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�ୀ /11 27 145 1େଗୗରୀ କମୁାରୀ ଗରଡା ପି େସାମନାଥ ଗରଡା RWX0744995

�ୀ /12 27 145 2ଏ  ସରିତା ଗରଡା ପି େକଶବ କମୁାର ଗରଡା RWX0617696

ପ ୁ /023 25 145 3ଚ#
 େଶଖର ଗରଡ଼ା ପି େସାମନାଥ ଗରଡ଼ା RWX1107614

ପ ୁ /24 58 145 4େସାମନାଥ ଗରଡା ପି ସ&ାରୁ ଗରଡା OR/12/085/156286

�ୀ /25 50 145 5ସତ�ବତୀ ଗରଡା 'ା େସାମନାଥ ଗରଡା OR/12/085/156523

ପ ୁ /26 29 145 6େକଶବ କମୁାର ଗରଡା ପି େସାମନାଥ ଗରଡା RWX0435883

�ୀ /27 67 145 7ରାେଜ(ରୀ ମଲୁଗାପାଟୀ 'ା କ
 ି*ାମ,ୂ- ମଲୁଗାପାଟୀ RWX0339127

�ୀ /28 21 145 8ଅପ-ତା ନାୟକ ପି ବିେର#
  ନାୟକ RWX1154947

ପ ୁ /039 22 145 9େଦବାଶିଷ ପଜୂାରୀ ପି କୃତି ବାସ ପଜୂାରୀ RWX1144286

�ୀ /310 48 145 10ହିରାମଣୀ ପଜୁାରୀ 'ା କୃ,ିବାସ ପଜୁାରୀ KBH1291897

�ୀ /411 58 145 11ଉଷା ମାଝି 'ା ଜଗବ4ୁ ମାଝି KBH1291954

ପ ୁ /412 47 145 12ଜଗବ4ୁ ମାଝି ପି ରଥନ ମାଝି KBH2089498

�ୀ /513 38 145 13ଲିପସିତା ମହାପାତ
 'ା ଶଶିକା5 ନାୟକ KBH1354372

ପ ୁ /514 52 145 14ଶଶିକା5 ନାୟକ ପି ଲ67ିଧର ନାୟକ KBH1354364

�ୀ /515 31 145 15ମିନ6ୀ ପାଣିଗ
ାହି 'ା ସତ�ନାରାୟଣ ପ9ା RWX0744912

ପ ୁ /616 50 145 16ମେହ(ର ପ
ଧାନ ପି ମଦନ ପ
ଧାନ KBH1333533

�ୀ /617 43 145 17ନୀଲାବତୀ ପ
ଧାନ 'ା ମେହ(ର ପ
ଧାନ KBH1291913

ପ ୁ /618 39 145 18ଅେଶାକ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ମଦନ ପ
ଧାନ RWX0128694

ପ ୁ /619 35 145 19ପ
ଶା5 ପ
ଧାନ ମା ଧେନଇ ପ
ଧାନ KBH1903756

ପ ୁ /820 42 145 20ଏସ. ମେନାଜ କମୁାର େରଡି ପି ରାେଜୟା େରଡି KBH1291764

�ୀ /821 52 145 21ଏସ ଇ(ରୀ େରଡି 'ା ରାେଜୟା େରଡି OR/12/085/156091

�ୀ /822 32 145 22ଏସ ମେହ(ରି େରଡି 'ା ଏସ ମେନାଜ କମୁାର େରଡି RWX0339093

ପ ୁ /923 63 145 23ପ
ସନ;  କମୁାର ମିଶ
 ପି େବଦୖ�ନାଥ ମିଶ
 KBH1291806

�ୀ /924 58 145 24ସପୁ
ଭା ମିଶ
 'ା ପ
ସନ;  କମୁାର ମିଶ
 KBH1291814

ପ ୁ /1025 49 145 25ଧେନଶ ଟାକ
 ୀ ପି ଦାନ ଟାକ
 ୀ RWX0435859

�ୀ /1026 44 145 26କବିତା ଟାକ
 ୀ 'ା ଧେନଶ ଟାକ
 ୀ RWX0435842

ପ ୁ /1127 48 145 27ଉଦୟ ନାଥ କ>ୁାର ପି ବି(େକତନ କ>ୁାର KBH1291699

ପ ୁ /1128 45 145 28ଶା5ନୁ କ>ୁାର ପି ବି(େକତନ କ>ୁାର KBH1628817

�ୀ /1129 33 145 29ମିଲି କ>ୁାର 'ା ଉଦୟ ନାଥ କ>ୁାର KBH1904176

ପ ୁ /1330 54 145 30ସନାତନ ପ
ଧାନ ପି ସ&ାରି ପ
ଧାନ RWX0128751

ପ ୁ /1431 52 145 31ମନ େମାହନ ସାହୁ ପି ବି(ନାଥ ସାହୁ KBH1903798

�ୀ /1432 43 145 32ବବିତାରାଣି ସାହୁ 'ା ମନେମାହନ ସାହୁ KBH1710680

�ୀ /1533 24 145 33ଗିରିବାଳା େଦବୀ ପି ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX1209782

ପ ୁ /1534 53 145 34ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି େକେଶବ ନାୟକ RWX0128785

ପ ୁ /1535 47 145 35ବି େସାେମ(ର ରାଓ ପି ବି ଲାଡାଲା@ା RWX0892513

�ୀ /1536 49 145 36ଅନୁସୟା େଦବୀ 'ା ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0368985

ପ ୁ /1537 66 145 37ପ9ୂA ଚ#
  ତୁରୁB ପି ଝାଡୁ ତୁରୁB KBH1674969

�ୀ /1538 60 145 38ସଭୁଦ
 ା ତୁରୁB 'ା ପ9ୂA ଚ#
  ତୁରୁB KBH1904119

�ୀ /1639 65 145 39ବି ଲାଡାଲା@ା . ପି ବି ନାରାୟଣ ରାଓ RWX0892521

�ୀ /1640 90 145 40ତାରିଣି େବେହରା 'ା ଅନ5 ଲିମା େବେହରା KBH1710706

ପ ୁ /1641 68 145 41ଅନ5ମାଧବ େବେହରା ପି ଲିମା େବେହରା OR/12/085/156236

�ୀ /1642 60 145 42ତିେଳାତମା େବେହରା 'ା ଅନ5 ମାଧବ େବେହରା OR/12/085/156237

ପ ୁ /1643 39 145 43େକଶବ ଚ#
  େବେହରା ପି ଅନ5 ମାଧବ େବେହରା RWX0244202

ପ ୁ /1644 35 145 44ଧରଣୀ ଧର େବେହରା ପି ଅନ5ମାଧବ େବେହରା RWX0244210

ପ ୁ /1645 35 145 45ବସ5 କମୁାର େବେହରା ପି ଅନ5 ମାଧବ େବେହରା KBH1903954

�ୀ /1646 23 145 46ରୀତାCଳି େବେହରା 'ା େକଶବ ଚ#
  େବେହରା RWX1013770

�ୀ /1747 29 145 47ଶମୁ-ଲି ପ
ଧାନ ପି ସନାତନ ପ
ଧାନ RWX0745026

�ୀ /1748 39 145 48ବି ସଜୁାତା 'ା ବି େସାେମ(ର ରାଓ RWX0892596

ପ ୁ /1749 38 145 49ମେନାଜ କମୁାର ତୁରୁB ପି ପ9ୂA ଚ#
  ତୁରୁB KBH1675008

ପ ୁ /1850 44 145 50ବଳରାମ ପରଜା ପି ଦଶ ପରଜା OR/12/085/156249

1 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG 'ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /1851 41 145 51ରାଧିକା ପରଜା 'ା ବଳରାମ ପରଜା OR/12/085/156250

ପ ୁ /1852 30 145 52େଗୗତମ ପରଜା ପି ବଳରାମ ପରଜା RWX0339085

ପ ୁ /1953 55 145 53େମାହନ ଖରା ପି ଶକୁଳ ଖରା RWX0663682

�ୀ /1954 44 145 54ନୀର ଖରା 'ା େମାହନ ଖରା RWX0128801

�ୀ /1955 30 145 55ରିGି ଖରା ପି େମାହନ ଖରା RWX0617662

ପ ୁ /1956 27 145 56ବାପLୁ କମୁାର ଖରା ପି େମାହନ ଖରା RWX0744763

ପ ୁ /1957 31 145 57ଟିଟୁନ ଖରା ପି େମାହନ ଖରା RWX0617670

ପ ୁ /1958 42 145 58ଦୀପକ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ସୀତାରାମ ପଟନାୟକ KBH1675271

�ୀ /2059 73 145 59ମଣି ଖରା 'ା ସକୁଲ ଦାସ OR/12/085/156247

ପ ୁ /2160 67 145 60କଶୁ ମାଝୀ ପି ୰ ଡ&ରୁୁ ଧର ମାଝୀ RWX1327618

�ୀ /2161 56 145 61ମାମିନା ମାଝୀ 'ା କଶୁ ମାଝୀ OR/12/085/156261

ପ ୁ /2162 40 145 62ସିମାଦ
 ୀ କମୁାର ମାଝୀ ପି କଶୁ ମାଝୀ KBH1903913

ପ ୁ /2163 38 145 63ଉମାକା5 ମାଝୀ ପି କଶୁ ମାଝୀ RWX0129601

�ୀ /2164 28 145 64ଅନିତା ମାଝି ପି କଶୁ ମାଝି RWX0617290

�ୀ /2265 28 145 65ଭାରତୀ ଖରା ପି େପ
ମାନ# ଖରା RWX0486092

ପ ୁ /2266 24 145 66ଭାNର ଚ#
  ଖରା ପି େପ
ମାନ# ଖରା RWX1013739

�ୀ /2267 27 145 67ଚିନା ପରଜା ପି ସତି ପରଜା RWX0435925

�ୀ /2368 52 145 68ସମିୁତ
 ା ଖରା 'ା େପ
ମାନ# ଖରା OR/12/085/156264

ପ ୁ /2369 44 145 69ରାମଚ#
  ପOା ପି େଗାପାଳ କୃ* ପOା RWX0486019

�ୀ /2470 53 145 70ଅତସୀ ଦାସ 'ା ବିେର#
  କମୁାର ନାୟକ RWX0796490

ପ ୁ /2471 25 145 71ରଜP ଆକାଶ େଗାଲାପି ପି ବସ5 େଗାଲାପି RWX1266774

�ୀ /2472 25 145 72ପ
ିୟGା ହିଆଲ 'ା ରଜP ଆକାଶ େଗାଲାପି RWX1266758

�ୀ /2473 26 145 73ଅଂକିତା ନାୟକ ପି ବିେର#
  କମୁାର ନାୟକ RWX0796508

�ୀ /2574 62 145 74ତୁଳସା ଅମାନତ� 'ା ହରି ଅମାନତ� OR/12/085/156267

ପ ୁ /2575 45 145 75େକାମଳ ଅମାନତ� ପି ହରି ଅମାନତ� OR/12/085/156268

ପ ୁ /2576 42 145 76କୃ*ଚ#
  ଅମନାତ� ପି ହରି ଅମନାତ� KBH1291731

ପ ୁ /2577 40 145 77ଜଗଦୀଶ ଅମାନତ� ପି ହରି ଅମାନତ� OR/12/085/156514

�ୀ /2578 35 145 78କଲ�ାଣି ଅମାନାତ� 'ା କମଳ େଲାଚନ ଅମାନାତ� KBH1924505

�ୀ /2579 30 145 79ପ
ମିଳା ଅମାନତ� 'ା କୃ*Aଚ#
  ଅମାନାତ� RWX0617514

�ୀ /2580 35 145 80ପRୁାCଳି ଅମାନତ� 'ା ଜଗଦୀଶ ଅମାନତ� KBH1903905

�ୀ /2581 72 145 81ବିମଳା େଗୗଡ 'ା ସଦା େଗୗଡ RWX0128835

�ୀ /2582 54 145 82ସ&ାରୀ ପରୁଜୁନୀ ପି ସକୁ
 ା ଜାନୀ ପରଜା RWX0435917

ପ ୁ /2783 50 145 83େଗୗରୀଶGର ଦାସ ପି ସତାରାମ ଦାସ RWX0128850

�ୀ /2784 39 145 84ନମିତା ଦାସ 'ା େଗୗରୀ ଶGର ଦାସ KBH1904135

�ୀ /2785 20 145 85ଦୀSିମୟୀ ଦାସ ପି େଗୗରୀଶGର ଦାସ RWX1266618

ପ ୁ /2886 27 145 86କାତA ୀକ ଚ#
  ଖରା ପି େପ
ମାନ# ଖରା RWX0744979

ପ ୁ /2887 60 145 87ସେୁରଶ ଚ#
  ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ KBH1904101

�ୀ /2888 55 145 88ମCଳୁା କମୁାରୀ ପାଢୀ 'ା ସେୁରଶ ଚ#
  ପାଢୀ KBH1904077

ପ ୁ /2889 27 145 89ମୃ,�Cୟ ପାଢୀ ପି ସେୁରଶ ଚ#
  ପାଢୀ RWX0617654

�ୀ /2890 26 145 90ଧରିତ
ି ପାଢି ପି ସେୁରଶ ଚ#
  ପାଢି RWX0745000

�ୀ /2991 57 145 91ଆସାବତୀ ଜାନୀ ପି ରଘ ୁଜାନୀ KBH1628825

�ୀ /3092 65 145 92ପାବA ତୀ ଗରଡା 'ା ସ&ାରୁ ଗରଡା OR/12/085/156285

ପ ୁ /3093 53 145 93ଶGର ଗରଡା ପି ସ&ାରୁ ଗରଡା RWX1201482

ପ ୁ /3094 41 145 94ଗରୁୁ ଜାନି ପି କାହ; ା ଜାନୀ RWX0485904

�ୀ /3095 49 145 95ଇ#ିରା ପ
ିୟଦଶ-ନୀ ପVନାୟକ 'ା ଶGର ଗରଡା RWX0128892

�ୀ /3196 60 145 96ମମତା ଜାନି 'ା ଘାସିରାମ ଜାନି OR/12/085/156293

ପ ୁ /3197 52 145 97ଲ67ୀନାରାୟଣ ଜାନୀ ପି ଘାସି ରାମ ଜାନୀ KBH1903947

�ୀ /3198 43 145 98ସାବିତ
ୀ ଜାନି 'ା ଲ67ୀ ନାରାୟଣ ଜାନି KBH1291962

ପ ୁ /3199 42 145 99ଉ,ମ କମୁାର ଜାନି ପି ଘାସିରାମ ଜାନି KBH1291749

�ୀ /31100 39 145 100କାWନ କମୁାରୀ ଜାନି ପି ଘାସିରାମ ଜାନି RWX0129817

�ୀ /31101 19 145 101ଦି6ାCଳୀ ଜାନୀ ପି ଲ67ୀ ନାରାୟଣ ଜାନୀ RWX1266600

�ୀ /31102 37 145 102ସବିତା ମଦୁୁଲୀ 'ା ସଜିୁତ ନାରାୟଣ ଜାନି RWX0244236

ପ ୁ /32103 60 145 103ଗ�ାଧର ନାୟକ ପି ଦାମଦର ନାୟକ RWX0957928

�ୀ /32104 52 145 104ସାବିତ
ି  ନାୟକ 'ା ଗ�ାଧର ନାୟକ OR/12/085/156299

ପ ୁ /32105 24 145 105ଆଜମିର ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ RWX0905380

�ୀ /33106 76 145 106ସଶିୁଳା ସି� 'ା ବି(ନାଥ ସି� OR/12/085/156101

ପ ୁ /33107 48 145 107ରେମଶଚ#
  ସି� ପି ବି(ନାଥ ସି� OR/12/085/156103

�ୀ /33108 37 145 108ସଶ7 ିତା ସିଂହ 'ା ରେମଶ ଚ#
  ସିଂହ KBH1354414

ପ ୁ /34109 27 145 109ଆେଲାକ ମାଝି ପି େକଳୖାଶ ମାଝି RWX0744771

�ୀ /34110 38 145 110ଦିପିକା ମିଶ
 'ା ଅମର କମୁାର ତୁରୁକ RWX0892505

ପ ୁ /34111 52 145 111ଅଜୟ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ପି.ପିଏସ ତୁରୁକ OR/12/085/156135

�ୀ /34112 45 145 112ସେୁକଶୀ ତୁରୁB 'ା ଅଜୟ କମୁାର ତୁରୁB KBH1335900

2 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG 'ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /34113 39 145 113ଅମର କମୁାର ତୁରୁB ପି ପି. ପି.ଏସ. ତୁରୁB KBH1334341

ପ ୁ /35114 60 145 114ରହିମଲୁX ା ଶାହା ପି େଶାରାଦି ଶାହା  KBH1334317

�ୀ /35115 48 145 115େସାେରୟା ପରବିL 'ା ରହିମଲୁY ା ଶାହା KBH1334325

ପ ୁ /35116 68 145 116ନିତ�ାନ# ତୁରୁB ପି ସକୁ
ୁ  ତୁରୁB KBH1333632

�ୀ /35117 60 145 117ସାବିତ
ୀ ତୁରୁB 'ା ନିତ�ାନ# ତୁରୁB KBH1334275

ପ ୁ /35118 44 145 118ସCୀବ ତୁରୁB ପି ନିତ�ାନ# ତୁରୁB KBH1628908

�ୀ /35119 38 145 119ସାଗରିକା ତୁରୁକ 'ା ସଂଜିବ ତୁରୁକ RWX1013838

ପ ୁ /36120 42 145 120ଅ5ଯ�Fମି ତୁରୁକ ପି େବନାର ତୁରୁକ KBH1291772

ପ ୁ /37121 51 145 121ସେୁର#
  ସାହୁ ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ RWX0128926

�ୀ /37122 44 145 122ସେ5ାଷୀ ସାହୁ 'ା ସେୁର#
  ସାହୁ RWX0128934

ପ ୁ /37123 20 145 123ପ
ଭାସ ଚ#
  ସାହୁ ପି ସେୁର#
  ସାହୁ RWX1209865

ପ ୁ /37124 69 145 124ବାZା ଟାକ
ି ପି ଦାେମାଦର ଟାକ
ି OR/12/085/156241

�ୀ /37125 68 145 125ଅCଳି ଟାକ
 ି 'ା ବାZା ଟାକ
ି OR/12/085/156242

�ୀ /37126 27 145 126ସଂଯ଼\ା ଟାକ
 ୀ ପି ବାCା ଟାକ
 ୀ RWX0435941

�ୀ /37127 26 145 127ସ4�ାରାଣି ଟାକ
 ି ପି ବା]ା ଟାକ
ି RWX0745398

ପ ୁ /37128 24 145 128ହିରL ଟାକ
 ୀ ପି ବାZା ଟାକ
 ୀ RWX1041235

�ୀ /38129 55 145 129ମଣି ସକିୁଆ 'ା େଗାପି ସକିୁଆ RWX0679357

�ୀ /38130 59 145 130େହମଲତା ତୁରୁକ 'ା େବନାର ତୁରୁକ OR/12/085/156223

�ୀ /38131 36 145 131ମମିତା ତୁରୁକ 'ା ଅ5ଯ�Fମୀ ତୁରୁକ KBH1903855

ପ ୁ /38132 35 145 132ପବିତ
  କମୁାର ତୁରୁକ ପି େବନାର ତୁରୁକ KBH1903764

ପ ୁ /38133 34 145 133ଅନ5 ନାରାୟଣ ତୁରୁB ପି େବନାର ତୁରୁB KBH1903749

�ୀ /38134 34 145 134ଅCଳି ତୁରୁକ 'ା ପବିତ
  କମୁାର ତୁରୁକ KBH1903848

�ୀ /38135 33 145 135ସନିୁତା ତୁରୁକ 'ା ଅନ5ନାରାୟଣ ତୁରୁକ RWX0128959

ପ ୁ /38136 31 145 136ସବୁାଷ ଚ#
  ତ
ୁ ରୁକ ପି େବନାର ତୁରୁକ RWX1186337

ପ ୁ /38137 26 145 137ରିହାନ ତୁରୁକ ପି େବନIର ତୁରୁକ RWX1107598

ପ ୁ /40138 45 145 138ଜିେତ#
  ବାହାଦୁର ପି ନର ବାହାଦୁର RWX0745042

�ୀ /40139 33 145 139ସ�ୀତା ବାହାଦୁର 'ା ଜିେତ#
  ବାହାଦୁର RWX0617431

�ୀ /40140 51 145 140ହି�ୁଲା ତୁରୁB 'ା ବୁ_ିଆ ମହାପାତ
  ତୁରୁB RWX0617480

ପ ୁ /40141 29 145 141େସୗଭାଗ� ତୁରୁକ ପି ବୁ_ିଆ ମହାପାତ
  ତୁରୁକ RWX0617720

�ୀ /40142 23 145 142ଜନନୀ ତୁରୁକ ପି ବୁ_ିଆ ମହାପାତ
  ତୁରୁକ RWX1209840

�ୀ /41143 54 145 143କ`ନା ଖରା 'ା ମନଜ ଖରା RWX0957936

ପ ୁ /41144 28 145 144ସନିୁଲ କମୁାର ଖରା ପି ମେନାଜ ଖରା RWX0744730

�ୀ /41145 27 145 145ବାସ5ୀ ସାହୁ 'ା ସଶୁା5 କମୁାର ସାହୁ RWX0745364

�ୀ /42146 71 145 146ଲ6ୀେଦବି ପOା 'ା ଅନ5ନାରାୟଣ ପOା OR/12/085/156221

ପ ୁ /42147 60 145 147ଅନ5ନାରାୟଣ ପOା ପି ବନମାଳି ପOା OR/12/085/156220

ପ ୁ /42148 44 145 148ସେ5ାଷ କମୁାର ପOା ପି ଅନ5 ନାରାୟଣ ପOା KBH1292010

�ୀ /42149 20 145 149ରସ7 ିତା କମୁାରୀ ପOା ପି ଲ67ଣ କମୁାର ପOା RWX1260470

ପ ୁ /42150 19 145 150aଵାଧୀନ ପOା ପି ସେ5ାଷ ପOା RWX1247352

ପ ୁ /43151 58 145 151େଦେବ#
  ନାଥ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ OR/12/085/156216

�ୀ /43152 53 145 152ଶଶୁଳିା ସାହୁ 'ା େଦେବ#
  ନାଥ ସାହୁ OR/12/085/156217

ପ ୁ /43153 34 145 153ସଶୁା5 କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି#
  ନାଥ ସାହୁ KBH1903772

ପ ୁ /43154 32 145 154ଶକୁା5 କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି#
ନାଥ ସାହୁ KBH1354406

�ୀ /43155 32 145 155'ାଗତିକା 'ାଇଂ 'ା ସକୁା5 କମୁାର ସାହୁ RWX0745240

�ୀ /44156 36 145 156ରଶ7ୀତା ପାଢି 'ା ସେ5ାଷ ପାଢି KBH1354398

�ୀ /45157 28 145 157ଏଲିନା ଦାସ ପି େସ;ହାଶଂୁ ଦାସ RWX0485896

�ୀ /46158 55 145 158ଅହଲ�ା ସାହୁ 'ା ବାଉରିବ4ୁ ସାହୁ OR/12/085/156204

�ୀ /46159 36 145 159ସମିୁତ
ା ସାହୁ ପି ବାଉରିବ4ୁ ସାହୁ KBH1903814

ପ ୁ /46160 31 145 160ସେ5ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାଉରୀବ4ୁ ସାହୁ RWX0339374

ପ ୁ /46161 30 145 161ସଶୁା5 କମୁାର ସାହୁ ପି ବାଉରୀବ4ୁ ସାହୁ RWX0339382

ପ ୁ /47162 21 145 162ସରୂଜ କମୁାର ବାଘ ପି ରଜନିକା5 ବାଘ RWX1171537

ପ ୁ /47163 45 145 163ଅଜୁA ନ ଖିଲ ପି ଧନ ଖିଲ KBH1333582

�ୀ /47164 46 145 164ମେନାନୀତା ଖିଲ 'ା ଅଜୁA ନ ଖିଲ RWX0617548

ପ ୁ /47165 45 145 165ବିପିନ ରାଜ ନାୟକ ପି ବାWାନିଧି ନାୟକ RWX0235929

�ୀ /47166 42 145 166େବଜୖ5ିମାଳା ନାୟକ 'ା ବିପିନରାଜ ନାୟକ RWX0129007

ପ ୁ /47167 21 145 167ଅଭିେଶଖ ରଥି ନାୟକ ପି ବିପିନ ରଥି ନାୟକ RWX1171396

ପ ୁ /47168 19 145 168ଆଶେୁତାଷ ରଥିନାୟକ ପି ବିପିL ରଥିନାୟକ RWX1266923

�ୀ /48169 55 145 169ମCଲୁତା ପାଣିଗ
ାହି 'ା ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହି RWX0129015

�ୀ /48170 34 145 170ପRୁାCଳୀ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0129023

ପ ୁ /48171 30 145 171ସେୁରାଜ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0486126

�ୀ /48172 30 145 172ନାଇସ ପଦା େସଠୀ 'ା ସରୁଜ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହି RWX0905356

�ୀ /49173 50 145 173ମତୁ�ାଲୁ ଆମା ବାGା 'ା େଗାପାଳ ବାGା KBH1675032

�ୀ /49174 32 145 174ମାଳତୀ ବାGା ପି େଗାପାଳ ବାGା RWX0892547

3 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG 'ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /49175 23 145 175ବିଦୁସ7 ିତା ବାGା ପି େଗାପାଳ ବାGା RWX1208875

ପ ୁ /50176 62 145 1766ୀେରାଦ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରାଧାେଗାବି# ପାଢୀ KBH1290386

�ୀ /50177 57 145 177ବାସ5ି ପାଢୀ 'ା 6ୀେରାଦ କମୁାର ପାଢୀ KBH1290394

ପ ୁ /50178 32 145 178ଜଗନ; ାଥ ପାଢୀ ପି ଖିରଦ କମୁାର ପାଢୀ RWX0129049

ପ ୁ /50179 29 145 179ଜିେତ#
  ପାଢୀ ପି 6ୀେରାଦ କମୁାର ପାଢୀ RWX0402826

ପ ୁ /53180 61 145 180ସେ5ାଷ ପଟନାୟକ ପି କମଳ େଲାଚନ ପଟନାୟକ RWX1107663

�ୀ /53181 50 145 181ମଧସୁ7 ିତା ପVନାୟକ 'ା ସେ5ାଷ କମୁାର ପVନାୟକ OR/12/085/172570

ପ ୁ /54182 50 145 182ଭାନୁଜୀ ପVନାୟକ ପି ଚ#
  େଶଖର ପVନାୟକ KBH1333541

�ୀ /54183 22 145 183ଅନିଷା ପVନାୟକ ପି ଭାନୁଜୀ ପVନାୟକ RWX1252261

�ୀ /54184 46 145 184ଉଷା ରାଣୀ ପVନାୟକ 'ା ଭାନୁଜୀ ପVନାୟକ KBH1333566

�ୀ /54185 23 145 185ଆେୟଶା ପVନାୟକ ପି ଭାନୁଜୀ ପVନାୟକ RWX1026814

ପ ୁ /55186 58 145 186ନାେଗ(ର କOପାନ ପି ରାମଚ#
  କOପାନ KBH1290428

�ୀ /55187 48 145 187ବାସ5ୀ କOପାଣ 'ା ନାେଗ(ର କOପାଣ KBH1290436

ପ ୁ /55188 34 145 188କିରନ କମୁାର ଖOପାନ ପି ନାେଗ(ର ଖOପାନ RWX0129155

�ୀ /55189 22 145 189ସହୁାନି ଖOପାଣି ପି ନାେଗ(ର ଖOପାଣି RWX1209808

�ୀ /57190 80 145 190ଜାନକି ହରିଯନ 'ା ଦୁଯ�Fଧନ ହରିଯନ KBH1904150

ପ ୁ /57191 50 145 191ଭିମ ହରିଜନ ମା ଜାନକି ହରିଜନ KBH1904010

ପ ୁ /57192 45 145 192େବଣଧୁର ହରିଜନ ମା ଜାନକି ହରିଜନ KBH1903970

�ୀ /57193 43 145 193କମୁାରୀ ହରିଜନ 'ା େବଣଧୁର ହରିଜନ RWX0679290

ପ ୁ /57194 40 145 194ଟGଧର ହରିଜନ ମା ଜାନକି ହରିଜନ KBH1904028

ପ ୁ /58195 74 145 195ସଦାନ# ନିଶG ପି ଦିନବ4ୁ ନିଶG OR/12/085/156126

�ୀ /58196 64 145 196ଇ#
 ା ନିଶG 'ା ସଦାନ# ନିଶG OR/12/085/156127

ପ ୁ /58197 50 145 197ଶିବପ
ସାଦ ନିଶG ପି ସଦାନ# ନିଶG OR/12/085/156128

ପ ୁ /58198 48 145 198େଗୗରୀପ
ଶାଦ ନିଶG ପି ସଦାନ# ନିଶG OR/12/085/156129

�ୀ /58199 38 145 199ମାଧବୀ ନିଷG ପି ସଦାନ# ନିଷG KBH1333657

�ୀ /59200 63 145 200ଚWଳା ନାୟକ 'ା ଉେପ#
  ନାୟକ OR/12/085/156131

ପ ୁ /59201 51 145 201ରବି#
  ନାୟକ ପି ଉେପ#
  ନାୟକ OR/12/085/136581

�ୀ /59202 47 145 202ମମତା ନାୟକ 'ା ରବୀ#
  ନାୟକ RWX0129205

ପ ୁ /59203 45 145 203ଶଶୁା5 କମୁାର ନାୟକ ପି ଉେପ#
  ନାୟକ OR/12/085/156518

ପ ୁ /59204 39 145 204ଜଗଦୀଶ ନାୟକ ପି ଉେପ#
  କମୁାର ନାୟକ RWX0129213

�ୀ /59205 36 145 205ପGଜିନି ନାୟକ 'ା ସସୁା5 ନାୟକ RWX0745174

�ୀ /59206 23 145 206ରCିତା ନାୟକ ପି ରବି#
  କମୁାର ନାୟକ RWX1013655

�ୀ /59207 20 145 207ସଂଯ\ୁା ନାୟକ ପି ରବି#
  ନାୟକ RWX1252253

ପ ୁ /60208 39 145 208ବିdଵରCନ ବାଘ ପି ଖ
ୀeଚରଣ ବାଘ RWX0244244

ପ ୁ /60209 20 145 209ଅଭିେଶଖ ବାଘ ପି ବିdଵରCନ ବାଘ RWX1266691

�ୀ /60210 36 145 210କନକଲତା ଖରା 'ା ବି(ରCନ ବାଘ RWX0244251

�ୀ /61211 65 145 211ଯମନୁା ଗଉଡ 'ା ଡ&ରୁ ଧର ଗଉଡ OR/12/085/148785

�ୀ /62212 57 145 212ଅନୁେଷାୟା ମାହା5ି 'ା ପରୁୁେଷାତମ ମାହା5ି OR/12/085/156147

ପ ୁ /62213 39 145 213ଶଭୁାକା5 ମହା5ି ପି ପରୁୁେଷା,ମ ମହା5ି RWX0339416

ପ ୁ /63214 19 145 214ଆକାଶ କମୁାର ଗରଡା ପି ଯେୁନଷ ଗରଡା RWX1266733

�ୀ /63215 65 145 215ସାବିତ
ୀ ଖରା 'ା ପ
ଭୁଦାନ ଖରା RWX0286856

�ୀ /63216 42 145 216ପାବA ତୀ ଖିଲ 'ା ସେୁର#
  ଖରା RWX0617530

ପ ୁ /63217 42 145 217ସେୁର#
  ଖରା ପି ପ
ଭୁଦାନ ଖରା RWX0617522

�ୀ /63218 26 145 218ରଶ7ତିା ଖରା ପି ବୀେର#
  ଖରା RWX1108935

ପ ୁ /63219 24 145 219ନିମAଳ କମୁାର ଖରା ପି ସେୁର#
  ଖରା RWX1209790

ପ ୁ /64220 50 145 220ଗ�ାଧର ବାଘ ପି ବଲଭଦ
  ବାଘ RWX0369009

�ୀ /64221 43 145 221ଚ#
ମା ବାଘ 'ା ଗ�ାଧର ବାଘ OR/12/085/134752

�ୀ /65222 65 145 222ଶକୁ
 ୀ କଳୁଦୀପ 'ା ଚOାଳ କଳୁଦୀପ OR/12/085/134201

ପ ୁ /65223 39 145 223ଦାନ କଳୁଦୀପ ପି ଚOାଳ କଳୁଦୀପ OR/12/085/134746

�ୀ /65224 35 145 224ପ
ଭାଶନିି କଳୁଦିପ 'ା ଦାନ କଳୁଦିପ RWX0486068

�ୀ /65225 47 145 225ଲଳିତା ସନୁା 'ା ତ
ିନାଥ ସନୁା RWX0679332

ପ ୁ /65226 45 145 226ତ
ିନାଥ ସନୁା ପି ନେର#
  ସନୁା RWX0905372

�ୀ /67227 40 145 227ସକ5ୁଳା ଆଲଜି�୍ 'ା ସରୁ�ଧର ଆଲଜି�୍ RWX0369025

ପ ୁ /67228 44 145 228ସରୁ� ଧର ଆଲଜି� ପି ରାମଚ#
  ଆଲଜି� RWX0369017

ପ ୁ /68229 56 145 229ଜଗନ; ାଥ େବେହରା ପି ବିପିନ େବେହରା OR/12/085/156229

�ୀ /68230 51 145 230େସଫାଳି େବେହରା 'ା ଜଗନ; ାଥ େବେହରା RWX1271543

�ୀ /68231 27 145 231ପhୁାCଳି େବେହରା ପି ଜଗନ; ାଥ େବେହରା RWX0745372

ପ ୁ /68232 25 145 232ସଯୁ�Aକା5 େବେହରା ପି ଜଗନ; ାଥ େବେହରା RWX0892554

�ୀ /69233 69 145 233ମଣିମା ଖୀଲ 'ା େଗାବି# ଖୀଲ RWX0802538

ପ ୁ /69234 44 145 234ଭଗବାନ ଖିଲ ପି େଗାବି# ଖିଲ RWX0129247

�ୀ /69235 40 145 235ଉଷାରାଣୀ ମାଝୀ 'ା ଭଗବାନ ଖିଲ RWX0129254

�ୀ /70236 27 145 236ସ�ିତା ପVନାୟକ ପି ସେ5ାଷ ପVନାୟକ RWX0745257
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ପ ୁ /70237 64 145 237ଏସ ନିମAଳ କମୁାର ପୃiି ପି ଏସ ବିନାୟକ ପୃiି RWX0129536

�ୀ /70238 53 145 238ଅନୁରାଧା ପୃiି 'ା ନିମAଳ କମୁାର ପୃiି RWX0129809

ପ ୁ /70239 31 145 239ଅମିତ କମୁାର ପୃiି ପି ନିମAଳ କମୁାର ପୃiି RWX0402792

ପ ୁ /70240 25 145 240ସମିୁତ କମୁାର ପୄiି ପି ଏସ ନିମAଳ କମୁାର ପୃiି RWX0892448

�ୀ /73241 65 145 241ହାରମଣୀ େବେହରା 'ା ଦଇତାରି େବେହରା RWX0129718

�ୀ /74242 67 145 242ବିେବକବତି ଖରା 'ା ରାମ ଖରା KBH1903699

ପ ୁ /74243 45 145 243ରାନୁ ଖରା ପି ରାମ ଖରା KBH1903707

ପ ୁ /74244 43 145 244ଭାNର ଖରା ପି ରାମ ଖରା KBH1904051

ପ ୁ /74245 37 145 245ନିସାକର ଖରା ପି ରାମ ଖରା KBH1903715

�ୀ /74246 34 145 246ଭାରତୀ ଖରା 'ା ଭାNର ଖରା RWX0905414

�ୀ /74247 29 145 247ଗୀତାCଳି ଖରା 'ା ରାନୁ ଖରା RWX1186287

�ୀ /74248 27 145 248ଗୀତାCଳୀ ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0905422

ପ ୁ /75249 50 145 249ପ
ଦୀପ କମୁାର ବାହାଦୁର ପି ଭୀମ ବାହାଦୁର KBH1903731

�ୀ /75250 36 145 250ସଜୁାତା ବାହାଦୁର 'ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ବାହାଦୁର KBH1903806

ପ ୁ /77251 39 145 251ରଂଜିତ ଖରା ପି ରାେଜସ ଖରା RWX0235937

�ୀ /77252 35 145 252ଫଲୁ5ି ଖରା 'ା ରଂଜିତ ଖରା RWX0235945

ପ ୁ /78253 46 145 253ଜେଳ(ର ଭୁମିk ପି ଲ67ୀକା5 ଭୁମିk RWX0339259

ପ ୁ /79254 36 145 254କ#ୁ ଭ,ରା ପି ଅ5ୁ ଭତରା RWX0485938

ପ ୁ /79255 34 145 255ହରିୟା କମୁାର ପି ଏa. ସହେଦବ RWX0885202

�ୀ /79256 46 145 256ମାଣିକ ନାୟକ ପି ରାମଚ#
  ନାୟକ RWX0339267

ପ ୁ /80257 54 145 257ରାେଜ#
  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାକଳୁା େଚୗଧରୁୀ RWX0339283

�ୀ /80258 47 145 258ଅlAନା ପାଢୀ 'ା ରାେଜ#
  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ RWX0339275

ପ ୁ /81259 27 145 259ଶିବାନି ଖ9ପାଣି ପି ନାେଗ(ର ଖ9ପାଣି RWX0745018

ପ ୁ /81260 34 145 260ପ
ତାପ ଚ#
  େସଠ ପି ହାଡୁ େସଠ RWX0339325

ପ ୁ /82261 79 145 261ଇ(ରଦାନ ହିଆଲ ପି ମ�ଳଦାନ ହିଆଲ RWX0339333

ପ ୁ /82262 46 145 262ଫିେରାଜ କମୁାର ହିଆଲ ପି ଇ(ରଦାନ ହିଆଲ RWX0339366

ପ ୁ /82263 43 145 263ମେନାଜ କମୁାର ହିଆଲ ପି ଇ(ରଦାନ ହିଆଲ RWX0339358

�ୀ /82264 42 145 264ନୀଲମ ମାନସୀ ହିଆଲ 'ା ମେନାଜ ହିଆଲ RWX0679316

�ୀ /82265 35 145 265ସଂଯ\ୁା ହିଆଲ ପି ଇ(ରଦାନ ହିଆଲ RWX0339341

�ୀ /83266 32 145 266େଗୗରୀ ବାଘ ପି େଗାପି େଗୗଡ RWX0485888

ପ ୁ /83267 87 145 267ରାଧାେମାହନ ସାହୁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାହୁ RWX0435875

�ୀ /84268 44 145 268େରଣକୁା ମାଝୀ 'ା େକୖଳାସ ମାଝୀ RWX0435867

�ୀ /84269 34 145 269ରିନା ଶତପତି 'ା ବିନଦ ଶତପତି RWX0485920

�ୀ /85270 29 145 270ପାବA ତୀ ଜାନୀ ପି ଶକୁ
ୁ  ଜାନୀ RWX0485854

�ୀ /85271 29 145 271େଗୗରି ଜାନି 'ା ମକୁ ୁଜାନି RWX0745281

�ୀ /86272 28 145 272ସସୁ7 ିତା ମଦୁୁଲି 'ା କା,-କ ମଦୁୁଲି RWX0486209

ପ ୁ /87273 32 145 273ଏa ରାଜ କମୁାର ପି ଏa. େସmଭା ରାଜ RWX0617712

�ୀ /88274 22 145 274େଫମିନା େଫY ାେରନସ ପି ପ
ଶା5 କମୁାର ଖରା RWX1154954

�ୀ /88275 24 145 275ଖ
ୀiିନା େଫY ାେରLସ ପି ପ
ଶା5 କମୁାର ଖରା RWX0905406

ପ ୁ /88276 34 145 276ମକୁ ୁଜାନି ପି େପାG ଜାନି RWX0745273

�ୀ /88277 43 145 277ମିନା କମୁାରି େଖାରା 'ା ପ
ଶା5 କମୁାର େଖାରା RWX0745091

ପ ୁ /89278 41 145 278ଦିnଭୁଷଣ ଲିମା ପି ଦୟାଦାନ ଭିମା RWX0744755

ପ ୁ /89279 21 145 279ରମାକା5 ଶବର ପି ପାନ ଶବର RWX1107622

ପ ୁ /89280 56 145 280ପାନ ଶବର ପି ଫିଜୟ ଶବର RWX0803346

�ୀ /89281 48 145 281ଦୃପଦି ଶବର 'ା ପାନ ଶବର RWX0803353

ପ ୁ /90282 56 145 282ଜିରିମୟ ଖରୁା ପି ଯହନ ଖରୁା RWX0803304

�ୀ /90283 52 145 283ଉଷାରାଣୀ ଖରୁା 'ା ଜିରିମୟ ଖରୁା RWX0803254

�ୀ /90284 27 145 284ଜିେଖାଲିଆ ଖରୁା ପି ଜିରିମିୟ ଖରୁା RWX0892588

ପ ୁ /90285 24 145 285ଆେମାଷ ଖରୁା ପି ଯିରିମିୟ ଖରୁା RWX1013853

�ୀ /94286 20 145 286ହଷ-ତା ଶବନ ପି ସଯୂ�Aକା5 ଫିେରାଜ ବାଘ RWX1266568

�ୀ /96287 43 145 287ମଣି କରCିଆ 'ା ଜଗ ୁକରCିଆ RWX1077684

�ୀ /99288 27 145 288ଚ#
 ମା ଜାନୀ 'ା ଆନ# ଜାନୀ RWX1025519

�ୀ /122289 35 145 289ସଶୁ7ୀତା ତୁରୁB ପି ନିତ�ାନ# ତୁରୁB RWX0486043

�ୀ /134290 49 145 290ପ
ଭାତି ତୁରୁକ 'ା ପିପିଏସ ତୁରୁକ RWX0745216

�ୀ /142291 42 145 291ପଲY ିଶ
ୀ ସାମ5ରାୟ ପି ପ
ଭାକର ସାମ5ରାୟ FSN2017614

ପ ୁ /143292 48 145 292ଅଜୟ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି େଗାପାଳ ଚ#
  ଶତପଥୀ RWX0827287

�ୀ /143293 44 145 293ସଂଯ\ୁା ଶତପଥୀ 'ା ଅଜୟ ଶତପଥୀ RWX0827279

�ୀ /144294 25 145 294ଅମିତା ଚାଲାଣ 'ା େକଶବ ଶିଶା RWX1026624

ପ ୁ /144295 47 145 295ଗେଣଶ କସଲା ପି କାସପତି କସଲା RWX0827188

�ୀ /144296 47 145 296ହାରାବତୀ େଖାସY ା ପି ଗଣଶ େଖାସY ା RWX0827170

ପ ୁ /144297 38 145 297େକଶବ ଶିଶା ପି ସନୁ ଶିଶା RWX0827261

�ୀ /145298 47 145 298ଚ#
 ା ଟାକ
 ୀ 'ା ଦୁଲA ଭ ଟାକ
 ୀ RWX0827196
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ପ ୁ /145299 45 145 299ଦୁଲA ଭ ଟାକ
 ୀ ପି ଧବୁଲୁ ଟାକ
 ୀ RWX0827204

ପ ୁ /146300 53 145 300ଜୟକୃ* ମିଶ
 ପି ବି(&ର ମିଶ
 RWX0827238

�ୀ /146301 47 145 301ଉମ-ଳା ମିଶ
 'ା ଜୟକୃ* ମିଶ
 RWX0827162

ପ ୁ /146302 21 145 302ସଜିୁତ କମୁାର ମିଶ
 ପି ଜୟକୃ* ମିଶ
 RWX1077650

ପ ୁ /146303 24 145 303ଅଜିତ କମୁାର ମିଶ
 ପି ଜୟକୃ* ମିଶ
 RWX1013788

�ୀ /147304 30 145 304ଅନିତା ମହା5ି 'ା ଶଭୁାକା5 ମହା5ି RWX0827246

ପ ୁ /148305 30 145 305ପ
ତାପ େବେହରା ପି ପ
ବୀନ େବେହରା RWX0892422

ପ ୁ /149306 31 145 306େହମ5 କମୁାର େସନ ପି ଶିବରାମ େସନ RWX0892497

ପ ୁ /149307 46 145 307ବିେନାଦ ଶତପଥି ପି ଭୁବେନ(ର ଶତପଥି RWX0892604

�ୀ /150308 28 145 308ରୀତା େବେହରା 'ା ବିରW ିେବେହରା RWX0892570

�ୀ /151309 51 145 309ସର'ତୀ େବେହରା 'ା େଭାଳାନାଥ େବେହରା RWX0892562

ପ ୁ /151310 35 145 310ସେ5ାଷ େବେହରା ପି ବଲନାଥ େବେହରା RWX1108901

�ୀ /151311 26 145 311ଲ67ୀ େବେହରା 'ା ସେ5ାଷ େବେହରା RWX1013630

ପ ୁ /152312 32 145 312େଗାଲକ ବିହାରୀ ବାଘ ପି େଘନାୟକ ବାଘ RWX0905364

ପ ୁ /153313 47 145 313କମଳୁୁ ନାୟକ ପି ସମାରୁ ନାୟକ RWX1013648

�ୀ /153314 39 145 314ଗୀତା ନାୟକ 'ା କମଳୁ ନାୟକ RWX1013622

ପ ୁ /153315 21 145 315ଜୟରାମ ନାୟକ ପି କମାଳୁ ନାୟକ RWX1144302

ପ ୁ /154316 34 145 316ଗେଣଶ ସକୁ
 ିକାଟିଆ ପି ମକୁ#ୁ ସକୁ
 ିକାଟିଆ RWX1113521

�ୀ /155317 44 145 317େଜମା ଭତରା 'ା ନୀଳକo ଭତରା RWX1107671

�ୀ /156318 67 145 318ଆଲବିନା ଟାକ
ି 'ା ବୃ#ାବନ ଟାକ
ି RWX1186261

�ୀ /156319 41 145 319କନିୁ ଟାକ
 ୀ 'ା ସେୁରଶ ଟାକ
 ୀ RWX1170661

�ୀ /156320 38 145 320ସେୁରଖା ଟାକ
 ୀ ପି ବୃ#ାବନ ଟାକ
 ୀ RWX1170737

ପ ୁ /157321 49 145 321େବକୖoୁ ବିହାର ପି ସତ� ବିହାର RWX1170869

�ୀ /158322 57 145 322ମCରୁୀ ସନୁା 'ା ଦାଶନ ସନୁା RWX1171024

ପ ୁ /158323 23 145 323ଜୁଲିୟସ ସନୁା ପି ଯାସିନ ସନୁା RWX1170943

�ୀ /159324 72 145 324ରୁକଣୁା େଭାଇ ପି ସ&ାରୁ େଭାଇ RWX1228774

�ୀ /160325 34 145 325େମାନିକା ମହାରଣା 'ା େସୗରଭ କମୁାର ମହାରଣା RWX1229285

�ୀ /161326 39 145 326ନବିନା ଖିଲ 'ା ହନ ଖିଲ RWX1229350

ପ ୁ /883327 55 145 327ପ
ଶା5 କମୁାର େଖାରା ପି ଇ(ର ଚ#
  େଖାରା RWX0745083

ପ ୁ /999328 23 145 328ଗେଣଶ ବାଘ ପି ଗ�ାଧର ବାଘ RWX1026327

ପ ୁ /999329 63 145 329ଆନ# ଜାନୀ ପି ଲକ ୁଜାନୀ RWX1025527

ପ ୁ /999330 50 145 330ସଶିୁଲ କଳୁଦିପ ପି ଉରିଆ କଳୁଦିପ RWX0885178

�ୀ /999331 43 145 331ନିରCନି କଳୁଦିପ 'ା ସଶିୁଳ କଳୁଦିପ RWX0885160

ପ ୁ /999332 32 145 332ବିପି#
  କଳୁଦିପ ପି ଉରିଆ କଳୁଦିପ RWX0885186

ପ ୁ /999333 20 145 693ସମୁନ ଟାକ
 ୀ ମା କନିୁ ଟାକ
 ୀ RWX1305440

ପ ୁ /64334 45 145 695ରାେଜ#
  କମୁାର ନାୟକ ପି ରG ନାୟକ RWX1326305

�ୀ /56335 25 145 697ପାବA ତୀ ପରଜା 'ା ଲ67ଣ ପରଜା RWX1326610

�ୀ /107336 18 145 698କpନା ସିଂହ ପି ରେମଶ ଚ#
  ସିଂହ RWX1326628

�ୀ /53337 53 145 699ମଧସୁ7 ିତା ପVନାୟକ 'ା ସେ5ାଷ ପVନାୟକ RWX1326644

ପ ୁ /53338 20 145 700ଅଭିଳାସ ପVନାୟକ ପି ସେ5ାଷ ପVନାୟକ RWX1326669

ପ ୁ /162339 36 145 701ପବନ କମୁାର ଖିଲ ପି କା#ୁ ଖିଲ RWX1326693

�ୀ /162340 40 145 702ପ
ମିଳା ଖିଲ 'ା ପବନ ଖିଲ RWX1326701

ପ ୁ /162341 46 145 703େଯାେଗ#
  ନାଥ ପାତ
 ପି ଗଣପତି ପାତ
 RWX1326719

�ୀ /162342 43 145 704କୃ* ପ
ିୟା ମହା5ି 'ା େଯାେଗ#
  ନାଥ ପାତ
 RWX1326727

ପ ୁ /63343 19 145 706ବିମଳ ଖରା ପି ସେୁର#
  ଖରା RWX1326750

ପ ୁ /56344 23 145 707ଲ67ଣ ପରଜା ପି ଘାସି ପରଜା RWX1326776

ପ ୁ /01345 23 145 333ଏ . ଚ#
 ଭୂଷଣ ପି ଏ . ଡ&ରୁୁ RWX1013796

ପ ୁ /01346 27 145 334ଏ . ନାଗଭୂଷଣ ପି ଏ . ଡ&ରୁୁଧର RWX1013812

ପ ୁ /1347 60 145 335ଏ .ଡ&ରୁଧର ପି ଏ .େଗାପିନାଥ KBH2051779

�ୀ /1348 45 145 336ଜାନକି ମାOି 'ା ଏ . ଡ&ରୁଧର ମାOି OR/12/085/136595

�ୀ /3349 27 145 337ଗିତା ମାOା�ି 'ା ନାଗଭୁଷଣ ମାOା�ି RWX0745158

ପ ୁ /3350 48 145 338ଲ67ୀଧର ନାୟକ ପି କୀ,Aନ ନାୟକ OR/12/085/169131

ପ ୁ /4351 39 145 339ପ
ଭାତ କମୁାର େଗୗଡ ପି ପ
କାଶ ଚ#
  େଗୗଡ KBH1711472

ପ ୁ /5352 25 145 340ଅଭିନାଶ ପVନାୟକ ପି ସେ5ାଷ କମୁାର ପVନାୟକ RWX0827402

ପ ୁ /5353 57 145 341ସେ5ାଷ କମୁାର ପVନାୟକ ପି ରାମନାଥ ପVନାୟକ KBH1311067

�ୀ /5354 46 145 342ମମତା ପVନାୟକ 'ା ସେ5ାଷ କମୁାର ପVନାୟକ KBH1623180

�ୀ /7355 48 145 343କଳା ପରଦୁଣୀ 'ା ଗ�ା ମଦୁୁଲି OR/12/085/141153

�ୀ /8356 45 145 344କ5ୁଳା ମହା5ି 'ା ଏa. େକ. ଦାଶ OR/12/085/136209

�ୀ /9357 31 145 345ସବିତା ଗରଡା 'ା ନେର#
  େଗାଲାପି RWX1266584

�ୀ /9358 36 145 346ସସୁମା େଗାଲାପି ପି େଦେବ#
  େଗାଲାପି RWX0129288

ପ ୁ /9359 34 145 347ନେର#
  େଗାଲାପି ପି େଦେବ#
  େଗାଲାପି RWX0129304

�ୀ /9360 33 145 348ଶକୁା5ି େଗାଲାପି ପି ଆେଲକ େଗାଲାପି RWX0129270

6 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG 'ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /10361 61 145 350ଦିଲିପ କମୁାର କଳୁଦିପ ପି ସଦାନ# କଳୁଦିପ KBH2052298

�ୀ /10362 34 145 351ରଶ7 ି କମୁାରୀ ମାOି 'ା ଦିବ� ନ# େଖାସଲା RWX0129312

�ୀ /11363 40 145 352େଶାଭନାରାଣୀ ଖରୁା 'ା ମାନସ କମୁାର ଖରୁା KBH1352723

�ୀ /12364 33 145 353ରିବିକା ଆରାସାଡା ପି ଏେGଟି ଆରାସାଡା RWX0129320

ପ ୁ /15365 33 145 355ସେୁଭ#ୁ େଖାସଲା ପି ସବୁାସ େଖାସଲା RWX0679217

ପ ୁ /18366 65 145 356େପ
ମଚ#
  ତୁରୁକ ପି ସତୁ
  ତୁରୁକ OR/12/085/298322

�ୀ /18367 56 145 357ପ
ଫଲୁମଣୀ ତୁରୁଳ 'ା େପ
ମଚ#
  ତୁରୁଳ OR/12/085/298323

�ୀ /19368 34 145 358ନଳୀନି ପ
ଭା ଗତନ ପି ନାରାୟଣ ଗତନ RWX0339291

�ୀ /19369 24 145 359ସଭୁା�ୀନୀ ଗତନ ପି ନାରାୟଣ ଗତନ RWX1077528

ପ ୁ /19370 49 145 360ନାରାୟଣ େଗାତନ ପି ଭଗବାନ େଗାତନ KBH1623206

�ୀ /19371 48 145 361ପାବA ତୀ େଗାତନ 'ା ନାରାୟଣ େଗାତନ RWX0339424

�ୀ /20372 49 145 362ରାଣୀ େବବ,F 'ା ପWାନନ ପାଢୀ KBH1340991

ପ ୁ /20373 55 145 363ପWାନନ ପାଢୀ ପି ପ
କାଶ ଚ#
  ପାଢୀ KBH1341007

ପ ୁ /20374 22 145 364ମାନସ ପାଢୀ ପି ପWାନନ ପାଢୀ RWX1077544

�ୀ /20.375 25 145 365େମାନିଷା ପାଢୀ ପି ପWାନନ ପାଢୀ RWX0827360

ପ ୁ /21376 59 145 366ଗ�ାଧର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ନ#ିେକ(ର ପାଣିଗ
ାହୀ KBH1623065

�ୀ /21377 43 145 367ଶବୁାସିନି ପାଣିଗ
ାହି 'ା ଗ�ଧର ପାଣିଗ
ାହି RWX0744722

ପ ୁ /24378 37 145 368ଆେଲଖେଜOାର େରାଟି ପି ଅ5ରCନ େରାଟି KBH2140184

ପ ୁ /25379 54 145 369ପ
ଦିପ କମୁାର ତୁରୁକ ମା ଦିନାମଣି ତୁରୁକ RWX0679233

�ୀ /25380 51 145 370ସମୁତି ତୁରୁକ 'ା ପ
ଦିପ ତୁରୁକ RWX0679209

�ୀ /26381 41 145 371ସମୁଣୀ ଗେଲାରୀ 'ା ତ
ିନାଥ ଖିଲ RWX0617902

ପ ୁ /26382 44 145 372ତ
ିନାଥ ଖିଲ ପି େଘନୁ ଖିଲ KBH1970060

ପ ୁ /26383 27 145 373ଖଗପତି ଖିଲ ପି େଘନୁ ଖିଲ RWX0617886

�ୀ /27384 29 145 374େଗାଲାପି ରଶ7 ିତା ପି େଗାଲାପି ଆନ# RWX1209816

�ୀ /27385 24 145 375େଗାଲାପି ଆରତୀ ପି େଗାଲାପି ଆନ# RWX1209824

�ୀ /27386 23 145 376େଗାଲାପି ପ
ଭାତି ପି େଗାଲାପି ଆନ# RWX1209832

ପ ୁ /27387 48 145 377େଗାଲାପି ପ
ଫଲୁY ରCନ ପି େଗାଲାପି ଆନ# RWX0129379

�ୀ /27388 66 145 378େଗାଲାପି ଉqrଳମଣି 'ା େଗାଲାପି ଆନ# RWX0129387

�ୀ /29389 68 145 379େଗାଲାପି ରCିତା ପି େଗାଲାପି ଆନ# RWX0129403

ପ ୁ /30390 31 145 380ଶ
ୀନିବାସ ମହା5ି ପି ଲ67ିଧର ମହା5ି RWX0617647

ପ ୁ /30391 39 145 381ସବୁାଷ ଚ#
  ମହା5ି ପି ଲ67ୀଧର ମହା5ି RWX0486134

ପ ୁ /31392 33 145 382ହରିହର ଭୁମିଆ ପି ଡ&ରୁଧର ଭୁମିଆ RWX0617803

ପ ୁ /33393 53 145 383ଅଭୟ େବେହରା ପି ଅଜୁA ନ େବେହରା RWX0744839

�ୀ /33394 47 145 384େଜ�ାsାରାଣି େବାେହରା 'ା ଅଭୟ େବେହରା RWX0744821

ପ ୁ /35395 56 145 385େଦବନାରାୟଣ େସଠି ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ େସଠି RWX1078385

�ୀ /35396 52 145 386େଜ�ାu;ା େସଠି 'ା େଦବନାରାୟଣ େସଠି RWX1078203

�ୀ /35397 27 145 387ଯାvେସନୀ େସଠି ପି େଦବନାରାୟଣ େସଠି RWX1078369

�ୀ /39398 26 145 388ନ#
 ୀନି ପ
ଭା କତନ ପି ନାରାୟଣ ଗତନ RWX0744961

�ୀ /1399 49 145 389ରତ; ମଣି ସନୁା ପି ଲାଜର ସନୁା KBH1623511

�ୀ /2400 54 145 390ସନୁାେଦଇ ସମରଥ 'ା ନୃପଳାଲ ସାମରଥ OR/12/085/136058

�ୀ /2401 39 145 391ଲଳିତା ସାମରଥ ମା ସନୁାେଦଇ ସାମରଥ KBH1311224

ପ ୁ /2402 36 145 392ଅଜୁA ନ ସମରଥ ମା ସନୁାେଦଇ ସମରଥ RWX0235978

ପ ୁ /2403 35 145 393ରାେଜ#
  ସମରଥ ମା ସନୁାେଦଇ ସମରଥ RWX0235960

ପ ୁ /3404 58 145 394ପ
ଫଲୁ ପ
ଧାନ ପି ବାଉରି ପ
ଧାନ OR/12/085/136063

�ୀ /3405 52 145 395କମୁାରୀ ପ
ଧାନ 'ା ପ
ଫଲୁ ପ
ଧାନ OR/12/085/136064

ପ ୁ /3406 32 145 396ସନିୁଲ ପ
ଧାନ ପି ପ
ଫଲୁ ପ
ଧାନ RWX0827329

ପ ୁ /3407 30 145 397ଅନିଲ ପ
ଧାନ ପି ପ
ଫଲୁ ପ
ଧାନ RWX0827337

ପ ୁ /04408 23 145 3986ୀେରାଦ ହ5ାଳ ପି ଜଗତ ହ5ାଳ RWX1229236

ପ ୁ /4409 46 145 399ଜଗତ ହ5ାଳ ପି ଜୟ ହ5ାଳ OR/12/085/136059

�ୀ /4410 44 145 400ଭୁବେନ(ରି ହ5ାଳ 'ା ଜଗତ ହ5ାଳ OR/12/085/136060

ପ ୁ /4411 32 145 401ଅରୁଣ କମୁାର ହ5ାଳ ପି ଜଗତ ହ5ାଳ RWX0236067

�ୀ /4412 28 145 402ତୁସ7 ିତା ହ5ାଳ ପି ଜଗତ ହ5ାଳ RWX0827378

�ୀ /05413 23 145 403ମଧସୁ7 ିତା ପOା 'ା କୃତିବାସ ପOା RWX1107515

ପ ୁ /5414 53 145 404େସବକ େଖାସଲା ପି ମନଧର େଖାସଲା RWX0424234

�ୀ /5415 29 145 405ଲ67ୀପ
ିୟା େଖାସଲା ପି େସବକ େଖାସଲା RWX0486183

ପ ୁ /5416 73 145 406ବିପିନ ପOା ପି ସମନାଥ ପOା KBH1308246

ପ ୁ /5417 67 145 407ପିତବାସ ପOା ପି େସାମନାଥ ପOା OR/12/085/136061

�ୀ /5418 57 145 408ବାସ5ି ପOା 'ା ପିତବାସ ପOା OR/12/085/136062

ପ ୁ /5419 45 145 409ରାମ ଚ#
  ପOା ପି ଖଲି ପOା KBH2140192

ପ ୁ /5420 39 145 410ସତ�ନାରାୟଣ ପOା ପି ପିତବାସ ପOା KBH2140200

ପ ୁ /5421 38 145 411େଗାଦାବରୀ ପOା ପି ବିପିନ ପOା KBH2140176

�ୀ /5422 36 145 412ସଜୁାତା ପOା 'ା େଗାଦାବରୀ ପOା RWX0617860

7 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /5423 35 145 413କୃତିବାସ ପOା ପି ପିତବାସ ପOା RWX0745075

ପ ୁ /5424 32 145 414ତ
ୀେଲାକସ ପOା ପି ପିତବାସ ପOା RWX0236034

�ୀ /5425 23 145 415ଶଭୁଶ
ୀ ସାହୁ 'ା ତ
ିେଲାକସ ପOା RWX1267053

�ୀ /06426 36 145 416ମିେନାତି ସମରଥ 'ା ଅଜୁA ନ ସମରଥ RWX0803338

ପ ୁ /6427 44 145 417ପ
ଦୀପ କମୁାର େଗୗଡ ପି ପ
କାଶ ଚ#
  େଗୗଡ OR/12/085/364421

ପ ୁ /6428 42 145 418ପ
ଶା5 କମୁାର େଗୗଡ ପି ପ
କାଶ ଚ#
  େଗୗଡ KBH1308592

�ୀ /6429 31 145 419ଭାରତି େଗୗଡ 'ା ପ
ଭାତ କମୁାର େଗୗଡ RWX0744953

�ୀ /6430 65 145 420ମେନାରମା ଗଉଡ 'ା ପ
କାଶ ଚ#
  ଗଉଡ OR/12/085/136084

ପ ୁ /6431 62 145 421ପ
କାଶ ଚ#
  ଗଉଡ ପି ଲାବଣ� ଗଉଡ OR/12/085/136083

ପ ୁ /6432 45 145 422ପ
େମାଦ କମୁାର େଗୗଡ ପି ପ
କାଶ ଚ#
  େଗୗଡ OR/12/085/136400

�ୀ /6433 32 145 423ନିମAଳା େଗୗଡ 'ା ପ
ଦୀପ କମୁାର େଗୗଡ RWX0617738

ପ ୁ /07434 25 145 424ମନୁୁ ଜାନୀ ମା ଭଗବତୀ ଜାନୀ RWX1013614

ପ ୁ /07435 22 145 425ବାବୁଲା ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ RWX1078393

�ୀ /7436 66 145 426େମାତି ଜାନି ପି କମଳେଲାଚନ ଜାନି KBH1308220

�ୀ /7437 45 145 427ଭଗବତୀ ଜାନୀ 'ା ରାମଦାନୀ ଜାନୀ OR/12/085/156156

ପ ୁ /9438 50 145 428କିେଶାର ଜାନୀ ପି ଅବି ଜାନୀ OR/12/085/136411

�ୀ /9439 45 145 429କମୁାରି ବାସ5ି ଜାନୀ 'ା କିେଶାର ଜାନୀ OR/12/085/136412

�ୀ /9440 30 145 430ପ
ିୟGା ପ
ଧାନ ପି ଜୁରିଆ ପ
ଧାନ RWX0744920

�ୀ /10441 39 145 431ସଜୁାତା ମାଳି 'ା ସCୟ କମୁାର ପ
ଧାନ RWX0486118

ପ ୁ /10442 53 145 432ଯରିୁଆ ପ
ଧାନ ପି କ4 ପ
ଧାନ OR/12/085/136103

ପ ୁ /10443 43 145 433ସଂଜୟ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ବାମେଦବ ପ
ଧାନ KBH1311026

�ୀ /10444 42 145 434ଚ#
କଳା ପ
ଧାନ 'ା ଯରିୁଆ ପ
ଧାନ OR/12/085/136104

�ୀ /10445 25 145 435ପ
ିୟଦଶ-ନି ପ
ଧାନ ପି ଜୁରିଆ ପ
ଧାନ RWX1013846

ପ ୁ /11446 62 145 436ବଂଶିଧର 'ାଇଁ ପି ମାହାେଦବ 'ାଇଁ RWX0236299

�ୀ /12447 50 145 437ସାବିତା ଝଡିଆ 'ା େବଣଧୁର ଝଡିଆ OR/12/085/136119

�ୀ /13448 26 145 438ଅ(ିନୀ ଡଲିଆ ପି ମଦନ େମାହନ ଡଲିଆ RWX0892455

�ୀ /13449 42 145 439ଶ�ାମଳା େଦବି 'ା ମଦନେମାହନ େଡାଲିଆ OR/12/085/136250

ପ ୁ /13450 50 145 440ମଦନ େମାହନ େଡାଲିଆ ପି ରାଉତ େଡାଲିଆ OR/12/085/136249

ପ ୁ /13451 29 145 441ସତୀଶ େଡାଲିଆ ପି ମଦନ େମାହନ େଡାଲିଆ RWX0402875

�ୀ /13452 40 145 442ଡମଣୀ ପରଜା 'ା ହରିx#
  ପରଜା KBH1311273

ପ ୁ /13453 26 145 443ଅଭିେସକ ପ
ଧାନ ପି ସନାତନ ପ
ଧାନ RWX0745265

ପ ୁ /14454 44 145 444ବାବୁଲା ମହାରଣା ପି କୃ*ଚ#
  ମହାରଣା OR/12/085/136144

�ୀ /14455 39 145 445ମାମି ମହାରଣା 'ା ବାବୁଲା ମହାରଣା RWX0129429

ପ ୁ /15456 55 145 446େପଟୁ ମଦୁୁଲି ପି ଜଗବ4ୁ ମଦୁୁଲି KBH1310903

�ୀ /15457 48 145 447ମତୀ ମଦୁୁଲି 'ା େପଟୁ ମଦୁୁଲି KBH1310895

�ୀ /16458 41 145 448ପGଜିନି ଦିହିରଆ 'ା ବିରW ିଦିହିରିଆ OR/12/085/136602

ପ ୁ /16459 26 145 449ବିନାୟକ ଦିହିରିଆ ପି ବିରW ିଦିହିରିଆ RWX1107564

�ୀ /16460 24 145 450ସପୁ
ିୟା ଦିହିରିଆ ପି ବିରW ିଦିହିରିଆ RWX1107556

ପ ୁ /16461 58 145 451ବିରW ିତିହିରିଆ ପି ଲ67ୀଧର ଦିହିରିଆ RWX1190255

�ୀ /17462 28 145 452େକ ଅCଳି ପି େକ ସତ�ନାରାୟଣ ମ,ୂ- RWX1149574

�ୀ /17463 53 145 453େକ ରାଧିକା ଭାରତୀ 'ା େକ ସତ�ନାରାୟଣ ମ,ୂ- RWX1150382

ପ ୁ /17464 55 145 454ମେହ#
  କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ଏa. ମହାପାତ
 OR/12/085/148408

�ୀ /17465 27 145 455େମାନାଲିସା ମହାପାତ
 ପି ମେହ#
  କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0485862

ପ ୁ /17466 30 145 456େକ ମେୁକଶ ପି େକ ସତ�ନାରାୟଣ ମ,ୂ- RWX1150374

ପ ୁ /17467 59 145 457େକ ସତ�ନାରାୟଣ ମ,ୂ- ପି େକ ଭି ରାମଦାସ ମ,ୂ- RWX1150390

ପ ୁ /17468 33 145 458େକ ଶ
ୀ ହସF ପି େକ ସତ�ନାରାୟଣ ମ,ୂ- RWX1150408

�ୀ /17469 48 145 459ମୀରା 'ାଇଁ 'ା ମେହ#
  କମୁାର 'ାଇଁ OR/12/085/148409

ପ ୁ /19470 50 145 460ଦୀନବ4ୁ ଖୀନବୁଡି ପି ବୁଦୁ ଖୀନବୁଡି OR/12/085/136552

�ୀ /19471 42 145 461ପାବA ତୀ ଖୀନବୁଡି 'ା ଦିନବ4ୁ ଖୀନବୁଡି OR/12/085/136553

ପ ୁ /19472 32 145 462ଅେଶାକ କମୁାର ଖିନବୁଡି ପି ଦିନବ4ୁ ଖିନବୁଡି RWX0617274

�ୀ /20473 50 145 463ମତି ମାଝି 'ା ଗରୁୁ ମାଝି OR/12/085/136555

ପ ୁ /20474 39 145 464ରାମଚ#
  ମାଝି ପି ଗରୁୁ ମାଝି RWX0129437

ପ ୁ /20475 38 145 465ଶିବ ମାଝି ପି ଗରୁୁ ମାଝି KBH1308295

�ୀ /20476 33 145 466ସାରିକା ମାଝି 'ା ଶିବ ମାଝି RWX0617795

�ୀ /20477 19 145 467ସ�ିତା ମାଝୀ ପି ରାମ ମାଝୀ RWX1266634

ପ ୁ /21478 60 145 468କତନା ଦରା ପି ଦୁଲବ ଦରା OR/12/085/136594

�ୀ /21479 45 145 469କନିୁ ଦରା 'ା କତନା ଦରା OR/12/085/136554

ପ ୁ /21480 31 145 470ସୀମାWଳ େଦାରା ପି କତନା େଦାରା RWX0339200

�ୀ /21481 44 145 471କନିୁ େଗୗଡ 'ା ରାମଚ#
  ମାଝି RWX0617811

ପ ୁ /22482 27 145 472ସବୁାଷ େଦାରା ପି େକାଥନା େଦାରା RWX0617878

�ୀ /22483 57 145 473କମଳା ଖରା 'ା ପିତବାସ ଖରା RWX0339150

ପ ୁ /22484 51 145 474ଜଗନ; ାଥ ସପିୁଆ ପି ଧନ ସପିୁଆ OR/12/085/136561

8 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG 'ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������ 
� ��$�����% 13ୱାଡA  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

25 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /22485 27 145 475େଗାପାଳ ସପିୁଆ ପି ଜଗନ; ାଥ ସପିୁଆ RWX0617266

ପ ୁ /22486 25 145 476ବିକି ସପିୁଆ ପି ଜଗନ; ାଥ ସପିୁଆ RWX0827394

�ୀ /23487 26 145 477ସାବିତ
ୀ େଗୗଡ 'ା ହରିx#
  େଗୗଡ RWX1229210

�ୀ /23488 48 145 478େଗୗରୀ ଗଉଡ 'ା ବି(ନାଥ ଗଉଡ OR/12/085/136563

ପ ୁ /23489 46 145 479େସାମନାଥ େଗୗଡ ପି ଲ67ଣ େଗୗଡ KBH1986652

ପ ୁ /23490 41 145 480ହରିx#
  େଗୗଡ ପି ବି(ନାଥ େଗୗଡ KBH1308055

ପ ୁ /23491 38 145 481ସେୁର#
  କମୁାର େଗୗଡ ପି ବି(ନାଥ େଗୗଡ KBH1308287

�ୀ /23492 38 145 482ଉଷାବତୀ େଗୗଡ ପି ବି(ନାଥ େଗୗଡ OR/12/085/136564

�ୀ /23493 35 145 483ରଜନୀ କମୁାରୀ େଗୗଡ ପି ବି(ନାଥ େଗୗଡ KBH1970045

�ୀ /23494 36 145 484ବି*ୁ ପ
ିୟା ନାୟକ 'ା ହରିx#
  େଗୗଡ RWX0129445

�ୀ /24495 42 145 485ରାଧାମଣି େଗାଲାପି 'ା େଦେବ#
  େଗାଲାପି OR/12/085/136637

ପ ୁ /24496 40 145 486େଗାକଳୁ ଚ#
  େଗାଲାପି ପି ଆେଲାକ ଚ#
  େଗାଲାପି RWX0679266

ପ ୁ /24497 39 145 487ପବିତ
  େଗାଲାପି ପି େଦେବ#
  େଗାଲାପି KBH1340934

�ୀ /24498 36 145 488ସ7ୀତାCଳୀ େଖାସY ା 'ା େଗାକଳୁ ଚ#
  େଗାଲାପି RWX0827352

ପ ୁ /25499 43 145 489ବିପ
 ପ
ଶା5 େବନ�ା ପି ଆଲେଫ
 y େବନ�ା RWX0486142

�ୀ /25500 47 145 490େବବି ହିଆଲ 'ା ବାବୁଲି ହିଆଲ RWX0244301

�ୀ /25501 39 145 491'9Aଲତା ଖରା 'ା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଖରା RWX0244293

�ୀ /25502 41 145 492ଆରତୀ ମCଳୁା େଖାସଲା ପି ଧନ� େଖାସଲା OR/12/085/136489

ପ ୁ /25503 38 145 493ଦିବ�ାନ# େଖାସଲା ପି ଧନ� େଖାସଲା OR/12/085/136430

ପ ୁ /25504 43 145 494ବିେନାଦ େଖାସଲା ପି ଧନିଆ େଖାସଲା RWX0435966

ପ ୁ /25505 38 145 495ବାସେୁଦବ କଳୁଦିପ ପି ବୁରିଚ#
  କଳୁଦିପ RWX0424200

�ୀ /25506 37 145 496ନିୟତି କଳୁଦିପ 'ା ବାସେୁଦବ କଳୁଦିପ RWX0424242

ପ ୁ /26507 66 145 497େଘନୁ ଖଲି ପି ମକୁ#ୁ ଖିଲ RWX0745315

�ୀ /26508 56 145 498ବୁଦ
 ି ଖିଲ 'ା େଘନୁ ଖିଲ RWX0745323

ପ ୁ /26509 52 145 499ବିଜୟ କମୁାର ସନୁା ପି ଲାଜର ସନୁା OR/12/085/136421

�ୀ /26510 48 145 500ମହିମା ସନୁା 'ା ବିଜୟ କମୁାର ସନୁା OR/12/085/136422

ପ ୁ /27511 58 145 501ପ
ହଲାଦ ହ5ାଳ ପି ଦଶମ5 ହ5ାଳ OR/12/085/136571

�ୀ /27512 48 145 502ବଇଦି ହ5ାଳ 'ା ପ
ହଲାଦ ହ5ାଳ OR/12/085/136572

ପ ୁ /27513 44 145 503େଲାକନାଥ ହ5ାଳ ପି ପ
ହଲY ାଦ ହ5ାଳ KBH1340942

ପ ୁ /27514 38 145 504ପିତବାସ ହ5ାଳ ପି ପ
ହଲY ାଦ ହ5ାଳ RWX0129452

�ୀ /27515 35 145 505ଲ67ୀ ହ5ାଳ 'ା େଲାକନାଥ ହ5ାଳ RWX0485953

ପ ୁ /27516 63 145 506ବି.ବି.ସଧୁାକର ହିଆଲ ପି େସାହନ ହିଆଲ RWX0679258

ପ ୁ /28517 27 145 507େଗୗତମ ହ5ାଳ ପି ପ
ହଲY ାଦ ହ5ାଳ RWX0617894

�ୀ /28518 45 145 508େଦବକୀ ଜାନୀ 'ା ତ
ୀେଲାଚନ ଜାନୀ OR/12/085/136567

ପ ୁ /28519 40 145 509ଜଗନ; ାଥ ଜାନୀ ପି ତ
ିେଲାଚନ ଜାନୀ KBH1308386

�ୀ /28520 35 145 510ମC ୁଲତା ଜାନି 'ା ଜଗନ; ାଥ ଜାନି RWX0745356

�ୀ /29521 46 145 511େବବି ବାହାଦୁର 'ା ବି*ୁ ବାହାଦୁର KBH1311158

ପ ୁ /29522 41 145 512ବି*ୁ ବାହାଦୁର ପି ମନ ବାହାଦୁର RWX0129460

ପ ୁ /30523 33 145 513ଡ&ରୁଧର େସଠୀ ପି ଦିନବ4ୁ େସଠୀ RWX1229301

�ୀ /30524 25 145 514େଗାରାେଚVି ଡିେଲ(ରୀ 'ା େଗୗରୀ ଶGର େସଠି RWX1013671

ପ ୁ /30525 38 145 515େଗୗରୀ ଶGର େସଠି ପି ରଘନୁାଥ େସଠି KBH1308519

�ୀ /30526 29 145 516ଲୟ(ରୀ େସଠୀ ପି ରଘନୁାଥ େସଠୀ RWX0617571

ପ ୁ /30527 55 145 517ରଘନୁାଥ େସଠୀ ପି ତାଉଡୁ େସଠୀ OR/12/085/136385

�ୀ /30528 45 145 518ଇ(ରୀ େସଠୀ 'ା ରଘନୁାଥ େସଠୀ OR/12/085/136401

�ୀ /31529 29 145 519ଅନିତା କମୁାରୀ େସଠୀ ପି ଶ�ାମସ#ୁର େସଠୀ RWX0402818

�ୀ /31530 42 145 520ରାେଜ(ରୀ େସଠୀ 'ା ଶ�ାମସ#ୁର େସଠୀ OR/12/085/136406

ପ ୁ /31531 28 145 521ଗେଣଷ ଚ#
  େସଠୀ ପି ଶ�ାମସ#ୁର େସଠୀ RWX0617472

�ୀ /32532 29 145 522ପଲY ବୀ ମହାନ#ିଆ 'ା ରCିତ େକଇଉଏମଏଆର ମହାନ#ିଆ RWX1229152

ପ ୁ /32533 58 145 523ଜାଇରସ ମହାନ#ିଆ ପି ଆନ# ମହାନ#ିଆ OR/12/085/136414

�ୀ /32534 52 145 524ଲାଇଲାମା ମହାନ#ିଆ 'ା ଯାଇରa ମହାନ#ିଆ OR/12/085/136510

ପ ୁ /32535 43 145 525ବିଜୟ କମୁାର ମହାନ#ିଆ ପି ଜାଇରସ ମହାନ#ିଆ KBH1340777

ପ ୁ /32536 40 145 526ରCିତ କମୁାର ମହାନ#ିଆ ପି ଜାଇରa ମହାନ#ିଆ KBH1340959

ପ ୁ /33537 57 145 527ଶଶୁୀଳପାତ
  ଖରା ପି ସଦାନ# ଖରା OR/12/085/136614

�ୀ /33538 55 145 528ଫୁଲ5ି ଖରା 'ା ଶଶୁୀଳା ପାତ
  ଖରା KBH1308063

ପ ୁ /33539 27 145 529ବିନୟ କମୁାର ଖରା ପି ସଶିୁଳ ପାତ
  ଖରା RWX1077841

�ୀ /33540 22 145 530ଅGିତା ଖରା ପି ସଶିୁଳ ପାତ
  ଖରା RWX1077478

ପ ୁ /34541 55 145 531ସନୁାଧର ବାଗରିଆ ପି ବୁଦୁ ବାଗରିଆ OR/12/085/136503

ପ ୁ /34542 42 145 532ମକୁ#ୁ ବାଗରିଆ ପି ସନୁଧର ବାଗରିଆ KBH2140366

�ୀ /34543 40 145 533ଗିତା ବାଗରିଆ 'ା ମକୁ#ୁ ବାଗରିଆ RWX1209873

ପ ୁ /34544 20 145 534ନିମAଳା ବାଗରିଆ ପି ମକୁ#ୁ ବାରଗିଆ RWX1209857

�ୀ /35545 38 145 535ପଦ7 ା ବାଗରିଆ ପି ସନୁାଧର ବାଗରିଆ KBH2140374

�ୀ /35546 36 145 536ଦୁରଭି ସନୁା 'ା ସେ5ାଷ ଟାକ
 ୀ RWX0827212
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ପ ୁ /35547 41 145 537ସେ5ାଷ କମୁାର ଟାକ
ି ପି ରୂେବନ ଟାକ
 ି RWX0679274

ପ ୁ /36548 40 145 538ଶା5ି ଶୀଳ ଖରା ପି ପିତବାସ ଖରା OR/12/085/136631

�ୀ /36549 39 145 539ଚ#
 ମା ଖରା 'ା ଶା5ିଶୀଳ ଖରା OR/12/085/136630

�ୀ /36550 26 145 540ସ�ିତା ରାଣି ଖରା ପି ଶା5ିଶିଳ ଖରା RWX0744797

�ୀ /36551 23 145 541ସ4�ା ରାଣୀ ଖରା ପି ଶା5ିଶୀଳ ଖରା RWX1041243

�ୀ /37552 40 145 542ଫଲୁମା ଆରାସାଡା 'ା ଏେGଟି ଆରସାଡା OR/12/085/136446

ପ ୁ /37553 56 145 543ଏେGଟି ଆରାସାଡା ପି ସମଲୁ ଆରାସାଡା ସମଲୁ ଆରାସାଡା OR/12/085/136392

ପ ୁ /37554 32 145 544ସଦୁୀପ କମୁାର ଆରାସାଡା ପି ଏେGଟି ଆରାସାଡା RWX0402834

ପ ୁ /37555 25 145 545ବିକାଶ କମୁାର ଆରସଡା ପି ଏେGଟି ଆରାସାତା RWX0827386

�ୀ /37556 29 145 546କବିତା ଆରାଶାଡା ପି ଏେGଟି ଆରାଶାଡା RWX0744813

�ୀ /37557 68 145 547ସବୁ9A ଖରା 'ା ଯୀଶଦୁାନ ଖରା RWX0339168

�ୀ /37558 32 145 548ଶମ-eା ପାଣିଗ
ାହି ପି ଗ�ାଧର ପାଣିଗ
ାହି RWX0339309

�ୀ /38559 58 145 549ରଜନୀ ଗଲାପି 'ା ଆେଲାକ ଚ#
  ଗଲାପି OR/12/085/136620

�ୀ /38560 40 145 550ସଶୁା5ି ମଣୀ େଗାଲାପି ପି ଆେଲକ ଚ#
  େଗାଲାପି KBH1310994

ପ ୁ /38561 36 145 551ଧୀେର#
  କମୁାର େଗାଲାପି ପି ଆେଲାକ ଚ#
  େଗାଲାପି RWX0339119

�ୀ /38562 31 145 552ପ
ିତୀଝରଣା ମହାନ#ିଆ 'ା ଧିେର#
  କମୁାର େଗାଲାପି RWX1077973

�ୀ /38563 31 145 553'ପ;ାରାଣି ଓଝା ପି କCୁବିହାରି ଓଝା RWX0236026

ପ ୁ /39564 46 145 554ପି. ଧମAରାଜ . ପି ପି. କ
 ି*ାମ,ୁ- . KBH1623156

�ୀ /40565 39 145 555ପି. ବିେଜତା . 'ା ପି. ଧମAରାଜ . KBH1623164

ପ ୁ /41566 28 145 556ଅଭିେଶଖ େଜନା ପି େଡଭିy କମୁାର େଜନା RWX0486100

ପ ୁ /41567 35 145 557ଅଜୟ କମୁାର ଖଡିଆ ପି େବଣଧୁର ଖଡିଆ RWX0129478

ପ ୁ /42568 56 145 558େଡଭିଡ କମୁାର େଜନା ପି ଜାକବୁ େଜନା KBH1980432

ପ ୁ /42569 60 145 559ଡ&ରୁ ଧର ଖିଲ ପି ମଧସୁଦୁନ ଖିଲ RWX0129924

ପ ୁ /42570 53 145 560ଲ67ଣ କମୁାର ପOା ପି କିେଶାର ଚ#
  ପOା RWX0129882

�ୀ /42571 44 145 561ଚWଳା ପOା ପି ଲ67ଣ ପOା KBH1970144

ପ ୁ /42572 24 145 562ଶGରସାନ ପOା ମା ଲ67ଣ କମୁାର ପOା RWX1013762

ପ ୁ /42573 48 145 563ସସୁା5 ସନୁା ପି ଲାଜର ସନୁା RWX0235986

�ୀ /42574 43 145 564ରାଧାମଣି ସନୁା 'ା ସଶୁା5 ସନୁା RWX0235994

ପ ୁ /42575 29 145 565ଗୀରୀଧର ସନୁା ପି ସଶୁା5 କମୁାର ସନୁା RWX0486050

ପ ୁ /43576 47 145 566ରାମଚ#
  ମଦୁୁଲି ପି ସଦା ମଦୁୁଲି RWX0402842

�ୀ /43577 37 145 567ଉଲି ମଦୁୁଲି 'ା ରାମଚ#
  ମଦୁୁଲି RWX0402859

�ୀ /Hn-43578 22 145 568ମାଧରୁୀ ହLଟାଲ 'ା ସହେଦବ କରଂଗିଆ RWX1271303

�ୀ /44579 36 145 569ରୀନା କମୁାରୀ ଖିନବୁଡି 'ା ପରୁୁେଷାତମ ନାୟକ RWX0236059

ପ ୁ /44580 41 145 570ପରୁୁେଷାତମ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ RWX0236042

�ୀ /44581 33 145 571େଗାଲାପି ସCିତା ପି େପାଲାପି ଆନ# RWX0435974

ପ ୁ /45582 63 145 572ମ�ଳଦାନ ବାଘ ପି ରୁେବନ ବାଘ RWX0236075

�ୀ /45583 58 145 573େବଦିୖ ବାଘ 'ା ମ�ଳଦାନ ବାଘ RWX0236083

ପ ୁ /45584 33 145 574ନାରାୟଣ ବାଘ ପି ମ�ଳଦାନ ବାଘ RWX0236091

�ୀ /46585 36 145 575ଗୀତାCଳି ସନୁା ପି ବିଜୟ କମୁାର ସନୁା RWX0236109

ପ ୁ /48586 41 145 576ଫିେରାଜ େଶାଭାସ#ୁର ପି ପ
ତାପ େଶାଭାସ#ୁର RWX0236133

�ୀ /48587 34 145 577ସ7 ିତା େଶାଭାସ#ୁର 'ା ଫିେରାଜ େଶାଭାସ#ୁର RWX0236141

ପ ୁ /50588 51 145 578ତୁଷାର କମୁାର 'ାଇଁ ପି ଦଧିରାମ 'ାଇଁ RWX0339184

�ୀ /50589 47 145 579ନମAଦା 'ାଇଁ 'ା ତୁଷାର କମୁାର 'ାଇଁ RWX0339192

ପ ୁ /50590 25 145 580ଅମିତ ଆଜାଦ 'ାଇଁ ପି ମିହିର କମୁାର 'ାଇଁ RWX0892430

ପ ୁ /50591 23 145 581ସତ�ଜିP 'ାଇଁ ପି ତୁଷାର କମୁାର 'ାଇଁ RWX1041250

�ୀ /51592 53 145 582ନ#ନା ନାରୀ କବି କ5ୁଳା କମୁାରୀ'ା ଇ(ର ଦାନ ସାଗର RWX0796516

ପ ୁ /51593 65 145 583ଇ(ର ଦାନ ସାଗର ପି କୃପାଦାନ ସାଗର RWX0796524

�ୀ /51594 30 145 584ଇ#ୁରାଣୀ ସାଗର ପି ଇ(ରଦାନ ସାଗର RWX0339218

ପ ୁ /51595 29 145 585ନିଗମ ସାଗର ପି ଇ(ରଦାL ସାଗର RWX0485912

�ୀ /52596 32 145 586ବୃ#ାବତୀ ଶବର ପି ଯଧିୁeର ଶବର RWX0485847

�ୀ /53597 31 145 587ଇmଜାେବz ସନୁା ପି ଜାସL ସନୁା RWX0485987

ପ ୁ /53598 27 145 588ଶ�ାମ ସ#ୁର ସନୁା ପି ଜସନ ସନୁା RWX0617555

ପ ୁ /54599 33 145 589େକଳୖାସ ଚ#
  ମହା5ି ପି ରେମଶ ଚ#
  ମହା5ି RWX0435958

�ୀ /55600 25 145 590ଏ . େମୗନିକା ପି ଏ . ମରୂଲୀକ
 ି*ା ରାଓ RWX1013713

�ୀ /55601 52 145 591ସନୁକାନ; ା ରାଜ କମୁାରୀ 'ା ଏ .ମରୁଲୀ କ
 ି*F ରାଓ RWX0617258

ପ ୁ /55602 62 145 592ଏ7.ମରୁଲୀ କ
 ି*ା ରାଓ ପି ଏ .ସନ�ାସି ରାଓ RWX0617241

ପ ୁ /56603 57 145 593ଗୟାଧର ରାଉତ ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ ରାଉତ RWX0617316

�ୀ /56604 48 145 594ନମୀତା ରାଉତ 'ା ଗୟାଧର ରାଉତ RWX0617308

�ୀ /56605 22 145 595େଶ
ୟଶ
ୀ ରାଉତ ପି ଗୟାଧର ରାଉତ RWX1171081

�ୀ /57606 53 145 596କାଇନା ବରାଦ 'ା ଅଜୟ କମୁାର ବରାଦ RWX0617373

ପ ୁ /57607 40 145 597ଅଜୟ କମୁାର ବରାଦ ପି ବ
 ଜ କିେଶାର ବରାଦ RWX0617381

ପ ୁ /57608 53 145 598ରବି ନାରାୟଣ ବରାଳ ପି ବ
 ଜ କିେଶାର ବରାଳ RWX0617365
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�ୀ /57609 42 145 599େସୗଦାମିନି ବରାଳ 'ା ବରଜାକିେଶାର ବରାଳ RWX0617357

�ୀ /58610 47 145 600ମାଳତୀ େଗୗଡ ପି ଡ&ରୁଧର େଗୗଡ RWX0617498

ପ ୁ /58611 45 145 6016ମାନିଧି େଗୗଡ ପି ଡ&ରୁଧର େଗୗଡ RWX0617407

ପ ୁ /60612 51 145 602ପ9ୂAଚ#
  ମଳିକ ପି ତ
ିନାଥ ମଳିକ RWX0617613

�ୀ /60613 69 145 603ଖିର ପ
ଧାନ ପି ସରୁୁ ପେଲଇ RWX0617639

�ୀ /60614 51 145 604ସଂଧ�ାରାଣୀ ପ
ଧାନ 'ା ପ9ୂAଚ#
  ମଳିକ RWX0617621

ପ ୁ /61615 39 145 605ଆ{. ବାବୁ .. ପି ଆ{. ରାଜାେଶଖରନ .. RWX0617704

�ୀ /61616 41 145 606ବି ଜୟା ଗୀତା 'ା ଆର ବାବୁ ଗୀତା RWX1108885

�ୀ /62617 53 145 607ପ
ନତି କର 'ା ଗେଣଶ କମୁାର ଧଳ RWX0745331

ପ ୁ /69618 28 145 608ଦିପକ ରCନ ମଳିକ ପି ଚି,ରCନ ମଲY ିକ RWX0745059

ପ ୁ /89619 47 145 609ଆନ# ସବର ପି ସଦୁାମ ସବର RWX0745141

�ୀ /89620 41 145 610ଲlମି ସବର 'ା ଆନ# ସବର RWX0745133

�ୀ /91621 23 145 611େସାନାଲୀ ମିଶାଲ 'ା ଉ,ମ ମିଶାଲ RWX1229251

ପ ୁ /91622 48 145 612େକାମଳେଲାଚନ ଖରା ପି ଯହନ ଖରା RWX0803296

�ୀ /91623 43 145 613ଆଲବିନା ଖରା 'ା କମଳେଲାଚନ ଖରା RWX0803361

ପ ୁ /91624 29 145 614ଉ,ମ ମିସାଲ ପି ଜୁଏଲ ମିସାଲ RWX1107531

ପ ୁ /92625 25 145 615ରାେକଶ କମୁାର ଦାସ ପି େସ;ହାଂସ ୁକମୁାର ଦାସ RWX0827345

�ୀ /93626 48 145 616ପି. େଜ�ାତି ଲ67ୀ 'ା ଇ କ
 ି*ା ରାଓ RWX0827303

ପ ୁ /93627 54 145 617ଇ. କ
ି*ା ରାଓ ପି ଇ, େଗାପାଳ ରାଓ RWX0827311

�ୀ /93628 23 145 618ଇ ଶିବାନୀ ପି ଇ କ
ି*ା ରାଓ RWX1170810

�ୀ /94629 44 145 619ରଶ7 ିତା ଦାସ 'ା ସଯୂ�A କା5 ଫିେରାଜ ବାଘ RWX1013721

ପ ୁ /94630 24 145 620ଶିG ୁହିଆଲ ପି ବାବୁଲି ହିଆଲ RWX1013747

ପ ୁ /95631 29 145 621ଧୀେରନ କମୁାର ପାଢି ପି ପ
ଫଲୁ ଚ#
  ପାଢି RWX1013689

ପ ୁ /96632 22 145 622ମେୁକଶ ମହାGଡୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାGଡୁ RWX1144310

ପ ୁ /96633 21 145 623ଧୀରଜ କମୁାର ଟାକ
 ୀ ପି ଉ,ମ ଚ#
  ଟାକ
 ୀ RWX1171271

�ୀ /98634 21 145 624େବY ସି ସନୁା ପି ଜଗତ ସନୁା RWX1187004

ପ ୁ /98635 19 145 625େଗ
a ସନୁା ପି ଜଗତ ସନୁା RWX1266790

ପ ୁ /99636 24 145 626ପ
ଭାତ କମୁାର କାଲପା ପି ମୀନେକତନ କାଲପା RWX1187020

ପ ୁ /343637 48 145 627ଭୁଷିତ ବିଡିକା ମା ପଣୁ�ବତି ବିଡିକା RWX0745232

�ୀ /343638 45 145 628ରCିତା କଅୁରଁ 'ା ଭୁଷିତ ବିଡିକା RWX0745224

�ୀ /999639 24 145 629ରାେଜ(ରୀ ଜାନୀ ପି କିେଶାର ଜାନୀ RWX1026335

�ୀ /999640 22 145 630ଆୟୁଷି େଜନା ପି େଡ଼ଭିଡ କମୁାର େଜନା RWX1218908

�ୀ /344641 18 145 694ପଜୂାରାଣୀ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହୀ RWX1326297

ପ ୁ /01642 26 145 631ଶଭୁଜିP ଗାଇL ପି ଲ6ୀକା5 ଗାଇL RWX0745406

�ୀ /1643 33 145 632ସନିୁତା େଗୗଡ 'ା ରେମଶ ଚଦ
  ନାଯକ RWX0485946

�ୀ /2644 46 145 633ଲ67ୀ ନାୟକ 'ା ଶଶିଭୁଷଣ ନାୟକ OR/12/085/156032

ପ ୁ /2645 39 145 634ରେମଶ ଚ#
  ନାୟକ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ନାୟକ KBH1903822

ପ ୁ /2646 31 145 635େଗୗରୀ ଶGର ନାୟକ ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ ନାୟକ RWX0486191

ପ ୁ /2647 27 145 636ତପନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶଶି ଭୁଷଣ ନାୟକ RWX0892539

�ୀ /03648 25 145 637ଦିବ� େଜ�ାତି ପଜୂାରୀ ପି କୃତିବାଶ ପଜୂାରୀ RWX1047554

ପ ୁ /3649 42 145 638ବିକାଶ ନାୟକ ପି ଶGର ପ
ସାଦ ନାୟକ KBH1904200

�ୀ /4650 42 145 639ଶ
ୀ ମତିସବିତା ପ
ଧାନ 'ା ସନାତନ ପ
ଧାନ RWX0129544

ପ ୁ /5651 57 145 640ଚ#
  େଶଖର ପ
ଧାନ ପି ରାଧାକୃ* ପ
ଧାନ RWX1013663

ପ ୁ /5652 34 145 641ସେ5ାଷ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ପ9ୂAଚ#
  ତୁରୁକ KBH1982073

�ୀ /6653 62 145 642ଶ
ୀମତି ବାଜଲ67ୀ 'ା ଦିଲିପ କମୁାର 'ାଇଁ RWX0129676

ପ ୁ /6654 51 145 643ଦିଲିପ କମୁାର 'ାଇଁ ମା ଇଦ
 ମଣୀ 'ାଇଁ RWX0129650

ପ ୁ /6655 42 145 644ସନିୁଲ କମୁାର 'ାଇଁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର 'ାଇଁ RWX0244335

�ୀ /6656 34 145 645ସନୁୀତା 'ାଇଁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର 'ାଇଁ RWX0129684

ପ ୁ /7657 59 145 646ରାମଚ#
  ପOିତ ପି ହରିବ#ୁ ପOିତ RWX0129692

�ୀ /7658 46 145 647ଶ
ୀ ମତି େଜ�ାତି ପOିତ 'ା ରାମଚ#
  ପOିତ RWX0129700

ପ ୁ /9659 49 145 648ଲ67ୀକା5 ଗାଇନ ପି ଅନ5 ଗାଇନ RWX0369058

�ୀ /9660 49 145 649ସମିୁତା ଗାଇନ 'ା ଲ67ୀକା5 ଗାଇନ RWX0369041

�ୀ /9661 26 145 650ରାଜଲ6ି ଜାନି ପି କିେଶାର ଜାନି RWX0745380

ପ ୁ /11662 39 145 652ଜୁେନଷ ଗରଡା ପି ମନକା5 ଗରଡା KBH1903673

�ୀ /11663 35 145 653କାWନ ଗରଡା 'ା ଜୁେନଷ ଗରଡା KBH1903665

ପ ୁ /13664 52 145 654କମଳା କା5 େବେହରା ପି ଦୀନବ4ୁ େବେହରା KBH1904143

�ୀ /13665 19 145 655ଅGିତା େବେହରା ପି କମଳା କା5 େବେହରା RWX1260488

�ୀ /13666 19 145 656ଅପ-ତା େବେହରା ପି କମଳା କା5 େବେହରା RWX1260496

�ୀ /13667 51 145 657ହରପ
ିୟା ଦାସ 'ା କମଳାକା5 େବେହରା KBH2089324

ପ ୁ /14668 41 145 658କା,-କ ମଦୁୁଲୀ ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲୀ RWX0129866

ପ ୁ /17669 59 145 659ପ
ଦୀପ କମୁାର େହାତା ପି ଭୁେବେନ(ର େହାତା RWX0236240

�ୀ /17670 47 145 660ରୀତାCଳି େହାତା 'ା ପ
ଦୀପ କମୁାର େହାତା RWX0236265

11 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG 'ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /18671 20 145 661ସାଇମା ସଲୁତାନା  ପି ରହିମଲୁY ା ଶାହା RWX1229442

ପ ୁ /18672 28 145 662ମହ@ଦ ଶାହ ନଵାଜ ଆଖତର ପି ରହି ମଲୁY ା ସାହା RWX0485870

�ୀ /18673 26 145 663ଆଫରିL ସଲୁତାନ ପି ରାହାମଲୁା ସାହା RWX0803288

ପ ୁ /19674 63 145 664ଅଭିମନ� ୁରାଜ ପି େକଶବ ରାଜ RWX0617837

�ୀ /19675 47 145 665ରାେଜ(ରୀ ରାଜ 'ା ଅଭିମନ� ୁରାଜ RWX0617829

ପ ୁ /19676 32 145 666ଅରୁଣ କମୁାର ରାଜ ପି ଅଭିମନ� ୁରାଜ RWX0485995

ପ ୁ /19677 29 145 667ଅେଶାକ କମୁାର ରାଜ ପି ଅଭିମନ� ୁରାଜ RWX0617563

ପ ୁ /20678 37 145 668'ାଧିନ କମୁାର ମହା5ି ପି ଗ�ାଧର ମହା5ି RWX0486035

ପ ୁ /22679 76 145 669ଦଇତାରି େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା RWX0129791

ପ ୁ /24680 34 145 670ସଯୁ�Aକା5 ବରାଳ ପି େଲାକନାଥ ବରାଳ RWX0745349

�ୀ /25681 26 145 671ପଜୁା ପ
ିଯଦଶAନି େବେହରା ପି କମଳକା5 େବେହରା RWX0745182

ପ ୁ /26682 33 145 6726ିେରାଦ
  ନ# ପି ଅମରସିଂ ନ# RWX0744748

ପ ୁ /27683 34 145 673ସତ�ରଂଜନ ମଳିକ ପି ବାଳକୃ* ମଲY ିକ RWX0744789

ପ ୁ /37684 41 145 674ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଖରା ପି ଯୀଶଦୁାନ ଖରା RWX0885228

�ୀ /37685 33 145 675କା5ି ଖରା 'ା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଖରା RWX0885210

ପ ୁ /40686 25 145 676ପରୁୁେଷା,ମ ତୁରୁକ ପି ବୁ_ିଆ ମହାପାତ
  ତୁରୁକ RWX0827295

ପ ୁ /45687 28 145 677ନମିତା ବାn ପି ଜନG ବାn RWX0745067

ପ ୁ /48688 64 145 678ଶ
ି ସିମାWଳ ତ
ିପାଠି ପି ଶ
ି ଶଶିଭୁଷଣ ତ
ିପାଠି RWX0892489

�ୀ /48689 51 145 679ଶ
ିମତି େପ
ାେମାଦୀନୀ ତ
ିପାଠି 'ା ଶ
ି ସିମାWଳ ତ
ିପାଠି RWX0892471

ପ ୁ /48690 29 145 680ପ
ସିତ କମୁାର ତ
ିପାଠି ପି ଶ
ି ସିମାWଳ ତ
ିପାଠି RWX0892463

ପ ୁ /48691 24 145 681ପ
ତ�ଷୁ କମୁାର ତ
ିପାଠୀ ପି ସିମାWଳ ତ
ିପାଠୀ RWX0905398

ପ ୁ /49692 46 145 682ସlିଦାନ# ନାୟକ ପି େଗୗର ଚ#
  ନାୟକ RWX0905331

�ୀ /49693 43 145 683େକୗଶଲ�ା ପେଟଲ 'ା ସlିଦାନ# ନାୟକ RWX0905323

�ୀ /51694 33 145 684ପRୁାCଳି ପ
ଧାନ 'ା ଡି. ରଘନୁାଥ ରାଓ RWX1013705

ପ ୁ /51695 32 145 685ବି(ଜିତ ପ
ଧାନ ପି ଚ#
  େଶଖର ପ
ଧାନ RWX1013697

�ୀ /51696 28 145 686ପଜୂା ପ
ଧାନ ପି ଚ#
  େଶଖର ପ
ଧାନ RWX1108877

�ୀ /54697 23 145 687େଜ�ାତି ଗାCଲି 'ା ଗାCଲି ରେମଶ RWX1047539

�ୀ /55698 29 145 688ଭାଗ�ଶ
ୀ ମOଳ ପି ବାଳ କୃ* ମOଳ RWX1144260

ପ ୁ /55699 21 145 689ଶିବାଦିତ� ମOଳ ପି ବାଳ କୃ* ମOଳ RWX1144351

�ୀ /68700 22 145 690ଶ
_ାCଳି େବେହରା ପି ଜଗନ; ାଥ େବେହରା RWX1047521

�ୀ /94701 24 145 691ଅଳକା ରଥ ପି ରବି#
  କମୁାର ରଥ RWX1013820

�ୀ /148702 23 145 692ସ�ିତା େବେହରା 'ା ପ
ତାପ େବେହରା RWX1108000

�ୀ /53703 27 145 696ସ�ୀତା ପVନାୟକ ପି ସେ5ାଷ ପVନାୟକ RWX1326313

ପ ୁ /57704 24 145 705ପ
ଦୀପ ଶବର ପି ମା�ାଇ ଶବର RWX1326735

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବFଚନ ନିମେ5 ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ;  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବFଚନ କମିଶନ ଭାରତG }ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବFଚନ ପବୂA ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣG ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର5ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.13 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 ମାନGର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନG ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

12 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG 'ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


