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ପ ୁ /1121 45 135 689ସେରାଜ କମୁାର ଗଉଡ ପି ପ#ଭୁଦାସ ଗଉଡ OR/12/085/138806

%ୀ /1122 42 135 690ଶୀଳ'ି ଗଉଡ (ା ସେରାଜ ଗଉଡ OR/12/085/138807

ପ ୁ /1133 40 135 691ବିପିନିକମୁାର ଦାସ ପି ପ#ଫଲୁ ଦାସ OR/12/085/138507

%ୀ /1134 34 135 692ବିନତି ଦାସ (ା ବିପିନ କମୁାର ଦାସ RWX1039676

%ୀ /1135 75 135 693ଶା'ିକମୁାରୀ ନାଗ (ା ଶାଉଲ ନାଗ OR/12/085/138506

ପ ୁ /1146 46 135 694ସଶୁୀଲ କମୁାର ଚପାଡି ପି ଧନିଆ ଚପାଡି RWX0824565

%ୀ /1147 64 135 695ଶବୁାସିନି ଚପାଡି (ା ଧନିଆ ଚପାଡି RWX0824557

%ୀ /1148 28 135 696ପି.ି ହିଆଲ (ା ଅନିଲ ହିଆଲ RWX0752931

%ୀ /1149 33 135 697ରଜାଲିନ େରଖା ଖରା ମା ଖ#ୀ2ା3ଳି ଖରା RWX0111971

%ୀ /11410 79 135 698ସାବିନା ଖସଲା (ା ଅବିନାଶ ଖସଲା RWX0112854

ପ ୁ /11411 40 135 699ଆଶେୁତାଷ କମୁାର ଖସଲା ପି ଅବିନାଶ ଖସଲା KBH1623305

ପ ୁ /11412 42 135 700ଅମିତ କମୁାର େଖାସଲା ପି ଅବିନାଶ େଖାସଲା KBH1623339

ପ ୁ /11413 84 135 701ଅବିନାଶ ଚ5#  େଖାସ6 ା ପି ଲାଜର ଖସ6 ା େଖାସ6 ା RWX0112847

ପ ୁ /11414 69 135 702ଅନାମ ଚ5#  େଖାସଲା ପି ଲାଜର େଖାସଲା RWX0111955

%ୀ /11415 59 135 703ପ#ଫଲୁମଣି େଖାସଲା ପି ଅନାମ େଖାସଲା RWX0111963

ପ ୁ /11416 36 135 704ଅବ# ହାମ େଖାସ6 ା ପି ଅନାମ ଚ5#  େଖାସ6 ା RWX0399808

ପ ୁ /11417 30 135 705ଅବିଏ� େଖାସ6 ା ପି ଅନାମ ଚ5#  ପ#ଫଲୁମଣି େଖାସ6 ା RWX0399816

%ୀ /11418 52 135 706କମୁଦିୁନି ପାଳ (ା ସଶୁୀଳ ଚପାଡି RWX0824573

%ୀ /11419 51 135 707ମାମିନୀ ଟାକ# ୀ (ା କରୁୁପା ଟାକ# ୀ RWX0752949

%ୀ /11520 40 135 708ଅଭିଷୀ9ନ5 ବାଗ ପି ନିତ�ାନ5 ବାଗ OR/12/085/138504

%ୀ /11521 23 135 709ବସ:ୁରା ବାଗ ମା ହୃଦାନ5 ବାଗ RWX1173319

%ୀ /11522 21 135 710େଏୗେଶାଯ଼�> ନ5 ବାଗ ପି ହୃଦାନ5 ବାଗ RWX1173327

%ୀ /11523 20 135 711ଅଭିଚଂ5# ିକା ବାଘ ପି ଅଭିଷୀ9 ନ5 ବାଘ RWX1269042

%ୀ /11524 46 135 712କଳ�ାଣି କମୁାରି ବାଘ (ା ହୃଦାନ5 ବାଘ OR/12/085/138486

ପ ୁ /11525 29 135 713ସନୁାଧର ବିେଶାଇ ପି ହରି ବିେଶାଇ RWX0795823

ପ ୁ /11526 28 135 714ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା ମା ଭାଗ�ବିଧାତା ବିଜୟନ5ା ବାଘ RWX0752840

%ୀ /11627 40 135 715ଏ2ରରାଣି ନାଗ ପି ରଘନୁାଥ ନାଗ RWX0527143

%ୀ /11628 62 135 716ଶେୁକସି ରାୟ (ା ଏ ପି ଏସ ରାୟ OR/12/085/138488

ପ ୁ /11629 39 135 717ସମିର ରାୟ ପି ଏ ପି ଏସ ରାୟ OR/12/085/138489

%ୀ /11630 35 135 718ସସBିତା ସାହୁ (ା ସମିର ରୟ RWX0483172

%ୀ /11731 87 135 719ରତC ମଣୀ େଖାସଲା (ା ସିକଫ#ିଡ େଖାସଲା OR/12/085/138485

ପ ୁ /11732 35 135 720ଜାହିର ପାତ# ପି ଏସ.େକ.ଏନ.ସି ପାତ# KBH1352632

ପ ୁ /11833 51 135 721ପ#ହରାଯ ପାତ# ପି ସାଦକ େଖାସ6 ା OR/12/085/138483

ପ ୁ /11934 32 135 722େସୗ�ଯ ର3ନ ପାତ# ପି େମାହନ ପାତ# KBH1623230

ପ ୁ /11935 43 135 723ସେଲାମନ ଭତ# ା ପି ଦୟାବାନ ଭତ# ା KBH2140432

ପ ୁ /11936 42 135 724ର3ନ ବିମଳ ପାତ# ପି େମାହନ ପାତ# KBH1670736

%ୀ /11937 40 135 725ଉଷା ମାଧରୁୀ ପାତ# ପି େମାହନ ପାତ# KBH1623719

ପ ୁ /11938 32 135 726େସାମ�ର3ନ ପାତ# ପି ମେହାନ ପାତ# RWX0233312

%ୀ /11939 27 135 727ମଧ ୁମଂଜୁଷା ପାତ# ପି େମାହନ ପାତ# RWX0612200

ପ ୁ /11940 66 135 728ଶଭୁକା' େମାହନ ପାତ# ତୁରୁକ ପି ଖ#ୀ2 ଚରଣ ତୁରୁକ KBH1623289

ପ ୁ /11941 36 135 729ସବୁ# ତ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ଶଭୁକା' ତୁରୁକ KBH2140457

%ୀ /11942 28 135 730ସହୁାନୀ ସପୁ#ିୟା ତୁରୁକ ପି ଶଭୁକା' େମାହନ ତୁରୁକ RWX0824607

%ୀ /11943 25 135 731ପ#ିDସ ପ#ିୟା ତୁରୁକ ପି ଶଭୁକା' େମାହନ ତୁରୁE RWX0824599

ପ ୁ /12044 46 135 732ଅନ' ଖରା ପି ଶେୁବାଲନ ଖରା OR/12/085/138480

%ୀ /12045 45 135 733ସବୁାସିନୀ ଖରା (ା ଅନ' ଖରା OR/12/085/138481

ପ ୁ /12046 32 135 734ସମୀର କମୁାର ଖରା ପି ଅନ' ଖରା RWX0111997

ପ ୁ /12147 43 135 735ଜିେତ5#  ଦାଶ ପି ଜୀବନ ଚ5#  ଦାଶ KBH1311547

%ୀ /12148 37 135 736ରଶB ିରାଣୀ େସନାପତି (ା ଜିେତ5#  କମୁାର ଦାସ RWX0335661

%ୀ /12249 70 135 737ସକ'ୁଳା ଦାସ (ା ଜୀବନ ଚ5#  ଦାସ KBH1311497

ପ ୁ /12250 53 135 738େଜାହC ସନ କମୁାର ଦାସ ପି ଜୀବନ ଚ5#  ଦାସ RWX0612069

1 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ. (ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������ 
� ��$�����% 14ୱାଡJ  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

27 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /12251 20 135 739ଜିେପ#ାନ ରାଜା ଦାସ ପି େଜାନସନ ଦାସ RWX1224823

ପ ୁ /12252 49 135 740ଦୟା କସଲା ପି ଚ5#  କସଲା RWX0112003

%ୀ /12253 42 135 741କନକ କସଲା (ା ଦୟା କସଲା OR/12/085/384263

%ୀ /12254 26 135 742ବବି େଖାସଲା ପି ଦୟା େଖାସଲା RWX0753277

%ୀ /12255 21 135 743ପ#ଭାତି େଖାସଲା ପି ଦୟା େଖାସଲା RWX1247717

%ୀ /12356 51 135 745ପଣୁ�ବତୀ କ5ପାନ (ା ଅବିନାଶ କ5ପାନ RWX0283275

ପ ୁ /12357 43 135 746ଆଶିଷ କମୁାର କ:ପାନ ପି ଅବିନାଶ କ:ପାନ RWX0112029

ପ ୁ /12358 42 135 747ଅଜୟ କମୁାର କ:ପାନ ପି ଅବିନାଶ କ:ପାନ KBH2140291

%ୀ /12359 35 135 748ମମତା କ:ପାନ ପି ଅଜୟ କମୁାର କ:ପାନ KBH2140101

%ୀ /12360 57 135 749ସବJ ସଧୁା ନାଗ (ା େଶବକ ନାଗ KBH2140002

ପ ୁ /12461 74 135 750ଚ5# େମାହନ ବାଘ ପି ପିତର ବାଘ OR/12/085/138700

%ୀ /12462 68 135 751ସଯୁ�Jମଣି ବାଘ (ା ଚ5# େମାହନ ବାଘ KBH1311471

ପ ୁ /12463 66 135 752ରାେଜ5#  ବାଘ ପି ଅଜୁJ ନ ବାଘ RWX0243592

%ୀ /12464 56 135 753ଶିଲ ବାଘ (ା ରାେଜ5#  ବାଘ RWX0113035

ପ ୁ /12465 51 135 754ର3ିତ କମୁାର ବାଘ ମା ଚ5# େମାହନ ବାଘ KBH1311463

ପ ୁ /12466 40 135 755ସ3ିତ କମୁାର ବାଘ ପି ରାେଜ5#  ବାଘ RWX0113043

%ୀ /12467 58 135 756େଜ�ାତି ମହିନି ହିଆଲ ପି କKJଲ ହିଆଲ OR/12/085/138263

%ୀ /12468 48 135 757ରମଣୀ ହିଆଲ ପି କKJଲ ହିଆଲ OR/12/085/138265

%ୀ /12469 28 135 758ସ3 ୁହିଆଲ (ା ସନିୁଲ ହିଆଲ RWX0890145

%ୀ /12570 75 135 759ଦିନାମଣୀ ଖରା (ା ଶବୁେଲାନ ଖରା OR/12/085/138472

ପ ୁ /12571 72 135 760ଶବୁଳନ ଖରା ପି ଆଳପ#ୀୟସ ଖରା OR/12/085/138471

ପ ୁ /12572 43 135 761ସରୁଜ ଖରା ପି ସବୁାଷ ଖରା KBH1711894

ପ ୁ /12573 40 135 762ତପନ କମୁାର ଖରା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଖରା KBH1712009

ପ ୁ /12574 32 135 763ବିଦ�Lୁ ପ#ତାପ ଖରା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଖରା RWX0400085

ପ ୁ /12575 30 135 764ଦୀଲିପ କମୁାର ଖରା ପି ସବୁାଶଚ5#  ଖରା RWX0536896

%ୀ /12676 49 135 765ବବିତା କୃପାଳିନି ହିଆଲ (ା ବାMାନିଧି ହିଆଲ KBH1670629

ପ ୁ /12677 47 135 766ବାMାନିଧି ହିଆଲ ପି Nିପାନ ହିଆଲ OR/12/085/138468

ପ ୁ /12678 31 135 767ଧୀରଜ କମୁାର ହିଆଲ ପି ବ# ଜ େମାହନ ହିଆଲ RWX0335620

ପ ୁ /12679 31 135 768ଧିରଜ କମୁାର ହିଆଲ ପି ବ# ଜ େମାହନ ହିଆଲ RWX0801795

%ୀ /12680 29 135 769ସାଲମି ହିଅଲ ପି ବ# ଜ େମାହନ ହିଆଲ RWX0483362

%ୀ /12681 27 135 770ପ#ିୟ.ା ହିଆଲ (ା ଧୀରଜ କମୁାର ହିଆଲ RWX0753301

ପ ୁ /12682 26 135 771ଜସମିନ ହିଆଲ ପି ବ# ଜ େମାହନ ହିଆଲ RWX0753293

ପ ୁ /12683 32 135 772ସେ'ାଷ ଖିେଲା ପି ଜୟ ଖିେଲା RWX0611855

ପ ୁ /12684 33 135 773ସନୁ େଖାସଲା ପି ରଂଜନ କମୁାର େଖାସଲା RWX0753392

ପ ୁ /12685 48 135 774ସବୁାସ େଖାସ6 ା ପି ର3ନ କମୁାର େଖାସ6 ା RWX0113431

%ୀ /12686 42 135 775ଅନିତା େଖାସ6 ା ପି ର3ନ କମୁାର େଖାସ6 ା RWX0113449

%ୀ /12787 46 135 776ସଷୁମା ହିଆଲ (ା ବିଜୟ କମୁାO ହିଆଲ RWX1327428

ପ ୁ /12788 52 135 777ବିଜୟକମୁାର ହିଆଲ ପି Nିପାନ ହିଆଲ RWX1327436

%ୀ /12789 28 135 778ଶହୁାନିକା ହିଆଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ହିଆଲ RWX1039742

%ୀ /12790 24 135 779ଶନାଲି ଶପି#ା ହିଆଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ହିଆଲ RWX1039759

ପ ୁ /12791 24 135 780ବିନୟ କମୁାର ହିଆଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ହିଆଲ RWX1008432

ପ ୁ /12892 25 135 781ପ#ଣୟ କମୁାର ଖରୁା ପି େପ#ମନାଥ ଖରୁା RWX1227099

%ୀ /12893 56 135 782ସନୁାମଣି ହିଆଲ (ା ଦାନଶଳି ହିଆଲ OR/12/085/138461

ପ ୁ /12894 44 135 783ସରୁଜକମୁାର ହିଆଲ ପି ଦାନଶଳି ହିଆଲ KBH1712033

ପ ୁ /12895 41 135 784ଦିପକ କମୁାର ହିଆଲ ପି ଦାନଶଳି ହିଆଲ KBH1308667

ପ ୁ /12896 40 135 785ଆରତୀ ହିଆଲ ପି ଦାନଶଳି ହିଆଲ RWX0283283

ପ ୁ /12897 39 135 786ସମୁନକମୁାର ହିଆଲ ପି ଦାନଶଲି ହିଆଲ OR/12/085/138462

ପ ୁ /12898 40 135 787ସମୁ' କମୁାର ଖରୁା ପି େପ#ମନାଥ ଖରୁା RWX0801753

ପ ୁ /12899 34 135 788େଜ�ତିD କମୁାର ଖରୁା ପି େପ#ମନାଥ ଖରୁା RWX0801910

%ୀ /128100 30 135 789ସପୁ#ଭାତି ଖରୁା ପି େପ#ମନାଥ ଖରୁା RWX0801928

%ୀ /128101 32 135 790ନିଳିମା ଥାପ (ା ସରୁଜ କମୁାର ହିଆଲ RWX0753319

%ୀ /129102 42 135 791ଅ3ନା Fତ#ିୟ (ା ସେୁରନ Fତ#ିୟ OR/12/085/138459

ପ ୁ /129103 46 135 792ସେୁରନ େFତ#ିୟ ପି ଖ#ୀ2େପ#ମ େFତ#ିୟ OR/12/085/138458

%ୀ /129104 31 135 793େମଘାସBିତା େFତ#ିୟ ପି ସେୁରD େFତ#ିୟ RWX0233866

ପ ୁ /129105 26 135 794ଅନୁପ େFତ#ୀୟ ପି ସେରD େFତ#ୀୟ RWX0753616

%ୀ /129106 60 135 795ଗରୁୁବାରି ପରଜା (ା ହରି ପରଜା RWX0890269

ପ ୁ /129107 26 135 796ସମୁନ ସାଗର ସନୁା ପି ଶା'ି ଶିଳ ସନୁା RWX0890327

ପ ୁ /130108 30 135 797ସାବD କମୁାର ନାଗ ପି େଡଭିP ଚ5#  ନାଗ RWX0795914

%ୀ /130109 51 135 798ଶବୁାସିନି ପାତ# (ା ନବିନ ପାତ# OR/12/085/138453

%ୀ /131110 51 135 800ସାଇଦା ବିବି (ା େସE େମେହର ବାନ OR/12/085/136238

ପ ୁ /131111 31 135 801େଶQ େଫRବୁାବୁ ପି େଶQ େମେହବାD RWX0335893

ପ ୁ /132112 38 135 802ଉତପଲ ଚା5 ଆଶାକର ଗରଡା ପି ଯୀଶଦୁାନ ଗରଡା RWX1227446

2 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ. (ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /132113 42 135 803ନଳୀନି ବାଘ (ା ପ#ଦୀପ କମୁାର ଗରଡା RWX0233379

ପ ୁ /132114 72 135 804କାSTକ େଚଟି ପି ଭୁବନି େଚଟି RWX0400051

%ୀ /132115 62 135 805ତାରାମଣି େଚଟି (ା କାSTକ େଚଟି RWX0400069

%ୀ /132116 62 135 806ପିR ୁେଚଟୀ ପି କାSTକ େଚଟୀ RWX0400077

ପ ୁ /132117 59 135 807ଯୀଶଦୁାନ ଗରଡା ପି କୃପାସି:ୁ ଗରଡା OR/12/085/138448

%ୀ /132118 52 135 808ପ#ଫଲୁ6  କମୁାରି ଗରଡା (ା ଜିଶଦୁାନ ଗରଡା OR/12/085/138449

ପ ୁ /132119 49 135 809ପ#ଦିପ କମୁାର ଗରଡା ପି କୃପାସି:ୁ ଗରଡା OR/12/085/138450

ପ ୁ /132120 46 135 810ଶିଶିର କମୁାର ଗରଡା ପି କୃପାସି:ୁ ଗରଡା OR/12/085/138810

ପ ୁ /132121 39 135 811ଉUଲଚା5 ଆଶାକର ଗରଡା ପି ଯୀଶଦୁାନ ଗରଡା RWX0233395

%ୀ /132122 33 135 812ସାଗରିଆ ପ#ିୟଦଶJନି ଗରଡା ପି ଯୀଶଦୁାନ ଗରଡା RWX0233387

%ୀ /133123 26 135 813େମାନାଲିସା ଭତ# ା (ା ନିମJଳ କମୁାର ଭତ# ା RWX1164466

%ୀ /133124 54 135 814ଶା'ିଲତା ଖସଲା (ା ଆଲୁଅ କମୁାର ଖସଲା OR/12/085/138457

%ୀ /133125 40 135 815ନିମJଳା କମୁାରୀ େଖାସଲା ପି ଏ.େକ. େଖାସଲା KBH1341171

ପ ୁ /133126 31 135 816ନିମJଲ କମୁାର େଖାସ6 ା ପି ଆଲୁଅ କମୁାର େଖାସ6 ା RWX0335760

%ୀ /134127 47 135 817ସଂ39ୁା ଖସଲା (ା ନିର3ନ ଖସଲା OR/12/085/138445

ପ ୁ /134128 67 135 818ନିର3ନପାତ#  େଖାସ6 ା ପି େପ#ମାନ5 େଖାସ6 ା OR/12/085/138444

ପ ୁ /135129 31 135 819ଅVଵାନ େଖାସ6 ା ପି ସରୁଜିତ େଖାସ6 ା RWX1115922

%ୀ /135130 26 135 820ରାେଜXରୀ େଖାସ6 ା ପି ବଳରାମ େଖାସ6 ା RWX0753681

%ୀ /136131 42 135 821ପYୁା ସାଗର ପି ଦାସି ସାଗର RWX0536813

ପ ୁ /137132 56 135 822େଗାପିନାଥ ସନୁା ପି େକଶବ ସନୁା KBH1311364

ପ ୁ /137133 27 135 823ସଜିୁL କମୁାର ସନୁା ପି େଗାପିନାଥ ସନୁା RWX0664383

%ୀ /138134 53 135 824ରତC ମଣୀ ସନୁା ପି େଗାପିନାଥ ସନୁା KBH1311356

%ୀ /139135 54 135 825ରମା ଭତ# ା (ା ପ#ଶା' କମୁାର ତୁରୁE KBH1623826

ପ ୁ /139136 23 135 826Zିପରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମ ପ#କାଶ େଚୗଧରୁୀ RWX1039684

ପ ୁ /139137 49 135 827ରାମ ପ#କାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦାହE େଚୗଧରୁୀ KBH2140093

%ୀ /139138 47 135 828ମାନିନୀ େଚୗଧରୁୀ (ା ରାମ ପ#କାଶ େଚୗଧରୁୀ KBH2140069

%ୀ /139139 39 135 829ଜଜJ ବୀଣା ଜୁଏଲ ନାୟକ ପି ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ KBH1623412

ପ ୁ /139140 61 135 831ଦିଲୀପ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ସଦାନ5 କଳୁଦୀପ RWX0113381

%ୀ /139141 56 135 832ସ:�ା କଳୁଦୀପ (ା ଦିଲୀପ କମୁାର କଳୁଦୀପ RWX0113399

ପ ୁ /139142 28 135 833ଉଲାସ ଆନ5 କଳୁଦୀପ ପି ଦିଲିପ କମୁାର କଳୁଦୀପ RWX0612341

ପ ୁ /139143 26 135 834ଆକାଶ ଆନ5 କଳୁଦିପ ପି ଦିଲିପ କମୁାର କଳୁଦିପ RWX0753467

%ୀ /139144 64 135 835ଡି. ରାଜ କମୁାରୀ (ା ଡି. ଏ�. ଏD. ରାଓ KBH1623941

ପ ୁ /139145 50 135 836ଅFୟ କମୁାର ମହାDପାତ# ପି କାSTକ ମହାDପାତ# KBH1623750

%ୀ /139146 26 135 837ଡି ରାଜେଶଖରା ସାରଳା ମେହXରପି ଡି ଏଲ ଏନ ରାଓ RWX0890236

%ୀ /139147 67 135 838ଇ5ୁେରଖା େମାନି ପି ଆଇ. ଆର. େମାନି KBH1623560

%ୀ /139148 52 135 839ରାେଜXରୀ ପାଣିଗ#ାହୀ ପି ଚ5#  େଶଖର ପାଣିଗ#ାହୀ RWX0536870

%ୀ /139149 44 135 840ଈXରୀ ପାଣିଗ#ାହୀ ପି ଚ5#  େଶଖର ପାଣିଗ#ାହୀ KBH1670785

ପ ୁ /139150 42 135 841ଦୁେଯ�>ଧନ ପାଣିଗ#ାହୀ ପି ଚ5#  େଶଖର ପାଣିଗ#ାହୀ KBH1623834

ପ ୁ /139151 29 135 842ସେ'ାଷ କମୁାର ପ]ନାୟକ ପି ଶ.ର ରାଓ ପ]ନାୟକ RWX0399501

ପ ୁ /139152 61 135 843ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ#ଭୁସହାୟ ପି ଏ�. ପ#ଭୁସହାୟ KBH1623354

%ୀ /139153 54 135 844ସସB ିତା ପ#ଭୁସହାୟ (ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ#ଭୁସହାୟ KBH1623362

ପ ୁ /139154 59 135 845ପ#ଶା' କମୁାର ତୁରୁE ପି ଖ#ୀ2 ଚରଣ ତୁରୁE KBH1623818

ପ ୁ /139155 37 135 846ପ#ତ�ଷୁ କମୁାର ତୁରୁE ପି ପ#ଶା' କମୁାର ତୁରୁE KBH1623487

%ୀ /140156 40 135 847େତାଲି କ5ପାନ (ା ଆଶଶି କମୁାର କ5ପାନ RWX0113050

%ୀ /140157 28 135 848ନିେବଦିତା କ5ପାନ (ା ଅବିନାଶ କ5ପାନ RWX0753038

ପ ୁ /140158 38 135 849ପ#ବୀଣ କମୁାର କ5ପାନ ପି ଅବିନାଶ କ5ପାନ KBH2140416

ପ ୁ /141159 37 135 850ଶେୁର5#  େବନ�ା ପି ନାରାୟଣ େବନ�ା RWX0536797

%ୀ /142160 60 135 851ଏସ. ଇ5ିର େଦବୀ (ା ଏସ. ନାରାୟଣ ରାଓ KBH2141661

ପ ୁ /142161 41 135 852ଏସ. ମେନାଜ କମୁାର ପି ଏସ ନାରାୟଣ ରାଓ KBH2141513

ପ ୁ /142162 70 135 853ଏସ. ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଭି. ଏସ. େଭ.େଟସV ରାଓ KBH2141653

%ୀ /143163 47 135 854ମମତା ନାୟକ (ା ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ KBH2141703

%ୀ /143164 63 135 855ମାଳତୀ ପାତ# (ା ରାଜକିେଶାର ପାତ# RWX0283291

ପ ୁ /143165 56 135 856ରଜତ କମୁାର ପାତ# ପି ସାଦକ େଖାସଲା RWX0483149

ପ ୁ /143166 44 135 857ନୀଳ ନିହାର ପାତ# ପି ରାଜ କିେଶାର ପାତ# RWX0113332

ପ ୁ /143167 38 135 858ଅମିତ କମୁାର ପାତ# ପି ରାଜ କିେଶାର ପାତ# RWX0335935

ପ ୁ /143168 33 135 859ପନୁଏଲ ସମିର ପାତ# ପି ପରମ ଚରଣ ପାତ# RWX0112086

%ୀ /143169 33 135 860ଜୟଶ#ୀ ପାତ# (ା ନୀଳ ନିହାର ପାତ# RWX0483677

%ୀ /144170 62 135 861ଅମାନା ଜୟ (ା ଜୟ ମାଥିର RWX0283309

%ୀ /144171 43 135 862ଜାନକୀ ଖିଲ ପି ଦଶରଥ ହ'ାଳ RWX1269109

ପ ୁ /144172 65 135 863ଜୟ ମାଥିଉ ପି ପି. ଏମ. ମାଥିଉ RWX0283317

ପ ୁ /145173 22 135 864ସେୁରଶ ହ'ାଳ ପି େଶାଭା ହ'ାଳ RWX1247741

ପ ୁ /145174 26 135 865ରକି ପାଟନିଆ ପି ବିଜୟ ପାଟନିଆ RWX1165455

3 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ. (ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /145175 22 135 866େସଲୁ ପାଟନିଆ ପି ବିଜୟ ପାଟନିଆ RWX1167139

ପ ୁ /146176 44 135 867ପ#ଫଲୁ କମୁାର େଖାସଲା ପି ମାଥିଉ େଖାସଲା RWX0112136

%ୀ /146177 41 135 868ସ3ିତା େଖାସଲା (ା ଆସର କମୁାର େଖାସଲା OR/12/085/138721

%ୀ /146178 41 135 869ଉଷାରାଣି େଖାସଲା (ା ପ#ଫଲୁ କମୁାର େଖାସଲା RWX0112144

%ୀ /146179 30 135 870ଅମିତା େଖାସଲା ପି ପ#ଫଲୁ କମୁାର େଖାସଲା RWX0112128

ପ ୁ /146180 65 135 871ଅବିନାସ େଖାସ6 ା ପି ଆ3ିୟ େଖାସ6 ା RWX0400028

%ୀ /146181 58 135 872ବସ'ମାଳା େଖାସଲା (ା ଅବିନାସ େଖାସଲା RWX0400010

ପ ୁ /146182 49 135 873ଆେସର କମୁାର େଖାସ6 ା ପି ସକୁରୁୁ େଖାସ6 ା RWX0112896

%ୀ /148183 43 135 874ସରୁଭି ସେୁରଖା ସିଂହ (ା ବସ' କମୁାର ସିଂ RWX0400044

%ୀ /149184 25 135 875ପ#ିୟ.ା ଏମ ଜି ପି େସଖର େମାହନ ଏମ ଜି RWX0890202

%ୀ /149185 54 135 876ଅ^ିକା ମିଶନ ଗ#ହଣ (ା େFତ#େମାହନ ମିଶନ ଗ#ହଣ KBH2141802

ପ ୁ /150186 60 135 877ସବୁାସ ଚ5#  ଗରଡା ପି ଆନ5 ଗରଡା KBH2141786

%ୀ /150187 54 135 878ଲଳିତା ଗରଡା (ା ସବୁାଶ ଗରଡା KBH2141778

ପ ୁ /150188 30 135 879ସମୁନ ଗରଡା ପି ସବୁାଶ ଚ5#  ଗରଡା RWX0483255

%ୀ /150189 29 135 880ସିମ#D ଗରଡା ପି ସବୁାଷ ଚ5#  ଗରଡା RWX0483461

%ୀ /151190 38 135 881େସଫାଳି ଗରଡା (ା ପ#େମାଦ କରକରା RWX0112151

ପ ୁ /151191 34 135 882ସ5ୀପ କମୁାର ଗରଡା ପି ସବୁାଶ ଗରଡା KBH2141687

%ୀ /152192 38 135 883ସି:ୁସତୂା ନାଗ (ା କିେଶାର କମୁାର ତୁରୁE RWX1026848

ପ ୁ /152193 52 135 884ବିପିନ ବିହାରୀ ତୁରୁକ ମା ଦିନମଣୀ ତୁରୁକ KBH2141620

%ୀ /152194 47 135 885େପ#ମଲତା ତୁରୁକ (ା ବିପିନ ବିହାରୀ ତୁରୁକ KBH2141612

ପ ୁ /152195 45 135 886କିେଶାର କମୁାର ତୁରୁକ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ତୁରୁE RWX0368019

ପ ୁ /152196 36 135 887ସଜିୁତ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ବିପିନବିହାରି ତୁରୁକ KBH1711803

ପ ୁ /152197 36 135 888ଭା`ର କମୁାର ତୁରୁକ ପି ବିପିନବିହାରି ତୁରୁକ KBH1711795

ପ ୁ /152198 32 135 889େସୗରଭ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ତୁରୁକ KBH1352889

%ୀ /152199 27 135 890ରାନି ତୁରୁE (ା ଭାaର କମୁାର ତୁରୁE RWX1164433

ପ ୁ /153200 54 135 891ରତC ାକର କ:ପାନ ପି େଯାେଶପ କ:ପାନ RWX0112177

%ୀ /153201 45 135 892ତାରା କ:ପାନ (ା ରତC ାକର କ:ପାନ RWX0112169

%ୀ /154202 56 135 893ତାରାବତୀ କ:ପାନ (ା ସମାରୁ କ:ପାନ RWX0112193

ପ ୁ /154203 44 135 894ରାେଜb କ:ପାନ ପି ସ^ାରୁ କ:ପାନ RWX0112185

ପ ୁ /154204 29 135 895ରେମଶ କ:ପାନ ମା ତାରାବତୀ କ:ପାନ RWX0752907

%ୀ /154205 19 135 896େସାନାଲି କ:ପାନ ପି ରାେଜଶ କ:ପାନ RWX1269117

ପ ୁ /154206 25 135 897ଫିେରାଜ କମୁାର ଖରା ପି ଜୟ ଖରା RWX0824458

%ୀ /155207 55 135 898ପ#ମିଲା େଜନା ପି ସମାରୁ କ:ପାନ RWX0112201

ପ ୁ /156208 32 135 899ଇଫ#ିୟମ େଖାସଲା ପି ନିର3ନ େଖାସଲା RWX0112227

%ୀ /157209 36 135 900ବବିତା େଖାସଲା ପି ନିର3ନ େଖାସଲା RWX0112235

ପ ୁ /158210 46 135 901େଦବଦାସ ଗରଡା ପି ସନୁାଧର ଗରଡା RWX0695338

ପ ୁ /159211 56 135 902ପ#ଶା' କମୁାର ଖାଡ�ା ପି ଆରିମିଦାନ ଖାଡ�ା KBH2141679

%ୀ /159212 46 135 903ଲିଲି କମୁାରୀ ଖାଡ�ା (ା ପ#ଶା' କମୁାର ଖାଡ�ା KBH2141711

%ୀ /160213 65 135 904ବିcୁପ#ିୟା ବିXାଳ (ା େଗୗରା� ଚରଣ ବିXାଳ RWX0112250

ପ ୁ /160214 43 135 905ବିଷC ୁପ#ିୟା ବିXାଳ ପି େଗୗରା� ଚ5#  ବିXାଳ KBH1623131

%ୀ /160215 34 135 906ସଚୁରୀତା ବିXାଳ (ା ସଯୂ�J କା' ବିXାଳ RWX0753483

ପ ୁ /161216 33 135 907ଲଛମନ ସଖିୁଆ ପି ମସିହା ସଖିୁଆ RWX0283333

ପ ୁ /163217 35 135 908ତୁଷାରକା'ି ବାଗ ପି ଜୀe ବାଗ RWX0112276

ପ ୁ /163218 33 135 909ସମିୁତରାଜ ମିଶନ ଗ#ହଣ ପି ସମୁନମିଶନ ଗ#ହଣ RWX0283382

%ୀ /163219 55 135 910(ରାଜ� ମିଶନ ଗ#ହଣ (ା ସମୁନ ମିଶନ ଗ#ହଣ RWX0283374

%ୀ /164220 38 135 911ସନିୁତା ବାଗ ପି ଜିe ବାଗ RWX0112284

ପ ୁ /164221 58 135 912ସରୁଜ କମୁାର େଖାସଲା ପି ହିେର5#  େଖାସଲା RWX0399998

ପ ୁ /164222 49 135 913ସାଇେଲସ କମୁାର େଖାସଲା ପି ହିେର5#  କମୁାର େଖାସଲା RWX0536839

ପ ୁ /164223 46 135 914ଜିେତ5#  କମୁାର େଖାସ6 ା ପି ହିେର5#  କମୁାର େଖାସ6 ା RWX0399980

%ୀ /165224 41 135 915ସB ିତା ବାଗ (ା ସଶୁା' ସମୀର ବାଗ RWX0112292

ପ ୁ /165225 39 135 916ବି. ଫ# ାନଚିସ େଜାହନ ପି ବି. ଆନେଥାନି KBH1711977

ପ ୁ /165226 36 135 917ବି. େଯାେଶଫ େଜାହନ ପି ବି. ଆନେଥାନି KBH1711985

ପ ୁ /165227 43 135 918ବି. ମାଇେକଲ େଜାହନ ପି ବି. ଆନେଥାନି KBH1711969

%ୀ /165228 26 135 919ରିମା େଖାସଲା (ା ଫ# ାନଚିସ େଜାହନ RWX0753285

%ୀ /165229 63 135 920ବି. ଫୁଲମଣି (ା ବି. ଆନେଥାନି KBH1711951

ପ ୁ /166230 47 135 921ସସୁା' ସମିର ବାଗ ପି ଜିe ବାଗ RWX0112300

%ୀ /166231 52 135 922ପ.ଜିନୀ ଖରା (ା ଦିବାକର ଖରା RWX1271535

ପ ୁ /166232 38 135 923ଜD େସବା2ିୟନ ଖରା ପି ଦିବାକର ଖରା RWX0112599

ପ ୁ /166233 36 135 924ଦିଖିତ କମୁାର ଖରା ପି ଦିବାକର ଖରା RWX0233296

%ୀ /167234 55 135 925ରମଣୀ ବାଗ (ା ଜିe ବାଗ RWX0112318

ପ ୁ /167235 39 135 926ସନିୁଲକମୁାର େଖାସଲା ପି ହଷJ ର3ନ େଖାସଲା OR/12/085/138799

ପ ୁ /167236 43 135 927ସେ'ାଷ ମାଝି ପି ନାରାୟଣ ମାଝି KBH1712025

4 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ. (ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /167237 21 135 928ନିକିତା ମାଝୀ ପି ସେ'ାଷ ମାଝୀ RWX1164417

ପ ୁ /168238 67 135 929ଜିe ବାଗ ପି ଉରିୟ ବାଗ RWX0243600

%ୀ /168239 47 135 930ପYୁା3ଳି ହିଆଲ (ା ବଥଏୁଲ ହିଆଲ KBH2140085

%ୀ /169240 47 135 931ଲତା ହିଆଲ (ା କିେଶାର ହିଆଲ RWX0283341

ପ ୁ /169241 36 135 932ସନୁୀଲ ହିଆଲ ପି ସବୁାଶ ହିଆଲ RWX0112326

ପ ୁ /169242 33 135 933ଅନିଲ ହିଆଲ ପି ସବୁାଶ ହିଆଲ RWX0112334

ପ ୁ /170243 51 135 934କିେଶାର ହିଆଲ ପି ପ#ସନC  ହିଆଲ RWX0283358

%ୀ /170244 41 135 935େହମଲତା ଖରା ମା ରାଧିକା ଖରା KBH1352657

ପ ୁ /171245 44 135 937େବେଟ#g ମାଇେକଲ ପି ବି. ବି. ସଧୁାକର ହିଆଲ KBH1623057

ପ ୁ /171246 42 135 938ଏେ3ଲିୟସ ମାଇେକଲ ପି ବି.ବି.ସଧୁାକର ହିଆଲ RWX0113092

ପ ୁ /171247 39 135 939ପ#ଭୁଦାନ ସାଗର ପି ବାସି ସାଗର RWX0695395

ପ ୁ /172248 39 135 940କିରଣକମୁାର ମSୂJୀ ମା ଶ#ୀ ମତୀ େମରି ଟାକJ ୀ RWX0112698

ପ ୁ /172249 64 135 941େମାହନ ଟାକ#ି ପି ଆଲୁଅ ଟାକ# ି RWX0112359

ପ ୁ /173250 34 135 942ନାଗେରhୀ ରେମଶ ମା ଏD ସର(ତୀ KBH2140325

%ୀ /175251 63 135 943ପ#ଭୁଦାନୀ କ5ପାନ (ା େଶଥ କ5ପାନ RWX0368068

%ୀ /175252 41 135 944କiନା କମୁାରୀ କ5ପାନ (ା ବାMାନିଧି େବନ�ା KBH2140036

%ୀ /175253 38 135 945ମାନସି କମୁାରୀ କ5ପାନ ପି େଶଥ କ5ପାନ KBH2140044

%ୀ /175254 30 135 946ସେୁନଲି ପ#ଭା କ5ପାନ ପି େଶଥ କମୁାର କ5ପାନ RWX0335810

ପ ୁ /175255 68 135 947େଶଥ କ:ପାନ ପି ଶାମଶନ କ:ପାନ RWX0112375

ପ ୁ /175256 35 135 948ସନିୁଲ କ:ପାନ ପି େଶଥ କ:ପାନ KBH2140051

%ୀ /177257 36 135 949ସ3 ୁଟୁରୁକ ମା ବିନାମଣି ଟୁରୁକ RWX0112409

%ୀ /177258 33 135 950ଶB ିତାରାଣି ଟୁରୁକ ପି ପ#ଦିପ କମୁାର ଟୁରୁକ RWX0112391

%ୀ /177259 32 135 951ମଧଶୁB ିତା ଟୁରୁକ ପି ପ#ଦିପ କମୁାର ଟୁରୁକ RWX0112383

%ୀ /177260 31 135 952ମିତାରାଣୀ ତୁରୁE ପି ପ#ଦୀପ କମୁାର ତୁରୁE RWX0483453

ପ ୁ /177261 30 135 953ଦିପକ କମୁାର ତୁରୁE ପି ପ#ଦୀପ କମୁାର ତୁରୁE RWX0483446

ପ ୁ /177262 29 135 954ଦୀପକ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ପ#ଦୀପ କମୁାର ତୁରୁକ RWX0885012

%ୀ /179263 58 135 955ସନିୁତା େFତ#ୀୟ (ା ଅବିନାଶ େFତ#ୀୟ RWX0753343

ପ ୁ /179264 35 135 956ଅବିନାଶ େFତ#ୀୟ ପି ରବି େFତ#ୀୟ RWX0753822

%ୀ /179265 63 135 957ଆଶାଲତା ସନୁା (ା ମାଧବ ସନୁା KBH1711845

%ୀ /179266 41 135 958ଉମTଳା ସନୁା ପି ମାଧବ ସନୁା KBH1711829

ପ ୁ /179267 40 135 959ମେହ5#  ସନୁା ପି ମାଧବ ସନୁା KBH1711837

ପ ୁ /179268 40 135 960ମନଜ କମୁାର ସନୁା ପି ମାଧବ ସନୁା KBH1711852

ପ ୁ /180269 72 135 961ବି. ଆନେଥାନି ପି ବି. େଯାହନ KBH1711944

%ୀ /181270 28 135 962ଆXାଶିନୀ ତୁରୁକ (ା ଜନ େସବା2ିନ ଖରା RWX0612333

%ୀ /182271 42 135 963ଅନୁେରଖା ବାଘ (ା ଗଗନ ବିହାରି ନାଗ RWX0753053

ପ ୁ /182272 78 135 964ଦୟାସି:ୁ ନାଗ ପି ପିତର ନାଗ KBH2146025

%ୀ /182273 68 135 965ରତC ାମଣି ନାଗ (ା ଦୟାସି:ୁ ନାଗ KBH1711910

ପ ୁ /182274 53 135 966ଗଗନ ବିହାରି ନାଗ ପି ଦୟାସି:ୁ ନାଗ KBH2140440

%ୀ /182275 46 135 967େଗଥଶମିଣି ନାଗ ପି ଦୟାସି:ୁ ନାଗ KBH1711928

ପ ୁ /182276 42 135 968ଅନ' େଯାତିପ#କାଶ ନାଗ ପି ଦୟାସି:ୁ ନାଗ RWX0427534

ପ ୁ /182277 39 135 969ଶଶରି3ନ ନାଗ ପି ଦୟାସି:ୁ ନାଗ KBH1711936

%ୀ /183278 78 135 970ରାଧିକା ଖରା (ା ଶା'ିସିଳ ଖରା RWX0233213

%ୀ /183279 37 135 971େପ#ମାଦାନି କିg ପି େମଝାରଜାD କିg RWX0399949

%ୀ /183280 42 135 972ପ#ଭାସିନି ମାଝି (ା ସେ'ାଷ ମାଝି KBH1711787

ପ ୁ /183281 23 135 973ଅବିେଶକ ମାଝି ପି ଶନତV ମାଝି RWX1039734

%ୀ /184282 53 135 974ଜ�ତି ମହିନୀ ହିଆଲ ପି କKTଲିୟ ହିଆଲ RWX0112805

%ୀ /184283 46 135 975ରମଣୀ ହିଆଲ ପି କKJଲିୟ ହିଆଲ RWX0112813

ପ ୁ /186284 41 135 976ମେନାଜ କମୁାର ଖରା ପି ଫିଲିମନ ଖରା RWX0112961

%ୀ /186285 40 135 977ସମT2ା ଖରା (ା ମେନାଜ କମୁାର ଖରା RWX0112979

%ୀ /188286 58 135 978ଗଣୁ ସ5ୁରୀ େଖାସଲା (ା ଈXର ଚ5#  େଖାସଲା OR/12/085/138491

ପ ୁ /188287 42 135 979ପ#କାଶ େଖାସଲା ପି ଈXର ଚ5#  େଖାସଲା OR/12/085/138493

%ୀ /188288 39 135 980ରାେଜXରୀ େଖାସଲା (ା ରେମଶ େଖାସଲା KBH1308493

ପ ୁ /188289 47 135 981ରେମଶ େଖାସଲା ପି ଈXର ଚ5#  େଖାସଲା OR/12/085/138492

%ୀ /188290 21 135 982ସାରିକା ନାଗ (ା ପ#କାଶ େଖାସ6 ା RWX1222538

ପ ୁ /189291 56 135 983ମେହ5#  କମୁାର ବାଘ ପି ସା'ିଶିଳା ବାଘ RWX0753095

%ୀ /189292 49 135 984ଗୀତା3ଳୀ ବାଘ (ା ମେହ5#  କମୁାର ବାଘ RWX0753079

%ୀ /189293 88 135 985ମ9ୁାମଣି େଖାସ6 ା (ା ଜୟାନ5 େଖାସ6 ା RWX0113001

%ୀ /189294 57 135 986କ'ୁଳା କମୁାରୀ େଖାସ6 ା (ା ପ#ସାଦ ଚ5#  ପାଣି KBH1711480

ପ ୁ /189295 57 135 987ପ#ସାଦ ଚ5#  ପାଣି ପି ଭିମ ପାଣି KBH1711498

ପ ୁ /189296 24 135 988ପ#S�ଷୁ କମୁାର ପାଣି ପି ପ#ସାଦ ଚ5#  ପାଣି RWX0890210

%ୀ /190297 61 135 989ପ#ଫଲୁ6 ମଣି େଖାସ6 ା (ା ପାjିଲିଆସ େଖାସ6 ା KBH1711530

%ୀ /190298 38 135 990ସଶୁB ିତା େଖାସ6 ା ପି ପାjିଲିୟସ େଖାସ6 ା KBH1711522

5 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ. (ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /190299 38 135 991ସନିୁତା େଖାସ6 ା (ା ପାjିଲିୟସ େଖାସ6 ା KBH1711555

%ୀ /191300 42 135 992ଶଶୁB ିତା ସାଗରିକା ତୁରୁକ (ା ପ#ଦିପ କମୁାର ତୁରୁକ KBH1711589

ପ ୁ /192301 73 135 993େପ#ମଚ5#  ଟାକ# ି ପି ହିଲିରିୟନ ଟାକ# ି KBH1711597

%ୀ /192302 60 135 994ଫଲୁମଣି ଟାକ# ି (ା େପ#ମଚ5#  ଟାକ# ି KBH1711605

ପ ୁ /192303 39 135 995ନେର5#  କମୁାର ଟାକ# ି ପି େପ#ମଚ5#  ଟାକ# ି KBH1711613

%ୀ /192304 32 135 996ସଂଗିତା ଟାକ# ୀ (ା ନେର5#  କମୁାର ଟାକ# ୀ RWX0233437

%ୀ /193305 40 135 997ମହିମା ହିଆଲ (ା ଅFୟ ହିଆଲ KBH1711639

ପ ୁ /194306 40 135 998ବିପିନ ବିକାଶ କମୁାର ପି ବ# ଫ.ଲିନ କମୁାର RWX0695346

ପ ୁ /195307 38 135 999ସ3ିତ କମୁାର ଖରା ପି ସବୁାଷଚ5#  ଖରା RWX0113076

%ୀ /195308 37 135 1000ରମା େଖାରା (ା ସ3ିତ େଖାରା RWX0113068

%ୀ /195309 37 135 1001ସବିନା େଖାରା (ା େଜାେସଫ େଖାରା RWX0283408

ପ ୁ /196310 40 135 1002ମାଟTନ ସାମଏୁ� ରାୟ ପି ବିମଳ ରାୟ KBH1352905

ପ ୁ /197311 55 135 1003ପ#ଭାତ କମୁାର ବିଡିକା ପି ରାମଚ5#  ବିଡିକା RWX0112789

%ୀ /197312 39 135 1004ଅମିତା ବିଡିକା (ା ପ#ଭାତ କମୁାର ବିଡିକା RWX0112367

ପ ୁ /197313 32 135 1005ବିକାଶ କମୁାର ବିଡିକା ପି ଅବିନାଶ ବିଡିକା RWX0335638

ପ ୁ /197314 29 135 1006ସିkାଥJ ବିଡିକା ପି ପ#ଭାL ବିଡିକା RWX0483685

%ୀ /197315 28 135 1007ଶିତଳ ବିଡିକା ପି ପ#ଭାତ ବିଡିକା RWX0753541

%ୀ /197316 28 135 1008ସିlା ବିଡିକା ପି ଅବିନାଶ ବିଡିକା RWX0483503

%ୀ /197317 28 135 1009ଆଲଫା ବିଡିକା ପି ଅବିନାଶ ବିଡିକା RWX0483651

%ୀ /197318 28 135 1010ଶୀତଲ ବିଡିକା ପି ପ#ଭାତ ବିଡିକା RWX1039726

ପ ୁ /197319 26 135 1011ପ#ତ�ଷୁ ବିଡିକା ପି ପ#ଭାତ ବିଡିକା RWX0753533

ପ ୁ /197320 26 135 1012ବାଦଲ ବିଡିକା ପି ଅବିନାଶ ବିଡିକା RWX0753400

ପ ୁ /197321 38 135 1013ସି. ବାଇରା ମଥୁ ୁ ପି ଚ5# ା େବାଷ RWX0753194

ପ ୁ /197322 61 135 1014ଏ.େଲସଲୀ ନାଗ ର3ନ ପି ଏ. ଅରୁମା ନାଯାଗm RWX0612176

ପ ୁ /198323 38 135 1015ସଶୁା' କମୁାର ଗାRା ପି ବିଦ�ାଧର ଗାRା RWX0483867

%ୀ /198324 35 135 1016ଅନୀତା ଗାRା (ା ସଷୁା' କମୁାର ଗାRା RWX0483487

ପ ୁ /198325 24 135 1017ଜନ ଲିଭିଂ 2ନ କରଡା ପି ନିର3ନ କରଡା RWX1182633

ପ ୁ /198326 21 135 1018େଡଭିଡ ମିଲଟନ କରଡା ପି ନିର3ନ କରଡା RWX1182591

ପ ୁ /198327 44 135 1019ନିର3ନ କରାଡ ପି େଯାଶିୟ କରାଡ RWX0483511

%ୀ /198328 39 135 1020େସବିକା କରାଡ (ା ନିର3ନ କରାଡ RWX0483529

ପ ୁ /198329 55 135 1021ବ# ଜରାଜ ସିଂ ପି ଯବୁରାଜ ସିଂ RWX0483800

ପ ୁ /199330 26 135 1022ସିkା' କମୁାର ତୁରୁକ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ତୁରୁE RWX0795872

%ୀ /200331 35 135 1023ଲକମା ପଜୁାରୀ (ା ଦୁଲଭ ପଜୂାରୀ RWX0795864

ପ ୁ /201332 50 135 1024ସଂଜୟ କମୁାର ତୁରୁE ପି ଚ5#  ମହନ ତୁରୁକ RWX0795880

%ୀ /220333 31 135 1025ଗୀତା3ଳୀ ବିଡିକା (ା ମ�ଳଦାନ ବିଡିକା RWX1247725

%ୀ /364334 24 135 1026ଭାରତୀ େଖାସଲା (ା େଡଭିଡ ପ#ସାଦ େଖାସଲା RWX1048933

%ୀ /578335 24 135 1027େସାନାଲୀ େମାହନ ପାତ# ପି ଅF� କମୁାର େମାହନ ପାତ# େମାହନ RWX1115088

ପ ୁ /595336 41 135 1028ଅମିତ କମୁାର େବେହରା ପି କଶୁ େବେହରା RWX1090331

%ୀ /595337 37 135 1029ସB ିତାରାଣୀ ନାୟକ (ା ଅମିତ କମୁାର ନାୟକ RWX1110741

ପ ୁ /725338 54 135 1030ଧନିଆ ଚପାଡି ପି ସନୁାରି େପାଡି RWX0824581

ପ ୁ /773339 22 135 1031ବିକାଶ େଖାସଲ ପି େଦାୟା େଖାସଲ RWX1048941

%ୀ /800340 48 135 1032ପ#ଭnନିି ହିଆଲ (ା ବ# ଜେମାହନ ହିଆଲ OR/12/085/138467

%ୀ /802341 24 135 1033ମାଧରୁୀ ଖିଲ (ା ସେ'ାଷ ଖିଲ RWX1115021

ପ ୁ /803342 49 135 1034ବ# ଜେମାହନ ହିଆଲ ପି Nିପାନ ହିଆଲ OR/12/085/138466

ପ ୁ /830343 23 135 1035ସରୂଜ କମୁାର ମହାନପାତ# ପି ଅFୟ କମୁାର ମହାନପାତ# RWX1224609

%ୀ /844344 23 135 1036ସ�ିତI ବିଜିଲାନି ଖgପାନ ପି େଚୗଧରୀ ଖgପାନ RWX1048966

%ୀ /847345 23 135 1037ସସୁାଣୀ େଖାସଲା ପି ନିର3ନ େଖାସଲା RWX1048958

%ୀ /902346 24 135 1038ଏ2ର ରାଣୀ େଖାସଲା ପି ପ#pୂଲ6  କମୁାର େଖାସଲା RWX1048974

%ୀ /904347 21 135 1039ଅ.ିତା େଖାସ6 ା ପି ଆଶର କମୁର େଖାସ6 ା RWX1115518

ପ ୁ /9-15348 23 135 1040ମଳୟ ର3ନ ତୁରୁକ ପି ଶରତ କମୁାର ତୁରୁକ RWX1039825

%ୀ /919349 33 135 1041ସଶୁBତିା ନାଗ (ା ସଜିୁତ କମୁାର ତୁରୁକ RWX1115914

%ୀ /933350 23 135 1042କଶୁBୀ ଗରଡା (ା ମେନାଜ ଗରଡା RWX1110956

ପ ୁ /933351 23 135 1043ମେନାଜ ଗରଡା ପି େଦବଦାସ ଗରଡା RWX1110915

%ୀ /992352 23 135 1044ମାମିତା େବନିୟା (ା ମାେନାଜ କମୁାର ସନୁା RWX1115336

ପ ୁ /999353 55 135 1045ସାମଏୁ� ବାଘ ପି ଅଜୁJ ନ ବାଘ RWX1039692

ପ ୁ /999354 43 135 1046ସ3ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ବିେନାଦ କମୁାର େବେହରା RWX1175389

%ୀ /999355 37 135 1047ସାଗରିକା େସCହଲତା େବେହରା (ା ସ3ୟ କମୁାର େବେହରା RWX1175371

ପ ୁ /999356 26 135 1048ପ#ତ�ଷୁ ବିଡିକା ପି ପ#ଭାତ ବିଡିକା RWX1039718

ପ ୁ /999357 24 135 1049ଅଭିେଷକ ହିଆଲ ପି ପKୂJଚ5#  ହିଆଲ RWX0903591

%ୀ /999358 22 135 1050ବିଜୟା ବନାନୀ ଖରା ପି ନିର3ନ ଖରା RWX1115062

%ୀ /999359 35 135 1051ଆରତୀ କ:ପାନ (ା ଦାସ କ:ପାନ RWX0903559

ପ ୁ /999360 32 135 1052ଜାେଗXର ସିହC ା ପି ରାଜ େମାହନ ସିହC ା RWX0903526

6 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ. (ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /1012361 48 135 1053ମ3ଳୁା ଖରୁା (ା କୃପାନିଧି ଖରୁା RWX1115047

%ୀ /1013362 27 135 1054େରଶBା ରାଣୀ େବନିୟା ପି ନିLଯାନ5 େବନିୟା RWX1115641

%ୀ /1018363 32 135 1055ତପVଵିନୀ ବାଘ (ା ପ#କାଶ େଖାସ6 ା RWX1110857

ପ ୁ /1022364 23 135 1056ନିତିଶ କମୁାର ବାଘା ପି ମେହ5#  କମୁାର ବାଘ RWX1143403

ପ ୁ /1086365 26 135 1057ପରିେତାଷ ଖରୁା ମା ମ3ଳୁା ଖରୁା RWX1115187

ପ ୁ /1095366 25 135 1058ନଲ6  ଦୀପକ ପି ଏନ ତାରେକbଵର ରାଓ RWX1115864

%ୀ /1109367 23 135 1059ଅ.ରୁ େବନ�ା ପି ବିଜୟ ବିରାଜ େମାହନ େବନ�ା RWX1048982

ପ ୁ /1220368 23 135 1060ରାେଜଶ େଖାସ6 ା ପି ରେମଶ େଖାସ6 ା RWX1115369

%ୀ /1360369 41 135 1061ଜୟ'ୀ ମାଲା ବାଘ (ା େମାେଜଶ ଖରା RWX1110907

%ୀ /1360370 23 135 1062ଦୀପା େଖାସ6 ା ପି େଦେବ5#  େଖାସ6 ା RWX1115104

ପ ୁ /1360371 48 135 1063ସେୁର5#  ମାଳୀ ପି ଆନ5 ମାଳୀ RWX1115120

ପ ୁ /1361372 44 135 1064େମାେଜସ ଖରା ପି ଘାସିରାମ ଖରା RWX1110931

%ୀ /1361373 43 135 1065ପିଲିସିତା ଖରା (ା ବିଜୟ କମୁାର ଖରା RWX1110972

%ୀ /1361374 24 135 1066ଏସଥର ଲିସା ଓଡୁ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଓଡୁ RWX1115682

ପ ୁ /1365375 25 135 1067ଛବି ହ'ାଳ ପି ଦୟତା ହ'ାଳ RWX1072883

%ୀ /1366376 27 135 1068ବନିତା ନାୟକ (ା ରେମଶ ଚ5#  ନାୟକ RWX1110766

ପ ୁ /1367377 51 135 1069କୃପା ନିଧି ଖରୁା ପି ଜିe ଖରୁା RWX1110790

ପ ୁ /1368378 25 135 1070ଫିେରାଜ କମୁାର ଖରା ପି ଆଲ6 ାଦିନୀ ଖରା RWX1090323

ପ ୁ /1370379 51 135 1071ଦିଲିପ କମୁାର ଓଦୁ ପି ଆନ5 ଓଦୁ RWX1143411

ପ ୁ /1371380 27 135 1072େମାହିତ ରାଜ ନାୟକ ପି ରାଇଜିଂସD ଏ'ାରି ନାୟକ RWX1143387

ପ ୁ /1371381 24 135 1073କNରିୁ ନ5ନ ନାୟକ ପି ରାଇଜିଂସନ ଏ'ାରି ନାୟକ RWX1143395

%ୀ /1372382 21 135 1074େଜ�ାସCା େଖାସ6 ା ପି ପ#ଫଲୁ କମୁାର େଖାସ6 ା RWX1224492

ପ ୁ /1373383 45 135 1075ର3ନ େଖାସଲା ପି େଘନୁ େଖାସଲା RWX1268994

%ୀ /1373384 42 135 1076ସରଜିନୀ େଖାସ6 ା (ା ର3ନ େଖାସ6 ା RWX1269000

%ୀ /1373385 23 135 1077ପ#ିତି େଖାସ6 ା ପି ର3ନ େଖାସ6 ା RWX1268945

%ୀ /1373386 24 135 1078ପ#ୀତି ସାଗର ପି ସହେଦବ ସାଗର RWX1222819

ପ ୁ /1374387 42 135 1079ସଦୁାମା ପରିୁ ପି ରାମ ପରିୁ RWX1268978

ପ ୁ /1375388 33 135 1080ଭିନାଲ କମୁାର େଖାସଲା ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ େଖାସଲା RWX1268960

ପ ୁ /1376389 49 135 1081ର3ନ କମୁାର ତୁରୁକ ମା ପ#ଫଲୁମଣି ତୁରୁକ RWX1269141

ପ ୁ /143/221390 21 135 1082ଅଭିଜିତ ଲୀମା ସରନ ପି େଜେହାଶାଫଟ ଲୀମା  RWX1193895

ପ ୁ /44391 23 135 1335ପnାନନ ତରୁକ ପି ବିbଵନାଥ ତରୁକ RWX1303080

ପ ୁ /68/r392 18 135 1336ସLଯଜୀତ (ାଇଁ swain ପି ସବୁାଷ କମୁାର (ାଇ ଁ RWX1303270

%ୀ /72393 19 135 1337କନୁୀ ମଦୁୁଲୀ ପି କମଳା ମଦୁୁ◌ୁଲୀ RWX1307792

%ୀ /738394 51 135 1338େକାଡିଲା ଦାସ (ା ଜନସD କମୁାର ଦାସ RWX1330323

ପ ୁ /738395 20 135 1339ଜିପ#ନ ରାଜ ଦାସ ପି ଜନସD କମୁାର ଦାସ RWX1330372

%ୀ /1063396 20 135 1340େଗ#V ମାଳୀ ପି ସେୁର5#  ମାଳୀ RWX1330422

ପ ୁ /1071397 48 135 1341ମେନାଜ କମୁାର ଓଡୁ - ଦିଲିପ କମୁାର ଓଡୁ RWX1330463

ପ ୁ /1372398 19 135 1342ଦୀପକ େଖାସ6 ା ପି ପ#ଫଲୁ କମୁାର େଖାସ6 ା RWX1330489

ପ ୁ /332399 18 135 1343ଆୟJନ ଆମନ ନାୟକ ମା େମୗସମୁୀ ଟାକ# ୀ RWX1330539

%ୀ /241400 24 135 1344ଯେଶାଦା େଚଟୀ (ା ପ#ତ�ଷୁ କମୁାର େଚଟୀ RWX1330604

ପ ୁ /271401 21 135 1345େସୗ�ଯ ସାଗର ଖସ6 ା ପି ଶଶୁା' ପାତ# ଖସ6 ା RWX1330661

%ୀ /749402 38 135 1346ସନିୁତା ନାଗ (ା ବାବୁଲି ନାଗ RWX1330729

ପ ୁ /924403 18 135 1347କିଶାନ ହିଆଲ ପି କିେଶାର ହିଆଲ RWX1330752

ପ ୁ /1084404 40 135 1348କସୁମୁ ଚ5#  ହିଆଲ ପି କରଣ ଚ5#  ହିଆଲ RWX1330836

%ୀ /843405 26 135 1349ସାଲଭିନା ପ#ଭୁ ସହାୟ ପି ଏସ.ଏସ. ପ#ଭୁ ସହାୟ RWX1330885

ପ ୁ /1084406 21 135 1350ଲାଜର ହିଆଲ ପି କସୁମୁ ଚ5#  ହିଆଲ RWX1330935

%ୀ /1084407 32 135 1351ବାସ'ି ହିଆଲ (ା କସୁମୁ ଚ5#  ହିଆଲ RWX1330968

ପ ୁ /782408 24 135 1352ସନିୁତ େFତ#ୀୟ ପି ଶେୁରନ େFତ#ୀୟ RWX1331024

%ୀ /924409 24 135 1353େଗୗସମୁୀ ହିଆଲ ପି କିେଶାର କମୁାର ହିଆଲ RWX1331081

%ୀ /1167410 18 135 1354ସାଗରିକା ପାଣିଗ#ାହୀ ପି ଇbଵର ଚ5#  ପାଣିଗ#ାହୀ RWX1331156

ପ ୁ /681411 18 135 1355େଗୗରବ େଚଟୀ ପି ଅମିର କମୁାର େଚଟୀ RWX1332667

ପ ୁ /890412 18 135 1356ପ#କାଶ ଗରଡା ପି େଦବଦାସ ଗରଡା RWX1332675

ପ ୁ /857413 73 135 1357ସାଉଦା ହରିଜନ ପି ପିତର ହରିଜନ RWX1332774

%ୀ /1083414 29 135 1358େମାନାଲିସା େଗୗଡ (ା ଅମିତ େଗୗଡ RWX1332782

ପ ୁ /1083415 41 135 1359ଜିେତ5#  କମୁାର େଗୗଡ ପି ରାେଜ5#  େଗୗଡ RWX1332790

ପ ୁ /1083416 32 135 1360ଅମିତ େଗୗଡ ପି ରାେଜ5#  େଗୗଡ RWX1332808

ପ ୁ /1083417 67 135 1361ରାେଜ5#  େଗୗଡ ପି ସଲମD େଗୗଡ RWX1332816

ପ ୁ /1083418 35 135 1362ସନିୁଲ କମୁାର େଗୗଡ ପି ରାେଜ5#  କମୁାର େଗୗଡ RWX1332824

%ୀ /1083419 60 135 1363ରାେଜbଵରୀ େଗୗଡ (ା ରାେଜ5#  େଗୗଡ RWX1332832

ପ ୁ /2420 43 135 1083ଶେୁଭ5ୁ କମୁାର ପgା ପି ନିର3ନ ପgା RWX1026707

ପ ୁ /2421 39 135 1084ପ#ବିD କମୁାର ପgା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପgା KBH1308311

%ୀ /2422 36 135 1085ଅମ#ିତା ପgା (ା ଶେୁଭ5ୁ କମୁାର ପgା RWX1026699

7 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ. (ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /3423 46 135 1086ନାଗାେରଡି ଜଗଦିXରୀ (ା ନାଗାେରଡି ତାେରକିXର ରାଓ RWX0233163

ପ ୁ /3424 61 135 1087ଏ�.ତାେରେକXର ରାଓ ପି ଏD.ରାଜା ରାଓ RWX0233171

ପ ୁ /04425 38 135 1088ରାମକୃc ଚଲାଣ ପି ନାରାୟଣ ଚଲାଣ RWX0753525

%ୀ /04426 55 135 1089ଡି.ଭିଜୟ କ# ିcା ପି ଏମ.ଏସ.ଆର. ମSୁT RWX0753517

%ୀ /4427 55 135 1090େମନା ରାେଥାଡ (ା ଅରୁଣ କମୁାର ରାେଠାର RWX0335844

ପ ୁ /4428 53 135 1091ତରୁଣ କମୁାର ରାେଠାର ପି େଗାବhJନ ରାେଠାର OR/12/085/136370

ପ ୁ /4429 52 135 1092ଅରୁଣ କମୁାର ରାେଠାର ପି େଗାବkJ ନ ରାେଠାର OR/12/085/136369

ପ ୁ /4430 43 135 1093ଅନୀଲ କମୁାର ରାେଠାର ପି େଗାବkJ ନ ହୀଜT ରାେଠାର KBH1311331

%ୀ /05431 34 135 1094ଏ�. କାଲ�ାନି (ା ଏ�. ଶାଇ RWX0801639

%ୀ /05432 52 135 1095ମିନାFୀ ସାଗର (ା ଶଶି ସାଗର RWX0753236

%ୀ /5433 61 135 1096ବି. ଏସ. ଲEଷମୀ (ା ବି. ଆO. ଏ�. (ାମୀ OR/12/085/142280

ପ ୁ /5434 38 135 1097ଏମ ଶ#ୀଧର . ପି ସରିୁନାରାୟଣ . OR/12/085/136374

ପ ୁ /5435 40 135 1098ମାଦୀ ସାଇ ପି ମାଦୀ ସରିୁନାରାୟଣ KBH1308113

%ୀ /5436 39 135 1099ମାଦୀ ଶ#ୀେଦବୀ (ା ମାଦୀ ଶ#ୀଧର RWX0233569

ପ ୁ /6437 71 135 1100ବିXନାଥ ପgା ପି ଆନ5 ପgା OR/12/085/136315

%ୀ /7438 48 135 1101ଦିବରା େଚଟି (ା ପ#ଫଲୁ େଚଟି RWX0536847

ପ ୁ /7439 42 135 1102ବିରାମ ହmସଦା ପି ଶାy ହmସଦା RWX0612051

%ୀ /7440 34 135 1103ମାଳତୀ ହmସଦାଃ (ା ବିରାମ ହmସଦାଃ RWX0612044

ପ ୁ /7441 51 135 1104ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ସ5ୁର ନାୟକ KBH1623081

ପ ୁ /7442 39 135 1105େରାହସନ ନାୟକ ପି ପ#ଫଲୁ ନାୟକ RWX0695387

ପ ୁ /9443 40 135 1106ଅନାମ ଦିଆନ ପି କୃc ଦିଆନ RWX0233767

%ୀ /9444 37 135 1107େଗୗରି ମାଝୀ (ା ଅନାମଦିଆନ ମାଝୀ RWX0233775

ପ ୁ /9445 58 135 1108ଗ�ାଧର ମହା'ି ପି ବିରବର ମହା'ି OR/12/085/136341

%ୀ /9446 52 135 1109ସାବିତ#ି  ମହା'ି (ା ଗ�ାଧର ମହା'ି OR/12/085/136342

ପ ୁ /9447 42 135 1110ରାମକୃc ମହା'ି ପି ଗ�ାଧର ମହା'ି KBH1308535

%ୀ /9448 41 135 1111ତମାଳ ମହା'ି ପି ଗ�ାଧର ମହା'ି RWX0483768

%ୀ /9449 35 135 1112ସସୁB ିତା ମହା'ି ପି ଗ�ାଧର ମହା'ି RWX0483776

%ୀ /9450 34 135 1113େହମଲତା ମହା'ି (ା ରାମକୃcJ ମହା'ି RWX0483784

%ୀ /10451 49 135 1114ଭାଗ�ଳତା ନାୟକ ପି ଶ#ୀ କୃc ନାୟକ OR/12/085/141346

ପ ୁ /11452 96 135 1115ପ#େମାଦ (ାଇଁ ପି ରାମଚ5#  (ାଇଁ OR/12/085/136351

%ୀ /11453 60 135 1116ସଶି (ାଇଁ (ା ରାମଚ5#  (ାଇଁ OR/12/085/136350

ପ ୁ /11454 50 135 1117ପ#ଶା' (ାଇଁ ପି ରାମ ଚ5#  (ାଇଁ KBH1341015

%ୀ /11455 43 135 1118ଭାରତୀ (ାଇଁ (ା ପ#େମାଦ (ାଇଁ KBH1311075

ପ ୁ /12456 63 135 1119ରାଜାରାମ ପାଡାଲ ପି ରାମଚ5#  ପାଡାଲ OR/12/085/136359

%ୀ /12457 46 135 1120ରଜନୀ କମୁାରୀ ପାଡାଲ (ା ରାଜାରାମ ପାଡାଲ OR/12/085/136360

ପ ୁ /12458 42 135 1121ରବି େଶଖର ପାଡାଲ ପି ରାଜାରାମ ପାଡାଲ RWX0335679

ପ ୁ /12459 39 135 1122ରାଜ େଶଖର ପାଡାଲ ପି ରାଜାରାମ ପାଡାଲ KBH1623222

%ୀ /12460 35 135 1123ମିନାFୀ ପାଡାଲ ପି ରାଜାରାମ ପାଡାଲ RWX0335687

ପ ୁ /13461 69 135 1124ରାମ ବାହାଦୁର ଥାପା ପି ମେହXର ଥାପା OR/12/085/136361

ପ ୁ /14462 60 135 1125ମିନୁ ବାହାଦୁର ସାଉଁ{ ପି ଧଉଁର ସିଂ ସାଉ{ଁ OR/12/085/136407

ପ ୁ /14463 39 135 1126େକଶବ ସିଂହ ସାଉଁଦ ପି ଧରୁ ସିଂହ ସାଉଦଁ RWX0483560

%ୀ /14464 30 135 1127ନିଆଲି ସାଉଦଁ (ା େକଶବ ସିଂହ ସାଉଦଁ RWX0483545

%ୀ /14465 58 135 1128େକାକିଳା ସାଉଦଁ (ା ମିନୁ ବାହାଦୁର ସାଉଦଁ RWX0283424

%ୀ /15466 60 135 1129ଯେମଇବତୀ ତୁରୁକ (ା ନିତ�ାନ5 ତୁରୁକ OR/12/085/136494

%ୀ /15467 40 135 1130ଆରତୀ େପ#ଶ�ିନି ତୁରୁକ (ା ସତ�ଦାନ ତୁରୁକ RWX0536805

ପ ୁ /15468 46 135 1131ସତ�ଦାନ ତୁରୁକୁ ପି ନିତ�ାନ5 ତୁରୁକୁ OR/12/085/136415

ପ ୁ /16469 55 135 1132ବିXନାଥ ମହାପାତ# ପି ସଧୁାକର ସାହୁ RWX0483396

%ୀ /16470 50 135 1133େଲାଭାବତୀ ମହାପାତ# (ା ବିXନାଥ ମହାପାତ# RWX0483404

ପ ୁ /16471 26 135 1134ଆବିନାଶ ମହାପାତ# ପି ବିXନାଥ ମହାପାତ# RWX0753491

%ୀ /16472 28 135 1135ଅନC ପKୁ> ମହାପାତ# ପି ବିXନାଥ ମହାପାତ# RWX0611913

%ୀ /17473 44 135 1136ଅଚJନା ସାହୁ (ା ଦୁେଯ�>ଧନ ସାହୁ RWX0233858

%ୀ /19474 35 135 1137ସପୁ#ିୟା ମହା'ି ପି ଲFBୀ ନାରାୟଣ ମହା'ି RWX0483636

%ୀ /19475 33 135 1138ସପୁ#ଭା ମହା'ି ପି ଲFBୀ ନାରାୟଣ ମହା'ି RWX0483628

%ୀ /20476 33 135 1139ସସBିତା ସାହୁ ପି ସଦୁଶJନ ସାହୁ RWX0233783

ପ ୁ /21477 50 135 1140ଦିସା ମଦୁୁଲି ପି ମେହାନ ମଦୁୂଲି RWX0399485

%ୀ /21478 26 135 1141କNରୁୀ ମଦୁୁଲି ପି ଡିସା ମଦୁୁଲି RWX0753566

ପ ୁ /21479 43 135 1142ପ#ିୟର3ନ େସନାପତି ପି ରେମଶ ଚ5#  େସନାପତି RWX0611863

%ୀ /23480 34 135 1143ପଦB ାବତୀ ହାଲବା (ା ନେର5#  ହାଲବା RWX0399584

%ୀ /24481 59 135 1144େପାଟନୁରୁ ବିସାଲକସି (ା େପାଟନୁରୁ ଚିର3ିବି ରାଓ RWX0112532

%ୀ /25482 55 135 1145ରଡନୀ ରାଣୀ େଲ.ା (ା ପ#େମାଦ କମୁାର େଲ.ା KBH1311083

ପ ୁ /25483 39 135 1146ଗେଣଷ ପ#ସାଦ େଲ.ା ପି ପ#ମଦ କମୁାର େଲ.ା RWX0695353

%ୀ /25484 36 135 1147ଗାୟତ#ୀ େଲ.ା ପି ପ#େମାଦ କମୁାର େଲ.ା KBH1352848

8 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ. (ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /25485 33 135 1148ଗିରିଜା ପ#ସାଦ େଲ.ା ପି େପ#ାମଦ କମୁାର େଲ.ା KBH1352699

%ୀ /26486 67 135 1149ରାବଣା ସିଂ (ା େନାବଲ ସିଂ OR/12/085/234821

ପ ୁ /27487 38 135 1150ଜସବ' ସବର ପି ଅ�ଦ ସବର RWX0112987

ପ ୁ /27488 67 135 1151ଅ�ଦ ଶବର ପି ଅଫସର ଶବର KBH1308345

%ୀ /27489 58 135 1152ସେୁରଖା ଶବର (ା ଅ�ଦ ଶବର KBH1308337

ପ ୁ /28490 51 135 1153ବିପିନ ଚ5#  ବ# ଦB ା ପି ରାମକୃc ବ# ଦB ା OR/12/085/274080

%ୀ /28491 42 135 1154ସ:�ାରାଣୀ ବ# ହB ା (ା ବିପିନ ଚ5#  ବ# ହB ା RWX0113084

ପ ୁ /29492 60 135 1155ବାସେୁଦବ େଗୗଡ ପି ଫକୀର େଗୗଡ KBH2140119

%ୀ /29493 44 135 1156ସାବିତ#ୀ େଗୗଡ (ା ବାସେୁଦବ େଗୗଡ RWX0113100

ପ ୁ /29494 34 135 1157ଲି�ରାଜ େଗୗଡ ପି ବାସେୁଦବ େଗୗଡ RWX0113118

ପ ୁ /29495 32 135 1158ସେ'ାଷ କମୁାର େଗୗଡ ପି ବାସେୁଦବ େଗୗଡ RWX0335901

%ୀ /29496 32 135 1159ରଶB ିତା େଗୗଡ (ା ସେ'ାଷ କମୁାର େଗୗଡ RWX0335919

ପ ୁ /30497 58 135 1160ନେର5#  ଟାକ# ି ପି ଫିଲିପ ଟାକ# ି OR/12/085/138332

%ୀ /30498 55 135 1161ନମ#ମଣୀ ଟାକ#ି (ା ନେର5#  ଟାକ# ି OR/12/085/138333

ପ ୁ /30499 42 135 1162େହମ' ଯେୁୟଲ ଟାକ#ି ପି ନେର5#  ଟାକ# ି OR/12/085/138334

ପ ୁ /32500 46 135 1163ସେୁର5#  େଖାସଲା ପି କୃପାବ:ୁ େଖାସଲା KBH1308238

%ୀ /32501 44 135 1164ରଜନୀ େଖାସଲା ପି କୃପାପାତ#  େଖାସଲା OR/12/085/138330

%ୀ /33502 53 135 1165ଏନ॰ସରVଵତୀ ପଜୂାରୀ (ା େମାହନ ରାଓ KBH1623115

ପ ୁ /34503 29 135 1166ଚ5#  କା' ଦେଳଇ ପି ଦୁଯ�Jଧନ ଦେଳଇ RWX1169069

ପ ୁ /34504 57 135 1167ଇXର ଚ5#  ପାଣିଗ#ାହି ପି ଗେଣସ ଚ5#  ପାଣିଗ#ାହି RWX0283432

ପ ୁ /34505 23 135 1168ସମୁନ କମୁାର ପାଣିଗ#ାହି ପି ଇXର ଚ5#  ପାଣିଗ#ାହି RWX1175249

ପ ୁ /36506 58 135 1169ଦୀନବ:ୁ ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ RWX0483271

%ୀ /36507 48 135 1170ଅହଲ�ା ସାହୁ (ା ଦିନବ:ୁ ସାହୁ RWX0483289

ପ ୁ /36508 27 135 1171ଅତୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୀନବ:ୁ ସାହୁ RWX0611962

ପ ୁ /36509 35 135 1172ଶେୁଭ5ୁ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ସଭୁକା' େମାହନ ପାତ#  ତୁରୁକ RWX0233817

%ୀ /37510 46 135 1173କମଲା ମଦୁୁଲି (ା ଦିସା ମଦୁୁଲି RWX0399493

ପ ୁ /38511 57 135 1174ବିଚିତ# ାନ5 େସନାପତି ପି ଅନିରୁଧ େସନାପତି RWX0612317

%ୀ /38512 52 135 1175ଲିଲି େସନାପତି (ା ବିଚିତ# ାନ5 େସନାପତି RWX0612309

ପ ୁ /39513 42 135 1176ଶିବ ପ#ସାଦ ପgା ପି ଗଣପତି ପgା RWX0664391

ପ ୁ /39514 34 135 1177ସାମଥJ ବମ> ପି ସେୁରଶ କମୁାର RWX0753913

ପ ୁ /40515 54 135 1178ରବିନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ରାଧାକୃc ଦାଶ RWX0753897

%ୀ /40516 45 135 1179ସବିତା ଦାଶ (ା ରବିନାୟଣ ଦାଶ RWX0753871

ପ ୁ /40517 26 135 1180ବିଭବ ଦାଶ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାଶ RWX0824649

%ୀ /40518 25 135 1181ସଚିୁତ# ା ଦାଶ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାଶ RWX0824631

ପ ୁ /40519 37 135 1182ସତ�ନାରାୟଣ ପ#ଧାନ ପି ଅଭିମନ� ୁପ#ଧାନ RWX0530972

ପ ୁ /40520 31 135 1183ଚ5#  େଶଖର ସାହୁ ପି ବ# ଜବ5ୁ ସାହୁ RWX0793844

ପ ୁ /40521 41 135 1184ସ�ିଦାନ5 ସାମ'ରା ପି ଅନିରୁk ସାମ'ରାୟ DBZ1435312

%ୀ /40522 38 135 1185ରଶBିତା କମୁାରି ସମ'ରା (ା ସ�ିତା ନ5 ସମ'ରା RWX0793851

%ୀ /115523 26 135 1186ମମତା େଦାରା (ା ସନୁାଧର ବିେଶାଇ RWX0903617

ପ ୁ /999524 69 135 1187ଅନିଲ କମୁାର େଜନା ପି ଅନ' େଜନା RWX0610949

%ୀ /999525 61 135 1188ନିରୁପମା େଜନା (ା ଅନିଲ କମୁାର େଜନା RWX0610931

%ୀ /999526 39 135 1189ମାନସି େଜନା (ା ପ#ଦୀପ େଜନା RWX0231993

ପ ୁ /999527 28 135 1190ରାେଜଶ କମୁାର ଖିଲ ପି େଗାପି ଖିଲ RWX0903609

ପ ୁ /999528 23 135 1191ଅସିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୀନବ:ୁ ସାହୁ RWX1025873

%ୀ /1132529 67 135 1192ଚେମଲି ଥାପା (ା ରାମ ବାହାଦୁର ଥାପା OR/12/085/136362

ପ ୁ /1122530 26 135 1364ଅବିନାଶ ମହାପାତ# ପି ବିbଵନାଥ ମହାପାତ# RWX1332840

%ୀ /01531 54 135 1193ରୁଖମଣୀ ନିହାଲ (ା ଶ#ୀମଖୁ ନିହାଲ RWX0753210

ପ ୁ /01532 26 135 1194ପିତା^ର ନିହାଲ ପି ଶ#ୀମଖୁ ନିହାଲ RWX0753228

%ୀ /01533 30 135 1195ସଂଜୁଲତା ସାହୁ (ା େଲାକନାଥ ସାହୁ RWX0824615

%ୀ /1534 29 135 1196ଦମୟ'ି ନିହାଲ ପି ଶ#ୀିମଖୁ ନିହାଲ RWX0611848

ପ ୁ /1535 49 135 1197ସଯୂ�J ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ପ#କାଶ ପାଢୀ RWX0113415

%ୀ /1536 46 135 1198ଅନୀତା କମୁାରୀ ପାଢୀ (ା ସଯୂ�Jନାରାୟଣ ପାଢୀ RWX0113423

ପ ୁ /2537 51 135 1199ହୃସିେକସ ନାୟକ ପି ଅରଖିତ ନାୟକ RWX0283465

%ୀ /2538 46 135 1200କମୁାରି ନାୟକ (ା ହୃସିେକସ ନାୟକ RWX0283440

ପ ୁ /2539 44 135 1201ସରତ ନାୟକ ପି ଅରଖିତ ନାୟକ RWX0536854

ପ ୁ /2540 35 135 1202ସିବରାମ ନାୟକ ପି ଅରଖିତ ନାୟକ RWX0283457

%ୀ /2541 28 135 1203େବଜୖୟ'ି ନାୟକ (ା ଶତJ  ନାୟକ RWX0890194

ପ ୁ /3542 49 135 1204ବିଦ�Lୁ କମୁାର େଖାସ6 ା ପି ଲାେରନତୁସ େଖାସ6 ା RWX0233502

%ୀ /04543 27 135 1205େମନକା ଚଲାଣ (ା ରାମକୃc ଚଲାଣ RWX0753475

ପ ୁ /04544 65 135 1206ଡି.କ# ିcା ମSୁT ପି ଡି.ଭି.ଏସ. ଚଲପତି RWX0753509

ପ ୁ /4545 59 135 1207ହରି ହରିଜନ ପି ଲ~ମନ ହରିଜନ RWX0233676

%ୀ /4546 53 135 1208େଗୗରି ହରିଜନ (ା ହରି ହରିଜନ RWX0233668

9 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ. (ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /4547 35 135 1209ସାବିତ#ି  ହରିଜନ ପି ହରି ହରିଜନ RWX0233650

ପ ୁ /5548 29 135 1210େରାହିତ ସାଗର ପି ଶଶି ସାଗର RWX0612259

%ୀ /5549 28 135 1211େରଶମା ସାଗର ପି ଶଶି ସାଗର RWX0612267

ପ ୁ /6550 27 135 1212ସାଗର ପ]ନାୟକ ପି ଦିଲ6 ୀପ କମୁାର ପ]ନାୟକ RWX0611939

ପ ୁ /6551 58 135 1213ସସି ସାଗର ପି େଗାରା ସାଗର RWX0663575

ପ ୁ /6552 32 135 1214େରାନିL ସାଗର ପି ସସି ସାଗର RWX0233486

ପ ୁ /07553 49 135 1215ନୟନ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଅଭିରାମ ପାଢୀ RWX0752915

%ୀ /7554 32 135 1216ନାଗାେରଡି କିରନ ପି ନାଗାେରଡି େମାହନ ରାଓ RWX0233700

ପ ୁ /7555 60 135 1217ଧ#ୁବ ନାୟକ ପି ତ#ୀନାଥ ନାୟକ RWX0483586

%ୀ /7556 31 135 1218ଆଶାଲତା ନାୟକ ପି ଧ#ୁବ ନାୟକ RWX0483594

ପ ୁ /7557 27 135 1219ଅଭିଳାଷ ନାୟକ ପି ଧ#ୁବ ନାୟକ RWX0611947

%ୀ /7558 49 135 1220ସାବିତ#ୀ ନାୟକ (ା ଧ#ୁବ ନାୟକ RWX0335851

%ୀ /7559 46 135 1221ବିcୁପ#ିୟା ପgିତ (ା ନୟନ କମୁାର ପାଢୀ RWX0752923

ପ ୁ /7560 56 135 1222ଦିଲ6 ୀପ କମୁାର ପ]ନାୟକ ପି ଅନ'ରାମ ପ]ନାୟକ RWX0335943

%ୀ /7561 52 135 1223େପ#ାେମାଦୀନି ପ]ନାୟକ (ା ଦୀଲ6 ୀପ କମୁାର ପ]ନାୟକ RWX0233445

%ୀ /7562 32 135 1224ନାଗାେରଡି ରାମାେଦବୀ (ା ନାଗେରଡି ଜଗଦୀଶ ରାଓ RWX0233726

ପ ୁ /7563 39 135 1225ଏD.ଜଗଦୀସ ରାଓ ପି ଏନ.େମାହନ ରାଓ RWX0233718

ପ ୁ /8564 40 135 1226ଖଗପତି ହାଲବା ପି ଲକି ହାଲବା RWX0233544

ପ ୁ /9565 38 135 1227ଉେପ5#ନାଥ ଶିଶା ପି େଦତୖାରି ଶିଶା RWX0233551

ପ ୁ /11566 53 135 1228ରବି5#  ନାଥ ବିେଶାୟୀ ପି ଗଣପତି ବିେଶାୟୀ RWX0752980

ପ ୁ /11567 31 135 1229ନିେମ#ାଦ େଖାସ6 ା ପି ଶା'ନୁ କମୁାର େଖାସ6 ା RWX0233577

ପ ୁ /12568 51 135 1230ଯୀଶଦୁାନ ଖରା ପି ଧନିୟ ଖରା RWX0233452

%ୀ /12569 41 135 1231େରଣକୁାରାଣୀ ଖରା (ା ଯୀଶଦୁାନ ଖରା RWX0233460

%ୀ /13570 32 135 1232ରଶB ିତା କ5ପାନ (ା ସେୁର5#  େଖାସଲା RWX0233684

%ୀ /14571 48 135 1233ସଂଧ�ାରାଣୀ ପାଣିଗ#ାହି (ା ଇXର ଚ5#  ପାଣିଗ#ାହି RWX0233833

%ୀ /27572 34 135 1234ସନିୁତା ପଟନାୟକ (ା ସଶୁା' ପଟନାୟକ RWX0753012

ପ ୁ /27573 43 135 1235ବବୃବାହନ ଶବର ପି ଅଖିଳ ଶବର RWX0753004

%ୀ /27574 33 135 1236ହରପ#ିୟା ଶବର (ା ବବୃବାହନ ଶବର RWX0752998

%ୀ /28575 27 135 1237ସCି�ାରାଣୀ ବ# ହB ା ପି ବିପିନ ଚ5#  ବ# ହB ା RWX0752873

ପ ୁ /28576 25 135 1238ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବ# ହB ା ପି ବିପିନ ଚ5#  ବ# ହB ା RWX0824623

%ୀ /29577 52 135 1239ସକୁା'ି ସଷୁମା େଖାସ6 ା (ା ରାଇଜିଂସD ଏ'ାରି ନାୟକ KBH1333723

ପ ୁ /29578 57 135 1240ରାଇଜିଂସନ ଏ'ାରି ନାୟକ ପି େଦବଦାସ ନାୟକ KBH1333715

ପ ୁ /30579 24 135 1241ବସ' ସାହୁ ପି ରାେଜ5#  ସାହୁ RWX1281914

ପ ୁ /136580 29 135 1242ରାଜ କମୁାର ହ'ାଳ ପି କବି ହ'ାଳ RWX0776278

ପ ୁ /145581 28 135 1243ସାଗର କମୁାର ପାଟନିଆ ପି ବିଜୟ ପାଟନିଆ RWX1247758

%ୀ /145582 26 135 1244ସାଲୀନି ପାଟନିଆ (ା ସାଗର କମୁାର ପାଟନିଆ RWX1247733

%ୀ /1159583 27 135 1245ସଶୁୀଲା ନାୟକ (ା ଲି�ରାଜ େଗୗଡ଼ RWX1230119

%ୀ /1248584 51 135 1246ରୁତ େଖାସ6 ା ପି ହରି ବାଘ RWX1227404

ପ ୁ /1365585 60 135 1247କବି ହ'ାଳ ପି ମାଧବ ହ'ାଳ KBH1341700

%ୀ /1366586 55 135 1248ଦଇତା ହ'ାଳ (ା କବି ହ'ାଳ KBH1307578

%ୀ /1373587 41 135 1249ଊମTଳା ବିbଵାଳ ପି ଚରଣ ବିXାଳ RWX1269166

ପ ୁ /01588 35 135 1250ପ#ଶା' କମୁାର ସାହୁ ପି ମତୁ�ାଲୁ ସାହୁ RWX0801894

ପ ୁ /1589 60 135 1251ଲFBୀଧର ନାଏକ ପି କିSJନ ନାଏକ RWX0611822

ପ ୁ /1590 33 135 1252ମେନାଜ କମୁାର ନାଏକ ପି ଲFBୀଧର ନାଏକ RWX0611830

%ୀ /1591 50 135 1253କାnନ ନାୟକ (ା ଲFBୀଧର ନାୟକ KBH1340918

ପ ୁ /1592 50 135 1254ବିନାୟକ ପgା ପି ଗେଣଷ ପgା KBH2141539

%ୀ /1593 43 135 1255ସବିତା ପgା (ା ବିନାୟକ ପgା KBH2141521

ପ ୁ /1594 69 135 1256ମତୁ�ାଲୁ ସାହୁ ପି ଜଦୁମଣି ସାହୁ OR/12/085/166718

ପ ୁ /2595 64 135 1257େଗୗରୀଶ.ର ରଥ ପି ହରିହର ରଥ KBH1308469

ପ ୁ /2596 39 135 1258ଅରୁଣ କମୁାର ରଥ ପି େଗୗରୀ ଶ.ର ରଥ RWX0399725

ପ ୁ /2597 38 135 1259ରତC ାକର ରଥ ପି େଗୗରୀ ଶ.ର ରଥ KBH1307990

%ୀ /2598 29 135 1260ସBୀତା ରାଣୀ ରଥ ପି େଗୗରୀ ଶ.ର ରଥ RWX0399733

%ୀ /3599 55 135 1261ଗାୟତ#ୀ ରଥ (ା େଗୗରୀଶ.ର ରଥ KBH1308451

ପ ୁ /4600 35 135 1262ଗeୁ ସା�ରବି ପି ଖଗପତି ସିଂଘରବି KBH2141547

ପ ୁ /4601 57 135 1263ଖଗପତି ସ.ରବି ପି ପ{ଲାମ ସ.ରବି OR/12/085/085290

%ୀ /4602 51 135 1264ରମା ସ.ରବି (ା ଖଗପତି ସ.ରବି KBH1670587

%ୀ /5603 52 135 1265େପ#ମଧନୀ େବପାରୀ (ା ବିଜୟ କମୁାର େବପାରୀ RWX0483735

ପ ୁ /5604 37 135 1266ଅଭୟ ବଦନ େବପାରି ପି ବିଜୟ େମାହନ େବପାରି RWX0335877

%ୀ /5605 34 135 1267ମଧସୁB ିତା େବପାରି ପି ବିଜୟ କମୁାର େବପାରି RWX0335885

ପ ୁ /5606 32 135 1268ସିନୟ େଶଖର େବପାରୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େବପାରୀ RWX0483743

ପ ୁ /5607 52 135 1269ବିଭୁ ଦୟ ଖରା ପି ନିମJଳ ପାତ#  ଖରା RWX0435081

%ୀ /5608 35 135 1270ରାଧା ଖରା (ା ବିଭୂ ଦୟ ଖରା RWX0435099

10 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ. (ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /06609 62 135 1271େରଖା ନାୟକ (ା କାSTକ ନାୟକ RWX0753087

ପ ୁ /06610 34 135 1272ନେର5#  ନାୟକ ପି କାSTକ ନାୟକ RWX0753111

ପ ୁ /7611 32 135 1273ସରୁଜ କମୁାର ନାଏକ ପି ଫିେଦମ ନାଏକ RWX0483834

%ୀ /7612 28 135 1274ପ#ିୟ.ା ନାଏକ ପି ଫିେଦମ ନାଏକ RWX0483842

%ୀ /8613 29 135 1275ସନୁ5ିନୀ ବିXାଳ (ା ସ�ନୁାଥ ବିXାଳ RWX0483859

ପ ୁ /9614 29 135 1276ଆଇଭାନ ସାେରାଣ ପାତ# ପି ପରମ ଚରଣ ପାତ# RWX0399477

ପ ୁ /10615 29 135 1277ଶବିର ତୁରୁE୍ ପି ବିXନାଥ ତୁରୁକ RWX0612101

%ୀ /10616 27 135 1278ଜଶB ିD ତୁରୁକ ପି ବିXନାଥ ତୁରୁକ RWX0612093

%ୀ /11617 29 135 1279ରଶB ିତା ବିେଶାଇ ପି ରବି5#  ନାଥ ବିେଶାଇ RWX0752816

ପ ୁ /14618 27 135 1280ନରସିଂହ ସାଉଦଁ ପି ମିନ ବାହାଦୁର ସାଉଦଁା RWX0752824

%ୀ /15619 48 135 1281ସଯୁ�J ନାୟକ (ା କମୁାର ନାୟକ RWX0753327

ପ ୁ /15620 43 135 1282କମୁାର ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ RWX0753335

ପ ୁ /15621 62 135 1283ହରି ପରଜା ପି ହରି ପରଜା RWX0890251

%ୀ /16622 26 135 1284ସଜୁାତା ଦgେସନା (ା ବିଭୁ ପ#ସାଦ ଦgେସନା RWX1039791

ପ ୁ /16623 21 135 1285ଚିR ୁନାୟକ ପି କମୁାର ନାୟକ RWX1182625

%ୀ /27624 58 135 1286ସେରାଜିନି ପ]ନାୟକ (ା ଶ#ୀଧର ପ]ନାୟକ RWX0753129

ପ ୁ /27625 29 135 1287ସ3ିବ କମୁାର ଶବର ପି ଅ�ଦ ଶବର RWX0753020

%ୀ /131626 30 135 1288ଖତୀଜା ଖାତୁନ (ା େସE ଜାନିବାବୁ େସE RWX0752899

ପ ୁ /131627 32 135 1289େସE ଜାନୀବାବୁ େସE ପି େସE େମହର ବାD େସE RWX0752857

%ୀ /142628 38 135 1290ଏସ ବିଳାସିନି (ା ଏସ. ମେନାଜ କମୁାର RWX0753145

ପ ୁ /144629 25 135 1291ଶ.ର ଖିଲ ପି ଧନିଆ ଖିଲ RWX1008333

ପ ୁ /01630 37 135 1292ରାେଜ5#  କମୁାର ସାହୁ ପି ମତୁ�ାଲୁ ସାହୁ RWX0801647

%ୀ /1631 54 135 1293ଲFBୀ ସାହୁ (ା ମତୁ�ାଲୁ ସାହୁ OR/12/085/166719

%ୀ /1632 33 135 1294ଗିତା ସାହୁ (ା ରାେଜ5#  କମୁାର ସାହୁ RWX0483388

%ୀ /02633 29 135 1295େମାନିକା େସନାପତି ପି କ#ିcା େସନାପତି RWX0801688

ପ ୁ /2634 50 135 1296ଗିରିଜା ଶ.ର ନାଇକ ପି ମଧ ୁସଧୁନ ନାଇକ KBH1340876

ପ ୁ /3635 60 135 1297ସେୁରଶ ଚ5#  ନାୟକ ପି ବନମାଳି ନାୟକ OR/12/085/150278

%ୀ /3636 55 135 1298ଚ5#ମଣି ନାୟକ (ା ସେୁରଶ ଚ5#  ନାୟକ OR/12/085/150279

ପ ୁ /3637 38 135 1299ସେ'ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ5#  ନାୟକ KBH1308097

%ୀ /3638 34 135 1300େଜ�ାତିମୟୀ ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ5#  ନାୟକ RWX0233205

%ୀ /3639 30 135 1301ରୂପାଲୀ ରାଉତ (ା ସେ'ାଷ କମୁାର ନାୟକ RWX0399469

%ୀ /04640 55 135 1302ବଇଦି ଭତ# ା (ା େବଣଧୁର ଭତ# ା RWX0801720

%ୀ /04641 29 135 1303ଶା'ିଲତା ଭତ# ା (ା ଶିବ ଭତ# ା RWX0801589

ପ ୁ /4642 39 135 1304ଶିବ ଭତ# ା ପି େବଣ ୁଭତ# ା KBH1308550

ପ ୁ /4643 29 135 1305ଜଗଦିଶ ଭତ# ା ପି େବଣଧୁର ଭତ# ା RWX0824466

%ୀ /5644 31 135 1306ନମିତା କମୁାରୀ େବେହରା ପି ନିର3ନ େବେହରା RWX0611970

%ୀ /7645 37 135 1307ପ#ଭାତୀ ନାୟକ (ା ଗିରିଜା ଶ.ର ନାୟକ RWX0483750

ପ ୁ /7646 40 135 1308ନବିନ ପ]ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷାSମ ପ]ନାୟକ KBH2141604

ପ ୁ /8647 54 135 1309ପରେମXର ମିଶ# ପି ନାରାୟଣ ମିଶ# RWX0612291

%ୀ /8648 52 135 1310େରଣବୁାଳା ମିଶ# (ା ପରେମXର ମିଶ# RWX0612283

%ୀ /9649 46 135 1311ମଗଦଲିନୀ େଖାସଲା (ା ରାେଜ5#  େଖାସଲା OR/12/085/136205

ପ ୁ /9650 27 135 1312ତପନ େଖାସଲା ପି ରାେଜ5#  େଖାସଲା RWX0612184

ପ ୁ /10651 54 135 1313ନିର3ନ େବେହରା ପି ରାମ ଚ5#  େବେହରା OR/12/085/136641

%ୀ /11652 43 135 1314କନିୁ ବିେଷାୟୀ (ା ରବି5#ନାଥ ବିେଷାୟୀ RWX0801746

ପ ୁ /11653 46 135 1315ଏସ. ଅରୁଣ କମୁାର ପି ଏV. ଆ�ାରାଓ RWX0399667

%ୀ /11654 43 135 1316ଏV. ଲୀଲା ରାଣୀ (ା ଏV.ଅରୁଣ କମୁାର RWX0399675

ପ ୁ /11655 23 135 1317ପବିତ# ସାହୁ ପି ପ#େମାଦ କମୁାର ସାହୁ RWX1164441

%ୀ /11656 35 135 1318ଆରତୀ (ାଇଁ (ା ପ#ଶା' କମୁାର (ାଇଁ RWX0801712

ପ ୁ /12657 50 135 1319ବିଦ�Lୁ କା'ି େଘାV ପି ସନିୁଲ କମୁାର େଘାସ RWX0399683

%ୀ /12658 49 135 1320ଆଭା ରାଣୀ ସିହC ା (ା ବିଦ�ତୁ କା'ି େଘାସ RWX0399691

ପ ୁ /13659 54 135 1321ସେୁର5#  କମୁାର ସାହୁ ପି ରବିଶ.ର ସାହୁ OR/12/085/167000

%ୀ /14660 46 135 1322ବୃ5ାବତି ଖରା (ା ରବି5#  ନାୟକ RWX0753889

%ୀ /14661 27 135 1323ଶିବାନୀ ମିଶ# ପି ପରେମXର ମିଶ# RWX0612275

ପ ୁ /14662 51 135 1324ରବି5#  ନାୟକ ପି ଶିବରାମ ନୟକ RWX0753905

%ୀ /25663 31 135 1325େରାଜାଲିD ପରିଡା (ା ଗେଣଶ ପ#ସାଦ େଲ.ା RWX0801597

ପ ୁ /29664 30 135 1326ରୁଦ#  ପ#ସାଦ ଗରଡା ପି ଭା`ର ଗରଡା RWX0801803

ପ ୁ /29665 28 135 1327ପଦB େଲାଚD ଗରଡା ପି ଭା`ର ଗରଡା RWX0801811

%ୀ /42666 49 135 1328ମମତା ତ#ିପାଠୀ (ା ରାଜୀବ ତ#ିପାଠୀ RWX0809954

ପ ୁ /42667 49 135 1329ରାଜୀବ ତ#ିପାଠୀ ପି ଶରତ ଚ5#  ତ#ିପାଠୀ RWX0809962

%ୀ /59668 22 135 1330େରବିକା ପ#�ା ସାଧ ୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଧ ୁ RWX1149160

ପ ୁ /189669 38 135 1331ରେମଶ ଚ5#  ନାୟକ ପି କାSTକ ନାୟକ RWX0801621

%ୀ /219670 48 135 1332ସକ'ୁଳା ତୁରୁକ (ା ବିXନାଥ ତୁରୁକ RWX0801613

11 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ. (ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /4671 53 135 1333ଚିତ#ଗeୁ ଛତ#ୀ ପି ମହାଭିର ଛତ#ୀ KBH2141760

%ୀ /4672 43 135 1334େଜାଛନାମଲ6 ୀ ଛତ#ୀ (ା ଚିତ#ଗeୁ ଛତ#ୀ KBH2141752

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ>ଚନ ନିମେ' ଗ#ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନC  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ>ଚନ କମିଶନ ଭାରତ. Zାରା 
ପ#କାଶନ କରାଯାଏ | ପ#େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ>ଚନ ପବୂJ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ. 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 ମାନ.ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ. ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

12 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ. (ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


