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�ୀ /Sarvodaya1 22 140 1�ାତୀ ମହା�ି ପି ପ!ଦୀପ କମୁାର ମହା�ି RWX1236801

�ୀ /12 33 140 2ଭାଗ�ଶ!ୀ ବି%ାଳ �ା ସତ�ବ! ତ ବି%ାଳ RWX0484444

ପ ୁ /23 37 140 3ସେୁରଶ ଚ(!  ବାଉରୀ ପି େଗାପିନାଥ ବାଉରୀ RWX0749887

ପ ୁ /034 59 140 4ପ!ଭାକର ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ RWX0796953

ପ ୁ /45 50 140 5କାଳୁ ଚରଣ େଛାଟରାୟ ପି ଲ./ୀଧର େଛାଟରାୟ OR/12/085/152866

�ୀ /46 47 140 6ପ!ତିମା ଜଗେଦବ �ା କାଳୁ ଚରଣ େଛାଟରାୟ KBH1626571

�ୀ /057 33 140 7ସିରା ଲ./ୀ �ା ସିରା ବାଳକ! ୀ1ା RWX1145754

ପ ୁ /58 65 140 8େକ. ଦିଲିପ କମୁାର ପି ଲ.େକ. ଶ!ୀନିବାସ ରାଓ RWX1201516

�ୀ /59 54 140 9େକ. ପ3ୁା4ଳି �ା େକ. ଦିଲିପ କମୁାର OR/12/085/160224

ପ ୁ /510 23 140 105େିଫନ ଭତ! ା ମା ସନୁୀଲ ଭତ! ା RWX1147412

ପ ୁ /511 30 140 11ଭୀମ ପ!ଦୀପ କମୁାର େକାଟିେରଡି ପି ଦିଲ7 ୀପ କମୁାର େକାଟିେରଡି RWX0484451

�ୀ /512 28 140 12ନିରିଶା େକାଟିେରଡି ପି ଦିଲ7 ୀପ କମୁାର େକାଟିେରଡି RWX0484469

ପ ୁ /613 70 140 13ହର ପ!ସାଦ ତ!ିପାଠୀ ପି ଲି�ରାଜ ତ!ିପାଠୀ RWX0119735

�ୀ /614 63 140 14ସୀମାରାଣୀ ତ!ିପାଠୀ �ା ହରପ!ସାଦ ତ!ିପାଠୀ RWX0750372

ପ ୁ /615 34 140 15ବିଭୁ ପ!ସାଦ ତ!ୀପାଠି ପି ହର ପ!ସାଦ ତ!ୀପାଠି RWX0750208

ପ ୁ /0716 36 140 16ଶୀରା ବାଳକ! ୀ1ା ପି ଶୀରା ସୀମାଚଳମ RWX1145762

ପ ୁ /717 28 140 17ଦୟାଲ ଦୀପକ କମୁାର ପି ଦୀନବ9ୁୀ େସଠୀ RWX0614057

�ୀ /718 52 140 18ମିନତୀ କମୁାରୀ େସଠି �ା ଦିନବ9ୁ େସଠି KBH1321611

ପ ୁ /0819 21 140 19ବିେଘ;ଶ ପରିଡା ପି ରାଜ କିେଶାର ପରିଡା RWX1150291

�ୀ /820 49 140 20କ<ନା ନାୟକ �ା ରାଜକିେଶାର ପରିଡା RWX0678433

ପ ୁ /821 56 140 21ରାଜକିେଶାର ପରିଡା ପି କା=>କଚ(!  ପରିଡା OR/12/085/152940

ପ ୁ /822 24 140 22ବ! ିେଜଶ ପରିଡା ପି ରାଜ କିେଶାର ପରିଡା RWX0904060

ପ ୁ /923 56 140 23ଏସ. ଗେୁ?%ର . ପି ଏସ. େଭ@ଟରମଣ . KBH1322247

�ୀ /924 50 140 24ଏସ. ସେରାଜିନି . �ା ଏସ. ଗେୁ?%ର ରାଓ OR/12/085/152659

ପ ୁ /1025 58 140 25ମୃତ�4ୁୟ ଆଚାଯ�C ପି ବନମାଳି ଆଚାଯ�C RWX0425546

�ୀ /1026 52 140 26ଜସ;ାରାଣି ଆଚାଯ�C �ା ମୃତ�4ୁୟ ଆଚାଯ�C RWX0119792

ପ ୁ /1027 46 140 27ନାରାୟଣ ଆଚାଯ�C ପି ବନମାଳି ଆଚାଯ�C RWX0678425

�ୀ /1028 42 140 28ସଶୁମା ଆଚାଯ�C �ା ନାରାୟଣ ଆଚାଯ�C RWX0119800

ପ ୁ /1029 34 140 29ଜଗନ; ାଥ ଆଚାଯ�C ପି ମୃତ�4ୁୟ ଆଚାଯ�C KBH1906221

ପ ୁ /1030 29 140 30େସାମନାଥ ଆଚାଯ�C ପି ମୃତ�4ୁୟ ଆଚାଯ�C RWX0484477

�ୀ /1031 28 140 31ଶଭୁଶୀ ମିଶ! �ା ଜଗନ; ାଥ ଆଚାଯ�C RWX0825729

�ୀ /1032 72 140 32କନକ ସାମ�ରାୟ �ା ମହାେଦବ ସାମ�ରାୟ RWX1105923

ପ ୁ /1133 43 140 33ରବି(!  ସାମ�ରା ପି ସହେଦବ ସାମ�ରା RWX0750356

�ୀ /1134 39 140 34ମମତା ସାମ�ରାୟ �ା ରବି(!  ସାମ�ରାୟ RWX0484253

ପ ୁ /1535 45 140 35େକଳୖସ ଚ(!  େବେହରା ପି ନାଥ େବେହରା RWX0891267

�ୀ /1536 42 140 36ନମିତା େବେହରା �ା େକଳୖାସଚ(!  େବେହରା RWX0119818

ପ ୁ /1537 20 140 37ରାମଚ(!  େବେହରା ପି େକଳୖାସ ଚ(!  େବେହରା RWX1208768

ପ ୁ /1638 49 140 38ଆଶିଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାେଲରିୟନ ନାୟକ RWX0119842

�ୀ /1639 41 140 39ଶା�ି ପ!ିୟା ନାୟକ �ା ଆଶିଷ କମୁାର ନାୟକ KBH1906387

�ୀ /1740 46 140 40ସଚିୁତ!ା େବେହରା �ା ସେ�ାଷ କମୁାର ପFନାୟକ KBH1320506

ପ ୁ /1741 31 140 41ଲ./ୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ସିମାGଲ ଦାଶ RWX0336719

ପ ୁ /1742 24 140 42ମୃତ�4ୁୟ ପFନାୟକ ପି ସେ�ାଷ କମୁାର ପFନାୟକ RWX0904052

ପ ୁ /1743 53 140 43ସେ�ାଷ କମୁାର ପFନାୟକ ପି ଭାHର ପFନାୟକ KBH1322304

�ୀ /1844 33 140 44ଇଜା ଦାସ �ା ଜଗନ; ାଥ ଦାସ RWX0749812

ପ ୁ /1845 32 140 45କାଳିପ!ସାଦ ଦାସ ପି ଶମିାGଳ ଦାସ RWX0285569

�ୀ /1846 31 140 46ଶଭୁସ/ୀତା ଦାଶ �ା କାଳୀପ!ସାଦ ଦାଶ RWX1066505

ପ ୁ /1847 68 140 47ସିମାGଳ ଦାଶ ପି ଂ େଗାବି( ଚ(!  ଦାଶ OR/12/085/150382

�ୀ /1848 57 140 48େସ;ହମୟୀ ଦାଶ �ା ସିମାGଳ ଦାଶ OR/12/085/150383

ପ ୁ /1849 39 140 49ଜଗନ; ାଥ ଦାଶ ପି ସିମାGଳ ଦାଶ KBH1324177

ପ ୁ /1950 27 140 50ଶଭୁଦଶCନ ସାହୁ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ସାହୁ RWX0613695

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ �ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1951 63 140 51ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ସାହୁ ପି ହେରକୃ1 ସାହୁ KBH1320498

�ୀ /1952 58 140 52ଟୁନି ସାହୁ �ା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ସାହୁ OR/12/085/152613

�ୀ /1953 29 140 53ବନଜା ପ!ିୟଦଶCନି ସାହୁ ପି ବିଭୁତିଭୁଷଣ ସାହୁ RWX0400838

ପ ୁ /2154 42 140 54ମେହଶ କମୁାର େବେହରା ପି େଭାଳାନାଥ େବେହରା RWX1010396

�ୀ /2155 36 140 55ମମତା େବେହରା �ା ମେହଶ େବେହରା RWX0119875

ପ ୁ /2156 52 140 56ଭୀମେସନ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0119867

�ୀ /2157 49 140 57ବନିତା ସାହୁ �ା ଭୀମେସନ ସାହୁ RWX0119859

ପ ୁ /2158 30 140 58ବୃ(ାବନ ସାହୁ ପି ଶ!ୀ ଭୀମେସନ ସାହୁ RWX0484220

�ୀ /2259 33 140 59ସ/ିତାଶ!ୀ େଜନା �ା ସଦୁଶCନ ରାୟ RWX1106053

�ୀ /2260 60 140 60ଶା�ିଲତା ରାୟ �ା ଘନଶ�ାମ ରାୟ OR/12/085/152874

ପ ୁ /2261 43 140 61ସଦୁଶCନ ରାୟ ପି ଘନଶ�ାମ ରାୟ KBH1322585

ପ ୁ /2362 80 140 62ପି ସଯୁ�C ରାଓ ପି ସିମା ଆପାଡୁ OR/12/085/152880

�ୀ /2363 75 140 63ପି.ଶଶିୁଳା  �ା ସଯୁ�C ରାଓ OR/12/085/152879

�ୀ /2364 49 140 64ପି ଇ(ିରା �ା ପି ଶ!ୀନିବାସ ରାଓ RWX0750224

ପ ୁ /2365 48 140 65ପ!ସନ;  ମିଶ! ପି ବଳରାମ ମିଶ! KBH1293604

ପ ୁ /2366 64 140 66ପିଶ!ୀନୀବାସ ରାଓ ପି ପି ସଯୁ�C ରାଓ OR/12/085/152877

�ୀ /2467 64 140 67ଲଳିତା ପ!ଧାନ �ା ବିରାଟ ପ!ଧାନ OR/12/085/152883

ପ ୁ /2468 40 140 68େଗାପବଲ7 ଭ ପ!ଧାନ ପି ବିରାଟ ପ!ଧାନ KBH1664952

ପ ୁ /2569 54 140 69ରତିକା� ପ!ଧାନ ପି ବିଶି ପ!ଧାନ OR/12/085/152893

�ୀ /2570 44 140 70ଲୀନା ପ!ଧାନ �ା ରତିକା� ପ!ଧାନ KBH1322049

�ୀ /2571 32 140 71ସ/ତିୁେରଖା ପ!ଧାନ �ା େକଳୖାଶ ଚ(!  ମାଝି RWX0120626

ପ ୁ /2772 59 140 72ରାମାରାଓ ଖSପାଣି ପି ଝଡୀଆ ଖSପାଣି OR/12/085/152899

�ୀ /2773 45 140 73ପ3ୁା4ଳି ଖSପାଣି �ା ରାମାରାଓ ଖSପାଣି OR/12/085/152900

ପ ୁ /2774 34 140 74ପବିତ!େମାହନ ଖSପାଣି ପି ରାମାରାଓ ଖSପାଣି KBH1350826

ପ ୁ /2775 30 140 75ଗ?ୁ ପ!ସାଦ ଖSପାଣି ପି ରାମାରାଓ ଖSପାଣି RWX0435255

�ୀ /2876 34 140 76ସରିତା ପFନାୟକ ପି ସଧୁାକର ପFନାୟକ RWX0121186

ପ ୁ /2877 61 140 77ବିପିନ ଶବର ପି ଲାକିଆ ଶବର OR/12/085/152914

�ୀ /2878 48 140 78ଦମୟ�ି ଶବର �ା ବିପିନ ଶବର OR/12/085/152915

ପ ୁ /2879 33 140 79ଉେମଶ କମୁାର ଶବର ପି ବିପିନ ଶବର RWX0119891

�ୀ /2880 29 140 80େରସମା କମୁାରୀ ଶବର ପି ବିପିT ଶବର RWX0484485

�ୀ /2881 25 140 81ପ!ତୀମା କମୁାରୀ ଶବର ପି ବିପିନ ଶବର RWX0825596

ପ ୁ /2982 56 140 82ଅେଶାକ କମୁାର ଗ�ାୟତ ପି ପ!Uୂଲ7  କମୁାର ଗ�ାୟତ OR/12/085/152907

ପ ୁ /2983 26 140 83ଅସୀତ ଗ�ାୟତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଗ�ାୟତ RWX0750232

ପ ୁ /2984 22 140 84ଅ@ିତ ଗ�ୟତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଗ�ୟତ RWX1047042

�ୀ /2985 52 140 85ଅ4ଳି ପାଣିଗ!ାହୀ �ା ଅେଶାକ କମୁାର ଗ�ାୟତ OR/12/085/153303

ପ ୁ /3086 52 140 86ଆଲେଫ! V ୱିଲିୟ ତୁକC ପି ପ!ଭୁଦାସ ତୁରୁକ RWX0678342

�ୀ /3087 45 140 87ସରିତା ତୁକC �ା ଆଲେଫ! V ୱଲିିୟ ତୁକC RWX1010263

ପ ୁ /3088 75 140 88ପ!େଭାଦାସ ତୁରୁକ ପି କମୁଦୁନ ତୁରୁକ KBH1906338

�ୀ /3089 67 140 89େରଣକୁା ତୁରୁକ �ା ପ!େଭାଦାସ ତୁରୁକ KBH1906346

�ୀ /3190 29 140 90ଏକତା ମହାପାତ! ପି କା=>କ ଚ(!  ମହାପାତ! RWX0400978

ପ ୁ /3191 56 140 91ଶ@ର ପ!ଧାନ ପି ସ�ିଲି ପ!ଧାନ KBH1320324

�ୀ /3192 46 140 92ନଳିନୀ ପ!ଧାନ �ା ଶ@ର ପ!ଧାନ KBH1320316

�ୀ /3193 23 140 93ସପୁ!ଭା ପ!ଧାନ ପି ଶ@ର ପ!ଧାନ RWX1010321

ପ ୁ /3394 64 140 94ଶରତଚ(!  ଆଚାଯ�C ପି ନାରାୟଣ ଆଚାଯ�C OR/12/085/153222

�ୀ /3395 55 140 95ପWୁା4ଳି ଆଚାଯ�C �ା ଶରତଚ(!  ଆଚାଯ�C OR/12/085/153223

ପ ୁ /3396 49 140 96ଶଶିରି ଚ(!  ଆଚାଯ�C ପି ନାରାୟଣ ଆଚାଯ�C KBH1664929

ପ ୁ /3397 56 140 97େପ!ମ କମୁାର ଗମା� ପି ତ!ିନାଥ ଗମା� OR/12/085/204144

�ୀ /3398 47 140 98ଉମ>ଳା ଗମା� �ା େପ!ମ କମୁାର ଗମା� KBH1322197

�ୀ /3399 27 140 99ମନିଷା ଗମା� ପି େପ!ମ କମୁାର ଗମା� RWX0613810

ପ ୁ /34100 34 140 100ଅଭିନାଶ ଆଚାଯ�C ପି ସରତ ଚ(!  ଆଚାଯ�C RWX0121178

�ୀ /34101 42 140 101ସଂଗୀତା କମୁାରୀ ପSା �ା ଶଶିରି ଚ(!  ଆଚାଯC RWX1269380

ପ ୁ /35102 57 140 102ସନୁାଧର ଅମନାତ� ପି ରଥ ଅମନାତ� OR/12/085/152922

�ୀ /35103 57 140 103ଟଭା ଅମନାତ� �ା ଶନୁାଧର ଅମନାତ� OR/12/085/152923

ପ ୁ /37104 59 140 104ଜଗନ; ାଥ ନିଆଲ ପି େପ!ମାନ( ନିଆଲ RWX0119958

�ୀ /37105 36 140 105ପ!ତାଭା ନିଆଲ ପି ଜଗନ; ାଥ ନିଆଲ RWX0119941

�ୀ /37106 32 140 106ପ!ୀୟ@ା ନିଆଲ ପି ଜଗନ; ାଥ ନିଆଲ RWX0119917

ପ ୁ /37107 29 140 107େଯାେଗଶ ନିଆଲ ପି ଜଗନ; ାଥ ନିଆଲ RWX0400994

�ୀ /37108 51 140 108ବିେନାଦିନି ନିଆଲି �ା ଜଗନ; ାଥ ନିଆଲି RWX0119933

�ୀ /38109 46 140 109ନମCଦା େବେହରା �ା ବି%ନାଥ ସାହୁ OR/12/085/152937

ପ ୁ /38110 58 140 110ବି%ନାଥ ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ OR/12/085/152936

�ୀ /38111 27 140 111ପ!ିୟ@ା ସାହୁ ପି ବି%ନାଥ ସାହୁ RWX0613802

ପ ୁ /38112 23 140 112ପ!ବିନ କମୁାର ସାହୁ ପି ବି%ନାଥ ସାହୁ RWX1082932

2 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ �ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /39113 82 140 113ଏସ.ଭି.ଏସଆଚାରୁଲୁ ପି ଏସ.ରାମ ମ=ୁCୀ RWX0120030

�ୀ /39114 79 140 114ଏସ.ପଦ/ ାବତୀ �ା ଏସ.ଭି.ଏମ.ଆଚାରୁଲୁ RWX0120014

ପ ୁ /39115 52 140 115ଏସ.ଭି.ମଣିବାବୁ ପି ଏସ.ଭି.ଏସ.ଆଚାରୁଲୁ RWX0120055

ପ ୁ /39116 43 140 116ଏସ.ବାପଜୁୀ ପି ଏସ.ଭି.ଏସ.ଆଚାରୁଲି RWX0120048

�ୀ /39117 39 140 117ଏସ.�ାତୀ �ା ଏସ.ବାପଜୁୀ RWX0119990

ପ ୁ /39118 35 140 118ଏସ.ସେ�ାସ ପି ଏସ.ଭି.ଏସ.ଆଚାରୁଲୁ RWX0120162

�ୀ /39119 42 140 119ଏସ.େଜ�ାତି �ା ଏସ.ଭି.ମଣିବାବୁ RWX0120006

ପ ୁ /40120 25 140 120ତ!ିେଲାଚନ ମିଣ�ାକା ପି ଚାେଚରୀ ମିଣ�ାକା RWX0891424

ପ ୁ /40121 58 140 121ଚାେଚରୀ ମିଣିଆXା ପି ଅକି ମିଣିଆXା RWX0285650

ପ ୁ /41122 32 140 122ବଳରାମ ନାୟକ ପି ଦୁଃଖ ୁନାୟକ RWX0484311

ପ ୁ /42123 54 140 123କାଳିପ!ସାଦ ଦାସ ପି ମଦନେମାହନ ଦାସ RWX0285668

�ୀ /42124 46 140 124ସଜୁାତା ଦାସ �ା କାଳିପ!ସାଦ ଦାସ RWX0285676

�ୀ /42125 45 140 125ତୃ?ି ମିଶ! ପି ଂ ପZୂCଚ(!  ମିଶ! RWX0285684

�ୀ /43126 39 140 126ପାବC ତୀ ନାୟକ �ା ଶିବମ�ଳ ନାୟକ KBH1709526

ପ ୁ /43127 38 140 127ଶିବମ�ଳ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/12/085/153210

ପ ୁ /44128 49 140 128ବିେଦଶୀ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0368290

�ୀ /44129 44 140 129ପ!ମିଳା ସାହୁ �ା ବିେଦଶି କମୁାର ସାହୁ RWX0285981

ପ ୁ /44130 25 140 130କୃ1ଚ(!  ସାହୁ ପି ବିେଦଶି କମୁାର ସାହୁ RWX0891432

�ୀ /45131 33 140 131ଅନିତା େଗୗଡ �ା କୃ1 େଗୗଡ RWX0120097

ପ ୁ /45132 29 140 132ସତ�ବାନ େଗୗଡ ପି ଅଜୁC ନ େଗୗଡ RWX0678409

ପ ୁ /45133 62 140 133ନୃସିଂହ ପ!ସାଦ ପSା ପି ୰ ତିରୁପତି ପ!ସାଦ ପSା RWX0810085

�ୀ /45134 57 140 134ସର]^ତୀ ପSା �ା ନୃସିଂହ ପ!ସାଦ ପSା RWX0810093

�ୀ /46135 30 140 135ସି ଏ_ ଜୟଲ./ି �ା ସି ଏ_ କ!ି1ା ରାଓ RWX1086172

�ୀ /46136 37 140 136େକ ମାଧବି �ା ମାଧବ େସଠି RWX1086180

�ୀ /46137 64 140 137କିରଣ ବାଳା ମହା�ି �ା ପ!ଫଲୁ ଚ(!  ମହା�ି RWX0120147

ପ ୁ /46138 42 140 138ବି%ଜିତ ମହା�ି ପି ପ!ଫଲୁ7  ଚ(!  ମହା�ି KBH1323070

ପ ୁ /46139 39 140 139ସତ�ଜିତ ମହା�ି ପି ପ!ଫଲୁ7  ଚ(!  ମହା�ି KBH1323203

�ୀ /46140 35 140 140ମଂଜୁଲତା ମହା�ି �ା ସତ�ଜି` ମହା�ି KBH1906643

�ୀ /47141 74 140 141ଡି.ଭି.ଲ./ି �ା ଡି.ଭି.ଏସ.ରାଓ RWX0243741

�ୀ /49142 31 140 142ରଜନୀ ବି%ାଳ �ା ଲ./ୀଧର େରଲି RWX0613935

ପ ୁ /49143 33 140 143କୃ1 ଚ(!  ଚାଲାଣ ପି ଦୁେଯ�଼Lଧନ ଚାଲାଣ RWX1149707

�ୀ /49144 25 140 144ଆଶାରାଣୀ ଦଳପତି �ା କୃ1ଚ(!  ଚାଲାଣ RWX1149699

ପ ୁ /49145 70 140 145ଅଜC ନ େଗୗଡ ପି କାଶୀନାଥ େଗୗଡ RWX0750521

�ୀ /49146 66 140 146ଜୟ�ି େଗୗଡ �ା ଅଜC ନ େଗୗଡ RWX0750505

�ୀ /49147 30 140 147ସନିୁତା େଗୗଡ ପି ଅଜୁC ନ େଗୗଡ RWX0891192

�ୀ /49148 24 140 148ଗାୟତ!ୀ େଗୗଡ ପି ଅଜୁC ନ େଗୗଡ RWX0891200

ପ ୁ /49149 31 140 149ରାମଚ(!  ନାୟକ ପି ଦୁଖ ୁନାୟକ RWX1149681

�ୀ /49150 60 140 150ଯମନୁା ପା�ି ପି ଜଗତ ରାୟ ପା�ି OR/12/085/153333

�ୀ /49151 38 140 151ମାମି ପ!ଧାନ �ା କୃ1 ପ!ଧାନ KBH1709344

ପ ୁ /49152 33 140 152ଲ./ୀଧର େରଲି ପି ଜୟ େରଲି RWX0120170

ପ ୁ /50153 52 140 153କୃ1 ଚ(!  ପ!ଧାନ ପି ମ�ଳା ପ!ଧାନ RWX0120188

ପ ୁ /51154 35 140 154ମେନାଜ କମୁାର ପି କିେଶାର ଚ(!  ସାହୁ RWX0120857

ପ ୁ /51155 37 140 155ଜୟ� କମୁାର ପି େପ!ମାନ( ସାହୁ KBH1709419

�ୀ /51156 60 140 156ସେୁଲାଚନା ସାହୁ �ା କିେଶାର ଚ(!  ସାହୁ OR/12/085/153002

�ୀ /51157 35 140 157%ZCଲତା ସାହୁ �ା ଜୟ� କମୁାର RWX0613711

ପ ୁ /52158 46 140 159ପ!ତାପ ଚ(!  ସାହୁ ପି ରାମ କୃ1 ସାହୁ OR/12/085/152794

�ୀ /52159 46 140 160ମମତା ସାହୁ �ା ରଘନୁ(ନ ସାହୁ KBH1664986

�ୀ /52160 22 140 161ସେ�ାଷୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ରଘ ୁନ(ନ ସାହୁ RWX1106160

ପ ୁ /53161 73 140 162ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ହାଡିବ9ୁ ନାୟକ RWX1270404

�ୀ /53162 59 140 163ଦି?ିମୟୀ ନାୟକ �ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ RWX1270412

ପ ୁ /54163 30 140 164ସିମନ ବାଘ ପି େଡଭିଡି ବାଘ RWX1086198

ପ ୁ /54164 25 140 165ସଲମନ ବାଘ ପି େଢଭିଡ ବାଘ RWX1010438

ପ ୁ /54165 43 140 166େଡଭିଡ ବାଘ ପି ଖୀ� ବାଘ RWX0285734

�ୀ /55166 62 140 167ମୀନ। କମୁ।ରୀ ସ।ବତ �ା ପଦ/  ଚରଣ ସ।ବତ RWX1193416

ପ ୁ /55167 62 140 168ପଦ/  ଚରଣ ସାବତ ପି ନିର4ନ ସାବତ RWX1193408

ପ ୁ /55168 40 140 169ସେ�ାଷ କମୁାର ସାବତ ପି ପଦ/  ଚରଣ ସାବତ KBH1321967

ପ ୁ /55169 38 140 170ଶସୁ।� କମୁ।ର ସ।ବତ ପି ପଦ/  ଚରଣ ସାବତ KBH1321785

�ୀ /55170 31 140 171ସସୁ/ୀତା କମୁାରୀ ସାବତ �ା ସଶୁ।� କମୁାର ସାବତ RWX0825638

�ୀ /56171 40 140 172ଆଶାରାଣୀ ଇWା �ା େଲାକନାଥ ଇWା RWX0613984

�ୀ /56172 28 140 173ଅନୁରାଧା ଇWା �ା ପ!ସାଦ ଇWା RWX0613976

ପ ୁ /56173 34 140 174ଇWା ଜଗଦିସ ପି ଇWା ଖଲି RWX0119776

ପ ୁ /56174 72 140 175ଇ3ା ଖଲି ପି ବାେବୟା ଖଲି OR/12/085/152985

3 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ �ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /56175 57 140 176ଇ ବିଯୟଲ./ୀ ଖଲି �ା ଇWା ଖଲି OR/12/085/152986

ପ ୁ /57176 42 140 177ଇ. ମନୁା ରାଓ ପି ଇ ରାମା ରାଓ KBH1709575

ପ ୁ /57177 45 140 178ଇ. ଭାHର ପି ରାମା ରାଓ OR/12/085/152992

�ୀ /57178 28 140 179ଆରତୀ ଇWା �ା ଲବ ଇWା RWX0613679

�ୀ /57179 38 140 180ଇ େଜ�ାତି �ା ଉ ଭାHର KBH1906262

ପ ୁ /57180 39 140 181ଇ. କଶୁ ପି ଇ. ରାମାରାଓ RWX1066596

ପ ୁ /57181 39 140 182ଇ. ଲବ ପି ଇ. ରାମାରାଓ RWX1066588

�ୀ /57182 60 140 183ଇ. ଲ./ୀେଦବି �ା ରାମା ରାଓ OR/12/085/152991

�ୀ /57183 27 140 184ମମତା ପାତ! �ା କଶୁ ଇ3ା RWX0664433

ପ ୁ /57184 67 140 185ଇ. ରାମାରାଓ ପି ଚନା ବାବୁ OR/12/085/152988

�ୀ /57185 29 140 186ଇ. ସ�ୀତା �ା ଇ. ମନୁା ରାଓ RWX0891309

�ୀ /59186 62 140 187େଗାପିନାଥ ଦାସ ପି ବି%ନାଥ ଦାସ OR/12/085/150342

�ୀ /59187 58 140 188ପ3ୁା4ଳି ଦାସ �ା େଗାପିନାଥ ଦାସ OR/12/085/150343

ପ ୁ /59188 38 140 189ମୃତ�4ୁୟ ଦାସ ପି େଗାପିନାଥ ଦାସ RWX0285759

ପ ୁ /59189 44 140 190ଅମଲୂ� କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାପିନାଥ ଦାଶ KBH1665033

�ୀ /60190 32 140 191ସ�ୀତା ମହା�ି ପି ସଯୂ�C ନାରାୟଣ ମହା�ି RWX0749846

�ୀ /60191 29 140 192ଶମ>cା କମୁାରୀ ମହା�ି ପି ସଯୂ�Cନାରାୟଣ ମହା�ି RWX0749853

ପ ୁ /60192 61 140 193ସଯୁ�Cନାରାୟଣ ମହା�ି ପି ପZୁCଚ(!  ମହା�ି OR/12/085/153003

�ୀ /60193 52 140 194ସେରାଜିନି ମହା�ି �ା ସଯୁ�Cନାରାୟଣ ମହା�ି OR/12/085/153004

ପ ୁ /60194 37 140 195ମେନାଜ ମହା�ି ପି ସଯୂ�C ନାରାୟଣ ମହା�ି RWX0891440

ପ ୁ /63195 82 140 196ନିଳକd ମିଶ! ପି ନରସିଂହ ମିଶ! OR/12/085/152951

�ୀ /63196 70 140 197ପଦ/ ାବତୀ ମିଶ! �ା ନିଳକd ମିଶ! OR/12/085/152952

ପ ୁ /63197 53 140 198ରଜନୀକା� ମିଶ! ପି ନିଳକd ମିଶ! KBH1626944

�ୀ /63198 43 140 199ନମିତା ମିଶ! �ା ରଜନୀକା� ମିଶ! KBH1626951

�ୀ /64199 57 140 200ଏନ କମଳା �ା ମେହ%ର ରାଓ OR/12/085/153008

ପ ୁ /64200 74 140 201ଏନ ମେହ%ର ରାଓ ପି ମତୁ�ାଲା ରାଓ OR/12/085/153007

ପ ୁ /65201 48 140 202ମେହ%ର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ KBH1345495

�ୀ /65202 41 140 203ପାବC ତୀ ସାହୁ �ା ମେହ%ର ସାହୁ RWX1010230

�ୀ /67203 36 140 204େମାତି ଖରା ପି ମାଧବ ଖରା RWX1010461

�ୀ /67204 63 140 205ଅଇଲା ଖରା �ା ମାଧବ ଖରା OR/12/085/150124

ପ ୁ /68205 34 140 206ଟି.ସହେଦବ େଦାରା ପି ଟି.ରା�ା େଦାରା RWX0120386

�ୀ /69206 62 140 207କମୁାରୀ ବାଘ �ା ବୁଦୁ ବାଘ OR/12/085/150015

ପ ୁ /69207 25 140 208ସତ�ାଜିତ ମହା�ି ପି ଘନଶ�ାମ ମହା�ି RWX0891481

�ୀ /69208 27 140 209ଶଭୁଶ!ୀ ପ!ଧାନ ପି ରବି(!ନାଥ ପ!ଧାନ RWX0749937

ପ ୁ /70209 50 140 210ଚିତ!  ଖରା ପି ମଧ ୁଖରା RWX0957688

�ୀ /70210 45 140 211ଦୁଃଖି ଖରା �ା ଚିତ!  ଖରା RWX0957670

ପ ୁ /73211 52 140 212ଏ. ମେହଶ ଚ(!  ପFନାୟକ ପି ଏ. ନାଗାଭୁଷଣ ରାଓ KBH1906429

�ୀ /73212 47 140 213କଲ�ାଣୀ ପFନାୟକ �ା ଏ. ମେହଶ ଚ(!  ପFନାୟକ KBH1906437

�ୀ /74213 52 140 214ମଂଗଳ ଦାନ ହାଲୱା ପି ମସା ଦାନ ହାଲୱା OR/12/085/150030

�ୀ /74214 43 140 215ଯମନୁାବତି ହାଲୱା �ା ମଂଗଳଦାନ ହାଲୱା OR/12/085/150031

ପ ୁ /74215 27 140 216ସେୁରଶ ହଲଓ^ା ପି ମ�ଲ ଦାନ ହଲଓ^ା RWX0750034

�ୀ /75216 84 140 217େଗାରୀମଣି ବାଘ �ା ଜୟ ବାଘ OR/12/085/150050

ପ ୁ /75217 52 140 218ଦିନୁ ବାଘ ପି ଯୟ ବାଘ OR/12/085/150048

�ୀ /76218 47 140 219ନୀଳା ଖରା �ା ଉeବ ଖରା OR/12/085/150530

�ୀ /77219 55 140 220ରାଧା ବାଘ �ା ବିରୁ ବାଘ OR/12/085/150092

�ୀ /81220 55 140 221ଦଶମି ସନୁା �ା ଶକୁ ୁସନୁା KBH2083137

ପ ୁ /82221 39 140 222ବୁଡୁ ଖରା ପି କା�ୁ ଖରା OR/12/085/135294

ପ ୁ /83222 48 140 223ଟି.ପ!କାଶ େଦାରା ପି ଟି.ରା�ା େଦାରା RWX0285775

�ୀ /83223 40 140 224ଟି.େଗୗରି େଦାରା �ା ଟି.ପ!କାଶ େଦାରା RWX0285783

�ୀ /83224 34 140 225ଯ. େଗୗରୀ େଦାରା �ା ଟି. ନରସିଂହ େଦାରା RWX0891226

�ୀ /83225 32 140 226େକ. ସ9�ାରାଣି �ା ଟି. ସହେଦବ େଦାରା RWX0891218

�ୀ /85226 27 140 227ଅନୀତା ପSା �ା ଜଗବ9ୁ ମହା�ି RWX0613927

ପ ୁ /86227 58 140 228ରବୀ(!  ନାଥ େଜନା ପି ଇ(! ମଣୀ େଜନା KBH1626738

�ୀ /86228 50 140 229ଲିପିପ!ିୟା େଜନା �ା ରବୀ(!  େଜନା KBH1626746

ପ ୁ /86229 33 140 230ବିକ!ମ େକଶରି େଜନା ପି ରବି(!  ନାଥ େଜନା RWX0119719

ପ ୁ /86230 28 140 231ରଂଜିତ େକଶରୀ େଜନା ପି ରବି(!  ନାଥ େଜନା RWX0613836

�ୀ /86231 25 140 232ରଶ/ୀ ବିେନାଦିନୀ େଜନା ପି ରବି(! ନାଥ େଜନା RWX0891382

�ୀ /87232 56 140 233େସୗଦାମିନୀ ପାତ! ପି ଶ!ୀଧର ପାତ! KBH1626910

�ୀ /90233 51 140 234ନିରୁପମା ମହା� �ା ଅବନି କମୁାର ନାୟକ RWX0825687

ପ ୁ /90234 54 140 235ଅବନୀ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧବୁଚରଣ ନାୟକ RWX0825679

�ୀ /90235 28 140 236ତମସା ନାୟକ ପି ଅବନୀ କମୁାର ନାୟକ RWX0484394

�ୀ /90236 26 140 237ଅଳିକା ନାୟକ ପି ଅବନୀ କମୁାର ନାୟକ RWX0891150

4 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ �ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /92237 66 140 238ରମା େଗୗଡ ପି ଧେନଶ େଗୗଡ RWX0484410

�ୀ /93238 52 140 239କାଲାବତୀ ପା�ି �ା େଦବ ପା�ି RWX0484428

�ୀ /94239 34 140 240ପି@ି େବେହରା �ା ବିେନାଦ ଚ(!  େବେହରା RWX0484501

ପ ୁ /94240 70 140 241ବାବାଜୀ ଚରଣ ବି%ାଳ ପି ଚାଇଁ ବି%ାଳ RWX0750562

ପ ୁ /94241 42 140 242ସତ�ବ! ତ ବି%ାଳ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ବି%ାଳ RWX0484436

�ୀ /94242 29 140 243ମଧସୁ/ ିତା ମାSା�ି ପି ମାଝି ମାSା�ି RWX0749861

�ୀ /94243 28 140 244ରଶ/ ିତା ମାSା�ି ପି ମାଝି ମାSା�ି RWX0749879

ପ ୁ /95244 41 140 245ବିେନାଦ ଚ(!  େବେହରା ପି େ.ତ!ବାସୀ େବେହରା RWX0484493

�ୀ /96245 67 140 246ସଷୁମା ବି%ାଳ �ା ବାବାଜୀ ଚରଣ ବି%ାଳ RWX0750554

ପ ୁ /97246 43 140 247କୃ1 େଗୗଡ ପି ବିଭିଷଣ େଗୗଡ RWX0484535

�ୀ /98247 19 140 248ଭାଗ�ଶ!ୀ ମଲ7 ିକ ପି ପିନାକ ର4ନ ମଲ7 ିକ RWX1269315

�ୀ /98248 54 140 249�ZCଲତା ପରିଡା �ା ପିନାକର4ନ ମଲ7 ିକ RWX0484576

�ୀ /99249 56 140 250ମୀନାରାଣୀ ସାହୁ �ା ବି1ୁପଦ ସାହୁ KBH1324219

�ୀ /99250 28 140 251ଦୀପିକା ସାହୁ ପି ବି1ୁପଦ ସାହୁ RWX0506261

�ୀ /101251 52 140 252ସବିତା େବେହରା �ା ସୀମାGଳ େବେହରା OR/12/085/164164

ପ ୁ /101252 28 140 253ସତିଶ େବେହରା ପି ସିମାGଳ େବେହରା RWX0400960

ପ ୁ /101253 61 140 254ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି KBH1324318

�ୀ /101254 55 140 255ଡାଳିg ମଦୁୁଲି �ା ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି KBH1324482

ପ ୁ /101255 23 140 256ବିଜୟ ମଦୁୁଲି ପି ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି RWX1010149

ପ ୁ /101(B)256 22 140 257ବିକ!ମ ମଦୁୁଲି ପି ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି RWX1066497

ପ ୁ /102257 61 140 258ସୀମାGଳ େବେହରା ପି ଖଲି େବେହରା OR/12/085/164163

ପ ୁ /103258 27 140 259ବି%ଜିତ ମହା�ି ପି ଘନଶ�ାମ ମହା�ି RWX0613687

ପ ୁ /104259 72 140 260େହମ� ପFନାୟକ ପି ଉେପ(!  ପFନାୟକ KBH1906726

�ୀ /104260 67 140 261ସଯୂ�C କମୁାରି ପFନାୟକ �ା େହମ� ପFନାୟକ KBH1906577

ପ ୁ /104261 45 140 262ରୂେପନ ପFନାୟକ ପି େହମ� ପFନାୟକ OR/12/085/158782

ପ ୁ /104262 41 140 263ସେୁରନ ପFନାୟକ ପି େହମ� ପFନାୟକ KBH1906585

�ୀ /104263 40 140 264ସଶୁ!ିତା ପFନାୟକ �ା ରୂେପନ ପFନାୟକ KBH1906668

�ୀ /105264 35 140 265ସମିତା ଦାଶ �ା େଗୗତ ଷଡ�ୀ RWX0613851

�ୀ /105265 64 140 266ସ9�ାରାଣି ମିଶ! �ା େକଳୖାଶଚ(!  ଷଡ�ି KBH1906734

ପ ୁ /105266 41 140 267େଗୗତମ ଷଡ�ି ପି େକଳୖାସ ଷଡ�ି RWX0368332

ପ ୁ /106267 70 140 268ତାପସ କମୁାର ରାଉଳ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉଳ KBH1906205

�ୀ /106268 67 140 269ଝରଣା ରାଉଳ �ା ତାପସ କମୁାର ରାଉଳ KBH1906213

ପ ୁ /106269 45 140 270ତନ/ ୟ ରାଉଳ ପି ତାପସ କମୁାର ରାଉଳ RWX0613869

�ୀ /106270 43 140 271ପ!ିୟ@ା ରାଉଳ �ା ତନ/ ୟ ରାଉଳ RWX0613877

ପ ୁ /107271 76 140 272ତାରିଣି ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ RWX0120477

�ୀ /107272 68 140 273ବିଜୟଲ./ୀ ସାହୁ �ା ତାରିଣି ସାହୁ RWX0120485

�ୀ /107273 41 140 274ମିନତି ସାହୁ ପି ତାରିଣି ସାହୁ RWX0425587

ପ ୁ /108274 37 140 275ପାଚିଲି େଦବଦ= ପି ପାଚିଲି ଭୀମରାଜୁ RWX0285809

ପ ୁ /108275 75 140 276ଚ(!  େଶଖର ଗରୁୁ ପି ଜେଳ(!  ଗରୁୁ RWX0425579

ପ ୁ /108276 49 140 277େଦେବ(!  ଗରୁୁ ପି ଚ(!  େଶଖର ଗରୁୁ RWX0286062

�ୀ /108277 39 140 278ଲୀନା ଗରୁୁ �ା େଦେବ(!  ଗରୁୁ RWX0336784

�ୀ /108278 67 140 279ପି ଯମନୁା �ା ପି ଭୀମରାଜୁ KBH1906619

ପ ୁ /108279 75 140 280ପି ଭୀମ ରାଜୁ ପି ପି.ନାରାୟଣ RWX0120501

ପ ୁ /109280 39 140 281ସେୁର(!  ଗରୁୁ ପି ଚ(!  େଶଖର ଗରୁୁ RWX0285825

ପ ୁ /109281 36 140 282ଜଗା ଗରୁୁ ପି ଚ(!  େଶଖର ଗରୁୁ RWX0285833

ପ ୁ /110282 63 140 283କା=>କ ରାଉଳ ପି କାମନା ରାଉଳ RWX0285841

�ୀ /110283 56 140 284ନିରୁପା ରାଉଳ �ା କା=>କ ରାଉଳ RWX0285858

ପ ୁ /110284 35 140 285ଚିନ/ ୟ ରାଉଳ ପି କା=>କ ରାଉଳ RWX0285866

�ୀ /110285 27 140 286ନିକିତା ରାଉଳ ପି କା=>କ ରାଉଳ RWX0749895

ପ ୁ /110286 47 140 287ସେୁରଶ କମୁାର ରାଉଳ ପି କାମନା ରାଉଳ RWX0435271

�ୀ /110287 35 140 288ରଶ/େିରଖା ରାଉଳ �ା ସେୁରଶ କମୁାର ରାଉଳ RWX0435289

ପ ୁ /112288 63 140 289ଗ�ାଧର ପାତ! ପି ସତ�ନାରାhଣ ପାତ! RWX0120527

�ୀ /112289 54 140 290ବିଜୟ ଲ./ି ପାତ! �ା ଗ�ାଧର ପାତ! RWX0783373

�ୀ /112290 28 140 291ପଲ7 ବୀ ରାଣୀ ପାତ! ପି ଗ�ାଧର ପାତ! RWX0613703

�ୀ /112291 20 140 292ବଲ7 ଭିରାଣି ପାତ! ପି ଗ�ାଧର ପାତ! RWX1209725

ପ ୁ /112292 25 140 293ରାଜୀବ େଲାଚନ ପାତ! ପି ଗ�ାଧର ପାତ! RWX0891408

ପ ୁ /113293 31 140 294ଜି. ରାଜ କିରଣ ପି ଜି.ସେବC %ର ରାଓ RWX0796458

�ୀ /114294 63 140 295ନିରୁପମା ପSା �ା ନରସିଂହ i!ସାଦ ପSା RWX0120535

ପ ୁ /114295 38 140 296ରଜତ ପSା ପି ନରସିଂହ ପ!ସାଦ ପSା RWX0286054

�ୀ /114296 37 140 297ସଧୁାଂଶବୁାଳା ପSା ପି ନରସିଂହ ପ!ସାଦ ପSା RWX1066836

ପ ୁ /115297 74 140 298ସଯୂ�Cନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଆପାନା ନାୟକ RWX0243758

�ୀ /115298 65 140 299ସେରାଜିନି ନାୟକ �ା ସଯୂ�Cନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0285890

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ �ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /115299 41 140 300ଗ?ୁ ପ!ସାଦ ନାୟକ ପି ସଯୂ�C ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0678334

�ୀ /115300 37 140 301ସରିତା ନାୟକ �ା ଗ?ୁ ପ!ସାଦ ନାୟକ RWX0425553

ପ ୁ /116301 58 140 302ରାମଚ(!  ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଚ(!  ଦାଶ RWX0336966

�ୀ /116302 56 140 303ଶା�ିଲତା ଦାଶ �ା ରାମଚ(!  ଦାଶ RWX0368340

ପ ୁ /117303 44 140 304କପିଳ ପାତ! ପି ବନମାଳି ପାତ! RWX0120576

�ୀ /117304 22 140 305ହରପ!ିୟା ସାହୁ ପି ବିjଵର4ନ ସାହୁ RWX1066992

�ୀ /117305 42 140 306ଶଶିେରଖା ସାହୁ �ା ବି% ର4ନ ସାହୁ KBH1626589

�ୀ /118306 39 140 307ଅନିତା ପାତ! �ା କପିଳ ପାତ! RWX0120584

�ୀ /120307 49 140 308ମମତା ଦାସ �ା ହୃଦାନ( ଶତପଥି RWX0120600

ପ ୁ /120308 53 140 309ହୃଦାନ( ଶତପଥି ପି ହେରକୃ1 ଶତପଥି RWX0678367

ପ ୁ /121309 72 140 310େଗୗରୀଶ@ର ପାଣୀଗ!ହୀ ପି କୃ1ଚ(!  ପାଣୀଗ!ହୀ KBH1354794

ପ ୁ /121310 37 140 311ସବୁ! ତ କମୁାର ପାଣିଗ!ାହୀ ପି େଗୗରୀ ଶଂକର ପାଣିଗ!ାହୀ KBH1909225

ପ ୁ /121311 37 140 312ଶଶୁା� କମୁାର ପାଣିଗ!ାହୀ ପି େଗୗରୀଶ@ର ପାଣିଗ!ାହୀ KBH1909332

ପ ୁ /121312 33 140 313ସକୁା� କମୁାର ପାଣୀଗ!ହୀ ପି େଗୗରୀଶ@ର ପାଣୀଗ!ହୀ KBH1354786

�ୀ /121313 38 140 314ଅନିତା କମୁାରୀ ଶତପଥୀ �ା ସବୁ! ତ କମୁାର ପାଣିଗ!ାହୀ RWX0461905

ପ ୁ /122314 43 140 315େପ!ମାନ( ଦାସ ପି ରାମକୃ1 ଦାସ KBH1906361

�ୀ /122315 40 140 316ମମତା ଦାଶ �ା େପ!ମାନ( ଦାଶ KBH1906379

ପ ୁ /125316 48 140 317ପ!ଶା� କମୁାର ପFନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ପFନାୟକ RWX0121152

�ୀ /125317 42 140 318ନିମCଳା ପFନାୟକ �ା ପ!ଶା� କମୁାର ପFନାୟକ RWX0121160

�ୀ /126318 23 140 319ପଜୁା ନାହକ �ା ଶିବ ପ!ସାଦ ସାହୁ RWX1245349

ପ ୁ /126319 80 140 320କି=Cନ ସାହୁ ପି ବ! ଜ ସାହୁ RWX0750349

�ୀ /126320 55 140 321ସଇ(! ୀ ସାହୁ ପି କି=Cନ ସାହୁ RWX0750331

ପ ୁ /126321 33 140 322ଶିବ ପ!ସାଦ ସାହୁ ପି କି=Cନ ସାହୁ RWX0121137

�ୀ /127322 33 140 323େଗଲ7 ା େଗୗତମୀ �ା େଗଲ7 ା ସାଇ କିରଣ RWX0368357

�ୀ /127323 61 140 324େଗଲ7 ା ପଦ/ ଜା �ା େଗଲ7 ା ପ!କାଶ ରାଓ OR/12/085/148340

ପ ୁ /128324 70 140 325େଗଲ7 ା ପ!କାଶ ରାଓ ପି େଗଲ7 ା ସରିୁୟାନରୟନ OR/12/085/148339

ପ ୁ /128325 33 140 326େଗଲ7 ା ପ!ଶା� କିରନ ପି GELLA ପ!କାଶ ରାଓ KBH1627611

ପ ୁ /128326 37 140 327େଗଲ7 ା ସାଇକିରଣ ପି େଗଲ7 ା ପ!କାଶରାଓ RWX0678391

ପ ୁ /129327 37 140 328ଜଗଦି] ନାୟକ ପି ତ!ୀନାଥ ନାୟକ RWX0663617

�ୀ /129328 31 140 329ୟମନୁା ନାୟକ �ା ଜଗଦିସ ନାୟକ RWX0891358

ପ ୁ /132329 73 140 330ଦୁଃସାସନ ବି%ଳ ପି କୃ1 ଚ(!  ବି%ଳ RWX0234013

�ୀ /132330 68 140 331ଭାବିଲତା ବି%ାଳ �ା ଦୁଃଶାସନ ବି%ାଳ RWX0750661

�ୀ /132331 44 140 332ସସ/ ିତା ବି%ାଳ �ା ସକୁମୁାର ପ!ଦାନ RWX0750646

ପ ୁ /132332 48 140 333ସକୁମୁାର ପ!ଧାନ ପି ଯିେତ(!ନାଥ ପ!ଧାନ RWX0750638

�ୀ /133333 56 140 334େଯାଗୀନାଥ ସାହୁ ପି ଖତି ସାହୁ RWX0336792

�ୀ /133334 50 140 335ନିମCଳା ସାହୁ �ା େଯାଗୀନାଥ ସାହୁ RWX0336800

ପ ୁ /133335 29 140 336ନିଧି ସାହୁ ପି େଯା଼ଗୀନାଥ ସାହୁ RWX0435248

ପ ୁ /133336 22 140 337ଅନୁପ ସାହୁ ପି େଯାଗୀନାଥ ସାହୁ RWX1066950

�ୀ /134337 32 140 338ସବିତା ଗdୁା ପି ପିତାgର ଗdୁା RWX0336842

ପ ୁ /136338 39 140 339ଅରୁଣ କମୁାର ଆଚାଯ�C ପି କିେଶାର ଚ(!  ଆଚାଯ�C RWX0750240

�ୀ /136339 29 140 340�ପ;ାରାଣୀ ଆଚାଯ�C ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଆଚାଯ�C RWX0484287

ପ ୁ /137340 41 140 341ଇ3ା. ପ!ସାଦ ରାଓ ପି ଇ3ା. ଖଲି KBH1322171

ପ ୁ /137341 40 140 342ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାରଣା ପି ଉେପ(!  ମହାରଣା RWX0613992

�ୀ /137342 35 140 343ସଂଯpୁା ମହାରଣା �ା ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାରଣା RWX0614008

ପ ୁ /137343 43 140 344ଇ3ା େଲାକନାଥ ରାଓ ପି ଇ3ା ଖଲି KBH1322015

ପ ୁ /138344 27 140 345ଅନୁଭବ ବାହିନିପତି ପି ମେନାଜ କମୁାର ବାହିନିପତି RWX0614024

�ୀ /139345 38 140 346ଚ(!ମା ବିେଶାୟୀ �ା ପ!ଭାତ ପSସୁାହୁ RWX0613919

ପ ୁ /139346 70 140 347େଗାବି( ପSସୁାହୁ ପି ଅଜୁC ନ ପSସୁାହୁ RWX0750307

�ୀ /139347 66 140 348କqରିୁ ପSସୁାହୁ �ା େଗାବି( ପSସୁାହୁ RWX0750315

ପ ୁ /139348 41 140 349ପ!ଭାତ କମୁାର ପSସୁାହୁ ପି େଗାବି( ପSସୁାହୁ RWX0750323

�ୀ /141349 37 140 350ପ!ମିଳା ଦେଳଇ �ା ଉେମସ ନାୟକ RWX0613729

�ୀ /141350 61 140 351କମଳା ଖରା �ା ସେୁର(!  ଖରା RWX0613786

ପ ୁ /143351 46 140 352ସାଗର ନାହାକ ପି ରଘନୁାଥ ନାହାକ RWX0613752

�ୀ /143352 45 140 353ଶ!ୀମତି ନାୟକ �ା ସାଗର ନାହାକ RWX0613745

ପ ୁ /147353 41 140 354ସେ�ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ତ!ିନାଥ ଦାସ RWX0749788

�ୀ /147354 68 140 355ବି1ୁପ!ିୟା ଦାଶ �ା ତ!ିନାଥ ଦାଶ RWX1066547

�ୀ /147355 27 140 356ଫିେଲମନା େଜସ �ା ସ(ୀପ ମିଶ! RWX0615153

�ୀ /147356 59 140 357ଆଶାମଣି ଲାକ! ା �ା ହୃଷିେକଶ ମିଶ! RWX0401539

ପ ୁ /147357 58 140 358ହୃଷିେକଶ ମିଶ! ପି ବିେନାଦ ବିହାରି ମିଶ! OR/12/085/144875

�ୀ /147358 33 140 359ସାଗରିକା ମିଶ! �ା ସେ�ାଷ କମୁାର ଦାଶ RWX0825711

ପ ୁ /147359 33 140 360ସ(ୀପ ମିଶ! ପି ହୃଷିେକଶ ମିଶ! RWX0338103

�ୀ /148360 47 140 361ନାସିମା େବଗମ �ା େଶr େରାଷନ RWX0805366

6 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ �ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /148361 27 140 362ଜାେହଦା ବିବି �ା େଶr ସବୁାହାନ ଅଲ7 ି RWX0805374

ପ ୁ /148362 56 140 363େଶr େରାଷT ପି େଶr ସବୁାହାନ ଅଲ7 ି RWX0805382

ପ ୁ /148363 26 140 364େଶr େଷୗକା` ଅଲ7 ି ପି େଶr େରାଷନ RWX0805358

ପ ୁ /149364 60 140 365ମରୁଲୀଧର ରାଉତ ପି ମାୟାଧର ରାଉତ RWX0749820

�ୀ /149365 43 140 366ମମତା ରାଉତ �ା ମରୁଲୀଧର ରାଉତ RWX0749838

ପ ୁ /153366 50 140 367ଅେଶାକ କମୁାର ରଥ ପି ରାଧାକୃ1 ରଥ RWX0750000

�ୀ /153367 45 140 368ଜାନକୀ ରଥ �ା ଅେଶାକ କମୁାର ରଥ RWX0750018

ପ ୁ /153368 26 140 369କିରନ କମୁାର ରଥ ପି ଅେଶାକ ରଥ RWX0750570

ପ ୁ /153369 25 140 370ଅରୁT କମୁାର ରଥ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରଥ RWX0885038

ପ ୁ /154370 47 140 371ସଶୁା� କମୁାର ବାରିକ ପି ସରୁଥ ବାରିକ RWX0750059

�ୀ /154371 39 140 372ଜୟ�ି ବାରିକ �ା ସଶୁା� କମୁାର ବାରିକ RWX0750067

ପ ୁ /156372 41 140 373ସେୁର(!  କମୁାର ଧଳ ପି ରାଧାଶ�ାମ ଧଳ RWX0750109

�ୀ /156373 30 140 374େମାନାଲିସା ଧଳ ପି ସେୁର(!  କମୁାର ଧଳ RWX0750430

ପ ୁ /156374 26 140 375ଆଶେୁତାs ଧଳ ପି ସେୁର(!  କମୁାର ଧଳ RWX0750422

�ୀ /159375 48 140 376ନମିତା ପଟନାୟକ �ା ନୃସିଂହନାଥ ପଟନାୟକ RWX0750166

ପ ୁ /159376 46 140 377ନୃସିଂହନାଥ ପଟନାୟକ ପି ରଘନୁ(ନ ପଟନାୟକ RWX0750174

ପ ୁ /160377 62 140 378ସାଇବା ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥି ସାହୁ RWX0825703

ପ ୁ /160378 51 140 379ସବୁାସ ଚ(!  ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥି ସାହୁ RWX0891259

�ୀ /160379 46 140 380ନଳିନୀ ସାହୁ �ା ସବୁାସ ଚ(!  ସାହୁ RWX0891242

ପ ୁ /160380 22 140 381ଜଗଦିଶ ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ସାହୁ RWX1047083

ପ ୁ /162381 64 140 382ପି ବିରନାନ ପି ପାSିତ� ବର RWX0750281

�ୀ /162382 49 140 383ଭି ସମୁତି �ା ପି ବିରନାନ RWX0750273

ପ ୁ /163383 41 140 384େଯାେଗ(!  ବାଡତ�ା ପି ମଧ ୁବାଡତ�ା RWX0750513

�ୀ /163384 34 140 385ମିତା ବାଡତ�ା �ା େଯାେଗ(!  ବାଡତ�ା RWX0750364

ପ ୁ /165385 46 140 386tାନର4ନ ମହା�ି ପି ଅଟଳ ବିହାରୀ ମହା�ି RWX0750455

�ୀ /166386 69 140 387ଲିନା ମିଶ! �ା ହରିହର ମିଶ! KBH1358571

ପ ୁ /166387 47 140 388ସଶୁା� କମୁାର ମିଶ! ପି ହରିହର ମିଶ! OR/12/085/170890

�ୀ /166388 44 140 389ନିହାରିକା ମିଶ! �ା ସଶୁା� କମୁାର ମିଶ! KBH1358563

ପ ୁ /166389 43 140 390ନିଶା� କମୁାର ମିଶ! ପି ହରିହର ମିଶ! KBH1358548

�ୀ /166390 34 140 391େଯାେସରାଣୀ ପSା �ା ନିଶା� କମୁାର ମିଶ! RWX0750463

�ୀ /167391 43 140 392ସବୁାସିନୀ ଦାଶ �ା ହରପ!ସାଦ ଦାଶ RWX0750497

ପ ୁ /169392 51 140 393ପ!ମଦ କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ1ଚ(!  ରାଉତ KBH1709906

�ୀ /169393 43 140 394ଜୟଶ!ୀ ରାଉତ �ା ପ!ମଦ କମୁାର ରାଉତ KBH1709898

ପ ୁ /170394 35 140 395ସତୀଶ ପFନାୟକ ପି ଶିବ ଶ@ର ପFନାୟକ RWX0104158

ପ ୁ /170395 66 140 396ଶିବଶ@ର ପFନାୟକ ପି ମାଧବ ପFନାୟକ OR/12/085/158202

�ୀ /170396 57 140 397ମ4ଳୁା କମୁାରୀ ପFନାୟକ �ା ଶିବଶ@ର ପFନାୟକ OR/12/085/128203

ପ ୁ /170397 32 140 398ନିେତଶ ପFନାୟକ ପି ଶିବଶ@ର ପFନାୟକ RWX0104166

�ୀ /171398 62 140 399ଜି. ରାgାଇ �ା ଜି. ଶ!ୀନିବାସ ରାଓ RWX0276337

�ୀ /171399 31 140 400େଗଲ7 ା ଅନିତା �ା ଜି.ଅନ� ରାଓ RWX0775064

�ୀ /171400 26 140 401େଗଲା ସାଇ କମୁାରୀ �ା େଗଲାଜଗଦିସ ରାଓ RWX1010446

ପ ୁ /171401 66 140 402ଜି. ଶ!ୀନିବାସ ରାଓ ପି ସନ�ାସି ରାଓ KBH1332469

ପ ୁ /171402 42 140 403ଜି. ଅନ� ରାଓ ପି ଜି. ଶ!ୀନିବାସ ରାଓ KBH1332477

ପ ୁ /171403 34 140 404ଜି.ଜଗଦିସ ରାଓ ପି ଜି.ଶ!ୀନିବାସ ରାଓ RWX0085233

�ୀ /172404 29 140 405ଶ!ାବଣୀ େବେହରା �ା ସେରାଜ କମୁାର ଡାକଆୁ RWX0904003

ପ ୁ /172405 66 140 406ସନ�ାସୀ ଡାକଆୁ ପି ମ�ୁଳୁ ଡାକଆୁ OR/12/085/184858

�ୀ /172406 58 140 407େପ!ମଲତା ଡାକଆୁ �ା ସନ�ାସି ଡାକଆୁ OR/12/085/184209

ପ ୁ /172407 39 140 408ସେରାଜ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ସନ�ାସି ଡାକଆୁ KBH1318773

ପ ୁ /172408 36 140 409ଅଜିତ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ସନ�ାସୀ ଡାକଆୁ KBH1354299

�ୀ /173409 71 140 410ଗୀତାରାଣୀ ମିଶ! �ା ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ! RWX0903971

�ୀ /173410 26 140 411ବ! ତତୀ ମିଶ! ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ! RWX0904011

ପ ୁ /176411 24 140 412ଶା�ନୁ କମୁାର ରଥ ପି ଲ./ୀ ଚରଣ ରଥ RWX1040278

�ୀ /176412 21 140 413େସାନାଲି  କମୁାରୀ ପSା ପି ଲ./ୀ ଚରଣ ପSା RWX1106087

�ୀ /176413 49 140 414ବିେନାଦିନି ତ!ିପାଠୀ �ା ଲ./ୀ ଚରଣ ରଥ RWX0805325

�ୀ /177414 43 140 415ଅହଲ�ା କମୁାରୀ ପ!ଧାନ �ା େକଳୖାସ ଚ(!  ପ!ଧାନ RWX0903989

�ୀ /261415 40 140 416ସନିୁତା େଚୗରାସିଆ ପି ବଦ! ିପ!ସାଦ େଚୗରାସିଆ RWX1208800

�ୀ /422416 59 140 417େକ.କ! ି1ା କମୁାରୀ ପି େକ.ଆuା ରାଓ RWX0796482

ପ ୁ /422417 46 140 418କମେଳଶ ପFନାୟକ ପି ଆନ(କମୁାର ପFନାୟକ KBH1290451

�ୀ /422418 39 140 419ମଧ ୁପFନାୟକ �ା ସାବିତ!ି  ପFନାୟକ OR/12/085/156313

�ୀ /422419 38 140 420ସତୀସ ପFନାୟକ �ା ସାବିତ!ି  ପFନାୟକ RWX0679308

ପ ୁ /423420 69 140 421ରଘନୁାଥ ପାଟେଯାଷୀ ପି କୃ1 ଚ(!  ପାଟେଯାଷୀ RWX0825836

ପ ୁ /423421 39 140 422ସଶୁା�ା କମୁାର ପାଟେଯାଷୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଟେଯାଷୀ RWX0825851

�ୀ /423422 56 140 423ବି1ୁପ!ିୟା ପାଟେଯାଷୀ �ା ରଘନୁାଥ ପାଟେଯାଷୀ RWX0825828

7 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ �ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /423423 30 140 424ସମି�ା ପାFେଯାଷୀ �ା ସଶୁା� କମୁାର ପାFେଯାଷୀ RWX0825844

�ୀ /424424 38 140 425େକ ସଜୁାତା ପି େକ କ! ି1ାରାଓ KBH1905819

ପ ୁ /424425 35 140 426େକ େଗାବି(ା ରାଜୁ ପି େକ କ! ି1ାରାଓ KBH1905850

ପ ୁ /424426 34 140 427େକ ତ!ିପତି ରାଓ ପି େକ କ! ି1ାରାଓ KBH1905587

ପ ୁ /424427 75 140 428କSୁଳ କ! ି1ା ରାଓ ପି କSୁଳା ବଲ7 ଭ ରାଓ RWX1010420

�ୀ /424428 29 140 429େକ. ସାରଦା �ା େକ େଗାବି(ା ରାଜୁ RWX0825810

�ୀ /425429 53 140 430ଜୟ�ୀ ମାଳା ମାଝୀ �ା ତୁଳସୀ ଧର ମାଝୀ RWX0825794

ପ ୁ /425430 22 140 431େସୗରଵ କମୁାର ମାଝୀ ପି ତୁଳସୀଧର ମାଝୀ RWX1047059

�ୀ /426431 51 140 432ବି. ରାେଜ%ରୀ େରଡି �ା ବି ମରୁଲୀ େରଡି RWX0825760

�ୀ /426432 35 140 433ବି ଅନୀତା େରଡି �ା ଏ ଲ./ୀ ନାରାୟଣ େରଡି RWX0825752

�ୀ /426433 32 140 434ବି. ସନିୁତା େରଡି ପି ବି ମରୁୁଲି େରଡି RWX0825745

ପ ୁ /426434 30 140 435ବି ସେ�ାଷ େରଡି ପି ବି ମରୁୁଲି େରଡି RWX0825737

�ୀ /427435 54 140 436ଫଲୁମଣୀ ନାୟକ �ା ସେୁରଶ ନାୟକ RWX0825547

ପ ୁ /428436 58 140 437ପ!ଫଲୁ7  କମୁାର ଦଳାଇ ପି ପନିୁଆ ଦଳାଇ RWX0825554

�ୀ /428437 44 140 438ଶ!ୀମତି ନମିତା ଦଳାଇ �ା ପ!ଫଲୁ7  କମୁାର ଦଳାଇ RWX0825562

�ୀ /428438 25 140 439ତପ�ିନୀ ଦଳାଇ ପି ପ!ଫଲୁ7  କମୁାର ଦଳାଇ RWX1010115

�ୀ /431439 51 140 440ର4ିତା କମୁାରୀ େବନ�ା �ା ଇjଵର େମାହନ କମୁାର RWX1009968

�ୀ /431440 32 140 441କବିତା େଚୗଧରୁୀ �ା ମାଣିକ ଚକ!ବ=> RWX1010255

�ୀ /431441 25 140 442ନିକିତା ରାଣୀ କଳୁଦୀପ ପି ଈ%ର େମାହନ କମୁାର କଳୁଦୀପ RWX1010347

ପ ୁ /431442 66 140 443ଈ%ର େମାହନ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ସିକ(ର କଳୁଦୀପ RWX1010388

�ୀ /431443 33 140 444ସିମା@ି ରାଣୀ କଳୁଦୀପ ପି ଈ%ର େମାହନ କମୁାର କଳୁଦୀପ RWX1010370

�ୀ /431444 31 140 445ପ!ିୟ@ା ରାଣୀ କଳୁଦୀପ ପି ଇଶରେମାହନ କଳୁଦୀପ RWX1047067

�ୀ /431445 28 140 446ସେୁନମୀ ରାଣୀ କଳୁଦୀପ ପି ଈ%ର େମାହନ କମୁାର କଳୁଦୀପ RWX1010354

ପ ୁ /431446 67 140 447ମେନାଜ କମୁାର ମହା�ି ପି ରାଧାଶ�ାମ ମହା�ି RWX1040302

�ୀ /431447 65 140 448ସିପ!ା ପFନାୟକ �ା ମେନାଜ କମୁାର ମହା�ି RWX1040294

ପ ୁ /432448 56 140 449ବି1ୁ ଚରଣ ବି%ାଳ ପି ବାହାଦୁର ବି%ାଳ RWX0749598

ପ ୁ /432449 23 140 450ସgି` ବି%ାଳ ପି ବି1ୁ ଚରଣ ବି%ାଳ RWX1040286

�ୀ /432450 42 140 451ସେ�ାଷୀ କମୁାରୀ ପFନାୟକ ପି େଜ. ଦିବାକର ପFନାୟକ RWX1009976

ପ ୁ /432451 74 140 452ଦିବାକର ପFନାୟକ ପି ଲ./ଣ ପFନାୟକ RWX1010032

�ୀ /432452 54 140 453ବ! େଜgରି ପFନାୟକ �ା ଦିବାକର ପFନାୟକ RWX1010008

ପ ୁ /432453 41 140 454ସେରାଜ କମୁାର ପFନାୟକ ପି େଜ. ଦିବାକର ପFନାୟକ RWX1010073

ପ ୁ /433454 42 140 455ଦୁେଯ�Lଧନ ସାହୁ ପି ଭୂବେନ%ର ସାହୁ RWX1010123

�ୀ /433455 37 140 456ଦୀ?ୀ ସାହୁ �ା ଦୁେଯ�Lଧନ ସାହୁ RWX1009992

�ୀ /434456 27 140 457ଗୀତାରାଣୀ ଆଚାଯ�C �ା ସନାତନ ଚକ!ବ=> RWX1010297

ପ ୁ /434457 61 140 458ଉ=ମ ଚକ!ବ=Cୀ ପି ଅନିଲ ଚକ!ବ=Cୀ RWX1010289

�ୀ /434458 52 140 459ମିନା ଚକ!ବ=> �ା ଉ=ମ ଚକ!ବ=> RWX1010222

ପ ୁ /434459 36 140 460ମାଣିକ ଚକ!ବ=> ପି ଉ=ମ ଚକ!ବ=> RWX1010313

ପ ୁ /434460 33 140 461ସନାତନ ଚକ!ବ=> ପି ଉ=ମ ଚକ!ବ=> RWX1010198

�ୀ /435461 33 140 462ବବିତା େବେହରା �ା ନେରା=ମ େବେହରା RWX1066729

ପ ୁ /436462 42 140 463ନେରା=ମ େବେହରା ପି ଲୁ(ୁ େବେହରା RWX1066737

ପ ୁ /436463 62 140 464ଫକିର ଚରଣ େଜନା ପି ଧଡି େଜନା OR/12/085/146219

�ୀ /436464 60 140 465ଗିତାରାଣି େଜନା �ା ଫକିର ଚରଣ େଜନା OR/12/085/146220

ପ ୁ /436465 33 140 466ଚଦ!  େଶଖର େଜନା ପି ଫକୀର ଚଦ!  େଜନା RWX1047091

�ୀ /436466 27 140 467ଯେଶIjୱନୀ ପ!ଧାନ �ା ଚ(!େଶଖର େଜନା RWX1105931

�ୀ /437467 35 140 468ସର�ତି ଦାଶ �ା ସେ�ାଷ ଦାଶ RWX1047075

ପ ୁ /437468 61 140 469ସାଗରାମ ମାଝୀ ପି ଶ@ର ମାଝୀ RWX1066745

�ୀ /438469 55 140 470କମୁାରୀ ବାସ�ି ମାଝୀ �ା ସାଗରାମ ମାଝୀ RWX1066752

ପ ୁ /438470 46 140 471ଚଦ!  େଶଖର ପ!ଧାନ ପି କାଶୀନାଥ ପ!ଧାନ RWX1047117

ପ ୁ /438471 32 140 472ସ4ୟ କମୁାର ପ!ଧାନ ପି କାଶୀନାଥ ପ!ଧାନ RWX1047109

ପ ୁ /439472 52 140 473ବାବାଜୀ ଚରଣ କଅୁଁର ପି େଗାଲକ ପ!ସାଦ କଅୁରଁ OR/12/085/152803

�ୀ /439473 43 140 474କବିତା କଅୁରଁ �ା ବାବାଜୀ ଚରଣ କଅୁରଁ KBH1625292

ପ ୁ /440474 66 140 475ଜୟ� କମୁାର ମହା�ି ପି ପZୂCଚ(!  ମହା�ି RWX1082965

�ୀ /440475 63 140 476ସ9�ାରାଣି ପFନାୟକ �ା ଜୟ� କମୁାର ମହା�ି RWX1082957

ପ ୁ /441476 54 140 477ପଦ/ େଲାଚନ େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା RWX1086206

�ୀ /441477 44 140 478େସୗଦାମିନି େବେହରା ପି ପଦ/ େଲାଚନ େବେହରା RWX1086214

�ୀ /441478 28 140 479େଦବସ/ିତା େବେହରା ପି ପଦ/ େଲାଚନ େବେହରା RWX1086230

ପ ୁ /441479 26 140 480ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େବେହରା ପି ପଦ/ େଲାଚନ େବେହରା RWX1086222

ପ ୁ /441480 22 140 481ଶଭୁ! ାଂଶ ୁେଶଖର େବେହରା ପି ପଦ/ େଲାଚନ େବେହରା RWX1086255

ପ ୁ /442481 44 140 482ଚ(! xଜ େବସ!ା ପି ଗଇ9ୁ େବସ!ା KBH1898956

�ୀ /442482 34 140 483ପ!ଭା େବସ!ା �ା ଚ(! yଵଜ େବସ!ା RWX0484865

ପ ୁ /443483 45 140 484ସସୁା� କମୁାର େସନାପତି ପି ବୃ(ାବନ େସନାପତି RWX0232827

�ୀ /443484 37 140 485କାମିନୀ େସନାପତି �ା ସସୁା� କମୁାର େସନାପତି RWX0233122

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ �ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /444485 33 140 486ଶିବ ପ!ସାଦ ମହାପାତ! ପି େକଳୖାସ ଚ(!  ମହାପାତ! RWX0616987

ପ ୁ /444486 30 140 487େଦବୀ ପ!ସାଦ ମହାପାତ! ପି େକଳୖାସ ଚ(!  ମହାପାତ! RWX0616995

�ୀ /444487 59 140 488ମ4 ୁରାଉଳ �ା େକଳୖାଶ ଚ(!  ମହାପାତ! RWX1106012

�ୀ /445488 55 140 489ଅମିତା କମୁାର ଦଳାଇ �ା ଝାେଡ%ର ପFନାୟକ RWX1149814

�ୀ /445489 21 140 490ଅTଵେମୟ ପଟନାୟକ ପି ଝାେଡjୱର ପଟନାୟକ RWX1106194

�ୀ /446490 54 140 491ପ3ୁା4ଳି ବ! ହ/ ା �ା ଅଜି` କମୁାର ପSା KBH1289180

�ୀ /446491 48 140 492ଅନିତା ଦାସ �ା ସତ�ନାରାୟଣ ଦାସ RWX1105956

ପ ୁ /446492 28 140 493ଅଭିଜିତ ପSା ପି ଅଜିତ କମୁାର ପSା RWX0402628

ପ ୁ /446493 24 140 494ଶଭୁଜିତ ପSା ପି ଅଜିତ କମୁାର ପSା RWX0905273

ପ ୁ /447494 54 140 495େଦବରାଜ ପାତ!  ସଦାନ( ପି ସଦାନ( ପାତ! RWX1105972

�ୀ /447495 43 140 496ସବିତା ପାତ! �ା େଦବରାଜ ପାତ! RWX1105980

�ୀ /447496 24 140 497ରି@ି ପାତ! ପି େଦବରାଜ ପାତ! RWX1106129

�ୀ /447497 22 140 498ପ!ଣତି ପାତ! ପି େଦବରାଜ ପାତ! RWX1106004

ପ ୁ /449498 68 140 499ଅଜୁC ନ େହାତା ପି ଂ ରଘନୁାଥ େହାତା RWX0127340

�ୀ /449499 58 140 500ରଜନୀ ମାଳା େହାତା �ା ଅଜୁC ନ େହାତା RWX0286955

ପ ୁ /449500 34 140 501ତପନ କମୁାର େହାତା ପି ଅଜୁC ନ େହାତା RWX0129981

ପ ୁ /450501 58 140 502ସନାତନ ମହାପାତ! ପି ମହ� ମହାପାତ! KBH1665561

�ୀ /450502 50 140 503ଲ./ୀ ମହାପାତ! �ା ସନାତନ ମହାପାତ! KBH1345008

ପ ୁ /450503 28 140 504ତ!ିେଲାଚନ ମହାପାତ! ପି ସନାତନ ମହାପାତ! RWX0614594

�ୀ /452504 40 140 505ଏମ ଲ./ୀ �ା ଏ ଆନ( ରାଓ RWX0486878

ପ ୁ /452505 55 140 506ଏ ଆନ( ରାଓ ପି ଏ ଜଗା ରାଓ RWX0486886

ପ ୁ /453506 22 140 507ଦୀପକ ଚ(!  ରାଉତ ପି ବସ� କମୁାର ରାଉତ RWX1150283

�ୀ /454507 64 140 508ଟି ଆଦିଲ./ି �ା ଟି ମତୁ� RWX1150275

�ୀ /454508 32 140 509ଟି େଭ@ଟ ଲ./ି �ା ଟି ରାଜକମୁାର RWX1150416

ପ ୁ /454509 42 140 510ଟି ରାଜକମୁାର ପି ଟି ମତୁ�ମ RWX1150267

ପ ୁ /454510 42 140 511ଟି ସେ�ାଷ କମୁାର ପି ଟି ମତୁ�ମ RWX1150242

ପ ୁ /455511 35 140 512କ4ୁବିହାରି ପାତ! ପି କାଶିନାଥ ପାତ! RWX1149657

�ୀ /455512 31 140 513ସବିୁସ/ିତା ସାହୁ �ା କ4ୁବିହାରି ସାହୁ RWX1149665

ପ ୁ /456513 23 140 514ସଂଗ!ାମ ମଚୁାକି ପି ମାସା ମଚୁାକି RWX1149632

�ୀ /456514 21 140 515ଚୁମକୀ େସାଡି �ା ସଂଗ!ାମ େସାଡି RWX1149640

�ୀ /457515 72 140 516ତମାଳ ପSା �ା ଗେଣଶ ଚ(!  ପSା RWX1149624

ପ ୁ /457516 52 140 517ଶ@ର େମାହନ ପSା ପି ଗେଣଶ ଚ(!  ପSା RWX1149616

�ୀ /457517 45 140 518ରଶ/ିତା ପSା �ା ଶ@ର େମାହନ ପSା RWX1149608

ପ ୁ /457518 20 140 519Wପନିz ପSା ପି ଶ@ର େମାହନ ପSା RWX1209709

ପ ୁ /458519 54 140 520ଲାଡି ଦାଲି ରାଜୁ ପି ଲାଡି ଶ!ୀ ରାମଲୁୁ RWX1209741

ପ ୁ /458520 22 140 521ସରୁଜ ନାୟକ ପି ବି%ନାଥ ନାୟକ RWX1209675

�ୀ /458521 21 140 522ଲାଡି ସିରୀସା ପି ଲାଡି ଦିz ରାଜୁ RWX1209758

�ୀ /458522 43 140 523ଲାଡି ଶଭୁାଷିନି �ା ଲାଡି ଡାଲି ରାଜୁ RWX1209733

�ୀ /459523 46 140 525ଶଷୁମା ପରି{ା �ା ରାମଚ(!  ପରି{ା RWX1208818

ପ ୁ /460524 70 140 526ଇ େଦେବ(!  ପାତ! ପି ଜଗଦିଶ ପାତ! RWX1209766

�ୀ /460525 58 140 527ସଯpୁାରାଣୀ ପାତ! �ା େଦେବ(!  ପାତ! RWX1209774

ପ ୁ /460526 42 140 528ହରିକୃ1 ପାତ! ପି େଦେବ(!  ପାତ! RWX1208784

�ୀ /460527 36 140 529ସ/ ିତା ପାତ! �ା ହରିକୃ1 ପାତ! RWX1208792

ପ ୁ /462528 36 140 530େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି େଶଷେଦବ ସାହୁ RWX1228709

ପ ୁ /462529 48 140 531ବାରୁେନ(!  ସାହୁ ପି େଶଷେଦବ ସାହୁ RWX1228642

ପ ୁ /463530 56 140 532କରୁଣାକର ଧୃଆ - େମାହିନୀ ଧୃଆ RWX1245794

�ୀ /463531 50 140 533େମାହିନୀ ଧୃଆ �ା କରୁଣାକର ଧୃଆ RWX1245471

�ୀ /463532 25 140 534ଲକିତା ଧୃଆ ପି କରୁଣାକର ଧୃଆ RWX1245547

�ୀ /463533 22 140 535ମ4ରୀ ଧୃଆ ପି କରୁଣାକର ଧୃଆ RWX1245521

ପ ୁ /463534 20 140 536ନିଶକିା� ଧୃଆ ପି କରୁଣାକର ଧୃଆ RWX1245331

�ୀ /464535 29 140 537ସାଇସତା ଆଫରିନ �ା ସାୟ| ତସଲିମ RWX1269414

�ୀ /464536 56 140 538ନାସି େବଗ �ା ଏକବାଲ ଖ} RWX1269513

ପ ୁ /464537 61 140 539ଏକବାଲ ଖ} ପି ୰ ଅଜିଜ ଖ} RWX1269463

ପ ୁ /464538 35 140 540ସାୟ| ତସଲିମ ପି ଏକବାଲ ଖ} RWX1269497

ପ ୁ /465539 26 140 541େଯାେଗ(!  େବେହରା ପି ଜାଗିଲି େବେହରା RWX1269547

�ୀ /465540 26 140 542ଝରଣା େବେହରା �ା େଯାେଗ(!  େବେହରା RWX1269554

�ୀ /466541 28 140 543ବିଜୟାଲ./ୀ ଦାଶ �ା ପ!ଶା� କମୁାର ଦାଶ RWX1269356

ପ ୁ /467542 69 140 544ରାଧାକ! ି1ା ପିଲାଇ ପି ପି.ଜି. ପିଲାଇ RWX1269570

�ୀ /467543 63 140 545େପ!ମଲତା ପିଲାଇ �ା ରାଧାକ! ି1ା ପିଲାଇ RWX1269448

ପ ୁ /467544 42 140 546ଆର. ରାଜକିେଶାେର ପି ରାଧାକ! ି1ା ପିଲାଇ RWX1269588

�ୀ /468545 30 140 547ସଚିୁସ/ିତା ବିjଵାଳ �ା କମୁା~ ବିକ!ମ ରh RWX1269596

ପ ୁ /468546 65 140 548ଶ@ର ପଜୁାରୀ ପି ବିjଵନାଥ ପଜୁାରୀ RWX1269620

9 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ �ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /468547 60 140 549ସବିତା ପଜୁାରୀ �ା ଶ@ର ପଜୁାରୀ RWX1269612

ପ ୁ /468548 36 140 550କମୁା~ ବିକ!ମ ରାh ପି ଶ@ର ପଜୁାରୀ RWX1269604

ପ ୁ /469549 51 140 551ଶସୁା� କମୁାର ପSା ପି ଜଗନ; ାଥ ପSା RWX1269646

�ୀ /469550 41 140 552ସବିତା ପSା �ା ସଶୁା� କମୁାର ପSା RWX1269638

�ୀ /469551 25 140 553ପ!ିୟ@ା ପSା ପି ଶସୁା� କମୁାର ପSା RWX1269653

�ୀ /469552 20 140 554ପାୟz ପSା ପି ଶସୁା� କମୁାର ପSା RWX1269661

�ୀ /470553 56 140 555ପ!ମିଳା ସାହୁ �ା ଭାHର ସାହୁ OR/12/085/154299

ପ ୁ /470554 43 140 556ସଯୂ�Cନାରାୟଣ ସାହୁ ମା ପ!ମିଳା ସାହୁ KBH1290956

ପ ୁ /470555 39 140 557ଲ./ୀନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଭାHର ସାହୁ OR/12/085/154435

�ୀ /470556 36 140 558ରଶ/ ିତା ସାହୁ ପି ଭାHର ସାହୁ KBH1902741

ପ ୁ /471557 49 140 559ଫକୀର ଚରଣ ଖ�ିୁଆ ପି ଭାଗବତ ଖ�ିୁଆ KBH1333830

�ୀ /471558 38 140 560ଲିପି େଲଖା ପରିଡା �ା ଫକିର ଚରଣ ଖ�ିୁଆ RWX1075274

ପ ୁ /472559 43 140 561ସେ�ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ଦାସ KBH1330885

�ୀ /473560 39 140 562ଗୀତାଶ!ୀ ମହାପାତ! �ା ସଯୁ�Cକା� ସାହୁ RWX0093187

ପ ୁ /473561 45 140 563ସଯୁ�Cକା� ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧି ସାହୁ RWX0093195

�ୀ /999562 29 140 564ୱାଇ. ମିନା.ୀ �ା ୱାଇ. ସେୁରଶ କମୁାର RWX1010081

ପ ୁ /999563 40 140 565ପ!େମାଦ କମୁାର ବିଡିକା ପି ସେରାଜ କମୁାର ବିଡିକା RWX0891341

ପ ୁ /999564 21 140 566ସଭୁ! ାଂସ ୁଗମା� ପି ଇjୱର ପ!ସାଦ ଗମା� RWX1158419

�ୀ /999565 32 140 567େସାନୀ ଇନାପାକଥୁCୀ �ା ପି ସନିୁଲ କମୁାର RWX1245315

�ୀ /999566 62 140 568ପି େଜ�ାତିମCୟି �ା ପି ମନ/ ଥ ରାଓ RWX0746552

ପ ୁ /999567 37 140 569ଭଗବାନ ଖିଲ ପି ରଘ ୁଖିଲ RWX0891168

�ୀ /999568 34 140 570ପ!ତିମା ଖିଲ �ା ଭଗବାନ ଖିଲ RWX0891143

ପ ୁ /999569 41 140 571ୱାଇ. ସେୁରଶ କମୁାର ପି ୱାଇ. ରାମା ରାଓ RWX0891390

ପ ୁ /999570 38 140 572ପି ସନିୁଲ କମୁାର ମା ପି େଜ�ାତିମCୟୀ RWX1245257

�ୀ /999571 37 140 573ସଜୁାତା କ�ୁାର �ା ସନୁ କ�ୁାର RWX0891473

�ୀ /999572 40 140 574ପ3ୁା4ଳୀ ନାୟକ �ା ପ!େମାଦ କମୁାର ବିଡିକା RWX0891325

�ୀ /999573 43 140 575ପଦ/ ା ପାଣିଗ!ାହୀ �ା କୃ1ଚ(!  ପାଣିଗ!ାହୀ RWX0891291

�ୀ /999574 25 140 576ଅସ/ିତା ପାଣିଗ!ାହୀ ମା ପଦ/ ା ପାଣିଗ!ାହୀ RWX0891374

�ୀ /999575 35 140 577ତପ�ୀନି ପାତ! �ା ରେମଶ େଜନା RWX0891499

�ୀ /999576 35 140 578ମାମି ପ!ଧାନ �ା ଉ�ଳଜିତ ରାଉତରାଏ RWX0891465

�ୀ /999577 25 140 579ଭବାନୀ ପ!ଧାନୀ ପି ମନୁ ପ!ଧାନୀ RWX0891366

ପ ୁ /999578 45 140 580ସଯୂ଼�C ନାରାୟଣ ରଣା ପି ନରସିଂହ ରଣା RWX1188150

�ୀ /999579 41 140 581ଅ4ନା ରଣା �ା ସଯୂ�଼C ନାରାୟଣ ରଣା RWX1187533

ପ ୁ /999580 65 140 582ପି ମନ/ ଥ ରାଓ ପି ପି ଆପା ରାଓ RWX0128553

ପ ୁ /999581 33 140 583ଲ./ୀଧର େରଲି ପି ଜୟ େରଲି RWX1113604

ପ ୁ /999582 34 140 584ଉ�ଳଜିତ ରାଉତରାଏ ପି ନବକିେଶାର ରାଉତରାଏ RWX0891457

ପ ୁ /999583 47 140 585ଦିଲ7 ିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୟରାମ ସାହୁ RWX1228725

�ୀ /999584 36 140 586ଦି?ିମୟୀ ସାହୁ �ା ଦିଲ7 ିପ କମୁାର ସାହୁ RWX1228113

�ୀ /999585 25 140 587ଗାୟତ!ି  ସାହୁ �ା ସେରାଜ କମୁାର ପ!ଧାନ RWX1113778

ପ ୁ /AT-ASHOK586 19 140 588ସମୁନ କମୁାର ପ!ଧାନ ପି େକଲୖାଶ ଚଂଦ!  ପ!ଧାନ RWX1279488

ପ ୁ /52587 19 140 1006େରାହିତ କମୁାର ସାହୁ ମା ମମତା ସାହୁ RWX1297928

ପ ୁ /149588 20 140 1007ମିହିର ର4ନ ରାଉତ ପି ମରୁଲୀଧର ରାଉତ RWX1297944

�ୀ /474589 55 140 1009ରୁନି ତ!ିପାଠି �ା ବିପ!ଚରଣ ତ!ିପାଠି OR/12/085/150253

ପ ୁ /474590 60 140 1010ବିପ!ଚରଣ ତ!ିପାଠି ପି ବା@ନିଧି ତ!ିପାଠି OR/12/085/150252

ପ ୁ /475591 43 140 1011ପ!େମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉମାକା� ନାୟକ KBH1713643

�ୀ /475592 29 140 1012ଶଷୁମା ନାୟକ �ା ପ!େମାଦ କମୁାର ନାୟକ RWX0484923

ପ ୁ /ASHOK NAG593 36 140 1015ପ!ିୟ ର4ନ ଦାଶ - ସସ/ୀତା କମୁାରୀ ମିଶ! RWX1303031

�ୀ /479594 20 140 1016େରାଜି େବେହରା �ା ପ!ଦିପ କମୁାର ନାୟକ RWX1308121

�ୀ /ashokanag595 24 140 1018ପ!ିୟ@ା େଜନା �ା ବାୟା କମୁାର େଜନା  RWX1316108

ପ ୁ /261596 18 140 1020ରିକି ଆରିୟା ମା ସନିୁତା େଚୗରାସିଆ RWX1321926

ପ ୁ /15597 18 140 1021ରାେଜଶ େବେହରା ପି େକଳୖାଶ ଚ(!  େବେହରା RWX1321959

�ୀ /Asokanaga598 24 140 1023ଲିଜା ନାହାକ �ା କା=>କ  େଜନା RWX1323450

ପ ୁ /477599 30 140 1025ପି. ସାଇ କି1ା େପାଲୁମରୁୁ ପି ପି. ଜଗଦୀjଵର ରାଓ RWX1326156

ପ ୁ /477600 29 140 1026ପି. ରାେକଶ ପି ପି. ଜଗଦୀjଵର ରାଓ RWX1326164

�ୀ /477601 53 140 1027ପାବC ତି େପାଲୁମରୁୁ �ା ପି. ଜଗଦୀjଵର ରାଓ RWX1326172

ପ ୁ /477602 63 140 1028ପି. ଜଗଦୀjଵର ରାଓ େପାଲୁମରୁୁ ପି ୰ େପାଲୁମରୁୁ ତାଭିଟାୟା RWX1326180

�ୀ /477603 19 140 1029େପାଲୁମରୁୁ ସିରିଷା �ା େପାଲୁମରୁୁ ସାଇ କ! ି1ା RWX1326198

ପ ୁ /44604 18 140 1034ଚ(ନ ସାହୁ ପି ବିେଦଶୀ କମୁାର ସାହୁ RWX1326875

ପ ୁ /452605 20 140 1035ଏମ. ]ୱରୂପ ର4ନ ପି ଏମ. ଆନ( ରାଓ RWX1326883

ପ ୁ /476606 44 140 1036ରବିT କମୁାର ]ଵାଇଁ ପି ବିjଵନାଥ ]ଵାଇଁ RWX1326891

ପ ୁ /476607 40 140 1037ତପନ କମୁାର ]ଵାଇଁ ପି ବିjଵନାଥ ]ଵାଇଁ RWX1326933

ପ ୁ /476608 69 140 1038ବିjଵନାଥ ]ଵାଇଁ ପି ଉଦୟ ନାଥ ]ଵାଇଁ RWX1326941

10 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ �ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /476609 62 140 1039ଅନୁସୟା ]ଵାଇଁ �ା ବିjଵନାଥ ]ଵାଇଁ RWX1326958

�ୀ /39610 22 140 1042ଏସ. ଭବାନି ପି ଏସ.ଭି. ମଣି ବାବୁ RWX1327022

ପ ୁ /39611 20 140 1043ଏସ. ନିରାକାର ପି ଏସ.ଭି. ମଣି ବାବୁ RWX1327030

�ୀ /476612 38 140 1045ବ(ନା ]ଵାଇଁ �ା ରବିT କମୁାର ]ଵାଇଁ RWX1327055

�ୀ /476613 37 140 1046ସସ/ିତା ଦାସ �ା ତପନ କମୁାର ]ଵାଇଁ RWX1327063

ପ ୁ /17614 19 140 1047ଚିନ/ ୟ ପFନାୟକ ମା ସଚିୁତ! ା େବେହରା RWX1327071

�ୀ /22615 18 140 1050ସସ/ିତା ଖଟୁଆ �ା ଲ./ୀକା� ଖଟୁଆ RWX1327105

ପ ୁ /88616 18 140 1052ଆଦି`ଯ ପାଢୀ ପି ଚିତ ର4ନ ପାଢୀ RWX1327121

ପ ୁ /446617 18 140 1053େସ;ହାଶିଷ ଦାସ ମା ଅନିତା ଦାସ RWX1327329

�ୀ /478618 18 140 1054ଶଭୁସ/ିତା ]ଵାଇଁ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ]ଵାଇଁ RWX1327352

ପ ୁ /99619 27 140 1055ସମୁ� କମୁାର ଭତ! ା ପି ବାଲକିେଶାର ଭତ! ା RWX1327402

ପ ୁ /Teachers620 21 140 1056େକସରୂଜ ରାଓ ପି େକ ଜଗା େମାହନ ରାଓ RWX1327972

�ୀ /ASHOK NAG621 37 140 1057ସସ/ୀତା କମୁାରୀ ମିଶ! �ା ପ!ିୟ ର4ନ ଦାଶ RWX1333343

ପ ୁ /ASHOK NAG622 62 140 589ମାଧଵ ପ।ତ! ପି ତ!ିନାଥ ପ।ତ! KBH1350784

�ୀ /Gandhi na623 28 140 590ମଣିମାଳା ସତୁାର ପି ସରୂ�ଯାନାରାଯଣ ସତୁାର TSU0491167

ପ ୁ /PLOT NO 5624 37 140 591ଶ!ୀନିବାସ େବଭରା ପି ବି ଜଗନ; ାଥ KBH1709401

�ୀ /1625 54 140 592ଇ(ିରା କମୁାରୀ େଦବୀ �ା କା=>କ କମୁାର ଚଉଧରିୁ OR/12/085/152744

�ୀ /2626 46 140 593ସବିତା ଜାନି �ା ତରୁଣ କମୁାର ମଲ7 ିକ KBH1322254

ପ ୁ /3627 58 140 594କିେଶାର ଚ(!  ପାଢୀ ପି ନିତ�ାନ( ପାଢୀ KBH1626647

�ୀ /3628 51 140 595ଜୟ�ୀ ପାଢୀ �ା କିେଶାର ଚ(!  ପାଢୀ KBH1626720

�ୀ /3629 31 140 596ରଶ/ ିତା ପାଢି ପି କିେଶାର ଚ(!  ପାଢି RWX0400952

ପ ୁ /3630 29 140 597ସରୁଜ ପାଢୀ ପି କିେଶାର ଚ(!  ପାଢୀ RWX0400945

ପ ୁ /4631 40 140 598ଦିଲୀପ କମୁାର �ାଇଁ ପି ଉେପ(!  �ାଇଁ KBH1322452

ପ ୁ /6632 38 140 599ପି. ସାଇ ସେ�ାଷ ପି ପି. ଲ./ଣ ରାଓ KBH1626936

ପ ୁ /7633 53 140 600ସତ�ନାରାୟଣ ମହାପାତ! ପି ସଯୁ�Cମଣି ମହାପାତ! RWX0400887

�ୀ /7634 51 140 601ସେରାଜିନି ମହାପାତ! �ା ସତ�ନାରାୟଣ ମହାପାତ! RWX0400895

�ୀ /7635 20 140 602େସୗମ�ଶ!ୀ ମହାପାତ! ପି ସତ� ନାରାୟଣ ମହାପାତ! RWX1269349

ପ ୁ /8636 46 140 603ସମୀର କମୁାର ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ KBH1322114

�ୀ /12637 51 140 604ସଜୁାତା ସାହୁ �ା ରାମ ପ!ସାଦ ସାହୁ OR/12/085/153202

�ୀ /13638 41 140 605ପି. ସନୁୀତା  �ା ପି. ରାବଣା KBH1709583

ପ ୁ /13639 44 140 606ରାବଣା ପି. ପି କ! ି1ା ମ=ୂ> ପି. OR/12/085/152753

ପ ୁ /17640 80 140 607ଶଶି ଭୁଷଣ ମିଶ! ପି ପ!ଭାକର ମିଶ! KBH1320449

ପ ୁ /17641 51 140 608ଅ%ିନୀ କମୁାର ତ!ିପାଠୀ ପି ପିତବାସ ତ!ିପାଠୀ KBH1321983

�ୀ /18642 43 140 609ସେ�ାଷିନୀ ତ!ିପାଠୀ �ା ଅ%ୀନୀ କମୁାର ତ!ିପାଠୀ KBH1321991

ପ ୁ /20643 46 140 610ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ନବୀନ ପାତ!  ନାୟକ RWX0484352

�ୀ /20644 40 140 611ଆଶା ନାୟକ �ା ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0484360

�ୀ /20645 36 140 612ଦୀ?ି ନାୟକ �ା ସ�ୀତ କମୁାର ନାୟକ RWX0903997

ପ ୁ /20646 32 140 613ସ�ୀତ କମୁାର ନାୟକ ପି ନବୀନ ପାତ!  ନାୟକ RWX0484378

�ୀ /20647 40 140 614େହମକା�ୀ ସାହୁ ପି ରାମ କୃ1 ସାହୁ KBH1322023

ପ ୁ /20648 38 140 615କମେଳଶ ପ!ସାଦ ସାହୁ ପି ରାମ କୃ1 ସାହୁ KBH1321660

�ୀ /21649 23 140 616ରଶ/ୀତା ମଲ7 ୀକ ପି ତରୁଣ କମୁାର ମଲ7 ୀକ RWX1010057

ପ ୁ /21650 53 140 617ତରୁଣ ମଲ7 ିକ ପି ନରୀ ମଲ7 ିକ OR/12/085/153184

ପ ୁ /22651 57 140 618େଦେବ(!ନାଥ ଖଟୁଆ ପି ଶ@ରଚ(!  ଖଟୁଆ OR/12/085/152795

�ୀ /22652 52 140 619ତିେଳା=ମା ଖଟୁଆ �ା େଦେବ(!ନାଥ ଖଟୁଆ OR/12/085/152796

�ୀ /23653 57 140 620ପ!ମିଳା ମହାପାତ! �ା କା=>କଚ(!  ମହାପାତ! OR/12/085/152810

ପ ୁ /23654 25 140 621ପ!ଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ! ପି କା=>କ ଚ(!  ମହାପାତ! RWX1066653

ପ ୁ /24655 62 140 622ମହାେଦବ ମହାପାତ! ପି ରାଧାକୃ1 ମହାପାତ! KBH1626811

�ୀ /24656 54 140 623ମିନତୀ ମହାପାତ! �ା ମହାେଦବ ମହାପାତ! KBH1626803

�ୀ /26657 62 140 624ମିନତି ମହା�ି �ା ରବି କମୁାର ମହା�ି OR/12/085/152827

ପ ୁ /27658 57 140 625ପ!ଦିପ କମୁାର ମହା�ି ପି ଅ.ୟକମୁାର ମହା�ି RWX1237999

ପ ୁ /27659 52 140 626ଅନୁପ କମୁାର ମହା�ି ପି ଅ.ୟ କମୁାର ମହା�ି RWX0120642

ପ ୁ /27660 25 140 627ଅ@ିତ ମହା�ି ପି ପ!ଦିପ କମୁାର ମହା�ି RWX1269364

ପ ୁ /28661 71 140 628ସଧୁାକର ପFନାୟକ ପି ବାଲାରାଓ ପFନାୟକ RWX0120659

�ୀ /28662 68 140 629ରାଜ କମୁାରି ପFନାୟକ �ା ସଧୁାକର ପFନାୟକ OR/12/085/152847

ପ ୁ /29663 82 140 630ଅନ� ଚରଣ ମହା�ି ପି େବକୖdୁ ମହା�ି OR/12/085/152844

�ୀ /29664 67 140 631ସାବିତ!ୀ ମହା�ି �ା ଅନ� ମହା�ି OR/12/085/152845

ପ ୁ /29665 45 140 632ଅମଲୂ� କମୁାର ମହା�ି ପି ଅନ� ଚରଣ ମହା�ି OR/12/085/153148

�ୀ /29666 43 140 633େମନକା ଲତା ମହା�ି �ା ଅମଲୂ�କମୁାର ମହା�ି RWX0285999

ପ ୁ /29667 42 140 634ଅରୁଣ କମୁାର ମହା�ି ପି ଅନ� ଚରଣ ମହା�ି KBH1322296

�ୀ /29668 38 140 635ଅ�Cନା ମହା�ି ପି ଅନ� ଚରଣ ମହା�ି KBH1322098

�ୀ /29669 33 140 636େଗହ7 ା ପ�ିୁ �ା ଅରୁଣ କମୁାର ମହା�ି RWX0336818

�ୀ /30670 47 140 637ମମତା ନାୟକ �ା ମେହ%ର �ାଇଁ RWX0425561

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ �ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /30671 47 140 638ମେହ%ର �ାଇଁ ପି ପZୁCନ( �ାଇଁ OR/12/085/153108

�ୀ /30672 24 140 639େମାନାଲିସା �ାଇଁ ପି ମେହ%ର �ାଇଁ RWX1066927

�ୀ /31673 66 140 640ବ(ୀତା ଧଳ �ା ଅନ� ଚରଣ ଧଳ RWX0120667

�ୀ /32674 60 140 641ମତି ଜାନି �ା ଗ�ା ଜାନି OR/12/085/152798

�ୀ /32675 33 140 642କଇତା ଜାନୀ ପି ଗ�ା ଜାନୀ RWX1010206

�ୀ /33676 45 140 643ଦୁଃଖି ନାଇକ �ା ଦୁଃଖ ୁନାଇକ OR/12/085/152996

ପ ୁ /33677 54 140 644ଦୁଃଖ ୁନାୟକ ପି କମୁଟିୁ ନାୟକ OR/12/085/152995

ପ ୁ /33678 27 140 645ସେୁରସ ନାୟକ ପି ଦୁଃଖ ୁନାୟକ RWX0614016

�ୀ /33679 26 140 646ବିମଳା ନାୟକ �ା ସେୁରଶ ନାୟକ RWX0750489

�ୀ /34680 35 140 647ସଧୁାରାଣୀ ମଦୁୁଲି �ା ରାଜୁ ମଦୁୁଲି RWX0750471

ପ ୁ /34681 33 140 648ରବି ମଦୁୁଲି ପି .ୀରବ9ୁ ମଦୁୁଲି KBH1906320

ପ ୁ /34682 31 140 649ରାଜୁ ମଦୁୁଲି ପି .ୀରବ9ୁ ମଦୁୁଲି RWX0484303

�ୀ /34683 32 140 650ହିରାମଣୀ ପରଜା �ା ରବି ମଦୁୁଲି RWX0484295

�ୀ /35684 50 140 651ପାର ନାଏକ �ା ଦାସ ନାଏକ OR/12/085/152994

ପ ୁ /35685 50 140 652ସ4ୟ କମୁାର ରଥି ପି ଆନ( ରଥି RWX0891275

�ୀ /35686 31 140 653ନଳୀନୀ କମୁାରି ସନୁା ପି ପ!ଫଲୁ କମୁାର ସନୁା RWX0750117

�ୀ /36687 38 140 654ସଜୁାତା ଖରୁା �ା ପ!ଶା� ସନୁା OR/12/085/138738

�ୀ /36688 64 140 655ଫଲୁ ସ(ୁରି ସନୁା �ା ପ!ଫଲୁ କମୁାର ସନୁା RWX0120683

ପ ୁ /36689 61 140 656ପ!ଫଲୁ କମୁାର ସନୁା ପି େସତ ସନୁା RWX1143270

ପ ୁ /36690 46 140 657ପ!ଶା� କମୁାର ସନୁା ପି ପ!ଫଲୁ କମୁାର ସନୁା RWX0120675

�ୀ /37691 44 140 658ଚିନ/ ୟୀ ମହା�ି �ା େସୗମ� ର4ନ ପFନାୟକ KBH1323500

�ୀ /38692 40 140 659ସ4pୁା ବାଘ �ା େଡଭିଡ ବାଘ RWX0120691

ପ ୁ /43693 49 140 660ବିପୀନ ବିହାରି ସାମଲ ପି କ<ତରୁ ସାମଲ RWX0286005

�ୀ /43694 44 140 661ଅନୁପମା �ାଇଁ �ା ବିପିନ ବିହାରି ସାମଲ RWX0120709

�ୀ /45695 54 140 662ଜୟ�ି ସତୂାର ପି ବି1ୁପଦ ସତୂାର OR/12/085/100645

ପ ୁ /46696 46 140 663େଗାପାଳ େସଠି ପି ତ!ିନାଥ େସଠି RWX0121103

ପ ୁ /46697 39 140 664ସେ�ାଷ କମୁାର େସଠି ପି ତ!ିନାଥ େସଠୀ KBH1323807

�ୀ /46698 36 140 665ରାେଜ%ରି େସଠି �ା େଗାପାଳ େସଠି RWX0368308

ପ ୁ /46699 36 140 666କ!ି1ା େସଠୀ ପି ତ!ିନାଥ େସଠୀ RWX0121095

�ୀ /46700 36 140 667ଗୀତା େସଠୀ �ା ସେ�ାଷ କମୁାର େସଠୀ RWX0614032

�ୀ /46701 65 140 668କେ4%ରୀ େସଠୀ �ା ତ!ିନାଥ େସଠୀ KBH1323823

ପ ୁ /46702 47 140 669ମାଧବ େସଠୀ ପି ତ!ିନାଥ େସଠୀ KBH1323831

ପ ୁ /46703 31 140 670ଶ�ମ କମୁାର େସଠୀ ପି ତ!ୀନାଥ େସଠୀ RWX0368324

ପ ୁ /47704 44 140 671ମେନାଜ କମୁାର ବିେଶାୟୀ ପି ସଦୁଶCନ ବିେଶାୟୀ RWX0749960

�ୀ /47705 33 140 672ସନୁୀତା ବିେଶାୟୀ �ା ମେନାଜ କମୁାର ବିେଶାୟୀ RWX0749978

�ୀ /47706 45 140 673ଜୟଶ!ୀ ବିେଶାଇ �ା ଅରୁଣ କମୁାର ବିେଶାଇ KBH1323401

�ୀ /47707 21 140 674ରୀନା ବିେଶାଇ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ବିେଶାଇ RWX1209717

�ୀ /47708 65 140 675ସଶିୁଳା ବିେସାୟୀ �ା ସଦୁଶCନ ବିେସାୟୀ RWX0749952

ପ ୁ /47709 48 140 676ଅରୁଣ କମୁାର ବିେସାୟୀ ପି ସଦୁଶCନ ବିେସାୟୀ RWX0749986

ପ ୁ /48710 53 140 677ନରହରି ବିେଶାଇ ପି ପZୁCଚ(!  ବିେଶାଇ RWX0425595

�ୀ /48711 48 140 678ବିେନାଦିନି ବିେଶାଇ �ା ନରହରି ବିେଶାଇ RWX0425538

ପ ୁ /48712 24 140 679ରାେଜଶ କମୁାର ବିେଷାଇ ପି ନରହରି ବିେଷାଇ RWX1010412

ପ ୁ /49713 50 140 680ବିଦ�ାଧର ପ!ମାଣିକ ପି ନୀଳକd ପ!ମାଣିକ KBH1324284

�ୀ /49714 45 140 681ଶକ�ୁଳା ପ!ମାଣିକ �ା ବିଦ�ାଧର ପ!ମାଣିକ KBH1323419

ପ ୁ /52715 45 140 682ସ4ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ତ!ିନାଥ େବେହରା OR/12/085/158796

�ୀ /52716 38 140 683ଛବିତା େବେହରା ପି ତ!ିନାଥ େବେହରା KBH1323658

�ୀ /54717 55 140 684ନଳିନୀ ଡାକଆୁ �ା ଗ�ାଧର ଡାକଆୁ KBH1323534

�ୀ /55718 52 140 685ବାସ�ି ଲତା ବାଇ �ା ଗେଣଶ ଚ(!  ଦାସ KBH1323575

ପ ୁ /55719 53 140 686ଗେଣଶ ଚ(!  ଦାସ ପି ଧରଣୀଧର ଦାସ KBH1323781

�ୀ /55720 21 140 687ଅପ>ତା ଦାସ ପି ଗେଣଷଚ(!  ଦାସ RWX1106061

ପ ୁ /63721 43 140 688ଟି. ଗ?ୁ ପ!ସାଦ େଦାରା ପି ଟି. ରା�ା େଦାରା KBH1323542

ପ ୁ /63722 39 140 689ଟି. ନରସିଂହ େଦାରା ପି ଟି. ରା�ା େଦାରା KBH1323609

ପ ୁ /64723 28 140 690କିେଶାର ମହା�ି ପି ଅର.ିତ ମହା�ି RWX0484246

�ୀ /64724 24 140 691ଦିପିକା ମହା�ି �ା କିେଶାର ମହା�ି RWX1269695

�ୀ /64725 42 140 692ଭାରତୀ ମହା�ି ପି ବାଲାଜୀ ମହା�ି KBH1323443

ପ ୁ /64726 29 140 693ଜଗବ9ୁ ମହା�ି ପି ଅର.ିତ ମହା�ି RWX0336693

�ୀ /64727 27 140 694ପ3ୁଲତା ମହା�ି �ା ରାମକୃ1 ପତୀ RWX0484238

ପ ୁ /65728 38 140 695ରାମ କୃ1 ପତି ପି ସିମାGଳ ପତି RWX0336701

�ୀ /66729 74 140 696ପି.ରାମା ଲଳିତା କମୁାରୀ �ା ପି. ହରିନାଥ ରାଓ OR/12/085/144747

ପ ୁ /67730 41 140 697ସଂେତାଷ େବବତL ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବବ=L KBH1324417

�ୀ /67731 64 140 698ପ!ଭାସିନୀ େବବ=L �ା ଅେଶାକ କମୁାର େବବ=L KBH1323989

ପ ୁ /68732 54 140 699େତାଫାନ ପାଣିଗ!ାହୀ ପି ହରିହର ପାଣିଗ!ାହୀ RWX0825653

12 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ �ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /68733 46 140 700ରିନା ପାଣିଗ!ାହୀ �ା େତାଫାନ ପାଣିଗ!ାହୀ RWX0825661

�ୀ /68734 41 140 701ମମତା ପାଣିଗ!ାହୀ �ା ମିଟୁ ପାଣିଗ!ାହୀ KBH1323690

ପ ୁ /69735 54 140 702ଘନଶ�ାମ ମହା�ି ପି ମେହ%ର ମହା�ି KBH1323062

�ୀ /69736 50 140 703ଅନ(ା ମ4ରୀ ମହା�ି �ା ଘନଶ�ାମ ମହା�ି KBH1322700

�ୀ /69737 44 140 704ମଧ ୁଛ(ା ପ!ଧାନ �ା ରବି(!  ନାଥ ପ!ଧାନ RWX0120782

�ୀ /69738 20 140 705ଇତିଶ!ୀ ପ!ଧାନ ପି ରବି(! ନାଥ ପ!ଧାନ RWX1209691

ପ ୁ /71739 43 140 706େଲାକନାଥ ମିଶ! ପି ନାରାୟଣ ମିଶ! KBH1709351

�ୀ /71740 38 140 707ରଶ/ ି ମିଶ! �ା େଲାକନାଥ ମିଶ! KBH1709369

ପ ୁ /72741 50 140 708କୃ=ିବାସ ମହାରଣା ପି ଧସୂର ମହାରଣା RWX0484329

�ୀ /72742 41 140 709ନିରୂପମା ମହାରଣା �ା କୃ=ିବାସ ମହାରଣା RWX0484337

�ୀ /74743 60 140 710ବି. ରାବଣା�ା . �ା ବି. ଜଗନ; ାଥମ KBH1709385

ପ ୁ /74744 40 140 711ବି. ଚ(! େଶଖର ପି ବି. ଜଗନ; ାଥମ KBH1709377

ପ ୁ /74745 67 140 712ବି ଜଗନ; ାଥ ପି ବି େବରୖାଗୀ RWX0750083

ପ ୁ /75746 61 140 713ସେୁରଶ ଚ(!  ରଥ ପି ମେହ%ର ରଥ KBH1709435

�ୀ /75747 53 140 714ଶା�ିଲତା ରଥ �ା ସେୁରଶ ଚ(!  ରଥ KBH1709443

ପ ୁ /75748 36 140 715ରାେଜଶ କମୁାର ରଥ ପି ସେୁରଶ ଚ(!  ରଥ KBH1709450

ପ ୁ /75749 33 140 716ରାେକଶ କମୁାର ରଥ ପି ଶେୁରଶ ଚ(!  ରଥ RWX0119883

�ୀ /75750 26 140 717ଶ/ ିତାରାଣୀ ରଥ �ା ରାେଜଶ କମୁାର ରଥ RWX1010453

�ୀ /76751 43 140 718ରଶ/ ିବାଳା ନାୟକ �ା ସତ�ବାନ ପ!ଧାନ KBH1709484

ପ ୁ /76752 47 140 719ସତ�ବାନ ପ!ଧାନ ପି ନାରାୟଣ ଚ(!  ପ!ଧାନ OR/12/085/153319

ପ ୁ /77753 67 140 720ରେମଶ ଚ(!  ପାଢି ପି ନିର4ନ ପାଢି RWX0435313

�ୀ /77754 58 140 721ଶା�ିଲତା ପାଢି �ା ରେମଶ ଚ(!  ପାଢି KBH1709500

ପ ୁ /77755 36 140 722ଦିପକ କମୁାର ପାଢି ପି ରେମଶ ଚ(!  ପାଢି RWX0120824

ପ ୁ /77756 32 140 723ଦିେଲସ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରେମଶ ଚ(!  ପାଢୀ RWX0336883

�ୀ /78757 44 140 724ଏ ଦୁଗL �ା ଏ ଦୁଗL ପ!ସାଦ RWX0435297

ପ ୁ /78758 49 140 725ଏ ଦୁଗL ପ!ସାଦ ପି ଏ େଭ@ଟ ରାଜୁ RWX0435305

ପ ୁ /79759 36 140 726ସାଧବ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ KBH1709518

�ୀ /79760 35 140 727ରିତା ନାୟକ ପି ସାଧବ ନାୟକ KBH1906395

�ୀ /80761 25 140 728ଶ!eା4ଳି . ପି ଦାଶରଥି େବେହରା RWX0825570

ପ ୁ /80762 55 140 729ଦାଶରଥି େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା KBH1709542

�ୀ /80763 48 140 730ପଦ/ ାବତି େବେହରା �ା ଦାଶରଥି େବେହରା KBH1709534

ପ ୁ /80764 21 140 731ଲଲାେଟ(ୁ େବେହରା ପି ଦାଶରଥି େବେହରା RWX1106103

�ୀ /81765 38 140 732ସମୁଲତା ପFନାୟକ �ା ଶିବଶ@ର ପFନାୟକ RWX0336909

ପ ୁ /81766 48 140 733ଆ~. ଶିବଶ@ର ପFନାୟକ ପି ଆ~. ଭାHର ରାଓ OR/12/085/150176

ପ ୁ /81767 57 140 734ଆ~. େଭ@ଟରମଣ ପFନାୟକ ପି ଆ~. ଭାHର ରାଓ OR/12/085/150173

�ୀ /81768 54 140 735ଉମାମେହ%ରି ପFନାୟକ �ା ଆ~. େଭ@ଚରମଣ ପFନାୟକ OR/12/085/150490

ପ ୁ /81769 50 140 736ଆ~. ଶ!ିନିବାସ ପFନାୟକ ପି ଆ~. ଭାHର ରାଓ OR/12/085/150175

�ୀ /82770 28 140 737ଶା�ି େସଠି �ା େକଳୖାଶ େସଠି RWX1106046

ପ ୁ /82771 55 140 738େକୖଳାସ େସଠୀ ପି ମରୁଲି େସଠୀ KBH1709559

�ୀ /84772 58 140 739ବି1ୁପ!ିୟା ଗ�ାୟତ �ା ମାଧବ ପାତ! KBH1350792

ପ ୁ /84773 29 140 740ସgି` ପାତ! ପି ମାଧବ ପାତ! RWX0484279

�ୀ /84774 29 140 741ଭାଗ�ଲ./ୀ ପାତ! ପି ପ!ତାପ ଚ(!  ପାତ! RWX0484261

�ୀ /87775 78 140 742ଲାବଣ� ବତୀ ଆଚାଯ�C �ା ଗଦାଧର ଆଚାଯ�C RWX0120907

ପ ୁ /87776 57 140 743ଲgେଦାର ଆଚାଯ�C ପି ଗଦାଧର ଆଚାଯ�C RWX0120881

�ୀ /87777 53 140 744ବାଶ�ି ଆଚାଯ�C �ା ଲgେଦାର ଆଚାଯ�C RWX0120873

ପ ୁ /87778 47 140 745ମଧସୁଦୁର ଆଚାଯ�C ପି ଗଦାଧର ଆଚାଯ�C RWX0120899

�ୀ /87779 41 140 746କ<ନା ଆଚାଯ�C �ା ମଧସୁଦୁନ ଆଚାଯ�C RWX0120568

�ୀ /88780 53 140 747ପ!ତିଭା ନିଶ@ �ା ଚିତର4ନ ପାଢୀ KBH1906510

ପ ୁ /88781 55 140 748ଚି= ରଂଜନ ପାଢି ପି ନବୀନ ଚ(!  ପାଢି KBH1906502

�ୀ /88782 26 140 749େସାନାଲି ପାଢି ପି ଚି=ର4ନ ପାଢି RWX0750216

�ୀ /89783 44 140 750�ବ�ାରାଣି ଦାଶ �ା ସେରାଜ ଭୂଷଣ ସାମ�ରାୟ KBH1710268

ପ ୁ /89784 45 140 751ସେରାଜ ଭୂଷଣ ସାମ�ରାୟ ପି ଯଦୁମଣୀ ଦାଶ KBH1906254

�ୀ /91785 37 140 752ଅନୁପମା ବାରିକ ପି ଏକାଦଶୀ ବାରିକ KBH1906718

ପ ୁ /91786 49 140 753େଦେବ(!  କମୁାର େବେହରା ପି ଦାଶରଥି େବେହରା RWX0120931

ପ ୁ /91787 35 140 754ସେୁର(!  ନାୟକ ପି ଦୁଃଖ ୁନାୟକ KBH1906247

�ୀ /92788 29 140 755ଏz. ଆଶାରାଣୀ �ା କିେଶାର କମୁାର RWX0825869

ପ ୁ /92789 35 140 756କିେଶାର କମୁାର ପି ଏT. ମେହ%ର ରାଓ KBH1906676

ପ ୁ /94790 55 140 757ମାଝି ମାSା�ି ପି ରାମମ=ୂ> ମାSା�ି RWX0120949

�ୀ /94791 50 140 758ଶଶିେରଖା ମାSା�ି �ା ମାଝି ମାSା�ି KBH2083392

�ୀ /94792 24 140 759ଶଭୁଶ!ୀ ମାSା�ି ପି ମାଝୀ ମାSା�ି RWX1010404

�ୀ /95793 50 140 760ଗୀତା4ଳୀ ଟାକିରୀ ପି ପ!ଫଲୁଚ(!  ଟାକିରୀ RWX0120972

ପ ୁ /95794 50 140 761ଶା�ିପ!ିୟ ସନୁୀଲ କମୁାର ଟାକିରୀ ପି ପ!ଫଲୁ;  ଚ(!  ଟାକିରୀ RWX0120980

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ �ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /95795 52 140 762ସତ�ପ!ିୟ ନଳିନ ଟାକିରୀ ପି ପ!ଫଲୁ ଚ(!  ଟାକିରୀ RWX0120964

�ୀ /95796 42 140 763ମହିମା ଜସ;ାରାଣୀ ଟାକିରୀ �ା ଏସ. ନଳିନି ଟାକିରୀ RWX0121004

�ୀ /95797 41 140 764ସରୁ4ିତା େଶଫାଳିନୀ ଟାକିରି �ା ସନୁୀଲ କମୁାର ଟାକ! ୀ RWX0120998

ପ ୁ /96798 44 140 765ଅରବି( ପୃcୀ ପି ଏସ. ପୃcୀ RWX0121020

�ୀ /96799 39 140 766େଜ�ାସ;ାରାଣୀ ପୃcି �ା ଅରବି( ପୃcି RWX0121012

ପ ୁ /97800 65 140 767ବୃ(ାବନ ନାୟକ ପି ପ!ଫଲୁ ଚ(!  ନାୟକ KBH1319441

ପ ୁ /97801 32 140 768ଦି?ି ର4ନ ନାୟକ ପି ବୃ(ାବନ ନାୟକ RWX0336891

�ୀ /97802 23 140 769ତୃ?ିମୟୀ ନାୟକ ପି ମାଧବନ( ନାୟକ RWX1010156

�ୀ /97803 54 140 770ଉମ>ଳା ପ!ଧାନ �ା ବୃ(ାବନ ପ!ଧାନ KBH1319433

ପ ୁ /98804 46 140 771ନାଗରାଜ ଖସଲା ପି ସରୁୁ ଖସଲା RWX0678383

�ୀ /98805 39 140 772ମତି ଖସଲା �ା ନାଗରାଜୁ ଖସଲା RWX0678359

�ୀ /99806 45 140 773େରଖା ବାଘ �ା ସବୁାସ ବାଘ RWX0678375

ପ ୁ /99807 36 140 774ସବୁାସ ବାଘ ପି ର4ନ ବାଘ RWX1010180

�ୀ /100808 72 140 775ଏ. ସାବିତ!ୀ �ା ଏ. ଆପା ରାଓ KBH1906593

ପ ୁ /100809 49 140 776ଏ. ରବିଶ@ର ପି ଏ. ଆପାରାଓ KBH1906544

�ୀ /100810 45 140 777ଏ. ରାବଣା �ା ରବି ଶ@ର RWX0121053

�ୀ /100811 47 140 778ଏମ. ଲତା �ା ଏମ.ଶ!ୀନିବାସ ରାଓ RWX0750133

ପ ୁ /100812 54 140 779ଏମ ଶ!ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏମ ଆପା ରାଓ RWX0750299

ପ ୁ /101813 57 140 780ବି. ଦୁଗL ରାଓ ପି ବି. ସତ�ନାରାୟଣ KBH1906551

�ୀ /101814 53 140 781ବି. ବିଜୟ ଲ./ୀ �ା ବି. ଦୁଗL ରାଓ KBH1906569

�ୀ /103815 52 140 782ଶ!eା4ଳି ବ! ହ/ ା �ା ସିମାGଳ ମହା�ୀ RWX0120618

ପ ୁ /103816 64 140 783ସିମାGଳ ମହା�ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା�ି KBH1345479

ପ ୁ /103817 24 140 784େସୗମ� ର4ନ ମହା�ି ପି ସୀମାଚଳ ମହା�ି RWX0904045

�ୀ /104818 45 140 785ପି. ଉମା ମେହ%ରି �ା ପି. ଶ�ାମ କମୁାର ୱମL RWX0121087

ପ ୁ /104819 81 140 786ପି. ହରିନାଥ ରାଓ ପି ରାମଚ(!  ରାଓ RWX0121061

ପ ୁ /104820 49 140 787ପି.ଶ�ାମ କମୁାର ୱମL ପି ପି. ହରିନାଥ ୱମL RWX0121079

ପ ୁ /105821 74 140 788େବେହରା େଭେ@ଟରାଓ ପFନାୟକପି ବି ନାରାୟଣ ରାଓ ପFନାୟକ RWX0400903

�ୀ /105822 65 140 789ବି ଲଳିତା ପFନାୟକ �ା େବେହରା େଭ@ଟ ରାଓ ପFନାୟକ RWX0400911

ପ ୁ /105823 37 140 790ପ!ଭାକର ପFନାୟକ ପି େବେହରା େଭ@ଟରାଓ ପFନାୟକ RWX0400937

ପ ୁ /105824 32 140 791ହରିହର ପFନାୟକ ପି େବେହରା େଭ@ଟରାଓ ପFନାୟକ RWX0400929

ପ ୁ /106825 45 140 792ଫିେରାଜ କମୁାର ନାଏକ ପି ରୁପଶ କମୁାର ନାଏକ RWX0336727

ପ ୁ /107826 54 140 793ମେନାଜ କମୁାର ବାହିନୀପତି ପି ଅନ� ରାମ ବାହିନୀପତି RWX0435321

ପ ୁ /107827 51 140 794ଚି= ରଂଜନ ବାହିନୀପତି ପି ଅନ� ରାମ ବାହିନୀପତି RWX0435347

ପ ୁ /107828 49 140 795ଭଗବାନ ବାହିନୀପତି ପି ଅନ� ରାମ ବାହିନୀପତି RWX0435362

�ୀ /107829 46 140 796ମିନତୀ ବାହିନୀପତି �ା ଚି= ରଂଜନ ବାହିନୀପତି RWX0435354

�ୀ /107830 39 140 797ବସଳା ବାହିନୀପତି �ା ଭଗବାନ ବାହିନୀପତି RWX0435370

ପ ୁ /107831 25 140 798ଅନିେମଶ ବାହିନୀପତି ପି ମେନାଜ କମୁାର . ବାହିନୀପତି RWX0825877

�ୀ /107832 50 140 799ସନୁୀତା ନ( �ା ମେନାଜ କମୁାର ବାହିନୀପତି RWX0435339

�ୀ /108833 48 140 800ସତ�ଭାମା ଦାଶ �ା ଲେgାଦର ପSା RWX0400879

ପ ୁ /108834 48 140 801ଲେgାଦର ପSା ପି ଲ./� ପSା RWX0400861

ପ ୁ /111835 59 140 802ଦିବାକର ମହାରଣା ପି କୃ1ଚ(!  ମହାରଣା RWX0401000

�ୀ /111836 53 140 803ହିରାମଣି ମହାରଣା �ା ଦିବାକର ମହାରଣା RWX0401018

ପ ୁ /111837 31 140 804େସାମନାଥ ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା RWX0401034

�ୀ /111838 27 140 805ବବିତା କମୁାରି ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା RWX0750026

ପ ୁ /112839 42 140 806ଶଶୁା� କମୁାର ତ!ିପାଠୀ ପି ସୀମାGଳ ତ!ିପାଠୀ KBH1316934

�ୀ /112840 34 140 807ସଜୁତା କମୁାରି ତ!ୀପାଠି �ା ଶସୁା� କମୁାର ତ!ୀପାଠି RWX0227744

�ୀ /113841 62 140 808ତୁଳସୀ ସନୁା �ା େକଳୖାସ ସନୁା RWX0750588

�ୀ /113842 29 140 809ସର�ତୀ ସନୁା ମା ତୁଳସୀ ସନୁା RWX0750075

ପ ୁ /114843 32 140 810ରାେଜ(!  ପା�ି ପି ପିତର ପା�ି RWX0750414

�ୀ /114844 30 140 811କମଳା ପା�ି ପି ରାେଜ(!  ପା�ି RWX0750406

ପ ୁ /115845 54 140 812ଭଗବାନ ପSା ପି କୃପାସି9ୁ ପSା RWX0750448

�ୀ /115846 46 140 813ଗାୟତ!ୀ ପSା �ା ଭଗବାନ ପSା RWX0891333

�ୀ /116847 33 140 814ମନିୁ େଖାସ7 ା �ା ବିଜୟ େଖାସ7 ା RWX0805333

�ୀ /117848 32 140 815ନୀତ ସନୁା �ା ମ�ଳୁ ସନୁା RWX0805341

ପ ୁ /118849 38 140 816ଏ ଡି. ଅଫତାବ ଆଲାମ ପି ଏ ଡି. ଆକତାର KBH1293166

ପ ୁ /118850 60 140 817ଏମ ଡି ଆକତାର ପି ଇସମାଇଲ OR/12/085/162314

�ୀ /118851 55 140 818ରସିଦା େବଗମ �ା ଏମ ଡି ଆକତର େବଗମ OR/12/085/162315

�ୀ /118852 28 140 819ସଫିୁୟା ଖାତୁT ପି ଏ. ଡି. ଆpର RWX0464255

ପ ୁ /118853 36 140 820େମାହ�ଦ େଶ� େନୗଶ| ପି ମହମଦ େଶଖ ଆକତ~ KBH1905330

ପ ୁ /118854 34 140 821ଏମଡି. େଶଖ ରହିମ ପି ଏମ.ଡି ଅଖତର RWX0397752

�ୀ /118855 35 140 822େସହିନା ୟାସମିT �ା େଶr ଆ�ତା� RWX0464248

�ୀ /119856 23 140 823ଡାଳିg ମଦୁୁଲି �ା ଲି�ରାଜ ମଦୁୁଲି RWX1066984

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ �ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /120857 29 140 824ଦୟାନିଧି ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ RWX1106020

�ୀ /120858 28 140 825ମିନତୀ ନାୟକ �ା ଦୟାନିଧି ନାୟକ RWX1106038

�ୀ /174859 41 140 826ସନିୁତା ରାଜାନା �ା ଗନୁାୟା ରାଜାନା RWX1066802

ପ ୁ /265860 21 140 827ସିମାGଳମ ରଥ ମା କବିତା ରଥ RWX1270677

�ୀ /510861 52 140 828ଗୀତା4ଳୀ ପାତ! ପି ବିgାଧର ପାତ! RWX0825588

ପ ୁ /511862 27 140 829ରାହୁଲ େଚୗରସିୟା ପି ଦୀନିଶ ପ!ସାଦ େଚୗରସିୟା RWX1010024

�ୀ /512863 33 140 830ସନିୁତା ମହାରଣା �ା ଆନେ(jଵର ମହାରଣା RWX1269489

�ୀ /512864 32 140 831ଲିଜା ମହାରଣା �ା ଶିବ ଶ@ର ମହାରଣା RWX1269430

ପ ୁ /999865 20 140 832ଶଭୁ! ାସଂୁ ଶଭୁ@ର େଛାଟରାୟ ପି କାଳୁ ଚରଣ େଛାଟରାୟ RWX1211903

�ୀ /999866 21 140 833ଅଭିପସା ବନାନି ଜାଲି ପି େବକୖdୁ ନାଥ ଜାଲି RWX1211911

ପ ୁ /999867 36 140 834ରଘ ୁମଦୁୁଲି ପି ସନୁ ମଦୁୁଲି RWX1010164

�ୀ /999868 34 140 835ଜମ ୁମଦୁୁଲି �ା ରଘ ୁମଦୁୁଲି RWX0891283

�ୀ /999869 26 140 836ମିନା.ୀ ନାୟକ �ା ଜିେତ(!  ନାୟକ RWX1026376

ପ ୁ /999870 48 140 837ବିଷିେକଶନ ପ!ଧାନ ପି ଚକ!ଧର ପ!ଧାନ RWX1113679

�ୀ /999871 38 140 838ନମିତା ପ!ଧାନ ପି ରାମ ଚ(!  ପ!ଧାନ RWX1113653

ପ ୁ /999872 26 140 839ପି@ ୁସାହୁ ପି ମ�ୁଳୁ ସାହୁ RWX1026319

ପ ୁ /Kpo13467873 23 140 840ସଂଦୀପ ସତୁାର ପି ସରୂ�ଯାନାରାଯଣ ସତୁାର RWX1149079

�ୀ /38874 19 140 1008ମମତା ବାଘ ମା ସ4pୁା ବାଘ RWX1297977

�ୀ /A-47875 18 140 1017ଇ�ିତା ମିଶ! ପି ପ!ଦୀପ କମୁାର ମିଶ! RWX1314889

�ୀ /94876 20 140 1022େଜ ପଦ/ ଜା ପି େଜ କମୁାର �ାମୀ RWX1323203

ପ ୁ /89877 19 140 1032େସୗଯ ର4ନ ସାମ�ରାୟ ପି ସେରାଜ ଭୂଷଣ ସାମ�ରାୟ RWX1326537

�ୀ /43878 18 140 1041ପଲ7 ୀ ପ3ୁା ସାମଲ ପି ବିପିT ବିହାରୀ ସାମଲ RWX1327014

ପ ୁ /47879 23 140 1044ଜଗନ; ାଥ ]ଵାଇଁ ପି ନାରାୟଣ ]ଵାଇଁ RWX1327048

�ୀ /91880 20 140 1048ସ4ିତା ନାୟକ �ା ସେୁର(!  ନାୟକ RWX1327089

�ୀ /80881 18 140 1049ଚିନ/ ୟୀ େବେହରା ମା ପଦ/ ାବତି େବେହରା RWX1327097

�ୀ /439882 18 140 1051ନିତ�ାଶ!ୀ କଅୁରଁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ କଅୁରଁ RWX1327113

�ୀ /1883 52 140 983ଜାନକୀଲତା ସାମଲ �ା ଉେପ(!  କମୁାର ସାମଲ KBH1907708

�ୀ /1884 51 140 984ଜୟ�ୀ ସାମଲ �ା ରଂ4ନ �ାଇଁ RWX0810424

�ୀ /1885 25 140 985ଇତିଶ!ୀ ସାମଲ ପି ଉେପ(!  କମୁାର ସାମଲ RWX0904458

ପ ୁ /2886 58 140 986ର4ନ ଖରା ପି େପ!ମାନ( ଖରା OR/12/085/178338

�ୀ /2887 46 140 987ମ(ାକିନି ଖରା �ା ରଂଜନ ଖରା OR/12/085/178339

ପ ୁ /2888 39 140 988ସମିର କମୁାର ଖରା ପି ର4ନ ଖରା RWX0957795

�ୀ /2889 34 140 989ନମ!ତା ଖରା �ା ସମୀର କମୁାର ଖରା RWX1040849

ପ ୁ /03890 26 140 990ମାନସ ର4ନ ମାଦଳା ପି ରେମଶ ଚ(!  ମାଦଳା RWX0810572

ପ ୁ /3891 65 140 991ରେମଶ ଚ(!  ମାଦଳା ପି ଭରତ ମାଦଳା OR/12/085/202996

�ୀ /3892 54 140 992େଜ�ାତି ମ4ରି ମାଦଳା �ା ରେମଶ ଚ(!  ମାଦଳା RWX0749069

ପ ୁ /3893 33 140 993ନିହାର4ନ ମାଦଳା ପି ରେମଶ ଚ(!  ମାଦଳା RWX0123141

ପ ୁ /4894 35 140 994ତୁଳସି କାଜା ପି େଭେ@ଟ ରାମାନା କାଜା RWX0337196

�ୀ /5895 55 140 995େକ. ରାଧା କମୁାରୀ �ା େକ. େଭ@ଟ ରାବଣା OR/12/085/152363

ପ ୁ /5896 61 140 996େକ. େଭ@ଟ ରାବଣା ପି େକ. ଶ!ୀରାମଲୁୁ େଗୗଡ RWX0957803

�ୀ /6897 31 140 997ପି. ମାଧରିୁ �ା ପି. ମଦନ ମହନ RWX0748962

ପ ୁ /7898 56 140 998ପ!େମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି େ.ତ!ବାସୀ ସାହୁ RWX0614206

�ୀ /7899 52 140 999ମିନତୀ କମୁାରୀ ସାହୁ �ା ପ!େମାଦ କମୁାର ସାହୁ RWX0466748

ପ ୁ /7900 28 140 1000ବିଜନ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ!େମାଦ କମୁାର ସାହୁ RWX0466730

�ୀ /7901 24 140 1001େଦବସ/ ିତା ସାହୁ ପି ପ!େମାଦ କମୁାର ସାହୁ RWX0904136

ପ ୁ /8902 50 140 1002ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଅଖିଳ ବିହାରୀ ସାହୁ KBH1906965

ପ ୁ /9903 38 140 1003ସନିୁଲ କମୁାର ପାତ! ପି ଦୁଗL ଚରଣ ପାତ! RWX1012178

ପ ୁ /16904 53 140 1004ଅରୁଣ କମୁାର ପାତ! ପି ସଦାଶବି ପାତ! RWX0286369

ପ ୁ /8905 20 140 1030ହିମାଂସ ୁର4ନ ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX1326511

ପ ୁ /8906 18 140 1031ସଧୁାଂସ ୁର4ନ ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX1326529

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବLଚନ ନିମେ� ଗ!ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ;  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବLଚନ କମିଶନ ଭାରତ@ �ାରା 
ପ!କାଶନ କରାଯାଏ | ପ!େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବLଚନ ପବୂC ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ@ ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର�ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.10 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 ମାନ@ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ@ ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ!କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ �ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


