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ପ ୁ /1 36 143 1ର�ନ କମୁାର ପେଲଇ ପି ରାମନାଥ ପେଲଇ KBH1970615

ପ ୁ /BACK MUTY2 48 143 2ଶଶି ଭୂଷଣ େଖାରା ପି ଵିଲିଯାମ େକାରା େକାରା RWX1197185

ପ ୁ /Near Rail3 35 143 3ଇମାେଗ ମେହସଵରା େଗଲା ମା ଲ&'ୀ େଗଲା RWX1147982

(ୀ /PANDA COL4 22 143 4େମୗସମୂୀ ରାଣୀ େକାରା - +ାଠର RWX1193945

ପ ୁ /Police Ho5 54 143 5ଦି-ି ପ
କାଶ ମହାପାତ
 ପି ଅଭୟ ମହାପାତ
 KBH1316199

ପ ୁ /SRADHA NI6 44 143 6ସେ/ାଷ କମୁାର ପାଣୀଗ
ାହୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଣୀଗ
ାହୀ RWX1191055

(ୀ /017 19 143 7ମାମାଲୀ କଲୁଦୀପ ପି ନାରାୟଣ କଲୁଦୀପ RWX1246313

(ୀ /018 29 143 8ମମତା ସାହୁ 1ା ସେ/ାଷ କମୁାର ସାହୁ RWX0746776

ପ ୁ /019 20 143 9ନୀଳରମ ଠାକରୁ ପି ନାଥରୁାମ ଠାକରୁ RWX1255595

(ୀ /110 30 143 10ଓେଲମା ବିବି 1ା ରହିମ ଖାନ RWX0125070

(ୀ /111 48 143 11େଭାଗ େଭାଇ 1ା ଚ4
  େଭାଇ OR/12/085/148002

ପ ୁ /112 29 143 12ପ
ଦୀପ େଭାଇ ପି ଚ4
  େଭାଇ RWX0484717

(ୀ /113 26 143 13ରଜନୀ େଭାଇ 1ା ପ
ଦୀପ େଭାଇ RWX1013267

(ୀ /114 33 143 14ଗଲୁନ ବିବି 1ା ପିରୁ ଖାନ RWX0125104

(ୀ /115 31 143 15ହାବିବା ବିବି 1ା ଆଜମୀର ଖା7 RWX0615708

(ୀ /116 25 143 16ଫତମା ବିବି 1ା ସଲିମ ଖାନ RWX1128321

(ୀ /117 46 143 17ରସ'ିତା ଦାସ 1ା ବିଜୟ କମୁାର ଟାକ
ି RWX0125013

ପ ୁ /118 41 143 18ରହମନ ଖାନ ପି ଅନୱାର ଖାନ RWX0125088

ପ ୁ /119 39 143 19ରହି; ଖା7 ପି ଅନୁୱ< ଖାନ RWX0125112

ପ ୁ /120 37 143 20ସଲିମ ଖାନ ପି ଅନୁୱାର ଖାନ RWX0125120

ପ ୁ /121 33 143 21ଆଜମିର ଖା7 ପି ଅନୁୱାର ଖା7 RWX0125138

ପ ୁ /122 36 143 22ଶିବ ନାଗ ପି ନାରାୟଣ ନାଗ RWX0125005

(ୀ /123 34 143 23ସବିତା ନାଗ 1ା ଶିବ ନାଗ RWX0368639

ପ ୁ /124 21 143 24ରଶ' ି କା/ ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ RWX1168269

ପ ୁ /125 66 143 25ଗୟାଧର ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ସାହୁ RWX0125146

(ୀ /126 62 143 26ଆଶାମଣି ସାହୁ 1ା ଗୟାଧର ସାହୁ RWX0125153

ପ ୁ /127 36 143 27ସେ/ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗୟାଧର ସାହୁ RWX0125237

ପ ୁ /128 33 143 28ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗୟାଧର ସାହୁ RWX0125054

(ୀ /129 28 143 29ସ�>ୁା ସାହୁ 1ା ମେନାଜକମୁାର ସାହୁ RWX1046465

(ୀ /230 30 143 30ଫରିଦା େବଗ; ପି ଅନୱାର ଖା7 RWX0615674

(ୀ /231 69 143 31ଶମସ7ୁ ବିବି 1ା ଆନଆ< ଖା7 RWX0125179

ପ ୁ /232 34 143 32ପିରୁ ଖାନ ପି ଅନୁୱାର ଖାନ RWX0125229

(ୀ /0333 24 143 33ବରଟମ ଶ
ୀେଦଵୀ 1ା ବରାଟମ ଅଚୁତା RWX1143072

ପ ୁ /334 64 143 34ରାମନାଥ ପେଲଇ ପି େଗାପୀନାଥ ପେଲଇ RWX1271790

(ୀ /335 51 143 35କନୁୀ ପେଲଇ 1ା ରାମନାଥ ପେଲଇ RWX1264837

ପ ୁ /336 34 143 36ମେନାଜ କମୁାର ପେଲଇ ପି ରାମନାଥ ପେଲଇ RWX1271857

(ୀ /337 28 143 37ରଶୀୁତା ପେଲଇ 1ା ର�ନ କମୁାର ପେଲଇ RWX1253889

(ୀ /338 32 143 38ଲ&'ି େଶମିଳି 1ା ପଦ' ନ େଶମିଳି RWX0125203

ପ ୁ /439 26 143 39ଶ
ୀ ରାମ େଚୗଧରୁୀ ପି ଚକାେଡାଳା େଚାଧରୁୀ RWX0746750

ପ ୁ /440 58 143 40ଚକାେଡାଳା େଚୗଧରୁୀ ପି ସହେଦବ େଚୗଧରୁୀ RWX0125211

(ୀ /441 51 143 41ନମ@ଦା କମୁାରୀ େଚୗଧରୁୀ 1ା ଚକାଡଳା େଚୗଧରୁୀ RWX0286757

ପ ୁ /442 32 143 42କୃAଚ4
  େଚୗଧରୁୀ ପି ଚକାଡଳା େଚୗଧରୁୀ RWX0125039

ପ ୁ /543 33 143 43ପ
ତାପ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ େବେହରା KBH1354547

(ୀ /544 33 143 44ରୀତା େଗୗଡ 1ା ସଂଜୟ େଗୗଡ RWX0484907

ପ ୁ /545 54 143 45ସହେଦବ େଗୗଡ ପି ସାରଥୀ େଗୗଡ KBH1289768

(ୀ /546 50 143 46ସବିତା େଗୗଡ 1ା ସହେଦବ େଗୗଡ KBH1290204

ପ ୁ /547 47 143 47ସଂଜୟ େଗୗଡ ପି କାଶନିାଥ େଗୗଡ KBH1625763

ପ ୁ /548 36 143 48ଖଦାଳ େଗୗଡ ପି ଭଗବାନ େଗୗଡ KBH1898451

ପ ୁ /549 27 143 51େଦବାଶଷି େଗୗଡ ପି ସହେଦବ େଗୗଡ RWX0615781

ପ ୁ /550 24 143 52ଆଶଷି େଗୗଡ ପି ସହେଦବ େଗୗଡ RWX0904839

1 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /551 52 143 53ସF�ା ରାଣୀ ପ
ଧାନ 1ା ଅGଳ ନିଧି ପ
ଧାନ RWX0435693

(ୀ /552 29 143 54ମିତା ପ
ଧାନ ପି ଅGଳ ନିଧି ପ
ଧାନ RWX0435644

ପ ୁ /553 28 143 55ଅମିH ପ
ଧାନ ପି ଅGଳ ନିଧି ପ
ଧାନ RWX0435685

ପ ୁ /554 31 143 56ଧମ@ରାଜ ସଯୁ@ ପି ନିରଜଂନ ସଯୁ@ RWX0235739

ପ ୁ /555 25 143 57କବିରାଜ ସଯୂ�@ ପି ନିର�ନ ସଯୂ�@ RWX0904896

ପ ୁ /556 51 143 58ନିର�ନ ସଯୁ�@ ପି କମଳୁୁ ସଯୁ�@ OR/12/085/148003

(ୀ /557 43 143 59େଦମୖତି ସଯୁ�@ 1ା ନିର�ନ ସଯୁ�@ OR/12/085/148004

(ୀ /558 27 143 60ରଂଜିତା ସଯୂ�@ 1ା ଧମ@ରାଜ ସଯୂ�@ RWX0747337

ପ ୁ /759 24 143 61ନେର4
  ସଯୁ�@ ପି ଲାବଣ� ସଯୁ�@ RWX1013218

(ୀ /760 66 143 62ମJୁା ସଯୁ�@ 1ା ସନ�ା ସଯୁ�@ OR/12/085/148008

(ୀ /761 47 143 63ନବିନା ସଯୂ଼�@ ପି ସନ�ାସି ସଯୂ�@ KBH1290196

(ୀ /762 44 143 64ତୀଳLମା ସଯୁ�@ 1ା ଲାବଣ� ସଯୁ�@ OR/12/085/148006

(ୀ /763 39 143 65ମନିୁ ସଯୂ�@ 1ା ଲାବଣ� ସଯୂ�@ KBH1285972

ପ ୁ /764 34 143 66ଲ&'ଣ ସଯୂ�@ ପି ଲାବଣ� ସଯୂ�@ RWX0747303

ପ ୁ /765 29 143 67ନକଳୁ ସଯୁ�@ ପି ଲାବାନ� ସଯୁ�@ RWX0616169

(ୀ /766 25 143 68ଝୁନୁ ସଯୁ�@ 1ା ନକଳୁ ସଯୁ�@ RWX1013226

/0867 22 143 69ମଧସୁଦୂନ ଦାସ ପି ସଗୁ
ୀବ ଦାସ RWX1128347

ପ ୁ /868 42 143 70ସଗୁ
ୀବ ଦାସ ପି କ4 ଦାସ OR/12/085/148845

(ୀ /869 40 143 71ଚNା ଦାସ 1ା ସଗୁ
ୀବ ଦାସ OR/12/085/148844

ପ ୁ /970 35 143 72ଅଜୟ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ବିOନାଥ ଦେଳଇ KBH1901347

(ୀ /971 34 143 73େସPହଲତା ଦେଳଇ ପି ବିOନାଥ ଦେଳଇ KBH1901263

(ୀ /972 53 143 74ଜମନୁା ଶାଗର 1ା ସ4ୁର ଶାଗର OR/12/085/148012

ପ ୁ /973 38 143 75କୃA ସାଗର ପି ସ4ୁର ସାଗର KBH1285287

ପ ୁ /974 33 143 76ପଦ' ନ ସାଗର ମା ଯମନୁା ସାଗର RWX0235697

ପ ୁ /975 32 143 77ଅନ4 ସାଗର ମା ଜମନୁା ସାଗର RWX0544544

(ୀ /976 31 143 78ସମQRା ସାଗର 1ା କୃA ସାଗର RWX0484915

(ୀ /977 35 143 79ସନୁୀତା ସନୁା 1ା ସଚୀନ ସନୁା KBH1898634

(ୀ /1078 70 143 80କମଳା ହ/ାଳ 1ା ଶ�ାମ ହ/ାଳ OR/12/085/148855

ପ ୁ /1079 45 143 81ଘାସିରାମ ପା�ି ପି ହରିବFୁ ପା�ି KBH1289826

ପ ୁ /1080 45 143 82ନେର4
  ପା�ି ପି ଗରୁୁ ପା�ି KBH1625581

(ୀ /1081 40 143 83ପSୁା ପା�ି 1ା ଘାସିରାମ ପା�ି KBH1286012

(ୀ /1082 39 143 84ରମା ପା�ି 1ା ନେର4
  ପା�ି KBH1625433

ପ ୁ /1083 26 143 85ରାଜୁ ପା�ି ପି ଘାସିରାମ ପା�ି RWX0747709

ପ ୁ /1084 22 143 86ଚ4ନ ପା�ି ପି ଘାସିରାମ ପା�ି RWX1083518

ପ ୁ /1085 60 143 87େମାହନ ସାଗର ପି ଶକୁ
 ୀ ସାଗର KBH2081701

(ୀ /1086 51 143 88ପଦ' ା ସାଗର 1ା େମାହନ ସାଗର KBH2081719

(ୀ /1087 59 143 89ଶ
ୀମତି ସବୁT@ ଟାକ
 ି - ଘାସିରାମ ପା�ି RWX0126250

(ୀ /1188 19 143 90ପ
ତିମା ଘାସି 1ା କT@ ହ/ାଳ RWX1245885

(ୀ /1189 45 143 91ନବିନା ହ/ାଳ 1ା ତୁଳାରାମ ହ/ାଳ KBH1285402

(ୀ /1190 40 143 92ପଦ' ା ହ/ାଳ 1ା େଗୗତମ ହ/ାଳ RWX0747634

ପ ୁ /1191 26 143 93େଗୗତମ ହ/ାଳ ମା ନବିନା ହ/ାଳ RWX0747667

(ୀ /1192 25 143 94ରଶ' ିହ/ାଳ 1ା େଗୗତମ ହ/ାଳ RWX1013259

ପ ୁ /1193 22 143 95କT@ ହ/ାଳ ପି ତୁଳାରାମ ହ/ାଳ RWX1078583

(ୀ /1294 29 143 96ମମତା ଭୂୟU 1ା ପGାନନ ଭୂୟU RWX0796995

ପ ୁ /1295 45 143 97ଜଗନP ାଥ ଖିଲ ପି ବାତ ଖିଲ KBH1285568

(ୀ /1296 42 143 98ମ�ୁଲି ଖିଲ 1ା ଜଗନP ାଥ ଖିଲ KBH1285576

(ୀ /1397 70 143 99ଇଛାବତି ପା�ି 1ା ନାରାୟଣ ପା�ି KBH1286046

ପ ୁ /1398 40 143 100ଧବୁଲୁ ପା�ି ପି ନାରାୟଣ ପା�ି KBH1285782

(ୀ /1399 38 143 101େମେନକା ପା�ି 1ା ଧବଲୁ ପା�ି KBH1285774

ପ ୁ /14100 40 143 102ରବି ହ/ାଳ ପି ଶରିୁନାରାୟଣ ହ/ାଳ OR/12/085/148019

(ୀ /14101 38 143 103ମଣି ହ/ାଳ 1ା ରବି ହ/ାଳ OR/12/085/148020

ପ ୁ /14102 26 143 104ଜହନ ହ/ାଳ ପି ରବି ହ/ାଳ RWX0746768

(ୀ /14103 26 143 105ଅନିଷା ହ/ାଳ 1ା ଜହନ ହ/ାଳ RWX1013192

(ୀ /14104 61 143 106ସନିୁତା କମୁାରୀ ଖରା ପି ଉଲିୟମ ଖରା KBH2081776

ପ ୁ /14105 58 143 107ଶଶିଭୂଷଣ ଖରା ପି ଉଲିୟମ ଖରା KBH2081750

(ୀ /14106 54 143 108ଯେଶାଦା ଖରା 1ା ସଦନ ଖରା RWX0125260

ପ ୁ /14107 48 143 109ଶରତ କମୁାର ଖରା ପି ଜନୁ ଖରା OR/12/085/274953

ପ ୁ /14108 47 143 110ଲ&'ୀ ନାରାୟଣ ଖରା ପି ସବୁାଶ ଚ4
  ଖରା RWX0802371

(ୀ /14109 46 143 111େରଣକୁା େଦବୀ ଖରା 1ା ଲ&'ୀ ନାରାୟଣ ଖରା KBH1285600

(ୀ /14110 45 143 112ଲ&'ୀ ଖରା 1ା େଗାପିନାଥ ଖରା KBH1285295

(ୀ /14111 39 143 113ବବିତା ଖରା ପି ଉଲିୟମ ଖରା KBH2081784

ପ ୁ /14112 35 143 114ନାେଗOର ଖରା ପି ସଦନ ଖରା RWX0904888

2 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /14113 33 143 115ର�ନ କମୁାର ଖରା ପି ସବୁାସ ଖରା KBH1898949

(ୀ /14114 32 143 116ପାବ@ ତୀ ଖରା ପି ନାେଗOର ଖରା RWX1012848

(ୀ /14115 30 143 117ନୁେରନ ଖରା 1ା ର�ନ କମୁାର ଖରା RWX0747071

ପ ୁ /14116 29 143 118ମଧ ୁଖରା ପି ସବୁାଶ ଖରା RWX0746792

(ୀ /14117 26 143 119ଟୁକନିୁ ମାଧରୁୀ ଖରା ପି ଲ&'ୀ ନାରାୟଣ ଖରା RWX0802330

ପ ୁ /14118 31 143 120ସଂଜିH ଖରା ପି ସବୁାସ ଖରା RWX0616029

ପ ୁ /14119 29 143 121ରାଜ କମୁାର ଖରା ପି ଶରତ କମୁାର ଖରା RWX0435651

ପ ୁ /14120 22 143 122ହୃଦୟର�ନ ଖରା ପି ଲ&'ୀ ନାରାୟଣ ଖରା RWX1128370

ପ ୁ /14121 21 143 123ଉମାଶCର ଖରା ପି ଲ&'ୀନାରାୟଣ ଖରା RWX1255603

ପ ୁ /14122 57 143 124ସାେହବ ନାଏକ ପି ଅହିବର ନାଏକ RWX0796615

(ୀ /14123 74 143 125ଇXାବତୀ ପା�ି 1ା ନାରାୟଣ ପା�ି RWX0904961

ପ ୁ /15124 47 143 126େଗାପୀନାଥ ଖରା ପି େଡବୁରୁ ଖରା KBH1285303

(ୀ /16125 32 143 127ପଦ' ା ସଯୁ@ 1ା ହର ସଯୁ@ RWX0286765

(ୀ /16126 50 143 128େକୗଶଲ�ା ସଯୂ�@ 1ା ଅଭିମନ� ୁସଯୂ�@ OR/12/085/148880

ପ ୁ /16127 29 143 129େଗାବି4ା ସଯୁ�@ ପି ଅଭିମନ� ୁସଯୁ�@ RWX0957829

(ୀ /16128 42 143 130େଜ�ାତି ସଯୂ�@ 1ା ହର ସଯୂ�@ RWX0125286

(ୀ /16129 60 143 131ରାଧା ସଯୂ�@ 1ା ଶଶି ସଯୂ�@ KBH1343854

ପ ୁ /16130 46 143 132ହର ସଯୁ�@ ପି ଅY ୁ@ନ ସଯୁ�@ KBH1665215

ପ ୁ /16131 39 143 133ଭାZର ସଯୂ�@ ପି ଅY ୁ@ନ ସଯୂ�@ KBH2081800

(ୀ /16132 38 143 134ଭାଗ� ସଯୂ�@ 1ା ଭାZର ସଯୂ�@ KBH2081818

(ୀ /16133 27 143 135ସନିୁତା ସଯୂ�@ପରଜା ପି ଶଶି ସଯୂ�@ RWX0747246

(ୀ /16134 27 143 136ଅନିତା ସଯୂ�@ପରଜା ପି ଶଶି ସଯୂ�@ RWX0747253

(ୀ /17135 68 143 137ରାମ କଳୁଦିପ 1ା ରେମଶ କଳୁଦିପ KBH2081859

ପ ୁ /17136 61 143 138ଭିମ କଳୁଦିପ ପି େଗାର କଳୁଦିପ OR/12/085/148021

(ୀ /17137 56 143 139ମାଳତୀ କଳୁଦିପ 1ା ଭିମ କଳୁଦିପ OR/12/085/148022

(ୀ /17138 50 143 140ଲଳିତା କଳୁଦିପ 1ା ମନୁା କଳୁଦିପ KBH2081867

(ୀ /17139 45 143 141ସଭୁଦ
 ା କଳୁଦିପ 1ା ମନୁା କଳୁଦିପ KBH1290253

(ୀ /17140 40 143 142ପଦ' ା କଳୁଦିପ 1ା କନୁା କଳୁଦିପ KBH1290311

(ୀ /17141 28 143 143ସାରା କଳୁଦୀପ 1ା ମନୁା କଳୁଦୀପ RWX0747394

(ୀ /18142 55 143 144େପ
ମ ଖିଲ 1ା ସନୁାମ ଖିଲ KBH2081875

ପ ୁ /18143 54 143 145ମୀନ ଖିଲ ପି ନାଥ ଖିଲ KBH1625508

(ୀ /18144 49 143 146କାGନ ଖିଲ 1ା ମୀନ ଖିଲ KBH1625516

ପ ୁ /18145 46 143 147େଗାବି4
ଚ4
  ଖିଲ ପି ଘାସିରାମ ଖିଲ RWX0368647

(ୀ /18146 37 143 149ନିଶା ଖିଲ 1ା ପ
କାଶ ଖିଲ KBH1625466

ପ ୁ /18147 34 143 150େଦବ ଖୀଲ ପି ମୀନ ଖୀଲ KBH1898626

(ୀ /18148 33 143 151ଟୁନୀ ଖୀଲ 1ା ମେନାଜ ଖୀଲ KBH1898659

(ୀ /18149 27 143 152କରୁଣା ଖିଲ 1ା େଦବ ଖିଲ RWX1154780

(ୀ /18150 35 143 153ଲଳିତା ଖିେଲ[ ା 1ା େବଦୖ�ନାଥ ଖିେଲ[ ା RWX0747543

(ୀ /18151 27 143 154ସାଫିନା ସଯୂ�@ 1ା େଗାବି4ା ସଯୂ�@ RWX0747410

(ୀ /19152 35 143 155େସାନାଲୀ େଜନା ପି ଫକିର ଚରଣ େଜନା RWX1228691

ପ ୁ /19153 70 143 156ପ
କାଶ ଖିଲ ପି େଗାବ\@ ନ ଖିଲ KBH2081891

(ୀ /19154 56 143 157ସସି ଖିଲ 1ା େଗାବ\@ ନ ଖିଲ OR/12/085/148026

(ୀ /19155 42 143 158ତାରା ଖିଲ 1ା ଧନ ଖିଲ OR/12/085/148028

ପ ୁ /19156 43 143 159ଧନ ଖିଲ ପି େଗାବ\@ ନ ଖିଲ OR/12/085/148027

ପ ୁ /19157 28 143 160ଦିଲିପ ଖିଲ ପି ଧନ ଖିଲ RWX0747352

(ୀ /19158 26 143 161ନମିତା ଖିଲ 1ା ଦିଲିପ ଖିଲ RWX0747386

(ୀ /20159 32 143 162ଭାରତୀ କମୁାରୀ ହରପାଲ ପି ଶ
ୀପତି ହରପାଲ RWX0402040

(ୀ /20160 50 143 163ସଂଯJୁା ସାଗର 1ା ପିତା]ର ସାଗର OR/12/085/148877

ପ ୁ /20161 45 143 164ଚଇତନ ସାଗର ପି ଖାଡି ସାଗର KBH1289784

(ୀ /20162 43 143 165ଡାଳି] ସାଗର 1ା ଚଇତନ ସାଗର KBH1285311

(ୀ /20163 39 143 166ମଇନା ସାଗର ପି ବୁଡୁ ସାଗର KBH1625441

ପ ୁ /20164 32 143 167ବିଜୟ ଶାଗର ପି ଖାଡି ଶାଗର RWX0747022

ପ ୁ /20165 29 143 168ଜଗନP ାଥ ସାଗର ପି ପିତା]ର ସାଗର RWX0484733

(ୀ /20166 27 143 169ତି^Lମା ଶାଗର 1ା ବିଜୟ ଶାଗର RWX0747006

ପ ୁ /20167 22 143 170ବିAୁ ସାଗର ପି େଚତୖନ� ସାଗର RWX1167535

(ୀ /20168 21 143 171ଶଶି ଟାକ
 ି ପି ଶ�ାମ ସ4ୁର ଟାକ
 ି RWX1129162

ପ ୁ /21169 40 143 172େଗାପାଳ ସାଗର ପି ଧନିଆ ସାଗର KBH1285816

(ୀ /21170 38 143 173ନିଲା ସାଗର 1ା େଗାପାଳ ସାଗର KBH1713544

ପ ୁ /22171 45 143 174ଯଧିୁ_ି ବାଘ ପି ଗରୁୁନାଥ ବାଘ KBH1285584

ପ ୁ /22172 20 143 175େମାେହେ4
 ା ବାଘ ପି ଯଧିୁ_ି ବାଘ RWX1199744

(ୀ /22173 42 143 176ନୟନା ବାଘ 1ା ଯେୁଜRି ବାଘ KBH1285592

ପ ୁ /23174 51 143 177ରଘନୁାଥ ସାଗର ପି ଲ&'ଣ ସାଗର OR/12/085/148031

3 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /23175 43 143 178ଚିତ
 ାେଦବି ସାଗର 1ା ରଘନୁାଥ ସାଗର OR/12/085/148032

ପ ୁ /24176 57 143 179ରାମ ଦେଳଇ ପି ପTୂ@ ଦେଳଇ KBH2081909

ପ ୁ /25177 25 143 180େମାହିତ ର�ନ ବାଘ ପି ମଧସୁଦୂନ ବାଘ RWX0904870

ପ ୁ /25178 23 143 181ମାନସ ର�ନ ବାଘ ପି ମଧସୁଦୂନ ବାଘ RWX1012947

(ୀ /25179 21 143 182ସଂ�Jୁା ବାଘ ପି ମଧସୁଦୂନ ବାଘ RWX1128255

ପ ୁ /25180 50 143 183ମଧସୁଦୁନ ବାଘ ପି ପ
ତାପଚ4
  ବାଘ OR/12/085/148834

ପ ୁ /25181 45 143 184ଧନୁଜୟ ବାଘ ପି ଅ�ଦ ବାଘ KBH1898717

(ୀ /25182 40 143 185େସବତୀ ବାଘ 1ା ଧନୁଜୟ ବାଘ KBH1898535

ପ ୁ /25183 54 143 186ମହନ ଲାଲ ଭାତରା ପି ସେନାଗିରି ଭାତରା RWX0125344

(ୀ /25184 49 143 187ଲXମି ଭାତରା 1ା ମହନଲାଲ ଭାତରା RWX0125351

(ୀ /25185 46 143 188ବାସ/ି କଚିମ 1ା ଦିଲୀପ କଚିମ OR/12/085/148156

(ୀ /25186 33 143 189ରଶ' ିତା କଚିମ ପି ଦିଲିପ କଚିମ RWX0125336

(ୀ /25187 52 143 190ଗରୁୁବାରୀ ଖରା 1ା ରଘ ୁଖରା OR/12/085/148042

ପ ୁ /25188 43 143 191ମିନ ଖରା ପି ବାଶ ୁଖରା OR/12/085/148039

(ୀ /25189 42 143 192କସୁମୁ ଖରା 1ା ହରିହର ଖରା KBH1285386

ପ ୁ /25190 29 143 193ରାେଜଶ ଖରା ପି ମିନ ଖରା RWX0747311

(ୀ /25191 28 143 194ଝିଲି ଖରା 1ା ରାେଜଶ ଖରା RWX0802207

ପ ୁ /26192 36 143 195ଶିବ ଶCର ସାହୁ ପି ମଧସୂଦୁନ ସାହୁ KBH2081925

(ୀ /27193 43 143 196େବୖେଦଇ ସାଗର 1ା ବିଶ ୁସାଗର OR/12/085/148044

ପ ୁ /27194 29 143 197ରାଜୁ ସାଗର ପି ବିଶ ୁସାଗର RWX0802215

ପ ୁ /27195 28 143 198ରାେଜ` ସାଗର ପି ବିଶ ୁସାଗର RWX0802397

ପ ୁ /27196 27 143 199ଦିବା ସାଗର ପି ବିଶ ୁସାଗର RWX0746917

(ୀ /27197 25 143 200ବବିତା ସାଗର 1ା ରାେଜଶ ସାଗର RWX1012871

(ୀ /27198 22 143 201ବିମଳା ସାଗର ପି ବିଶ ୁସାଗର RWX1154806

ପ ୁ /28199 49 143 202ଆନ4 ଖିଲ ପି ସ]ାରୁ ଖିଲ OR/12/085/148045

(ୀ /28200 43 143 203େଗୗରି ଖିଲ 1ା ଆନ4 ଖିଲ OR/12/085/148046

(ୀ /28201 45 143 204ଶା/ିଲତା ପାଣି 1ା ଜଗନP ାଥ ପାଣି RWX0818674

ପ ୁ /28202 24 143 205ଆେଲାକ ପaନାୟକ ପି ଲଳିତ େମାହନ ପaନାୟକ RWX0948976

(ୀ /30203 46 143 206େଜମାମଣି ହରିଜନ 1ା ବାଦଲ ହରିଜନ OR/12/085/148050

(ୀ /30204 42 143 207କନିୁ ହରିଜନ 1ା କ
ିAା ହରିଜନ KBH1287176

(ୀ /30205 33 143 208ଜୁଲି ହରିଜନ ପି ବାଦଲ ହରିଜନ KBH1285964

ପ ୁ /31206 41 143 209ରେମଶ ଦୁଗ� ପି ରାମ ଦୁଗ� OR/12/085/148051

ପ ୁ /31207 38 143 210େମାହନ ଦୁଗ� ପି ରାମ ଦୁଗ� KBH1665116

(ୀ /31208 37 143 211ଲିମା ଦୁଗ� 1ା େମାହନ ଦୁଗ� KBH1625458

(ୀ /31209 22 143 212ସରbଵତୀ ଦୂଗ� 1ା ରେମଶ ଦୁଗ� RWX1128339

ପ ୁ /32210 44 143 213ରବି ଖିଲ ପି ସ]ାରୁ ଖିଲ OR/12/085/148053

(ୀ /32211 41 143 214ଗରୁୁବାରି ଖିଲ 1ା ରବି ଖିଲ OR/12/085/148054

ପ ୁ /32212 35 143 215ଡାଲୁ ଖିଲ ପି ରବି ଖିଲ RWX0125369

(ୀ /32213 27 143 216କବିତା ଖିଲ 1ା ଡାଲୁ ଖିଲ RWX0747451

(ୀ /33214 39 143 217ବାସ/ି ଖରା 1ା ସନିୁଲ ସମାେରଡି KBH1285980

(ୀ /33215 48 143 218ବାମି ଖିଲ 1ା ସ]ାରୁ ଖିଲ OR/12/085/148056

ପ ୁ /33216 34 143 219ମରୁଲି ଖିଲ ପି ସ]ାରୁ ଖିଲ RWX0746909

(ୀ /33217 29 143 220ପSୁା ଖିଲ 1ା ମରୁଲି ଖିଲ RWX0746891

(ୀ /33218 45 143 221ଦହନା କିcାଲ 1ା ପ
ହଲ[ ାଦ କିcାଲ RWX0401976

(ୀ /34219 58 143 222ଊତମ ଖରା 1ା ଜଗନP ାଥ ଖରା KBH1287218

ପ ୁ /34220 46 143 223ଜଗନP ାଥ ଖରା ପି ରାମଚ4
  ଖରା OR/12/085/148057

ପ ୁ /34221 26 143 224େକୖଳାସ ଖରା ପି ଜଗନP ାଥ ଖରା RWX0747600

(ୀ /34222 26 143 225ଶ
ମିଳା ଖରା 1ା େକୖଳାସ ଖରା RWX1041078

(ୀ /35223 39 143 226ଅମିତା ଖରା ପି ରଘ ୁଖରା KBH1713577

ପ ୁ /35224 38 143 227ନ4 ଖିଲ ପି ମାଧବ ଖିଲ RWX0678805

(ୀ /35225 35 143 228ସସି ଖିଲ 1ା ନ4 ଖିଲ RWX0402339

(ୀ /35226 22 143 229ବୃ4ାବତି ଖିଲ ପି ନ4 ଖିଲ RWX1128214

ପ ୁ /35227 41 143 230ଶାମ କଳୁଦିପ ପି ବିଦ�ା କଳୁଦିପ KBH2081966

ପ ୁ /35228 28 143 232ଗ-ୁ କୁ̂ ଦୀପ ପି ଶ�ାମ କଳୁଦୀପ RWX0747626

(ୀ /35229 22 143 233କମଳା କଳୁଦୀପ 1ା ଗ-ୁ କଲୁଦୀପ RWX1122167

ପ ୁ /35230 21 143 234ରିC ୁକଳୁଦୀପ ପି ମନୁା କଳୁଦୀପ RWX1228501

ପ ୁ /35231 63 143 235ପ
ଭାକର ମହା/ି ପି ବୁ4ବନ ମହା/ି KBH1898923

(ୀ /35232 59 143 236ନଳୀନୀ ପ
ଭା ମହା/ି 1ା ପ
ଭାକର ମହା/ି KBH1898402

(ୀ /35233 33 143 237ରାଜଶ
ି ମହା/ି ପି ପ
ଭାକର ମହା/ି KBH1898436

(ୀ /36234 59 143 238ଗରୁୁବାରି ଗଲରି 1ା ରାମ ଗଲରି OR/12/085/148064

ପ ୁ /36235 41 143 239ରାେଜସ ଗଲରି ପି ରାମ ଗଲରି KBH2081974

(ୀ /36236 40 143 240କନିୁ ଗଲରି 1ା ରାେଜସ ଗଲରି OR/12/085/148066

4 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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(ୀ /36237 33 143 241ରୀତା େଗାଲରୀ ପି ରାମ େଗାଲରୀ OR/12/085/148063

ପ ୁ /36238 26 143 242ର�ନ େଗାଲରୀ ପି ରାେଜଶ େଗାଲରୀ RWX0747659

ପ ୁ /36239 22 143 243ପପ ୂେଗାେଲାରୀ ପି ରାେଜଶ େଗାେଲାରୀ RWX1046416

ପ ୁ /36240 31 143 244କିରଣ କମୁାର ପଟନାଇକ ପି ପରୁୁେଷାLମ ପaନାୟକ RWX0125377

ପ ୁ /36241 35 143 245ଅରୁଣ କମୁାର ପaନାୟକ ପି ପରୁୁଷLମ ପaନାୟକ KBH1898527

(ୀ /37242 65 143 246ନୟନତାରା ସନୁା 1ା ନବିନ ଚ4
  ସନୁା KBH2082006

ପ ୁ /37243 42 143 247ପ
ଶା/ପାତ
  ସନୁା ପି ଗକଳୁପାତ
  ସନୁା OR/12/085/126209

ପ ୁ /38244 48 143 248ଭି. ହରିହର ପ
ସାଦ ପି ୱ.ି ୱ.ି ଶିବରାମାୟା  KBH1625383

(ୀ /38245 55 143 249ଆସା ଠାକରୁ 1ା ଡ]ରୁୁଧର ଠାକରୁ OR/12/085/148070

(ୀ /38246 53 143 250ଭାନୁମତୀ ଠାକରୁ ପି ଘାସିରାମ ଠାକରୁ OR/12/085/148069

ପ ୁ /38247 40 143 251ବିଜୟ କମୁାର ଠାକରୁ ପି ଘାସିରାମ ଠାକରୁ OR/12/085/148883

ପ ୁ /38248 37 143 252ନାଥରୁାମ ଠାକରୁ ପି ଡ]ରୁ ଧର ଠାକରୁ RWX0615658

(ୀ /38249 29 143 253ରିତୁ ଠାକରୁ 1ା ନାଥରୁାମ ଠାକରୁ RWX0615666

ପ ୁ /38250 26 143 254କାଳୁରାମ ଠାକରୁ ପି ଡ]
ୁ ଧର ଠାକରୁ RWX0747691

ପ ୁ /38251 24 143 255ଭଗତ ରାମ ଠାକରୁ ପି ଡ]ରୁଧର ଠାକରୁ RWX1013200

(ୀ /38252 21 143 256ତୁଳସୀ ଠାକରୁ ପି କଲୁରାମ ଠାକରୁ RWX1128313

(ୀ /38253 21 143 257ସମିୁତ
 ା ଠାକରୁ ପି ଦ]ରୁଧର ଠାକରୁ RWX1142777

(ୀ /38254 20 143 258ସ' ୃତି ଠାକରୁ 1ା ଭଗତ ରାମ ଠାକରୁ RWX1245893

ପ ୁ /39255 50 143 259ସେରାଜକମୁାର ମହାପାତ
 ପି ରତP କର ମହାପାତ
 OR/12/085/144523

(ୀ /39256 45 143 260ମମତା ମହାପାତ
 1ା ସେରାଜକମୁାର ମହାପାତ
 OR/12/085/144524

ପ ୁ /39257 36 143 261ଯଧିୁ_ିର ମହାପାତ
 ପି ସରଜକମୁାର ମହାପାତ
 RWX0125401

(ୀ /39258 32 143 262ମଧସୁ' ିତା ମହାପାତ
 ପି ସେରାଜକମୁାର ମହାପାତ
 RWX0125419

ପ ୁ /39259 28 143 263ବିକାଶ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0401869

(ୀ /40260 62 143 264ଦମୟ/ି ପାଣି 1ା ଅମୃଛ ପାଣି OR/12/085/148082

ପ ୁ /40261 45 143 265ର�ିତ ପାଣି ପି ଅମୃଛ ପାଣି KBH1285956

ପ ୁ /40262 38 143 266ଆେଲାକ କମୁାର ପାଣି ପି ଅ]ଚୁ ପାଣି KBH1285147

ପ ୁ /40263 34 143 267ଅନିଲ କମୁାର ପାଣି ପି ଅମୃଛ ପାଣି RWX0126227

(ୀ /40264 36 143 268ଗୀତା�ଳି ପaନାୟକ 1ା ର�ିତ ପାଣି RWX0401893

ପ ୁ /41265 46 143 269ମିନ ସନୁା ପି କୃଶf  ସନୁା OR/12/085/148085

(ୀ /41266 41 143 270ଜୟ/ି ଶନୁା 1ା ମିନ ଶନୁା OR/12/085/148086

ପ ୁ /41267 26 143 271ମେନାଜ ସନୁା ପି ମିନ ସନୁା RWX0747675

ପ ୁ /41268 22 143 272ସେରାଜ ସନୁା ପି ମିନା ସନୁା RWX1078625

ପ ୁ /42269 43 143 273ସେୁର4
  େବନିଆ ପି ରସମାଇଲ େବନିଆ KBH2082089

(ୀ /42270 41 143 274ପ
ଣତୀ େବନିଆ 1ା ସେୁର4
  େବନିଆ KBH2082097

(ୀ /43271 55 143 275େସାନାେଦଇ ସନୁା 1ା ସଯୂ�@ ସନୁା RWX1013085

(ୀ /43272 46 143 276ଉଷା ସନୁା ପି ସା/ସିେଲା ସନୁା OR/12/085/148088

(ୀ /44273 50 143 277ନିରନ ଖରା 1ା ଧନୁଯ�@ୟ ଖରା OR/12/085/148090

ପ ୁ /45274 30 143 278ସଜିୁତ କମୁାର ସିଂ ମା େଶାଭା ସିଂ RWX0338236

(ୀ /45275 60 143 279େସାଭା ସି� 1ା ଶିବ ସି� OR/12/085/148092

ପ ୁ /46276 33 143 280ରାମ ଖିଲ ପି ଲ&'ଣ ଖିଲ RWX0802116

(ୀ /46277 29 143 281ଫଲୁ/ି ଖିଲ 1ା ରାମ ଖିଲ RWX0801993

(ୀ /47278 39 143 282ପଦ' ା ଖିଲ 1ା ଧନ ଖିଲ OR/12/085/148096

ପ ୁ /47279 23 143 283ଶଭୁମ ଖିଲ ପି ଧନ ଖିଲ RWX1128271

ପ ୁ /47280 27 143 284ପଦଲାମ ଖିଲ ପି ରୂପ ଖିଲ RWX0747089

(ୀ /48281 45 143 285ମିନତି େଖମcୁୁ 1ା ମଦନ େମାହନ ମଲ[ ିକ RWX0484899

(ୀ /48282 53 143 286ଚNାବତୀ ମଲ[ ିକ 1ା ଭରତ ମଲ[ ିକ KBH2082113

ପ ୁ /48283 49 143 287ମଦନ େମାହନ ମଲ[ ିକ ପି ଭରତ ମଲ[ ିକ KBH1285501

ପ ୁ /49284 43 143 288େଘନୁ ଖିଲ ପି ଖଲୁଧର ଖିଲ OR/12/085/148099

(ୀ /49285 41 143 289ଦମୟ/ି ଖିଲ 1ା େଘନୁ ଖିଲ OR/12/085/148100

(ୀ /49286 25 143 290ମନିୁ ଖିଲ ପି େଘନୁ ଖିଲ RWX1013143

ପ ୁ /50287 42 143 291ମଧ ୁଖିଲ ପି ଖଲୁଧର ଖିଲ OR/12/085/148757

(ୀ /50288 39 143 292ଚ4
 ମଣି ଖିଲ 1ା ମଧ ୁଖିଲ OR/12/085/148756

ପ ୁ /50289 26 143 293ସମିର ଖିଲ ପି ମଧ ୁଖିଲ RWX0905737

ପ ୁ /50290 31 143 294େଗାପି ଖିଲ ମା କୁ̂ ଧର ଖିଲ RWX0747204

(ୀ /50291 28 143 295ହିରାମଣୀ ଖିଲ 1ା େଗାପି ଖିଲ RWX0747196

(ୀ /50292 31 143 296ତୁଳସି ଖିେଲା ପି କଲୁଧର ଖିେଲା RWX0891929

(ୀ /51293 21 143 297ପ
ତିଭା େଖାସାଲା 1ା ସାନ ବାବୁ ଟାକରି RWX1122670

ପ ୁ /51294 46 143 298େସାମନାଥ ଟାକ
 ି ପି ରବି ଟାକ
 ି OR/12/085/148105

(ୀ /51295 45 143 299ବିେବକ ଟାକ
 ି 1ା ଜଗନP ାଥ ଟାକ
 ି OR/12/085/148796

(ୀ /51296 43 143 300ଚ4
 ିକା ଟାକ
 ି 1ା େସାମନାଥ ଟାକ
 ି OR/12/085/148106

ପ ୁ /51297 35 143 301ଭାZର ଟାକ
 ି ପି େସାମନାଥ ଟାକ
 ି KBH1898733

ପ ୁ /51298 34 143 302େଗାବି4 ଟାକ
 ି ମା ବିେବକି ଟାକ
 ି RWX0401885
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(ୀ /51299 32 143 303ମJୁା ଟାକ
 ି 1ା ଭାZର ଟାକ
 ି RWX0402321

ପ ୁ /51300 29 143 304ରେମଶ ଟାକ
 ି ପି ଜଗନP ାଥ ଟାକ
 ି RWX0802462

ପ ୁ /51301 29 143 305େଗୗତମ ଟାକ
 ି ପି େସାମନାଥ ଟାକ
 ି RWX0615849

ପ ୁ /51302 28 143 306ସାନ ବାବୁ ଟାକ
ି ପି େସାମନାଥ ଟାକ
 ି RWX0616003

(ୀ /51303 27 143 307ଭାରତୀ ଟାକ
 ି 1ା େଗୗତମ ଟାକ
 ି RWX0615856

(ୀ /53304 50 143 308ବାସ/ି ଶନୁା 1ା ବିଜୟ ଶନୁା OR/12/085/148110

ପ ୁ /53305 27 143 309ଗେଣଶ ସନୁା ପି ବିଜୟ ସନୁା RWX0747725

(ୀ /54306 60 143 310ନିଳାମଣି ହିଆଲ 1ା ବାଶ ୁହିଆଲ OR/12/085/148112

(ୀ /55307 50 143 311ର�ବତୀ ହିଆଲ 1ା ଭିମ ହିଆଲ OR/12/085/148114

ପ ୁ /55308 33 143 312ଶCର ହିଆଲ ପି ଭୀମ ହିଆଲ RWX0802348

ପ ୁ /55309 33 143 313ସେ/ାଷ ହିଆଲ ପି ଭିମ ହିଆଲ RWX0615922

(ୀ /55310 31 143 314ଭାରତୀ ହିଆଲ 1ା ଶCର ହିଆଲ RWX0802298

ପ ୁ /55311 31 143 315ଜଗଦିସ ହିଆଲ ପି ଭିମ ହିଆଲ RWX0802355

(ୀ /55312 28 143 316େଗୗରୀ ହିଆଲ 1ା ସେ/ାଷ ହିଆଲ RWX0615914

ପ ୁ /55313 26 143 317ଭଗବାନ ହିଆଲ ପି ଭୀମ ହିଆଲ RWX1078633

(ୀ /55314 25 143 318େବବି ହିଆଲ 1ା ଜଗଦିସ ହିଆଲ RWX0802322

ପ ୁ /56315 45 143 319ସିମାGଳ ଦେଳଇ ପି ବୃ4ାବନ ଦେଳଇ KBH1286111

ପ ୁ /57316 53 143 320ସ4ୁର ଶନୁା ପି େଗାର ଶନୁା OR/12/085/148115

(ୀ /57317 50 143 321ସ� ୁସନୁା 1ା ସ4ୁର ଶନୁା OR/12/085/148116

ପ ୁ /57318 33 143 322କନୁା ସନୁା ପି ସ4ୁର ସନୁା RWX0125435

ପ ୁ /57319 32 143 323ଟୁନା ସନୁା ପି ସ4ୁର ସନୁା RWX0125443

ପ ୁ /57320 27 143 324କିେଶାର ସନୁା ପି ସ4ୁର ସନୁା RWX0664482

ପ ୁ /58321 51 143 325ମ�ଳରାୟ ଖିଲ ପି େବରୖାଗି ଖିଲ KBH2082147

(ୀ /58322 41 143 326ରୁପା ଖିଲ 1ା ମ�ଳରାୟ ଖିଲ OR/12/085/148118

ପ ୁ /58323 26 143 327ପ
ହଲ[ ାଦ ଖିଲ ପି ମ�ଳରାୟ ଖିଲ RWX0746842

(ୀ /58324 27 143 328ରୁବି ଖିଲ ପି ମ�ଲରାୟ ଖିଲ RWX0802439

ପ ୁ /59325 58 143 329ଶ4ୁର ସନୁା ପି କୃପାପାତ
  ସନୁା OR/12/085/148120

(ୀ /59326 50 143 330ମJୁାମଣି ସନୁା 1ା ଶ4ୁର ସନୁା OR/12/085/148121

ପ ୁ /59327 37 143 331ସଚିନ ସନୁା ପି ବିଜୟ ସନୁା KBH1665132

ପ ୁ /60328 46 143 332ଚ4
  ଶନୁା ପି କୃପାପାତ
  ଶନୁା OR/12/085/148122

(ୀ /60329 41 143 333େବଲ ଶନୁା 1ା ଚ4
  ଶନୁା OR/12/085/148123

ପ ୁ /60330 32 143 334ସନିୁଲ କମୁାର ସନୁା ପି ଚ4
  ସନୁା RWX0747279

ପ ୁ /60331 31 143 335ଅନିଲ ସନୁା ପି ଚ4
  ସନୁା RWX0747287

ପ ୁ /60332 28 143 336ଅମୀର ସନୁା ପି ଚ4
  ସନୁା RWX0616078

(ୀ /61333 43 143 337କନିୁ ନାଗ 1ା ସସି ନାଗ OR/12/085/148125

(ୀ /62334 43 143 338େପ
ମମଣି ଗରଡା 1ା ସଧୁାଂସ ୁଗରଡା RWX0747576

(ୀ /62335 43 143 339ବି ତାରା ରାଓ 1ା ବି କ
 ିAା ରାଓ OR/12/085/148127

(ୀ /62336 26 143 340ରାଜଲ&'ୀ ରାଓ 1ା ବି.କ
 ିAା ରାଓ RWX0801969

ପ ୁ /62337 23 143 341ବି ଶCର ରାଓ ମା ତାରା ରାଓ RWX1199868

(ୀ /63338 39 143 342ପନୁ�ରାଣି ବାଘ 1ା ରାେଜ4
  ବାଘ RWX0338251

(ୀ /63339 60 143 343ନିଳମଣି ବାଘ 1ା ପ
ତାପଚ4
  ବାଘ OR/12/085/148129

ପ ୁ /63340 41 143 344ରାେଜ4
  ବାଘ ପି ପ
ତାପ ଚ4
  ବାଘ KBH1665124

ପ ୁ /63341 39 143 345ପ
ଫଲୁଚ4
  ବାଘ ପି ପ
ତାପଚ4
  ବାଘ KBH2082154

(ୀ /63342 37 143 346&ୀରମଣି ବାଘ 1ା ପ
ଫଲୁ ଚ4
  ବାଘ RWX0527234

ପ ୁ /64343 48 143 347ଶ�ିାର ଭତ
ା ପି ହରି ଭତ
ା OR/12/085/148132

(ୀ /64344 43 143 348କାGନ ଭତ
ା 1ା ସି�ାର ଭତ
ା OR/12/085/148133

ପ ୁ /64345 40 143 349ଆନ4 ଭତ
ା ପି ବଳରାମ ଭତ
ା OR/12/085/148869

(ୀ /64346 39 143 350ମଇନା ଭତ
ା 1ା ଆନ4 ଭତ
ା RWX1296425

ପ ୁ /64347 32 143 351ରେମଶ ଭତ
ା ପି ସି�ାର ଭତ
ା RWX0802470

(ୀ /64348 31 143 352ଅନୁସୟୂା ଭତ
ା ପି ସି�ାର ଭତ
ା RWX0746883

ପ ୁ /64349 21 143 353ଅଜୟ ଭତ
ା ପି ଶ�ିାର ଭତ
ା RWX1128248

(ୀ /65350 60 143 354ସେୁଲାଚନା ଖରା 1ା ବୁଦ
 ା ଖରା OR/12/085/148137

ପ ୁ /65351 46 143 355ସେୁରସ ଖରା ପି ବୁଦ
 ା ଖରା OR/12/085/148135

(ୀ /65352 40 143 356ଲ&'ୀ ଖରା 1ା ସେୁରସ ଖରା OR/12/085/148136

ପ ୁ /65353 22 143 357ପିg ୂଖରା ପି ସେୁରଶ ଖରା RWX1128701

ପ ୁ /66354 40 143 358ମନୁା କଳୁଦିପ ପି ରାଜୁ କଳୁଦିପ KBH1289818

ପ ୁ /66355 23 143 359ସ�ିବ କଳୁଦୀପ ପି ମନୁା କଳୁଦୀପ RWX1012863

ପ ୁ /66356 27 143 360ଟୁନା କୁ̂ ଦୀପ ପି ମନୁା କଳୁଦୀପ RWX0747097

ପ ୁ /66357 22 143 361ସଜିୁତ କଳୁଦୀପ ପି ମନୁା କଳୁଦୀପ RWX1078567

ପ ୁ /67358 40 143 362ନାରାୟଣ ପ
ଧାନ ପି ବାଲିCି ପ
ଧାନ KBH2082162

ପ ୁ /68359 43 143 363ଚ4
  ନାଗ ପି ବୁଦୁ ନାଗ KBH2082170

(ୀ /69360 42 143 364ଦି-ିମୟୀ ରାଉତ 1ା େକଦାରନାଥ ରାଉତ RWX0125468

6 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /70361 53 143 365ସବୁାଶ ଖରା ପି ସା/ିସିଲ ଖରା OR/12/085/148141

(ୀ /70362 50 143 366କନିୁ ଖରା 1ା ସବୁାସ ଖରା RWX1270545

ପ ୁ /70363 24 143 367ଅମିତ ଖରା ପି ସବୁାଶ ଖରା RWX1013002

(ୀ /70364 61 143 368ସତ�ବତୀ ନାଗ - ସବୁାସ ଖରା RWX0126276

ପ ୁ /70365 40 143 369ମନୁୁ ନାଗ ପି ଉଦୟ ନାଗ KBH1285543

(ୀ /70366 31 143 370ର�ିତା ନାଗ 1ା ମନୁୁ ନାଗ RWX1012939

ପ ୁ /71367 39 143 371ଟୁଲୁ ସାଗର ପି ସନ�ାସି ସାଗର OR/12/085/148821

(ୀ /71368 39 143 372ଗ�ା ସାଗର 1ା ଟୁଲୁ ସାଗର OR/12/085/148822

ପ ୁ /71369 39 143 373ହରିବFୁ ସାଗର ପି ସନ�ାସୀ ସାଗର OR/12/085/148786

ପ ୁ /71370 26 143 374ଲଖିଆ ସାଗର ପି ହରିବFୁ ସାଗର RWX0747717

ପ ୁ /71371 26 143 375ମରୂଲି ସାଗର ପି ଟୁଲୁ ସାଗର RWX1083567

ପ ୁ /71372 24 143 376ସଜିୁତ ସାଗର ପି ଝିତୃ ସାଗର RWX1078575

ପ ୁ /71373 24 143 377ମାଧବ ସାଗର ପି ଟୁଲୁ ସାଗର RWX1078559

(ୀ /71374 23 143 378ମ� ୁସାଗର ପି ହରିବFୁ ସାଗର RWX1012905

ପ ୁ /72375 46 143 379ଦିବାକର କଳୁଦିପ ପି ହରିh4
  କଳୁଦିପ KBH1665447

(ୀ /72376 45 143 380ମତି କଳୁଦିପ 1ା ଦିବାକର କଳୁଦିପ OR/12/085/148149

ପ ୁ /72377 29 143 381ରାମ କଳୁଦୀପ ପି ଦିବାକର କଳୁଦୀପ RWX0802090

ପ ୁ /72378 28 143 382ବିAୁ କଳୁଦୀପ ପି ଦିବାକର କଳୁଦୀପ RWX0801977

(ୀ /72379 28 143 383ପାୟଲ କଳୁଦିପ 1ା ବିAୁ କଳୁଦିପ RWX1199728

(ୀ /72380 24 143 384ହୀରା କଳୁଦୀପ 1ା ରାମ କଳୁଦୀପ RWX1046549

ପ ୁ /72381 22 143 385ବାପି କଳୁଦୀପ ପି ଦିବାକର କଳୁଦୀପ RWX1128206

(ୀ /73382 41 143 386କସୁମୁା କଳୁଦୀପ 1ା କନୁା କଳୁଦୀପ RWX1012897

ପ ୁ /74383 21 143 387ତ
ିନାଥ ଖିଲ ପି ଶିବ ଖିଲ RWX1168350

ପ ୁ /75384 48 143 388ସବୁାଷଚ4
  ବାଘ ପି ପ
ତାପଚ4
  ବାଘ KBH1286087

(ୀ /75385 45 143 389ସାବିତ
ୀ ବାଘ 1ା ମଧସୁଦୁନ ବାଘ KBH1665256

(ୀ /75386 40 143 390ଲତା ବାଘ 1ା ସବୁାଷଚ4
  ବାଘ KBH1665231

ପ ୁ /76387 61 143 391ନାରାୟଣ ନାଗ ପି ଇOର ନାଗ RWX1012855

(ୀ /76388 45 143 392ମାୟା ନଗ 1ା ନାରାୟଣ ନାଗ OR/12/085/148158

ପ ୁ /76389 32 143 393କାLQକ ନାଗ ପି ନାରାୟଣ ନାଗ RWX0747055

(ୀ /76390 29 143 394ଲ&'ୀ ନାଗ 1ା କାL@ୀକ ନାଗ RWX0615880

ପ ୁ /77391 53 143 395ସାଇବ ନାହାକ ପି ଭିମ ନାହାକ KBH1901313

ପ ୁ /77392 33 143 396ଶ
ଧର ନହାକ ପି ସାଇବ ନାହାକ RWX0484675

ପ ୁ /77393 28 143 397ଶ
ୀମ/ କମୁାର ନାହାକ ପି ସାଇବ ନାହାକ RWX0484683

ପ ୁ /77394 27 143 398ଶ
ୀ ହଷ@  ନାହାକ ପି ସାଇବ ନାହାକ RWX1128685

ପ ୁ /77395 22 143 399ଚିC ୁନାହାକ ପି ସାଇବ ନାହାକ RWX1128719

ପ ୁ /77396 43 143 400କୃAଚ4
  ନାୟକ ପି ହରିh4
  ନାୟକ KBH2082196

(ୀ /78397 71 143 401ଚ4
 ାବତି ଟାକ
ି 1ା ଭି.ପତିପାତି ଟାକ
ି OR/12/085/148162

ପ ୁ /79398 45 143 402େରାଜି କଳୁଦିପ ପି ହରି କଳୁଦିପ OR/12/085/148164

(ୀ /79399 42 143 403ଲ&'ି କଳୁଦିପ 1ା େରାଜି କଳୁଦିପ OR/12/085/148165

(ୀ /79400 29 143 404ମାମି କଳୁଦୀପ ପି େରାଜି କଳୁଦୀପ RWX1012889

(ୀ /80401 43 143 405ରାଧାମଣି କଳୁଦିପ 1ା ରତP ାକର କଳୁଦିପ OR/12/085/148167

ପ ୁ /80402 27 143 406ନାେଗସ କଳୁଦିପ ପି ରତP ାକର କଳୁଦୀପ RWX0802181

(ୀ /80403 27 143 407ରିନା କଳୁଦିପ 1ା ନାେଗସ କଳୁଦିପ RWX0802025

ପ ୁ /81404 35 143 408ସନୁାମ ଖିଲ ପି େଲାକନାଥ ଖିଲ KBH2082204

(ୀ /83405 40 143 4091ାଗତିକା େବେହରା 1ା ଚ4ନ ଦାସ RWX0544569

(ୀ /83406 48 143 410ବିଶାଖା ଦାସ 1ା ମଦନ ଦାସ OR/12/085/167025

ପ ୁ /83407 46 143 411ସା/ି ଦାସ ପି ମକୁ4ୁ ଦାସ OR/12/085/148170

(ୀ /83408 41 143 412ସବିତା ଦାସ 1ା ସା/ି ଦାସ OR/12/085/148171

ପ ୁ /83409 39 143 413ଚ4ନ ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ KBH1289842

(ୀ /83410 25 143 414େଗୗରୀ ଦାସ ପି ସା/ି ଦାସ RWX0904862

ପ ୁ /83411 22 143 415ବିକ
ମ ଦାସ ପି ଶା/ି ଦାସ RWX1185719

(ୀ /83412 28 143 416ସେ/ାଷୀ କମୁାରୀ ଦାସ ପି ଶା/ି ଦାସ RWX0616037

(ୀ /84413 34 143 417ସେ/ାଷୀ ଆସFୁାରୀ 1ା ନାରାୟଣ ଆସFୁରୀ RWX1013010

(ୀ /84414 50 143 418ଭାନୁମତି ଆସନୁୁଧାରି 1ା ଶ
ୀରାମ ଆସନୁୁଧାରି OR/12/085/148176

ପ ୁ /84415 38 143 419ନାରାୟଣ ଆସନୁୁଧାରୀ ପି ଶ
ୀରାମ ଆସନୁୁଧାରୀ KBH1285436

ପ ୁ /84416 32 143 420କୃA ଆସନୁୁଧାରି ପି ଶ
ୀରାମ ଆସନୁୁଧାରି RWX0484832

(ୀ /84417 29 143 421ମିନା ଆସନୁୁଧାରି 1ା କୃA ଆସନୁୁଧାରି RWX0484840

(ୀ /84418 37 143 422ବିଜୟଲ&'ୀ ବିେଶାଇ 1ା ଉେପ4
  ବିେଶାଇ KBH1898931

(ୀ /84419 46 143 423କନିୁ େସମିଲି 1ା ମାଧବ େସମିଲି KBH1901131

ପ ୁ /85420 45 143 424ରାମଚ4
  ନାୟକ ପି ବାଶେୁଦବ ନାୟକ OR/12/085/148300

ପ ୁ /85421 42 143 425ଲ&'ଣ ନାୟକ ପି ବାଶେୁଦବ ନାୟକ OR/12/085/148301

(ୀ /85422 39 143 426େହମ ନାୟକ 1ା ଲ&'ଣ ନାୟକ OR/12/085/148302

7 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /85423 24 143 427ପ
ଫଲୁ[  ନାୟକ ପି ଲ&'ଣ ନାୟକ RWX1128263

(ୀ /85424 60 143 428ଚ4
 ମା ପାତ
 1ା ବାସେୁଦବ ପାତ
 OR/12/085/148299

ପ ୁ /86425 39 143 429ଉେପ4
  ବିେଶାଇ ପି ଅଜୁ@ ନ ବିେଶାଇ RWX0125484

ପ ୁ /86426 42 143 430ୱାଇଦୁଗ� ପ
ଶାଦ ପି ୱାଇେଭେCଟ ରାଓ OR/12/085/148178

(ୀ /86427 41 143 431ୱାଇ ପ
ଶା/ି 1ା ୱାଇ ଦୁଗ� ପ
ଶାଦ KBH1285634

(ୀ /87428 48 143 432େହମଲତା ଜାନୀ 1ା ମଲିୁଆ ଜାନୀ KBH1290063

(ୀ /88429 51 143 433ସେରାଜିନୀ ବାରିକ 1ା ଗେଜ4
  ବାରିକ OR/12/085/148182

ପ ୁ /88430 38 143 434ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ବାରିକ ପି ଗେଜ4
  ବାରିକ KBH1285477

(ୀ /88431 38 143 435ସାଗରିକା ବାରିକ 1ା ଗେଜ4
  ବାରିକ KBH1285626

(ୀ /88432 33 143 436ଅi@ନା ଖିଲ ପି ଘାସିରାମ ଖିଲ KBH1898725

ପ ୁ /89433 65 143 437ଶ
ୀଧର େବେହରା ପି ଉଲା େବେହରା OR/12/085/148187

(ୀ /89434 64 143 438ଚ4
 ମଣି େବେହରା 1ା ଶ
ୀଧର େବେହରା KBH1625649

ପ ୁ /89435 47 143 439ବାବୁଲି େବେହରା ପି ଶ
ୀଧର େବେହରା OR/12/085/148927

ପ ୁ /89436 42 143 440ରୁତୁବT@ େବେହରା ପି ଶ
ୀଧର େବେହରା KBH1285519

(ୀ /89437 33 143 441ଲ&'ୀ େବେହରା 1ା ରିତୁବT@ େବେହରା RWX0616227

(ୀ /90438 67 143 442େଗୗରମଣି େଜନା 1ା ତାରିଣି େଜନା OR/12/085/148192

ପ ୁ /90439 51 143 443ପଶ ୁ@ରାମ େଜନା ପି ତାରିଣୀ େଜନା OR/12/085/148193

(ୀ /90440 50 143 444ଲ&'ୀ େଜନା 1ା ପଶ ୁ@ରାମ େଜନା KBH1289966

ପ ୁ /90441 42 143 445ଡ]ରୁଧର େଜନା ପି ତାରିଣି େଜନା KBH1289974

(ୀ /90442 34 143 446ରଶ' ିତା େଜନା 1ା ଡ]ରୁଧର େଜନା RWX0678839

(ୀ /90443 33 143 447ମମତା େଜନା 1ା ଟCଧର େଜନା RWX0235655

ପ ୁ /90444 33 143 448ନୀଳକj େଜନା ପି ତାରିଣୀ େଜନା RWX0125492

(ୀ /90445 24 143 449ଲିkାରାଣୀ େଜନା ପି ପଶ ୁ@ରାମ େଜନା RWX0904797

(ୀ /90446 23 143 450lେଯାଶPାରାନୀ େଜନା ପି ପରାସରୁାମ େଜନା RWX1046499

ପ ୁ /90447 22 143 451ବଳରାମ େଜନା ପି ପଶ ୂ@ରାମ େଜନା RWX1128693

ପ ୁ /91448 53 143 452ପରୁୁେଷାLମ ପାତ
 ପି ଘନଶ�ାମ ପାତ
 KBH1285089

(ୀ /91449 24 143 453ଦି-ିମୟୀ ପାତ
 ପି ପରୁୁେଷାLମ ପାତ
 RWX1041094

(ୀ /91450 22 143 454ଶ
\ା�ଳି ପାତ
 ପି ପ
ମଦ କମୁାର ପାତ
 RWX1228733

(ୀ /91451 19 143 455ତୃ-ିମୟୀ ପାତ
 ପି ପରୁୁେଷାLମ ପାତ
 RWX1255611

(ୀ /91452 54 143 456ଝାେଡOରୀ ରାଉତ ପି ନିତ�ାନ4 ରାଉତ OR/12/085/148196

(ୀ /91453 51 143 457ସକ/ୁଳା ରାଉତ 1ା ପରୁୁେଷାLମ ପାତ
 OR/12/085/148197

ପ ୁ /92454 75 143 458ଚ4
େଶଖର ଦଳେବେହରା ପି ଧମ�ନ4 ଦଳେବେହରା OR/12/085/148198

(ୀ /92455 71 143 459େହମଲତା ଦଳେବେହରା 1ା ଚ4
େସଖର ଦଳେବେହରା RWX1270420

ପ ୁ /92456 47 143 460ସିବାଶିଷ ଦଳେବେହରା ପି ଚ4
େଶଖର ଦଳେବେହରା OR/12/085/148749

ପ ୁ /92457 40 143 461େଦବାଶିସ ଦଲେବେହରା ପି ଚ4
େଶଖର ଦଳେବେହରା KBH1665439

ପ ୁ /93458 67 143 462ନାେଗOର ପ
ଧାନ ପି ଆଦିନାରାୟଣ ପ
ଧାନ OR/12/085/148201

ପ ୁ /93459 45 143 463ମେନାଜ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଆଦିନାରାୟଣ ପ
ଧାନ OR/12/085/148205

(ୀ /93460 44 143 464ମମତା ପ
ଧାନ 1ା ମେନାଜ ପ
ଧାନ RWX1013044

ପ ୁ /93461 32 143 465ହିେତb କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ନାେଗOର ପ
ଧାନ RWX0368654

(ୀ /93462 28 143 466ଜି. ସକୁନ�ା ପି ଜି. ସଦୁଶ@ନ ରାଓ RWX0484998

ପ ୁ /94463 67 143 467ବିପ
ଚରଣ ବିେଷାୟୀ ପି ଇ4
  ବିେଷାୟୀ OR/12/085/148206

(ୀ /94464 54 143 468ପ
ମିଳା ବିେଷାୟୀ 1ା ବିପ
ଚରଣ ବିେଷାୟୀ OR/12/085/148207

ପ ୁ /94465 32 143 469େଦବୀ ପ
ସାଦ ବିେଷାୟୀ ପି ବିପ
ଚରଣ ବିେଷାୟୀ RWX0235788

ପ ୁ /95466 53 143 470ମଲିୁଆ ଜାନୀ ପି କାତୃ ଜାନୀ OR/12/085/146637

ପ ୁ /96467 50 143 471ହରିବFୁ ବିେଷାୟୀ ପି ମଦନ ବିେଷାୟୀ RWX0125500

ପ ୁ /97468 60 143 472ମେହ4
  କମୁାର ସାହୁ ପି େକଶବଚ4
  ସାହୁ OR/12/085/148213

ପ ୁ /97469 42 143 473ଶ
ବଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହ4
  କମୁାର ସାହୁ KBH1285857

(ୀ /97470 29 143 474ଶଭୁଶ
ୀ ସାହୁ 1ା ଶ
ବଣ କମୁାର ସାହୁ RWX0802256

(ୀ /98471 52 143 475ପ
ଫଲୁ[  କମୁାର ମଦୁୁଲି 1ା ବିOନାଥ ମଦୁୁଲି KBH1665314

(ୀ /98472 41 143 476ଲିନା ରଉତ 1ା ରାେଜ4
  ରାଉତ RWX0130377

ପ ୁ /99473 26 143 477ଚକ
  କପାଟ ପି ତୁଲ କପାଟ RWX1175397

(ୀ /99474 36 143 478ସମିୁତ
 ା ସାହୁ 1ା ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ RWX0615765

ପ ୁ /99475 69 143 479ତାରିଣୀ ସାହୁ ପି େକାରା ସାହୁ RWX0957837

(ୀ /99476 59 143 480ମେନାରମା ସାହୁ 1ା ଗ�ାଧର ସାହୁ RWX0402313

ପ ୁ /99477 48 143 481ଶଶୁା/କମୁାର ସାହୁ ପି ଖଲି ସାହୁ RWX0286773

(ୀ /99478 44 143 482ବିଜୟଲ&'ୀ ସାହୁ 1ା େଗାପିନାଥ ସାହୁ KBH1289883

ପ ୁ /99479 44 143 483ହରିହର ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ KBH1290071

ପ ୁ /99480 42 143 484ସନୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ ପି େବଦୖ�ନାଥ ସାହୁ KBH1285410

ପ ୁ /99481 41 143 485ଶିବପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ KBH1665348

(ୀ /99482 38 143 486ବାସ/ି ସାହୁ ପି ତାରିଣି ସାହୁ KBH1289891

(ୀ /99483 34 143 487େଜ�ାସPା ରାଣୀ ସାହୁ 1ା ହରୀହର ସାହୁ RWX0615773

(ୀ /100484 63 143 488ବିଳାସ କମୁାରୀ ସାହୁ 1ା େବଦୖ�ନାଥ ସାହୁ KBH1285006

8 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /101485 48 143 489ମନିୁ ମଲ[ ିକ 1ା ଦୁେଯ�ଧନ ମଲ[ ିକ KBH1286004

(ୀ /102486 58 143 490ସରୁ�ନି ସିଂ ପି ଯବୁରାଜ ସିଂ OR/12/085/148240

ପ ୁ /102487 50 143 491ଜିେତ4
  ସିଂ ପି ଜୁବରାଜ ସିଂ OR/12/085/148744

(ୀ /102488 36 143 492କବିତା ସିଂ 1ା ଜିେତ4
  ସିଂ RWX1255637

(ୀ /102489 20 143 493ଇପସିତା ସିଂ ପି ଜିେତ4
  ସିଂ RWX1255629

ପ ୁ /103490 49 143 494ପTୂ@ଚ4
  ନାୟକ ପି ଜଗବFୁ ନାୟକ OR/12/085/148864

(ୀ /103491 46 143 495ଶା/ିକମୁାରୀ ନାୟକ ପି ସଯୂ�@ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/12/085/148781

(ୀ /103492 45 143 496ଲ&'ୀେଦବୀ ନାୟକ 1ା ପTୂ@ଚ4
  ନାୟକ OR/12/085/148865

ପ ୁ /103493 44 143 497ଗେୁ-Oର ନାୟକ ପି ଦୁଗ�ମାଧବ ନାୟକ OR/12/085/154072

ପ ୁ /103494 44 143 498ନରସିଂହନାଥ ନାୟକ ପି ସଯୂ�@ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/12/085/148870

(ୀ /103495 42 143 499ଗିତା�ଳି ନାୟକ ପି ଦୁଗ� ମାଧବ ନାୟକ KBH1287150

ପ ୁ /103496 41 143 500ଅସଶିନ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଯୂ�@ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0544478

(ୀ /103497 39 143 501ମନ1ନୀ ନାୟକ ପି ସଯୂ�@ନାରାୟଣ ନାୟକ KBH1289750

(ୀ /103498 39 143 502ରୀତା ନାୟକ 1ା ରାମ ଚ4
  ନାୟକ KBH1625490

ପ ୁ /103499 37 143 503ସେ/ାସକମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁଗ�ମାଧବ ନାୟକ RWX0125534

(ୀ /103500 46 143 504ଅi@ନା ପାଣୀଗ
ାହି 1ା ଗେୁ-Oର ନାୟକ RWX0747519

(ୀ /104501 67 143 505ପ
େମାଦା ନାୟକ 1ା ଦୁଗ�ମାଧବ ନାୟକ OR/12/085/154070

(ୀ /105502 43 143 506ପ
ତିଭା ମଦୁୁଲି 1ା ପ
ଫଲୁ[  କମୁାର ମଦୁୁଲି KBH1665322

ପ ୁ /106503 55 143 507ପ
ହଲ[ ାଦ କିcାଲ ପି ପଦଲାମ କିcାଲ KBH1713684

(ୀ /106504 28 143 508ପSୁଲତା କିcାଲ ପି ପ
ହଲ[ ାଦ କିcାଲ RWX0401968

ପ ୁ /106505 26 143 509ପGାନନ କିcାଲ ପି ପ
ହଲ[ ାଦ କିcାଲ RWX1013283

(ୀ /107506 44 143 510େଟ
ସା ଏକା 1ା ସଧିୁର ଏକା KBH1901107

ପ ୁ /107507 44 143 511ସଧୁୀର ଏmା ପି େ]ାକିନ ଏmା KBH1901081

ପ ୁ /107508 31 143 512ଅନପ ପ
ଶନP  ଖାଲେଖା ପି ଫ
 ା7ସିb ଖାଲେଖା RWX0338384

(ୀ /107509 61 143 513ଦରଥୀ ଖଳେଖା 1ା ଫ
 ାନସିସ ଖଲେଖା RWX1122480

ପ ୁ /107510 55 143 514ଫ
 ାନସିସ ଖାଲେଖା ପି ପିୟୁସ ଖାଲେଖା RWX0957845

ପ ୁ /108511 61 143 515ରେମଶଚ4
  1ାଇଁ ପି ନାରସ ୁ1ାଇଁ OR/12/085/148249

(ୀ /108512 55 143 516ମ�ଲୁତା 1ାଇଁ 1ା ରେମଶଚ4
  1ାଇଁ OR/12/085/148250

(ୀ /108513 32 143 517ବିନତି 1ାଇଂ ପି ରେମଶ ଚ4
  1ାଇଂ RWX0747220

(ୀ /109514 65 143 518ନମ@ଦା ବାରିକ 1ା ସନିୁଆ ବାରିକ OR/12/085/148252

(ୀ /109515 55 143 519ବିଲାସିନୀ ବାରିକ 1ା ହୃଦୟ ବାରିକ OR/12/085/146509

ପ ୁ /109516 47 143 520େଗୗରୀଶCର ବାରିକ ପି ସନିଆ ବାରିକ OR/12/085/148739

ପ ୁ /109517 40 143 521ସତ�ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ଚ4
େଶଖର ବାରିକ KBH1343805

(ୀ /109518 39 143 522ଶା/ିଲତା ବାରିକ 1ା େଗୗରୀଶ�ର ବାରିକ KBH1901115

ପ ୁ /109519 32 143 523ସେ/ାଷ କମୁାର ବାରିକ ପି ଚ4
େଶଖର ବାରିକ RWX0125062

(ୀ /109520 26 143 524ଜି. େସୗଜନ�ା 1ା ସତ�ନାରାୟଣ ବାରିକ RWX0904979

(ୀ /110521 38 143 525ଏ;. ମେହOରି 1ା ଏ; ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ RWX0678847

(ୀ /110522 37 143 526ଏ;.େସଲୖଜା 1ା ଏ;.ଶ
ୀଧର ରାଓ RWX0678862

(ୀ /110523 35 143 527ଏମ ଭାରତି 1ା ଏମ ରାମକ
ିAା ରାଓ RWX0401992

ପ ୁ /110524 25 143 528ମାନସ ର�ନ ନିଲରାଉତ ପି କା/ା ରାଓ ନିଳରାଉତ RWX0826875

(ୀ /110525 24 143 529ଏ7. ପ
ିୟCା ପି ଏ7. କା/ା ରାଓ RWX0904938

ପ ୁ /110526 59 143 530େଯ. େଭେCଟ ରାଓ ପି େଯ. ବ।ସେୁଦବ ରାଓ RWX1228568

ପ ୁ /110527 49 143 531ଏନ କା/ା ରାଓ ପି େଚେନP ୟା ରାଓ RWX0125542

ପ ୁ /110528 48 143 532ଏମ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏମ ସଦୁଶ@ନ ରାଓ KBH1665223

ପ ୁ /110529 48 143 533ଏ;.ଶ
ୀଧର ରାଓ ପି ଏ;.ସଦୁଶ@ନ ରାଓ RWX0678854

ପ ୁ /110530 44 143 534ଏମ ରାମକ
ିAା ରାଓ ପି ଏମ ସଦୁଶ@ନ ରାଓ KBH1901198

ପ ୁ /111531 34 143 535େଜ ସନିୁଲ କମୁାର ପି େଜ େଭCଟ ରାଓ RWX0126839

(ୀ /111532 51 143 536େଜ. ମାଧରୁୀ ରାଓ 1ା େଜ. େଭCଟ ରାଓ OR/12/085/146310

(ୀ /111533 27 143 537ଶବିାନୀ େସଠୀ ପି ପାcବ େସଠୀ RWX0747212

ପ ୁ /111534 54 143 538ପାcବ େସଠୀ ପି ହାଡିବFୁ େସଠୀ KBH1290360

(ୀ /111535 50 143 539ସଂଯJୁା େସଠୀ 1ା ପାcବ େସଠୀ KBH1290352

ପ ୁ /112536 70 143 540ପGନୁାଥ େବେହରା ପି ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା OR/12/085/148281

ପ ୁ /113537 34 143 541ଅମ
ିତ ର�ନ ଖାଲେଖା ପି ଫ
 ାନସିସ ଖାଲେଖା KBH1898790

(ୀ /113538 72 143 542କ/ୁଳା କମୁାରୀ ପାତ
 1ା ଉଦୟନାଥ ପାତ
 KBH1343946

(ୀ /113539 52 143 543ପ
େମାଦକମୁାର ପାତ
 ପି ଉଦୟନାଥ ପାତ
 RWX0125567

(ୀ /113540 48 143 544ଗୀତା�ଳି ପାତ
 1ା ପ
େମାଦକମୁାର ପାତ
 RWX0544601

ପ ୁ /113541 46 143 545ମରୁଲି ପାତ
 ପି ତ
ିପତି ପାତ
 RWX0527218

ପ ୁ /113542 43 143 546େଗାପିନାଥ ପାତ
 ପି ତ
ିପତି ପାତ
 KBH1285154

ପ ୁ /113543 39 143 547ଅନ/ ପାତ
 ପି ଡ]ରୁଧର ପାତ
 KBH1665199

ପ ୁ /113544 37 143 548ଜଗନP ାଥ ପାତ
 ପି ତ
ିପତି ପାତ
 KBH1625607

ପ ୁ /113545 36 143 549oାରିକାନାଥ ପାତ
 ପି ତିରୁପତି ପାତ
 RWX0527226

(ୀ /113546 25 143 550େରାହିଣୀ ପାତ
 1ା ମରୁଲି ପାତ
 RWX1041060

9 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /113547 25 143 551ସାଂତିଲତା ପାତ
 1ା pଵାରିକନାଥ ପାତ
 RWX1046507

(ୀ /113548 23 143 552ରqାକମୁାରୀ ପାତ
 1ା ଜଗନP ାଥ ପାତ
 RWX1046515

(ୀ /114549 65 143 553ଦମୟ/ି ପାତ
 1ା ତ
ିପତି ପାତ
 RWX0678888

(ୀ /115550 39 143 554ସନୁୀତା ଦାସ ପି ମଦନ ଦାସ KBH1898469

ପ ୁ /115551 45 143 555ଦଶରଥ ନାୟକ ପି ରସିକ ଲାଲ ନାୟକ RWX0338418

ପ ୁ /115552 83 143 556ପ
ହଲ[ ାଦ ସାହୁ ପି ଘନ ସାହୁ RWX0402305

ପ ୁ /115553 50 143 557ମନର�ନ ସାହୁ ପି ପ
ହ[ ାଦ ସାହୁ OR/12/085/148267

(ୀ /115554 44 143 558ଲତାମ�ରୀ ସାହୁ 1ା ମେନାର�ନ ସାହୁ KBH1285923

ପ ୁ /115555 24 143 559େରସପ ସାହୁ ପି େମାେନାେରା�ନ ସାହୁ RWX1013242

ପ ୁ /116556 52 143 560ପ
ଭାକର ମହାପାତ
 ପି ଜଗନP ାଥ ମହାପାତ
 KBH1665272

(ୀ /116557 48 143 561ରୀନାମଣି ମହାପାତ
 1ା ପ
ଭାକର ମହାପାତ
 KBH1665264

ପ ୁ /116558 26 143 562ଶJି ପ
ସାଦ ମହାପାତ
 ପି ପ
ଭାକର ମହାପାତ
 RWX0747683

(ୀ /116559 24 143 563ଶJି େସୗମ�ା ମହାପାତ
 ପି ପ
ଭାକର ମହାପାତ
 RWX1013069

ପ ୁ /116560 28 143 564ଶJିମୟ ମହାପାତ
 ପି ପ
ଭାକର ମହାପାତ
 RWX1199801

(ୀ /117561 50 143 565ତାବିତା ପାତ
 1ା ପ
ଫଲୁ[  କମୁାର ପାତ
 RWX0544486

ପ ୁ /118562 80 143 566େଗାପି 1ାଇଁ ପି ଅଯ ୁ@ ନ 1ାଇଁ OR/12/085/148272

(ୀ /118563 70 143 567ସତ�ଭାମା 1ାଇଁ 1ା େଗାପି 1ାଇଁ OR/12/085/148273

ପ ୁ /118564 50 143 568ଲ&'ିନାରାୟଣ 1ାଇଁ ପି େଗାପି 1ାଇଁ OR/12/085/148274

(ୀ /118565 42 143 569ଗୀତା�ଳି 1ାଇଁ 1ା ଲ&'ୀନାରାୟଣ 1ାଇଁ KBH1665363

(ୀ /119566 71 143 570ରମାକା/ି େବେହରା 1ା ପGନୁାଥ େବେହରା OR/12/085/148282

ପ ୁ /119567 49 143 571ଶିମାGଳ େବେହରା ପି ପGନୁାଥ େବେହରା OR/12/085/148283

(ୀ /119568 41 143 572ପTୂ@ବାସୀ େବେହରା 1ା ସିମାGଳ େବେହରା KBH1290097

ପ ୁ /119569 40 143 573ସଯୁ�@ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ପGନୁାଥ େବେହରା KBH1285667

(ୀ /119570 39 143 574ସା/ିଲତା େବେହରା ପି ପGନୁାଥ େବେହରା RWX0678870

(ୀ /119571 35 143 575ଶ
\ା�ଳି େବେହରା 1ା ସଯୁ�@ନାରାୟଣ େବେହରା RWX0401919

ପ ୁ /119572 24 143 576େଜ�ାତିରାଜ େବେହରା ପି ଶିମାGଳ େବେହରା RWX1142793

ପ ୁ /119573 23 143 577େମାଟିରାଜ େବେହରା ପି ଶିମାGଳ େବେହରା RWX1142801

ପ ୁ /120574 58 143 578ଅଭିମନ� ୁପcା ପି ଯଧିୁRିର ପcା OR/12/085/148284

(ୀ /120575 52 143 579ସବିତା ପcା 1ା ଅଭିମନ� ୁପcା OR/12/085/148285

ପ ୁ /120576 38 143 580ରମାରମଣ ପcା ପି ବଟକୃA ପcା KBH1665140

ପ ୁ /120577 30 143 581ସେ/ାଷ କମୁାର ପcା ପି ଅଭିମନ� ୁପcା RWX0401810

(ୀ /121578 36 143 582ମିନା&ୀ ବିOାଳ ପି ବିଜୟ ଚ4
  ବିOାଳ KBH1898782

(ୀ /121579 44 143 583ପ
ବିଣା େଲCା 1ା ଗ�ାଧର େଲCା KBH1901172

ପ ୁ /122580 75 143 584ସନିଆ ବାରିକ ପି ନଟବର ବାରିକ OR/12/085/148251

(ୀ /122581 47 143 585ଶମQଳା ରାଉତ ପି ଦିଗା]ର ରାଉତ RWX0368662

ପ ୁ /122582 44 143 586ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ RWX0125583

(ୀ /122583 44 143 587ଗିରିଜା ସାହୁ 1ା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ RWX0125591

ପ ୁ /123584 43 143 588ପ
ବିଣ କମୁାର ପାତ
 ପି େକ ଆଲୁଅ ପାତ
 RWX0544528

(ୀ /124585 31 143 589ଶା/ିଲତା େବହାରା ପି ବୃ4ାବନ େବହାରା RWX0338194

(ୀ /124586 68 143 590ପSୁା�ଳି େବେହରା 1ା ବୃ4ାବନ େବେହରା KBH1290279

(ୀ /124587 33 143 5911T@rତା େବେହରା ପି ବୃ4ାବନ େବେହରା RWX0615823

ପ ୁ /124588 72 143 592ସିମାGଳ ଦାସ ପି କେୁରସ ୁଦାସ RWX0678896

(ୀ /124589 61 143 593ପଦ' ାବତୀ ଦାସ 1ା ଶମିାGଳ ଦାସ RWX0678920

ପ ୁ /124590 42 143 594ର�ନ କମୁାର ଦାସ ପି ସିମାGଳ ଦାସ RWX0802017

ପ ୁ /124591 42 143 595ସେ/ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ସିମାGଳ ଦାସ RWX0678904

(ୀ /125592 88 143 596ଅT@ପTୁ� ପାଣିଗ
ାହି 1ା େଚତୖନ� ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/148290

ପ ୁ /125593 54 143 597ତାରିଣି ପାଣିଗ
ାହି ପି େଚତୖନ� ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/148291

(ୀ /125594 49 143 598େଗୗରୀ ପାଣିଗ
ାହୀ 1ା ତାରିଣି ପାଣିଗ
ାହୀ OR/12/085/148871

(ୀ /126595 78 143 599ପଦ' ାବତି ପଜୁାରି 1ା ଡ]ରୁଧର ପଜୁାରି OR/12/085/148292

ପ ୁ /126596 58 143 600େକଶବ ପଜୁାରୀ ପି ଡ]ରୁଧର ପଜୁାରୀ RWX0678912

(ୀ /126597 52 143 601ପ
ସନP  ପଜୁାରୀ 1ା େକଶବ ପଜୁାରୀ KBH1901289

ପ ୁ /126598 45 143 602ଯଧୁୀRିର ପଜୂାରୀ ପି ଡ]ରୁୁଧର ପଜୂାରୀ KBH1625789

ପ ୁ /126599 44 143 603ମାଧବ ପଜୁାରୀ ପି ଡ]ରୁଧର ପଜୁାରୀ RWX0544452

(ୀ /126600 44 143 604ମ� ୁପଜୁାରୀ 1ା ମାଧବ ପଜୁାରୀ RWX0615906

ପ ୁ /126601 42 143 605ପଦ' ନାଭ ପଜୁାରୀ ପି ଡ]ରୁଧର ପଜୁାରୀ OR/12/085/148793

(ୀ /126602 39 143 606େହମଲତା ପଜୁାରୀ ପି ଡ]ରୁୁଧର ପଜୁାରୀ OR/12/085/148794

ପ ୁ /126603 39 143 607ଅେଶାକ ପଜୁାରୀ ପି ରାମ ଚ4
  ପଜୁାରୀ KBH1898766

ପ ୁ /127604 62 143 608ରାମଚ4
  ପଜୁାରି ପି ଡ]ରୁଧର ପଜୁାରି OR/12/085/148297

(ୀ /127605 38 143 609ପ
ମିଳା ପଜୂାରୀ ପି ରାମଚ4
  ପଜୂାରୀ KBH1290154

(ୀ /127606 26 143 610କମୁଦିୁନି ପଜୂାରୀ ପି ରାମଚ4
  ପଜୂାରି RWX0286781

ପ ୁ /128607 40 143 611ମେହ4
  ସଯୂ�@ ପି ଶଶି ସଯୂ�@ KBH1287143

(ୀ /129608 26 143 612ଗୀତା�ଳୀ ବାଘ ପି ଦାନି ବାଘ RWX0802249

10 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /129609 64 143 613ଦାନି ବାଘ ପି େସାନୁ ବାଘ RWX0125617

(ୀ /129610 42 143 614କନିୁଲତା ବାଘ 1ା ଦାନି ବାଘ RWX0125625

(ୀ /129611 36 143 615ଭବାନୀ ବାଘ ପି ଦାନି ବାଘ RWX0125633

(ୀ /129612 33 143 616ଅନୁସୟା ବାଘ ପି ଦାନି ବାଘ RWX0125641

ପ ୁ /129613 32 143 617ଉମାଶCର ବାଘ ପି ଦାନି ବାଘ RWX0125658

ପ ୁ /129614 28 143 618ରାଜ କିରଣ ନାୟକ ପି କୃA@ଚ4
  ନାୟକ RWX0616052

ପ ୁ /129615 23 143 619କାମା&ା ପ
ସାଦ ନାୟକ ପି କୃAଚ4
  ନାୟକ RWX1041102

(ୀ /129616 30 143 620ଅନୀତା ସାହୁ 1ା ଉମାକା/ ଦାସ RWX1013077

(ୀ /129617 66 143 622ପ
ଫଲୁ ମଣୀ ଟାକ
 ି ପି ଲ&'ଣ ଟାକ
 ି RWX1013119

(ୀ /129618 65 143 623ସବିତା ଟାକ
 ି 1ା ଘନଶ�ାମ ଟାକ
ି OR/12/085/146120

(ୀ /129619 52 143 624କମୁଦିୁନୀ ଟାକ
 ି 1ା କୃAଚ4
  ନାୟକ OR/12/085/146743

(ୀ /129620 42 143 625ବବିତା ଟାକ
 ି ପି ଘନଶ�ାମ ଟାକ
ି KBH1285196

(ୀ /130621 51 143 626ୱି.ୱି ରମଣୀ 1ା ୱ.ିୱ.ି କ
 ିAାମLୂ@ୀ KBH1285337

(ୀ /130622 42 143 627ଆର.ରାଣି କମୁାରି ପି ଆ<.ଆନାଜି ରାଓ RWX0425215

(ୀ /130623 59 143 628ଜି. ଲ&'ୀ . 1ା ଜି. ଜନା\@ ନ ରାଓ KBH1343821

(ୀ /130624 34 143 629ଆର େଗୗରୀ 1ତୀଲ&'ୀ 1ା ଆର.ରାଘବ ପ
ସାଦ ରାଓ RWX0484758

(ୀ /130625 60 143 630ଆର. ରାେଜOରୀ ରାଓ 1ା ଆର ଆନP ାଜି ରାଓ OR/12/085/148833

ପ ୁ /130626 46 143 631ଆର.ରାଘବପ
ସାଦ ରାଓ ପି ଆର ଆନP ାଜୀ ରାଓ OR/12/085/148737

ପ ୁ /130627 40 143 632ଆ<. ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଆର. ଆନP ାଜୀ ରାଓ KBH1285030

ପ ୁ /132628 47 143 633ଟି. ନାଗରାଜୁ ପି ଟି. େମାହନ ରାଓ KBH1665389

(ୀ /132629 42 143 634ର�ିତା କମୁାରୀ େଗୗଡ 1ା େଗୗରୀ ଶCର ନାୟକ RWX0802421

ପ ୁ /132630 61 143 635ନା;ଜାନ ଗରିୁଆ ପି ପାତ
 ାସ ଗରିୁଆ RWX0747568

ପ ୁ /132631 25 143 636ବିେବକ ବିନୟ ଗରିୁଆ ପି ନିର�ନ ଗରିୁଆ RWX1199843

ପ ୁ /132632 92 143 637େଦ
 ାଣାଚ�ଯ� ନାୟକ ପି ମ�କc ନାୟକ OR/12/085/148943

ପ ୁ /132633 50 143 638ପି ଏସ େଗୗରିସCର ନାୟକ ପି ମ�କc ନାୟକ OR/12/085/148320

(ୀ /133634 39 143 639ପି ଅନୁପମା 1ା ପି ରବି ପ
ସାଦ KBH1285279

ପ ୁ /133635 62 143 640ଗେଣଶ ପ
ସାଦ ସିଂ ପି ନିଳକj ସିଂ OR/12/085/148328

(ୀ /133636 55 143 641ସେରାଜିନି ସିଂ 1ା ଗେଣଶ ପ
ସାଦ ସିଂ OR/12/085/148329

(ୀ /134637 52 143 642େକ ପଦ' ାବତୀ 1ା େକ. ଲ&'ଣ ରାଓ KBH1898824

ପ ୁ /134638 22 143 643େକ ରସନ କମୁାର ପି େକ ଲ&'ଣ ରାଓ RWX1128230

(ୀ /134639 23 143 644େକ େରାଜା କମୁାରି ପି େକ ଲ&'ଣ ରାଓ RWX1122548

ପ ୁ /134640 66 143 645େକ. ଲ&'ଣ ରାଓ ପି େକ ଚକ
ଧର ରାଓ OR/12/085/148334

(ୀ /135641 52 143 646ଜି. େଜ�ାତି 1ା ଜି ଭି ରାବଣା ରାଓ OR/12/085/148848

(ୀ /135642 92 143 647ଜି ଏb. କା/ମ . 1ା ଜି. ଏb. ନାରାୟଣା KBH1343862

ପ ୁ /135643 27 143 648ଜି.ତରୁନ କମୁାର ପି ଜି.େଭCଟରବାଣା ରାଓ RWX0615898

ପ ୁ /135644 56 143 649ଜି. ଭି. ରାବଣା ରାଓ ପି ଜି.ସରିୁୟା ନାରାୟଣ ରାଓ KBH1343896

ପ ୁ /136645 35 143 650ତନୁଜକମୁାର େବେହରା ପି ଲ&'ିଧର େବେହରା RWX0125716

ପ ୁ /136646 60 143 651ଇOର ଚ4
  ଷଡ�ୀ ପି ସଦାଶିବ ଷଡ�ୀ KBH1286152

(ୀ /136647 47 143 652ପTୂQମା ଷଢ�ୀ 1ା ଇOର ଚ4
  ଷଢ�ୀ RWX0125708

ପ ୁ /137648 39 143 653ମେନାର�ନ େବେହରା ପି େବୗଦନାଥ େବେହରା KBH1354497

(ୀ /137649 60 143 654ରାଧାମଣି ଟାକ
ି 1ା େଗୗରହରି ଟାକ
ି OR/12/085/148355

ପ ୁ /137650 55 143 655ସେୁର4
  କମୁାର ଟାକ
 ୀ ପି େଗୗରହରି ଟାକ
 ୀ OR/12/085/148356

(ୀ /137651 42 143 656ଚGଳା ଟାକ
 ୀ ପି ଘନଶ�ାମ ଟାକ
 ୀ KBH1287127

ପ ୁ /137652 28 143 657ସରୁଜ ଟାକ
ି ପି ସେୁର4
  ଟାକ
 ି RWX0484741

(ୀ /137653 62 143 658ସଦୂାମଣି ତୁରୁt 1ା ସନିୟା ତୁରୁt RWX0235721

ପ ୁ /138654 47 143 659େଦେବ4
  କମୁାର ଟାକ
 ୀ ପି େଗୗରହରି ଟାକ
 ୀ OR/12/085/148357

(ୀ /138655 45 143 660େଦବକି ଟାକ
ି 1ା ସେୁର4
  କମୁାର ଟାକ
ି KBH1713601

(ୀ /138656 43 143 661ରାେଜOରୀ ଟାକ
ି 1ା େଦେବ4
  ଟାକ
 ି KBH1665298

ପ ୁ /138657 38 143 662ଜିେତସ କମୁାର ଟାକ
ି ପି େଗୗରିହରି ଟାକ
ି KBH1285733

(ୀ /139658 24 143 663ଜମନୁା ବାଘ ପି ଦାନୀ ବାଘ RWX0747402

(ୀ /139659 51 143 664ଏମେଲନ ଗରିୁଆ 1ା ନାମଜାନ ଗରିୁଆ RWX0402271

(ୀ /139660 30 143 665ବାହାେଲନ ଗରିୁଆ ପି ନା;ଜା7 ଗରୁୀଆ RWX0616110

(ୀ /139661 27 143 666ବିନୀତା ଗରିୁଆ ପି ନା;ଜାନ ଗରିୁଆ RWX0616102

ପ ୁ /140662 59 143 667ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସିଟ ପି ରାଧାନାଥ ସିତ RWX0747014

ପ ୁ /140663 55 143 668ରବୀ4
  କମୁାର ସୀଟ ପି ରାମାନାଥ ସିଟ OR/12/085/150298

(ୀ /140664 44 143 669ସବିତା ସୀଟ 1ା ରବି4
  କମୁାର ସୀu KBH1285162

(ୀ /140665 44 143 670େହନାରାଣୀ ସିଟ 1ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସିଟ RWX0747030

(ୀ /140666 26 143 671ମଧମିୁତା ସିଟ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସିଟ RWX0747048

ପ ୁ /140667 25 143 672ବ
 ଜସଂୁଦର ସୀଟ ପି ରବୀ4
 କମୁାର ସୀଟ RWX1046481

ପ ୁ /140668 21 143 673ପ
କାଶ କମୁାର ସିଟ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସିଟ RWX1255702

ପ ୁ /140669 20 143 674ସତ�ବ
 ତ ସିu ପି ରବି4
  କମୁାର ସିu RWX1199884

ପ ୁ /141670 42 143 675େସv ଆକାରିଅଲ[ ି  ମା ହାଜାରବିବି RWX0235663

11 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /141671 40 143 676ମଇଦୁr ଇସଲାମ େଶଖ ପି ଅବଦୁr ଜବାର େଶଖ RWX0235689

ପ ୁ /141672 37 143 677ୟୁନିbଆଲିେସକ ପି ମତିଲିw ଅଲ[ ିେଶଖ RWX0235671

ପ ୁ /141673 61 143 678ପ
ଶା/ କମୁାର ଦାସ ପି ହୁସିେକସ ଦାସ RWX0402289

ପ ୁ /141674 37 143 679ବିOନାଥ କାଡ
 ାକା ପି କାଶୀନାଥ କାଡ
 ାକା KBH1898568

(ୀ /141675 38 143 680ନିରୁପମା ପାତିକା ପି ଆନ4 ଚ4
  ପାତିକା RWX0126136

(ୀ /141676 35 143 681ଇ4ିରା ପ
ିୟଦଶ@ନୀ ପାତିକା ପି ଆନ4 ଚ4
  ପାତିକା RWX0802165

ପ ୁ /141677 32 143 682ଚ4ନ ପାତିକା ପି ଆନ4ଚ4
  ପାତିକା KBH1354562

ପ ୁ /141678 57 143 683ସେୁର4
  ଟାକ
 ି ପି ମ�ଳଦାନ ଟାକ
 ି RWX0801951

(ୀ /141679 28 143 684ଶାରାମଣି ଟାକ
ି 1ା କିରଣ ଟାକ
 ି RWX0801944

ପ ୁ /141680 27 143 685କିରଣ କମୁାର ଟାକ
ି ପି ସେୁର4
  ଟାକ
 ି RWX0802405

ପ ୁ /143681 58 143 686ପ
ଦୀପ କମୁାର ନ4 ପି ଶକୁେଦବ ନ4 OR/12/085/222580

(ୀ /143682 33 143 687ସପୁ
ଭା ନ4 1ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ନ4 OR/12/085/222887

(ୀ /143683 27 143 688େସୗମ�ା ନ4 ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ନ4 RWX0615757

(ୀ /144684 53 143 689ପ
ତିଭା ପାତ
 1ା ପଦ' ନ କମୁାର ପାତ
 OR/12/085/148912

ପ ୁ /144685 29 143 690ପ
ବୀର ପାତ
 ପି ପଦ' ନ କମୁାର ପାତ
 RWX0616094

(ୀ /144686 24 143 691ପ
ିୟCା ପାତ
 ପି ପଦ' ନ ପାତ
 RWX0948968

ପ ୁ /144687 64 143 692ପଦ' ନ କମୁାର ପାତ
 ପି ବୃ4ାବନ ଚ4
  ପାତ
 OR/12/085/148911

(ୀ /144688 48 143 693ଉସାରାଣୀ ସାହୁ 1ା ତ
ିନାଥ ସାହୁ RWX0826735

ପ ୁ /144689 30 143 694ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି ତ
ୀନାଥ ସାହୁ RWX0747105

ପ ୁ /145690 29 143 695ଲାଲ େମାହନ ସାହୁ ପି ତ
ୀନାଥ ସାହୁ RWX0747113

(ୀ /146691 47 143 696େଯାେଗOରୀ ନାୟକ 1ା ଗଣପତି ନାୟକ RWX0747469

ପ ୁ /146692 44 143 697ଗଣପତି ନାୟକ ପି ଭାZର ନାୟକ RWX0402214

(ୀ /147693 36 143 698ଏମ େହମଲତା ପି ଜିଜନାx@ନ ରାଓ RWX0678938

ପ ୁ /147694 34 143 699ଜିନବିନ କମୁାର ପି ଜିଜନାx@ନ ରାଓ RWX0678953

ପ ୁ /147695 76 143 700ଜି. ଜନା\@ ନ ରାଓ ପି ଜି. ସରୁୀ ନାରାୟଣ .. KBH1343839

(ୀ /148696 25 143 701େବେହରା ନ4ିନୀ କମୁାରୀ 1ା ସେ/ାଷ କମୁାର େବେହରା RWX1128222

(ୀ /149697 40 143 702ଲ&'ୀ ଦେଳଇ 1ା ସିମାGଳ ଦେଳଇ KBH1290220

ପ ୁ /149698 39 143 703ସ�ୟ ଦେଳଇ ପି ବିOନାଥ ଦେଳଇ KBH1625532

ପ ୁ /149699 34 143 704ଗେୁ-Oର ପcା ପି ଆନ4 ଚ4
  ପcା KBH1898519

(ୀ /150700 69 143 705ବାସ/ୀ ନାୟକ 1ା ଉମାକା/ ନାୟକ KBH1713635

ପ ୁ /150701 45 143 706ପ
କାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉମାକା/ ନାୟକ KBH1713627

ପ ୁ /150702 38 143 708ସଶୁା/କମୁାର ନାୟକ ପି ଉମାକା/ ନାୟକ KBH1898774

(ୀ /151703 63 143 711ଅT@ପଣୂ� ରାଉତ 1ା ଦିଗ]ର ରାଉତ OR/12/085/146398

ପ ୁ /151704 52 143 712ରାେଜ4
  ରାଉତ ପି ଦିଗ]ର ରାଉତ KBH1343912

(ୀ /151705 51 143 713ହରପ
ିୟା ରାଉତ ପି ଦିଗ]ର ରାଉତ OR/12/085/146399

ପ ୁ /151706 46 143 714େକଦାରନାଥ ରାଉତ ପି ଦିଗ]ର ରାଉତ RWX0125773

ପ ୁ /151707 43 143 715ଶିବଚରଣ ରାଉତ ପି ଦିଗ]ର ରାଉତ KBH1343961

(ୀ /151708 33 143 716ଚ4ନା ରାଉତ 1ା ଶିବଚରଣ ରାଉତ RWX0338376

ପ ୁ /151709 42 143 717ସମୀର କମୁାର ରାଉତ ପି େଯାେଗ4
ନାଥ ରାଉତ KBH1625367

ପ ୁ /152710 78 143 718ପିତା]ର ସାହୁ ପି ରାମଚ4
  ସାହୁ OR/12/085/148411

(ୀ /152711 67 143 719ଲଳିତା ସାହୁ 1ା ପିତା]ର ସାହୁ OR/12/085/148412

(ୀ /152712 40 143 720ଲ&'ୀ ସାହୁ ପି ପିତା]ର ସାହୁ KBH1289982

(ୀ /152713 38 143 721ପାବ@ ତୀ ସାହୁ ପି ପିତା]ର ସାହୁ KBH1289990

(ୀ /153714 35 143 724ଶଭୁ
 Cା ଷଡ�ୀ 1ା ଲଳିତକିେଷାର ଟାକ
ି KBH1898493

ପ ୁ /153715 48 143 725ଲଳିତକିେଶାର ଟାକ
ି ପି ସଦାଶବି ଟାକ
ି OR/12/085/148418

ପ ୁ /154716 27 143 726ହିବ
 ନ ଡ�ରୀ ପି ରବି4
  ଡ�ରୀ RWX0802066

ପ ୁ /154717 71 143 727ଗ�ାଧର ସାହୁ ପି ଲ&'ୀନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0678979

ପ ୁ /154718 38 143 728ଗେଣଷପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ KBH1290089

(ୀ /154719 30 143 729େସPହଲତା ସାହୁ 1ା ଗେଣଷ ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX0802231

ପ ୁ /155720 44 143 730ସପନ କମୁାର ବସ/ିଆ ପି ଗଣପତି ବସ/ିଆ KBH1285931

ପ ୁ /155721 39 143 731ଉମା ଶCର ବସ/ିଆ ପି ଗଣପତି ବସ/ିଆ KBH1284991

(ୀ /156722 48 143 732ଏମ ଲଳିତା 1ା ଏମ ସଦୁଶ@ନ ରାଓ RWX0678946

ପ ୁ /157723 48 143 733ତୁଲ କପାଟ ପି ଉ\@ ବ କପାଟ RWX1041029

(ୀ /157724 47 143 734ଚNା କପାଟ 1ା ତୁଲ କପାଟ RWX1041037

(ୀ /157725 66 143 735ଏମ କ
Aାେବଣୀ 1ା ଏମ ମନମଥ ରାଓ RWX0125807

ପ ୁ /157726 46 143 736ଏମ ମରୁଲିଧର ରାଓ ପି ଏମ ମନମଥ ରାଓ RWX0125815

ପ ୁ /157727 44 143 737ଏମ ଗିରିଧର ରାଓ ପି ଏମ ମନମଥ ରାଓ RWX0125823

ପ ୁ /157728 42 143 738ଏ; ସେ/ାଷ କମୁାର ରାଓ ପି ଏ; ମନମଥ ରାଓ RWX0125831

ପ ୁ /158729 34 143 739ଏb. ଚ4
  ପ
କାଶ ପି ଏb. ଡି.ଏb. ଶମ� KBH1284975

ପ ୁ /158730 34 143 740ହରିହର ପaନାୟକ ପି ବିଭିଆର ପaନାୟକ KBH1898915

ପ ୁ /158731 35 143 741ଏସ ରବି ପ
କାଶ ପି ଏସଭିଏସ ଶମ� KBH1901370

ପ ୁ /158732 69 143 742ସବୁଳ ସାହୁ ପି େବନୁ ସାହୁ KBH1325372

12 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /158733 61 143 743ସେରାଜା  1ା ସବୁଳ ସାହୁ OR/12/085/168104

(ୀ /158734 27 143 744ପଜୁା ରାଣୀ ସାହୁ ପି ସବୁଳ ସାହୁ RWX0747261

(ୀ /158735 55 143 745ଏb. ସତ�ବତୀ 1ା ଏb.ଭି.ଏb ଶମ� KBH1285345

ପ ୁ /158736 60 143 746ଏb. ଭି. ଏb ଶମ� ପି ଏb.ଭି. ରାମମLୂ@ୀ KBH1285329

ପ ୁ /159737 34 143 747ଉଦିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସବୁଳ ସାହୁ RWX0125864

(ୀ /161738 69 143 748ସତ�ବତୀ ଖିଲାର 1ା ଗ�ାଧର େବେହରା KBH1901388

ପ ୁ /161739 52 143 749େଦବପ
ସାଦ ପcା ପି ଲ&'ୀକା/ ପcା OR/12/085/148456

(ୀ /161740 50 143 750ପ
ବିଣା କମୁାରି ପcା 1ା େଦଵ ପ
ସାଦ ପcା RWX0679100

ପ ୁ /161741 23 143 751ଆକାଶ କମୁାର ପcା ପି େଦବପ
ସାଦ ପcା RWX1142769

(ୀ /162742 45 143 752ସଭୁଦ
 ା ବିେଷାୟୀ 1ା ହରିବFୁ ବିେଷାୟୀ KBH1290030

(ୀ /163743 66 143 753ସେରାଜନୀ ଦାସ 1ା ପGାନନ ଦାସ RWX0125872

ପ ୁ /163744 47 143 754ଲି�ରାଜ ଦାସ ପି ପGାନନ ଦାସ RWX0125880

(ୀ /163745 40 143 755ପ
yା ପ
ୀୟ]ଦା ଦାସ 1ା ଲି�ରାଜ ଦାସ RWX0125047

ପ ୁ /163746 89 143 757ଲ&'ୀକା/ ପcା ପି ବରାହ କୃA ପcା RWX0747485

(ୀ /163747 59 143 758ଜୟ/ୀ ମାଲା ଷଡ�ୀ 1ା ଉମା ଚରଣ ଷଡ�ୀ RWX1228717

(ୀ /163748 35 143 759bୱT@ଲତା ସାହୁ 1ା ସେ/ାଷ କମୁାର ସାହୁ RWX1142785

ପ ୁ /164749 44 143 760ଦୁଗ� ପ
ସାଦ େଜନା ପି ଶCର ଚରଣ େଜନା KBH1343847

ପ ୁ /164750 43 143 761ଭବାନୀ ପ
ସାଦ େଜନା ପି ଶCର ଚରଣ େଜନା KBH1289958

(ୀ /164751 36 143 762ତାପସି କମୁାରି େଜନା ପି ଅନିଲ କମୁାର େଜନା RWX0125898

ପ ୁ /165752 75 143 763େବଦୖ�ନାଥ ସାହୁ ପି ବିଦ�ାଧର ସାହୁ KBH1284900

ପ ୁ /166753 67 143 764ଉମାଚରଣ ଷଡ�ୀ ପି ଗେଣଶ ଷଡ�ୀ KBH1285212

(ୀ /166754 54 143 765କିରଣମାଳା ତ
ିପାଠୀ 1ା ଉମାଚରଣ ଷଡ�ୀ KBH1285220

(ୀ /166755 25 143 766େରେzାନା ତ
ିପାଠି ପି ସିମାGଳ ତ
ିପାଠି RWX1082874

ପ ୁ /167756 54 143 767ମେନାଜ କମୁାର ମହା/ି ପି ସେୁର4
  ନାଥ ମହା/ି RWX0368670

(ୀ /167757 41 143 768କନିୁ ମହା/ି 1ା ମେନାଜ କମୁାର ମହା/ି RWX0368688

ପ ୁ /167758 46 143 769ସେୁରଶ କମୁାର ନାଗ ପି ସାଇଲୁ ନାଗ KBH1901073

ପ ୁ /167759 39 143 770ବିଦ�ା ଭୂଷଣ ପaନାୟକ ପି ବିେନାଦ ଚ4
  ପaନାୟକ RWX0235812

ପ ୁ /167760 54 143 771ନରସିଂହ ନାଥ ସାମ/ରାୟ ପି େଗୗରଚ4
  ସାମ/ରାୟ OR/12/085/148467

(ୀ /167761 49 143 772ବିେOOରି ସାମ/ରାୟ 1ା ନରସିଂହ ସାମ/ରାୟ OR/12/085/148468

ପ ୁ /167762 47 143 773ଲି�ରାଜ ସାମ/ରାୟ ପି େଗୗରଚ4
  ସାମ/ରାୟ OR/12/085/148469

(ୀ /167763 20 143 774ପ
ିୟCା ସାମ/ରାୟ ପି ନରସିଂହ ନାଥ ସାମ/ରାୟ RWX1199967

ପ ୁ /167764 22 143 775ସ�ୟ ସାମ/ରାୟ ପି ନରସିଂହନାଥ ସାମ/ରାୟ RWX1168244

(ୀ /167765 35 143 776ରାଜଲ&'ୀ ସିସା 1ା ସେୁରଶ କମୁାର ନାଗ KBH1898444

(ୀ /168766 67 143 777ଭାଗ�ଲତା ପaନାୟକ 1ା ବିେନାଦ ଚ4
  ପaନାୟକ RWX0235838

ପ ୁ /168767 42 143 778ବିO ଭୁଷଣ ପaନାୟକ ପି ବିେନାଦ ଚ4
  ପaନାୟକ RWX0235804

ପ ୁ /168768 45 143 779ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ପaନାୟକ ପି ବିେନାଦ ଚ4
  ପaନାୟକ RWX1013101

ପ ୁ /169769 46 143 780ରାେଜଶ ଆନ4 ଦଳାଇ ପି େ&ତ
  େମାହନ ଦଳାଇ KBH1284983

(ୀ /170770 44 143 781ସାଗରୀକା ଦାଶ 1ା ନିର�ନ ଶାମ/ରାୟ RWX0615864

(ୀ /171771 72 143 782ସା/ିଲତା ଶାମ/ରାୟ 1ା ଅ7
ତଯ�ାମି ଶାମ/ରାୟ OR/12/085/148477

ପ ୁ /171772 47 143 783ନିର�ନ ଶାମ/ରାୟ ପି ଅ/ଯ�@ମି ଶାମ/ରାୟ OR/12/085/148479

ପ ୁ /172773 50 143 784ପି.ସିବପ
ସାଦ ରାଓ ପି ପି.ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ RWX0544460

ପ ୁ /172774 48 143 785ପି.ସଦୁଶ@ନ ରାଓ ପି ପି.ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ RWX0235630

(ୀ /172775 34 143 786ପି ଶ
ୀେଦବୀ 1ା ପି ଶବି ପ
ସାଦ RWX0484782

(ୀ /172776 50 143 787ମେନାରମା ତାରିଣୀ 1ା ଅର&ତି ତାରିଣୀ KBH1290345

(ୀ /172777 48 143 788ଅନୁରାଧା ତାରିଣୀ 1ା ରାେଜ4
  ତାରିଣୀ RWX0125930

(ୀ /172778 26 143 789ଆରତୀ ତାରିଣୀ ପି ରାେଜ4
  ତାରିଣୀ RWX0746925

(ୀ /172779 21 143 790ଭାରତୀ ତାରିଣୀ ପି ରାେଜ4
  ତାରିଣୀ RWX1128362

ପ ୁ /173780 45 143 791ମେନାଜକମୁାର ମାଳି ପି ସନ�ାସୀ ମାଳି KBH1901339

ପ ୁ /173781 39 143 792ପ
ଦୀପ କମୁାର ମାଳି ପି ସନ�ାସୀ ମାଳି KBH1665355

ପ ୁ /173782 60 143 793ଡ]ରୁ ପେଲଇ ପି କ{ବଗ ପେଲଇ KBH1285899

(ୀ /173783 44 143 794ଆରତି ପଲାଇ ପି କ{ବଟ ପଲାଇ KBH1285881

(ୀ /173784 65 143 795ମାଳତି ପ
ଧାନି 1ା ତାରିଣି ପ
ଧାନି OR/12/085/148552

ପ ୁ /173785 39 143 796ସେ/ାଷ କମୁାର ପ
ଧାନୀ ପି ତାରିଣୀ ପ
ଧାନୀ KBH1665173

(ୀ /173786 42 143 797ବିଜୟଲ&'ୀ ପଜୂୀରୀ 1ା ମେନାଜ କମୁାର ମାଳୀ RWX0484667

(ୀ /173787 29 143 798କବିତା 1ାଇଂ 1ା ଡ]ରୁ ପେଲଇ RWX0747733

(ୀ /175788 70 143 799ଦ ଅନୁସୟୂା ଅ|ା 1ା ଡି ରାମାରାଓ ପaନାୟକ RWX1296409

(ୀ /175789 38 143 800କ
 ିAା ପ
ିୟା ପaନାୟକ 1ା ଚ4
 େଶଖର ପaନାୟକ KBH1898832

(ୀ /175790 27 143 801ଅନିତା ପaନାୟକ ପି ଶ�ାମ ସ4ୁର ପaନାୟକ RWX0616144

ପ ୁ /175791 50 143 802ଚ4
 େଶଖର ପaନାୟକ ପି ଡି ରାମାରାଓ ପaନାୟକ RWX1296417

ପ ୁ /175792 43 143 803ଡି.ଶ
ୀନିବାସ ପaନାୟକ ପି ଡି.ରାମା ରାଓ ପaନାୟକ OR/12/085/148842

(ୀ /175793 33 143 804ଗାୟତ
ୀ ପaନାୟକ 1ା ଡି ଶ
ୀନିବାସ ପaନାୟକ RWX0125963

(ୀ /176794 80 143 805ସାଇବାଣି ପ
ଧାନ 1ା ଜଗବFୁ ପ
ଧାନ OR/12/085/148514

13 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /177795 65 143 806ଉମQଳା ଭୁୟU 1ା ଭିମ ଭୁୟU OR/12/085/148517

ପ ୁ /177796 45 143 807ଦିଲିପ କମୁାର ଭୂୟU ପି ଭୀମ ଭୂୟU OR/12/085/148729

ପ ୁ /177797 44 143 808ତ
ୀନାଥ କମୁାର ଭୂୟU ପି ଭୀମେସନ ଭୂୟU OR/12/085/148731

ପ ୁ /177798 42 143 809ପGାନନ ଭୂୟU ମା ଉମQଳା ଭୁୟU RWX0401794

ପ ୁ /177799 41 143 810ଚରଣ କମୁାର ଭୁୟU ପି ଭିମ ଭୁୟU KBH1286079

(ୀ /177800 34 143 811ଅନିତା ଭୂୟU 1ା ଦିଲିପ କମୁାର ଭୁୟU RWX0401802

(ୀ /177801 29 143 812ଲଳିତା େମେହର ପି ମଧସୁଦୁନ େମେହର RWX0615799

ପ ୁ /178802 53 143 813ମଧସୁଦୂନ େମେହର ପି ଜୟକୃA େମେହର RWX0957860

(ୀ /178803 48 143 814ଜମନୁା େମେହର 1ା ମଧସୁଦୁନ େମେହର OR/12/085/098294

ପ ୁ /178804 28 143 815ମେନାଜ କମୁାର େମେହର ପି ମଧସୁଦୂନ େମେହର RWX0484725

(ୀ /178805 26 143 816ମ�ସୁା େମେହର ପି ମଧସୁଦୁନ େମେହର RWX0826701

(ୀ /178806 40 143 817ଲିଲି ପ
ଧାନ 1ା ଗ-ୁ ପ
ସାଦ ପ
ଧାନ RWX0616136

ପ ୁ /179807 82 143 818ଘନଶ�ାମ ପ
ଧାନ ପି ବୃ4ାବନ ପ
ଧାନ OR/12/085/148521

(ୀ /179808 72 143 819େସଳୖବାଳା ପ
ଧାନ 1ା ଘନସ�ାମ ପ
ଧାନ OR/12/085/148522

ପ ୁ /179809 45 143 820କିେଶାର ଚ4
  ପ
ଧାନ ପି ଘନଶ�ମ ପ
ଧାନ KBH1284926

(ୀ /179810 44 143 821ସକୁା/ି ପ
ଧାନ 1ା ନରସିଂହ ପ
ଧାନ KBH1285360

ପ ୁ /179811 43 143 822ଗ-ୁ ପ
ସାଦ ପ
ଧାନ ପି ଘନଶ�ାମ ପ
ଧାନ KBH1290170

(ୀ /179812 34 143 823ଲ&'ୀ ପ
ଧାନ 1ା କିେଶାର ଚ4
  ପ
ଧାନ RWX0616235

(ୀ /179813 24 143 824ରଶ' ିତା ପ
ଧାନ ପି ନୃସିଂହ ପ
ଧାନ RWX0904946

(ୀ /179814 22 143 825ସସ'ିତା ପ
ଧାନ ପି ନରସିଂଘ ପ
ଧାନ RWX1082908

(ୀ /180815 53 143 826ର� ୁପାଟେଜାସି 1ା ହରପାa େଯାଷୀ RWX0402222

ପ ୁ /181816 35 143 827ଜଗଦି` ପcା ପି ଚରଣ ପcା RWX0484774

(ୀ /181817 28 143 828ଅ�ନା ପcା ପି ଆନ4 ଚ4
  ପcା RWX0615716

(ୀ /181818 46 143 829ରଶ' ିତା ପାଣିଗ
ାହୀ 1ା ପTୂ@ଚ4
  ପାଣିଗ
ାହୀ KBH1289834

ପ ୁ /181819 34 143 830ବିକାଶ ପାଣିଗ
ାହି ପି ବିଘPରାଜ ପାଣିଗ
ାହି RWX0338327

(ୀ /181820 28 143 831ଶଭୁସ
ୀ ପାଣିଗ
ାହି ପି ବିଘPରାଜ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0401786

(ୀ /182821 45 143 832ଜୟ/ି ପcା 1ା ଆନ4ଚ4
  ପcା OR/12/085/148537

(ୀ /182822 32 143 833ଅi@ନା ପcା ପି ଆନ4ଚ4
  ପcା RWX0338244

ପ ୁ /183823 52 143 834ବିAୁ ପ
ସାଦ ପାଣିଗ
ାହି ପି ନିର�ନ ପାଣିଗ
ାହି KBH1713650

(ୀ /184824 66 143 835ମହାଲ&'ୀ ପcା 1ା ସିମାଚଳ ପcା KBH1898881

ପ ୁ /184825 41 143 836ମରୁଲିଧର ପcା ପି ସିମାଚଳ ପcା KBH1901057

(ୀ /184826 37 143 837ଜଗେନ[ ାହିନୀ ପcା ପି ସିମାଚଳ ପcା KBH1898873

(ୀ /184827 37 143 838ଜyେସନୀ ପcା 1ା ମରୁଲିଧର ପcା RWX0544536

(ୀ /185828 80 143 839ସାଇବାଣୀ େଗୗଡ 1ା କାଶିନାଥ େଗୗଡ KBH1343904

(ୀ /185829 43 143 840ସନୁୀତା ପaନାୟକ 1ା ରଘନୁାଥ ପaନାୟକ RWX0616086

(ୀ /186830 68 143 841ଲ&'ୀ ପ
ିୟା ପaନାୟକ 1ା ରାମାରାଓ ପaନାୟକ OR/12/085/148560

ପ ୁ /186831 46 143 842ରଘନୁାଥ ପaନାୟକ ପି ରାମାରାଓ ପaନାୟକ OR/12/085/148784

ପ ୁ /186832 38 143 843ବାଲାଜୀ ପaନାୟକ ପି ରାମାରାଓ ପaନାୟକ KBH1625672

ପ ୁ /188833 66 143 844ସେୁର4
  କମୁାର ଦାଶ ପି କପିଳ ଦାଶ OR/12/085/148582

ପ ୁ /188834 37 143 845ସେ/ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ସେୁର4
  କମୁାର ଦାଶ RWX0402198

ପ ୁ /188835 34 143 846ଶଶାC େଶଖର ଦାଶ ପି ସେୁର4
  କମୁାର ଦାଶ RWX0402206

(ୀ /188836 35 143 847ପSୁା�ଳି ମହାପାତ
 1ା ଅନ4 ପ
ସାଦ ମହାପାତ
 RWX0544585

(ୀ /188837 59 143 848ମିନତି ପାଢୀ 1ା ସେୁର4
  କମୁାର ଦାଶ OR/12/085/148583

(ୀ /189838 60 143 849ନିମ@ଳା ପaନାୟକ 1ା ପରୁୁେଷାLମ ପaନାୟକ KBH1285659

ପ ୁ /190839 76 143 850ଦୁଗ�ମାଧବ ନାୟକ ପି ଲ&ଣ ନାୟକ OR/12/085/154069

ପ ୁ /191840 62 143 851ବିOନାଥ ଦେଳଇ ପି ପGନୁାଥ ଦେଳଇ OR/12/085/148406

ପ ୁ /191841 67 143 852ସବୁାସ ଚ4
  ପୃ_ି ପି ରଘନୁାଥ ପୃ_ି OR/12/085/148505

(ୀ /191842 58 143 853ବାସ/ି ପୃ_ି 1ା ସବୁାସଚ4
  ପୃ_ି OR/12/085/148506

(ୀ /191843 28 143 854ମଧମିୁତା ପୃ_ି 1ା ସନୁୀଲ କମୁାର ପୃ_ି RWX0616151

ପ ୁ /191844 40 143 855ସନୁୀଲ କମୁାର ପୃ_ି ପି ସବୁାସ ପୃ_ି KBH1285451

ପ ୁ /191845 29 143 856ଶଶାC େଶଖର ସାହୁ ପି େଦେବ4
  କମୁାର ସାହୁ RWX0484956

ପ ୁ /192846 65 143 857କାହP ୁଚରଣ େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା OR/12/085/148609

(ୀ /192847 33 143 858ପ
ତୀମା େଜନା ପି କାହP ୁଚରଣ େଜନା RWX0126003

(ୀ /192848 32 143 859ନିଳିମା େଜନା ପି କାହP ୁଚରଣ େଜନା RWX0125997

ପ ୁ /192849 28 143 860ପ
ଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି କାହP ୁ  ଚରଣ େଜନା RWX0747345

(ୀ /192850 58 143 861େରଣବୁାଳା ପ
ଧାନ 1ା କାହP ୁଚରଣ େଜନା OR/12/085/148610

ପ ୁ /193851 68 143 862ସବୁାସଚ4
  ଦାସ ପି ରାମକୃA ଦାସ RWX0679092

(ୀ /193852 58 143 863େହମଲତା ଦାସ 1ା ସବୁାସଚ4
  ଦାସ OR/12/085/148616

ପ ୁ /193853 41 143 864ଉମାକା/ ଦାସ ପି ସବୁାସ ଚ4
  ଦାସ KBH1285139

ପ ୁ /193854 35 143 865ରମାକା/ ଦାସ ପି ସବୁାସ ଚ4
  ଦାସ RWX0126011

(ୀ /194855 67 143 866େଯାଗମାୟା ଦାସ 1ା ଶଦୁସ@ନ ଦାସ OR/12/085/148618

ପ ୁ /194856 58 143 867ଶଦୁସ@ନ ଦାସ ପି ରାମକୃA ଦାସ OR/12/085/148921

14 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /194857 30 143 868ଅ]ିକା ପ
ସାଦ ଦାଶ ପି ସଦୁଶ@ନ ଦାଶ RWX0484949

ପ ୁ /194858 24 143 869ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି ସଦୁଶ@ନ ଦାସ RWX1013234

(ୀ /197859 59 143 870ପ
ଫଲୁ କମୁାର େଜନା 1ା ଉଦୟନାଥ େଜନା OR/12/085/148588

ପ ୁ /198860 78 143 871େଜ କାମରାଜୁ ପି େଜ ରାମୟା RWX0126029

ପ ୁ /198861 41 143 872େଜ ଏକଲବ� ପି େଜ କାମରାଜୁ RWX0126037

ପ ୁ /198862 29 143 873ରାମ ଚ4
  େରଡି ପି ପ
ଶ ୁ@ରାମ େରଡି RWX0401836

ପ ୁ /198863 26 143 874ଜଗନP ାଥ େରଡି ପି ପଶ ୁ@ରାମ େରଡି RWX0826834

(ୀ /198864 49 143 875ଜୟ/ି େରଡି 1ା ପଶ ୁ@ରାମ େରଡି KBH1289909

(ୀ /198865 28 143 876େଜ ଶ�ାମଳା 1ା େଜ ଏକଲବ� RWX0484824

ପ ୁ /199866 54 143 877େଗାପାଳ େଜନା ପି ନୃସିଂହ େଜନା RWX0402180

(ୀ /199867 47 143 878ଝରଣା େଜନା 1ା େଗାପାଳ େଜନା RWX0402149

ପ ୁ /200868 55 143 879ତାରିଣି େବେହରା ପି େବରୖାଗି େବେହରା KBH1285998

(ୀ /200869 46 143 880ଅହଲ�ା େବେହରା 1ା ତାରିଣୀ େବେହରା RWX1128180

ପ ୁ /200870 30 143 881ଗେୁ-Oର େବେହରା ପି ତାେରଣି େବେହରା RWX0402156

ପ ୁ /200871 29 143 882ଅେଶାକ େବେହରା ପି ତାରିଣି େବେହରା RWX0484816

ପ ୁ /200872 27 143 883ସଜିୁH ମହାପାତ
 ପି େହମ/ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0615872

(ୀ /200873 25 143 884େମୗସମୁୀ ନାୟକ 1ା ଗେୁ-`ଵର େବେହରା RWX1128198

ପ ୁ /201874 45 143 885ଅନିଲ କମୁାର ଲାବାଲ ପି ରାମକୃA ଲାବାଲ OR/12/085/148636

ପ ୁ /201875 41 143 886ସନିୁଲକମୁାର ଲାବାଲା ପି ରାମକୃA ଲାବାଲା KBH1285535

ପ ୁ /201876 62 143 887େହମ/ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ହାଡିବ4ୁ ମହାପାତ
 OR/12/085/154639

(ୀ /201877 55 143 888ସାବିତ
ୀ ମହାପାତ
 1ା େହମ/ କମୁାର ମହାପାତ
 KBH1286129

ପ ୁ /201878 30 143 889ସତି` ମହାପାତ
 ପି େହମ/ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0338350

ପ ୁ /202879 80 143 890ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ଅନ/ଚରଣ ମହାପାତ
 OR/12/085/148642

(ୀ /202880 72 143 891ଇ4
 ାକମୁାରି ମହାପାତ
 1ା ବିଜୟକମୁାର ମହାପାତ
 OR/12/085/148643

ପ ୁ /202881 45 143 892ସ�ିବ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ବିଜୟକମୁାର ମହାପାତ
 OR/12/085/148645

ପ ୁ /202882 43 143 893େଗୗରୀ ଶCର ମହାପାତ
 ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ
 OR/12/085/148879

(ୀ /202883 38 143 894ଉଷାରାଣି ମହାପାତ
 1ା େଗୗରିଶCର ମହାପାତ
 RWX0235747

ପ ୁ /203884 58 143 895ରେମଶ ଚ4
  1ାଇଁ ପି ଜତା 1ାଇଁ OR/12/085/148683

(ୀ /203885 50 143 896ବାସ/ି କମୁାରି 1ାଇଁ 1ା ରେମଶଚ4
  1ାଇଁ OR/12/085/148684

ପ ୁ /203886 32 143 897ପ
ସା/ କମୁାର 1ାଇଁ ପି ରେମଶ ଚ4
  1ାଇଁ KBH1354554

ପ ୁ /204887 81 143 898ଚ4
େଶଖର ବାରିକ ପି ଡୁେ�ଇ ବାରିକ OR/12/085/146276

ପ ୁ /205888 51 143 899ପ
ଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗନP ାଥ ସାହୁ RWX0678987

(ୀ /205889 46 143 900ପ
ତିମା ସାହୁ 1ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ OR/12/085/148823

ପ ୁ /205890 40 143 901ପ
ଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗcିୁଚା ସାହୁ KBH1286160

ପ ୁ /206891 32 143 902େହମ/ ହରିଜନ ପି ରଶିଲ।ଲ ହରିଜନ RWX1228618

ପ ୁ /206892 35 143 903ସଦୁଶ@ନ ରାଉତରାୟ ପି ପରମାନ4 ରାଉତରାୟ RWX0338434

ପ ୁ /206893 58 143 904ପରମାନ4 ରାଉତରାୟ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତରାୟ RWX0126078

(ୀ /206894 55 143 905ରଶ'ିପ
ଭା ରାଉତରାୟ 1ା ପରମାନ4 ରାଉତରାୟ KBH1285253

(ୀ /206895 28 143 906ବିAୁପ
ିୟା ରାଉତରାୟ ପି ପରମାନ4 ରାଉତରାୟ RWX0826933

ପ ୁ /207896 54 143 907ତ
ୀନାଥ ପରିଡା ପି ନକଳୁ ପରିଡା OR/12/085/148743

(ୀ /208897 46 143 908ପ
େମାଦିନି ପରିଡା 1ା ତ
ିନାଥ ପରିଡା KBH1713668

ପ ୁ /209898 51 143 909ରଜତ େବେହରା ପି ହୃଦୟାନ4 େବେହରା RWX0527192

(ୀ /209899 45 143 910ସସ' ିତା େବେହରା 1ା ରଜତ େବେହରା RWX0904920

(ୀ /209900 43 143 911କ{ନା ବିOାଳ ପି ମାଧବାନ4 ବିOାଳ KBH1625359

(ୀ /209901 60 143 912କ{ିତାରାଣୀ ନାୟକ 1ା ନିତ�ାନ4 େପାଥାଳ KBH1343813

ପ ୁ /209902 56 143 913ଗିରୀଶ ନାୟକ ପି ତାରିଣୀଚରଣ ନାୟକ RWX0402164

(ୀ /209903 44 143 914ବଂଦିତା ନାୟକ 1ା ଗିରb ନାୟକ RWX0402123

ପ ୁ /209904 61 143 915ନିତ�ାନ4 େପାଥାଳ ପି ହେରକୃA େପାଥାଳ OR/12/085/148664

ପ ୁ /209905 31 143 916େଦବାଶଷି େପାଥାଳ ପି ନିତ�ାନ4 େପାଥାଳ RWX0235614

(ୀ /209906 28 143 917େଦବସ' ିତା େପାଥାଳ ପି ନିତ�ାନ4 େପାଥାଳ RWX0401984

(ୀ /209907 26 143 918ଜୟସ'ୀତା େପାଥାଳ ପି ନିତ�ାନ4 େପାଥାଳ RWX0802173

ପ ୁ /210908 77 143 919ଅ7
ତଯ�ାମି ଶାମ/ରାୟ ପି ମ�ୁଳୁ ଶାମ/ରାୟ OR/12/085/148959

ପ ୁ /211909 57 143 920ଶ
ିଧର ସାମଲ ପି ନରହରି ସାମଲ RWX0126086

(ୀ /211910 50 143 921କନକଲତା ସାମଲ 1ା ଶ
ିଧର ସାମଲ RWX0126094

(ୀ /211911 26 143 922ସପୁ
ଭା ରାଣୀ ସାମଲ ପି ଶ
ୀଧର ସାମଲ RWX0826925

(ୀ /211912 25 143 923ସପୁ
ିୟା ରାଣୀ ସାମଲ ପି ଶ
ୀଧର ସାମଲ RWX0826917

(ୀ /212913 66 143 924ସଷୁମା େଜନା 1ା ଶCର ଚରଣ େଜନା RWX0527242

(ୀ /213914 50 143 925ସମୁତି ମହା/ି 1ା ରେଜ4
  ପ
ସାଦ ମହା/ି RWX0747527

ପ ୁ /213915 58 143 926ରାେଜ4
  ପ
ସାଦ ମହା/ି ପି ରାମଚ4
  ମହା/ି KBH1285113

(ୀ /213916 25 143 927ଶିବାନୀ ମହା/ି ପି ରାେଜ4
  ମହା/ି RWX0826743

(ୀ /213917 22 143 928କ{ିତା ମହା/ି ପି ରାେଜ4
  ମହା/ି RWX1083542

(ୀ /214918 80 143 929ସଶି ପାଢୀ 1ା ରାମଚ4
  ପାଢୀ OR/12/085/148688

15 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /214919 52 143 930ଅେଶାକ ପାଢୀ ପି ରାମଚ4
  ପାଢୀ OR/12/085/148689

ପ ୁ /214920 20 143 931ଅଭୟ ପାଢୀ ପି ଅେଶାକ ପାଢୀ RWX1228766

(ୀ /214921 49 143 932ଉମQଳା ପାଣିଗ
ାହି 1ା ଅେଶାକ ପାଢୀ KBH1665462

(ୀ /215922 85 143 933ଶସିକଳା ପାଣିଗ
ାହି 1ା ଦୁଖିସ�ାମ ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/148693

ପ ୁ /215923 46 143 934ଦୁଗ�ମାଧବ ପାଣିଗ
ାହି ପି ଦୁଖିସ�ାମ ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/148696

(ୀ /215924 35 143 935ସସ'ିତା ପାଣିଗ
ାହି 1ା ଦୁଗ�ମାଧବ ପାଣିଗ
ାହି RWX0527200

(ୀ /217925 69 143 936ପାବ@ ତୀ ସାହୁ 1ା ନୃସିଂହା ନ4 ସାହୁ RWX0826768

ପ ୁ /217926 46 143 937ତ
ିପତି ସାହୁ ପି ନୃସିଂହାନ4 ସାହୁ OR/12/085/148703

ପ ୁ /217927 45 143 938ରେମଶ ଚ4
  ସାହୁ ପି ନୃସିଂହାନ4 ସାହୁ OR/12/085/148807

(ୀ /217928 37 143 939ବି4ୁରାଣି ସାହୁ 1ା ରେମଶ ଚ4
  ସାହୁ RWX0679019

(ୀ /217929 37 143 940ବିନିରାଣି ସାହୁ 1ା ତ
ୀପତି ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX0678755

(ୀ /218930 55 143 941ମଧସୁ' ିତା 1ାଇଁ 1ା ଆଦିନାରାୟଣ 1ାଇଁ OR/12/085/148718

ପ ୁ /218931 37 143 942ମେହOର ପ
ସାଦ 1ାଇଁ ପି ଆଦିନାରାୟଣ 1ାଇଁ KBH1625615

ପ ୁ /219932 61 143 943ଅGଳ ନିଧୀ ପ
ଧାନ ପି େଗାବି4 ଚ4
  ପ
ଧାନ RWX0286831

ପ ୁ /219933 75 143 944ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ OR/12/085/148722

(ୀ /219934 66 143 945ସରOତି ସାହୁ 1ା ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/085/148723

ପ ୁ /219935 41 143 946ନିଶିକା/ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ KBH1285121

ପ ୁ /219936 28 143 947ଦୁଗ� ମାଧବ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0401752

(ୀ /219937 28 143 948ବିନିଲତା ସାହୁ 1ା ନିଶିକା/ ସାହୁ RWX0904789

(ୀ /220938 53 143 949ବାସ/ି ତୁରୁ�ା ପି ଚତୁଭୁ@ ଜ ତୁରୁ�ା KBH1290329

ପ ୁ /221939 69 143 950ତାରିଣି ପ
ଧାନି ପି ତ
ିନାଥ ପ
ଧାନି OR/12/085/148551

ପ ୁ /222940 55 143 951ବୁେ\Oର ପେଲଇ ପି କ{ବଟ ପେଲଇ RWX0126102

(ୀ /222941 37 143 952ସF�ାରାଣୀ ପେଲଇ 1ା ବୁେ\Oର ପେଲଇ RWX0802199

(ୀ /223942 40 143 953ସୀତା ସାଗର 1ା ଲାେଛ ସାଗର KBH1285485

ପ ୁ /223943 39 143 954ଲାେଛ ସାଗର ପି େଗାପିନାଥ ସାଗର KBH1285493

ପ ୁ /224944 56 143 955ଅନ/ ପଜୁାରୀ ପି ଡ]ରୁୁଧର ପଜୁାରୀ OR/12/085/148795

(ୀ /227945 25 143 956ନିେବଦିତା ତାcି ପି େବବୖ କମୁାର ତାcି RWX1245992

(ୀ /227946 23 143 957ଗୀତିକା ତାcି ପି େବବୖ କମୁାର ତାcି RWX1246362

ପ ୁ /227947 20 143 958େଗୗରବ ତାcି ପି େବବୖ କମୁାର ତାcି RWX1246115

(ୀ /228948 65 143 959ଜି. କାେମOରୀ 1ା ଜି. ଏନ. ରାଓ KBH1290261

ପ ୁ /228949 50 143 960ଜି ଦୁଗ� ପ
ସାଦ ପି ଜି ନିଳକj ରାଓ RWX0126292

(ୀ /228950 38 143 961ଜି.ଉଶାମାଧରିୁ 1ା ଜି.େଗୗରିଶCର ରାଓ RWX0678771

(ୀ /228951 21 143 962କଲ�ାନୀ ମହା/ି ପି ମାଧବ ମହା/ି RWX1230853

(ୀ /228952 42 143 963ଜି. ପଦ' ାବତୀ 1ା ଜି. ଦୁଗ�ପ
ସାଦ KBH1625631

ପ ୁ /228953 43 143 964ଜିେଗୗରିଶCର ରାଓ ପି ଜିନିଳକj ରାଓ RWX0126110

(ୀ /229954 43 143 965ଟି. େହମଲତା 1ା ଟି. ନାଗରାଜୁ KBH1665397

(ୀ /231955 48 143 966ବିେନାଦିନୀ େଚାଧରୁୀ 1ା ଚ4
େଶଖର େଚାଧରୁୀ KBH1290055

(ୀ /231956 22 143 967ଡାଲି ଖିଲ ପି ରବି ଖିଲ RWX1228600

(ୀ /232957 58 143 968କାଳି ନାହାକ 1ା ସାେହବ ନାହାକ KBH1285204

(ୀ /233958 45 143 969େମେହରୁନP ିଶା 1ା େଶଖମଦିନା KBH1665421

ପ ୁ /234959 53 143 970କବିର ଗହିର ପି େତତୖନ� ଗହିର RWX0402099

(ୀ /234960 38 143 971ଜାନକି ଗହିର 1ା କବିରାମ ଗହିର RWX0402115

ପ ୁ /234961 50 143 972ମିହିର କମୁାର ମହାନ4ିଆ ମା ନିମ@ଳା ମହାନ4ିଆ RWX0527259

(ୀ /234962 41 143 973ରଂଜିତା ମହାନ4ିୟା 1ା ମିହିର କମୁାର ମହାନ4ିୟା RWX0544502

(ୀ /235963 76 143 974ଭି. ଭି. ଶବିରାମ ଲ&'ୀ 1ା ୱ.ି ୱ.ି ଶବିରାମାୟା  KBH1625375

(ୀ /235964 40 143 975ଭି. ଏb. ପ
ସନP ା 1ା ଭି. ଭି. େଶଷାଗିରି KBH1625391

(ୀ /236965 21 143 976ପିCି େଖାସଲା ପି ନବିନ େଖାସଲା RWX1154228

ପ ୁ /236966 49 143 977ନବିନ େଖାସ[ ା ପି ନାରାୟଣ େଖାସ[ ା KBH1625417

(ୀ /236967 39 143 978ବିମଳା େଖାସ[ ା 1ା ନବିନ େଖାସ[ ା KBH1625409

(ୀ /237968 79 143 979ତ
ିେବଣୀ େମଦିନିରାଏ 1ା ଦିବାକର େମଦିନିରାଏ KBH1713585

(ୀ /238969 44 143 980ପଦ' ିନି ପଜୁାରୀ 1ା ପିତା]ର ପଜୁାରୀ KBH1713437

(ୀ /239970 50 143 981କ{ନା ମିଶ
 1ା େକଳୖାଶ ମିଶ
 KBH1713445

(ୀ /240971 32 143 982କ{ିତା ନାୟକ 1ା ଜୀବନ ଚା4 ପାତିକା RWX0235622

ପ ୁ /240972 65 143 983ଅନ/ ପାତିକା ପି ପରୁୁେଷାLମ ପାତିକା KBH1713486

(ୀ /240973 60 143 984ସେରାଜିନୀ ପାତିକା 1ା ଅନ/ ଚ4
  ପାତିକା KBH1713494

(ୀ /240974 39 143 9851ପPା କମୁାରୀ ପାତିକା ପି ଅନ/ ଚ4
  ପାତିକା KBH1713478

ପ ୁ /240975 35 143 986ଜୀବ7 ଚା4 ୍ପାତିକା ପି ଅନ/ ପାତିକା KBH1713460

ପ ୁ /240976 28 143 987ଅବିନାଶ ପାତିକା ପି ଅନ/ ଚ4
  ପାତିକା RWX0484766

ପ ୁ /241977 61 143 988ସିମାGଳ ସାହୁ ପି ହରିକୃA ସାହୁ KBH1713510

(ୀ /241978 49 143 989େରଣବୁାଳା ସାହୁ 1ା ସିମାGଳ ସାହୁ KBH1713502

(ୀ /242979 21 143 990ରୁକମନୀ େଗାଲାରି ପି ର�ନ େଗାଲାରି RWX1228584

ପ ୁ /242980 38 143 991ଶିବ ସାହୁ ପି ପିତା]ର ସାହୁ KBH1901123

16 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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(ୀ /244981 35 143 998ଗିତା�ଳି ଭa 1ା ଅବନି କମୁାର ଭa RWX1200005

ପ ୁ /244982 35 143 999ରାମ ପ
ସାଦ ବିେଷାୟୀ ପି ବିପ
ଚରଣ ବିେଷାୟୀ KBH1898808

(ୀ /244983 35 143 1000ମଧସୁ' ିତା ବିେଷାୟୀ ପି ବିପ
ଚରଣ ବିେଷାୟୀ KBH1898840

(ୀ /245984 36 143 1001ପ
ିୟଦଶQନୀ ପ
ଧାନ ପି ନାେଗOର ପ
ଧାନ KBH1901412

(ୀ /247985 34 143 1002ରଶ' ିତା ତାରିଣି 1ା ପ
ସନP  ତାରିଣି RWX0616060

ପ ୁ /248986 52 143 1003ରାେଜ4
  କମୁାର 1ାଇଁ ପି ତ
ିନାଥ 1ାଇଁ RWX0126151

(ୀ /248987 49 143 1004ତ
ିେବଣୀ 1ାଇଁ 1ା ରାେଜ4
  1ାଇଁ KBH1901214

(ୀ /249988 35 143 1005ପ
ଣତି ବିେଶାଇ 1ା ସଶୁା/ କମୁାର ତାରିଣୀ RWX0802413

(ୀ /249989 72 143 1006ତମାଳ ତାରିଣୀ 1ା ବିପ
 ତାରିଣୀ RWX0679043

ପ ୁ /249990 51 143 1007ର�ିତ ତାରିଣୀ ପି ବିAୁଚରଣ ତାରିଣୀ RWX0679035

ପ ୁ /249991 50 143 1008ପ
ସନP  ତାରିଣୀ ପି ବିପ
 ତାରିଣୀ RWX0679076

ପ ୁ /249992 42 143 1009ଶଶୁା/ ତାରିଣୀ ପି ବିପ
 ତାରିଣୀ RWX0126169

(ୀ /249993 40 143 1010ଅପ
ତୀସ'ିତା ତାରିଣୀ 1ା ର�ିତ ତାରିଣୀ RWX0244087

(ୀ /250994 55 143 1011ତିେଲାତମା ନାୟକ 1ା ଲ&'ଣ ନାୟକ KBH1898584

ପ ୁ /250995 32 143 1014ଶCର ନାୟକ ପି ଲ&'ଣ ନାୟକ RWX0235606

ପ ୁ /250996 31 143 1015ପ
ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଲ&'ଣ ନାୟକ RWX0338186

ପ ୁ /250997 28 143 1016ପବିତ
  ନାୟକ ପି ଲ&'ଣ ନାୟକ RWX0484873

(ୀ /250998 27 143 1017ଶଭୁ
 ା�ିନୀ ନାୟକ 1ା ଶCର ନାୟକ RWX0802108

(ୀ /251999 36 143 1018ଅନିମା ପSୁା ଖାଲକ ପି ଫ
 ାନସିସ ଖାଲକ KBH1901222

(ୀ /2511000 50 143 1019ଅନୀତା କମୁାରି େମଦିନିରା 1ା ସେ/ାଷ କମୁାର େମଦିନିରା RWX0615807

ପ ୁ /2521001 45 143 1020ମେହOର େଲCା ପି ମୀନେକତନ େଲCା RWX0126185

ପ ୁ /2531002 40 143 1021ସେୁର4
  େଲCା ପି ମୀନେକତନ େଲCା RWX0126193

ପ ୁ /2541003 59 143 1022ସେ/ାଷ େମଦିନିରାଏ ପି ଦିବାକର େମଦିନିରାଏ KBH1901230

ପ ୁ /2551004 36 143 1023େଗାପାଳକୃA ପଟନାୟକ ପି ଡି. ରାମାରାଓ ପଟନାୟକ KBH1898543

(ୀ /2571005 84 143 1024ନାଇନମଣି େବାଷ 1ା ସଧୁୀର କମୁାର େବାଷ KBH1898980

(ୀ /2581006 31 143 1025ଡି.େରବତୀ ପaନାୟକ 1ା େଗାପଳ କୃA@ ପaନାୟକ RWX0616193

(ୀ /2591007 39 143 1026ପ
ତିମା ନାୟକ 1ା ନକଳୁ ନାୟକ KBH1898964

(ୀ /2591008 21 143 1027ପ
ିୟCା ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ RWX1168293

ପ ୁ /2601009 51 143 1028ନକଳୁ ନାୟକ ପି ଭିମ ନାୟକ KBH1901065

(ୀ /2651010 34 143 1029ମନାଲିସା ନାୟକ ପି ସଯୂ�@ ନାରାୟଣ ନାୟକ KBH1898550

(ୀ /2651011 45 143 1030େକାମଳ କମୁାରୀ ପaନାୟକ 1ା ନିରଜ କମୁାର ପaନାୟକ RWX0402107

(ୀ /2661012 48 143 1031ମମତା ସାହୁ ପି ମଧ ୁସଦୁନ ସାହୁ RWX0126219

(ୀ /2671013 42 143 1032େକଶୖରି ବିବି 1ା ସକିଲ ମହ|ଦ RWX0338210

ପ ୁ /2671014 77 143 1033ନାସିର ମହା|ଦ ପି ନୁର ମହା|ଦ RWX0338277

ପ ୁ /2681015 70 143 1034ନିର�ନ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ RWX0338293

(ୀ /2681016 66 143 1035ସେରାଜୀନି ନାୟକ 1ା ନିର�ନ ନାୟକ RWX0338301

ପ ୁ /2681017 35 143 1036ସମିର କମୁାର ନାୟକ ପି ନିର�ନ ନାୟକ RWX0338319

(ୀ /2681018 29 143 1037େଦବକି ପaନାୟକ 1ା ସମିର କମୁାର ପaନାୟକ RWX1199769

(ୀ /2691019 30 143 1038ଆଲିଶା ବିFାଣି ପି ବିଭୁତି ବିFାଣି RWX0338285

ପ ୁ /2691020 27 143 1039କାହP ୁ  ଚରଣ 1ାଇଂ ପି ରାେଜ4
  କମୁାର 1ାଇଂ RWX0747295

ପ ୁ /2701021 28 143 1040େକ. ଗ�ାଧର ପି େକ.ମନ' ଥ ରାଓ RWX0484618

(ୀ /2701022 60 143 1041କମଳା ଜାନୀ 1ା ଭୀମ ଜାନୀ RWX0401760

ପ ୁ /2701023 30 143 1042େକ.ସମୁନ କମୁାର ପି େକ.ମନ' ଥ ରାଓ RWX0484600

ପ ୁ /2701024 60 143 1043େକ. ମନ' ଥ ରାଓ ପି େକ.ନରସିଂହ ମLୁQ RWX0484584

(ୀ /2701025 59 143 1044େକ. ସାରଓ~ାଣୀ 1ା େକ.ମନ' ଥ ରାଓ RWX0484592

ପ ୁ /2711026 46 143 1045ହରି କେ/ରି ପି ଅଜୁ@ ନ କେ/ରି RWX0401828

ପ ୁ /2711027 24 143 1046ଗ-ୁ ପ
ସାଦ କେ/ରୀ ପି ହରି କେ/ରୀ RWX1013127

ପ ୁ /2711028 30 143 1047ଜି.ସତୀ` କମୁାର ପି ଜି ସଦୁଶ@ନ RWX0484626

(ୀ /2721029 50 143 1048ଦମୟ/ୀ େବେହରା 1ା ଦୁେଯ�଼�ଧନ େସଠୀ RWX0484659

ପ ୁ /2721030 35 143 1049ଅଜ/ କମୁାର ସାହୁ ପି ଇନିେକଶ ିସାହୁ RWX0401901

ପ ୁ /2721031 59 143 1050ଦୁେଯ଼��ଧନ େସଠୀ ପି ମାକ@ c େସଠୀ RWX0484634

(ୀ /2721032 29 143 1051ଦିବ�ାମାଧରୁୀ େସଠୀ ପି ଦୁେଯ�଼�ଧନ େସଠୀ RWX0484642

(ୀ /2731033 32 143 1052ଜି. ଗାୟତ
ୀ 1ା ଜି ଆନ4 ରାଓ RWX0747493

ପ ୁ /2731034 35 143 1053ଉମା ମେହ1ର େଗଲା ପି ଜି ଜଗନାଥ ରାଓ RWX1122183

ପ ୁ /2731035 54 143 1054କୃAଚ4
  ନାୟକ ପି ଦcପାଣୀ ନାୟକ RWX0484691

(ୀ /2731036 44 143 1055ଶଷୁମା ନାୟକ 1ା କୃAଚ4
  ନାୟକ RWX0484709

ପ ୁ /2731037 39 143 1056ଜି ଆନ4 ରାଓ ପି ଜିତିରୁ ପତି ରାଓ RWX0401927

(ୀ /2731038 55 143 1057ଜି ସେଲାଚନା 1ା ଜି ତିରୁପତି ରାଓ RWX0402008

ପ ୁ /2741039 30 143 1058ସେ/ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା RWX0401935

(ୀ /2751040 45 143 1059ଏନ କଲ�ାଣି 1ା ଏ7 କା/ା ରାଓ RWX0401950

ପ ୁ /2751041 70 143 1060ମେହ`ଵର ରାଓ ମାସପ ୁ ପି ଏ;.କ
 ିA� ମLୂ@ୀ RWX0484972

(ୀ /2751042 61 143 1061ରାଜଲ&'ୀ ଜାକ; 1ା ଏ;.ମେହOର ରାଓ RWX0484980

17 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /2761043 51 143 1062ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ରାମଚ4
  ସାମଲ RWX0616177

(ୀ /2761044 46 143 1063ଧରିତ
ୀ ସାମଲ 1ା ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ RWX0616219

(ୀ /2771045 60 143 1064ବୃ4ାବତି ହରପାଲ 1ା ଶ
ୀପତି ହରପାଲ RWX0402024

ପ ୁ /2771046 34 143 1065ସ�ୟ ହରପାଲ ପି ଶ
ୀପତି ହରପାଲ RWX0402032

(ୀ /2771047 32 143 1066ସଂଯJୁା ହରପାଲ 1ା ସ�ୟ ହରପାଲ RWX0746958

(ୀ /2771048 30 143 1067ଆରତି କମୁାରି ହରପାଲ ପି ଶ
ୀପତି ହରପାଲ RWX0402057

ପ ୁ /2771049 28 143 1068ଶCର ହରପାଲ ପି ଶ
ୀପତି ହରପାଲ RWX0747592

ପ ୁ /2771050 28 143 1069ବିଜୟ କମୁାର େମଲକା ପି ସମୁନ େମଲକା RWX0616201

ପ ୁ /2781051 42 143 1070ସଂଜୟ କମୁାର ବିଡିକା ମା ଧଯ�@ ମଣି ବିଡିକା RWX0402073

(ୀ /2781052 28 143 1071ଶସ'ିତା କମୁାରୀ ପ
ଧାନ ପି କିେଶାର ଚ4
  ପ
ଧାନ RWX0616128

ପ ୁ /2781053 25 143 1072ଆଶେୁତାଷ ପ
ଧାନ ମା ଉମା ପ
ଧାନ RWX1228543

(ୀ /2791054 31 143 1073ସେ/ାଷି ପ
ଧାନ ପି କିେଶାର ଚ4
  ପ
ଧାନ RWX0402081

ପ ୁ /2801055 38 143 1074ବଲ[ ଭ ଖୀଲ ପି ମାଧବ ଖୀଲ RWX0615690

(ୀ /2801056 37 143 1075ତୁଳା ଖୀଲ 1ା ବଲ[ ବ ଖୀଲ RWX0615682

(ୀ /2801057 24 143 1076ମୀନା ଖିଲ 1ା ମେହ4
  ଖିଲ RWX1041052

ପ ୁ /2801058 59 143 1077ମାଧବ ଖିଲ ପି ଭଗବାନ ଖିଲ RWX0826859

(ୀ /2801059 58 143 1078ଧନାଇ ଖିଲ 1ା ମାଧବ ଖିଲ RWX0826867

ପ ୁ /2801060 25 143 1079ମେହ4
  ଖିଲ ପି ମାଧବ ଖିଲ RWX0826842

ପ ୁ /2811061 46 143 1080ସ�ୟ କମୁାର ପaନାୟକ ପି ପ
ସନP  ଚ4
  ପaନାୟକ RWX0615732

(ୀ /2811062 42 143 1081ଝଲ[ ୀ ପaନାୟକ 1ା ସ�ୟ କମୁାର ପaନାୟକ RWX0615740

ପ ୁ /2831063 41 143 1082ମେନାର�ନ ପାତ
 ପି େଲାକନାଥ ପାତ
 RWX0826784

(ୀ /2831064 37 143 1083କସୁମୁା�ଳୀ ପାତ
 1ା ମେନାର�ନ ପାତ
 RWX0615963

(ୀ /2841065 29 143 1084ଜୟ/ି ସଯୁ�@ 1ା ନାନୁ ସଯୁ�@ RWX0615989

ପ ୁ /2851066 31 143 1085ଲାଲୁ ସନୁା ପି ବିଜୟ ସନୁା RWX0664490

(ୀ /2851067 31 143 1086େହମ ସନୁା 1ା ଲାଲୁ ସନୁା RWX0747188

(ୀ /2861068 58 143 1087େଜ�ା�Pା ମହା/ି 1ା ଅର&ିତ ମହା/ି RWX0747550

ପ ୁ /2871069 32 143 1088େଗାରା ସଗରିଆ ପି ଘାସି ସଗରିଆ RWX0746818

(ୀ /2871070 31 143 1089ଅନିତା ସଗରିଆ 1ା େଗାରା ସଗରିଆ RWX0746800

ପ ୁ /2881071 33 143 1090ମେନାଜ ବାଘ ପି ଶ�ାମ ବାଘ RWX0746826

(ୀ /2881072 31 143 1091କଇ ବାଘ 1ା ମେନାଜ ବାଘ RWX0746834

(ୀ /2891073 49 143 1092ପSୁଲତା ବାରିକ 1ା ପତିତପାବନ ରଥ RWX0746867

ପ ୁ /2891074 52 143 1093ପତିତପାବନ ରଥ ପି ହରିଅଜୁ@ ନ ରଥ RWX0746859

ପ ୁ /2911075 44 143 1094ସଜିୁତ କମୁାର ଖରା ପି ଶଶି ଭୂଷଣ ଖରା KBH2141596

(ୀ /2911076 35 143 1095ସଂଯJୁା ଖରା 1ା ସଜିୁତ ଖରା RWX0746966

ପ ୁ /2921077 32 143 1096େସାମନାଥ େବସ
ା ପି ଲଳିତ େବସ
ା RWX0746990

(ୀ /2921078 30 143 1097ପ
ମିଳା େବସ
ା 1ା େସାମନାଥ େବସ
ା RWX0746974

ପ ୁ /2931079 36 143 1098ମକୁ4ୁ ନାୟକ ପି ସନୁାଧର ନାୟକ RWX0826891

(ୀ /2931080 32 143 1099ରମା ନାୟକ 1ା ମକୁ4ୁ ନାୟକ RWX0746982

ପ ୁ /2951081 68 143 1100ନବଘନ ଗିରି ପି ଅଜୁ@ ନ ଚରଣ ଗିରି RWX1332923

(ୀ /2951082 56 143 1101ପ
ମିଳା ଗିରି 1ା ନବଘନ ଗିରି OR/12/085/146406

ପ ୁ /2951083 45 143 1102ପ
େମାଦ କମୁାର ଗିରି ପି ଅନ/ ଗିରି RWX0360578

(ୀ /2951084 40 143 1103ନିରୁପମା ଗିରି 1ା ପ
େମାଦ କମୁାର ଗିରି RWX0360586

(ୀ /2951085 37 143 1104ସତ�ଭାମା ଗିରି ପି ନବଘନ ଗିରି KBH1898261

ପ ୁ /2981086 59 143 1105ନରହରୀ ସାହୁ ପି କମଳେଲାଚନ ସାହୁ OR/12/085/185139

(ୀ /2981087 48 143 1106ଭାରତି ସାହୁ 1ା ନରହରୀ ସାହୁ RWX0747428

ପ ୁ /2981088 30 143 1107େନତ
ାନ4 ସାହୁ ପି ନରହରୀ ସାହୁ RWX0747436

ପ ୁ /2981089 26 143 1108ଅOିନୀ କମୁାର ସାହୁ ପି ନରହରୀ ସାହୁ RWX0802306

ପ ୁ /2991090 43 143 1109ତରୁଣ ନାୟକ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ନାୟକ RWX0747501

ପ ୁ /3001091 61 143 1110ହରିହର ମହାପାତ
 ପି କଶୁାଷନ ମହାପାତ
 RWX0802280

ପ ୁ /3001092 37 143 1111ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ହରିହର ମହାପାତ
 RWX0826826

(ୀ /3001093 56 143 1112ଜୟଲ&'ୀ ମହାପାତ
 1ା ହରିହର ମହାପାତ
 RWX0802264

(ୀ /3001094 33 143 1113ମିନତି ପାଣିଗ
ାହୀ 1ା ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX1012970

ପ ୁ /3011095 56 143 1114ନିର�ନ େବେହରା ପି ନ4କିେଶାର େବେହରା RWX0802363

(ୀ /3011096 46 143 1115ସଂଯJୁା େବେହରା 1ା ନିର�ନ େବେହରା RWX0802314

ପ ୁ /3011097 27 143 1116ଅନ/ କମୁାର ସିରିକା ପି କିେଶାର ଚ4
  ସିରିକା RWX0905729

ପ ୁ /3021098 37 143 1117ଜିେତନ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ଦିଲିପ କମୁାର କଳୁଦିପ RWX0802132

(ୀ /3021099 36 143 1118ସପPା କଳୁଦିପ 1ା ଜିେତନ କମୁାର କଳୁଦିପ RWX0802124

(ୀ /3021100 21 143 1119ଚା4ିନି କଳୁଦିପ ପି ଜିେତନ କମୁାର କଳୁଦିପ RWX1199983

ପ ୁ /3031101 31 143 1120ଜଗବିର ମାଲିକ ପି ଦିଲିପ ମାଲିକ RWX0802140

(ୀ /3031102 30 143 1121ଝୁନୁ ମଲ[ ିକ 1ା ଜଗବିର ମାଲିକ RWX0802157

ପ ୁ /3041103 72 143 1122ରାଘବ ପcା ପି େମାହନ ପcା RWX0802009

(ୀ /3041104 58 143 1123ପ
ତିମା ପcା 1ା ରାଘବ ପcା RWX0802033

18 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /3051105 40 143 1124ଜି.ହରିକୃA ପaନାୟକ ପି ଜି. େମାହନ ରାଓ RWX0802389

(ୀ /3051106 68 143 1125ଜି. ପTୂ�େଦବୀ 1ା ଜି.େମାହନ ରାଓ RWX0802082

ପ ୁ /3051107 70 143 1126ଜି.େମାହନ ରାଓ ପି ଜି. ଆପଲାନରସିଂହଲୁ ରାଓ RWX0802041

(ୀ /3061108 41 143 1127ସବୁାସିନୀ ପାତ
 ପି ବାଳକୃA ପaନାୟକ RWX0802454

(ୀ /3061109 73 143 1128ସର1ତୀ ପaନାୟକ 1ା ପTୂ@ଚ4
  ପaନାୟକ RWX0802488

ପ ୁ /3061110 46 143 1129ବାଳକୃA ପaନାୟକ ପି ପTୂ@ଚ4
  ପaନାୟକ RWX0802496

(ୀ /3061111 42 143 1130ଅମୀୟ କମୁାରୀ ପaନାୟକ ପି ପTୂ@ଚ4
  ପaନାୟକ RWX0801985

(ୀ /3071112 63 143 1131େଦ
 ୗପତି େଗୗଡ 1ା ଯଧିୁRିର େଗୗଡ RWX0802504

(ୀ /3071113 28 143 1132ଚ4ିନୀ ନାଗ ପି ପTୁ@ ନାଗ RWX0891903

ପ ୁ /3081114 31 143 1133ତ
ିନାଥ ହ/ାଳ ପି ଲଛମି ହ/ାଳ RWX0891895

(ୀ /3081115 28 143 1134ଦୀପା ହ/ାଳ ପି ତ
ିନାଥ ହ/ାଳ RWX0891887

ପ ୁ /3081116 54 143 1135ନେଗ4
  କମୁାର େଜନା ପି ଶ
ୀଧର ଚରଣ େଜନା RWX0826883

ପ ୁ /3091117 64 143 1136େଲାକନାଥ ପାତ
 ପି ଶ�ାମ ସ4ୁର ପାତ
 RWX0826818

(ୀ /3091118 56 143 1137କଶୁମୁ କମୁାରୀ ପାତ
 1ା େଲାକନାଥ ପାତ
 RWX0826800

ପ ୁ /3091119 42 143 1138ଲଳିତ କମୁାର ପାତ
 ପି େଲାକନାଥ ପାତ
 RWX0826792

ପ ୁ /3091120 39 143 1139ଜଗଦି` କମୁାର ପାତ
 ପି େଲାକନାଥ ପାତ
 RWX0826776

ପ ୁ /3101121 45 143 1140େବଦୖ�ନାଥ ଖିଲ ପି ବଳରାମ ଖିଲ RWX0904805

ପ ୁ /3101122 22 143 1141ଦିଲୁ ଖିଲ ପି େବଦୖ� ଖିଲ RWX1122175

ପ ୁ /3101123 43 143 1142ରବ4
  ନାଥ ପcା ପି ଶ
ୀବ( ପcା RWX0826719

(ୀ /3101124 27 143 1143ସପPାରାଣୀ ସିଂହ ପି ପTୁ@ ଚ4
  ସିଂହ RWX0826693

ପ ୁ /3111125 58 143 1144ଡି. ଚ4
 ା ପି ଡି. ଆପା ରାଓ KBH1708510

ପ ୁ /3111126 25 143 1145ଡି.ଦାସରି କିରଣ ପି ଡି. ଚ4
 ା RWX1013275

(ୀ /3111127 53 143 1146ଡି. ଲ&'ୀ 1ା ଡି. ଚ4
 ା KBH1708502

ପ ୁ /3121128 40 143 1147ମଧ ୁବାବୁ ପି େକ. ପ
କାଶ ରାଓ RWX0904904

ପ ୁ /3121129 36 143 1148େକ. େଲାେକଶ ବାବୁ ପି େକ. ପ
କାଶ ରାଓ RWX0904912

ପ ୁ /3131130 44 143 1149ନରସିଂହ ସଯୂ�@ ପି ସୀମାଦ
 ି ସଯୂ�@ RWX0904847

(ୀ /3131131 43 143 1150ର� ସଯୂ�@ 1ା ନରସିଂହ SURJYA RWX0904771

(ୀ /3151132 40 143 1152ଡାଲୁ ଆଲ' ଙଗ 1ା ଡ]ରୁ ଆଲ' ଙଗ RWX0904821

ପ ୁ /3161133 33 143 1153ଦାେମାଦର ବାଘ ପି ଚcାଳ ବାଘ RWX1013184

(ୀ /3161134 32 143 1154ରମା ବାଘ 1ା ଦାେମାଦର ବାଘ RWX1013176

ପ ୁ /3161135 28 143 1155ଲିପ ୁପାତ
 ପି େହମ/ ପାତ
 RWX1013051

(ୀ /3161136 26 143 1156ରିCି ପାତ
 1ା ଲିପ ୁପାତ
 RWX1012830

ପ ୁ /3171137 31 143 1157ସକୁା/ ହିଆଲ ପି ଜଗତ ରାମ ହିଆଲ RWX1012921

(ୀ /3171138 29 143 1158େଜ�ାସPା ହିଆଲ 1ା ସକୁା/ ହିଆଲ RWX1012913

ପ ୁ /3171139 29 143 1159ସନିଆ ସାକିଆ ପି ଟୁନା ସାକିଆ RWX1013168

(ୀ /3171140 26 143 1160ବତୀ ସାକିଆ 1ା ସନିଆ ସାକିଆ RWX1013150

ପ ୁ /3181141 32 143 1161ପ
ହ[ ାଦ ସାଗର ପି ନର ସାଗର RWX1012954

(ୀ /3181142 30 143 1162ସାବିତ
ୀ ସାଗର 1ା ପ
ହ[ ାଦ ସାଗର RWX1012962

ପ ୁ /3191143 48 143 1163ଅେଶାକ ପାଣି ପି କରୁଣାକର ପାଣି RWX1012996

(ୀ /3191144 43 143 1164ମୀରାବାଇ ପାଣି 1ା ଅେଶାକ ପାଣି RWX1012988

ପ ୁ /3201145 54 143 1165ସେରାଜ କମୁାର ମହା/ି ପି ଦୟାନିଧି ମହା/ି RWX1013036

(ୀ /3201146 22 143 1166ଈପସିତ ମହା/ି ପି ସେରାଜକମୁାର େମାହ/ି RWX1046473

(ୀ /3201147 20 143 1167େସPହଲତା ମହା/ି ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହା/ି RWX1199785

(ୀ /3201148 51 143 1168ମମିତା ସାମ/ରାୟ 1ା ସେରାଜ କମୁାର ମହା/ି RWX1013028

ପ ୁ /3211149 43 143 1169ଚ4
  କମୁାର ମଖିୁଆ ପି େଟକ ବାହାଦୂର RWX1013135

(ୀ /3211150 34 143 1170ର�ିତା ମଖିୁଆ 1ା ଚ4
  କମୁାର ମଖିୁଆ RWX1013093

(ୀ /3221151 24 143 1171ବି. େରଣକୁା ପaନାୟକ 1ା ୱାଇ. ସନିୁଲ କମୁାର ପାତ
 RWX1041110

ପ ୁ /3221152 79 143 1172ୱାଇ. ଆଦିନାରାୟଣ ପାତ
 ପି ୱାଇ. ସଯୂ�@ ନାରାୟଣ ପାତ
 RWX1041144

ପ ୁ /3221153 37 143 1173ୱାଇ. ସନିୁଲ କମୁାର ପାତ
 ପି ୱାଇ. ଆଦିନାରାୟଣ ପାତ
 RWX1041128

(ୀ /3221154 67 143 1174ୱାଇ. େଭେCେଟOରୀ 1ା ୱାଇ. ଆଦିନାରାୟଣ ପାତ
 RWX1041136

(ୀ /3231155 52 143 1175ଚ4
 ାବତି କଳୁଦୀପ 1ା ପ
ଶP ସିଂଘ RWX1041045

ପ ୁ /3231156 21 143 1176ଇ. ଉLମ କମୁାର ପି ଇ. େମାହନ ରାଓ RWX1228758

(ୀ /3231157 43 143 1177ଇ. ମହାଲ&'ୀ 1ା ଇ. େମାହନ ରାଓ RWX1228741

ପ ୁ /3231158 53 143 1178ଇ. େମାହନ ରାଓ ପି ଇ. ବ।ଇରୀ RWX1228782

ପ ୁ /3241159 61 143 1179ନିମାଇ ଁଚରଣ ପcା ପି ହାଡୁ ବFୁ ପcା RWX1045327

(ୀ /3241160 59 143 1180ଉମା ପcା 1ା ନିମାଇଁ ଚରଣ ପcା RWX1045335

ପ ୁ /3241161 29 143 1181ମିଟୁ ପcା ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ପcା RWX1045350

ପ ୁ /3241162 23 143 1182େଦବାଶିଷ ପcା ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ପcା RWX1045343

ପ ୁ /3251163 29 143 1183ଅମିH ଖରୁା ପି ରାଇବାନ ଖରୁା RWX1083526

(ୀ /3251164 28 143 1184ରୁନି ଖରୁା 1ା ଅମିତ ଖରୁା RWX1083534

ପ ୁ /3251165 34 143 1185ନୀଳା]ର ନାୟକ ପି ଦୟାକର ନାୟକ RWX1046531

(ୀ /3251166 29 143 1186ପରିମା ନାୟକ 1ା ନୀଳା]ର ନାୟକ RWX1046523

19 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /3261167 59 143 1187ବିେରନ କର ପି କାଳ4ି କର RWX1078609

(ୀ /3261168 49 143 1188ଅନିତା କର 1ା ବିେରନ କର RWX1078542

ପ ୁ /3261169 30 143 1189ବିଭୁତି ଭୂଷଣ କର ପି ବିେରନ କର RWX1083559

(ୀ /3271170 39 143 1190େହମ/ୀ ମହା/ି 1ା େଦବାନ4 ମହା/ି RWX1186683

(ୀ /3271171 44 143 1191ଚ4ା ପା�ି 1ା େଧାବା ପା�ି RWX1082924

ପ ୁ /3281172 27 143 1192ସାଗର କମୁାର ଭୂୟU ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଭୂୟU RWX1128354

ପ ୁ /3291173 27 143 1193ଚିLର�ନ ପାତ
 ପି ତାରିଣୀ ପାତ
 RWX1122142

ପ ୁ /3291174 23 143 1194ରଜତ କମୁାର ପାତ
 ପି ତାରିଣୀ ପାତ
 RWX1128297

(ୀ /3301175 22 143 1195ରଶ' ିତା କପାଟ 1ା ଚୂଡାମଣି କପାଟ RWX1122399

ପ ୁ /3301176 42 143 1196ଆର ରବି ପaନାୟକ ପି ଆର ମରୁଲୀ ପaନାୟକ RWX0889857

ପ ୁ /3311177 35 143 1197ଧନପତି କପାଟ ପି ନିର�ନ କପାଟ RWX1122126

(ୀ /3311178 32 143 1198ପାବ@ ତୀ କପାଟ 1ା ଧନପତି କପାଟ RWX1122100

ପ ୁ /3331179 47 143 1199ବି ଦୁଗ� ପ
ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ବି ଭି ରାମାଣା RWX1142751

ପ ୁ /3341180 73 143 1200ସତ�ବାଦୀ ଦାସ ପି ଲ&'ଣ ଦାସ RWX0889055

(ୀ /3341181 67 143 1201ସଷୁମାରାଣୀ ଦାସ 1ା ସତ�ବାଦୀ ଦାସ RWX0888818

ପ ୁ /3341182 45 143 1202ଶCର ପ
ସାଦ ଦାସ ପି ସତ�ବାଦୀ ଦାସ RWX0889089

ପ ୁ /3341183 37 143 1203ସିତା ପ
ସାଦ ଦାସ ପି ସତ�ବାଦୀ ଦାସ RWX0889048

ପ ୁ /3341184 34 143 1204ଶିତଳ ପ
ସାଦ ଦାସ ପି ସତ�ବାଦୀ ଦାସ RWX0809608

(ୀ /3731185 22 143 1205ମ� ୁସଯୂ�@ ପି ଲାବନ� ସଯୂ�@ RWX1255785

ପ ୁ /3731186 21 143 1206ତ
ିେଲାଚନ ସଯୂ�@ ପି ଲାବନ� ସଯୂ�@ RWX1255694

(ୀ /8521187 52 143 1207ଶକ/ୁଳା ପାଢୀ 1ା ସତ�ନାରାୟନ ପାଢୀ RWX1228675

ପ ୁ /9981188 45 143 1208ଡ]ରୁ ଆଲମ�। ପି ସକୁ ୁଆଲମ�। RWX1228527

(ୀ /9991189 35 143 1209େସାନାଲୀ େଜନା 1ା ସମୀର କମୁାର ରାଉତ RWX1233899

(ୀ /9991190 54 143 1210ନମିତା ପcା 1ା ସଯୁ�@ ନାରାୟଣ ପcା RWX1145770

ପ ୁ /9991191 34 143 1211ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପcା ପି ସଯୁ�@ ନାରାୟଣ ପcା RWX1147198

(ୀ /9991192 28 143 1212ସିପ
ା ପcା ପି ସଯୁ�@ ନାରାୟଣ ପcା RWX1147297

ପ ୁ /9991193 71 143 1213େଜାେଗ4
  ନାଥ ରାଉତ ପି ସହେଦବ ରାଉତ RWX1233857

(ୀ /19521194 21 143 1214ଜୀ 1ାତି ପି ଜୀ ଦୁଗ� ପ
ସାଦ RWX1281765

(ୀ /711195 21 143 1348ଗଡିୁ ସାଗର 1ା ମାଧବ ସାଗର RWX1285642

(ୀ /9991196 28 143 1349ବଷ� ପ
ଧାନ 1ା ହିେତଶ କମୁାର ପ
ଧାନ RWX1285691

(ୀ /11197 46 143 1350ପ
ମିଳା ଖରା 1ା ଶଶି ଭୂଷଣ ଖରା RWX1295849

(ୀ /121198 19 143 1351ରଶ'ିତା ଖିଲ ପି ଜଗନP ାଥ ଖିଲ RWX1297696

(ୀ /161199 24 143 1352ଶିବାନୀ କଳୁଦୀପ - େକୗଶଲ�ା ସଯୂ�@ RWX1297746

(ୀ /121200 22 143 1353ହୀରାମଣୀ ଖିଲ ପି ଜଗନP ାଥ ଖିଲ RWX1297761

ପ ୁ /2881201 21 143 1354ଅରବି4ୁ ବାଘ ମା କଇ ବାଘ RWX1297787

ପ ୁ /111202 19 143 1355ମଦନ ହ/ାଳ ମା ନବିନା ହ/ାଳ RWX1297852

(ୀ /191203 19 143 1356ର� ୁଖିଲ ମା ତାରା ଖିଲ RWX1297878

(ୀ /QUARTER N1204 24 143 1357ଚିନୁ େବତ 1ା ଉମା ମେହ1ର େଗଲା RWX1300805

(ୀ /QUARTER N1205 57 143 1358ଲ&'ୀ େଗଲା - ଉମା ମେହ1ର େଗଲା RWX1300839

(ୀ /1751206 19 143 1359ତନୁଜା ପaନାୟକ ପି ଚ4
  େଶଖର ପaନାୟକ RWX1302603

ପ ୁ /641207 20 143 1360ବିଜୟ ଭତ
ା ମା ମଇନା ଭତ
ା RWX1302611

(ୀ /351208 18 143 1361ସଫୀରା କଳୁଦୀପ 1ା ରିC ୁକଳୁଦୀପ RWX1312370

(ୀ /251209 18 143 1362ସାନେଦଇ ଖରା ମା ଝିଲି ଖରା RWX1312388

(ୀ /251210 28 143 1363ସାଲୁ ଖରା ମା ଗରୁୁବାରୀ ଖରା RWX1312396

(ୀ /31211 21 143 1364ଲିକୀ େଜନା 1ା େମାନଜ କମୁାର ପେଲଇ RWX1313188

ପ ୁ /3061212 20 143 1365ଓମ ପ
କାଶ ସାମ/ରାୟ - ଅମୀୟ କମୁାରୀ ପaନାୟକ RWX1313436

ପ ୁ /711213 21 143 1366ବୁଲୁ ସାଗର ପି ଟୁଲୁ ସାଗର RWX1313543

(ୀ /271214 23 143 1367ସଜୁତା ଖରା 1ା ଦିବା ସାଗର RWX1313568

(ୀ /931215 18 143 1368ନତାସା ପ
ଧାନ ପି ମେନାଜ କମୁାର ପ
ଧାନ RWX1313584

ପ ୁ /1751216 18 143 1369ସାଇ ରାମ ପaନାୟକ ପି ଚ4
  େଶଖର ପaନାୟକ RWX1313600

(ୀ /471217 20 143 1370ର�ିତା କଳୂଦୀପ 1ା ଶଭୁମ ଖିଲ RWX1313675

ପ ୁ /701218 18 143 1371ସଲମନ ନାଗ ପି ମନୁୁ ନାଗ RWX1321694

(ୀ /11219 22 143 1372େମୗସମୂୀ ରାଣୀ େଖାରା ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ େଖାରା RWX1327964

ପ ୁ /121220 22 143 1373ଧନୁଜ�@ୟ ଖିଲ ପି ଜଗନP ାଥ ଖିଲ RWX1328731

(ୀ /351221 22 143 1374କମଳା କଳୁଦୀପ 1ା ଗ-ୁ କଳୁଦୀପ RWX1328749

20 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ�ଚନ ନିମେ/ ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନP  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ�ଚନ କମିଶନ ଭାରତC oାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ�ଚନ ପବୂ@ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣC ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର/ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.9 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 ମାନCର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନC ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

21 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀC 1ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


