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ପ ୁ /11 40 142 608େସଖ ଆଲାଉ�ିନ ପି େସଖ ମକ ୁ !ିନ KBH1985803

"ୀ /12 46 142 609ମଦିନା ବିବି #ା େସଖ ରାଫିଉ!ିନ RWX1078708

ପ ୁ /13 58 142 610େସଖ ରାଫିଉଦିନ ପି େସଖ ଅସରୁୁଦିନ RWX1078716

ପ ୁ /24 41 142 611କୃ& ଚ(  ମହାପାତ ପି ବି*ନାଥ ମହାପାତ RWX0615260

"ୀ /25 54 142 612ଶା-ୀଲତା ପ.ା #ା ଧନୁ�0 ର ପ.ା OR/12/085/154787

"ୀ /26 32 142 613କବିତା ପ.ା ପି ଧନୁ�0 ର ପ.ା KBH1348861

ପ ୁ /27 30 142 614ଚ(ନ ପ.ା ପି ଧନୁ�0 ର ପ.ା RWX0337568

ପ ୁ /38 75 142 615ଏସ. େକ.ଆଇନୁଲହକ ପି େସଖ ଆଲିମ!ିୁନ OR/12/085/144254

ପ ୁ /39 39 142 616ଏସ େକ ମହ4ଦ େସରଉ!ି5 ପି ଏସ େକ ଆଇନୁଲହ6 RWX0368514

"ୀ /310 34 142 617େଶ7 ସାମରୁନ େନସା ପି ଏସ େକ ଆଇନୁଲହ6 RWX0368530

ପ ୁ /311 33 142 618େଶ7 ମହ4ଦ ସାମ େସରଉ!ି5 ପି ଏସ େକ ଆଇନୁଲହ6 RWX0368522

"ୀ /312 65 142 619ମିସ8ନୁ ବିବି #ା ଏସ. େକ.ଆଇନୁଲହକ OR/12/085/144255

"ୀ /313 38 142 620ନୁଲୁନ ବିବି ପି େସ6 ଆଇନୁଲ ହକ RWX0235010

"ୀ /414 32 142 621ଦାବିରୁ େଦବିକା #ା ରଘପୁାତ ଣି େରଣକୂା RWX1086248

"ୀ /415 85 142 622େପ ମଲତା ମହାପାତ #ା କିେଶାର ମହାପାତ KBH1280361

ପ ୁ /416 51 142 623ତପନ କମୁାର ମହାପାତ ମା େପ ମଲତା ମହାପାତ KBH1664838

ପ ୁ /417 47 142 624ମେହ(  ମହାପାତ ମା ପ ମଲତା ମହାପାତ KBH1664499

"ୀ /418 45 142 625ଅନିତା ମହାପାତ #ା ତପନ କମୁାର ମହାପାତ KBH1664788

"ୀ /419 34 142 626ସାବିତ ୀ ମହାପାତ #ା ମେହ(  ମହାପାତ RWX0468264

ପ ୁ /520 64 142 627ଲଛମନ ହରିଜନ ପି କୃପା ହରିଜନ KBH1279389

"ୀ /521 62 142 628େସବତୀ ହରିଜନ #ା ଲ>?ଣ ହରିଜନ OR/12/085/144263

ପ ୁ /522 43 142 629ଶିବ ହରିଜନ ପି ଲ@ମନ ହରିଜନ RWX0124487

ପ ୁ /523 42 142 630ମନୁ ହରିଜନ ପି ଲ>?ଣ ହରିଜନ KBH1280023

"ୀ /524 42 142 631ସଶୁ? ିତା ହରିଜନ #ା ଶିବ ହରିଜନ RWX0124479

"ୀ /525 36 142 632ରତA ାବତୀ ହରିଜନ #ା ମନୁ ହିରଜନ RWX0615351

ପ ୁ /526 32 142 633ଶିଶ ୁହରିଜନ ପି ଲ@ମନ ହରିଜନ RWX0124495

"ୀ /527 27 142 634ରଶ? ି ହରିଜନ #ା ସିସ ୁହରିଜନ RWX1012707

"ୀ /528 26 142 635କବିତା ସାହୁ #ା ପନି ହରିଜନ RWX0891762

ପ ୁ /629 38 142 636ପିନି ହରିଜନ ପି ଲ@ମନ ହରିଜନ RWX0124503

ପ ୁ /730 48 142 637ସତ�ାନ( ପ ସାଦ ମଲB ିକ ପି ଆଦିକ( ମଲB ିକ KBH1664762

ପ ୁ /731 32 142 638ସେ-ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି କ.ୁରି ନାୟକ RWX0235051

ପ ୁ /732 28 142 639ଦୁଗE ଚରଣ ସାହୁ ପି ଅଧିକାରୀ ସାହୁ RWX0467878

ପ ୁ /733 57 142 640ଅଧିକାରି ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ KBH1664663

"ୀ /734 52 142 641ଶା-ିଲତା ସାହୁ #ା ଅଧିକାରୀ ସାହୁ KBH1664671

ପ ୁ /735 49 142 642ଚ(  େମାହନ ସାହୁ ପି ସFାରି ସାହୁ RWX0234922

"ୀ /736 43 142 643ଉମGଳା ସାହୁ #ା ଚ( େମାହନ ସାହୁ RWX0234914

"ୀ /737 34 142 644ରମାମଣି ସାହୁ #ା ଦୀପକ ସାହୁ RWX0235044

ପ ୁ /738 25 142 645ସଶୁା- କମୁାର ସାହୂ ପି ଅଧିକାରୀ ସାହୂ RWX0826420

"ୀ /739 22 142 646ମଧସୁ? ିତା ସାହୁ ପି ଚ(  େମାହନ ସାହୁ RWX1107523

ପ ୁ /0840 26 142 647େତାଫାନ ସାହୁ ପି ମେହ(  ସାହୁ RWX0806786

ପ ୁ /841 58 142 648ଲ>?ୀଧର ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ସାହୁ KBH1278423

ପ ୁ /842 53 142 649ମେହ(  ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ସାହୁ KBH1282136

"ୀ /843 52 142 650ସବିତା ସାହୁ #ା ଲ>?ୀଧର ସାହୁ KBH1278407

ପ ୁ /844 44 142 651ସେୁର(  ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ସାହୁ KBH1278472

"ୀ /845 40 142 652ସHIୁା ସାହୁ #ା ସେୁର(  ସାହୁ KBH1278480

"ୀ /846 40 142 653ସଂଜୁ ବାଳା ସାହୁ #ା ମେହ(  ସାହୁ KBH1664689

ପ ୁ /847 38 142 654ପ ସନA  କମୁାର ସାହୁ ପି ଶବି ଶKର ସାହୁ KBH1342039

"ୀ /948 57 142 655ସାବୀନା କଲୁୁ #ା କାLGକ କଲୁୁ OR/12/085/144302

ପ ୁ /949 42 142 656ବିରାଜ କମୁାର କଲୁୁ ମା ସାବିନା କଲୁୁ KBH1342054

"ୀ /950 38 142 657ଭାରତୀ କଲୁୁ ମା ସାବିନା କଲୁୁ OR/12/085/144858

1 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀK #ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /951 37 142 658ବିେନାଦ କଲୁୁ ପି କାLGକ କଲୁୁ RWX0467589

"ୀ /952 34 142 659ପଣୂ0େତାୟା ଦିପଶିଖା କଲୁୁ ମା ସାବନା କଲୁୁ RWX0123604

"ୀ /953 33 142 660ଯମନୁା କଲୁୁ ପି ବିରାଜ କମୁାର କଲୁୁ RWX0123612

"ୀ /954 35 142 661ଟିକିରାଣୀ ମାଳି #ା ପରମ େସ5 ମାଳି RWX0123984

ପ ୁ /955 35 142 662ପରମେସନ ମାଳି ପି ହରି ମାଳି KBH1985944

ପ ୁ /1056 58 142 663ଶିବଶKର ସାହୁ ପି ଅର>ିତ ସାହୁ KBH1278266

"ୀ /1057 54 142 664ବାସ-ି ସାହୁ #ା ଶିବ ଶKର ସାହୁ KBH1342021

ପ ୁ /1058 33 142 665ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ଶିବ ଶKର ସାହୁ KBH1970771

"ୀ /1159 43 142 666େସାରଜିନି ସାହୁ #ା ଅଭିମନ� ୁସାହୁ RWX0235002

ପ ୁ /1160 45 142 667ଜେF*ର ସାହୁ ପି କୃ&ଚ(  ସାହୁ KBH1664697

"ୀ /1161 40 142 668ପ ିୟତମା ସାହୁ #ା ଜେF*ର ସାହୁ KBH1664705

ପ ୁ /1162 32 142 669ହରିS(  େସଠୀ ମା ଶ ୀମତି ଯମନୁା େସଠୀ KBH1348739

ପ ୁ /1263 36 142 670ହରି ମାଳି ପି େଦତୖାରି ମାଳି RWX0235127

"ୀ /1264 33 142 671ନଇନା ମାଳି #ା ହରି ମାଳି RWX0235119

ପ ୁ /1265 47 142 672ଡା. ୁମିଣୀଆକା ପି ସିVୁ ମିଣୀଆକା RWX0806513

"ୀ /1366 42 142 673ପଦ? ିନି ଜାନୀ #ା ସFାରୁ ଜାନୀ RWX1012673

ପ ୁ /1367 40 142 674େମାନଜ ଜାନି ପି ହରି ଜାନି RWX0235465

"ୀ /1368 38 142 675ଲଚମନି ଜାନି #ା େମାନଜ ଜାନି RWX0235457

ପ ୁ /1369 57 142 676ଜୟ ମଦୁୁଲି ପି ଚିKଡିୁ ମଦୁୁଲି RWX0826487

"ୀ /1370 55 142 677କମଳା ମଦୁୁଲି #ା ଜୟ ମଦୁୁଲି RWX0826669

ପ ୁ /1371 50 142 678ଲଛମନ ମଦୂୁଲି ପି କଟିୁ ମଦୂୁଲି OR/12/085/144341

"ୀ /1372 45 142 679ମIୁା ମଦୂୁଲି #ା ଲଛମନ ମଦୂୁଲି OR/12/085/144342

"ୀ /1373 38 142 680ସବୁାସିନୀ ମଦୁୁଲି ପି ଲଛମନ ମଦୁୁଲି KBH1985662

"ୀ /1374 38 142 681ଲ>?ୀ ମଦୁୁଲି ପି ଜୟ ମଦୁୁଲି RWX0368548

"ୀ /1375 30 142 682ଲ>?ୀ ମଦୁୁଲି ପି ଲଛମନ ମଦୁୁଲି RWX0826578

"ୀ /1376 30 142 683ଲ>?ୀ ମଦୁୁଲି ମା ପଦ? ା ମଦୁୁଲି RWX1012814

ପ ୁ /1377 28 142 684ମତୁ�ାଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ଲଛମନ ମଗୁଲିୁ RWX0468223

"ୀ /1378 27 142 685ପWୁ0ମା ମଦୁୁଲି #ା ବଳରାମ ମଦୁୁଲି RWX0826586

ପ ୁ /1379 26 142 686ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ପି ଜୟ ମଦୁୁଲି RWX0747857

"ୀ /1380 25 142 687ସନିୁତା ମଦୁୁଲି ମା ପଦ? ା ମଦୁୁଲି RWX1012806

ପ ୁ /1481 31 142 688ଡFରୁୁ ଜାନି ପି କୃ& jaani RWX0748319

"ୀ /1482 27 142 689ରଧିକା ଜାନି #ା ଡFରୁୁ ଜାନି RWX0748384

ପ ୁ /1483 60 142 690ହରି ମାଳି ପି ଅଯ ୁ0 ନ ମାଳି OR/12/085/144345

"ୀ /1484 58 142 691ପାବ0 ତୀ ମାଳି #ା ହରୀ ମାଳି RWX0124529

ପ ୁ /1485 45 142 692କରୁୁସ ମାଳି ପି ହରୀ ମାଳି OR/12/085/144354

"ୀ /1486 42 142 693େମାତୀ ମାଳି #ା କରୁୁସ ମାଳି OR/12/085/144355

ପ ୁ /1487 35 142 694ଚିତ େସନ ମାଳି ପି ହରି ମାଳି KBH1985829

"ୀ /1488 33 142 695ଭଗବତୀ ମାଳୀ #ା ଉଗ େସନ ମାଳୀ RWX1012384

"ୀ /1489 28 142 696େଗୗରା ମାଳୀ #ା ଚିତ େସନ ମାଳି RWX1012756

ପ ୁ /1490 41 142 697ପକିୁଆ ମିଣିୟାକା ପି ରତୁନୁ ମିଣିୟାକା RWX0904565

"ୀ /1491 36 142 698କମଳା ମିଣିୟାକା #ା ପକିୁଆ ମିଣିୟାକା RWX0904540

"ୀ /1592 50 142 699ଶଶୁଳିା ମାଳି #ା ମାଧବ ମାଳି OR/12/085/144351

ପ ୁ /1593 39 142 700ଇ*ର ମାଳି ପି ମାଧବ ମାଳି KBH1279611

"ୀ /1594 36 142 701ରିତା ମାଳି #ା ଇ*ର ମାଳି KBH1985936

"ୀ /1695 76 142 702ରଧ ୁମାଳି #ା ଲଇଚନ ମାଳି RWX0885095

ପ ୁ /1696 65 142 703ସଦନ ମାଳି ପି ଗରୁୁ ମାଳି KBH1280668

"ୀ /1697 60 142 704ଭାନୁମତି ମାଳି #ା ସଦନ ମାଳି KBH1280684

ପ ୁ /1798 53 142 705ଲ>?ଣ ମାଳି ପି କୃ& ମାଳି OR/12/085/144356

ପ ୁ /1799 46 142 706ରବି ମାଳି ପି ସଦନ ମାଳି KBH1280692

"ୀ /17100 43 142 707ସବୁW0 ମାଳି #ା ଲ>?ଣ ମାଳି OR/12/085/144357

"ୀ /17101 38 142 708ସନମତି ମାଳି #ା ରବି ମାଳି KBH1280676

ପ ୁ /17102 21 142 709ନିରHନ ମାଳି ପି ରବି ମାଳି RWX1242122

ପ ୁ /18103 45 142 710ମନୂା ବଡନାୟକ ପି ଚି�ୂଡୂ ବଡନାୟକ OR/12/085/144337

ପ ୁ /18104 33 142 711ପରଶ ୁବଡନାୟକ ପି ମନୁା ବଡନାୟକ KBH1985837

"ୀ /18105 49 142 712ଚ( ା ବଡନାୟକ #ା ମନୁା ବଡନାୟକ OR/12/085/144338

"ୀ /18106 31 142 713ଦାନ ବଡନାୟକ #ା ଜଗନA ାଥ ବଡନାୟକ RWX1012491

ପ ୁ /18107 31 142 714ଜଗନA ାଥ ବଡନାୟକ ପି ମନୁା ବଡନାୟକ RWX0468215

ପ ୁ /18108 26 142 715ନେର(  ବଡନାୟକ ପି ମନୁା ବଡନାୟକ RWX1012483

"ୀ /18109 23 142 716ସନାଇ ବଡନାୟକ #ା ପଶ ୁ0  ବଡନାୟକ RWX1012590

"ୀ /18110 19 142 717ମାଳିନୀ ମଦୁୁଲି #ା ନେର(  ବଡନାୟକ RWX1264720

ପ ୁ /19111 50 142 718କୃ&ଚ(  ନାୟକ ପି ଖିଲି ନାୟକ OR/12/085/144326

"ୀ /19112 45 142 719ଶଶିୁଳା ନାୟକ #ା କୃ&ଚ(  ନାୟକ OR/12/085/144327
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ପ ୁ /19113 32 142 720ଜିେତ(  ନାୟକ ପି କୃ& ଚ(  ନାୟକ RWX0615591

"ୀ /19114 26 142 721ମିନା>ୀ ନାୟକ ପି କୃ&ଚ(  ନାୟକ RWX0748087

"ୀ /19115 25 142 722#ପAା ନାୟକ ପି କୃ&ଚ(  ନାୟକ RWX0826677

"ୀ /20116 55 142 723େମାତି ବଡନାୟକ #ା ନାଥ ବଡନାୟକ KBH1278647

"ୀ /20117 31 142 724ନିଶା କମୁାରି ସାହୁ #ା ସଶୁା- ସବୁୁ�ି RWX0401315

"ୀ /20118 58 142 725ବାସ-ି ସବୁୁଧି #ା ଦ.ପାଣି ସବୁୁଧି OR/12/085/144282

ପ ୁ /20119 42 142 726ପ ସାଦ ସବୁୁଧି ପି ଦ.ପାଣି ସବୁୁଧି KBH1280106

ପ ୁ /20120 40 142 727ଶସୁା- ସବୁୁଧି ପି ଦ.ପାଣି ସବୁୁଧି KBH1280635

ପ ୁ /20121 34 142 728ସକୁା- ସବୁୁ�ି ପି ଦ.ପାଣି ସବୁୁ�ି RWX0401307

"ୀ /20122 30 142 729ମନିଶା ସବୁୁ�ି #ା ପ ସାଦ ସବୁୁ�ି RWX0401323

ପ ୁ /20123 29 142 730ଶ ିକା- ସବୁୁ�ି ପି ଦ.ପାଣି ସବୁୁ�ି RWX0401299

"ୀ /20124 29 142 731ରିKି ସବୁୁ�ି #ା ଶକୁା- ସବୁୁ�ି RWX0747758

"ୀ /21125 31 142 732ଲ>?ୀ ହ-ାଳ ପି ସଦନ ହ-ାଳ RWX1264704

"ୀ /21126 19 142 733ଗHିୁ ହ-ାଳ ପି ସଦନ ହ-ାଳ RWX1264712

ପ ୁ /21127 48 142 734ସଦନ କମାର ପି ପ ତାପ କମାର KBH1282110

ପ ୁ /22128 50 142 735ବିନାୟକ ସାହୁ ପି େମାଚିରାମ ସାହୁ KBH1278852

ପ ୁ /22129 50 142 736ପ ହଲାଦ ସାହୁ ପି େମାଚିରାମ ସାହୁ RWX0124552

"ୀ /22130 42 142 737ମେହ*ରୀ ସାହୁ #ା ପ ହଲାଦ ସାହୁ OR/12/085/144292

"ୀ /22131 42 142 738ଅନିତା ସାହୁ #ା ବିନାୟକ ସାହୁ KBH1280650

ପ ୁ /22132 35 142 739ଶିବ ଶKର ସାହୁ ପି ପ ହଲB ାଦ ସାହୁ KBH1970623

"ୀ /22133 31 142 740ସେ-ାସିନି ସାହୁ ପି ପ ହଲାଦ ସାହୁ RWX0401422

ପ ୁ /22134 28 142 741ଦୁଗEପ ସାଦ ସାହୁ ପି ପ ହଲB ାଦ ସାହୁ RWX0883728

ପ ୁ /22135 27 142 742ଉମା ଶKର ସାହୁ ପି ପ ହଲB ାଦ ସାହୁ RWX0806778

ପ ୁ /22136 20 142 743ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିନାୟକ ସାହୁ RWX1260942

"ୀ /23137 28 142 744ସV�ାରାଣୀ େବେହରା ପି କବି ଚରଣ େବେହରା RWX0615252

"ୀ /23138 43 142 745ଅହଲ�ା ସାହୁ #ା ରାେଜ(  ସାହୁ KBH1280627

ପ ୁ /23139 41 142 746େଦେବ(  ସାହୁ ପି େମାଚି ସାହୁ RWX0286591

ପ ୁ /23140 40 142 747ରାେଯ(  ସାହୁ ପି େମାଚି ସାହୁ OR/12/085/144287

"ୀ /23141 34 142 748ପିKି ସାହୁ #ା େଦେବ(  ସାହୁ RWX0337576

ପ ୁ /24142 45 142 749ସାଧ ୁକମାର ପି ସଦା କମାର KBH1278589

"ୀ /24143 42 142 750ବୁଦୁରି କମାର #ା ସାଧ ୁକମାର KBH1278571

ପ ୁ /25144 50 142 751ସHୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା KBH1714716

ପ ୁ /25145 47 142 752କବିଚରଣ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା OR/12/085/144279

"ୀ /25146 42 142 753ଶିତାରାଣି େବେହରା #ା କବି େବେହରା OR/12/085/144280

ପ ୁ /25147 30 142 754ନୃସିଂହ େବେହରା ପି କବିଚରଣ େବେହରା RWX0337808

"ୀ /25148 26 142 755#ପAାରାଣୀ େବେହରା ପି କବି ଚରଣ େବେହରା RWX0891747

ପ ୁ /26149 55 142 756ପ ଭାକର ମ�ରାଜ ପି ଧେନ*ର ମ�ରାଜ KBH1281922

"ୀ /26150 50 142 757କମୁାରୀ ମ�ରାଜ #ା ପ ଭାକର ମ�ରାଜ KBH1281930

"ୀ /26151 31 142 758ନିଳିମା କମୁାରୀ ମ�ରାଜ ପି ପ ଭାକର ମ�ରାଜ RWX0468017

ପ ୁ /26152 27 142 759ପ େମାଦ ମ�ରାଜ ପି ପ ଭାକର ମ�ରାଜ RWX0614941

"ୀ /27153 52 142 760ସାଲିମା ବିବି #ା ମି] ଅନୁଆର ଅଲB ି  OR/12/085/144278

ପ ୁ /27154 38 142 762ମି] ମସୁ ାଇଲ ଅଲB ି ପି ମିର ଅନୁଆର ଅଲB ି KBH1279934

ପ ୁ /27155 36 142 763ମୀର ମ8ୁାକିମ ଅଲB ୀ ପି ମୀର ଅନୱାର ଅଲB ୀ KBH1282300

ପ ୁ /27156 27 142 764ମୀର ମଜୁ ାଇଲ ଅଲB ି ପି ମିର ଅନୁଆର ଅଲB ି RWX0615476

ପ ୁ /27157 27 142 765ମୀର ମଜୁାହିତ ଅଲB ି ପି ମିର ଅନୁଆର ଅଲB ି RWX0615484

ପ ୁ /27158 24 142 766ସାଜଲ ଅଲB ୀ ପି ଅକତାର ଅଲB ୀ RWX1012368

"ୀ /27159 31 142 767ନାଜିନୀ େବଗମୁ #ା ମୀର ମ8ୁାକିମ ଅଲB ୀ RWX1255660

"ୀ /27160 28 142 768ସାେହନ ପରୱନି #ା ମୀର ମସୁରାଇଲ ଅଲB ୀ RWX1255678

ପ ୁ /27161 24 142 769ଦିଲୀପ ରHନ ସାହୁ ପି ଚ(  େମାହନ ସାହୁ RWX1107549

ପ ୁ /28162 51 142 770ଶ ୀକା- ନାୟକ ପି ବୀରବର ନାୟକ RWX0826354

ପ ୁ /28163 55 142 771ଶମିା^ଳ ପ_ନାୟକ ପି ବଲଭ ନାରାୟଣ ପ_ନାୟକ OR/12/085/144274

"ୀ /28164 45 142 772ଗୀତାHଳୀ ପଟନାୟକ #ା ସୀମା^ଳ ପଟନାୟକ KBH1282045

"ୀ /28165 23 142 773େଗୗରି ପ_ନାୟକ ପି ସିମା^ଳ ପ_ନାୟକ RWX1040989

"ୀ /29166 75 142 774ମହାେଦଇ ସାହୁ #ା ବୃ(ାବନ ସାହୁ OR/12/085/144297

ପ ୁ /29167 47 142 775ଗରୁୁନାଥ ସାହୁ ପି ବୃ(ାବନ ସାହୁ OR/12/085/144295

"ୀ /29168 40 142 776ଗିତାHଳୀ ସାହୁ #ା ଗରୁୁନାଥ ସାହୁ OR/12/085/144298

"ୀ /29169 40 142 777ସବିତା ସାହୁ #ା ଦୁଗE ସାହୁ OR/12/085/144299

ପ ୁ /29170 28 142 778ସେ-ାଷ ସାହୁ ପି ଗରୁୁନାଥ ସାହୁ RWX0891788

"ୀ /29171 28 142 779ସ?ିତାରାଣି ସାହୁ ପି ଗରୁୁନାଥ ସାହୁ RWX0401364

"ୀ /29172 26 142 780ପ ିୟKା ରାଣୀ ସାହୁ ପି ଗରୁୁନାଥ ସାହୁ RWX0891820

ପ ୁ /30173 52 142 782ଗରୁୁ ବୁରୁଡି ପି ଶ�ାମ ବୁରୁଡି KBH1279579

"ୀ /30174 52 142 783ରାଧିକା ବୁରୁଡି #ା ସାମ ବୁରୁଡି RWX0286617

3 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀK #ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /30175 49 142 784ବାସେୁଦବ ବୁରୁଡି ପି ଶ�ାମ ବୁରୁଡି KBH1281690

"ୀ /30176 48 142 785େମାତି ବୁରୁଡି #ା ସକୁ ବୁରୁଡି RWX1012400

"ୀ /30177 41 142 786ମାଣୀ ବୁରୁଡି #ା ବାସେୁଦବ ବୁରୁଡି RWX0286609

"ୀ /30178 36 142 787ମିନା>ୀ ବୁରୁଡି #ା ଗରୁୁ ବୁରୁଡି RWX0124644

"ୀ /31179 40 142 788ଭି. ଜୟଲ>?ୀ #ା ଭି. ସିମା^ଳ OR/12/085/144829

ପ ୁ /31180 54 142 789ଭି ସିମା^ଳ ପି ଭି ଆେପୟା KBH1625144

"ୀ /32181 48 142 790ପ ୁ̀ ଲତା ଧଳ #ା ଚ( ମଣି ଧଳ OR/12/085/144252

ପ ୁ /32182 36 142 791ସେୁଭ(ୁ କମୁାର ଧଳ ପି ଚ( ମଣି ଧଳ KBH1348754

"ୀ /32183 34 142 792ସେ-ାଷିନି ଧଳ #ା ସେୁଭ(ୁକମୁାର ଧଳ KBH1348747

"ୀ /33184 45 142 793ସେରାଜିନୀ ନାୟକ #ା ସଯୁ�0 ନାୟକ OR/12/085/144267

ପ ୁ /33185 33 142 794େକଳୖାଶ ଚ(  ନାୟକ ମା ସଯୁ�0ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0235184

ପ ୁ /33186 31 142 795ଦୁଗE ପ ସାଦ ନାୟକ ପି ସଯୁ�0ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0337550

"ୀ /34187 50 142 796ନବୀନା କମାର #ା ମାଧବ କମାର OR/12/085/144308

ପ ୁ /34188 41 142 797ନାରାୟଣ େଦବ କମାର ପି ମାଧବ କମାର KBH1279637

"ୀ /35189 50 142 798>ମାବତି ଗଉଡ #ା ଡFରୁ ଗଉଡ OR/12/085/144310

"ୀ /35190 41 142 799େମନକା ଗଉଡ ପି ଡFରୁଧର ଗଉଡ KBH1279439

ପ ୁ /35191 33 142 800ଜଗବVୁ େଗୗଡ ମା >ମାବତୀ େଗୗଡ KBH1970649

"ୀ /35192 32 142 801ଭଗବତୀ େଗୗଡ #ା ଜଗନA ାଥ େଗୗଡ RWX0337659

ପ ୁ /37193 54 142 803ଟKଧର ପଜୁାରି ପି ଦାେମାଦର ପଜୁାରି OR/12/085/144314

"ୀ /37194 47 142 804ବାସ-ି ପଜୁାରି #ା ଟKଧର ପଜୁାରି OR/12/085/144315

ପ ୁ /37195 33 142 805େଗୗରି ଶKର ପଜୁାରି ପି ଟKଧର ପଜୁାରି KBH1348945

ପ ୁ /37196 27 142 806ଭବାନୀ ଶKର ପଜୁାରୀ ପି ଟKଧର ପଜୁାରୀ RWX0615450

ପ ୁ /38197 48 142 807ୱାଇ.ସାଇକ ି&ା  ପି ୱାଇ ଆପାଲ #ାମୀ KBH1625151

"ୀ /38198 42 142 808ୱାଇ.ରାବଣାମା . #ା ୱାଇ.ଇ*ର ରାଓ . KBH1342187

ପ ୁ /38199 25 142 809ୱାଇ. ନବୀନ କମୁାର ପି ୱାଇ. ଈ*ର ରାଓ RWX1012343

ପ ୁ /38200 22 142 810ୱାଇ. ପବନ କମୁାର ପି ୱାଇ. ଇcୱର ରାଓ RWX1078641

ପ ୁ /38201 20 142 811ୱାଇ ବିନୟ କମୁାର ପି ୱାଇ ସାଇକ ୀ&ା RWX1249234

"ୀ /38202 65 142 812ୱାଇ ରାବଲାମା #ା ୱାଇ ଆପାଲ#ାମି RWX0286625

ପ ୁ /38203 59 142 813ୱାଇ.ଈcୱର ରାଓ ପି ୱାଇ.ଆପାଲ #ାମୀ OR/12/085/144852

ପ ୁ /38204 70 142 814ୱାଇ.ଆପାଲ #ାମି ପି ୱାଇ.ଚିନାରାଓ #ାମି OR/12/085/144848

ପ ୁ /39205 58 142 815ୱାଇ ଚିନାରାଓ ପି ୱାଇ.ଆପାଲା #ାମି KBH1625136

"ୀ /39206 42 142 816ୱାଇ ପଦ? ା ପି ୱାଇ.ଚିନାରାଓ OR/12/085/144830

"ୀ /40207 48 142 818କ(ୁନ ପ ଧାନ #ା ତ ିେଲାଚନ ପ ଧାନ OR/12/085/134589

ପ ୁ /40208 33 142 819ଲ>?ିକା- ପ ଧାନି ପି ତ ିେଲାଚନ ପ ଧାନି RWX0748434

ପ ୁ /40209 29 142 820ଗdୁ ପ ସାଦ ପ ଧାନୀ ପି ତ ିେଲାଚନ ପ ଧାନୀ RWX0615419

"ୀ /40210 26 142 821ଲଳିତା ପ ଧାନି ମା ଲ>?ିକା- ପ ଧାନି RWX0748392

ପ ୁ /41211 42 142 822ବି*Fର େଯନା ପି ବିଦ�ାଧର େଯନା KBH1278787

ପ ୁ /41212 50 142 823ଜୟକୃ& ପାତ ପି ଉ�0 ବ ପାତ RWX0234773

"ୀ /41213 41 142 824କା^ନ ପାତ #ା ଜୟକୃ&0 ପାତ RWX0234781

"ୀ /41214 19 142 825ମମତା ପାତ ପି ଜୟକୃ& ପାତ RWX1243104

ପ ୁ /42215 69 142 826ଆର. ପାଇଡି େସଠି ପି ଆର. ସିଏଚ. େସଠି OR/12/085/144373

ପ ୁ /42216 43 142 827ଗେଣଶ କମୁାର େସଠି ପି ଆର.ପାଇଡି େସଠି KBH1279116

ପ ୁ /42217 40 142 828ଶ ୀନିବାସ େସଠି ପି ଆର.ପାଇଡି େସଠି KBH1279108

ପ ୁ /43218 34 142 829କୃ& େଚଟୀ ପି ହରିବVୁ େଚଟୀ RWX0337832

ପ ୁ /43219 72 142 830ନିତ�ାନ( ତୁରୁକ ପି ବାଳୁVା ତୁରୁକ OR/12/085/144380

ପ ୁ /43220 53 142 832ରେମଶ ଚ(  ତୁରୁକ ପି ନିତ�ାନ( ତୁରୁକ RWX0337782

"ୀ /43221 37 142 833ଲ>?ୀପ ୟା ତୁରୁକ #ା ରେମଶ ଚ(  ତୁରୁକ RWX0337790

"ୀ /44222 50 142 834କମଳା କମାର #ା ସଦନ କମାର KBH1282128

ଅ /45223 62 142 835ବତି ଖରା #ା ଲଲିତ ଖରା RWX0747964

"ୀ /45224 43 142 836ଜନମତି ଖରା #ା େକଶବ ଖରା RWX0124578

ପ ୁ /45225 42 142 837ସବୁାଷ ଖରା ପି ଚ( ମଣି ଖରା KBH1348804

"ୀ /45226 41 142 838ହିରାମତି ଖରା #ା ମଦନ ଖରା RWX0124586

"ୀ /45227 39 142 839>ୀତି ଖରା #ା ସବୁାଷ ଖରା KBH1348796

ପ ୁ /45228 36 142 840ବଳରାମ ଖରା ପି ଚ( ମଣି ଖରା KBH1348788

"ୀ /45229 33 142 841େଜାତିମହିନି ଖରା #ା ବଳରାମ ଖରା KBH1348770

ପ ୁ /46230 45 142 842େଦବାଶିଷ ପ ଧାନ ପି େଗାବ�0 ନ ପ ଧାନ KBH1342047

"ୀ /46231 38 142 843ଝାନସୀରାଣୀ ପ ଧାନ #ା େଦବାଶୀଷ ପ ଧାନ KBH1278761

ପ ୁ /46232 35 142 844ହିମାଂସ ୁଭୁଷଣ ସାହୁ ମା ସଷୁମା ସାହୁ KBH1348838

ପ ୁ /46233 71 142 845ସତ�ବାଦି #ାଇଁ ପି ରାଘବ #ାଇଁ OR/12/085/144369

"ୀ /46234 59 142 846େଦ ୗପଦି #ାଇଁ #ା ସତ�ବାଦି #ାଇଁ OR/12/085/144370

"ୀ /46235 43 142 847େଜ�ାସAାରାଣୀ #ାଇଁ ପି ସତ�ବାଦୀ #ାଇଁ KBH1278779

ପ ୁ /46236 41 142 848େଗୗରୀ ଶKର #ାଇଁ ପି ସତ�ବାଦି #ାଇଁ KBH1282094
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ପ ୁ /46237 36 142 849ଉମାଶKର #ାଇଁ ପି ସତ�ବାଦୀ #ାଇଁ KBH1985894

ପ ୁ /47238 65 142 850ବିଜୟ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ନିତ�ାନ( ତୁରୁକ OR/12/085/614429

ପ ୁ /47239 55 142 851ପୃW0ଚ(  ତୁରୁକ ପି ନିତ�ାନ( ତୁରୁକ RWX0124180

"ୀ /47240 50 142 852େମାଣିମା ତୁରୁକ #ା ବିଜୟ ତୁରୁକ OR/12/085/614430

"ୀ /47241 46 142 853ସାବିତ ୀ ତୁରୁକ #ା ପWୂ0ଚ(  ତୁରୁକ RWX0124198

ପ ୁ /47242 32 142 854େଦବରାଜ ତୁରୁକ ପି ପWୂ0ଚ(  ତୁରୁକ RWX0337824

ପ ୁ /47243 32 142 855ଚିନ? ୟ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ତୁରୁକ RWX0337725

"ୀ /47244 30 142 856ସସ?ିତା ତୁରୁକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ତୁରୁକ RWX0337717

"ୀ /47245 28 142 857ଇ*ରି ତୁରୁକ ପି ପWୁ0ଚ(  ତୁରୁକ RWX0747782

"ୀ /47246 26 142 858ରଶ? ିତା କମୁାରି ତୁରୁକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ତୁରୁକ RWX0747956

ପ ୁ /47247 24 142 859କିରଣ ତୁରୁକ ପି ପWୂ0ଚ(  ତୁରୁକ RWX1012772

"ୀ /47248 24 142 860ସHIୁା କମୁାରୀ ତୁରୁକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ତୁରୁକ RWX1040930

ପ ୁ /47249 20 142 861ଲି�ରାଜ ତୁରୁକ ପି ପWୂ0 ଚ(  ତୁରୁକ RWX1260934

"ୀ /48250 56 142 862କା- କମୁାରୀ ବିଡିକା #ା େଲାକପତି ବିଡିକା KBH1280437

"ୀ /48251 24 142 863େମାନାଲିସା ବିଡିକା ପି େଲାକପତି ବିଡିକା RWX1012715

ପ ୁ /49252 50 142 864ବଂଶୀ ଧର ପ_ନାୟକ ପି ଇ*ର ଚ(  ପ_ନାୟକ OR/12/085/144389

"ୀ /49253 31 142 865ସରିତା କମୁାରୀ ପ_ନାୟକ #ା ବଂଶୀଧର ପ_ନାୟକ RWX0467779

ପ ୁ /49254 85 142 866ଇ*ର ଚ(  ପ_ନାୟକ ପି ରାଜୀବ ପ_ନାୟକ KBH1280403

ପ ୁ /49255 52 142 867ରାେଯ(  ପ_ନାୟକ ପି ଇcୱର ଚ(  ପ_ନାୟକ OR/12/085/144387

ପ ୁ /49256 43 142 868ବସ- କମୁାର ପ_ନାୟକ ପି ଇcୱର ଚ(  ପ_ନାୟକ RWX1275312

ପ ୁ /50257 74 142 869ଗ�ାଧର ସାହୁ ପି ଯଧିୁgିର ସାହୁ RWX0337667

"ୀ /50258 67 142 870ତରା ସାହୁ #ା ଗ�ାଧର ସାହୁ RWX0337675

ପ ୁ /50259 36 142 871ଶKର ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ RWX0234617

ପ ୁ /51260 46 142 872ଡି ଶ ୀନିବାସ ପଟନାୟକ ପି ଡି େଭKଟ ରାଓ KBH1280239

"ୀ /51261 36 142 873ଡି ପ ଶା-ି ପ_ନାୟକ #ା ଡି ଶ ୀନିଵାସ ପ_ନାୟକ RWX1253129

"ୀ /52262 72 142 874ମ�ୁଳି ଖିଲ #ା ଅଜୁ0 ନ ଖିଲ RWX0124610

ପ ୁ /52263 54 142 875ଯଧିୁgିର ଖିଲ ପି େକଶବ ଖିଲ RWX0124891

"ୀ /52264 39 142 876ଇ*ରୀ ଖିଲ #ା ଯଧୁgିୁର ଖିଲ RWX0124628

"ୀ /52265 22 142 877ଊଷା ଖୀଲ ପି ଉଧEବ ଖୀଲ RWX1143254

ପ ୁ /54266 54 142 879ପିତୁ ମଦୂୁଲି ପି ମିଲୁକ ୁମଦୂୁଲି OR/12/085/144416

ପ ୁ /54267 49 142 880ଲ>?ଣ ମଦୁୁଲି ପି ମିଲୁକ ୁମଦୁୁଲି KBH1281765

ପ ୁ /54268 39 142 881ମଧ ୁମଦୁୁଲି ପି ମିଲB ୁକ ୁମଦୁୁଲି RWX0338152

"ୀ /54269 30 142 882ଲିସା ମଦୁୁଲି #ା ଲ>?ଣ ମଦୁୁଲି RWX0337618

"ୀ /54270 26 142 883ଦହନା ମହୁୁଲି #ା ପିତୁ ମଦୁୁଲି RWX1109925

ପ ୁ /54271 46 142 884ସଦାନ( ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ RWX0235200

"ୀ /54272 39 142 885ମନମତି ନାୟକ #ା ସଦାନ( ନାୟକ RWX0235218

"ୀ /55273 70 142 886ମାୟା ଗଉଡ #ା ବୁଧିନାଥ ଗଉଡ OR/12/085/144439

"ୀ /55274 35 142 887ରHିତା ଗଉଡ #ା ନୃସିଂହ ଚରଣ ଗଉଡ RWX0124818

"ୀ /57275 41 142 888ଲ>?ୀ ମଦୁୁଲି #ା ହରି ମଦୁୁଲି KBH1279066

ପ ୁ /57276 36 142 889କଶୁ ମଦୁୁଲି ପି ସଦନ ମଦୁୁଲି KBH1963677

"ୀ /57277 65 142 890େମାତି ନାୟକ #ା ସଦନ ନାୟକ OR/12/085/144471

ପ ୁ /57278 32 142 891ଏ�.ସେ-ାଷ ରାଓ ପି ଏ� ଶାKରି ରାଓ KBH1985670

ପ ୁ /58279 57 142 892ପ େମାଦ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ବୃ(ାବନ ଡାକଆୁ RWX0235192

ପ ୁ /58280 24 142 893ରେମଶ ଚ(  ଡାକଆୁ ପି ପ େମାଦ କମୁାର ଡାକଆୁ RWX1012681

ପ ୁ /60281 69 142 894କାଳି ପ ସାଦ ପାତ ପି ବାଉରୀବVୁ ପାତ OR/12/085/144515

"ୀ /60282 58 142 895ଷା-ିଲତା ପାତ #ା କାଳି ପାତ OR/12/085/144516

ପ ୁ /60283 45 142 896ସେ-ାଷ କମୁାର ପାତ ପି କାଳି ପ ସାଦ ପାତ OR/12/085/144844

ପ ୁ /60284 41 142 897େସାମନାଥ ପାତ ପି କାଳିପ ସାଦ ପାତ RWX0235531

ପ ୁ /61285 52 142 898ସ�ାମ ବଡନାୟକ ପି େଲାଚୁ ବଡନାୟକ OR/12/085/144545

"ୀ /61286 50 142 899ରାଧା ବଡନାୟକ #ା ସ�ାମ ବଡନାୟକ OR/12/085/144546

"ୀ /61287 39 142 900ତୁଳସୀ ବଡନାୟକ ପି ସ�ାମ ବଡନାୟକ KBH1985654

ପ ୁ /62288 55 142 901ପସ ୁ0  ଗଉଡ ପି େସାମନାଥ ଗଉଡ OR/12/085/144579

"ୀ /62289 47 142 902ଚ^ଳା ଗଉଡ #ା ପସ ୁ0  ଗଉଡ OR/12/085/144580

ପ ୁ /62290 28 142 903ଧନପତି େଗୗଡ ପି ପଶ ୁ0ରାମ େଗୗଡ RWX0615468

"ୀ /62291 47 142 904ବତୀ ନାୟକ #ା ଏମ ଶାKରି ରାଓ OR/12/085/144472

"ୀ /63292 62 142 905ଡୁବୁଲୁ ବଡନାୟକ #ା କସୁ ବଡନାୟକ OR/12/085/144578

"ୀ /63293 74 142 906େଗାଲରି ମଣି ଦାସ #ା *ାମ ସ(ୁର ଦାସ RWX0124966

ପ ୁ /64294 60 142 907ଡି ଏନ େସଠି ପି େବ� େସଠି OR/12/085/144569

"ୀ /64295 57 142 908କନକଲତା େସଠୀ #ା ଧିେର(  ନାଥ େସଠୀ OR/12/085/144570

ପ ୁ /64296 52 142 909ସେୁର(  ନାଥ େସଠି ପି େବ� େସଠି OR/12/085/144572

"ୀ /64297 45 142 910କନିୁ େସଠି #ା ସେୁର(  ନାଥ େସଠି RWX0678664

"ୀ /64298 42 142 911ନିରHନ େସଠୀ ପି େବ� େସଠୀ OR/12/085/144571

5 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀK #ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /64299 19 142 912ହୃଷୀେକଶ େସଠୀ ପି ନିରHନ େସଠୀ RWX1253137

ପ ୁ /65300 49 142 913ଦିତିକୃ& େଜନା ପି ଅ-ଜାମି େଜନା RWX0235093

"ୀ /65301 44 142 914ଗୀତାHଳି େଜନା #ା ଦିତିକୃ& େଜନା RWX0235085

"ୀ /65302 50 142 915କ8ରୁୀ ସାହୁ #ା ଦ�ତିୁ କୃ& ସାହୁ KBH1279082

"ୀ /65303 24 142 916ବନିତା ସାହୁ ମା କ8ରୁୀ ସାହୁ RWX0904532

ପ ୁ /66304 70 142 917ମଦନ ନାୟକ ପି ଜଗବVୁ ନାୟକ KBH1280619

"ୀ /66305 65 142 918ପଦ? ା ନାୟକ #ା ମଦନ ନାୟକ KBH1280601

ପ ୁ /66306 37 142 919କମଳଲଚନ ନାୟକ ପି ମଦନ ନାୟକ KBH1348952

"ୀ /66307 30 142 920ଲ>?ି ନାୟକ #ା କମଳଲଚନ ନାୟକ RWX0748244

"ୀ /67308 40 142 921ରିତା ପାଢୀ ପି ରୁଦ ପ ସାହ ପାଢୀ RWX0124727

"ୀ /67309 29 142 922ଦୀପିକା ପାଢୀ #ା ମk ୁପାଢୀ RWX0826644

ପ ୁ /67310 27 142 923ମk ୁପାଢୀ ପି ରୁଦ ପ ସାଦ ପାଢୀ RWX0826651

"ୀ /67311 27 142 924ସେ-ାଷି ପାଢୀ ପି ରୁଦ  ପ ସାଦ ପାଢୀ RWX0826461

ପ ୁ /67312 55 142 925ରୁଦ ପ ସାଦ ପାଡୀ. ପି ପାେର*ର ପାଢୀ RWX0826479

ପ ୁ /67313 42 142 926ମନୁା ପାଣିଗ ାହି ପି ମ�ୁଳୁ ପାଣିଗ ାହି RWX0124719

ପ ୁ /67314 54 142 927ରବି(  ସାହୁ ପି ଜଗନA ାଥ ସାହୁ KBH1278464

"ୀ /67315 50 142 928ସେରାଜିନୀ ସାହୁ #ା ରବି(  ସାହୁ KBH1278449

ପ ୁ /67316 27 142 929ପ ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି(  ସାହୁ RWX0891796

ପ ୁ /68317 63 142 930ମାଧବ େଗୗଡ ପି ଯଦୁମଣି େଗୗଡ RWX0235358

"ୀ /68318 38 142 931ମାଣିକ େଗୗଡ #ା ରାମ େଗୗଡ RWX0235341

"ୀ /68319 38 142 932ଚ^ଳା ମାଳି #ା କମଳୁ ମାଳି KBH1278290

ପ ୁ /68320 52 142 933ଭୀମ ନାୟକ ମା ଯମନୁା ନାୟକ KBH1278381

ପ ୁ /69321 50 142 934ରଘନୁାଥ ଖରା ପି ଜଗବVୁ ଖରା KBH1282011

"ୀ /69322 45 142 935ଧନି ଖରା #ା ରଘନୁାଥ ଖରା KBH1282029

ପ ୁ /69323 24 142 936ବିଜୟ କମୁାର ଖରା ପି ରଘନୁାଥ ଖରା RWX1040997

ପ ୁ /69324 23 142 937ବାଳକୃ& ଖରା ପି ରଘନୁାଥ ଖରା RWX1041003

ପ ୁ /70325 29 142 938ମଦନ ଖରା ପି ମାଧବ ଖରା RWX0806679

ପ ୁ /70326 21 142 939ଖଗପତି ଖରା ପି ମଦନ ଖରା RWX1255520

ପ ୁ /70327 28 142 940ବାଲ�କୃ&0 ଖିଲ ପି ରଘନୁାଥ ଖିଲ RWX0467613

ପ ୁ /70328 45 142 941ସହେଦବ ମାଳି ପି ଅଜୁ0 ନ ମାଳି KBH1280478

"ୀ /70329 40 142 942ମ�ୁଳୀ ମାଳି #ା ସହେଦବ ମାଳି KBH1280486

"ୀ /71330 80 142 943ନୀଳା ମାଳି ପି ରାମ ମାଳି KBH1280411

"ୀ /72331 58 142 944ବତୀ ବଡନାୟକ #ା ଧନ ବଡନାୟକ KBH1278456

"ୀ /73332 65 142 946େଗାରୀ ବଡନାୟକ #ା େସାନୁ ବଡନାୟକ KBH1278365

"ୀ /74333 78 142 947ଦନାଇ ବଡନାୟକ #ା ଚି�ୁଡୁ ବଡନାୟକ KBH1278373

"ୀ /74334 42 142 948ବତୀ କମାର #ା ନରସିଂହ କମାର KBH1281534

"ୀ /74335 24 142 949ସବିତା କମାର ମା ବତୀ କମାର RWX1253087

"ୀ /74336 23 142 950ସମିୁତ ା କମାର ମା ବତୀ କମାର RWX1253079

ପ ୁ /74337 20 142 951ରାେମcଵର କମାର ମା ବତୀ କମାର RWX1260967

ପ ୁ /76338 79 142 952ବିେନାଦ ବିହାରୀ ବାଇ ପି ମାଧବାନ( ବାଇ RWX0678698

"ୀ /76339 74 142 953ସକୁା-ୀ ବାଇ #ା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ବାଇ RWX0425264

ପ ୁ /76340 44 142 954ଅେଶାକ କମୁାର ବାଇ ପି ବିେନାଦ ବିହାରି ବାଇ KBH1278654

"ୀ /76341 31 142 955ସଭୁାସିନୀ ବାଇ #ା ଅେଶାକ କମୁାର ବାଇ RWX1012731

"ୀ /77342 33 142 956ପିKି ରାଣୀ େବେହରା #ା ମେନାରHନ ପ ଧାନ RWX0806596

ପ ୁ /77343 54 142 957ଭାlର ଚ(  ପଟନାୟକ ପି ଏ� ଶKର ରାଓ ପଟନାୟକ RWX0124958

ପ ୁ /77344 23 142 958ରବି କିେଶାର ପ_ନାୟକ ପି ଭାmର ଚ(  ପ_ନାୟକ RWX1040914

"ୀ /77345 44 142 959ମମତା କମୁାରୀ ପ ଧାନ ପି ଦୁଃଶାସନ ପ ଧାନ KBH1278795

ପ ୁ /77346 40 142 960ମେନାରHନ ପ ଧାନ ପି ଦୁଃଶାସନ ପ ଧାନ KBH1342138

"ୀ /77347 40 142 961ସବିତା କମୁାରୀ ପ ଧାନ #ା ଭାlର ଚ(  ପ_ନାଯ଼କ KBH1278811

ପ ୁ /78348 72 142 962ଅନ- ପ ଧାନ ପି ଖଲୀ ପ ଧାନ RWX1143213

ପ ୁ /78349 40 142 963ଦିନବVୁ ପ ଧାନ ପି ଅନ- ପ ଧାନ RWX0234989

ପ ୁ /78350 37 142 964ମଧ ୁପ ଧାନ ପି ଅନ- ପ ଧାନ RWX0234997

"ୀ /78351 33 142 965େକୗଶଲ�ା ପ ଧାନ #ା ପିତବାସ ପ ଧାନ RWX0468041

"ୀ /78352 22 142 966ବାସ-ୀ ପ ଧାନ #ା ମଧ ୁପ ଧାନ RWX1228139

ପ ୁ /79353 53 142 967ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଉଦୟ ନାଥ େବେହରା KBH1342179

"ୀ /79354 42 142 968ସେରାଜୀନି େବେହରା #ା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା KBH1664853

"ୀ /81355 50 142 969ତାଡି�ି ୱାର #ା ତାଡି�ୁ ତାଉଡୁ KBH1279058

ପ ୁ /81356 28 142 970ଶଶୁା- ତାଡି�ୀ ପି ତାଉଡୁ ତାଡି�ୀ RWX0467795

ପ ୁ /81357 58 142 971ତାଡି�ି ତାଉଡୁ ପି ତାଡି�ି ତାଉଡୁ KBH1279041

ପ ୁ /82358 28 142 972ଗେୁd*ର ବିେଷାୟୀ ପି ବାବୁ ବିେଷାୟୀ RWX0468231

ପ ୁ /82359 58 142 973ବାବୁ ବିେଶାଇ ପି ରୁଷିଆ ବିେଶାଇ KBH1664630

"ୀ /82360 55 142 974ପKଜୀନି ବିେଷାଇ #ା ବାବୁ ବିେଷାଇ KBH1664622

6 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀK #ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /83361 65 142 975କଶୁ ବଡନାୟକ ପି ଚି�ୁଡୁ ବଡନାୟକ OR/12/085/144577

ପ ୁ /84362 54 142 976ହରିହର ଜାନି ପି ଦୁଯ�0ଧନ ଜାନି RWX0124875

"ୀ /84363 46 142 977ସବୁW0 ଜାନି #ା ହରିହର ଜାନି RWX0124883

ପ ୁ /84364 24 142 978ପ ଭାତ ସଯୂ�0 ଜାନି ପି ହରିହର ଜାନି RWX1036623

"ୀ /84365 21 142 979ପ ିୟKା ଯାନୀ ପି ହରି ହର ଯାନୀ RWX1109941

"ୀ /85366 29 142 980େଜ�ାpAାରାଣି ନାଇକ ପି ହିରାଲାq ନାଇକ RWX0401588

ପ ୁ /85367 62 142 981ହିରାଲାଲ ନାୟକ ପି ଚିତ େସନ ନାୟକ RWX0286658

"ୀ /85368 46 142 982ପଦ? ାବତି ନାୟକ #ା ହିରାଲାଲ ନାୟକ RWX0234625

"ୀ /85369 33 142 983ଖେନତ ି  କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ହିରାଲାଲ ନାୟକ RWX0234633

"ୀ /85370 26 142 984କାମିନୀ ନାୟକ ପି ହିରାଲାଲ ନାୟକ RWX0891804

ପ ୁ /85371 22 142 985େକଳୖାଶ ଚ(  ନାୟକ ପି ହିରାଲାଲ ନାୟକ RWX1078724

"ୀ /86372 38 142 986ରିନାସିଂହ #ା ଶିବେନସିଂଦ RWX0234732

ପ ୁ /86373 61 142 987ଶିେବ5 ସିଂହ ପି ଭୁଷଣ ସିଂହ KBH1297027

ପ ୁ /86374 25 142 988ପାଥ0କ ସୀଂ ପି ସିେଦନ ସୀଂ RWX0826438

ପ ୁ /87375 53 142 989ଅକତରମିୟା ପି େଗାପାଳମିୟା RWX0235028

ପ ୁ /87376 36 142 990ସରସିVୁ ହାଲଦାର ପି ଅନ- ହାଲଦାର RWX0748681

"ୀ /87377 39 142 991ବୀନତା ମ.ଳ #ା ରବିନ .ମ.ଳ KBH1348911

"ୀ /87378 26 142 992ସଶ? ିତା ମନିୁ #ା ଅଜିତ କମୁାର ରାଉଳ RWX0747949

"ୀ /87379 65 142 993ବାସ-ି ରାଉଳ #ା ଭୀମେସନ ରାଉଳ RWX0124339

ପ ୁ /87380 44 142 994ଗେଣଶ ରାଉଳ ପି ଭୀମେସନ ରାଉଳ RWX0124347

ପ ୁ /87381 41 142 995ସତ�ନାରାୟଣ ରାଉଳ ପି ଭିମେସନ ରାଉଳ RWX0747865

ପ ୁ /87382 40 142 996ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉଳ ପି ଭୀମ ରାଉଳ KBH1280551

ପ ୁ /87383 38 142 997ଅଜିତ କମୁାର ରାଉଳ ପି ଭୀମେସନ ରାଉଳ RWX0124354

"ୀ /87384 37 142 998ରଶ? ିତା ରାଉଳ #ା ଗେଣଶ ରାଉଳ RWX0124420

"ୀ /87385 29 142 999ପାଟରାଣୀ ରାଉଳ #ା ସତ�ନାରାୟଣ ରାଉଳ RWX0904722

ପ ୁ /88386 44 142 1000ରବିନ ମ.ଳ ପି ଫକିର ମ.ଳ KBH1348903

"ୀ /89387 48 142 1001େରବା େବଗ� #ା ଅକତରମିୟା RWX0234757

ପ ୁ /90388 53 142 1002େମାହନ ଦାସ ପି ସାମ ଦାସ RWX0235242

"ୀ /90389 48 142 1003ପ ବିତ ା ଦାସ #ା େମାହନ ଦାସ RWX0234765

ପ ୁ /90390 29 142 1004ପରିଶ ଦାସ ପି େମାହନ ଦାସ RWX0748327

"ୀ /90391 24 142 1005ପିKି ଦାସ ପି େମାହନ ଦାସ RWX1012525

ପ ୁ /91392 48 142 1006େଗୗରଚ(  ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷାତମ ନାୟକ RWX0235069

"ୀ /91393 43 142 1007ସ(ୁରମଣି ନାୟକ #ା େଗୗରଚ(  ନାୟକ RWX0235077

ପ ୁ /92394 68 142 1008ଖେଗନ ମ.ଳ ପି ଘସୁନ ମ.ଳ RWX0234856

"ୀ /92395 53 142 1009ମିନତି ମ.ଳ #ା ଖେଗନ ମ.ଳ RWX0615120

ପ ୁ /92396 41 142 1010ଦୟାଲ ମ.ଳ ପି ସଧିୁର ମ.ଳ RWX0234849

"ୀ /92397 32 142 1011ଜୟଶ ୀ ମ.ଳ #ା ଦୟାଲ ମ.ଳ RWX0615138

ପ ୁ /93398 51 142 1012ଦୀପକ ପଦାର ପି ଧିେରନ ପଦାର RWX0234906

"ୀ /93399 43 142 1013ସଫାଲି ପଦାର #ା ଦୀପକ ପଦାର RWX0234898

"ୀ /95400 33 142 1014ସବିତା େଜନା #ା ରଂଜନ କମୁାର େସନାପତି RWX0235275

ପ ୁ /95401 46 142 1015ବିଜୟ କମୁାର ପ.ା ପି େବୖଦନାଥ ପ.ା RWX0234963

ପ ୁ /96402 43 142 1016ହରି େଗୗଡ ପି ରସିକ େଗୗଡ RWX0235283

"ୀ /96403 41 142 1017ମିନା େଗୗଡ #ା ହରି େଗୗଡ RWX0235291

"ୀ /97404 44 142 1018ପrୁାHଳୀ େଦାରା #ା େମାହନ �ଵାମୀ RWX0337600

ପ ୁ /97405 52 142 1019ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ପି ଡFରୁଧର ନାୟକ RWX0615609

"ୀ /97406 52 142 1020କା-ା ନାୟକ #ା ଅଭିମନ� ୁନାୟକ RWX0235101

ପ ୁ /97407 51 142 1021େମାହନ �ଵାମୀ ପି େଭKଟ �ଵାମୀ RWX0337592

"ୀ /97408 23 142 1022ସV�ାରାଣୀ #ାମୀ ପି େମାହନ #ାମୀ RWX1012509

ପ ୁ /97409 20 142 1023ନୟନ �ଵାମୀ ପି େମାହନ �ଵାମୀ RWX1271840

ପ ୁ /98410 34 142 1024େକାନା ମାଡୀ ପି ମକୁା ମାଡୀ RWX0337626

ପ ୁ /99411 59 142 1025ରାେଜ(  ପ ସାଦ େଜନା ପି ବାଲକୃ& େଜନା RWX0337766

"ୀ /99412 53 142 1026ଅବ-ି େଜନା #ା ରାେଜ(  ପ ସାଦ େଜନା RWX0337774

ପ ୁ /99413 30 142 1027ଜିେତ(  କମୁାର େଜନା ପି ରାେଜ(  ପ ସାଦ େଜନା RWX0337634

"ୀ /99414 26 142 1028ତପ#ିନୀ େଜନା ପି ରାେଜ(  ପ ସାଦ େଜନା RWX0826370

"ୀ /99415 41 142 1029କ-ୁଳା କମୁାରୀ ସି #ା ବସ- କମୁାର ସି RWX0826313

ପ ୁ /100416 48 142 1030ଭI ଜାନି ପି ଚିତ ୁ  ଜାନି RWX0337709

"ୀ /100417 44 142 1031ଚ( ମା ଜାନି #ା ଭI ଜାନି RWX0337683

"ୀ /100418 33 142 1032େଗୗରି ଜାନି ପି ଭI ଜାନି RWX0337691

ପ ୁ /100419 28 142 1033ଅଜୁ0 ନ ଜାନି ପି ଭI ଜାନି RWX0467563

ପ ୁ /101420 60 142 1034ବାସେୁଦବ ମାଝୀ ପି ରାମଚ(  ମାଝୀ RWX0337733

"ୀ /101421 52 142 1035ମତୁ�ାଲୁ ମାଝୀ #ା ବାସେୁଦବ ମାଝୀ RWX0368621

ପ ୁ /101422 37 142 1036ଗଣପତି ମାଝୀ ପି ବାସେୁଦବ ମାଝୀ RWX0337741

7 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀK #ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /101423 29 142 1037େଯାଶଦା କମୁାରୀ ମାଝୀ ପି ବାସେୁଦବ ମାଝୀ RWX0615567

ପ ୁ /101424 26 142 1038ବସ- କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାୟକ RWX0904730

"ୀ /101425 23 142 1039ପ ିୟଦଶ0ନୀ ନାୟକ ପି ପWୂ0ଚ(  ନାୟକ RWX1040872

ପ ୁ /102426 33 142 1040ଅ*ିନ କମୁାର ପ ଧାନ ପି ପ ଶା- କମୁାର ପ ଧାନ RWX0337584

ପ ୁ /103427 43 142 1041ବିେନାଦ ପ ସାଦ ଦାସ ପି ପ^ ୁଦାସ KBH1279025

ପ ୁ /103428 40 142 1042ବି&ୁପ ସାଦ ଦାସ ପି ପ^ ୁଦାସ KBH1279017

ପ ୁ /103429 39 142 1043ବି(� ପ ସାଦ ଦାସ ପି ପ^ ୁଦାସ KBH1279124

"ୀ /103430 39 142 1044ରିନା ଦାସ #ା ବିେନାଦ ପ ସାଦ ଦାସ RWX0368563

ପ ୁ /103431 37 142 1045ଟିଟୁ େମାହନ ଦାସ ପି ପ^ ୁଦାସ RWX0401414

"ୀ /103432 33 142 1046ସନିୁତା ଦାସ #ା ଟିଟୁ େମାହନ ଦାସ RWX1012418

"ୀ /103433 27 142 1047ସଦୁ&ା ଦାସ #ା ବି&ୁ ପ ସାଦ ଦାସ RWX1012392

ପ ୁ /104434 34 142 1048ଲ>?ଣ ମଦୁୁଲି ପି ସାମ ମଦୁୁଲି RWX0401612

ପ ୁ /104435 29 142 1049ରବି ମଦୁୁଲି ପି ସାମ ମଦୁୁଲି RWX0401604

ପ ୁ /106436 77 142 1050ବା�ୁରୁ େଚଟୀ ପି ଡFରୁୁ େଚଟୀ RWX0467894

ପ ୁ /106437 31 142 1051ଡFରୁ େଚଟୀ ପି ବା�ୁରୁ େଚଟୀ RWX0467902

"ୀ /106438 29 142 1052ପଦମା େଚଟୀ #ା ଡ�ୁରୁ େଚଟୀ RWX0467910

ପ ୁ /106439 29 142 1053ମନୁା େଚଟୀ ପି ବା�ୁରୁ େଚଟୀ RWX0467928

ପ ୁ /107440 50 142 1054ଉ!0ବ ବାଘ ପି ସହେଦବ ବାଘ RWX0467944

"ୀ /107441 39 142 1055ସନୁା ମନି ବାଘ #ା ଉ!0ବ ବାଘ RWX0467936

ପ ୁ /108442 48 142 1056ବ ଜ େମାହନ ବରାଳ ପି ମେହ*ର ବରାଳ RWX0467993

"ୀ /108443 48 142 1057ଅନୁପମା ବରାଳ #ା ବ ଜ େମାହନ ବରାଳ RWX0468009

ପ ୁ /109444 43 142 1058ସେୁର(  କମୁାର କ(ପାନ ପି ଜିsଦା କ(ପାନ RWX0468082

ପ ୁ /110445 54 142 1059ଆରତ େଖାସB ା ପି ସିକ(ର େଖାସB ା RWX0468108

"ୀ /110446 46 142 1060ଜୟ-ୀ େଖାସB ା #ା ଆରତ େଖାସB ା RWX0468090

"ୀ /110447 26 142 1061ଏେHଲି5 େଖାସB ା ପି ଆରତ େଖାସB ା RWX0883686

"ୀ /111448 39 142 1062ମମତା ଉଷାରାଣୀ େବନ�ା #ା ପ ଶା- କମୁାର ମଣିପାତ RWX0468116

ପ ୁ /111449 47 142 1063ପ ଶା- କମୁାର ମଣିପାତ ପି ଧମEରାଓ ମଣିପାତ RWX0468124

ପ ୁ /112450 30 142 1064ସିେ�*ର ଦାଶ ପି ମେହ*ର ଦାଶ RWX0468140

ପ ୁ /112451 26 142 1065ମେୁI#ର ଦାଶ ପି ମେହ*ର ଦାଶ RWX0748624

"ୀ /113452 71 142 1066ଚ.ାଲୁଣୀ େବନ�ା #ା ଖଗପତି େବନ�ା RWX0468157

ପ ୁ /114453 38 142 1067ଅଖିଲ ଚ(  ତାପାଲି ପି ମେନାରଂHନ ତାପାଲି RWX0468173

"ୀ /114454 31 142 1068ପ ଭାତୀ ତାପାଲି #ା ଅଖିଲ ଚ(  ତାପାଲି RWX0468181

"ୀ /115455 69 142 1069େମାତିରାମ ନାୟକ ପି ଶ ୀଧର ନାୟକ OR/12/085/146336

ପ ୁ /115456 47 142 1070ବାବୁଲା କମୁାର ନାୟକ ପି େମାତିରାମ ନାୟକ KBH1664739

"ୀ /115457 43 142 1071ଭାଗ�ଶ ୀ ନାୟକ #ା େମାତିରାମ ନାୟକ RWX0467985

ପ ୁ /115458 37 142 1072ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି େମାତିରାମ ନାୟକ KBH1664580

"ୀ /116459 60 142 1073ସେୁଲାଚନା ସାହୁ #ା ନୀଳମଣି ସାହୁ RWX0401448

ପ ୁ /116460 35 142 1074ଶରତ ଚ(  ସାହୁ ପି ନୀଳମଣି ସାହୁ RWX0401455

"ୀ /116461 34 142 1075କବିତା ସାହୁ #ା ଶରତ ଚ(  ସାହୁ RWX0401463

ପ ୁ /117462 32 142 1076ଶ ୀକା- ସାହୁ ପି ପ ଫଲୁB  ସାହୁ RWX0615583

"ୀ /117463 29 142 1077ସଶୁଳିା ସାହୁ #ା ଶ ୀକା- ସାହୁ RWX0615500

ପ ୁ /118464 47 142 1078ଅଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି କରୁଣାକର େସଠୀ RWX0615559

"ୀ /118465 43 142 1079େରବତୀ େସଠୀ #ା ଅଜୟ କମୁାର େସଟୀ RWX0615542

ପ ୁ /119466 29 142 1080ବାସେୁଦବ ଦାଶ ପି ରବି(  ନାଥ ଦାଶ RWX0615534

"ୀ /121467 29 142 1081େମୗସମୁୀ ଦାସ #ା ସଶୁୀଳ କମୁାର ଦାସ RWX1107457

ପ ୁ /121468 40 142 1082ବାସେୁଦବ ମ.ଳ ପି ନାରାୟଣ ଚ(  ମ.ଳ RWX0615203

"ୀ /121469 34 142 1083ମନୀକା ମ.ଳ #ା ବାସେୁଦବ ମ.ଳ RWX0615211

"ୀ /122470 32 142 1084ନବୀନା ପଜୁାରୀ #ା ଦିବାକର ସାହୁ RWX1107473

ପ ୁ /122471 42 142 1085ଦିବାକର ସାହୁ ପି ମାଣିକ ସାହୁ RWX0615336

ପ ୁ /123472 63 142 1086ଶରତ କମୁାର େଜନା ପି ସକ0 ଶଣ େଜନା RWX1187731

"ୀ /123473 57 142 1087ସHଲୁତା େଜନା #ା ସରତ କମୁାର େଜନା RWX1187723

"ୀ /123474 34 142 1088ସଚୁରିତା େଜନା ପି ଶରତ କମୁାର େଜନା RWX0615344

"ୀ /123475 27 142 1089ସଭୁାସିନି େଜନା ପି ଶରତ କମୁାର େଜନା RWX0748038

ପ ୁ /123476 26 142 1090ସ(ୀd କମୁାର େଜନା ପି ଶରତ କମୁାର େଜନା RWX0748574

ପ ୁ /124477 53 142 1091ତାରା ମ.ଲ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମ.ଲ KBH1310135

"ୀ /124478 45 142 1092ଚାଇନା ମ.ଳ #ା ତାରା ମ.ଳ KBH1622869

"ୀ /124479 20 142 1093ପନୁମ ମ.ଳ ପି ତାରାପଦ ମ.ଳ RWX1205558

ପ ୁ /125480 53 142 1094ହସି� ଅଲB ି ପି ଫାକିର ଅଲB ି RWX0615385

"ୀ /125481 31 142 1095ମଣିକ ହରିଜନ #ା ପିତର ହରିଜନ RWX0748228

"ୀ /125482 49 142 1096ଆନଜୁ5 ଖାତୁନ #ା ହସିମ ଅଲB ି RWX0615393

ପ ୁ /126483 62 142 1097ଶ-ୁନୁ କମୁାର ଟାକ ି ପି େପ ମ େମାହନ ଟାକ ି RWX0748608

"ୀ /127484 74 142 1098ଭାନୁମତି ପାଣି #ା ପ ଭାକର ପାଣି RWX0747774

8 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀK #ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /127485 30 142 1100ଧେନcଵରୀ ପାଣି #ା ମେନାଜ ପାଣି RWX0747766

ପ ୁ /128486 55 142 1101ବନବାସୀ ଜାନୀ ପି ଭଗ ୁଜାନୀ RWX1040856

"ୀ /128487 46 142 1102ମଇନା ଜାନୀ #ା ବନବାସୀ ଜାନୀ RWX1040864

ପ ୁ /128488 30 142 1103ଧନପତି ଜାନି ପି ଖଗପତି ଜାନି RWX0747840

"ୀ /128489 27 142 1104ପବ0 ତି ଜାନି #ା ଧନପତି ଜାନି RWX0748129

ପ ୁ /128490 28 142 1105ଜଗନA ାଥ ମାଳୀ ପି ମ�ୁଳୁ ମାଳୀ RWX0747832

ପ ୁ /129491 63 142 1106ମ�ୁଳୁ ମାଳୀ ପି ଅଜୁ0 ନ ମାଳି RWX0747907

ଅ /129492 58 142 1107େବୈଦହି ମାଳି #ା ମ�ୁଳୁ ମାଳି RWX0747972

ପ ୁ /129493 28 142 1108କW0 ମାଳୀ ପି ବଳରାମ ମାଳୀ RWX0747899

ପ ୁ /130494 56 142 1109ରେମଶ ଚ(  ସାହୁ ପି ଧନୁ ସାହୁ RWX0748426

"ୀ /130495 22 142 1110ଓମପ ୀୟା ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ(  ସାହୁ RWX1243112

ପ ୁ /131496 52 142 1111ରେମଶ କମୁାର ପ.ା ପି ଗଣପତି ପ.ା RWX0748301

"ୀ /131497 44 142 1112ମିନତି ପ.ା #ା ରେମଶ କମୁାର ପ.ା RWX0748350

ପ ୁ /132498 35 142 1113ମେନାଜ କମୁାର ବିେଷାୟୀ ପି ବିଜୟ ଚ(  ବିେଷାୟୀ RWX0806521

ପ ୁ /132499 32 142 1114ପିତରା ହରିଜନ ପି ସ(ୁର ହ ିଜନ RWX0748285

ପ ୁ /133500 26 142 1115େସ6 ଆଜିମ!ିୁନ ମା ଖାଇରୁନ ବିବି RWX0900464

"ୀ /133501 27 142 1116ସବନ� େବଗ� ପି େସ6 କମରୁ!ିନ RWX0900498

ପ ୁ /133502 42 142 1117େସ6 ମକରୁ!ି5 ପି େସକ କମରୁ!ିନ RWX0806505

ପ ୁ /136503 28 142 1118େସ6 ଚା( ବାtସାହା ମା ଆମିନା ବିବି RWX0806539

"ୀ /136504 26 142 1119ମାମିନା ଖାତୁନ #ା େସ6 ଚା( ବାଦସାହା RWX0806653

ପ ୁ /137505 32 142 1120ଏ�.େକ ଆରଫ ଅଲB ୀ ପି ଏସ.େକ.ଜୁମାନ ଅଲB ୀ RWX0806687

ପ ୁ /138506 31 142 1121ପି.ନେରଶ ୟାଦବ ପି ପି.ରେମଶ ୟାଦବ RWX0806695

"ୀ /139507 65 142 1122ମେନାରମା େଦାରା #ା ପWୂ0ଚ(  େଦାରା RWX0806604

ପ ୁ /139508 28 142 1123ପି.ରାେଜଶ ୟାଦବ ପି ପି. ରେମଶ ୟାଦବ RWX0806547

ପ ୁ /142509 21 142 1124ଅତିମାନ ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ RWX1108828

"ୀ /152510 33 142 1125ଝୁନୁ ବିେଶାଇ #ା େଲାକନାଥ ବିେଶାଇ RWX0826404

ପ ୁ /154511 32 142 1126ଭୁବେନ*ର ବିେଶାଇ ପି ଉ�ବ ବିେଶାଇ RWX0826636

"ୀ /154512 28 142 1127କବିତା ବିେଶାଇ #ା ଭୂବେନ*ର ବିେଶାଇ. RWX0826628

ପ ୁ /155513 29 142 1128ଅଜୁ0 ନ ବାଘ ପି ଦଇତାରି ବାଘ RWX0826552

"ୀ /155514 27 142 1129ପାନବତୀ ବାଘ #ା ଅଜୁ0 ନ ବାଘ RWX0826560

"ୀ /156515 50 142 1130ସବୁାସିନି ମHରିୁ ବାଘ #ା ସରୁତ କମୁାର କଳୁଦିପ RWX0826503

"ୀ /157516 42 142 1131ନିରୁପମା ମହା-ି #ା ଶ ୀକା- ମହା-ି RWX1036631

ପ ୁ /158517 23 142 1132କାହA ୁ  େଗୗଡ ମା ମଲB ୀ େଗୗଡ RWX1040922

ପ ୁ /159518 39 142 1133େଶ7 ମ8ୁାକ ପି େଶ7 ଆୟୁବ KBH1918267

ପ ୁ /159519 33 142 1134ସରୂଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ମେୁu#ର ନାୟକ RWX1107572

"ୀ /159520 23 142 1135କନିୁ ନାଇକ #ା ସରୂଜ କମୁାର ନାଇକ RWX1228204

"ୀ /160521 23 142 1136ସମୁନ ସଉରା ପି େଗାପବVୁ ସଉରା RWX1253145

ପ ୁ /160522 20 142 1137ଚ(  େଶଖର ସଉରା ପି େଗାପବVୁ ସଉରା RWX1253103

"ୀ /169523 42 142 1138େହମା�ିନି େଭାଇ #ା ସଦାଶବି େଭାଇ RWX1206325

ପ ୁ /183524 53 142 1139ଏ�. େକ. ଅମିନୁଦିନ ପି ଏ�. େକ. ପ ଲି RWX1012616

ପ ୁ /183525 61 142 1140ଏ� . େକ. ଅବଦୁq ମାଲିକ ପି ଏ�. େକ. ମଜୁା RWX1012632

ପ ୁ /183526 26 142 1141େସଖ ଅନରୁଲ େସଖ ପି େସଖ ଅମିନୁ!ିନ RWX1108919

ପ ୁ /183527 26 142 1142େସଖ ଅବୁବାକର େସଖ ପି େସଖ ଅମିନୁ!ିନ RWX1108927

ପ ୁ /999528 27 142 1143ସଦାମ ହୁେସ5 ପି େସୗକv ଅଲୀ RWX1040971

ପ ୁ /1004529 42 142 1144ଟKଧର େପkିଆ ପି ଡମ ୁେପkିଆ RWX1175165

"ୀ /1004530 41 142 1145ତିଳତମl େପkିଆ #ା ଟKଧର େପkିଆ RWX1173988

"ୀ /183-2531 44 142 1146ଅନୱର ବିବି #ା େସଖ ଅମିନୁ!ିନ RWX1108893

ପ ୁ /87532 20 142 1371ରକିx ମିଆଁ ପି ଅଖତ] ମିଆଁ RWX1283977

ପ ୁ /110533 20 142 1372ପାଉଲ େଖାସB ା ପି ଆରତ େଖାସB ା RWX1283985

"ୀ /37534 23 142 1375ପଦ? ିନୀ ପଜୂାରୀ #ା େଗୗରୀଶKର ପଜୂାରୀ RWX1284058

ପ ୁ /28535 20 142 1379େଦବାଶିଷ ପ_ନାୟକ ପି ସିମା^ଳ ପ_ନାୟକ RWX1284108

"ୀ /141536 35 142 1382କମଳା ମାଳି #ା ଖଗପତି ମାଳି RWX1288711

"ୀ /34537 27 142 1385ଶସୁୀଲା କମାର #ା ନାରାୟଣ େଦବ କମାର RWX1294313

ପ ୁ /105538 28 142 1386ହରିS(  େବନ�ା ପି ଦାଶରଥୀ େବନ�ା RWX1294339

"ୀ /05539 20 142 1389ପ ତିମା ସାହୁ - ପ ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ RWX1297621

ପ ୁ /240540 18 142 1395ଡିକ ୁ�ୱାମୀ ପି େମାହନ �ୱାମୀ RWX1307032

"ୀ /134541 51 142 1403ତୁଳା ମାଳି #ା ମାଧବ ମାଳି RWX1318450

"ୀ /134542 34 142 1404ମIୁା ମାଳି #ା ବାଲ ଗ�ାଧର ମାଳି RWX1318468

ପ ୁ /05543 18 142 1408ପ ତାପ ସାହୁ - ପ ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ RWX1322056

"ୀ /230544 20 142 1410କମଳା ଜାନୀ ପି ଭI ଜାନୀ RWX1326370

"ୀ /0545 23 142 1411ଦୀପା ସାହୁ #ା ଦୁଗE ପ ସାଦ ସାହୁ RWX1327931

ପ ୁ /1546 69 142 1147ହଳଧର ନାୟକ ପି ଦୁେଯ�Eଧନ ନାୟକ RWX0615302

9 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀK #ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /1547 62 142 1148ସକୁା-ି ନାୟକ #ା ହଳଧର ନାୟକ RWX0615310

ପ ୁ /1548 41 142 1149ଲ>?ୀକା- ନାୟକ ପି ହଳଧର ନାୟକ RWX0615294

ପ ୁ /1549 40 142 1150ଉମାକା- ନାୟକ ପି ହଳଧର ନାୟକ KBH1625102

ପ ୁ /1550 39 142 1151ଶ ୀକା- ନାୟକ ପି ହଳଧର ନାୟକ KBH1342070

ପ ୁ /2551 59 142 1152ଏସ.ଜଗନA ାଥ େରଡି ପି ଏସ.କାେମୟା KBH1279843

"ୀ /2552 50 142 1153େକ. ସର#ତୀ େଦବୀ #ା ଏସ.ଜଗନA ାଥ େରଡି KBH1279850

ପ ୁ /2553 24 142 1154ଏ�. ଆଦିତ� କିର5 ପି ଏ�. ଜଗନA ାଥ େରyି RWX1012350

"ୀ /03554 25 142 1155େରଶ?ା େବଗମ #ା େସଖ ମ8ୁାକ ଅଲୀ RWX1143163

ପ ୁ /03555 26 142 1156ଏସ େକ ସରୁକ!ିୁନ ପି ଏସ େକ ରzକି!ିୂନ RWX1143171

ପ ୁ /3556 40 142 1157ଡି. େଗାପାଳ କୃ& ପି ଡି.ଜଗନA ାଥ ରାଓ KBH1279280

ପ ୁ /3557 39 142 1158ଡି. ଗିରିଧର ପି ଡି. ଜଗନA ାଥ ରାଓ KBH1279736

"ୀ /3558 37 142 1160ଡି.େବବୀ େରଡି #ା ଡି.େଗାପାଳ କୃ&0 RWX0615237

"ୀ /4559 62 142 1161ସକ-ୁଳା ଦାସ #ା ଲ>?ୀ ନାରାୟଣ ଦାସ KBH1281971

"ୀ /4560 60 142 1162ପKଜ କମୁାରୀ ଦାସ #ା ଲ>?ୀ ନାରାୟଣ ଦାସ OR/12/085/144476

ପ ୁ /4561 51 142 1163ରବିକିେଶାର ଦାସ ପି କାଳିଚରଣ ଦାସ OR/12/085/144770

"ୀ /4562 43 142 1164େବବି କମୁାରି ଦାସ #ା ରବିକିେଶାର ଦାସ RWX0234831

ପ ୁ /4563 43 142 1165ଆେରାପଲକ ଦାସ ପି ଲ>?ୀ ନାରାୟଣ ଦାସ KBH1282219

ପ ୁ /05564 23 142 1166ସାଜନ େବନିଆ ପି ରାେଜ(  କମୁାର େବନିଆ RWX1107507

ପ ୁ /5565 58 142 1167ସିବରାମ ଗଉଡ ପି ସନୀଆଁ ଗଉଡ OR/12/085/144466

"ୀ /5566 48 142 1168ପଦ? ାବତୀ ଗଉଡ #ା ଶିବରାମ ଗଉଡ OR/12/085/144467

"ୀ /5567 46 142 1169ରଂଜିତା େଗୗଡ #ା ଯରିୁଆ େଗୗଡ KBH1970797

ପ ୁ /5568 42 142 1170ସଶୁା- କମୁାର େଗୗଡ ପି ଶିବରାମ େଗୗଡ KBH1279165

ପ ୁ /5569 32 142 1171ସଂକର େଗୗଡ ପି ସିବରାମ େଗୗଡ RWX0235499

ପ ୁ /5570 55 142 1172ଯରିୁଆ େଗୗଡ ପି ଗଂଗାଧର େଗୗଡ KBH1970789

ପ ୁ /5571 47 142 1173କାହA ୁ  ଚରଣ େଗୗଡ ପି ହରିବVୁ େଗୗଡ RWX0468066

"ୀ /5572 38 142 1174ବିେନାଦିନୀ େଗୗଡ #ା କାହA ୁ  ଚରଣ େଗୗଡ RWX0468074

"ୀ /5573 36 142 1175ତପ#ନୀ େଗୗଡ #ା ସଶୁା- କମୁାର େଗୗଡ RWX0826321

ପ ୁ /5574 28 142 1176ସHୟ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଜୁରିଆ େଗୗଡ RWX0468058

ପ ୁ /6575 40 142 1177ଶିବରାମ ପାତ ପି କାଳି ପ ସାଦ ପାତ RWX0124776

ପ ୁ /7576 48 142 1178ସବୁାସ ବାଘ ପି ରାମ ବାଘ KBH1281856

ପ ୁ /8577 32 142 1179ବାବୁଲ କାଟ ିଆ ପି ଇ*ର କାଟ ିଆ RWX0338046

ପ ୁ /8578 50 142 1180ଇ*ର କାତ ିୟା ପି ଖମା କାତ ିୟା KBH1280585

"ୀ /8579 48 142 1181ସନୁୀତା କାତ ିୟା #ା ଇ*ର କାତ ିୟା KBH1280593

ପ ୁ /8580 33 142 1182ଜାକିନ କାତ ିୟା ପି ଇ*ର କାତ ିୟା KBH1348937

ପ ୁ /8581 29 142 1183ସଜିୁv କାତ ିୟା ପି ଇ*ର କାତ ିୟା RWX0467860

"ୀ /9582 70 142 1184ଶଶିେରଖା େବେହରା #ା ଲଡୁର େବେହରା OR/12/085/154147

ପ ୁ /9583 62 142 1185ଅଭିମନ� ୁେବେହରା ପି ଗରୁା େବେହରା OR/12/085/144482

"ୀ /9584 55 142 1186କମୁାରି େବେହରା #ା ଅଭିମନ� ୁେବେହରା OR/12/085/144483

ପ ୁ /9585 47 142 1187ପ ଶା-କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭିମନ� ୁେବେହରା OR/12/085/144484

ପ ୁ /9586 44 142 1188ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଭିମନ� ୁେବେହରା KBH1280700

"ୀ /9587 38 142 1189ପ ତିମା େବେହରା ପି ଅଭିମନ� ୁେବେହରା RWX0124685

"ୀ /9588 33 142 1190ବ(ନା ରାଣି େବେହରା #ା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା RWX0337881

ପ ୁ /9589 50 142 1191ବିଦ�ାଧର #ାଇଁ ପି େଯାେଗ(  #ାଇଁ KBH1279546

ପ ୁ /10590 45 142 1192ସେବ0 *ର ବାରିକ ପି ଦିନବ(ୁ ବାରିକ RWX0421222

"ୀ /10591 37 142 1193େସAହଲତା ବାରିକ #ା ସେବ0 *ର ବାରିକ RWX0421230

"ୀ /10592 30 142 1194ସେରାଜିନି ବାରିକ #ା ସେ-ାଷ ବାରିକ RWX0401620

ପ ୁ /11593 52 142 1195ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା ପି ଲଡୁ େବେହରା KBH1282359

"ୀ /11594 48 142 1196ପ ମିଳା କମୁାରୀ େବେହରା #ା ଅରୁଣ େବେହରା KBH1282367

"ୀ /11595 28 142 1197ଅନିତା କମୁାରି େବେହରା ପି ଖଦାଳ େସଠି RWX0748400

"ୀ /11596 27 142 1198ଅପGତା କମୁାରି େବେହରା ପି ଖଦାଳ େସଠି RWX0748251

ପ ୁ /12597 45 142 1199ବିେନାଦ ମା.ି�ି ପି ନା�ୁ ମା.ି�ି RWX0124305

"ୀ /12598 44 142 1200ଜିରେମ ମା.ି�ୀ #ା ବିେନାଦ ମା.ି�ୀ RWX0124784

"ୀ /12599 27 142 1201େଦବିତା ମିଣିଆକା ପି ଡା. ୁମିଣିଆକା RWX0615278

"ୀ /12600 24 142 1202ମିତା ମିଣିଆକା ପି ଦ. ୁମିଣିଆକା RWX1012608

"ୀ /12601 45 142 1203ମାତୀ ମଣିୁୟାକା #ା ଗା. ୁମଣିୁୟାକା KBH1278225

"ୀ /13602 72 142 1204େସକ ସାୟଦ ବିବି #ା େସକ ଦାଦୁ RWX0368480

ପ ୁ /13603 56 142 1205େସକ ରହିମଦିୁନ ପି େସକ ଦାଦୁ RWX0368498

ପ ୁ /13604 50 142 1206େସକ କମୁରୁୁଦିନ ପି େସକ ଦାଦୁ RWX0244046

ପ ୁ /13605 49 142 1207େସ7ସାମସଧିୁନ ପି େସଖ ଦୁଦୁ RWX0235523

"ୀ /13606 46 142 1208େସ6 ସାମସୁମୁା େବଗମ ପି େସ6 ଦାଦୁ KBH1280429

"ୀ /13607 42 142 1209େସଖ ସାବାନା  #ା େସ7 କାମରୁୁଉଦିନ RWX0235549

"ୀ /13608 59 142 1210ତସଲିମା ଖାତୁନ #ା ମହ4ଦ ଜବାର OR/12/085/141172

10 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀK #ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /13609 41 142 1211ଏମଡି ଜାକୀର ହୁେସ5 ପି ଏମଡି ଜବାର KBH1279769

"ୀ /13610 37 142 1212ନାଜମା ନସରିନ ପି ମହ4ଦ ଜବାର RWX0425280

"ୀ /13611 35 142 1213ସାଗରୀକା ମିଶ #ା ଏ�ଡି ଜାକୀର ହୁେସ5 RWX0885103

"ୀ /14612 25 142 1214ଉମGଳା ସାହୁ #ା ପ ଶା- କମୁାର ସାହୁ RWX1012780

ପ ୁ /14613 65 142 1215ଅରଖିତ ସାହୁ ପି େନତ ାନ( ସାହୁ OR/12/085/144497

"ୀ /14614 61 142 1216ଶିତାରାଣି ସାହୁ #ା ଅର>ିତ ସାହୁ OR/12/085/144498

ପ ୁ /14615 61 142 1217ପରିଖିତ ସାହୁ ପି େନତ ାନ( ସାହୁ OR/12/085/144499

"ୀ /14616 42 142 1218କନିୁରାଣି ସାହୁ #ା ପରଖିତ ସାହୁ OR/12/085/144500

ପ ୁ /14617 40 142 1219ପ ଶ।- କମୁାର ସାହୁ ପି ଅର>ିତ ସାହୁ KBH1280759

ପ ୁ /14618 36 142 1220ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅର>ିତ ସାହୁ KBH1986082

"ୀ /14619 34 142 1221ନୟନ କିେଶାର ସାହୁ ପି ପରି>ିତ ସାହୁ RWX0123828

ପ ୁ /15620 64 142 1222ସାଧନ କମୁାର େଦ ପି ହେର(  ନାଥ େଦ KBH1278696

ପ ୁ /15621 25 142 1223ନୀଳମାଧବ େଦ ପି ସାଧନ କମୁାର େଦ RWX1229004

ପ ୁ /15622 19 142 1224େଦବ ମାଧବ େଦ ପି ସାଧନ କମୁାର େଦ RWX1255496

"ୀ /15623 58 142 1225ସରୁତA ା େଘାସ ପି ସାଦନ କମୁାର େଦ OR/12/085/144506

ପ ୁ /16624 72 142 1226ୱାଇ. େୱେKଟା ରାମା5 ପି ୱାଇ. ନା4ା ଲୱାର KBH1279199

"ୀ /16625 63 142 1227ୱାଇ.ମିନାକମୁାରୀ #ା ୱାଇ. େୱେKଟା ରାମା5 KBH1279181

ପ ୁ /16626 40 142 1228ୱାଇ ସତ�ନାରାୟଣ ପି ୱାଇ.ଭି.ରାମା5 KBH1280098

"ୀ /16627 31 142 1229ୱାଇ ଆନିତା ପି ୱାଇ ସତ�ନାରାୟଣ RWX0748376

"ୀ /17628 58 142 1230ସି.ପି. ଆଲB ାଦିନ #ା େପ ମ ପ କାଶ ପାତ RWX0124800

ପ ୁ /17629 59 142 1231େପ ମ ପ କାଶ ପାତ ପି କୃପା ପାତ RWX0124792

ପ ୁ /17630 27 142 1232ବିକାଶ ପାତ ପି େପ ମ ପ କାଶ ପାତ RWX0614966

"ୀ /17631 29 142 1233େସାନି ପାତ ପି େପ � ପ କାଶ ପାତ RWX0614958

"ୀ /18632 65 142 1234ଶା-ିପ ିୟା କାଉରୀ #ା ଅଜିତ କମୁାର ଲିମା OR/12/085/144502

"ୀ /18633 25 142 1235ଅ�0ନା ଖାଲେକା ପି ଶା{ ୁଖାଲେକା RWX0891739

ପ ୁ /18634 69 142 1236ଅଜିତ କମୁାର ଲିମା ପି ତ ିସଳୁ ଲିମା OR/12/085/144501

ପ ୁ /18635 44 142 1237ଆଶିଷ କମୁାର ଲିମା ପି ଅଜିତ କମୁାର ଲିମା RWX0124701

"ୀ /18636 42 142 1238ସ?ିତା ରାଣୀ ଲିମା ପି ଆଜିତ କମୁାର ଲିମା KBH1280049

ପ ୁ /18637 38 142 1239ବି*ଜିତ କମୁାର ଲିମା ପି ଅଜିତ କମୁାର ଲିମା RWX0123901

"ୀ /18638 36 142 1240ସAି|ା ରାଣି ଲିମା ପି ଅଜିତ କମୁାର ଲିମା RWX0123893

ପ ୁ /19639 30 142 1241ଆ*ିନ କମୁାର ବାଘ ପି େସବକ ଚ(  ବାଘ RWX0435610

"ୀ /19640 40 142 1242ନଳୀନୀ ପ ଭା କଳୁଦୀପ #ା ବିଜୟ େକଶରୀ ଲିମା RWX0615518

ପ ୁ /19641 49 142 1243ବିଜୟ େକଶରୀ ଲିମା ପି ଆଲେଫ ଡ ବିନୟାନ( ଲିମା KBH1280213

ପ ୁ /19642 49 142 1244ବିକ ମ େକଶରୀ ଲିମା ପି ଆଲେଫ ଡ ବିନାୟାନ( ଲିମା KBH1278308

"ୀ /19643 44 142 1245ଶା-ି ମହାପାତ #ା ବିକ ମ େକଶରୀ ଲିମା RWX0615229

ପ ୁ /20644 38 142 1246ବିଭୁତି ଭୁଶଣ ମିଶ ପି େକଶବ ମିଶ RWX0124826

ପ ୁ /21645 81 142 1247ଉେପ( ନାଥ ମହାପାତ ପି ଦାଶରଥି ମହାପାତ RWX0425256

"ୀ /21646 76 142 1248ପKଜିନି ମହାପାତ #ା ଉେପ( ନାଥ ମହାପାତ RWX0425223

ପ ୁ /21647 45 142 1249ପ ଶା- ମହାପାତ ପି ଉେପ(  ମହାପାତ RWX0425231

ପ ୁ /22648 28 142 1250ମେହ*ର ମହା-ି ପି ସେୁର(  ମହା-ି RWX0467787

ପ ୁ /22649 55 142 1251ସେୁର(  କମୁାର ମହା-ି ପି ଗଂଗାଧର ମହା-ି OR/12/085/334087

"ୀ /22650 50 142 1252ଝୁନୁ ମହା-ି #ା ସେୁର(  କମୁାର ମହା-ି OR/12/085/334088

ପ ୁ /22651 30 142 1253ସେପA*ର ମହା-ି ପି ସେୁର(  ମହା-ି RWX0468249

ପ ୁ /23652 59 142 1254ଚକ ଧର େହାତା ପି ବାମେଦବ େହାତା KBH1985738

"ୀ /23653 53 142 1255େଜ�ାpAାରାଣି େହାତା #ା ଚକ ଧର େହାତା KBH1985753

ପ ୁ /23654 31 142 1256ସୀମା^ଳ େହାତା ପି ଚକ ଧର େହାତା RWX0337949

"ୀ /23655 26 142 1257ସ(�ାରାଣୀ େହାତା ପି ଚକ ଧର େହାତା RWX0883702

ପ ୁ /24656 45 142 1259>ୀେରାଦ ଚ(  ରଥ ପି େଦବରାଜ ରଥ RWX0338160

ପ ୁ /24657 42 142 1260ଅମିୟ ଚ(  ରଥ ପି େଦବରାଜ ରଥ KBH1280148

"ୀ /24658 41 142 1261ନଳୀନି ରଥ #ା >ୀେରାଦ ଚ(  ରଥ RWX0124321

"ୀ /24659 33 142 1262େଜ�ାସAା ରାଣୀ ରଥ #ା ଅମିୟ ଚ(  ରଥ RWX0468033

ପ ୁ /25660 70 142 1263ନିତ�ାନ( ନାୟକ ପି ତାେରଣି ନାୟକ OR/12/085/168728

"ୀ /25661 60 142 1264ସଭୁାସିନି ନାୟକ #ା ନିତ�ାନ( ନାୟକ OR/12/085/168729

"ୀ /25662 46 142 1265ଟୁନି କମୁାରୀ ନାୟକ #ା ଚିତ େସନ ନାୟକ RWX0337964

"ୀ /25663 46 142 1266ମHଳୁା ନାୟକ #ା େସାମନାଥ ନାୟକ RWX0337998

ପ ୁ /25664 46 142 1267ରାମନାଥ ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ( ନାୟକ OR/12/085/168973

ପ ୁ /25665 42 142 1268େସାମନାଥ ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ( ନାୟକ OR/12/085/168730

ପ ୁ /25666 38 142 1269େଗାପିନାଥ ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ( ନାୟକ KBH1280494

"ୀ /25667 33 142 1270ଦିdି ନାୟକ #ା େଗାପିନାଥ ନାୟକ RWX1253111

"ୀ /25668 32 142 1271ରିKି ନାୟକ #ା ରାମନାଥ ନାୟକ RWX0337980

ପ ୁ /25669 21 142 1272ତପନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଚିତ େସନ ନାୟକ RWX1228048

"ୀ /26670 25 142 1273ରୀନା ଭୁୟ} ପି ମାଥିଆ ଭୁୟ} RWX1143221

11 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀK #ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /26671 60 142 1274ମାଥିଆସ ଭୂୟ} ପି ଜହନ ଭୂୟ} RWX0286666

"ୀ /26672 53 142 1275ସଫିୟା ଭୁୟ} #ା ମାଥିଆସ ଭୁୟ} RWX0286674

ପ ୁ /26673 33 142 1276ଉଗEନ ପ କାଶ ଭୂୟ} ପି ମାଥିଆସ ଭୂୟ} KBH1349059

ପ ୁ /26674 46 142 1277ପ େମାଦ କମୁାର କଳୁଦିପ ପି ହଳଧର କଳୁଦିପ OR/12/085/304412

"ୀ /27675 50 142 1278ସି.ଏଚ.ଏସ. ଏଲିଜାେବଥ #ା ବିପିନ କମୁାର କଳୁଦୀପ RWX0957811

"ୀ /27676 29 142 1279ସAି|ା ଚା(ିନୀ େକୗଶଲ�ା #ା ପ େମାଦ କମୁାର କଳୁଦିପ RWX0467662

"ୀ /27677 55 142 1280ରମାମଣୀ କଳୁଦିପ #ା ସେୁରଶଚ(  କଳୁଦିପ RWX0368555

ପ ୁ /27678 54 142 1281ବିପିନ କଳୁଦିପ ପି ଏଚ ଡି କଳୁଦିପ OR/12/085/134414

ପ ୁ /27679 51 142 1282ସHୟ କଳୁଦିପ ପି ହଳଧର କଳୁଦିପ KBH1278621

ପ ୁ /27680 48 142 1283ସଧିୁର କଳୁଦିପ ପି ହଳଧର କଳୁଦିପ OR/12/085/134413

"ୀ /27681 45 142 1284ସସ?ିତା କଳୁଦିପ #ା ସHୟ କଳୁଦିପ KBH1280262

"ୀ /27682 39 142 1285ପ େମାଦିନୀ କଳୁଦିପ #ା ସଧିୁର କମୁାର କଳୁଦିପ RWX0806612

"ୀ /27683 25 142 1286େସାନାଲି କଳୁଦିପ ପି ସHୟ କମୁାର କଳୁଦିପ RWX1012624

ପ ୁ /27684 19 142 1287ସିଶାK କଳୁଦୀପ ପି ସଂଜୟ କଳୁଦୀପ RWX1255512

ପ ୁ /28685 51 142 1288ଜଗବVୁ େଜଟୀ ପି ବ ଜବVୁ େଜଟୀ RWX0234948

"ୀ /28686 49 142 1289ମିଲି େଜଟି #ା ଜଗବ(ୁ େଜଟି RWX0234955

ପ ୁ /28687 42 142 1290ଶିବ ପ ସାଦ େଜଟି ପି ବ ଜବVୁ େଜଟି RWX0468132

"ୀ /29688 40 142 1291ଏସ ୟେଶାଦା େଦବୀ #ା ଏସ. ସିମାଦ ି େରଡି RWX0244053

ପ ୁ /29689 24 142 1292ଏ�. ଶ ୀଧର ପ ସାଦ ପି ଏ�. ସିମାଦ ୀ RWX1012475

ପ ୁ /29690 55 142 1293ଏସ ସିମାଦ ି େରଡି ପି ଏସ କାେମୟା RWX0286708

ପ ୁ /30691 46 142 1294ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା KBH1986124

"ୀ /30692 20 142 1295ଲିପସ।ରଣୀ େବେହରା ପି ସHୟ କମୁାର େବେହରା RWX1228006

"ୀ /30693 44 142 1296ଝୁନୁ ମହାରଣା #ା ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0234658

ପ ୁ /32694 64 142 1297ଯଧିୁ~ିର େଜନା ପି ରାଜକିେଶାର େଜନା RWX0337865

"ୀ /32695 48 142 1298ସV�ାରାଣୀ େଜନା #ା ଯଧିୁ~ିର େଜନା RWX0337873

ପ ୁ /33696 34 142 1299ଡFରୁୁଧର ଚାଲାନ ପି ଡF ୁଚାଲାନ RWX0337899

"ୀ /33697 32 142 1300େଗୗରି ଚାଲାନ #ା ଡFରୁଧର ଚାଲାନ RWX0337907

ପ ୁ /35698 36 142 1301କୃ&ଚ(  େବେହରା ପି �mର ଚ(  େବେହରା RWX0337931

ପ ୁ /35699 45 142 1302ନେର(  ଶିଶା ପି େଦତୖାରୀ ଶିଶା RWX0338020

ପ ୁ /35700 39 142 1303ଉେପ( ନାଥ ଶିଶା ପି େଦତୖାରୀ ଶିଶା RWX0338004

"ୀ /35701 35 142 1304ମଣିମା ଶିଶା #ା ନେର(  ଶିଶା RWX0338012

"ୀ /36702 35 142 1305ରHିତା ପାଣିଗ ାହୀ #ା ସେ-ାଷ କମୁାର ପାତ RWX0338038

ପ ୁ /38703 70 142 1306ତ ିନାଥ େବେହରା ପି ଶ�ାମ େବେହରା RWX1153071

ପ ୁ /38704 57 142 1307ତ ିନାଥ କମୁାର ମାଝୀ ପି ଦୁଃଖ ୁମାଝୀ RWX0467829

"ୀ /39705 61 142 1308ଶଶି ପରଜା #ା ଦନ ମାଳି ପରଜା RWX0467977

"ୀ /40706 37 142 1309ପି. ଗୀତା #ା ଆର.ବି* ରHନ ପଟନାୟକ RWX0615021

"ୀ /40707 68 142 1310ଆର.ଭାଗ�ଲ>?ୀ ପ_ନାୟକ #ା ଆର.ରାମା ରାଓ ପଟନାୟକ RWX0614990

"ୀ /40708 57 142 1311ପଦ? ଜା ପ_ନାୟକ #ା ଦୁଗE ପ ସାଦ ପଟନାୟକ RWX0615005

ପ ୁ /40709 49 142 1312ଆର. ବିcଵରHନ ପ_ନାୟକ ପି ଆର.ରାମା ରାଓ ପଟନାୟକ RWX0615013

ପ ୁ /40710 44 142 1313ହୃଦୟରHନ ପ_ନାୟକ ପି ରାମା ରାଓ ପଟନାୟକ RWX0615039

"ୀ /40711 28 142 1314େରଣକୁା ପଟନାୟକ #ା ହୃଦୟ ରHନ ପଟନାୟକ RWX1012582

ପ ୁ /40712 28 142 1315ଡି.ବାଲାଜି ପଟନାୟକ ପି ଡି.ବଳରାମ ପଟନାୟକ RWX0615047

"ୀ /41713 33 142 1316େକ ରାଜ କମୁାରି େହମା ପି କାମରାଜ କାୱାସି RWX0748202

"ୀ /41714 37 142 1317େକ.ରାଜ କମୁାରୀ ମାମା ପି କାମରାଜ କାୱାସୀ RWX0615401

"ୀ /42715 67 142 1318ୱାଇ. ଲ>?ି #ା ୱାଇ ରାମା ରାଓ RWX0748699

ପ ୁ /43716 46 142 1319କୃ& ଖିଲ ପି ଡୁFରୁୁ ଖିଲ RWX0748665

"ୀ /43717 36 142 1320ସନିୁତା ଖିଲ #ା କୃ& ଖିଲ RWX0748657

ପ ୁ /.44718 71 142 1321ଜୟ ଗଉଡ ପି କାଶନିାଥ ଗଉଡ RWX0748541

"ୀ /44719 65 142 1322ଶଶୁୀଳା ଗଉଡ #ା ଜୟ ଗଉଡ RWX0904581

ପ ୁ /44720 46 142 1323ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଗୗଡ ପି ଜୟ େଗୗଡ RWX1040880

ପ ୁ /44721 41 142 1324ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଗଉଡ ପି ଜୟ ଗଉଡ RWX0904573

ପ ୁ /44722 38 142 1325ସଭୁ ାଂଶ ୁେଶଖର ଗଉଡ ପି ଜୟ ଗଉଡ RWX0904623

"ୀ /44723 27 142 1326ଭାରତୀ ଗଉଡ #ା ସଭୁ ାଂଶ ୁେଶଖର ଗଉଡ RWX1012541

"ୀ /44724 42 142 1327େରଣବୁାଳା ମହାKଡୁ #ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଗୗଡ RWX1040898

"ୀ /44725 35 142 1328େସାନି ପ ଧାନ #ା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େଗୗଡ RWX1040906

ପ ୁ /45726 62 142 1329ପ ସନA  କମୁାର କ{ୁାର ପି ବି*େକଦନ କ{ୁାର RWX0747790

"ୀ /45727 33 142 1330କଲ�ାଣି କ{ୁାର ପି ପ ସନA  କମୁାର �{ୁାର RWX0748095

"ୀ /45728 32 142 1331ସମGgା କ{ୁାର ପି ପ ସନA  କମୁାର କ{ୁାର RWX0748103

ପ ୁ /45729 23 142 1332ସରୂଜ କମୁାର କ{ୁାର ପି ପ ସନA  କମୁାର କ{ୁାର RWX1012459

"ୀ /45730 55 142 1333ଆରତି କମୁାରି ତୁରୁକ #ା ପ ସନA  କମୁାର କ{ୁାର RWX0748111

ପ ୁ /46731 27 142 1334ରଜତ କମୁାର ତ ିପାଠି ମା ସV�ାରାଣି ପ.ା RWX0748145

ପ ୁ /47732 44 142 1335କିେଶାର ଚ(  େବେହରା ପି ତ ିନାଥ େବେହରା RWX0746529

12 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀK #ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /47733 44 142 1336େଗୗରି େବେହରା ପି କିେଶାର ଚ(  େବେହରା RWX0746537

ପ ୁ /47734 21 142 1337େଜ�ାତୀ ରHନ େବେହରା ପି କିେଶାର ଚ(  େବେହରା RWX1108943

ପ ୁ /48735 71 142 1338ବସ- କମୁାର ସାମଲ ପି ଦାସରଥି ସାମଲ RWX1143122

"ୀ /48736 58 142 1339େପ ମଲତା ସାମଲ #ା ବସ- କମୁାର ସାମଲ RWX1143114

ପ ୁ /48737 21 142 1340େସୗଭାଗ� କମୁାର ସାମଲ ପି ବସ- କମୁାର ସାମଲ RWX1143106

"ୀ /49738 47 142 1341ସରିତା କଲୁୁ #ା ତ ିନାଥ ପାତିକା RWX0766220

ପ ୁ /49739 53 142 1342ତ ିନାଥ ପାତିକା ପି ପରୁୁେଷାLମ ପାତିକା RWX0765727

ପ ୁ /56740 48 142 1343ନୃସିଂହ ଚରଣ େଗୗଡ ପି ବୁ�ିନାଥ େଗୗଡ RWX0286633

"ୀ /58741 47 142 1344େକ ନିମ0ଳା #ା େକ.ସେମ*ର ରାଓ RWX0826495

"ୀ /62742 25 142 1345�ୱାତି ବଡନାୟକ #ା ଏମ ସେ-ାଷ ରାଓ RWX1143247

"ୀ /78743 58 142 1346ଭାନୁ େଦଈ #ା ଅନ- ପ ଧାନ RWX1143239

"ୀ /82744 26 142 1347ନ(ିନୀ ବିେଶାଈ #ା ହୀରନ� ବିେଶାଈ RWX1143304

"ୀ /82745 28 142 1348ବାସ-ି ବିେଶାଈ #ା ଗିରିଧର ବିେଶାଈ RWX1143296

"ୀ /86746 29 142 1349କ-ଳା ନାୟକ #ା ଜଗଦିଶ ଚ(  ଶିଶା RWX1143189

"ୀ /87747 29 142 1350ସଷୁମା ହଳଧର #ା ସାରସିVୂ ହଳଧର RWX1143130

ପ ୁ /133748 55 142 1351ନକଳୁ ମହାନ(ିଆ ପି ଦୁଜ0 ନ ମହାନ(ିଆ RWX0748509

"ୀ /133749 48 142 1352ଏଲିଜା ମହାନ(ିଆ ପି ନକଳୁ ମହାନ(ିଆ RWX0748491

ପ ୁ /133750 46 142 1353ସେରାଜ କମୁାର ମହାନ(ିଆ ପି ଅନିରୁ� ମହାନ(ିଆ RWX0748467

"ୀ /133751 32 142 1354ପrୁଲତା ମହାନ(ିଆ ପି ନେରଶ ମହାନ(ିଆ RWX0748483

ପ ୁ /133752 32 142 1355ନେରଶ ମହାନ(ିଆ ପି ନକଳୁ ମହାନ(ିଆ RWX0748178

"ୀ /133753 31 142 1356ସବିତା ମହାନ(ିଆ #ା େସାରଜ କମୁାର ମହାନ(ିଆ RWX0806661

ପ ୁ /133754 29 142 1357ଅରୁଣ କମୁାର ମହାନ(ିଆ ପି ପ ଶା- କମୁାର ମହାନ(ିଆ RWX0748517

ପ ୁ /133755 29 142 1358ବୁଲୁ ମହାନ(ିଆ ପି ନକଳୁ . ମହାନ(ିଆ RWX0748525

ପ ୁ /135756 58 142 1359ମେନାରଂଜନ ଖkିୁଆ ପି ବି�ାନ ଚରଣ ଖkିୁଆ RWX0826511

"ୀ /158757 29 142 1360ପ ିୟତମା ପ ଧାନ #ା ଅcଵିନୀ ପ ଧାନ RWX1143155

ପ ୁ /158758 24 142 1361ସାଇରାମ ପ ଧାନ ପି ରେମଶ ପ ଧାନ RWX0904599

ପ ୁ /158759 22 142 1362ରବି(  କମୁାର ପ ଧାନ ପି ପ ଶା- ପ ଧାନ RWX1186295

"ୀ /175760 47 142 1363ସ?ିତା ମଲB ିକ #ା ଦୂୟ�0ଧନ ମଲB ିକ RWX1143197

ପ ୁ /175761 50 142 1364ଦୁୟ�0ଧନ ମଲB ିକ ପି ବୁଲାକର ମଲB ିକ RWX1143205

ପ ୁ /178762 21 142 1365ସମୀର ପ_ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ(  ପ_ନାୟକ RWX1107606

"ୀ /999763 31 142 1366ଏ ଲାବଣ�ା #ା ଏ ଶ ୀନିବାସ ରାଓ RWX0481762

ପ ୁ /999764 38 142 1367ଏ.ଶ ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ.ତ ିନାଥ ରାଓ KBH1329390

ପ ୁ /25765 18 142 1391ସବୁ ତ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ RWX1304047

ପ ୁ /27766 18 142 1392ଅପGv କଳୁଦିପ ପି ବିପିନ କମୁାର କଳୁଦିପ RWX1304054

ପ ୁ /04767 18 142 1393ମିହିର କମୁାର ଦାସ ପି ରବି କିେଶାର ଦାସ RWX1304062

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବEଚନ ନିମେ- ଗ ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନA  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବEଚନ କମିଶନ ଭାରତK �ାରା 
ପ କାଶନ କରାଯାଏ | ପ େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବEଚନ ପବୂ0 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣK 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 ମାନKର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନK ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

13 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀK #ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


