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�ୀ /RATHASHAR1 22 142 1ଏନ କାେମ�ଵରୀ େର ୀ ପି ଏନ ନରସିଂଗା େର ୀ RWX1281724

�ୀ /012 23 142 2ରୁକସାର ବିବି ଖାତୁର %ା ଏସେକ ଆବୁଲ ଫାର( RWX1067388

�ୀ /13 50 142 3ଶକୁା*ି ପରିଡା %ା ବିଚିତ-  କମୁାର ପରିଡା OR/12/085/144091

�ୀ /14 36 142 4ସଶ. ିତା ପରିଡା ପି ବିଚିତ-  କମୁାର ପରିଡା KBH1279348

�ୀ /15 27 142 5ସ. ୃତି େରଖା ପରିଡା ପି ବିଚିତ-  ପରିଡା RWX0748269

�ୀ /036 27 142 6ଏନ.ବିେନାଦିନୀ େରଡି %ା ଡି. ଗିରିଧର RWX1067313

ପ ୁ /37 71 142 7ଭ2 ପ-ହଲ4 ାଦ ପାତ- ପି ନିଶାକର ପାତ- KBH1986041

ପ ୁ /58 65 142 8ନିର5ନ ସାହୁ ପି ଏକାଦଶି ସାହୁ OR/12/085/144083

�ୀ /59 32 142 9ଲିସାରାଣୀ ସାହୁ %ା ନିହାର ର5ନ ସାହୁ RWX1012574

�ୀ /510 58 142 10େପ-ମଲତା ସାହୁ %ା ନିର5ନ ସାହୁ OR/12/085/144084

ପ ୁ /511 38 142 11ନିହାର ର5ନ ସାହୁ ପି ନିର5ନ ସାହୁ KBH1278688

�ୀ /512 30 142 12ସରିତା ସାହୁ ପି ନିର5ନ ସାହୁ RWX0401596

�ୀ /0713 31 142 13ବିମଳା ବଡନାୟକ %ା େସାମନାଥ ବଡନାୟକ RWX1067438

ପ ୁ /714 43 142 14ଜିବନ ଶ9ର ନାଥ ପି ନିଶାମଣି ନାଥ RWX0401703

�ୀ /715 40 142 15ଅ;<ପ;ୁ= ନାଥ %ା ଜିବନଶ9ର ନାଥ RWX0401711

ପ ୁ /716 20 142 16େସୗମ�ର5ନ ପ?ନାୟକ ପି ମୃତୁ5ୟ ପ?ନାୟକ RWX1238666

ପ ୁ /917 60 142 17ର5ନ କମୁାର ବ@ିଆ ପି ଉଦୟନାଥ ବ@ିଆ KBH1279330

ପ ୁ /918 53 142 18ନିର5ନ ବ@ିଆ ପି ଉଦୟନାଥ ବ@ିଆ KBH1278894

�ୀ /919 46 142 19ଲାସ�ମୟୀ ପ-ିୟଦଶ<ନୀ ବ@ିଆ %ା ନିର5ନ ବ@ିଆ KBH1278985

�ୀ /920 30 142 20େଦବେଜ�ାତି ବ@ିଆ ପି ର5ନ ବ@ିଆ RWX0401570

�ୀ /921 28 142 21େଦବା�<ନା ବ@ିଆ ପି ରଂଜନ କମୁାର ବ@ିଆ RWX0467837

�ୀ /922 25 142 22େଦବାନଜନା ବ@ିଆ ପି ର5ନ କମୁାର ବ@ିଆ RWX1012533

�ୀ /923 57 142 23ସଜୁାତା େସନାପତି %ା ର5ନ କମୁାର ବ@ିଆ KBH1278993

ପ ୁ /1024 67 142 24ସତ�ନାରାୟଣ ପାଢି ପି ରାଧାସ�ାମ ପାଢି OR/12/085/144104

ପ ୁ /1025 35 142 25ଚିନ. ୟ ପାଢୀ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାଢୀ KBH1349018

�ୀ /1026 63 142 26ବିBୁପ-ିୟା ରଥ %ା ସତ�ନାରାୟଣ ପାଢି OR/12/085/144105

�ୀ /1027 85 142 27ସତ�ଭାମା ରଥଶମ= %ା ବଇଦ�ନାଥ ରଥଶମ= OR/12/085/144102

�ୀ /1028 67 142 28ସତ�ପ-ିୟା ରଥଶମ= ପି ବଇଦ�ନାଥ ରଥଶମ= OR/12/085/144103

�ୀ /1029 34 142 29ପ-ତିDା ତ-ିପାଠି %ା ଚିନ. ୟ ପାଢି RWX1188622

�ୀ /1130 50 142 30ଜିଭାରତୀ ଅFା %ା ଏନ ନରସିଂହ େରଡି KBH1348812

ପ ୁ /1131 52 142 31ଏନ.ନରସିଂ େରଡୀ ପି ଏନ.ମରୁଲି େରଡୀ KBH1348820

�ୀ /1232 37 142 32ରଶ.ିତା ଭ? %ା ସଦାନG ରଥ RWX1107465

ପ ୁ /1233 48 142 34ସଦାନG ରଥ ପି ରାମ ଚG-  ରଥ KBH1280569

ପ ୁ /1334 63 142 35ନବୀନଚG-  ପHା ପି ଅଭିମନ� ୁପHା OR/12/085/144760

ପ ୁ /1335 42 142 36ସାଇ ପ-ଶା* ପHା ପି ନବିନ ଚG-  ପHା KBH1281989

�ୀ /1436 39 142 37ସମିନା ୟାସମିନ ପି ମହFଦ ଜବାର KBH1282086

�ୀ /1437 42 142 38ରଶ.ୀତା ଦାସ %ା ପ-ଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ RWX0235267

ପ ୁ /1438 50 142 39ପ-ଫଲୁ4  କମୁାର ନାୟକ ପି ସାେହବ ନାୟକ OR/12/085/144114

ପ ୁ /1539 47 142 40ନG କିେଶାର ଗରୁୁ ପି ନବୀନ କମୁାର ଗରୁୁ RWX0337535

�ୀ /1540 24 142 41େଜ�ାତିକା ନG ପି ବ- ଜରାଜ ନG RWX1109875

�ୀ /1541 47 142 42ରାଜଲD.ୀ ନାୟକ ପି ସାେହବ ନାୟକ RWX0123505

ପ ୁ /1642 55 142 43ନାରାୟଣ ଦାସ ପି କସୁ ଦାସ OR/12/085/144116

�ୀ /1643 53 142 44ଲୀଲାବାଳା ଦାସ %ା ନାରାୟଣ ଦାସ RWX0368613

�ୀ /1644 31 142 45ଦୀIିମୟୀ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ RWX0337410

ପ ୁ /1645 38 142 46ନୃସିଂହା ନG ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ KBH1279876

�ୀ /1646 35 142 47ଲିIିମୟୀ ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ KBH1348978

�ୀ /1647 29 142 48ତୃIୀମୟୀ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ RWX0615161

ପ ୁ /1648 25 142 49ସୃ◌ୁତିର5ନ ଦାସ ପି ତରୂନ ଦାସ RWX1046606

ପ ୁ /1649 29 142 50ତ-ିନାଥ ମାଳି ପି ମାଧବ ମାଳି RWX1206440

�ୀ /1650 27 142 51କମଳା ମାଳି ପି ମାଧବ ମାଳି RWX1206382

1 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ-କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀ9 %ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /1651 48 142 53େଗାଲାପ ବାଳା ପରିଜା %ା ତରୁଣ ଦାଶ KBH1279678

ପ ୁ /1752 19 142 54ଭୀଷ. ମାଳି ପି ରବି ମାଳି RWX1242049

�ୀ /1753 55 142 55ଶ. ିତାରାଣି ମିଶ- %ା ଉେପG-  କମୁାର ତ-ିପାଠି RWX0123513

ପ ୁ /1854 57 142 56ପତିତପାବନ ଦାସ ପି ମାଗଣିୁଚରଣ ଦାସ OR/12/085/144120

�ୀ /1855 51 142 57କନକଲତା ଦାସ ପି ପତୀତପାବନ ଦାସ OR/12/085/144121

ପ ୁ /1856 39 142 58ପ9ଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ପତିତପାବନ ଦାଶ KBH1279793

�ୀ /1857 35 142 59େରାଜାଲିନ ଦାଶ ପି ପତିତପାବନ ଦାଶ KBH1349224

ପ ୁ /1958 70 142 60ସନାତନ ବାଇ ପି ଅନ* ବାଇ KBH1278720

�ୀ /1959 60 142 61ବାସ*ୀ ବାଇ %ା ସନାତନ ବାଇ KBH1278738

ପ ୁ /1960 34 142 62ଗେଜG-  କମୁାର ବାଇ ପି ସନାତନ ବାଇ RWX0467688

ପ ୁ /1961 25 142 63ସନୁୀଲ ନାୟକ ପି କୃBଚG-  ନାୟକ RWX0904607

ପ ୁ /1962 65 142 64ଲି�ରାଜ ରଥ ପି ଚେHQର ରଥ RWX0368449

�ୀ /1963 58 142 65ନଳିନୀ ପ-ଭା ରଥ %ା ଲି�ରାଜ ରଥ RWX0368431

�ୀ /2064 36 142 66ସସ.ିତା ରଥ ପି ଲି�ରାଜ ରଥ RWX0123521

�ୀ /2065 36 142 67ସମିୁତା ରଥ ପି ଲି�ରାଜ ରଥ RWX0123539

ପ ୁ /2066 31 142 68ସବୁ- ତ କମୁାର ରଥ ପି ଲି�ରାଜ ରଥ RWX0123547

�ୀ /2167 31 142 69ଅନିତା କମୁାରୀ ବାଇ ପି ବାବୁରାମ ବାଇ RWX0337402

ପ ୁ /2168 22 142 70ଜଗନR ାଥ ହ*ାଳ ପି ସଦନ ହ*ାଳ RWX1264696

ପ ୁ /2169 40 142 71ପବିତ-  ଖରା ପି ଜଗବSୁ ଖରା KBH1963701

ପ ୁ /2270 80 142 72ଚG-ମଣୀ ବାଇ ମା ସପନୀ ବାଇ KBH1278753

ପ ୁ /2271 56 142 73ବାବୁରାମ ବାଇ ପି ଚG-ମଣି ବାଇ KBH1278886

�ୀ /2272 47 142 74ଟୁନୀ ବାଇ %ା ବାବୁରାମ ବାଇ KBH1279462

�ୀ /2273 28 142 75ସରିତା କମୁାରି ବାଇ ପି ବାବୁରାମ ବାଇ RWX0615187

ପ ୁ /2274 25 142 76ଦୁଗ= ପ-ସାଦ ବାଈ ପି ବାବୁରାମ ବାଈ RWX0904755

ପ ୁ /2275 24 142 77ଶିବ ପ-ସାଦ ବାଈ ପି ବାବୁରାମ ବାଈ RWX0904763

�ୀ /2376 60 142 78ସବୁ;< ଯାନୀ %ା କମଳୁୁ ଯାନୀ KBH1280163

ପ ୁ /2377 57 142 79କମଳୁୁ ଯାନି ପି ଚG-  ଯାନି OR/12/085/144123

ପ ୁ /2378 32 142 80ଗ�ାଧର ଜାନି ପି କମଳୁ ଜାନି RWX0234823

ଅ /2379 29 142 81ମତି ଜାନି %ା ଗ�ାଧର ଜାନି RWX0748012

ପ ୁ /2380 23 142 82େସାମନାଥ ନାଇକ ପି ନରହରି ନାଇକ RWX1107648

ପ ୁ /2381 22 142 83ମାନସ ନାଇକ ପି ନରହରି ନାଇକ RWX1107655

�ୀ /2482 20 142 84େବୈଦଇ ବୁରୁଡି %ା ଜୟରାମ ବୁରୁଡି RWX1206358

�ୀ /2483 60 142 85ପ-ତିମା ଗଉଡ %ା ଧନ ଗଉଡ OR/12/085/144128

�ୀ /2484 38 142 86ସଭୁଦ- ା ଗଉଡ %ା ହଳଧର ଗଉଡ KBH1280171

�ୀ /2485 56 142 87ରୁକ. ଣି ଗଉଡ %ା ଲD.ଣ ଗଉଡ KBH1280155

ପ ୁ /2486 27 142 88ରାମଚG-  େଗୗଡ ପି ଲD.ଣ େଗୗଡ RWX1012467

ପ ୁ /2487 26 142 89ଜୟରାମ େଗୗଡ ପି ଲD.ଣ େଗୗଡ RWX1012517

�ୀ /2488 23 142 90ଅ9ିତା କଳୂଦୀପ ପି ବିପିନ କମୁାର କଳୂଦୀପ RWX1107630

ପ ୁ /2589 50 142 91ପଶ ୁ<ରାମ େତଲ4 ୀ ପି ଦୟାନିଧି େତଲ4 ୀ RWX0678730

ପ ୁ /2690 61 142 92ମିଲନ େତଲି ମା ଜହଲ େତଲି OR/12/085/144032

�ୀ /2691 53 142 93ଅମରା େତଲି %ା ମିଲନ େତଲି KBH2080653

ପ ୁ /2692 32 142 94ସେ*ାଷ େତଲି ପି ମିଲନ େତଲି RWX0234690

�ୀ /2693 28 142 95ସକ*ୁଳା େତଲି ପି ମିଲନ େତଲି RWX0747980

�ୀ /2694 27 142 96ଚVଳା େତଲି %ା ସେ*ାଷ େତଲି RWX0615377

ପ ୁ /2695 22 142 97ଶସୁା* େତଲି ପି ମିଲନ େତଲି RWX1164573

ପ ୁ /2796 46 142 98ନକଳୁ େଗୗଡ ପି ଗଦାଧର େଗୗଡ KBH1280726

�ୀ /2797 45 142 99େରବତୀ େଗୗଡ %ା ନକଳୁ େଗୗଡ KBH1280718

�ୀ /2798 22 142 100ସପୁ-ଭା େଗୗଡ ପି ନକଳୁ େଗୗଡ RWX1164581

ପ ୁ /2799 40 142 101େଜ ସନିୁଲ କମୁାର ପି େଜ େଭେ9ଟରାଓ RWX0401737

�ୀ /28100 51 142 102ସବିତା କମୁାରୀ େବେହରା %ା ଶ-ୀକା* ନାୟକ KBH1625003

ପ ୁ /29101 34 142 103ଇQର କମାର ପି ଅତୁଲ କମାର RWX0234674

�ୀ /29102 62 142 104ରାମା କମାର %ା ଅତ-  କମାର KBH1279660

�ୀ /29103 47 142 105ସ5 ୁକମାର ପି ସନ�ାସି କମାର KBH2080679

�ୀ /29104 26 142 106ଡମାଇ କମାର ପି ଇQର କମାର RWX0747998

ପ ୁ /30105 29 142 107ଶିବ ଖHଆୁଳ ପି ପ-େମାଦ ଖHଆୁଳ RWX0467761

ପ ୁ /30106 48 142 108ପ-ଫୁଲ କମୁାର %ାଇଁ ପି ତ-ିନାଥ %ାଇଁ OR/12/085/148231

�ୀ /30107 46 142 109ପ;ୂYମା %ାଇଁ %ା ପ-ଫୁଲ କମୁାର %ାଇଁ OR/12/085/148232

�ୀ /30108 30 142 110ଚGନା %ାଇଁ ପି ପ-ଫଲୁ %ାଇଁ RWX0337501

ପ ୁ /30109 22 142 111ବିକ-ମ େକଶରୀ %ାଇଁ ପି ପ-Zୂଲ କମୁାର %ାଇଁ RWX1067248

ପ ୁ /31110 60 142 112ତ-ିେଲାକ ମାଳି ପି ଅଜୁ< ନ ମାଳି OR/12/085/166539

�ୀ /31111 55 142 113ସଶୁୀଳା ମାଳି %ା ତ-ିେଲାକ ମାଳି OR/12/085/166540

ପ ୁ /31112 33 142 114ଭିମେସନ ମାଳୀ ପି ରବି ମାଳି RWX0747808

2 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ-କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀ9 %ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /31113 30 142 115ଶଭୁଦ- ା ମାଳି %ା ଭୀମେଶନ ମାଳି RWX0337360

�ୀ /32114 50 142 116ଲିଳା ବାଘ %ା ସବୁାଷ ବାଘ KBH1280130

ପ ୁ /32115 43 142 117ମନରଂଜନ ସାବତ ପି ବିପ-ଚରଣ ସାବତ KBH2080687

�ୀ /33116 63 142 118ପ;ୂYମା େଗୗଡ %ା ଚG-  େଗୗଡ KBH2080661

ପ ୁ /34117 56 142 119ରେମଶ ଚG-  େଜନା ପି ରାଧାଶ�ାମ େଜନା KBH2080885

�ୀ /34118 50 142 120ଉମYଳା େଜନା %ା ରେମଶ ଚG-  େଜନା KBH1279975

�ୀ /34119 24 142 121ଚିନ. ୟୀ େଜନା ପି ରେମଶ ଚG-  େଜନା RWX0904680

ପ ୁ /35120 45 142 122ହେରକୃB ମଦୁୁଲି ପି ଗଣୁନିଧି ମଦୁୁଲି RWX0235150

ପ ୁ /35121 40 142 123ସେୁରG-  କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ମଦୁୁଲି KBH1280221

�ୀ /35122 39 142 124ଶଶୁ-ୀ ସଂଗିତା ମଦୁୁଲି %ା ହେରକୃB ମଦୁୁଲି RWX0235168

�ୀ /35123 30 142 125ସଶୁ-ି ସଂଗିତା ମଦୁୁଲି %ା ସେୁରG-  କମୁାର ମଦୁୁଲି RWX0748616

ପ ୁ /35124 27 142 126ସଶିୁଳ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଦୁରୁଲଭ ମଦୁୁଲି RWX0806752

�ୀ /36125 36 142 127ବିଜୟ ଲD.ୀ ମହା*ି %ା ସ5ୟ ପ-ସାଦ ମହା*ି RWX0337311

ପ ୁ /36126 35 142 128ସ5ୟ ପ-ସାଦ ମହା*ି ପି କରୁଣାକର ମହା*ି KBH1349067

ପ ୁ /36127 30 142 129ଦିପକ କମୁାର ମହା*ି ପି କରୁଣାକର ମହା*ି RWX0747824

ପ ୁ /37128 48 142 130ଖେଗQର ସାହୁ ପି ସବୁୁSି ସାହୁ RWX0467597

�ୀ /37129 30 142 131ନିେବଦିତା ସାହୁ %ା ଖେଗQର ସାହୁ RWX0467605

ପ ୁ /38130 46 142 132ଭାଗ�ଧର ଦାଶ ପି ସଦୁାମ ଦାଶ RWX0286450

ପ ୁ /38131 56 142 133ଉ\ମ ପ-ସାଦ ପରିଡା ପି ସଦାନG ପରିଡା KBH1282383

ପ ୁ /38132 30 142 134ସ. ୃତି ର5ନ ପରୀଡା ପି ଉ\ମ ପ-ସାଦ ପରୀଡା RWX0337386

ପ ୁ /38133 27 142 135େଜ�ାତି ର5ନ ପରିଡା ପି ଉ\ମ ପ-ସାଦ ପରିଡା RWX0614933

�ୀ /38134 55 142 136ଶ-ୀମତୀ େସନାପତୀ %ା ଉ\ମ ପ-ସାଦ ପରିଡା KBH1278977

ପ ୁ /39135 36 142 137ଦୟାନିଧି ଦାଶ ପି ସଦୁାମ ଦାଶ KBH1963578

�ୀ /39136 32 142 138ମିଲି ଦାଶ %ା ଦୟାନିଧି ଦାଶ RWX0806638

�ୀ /39137 26 142 139ମୀେଲାନ ପ-ଧାନ %ା ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ େଦହୁରୀ KBH1963594

ପ ୁ /39138 59 142 140ଉେମଶ ଚG-  ରଥ ପି ଧବୁନG ରଥ KBH2080711

ପ ୁ /40139 55 142 141ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଦାଶ ପି କଳୁମଣୀ ଦାଶ OR/12/085/144171

ପ ୁ /40140 28 142 142ଶଭୁ- ାଂଶ ୁମିହିରି ଦାଶ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଦାଶ RWX0748459

ପ ୁ /40141 24 142 144ସଭୁାଶୀଷ ଦାସ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଦାସ RWX1046432

�ୀ /40142 55 142 145ସଲିଳା ପରିଜା %ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଦାଶ OR/12/085/144172

ପ ୁ /41143 53 142 146ଚକ-ଧର ପରୀଡା ପି ଗରୁୁଚରଣ ପରୀଡା OR/12/085/144089

�ୀ /41144 27 142 147ଦିତି ପ-ଭା ପରିଡା ପି ଚକ-ଧର ପରିଡା RWX0615112

�ୀ /41145 52 142 148ରୀତା ପାତ- %ା ଚକ-ଧର ପରିଡା OR/12/085/144821

ପ ୁ /42146 65 142 149ବିପ- ଚରଣ ସାବତ ପି ରାମଚG-  ସାବତ OR/12/085/144072

�ୀ /42147 58 142 150ରାେଜQରୀ ସାବତ %ା ବିପ-ଚରଣ ସାବତ OR/12/085/144073

ପ ୁ /42148 48 142 151ନିର5ନ ସାବତ ପି ବିପ-ଚରଣ ସାବତ OR/12/085/144079

�ୀ /42149 37 142 152ପ]ୁା5ଳି ସାବତ %ା ନିର5ନ ସାବତ KBH1349265

ପ ୁ /43150 63 142 153େଗୗରି ଚG-  ସାବତ ପି ରାମଚG-  ସାବତ OR/12/085/144074

�ୀ /43151 53 142 154ସେୁଲାଚନା ସାବତ %ା େଗୗରା� ସାବତ OR/12/085/144075

�ୀ /43152 35 142 155ମାମିନା ସାବତ ପି େଗୗରିଚG-  ସାବତ KBH1349216

�ୀ /43153 32 142 156ଅ�<ନା ସାବତ ପି େଗୗରଚG-  ସାବତ KBH1349232

ପ ୁ /43154 29 142 157ଆଦିତ� ସାବତ ପି େଗୗରିଚG-  ସାବତ RWX0748137

ପ ୁ /44155 61 142 158ନିତ�ାନG ସାବତ ପି ରାମଚG-  ସାବତ OR/12/085/144076

�ୀ /44156 55 142 159ସକୁା*ୀ ସାବତ %ା ନିତ�ାନG ସାବତ KBH1279777

ପ ୁ /44157 33 142 160ସେ*ାଷ କମୁାର ସାବତ ପି ନିତ�ାନG ସାବତ KBH1349125

ପ ୁ /44158 29 142 161ଦିପକ ସାବତ ପି ନିତ�ାନG ସାବତ RWX0615492

ପ ୁ /45159 45 142 162କନୁାନG ବାଇ ପି ଚG-ମଣୀ ବାଇ KBH1278530

�ୀ /45160 45 142 163ଅ^ିକା ବାଇ %ା କନୁାନG ବାଇ KBH1279470

�ୀ /45161 20 142 164ଭବାନୀ ବାଇ ପି କନୁାନG ବାଇ RWX1255686

ପ ୁ /46162 59 142 165ନିରଂଜନ େବେହରା ପି ପିତବାସ େବେହରା OR/12/085/166847

�ୀ /46163 48 142 166ଉଷାରାଣୀ େବେହରା %ା ନିର5ନ େବେହରା OR/12/085/166848

ପ ୁ /46164 28 142 167ସେ*ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ନିର5ନ େବେହରା RWX0467886

ପ ୁ /46165 25 142 168ଦୁଲ4 ଣା କମୁାରୀ େବେହରା ପି ନିର5ନ େବେହରା RWX0826362

�ୀ /47166 65 142 169ଶା*ିଲତା ପାଣିଗ-ାହି %ା ହେରକୃB ପାଣିଗ-ାହି OR/12/085/144064

ପ ୁ /47167 41 142 170ସେ*ାଷ କମୁାର ପାଣିଗ-ାହୀ ପି ହରି କ- ିBା ପାଣିଗ-ାହୀ KBH1279322

�ୀ /47168 35 142 171ମିନତି ପାଣିଗ-ାହି ପି ହରିକୃ_ ପାଣିଗ-ାହି RWX0235473

�ୀ /47169 32 142 172ସପRାରାଣୀ ପାଣିଗ-ାହୀ %ା ସେ*ାଷ କମୁାର ପାଣିଗ-ାହୀ RWX0806802

�ୀ /48170 67 142 173ଚG- ମା ମାଝୀ %ା ସଦନ ମାଝୀ KBH1281872

�ୀ /48171 48 142 174ସକୁମୁାରୀ ମାଝି ପି ସଦନ ମାଝି KBH1281880

ପ ୁ /48172 46 142 175ରାେଜG-  ମାଝି ପି ସଦନ ମାଝି KBH1281906

�ୀ /48173 41 142 176ତୁଳସୀ ମାଝି %ା ଅଜୁ< ନ . ମାଝି RWX0615526

�ୀ /48174 33 142 177ପ]ୁା5ଳୀ ମାଝୀ ପି ରାମଚG-  ମାଝୀ RWX0883678

3 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ-କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀ9 %ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /48175 32 142 178ପଜୁା ମାଝୀ %ା ରାେଜG-  ମାଝୀ RWX0883694

�ୀ /48176 30 142 179ପଦ. ିନି କମୁାରୀ ମାଝୀ ପି ରାମଚG-  ମାଝୀ RWX0883710

�ୀ /48177 49 142 180ଦମୟ*ି ପାଡାଲ %ା ରାମଚG-  ମାଝୀ RWX0806646

ପ ୁ /49178 49 142 181ଚିତର5ନ ମହାପାତ- ପି କାସିନାଥ ମହାପାତ- RWX0123620

�ୀ /49179 42 142 182ଅ^ିକା ମିଶ- %ା ଚି\ର5ନ ମହାପାତ- RWX0123638

�ୀ /50180 44 142 183ସଜୁାତା ପାତ- %ା କୃB< ପାତ- RWX1012640

ପ ୁ /50181 55 142 184ଉ\ମ କମୁାର ପାୱାର ପି ବିଜୟ ପାୱାର OR/12/085/144054

ପ ୁ /50182 47 142 185ସେୁରଶ କମୁାର ପାୱାର ପି ବିଜୟ ପାୱାର KBH1664796

ପ ୁ /50183 40 142 186ସେ*ାଷ କମୁାର ପାୱାର ପି ଉ\ମ କମୁାର ପାୱାର KBH1278910

ପ ୁ /50184 40 142 187ରାେଜସ କମୁାର ପାୱାର ପି ଉ\ମ କମୁାର ପାୱାର KBH1279702

�ୀ /50185 27 142 188ଲD.ୀ ପାୱାର %ା ରାେଜସ କମୁାର ପାୱାର RWX0806562

ପ ୁ /51186 23 142 189େଦବାସିସ ପଟନାୟକ ପି ର5ିତ କମୁାର ପଟନାଯକ RWX1107416

�ୀ /51187 50 142 190ତନୁଜା ପଟନାୟକ %ା ର5ିତ କମୁାର ପଟନାୟକ KBH1664713

�ୀ /51188 76 142 191ଭାରତି ପ?ନାୟକ %ା ଶସିୁଲ ପ?ନାୟକ OR/12/085/144046

ପ ୁ /51189 60 142 192ର5ିତ କମୁାର ପ?ନାୟକ ପି ସସିୁଲ କମୁାର ପ?ନାୟକ OR/12/085/144047

ପ ୁ /51190 41 142 193ମେନାଜ ପ?ନାୟକ ପି େକ ଡି ପ?ନାୟକ KBH2080810

�ୀ /52191 38 142 194କ*ୁଳା କମୁାରି ଖରା ପି ମକୁGୁ ଖରା KBH1986066

�ୀ /52192 32 142 195ଗେ�Qରି ଖରା ପି ମକୁGୁ ଖରା RWX0235374

�ୀ /52193 65 142 196େଗୗରୀ ଖରା %ା ମକୁGୁ ଖରା RWX0826610

ପ ୁ /52194 40 142 197ସହେଦବ କମୁାର ଖରା ପି ମକୁGୁ ଖରା RWX0826594

ପ ୁ /52195 36 142 198ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଖରା ପି ମକୁGୁ ଖରା KBH1986058

ପ ୁ /52196 30 142 199କୃBଚG-  ଖରା ପି ମକୁGୁ ଖରା RWX0615443

ପ ୁ /53197 25 142 200ସ. ୃତିର5ନ ଦାଶ ପି ତରୁଣ ଦାଶ RWX0904698

�ୀ /53198 38 142 201ମିନି ସିଂ ପି ରବି ସିଂ RWX0337352

ପ ୁ /54199 45 142 202ଦୁେଯ�=ଧନ ତରାପଟିୁଆ ପି ନାରାୟଣ ତରାପଟିୁଆ KBH2080760

�ୀ /54200 23 142 205ନୀଳା ତାରାପଟିୁଆ %ା ଦୁଜ< ୟଧନ ତାରାପଟିୁଆ RWX1107481

�ୀ /55201 50 142 206ଲD.ୀ େହାତା %ା ବିପ-ଚରଣ େହାତା KBH1278324

�ୀ /55202 21 142 207ଭାଗ�ଲତା େହାତା ମା ଲD.ୀ େହାତା RWX1244789

�ୀ /55203 72 142 208କମୁଦିୁନୀ ମିଶ- %ା େଗାକଳୁ ଚG-  ମିଶ- KBH2080794

�ୀ /55204 45 142 209ମେନାରମା ମିଶ- ପି େଗାକଳୁ ଚG-  ମିଶ- KBH1278316

ପ ୁ /56205 48 142 210ବିBୁପ-ସାଦ ମିଶ- ପି େଗାକଳୁ ଚG-  ମିଶ- KBH1278241

ପ ୁ /57206 51 142 211ରାେଜG-  ଦାସ ପି ମରୂଲୀଧର ଦାସ KBH1970714

ପ ୁ /58207 22 142 212ଗେଣଷ ଚG-  ଡାକଆୁ ପି ପ-େମାଦ କମୁାର ଡାକଆୁ RWX1067339

�ୀ /58208 65 142 213େଶାଭାମଣି େତଲି %ା ଧନୁଯ�< େତଲି OR/12/085/144029

�ୀ /58209 45 142 214କ*ୁଳା େତଲି %ା େଗାଲାପ େତଲି OR/12/085/144130

ପ ୁ /58210 33 142 215ପିତା^ର େତଲି ପି ତ-ିନାଥ େତଲି RWX0234641

�ୀ /58211 31 142 216ନବୀନା େତଲି ପି େଗାପାଳ େତଲି RWX0337329

�ୀ /59212 50 142 218ସଆୁମଣି େତଲି %ା ତ-ିନାଥ େତଲି OR/12/085/144031

ପ ୁ /60213 42 142 219ରାଜକମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁକଲ� ନାୟକ KBH1985878

ପ ୁ /60214 65 142 220ଭାବଗ-ାହି ପରିଡା ପି ଶ-ୀଚରଣ ପରିଡା OR/12/085/144162

�ୀ /60215 61 142 221ସS�ାରାଣୀ ପରିଡା %ା ଭାବଗ-ାହୀ ପରିଡା OR/12/085/144163

ପ ୁ /60216 42 142 222ପ-ଦୀପ କମୁାର ପରିଡା ପି ଭାବଗ-ାହୀ ପରିଡା KBH1280643

ପ ୁ /60217 39 142 223ଦିଲ4 ିପ କମୁାର ପରିଡା ପି ଭାବଗ-ାହି ପରିଡା KBH1712686

�ୀ /60218 35 142 224ମମତା ପରିଡା ପି ଭାବଗ-ାହି ପରିଡା RWX0614974

�ୀ /60219 29 142 225ସସ. ିତା ପରିଡା %ା ପ-ଦିପ ପରିଡା RWX0615575

ପ ୁ /61220 76 142 226ସଦାଶବି ମହାପାତ- ପି ଯଧିୁ_ିର ମହାପାତ- RWX0123745

�ୀ /61221 70 142 227ନିରୁପମା ମହାପାତ- %ା ସଦାଶବି ମହାପାତ- RWX0123752

ପ ୁ /61222 47 142 228ଦିଲିପ ମହାପାତ- ପି ସଦାଶବି ମହାପାତ- RWX0123760

ପ ୁ /61223 44 142 229ରବିG-  ମହାପାତ- ପି ସଦାଶବି ମହାପାତ- RWX0123778

�ୀ /61224 36 142 230ମେନାରମା ପାତ- %ା ରବିG-  ମହାପାତ- RWX0467704

�ୀ /61225 33 142 231ନGିନୀ ପ?ନାୟକ %ା ଦିଲୀପ ମହାପାତ- RWX0467738

ପ ୁ /62226 61 142 232ଚି\ରଂଜନ ମହାପାତ- ପି ହରିବSୁ ମହାପାତ- KBH1986132

�ୀ /62227 54 142 233ବିଜୟୀନୀ ମହାପାତ- %ା ଚି\ରଂଜନ ମହାପାତ- OR/12/085/150130

�ୀ /62228 30 142 234ସ.ାରକି ମହାପାତ- ପି ଚି\ର5ନ ମହାପାତ- RWX0337337

ପ ୁ /62229 28 142 235ଅମିତ କମୁାର ମହାପାତ- ପି ଚି\ର5ନ ମହାପାତ- RWX0467555

ପ ୁ /63230 53 142 236କୃBଚG-  ମହାପାତ- ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ- KBH1278860

�ୀ /63231 44 142 237ସଜୁାତା ମହାପାତ- %ା କୃBଚG-  ମହାପାତ- KBH1278878

�ୀ /63232 20 142 238ମାନସୀ ମହାପାତ- ପି କୃB ଚG-  ମହାପାତ- RWX1206283

�ୀ /64233 70 142 239ବିBପ-ିୟା ନାୟକ %ା ବାଳକୃB ନାୟକ OR/12/085/146075

ପ ୁ /64234 48 142 240ପ-ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାଳକୃB ନାୟକ OR/12/085/146077

�ୀ /64235 37 142 241ସଶ. ିତା ନାୟକ %ା ପ-ଦିପ କମୁାର ନାୟକ RWX0421263

ପ ୁ /67236 32 142 242ପି.ଜଗଦିଶ କମୁାର ପି ପି.ଇQର ରାଓ KBH1348929

4 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ-କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀ9 %ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /67237 66 142 243ପି.ଇQର ରାଓ ପି ଭାଗି ରାଓ OR/12/085/144173

�ୀ /67238 55 142 244ପି.ଇGିରା ରାଓ %ା ପି.ଇ%ର ରାଓ OR/12/085/144174

ପ ୁ /67239 31 142 245ପି ଋଷିେକଶ ପି ପି ଇQରରାଓ RWX0337519

ପ ୁ /68240 45 142 246ଶକୁେଦବ ସାହୁ ପି କାଳୁ ସାହୁ KBH2080844

ପ ୁ /69241 73 142 247େଲାକନାଥ %ାଇଁ ପି ଶ�ାମ ସGୁର %ାଇଁ KBH1963602

ପ ୁ /69242 47 142 248ବିQନାଥ %ାଇଁ ପି େଲାକନାଥ %ାଇଁ RWX0235416

ପ ୁ /69243 45 142 249କାଶିନାଥ %ାଇଁ ପି େଲାକନାଥ %ାଇଁ RWX0527176

ପ ୁ /69244 39 142 250ତ-ୀନାଥ %ାଇଁ ପି େଲାକନାଥ %ାଇଁ RWX0235408

�ୀ /69245 38 142 251ଲD.ୀପ-ୀୟା %ାଇଁ %ା ବିQନାଥ %ାଇଁ RWX0467548

ପ ୁ /69246 37 142 252େଦବନାଥ %ାଇଁ ପି େଲାକନାଥ %ାଇଁ KBH1985613

�ୀ /69247 37 142 253ରଶ. ିତା %ାଇଁ %ା ତ-ିନଥ %ାଇଁ RWX0891846

ପ ୁ /70248 42 142 254ରାଜୁ ମହା*ି ପି ଲାଲ େମାହନ ମହା*ି RWX0678722

ପ ୁ /71249 75 142 255ବଟକୃB ନାଥ ପି ଶ-ୀଧର ନାଥ KBH1278340

�ୀ /71250 71 142 256ଗଲୁୁ ନାଥ %ା ବଟକୃB ନାଥ KBH1625177

ପ ୁ /71251 40 142 257ର5ନ କମୁାର ନାଥ ପି ବଟକୃB ନାଥ KBH1625169

�ୀ /71252 34 142 258ସS�ାରାଣି ନାଥ %ା ର5ନ କମୁାର ନାଥ RWX0235325

ପ ୁ /72253 76 142 259ରେମଶ ଚG-  କହଁର ପି କ_ କହଁର KBH1279835

�ୀ /72254 40 142 260ରାଜ*ି କହଁର %ା ରେମଶ ଚG-  କହଁର KBH1625052

ପ ୁ /74255 55 142 261ଜହଲା ମହାରଣା ପି ପVାନନ ମହାରଣା OR/12/085/144147

�ୀ /74256 47 142 262ବିBୁପ-ୀୟା ମହାରଣା %ା ଜହଲା ମହାରଣା OR/12/085/144149

�ୀ /74257 43 142 263କବିତା ମହାରଣା %ା ରାେଜG-  ମହାରଣା RWX0123794

�ୀ /74258 43 142 264ମଇଥିଳି ମହାରଣା ପି ପVାନନ ମହାରଣା OR/12/085/144752

ପ ୁ /74259 41 142 265ରାେଯG-କମୁାର ମହାରଣା ପି ପVାନନ ମହାରଣା OR/12/085/144148

�ୀ /74260 26 142 266ଶିbା ରାଣୀ ମହାରଣା ପି ଜହଲା ମହାରଣା RWX0900456

�ୀ /75261 29 142 267ପ-ଫଲୁା ଚପାଡି %ା େଦତୖାରି ଚପାଡି RWX0748053

ପ ୁ /75262 48 142 268େସାମନାଥ ସାହୁ ପି ଯଧିୁ_ିର ସାହୁ RWX0235317

�ୀ /75263 43 142 269ପ]ୁ5ଳି ସାହୁ %ା େସାମନାଥ ସାହୁ RWX0235309

ପ ୁ /76264 49 142 270ଅଜୟ କମୁାର ମଳିୁ ପି ମାଲା ମଳିୁ KBH1278670

�ୀ /76265 45 142 271ସେୁକଶିନୀ ମଳିୁ %ା ଅଜୟ କମୁାର ମଳିୁ KBH1280312

ପ ୁ /76266 25 142 272ବିକାଶ ମଳିୁ ପି ଅେଜାୟ କମୁାର ମଳିୁ RWX0826545

�ୀ /76267 23 142 273ସନିୁତା ମଳୂୀ ପି ଅଜୟ ମଳୂୀ RWX1107424

�ୀ /77268 46 142 274ମିନତିକମୁାରୀ ଦାସ %ା ଅରୁଣ ଦାସ OR/12/085/144025

ପ ୁ /77269 34 142 275ସବୁାଶ ଚG-  ଦାସ ପି ନବଘନ ଦାସ KBH1970680

�ୀ /77270 31 142 276ପ-ିୟ9ା ଦାସ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ RWX0337428

�ୀ /77271 26 142 277ଚିନ. ୟୀ ଦାସ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ RWX0883660

ପ ୁ /77272 58 142 279ଅରୁଣ କମୁାର ଦାଶ ପି କଶୁ ଦାଶ OR/12/085/144024

ପ ୁ /77273 33 142 280ପ-ଶା* କମୁାର ଦାଶ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାଶ KBH1349240

�ୀ /78274 50 142 281ସାବିତ-ୀ ପ-ଧାନ ପି ମଲ4 ିକ ପ-ଧାନ KBH1279256

�ୀ /79275 44 142 282ବି.ଲିଳା ରାଓ %ା ବି. ଭାcର ରାଓ KBH1282235

�ୀ /79276 22 142 283ବି ଦିବାକର ରାଓ ମା ବି ନିଲା ରାଓ RWX1243252

ପ ୁ /80277 38 142 284ବି. ରାମା ରାଓ ପି ବି. େଭ9େଟQର KBH2080836

ପ ୁ /80278 60 142 285ବି ଏେ9ଟ ରାଓ ପି ଭାdର ରାଓ OR/12/085/144155

�ୀ /80279 55 142 286ବି ମାଳତୀ ରାଓ %ା ବି. ଏେ9ଟ ରାଓ OR/12/085/144156

�ୀ /80280 45 142 287ବି.ଶଶୁୀଳା ରାଓ ପି ବି.େଭେ9ଟ ରାଓ KBH1279744

ପ ୁ /80281 40 142 288ବି ନାେଗ%ର ରାଓ ପି ବି ଏେ9ଟ ରାଓ OR/12/085/144157

ପ ୁ /81282 60 142 290ଭଗବାନ ହ*ାଳ ପି ଦାସରଥି ହ*ାଳ OR/12/085/144152

�ୀ /81283 55 142 291ସବୁାଶନିି ହ*ାଳ %ା ଭଗବାନ ହ*ାଳ OR/12/085/144153

�ୀ /81284 41 142 292ମମତା ହ*ାଳ %ା ଦୟାନିଧି ମଜୁ�= RWX0748582

�ୀ /81285 37 142 293ଗେୁIQରୀ ହ*ାଳ %ା ଚG-  େଶଖର ମାଝି KBH1279751

�ୀ /81286 35 142 294ପ-ମିଳା ହ*ାଳ ପି ଭଗବାନ ହ*ାଳ KBH1349257

ପ ୁ /81287 49 142 295ଦୟାନିଧୀ ମଜୁ�= ପି େସାମରା ମଜୁ�= RWX0826537

�ୀ /82288 69 142 296େଶଳୖବାଳା ମହା*ି %ା ତ-ିେଲାଚନ ମହା*ି OR/12/085/144151

�ୀ /82289 42 142 297ସ. ୃତିଧାରା ମହା*ି ପି ତ-ିେଲାଚନ ମହା*ି KBH1279231

ପ ୁ /82290 40 142 298ଆଶେୁତାଷ ମହା*ି ପି ତ-ିେଲାଚନ ମହା*ି KBH1279223

ପ ୁ /82291 39 142 299ପେୂ;<Gୁ ମହା*ି ପି ତ-ୀେଲାଚନ ମହା*ି KBH1279249

�ୀ /82292 35 142 300ରଶ. ିତା ମହା*ି %ା ଆଶେୁତାଷ ମହା*ି RWX0902866

ପ ୁ /83293 41 142 301ନିରନ ମାଳି ପି ମଧସୂଦୁନ ମାଳି OR/12/085/144178

�ୀ /83294 38 142 302େଜମା ମାଳି %ା ନିର5ନ ମାଳି KBH1664754

ପ ୁ /83295 22 142 303ତ-ିନାଥ ମାଳୀ ପି ନିର5ନ ମାଳୀ RWX1108844

ପ ୁ /83296 23 142 304ବାବୁଲି ପଜୁାରି ପି ବଳଭଦ-  ପଜୁାରି RWX1041011

�ୀ /84297 59 142 305େଗାଲାପ ବାଳା %ାଇଁ %ା ସେ*ାଷ କମୁାର ପରିଡା KBH1278928

ପ ୁ /85298 43 142 306ମନୁ ଅୟାଲ ପି ବୁଦୁ ଅୟାଲ KBH1278902

5 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ-କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀ9 %ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /85299 40 142 307ଦିନବSୁ ଅୟାଲ ପି ଧାନମତି ଅୟାଲ KBH1279710

�ୀ /85300 33 142 308ସବିତା ଅୟାଲ %ା ମନୁ ଅୟାଲ RWX0286484

�ୀ /85301 31 142 309େବୈଦହି ଅୟାଲ ପି ଦିନବSୁ ଅୟାଲ RWX0748061

�ୀ /85302 62 142 310ଅୟାଲ ଧାନମତୀ %ା ଅୟାଲ ବୁଦୁ OR/12/085/144185

ପ ୁ /86303 31 142 311ଜଗଦି� ଚG-  ଶିଶା ପି େସାମନାଥ ଶିଶା RWX0337527

ପ ୁ /86304 22 142 312ତିଥ<କ ସିଂହ ପି ସିେବନ ସିଂହ RWX1206465

�ୀ /86305 48 142 313ରୁକ. ଣି ସିଶା %ା େସାମନାଥ ସିଶା OR/12/085/144189

ପ ୁ /86306 33 142 314ଠାେକQର ଚG-  ଶିଶା ପି େସାମନାଥ ଶିଶା KBH1963610

�ୀ /87307 45 142 315କିଆବତୀ ଗଉଡ %ା ରଘନୁାଥ ଗଉଡ OR/12/085/144195

ପ ୁ /87308 33 142 316ପଦଲାମ ମାଲୀ ପି ନନଦ ମାଳି RWX0891861

�ୀ /87309 28 142 317ଗୀତା ରାଉଳ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉଳ RWX1205590

ପ ୁ /88310 50 142 318ଅଧିର କମୁାର ଦାସ ପି ଶକୁେଦବ ଦାସ OR/12/085/144211

�ୀ /88311 47 142 319ମ5ଲୁତା ଦାସ %ା ଅଧିର କମୁାର ଦାସ KBH1279983

ପ ୁ /88312 45 142 320ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି େଗୗରା� ଚରଣ ଦାସ KBH1278662

ପ ୁ /88313 40 142 321ସାରଳା ଦାସ ପି େଗୗରା� ଚରଣ ଦାସ KBH1280007

�ୀ /88314 39 142 322େରଣକୁା ଦାସ %ା େମାନଜ ଦାସ RWX0124362

ପ ୁ /88315 38 142 323ସତ�ଜିତ ଦାସ ପି େଗୗରା� ଦାସ KBH1279942

ପ ୁ /88316 35 142 324ରାଜ କିେଶାର ଦାସ ପି େଗୗରା� ଚରଣ ଦାସ KBH1963669

�ୀ /88317 51 142 325ନିରୁପମା ଦାଶ %ା େଗୗରା� ଚରଣ ଦାଶ OR/12/085/144208

�ୀ /88318 33 142 326ମିନାDୀ ଦାଶ %ା ସାରଳା ଦାଶ RWX0904649

�ୀ /88319 33 142 327ରାଜଶ-ି ଦାଶ ପି ସତ�ଜିତ ଦାଶ RWX0747915

ପ ୁ /88320 26 142 328ସାଗର କମୁାର ଦାଶ ପି ଅଧିର କମୁାର ଦାଶ RWX0748673

ପ ୁ /88321 24 142 329ସିeାଥ< କମୁାର ଦାଶ ପି ଅଧିର କମୁାର ଦାଶ RWX1012442

�ୀ /88322 28 142 330ମGାକିନି ମହା*ି %ା ରାଜକିେଶାର ଦାଶ RWX0904656

ପ ୁ /88323 34 142 331ସିମାVଳ ପାଣିଗ-ାହୀ ପି େଗାବିG ପାଣିଗ-ାହୀ RWX0286641

�ୀ /88324 24 142 332ଜି. ସେ*ାଷୀ ପି ଜି. ଗେଣଶ RWX1012798

�ୀ /89325 38 142 333ଅନିତା ପାଣିଗ-ାହୀ %ା ସିମାVଳ ପାଣିଗ-ାହୀ RWX0286492

�ୀ /90326 22 142 334େମାନିକା ଦାସ ପି େମାହନ ଦାସ RWX1107432

�ୀ /90327 54 142 335ଦହୁଣା ପଜୂାରୀ %ା ରଘ ୁକିଷ=ଣୀ OR/12/085/144197

ପ ୁ /90328 35 142 336ଭାdର ପଜୁାରୀ ପି ରଘନୁାଥ ପଜୁାରୀ RWX0123836

ପ ୁ /90329 33 142 337ଟୁନା ପଜୁାରି ପି ରଘନୁାଥ ପଜୁାରି KBH1963628

�ୀ /90330 31 142 338ପ-ମିଳା ପଜୂାରି %ା ଭାdର ପଜୂାରି RWX0234666

�ୀ /90331 27 142 339ମ2ୁା ପଜୁାରି %ା ଟୁନା ପଜୁାରି RWX0615369

ପ ୁ /91332 55 142 340ଜଗବSୁ ନାଥ ପି କାହR ୁ  ନାଥ KBH1664846

ପ ୁ /91333 29 142 341ଅନିf କମୁାର ନାଥ ପି ଜଗବSୁ ନାଥ RWX0467639

�ୀ /91334 25 142 342ଅନିତା ନାଥ ପି ଜଗବSୁ ନାଥ RWX0891754

ପ ୁ /91335 24 142 343ପ-ଶା* କମୁାର ନାଥ ପି ଜଗବSୁ ନାଥ RWX1012749

ପ ୁ /92336 65 142 344ଅDୟ କମୁାର ମିଶ- ପି ଜଗନR ାଥ ମିଶ- KBH1625029

�ୀ /92337 55 142 345ଛବିତା ରାଣୀ ମିଶ- %ା ଅDୟ କମୁାର ମିଶ- KBH1985571

ପ ୁ /92338 26 142 346ଭରhୱାଜ ମିଶ- ପି ଅDୟ କମୁାର ମିଶ- RWX1207091

�ୀ /92339 23 142 347ଚGନା ମିଶ- ପି ଅDୟ କମୁାର ମିଶ- RWX1205657

ପ ୁ /93340 58 142 348କୃପାସିSୁ ବାରିକ ପି େଗାପିନାଥ ବାରିକ KBH1281476

�ୀ /93341 53 142 349ବବିତା ବାରିକ %ା କୃପାସିSୁ ବାରିକ KBH1280031

ପ ୁ /93342 26 142 350ଦିବ�ସGୁର ବାରିକ ପି କୃପାସିSୁ ବାରିକ RWX0806745

�ୀ /93343 22 142 351ତପ%ିନୀ ବାରିକ ପି କୃପାସିSୁ ବାରିକ RWX1243245

�ୀ /94344 60 142 352ଅଂଯ2ୁା େଯନା %ା େଭାଳାନାଥ େଯନା OR/12/085/144023

�ୀ /94345 42 142 353%ପRାରାଣୀ େଜନା ପି େଭାଳାନାଥ େଜନା KBH2080943

ପ ୁ /95346 52 142 354କାହR ୁ  ଚରଣ ଦାସ ପି କଶୁ ଦାସ KBH1278563

�ୀ /95347 44 142 355ବୀଣାପାଣୀ ଦାଶ %ା କାହR ୁଚରଣ ଦାଶ KBH1279991

�ୀ /95348 21 142 356ପ4 ାବନିକା ଦାଶ ପି କାହR ୁ  ଚରଣ ଦାଶ RWX1240589

ପ ୁ /96349 51 142 358ଜନାe< ନ ରାଉତରାୟ ପି ଧରଣୀଧର ରାଉତରାୟ KBH1986116

ପ ୁ /96350 27 142 359ମତୁ�5ୁୟ ରାଉତରାୟ ପି ଦିନବSୁ ରାଉତରାୟ RWX0615096

�ୀ /96351 54 142 360ମ5ଲୁତା ସାହୁ %ା ଜନାi<ନ ରାଉତରାୟ KBH1341999

�ୀ /97352 32 142 361ତୃIିମୟୀ ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ KBH1348887

�ୀ /97353 57 142 362େସୗଦାମିନୀ ଦାଶ %ା ଅଜୟ କମୁାj ଦାଶ KBH1341932

ପ ୁ /98354 52 142 363ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗବSୁ ଦାସ OR/12/085/144013

�ୀ /98355 48 142 364ସର%ତୀ ଦାସ %ା ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ KBH1279967

ପ ୁ /98356 23 142 365%ରାଜ ଦାସ ପି ଅଭୟ ଦାସ RWX1040955

ପ ୁ /98357 31 142 366ପ-ଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ପି ଅଭିରାମ ଦାଶ RWX0904631

�ୀ /98358 25 142 367ଶଭୁଶ-ୀ ଦାଶ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାଶ RWX0904615

�ୀ /99359 27 142 368ବିଜୟ ଲD.ୀ ଦୁମତୁା %ା ଧନ ଦୁମତୁା RWX0826347

ପ ୁ /99360 47 142 369ଭବିଷ ଖkିୁଆ ପି କଳୁମଣୀ ଖkିୁଆ KBH1279090
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�ୀ /99361 42 142 370ନମିତା ଖkିୁଆ %ା ଉବିଷ ଖkିୁଆ KBH1280502

ପ ୁ /99362 20 142 371ବିଜୟ ଖkିୁଆ ପି ଭବିଷ ଖkିୁଆ RWX1240548

�ୀ /99363 23 142 372ପ-ିୟ9ା େବେହରା %ା ରାଜକୀେଶାର େବେହରା RWX1277706

�ୀ /100364 37 142 373ଡି. େତାଫାେଦବୀ ପି ଡି. ଜଗନR ାଥ ରାଓ KBH1712744

�ୀ /101365 28 142 374ସଶ. ିତା ଦାସ %ା ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ RWX0883736

ପ ୁ /101366 45 142 375ଦିଲିପ କମୁାର ଦାଶ ପି ନବଘନ ଦାଶ KBH1278746

ପ ୁ /102367 54 142 376ବିଜୟ େଗୗଡ ପି ଭିମ େଗୗଡ RWX0467845

�ୀ /102368 46 142 377ମଲ4 ି  େଗୗଡ %ା ବିଜୟ େଗୗଡ RWX0234930

ପ ୁ /103369 55 142 378ପ-ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି େମାଚି ସାହୁ KBH1342088

�ୀ /103370 52 142 379ଉମYଳା ସାହୁ %ା ପ-ଦୀପ ସାହୁ KBH1341965

ପ ୁ /103371 28 142 380ରକି ସାହୁ ପି ପ-ଦିପ କମୁାର ସାହୁ RWX0467803

�ୀ /104372 64 142 381ଡି. ସଯୂ�<କମୁାରୀ %ା ପି.ନରସିଂହ ମ\ୂY KBH1282037

�ୀ /104373 34 142 382ଟି େଗୗରି କମୁାରୀ %ା େଗୗରି ଶ9ର ଶମ= RWX0337469

ପ ୁ /104374 72 142 383ପି ନରସିଂହ ମ\ୂY ପି ପି ସଯୁ�<ନାରାୟଣ ମ\ୂY KBH1278332

ପ ୁ /104375 42 142 384େଗୗରି ଶ9ର ଶମ= ପି ପି. ନରସିଂହ ମ\ୁY KBH1279785

ପ ୁ /104376 38 142 385ଭାcର ଚG-  ଶମ= ପି ପି.ନରସିଂହ ମ\ୁY KBH1279694

�ୀ /105377 72 142 386କମଳା ଦାସ %ା ଜଗବSୁ ଦାସ KBH2080935

�ୀ /106378 33 142 387ମାଧରୁୀ ହ*ାଳ %ା ଜୟେସନ ହ*ାଳ RWX0337543

ପ ୁ /106379 32 142 388ଜୟେସନ ହ*ାଳ ପି ପ-ହଲାଦ ହ*ାଳ RWX0826412

�ୀ /106380 56 142 389ପଦ. ା ପରଜା ପି କାହR ୁ  ପରଜା OR/12/085/148890

ପ ୁ /106381 31 142 390ଗIୁ ପରଜା ପି ପିତା^ର ପରଜା RWX0806794

�ୀ /106382 31 142 391ପାବ< ତୀ ପରଜା ପି ଶ-ୀକା* ପରଜା RWX0337279

�ୀ /106383 24 142 392ରଶ. ିତା ପରଜା ପି ଶ-ୀକା* ପରଜା RWX1012822

ପ ୁ /107384 67 142 393ହିରଣ� େଗୗଡ ପି େDତ-ବାସି େଗୗଡ KBH1281898

�ୀ /108385 44 142 394ଏମ.ରାବଣା ପି ଏମ.େଚନାୟା KBH1348879

ପ ୁ /108386 50 142 395ଟି. ଆରଜି . ପି ଟି ବା�ାରି . KBH1281948

�ୀ /108387 48 142 396ଟି ରାଜୁଲୁ . %ା ଟି. ଆରଜି . KBH1282268

ପ ୁ /108388 27 142 397ଟରେଭଲି ରେମଶ ପି ଟି. ଆରଜି RWX0883652

ପ ୁ /109389 48 142 398ରାଧାେମାହନ ଦାଶ ପି ଗଂଗାଧର ଦାଶ KBH2080968

�ୀ /109390 44 142 399ଗିତା5ଳୀ ଦାଶ %ା ରାଧାେମାହନ ଦାଶ KBH1664564

ପ ୁ /109391 21 142 400େଦବାଶିଷ ଦାସ ପି ରାଧାେମାହନ ଦାସ RWX1108802

ପ ୁ /110392 50 142 401ୱାଇ.ରାବଣା ପି ୱାଇ.ଚିନR ା  RWX0123943

�ୀ /110393 48 142 402ୱାଇ ଲଛିମା %ା ୱାଇ.ରାବଣା RWX0123950

ପ ୁ /112394 43 142 403ବିନୟ କମୁାର ବାଘ ପି ଖ-ୀ_ େସବକ ବାଘ KBH1279868

ପ ୁ /112395 29 142 404ବିମଳ କମୁାର ବାଘ ପି ଖ-ୀ_ େସବକ ବାଘ KBH1349075

ପ ୁ /112396 79 142 405ଖ-ୀ_େସବକ ବାଘ ପି ଦାଉଦ ବାଘ OR/12/085/148754

ପ ୁ /113397 34 142 406େକଳୖାଶ ଚG-  େଗୗଜ ପି ଗଦାଧର େଗୗଜ RWX0235481

ପ ୁ /113398 54 142 407ପାHବ େସଠି ପି ନକଳୁ େସଠି KBH1278548

�ୀ /113399 47 142 408ଝୁନାରାଣୀ େସଠି %ା ପାHବ େସଠି KBH1278555

ପ ୁ /114400 63 142 409ଭବାନୀ ଶ9ର ମିଶ- ପି ଉେମଶ ଚG-  ମିଶ- KBH1664887

ପ ୁ /114401 60 142 410ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ- ପି ଉେମଶ ଚG-  ମିଶ- OR/12/085/144227

�ୀ /114402 57 142 411ମିନାDୀ ମିଶ- %ା ଭବାନୀ ଶ9j ମିଶ- KBH1664895

�ୀ /114403 45 142 412ସଲିଳା କମୁାରୀ ମିଶ- %ା ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ- RWX0286518

�ୀ /114404 39 142 413କମୁଦିୁନି ମିଶ- %ା େଦବି ପ-ସାଦ ମିଶ- RWX0286500

�ୀ /114405 27 142 414ସlୁାନୀ ମିଶ- ପି ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ- RWX0615286

�ୀ /114406 23 142 415%ରୁପା ମିଶ- ପି ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ- RWX1012699

ପ ୁ /114407 22 142 416ଶା�ଵତ ମିଶ- ପି ଭବାନୀ ଶ9ର ମିଶ- RWX1046556

ପ ୁ /114408 49 142 417େଦବୀ ପ-ସାଦ ମିସ- ପି ଉେମଶ ମିସ- RWX0286526

ପ ୁ /114409 32 142 418ସଗୁତ ମିଶ- ପି ଭବାନୀ ଶ9ର ମିଶ- RWX0123844

�ୀ /115410 50 142 419ସସ. ିତା ମିଶ- %ା ଲଳିତ କମୁାର ମିଶ- RWX0286534

ପ ୁ /115411 46 142 420ଲଳିତକମୁାର ମିଶ- ପି ଉେମସ ମିଶ- OR/12/085/144228

ପ ୁ /116412 49 142 421େମାନଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଦାମଦର ଦାସ RWX0235432

�ୀ /116413 39 142 422ସଂଗିତା ପHା %ା େମାନଜ କମୁାର ଦାସ RWX0235440

ପ ୁ /117414 54 142 423ଯଗୁଳ କିେଶାର େଗୗଡ ପି ବନମାଳି େଗୗଡ KBH1625078

�ୀ /117415 44 142 424ରଜନୀ େଗୗଡ %ା ଯଗୁଳ କିେଶାର େଗୗଡ KBH1625128

ପ ୁ /117416 21 142 425ରୀତିକ ଗଉଡ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ଗଉଡ RWX1107440

ପ ୁ /118417 63 142 426ଶଭୁ- ାଂଶ ୁଚG-  ରାଉତ ପି ଶ�ାମ ସGୁର ରାଉତ OR/12/085/144247

�ୀ /118418 50 142 427ମିନା ରାଉତ %ା ସଭୁ- ାଂସ ୁରାଉତ OR/12/085/144248

�ୀ /118419 34 142 428ଭିଦୁଲା ରାଉତ ପି ଶଭୁ- mସ ୁଚG-  ରାଉତ RWX0123976

ପ ୁ /119420 86 142 429ପ-ଭାସ ଚG-  ରାଉତ ପି ଶ�ାମ ସGୁର ରାଉତ OR/12/085/144242

�ୀ /119421 81 142 430ଆରତି ରାଉତ %ା ପ-ଭାସ ରାଉତ OR/12/085/144243

ପ ୁ /119422 46 142 431ଆସିସକମୁାର ରାଉତ ପି ପ-ଭାସ ରାଉତ OR/12/085/144244

7 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ-କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀ9 %ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /119423 42 142 432ଅସିମା ରାଉତ ପି ପ-ଭାସ ଚG-  ରାଉତ KBH1281963

ପ ୁ /120424 37 142 433ରବିG-  ଲାମା ପି ବିେବକାନG ଲାମା KBH1985688

�ୀ /120425 29 142 434ସRିnା ଲାମା ପି ବିେବକାନG ଲାମା RWX0401554

�ୀ /120426 28 142 435ପ-ିୟ9ା ଲାମା ପି ବିେବକାନG ଲାମା RWX0806703

�ୀ /121427 52 142 436ଉମYଳା ଦାସ %ା ପିତା^ର ଦାସ RWX0748335

ପ ୁ /121428 33 142 437ସଶୁୀଳ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଦାସ RWX1108810

ପ ୁ /121429 29 142 438ପ-ୀତି ର5ନ ଦାସ ମା ଉମYଳା ଦାସ RWX0435628

ପ ୁ /121430 26 142 439ପ-ଭାତ ର5ନ ଦାସ ପି ପିତା^ର ଦାସ RWX0806760

�ୀ /122431 50 142 440ବାସ*ୀ ବିQାଳ %ା େଯାେଗG-  ନାଥ ବିQାଳ KBH1625037

ପ ୁ /122432 38 142 441ରଶ.ୀ ପ-ସାଦ ବିQାଳ ପି େଯାେଗG-  ନାଥ ବିQାଳ KBH1281625

ପ ୁ /122433 39 142 442ମେହG-  ପଶାୟତ ପି େଯାେଗG-  ପଶାୟତ KBH1625060

�ୀ /123434 48 142 443ଶକ*ୁଳା ନାୟକ %ା ଦିଲିପ କମୁାର ପାଢୀ RWX0900480

�ୀ /123435 63 142 444କମୁଦିୁନୀ ପାଢି %ା ଭାcର ପାଢି RWX0286559

ପ ୁ /123436 52 142 445ଦିଲ4 ିପ କମୁାର ପାଢି ପି ଭାcର ପାଢି RWX0678714

ପ ୁ /123437 40 142 446ସଯୂ�<ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ଭାcର ଚG-  ପାଢୀ KBH1278944

�ୀ /124438 37 142 447ପ-ିୟ9ା ପHା ପି ବୃGାବନ ପHା KBH1970763

ପ ୁ /124439 34 142 448ପ-ଣୟ ପHା ପି ବୃGାବନ ପHା RWX0368456

�ୀ /124440 60 142 449ମମତା କମୁାରୀ ସାହୁ %ା ବୃGାବନ ପHା KBH1281575

ପ ୁ /125441 57 142 450ପ-ଭାତ କମୁାର ମାଝି ପି କେୁବର ମାଝି OR/12/085/096142

�ୀ /125442 47 142 451ମିନତୀ ମାଝି %ା ପ-ଭାତ କମୁାର ମାଝି OR/12/085/096143

ପ ୁ /125443 28 142 452େସୗମ� ର5ନ ମାଝି ପି ପ-ଭାତ କମୁାର ମାଝି RWX0891879

ପ ୁ /125444 24 142 453ସତ� କମୁାର ମାଝୀ ପି ପ-ଭାତ କମୁାର ମାଝୀ RWX1275528

ପ ୁ /126445 24 142 454ଅଜିତ ପ-ସାଦ ସାମ*ରାୟ ପି ଅଭୟ ପ-ସାଦ ସାମ*ରାୟ RWX1107499

ପ ୁ /128446 49 142 455େଶସେଦବ ମହା*ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା*ି KBH1349158

ପ ୁ /130447 24 142 456ସାହିଲ କମୁାର କକଡ ପି ରମନ କମୁାର କକଡ RWX1151133

�ୀ /133448 52 142 458ମାମିନା ବିବି %ା ଉେପନ ଠାକରୁ KBH1280510

�ୀ /133449 39 142 459ଜାେହଦା ବିବି ପି େଶଖ ଜଲାଲ4 ୁ eିନ RWX0748343

ପ ୁ /133450 34 142 460େଶ( ଉନାୱା ଖm ମା ମାମିନା ବିବି RWX0124123

ପ ୁ /133451 33 142 461େଶ( ବିଲାf ଖm ମା ମାମିନା ବିବି RWX0124115

ପ ୁ /133452 30 142 462ସାଗିର ଖାନ ପି ନାସିମ ଖାନ RWX1187681

�ୀ /133453 25 142 463ସାଓoାନ ଖାp %ା େଶq ଉନାବ ଖାନ RWX1164557

ପ ୁ /135454 42 142 464େଗୗରବ ବିକାଶ ମହା*ି ପି ଗଗନବିହାରି ମହା*ି KBH1279629

�ୀ /136455 52 142 465ଆମିନା ବିବି ପି େସଖ ମକ-ୁ eିନ KBH1280528

ପ ୁ /136456 34 142 466େସq ପିରୁବାଦସା ପି େସଖ ସବୁp RWX0235556

�ୀ /136457 65 142 467ଏମ.େହମଲତା %ା ଏମ. ପି.ରାମାରାଓ RWX0663641

�ୀ /136458 28 142 468ଏ�. ରିହାନା ବିବି %ା େସ( ପିରୁ ବାhସା RWX0748020

�ୀ /137459 48 142 469ବୃGାବତୀ ଖରା %ା ସନା ଖରା KBH1985852

�ୀ /137460 33 142 470ମମତା କମୁାରୀ ଖରା ମା ବୃGାବତୀ ଖରା RWX0124131

ପ ୁ /137461 32 142 471ଭଗବାନ ଖରା ପି େସାନା ଖରା RWX0337493

�ୀ /137462 30 142 472ସମୁନ ଖିଲ ପି ଦନିଆ ଖିଲ RWX0337345

�ୀ /137463 40 142 473େଦ- ୗପଦୀ ନାୟକ %ା ରାଜକମୁାର ନାୟକ KBH1985886

ପ ୁ /138464 47 142 474ପ-କାଶ ଖରା ପି ଗପା ଖରା KBH1970664

�ୀ /138465 43 142 475ସାବିତ-ୀ ଖରା %ା ପ-କାଶ ଖରା KBH1970698

�ୀ /139466 28 142 477ଇGିରା େଗୗଡ %ା ରେଜG-  େତଲି RWX0748004

ପ ୁ /139467 66 142 478ଅଜୁ< ନ େତଲି ପି ରଘନୁାଥ େତଲି OR/12/085/144039

�ୀ /139468 64 142 479କମଳା େତଲି %ା ଅr ୁ<ନ େତଲି OR/12/085/144040

ପ ୁ /139469 58 142 480ଜଳSର େତଲି ପି ଜଗନR ାଥ େତଲି OR/12/085/144035

ପ ୁ /139470 38 142 481ରାଜୁ େତଲି ପି ଅଜୁ< ନ େତଲି KBH1625011

ପ ୁ /139471 33 142 482ରାେଜG-  େତଲି ପି ଅଜୁ< ନ େତଲି RWX0234740

�ୀ /139472 31 142 483ର5ିତା େତଲି %ା ରାଜୁ େତଲି RWX0748046

ପ ୁ /140473 55 142 484ଦ�ତିୁକୃB ସାହୁ ପି କାଳ ୁସାହୁ KBH1281633

ପ ୁ /141474 49 142 485ଖଗପତି ମାଳି ପି ମଧ ୁମାଳି OR/12/085/076209

ପ ୁ /141475 40 142 486କମଳ େଲାଚନ ମାଳୀ ପି ସମାରୁ ମାଳି KBH1278282

ପ ୁ /142476 57 142 487ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ପି ଉଲା ସାହୁ KBH1985399

�ୀ /142477 45 142 488ପ-ିୟଦଶYନୀ ସାହୁ %ା ଅଭିମନ� ୁସାହୁ KBH1985407

�ୀ /142478 45 142 489ଲD.ୀ େତଲି %ା ବଳରାମ େତଲି KBH1664556

ପ ୁ /142479 43 142 490ବଳରାମ େତଲି ପି ଅr ୁ<ନ େତଲି OR/12/085/144041

ପ ୁ /143480 46 142 491ନରସିଂହ କମାର ପି ସଦା କମାର OR/12/085/152275

�ୀ /143481 57 142 492ମଇନା ମଦୁୁଲି %ା େଗାପି ମଦୁୁଲି KBH1664861

ପ ୁ /145482 37 142 493ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ KBH1970672

ପ ୁ /145483 34 142 494ନେରାତମ କମୁାର ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ RWX0124164

�ୀ /145484 27 142 495ଶଭୁଶ-ୀ ଦାସ %ା ନର\ମ କମୁାର ଦାସ RWX0904672

8 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ-କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀ9 %ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /145485 37 142 496ତନୁଶ-ୀ େଜନା %ା ନୁସିଂହ ଚରଣ ଦାସ RWX0234609

ପ ୁ /146486 57 142 497ବଂଶୀଧର େଯନା ପି ରଘନୁାଥ େଯନା OR/12/085/152741

�ୀ /146487 53 142 498ଝୁନୁଲତା େଯନା %ା ବଂଶୀଧର େଯନା OR/12/085/152418

ପ ୁ /146488 34 142 499ହର ପ-ସାଦ େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା KBH1985985

ପ ୁ /146489 33 142 500ବିBୁ ପ-ସାଦ େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା KBH1986033

ପ ୁ /147490 54 142 501ଧ-ୁବଚରଣ ପ-ଧାନ ପି ଖଦାଳ ପ-ଧାନ KBH1664812

�ୀ /147491 43 142 502ମାଧରୁୀ ପ-ଧାନ %ା ଧ-ୁବ ଚରଣ ପ-ଧାନ KBH1664804

ପ ୁ /148492 50 142 503ସତ� ନାରାୟଣ ମହାପାତ- ପି ଦାେମାଦର ମହାପାତ- KBH1985761

�ୀ /148493 39 142 504ମେନାରମା ମହାପାତ- %ା ସତ�ନାରାୟଣ ମହାପାତ- KBH1985563

ପ ୁ /148494 20 142 505ମାନସର5ନ ମହାପାତ- ପି ସତ�ନାରାୟନ ମହାପାତ- RWX1228949

ପ ୁ /148495 69 142 506ବିBୁଚରଣ ରାଉଳ ପି ଦୁେଯ�=ଧନ ରାଉଳ KBH1281807

ପ ୁ /149496 49 142 507ସଯୂ�<କା* ମଲ4 ିକ ପି େନତ- ାନG ମଲ4 ିକ KBH1281799

�ୀ /150497 40 142 508ଜନମତୀ ଜାନୀ %ା ବନମାଳୀ କମାର RWX0615427

�ୀ /150498 75 142 509ମତୀ କମାର %ା େରଲି କମାର OR/12/085/144249

ପ ୁ /150499 42 142 510ବନମାଳୀ କମାର ପି ବୁଦୁ କମାର KBH1280015

�ୀ /150500 39 142 511ଲD.ି କମାର ମା ମତି କମାର RWX0124206

�ୀ /150501 38 142 512ରତR ମଣି କମାର ମା ମତି କମାର RWX0124222

ପ ୁ /150502 34 142 513ଧେନଇ କମାର ମା ମତି କମାର RWX0124214

ପ ୁ /150503 39 142 514େସq ନୁରୁଉiିନ ପି େସq ମକଦୁYp KBH1278274

ପ ୁ /151504 58 142 515େସୗକତ ଅଲି ପି ମହFଦ ହୁେସନ KBH1280809

�ୀ /151505 50 142 516ସାମସନୁ %ା େସୗକତ ଅଲ4 ି KBH1280791

ପ ୁ /151506 33 142 517କାସିh ଅଲ4 ୀ ପି େସୗକs ଅଲ4 ୀ RWX0468199

�ୀ /151507 25 142 518ଜାବୁରୁନ ନିଶା %ା କସିଦ ଅଲି RWX1108836

ପ ୁ /152508 38 142 519ଅମେରG-  କମୁାର େଜନା ପି େଯାେଗG-  େଜନା KBH1985696

�ୀ /153509 46 142 520ସବିତା ମଲ4 ିକ %ା ସତ�ାନG ପ-ସାଦ ମଲ4 ିକ KBH1664770

ପ ୁ /153510 65 142 521ପ-ସା* କମୁାର ପ-ଧାନ ପି ଯଧିୁtିର ପ-ଧାନ RWX0338129

�ୀ /153511 50 142 522େଦବକୀ ପ-ଧାନ %ା ପ-ସା* କମୁାର ପ-ଧାନ RWX0338137

�ୀ /15-4512 22 142 523ପ-ିୟ9ା ନG ପି ବ- ଜରାଜ ନG RWX1109883

�ୀ /155513 55 142 524ଧାନମତୀ ବଡନାୟକ %ା େମଟା ବଡନାୟକ RWX0368506

ପ ୁ /155514 27 142 525େଗାବିG ବଡନାୟକ ମା ଧନମତୀ ବଡନାୟକ RWX0826388

ପ ୁ /156515 46 142 526ଯଧିୁtିର େଗୗଡ ପି ସତ�ବାଦି େଗୗଡ KBH1985365

�ୀ /156516 41 142 527ମ5ଳୁା େଗୗଡ %ା ଯଧିୁtିର େଗୗଡ KBH1985373

ପ ୁ /157517 46 142 528ସଦୁାମ ଦାସ ପି କ5ୁବିହାରୀ ଦାସ RWX0124396

ପ ୁ /157518 65 142 529ସଯୂ�< ଦାଶ ପି କଂୁଜ ବିହାରି ଦାଶ RWX1012566

ପ ୁ /157519 58 142 530ରବିG-  ନାଥ ଦାଶ ପି କ5ୁ ବିହାରୀ ଦାଶ RWX1012665

�ୀ /157520 54 142 531େଜ�ାସRାରାଣୀ ଦାଶ %ା ସଯୂ�< ଦାଶ RWX0124388

�ୀ /157521 36 142 532ସନୁୀତାରାଣୀ ଦାଶ %ା ସଦୁାମ ଦାଶ KBH1985647

ପ ୁ /157522 22 142 533ବିଦ�ାଧର ଦାଶ - ଦାମiର ଦଶ RWX1046424

�ୀ /157523 29 142 534ଦିପିକା ସତପଥି ପି ସିମାVଳ ସତପଥି RWX1078666

ପ ୁ /157524 24 142 535ସଧିୁର କମୁାର ସତପଥି ପି ସିମାVଳ ସତପଥି RWX1078682

�ୀ /158525 53 142 536କମୁାରୀ ଦାସ %ା ରବିG-  ଦାସ KBH1985639

ପ ୁ /158526 56 142 537ରେମଶ ପ-ଧାନ ପି ଯଧିୁtିର ପ-ଧାନ RWX0338145

�ୀ /158527 46 142 538ସବିତା ପ-ଧାନ %ା ରେମଶ ପ-ଧାନ RWX0124404

�ୀ /159528 27 142 539କବିତା େଦବୀ ସା %ା ଦିଲିପ କମୁାର ସା RWX1067271

ପ ୁ /159529 32 142 540ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହା ପି ବିେରା ସାହା RWX1067297

ପ ୁ /160530 26 142 541ଜଗନR ାଥ ଗuୁା ପି ଭଗବାନ ଗuୁା RWX1109933

�ୀ /160531 34 142 542ପ-ତିମା ସାହୁ ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ ସାହୁ RWX0124438

�ୀ /161532 46 142 543ମଣି ଦିସାରି %ା େନତ- ଦିସାରି KBH1985746

�ୀ /162533 23 142 544ରୁବିନା ବିବି %ା ଏସ॰େକ ଶାରୁକଦିନ RWX1107580

�ୀ /162534 53 142 545ଅନୁପମା ସନିୁତା କଲୁଦିପ %ା ଇQର ଦାନ ମନିୁ RWX0234716

�ୀ /162535 25 142 546ସେୁନମି ମନାଲିସା ମନିୁ ପି ଇ�ଵରଦାନ ମନିୁ RWX1109859

�ୀ /162536 22 142 547ସମY_ା ରାଣି ମନିୁ ପି ଇ�ଵରଦାନ ମନିୁ RWX1109867

ପ ୁ /162537 26 142 548ଏ�. େକ. ସାରୁକiିୁକ ପି ଏ�. େକ. ରଫିଉiିନ RWX0904524

�ୀ /163538 52 142 549ଉମା ପ-ଧାନ %ା ଚG-  େଶଖର ପ-ଧାନ RWX0337444

�ୀ /163539 35 142 550ଦୀପା ପ-ଧାନ ପି ଚG- େଶଖର ପ-ଧାନ RWX0337451

�ୀ /163540 32 142 551ମନିଷା ପ-ଧାନ ପି ଚG- େଶଖର ପ-ଧାନ RWX0337436

ପ ୁ /163541 25 142 552ଆଶେୁତାଷ ପ-ଧାନ ପି ଚG-  େସଖର ପ-ଧାନ RWX0891770

ପ ୁ /164542 41 142 553ଲେ^ାଦର ନାୟକ ପି ପରୁେଷା\ମ ନାୟକ RWX0337485

�ୀ /164543 38 142 554ବିଶାଖା ନାୟକ %ା ଲେ^ାଦର ନାୟକ RWX0337477

�ୀ /164544 26 142 555ନଳିନୀ ପାୱାର %ା ସେ*ାଷ କମୁାର ପାୱାର RWX0900472

ପ ୁ /165545 39 142 556ଜୟ* କିେଶାର ସାହୁ ପି ବାମେଦବ ସାହୁ RWX0401497

�ୀ /165546 27 142 557ସନିୁତା ସାହୁ %ା ଜୟ* କିେଶାର ସାହୁ RWX0747741

9 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ-କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀ9 %ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /165547 71 142 558ବାମେଦବ ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ RWX0401471

�ୀ /165548 58 142 559େଶଳୖବାଳା ସାହୁ %ା ବାମେଦବ ସାହୁ RWX0401489

�ୀ /165549 36 142 560ବGିତା ସାହୁ ପି ବମେଦବ ସାହୁ RWX0401505

ପ ୁ /167550 53 142 561କବିର ଚରଣ ପରିଡା ପି ଗଗନ ବିହାରି ପରିଡା RWX0401398

�ୀ /167551 49 142 562ମାନିନି ପରିଡା ପି ଶ9ଷ< w େଜନା RWX0401380

�ୀ /167552 23 142 563lାନଲିପସା ପରିଡା ପି କବିର ପରିଡା RWX1264860

�ୀ /167553 19 142 564ଅଭିଲିପସା ପରିଡା ପି କବିର ଚରଣ ପରିଡା RWX1264852

ପ ୁ /168554 62 142 565ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ RWX1255504

�ୀ /168555 44 142 566ଗୀତା5ଳି ନାୟକ %ା ଅଭିମନ� ୁନାୟକ RWX0401547

�ୀ /168556 23 142 567ପ-ଗତି ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାୟକ RWX1264845

ପ ୁ /168557 20 142 568ଆଶେୁତାଷ ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାୟକ RWX1264738

ପ ୁ /168558 48 142 569ପ;ୂ<ଚG-  ପ-ଧାନ ପି ଶଂକଳିୁ ପ-ଧାନ RWX0467720

�ୀ /169559 35 142 570ବିBୁପ-ିୟା ପ-ଧାନ %ା ପ;ୂ<ଚG-  ପ-ଧାନ RWX0467712

�ୀ /170560 46 142 571ପପିମା ଭତ- ା %ା ପ-ଫଲୁ କମୁାର ଭତ- ା RWX0401661

�ୀ /170561 28 142 572ମିନତି କମୁାରି ଭତ- ା ପି ପ-ଫଲୁ କମୁାର ଭତ- ା RWX0401679

ପ ୁ /170562 25 142 573ସବୁ- ତ କମୁାର xତରା ପି ପ-ଫଲୁ କମୁାର ଭତ- ା RWX0891812

ପ ୁ /171563 33 142 574ଧନୁଯ< ୟ ମଦୁୁଲି ପି ଜଟି ମଦୁୁଲି RWX0401695

�ୀ /171564 30 142 575ନବିନା ମଦୁୁଲି %ା ଧନୁଯ< ୟ ମଦୁୁଲି RWX0401687

ପ ୁ /172565 47 142 576ଭଗବାନ ଶ-ିକଲ�ା ପି ଧନ ଶ-ିକଲ�ା RWX0748640

�ୀ /172566 35 142 577ମନିୁ ଶ-ିକଲ�ା ପି ଭଗବାନ ଶ-ିକଲ�ା RWX0748632

ପ ୁ /173567 32 142 578ଡ^ରୁୁଧର ବିେଶାଇ ପି ଘାସିରାମ ବିେଶାଇ RWX0747881

�ୀ /173568 31 142 579େସବତି ବିେଶାଇ ପି ଡ^ରୁୁଧର ବିେଶାଇ RWX0747923

ପ ୁ /173569 30 142 580ଦିନବSୁ ବିେଶାଇ ପି ନିର5ନ ବିେଶାଇ RWX0747873

�ୀ /173570 29 142 581କୃBମଣି ବିେଶାଇ %ା ଦିନବSୁ ବିେଶାଇ RWX0747931

ପ ୁ /173571 27 142 582ସେୁଭGୁ ବିେଶାଇ ପି ନିର5ନ ବିେଶାଇ RWX0748475

ପ ୁ /173572 27 142 583ଅସ.ିତ କମୁାର େଗୗଡ ପି ହିେରାନୟ େଗୗଡ RWX0748186

ପ ୁ /174573 57 142 584ଜନାରଦନ ସାହୁ ପି ନିତ�ାନG ସାହୁ RWX0747816

�ୀ /174574 50 142 585ସ�ିତା ସାହୁ ପି ଜନାଦ< ନ ସାହୁ RWX0748079

ପ ୁ /176575 55 142 586ରମନ କମୁାର କକଡ ପି ଲD.ିନାରାୟଣ କକାଡ RWX0748293

ପ ୁ /176576 28 142 587ରାହୁଲ କମୁାର କାକଡ ପି ରମନ କମୁାର କାକଡ RWX0748442

�ୀ /176577 54 142 588ସନିୁତା ରାଣୀ %ା ରମନ କମୁାର RWX0748418

ପ ୁ /179578 30 142 589ଆj. ପ]ୁକ କମୁାର ମା ଆj. ମାଧବୀ RWX0806711

ପ ୁ /180579 68 142 590ସେୁରଶ ରଥ ପି ମାଗଣିୁ ରଥ RWX0806737

ପ ୁ /182580 25 142 591ସନିୁଲ କମୁାର େସଠୀ ପି ପାHବ େସଠୀ RWX0826529

ପ ୁ /183581 26 142 592ଏ� େକ ଆଲିମiିୁନ ପି ଏ� େକ ଅବଦୁଲ ମଲ4 ିକ RWX1167063

�ୀ /183582 26 142 593ହାଲିମା ବିବି %ା େଶq ସଦାମ ହୁେସନ RWX1167071

ପ ୁ /183583 48 142 594ବିପିନ େଗୗଡ଼ ପି ଟ9ଧର େଗୗଡ଼ RWX1108869

ପ ୁ /183584 31 142 595ଏ� ହାସp ସଦାମ ପି ଏ� େକ ଅବଦୁf ମଲ4 ିକ RWX1164565

ପ ୁ /184585 75 142 596ଏମ. ଲି�ରାଜୁ ପି ଏମ. ଆଟାନା RWX1207141

ପ ୁ /184586 45 142 597ଏମ. ଶ-ୀନିବାସ ପି ଏମ. ଲି�ରାଜ RWX1205764

ପ ୁ /192587 29 142 598ଦୟାନିଧି ପତି ପି ଭରତ ଚG-  ପତି RWX1012723

ପ ୁ /193588 36 142 599ରୁେପଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିରକିେଶାର ନାୟକ RWX1078658

�ୀ /999589 39 142 600ପ]ୁା5ଳୀ ବQାଳ %ା ଅଜୟ କମୁାର ବିQାଳ RWX0609446

ପ ୁ /999590 62 142 601ବିର କିେଶାର େବେହରା ପି େବଲ େବେହରା KBH1328095

�ୀ /999591 56 142 602ରାଧା େବେହରା %ା ବିର କିେଶାର େବେହରା KBH1328087

ପ ୁ /999592 33 142 603ରାଜ କିେଶାର େବେହରା ପି ବୀର କିେଶାର େବେହରା KBH2144319

ପ ୁ /999593 32 142 604ଅରବିG େବେହରା ପି ବିରକିେଶାର େବେହରା RWX0397380

ପ ୁ /999594 40 142 605ଅଜୟ କମୁାର ବି�ଵାଳ ପି ହଟ ବି�ଵାଳ RWX1221993

ପ ୁ /999595 28 142 606ଅରୁଣ କମୁାର ମହାପାତ- ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ- RWX0616649

�ୀ /0596 22 142 1368ସ. ିତାରାଣୀ ଅୟାଲ ପି ବୁଦୁ ଅୟାଲ RWX1282375

ପ ୁ /53597 19 142 1369େଶq ରାଜୁiିp ମା ମିନି ସିଂ RWX1283951

ପ ୁ /177598 20 142 1370ମେନାଜ ହ*ାଳ ପି ବଳି ହ*ାଳ RWX1283969

�ୀ /53599 22 142 1373ନାଗିନା େବଗ� ମା ମିନି ସିଂ RWX1283993

�ୀ /53600 20 142 1374କରିନା େବଗ� ମା ମିନି ସିଂ RWX1284009

�ୀ /69601 22 142 1376�ଵ;<ପ-ଭା ପାତ- ପି ଦିଲୀପ ପାତ- RWX1284074

�ୀ /175602 19 142 1377ସମିୁତ- ା ମଲ4 ିକ ପି ଦୁେୟ=ଧନ ମଲ4 ିକ RWX1284082

ପ ୁ /177603 20 142 1378ସବୁ- ତ ପHା ପି ଭାdର ପHା RWX1284090

�ୀ /18604 30 142 1380ନମ<ଦା ମହା*ି %ା ପ9ଜ କମୁାର ଦାସ RWX1284116

ପ ୁ /41605 22 142 1381ଚିନ. ୟ ପରିଡା ପି ଚକ-ଧର ପରିଡା RWX1284124

�ୀ /73606 34 142 1383ସନିୁତା ମହାରଣା %ା ନିର5ନ ମହାରଣା RWX1294222

�ୀ /73607 29 142 1384ଅନିତା ମହାରଣା %ା ପ;ୂ<ଚG-  ମହାରଣା RWX1294255

ପ ୁ /73608 41 142 1387ପ;ୂ< ଚG-  ମହାରଣା ପି ୰ ଦୀନବSୁ ମହାରଣା RWX1294347

10 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ-କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀ9 %ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /73609 42 142 1388ନିର5ନ ମହାରଣା ପି ଦୀନବSୁ ମହାରଣା RWX1294370

ପ ୁ /175610 18 142 1390ଶଭୁମ ମଲ4 ିକ ପି ଦୁେୟ=ଧନ ମଲ4 ିକ RWX1304039

�ୀ /83611 18 142 1394ଡାଳି^ ମାଳୀ ପି ନିର5ନ ମାଳୀ RWX1304070

�ୀ /138612 22 142 1396ଭଗବତୀ ଖରା ପି ପ-କାଶ ଖରା RWX1307933

ପ ୁ /166613 20 142 1397ପ-ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ RWX1307958

ପ ୁ /166614 18 142 1398ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ RWX1307974

�ୀ /88615 18 142 1399ଲD.ୀପ-ିୟା ପରିଡା ପି ଟୁଟୁନା ପରିଡା RWX1307990

ପ ୁ /138616 19 142 1400ଭିକି ଖରା ପି ପ-କାଶ ଖରା RWX1308006

�ୀ /45617 19 142 1401ମନୀ ଖରା %ା କ- ିBା ମଦୁୁଲି RWX1318351

ପ ୁ /166618 41 142 1402ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ପି େର�ା ସାହୁ RWX1318443

ପ ୁ /134619 36 142 1405ବାଲ ଗ�ାଧର ମାଳି ପି ମାଧବ ମାଳି RWX1318484

�ୀ /80620 25 142 1406ବି. ନGିନୀ ରାଓ ପି ବି. ଭାdର ରାଓ RWX1318492

�ୀ /166621 39 142 1407ସର�ଵତୀ ସାହୁ %ା ଅଭିମନ� ୁସାହୁ RWX1318591

ପ ୁ /109622 18 142 1409ଦୀପକ ତୁରୁକ ପି ପଣୂ<ଚG-  ତୁରୁକ RWX1322684

�ୀ /06623 22 142 1412ଶ-ାବଣୀ ଦାସ ପି ର5ନ ଦାସ RWX1108851

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ=ଚନ ନିମେ* ଗ-ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନR  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ=ଚନ କମିଶନ ଭାରତ9 |ାରା 
ପ-କାଶନ କରାଯାଏ | ପ-େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ=ଚନ ପବୂ< ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ9 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 ମାନ9ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ9 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

11 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ-କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀ9 %ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


