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ପ ୁ /1 46 141 1ମେନାଜ କମୁାର ପାଢି ପି ସଦୁାମ ପାଢି RWX0425512

!ୀ /lift irri2 22 141 2ସଜୁାତା ମ"ଲ #ା ସତ�ଜିତ ମ"ଲ RWX1227198

ପ ୁ /013 22 141 3ବୀ. େହମ& ପଟନାୟକ ପି ବୀ. ଜଗଦୀଶ ପଟନାୟକ RWX1046648

ପ ୁ /14 44 141 4ବି.ଜଗଦିସ ପ)ନାୟକ ପି ବି.ସଯୁ��ନାରାୟଣ ପ)ନାୟକ RWX0121996

!ୀ /15 38 141 5ବି.ଭାରତି ପ)ନାୟକ #ା ବିଜଗଦିଶ ପ)ନାୟକ RWX0122002

ପ ୁ /26 26 141 6ଦିପକ କମୁାର େଖାସଲା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େଖାସଲା RWX0749036

ପ ୁ /27 35 141 7ମାନସ ର-ନ ପ"ା ପି ବିପିନ ବିହାରି ପ"ା KBH1907211

!ୀ /28 28 141 8ସ.ିତାରାଣି ପ/ା #ା ମାନସ ର-ନ ପ/ା RWX0749465

ପ ୁ /39 42 141 9ଅରବି1 #ାଇଁ ପି େକଦାରନାଥ #ାଇଁ KBH1907690

!ୀ /310 38 141 10#/�ମୟି #ାଇଁ ପି େକଦାରନାଥ #ାଇଁ RWX0544395

!ୀ /511 26 141 15ସନୁ1ା ଖରା ପି ର-ନ ଖରା RWX0749135

ପ ୁ /512 35 141 16େକ ଶ
ିଣ ୁ ପି େକ େଭ4ଟ ରାବଣା RWX0749028

ପ ୁ /713 74 141 17ବାୟା ଡାକଆୁ ପି ଭଗବାନ ଡାକଆୁ RWX0425488

ପ ୁ /714 50 141 18ସେ&ାଷ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ବାୟା ଡାକଆୁ KBH1626878

!ୀ /715 37 141 19ରାଧା ଡାକଆୁ #ା ସେ&ାଷ କମୁାର ଡାକଆୁ RWX0121541

!ୀ /716 64 141 20ବାସ&ି ପାତ
 #ା କାଶିନାଥ ପାତ
 OR/12/085/152760

!ୀ /717 49 141 21ରଶ. ିତା ସାହୁ #ା ତ
ିେଲାଚନ ସାହୁ RWX0286096

!ୀ /718 28 141 22ବ1ନା ସାହୁ ପି ତ
ିେଲାଚନ ସାହୁ RWX0466755

ପ ୁ /819 58 141 25ପ
େମାଦ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ବି9ନାଥ ମହାପାତ
 RWX0286112

!ୀ /820 46 141 26ସପୁ
ଭା କମୁାରି ମହାପାତ
 #ା ପ
େମାଦ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0286120

ପ ୁ /821 25 141 27ଜିେତ1
  ମହାପାତ
 ପି ପ
େମାଦ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0904177

ପ ୁ /822 24 141 28ଅଭିେଶକ ପାତ
 ପି ଅରୁଣ ପାତ
 RWX1010909

!ୀ /0923 26 141 29େଜ. ଆମିନି #ା ଜାମି ଗେୁ:9ର ରାଓ RWX0810275

ପ ୁ /924 67 141 30ଏମ ବିଜୟଲ=.ୀ ପି ଏମ ନାରାୟଣ ମ>ୁ? OR/12/085/152444

ପ ୁ /925 66 141 31େଜ ରା�ା ରାଓ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ରାଓ KBH1322072

!ୀ /926 60 141 32େଜ ପାବ� ତୀ ରାଓ #ା ରା�ା ରାଓ KBH1322064

ପ ୁ /927 36 141 33ଜାମି ଗେୁ:9ର ରାଓ ପି େଜ.ରା�ା ରାଓ RWX0234054

ପ ୁ /1028 44 141 34ପି. ନିଳାଚଳ ଆଚାରୀ ପି ପି. ଲ=.ଣ ରାଓ KBH1321595

ପ ୁ /1029 39 141 35ପି. ପରୁୁଷ>ମ ଆଚାରୀ ପି ପି. ଲ=.ଣ ଆଚାରୀ KBH1907112

!ୀ /1030 33 141 36ପି ଲ=.ୀ #ା ପି.ନିଳlଚଳ ଆଚାରୀ RWX1137025

!ୀ /1031 21 141 37ବି େସୗଜନ� ପାଟନାୟକ ପି ବି ଜଗଦିଶ ପଟନାଯକ RWX1103415

!ୀ /1032 56 141 38ପି. ସାବିତ
ୀ #ା ପି. ଲ=.ଣ ରାଓ OR/12/085/153285

!ୀ /1033 34 141 39ପି. ସB�ାରାଣୀ ପି ପି.ଲ=.ଣ ରାଓ KBH1356427

!ୀ /1234 56 141 40େକ. ପଦ. ଜା #ା ଜଗନC ାଥ ବାରିକ KBH1665041

ପ ୁ /1335 73 141 41ବିଦ�ାଧର ତ
ିପାଠୀ ପି ନରସିଂହ ତ
ିପାଠୀ OR/12/085/152713

!ୀ /1336 65 141 42ସେୁଲାଚନ ତ
ିପାଠୀ #ା ବିଦ�ାଧର ତ
ିପାଠୀ OR/12/085/152714

ପ ୁ /1337 38 141 43ଶିବ ପ
ସାଦ ତ
ିପାଠୀ ପି ବିଦ�ାଧର ତ
ିପାଠୀ KBH1626845

ପ ୁ /1438 70 141 44ଆଦିକB ପ"ା ପି ଦାେମାଦର ପ"ା OR/12/085/152711

!ୀ /1439 62 141 45ପ/ୁ�ବାସି ପ"ା #ା ଆଦିକ1 ପ"ା OR/12/085/152712

ପ ୁ /1440 36 141 46ଶ
ୀନିବାସ ପ"ା ପି ଆଦିକ1 ପ"ା KBH1321918

!ୀ /1441 35 141 47ସନିୁତା କମୁାରି ପ"ା ପି ଆଦିକ1 ପ"ା KBH1907021

!ୀ /1442 30 141 48ଅନୁପମା ସାବତ #ା ଶ
ନିବାସ ପ"ା RWX0891606

ପ ୁ /1543 53 141 49ବି. ରାମାରାଓ ପି ବି. ଭାଗିରଥୀ ରାଓ RWX0122762

!ୀ /1544 52 141 50ବି. ଲ=.ୀ େଦବୀ #ା ବି ରାମାରାଓ RWX0122770

!ୀ /1545 23 141 51ବି. େଜ�ାତି ରାଓ ପି ବି. ରାମା ରାଓ RWX1012194

!ୀ /1546 48 141 52ସାବିତ
ି ସତପଥି #ା ରବି1
ନାଥ ରଥ RWX0121640

ପ ୁ /1747 58 141 55ବନମାଳି େବେହରା ପି ବୃ1ା େବେହରା OR/12/085/154152

!ୀ /1748 43 141 56ପ4ଜ େବେହରା #ା ବନମାଳି େବେହରା OR/12/085/171173

ପ ୁ /1849 59 141 57ପ
ଦୀପ କମୁାର ଡା� ପି ରାମ ଚ1
  ଡା� KBH1322056

!ୀ /1850 54 141 58ସସୁ. ିତା କମୁାରୀ ଡା� #ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ଡା� OR/12/085/150164

1 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ4 #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1851 23 141 59ଅବିନାଶ #ରୂପ ଡା� ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ଡା� RWX1011436

!ୀ /1852 27 141 60ଲିLା ପ
ିୟଦଶ�ନି ପି ପ
ଦିପ କମୁାର ଡା� RWX0749531

ପ ୁ /1953 40 141 61ଏM ରାଜୁ ପି ଏଲ ସନ�ାସିନାଇଡୁ KBH1664945

!ୀ /1954 37 141 62ଏଲ.ନଳିନି #ା ଏଲ.ରାଜୁ RWX0122010

!ୀ /1955 65 141 64ଏଲ ସର#ତୀ ନାୟୁଡୁ #ା ଏଲ ସନ�ାସି ନାୟୁଡୁ OR/12/085/152594

!ୀ /1956 20 141 65ରୁନୀ ଖରା #ା ସଚିନ ଖରା RWX1236793

ପ ୁ /2057 70 141 66ସିମାNଳ ମିଶ
 ପି କାଶିନାଥ ମିଶ
 OR/12/085/152590

!ୀ /2058 62 141 67େସCହଲତା ମିଶ
 #ା ସିମାNଳ ମିଶ
 OR/12/085/152591

ପ ୁ /2059 43 141 68ସଶୁା& କମୁାର ମିଶ
 ପି ସିମାNଳ ମିଶ
 RWX0544411

!ୀ /2060 37 141 69ପ
ଭାମଣି ମିଶ
 #ା ସଶୁା& କମୁାର ମିଶ
 RWX0544403

!ୀ /2161 74 141 70ଦୁଗGବତୀ େବେହରା #ା େଗାପାଳକୃO େବେହରା OR/12/085/150163

ପ ୁ /2262 79 141 71ଉେପ1
  #ାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ #ାଇଁ OR/12/085/154346

!ୀ /2263 65 141 72େଗୗରି #ାଇଁ #ା ଉେପ1
  #ାଇଁ OR/12/085/154347

ପ ୁ /2264 43 141 73କନୁା #ାଇଁ ପି କାଶିନାଥ #ାଇଁ RWX0466797

ପ ୁ /2265 37 141 74ମେନାର-ନ #ାଇଁ ପି ଉେପ1
  #ାଇଁ KBH1709229

!ୀ /2266 37 141 75ର-ିତା କମୁାରି #ାଇଁ #ା ଟୁନା #ାଇଁ RWX0121608

!ୀ /2267 34 141 76ଶ
ୀୟା #ାଇଁ #ା ଦିଲR ୀପ କମୁାର #ାଇଁ RWX0466789

!ୀ /2268 28 141 77େରାଜାଲିS #ାଇଁ #ା ମେନାର-ନ #ାଇଁ RWX0749366

ପ ୁ /2369 34 141 78ତ
ିନାଥ ପ)ନାୟକ ପି ଭାTର ପ)ନାୟକ KBH1906940

ପ ୁ /2370 32 141 79ହିମାଂଶ ୁପଟନାୟକ ପି ଭାTର ପଟନାୟକ KBH1907617

!ୀ /2371 27 141 80େରମାସ.ିତା ପଟନାୟକ #ା ହିମାଂଶ ୁପଟନାୟକ RWX0749002

!ୀ /2372 58 141 81ବାସ&ି ପ)ନାୟକ #ା ଭାTର ପ)ନାୟକ OR/12/085/152611

!ୀ /2473 66 141 83େଜ ଆପି ଆମା #ା େଜ. ପାଇଡି ରାଜୁ KBH1665058

ପ ୁ /2574 44 141 84ପି. ଗନୁାରାଜୁ ପି ପି. ଲ=.ଣ ରାଓ RWX0904508

!ୀ /2575 62 141 85ପି. ରାଧାମଣି #ା ପି. ଲ=.ଣ ରାଓ OR/12/085/152620

ପ ୁ /2576 69 141 86ପି ଲ=ଣ ରାଓ ପି ଏେ4ଟ #ାମି OR/12/085/152619

ପ ୁ /2577 38 141 87ପି. ସାଇ ସେ&ାଷ ପି ପି. ଲ=.ଣ ରାଓ RWX0904441

!ୀ /2578 30 141 88ପି. ସନିୁତା #ା ପି. ଗନୁାରାଜୁ RWX0904359

!ୀ /2679 62 141 89ବିଜୟ ଲ=.ୀ େବେହରା #ା ଜଗନC ାଥ ମହା&ୀ OR/12/085/152651

ପ ୁ /2680 65 141 90ଜଗନC ାଥ ମହା&ି ପି ପ
ଫଲୁଚ1
  ମହା&ି OR/12/085/152650

!ୀ /2681 27 141 91ରୁତୁ ପ/G ମହା&ି ପି ଜଗନC ାଥ ମହା&ି RWX0614883

!ୀ /2782 66 141 92ମାୟାବତି ନାୟକ #ା େଲାକନାଥ ନାୟକ OR/12/085/152672

ପ ୁ /2783 52 141 93ସ-ୟ ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ OR/12/085/152673

ପ ୁ /2784 47 141 94ସେରାଜ ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ OR/12/085/152674

!ୀ /2785 41 141 95ଶମ?Vା ନାୟକ #ା ସ-ୟ କମୁାର ନାୟକ KBH1709260

!ୀ /2786 38 141 96ସଧୁା�ିନି ନାୟକ #ା ସେରାଜ ନାୟକ RWX0678656

!ୀ /2787 34 141 97ଗିରିଜା ନାୟକ #ା ସମିରକମୁାର ନାୟକ KBH1356484

ପ ୁ /2788 27 141 98ସେ&ାଷ ନାୟକ ପି ଲ=.ଣ ନାୟକ RWX0614909

ପ ୁ /3189 67 141 99ସିମାNଳ େବେହରା ପି ଅW ୁ�ନ େବେହରା OR/12/085/152663

!ୀ /3190 62 141 100ରତନି େବେହରା #ା ସିମାNଳ େବେହରା OR/12/085/152664

!ୀ /3191 42 141 101ଚNଳା େବେହରା #ା ହରିX1
  େବେହରା KBH1324359

ପ ୁ /3192 36 141 102ଲ=.ଣ େବେହରା ପି ସିମାNଳ େବେହରା KBH1356336

!ୀ /3193 28 141 103ସବିତା େବେହରା #ା ଲ=.ଣ େବେହରା RWX0467183

!ୀ /3394 46 141 104ସଭୁାସିନି ଲମଗା #ା ସ-ିବ କମୁାର ସତମନ KBH1907153

!ୀ /3395 39 141 105ସପୁ
ିୟା ମିଶନଗ
ହଣ #ା ବିଭୁଦ> ମିଶନଗ
ହଣ RWX0891580

ପ ୁ /3396 48 141 106ସ-ୀବ କମୁାର ସତମନ ପି ଖ
ୀYକମୁାର ସତମନ OR/12/085/152656

ପ ୁ /3397 44 141 107ବିଭୁ ଦ> ସତମନ ପି ଖ
ୀY କମୁାର ସତମନ OR/12/085/153164

ପ ୁ /3398 43 141 108ପ
ତ�ଷୁ ର-ନ ସତମନ ପି ଖ
ୀY କମୁାର ସତମନ KBH1709633

!ୀ /3499 74 141 109ସେରାଜିନି ପ)ନାୟକ #ା ବାଳେ49ର ପ)ନାୟକ OR/12/085/152646

ପ ୁ /34100 71 141 110ବାଲୁେ49ର ପ
ସାଦ ପ)ନାୟକ ପି ନ1 କିେଶାର ପ)ନାୟକ OR/12/089/144292

ପ ୁ /35101 31 141 111ନିଖିଳ ମହା&ି ପି ଜଗନC ାଥ ମହା&ି RWX0234369

ପ ୁ /38102 59 141 112ସିମାNଳ ମହା&ି ମା ବିେନାଦିନି ମହା&ି RWX0810200

!ୀ /38103 38 141 113ମମତା ମହା&ି #ା ରମାକା& ମହା&ି RWX0337030

ପ ୁ /38104 62 141 114ଦାେମାଦର ମହା&ି ପି ଦିନବBୁ ମହା&ି OR/12/085/152636

ପ ୁ /38105 48 141 115ରମାକା& ମହା&ି ପି ଦିନବBୁ ମହା&ି OR/12/085/152640

!ୀ /38106 46 141 116ବିଦ�Zୁ ଲତା ମହା&ି ପି ଦୀନବBୁ ମହା&ି RWX0368373

!ୀ /38107 28 141 117ରିତୁ ସମୁନ ମହା&ି ପି ଦାେମାଦର ମହା&ି RWX0614313

ପ ୁ /38108 20 141 118ଶା[ଵତ ସମୁନ ପ)ନାୟକ ପି ଲ=.ୀ କା& ପ)ନାୟକ RWX1199694

!ୀ /38109 55 141 119ପ
ତିଭା ସ1ୁରୀ ପାତ
 #ା ସିମାNଳ ମହା&ି RWX1188382

!ୀ /38110 57 141 120ସଷୁମା ପ)ନାୟକ #ା ଦାେମାଦର ମହା&ି KBH1322122

ପ ୁ /39111 58 141 121ବସ& କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗରହରୀ ସାହୁ OR/12/085/153317

ପ ୁ /39112 55 141 122ସେ&ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗରହରି ସାହୁ OR/12/085/152632

2 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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!ୀ /39113 41 141 123ନିମ�ଳା ସାହୁ #ା ସେ&ାଷ କମୁାର ସାହୁ KBH1906908

!ୀ /39114 40 141 124ବବିତା ସାହୁ #ା ବସ& କମୁାର ସାହୁ OR/12/085/153161

ପ ୁ /40115 56 141 125ଶଧିୁର କମୁାର େବେହରା ପି ମାଧବ େବେହରା RWX0749119

!ୀ /40116 53 141 126ନମିତା େବେହରା ପି ପଦ. ନାଭ େବେହରା OR/12/085/152629

ପ ୁ /40117 51 141 127ଅମେରସ େବେହରା ପି ପଦ. ନାଭ େବେହରା OR/12/085/152630

!ୀ /42118 47 141 128େସୗଭାଗ�ଲ=.ୀ ମିଶ
 #ା ପ
ଫଲୁ କମୁାର ମିଶ
 RWX1011188

ପ ୁ /42119 59 141 129ସତ�ନାରାୟଣ ରଥ ପି ଶିବରାମ ରଥ RWX0123364

ପ ୁ /42120 55 141 130େଲକନାଥ ରଥ ପି ଶିବରାମ ରଥ RWX0368381

!ୀ /42121 52 141 131ନିତା ରଥ #ା ସତ�ନାରାୟଣ ରଥ RWX0123356

ପ ୁ /42122 50 141 132ସେୁରଶ ଚ1
  ରଥ ପି ଶିବରାମ ରଥ OR/12/085/152730

ପ ୁ /42123 47 141 133ଶସୁା& କମୁାର ରଥ ପି ଶିବରାମ ରଥ KBH1321587

!ୀ /42124 40 141 134ରିନା ରଥ #ା ସେୁରଶ ରଥ KBH2014298

ପ ୁ /42125 29 141 135ସବ�ସାଚୀ ରଥ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ରଥ RWX0401125

!ୀ /42126 26 141 136ଶଭୁଶ
ୀ ରଥ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ରଥ RWX0749077

!ୀ /43127 32 141 137ନିେବଦିତା ସତପଥି ପି ରମାକା& ସତପଥି RWX0122515

ପ ୁ /43128 39 141 138ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଶତପଥି ପି ରମାକା& ଶତପଥି RWX1077999

!ୀ /43129 37 141 139ର-ୀତା ଶତପଥୀ ପି ରମାକା& ସତପଥୀ KBH1356369

!ୀ /43130 30 141 140ଶଭୁଶ
ୀ ପ
ିୟଦଶ�ନୀ ଶତପଥି #ା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଶତପଥି RWX1077965

ପ ୁ /43131 70 141 141ରମାକା& ଶତପଥି ପି ନିଳା]ର ଶତପଥି OR/12/085/152722

!ୀ /43132 65 141 142ଶା&ିଲତା ତ
ିପାଠୀ #ା ରମାକା& ଶତପଥୀ OR/12/085/152723

!ୀ /45133 53 141 143ଏ ପ/ୁ�ବାସି #ା ଏ. ବସ& ରାଓ RWX0121327

ପ ୁ /45134 55 141 144ହରିଚ1
  େବେହରା ପି ସାର� େବେହରା RWX0810150

!ୀ /45135 76 141 145ଏ କ
ିOାେବଣୀ ରାଓ #ା ଏ. ସା]ାଶିବା ରାଓ RWX0121319

ପ ୁ /45136 55 141 146ଏ. ବସ& ରାଓ ପି ଏ ସା^ାଶିବା ରାଓ RWX0121293

ପ ୁ /46137 53 141 147ପେରଶ କମୁାର ପରିଡା ପି ବଳରାମ ପରିଡା RWX0121335

ପ ୁ /46138 19 141 148ପ
ଭାଶ କମୁାର ପରିଡା ପି ପେରଶ କମୁାର ପରିଡା RWX1266501

!ୀ /47139 48 141 149କିରଣ ବାଳା ମହା&ି #ା ବିଭିତି ଭୁଷଣ ଦାସ RWX0286187

!ୀ /48140 60 141 150େଜ�ା_Cାମୟୀ ନାୟକ #ା ସେୁରଶ ଚ1
  ସାମ&ରାୟ OR/12/085/152709

ପ ୁ /48141 66 141 151ସେୁରଶ ଚ1
  ସାମ&ରାୟ ପି ଯେଶାବ& ସାହୁ OR/12/085/152708

ପ ୁ /48142 35 141 152େଦବାଶିଷ ସାମ&ରାୟ ପି ସେୁରଶ ଚ1
  ସାମ&ରାୟ RWX0243808

ପ ୁ /48143 31 141 153ସତ�ପ
ିୟ ସାମ&ରାୟ ପି ସେୁରଶ ଚ1
  ସାମ&ରାୟ RWX0243816

!ୀ /49144 30 141 154ରଶ.ିତା େବେହରା #ା ଶିବ ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX0401174

ପ ୁ /49145 69 141 155ଗ�ାଧର ସାହୁ ପି କାଶିନାଥ ସାହୁ OR/12/085/152706

!ୀ /49146 61 141 156ପ
ଣତି ସାହୁ #ା ଗ�ାଧର ସାହୁ RWX1040815

ପ ୁ /49147 38 141 157ଶିବ ପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ KBH1664937

ପ ୁ /50148 64 141 159ଯୟକୃO େଯନା ପି ଭିକାରୀ େଯନା OR/12/085/152704

!ୀ /50149 50 141 160ତିେଳା>ମା େଦଇ େଦଇ #ା ଜୟକୃO େଜନା OR/12/085/152705

!ୀ /50150 32 141 161ସମିୁତ
 ା େଜନା #ା ପ
କାଶ କମୁାର ନାୟକ RWX0286153

ପ ୁ /50151 30 141 162ସବୁ
 ତ େଜନା ପି ଜୟକୃO େଜନା RWX0368423

!ୀ /50152 22 141 163ସଷୁମା ସାମ&ରାୟ ପି ନିତ�ାନ1 ସାମ&ରାୟ RWX1151471

!ୀ /51153 57 141 164ନମିତା ଗ&ାୟତ #ା େଚୗଧରୁୀ ସଯୂ��ନାରାୟଣ ନ1 OR/12/085/152559

ପ ୁ /51154 26 141 165ସମୀର କମୁାର େଗୗଡ ପି ସନ�ାସୀ େଗୗଡ RWX0749051

!ୀ /51155 29 141 166ପାବ� ତୀ ମଦୂଲୀ #ା ମଦନ ମଦୂଲୀ RWX1046697

!ୀ /51156 87 141 167ରୂକମଣୀ ନ1 #ା େଚୗଧରୁୀ ସୀତାକା& ନ1 OR/12/085/152697

ପ ୁ /51157 65 141 168େଚୗଧରୁୀ ରବି ନାରାୟଣ ନ1 ପି େଚୗଧରୁୀ ସୀତାକା& ନ1 OR/12/085/152698

ପ ୁ /51158 63 141 169େଚଧୖରିୁ ସଯୁ� ନାରାୟଣ ନ1 ପି େଚଧୖରିୁ ସାତାକା& ନ1 RWX0234443

!ୀ /51159 59 141 170ସଂଧ�ାରାଣି ନ1 ପି େଚୗଧରୁୀ ସୀତାକା& ନ1 OR/12/085/152700

!ୀ /51160 25 141 171ଶ
ୀଯା ନ1 ପି େଚୗଧରୁୀ ସଯୂ��ନାରାୟଣ ନ1 RWX0891648

!ୀ /51161 23 141 172ଶ
ୀଭା ନ1 ପି େଚୗଧରୁୀ ସଯୂ�� ନାରାୟଣ ନ1 RWX1011972

ପ ୁ /52162 52 141 173ଅରୁଣକମୁାର ଗଉଡ ପି ପିତବାସ ଗଉଡ OR/12/085/152689

!ୀ /52163 48 141 174ବିOୁପ
ିୟା ଗଉଡ #ା ଅରୁଣକମୁାର ଗଉଡ OR/12/085/152690

!ୀ /52164 28 141 175ଅa�ନା ଗଉଡ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଗଉଡ RWX0467217

ପ ୁ /52165 27 141 176ଅଂଶପୁା େଗୗଡ ପି ଅରୁଣ କମୁାର େଗୗଡ RWX0614248

!ୀ /53166 63 141 177କଲ�ାଣି େଦଇ #ା ସରତଚ1
  ସାମଲ RWX0121343

ପ ୁ /53167 71 141 182ଶରତ ଚ1
  ସାମଲ ପି ଧ
ୁବ ଚରଣ ସାମଲ RWX0121558

!ୀ /53168 41 141 183ସCିbାରାଣୀ ସାମଲ ପି ଶରତ ଚ1
  ସାମଲ KBH1626548

ପ ୁ /53169 37 141 184ନିଳାଦ
 ି ବିହାରୀ ସାମଲ ପି ଶରତ ଚ1
  ସାମଲ RWX0121459

ପ ୁ /54170 65 141 185ସଧୁାକର ନାୟକ ପି କୃOଚ1
  ନାୟକ OR/12/085/152685

!ୀ /54171 57 141 186ପ
ଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ #ା ସଧୁାକର ନାୟକ OR/12/085/152686

ପ ୁ /54172 41 141 187ବିOୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଧୁାକର ନାୟକ KBH1324185

!ୀ /54173 38 141 188ରିଲି କମୁାରି ନାୟକ ପି ସଦୁାକର ନାୟକ RWX0234088

!ୀ /54174 33 141 189ସବିତା କମୁାରି ନାୟକ ପି ସଧୁାକର ନାୟକ RWX0368399

3 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /55175 50 141 190େଦବୀ ପ
ସାଦ ଆଚାଯ�� ପି େଦବରାଜ ଆଚାଯ�� KBH1345529

ପ ୁ /55176 50 141 191ପNାନନ ଆଚାଯ�� ପି େଦବରାଜ ଆଚାଯ�� KBH1345511

!ୀ /55177 36 141 192ସଜୁାତିରାଣି ଆଚାଯ�� #ା େଦବି ପ
ସାହ ଆଚାଯ�� RWX0243832

!ୀ /55178 36 141 193ସରିତା ଆଚାଯ�� #ା ପNାନନ ଆଚାଯ�� RWX0527168

!ୀ /55179 55 141 194ହରପ
ିୟା ରଥ #ା ବିଯୟକମୁାର ରଥ OR/12/085/152682

ପ ୁ /55180 33 141 195ସଲିଳ କମୁାର ରଥ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରଥ RWX0243824

!ୀ /56181 27 141 196ସାଗରିକା ବc ପି ଉଦୟ ଚ1
  ବc RWX0749630

!ୀ /56182 22 141 197#ାଗତିକା ବଛ ପି ଉଦୟ ଚଦ
  ବଛ RWX1046804

ପ ୁ /56183 59 141 198ଉଦୟ ଚ1
  ବ_ ପି ଜଗନC ାଥ ବ_ OR/12/085/153102

!ୀ /56184 48 141 199ନିମ�ଳା ବ_ #ା ଉଦୟଚ1
  ବ_ OR/12/085/153103

!ୀ /57185 46 141 200ପି. ଲଳିତା #ା ପି. ହରିହର RWX0121368

ପ ୁ /57186 30 141 201ପି,ଶ
ିକା& ପି ପି େଲାକନାଥ RWX0749671

!ୀ /57187 42 141 202ପeୁା-ଳି ବାଘ #ା ସଧୁାକର େଖାସR ା RWX0810192

ପ ୁ /57188 34 141 203ପି ବସ& ପି ପି େଲାକନାଥ RWX0678649

ପ ୁ /57189 23 141 204ପି କାେମ[ଵର ପି ପି ହରିହର RWX1102201

!ୀ /57190 43 141 205ପି ଲଳିତା #ା ପି େଲାକନାଥ RWX0891564

ପ ୁ /57191 59 141 206ପି େଲାକନାଥ ପି ପି ଦାସରଥି RWX0891572

ପ ୁ /57192 21 141 207ପି ନୀଳାଚଳ ପି ପି ହରିହର RWX1102227

ପ ୁ /57193 44 141 208ପି ହରିହର ପାତ
 ପି ଦାଶରଥି ପାତ
 OR/12/085/153100

!ୀ /57194 77 141 209ପି ସାବିତ
ି #ା ପି ଦାଶରଥି OR/12/085/152679

ପ ୁ /58195 52 141 210ନରସିଂହ ନାଥ ପ
ଧାନ ପି ବୃ1ାବନ ପ
ଧାନ OR/12/085/152738

ପ ୁ /58196 45 141 211ଦୁଗG ପ
ସାଦ ପ
ଧାନ ପି ପଦ. ାବତୀ ପ
ଧାନ OR/12/085/153150

!ୀ /58197 45 141 212ରାଧାରାଣି ପ
ଧାନ #ା ନରଂସିହ ନାଥ ପ
ଧାନ RWX0749333

ପ ୁ /59198 46 141 213ପ
ଦିପ କମୁାର ମିଶ
 ପି କୃO ଚ1
  ମିଶ
 RWX0401109

!ୀ /59199 42 141 214ଇତିଶ
ୀ ମିଶ
 #ା ପ
ଦିପ କମୁାର ମିଶ
 RWX0401117

!ୀ /59200 60 141 215ସନୁ1ା ସାହୁ #ା ପ
ଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ OR/12/085/152788

ପ ୁ /59201 36 141 216ଅମିZ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ
ଫଲୁR  କମୁାର ସାହୁ KBH1907104

!ୀ /59202 27 141 217ଅମ
ିତା ସାହୁ ପି ପ
ଫଲୁR  କମୁାର ସାହୁ RWX0614305

ପ ୁ /60203 74 141 218େଗାଲା ମନିୁ ପି ଗଣପତି ମନିୁ OR/12/085/152783

!ୀ /60204 58 141 219ମ-ବୁାଳା ମନିୁ #ା େଗାଲା ମନିୁ OR/12/085/152784

!ୀ /60205 39 141 220ରଶ.ିର-ିତା ମନିୁ ପି େଗାଲା ମନିୁ KBH1322239

ପ ୁ /60206 38 141 221େରାେଶନ ମନିୁ ପି େଗାଲା ମନିୁ KBH1321926

!ୀ /60207 34 141 222ଉfଳିକା ମନିୁ ପି େଗାଲାମନିୁ ମନିୁ KBH1906841

ପ ୁ /61208 48 141 223ଅgିତୀ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ
 OR/12/085/152777

ପ ୁ /61209 45 141 224ଅନC ୀZ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ
 OR/12/085/152779

ପ ୁ /61210 38 141 225ଅଶିତ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ
 RWX0121376

!ୀ /61211 37 141 226ସhୁାନି ମହାପାତ
 #ା ଅiିତ ମହାପାତ
 RWX0286203

!ୀ /61212 37 141 227ଲତା ମହାପାତ
 #ା ଅgିତ ମହାପାତ
 RWX0121384

ପ ୁ /62213 59 141 228ରାମପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ରାମକୃO ସାହୁ OR/12/085/152767

ପ ୁ /62214 52 141 229ମିତ
ପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ରାମକୃO ସାହୁ OR/12/085/152768

ପ ୁ /62215 50 141 230ବିOୁପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ରାମକୃO ସାହୁ RWX0421214

!ୀ /62216 46 141 231ସଶ.ତିା ରାଣି ସାହୁ ପି ରାମକୃO ସାହୁ RWX0121392

ପ ୁ /62217 45 141 232ସତ� #ରୁପ ଜଗନC ାଥ ପ
ସାଦ ସାହପି ରାମକୃO ସାହୁ RWX0243840

!ୀ /62218 44 141 233ରଶ.ତିା ସାହୁ #ା ମିତ
 ପ
ସାଦ ସାହୁ KBH1626530

ପ ୁ /63219 68 141 234ବାଳ କOୁ ସାହୁ ପି ଜଗାଦାନ1 ସାହୁ RWX0234096

!ୀ /63220 51 141 235ଭାରତୀ ସାହୁ #ା ବାଳ କୃO ସାହୁ RWX0234104

ପ ୁ /64221 57 141 236େଜ ହିମାଂଶ ୁକମୁାର େଦାରା ପି ମ�ଳା େଦାରା OR/12/085/153194

ପ ୁ /64222 28 141 237ଚିନ. ୟ େଦାରା ପି େଜମସ ହିମାଂଶ ୁକମୁାର େଦରା RWX0614917

!ୀ /64223 25 141 238ଅ4ିତା େଦାରା ପି ହିମାଂଶ ୁକମୁାର େଦାରା RWX0826164

!ୀ /64224 56 141 239ସଂଚିତା ସତମନ #ା ହିମାଂଶ ୁକମୁାର େଦାରା OR/12/085/153076

ପ ୁ /65225 45 141 240ଏସ. ଶବିା ପି ଏନ. କାେମ9
 ରାଓ RWX0810127

!ୀ /66226 22 141 241ପ
ତିଭା େଚୗଧରୀ ପି େଗୗରୀ କମୁାର େଚୗଧରୀ RWX1046796

!ୀ /66227 30 141 242ଉପାସନା େଚୗଧରିୁ ପି କା>?କ କମୁାର େଚୗଧରିୁ RWX0337014

!ୀ /66228 26 141 243ଆରାଧନା େଚୗଧରିୁ ପି କା>ିକ କମୁାର େଚୗଧରିୁ RWX0749770

ପ ୁ /66229 57 141 244କା>?କ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ପଶ ୁ�ରାମ େଚୗଧରୁୀ RWX0121418

ପ ୁ /66230 52 141 245େଗୗରୀ କମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି ପଶ ୁ�ରାମ େଚୗଧରିୁ OR/12/085/152746

!ୀ /66231 42 141 246ଉମାରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ #ା େଗୗରୀ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ KBH1320373

ପ ୁ /67232 62 141 247ମେହ1
  କମୁାର ସତୁାର ପି ହାଡିବBୁ ସତୁାର RWX0121442

ପ ୁ /67233 38 141 248ସମୁନ କଲ�ାଣ ସତୂାର ପି ମେହ1
  କମୁାର ସତୂାର KBH1664960

!ୀ /68234 50 141 249ପି ଜୟା #ା ପି ମତୂ�ାଲୁ ରାଓ OR/12/085/152750

!ୀ /68235 30 141 250କଲ�ାଣି ମିଶ
 #ା ସେ&ାଷ କମୁାର ରଥ RWX0810531

ପ ୁ /68236 31 141 251ପି ମରୁଲୀ କ
 ିOା ପି ପି ମତୁ�ାଲୂ ରାଓ RWX0336982

4 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ4 #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /68237 86 141 252ପି ନାରାୟଣjା #ା ପି କୀOାମ>ୂ�ୀ OR/12/085/152748

ପ ୁ /68238 62 141 253ପି ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ ପି କ
 ୀOାମ>ୁ? ରାଓ OR/12/085/152749

!ୀ /68239 57 141 254ପ
ଭାତ ନଳିନି ସାହୁ #ା ରବି1
  ନାଥ ସାହୁ RWX0810218

!ୀ /68240 31 141 255ବି ସ1ଧ୍�ାଲୁମାରି #ା ବି ସତିସ କମୁାର ବାବିରି େଚଟି RWX0810168

!ୀ /69241 34 141 258ମଧସୁ. ିତା ଦାସ #ା ସମୁନ କଲ�ାନ ସତୁାର RWX0810523

ପ ୁ /69242 75 141 259ଭିକାରି ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ RWX1232438

!ୀ /69243 69 141 260ସେ&ାଷି ନାୟକ #ା ଭିକାରି ନାୟକ RWX1232503

ପ ୁ /69244 46 141 261େଦବୀ ପ
ସାଦ ନାୟକ ପି ଭିକାରି ନାୟକ OR/12/085/152782

ପ ୁ /69245 36 141 262ଜଗନC ାଥ ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ KBH1626886

!ୀ /70246 54 141 263ଦମୟ&ୀ େବୖକାର #ା ସୀମାNଳ ପ)ନାୟକ RWX0467225

ପ ୁ /70247 28 141 264ଆକାଶ ପଟନାୟକ ପି ଗ:ୁ ପ
ସାଦ ପଟନାୟକ RWX0614487

ପ ୁ /70248 20 141 265ପ
ତ�ଷୁ ପ)ନାୟକ ପି ପ
କାଶ ପ)ନାୟକ RWX1226596

!ୀ /70249 51 141 266ମମତା ପ)ନାୟକ #ା ଶିବଶ4ର ପ)ନାୟକ RWX0337048

ପ ୁ /70250 44 141 267ପ
ଭାତ ପ)ନାୟକ ପି ଦୁଗGମାଧବ ପ)ନାୟକ RWX0749309

!ୀ /70251 29 141 268lତିୁ ପ)ନାୟକ ପି ସିମାNଳ ପ)ନାୟକ RWX0467167

!ୀ /70252 78 141 269େହମଲତା ପ)ନାୟକ #ା ଦୁଗGମାଧବ ପ)ନାୟକ OR/12/085/154679

ପ ୁ /70253 61 141 270ଗ:ୁ ପ
ସାଦ ପ)ନାୟକ ପି ଦୁଗGମାଧବ ପ)ନାୟକ KBH1320266

ପ ୁ /70254 55 141 271ସିମାNଳ ପ)ନାୟକ ପି ଦୁଗGମାଧବ ପ)ନାୟକ OR/12/085/154682

ପ ୁ /70255 55 141 272ଶିବଶ4ର ପ)ନାୟକ ପି ଦୁଗGମାଧବ ପ)ନାୟକ OR/12/085/154684

ପ ୁ /70256 52 141 273ସେୁରଶ ପ)ନାୟକ ପି ଦୁଗGମାଧବ ପ)ନାୟକ OR/12/085/154685

ପ ୁ /70257 51 141 274ପ
କାଶ ପ)ନାୟକ ପି ଦୁଗGମାଧବ ପ)ନାୟକ RWX0122028

!ୀ /70258 50 141 275କmନା ପ)ନାୟକ #ା ଗ:ୁ ପ
ସାଦ ପ)ନାୟକ KBH1320258

ପ ୁ /70259 49 141 276ରେମଶ ପ)ନାୟକ ପି ଦୁଗGମାଧବ ପ)ନାୟକ OR/12/085/153023

!ୀ /70260 47 141 277ଆରାଧନା ପ)ନାୟକ #ା ପ
କାଶ ପ)ନାୟକ RWX0337253

!ୀ /70261 45 141 278ଗୀତା-ଳି ପ)ନାୟକ #ା ସେୁରଶ ପ)ନାୟକ RWX0234401

!ୀ /70262 39 141 279ଉଷାରାଣି ପ)ନାୟକ #ା ପ
ଭାତ ପ)ନାୟକ RWX0678458

!ୀ /72263 47 141 280େକ. ମାନସୀ #ା େକ. ଜଗେମାହନ ରାଓ KBH1319250

ପ ୁ /72264 61 141 281ପ
ଫଲୁR  କମୁାର ପାତ
 ପି ହରିହର ପାତ
 RWX1232248

!ୀ /72265 54 141 282କନିୁ◌ ିପାତ
 #ା ପ
ଫଲୁR  କମୁାର ପାତ
 RWX1232255

ପ ୁ /72266 29 141 283ସନିୁଲ କମୁାର ପାତ
 ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର ପାତ
 RWX0401281

!ୀ /72267 24 141 284େସାନାଲି ପାତ
 ପି ପ
ଫଲୁR  କମୁାର ପାତ
 RWX0900514

!ୀ /72268 23 141 285େକ. ପ
ିୟ4ା ପି େକ. ଜଗେମାହନ ରାଓ RWX1040450

ପ ୁ /72269 52 141 286େକ. ଜଗେମାହନ ରାଓ ପି େକ. ବଲR ଭ ରାଓ OR/12/086/152552

ପ ୁ /73270 36 141 287ବି ମତୁ�ାଲୁ ପି ବି ଆଦି ନାରାୟଣା KBH1907146

ପ ୁ /74271 44 141 288ଦି:ୀ ପ
ସାଦ ତରାସିଆ ପି ସୀମା ତରାସିଆ KBH1323922

ପ ୁ /74272 43 141 289େଦବୀ ପ
ସାଦ ତରାସିଆ ପି ସୀମା ତରାସିଆ KBH1345305

ପ ୁ /74273 40 141 290ଦୁଗG ପ
ସାଦ ତରାସିଆ ପି ସୀମା ତରାସିଆ KBH1324169

!ୀ /74274 35 141 291କlରିୁ ତରାସୀଆ #ା ଦି:ିପ
ସାଦ ତରାସୀଆ RWX0122408

!ୀ /74275 34 141 292ଲତା ତରାସିଆ #ା େଦବିପ
ସାଦ ତରାସିଆ RWX0122218

!ୀ /74276 28 141 293ସୀତା ତରାସିଆ #ା ଦୁଗG ପ
ସାଦ ତରାସିଆ RWX0614297

ପ ୁ /75277 59 141 294ରବି1
  କମୁାର ରାଉତ ପି ସତ�ବାଦୀ ରାଉତ KBH1322908

!ୀ /75278 51 141 295ପeୁରାଣୀ ରାଉତ #ା ରବୀ1
  କମୁାର ରାଉତ KBH1323211

ପ ୁ /75279 21 141 296େଦବାଶଷି ରାଉତ ପି ରବୀ1
  କମୁାର ରାଉତ RWX1226042

!ୀ /75280 27 141 297ଲଗCଲିପା ରାଉତ ପି ରବି1
  କମୁାର ରାଉତ RWX0749648

ପ ୁ /76281 70 141 298ଦିବାକର େଦହୁରି ପି ଭ
 ମର େଦହୁରି RWX1077510

!ୀ /76282 57 141 299େଗୗରୀ େଦହୁରୀ #ା ଦିବାକର େଦହୁରୀ OR/12/085/150367

ପ ୁ /76283 35 141 300ରାଜୀବ େଲାଚନ େଦହୁରୀ ପି ଦିବାକର େଦହୁରୀ KBH1907666

!ୀ /76284 34 141 301ଆରତି ରାଣି େଦହୁରି ପି ଦିବାକର େଦହୁରି RWX0243857

ପ ୁ /76285 50 141 302ରଘନୁାଥ ଖଟୁଆ ପି ନାରାୟଣ ଖଟୁଆ RWX0749283

!ୀ /76286 41 141 303ପeୁା-ଳି ଖଟୁଆ ପି ରଘନୁାଥ ଖଟୁଆ KBH1320050

ପ ୁ /76287 34 141 304ଚିନ. ୟ ପାଣି ପି ଦିବାକର ପାଣି RWX0882928

ପ ୁ /77288 35 141 305ଶଶିକା& ଖଟୁଆ ପି େଦେବ1
  ଖଟୁଆ KBH1906957

ପ ୁ /77289 32 141 306ଲ=.ିକା& ଖଟୁଆ ପି େଦେବ1
  ଖଟୁଆ RWX0121905

!ୀ /77290 24 141 307ଲିପିରାଣୀ ଖଟୁଆ #ା ଶଶିକା& ଖଟୁଆ RWX0904268

ପ ୁ /78291 76 141 308ନୃସିଂହ ଚରଣ କଅୁଁର ପି ଧନୀ କଅୁଁର OR/12/085/152110

!ୀ /78292 67 141 309କମଳା କଅୁରଁ #ା ନୃସିଂହଚରଣ କଅୁରଁ OR/12/085/152111

ପ ୁ /78293 54 141 310ରେମଶ ଚ1
  କଅୁଁର ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ କଅୁରଁ OR/12/085/152211

ପ ୁ /78294 35 141 311hାନ ର-ନ ନାୟକ ପି ଗଧ�ବ ଅରଣ ନାୟକ RWX0810440

!ୀ /78295 32 141 312ସଶ. ିତା ପ
ଧାନ #ା ରେମଶ ଚ1
  କଅୁରଁ RWX0108274

ପ ୁ /79296 45 141 313ଅମେରଶ କମୁାର ପ"ା ପି ବୃ1ାବନ ପ"ା RWX0286237

!ୀ /79297 33 141 314ସନିୁତା ପ"ା #ା ଅମେରଶ କମୁାର ପ"ା RWX0749416

ପ ୁ /80298 51 141 315ଚି>ର-ନ #ାଇଁ ପି କୀ>�ନ #ାଇଁ KBH1907591

5 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ4 #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /80299 47 141 316େକୗଶଲ�ା oଵାଇଁ #ା ଚି>ରଜଂନ #ାଇଁ KBH1907609

ପ ୁ /80300 45 141 317ବିେନାଦ କମୁାର #ାଇଁ ପି କୀ>�ନ #ାଇଁ KBH1322429

!ୀ /80301 37 141 318େଜ�ାତି #ାଇଁ #ା ନିର-ନ #ାଇଁ RWX0614214

ପ ୁ /80302 36 141 319ଶିଶିର କମୁାର oଵାଇଁ ପି ସତ� #ାଇଁ RWX0121590

!ୀ /80303 34 141 320ଝରଣା #ାଇଁ #ା ବିେନାଦ କମୁାର #ାଇଁ RWX0614818

!ୀ /80304 28 141 321େସCହଲତା #ାଇଁ #ା ଶିଶିର କମୁାର #ାଇଁ RWX1010966

ପ ୁ /80305 28 141 322ଆକାଶ କମୁାର #ାଇଁ ପି ଚି> ର-ନ #ାଇଁ RWX0614891

!ୀ /80306 25 141 323ଗାୟତ
ୀ #ାଇଁ ପି ଚିତ-ନ #ାଇଁ RWX1010867

ପ ୁ /82307 77 141 324େକ. ଭି. ନରସିଂହାଲୁ ପି େକ. ଶରୂନାରାୟଣ OR/12/085/180483

!ୀ /82308 72 141 325େକ. କସୁମୁ କମୁାରୀ #ା େକ. ଭି. ନରସିଂହାଲୁ OR/12/085/180484

!ୀ /82309 79 141 326ସି ଏଚ ସା&ା କମୁାରୀ #ା ସି ଏଚ ଟି ଭି ଆର ମ>ୂ? RWX0891523

ପ ୁ /82310 46 141 327େଦବ କିରଣ ପ)ନାୟକ ପି ସି ଏଚ ଟି ଭି ଆର ମ>ୂ�ୀ OR/12/085/164196

ପ ୁ /82311 54 141 328ଅ9ିନୀ କମୁାର ପ)ନାୟକ ପି େକ. ଭି. ନରସିଂହାଲୁ OR/12/085/180485

ପ ୁ /82312 52 141 329ଶ
ୀଧର ପ)ନାୟକ ପି େକ. ଭି. ନରସିଂହାଲୁ OR/12/085/180486

ପ ୁ /82313 49 141 330ପ
ସନC  କମୁାର ପ)ନାୟକ ପି େକ. ଭି. ନରସିଂହାଲୁ OR/12/085/180487

!ୀ /82314 46 141 331ଲ=.ୀ ପ)ନାୟକ #ା ଅ9ିନୀ କମୁାର ପ)ନାୟକ KBH1323963

!ୀ /82315 43 141 332କମଳା ପ)ନାୟକ #ା ପ
ସନC  ପ)ନାୟକ RWX0121509

!ୀ /82316 39 141 333କସୁମୁା କମୁାରୀ ପ)ନାୟକ #ା ଶ
ୀଧର ପ)ନାୟକ KBH1907674

!ୀ /82317 38 141 334ବି. ସରିତାରାଣୀ #ା େଦବକିରଣ ପ)ନାୟକ RWX0121517

ପ ୁ /83318 74 141 335ସୀମା ତରାସିଆ ପି ସୀତାରାମ ତରାସିଆ OR/12/085/320750

ପ ୁ /83319 64 141 336ଶଶୀ ତରାସିଆ ପି ସୀମା ତରାସିଆ OR/12/085/320751

!ୀ /84320 64 141 337ଚ1
ମା ମହାରଣା #ା ଶ�ାମ ସ1ୁର ମହାରଣା OR/12/085/152016

ପ ୁ /84321 43 141 338ଆନେ19ର ମହାରଣା ପି ଶ�ାମ ସ1ୁର ମହାରଣା RWX0121533

ପ ୁ /84322 40 141 339ଶିବ ଶ4ର ମହାରଣା ପି ଶ�ାମ ସ1ୁର ମହାରଣା RWX0121525

!ୀ /85323 72 141 340ଅଗYା ଏେ-ଲିନା ଧାନଫଲୁ #ା କିେଶାର ଚ1
  ପ"ା OR/12/085/162270

ପ ୁ /85324 67 141 341କିେଶାର ଚ1
  ପ"ା ପି ସିମାଦ
 ି ପ"ା RWX0957696

!ୀ /85325 42 141 342ସCିଗଧା ରାଣୀ ପ"ା ପି କିେଶାର ଚ1
  ପ"ା KBH1322635

ପ ୁ /85326 40 141 343ସମୀq ରାr ପ"ା ପି କିେଶାର ଚ1
  ପ"ା KBH1907096

!ୀ /85327 29 141 344ଶଭୁ
 ା ରାଣୀ ପ"ା ପି କିେଶାରଚ1
  ପ"ା RWX0467506

!ୀ /85328 62 141 345ର-ିତା ରଥ #ା ସବୁାସ ଚ1
  ରଥ RWX0810549

ପ ୁ /86329 68 141 346ପର=ିତ େଜନା ପି ଚ1
େଶଖର େଜନା OR/12/085/190831

!ୀ /86330 58 141 347େଗାଲାପି େଜନା #ା ପରି=ିତ େଜନା OR/12/085/190832

ପ ୁ /86331 33 141 348ସେୁରଶ େଜନା ପି ପରି=ିତ େଜନା RWX0234583

ପ ୁ /86332 32 141 349ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ପରି=ିତ େଜନା KBH1356468

ପ ୁ /88333 65 141 350ନଟବର ନାଥ ପି ଶ
ୀଧର ନାଥ OR/12/085/368530

!ୀ /88334 63 141 351ସନୁା ନାଥ #ା ନଟବର ନାଥ OR/12/085/368531

ପ ୁ /88335 40 141 352ଭଗବାନ ନାଥ ପି ନଟବର ନାଥ KBH1324425

!ୀ /88336 34 141 353ମିଲିତା ନାଥ ପି ନଟବର ନାଥ RWX0243865

ପ ୁ /88337 32 141 354େ=ତ
ବାସି ନାଥ ପି ନଟବର ନାଥ RWX0234195

!ୀ /88338 29 141 355ଅପ/ୁG ନାଥ #ା ଭଗବାନ ନାଧ RWX0749655

!ୀ /88339 26 141 356େମାନାଲିସା ନାଥ #ା େ=ତ
ବାସି ନାଥ RWX0891531

!ୀ /90340 67 141 357#/�ଲତା ଗ&ାୟତ #ା ଶଶିରି କମୁାର ପାଢି RWX0749184

!ୀ /90341 42 141 358ସସୁ. ିତା କମୁାରୀ ପାଢୀ #ା ମହାେଦବ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0614842

!ୀ /90342 69 141 360ସତ� #ାଇଁ #ା କି>?ନ #ାଇଁ OR/12/085/152374

!ୀ /91343 52 141 361ଶସିୁଲା େଜନା #ା ଉେପ1
  େଜନା KBH1906817

ପ ୁ /91344 55 141 362ଉେପ1
  େଜନା ପି ଖଲି େଜନା KBH1906809

!ୀ /91345 24 141 363େସୗଭାଗ� ମ-ରୀ େଜନା ପି ଉେପ1
  େଜନା RWX1012210

ପ ୁ /91346 20 141 364ଶଭୁ
  ର-ନ େଜନା ପି ଉେପ1
  େଜନା RWX1261072

!ୀ /92347 58 141 365ମହାଲ=.ୀ ପ"ା #ା ଶବୁାସ ଚ1
  ସାsା OR/12/085/152332

ପ ୁ /92348 72 141 366ଶବୁାସଚ1
  ସାsା ପି ଶଶଭୂିଷଣ ସାsା OR/12/085/152331

ପ ୁ /95349 73 141 367ତ
ିେଲାଚନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଖଲି େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/170221

ପ ୁ /95350 44 141 368ଆଶେୁତାଷ େଚୗଧରିୁ ପି ତ
ିେଲାଚନ େଚୗଧରିୁ KBH1323427

ପ ୁ /95351 38 141 369େଦବାଶିଷ େଚୗଧରୁୀ ପି ତ
ିେଲାଚନ େଚୗଧରୁୀ KBH1665520

!ୀ /95352 36 141 370େ9ତା େଚୗଧରୁୀ #ା ଆସେୁତାଷ େଚୗଧରୁୀ KBH1356377

!ୀ /95353 63 141 371ଆଶାଲତା ପାଣିଗ
ାହି #ା ତ
ିେଲାଚନ େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/170222

ପ ୁ /96354 77 141 372ସଦୁାମ ପାଢି ପି ନାରାୟଣ ପାଢି RWX0121616

ପ ୁ /96355 42 141 373କ-ୁ କିେଶାର ପାଢି ପି ସଦୁାମ ପାଢି RWX0337238

ପ ୁ /96356 51 141 374ଭ- କିେଶାର ପାଢୀ ପି ସଦୁାମ ପାଢୀ RWX0337220

!ୀ /96357 46 141 375ସନୁୀତା ପାଢୀ #ା ଭ- କିେଶାର ପାଢୀ RWX0957712

!ୀ /96358 41 141 376ନୟନି ପାଢି #ା ମେନାଜ କମୁାର ପାଢି RWX1261114

ପ ୁ /96359 19 141 377ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପାଢୀ ପି ଭ- କିେଶାର ପାଢୀ RWX1266659

!ୀ /97360 39 141 378ଦମୟ&ୀ ପାଢୀ #ା କ-ୁ କିେଶାର ପାଢୀ RWX0337246

6 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ4 #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /98361 35 141 379ଚ1
 ମା ସାହୁ ପି ଦୀନବBୁ ସାହୁ KBH1907302

ପ ୁ /99362 33 141 380ଶ
ିଧର େଦାରା ପି ଗେଣ9ର େଦାରା KBH1907310

!ୀ /99363 25 141 381ସନିୁତା କମୁାରୀ େଦାରା #ା ଶ
ୀଧର େଦାରା RWX1026467

ପ ୁ /99364 61 141 382ଏ. ଗେଣ9ର ପି ଏ. ପାପା ରାଓ RWX1026459

!ୀ /99365 51 141 383ଏ ରତC ାମା #ା ଏ ଗେଣ9ର RWX1026442

!ୀ /100366 52 141 384ଏt ଆଦିଲ=.ି #ା ଏt ଜଗନC ାଥ KBH1907088

ପ ୁ /100367 40 141 385ଏt ତାରେକ9ର ରାଓ ପି ଏt ଜଗନC ାଥ ରାଓ KBH1906916

!ୀ /101368 41 141 386ଜାନକି େଚୗଧରିୁ #ା ରାେଜଶ କମୁାର ପ"ା RWX0337022

!ୀ /101369 37 141 387ବାସ&ି ମଣି ମହା&ି #ା ର-ିZ କମୁାର ପ"ା RWX0467241

ପ ୁ /101370 73 141 388େଗାବି1 ଚ1
  ପ"ା ପି ରଘନୁାଥ ପ"ା OR/12/085/344062

ପ ୁ /101371 44 141 389ରାେଜଶ କମୁାର ପ"ା ପି େଗାବି1 ଚ1
  ପ"ା KBH1867894

ପ ୁ /101372 40 141 390ର-ିତ କମୁାର ପ"ା ପି େଗାବି1 ଚ1
  ପ"ା KBH1867787

!ୀ /101373 63 141 391ବସ& କମୁାରୀ ରଥ #ା େଗୗରଚ1
  ରଥ KBH1907328

ପ ୁ /101374 48 141 392ବ
 ହ. ାନ1 ରଥ ପି େଗୗରଚ1
  ରଥ RWX0421206

!ୀ /102375 45 141 393କବିତା ରଥ #ା ପNାନନ ରଥ RWX0121657

!ୀ /103376 38 141 394ସବିତା ଜାନି ପି ଗ�ା ଜାନି KBH1907450

ପ ୁ /104377 35 141 395େଶu ସଫିଉvିନ ମିଆଁ ପି େଶu ଫକ
ୁ vିନ KBH1907179

!ୀ /104378 46 141 396ପ
ତିମା ବିେଶାଇ #ା ସଦୁଶ�ନ #ାଇଁ RWX0337055

!ୀ /106379 67 141 397ସତ�ବତୀ #ା ସି.ଏw ରାମକ
 ୀ/ା ରାଓ RWX0286286

ପ ୁ /106380 53 141 398ସି.ଏw ରବିରାଓ ପି ସି.ଏw ରାମକ
 ୀOା ରାଓ RWX0286260

!ୀ /106381 47 141 399ସି.ଏw ସତ�ବତୀ #ା ସି.ଏw ରବୀରାଓ RWX0286278

!ୀ /107382 65 141 400କା1ୁଲା ସରଜିନି #ା କା1ୁଲା ଜଗନC ାଥ ରାଓ OR/12/085/169059

!ୀ /107383 54 141 401କା1ୁଲା କଳାବତି #ା କା1ୁଲା ଅମେର9ର ରାଓ RWX0122879

!ୀ /107384 41 141 402କା1ୁଲା ଲ=.ୀ #ା କା1ୁଲାେଭେ4ଟ9ର ରାଓ RWX0121673

ପ ୁ /107385 56 141 403କା1ୁଲା େଭେ4ଟ9ର ରାଓ ପି କା1ୁଲା ଜଗନC ାଥ ରାଓ OR/12/085/169015

ପ ୁ /108386 49 141 404ଏt େଭ4ଟ ରାଓ ପି ଏo. ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ KBH1907005

!ୀ /108387 43 141 405ଏo ଲ=.ୀ #ା ଏo େଭ4ଟରାଓ KBH1709591

ପ ୁ /108388 42 141 406ଏo ସାଇରାt ରାଓ ପି ଏo ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ KBH1907559

!ୀ /109389 41 141 407ଟି ବନିତା ରାଓ #ା ଟି ଦିପକ ରାଓ RWX0336990

ପ ୁ /109390 33 141 408ଟି ଦୀପକ ପି ଟି ଆପାରାଓ KBH1906833

ପ ୁ /109391 65 141 409ଟି.ଆପା. ରାଓ ପି ଟି କାେମୟା ରାଓ KBH1906858

!ୀ /109392 59 141 410ଟି. ସର#ତୀ ରାଓ #ା ଟି. ଆxା ରାଓ KBH1906874

!ୀ /109393 25 141 411ଟି.#ାତି ରାଓ ପି ଟି.ଆxା ରାଓ RWX0826222

ପ ୁ /110394 56 141 412ଅେଶାକ କମୁାର #ାଇଁ ପି ଲି�ରାଜ #ାଇଁ KBH1356393

!ୀ /110395 43 141 413ଗାୟତ
ୀ #ାଇଁ #ା ଅେଶାକ କମୁାର #ାଇଁ RWX0544429

ପ ୁ /110396 25 141 414ରବି ନାରାୟଣ #ାଇଁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର #ାଇଁ RWX0885061

!ୀ /111397 51 141 415ଶିବାନୀ ଦାଶ #ା ପ/ୁ� ଚ1
  ଦାଶ RWX0234476

!ୀ /112398 42 141 416େଜ�ା_ାରାଣୀ ସାହୁ #ା ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ KBH1906273

ପ ୁ /113399 27 141 417ସନୁାମଦିୁ ମାନସ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ପେରକୃO ସନୁାମଦିୁ RWX1010560

ପ ୁ /113400 60 141 418ହେରକୃO ସନୁାମଦିୁ ପି ତ
ିେଲାଚନ ସନୁାମଦିୁ OR/12/085/190822

!ୀ /113401 56 141 419ଘନକ&ୁଳା ସନୁାମଦିୁ #ା ହେରକୃଷ. ସନୁାମଦିୁ OR/12/085/190823

ପ ୁ /115402 58 141 420ଅରୁଣ କମୁାର ଧୀର ପି ପ
ହଲR ାଦ ଧୀର RWX0122242

!ୀ /115403 55 141 421କଲ�ାଣୀ ଧୀର #ା ଅରୁଣକମୁାର ଧୀର RWX0122200

!ୀ /115404 26 141 422ଅଲକା ଧିର ପି ଅରୁଣ ଧିର RWX0810184

ପ ୁ /115405 29 141 423ଆଶଶି କମୁାର ଧୀର ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଧୀର RWX0614867

!ୀ /116406 41 141 424ଏଲ.ସଜୁାତା #ା ଏଲ.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ KBH1356385

ପ ୁ /116407 73 141 425ଏଲ ଆଚାରୀ ପି ଏଲ ସନ�ାସି RWX0891507

!ୀ /116408 67 141 426ଏଲ ଇ9ରଆjା #ା ଏଲ ଆଚାରୀ RWX0891515

ପ ୁ /116409 47 141 427ଶ
ୀନିବସ ୁରାଓ ଲାେଵଟୀ ପି ଏଲ.ଆଚାରୀ KBH1356435

!ୀ /117410 68 141 428ପି. େରାହିନି ରାଓ #ା ପି. ଦିଘGସା ରାଓ OR/12/085/158002

ପ ୁ /117411 53 141 429ପି. ତାେକ� ସ ରାଓ ପି ପି. ଦିଘGସା ରାଓ KBH1907385

ପ ୁ /117412 48 141 430ପି. ରେମଶ ରାଓ ପି ପି. ଦିଘGସା ରାଓ KBH1907427

!ୀ /117413 45 141 431ପି. ପ
ଭାବତୀ ରାଓ #ା ପି. ତାେକ� ସ ରାଓ KBH1907393

ପ ୁ /117414 45 141 432ପି. ଭି. ରାବଣା ରାଓ ପି ପି. ଦିଘGସାରାଓ KBH1907419

ପ ୁ /117415 43 141 433ପି. ଜଗନC ାଥ ରାଓ ପି ପି. ଦିଘGସା ରାଓ KBH1323021

!ୀ /117416 41 141 434ପି.ମାଧବି #ା ପି.ରେମଶ RWX0678482

!ୀ /117417 24 141 435ପି. ଭାବନା ପି ପି. ତାରେକଶ ରାଓ RWX0904151

!ୀ /117418 45 141 436ଶମ?Vା କମୁାରୀ େଗୗଡ଼ ପି ଯଧିୁVିର େଗୗଡ଼ RWX0826248

ପ ୁ /117419 44 141 437ସଶୁା& କମୁାର େଗୗଡ ପି ଯଧିୁVିର େଗୗଡ RWX0957738

!ୀ /117420 42 141 438ଏo ମ-ଳୁା ମ-ଳୁା #ା ଏo ଶ
ିଧର RWX0749200

!ୀ /117421 22 141 439ପି. ନିକିତା ପି ପି. ତ।ରେକଶ ରାଓ RWX1227479

!ୀ /117422 31 141 440ରାଜକମୁାରୀ େପାଢ #ା ସଶୁା& କମୁାର େଗୗଡ RWX1100494

7 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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!ୀ /117423 64 141 441େବଲାରାଣୀ ସାହା #ା ଯଧିୁVିର ଗଉଡ଼ OR/12/085/153284

!ୀ /118424 36 141 442ପି.ଅନୁପମା #ା ପି.ଶେୁରସ RWX0678508

ପ ୁ /119425 78 141 443ତ
ିନାଥ େବେହରା ପି ସନ�ାଶି େବେହରା RWX0825901

!ୀ /119426 68 141 444ବାସ&ି େବେହରା #ା ତ
ିନାଥ େବେହରା OR/12/085/158206

ପ ୁ /119427 50 141 445ଶିବ ଶ4ର େବେହରା ପି ତ
ିନାଥ େବେହରା OR/12/085/158794

ପ ୁ /119428 43 141 446ସ-ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ତ
ିନାଥ େବେହରା RWX1168939

!ୀ /119429 41 141 447ସଜୁାତା େବେହରା ପି ତ
ିନାଥ େବେହରା RWX0904102

!ୀ /119430 36 141 448ଶମ?Vା େବେହରା #ା ଶିବ ଶ4ର େବେହରା RWX0825893

!ୀ /119431 31 141 449ଅନିତା କମୁାରୀ େବେହରା #ା ସ-ୟ କମୁାର େବେହରା RWX1168970

ପ ୁ /120432 47 141 450ଶତ
ୁଘC େବେହରା ପି ନାଥ େବେହରା KBH1665009

!ୀ /120433 42 141 451ସାବିତ
ି  େବେହରା #ା ସତୃଘC େବେହରା RWX0286310

ପ ୁ /120434 23 141 452ରାେଜ1
  େବେହରା ପି ସତୃଘC େବେହରା RWX1149129

!ୀ /120435 20 141 453ରାେଜ[ଵରୀ େବେହରା ପି ସତୃଘC େବେହରା RWX1266063

ପ ୁ /120436 47 141 454ପ
ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ RWX0234252

!ୀ /121437 60 141 455କସୁମୁ ଲତା ମିଶ
 #ା ପ
ଫଲୁR  କମୁାର ମିଶ
 OR/12/085/150354

ପ ୁ /121438 29 141 456ଶ
ୀକା& ମିଶ
 ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର ମିଶ
 RWX0401141

ପ ୁ /122439 37 141 457ସ^ାନC ା ଶିବା େଗୗରୀ ଶ4ର ରାଓ ପି ସ^ାନା ତ
ିନାଥ ରାଓ RWX0122812

ପ ୁ /122440 37 141 458ଉମା େଗୗରି9ର ସା^ାନାରାଓ ପି ତ
ିନାଥ ସା^ାନାରାଓ KBH1907138

ପ ୁ /122441 40 141 459େଗୗରି ଶ4ର ସା^ାନC ା ପି ତ
ିନାଥ ସା^ାନC ାରାଓ KBH1906924

ପ ୁ /123442 60 141 460ନିର-ନ ପରିଡା ପି ହରି ପରିଡା RWX0678466

!ୀ /123443 50 141 461ସଲୁତା ପରିଡା #ା ନିର-ନ ପରିଡା RWX0425496

!ୀ /123444 29 141 462ଶ
vା-ଳି ପରିଡା ପି ନିର-ନ ପରିଡା RWX0466805

ପ ୁ /123445 22 141 463ଗେୁ:9ର ପରିଡା ପି ନିର-ନ ପରିଡା RWX1077494

ପ ୁ /124446 63 141 464ପ
ଦୀପ କମୁାର ପ"ା ପି ଜଗନେମାହନ ପ"ା RWX0234062

ପ ୁ /124447 31 141 465ଶ
ୀମାନ ପ"ା ପି ପ
ଦିପ କମୁାର ପ"ା RWX0336974

!ୀ /124448 56 141 466ସସିୁଳା ପେୁରାହିତ #ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ପ"ା RWX0234070

!ୀ /125449 62 141 467ଉମ?ଳା ନ1ିନୀ ଦାଶ #ା ଶଶିଭୁଷଣ ଦାଶ RWX0466813

!ୀ /125450 34 141 468ଚିନ. ୟୀ ଦାଶ ମା ଉମ?ଳା ନ1ିନୀ ଦାଶ RWX0466839

ପ ୁ /125451 33 141 469େସୗଗତ ର-ନ ଦାଶ ମା ଉମ?ଳା ନ1ିନୀ ଦାଶ RWX0466821

ପ ୁ /127452 57 141 470ଲ=.ୀନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ମଦନ ମହାରଣା RWX0435420

!ୀ /127453 44 141 471ସବୁାସିନୀ ମହାରଣା #ା ଲ=.ୀନାରାୟଣ ମହାରଣା RWX0435594

ପ ୁ /127454 27 141 472ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଲ=.ୀନାରାୟଣ ମହାରଣା RWX0614859

!ୀ /127455 24 141 473ରଶ.ିତା ମହାରଣା ପି ଲ=.ୀନାରାୟଣ ମହାରଣା RWX0904169

!ୀ /127456 22 141 474େମାନାଲିଶ। ମହାରଣା ପି ଲ=.ୀ ନାରାୟଣ ମହାରଣା RWX1228394

ପ ୁ /128457 36 141 475ଏS.ରାମ ୟାଦବ ପି ଏS.ରାବଣା ୟାଦବ RWX0467308

ପ ୁ /128458 29 141 476ଏS,ରବି[4ର ୟାଦବ ପି ଏS, ରାବଣା ରାବଣା RWX0749689

!ୀ /128459 27 141 477ଏS ପାୱାର ୟାଦବ #ା ଏS.ରାମ ୟାଦବ RWX0749663

!ୀ /129460 36 141 478ପ
ଫଲୁ େଗୗଡ #ା ସମୁ& କମୁାର ଭତ
ା RWX0467282

ପ ୁ /131461 41 141 479ପ
ଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା RWX0467209

ପ ୁ /132462 39 141 480ରାମ କୃO େଜନା ପି ରଥି1
  େଜନା RWX1226620

ପ ୁ /132463 61 141 481ସେରାଜ କମୁାର ସାମଲ ପି ଦାଶରଥି ସାମଲ RWX0435529

!ୀ /132464 53 141 482େପ
ମଲତା ସାମଲ #ା ସେରାଜ କମୁାର ସାମଲ RWX0368415

!ୀ /132465 32 141 483ସସ. ିତା କମୁାରୀ ସାମଲ ପି ସେରାଜ କମୁାର ସାମଲ RWX0435537

!ୀ /133466 34 141 485ମିରା ବିେଷାଇ #ା ଚକ
  ବିେଷାଇ RWX0614198

ପ ୁ /134467 54 141 486କରୁୁମ ମଦୁୁଲୀ ପି କା1ୁ ମଦୁୁଲୀ RWX0614404

!ୀ /134468 49 141 487ଅନିତା ମଦୁୁଲି #ା କରୁୁମ ମଦୁୁଲି RWX0614412

!ୀ /135469 28 141 488ବି1ିଆ ପ)ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ)ନାୟକ RWX0614438

!ୀ /135470 49 141 489ଶା&ିଲତା ପ)ନାୟକ #ା ନରସିଂହ ପଟନାୟକ RWX0614420

ପ ୁ /135471 24 141 490ଶବି ପ
ସାଦ ପ)ନାୟକ ମା ଶା&ିଲତା ପ)ନାୟକ RWX0904128

ପ ୁ /137472 50 141 491ମେନାଜ କମୁାର ପ"ା ପି େଗାପୀନାଥ ପ"ା RWX0614511

!ୀ /137473 46 141 492ପ
ବାସିନୀ ପ"ା #ା ମେନାଜ କମୁାର ପ"ା RWX0614503

!ୀ /137474 19 141 493ସଶୁ
ୀ ସମି=ା ପ"ା ପି ମେନାଜ କମୁାର ପ"ା RWX1266873

ପ ୁ /140475 58 141 494ପ
କାସ ଚ1
  ଆଚାଯ�� ପି େଭୗରି ବBୁ ଆଚାୟ�� RWX0749267

!ୀ /140476 48 141 495ସଂଜୁzା ଆଚାଯ�� #ା ପ
କାସ ଆଚାଯ�� RWX0749275

!ୀ /140477 28 141 496ସଜୁାତା ଆଚାଯ�� ପି ପ
କାସ ଚ1
  ଆଚାଯ�� RWX0749259

ପ ୁ /140478 37 141 497େଜ�ାତି ପ
କାଶ ବାରିକ ପି ପ
ଫୁଲ ଚ1
  କାରିଆ RWX0749614

!ୀ /140479 33 141 498ମମତା ବାରିକ #ା େଜ�ାତି ପ
କାଶ ବାରିକ RWX0748723

!ୀ /141480 31 141 499ଅ-ଳି ନାୟକ #ା hାନ ର-ନ ନାୟକ RWX0810473

ପ ୁ /141481 57 141 500ଜୟେଦବ ପ
ଧାନ ପି କପିଳ ପ
ଧାନ RWX0749705

!ୀ /141482 50 141 501ରାଧା ପ
ଧାନ #ା ଜୟେଦବ ପ
ଧାନ RWX0749739

ପ ୁ /141483 35 141 502ନିର-ନ ପ
ଧାନ ପି ଜୟେଦବ ପ
ଧାନ RWX0749721

!ୀ /141484 31 141 503ସସୁା& କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଜୟେଦବ ପ
ଧାନ RWX0749697

8 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /141485 28 141 504ସେ&ାଷ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଜୟେଦବ ପ
ଧାନ RWX0749713

!ୀ /141486 28 141 505ସନିୁତା ପ
ଧାନ #ା ନିର-ନ ପ
ଧାନ RWX1226497

ପ ୁ /141487 59 141 506ବ
 ଜ କିେଶାର ସାମ&ରାୟ ପି ଶ
ୀଧର ସନୁାଧର ସାମ&ରାୟ RWX0904375

ପ ୁ /141488 52 141 507ଶ�ାମ ସ1ୁର ସାମ&ରାୟ ପି ଶ
ୀଧର ସନୁାଧର ସାମ&ରାୟ RWX0904367

ପ ୁ /142489 54 141 508ଡ]ରୁଧର ପୃYି ପି ଶତୃଘନ ପୃYି RWX0749762

!ୀ /142490 50 141 509ଉମିକା ପ
ୁYି #ା ଡ]ରୁୁଧର ପ
ୁYି RWX0810176

ପ ୁ /142491 24 141 510ଦିଲିପ କମୁାର ପୃYି ପି ଡ]ରୁଧର ପୃYି RWX1012137

ପ ୁ /142492 21 141 511େଦବାଶିଷ ପୃYି ପି ଡ]ରୁଧର ପୃYି RWX1169051

!ୀ /143493 64 141 512ଜି େଦବିକା #ା ଜି ଆପାରାଓ RWX0748996

ପ ୁ /143494 69 141 513ଜି ଆପାରାଓ ଗରା ଆପାରାଓ ପି ଜି ଆପାଲାରାେମୟା RWX0749010

ପ ୁ /143495 26 141 514େଶଖ ଅବଦୁଲ କାଦିର ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଗଫରୁ RWX0810457

ପ ୁ /143496 42 141 515େନତାଜି ସାହୁ ପି ତ
ିନାଥ ସାହୁ RWX0749754

!ୀ /143497 33 141 516ସମିୁତା ସାହୁ ପି େନତାଜି ସାହୁ RWX0749747

!ୀ /144498 27 141 517ପଜୁା କMୁଦିପ #ା ଆମାନ କMୁଦିପ RWX0810598

ପ ୁ /144499 49 141 518ବିବି ମଦୁୁଲି ପି େସନାପତି ମଦୁୁଲି RWX0234146

ପ ୁ /144500 77 141 519ସବୁାସ ଚ1
  ରଥ ପି ନରହରି ରଥ RWX0810143

ପ ୁ /144501 40 141 520ସେ&ାଷ କମୁାର ରଥ ପି ସବୁାସ ଚ1
  ରଥ RWX0810465

!ୀ /145502 35 141 521ଏମ. ମଣି #ା ଏମ. େଲାେକ9
 ରାଓ RWX0810416

!ୀ /145503 70 141 522େସCହଲତା ନାୟକ #ା ଗBବ�  ଚ1
  ନାୟକ RWX0748749

ପ ୁ /145504 43 141 523ଏମ. େଲାେକ9ର ରାଓ ପି ଏମ. କାେମ9ର ରାଓ RWX0810119

!ୀ /145505 36 141 524ଏମ. ସେ&ାଷି #ା ଏମ. ଶିବା RWX0810135

!ୀ /146506 32 141 525ପି. ଆରୁଣା ଅରୁଣା #ା ପି ଜଗନC ାଥ ରାଓ RWX0749622

!ୀ /147507 82 141 526ଆଲୁକାମନି ବାଘ #ା ସାମଏୁଲ ବାଘ RWX0810408

ପ ୁ /148508 69 141 527ଦୁେଯ�Gଧନ େବେହରା ପି ବାଉରି ବ1ୁ େବେହରା RWX0826263

!ୀ /148509 66 141 528ନଳିନୀ ପ
ଭା େବେହରା #ା ଦୁେଯ�Gଧନ େବେହରା RWX0826255

ପ ୁ /149510 51 141 529ନହସନ ଘ{ ପି ଆ1
 ିର ଘ{ RWX0825927

!ୀ /149511 46 141 530ବି1ୁ ବାସିନୀ ଘ{ #ା ନହସନ ଗ{ RWX0825919

ପ ୁ /149512 24 141 531ଏS. ରବିନସS ଘ{ ପି େନାହସS ଘ{ RWX1012111

ପ ୁ /150513 28 141 532ବିକ
ମ ହରିଜନ ପି ବିରN ିହରିଜନ RWX0825976

ପ ୁ /151514 25 141 533ଏଲ. ମଣିକ| ପି ଏଲ.ମେହ9ର ରାଓ RWX0825984

!ୀ /152515 68 141 534ସଯୁ��ମଣି ଖରା #ା ସନୁାଧର ଖରା RWX0826032

ପ ୁ /152516 50 141 535ଜନା}� ନ ଖରା ପି ସନୁାଧର ଖରା RWX0826024

!ୀ /152517 46 141 536ସଶୁୀଳା ଖରା #ା ଜନା}� ନ ଖରା RWX0826040

ପ ୁ /152518 27 141 537େମକ ମିଲନ ଖରା ପି ଜନାଦ� ନ ଖରା RWX1226760

ପ ୁ /152519 20 141 538ସାଗର ଖରା ପି ଜନ।}� ନ ଖରା RWX1226265

!ୀ /153520 45 141 539ପ
ଣତୀ ଦାଶ #ା ଦିଲR ୀପ କମୁାର ସଡ�ୀ RWX0826099

ପ ୁ /153521 50 141 540ଦିଲR ୀପ କମୁାର ସଡ�ୀ ପି ବ
 ଜ ବିହାରୀ ସଡ�ୀ RWX0826081

!ୀ /154522 31 141 541ହରପ
ିୟା ପାତ
 #ା ଅମିତ ପାତ
 RWX0891556

ପ ୁ /154523 34 141 542ଅମିZ ପାତ
 ପି େଭରୖବୀ ପାତ
 RWX0891630

!ୀ /154524 51 141 543ଜୟ&ୀ େସଠୀ ପି ପ
ହR ାଦ େସଠୀ OR/12/085/153038

ପ ୁ /155525 65 141 544ଏt ଜଗନC ାଥ ରାଓ ପି ଏt ଦିନବ1ୁ ରାଓ RWX0891598

!ୀ /156526 19 141 545େଜ ଆକାଂ=ା ପି େଜ ରେମଶ RWX1271279

ପ ୁ /156527 37 141 546େସାSେଟାଶ େବାଟୂ ପି ଆଦି ନାରାୟଣ େବାଟୁ RWX1261064

!ୀ /156528 52 141 547ବି ଇ1ୁମତି #ା ବି ଆଦି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ RWX0891713

ପ ୁ /156529 48 141 548ଜାମି ରେମଶ ପି ଜାମି ଗରୁୁମତୁ? KBH1358399

ପ ୁ /157530 62 141 549ପ
କାସ ଚ1
  ପାଣିଗ
ାହି ପି ଭଗବାନ ପାଣିଗ
ାହି RWX0891689

!ୀ /157531 61 141 550କନୁୁମା ପାଣିଗ
ାହି #ା ପ
କାଶ ଚ1
  ପାଣିଗ
ାହି RWX0891671

ପ ୁ /157532 37 141 551ଯଧିୁYର ପାଣିଗ
ାହି ପି ପ
କାଶ ଚ1
  ପାଣିଗ
ାହି RWX0891697

ପ ୁ /158533 27 141 552ସନିୁଲ ଖରା ପି ଉ}ବ ଖରା RWX0904318

ପ ୁ /158534 19 141 553ଚ1ନ କମୁାର ପାଇକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାଇକ RWX1261130

ପ ୁ /159535 24 141 554ରାଜୁ ଖରା ପି ଚିତ
 ଖରା RWX0904342

ପ ୁ /160536 53 141 555ବୀଣା ହରିଜନ ପି ନରସିଂହ ହରିଜନ RWX0904086

!ୀ /160537 48 141 556ଲଳିତା ହରିଜନ #ା ବୀଣା ହରିଜନ RWX1010776

ପ ୁ /160538 29 141 557ବୃ1ାବନ ହରିଜନ ପି ବୀଣା ହରିଜନ RWX1010826

!ୀ /161539 53 141 558ପାବ� ତୀ ନାୟକ #ା ଲ=.ଣ ନାୟକ RWX0904144

ପ ୁ /161540 24 141 559କିଶାନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଲ=.ଣ ନାୟକ RWX1011642

!ୀ /162541 26 141 560ଦଇମତି େଚଟି #ା ଅଜୁ� ନ େଚଟି RWX0904250

ପ ୁ /163542 25 141 561ଟି. ରବି ରାଓ ପି ଟି. ଶ4ର ରାଓ RWX0904185

ପ ୁ /164543 39 141 562ମନୁ ସାଗର ପି ଟ4 ସାଗର RWX0904201

!ୀ /165544 31 141 563ହିରା ବାଘ ପି ଦୁଶଭ ବାଘ RWX1040658

ପ ୁ /165545 25 141 564ଭାTର ବାଘ ପି ଦୁଶଭ ବାଘ RWX0904235

ପ ୁ /165546 25 141 565ମଧ ୁବାଘ ପି ରାଜ କମୁାର ବାଘ RWX0904326

9 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ4 #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /165547 22 141 566ପଦ. ନ ବାଘ ପି ଦୁସବ ବାଘ RWX1077668

!ୀ /165548 21 141 567ଶିବାନି ବାଘ ପି ରାଜ କମୁାର ବାଘ RWX1266030

!ୀ /165549 22 141 568ପଦ. ିନି ବାଘ ପି ରାଜକମୁାର ବାଘ RWX1185495

ପ ୁ /166550 25 141 569ରାଜୁ ବାଘ ପି ପ/ୂ� ବାଘ RWX0904243

!ୀ /167551 46 141 570କମଳା ମାଝୀ #ା ଉତମ ମାଝୀ RWX1046754

ପ ୁ /167552 26 141 571ପି{ ୁମାଝି ପି ଉ>ମ ମାଝୀ RWX0904284

!ୀ /168553 25 141 572ରାେହଲ କଳୁଦୀପ #ା ଅଜିତ କଳୁଦୀପ RWX1011857

ପ ୁ /169554 54 141 573ପି. ଆେଶ
ୟା ପି ପି. ଆପଲା #ାମୀ RWX1011485

!ୀ /169555 23 141 574ପି. କଲ�ାଣୀ #ା ପି, କମୁାର RWX1011576

ପ ୁ /169556 28 141 575ପି. କମୁାର ମା ପି. ଆେଶ
ୟା RWX1011626

ପ ୁ /170557 33 141 576ଫାଲଗନୁ ଗ"ା ପି ରଘ ୁଗ"ା RWX1010800

!ୀ /170558 29 141 577କନିୁ ଗ"ା #ା ଫାଲଗନୁ ଗ"ା RWX1011295

!ୀ /172559 24 141 578ଲ=.ୀ ମଦୁୁଲି ପି ଭ1ୁ ମଦୁୁଲି RWX1011345

!ୀ /172560 26 141 579ମାଧରୁୀ ସାଗର #ା େଚତୖନ ସାଗର RWX1011279

!ୀ /173561 29 141 580େହମଲତା ବାଘ #ା ଅଜୟ ବାଘ RWX1011873

ପ ୁ /173562 36 141 581ପଦନ େଖମ~ୁଡୁ୍ ପି ଗରୁୁବBୁ େଖମ"ୁୁ RWX1011246

!ୀ /173563 28 141 582ଭାରତୀ େଖମ"ୁୁ #ା ପଦନ େଖମ"ୁୁ RWX1012269

ପ ୁ /174564 26 141 583ଦିଲିପ େବନ�ା ପି ମେହ1
  େବନ�ା RWX1011378

!ୀ /174565 28 141 584ପି4ି ମାଝି ପି ଉ>ମ ମାଝି RWX1012244

!ୀ /175566 25 141 585ବବିତା ବାଘ ପି ଦିନବBୁ ବାଘ RWX1010693

!ୀ /175567 52 141 586େକ. ଦାଲjା #ା େକ. ଦାେଲୟା RWX1011451

ପ ୁ /175568 23 141 587ଜଗବBୁ ଖରା ପି ହଳଧର ଖରା RWX1012152

ପ ୁ /175569 22 141 588ସେ&ାଷ ଖରା ପି ହଳଧର ଖରା RWX1151240

!ୀ /176570 49 141 589ପାର ହିଆଲ ପି ଦରଶନ ହିଆଲ RWX1011063

!ୀ /176571 46 141 590ନିେବଦିତ।ସଶିୁଳା ସତେମାନ ପି କ
ିY କମୁାର ଶତେମାନ RWX1012160

!ୀ /176572 36 141 591ଜୟ&ୀ ଟାକ
ି #ା ନିର-ନ ତୁରୁକ RWX1011089

!ୀ /178573 67 141 592ସଭୁଦ
 ା ମାଳି #ା ଝିତ
ୁ  ମାଳି RWX1012301

ପ ୁ /179574 41 141 593ନିର-ନ ତୁରୁକ ପି ପାତ
  ତୁରୁକ RWX1012277

!ୀ /182575 56 141 594ପଦ. ା ହିଆଲ #ା ଜଗତ ରାମ ହିଆଲ RWX1012285

!ୀ /183576 24 141 595ରଶ. ିତା ବାଘ ପି କେରଶ ବାଘ RWX1040831

!ୀ /184577 25 141 596ଜୟ&ି ଟାକ
ି #ା ଅନିଲ ଟାକ
ି RWX1040534

!ୀ /185578 22 141 597ସନୁୀତା ଗରଡା #ା ଦିଲୀପ ଗରଡା RWX1046721

ପ ୁ /185579 47 141 598େବାରିଗୀ ନରସିମ ମ>ୂ�ୀ ପି େବାରିଗୀ ନାଗ ଭୂଷଣ ରାଓ RWX1040575

!ୀ /185580 29 141 599େବାରିଗୀ ରାେଜ9ରୀ #ା େବାରିଗୀ ସତ� ନାରାୟଣ RWX1040641

ପ ୁ /185581 72 141 600େବାରିଗୀ ନାଗ ଭୂଷଣ ରାଓ ପି େବାରିଗୀ ଆପଲ ନରସିଂହ ରାଓ RWX1040625

!ୀ /185582 59 141 601େବାରିଗୀ ସେରାଜିନୀ #ା େବାରିଗୀ ନାଗ ଭୂଷଣ ରାଓ RWX1040591

ପ ୁ /185583 40 141 602େବାରିଗୀ ସତ� ନାରାୟଣ ପି େବାରିଗୀ ନାଗ ଭୂଷଣ ରାଓ RWX1040682

!ୀ /185584 33 141 603େବାରିଗୀ ତୁଳସୀ #ା େବାରିଗୀ ନରସିମ ମ>ୂ�ୀ RWX1040716

!ୀ /186585 54 141 604ଚା1ା ବାଘ #ା ର-ନ ବାଘ RWX1078377

!ୀ /186586 29 141 605କନୁୀ ହିଆଲ #ା ସେୁର1
  ହିଆଲ RWX1046622

!ୀ /186587 24 141 606ହୀରାମଣି ହିଆଲ ପି ମଦନ ହିଆଲ RWX1046614

!ୀ /187588 24 141 607କବିତା ବାଘ ପି ମଲିୁଆ ବାଘ RWX1078401

ପ ୁ /187589 39 141 608କାତ?କ ସନୁା ପି େକଲୖାଶ ସନୁା RWX1046937

!ୀ /187590 38 141 609ସାବି ସନୁା #ା କାତ?କ ସନୁା RWX1046945

!ୀ /188591 38 141 610ଉମ?ଳା େଦବି #ା ଅରୁଣ କମୁାର ଗ:ୁା RWX1082783

ପ ୁ /188592 41 141 611ଅରୁଣ କମୁାର ଗ:ୁା ପି େଭାଲା ଗ:ୁା RWX1082775

ପ ୁ /188593 28 141 612ରେମଶ ନାଇକ ପି ଅମୃତା ନାଇକ RWX1046952

!ୀ /189594 79 141 614େହମା ସାଗର #ା ମାନସିଂହ ସାଗର RWX1046812

ପ ୁ /190595 53 141 615ଧନୁ କଳୁଦିପ ପି ଚଈତନ କଳୁଦିପ OR/12/085/150020

!ୀ /190596 51 141 616ପ
ଫଲୁR  କଳୁଦୀପ #ା ଧନ କଳୁଦୀପ KBH1282797

ପ ୁ /190597 23 141 617ପ
ଦୀପ ମଦୂଲୀ ପି ରାମ ମଦୂଲୀ RWX1046986

ପ ୁ /191598 61 141 618କରୁୁସ କଳୁଦୀପ ପି କାଳିଆ କଳୁଦୀପ OR/12/085/150010

!ୀ /191599 56 141 619ମିଲିକା କଳୁଦିପ #ା କରୁୁଶ କଳୁଦିପ RWX0127795

ପ ୁ /191600 40 141 620ମେହ1
  କଳୁଦୀପ ପି କଶୁ କଳୁଦୀପ RWX0127514

!ୀ /191601 34 141 621ଶିର-ିତା କଳୁଦୀପ #ା ମେହ1
  କଳୁଦୀପ RWX0128520

ପ ୁ /191602 29 141 622ତ
ିନାଥ କଳୁଦୀପ ପି କଶୁ କଳୁଦୀପ RWX0485771

!ୀ /192603 61 141 627େମନୖା ବାଘ #ା ଜଗବBୁ ବାଘ KBH1281229

!ୀ /198604 23 141 639ମମତା ଖରା ପି ଭାଲୁ ଖରା RWX1046929

ପ ୁ /199605 37 141 640ଖଗପତି ନାଗ ପି େଗୗରଚ1
  ନାଗ RWX1103142

ପ ୁ /200606 46 141 641ଏନ ଆxାରାଓ ପି ଏନ ସରୂୀ RWX1103100

!ୀ /200607 42 141 642ଏନ ଶ�ାମଳା #ା ଏନ ଆxାରାଓ RWX1103084

!ୀ /201608 20 141 643ସେୁନଲି େବନିଆ #ା ମେହ[ଵର ଖିର RWX1266899

10 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ4 #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /201609 22 141 644ସତ� =ୀରା ପି ଯଦୁମଣୀ =ୀରା RWX1102516

ପ ୁ /201610 20 141 645ମେହ[ଵର ଖିର ପି ଯଦୁମଣି ଖିର RWX1266907

ପ ୁ /202611 24 141 646ଏସ। ଦୂଗG ପ
ସାଦ ରେୱା ପି ଏସ େଭ4ଟ ରେୱା RWX1102102

!ୀ /203612 68 141 647ଆର. ଡଲିଆମା େସଠୀ ମା ଆର. ଝିମିରୀ ଆମା େସଠୀ RWX0124669

!ୀ /204613 36 141 648ଜି.ବାସ&ି #ା ଜି.ନାରାୟଣ RWX0287136

ପ ୁ /204614 48 141 649ଜି. ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଜି. ନୀଳକ|ମ KBH1674761

!ୀ /205615 53 141 650ପା�ନା କଲ�ାଣୀ #ା ପା�ନା କ
 ୀOା ରେୱା RWX1102078

ପ ୁ /205616 30 141 651ପା�ନା କାତ?କ ପି ପା�ନା କ
 ୀOା ରେୱା ରେୱା RWX1102086

ପ ୁ /205617 56 141 652ପା�ନା କ
 ୀOା ରେୱା ପି ପା�ନା େଭ4ଟ ରେୱା RWX1102094

!ୀ /206618 56 141 653ଏନ. ଆପିଆମା #ା ଏନ. ଆପାରାଓ KBH1282649

!ୀ /206619 38 141 654ଏS.ଲଛମି #ା ଏS.ଇ9ର ରାଓ RWX0368969

ପ ୁ /206620 35 141 655ଏନ.ବାଲାରାଜୁ ମା ଏନ.ଲୁଧିଆjା RWX0127639

!ୀ /206621 31 141 656ଏନ. େଗR ାରୀ #ା ଏନ. ବଲାରାଜୁ RWX0616490

ପ ୁ /206622 36 141 657ଏS ଇ9ର ରାଓ ମା ଏS ଆପି ଆମା RWX0128454

ପ ୁ /208623 22 141 658ଲଳିତ ବାଘ ପି ମଲିୁଆ ବାଘ RWX1101971

!ୀ /209624 28 141 659ଡି. ନିମ�ଲା #ା ଡି. ଚିନC ା ରାଓ RWX0817189

ପ ୁ /209625 40 141 660ଦାସାରି େଚନା ରାଓ ପି ଦାସାରି ସୀତାରାମ ରାଓ KBH1918622

!ୀ /209626 50 141 661ଦାସାରି ସାବିତ
ୀ #ା ଦାସାରି ସିତାରାମ OR/12/085/168085

ପ ୁ /209627 29 141 662ଦାସlରି ତ
ିପତି ପି ଦାସlରି ସିତା ରାମ RWX1169093

!ୀ /210628 34 141 663ବାସ&ି ଖରା #ା େଗୗରା� ଖରା RWX1151463

ପ ୁ /210629 39 141 664େଗୗରା� ଖରା ପି ସନୁ ଖରା RWX1151455

ପ ୁ /210630 30 141 665ଅଜୁ� ନ ଟାକ
ି ପି ସମନାଥ ଟାକ
ି RWX0746123

!ୀ /210631 29 141 666ରୁେପଲି ଟାକ
ି #ା ଅଜୁ� ନ ଟାକ
ି RWX0746131

ପ ୁ /19632 22 141 667ସଚିନ ଖରା ପି ବୁଡୁ ଖରା RWX1151414

ପ ୁ /212633 23 141 668ବଳରାମ େଚଟି ପି ଭଗବାନ େଚଟି RWX1151398

ପ ୁ /213634 53 141 669ପ
ଦୀପ କମୁାର କ1ପାନ ପି ଗରୁୁନାଥ କ1ପାନ RWX1151281

!ୀ /213635 49 141 670ସନିୁତା କ1ପାନ #ା ପ
ଦୀପ କମୁାର କ1ପାନ RWX1151042

!ୀ /213636 22 141 671ପ
ିତିପ
ିୟା ନିଭାରାଣୀ କ1ପାନ ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର କ1ପାନ RWX1151307

!ୀ /215637 57 141 674କନିୁ କଳୁଦୀପ #ା ସରୁଜିତ କଳୁଦୀପ RWX1151075

ପ ୁ /216638 21 141 675ନାରାୟଣ ସାଗର ପି କମୁଟିୁ ସାଗର RWX1150598

ପ ୁ /217639 34 141 676କପିଳ େଖାରା ପି ବୁଟି େଖାରା RWX1150622

!ୀ /217640 32 141 677ରାଧା େଖାରା #ା କପିଳ େଖାରା RWX1150630

ପ ୁ /218641 40 141 678େଦବରାଜ େଖାସଲା ପି ସରୁୁ େଖାସଲା RWX1151083

!ୀ /218642 36 141 679ସଂଜୁzା େଖାସଲା #ା େଦବରାଜ େଖାସଲା RWX1151091

!ୀ /219643 24 141 680ରୁନି କଳୁଦୀପ ପି ରୁଷ କଲୁଦୀପ RWX1151166

!ୀ /220644 46 141 681ପି ବାଲା #ା ପି ଆେଶ
ୟା RWX1151190

ପ ୁ /220645 22 141 682ପି ପ
ସାଦ ପି ପି ଆେଶ
ୟା RWX1151208

ପ ୁ /221646 37 141 683ବିଚିତ
  ବାଘ ପି କମୁାର ବାଘ RWX1169101

!ୀ /221647 34 141 684କ&ିୁ େଦବି ବାଘ #ା ବିଚିତ
 ବାଘ RWX1169119

ପ ୁ /222648 21 141 685ଟି ବାଲଜି ପି ଟି େଗାବି1ା RWX1185586

ପ ୁ /223649 27 141 686େଶକ ବ।ସିର ପି େଶକ ସତ।ର RWX1227073

!ୀ /223650 22 141 687ମTୁାନ େବଗମ #ା େଶଖ ବାସୀର RWX1227008

!ୀ /223651 24 141 688ସରିତା େବଗମ #ା ବାଖର ଅଳ� ୀ RWX1226356

ପ ୁ /223652 29 141 689େଶଖ ବାଖର ଅଲR ି ରିଜବୀ ପି େଶଖ ସତ।ର RWX1226422

!ୀ /224653 23 141 690ସବିତା େଚତି ପି ସଦାଶବି େଚତି RWX1261106

!ୀ /224654 21 141 691ବବିତା େଚଟି ପି ସଦାଶବି େଚଟି RWX1261080

!ୀ /225655 21 141 692ସେୁରଖା ବାଘ ପି େକାେରଶ ବାଘ RWX1265966

ପ ୁ /225656 43 141 693େକାେରଶ ବାଘ ପି ବୁଦୁ ବାଘ KBH1281245

!ୀ /225657 43 141 694କନିୁ ବାଘ #ା େକାେରଶ ବାଘ KBH1281278

!ୀ /226658 47 141 695ରଇଲା ବାଘ #ା ସବୁାଷ ବାଘ RWX1266451

ପ ୁ /226659 20 141 696ଗ:ୁ ବାଘ ପି ସବୁାଷ ବାଘ RWX1265933

!ୀ /227660 44 141 697ସସୁ. ିତା ରାଓ #ା ଇ ଚ1
  େଶଖର ରାଓ RWX1266444

!ୀ /227661 20 141 698ଇ େକୗଶଲ�ା ରାଓ ପି ଇ ଚ1
  େଶଖର ରାଓ RWX1266428

ପ ୁ /228662 22 141 699ଜଗଦୀଶ ଖରା ପି ତ
ିନାଥ ଖରା RWX1265974

ପ ୁ /229663 19 141 700ସି}ା& ବାଘ ପି ରେମଶ ବାଘ RWX1255082

ପ ୁ /265664 21 141 701ସିମାNଳମ ରଥ ପି ପNାନନ ରଥ RWX1237221

ପ ୁ /289665 66 141 702ବି ଆଦି ନାରାୟଣ ପି ବି. ଗ�ୁା#ାମୀ OR/12/085/158134

!ୀ /999666 45 141 703ରଶ. ିତା େବେହରା #ା ଅ-ନ କମୁାର ପାତ
 RWX0096701

ପ ୁ /999667 47 141 704ଅ-ନ କମୁାର ପାତ
 ପି ସଦାଶିବ ପାତ
 RWX0904516

ପ ୁ /C/O- Prak668 20 141 1443ପ
Zଯଶୁ ପଟନାୟକ ପି ପ
କାଶ ପଟନାୟକ RWX1285790

!ୀ /159669 21 141 1479ରି4ି ଖରା #ା ରାଜୁ ଖରା RWX1295542

!ୀ /233670 24 141 1480ସନିୁତା ଟାକ
 ି #ା ରାମ ଟାକ
 ି RWX1295567

11 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ4 #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /231671 20 141 1482ରାେଜ1
  ହିଆଲ ପି ମଦନ ହିଆଲ RWX1296094

!ୀ /232672 31 141 1486କାଟାରୀ ଗାୟତ
ୀ #ା େକ. େଗାପି RWX1299890

ପ ୁ /236673 37 141 1489ବି ଗେୁ:9ର ପି ବି େଭ4ଟ ରାଓ KBH1902139

ପ ୁ /236674 35 141 1490ବି େଗାବି1ା ପି ବି େଭ4ଟରାଓ KBH1903327

!ୀ /236675 59 141 1491ବି. ଲ=.ୀ #ା ବି. େଭ4ଟ ରାଓ KBH1627975

!ୀ /234676 18 141 1495ଝୁନି େଖାସR ା ପି ବିଜୟ େଖାସR ା RWX1305333

!ୀ /204677 50 141 1497େକ. ଆମଲୁୁ #ା େକ. ଗରୁୁମ>ୂ? RWX1307743

!ୀ /191678 18 141 1498ସେ&ାଷି ହରିଜନ #ା ତ
ିନାଥ କଳୁଦୀପ RWX1307768

ପ ୁ /246679 46 141 1499ମିଶ
 େଖାସR ା ପି ବାସେୁଦବ େଖାସR ା RWX1307784

!ୀ /210680 18 141 1502ଅ-ଳି ଖରା ପି େଗୗରା� ଖରା RWX1307859

ପ ୁ /230681 18 141 1506ରାହୁଲ େଚ)ୀ ମା େହମ& େଚ)ୀ RWX1315555

!ୀ /59682 18 141 1507ଇପସିତା ମିଶ
 ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ମିଶ
 RWX1315613

!ୀ /165683 24 141 1509ରୁନି ବାଘ #ା ଭା�ର ବାଘ RWX1318278

!ୀ /176684 19 141 1510କି>�ୀ ମହା&ି ମା ନିେବଦିତା ସଶିୁଳା ସତମନ RWX1318385

!ୀ /235685 18 141 1514କ�ିତା ପା�ି ପି ରାେଜ1
  ପା�ି RWX1322130

!ୀ /teachers686 37 141 1515ଅମିତା ରଥ #ା ଶିବ ପ
ସାଦ ତ
ିପାଠୀ RWX1327378

ପ ୁ /13687 18 141 1516ସଶୁା& ବାଘ ପି ରେମଶ ବାଘ RWX1327956

ପ ୁ /1688 81 144 1086ଅବିନାସ ବାଘ ପି କମୁର ବାଘ OR/12/085/150005

!ୀ /1689 44 144 1087କ&ୁଳା କମୁାରୀ ବାଘ ପି ଅବିନାସ ବାଘ OR/12/085/150007

ପ ୁ /1690 48 144 1088ରଜତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଜୁ� ନ ନାୟକ KBH1900612

!ୀ /2691 61 144 1089ପ
ିୟବତୀ େବନିଆ #ା େଧାବା େବନିଆ OR/12/085/150058

ପ ୁ /2692 27 144 1090ବନମାଳି େବନିଆ ପି ଧବା େବନିଆ RWX0746180

!ୀ /2693 32 144 1091ପଦ. ିନି େବନ�ା ପି ଧବା େବନ�ା RWX0127878

!ୀ /4694 61 144 1092ମାଳତି କଳୁଦିପ #ା ବଡ କଳୁଦିପ OR/12/085/150009

!ୀ /5695 52 144 1093ଶଭୁ େଖାଶଲା #ା ଶା&ି େଖାଶଲା OR/12/085/150534

ପ ୁ /5696 25 144 1094ମେନାଜ କମୁାର େଖାସR ା ମା ଶା&ି କମୁାର େଖାସR ା RWX0827154

!ୀ /6697 77 144 1095ଦନାଇ ମଦୂୁଲି #ା ଲ=.ଣ ମଦୂୁଲି OR/12/085/150026

!ୀ /7698 59 144 1096ଲ=.ୀ କଳୁଦିପ #ା ମାଧବ କଳୁଦିପ OR/12/085/150023

!ୀ /08699 26 144 1097ଅମ
ିତା କଳୁଦିପ ପି ଦୟାଦନ କଳୁଦିପ RWX1205400

!ୀ /08700 24 144 1098ଶା&ିଲତା କଳୁଦିପ ପି ଦୟାଦାନ କଳୁଦିପ RWX1205392

!ୀ /08701 21 144 1099ମନିଷା କଳୁଦିପ ପି ଦୟାଦାନ କଳୁଦିପ RWX1205418

ପ ୁ /8702 54 144 1100ଦୟାଦାନ କଳୁଦୀପ ପି ଚଇତନ କଳୁଦୀପ OR/12/085/150003

!ୀ /8703 50 144 1101ପeୁଲତା କଳୁଦିପ #ା ଦୟାଦାନ କଳୁଦିପ KBH1282789

!ୀ /8704 25 144 1102େଜ�ାସCା କଳୁଦୀପ ପି ଦୟାଦାନ କଳୁଦୀପ RWX0485300

!ୀ /9705 50 144 1103ରଧାମଣି ଭତ
 ା #ା ସଦା ଭତ
 ା OR/12/085/150535

ପ ୁ /9706 49 144 1104ଶକୁ
ୁ  ଭତ
 ା ପି ହିରା ଭତ
 ା KBH1282714

!ୀ /9707 46 144 1105ସନମତି ଭତ
 ା #ା ଶକୁ
ୁ  ଭତ
 ା KBH1282722

!ୀ /9708 33 144 1106ଚ1
ମା ଭତ
ା #ା ବୁତି ଭତ
 ା RWX0745455

ପ ୁ /9709 32 144 1107ବୁତି ଭତ
ା ପି ସଦା ଭତ
ା RWX0745414

!ୀ /10710 41 144 1108ତନ. ୟୀ ବିେଷାୟୀ #ା ବସ& କମୁାର ବିେଷାୟୀ RWX0424606

ପ ୁ /12711 48 144 1109ହଳଧର ଖରା ପି ମାଧବ ଖରା OR/12/085/150125

!ୀ /12712 44 144 1110ଗରୁୁବାରି ଖରା #ା ହଳଧର ଖରା OR/12/085/150126

!ୀ /13713 36 144 1111ଚNଳା କBପାନ ପି ମାଧବ କBପାନ RWX0127753

ପ ୁ /13714 35 144 1112ଚ1
  ନରହିଆ ପି ମଲିୁଆ ନରହିଆ ହରିଜନ RWX0891945

!ୀ /13715 59 144 1113ପଦ. ା ସଗର #ା ଲଇଚନ ସଗର OR/12/085/150115

ପ ୁ /13716 58 144 1114ଲଇଚନ ସଗର ପି କମୁଟିୂ ସଗର OR/12/085/150114

ପ ୁ /14717 53 144 1115ଆଲବନ ଟାକ
ି ପି ପିତ
 ଟାକ
 ି OR/12/085/150089

!ୀ /14718 49 144 1116ବାସ&ି ଟାକ
ି #ା ଆଲବାନ ଟାକ
ି OR/12/085/150090

!ୀ /15719 50 144 1117ପଦ.  ଶଗର #ା େସାମନାଥ ଶଗର OR/12/085/150073

ପ ୁ /16720 28 144 1118େଗାବିBା ବାଘ ପି ଦୁସଭ ବାଘ RWX0811273

ପ ୁ /16721 48 144 1119ଦୁଶଭ ବାଘ ପି ଚି&ାମଣି ବାଘ RWX1287143

!ୀ /16722 46 144 1120ଫୁଲମତି ବାଘ #ା ଦସରୁୁ ବାଘ OR/12/085/150077

!ୀ /17723 27 144 1121ତୁଳସା ବାଘ ପି ରାଜକମୁାର ବାଘ RWX0616581

ପ ୁ /17724 49 144 1122ରାଜକମୁାର ବାଘ ପି ଚି&ାମଣି ବାଘ OR/12/085/150062

!ୀ /17725 39 144 1123ପାବ� ତୀ ବାଘ #ା କମୁର ବାଘ OR/12/085/150554

!ୀ /17726 27 144 1124ଅମ
ିତା ଦାଶ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାଶ RWX0617142

!ୀ /F/17727 20 144 1125ଅଂଜଲୀ ପୀ ପି ଶ
ୀନିବାଶ ରାଓ ପୀ RWX1270941

!ୀ /18728 27 144 1126ଲଳିତା ବାଘ ପି ଆଲବାନ ବାଘ RWX0745430

!ୀ /18729 26 144 1127ଇ.ଇ ଲିଳିମା ବାଘ #ା ନକଳୁ ବାଘ RWX0745513

ପ ୁ /18730 26 144 1128ନିେଲ1
  ବାଘ ପି ଆଲବାନ ବାଘ RWX0745521

ପ ୁ /18731 46 144 1129ଆଲବନ ବାଘ ପି ଚି&ାମଣି ବାଘ OR/12/085/150060

!ୀ /18732 43 144 1130ଯବୁୁଲା ବାଘ #ା ଆଲବନ ବାଘ OR/12/085/150061

12 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ4 #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /18733 34 144 1131ନକଳୁ ବାଘ ପି ଆଲବାନ ବାଘ KBH1908128

ପ ୁ /18734 27 144 1132େହବଳ କBପାନ ପି ପ
ଲାଦ କBପାନ RWX0745554

!ୀ /19735 32 144 1133େକ. ନମିତା #ା େକ େଯାହନ RWX0422378

ପ ୁ /19736 49 144 1134େକ. ଜS ପି େକ. ମ>ୁ? RWX0616656

!ୀ /19737 27 144 1135େମରି ଖିଲ ପି ଜନ ଖିଲ RWX0746081

!ୀ /20738 45 144 1136ବତି ମହାନ1ିଆ #ା ଭz ମହାନ1ିଆ OR/12/085/150122

!ୀ /21739 58 144 1137ଉବ� ଶି ବାଘ #ା ପାତ
  ବାଘ OR/12/085/150064

ପ ୁ /21740 28 144 1138ମନୁ ବାଘ ପି ମଲିୁଆ ବାଘ RWX0485532

!ୀ /21741 56 144 1139ତୁଳସି ଖିଲ #ା ମଖିୂଆ ଖିଲ OR/12/085/150067

!ୀ /21742 52 144 1140ଚ1
 କଳା ସାଗର #ା େବୖଦନାଥ ସାଗର OR/12/085/153309

ପ ୁ /22743 51 144 1141ସେୁର1
  େଖାସଲା ପି ଘାସି େଖାସଲା OR/12/085/150054

!ୀ /23744 44 144 1142ତୁଳସା ବାଘ #ା ମଖିୁଆ ବାଘ RWX0127597

!ୀ /24745 42 144 1143ପି େଭେ4ଟ ଲ=.ୀ #ା ପି ଯ଼}ିୁYିର ରାଓ RWX0435776

!ୀ /24746 48 144 1144ଶାରଦା ନାଇଡୁ #ା ଏମ ନିଳକ| ନାଇଡୁ RWX0746560

ପ ୁ /24747 49 144 1145ପି. ଯଧୁୀVିର ରାଓ ପି ଆପା ରାଓ KBH1898113

ପ ୁ /25748 61 144 1146ତ
ୀନାଥ ଦଳାଈ ପି େଲାକନାଥ ଦଳାଈ OR/12/085/150215

ପ ୁ /25749 57 144 1147ପ
ଦିପକମୁାର ଦଳାଈ ପି େଲାକନାଥ ଦଳାଈ OR/12/085/150216

ପ ୁ /25750 46 144 1148ଶିବପ
ସାଦ ଦଳାଈ ପି େଲାକନାଥ ଦଳାଈ OR/12/085/150219

!ୀ /25751 52 144 1149କବିତା ଦେଳଇ #ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ଦେଳଇ RWX0368902

!ୀ /25752 40 144 1150ସଜୁାତା ଦେଳଇ #ା ଶିବପ
ସାଦ ଦେଳଇ RWX0368894

ପ ୁ /26753 24 144 1151ମନୁମୟ ଦଳାଇ ପି ହରିହର ଦଲାଇ RWX1226000

ପ ୁ /26754 59 144 1152ହରିହର ଦଳାଈ ପି େସାମନାଥ ଦଳାଈ OR/12/085/150209

!ୀ /26755 50 144 1153ପeୁା ଦଳାଇ #ା ହରିହର ଦଳାଇ OR/12/085/150498

ପ ୁ /26756 44 144 1154େଗୗରି ଶ4ର ଦଳାଇ ପି େସାମନାଥ ଦଳାଇ KBH1664275

ପ ୁ /27757 64 144 1155ବିଜୟ େଗାପାଳ ନାୟକ ପି ରାଧାନାଥ ନାୟକ OR/12/085/150202

!ୀ /27758 61 144 1156ନିମ�ଳା ନାୟକ #ା ବିଜୟେଗାପାଳ ନାୟକ OR/12/085/150203

!ୀ /27759 36 144 1157ବ1ନା ନାୟକ ପି ବିଜୟ େଗାପାଳ ନାୟକ KBH1710326

ପ ୁ /28760 58 144 1158ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ ପି ବି9ନାଥ ନାୟକ KBH1342195

ପ ୁ /28761 27 144 1159ଇ9ର ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ RWX0616680

!ୀ /29762 56 144 1160ସବୁ/� ଖରା #ା େଗାବv�ନ ଖରା RWX0128389

ପ ୁ /29763 40 144 1161ନକଳୁ ଖରା ପି େଗାବv�ନ ଖରା RWX0128355

!ୀ /29764 39 144 1162ଅମିତା ଖରା #ା ନକଳୁ ଖରା RWX0128363

ପ ୁ /29765 25 144 1163ସରତ ଖରା ପି ସବୁ/� ଖରା RWX0827048

ପ ୁ /30766 59 144 1164ଭଗତରାମ ଟାକ
ି ପି ହରିବBୁ ଟାକ
ି KBH1282771

!ୀ /30767 56 144 1165ରାଧୀକା ଟାକ
ି #ା ଭzରାମ ଟାକ
ି KBH1282730

!ୀ /31768 61 144 1166େବଜୖୟ&ୀ ଦଳାଇ #ା ଘନଶ�ାମ ଦଳାଇ KBH1280957

!ୀ /31769 45 144 1167ଇ1ିରା ଦଳାଇ #ା ତ
ିନାଥ ଦଳାଇ KBH1625904

!ୀ /31770 45 144 1168କବିତା ଦଳାଇ #ା ତ
ିପତି ଦଳାଇ KBH1625912

ପ ୁ /31771 38 144 1169ଜଗଦୀଶ ଦଳାଇ ପି ଘନଶ�ାମ ଦଳାଇ KBH1625961

ପ ୁ /31772 35 144 1170ଅଜିZ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଘନଶ�ାମ ଦେଳଇ RWX0126870

!ୀ /32773 32 144 1171ପି. ରାମଲ=.ୀ ପି ଏ. ନାଗରାଜୁ RWX0617068

!ୀ /34774 51 144 1172ଆର. ଲଛମୀ #ା ଆର. ନାଗରାଜୁ KBH1282680

ପ ୁ /34775 41 144 1173ଆର. ଆପାରାଓ ପି ଆର. ନାଗରାଜୁ KBH1282698

ପ ୁ /34776 33 144 1174ଆର.ଇ9ର ରାଓ ମା ଆq.ଲ=.ୀ ରାଓ RWX0663666

!ୀ /35777 39 144 1175ସଜୁାତା ବ
 ହ. ା #ା ର-ିZ ପାତ
 RWX0128462

!ୀ /35778 73 144 1176ସଷୁମା ପାତ
 #ା ନୃସିଂହାନ1 ପାତ
 KBH1625862

ପ ୁ /35779 56 144 1177ନିେରାଦାନ1 ପାତ
 ପି ନୃସିଂହାନ1 ପାତ
 KBH1710383

ପ ୁ /35780 51 144 1178ସମୀର ର-ନ ପାତ
 ପି ନୃସିଂହାନ1 ପାତ
 KBH1625979

ପ ୁ /35781 51 144 1179ନିହାର ର-ନ ପାତ
 ପି ନୃସିଂହାନ1 ପାତ
 KBH1625847

ପ ୁ /35782 40 144 1180ର-ିତ ପାତ
 ପି ନୃସିଂହାନ1 ପାତ
 KBH1625870

!ୀ /36783 43 144 1181ରମା େଦବୀ #ା ନିେରାଦାନ1 ପାତ
 KBH1625888

ପ ୁ /37784 57 144 1182ଗତି କୃO ପ"ା ପି ସଦୁଶ�ନ ପ"ା KBH1625920

!ୀ /37785 41 144 1183ଗୀତା-ଳୀ ପ"ା #ା ଗତି କୃO ପ"ା KBH1625938

!ୀ /38786 46 144 1184ଚ1ନା ପାତ
 #ା ସମୀର ର-ନ ପାତ
 RWX0127829

ପ ୁ /39787 74 144 1185ମେହ1
  େବନ�ା ପି ପଦ. ନାଭ େବନ�ା RWX0127894

!ୀ /39788 59 144 1186କାN ମଣି େବନ�ା #ା ମେହ1
  େବନ�ା RWX0127837

ପ ୁ /39789 37 144 1187ଗାBି େବନ�ା ପି ମେହ1
  େବନ�ା RWX0127886

ପ ୁ /39790 34 144 1188ମନୁୁ େବନ�ା ପି ମେହ1
  େବନ�ା RWX0127928

!ୀ /40791 69 144 1189ଚ1
 ମା ହନୁ #ା ଧନୁଯ��ୟ ହନୁ RWX0127852

ପ ୁ /41792 35 144 1190କା& ହିଆଲ ମା ପଦ. ା ହିଆଲ RWX0424804

!ୀ /41793 31 144 1191ଶା&ି ହିଆଲ #ା କା& ହିଆଲ RWX0424689

ପ ୁ /41794 23 144 1192ଚ1
  େଶଖର ସାହୁ ପି ମଧ ୁସଦୁନ ସାହୁ RWX1143742

13 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ4 #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /43795 54 144 1193ମzୁା ଖରା #ା ପଦଲାମ ଖରା RWX0424622

ପ ୁ /47796 36 144 1194ଜିନୁ ବାଘ ପି ଜୟ ବାଘ RWX0485334

!ୀ /47797 34 144 1195ସମୁତି ବାଘ #ା ଜିନୁ ବାଘ RWX0485342

!ୀ /47798 31 144 1196ଗୀତା-ଳି ମହାରଣା #ା ସବୁାସ ମହାରଣା RWX0617076

!ୀ /49799 31 144 1197ଶୀବାନି େବହରା ପି ପ/ୁ� ଚ1
  େବେହରା RWX0402412

ପ ୁ /65800 37 144 1198ଲଳିତ ମଦୁୁଲି ପି କ" ୁମଦୁୁଲି RWX0745679

!ୀ /65801 32 144 1199ଜମନୁା ମଦୁୁଲି #ା ଲଳିତ ମଦୁୁଲି RWX0745661

!ୀ /70802 27 144 1200ହିରା ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି RWX0745968

ପ ୁ /73803 26 144 1201େଗାବି1ା ସାଗର ପି କମୁଟିୁ ସାଗର RWX0811281

ପ ୁ /90804 42 144 1202େହମ& କମୁାର େଚଟୀ ପି ସାମେୁଲ େଚଟୀ RWX0811315

ପ ୁ /94805 35 144 1203ରାମ କୃO ହରିଜନ ପି ରାମନାଥ ହରିଜନ RWX0811349

ପ ୁ /94806 41 144 1204େଗାପାଳ େମରି�ି ପି ଖାଲି େମରି�ି RWX0811331

!ୀ /95807 35 144 1205ବୁଜି େଚଟି #ା େହମ& କମୁାର େଚଟି RWX0811323

!ୀ /96808 31 144 1206ରିନା ହରିଜନ #ା ରାମକୃO ହରିଜନ RWX0811307

ପ ୁ /97809 42 144 1207ଗ:ୁ ହରିଜନ ପି ନାରାୟଣ ହରିଜନ RWX0811299

!ୀ /97810 35 144 1208ତାରା ହରିଜନ #ା ଗ:ୁ ହାରିଜନ RWX1113307

ପ ୁ /98811 46 144 1209ଏମ ଆପାରାଓ ପି ଏମ ଭାTର ରାଓ RWX1225895

ପ ୁ /98812 34 144 1210ଆର ଇ[ଵର ପି ଆର ନାଗ ରାଜୁ RWX1226331

!ୀ /98813 33 144 1211ଏମ କମଳା  #ା ଏମ ଭାTର ରାଓ RWX1225945

!ୀ /98814 26 144 1212ଆର ଝ�ସୀ #ା ଆର ଇ[ଵର RWX1226315

ପ ୁ /112815 26 144 1213ଗେଣଶ ସନୁା ପି େକଳୖାସ ସନୁା RWX0827014

!ୀ /1070816 24 144 1214ରୁନିତା ବାଘ #ା ମନୁ ବାଘ RWX1107820

!ୀ /1162817 24 144 1215ଜୟ&ୀ ଖରା #ା ଗ:ୁ ଖରା RWX1107853

ପ ୁ /1163818 22 144 1216ଗ:ୁ ଖରା ପି ମାଧବ ଖରା RWX1107879

ପ ୁ /37819 23 144 1295ଗେଣ[ଵର ପ"ା ପି ଗତିକୃO ପ"ା RWX1300011

!ୀ /12820 25 144 1301ରୁବିକା ଖସR ା ପି ଶା&ି କମୁାର ଖସR ା RWX1316470

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବGଚନ ନିମେ& ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନC  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବGଚନ କମିଶନ ଭାରତ4 gାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବGଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ4 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 ମାନ4ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ4 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

14 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ4 #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


