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ପ ୁ /11 58 131 816ଏ ଭି ରାମନା ରାଓ ପି ଏ. ଆପଲା ରାଜୁ OR/12/085/168632

#ୀ /12 50 131 817ଏ. େରଣକୁା &ା ଏ. ଭି. ରାମନାରାଓ OR/12/085/168633

ପ ୁ /23 46 131 818ଦୁେଯ�(ଧନ େବେହରା ପି ତ
ିନାଥ େବେହରା OR/12/085/168588

#ୀ /24 41 131 819ବିଜୟଲ*+ି େବେହରା ପି ତ
ିନାଥ େବେହରା KBH1918796

#ୀ /45 53 131 820ପାବ, ତି ନିସ- &ା ରଘନୁାଥ ନିସ- OR/12/085/168736

ପ ୁ /46 29 131 821ସେ/ାଷ କମୁାର ନିଶ- ପି ରଘନୁାଥ ନିଶ- RWX0434688

ପ ୁ /47 28 131 822ଅରୁଣ କମୁାର ନିଶ- ପି ରଘନୁାଥ ନିଶ- RWX0610196

#ୀ /58 30 131 823ଝୁମା କମୁାରୀ ନିଶ- ପି ରଘନୁାଥ ନିଶ- RWX0334656

#ୀ /69 48 131 824େଶଖ ହାବିବୁନ &ା େଶଖ ବାସିରଊ6ିନ ବାସିରୁଦିନ OR/12/085/168740

#ୀ /710 77 131 825ଦୁଃଖି ଟାକ
 ି &ା କମଳୁୁ ଟାକ
 ି OR/12/085/168725

ପ ୁ /711 52 131 826ଆନ9 ଟାକ
 ି ପି କମଳୁୁ ଟାକ
 ି OR/12/085/168726

ପ ୁ /712 47 131 827ବିେନାଦ ଟାକ
ି ପି କମଲିୁ ଟାକ
 ି OR/12/085/168727

#ୀ /913 46 131 828ଲ*+ି ବାଘ &ା ଶିବ ବାଘ OR/12/085/168716

#ୀ /1014 41 131 829ଇ9ିରା ବାଘ &ା ରାମ ବାଘ OR/12/085/168713

#ୀ /1015 27 131 830ସେୁଲଖା କମୁାରୀ ବାଘ ପି ରାମ ବାଘ RWX0756742

#ୀ /1016 32 131 831ସ;�ା ଲାଲ ନାୟକ &ା ପ
ଦୀପ କମୁାର କଚି� RWX0756304

#ୀ /1017 37 131 832ପ
ୀୟଦଶ=ନୀ େସଠୀ ପି ଚକ
ଧର େସଠୀ RWX0610238

#ୀ /1118 23 131 833ଗେୁ@Aରୀ ବାଘ ମା ମେହAର ବାଘ RWX1006667

#ୀ /1119 40 131 834ଲ*+ୀ ବାଘ &ା ମେହAର ବାଘ KBH1330802

ପ ୁ /1120 38 131 835ମେହAର ବାଘ ପି େମାହନ ବାଘ OR/12/085/168960

#ୀ /1221 38 131 836ପାପା ବାଘ &ା ଭଗବାନ ସନୁା OR/12/085/168968

#ୀ /1222 40 131 837ସା/ି ଶନୁା &ା ଭଗବାନ ଶନୁା OR/12/085/168706

ପ ୁ /1323 40 131 838ରାଜୁ ସନୁା ପି ଜଗବ;ୁ ସନୁା KBH1332915

#ୀ /1324 40 131 839ପଦ+ ାବତି ସନୁା &ା ରାଜୁ ସନୁା OR/12/085/168702

ପ ୁ /1325 21 131 840କିଶାନ ସନୁା ପି ରାଜୁ ସନୁା RWX1254648

#ୀ /1426 72 131 841ଦଇମତି ବାଘ &ା େମାହନ ବାଘ OR/12/085/168697

#ୀ /1427 42 131 842ଲ*+ୀ ବାଘ &ା ପBୁ, ବାଘ OR/12/085/168699

ପ ୁ /1428 38 131 843େକୖଳାସ ବାଘ ପି େମାହନ ବାଘ KBH1333400

ପ ୁ /1529 46 131 844ହୃଶିେକଶ ଗରଡା ପି ସଦାନ9 ଗରଡା OR/12/085/168695

ପ ୁ /1530 43 131 845ମତୁ�Eୁୟ ଗରଡା ପି ସଦାନ9 ଗରଡା OR/12/085/168696

#ୀ /1531 72 131 846ରତF ାବତି ଗରଢା &ା ସଦାନ9 ଗରଢା OR/12/085/168692

#ୀ /1632 60 131 847ସାରାମଣି କଳୁଦିପ &ା ଶା/ି କଳୁଦିପ OR/12/085/168685

#ୀ /1633 48 131 848ନମିତା ମଲH ିକ &ା ତ
ିପରୁାରୀ ଗରଡା RWX0334771

ପ ୁ /1634 41 131 849ଶିବଶ-ର ଟାକ
ି ପି ରମଣ ଟାକ
ି KBH1330547

#ୀ /1735 57 131 850ହୀରବିନା ବାଘ &ା ଯେୁନସ ବାଘ OR/12/085/168682

#ୀ /1836 72 131 851ବତି େଖାସଲା &ା ରାଜିବ େଖାସଲା OR/12/085/168676

#ୀ /1837 48 131 852ଅନିତା େଖାସଲା &ା ସେୁବାଧ େଖାସଲା KBH1331057

ପ ୁ /1838 50 131 853ସବୁI େଖାସH ା ପି ରାଜିବ େଖାସH ା OR/12/085/168677

ପ ୁ /1839 45 131 854ବିଜୟ କମୁାର େଖାସH ା ପି ରାଜୀବ େଖାସH ା OR/12/085/168934

#ୀ /1840 40 131 855ବାସ/ି େଖାସH ା &ା ବିଜୟ େଖାସH ା KBH1330794

ପ ୁ /1841 34 131 856ଅମିତ େଖାସH ା ପି ସବୁI େଖାସH ା RWX0817205

ପ ୁ /1842 30 131 857ଅ*ୟ େଖାସଲା ପି ସବୁଧ େଖାସଲା RWX0434712

#ୀ /1843 19 131 858କବିତା େଖାସଲା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଖାସଲା RWX1261262

ପ ୁ /1844 47 131 859ଅନିଲ ସନୁା ପି ରାଜିବ ସନୁା OR/12/085/168679

#ୀ /1845 47 131 860ରାଧାମଣି ସନୁା &ା ଅନୀଲ ସନୁା OR/12/085/168680

ପ ୁ /1946 60 131 861ଯଧୁୀJିର ଲମତା ପି ନବଘନ ଲମତା RWX0756171

#ୀ /1947 44 131 862ଅହଲ�ା ଲମତା &ା ଯଧିୁJିର ଲମତା OR/12/085/168670

#ୀ /1948 30 131 863ଭାରତୀ ଲମତା ପି ଯଧିୁKିର ଲମତା RWX0398008

#ୀ /1949 26 131 864ଝରଣା ଲମତା ପି ଯଧିୁKିର ଲମତା RWX0889402

ପ ୁ /2050 48 131 865ସେୁର9
  ଦୀପ ପି େଯାେଗ9
  ଦୀପ RWX1006816

1 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ(ଚନ ଅଧିକାରୀ- &ା*ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /2051 44 131 866ମା�ା ଦୀପ &ା ସେୁର9
  ଦୀପ RWX1006790

ପ ୁ /2052 23 131 867ମଧ ୁଦୀପ ପି ସେୁର9
  ଦୀପ RWX1006618

ପ ୁ /2053 20 131 868ମଳୟ ଦୀO ପି ସିମାPଳ ଦୀO RWX1220961

#ୀ /2054 59 131 869ରQା ଦୀପ &ା େଯାେଗ9
  ଦୀପ KBH1672369

ପ ୁ /2055 44 131 870ଶ
ୀ ଧର ଦୀପ ପି େଯାେଗ9
  ଦୀପ RWX0104893

ପ ୁ /2056 42 131 871ଯଗଦିସ ଦିପ ପି େଜାେଗ9
  ଦିପ OR/12/085/168663

ପ ୁ /2057 42 131 872ସିମାPଳ ଦୀପ ପି େଯାେଗ9
  ଦୀପ KBH1918408

#ୀ /2058 41 131 873ନଇରି ଦିପ &ା ଶ
ୀଧର ଦିପ OR/12/085/168661

ପ ୁ /2059 40 131 874ବିକ
ମ ଦିପ ପି େଯାେଗ9
  ଦିପ KBH1330695

#ୀ /2060 40 131 875ଉମ=ଳା ଦିପ ପି େଯାେଗ9
  ଦିପ KBH1330091

#ୀ /2061 39 131 876ଭୁଲତା ଦୀପ &ା ସିମାPଳ ଦୀପ KBH1918416

ପ ୁ /2062 29 131 877ଶିଶିର ଦିପ ପି େଯା଼ଗି9
  ଦିପ RWX0434670

ପ ୁ /2063 27 131 878କୃT ଦିପ ପି େଯା଼ଗି9
  ଦିପ RWX0434647

#ୀ /2164 61 131 879ଯେଶାଦା ବାଘ ପି ବାସେୁଦବ ବାଘ OR/12/085/168654

#ୀ /2165 48 131 880କମଳା ଟାକ
ି &ା ଦାନ ଟାକ
ି OR/12/085/168652

ପ ୁ /2166 42 131 881ରି- ୁଟାକ
 ି ପି ଦାନ ଟାକ
ି KBH1333087

ପ ୁ /2167 39 131 882ପି- ୁଟାକ
 ି ପି ଦାନ ଟାକ
ି KBH1332964

ପ ୁ /2268 45 131 883ଭରତ େବେହରା ପି ଶକୁରିୁ େବେହରା RWX0242909

#ୀ /2269 40 131 884ରାଜଲ*+ୀ େବେହରା &ା ଭରତ େବେହରା KBH1918861

ପ ୁ /2270 23 131 885ରାେଜଶ ଦୀପ ପି ଶ
ୀଧର ଦୀପ RWX1006634

ପ ୁ /2371 57 131 886ଶିବରାମ ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ OR/12/085/168647

#ୀ /2372 53 131 887ଶ/ସିନି ସାହୁ &ା ଶିବରାମ ସାହୁ OR/12/085/168648

ପ ୁ /2373 36 131 888ସତ� ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଶିବ ରାମ ସାହୁ KBH1917467

ପ ୁ /2474 43 131 889ରବିନ ବାଘ ପି ହାେନସ ବାଘ OR/12/085/168986

#ୀ /2475 60 131 890ସେ/ାଷମଣି ବାଘ &ା ହାେନସ ବାଘ OR/12/085/168646

#ୀ /2476 35 131 891ନମିତା ବାଘ ପି ହାେନU ବାଘ KBH1919026

#ୀ /2577 59 131 892କାPନ ବାଳା େସଠୀ &ା ଚକ
ଧର େସଠୀ RWX0756452

#ୀ /2578 62 131 893ଶଭୁ ସନୁା &ା ସନ�ା ସନୁା RWX0104943

ପ ୁ /2579 39 131 894େଦବ ସନୁା ପି ସନିଆ ସନୁା KBH1713858

ପ ୁ /2580 38 131 895ଲବ ସନୁା ପି ସନିଆ ସନୁା KBH1713866

#ୀ /2581 37 131 896ମୀନା ସନୁା &ା େଦବ ସନୁା KBH1918432

ପ ୁ /2582 35 131 897େମାହନ ସନୁା ପି ସନ�ା ସନୁା RWX0105460

ପ ୁ /2683 48 131 898କହରି ମାଝି ପି ବିଟୁ ମାଝି RWX0104968

#ୀ /2684 46 131 899କନିୁ ମାଝି &ା କହରି ମାଝି RWX0104976

ପ ୁ /2685 27 131 900ବସ/ କମୁାର ମାଝୀ ପି କହରୀ ମାଝୀ RWX0756288

ପ ୁ /2686 25 131 901ବିମଳ କମୁାର ମାଝୀ ପି କହଁରି ମାଝୀ RWX1259795

#ୀ /2687 23 131 902ପ
ୀତିସଧୁା ମାଝୀ ପି କହଁରି ମାଝୀ RWX1259779

ପ ୁ /2788 38 131 903ଦୀପକ କମୁାର େସଠୀ ପି କୃପାସି;ୁ େସଠୀ RWX0756445

ପ ୁ /2789 67 131 904ଚକ
ଧର େସଠୀ ପି କାଶୀନାଥ େସଠୀ OR/12/085/168674

ପ ୁ /2890 51 131 905େକଳୖାସ ଚ9
  ଆଚାଯ�, ପି ରଘନୁାଥ ଆଚାଯ�, OR/12/085/168667

#ୀ /2891 43 131 906େମନକା ଆଚାଯ�, &ା କଇଳାସ ଆଚାଯ�, OR/12/085/168668

#ୀ /21592 43 131 907ହିରାମଣୀ ସାଊ/ା &ା ସେୁର9
  ସାଉ/ା RWX0889238

ପ ୁ /21593 42 131 908ସେୁର9
  ସାଉ/ା ପି ପPାନନ ସାଉ/ା RWX0817056

ପ ୁ /21594 21 131 909ଶଶିରି ସାଉ/ଁା ପି ସେୁର9
  ସାଉ/ଁା RWX1170497

#ୀ /21695 51 131 910ପଦ+ ାବତୀ ମହା/ି &ା ପ
ଭାକର ମହା/ି RWX0889279

ପ ୁ /21696 32 131 911ମେନାରWXଜନ ମହ/ି ପି ପ
ଭାକର ମହା/ି RWX0889287

ପ ୁ /21997 26 131 912ସଂେଯାଗ ପଟନାୟକ ପି ସେୁଦଶ କମୁାର ପଟନାୟକ RWX0756809

ପ ୁ /0398 19 131 1107ଅଜୟ ଭୁୟY ପି ସମୁନ ଭୁୟY RWX1296144

#ୀ /2799 39 131 1113ଲୀନାରାଣୀ େସଠୀ &ା କମୁଦୁ ରଂଜନ େସଠୀ RWX1302678

ପ ୁ /-100 19 131 913ବିନୟ କମୁାର ମାଝି ପି ଭାZର ମାଝି RWX1261197

#ୀ /1101 51 131 915ରାଧା ଦେଳଇ &ା ବୃ;ାବନ ଦେଳଇ RWX0610345

ପ ୁ /1102 29 131 916ରବି ଦେଳଇ ପି ବୃ9ାବନ ଦେଳଇ RWX0434795

ପ ୁ /1103 57 131 917ନିମ,ଳ କମୁାର ସନୁାନୀ ପି ଚିନF ିଲାଲ ସନୁାନୀ KBH1330240

#ୀ /1104 52 131 918ଶା/ି ସନୁାନୀ &ା ନିମ,ଳ କମୁାର ସନୁାନୀ KBH1330232

#ୀ /1105 38 131 919ଲଳୀତା ସନୁାନୀ &ା ବିେନାଦ ଛତ
ିୟା KBH1330257

#ୀ /1106 33 131 920େଗୗରୀ ସନୁାନୀ ପି ନିମ,ଳ କମୁାର ସନୁାନୀ KBH1917814

ପ ୁ /1107 31 131 921ଦିବାକର ସନୁାନୀ ପି ନିମ,ଳ କମୁାର ସନୁାନୀ KBH1918366

ପ ୁ /3108 51 131 922ହୃଷିେକଶ େଭାଇ ପି ଜୟକୃT େଭାଇ RWX0105007

#ୀ /3109 48 131 923ବାସ/ୀ େଭାଇ &ା ହୃଷିେକଶ େଭାଇ RWX0104992

ପ ୁ /5110 41 131 924ଉମାଶ-ର ଦେଳଇ ପି ବାଉରିବ;ୁ ଦେଳଇ KBH1355924

ପ ୁ /6111 39 131 925ବିମଳ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଜଗତନାରାୟଣ େଗୗଡ KBH1355973

ପ ୁ /07112 20 131 926ନେର9
 ନାଥ ହ/ାଳ ମା ସିତା ହ/ାଳ RWX1226448

2 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ(ଚନ ଅଧିକାରୀ- &ା*ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /07113 56 131 927ରବି9
  ନାଥ ହ/ାଳ ପି ଦାେମାଦର ହ/ାଳ RWX1201789

#ୀ /07114 23 131 928ରାେଜ]ୱରି ହ/ାଳ ପି ରବି9
 ନାଥ ହ/ାଳ RWX1186915

#ୀ /7115 39 131 929ସିତା ହ/ାଳ &ା ରବି9
 ନାଥ ହ/ାଳ KBH1330463

#ୀ /08116 23 131 930ଦୁଇଗ
ୀଂ ଶବର ମା ଆରାଲୁ ଶବର RWX1006543

#ୀ /8117 42 131 931ଅରାଲୁ ଶବର &ା ଆୟୁର� ଶବର RWX0105049

ପ ୁ /9118 37 131 932ଏସ. ଶିମାPଳ ପି ଏସ. ଜଗନF ାଥ RWX0105056

#ୀ /10119 57 131 933େସFହଲତା ମହା/ି &ା ପ
ଦିପ କମୁାର ମହା/ି OR/12/085/168272

#ୀ /11120 85 131 934େଶାଭାବତି ସାବତ &ା କାଲିଆ ସାବତ OR/12/085/168866

ପ ୁ /11121 71 131 935ପଦ+ ଚରଣ ସାବତ ପି କାଳିଆ ସାବତ OR/12/085/168864

#ୀ /11122 56 131 936ପ ୁ̂ ଲତା ସାବତ &ା ପଦ+ ଚରଣ ସାବତ OR/12/085/168865

ପ ୁ /11123 35 131 937ସେ/ାଷ କମୁାର ସାବତ ପି ପଦ+ ଚରଣ ସାବତ KBH1919042

#ୀ /12124 54 131 938ପ
ତିଭା େଚୗଧରୁୀ &ା ଗେଣଷ େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/168770

#ୀ /13125 30 131 939ତିେଳା_ମା ଦ�େସନା &ା ଜଗନF ାଥ ନାୟକ RWX0464800

ପ ୁ /13126 46 131 940ଅ` ୁ,ନ ନାୟକ ପି କମଳେଲାଚନ ନାୟକ OR/12/085/168418

#ୀ /13127 40 131 941ହାରା ନାୟକ &ା ଅଜୁ, ନ ନାୟକ RWX0334888

ପ ୁ /13128 36 131 942ମାଦି ରାେକଶ ପି ମାଦି େସାେମAର ରାଓ KBH1918903

ପ ୁ /13129 65 131 943ମାଦି େସାେମAର ରାଓ ପି ମାଦି ନାରାୟଣ ମ_ୂ= KBH1330315

#ୀ /13130 27 131 944ମାଦି ସେ/ାଷୀ &ା ମାଦି ରାେକଷ RWX0902874

#ୀ /13131 56 131 945ମାଦି ଉଷା ରାଣୀ &ା ମାଦି େସାେମAର ରାଓ KBH1330323

#ୀ /14132 43 131 946କbନା ଦାଶ &ା ମେହ9
  ଦାଶ RWX1203413

#ୀ /14133 70 131 947ତାରା ମାଝି &ା େକଶବ ମାଝି OR/12/085/168809

ପ ୁ /14134 45 131 948ପ
ଫଲୁ କମୁାର ମାଝି ପି େକଶବ ମାଝି OR/12/085/169081

ପ ୁ /14135 40 131 949ଜୟ ପ
କାଶ ମାଝି ପି େକଶବ ମାଝି KBH1330877

#ୀ /14136 61 131 950ସେୁଲାଚନା ମିଶ
 &ା ଭାZର ମିଶ
 RWX1203389

ପ ୁ /14137 47 131 951ମନୁା ମିଶ
 ପି ଭାZର ମିଶ
 RWX1201755

ପ ୁ /14138 37 131 952ବନଜ କମୁାର ମିଶ
 ପି ଭାZର ମିଶ
 RWX1201748

#ୀ /14139 30 131 953ସ�ୀତା ମିଶ
 &ା ମନୁା ମିଶ
 RWX1203363

#ୀ /15140 55 131 954େହମ କମୁାରୀ ବି&ାଳ ପି ହେରକୃT ବି&ାଳ OR/12/085/168827

ପ ୁ /15141 52 131 955ଜୟପ
କାଶ ବି&ାଳ ପି ହେରକୃT ବି&ାଳ OR/12/085/168826

ପ ୁ /15142 46 131 956ବନମାଳି ବି&ାଳ ପି ହେରକୃT ବି&ାଳ OR/12/085/168828

#ୀ /15143 45 131 957ସିତାରାଣି ବିAାଳ &ା ବନମାଳି ବିAାଳ RWX0103424

#ୀ /16144 66 131 958ଯdି ପରିଛା &ା ଉମାଚରଣ ପରିଛା OR/12/085/168836

ପ ୁ /16145 43 131 959ସିବପ
ସାଦ ପରିଛା ପି ଉମାଚରଣ ପରିଛା OR/12/085/168840

#ୀ /17146 33 131 960ମହିମା ବାଘ &ା େକୖଳାଶ ବାଘ RWX0103226

#ୀ /17147 59 131 961ସଇଳବାଳା ମହା/ି &ା େତେଜ9
  ମହା/ି OR/12/085/168832

ପ ୁ /17148 42 131 962ଆଶେୁତଷ ମହା/ି ପି େତେଜ9
  କମୁାର ମହା/ି KBH1650829

#ୀ /17149 34 131 963ପ
ଣତୀ ମହା/ି &ା ଆଶେୁତାଷ ମହା/ି RWX0817262

ପ ୁ /18150 47 131 966ଗେଣଷ ନାୟକ ପି ନିରEନ ନାୟକ RWX0756437

#ୀ /18151 36 131 967ମମତା ନାୟକ &ା ଗେଣଶ ନାୟକ RWX0105130

#ୀ /18152 33 131 968ସସ+ ିତା ନାୟକ ପି କୃTଚ9
  ନାୟକ RWX0902981

#ୀ /18153 30 131 969ବନିତା ନାୟକ ପି କୃT ନାୟକ RWX0334581

ପ ୁ /18154 28 131 970ଦୀଲୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0817114

ପ ୁ /20155 55 131 971ପ
କାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ସମରା ନାୟକ OR/12/085/168818

#ୀ /20156 46 131 972ଗୀତାEଳୀ ନାୟକ &ା ପ
କାଶ କମୁାର ନାୟକ KBH1331206

ପ ୁ /20157 45 131 973ଅନିଲକମୁାର ନାୟକ ପି ସମରା ନାୟକ OR/12/085/168820

#ୀ /20158 26 131 974ଦି@ିମୟ ିନାୟକ ପି ପ
କାଶ କମୁାର ନାୟକ RWX0823542

#ୀ /20159 24 131 975ମମତାମୟୀ ନାୟକ ପି ପ
କାଶ କମୁାର ନାୟକ RWX0902999

ପ ୁ /20160 26 131 976ଶବି ପ
ସାଦ ପ
ଧାନି ପି ସହେଦବ ପ
ଧାନି RWX0823641

#ୀ /20161 23 131 977ନୟନୀ ସନୁା &ା ଦୟାସି;ୁ ଦୀପ RWX1006535

ପ ୁ /21162 66 131 978ଭିକାରିଚରଣ ଦାସ ପି ହାଡୁରାମ ଦାସ OR/12/085/168295

#ୀ /21163 60 131 979ଶଧୁାଶଂୁବାଳା ଦାସ &ା ଭିକାରି ଦାସ OR/12/085/168296

ପ ୁ /21164 38 131 980ମାନସ ରEନ ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ଦାସ KBH1330810

#ୀ /22165 32 131 981ଦୀପାEଳି ଲମତା &ା ରମାକା/ ପ
ଧାନ RWX0902882

#ୀ /22166 69 131 982ସନୁାମଣି ପ
ଧାନ &ା ଗେୁ@Aର ପ
ଧାନ OR/12/085/160150

ପ ୁ /22167 49 131 983ତାରାକା/ ପ
ଧାନ ପି ଗେୁ@Aର ପ
ଧାନ OR/12/085/160151

ପ ୁ /22168 42 131 984ରମାକା/ ପ
ଧାନ ପି ଗେୁ@Aର ପ
ଧାନ OR/12/085/160108

#ୀ /22169 42 131 985ମିନତି ପ
ଧାନ &ା ତାରାକା/ ପ
ଧାନ KBH1905223

ପ ୁ /22170 32 131 986ଲଳିତ େମାହନ ପ
ଧାନ ପି ଗ�ାଧର ପ
ଧାନ RWX0105197

ପ ୁ /23171 60 131 988ନକଳୁ ପଜୁାରୀ ପି ପଦ+ ନାଭ ପଜୁାରୀ OR/12/085/169109

#ୀ /23172 50 131 989େହମଲତା ପଜୁାରୀ &ା ନକଳୁ ପଜୁାରୀ RWX0817155

ପ ୁ /23173 35 131 990ଚକ
ଧର ପଜୂାରୀ ପି େଗାପାଳକୃT ପଜୂାରୀ RWX0334623

#ୀ /23174 31 131 991ପ ୁ̂ ାEଳୀ ପଜୂାରୀ ପି େଗାପାଳକୃT ପଜୂାରୀ RWX0334631

3 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ(ଚନ ଅଧିକାରୀ- &ା*ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /23175 31 131 992ଅଚ,ନା ପଜୂାରୀ ପି େଗାପାଳକୃT ପଜୂାରୀ RWX0334649

ପ ୁ /23176 30 131 993ରାେଜଶ ପଜୁାରୀ ପି ନକଳୁ ପଜୁାରୀ RWX0464495

#ୀ /23177 28 131 994ଅe,ନା ମEରୀ ପଜୁାରୀ &ା ଚକ
ଧର ପଜୁାରୀ RWX1254655

ପ ୁ /23178 27 131 995ରାେକଶ ପଜୁାରୀ ପି ନକଳୁ ପଜୁାରୀ RWX0817122

ପ ୁ /24179 82 131 996ପ
କାଶଚ9
  ପ�ା ପି ପିତବାସ ପ�ା OR/12/085/168804

#ୀ /24180 68 131 997ସଇଳବାଳା ପ�ା &ା ପ
କାଶ ପ�ା OR/12/085/168805

ପ ୁ /24181 49 131 998ଅରବି9 ପ�ା ପି ପ
କାଶ ପ�ା OR/12/085/168807

ପ ୁ /24182 44 131 999ସତ�ଯd ପ�ା ପି ପ
କାଶ ଚ9
  ପ�ା OR/12/085/168971

#ୀ /24183 42 131 1000ଇ9ିରା ପ�ା &ା େଦବରାଜ ପାତ
 KBH1347004

#ୀ /24184 36 131 1001ଗୀତାEଳି ପାତ
 &ା ସତ�ଯd ପ�ା RWX1220953

ପ ୁ /25185 62 131 1002ପି ଆଦିନାରାୟଣ ପି ପି ଦ�ାସି OR/12/085/169041

#ୀ /25186 35 131 1003ପି. ବିଜୟ ଲ*+ୀ &ା ପି. ମାଧବ ରାଓ RWX0816991

#ୀ /25187 53 131 1004ପି ଇAରି &ା ଆଦିନାରାୟଣ RWX0544346

ପ ୁ /25188 44 131 1005ପି. ମାଧବ ରାଓ ପି ପି. ଦ�ାସି KBH1650654

ପ ୁ /25189 33 131 1006ପି.ଗେୁ@Aର ରାଓ ପି ପି. ଆଦି ନାରାୟଣ RWX0398024

ପ ୁ /26190 68 131 1007େମାହନ ମାଝି ପି ଲ*+ଣ ମାଝି OR/12/085/168790

#ୀ /26191 60 131 1008ଲ*+ି ମାଝି &ା େମାହନ ମାଝି KBH1330836

ପ ୁ /26192 40 131 1009ସେରାଜ କମୁାର ମାଝି ପି େମାହନ ମାଝି KBH2091460

ପ ୁ /26193 38 131 1010େଗୗରୀ ଶ-ର ମାଝି ପି େମାହନ ମାଝି KBH1650639

#ୀ /26194 32 131 1011ପ
ମିଳା କମୁାରି ମାଝୀ ପି େମାହନ ମାଝୀ RWX0105254

#ୀ /26195 29 131 1012େଗୗରୀ ମାଝୀ &ା ସେରାଜ କମୁାର ମାଝୀ RWX1087816

#ୀ /27196 33 131 1013ରEିତା ନାୟକ ପି ସମରା ନାୟକ RWX0105262

#ୀ /28197 58 131 1014ଲ*+ି ମାଝି &ା ଡQରୁ ମାଝି KBH1331362

ପ ୁ /28198 48 131 1015ଭାZର ମାଝି ପି ଲ*+ଣ ମାଝି OR/12/085/168800

ପ ୁ /28199 45 131 1016ଡQରୁଧର ମାଝି ପି ଲ*+ଣ ମାଝି OR/12/085/168793

#ୀ /28200 39 131 1017basanti ମାଝୀ &ା ଭାZର ମାଝୀ RWX0464974

ପ ୁ /28201 32 131 1018କାମା*ା ପ
ସାଦ ମାଝୀ ପି ଡQରୁ ଧର ମାଝୀ RWX0105288

ପ ୁ /28202 30 131 1019ଲ*+ୀ ନାରାୟଣ ମାଝୀ ପି ଡQରୁଧର ମାଝୀ RWX0610386

#ୀ /28203 25 131 1020ଗୀତାEଳି ମାଝି ପି ଡQରୁଧର ମାଝି RWX0903005

#ୀ /28204 44 131 1021ସEବୁାଳା ପ
ଧାନି &ା ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ KBH1918887

ପ ୁ /29205 21 131 1022ପ
dାନ ପରିଣୟ ମାଝୀ ପି ତ
ିେଲାଚନ ମାଝୀ RWX1226398

ପ ୁ /29206 62 131 1023ପ
ଫଲୁH  ମାଝି ପି ଲ*+ଣ ମାଝି KBH1333251

ପ ୁ /29207 58 131 1024ତ
ିେଲାଚନ ମାଝି ପି ଲ*+ଣ ମାଝି KBH1330554

#ୀ /29208 54 131 1025ପଦ+ ାବତୀ ମାଝି &ା ପ
ଫଲୁ ମାଝି OR/12/085/168795

#ୀ /29209 48 131 1026ମେନାରମା ମାଝି &ା ତ
ିେଲାଚନ ମାଝି OR/12/085/168797

ପ ୁ /29210 32 131 1027ସା/ୁନୁ କମୁାର ମାଝୀ ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର ମାଝୀ RWX0105304

#ୀ /29211 28 131 1028ପ
ାଚୀ ପନୂ�ତୟା ମାଝୀ ପି ତ
ିେଲାଚନ ମାଝୀ RWX0756536

ପ ୁ /29212 27 131 1029କିରଣ କମୁାର ମାଝୀ ପି ପ
ଫଲୁ ମାଝୀ RWX0609818

ପ ୁ /29213 26 131 1030କନୁାଲ କମୁାର ମାଝୀ ପି ପ
ଫଲୁH  କମୁାର ମାଝୀ RWX0817239

#ୀ /29214 24 131 1031ପ
ୀତି ପ
ିୟQଦା ମାଝୀ ପି ତ
ିେଲାଚନ ମାଝୀ RWX1006691

#ୀ /30215 36 131 1032ଅମିତା େଖମ�ୁୁ &ା ରାମଚ9
  ମାଝି RWX1082643

#ୀ /30216 81 131 1033ପାବ, ତି ମାଝି &ା ମଧସୁଦୂନ ମାଝି KBH1331388

ପ ୁ /30217 50 131 1034ରାମଚ9
  ମାଝି ପି ମଧସୁଧୁନ ମାଝି OR/12/085/168937

ପ ୁ /31218 30 131 1035ଶ
ୀକା/ ଆଚାଯ�, ପି େକଳୖାସ ଚ9
  ଆଚାଯ�, RWX0610014

#ୀ /31219 58 131 1036ମାଳତୀ ମାଝୀ &ା ରଘନୁାଥ ମାଝୀ RWX0817254

ପ ୁ /31220 51 131 1037ମଧସୁଦୁନ ମାଝି ପି ଚ9
  ମାଝି RWX1232024

#ୀ /31221 25 131 1038ମମତା ମାଝୀ ମା ମାଳତୀ ମାଝୀ RWX1006501

#ୀ /31222 20 131 1039େମାନାଲିସା ମାଝୀ ପି ମଧସୁଦୂନ ମାଝୀ RWX1203447

#ୀ /31223 38 131 1040ସେ/ାଷୀ ନାୟକ &ା େଦବାଶଶି ନାୟକ RWX1201813

#ୀ /31224 29 131 1041ପ
ମିଳା ନାୟକ ପି େଦବହରି ନାୟକ RWX0756403

ପ ୁ /32225 57 131 1042ଡQରୁୁଧର ପାତ
 ପି ଚ9
  ପାତ
 OR/12/085/168786

#ୀ /32226 53 131 1043ମାଳତି ପାତ
 &ା ଡQରୁଧର ପାତ
 RWX1198712

#ୀ /32227 37 131 1044ଲତା ପାତ
 &ା ଅଚ�ତୁାନ9 &ାଇଁ KBH1713890

#ୀ /32228 30 131 1045ମEଳୁା ପାତ
 ପି ଡQରୁଧର ପାତ
 RWX0398263

ପ ୁ /32229 33 131 1046ତରୁଣ କମୁାର ପାତ
 ପି ଡQରୁଧର ପାତ
 KBH2091569

#ୀ /32230 28 131 1047ସାଗରିକା ପାତ
 &ା ତରୁଣ କମୁାର ପାତ
 RWX1006725

#ୀ /33231 43 131 1048ପ
ମିଳା ମାଝି &ା ମଧ ୁସଦୁନ ମାଝି KBH1332907

#ୀ /33232 29 131 1049ସେରାଜିନୀ ମାଝୀ ପି ରଘନୁାଥ ମାଝୀ RWX0610279

ପ ୁ /35233 36 131 1050ପ
େମାଦ କମୁାର ଭୂମିଆ ପି ଡQରୁଧର ଭୂମିଆ KBH1918994

ପ ୁ /35234 40 131 1051ବିେନାଦ କମୁାର ଭୁମିଆଁ ପି ଡQରୁ ଭୁମିଆଁ KBH1330521

#ୀ /36235 55 131 1052ପାବ, ତୀ ହ/ାଳ ପି ଆଦୁ ହ/ାଳ RWX0105346

ପ ୁ /36236 52 131 1053ରବି ହ/ାଳ ପି ଆଦୁ ହ/ାଳ OR/12/085/168760

4 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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#ୀ /36237 45 131 1054ପଦ+ ୀନୀ ହ/ାଳ &ା ରବି ହ/ାଳ OR/12/085/169009

ପ ୁ /36238 24 131 1055ଶଭୁମ ହ/ାଳ ପି ରବି ହ/ାଳ RWX1156504

ପ ୁ /36239 22 131 1056ପପନୁ କମୁାର ହ/ାଳ ପି ରବି ହ/ାଳ RWX1156512

#ୀ /36240 44 131 1057ପ ୁ̂ ା ରଣା &ା େପl
ା ରଣା KBH1333038

#ୀ /38241 60 131 1058ପିତାQର ନାୟକ ପି ଧନୁଜ, ୟ ନାୟକ OR/12/085/168756

ପ ୁ /38242 41 131 1059ଗିରିଜା ଶ-ର ନାୟକ ପି ପିତାQର ନାୟକ RWX0817288

#ୀ /38243 39 131 1060ମଧସୁ+ ିତା ନାୟକ &ା ସବୁ
 ତ କମୁାର ପାଢୀ KBH1713908

#ୀ /38244 35 131 1061ରଶ+ ିତା ନାୟକ &ା ଗିରିଜା ଶ-ର ନାୟକ RWX0816934

#ୀ /38245 31 131 1062େମୗସମୁୀ ନାୟକ ପି ପିତାQର ନାୟକ RWX0398040

#ୀ /38246 55 131 1063କନିୁଲତା ରାୟ &ା ପିତାQର ନାୟକ OR/12/085/169108

#ୀ /39247 34 131 1064ମନ&ନୀ ନାୟକ ପି ପିତାQର ନାୟକ KBH1355981

ପ ୁ /40248 40 131 1065ଉେମଶ ଚ9
  ନାୟକ ପି ପ
କାଶ ଚ9
  ନାୟକ KBH1329960

#ୀ /40249 31 131 1066ମମତା ନାୟକ &ା ଊେମଶ ଚ9
  ନାୟକ RWX1254523

ପ ୁ /41250 60 131 1067େଗାବI, ନ ହ/ାଳ ପି ପଦ+ ନାଭ ହ/ାଳ OR/12/085/168751

#ୀ /41251 51 131 1068ଦମୟ/ି ହ/ାଳ &ା େଗାବI, ନ ହ/ାଳ OR/12/085/168752

ପ ୁ /41252 46 131 1069ଅଜୁ, ନ ହ/ାଳ ପି ମକୁ9ୁ ହ/ାଳ OR/12/085/169101

ପ ୁ /41253 35 131 1070ଜିେତ9
  କମୁାର ହ/ାଳ ପି େଗାବI, ନ ହ/ାଳ KBH1918523

ପ ୁ /41254 33 131 1071ଦଶମ/ ହ/ାଳ ପି ମକୁ9ୁ ହ/ାଳ RWX0105361

ପ ୁ /41255 33 131 1072ମେନ9
  କମୁାର ହ/ାଳ ପି େଗାବI, ନ ହ/ାଳ RWX0105379

#ୀ /41256 30 131 1073ଦୀ@ିମୟୀ ହ/ାଳ ପି େଗାବI, ନ ହ/ାଳ RWX0398057

#ୀ /41257 29 131 1074ପଦ+ ା ହ/ାଳ &ା ଅଜୁ, ନ ହ/ାଳ RWX0398032

#ୀ /41258 28 131 1075ତୃ@ି ମୟୀ ହ/ାଳ ପି େଗାବI, ନ ହ/ାଳ RWX0464693

ପ ୁ /41259 30 131 1076ପି- ୁନାୟକ ପି ପ
ଫଲୁ ନାୟକ RWX0334540

#ୀ /42260 22 131 1077ଅe,ନା ଦାସ &ା ମେନାଜ କମୁାର ପାଢୀ RWX1261320

#ୀ /42261 55 131 1078ବାସ/ି ପାଢୀ &ା ଶିବରାମ ପାଢୀ OR/12/085/168777

ପ ୁ /42262 34 131 1079ମେନାଜ କମୁାର ପାଢି ପି ଶିବରାମ ପାଢି KBH1918507

#ୀ /43263 54 131 1080ଶଶୁୀଳା ପାଢୀ &ା ସେ/ାଷ ପାଢୀ OR/12/085/168974

#ୀ /43264 54 131 1081ସ;�ାରାଣି ପାଢି &ା ଶିଶିର ପାତ
 KBH1330992

ପ ୁ /43265 50 131 1082ପBୁ,ଚ9
  ପାଢୀ ପି ଦାଶରଥି ପାଢୀ OR/12/085/168750

#ୀ /43266 33 131 1083ପ ୁ̂ ାEଳୀ ପ�ା &ା ପBୁ,ଚ9
  ପାଢୀ RWX0609743

#ୀ /44267 63 131 1085ସବୁାସିନି ଦଳାଇ &ା ବାସେୁଦବ ଦଳାଇ OR/12/085/168466

#ୀ /44268 42 131 1086ମିନତୀ ଦେଳଇ ପି ବାସେୁଦବ ଦେଳଇ RWX0105411

#ୀ /44269 40 131 1087ଗୀତା ଦେଳଇ &ା ସେ/ାଷ ପmନାୟକ KBH1918234

ପ ୁ /44270 38 131 1088ସନିୁଲ ଦେଳଇ ପି ବାସେୁଦବ ଦେଳଇ KBH1917525

ପ ୁ /44271 36 131 1089ଦିଲିପ ଦେଳଇ ପି ବାସେୁଦବ ଦେଳଇ KBH1918135

ପ ୁ /45272 33 131 1090ଅମିତ ପmନାୟକ ପି ସଗୁଣୁା ପ
କାଶ ପmନାୟକ RWX0334805

#ୀ /45273 32 131 1091ପନୁମ ପmନାୟକ ପି ବବୃବାହାନ ପmନାୟକ RWX0334821

#ୀ /45274 75 131 1092ଅରୁଣା ପଟନାୟକ &ା ରାମଚ9
  ପଟନାୟକ OR/12/085/168564

ପ ୁ /45275 27 131 1093ଅଭିେଷକ ପmନାୟକ ପି ସଗୁଣୁା ପ
କାଶ ପmନାୟକ RWX0610204

#ୀ /45276 52 131 1094ମାଳବିକା ପmନାୟକ &ା ସଗୁଣୁା ପ
କାଶ ପmନାୟକ OR/12/085/168561

#ୀ /46277 43 131 1095ସଷୁମା ମEରୀ ବଡଗଛିୁଆ &ା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହା KBH1331149

ପ ୁ /46278 52 131 1096ଅେଶାକ କମୁାର ସାହା ପି ଶ-ର ଚରଣ ସାହା KBH1331164

ପ ୁ /46279 37 131 1097ଆନ9 ସାହା ପି ରାେଜ9
  ସାହା RWX0334839

#ୀ /47280 50 131 1098ମଟୁୁଲି ନାୟକ &ା ଅଜୁ, ନ ନାୟକ RWX0367664

ପ ୁ /47281 32 131 1099ରତନ ନାୟକ ପି ଅଜୁ, ନ ନାୟକ RWX0105452

#ୀ /47282 28 131 1100େଶାଭାରାଣୀ ନାୟକ &ା ରତନ ନାୟକ RWX0609719

#ୀ /48283 47 131 1101ମନ&ିନୀ ରଥ &ା ରାମକା/ ପାତ
 RWX0610113

ପ ୁ /49284 37 131 1102ସତ�ନାରାୟଣ ସାହା ପି େମାତୀରାମ ସାହା RWX0610212

#ୀ /50285 31 131 1103ଶା/ିଲତା େବେହରା ପି କୃTଚ9
  େବେହରା RWX0902908

ପ ୁ /08286 20 131 1105ମନୁା ଶବର ମା ଆରାଲୁ ଶବର RWX1285741

ପ ୁ /22287 25 131 1106ହୃଷିେକଶ ପ
ଧାନ ପି ଗ�ାଧର ପ
ଧାନ RWX1295583

ପ ୁ /MISHRA CO288 30 125 1202ନିଲାଂଚଅଲା ନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃT ନାୟକ RWX1149137

ପ ୁ /2289 44 125 1203ଅAିନୀ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରାଧାଶ�ାମ ପାଢୀ KBH1651090

ପ ୁ /3290 71 125 1204ଳି�ରାଜ ପାଢୀ ପି ବନମାଳି ପାଢୀ OR/12/085/170068

#ୀ /3291 64 125 1205ବିTୁପ
ିୟା ପାଢୀ &ା ଲି�ରାଜ ପାଢୀ OR/12/085/170069

#ୀ /3292 39 125 1206ଛବିରାଣୀ ପାଢୀ ପି ଲି�ରାଜ ପାଢୀ RWX0606475

ପ ୁ /4293 55 125 1207ଲ*+ିକା/ ପାଢୀ ପି େସାମନାଥ ପାଢୀ OR/12/085/170070

#ୀ /4294 45 125 1208େରଣକୁା ପାଢୀ &ା ଳ*+ୀକା/ ପାଢୀ OR/12/085/170071

ପ ୁ /4295 33 125 1209ଅଜିତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଲ*+ୀକା/ ପାଢୀ RWX0481044

#ୀ /4296 31 125 1210ଅନିତା କମୁାରୀ ପାଢୀ ପି ଲ*+ୀକା/ ପାଢୀ RWX0481051

#ୀ /5297 65 125 1211ସବୁାସିନି ପାଢି &ା ଦୁେଯ(ଧନ ରଥ OR/12/085/171022

#ୀ /5298 42 125 1212ଚି_ରEନ ରଥ ପି ଦୁେଯ�(ଧନ ରଥ OR/12/085/170074

5 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /5299 42 125 1213ମେନାରEନ ରଥ ପି ଦୁେଯ(ଧନ ରଥ RWX0536508

#ୀ /5300 38 125 1214ଯଶ&ିନି ରଥ &ା ଅAିନୀ ରଥ OR/12/085/171003

ପ ୁ /6301 71 125 1215କିେଶାରଚ9
  ଦାସ ପି ତ
ିନାଥ ଦାସ OR/12/085/170076

ପ ୁ /6302 42 125 1216ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି କିେଶାର ଚ9
  ଦାସ KBH1301670

#ୀ /6303 61 125 1217ଝୁଲି ଦାସ &ା କିେଶାରଚ9
  ଦାସ OR/12/085/170077

ପ ୁ /6304 40 125 1218ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି କିେଶାର ଚ9
  ଦାଶ KBH1301431

#ୀ /7305 87 125 1219ସର&ତୀ ଦାସ &ା ତ
ିନାଥ ଦାସ KBH1651066

ପ ୁ /7306 61 125 1220ଅେଶାକ ଦାସ ପି ତ
ିନାଥ ଦାସ KBH1651058

ପ ୁ /8307 55 125 1221ଉଦୟଭାନୁ ବିAାଳ ପି େବTୖବ ବିAାଳ OR/12/085/170952

#ୀ /8308 50 125 1222ଜୟ/ୀ ବିAାଳ &ା ଉଦୟଭାନୁ ବିAାଳ OR/12/085/171012

ପ ୁ /8309 38 125 1223ମାନସ ରEନ ବିAାଳ ପି ଦାେମାଦର ବିAାଳ RWX0956904

#ୀ /9310 45 125 1224ମିରା ଦାସ &ା ଶରତ ଦାସ OR/12/085/170090

ପ ୁ /9311 25 125 1225େସୗରଭ କା/ ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ9
  ଦାଶ RWX0821785

#ୀ /10312 36 125 1226ମଧସୁ+ ିତା ପmନାୟକ ପି ପ
ସନF  କମୁାର ପmନାୟକ RWX0481002

ପ ୁ /10313 30 125 1227ସଂଗ
ାମ େକଶରୀ ପmନାୟକ ପି ପ
ସନF  କମୁାର ପmନାୟକ RWX0480996

ପ ୁ /10314 68 125 1228ପ
ସନF  କମୁାର ପmନାୟକ ପି ଗଣପତି ପmନାୟକ OR/12/085/170093

#ୀ /10315 55 125 1229ପ ୁ̂ ାEଳୀ ପmନାୟକ &ା ପ
ସନF  କମୁାର ପmନାୟକ OR/12/085/170094

ପ ୁ /10316 44 125 1230ଉମାଶ-ର ପmନାୟକ ପି ବ
 ଜସ9ୁର ପmନାୟକ OR/12/085/170096

#ୀ /10317 40 125 1231ଉଷାରାଣି ପmନାୟକ ପି ପ
ସନF  କମୁାର ପmନାୟକ KBH1302074

#ୀ /10318 38 125 1232ସଶ+ ିତା ପmନାୟକ ପି ପ
ସନF  କମୁାର ପmନାୟକ KBH1302082

ପ ୁ /11319 83 125 1233େଗାପ ସ9ୁର ମହାପାତ
 ପି ନାରାୟଣ ମହାପାତ
 OR/12/085/171115

#ୀ /11320 42 125 1234େସଫାଳୀ ମହାପାତ
 &ା ମଧସୁଦୁନ ମହାପାତ
 RWX0094151

ପ ୁ /11321 40 125 1235ମଧସୁଦୁନ ମହାପାତ
 ପି େଗାପସ9ୁର ମହାପାତ
 OR/12/085/170100

ପ ୁ /12322 85 125 1236ଉଦୟନାଥ ମିଶ
 ପି ଗ�ାଧର ମିଶ
 OR/12/085/171126

ପ ୁ /12323 50 125 1237ରବିନାରାୟଣ ମିଶ
 ପି ଉଦୟନାଥ ମିଶ
 OR/12/085/170108

ପ ୁ /12324 47 125 1238ଶ
ୀକା/ ମିଶ
 ପି ଉଦୟନାଥ ମିଶ
 OR/12/085/170946

#ୀ /12325 39 125 1239ପଣୂ�ଶ
ୀ ପ�ା &ା ଶ
ୀକା/ ମିଶ
 RWX0764209

#ୀ /12326 47 125 1240ବିTୁପ
ିୟା ସାହୁ &ା ରବିନାରାୟଣ ମିଶ
 KBH1990126

ପ ୁ /13327 81 125 1241ବାସେୁଦବ ପାଢୀ ପି ନରସିଂହ ପାଢୀ OR/12/085/170109

#ୀ /13328 70 125 1242କିରଣ ପାଢୀ ପି ବାସେୁଦବ ପାଢୀ OR/12/085/170110

#ୀ /13329 48 125 1243ଦି@ୀ ପାଢି &ା ସନିୁଲ ପାଢି KBH1301001

ପ ୁ /14330 63 125 1244ପ
ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ହଳଧର ସାହୁ RWX0905588

ପ ୁ /14331 36 125 1245ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ RWX0092874

#ୀ /14332 30 125 1246େସାନ� ସାହୁ ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ RWX0396754

ପ ୁ /14333 29 125 1247େସୗରଭ ସାହୂ ପି ପ
ସନ କମୁାର ସାହୂ RWX0396747

ପ ୁ /14334 55 125 1248ପ
ସନF  କମୁାର ସାହୁ ପି ହଳଧର ସାହୁ RWX0093542

#ୀ /14335 50 125 1249ବାସ/ି ସାହୁ &ା ରବି ସାହୁ OR/12/085/171147

#ୀ /14336 50 125 1250ଅe,ନା ସାହୁ &ା ପ
ସନF  କମୁାର ସାହୁ RWX0093559

ପ ୁ /14337 35 125 1251ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ KBH2143758

#ୀ /14338 29 125 1252ପନୁମ ସାହୁ ପି ପ
ସନF  କମୁାର ସାହୁ RWX0396739

#ୀ /14339 28 125 1253ଉମ=ଳା ସାହୁ &ା ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ RWX0763714

ପ ୁ /15340 32 125 1254ଭବାନୀ ଶ-ର ରଥ ପି ସଯୁ�,ନାରାୟଣ ରଥ KBH1356054

ପ ୁ /16341 68 125 1255ତ
ିନାଥ ପ�ା ପି ହରିବ;ୁ ପ�ା OR/12/085/170175

#ୀ /16342 62 125 1256ପଦ+ ିନୀ ପ�ା &ା ତ
ିନାଥ ପ�ା RWX0956920

ପ ୁ /16343 45 125 1257ସେରାଜ କମୁାର ପ�ା ପି ତ
ିନାଥ ପ�ା RWX0956912

#ୀ /16344 38 125 1258ରEିତା ପ�ା ପି ତ
ିନାଥ ପ�ା OR/12/085/171109

ପ ୁ /17345 70 125 1259ବିଜୟ ଚ9
  ପାଣିଗ
ାହି ପି କାଶନିାଥ ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/170178

#ୀ /17346 55 125 1260ପ
ଭାସିନି ପାଣିଗ
ାହି &ା ବିଜୟଚ9
  ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/170179

ପ ୁ /17347 48 125 1261ପ
ବିର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ବିଜୟ ଚ9
  ପାଣିଗ
ାହୀ OR/12/085/170180

#ୀ /17348 46 125 1262େଗାପା ପାଣିଗ
ାହୀ &ା ପ
ବିର ପାଣିଗ
ାହୀ KBH1343375

ପ ୁ /18349 52 125 1263ଯଧିୁJିର ପାତ
 ପି ରଘନୁାଥ ପାତ
 OR/12/085/170186

#ୀ /18350 45 125 1264ବିTୁପ
ିୟା ପାତ
 &ା ଯଧୁKିର ପାତ
 OR/12/085/170187

ପ ୁ /18351 27 125 1265େବଣଧୁର ପାତ
 ପି ଯଧିୁJିର ପାତ
 RWX0606152

ପ ୁ /19352 64 125 1266ନରସିଂହ ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ନାୟକ OR/12/085/170184

#ୀ /19353 43 125 1267ନମ,ଦା ନାୟକ &ା ନରସିଂହ ନାୟକ OR/12/085/170185

#ୀ /19354 27 125 1268&ାଗତୀକା ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ RWX0606160

ପ ୁ /20355 50 125 1269ଟି ନାଗ ପି ଟି ବା�ାରି OR/12/085/170134

#ୀ /20356 45 125 1270ଟି ପ ୁ̂ ା &ା ଟି ନାଗ OR/12/085/170135

ପ ୁ /21357 38 125 1271ସତ�ନାରାୟଣ ପ
ଧାନ ପି ମରୁଲିଧର ପ
ଧାନ KBH1301381

ପ ୁ /22358 61 125 1272ସବୁାଷ ଖରା ପି ଆେଲାକଶିସ ଖରା OR/12/085/170132

#ୀ /22359 45 125 1273ଦମୟ/ି ଖରା &ା ସବୁାଷଚ9
  ଖରା OR/12/085/170133

ପ ୁ /22360 40 125 1274ସତ� ଖରା ପି ସବୁାସ ଖରା KBH1302017

6 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ(ଚନ ଅଧିକାରୀ- &ା*ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /22361 64 125 1275ଭଗବାନ େପାଇବା ପି ବୁIେଦବ େପାଇବା RWX0480681

ପ ୁ /23362 70 125 1276ଖ
ୀKଦାନ ଖରା ପି େପ
ମପାତ
  ଖରା OR/12/085/170130

#ୀ /23363 65 125 1277ସେୁଲାଚନା ଖରା &ା କୃT ଖରା OR/12/085/170131

ପ ୁ /24364 55 125 1278ଇ]ୱରଦାନ ଖରା ପି ଆେଲକଶିହ ଖରା OR/12/085/170126

#ୀ /24365 50 125 1279ଧାଯ�,ମଣି ଖରା &ା ଈAରଦାନ ଖରା OR/12/085/170127

ପ ୁ /24366 44 125 1280ନିମ,ଳ କମୁାର ଖରା ପି ଈAରଦାନ ଖରା KBH1301308

ପ ୁ /24367 43 125 1281ଉ_ମ କମୁାର ଖରା ପି ଈAରଦାନ ଖରା KBH1301621

ପ ୁ /24368 41 125 1282କିେଶାର କମୁାର ଖରା ପି ଈAର ଦାନ ଖରା KBH1651470

#ୀ /24369 32 125 1283ସାଗରିକା ଖରା &ା ନିମ,ଳ କମୁାର ଖରା RWX0396903

#ୀ /24370 29 125 1284ପ
ମିଳା କମୁାରୀ େଖାରା &ା କିେଶାର କମୁାର େଖାରା RWX0396861

#ୀ /26371 80 125 1285େସବତି ବିAାଳ &ା େଗାେଲଖ ବିAାଳ KBH1301548

ପ ୁ /26372 59 125 1286ପରି*ିତ ବିAାଳ ପି ସେୁର9
  ବିAାଳ OR/12/085/170118

#ୀ /26373 53 125 1287େଦୗପଦି ବିAାଳ &ା ପରି*ିତ ବିAାଳ KBH1651124

ପ ୁ /26374 29 125 1288ସeିନ େଦବ ବିAାଳ ପି ପରି*ୀତ ବିAାଳ RWX0396762

ପ ୁ /26375 26 125 1289ସମୀର େଦବ ବିAାଳ ପି ପର*ିତ ବିAାଳ RWX0763722

ପ ୁ /27376 62 125 1290ଲ*+ଣ ମ�ଳ ପି ସଦାଶିବ ମ�ଳ KBH1300631

#ୀ /27377 56 125 1291ସବିତା ମ�ଳ &ା ଲ*+ଣ ମ�ଳ KBH1300649

ପ ୁ /27378 51 125 1292ହିରଣ� ମ�ଳ ପି ତ
ିନାଥ ମ�ଳ OR/12/085/170140

ପ ୁ /27379 47 125 1293ମଧସୁଦୁନ ମ�ଳ ପି ଲ*+ଣ ମ�ଳ KBH1300409

#ୀ /27380 46 125 1294େଦବକି ମ�ଳ &ା ହିରଣ� ମ�ଳ KBH1302033

#ୀ /27381 42 125 1295ଇAରୀ ମ�ଳ &ା ମଧସୁଦୁନ ମ�ଳ KBH1300417

ପ ୁ /27382 34 125 1296ଯଦୁମଣି ମ�ଳ ପି ଲ*+ଣ ମ�ଳ RWX0228486

#ୀ /27383 28 125 1297ସସୁମୁା ମ�ଳ &ା ଯଦୁମଣି ମ�ଳ RWX0764811

ପ ୁ /28384 70 125 1298ବିେନାଦ େଖାସଲା ପି ହରି େଖାସଲା OR/12/085/171154

#ୀ /28385 65 125 1299ପ
ଫଲୁମଣି େଖାସଲା &ା ବିେନାଦ େଖାସଲା OR/12/085/170150

ପ ୁ /28386 50 125 1300ଅଜିତକମୁାର େଖାସଲା ପି ବିେନାଦ େଖାସଲା OR/12/085/170152

#ୀ /28387 45 125 1301ପ
କାଶିତା େଖାସଲା &ା ଅଜିତ େଖାସଲା OR/12/085/170153

ପ ୁ /28388 41 125 1302ସEିତ େଖାସଲା ପି ବିେନାଦ େଖାସଲା KBH1301985

ପ ୁ /28389 39 125 1303ଫିେରାଜ େଖାସଲା ପି ବିେନାଦ େଖାସଲା KBH1300862

ପ ୁ /28390 32 125 1304ତପନ କମୁାର େଖାସଲା ପି ଅଜିତ କମୁାର େଖାସଲା RWX0481101

ପ ୁ /28391 28 125 1305ଅଜୟ କମୁାର େଖାସଲା ପି ଅଜିତ କମୁାର େଖାସଲା RWX0481119

ପ ୁ /29392 54 125 1306ହସ,ରEନ ତୁରୁକ ପି ଇAର ଚ9
  ତୁରୁକ KBH1343136

#ୀ /29393 42 125 1307ଫଲୁ/ି ତୁରୁକ &ା ହସ,ରEନ ତୁରୁକ KBH1301977

ପ ୁ /30394 55 125 1308ଲ*+ି ନାରାୟଣ ମ�ଳ ପି ସଦାଶିବ ମ�ଳ KBH1300037

#ୀ /30395 51 125 1309ଶକ/ୁଳା ମ�ଳ &ା ଲ*+ୀ ନାରାୟଣ ମ�ଳ KBH1300045

ପ ୁ /30396 48 125 1310ଲେQାଦର ମ�ଳ ପି ସଦାଶିବ ମ�ଳ KBH1343250

#ୀ /30397 40 125 1311ପ
ତିମା ମ�ଳ &ା ଲେQାଦର ମ�ଳ KBH1651272

#ୀ /31398 65 125 1312ମିନା*ୀ ରାଜୁ &ା େଗାପାଳ ରାଜୁ OR/12/085/212819

ପ ୁ /31399 45 125 1313େଯାେଗଶ କମୁାର ରାଜୁ ପି େବଣ ୁେଗାପାଳ ରାଯ OR/12/085/170926

#ୀ /32400 52 125 1314କବିତା ସାହୁ &ା ପBୁ,ଚ9
  ସାହୁ OR/12/085/170173

#ୀ /32401 31 125 1315ତାପଶୀ ସାହୁ ପି ପBୁ,ଚ9
  ସାହୁ RWX0228296

ପ ୁ /33402 53 125 1316େକଳୖାସ ଚ9
  ନାୟକ ପି କୃTଚ9
  ନାୟକ OR/12/085/170182

#ୀ /33403 40 125 1317ସଂଯoୁା ନାୟକ &ା େକଳୖାସ ଚ9
  ନାୟକ OR/12/085/170183

ପ ୁ /33404 28 125 1318ଶବି ପ
ସାଦ ନାୟକ ପି େକଳୖାସ ଚ9
  ନାୟକ RWX0606442

ପ ୁ /33405 37 125 1319ତାପସଚ9
  ସାହୁ ପି ପBୂ,ଚ9
  ସାହୁ KBH2143824

ପ ୁ /34406 57 125 1320ଅAିନୀ କମୁାର ଭତ
ା ପି ସିକ9ର ଭତ
ା KBH1299890

#ୀ /34407 55 125 1321ସେ/ାଷି ଭତ
ା &ା ସିକ9ର ଭତ
ା OR/12/085/170161

#ୀ /34408 50 125 1322ବିଭାଶନିୀ ଭତ
ା &ା ଅAିନୀ ଭତ
ା KBH1299957

ପ ୁ /34409 45 125 1323ମେହ9
  ଭତ
ା ପି ସିକ9ର ଭତ
ା RWX0781914

#ୀ /34410 42 125 1324ନଳିନି ଭତ
ା ପି ସିକ9ର ଭତ
ା KBH1300433

#ୀ /34411 44 125 1325େମାନାଲିସା ମହାପାତ
 &ା ନଳିନୀ କା/ ସାହୁ RWX0094029

#ୀ /35412 60 125 1326ସଯୂ�,ମଣି ଖରା &ା କେରସ ଚ9
  ଖରା KBH1301910

#ୀ /35413 60 125 1327ସବିତା ଖରା &ା ପ
ଭୁଦାନ ଖରା OR/12/085/170145

ପ ୁ /35414 60 125 1328କେରଶ ଚ9
  ଖରା ପି ପ
ଭୁଦାନ ଖରା RWX0093765

ପ ୁ /35415 40 125 1329ଅଭି ଖରା ପି କେରଶ ଚ9
  ଖରା KBH1301894

#ୀ /35416 39 125 1330ଜାନକି ଖରା &ା ଲାରି ଖରା KBH1301902

#ୀ /35417 45 125 1331ଳଲିତା ତୁରୁକ &ା ନାରାୟଣତୁସ ତୁରୁକ OR/12/085/170146

#ୀ /36418 49 125 1332ରଶ+ ିତା ବିAାଳ &ା ରେମଶ ଚ9
  ବିAାଳ RWX0094037

ପ ୁ /36419 47 125 1333ସବୁାଷ ଖରା ପି ପ
ଭୁଦାନ ଖରା OR/12/085/171120

#ୀ /36420 40 125 1334ମ�ଳ େଦଇ ଖରା &ା ସବୁାଷ ଖରା OR/12/085/171079

#ୀ /37421 44 125 1335ଜି. ମା�ା &ା ଜି. ଶ�ାମ KBH1301340

#ୀ /37422 71 125 1336ଜି. ରାମା &ା ଜି ରାମାଣା OR/12/085/170143

7 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ(ଚନ ଅଧିକାରୀ- &ା*ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /37423 77 125 1337ଜି ରାମାଣା ପି ଜି. ସଯୂ�,ନାରାୟଣ OR/12/085/170141

ପ ୁ /37424 45 125 1338ଜି. ଶ
ୀକା/ ପି ଜି. ରାମାଣା KBH1301332

ପ ୁ /37425 51 125 1339ଜି. ଶ�ାମ ପି ଜି ରାମାଣା OR/12/085/170889

ପ ୁ /37426 49 125 1340ଜି. ସେୁରଶ ପି ଜି ରାମାଣା OR/12/085/171143

ପ ୁ /38427 57 125 1341ବିକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ RWX0093815

ପ ୁ /38428 46 125 1342ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ KBH2143808

#ୀ /38429 34 125 1343ପ
ିୟଦଶ,ନୀ ପ
ଧାନ &ା ବିକାଶ କମୁାର ନାୟକ RWX0606319

ପ ୁ /39430 90 125 1344ସନିୁଆ ଜାନି ପି ଝୁଡ଼ୁ�ୁ ଜାନି RWX0093823

#ୀ /39431 61 125 1345ମତୀ ଜାନୀ &ା ସନିୁଆ ଜାନୀ KBH1300573

ପ ୁ /39432 38 125 1346ରବି ଜାନି ପି ସନିୁଆ ଜାନି KBH1300698

#ୀ /39433 30 125 1347ଉମ=ଳା ଜାନି &ା ରବି ଜାନୀ RWX0481036

#ୀ /40434 65 125 1348ଜମନୁା ମଦୁୁଲି &ା ଚିନା ମଦୁୁଲି KBH1300540

ପ ୁ /40435 45 125 1349େମଟା ମଦୁୁଲି ପି ଚିନା ମଦୁୁଲି KBH1300615

#ୀ /40436 45 125 1350ଶର ମଦୁୁଲି &ା େମଟା ମଦୁୁଲି KBH1300557

ପ ୁ /41437 32 125 1351ସିIାଥ, େଶଖର ପରିଡା ପି ସଧୁାକର ପରିଡା RWX0228833

ପ ୁ /42438 65 125 1352ସଧୁାକର ପରିଡ଼ା ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ପରିଡ଼ା KBH1343227

#ୀ /42439 48 125 1353ସବିତା ପରିଡ଼ା &ା ସଧୁାକର ପରିଡ଼ା KBH1343235

ପ ୁ /43440 30 125 1354ପି େଗାପିନାଥ ପି ପି କ
 ିTା RWX1232511

ପ ୁ /43441 57 125 1355ସଦୁଶ,ନ େଗୗଡ ପି ଭଗବାନ େଗୗଡ KBH1651249

#ୀ /43442 50 125 1356ସକୁା/ି େଗୗଡ &ା ସଦୁଶ,ନ େଗୗଡ KBH1651256

ପ ୁ /43443 24 125 1357ଦୀପକ କମୁାର େଗୗଡ ପି ସଦୁଶ,ନ େଗୗଡ RWX1073253

ପ ୁ /45444 57 125 1358େଲାକନାଥ ମହା/ ପି ସେୁର9
  ନାଥ ମହା/ KBH1651322

#ୀ /45445 43 125 1359ଦୀପାEଳି ମହା/ &ା େଲାକନାଥ ମହା/ KBH1651314

#ୀ /46446 80 125 1360େଗୗରୀମଣି ମାଳୀ &ା ଜଗନF ାଥ ମାଳୀ KBH1300581

ପ ୁ /46447 55 125 1361ଅଜୁ, ନ ମାଳୀ ପି ଜଗନF ାଥ ମାଳୀ KBH1300656

ପ ୁ /46448 50 125 1362ରାମ ମାଳୀ ପି ଜଗନF ାଥ ମାଳୀ KBH1300623

ପ ୁ /47449 59 125 1363ଚି_ରEନ ମହା/ି ପି ଜଦୁନାଥ ମହା/ି RWX0695726

#ୀ /47450 51 125 1364ସକୁା/ି ମହା/ି &ା ଚିତରEନ ମହା/ି RWX0094060

#ୀ /47451 31 125 1365େରଶ+ା ମହା/ି ପି ଚିତରEନ ମହା/ି RWX0094078

#ୀ /48452 35 125 1366ବିଜୟ ଲ*+ୀ ପ�ା &ା ସେରାଜ କମୁାର ପ�ା RWX0094011

ପ ୁ /49453 43 125 1367ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିAେମାହନ ସାହୁ RWX0333039

ପ ୁ /50454 31 125 1368େଗାପିନାଥ ପଦଲାମ ପି ପି କ
 ିTା . RWX0333047

ପ ୁ /51455 36 125 1369ହୁଷିେକସ େବଜ ପି ଜଗବ;ୁ େବଜ RWX0333138

#ୀ /53456 32 125 1370ଡି ପ
ତ�ସୁା ପି ଡି ବାଲାଜି ରାଓ RWX0396937

ପ ୁ /53457 30 125 1371ଡି ପ
ନିତ ରାଓ ପି ଡି ବାଲାଜି ରାଓ RWX0396929

#ୀ /55458 37 125 1374ସଚିୁସ+ ିତା େଜନା &ା ବୁଲୁ ନାୟକ RWX0094094

ପ ୁ /56459 26 125 1375ଚ9
  େସଖର ସାହୁ ପି ପଦ+  ଚରଣ ସାହୁ RWX0664086

#ୀ /57460 39 125 1376େରଜିନା େମରୀ &ା ସତ� ସିଲନ RWX0606434

ପ ୁ /57461 41 125 1377ଏU ସତ�ସିଲନ ମିଲq ପି ସଦାଚରଣ ମିଲq RWX0606426

#ୀ /58462 30 125 1378ଗୀତାEଳି େଗୗଡ ପି େଗାପାଳ କୃT, େଗୗଡ RWX0795724

#ୀ /58463 28 125 1379ଶୀବାନୀ େଗୗଡ ପି େଗାପାଳ କୃT, େଗୗଡ RWX0795732

ପ ୁ /59464 23 125 1380ରାେଜଶ ଗରଡା ପି ଭାZର ଚ9
  ଗରଡା RWX1038975

ପ ୁ /59465 23 125 1381ବ
 ିେଜଶ ଗରଡା ପି ଭାZର ଚ9
  ଗରଡା RWX1038983

ପ ୁ /61466 29 125 1382ସରୂଜ ଚ9 ଖରା ପି ନିରEନ ପତ
 ଖରା RWX1072248

ପ ୁ /62467 21 125 1383ପାଟନାଲା ଶବି� ପି ପି. ସେ/ାଷ କମୁାର ପାତ
 RWX1259324

#ୀ /62468 24 125 1384ଶବିା�ୀ ଶଭୁଦଶ=ନୀ ପି ପି.ସେ/ାଷ କମୁାର ପାତ
 RWX1259308

#ୀ /99469 20 125 1385ରୂପାଲୀ ନାଗ ପି ସଂଜୀବ ନାଗ RWX1278084

#ୀ /99470 20 125 1386େସାନାଲୀ ନାଗ ପି ସଂଜୀବ ନାଗ RWX1278050

ପ ୁ /112471 31 125 1387ସଂଦୀପ ରEନ ବିUଵାଲ ପି ବାମେଦବ ବିUଵାଲ RWX1195627

ପ ୁ /125472 21 125 1388େଦବା ମଦୁୁଲି ପି ଝିEକୁ ୁମଦୁୁଲି RWX1075092

ପ ୁ /125473 24 125 1389କାବF ୁଚରଣ ପ
ଧାନ ପି ନଡୁ ପ
ଧାନ RWX1200955

ପ ୁ /125474 36 125 1390ବାଉରି Uୱାଇଁ ପି ଡQରୁ Uୱାଇଁ RWX1200930

#ୀ /125475 27 125 1391ସ�ିତା Uୱାଇଁ &ା ବାଉରି Uୱାଇଁ RWX1200948

#ୀ /110/2118476 38 125 1422ବିTୁପ
ିୟା େବେହରା &ା ଟୁବୁଲି େବେହରା KBH1625557

ପ ୁ /110/218477 45 125 1423ଟୁବୁଲି େବେହରା ପି ଶ
ୀଧର େବେହରା OR/12/085/148190

8 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ(ଚନ ଅଧିକାରୀ- &ା*ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ(ଚନ ନିମେ/ ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନF  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ(ଚନ କମିଶନ ଭାରତ- tାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ(ଚନ ପବୂ, ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ- ନାମ ଅଛି କି ନାହu  ଦୟାକରି ତନଖି କର/ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.1 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

9 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ(ଚନ ଅଧିକାରୀ- &ା*ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


