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�ୀ /011 33 135 1େକ. େମୗସମୁୀ ଦାସ "ା େକ.ବିଭୁତି ପ%ସାଦ ଦାସ RWX0753731

ପ ୁ /012 56 135 2ଶ%ୀମଖୁ ନିହାଲ ପି ତିଲ ନିହାଲ RWX0753202

ପ ୁ /13 70 135 3ଅନ+ଜୟ ଦାସ ପି ଅବଦିୟ ଦାସ OR/12/085/138001

�ୀ /14 61 135 4େକ. ଉଲ, ୁ-ାମଣି ଦାସ "ା େକ. ପ%ଫଲୁ,  କମୁାର ଦାସ KBH1980572

ପ ୁ /15 50 135 5ଯଗୁଳ କମୁାର ଦାସ ପି ଜୀବନ ଚ3%  ଦାସ KBH1341080

ପ ୁ /16 44 135 6େକ. ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାସ ପି େକ. ପ%ଫଲୁ,  କମୁାର ଦାସ RWX0283077

ପ ୁ /17 42 135 7ଇଶାନୁଗ%ାହୀ ସେରାଜ କମୁାର ଦାସପି ଅନ+ ଜୟ ଦାସ OR/12/085/138003

�ୀ /18 39 135 8ସଂଘମିତ% ା ଦାସ "ା ର8ିତ େଖାସ, ା KBH1308808

�ୀ /19 38 135 9ସାଗରୀକା ଦାସ "ା ଶା+ିରାଜ େଖାସ, ା OR/12/085/138701

ପ ୁ /110 34 135 10ପ%େବାଧ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନ+ ଜୟ ଦାସ RWX0795906

�ୀ /111 27 135 11ସହୁାନିକା ଦାସ ପି ଅନ+ ଜୟ ଦାସ RWX0795898

�ୀ /112 23 135 12ମମତା ଦୁଆରୀ "ା ନେରଶ ଦେଳଇ RWX1026855

�ୀ /113 39 135 13ଭଗବତି ଜାନି "ା ଜିଉଦା ଜାନି RWX0111377

ପ ୁ /114 34 135 14ଜିଉଦା ଜାନି ମା ମନି ଜାନି RWX0111385

�ୀ /115 36 135 15ସଭୁମଣି କ3ପାନ "ା ସେୁର3%  କ3ପାନ RWX0233353

ପ ୁ /116 44 135 16ଜଗ ୁକର8ିଆ ପି ବୁଜ; କର8ିଆ RWX0695304

�ୀ /117 40 135 17ମଣୀ କର8ିଆ "ା ଜଗ ୁକର8ିଆ RWX0111369

ପ ୁ /118 50 135 18ସରୁଜ କମୁାର ଖିେଳା ପି ରାମଚ3%  ଖିେଳା RWX0884460

ପ ୁ /119 29 135 19ସଂଦୀପ େଖାସ, ା ପି ପ%ଦୀପ ଚା3 ନିସାକର େଖାସ, ା RWX1239425

ପ ୁ /0220 23 135 20େସୗମ�କ+ ହିଆଲ ପି ଦିବ�କା+ ହିଆଲ RWX1247683

ପ ୁ /0221 21 135 21ବସ+ ମିଣିଆକା ପି ମାଲି ମିଣିଆକା RWX1185339

ପ ୁ /222 55 135 22ସେ+ାଷ କମୁାର ହିଆଲ ପି େପ%ମଚ3%  ହିଆଲ OR/12/085/138008

ପ ୁ /223 50 135 23ଦିବ�କା+ ହିଆଲ ପି େପ%ମଚ3%  ହିଆଲ OR/12/085/138007

�ୀ /224 49 135 24ମେନାରମା ଶା+ି କମୁାରି ହିଆଲ ପି େପ%ମଚ3%  ହିଆଲ RWX1332550

�ୀ /225 42 135 25ମ8ଳୁା ହିଆଲ ପି େପ%ମଚ3%  ହିଆଲ OR/12/085/138011

�ୀ /226 39 135 26ଅନିତା ମାଗ;େର< "ା ବିେର3%  ପାତ%  େଚଟୀ KBH1623958

ପ ୁ /227 59 135 27ଆଶିସ କମୁାର ପାଳ ପି ସଲମନ ପାଳ KBH1623149

ପ ୁ /228 29 135 28ଅଭିେଷ> ପାଳ ପି ଆଶିଷ କମୁାର ପାଳ RWX0612002

ପ ୁ /229 28 135 29େସ?ହାଶିଷ ପାଳ ପି ଆଶିଷ କମୁାର ପାଳ RWX0611988

ପ ୁ /230 57 135 30ସଦାନ3 ପ@ା ପି ସିମାଦ% ି ପ@ା RWX0233288

�ୀ /231 46 135 31ଲିଲି ପା@ା "ା ସଦାନ3 ପା@ା RWX0283085

�ୀ /232 25 135 32େମାନାଲିସା ପ@ା ପି ସଦାନ3 ପ@ା RWX0890228

�ୀ /233 56 135 33ଯଶ"ିନୀ ସତ�ପ%ିୟା ବିAାସୀ "ା ଆଶିଶ ପାଲ KBH2141737

�ୀ /334 62 135 34ପ%ଫଲୁ, ମଣୀ େବନ�ା "ା େଗ%ସିୟସ େବନ�ା RWX0400127

�ୀ /335 45 135 35ନୀହାରିକା େବନ�ା "ା ଅନୀଲ କମୁାର କଚିମ RWX0283093

ପ ୁ /336 35 135 36ତୁଷାର କା+ େବନ�ା ପି େଗ%ସିୟସ େବନ�ା RWX0400135

�ୀ /337 47 135 37ଲBCୀ ଚା3 "ା େଜମD ଚା3 KBH1308865

ପ ୁ /338 43 135 38ଅନୀଲ କମୁାର କଚିମ ପି ପି ପ%ଭୁଦାନ କଚିମ OR/12/085/138656

ପ ୁ /0439 51 135 39େଜମD ଚା3 ପି ଜEିF ଚା3 RWX0801845

�ୀ /0440 20 135 40ପ%8ଳ ଚା3 ପି େଜମD ଚା3 RWX1247709

�ୀ /441 50 135 41ଦିGିମଣି ହାଲୱା "ା ଇଳିହାଯର ହାଲୱା OR/12/085/138653

ପ ୁ /0542 35 135 42ବିଜୟ କମୁାର େଖାସଲା ପି ସବୁଲନ େଖାସଲା RWX0753186

�ୀ /0543 30 135 43ପ%ିୟIା େଖାସଲା "ା ବିଜୟ କମୁାର େଖାସଲା RWX0753178

�ୀ /0544 33 135 44ଉଷାରାଣୀ େଖାସଲା ପି ସବୁଲF େଖାସଲା RWX0753160

ପ ୁ /545 65 135 45ସବୁଲନ େଖାସ, ା ପି ପିଲିମନ େଖାସ, ା OR/12/085/138649

�ୀ /546 46 135 46ପJୁKମତୀ େଖାସ, ା "ା ସବୁଲନ େଖାସ, ା OR/12/085/138650

ପ ୁ /547 39 135 47ସ8ିବକମୁାର େଖାସ, ା ପି ସବୁଲମ େଖାସ, ା OR/12/085/138651

�ୀ /0648 31 135 48ସନିୁତା େଖାସ, ା "ା ସେୁବLୁ େଖାସ, ା RWX1247477

ପ ୁ /0649 23 135 49ପ%ତ�ଷୁ େସଠୀ ପି ବିକ%ମ େସଠୀ RWX1083187

�ୀ /650 32 135 50ଅBମିତା କାNOକ ପି େବ8ାମିF କାNOକ RWX0283481

1 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀI "ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /651 80 135 51େବ8ାବିନ କାNKୀକ ପି ଯହନ ଖରା କାNKୀକ KBH1308360

ପ ୁ /652 53 135 52ସଶୁା+ କମୁାର କାNKୀକ ପି େବ8ାବିନ କାNKୀକ KBH1308352

ପ ୁ /653 47 135 53ସନିୁଲ କମୁାର କାNKୀକ ପି େବ8ାବିF କାNKୀକ KBH1310853

�ୀ /654 41 135 54ଅନୁପମା କାNKୀକ ପି େବ8ାମିନ କାNKୀକ KBH1308030

�ୀ /655 33 135 55ସାବାଟିନି କାNOକ ପି େବ8ାମିF କାNOକ RWX0283119

ପ ୁ /656 32 135 56ସେୁବ3ୁ େଖାସ, ା ପି ସବୁାଷ େଖାସ, ା RWX0233189

�ୀ /657 35 135 57କବିତା ନାୟକ ପି କାNOକ ନାୟକ RWX0233635

�ୀ /658 44 135 58ରଜତି େସଠୀ "ା ବିଚିତ%  ବିକ%ମ େସଠୀ KBH1308709

�ୀ /759 80 135 59ଦୟାବତୀ ହରିଜନ "ା ଖଗପତି ହରିଜନ RWX0612135

ପ ୁ /760 31 135 60ଆସମାନ ମହା+ି ପି ଅେଶାକ ମହା+ି RWX0612234

ପ ୁ /761 46 135 61ଅେଶାକ କମୁାର ମହା+ି ପି ହଷ;ନ3 ମହା+ି OR/12/085/138640

�ୀ /762 43 135 62ସପୁ%ିୟା ମହା+ି "ା ଅେଶାକ ମହା+ି OR/12/085/138641

ପ ୁ /763 32 135 63ଆମନ କମୁାର ମହା+ୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା+ୀ RWX0233627

ପ ୁ /764 29 135 64ବିଜୟ ତୁରୁ> ପି େପ%ମଚ3%  ତୁରୁକ RWX0795922

�ୀ /865 65 135 65ସଯୁ�Kମଣି ହିଆଲ "ା ଆଲୁଅ ହିଆଲ OR/12/085/138639

�ୀ /866 41 135 66ଉଦୟନାଥ କ3ପାନ ପି ସଦାନ3 କ3ପାନ RWX0367912

�ୀ /867 40 135 67ସଜୁାତା କ3ପାନ "ା ଉଦୟ ନାଥ କ3ପାନ RWX0367920

�ୀ /968 42 135 68ଆେଲାକ ନ3ନୀ ବିAାସି "ା ନବକିେଶାର େଖାସଲା OR/12/085/138285

�ୀ /969 58 135 69ବିେବକ ବତୀ େଖାସଲା "ା ସଶୁୀଲ େଖାସଲା OR/12/085/138707

ପ ୁ /970 52 135 70ନବ କିେଶାର େଖାସ, ା ପି ସଶିୁଳ େଖାସ, ା RWX0399659

�ୀ /1071 50 135 71ମଇନା ଦାସ "ା ଉତମ ଦାସ OR/12/085/138637

ପ ୁ /1072 39 135 72ଅମିୟ ର8ନ ଦାସ ପି ଉNମ ଦାସ KBH1308766

�ୀ /1073 35 135 73ସାେଲାମୀ ଦାସ ପି ଉNମ ଦାସ KBH1352814

�ୀ /1074 33 135 74େକ.ପSୁା8ଳି ଦାସ ପି ଉNମ ଦାସ RWX0612150

�ୀ /1075 35 135 75ଅନୁପମା ନାଗ ପି ସେ+ାଷ କମୁାର ନାଗ KBH1933407

�ୀ /1176 65 135 76େଳନା ଡୁମର ପି ନରସିଂହ ଡୁମର RWX1270214

ପ ୁ /1177 52 135 77ଏରିକଅନିଲ ଡୁମର ପି ନରସିଂହ ଡୁମର OR/12/085/138629

ପ ୁ /1178 45 135 78ଯରିୁକ ଡୁମର ପି ନରସିଂହ ଡୁମର OR/12/085/138630

ପ ୁ /1179 44 135 79େମକ, ିF ଡୁମର ପି ନରସିଂହ ଡୁମର KBH1308741

�ୀ /1180 43 135 80ଲୁଇନା ଡୁମର "ା ନେର3%  ଟାକ% ୀ OR/12/085/138631

ପ ୁ /1181 39 135 81ପିନୁଏଲ ନିକାଶ ଡୁମର ପି ଫ% ାIଲିF ଡୁମର KBH1623479

�ୀ /1182 38 135 82ସନିୁତା ଡୁମର "ା ଜୁରିକ ଡୁମର RWX0753368

�ୀ /1183 46 135 83ବିନୀତା ଡୁମର "ା ଏରିକ ଡୁମର RWX0483537

�ୀ /1184 33 135 84ଗେୁGAରୀ ପଜୁାରୀ "ା େମାକଲିନ ଡୁମର RWX0753350

ପ ୁ /1285 47 135 85ପ%ଫଲୁ ବାଘ ପି ବାଶେୁଦବ ବାଘ RWX0111443

�ୀ /1286 21 135 86ଆଶ%ିତ ବାଘ ପି ପ%ଫଲୁ,  ବାଘ RWX1182658

�ୀ /1287 46 135 87ଶଭୁମଣି କଳୁଦିପ "ା ପ%ଫଲୁ ବାଘ RWX0111450

�ୀ /1288 60 135 88ଚାରୁଶିଲା କମୁାର "ା ଶେୁବାଧଚ3%  କମୁାର OR/12/085/138622

ପ ୁ /1289 46 135 89ଦୀGିମୟ ବିଜିତ କମୁାର ପି ସବୁଧ ଚ3%  କମୁାର RWX0399634

�ୀ /1290 42 135 90ସେୁରାହିତା ରାଣୀ କମୁାର ପି ସେୁବାଧ ଚ3%  କମୁାର KBH1311398

�ୀ /1291 41 135 91ସଚିୁତ%ାରାଣି କମୁାର ପି ଶେୁବାଧଚ3%  କମୁାର OR/12/085/138624

ପ ୁ /1292 39 135 92ଖ%ୀEଦN ସ8ିବ କମୁାର ପି ଶେୁବାଧଚ3%  କମୁାର OR/12/085/138625

ପ ୁ /1293 39 135 93ଚିନୁମୟ ଆଶTି କମୁାର ପି ସେୁବାଧ ଚ3%  କମୁାର KBH1308774

�ୀ /1394 26 135 94େକ.େସୗମ�ା ଅପOତା ପି ସକୁା+ ସିଂ କମୁାର RWX0753376

�ୀ /1395 26 135 95େକ େସାମ�ା ଅପOତା ପି ସମୁା+ ସିଂ କମୁାର RWX0890186

ପ ୁ /1396 42 135 96ଭUାର ହିଆଲ ପି ପJୁKଚ3%  ହିଆଲ RWX0890137

�ୀ /1397 36 135 97ପ%ମିଳା ହିଆଲ ପି ଭUର ହିଆଲ RWX0890129

ପ ୁ /1398 36 135 98ଦିଲିପ କମୁାର ହିଆଲ ପି ପJୁKଚ3%  ହିଆଲ RWX0890160

ପ ୁ /1399 70 135 99ମ�ଳଦାନ କଚିମ ପି ଖ%ୀEଦାସ କଚିମ OR/12/085/138615

�ୀ /13100 60 135 100ପSୁକମୁାର କଚିମ "ା ମ�ଳଦାନ କଚିମ OR/12/085/138616

�ୀ /13101 51 135 101ସଂଧ�ାଆରତୀ କଚିମ ପି ମ�ଳଦାନ କଚିମ KBH1352764

ପ ୁ /13102 46 135 102ଜୟ+ କଚିମ ପି ମ�ଳଦାନ କଚିମ RWX0113019

�ୀ /13103 44 135 103ସରୀତା ରାଣି କଚିମ ପି ପ%ଭୁଦାନ କଚିମ KBH1308642

�ୀ /13104 33 135 104ସଦିୁପା କଚିମ ପି ମ�ଳାଦାନ କଚିମ KBH1352798

�ୀ /13105 42 135 105ସସୁଭିତାରାଣୀ କଚିମ ପି ମ�ଳଦାନ କଚିମ KBH1352780

�ୀ /13106 35 135 106ସପୁ%ିୟା କଚିମ ପି ମ�ଳଦାନ କଚିମ KBH1352806

ପ ୁ /13107 25 135 107ଜି ପ%ବିନ ପି ଜି ଚେ3% ୟା RWX0824524

�ୀ /13108 31 135 108ଜି ସଂL�ା ପି ଜି ଚେ3% ୟା RWX0824508

�ୀ /13109 30 135 109ଜି "ପ?ା ପି ଜି ଚେ3% ୟା RWX0824516

ପ ୁ /14110 42 135 110ଉଇଲସନ ଅଗEିନ ଚା3 ପି ଜEିନ ଚା3 OR/12/085/138613

ପ ୁ /15111 20 135 111ଆରେନା�ଡ େକ.ପିଟରସF ପି ଶେରାF େଖାସ, ା RWX1269091

ପ ୁ /15112 44 135 112ସାେରାF େଖାସଲା ପି ଚ3% େମାହନ େଖାସଲା OR/12/085/138095
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�ୀ /15113 41 135 113ସବିତା େଖାସଲା "ା ଶଶୁା+ ପାତ%  େଖାସଲା KBH1623925

�ୀ /15114 40 135 114େଜାସ?ା େଖାସ, ା "ା ସାେରାF େଖାସ, ା RWX0695312

�ୀ /15115 26 135 115ଶବନ� େଖାସଲା ପି ଶରନ େଖାସଲା RWX1039767

�ୀ /15116 23 135 116ଅ�Kନା େଖାସ, ା ପି ସଶୁା+ ପାତ%  େଖାସ, ା RWX1039809

�ୀ /16117 55 135 117େମରି େଖାସଲା "ା ନବିନ େଖାସଲା OR/12/085/138093

ପ ୁ /16118 27 135 118ରବଟK  େକେନଡି େଖାସଲା ମା େମରୀ େଖାସଲା RWX0611889

�ୀ /16119 22 135 119ଅପJ; ମହାପାତ% ପି ବିAନାଥ ମହାପାତ% RWX1164425

ପ ୁ /17120 59 135 120ଜୟ+ କମୁାର ବାଘ ପି ବାରାନିଧି ବାଘ RWX0753780

ପ ୁ /17121 48 135 121ନବ କିେଶାର ବାଘ ପି ବାରାନିଧି ବାଘ RWX0753806

�ୀ /17122 41 135 122ଆରତି ବାଘ "ା ଜୟ+ କମୁାର ବାଘ RWX0753798

�ୀ /17123 70 135 123େପ%ମମଣି ଗରଡା "ା ଅବଦିନିକ ଗରଡା OR/12/085/138546

�ୀ /19124 33 135 124ଗୀତା8ଳି ଦାସ ପି ଉNମ ଦାସ RWX0753582

ପ ୁ /19125 27 135 125େରାହିତ କମୁାର େଖାସ, ା ପି ରେମଶ େଖାସ, ା RWX0612325

ପ ୁ /19126 23 135 126ଅIିତ ରାଜ େଖାସ, ା ପି ରେମଶ େଖାସ, ା RWX1008424

ପ ୁ /19127 56 135 127ରେମଶ େକାସ, ା ପି ମେହାନ େଖାସଲା RWX1271550

�ୀ /19128 51 135 128ଆେଲାକ ଅନୁପମା ପା�ି "ା ରେମଶ େଖାସଲା OR/12/085/138715

�ୀ /19129 43 135 129ସବୁତୀ ଟାକ% ୀ "ା ଶା+ନୁ ଟକ% ୀ RWX0753590

�ୀ /20130 41 135 130ଶଭୁ ବିଡିକା "ା ଶରତ ବିଡିକା RWX0890178

ପ ୁ /20131 39 135 131ସରତ ବିଡିକା ପି େଲଲି ବିଡିକା RWX0890152

�ୀ /20132 55 135 132େପ%ମ ସ3ୁର କାNKୀକ "ା ସଧୁାକର େପ%ମ ପ%କାଶ କାNKୀକ OR/12/085/136207

�ୀ /20133 50 135 133ସରୁଭି ସଷୁମା କାNKୀକ ପି ସଧୁାକର େପ%ମ ପ%କାଶ କାNKୀକ KBH1308378

ପ ୁ /20134 42 135 134ସେୁନଲିଲତା କାNKୀକ ପି ସଧାକର କାNKୀକ OR/12/085/136208

ପ ୁ /20135 39 135 135ପ%େମାଦ ଖVା ପି େମାହନ ଖVା OR/12/085/138717

�ୀ /20136 65 135 136େହମମାଳା େଖାସଲା "ା େମାହନ େଖାସଲା OR/12/085/138603

�ୀ /20137 41 135 137ସଜୁାତା େଖାସ, ା "ା ପ%େମାଦ କମୁାର େଖାସ, ା KBH1711506

�ୀ /20138 20 135 138ମଧସୁC ିତା େଖାସ, ା ପି ପ%େମାଦ େଖାସ, ା RWX1223585

�ୀ /20139 41 135 139ଆରତୀ ନାଗ ପି ନେର3%  କମୁାର ନାଗ RWX0753152

�ୀ /21140 75 135 140ଫଇଦି କମୁାରୀ ବାଘ "ା ଦୟାସି3ୁ ବାଘ OR/12/085/013863

�ୀ /21141 78 135 141ଫଲୁମଣି େଚଟି "ା େପ%ମ ଦଶKନ େଚଟି OR/12/085/138682

�ୀ /21142 43 135 142ମWୁା ଜାନି "ା ରାମ ଜାନି RWX0752832

�ୀ /21143 76 135 143କମଳା ଟାକ%ି "ା ମାକK  ଟାକ% ି OR/12/085/138695

�ୀ /22144 41 135 144ମିନତି ଖ@ପାଣି ପି େପ%ମମହା+ି ଖ@ପାଣି RWX0233692

ପ ୁ /22145 68 135 145ଜୟାନ3 େଖାସଲା ପି ସେଦ% ାକ େଖାସଲା OR/12/085/138058

�ୀ /22146 60 135 146ସଷୁମା େଖାସାଲା "ା ଜୟାନ3 େଖାସାଲା OR/12/085/138059

�ୀ /22147 43 135 147ସL�ାରାଣି େଖାସଲା ପି ଜୟାନ3 େଖାସଲା OR/12/085/138060

�ୀ /22148 41 135 148ରସC ିରାଣି େଖାସଲା ପି ଜୟାନ3 େଖାସଲା OR/12/085/138061

ପ ୁ /22149 47 135 149ଅତୁଲ� ରତ?  େଖାସଲା ପି ଜୟାନ3 େଖାସଲା OR/12/085/138062

�ୀ /22150 33 135 150ପ%ତିଭା େଖାସ, ା ପି ଜୟାନ3 େଖାସ, ା RWX0400119

ପ ୁ /22151 58 135 151ପ%ଦୀପ କମୁାର ନ3 ପି ଜିGହା ନ3 RWX0233247

�ୀ /23152 53 135 152େଶାଭାମଣି ଭତ%ା "ା ର8ିତ କମୁାର େଖାସ, ା RWX0824441

ପ ୁ /23153 43 135 153ପJୁKନିଧି େଖାସଲା ପି ପ%ଭୁଦାନ େଖାସଲା OR/12/085/138749

�ୀ /23154 42 135 154େରାX ଏଲିଜାେବଥ େଖାସY ା "ା ସେୁର3%  କଲୁଦିପ OR/12/085/138750

�ୀ /24155 69 135 155ଫଲୁମଣି ସନୁା "ା ଆରାମ ପାତ% ସନୁା RWX0612168

ପ ୁ /24156 47 135 156ଶସୁା+ କମୁାର ସନୁା ପି ଆରାମ ପାତ% ସନୁା OR/12/085/138024

�ୀ /25157 45 135 157ମେନାରମା େଚଟୀ "ା ଅମର କମୁାର େଚଟୀ OR/12/085/138026

�ୀ /25158 29 135 158ପ%ିୟIା େଚଟୀ ପି ଅମର କମୁାର େଚଟୀ RWX0399600

�ୀ /25159 28 135 159ଅନାମିକା େଚZୀ ପି ଅମର କମୁାର େଚZୀ RWX0753558

ପ ୁ /25160 25 135 160ତପନ କମୁାର ଖରା ପି ସେୁର3%  କମୁାର ଖରା RWX0890285

�ୀ /26161 65 135 162େପ%ମ କସୁମୁ ଲତା େଚଟୀ "ା ବିଜୟ କମୁାର େଚଟୀ RWX1327444

ପ ୁ /26162 46 135 163ସେୁରଶ କମୁାର େଚଟୀ ପି ସବୁେଲାନ େଚଟୀ RWX0111625

�ୀ /26163 43 135 164ସସୁC ିତା େଚଟୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଚଟୀ KBH1623875

ପ ୁ /26164 39 135 165ବୀେର3%  ପାତ%  େଚଟୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଚଟୀ KBH1623784

�ୀ /26165 41 135 166ସକୁା+ି କମୁାରି େଚଟୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଚଟୀ KBH1623867

ପ ୁ /26166 37 135 167ବରୁଣ ପାତ%  େଚଟୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଚଟୀ KBH1623909

�ୀ /26167 28 135 168ମିନାBି ଖସଲା "ା ବରୁଣ ପାତ%  େଚଟୀ RWX1079086

ପ ୁ /26168 45 135 169ସ8ିତ କମୁାର େଖାସ, ା ପି େଦବଦାସ େଖାସ, ା KBH1341163

ପ ୁ /27169 30 135 170ମଧସୁଦୂନ େଚଟୀ ପି ପ%ଭୁଦାସ େଚଟୀ RWX0903567

�ୀ /27170 43 135 171ନିମKଳା େଖାସ, ା "ା ଯୀଶଦୁାନ େଖାସ, ା OR/12/085/138719

ପ ୁ /27171 31 135 172ପ%ବୀର କମୁାର େଖାସ, ା ପି ଯିଶଦୁାନ େଖାସ, ା RWX0903534

ପ ୁ /27172 30 135 173ପ%ବୀର କମୁାର େଖାସ, ା ମା ନିମKଳା େଖାସ, ା RWX0335612

�ୀ /27173 26 135 174ପ%ିUିଲା ରାଣୀ େଖାସ, ା ପି ଯୀଶଦୁାନ େଖାସ, ା RWX0753574

�ୀ /27174 55 135 175Dଷମା ନାୟକ ପି ସଦାନ3 ନାୟକ KBH2140218

3 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀI "ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /27175 38 135 176ରଶCୀ ର8ନ ନାୟକ ପି ସଦାନ3 ନାୟକ KBH2140267

ପ ୁ /28176 60 135 177େମାହନପାତ%  ହିଆଲ ପି ମ�ଳଦାନ ହିଆଲ OR/12/085/138032

�ୀ /28177 55 135 178ଶା+ିମଣି ହିଆଲ "ା େମାହନପାତ%  ହିଆଲ KBH1670777

�ୀ /28178 45 135 179େମାହିନୀ ହିଆଲ "ା ରାଜକମୁା[ ହିଆଲ KBH1670611

�ୀ /28179 43 135 180ପ%ଫଲୁ,  ମଣୀ ହିଆଲ "ା ରାେଜ3%  କମୁାର ହିଆଲ KBH1308790

ପ ୁ /28180 41 135 181ରାଜକମୁାର ହିଆଲ ପି େମାହନପାତ%  ହିଆଲ OR/12/085/138034

ପ ୁ /29181 65 135 183ସଦାନ3 କ3ପାନ ପି ସାଦକ କ3ପାନ OR/12/085/138039

ପ ୁ /29182 41 135 184େବୖଦ ନାଥ କ3ପାନ ପି ସଦାନ3 କ3ପାନ RWX0113191

ପ ୁ /29183 41 135 185ଦାସ କ3ପାନ ପି ସଦାନ3 କ3ପାନ KBH1308782

�ୀ /29184 39 135 186ଆରତି କ3ପାନ "ା ଦାସ କ3ପାନ RWX0890319

�ୀ /29185 38 135 187ସସCିତା କ3ପାନ "ା େବୖଦନାଥ କ3ପାନ KBH1308816

�ୀ /29186 39 135 188ସବୁାସିନି କLପାନ "ା ରାେଜ] କLପାନ RWX0112730

ପ ୁ /30187 62 135 189ୟୁଲିୟମ ବାଗ ପି ଶିେରେୟଲ ବାଗ OR/12/085/138042

�ୀ /30188 55 135 190ଭାଗ�ବତି ବାଗ "ା ଯଲିୁୟସ ବାଗ OR/12/085/138043

ପ ୁ /30189 39 135 191ଇAରଦାନ ବାଗ ପି ଜୁଲିୟସ ବାଗ OR/12/085/138684

�ୀ /30190 42 135 192ସିର8ନୀ ବାଘ "ା ଇAର ଦାନ ବାଘ RWX0367946

ପ ୁ /30191 37 135 193ସତ�ଦାନ ବାଘ ପି ଜୁଲିୟସ ବାଘ RWX0113258

ପ ୁ /30192 38 135 194ଏଲମ ପିନୁଏଲ ଟାକ%ି ପି ନେର3%  ଟାକ% ି OR/12/085/138670

ପ ୁ /31193 51 135 195ସନୁାମପାତ%  ବାଘ ପି ପJୁK ଚ3%  ବାଘ OR/12/085/138044

�ୀ /31194 46 135 196କନିୁମା ବାଘ "ା ସନୁାମପାତ%  ବାଘ OR/12/085/138045

�ୀ /31195 37 135 197ତପ"ିନି ବାଘ "ା ସଶୁା+ ଭତ% ା KBH2052272

�ୀ /31196 34 135 198ମନ"ିନୀ ବାଘ ପି ସନୁାମ ପାତ%  ବାଘ RWX0112557

�ୀ /31197 33 135 199ଯଶ"ିନୀ ବାଘ ପି ସନୁାମ ପାତ%  ବାଘ RWX0112565

ପ ୁ /31198 32 135 200ସେୁଭ3ୁ କମୁାର ବାଘ ପି ସନୁାମପାତ%  ବାଘ RWX0111484

ପ ୁ /32199 23 135 201ରିେତଶ ରାଜ ବାଘ ପି ରାେଜ3%  ବାଘ RWX1026616

�ୀ /32200 47 135 202ସେୁରଖା ବାଘ ପି ଆଲୁଅ ବାଘ OR/12/085/138050

ପ ୁ /32201 45 135 203ରାେଜ3%  ବାଘ ପି ଆଲୁଅ ବାଘ OR/12/085/138048

�ୀ /32202 42 135 204ସସିୁଲା ବାଘ "ା ରାେଜ3%  ବାଘ OR/12/085/138049

�ୀ /32203 33 135 205ସସCିତା ବାଘ ପି ରାେଜ3%  ବାଘ RWX0400002

�ୀ /32204 54 135 206ଏD ହାଇମା ବତୀ ଏD ପି ଏD ସରୁୀୟା ରାଓ RWX0612192

ପ ୁ /33205 48 135 207ଏଡବିF କମୁାର ବାଘ ପି ଜଖିୟ ବାଘ RWX0427526

�ୀ /33206 33 135 208ଲଳିତା ବାଘ "ା ଏଡବିନ କମୁାର ବାଘ RWX0695411

ପ ୁ /33207 60 135 209ହସKର8ନ େଖାସଲା ପି ବିନ�ାମିନ େଖାସଲା OR/12/085/138051

�ୀ /33208 56 135 210ପ%ଫଲୁକମୁାରୀ େଖାସଲା "ା ହସKର8ନ େଖାସଲା OR/12/085/138052

ପ ୁ /33209 40 135 211ମେହାନ ପାତ%  େଖାସ, ା ପି ହଷK  ର8ନ େଖାସ, ା KBH1308972

�ୀ /34210 39 135 212ସେରାଜିନୀ ଟାକ% ୀ "ା େପ%ମଚ3%  ଟାକ% ୀ KBH1624014

�ୀ /35211 37 135 213ସନିୁତା ଖରା "ା ରଜନୀକା+ େଖାସଲା RWX0112615

ପ ୁ /35212 60 135 214ଦୟାଳୁ େଖାସଲା ପି ଇସାକ େଖାସଲା OR/12/085/138054

�ୀ /35213 57 135 215ସାବିତ%ୀ େଖାସଲା "ା ଦୟାଳୁ େଖାସଲା OR/12/085/138055

ପ ୁ /35214 34 135 216ବିପିନ ବିହାରୀ େଖାସଲା ପି ଦୟାଳୁ େଖାସଲା RWX0112540

ପ ୁ /35215 42 135 217ରଜନୀ କା+ େଖାସ, ା ପି ଦୟାଳୁ େଖାସ, ା KBH1341221

�ୀ /35216 41 135 218ମିଖଳା ରାଣି େଖାସ, ା ପି ହଷK  ର8ନ େଖାସ, ା KBH1308824

�ୀ /36217 74 135 219ଲଳିତା େଖାସଲା "ା ଶା+ିଶଳି େଖାସଲା OR/12/085/138073

ପ ୁ /36218 45 135 220ଶଶୁା+ ପାତ% େଖାସ, ା ପି ଶା+ିଶଳି େଖାସ, ା RWX0111773

�ୀ /36219 41 135 221ସବିତା େଖାସ, ା "ା ସଶୁା+ ପାତ% େଖାସଲା RWX0111765

ପ ୁ /037220 36 135 222ରାେକସ କମୁାର େଚZି ପି ପ%ଭାତ କମୁାର େଚZି RWX0753244

ପ ୁ /37221 55 135 223ଦିଲିପ କମୁାର ବାଘ ପି େଗାକଳୁ ବାଘ RWX0399741

ପ ୁ /37222 50 135 224ପ%ଫଲୁ କମୁାର ବାଘ ପି େଗାକଳୁ ଚ3%  ବାଘ OR/12/085/138081

�ୀ /37223 43 135 225କ_ନା ବାଘ "ା ପ%ଫଲୁ,  କମୁାର ବାଘ RWX0243576

ପ ୁ /37224 19 135 226ପ%ିନD େବେନଡି` ବାଘ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ବାଘ RWX1247469

�ୀ /37225 65 135 227ବାସ+ିକମୁାରି ବାଘ "ା େଗାକଳୁଚ3%  ବାଘ OR/12/085/138078

�ୀ /37226 60 135 228େଜ�ାତି ମହୀନି ମାଳା ବାଘ "ା ଅେଶାକ େଖାସ, ା RWX0111518

�ୀ /37227 34 135 229କମୁଦିୁନୀ ବାଘ ପି େଗାରାଖ ଚ3%  ବାଘ RWX0113266

�ୀ /37228 33 135 230ଆଲ, ାଦିନ େମରୀ କମୁାରୀ ବାଘ ପି େଗାରାଖ ଚ3%  ବାଘ RWX0113274

ପ ୁ /37229 69 135 231ମାଗଣିୁ ଦାସ ଖରୁା ପି ହାବିଲ ଖରୁା KBH1623966

�ୀ /37230 64 135 232କାaନ ମଣି ଖରୁା "ା ମାଗଣିୁ ଦାସ ଖରୁା KBH1623347

�ୀ /37231 53 135 233ପି ପ%ଭା ବିଭୁଷିତା ଖରୁା "ା ଦିଲିପ କମୁାର ବାଘ KBH1308600

ପ ୁ /37232 44 135 234ମାନସ କମୁାର ଖରୁା ପି ମାଗଣିୁ ଦାସ ଖରୁା KBH1623271

�ୀ /37233 42 135 235ମାନବିକା ଖରୁା ପି ମାଗଣୁୀଦାସ ଖରୁା KBH1623636

�ୀ /37234 40 135 236େଶାଭନା ରାଣୀ ଖରୁା "ା ମାନସ କମୁାର ଖରୁା RWX0113175

ପ ୁ /37235 40 135 237କମଳ କମୁାର ଖରୁା ପି ମାଗଣିୁ ଦାସ ଖରୁା KBH1623644

�ୀ /37236 40 135 238ବବିତା ମହାନ3ିଆ "ା କମଳ କମୁାର ଖରୁା KBH1340785
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�ୀ /38237 87 135 239ସନୁ3ା େଚଟୀ "ା ଇAର େଚଟି RWX1327451

�ୀ /38238 29 135 240ସCରଣୀକା େଚଟୀ ପି ପ%ଦୀପ କମୁାର େଚଟୀ RWX0399592

ପ ୁ /38239 28 135 241ପ%ତ�ଷୁ କମୁାର େଚଟୀ ପି ପ%ଦୀପ କମୁାର େଚଟୀ RWX0801886

�ୀ /39240 66 135 242ମହିନି େଚଟି "ା ଫ% ାନସିସ କମୁାର େଚଟି RWX0695403

ପ ୁ /39241 50 135 243ନବବିତନ େଚଟି ପି ଚରଣ େଚଟି OR/12/085/138091

�ୀ /39242 48 135 244ନିରୁପମା େଚଟି "ା ନବବିତନ େଚଟି OR/12/085/138712

ପ ୁ /39243 29 135 245ପ%ୀb େଚଟୀ ପି ନବବିତନ େଚଟୀ RWX0399543

ପ ୁ /39244 25 135 246ନିମିତ େଚଟୀ ପି ନବବିତନ େଚଟୀ RWX1247691

�ୀ /40245 48 135 247ଅହଲ�ା ମନେବାଧ "ା ଯତି3%  ମନେବାଧ RWX0112268

ପ ୁ /40246 45 135 248ଯତି3%  ମନେବାଧ ପି ଦିବ� ମନେବାଧ OR/12/085/138752

ପ ୁ /41247 52 135 249ରେମଶ େଖାସ, ା ପି ଇAର ଚ3%  େଖାସ, ା KBH1670678

�ୀ /41248 32 135 250ଏନି ପିଟ[ ପି ଜିଖରିଅ ପିଟ[ RWX0111534

ପ ୁ /41249 57 135 251ଜୀଖରିୟ ପିଟର ପି ଫିଲିପସ ପିଟର OR/12/085/138105

�ୀ /41250 52 135 252ପ%ମିଳାକମୁାରି ପିଟର "ା ଜୀଖରିୟ ପିଟର OR/12/085/138106

ପ ୁ /41251 33 135 253ଏରସ ପିଟ[ ପି ଜିଖରିଅ ପିଟ[ KBH2141638

�ୀ /42252 38 135 254େଶାଭନା ମଧଲିୁକା ଦାସ "ା କବୀର ରୟ RWX0483313

ପ ୁ /42253 66 135 255େସବକ ନାଗ ପି ମନସି ନାଗ KBH2139970

�ୀ /42254 65 135 256େପ%ମମଣି ନାଗ "ା ଅବିନାଶ ନାଗ KBH1308840

�ୀ /42255 25 135 257ଆନିସା ନାଗ ପି େସବକ ନାଗ RWX1008317

ପ ୁ /42256 42 135 258କବିର ରାୟ ପି ଅନ+ ପଦC ନାଭ ସେ+ାଷ ରାୟ KBH1308907

�ୀ /42257 23 135 259ପ%ୀତୀ ସାଗର ପି ସହେଦବ ସାଗର RWX1268911

ପ ୁ /43258 67 135 260ବଦ%ୁ  େଦାଜା ପି ଇମାଉଦିନ େଦାଜା RWX0890111

�ୀ /43259 59 135 262ଆଲ, ାଦିତା ଗଉଡ "ା ଅ"ିନି କମୁାର ଗଉଡ OR/12/085/138108

ପ ୁ /43260 59 135 263ବସ+ କମୁାର ଗଉଡ ପି ପରମାନ3 ଗଉଡ OR/12/085/138102

ପ ୁ /43261 52 135 264ଦିଲ, ିପ କମୁାର ଗଉଡ ପି ପରମାନ3 ଗଉଡ OR/12/085/138763

�ୀ /43262 51 135 265ରିନା କମୁାରୀ ବିଦ�ତୁପ%ଭା େଗୗଡ ପି ପ%େମାଦ ନ3 େଗୗଡ RWX0753814

�ୀ /43263 36 135 266ତୁମିମ ରାଣୀ େଗୗଡ ପି ଅAିନ କମୁାର େଗୗଡ RWX0427492

ପ ୁ /43264 31 135 267ୟାଦ ଏଲ େଗୗଡ ପି ଅAିନି କମୁାର େଗୗଡ RWX0112623

ପ ୁ /43265 20 135 268ଆଲୱନି ଆଲେଫ% ଡ େଗୗଡ ପି ବସ+ କମୁାର େଗୗଡ RWX1269026

�ୀ /43266 37 135 269ଉରିମ ରାଣୀ େଗୗତ "ା ସରୁଜ ହିଆଲ RWX0283135

�ୀ /44267 58 135 271ଲଳିତା େBତ%ିୟ "ା ସବୁାସ େBତ%ିୟ OR/12/085/138110

ପ ୁ /44268 48 135 272ର8ିତ କମୁାର େBତ%ୀୟ ପି ସବୁାସ େBତ%ୀୟ OR/12/085/138111

�ୀ /44269 42 135 273ରଂଜିତା ରାଣୀ େBତ%ୀୟ "ା ପ%ଫଲୁ,  ଖରୁା KBH1308915

ପ ୁ /44270 38 135 274ସ8ିତ କମୁାର େBତ%ୀୟ ପି ସବୁାସ େBତ%ୀୟ RWX0111542

ପ ୁ /44271 37 135 275ସପନ କମୁାର େBତ%ୀୟ ପି ସବୁାସଚ3%  େBତ%ୀୟ RWX0112219

�ୀ /44272 34 135 276ଦୀପିକା ରାଣୀ େBତ%ୀୟ ପି ସବୁାଷ ଚ3%  େBତ%ୀୟ RWX0335703

ପ ୁ /45273 69 135 277ଆNK ତ% ାଣ େଚଟି ପି ଖ%ୀE ଚରଣ େଚଟି KBH1341106

�ୀ /45274 32 135 279େମାନାଲିସା େଚଟୀ "ା ଚ3ନ କିରଣ େଚଟୀ KBH2140234

ପ ୁ /45275 36 135 280ଚ3ନ କିରଣ େଚଟୀ ପି ଆରତତ% ାଣ ପଜୂାରୀ KBH2140226

ପ ୁ /45276 32 135 281େହବ% F କିସାନ େଚZି ପି ଆରତ ତ%ାଣ େଚZି KBH1352897

ପ ୁ /45277 29 135 282ରହିନ ଆଭାସ େଚଟି ପି ଆରତତ%ାଣ େଚଟି RWX0368043

ପ ୁ /45278 50 135 283ସରସ କମୁାର ଖରା ପି ଦିନବLୁ ଖରା KBH1309012

ପ ୁ /45279 70 135 284େପ%ମ ପ%କାଶ େBତ%ୀୟ ପି ୟଲିିୟ� େBତ%ୀୟ RWX1286673

�ୀ /45280 41 135 285ସାରିକା ରାଣୀ େBତ%ିୟ "ା େଜରମ ତୁରୁକ RWX0335927

ପ ୁ /45281 39 135 286ପବନ କମୁାର େBତ%ୀୟ ପି େପ%ମ ପ%କାଶ େBତ%ୀୟ RWX0335604

�ୀ /45282 52 135 287ସମOEା ଅନୁପମା େଖାସଲା "ା ସେରାସ କମୁାର ଖରା KBH1308949

�ୀ /45283 53 135 288ପ%ମିଲା େBତ%ିୟ "ା େପ%ମପ%କାଶ େBତ%ିୟ OR/12/085/138117

�ୀ /45284 42 135 289ପ%ିତିକା ରାଣି େBତ%ୀୟ "ା ବିମଲ କଚି� RWX0283143

ପ ୁ /46285 52 135 290ସଂଜିତ କମୁାର ଟାକ% ୀ ପି ଦୟା ପାତ% ଟାକ% ୀ RWX0112912

�ୀ /46286 46 135 291କ, ାରାସଂଜିତ ଟାକ%ି "ା ସଂଜୀତ କମୁାର ଟାକ%ି RWX0112904

�ୀ /47287 72 135 292ପ%ଫଳୁମଣି ନାଏକ "ା କୃcଚ3%  ନାଏକ OR/12/085/138365

ପ ୁ /47288 73 135 293କୃcଚ3%  ନାୟକ ପି ନିଳକd ନାୟକ OR/12/085/138364

�ୀ /48289 63 135 294ନିମKଳା େଖାସଳା "ା ଗମଲିଏଳ େଖାସଳା OR/12/085/138353

ପ ୁ /48290 72 135 295ଗମଲିଏଲ େଖାସ, ା ପି ଆଲବାନ େଖାସ, ା OR/12/085/138352

ପ ୁ /48291 43 135 296ଗିଦିୟନ ରାଜ େଖାସ, ା ପି ଗମଲିଏଲ େଖାସ, ା KBH1670751

�ୀ /48292 34 135 297େଜ�ାସ?ା େଖାସ, ା "ା କିେଶାର କମୁାର େଖାସ, ା RWX0483339

�ୀ /48293 30 135 298ଏଲିଜାେବe େଖାସ, ା "ା ଗିଦିେୟାନ ରାଜ େଖାସ, ା RWX0483180

ପ ୁ /48294 51 135 299ରାେଜସ ପାତ% ପି ନବିନଚ3%  ପାତ% RWX0233742

�ୀ /48295 46 135 300ସଂଜିବନି ପାତ% "ା ରାେଦସ ପାତ% RWX0233734

�ୀ /49296 32 135 301ସରୀତାରାଣୀ େବନ�ୀ ପି ଭବାନିଶIର େବନ�ୀ RWX0233593

�ୀ /49297 55 135 302ନଳିନି ପ%ଭା ଖରା "ା ଶା+ନୁ କମୁାର େଖାସ, ା KBH1311588

ପ ୁ /49298 42 135 303େଯାହନ ଖିଲ ପି ମNୁO ଖିଲ RWX0399840

5 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀI "ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /49299 33 135 304ନମିତା ଖିଲ "ା େଯାହନ ଖିଲ RWX0399857

ପ ୁ /49300 52 135 305ଶା+ନୁ କମୁାର େଖାସଲା ପି ଆନ3 େଖାସଲା OR/12/085/138339

ପ ୁ /49301 25 135 306ଝରଣ କମୁାର େଖାସ, ା ପି ସା+ାନୁ କମୁାର େଖାସ, ା RWX1008457

�ୀ /50302 42 135 307ଅରୁଣା କମୁାରୀ େଖାସଲା ପି ପJୂ;ନ3 ପାତ% RWX0111575

ପ ୁ /50303 45 135 308ସତ�ାନ3 େଖାସ, ା ପି ପJୁ;ନ3 େଖାସ, ା OR/12/085/138134

�ୀ /50304 42 135 309ସସୁମା େଖାସ, ା ପି ପJୁ;ନ3 େଖାସ, ା OR/12/085/138135

ପ ୁ /50305 22 135 310ଧିେରାଜ ରାଜ େଖାସ, ା ପି ସତ�ବାନ େଖାସ, ା RWX1079078

ପ ୁ /50306 23 135 311କିେଶାର କମୁାର ପରିଡାଲ ପି ସେୁରଶ ପରିଡାଲ RWX1185255

�ୀ /51307 46 135 313ଏEର େଖାସ, ା "ା ଉଦିତପ%ତାପ େଖାସ, ା OR/12/085/138137

ପ ୁ /51308 31 135 314େରାମୀୟ ସରୁଜ େଖାସ, ା ପି ଉଦିତ ପ%ତାପ େଖାସ, ା RWX0335646

�ୀ /51309 27 135 315ସ�ୀତା କମୁାରୀ େଖାସ, ା ପି ଉଦିତ ପ%ତାପ େଖାସ, ା RWX0903575

ପ ୁ /52310 36 135 316ଆଇଜାକ ଭିକଟର ମହାନଦିଆ ପି ହାନF ମହାନଦିଆ KBH2141646

�ୀ /52311 69 135 317ଦିGି ମହାନ3ିଆ "ା ହାନନ ମହାନ3ିଆ KBH1670637

�ୀ /52312 37 135 318ସ?ିgା ନୟନୀ ମହାନ3ିଆ ପି ହାନନ ମହାନ3ିଆ KBH1623982

�ୀ /53313 50 135 319ମନରମା ନାଗ "ା ଖ%ୀEଫର କଲhସ ନାଗ OR/12/085/138326

ପ ୁ /53314 45 135 320ଅରୁଣ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ସାମଏୁଲ ତୁରୁକ RWX0112573

ପ ୁ /53315 36 135 321ସବୁତ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ଶାମଏୁଲ ତୁରୁକ RWX0753061

�ୀ /53316 32 135 322ରଶC ିତା ତୁରୁ> "ା ଅରୁଣ କମୁାର ତୁରୁ> RWX0483644

�ୀ /53317 27 135 323େଜ�ାତି ତୁରୁ> ପି େପ%ମ ଚ3%  ତୁରୁ> RWX0611954

ପ ୁ /54318 64 135 324ବ% ଯାନ3 େଖାସଲା ପି େଯାହନ େଖାସଲା OR/12/085/138322

�ୀ /54319 52 135 325ଶା+ିଲତା େଖାସଲା "ା ବ% ଯାନ3 େଖାସଲା OR/12/085/138323

ପ ୁ /54320 41 135 326େଡଭିଡି ବ% ରସF େଖାସ, ା ପି ବ% ଜାନ3 େଖାସ, ା KBH1341114

ପ ୁ /54321 40 135 327େଜ�ସ ଆଲଡ%ିF େଖାସ, ା ପି ବ% ଜାନ3 େଖାସ, ା RWX0111724

ପ ୁ /54322 36 135 328ମିଖାଏ� େଖାସଲା ପି ବ% ଜାନ3 େଖାସଲା KBH2140341

ପ ୁ /54323 68 135 329ଆନ3 ଟାକ% ୀ ପି ଦାଉଦ ଟାକ% ୀ RWX0399758

ପ ୁ /54324 44 135 330ଅମିତ କମୁାର ଟାକ% ୀ଼ ପି ଆନ3 ଟାକ% ୀ RWX0663567

�ୀ /54325 43 135 331ଅhିକା ରାଣୀ ଟାକ% ୀ "ା େଜମD ଆଲଡ%ିF େଖାସ, ା KBH1623933

�ୀ /54326 40 135 332େମସୖମିୁ ଟାକ% ୀ ପି ଆନ3 ଟାକ% ୀ RWX0399774

ପ ୁ /54327 38 135 333ଅନୀଲ ଟାକ% ୀ ପି ଆନ3 ଟାକ% ୀ RWX0399782

�ୀ /54328 36 135 334ମାଧରୁୀ ମାଳବିକା େଥାମସା "ା ଅମିb କମୁାର ଟାକ% ୀ RWX0483792

ପ ୁ /54329 29 135 335ବିଜୟ ତୁରୁକ ମା ପ%ଫଲୁ ମଣୀ ତୁରୁକ RWX0753707

ପ ୁ /55330 56 135 336ସବୁାଶିନି କସଲା ପି ଅବସାଲମ କସଲା OR/12/085/138823

ପ ୁ /56331 49 135 337ସତ�ପ%ସାଦ େଖାସଲା ପି ଶବୁଲନ େଖାସଲା OR/12/085/138159

�ୀ /56332 46 135 338ଅ8ଳି େଖାସଲା "ା ସତ�ପ%ସାଦ େଖାସଲା OR/12/085/138160

ପ ୁ /56333 35 135 339ସଚିF ପ%ସାଦ େଖାସ, ା ପି ସତ�ପ%ସାଦ େଖାସ, ା RWX0233601

ପ ୁ /56334 34 135 340େଢଭିk ପ%ସାଦ େଖାସ, ା ପି ସତ�ପ%ସାଦ େଖାସ, ା RWX0233619

�ୀ /56335 31 135 341ସେୁନାଲି କମୁାରି ଖସ, ା "ା ସଚିF ପ%ସାଦ ଖସ, ା RWX0801761

�ୀ /56336 28 135 342ସେୁନଲି କମୁାରି ଖସ, ା ପି ସତ� ପ%ସାଦ ଖସ, ା RWX0801738

�ୀ /57337 29 135 343ଆଲିସା ପାତ% ପି ଏD.େକ.ଏF.ସିଏl ପାତ% RWX0483164

�ୀ /58338 63 135 344ସଶୁଳିା ମଣି ନାଗ "ା ହାFD ମାଟOନ ନାଗ RWX0399626

ପ ୁ /58339 55 135 345ଏଡବିନେଯାହନ ନାଗ ପି ଏରେନE ନାଗ OR/12/085/138308

ପ ୁ /58340 53 135 346େଜ�ାତି3%  କମୁାର ନାଗ ପି ଏଚ.ମାଟOF ନାଗ RWX0753855

ପ ୁ /58341 46 135 347ରବି3%  କମୁାର ନାଗ ପି ଏରେନE ନାଗ OR/12/085/138309

�ୀ /58342 25 135 348େଫ, ାରା ନାଗ ପି ଜରି3%  କମୁାର ନାଗ RWX0890293

�ୀ /58343 20 135 349ଏେ8ଲା େକଥଳୀନ ନାଗ ପି େଜ�ାତି3%  ନାଗ RWX1223015

ପ ୁ /59344 32 135 350େଶାଭନ ବାଗ ପି ପ%େମାଦ କମୁାର ବାଗ KBH1352749

ପ ୁ /59345 55 135 351ପ%େମାଦ ବାଘ ପି ରତ? ାକର ବାଘ RWX0367961

ପ ୁ /59346 51 135 352ନିେରାଦ କମୁାର ବାଘ ପି ରତ? ାକର ବାଘ OR/12/085/138267

�ୀ /59347 47 135 353ମାନସି ବାଘ "ା ପ%େମାଦ ବାଘ KBH1311554

�ୀ /59348 44 135 354"JK ପ%ତିଭା ବାଘ "ା ନିରଦ କମୁାର ବାଘ RWX0367953

ପ ୁ /60349 35 135 355ମିଥ ୁବାଘ ମା ଲBCୀ ବାଘ RWX0753665

ପ ୁ /60350 29 135 356ଅରୁଣ ବାଘ ପି ପ%ାaିD ବାଘ RWX0801837

�ୀ /60351 28 135 357ନିଳିମା ନିଶା ବାଘ "ା ମିଥ ୁବାଘ RWX0753673

�ୀ /60352 70 135 358କାmମଣି େଚଟି "ା ଫିଲିପ େଚଟି OR/12/085/138260

�ୀ /60353 66 135 359ପ%ଭାତୀ େଚଟୀ "ା ସବୁେଲାନ େଚଟୀ RWX0111633

�ୀ /60354 52 135 360ଶା+ିଲତା େଚଟୀ ପି ସବୁଲନ େଚଟୀ RWX0752881

�ୀ /60355 43 135 361ଗିତା8ଳୀ େଚଟୀ "ା ବିକଶିତ ସାଧ ୁ KBH1308733

�ୀ /60356 41 135 362ରାେଜAରି େଚଟି ପି ଫିଲିପ େଚଟି OR/12/085/138261

�ୀ /60357 41 135 363ପSୁା କମୁାରୀ େଚଟୀ "ା ସନୁୀଲ କମୁାର େBତ%ୀୟ KBH1308758

ପ ୁ /60358 40 135 364ସଭୁ ପବିତ%  ପାତ%  େଚଟୀ ପି ଫିଲିପ େଚଟୀ KBH1715341

ପ ୁ /60359 37 135 365ଅରବି3 ମେସସ େଚଟି ପି ପ%ଫଲୁ,  କମୁାର େଚଟି RWX0112722

ପ ୁ /60360 75 135 366ସବୁେଲାନ େଚଟୀ ପି େଯାହନ େଚଟୀ RWX0367979

6 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀI "ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /60361 44 135 367ପ%ଶା+ କମୁାର େଚZୀ ପି ସବୁଲନ େଚZୀ KBH1670769

�ୀ /60362 40 135 368ମିନତୀ େଚZି ପି ଫିଲିପ େଚZି KBH1352913

�ୀ /60363 27 135 369ମନିଷା ତୁରୁକ ପି ପ%ଦୀପ କମୁାର ତୁରୁକ RWX0801696

ପ ୁ /61364 48 135 370ନେରଶ କମୁାର ତୁରୁ> ପି ବିେନାଦ ତୁରୁ> RWX0111641

ପ ୁ /62365 52 135 371ସବୁାଷ ଚ3%  େଖମ@ୁ ପି ଚ3%  େଖମ@ୁ OR/12/085/296339

�ୀ /62366 65 135 372ସଯୂ�Kମଣି େଖମ@ୁୁ "ା ଚ3%  େଖମ@ୁୁ RWX0957308

ପ ୁ /62367 45 135 373କେରଶ ଚ3%  େଖମ@ୁୁ ପି ଚ3%  େଖମ@ୁୁ OR/12/085/296340

�ୀ /62368 44 135 374ସ8ିତା େଖମ@ୁୁ "ା ନବୀନ ଚ3%  େଖମ@ୁୁ KBH1656487

�ୀ /62369 47 135 375େତଜ"ିନୀ େଖାସ, ା "ା ସବୁାଶ େଖାସ, ା RWX1115146

�ୀ /62370 45 135 376ଦିନମଣୀ ତୁରକ "ା ବିେନାଦ ତୁରକ RWX0111658

ପ ୁ /62371 56 135 377ଉଦୟ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ବିେନାଦ ତୁରୁକ RWX1008358

�ୀ /63372 33 135 378ରାେଜAରୀ ହରିଜନ "ା ସବୁାସ ଚ3%  େଖମ@ୁୁ RWX0611905

ପ ୁ /63373 43 135 379ପ%ମି] କମୁାର େଖମ@ୁୁ ପି ଚ3%  େଖମ@ୁୁ KBH1311562

�ୀ /63374 28 135 380ଉମା ମେହAରୀ େଖମ@ୁୁ ପି ନବୀନ ଚ3%  େଖମ@ୁୁ RWX0612218

ପ ୁ /64375 46 135 381ଅନ+ କମୁାର ହିଆ� ପି ବିର ପାତ%  ହିଆ� KBH1311596

�ୀ /64376 37 135 382DଵJKମଣି ହିଆଲ "ା ଅନ+ କମୁାର ହିଆଲ RWX1282003

ପ ୁ /64377 21 135 383ଅଭିେଷକ େସଠୀ ମା ରଜିତା େସଠୀ RWX1110998

�ୀ /65378 42 135 384ଜୟ+ିମାଳା ବାଘ "ା ମେସD ଖରା RWX0112870

ପ ୁ /65379 65 135 385ଇେଗ?Aର ବାଘ ପି ଶଲମନ ବାଘ OR/12/085/138175

�ୀ /65380 58 135 386ବିେବକବତି ବାଘ "ା ଇେଗ?Aର ବାଘ OR/12/085/138176

�ୀ /66381 49 135 387ରାେଯ"ରୀ ମହା+ି "ା ପରମ ମହା+ି OR/12/085/138182

ପ ୁ /66382 39 135 388ସମିର ମହା+ି ପି ପରମ ମହା+ି KBH1670819

ପ ୁ /66383 36 135 389ମିହିର ମହା+ି ପି ପରମ କମୁାର ମହା+ି KBH1311372

�ୀ /67384 57 135 390ସ8ିବନି ନାୟକ "ା ରେମଶ ର8ନ ଆଶା RWX0753848

�ୀ /67385 62 135 391ମWୁମଣି ତୁରୁକ "ା ମWିୁପାତ%  ତୁରୁକ OR/12/085/138186

�ୀ /67386 39 135 392ସବିତା ରାଣି ତୁରୁକ "ା ବାବିେଲାF ତୁରୁକ RWX0399865

ପ ୁ /68387 73 135 393ଶା+ି କମୁାର ନିମKଳ ପାତ%  େଚଟୀ ପି କୃପା ପାତ%  େଚଟୀ KBH1308725

�ୀ /68388 68 135 394େସ?ହଲତା େଚଟି "ା ଶା+ି କମୁାର ନିମKଳ ପାତ%  େଚଟୀ KBH1311430

�ୀ /68389 50 135 395ସାଗରିକା େଚଟି ପି ଶା+ି କମୁାର ନିମKଳ ପାତ%  େଚଟି RWX0113209

�ୀ /68390 57 135 396ରଜନି େଚଟୀ "ା ନିର8ନ େଚଟୀ OR/12/085/138249

ପ ୁ /68391 52 135 397ନିର8ନ େଚଟି ପି ଦାନିଏଲ େଚଟି OR/12/085/138248

�ୀ /68392 36 135 398ଦିପିକା େଚଟି ପି ନିର8ନ େଚଟି KBH2140077

ପ ୁ /68393 34 135 399ଜାେଭଦ "ରୂପ େଚଟି ପି ନିର8ନ େଚଟି KBH2140333

ପ ୁ /68394 33 135 400ଧୀରଜ େଚଟୀ ପି ନିର8ନ େଚଟୀ RWX0335695

ପ ୁ /68395 43 135 401ଧିରଜ କମୁାର ରାୟ ସାମ+ ପି ବି ଏF ରାୟ ସାମ+ RWX0111674

�ୀ /68396 41 135 402ସରିତା ରାୟସାମ+ "ା ଧୀରଜ କମୁାର ରାୟସାମ+ RWX0427518

ପ ୁ /69397 37 135 403ଜିେତ3%  ଖସ, ା ପି େଦବଦାସ ଖସ, ା KBH1711688

ପ ୁ /69398 65 135 404େଦବଦାସ େଖାସଲା ପି ସଲମନ େଖାସଲା OR/12/085/138190

�ୀ /69399 60 135 405ଚ-ାମଣି େଖାସଲା "ା େଦବଦାସ େଖାସଲା OR/12/085/138191

ପ ୁ /69400 40 135 406ର8ିତକମୁାର େଖାସଲା ପି େଦବଦାସ େଖାସଲା OR/12/085/138193

ପ ୁ /69401 37 135 407ଜିେତ3%  କମୁାର େଖାସଲା ପି େଦବଦାସ େଖାସଲା KBH2140168

�ୀ /69402 33 135 408ନାଜରିତା େଖାସ, ା ପି େଦବଦାସ େଖାସ, ା RWX0112631

ପ ୁ /70403 51 135 409ଲାେରନ କସଲା ପି ଦଶKନ କସଲା OR/12/085/138196

�ୀ /70404 46 135 410ବାସ+ି କସଲା "ା ଲାେରନ କସଲା OR/12/085/138197

�ୀ /70405 37 135 411ଅମ%ିତା ଖରା "ା ବିA ର8ନ ଖରା RWX0903518

ପ ୁ /70406 32 135 412ରାଜପାଉଲା ଖସଲା ପି ଲେରF ଖସଲା RWX0111682

ପ ୁ /70407 35 135 413ବିA ର8ନ ଖରା ମା ରଜନୀ େଖାସ, ା RWX0112672

�ୀ /71408 47 135 414ସରିୁ େଖାସଲା "ା ଲେରନ ତୁେଷା େଖାସଲା OR/12/085/138794

ପ ୁ /72409 50 135 415େସାରଜ କମୁାର ଖରା ପି ଆେଲାକଚିb ଖରା RWX0801704

�ୀ /72410 40 135 416ସରମିଳା ଖରା "ା େସାରଜ କମୁାର ଖରା RWX0801779

ପ ୁ /72411 51 135 417ରାଜକିେଶାର େଖାସଲା ପି ଆଶାନ3 େଖାସଲା OR/12/085/138202

�ୀ /72412 43 135 418ସମOଳା େଖାସ, ା "ା ସେରାଜ କମୁାର ଖରା KBH1311505

ପ ୁ /72413 28 135 419ନହମ ରାଜ େଖାସଲା ପି ରାଜ କିେଶାର େଖାସଲା RWX0753251

�ୀ /72414 27 135 420ଆେଜେଲନି େଖାସଲା ପି ରାଜକିେଶାର େଖାସଲା RWX0753269

ପ ୁ /72415 38 135 421ଉେପ3%  ନାଥ ଶିଶା ପି େଦତୖାରୀ ଶିଶା RWX0113407

�ୀ /72416 48 135 422ନୀଳିମା ରାନୀ ତା@ି "ା ରାଜକିେଶାର େଖାସଲା OR/12/085/138203

ପ ୁ /73417 23 135 423ସାହିଲ ସମୁନ କ3ପାନ ପି ଉଦୟନଥ କ3ପାନ RWX1111046

�ୀ /73418 46 135 424ସବୁାଶିନି କଳୁଦିପ "ା ଡମ ୁକଳୁଦିପ OR/12/085/138243

�ୀ /73419 41 135 425ରୁନି କମୁାରୀ କଳୁଦିପ ପି ଡମ ୁକଳୁଦିପ KBH1308899

ପ ୁ /74420 52 135 426ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ନାୟକ RWX0399550

�ୀ /74421 50 135 427ସାବିତ%ୀ ନାୟକ "ା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0399568

ପ ୁ /74422 28 135 428ଶଭୁଶ%ୀ ସhିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0753418

7 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀI "ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /75423 35 135 429ସମୀର କମୁାର େଖାସ, ା ପି ଜୀବନ ଚ3%  େଖାସ, ା RWX0335828

�ୀ /75424 32 135 430ପ%ୀତି ନ3ା େଖାସ, ା ପି ଜୀବନ ଚ3%  େଖାସ, ା RWX0335836

ପ ୁ /75425 30 135 431ଅମିର କମୁାର େଖାସ, ା ପି ଜୀବନ ଚ3%  େଖାସ, ା RWX0335653

�ୀ /75426 29 135 432ଖଜ+ୀ ପାଣି "ା ସମିର କମୁାର େଖାସ, ା RWX1039775

�ୀ /76427 43 135 433େଜ�ାତି େମାହିନି ତୁରକ "ା ସନିୁଳ ପାତ%  ତୁରକ KBH1308683

ପ ୁ /77428 47 135 434େପ%ମଜିb ବାଗ ପି ଆଶାନ3 ବାଗ OR/12/085/138772

�ୀ /77429 68 135 435ଶଭୁାସିନି ବାଘ "ା ଆଶାନ3 ବାଘ RWX0111559

�ୀ /77430 36 135 436ଦୀପିକା ବାଘ "ା େପ%ମଜିb ବାଘ RWX0233155

�ୀ /77431 29 135 437ମିନତୀ ମଲ, ିକ "ା ଅମିର କମୁାର େଖାସ, ା RWX0483693

�ୀ /78432 52 135 438ପSୁା8ଳୀ େବେହରା "ା ଯିେହାଶାଫ< ଲିମା RWX0113373

ପ ୁ /78433 46 135 439େଜ ଅନୀଲ କମୁାର େବେହରା ପି ନିତ�ାନ3 େବେହରା RWX0113357

�ୀ /78434 44 135 440ନିେବଦିନି େବେହରା "ା େଜ ଅନୀଲ କମୁାର େବେହରା RWX0113340

�ୀ /78435 41 135 441ପ%ତିଭା କା+ି େଖାସ, ା "ା ଆେମାଦ କିେଷାର େଖାସ, ା RWX0483305

�ୀ /78436 36 135 442ଗଣୁ େଖାସ, ା ପି ଉେପ3%  କମୁାର େଖାସ, ା RWX0283150

ପ ୁ /78437 56 135 443ଯିେହାଶାଫ< ଲିମା ପି ଘାସି ଲିମା RWX0113365

ପ ୁ /79438 23 135 444ସମିୁତ କମୁାର େଖାସଲା ପି ସେୁରଶ କମୁାର େଖାସଲା RWX1008390

ପ ୁ /79439 46 135 445ସେୁରସ ଚ3%  େଖାସ, ା ପି ଚ3%  େମାହନ େଖାସ, ା RWX0283168

�ୀ /79440 43 135 446କ8ୁଲତା େଖାସ, ା "ା ସେୁରସ ଚ3%  େଖାସ, ା RWX0536821

ପ ୁ /79441 29 135 447ସେ+ାସ କମୁାର େଖାସ, ା ପି ଶେୁରଶ ଚ3%  େଖାସ, ା RWX0611897

ପ ୁ /79442 39 135 449ପ%ଶା+ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜିହିଜିକଲ ନାୟକ OR/12/085/138294

�ୀ /80443 29 135 450ଖଜ+ି େଖାସ, ା "ା ସମିର କମୁାର େଖାସ, ା RWX0890301

�ୀ /80444 39 135 451ନିମKଳା ନାୟକ "ା ପ%ଶା+ କମୁାର ନାୟକ KBH1308634

ପ ୁ /81445 52 135 452ନିର8ନ ଖରୁା ପି ଯିGହ ଖରୁା OR/12/085/138291

�ୀ /81446 44 135 453େବଜୖୟ+ି ମାଳା ଖରୁା "ା ନିରଞନ ଖରୁା KBH1308675

ପ ୁ /82447 76 135 454ବି.ଏନ. େବେହରା ପି ଗିG େବେହରା RWX0753442

�ୀ /82448 26 135 455ରଜନୀ େବେହରା ପି ବି.ଏନ. େବେହରା RWX0753434

�ୀ /82449 34 135 456ମାନସୀନି ପାନିକା ଭତ% ା "ା ସମୁ+ କମୁାର ଖରୁା RWX0801902

�ୀ /82450 23 135 457ମାଳତି ହିଆଲ ପି କସୁମୁ ଚ3%  ହିଆଲ RWX1039783

ପ ୁ /82451 65 135 458ଦୟାନିଧି ଖରୁା ପି ଯିGହ ଖରୁା OR/12/085/138280

�ୀ /82452 59 135 459ଶଯୁ�Kମଣି ଖରୁା "ା ଦୟାନିଧି ଖରୁା OR/12/085/138281

�ୀ /82453 36 135 460ସରୁ8ଳି ଖରୁା "ା ସମିର ମାଟOନ ଖରୁା RWX0890244

�ୀ /82454 54 135 461ମଣି କମୁତିୁ ମା କସୁମୁ ଚ3%  ହିଆଲ RWX1039700

ପ ୁ /82455 44 135 462ସମି[ ମାଟOFଖରୁାନା ପି ଦୟାନିଧି ମାଟOFଖରୁାନା KBH1670793

ପ ୁ /82456 63 135 463ଉଜାଗର ପାଣି ପି କୃପାନିଧି ପାଣି RWX0753772

�ୀ /83457 40 135 464ସକୁା+ିମାଳା ବାଘ ପି ଇଗ? ାସିଯସୁ ବାଘ RWX0112888

�ୀ /83458 66 135 465ଦିନମଣି ହିଆଲ "ା କୃପାପାତ%  ହିଆଲ OR/12/085/138317

ପ ୁ /83459 51 135 466ସେରାଜ କମୁାର ହିଆଲ ପି କୃପାପାତ%  ହିଆଲ OR/12/085/138320

�ୀ /83460 47 135 467ବସ+ କମୁାରି ହିଆଲ "ା ସେରାଯ କମୁାର ହିଆଲ OR/12/085/138321

ପ ୁ /83461 33 135 468ଫିେରାଜ କମୁାର ହିଆଲ ପି ସେରାଜ କମୁାର ହିଆଲ RWX0111716

ପ ୁ /83462 31 135 469ସେୁରାଜ କମୁାର ହିଆଲ ପି ସେରାଜ କମୁାର ହିଆଲ RWX0335745

�ୀ /84463 46 135 470ପpୁମାଳା ଗY ାସ "ା ଇପ%ାୟମି ଗY ାସ OR/12/085/138429

ପ ୁ /85464 40 135 471ଦିପକ ବିକାଶ ଡମର ପି େପ%କଲିନ ଡମର KBH2140358

�ୀ /85465 46 135 472େହେଲନା ଡୁମର ପି ନରସିଂହ ଡୁମର KBH1670710

ପ ୁ /85466 42 135 473ଅମିର ମାନସ ଡୁମର ପି ଫ% ାIଲି ଡୁମର KBH1308873

�ୀ /85467 31 135 474ନିେବଦିତା ଏଲିନା ଡୁମ[ ପି େଫ% IଲିF ଡୁମ[ RWX0483479

ପ ୁ /85468 29 135 475ଅମ%ିb ଅଭିେଷ> ଡୁମର ପି େଫ% IଲିF ଓqାେଲନD ଡୁମର RWX0483495

ପ ୁ /85469 36 135 476େବ8ାମିନ େଯାେଶr ଡୁମର ପି ଫ% ାIଲିନ ଆେଲFସ ଡୁମର RWX0112649

�ୀ /85470 45 135 478କ8ୁଲତା ଗY ାସ "ା ରାେଜ3%  ଗY ାସ OR/12/085/138431

ପ ୁ /85471 31 135 479େଦବାଶଷି ଗ, ାସ ପି ରାେଜ3%  କମୁାର ଗ, ାସ RWX0335802

ପ ୁ /85472 28 135 480େସ?ହାସିଷ ଗ, ାD ପି ରାେଜ3%  ଗ, ାD RWX0801878

ପ ୁ /85473 28 135 481େସ?ହାସିଶ ଗ, ାସ ପି ରାେଜ3%  କମୁାର ଗ, ାସ RWX1173186

ପ ୁ /85474 28 135 482ଗପନ ବିହାରୀ ଗ, ାସ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଗ, ାସ RWX1222470

ପ ୁ /85475 55 135 483େଫ% Iଲିନସ ତୁମର ପି ନରସିଂହ ତୁମର OR/12/085/138433

�ୀ /85476 49 135 484ସେରାଜିନି ତୁମର "ା େଫ% Iଳିନ ତୁମର OR/12/085/138432

ପ ୁ /86477 76 135 485ବିେନାଦ ତୁରୁକ ପି ଅେସର ତୁରୁକ OR/12/085/138777

ପ ୁ /86478 59 135 486ସଧିୁର କମୁାର ତୁରୁକ ପି ବିେନାଦପାତ%  ତୁରୁକ RWX0112920

�ୀ /86479 54 135 487ସକ+ୁଳା ତୁରୁକ "ା ସଧିୁର କମୁାର ତୁରୁକ RWX0112938

�ୀ /86480 51 135 488ସବିତା କମୁାରୀ ତୁରୁକ "ା ଶରତ କମୁାର ତୁରୁକ OR/12/085/138776

ପ ୁ /86481 48 135 489ଶରତ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ବିେନାଦ ତୁରୁକ OR/12/085/138775

�ୀ /86482 33 135 490ସେୁରଖା ତୁରୁକ ପି ସଧିୁରକମୁାର ତୁରୁକ RWX0112946

�ୀ /86483 30 135 491ଅ�Kନା େସ?ହାସିନି ତୁରୁ> ପି ଶରତ କମୁାର ତୁରୁ> RWX0483669

ପ ୁ /86484 29 135 492ହୀରନ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ସଧିୁର କମୁାର ତୁରୁକ RWX0335711

8 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀI "ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /86485 24 135 493ସଯୂ�KସC ିତା ସପୁ%ିୟା ତୁରୁକ ପି ଶରତ କମୁାର ତୁରୁକ RWX0903583

ପ ୁ /87486 52 135 494େସୗଭାଗ� କମୁାର କାNOକ ପି େବ8ାମିନ କାNOକ RWX0113217

�ୀ /87487 40 135 495କବିତା ରାଣି କାNOକ "ା େସୗଭାଗ� କମୁାର କାNOକ RWX0113225

�ୀ /87488 44 135 496ର8ିତା Bତ%ିୟ ପି ପ%ଭାକର Bତ%ିୟ KBH1311521

ପ ୁ /88489 73 135 497ଆେମାନ କମୁାର େଖାସ, ା ପି ଆଲବାନ େଖାସ, ା RWX0399956

�ୀ /88490 71 135 498ବାସ+ି େଖାସ, ା "ା ଆେମାନ କମୁାର େଖାସ, ା RWX0399964

ପ ୁ /88491 47 135 499ଜଜK  ଫଡOନା@ େଖାସ, ା ପି ଆେମାନ କମୁାର େଖାସ, ା RWX0399899

ପ ୁ /88492 45 135 500ଅରୁପ କମୁାର େଖାସ, ା ପି ଆେମାନ କମୁାର େଖାସ, ା RWX0399915

ପ ୁ /88493 39 135 501ଯାସିD EାରଭିF େଖାସ, ା ପି ଆେମାନ କମୁାର େଖାସ, ା RWX0399717

�ୀ /88494 40 135 502ରଚିତା Bତ%ୀୟ ପି ପ%ଭାକର Bତ%ୀୟ KBH1311513

ପ ୁ /88495 38 135 503ପି.ଏସ.େକ େBତ%ୀୟ ପି ପ%ଭାକର େBତ%ୀୟ KBH1311539

�ୀ /88496 65 135 504ଦୟାବତୀ େBତ%ୀୟ "ା ପ%ଭାକର େBତ%ୀୟ RWX0399923

�ୀ /88497 34 135 505ସରମିତା େBତ%ୀୟ ପି ପ%ଭାକର େBତ%ୀୟ RWX0335737

�ୀ /88498 31 135 506ମିନାBୀ ନାୟକ "ା ଅରୁପ କମୁାର େଖାସ, ା RWX0399709

�ୀ /88499 44 135 507ଦୟମ+ି ପା�ି "ା ଜଜK  ଫଡOନା@ େଖାସ, ା RWX0399907

ପ ୁ /89500 46 135 508sାନ ସୟୀତ ମହାନ3ିଆ ପି ଜୁନସ ମହାନ3ିଆ RWX0427500

�ୀ /89501 44 135 509ଜସCିନା ଜୁଏଲ ନାୟକ ପି ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ KBH1623396

�ୀ /89502 41 135 510ଜୁଲିନା ଜୁଏଲ ନାୟକ ପି ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ KBH1623404

�ୀ /89503 40 135 511େସୗନ�ସିନୀ ନାୟକ ପି ସଜିୁb ନାୟକ RWX1039817

�ୀ /89504 38 135 512େସନୖ�ାସିନୀ ଜୁଏଲ ନାୟକ ପି ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ KBH1623446

ପ ୁ /89505 44 135 513ସି. ବିେବ> ପି େପ%ମାନ3 ପାତ% RWX0824474

�ୀ /90506 37 135 514େରଜିନା ଆଶ%ିb ପି ମେନାହର ଆଶ%ିb RWX0113183

ପ ୁ /90507 33 135 515େବ8ାମିନ ଆଶ%ିତ ପି ମେନାହର ଆଶ%ିତ RWX0113126

�ୀ /90508 49 135 516ରଜନି େବନିଆ ପି ନିକଲାଉସ େବନିଆ RWX0753640

ପ ୁ /90509 53 135 517ନିର8ନ ବିହାରୀ ପି ଦିନବLୁ ବିହାରୀ RWX0753632

ପ ୁ /90510 33 135 518ଦିପଚା3 ୍ବିହାରୀ ପି ଦିନବLୁ ବିହାରୀ RWX0753624

ପ ୁ /90511 26 135 519େଦବାଶିଷ ବିହାରୀ ପି ନିର8ନ ବିହାରୀ RWX0753608

�ୀ /90512 53 135 520ରେଜସ ଲିଲି ହିଆଲ ପି େଯାହନ ହିଆଲ OR/12/085/138411

ପ ୁ /90513 39 135 521ସ3ୁର କମୁାର ହିଆଲ ପି କୃପାପାତ%  ହିଆଲ KBH1711670

�ୀ /90514 34 135 522ପ%ତିମା ହିଆଲ "ା ସ3ୁର କମୁାର ହିଆଲ RWX0752964

�ୀ /91515 34 135 523ଆuନା େଜନା "ା ପ%କୃତି ର8ନ ସାମଲ RWX0753384

ପ ୁ /91516 71 135 524କାNOକ ହୃଦୟ ର8ନ ସାମଲ ପି କାNOକ ସାମଲ OR/12/085/138404

ପ ୁ /91517 60 135 525େକ ବି େକ ସାମଲ ପି କାNOକ ସାମଲ OR/12/085/138406

�ୀ /91518 55 135 526ଅନିତା ସାମଲ "ା କାNOକହୃଦୟର8ନ ସାମଲ OR/12/085/138405

ପ ୁ /91519 39 135 527ବିAର8ନ ସାମଲ ପି କାNOକ ହୃଦୟ ର8ନ ସାମଲ KBH1623263

�ୀ /91520 37 135 528ବନିତା ରାଣି ସାମଲ "ା ବିAର8ନ ସାମଲ RWX0612036

ପ ୁ /91521 37 135 529ପ%କୃତି ର8ନ ସାମଲ ପି କାNOକ ହୃଦୟ ର8ନ ସାମଲ KBH1623248

�ୀ /91522 34 135 530େମାନାଲିସା ସାମଲ ପି କାNOକ ହୃଦୟ ର8ନ ସାମଲ KBH1352673

�ୀ /92523 49 135 531ଝରଣାରାଣୀ ଦାସ "ା େହମପ%ସାଦ ଦାସ RWX0233478

ପ ୁ /92524 43 135 532େହମପ%ସାଦ ଦାସ ପି େକ ଏସ ବାଲାଜି RWX0243568

ପ ୁ /92525 40 135 533େକ.ବିଭୁତି ପ%ସାଦ ଦାସ ପି େକ ଏସ ବାଲାଜି OR/12/085/136125

ପ ୁ /93526 74 135 534ଟିକିନା ହିଆଲ ପି ଦୟାଳୁ ହିଆଲ RWX0112953

ପ ୁ /93527 62 135 535ପJୂKଚ3%  ହିଆଲ ପି ଲାବନ ହିଆଲ OR/12/085/138562

�ୀ /93528 57 135 536ଖ%ୀEଦାନି ହିଆଲ "ା ପJୂKଚ3%  ହିଆଲ OR/12/085/138563

ପ ୁ /93529 50 135 537ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ହିଆଲ ପି ଲାେବାନ ହିଆଲ KBH1309004

�ୀ /93530 40 135 538ପନ? ିନାରାଣୀ ହିଆଲ ପି ପJୂK ଚ3%  ହିଆଲ KBH1623602

�ୀ /93531 36 135 539ପ%sାରାଣି ହିଆଲ ପି ପJୁK ଚ3%  ହିଆଲ OR/12/085/385578

�ୀ /93532 22 135 540ମେୁ8ତି େପ%ରଣା - ପJୂK ଚ3%  ହିଆଲ RWX1247451

ପ ୁ /94533 63 135 541ଶବୁାସକଶୁମୁ ତୁରୁକ ପି ମ�ଲ ତୁରୁକ OR/12/085/138564

�ୀ /94534 56 135 542ସଂଯWୁା ତୁରୁକ "ା ଶଭୁକା+ େମାହନ ପାତ%  ତୁରୁକ KBH1623313

�ୀ /94535 55 135 543ରମାମଣି ତୁରୁକ "ା ସବୁାସକଶୁମୁ ତୁରୁକ OR/12/085/138565

ପ ୁ /94536 49 135 544ଶରତ ଚ3%  ସନିୁଲ ପାତ%  ତୁରୁକ ପି ଖ%ୀE ଚରଣ ତୁରୁକ KBH1623255

�ୀ /94537 42 135 545"JK ମ3ିରା ତୁରୁକ ପି ସବୁାଷ କସୁମୁ ତୁରୁକ KBH1623628

�ୀ /94538 37 135 546ମିନତି ତୁରୁକ ପି ଶଭୁକା+ େମାହନ ପାତ%  ତୁରୁକ KBH1623297

ପ ୁ /94539 35 135 547େଯରମ ତୁରୁ> ପି ସବୁାସ କସୁମୁ ତୁରୁ> RWX0112656

�ୀ /95540 35 135 548ସCିତା ଖରା "ା ତପନ କମୁାର ଖରା KBH1711993

�ୀ /95541 48 135 549େପ%ମା8ଳି ମହାନପାତ% ପି କାNOକ ମହାନପାତ% RWX0368076

ପ ୁ /95542 45 135 550ଚିରଂଜୀବି ମହାନପାତ% ପି କାNOକ ମହାନପାତ% RWX0399931

ପ ୁ /95543 66 135 551ପ%ଭାକର ପାଣି ପି କୃପାନିଧି ପାଣି KBH1670603

�ୀ /95544 60 135 552ସନିୁତା ପାଣି "ା ପ%ଭାକର ପାଣି KBH1670595

�ୀ /95545 51 135 553ସବିତା େଶାଭା ପାଣି "ା ଲଲାେଟ@ ୁପାଣି RWX0399881

ପ ୁ /95546 50 135 554ଲଲାେଟ3ୁ ପାଣି ପି ନିଳକd ପାଣି KBH1311489

9 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀI "ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /95547 46 135 555ସଧୁାକର ପାଣି ପି କୃପାଦାନ ପାଣି KBH1352855

�ୀ /95548 40 135 556ସନୁୀତା ପାଣୀ "ା ସଧୁାକର ପାଣୀ KBH1352863

ପ ୁ /95549 39 135 557ଅନିତ ପାଣି ପି ପ%ଭାକର ପାଣି KBH1670694

�ୀ /95550 38 135 558ପ%sା ପାଣି ପି ନୀଳକd ପାଣି RWX0367995

�ୀ /95551 34 135 559ଅନୀତା ପାଣୀ ପି ପ%ଭାକର ପାଣୀ RWX0112748

�ୀ /95552 33 135 560ସଂଗୀତା ପାଣୀ ପି ଉଜାଗର ପାଣୀ RWX0112763

ପ ୁ /96553 23 135 561ସିvାଥK େଶଖର ବାଘ ପି ଅନ+ ବାଘ RWX1222694

ପ ୁ /96554 39 135 562ସଜିୁତ କମୁାର େବେହରା ପି କଶୁ େବେହରା RWX0335778

�ୀ /96555 33 135 563େରାଜାଲିନ େବେହରା ପି କଶୁ େବେହରା RWX0335794

�ୀ /96556 32 135 564ରଶCୀତା େବେହରା "ା ସଜିୁତ କମୁାର େବେହରା RWX0335786

�ୀ /96557 56 135 565ଅwୀ ବାଳା େଦଇ "ା ପJୂ;ନ3 େରାଟି KBH1341130

ପ ୁ /96558 26 135 566ସାମଏୁଲ ରଥି ପି ପJୂ;ନ3 େରାଥି RWX0753657

ପ ୁ /96559 32 135 567ପନୂଏଲ େରାଟି ପି ପJୁ;ନ3 େରାଟି RWX0335752

�ୀ /97560 33 135 568ରସିଦା େବ�� ପି େଶx େମେହରଓqାନ RWX0483578

ପ ୁ /97561 45 135 569ରବି3%  ପ%ସାଦ ହିଆଲ ମା ରମିଳା ହିଆଲ RWX0752972

�ୀ /97562 37 135 570ନମିତା ହିଆଲ "ା ରବି3%  ପ%ସାଦ ହିଆଲ RWX0752956

�ୀ /97563 28 135 571କବିତା କମୁାରି ହିଆଲ ପି ସେରାଜ କମୁାର ହିଆଲ RWX0483826

�ୀ /97564 43 135 572ରେଜଶC ିଳା େଖାସଲା "ା ସରୁଜିତ େଖାସଲା KBH1623693

ପ ୁ /97565 51 135 573ସରୁଜିତ େଖାସ, ା ପି ଈAରଦାନ େଖାସ, ା KBH1623776

ପ ୁ /97566 49 135 574ସମୁନ ସଜିୁତ େଖାସ, ା ପି ଈAରଦାନ େଖାସ, ା KBH1670801

�ୀ /97567 44 135 575ମିଳିତା େଖାସ, ା "ା ସମୁନ ସଜିୁତ େଖାସ, ା KBH1670827

�ୀ /97568 41 135 576େଜ�ାସ?ା େଖାସ, ା "ା େସାେରF େଖାସ, ା KBH1623503

�ୀ /97569 39 135 577ସେୁର3% ୀ େଖାସ, ା "ା ସତ�ାନ3 େଖାସ, ା KBH1623891

ପ ୁ /97570 37 135 578ଉେପ3%  େଖାସ, ା ପି ଉଦୟ ଚ3%  େଖାସ, ା RWX0283184

�ୀ /97571 20 135 579ସବନାରାଣୀ େଖାସ, ା ପି ସମୁନ ସଜିୁତ େଖାସ, ା RWX1269075

�ୀ /97572 20 135 580ଅIିତା ସାଳିନି େଖାସ, ା ପି ସରୁଜିତ େଖାସ, ା RWX1269067

�ୀ /98573 34 135 581ବୀଜୀତା ରାଣୀ ବାଘା  "ା ସିvାଥK ପାଣୀ RWX1271998

�ୀ /98574 34 135 582ବିେଜତା ରାଣି ବାଘ ପି ଅବିନଶ ଚ3%  ବାଘ RWX1268895

ପ ୁ /98575 33 135 583େଯାF ର8ନEିନ ବାଘ ପି ଅନ+ ଚ3%  ବାଘ RWX1008408

�ୀ /98576 31 135 584ସକୁନ�ା ବାଘ ପି ଅବିନାଶ ଚ3%  ବାଘ RWX0335729

ପ ୁ /98577 59 135 585ଅବିନାଶଚ3%  ବାଘ ପି ଖ%ୀEଚରଣ ବାଘ OR/12/085/138574

�ୀ /98578 51 135 586ପSୁା8ଳି େପ%ମେମାହିନୀ ବାଘ "ା ଅବିନାଶ ଚ3%  ବାଘ OR/12/085/138575

�ୀ /98579 49 135 587ସବୁାସିନୀ ବାଘ "ା ଅନ+ ଚ3%  ବାଘ RWX0111781

�ୀ /98580 42 135 588ପ%ଣତୀ କମୁାରୀ ବାଘ ପି ଅନ+ େଶଖର ବାଘ RWX0243642

�ୀ /98581 35 135 589ଯିମିମା ସେୁନଲି ବାଘ ପି ଅନ+ ଚ3%  ବାଘ RWX0113159

ପ ୁ /98582 33 135 590େଜାF ରାଜFEିF ବାଘ ପି ଅନ+ ଚ3%  ବାଘ RWX0113167

ପ ୁ /99583 63 135 591ମେନାହର ଦାସ ପି ଜିବନ ଦାସ OR/12/085/138576

�ୀ /99584 55 135 592ନିମKଳା ଦାସ "ା ମନହର ଦାସ OR/12/085/138577

ପ ୁ /99585 44 135 593ଖ%ୀEଫର େବ8ାବିF ଦାସ ପି ମେନାହର ଦାସ KBH1623768

ପ ୁ /99586 40 135 594ଭି`ର ଇମାନୁଏଲ ଦାସ ପି ମେନାହର ଦାସ KBH1623461

�ୀ /99587 39 135 595ସପୁ%ିୟା ଦାସ "ା େମାନହର ଦାସ KBH1623610

ପ ୁ /99588 39 135 596େଯାF ପିଟରସF ଦାସ ପି ମେନାହର ଦାସ RWX0399576

�ୀ /99589 38 135 597ସନିୁତା ଦାସ ପି ମେନାହର ଦାସ OR/12/085/138578

�ୀ /99590 37 135 598କାେବରି ଦାସ "ା ଭିେ`ାର ଇମାନୁଏଲ ଦାସ RWX0112755

�ୀ /99591 36 135 599"ପ?ା ଦାସ ପି ମେନାହର ଦାସ RWX0612143

ପ ୁ /99592 32 135 600EିେଫFଜନସନ ଦାସ ପି ମହହର ଦାସ RWX0233346

ପ ୁ /99593 30 135 601ଆଲବଟK  Eିେଫନସନ ଦାସ ପି ମେନାହର ଦାସ RWX0753046

ପ ୁ /99594 29 135 602ପିେଟର େଖାସ, ା ପି ଲାେରନ େଖାସ, ା RWX0824490

ପ ୁ /100595 44 135 603ଶ�ାମଲାଲ ଖ@ାୟତ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ଖ@ାୟତ RWX1232529

�ୀ /100596 42 135 604ଲBC ିକମୁାରୀ ନାଗ ପି େଗାପାଳ ନାଗ RWX1232537

�ୀ /100597 72 135 605ଚ3%  ପ%ଭା ସନୁା "ା େହାେସୟା ସନୁା RWX0399824

ପ ୁ /100598 48 135 606ଦିେନଶ ସନୁା ପି େହାସିୟ ସନୁା RWX0111815

ପ ୁ /100599 42 135 607ପ%ଦୀପ କମୁାର ସନୁା ପି ହସିୟ ସନୁା OR/12/085/138686

�ୀ /100600 41 135 608ସନୁୀତା ସମୁତୀ ସନୁା ପି ହସିୟ ସନୁା OR/12/085/138679

ପ ୁ /100601 38 135 609ସମୁ+ କମୁାର ସନୁା ପି େହାେସୟା ସନୁା RWX0283218

�ୀ /100602 38 135 610"ାଗତିକା େଚୗହାନ ସନୁା "ା ଦିେନଶ ସନୁା RWX0399832

ପ ୁ /100603 35 135 611ସାନି େଡଭିଡ ସନୁା ପି େହାେସୟ ସନୁା RWX0399873

�ୀ /101604 37 135 612ଅମ%ିତା ପାଣୀ ପି ପ%ଭାକର ପାଣୀ RWX0243584

�ୀ /101605 58 135 613ଦିପତୀ ୍ମୟୀ ପାତ[ "ା ମିହିର କମୁାର ପ%ଧାନ KBH1712041

ପ ୁ /101606 60 135 614ମିହିର କମୁାର ପ%ଧାନ ପି ଦାନିଏଲ ପ%ଧାନ KBH1308980

ପ ୁ /102607 55 135 615ଶଶିୁଲ ଖରା ପି ରବି ଖରା KBH1623842

ପ ୁ /102608 49 135 616ଶWିର8ନ ଖରା ପି ଲେରନରୁଷ ଖରା OR/12/085/138555

10 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀI "ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /102609 48 135 617ପ%ଦୀପ କମୁାର ଖରା ପି ଶଶି ଭୂଷଣ ଖରା KBH1670652

�ୀ /102610 45 135 618ନମିତା ଖରା "ା ଶଶିୁଳ ଖରା KBH1623883

ପ ୁ /102611 40 135 619ର8ିତ କମୁାର ଖରା ପି ଶଶି ଭୂଷଣ ଖରା RWX0400093

�ୀ /102612 29 135 620େସ?ହଲତା ଖରା ପି ଶଶିୁଲ ଖରା RWX0612226

�ୀ /102613 25 135 621ସମୁାନା ଖରା ପି ଶଶିୁଲ ଖରା RWX0824482

�ୀ /102614 54 135 622କନକଳତା ଖରା "ା ଶWିର8ନ ଖରା OR/12/085/138556

�ୀ /102615 31 135 623ଶେୁନମିୟା ଖରା ପି ଶWି ରଂଜନ ଖରା RWX0335869

ପ ୁ /102616 31 135 624େସମ ରଂ8ନ ଖରା ପି ଶWି ରଂ8ନ ଖରା RWX0483701

ପ ୁ /102617 29 135 625ସା-ାD ଖରା ପି ଶଶିୁଲ ଖରା RWX0612242

ପ ୁ /102618 24 135 626ଶିମିୟନ େଖାରା ପି ସସିୁଲ େଖାରା RWX1008440

ପ ୁ /103619 47 135 627େରାସନ କମୁାର କାNO> ପି ପି.ଏ� କାNO> RWX0233221

�ୀ /103620 64 135 629ପ%ମିଳା ଟାକ% ୀ "ା ହାନD ଟାକ% ୀ RWX0111872

ପ ୁ /103621 57 135 630ପ%ତାପଚ3%  ଟାକ% ି ପି ପ%ସନ କମୁାର ଟାକ%ି OR/12/085/138548

�ୀ /103622 53 135 631ଶଭୁାଗିନିପ%ମିଲା ଟାକ%ି "ା ପ%ତାପ ଚ3%  ଟାକ% ି KBH2139988

ପ ୁ /103623 51 135 632ଆସିଶ କମୁାର ଟାକ%ି ପି ହାନସ ଟାକ%ି RWX0695379

�ୀ /103624 45 135 633ନୀହାରମାଳା ଟାକ% ୀ ପି ହାFସ ଟାକ% ୀ RWX0111864

�ୀ /103625 45 135 634ମାଲOନ ନିେବଦିତା ଟାକ% ୀ "ା େରାସନ କମୁାର କାNOକ RWX0112664

�ୀ /103626 44 135 635ସିଲା ଟାକ%ି "ା ଆସିଶ କମୁାର ଟାକ%ି RWX0695361

ପ ୁ /103627 42 135 636ସନୁୀb କମୁାର ଟାକ% ୀ ପି ହାFସ ଟାକ% ୀ RWX0111856

�ୀ /103628 39 135 637ଗଡଲିF ମଧମିୁତା ଟାକ% ୀ ପି ପ%ତାପ ଚ3%  ଟାକ% ୀ RWX0111849

�ୀ /103629 34 135 638େତଜAୀନି ଟାକ% ୀ ପି ପ%ତାପ ଚ3%  ଟାକ% ୀ RWX0112862

�ୀ /103630 33 135 639ରୀତା8ଳି ଟାକ%ି "ା ସନିୁତ କମୁାର ଟାକ%ି RWX0111880

ପ ୁ /103631 29 135 640ତୁଷାର କା+ ଟାକ% ୀ ପି ପ%ତାପ ଚ3%  ଟାକ% ୀ RWX0752865

�ୀ /104632 60 135 641ହିରାମଣି ଭତ% ା "ା ବାzାନିଧି ଭତ% ା OR/12/085/138543

ପ ୁ /104633 41 135 642ଅମିର କମୁାର ଭତ% ା ପି ଇସାକ ଭତ% ା KBH1711761

ପ ୁ /104634 39 135 643ରାଯକମୁାର ଭତ% ା ପି ବାzାନିଧି ଭତ% ା OR/12/085/138544

�ୀ /104635 36 135 644ଶ%ୀମତୀ ସନୁାତା ଭତ% ା "ା ଶ%ୀ ରାଜ କମୁାର ଭତ% ା KBH1352871

ପ ୁ /104636 37 135 645ରେମଶ ଚ3%  ତୁରୁକ ପି ବିପିନବିହାରି ତୁରୁକ RWX0400101

�ୀ /104637 34 135 646ପ%ିୟIା ତୁରୁ> ପି ପ%ଶା+ କମୁାର ତୁରୁ> RWX0233239

ପ ୁ /104638 31 135 647ସମୁ+ ଯଶ?ିମ ତୁରୁକ ପି ପ%ସା+ କମୁାର ତୁରୁକ RWX0233874

�ୀ /104639 30 135 648ପନିନ? ା ତୁରୁ> ପି ପ%ଶା+ କମୁାର ତୁରୁ> RWX0483214

ପ ୁ /105640 86 135 649େବ8ାମିF ନାଗ ପି ଫିଲମF ନାଗ OR/12/085/138310

�ୀ /105641 74 135 650ବ, ା3ିନା ନାଗ "ା ଏେରେନE ନାଗ RWX0111906

ପ ୁ /105642 60 135 651ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ନାଗ ପି େବ8ାବିF ନାଗ KBH1623974

ପ ୁ /105643 49 135 652େଡଭିଡ ନାଗ ପି ଅବିନାଶ ନାଗ OR/12/085/138257

�ୀ /105644 47 135 653ଅମିତା ନାଗ "ା କିେଶାର ଚ3%  ନାଗ RWX1008382

�ୀ /105645 40 135 654ପSୁା8ଳି ନାଗ "ା େଡଭିଡ ନାଗ OR/12/085/138258

�ୀ /105646 40 135 655ଆରତୀ ନାଗ "ା ଜିେତ3%  କମୁାର ନାଗ RWX0112771

ପ ୁ /105647 32 135 656କିରଣ କମୁାର ନାଗ ପି େଡଭିଡ ଚ3%  ନାଗ RWX0233841

�ୀ /105648 27 135 657ରସନୀ ରାଣୀ ନାଗ ପି କିେଶାର ଚ3%  ନାଗ RWX1008374

ପ ୁ /105649 23 135 658ଅବିେଶକ ନାଗ ପି କିେଶାର ଚ3%  ନାଗ RWX1008366

�ୀ /106650 60 135 659ନଳିନିକମୁାରୀ େBତ%ିୟ "ା ସଭୁାଷଚ3%  େBତ%ିୟ RWX0111922

ପ ୁ /106651 55 135 660ସବୁାସଚ3%  େBତ%ିୟ ପି ଚ3%େମାହନ େBତ%ିୟ RWX0111914

ପ ୁ /106652 42 135 661ସନିୁଳ କମୁାର େBତ%ୀୟ ପି ସବୁାଷ ଚ3%  େBତ%ୀୟ KBH1308857

ପ ୁ /106653 39 135 662ଅନୀଲ କମୁାର େBତ%ୀୟ ପି ସବୁାସ ଚ3%  େBତ%ୀୟ KBH1341197

�ୀ /106654 37 135 663ରଶCତିା େBତ%ିୟ ପି ସବୁାସଚ3%  େBତ%ିୟ RWX0112417

�ୀ /106655 33 135 664ସଶୁCୀତା େBତ%ିୟ ପି ସବୁାଶଚ3%  େBତ%ିୟ RWX0111930

�ୀ /107656 38 135 665ଫଇବି କମୁାରି ଭତ%ା "ା ସ8ିତ ଭତ%ା OR/12/085/138514

ପ ୁ /107657 31 135 666ପ%କାଶ ଭାତ%ା ପି ସଂଜିତ କମୁାର ଭାତ%ା RWX0233759

�ୀ /107658 27 135 667ବବିତା ଭତ%ା ପି ସଂଜିb କମୁାର ଭତ%ା RWX0753830

�ୀ /107659 25 135 668କବିତା ଭତ%ା ମା ସ8ିତ ଭତ%ା RWX1164458

ପ ୁ /107660 26 135 669ଅମିର କମୁାର ଖସ, ା ପି ସରଜ କମୁାର ଖସ, ା RWX0824540

ପ ୁ /108661 70 135 670ଅରିଖh ଖରା ପି ମାଧବ ଖରା OR/12/085/138534

�ୀ /108662 62 135 671ଦୟାବତି ଖରା "ା ଅରିଖ� ଖରା OR/12/085/138535

ପ ୁ /109663 45 135 672ସେୁର3%  ଖରା ପି ପ�ାରା ଖରା OR/12/085/138536

�ୀ /109664 42 135 673ପ%ଫୁଳମଣି ଖରା "ା ସେୁର3%  ଖରା OR/12/085/138537

ପ ୁ /109665 34 135 674ଟୁନା ଖରା ପି ଚ3% େସନ ଖରା RWX0753723

ପ ୁ /109666 32 135 675ରାଧାସ�ାମ ଖରା ପି ସେୁର3%  ଖରା RWX0233429

�ୀ /109667 27 135 676ଝିମି ଖରା "ା ଟୁନା ଖରା RWX0753715

ପ ୁ /109668 29 135 677ସପନ କମୁାର ଖରା ପି ସେୁର3%  ଖରା RWX0483156

ପ ୁ /109669 24 135 678ତପନ କମୁାର ଖରା ପି ସେୁର3%  କମୁାର ଖରା RWX0903542

�ୀ /110670 81 135 679ବାସ+ିକମୁାରୀ େଚଟି "ା କୃପାବାନ େଚଟି OR/12/085/138521

11 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀI "ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /110671 48 135 680ରିଂକୱୁଲା େଚଟି "ା ଅମିର କମୁାର େଚଟି KBH1712058

ପ ୁ /110672 45 135 681ଅମିର କମୁାର େଚଟି ପି କୃପାବାନ େଚଟି OR/12/085/138522

�ୀ /111673 86 135 682େସୗଭାଗିନୀ ପ%ମିଳା ବାଘ ପି ସାଇମନ ବାଘ RWX0112078

ପ ୁ /111674 60 135 683ସନୁାମପାତ%  ବିAାଶି ପି ସାଇମନ ବିAାଶି OR/12/085/138531

ପ ୁ /111675 46 135 684ଶେୁଭ3ୁକମୁାର ବିAାସି ପି ସନୁାମ ପାତ%  ବିAାସି OR/12/085/138533

�ୀ /111676 45 135 685ମନୀଷା ବିAାସୀ ପି ସନୁାମପାତ%  ବିAାସୀ RWX0112060

ପ ୁ /111677 38 135 686ପିତର ପୃଥିବୀ ରାଜ ବିAାସୀ ପି ସନୁାମ ପାତ%  ବିAାସୀ RWX0536862

�ୀ /111678 42 135 687ବିେନାଦିନୀ ଅଦୁ "ା ଦିଲିପ କମୁାର ଅଦୁ RWX0483552

�ୀ /111679 26 135 688େକ.ରିତା8ଳି େର{ି "ା େକ.େଗାପିନଥ େର{ି RWX0753459

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ;ଚନ ନିମେ+ ଗ%ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ?  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ;ଚନ କମିଶନ ଭାରତI }ାରା 
ପ%କାଶନ କରାଯାଏ | ପ%େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ;ଚନ ପବୂK ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣI ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର+ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.14 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନIର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନI ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

12 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀI "ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


