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�ୀ /upper Col1 21 133 1ରୂପା�ଳି େଦବଦାନ ପି ସବୁାଷ ଚ��  େଦବଦାନ RWX1236777

�ୀ /012 36 133 2ମଧସୁ! ିତା ପାଢୀ #ା ଅେଶାକ କମୁାର ନ� RWX1266147

�ୀ /13 69 133 3ସିତାରତ'  ପ(ନାୟକ #ା ଭ* ପ(ନାୟକ KBH2059392

ପ ୁ /14 44 133 4ସେ+ାଷ କମୁାର ପ(ନାୟକ ପି ଭ*ରାମ ପ(ନାୟକ KBH1299148

�ୀ /25 61 133 5େଗୗରି ବାଇ #ା କିସାନ ସିଂ RWX0107656

ପ ୁ /26 68 133 6କିସାନ ସିଂ ପି କକରୁାମ ଜି RWX0107664

�ୀ /27 35 133 7ଅମିତା ସିଂ ପି କିସାନ ସିଂ KBH1349901

ପ ୁ /28 33 133 8ଅମର ସିଂ ପି କିସାନ ସିଂ KBH1349893

�ୀ /29 30 133 9ଅ�ନା ସିଂ ପି କିସାନ ସିଂ RWX0611293

�ୀ /0310 24 133 10ସ!ିତା ରାଣୀ ପ1ା ପି ପ�ସା+ କମୁାର ପ1ା RWX1007491

ପ ୁ /311 76 133 11ଅନ+ ପ�ସାଦ ପ1ା ପି ଭିମେସନ ପ1ା RWX0367755

�ୀ /312 69 133 12ମହାଲ2!ି ପ1ା #ା ଅନ+ ପ�ସାଦ ପ1ା OR/12/085/178286

�ୀ /313 47 133 13ସ3�ାରାଣି ପ1ା #ା ପ�ଶା+ କମୁାର ପ1ା OR/12/085/180940

ପ ୁ /314 46 133 14ଶଶୁା+ କମୁାର ପ1ା ପି ଅନ+ ପ�ସାଦ ପ1ା RWX0107201

ପ ୁ /315 46 133 15ପ�ଶା+ କମୁାର ପ1ା ପି ଅନ+ ପ�ସାଦ ପ1ା OR/12/085/178288

�ୀ /316 40 133 16ସବିତା ପ1ା #ା ଶଶୁା+ କମୁାର ପ1ା RWX0107219

ପ ୁ /3RD LANE17 35 133 17ସି4ାଥ6 ର�ନ େଖାସଲା ପି ପ�ଭୂଦାନ େଖାସଲା RWX1195478

ପ ୁ /MALI STRE18 25 133 18ବୁ8େଡଲା େସୈଳ��  ସିଂହ ପି ବୁ8େଡଲା ପରୂୂେଶାଥମ RWX1195502

�ୀ /419 73 133 19କା;ନ ଲତା େବେହରା #ା ବଟକୃ= େବେହରା RWX0754895

ପ ୁ /420 57 133 20ସେୁବାଧ କମୁାର େବେହରା ପି ବଟ କୃ= େବେହରା RWX0232462

�ୀ /421 53 133 21ନିରୁପମା ଦାସ #ା ସେୁବାଧ କମୁାର େବେହରା RWX0232470

�ୀ /422 43 133 22ସସ!ିତା ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଚ��  ଦାସ RWX0232488

ପ ୁ /423 38 133 23ପ�ସନ'  କମୁାର ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ RWX0232496

�ୀ /524 88 133 24ସର#ତୀ ମହାରଣା #ା ନିର�ନ ମହାରଣା RWX0282236

ପ ୁ /525 53 133 25ପ�ତାପ ଚ��  ମହାରଣା ପି ନିର�ନ ମହାରଣା KBH1712462

�ୀ /526 48 133 26ସାବିତ�ୀ ମହାରଣା #ା ପ�ତାପ ଚ��  ମହାରଣା KBH1712454

ପ ୁ /527 21 133 27ସେ+ାଷ ମହରାଣା ପି ପ�ତାପ ଚ��  ମହାରଣା RWX1078781

ପ ୁ /0628 20 133 28ଆଶିଷ ପାତ� ପି ବି?ଵନାଥ ପାତ� RWX1227503

ପ ୁ /629 43 133 29ବିAନାଥ ପାତ� ପି େହମଚ��  ପାତ� RWX0107631

�ୀ /630 39 133 30ଗିତା�ଳି ପାତ� #ା ବିAନାଥ ପାତ� RWX0107623

�ୀ /731 60 133 31ଅରୁଣା େଯନା #ା ସଧିୁର େଯନା OR/12/085/142590

ପ ୁ /732 42 133 32ପ�ଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି ସଧୁୀର କମୁାର େଜନା KBH1298975

ପ ୁ /733 40 133 33ସଦୁୀପ କମୁାର େଜନା ପି ସଧୁୀର କମୁାC େଜନା KBH1671957

ପ ୁ /734 38 133 34#ରୁପ କମୁାର େଜନା ପି ସଧୁୀର େଜନା KBH1314970

�ୀ /735 35 133 35େରାଶନି େଜନା ପି ପ�ଦିପ କମୁାର େଜନା RWX0107607

�ୀ /736 34 133 36ସନିୁତା େଜନା ପି ସଧିୁର େଜନା RWX0107599

�ୀ /737 31 133 37ସସ! ିତା େଜନା ପି ସଧୁୀର େଜନା RWX0754648

ପ ୁ /0838 73 133 38ନାରାୟଣ ପ1ା ପି ବିପଳ ବହାରୀ ପ1ା RWX1078880

�ୀ /839 67 133 39ଏମ. ଭି.ପଦ! ାବତୀ ଶା�ୀ #ା ନାରାୟଣ ପ1ା OR/12/085/142588

�ୀ /940 41 133 40ଅରୁପଦି ନାୟକ #ା ଶବିପ�ସାଦ ନାୟକ RWX0107250

ପ ୁ /1041 44 133 41େଜ ସାଇପ�ସାଦ ପି େଜ ଆପା ରାଓ KBH1672260

ପ ୁ /1042 39 133 42ଜୟପ�କାଶ େଦବତା ପି ଅରୁଣ େଦବତା RWX0107268

�ୀ /1143 65 133 43େଜ େଦବକି #ା େଜ ଜଗନାଥ ରାଓ RWX0107276

�ୀ /1244 29 133 44ସଂଜୁ*ା ମହା+ି ପି ବାସେୁଦବ ମହା+ି RWX0482927

ପ ୁ /1245 68 133 45ବଂଶୀଧର ପ(ନାୟକ ପି ଉଦୟ ଚ��  ପ(ନାୟକ RWX0232546

�ୀ /1246 60 133 46େଶାଭାରାଣି ପ(ନାୟକ #ା ବାସେୁଦବ ମହା+ି OR/12/085/142561

�ୀ /1247 59 133 47ପଦ! ା ପ(ନାୟକ #ା ବଂଶୀଧର ପ(ନାୟକ RWX0232645

�ୀ /1248 47 133 48କମୁାରୀ ସ3�ାରାଣି ପ(ନାୟକ ପି ରାଜଭୁଷଣ ପ(ନାୟକ OR/12/085/142562

ପ ୁ /1349 74 133 49ଚ��େଶଖର ପ1ା ପି ନିତ�ାନ� ପ1ା OR/12/085/142557

ପ ୁ /1350 51 133 50ପ�ସନ'  କମୁାର ପ1ା ପି ଚ��େଶଖର ପ1ା OR/12/085/142558

1 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀI #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1351 47 133 51େପ�ମାନ� ପ1ା ପି ଚ�� େଶଖର ପ1ା OR/12/085/142559

�ୀ /1352 46 133 52ରାଧାରାଣି ପ1ା #ା ପ�ସନ'  କମୁାର ପ1ା OR/12/085/143126

ପ ୁ /1353 27 133 53ଯଗୁଳ କିେଶାର ପ1ା ପି ପ�ସନ'  କମୁାର ପ1ା RWX0611228

ପ ୁ /1354 24 133 54େଗାବି� ଚ��  ପ1ା ପି ପ�ସନ'  କମୁାର ପ1ା RWX0903336

ପ ୁ /1455 81 133 55ଏସ ଏଲ ନରସିଂହ ପି ଏସ େଭIଟ ରାଓ KBH1298835

�ୀ /1456 75 133 56ଏସ େଭIଟ ଲ2!ୀ #ା ଏସ.ଏଲ. ନରସିଂହ KBH1298850

ପ ୁ /1457 48 133 57ଏସ.ସାଇ କମୁାର ସ�ିତା ରାଓ ପି ଏସ .ଏଲ.ନରସିଂହ ସ�ିତା ରାଓ KBH1298876

ପ ୁ /1658 49 133 58ର�ନ କମୁାର ଚ� ପି େକୈଳସ ଚ��  ଚ� RWX0754374

�ୀ /1659 49 133 59ସସ!ିତା ଚ� #ା ର�ନ କମୁାର ଚ� RWX0754382

�ୀ /1660 40 133 60ମୀନତୀ ଦାସ #ା ବିପିନ ଦାସ RWX0754390

�ୀ /1661 47 133 61ଅନୁଭା କମୁାରୀ ପ(ନାୟକ #ା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ KBH1690718

�ୀ /1662 43 133 62ଏସ.ଭାରତୀ ପ(ନାୟକ #ା ଏସ. େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ରାଓ RWX0107300

ପ ୁ /1663 23 133 63ଅଭିେଶଖ ପ(ନାୟକ ପି ଏସ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ RWX1007483

ପ ୁ /1664 81 133 64ସାଲୁର କନକା ରାଓ ପି ସାଲୁର ଶାMଶିବ ରାଓ KBH1712447

ପ ୁ /1665 52 133 65ଏସ. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏସ. କାନକା ରାଓ OR/12/085/142545

ପ ୁ /1666 50 133 66ଏସ େଗୗରିପ�ସାଦ ରାଓ ପି ଏସ କାନକା ରାଓ OR/12/085/142546

ପ ୁ /1667 46 133 67ଏସ ରାେଜଶ କମୁାର ରାଓ ପି ଏସ କାନକା ରାଓ OR/12/085/142547

�ୀ /1668 29 133 68ସପୁNH ରାଓ #ା ଏO. ରାେଜO କମୁାର ରାଓ RWX0903310

ପ ୁ /1769 53 133 69ରାମ ଚ��  ମହାପାତ� ପି କାହ' ୁ  ଚରଣ ମହାପାତ� RWX0232504

�ୀ /1770 33 133 70େସାରଜିନି ମହାପାତ� #ା ରାମଚ��  ମହାପାତ� RWX0232512

�ୀ /1771 22 133 71ସମ6ୀPା ମହାପାତ� ପି ରାମଚ��  ମହାପାତ� RWX1112721

�ୀ /1872 47 133 72ଜି. ଇ�ିରା #ା ଜି. ଭି. ରାମାନା KBH1980523

�ୀ /1873 54 133 73ଜି କାେମAରୀ ପି ଜି କ� ିଷ' ା ରାଓ RWX0107326

�ୀ /1874 84 133 74ଜି ଜMାବତୀ #ା ଜି କ� ି=ା ରାଓ OR/12/085/142029

ପ ୁ /1875 40 133 75ଜି. ସେ+ାଷ କମୁାର ପି ଜି. ରାମା ରାଓ KBH1295104

�ୀ /1876 58 133 76ଜି ଶ�ାମଳ କମୁାରୀ #ା ଜି ରାମାରାଓ RWX0107318

ପ ୁ /1877 56 133 77ଜି େଭIଟ ରାମଣା ପି ଜି କ� ି=ା ରାଓ KBH1980549

ପ ୁ /1978 40 133 78ଟି. ହରି ପି ଟି. କୃ= ମQୁR RWX0232405

�ୀ /1979 38 133 79ଟି.ଗୀତା  #ା ଟି.ହିରି RWX0232413

�ୀ /2080 38 133 80ଏO. କ�ି=ାେବଣି ପି ଏO. ସଯୁ�6ନାରାୟଣ KBH1295831

�ୀ /2081 65 133 81ଏO. ବରଲ2!ୀ #ା ଏସ. ସଯୁ�6ନାରାୟଣ OR/12/085/142533

�ୀ /2082 36 133 82ଏO. େହମଲତା #ା ଏO. ସତ�ନାରାୟଣ RWX0610956

ପ ୁ /2083 49 133 83ଏO. େମାହନ ପି ଏସସଯୁ�6ନାରାୟଣ OR/12/085/142536

ପ ୁ /2084 54 133 84ଏO. ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଏସସଯୁ�6ନାରାୟଣ OR/12/085/142535

�ୀ /2085 36 133 85ଏO ଶ�େଦବି #ା ଏO େମାହନ ରାଓ RWX0754838

�ୀ /2186 62 133 86ବାସେୁଦବ ମହାରଣା ପି ପ�ହଲାଦ ମହାରଣା RWX0107367

�ୀ /2187 52 133 87ପ�େମାଦିନୀ ମହାରଣା #ା ବାସେୁଦବ ମହାରଣା RWX0107375

�ୀ /2188 47 133 88ଷଷୁମା ମହାରଣା #ା େକଦାର ମହାରଣା RWX0107383

ପ ୁ /2189 44 133 89େକଦାର ମହାରଣା ପି ପ�ହଲାଦ ମହାରଣା KBH2059467

ପ ୁ /2190 30 133 90ଶବି ପ�ସାଦ ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା RWX0398792

ପ ୁ /2191 30 133 91ସେ+ାଷ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନିର�ନ ମହାରଣା RWX1007640

�ୀ /2192 28 133 92ପ�ିୟIା ମହାରଣା ପି ବାସେୁଦବ ମହାରଣା RWX0482919

�ୀ /2193 27 133 93ପ�ିୟା ମହାରଣା ପି େକଦାର ମହାରଣା RWX0754630

�ୀ /2194 26 133 94ପ�ତିଭା କମୁାରି ମହାରଣା ପି େକଦାର ମହାରଣା RWX0755108

�ୀ /2195 21 133 95ପ�ତିଭା କମୁାରି ମହାରଣା ପି େକଦାର ମହାରଣା RWX1083146

�ୀ /2196 21 133 96ମମତା ମହାରଣା ପି େକଦାର ମହାରଣା RWX1083161

ପ ୁ /2197 30 133 97ଶIର ମହାରଣା ପି ବାଶେୁଦବ ମହାରଣା RWX0483073

ପ ୁ /2298 79 133 98ଡି.ଏO. ମQୁR ପି ଡି. େଭIଟ ଆପଡୁୁ OR/12/085/143224

�ୀ /2299 73 133 99ଡି ବସ+ କମୁାରି #ା ଡି ଏସ ମQୂR KBH2059368

�ୀ /23100 27 133 100େକ ଦିବ�ାଶ�ୀ ପି େକ େଶଷଗିରି ରାଓ RWX0754671

ପ ୁ /23101 26 133 101େକ. ମେହଶ କମୁାର ପି େକ. େଶଷଗିରି ରାଓ RWX0809897

ପ ୁ /23102 63 133 102ଶ�ୀ େକ େଶଷଗିରି ରାଓ ପି େକ ବଲଭ ରାଓ OR/12/085/142517

�ୀ /23103 51 133 103େମଡିମି ସେରାଜିନି #ା େଶଷଗିରି ରାଓ OR/12/085/142518

�ୀ /24104 62 133 104ଡି. ବିଜୟଲ2!ି #ା ଡି. ଗେୁSAର ରାଓ RWX0107425

�ୀ /24105 40 133 105ଡି. ତ�ିେବଣୀ #ା ଡି. ମେହAର ରାଓ RWX0107433

�ୀ /24106 37 133 106ଡି. #ାତି #ା ଡି. ଲ2!ଣ ରାଓ RWX0107482

ପ ୁ /24107 66 133 107ଡି. ଗେୁSAର ରାଓ ପି ଡି. ସାବେରୟା ରାଓ RWX0107417

ପ ୁ /24108 54 133 108ଡି. ମେହAର ରାଓ ପି ଡି. ଗେୁSAର ରାଓ RWX0107441

ପ ୁ /24109 49 133 109ଡି. ଲ2!ଣ ରାଓ ପି ଡି. ଗେୁSAର ରାଓ RWX0107458

�ୀ /25110 37 133 110ଏମସ�ୀତା #ା ଏମ.େଭIଟ ଗSୁ KBH1349513

�ୀ /25111 36 133 111ଏମ.#ାତୀ #ା ଏମ.ଜଗନ'  େମାହନ ରାଓ KBH1349547

�ୀ /25112 65 133 112ଏମ. ଇAରୀ ଆମା . #ା ଏମ. ଅଚୁତ ରାଓ KBH1295203
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ପ ୁ /25113 48 133 113ଏମ. େଭIଟ ଗSୁା ପି ଏମ. ଅଚ�ତୁ ରାଓ KBH1295187

ପ ୁ /25114 72 133 114ଏମ. ଅଚ�ତୁ ରାଓ ପି ଏମ. ଆପନା KBH1295195

ପ ୁ /25115 44 133 115ଏମ.ଜଗନ' େମାହନ ରାଓ ପି ଏମ.ଅଚ�ତୁ ରାଓ KBH1349588

�ୀ /26116 65 133 116ବାସ+ୀ େଦବୀ #ା ହରିହର ନାୟକ KBH1672161

ପ ୁ /26117 75 133 117ହରିହର ନାୟକ ପି ଅଜୁ6 ନ ନାୟକ KBH2059442

�ୀ /27118 25 133 118ସଚିୁତ� ା ଦାଶ #ା ରଂଜନ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1268366

ପ ୁ /27119 62 133 119େଗାକଳୁ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି େଗୗର ପାଣିଗ�ାହି RWX1156488

�ୀ /27120 47 133 120କମୁଦିୁନୀ ପାଣିଗ�ାହୀ #ା ଗକଳୁ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/085/143244

ପ ୁ /27121 32 133 121ରଂଜନ ପାଣୀଗ�ାହୀ ପି େଗାକଳୁ କମୁାର ପାଣୀଗ�ାହୀ KBH1349828

ପ ୁ /28122 19 133 122ରୂଦ�  ହିକାକା ରୂଦ�  ହିକାକା ପି ଶ�ୀପତି ହିକାକା RWX1279363

�ୀ /29123 56 133 123ପ�େମାଦିନି ପ1ା #ା େଗାପାଳ କୃ= ପାତ� OR/12/085/142455

ପ ୁ /29124 68 133 124େଗାପାଳ କୃ= ପାତ� ପି ଲ2!ୀକା+ ପାତ� OR/12/085/142454

ପ ୁ /29125 60 133 125ସିମା;ଳ ପାତ� ପି ଲ2!ୀକା+ ପାତ� OR/12/085/142457

ପ ୁ /29126 34 133 126ଚ�ନ କମୁାର ପାତ� ପି େଗାପାଳ କୃ= ପାତ� RWX0335216

�ୀ /29127 30 133 127#ାଗତିକା ପାତ� ପି େଗାପାଳ କୃ= ପାତ� RWX0282251

ପ ୁ /29128 23 133 128ପ�ବୀନ ପାତ� ପି ସିମା;ଳ ପାତ� RWX1007426

�ୀ /30129 33 133 129ବି=ୁପ�ୀୟା େବେହରା #ା ବାବୁଲା େବେହରା RWX0243295

ପ ୁ /31130 59 133 130ଲ2!ିକା+ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ RWX0107706

ପ ୁ /32131 33 133 131ସି ଏT ସେ+ାଷ କମୁାର ପି ସି ଏT ରାଧାକୃ= KBH2059525

�ୀ /32132 37 133 132ସିଏଚ. େଜ�ାତି #ା ସିଏଚ ସାଇ ପ�ସାଦ RWX1117704

�ୀ /32133 36 133 133ସି ଏଚ କଲ�ାଣୀ #ା ସି ଏଚ ରାମାମQୂR RWX0107722

ପ ୁ /32134 47 133 134ସି ଏଚ ରାମା ମQୂR ପି ସି. ଏT. ରାଧା କୃ= OR/12/085/142464

ପ ୁ /32135 77 133 135ସି େହT ରାଧା  କୃ=ା ପି ଏଚ ରାମମQୁR RWX1286517

ପ ୁ /32136 41 133 136ସି.ଏଚ॰ ସାଇନ ପ�ସାଦ ପି ସିଏT.ରାଧାକୃ= KBH1299197

�ୀ /32137 32 133 137ସି.ଏT. ଶ�ବ+ି #ା ସି.ଏT.ସେୁରଶ କମୁାର RWX0611020

ପ ୁ /32138 46 133 138ସି. ଏଚ. ସେୁରଶ କମୁାର ପି ସିଏଚରାଧାକୃ= KBH1295690

ପ ୁ /37139 82 133 142େଲIା ଦାସ ପି େଚ��ୟ ଦାସ OR/12/085/142481

ପ ୁ /37140 60 133 143ନରସିଂହ ଦାସ ପି େଲIା ଦାସ OR/12/085/142483

ପ ୁ /37141 57 133 144ରେମଶଚ��  ଦାସ ପି େଲIା ଦାସ OR/12/085/142484

�ୀ /37142 44 133 146ଉମRଳା ଦାସ #ା ରେମଶ ଦାସ RWX0107797

�ୀ /37143 24 133 147ଇ�ିରା ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ��  ଦାସ RWX1268796

ପ ୁ /39144 62 133 149ଜଗନ' ାଥ ଗାUା ପି ଆVାନ' ା ଗାUା OR/12/085/142293

�ୀ /39145 58 133 150ଆVାଲାନାସHWା ଗାUା #ା ଜଗନ' ାଥ ଗାUା OR/12/085/142294

ପ ୁ /39146 38 133 151ସିମା;ଳ ଗXା ପି ଜଗନ' ାଥ ଗXା KBH1712496

�ୀ /40147 72 133 152ଡି ଲ2!ି #ା ନିଳକY OR/12/085/142479

�ୀ /40148 38 133 153ଗୀତା ପ(ନାୟକ #ା ଶ�ୀନିବାସ ପ(ନାୟକ RWX0482794

ପ ୁ /40149 52 133 154ଡି. ଶ�ୀନିବାସ ପ(ନାୟକ ପି ଡି. ନିଳକY ପ(ନାୟକ KBH1295302

ପ ୁ /41150 39 133 155ବାବୁଲା େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା KBH1349810

ପ ୁ /42151 71 133 156ଉମା ଚ��  ଷଡ�ୀ ପି ଜଗନାଥ ଷଡ�ୀ RWX1227594

ପ ୁ /42152 43 133 157ଅବନୀ କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି ଉମା ଚରଣ ଷଡ�ୀ RWX1227719

ପ ୁ /42153 40 133 158ଅଜିତ କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି ଉମା ଚରଣ ଷଡ�ୀ RWX1230713

ପ ୁ /43154 81 133 159େଜ କ�ି=ା ପି େଜ ଦ1ାସି RWX0107839

�ୀ /43155 66 133 160େଜ. ଲ2!ୀ #ା େଜ. କ� ି=ା RWX0107847

ପ ୁ /43156 42 133 161େଜ. ନାେଗAର ରାଓ ପି େଜ. କ� ି=ା KBH1899079

�ୀ /43157 35 133 162େଜ. ରାମଲ2!ୀ #ା େଜ. ନାେଗAର ରାଓ RWX0107854

�ୀ /43158 31 133 163ରାବଲବାଲସା ଜି.ବି.େଦବି #ା େଜ.ନାେଗAର ରାଓ RWX0611095

�ୀ /44159 40 133 164ସZସା[ େବଗZ #ା ସାଇ[ ହବିବୁଲ\ ା RWX0483115

�ୀ /44160 36 133 165ନୁନRଶା େବଗମ #ା ସୟ[ ଜାହା�ିର KBH1349539

ପ ୁ /44161 54 133 166ସାଇ[ ହାବିବୁଲ\ ା ପି ସାଇ[ ମQୁୁ6ଜା RWX0282269

ପ ୁ /45162 53 133 167ତାରିଣୀ ଚରଣ େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା OR/12/085/142471

ପ ୁ /45163 49 133 168ନରସିଂହ େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା OR/12/085/142472

�ୀ /45164 39 133 169ମିନାଖୀ େବେହରା #ା ନରସିଂହ େବେହରା KBH1349885

�ୀ /45165 19 133 170ଅମିଷା େବେହରା ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ େବେହରା RWX1254556

ପ ୁ /45166 46 133 171ଜଗନ' ାଥ ବିAାସରାଇ ପି ଟI ବିAାସରାଇ RWX0755066

�ୀ /45167 41 133 172େଜମାମଣି ବିAାସରାଇ #ା ଜଗନ' ାଥ ବିAାସରାଇ RWX0755074

�ୀ /46168 52 133 173ର�ିତା କମୁାରୀ େବେହରା #ା ବିଦ�ାଧର େଚୗଧରୁୀ RWX1268309

ପ ୁ /46169 55 133 174ବିଦ�ାଧର େଚୗଧରୁୀ ପି ଉମା ମେହ?ଵର େଚୗଧରୁୀ RWX1200278

�ୀ /46170 24 133 175େମଘା େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଦ�ାଧର େଚୗଧରୁୀ RWX1268341

�ୀ /46171 21 133 176ବଷH େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଦ�ାଧର େଚୗଧରୁୀ RWX1268317

�ୀ /46172 68 133 177ସରଜିନି େଚୗଧରୁୀ #ା ଉମାମେହAର େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/142445

ପ ୁ /46173 47 133 178ନିମ6ଳ େଚୗଧରୁୀ ପି ଉମା ମେହAର େଚୗଧରୁୀ RWX0282285

�ୀ /47174 42 133 179ବବିତା ଗଉଡ #ା ସବୁାସ ଚ��  ଗଉଡ KBH1295609

3 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀI #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /47175 48 133 180ସବୁାସ ଚ��  େଗୗଡ ପି ପNୂ6ଚ��  େଗୗଡ KBH1624568

�ୀ /47176 21 133 181ପ�ତି2ା େଗୗଡ ପି ସବୁାଶ ଚ��  େଗୗଡ RWX1083096

ପ ୁ /48177 61 133 182େସୗଭାଗ� ପାତ� ପି ନରସିଂହ ପାତ� RWX0107888

�ୀ /49178 23 133 183^ିତ ପ�_ା  ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ନାଥ RWX1007699

�ୀ /49179 49 133 184ନିରୁପମା ମିଶ� #ା ପ�ଭାତ କମୁାର ନାଥ KBH1348622

ପ ୁ /49180 28 133 185ଓକଁାରନାଥ ମିଶ� ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ନାଥ RWX0482786

�ୀ /49181 84 133 186ଲବଣୀ ନାଥ #ା ଚି+ାମଣି ନାଥ KBH1690791

ପ ୁ /49182 59 133 187ପ�ଭାତ କମୁାର ନାଥ ପି ଚି+ାମଣୀ ନାଥ KBH1348614

ପ ୁ /49183 50 133 188ସଶୁା+ ରଥ ପି ଭାaର ରଥ OR/12/085/143144

�ୀ /49184 44 133 189କଲ�ାଣି ରଥ #ା ସଶୁା+ ରଥ OR/12/085/143145

ପ ୁ /49185 28 133 190ଚ�� େଶଖର ରଥ ପି ସଶୁା+ କମୁାର ରଥ RWX0824177

ପ ୁ /51186 52 133 191େହମ+ କମୁାର ସାହୁ ପି ନବଘନ ସାହୁ KBH1295799

�ୀ /51187 40 133 192ପbୁଲତା ସାହୁ #ା େହମ+ ସାହୁ RWX0243212

�ୀ /52188 60 133 193ର�ବତୀ ପ�ଧାନ #ା ଲ2!ଣ ପ�ଧାନ OR/12/085/168559

ପ ୁ /52189 26 133 194ଆଦିତ� ନାରାୟଣ ପ�ଧାନ ପି ଲ2!ଣ ପ�ଧାନ RWX0754622

ପ ୁ /53190 40 133 195ବସ+ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ପNୂ6 ଚ��  ପ�ଧାନ RWX0107904

ପ ୁ /54191 53 133 196େବୖ=ବ ଚରଣ େବେହରା ପି ଧନ େବେହରା RWX0755058

ପ ୁ /54192 86 133 197ପ�ଭୁଦାନ େଖାସଲା ପି େଯାହନ େଖାସଲା RWX0282293

�ୀ /54193 71 133 198ଶଭୁମଣି େଖାସଲା #ା ପ�ଭୁଦାନ େଖାସଲା RWX0282301

�ୀ /54194 45 133 199ଖ�ୀcନାମ ବିଳାସିନି େଖାସଲା ପି ପ�ଭୁଦାନ େଖାସଲା RWX0282319

ପ ୁ /54195 80 133 200ନେର��ନାଥ ନ� ପି ମେହAର ନ� OR/12/085/142438

�ୀ /54196 75 133 201ବସ+ କମୁାରୀ ନ� #ା ନେର��ନାଥ ନ� OR/12/085/142439

ପ ୁ /54197 49 133 202ସ�dୁ କମୁାର ନ� ପି ନେର��  ନାଥ ନ� OR/12/085/142441

ପ ୁ /54198 44 133 203ଅେଶାକ କମୁାର ନ� ପି ନେର��  ନାଥ ନ� KBH1298793

�ୀ /54199 41 133 204ଭାଗ�ଲତା ନ� #ା ସ�dୁ କମୁାର ନ� RWX0107169

ପ ୁ /56200 43 133 205ଶିବରାମ ସାହୁ ପି ବାeାନିଧି ସାହୁ KBH1899475

�ୀ /56201 43 133 206େଜ�ାf'ାରାଣି ସାହୁ #ା ଶିବରାମ ସାହୁ KBH1899483

�ୀ /56202 33 133 207ସ�*ୁା ସାହୁ #ା ଶIଷ6 ଣ ସାହୁ RWX0483123

ପ ୁ /57203 48 133 208ବାସେୁଦବ ସାହୁ ପି ଚି+ାମଣି ସାହୁ RWX0232447

ପ ୁ /57204 32 133 209ପ�ଶା+ କମୁାର ସାହୁ ମା ଭାaର ଚ��  ସାହୁ RWX0232454

ପ ୁ /57205 29 133 210ପ�ଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାaର ଚ��  ସାହୁ RWX0482844

ପ ୁ /58206 55 133 211ରଘନୁାଥ ଚପାଡି ପି ରବି ଚପାଡି RWX0824110

ପ ୁ /58207 21 133 212ପ�ତିକ ଚପାଡି ପି ରଘନୁାଥ ଚପାଡି RWX1174523

ପ ୁ /58208 21 133 213ପ�ତୀକ େଚାପାଡ଼ି ପି ରଘନୁାଥ େଚାପାଡ଼ି RWX1117969

�ୀ /58209 49 133 214ରିନା ପରଜା #ା ରଘନୁାଥ ଚପାଡି RWX0824102

ପ ୁ /59210 33 133 215େକୗଶର ଖାନ ପି ଆୟୁବ ଖାନ RWX0809855

�ୀ /59211 28 133 216ଆରତୀ ମହୁରୀଆ #ା େକୗଶର ଖାନ RWX0809749

�ୀ /60212 34 133 217କମଳିନୀ ଦାସ #ା ପ�ଶା+ କମୁାର ସାହୁ RWX1007442

ପ ୁ /60213 62 133 218ନବିନ ଚ��  ସାହୁ ପି ଭାଇଗ ସାହୁ OR/12/085/142406

�ୀ /60214 57 133 219େଶଳୖବାଳା ସାହୁ #ା ନବିନଚ��  ସାହୁ OR/12/085/142407

ପ ୁ /60215 43 133 220ସେ+ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ନବୀନ କମୁାର ସାହୁ KBH1297019

�ୀ /60216 40 133 221ସରିତା ସାହୁ #ା ସେ+ାଷ ସାହୁ RWX0754788

ପ ୁ /60217 39 133 222ଶ�ୀକା+ କମୁାର ସାହୁ ପି ନବୀନ ଚ��  ସାହୁ KBH1298967

ପ ୁ /60218 39 133 223ପ�ଶା+ କମୁାର ସାହୁ ପି ନବୀନ ଚ��  ସାହୁ RWX1007632

�ୀ /60219 37 133 224ମାୟା ସାହୁ #ା ଶ�ୀକା+ କମୁାର ସାହୁ RWX0754770

�ୀ /61220 36 133 225ସ! ିତୀବିଜିତା ମହା+ି #ା #ରୁପର�ନ ପ(ନାୟକ RWX0754747

�ୀ /61221 48 133 226ଚ�ନା ପ(ନାୟକ #ା ର�ନ କମୁାର ପ(ନାୟକ RWX0755025

�ୀ /61222 62 133 227କମୁଦିୁନୀ ପାତ� #ା ରଜନିକା+ ପ(ନାୟକ OR/12/085/142412

ପ ୁ /61223 72 133 228ରଜନୀକା+ ପ(ନାୟକ ପି ଆପନ' ା ପ(ନାୟକ OR/12/085/142411

ପ ୁ /61224 47 133 229ସରୂୁପ ର�ନ ପ(ନାୟକ ପି ରଜନିକା+ ପ(ନାୟକ KBH1295096

ପ ୁ /61225 41 133 230ର�ନ କମୁାର ପ(ନାୟକ ପି ରଜନିକା+ ପ(ନାୟକ OR/12/085/142413

ପ ୁ /62226 45 133 231ପ�ଭାସ କମୁାର ପ1ା ପି େକାରା ପ1ା OR/12/085/142421

ପ ୁ /63227 42 133 232ସବୁ� ତ କମୁାର ମିଶ� ପି ଦିବାକର ମିଶ� KBH1295583

ପ ୁ /64228 72 133 233କଳୁମଣି ନାୟକ ପି ମେହAର ନାୟକ OR/12/085/142234

�ୀ /64229 65 133 234େପ�ମଲତା ନାୟକ #ା କଳୁମଣି ନାୟକ OR/12/085/143238

ପ ୁ /64230 43 133 235ନୀହାର ର�ନ ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ନାୟକ OR/12/085/143236

�ୀ /64231 41 133 236ନିଳିମା ନାୟକ #ା ନିହାର ର�ନ ନାୟକ KBH1899095

ପ ୁ /65232 43 133 237େକଦାର କଦୁାନ ପି ହାଡି କଦୁାନ KBH1295765

�ୀ /65233 36 133 238ଅମ�ାବତୀ କଦୁାନ #ା େକଦାର କଦୁାନ KBH1899467

ପ ୁ /65234 34 133 239ସେ+ାଷ କଦୁାନ ପି ହାଡି କଦୁାନ KBH1899459

�ୀ /65235 24 133 240ଯାମିନୀ କଦୁାନ #ା ସେ+ାଷ କଦୁାନ RWX1007608

�ୀ /66236 60 133 241କ+ିୁ ପାତ� #ା ସାଧଚୁରଣ ପାତ� OR/12/085/142242
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ପ ୁ /66237 49 133 242ରେମଶ ଚ��  ପାତ� ପି ସାଧଚୁରଣ ପାତ� OR/12/085/142244

�ୀ /66238 44 133 243ପ�ତିମା ପାତ� #ା ରେମଶ ପାତ� RWX0754762

ପ ୁ /66239 20 133 244ହିେତଶ ପାତ� ପି ରେମଶ ଚ��  ପାତ� RWX1254515

ପ ୁ /67240 54 133 245ସନାତନ ପାତ� ପି ଡMରୁ ପାତ� RWX1268234

�ୀ /67241 44 133 246ସମିୁତା ପାତ� #ା ସନାତନ ପାତ� RWX1268275

ପ ୁ /67242 25 133 247ସାଗର ପାତ� ପି ସନାତନ ପାତ� RWX1007731

�ୀ /67243 60 133 248ଚିତ� ା ପ�ଧାନ #ା ରାମଚ��  ପ�ଧାନ OR/12/085/142237

�ୀ /67244 42 133 249ନିରୁପମା ପ�ଧାନ #ା ହରିହର ପ�ଧାନ RWX0335208

�ୀ /67245 31 133 250ମମତା ପ�ଧାନ ପି ରାମଚ��  ପ�ଧାନ RWX0335190

ପ ୁ /68246 52 133 251ହରିh��  ପ�ଧାନ ପି ସଧୁାକର ପ�ଧାନ RWX0108019

�ୀ /68247 47 133 252ସର#ତି ପ�ଧାନ #ା ହରିh��  ପ�ଧାନ RWX0108001

ପ ୁ /68248 21 133 253େସୗଭାଗ� କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ହରିh��  ପ�ଧାନ RWX1156751

�ୀ /69249 58 133 254ପ�ମିଳା ପ�ଧାନ #ା ଧନୁ ପ�ଧାନ RWX1272111

�ୀ /69250 41 133 255ଆଶାରାଣୀ ପ�ଧାନ ପି ଧନୁ ପ�ଧାନ KBH1295740

ପ ୁ /69251 36 133 256ଶIର ପ�ସାଦ ପ�ଧାନ ପି ଧନୁ ପ�ଧାନ RWX0108035

ପ ୁ /69252 34 133 257େସୗଭାଗ� କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ�ୀ ହଷ6  ସାହୁ RWX0367763

�ୀ /70253 44 133 258ଉମା େଗା#ାମୀ #ା ଜି ମାକ6 iତ ରାଓ KBH1295914

�ୀ /70254 36 133 259େମୗସମୁୀ ମହାIଡୁ #ା ଜି ବିଜୟ କମୁାର ରାଓ KBH1899137

�ୀ /70255 55 133 260ଜି କଳାବତି ରାଓ #ା ବାଳଚ��  ରାଓ OR/12/085/142202

ପ ୁ /70256 48 133 261ଜି. ବିଜୟ କମୁାର ରାଓ ପି ଜି. ବାଲାଚ��  ରାଓ KBH1295377

ପ ୁ /70257 48 133 262ଜି ମାକ6 1� ରାଓ ପି ବାଳଚ��  ରାଓ OR/12/085/142204

ପ ୁ /70258 44 133 263ଜି. ସେ+ାଷ କମୁାର ରାଓ ପି ବାଳଚ��  ରାଓ KBH1295682

ପ ୁ /71259 56 133 264ଅଜୟ କମୁାର ଭଦ� ପି େଗାଲକ ଭଦ� RWX0108084

ପ ୁ /71260 29 133 265ଅAିନୀ କମୁାର ଭଦ� ପି ଅଜୟ କମୁାର ଭଦ� RWX0398867

ପ ୁ /71261 25 133 266ଅନିସ କମୁାର ଭଦ� ପି ଅଜଯ କମୁାର ଭଦ� RWX0889758

�ୀ /71262 50 133 267ନିେବଦିତା ପ(ନାୟକ #ା ଅଜୟ କମୁାର ଭଦ� RWX0108076

ପ ୁ /72263 74 133 268ବିେବକାନ� ପାତ� ପି ଆପନ' ା ପାତ� OR/12/085/142192

�ୀ /72264 59 133 269ଶକୁା+ି ପାତ� #ା ବିେବକାନ� ପାତ� OR/12/085/142193

ପ ୁ /72265 46 133 270ଚ��  େଶଖର ପାତ� ପି ବିେବକାନ� ପାତ� OR/12/085/142975

ପ ୁ /72266 45 133 271ହୃଷୀେକଶ ପାତ� ପି ବିେବକାନ� ପାତ� KBH1299114

�ୀ /72267 39 133 272ନମିତା ପାତ� #ା ହୃଷିେକଶ ପାତ� RWX0108100

�ୀ /72268 29 133 273ଜୁଲି ପାତ� #ା ଚ��  େଶଖର ପାତ� RWX0754739

ପ ୁ /73269 37 133 274ହର ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ��  ନାୟକ KBH1899319

ପ ୁ /74270 32 133 275ବାଲ� େସଠି ପି ସେୁର��  େସଠି RWX0108118

ପ ୁ /74271 56 133 276ସେୁର��  େସଠୀ ପି ନକଳୁ େସଠୀ KBH1295567

�ୀ /74272 50 133 277ଗାୟତ�ୀ େସଠୀ #ା ସେୁର��  େସଠୀ KBH1297084

ପ ୁ /75273 52 133 278ଶରତଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଗଦାଧର ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/085/143120

�ୀ /75274 45 133 279େଜ�ାତିରାଣି ପାଣିଗ�ାହୀ #ା ଶରତଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/085/143119

ପ ୁ /75275 22 133 280ଦିSି ର�ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଶରତ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1186121

ପ ୁ /76276 61 133 281ପଶ ୁ6ରାମ ଭୂମିଆ ପି ମାଧବ ଭୂମିଆ KBH1298785

�ୀ /76277 53 133 282ହଂସେଦଇ ଭୂମିଆ #ା ପଶ ୁ6ରାମ ଭୂମିଆ KBH1298777

�ୀ /77278 31 133 283ସପୁ�ଭା େଦବତା #ା ନିହାର କା+ି ପ1ା RWX0611004

�ୀ /77279 55 133 284ସ3�ାରାଣି ପ1ା #ା ରବିନାରାୟଣ ପ1ା RWX0421131

ପ ୁ /77280 43 133 285ନିହାର କା+ି ପ1ା ପି ରବିନାରାୟଣ ପ1ା KBH1295757

�ୀ /78281 39 133 286ଏସ. ଉଷା ପି ଏସ. ପ�କାଶ ରାଓ KBH1295294

�ୀ /78282 59 133 287ଏO. ସାବିତ�ି ରାଓ #ା ପ�କାଶ ରାଓ OR/12/085/142210

ପ ୁ /78283 45 133 288ଏସ. ଆମାଜୀ ରାଓ ପି ଏସ.ସାବିତ�ୀ ରାଓ KBH1296052

ପ ୁ /79284 47 133 289ଲି�ରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାପିନାଥ େଚୗଧରୁୀ KBH1899384

ପ ୁ /79285 19 133 290ଶ�ୀକା+ େଚୗଧରୁୀ ପି ଲି�ରାଜ େଚୗଧରୁୀ RWX1268283

�ୀ /79286 42 133 291ରତ' ମଣି େଚୗଧରୁୀ #ା ଲି�ରାଜ େଚୗଧରୁୀ KBH1899392

�ୀ /80287 55 133 292ସବିତା ସାହୁ #ା ଦ1ପାଣୀ ସାହୁ RWX0824086

ପ ୁ /80288 32 133 293କାହ' ୁଚରଣ ସାହୁ ପି ଦ1ପାଣି ସାହୁ RWX0232322

�ୀ /81289 47 133 295ବି=ୁପ�ିୟା ଶତପଥି ପି ରାଧାେମାହନ ଶତପଥି KBH1714781

ପ ୁ /83290 44 133 296ଭି. ମାଝି େଦାରା ପି ଭି. ଏIଟ ରାଓ KBH1315092

�ୀ /83291 42 133 297ପାବ6 ତୀ େଦାରା ପି ରୁଷି େଦାରା RWX0108134

ପ ୁ /83292 41 133 298ଭି. ଋଷି େଦାରା ପି ଭି. େଭIଟ ରାଓ KBH1298959

ପ ୁ /83293 44 133 299ସତ� ନାରାୟଣ ପାଣି ପି ୰ ବିନାୟକ ପାଣି RWX1078948

ପ ୁ /84294 46 133 300ଶଶି କମୁାର ନାକା ପି ରାେଜ��  କମୁାର ନାକା RWX0399055

�ୀ /84295 45 133 301ଆଶାଲତା ନାକା #ା ଶଶି କମୁାର ନାକା RWX0399063

ପ ୁ /84296 74 133 302ପ�େମାଦ କମୁାର ପ(ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ପ(ନାୟକ RWX0809921

�ୀ /84297 69 133 303ନୀରୁପମା ପ(ନାୟକ #ା ପ�େମାଦ କମୁାର ପ(ନାୟକ RWX0809780

�ୀ /84298 36 133 304ସସ!ିତା ପ(ନାୟକ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ପ(ନାୟକ RWX0482828

5 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀI #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /84299 31 133 305ସଂଘମିତ� ା ପ(ନାୟକ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ପ(ନାୟକ RWX0611236

�ୀ /84300 29 133 306#N6ଲତା #ାଇଁ ପି କିେଶାର ଚ��  #ାଇଁ RWX0782920

�ୀ /85301 55 133 307ଯମନୁା ହ+ାଳ #ା ପ�ଦିପ OR/12/085/142307

�ୀ /86302 43 133 308ଜାନକୀ ମାଳି #ା ଶିବ ମାଳି KBH1297068

ପ ୁ /86303 39 133 309ଶିବ ମାଳି ପି ରାମ ମାଳି OR/12/085/142302

ପ ୁ /86304 24 133 310ଜିେତ��  କମୁାର ମାଳି ପି ଶିବ ମାଳି RWX0903294

�ୀ /86305 21 133 311େଜ�ାତି ମାଳି ପି ଶିବ ମାଳି RWX1079003

�ୀ /87306 53 133 312କମଳା ଜାନି #ା ସନିଆ ଜାନି OR/12/085/142334

ପ ୁ /87307 60 133 313ସନିଆ ମାଳି ପି ଜଗବ3ୁ ମାଳି OR/12/085/142333

ପ ୁ /87308 57 133 314ରାମ ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ RWX0423830

�ୀ /87309 51 133 315ଲ2!ୀ ନାୟକ #ା ରାମ ନାୟକ KBH7899202

�ୀ /88310 40 133 316ଶା+ି କମୁାରୀ ଖ1ାେଦାରା ପି ରାମାରାଓ ଖ1ାେଦାରା KBH1899244

ପ ୁ /88311 28 133 317ଗେଣଷ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ RWX0611319

�ୀ /88312 21 133 318ଯେଶାଦା ନାୟକ #ା ଗେଣଶ ନାୟକ RWX1112655

ପ ୁ /89313 33 133 319ଗେଣଷ ଜାନି ପି େସାନିଆ ଜାନି KBH1899129

�ୀ /89314 26 133 320କାଳାବତି ମାଳୀ #ା ଗେନଷ ଜାନି RWX0889675

�ୀ /90315 91 133 321େହମଲତା ପାଢୀ #ା କୃ= ଚ��  ପାଢୀ OR/12/085/142283

ପ ୁ /90316 63 133 322କାମା2ୀ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି କୃ= ଚ��  ପାଢୀ OR/12/085/142284

ପ ୁ /90317 34 133 323ସଚିଦାନ� ପାଢୀ ପି କାମା2ାପ�ଶାଦ ପାଢୀ KBH1349703

ପ ୁ /90318 29 133 324ପରମାନ� ପାଢୀ ପି କାମା2ୀ ପ�ସାଦ ପାଢୀ RWX0483008

�ୀ /90319 74 133 325କ+ୁଳ ପ1ା #ା ତ�ିପତି ପ1ା OR/12/085/142286

�ୀ /90320 51 133 326ମାଧରୁୀ ପ1ା #ା କାମା2ୀ ପ�ସାଦ ପାଢି OR/12/085/142285

�ୀ /91321 75 133 327ପେୁନଇ ହ+ାଳ #ା ରାମଚ��  ହ+ାଳ OR/12/085/142303

ପ ୁ /91322 48 133 328ପିତାMର ହ+ାଳ ପି ରାମଚ��  ହ+ାଳ OR/12/085/142304

�ୀ /91323 37 133 329ହରିବାଳା ହ+ାଳ #ା ପିତାMର ହ+ାଳ KBH1899251

�ୀ /92324 54 133 330ଶକ+ୁଳା ଲମତା #ା ଦିବାକର ଲମତା KBH1624477

ପ ୁ /92325 31 133 331ମଦନ େମାହନ ଲମତା ମା ଶକ+ୁଳା ଲମତା RWX0335182

�ୀ /92326 26 133 332ବାସ+ି ଲମତା ପି ଦିବାକର ଲମତା RWX0809723

�ୀ /94327 47 133 333ସାବିତ�ି  େଦାରା #ା ରାମ େଦାରା OR/12/085/142306

�ୀ /94328 32 133 334#ାତୀ କମୁାରି େଦାରା ପି ରାମାରାଓ େଦାରା RWX0108233

ପ ୁ /94329 35 133 335େଗୗରା� େସନାପତି ପି ପଶ ୁ6ରାମ େସନାପତି RWX0755041

�ୀ /97330 32 133 336ମେହAତା ସତପଥି #ା ରାଧାକୃ=6 ଶତପଥି KBH1349737

�ୀ /97331 73 133 337ପ�ଭାବତୀ ଶତପଥୀ #ା ତାରାଚ� ଶତପଥୀ KBH1295955

ପ ୁ /97332 52 133 338ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ଶତପଥୀ ପି ତାରାଚ� ଶତପଥୀ KBH1298827

ପ ୁ /97333 49 133 339ରାଧାକୃ= ଶତପଥୀ ପି ତାରାଚ� ଶତପଥୀ KBH1296086

�ୀ /97334 46 133 340େହମା�ିନୀ ଶତପଥୀ #ା ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ଶତପଥୀ KBH1624469

ପ ୁ /98335 64 133 341ରାେଜ��  ପ�ଧାନ ପି ସନ�ାଶି ପ�ଧାନ OR/12/085/142183

�ୀ /98336 59 133 342ର�ବତୀ ପ�ଧାନ #ା ରାେଜ��  ପ�ଧାନ KBH1624576

ପ ୁ /98337 39 133 343ବିଭୂତି ପ�ସାଦ ପ�ଧାନ ପି ରାେଜ��  ପ�ଧାନ KBH1672039

�ୀ /98338 32 133 344ଧରିତ�ୀରାଣୀ ପ�ଧାନ ପି ରାେଜ��  ପ�ଧାନ RWX0108662

ପ ୁ /98339 31 133 345େଦବୀ ପ�ସାଦ ପ�ଧାନ ପି ରାେଜ��  ପ�ଧାନ RWX0611012

�ୀ /99340 54 133 346ବାସ+ି ପ�ଧାନ #ା େଗୗରହରି ପ�ଧାନ RWX0108266

ପ ୁ /100341 55 133 347ଲ2!ୀ ଚରଣ ପ1ା ପି ତ�ିନାଥ ପ1ା RWX1112523

�ୀ /100342 45 133 348କନିୁ ପ1ା #ା ଲ2!ୀ ଚରଣ ପ1ା RWX1117936

�ୀ /100343 32 133 349ପ�ତିଭା ପ1ା #ା ମନେମାହନ ସାବତ RWX0611129

�ୀ /100344 24 133 350ରଶ!ତିା ପ1ା ପି ଲ2!ୀ ଚରଣ ପ1ା RWX1007673

�ୀ /100345 22 133 351ସସ! ିତା ପ1ା ପି ଲ2!ୀ ଚରଣ ପ1ା RWX1112457

�ୀ /100346 40 133 352ମିନତା ପାଣିଗ�ାହୀ #ା ଶଶିCି ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1671965

ପ ୁ /100347 67 133 353ଅଭିମନ� ୁସାବତ ପି କାଳିଆ ସାବତ OR/12/085/142295

�ୀ /100348 58 133 354କନିୁ ସାବତ #ା ଅଭିମନ� ୁସାବତ OR/12/085/142296

�ୀ /100349 52 133 355ଝୁନୁ ସାବତ #ା ଅଭିମନ� ୁସାବତ OR/12/085/142297

ପ ୁ /100350 42 133 356ମନ େମାହନ ସାବତ ପି ଅଭିମନ� ୁସାବତ KBH1299064

ପ ୁ /100351 28 133 357ମେନାଜ କମୁାର ସାବତ ପି ଅଭିମନ� ୁସାବତ RWX0482935

ପ ୁ /102352 62 133 359େଦେବ�� କମୁାର ରାଉତ ପି ବୃ�ାବନ ରାଉତ OR/12/085/143123

�ୀ /102353 45 133 360ଗିତା�ଳୀ ରାଉତ #ା େଦେବ��  ରାଉତ OR/12/085/143002

�ୀ /102354 27 133 361ଛ�ିତା ରାଣୀ ରାଉତ ପି େଦେବ��  କମୁାର ରାଉତ RWX0611079

�ୀ /102355 25 133 362କoନା ମ�ରୀ ରାଉତ ପି େଦେବ��  କମୁାର ରାଉତ RWX1007665

�ୀ /102356 22 133 363ପpୁା�ଳୀ ରାଉତ ପି େଦେଵ��  କମୁାର ରାଉତ RWX1048800

�ୀ /103357 45 133 364ଝୁନୁମାଳା ମିଶ� #ା ରାଜ କିେଶାର ତ�ିପାଠୀ RWX0108282

ପ ୁ /103358 52 133 365ରାଜକିେଶାର ତ�ିପାଠୀ ପି େଚତୖନ� ତ�ିପାଠୀ KBH1295500

ପ ୁ /103359 22 133 366ଅAିନି କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ରାଜ କିେଶାର ତ�ିପାଠୀ RWX1174531

�ୀ /104360 42 133 367ଦୀSିେରଖା କର #ା ସଦୁୀS ପଟନାୟକ RWX0335125

6 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀI #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /104361 39 133 368େଲାପାମଦୁ� ା ପ(ନାୟକ #ା ମାନସ ପ(ନାୟକ RWX0482810

�ୀ /104362 65 133 369ସେରାଜିନି ପାତ� #ା ଦିନବ3ୁ ପ(ନାୟକ KBH1295047

ପ ୁ /104363 72 133 370ଦୀନବ3ୁ ପଟନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ପଟନାୟକ KBH1295054

ପ ୁ /104364 46 133 371ସଦିୁS ପ(ନାୟକ ପି ଦିନବ3ୁ ପ(ନାୟକ KBH1295153

ପ ୁ /104365 45 133 372ମାନସ ପ(ନାୟକ ପି ଦିନବଂଧ ୁପ(ନାୟକ KBH1295112

ପ ୁ /105366 50 133 373ଖଗ ମଦୁୁଲି ପି ଚ��  ମଦୁୁଲି RWX0399014

�ୀ /105367 44 133 374ଛବିତା ପ1ା #ା ସେୁର��  ପ1ା OR/12/085/142215

ପ ୁ /105368 25 133 375ରାେଜ��  ପ1ା ମା ଛବିତା ପ1ା RWX0824144

�ୀ /106369 41 133 376ପNୁ6ବାସୀ ମିଶ� #ା େତାଫାନ କମୁାର #ାଇଁ RWX1007525

ପ ୁ /106370 30 133 377ଶିବ ପ�ସାଦ ମିଶ� ମା ସେୁଲାଚନା ମିଶ� RWX0398800

ପ ୁ /106371 42 133 378େତାଫାନ କମୁାର #ାଇଁ ପି ହରିହର #ାଇଁ KBH1349802

ପ ୁ /107372 86 133 379ଜୁ4ିcିର ସାହୁ ପି ଅଜୁ6 ନ ସାହୁ RWX0108340

ପ ୁ /107373 52 133 380ଶ�ିନିବାସ ସାହୁ ପି ଜୁ4ିcିର ସାହୁ RWX0108316

�ୀ /107374 44 133 381ରିନା ସାହୁ #ା ଶ�ିନିବାସ ସାହୁ RWX0108308

ପ ୁ /107375 43 133 382ଭାaର ସାହୁ ପି ଜୁ4ିcିର ସାହୁ RWX0108324

ପ ୁ /107376 42 133 383େଶସେଦବ ସାହୁ ପି ଜୁ4ିcିର ସାହୁ RWX0108290

�ୀ /107377 34 133 384ଜୟ+ି ସାହୁ #ା େଶସେଦବ ସାହୁ RWX0367789

ପ ୁ /107378 33 133 385ପବିତ�  କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର��  ସାହୁ RWX0754846

�ୀ /107379 33 133 386ରିତା�ଳି ସାହୁ #ା ଭାaର ସାହୁ RWX0367771

�ୀ /107380 22 133 387ଅନନ�ା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଶ�ୀନିବାସ ସାହୁ RWX1117654

ପ ୁ /107381 20 133 388ସାଗର ସାହୁ ପି ଶ�ୀନିବାସ ସାହୁ RWX1200260

ପ ୁ /108382 57 133 389ମେହ��  ସିଂହ ନାୟକ ପି ସରୁଜପାଲ ସିଂହ ନାୟକ KBH1899194

ପ ୁ /108383 55 133 390େଚପ ସିଂହ ନାୟକ ପି ହଜାରୀ ଲାr ନାୟକ KBH1899160

ପ ୁ /108384 53 133 391େମାହର ସିଂହ ନାୟକ ପି ନାଥ ୁସିଂହ ନାୟକ KBH1899186

ପ ୁ /108385 47 133 392ପପ ୁଭାଇ ନାୟକ ପି ହଜୀରୀ ଲାr ନାୟକ KBH1899806

�ୀ /108386 45 133 393ସମିୁତ� ା ନାୟକ #ା ପପ ୁଭାଇ ନାୟକ RWX0282418

ପ ୁ /108387 43 133 394ଅଲପର ସିଂହ ନାୟକ ପି ନାଥ ୁସିଂହ ନାୟକ KBH1899178

ପ ୁ /108388 38 133 395ବବୁଲ ସିଂ ନାୟକ ପି ମେହ��  ସିଂ ନାୟକ RWX0754994

ପ ୁ /108389 35 133 396ମ�ଲ ସିଂ ନାଏକ ପି ରାଏ ସିଂ ନାଏକ RWX0754978

ପ ୁ /108390 33 133 397ଆେଦଶ ସିଂ ନାୟକ ପି ସେୁବଦାର ସିଂ ନାୟକ RWX0755017

ପ ୁ /108391 31 133 398ବିପିନ ସିଂ ନାୟକ ପି ରାୟ ସିଂ ନାୟକ RWX0755009

ପ ୁ /108392 27 133 399ଉେପ��  କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁବଦାର ସିଂ ନାଏକ RWX0754960

�ୀ /109393 64 133 401ମ� ୁପାଣିଗ�ାହି #ା ନୃସିଂହା ନ� ପାଣିଗ�ାହି RWX0108415

ପ ୁ /109394 43 133 402ସୀମାଦ� ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନୃସିଂହା ନ� ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0108365

�ୀ /109395 41 133 403ଅଚ6ନା ସାହୁ #ା ସିମାଦ� ି ପାଣିଗ�ାହି RWX0108423

�ୀ /110396 65 133 404କନକକମୁାରୀ େଲIା #ା ନିର�ନ େଲIା OR/12/085/142246

ପ ୁ /110397 60 133 405ନିର�ନ େଲIା ପି ଇ��ମଣି େଲIା OR/12/085/142245

ପ ୁ /110398 42 133 406ବିଭୁତି ଭୂଷଣ େଲIା ପି ନିର�ନ େଲIା KBH1295708

ପ ୁ /110399 40 133 407ହୃସିେକଶ େଲIା ପି ନିର�ନ େଲIା OR/12/085/143143

�ୀ /110400 43 133 408ଅନୀତା ରାଉତ #ା ହୃଷିେକଶ େଲIା RWX0335166

�ୀ /110401 71 133 409େ2ତ�ମଣି ସାହୁ #ା ଲ2!ୀଧର ସାହୁ RWX0798264

ପ ୁ /110402 49 133 410ରେମଶ ସାହୁ ପି ଲ2!ୀଧର ସାହୁ RWX0798256

�ୀ /110403 40 133 411ମାନସୀ ସାହୁ #ା ରେମଶ ସାହୁ RWX0798272

�ୀ /111404 45 133 412ବାସ+ୀ ମାହା+ #ା ରାଣାପ�ତାପ ମାହା+ KBH1314988

ପ ୁ /111405 54 133 413ରାଣା ପ�ତାପ ମାହାତ ପି ଜୟଚା� ମାହାତ KBH1672096

ପ ୁ /112406 55 133 414ଭାaର େବେହରା ପି ଶ�ୀବf େବେହରା OR/12/085/142249

�ୀ /112407 50 133 415ସର#ତୀ େବେହରା #ା ଭାaର େବେହରା OR/12/085/142250

�ୀ /112408 47 133 416ଶସିୁଳା େବେହରା #ା େପ�ମାନ� େବେହରା RWX0423822

ପ ୁ /112409 37 133 417ନରସିଂହ େବେହରା ପି ଭାaର େବେହରା KBH1712405

�ୀ /112410 36 133 418ପ�ିୟାରାଣି େବେହରା #ା ନରସିଂହ େବେହରା RWX0108720

�ୀ /112411 29 133 419ସନିୁତା ରାଣୀ େବେହରା ପି ଭାaର େବେହରା RWX0483099

ପ ୁ /113412 38 133 420େପ�ମାନ� େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା OR/12/085/142256

�ୀ /115413 28 133 421ଅN6ପNୂH ମହାପାତ� #ା ସେ+ାଷ ପ�ଧାନ RWX0754853

ପ ୁ /115414 72 133 423ଦିବାକର ପ�ଧାନ ପି କY ପ�ଧାନ OR/12/085/142259

�ୀ /115415 55 133 424ଶା+ିଲତା ପ�ଧାନ #ା ଦିବାକର ପ�ଧାନ OR/12/085/142260

ପ ୁ /115416 44 133 425ସତ� ନାରାୟଣ ପ�ଧାନ ପି ଦିବାକର ପ�ଧାନ KBH1624618

ପ ୁ /115417 37 133 426ସେ+ାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଦିବାକର ପ�ଧାନ RWX0398826

ପ ୁ /115418 34 133 427ରାେକଶ ପ�ଧାନ ପି ଦିବାକର ପ�ଧାନ RWX0282459

ପ ୁ /116419 52 133 428ସେ+ାସ କମୁାର େବେହରା ପି ନାରା େବେହରା OR/12/085/142265

�ୀ /116420 46 133 429ସା+ିଲତା େବେହରା #ା ସେ+ାସ େବେହରା OR/12/085/142266

ପ ୁ /116421 35 133 430ପେରଶ କମୁାର େବେହରା ପି ସେ+ାଷ କମୁାର େବେହରା RWX0243303

�ୀ /117422 61 133 431ସନୁାମଣି ସାହୁ #ା ବ� ଜବ3ୁ ସାହୁ OR/12/085/143037
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ପ ୁ /117423 49 133 432ଲ2!ୀଧର ସାହୁ ପି ବ� ଜବ3ୁ ସାହୁ KBH1296102

�ୀ /117424 33 133 433ଅନିତା ସାହୁ #ା ଲ2!ୀଧର ସାହୁ RWX0243311

ପ ୁ /117425 33 133 434ଦିSୀରଂଜନ ସାହୁ ପି ବଜ� ବଂ3ୁ ସାହୁ RWX0754721

�ୀ /118426 46 133 435ଲଳିତା ବସ+ରା #ା େଦେବ��  ବସ+ରା KBH1298769

ପ ୁ /118427 54 133 436ଅନାଦିଚରଣ ମହ+ ପି ଶMନୁାଥ ମହ+ OR/12/085/142668

�ୀ /118428 48 133 437ସବୁNH ମହ+ #ା ଅନାଦି ମହ+ OR/12/085/142669

ପ ୁ /118429 37 133 438ତପନ କମୁାର ମହ+ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ମହ+ KBH1349653

�ୀ /118430 34 133 439ଅନୁପମା ମହ+ ପି ଅନାଦି ଚରଣ େମାହ+ RWX0889709

ପ ୁ /118431 20 133 440େଦବାଶିଷ ମାହାତ ପି ରାଣା ପ�ତାପ ମାହାତ RWX1268432

�ୀ /118432 34 133 441ଅନୁପମା ମହ+ ପି ଅନାଦିଚରଣ ମହ+ RWX1048784

�ୀ /118433 30 133 442ତQsମସି େମାହ+ ପି ଅନାଦି ଚରଣ େମାହ+ RWX0889790

�ୀ /118434 28 133 443ମହିମା େମାହ+ ପି ଆନାଦି େମାହ+ RWX0889717

ପ ୁ /118435 23 133 444ଅେଲଖ ମହ+ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ମହ+ RWX1048776

ପ ୁ /119436 51 133 445ସେ+ାଷ କମୁାର େଭାଳ ପି ଅଜୁ6 ନ େଭାଳ KBH1298801

�ୀ /119437 44 133 446ଚ�� ମା େଭାଳ #ା ସେ+ାଷ କମୁାର େଭାଳ KBH1296029

�ୀ /120438 51 133 447ସେରାଜା କମୁାରୀ ଗ+ାୟତ #ା ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ� KBH1295229

ପ ୁ /120439 57 133 448ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଗେୁSAର ମହାପାତ� KBH1295237

�ୀ /120440 50 133 449ଶ�ୀମତି ପIଜବାଳା ମହାପାତ� #ା ବସ+ ମହାପାତ� OR/12/085/142679

ପ ୁ /120441 32 133 450ସଜିୁd କମୁାର ମହାପାତ� ପି ବସ+ କମୁାର ମହାପାତ� RWX0282467

�ୀ /120442 29 133 451#ାଗତିକା ମହାପାତ� #ା ସଜିୁତ କମୁାର ମହାପାତ� RWX1118140

ପ ୁ /120443 28 133 452ସ�ିବ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ବସ+ କମୁାର ମହାପାତ� RWX0611269

ପ ୁ /120444 19 133 453ମାନସ ମହାପାତ� ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ� RWX1268465

ପ ୁ /121445 45 133 454ରାମଚ��  ବାହାଲିଆ ପି ଶରତ ଚ��  ବାହାଲିଆ RWX0754465

�ୀ /121446 36 133 455େରାଜାଲି8 ଦାସ #ା ରାମଚ��  ବାହାଲିଆ RWX0754473

ପ ୁ /121447 26 133 456ରାେଜସ ଦାସ ପି ରବି��  ଦାସ RWX0754481

ପ ୁ /121448 26 133 457ରାେଜଶ ଦାସ ପି ରବୀ��  ଦାସ RWX1048818

ପ ୁ /123449 71 133 458କୃ=ଚ��  ବାରିକ ପି ସଦୁଶ6ନ ବାରିକ OR/12/085/142645

�ୀ /123450 64 133 459େଶଳୖବାଳା ବାରିକ #ା କୃ= ଚ��  ବାରିକ OR/12/085/142646

ପ ୁ /123451 36 133 460େମାନଜ କମୁାର ବାରିକ ପି କୃ=ଚ��  ବାରିକ RWX0108449

ପ ୁ /123452 19 133 461ଆେଲାକ କମୁାର ବାରିକ ପି ନବ କିେଶାର ବାରିକ RWX1268788

ପ ୁ /123453 36 133 462ଉମାକା+ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ଚ��  ସାହୁ RWX0754416

ପ ୁ /124454 45 133 463େଦେବ��  ବସ+ରା ପି ଦାସରଥି ବସ+ରା OR/12/085/142638

ପ ୁ /124455 39 133 464ଉfବ ବସ+ରା ପି ଦାଶରଥୀ ବସ+ରା RWX0108472

�ୀ /124456 35 133 465ସାଗରୀକା ବସ+ରାଏ #ା ଉଛବ ବସ+ରାଏ RWX0754713

�ୀ /125457 64 133 466ସେୁଲାଚନା ବାରିକ #ା କାଶିନାଥ ବାରିକ OR/12/085/143232

ପ ୁ /125458 42 133 467ମେହ��  ବାରିକ ପି କାଶୀନାଥ ବାରିକ OR/12/085/143275

�ୀ /125459 42 133 468ଶା+ିଲତା ବାରିକ #ା ମେହ��  କମୁାର ବାରିକ RWX0755033

�ୀ /125460 40 133 469ସେ+ାଷିନୀ ବାରିକ #ା ବଳରାମ ବାରିକ KBH1899228

ପ ୁ /125461 39 133 470ପିତବାସ ବାରିକ ପି କାଶୀନାଥ ବାରିକ KBH1624642

ପ ୁ /125462 39 133 471ବଳରାମ ବାରିକ ପି କାଶୀନାଥ ବାରିକ KBH1624659

�ୀ /125463 36 133 472ସସ! ିତା ବାରିକ #ା ପୀତବାସ ବାରିକ KBH1899210

ପ ୁ /125464 34 133 473ରଶ!ୀ ର�ନ ବାରିକ ପି କାଶନିାଥ ବାରିକ KBH1899368

�ୀ /125465 32 133 474ସଚୁରିତା ବାରିକ #ା ରଶ!ରିଜଂନ ବାରିକ RWX0754705

ପ ୁ /125466 31 133 475ଚ��  େଶଖର ସାମ+ରା ପି ପNୂ6 ଚ��  ସାମ+ରା RWX0754440

�ୀ /126467 70 133 476ବିଦ�ଲୁତା ବାରିକ #ା ହୃଷିେକଶ ବାରିକ RWX0809731

ପ ୁ /126468 55 133 477ଖେଗAର ବାରିକ ପି ଉେପ��  ନାଥ ବାରିକ RWX0335232

�ୀ /126469 47 133 478େରଣକୁା ବାରିକ #ା ଖେଗAର ବାରିକ RWX0335240

�ୀ /126470 45 133 479ପ�ମିଳା ବାରିକ ପି ହୃଷିେକଶ ବାରିକ KBH1295039

ପ ୁ /126471 42 133 480ସହେଦବ ବାରିକ ମା ହୃଷିେକଶ ବାରିକ RWX0108498

ପ ୁ /126472 42 133 481େଗାପବ3ୁ ବାରିକ ପି ହୃଷିେକଶ ବାରିକ KBH1295807

�ୀ /126473 34 133 482େବବି ରାଣୀ ବାରିକ ପି ହୁସRେକଶ ବାରିକ RWX0108480

ପ ୁ /126474 32 133 483େଗାବି� ବାରିକ ପି ହୃଷିେକଶ ବାରିକ RWX0335281

�ୀ /126475 31 133 484ମେନାରମା ବାରିt ପି ହୃଶିେକଷ ବାରିt RWX0483040

�ୀ /126476 21 133 485#ାଗତିକା ବାରିକ ପି ଖେଗ?ଵର ବାରିକ RWX1117662

�ୀ /126477 33 133 486େଗୗରୀ ଡାକଆୁ #ା ସହେଦବ ବାରିକ RWX0809822

ପ ୁ /127478 76 133 487ରାହସ ବିହାରୀ ବାରିକ ପି ସଦୁଶ6ନ ବାରିକ KBH1295542

�ୀ /127479 70 133 488ତାରାମଣି ବାରିକ #ା ରାସବିହାରୀ ବାରିକ KBH1295559

ପ ୁ /127480 49 133 489ଭାବଗ�ାହୀ ବାରିକ ପି ରାହାସ ବିହାରୀ ବାରିକ OR/12/085/142642

ପ ୁ /127481 48 133 490ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ବାରିକ ପି ରାସ ବିହାରୀ ବାରିକ KBH1296060

�ୀ /127482 42 133 491ସବିତା ବାରିକ #ା ଭାବଗ�ାହୀ ବାରିକ KBH1672153

ପ ୁ /127483 40 133 492ପବିତ�  େମାହନ ବାରିକ ପି ରାସ ବିହାରୀ ବାରିକ KBH1295716

�ୀ /127484 40 133 493ରାଧାରାଣି ବାରିକ #ା ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ବାରିକ KBH1296078

8 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀI #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /127485 32 133 494ସମ� ରଜଂନ ବାରିକ ପି ରଘନୁାଥ ବାରିକ RWX0754697

�ୀ /127486 29 133 495ପbୁଲତା ବାରିକ #ା ପବିତ�  େମାହନ ବାରିକ RWX1117696

ପ ୁ /128487 43 133 496ଆେଲାକ େବେହରା ପି ଅନ+ େବେହରା RWX0232355

ପ ୁ /128488 38 133 497ସଯୂ�6କା+ େବେହରା ପି ଅନ+ େବେହରା RWX0232371

�ୀ /128489 36 133 498ମିଲି େବେହରା #ା ଆେଲାକ େବେହରା RWX0232363

�ୀ /128490 31 133 499େଦବଜାନୀ େବେହରା #ା ସଯୂ�6କା+ େବେହରା RWX1007467

�ୀ /128491 29 133 500ସଂଯ*ୁା ପାତ� #ା େଦବାଶିଷ ସାମଲ RWX1200773

ପ ୁ /128492 48 133 501ଗିରୀଶ ଚ��  ସାମଲ ପି ହୃଷିେକଶ ସାମଲ KBH1671916

ପ ୁ /128493 44 133 502େଦବାଶିଷ ସାମଲ ପି ହୂଷିେକଷ ସାମଲ RWX1200765

�ୀ /130494 32 133 503ନମ�ତା ଗSୁା #ା ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ RWX0335174

�ୀ /130495 38 133 504େକ ମାଧବୀ #ା େକ େବକୖYୁ ରାଓ RWX1112499

ପ ୁ /130496 81 133 505ବସ+ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଦୁଶ6ନ ନାୟକ KBH1295484

�ୀ /130497 75 133 506େଦ� ାପଦି ନାୟକ #ା ବସ+ ନାୟକ KBH1295476

ପ ୁ /130498 46 133 507ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ବସ+ କମୁାର ନାୟକ KBH1299122

ପ ୁ /130499 45 133 508ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ବସ+ କମୁାର ନାୟକ KBH1295310

ପ ୁ /130500 51 133 509େକ େବକୖYୁ ରାଓ ପି େକ ଚ��  େଶଖର RWX0335257

�ୀ /131501 40 133 510ସଂଯ*ୁା ନାୟକ #ା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ KBH1296888

�ୀ /131502 64 133 511ସବୁାସିନୀ ପାଢ଼ି #ା ମାଧବ ପ1ା KBH1295849

ପ ୁ /131503 67 133 512ମାଧବ ପ1ା ପି ଆପନା ପ1ା KBH1296011

ପ ୁ /131504 43 133 513ସେ+ାଷ କମୁାର ପ1ା ପି ମାଧବ ପ1ା KBH1295245

ପ ୁ /131505 42 133 514ସେୁରଶ କମୁାର ପ1ା ପି ମାଧବ ପ1ା KBH1296094

ପ ୁ /131506 39 133 515ନୃସିଂହା ନ� ପ1ା ପି ମାଧବ ପ1ା KBH1296003

ପ ୁ /133507 30 133 516ଦିପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା RWX0435008

ପ ୁ /134508 52 133 517ଗଦାଧର ଝଡିଆ ପି ହଲିଆ RWX0108597

�ୀ /134509 49 133 518େଦ� ୗପଦୀ ଝଡିଆ #ା ଗଦାଧର ଝଡିଆ RWX0108589

�ୀ /134510 31 133 519େରଣକୁା େଝାଡିଆ ପି ଗଦାଧର େଝାଡିଆ RWX0611327

ପ ୁ /134511 26 133 520େଦବାଶିଷ େଝାଡିଆ ପି ଗଦାଧର େଝାଡିଆ RWX0754515

�ୀ /135512 40 133 521ପି. ମଧମୁତି #ା ପି. ଭାvର ରାଓ RWX1026830

ପ ୁ /135513 46 133 522ପି. ଭାaର ରାଓ ପି ପି. ଜଗନ' ାଥ ରାଓ RWX0108639

ପ ୁ /137514 62 133 523ପ�କାଶ କମୁାର ମିଶ� ପି ବାମନ ମିଶ� RWX0108654

�ୀ /138515 47 133 525ସେୁରଷା କ3ପାଣି #ା ଜିତୁ କ3ପାଣି KBH1712595

�ୀ /139516 39 133 526ଏମ.େରଣକୁା  #ା ପ�ଦିପ କମୁାର ବିAାଳ KBH1349596

ପ ୁ /139517 41 133 527ପ�ଦିପ କମୁାର ବିAାଳ ପି ଅନାଦି ବିAାଳ OR/12/085/142468

ପ ୁ /140518 65 133 528େରା�ନ େଖାସ\ ା ପି େଘନୁ େଖାସ\ ା RWX1200807

ପ ୁ /141519 50 133 529ସଯୁ�6 କା+ େସଠି ପି ନ� କିେଶାର େସଠି OR/12/085/142566

�ୀ /142520 34 133 530ପ�_ାସିନୀ ବିAାଳ #ା ମେନାଜ କମୁାର ବାରିକ RWX0809848

�ୀ /142521 33 133 531ବି=ୁପ�ିୟା ନାୟକ ପି ସଦୁଶ6ନ ନାୟକ RWX1007541

ପ ୁ /144522 29 133 532ଭୂବନ େମାହନ ପଟନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ପଟନାୟକ RWX0398933

ପ ୁ /144523 52 133 533ଚ��  େଶଖର ପ(ନାୟକ ପି ଏZ. ପ(ନାୟକ KBH1314939

�ୀ /144524 52 133 534େସ'ହଲତା ପ(ନାୟକ #ା ବଂଶୀ ପ(ନାୟକ RWX0108670

�ୀ /144525 45 133 535ଟୁକନିୁରାଣୀ ପ(ନାୟକ #ା ଚ��େଶଖର ପ(ନାୟକ RWX0282525

�ୀ /146526 64 133 536ଏଲ. ଇAରି #ା ଏଲ. ସଦୁଶ6ନ ରାଓ RWX0108696

ପ ୁ /146527 43 133 537ଏଲ. ଅନିଲ ପି ଏଲ. ସଦୁଶ6ନ ରାଓ RWX0282558

ପ ୁ /146528 41 133 538ଏଲ. ସନୁୀଲ କମୁାର ପି ଏଲ. ସଦୁଶ6ନ ରାଓ RWX0282566

�ୀ /146529 34 133 539ଲଡି ନାଗିନୀ #ା ଲଡି ଅନିଲ କମୁାର RWX0798298

�ୀ /146530 30 133 540ଏଲ ଶ�ୀବାଣୀ #ା ଏଲ ସନିୁଲ କମୁାର RWX0754754

�ୀ /146531 30 133 541ଲଡି ଶ�ୀଭାନି #ା ଲଡି ସନୁୀଲ କମୁାର RWX0798280

�ୀ /146532 30 133 542େଦବରେଚଟୀ ଶ�ବିାଣୀ #ା ଏଲ.ସନିୁଲ କମୁାର RWX0755116

ପ ୁ /149533 37 133 543ଫକିର େମାହନ ପ�ଧାନ ପି ବାମେଦବ ପ�ଧାନ RWX0108746

�ୀ /149534 34 133 544ଅନୁସରିତା ପ�ଧାନ #ା ଫକିର େମାହନ ପ�ଧାନ RWX0527135

�ୀ /149535 33 133 545ରାଜଶ�ୀ ପ�ଧାନ ପି ଅନାନ� ପ�ଧାନ RWX0108753

�ୀ /149536 28 133 546ଜୟଶ�ୀ ପ�ଧାନ ପି ଅନାନୀୟ ପ�ଧାନ RWX0482950

ପ ୁ /150537 48 133 547ଅନୁଯ6 ୟ ଯାନୀ ପି ଜଗଜୀବନ ଯାନୀ RWX0398891

�ୀ /150538 38 133 548େମନକା ଯାନୀ #ା ଅନୁଯ6 ୟ ଯାନୀ RWX0398883

ପ ୁ /151539 64 133 549ସଧୁାକର େଗୗଡ ପି ଆପନା େଗୗଡ RWX0282574

�ୀ /151540 57 133 550ଲ2!ିେଦବୀ େଗୗଡ #ା ସଧୁାକର େଗୗଡ RWX0282582

ପ ୁ /151541 31 133 551ସମୁନ ପ�କାଶ େଗୗଡ ପି ସଧୁାକର େଗୗଡ RWX0232694

ପ ୁ /151542 36 133 552ଅAିନୀ ପ�କାଶ େଗୗଡ ପି ସଧୁାକର େଗୗଡ RWX0232686

�ୀ /151543 35 133 553ର�ିତା ମେନାର�ନ ପି ସଧୁାକର େଗୗଡ RWX0232678

ପ ୁ /152544 57 133 554କାମ2ୀ ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ରାମଚ��  ଦାଶ RWX0335141

�ୀ /152545 52 133 555ନିଳିମା ଦାଶ #ା କାମା2ୀ ପ�ସାଦ ଦାଶ RWX0335158

ପ ୁ /152546 27 133 557ସତୀAର ଦାଶ ପି କାମା2ୀ ପ�ସାଦା ଦାଶ RWX0610998
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ପ ୁ /153547 31 133 558ରାେକଶ େବେହରା ପି େକୖଳାଶ େବେହରା RWX0335364

ପ ୁ /153548 25 133 559ଚ�ନ ପଡାଲ ପି ପି. ତ�ିପତି ରାଓ RWX0948950

�ୀ /153549 35 133 560ସନିୁତା ପ1ା #ା େପ�ମାନ� ପ1ା RWX0335372

�ୀ /153550 51 133 561ଜି ରାବଣାWା #ା ପି ତ�ିପତିରାଓ RWX0335331

ପ ୁ /153551 58 133 562ପି ତ�ିପତିରାଓ ପି ପି କମୁHୟା RWX0335323

�ୀ /154552 54 133 563ନିଳାବତି ମାଳି #ା ପଦ! ନ ମାଳି RWX0398834

ପ ୁ /154553 21 133 564ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିଲ\ ୀପ କମୁାର ସାହୁ RWX1200245

ପ ୁ /154554 56 133 565ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗବ3ୁ ସାହୁ RWX0483057

�ୀ /154555 53 133 566ଅହଲ�ା ସାହୁ #ା ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ RWX0483065

�ୀ /155556 38 133 567ଏମ. ଧନଲତା #ା ଏମ. ମାଣିେକAର RWX0398958

ପ ୁ /155557 41 133 568ଏମ. େଗୗରୀଶIର ରାଓ ମା ଏମ. ପାବ6 ତୀ RWX0398966

ପ ୁ /155558 45 133 569ଏମ. ମାଣିେକAର ମା ଏମ. ପାବ6 ତୀ RWX0398941

�ୀ /155559 64 133 570ଏମ. ପାବ6 ତୀ #ା ଏମ. ରାମ ମQୂR RWX0398982

�ୀ /155560 35 133 571ଏମ. ବାରାଲ2!ୀ #ା ଏମ. େଗୗରୀ ଶIର ରାଓ RWX0398974

ପ ୁ /156561 45 133 572ଜଟାଧାରୀ ଦଳାଇ ପି କୃ= ଚ��  ଦଳାଇ RWX0399022

�ୀ /157562 64 133 573ସରଜିନି ପାଣୀ #ା ବିନାୟକ ପାଣୀ RWX0755082

�ୀ /157563 40 133 574ଶା+ିଲତା ପାଣି #ା ସତ�ନାରାୟଣ ପାଣି RWX0482802

ପ ୁ /157564 34 133 575ଗରୁୁପଦ ପାଣୀ ପି ବିନାୟକ ପାଣୀ RWX0483131

ପ ୁ /158565 39 133 576େଗୗରୀ ଶIର ସାହୁ ପି ଭାaର ସାହୁ RWX0664342

�ୀ /159566 36 133 577େଜ. ଅନୁରାଧା #ା େଜ. ସାଇପ�ସାଦ RWX1007681

�ୀ /159567 39 133 578ର�ିତା କମୁାରୀ ଦାଶ #ା ଆC. କ� ି=ାମQୁR ଆୟC RWX0754408

ପ ୁ /159568 48 133 579ଆC. କ�ି=ାମQୁR ଆୟC ପି ଶIର ରମ8 RWX0664334

�ୀ /159569 29 133 580ଜି. ମନିକା ପି ଜି.ସବ6 Aର ରାଓ RWX0611277

ପ ୁ /160570 57 133 581ବିଜୟ ◌ୁମାର ବାରିକ ପି ଜୟରାମ ବାରିକ RWX0611210

�ୀ /160571 51 133 582ସସ!ିତା ବାରିକ #ା ବିଜୟ କମୁାର ବାରିକ RWX0611202

�ୀ /160572 22 133 583େଶଳୖଜା ସଚିୁସ! ିତା ବାରିକ ପି ବିଜଯ କମୁାର ବାରିକ RWX1048792

ପ ୁ /161573 58 133 584େସୗଭାଗ� କମୁାର ମହା+ି ପି ବଳରାମ ମହା+ି RWX0610964

�ୀ /161574 52 133 585ହିମାଂଶ ୁବାଳା ମହା+ି #ା େସୗଭାଗ� କମୁାର ମହା+ି RWX0610972

�ୀ /161575 27 133 586େସାମାନୀ ରାଣୀ ମହା+ି ପି େସୗଭାଗ� କମୁାର ମହା+ି RWX0610980

�ୀ /162576 54 133 587କoନା େଦବୀ #ା ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ� RWX0611046

ପ ୁ /162577 64 133 588ବିଜୟ ◌ୁମାର ମହାପାତ� ପି ଗେୁSAର ମହାପାତ� RWX0611038

ପ ୁ /163578 53 133 589େଗାବି� ଚ��  େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା RWX0611137

�ୀ /164579 46 133 590ପ�ମିତା ନାୟକ #ା ଦୀଲିପ କମୁାର ବଳୀ RWX0611145

�ୀ /167580 50 133 591େଗୗରୀବାଳା େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାପିନାଧ େଚୗଧରୁୀ RWX0611285

�ୀ /168581 59 133 592କxରୀ େବେହରା #ା ଶ�ୀଲଳିତ କମୁାର େବେହରା RWX0754879

ପ ୁ /168582 44 133 593ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା RWX0754929

�ୀ /168583 39 133 594ପbୁା�ଳି େବେହରା #ା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0754911

ପ ୁ /168584 36 133 595ଆେଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଲଳିତ କମୁାର େବେହରା RWX1007715

ପ ୁ /168585 20 133 596ଶଭୁମ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ସାହୁ RWX1200229

ପ ୁ /168586 49 133 597ପ�େମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶIରଷଣ ସାହୁ RWX0754812

�ୀ /168587 41 133 598ସଜୁାତା ସାହୁ #ା ପ�େମାଦ କମୁାର ସାହୁ RWX0754820

�ୀ /169588 38 133 599ଶକ+ୁଳା ବଡମ1ିୁ #ା ତ�ିନାଥ ସାହୁ RWX0754937

ପ ୁ /169589 48 133 600େପ�ାେମଦ କମୁାର Odisha ପି କ�ୁ ଶ' ଚ��  କକ6 ରା RWX0755140

ପ ୁ /169590 30 133 601ଦିପକ ସିଂ ପି ସରୂଜ େଦବ ସିଂ RWX0754861

ପ ୁ /170591 73 133 602ରାୟ ସିଂ ନାୟକ ପି ସରୁଜ ପାଲ ସିଂ ନାୟକ RWX0754986

�ୀ /170592 29 133 603ମାଳତୀ େସନାପତି #ା େଗୗରା� େସନାପତି RWX0754689

ପ ୁ /171593 56 133 604ସରୁଜ େଦବ ସିଂ ପି ରାମଦୁଲାଲ . RWX0889782

�ୀ /171594 50 133 605େମାତି ରାଣୀ ସି� #ା ସରୁଜ େଦବ ସି� RWX0809798

ପ ୁ /171595 27 133 606ରାେଜଶ ସିଂ ପି ସରୁଜ େଦବ ସିଂ RWX0754804

�ୀ /172596 37 133 607ଝରଣା ରାଣୀ ରଥ ପି ରବି ନାରାୟଣ ରଥ RWX0754796

ପ ୁ /173597 52 133 608ମେନାର�ନ ଦାଶ ପି ଦାେମାଦର ଦାଶ RWX0809913

�ୀ /173598 37 133 609ଉମାରାଣୀ ଦାଶ #ା ମେନାର�ନ ଦାଶ RWX0809830

�ୀ /174599 31 133 610ଦୀSି ରାଣୀ ବରାଳ #ା ସେରାଜ କମୁାର ରାଉତ RWX0809806

ପ ୁ /174600 43 133 611ସେରାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ଉମାକା+ ରାଉତ RWX0809871

ପ ୁ /184601 44 133 612ଶ�ୀକା+ ପରିଡା ପି ଯଧୁୀPର ପରିଡା RWX0754499

�ୀ /184602 33 133 613ସଂ�*ୁା ପରିଡା #ା ଶ�ୀକା+ ପରିଡା RWX0754507

ପ ୁ /186603 62 133 614ତ�ିନାଥ ମିଶ� ପି ଭିମେସନ ମିଶ� RWX0754580

�ୀ /186604 58 133 615ଲାବଣ� ମିଶ� #ା ତ�ିନାଥ ମିଶ� RWX0754598

ପ ୁ /186605 36 133 616ଶିବପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ତ�ିନାଥ ମିଶ� RWX0754606

ପ ୁ /186606 28 133 617କୃ= ଚ��  ମିଶ� ପି ତ�ିନାଥ ମିଶ� RWX0754614

�ୀ /187607 55 133 618ଗ�ାବାଇ #ା ବି. ପରୁୁେଷାQମ ସି� KBH1297720

ପ ୁ /187608 59 133 619ବି. ପରୁୁେଷାQମ ସି� ପି ବି. ସବୁୁ ସି� KBH1294727

10 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀI #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /189609 55 133 620େଗୗରହରି ରାଉତ ପି ଅଗାଧ ୁରାଉତ RWX0824078

�ୀ /189610 20 133 621ମନାଳିଶା ରାଉତ ପି େଗୗର ହରି ରାଉତ RWX1227735

�ୀ /189611 42 133 622ମମତା ରାଉତ #ା େଗୗରହରି ରାଉତ RWX0824060

�ୀ /190612 75 133 623ବିଳାସିନି େବେହରା #ା ୰ଗ�ାଧର େବେହରା RWX0824037

ପ ୁ /190613 48 133 624ଗଗନ ବିହାରି େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା RWX0889741

�ୀ /190614 35 133 625ଝା8ସି ରାଣୀ େବେହରା #ା ଗଗନ ବିହାରି େବେହରା RWX0889667

ପ ୁ /191615 69 133 626ରାମ ଚ��  ବାରିt ପି କ1ରିୁ ଚରଣ ବାରିt RWX0226837

�ୀ /191616 59 133 627ଝୁନି ଲତା ବାରିକ #ା ରାମ ଚ��  ବାରିକ RWX0226845

ପ ୁ /191617 36 133 628ଧେନAର ବାରିକ ପି ରାନଚ��  ବାରିକ RWX0226860

ପ ୁ /191618 34 133 629ମିଥନୁୁ ବାରିକ ପି ରାମଚ��  ବାରିକ RWX0226852

�ୀ /191619 31 133 630ସମିୁତ� ା ବାରିକ ପି ରାମଚ��  ବାରିକ RWX0226878

�ୀ /192620 51 133 632ଝୁନ ସାହୁ #ା ଶ�ୀନିବାସ ସାହୁ OR/12/085/154298

ପ ୁ /192621 39 133 633ଶଶୁା+ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ�ିନିବାସ ସାହୁ RWX0889766

ପ ୁ /192622 34 133 634େଗୗରୀ ଶIର ସାହୁ ପି ଶ�ୀନିବାସ ସାହୁ KBH1902022

ପ ୁ /194623 51 133 635େସାମନାଥ ମିଶ� ପି ନାରାୟଣ ମିଶ� RWX0889774

�ୀ /194624 41 133 636ସନିୁତା ମିଶ� #ା େସାମନାଥ ମିଶ� RWX0889733

ପ ୁ /194625 50 133 637ଦୟାସାଗର ପ�ଧାନ ପି ସାନ� ପ�ଧାନ RWX1007582

�ୀ /194626 40 133 638ଦମୟ+ୀ ପ�ଧାନ #ା ଦୟାସାଗର ପ�ଧାନ RWX1007723

ପ ୁ /196627 40 133 639ସଧୁାଂଶ ୁେସଖର ମହାରଣା ପି ଚକ�ଧର ମହାରଣା RWX1007418

�ୀ /196628 36 133 640ରୀତା ମହାରଣା #ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହାରଣା RWX1007368

�ୀ /197629 34 133 641ସିମାଦ� ି ଭାନୁମତୀ #ା ସିମାଦ� ି କ� ି=ା RWX1007517

ପ ୁ /197630 49 133 642ସିମାଦ� ି କ� ି=ା ପି ନରସିଂହ ମାଝି RWX1007392

ପ ୁ /197631 21 133 643ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ଭବାନୀ ପାଢୀ RWX1083112

�ୀ /197632 21 133 644ମିନତୀ ପାଢୀ #ା ନାରାୟଣ ପାଢୀ RWX1083120

ପ ୁ /198633 42 133 645ବିA ରଂଜନ ଆଚାଯ�6 ପି ସଯୂ�6ମଣୀ ଆଚାଯ�6 RWX0805143

�ୀ /198634 39 133 646ସସ!ିତା ଆଚାଯ�6 #ା ବିA ର�ନ ଆଚାଯ�6 RWX0805150

ପ ୁ /198635 48 133 647ପ�ଦୀS କମୁାର ବିAାଳ ପି ପଦ! ନ କମୁାର ବିAାଳ RWX0329490

�ୀ /198636 38 133 648ରଂଜିତା ମିଶ� ପି ପ�ଭାତ ରଂଜନ ମିଶ� KBH1889831

�ୀ /206637 52 133 649କଲ�ାଣୀ ମହାପାତ� #ା ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ� RWX0903351

ପ ୁ /207638 53 133 650ପରମହଂସ #ାମୀ କୃ=ାନ� ସର#ତପି ପରମହଂସ #ାମୀ ହଂସାନ� ସର#ତୀ RWX0903344

�ୀ /208639 47 133 651ସମିତା ସାହୁ #ା ସନାତନ ସାହୁ RWX0398172

ପ ୁ /208640 54 133 652ସନାତନ ସାହୁ ପି ଫକୀର ଚରଣ ସାହୁ RWX0281899

ପ ୁ /209641 72 133 653ଜଗଦିଶ ମହାରଣା ମା ସନ�ାସି ମହାରଣା RWX0234450

�ୀ /209642 61 133 654ଝୁନୁ ମହାରଣା #ା ଜଗଦିଶ ମହାରଣା RWX0234468

�ୀ /209643 35 133 655ଚିନ! ୟୀ ମହାରଣା ପି ଜଗଦିଶ ମହାରଣା OR/12/085/136474

�ୀ /209644 33 133 656ଗାୟତ�ୀ ମହାରଣା ପି ଜଗଦିଶ ମହାରଣା OR/12/085/136473

ପ ୁ /209645 31 133 657ଶ�ୀରାମ ପ�ସାଦ ମହାରଣା ପି ଜଗଦିଶ ମହାରଣା RWX0234575

ପ ୁ /210646 46 133 658ସେ+ାଷ କମୁାର ସିଂ ପି ନବ କମୁାର ସିଂ RWX1118009

�ୀ /210647 34 133 659ରୂପାଲୀ ସିଂ #ା ସେ+ାଷ କମୁାର ସିଂ RWX1112580

ପ ୁ /211648 55 133 660ରୁଦ�  ପ�ଶନ'  ବିAାଳ ପି ଯଦୁନାଥ ବିAାଳ KBH1303601

�ୀ /211649 24 133 661ପ�ତି�ନୀ ବି?ଵାଳ ପି ରୁଦ�  ପ�ସନ'  ବି?ଵାଳ RWX1268259

ପ ୁ /211650 19 133 662p�ନ ବି?ଵାଳ ପି ରୁଦ�  ପ�ସନ'  ବି?ଵାଳ RWX1268267

ପ ୁ /211651 70 133 663ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ ପ(ନାୟକ ପି ରାଧା େମାହନ ପ(ନାୟକ RWX0097584

�ୀ /211652 64 133 664ପ�ଣୀତା କମୁାରୀ ପ(ନାୟକ #ା ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ ପ(ନାୟକ RWX0097592

�ୀ /211653 54 133 665ମୀନାକମୁାରୀ #ାଇଁ #ା ରୂଦ�  ପ�ସନ'  ବିAାଳ KBH1303619

ପ ୁ /212654 47 133 666ଜୟକୃ= େବେହରା ପି ଶIର େବେହରା RWX1174515

�ୀ /212655 40 133 667ବି=ୁପ�ିୟା େବେହରା #ା ଜୟକୃ= େବେହରା RWX1167279

ପ ୁ /212656 20 133 668ଆଶ�ି କମୁାର େବେହରା ପି ଜୟ କୃ= େବେହରା RWX1268416

�ୀ /213657 65 133 669ଲଳନା ମହା+ି #ା ପ�େମାଦ ଚ��  ପ(ନାୟକ RWX1174507

ପ ୁ /214658 69 133 670ଅନିଲ କମୁାର େଜନା ପି ଅନ+ କମୁାର େଜନା RWX1156736

�ୀ /214659 25 133 671ପଦ! ନି ପାମିଆ ପି ଗରୁୁ ପାମିଆ RWX1155563

�ୀ /216660 37 133 672ସରିତା ପତି #ା ପ�ଶା+ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ RWX1164532

�ୀ /216661 63 133 673ସାରଦା ତ�ିପାଠୀ #ା ଦିନବ3ୁ ତ�ିପାଠୀ RWX1164540

�ୀ /216662 42 133 674ପ�ିୟMଦା ତ�ିପାଠୀ #ା େକଳୖାସ ଚ��  ତ�ିପାଠୀ RWX1174911

ପ ୁ /216663 39 133 675ପ�ଶା+ ତ�ିପାଠୀ ପି ଦିନବ3ୁ ତ�ିପାଠୀ RWX1164524

ପ ୁ /219664 56 133 676ମେନାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଜଗନ' ାଥ ଖଟୁଆ RWX0091702

�ୀ /219665 49 133 677ପ�ୀତି ନ�ା େଚୗଧରୁୀ #ା ମେନାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ RWX0091710

ପ ୁ /219666 76 133 678ଜଗନ' ାଥ ଖଟୁଆ ପି ମଗାଇ ଚରଣ ଖଟୁଆ RWX0091728

�ୀ /219667 74 133 679ମୀନାକମୁାରୀ ଖଟୁଆ #ା ଜଗନ' ାଥ ଖଟୁଆ RWX0695841

ପ ୁ /220668 21 133 680�େଯାତି ପ�କାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ମେନାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ RWX1267921

ପ ୁ /220669 22 133 681ପ�ତ�ଷୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶିେବ��  କମୁାର ଖରା RWX1268754

ପ ୁ /220670 20 133 682ପ�େଦାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶିେବ��  କମୁାର ଖରା RWX1268762

11 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀI #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /230671 29 133 683ଆରତି ପ�ଧାନ #ା ବସ+ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0824052

�ୀ /346672 54 133 684ଗନୁା ଗିରିଜା #ା ଗନୁା ସେବ6 Aର ରାଓ RWX1007756

ପ ୁ /346673 64 133 685ଗନୁା ସେବ6 Aର ରାଓ ପି ଗନୁା ଆପା ରାଓ RWX1007749

ପ ୁ /401674 31 133 686ଗେଣAରି େଦାରା ପି ରାମାରାଓ େଦାରା RWX0824151

ପ ୁ /680675 25 133 687ଚ�ନ ମାଳୀ ପି ନିଳାବତି ମାଳୀ RWX0824169

ପ ୁ /999676 24 133 688ବିକାଶ ବସ+ରା ପି େଦେବ��  ବସ+ରା RWX1007657

ପ ୁ /999677 41 133 689ଲ2!ୀକା+ େଚୗଧରୁୀ ପି ଜଗନ' ାଥ ଖଟୁଆ RWX0091736

ପ ୁ /999678 28 133 690ଶଭୁାଶିଷ ଦାଶ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଦାଶ RWX1024835

�ୀ /999679 38 133 691ଦିSିରାଣୀ ମିଶ� #ା ଶା+ନୁ କମୁାର ମିଶ� RWX1007707

�ୀ /999680 34 133 692ଚିନ! ୟୀ ପ�ଧାନ #ା ଲ2!ୀକା+ େଚୗଧରୁୀ RWX1025840

�ୀ /MALI SAHI681 19 133 693ଅପNH ବାରିକ ପି ଭାବଗ�ାହୀ ବାରିକ RWX1286038

�ୀ /03682 19 133 694ସାଇ ଶ�ୁତି ପ1ା ପି ପ�ଶା+ କମୁାର ପ1ା RWX1286095

�ୀ /79683 18 133 695ଅଂକିତା ବିOଵାଲ ବିOଵାଲ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ବିOଵାଲ RWX1322395

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବHଚନ ନିମେ+ ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ'  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବHଚନ କମିଶନ ଭାରତI �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବHଚନ ପବୂ6 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣI ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର+ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.12 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 ମାନIର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନI ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

12 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀI #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


