  କମୁାର େଜନା RWX0810333

 ୀ /78354 20 141 990gଵପ$ା ରାଣୀ େଜନା ପି ଉେପ6�  କମୁାର େଜନା RWX1266071

 ୀ /78355 40 141 991ମମତା କମୁାରୀ ପhନାୟକ "ା ସଦାଶିବ େବେହରା RWX1012061

ପ ୁ /80356 53 141 992ଅଜୟ କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ପିଭିସତ�ନାରାୟଣ ପ=ନାୟକ RWX0614677

 ୀ /80357 48 141 993ରଂଜିତା ପଟନାୟକ ପି ରାଧାକୃ& ପଟନାୟକ OR/12/085/152083

ପ ୁ /80358 46 141 994ସାଇପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ରାଧାକୃ& ପଟନାୟକ OR/12/085/152084

ପ ୁ /80359 46 141 995ବି8ର;ନ ପଟନାୟକ ପି ରାଧାକୃ& ପଟନାୟକ OR/12/085/152085

 ୀ /80360 75 141 996େଯ�ାତିମKୟୀ ପ=ନାୟକ "ା ରାଧାକୃ& ପ=ନାୟକ OR/12/085/152080

6 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /80361 43 141 997ନୀଳମାଧବ ପ=ନାୟକ ପି ରାଧାକୃ& ପ=ନାୟକ OR/12/085/153274

ପ ୁ /81362 58 141 998ସେୁଦଶ ପଟନାୟକ ପି ରାଧା େମାହନ ପଟନାୟକ OR/12/085/152077

 ୀ /81363 78 141 999େପ�ମଲତା ପ=ନାୟକ "ା ରାଧାମହନ ପ=ନାୟକ OR/12/085/152075

 ୀ /81364 61 141 1000ସଜୁାତା ପ=ନାୟକ ପି ରାଧାେମାହନ ପ=ନାୟକ OR/12/085/152076

 ୀ /81365 50 141 1001ପ�ଣତି ପ=ନାୟକ "ା ସେୁଦଶ ପ=ନାୟକ KBH1319409

 ୀ /82366 62 141 1002ସେୁଲାଚନା ସାହୁ "ା ଦାେମାଦର ସାହୁ OR/12/085/152031

ପ ୁ /82367 38 141 1003ପ�ଭାସିନୀ ସାହୁ ପି ଦାମଦର ସାହୁ RWX0748863

ପ ୁ /82368 32 141 1004ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ RWX0234500

ପ ୁ /83369 54 141 1006ପ�ଭାତକମୁାର ରଥ ପି େକୖଳାସ ରଥ OR/12/085/152094

 ୀ /83370 52 141 1007ଗିତା;ଳି ରଥ "ା ପ�େମାଦ କମୁାର ରଥ RWX0678532

ପ ୁ /83371 50 141 1008ଉମାସOର ରଥ ପି େକୖଳାସ ରଥ OR/12/085/152095

 ୀ /83372 46 141 1009ପ�ିତିଲତା ରଥ "ା ପ�ଭାତ କମୁାର ରଥ KBH1324029

ପ ୁ /83373 38 141 1010ପ�ବୀଣ କମୁାର ରଥ ପି େକଳୖାସଚ6�  ରଥ OR/12/085/153132

 ୀ /83374 37 141 1011ଚିନB ୟ ିରଥ "ା ପ�ବୀଣ କମୁାର ରଥ RWX0121798

 ୀ /83375 21 141 1012େ"ତାପଦB ା ରଥ ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ରଥ RWX1103365

 ୀ /84376 27 141 1013ପ�ଭାଣି େଚୗଧରିୁ "ା ୟୁ ଅନିଲ କମୁାର େଚୗଧରିୁ RWX0749127

ପ ୁ /84377 68 141 1014ୟୁସିତାରାମ େଚୗଧରୁୀ ପି ଚିନ$ ାବାବୁ େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/152293

ପ ୁ /84378 43 141 1015ୟୁ. ସେ*ାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ୟୁ. ସୀତାରାମ େଚୗଧରୁୀ KBH1323716

ପ ୁ /84379 42 141 1016ୟୁ. ଅନୀଲ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ୟୁ. ସୀତାରାମ େଚୗଧରୁୀ KBH1323583

 ୀ /84380 50 141 1017ୟୁ େକାକିଳା "ା ସିତାରାମ OR/12/085/152294

 ୀ /85381 64 141 1018ଶଶିକଳା ପLା "ା ଶଶିଭୂଷଣ ପLା OR/12/085/168779

ପ ୁ /85382 33 141 1019ଘନଶ�ାମ ପLା ମା ଶଶୀକଳା ପLା RWX0435446

ପ ୁ /85383 32 141 1020େରାହିତ କମୁାର ପLା ମା ଶଶିକଳା ପLା RWX0337154

 ୀ /86384 55 141 1021ସିେS8ରୀ ପLା "ା ନୃସିଂହ ନାଥ ସାହୁ OR/12/085/138373

ପ ୁ /86385 60 141 1022ନୃସିଂହ ନାଥ ସାହୁ ପି ବୃ6ାବନ ଚ6�  ସାହୁ OR/12/085/138372

 ୀ /86386 28 141 1023ଶା8ତୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ନାଥ ସାହୁ RWX0467118

ପ ୁ /86387 23 141 1024gଵାiିକ କମୁାର ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ନାଥ ସାହୁ RWX1046317

ପ ୁ /87388 42 141 1025ମେହଶ କମୁାର େବେହରା ପି େଭାଳାନାଥ େବେହରା KBH1345024

ପ ୁ /87389 40 141 1026ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା ପି େଭାଳାନାଥ େବେହରା KBH1344977

 ୀ /87390 33 141 1027ପ�ଭାସିନି େବେହରା "ା ସେୁରଶ େବେହରା KBH1906981

ପ ୁ /88391 48 141 1028ଚିତ�  ମଦୁୁଲି ପି ଡWରୁୁ ମଦୁୁଲି KBH1665579

ପ ୁ /89392 55 141 1029େଗାବSK ନ ବାରିକ ପି ପବିତ�  ବାରିକ KBH1320092

 ୀ /89393 47 141 1030ନଳିନୀ ବାରିକ "ା େଗାବSK ନ ବାରିକ KBH1320076

ପ ୁ /89394 27 141 1031ଅେଶାକ କମୁାର ବାରିକ ପି େଗାବSK ନ ବାରିକ RWX0614263

ପ ୁ /89395 25 141 1032ଅନିଲ କମୁାର ବାରିକ ପି େଗାବSK ନ ବାରିକ RWX1040500

ପ ୁ /89396 21 141 1033ସନିୁଲ ବାରିକ ପି େଗାବSK ନ ବାରିକ RWX1266527

 ୀ /89397 63 141 1034ଶା*ିଲତା ସାହୁ ପି ନିତ�ାନ6 ସାହୁ KBH1347087

ପ ୁ /90398 56 141 1035ବିଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି କୃ& ପ�ଧାନ KBH1319920

 ୀ /90399 49 141 1036ମେନାରମା ପ�ଧାନ "ା ବିଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ KBH1319912

 ୀ /90400 26 141 1037ନିରୁପମା ପ�ଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0826297

 ୀ /91401 55 141 1038େଗୗରୀ ମାଝୀ ପି ପରୁୁେଷାTମ ମାଝୀ RWX0122671

ପ ୁ /91402 26 141 1039ଦୀପକ କମୁାର ମାଝି ପି ପରୁୁଶTମ ମାଝି RWX0749515

ପ ୁ /92403 59 141 1040ଜଗନାଥ ମାଝୀ ପି jିତୀୟା ମାଝୀ KBH1319680

 ୀ /92404 53 141 1041ଚkାବତି ମାଝୀ "ା ଜଗନ$ ାଥ ମାଝୀ KBH1319672

 ୀ /92405 28 141 1042ନମିତା ମାଝୀ ପି ଜଗନ$ ାଥ ମାଝୀ RWX0614644

ପ ୁ /93406 20 141 1043ଚ6ନ ଚଉଧରୁୀ ପି କାହ$ ୁ  ଚଉଧରୁୀ RWX1227263

ପ ୁ /93407 52 141 1044କାହ$ ୁ  ଚରଣ େଚୗଧରିୁ ପି ଭଗବାନ େଚୗଧରିୁ RWX0122739

 ୀ /93408 42 141 1045କନିୁ େଚୗଧରିୁ "ା କାହ$ ୁ  ଚରଣ େଚୗଧରିୁ RWX0122689

ପ ୁ /93409 37 141 1046ଶବିଶOର େଚୗଧରିୁ ପି ଭଗବାନ େଚୗଧରିୁ RWX0122747

ପ ୁ /94410 68 141 1047ସେ*ାଷ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଶlନୁାଥ ମହାପାତ� RWX0337170

 ୀ /94411 59 141 1048ସ�ିତା ମହାପାତ� "ା ସେ*ାଷ କମୁାର ମହାପାତ� OR/12/085/153295

ପ ୁ /94412 37 141 1049ତୁଷାର ମହାପାତ� ପି ସେ*ାଷ କମୁାର ମହାପାତ� KBH1907120

ପ ୁ /94413 36 141 1050ନିହାର ମହାପାତ� ପି ସେ*ାଷ କମୁାର ମହାପାତ� KBH1709146

 ୀ /94414 34 141 1051େଦବସBିତା ମହାପାତ� "ା ତୁଷାର ମହାପାତ� RWX0121962

ପ ୁ /96415 46 141 1052ପ�ଶା* କମୁାର ନାୟକ ପି କିTKୀ ଚ6�  ନାୟକ RWX0122713

ପ ୁ /96416 43 141 1053ର;ନ କମୁାର ନାୟକ ପି କିTU ଚ6�  ନାୟକ KBH1324292

ପ ୁ /96417 42 141 1054ଲ�Bୀକା* ନାୟକ ପି କିTKୀଚ6�  ନାୟକ KBH1324334

ପ ୁ /96418 39 141 1055ଅଜିତ କମୁାର ନାୟକ ପି କିTKୀ ଚ6�  ନାୟକ KBH1323773

 ୀ /97419 50 141 1056ପି. େଗୗରୀ "ା ପି. ରୁଷିଆ KBH1907443

ପ ୁ /97420 58 141 1057ପି. ରୁଷିଆ ପି ପି. ଶକୁ�ୁ RWX0957761

 ୀ /100421 69 141 1058କମଳା କମୁାରି ନାୟକ "ା ବାସେୁଦବ ନାୟକ OR/12/085/150379

 ୀ /100422 49 141 1059ସପୁ�ିୟ ନାୟକ ପି m�ତାପ ଚ6�  ନାୟକ RWX0810283

7 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /100423 36 141 1060ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ KBH1907039

 ୀ /100424 35 141 1061ବିରଜାରାଣି ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ KBH1907161

ପ ୁ /100425 33 141 1062କାହ$ ୁ  ନାୟକ ପି ପ�ତାପ ଚ6�  ନାୟକ RWX0234518

 ୀ /100426 31 141 1063ବି8ଜଶ"ୀନୀ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ RWX0467142

 ୀ /100427 30 141 1064ଅନିତା ନାୟକ "ା ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX1012053

ପ ୁ /100428 28 141 1065ବି8ଜିତ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ RWX0467159

ପ ୁ /100429 33 141 1066ପ�ସା* କମୁାର ସିଂ ପି ଟOଧର ସିଂ RWX0234492

ପ ୁ /101430 47 141 1067େକଲୖାଶ ଚ6�  ବାରିକ ପି ନାରାୟଣ ବାରିକ RWX0748897

 ୀ /101431 46 141 1068ମିନତି ବାରିକ "ା େକଳୖାସଚ6�  ବାରିକ RWX0708636

 ୀ /101432 19 141 1069େଜ�ାତିମୟୀ ବାରିକ ପି େକଳୖାଶ ଚ6�  ବାରିକ RWX1266469

ପ ୁ /102433 53 141 1070ଦୁଯ�Kଧନ ବାରିକ ପି ଭୀମେସନ ବାରିକ RWX0678540

 ୀ /102434 52 141 1071ମମତା ବାରିକ "ା ଦୁଯ�Kଧନ ବାରିକ RWX0678573

ପ ୁ /102435 30 141 1072ତପନ କମୁାର ବାରିକ ପି ଦୁେଯ�Nଧନ ବାରିକ RWX0337261

 ୀ /102436 25 141 1073ପ ୁ̀ ଲତା ବାରିକ "ା ତପନ କମୁାର ବାରିକ RWX1012038

 ୀ /102437 24 141 1074ଗାୟତ�ୀ ବାରିକ ପି ଦୂେଯ�Nଧନ ବାରିକ RWX1012012

ପ ୁ /103438 53 141 1075ସତ�ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ବାbାନିଧି ଦାଶ KBH1319425

 ୀ /103439 50 141 1076କcନା ଦାଶ "ା ସତ�ନାରାୟଣ ଦାଶ KBH1319417

 ୀ /103440 22 141 1077ସ$ିnା ରାଣୀ ଦାଶ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ଦାଶ RWX1103258

ପ ୁ /104441 73 141 1078ଦୁେଯ�Nଧନ ବାରିକ ପି େମାହନ ବାରିକ OR/12/085/152017

ପ ୁ /104442 44 141 1079ବିପିନ ବିହାରି ବାରିକ ପି ଦୁେଯ�Nଧନ ବାରିକ OR/12/085/153298

 ୀ /104443 41 141 1080ମିନା�ୀ ବାରିକ ପି ଦୁେଯ�Nଧନ ବାରିକ KBH1323849

ପ ୁ /104444 39 141 1081ବ� ଜ ବିହାରୀ ବାରିକ ପି ଦୁେଯ�Nଧନ ବାରିକ KBH1323898

 ୀ /104445 37 141 1082ତନୁ ଶ�ାବଣୀ ବାରିକ "ା ବିପିନ ବିହାରୀ ବାରିକ RWX0401240

 ୀ /105446 64 141 1083କମୁାରୀ େହାତା "ା କାଶିନାଥ େହାତା OR/12/085/152100

ପ ୁ /105447 44 141 1084ମେନାଜ କମୁାର େହାତା ପି କାଶିନାଥ େହାତା KBH1709211

ପ ୁ /105448 44 141 1085ଦିଲିପ କମୁାର େହାତା ପି କାଶିନାଥ େହାତା OR/12/085/153045

 ୀ /105449 43 141 1086ଗାୟତ�ିରାଣି େହାତା "ା ମେନାଜ କମୁାର େହାତା KBH1709203

 ୀ /105450 38 141 1087ସସBିତା େହାତା "ା ଦିଲିପ କମୁାର େହାତା RWX0401216

ପ ୁ /105451 33 141 1088ପ�ଦୀପ କମୁାର େହାତା ପି କାଶିନାଥ େହାତା RWX0401190

ପ ୁ /106452 72 141 1089ଅଭିମନ� ୁବ� ହB ା ପି କୃପାସିVୁ ବ� ହB ା RWX0234245

 ୀ /106453 63 141 1090ରିନା ବ� ହB ା "ା ଅଭିମନ� ୁବ� ହB ା KBH1907237

 ୀ /106454 42 141 1091ସନୁୀତା ବ� ହB ା ପି ଅଭିମନ� ୁବ� ହB ା KBH1907252

ପ ୁ /106455 37 141 1092କୃ& ଚ6�  ବ� ହB ା ପି ଅଭିମନ� ୁବ� ହB ା KBH1907245

 ୀ /106456 33 141 1093େଗୗରୀ ବ� ହB ା ପି ଅବିମନ� ୁବ� ହB ା KBH1907229

 ୀ /107457 73 141 1094କା,ନ ଭୁୟX "ା ଅପବୁK  ଭୁୟX RWX1199926

ପ ୁ /107458 47 141 1095ନାରାୟଣ ଭୂୟX ପି ଅପବୂK  ଭୂୟX KBH1907286

 ୀ /107459 35 141 1096ରିନା ଭୂୟX "ା ନାରାୟଣ ଭୂୟX RWX0957779

 ୀ /107460 51 141 1097ଗ�ାମାୟା ଥାପା "ା ମନ ବାହାଦୁର ଥାପା RWX0421164

 ୀ /107461 34 141 1098ରିତା କମୁାରୀ ଥାପା ପି ମନ ବାହାଦୁର ଥାପା RWX0421156

ପ ୁ /108462 43 141 1099ପ�େମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି େର�ା ସାହୁ KBH1907534

ପ ୁ /110463 37 141 1100ଅନିo କମୁାର ପାତ� ପି ଦୁଗNଚରଣ ପାତ� RWX0337071

 ୀ /110464 35 141 1101ଅନିତା କମୁାରୀ ପାତ� ପି ଦୁଗNଚରଣ ପାତ� RWX0337089

 ୀ /110465 36 141 1102ଉମUଳା କମୁାରୀ େସଠୀ "ା େଗୗରା� ଚରଣ େସଠୀ RWX1142926

 ୀ /111466 32 141 1103ଜସମି_ ପLା ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ପLା RWX0337147

ପ ୁ /111467 29 141 1104ମିଟୁ କମୁାର ପLା ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ପLା RWX0614271

 ୀ /112468 27 141 1105ମମିତା ବାଘ "ା ସନୁ ବାଘ RWX0749093

 ୀ /112469 33 141 1106ମମିତା ଖରା ପି ଭାଲୁ ଖରା RWX0467068

ପ ୁ /112470 31 141 1107ପବିତ� ଖରା ପି ଭାଲୁ ଖରା RWX0467076

ପ ୁ /112471 29 141 1108କିସା_ ଖରା ପି ଭାଲୁ ଖରା RWX0467050

 ୀ /112472 26 141 1109ରଜନି ଖରା "ା ପବିତ� ଖରା RWX0749143

ପ ୁ /112473 21 141 1110ସଶୁା* ଖରା ପି ଭାଲୁ ଖରା RWX0749101

ପ ୁ /112474 33 141 1111ଅନ* ଖରା ପି ଭାଲୁ ଖରା RWX0748889

 ୀ /112475 30 141 1112େଗF ାରି ଖରା "ା ଅନ* ଖରା RWX0467043

ପ ୁ /113476 36 141 1113ପବିତ�  କ6ପାନ ପି ସାେବନା କ6ପାନ RWX0467100

 ୀ /113477 34 141 1114ନିଲା କ6ପା_ "ା ପବିତ�  କ6ପାନ RWX0467092

 ୀ /114478 28 141 1115ହାସିନା ବିବି ପି େଶZ ବାବୁଲା RWX0466847

ପ ୁ /115479 34 141 1116ରାେଜ6�  େଚଟି ପି ଜୟନ6 େଚଟି RWX0466888

 ୀ /115480 33 141 1117ପଦB ିନୀ େଚଟି "ା ରାେଜ6�  େଚଟି RWX0467514

ପ ୁ /116481 30 141 1118ଘାସି ଦିସାରୀ ପି େଶାଭା ଦିସାରୀ RWX0466904

 ୀ /116482 28 141 1119ଗରୁୁବାରୀ ଦୀସାରୀ "ା ଘାସି ଦିସାରୀ RWX0466896

ପ ୁ /117483 32 141 1120ବସ* କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ପ�ଶନ$  କମୁାର ପ=ନାୟକ RWX0748939

ପ ୁ /117484 37 141 1121ସଜିୁp କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ପ�ସନ$  କମୁାର ପ=ନାୟକ RWX0466912

8 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /117485 32 141 1122ଶରତ କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ପ�ସନ$  କମୁାର ପ=ନାୟକ RWX0466920

ପ ୁ /118486 30 141 1123ଭୀମ ମଦୁୁଲି ପି ପିତ ମଦୁୁଲି RWX0466961

 ୀ /118487 28 141 1124ସେୁL_ ମଦୁୁଲି "ା ଭୀମ ମଦୁୁଲି RWX0466953

ପ ୁ /119488 50 141 1125ଅଜୁK ନ ଶକୁ� ି  କାଟିଆ ପି ମକୁ6ୁ ଶକୁ� ି  କାଟିଆ RWX0466987

 ୀ /119489 39 141 1126ଉମUଲା ଶକୁ� ି  କାଟିଆ "ା ଅଜୁK ନ ଶକୁ� ି  କାଟିଆ RWX0466995

ପ ୁ /119490 21 141 1127େକଲୖାଶ ସକୁ� ିେକାଟିଆ ପି ଅଜୁK ନ ସକୁ� ିେକାଟିଆ RWX1102193

ପ ୁ /120491 33 141 1128ରାଜକିେଶାର ମଲିZ ପି ପାLବ ଚରଣ ମଲିZ RWX0466979

ପ ୁ /121492 48 141 1129ବିଜୟ କମୁାର ମାଝୀ ପି ନାରାୟଣ ମାଝୀ RWX0467001

ପ ୁ /122493 72 141 1130େଦେବ6�  ସି� ପି ରାେମ8ର ସି� RWX0467035

 ୀ /122494 56 141 1131ସାବିତ�ୀ ସିଂ "ା େଦେବ6�  ସିଂ RWX1102185

ପ ୁ /122495 39 141 1132ବିକ�ମ ସିଂ ପି େଦେବ6�  ସିଂ RWX1102037

ପ ୁ /122496 36 141 1133ହିମାଂଶ ୁସିଂ ପି େଦେବ6�  ସିଂ RWX1100668

 ୀ /123497 37 141 1134ନିୟତୀ ଗିେରମ "ା ବାସେୁଦବ କଳୁଦୀପ RWX0467480

ପ ୁ /123498 62 141 1135ହରିq6�  କଳୁଦିm ପି େପନୁ କଳୁଦିm RWX0467522

 ୀ /123499 59 141 1136ତୁଲାବତୀ କଳୁଦୀପ "ା ହରିq6�  କଳୁଦୀପ RWX0467456

 ୀ /123500 50 141 1137ଲ�Bୀ କଳୁଦୀପ ପି ହରିq6�  କଳୁଦୀପ RWX0467464

ପ ୁ /123501 39 141 1138ବାସେୁଦବ କଳୁଦୀପ ପି ହରିq6�  କଳୁଦୀପ RWX0467498

 ୀ /123502 35 141 1139ଚ,ଳା କଳୁଦୀପ ପି ହରିq6�  କଳୁଦୀପ RWX0467472

ପ ୁ /124503 47 141 1140jିତି କୃ& ମହା*ି ପି ଭାrର ମହା*ି RWX0435404

 ୀ /124504 36 141 1141ବି&ୁପ�ିୟା ମହା*ି "ା jିତି କୃ& ମହା*ି RWX0435396

ପ ୁ /126505 57 141 1142ଅମଲୁ� କମୁାର ମଲF ିକ ପି ବ� ଜ କିେଶାର ମଲF ିକ RWX0664458

 ୀ /126506 53 141 1143ଶମUଳା ମିତ� "ା ଅମଲୁ� କମୁାର ମଲF ିକ RWX0664466

ପ ୁ /127507 43 141 1144ଜିେତ6�  ପରିଡା ପି ବଂଶିଧର ପରିଡା RWX0614750

 ୀ /128508 60 141 1145ତୁଳା ବିେଷାୟୀ "ା ଝିରୁ ବିେଷାୟୀ RWX0614826

 ୀ /129509 31 141 1146"ପ$ା େବେହରା "ା ଗେଣଷ େବେହରା RWX0614784

ପ ୁ /131510 37 141 1147ଡWରୁ ଜାନି ମା ରୁକB ିଣି ଜାନି RWX0614107

 ୀ /131511 31 141 1148ସନିୁତା ଜାନି "ା ଡWରୁ ଜାନି RWX0614081

 ୀ /132512 69 141 1149ପଦB ା ଗଉଡ "ା ରଘନୁାଥ ଗଉଡ RWX0614115

ପ ୁ /133513 46 141 1150େତାଫାନ େବେହରା ପି େଗୗରା� େବେହରା RWX0614164

ପ ୁ /134514 41 141 1151େତାଫାନ ନାୟକ ପି େଗୗରା� ନାୟକ RWX0614339

 ୀ /134515 40 141 1152ସସBିତା େବେହରା "ା େତାଫାନ େବେହରା RWX0614321

ପ ୁ /135516 44 141 1153ଟି.ଗେୁ08ର ରାଓ ପି ଟି.ଭି ରାଓ RWX0614545

 ୀ /135517 31 141 1154ଏ. ସରିତା ପି ଏ. ରାମାରାଓ RWX0614495

ପ ୁ /136518 38 141 1155େଜ.କୃ&ମTୁU ଆଚାଯ�K ପି େଜ.ରଘନୁାଥ ଆଚାଯ�K RWX0614552

ପ ୁ /137519 58 141 1156େଦେବ6�  କମୁାର ପରିଡା ପି ବଂଶୀଧର ପରିଡା RWX0614743

 ୀ /137520 39 141 1157"ପ$ା ପରିଡା "ା େଦେବ6�  ପରିଡା RWX0435503

 ୀ /137521 35 141 1158ଝୁନୁଲତା ପରିଡା "ା ଜିେତ6�  କମୁାର ପରିଡା RWX0435495

 ୀ /137522 36 141 1159ଗୀତାଂଶ ୁବାଳା ପ�ିୟଦଶKୀନୀ ପି ବଂଶୀଧର ପରିଡା RWX0614560

ପ ୁ /138523 46 141 1160ଧିେରନ ନାୟକ ପି ବାଳକୃ& ନାୟକ RWX0614602

 ୀ /139524 64 141 1161ସମୁଡି ପ=ନାୟକ "ା ଶ� ିପ ୁ̂ K ଚ6�  ପ=ନାୟକ RWX0749374

ପ ୁ /139525 43 141 1162େଦେବ6�  କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ଶ� ିପ ୁ̂ K ଚ6�  ପ=ନାୟକ RWX0749382

ପ ୁ /139526 42 141 1163ରବୀ6�  କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ଶ� ିପ ୁ̂ Kଚ6�  ପ=ନାୟକ RWX0749390

ପ ୁ /139527 34 141 1164ସେୁର6�  ପ=ନାୟକ ପି ପ ୁ̂ Kଚ6�  ପ=ନାୟକ RWX0614719

 ୀ /140528 30 141 1165କ�ି&ା ଆଚାଯ�K ପି ପ�ସା* ଚ6�  ଆଚାଯ�K RWX0749242

ପ ୁ /140529 45 141 1166ରେମଶ ପ�ଶାଦ େବେହରା ପି ଅଗାଧ ୁେବେହରା RWX0748855

 ୀ /140530 23 141 1167େହମାଲିନ େବେହରା ପି ରେମଶ ପ�ସାଦ େବେହରା RWX1150580

 ୀ /140531 46 141 1168ଝୀମାଟି ମଦୁୁଲି "ା ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX0749606

ପ ୁ /140532 35 141 1169ବୁଟି ମଦୁୁଲି ପି ଘାସି ମଦିୁଲି RWX0749234

 ୀ /140533 30 141 1170ବିତାଏ ମଦୁୁଲି "ା ବୁଟି ପଦିୁଲି RWX0749226

ପ ୁ /141534 54 141 1171ବଳେଦବ ରଥ ପି ନାରାୟଣ ରଥ RWX1142843

 ୀ /141535 27 141 1172ଲିsା ରଥ ପି ବଳେଦବ ରଥ RWX0749325

ପ ୁ /141536 24 141 1173ନିହାର ର;ନ ରଥ ପି ବଳେଦବ ରଥ RWX0904466

 ୀ /141537 37 141 1174ଗିତା;ଳି ସାମ*ରାୟ "ା ଶ�ାମ ସ6ୁର ସାମ*ରାୟ RWX0810317

 ୀ /142538 26 141 1175ସମUtା ବି8ାଳ ପି ବି&ୁ ଚରଣ ବି8ାଳ RWX0826073

ପ ୁ /143539 42 141 1176େଲୖଚନ ବଡନାୟକ ପି ଡମ ୁବଡନାୟକ RWX0749523

 ୀ /143540 39 141 1177ସବୁ^K ବଡନାୟକ "ା ଲାଇଚନ ବଡନାୟକ ବଡନାୟକ RWX0749549

ପ ୁ /143541 54 141 1178ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0748814

 ୀ /144542 23 141 1179ସଲୁଚନା ବାରିକ "ା ବ� ଜବିହାରୀ ବାରିକ RWX1108026

ପ ୁ /144543 35 141 1180ପଦB ଚରଣ େବେହରା ପି ଆନ6 େବେହରା RWX0748756

 ୀ /144544 30 141 1181ସରୁଭି େବେହରା "ା ପଦB  ଚରଣ େବେହରା RWX0748764

 ୀ /144545 37 141 1182ସକୁା*ି ପ�ଧାନ "ା ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ପ�ଧାନ RWX0748798

ପ ୁ /144546 35 141 1183ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ପ�ଧାନ ପି କୃ& ଚ6�  ପ�ଧାନ RWX0748806

9 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /146547 39 141 1184ଜୟ*ି େଲOା "ା ରେମଶ େବେହରା RWX0748830

 ୀ /147548 53 141 1185େଜ�ାତିମKୟୀ ପଟନାୟକ "ା ମେନାଜ କମୁାର ପଟନାୟକ RWX0748905

 ୀ /147549 21 141 1186େସ$ହା ପଟନାୟକ ପି ମେନାଜ କମୁାର ପଟନାୟକ RWX1199850

 ୀ /148550 32 141 1187ଚ6� ମା େବେହରା "ା ଶl ୁଡାକଆୁ RWX1227420

ପ ୁ /148551 73 141 1188ରାଜନ ଡାକରା ପି ଦ^ପାଣି ଡାଗଆୁ RWX0748954

ପ ୁ /148552 62 141 1189ସW ୁଡାକଆୁ ପି ରାଜନ ଡାକଆୁ RWX0748947

ପ ୁ /148553 34 141 1190ପ�କାଶ ଡାକଆୁ ପି ରାଜନ ଡାକଆୁ RWX0748970

 ୀ /148554 26 141 1191ବନିତା ପ�ଧାନ "ା ଶିବଶOର ପ�ଧାନ RWX1108018

 ୀ /148555 70 141 1192ବ�ଳା ସାହୁ "ା କିTKନ ସାହୁ RWX0749572

ପ ୁ /148556 38 141 1193ସସୁା* ସାହୁ ପି କିTKନ ସାହୁ RWX0749564

ପ ୁ /148557 36 141 1194ପ�ଶା* କମୁାର ସାହୁ ପି କିTKନ ସାହୁ RWX1012319

 ୀ /148558 32 141 1195ଅWିକା ସାହୁ "ା ସଶୁା* ସାହୁ RWX0749556

 ୀ /149559 22 141 1196ପ�ାଣିତା କମୁାରୀ ଘu ପି ନହସନ ଘu RWX1100544

ପ ୁ /150560 71 141 1197ଜଳVର ଗାuା ପି ମାଗଣିୁ ଗvା RWX0749408

ପ ୁ /150561 37 141 1198କନୁା ନାୟକ ପି ଗଦାଧର ନାୟକ RWX0826149

 ୀ /150562 35 141 1199ତୁଳସୀ ନାୟକ "ା କନୁା ନାୟକ RWX0826131

ପ ୁ /153563 47 141 1200ଶତୃଘ$ ମହାପାତ� ପି କାହ$ ୁ  ଚରଣ ମହାପାତ� RWX0826057

ପ ୁ /155564 44 141 1201ଜୟ* ମିଶ� ପି ଶ�ର ଚ6�  ମିଶ� RWX0891622

 ୀ /155565 21 141 1202ମଧସୁB ିତା ମିଶ� ପି ଜୟ* ମିଶ� RWX1266915

 ୀ /155566 41 141 1203ଅପ^N ମିଶ� "ା ଜୟ* ମିଶ� RWX0891614

ପ ୁ /156567 24 141 1204ସେ*ାଷ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ପ�ହଲF ାଦ ତ�ିପାଠୀ RWX0904391

ପ ୁ /157568 44 141 1205ରାଜୀବ ଡାନିଏଲ ପଲିୁଦିLି ପି ରବି ଡାନିଏଲ ପଲିୁଦିLି RWX0904276

 ୀ /157569 37 141 1206ସଂଗୀତା ପଲିୁଦିLି "ା ରାଜୀବ ଡାନିଏo ପଲିୁଦିLି RWX0904300

 ୀ /158570 25 141 1207ସମିୁତ� ା ଖରା "ା କିସାନ ଖରା RWX0904490

ପ ୁ /159571 29 141 1208େଦେବ6�  େଚ=ି ପି ଜୟାନ6 େଚ=ି RWX0904482

 ୀ /159572 27 141 1209ବାସ*ୀ େଚ=ି "ା େଦେବ6�  େଚ=ି RWX0904474

ପ ୁ /160573 30 141 1210େଶକ�  ମଦୁୁଲି ପି ବିସ ୁମଦୁୁଲି RWX0904433

 ୀ /160574 29 141 1211ମ;ଳୁା ମଦୁୁଲି "ା େଶକ�  ମଦୁୁଲି RWX0904425

ପ ୁ /161575 29 141 1212ପ ୂ̂ K କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଦଇତାରି ମଦୁୁଲି RWX0904417

 ୀ /162576 24 141 1213ଜାମ ୁଟାକ�ି "ା ସେୁରଶ ଟାକ�ି RWX0904409

ପ ୁ /163577 35 141 1214ଡାଭିଡ ମହା*ି ପି ଭିମେସନ ମହା*ି RWX0904227

 ୀ /163578 35 141 1215ଧାମUକା ମହା*ି "ା ଡାଭିଡ ମହା*ି RWX0904193

ପ ୁ /164579 49 141 1216ଝଜ ଖରା ପି କଲୁମଣି ଖରା RWX0904078

 ୀ /164580 41 141 1217ରଜନୀ ଖରା "ା ଝଜ ଖରା RWX0904094

ପ ୁ /165581 45 141 1218ସମରା ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ RWX1010743

 ୀ /165582 44 141 1219କମୁଦିୁନୀ ପ�ଧାନୀ "ା ସମରା ନାୟକ RWX1010701

ପ ୁ /165583 55 141 1220େଗୗତମ ସାହୁ ପି ପରୁୁେଷାTମ ସାହୁ OR/12/085/162269

 ୀ /165584 43 141 1221ଶା*ିଲତା ସାହୁ "ା େଗୗତମ ସାହୁ RWX0957704

 ୀ /166585 35 141 1222ଅଚKନା େଦ "ା ସବୁାଶ ଖରା RWX1226505

 ୀ /166586 47 141 1223ଗ;ୁଲି ଖରା ପି ଧବଳୁ କ6ପାନ RWX1010750

ପ ୁ /166587 38 141 1224ସବୁାସ ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX1010727

ପ ୁ /166588 77 141 1225ଭୁବେନ8ର ସାହୁ ପି ମେହ8ର ସାହୁ RWX1012129

ପ ୁ /166589 38 141 1226ବାଳକୃ& ସାହୁ ପି ଭୁବେନ8ର ସାହୁ RWX1012079

 ୀ /166590 33 141 1227ଗାୟତ�ି ସାହୁ "ା ବାଳକୃ& ସାହୁ RWX1012202

 ୀ /167591 49 141 1228େଗୗରୀ ଗାଦବା ପି ସନୁାଧର ଗାଦବା RWX1010883

 ୀ /167592 29 141 1229ଯସମିନ ହିଆଲ ମା ସରୁଭି ହିଆଲ RWX1011964

ପ ୁ /167593 28 141 1230ନିେତଶ ହିଆଲ ମା ସରୁଭି ହିଆଲ RWX1011931

 ୀ /167594 26 141 1231ପ ୁ̀ ିତା ରାଣୀ ହିଆଲ ପି େପ�ମ ସ6ୁର ହିଆଲ RWX1012020

ପ ୁ /167595 38 141 1232ଅଜିତ ଖରା ପି ଉେପ6�  ଖରା RWX1010792

 ୀ /167596 32 141 1233ବାସ*ି ଖରା "ା ଅଜିତ ଖରା RWX1010677

ପ ୁ /167597 24 141 1234ଶବି ସେ*ାଷ ସାହୁ ପି ଅ�ୟ କମୁାର ସାହୁ RWX1040526

ପ ୁ /168598 31 141 1235ଭାrର ଜାନୀ ପି ପିତ ଜାନୀ RWX1011717

 ୀ /168599 28 141 1236ରାଧା ଜାନୀ "ା ଭାrର ଜାନୀ RWX1012236

ପ ୁ /168600 56 141 1237ଗରୁୁ ପରଜା ପି ଦୁଆନରୁ ପରଜା RWX1010990

 ୀ /168601 51 141 1238ସଲୁ ପରଜା "ା ଗରୁୁ ପରଜା RWX1010958

 ୀ /169602 26 141 1239ବୁଡୁ ଜାନୀ ପି ଧେନ8ର ଜାନୀ RWX1011832

 ୀ /169603 25 141 1240ଲ�Bୀ ଜାନୀ "ା ବୁଟୁ ଜାନୀ RWX1012004

 ୀ /169604 70 141 1241ସାଇ ମଦୁୁଲି "ା ସନିଆ ମଦୁୁଲି RWX1040633

ପ ୁ /169605 67 141 1242ସନିଆ ମଦୁୁଲି ପି ବଡମLୁରା ମଦୁୁଲି RWX1010974

ପ ୁ /170606 32 141 1243ସାମ ହ*ାଳ ପି ମାଧବ ହ*ାଳ RWX1012186

 ୀ /170607 27 141 1244ସାବିତ�ୀ ହ*ାଳ "ା ସାମ ହ*ାଳ RWX1011808

ପ ୁ /170608 43 141 1245ସେୁରଶ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ବାସେୁଦବ ପ�ଧାନ RWX1011048

10 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /170609 35 141 1246ରାେଜ8ରୀ ପ�ଧାନ "ା ସେୁରଶ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX1011014

ପ ୁ /171610 30 141 1247େଗୗରୀ ଶOର ଜାନୀ ପି ଧେନ8ର ଜାନୀ RWX1011733

 ୀ /171611 26 141 1248ପଦB ିନୀ ଜାନୀ "ା େଗୗରୀ ଶOର ଜାନୀ RWX1011709

ପ ୁ /172612 29 141 1249ପ�ହଲାଦ କ6ପାନ ପି ସାବଳା କ6ପାନ RWX1011030

 ୀ /172613 28 141 1250ଚ,ଳା କ6ପାନ "ା ପ�ହଲାଦ କ6ପାନ RWX1011105

ପ ୁ /172614 27 141 1251ଚି�ୁଡୁ ମଦୁୁଲି ପି େଗରା ମଦୁୁଲି RWX1011634

 ୀ /172615 24 141 1252ରାଧା ମଦୁୁଲି "ା ଚି�ୁଡୁ ମଦୁୁଲି RWX1011683

ପ ୁ /173616 30 141 1253ଦିବାକର ଦାମି ପି ଗ�ା ଦାମି RWX1011584

 ୀ /173617 27 141 1254ମଦନା ଦାମି "ା ଦିବାକର ଦାମି RWX1011592

 ୀ /173618 24 141 1255ରିOି ଖରା ପି କାପରୁ ଖରା RWX1011139

 ୀ /174619 29 141 1256ସିସB ିତା ଖରା "ା ଗରୁୁଧର ଖରା RWX1011055

ପ ୁ /174620 26 141 1257ଦୀପକ େଖାସଲା ପି ଦିଲିପ େଖାସଲା RWX1011519

 ୀ /174621 25 141 1258ସଚିୁଶB ିତା େଖାସF ା ପି ଦିଲିପ େଖାସଲା RWX1011543

ପ ୁ /175622 34 141 1259ଦୁଲବର ମଦୁୁଲି ପି େମଟା ମଦୁୁଲି RWX1011212

 ୀ /175623 32 141 1260ବୁଦି ମଦୁୁଲି "ା ଦୁଲବର ମଦୁୁଲି RWX1011071

 ୀ /176624 37 141 1261ନମିତା ମାଳି "ା ହରିଶ ଚ6�  ମାଳି RWX1011147

ପ ୁ /176625 35 141 1262ହରିଶ ଚ6�  ମାଳି ପି ଦଶରଥ ମାଳି RWX1011527

 ୀ /176626 24 141 1263କଲୁଣା ମଦୁୁଲି ପି େଚତୖନ� ମଦୁୁଲି RWX1011311

ପ ୁ /177627 25 141 1264ଜିରୁ ଜାନୀ ପି େଚତୖନ� ଜାନୀ RWX1011261

ପ ୁ /178628 27 141 1265ପାLବ େଚାପାଡି ପି ମଧ ୁେଚାପାଡି RWX1011949

 ୀ /178629 26 141 1266କମୁାରୀ େଚାପାଡି "ା ପାLବ େଚାପାଡି RWX1011402

 ୀ /179630 28 141 1267ପଦB ାବତୀ ସାହୁ ପି େଜାଗିନାଥ ସାହୁ RWX1010610

ପ ୁ /180631 62 141 1268ସିମା,ଳ େଗୗଡ ପି େମାଚିରାମ େଗୗଡ RWX1010842

 ୀ /180632 45 141 1269ରୀନା େଗୗଡ "ା ସୀମା,ଳ େଗୗଡ RWX1010644

ପ ୁ /181633 32 141 1270ଗରୁୁଧର ଖରା ପି ଉେପ6�  ଖରା RWX1010578

ପ ୁ /183634 40 141 1271ବଳରାମ ହ*ାଳ ପି ଧନୁ ହ*ାଳ RWX1010925

 ୀ /183635 32 141 1272ଅମିତା ଶକୁ� ି "ା ବଳରାମ ହ*ାଳ RWX1011006

 ୀ /184636 27 141 1273ସନିୁତା ଜାନି "ା ଜଗବVୁ ମଦୁୁଲି RWX1040310

 ୀ /184637 28 141 1274ନିରମଳା ଖରା ପି କାପରୁଚା6 ଖରା RWX1010941

ପ ୁ /185638 26 141 1275ଦିଲିପ ଗରଡା ପି େସାମନାଥ ଗରଡା RWX1040344

ପ ୁ /185639 28 141 1276େଚତୖନ� ମଦୁୁଲି ପି ମିନ ମଦୁୁଲି RWX1012335

 ୀ /186640 43 141 1277କନିୁ ମହା*ି "ା ପ�ଫଲୁF  କମୁାର ମହା*ି RWX1226513

 ୀ /186641 22 141 1278ପ�ିୟOା ମହା*ି ପି ପ�ଫଲୁF  କମୁାର ମହା*ି RWX1226125

ପ ୁ /186642 24 141 1279ଶା*ନୁ ମହା*ି ପି ପ�ଫଲୁF  କମୁାର ମହା*ି RWX1040328

ପ ୁ /187643 33 141 1280େଗୗରୀ ଶOର େଜନା ପି େଯାେଗ6�  କମୁାର େଜନା RWX1040369

 ୀ /188644 35 141 1281ଝିଲି ନାୟକ "ା ଭାଗିରଥି ନାୟକ RWX1040443

ପ ୁ /189645 43 141 1282ଛବିର ପରଜା ପି ବୁଡୁ ପରଜା RWX1040377

 ୀ /189646 36 141 1283ନୀଳା ପରଜା "ା ଛବିର ପରଜା RWX1040468

 ୀ /190647 21 141 1284ସିଭଶ�ୀ କଅନର ପି ଅସିତ କମୁାର କଅନର RWX1227537

ପ ୁ /190648 24 141 1285ଅମିp କମୁାର କଅୁଁର ପି ଅସିp କମୁାର କଅୁରଁ RWX1040732

ପ ୁ /190649 56 141 1286ଅସିତ କମୁାର କଆୁଁର ପି େଗାଲକ ପ�ସାଦ କଆୁରଁ RWX1102268

ପ ୁ /191650 46 141 1287ବିେନାଦ ମହା*ି ପି ଗାL ୁମହା*ି RWX1040567

 ୀ /191651 44 141 1288ବିେନାଦିନୀ ମହା*ି "ା ବିେନାଦ ମହା*ି RWX1040724

ପ ୁ /191652 28 141 1289ସଶୁା* ମହା*ି ପି େକାେଟ8ର ମହା*ି RWX1040518

 ୀ /191653 25 141 1290ପଜୂା ରାଣୀ ମହା*ି ପି ବିେନାଦ ମହା*ି RWX1040583

ପ ୁ /191654 23 141 1291ଶ�ୀଧର ମହା*ି ପି ବିେନାଦ ମହା*ି RWX1040542

ପ ୁ /192655 52 141 1292ନବିନ ବିଡିକା ପି ମେନାହର ବିଡିକା RWX1100486

ପ ୁ /192656 31 141 1293କିେଶାର କମୁାର ବିଡିକା ପି ନବୀନ ବିଡିକା RWX1040559

ପ ୁ /192657 28 141 1294ରାଜ କମୁାର ବିଡିକା ପି ନବିନ ବିଡିକା RWX1100502

 ୀ /192658 25 141 1295ପOଜିନି ବିଡିକା "ା କିେଶାର କମୁାର ବିଡିକା RWX1040609

ପ ୁ /193659 25 141 1296ଯବୁରାଜ ନିଆଲ ପି ଲ�Bଣ ନିଆଲ RWX1040617

 ୀ /193660 25 141 1297ଲଳିତା ନିଆଲ "ା ଯବୁରାଜ ନିଆଲ RWX1040666

ପ ୁ /194661 41 141 1298ମେହ8ର ନାୟକ ପି ଦିନୁ ନାୟକ RWX1040674

 ୀ /194662 36 141 1299ଦଇମଣି ନାୟକ "ା ମେହ1ଵର ନାୟକ RWX1100569

 ୀ /195663 21 141 1300ବଷN ଦାଶ ପି ହଡିବVୁ ଦାଶ RWX1151448

ପ ୁ /195664 19 141 1301ଅମୀୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ହାଡିବVୁ ଦାଶ RWX1255074

 ୀ /195665 21 141 1302େସ$ହା ପ=ନାୟକ ପି େମାହନ କମୁାର ପ=ନାୟକ RWX1186113

 ୀ /195666 49 141 1303ଶା*ି ତ�ିପାଠୀ "ା େଭOେଟ1ଵର ରାଓ RWX1103191

ପ ୁ /196667 37 141 1304େଛାଟା ଯାନୀ ପି ଗରୁୁ ଯାନୀ RWX1102912

 ୀ /196668 35 141 1305ଫଲୁ ଯାନୀ "ା େଛାଟା ଯାନୀ RWX1102805

ପ ୁ /197669 30 141 1306ସେ*ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ପଦB  ଚାରଣ େବେହରା RWX1102797

 ୀ /197670 34 141 1307େଜ�ାw$ା ହରିଜନ "ା କିେଶାର କମୁାର େଖାସF ା RWX1102615

11 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������ 
� ��$�����% 8ୱାଡK  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

15 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /197671 34 141 1308ସଧୁାକର େଖାସF ା ପି ମ�ଳଦାନ େଖାସF ା RWX1102920

ପ ୁ /199672 33 141 1309ଆେଲାକ ର;ନ େଗୗଡ ପି ଜୟେସନ େଗୗଡ RWX1102409

 ୀ /199673 28 141 1310ବନିତା େଗୗଡ "ା ଆେଲାକ ର;ନ େଗୗଡ RWX1102383

 ୀ /200674 33 141 1311ସସBିତା ଖରା "ା ସମୁ* େଚ=ୀ RWX1102250

ପ ୁ /202675 28 141 1312ପ�ଶା* କମୁାର ମହାରଣା ପି ପରୁୁେଷାTମ ମହାରଣା RWX1102243

 ୀ /203676 27 141 1313ମଳନୀ ମଦୁୁଲି ପି ବିଶ ୁମଦୁୁଲି RWX1102235

ପ ୁ /204677 36 141 1314ଅଭୟ ମLଳ ପି କୃ&ପଦ ମLଳ RWX1169044

ପ ୁ /204678 33 141 1315ସତ�ଜିତ ମLଳ ପି କ�&ାପଦ ମLଳ RWX0619064

 ୀ /205679 30 141 1316ଶକ*ୁଳା କମୁାରୀ ମLଳ ପି ଦାମଦର ମLଳ RWX0397513

 ୀ /207680 34 141 1317ଏନ.ଇେiରୀରାଣୀ "ା ଏନ.ରାଜୁ RWX0127621

 ୀ /207681 29 141 1318ସମUଲତା ଖରା ପି ଦଶମତି ଖରା RWX1142884

ଅ /208682 31 141 1319ଗ0ୁ m�ସାଦ ସିଂ "ା ନିଳକx େଜନା RWX0339432

ପ ୁ /209683 71 141 1320ଉଦୟ ପାତ� ପି କୃ& ଚ6�  ପାତ� OR/12/085/146452

 ୀ /209684 67 141 1321ଉମUଳା ପାତ� "ା ଉଦୟ ପାତ� OR/12/085/146453

 ୀ /210685 36 141 1322କାଦWନି ସାହୁ "ା େଗୗରା� ସାହୁ RWX0285601

ପ ୁ /211686 44 141 1323ବୁଦୁ େବନ�ା ପି ନାରାୟଣ େବନ�ା RWX1142868

 ୀ /211687 41 141 1324ଆଲାଦିନ େବନ�ା "ା ବୁଡୁ େବନ�ା RWX1142876

 ୀ /212688 56 141 1325େସବିକା ଖରା "ା ସବୁାଷ ଖରା RWX1142827

 ୀ /213689 41 141 1326ମିନା କମୁାରୀ ଟାକ� ୀ "ା ର;ନ କମୁାର ଟାକ� ୀ RWX1142819

ପ ୁ /214690 46 141 1327ରାେଜଶ ତ�ିପାଠି ପି େକଳୖାଶ ତ�ିପାଠି RWX1150739

 ୀ /214691 39 141 1328ସଚିୁତ� ା ତ�ିପାଠି "ା ରାେଜଶ ତ�ିପାଠି RWX1151422

 ୀ /215692 28 141 1329ବିମଳା ଖିଲ "ା ଗରୁୁ ଖିଲ RWX1151430

ପ ୁ /216693 57 141 1330ନରସିଂହ ଭୁୟX ପି ଗ�ାଧର ଭୁୟX RWX1151372

 ୀ /217694 26 141 1331ପଦB ା ମଦୁୁଲି "ା ଗରୁୁ ମଦୁୁଲି RWX1150549

ପ ୁ /218695 52 141 1332ସେୁର6�  ପLା ପି େଗୗରା� ପLା RWX1150614

 ୀ /219696 30 141 1333େଘନାଇ ପରାଜା ପି ଅଭି ପରଜା RWX1151174

ପ ୁ /220697 22 141 1334ଗେଣଷ ପ=ନାୟକ ପି ରାମକୃ& ରଣରାହୁ RWX1185610

 ୀ /221698 50 141 1335ମିନା କମୁାରି କଳୁଦିପ "ା ଲ�Bଣ କଳୁଦିପ RWX1185636

 ୀ /222699 40 141 1336ସ$ିଗଧାରାଣି ଆପଟ "ା ଗେଣଷ େବେହରା RWX1199827

ପ ୁ /222700 80 141 1337ଗଦାଧର େବେହରା ପି ଏକାଦସୀ େବେହରା RWX1199819

 ୀ /222701 71 141 1338ତୁଳସୀ େବେହରା "ା ଗଦାଧର େବେହରା RWX1199991

ପ ୁ /223702 52 141 1339ସେୁର6�  କମୁାର ପLା ପି ରାମକୃ& ପLା RWX1199975

 ୀ /223703 41 141 1340ପେମାଦା ପLା "ା ସେୁର6�  କମୁାର ପLା RWX1199959

ପ ୁ /223704 22 141 1341ଆଶିଷ ପLା ପି ସେୁର6�  କମୁାର ପLା RWX1199942

 ୀ /223705 21 141 1342ଆ,ଲ ପLା ପି ସେୁର6�  କମୁାର ପLା RWX1199934

 ୀ /224706 26 141 1343ରଶBିତା ପାଢି "ା ରାମ ଚ6�  ପାଢି RWX1199736

ପ ୁ /224707 59 141 1344ରାଧା କୃ& ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଜୁର ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1199918

 ୀ /224708 51 141 1345ସାରଦା ପାଣିଗ�ାହୀ "ା ରାଧା କୃ& ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1199793

ପ ୁ /224709 31 141 1346ରିତୁ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାଧା କୃ& ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1199751

 ୀ /225710 23 141 1347ଲଲିତା ମଦୁୁଳି "ା ଜୟଦ।ନ ମଦୁୁଳି RWX1226414

ପ ୁ /225711 23 141 1348ଜୟଦ।ନ ମଦୁୁଳି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଳି RWX1230465

 ୀ /226712 31 141 1349କନିୁ େଗାଲରି ପି ଉSବ େଗାଲରି RWX1226109

ପ ୁ /227713 24 141 1350େସାମ� ସଭୁାଶଷି ପୃfୀ ପି େକଲୖାଶ ଚ6�  ପୃfୀ RWX1226430

 ୀ /227714 20 141 1351େସାମ�। ଶଭୁସB ିତ। ପୃfୀ ପି େକଲୖାଶ ଚ6�  ପୃfୀ RWX1225986

 ୀ /228715 24 141 1352ଲିଜ।ରାଣୀ ନାୟକ "ା େଦତୖାରୀ ବୁରୁଡି RWX1227172

 ୀ /229716 34 141 1353ସରିତା ଭତ�। ପି େପ�ମ ପାତ� ଭତ�। RWX1230564

ପ ୁ /230717 25 141 1354ଲିଟୁ ରାଜ ପ�ଧାନ ପି ଭୟOର ପ�ଧାନ RWX1266493

ପ ୁ /230718 20 141 1355ଅଭିେଷକ ପ�ଧାନ ପି ଭୟOର ପ�ଧାନ RWX1253186

 ୀ /234719 19 141 1356ଶ�ମା;ଲି େଖାସଲା ପି ପ�ଭୁଦାନ େଖାସଲା RWX1266485

ପ ୁ /237720 21 141 1357ଆ]y େବz ପି ମରୁା{ େବz RWX1266667

 ୀ /237721 40 141 1358ନୁରଜାହାନ େବଗA "ା ମରୁା{ େବz RWX1266857

 ୀ /237722 24 141 1359ନଜରାନା େବଗA ପି ମରୁା{ େବz RWX1266816

ପ ୁ /237723 50 141 1360ମରୁା{ େବz ପି ଅବଦୁଲ େବz RWX1266824

 ୀ /238724 21 141 1361ମାଧରୁୀ େଖମLୁୁ "ା ରାମ େଖମLୁୁ RWX1266519

ପ ୁ /239725 33 141 1362େଯାଗି ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ RWX1266410

 ୀ /239726 28 141 1363ସେ*ାଷିନୀ ସାହୁ "ା େଯାଗି ସାହୁ RWX1266097

ପ ୁ /241727 21 141 1364ଚ6�  କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାରଣା RWX1265941

 ୀ /242728 27 141 1365ଦି0ୀମୟୀ ଗଢନାଯକ "ା ଊଧବ ଗଢନାଯକ RWX1279447

 ୀ /242729 23 141 1366ଜମନୁା ମାଝି "ା ବଳଭଦ�  ମାଝି RWX1266881

 ୀ /682730 52 141 1367ବିଦ�ତୁପ�ଭା ପାତ� "ା ଏ.େକ. ପାତ� KBH1279454

 ୀ /908731 43 141 1368ସବିତା ଗvା ପି ଜଲVର ଗvା RWX0749424

 ୀ /908732 66 141 1369କା*ାମଣି ଗାuା "ା ଜଲVର େଗାvା RWX0749440

12 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /908733 45 141 1370ସ;ୀବ କମୁାର ଗvା ପି ଜଲVର େଗାvା RWX0749432

 ୀ /985734 42 141 1371କବିତା ସାହୁ "ା ଉଦୟନାଥ ସାହୁ RWX0748822

ପ ୁ /999735 61 141 1372ଅ�ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗବତ ସାହୁ RWX0826107

 ୀ /999736 51 141 1373ଅରୁVତୀ ସାହୁ "ା ଅ�ୟ କମୁାର ସାହୁ RWX0826115

 ୀ /999737 27 141 1374େହମଲତା ସାହୁ ପି ଅ�ୟ କମୁାର ସାହୁ RWX0826123

ପ ୁ /252738 49 141 1444ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ରାମଚ6�  ନାୟକ RWX1151059

 ୀ /252739 39 141 1445ସରgୱତୀ ନାୟକ ପି ରାମଚ6�  ନାୟକ RWX1151067

ପ ୁ /251740 31 141 1446ରବୀ6�  ସାହୁ ପି ହିନା ସାହୁ RWX1046903

ପ ୁ /252741 34 141 1447ଧନପତି ମଦୂଲୀ ପି କ_େହଈ ମଦୂଲୀ RWX1046887

ପ ୁ /251742 45 141 1448ନିଖିଳ ସାହୁ ପି ବନବାସୀ ସାହୁ RWX1046762

ପ ୁ /195743 53 141 1449ହାଡିବVୁ ଦାଶ ପି ନରସିଂହ ଦାଶ RWX0434977

ପ ୁ /250744 34 141 1450ବୁଟୀ ମଦୂଲୀ ପି ଲୁକ ୁମଦୂଲୀ RWX1046713

ପ ୁ /249745 26 141 1451ମେନାଜ ଓଝା ପି ମଧସୁଦୂନ ଓଝା RWX1046630

 ୀ /250746 33 141 1452ତୁଳାବତୀ ମଦୂଲୀ "ା ବୁଟୀ ମଦୂଲୀ RWX1046705

 ୀ /250747 37 141 1453ସାବିତ�ୀ ମଦୂଲୀ "ା ବିବୀ ମଦୂଲୀ RWX1046689

 ୀ /251748 36 141 1454ମ;ଳୁା ସାହୁ "ା ନିଖିଲ ସାହୁ RWX1046770

ପ ୁ /251749 38 141 1455ପ�ମଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ବନବାସୀ ସାହୁ RWX1046788

 ୀ /249750 27 141 1456ଜ�ଯ୍ାେସନୀ ମହାରାଣା "ା ଶ�ୀକା* ମହାରଣା RWX1046994

ପ ୁ /248751 24 141 1457ସ;ୀତ େଚଟି ପି ଜୟାନ6 େଚଟି RWX1046960

ପ ୁ /249752 40 141 1458ଶ�ୀକା* ମହାରଣା ପି େଦବରାଜ ମହାରଣା RWX1046978

 ୀ /69753 49 141 1459ବିଲକିସ ବାନୁ "ା ଏସ.େକ ବାବୁଲା RWX1046747

 ୀ /246754 33 141 1460ରସBୀତା ମଦୂଲୀ "ା ରାମନାଥ ମଦୂଲୀ RWX1046911

 ୀ /234755 38 141 1461ସାବିତ�ୀ େଖାସF ା "ା ପ�ଭୁଦାନ େଖାସF ା RWX1078344

ପ ୁ /247756 22 141 1462ଚକ�ଧର ପ�ଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX1046820

 ୀ /234757 22 141 1463ଅେଜ"ିନୀ େଖାସF ା ପି ପ�ଭୁଦାନ େଖାସF ା RWX1077536

 ୀ /249758 73 141 1464େହମଲତା ମହାରଣା "ା େଦବରାଜ ମହାରଣା RWX1046655

ପ ୁ /69759 58 141 1465ଏସ.େକ ବାବୁଲା ପି ଏସ.େକ. ହୁେସନ RWX1046739

ପ ୁ /234760 43 141 1466ପ�ଭୁଦାନ େଖାସF ା ପି ଝିରିମା େଖାସF ା RWX1078351

ପ ୁ /28761 23 141 1467େବଣ ୁନାୟକ ପି ଦିଗାWର ନାୟକ RWX1046838

 ୀ /50762 19 141 1468ଅOିତା ଦଳାଇ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦଳାଇ RWX1261122

ପ ୁ /243763 24 141 1469େଚତୖନ ମଦୂଲୀ ପି ଜିନୁ ମଦୂଲୀ RWX1046895

 ୀ /244764 31 141 1470ଚ,ଡା ଜାନୀ "ା ନେରଶ ଜାନୀ RWX0826156

ପ ୁ /240765 51 141 1471ଲ�Bଣ ବଡନାୟକ ପି ସମରା ବଡନାୟକ RWX0234328

 ୀ /240766 45 141 1472ମଣିମା ବଡନାୟକ "ା ଲ�Bଣ ବଡନାୟକ RWX0234310

ପ ୁ /245767 28 141 1473ସେୁରଶ ଟାକ�ି ପି ହରି ଟାକ�ି RWX0749085

ପ ୁ /243768 27 141 1474ଅ�ୁ ମଦୂଲୀ ପି ଜିନୁ ମଦୂଲୀ RWX1046861

ପ ୁ /244769 36 141 1475ନେରଶ ଜାନୀ ପି ବଳି ଜାନି RWX0810374

 ୀ /240770 25 141 1476ସବିତା ବଡନାୟକ ପି ଲ�Bଣ ବଡନାୟକ RWX0891705

 ୀ /240771 28 141 1477ସେ*ାଷ କମୁାର ବଡନାୟକ ପି ଲଷBଣ ବଡନାୟକ RWX0810226

 ୀ /243772 26 141 1478gଵପ$ାରାଣୀ ଗଉଡ "ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ଗଉଡ RWX1295534

 ୀ /244773 38 141 1481ରୀତା ପLା "ା ନବୀନ ବାଘ RWX1296078

 ୀ /91774 24 141 1483ଶବିାନି ମଦୁୁଲି "ା ଦୀପକ କମୁାର ମାଝି RWX1296102

 ୀ /245775 32 141 1487ବାସ*ି ଶଶିା "ା େମାହନ ଚ6�  ବଡନାୟକ RWX1299924

ପ ୁ /243776 34 141 1488ପ�ତାପ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଶବି େଗୗଡ KBH1905512

ପ ୁ /KHALA SAH777 36 141 1494ରବି6�  କମୁାର ପLା ପି େଗୗରା� ପLା KGK2056042

 ୀ /243778 24 141 1496ମାନସୀ କମୁାରୀ ନାୟକ "ା ପ�ତାପ କମୁାର େଗୗଡ RWX1305341

 ୀ /246779 38 141 1500ଅନୁପମା ମାହୁ* "ା ମିଶ� େଖାସF ା RWX1307818

 ୀ /246780 26 141 1501ଝୁନୀଲତା ମାହୁ* ପି ଉେପ6�  ମାହୁ* RWX1307826

ପ ୁ /249781 19 141 1503ଶବିାନ6 ଦାସ ପି ଅନଜ କମୁାର ଦାସ RWX1307883

ପ ୁ /248782 29 141 1504ଶବି ଶOର ତୁରୁକ ପି ଜୟ ତୁରୁକ RWX1307917

 ୀ /11783 19 141 1505େମାନାଲିସା ମହାଲିକ ପି ଶା*ନୁ କମୁାର ମହାଲିକ RWX1314913

 ୀ /247784 21 141 1511ଅ;ଳି ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ତୁଫା_ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1318393

ପ ୁ /247785 19 141 1512ଅଭୟ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ତୁଫାନ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1318435

 ୀ /55786 18 141 1513ଲିପିକା ରାୟ ପି ସ;ିତ ରାୟ RWX1322122

 ୀ /243787 27 141 1492ସାରିକା େଗୗଡ "ା ମେହଶ କମୁାର ମହାOଡୁ RWX0757328

ପ ୁ /243788 42 141 1493ମେହଶ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଶିବ େଗୗଡ KBH1292770

ପ ୁ /01789 35 141 1375ରବି ନାରାୟଣ େଗୗଡ ପି ପସ ୁKରlମ େଗୗଡ RWX1168996

 ୀ /1790 47 141 1376ସସBିତା ଜାଲୀ "ା େବକୖxୁ ନାଥ ଜାଲୀ KBH1324326

ପ ୁ /1791 55 141 1377େବୗକxୁନାଥ ଜାଲି ପି ଇ8ର ଜାଲି RWX0467449

ପ ୁ /02792 20 141 1378କପିଳାଷ ନାୟକ ପି ସେ*ାଷ ନାୟକ RWX1227131

 ୀ /2793 44 141 1379ଝୁନୁ େଗୗଡ଼ "ା ଉେପ6�  େଗୗଡ଼ KBH1323732

ପ ୁ /2794 49 141 1380ଉେପ6�  େଗୗଡ ପି ଭାଗୀରଥୀ େଗୗଡ OR/12/085/152329

13 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /2795 62 141 1381ଭାନୁମତି ନାୟକ "ା କୃପାସିVୁ ନାୟକ RWX0123000

ପ ୁ /2796 40 141 1382ସେ*ାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି କୃପାସିVୁ ନାୟକ RWX0122986

 ୀ /2797 38 141 1383ଭାଗବତୀ ନାୟକ "ା ସେ*ାଶ କମୁାର ନାୟକ RWX0122994

 ୀ /3798 48 141 1384େଗାରିମଣି ଗାଦବା "ା ନାରାୟଣ ଗାଦବା RWX0123026

ପ ୁ /3799 28 141 1385ନକଳୁ ଗାଦବା ପି ନରାୟଣ ଗାଦବା RWX0614800

 ୀ /04800 47 141 1386ଉ�ଳିନୀ "ାଇଁ "ା ଅମିତ କମୁାର ନାଗ RWX1011113

 ୀ /4801 56 141 1387ରଜ*ି ନାଗ "ା େପ�ମନାଥ ନାଗ OR/12/085/152319

ପ ୁ /4802 37 141 1388ଅମିତ କମୁାର ନାଗ ପି େପ�ମନାଥ ନାଗ KBH1322379

ପ ୁ /4803 35 141 1389ଅନୁପ କମୁାର ନାଗ ପି େପ�ମନାଥ ନାଗ ନାଗ KBH1356344

 ୀ /5804 78 141 1390ଚଇତି କମାର "ା ସନ�ାଶି କମାର RWX0286427

ପ ୁ /5805 58 141 1391େଘନୁ କମାର ପି ଜଗନ$ ାଥ କମାର RWX0123042

 ୀ /5806 54 141 1392କମଳା କମାର "ା େଘନୁ କମାର RWX0123067

ପ ୁ /5807 52 141 1393ଶକୁ�ୁ  କମାର ପି ଶନ�ାସି କମାର RWX0286419

 ୀ /5808 52 141 1394କମଳା କମାର "ା ସକୁ�ୁ  କମାର RWX0123059

ପ ୁ /5809 31 141 1395କମୁ କମାର ପି େଘନୁ କମାର RWX0614792

 ୀ /6810 62 141 1396ବତି କମାର "ା ନାଥ କମାର RWX0123091

 ୀ /6811 51 141 1397ମତି କମାର "ା ନାଥ କମାର RWX0286435

 ୀ /6812 41 141 1398ସବିତା କମାର "ା ଚ6�ୁ  କମାର RWX0123083

 ୀ /6813 37 141 1399ଯେଶାଦା କମାର ପି ରମନାଥ କମାର RWX0614396

 ୀ /8814 45 141 1400ମ6ାକିନି େଗୗଡ଼ "ା ରେମଶ ଚ6�  େଗୗଡ଼ KBH1323088

ପ ୁ /8815 50 141 1401ରେମଶ ଚ6�  ଗଉଡ ପି କଇ ଗଉଡ RWX0957787

 ୀ /10816 36 141 1402କାେବରୀ ଡାକଆୁ ମା ନଳିନି ଡାକଆୁ KBH1906973

 ୀ /11817 48 141 1403ସଂଘମିତ� ା ମିଶ� "ା ମିତ�ଭାନୁ ମିଶ� OR/12/085/144404

 ୀ /12818 42 141 1404ଶ��ା;ଳୀ ମହାପାତ� "ା ସେ*ାଷ କମୁାର ସାହୁ OR/12/085/153291

ପ ୁ /12819 68 141 1405ବ� ଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ଭାrର ସାହୁ KBH1324300

 ୀ /12820 64 141 1406ଅ;ନା ସାହୁ "ା ବ� ଜ କିେଶାର ସାହୁ RWX0678631

ପ ୁ /12821 45 141 1407ସେ*ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବ� ଜ କିେଶାର ସାହୁ RWX0123224

 ୀ /12822 38 141 1408େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ପି ବ� ଜ କିେଶାର ସାହୁ OR/12/085/152676

ପ ୁ /13823 65 141 1409େମାହନ ସାହୁ ପି ଜଗନ$ ାଥ ସାହୁ RWX0678599

 ୀ /13824 60 141 1410ଅ^Kପ ୂ̂ N ସାହୁ "ା େମାହନ ସାହୁ RWX0678623

ପ ୁ /14825 53 141 1411ବିଜଯ କମୁାର ମହାରଥ। ପି ଗଣନାଥ େଜନା RWX1226034

 ୀ /14826 46 141 1412ଉଷାରାଣୀ ମହାରଥା "ା ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଥା KBH1665496

 ୀ /15827 48 141 1413ସଶBିତା େଜନା "ା େପ�ମାନ6 ମହା*ି RWX0467407

 ୀ /15828 39 141 1414ଲ�Bୀପ�ିୟା େଲOା "ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହା*ି RWX0467423

ପ ୁ /15829 53 141 1415େପ�ମାନ6 ମହା*ି ପି ନିଶାମଣୀ ମହା*ି RWX0467399

ପ ୁ /15830 46 141 1416ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହା*ି ପି ନିଶାମଣୀ ମହା*ି RWX0467415

 ୀ /15831 25 141 1417ମଧ ୁଶBୀତା ମହା*ି ପି ରଜତ କମୁାର ମହା*ି RWX0810341

ପ ୁ /16832 71 141 1418େଗାକଳୁ ଚ6�  ସାହୁ ପି େଗାବSK ନ ସାହୁ RWX0467332

ପ ୁ /16833 42 141 1419ଜିେତ6�  କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାକଳୁ ଚ6�  ସାହୁ RWX0467381

ପ ୁ /16834 38 141 1420କୃ&Kଚ6�  ସାହୁ ପି େଗାକଳୁ ଚ6�  ସାହୁ RWX0467365

ପ ୁ /4263835 31 141 1421ବିଦ�ାଧର ସାହୁ ପି େଗାକଳୁ ଚ6�  ସାହୁ RWX0467357

 ୀ /16836 30 141 1422ଶୀବାନି ସାହୁ "ା ଜିେତ6�  କମୁାର ସାହୁ RWX0467373

 ୀ /16837 62 141 1423େସ$ହଲତା ସାହୁ "ା େଗାକଳୁ ଚ6�  ସାହୁ RWX0467340

 ୀ /16838 35 141 1424"ାଗତିକା ସାହୁ "ା କୃ& ଚ6�  ସାହୁ RWX0826065

ପ ୁ /18839 30 141 1425ପାଥK ସାରଥି ମିଶ� ପି ଉମାକା* ମିଶ� RWX0435487

 ୀ /18840 26 141 1426"ାଗତିକ ମିଶ� ପି ଉମାକା* ମିଶ� RWX0825992

 ୀ /18841 26 141 1427ସBରଣିକା ମିଶ� ପି ଉମାକା* ମିଶ� RWX0826008

 ୀ /18842 52 141 1428ପ�ତିମା ମିଶ� "ା ଉମାକା* ମିଶ� RWX0467431

ପ ୁ /19843 71 141 1429ପ�ଭାସ ଚ6�  ନାଗ ପି ପିତର ନାଗ RWX0614131

 ୀ /19844 66 141 1430ରାଜ କମୁାରୀ ନାଗ "ା ପ�ଭାସ ଚ6�  ନାଗ RWX0614149

ପ ୁ /19845 32 141 1431ଆଦିତ� ଚ6�  ନାଗ ପି ପ�ଭାସ ଚ6�  ନାଗ RWX0614123

 ୀ /20846 49 141 1432ମ;ରିୁ େକାଚିମ "ା େପ�ମାନ6 େକାଚିମ RWX0614354

ପ ୁ /20847 32 141 1433ପ�ଭ;ନ େକାଚିମ ପି େପ�ମାନ6 େକାଚିA RWX0614362

 ୀ /20848 31 141 1434ଲାଲି େକାଚିମ "ା ପ�ଭ;ନ େକାଚିA RWX0614388

 ୀ /20849 28 141 1435ବି.ବି.ମିେଥଲ େକାଚିମ ପି େପ�ମାନ6 େକାଚିମ RWX0614370

ପ ୁ /22850 29 141 1436କୃ& ପରଜା ପି ମଦନ ପରଜା RWX0826180

 ୀ /22851 27 141 1437କଷୁମୁା ପରଜା "ା କୃ& ପରଜା RWX0826172

ପ ୁ /23852 49 141 1438ଚ6�ୁ  କମାର ପି େମଟା କମାର RWX1040690

ପ ୁ /24853 20 141 1439ବାବୁଲି ଟାକ� ି ପି ହରି ଟାକ� ି RWX1227149

 ୀ /48854 22 141 1440ଭାନୁପ�ିୟା ମଦୁୁଲି "ା ମନୁା ମଦୁୁଲି RWX1102680

 ୀ /53855 31 141 1441ମମତା ଖରା "ା ଗ�ାଧର ଖରା RWX1102730

ପ ୁ /121856 35 141 1442ଡWରୁୁ ମଦୁୁଲି ପି ଗରୁୁ ମଦୁୁଲି RWX0810382

14 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /6857 19 141 1484ତ�ିନାଥ କମାର ପି ରାମନାଥ କମାର RWX1298090

ପ ୁ /6858 19 141 1485ଡWରୁୁ କମାର ପି ନାଥ କମାର RWX1298215

ପ ୁ /02859 18 141 1508ଶିବ ପ�ସାଦ େଗୗଡ ପି ଉେପ6�  େଗୗଡ RWX1315639

ପ ୁ /1860 39 140 841ବାସଲିୁ�A ଦାମି ପି ଗ�ାଧର ଦାମି KBH1319524

 ୀ /1861 36 140 842ରାଧା ଦାମି "ା ବାସଲିୁ�ମ ଦାମି RWX0123133

ପ ୁ /2862 69 140 843ସି� ପରଜା ପି ଲଇଛନ ପରଜା RWX0421180

 ୀ /2863 65 140 844ମଣି ପରଜା "ା ସି� ପରଜା KBH1322916

 ୀ /3864 56 140 845କାଳିମଣୀ ମଦୁୁଲି "ା ନ6 ମଦୁୁଲି KBH1319771

 ୀ /3865 50 140 846କସୁମୁୀ ମଦୁୁଲି "ା ରାଘବ ମଦୁୁଲି KBH1322502

ପ ୁ /3866 48 140 847ରାଘବ ମଦୁୁଲି ପି ଚିଚୁ ମଦୁୁଲି KBH1322510

ପ ୁ /3867 27 140 848ସ*ୁ ମଦୁୁଲି ପି ରାଘବ ମଦୁୁଲି RWX1040799

 ୀ /3868 24 140 849ଫଲୁ ମଦୁୁଲି "ା ସ*ୁ ମଦୁୁଲି RWX1040781

ପ ୁ /3869 23 140 850ଶିବ ମଦୁୁଲି ପି ରାଘବ ମଦୁୁଲି RWX1040807

ପ ୁ /04870 22 140 851ସନିୁଲ ମଦୁୁଲି ପି େମାହନ ମଦୁୁଲି RWX1245844

 ୀ /4871 60 140 852ଲାଡୁ ଜାନି "ା େଘନୁ ଜାନି KBH1322825

ପ ୁ /4872 52 140 853ଡlରୁୁ ଯାନି ପି ବନୁ ଯାନି RWX0122580

 ୀ /4873 46 140 854ଶଆୁ ଜାନୀ "ା ତ�ୀନାଥ ଜାନୀ KBH1322767

 ୀ /4874 31 140 855ଡମାଇ ମାଦୁଲି ପି ଭୁବନି ମଦୁୁଲି RWX0749457

ପ ୁ /4875 70 140 856ବଲବ ମଦୁୁଲି ପି େଚL�ା ମଦୁୁଲି KBH1322742

 ୀ /4876 52 140 857ବତୀ ମଦୁୁଲି "ା େମାହନ ମଦୁୁଲି KBH1322734

ପ ୁ /4877 43 140 858େମାହନ ମଦୁୁଲି ପି ବଲF ଭ ମଦୁୁଲି KBH1322759

 ୀ /5878 58 140 859ଜମନୁା ମଦୁୁଲି "ା ଅତୁରୁ ମଦୁୁଲି KBH1319763

ପ ୁ /5879 48 140 860ସନିଆ ମଦୁୁଲି ପି ଅତୁରୁ ମଦୁୁଲି RWX0122598

 ୀ /5880 40 140 861ଯମନୁା ମଦୁୁଲି "ା ସନିଆ ମଦୁୁଲି RWX0122606

ପ ୁ /6881 55 140 862େଗୗରିଗା ସମା ପି ସମଲୁୁ ସମା KBH1322692

 ୀ /6882 50 140 863ତାରାବତି ସମା "ା େଗୗରିଗା ସମା KBH1322684

ପ ୁ /6883 32 140 864ଡWରୁଧର େସାମା ପି େଗାରିଗା େସାମା RWX0614537

 ୀ /6884 29 140 865ଲ�Bି େସାମା ପି େଗୗରିଗା େସାମା RWX0614529

 ୀ /6885 20 140 866ଲ�Bୀ େସାମା ପି େଗୗରୀଗା େସାମା RWX1269687

 ୀ /7886 40 140 867ମଇନା ମଦୁୁଲି "ା ଚିତ�  ମଦୁୁଲି KBH1322924

 ୀ /8887 55 140 868କତାଇ ମଦୁୁଲି "ା ଜିନୁ ମଦୁୁଲି KBH1321892

ପ ୁ /9888 43 140 869ସନୁାଧର ନାୟକ ପି ଧନିଆ ନାୟକ KBH1322007

ପ ୁ /9889 36 140 870ରବି ନାୟକ ପି ଧନିଆ ନାୟକ RWX0614610

 ୀ /9890 27 140 871ସଯୁ�K ନାୟକ "ା ରବି ନାୟକ RWX0614628

 ୀ /10891 47 140 872ମଇନା ଜାନୀ "ା କତୁ ଜାନୀ KBH1321801

ପ ୁ /11892 44 140 873ରାଜୁ ମଦୁୁଲି ପି ରବି ମଦୁୁଲି KBH1321579

 ୀ /11893 41 140 874ମଣି ମଦୁୁଲି "ା ରାଜୁ ମଦୁୁଲି KBH1321561

 ୀ /11894 20 140 875ପଣୂ�ତୟା ମଦୁୁଲି ମା ମଣି ମଦୁୁଲି RWX1269539

 ୀ /12895 48 140 876େମାତି ମଦୁୁଲି "ା ପିତାWର ମଦୁୁଲି OR/12/085/152212

 ୀ /13896 52 140 877ଚ6�ମା ମଦୁୁଲି "ା ରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/085/152224

ପ ୁ /14897 52 140 878ବୁଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ଘାସି ମଦୁୁଲି OR/12/085/152225

 ୀ /14898 46 140 879ଉଷା ମଦୁୁଲି "ା ବୁଲୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/152226

 ୀ /15899 26 140 880ପ�ିୟOା ପ�ିୟଦଶUନୀ ମହା*ି ପି େପ�ମାନ6 ମହା*ି RWX1106145

ପ ୁ /15900 60 140 881ମ�ଳା ମଦୁୁଲି ପି ଗରୁୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/152231

ପ ୁ /16901 53 140 882ବଲି ଯାନି ପି ଡW ୁଯାନି OR/12/085/153301

 ୀ /16902 48 140 883ଲବାଇ ଯାନି "ା ବଲି ଯାନି OR/12/085/153300

ପ ୁ /17903 39 140 884ମନ ବିେଶାଇ ପି ଜିରୁ ବିେଶାଇ RWX0678615

 ୀ /17904 34 140 885ଜୁବାବତୀ ବିେଶାଇ "ା ମନ ବିେଶାଇ RWX0678565

 ୀ /18905 74 140 886େମାତି ମଦୁୁଲି "ା େଦତୖାରି ମଦୁୁଲି RWX0122911

ପ ୁ /18906 41 140 887ଦଇତାରୀ ମଦୁୁଲି ପି ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି RWX1011162

 ୀ /18907 33 140 888ଲ�Bୀ ମଦୁୁଲି "ା ମନ ମଦୁୁଲି RWX0122929

 ୀ /19908 50 140 889େଶାଭା ନାୟକ "ା ଦିଗାWର ନାୟକ OR/12/085/152254

ପ ୁ /19909 45 140 890ଦିଗାWର ନାୟକ ପି େଧାବା ନାୟକ OR/12/085/152253

 ୀ /19910 23 140 891ଫୁଲମତୀ ନାୟକ ପି ଦିଗାWର ନାୟକ RWX1011741

 ୀ /20911 45 140 892କମଳା ଯାନି "ା ଗରୁୁନାଥ ଯାନି OR/12/085/152249

 ୀ /20912 26 140 893ଲୀନ େକାଚିମ ପି େପ�ମାନ6 େକାଚିମ RWX1105907

 ୀ /21913 72 140 894ଶକୁରୁୁ ଯାନି "ା କୃପା ଯାନି OR/12/085/152304

ପ ୁ /23914 33 140 895ପ�ଭା ମଦିୁଲି ପି ଡWରୁୁ ମଦିୁଲି RWX0749499

 ୀ /23915 31 140 896ପାବK ତି ମଦିୁଲି "ା ପ�ଭା ମଦିୁଲି RWX0749481

ପ ୁ /23916 65 140 897ଘାସି ମଦୁୁଲି ପି ଦାସରି ମଦୁୁଲି OR/12/085/152268

 ୀ /23917 52 140 898େମାତି ମଦୁୁଲି "ା ଡWରୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/152264

 ୀ /23918 31 140 899କଳାବତୀ ମଦୁୁଲୀ "ା ରାମ ମଦୁୁଲୀ RWX0614172

15 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /24919 58 140 900ବଇଦି ମଦୁୁଲି "ା ଘାସି ମଦୁୁଲି OR/12/085/152269

ପ ୁ /27920 55 140 901କତୁ ଜାନୀ ପି ଦିପ ୁଜାନୀ KBH1321819

ପ ୁ /28921 72 140 902ବୁଦୁ କମାର ପି ସେନଇ କମାର OR/12/085/152276

 ୀ /28922 68 140 903ଯମନୁା କମାର "ା ବୁଦୁ କମାର OR/12/085/152277

 ୀ /28923 40 140 904ପଲାସ କମାର "ା କଶୁ କମାର KBH1321744

ପ ୁ /29924 56 140 905ମନ କମାର ପି ସଦନ କମାର OR/12/085/152266

 ୀ /29925 49 140 906ଡମାଇ କମାର "ା ମନ କମାର KBH1321736

 ୀ /29926 35 140 907ତୁଳା କମାର "ା ଧନ କମାର RWX0810390

ପ ୁ /29927 23 140 908ଅଭିମନ� ୁକମାର ପି ଲବ କମାର RWX1040740

ପ ୁ /30928 72 140 909ରବି ମଦୁୁଲି ପି ନିଳ ମଦୁୁଲି OR/12/085/152239

 ୀ /30929 66 140 910ବୁେଦଇ ମଦୁୁଲି "ା ରବି ମଦୁୁଲି OR/12/085/152240

 ୀ /31930 46 140 911େମାତି ମଦୁୁଲି "ା ମତୁ�ାଲୁ ମଦୁୁଲି RWX0544437

ପ ୁ /31931 31 140 912ରାେଜଶ ମଦୁୁଲି ପି ଯଦୁ ମଦୁୁଲି RWX0826230

 ୀ /31932 31 140 913କନିୁ ମଦୁୁଲି "ା ରାେଜଶ ମଦୁୁଲି RWX1040393

ପ ୁ /32933 71 140 914େଦବରାଜ ରଣା ପି େ�ତ�ବାସି ରଣା OR/12/085/152101

 ୀ /32934 64 140 915େସୖଳବାଳା ରଣା "ା େଦବରାଜ ରଣା OR/12/085/152102

 ୀ /33935 47 140 916ଗିତା;ଳି ପାଢୀ "ା ନିର;ନ ପାଢୀ KBH1321835

 ୀ /33936 40 140 917ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର ପାଢୀ "ା ସେୁର6�  କମୁାର ପାଢୀ RWX0121772

ପ ୁ /33937 50 140 918ନିର;ନ ପାଢୀ ପି ବାଲ�ଚ6�  ପାଢୀ OR/12/085/152189

ପ ୁ /34938 55 140 919ରବି ନାରାୟଣ ପLା ପି କୃ& ଚ6�  ପLା KBH1322353

ପ ୁ /34939 51 140 920ସଯୁ�Kନାରାୟଣ ପLା ପି କୃ&ଚଂଦ�  ପLା OR/12/085/156538

 ୀ /34940 51 140 921କବିତା ପLା ପି କୃ&ଚ6�  ପLା OR/12/085/153089

 ୀ /34941 49 140 922େରଣକୁା ପLା "ା ବାବୁଲା ପLା KBH1321843

ପ ୁ /34942 48 140 923ବିର, ିନାରାୟଣ ପLା ପି କୃ&ଚ6�  ପLା OR/12/085/153088

 ୀ /34943 47 140 924ବାସ*ି ପLା "ା ସଯୂ�K ନାରାୟଣ ପLା KBH1321850

 ୀ /34944 43 140 925ସଜୁାତା ପLା "ା ବିରଞିନାଲାୟଣ ପLା RWX0234179

ପ ୁ /34945 26 140 926ସତ�ଜିp ପLା ପି ରବି ନାରାୟଣ ପLା RWX0826289

ପ ୁ /34946 24 140 927ଶOର ପLା ପି ସେୁର6�  ପLା RWX0904383

ପ ୁ /36947 42 140 928କଶୁ କମାର ପି ବୁଧ ୁକମାର KBH1321751

ପ ୁ /36948 50 140 929ଚି�ୁଡୁ ନାୟକ ପି କାମ ନାୟକ KBH1907336

 ୀ /36949 46 140 930େମାତି ନାୟକ "ା ଚି�ୁଡୁ ନାୟକ KBH1907344

ପ ୁ /36950 29 140 931ସବୁାଷ ଚ6�  ନାୟକ ପି ଚି�ୁଡୁ ନାୟକ RWX0614156

 ୀ /36951 24 140 932ଚ6�ମା ନାୟକ "ା ସବୁାଷ ଚ6�  ନାୟକ RWX1040823

ପ ୁ /36952 21 140 933ରାେଜଶ ନାୟକ ପି ଚି�ୁଡି ନାୟକ RWX1158468

ପ ୁ /37953 39 140 934ଶ�ୀଧର କମାର ପି ମଧ ୁକମାର RWX0122283

 ୀ /37954 36 140 935ସନିୁତା କମାର "ା ଶ�ୀଧର କମାର RWX0122275

 ୀ /38955 53 140 936ଗଣୁ ମଦୁୁଲି "ା ମିନ ମଦୁୁଲି RWX0401265

ପ ୁ /39956 39 140 937ଶିବ ନାଗ ପି େତଲି ନାଗ RWX0122960

 ୀ /39957 36 140 938େଜ�ାତି ନାଗ "ା ଟO ନାଗ KBH1907351

 ୀ /40958 39 140 939ନଳିନୀ ଭତ�ା "ା ସନୁୀଲ କମୁାର ଭତ�ା RWX0614636

 ୀ /42959 81 140 940ପ ୂ̂ K ମଦୁୁଲି "ା କ6ୁୁରା ମଦୁୁଲି RWX0891663

 ୀ /42960 23 140 941ଲ�Bୀ ମଦୁୁଲି ପି କା6ୁରୁ ମଦୁୁଲି RWX1040427

 ୀ /43961 66 140 942ବଇେଦଇ ଚାଲାଣ "ା କୃ& ଚ6�  ଚାଲାଣ RWX0891655

ପ ୁ /44962 23 140 943ସନିୁଲ ମଦୁୁଲି ପି ଘନ ମଦୁୁଲି RWX1011907

 ୀ /45963 68 140 944ହିରାମଣଇ ମଦୁୁଲି "ା ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି RWX1010982

 ୀ /45964 27 140 945ଧାନମତୀ ମଦୁୁଲି "ା େଗାପୀ ମଦୁୁଲି RWX1012087

ପ ୁ /45965 26 140 946େଗାପୀ ମଦୁୁଲି ପି େତଲି ମଦୁୁଲି RWX1011998

 ୀ /46966 57 140 947େମାତି ଜାନୀ "ା େଦତୖାରୀ ଜାନୀ RWX1011824

 ୀ /46967 25 140 948ଲ�Bୀ ମଦୁୁଲି "ା ଆନୁ ମଦୁୁଲି RWX1011022

ପ ୁ /47968 31 140 949ରାଜାରାମ ମଦୁୁଲି ପି ମନB ଥ ମଦୁୁଲି RWX1011790

 ୀ /47969 28 140 950କଷୁମୁା ମଦୁୁଲି "ା ରାଜାରାମ ମଦୁୁଲି RWX1011881

 ୀ /48970 32 140 951ସବୁାସିନି ମଦୁୁଲି ପି ମ�ୁଳୁ ମଦୁୁଲି RWX1040773

ପ ୁ /48971 26 140 952ମନୁା ମଦୁୁଲି ପି ଅନାମ ମଦୁୁଲି RWX1011915

ପ ୁ /49972 46 140 953ଭଗବାନ ଭତ� ା ପି ସାରଦା ଭତ� ା RWX1040765

 ୀ /49973 41 140 954ଦଇମତି ଭତ� ା "ା ଭଗବାନ ଭତ� ା RWX1040484

ପ ୁ /49974 23 140 955ଗେଣଶ ଭତ� ା ପି ଭଗବାନ ଭତ� ା RWX1040757

 ୀ /49975 22 140 956ରାଇମତି ଭତ� ା "ା ଗେଣଶ ଭତ� ା RWX1269372

 ୀ /49976 23 140 957ଲ�Bୀ ମଦୁୁଲି "ା ଆନୁ ମଦୁୁଲି RWX1011691

ପ ୁ /50977 51 140 958ଆଇତୁ କମୁାର ପି ବୁଦୁ କମୁାର RWX1011493

 ୀ /50978 23 140 959ସନିୁ ମଦୁୁଲି "ା ସଦାନ6 ମଦୁୁଲି RWX1040401

ପ ୁ /51979 46 140 960ବVୁ ମଦୁୁଲି ପି ଡମ ୁମଦୁୁଲି RWX1011410

 ୀ /51980 42 140 961ଚିେନଇ ମଦୁୁଲି "ା ବVୁ ମଦୁୁଲି RWX1011469

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /51981 23 140 962କନିୁ ମଦୁୁଲି "ା ରତନ ମଦୁୁଲି RWX1040435

 ୀ /52982 24 140 963ଦଇମତି ଜାନୀ ପି ତ�ିନାଥ ଜାନୀ RWX1011352

 ୀ /52983 53 140 964ସ; ୁକମାର ପି ବୁଦୁ କମାର RWX1040708

ପ ୁ /57984 30 140 965ରତନ ମଦୁୁଲି ପି ଦାମ ମଦୁୁଲି RWX1040419

ପ ୁ /85985 33 140 966ଆମାନ କଲୁଦିପ ପି ସରୁଜିତ କଲୁଦିପ RWX0810556

 ୀ /177986 26 140 967ଲ�Bୀ ଜାନୀ "ା ଜିରୁ ଜାନୀ RWX1011329

ପ ୁ /191987 28 140 968ଆନୁ ମଦୁୁଲି ପି ଘନ ମଦୁୁଲି RWX1011667

ପ ୁ /192988 37 140 969ଅବି ମଦୁୁଲି ପି େଲଲି ମଦୁୁଲି RWX1208834

 ୀ /192989 31 140 970ସେୁଲ ମଦୁୁଲି "ା ଅଭି ମଦୁୁଲି RWX1208842

 ୀ /193990 61 140 971ବିରମା ମଦୁୁଲି "ା ଗଣିଆ ମଦୁୁଲି RWX1208867

 ୀ /194991 76 140 972ରୁକଣିୁ ଜାନି "ା ଶଲୁା ଜାନି RWX1208826

ପ ୁ /195992 44 140 973ଗେଣଷ େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା RWX1208859

ପ ୁ /196993 21 140 974ଅଜୟ ଜାନି ପି କୃପା ଜାନି RWX1244938

 ୀ /196994 20 140 975ରଶB ି ମଦୁୁଲି ପି ଚିତ�  ମଦୁୁଲି RWX1269406

 ୀ /197995 20 140 976ମି;ାଇ ଜାନୀ ପି କୃପା ଜାନୀ RWX1269521

 ୀ /198996 21 140 977ଗଣୁ ମଦୁୁଲି "ା ଅ�ୁ ମଦୁୁଲି RWX1269562

 ୀ /199997 24 140 978ଶା*ି ମଦୁୁଲି "ା ଚିu ୁମଦୁୁଲି RWX1269398

 ୀ /999998 69 140 979ବଇଦି ଖରା "ା ଭଗବାନ ଖରା RWX0885053

ପ ୁ /999999 35 140 980ଭଗବାନ ଖରା ପି ସWାରୁ ଖରା RWX0885046

ପ ୁ /9991000 27 140 981ମନୁା ମଦୁୁଲି ପି ଗଣୁ ମଦୁୁଲି RWX0885079

 ୀ /9991001 26 140 982ରଶB ି ମଦୁୁଲି ପି ଲ�Bଣ ମଦୁୁଲି RWX0904334

ପ ୁ /KHAALA SA1002 36 140 1005ରବୀ6�  କମୁାର ପLା - ନିର;ନ ପାଢ଼ୀ RWX1283316

 ୀ /2001003 53 140 1013ବିେନାଦିନି ଶଗର "ା ଲ�Bଣ ଶଗର OR/12/085/148414

ପ ୁ /2001004 47 140 1014ଲ�Bଣ ସଗର ପି ପ�ତାପ ସଗର RWX0402255

ପ ୁ /131005 18 140 1019ସଶୁା* ବାଘ ପି ରେମଶ ବାଘ RWX1316546

 ୀ /41006 18 140 1024ଅ;ଳି ମଦୁୁଲି ପି ବୁବୁନି ମଦୁୁଲି RWX1326149

ପ ୁ /2011007 22 140 1033ସେରାଜ କମୁାର ସରଦାy ପି ନାରାୟଣ ସରଦାy RWX1326792

ପ ୁ /2001008 20 140 1040ଅତଲ ଅମ�ିତ ସାଗର ପି ଲ�Bଣ ସାଗର RWX1326966

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବNଚନ ନିମେ* ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ$  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବNଚନ କମିଶନ ଭାରତO jାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବNଚନ ପବୂK ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣO ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର*ୁ  |

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 ମାନOର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନO ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

17 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO "ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


