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ପ ୁ /011 20 134 1ଋଷିେକଶ ସାରାକା ପି ସାରାକା କି�� RWX1201896

 ୀ /12 65 134 2ସାବିତ
ୀ ତ
ିପାଠୀ "ା କିେଶାର ଚ$
  ତ
ିପାଠୀ KBH1624204

ପ ୁ /13 36 134 3ବାଳକୃ% ତ
ିପାଠି ପି କିେଶାର ଚ$
  ତ
ିପାଠି KBH2142032

 ୀ /024 27 134 4ମତୂ�ାଲୁ େବେହରା ମା ଲାବଣ� େବେହରା RWX1149863

ପ ୁ /25 67 134 5କ
 ି%ା ପାଣିଗ
ାହି ପି ଶ
ିଧର ପାଣିଗ
ାହି RWX0108910

ପ ୁ /26 32 134 6ରାେଜଶ ପାଣିଗ
ାହି ପି କ
 ି%ା ପାଣିଗ
ାହି RWX0108928

ପ ୁ /037 19 134 7ଅଜୁ, ନ ବାହାଦୁର ପି ସରୁଜ ବାହାଦୁର RWX1254812

ପ ୁ /038 22 134 8ଯେଶାବ. େବେହରା ପି େଡାଳାନିଧି େବେହରା RWX1123421

ପ ୁ /39 42 134 9ସରୂଜ ବାହାଦୁର ପି େପ
ମ ବାହାଦୁର RWX0754184

 ୀ /310 39 134 10ପ
ଭାତି ବାହାଦୁର "ା ସରୂଜ ବାହାଦୁର RWX0754176

ପ ୁ /311 52 134 11େଡାଳାନିଧି େବହରା ପି ଅନ.ସହେଦବ େବହରା RWX0108936

 ୀ /312 43 134 12ପାବ, ତୀ େବେହରା "ା େଡାଳାନିଧି େବେହରା RWX0108902

 ୀ /313 36 134 13ତୁଳସି ଖିଲ "ା ପ
ଦୀପ କମୁାର କଳୁଦୀପିଆ RWX0889873

ପ ୁ /314 35 134 14ପ
ଦୀପ କମୁାର କଳୁଦୀପିଆ ପି ନୀଳକ3 କଳୁଦୀପିଆ RWX0903492

ପ ୁ /415 46 134 15ଅ4ିନି କମୁାର ତ
ୀପାଠି ପି େଲାକନାଥ ତ
ୀପାଠି KBH1352517

 ୀ /416 36 134 16ତପ"ିନୀ ତ
ୀପାଠି "ା ଅ"ୀନ କମୁାର ତ
ୀପାଠି KBH1352525

ପ ୁ /517 64 134 17ରାଜକିେଶାର ନାୟକ ପି ବୁ5ି ନାୟକ RWX0108951

ପ ୁ /518 43 134 18"େପ64ର ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ RWX0108977

 ୀ /719 40 134 19ସନିୁତା କମୁାରୀ ବାଘ "ା ପ9ୂ,ଚ$
  ବାଘ RWX0399402

 ୀ /720 28 134 20ରଜନୀ ବାଘ "ା କୃ% ଚ$
  ବାଘ RWX1039643

ପ ୁ /721 38 134 21କୃ%ଚ$
  ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ RWX0109009

 ୀ /0822 66 134 22େହମଲତା ଦାସ "ା ପ
ଫଲୁ;  କମୁାର ଦାସ RWX1007863

 ୀ /1023 31 134 23ମତୁ�ାଲୁ େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା RWX1039635

ପ ୁ /1024 26 134 24ଭରତ କମୁାର ଦାସ ପି େଦେବ$
  କମୁାର ଦାସ RWX1039627

ପ ୁ /1025 50 134 25ଧନ ଜାନୀ ପି ଲବ ଜାନୀ KBH2052470

 ୀ /1026 48 134 26ବତୀ ଜାନୀ "ା ଧନ ଜାନୀ OR/12/085/170671

 ୀ /1027 26 134 27ବଷ< ଜାନି "ା ଡ=ରୁୁ ଜାନି RWX0890012

ପ ୁ /1028 25 134 28କିସାନ ଜାନି ପି ଧନ ଜାନି RWX0890095

ପ ୁ /1029 20 134 29ସନିୁଲ ଜାନି ପି ଧନ ଜାନି RWX1259431

ପ ୁ /1030 19 134 30ସଶୁା. ଜାନି ପି ଧନ ଜାନି RWX1259464

ପ ୁ /1131 50 134 31ଜୟ ଜାନୀ ପି ମଦନ ଜାନୀ KBH1980580

 ୀ /1132 45 134 32ମଇନା ଜାନି "ା ଜୟ ଜାନି KBH1339506

ପ ୁ /1133 27 134 33ଭୀମ ଜାନୀ ପି ଜୟ ଜାନୀ RWX0754283

ପ ୁ /1134 24 134 34ରେମଶ ଜାନୀ ପି ଜୟ ଜାନୀ RWX0903369

 ୀ /1235 42 134 35ସନୁାେଦଇ ବାଘ "ା ଯେଗ$
  ବାଘ RWX0611442

 ୀ /1236 35 134 36ରମାେଦବୀ ବାଘ "ା ହରି>$
  ବାଘ RWX0611699

ପ ୁ /1237 23 134 37ଅଜୟ ବାଘ ପି େଗାବି$ ଚ$
  ବାଘ RWX1007806

ପ ୁ /1238 43 134 38ହରି>$
  ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ KBH1303940

 ୀ /1239 40 134 39ସର"ତୀ ବାଘ ପି ରଘ ୁବାଘ OR/12/085/140260

 ୀ /1240 33 134 40ନିେବଦିତା ପ?ା ପି େଗୗରହରି ପ?ା RWX0109082

ପ ୁ /1341 62 134 41େଗୗରହରି ପ?ା ପି ବି4ନାଥ ପ?ା KBH1304468

 ୀ /1342 52 134 42ରାେଜ4ରୀ ପ?ା "ା େଗୗରହରି ପ?ା KBH1304476

ପ ୁ /1343 30 134 43ନିକAୁ ବିହାରୀ ପ?ା ପି େଗୗରହରି ପ?ା RWX0611749

 ୀ /1344 28 134 44ସଚୁରିତା ପ?ା ପି େଗୗରହରି ପ?ା RWX1024579

 ୀ /1345 38 134 45ସB�ାରାଣୀ ପାତ
 "ା ସେରାଜ କମୁାର ପାତ
 RWX1125335

ପ ୁ /1446 32 134 46ରିଫତ କମୁାର ନାଗ ପି ଅନୁଗ
ହ ନାଗ RWX0816173

 ୀ /1447 47 134 47ଜୟ.ି ପ
ଧାନ "ା ରାମଚ$
  ପ
ଧାନ RWX0109108

 ୀ /1548 26 134 48ଧନମତି ଜାନି ପି ସଦନ ଜାନି RWX1124650

 ୀ /1549 68 134 49ଏD େନୗକାରତ6 ଂ "ା ଆEା ରାଓ OR/12/085/140078

ପ ୁ /1550 50 134 50ଏD. ତ
ିନାଥ ରାଓ ପି ଏD. ଆପାରାଓ OR/12/085/141164

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1551 36 134 51ଅନୁପ କମୁାର ତପ6 ପି ସିଲାସ ତପ6 RWX0243386

 ୀ /1552 35 134 52ଅଲିଭା ଦୀNି ତପ6 ପି ସିଲାସ ତପ6 RWX0109116

 ୀ /1653 61 134 53ଏମେଲନ ବାଲ< "ା ସିଲାD ତପ6 KBH2052595

ପ ୁ /1654 59 134 54ସିଲସ ତପ6 ପି ସେ.ାଷ ତପ6 KBH2052587

ପ ୁ /1655 29 134 55ଅନୁଗ
ହ ସେ.ାଷ ତପ6 ପି ସିଲାD ତପ6 RWX0399154

 ୀ /1656 32 134 56ଆେତନ େମବିସ ଟେପ6ା ପି ଶିଲାସ ଟେପ6ା RWX0233130

ପ ୁ /1657 30 134 57ଓନିଲ କମୁାର ତପ6 ପି ସିଲାD ତପ6 RWX0399139

 ୀ /1758 39 134 58ନମିତା ପ?ା "ା ଅନ. ଚରଣ ପ?ା RWX0611509

ପ ୁ /1859 57 134 59ଲKOୀକା. ମିଶ
 ପି ନରସିଂହ ମିଶ
 KBH1339720

 ୀ /1860 50 134 60"9,ଲତା ମିଶ
 "ା ଲKOୀକା. ମିଶ
 KBH1339647

ପ ୁ /1861 25 134 61ସି5ା. ମିଶ
 ପି ଲKOିକା. ମିଶ
 RWX0824219

ପ ୁ /1962 60 134 62ରେମସ ଚ$
  ଭA ପି ଭାଗିରଥି ଭA KBH2052637

 ୀ /1963 54 134 63ନିରୁପମା ଭA "ା ରେମଶ ଚ$
  ଭA KBH2052645

 ୀ /1964 32 134 64ନିତୁରାଣୀ ଭA ପି ରେମଶ ଚ$
  ଭA RWX0282624

 ୀ /1965 30 134 65ରଶO ି ପ
ଭା ଭA ପି ରେମଶ ଚ$
  ଭA RWX0465088

ପ ୁ /2066 60 134 66ପି. ଚକ
ପାଣି ପି ପି. ଚିେନ6 ୟା  OR/12/085/170949

 ୀ /2067 55 134 67ପି. କ
 ି%ାେବଣୀ "ା ପି. ଚକ
ପାଣି OR/12/085/171045

ପ ୁ /2068 27 134 68ପି.ନିହାର କମୁାର ପି ପି. ଚକ
ପାଣି RWX0611418

ପ ୁ /2069 26 134 69ଅମର ନାଥ ପାତ
 ପି ଶିବରାମ ପାତ
 RWX0816306

 ୀ /2070 24 134 70ପି. ଶିବାନୀ ପି ପି ଚକ
ପାଣି RWX1123736

 ୀ /2171 27 134 71ସନିୁତାଅ ନାୟକ "ା ଉେପ$
  କମୁାର ନାୟକ RWX1186204

ପ ୁ /2172 33 134 72ଅରୁଣାଂଶ ୁପରିଡା ପି ଅବନି କମୁାର ପରିଡା RWX0816561

ପ ୁ /2173 58 134 73ମଧସୁଦୁନ "ାଇଁ ପି ଭୀମେସନ "ାଇଁ KBH1304393

 ୀ /2174 41 134 74ଶା.ିଲତା "ାଇଁ "ା ମଧସୁଦୂନ "ାଇଁ KBH1303502

 ୀ /2175 26 134 75ଅପ�ତା "ାଇଂ ପି ମଧସୁଦୁନ "ାଇଂ RWX0754135

 ୀ /2276 55 134 76ଝୁଲଣ ଲKOୀ "ା ଜଗନେମାହନ ପSନାୟକ RWX0109215

ପ ୁ /2277 65 134 77ଜଗନ େମାହନ ପSନାୟକ ପି ଭାTର ପSନାୟକ KBH1339472

ପ ୁ /2378 64 134 78ଭରତ ଚ$
  ଦଳାଇ ପି ମ�ୁଳି ଦଳାଇ OR/12/085/140283

ପ ୁ /2379 47 134 79ପ
େମାଦ କମୁାର ଦଳାଇ ପି େଦେବ$
  ନାଥ ଦଳାଇ OR/12/085/140284

ପ ୁ /2380 34 134 80କୃ%, ଚ$
  ଦଳାଇ ପି େଦେବ$
  ନାଥ ଦଳାଇ RWX0465245

ପ ୁ /2381 32 134 81ନିହାର ରAନ ଦଳାଇ ପି ଭରତଚ$
  ଦଳାଇ KBH1352483

ପ ୁ /2382 30 134 82ଅମିୟ ରଂଜନ ଦଳାଇ ପି ଭରତ ଚ$
  ଦଳାଇ RWX0465237

ପ ୁ /2683 51 134 83ରାେଜଶ କମୁାର ପାଲ ପି ସେୁରଷ ଚ$
  ପାଲ OR/12/085/141379

 ୀ /2684 50 134 84େରଜିନା ପାଲ "ା ପ
ବୀଣ କମୁାର ପାଲ OR/12/085/140306

ପ ୁ /2685 24 134 85ଆଶିଷ କମୁାର ପାଲ ପି ପ
ବିଣ କମୁାର ପାଲ RWX1024629

ପ ୁ /2786 24 134 86ରାେଜଶ କମୁାର ଭଦ
 ପି ଜୟକୃ% ଭଦ
 RWX1125574

ପ ୁ /2787 21 134 87ଅ4ିନୀ ଖରା ପି ମଦନ ଖରା RWX1148246

 ୀ /2788 24 134 88ଶିବାନୀ ଖରା ପି ମଦନ ଖରା RWX1123603

 ୀ /2789 82 134 89ବାସ.ି ଲତା ପତି "ା େକଶବ ଚରଣ ପତି RWX0824268

ପ ୁ /2790 57 134 90େଦେବ$
  କମୁାର ପତି ପି େକଶବ ଚରଣ ପତି RWX0109264

 ୀ /2791 52 134 91"9,ମAରୀ ପତି "ା େଦେବ$
  ପତି KBH1303353

ପ ୁ /2792 42 134 92ରାଜକିେଶାର ପତି ପି େକଶବ ଚରଣ ପତି KBH1305127

ପ ୁ /2793 29 134 93ସେ.ାଷ କମୁାର ପତି ପି େଦେବ$
  କମୁାର ପତି RWX0611400

 ୀ /2794 36 134 94ମAଳୁା କମୁାରୀ ସାହୁ "ା ନିଖିଳ କମୁାର ସାହୁ RWX0465435

 ୀ /2795 35 134 95ଅପ�ତା ପ
ିୟଦଶ,ନୀ ଶତପଥୀ "ା ରାଜ କିେଶାର ପତି RWX0824250

ପ ୁ /2896 24 134 96ରାେଜଶ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ରେମଶ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX1125517

ପ ୁ /2997 61 134 98ରବି$
ନାଥ ନାୟକ ପି କାଶନିାଥ ନାୟକ OR/12/085/140992

ପ ୁ /2998 21 134 99ବିକାଶ ଚ$
  ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ$
  ସାହୁ RWX1148253

 ୀ /3099 21 134 103ସନିୁତା ସାହୁ ପି ସଦୁାମ ସାହୁ RWX1228493

 ୀ /31100 38 134 104"9ଲତା ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ KBH1304617

 ୀ /32101 57 134 105ରଜନୀ ପ
ଧାନ "ା ବ
 ଜରାଜ ପ
ଧାନ RWX0282657

ପ ୁ /32102 36 134 106ମାନସ ରAନ ପ
ଧାନ ପି ବ
 ଜରାଜ ପ
ଧାନ RWX0109314

ପ ୁ /32103 30 134 107ସି5ାଥ,  ପ
ଧାନ ପି ବ
 ଜରାଜ ପ
ଧାନ RWX0754259

 ୀ /34104 36 134 110େରାଜାଲିନ ନାୟକ "ା ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ RWX0957167

 ୀ /34105 35 134 111ଇ$ିରା ନାୟକ "ା କ
ୁ ଷ6  ଗ3ୁା RWX0816710

 ୀ /34106 48 134 112ସଂଯUୁା ପାଢୀ "ା ସିମାWଳ ପଢୀହାରୀ KBH1304419

ପ ୁ /34107 50 134 113ସିମାWଳ ପଢିହାରୀ ପି କୃ%ଚ$
  ପଢିହାରୀ RWX1271451

 ୀ /34108 22 134 114ଶ
ୁତି ମAରୀ ପଢିଆରୀ ପି ସିମାWଳ ପଢିଆରୀ RWX1048909

ପ ୁ /34109 49 134 115ବି4ନାଥ ପଢୀହାରୀ ପି କୃ% ଚ$
  ପଢୀହାରୀ KBH1304096

ପ ୁ /35110 44 134 116ରାେଜଶ ନାୟକ . ପି ବୀର କିେଶାର . KBH1303973

ପ ୁ /36111 44 134 117େବଦଦ�ତିୁ ସାମ.ରା ପି ବଂଶୀଧର ସାମ.ରା RWX0465179

ପ ୁ /37112 56 134 118ଅନୁପମ ମହାରଣା ପି ତ
ିନାଥ ମହାରଣା KBH1304534

2 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /37113 49 134 119ମିନତୀ ମହାରଣା "ା ଅନୁପମ ମହାରଣା KBH1339415

 ୀ /38114 37 134 120ବାହିଦା େବଗX "ା ମହYଦ ଇଷZୁ ଖା[ RWX0335505

 ୀ /38115 31 134 121ନସିମା େବଗX "ା ମହYଦ ଇସମାଇ\ RWX0335562

 ୀ /38116 55 134 122ଜମିଲା େବଗମ "ା ଜମାଲ ଖାନ OR/12/085/141262

ପ ୁ /38117 31 134 123ମହYଦ ଇସମାଇ\ ପି ମହYଦ ଜାମାଲ RWX0335554

ପ ୁ /38118 38 134 124ମହYଦ ଇଷଫୁ ଖାନ ପି ଜମାଲ ଖାନ KBH2140523

 ୀ /38119 26 134 125ରାଜିଆ ଖାତୁନ ମା ଜମିଲା େବଗX RWX1077817

 ୀ /38120 22 134 126ନାଜିଆ ଖାତୁନ ମା ଜାମିଲା େବଗମ RWX1124353

 ୀ /39121 32 134 127ଭୁେବେନ4ରୀ ଜାନି "ା ରବି ପରଜା RWX0611459

 ୀ /39122 55 134 128ଲୀକା ମାଳୀ "ା ପଦO ନ ମାଳୀ KBH1303858

 ୀ /39123 56 134 129େଗୗରୀ ପରଜା "ା ଶିବ ପରଜା OR/12/085/140447

ପ ୁ /39124 43 134 130ରବି ପରଜା ମା େଗୗରୀ ପରଜା KBH1304732

 ୀ /40125 48 134 131ସି.ଏ]. ଚିନ6 ାରୀ "ା ସି.ଏ]. କ
 ି%ା ରାଓ RWX0611475

ପ ୁ /40126 62 134 132ସି.ଏ].କ
 ି%ା ରାଓ ପି ସି.ଏ]. ଆଚାୟା RWX0611467

ପ ୁ /41127 75 134 133ମଧସୁଦୁନ େବେହରା ପି ଲKOଣି େବେହରା OR/12/085/141256

ପ ୁ /41128 41 134 134ଦୂଗ<ପ
ସାଦ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୂନ େବେହରା RWX0109488

 ୀ /41129 40 134 135ଗୀତା କମୁାରୀ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୂନ େବେହରା RWX0109470

ପ ୁ /41130 37 134 136କାଳି ପ
ସାଦ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୂନ େବେହରା KBH2140572

 ୀ /41131 31 134 137ଚ$
 ିକା େବେହରା "ା ଦୁଗ< ପ
ସାଦ େବେହରା RWX0282673

 ୀ /41132 26 134 138ଲଷOି ଜାନି ପି ଧନ ଜାନୀ RWX0816116

ପ ୁ /41133 24 134 139ମତୁ�ାଲୁ ମଦୁୁଳି - ଲKOୀ ଯାନୀ RWX1230937

 ୀ /41134 39 134 140ସପ6ା ଶ
ୀବାସ "ା କାଳିପ
ସାଦ େବେହରା RWX0282665

ପ ୁ /42135 32 134 141ପ
ଦୀପ ନାୟକ ପି ବ�ାଳି ନାୟକ RWX0399220

ପ ୁ /42136 31 134 142ଅନୁରାଗ ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ନାୟକ RWX0335455

 ୀ /42137 67 134 143ଆଲବିନା ଟାକ
ି "ା ବୃ$ାବନ ଟାକ
ି KBH1339548

 ୀ /42138 39 134 144ସେୁରଖା ଟାକ
 ୀ ପି ବୃ$ାବନ ଟାକ
 ୀ RWX0232710

ପ ୁ /43139 42 134 145ସସୁା. େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା KBH1303924

 ୀ /43140 31 134 146ଦିପିକା େବେହରା ପି ଶରତ ଚ$
  େବେହରା RWX0611681

 ୀ /43141 27 134 147ବି%ୁ େବେହରା "ା ସଶୁା. େବେହରା RWX1124205

ପ ୁ /43142 57 134 148ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଗୀରିଶ ଚ$
  ଦାସ RWX0399121

ପ ୁ /43143 22 134 149ଆଶେୁତାଷ ଦାସ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ RWX1202555

 ୀ /43144 50 134 150ଅନୀତା ମ?ଳ "ା ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ KBH1352426

ପ ୁ /44145 65 134 151ଲଛମନ ଗ3ୁା ପି ଦାସ ଗ3ୁା KBH1348606

 ୀ /44146 55 134 152ପଦO ାବତୀ ଗ3ୁା "ା ଲଛମନ ଗ3ୁା OR/12/085/141258

ପ ୁ /44147 40 134 153କୃ% ଗ3ୁା ପି ଲଛମନ ଗ3ୁା KBH2052793

 ୀ /44148 39 134 154ମUୁା ଗ3ୁା ପି ଲଛମନ ଗ3ୁା KBH1304740

ପ ୁ /45149 22 134 155ନିତ� ସ$ୁର ଖଟୁଆ ପି ନବୀନ କିେସାର ଖଟୁଆ RWX1048842

ପ ୁ /45150 20 134 156ଶଭୁ ସ$ୁର ଖଟୁଆ ପି ନବୀନ କିେଶାର ଖଟୁଆ RWX1230846

ପ ୁ /45151 51 134 157କୃ% ଚଦ
  ସଗରିଆ ପି ଦନାରୀ ସଗରିଆ RWX1048925

ପ ୁ /46152 46 134 158ବସ. କମୁାର Dଵାଇଁ ପି ତ
ିନାଥ Dଵାଇଁ RWX1230820

 ୀ /46153 32 134 159ପ
ଭାସିନୀ Dଵାଇଁ "ା ବସ. କମୁାର Dଵାଇଁ RWX1230911

 ୀ /47154 64 134 160ପି. ପାବ, ତୀ ଆYା "ା ହରି>$
  ପାତ
 KBH1304450

ପ ୁ /47155 65 134 161ହରି>$
  ପାତ
 ପି ପରୁୁେଷା�ମ ପାତ
 KBH1304088

ପ ୁ /47156 35 134 162ଅଜିତ କମୁାର ପାତ
 ପି ହରି` ଚ$
  ପାତ
 RWX0109538

 ୀ /47157 32 134 163କaନା ପାତ
 "ା ନେର$
  ସାହାଣୀ RWX1008093

ପ ୁ /47158 38 134 164ମନଜ ପାତ
 ପି ହରି>$
  ପାତ
 RWX0243402

ପ ୁ /47159 39 134 165ଲKOଧିର ରାଉତରାୟ ପି ଜୁଗଳ କିେଶାର ରାଉତରାୟ RWX0109520

ପ ୁ /48160 55 134 166ଭରତ େବେହରା ପି ପW ୁେବେହରା RWX0890046

ପ ୁ /49161 50 134 167ସେୁରଶ ଚ$
  େପାଥାଳ . ମା ପି.ମୀନେକତନ େପାଥାଳ . KBH1303544

ପ ୁ /49162 25 134 168ଶଷୁା. କମୁାର ଦେଳଇ ପି େସାଭା ଦେଳଇ RWX0889808

 ୀ /49163 39 134 169ଝୁନୁବାଳା େପାଥାଳ "ା ସେୁରଶଚ$
  େପାଥାଳ RWX0109561

ପ ୁ /50164 86 134 170ଶକୁରୁାମ ବାଘ ପି ଘାସିରାମ ବାଘ OR/12/085/140219

ପ ୁ /51165 56 134 171ଭଗବାନ ପାତ
 ପି ତ
ିନାଥ ପାତ
 OR/12/085/167063

 ୀ /51166 51 134 172ବିଜୟ ଲKOୀ ପାତ
 "ା ଭଗବାନ ପାତ
 RWX0109587

ପ ୁ /53167 55 134 173ଅନ.େପ
ମ ଦୁରୁକ ପି ଅବିନାଶ ଦୁରୁକ OR/12/085/141203

 ୀ /53168 48 134 174ବସ.କମୁାରୀ ଦୁରୁକ "ା ଅନ.େପ
ମ ଦୁରୁକ OR/12/085/140716

ପ ୁ /53169 33 134 175ଅେଶାକ ତୁରୁକ ପି ଅନ.େପ
ମ ତୁରୁକ KBH1352624

ପ ୁ /54170 60 134 176ମଦନ ଗଉଡ ପି ବୁଦୁ ଗଉଡ KBH1304187

 ୀ /54171 55 134 177ରଇଲାବତୀ ଗଉଡ "ା ମଦନ ଗଉଡ KBH1304195

ପ ୁ /55172 62 134 178ଦିବ� ସିଂହ ଦାସ ପି ଲି� ରାଜ ଦାସ KBH2140556

 ୀ /55173 58 134 179ଝୁନୁମତୀ ଦାସ "ା ଦିବ� ସିଂହ ଦାସ KBH2140564

ପ ୁ /55174 37 134 180ରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିବ� ସିଂହ ଦାସ KBH1339381

3 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /55175 35 134 181ରାେଜ$
  ପ
ସାଦ ଦାସ ପି ଦିବ� ସିଂହ ଦାସ KBH1352590

ପ ୁ /55176 33 134 182ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିବ� ସିଂ ଦାସ KBH1352608

 ୀ /55177 29 134 183ଚିନO ୟୀ ଦାସ "ା ରାଜ କମୁାର ଦାସ RWX1007814

ପ ୁ /56178 58 134 184ପଣୂ,ଚ$
  ନାୟକ ପି ଇ4ର ନାୟକ KBH1304708

 ୀ /56179 57 134 185ଚ$
 ମା ନାୟକ "ା ପ9ୁ,ଚ$
  ନାୟକ KBH1305093

ପ ୁ /56180 39 134 186ଶJର ନାୟକ ପି ପ9ୂ,ଚ$
  ନାୟକ KBH1304823

 ୀ /56181 23 134 187ବିଜୟଲKOୀ ତ
ିପାଠୀ ପି ଶାରଦା ତ
ିପାଠୀ RWX1123561

 ୀ /58182 32 134 188କମୁାରୀ ଅମିତା ଦାସ ପି ପଦO ନାଭ ଦାସ KBH1352467

ପ ୁ /58183 31 134 189ସେ.ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ପଦO ନାଭ ଦାସ RWX0232835

 ୀ /60184 39 134 190ସ�ିତା ମହୁରୀଆ ପି ଦିବାକର ମହୁରୀଆ KBH1352475

 ୀ /61185 25 134 191ରିନା ଦଳପତି "ା ଦିଲିପ କମୁାର ସି�ରାମ RWX0890004

 ୀ /61186 56 134 193ସମିୁତ
 ା ସିଂରାମ "ା ଭୀମ ସିଂରାମ KBH1303825

ପ ୁ /61187 38 134 194ଦିଲୀପ କମୁାର ସିଂରାମ ପି ଭୀମ ସିଂରାମ KBH1303841

ପ ୁ /62188 32 134 195ସେ.ାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ସିମାWଳ ପSନାୟକ RWX0109637

 ୀ /62189 29 134 196ସରିତା ପSନାୟକ ପି ସିମାWଳ ପSନାୟକ RWX0399378

ପ ୁ /62190 67 134 197ସୀମାWଳ ପଟନାୟକ ପି ଅନ. ଚରଣ ପଟନାୟକ RWX0282715

 ୀ /62191 57 134 198ସକୁା.ି ପSନାୟକ "ା ସୀମାWଳ ପSନାୟକ OR/12/085/134559

ପ ୁ /63192 54 134 199ସତ�ବାନ ତୁରୁb ପି ନିତ�ାନ$ ତୁରୁb KBH1303239

 ୀ /63193 45 134 200ଆରତୀ ତୁରୁb "ା ସତ�ଦାନ ତୁରୁb KBH1303247

ପ ୁ /64194 62 134 201ଅନ. ଚରଣ ପ?ା ପି ଉଦୟନାଥ ପ?ା KBH1303189

ପ ୁ /64195 33 134 202େରାହିତ କମୁାର ପ?ା ପି ଅନ. ଚରଣ ପ?ା KBH2141976

ପ ୁ /64196 32 134 203ସଜିୁତ କମୁାର ପ?ା ପି ଅନ. ଚରଣ ପ?ା RWX0232785

 ୀ /65197 33 134 204ସଜୁାତା କାଯ, ୀ ମା େଗୗରୀ କାଯ, ୀ RWX0753947

 ୀ /65198 54 134 205େଗୗରୀ କାଯ, ୀ "ା କୃପାଦାନୀ କାଯ, ୀ KBH1304609

 ୀ /65199 38 134 206ଅନିତା କାଯ, ୀ ମା େଗୗରୀ କାଯ, ୀ RWX0109645

ପ ୁ /67200 61 134 207ନିରAନ ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ KBH1671452

 ୀ /67201 54 134 208ଆଶାଲତା ସାହୁ "ା ନିରAନ ସାହୁ KBH1671460

ପ ୁ /67202 29 134 209ମାରୁତି ନ$ନ ସାହୁ ପି ନିରAନ ସାହୁ RWX0611491

ପ ୁ /67203 26 134 210େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ନିରAନ ସାହୁ RWX0794248

ପ ୁ /69204 24 134 211େକ କପିଳାଶ କମୁାର ପି ଭଗବାନ ଖିଲ RWX1024595

 ୀ /69205 48 134 212ଏଲିଜା ଖରା "ା ଫକିର ଖରା RWX0816801

 ୀ /69206 62 134 213ଅନୁ"ୟା ମହାରଣା "ା ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା KBH1303882

 ୀ /69207 42 134 214ସନିୁତା ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା KBH1303874

ପ ୁ /69208 36 134 215ସମୀର କମୁାର ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା KBH2141919

 ୀ /69209 38 134 216ସସO ିତା ମହାରଣା "ା ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା KBH1303890

 ୀ /70210 70 134 217ଏମ ରାମଲKOୀ "ା ଏମ.ଏସ.ଭିେଟଲ RWX0367839

 ୀ /70211 50 134 218ଏମ.ସୀତାକମୁାରୀ "ା ଏମ.େଭJଟରାବଣା OR/12/085/166050

ପ ୁ /70212 34 134 219ଏମ.ଭି.ଏD.ଏସ.ପି ସାଇକମୁାର ପି ଏମ. େଭJଟ ରାମଣା RWX0435040

ପ ୁ /71213 68 134 220ଗଣୁରାଜ ଦାସ ପି ସଦୁଶ,ନ ଦାସ KBH1303478

 ୀ /71214 62 134 221େଜ�ାc6ାରାଣୀ ଦାସ "ା ଗଣୁରାଜ ଦାସ KBH1303460

ପ ୁ /71215 37 134 222"ରୂପ ଦାସ ପି ଗଣୁରାଜ ଦାସ KBH1352616

ପ ୁ /71216 34 134 223ସଜିୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ଗଣୁରାଜ ଦାସ KBH1352566

ପ ୁ /72217 60 134 224କମଳୁୁ ମଦୁୁଲି ପି ଶକୁ
ୁ  ମଦୁୁଲି KBH1303320

 ୀ /72218 53 134 225ଗଲୁଟୀ ମଦୁୁଲି "ା କମଳୁୁ ମଦୁୁଲି RWX0109694

ପ ୁ /73219 76 134 226ପ
ଫଲୁ;  କମୁାର ମିଶ
 . ପି ବିରୁପାK ମିଶ
 KBH1304922

ପ ୁ /73220 48 134 227ରବି$
  କମୁାର ମିଶ
 . ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର ମିଶ
 KBH1304880

 ୀ /73221 72 134 228ସଶୁୀଳା ମିଶ
 "ା ପ
ଫଲୁ;  କମୁାର ମିଶ
 KBH1304930

 ୀ /73222 56 134 229କମୁଦିୁନି ମିଶ
 "ା ବନବିହାରୀ ମିଶ
 RWX0282723

ପ ୁ /73223 43 134 230ସଜୂୟ ଶJର ମିଶ
 ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର ମିଶ
 KBH1304898

 ୀ /73224 43 134 231ସAdୁା ସାହୁ "ା ରବୀ$
  କମୁାର ମିଶ
ା RWX1048875

 ୀ /74225 52 134 232କଲ�ାଣୀ ମିଶ
 "ା ବିଜୟ କମୁାର ତ
ିପାଠୀ KBH1671296

ପ ୁ /74226 56 134 233ବିଜୟ କମୁାର ତ
ିପାଠୀ ପି ତ
ିେଲାଚନ ତ
ିପାଠୀ KBH1624089

ପ ୁ /75227 38 134 234େଫାକିର ଖରା ପି ସନୁାରି ଖରା RWX0816587

ପ ୁ /75228 53 134 235ପ
ଭାତ କମୁାର ମିଶ
 ପି େବଦୖ�ନାଥ ମିଶ
 KBH1304401

 ୀ /75229 47 134 236ବି%ୁପ
ିୟା ମିଶ
 "ା ପ
ଭାତ କମୁାର ମିଶ
 KBH1339787

ପ ୁ /75230 47 134 237ଅେଶାକ କମୁାର "ାଇଁ ପି ଶ
ୀଧର "ାଇଁ RWX0335430

 ୀ /75231 42 134 238ରୀନା "ାଇଁ "ା ଅେଶାକ କମୁାର "ାଇଁ RWX0335448

 ୀ /76232 23 134 239ସସOିତା ଡାକଆୁ ପି କିେଶାର ଚଦ
  ଡାକଆୁ RWX1048891

ପ ୁ /76233 63 134 240ବନବିହାରୀ ମିଶ
 ପି ବିରୁପାK ମିଶ
 RWX0109702

ପ ୁ /76234 71 134 241େସଠୀ ମିସାଲ ପି ଭିକାରୀ ମିସାଲ RWX1143288

ପ ୁ /77235 30 134 242ତିଥ, ସାରଥି େବହୁରିଆ ପି ରAତ୍ କମୁାର େବହୁରିଆ RWX0816199

ପ ୁ /77236 51 134 243ବିଜୟ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଧ
ୁବ ଚରଣ ଦେଳଇ OR/12/085/141093

4 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /77237 35 134 244ନିହାର ରଂଜନ ଦେଳଇ ମା ସସOିତା ଦେଳଇ RWX0109728

 ୀ /77238 22 134 245ବିଜୟ ଲKOି ଦଳାଇ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦଳାଇ RWX1078120

ପ ୁ /77239 32 134 246ଅଖିଳ ପ
ସାଦ ମଲିକ ମା ଅମଲୂ� କମୁାର ମଲିକ RWX1048867

ପ ୁ /77240 55 134 247ପ
ଫଲୁ;  କମୁାର ରାଉତ ପି ଧ
ୁବ ଚରଣ ରାଉତ RWX0109736

 ୀ /77241 43 134 248ସAଲୁତା ରାଉତ "ା ବିଜୟ କମୁାର ଦେଳଇ RWX0109710

 ୀ /77242 29 134 249ପ
gା ପ
ତିମା ସିଂ "ା ସବୁ
 ତ କମୁାର ପାତ
 RWX1007822

ପ ୁ /78243 53 134 250େଚତୖନ� ବିେଶାଇ ପି ମାଗତା ବିେଶାଇ RWX1148162

 ୀ /78244 41 134 251ଚ$
 ା ବିେଶାଇ "ା େଚତୖନ� ବିେଶାଇ RWX1124122

 ୀ /78245 24 134 252ରୀତା ବିେଶାଇ ପି େଚତୖନ� ବିେଶାଇ RWX1148170

 ୀ /78246 21 134 253େମାହିନୀ ବିେଶାଇ ପି େଚତୖନ� ବିେଶାଇ RWX1124528

 ୀ /78247 45 134 254ଅ=ିକା ମଦୁୁଲି "ା ସଦାନ$ ମଦୁୁଲି RWX0367847

ପ ୁ /79248 23 134 255େଦବାଶିଷ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ନେରଶ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX1007798

 ୀ /79249 38 134 256ପ
ିୟJା ପାତ
 ପି ଭାTର ପାତ
 KBH1671429

ପ ୁ /81250 39 134 257ନିରAନ ଦାସ ପି ପ
ଫଲୁ;  କମୁାର ଦାସ RWX1008119

 ୀ /81251 31 134 258ଶଶିୁଳା ଦାସ "ା ନିରAନ ଦାସ RWX1008135

 ୀ /81252 53 134 259"9,ଲତା ସାରକା "ା େଗାପିନାଥ ସାରକା RWX0109785

ପ ୁ /81253 51 134 260ବଳରାମ ଷଡ�ୀ ପି ବ
 ଜବିହାରୀ ଷଡ�ୀ KBH2140663

 ୀ /81254 45 134 261ଗୀତାଶ
ୀ ଷଡ�ୀ "ା ବଳରାମ ଷଡ�ୀ KBH2140671

ପ ୁ /82255 61 134 262ନୀଳମଣୀ ସେୁଚନ ପି ସନୁାରୀ ସେୁଚନ KBH1303494

 ୀ /82256 50 134 263ଯାଗ�ସିନୀ ସେୁଚ[ "ା ନୀଳମଣୀ ସେୁଚ[ KBH1339514

ପ ୁ /82257 32 134 264ତୁଷାରକା.ି ସେୁଚନ ପି ନୀଳମଣି ସେୁଚନ KBH1304351

 ୀ /82258 35 134 265ମଧ ୁସ୍O ିତା ସେୁଚ[ "ା ବୁଲୁ ନାଗ KBH1352533

 ୀ /83259 60 134 266ପଦO ିନୀ ଦାସ "ା େଗାବି$ ଚ$
  ଦାସ RWX0109496

ପ ୁ /83260 36 134 267େଦବ ପ
ସାଦ ଦାସ ପି େଗାବି$ ଚ$
  ଦାସ RWX0282731

ପ ୁ /83261 67 134 268େଗାବି$ ଚ$
  ଦାଶ ପି ମେହ4ର ଦାଶ RWX0109793

 ୀ /83262 39 134 269ସଜୁାତା ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ KBH1339407

ପ ୁ /83263 67 134 270ପରମାନ$ ସାହୁ ପି ଶ
ୀହରି ସାହୁ RWX0282749

 ୀ /83264 59 134 271ବାସ.ୀ ସାହୁ "ା ପରମାନ$ ସାହୁ RWX0367862

ପ ୁ /83265 39 134 272ସଚିଦାନ$ ସାହୁ ପି ପରମାନ$ ସାହୁ RWX0367854

 ୀ /83266 37 134 273ସସOିତା ସାହୁ ପି ପରମାନ$ ସାହୁ RWX0232736

ପ ୁ /84267 53 134 274େଖଳମଣି ପ
ଧାନ ପି ବୀର ପ
ଧାନ KBH1339696

 ୀ /84268 43 134 275ଖିରମଣୀ ପ
ଧାନ "ା େଖଳମଣୀ ପ
ଧାନ KBH1339688

ପ ୁ /85269 48 134 276ପWାନନ ପ
ଧାନ ପି କୃ% ପ
ଧାନ KBH1305044

 ୀ /85270 45 134 277ଝୁନୁ ପ
ଧାନ "ା ପWାନନ ପ
ଧାନ KBH1305036

ପ ୁ /86271 49 134 278ଡା.ପ
ଶା. କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପ
ଧାନ OR/12/085/024199

 ୀ /86272 39 134 279ତପ"ିନୀ ପ
ଧାନ "ା ଡା.ପ
ଶା. କମୁାର ପ
ଧାନ KBH2141984

ପ ୁ /86273 20 134 280ଶ
ୀନିଓhାଶ ପ
ଧାନ ପି ପ
ଶା. କମୁାର ପ
ଧାନ RWX1203538

ପ ୁ /87274 34 134 281େଦବାସିଶ ନାୟକ ପି େବଣମୁାଧବ ନାୟକ RWX0109819

ପ ୁ /87275 31 134 282େଗାଲକ ବିହାରି ନାୟକ ପି େବଣ ୁମାଧବ ନାୟକ RWX0435024

ପ ୁ /87276 53 134 283ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ତ
ିନାଥ ପାଢୀ KBH1303809

ପ ୁ /88277 53 134 284ବିgାନଚ$
  ନାୟକ ପି ଦିଜବର ନାୟକ RWX0109827

 ୀ /88278 40 134 285ମାମିନା ନାୟକ "ା ବିgାନଚ$
  ନାୟକ RWX0109835

ପ ୁ /89279 64 134 286ପଦO ନାଭ ଦାଶ . ପି ବି4ନାଥ ଦାଶ KBH1303593

ପ ୁ /89280 65 134 287ମେହ4ର ଦାଶ ପି େସାମନାଥ ଦାଶ KBH1304369

 ୀ /89281 58 134 288ଅରୁBତୀ ଦାଶ "ା ମେହ4ର ଦାଶ KBH1304302

ପ ୁ /89282 34 134 289ତାପସ ରAନ ପୃiୀ ପି ଶକୁେଦବ ପୃiି KBH2140515

ପ ୁ /90283 25 134 290ଏ.ଆଶଷି କମୁାର ପି ଏ.ପ
କାଶ ରାଓ RWX1008069

 ୀ /90284 58 134 291ମମତାମୟୀ ପୃiି "ା ଶକୁେଦବ ପୃiି OR/12/085/141096

ପ ୁ /90285 35 134 292ମାନସ ରAନ ପୃiି ପି ସକୁେଦବ ପୃiି RWX0232918

ପ ୁ /90286 54 134 293ପରୁୁେଷା�ମ ସାହୁ ପି ଜଗବBୁ ସାହୁ OR/14/100/294576

ପ ୁ /91287 32 134 294ରାେଜ$
  େବେହରା ପି କB େବେହରା RWX0232892

 ୀ /92288 45 134 295ରମା ଜାଲ "ା ସାଧରୁାମ ଜାଲ RWX0109892

ପ ୁ /92289 50 134 296ସାଧରୁାମ ଜାଲ ପି ସଆୁଁ ଜାଲ RWX0109884

 ୀ /92290 28 134 297ବନିତା ଜାଲ ପି ସାଧରୁାମ ଜାଲ RWX0465385

ପ ୁ /92291 27 134 298କ
 ି%ା ଜାଲ ପି ସାଧରୁାମ ଜାଲ RWX0611798

 ୀ /93292 37 134 299ସଜୁାତା ପରିଡା "ା ନ$ କିେଶାର ପରିଡା RWX0232751

 ୀ /93293 32 134 300େଦବଜାନୀ ପଜୂାରୀ ପି ତ
ିନାଥ ପଜୂାରୀ RWX1007939

 ୀ /93294 27 134 301େରାଷ6ୀ ପଜୂାରୀ ପି ତ
ିନାଥ ପଜୂାରୀ RWX1007871

ପ ୁ /94295 55 134 302ସଂଜୟ କମୁାର ନ$ ପି ବସ. କମୁାର ନ$ OR/12/085/142951

 ୀ /94296 47 134 303ମନିଷା ନ$ "ା ସଂଜୟ ନ$ RWX0109900

 ୀ /94297 38 134 304କଲ�ାଣୀପ
ଭା ପSନାୟକ "ା ସତ�ବ
 ତ ପSନାୟକ RWX1007848

ପ ୁ /95298 55 134 305ଅଭୟ ପ
ହରାଜ ପି ବିରW ିନାରାୟଣ ପ
ହରାଜ KBH1304559

5 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /95299 52 134 306ସଚୁାରୁ ସତୁପା ପ
ହରାଜ "ା ଅଭୟ କମୁାର ପ
ହରାଜ KBH1304567

ପ ୁ /96300 35 134 307ସେୁରଶ କମୁାର େଜନା ପି େଯାଗିନାଥ େଜନା RWX0816645

ପ ୁ /96301 58 134 308ଲKOୀ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ପି ଜଗନ6 ାଥ ଶତପଥୀ KBH1303536

 ୀ /96302 54 134 309େସୗଦାମିନୀ ଶତପଥୀ "ା ଲKOୀ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ KBH1303528

ପ ୁ /96303 26 134 310ସବୁ
 ତ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଲKOୀ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ RWX0753996

 ୀ /97304 42 134 311ଜୟ.ି ପରଜା "ା ବାJ ପରଜା KBH1304807

ପ ୁ /97305 25 134 312ମଧସୁଦୁନ ପରଜା ପି ବାJ ପରଜା RWX0824193

 ୀ /98306 40 134 313ରୁକମୁଣି ପା�ୀ "ା ସଦନ ପା�ୀ KBH1671577

ପ ୁ /99307 62 134 314ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ ପି ବୁ5ି ନାୟକ RWX0282756

 ୀ /100308 39 134 315ଗୀତାAଳୀ ସାମଲ ପି ନବଘନ ସାମଲ KBH1304716

ପ ୁ /101309 45 134 316ଭାTର ସାଗର ପି େଦତୖାରୀ ସାଗର KBH1304047

 ୀ /103310 41 134 317େକୗଶଲ�ା ହ.ାଳ "ା କିେଶାର ହ.ାଳ KBH1671510

 ୀ /104311 43 134 318ବାସ.ୀ ମହାପାତ
  . "ା ବିଜୟ କମୁାର . KBH1303759

ପ ୁ /104312 52 134 319ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ଧବେଳ4ର ମହାପାତ
 KBH1303205

 ୀ /105313 37 134 320ଜି ଲଳିତା "ା ଜି.ଶ
ିନିବାସ ରାଓ RWX1007889

ପ ୁ /105314 22 134 321ମନିଶ ସାହୁ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ସାହୁ RWX1148212

 ୀ /106315 30 134 322ବେଲତା େଲJା "ା ସେରାଜ କମୁାର େଲJା RWX1007988

 ୀ /106316 47 134 323ମମତା ମହା.ି "ା େଜାେଗ$
  ପ
ସାଦ ମହା.ି KBH1671478

 ୀ /107317 48 134 324ତୁଳସୀ ଗଉଡ "ା ବଳରାମ ଗଉଡ KBH1305150

ପ ୁ /107318 28 134 325ଦୁଖିଶ�ାମ ଟାକ
ି ପି ଧନୁଜ, ୟ ଟାକ
ି RWX1008036

ପ ୁ /108319 45 134 326ମାଧବ େଖମ?ୁୁ ପି ଅନ.ରାମ େଖମ?ୁୁ OR/12/085/140239

 ୀ /108320 42 134 327ମିନି େଖମ?ୁୁ ପି ମାଧବ େଖମ?ୁୁ KBH1304344

 ୀ /108321 41 134 328ସଜୁାତା େଖମ?ୁୁ "ା ମାଧବ େଖମ?ୁୁ KBH1304138

ପ ୁ /108322 22 134 329ଦିପକ କମୁାର େଖମ?ୁୁ ପି ମାଧବ େଖମ?ୁୁ RWX1078310

ପ ୁ /108323 19 134 330ଲKOୀ କା. େଖମ?ୁୁ ପି ମାଧଵ େଖମ?ୁୁ RWX1259373

ପ ୁ /109324 73 134 331େଦତୖ�ାରୀ ଖିଲ ପି ବଳରାମ ଖିଲ KBH1303965

ପ ୁ /109325 27 134 332ସଦଶିବ ଖିଲ ପି େଦତୖାରୀ ଖିଲ RWX0611707

 ୀ /109326 65 134 333ରାଧା ମାଳି "ା େଦତୖ�ାରୀ ମାଳି KBH1303866

 ୀ /109327 33 134 334ଶ
ିଲKOୀ ରାଓ ପି ଏD ରାମା ରାଓ RWX1007954

ପ ୁ /110328 55 134 335ରାଧାନାଥ ନାୟକ ପି ଆ�,ତ
 ାଣ ନାୟକ RWX0282780

 ୀ /110329 46 134 336ନମିତା ନାୟକ "ା ରାଧାନାଥ ନାୟକ KBH1671403

ପ ୁ /110330 23 134 337ସ=ିତ େସୗରଭ ନାୟକ ପି ରାଧାନାଥ ନାୟକ RWX1186188

 ୀ /111331 50 134 338ଏ.କମୁାରୀ "ା ସୀମାWଳ ରାଓ OR/12/085/162404

ପ ୁ /111332 29 134 339ଏ ଅନିଲ କମୁାର ପି ଏ. ସିମାWଳ ରାଓ RWX0399212

 ୀ /112333 50 134 340ଧନ ପଜୁାରୀ ପି େଗାରା ପଜୁାରୀ RWX0110023

 ୀ /112334 42 134 341ସଲୁ ପଜୁାରୀ "ା ଧନ ପଜୁାରୀ KBH1671395

ପ ୁ /113335 56 134 342ତୁ=ନାଥ ନାୟକ ପି ସଦନ ନାୟକ OR/12/085/143048

 ୀ /113336 45 134 343ଯjମଣି ନାୟକ "ା ତୁ=ନାଥ ନାୟକ OR/12/085/140913

 ୀ /113337 37 134 344ପଦO ିନୀ ନାୟକ ପି ତୁXୱନାଥ ନାୟକ RWX0110049

ପ ୁ /113338 35 134 345ବାବୁଲା ନାୟକ ପି ତୁXୱନାଥ ନାୟକ RWX0110031

ପ ୁ /113339 32 134 346ରାମନାଥ ନାୟକ ପି ତୁ=ନାଥ ନାୟକ RWX0335489

ପ ୁ /114340 52 134 347ରଂଜନ ଦାସ ପି ରବି$
  ନାଥ ଦାସ OR/12/085/176764

 ୀ /114341 42 134 348ବବିତା ଦାସ "ା ରଂଜନ ଦାସ KBH1671320

ପ ୁ /115342 31 134 349ଅବିନାଶ େବେହରା ପି ପ
ଫଲୁ ଚ$
  େବେହରା RWX1007996

ପ ୁ /115343 54 134 350ଅଗାଧ ୁେଖାସଲା ପି େଘନୁ େଖାସଲା RWX0367870

 ୀ /115344 64 134 351ଲଳିତା େଖାସଲା "ା ଅଗାଦୁ େଖାସଲା RWX1148188

 ୀ /116345 43 134 352ସନୁୀତା େବେହରା "ା ସଶୁା. େବେହରା RWX1008010

ପ ୁ /116346 34 134 353ସAୟ କମୁାର ମିଶ
 ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର ମିଶ
 RWX0110064

ପ ୁ /117347 35 134 354ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ
 ପି ବନ ବିହାରି ମିଶ
 RWX0110080

ପ ୁ /117348 33 134 355ତପନ କମୁାର ମିଶ
 ପି ବନବିହାରି ମିଶ
 RWX0110072

 ୀ /118349 61 134 356ମAଳୁା ଦଳାଇ "ା ଭରତ ଚ$
  ଦଳାଇ OR/12/085/141198

ପ ୁ /118350 49 134 357ପ
ଶା. କମୁାର ରାୟ ପି ପ
େମାଦ କମୁାର ରାୟ KBH1305135

ପ ୁ /118351 42 134 358ନିେରାଦ କମୁାର ରାୟ ପି ପ
େମାଦ କମୁାର ରାୟ KBH1303452

ପ ୁ /119352 23 134 359ରାେଜ$
  ପା�ି ପି ସଦନ ପା�ି RWX1066778

ପ ୁ /119353 21 134 360ସେୁର$
  ପା�ି ପି ସଦନ ପା�ି RWX1149236

 ୀ /120354 48 134 361ଅନ6 ଦା ଆଚାଯ�, "ା ରତ6 ାକର ସାବତ RWX0110106

ପ ୁ /121355 59 134 362ଧୃବ ଚରଣ ଦାସ ପି ଗ�ାଧର ଦାସ KBH1712116

 ୀ /121356 54 134 363ପ
େମାଦିନି ଦାସ "ା ଧୃବଚରଣ ଦାସ KBH1712124

 ୀ /121357 26 134 364ଅନ6 ପ9ୂ, ଦାସ ପି ଧୃବଚରଣ ଦାସ RWX0754309

ପ ୁ /122358 61 134 365ବନମାଳି ଦାସ ପି ପW ୁଦାସ RWX0243451

 ୀ /122359 53 134 366ଗୀତାAଳି ଦାସ "ା ବନମାଳି ଦାସ RWX0243469

ପ ୁ /122360 40 134 367ଜିେତ$
  କମୁାର ଦାସ ପି ସବୁାଷ ଚ$
  ଦାସ RWX0753939

6 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /122361 29 134 368େରାଜାଲିନୀ ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ RWX0399188

ପ ୁ /123362 41 134 369ମେନାଜ କମୁାର େବଉରା ପି ଅେଲଖ ବିହାରୀ େବଉରା RWX1228659

 ୀ /123363 40 134 370ମଧସୁମିତ ମହାପାତ
 "ା ମେନାଜ କମୁାର େବଉରା RWX1228444

ପ ୁ /124364 52 134 371ସେୁରଶ ଚ$
  େବେହରା ପି ଅଭିମନ� ୁେବେହରା RWX0243477

ପ ୁ /124365 23 134 372ପୃkି ରାଜ େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ$
  େବେହରା RWX1039619

ପ ୁ /125366 64 134 373ରାେଜ$
  ବାଘ ପି ରାମ ବାଘ KBH1712132

 ୀ /125367 59 134 374ବାସ.ି ବାଘ "ା ରାେଜ$
  ବାଘ KBH1712140

ପ ୁ /125368 38 134 375ସେ.ାଷ କମୁାର ବାଘ ପି ରାେଜ$
  ବାଘ KBH1712157

 ୀ /126369 38 134 376ମଧସୁO ିତା ଖରୁା "ା ମଦନ ଖରୁା KBH1712256

 ୀ /131370 30 134 377କନୁମନୁ ରାଣୀ ବାଘ ପି ନବ କିେଶାର ବାଘ RWX0335422

ପ ୁ /131371 64 134 378କମଳୁ ଖରା ପି ସାଧ ୁଖରା RWX0957183

 ୀ /131372 54 134 379ରାଧୀକା ଖରା "ା କମଳୁ ଖରା RWX0957175

ପ ୁ /131373 38 134 380ଜଗନ6 ାଥ ଖରା ପି କମଳୁ ଖରା RWX0754127

 ୀ /131374 24 134 381ସ�ୀତା ଖରା ପି କମଳୁୁ ଖରା RWX1008242

 ୀ /131375 51 134 382କାWନମାଳା ନାୟକ "ା ନବକିେଶାର ବାଘ RWX0110130

 ୀ /131376 38 134 383ସ�ିତାମାଳା ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ RWX1202159

 ୀ /132377 48 134 384ପ
କାଶ,ନୀ ଗଉଡ "ା ପ9ୂ,ଚ$
  ଗଉଡ KBH1303585

ପ ୁ /133378 36 134 385ରବି$
  କମୁାର ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ବିହାରି ସାହୁ RWX0110171

 ୀ /133379 34 134 386ଅନିତା କମୁାରି ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ବିହାରି ସାହୁ KBH2141877

ପ ୁ /134380 34 134 387ସି.ଏ] ପ
ଶା. ପି ସି.ଏ] କ
ି%ାରାଓ RWX0232793

 ୀ /134381 25 134 388ସି.ଏ]. ଦା?ି ଦୁଗ<ବାଇ "ା ସି.ଏ]. ପ
ଶା. RWX0903443

 ୀ /134382 53 134 389ବାସ.ୀ କମୁାରୀ ନାଥ "ା ସନୁ$ ପ
ସାଦ ରାଉଳ KBH1303403

ପ ୁ /134383 56 134 390ସନୁ$ାପ
ସାଦ ରାଉଳ ପି ହେରକୃ% ରାଉଳ OR/12/085/140687

ପ ୁ /134384 29 134 391ସlି[ ସାଗର ରାଉଳ ପି ସନୁ$ ପ
ସାଦ ରାଉଳ RWX0465195

ପ ୁ /135385 70 134 392ଏମ.ତୀରୁପତି ରାଓ ମଦୁାନା ପି ଏX.କରୁୁମାଦାସ ମଦୁାନା RWX0232744

ପ ୁ /135386 52 134 393କାଶିନାଥ ଆଚାଯ�, ପି ଗ�ାଧର ଆଚାଯ�, OR/12/085/141074

 ୀ /135387 27 134 394ଇତିଶ
ୀ ଆଚାଯ�, ପି କାଶୀନାଥ ଆଚାଯ�, RWX0754028

 ୀ /135388 46 134 395ସର"ତି ମହାପାତ
 "ା କାସିନାଥ ଆଚାଯ�, KBH1990142

 ୀ /135389 60 134 396ସୀତା ମଦୁାନା "ା ଏX.ତିରୁପତିରାଓ ମଦୁାନା RWX0232777

ପ ୁ /135390 40 134 397ସାଇଶିବ କମୁାର ମଦୁାନା ପି ଏX. ତିରପତିରାଓ ମଦୁାନା RWX0232769

ପ ୁ /136391 29 134 398ପି ରାେକଶ ପି ପି ଜଗଦି`ୱର ରାଓ RWX0889816

ପ ୁ /136392 63 134 399େପାଲୁମରୁୁ ଜଗଦି4ର ରାଓ ପି େପାଲୁମରୁୁ ତାବିଟାୟା RWX0232850

ପ ୁ /136393 30 134 400େପାଲୁମରୁୁ ସାଇ କ
ି%ା ପି େଫାଲୁମରୁୁ ଜଗଦି4ର ରାଓ RWX0232876

 ୀ /136394 53 134 401ପାବ, ତି େପାଲ=ରୁ "ା ଜଗଦି4ର ରାଓ େପାଲ=ରୁ RWX0232868

 ୀ /136395 36 134 402ମୀନା ପ
ଧାନ "ା ପ
ବୀର ସିଂ KBH1624212

ପ ୁ /136396 54 134 403ପ
ବୀର ସିଂ ପି ପ
ସାଦ ସିଂ KBH1624220

 ୀ /137397 51 134 404କାମିନୀ ଆଚାଯ�, "ା େଗୗରୀ ଶJର ଆଚାଯ�, OR/12/085/141363

 ୀ /137398 20 134 405ନିରୂପମା ଆଚାଯ�, ପି ଭବାନୀ ଶJର ଆଚାଯ�, RWX1259662

ପ ୁ /137399 60 134 406ଭବାନି ଶJର ଆଚାଯ�, ପି େଗାଦାବରିଶ ଆଚାଯ�, RWX0957191

 ୀ /137400 55 134 407ପଦO ାବତି ଆଚାଯ�, "ା ବିଜୟ ଆଚାଯ�, OR/12/085/140401

ପ ୁ /137401 46 134 408ଉମାଶJର ଆଚାଯ�, ପି େଗାଦାବରୀଶ ଆଚାଯ�, OR/12/085/140056

 ୀ /137402 44 134 409ସସୁO ିତା ଆଚାଯ�, "ା ଉମାଶJର ଆଚାଯ�, RWX0110999

ପ ୁ /137403 26 134 410କାଳିକିJର ଆଚାଯ�, ପି େଗୗରୀଶJର ଆଚାଯ�, RWX0754192

ପ ୁ /137404 25 134 411ଶ�ାମ କିJର ଆଚାଯ�, ପି େଗୗରି ଶJର ଆଚାଯ�, RWX0890038

 ୀ /137405 46 134 412"9,ପ
ଭା ମହାପାତ
 "ା ଭବାନୀଶJର ଆଚାଯ�, KBH1304781

 ୀ /138406 23 134 413ସେ.ାସୀ େବେହରା "ା ସତ�ନାରାୟଣ ଦେଳଇ RWX1149897

ପ ୁ /138407 21 134 414ଶବିାନ$ େବେହରା - ରୁଶ ିେବେହରା RWX1149889

ପ ୁ /138408 33 134 415ସତ� ନାରାୟଣ ଦଳାଇ ପି ସେୁର$
  ନାଥ ଦେଳଇ RWX0465443

ପ ୁ /139409 59 134 416ପତିତପାବନ ଦାସ ପି ସେରାଜ ଦାସ RWX0465401

ପ ୁ /140410 54 134 417ଅେଶାକ କମୁାର ରଥ ପି ବିରି$
  କମୁାର ରଥ RWX0816363

 ୀ /140411 45 134 418ଝିନୁ ରାନି ରଥ "ା ଅେଶାକ କମୁାର ରଥ RWX0816330

 ୀ /141412 34 134 419ପmିୁତା କBପାନ "ା ମନୁା ତୁରୁକ RWX0890020

ପ ୁ /141413 37 134 420ମନୁା ତୁରୁକ ପି କ
 ିi ତୁରୁକ RWX0889998

ପ ୁ /142414 27 134 421ୟୁ ସେରାଜ କମୁାର େଦାରା ପି ୟୁ ଗ�ା ରାଓ େଦାରା RWX0889824

 ୀ /143415 44 134 422ରଶO ିତା ପ?ା "ା ନିମ,ଳ ଚ$
  ରଥ RWX0889899

ପ ୁ /143416 45 134 423ନିମ,ଳ ଚ$
  ରଥ ପି ନିେରାଧ ଚ$
  ରଥ RWX0889881

 ୀ /145417 52 134 424ଆର. ପଦO ାବତି ପSନାୟକ "ା ଆର, ମରୁଲି ପSନାୟ RWX0889931

 ୀ /145418 38 134 425ଆର ନିରାଜା ପSନାୟକ ପି ଆର ମରୁଲୀ ପSନାୟକ RWX0890061

 ୀ /145419 32 134 426ପ
ିୟଦଶ,ନୀ ପSନାୟକ "ା ଆର ରବି ପSନାୟକ RWX0889923

ପ ୁ /146420 59 134 427କୃ%ଚ$
  ପ
ଧାନ ପି ବାସେୁଦବ ପ
ଧାନ RWX0903484

 ୀ /146421 50 134 428ସକୁମୁାରୀ ପ
ଧାନ "ା କୃ%ଚ$
  ପ
ଧାନ RWX0903476

ପ ୁ /146422 29 134 429ଦୀପକ ପ
ଧାନ ପି କୃ%ଚ$
  ପ
ଧାନ RWX0903468

7 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /146423 24 134 430ଦୀପିକା ପ
ଧାନ ପି କୃ%ଚ$
  ପ
ଧାନ RWX0903450

ପ ୁ /147424 25 134 431ଚ$ନ ପଡାଲ ପି ପି ତିରୁପତି ରାଓ RWX1172006

 ୀ /147425 21 134 432ପି Dେୱତା ପି ପି ତିରୁପତି ରାଓ RWX1172014

ପ ୁ /149426 39 134 433ମେନାଜ ବାଘ ପି କା.ାଲି ବାଘ RWX0903401

 ୀ /149427 25 134 434ରୁବି ବାଘ "ା ମେନାଜ ବାଘ RWX0903419

 ୀ /149428 26 134 435ମନିୁ େବନ�ା ପି ସେୁର$
  େବନ�ା RWX1124056

ପ ୁ /150429 35 134 436ରAନ କମୁାର ସାହୁ ମା ସବିତା ସାହୁ RWX1008176

 ୀ /152430 33 134 437ଭି. କ
 ି%ା କମୁାରି "ା ଭି. ନାଗାରାଜୁ RWX1007772

ପ ୁ /153431 50 134 438କାମନା ଭୁୟn ପି ନାରୟଣ ଭୁୟn RWX0610162

 ୀ /153432 42 134 439ସଜୁାତା ଭୁୟn "ା କାମନା ଭୁୟn RWX0610170

ପ ୁ /154433 22 134 440ଭୁବନାନଦ ଜାନୀ ପି ଆନ$ ଜାନୀ RWX1143262

ପ ୁ /154434 66 134 441ମଖୁତାର ଖାନ ପି େମେହବୁବ ଖାନ RWX1125178

 ୀ /155435 26 134 442ଭାନୁ ହରିଜନ "ା ପିoଟ୍ ହରିଜନ RWX1125277

ପ ୁ /1/66436 27 134 443ପ
କାଶ ଚ$
  ନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ RWX0753954

ପ ୁ /170437 29 134 444ସନୁୀଲ କମୁାର ପାତ
 ପି ଭଗବାନ ପାତ
 RWX0754317

 ୀ /171438 65 134 445େଶାଭା ମିଶ
 "ା ଗେଣଶ ମିଶ
 RWX1008226

 ୀ /190439 38 134 446ସଷୁମା ସାହୁ "ା ପରୁୁେଷା�ମ ସାହୁ BLH2046084

ପ ୁ /191440 24 134 447ଧନରାଜ ନାଗ ପି ଚିନ6 ା ନାଗ RWX1123363

ପ ୁ /212441 29 134 448ଦିପକ କମୁାର ଦାଶ ପି ଧ
ୁବ ଚରଣ ଦାଶ RWX0816389

 ୀ /219442 25 134 449ରୁକେସନା ମିରା ତୁରୁକ ପି ସତ�ଦାନ ତୁରୁକ RWX0890103

 ୀ /220443 57 134 450େଗୗରୀ ଚପାଡି "ା ରAନ ଚପାଡି RWX1125632

ପ ୁ /220444 35 134 451ସଜୁନ କମୁାର ଚପାଡି ମା େଗୗରୀ ଚପାଡି RWX1148287

 ୀ /220445 31 134 452ଆଲିଶା ଚପାଡି "ା ସଜୁନ କମୁାର ଚପାଡି RWX1148295

ପ ୁ /396446 46 134 453କନୁା ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା RWX0957209

 ୀ /396447 44 134 454େହମଲତା ମହାରଣା ପି ରାେମ4ର ମହାରଣା OR/11/079/143059

ପ ୁ /398448 27 134 455କିରଣ କିJର ତ
ିପାଠୀ ପି ସକୁା. କମୁାର ତ
ିପାଠୀ RWX0754002

ପ ୁ /399449 45 134 456ଟି.େଯାଗୀଇ$
  ରାଓ ପି ଦୁଯ�,ଧନ ରାଓ RWX0754044

 ୀ /400450 63 134 457ନୀଳାମଣି ମାଝୀ "ା ଘାସି ମାଝୀ RWX1008150

ପ ୁ /400451 48 134 458ଧନପତୀ ମାଝୀ ପି ଘାସିରାମ ମାଝୀ GZW1653963

 ୀ /400452 42 134 459ମମତା ମାଝୀ "ା ଧନପତି ମାଝୀ RWX1007764

 ୀ /401453 27 134 460ରୀନା କମୁାରୀ ମା ସଶିୁଳା େଦବୀ RWX0754226

 ୀ /402454 30 134 461ପଦO ିନି ଗଉଡ "ା ଗ�ାଧର ଗଉଡ RWX0754242

ପ ୁ /402455 33 134 462ଗ�ାଧର ଗଉଡ ପି ଡ=ରୁଧର ଗଉଡ RWX0754234

 ୀ /405456 31 134 463ସବିତା ଗରଡା "ା ନେର$
  େଗାଲାପୀ RWX1236835

 ୀ /405457 32 134 464ମଇନା ପରଜା "ା େକୖଳାସ ପରଜା RWX0754333

ପ ୁ /407458 34 134 465ହରପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ଲଡୁକିେଶାର ସାହୁ RWX0824235

 ୀ /476459 25 134 466ନିଧି କମୁାର ପି ଶମ< ପ
ସାଦ RWX1071745

 ୀ /476460 22 134 467ପ
ିତୀ କମୁାର ପ
ସାଦ ପି ଶମ< ପ
ସାଦ RWX1076025

 ୀ /477461 27 134 468ମମତା ବାଘ - େଗାବି$ ଚ$
  ବାଘ RWX1078187

ପ ୁ /999462 24 134 469ଜତିନ କମୁାର ହିଆଲ ପି କିେଶାର ହିଆଲ RWX1078179

ପ ୁ /999463 40 134 470ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିର କିେଶାର ନାୟକ RWX1221944

 ୀ /1464 50 134 471େଗୗରୀ ମାଝି "ା ମାଧବ ମାଝି OR/12/085/140276

ପ ୁ /1465 46 134 472ନିରAନ ମାଝି ପି ମାଧବ ମାଝି KBH1671262

ପ ୁ /1466 38 134 473ସଦୁଶ,ନ ମାଝୀ ପି ମାଧବ ମାଝୀ RWX0232934

ପ ୁ /1467 37 134 474ଗ�ାଧର ମାଝୀ ପି ମାଧବ ମାଝୀ RWX0232942

ପ ୁ /1468 31 134 475ନିରାକାର ମାଝୀ ପି ମାଧବ ମାଝୀ RWX0232926

 ୀ /1469 29 134 476ଦୁଗ< ମାଝୀ ମା େଗୗରୀ ମାଝୀ RWX0753988

ପ ୁ /2470 58 134 477ଶରତଚ$
  େବେହରା ପି ରଘ ୁେବେହରା OR/12/085/141254

 ୀ /2471 50 134 478ଲାବଣ� େବେହରା "ା ଶରତ େବେହରା OR/12/085/140871

ପ ୁ /2472 32 134 479ଅନିଲ େବେହରା ପି ଶରତ ଚ$
  େବେହରା RWX0753970

ପ ୁ /2473 31 134 480ମିଲନ େବେହରା ପି ଶରତ ଚ$
  େବେହରା RWX0754036

ପ ୁ /03474 20 134 481କରନ ବାହାଦୁର ପି ସରୁଜ ବାହାତୁର RWX1203462

 ୀ /3475 49 134 482ପାବ, ତି କଳୁଦିପ�ା "ା ନୀଳକ3 କଳୁଦିପ�ା OR/12/085/140247

 ୀ /4476 50 134 483ଗରୁୁବାରୀ ଖରା "ା ହରି ଖରା OR/12/085/140490

 ୀ /5477 72 134 484ମUୁା ଖରା "ା ରଘ ୁଖରା OR/12/085/140901

 ୀ /7478 54 134 485ତୁଳଷା ନାୟକ "ା ହିରଣ� ନାୟକ OR/12/085/140235

ପ ୁ /7479 54 134 486ହିରଣ� ନାୟକ ପି ଦିନବ$ୁ ନାୟକ OR/12/085/140234

ପ ୁ /7480 37 134 487ଦୁଯ�, ନାୟକ ପି ହିରଣ� ନାୟକ KBH2141828

ପ ୁ /7481 36 134 488ଲKOଣ ନାୟକ ପି ହିରଣ� ନାୟକ KBH2141836

 ୀ /7482 33 134 489ଲତା ନାୟକ "ା ଦୁଯ,  ନାୟକ RWX0232959

ପ ୁ /7483 30 134 490ନବିନ ନାୟକ ପି ହିରଣ� ନାୟକ RWX0399303

ପ ୁ /8484 60 134 491ହରି ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ KBH2140721

8 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /8485 48 134 492ସବିତା ନାୟକ "ା ହରି ନାୟକ RWX0957233

 ୀ /8486 26 134 493ବାବୁଲି ନାୟକ ପି ହରୀ ନାୟକ RWX0754200

ପ ୁ /09487 28 134 494ତପନ କଳୁଦିପିୟା ମା ସକୁା.ି କଳୁଦିପିୟା RWX1259399

 ୀ /9488 34 134 495େଗୗରୀ କଳୁଦିପିଆ ପି ତ
ୀନାଥ କଳୁଦିପିଆ RWX0753962

 ୀ /9489 47 134 496ସକୁା.ି କଳୁଦିପ�ା "ା ତ
ୀନାଥ କଳୁଦିପ�ା OR/12/085/140333

 ୀ /10490 37 134 497ଝୁନୁ ବିେଶାଇ "ା ରାମଚ$
  ସାହୁ RWX0796920

ପ ୁ /10491 49 134 498େଦେବ$
  ଦାସ ପି ଜଗନ6 ାଥ ଦାସ RWX0282822

 ୀ /10492 42 134 499ବିଜୟ ଲKOୀ ଦାସ "ା େଦେବ$
  ଦାସ RWX0109140

 ୀ /10493 61 134 500େଦବକି ସରାବୁ "ା ଡ=ରୁ ଧର ସରାବୁ KBH1348655

ପ ୁ /11494 28 134 501ମେ.ାଷ କମୁାର ପ
ସାଦ ମା ଜୁଲୁମ ଶାହ RWX0754218

 ୀ /11495 45 134 502ସନୁାମଣି ସାଗର "ା ବାଲ�କୃ% ସାଗର OR/12/085/141386

ପ ୁ /11496 29 134 503ରାଜ କିେଶାର ସାଗର ମା ବାଲ�କୃ% ସାଗର RWX0399311

ପ ୁ /12497 26 134 504ଅରୁଣ କମୁାର ବାଘ ମା ଲିଲି ବାଘ RWX0824342

ପ ୁ /12498 24 134 505ଅମିତ କମୁାର ବାଘ ପି ରେମଶ ଚ$
  ବାଘ RWX0903435

 ୀ /12499 43 134 506ଲିଲି ବାଘ "ା ରେମଶ ଚ$
  ବାଘ KBH1304385

ପ ୁ /12500 59 134 507ନିମାଇ ଁଚରଣ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଜୁରି ପାଣିଗ
ାହୀ OR/12/085/141127

 ୀ /12501 51 134 508ସଂଯUୁା ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ପାଣିଗ
ାହୀ OR/12/085/141000

ପ ୁ /12502 31 134 509ସେ.ାଷ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ନିମାଇ ଚରଣ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0399261

 ୀ /12503 29 134 510ସମିୁତ
 ା ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ନିମାଇ ଚରଣ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0399360

 ୀ /13504 50 134 511ସଷୁମା ପାତ
 "ା ତିରୁପତି ପାତ
 OR/12/085/140998

ପ ୁ /13505 33 134 512ଜିେତ$
  କମୁାର ପାତ
 ପି ତ
 ୀପତି ପାତ
 KBH1352582

ପ ୁ /14506 63 134 513ଅଭିମନ� ୁପ?ା ପି େସାମନାଥ ପ?ା RWX0957241

 ୀ /14507 48 134 514ବିଜୟଲKOୀ ପ?ା "ା ଅଭିମନ� ୁପ?ା OR/12/085/140999

 ୀ /14508 30 134 515ପ
ଭାତି ରାଣୀ ପ?ା ପି ଅଭିମନ� ୁପ?ା RWX0465351

ପ ୁ /14509 28 134 516ଅନୁପମ ପ?ା ପି ଅଭିମନ� ୁପ?ା RWX0465344

ପ ୁ /15510 60 134 517ଉcବ େଦବତା ପି ଅp ୁ,ନ େଦବତା OR/12/085/141330

 ୀ /15511 51 134 518ମାଳତି େଦବତା "ା ଉcବ େଦବତା OR/12/085/141331

ପ ୁ /15512 40 134 519ଅଖିଳ କମୁାର େଦବତା ପି ଉcବ େଦବତା KBH1624337

ପ ୁ /15513 37 134 520ଅେଶାକ କମୁାର େଦବତା ପି ଉcବ େଦବତା KBH1712108

ପ ୁ /15514 34 134 521ଅଜୟ କମୁାର େଦବତା ପି ଉଛବ େଦବତା KBH1978543

 ୀ /16515 31 134 522ଆଲିସା ପSନାୟକ ପି ଭବାନୀ ଶJର ପSନାୟକ RWX0109306

 ୀ /16516 29 134 523ମନିସା ପSନାୟକ ପି ଭବାନୀ ଶJର ପSନାୟକ RWX0399444

ପ ୁ /16517 60 134 524ଭବାନି ଶJର ପSନାୟକ ପି ଭାTର ପSନାୟକ KBH1980416

 ୀ /16518 54 134 525ଜାମିନି ପ
ଭା ପSନାୟକ "ା ଭବାନି ଶJର ପSନାୟକ KBH1980630

 ୀ /16519 44 134 526ନଳନି ପSନାୟକ ପି େଗୗରଚ$
  ପSନାୟକ RWX0399451

 ୀ /16520 34 134 527େମାନାଲିସା ପSନାୟକ ପି ଭବାନି ଶJର ପSନାୟକ KBH1955004

ପ ୁ /17521 60 134 528ସଯୁ�,ନାରାୟଣ ପ?ା ପି ବାସେୁଦବ ପ?ା OR/12/085/141378

 ୀ /17522 50 134 529ସବିତା ପ?ା "ା ସଯୁ�,ନାରାୟଣ ପ?ା OR/12/085/141383

ପ ୁ /17523 38 134 530ରବିସାଗର ପ?ା ପି ସଯୂ, ନାରାୟଣ ପ?ା KBH1304054

ପ ୁ /17524 35 134 531ରାେକଶ ପ?ା ପି ସଯୁ�, ନାରାୟଣ ପ?ା RWX0611558

ପ ୁ /18525 57 134 532ଇ4ର ଚ$
  େଜନା ପି ହାଡି େଜନା OR/12/085/141349

 ୀ /18526 48 134 533ସଭୁଦ
 ା େଜନା "ା ଇ4ରଚ$
  େଜନା KBH1339522

 ୀ /19527 58 134 534ସାବିତ
ୀ ପରଜା "ା ପରେମ4ର ଶଶିା KBH2141950

ପ ୁ /20528 59 134 535ଶବି ରାମ ପାତ
 ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପାତ
 KBH1978527

 ୀ /21529 54 134 536ନିରୁପମା ରାଉତ "ା ପ
ଫଲୁ ରାଉତ KBH2141927

ପ ୁ /21530 31 134 537ପତିତପାବନ ରାଉତ ମା ନିରୁପମା ରାଉତ RWX0335471

ପ ୁ /22531 46 134 538ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି କସାରୁ ନାୟକ RWX1024587

ପ ୁ /22532 36 134 539ଧରଣୀଧର ଶବର ପି େଦତୖାରୀ ଶବର KBH2141844

ପ ୁ /22533 34 134 540ଦୁଗ< ପ
ସାଦ ଶବର ପି େଦତୖାରୀ ଶବର KBH2141851

 ୀ /24534 65 134 541ଊମାଲତା ଦଳାଇ "ା ଧ
ୁବ ଦଳାଇ KBH1303734

 ୀ /24535 55 134 542ସସO ିତା ଦଳାଇ "ା େମାହନ ଚରଣ ଦଳାଇ OR/12/085/141068

 ୀ /24536 29 134 543ମନ"ିନୀ ଦେଳଇ ପି େମାହନ ଚରଣ ଦେଳଇ RWX0399196

ପ ୁ /24537 27 134 544ହପିଜୁର େରେହମାନ ପି ମଜିୁବୁର େରେହମାନ RWX0824227

 ୀ /25538 42 134 545ରAିତା ତ
ୀପାଠୀ "ା ରବି$
  କମୁାର ମିଶ
 RWX0110445

 ୀ /26539 44 134 546ସନିୁତା ଦାସ "ା ପ
ଦିପ ଚ$
  ନାୟକ RWX0110460

ପ ୁ /26540 57 134 547ପ
ଦୀପ ଚ$
  ନାୟକ ପି ଲKOୀ ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0110452

ପ ୁ /26541 24 134 548ଶଭୁମ ନାୟକ ପି ପ
ଦୀପ ଚ$
  ନାrକ RWX0890079

ପ ୁ /26542 20 134 549ଅରବି$ ନାୟକ ପି ପ
ଦୀପ ଚ$
  ନାୟକ RWX1254796

ପ ୁ /26543 58 134 550ସେୁର$
  ନାଥ ସାହୁ ପି କରା ସାହୁ RWX0885004

ପ ୁ /27544 67 134 551ନୀଳକେ34ର ଦାସ ପି ବୃ$ାବନ ଦାସ RWX0110486

 ୀ /27545 60 134 552ଶା.ି ଦାସ "ା ନୀଳକେ34ର ଦାସ RWX0110494

 ୀ /27546 27 134 553ଗେ�ାତ
ି  ପତି ପି େଦେବ$
  କମୁାର ପତି RWX0824359

9 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /28547 40 134 554ସେ.ାଷ କଳୁଦିପିଆ ପି ନୀଳକ3 କଳୁଦିପିଆ KBH2140622

 ୀ /28548 33 134 555ଝୀଲି କଳୁଦୀପିଆ "ା ସେ.ାଷ କଳୁଦୀପିଆ RWX0367888

 ୀ /30549 40 134 556ଟି. େଗୗରି "ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ପ
ଧାନ RWX0465153

 ୀ /30550 51 134 557ବିଥିକା ମହା.ି "ା ସେ.ାଷ କମୁାର ପSନାୟକ RWX0809947

ପ ୁ /30551 29 134 558ସ=ୀs ପSନାୟକ ପି ସେ.ାଷ କମୁାର ପSନାୟକ RWX0465369

ପ ୁ /30552 51 134 559ପ
ଦୀପ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଭୁବେନ4ର ପ
ଧାନ RWX0465161

 ୀ /31553 28 134 560ଅAନା ମିରା ତୁରୁକ ପି ସତ� ଦାନ ତୁରୁକ RWX0465419

 ୀ /32554 27 134 561ସଂଯUୁା ଖରା ପି କମଳୁ ଖରା RWX0465112

ପ ୁ /33555 47 134 562ମୀନ େକତନ ସାହୁ ପି କ.ାରୁ ସାହୁ RWX0611590

 ୀ /33556 38 134 563େହମଲତା ସାହୁ "ା ମୀନ େକତନ ସାହୁ RWX0611608

ପ ୁ /34557 58 134 564ଶକୁେଦବ ପୃiି ପି ପିତା=ର ପୃiି OR/12/085/141095

 ୀ /56558 28 134 565ଲKOୀ ନାୟକ ପି ପ9ୂ,ଚ$
  ନାୟକ RWX0754051

ପ ୁ /TS63559 19 134 566ହିମାଂଶ ୁେବେହରା ପି େଡାଳାନିଧି େବେହରା RWX1270867

ପ ୁ /86560 43 134 567ରବି ନାୟକ ପି ନାରାrଣ ନାୟକ RWX0816132

ପ ୁ /R106561 47 134 568ପ
ଫଲୁ;  କମୁାର େଦବତା ପି ଶରତ ଚ$
  େଦବତା RWX0611152

 ୀ /R106562 36 134 569ଗାୟତ
ୀ େଦବତା "ା ପ
ଫଲୁ;  କମୁାର େଦବତା RWX0611160

ପ ୁ /137563 23 134 570ବିଦ�ା ଶJର ଆଚାଯ�< ପି ଭବାନୀ ଶJର ଆଚାଯ�< RWX1065945

ପ ୁ /170564 27 134 571ସଶିୁ\ କମୁାର ପାତ
 ପି ଭଗବାନ ପାତ
 RWX0754119

 ୀ /398565 55 134 572ସେରାଜିନୀ ମିଶ
 "ା ସକୁା. କମୁାର ତ
ିପାଠୀ OR/12/089/268471

ପ ୁ /400566 24 134 573େଦବଶିଷ ମାଝୀ ପି ଧନପତି ମାଝୀ RWX1008184

 ୀ /1010567 23 134 574ସନୁୀତା ମାଝୀ "ା ସଦୁଶ,ନ ମାଝୀ RWX1202670

ପ ୁ /06568 20 134 981ଆଶେୁତାଷ ପ?ା ପି ଲେ=ାଦର ପ?ା RWX1285931

 ୀ /83569 32 134 983କaନା ସାହୁ "ା ସଚିତା ନ$ ସାହୁ RWX1300060

ପ ୁ /76570 20 134 988ଶଭୁX ଡାକଆୁ ପି କିେଶାର ଚ$
  ଡାକଆୁ RWX1300227

 ୀ /AMIN LINE571 18 134 993ମମତା ପରଜା ମା ମଇନା ପରଜା RWX1322387

ପ ୁ /MAIN ROAD572 36 134 994ସମୀର ମହାରାଣା ପି ବିଜୟ ମହାରାଣା RWX1327949

ପ ୁ /-573 21 134 575Dଵୟଂ ଦୀN କା?ି ପି ଧେନ`ଵର କା?ି RWX1254770

 ୀ /00574 34 134 576ବି%ୁପ
ିୟା ସାହୁ "ା ହରିକୃ% ସାହୁ RWX1065960

 ୀ /2575 46 134 577ଗିତାAଳି େବେହରା "ା ସଧୁାକର େସଠି RWX0110536

ପ ୁ /2576 20 134 578ସବୁ
 ତ କମୁାର େବେହରା ପି ସଧୁାକର େସଠୀ RWX1268879

ପ ୁ /2577 59 134 579ଶତ
ୁଘ6 ବି4ାଳ ପି ବି4ନାଥ ବି4ାଳ RWX0243501

ପ ୁ /2578 55 134 580ସଧୁାକର େସଠୀ ପି ଦରି େସଠୀ RWX0110544

ପ ୁ /3579 28 134 581େସୗମ� ରAନ େବହୁରିଆ ପି ବିଜୟ କମୁାର େବହୁରିଆ RWX0754267

 ୀ /3580 54 134 582ବାସ.ୀ କମୁାରୀ ବି4ାଳ "ା ଶତ
ୁଘ6 ବି4ାଳ RWX0243519

ପ ୁ /3581 48 134 584ନବିନକିେଷାର ଖଟୁଆ ପି ପ
ହଲାଦ ଖଟୁଆ OR/12/085/141322

 ୀ /3582 42 134 585ପ
େମାଦା ଖଟୁଆ ପି ନବିନ ଖଟୁଆ OR/12/085/141323

ପ ୁ /4583 57 134 586ମେହ4ର ମାଝି ପି ମରୁଲିଧର ମାଝି OR/12/085/141117

 ୀ /4584 52 134 587ସେରାଜିନି ମାଝି "ା ମେହ4ର ମାଝି RWX0110585

ପ ୁ /4585 40 134 588ସେୁଭ$ୁ କମୁାର ମାଝୀ ପି ମେହ4ର ମାଝୀ KBH1339373

ପ ୁ /4586 31 134 589ସେୁବାଧ କମୁାର ମାଝୀ ପି ମେହ4ର ମାଝୀ RWX0232983

ପ ୁ /5587 52 134 590ତପନକମୁାର ପ?ା ପି େଗାପିନାଥ ପ?ା OR/12/085/142003

 ୀ /5588 45 134 591ଗିତାAଳି ପ?ା "ା ତପନ ପ?ା RWX1242114

 ୀ /5589 29 134 592ସସOୀତା ପ?ା ପି ତପନ କମୁାର ପ?ା RWX0465393

ପ ୁ /5590 28 134 593ନିଳାWଳ ପ?ା ପି ତପନ କମୁାର ପ?ା RWX0465252

ପ ୁ /5591 57 134 594ଜଗନ6 ାଥ ସାହୁ ପି େଗାବି$ ଚ$
  ସାହୁ RWX0889907

ପ ୁ /6592 58 134 595ଚାେର�ା ଖରା ପି ଶକୁ ୁଖରା OR/12/085/140318

 ୀ /6593 51 134 596ଜାନକି ଖରା "ା େଚେର� ଖରା OR/12/085/140319

ପ ୁ /6594 49 134 597େସାମନାଥ ଖରା ପି ସକୁରୁା ଖରା RWX1232347

 ୀ /6595 37 134 598ହିରାମଣି ଖରା "ା େସାମନାଥ ଖରା RWX0282855

ପ ୁ /8596 82 134 599ବାବାଜି ଚରଣ ଦାସ ପି ଗ�ାଧର ଦାସ KBH2140598

ପ ୁ /8597 53 134 600ବି4ରଂଜନ ଦାସ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ଦାସ KBH2052454

ପ ୁ /8598 48 134 601ସଂଜିବ କମୁାର ଦାସ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ଦାସ KBH2052447

 ୀ /8599 45 134 602ଅନିମା ଦାସ "ା ବି4ରAନ ଦାସ KBH2052462

ପ ୁ /8600 23 134 603ମନିଷ ଆଦିତ� ଦାସ ପି ବି`ଵରAନ ଦାସ RWX1069327

ପ ୁ /8601 28 134 604କିର[ ସି�୍ ପି ନାରାୟଣ ସି�୍ RWX0465070

ପ ୁ /8602 54 134 605ନାରାୟଣ ସି�୍ ପି କି�,ନ ସି�୍ OR/12/085/140559

 ୀ /8603 47 134 606ମନିୁ ସିଂ�୍ "ା ନାରାୟଣ ସିଂ�୍ OR/12/085/140560

ପ ୁ /9604 55 134 607ତାରିଣୀ ଚରଣ େବେହରା ପି େକାରାମଣି େବେହରା KBH1624063

 ୀ /9605 29 134 608ସସOିତା େବେହରା "ା ତାରିଣୀ ଚରଣ େବେହରା KBH1624071

ପ ୁ /10606 53 134 609ସେୁରଶ ଚ$
  ଦାସ ପି ରାମ ଚ$
  ଦାସ KBH1714724

 ୀ /10607 47 134 610େହମପ
ଭା ଦାସ "ା ସେୁରଶ ଚ$
  ଦାସ KBH1714732

ପ ୁ /11608 67 134 611ପ
ଫଲୁ କମୁାର େଛାଟରାୟ ପି େମାହନ େଛାଟରାୟ RWX0957258

10 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /11609 53 134 612କବିତା େଛାଟରାୟ "ା ପ
ଫଲୁ େଛାଟରାୟ OR/12/085/140044

ପ ୁ /11610 39 134 613ପ
ଭାତ ରଂଜନ େଛାଟରାୟ ପି ପ
ଫଲୁ;  କମୁାର େଛାଟରାୟ KBH1303718

 ୀ /11611 35 134 614ଭାଗ�ଲKOୀ େଛାଟରାୟ ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର େଛାଟରାୟ RWX0109207

 ୀ /11612 33 134 615ରାଜଲKOି େଛାଟରାୟ ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର େଛାଟରାୟ RWX0109199

 ୀ /11613 27 134 616ଡି. କି�� ପଟନାୟକ "ା ଡି. ସ.ଷ୍ ପSନାୟକ RWX0816280

ପ ୁ /12614 34 134 617ମେହ4ର େବେହରା ପି ରାଜକିେଶାର େବେହରା RWX0110627

ପ ୁ /13615 69 134 618ପ
ଫଲୁ;  କମୁାର ପାତ
 ପି ମେହ4ର ପାତ
 OR/12/085/140464

ପ ୁ /13616 62 134 619େହମ. ପାତ
 ପି ମେହ4ର ପାତ
 KBH1339530

ପ ୁ /13617 60 134 620ସେରାଜ କମୁାର ପାତ
 ପି ମେହ`ଵର ପାତ
 RWX1149871

 ୀ /13618 54 134 621ମଞୁଳା ପାତ
 "ା ପ
ଫଲୁ;  କମୁାର ପାତ
 KBH1304849

ପ ୁ /13619 44 134 622ବିଜୟଲKOୀ ପାତ
 ପି ମେହ4ର ପାତ
 OR/12/085/142024

 ୀ /13620 34 134 623ନଳିନୀ ପାତ
 "ା େହମ. କମୁାର ପାତ
 RWX0465203

 ୀ /13621 22 134 624ଶିବାନୀ ପାତ
 ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର ପାତ
 RWX1171933

ପ ୁ /14622 55 134 625ନୃସିଂହ ଚରଣ ଶତପଥୀ ପି ବନମାଳୀ ଶତପଥୀ RWX0110668

ପ ୁ /14623 28 134 626ଆଶି` ଅବିନାଶ ଶତପଥୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଶତପଥୀ RWX0611384

 ୀ /14624 55 134 627ଜୟ.ି ତ
ିପାଠୀ "ା ନୃସିଂହ ଚରଣ ଶତପଥୀ RWX0110650

ପ ୁ /15625 58 134 628ସେୁରଶଚ$
  କର ପି ଗେଣଶଚ$
  କର RWX0110684

 ୀ /15626 57 134 629ପ
ଭାତି ମିଶ
 "ା ସେୁରଶଚ$
  କର RWX0110676

 ୀ /15627 28 134 630ଏସ.ପି.ଶିଖା ସାହିନ ପି ସେୁରଶ ଚ$
  କର RWX0611574

 ୀ /17628 50 134 631େଗାଲାପ େଯନା "ା ପ
କାଶ ଚ$
  େଯନା OR/12/085/142064

ପ ୁ /17629 37 134 632ପ
ଶା. କମୁାର େଜନା ପି ପ
କାଶ ଚ$
  େଜନା RWX0110700

ପ ୁ /17630 35 134 633ସଶୁା. କମୁାର େଜନା ପି ପ
କାଶ ଚ$
  େଜନା RWX0110692

ପ ୁ /17631 33 134 634ସକୁା. କମୁାର େଜନା ପି ପ
କାଶ ଚ$
  େଜନା RWX0427567

ପ ୁ /17632 32 134 635ସେ.ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ପ
କାଶ ଚ$
  େଜନା RWX0399162

 ୀ /17633 28 134 636ଦିପାAଳି ରାଉତ "ା ଶେ.ାଷ କମୁାର େଜନା RWX0824276

ପ ୁ /18634 49 134 637ବିପିନ ବିହାରି ନାୟକ ପି ଜୟକୃ% ନାୟକ RWX0282863

 ୀ /18635 42 134 638ବି%ୁପ
ିୟା ପରିଡା "ା ବିପିନ ବିହାରି ନାୟକ RWX0110718

 ୀ /19636 45 134 639କମୁଦିୁନି ସାହୁ "ା ରାଧାକା. ସାହୁ OR/12/085/142052

ପ ୁ /19637 33 134 640ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଧାକା. ସାହୁ RWX0110742

ପ ୁ /20638 46 134 641ଅରୁଣ କମୁାର ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ RWX0110767

 ୀ /20639 38 134 642ସମିୁତ
 ା ବାରିକ "ା ଅରୁଣ କମୁାର ବାରିକ RWX0110759

ପ ୁ /21640 69 134 643େKତ
ବାସି ନାୟକ ପି ଭାଲୁ ନାୟକ RWX0110775

 ୀ /21641 50 134 644ତମାଳ ନାୟକ "ା େKତ
ବାସି ନାୟକ RWX0110783

ପ ୁ /21642 41 134 645ଉେପ$
  କମୁାର ନାୟକ ପି େKତ
ବାସୀ ନାୟକ KBH1303254

 ୀ /21643 28 134 646ସସO ିତା ପSନାୟକ ପି ଜଗନେମାହନ ପSନାୟକ RWX0465302

 ୀ /22644 52 134 647େମାହନି ମାଲଣା "ା ଅଭିମନ� ୁମାଲଣା OR/12/085/140183

ପ ୁ /23645 57 134 648ରାଜକିେଶାର େବେହରା ପି ଧେନ4ର େବେହରା OR/12/085/140654

 ୀ /23646 51 134 649କସୁମୁ େବେହରା "ା ରାଜକିେଶାର େବେହରା OR/12/085/140653

ପ ୁ /24647 58 134 650ନରସିଂହ ଖରା ପି ଜଗନ6 ାଥ ଖରା RWX0282889

 ୀ /24648 52 134 651ମାଳତି ଖରା "ା ନରସିଂହ ଖରା RWX0282897

 ୀ /24649 35 134 652ଲKOୀ ଖରା "ା ହରି◌>ିନଦ
  ଖରା RWX1203470

ପ ୁ /24650 41 134 653ହରି>$
  ଖରା ପି ନରସିଂହ ଖରା RWX1203504

 ୀ /25651 39 134 654ସ6ିvା ନାୟକ . ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ KBH1671270

 ୀ /25652 36 134 655େସୗମ�ା ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ KBH2140499

 ୀ /25653 44 134 656ସଂଯUୁା ପାଢି "ା ଲKOୀ ନାରାୟଣ ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX0110825

ପ ୁ /25654 26 134 657ଗ�ାେନଷ ସାବତ ପି କାହ6 ୁ  ଚରଣ ସାବତ RWX0816769

 ୀ /25655 55 134 658ଆେଲାକପ
ଭା ସାହୁ "ା ଅେଲଖ ସାହୁ RWX0957266

ପ ୁ /25656 40 134 659ସତ�ନାରାୟଣ ପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ KBH1303395

 ୀ /25657 39 134 660ଜୟଲKOୀ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/12/085/142091

ପ ୁ /25658 38 134 661ଲKOୀନାରାୟଣ ପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ OR/12/085/142094

 ୀ /26659 40 134 662ଲKOୀ ସାଉତଁା "ା ରାଜକିେଶାର ସାଉତଁା OR/12/085/141156

 ୀ /27660 25 134 663କମଳୀନି ଖରା ପି ମଦନ ଖରା RWX0824292

ପ ୁ /27661 36 134 664ବକ ୁମିଣିୟାକା ପି ସଇଦା ମିଣିୟାକା RWX0232967

ପ ୁ /27662 54 134 665ରାଜକିେଶାର ସାଉଁ.ା ପି ସଦା ସାଉଁ.ା KBH1304971

ପ ୁ /27663 26 134 666ହୃଷିେକଶ ସାଉଂ.ା ପି ରାଜ କିେଶାର ସାଉଂ.ା RWX0754168

ପ ୁ /28664 63 134 667ରେମଶ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ନିଳମଣି ମହାପାତ
 RWX1190701

 ୀ /28665 46 134 668ମAଲୁା କମୁାରୀ ମହାପାତ
 "ା ରେମଶ ମହାପାତ
 OR/12/085/142079

ପ ୁ /28666 27 134 669ଦୀପକ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ରେମଶ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0611814

ପ ୁ /29667 45 134 670ଚକ
ଧର ଯାନୀ ପି ସଦା ଯାନୀ OR/12/085/141152

 ୀ /29668 45 134 671କମୁାରୀ ଯାନୀ "ା ଚକ
ଧର ଯାନୀ OR/12/085/141151

 ୀ /29669 32 134 672ରଧାମଣୀ ଜାନି ପି ଚକ
ଧର ଜାନି RWX0824391

ପ ୁ /29670 24 134 673େସାମନାଥ ଜାନୀ ପି ଚକ
ଧର ଜାନୀ RWX1202126

11 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /29671 24 134 674ହରପ
ିୟା ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ$
  ସାହୁ RWX1039650

ପ ୁ /29672 52 134 675ରେମଶ ଚ$
  ସାହୁ ପି ନୀଳମଣି ସାହୁ KBH1671544

 ୀ /30673 46 134 676ପ
ତିମା ସାହୁ "ା ସଦୁାମ ସାହୁ KBH1303775

 ୀ /30674 25 134 677ଚା$ିନି ସାହୁ ପି ସଦୁାମ ସାହୁ RWX0824433

 ୀ /30675 23 134 678େମାନାଲିସ। ସାହୁ ପି ସଦୁାମ ସାହୁ RWX1228477

ପ ୁ /31676 59 134 679ଅନୁଗ
ହ ନାଗ ପି ଥିଓଫିଲ ନାଗ RWX0110932

 ୀ /31677 24 134 680େସ6ହଲତା ନାଗ ପି ଅନୁଗ
ହ ନାଗ RWX1007897

 ୀ /31678 54 134 681ସଖୁଲତା କମୁାରୀ ସିଂ "ା ଅନୁଗ
ହ ନାଗ RWX0110924

ପ ୁ /31679 64 134 682ରାମଚ$
  "ାଇଁ ପି ହରି "ାଇଁ OR/12/085/142048

 ୀ /31680 57 134 683ନଳିନି "ାଇଁ "ା ରାମଚ$
  "ାଇଁ OR/12/085/142049

ପ ୁ /31681 40 134 684ସନିୁଲକମୁାର "ାଇଁ ପି ରାମ "ାଇଁ OR/12/085/142050

 ୀ /31682 38 134 685ମମତା "ାଇଁ ପି ରାମଚ$
  "ାଇଁ OR/12/085/140803

ପ ୁ /32683 58 134 686ଅେଲଖଚ$
  ମଲିକ ପି ରାମଚ$
  ମଲିକ OR/12/085/142112

 ୀ /32684 50 134 687ରାଜଲKOୀ ମଲିକ "ା ଅେଲଖ ମଲିକ OR/12/085/142113

ପ ୁ /32685 32 134 688ଅରୁପ କମୁାର ମଲw ିକ ପି ଅେଲଖ ଚ$
  ମଲw ିକ RWX0232975

ପ ୁ /33686 38 134 689େବକୖ3ୁ ନାଥ େଖାସଲା ମା ଡାଳି= େଖାସଲା KBH1671536

ପ ୁ /34687 55 134 694ନରସିଂହ ମାଝୀ ପି େକଶବ ମାଝୀ OR/12/085/141109

 ୀ /34688 50 134 695ସତ�ଭାମା ମାଝି "ା ନରସିଂହ ମାଝି OR/12/085/141030

 ୀ /34689 35 134 696ଡଲି ମାଝି ପି ନରସିଂହ ମାଝି KBH2140614

ପ ୁ /34690 25 134 697ତପନ କମୁାର ମାଝି ପି ନରସିଂହ ମାଝି RWX0890087

 ୀ /35691 26 134 698ଦିପାAଳୀ େଗୗଡ ପି ମେହ$
  େଗୗଡ RWX0824383

ପ ୁ /35692 25 134 699ଦିପକ େଗୗଡ ପି ମେହ$
  େଗୗଡ RWX0824409

ପ ୁ /35693 22 134 700ଅଶିଶ କମୁାର େଗୗଡ ପି ମେହ$
  େଗୗଡ RWX1204536

 ୀ /35694 55 134 701ଲୀଳା େସଠି "ା ବିଜୟ କମୁାର େସଠି OR/12/085/141063

ପ ୁ /35695 30 134 702ସେନାଷ କମୁାର େସଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ RWX0465260

ପ ୁ /35696 27 134 703ସଶୁା. କମୁାର େସଠି ପି ବିଜୟ କମୁାର େସଠି RWX0824185

ପ ୁ /35697 60 134 704ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ଅp ୁ,ନ େସଠୀ RWX0282905

ପ ୁ /36698 60 134 705ସନିଆ ନାଗ ପି ପଶ ୁ,  ନାଗ OR/12/085/142149

 ୀ /36699 55 134 706ପାନବତି ନାଗ "ା ସନିଆ ନାଗ OR/12/085/142150

ପ ୁ /36700 56 134 707ରାଧାକା. ସାହୁ ପି ଟJଧର ସାହୁ RWX0399147

 ୀ /37701 28 134 708ଦୀପିକା ସାହୁ ପି ରାଧାକା. ସାହୁ RWX0611376

 ୀ /38702 39 134 709ଡଲି ତ.ୀ . ପି ରଘନୁାଥ ତ.ୀ KBH1304336

ପ ୁ /38703 39 134 710ଜଗନ6 ାଥ ତ.ୀ . ପି ରଘନୁାଥ ତ.ୀ KBH1305051

ପ ୁ /38704 60 134 711ରଘନୁାଥ ତ.ି ପି ଯଧୁୀxିର ତ.ି OR/12/085/142141

 ୀ /38705 55 134 712େନତ
ମଣି ତ.ି "ା ରଘନୁାଥ ତ.ି OR/12/085/142142

ପ ୁ /38706 39 134 713ପିତା=ର ତ.ୀ ପି ରଘନୁାଥ ତ.ୀ RWX0335497

 ୀ /39707 52 134 714ପଦO ାବତି େଖମ?ୁୁ "ା ମାଧବ େଖମ?ୁୁ OR/12/085/142153

 ୀ /39708 27 134 715ପyୁାAଳୀ େଖମ?ୁୁ ପି ଲKOଣ େଖମ?ୁୁ RWX0824284

 ୀ /39709 25 134 716ଲKOି େଦବି େଖମ?ୁୁ ପି ଲKOଣ େଖମ?ୁୁ RWX0824201

ପ ୁ /40710 53 134 717ଗ�ାଧର ପୃiି ପି ଭାଗୀରଥି ପୃiି OR/12/085/141181

 ୀ /40711 52 134 718ସର"ତୀ ପୃiି "ା ଗ�ାଧର ପୃiି OR/12/085/140651

ପ ୁ /40712 29 134 719ଗିରିଜା ପୃiି ପି ଗ�ାଧର ପୃiି RWX0399279

ପ ୁ /41713 56 134 720ଧୀେର$
  କମୁାର େଜନା ପି ଶ
ୀନାଥ େଜନା KBH1303213

 ୀ /41714 55 134 721ପyୁାAଳୀ େଜନା "ା ଧୀେର$
  କମୁାର େଜନା KBH1303221

ପ ୁ /41715 31 134 722ବିକ
ମ େକେଶାରି େଜନା ପି ଧିେର$
  କମୁାର େଜନା RWX0335570

ପ ୁ /41716 28 134 723ସଂଗ
ାମ େକଶରୀ େଜନା ପି ଧୀେର$
  କମୁାର େଜନା RWX0465294

 ୀ /42717 45 134 724ସଂଜିଦା ବିବି "ା େଶz ଫରି{ ମହYଦ KBH2140820

ପ ୁ /42718 61 134 725େଶz ଫରି{ ମହYଦ ପି େଶz. ରସି{ ମହYଦ KBH1304492

ପ ୁ /42719 29 134 726େଶz ଫହିମ ମହYଦ ପି ଫରିଦ ମହYଦ RWX0399204

 ୀ /42720 31 134 727ସାରଦାଲKOୀ ସାହୁ "ା ଦିବାକର ସାହୁ RWX0611780

ପ ୁ /42721 63 134 728ଦିବାକର ସାହୁ ପି ଭରତ ଚ$
  ସାହୁ KBH1319631

 ୀ /42722 51 134 729ସଂଯUୁା ସାହୁ "ା ଦିବାକର ସାହୁ KBH1319623

ପ ୁ /42723 25 134 730ସ$ିପ ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ RWX0824425

ପ ୁ /44724 54 134 733ବ।ଦଳ କମୁାର ମ?ଲ ପି େବଣଧୁର ମ?ଲ RWX1228428

 ୀ /44725 45 134 734ସଷୁମ ମ?ଲ "ା ବ।ଦଳ କମୁାର ମ?ଲ RWX1228402

ପ ୁ /44726 19 134 735ବି`ଵଜିତ ମ?ଳ ପି ବାଦଲ କମୁାର ମ?ଳ RWX1254762

ପ ୁ /44727 32 134 736ହିମାଂସ ୁେଶଖର ସେୁଚ[ ପି ନିଳମଣି ସେୁଚ[ RWX0111013

 ୀ /45728 26 134 737ଅAଳୀ େଖମ?ୁୁ ପି ଶିବ ପା�ି RWX0824417

ପ ୁ /45729 35 134 738ଶJର ପା�ି ପି ଅଜୁ, ନ ପା�ି RWX0111039

ପ ୁ /45730 31 134 739ଶିବ ପା�ି ପି ଅଜୁ, ନ ପା�ି RWX0111021

ପ ୁ /46731 52 134 740ପ9ୂ,ଚ$
  ଗଉଡ ପି ଆନ$ ଗଉଡ KBH1303577

ପ ୁ /46732 25 134 741ଅବ
 ାହମ େଗୗଡ ପି ପ9ୁ,ଚ$
  େଗୗଡ RWX0824375

12 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /46733 31 134 742ସେରାଜ କମୁାର ଲିମା ପି ଯବୁରାଜ ଲିମା RWX0335588

ପ ୁ /47734 58 134 743େଦବାନ$ ଦୂଗ< ପି ଫଗନୁ ଦୂଗ< RWX0109843

 ୀ /47735 57 134 744ପ
ଫଲୁ ଦୂଗ< "ା େଦବାନ$ ଦୂଗ< RWX0109850

 ୀ /47736 40 134 745କାWନ ଦୂଗ< ପି େଦବାନ$ ଦୂଗ< KBH1303643

ପ ୁ /47737 38 134 746ଶଶୀ କମୁାର ଦୁଗ< ପି େଦବାନ$ ଦୁଗ< RWX0243527

 ୀ /48738 54 134 747ସେରାଜିନୀ େବେହରା "ା ଭରତ େବେହରା RWX0111310

ପ ୁ /48739 33 134 748ଶିବାନ$ େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା RWX0282939

ପ ୁ /48740 28 134 749ବିଜୟାନ$ େବେହରା ପି ଭରତ େବେହରା RWX0399170

ପ ୁ /49741 60 134 750େଶାଭାରାମ ଦେଳଇ ପି କାମେଦବ ଦେଳଇ RWX0335547

 ୀ /49742 45 134 751ସବିତା ଦେଳଇ "ା େସାଭାରାମ ଦେଳଇ RWX0233015

 ୀ /49743 32 134 752ଶା.ି ଖରା "ା ପଣୁ, ଚ$
  ଖରା RWX0816140

ପ ୁ /49744 70 134 753ବିଚିତ
 ାନ$ ପାତ
 ପି ବାଉରୀ ପାତ
 OR/12/085/142199

 ୀ /49745 66 134 754ବିମଳା ପାତ
 "ା ବିଚିତ
 ାନ$ ପାତ
 OR/12/085/142200

ପ ୁ /49746 33 134 755ଜଗନ6 ାଥ ପାତ
 ପି ବିଚିତ
  ନ$ ପାତ
 RWX0816421

ପ ୁ /50747 65 134 756ଟJିଆ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା RWX0109876

 ୀ /50748 60 134 757ପ
ବୀଣା େବେହରା "ା ଟJିଆ େବେହରା RWX0109868

 ୀ /50749 53 134 758ସେୁଦ%ା େଘାD ପି ଅରୁପ ଲାଲ େଘାD RWX0233007

ପ ୁ /50750 60 134 759ତୁସାରକା. ନାୟକ ପି େଗାଲାପ ଚ$
  ନାୟକ RWX0233056

ପ ୁ /50751 44 134 760ଚି.ାମଣି ରଥ ପି କୃ%ଚ$
  ରଥ RWX0399246

 ୀ /50752 41 134 761ନମିତା ରଥ "ା ଚି.ାମଣି ରଥ RWX0399253

ପ ୁ /51753 40 134 762ଲKOୀକା. େବେହରା . ମା ସେରାଜିନୀ . KBH1303312

 ୀ /51754 60 134 763ସେରାଜିନୀ େବେହରା "ା ବି4ନାଥ େବେହରା RWX0367896

 ୀ /51755 42 134 764ଶଶO ିତା କମୁାରୀ େବେହରା ପି ବି4ନାଥ େବେହରା KBH1339738

 ୀ /51756 39 134 765ସବିତା େବେହରା ପି ବି4ନାଥ େବେହରା KBH1339746

 ୀ /51757 56 134 766ତିେଳା�ମା ସାହୁ "ା ଜଗନ6 ାଥ ସାହୂ RWX0282954

 ୀ /51758 40 134 767କaଲତା ସାହୁ ପି ଜଗନ6 ାଥ ସାହୁ RWX0282947

 ୀ /51759 32 134 768େମାତିମାଳା ସାହୁ "ା ସେ.ାସ କମୁାର ପାତ
 RWX0233049

 ୀ /51760 29 134 769ସସOିତା ସାହୁ ପି ଜଗନ6 ାଥ ସାହୁ RWX0889956

ପ ୁ /51761 27 134 770ରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗନ6 ାଥ ସାହୁ RWX0889949

ପ ୁ /52762 57 134 771ପWାନନ େବେହରା ପି ଶJର େବେହରା RWX0282962

 ୀ /52763 56 134 772ରମା େବେହରା "ା ପWାନନ େବେହରା OR/12/085/142401

ପ ୁ /52764 30 134 773ସବୁ
 ତ କମୁାର େବେହରା ପି ପWାନନ େବେହରା RWX0399394

ପ ୁ /53765 56 134 774ଦିଗ=ର ମହାପାତ
 ପି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ
 KBH1671346

 ୀ /53766 52 134 775ବ$ିତା ମହାପାତ
 "ା ଦିଗା=ର ମହାପାତ
 KBH1671353

ପ ୁ /54767 63 134 776ପ
ଫଲୁ କମୁାର ଭୁୟn ପି ସJର ଭୁୟn OR/12/085/141332

 ୀ /54768 58 134 777ସକ.ୁଳା ଭୂୟn "ା ପ
ଫଲୁ କମୁାର ଭୁୟn OR/12/085/140455

ପ ୁ /54769 40 134 778ନିହାର ରଂଜନ ଭୁୟn ପି ପ
ଫ\ୁ କମୁାର ଭୁୟn KBH1671254

ପ ୁ /54770 37 134 779gାନରAନ ଭୂୟn ପି ପ
ଫଲୁ;  କମୁାର ଭୂୟn KBH2140606

 ୀ /54771 34 134 780ସଜୁାତା ଭୂୟn ପି ପ
ଫଲୁ;  ୍କମୁାର ଭୂୟn KBH1712173

ପ ୁ /54772 39 134 781ପ|ୁ,ଚ$
  ଖରା ପି ମଦନ ଖରା RWX0816264

 ୀ /55773 50 134 782ବୀଣା ସାବତ "ା କାହ6 ୁଚରଣ ସାବତ RWX0399337

 ୀ /55774 29 134 783େଜ�ାତ�ମୟୀ ସାବତ ପି କାହ6 ୁଚରଣ ସାବତ RWX0399329

ପ ୁ /56775 56 134 784ଶାରଦା ତ
ିପାଠୀ ପି ଅନ. ତ
ିପାଠୀ KBH1339639

 ୀ /56776 49 134 785ସବିତା ତ
ୀପାଠି "ା ଶାରଦା ତ
ୀପାଠି RWX0335463

ପ ୁ /56777 40 134 786କୃ%ଚ$
  ତ
ିପାଠୀ ପି ଅନ. ତ
ିପାଠୀ KBH2052371

ପ ୁ /56778 39 134 787ପ
ଶା.ଗ୍ ତ
ିପାଠି ମା ଶାରଦା ତ
ିପାଠି RWX0889972

ପ ୁ /TS-56779 21 134 788ୱ◌ିଲିିସ[ ଗଉଡ ପି ପଣୂ, ଚ$
  ଗଉଡ RWX1267491

 ୀ /57780 32 134 789ସନିୁତା େବେହରା ପି ପWାନନ େବେହରା RWX0233031

ପ ୁ /58781 42 134 790ଅKୟ କମୁାର ବଳ ପି ନଟବର ବଳ RWX0465286

 ୀ /58782 37 134 791ଲିଳାବତୀ ବଳ "ା ଅKୟ କମୁାର ବଳ RWX0465278

ପ ୁ /58783 29 134 792ଆଶେୁତାଷ ଶ�ାମ ପ
ସାଦ ଦାସ ପି ସେୁର$
  କମୁାର ଦାସ RWX0465336

 ୀ /59784 27 134 793ସରିତା କମୁାର ଦେଳଇ ପି େଶାଭାରାମ ଦେଳଇ RWX0824318

 ୀ /59785 25 134 794ସଂଯUୁା ଦେଳଇ ପି େଶାଭାରାମ ଦେଳଇ RWX0824326

ପ ୁ /60786 30 134 795େସୗରଭ ସ$ୁର ସାହୁ ପି ଗେଣ4ର ସାହୁ RWX0465427

ପ ୁ /61787 27 134 796େଗୗରୀପଦ ସାହୁ ପି ଗେଣ4ର ସାହୁ RWX0611368

ପ ୁ /61788 59 134 797ଗେଣ4ର ସାହୁ ପି େବକୖ3ୁ ନାଥ ସାହୁ RWX0399238

 ୀ /TS-61789 21 134 798ଲିଜା ରାଣୀ ମହାପାତ
 ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX1267483

ପ ୁ /62790 56 134 799ରେମଶ ଚ$
  ପାତ
 ପି ମାଧବ ପାତ
 RWX0399428

ପ ୁ /62791 25 134 800ନ$ିେଘାଷ ପାତ
 ପି ରେମଶ ଚ$
  ପାତ
 RWX0889980

 ୀ /62792 54 134 801େରଣବୁାଳା ସାହୁ "ା ଗେଣ4ର ସାହୁ KBH1305010

ପ ୁ /63793 57 134 802କାହ6 ୁଚରଣ ସାବତ ପି ବଳରାମ ସାବତ RWX0399345

 ୀ /64794 49 134 803ସଂଜୁUା ବାବୁ "ା ସେରାଜ କମୁାର ବାବୁ RWX0611566

13 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /64795 27 134 804ସନୁ$ା ରଣା ପି େଯାେଗ4ର ରଣା RWX0611582

ପ ୁ /65796 28 134 805େସୗମ�ରAନ ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ RWX0611640

 ୀ /66797 27 134 806ବବିତା େବେହରା "ା ଶିବାନ$ େବେହରା RWX1202175

 ୀ /66798 49 134 807ସରୀତା ସO ିତା େKତ
ିୟ "ା ପ
ଶା. କମୁାର ପାତ
 KBH1304500

ପ ୁ /66799 48 134 808ରମାକା. ମହାପାତ
 ପି ଉଦୟ ଚ$
  ମହାପାତ
 RWX0816249

 ୀ /66800 45 134 809ଚWଳା ମହାପାତ
 "ା ରମାକା. ମହାପାତ
 RWX1078153

ପ ୁ /66801 51 134 810ପ
ଶା. କମୁାର ପାତ
 ପି ତ
 ୀନାଥ ପାତ
 RWX0232728

ପ ୁ /66802 22 134 811ପ
ୟାସ େରାହନ ପାତ
 ପି ପ
ଶା. କମୁାର ପାତ
 RWX1071661

ପ ୁ /67803 33 134 812ରବି ଖରା ପି ତ
ିନାଥ ଖରା KBH1899061

ପ ୁ /68804 55 134 813େଗୗତମ ସାହୂ ପି ପରୁୁେଷା�ମ ସାହୂ RWX1259746

 ୀ /68805 20 134 814ଅସOିତା ସାହୂ ପି େଗୗତମ ସାହୂ RWX1259738

 ୀ /68806 43 134 815ଶା.ିଲତା ସାହୁ "ା େଗୗତମ ସାହୂ RWX1259753

 ୀ /69807 44 134 816ବୁଲୁ ରାଣୀ ବଳ "ା ଜେନO ଜୟ ବଳ RWX0125971

ପ ୁ /69808 31 134 817ଡ=ରୁୁ ଜାନୀ ପି ଧନ ଜାନୀ RWX0816215

ପ ୁ /69809 62 134 818ଶ
ୀ ହଷ,  ସାହୁ ପି େମାଚିରାମ ସାହୁ RWX0282343

 ୀ /69810 55 134 819ମାନସୀ ସାହୁ "ା ଶ
ୀ ହଷ,  ସାହୁ RWX0282350

ପ ୁ /70811 53 134 820ଜେନO ଜୟ ବଳ ପି ନଟବର ବଳ RWX0125989

ପ ୁ /71812 35 134 821ସମେର$
  େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା RWX0754291

 ୀ /72813 32 134 822କବିତା ରଣା "ା ରତ6 ାକର ରଣା RWX0754341

 ୀ /72814 47 134 823େଶୖଳ ବାଳା ରାଉଲ "ା ଧେନ4ର କା|ତି RWX0127555

ପ ୁ /73815 56 134 824ତେନାଜ କମୁାର ସାମ.ରାୟ ପି ସିେ54ର ସାମ.ରାୟ KBH1747617

 ୀ /73816 50 134 825କଲ�ାଣୀ ସାମ.ରାୟ "ା ତେନାଜ କମୁାର ସାମ.ରାୟ KBH1747609

 ୀ /74817 26 134 826ସାଇ ପ
ିୟା ତ
ିପାଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ତ
ିପାଠୀ RWX0816405

ପ ୁ /75818 32 134 827େସୗଭାଗ� କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ
ିହଷ,  ସାହୁ RWX0816702

ପ ୁ /77819 51 134 828ଧେନ4ର କା|ତି ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ କା|ତି RWX0127548

 ୀ /78820 46 134 829ଗରିମଣି ଖରା "ା େକାମଳେଲାଚନ ଖରା RWX0803312

 ୀ /80821 44 134 830ସଶୁୀଳା ମ?ଳ ପି ପ
ଭାତ କମୁାର ସାହୁ RWX0664474

ପ ୁ /80822 51 134 831ପ
ଭାs କମୁାର ସାହୁ ମା ସମିୁତ
 ା ସାହୁ KBH1907401

 ୀ /84823 22 134 832ସାଗରିକା ପ
ଧାନ ପି େଖଳ ମଣି ପ
ଧାନ RWX1202548

ପ ୁ /85824 22 134 833ଶJର ପ
ଧାନ ପି ପWାନନ ପ
ଧାନ୍ RWX1204494

ପ ୁ /91825 25 134 834ଏD.ପି. କ
 ି%ା କିସନ କର ପି ସେୁରଶ ଚ$
  କର RWX0903385

ପ ୁ /92826 22 134 835ସିଫ[ୁ କମୁାର ଗଉଡ ପି ପଣୁ,ଚ$
  େଗୗଡ RWX1186949

 ୀ /99827 37 134 836ସରିତା ପତି "ା ପ
ଶା. ତ
ିପାଠୀ RWX0889964

 ୀ /107828 22 134 837ମମିତା େଗୗଡ ମା ତୁଳସୀ େଗୗଡ RWX1202241

ପ ୁ /112829 22 134 838ସବୁାଶ ପଜୂାରୀ ପି ଧନ ପଜୂାରୀ RWX1202209

ପ ୁ /140830 21 134 839େସୗମ� ରAନ ରଥ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରଥ RWX1171966

 ୀ /144831 38 134 840ମମତା େବେହରା "ା ପ
ଦୀପ କମୁାର େବେହରା RWX0889865

ପ ୁ /146832 46 134 841ହରନାରାୟଣ ପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ପ
ସାଦ ସାହୂ RWX0889915

ପ ୁ /148833 51 134 842ତ
ୀେଲାଚନ ରଣା ପି ଲି�ରାଜ ରଣା KBH1624121

ପ ୁ /999834 54 134 843ଜୟକୃ% ଭଦ
 ପି ନିଳମଣି ଭଦ
 RWX0108431

 ୀ /999835 48 134 844ସଚିୁତ
ା ଭଦ
 "ା ଜୟକୃ% ଭଦ
 KBH1899434

 ୀ /999836 20 134 845ସO ିତାଲିନ ଭଦ
 ପି ଜୟ କୃ% ଭଦ
 RWX1254788

 ୀ /0837 21 134 979ରାଧା ଜାନୀ "ା ସନୁୀଲ ଜାନୀ RWX1282508

 ୀ /02838 26 134 980ଶଭୁଶ
ୀ ବି`ଵାଳ ପି ଶତ
ୁଘନ ବି`ଵାଳ RWX1285915

 ୀ /84839 19 134 982"ାଗତିକା ପ
ଧାନ ପି େଖଳମଣୀ ପ
ଧାନ RWX1285949

 ୀ /17840 29 134 984ଆରତି େଜନା "ା ପ
ଶା. କମୁାର େଜନା RWX1300177

 ୀ /39841 20 134 985ସେରାଜିନି େଖମ?ୁୁ ପି ଲKOଣ େଖମ?ୁୁ RWX1300185

 ୀ /56842 19 134 986ଅପ�ତା ତ
ିପାଠୀ ପି ସାରଦା ତ
ିପାଠୀ RWX1300193

 ୀ /08843 21 134 989ରୂପାAଳୀ େଦବଦାନ ପି ସବୁାଷ ଚ$
  େଦବଦାନ RWX1300276

 ୀ /15844 26 134 990ସ�ୀତା ଦାଶ "ା କ
ି%ା କିସାନ କର RWX1300292

 ୀ /39845 23 134 991କନୁମନୁ େଖମ?ୁୁ ପି ଲKOଣ େଖମ?ୁୁ RWX1300300

ପ ୁ /14846 18 134 992ଶଦାଶିବ ଖରା ପି େସାମନାଥ ଖରା RWX1321777

ପ ୁ /1847 55 134 846ସାରକା କି�� ପି ସାରକାହାଟୁ OR/12/085/136229

 ୀ /1848 32 134 847ନମିତା ସାରାକା ପି କି�� ସାରାକା RWX0611772

 ୀ /1849 28 134 848ସନିୁତା ସାରାକା ପି କି�� ସାରାକା RWX0611764

 ୀ /1850 27 134 849ରୁନିତା ସାରାକା ପି କି�� ସାରାକା RWX0611756

 ୀ /1851 52 134 850ସାରକା ତୁଳସି "ା କି�� ତୁଳସି OR/12/085/136230

 ୀ /2852 69 134 851ପି େଗୗରମା ରାଓ "ା ଝାେଡ4ର ରାଓ OR/12/085/140433

ପ ୁ /2853 53 134 852ପି. ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ ପି ଝାେଡ4ର ରାଓ OR/12/085/140824

ପ ୁ /2854 40 134 853ପି ଦୁଗ< ରାଓ ପି ଝାେଡ4ର ରାଓ OR/12/085/140203

ପ ୁ /2855 36 134 854ପି ରାମବାବୁ ରାଓ ପି ଝାେଡ4ର ରାଓ OR/12/085/140204

 ୀ /03856 27 134 855ଉମା କଳୁଦୀପ ମା ପାବ, ତୀ କଳୁଦୀପ RWX1048859

14 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /3857 55 134 856ଅେଶାକ କମୁାର େବହୁରିଆ ପି ବିପିନବିହାରି େବହୁରିଆ OR/12/085/140682

 ୀ /3858 45 134 857ସାବିତ
ୀ େବହୁରିଆ "ା ଅଜୟ େବହୁରିଆ OR/12/085/140463

ପ ୁ /3859 38 134 858ବିେନାଦବିହାରି େବହୁରିଆ ପି ବିପିନବିହାରି େବହୁରିଆ OR/12/085/140459

 ୀ /3860 68 134 859ଉମା ମଣି େବହୁରିଆ "ା ବିପିନ ବିହାରି େବହୁରିଆ OR/12/085/140460

 ୀ /3861 43 134 860ସାଗରୀକା େବହୁରୀଆ "ା ବିେନାଦ ବୀହାରୀ େବହୁରୀଆ RWX0109017

ପ ୁ /3862 40 134 861ବିଜୟକମୁାର େବହୁରିଆ ପି ବିପିନ ବିହାରି େବହୁରିଆ OR/12/085/140915

ପ ୁ /3863 32 134 862େସୗମ� ରAନ େବହୁରିଆ ପି ଅଜୟ କମୁାର େବହୁରିଆ RWX0233098

 ୀ /04864 22 134 863ରଶO ିତା େଗୗଡ ପି ହରିବBୁ େଗୗଡ RWX1201961

 ୀ /04865 20 134 864ସସୁO ିତା େଗୗଡ ପି ହରିବBୁ େଗୗଡ RWX1201920

ପ ୁ /4866 52 134 865ହରିବBୁ ଗଉଡ ପି ଧନୁଯ�,ୟ ଗଉଡ RWX0111104

 ୀ /4867 42 134 866ପଦO ା ଗଉଡ "ା ହରିବBୁ ଗଉଡ OR/12/085/140238

 ୀ /5868 54 134 867ବାସ.ୀ କମୁାରୀ େବେହରା "ା କିେଶାରଚ$
  "ାଈଁ OR/12/085/141019

ପ ୁ /5869 59 134 868କିେଶାର ଚ$
  "ାଇଁ ପି ରାଧାେମାହନ "ାଇଁ OR/12/085/141020

 ୀ /5870 28 134 869ପାୟଲ "ାଇଁ ପି କିେଶାର ଚ$
  "ାଇଁ RWX0465377

 ୀ /5871 24 134 870ପଲ; ବୀ "ାଇଁ ପି କିେଶାର ଚ$
  "ାଇଁ RWX0903427

ପ ୁ /6872 49 134 871ସୀତାସକୁା. ରାୟ ପି ଧରଣୀ ଧର ନାୟକ OR/12/085/141307

 ୀ /6873 27 134 872ସିତମ ରାୟ ପି ସିତାଶଂୁ ରାୟ RWX0890053

 ୀ /6874 55 134 873ଝରଣା "ାଇଁ "ା ସିତାଂସକୁା. ରାୟ RWX0111153

ପ ୁ /7875 66 134 874େଶଖ ତ~ରଉଲା ପି େଶଖ ଇନାୟକ ଉଲ; ାହ RWX0111179

 ୀ /7876 57 134 875ନାଜିଲ କାକାସାନ "ା େଶଖ ତୁୱାକ; ିରଉଲ; ାହ RWX0111161

ପ ୁ /7877 54 134 876ରେମଶ ଚ$
  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ KBH1664283

ପ ୁ /10878 45 134 877ଦୟାନିଧି ପ
ଧାନ ପି ଅଚ�ତୁ ପ
ଧାନ OR/12/085/141249

 ୀ /10879 36 134 878ସସOିତା ପ
ଧାନ "ା ଦୟାନିଧି ପ
ଧାନ RWX0110148

 ୀ /10880 27 134 879ରଶO ିବାଳା ସାମ.ରାୟ ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର ସାମ.ରାୟ RWX0611392

 ୀ /11881 53 134 880ଡି ବିଜୟଲKOୀ "ା ଡି.ଭି େଭJଟରାବଣା OR/12/085/141076

ପ ୁ /11882 40 134 881ଡି. ସେ.ାଷ ପSନାୟକ ପି ଡି. େଭJଟରାବଣା ପlନାୟକ KBH1303296

ପ ୁ /11883 58 134 882ଡି େଭJଟରାବଣ ରାଓ ପି ଭାTର ରାଓ OR/12/085/141247

 ୀ /12884 34 134 883ସନିୁତା େଗୗଡ "ା ଭଗବାନ େଗୗଡ RWX0796433

 ୀ /12885 28 134 884ସାନମତି ଖିଲ "ା ଚି�ରAନ ସାଗର RWX0754085

ପ ୁ /12886 56 134 885ବନମାଳୀ ସାଗର ପି େଦତୖାରି ସାଗର OR/12/085/141239

 ୀ /12887 50 134 886ରଦମା ସାଗର "ା ବନମାଳି ସାଗର OR/12/085/141240

ପ ୁ /12888 37 134 887ଅେଶାକ କମୁାର ସାଗର ପି ବନମାଳି ସାଗର RWX0110163

 ୀ /12889 34 134 888ଟୁନି ସାଗର ପି ବନମାଳି ସାଗର RWX0110155

ପ ୁ /12890 32 134 889ଚି�ରAନ ସାଗର ପି ବନମାଳି ସାଗର RWX0399287

ପ ୁ /13891 57 134 890ଟ
ାେଡ4ର େବେହରା ପି କମୁର େବେହରା OR/12/085/143289

 ୀ /13892 49 134 891କ.ୁଳା େବେହରା "ା ଝାେଡ4ର େବେହରା OR/12/085/143290

 ୀ /13893 28 134 892େମାନାଲିସା େବେହରା ପି ଝାେଡ4ର େବେହରା RWX0399386

 ୀ /14894 35 134 893ପି. ଆଶାଲତା "ା ପି.ରାମବାବୁ ରାଓ RWX0816678

ପ ୁ /16895 25 134 894ସାଗର ମ�ଳ ସାହୁ ପି ରଜନୀକା. ସାହୁ RWX1026434

ପ ୁ /16896 58 134 895ରଜନୀ କା. ସାହୁ ପି ହେରକୃ% ସାହୁ KBH1714757

 ୀ /16897 50 134 896ରାଜଶ
ୀ ସାହୁ "ା ରଜନୀ କା. ସାହୁ KBH1714765

 ୀ /16898 45 134 897ପ
ିୟଦଶ,ନି ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ RWX0367904

ପ ୁ /16899 39 134 898ସଧିୁର କା. ସାହୁ ପି ରମାକା. ସାହୁ RWX0399105

ପ ୁ /16900 28 134 899ଜୟ. କମୁାର ସାହୁ ପି ରଜନୀ କା. ସାହୁ RWX0399113

ପ ୁ /17901 59 134 900କାଳୁ ଚରଣ େଜନା ପି ବନମାଳି େଜନା RWX0111294

 ୀ /17902 51 134 901କଲ�ାଣି େଜନା "ା କାଳୁଚରଣ େଜନା RWX0111302

 ୀ /17903 28 134 902ସଶOତିା କମୁାରୀ େଜନା ପି କାଳ ୁଚରଣ େଜନା RWX0465146

ପ ୁ /18904 60 134 903ଯଧିୁiିର ଗରଡା ପି ନୀଳା=ର ଗରଡା RWX0233064

 ୀ /18905 48 134 904େରବତୀ ଗରଡା "ା ଯଧିୁiର ଗରଡା RWX0233072

 ୀ /18906 32 134 905ଝାନସିରାଣୀ ଗରଡା ପି ଯଧିୁiିର ଗରଡା RWX0233080

 ୀ /18907 60 134 906ପ
ଭାତି କମୁାରି ରଥ "ା କୃତିବାସ ଷଡ�ି KBH2146033

ପ ୁ /18908 62 134 907କୃତିବାସ ଷଡ�ି ପି େଗାଦାବରି ଷଡ�ି KBH2141935

 ୀ /18909 36 134 908"ପ6ା ଷଡ�ି ପି କୃତିବାସ ଷଡ�ି KBH2141992

ପ ୁ /18910 35 134 909ଅମିତ ବିକ
ମ ଷଡ�ି ପି କୃତିବାସ ଷଡ�ି KBH2052629

 ୀ /19911 49 134 910ଅନୀମା ଲାକ
 ା "ା ପିଟାର ତିକ, ୀ KBH1304070

 ୀ /19912 70 134 911ତାରସିସିଆ ତିକ, ୀ "ା ସି\ଭା�ାର ତିକ, ୀ RWX0611434

ପ ୁ /19913 51 134 912ପିଟାର ତିକ, ୀ ପି ସିଲଭ�ାର ତିକ, ୀ KBH1304062

ପ ୁ /19914 75 134 913ସି\ଭା�ାର ତିକ, ୀ ପି ମାରକDୁ ତିକ, ୀ RWX0611426

ପ ୁ /21915 55 134 914ଫକିର ଚରଣ ନାଏକ ପି ମେହ4ର ନାଏକ KBH2141943

 ୀ /21916 52 134 915କ.ୁଳା ନାଏକ "ା ଫକିର ଚରଣ ନାଏକ KBH2141968

 ୀ /22917 54 134 916ସAUୁା ରାଣୀ ପାତ
 "ା ଶିବରାମ ପାତ
 KBH1980754

 ୀ /22918 34 134 917ଡବ; ୁ  ରାଣୀ ମା ସାବିତ
ୀ ପରଜା KBH2142040

15 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /23919 43 134 918ବାବୁଲା ନାଗ ପି ସନିଆ ନାଗ RWX0109983

ପ ୁ /24920 64 134 919ଅଜୁ, ନ ପା�ୀ ପି ମଧ ୁପା�ୀ RWX0957274

ପ ୁ /24921 31 134 920କ
 ି%ା ପା�ି ପି ଅଜୁ, [ ପା�ି RWX0335596

ପ ୁ /25922 50 134 921ନ$କିେଶାର ପରିଡା ପି ନାଶ ୁ,  ପରିଡା OR/12/085/142382

 ୀ /26923 42 134 922ଲKOୀପ
ିୟା େଚୗଧରୂୀ ପି ଜଗନ6 ାଥ େଚୗଧରୂୀ KBH1304310

ପ ୁ /26924 52 134 923ବସ. କମୁାର ପ?ା ପି ହୃଷିେକଶ ପ?ା KBH1304518

ପ ୁ /27925 60 134 924ମଦନ ଖରା ପି ରାମ ଖରା OR/12/085/142126

ପ ୁ /27926 50 134 925ତ
ିନାଥ ଖରା ପି ରାମ ଖରା OR/12/085/142128

 ୀ /27927 48 134 926ସେୁରଖା ଖରା "ା ତ
ିନାଥ ଖରା OR/12/085/142129

 ୀ /27928 45 134 927କମୁାରୀ ଖରା "ା ମଦନ ଖରା KBH1304252

 ୀ /27929 39 134 928ମାଧରୁୀ ଖରା ପି ଜୀବନ ଖରା KBH1671593

ପ ୁ /27930 39 134 929ପ9ୂ,ଚ$
  ଖରା ପି ମଦନ ଖରା KBH1305069

ପ ୁ /28931 60 134 930ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ OR/12/085/140811

 ୀ /28932 55 134 931ପ
ଭାସିନୀ ନାୟକ "ା ଶରତ ନାୟକ OR/12/085/140883

ପ ୁ /28933 43 134 932ସO ୃତି ରଂଜନ ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ KBH1712363

 ୀ /28934 26 134 933ବି%ୁପ
ିୟା ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ$
  ସାହୁ RWX0754077

 ୀ /29935 44 134 934େଜମାମଣି ସାହୁ "ା ରେମଶ ଚ$
  ସାହୁ KBH1304641

ପ ୁ /29936 40 134 935ବିଦ�ାଧର ସାହୁ ପି କାଳୁ ଚରଣ ସାହୁ KBH1303411

ପ ୁ /30937 63 134 936ସବୁାଷଚ$
  ସବୁୁ5ି ପି ବାମରାଜ ସବୁୁ5ି OR/12/085/142053

 ୀ /30938 56 134 937େଶଳୖବାଳା ସବୁୁ5ି "ା ସଭୁାଷ ଚ$
  ସବୁୁ5ି RWX0283044

ପ ୁ /30939 38 134 938େସୗମ� ରଂଜନ ସବୁୁ5ି ପି ସବୁାସ ଚ$
  ସବୁୁ5ି KBH2140689

 ୀ /30940 32 134 939ଶଭୁଶ
ୀ କମୁାରି ସବୁୁ5ି ପି ସବୁାଷ ଚ$
  ସବୁୁ5ି KBH2141869

 ୀ /30941 30 134 940ଇତିଶ
ୀ ସବୁୁ5ି ପି ସବୁାଷ ଚ$
  ସବୁୁ5ି RWX0611541

ପ ୁ /31942 56 134 941ପ
ଫଲୁ;  କମୁାର ବିେଷାୟୀ ପି କୀ�,ନ ବିେଷାୟୀ OR/12/085/150290

 ୀ /31943 50 134 942ବବିତା ବିେଶାୟୀ "ା ପ
ଫଲୁ;  କମୁାର ବିେଶାୟୀ KBH1304831

 ୀ /32944 64 134 943େମରୀ େଖାସଲା ପି ଚ$
େମାହନ େଖାସଲା RWX0109959

 ୀ /33945 53 134 944ଡାଳି= େଖାସଲା "ା ବି.ଭU େଖାସଲା RWX0283069

ପ ୁ /33946 47 134 945ରାଜୁ େଖାସଲା ପି ଲଛିମ େଖାସଲା RWX0283051

ପ ୁ /33947 34 134 946ବି4ନାଥ େଖାସଲା ପି ଡାଳି= େଖାସଲା RWX0611731

 ୀ /33948 31 134 947ଆରତି େଖାସଲା ମା ଡାଳି= େଖାସଲା RWX0611723

 ୀ /34949 42 134 948ଅନୁପମା "ାଇ ଁ. "ା ବିପି[ ବିହାରୀ ସାମଲ . RWX0109967

ପ ୁ /34950 61 134 949ପ
ଭାତ କମୁାର "ାଇଁ ପି ନିରାକାର "ାଇଁ RWX0109975

 ୀ /34951 60 134 950ଇ$ୁେରଖା "ାଇଁ "ା ପ
ଭାତ କମୁାର "ାଇଁ KBH2142016

 ୀ /34952 30 134 951େରାମ�ାଶ
ୀ ପ
ିୟଦଶ�ନୀ "ାଇଁ ପି ପ
ଭାତ କମୁାର "ାଇଁ RWX0903500

ପ ୁ /35953 48 134 952ମେହ$
  ଗଉଡ ପି ଆନ$ ଗଉଡ KBH1303999

 ୀ /35954 45 134 953ମାମିତା ଗଉଡ "ା ମେହ$
  ଗଉଡ KBH1304005

 ୀ /36955 47 134 954ନିଳାବତୀ ପରଜା "ା ଚ?ାଳ ପରଜା OR/12/085/142144

ପ ୁ /37956 52 134 955ସAୟ କମୁାର ନ$ ପି ବସ. କମୁାର ନ$ RWX0427542

ପ ୁ /38957 41 134 956ଶା.ନୁ କମୁାର େଜନା ପି ମଦନ େମାହନ େଜନା RWX0399097

 ୀ /38958 27 134 957ଭାରତି ପୃiି ପି ଗ�ାଧର ପୃiି RWX0824334

 ୀ /39959 32 134 958ରଂଜିତା ମଲ; ିb "ା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମଲ; ିb RWX0465104

ପ ୁ /39960 42 134 959ବିବୁତି ଭୂଷଣ ମଲ; ିb ପି େଗାବି$ ମଲ; ିb RWX0465096

 ୀ /40961 50 134 960ରଜନୀ ରାଣି ପାତ
 "ା ରେମଶ ଚ$
  ପାତ
 RWX0399410

 ୀ /41962 31 134 961େଶଫାଳୀ େଦବୀ ପି ଚୁଡାମଣୀ େସଠ RWX0664359

ପ ୁ /41963 28 134 962ବଳରାମ କୱାସି ମା ପଦO ାବତୀ ପିଡିକା RWX0611343

 ୀ /41964 62 134 963ପଦO ାବତୀ ପିଡିକା ପି ନାରାପା ପିଡିକା RWX0611665

ପ ୁ /41965 36 134 964େକ.ରାେଜ4ର ପିଡିକା ମା ପଦO ାବତୀ ପିଡିକା RWX0611657

ପ ୁ /41966 61 134 965ସବୁାଷ ଚ$
  ପ
ଧାନ ପି ଉଦୟନାଥ ପ
ଧାନ RWX0957290

 ୀ /41967 41 134 966େଜ�ାc6ା ପ
ଧାନ "ା ସବୁାଷ ଚ$
  ପ
ଧାନ RWX0957282

ପ ୁ /42968 42 134 967ରାେଜ$
  କମୁାର ସାହୁ ପି େଚତୖନ� ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX0611632

ପ ୁ /43969 35 134 968ଅମw ାନ ସେୁଶାଭିs ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଚ$
  ଦାସ RWX0611624

 ୀ /44970 67 134 969ବାସ.ି େହY
ମ "ା ରାହାସ ବିହାରି RWX0754366

ପ ୁ /44971 50 134 970ରାେମ4ର ପ
ଧାନ ପି ମେହ4ର ପ
ଧାନ RWX0754358

 ୀ /50972 28 134 971ପଜୁା ପ
ଧାନ ପି ଚ$
 େଶଖର ପ
ଧାନ RWX1024611

 ୀ /65973 66 134 972ସଂଯUୁା ସାମ.ରା "ା ବଂଶିଧର ସାମ.ରା RWX0816595

 ୀ /78974 26 134 973କ�ରିୁକା ନାୟକ ପି େଫାକିରଚରଣ ନାୟକ RWX0816157

ପ ୁ /87975 38 134 974ହିମାଂଶ ୁଭୂଷଣ ଶତପଥୀ ପି ପ9ୂ,ଚ$
  ଶତପଥୀ RWX0824243

 ୀ /97976 24 134 975ମାମନିୁ ପରଜା ମା ଜଯ.ିୀ ପରଜା RWX1202530

 ୀ /999977 26 134 976ଆକାଶୀ େଦବୀ ପି ସବୁାଷ ଚ$
  ଭ�ଡା RWX1025857

 ୀ /999978 38 134 977େରାଜାଲି[ ମହାପାତ
 "ା ବିନାୟକ ମହାପାତ
 RWX0903377

 ୀ /999979 34 134 978ବି. ୱସିି� ୍ରାଣୀ ପି ବି. ସବୁାଷ କମୁାର RWX1025865

 ୀ /48980 29 134 987ବବିତା େବେହରା "ା ଶିବାନ$ େବେହରା RWX1300201

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ<ଚନ ନିମେ. ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ6  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ<ଚନ କମିଶନ ଭାରତJ �ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ<ଚନ ପବୂ, ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣJ ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର.ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.11  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 ମାନJର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନJ ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

17 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀJ "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


