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ପ ୁ /011 49 132 1ସଦୁଶ�ନ ଦାସ ପି ପ
ହଲାଦ ଦାସ RWX1145721

�ୀ /012 20 132 2ସସୁ।ନ� । କବ
 । ପି ସାମ  କବ
 । RWX1230788

�ୀ /013 22 132 3ସବିତା ପ!ନାୟକ ପି ଭବାନୀ ଶ#ର ପ!ନାୟକ RWX1066828

�ୀ /14 69 132 4ନିରୁପମା ଦାସ $ା େଗାପିନାଥ ଦାସ OR/12/085/142703

ପ ୁ /15 48 132 5ବାସେୁଦବ ଦାସ ପି େଗାପିନାଥ ଦାସ OR/12/085/142704

ପ ୁ /16 46 132 6ବି%ଜିତ ଦାସ ପି େଗାପିନାଥ ଦାସ OR/12/085/143043

ପ ୁ /17 60 132 7ଶାମ  କବ
 ା ପି କାଲବିନ କବ
 ା RWX0105619

�ୀ /18 50 132 8େଗ
ସି କବ
 ା $ା ସାମ  କବ
 ା RWX0105627

�ୀ /19 43 132 9ମିନା କବ
 ା ପି କାଲବିନ କବ
 ା RWX0105635

ପ ୁ /110 82 132 10ସତ�ନାରାୟଣ ମହାପାତ
 ପି ଭୁବେନ%ର ମହାପାତ
 RWX0482430

�ୀ /111 69 132 11ପଦ( ାବତୀ ମହାପାତ
 $ା ସତ�ନାରାୟଣ ମହାପାତ
 RWX0482422

ପ ୁ /112 45 132 12ବାଳକୃ) ମହାପାତ
 ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମହାପାତ
 RWX0482414

�ୀ /113 41 132 13ସଂଯ,ୁା ମହାପାତ
 ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମହାପାତ
 RWX0482406

�ୀ /114 53 132 14ଆଶାଲତା ପ!ନାୟକ $ା ଭବାନୀ ଶ#ର ପ!ନାୟକ RWX0398370

ପ ୁ /115 45 132 15ଭବାନୀ ଶ#ର ପ!ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପ!ନାୟକ RWX0398388

�ୀ /116 44 132 16ମଧସୁ( ିତା ସାହୁ $ା ବି%ଜିତ ଦାସ RWX0105577

�ୀ /117 43 132 17ଜୟଶ
ୀ ସାହୁ $ା ବାସେୁଦବ ଦାସ KBH1624741

ପ ୁ /0218 27 132 18େଜାେଗ0ୱର େଖାସଲା ପି ଗେଣଷ େଖାସଲା RWX1078054

�ୀ /0219 21 132 19ନମିତା େଖାସଲା $ା େଜାେଗ0ୱର େଖାସଲା RWX1076801

�ୀ /0220 53 132 20ଅନିତା କମୁାରୀ େଲ#ା $ା ରାଧାେମାହନ େଲ#ା OR/12/085/143097

�ୀ /221 48 132 21ଉମ6ଳା େଜନା $ା ପ
ଭାକର ସାହୁ RWX0398537

�ୀ /222 28 132 22ଶିବାନୀ ପ
ିୟା େଲ#ା ପି ରାଧା େମାହନ େଲ#ା RWX0610543

�ୀ /223 64 132 23ପ#ଜିନି ପ7ା $ା ପଦ(  ଚରଣ ପ7ା RWX0434936

ପ ୁ /224 56 132 24ପ
ଭାକର ସାହୁ ପି େଦାଳ େଗାବି9 ସାହୁ RWX0398529

�ୀ /0325 20 132 25ସଭୁଦସ6ନୀ ମହାପାତ
 ପି ପ
ଶା  କମୁାର ମହାପାତ
 RWX1198241

ପ ୁ /326 57 132 26ପ
ଶା  କମୁାର ମହାପାତ
 ପି େଗାଲକଚ9
  ମହାପାତ
 OR/12/085/170051

�ୀ /327 27 132 27ପ
ିୟଦଶ6ନୀ ମହାପାତ
 ପି ପ
ଶା  କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0610790

ପ ୁ /328 42 132 28ରବୀ9
  ନାଥ ପ7ା ପି ଶ
ୀ ବ: ପ7ା RWX1121458

�ୀ /329 51 132 29ପ;ୁଲତା ପରିଡା $ା ପ
ଶା  କମୁାର ମହାପାତ
 OR/12/085/170052

ପ ୁ /0430 51 132 30ଦିଲ= ୀପ କମୁାର ମହା ି ପି ରାମଚ9
  ମହା ି KBH1935758

ପ ୁ /431 29 132 31ସ>ିନ କମୁାର ବାରିକ ପି ବଟ କୃ) ବାରିକ RWX0610428

ପ ୁ /432 30 132 32ଭବାନି ପ
ସାଦ େଲ#ା ପି ରାଧା େମାହନ େଲ#ା RWX0232207

ପ ୁ /433 53 132 33ଦୁଗ@ ପ
ସାଦ ମହା ି ପି ରାମଚ9
  ମହା ି RWX0105650

�ୀ /434 46 132 34କମୁଦିୁନି ମହା ି $ା ଦୁଗ@ ପ
ସାଦ ମହା ି RWX0105668

�ୀ /435 27 132 35କଲ�ାଣୀ ମହା ି ପି ଦୁଗ@ ପ
ସାଦ ମହା ି RWX0610907

�ୀ /436 26 132 36େସାନାଲି ପ
ିୟଦଶ�ନୀ ପି ବଟ କ
ି)ା ବାରିକ RWX1153915

�ୀ /637 40 132 37ସବିତା ପାତ
  . ପି ମକଟBଜ ପାତ
 KBH1295823

�ୀ /638 73 132 38ଲC(ୀ କମୁାରି ପାତ
 $ା ମକରBଜ ପାତ
 KBH2079895

ପ ୁ /639 55 132 39ପ
ଦିପ କମୁାର ପାତ
 ପି ମକରBଜ ପାତ
 RWX0107078

�ୀ /640 43 132 40ଲC(ୀ ପାତ
 $ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ପାତ
 RWX0755629

ପ ୁ /641 57 132 41କିେଶାର କମୁାର ପାତ
 ପି ମକରBଜ ପାତ
 OR/12/085/142931

ପ ୁ /0742 57 132 42ଗଗନ ରାଉତ ପି ଗରୁୁଚରଣ ରାଉତ RWX1146604

�ୀ /0743 52 132 43ପ
ରିତି ରାଉତ $ା ଗଗନ ରାଉତ RWX1146620

�ୀ /0744 37 132 44ହରପ
ିୟା ରାଉତ $ା ସମୁ  କମୁାର ରାଉତ RWX1145747

ପ ୁ /0745 30 132 45କିେଶାର ଚ9
  େରୗତ ପି ଗଗନ େରୗତ RWX1145739

�ୀ /746 73 132 46େକୗଶଲ�ା ପାତ
 $ା ତ
ିନାଥ ପାତ
 OR/12/085/171086

�ୀ /747 51 132 47ସସ( ିତା କମୁାରୀ ପତ
ି $ା ସେ ାଷ କମୁାର ପାତ
 KBH1298041

ପ ୁ /748 80 132 48ତ
ିନାଥ ପାତ
 ପି ମାଗତା ପାତ
 OR/12/085/170028

ପ ୁ /749 57 132 49ମେନାଜ କମୁାର ପାତ
 ପି ତ
ିନାଥ ପାତ
 RWX0903062

ପ ୁ /750 54 132 50ସେ ାଷ କମୁାର ପାତ
 ପି ତ
ିନାଥ ପାତ
 KBH1986488

1 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /751 48 132 51ପ
ଦୀପ କମୁାର ପାତ
 ପି ତ
ିନାଥ ପାତ
 KBH1624733

ପ ୁ /752 26 132 52ଅଂଶମୁାନ ପାତ
 ପି ମେନାଜ କମୁାର ପାତ
 RWX0755280

ପ ୁ /753 22 132 53େସୗରଭ କମୁାର ରଥ ପି ସେରାଜ କମୁାର ରଥ RWX1208024

�ୀ /754 35 132 54କବିତା ସାବତ $ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ପାତ
 RWX0398594

�ୀ /755 55 132 55ସେୁଦHା ଷଡ�ି $ା ସେରାଜ କମୁାର ରଥ RWX1208065

�ୀ /756 55 132 56ସେୁଦ)ା ଷଡ�ି $ା ସେରାଜ କମୁାର ରଥ RWX1268002

�ୀ /857 53 132 57ମୀରା $ାଇଁ $ା ପ
ତାପ କମୁାର ମହା ି RWX0482497

ପ ୁ /0958 26 132 58ଦୀପକ ସାହୁ ପି ଦିଲ= ିପ କମୁାର ସାହୁ RWX0823963

�ୀ /959 29 132 59ବି)ୁ ପ
ିୟା େଚୗଧରୁୀ $ା ଜିେତ9
  କମୁାର ସାହୁ RWX1025709

�ୀ /960 53 132 60ସସ(ିତା ଖଡଗରାୟ $ା ଦିଲ= ିପ କମୁାର ସାହୁ KBH1624824

ପ ୁ /961 61 132 61ଦିଲ= ିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲC(ଣ ସାହୁ KBH1624832

�ୀ /962 33 132 62ଦିପିକା ସାହୁ ପି ଦିଲ= ୀପ କମୁାର ସାହୁ RWX0434886

ପ ୁ /1063 69 132 63ଏ.ସଂଜୀବ ରାଓ ପି ଏ. େୱ#ାୟା RWX0817940

�ୀ /1064 71 132 64ଚପଳା $ାଇଁ $ା ଦୁଃଶାସନ $ାଇଁ KBH1295468

�ୀ /1065 60 132 65ଏ.ଏ.ଏମ. ତାୟାରାMା $ା ଏ.ସଂଜୀବ ରାଓ RWX0817932

ପ ୁ /1166 77 132 66ଦୁଃଶାସନ $ାଇଁ ପି ବାସେୁଦବ $ାଇଁ RWX0105684

ପ ୁ /1167 51 132 67ଚିNରଂଜନ $ାଇଁ ପି ଦୁଃସାସନ $ାଇଁ OR/12/085/154643

�ୀ /1168 47 132 68ଲC(ୀ $ାଇଁ $ା ଚିNରOନ $ାଇଁ KBH1899996

ପ ୁ /1169 47 132 69ମନରOନ $ାଇଁ ପି ଦୁଃଶାସନ $ାଇଁ RWX0105692

�ୀ /1170 46 132 70ବନଶ
ୀ $ାଇଁ ପି ଦୁଃଶାସନ $ାଇଁ KBH1295443

�ୀ /1271 32 132 71ସନୁୀତା ମହାପାତ
 $ା ପ
ଦ�ମୁ�  କମୁାର ସାମଲ RWX0889592

ପ ୁ /1272 55 132 72ଗିରିଶ ଚ9
  ପାଢି ପି ରେମଶ ଚ9
  ପାଢି KBH1315167

�ୀ /1273 42 132 73ତୃQି େରଖା ପାଢି $ା ଗିରିଶ ଚ9
  ପାଢି KBH1315175

�ୀ /1274 39 132 74ରଶ( ିେରଖା ପରିଡା $ା ରବି9
  ପରିଡା KBH1350404

ପ ୁ /1275 62 132 75ବସ  କମୁାର ସାମଲ ପି ସାଧଚୁରଣ ସାମଲ OR/12/085/142768

�ୀ /1276 55 132 76କRନା ସାମଲ $ା ବସ କମୁାର ସାମଲ OR/12/085/142769

ପ ୁ /1277 35 132 77ପ
ଦ�ମୁ�  କମୁାର ସାମଲ ପି ବସ  କମୁାର ସାମଲ KBH1350438

�ୀ /1278 32 132 78ବି%କଲ�ାଣି ସାମଲ ପି ବସ  କମୁାର ସାମଲ KBH1350495

�ୀ /1279 30 132 79ମଧସୁ( ିତା ସାମଲ ପି ବସ  ସାମଲ RWX0610535

�ୀ /1380 29 132 80ସନା ଅଂବର $ା ଦାନୀସ ଅକରମ RWX0434969

ପ ୁ /1381 62 132 81ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ ପି ମ�ଳା ନାୟକ KBH1296367

ପ ୁ /1382 53 132 82ପSୁ�ଚ9
  ନାୟକ ପି ମ�ଳା ନାୟକ KBH1297126

�ୀ /1383 53 132 83$S�ପ
ଭା ନାୟକ $ା ଲC(ୀ ପ
ସାଦ ନାୟକ KBH1671601

ପ ୁ /1384 52 132 84କନୁା ନାୟକ ପି ପରମାନ9 ନାୟକ KBH1624816

�ୀ /1385 52 132 85Tୱଣ�ପ
ଭା ନାୟକ $ା ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ KBH1296375

�ୀ /1386 51 132 86ବିଦ�ତୁ ପ
ଭା ନାୟକ $ା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ KBH2079960

�ୀ /1387 45 132 87ଭାଗ�ବତୀ ନାୟକ $ା ପSୂ� ଚ9
  ନାୟକ KBH1624808

ପ ୁ /1388 38 132 88ମେୁକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ପରମାନ9 ନାୟକ KBH2079945

�ୀ /1389 26 132 89ବ9ନା ନାୟକ ପି ମଧସୂଦୁନ ନାୟକ RWX0755272

ପ ୁ /1490 77 132 90ପSୁ�ଚ9
  ହିଆଲ ପି ମ�ଳଦାନ ହିଆଲ OR/12/085/178550

�ୀ /1491 38 132 91ସାଗରିକା ହିଆଲ ପି ପSୂ�ଚ9
  ହିଆଲ KBH1712967

ପ ୁ /1492 34 132 92ସଂଦୀପ କମୁାର ହିଆଲ ପି ପରୂନ ଚଂଦ
  ହିଆଲ KBH1350354

ପ ୁ /1493 31 132 93ସଦୁୀପ କମୁାର ହିଆଲ ପି ପଣୂ�ଚ9
  ହିଆଲ RWX0232272

ପ ୁ /1494 29 132 94ସମିୁତ ହିଆV ପି ପSୁ� ଚ9
  ହିଆV RWX0482604

�ୀ /1495 69 132 99ସବୁାସିନି ସିଂହ $ା ପSୁ�ଚ9
  ହିଆଲ OR/12/085/178551

ପ ୁ /1596 83 132 100ନରସିଂହ ପାତ
 ପି ଆପନ� ା ପାତ
 KBH1298124

�ୀ /1597 72 132 101ପ
ଭାବତୀ ପାତ
 $ା ନରସିଂହ ପାତ
 KBH1298256

�ୀ /1598 42 132 102ସଶୁ
ୀ ପାତ
 $ା ନେଗ9
  ପ!ନାୟକ KBH1298264

�ୀ /1599 38 132 103ଶ
ୀତି ପାତ
 ପି ଡଃ.ନରସିଂହ ପାତ
 RWX0398602

ପ ୁ /16100 21 132 104ଅଭିେଶଖ ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ RWX1121029

ପ ୁ /16101 46 132 105େପ
ମଦN ପାଣିଗ
ାହି ପି େଗାପାଳକୃ) ପାଣିଗ
ାହି KBH2080000

ପ ୁ /17102 54 132 106େଗୗତମ ଚରଣ େଜନା ପି ଘନଶ�ାମ େଜନା RWX0610493

�ୀ /17103 44 132 107ସତ�ଭାମା େଜନା $ା େଗୗତମ ଚରଣ େଜନା RWX0610501

ପ ୁ /17104 59 132 108ନେରଶ ଚ9
  ପାଢି ପି ରେମଶ ଚ9
  ପାଢି KBH1315258

�ୀ /17105 50 132 109େସ�ହ େରଖା ପାଢି $ା ନେରଶ ଚ9
  ପାଢି KBH1315241

ପ ୁ /17106 21 132 110ବରୁଣ କା  ପାଢି ପି ଗିରିଶ ଚ9
  ପାଢି RWX1154822

�ୀ /18107 74 132 111େଗୗରି େବେହରା $ା ଚତୁଭୁ� ଜ େବେହରା KBH1350677

ପ ୁ /18108 45 132 112ସେରାଜ େବେହରା ପି ଚତୁଭୁ� ଜ େବେହରା KBH1298157

ପ ୁ /18109 42 132 113ସେ ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଚତୁଭୁ� ଜ େବେହରା KBH1296995

ପ ୁ /19110 54 132 114ହିମାଂଶ ୁପ
ଧାନ ପି ରସାନ9 ପ
ଧାନ KBH2080026

�ୀ /19111 47 132 115ବ9ିତା ପ
ଧାନ $ା ହିମାଂଶ ୁପ
ଧାନ KBH1297415

ପ ୁ /19112 22 132 116େସୗରଵ ପ
ଧାନ ପି ହିମାଂଶ ୁପ
ଧାନ RWX1048701

2 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /20113 68 132 117ସଷୁମା ଦାସ $ା ନିେମଇ ଚରଣ ଦାସ OR/12/085/140740

�ୀ /20114 49 132 118ସଧୁାଂଶବୁାଳା ଦାସ $ା ନିମାଇଁ ଦାସ OR/12/085/140741

ପ ୁ /20115 46 132 119ଗQୁ ପ
ସାଦ ଦାସ ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ଦାସ OR/12/085/143099

�ୀ /20116 45 132 120କRନା ଦାସ ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ଦାସ KBH1297506

�ୀ /20117 40 132 121େଜ�ାX�ାOଳି ଦାସ ପି ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ KBH1308170

�ୀ /20118 39 132 122ସମ6Yା ଦାସ ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ଦାସ KBH1297498

ପ ୁ /20119 70 132 123ନିମାଇଂ ଚରଣ ପ
ଧାନ ପି ସେୁର9
  ନାଥ ପ
ଧାନ OR/12/085/167017

ପ ୁ /20120 43 132 124େଦବାଶିଷ ପ
ଧାନ ପି ନିମାଇଂ ଚରଣ ପ
ଧାନ KBH1329903

ପ ୁ /20121 35 132 125େସ�ହାଶିଷ ପ
ଧାନ ପି ନିମାଇଂ ଚରଣ ପ
ଧାନ RWX0755660

�ୀ /20122 36 132 126ସରିତା ରାଜ $ା ଗQୁ ପ
ସାଦ ଦାସ RWX0755488

�ୀ /21123 42 132 128$ାଗତିକା କର ପି ସାଧଚୁରଣ କର KBH1296185

�ୀ /21124 73 132 129ବିଜୟଲC(ୀ ଶତପଥି $ା ସାଧ ୁଚରଣ କର OR/12/085/142565

ପ ୁ /23125 45 132 130େଗାପିନାଥ ଖେଟଇ ପି ଧୃବଚରଣ ଖେଟଇ KBH1296334

�ୀ /23126 40 132 131େସୗଭାଗିନି ଖେଟାଇ $ା େଗାପିନାଥ ଖେଟାଇ RWX0756023

�ୀ /23127 30 132 132ଲିଜା ରାଉତରାଏ ପି ଉମାକା  ରାଉତରାଏ RWX0334904

ପ ୁ /24128 48 132 133ପେରଶ ପାଳ ପି କାଳୀ ଚରଣ ପାଳ KBH1298652

ପ ୁ /25129 70 132 134ନରସିଂହ େଚୗଧରୁୀ ପି ରଘନୁାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/142219

ପ ୁ /25130 21 132 135ଆଶିଷ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ରାମଚ9
  ପାଣିଗ
ାହୀ RWX1121144

ପ ୁ /25131 56 132 136ନବୀନ କମୁାର ରଥ ପି ବିନାୟକ ରଥ RWX0817700

ପ ୁ /25132 20 132 137େଦବାଶିଷନ ରଥ ପି ନବିନ କମୁାର ରଥ RWX1209600

�ୀ /25133 51 132 138ରOିତା ଷଡ�ୀ $ା ନବୀନ କମୁାର ରଥ RWX0817981

ପ ୁ /26134 67 132 139ପ
ସନ�  କମୁାର ବZିଆ ପି ଉଦୟନାଥ ବZିଆ RWX0282061

�ୀ /26135 36 132 140େଦବଶ( ିତା ବZିଆ ପି ପ
ସନ�  କମୁାର ବZିଆ RWX0105767

�ୀ /26136 66 132 141ମOଲୁତା ମହାପାତ
 $ା ପ
ସନ�  କମୁାର ବZିଆ RWX0105759

ପ ୁ /27137 50 132 142ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ9
  ସାହୁ OR/12/085/168261

�ୀ /27138 42 132 143ଝୁନୁ ସାହୁ $ା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ KBH1900075

ପ ୁ /27139 19 132 144ରାେଜଶ ସାହୁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ RWX1268101

ପ ୁ /29140 80 132 145ମହ#ାଳ ବାଉରୀ ପି ଚ9
  ବାଉରୀ OR/12/085/142960

ପ ୁ /29141 52 132 147ବିନାୟକ ଦାସ ପି ମହା#ାଳ ବାଉରି OR/12/085/143146

�ୀ /29142 44 132 148ସନିୁତା ଦାସ $ା ବିନାୟକ ଦାସ KBH2080166

ପ ୁ /30143 70 132 149ପ
ଫଲୁ ପ!ନାୟକ ପି ଜଗନ� ାଥ ପ!ନାୟକ OR/12/085/142615

�ୀ /30144 65 132 150ବାସ ି ପ!ନାୟକ $ା ପ
ଫଲୁ ପ!ନାୟକ OR/12/085/142616

ପ ୁ /30145 37 132 151ସଶୁା  ପ!ନାୟକ ପି ପ
ଫଲୁ=  ପ!ନାୟକ RWX0663518

�ୀ /30146 23 132 152େମାନାଲିଶ। ପ!ନାୟକ $ା ସଶୁା  ପ!ନାୟକ RWX1228386

�ୀ /31147 32 132 153ପାରିଜାତ ନାୟକ ପି େରାହିଦାସ ନାୟକ RWX0398412

�ୀ /31148 29 132 154ପ;ୁାOଳି ନାୟକ ପି େରାହିଦାସ ନାୟକ RWX0398396

�ୀ /31149 29 132 155ପ
ିୟ#ା ନାୟକ ପି େରାହିଦାସ ନାୟକ RWX0398404

�ୀ /31150 49 132 156ଅନୁରାଧା ସାମ ରାଏ $ା ମେହ9
  କମୁାର ସାମ ରାଏ RWX0242958

ପ ୁ /32151 61 132 157ଧେନ%ର େଲ#ା ପି ହରିହର େଲ#ା OR/12/085/142715

�ୀ /32152 57 132 158କମଳକମୁାରୀ େଲ#ା $ା ଧେନ%ର େଲ#ା OR/12/085/142716

ପ ୁ /33153 63 132 159ଉେମଶ ଚ9
  େଲ#ା ପି ଧଳିୁ ଚରଣ େଲ#ା KBH1296482

ପ ୁ /33154 42 132 160କାN6କ ଚରଣ େଲ#ା ପି ଧଳିୁ ଚରଣ େଲ#ା KBH1296318

�ୀ /33155 40 132 161ସଶୁ
ୀ େରଖା େଲ#ା $ା କାN6କ ଚରଣ େଲ#ା RWX0335018

�ୀ /33156 31 132 162େସୗଦାମିନୀ େଲ#ା ପି ଧେନ%ର େଲ#ା RWX0232173

ପ ୁ /33157 29 132 163ଅେମ
ଶ କମୁାର େଲ#ା ପି ଉେମଶ ଚ9
  େଲ#ା RWX0610584

�ୀ /33158 51 132 164ପ;ୁଲତା ନାୟକ $ା ଉେମଶ ଚ9
  େଲ#ା KBH1296474

�ୀ /34159 30 132 165ଆଶା ମିଶ
 ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ମିଶ
 RWX0398545

ପ ୁ /34160 68 132 166ବିେର9
  ରଥ ପି କିେଶାରଚ9
  ରଥ RWX0282103

�ୀ /34161 59 132 167ଇ9ିରା କମୁାରୀ ରଥ $ା ପ
ଦିQ ମିଶ
 KBH1671635

�ୀ /34162 56 132 168ସଉଦାମିନି ରଥ $ା ବିେର9
  ରଥ OR/12/085/143128

ପ ୁ /34163 56 132 169େଦେବ9
  କମୁାର ରଥ ପି କିେଶାର ରଥ OR/12/085/142607

ପ ୁ /34164 52 132 170ନେର9
  କମୁାର ରଥ ପି କିେଶାର ରଥ OR/12/085/142608

�ୀ /34165 45 132 171ସସ(ିତା ରଥ $ା େଦେବ9
  କମୁାର ରଥ RWX0903070

ପ ୁ /34166 42 132 172ସେ ାଷ କମୁାର ରଥ ପି ବିେର9
  କମୁାର ରଥ KBH1296656

�ୀ /34167 40 132 173େସୗଭାଗିନୀ ରଥ ପି ବୀେର9
  କମୁାର ରଥ KBH1298231

ପ ୁ /34168 38 132 174େଗାଲଖ ବିହାରି ସାହୁ ପି େଗାକଳୁ ଚ9
  ସାହୁ KBH1713221

�ୀ /34169 35 132 175ନୀଳାCୀ ଶତପଥି $ା ନେର9
  କମୁାର ରଥ RWX1171701

ପ ୁ /35170 29 132 176ଜଗତ େଜ�ାତି ମିଶ
 ମା ଇ9ିକା କମୁାରୀ ରଥ RWX0610618

�ୀ /35171 21 132 177ପ
ିୟ#ା ମିଶ
 ମା େଯା)ା ରାଣୀ ସାହୁ RWX1120666

�ୀ /35172 56 132 178ପ;ୁାOଳି ସାହୁ $ା ଭିକାରିଚରଣ ସାହୁ OR/12/085/142599

�ୀ /35173 44 132 179େଜ�ାX�ାରାଣୀ ସାହୁ ପି େଗାକଳୁ ଚ9
  ସାହୁ KBH1900083

ପ ୁ /35174 35 132 180ପSୂ�ଚ9
  ସାହୁ ପି ଭୀକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ KBH1350636

3 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /35175 33 132 181$S�ମୟୀ ସାହୁ ପି େଗାକଳୁ ଚ9
  ସାହୁ KBH1899962

�ୀ /35176 33 132 182ସପନାମୟୀ ସାହୁ ପି େଗାକଳୁ ଚ9
  ସାହୁ KBH1899988

ପ ୁ /35177 28 132 183ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ମା ପ;ୁାOଳି ସାହୁ RWX0398503

�ୀ /36178 59 132 184ସେୁଲାଚନା ପାଢି $ା ରାମଚ9
  ପାଢି RWX1235738

�ୀ /36179 40 132 185ଶ
ୀମତୀ ସରୀତା ପାଢୀ $ା ବିେନାଦ କମୁାର ପାଢୀ RWX0105783

ପ ୁ /36180 32 132 186ବିେନାଦ କମୁାର ପାଢି ପି ରାମଚ9
  ପାଢି OR/12/085/138386

ପ ୁ /36181 55 132 187ଶେୁଭ9ୁ େଶଖର ପାଢୀ ପି େଚତୖନ� ପାଢୀ RWX1171511

�ୀ /36182 47 132 188ବବିତା ପ7ା $ା ଶେୁଭ9ୁ େଶଖର ପାଢୀ RWX1174432

ପ ୁ /36183 63 132 189ବିେର9
  କମୁାର ପାତ
 ପି ତ
ିନାଥ ପାତ
 RWX0755389

�ୀ /36184 57 132 190ପ
ତିଭା ପାତ
 $ା ବିେର9
  କମୁାର ପାତ
 RWX0755397

�ୀ /36185 30 132 191େମାନାଲିସା ପାତ
 ପି ବିେର9
  କମୁାର ପାତ
 RWX0817957

ପ ୁ /36186 26 132 192ଆଶେୁତାଶ କମୁାର ପାତ
 ପି ବିେର9
  କମୁାର ପାତ
 RWX0755405

ପ ୁ /37187 57 132 193ସଧୁାଂସ ୁେଶଖର ମହାପାତ
 ପି ମଧସୁଦୁନ ମହାପାତ
 RWX0367698

�ୀ /37188 54 132 194ପ
ତିମା ମହାପାତ
 $ା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ
 KBH1295088

�ୀ /37189 51 132 195ମଧସୁ( ିତା ମହାପାତ
 $ା ସଧୁାଶଂୁ େଶଖର ମହାପାତ
 RWX0231902

ପ ୁ /37190 54 132 196ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ
 ପି ମଧ ୁସଦୁନ ମହାପାତ
 RWX1155407

ପ ୁ /37191 25 132 197େଗୗରବ ମହାପାତ
 ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହପାତ
 RWX0823880

ପ ୁ /37192 25 132 198େସୗରଭ ମହାପାତ
 ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ
 RWX0889584

�ୀ /37193 21 132 199ଶଭୁଶ
ୀ ମହାପାତ
 ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ
 RWX1076827

ପ ୁ /37194 41 132 200ମାନସ କମୁାର ନାୟକ ପି ସ#ସ�ଣ ନାୟକ RWX0231910

�ୀ /37195 27 132 201ଗୀତାରାଣୀ ପ7ା $ା ମାନସ କମୁାର ନାୟକ RWX0903195

ପ ୁ /38196 66 132 204ସଦାଶିବ ତ
ିପାଠୀ ପି ନରସିଂହ ତ
ିପାଠୀ RWX0105817

�ୀ /38197 36 132 205ରସ(ିତା ତ
ିପାଠୀ ପି ସଦାଶିବ ତ
ିପାଠୀ KBH1900018

ପ ୁ /38198 34 132 206ସନିୁଲ କମୁାର ତ
ିପାଠୀ ପି ଶକୁେଦବ ତ
ିପାଠୀ RWX0105825

�ୀ /38199 28 132 207ମମତା ତ
ିପାଠୀ ପି ସଦାଶିବ ତ
ିପାଠୀ RWX0903237

ପ ୁ /40200 67 132 208ରାଜ କମୁାର ରଣା ପି ସଦାଶିବ ରଣା KBH1298017

�ୀ /40201 58 132 209େରବତୀ ରଣା $ା ରାଜ କମୁାର ରଣା KBH1298025

ପ ୁ /40202 36 132 210ବିଜୟ କମୁାର ରଣା ପି ରାଜକମୁାର ରଣା RWX0105866

ପ ୁ /40203 35 132 211କାN�କଚ9
  ରଣା ପି ରାଜକମୁାର ରଣା RWX0105882

ପ ୁ /40204 51 132 212ରାେଜ9
  କମୁାର ରଥ ପି ବାଉରିବ_ୁ ରଥ RWX0049239

�ୀ /40205 39 132 213ରOତାରାଣୀ ରଥ $ା ତାରାପ
ସାଦ ରଥ RWX0105874

�ୀ /40206 38 132 214ସପୁ
ିୟା ଶତପଥୀ $ା ରାେଜ9
  କମୁାର ରଥ KBH1977990

�ୀ /43207 46 132 220ରଶ(ି ଶତପଥି $ା ସା ନୁ ଶତପଥି RWX1171487

ପ ୁ /43208 43 132 221ମେନାଜ ଶତପଥି ପି ପ
ଶା  କମୁାର ଶତପଥି RWX1171495

�ୀ /43209 23 132 2220େଵତା ଶତପଥୀ ପି ମନ( ଥ ଶତପଥୀ RWX1066521

ପ ୁ /43210 50 132 223ମନ( ଥ ଶତପଥି ପି ପ
ଶା  କମୁାର ଶତପଥି KBH1671684

�ୀ /43211 49 132 224ପ
ତିମା ଶତପଥୀ $ା ମନ( ଥ କମୁାର ଶତପଥୀ KBH1298686

ପ ୁ /43212 49 132 225ଶା ନୁ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ପ
ଶା  କମୁାର ଶତପଥୀ KBH2080414

ପ ୁ /44213 47 132 226ସଷୁା  କମୁାର ମହାପାତ
 ପି େଗାଲକ ଚ9
  ମହାପାତ
 KBH2080422

�ୀ /45214 54 132 227ନ9ିତା ମିଶ
 $ା ରବି9
  ନାଥ ମିଶ
 KBH1298520

�ୀ /45215 48 132 228ଚ9ନା ମିଶ
 ପି ବଳରାମ ମିଶ
 KBH1298512

ପ ୁ /45216 51 132 229ଲି�ରାଜ ପ7ା ପି ପ
ଭOନ ପ7ା RWX1208016

ପ ୁ /45217 49 132 230ପ
ଭାତ କମୁାର ପ7ା ପି ପଦ( ଚରଣ ପ7ା RWX0107136

�ୀ /45218 42 132 231ନCତ
ମାଳା ପ7ା $ା ଲି�ରାଜ ପ7ା RWX1208057

�ୀ /46219 58 132 232ସଂଯ,ୁା ପରିଡା $ା ପ
ଶା  କମୁାର ପରିଡା KBH1298504

ପ ୁ /46220 32 132 233ସବ�ଶାଚୀ ପରିଡା ପି ପ
ଶା  କମୁାର ପରିଡା RWX0105940

�ୀ /46221 27 132 234ପ
ୀତିପS@ ପରିଡା ପି ପ
ଶା  କମୁାର ପରିଡା RWX0610592

�ୀ /47222 64 132 235ବିଜୟ ଚ9
  େଯନା ପି ରାମଚ9
  େଯନା OR/12/085/142752

�ୀ /47223 56 132 236$S�ଲତା ମାଝି $ା ବିଜୟ ଚ9
  େଜନା OR/12/085/142753

ପ ୁ /49224 52 132 237ଜଗନ� ାଥ ମିଶ
 ମା ମତି ମିଶ
 RWX0367706

�ୀ /49225 45 132 238ସନିୁତା ମିଶ
 $ା ଜଗନ� ାଥ ମିଶ
 RWX0282111

ପ ୁ /50226 51 132 239ପ
କାଶ ଚ9
  ମଦୁୁଲି ପି ଗରୁୁବାରିଆ ମଦୁୁଲି RWX0105957

�ୀ /50227 43 132 240ପ;ୁାOଳି ମଦୁୁଲି $ା ପ
କାଶ ଚ9
  ମଦୁୁଲି RWX0282129

�ୀ /51228 71 132 241ବାଲାସ ରାଧାେଦବୀ $ା ବାଲାସ େଗାପାଳ ରାଓ RWX1188473

ପ ୁ /51229 42 132 242ବି. ଜଗନେମାହନ ପି ବି. େଗାପାଳ ରାଓ RWX0423889

ପ ୁ /51230 79 132 243ବାଲାସେଗାପାଳ ରାଓ ପି ବି. ଆପଲା $ାମୀ RWX1188465

�ୀ /51231 41 132 244ବି େରାଜନୀ $ା ବି ଶ
ୀନିବାT RWX0482620

ପ ୁ /51232 68 132 245ଭରତ ଚ9
  ସାମଲ ପି ସାଉଁଟି ସାମଲ OR/12/085/142754

�ୀ /51233 61 132 246େପ
ମଲତା ସାମଲ $ା ଭରତ ଚ9
  ସାମଲ OR/12/085/142755

ପ ୁ /51234 50 132 247େବରୖାଗୀ ଚରଣ ସାମଲ ପି ସାଉଁଟି ଚରଣ ସାମଲ RWX1328038

ପ ୁ /51235 50 132 248େହମ  କମୁାର ସାମଲ ପି ସାଉଁଟି ସାମଲ OR/12/085/142756

�ୀ /51236 49 132 249ସିଲାରାଣି ସାମଲ $ା େହମ  ସାମଲ OR/12/085/143135

4 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /51237 40 132 250ପ;ୁଲତା ସାମଲ $ା େବରୖାଗୀ ସାମଲ KBH1899566

ପ ୁ /51238 26 132 251ସ`ିତ ସାମଲ ପି େହମ  କମୁାର ସାମଲ RWX0755157

�ୀ /51239 23 132 252ଅପ6ତା ସାମଲ ପି େହମ  କମୁାର ସାମଲ RWX1007111

ପ ୁ /51240 48 132 253େବଲମ ଶ
ୀନିବାସ ପି ବାଲାସ େଗାପାଳ ରାଓ RWX0673814

�ୀ /51241 34 132 254ନୀଳିମା ୟଲାଲା $ା ମେହାନ ଜଗନ ବି RWX0610444

ପ ୁ /52242 27 132 255ପ
ତାପ ଚ9
  ଆଚାଯ�� ପି ସେୁର9
  ନାଥ ଆଚାଯ�� RWX0755819

�ୀ /52243 48 132 256ରାଜଲC(ୀ େଜନା $ା ଲC(ୀଧର େଜନା RWX0105965

ପ ୁ /53244 30 132 258ସତ�ବ
 ତ ଆଚାଯ�� ପି ସେୁର9
  ନାଥ ଆଚାଯ�� RWX0755868

�ୀ /54245 80 132 259େକ. ସଯୂ��କମୁାରୀ $ା େକ. ଶ
ୀ. ସାଇରାମ RWX0673897

�ୀ /54246 48 132 260େକ ମOଳୁା $ା େକ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ KBH1350370

ପ ୁ /54247 50 132 261େକ. ଶ
ିନୀବାସ ରାଓ ପି େକ. ଶ
ୀ ସାଇରାମ RWX0105973

ପ ୁ /55248 32 132 262ଅନିV କମୁାର ମଲିକ ପି େଯାଗି9
 ନାଥ ମଲିକ RWX0482117

�ୀ /55249 29 132 263ଶସ(ିତା କମୁାରୀ ମାଳିକ $ା ଅରୁଣ କମୁାର ମାଳିକ RWX0482091

ପ ୁ /55250 37 132 264ଅରୁଣ କମୁାର ମଲ= ିକ ପି େଯାେଗ9
  ମଲ= ିକ KBH1900158

�ୀ /55251 65 132 265ମOଳୁା $ାଇଁ $ା କାହ� ୁ  ଚରଣ $ାଇଁ OR/12/085/142777

ପ ୁ /55252 44 132 266ମେହଶ ନ9ନ $ାଇଁ ପି କଇଳାସ $ାଇଁ RWX0367714

ପ ୁ /55253 33 132 267ସାଧ ୁଚରଣ $ାଇଁ ପି କାହ� ୁ  ଚରଣ $ାଇଁ RWX0105981

ପ ୁ /55254 26 132 268TaZି୍କ ଚରଣ $ାଇଂ ପି କାହ� ୁ  ଚରଣ $ାଇଂ RWX0755231

�ୀ /55255 25 132 269ଗାୟତ
ୀ $ାଇଁ $ା ସାଧ ୁଚରଣ $ାଇଁ RWX0903021

ପ ୁ /56256 65 132 270ରାଧା େଗାବି9 ମିଶ
 ପି ଶଶିଭୁଷଣ ମିଶ
 OR/12/085/142719

�ୀ /56257 57 132 271ଭାରତୀ ମିଶ
 $ା ରାଧା େଗାବି9 ମିଶ
 OR/12/085/142720

ପ ୁ /56258 35 132 272ସେ ାଷ ପ
ସାଦ ମିଶ
 ପି ରାଧା େଗାବି9 ମିଶ
 KBH1350479

ପ ୁ /56259 31 132 273ସମୀର ମାହା ୀ ପି ତ
ିପତି ମହା ୀ RWX0610733

ପ ୁ /57260 50 132 274ତ
ିପତୀ ପାଢୀ ପି ଲC(ଣ ପାଢୀ RWX0755611

ପ ୁ /57261 46 132 275େଜ�ାତି ପ
କଶ ପାଢୀ ପି ଶରତ ଚ9
  ପାଢୀ RWX0755249

�ୀ /57262 41 132 276ସାଗରିକା ପାଢୀ $ା େଜ�ାତି ପ
କାଶ ପାଢୀ RWX0755256

�ୀ /57263 51 132 277େଜ�ାସ�ା ରାଣି ପ7ା $ା ରାେଜ9
  କମୁାର ସାହୁ RWX0106013

�ୀ /57264 45 132 278ଗୀତା ରାଣୀ ପ7ା $ା ତ
ିପତୀ ପାଢୀ RWX0755603

ପ ୁ /57265 59 132 279ରାେଜ9
  କମୁାର ସାହୁ ପି କାଶିନାଥ ସାହୁ RWX0106005

�ୀ /57266 26 132 280ସଶୁ
ୀ ସ�ୀତା ସାହୁ ପି ରାେଜ9
  କମୁାର ସାହୁ RWX0755413

ପ ୁ /58267 68 132 281ଧୃବଚରଣ େବେହରା ପି ଧଜମଣି େବେହରା OR/12/085/142731

ପ ୁ /58268 36 132 282ଶା%ତ େବେହରା ପି ଧ
ୁବଚରଣ େବେହରା KBH1712991

�ୀ /58269 33 132 283ଶା0ୱତୀ େବେହରା ପି ଧୃବଚରଣ େବେହରା RWX0106021

ପ ୁ /58270 71 132 284ରବି9
  ନାଥ ବି%ାଳ ପି ଦଧୀ ବି%ାଳ RWX0755363

ପ ୁ /58271 66 132 285କାଳ9ୀ ଚରଣ ବି%ାଳ ପି ଦଧୀ ବି%ାଳ OR/12/086/040373

�ୀ /58272 57 132 286ପ
ମିଳା ବି%ାଳ $ା ରବି9
  ବି%ାଳ RWX0106054

ପ ୁ /58273 57 132 287ନେର9
  କମୁାର ବି%ାଳ ପି ଦଧୀ ବି%ାଳ RWX0106039

�ୀ /58274 53 132 288ଭୁବେନ%ରୀ ବି%ାଳ $ା ବିଜୟ କମୁାର େଲ#ା RWX0106047

�ୀ /58275 34 132 289ସଂଘମିତ
ା ବି%ାଳ ପି ରବି9
  ନାଥ ବି%ାଳ RWX0231928

ପ ୁ /58276 34 132 290ଦୀଲ= ିପ ବି%ାଳ ପି ରବି9
ନାଥ ବି%ାଳ RWX0663526

ପ ୁ /58277 21 132 291ନିହାର ବି%ାଳ ପି ନେରଶ କମୁାର ବି%ାଳ RWX1208669

�ୀ /58278 62 132 292ଲଳିତା ପରିଡା $ା ଧରଣୀଧର ପରିଡା RWX0818047

ପ ୁ /58279 70 132 293ଧରଣୀ ଧର ପରିଜା ପି ଧମ@ନ9 ପରିଜା RWX0817734

ପ ୁ /58280 35 132 294ସ( ୃତିରOନ ପରିଜା ପି ଧରଣୀଧର ପରିଜା RWX0817627

�ୀ /58281 28 132 295ସ( ୃତିେରଖା ପରିଜା ପି ଧରଣୀଧର ପରିଡା RWX0818039

�ୀ /58282 57 132 296ସେୁଲାଚନା ରଣା $ା ଧୃବଚରଣ େବେହରା OR/12/085/142732

�ୀ /58283 40 132 297ସବିତା େସଠୀ $ା ମେନାଜ େସଠୀ RWX0673822

�ୀ /58284 45 132 298ଗୀତାOଳି $ାଇଁ $ା ନେର9
  କମୁାର ବି%ାଳ RWX0232249

ପ ୁ /59285 58 132 299ନିଳାcଳ ଆଚାଯ�� ପି ଗ�ାଧର ଆଚାଯ�� OR/12/085/142735

ପ ୁ /59286 51 132 300ସତ�ାcଳ ଆଚାଯ�� ପି ଗ�ାଧର ଆଚାଯ�� KBH1713288

�ୀ /59287 24 132 301େମତୖ
ୀ ଆଚାଯ�� ପି ନୀଳାcଳ ଆଚାଯ�� RWX0903260

ପ ୁ /59288 19 132 302କିଶd େମାହନ ଆଚାଯ� ପି ନିଳାcଳ ଆଚାଯ� RWX1268077

�ୀ /59289 44 132 303ରିତା ମହାପାତ
 $ା ସତ�ାcଳ ଆଚାଯ�� RWX0610527

�ୀ /59290 51 132 304ସସ(ିତା କମୁାରୀ ମିଶ
 $ା ନିଳାcଳ ଆଚାଯ�� KBH1298330

�ୀ /61291 60 132 305ଶଶିୁଳା େବେହରା $ା ବିଭୁତିଭୁଷଣ େବେହରା OR/12/085/142738

ପ ୁ /61292 49 132 306େଦବରାଜ େବେହରା ପି ବିଭୁତିଭୁଷଣ େବେହରା RWX1328020

ପ ୁ /61293 47 132 307ବିଘ�ରାଜ େବେହରା ପି ବିଭୁତିଭୁଷଣ େବେହରା OR/12/085/142741

ପ ୁ /61294 43 132 308ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େବେହରା KBH1296870

�ୀ /61295 39 132 309େଜାସ�ା ରାଣୀ େବେହରା $ା ବିଘ�ରାଜ େବେହରା RWX0482273

�ୀ /61296 36 132 310େଜାସ�ା ରାଣୀ ପାତ
 $ା ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା RWX0482265

�ୀ /62297 65 132 311ଶକ ୁଳା ପ!ନାୟକ $ା ପSୂ�ଚ9
  ପ!ନାୟକ KBH1298074

ପ ୁ /62298 40 132 312ସେ ାଷ କମୁାର ପ!ନାୟକ ପି ପSୂ�ଚ9
  ପ!ନାୟକ KBH1298082

5 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /63299 37 132 313ପ
ିୟ#ା ପାତ
 $ା ଜଗଦିଶ ସତପଥି RWX0755892

ପ ୁ /63300 75 132 314ବ
 ଜବ_ୁ ଶତପଥି ପି ନିଳା`ର ଶତପଥି OR/12/085/142519

�ୀ /63301 45 132 315କବିତା ଶତପଥୀ ପି ବ
 ଜବ_ୁ ଶତପଥୀ KBH1315134

�ୀ /63302 42 132 316ସରିତା ଶତପଥୀ ପି ବ
 ଜବ_ୁ ଶତପଥୀ KBH1296722

ପ ୁ /63303 41 132 317ଜଗଦୀଶ ଶତପଥୀ ପି ବ
 ଜବ_ୁ ଶତପଥୀ KBH1296565

ପ ୁ /64304 63 132 318ନାରାୟଣ ପ7ା ପି େକଶବ ପ7ା OR/12/085/142787

�ୀ /64305 58 132 319ସଂଯ,ୁା ପ7ା $ା ନାରାୟଣ ପ7ା OR/12/085/142788

ପ ୁ /64306 37 132 320େଦବାଷିଷ ପ7ା ପି ନାରାୟଣ ପ7ା RWX0106088

�ୀ /65307 68 132 321ଶ
ୀତୀକନା ବାନାଜ6 $ା କୃ) କମୁାର ଭ!ାଚାଯ�� KBH1297159

ପ ୁ /65308 61 132 322କୃ) କମୁାର ଭ!ାଚାଯ�� ପି ହରଦାମ ଭ!ାଚାଯ�� RWX0398743

�ୀ /65309 31 132 323େସାମାଲି ଭ!ାଚାଯ�� ପି କୃ) କମୁାର ଭ!ାଚାଯ�� RWX0232090

�ୀ /65310 33 132 324କeୁ କeୁ ଭ!ାଚାଯ�� ପି କୃ) କମୁାର ଭ!ାଚାଯ�� RWX0106096

�ୀ /66311 46 132 325େଗୗରୀ ହ ାଳ $ା ପି.େମାହନ ରାଓ RWX0817973

�ୀ /66312 33 132 326ପ
ିୟ`ଦା ମହା ି ପି ଅମିୟ କମୁାର ମହା ି RWX0335042

ପ ୁ /66313 30 132 327ପ
ିୟବ
 ତ ମହା ି ପି ଅମିୟ କମୁାର ମହା ି RWX0334946

ପ ୁ /66314 66 132 328ଅମୀୟ କମୁାର ମହା ି ପି ବୀର କିେଶାର ମହା ି RWX0106104

�ୀ /66315 59 132 329ଶିଶିର କମୁାରୀ ମହା ି $ା ଅମୀୟ କମୁାର ମହା ି KBH1296540

ପ ୁ /66316 44 132 330ନିfଯାନ9 ମହାପାତ
 ପି 0ଯାମ ସ9ୁର ମହାପାତ
 RWX1247501

�ୀ /66317 25 132 331ବି9ିଆ ପାତ
 $ା ନିତ�ାନ9 ମହାପାତ
 RWX1246669

�ୀ /67318 47 132 332କବିତା େବେହରା $ା ଧରଣୀଧର ରଣା KBH1296698

ପ ୁ /67319 55 132 333ଧରଣୀଧର ରଣା ପି ମାକ� 7ର ରଣା KBH1315266

�ୀ /67320 25 132 334ମନୀଷା ରଣା ପି ଧରଣୀଧର ରଣା RWX1007236

ପ ୁ /67321 22 132 335ନିତି0 ରଣା ପି ଧରଣୀଧର ରଣା RWX1268036

�ୀ /68322 43 132 336ପ
ଦିQା $ାଇଁ $ା ମନରOନ $ାଇଁ RWX0106112

�ୀ /69323 29 132 337ଅଭୀପସା $ା ବାଳକୃ) ମହାପାତ
 RWX0482455

�ୀ /69324 44 132 338ନିେବଦିତା ଶତପଥୀ $ା ପ
ତାପ କମୁାର $ାଇଁ KBH1900000

ପ ୁ /69325 88 132 339ଶତୃଘନ $ାଇଁ ପି ବାସେୁଦବ $ାଇଁ OR/12/085/142804

�ୀ /69326 75 132 340ତିଳNମା $ାଇଁ $ା ଶତ
ୁଘନ $ାଇଁ OR/12/085/142805

ପ ୁ /69327 60 132 341ପ
େମାଦ କମୁାର $ାଇଁ ପି ଶତୃଘ� $ାଇଁ KBH1298371

ପ ୁ /69328 54 132 342ପ
ତାପ କମୁାର $ାଇଁ ପି ଶତ
ୁଘ� $ାଇଁ RWX0106120

�ୀ /69329 45 132 343ବିଜୟଲC(ୀ $ାଇଁ $ା ପ
େମାଦ କମୁାର $ାଇଁ RWX0824011

�ୀ /69330 25 132 344ଅ>�ନା କମୁାରୀ $ାଇଁ ପି ପ
େମାଦ କମୁାର $ାଇଁ RWX0824029

�ୀ /69331 21 132 345ଅପଣ@ Tୱାଇଁ ପି ପ
େମାଦ କମୁାର Tୱାଇଁ RWX1186709

ପ ୁ /70332 80 132 346ମଧସୁଦୁନ ସାମ ରାୟ ପି ମନେମାହନ ସାମ ରାୟ KBH1296896

ପ ୁ /70333 49 132 347ଚିNରOନ ସାମ ରାୟ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାମ ରାୟ KBH1712918

ପ ୁ /70334 48 132 348ମେନାରOନ ସାମ ରାୟ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାମ ରାୟ KBH1298470

ପ ୁ /70335 46 132 349ସତ�ରଂଜନ ସାମ ରାୟ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାମ ରାୟ KBH1296516

�ୀ /70336 44 132 350ବ9ନା ସାମ ରାୟ $ା ଚିNରଂଜନ ସାମ ରାୟ RWX0398768

�ୀ /70337 40 132 351ପ
ିୟଦଶ6ନି ସାମ ରାୟ $ା ମେନାରOନ ସାମ ରାୟ KBH1712892

�ୀ /70338 39 132 352ମୀନା କମୁାରୀ ସାମ ରାୟ $ା ସତ�ରOନ ସାମ ରାୟ RWX0398750

�ୀ /72339 49 132 353ସନିୁତା ପାତ
 $ା ସେ ାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ KBH1296748

ପ ୁ /72340 54 132 354ସେ ାଷ କମୁାର ପ!ନାୟକ ପି ମାଗତି ପ!ନାୟକ KBH1296730

�ୀ /73341 35 132 355ସିପ
ା େଦବୀ ପି ଶବି ପ
ସାଦ ବିେଷାୟୀ RWX0242974

�ୀ /73342 57 132 356ପଦ( ିନି ବିେଷାୟୀ $ା ସିବପ
ସାଦ ବିେଷାୟୀ OR/12/085/142839

ପ ୁ /73343 65 132 357ଶବି ପ
ସାଦ ବିେଷାୟୀ ପି ସଦାନ9 ବିେଷାୟୀ OR/12/085/142838

�ୀ /73344 29 132 358ଦିପସା େଦବି ବିେଶାଇ ପି ଶବି ପ
ସାଦ ବିେଶାଇ RWX0482364

�ୀ /73345 60 132 359ରମାେଦବୀ ନାୟକ $ା େରାହିଦାସ ନାୟକ KBH1297613

�ୀ /73346 38 132 360ପSୂ6ମା ପ
ିୟଦଶ�ନୀ ନାୟକ ପି େରାହିଦାସ ନାୟକ KBH1297605

ପ ୁ /74347 66 132 361େରାହିଦାସ ନାୟକ ପି ପSୂ�ଚ9
  ନାୟକ RWX0398735

ପ ୁ /74348 34 132 362ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି େରାହିଦାସ ନାୟକ RWX0823807

�ୀ /74349 27 132 363ପଲ= ବୀ ନାୟକ ପି େରାହିଦାସ ନାୟକ RWX0823815

ପ ୁ /75350 48 132 364ଗଜନି ଲଛମନ ପି ଗଜନି େସାେମୟା KBH1297407

ପ ୁ /75351 45 132 365ଗଜନୀ ନାଗାରାଜୁ ପି ଗଜନୀ େସାେମୟା KBH1296276

�ୀ /75352 46 132 366ସମିୁତାକମୁାରୀ ପାତ
 $ା ଗଜନୀ ନାଗରାଜୁ OR/12/085/143014

�ୀ /75353 45 132 367ଏନୁଗଲୁା ପ
ମିଳା କମୁାରୀ $ା ଗଜନୀ ଲଛମନ KBH1899707

�ୀ /75354 43 132 368ପି ରାେଜ%ରୀ $ା ଗଜନୀ ଶ
ୀନିବାସ RWX0823872

ପ ୁ /75355 51 132 369ଗଜନି ଚ9
  େଶଖର ରାଓ ପି ଗଜନି େସାମାୟା RWX0427963

�ୀ /75356 35 132 370େଗାପିଦଳାଇ ସାଇଲଜା $ା ଗଜନୀ େଗୗରୀ ଶ#ର RWX0610899

ପ ୁ /75357 41 132 371ଗଜନୀ େଗୗରୀ ଶ#ର ପି ଗଜନୀ ସେମୟା KBH1297571

ପ ୁ /75358 20 132 372ଗଜନୀ ଶଭୁାଷିଷ ପି ଗଜନି ଚ9
 େଶଖର ରାଓ RWX1207968

�ୀ /75359 49 132 373ସଂଯ,ୁା ସିଂ $ା ଗଜନି ଚ9
 େଶଖର KBH1297514

ପ ୁ /75360 43 132 374ଗଜନୀ ଶ
ୀନିବାସ ପି ଗଜନୀ ସେମୟା KBH1296359

6 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /76361 43 132 375ପ
ସା  କମୁାର େବେହରା ପି ଝିନବାସ େବେହରା KBH1297670

ପ ୁ /76362 41 132 376ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଝିନବାସ େବେହରା KBH1297456

�ୀ /76363 37 132 377ସସ(ିତା େବେହରା $ା ପ
ଶା  କମୁାର େବେହରା RWX1026608

ପ ୁ /76364 35 132 378ବାବୁଲା େବେହରା ପି ବୃ9ାବନ େବେହରା RWX0482349

�ୀ /77365 70 132 379ହୀରାମଣୀ ପରଜା $ା ସଦନ ପରଜା RWX0106138

ପ ୁ /77366 48 132 380ରାମକୃ) ପରଜା ପି ସଦନ ପରଜା KBH1297365

�ୀ /77367 39 132 381େଗୗରୀ ପରଜା $ା ରାମକୃ) ପରଜା KBH1308204

ପ ୁ /77368 22 132 382ଜଗନ� ାଥ ପରଜା ପି ରାମକୃ) ପରଜା RWX1120468

�ୀ /78369 48 132 383ମେନାରମା େବେହରା ପି ବୃ9ାବନ େବେହରା OR/12/085/142852

ପ ୁ /78370 45 132 384ତ
ିନାଥଚ9
  ପ!ନାୟକ ପି େଗୗରା�ଚ9
  ପ!ନାୟକ KBH1296243

�ୀ /78371 37 132 385ଉଷାରାଣୀ ପ!ନାୟକ $ା ତ
ିନାଥ ଚ9
  ପ!ନାୟକ KBH1296235

�ୀ /79372 68 132 386ଭଗ�ଲC(ୀ ପାରାଭାZୁ $ା ଶ
ୀନିବାସରାଓ ପାରାଭାZୁ KBH1712942

�ୀ /80373 47 132 387ନମିତା ମହା ି $ା ଉhଳ ପାତ
 OR/12/085/152825

ପ ୁ /80374 60 132 388କିରଣ ପ
କାଶ ପ7ା ପି ଚ9
  ମଣି ପ7ା RWX0482307

ପ ୁ /80375 30 132 389ଶ
_ା ସମୁନ ପ7ା ପି କିରଣ ପ
କାଶ ପ7ା RWX0482331

ପ ୁ /80376 71 132 390ପି. ନାଗଭୁଷଣ ପାତ
 ପି ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ
 RWX0106179

�ୀ /80377 69 132 391ପି. େବଜୖୟ ି ମାଳା ପାତ
 $ା ପି. ନାଗଭୁଷଣ ପାତ
 RWX0106187

ପ ୁ /80378 55 132 392ପ
ଦିପ ପାତ
 ପି ଘନଶ�ାମ ପାତ
 OR/12/085/142860

�ୀ /80379 48 132 393ସପୁ
ଭା ପାତ
 $ା ପ
ଦିପ ପାତ
 OR/12/085/142861

ପ ୁ /80380 48 132 394ଉhଳ ପାତ
 ପି ଘନଶ�ାମ ପାତ
 OR/12/085/142862

ପ ୁ /80381 43 132 395ପି. ଅCୟ କମୁାର ପାତ
 ପି ପି. ନାଗଭୁଷଣ ପାତ
 RWX0106195

ପ ୁ /80382 37 132 396ସିiାଥ� ପାତ
 ପି ପ
ଦିପ କମୁାର ପାତ
 RWX0242982

ପ ୁ /80383 34 132 397େଦବଦN ପାତ
 ପି ପ
ଦିପ କମୁାର ପାତ
 RWX0106161

ପ ୁ /80384 29 132 398ଆଶୀବ@ଦ ପାତ
 ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ପାତ
 RWX0482067

ପ ୁ /80385 25 132 399ଶ#ର ପାତ
 ପି ଉhଳ କମୁାର ପାତ
 RWX0889600

�ୀ /80386 51 132 400ସଜୁାତା ତ
ିପାଠୀ $ା କିରଣ ପ
କାଶ ପ7ା RWX0482315

�ୀ /81387 42 132 401ପ
ଭାତି କମୁାରି ସାହୁ $ା ସଧିୁର କମୁାର ପ7ା RWX0755959

ପ ୁ /82388 80 132 402ଭାjର ଚ9
  େବେହରା ପି ଆଦିକ9 େବେହରା OR/12/085/142870

ପ ୁ /82389 41 132 403ପ
ୀୟଦଶ�ୀ େବେହରା ପି ଭାjର ଚ9
  େବେହରା RWX0434860

ପ ୁ /82390 39 132 404ସବ�ସାଚୀ େବେହରା ପି ଭାjର ଚ9
  େବେହରା KBH1298272

�ୀ /82391 39 132 405ନବନିତା ରାଉତ $ା ପ
ୀୟଦଶ�ୀ େବେହରା RWX0434878

�ୀ /82392 66 132 406ଶା ିଲତା ସାହୁ $ା ଭାjର ଚ9
  େବେହରା RWX1270248

ପ ୁ /82393 59 132 407ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ବk ୁସାହୁ OR/12/085/142873

�ୀ /82394 33 132 408ସବିତା ସାହୁ $ା ସବ�ସାଚୀ େବେହରା RWX0755793

�ୀ /83395 39 132 409ଗାୟତ
ୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ନରସିଂହ େଚୗଧରୁୀ KBH1297092

�ୀ /83396 40 132 410ମଧସୁ( ିତା ମହାପାତ
 $ା ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ RWX0243006

ପ ୁ /83397 86 132 411ଜଗତବ_ୁ ସାହୁ ପି ଗଣପତି ସାହୁ KBH1713247

�ୀ /83398 79 132 412ପ#ଜ ସାହୁ $ା ଜଗବ_ୁ ସାହୁ KBH1713239

ପ ୁ /83399 51 132 413ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସତ
ୁଘ� ସାହୁ RWX0106203

ପ ୁ /83400 48 132 414ଅେଶାକକମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗତବ_ୁ ସାହୁ KBH1298363

�ୀ /83401 45 132 415ଅନ� ପSୂ@ ସାହୁ ପି ଜଗତବ_ୁ ସାହୁ KBH1297134

�ୀ /83402 45 132 416ଝରଣା ସାହୁ $ା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ RWX0106211

ପ ୁ /83403 43 132 417ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗତବ_ୁ ସାହୁ KBH1298314

ପ ୁ /84404 59 132 418ସବୁ
 ତ କମୁାର ମିଶ
 ପି ବଂଶଧିର ମିଶ
 KBH1298389

ପ ୁ /84405 27 132 419େସୗଭାଗ� ରଂଜନ ମିଶ
 ପି ସବୁ
 ତ କମୁାର ମିଶ
 RWX0817684

�ୀ /84406 47 132 420ଅନସୟୂା ସାହୁ $ା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ RWX0889527

�ୀ /84407 55 132 421ଲିଳାବତୀ ତ
ିପାଠୀ $ା ସବୁ
 ତ କମୁାର ମିଶ
 KBH1297928

ପ ୁ /85408 52 132 422ବଇକlୁନାଥ ଦାସ ପି ବୃ9ାବନ ଦାସ OR/12/085/143094

ପ ୁ /86409 57 132 423ଶ#ରଚ9
  ମାହତ ପି ଚୁନିରାମ ମାହତ OR/12/085/142994

�ୀ /86410 44 132 424ହରପ
ିୟା ମାହତ ପି ମୃତ�Oୁୟ ମାହତ OR/12/085/142346

ପ ୁ /86411 52 132 425ବୁେi%ର ମାହାତ ପି ମହାବର ମାହାତ RWX0755637

�ୀ /86412 43 132 426ନମିତା ମାହାତ $ା ପ
େମାଦ କମୁାର ମାହାତ RWX0817650

�ୀ /87413 51 132 427ସେରାଜିନୀ େବେହରା $ା ଉମାକା  େବେହରା KBH1296805

�ୀ /87414 32 132 428ରଶ( ିଲତା ବିେଷାୟୀ $ା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ RWX0903252

�ୀ /87415 49 132 429ମମତା ନାୟକ ପି ରାମପ
ସାଦ ନାୟକ OR/12/085/154632

ପ ୁ /87416 42 132 430ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାମ ପ
ସାଦ ନାୟକ KBH1298132

ପ ୁ /87417 78 132 431ଦିନବ_ୁ େସଠି ପି ରାମଚ9
  େସଠି OR/12/085/142880

�ୀ /87418 70 132 432ଫଲୁମତୀ େସଠି $ା ଦିନବ_ୁ େସଠି OR/12/085/142881

ପ ୁ /87419 41 132 433ଅନୀଲ କମୁାm େସଠି ପି ଦୀନବ_ୁ େସଠି KBH1671809

�ୀ /87420 32 132 434ସବିତା େସଠୀ $ା ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ RWX0482513

ପ ୁ /88421 70 132 435େତଜjର ଗ ାୟତ ପି ନବିନ ଚ9
  ଗ ାୟତ RWX0903088

�ୀ /88422 62 132 436ରାଜଲC(ୀ ଗ ାୟତ $ା େତଜjର ଗ ାୟତ RWX0903047

7 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /88423 43 132 437ରାେଜ9
  କମୁାର ଗ ାୟତ ପି େତଜjର ଗ ାୟତ RWX0903138

ପ ୁ /88424 41 132 438ଜିେତ9
  କମୁାର ଗ ାୟତ ପି େତଜjର ଗ ାୟତ RWX0903039

�ୀ /88425 37 132 439ଯଶ$ିନୀ ଗ ାୟତ ପି େତଜjର ଗ ାୟତ RWX0903120

�ୀ /88426 34 132 440ସସ(ିତା ଗ ାୟତ ପି େତଜjର ଗ ାୟତ RWX0903054

ପ ୁ /88427 47 132 441ଅଜିତ କମୁାର ମିଶ
 ପି ବିେନାଦଚ9
  ମିଶ
 KBH1350743

ପ ୁ /88428 45 132 442ଅସିତ କମୁାର ମିଶ
 ପି ବିେନାଦଚ9
  ମିଶ
 KBH1350628

�ୀ /88429 34 132 443ରଶ( ିତା ପାଣିଗ
ାହୀ $ା ଅଜିତ କମୁାର ମିଶ
 KBH1350602

�ୀ /88430 28 132 444ଶଭୁା�ିନୀ ଷଡ�ୀ ପି ଅଭିରାମ ଷଡ�ୀ RWX0755546

ପ ୁ /88431 38 132 445ଆଶିଷ କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି ଅଭିରାମ ଷଡ�ୀ RWX0755538

ପ ୁ /89432 60 132 446ଉମାକା  େବେହରା ପି ଗେଜ9
  େବେହରା OR/12/085/143044

ପ ୁ /89433 25 132 447ଆଯ�� ପ
ାଚୀ େବେହରା ପି ଉମାକା  େବେହରା RWX1007145

ପ ୁ /90434 49 132 448ସିମାcଳ ମିଶ
 ପି ବିପ
ଚରଣ ମିଶ
 OR/12/085/142165

�ୀ /90435 44 132 449$S�ଲତା ମିଶ
 $ା ସିମାcଳ ମିଶ
 OR/12/085/142166

ପ ୁ /90436 33 132 450ଅନୁରାଗ ମିଶ
 ପି ସିମାcଳ ମିଶ
 RWX0482075

�ୀ /91437 70 132 451ସେରାଜିନୀ ନାୟକ $ା ରାମପ
ସାଦ ନାୟକ OR/12/085/154630

�ୀ /91438 49 132 452ମମତା ନାୟକ $ା ଶିବୀଜୀ ପ!ନାୟକ RWX0610519

ପ ୁ /92439 69 132 453ବୃ9ାବନ ପ7ା ପି ରାମଚ9
  ପ7ା OR/12/085/143223

�ୀ /92440 66 132 454ପ
ମିଳା ପ7ା $ା ବୃ9ାବନ ପ7ା RWX0673830

ପ ୁ /92441 48 132 455ସଯୂ��ନାରାୟଣ ପ7ା ପି ବୃ9ାବନ ପ7ା OR/12/085/168450

ପ ୁ /92442 45 132 456ପ
ଭାତକମୁାର ପ7ା ପି ବୃ9ାବନ ପ7ା OR/12/085/143054

�ୀ /92443 41 132 457ପ
ଣିତା ପ7ା ପି ବୃ9ାବନ ପ7ା KBH1297563

�ୀ /92444 47 132 458ଦୀQିରାଣୀ ପାଣିଗ
ାହୀ $ା ସଯୂ��ନାରାୟଣ ପ7ା RWX0398495

�ୀ /93445 32 132 459ଚା9ିନି ଦାସ ପି ସବୁାଷ ଚ9
  ତ
ିପାଠି RWX1207976

�ୀ /93446 63 132 460ଗାୟତ
ୀ ମିଶ
 $ା ଦାେମାଦର ମିଶ
 OR/12/085/170357

�ୀ /93447 40 132 461ସଚୁରୀତା ମିଶ
 ପି ଦାେମାଦର ମିଶ
 KBH1297555

ପ ୁ /93448 44 132 462ନିହାର ରOନ ତ
ିପାଠୀ ପି ସବୁାଶ ଚ9
  ତ
ିପାଠୀ RWX0755330

ପ ୁ /93449 39 132 463ମାନସ ରOନ ତ
ିପାଠୀ ପି ସବୁାଶ ଚ9
  ତ
ିପାଠୀ RWX0755520

ପ ୁ /93450 69 132 464ସବୁାଶ ଚ9
  ତ
ିପାଠୀ ପି ସଦୁଶ�ନ ତ
ିପାଠୀ RWX0663500

�ୀ /93451 61 132 465ରଜନୀ କମୁାରୀ ତ
ିପାଠୀ $ା ସବୁାଶ ଚ9
  ତ
ିପାଠୀ RWX0482653

�ୀ /93452 33 132 466େସୗଦାମିନୀ ତ
ିପାଠୀ $ା ନିହାର ରOନ ତ
ିପାଠୀ RWX1007053

ପ ୁ /93453 32 132 467ସଧୁୀର ରଂଜନ ତ
ିପାଠୀ ପି ସବୁାଶ ଚ9
  ତ
ିପାଠୀ RWX0482661

ପ ୁ /94454 29 132 468ସ_ିପ କମୁାର ଦାଶ ପି ପ
ମଦ କମୁାର ଦାଶ RWX0482752

ପ ୁ /94455 26 132 469ସଚିନ କମୁାର ଦାଶ ପି ପ
େମାଦ କମୁାର ଦାଶ RWX0755223

�ୀ /94456 65 132 470ନମ�ଦା ମହାପାତ
 $ା ସିମାcଳ ମହାପାତ
 OR/12/085/142897

ପ ୁ /94457 53 132 471ରOନ ମହାପାତ
 ପି ସିମାcଳ ମହାପାତ
 OR/12/085/142898

ପ ୁ /94458 48 132 472ଭOନ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ସିମାcଳ ମହାପାତ
 OR/12/085/142985

ପ ୁ /94459 27 132 473ଚ9ନ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ରOନ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0610451

�ୀ /94460 42 132 474ସସୁ( ିତା ମହାପାତ
 $ା ଭOନ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0398701

�ୀ /94461 24 132 475ଲିପିକା ମହାପାତ
 ପି ରଂଜନ ମହାପାତ
 RWX1007277

�ୀ /94462 29 132 476େସାନାଲି ପ7ା ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପ7ା RWX0482778

�ୀ /94463 43 132 477ତାେଳାNମା ପ
ଧାନ ପି ସଦାନ9 ପ
ଧାନ RWX0530964

�ୀ /94464 57 132 478ସଂଯ,ୁା ଷଡ�ୀ $ା ରOନ କମୁାର ମହାପାତ
 KBH1298454

�ୀ /94465 29 132 479ଜସମିନ ଷଡ�ି ପି ଭାjର ଚ9
  ଷଡ�ୀ RWX0663534

ପ ୁ /95466 21 132 480ଆଶଷି କମୁାର ବାରିକ ପି ହୃଶେିକଷ ବାରିକ RWX1150259

ପ ୁ /95467 67 132 481ସଦୁଶ�ନ ସାହୁ ପି ମହନୀ ସାହୁ RWX1167972

�ୀ /95468 61 132 482ବାସ ୀ ସାହୁ $ା ସଦୁଶ�ନ ସାହୁ RWX1167998

ପ ୁ /95469 42 132 483ସେ ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଦୁଶ�ନ ସାହୁ RWX1167881

�ୀ /96470 53 132 484ରୁପା ଆଚାରି $ା ସିଏଚଟି ଆଚାରି OR/12/085/142461

ପ ୁ /96471 44 132 485ସି ଏଚଟି ଆଚାରୀ ପି ସି.ଏଚ.ତାଉଟି ଆଚାରୀ RWX0106245

ପ ୁ /96472 42 132 486ସି ଏଚ ସିଦାରାମ ଆଚାରୀ ପି ସି ଏଚ ତାଉଟି ଆଚାରୀ RWX0107060

ପ ୁ /96473 34 132 487ସି ଏଚ ପଦ( ନାଭ ଆଚାରୀ ପି ସି ଏଚ ଦାଉଟାୟା ଆଚାରୀ RWX0107052

ପ ୁ /96474 67 132 488ସି ଏଚ ତାବିତୟା ଆଚାୟ� ପି ସି ଏଚ ରାମମତୁ� ୀ ଆଚାୟ� RWX1120880

�ୀ /96475 25 132 489ସି ଏଚ ଦିବ�ା $ା ସି ଏଚ  ସୀତାରାମ ଆଚାରୀ RWX1121185

�ୀ /96476 60 132 490େରବତୀ $ାଇଁ $ା ଫକିର େମାହନ $ାଇଁ KBH1671700

ପ ୁ /96477 43 132 491ଅମିତ ରଂOନ $ାଇଁ ମା େରବତୀ $ାଇଁ RWX0482489

�ୀ /96478 40 132 492େଜ�ାସ�ାରାଣୀ $ାଇଁ $ା ଅମିତ ରଂOନ $ାଇଁ RWX0482505

�ୀ /97479 80 132 493ସେ ାଷୀ ନାୟକ $ା ଆଲୁଅ ନାୟକ KBH1315217

�ୀ /97480 57 132 494େଜ�ାXାଲତା ନାୟକ ପି ଆଲୁଅ ନାୟକ KBH1315209

�ୀ /97481 56 132 495ପ;ୁଲତା ନାୟକ ମା ସେ ାଷୀ ନାୟକ KBH1315191

ପ ୁ /97482 55 132 496Manoranjan Naik Naik ପି ପ
ଫଲୁ=  କମୁାରୀ ନାଇକ ପ
ଫଲୁ=  କମୁାର RWX0794214

ପ ୁ /97483 47 132 497ସମୁ  କମୁାର ନାୟକ ପି ଆଲୁଅ ନାୟକ KBH1315407

�ୀ /98484 65 132 498ସର$ତି େଯନା $ା ଦିବାକର େଯନା OR/12/085/142902

8 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /98485 43 132 499ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ଦିବାକର େଜନା KBH1297779

�ୀ /98486 38 132 500େଜ�ାXା େଜନା ପି ଦିବାକର େଜନା KBH1350693

�ୀ /98487 37 132 501ମମତା େଜନା ମା ସର$ତି େଜନା RWX0243014

�ୀ /99488 75 132 502ପ#ଜବାଳା ନାୟକ $ା ପ
ତାପଚ9
  ନାୟକ OR/12/085/158475

ପ ୁ /99489 54 132 503ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ
ତାପ ଚ9
  ନାୟକ RWX0482539

ପ ୁ /99490 50 132 504ତ
ିନାଥ ନାୟକ ପି ପ
ତାପଚ9
  ନାୟକ OR/12/085/158478

�ୀ /99491 49 132 505ବିଦ�ତୁ ନାୟକ $ା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0482547

ପ ୁ /99492 47 132 506ଗେଣଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ
ତାପଚ9
  ନାୟକ RWX0957118

�ୀ /99493 44 132 507ସର$ତୀ ନାୟକ ପି ପ
ତାପଚ9
  ନାୟକ OR/12/085/158802

�ୀ /99494 32 132 508ଅନିତା ନାୟକ $ା ଗେଣଶ କମୁାର ନାୟକ RWX0755876

ପ ୁ /100495 21 132 509େଦବାସିଶ େମାହ ି ପି ଦୁଗ@ ପ
ସାଦ େମାହ ି RWX1137256

�ୀ /100496 26 132 510ରାଜଶ
ୀ ବିେଶାୟୀ ପି କୃ)ଚ9
  ବିେଶାୟୀ RWX0823971

�ୀ /100497 48 132 511ଲC(ୀ ବିେଶାଇ $ା କୃ)ଚ9
  ବିେଶାଇ RWX0106278

ପ ୁ /100498 30 132 512wାନ ପ
କାଶ ବିେଶାଇ ପି କୃ)ଚ9
  ବିେଶାଇ RWX0334938

ପ ୁ /101499 71 132 514େବୖଦ�ନାଥ ପ7ା ପି ମଦନେମାହନ ପ7ା RWX1271576

ପ ୁ /101500 38 132 515ଦୁଗ@ପ
ସାଦ ପ7ା ପି େବୖଦ�ନାଥ ପ7ା RWX0106286

ପ ୁ /101501 36 132 516ସାରଦା ପ
ସାଦ ପ7ା ପି େବୖଦ�ନାଥ ପ7ା KBH1900125

ପ ୁ /102502 66 132 517େଗାବi� ନ ଦାଶ ପି ବିଦ�ାଧର ଦାଶ RWX0434894

�ୀ /102503 58 132 518ଶା ିଲତା ଦାଶ $ା େଗାବi� ନ ଦାଶ RWX0434910

ପ ୁ /102504 37 132 519ଆେଲାକ ରଂଜନ ଦାଶ ପି େଗାବi� ନ ଦାଶ RWX0434902

ପ ୁ /102505 34 132 520ଦିQିରଜଂନ ଦାଶ ପି େଗାବi� ନ ଦାଶ RWX0434928

ପ ୁ /102506 25 132 521ରତିକା  ତ
ିପାଠୀ ପି ପ
ସନ�  କମୁାର ତ
ିପାଠୀ RWX0823997

ପ ୁ /102507 62 132 522ପ
ସନ�  କମୁାର ତ
ିପାଠୀ ପି ସଦୁଶ�ନ ତ
ିପାଠୀ OR/12/085/170358

�ୀ /102508 53 132 523ଗିତାOଳି ତ
ିପାଠୀ $ା ପ
ସନ�  କମୁାର ତ
ିପାଠୀ OR/12/085/170359

ପ ୁ /102509 29 132 524ସତିକା  ତ
ିପାଠୀ ପି ପ
ସନ�  କମୁାର ତ
ିପାଠୀ RWX0334953

ପ ୁ /103510 60 132 525ସତ�ନାରାୟଣ ପ7ା ପି ସିମାଦ
 ୀ ପ7ା RWX0106294

�ୀ /103511 53 132 526ସ_�ାରାଣି ପ7ା $ା ସତ�ନାରାୟଣ ପ7ା RWX0106302

�ୀ /103512 72 132 527କଶୁମ ଲତା ରଥ $ା କିେଶାର ଚ9
  ରଥ RWX0232058

ପ ୁ /103513 52 132 528ନେର9
  କମୁାର ରଥ ପି କିେଶା ଚ9
  ରଥ RWX1155373

ପ ୁ /103514 47 132 529ହର ପ
ସାଦ ରଥ ପି କିେଶାର ଚ9
  ରଥ KBH1315118

ପ ୁ /103515 45 132 530ତାରା ପ
ସାଦ ରଥ ପି କିେଶାର ଚ9
  ରଥ KBH1315126

�ୀ /103516 40 132 531ଅନୀତା ରଥ $ା ହରପ
ସାଦ ରଥ KBH1315100

�ୀ /103517 35 132 532ନୀଳାCୀ ଶତପଥି $ା ନେର9
  କମୁାର ରଥ RWX1155878

�ୀ /104518 32 132 533ସାଗରିକା ପ7ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ7ା KBH1350578

�ୀ /105519 44 132 534ଜସ(ୀd େବେହରା $ା ତ
ିନାଥ େସନାପତି RWX0243022

ପ ୁ /105520 45 132 535ନିଧିରାମ େଯନା ପି ମଣିଭଦ
  େଯନା RWX0889634

ପ ୁ /105521 40 132 536ଶ
ୀ ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶ
ୀ ଗ�ାଧର ନାୟକ RWX0823849

�ୀ /105522 37 132 537ଶ
ୀମତୀ େଦ
 ୗପଦୀ ନାୟକ $ା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ RWX0823955

ପ ୁ /105523 53 132 538ପSୂ�ଚ9
  ପ7ା ପି ଦୁେଯ�଼@ଧନ ପ7ା RWX1208610

�ୀ /105524 45 132 539ରିତାOଳି ପ7ା $ା ପSୂ�ଚ9
  ପ7ା RWX1208586

�ୀ /105525 40 132 540ଉବ� ଶୀ ପ7ା $ା ନିଧିରାମ େଯନା RWX0889626

�ୀ /105526 20 132 541ରିତୁପSୂ@ ପ7ା ପି ପSୂ�ଚ9
  ପ7ା RWX1208594

ପ ୁ /105527 60 132 542ରେମସ ଚ9
  ରାଉତ ପି ଚ9
ମଣି ରାଉତ RWX0335059

�ୀ /105528 56 132 543ଉଷାରାଣୀ ରାଉତ $ା ରେମସଚ9
  ରାଉତ RWX0335067

ପ ୁ /105529 35 132 544ରାେକଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ9
  ରାଉତ RWX0335075

ପ ୁ /105530 32 132 545ଅମେରଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ରେମସ ଚ9
  ରାଉତ RWX0335083

ପ ୁ /105531 65 132 546ଘନଶ�ାମ େସନାପତି ପି ରାମମNୁ6 େସନାପତି RWX0610436

ପ ୁ /105532 62 132 547ନବିନଚ9
  େସନାପତି ପି ରାମମNୁ6 େସନାପତି KBH1297654

�ୀ /105533 58 132 548ଜୟ ୀ େସନାପତି $ା ଘନଶ�ାମ େସନାପତି RWX0482299

ପ ୁ /105534 56 132 549ତ
ୀନାଥ େସନାପତି ପି ରାମମNୂ6 େସନାପତି RWX0883793

ପ ୁ /105535 53 132 550ସବୁାସ ଚ9
  େସନାପତି ପି ରାମମNୂ6 େସନାପତି OR/12/085/142914

�ୀ /105536 50 132 551ବୁେଲଶ
ୀ େସନାପତି $ା ନବୀନ ଚ9
  େସନାପତି OR/12/085/142912

�ୀ /105537 45 132 552ଆରତୀ େସନାପତି $ା ସବୁାଷ େସନାପତି KBH1297290

�ୀ /105538 31 132 553ଶିବାନୀ େସନାପତି ପି ଘନଶ�ାମ େସନାପତି RWX1026293

ପ ୁ /105539 27 132 554ସ9ିପ କମୁାର େସନାପତି ପି ଘନଶ�ାମ େସନାପତି RWX1026301

�ୀ /105540 21 132 555ଇଲା େସନାପତି େସନାପତି ପି ତ
ିନାଥ େସନାପତି େସନାପତି RWX1076785

ପ ୁ /105541 19 132 556ସଭୁାଶୀଷ େସନାପତି ପି ସବୂାସଚ9
  େସନାପତି RWX1275601

�ୀ /105542 34 132 557ନମ�ଦା ତ
ିପାଠୀ $ା ତ
ୀପତୀ ପ7ା RWX0823989

�ୀ /106543 29 132 558ତନୁଜା େସନାପତି ପି ନବିନ ଚ9
  େସନାପତି RWX0823898

�ୀ /106544 25 132 559ସଂଯ଼,ୁା େସନାପତି ପି ନବୀନ ଚ9
  େସନାପତି RWX0823906

ପ ୁ /106545 52 132 560ସେ ାଷ କମୁାର $ାଇଁ ପି େମାହନ $ାଇଁ KBH1297829

�ୀ /106546 47 132 561ସାବିତ
ୀ $ାଇଁ $ା ସେ ାଷ କମୁାର $ାଇଁ KBH1297373

9 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /106547 27 132 562ଅମିf କମୁାର $ାଇଁ ପି ସେ ାଷ କମୁାର $ାଇଁ RWX0610840

ପ ୁ /107548 60 132 563ଗେଣଷ ମହାପାତ
 ପି ବ
 ଜ ସ9ୁର ମହାପାତ
 KBH1315423

�ୀ /107549 52 132 564ସମୁତୀ ମିଶ
 $ା ଗେଣଷ ମହାପାତ
 KBH1315415

ପ ୁ /107550 26 132 565ସିiାଥ� ମହାପାତ
 ପି ଗେଣଶ ମହାପାତ
 RWX0817775

�ୀ /107551 21 132 566ସ�ିyା ମହାପାତ
 ପି ଗେଣଷ ମହାପାତ
 RWX1076843

ପ ୁ /108552 53 132 567ବିପିନ ବିହାରୀ ନାୟକ ପି ଜୟକୃ) ନାୟକ KBH1713312

ପ ୁ /109553 45 132 568ହିମାଶଂୁ ଭୁଷଣ ନ9 ପି ମେହ0ୱର ନ9 RWX1078021

ପ ୁ /109554 62 132 569କୃ)ଚ9
  ନାୟକ ପି ନିଧିରାମ ନାୟକ KBH1297621

�ୀ /109555 32 132 570େଦବକଲ�ାଣୀ ନାୟକ ପି କୃ)ଚ9
  ନାୟକ RWX0105890

ପ ୁ /109556 29 132 571େଦବାଶିଷ ନାୟକ ପି କୃ) ଚ9
  ନାୟକ RWX0434852

�ୀ /109557 43 132 572ତାQି ସିଂହା $ା ହିମାଂଶ ୁଭୁଷଣ ନ9 RWX1078047

�ୀ /109558 60 132 573ସବିତା $ାଇଁ $ା କୃ)ଚ9
  ନାୟକ KBH1296417

�ୀ /110559 36 132 574ଉମ6ଲା େସଠି କମୁାରୀ $ା େଗୗରା� ଚରଣ େସଠି RWX0823856

�ୀ /110560 46 132 575ମୃଣ(ୟୀ ସାହୁ $ା ଗଗନ ବିହାରି େସଠି KBH1298611

�ୀ /110561 45 132 576ମୃନ( ୟୀ ସାହୁ $ା ନରହରି ସାହୁ RWX0818013

ପ ୁ /110562 55 132 577ଗିରିଜାଶ#ର େସଠି ପି ରେମଶ େସଠି OR/12/085/158943

ପ ୁ /110563 54 132 578ଗଗନ ବିହାରି େସଠି ପି ରେମଶ ଚ9
  େସଠି OR/12/085/143142

�ୀ /110564 43 132 579ସର$ତୀ େସଠୀ $ା େଗୗତମ କମୁାର େସଠୀ RWX0106351

�ୀ /110565 25 132 581ରଶ( ିେରଖା େସଠୀ ପି ଗିରୀଜା ଶ#ର େସଠୀ RWX0903153

ପ ୁ /110566 24 132 582ଦିବ� ରOନ େସଠୀ ପି ଗିରିଜା ଶ#ର େସଠୀ RWX0903146

ପ ୁ /110567 49 132 584େଗୗରା� ଚରଣ େସଠୀ ପି ରେମଶ େସଠୀ KBH1297886

ପ ୁ /110568 48 132 585େଗୗତମ କମୁାର େସଠୀ ପି ରେମଶ େସଠୀ RWX0106336

ପ ୁ /110569 32 132 587ବି%ରOନ େସଠୀ ପି ଗଣୁନିଧି େସଠୀ RWX0232181

ପ ୁ /111570 65 132 588ଶିବରାମ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ KBH1296151

�ୀ /111571 58 132 589ଲC(ୀ ସାହୁ $ା ଶିବରାମ ସାହୁ OR/12/085/142922

�ୀ /111572 41 132 590ଶୀମନତିନୀ ସାହୁ ପି ଶିବରାମ ସାହୁ KBH1296177

ପ ୁ /112573 56 132 591ଭାjର ସଡ�ୀ ପି ମେହ%ର ସଡ�ି RWX0610873

�ୀ /112574 44 132 592କମୁାରୀ ସାହୁ $ା କବିରାଜ ସାହୁ RWX0107102

�ୀ /113575 52 132 593ଏନ.ବି9ୁ କମୁାରୀ $ା ଏସ.େକଶବ ରାଓ RWX0755678

�ୀ /113576 55 132 594ସଷୁମା ପାଢୀ $ା ପ
ଶା  କମୁାର ସାବତ KBH1296383

�ୀ /113577 35 132 595ରାେଜ0ୱରି ପାଢି $ା ଶସୁା  ସାବତ RWX1185768

ପ ୁ /113578 57 132 596ଏସ.େକଶବ ରାଓ ପି ଏସ.ଭାଗା ରାଓ RWX0755686

ପ ୁ /113579 62 132 597ପ
ଶା  କମୁାର ସାବତ ପି ଦିବାକର ସାବତ KBH1296391

ପ ୁ /113580 51 132 598ଶିସିର କମୁାର ସାବତ ପି ଦିବାକର ସାବତ KBH1296953

ପ ୁ /113581 50 132 599ସଶୁା  କମୁାର ସାବତ ପି ଦିବାକର ସାବତ OR/12/085/142939

ପ ୁ /113582 46 132 600ସେ ାସକମୁାର ସାବତ ପି ଦିବାକର ସାବତ OR/12/085/142941

�ୀ /113583 43 132 601କୃ)ପ
ିୟା ସାବତ $ା ସକୁା  କମୁାର ସାବତ RWX0482612

�ୀ /113584 40 132 602ନମିତା ସାବତ $ା ଶିସର କମୁାର ସାବତ RWX0232082

ପ ୁ /113585 28 132 603ସିi@ଥ� ଶ#ର ସାବତ ପି ପ
ଶା  କମୁାର ସାବତ RWX0610881

�ୀ /113586 23 132 604େସାନାଲୀ ପ
ିୟା ସାବତ ପି ପ
ଶା  କମୁାର ସାବତ RWX1006956

�ୀ /113587 20 132 605କିରଣ ସାବତ ପି ୰ ସକୁା  କମୁାର ସାବତ RWX1268051

ପ ୁ /114588 50 132 606ଲି�ରାଜ ବି%ାଳ ପି ଅଜୁ� ନ ବି%ାଳ RWX0889642

�ୀ /114589 46 132 607ସମ6Yା ବି%ାଳ $ା ଲି�ରାଜ ବି%ାଳ RWX0889568

�ୀ /114590 20 132 608ପ
ିତୀ ବି%ାଳ ପି ଲି�ରାଜ ବି%ାଳ RWX1208651

ପ ୁ /114591 75 132 609ପଦ( ଚରଣ ପାଣିଗ
ାହି ପି ଦ7ପାଣି ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/143166

�ୀ /114592 70 132 610ପ
ଫଲୁକମୁାରୀ ପାଣିଗ
ାହି $ା ପଦ( ଚରଣ ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/142943

ପ ୁ /114593 50 132 611କୃ)ଚ9
  ପାଣିଗ
ାହି ପି ପଦ( ଚରଣ ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/143151

ପ ୁ /114594 47 132 612ନାରାୟଣ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ପଦ( ଚରଣ ପାଣିଗ
ାହୀ OR/12/085/142965

�ୀ /114595 46 132 613ଲC(ୀ ପାଣିଗ
ାହୀ $ା କୃ)ଚ9
  ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0106369

ପ ୁ /114596 45 132 614େଯାେଗ9
  ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ପଦ( ଚରଣ ପାଣିଗ
ାହୀ KBH1713270

�ୀ /114597 44 132 615ମମତା ପାଣିଗ
ାହୀ $ା ନାରାୟଣ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0106377

ପ ୁ /114598 34 132 616ଭାjର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ପଦ( ଚରଣ ପାଣିଗ
ାହୀ KBH1713304

�ୀ /114599 25 132 617ସସ(ିତା ପାଣିଗ
ାହୀ ପି କୃ) ଚ9
  ପାଣିଗ
ାହୀ RWX1006980

�ୀ /114600 23 132 618ସନୁୀତା ପାଣିଗ
ାହୀ ପି କୃ) ଚ9
  ପାଣିଗ
ାହୀ RWX1006998

ପ ୁ /114601 45 132 619ସେୁର9
  କମୁାର ସାମ ପି ସିତାରାମ ସାମ RWX0610691

ପ ୁ /115602 44 132 620ଏସ.େକ.ଲତିଫ ଅଲ= ି ପି ଏସ.େକ.ଅଫତାବୁ{ିନ KBH1350412

ପ ୁ /115603 67 132 621ମାଧବ େବେହରା ପି ଘନଶ�ାମ େବେହରା KBH1350388

�ୀ /115604 59 132 622େବଦମତି େବେହରା $ା ମାଧବ େବେହରା KBH1350420

�ୀ /115605 42 132 623ସଯୁ�� କମୁାରି େବେହରା $ା ଶଦାଶିବ େବେହରା RWX0756007

ପ ୁ /115606 40 132 624ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ମା◌ାଧବ େବେହରା RWX1208628

�ୀ /115607 38 132 625ଉଷାରାଣି େବେହରା $ା ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା RWX0755991

ପ ୁ /115608 36 132 626ଶତିଶ କମୁାର େବେହରା ପି ମାଧବ େବେହରା RWX0106450

10 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /115609 39 132 627େମେହରାଜାନ ବିବି $ା ଏସ.େକ.ଲତିଫ ଅଲ= ି RWX0106401

�ୀ /115610 34 132 628ଉNମ ଧରା $ା ରବି ଧରା RWX0106419

ପ ୁ /115611 38 132 629ଏସ.େକ.ତସବର ହୁେସନ ପି ଏସ.େକ.ମତରଫ ହୁେସନ RWX0106393

ପ ୁ /115612 40 132 630ଦୀଲ= ିପ କମୁାର ପ7ା ପି ବାେଚ%ର ପ7ା RWX0231985

ପ ୁ /115613 69 132 631ଶିବରାମ ପାତ
 ପି ନରସିଂହ ପାତ
 OR/12/085/143259

�ୀ /115614 58 132 632ସପୁ
ଭା ପାତ
 $ା ଶିବରାମ ପାତ
 OR/12/085/143260

ପ ୁ /115615 39 132 633ଚିନ( ୟ କମୁାର ପାତ
 ପି ଶିବରାମ ପାତ
 RWX0334979

ପ ୁ /115616 32 132 634ହିମାଂସ ୁପାତ
 ପି ଶିବରାମ ପାତ
 RWX0106427

ପ ୁ /115617 62 132 635ରାମଚ9
  ସାହୁ ପି ହାଡିବ_ୁ ସାହୁ RWX0106435

�ୀ /115618 54 132 636ଗିତାOଳି ସାହୁ $ା ରାମଚ9
  ସାହୁ RWX0106443

�ୀ /115619 24 132 637ମାନସୀ ସାହୁ ପି ରାମଚ9
  ସାହୁ RWX0903229

ପ ୁ /115620 23 132 638ବିକାଶ ସାହୁ ପି ରାମଚଦ
  ସାହୁ RWX1066539

ପ ୁ /116621 34 132 639ମେନାରOନ ସତପଥୀ ପି େକଶବଚ9
  ସତପଥୀ RWX0106468

ପ ୁ /116622 31 132 640ଚିତରOନ ଶତପଥି ପି େକଶବ ଚ9
  ଶତପଥି RWX0610782

ପ ୁ /116623 72 132 641େକଶବ ଚ9
  ଶତପଥୀ ପି ନିଳା`ର ଶତପଥୀ KBH1298678

�ୀ /116624 40 132 642ପ
ିୟ`ଦା ଶତପଥୀ ପି େକଶବ ଚ9
  ଶତପଥୀ KBH1298660

ପ ୁ /117625 26 132 643ନିଳକେl%ର ବି%ାଳ ପି ଲି�ରାଜ ବି%ାଳ RWX0755264

�ୀ /117626 71 132 644ପି ଜାନକୀ େଦାରା $ା ପି େମାହନ େଦାରା RWX1120922

ପ ୁ /117627 65 132 645ପି େମାହନ େଦାରା ପି ପି ଯଧିୁHିର େଦାରା RWX1120948

ପ ୁ /117628 31 132 646ଡି ଉମାଶ#ର େଦାରା ପି ପି େମାହନ େଦାରା RWX0334920

ପ ୁ /117629 28 132 647ଡି.ଶ
ୀନିବାସ େଦାରା ପି ପି.େମାହନ େଦାରା RWX0482471

ପ ୁ /117630 20 132 648ନାୟକ ଚ9
  କମୁାର ଗଗନ ପି ଗଗନ ନାୟକ RWX1208008

ପ ୁ /117631 51 132 649ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଶ ୁ�ରାମ ନାୟକ RWX0782839

ପ ୁ /117632 47 132 650ଗଗନ ନାୟକ ପି ହୃଶିେକଶ ନାୟକ RWX1207992

�ୀ /117633 41 132 651ବିଦା  ନାୟକ $ା ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ RWX1186733

�ୀ /117634 36 132 652ନମିତା ନାୟକ $ା ଗଗନ ନାୟକ RWX1207984

ପ ୁ /117635 48 132 653ଗେଣଶ ପାଣିଗ
ାହି ପି ହରିହର ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/140996

�ୀ /117636 45 132 654ସରିତା ପାଣିଗ
ାହୀ $ା ସଦୁାମ ପାଣିଗ
ାହୀ KBH1297316

ପ ୁ /117637 44 132 655ଦାମଦର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ହରିହର ପାଣିଗ
ାହୀ RWX1024488

�ୀ /117638 38 132 656ତପ}ିନୀ ପାଣିଗ
ାହି $ା ଦାମଦର ପାଣିଗ
ାହି RWX1007129

�ୀ /117639 28 132 657ସସ(ିତା ପାଣିଗ
ାହି ପି ହରିହର ପାଣିଗ
ାହି RWX0482679

�ୀ /117640 24 132 658ରଶ(ିତା ପାଣିଗ
ାହି ପି ଗେଣଶ ପାଣିଗ
ାହି RWX1007103

ପ ୁ /117641 22 132 659ସତ� ନାରାୟଣ ପାଣିଗ
ାହି ପି ଗେଣଶ ପାଣିଗ
ାହି RWX1066489

�ୀ /117642 45 132 660ସ ଶିନି ପାଣିଗ
ୀହୀ $ା ଗେଣଷ ପାଣିଗ
ୀହୀ KBH1297324

ପ ୁ /117643 38 132 661ଶ
ୀନିବାସ ରାଉଳ ପି ଚ9
ମଣି ରାଉଳ RWX1121060

ପ ୁ /118644 57 132 662ଆର. ରବି କମୁାର ପି ଆର. ରାମାରାଓ KBH1315340

ପ ୁ /118645 24 132 663ରାେଜଶ ପ!ନାୟକ ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ପ!ନାୟକ RWX1007228

ପ ୁ /118646 60 132 664ପ
ଦୀପ କମୁାର ପ!ନାୟକ ପି ନାଗଭୂଷଣ ପ!ନାୟକ KBH1298553

�ୀ /118647 58 132 665ଉଷାରାଣୀ ପ!ନାୟକ $ା ଆର. ରବିକମୁାର KBH1315332

�ୀ /118648 56 132 666ସ_�ା ରାଣୀ ପ!ନାୟକ $ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ପ!ନାୟକ KBH1298579

ପ ୁ /118649 49 132 667ମାଧବ ପ
ସାଦ ପ!ନାୟକ ପି ରାଜୁ ପ!ନାୟକ KBH1298561

ପ ୁ /118650 48 132 668ରାମପ
ସାଦ ପ!ନାୟକ ପି ରାଜୁ ପ!ନାୟକ KBH1297241

ପ ୁ /118651 47 132 669ରାଧା ପ
ସାଦ ପ!ନାୟକ ପି ଏe. ରାେଜ%ର ରାଓ KBH1315373

�ୀ /119652 72 132 670ଜୟ ୀ େଦବୀ $ା ରଘନୁାଥ ତ
ିପାଠୀ KBH1298116

�ୀ /119653 34 132 671ଦିQି ପାଢି $ା ସOିବ କମୁାର ତ
ିପାଠି RWX1208636

ପ ୁ /119654 82 132 672ରଘନୁାଥ ତ
ିପାଠୀ ପି ମେହ%ର ତ
ିପାଠୀ KBH1298108

�ୀ /120655 22 132 673ପଲ= ଵୀ ଗଂତା ପି ରାେଜ9
  କମୁାର ଗଂତା RWX1195577

ପ ୁ /120656 56 132 674ନରସିଂହ ପ!ନାୟକ ପି େକ.ସତ�ମ ପ!ନାୟକ RWX0335000

�ୀ /120657 29 132 675ସମୁନ ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପଟନାୟକ RWX0610865

�ୀ /120658 28 132 676ଗୀତା ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପଟନାୟକ RWX0610857

�ୀ /120659 54 132 677ଅରୁଣା ପ!ନାୟକ $ା ନରସିଂହ ପ!ନାୟକ RWX0334995

ପ ୁ /120660 68 132 678ବିଜୟ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଭରତ ପ
ଧାନ KBH1298009

�ୀ /120661 42 132 679ସାଗରିକା ପ
ଧାନ $ା ରାେଜ9
 କମୁାର ପ
ଧାନ KBH1899616

�ୀ /120662 40 132 680ନିହାରୀକା ପ
ଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ
ଧାନ KBH1298595

�ୀ /120663 35 132 681ଅନାମିକା ପ
ଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ
ଧାନ RWX0398693

�ୀ /120664 33 132 682ସ(ରଣିକା ପ
ଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ
ଧାନ KBH1899723

�ୀ /120665 30 132 683ଉ,ଳିକା ପ
ଧାନ ପି ବିଜୟକମୁାର ପ
ଧାନ RWX0334912

�ୀ /120666 23 132 684ଶେୁଭ~ା ପ
ଧାନ ମା ସାଗରିକା ପ
ଧାନ RWX1039593

ପ ୁ /120667 38 132 685ଜିତରOନ ସତପଥି ପି େକଶବଚ9
  ସତପଥି KBH1350503

�ୀ /120668 58 132 686ପ
ତିମା ଶତପଥୀ $ା େକଶବ ଚ9
  ଶତପଥୀ KBH1298694

ପ ୁ /121669 38 132 687େଗୗରୀ ଶ#ର ମହାରଣା ପି ଭାjର ମହାରଣା RWX1048750

�ୀ /121670 27 132 688ଜଲୀ ରାଣୀ ମହାରଣା $ା େଗୗରୀ ଶ#ର ମହାରଣା RWX1048768

11 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /121671 80 132 689ଇ9ୁେରଖା ସିଂହ $ା ଧନ ସିଂହ OR/12/085/158650

�ୀ /121672 52 132 690ବିଣାପାଣୀ ସିଂହ $ା ପ
ତିଭା କମୁାର ସିଂହ KBH1297118

ପ ୁ /121673 60 132 691ପ
ଦୀପ କମୁାର ସିଂ ପି ଧନ ସିଂ KBH1297878

ପ ୁ /121674 55 132 692ପ
ବିତ କମୁାର ସିଂ ପି ଧନ ସିଂ OR/12/085/158652

ପ ୁ /121675 51 132 693ପ
ସନ�  କମୁାର ସିଂହ ପି ଧନ ସିଂହ RWX0957134

ପ ୁ /121676 48 132 694ପ
ଭାତ କମୁାର ସିଂହ ପି ଧନ ସିଂହ OR/12/085/158654

�ୀ /121677 43 132 695େପ
ମଲତା ସିଂହ $ା ପ
ଶନ�  କମୁାର ସିଂହ RWX0232140

�ୀ /121678 42 132 696$ୟଂ ପ
ଭା ସିଂହ $ା ପ
ଭାତ କମୁାର ସିଂହ RWX0232132

�ୀ /121679 24 132 697ରଶ( ି ପ
ଭା ସିଂହ ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ସିଂହ RWX1007178

ପ ୁ /121680 24 132 698େଶୈଳ9
  କମୁାର ସିଂହ ପି ପ
ତିଭ କମୁାର ସିଂହ RWX1007079

�ୀ /123681 67 132 699େସୗଦାମିନି ସାହୁ $ା ତାରିଣି ଚ9
  ସାହୁ RWX0423897

ପ ୁ /123682 65 132 700େଗାବି9 ଚ9
  ସାହୁ ପି ତାରିଣି ଚ9
  ସାହୁ RWX0423871

ପ ୁ /123683 41 132 701ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ତାରିଣୀଚରନ ସାହୁ KBH1296508

�ୀ /123684 41 132 702ସେପ�%ରୀ ସାହୁ $ା େଗାବି9 ଚ9
  ସାହୁ RWX0536789

ପ ୁ /123685 40 132 703ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ତାରିଣୀଚ9
  ସାହୁ KBH1713262

�ୀ /124686 40 132 704ଉମା ମେହ%ରୀ ପ!ନାୟକ ପି ରାମାରାଓ ପ!ନାୟକ RWX0755710

�ୀ /124687 58 132 705ଆର.ଭି.ନାରାୟଣମା ପ!ନାୟକ $ା ଆର.ଭି.ରାମାରାଓ ପ!ନାୟକ RWX0755595

ପ ୁ /124688 41 132 706ପତିତ ପାବନ ପଟନାୟକ ପି ରାମାରାଓ ପଟନାୟକ KBH1900133

�ୀ /124689 55 132 707ମାଳତୀ ପ!ନାୟକ $ା ରାମାରାଓ ପ!ନାୟକ KBH1296839

ପ ୁ /124690 41 132 708ମିଟୁ ପ!ନାୟକ ପି ରାମାରାଓ ପ!ନାୟକ RWX0105601

�ୀ /124691 38 132 709ସନୁୀତା ପ!ନାୟକ ପି ରାମାରାଓ ପ!ନାୟକ KBH1296854

ପ ୁ /124692 37 132 710କୃ)ପ
ସାଦ ପ!ନାୟକ ପି ରାମାରାଓ ପ!ନାୟକ KBH1671775

ପ ୁ /125693 41 132 711େନତ
 ାନ9 ରଥ ପି ପିର ପ
ସାଦ ରଥ KBH1315274

ପ ୁ /125694 39 132 712ଶିବାନ9 ରଥ ପି ପିରପ
ସାଦ ରଥ KBH1297530

ପ ୁ /125695 38 132 713ବିେବକାନ9 ରଥ ପି ପୀର ପ
ସାଦ ରଥ KBH1297233

ପ ୁ /125696 70 132 714ପିର ପ
ସାଦ ରଥ ପି ମଧସୁଦୁନ ରଥ RWX0817676

�ୀ /125697 69 132 715ସବୁାସିନୀ ରଥ $ା ପୀର ପ
ସାଦ ରଥା RWX0818062

ପ ୁ /126698 38 132 716ପଣୂ� ଚ9
  ଦାସ ପି େଯାେଗ9
  ଦାସ RWX1120005

ପ ୁ /126699 55 132 717ଜାମି କମୁାର ପି ଜାମି ଆଦିନାରାୟଣ RWX0817858

ପ ୁ /126700 46 132 718ଉେପ9
  କମୁାର ମହା ି ପି ପିତା`ର ମହା ି RWX0755306

�ୀ /126701 59 132 719ଭାରତୀ ମିଶ
 $ା ପ
କାଶଚ9
  ଶତପଥୀ RWX0106500

�ୀ /126702 57 132 720ସର$ତି ମିଶ
 $ା େଗୗରିଶ#ର ଶତପଥୀ KBH1296292

ପ ୁ /126703 72 132 721ସଦାନ9 ପାଣିଗ
ାହି ପି ଗେଣ%ର ପାଣିଗ
ାହି RWX0398677

�ୀ /126704 41 132 722ସରୁOନା ପାଣିଗ
ାହି ପି ସଦାନ9 ପାଣିଗ
ାହି KBH1350529

ପ ୁ /126705 41 132 723ଶିବାନ9 ପାଣିଗ
ାହି ପି ସଦାନ9 ପାଣିଗ
ାହି RWX0398685

�ୀ /126706 37 132 724େଶାଭାରାଣୀ ପାଣୀଗ
ାହି ପି ସଦାନ9 ପାଣୀଗ
ାହି KBH1350453

�ୀ /126707 37 132 725ଅପ6ତା ପ
ଧାନ $ା ପଣୂ� ଚ9
  ଦାଶ RWX1119916

�ୀ /126708 36 132 726ନ9ିତା ସତପଥି ପି ପ
କାଶ ଚ9
  ସତପଥି KBH1350461

ପ ୁ /126709 23 132 727ଗେୁQ%ର ଶତପଥୀ ପି େଗୗରୀ ଶ#ର ଶତପଥୀ RWX1007251

ପ ୁ /126710 67 132 728ପ
କାଶଚ9
  ଶତପଥୀ ପି ନିଳା`ର ଶତପଥୀ RWX0106492

ପ ୁ /126711 57 132 729େଗୗରିଶ#ର ଶତପଥି ପି ନିଳା`ର ଶତପଥି KBH1296284

ପ ୁ /126712 39 132 730ସଦୁାମଚରଣ ଶତପଥୀ ପି ପ
କାଶଚ9
  ଶତପଥୀ KBH1297423

�ୀ /126713 33 132 731ଶା ିଲତା ଶତପଥୀ $ା ସଦୁାମ ଚରଣ ଶତପଥୀ RWX0755835

�ୀ /127714 55 132 732ସO,ୁା ସାହୁ $ା େତ
ୈଲାକ� ନାଥ ସାହୁ OR/12/085/143240

ପ ୁ /127715 28 132 733ଆଦିତ� ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି େତ
ୈଲାକ� ନାଥ ସାହୁ RWX0482398

ପ ୁ /127716 66 132 734େତ
ୈଲାକ� ନାଥ ସାହୁ ପି ସବୁd ସାହୁ OR/12/085/143239

�ୀ /128717 46 132 735କମଳା ନାୟକ $ା ଧିରବ
 ତ ପାତ
 RWX0233304

ପ ୁ /128718 72 132 736କୃ)ଚ9
  ପ7ା ପି େକ
ପାଣି ପ7ା OR/12/085/143213

�ୀ /128719 39 132 737ଅ>�ନା ପ7ା ପି କୃ)ଚ9
  ପ7ା KBH1712876

ପ ୁ /128720 35 132 738ଅମଲୁ�ରତ�  ପ7ା ପି କୃ)ଚ9
  ପ7ା KBH1350511

ପ ୁ /128721 49 132 739ଧିରବ
 ତ ପାତ
 ପି ବୃ9ାବନ ପାତ
 RWX0283473

�ୀ /128722 67 132 740ପ
ଭାସିନୀ ରଥ $ା କୃ)ଚ9
  ପ7ା OR/12/085/143212

ପ ୁ /129723 78 132 741ଅନ  ପ7ା ପି ନୀଳକl ପ7ା OR/12/085/143264

�ୀ /129724 73 132 742କୃ)େବଣୀ ପ7ା $ା ଅନ  ପ
ସାଦ ପ7ା OR/12/085/143265

ପ ୁ /129725 46 132 743ସେ ାଷ ପ7ା ପି ଅନ  ପ
ସାଦ ପ7ା KBH1296490

ପ ୁ /129726 40 132 744େଗାଦାବରୀଶ ପ7ା ପି ଅନ ପ
ସାଦ ପ7ା KBH1296862

�ୀ /129727 34 132 745େଜାସ�ାରାଣୀ ପ7ା $ା ସେ ାଷ ପ7ା RWX0482596

�ୀ /129728 33 132 746%ାତି ପ7ା ପି ଅନ  ପ
ସାଦ ପ7ା RWX0231977

�ୀ /129729 33 132 747ଆସିT ପ7ା ପି ଅନ  ପ
ସାଦ ପ7ା RWX0231969

ପ ୁ /130730 75 132 748ନିତ�ାନ9 ତ
ିପାଠୀ ପି େଗାପବ_ୁ ତ
ିପାଠୀ RWX0817809

ପ ୁ /130731 43 132 749ନିରOନ ତ
ିପାଠୀ ପି ନିତ�ାନ9 ତ
ିପାଠୀ KBH1296672

ପ ୁ /130732 39 132 750ରାଜକମୁାରୀ ତ
ିପାଠୀ ପି ନିତ�ାନ9 ତ
ିପାଠୀ KBH1970102

12 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /130733 66 132 751ଗିତାOଳୀ ତ
ିପାଠୀ $ା ନିତ�ାନ9 ତ
ିପାଠୀ RWX0817890

�ୀ /130734 37 132 752ସଷୁମା ତ
ିପାଠୀ $ା ନିରOନ ତ
ିପାଠୀ RWX0817783

ପ ୁ /131735 66 132 753ପSୂ�ଚ9
  ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ OR/12/085/143231

�ୀ /131736 40 132 754ତପ$ିନୀ ପାଢୀ ପି ପSୂ�ଚ9
  ପାଢୀ KBH1296987

ପ ୁ /131737 37 132 755କିରଣ କମୁାର ପାଢୀ ପି ପSୂ� ଚ9
  ପାଢୀ KBH1624766

�ୀ /131738 30 132 756ପ
wା ପାଢି ପି ପSୂ� ଚ9
  ପାଢି RWX0398446

�ୀ /131739 30 132 757େଜ�ାତିମ�ୟୀ ପାଢୀ ପି ପSୂ� ଚ9
  ପାଢୀ RWX0398438

�ୀ /131740 29 132 758ମଧସୁ( ିତା ପ
ାଣିଗ
ାହୀ $ା କିରଣ କମୁାର ପାଢି RWX0823773

�ୀ /131741 56 132 759ନିୟତି ପାତ
 $ା ପSୂ�ଚ9
  ପାଢୀ OR/12/085/143242

ପ ୁ /132742 41 132 760ଶ#ର ମିଶ
 ପି ବ
 ଜରାଜ ମିଶ
 RWX0106583

�ୀ /132743 23 132 761ଶଭୁଶ
ୀ ମିଶ
 ପି ସଜିୁତ କମୁାର ମିଶ
 RWX1142728

ପ ୁ /133744 56 132 762ରବି9
 ନାଥ ବରାଳ ପି ମଧସୁଦୂନ ବରାଳ KBH1297894

ପ ୁ /134745 56 132 763ଅମଲୁ� ମିଶ
 ପି ନରସିଂହ ମିଶ
 RWX0243071

�ୀ /134746 46 132 764ପ
ଫଲୁତା ମିଶ
 $ା ଅମଲୁ� ମିଶ
 RWX0243089

�ୀ /134747 46 132 765ଅଚ�ନା ମିଶ
 ପି ଅମଲୁ� ମିଶ
 RWX0243097

�ୀ /134748 32 132 766ଅସିମା ମିଶ
 ପି ଅମଲୁ� ମିଶ
 RWX0243105

ପ ୁ /134749 26 132 767ଅନିଲ ମିଶ
 ପି ଅମଲୂ� ମିଶ
 RWX0889618

ପ ୁ /135750 62 132 768ସ>ିଦାନ9 ପାଣି ପି ହରିହର ପାଣି KBH1624899

�ୀ /135751 55 132 769ସନିୁତା ପାଣି $ା ସଚିଦାନ9 ପାଣି OR/12/085/142583

ପ ୁ /135752 46 132 770ନିରOନ ପାଣି ପି ହରିହର ପାଣି RWX1246651

�ୀ /135753 38 132 771ରୁପଶ
ୀ ପ
ୟଦଶ�ନି ପାଣି ପି ସଚିତା ନ9 ପାଣି RWX0232165

�ୀ /135754 36 132 772ସO,ୁା ପାଣି $ା ନିରOନ ପାଣି RWX0232199

�ୀ /135755 34 132 773ଗାୟତ
ୀ ଜ�ଶ
ୀ ପାଣି ପି ସଚିଦାନ9 ପାଣି RWX0755579

ପ ୁ /135756 31 132 774ସକୁା  ପ
ସାଦ ପାଣି ପି ସଚିଦା ନ9 ପାଣି RWX0232157

ପ ୁ /135757 28 132 775ସମିୁତ ପ
ସାଦ ପାଣୀ ପି ସଚିଦାନ9 ପାଣୀ RWX0755165

ପ ୁ /135758 26 132 776ତନ( ୟ ରOନ ପାତ
 ପି େସୗଭାଗ� ପାତ
 RWX1121284

�ୀ /136759 52 132 777ଦମୟ ୀ େବେହରା $ା ଦିଲ= ୀପ କମୁାର େସନାପତି KBH1297852

ପ ୁ /136760 74 132 778ତ
ିପତି ବାଲାଜି ପାଢି ପି ରାଧାେମାହନ ପାଢି OR/12/085/140671

�ୀ /136761 65 132 779ସାବିତ
ି  ପାଢି $ା ତ
ିପତି ବାଲାଜି ପାଢି OR/12/085/140672

ପ ୁ /136762 47 132 780ଶ
ୀରାମ ପାଢୀ ପି ତ
ିପତି ବାଲାଜି ପାଢୀ KBH1296300

�ୀ /136763 40 132 781ସଂଯ,ୁା ପାଢୀ ପି ତ
ିପତିବାଲାଜି ପାଢୀ KBH1297589

ପ ୁ /136764 33 132 782େଗୗରୀଶ#ର ପାଢୀ ପି ତ
ିପତି ବାଲାଜୀ ପାଢୀ KBH1899624

ପ ୁ /136765 32 132 783ସ�ାମ ସ9ୁର ପାଢୀ ପି ତ
ୀପତି ବାଲାଜି ପାଢୀ RWX0232041

ପ ୁ /136766 53 132 784ଦିଲ= ୀପ କମୁାର େସନାପତି ପି �ୀଜବର େସନାପତି KBH1296797

ପ ୁ /137767 64 132 785ସୀମାcଳ ମହାପାତ
 ପି ବୃ9ାବନ ମହାପାତ
 OR/12/085/143183

ପ ୁ /137768 30 132 786ସ(ାରକ ମହାପାତ
 ପି ସିମାcଳ ମହାପାତ
 RWX0398636

�ୀ /137769 56 132 787ଜୟ ି ମାଳା ମିଶ
 $ା ସିମାcଳ ମହାପାତ
 OR/12/085/143184

�ୀ /137770 34 132 788ଶିବାନୀ ମହାପାତ
 ପି ସିମାcଳ ମହାପାତ
 KBH1350669

�ୀ /138771 58 132 789ଭାଗ�ଲC(ୀ ମହାପାତ
 $ା ସଯୂ��ନାରାୟଣ ମହାପାତ
 OR/12/085/143186

ପ ୁ /138772 66 132 790ସଯୂ��ନାରାୟଣ ମହାପାତ
 ପି ବୃ9ାବନ ମହାପାତ
 RWX0957142

�ୀ /139773 67 132 791ପଦ( ାବତି ପାଢି $ା ଲC(ିନାରାୟଣ ପାଢି OR/12/085/040776

ପ ୁ /139774 45 132 792ଅଭିମନ� ୁପାଢି ପି ଲC(ୀନାରାୟଣ ପାଢି OR/12/085/143012

�ୀ /139775 33 132 793ଅ>�ନା ପାଣିଗ
ାହି $ା ଅଭିମନ� ୁପାଢୀ RWX0610816

ପ ୁ /139, Gout776 39 132 794ପ
ବିଣ କମୁାର ତୁରୁକ ପି େପ
ମ ଚ9
  ତୁରୁକ RWX0755454

ପ ୁ /140777 64 132 795େଯାେଗ%ର େବେହରା ପି ସିମାଦ
 ୀ େବେହରା OR/12/085/143314

�ୀ /140778 55 132 796ସଷୁମା େବେହରା $ା େଯାେଗ%ର େବେହରା KBH1671734

ପ ୁ /140779 48 132 797େଜ�ାତି%ର େବେହରା ପି ସିମାଦ
 ୀ େବେହରା KBH1671742

�ୀ /140780 32 132 798ଅନୁରାଧା େବେହରା ପି େଯାେଗ%ର େବେହରା RWX0610568

ପ ୁ /140781 29 132 799ଗିରିଜା ଶ#ର େବେହରା ପି େଯାେଗ%ର େବେହରା RWX0482562

ପ ୁ /141782 85 132 800ସତ�ବାଦି ପାତ
 ପି ଆପନା ପାତ
 OR/12/085/143059

ପ ୁ /141783 60 132 801େଗାପାଳକୃ) ପାତ
 ପି ସତ�ବାଦି ପାତ
 OR/12/085/142992

ପ ୁ /141784 55 132 802େଗାକଳୁଚ9
  ପାତ
 ପି ସତ�ବାଦି ପାତ
 OR/12/085/143003

�ୀ /141785 49 132 803ସଜୁାତା ପାତ
 $ା େଗାକଳୁ ଚ9
  ପାତ
 KBH1315399

�ୀ /141786 20 132 804ଭବାନି ପାତ
 ପି େଗାକଳୁ ପାତ
 RWX1208644

�ୀ /141787 28 132 805ତିେଲାତମା ଶବର $ା ହାଡୁବ_ୁ ଶବର RWX0610659

�ୀ /142788 37 132 806ଗୀତାOଳି ବଳ $ା ବି%ରଂOନ ସାମଲ RWX0482448

ପ ୁ /142789 26 132 807ଆଶିଷ ମିଶ
 ପି ରବି9
  ନାଥ ମିଶ
 RWX0755561

�ୀ /143790 45 132 808ମମତା ପ7ା ପି ଲC(ୀକା  ପ7ା RWX0889576

ପ ୁ /143791 65 132 809ସନୁାକର ରାଉତ ପି ହଳଧର ରାଉତ KBH1298306

�ୀ /143792 50 132 810ପ
ଣୟନିୀ ରାଉତ $ା ରତ� ାକର ରାଉତ KBH1671676

�ୀ /143793 63 132 811କOୁଲତା ରାଉତ $ା ସନୁାକର ରାଉତ KBH1298546

ପ ୁ /143794 41 132 812ଡା. wାନଦିQ ରାଉତ ପି ସନୁାକର ରାଉତ KBH1298538

13 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /143795 36 132 813ରଶ( ିତା ରାଉତ $ା wାନଦୀQ ରାଉତ RWX1121359

�ୀ /144796 60 132 814ଶଶିେରଖା ବାରିକ $ା ସବୁାଷ ଚ9
  ବାରିକ KBH1297795

ପ ୁ /144797 47 132 815ତପନ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଦୁେଯ@ଧନ ଦଳାଇ KBH1297548

ପ ୁ /144798 73 132 816ଦୁେଯ�ାଧନ ଦେଳଇ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ଦେଳଇ KBH1296169

�ୀ /144799 66 132 817ସବୁାସିନୀ ଦେଳଇ $ା ଦୁେଯ�@ଧନ ଦେଳଇ OR/12/085/143311

ପ ୁ /144800 43 132 818ତରୁଣ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଦୁେଯ�@ଧନ ଦେଳଇ KBH1297142

�ୀ /144801 42 132 819ମୀନା କମୁାରୀ ସାମ $ା ସେୁର9
  କମୁାର ସାମ RWX0903161

�ୀ /145802 67 132 820ଭାନୁମତୀ ନାୟକ $ା ଶ
ୀନାଥ ଚ9
  ନାୟକ KBH1671858

ପ ୁ /146803 50 132 821ସେରାଜ କମୁାର ବାରିକ ପି ସବୁାଷଚ9
  ବାରିକ KBH1296458

ପ ୁ /146804 34 132 822ସOୟ ବାରିକ ପି ସବୁାଷ ଚ9
  ବାରିକ KBH1899665

�ୀ /146805 32 132 823ସଧୁାସ( ିତା ବାରିକ ପି ସବୁାଷ ଚ9
  ବାରିକ KBH1899657

ପ ୁ /146806 41 132 824ସଯୂ��କା  େଚୗଧରୁୀ ପି ସବୁାସ ଚ9
  ବାରିକ KBH1297522

ପ ୁ /147807 36 132 825ଏe କିରଣ କମୁାରମNୂ6 ପି ଏeଏT ରାଜୁ KBH1350610

ପ ୁ /147808 27 132 826ସେୁରଶ କମୁାର ପ!ନାୟକ ପି େବଣ ୁେଗାପାଳ ରାଓ RWX0755843

ପ ୁ /147809 28 132 827ଅେଶାକ କମୁାର ପ!ନାୟକ ପି େବଣେୁଗାପାଳ ରାଓ RWX0482463

ପ ୁ /147810 33 132 828ସତିସ କମୁାର ପ!ନାୟକ ପି େବଣ ୁେଗାପାଳ ରାଓ RWX0232215

ପ ୁ /147811 60 132 829ଏe.ଏT ରାଜୁ ପି ଏT ଆm. ମNୂ6 OR/12/085/143202

ପ ୁ /147812 58 132 830େବଣ ୁେଗାପାଳ ରାଓ ପି ବି ଭି ଏT ରାଓ OR/12/085/143286

�ୀ /147813 46 132 831ସଜୁାତା ରାଓ $ା େବଣେୁଗାପାଳ ରାଓ RWX0673871

ପ ୁ /148814 53 132 832ନେର9
  କମୁାର ପାଢୀ ପି ନିଳମଣୀ ପାଢୀ OR/12/085/324663

�ୀ /148815 50 132 833କRନା କମୁାରୀ ପାଢୀ $ା ନେର9
କମୁାର ପାଢୀ RWX1188580

�ୀ /148816 24 132 834ଶଭୁଶ
ୀ ପାଢୀ ପି ନେର9
  କମୁାର ପାଢୀ RWX1007319

ପ ୁ /149817 47 132 835ଦୁଗ@ପ
ସାଦ ଗଉଡ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ଗଉଡ OR/12/085/140761

ପ ୁ /149818 79 132 836ସତ�ନାରାୟଣ େଗୗଡ ପି ବିନାୟକ ଗଡ OR/12/085/143245

�ୀ /149819 43 132 837ସଶ( ିତା କମୁାରୀ େଗୗଡ଼ ପି ସତ� ନାରାୟଣ େଗୗଡ଼ RWX0884973

�ୀ /149820 39 132 838ଅନିତା କମୁାରି େଗୗଡ ପି ସତ�ନାରାୟଣ େଗୗଡ RWX0756072

ପ ୁ /151821 42 132 839ଅବନି କା  କହଁର ପି ରଜନୀ କା  କହଁର RWX0903112

ପ ୁ /151822 48 132 840ବିଭୁତିଭୁସଣ ସାବତ ପି ଅ ଯ�ାମି ସାବତ KBH1899715

�ୀ /151823 47 132 841ସଂଜୁ,ା ସାବତ $ା ବିକ
ମ ସାବତ OR/12/085/143215

�ୀ /151824 24 132 842ବିଜିତା ସାବତ ମା ସଂଯ,ୁା ସାବତ RWX1007046

ପ ୁ /154825 47 132 843େତାଫାନ କମୁାର ନାୟକ ପି ମାଗଣୁୀ ଚରଣ ନାୟକ RWX0755314

�ୀ /154826 36 132 844େଦବଯାନୀ ନାୟକ $ା େତାଫାନ କମୁାର ନାୟକ RWX0755322

ପ ୁ /154827 45 132 845ବାଳକୃ) ପାତ
 ପି ଉେପ9
  ପାତ
 KBH1296201

ପ ୁ /154828 44 132 846ରବି9
  ପାତ
 ପି ଉେପ9
  ପାତ
 OR/12/085/143258

�ୀ /154829 36 132 847ତନୁଜା ସାହୁ $ା ବାଳକୃ) ପାତ
 RWX0755918

ପ ୁ /155830 23 132 848ଶ
ୀମ  କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ଶ
ୀକା  କମୁାର ମହାପାତ
 RWX1024520

ପ ୁ /155831 61 132 849ଶ
ୀକା  କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ଅଭିମନ� ୁମହାପାତ
 KBH1297951

ପ ୁ /155832 26 132 850ଅ#ିତ ମହାପାତ
 ପି ଶ
ୀକା  କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0755470

�ୀ /155833 57 132 851ବିଦ�fୁ ପ
ଭା ପ!ନାୟକ $ା ଶ
ୀକା  କମୁାର ମହାପାତ
 KBH1297969

ପ ୁ /156834 72 132 852ପ
ଭାକର ମହାରଣା ପି ଅଭିମନ� ୁମହାରଣା OR/12/085/143228

�ୀ /156835 59 132 853ଜୟ ି ମହାରଣା $ା ପ
ଭାକର ମହାରଣା OR/12/085/143279

ପ ୁ /156836 39 132 854ସନିୁଲ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପ
ଭାକର ମହାରଣା KBH1296532

ପ ୁ /157837 44 132 855ସବୁାସ ଚ9
  ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ସ9ୁର ନାୟକ KBH1298140

ପ ୁ /158838 85 132 856ବଲ= ଭ ଦାସ ପି ଅପନି ଦାସ KBH1298249

�ୀ /158839 70 132 857$S�ଲତା ଦାସ $ା ବଲ= ଭ ଦାସ OR/12/085/143278

�ୀ /158840 50 132 858ପ
ଭାତି ଦାସ $ା ପ
ଭାତ ଦାସ KBH1298629

ପ ୁ /158841 52 132 859ପ
ଭାତ କମୁାର ଦାଶ ପି ବଲ= ଭ ଦାଶ OR/12/085/143308

ପ ୁ /158842 48 132 860ମରୁଲୀଧର ଦାଶ ପି ବଲ= ଭଚ9
  ଦାଶ RWX0423947

�ୀ /158843 44 132 861ପ
ମୀତା ଦାଶ $ା ମରୁଲୀଧର ଦାଶ RWX0423939

�ୀ /158844 37 132 862ସହୁାସିନୀ ପ
ିୟଦଶ6ନୀ ଦାଶ $ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ଦାଶ RWX1268085

ପ ୁ /158845 27 132 863ପରେମଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ପ
ଭାତ କମୁାର ଦାଶ RWX0755827

ପ ୁ /158846 24 132 864ପ
ିତିଶ ରOନ ଦାଶ ପି ପ
ଭାତ କମୁାର ଦାଶ RWX1006964

ପ ୁ /159847 78 132 865ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ମ�ୁଳି େବେହରା KBH1297332

�ୀ /159848 70 132 866କାcନବାଳା େବେହରା $ା ନାରାୟଣ େବେହରା KBH1297266

ପ ୁ /159849 50 132 867ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା KBH1297258

ପ ୁ /159850 48 132 868ଅଜୟକମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା KBH1900091

�ୀ /159851 44 132 869କନକ େବେହରା $ା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0673764

�ୀ /159852 23 132 870ଚିନ( ୟୀ େବେହରା ପି ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX1007152

�ୀ /160853 46 132 871ଅନ� ପSୂ@ େବେହରା $ା ରାମକୃ) େବେହରା KBH1899947

ପ ୁ /160854 45 132 872ରାମକୃ) େବେହରା ପି ଯଧିୁYିର େବେହରା OR/12/085/143192

�ୀ /160855 21 132 873ପ
ିୟ#ା ପ
ିଯଦଶ�ନୀ େବେହରା ପି ରାମ କୃ) େବେହରା RWX1077940

ପ ୁ /160856 19 132 874ଆଦିfଯ ରOନ େବେହରା ପି ରାମକୃ) େବେହରା RWX1262104

14 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /161857 40 132 875ମମତା କଟୁଆଳ $ା ମଦନ େମାହନ ପ
ଧାନ GHS1421940

ପ ୁ /161858 60 132 876ରOିତ କମୁାର ମନିୁ ପି କାଶିନାଥ ମନିୁ OR/12/085/170376

ପ ୁ /161859 49 132 877ରବି9
  ମନିୁ ପି କାସିନାଥ ମନିୁ RWX0673848

�ୀ /161860 46 132 878ସମିୁତା ମନୁୀ $ା ରବି9
  କମୁାର ମନିୁ KBH1624873

�ୀ /161861 29 132 879ମନସ(ିତା ମନିୁ ପି ରଂଜିତ କମୁାର ମନିୁ RWX0482570

�ୀ /161862 26 132 880ମଧସୁ( ିତା ମନିୁ ପି ରOିତ କମୁାର ମନୁୀ RWX0755439

ପ ୁ /161863 40 132 881ଗଦାଧର ନାୟକ ପି ଭାଗବତ ନାୟକ RWX0398511

�ୀ /161864 36 132 882ସସ(ିତା ପାଢୀ ପି ନୀଳ ମାଧବ ପାଢୀ RWX0232108

�ୀ /161865 57 132 883ବିଳାସିନି ପ7ା $ା ରOିତ କମୁାର ମନିୁ OR/12/085/170377

�ୀ /162866 62 132 884ମଇନା େବେହରା $ା ଉେପ9
  ପ
ସାଦ େବେହରା KBH1297225

ପ ୁ /162867 39 132 885$ୟଂ ପ
କାଶ େବେହରା ପି ଉେପ9
  ପ
ସାଦ େବେହରା KBH1715416

�ୀ /162868 53 132 886ଲC(ୀ ନାଏକ $ା ପରୁୁସତିୁ ନାଏକ RWX0755751

�ୀ /162869 37 132 887କଲ�ାଣୀ ନାୟକ $ା $ୟଂ ପ
କାଶ େବେହରା RWX0755694

�ୀ /162870 33 132 888ଗାୟତ
ୀ ପ7ା $ା ପ
ସା  କମୁାର ସାବତ RWX0755769

ପ ୁ /163871 57 132 889ଅେଶାକ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହି ପାଣିଗ
ାହପି ଭାjର ପାଣିଗ
ାହି RWX1048735

�ୀ /163872 48 132 890େକାଲିପାକା ମOଳୁା $ା େକାଲିପାକା େକାଶଲ ରାଓ RWX1007194

ପ ୁ /163873 64 132 891କିେଶାରରଘ ୁନ9 ପି ବାସେୁଦବ ନ9 RWX0673772

�ୀ /163874 61 132 892ଗୃହଲC(ୀ ନ9 $ା କିେଶାର ଚ9
  ନ9 KBH1298744

�ୀ /163875 40 132 893ଅନୁପମା ନ9 $ା େଶୈଳ9
  ପ
ସାଦ ପେୁରାହିତ KBH1298736

ପ ୁ /163876 28 132 894ଗQୁ ପ
ସାଦ ନ9 ପି କିେଶାର ଚ9
  ନ9 RWX0482125

�ୀ /163877 26 132 895ମିନତୀ କମୁାରୀ ନ9 ପି କିେଶାର ଚ9
  ନ9 RWX0755504

�ୀ /163878 46 132 896ସସ(ିତା ପାଣିଗ
ାହୀ $ା ଅେଶାକ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହୀ RWX1048727

ପ ୁ /163879 24 132 897ଅସ(ିତ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହି ମା ଆେଶାକ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହି RWX1048719

�ୀ /163880 26 132 898ଐ%ଯ�@ ପ!ନାୟକ ପି ଲଳିତ େମାହନ ପ!ନାୟକ RWX0889659

ପ ୁ /163881 58 132 899ଲଳିତ େମାହନ ପ!ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ9 ପ!ନାୟକ RWX0106674

�ୀ /163882 52 132 900ଗୀତାOଳି ପ!ନାୟକ $ା ଲଳିତେମାହନ ପ!ନାୟକ RWX0106682

ପ ୁ /163883 51 132 901େଶୈଳ9
  ପ
ସାଦ ପେୁରାହିତ ପି ହରିକୃ) ପେୁରାହିତ RWX0756098

ପ ୁ /163884 57 132 902େକାଲିପାକା େକାଶଲ ରାଓ ପି େକାଲିପାକା ଉମା ମେହ%ର ରାଓ RWX1007095

�ୀ /164885 30 132 903ଅନୀତା ରାଣୀ ଆଚାରୀ ପି ସିଏଚ ଧମ�ଲି� ଆଚାରୀ RWX0610626

ପ ୁ /165886 44 132 904ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଭରତ ଚରଣ େବେହରା RWX0610832

ପ ୁ /165887 56 132 905ସନିୁଲ ମିଶ
 ପି ସଧିୁରଚ9
  ମିଶ
 RWX0106716

ପ ୁ /165888 53 132 906ସଜିୁତ କମୁାର ମିଶ
 ପି ସଧିୁରଚ9
  ମିଶ
 RWX0106732

�ୀ /165889 49 132 907ବିଜୟଲC(ୀ ମିଶ
 $ା ସନିୁଲ କମୁାର ମିଶ
 RWX0106724

ପ ୁ /165890 47 132 908ଶ
ୀନିବାସ ମିଶ
 ପି ସଧିୁର ଚ9
  ମିଶ
 RWX0335117

�ୀ /165891 44 132 909ରଶ(ିତା ମିଶ
 $ା ସଜିୁତ କମୁାର ମିଶ
 RWX0107151

ପ ୁ /165892 25 132 910ଶ
ୀପଦ କମୁାର ମିଶ
 ପି ସନୁୀଳ କମୁାର ମିଶ
 RWX1007012

ପ ୁ /165893 35 132 911ଦୁଖୀଶ�ାମ ପ
ଧାନ - ସଜିୁତ ମିଶ
 RWX1121052

�ୀ /166894 29 132 912ଡଲି ଅମାନାତ� $ା ଆଶେୁତାଷ $ାଇଁ RWX0818054

�ୀ /166895 50 132 913ମମତା େଜନା $ା ଅCୟ କମୁାର $ାଇଁ OR/12/085/142977

�ୀ /166896 42 132 914ମଧସୁ( ିତା ମହାପାତ
 $ା ଅରବି9 $ାଇଁ RWX0367722

ପ ୁ /166897 65 132 915ଅଜୟ କମୁାର $ାଇଁ ପି ନିଶାମଣି $ାଇଁ KBH1297217

ପ ୁ /166898 60 132 916ଅCୟ କମୁାର $ାଇଁ ପି ନିଶାମଣି $ାଇଁ RWX0673780

�ୀ /166899 58 132 917ଗୀତାOଳି $ାଇଁ $ା ଅଜୟ କମୁାର $ାଇଁ KBH1297209

ପ ୁ /166900 58 132 918ଅେଶାକ କମୁାର $ାଇଁ ପି ନିଶାମଣି $ାଇଁ RWX0663476

ପ ୁ /166901 49 132 919ଅରବି9 $ାଇଁ ପି ନିଶାମଣି $ାଇଁ OR/12/085/142497

�ୀ /166902 48 132 920କବିତା $ାଇଁ $ା ଅେଶାକ କମୁାର $ାଇଁ RWX0663484

ପ ୁ /166903 46 132 921ଅଚ�ତୁାନ9 $ାଇଁ ପି ନିଶାମଣି $ାଇଁ OR/12/085/142966

ପ ୁ /166904 32 132 922ଆସେୁତାସ $ାଇଁ ପି ଅଜୟ କମୁାର $ାଇଁ RWX0232033

ପ ୁ /166905 30 132 923ଆ�ନ ଦୀପ $ାଇଁ ପି ଅଜୟ କମୁାର $ାଇଁ RWX0482109

�ୀ /166906 26 132 924ପ
ତିCା $ାଇଂ ପି ଅCୟ କମୁାର $ାଇଂ RWX0755462

�ୀ /167907 26 132 925େବ9ି ଦିବ�ା $ା ବିଜଗଦିଶ କମୁାର RWX1066968

ପ ୁ /167908 41 132 926ବି. ଜଗଦିଶ କମୁାର ପି ବି. ଦିେଲ%ର ରାଓ RWX0106740

�ୀ /167909 59 132 927ବି. ପଦ( ାବତୀ $ା ବି.ଦିେଲ= %ର ରାଓ OR/12/085/140696

ପ ୁ /167910 69 132 928ବି.ଦିେଲ= %ର ରାଓ ପି ବି. ସିତ`ର ରାଓ RWX0398669

�ୀ /168911 83 132 929ପାବ� ତୀ ତ
ିପାଠୀ $ା ସେୁର9
  ନାଥ ତ
ିପାଠୀ KBH1298033

ପ ୁ /169912 71 132 930ଚି ାମଣି ସାହୁ ପି ମାକ� 7 ଚରଣ ସାହୁ KBH1296581

�ୀ /169913 66 132 931ବାସ ି ସାହୁ $ା ଚି ାମଣି ସାହୁ OR/12/085/142991

ପ ୁ /169914 37 132 932$ରୁପ ସାହୁ ପି ଚି ାମଣି ସାହୁ RWX0106914

ପ ୁ /170915 73 132 933ଶା ନୁ ମହାପାତ
 ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ
 OR/12/085/143332

�ୀ /170916 67 132 934ସତ�ବତୀ ମହାପାତ
 $ା ଶା ନୁ ମହାପାତ
 OR/12/085/143340

ପ ୁ /170917 49 132 935ପ
ଫଲୁ=  ମହାପାତ
 ପି ଶା ନୁ ମହାପାତ
 OR/12/085/143330

ପ ୁ /170918 47 132 936ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ଶା ନୁ ମହାପାତ
 OR/12/085/143336

15 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /170919 45 132 937ସଶୁା  କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ଶା ନୁ ମହାପାତ
 KBH1298058

�ୀ /170920 45 132 938ସେ ାଷୀ ମହାପାତ
 $ା ପ
ଫଲୁ=  ମହାପାତ
 KBH1671841

ପ ୁ /170921 42 132 939ସେ ାଷ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ଶା ନୁ ମହାପାତ
 RWX0673798

�ୀ /170922 40 132 940ଲC(ୀପ
ିୟା ମହାପାତ
 $ା ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0610634

�ୀ /170923 40 132 941ମମତା ପ!ନାୟକ ପି ପSୂ�ଚ9
  ପ!ନାୟକ KBH1712926

�ୀ /171924 37 132 942ବି)ପ
ିୟା ବିେଶାଇ $ା ତରୁଣ କମୁାର ଦେଳଇ RWX0398560

�ୀ /171925 39 132 943ସଚିୁତ
 ା ଦେଳଇ $ା ତପନ କମୁାର ଦେଳଇ RWX0232124

�ୀ /171926 29 132 944େସାଫିଆ ଦାଶ $ା ପ
ତୀକ ରଥ RWX1039569

�ୀ /171927 38 132 945ବଷ@ବି କର $ା େଦବୀ ପ
ସାଦ ରଥ RWX1066646

�ୀ /171928 86 132 946ଅପS@ ରଥ $ା ଚ9
 େଶଖର ରଥ OR/12/085/141028

ପ ୁ /171929 68 132 947ଗେଣଶ ପ
ସାଦ ରଥ ପି ଚ9
  େଶଖର ରଥ RWX0243147

ପ ୁ /171930 66 132 948ହର ପ
ସାଦ ରଥ ପି ଚ9
  େଶଖର ରଥ RWX0423962

�ୀ /171931 62 132 949ପାcାଳୀ ରଥ $ା ଗେଣଶ ପ
ସାଦ ରଥ RWX1066620

ପ ୁ /171932 60 132 950ଲC(ୀ ପ
ସାଦ ରଥ ପି ଚ9
  େଶଖର ରଥ OR/12/085/142972

�ୀ /171933 55 132 951ପଦ( ିନୀ କମୁାରୀ ରଥ $ା ହର ପ
ସାଦ ରଥ RWX0423970

ପ ୁ /171934 49 132 952ନୃସିଂହ ପ
ସାଦ ରଥ ପି ଚ9
  େଶଖର ରଥ RWX0243162

�ୀ /171935 48 132 953େବଜୖୟ ି ରଥ $ା ନୃ ସିଂହ ପ
ଦାସ ରଥ RWX0243170

ପ ୁ /171936 38 132 954େଦବୀ ପ
ସାଦ ରଥ ପି ଗେଣଶ ପ
ସାଦ ରଥ RWX0232223

�ୀ /171937 36 132 955ତାପସୀ ରଥ ପି ଗେଣଶ ପ
ସାଦ ରଥ RWX0232231

�ୀ /171938 35 132 956ନିେବଦିତା ରଥ ପି ହର ପ
ସାଦ ରଥ KBH1350586

�ୀ /171939 34 132 957ବିନୀତା ରଥ ପି ହର ପ
ସାଦ ରଥ KBH1350594

ପ ୁ /171940 31 132 958ପ
ତୀକ ରଥ ପି ଲC(ୀ ପ
ସାଦ ରଥ RWX0106765

ପ ୁ /171941 25 132 959ତୁ)ୀକ ରଥ ପି ଲC(ୀ ପ
ସାଦ ରଥ RWX0823682

�ୀ /172942 46 132 960ସଜୁାତା ରାଣୀ ପାତ
 $ା ରଘନୁାଥ ପ
ସାଦ ରଥ RWX0663468

ପ ୁ /172943 53 132 961ଦୁଗ@ ପ
ସାଦ ରଥ ପି ଚ9
  େଶଖର ରଥ OR/12/085/143209

�ୀ /172944 51 132 962ନିଶା ରାଣୀ ରଥ $ା ଦୁଗ@ ପ
ସାଦ ରଥ KBH1298280

ପ ୁ /173945 61 132 963ବିଦ�ାଧର େବନ�ା ପି ଅେ 
̀ାସିଅସ େବନ�ା KBH1352947

�ୀ /173946 40 132 964େଫ= ାରା େବନ�ା ପି ବିଦ�ାଧର େବନ�ା KBH1899582

�ୀ /173947 37 132 965ଏଲିT େବନ�ା ପି ବିଦ�ାଧର େବନ�ା KBH1352962

ପ ୁ /173948 35 132 966ଅମ
ିତ େବନ�ା ପି ବିଦ�ାଧର େବନ�ା KBH1352939

�ୀ /173949 72 132 967ଇେମାଜିନି ସାମଲ $ା ବିଦ�ାଧର େବନ�ା KBH1352954

�ୀ /174950 61 132 968େହମଲତା ଖରୁା $ା wାନ କମୁାର େବନ�ା KBH1296441

ପ ୁ /174951 68 132 969wାନ କମୁାର େବନ�ା ପି ଅେ 
̀ାସିୟT େବନ�ା KBH1296433

�ୀ /175952 37 132 970ଟି. ଇ%ରୀ $ା ଏe. ତିରୁପତି RWX0823831

�ୀ /175953 32 132 971ଏe କାେବରୀ $ା ଏe.କ
 ୀ)ା ରାଓ RWX0367730

�ୀ /175954 30 132 972ଏe. କନୁୀ $ା ଏe. ରାଜା ରାଓ RWX0903278

�ୀ /175955 52 132 973ଏe. େନୗକାଲାe $ା ଏe. ରାମା ରାଓ KBH1713023

�ୀ /175956 66 132 974ବାସ ୀ ପ!ନାୟକ $ା ଶରତ ଚ9
  ସେ ାଷରାୟ RWX0243188

�ୀ /175957 37 132 975ଶିବାନୀ ପ!ନାୟକ $ା ସେରାଜ କମୁାର ସେ ାଷରାୟ RWX0106807

ପ ୁ /175958 34 132 976ଏମ ରାଜାରାଓ ପି ଏମ ରାମାରାଓ KBH1899970

ପ ୁ /175959 71 132 977ଏମ ରାମାରାଓ ପି ଏମ େପkାୟା OR/12/085/134767

ପ ୁ /175960 39 132 978ଏମ. େଗୗରିଶ#ର ରାଓ ପି ଏମ. ରାମା ରାଓ KBH1671759

ପ ୁ /175961 38 132 979ଏମ କ
ି)ା ରାଓ ପି ଏମ ରାମା ରାଓ KBH1671882

�ୀ /175962 33 132 980ଏe ମହାଲC( ିରାଓ $ା ଏe. େଗୗରି ଶ#ର RWX0107128

ପ ୁ /175963 51 132 981ଅଜୁ� ନ ଚରଣ ସାହୁ ପି ପଦ( ନାଭ ସାହୁ RWX0282178

�ୀ /175964 45 132 982ଅନସୟୁା ସାହୁ $ା ଅଜୁ� ନ ଚରଣ ସାହୁ RWX0282186

ପ ୁ /175965 77 132 983ଶରତ ଚ9
  ସେ ାଷରାୟ ପି େଗୗରା� ସେ ାଷରାୟ RWX0106815

ପ ୁ /175966 47 132 984ଶଶୀରାଜ ସେ ାଷରାୟ ପି ଶରତ ଚ9
  ସେ ାଷରାୟ RWX0106773

ପ ୁ /175967 45 132 985ସେରାଜ କମୁାର ସେ ାଷରାୟ ପି ଶରତ ଚ9
  ସେ ାଷରାୟ RWX0106781

�ୀ /175968 38 132 986ଭି ଶଭୁ
  ମନ�ମୁ ପି ଭି ଆଦିନାରାୟଣ RWX1120849

ପ ୁ /176969 47 132 987ସOୀବ କମୁାର ବା� ପି ଜୟଦାସ ବା� RWX0610469

ପ ୁ /176970 70 132 988େପ
ମଚ9
  ତୁରୁ� ପି ସାଉଳୁ ତୁରୁ� KBH1671767

�ୀ /176971 60 132 989ଚ9
 ମା ତୁରୁ� $ା େପ
ମଚ9
  ତୁରୁ� KBH1671791

�ୀ /176972 44 132 990େଜ�ାସ�ା ରାଣୀ ତୁରୁ� $ା ସOୀବ କମୁାର ବା� RWX0610477

�ୀ /176973 39 132 991ରଜନୀରାଣୀ ତୁରୁ� ପି େପ
ମଚ9
  ତୁରୁ� KBH1713320

ପ ୁ /176974 38 132 992େଗାକଳୁ କମୁାର ତୁରୁ� ପି େପ
ମଚ9
  ତୁରୁ� RWX0106823

�ୀ /178975 58 132 993ସସ(ିତା ସାମଲ $ା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ସାମଲ OR/12/085/143247

ପ ୁ /179976 77 132 994ମନ( ଥ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମକୃ) େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/136032

�ୀ /179977 64 132 995ମେନାରମା େଚୗଧରୁୀ $ା ମନ( ଥ େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/136033

ପ ୁ /179978 41 132 996ମିଲନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ମନ( ଥ େଚୗଧରୁୀ KBH1624725

�ୀ /181979 40 132 997ଗcୁା ଆ`ାଲ ପି ମହମଦ ମଜରୁଲ ହକ RWX0106849

ପ ୁ /181980 60 132 998ବିଘ�ରାଜ ପାଣିଗ
ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ
ାହି RWX1281856

16 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������ 
� ��$�����% 12ୱାଡ�  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

23 
��* ����� &�����-

�ୀ /181981 52 132 999ଉସାରାଣୀ ପାଣିଗ
ାହୀ $ା ବିଘ�ରାଜ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0402248

�ୀ /182982 70 132 1000ରସିଦା େବଗମ $ା ମହମଦ ମଜରୁଲ ହ� RWX0106864

�ୀ /182983 41 132 1001ଗଫୁରାନା ଫହରତ $ା ମହMଦ ନଦିମଲୁ ହକ RWX0755587

ପ ୁ /182984 48 132 1002ମହMଦ ନଦିମଲୁ ହ� ପି ମହମଦ ମଜରୁଲ ହକ RWX0106872

ପ ୁ /182985 46 132 1003ମହMଦ ଇମ
ାନୁଲ ହ� ପି ମହMଦ ମଜରୁଲ ହ� RWX0106880

�ୀ /182986 37 132 1004$େଲହା ପରିବିନ $ା ଏମ.ଡି ଅସମିଲ ହ� RWX0398420

�ୀ /182987 26 132 1005ଫାତମା $ାେଲହା $ା ମହMଦ ଇମ
ାନୁଲ ହକ RWX0755371

ପ ୁ /183988 58 132 1006ସେରାଜ କମୁାର ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ RWX1208040

�ୀ /183989 46 132 1007ରଶ( ିତା ରଥ $ା େହମ  କମୁାର ରଥ RWX0883785

ପ ୁ /184990 24 132 1008େଦବାସିଶ ପଟନାୟକ ପି ଚିN ରOନ ପ!ନାୟକ RWX1007285

ପ ୁ /184991 63 132 1009ଚିN ରOନ ପ!ନାୟକ ପି ପ
ଭାକର ପ!ନାୟକ RWX1007301

�ୀ /184992 22 132 1010ଅଚ�ନା ପଟନାୟକ ପି ଚିN ରOନ ପଟନାୟକ RWX1066612

�ୀ /184993 57 132 1011ବାସ ି ପ!ନାୟକ $ା ଚିNରOନ ପ!ନାୟକ KBH1713007

�ୀ /185994 44 132 1012ପ#ଜିନି େବେହରା $ା େଦବରାଜ େବେହରା KBH1713015

ପ ୁ /186995 45 132 1013ଲେ`ାଦର େଗୗଡ ପି େଦବରାଜ େଗୗଡ KBH1713049

�ୀ /186996 38 132 1014ନମ�ଦା ମହା#ଡୁ $ା ଲେ`ାଦର େଗୗଡ KBH1713031

ପ ୁ /187997 31 132 1015ସେ ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି କୃପାସି_ୁ ଦାସ RWX0231944

ପ ୁ /187998 57 132 1016କୃପାସି_ୁ ଦାଶ ପି ହୃଦାନ9 ଦାଶ RWX0106898

�ୀ /187999 53 132 1017କଲ�ାଣି ଦାଶ $ା କୃପାସି_ୁ ଦାଶ RWX0106906

�ୀ /1881000 70 132 1018ସଭୁାସିନି ପଟନାୟକ $ା ରସିକ େମାହନ ପଟନାୟକ KBH1713080

ପ ୁ /1881001 53 132 1019ରାେଜଶ ପଟନାୟକ ପି ରସିକ େମାହନ ପଟନାୟକ KBH1713098

�ୀ /1881002 38 132 1020ଭାରତୀ ପଟନାୟକ $ା ରାେଜଶ ପଟନାୟକ GZR1115013

ପ ୁ /1881003 38 132 1021ସାଇନାଥ ପଟନାୟକ ପି ରସିକ େମାହନ ପଟନାୟକ KBH1713114

ପ ୁ /1891004 54 132 1022ନେଗ9
  ଓଝା ପି େଗାବି9 ଚ9
  ଓଝା RWX1235746

ପ ୁ /1891005 53 132 1023ରବି9
  ଚ9
  ଓଝା ପି ଯଧିୁHିର ଓଝା RWX0282194

�ୀ /1891006 42 132 1024ସତ�ଭାମା ଓଝା $ା ନେଗ9
  ଓଝା RWX0282210

ପ ୁ /1891007 25 132 1025ଲଳିତ ରଜଂନ ଓଝା ପି ନେଗ9
  ଓଝା RWX0823914

�ୀ /1901008 30 132 1026ରଶ( ିତା ଗଉଡ $ା ଅCୟ କମୁାର ଗଉଡ RWX0482695

ପ ୁ /1901009 71 132 1027େଦବରାଜ େଗୗଡ ପି ଘନ େଗୗଡ KBH1713148

�ୀ /1901010 64 132 1028ପ
ମିଳା େଗୗଡ $ା େଦବରାଜ େଗୗଡ KBH1713163

ପ ୁ /1901011 41 132 1029ଅCୟ କମୁାର େଗୗଡ ପି େଦବରାଜ େଗୗଡ KBH1713155

�ୀ /1901012 38 132 1030ବି)ୁ ପ
ିୟା ଗଉଡ $ା େଗାପୀନାଥ ଗଉଡ RWX0482380

�ୀ /1901013 46 132 1031ଅନିଭା କମୁାର େଗୗଡ ପି ଡ`ରୁଧର େଗୗଡ଼ RWX1208032

ପ ୁ /1901014 41 132 1032େଗାପିନାଥ େଗୗଡ ପି େଦବରାଜ େଗୗଡ KBH1713130

�ୀ /1921015 71 132 1033େରଣକୁା ଦାସ $ା ମୃତ�Oୁୟ ଦାସ RWX0106948

ପ ୁ /1931016 40 132 1034ପ
ଦୀପ କମୁାର ପ7ା ପି ନିଧିରାମ ପ7ା KBH1715028

ପ ୁ /1951017 49 132 1035ପ
ଫଲୁ େବେହରା ପି ଯଧିୁHିର େବେହରା KBH1899954

�ୀ /1951018 42 132 1036$S�ପ
ଭା େବେହରା $ା ପ
ଫଲୁ କମୁାର େବେହରା RWX1208602

ପ ୁ /1951019 30 132 1037ପ
ତୀକ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି େଦବୀ ପ
ସାଦ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0482760

ପ ୁ /1961020 62 132 1038ଟ# େବେହରା ପି ଡ`ରୁ େବେହରା KBH1350719

�ୀ /1961021 51 132 1039େଦ
 ାପତୀ େବେହରା $ା ଟ# େବେହରା KBH1350701

�ୀ /1961022 36 132 1040ଗୀତାOଳି େବେହରା ପି ଟ#ଧର େବେହରା KBH1900026

�ୀ /1971023 59 132 1041ବିେନାଦିନୀ ମହା ି $ା ସତୀଶ ପ!ନାୟକ KBH1350727

ପ ୁ /1971024 25 132 1042ନିମି0 ପ!ନାୟକ ପି ସତୀ0 ପ!ନାୟକ RWX0823948

�ୀ /1981025 62 132 1043ଉବ� ଶୀବାଳା ନାୟକ $ା ସବୁା� ଚ9
  ନାୟକ RWX0232256

�ୀ /1981026 39 132 1044ମଧସୁ( ିତା ନାୟକ $ା ସଯୂ��କା  େଚୗଧରୁୀ KBH1899681

ପ ୁ /1991027 45 132 1045ମିଲନ ପାଲ ପି ବାବାଜୀଚରଣ ପାଲ KBH1900141

ପ ୁ /2001028 35 132 1046ଗି�ସd େର� େଡଭି� େବନ�ା ପି wାନ କମୁାର େବନ�ା RWX0106997

ପ ୁ /2011029 56 132 1047ପ
ସନ�  କମୁାର ସାହୁ ପି ଲି�ରାଜ ସାହୁ KBH1900067

�ୀ /2011030 40 132 1048ପ;ୁାOଳି ସାହୁ $ା ପ
ସନ�  ସାହୁ KBH1900059

ପ ୁ /2021031 53 132 1049ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0232017

�ୀ /2021032 42 132 1050ମମତା ସାହୁ $ା ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ RWX0232009

�ୀ /2031033 32 132 1051ରାେଜ%ରୀ ମହା ି $ା ଉେପ9
  ମହା ି KBH1900174

ପ ୁ /2031034 31 132 1052ସେ ାଷ କମୁାର ପାଢୀ ପି ନ9 ମାଧବ ପାଢୀ RWX0482133

ପ ୁ /2031035 73 132 1053ନୀଳ ମାଧବ ପାଢୀ ପି ଜନା{�ନ ପାଢୀ RWX0903187

�ୀ /2031036 66 132 1054ପ#ଜ ଲC(ୀ ପାଢୀ $ା ନୀଳ ମାଧବ ପାଢୀ RWX0903179

�ୀ /2041037 44 132 1055େଜ. ବ9ନା $ା ଜ�ାମି କମୁାର RWX0817908

ପ ୁ /2041038 59 132 1056ରବୀ9
  କମୁାର େବେହରା ପି ସ`ନୁାଥ େବେହରା RWX0610550

�ୀ /2041039 50 132 1057େଶୖଳବାଳା େବେହରା ପି ରବି9
  େବେହରା KBH1899590

ପ ୁ /2041040 49 132 1058ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା KBH1899673

�ୀ /2041041 28 132 1059ଶଭୁଶ
ୀ େଶାଭା�ିନୀ େବେହରା ପି ରବୀ9
  କମୁାର େବେହରା RWX0610485

�ୀ /2041042 23 132 1061ଶଶୁ
ୀ େଶାଭା�ୀନୀ େବେହରା ପି ରବି9
  େବେହରା RWX1171438

17 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /2041043 47 132 1062ମମତା ଦେଳଇ $ା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା KBH1350644

�ୀ /2051044 43 132 1064େମୗଶମିୁ େଚୗଧରୁୀ $ା ପ
ିୟବ
 ତ ପାତ
 RWX0107011

ପ ୁ /2051045 52 132 1065ପ
ିୟବ
 ତ ପାତ
 ପି ବୃ9ାବନ ପାତ
 RWX0107003

ପ ୁ /2061046 42 132 1066ରାେଜ9
  କମୁାର ସାହୁ ପି େଚୗତନ� ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX0482745

ପ ୁ /2071047 70 132 1067ପSୁ�ଚ9
  ପାଣିଗ
ାହୀ ପି େଗାପିସ9ୁର ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0482224

�ୀ /2071048 33 132 1068ଅନିତା ତ
ିପାଠୀ ପି ସଦାଶିବ ତ
ିପାଠୀ RWX0106971

ପ ୁ /2081049 32 132 1069ଗତିକ
 ି)@ େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା RWX0482521

�ୀ /2091050 35 132 1070ଝାନସୀରାଣୀ େବେହରା $ା ଗଗନ ବିହାରୀ େବେହରା RWX0482166

ପ ୁ /2101051 50 132 1071ଜୟକୃ) ମହାପାତ
 ପି କୃ) ଚ9
  ରଣା RWX0610923

�ୀ /2101052 47 132 1072ନୀରୁପମା ମହାପାତ
 $ା ଜୟକୃ) ମହାପାତ
 RWX0610915

ପ ୁ /2101053 48 132 1073ଦୁଷ(  କମୁାର ପାଢୀ ପି ଅଭିମନ� ୁପାଢୀ RWX0610774

�ୀ /2101054 42 132 1074େରାଜାଲିନ ପତି $ା ଦଷ(  କମୁାର ପାଢୀ RWX0610766

�ୀ /2111055 38 132 1075େରେବକା ସାହୁ $ା େସା ସ କମୁାର ସାହୁ RWX0610741

ପ ୁ /2121056 33 132 1076ଦିପକ ଖେଟଇ ପି ଯଗୁଳ ଖେଟଇ RWX0610709

ପ ୁ /2141057 49 132 1077ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉଲ ପି ଉେପ9
  ନଥ ରାଉଲ RWX0755926

ପ ୁ /2141058 74 132 1078େମାହନ ଚ9
  ସାହୁ ପି େଗାକଳୁ ଚ9
  ସାହୁ RWX0755173

�ୀ /2141059 64 132 1079ବିେନାଦିନି ସାହୁ $ା େମାହନ ଚ9
  ସାହୁ RWX0755181

ପ ୁ /2141060 49 132 1080ଶରତ କମୁାର ସାହୁ ପି େମାହନ ଚ9
  ସାହୁ RWX0755199

�ୀ /2141061 40 132 1081ସରିତା ସାହୁ $ା ଶରତ କମୁାର ସାହୁ RWX0755207

�ୀ /2141062 40 132 1082ସସ(ିତା ସାହୁ ପି େମାହନ ଚ9
  ସାହୁ RWX0755215

�ୀ /2151063 60 132 1083ଅOଳି କମୁାରି େଦବି $ା ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ
 RWX0755900

�ୀ /2151064 49 132 1084ମିଲି ମହା ି $ା ରବି ଶ#ର ସତୁାର RWX0484550

�ୀ /2151065 54 132 1085େସ�ହଲତା ମହାପାତ
 $ା କୃ)ଚ9
  ସାମ ରାୟ RWX0107763

ପ ୁ /2151066 63 132 1086ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ
 ପି ଫକିର େମାହନ ଦାସ RWX1120591

ପ ୁ /2151067 55 132 1087ମଦନ େମାହନ ପ
ଧାନ ପି େଗୗର ଚ9
  ପ
ଧାନ RWX0755967

�ୀ /2151068 38 132 1088ପ;ୁାOଳି ସାହୁ $ା ନେର9 କମୁାର ସାହୁ RWX0756031

ପ ୁ /2151069 61 132 1089କୃ)ଚ9
  ସାମ ରାୟ ପି ଦୁଯ��ଧନ େଲ#ା RWX0107771

�ୀ /2151070 30 132 1090ଶିବାନୀ ସାମ ରାୟ ପି କୃ)ଚ9
  ସାମ ରାୟ RWX0335299

ପ ୁ /2151071 26 132 1091େଲାେକଶ ସାମ ରାୟ ପି କୃ)ଚ9
  ସାମ ରାୟ RWX0755348

ପ ୁ /2151072 51 132 1092ରବିଶ#ର ସତୁାର ପି ହାଡିବ_ୁ ସତୁାର OR/12/085/152757

ପ ୁ /2161073 48 132 1093ମାନଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଉେପ9
  ନାଥ ଦାସ RWX0756064

�ୀ /2161074 38 132 1094ଅନି9ିତା ଦାସ $ା ମାନଷ କମୁାର ଦାସ RWX0756056

�ୀ /2161075 56 132 1095ରOଶୁା �
ଭା ନାୟକ $ା ରାଜ କିେଶାର େଜନା RWX0756049

ପ ୁ /2161076 49 132 1096ନେର9
  କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ9
  ସାହୁ RWX0756015

ପ ୁ /2171077 45 132 1098ସିମାcଳ ମିଶ
 ପି ଭୀମେସନ ମିଶ
 RWX0755355

�ୀ /2171078 35 132 1099ମୀନତୀ ମିଶ
 $ା ସିମାcଳ ମିଶ
 RWX0755421

ପ ୁ /2171079 36 132 1100ଚି ାମଣୀ ଶତପଥି ପି ସଯୁ�� ନାରାୟଣ ଶତପଥି RWX0756080

ପ ୁ /2171080 79 132 1101ଚ9
ମଣି $ାଇଁ ପି ମରୁଲିଧର $ାଇଁ RWX1007061

ପ ୁ /2171081 47 132 1102େଦବସିT $ାଇଁ ପି ଚ9
ମଣି $ାଇଁ RWX0801571

�ୀ /2171082 44 132 1103ଅନିତା $ାଇଁ $ା େଦବାଶଷି $ାଇଁ RWX1007020

ପ ୁ /2181083 71 132 1104ଦୁଃସାସନ ଦାସ ପି ରାମକୃ) ଦାସ OR/12/085/144723

�ୀ /2181084 68 132 1105ପାପାରାଣି ଦାସ $ା ଦୂଃଶାସନ ଦାସ OR/12/085/144724

ପ ୁ /2181085 41 132 1106ମେନାଜ ଦାଶ ପି ଦୁଃଶାସନ ଦାଶ KBH1278498

�ୀ /2181086 31 132 1107ଲି�ା ଦାଶ $ା ମେନାଜ ଦାଶ RWX0467811

ପ ୁ /2191087 73 132 1108ସେୁର9
  ନାଥ ଆଚଯ�� ପି ମେହ%ର ଆଚଯ�� RWX0755652

�ୀ /2191088 68 132 1109ବନବାସୀ ଆଚାଯ�� $ା ସେୁର9
  ନାଥ ଆଚାଯ�� RWX0755645

�ୀ /2191089 22 132 1110େମାନାଲିସା ଆଚାଜ� ପି ସେୁର9
ନାଥ ଆଚାଜ� RWX1048743

ପ ୁ /2201090 30 132 1111ଧନୁଜ� ୟ ଖରା ପି ଲC(ଣ ଖରା RWX0755736

�ୀ /2201091 28 132 1112ଚcଳା ଖରା $ା ଧନୁଜ� ୟ ଖରା RWX0755744

ପ ୁ /2211092 34 132 1113ଅଜୟ କମୁର ପରିଦା ପି ବନମଲି ପରିଦା RWX0756114

ପ ୁ /2221093 28 132 1114ସଶୁା  କମୁାର େବହୁରିଆ ପି କରୁଣାକର େବହୁରିଆ RWX0823930

�ୀ /2241094 58 132 1115କାମିନୀ ମିଶ
 $ା ରେମଶ ଚ9
  ରଥ RWX0957159

ପ ୁ /2241095 62 132 1116ରେମଶ ଚ9
  ରଥ ପି ବା�ାନିଧି ରଥ OR/12/085/152648

ପ ୁ /2241096 28 132 1117େଦବାଶିଷ ରଥ ପି ରେମଶ ଚ9
  ରଥ RWX0467530

ପ ୁ /2241097 23 132 1118ରୁଦ
 ାଶିଷ ରଥ ପି ରେମଶ ଚ9
  ରଥ RWX1007004

�ୀ /2251098 27 132 1119ସସୁ( ିତା ରୀଣୀ ପାଇକ ମା ରୁକଣୁା ପାଇକ RWX0889519

�ୀ /2251099 53 132 1120ରୁକଣୁା ପାଇକ $ା ତ
ିନାଥ ପାଇକ RWX0889469

�ୀ /2251100 34 132 1121ମମତା ରାଣୀ ପାଇକ ମା ରୁକଣୁା ପାଇକ RWX0889477

ପ ୁ /2251101 32 132 1122ବାଳକୃ) ପାଇକ ମା ରୁକଣୁା ପାଇକ RWX0889493

�ୀ /2251102 28 132 1123ସମିୁତାରାଣୀ ପାଇକ ମା ରୁକଣୁା ପାଇକ RWX0889501

�ୀ /2251103 33 132 1124ନମିତା ପାଇୁକ ମା ରୁକଣୁା ପାଇକ RWX0889485

�ୀ /2251104 49 132 1125ମିନତୀ େସଠୀ $ା ସOୟ କମୁାର େସଠୀ RWX0823708

18 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /2251105 27 132 1126ରାେକଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ସOୟ କମୁାର େସଠୀ RWX0823724

ପ ୁ /2251106 53 132 1127ସOୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ଦ7ପାଣି େସଠୀ RWX0823690

ପ ୁ /2251107 25 132 1128ରାେଜଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ସOୟ କମୁାର େସଠୀ RWX0823716

ପ ୁ /2261108 62 132 1129େଶାଭା େବନିଆ ପି ଘାସି େବନିଆ RWX0823781

�ୀ /2261109 52 132 1130ଭଗବତୀ େବନିଆ $ା େଶାଭା େବନିଆ RWX0823740

�ୀ /2261110 28 132 1131ନ9ାଇ େବନିଆ $ା ଠଣ େବନିଆ RWX0823765

�ୀ /2261111 27 132 1132ଯମନୁା େବନିଆ $ା ବୁଡୁ େବନିଆ RWX0823732

ପ ୁ /2261112 26 132 1133ରବି9
  େବନିଆ ପି େଶାଭା େବନିଆ RWX0823757

�ୀ /2261113 25 132 1134ପାବ� ତୀ େବନିଆ $ା ରବି9
  େବନିଆ RWX0823864

ପ ୁ /2261114 24 132 1135ଠଣ େବନିୟା ପି େସାଭା େବନିୟା RWX1066919

ପ ୁ /2261115 22 132 1136ବୁଡୁ େବନିୟା ପି େଶାଭା େବନିୟା RWX1066935

�ୀ /2271116 76 132 1137ପଦମା ଖରା $ା ଲC(ଣ ଖରା RWX0823799

�ୀ /2291117 21 132 1138ଆଫସାନା ଖାତୁନ ପି େସଖ ଲତିଫ ଅଲି RWX1185818

�ୀ /3211118 61 132 1139ଅହଲ�ା େଜନା $ା କବିରାଜ େଜନା RWX0287573

ପ ୁ /3211119 44 132 1140ସେ ାଷ େଜନା ପି କବିରାଜ େଜନା RWX0287565

�ୀ /3211120 36 132 1141ଲC(ି େଜନା $ା ସେ ାଷ େଜନା RWX0287557

ପ ୁ /3211121 43 132 1142ବସ  କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଅରଖିତ ପ
ଧାନ RWX0823823

ପ ୁ /3371122 19 132 1143ରାେଜଶ ସାହୁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ RWX1270743

�ୀ /3661123 25 132 1144ପାଏଲ େଲ#ା ପି ଉେମଶ ଚ9
  େଲ#ା RWX0884965

�ୀ /3831124 38 132 1145କ
 ା ି କମୁାରୀ େବେହରା $ା ପାଥ�ସାରଥୀ ପାଣିଗ
ାହି RWX0884981

ପ ୁ /3831125 38 132 1146ପାଥ�ସାରଥୀ ପାଣୀଗ
ାହୀ ପି ପSୁ�ଚ9
  ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0482208

ପ ୁ /3841126 46 132 1147ରାମକୃ) େଚୗଧରୁୀ ପି ନରସିଂହ େଚୗଧରୁୀ RWX1232479

�ୀ /3841127 33 132 1148ଅପS@ ପଢିଆରି $ା ରାମକୃ)� େଚୗଧରିୁ RWX0482836

�ୀ /3851128 36 132 1149କାcନ ବାଳା ଦାଶ $ା ରାେକଶ କମୁାର ତ
ିପାଠୀ RWX1039577

ପ ୁ /3851129 43 132 1150ଡି ଦୁଗ@ ଚରଣ ପାତ
 ପି ଡି ସନ�ାସି ପାତ
 RWX1171610

�ୀ /3851130 38 132 1151ଡି େମାନୀ ପାତ
 $ା ଡି ଦୁଗ@ ଚରଣ ପାତ
 RWX1171669

�ୀ /3851131 58 132 1152କନକଲତା ପ!ନାୟକ $ା ପ
ଭାକର ପ!ନାୟକ OR/12/085/140399

�ୀ /3851132 34 132 1153ରାଜଶ
ି ପ!ନାୟକ ପି ପ
ଭାକର ପ!ନାୟକ RWX0111252

ପ ୁ /3851133 33 132 1154ଶଭୁ
 ାଶଂୁ େଶଖର ପ!ନାୟକ ପି ପ
ଭାକର ପ!ନାୟକ KBH2140788

ପ ୁ /3851134 36 132 1155ରାେକଶ କମୁାର ତ
ିପାଠୀ ପି ରାମ ପ
ସାଦ ତ
ିପାଠୀ RWX1039585

ପ ୁ /3861135 30 132 1156କିେଶାର ଚଦ
  ରାଉତ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ରାଉତ RWX1066695

�ୀ /3861136 29 132 1157ଇତିଶ
ୀ ରାଉତ $ା କIତ6କ ଚଦ
  ରାଉତ RWX1066687

ପ ୁ /3871137 55 132 1158ମଦନେମାହନ ସାହୁ ପି ହରପ
ସାଦ ସାହୁ RWX1066844

ପ ୁ /3871138 51 132 1159ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ହର ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX1066885

�ୀ /3871139 46 132 1160ଗୀତାOଳି ସାହୁ $ା ମଦନେମାହନ ସାହୁ RWX1066851

�ୀ /3871140 33 132 1161ମମତା ସାହୁ ପି ହରପ
ସାଦ ସାହୁ RWX1066893

ପ ୁ /3891141 59 132 1162ବଟ କୃ) ବାରିକ ପି ଶ�ାମ ସ9ୁର ବାରିକ KBH1342849

�ୀ /3891142 54 132 1163ସଂଯ,ୁା ବାରିକ $ା ବଟ କୃ) ବାରିକ KBH1342856

�ୀ /3891143 80 132 1164ଲC(ୀ ପାଣିଗ
ାହି $ା ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ
ାହି RWX0402230

�ୀ /3901144 35 132 1165ସମିୁତା ଦାସ ୁ $ା ସେ ାଷ କମୁାର ପାଣୀଗ
ାହି KBH1354570

�ୀ /3921145 25 132 1166କନୁାଳୀ ମହାପାତ
 ପି ହରିଶ ଚ9
  ମହାପାତ
 RWX1228352

ପ ୁ /3921146 61 132 1167ହରିଶ ଚ9
  ମହାପାତ
 ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ
 RWX1228360

�ୀ /3921147 58 132 1168ଶା ି ଲତା ମହାପାତ
 $ା ହରିଶ ଚ9
  ମହାପାତ
 RWX1228337

�ୀ /3921148 27 132 1169େମାନ।ଳୀ ମହ।ପାତ
 ପି ହରିଶ ଚ9
  ମହ।ପାତ
 RWX1228303

ପ ୁ /3991149 32 132 1170ସା ନୁ ମହାପାତ
 ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0617423

�ୀ /95/11150 43 132 1171ଅ>�ନା ପାଢୀ $ା ବି%ରOନ ବା� KBH1622968

�ୀ /9991151 48 132 1172ସମିୁତ
ା ପ7ା $ା ଅଜା`ର ପ7ା RWX1267996

ପ ୁ /9991152 56 132 1173ଅଜା`ର ପ7ା ପି ରାମ ଚ9
  ପ7ା RWX1268069

ପ ୁ /9991153 40 132 1174ସବୁ
 ଜିତ ପ7ା ପି ଅଜା`ର ପ7ା RWX1268028

�ୀ /9991154 26 132 1175ଆୟୁଷି ପ7ା $ା ଶବି ପ
ସାଦ ପ7ା RWX1267962

ପ ୁ /9991155 46 132 1176ସେ ାସ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ RWX0889550

ପ ୁ /9991156 66 132 1178ରାଜ କିେଶାର ସାମ ରାୟ ପି ଭୀମେସନ ସାମ ରାୟ KBH1651553

�ୀ /9991157 62 132 1179େଜ�ାX�ାରାଣୀ ସାମ ରାୟ $ା ରାଜ କିେଶାର ସାମ ରାୟ KBH1651520

ପ ୁ /9991158 41 132 1180ସେ ାଷ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାମ ରାୟ RWX0696112

ପ ୁ /9991159 40 132 1181ସଂଜୟ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାମ ରାୟ KBH1651538

ପ ୁ /9991160 39 132 1182ନୀଳମାଧବ ସାମ ରାୟ ପି ରାଜକିେଶାର ସାମ ରାୟ KBH1302595

ପ ୁ /10761161 39 132 1183ମାନସ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ମନ( ଥ େଚୗଧରୁୀ KBH1690775

ପ ୁ /10831162 56 132 1184ମହମଦ ନସିମଲୁ ହକ ପି ମହମଦ ଜିଆଉଲ ହକ RWX1120575

ପ ୁ /10871163 53 132 1185ବିଷୃ ଚରଣ ନ9 ପି ଚି ାମଣି ମହାପାତ
 RWX1077387

�ୀ /10911164 47 132 1186ମୀନତୀ ନ9 $ା ବିଷୃ ଚରଣ ନ9 RWX1078096

ପ ୁ /12521165 33 132 1187ଶଭୁ
 ାଶଂୁ େଶଖର ପ!ନାୟକ ପି ପ
ଭାକର ପ!ନାୟକ RWX1074509

�ୀ /12691166 28 132 1188ଭଗବତି େବେହରା ମା େମାେହାନି େବେହରା RWX1074525

19 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /12711167 35 132 1189ମିନାCୀ େବେହରା $ା ଆମୀୟ କମୁାର ବାରିକ RWX1171685

�ୀ /7/1431168 63 132 1190ବନଲତା ପ7ା $ା ଲC(ୀ କା  ପ7ା OR/12/085/142865

ପ ୁ /7/1431169 47 132 1191ସଦୁାମ କମୁାର ପ7ା ପି ଲC(ୀକା  ପ7ା OR/12/085/142866

�ୀ /2041170 20 132 1194ଶଭୁe େଶାଭା�ିନୀ େବେହରା ପି ରବି9
  କମୁାର େବେହରା RWX1285717

ପ ୁ /9991171 49 132 1195ଗରୁୁ ଚରଣ ମଲ= ିକ ପି ବଇଧର ମଲ= ିକ RWX1291608

ପ ୁ /2041172 18 132 1196ସେ ାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା RWX1305432

�ୀ /171173 18 132 1197ପ
ିତି ନ9ା େଜନା ପି େଗୗତମ ଚରଣ େଜନା RWX1305457

�ୀ /1861174 18 132 1198ମିନତୀ େଗୗଡ ପି ଲେ`ାଦର େଗୗଡ RWX1322973

�ୀ /2041175 20 132 1199ଶଭୁe େଶାଭା�ିନୀ େବେହରା ପି ରବି9
  କମୁାର େବେହରା RWX1323112

�ୀ /5501176 24 132 1200କବିତା ବାଡତିଆ ପି ଭଗୀରଥୀ ବାଡତିଆ RWX1323476

ପ ୁ /11921177 20 132 1201ରାେକ0 କମୁାର ପରିଡା ପି ରବି9
  କମୁାର ପରିଡା RWX1326321

ପ ୁ /261178 19 132 1202େଦବରାଜ ବZିଆ ପି ନିରOନ ବZିଆ RWX1326339

ପ ୁ /71179 20 132 1203ଶଭୁe ଚ9
  ପ!ନାୟକ ପି ତ
ିନାଥ ଚ9
  ପ!ନାୟକ RWX1326347

�ୀ /2041180 23 132 1204ଧାନମତୀ େଗୗଡ ପି ଆନ9 େଗୗଡ RWX1326651

�ୀ /511181 18 132 1205ଶ
ୀଜିତା ସାମଲ ପି େବରୖାଗୀ ଚରଣ ସାମଲ RWX1326818

�ୀ /61182 21 132 1206ଅ#ିତା ପାତ
 ପି କିେଶାର କମୁାର ପାତ
 RWX1326826

�ୀ /11183 52 132 1192ବିଜୟ ଲC(ୀ ପ!ନାୟକ $ା କିେଶାର କମୁାର ପାତ
 KBH1295815

ପ ୁ /21184 52 132 1193ରାଧାେମାହନ େଲ#ା ପି ବନମାଳି େଲ#ା OR/12/085/143096

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ@ଚନ ନିମେ  ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ�  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ@ଚନ କମିଶନ ଭାରତ# �ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ@ଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ# 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 ମାନ#ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ# ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

20 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀ# $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


