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ପ ୁ /-1 19 125 1ସତ� ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ପ�ଫଲୁ  କମୁାର ମିଶ� RWX1269190

ପ ୁ /-2 23 125 2ବାବୁଲୀ େପାଇବା ପି ବୁଦୁ େପାଇବା RWX1269224

ପ ୁ /-3 19 125 3ବିଦ�ା ସାଗର ପଜୂାରୀ ମା ପ�ମିଳା ପଜୂାରୀ RWX1269208

ପ ୁ /NEAR PUBL4 22 125 4ସିମା$ଳ ଦାସ ପି ର%ନ କମୁାର ଦାସ RWX1147990

'ୀ /15 39 125 5ପ�ୀତିକନା ବାନାଜ( ୀ ପି ନାରାୟଣ ବାନାଜ( ୀ KBH2091858

ପ ୁ /16 55 125 6ଚ+ନ ବାନାଜ( ୀ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ ବାନାଜ( ୀ OR/12/085/170228

ପ ୁ /17 62 125 7ମଧ ୁସଦୁନ େବନାଜ( ୀ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ େବନାଜ( ୀ KBH2091866

'ୀ /18 52 125 8ରା-ୀ ଚକ�ବ.(ୀ /ା ମଧସୁଦୁନ ଚକ�ବ.(ୀ RWX0091512

ପ ୁ /19 33 125 9ରାମ ମଦକ ପି ନାରାୟକ ଚ+�  ମଦକ RWX0228494

ପ ୁ /110 53 125 10ବାସେୁଦବ ମାହାଲି ପି େଗାପିନାଥ ମାହାଲି RWX0228528

'ୀ /111 46 125 11ଶ�ୀମତି ମାଳତି ମାହାଲି /ା ବାସେୁଦବ ମାହାଲି RWX0228502

ପ ୁ /112 35 125 12ଅରୁପ େମାଦକ ପି ନାରାୟଣ େମାଦକ RWX0228403

ପ ୁ /113 31 125 13ଆଶିସ କମୁାର ନାହାକ ପି ରାେଜ+�  ନାହାକ RWX0228627

ପ ୁ /114 28 125 14ସି4ାଥ( ପାଣି ପି ପ�ସନ5  କମୁାର ପାଣି RWX0606541

ପ ୁ /115 22 125 15ଅେ6ଷ ପାଣି ପି ପ�ସନ5  କମୁାର ପାଣି RWX1211937

'ୀ /116 26 125 16ପ8ୁଲତା ପ9ନାୟକ /ା ବିେବକାନ+ ପ9ନାୟକ RWX0803999

'ୀ /117 59 125 17ଉଷାରାଣୀ ପ9ନାୟକ /ା ଗେୁ:;ର ପ9ନାୟକ RWX0228577

'ୀ /118 34 125 18େମାନାଲିସା ପଟନାୟକ /ା ଶିବ ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ RWX0527044

ପ ୁ /119 30 125 19ସେ<ାଷ କମୁାର ପ9ନାୟକ ପି ଗେୁ:;ର ପ9ନାୟକ RWX0480954

'ୀ /120 52 125 20ଅନ5 ପ=ୁ> ତ�ିପାଠୀ /ା ପ�ସନ5  କମୁାର ପାଣି KBH1358613

ପ ୁ /0221 24 125 21ଶଭୁମ ଦାସ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାଶ RWX1073295

ପ ୁ /0222 22 125 22ସଂଗମ ଦାଶ ପି ବିପିନ ବିହଈ ଦାଶ RWX1075522

ପ ୁ /223 32 125 23ତପନ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0333179

ପ ୁ /224 31 125 24ଗଗନ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0764027

'ୀ /225 46 125 25ମିନି ପାଢୀ /ା ଅ;ିନୀ କମୁାର ପାଢୀ RWX0763995

'ୀ /226 48 125 26ପDୁା%ଳୀ ରଥ /ା ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାE RWX1188424

ପ ୁ /327 44 125 27ସେୁଵଂଦୂ କମୁାର େଜନା ପି ର�ଧର େଜନା RWX1148055

'ୀ /328 57 125 28େଜ�ାତି ଲ-Gୀ ପରିଡା /ା ରାେଜ+�  କମୁାର ପରିଡା KBH2143113

ପ ୁ /329 22 125 29ଵିଶଲ ପଟନାୟକ ପି ଵୀଜଯା କମୁାର ପଟନାୟକ RWX1179456

'ୀ /330 42 125 30ସାଗରିକା ପ�ଧାନ /ା ସେୁଵଂଦୂ କମୁାର େଜନା RMU0204370

ପ ୁ /431 38 125 31ପ�ଶା< କମୁାର ପରିଡା ପି ରାେଜ+�  କମୁାର ପରିଡା KBH2143063

'ୀ /432 36 125 32ସରିତା କମୁାରୀ ପରିଡା ପି ରାେଜ+�  କମୁାର ପରିଡା KBH2143139

'ୀ /633 36 125 33ଲିJ ସା ପKା ପି ନାରାୟଣ ପKା RWX0333195

ପ ୁ /734 35 125 34େଗାବି+ ପଜୂାରୀ ପି ଡLରୁ ଧର ପଜୂାରୀ RWX0091538

ପ ୁ /735 34 125 35ଲଲାେଟ+ୁ ପଜୂାରୀ ପି ସନ5 �ାସୀ ପଜୂାରୀ KBH2143378

'ୀ /736 33 125 36ସବିତା ପଜୂାରୀ ପି ଡLରୁ ଧର ପଜୂାରୀ KBH2143014

ପ ୁ /837 63 125 37େମାହିନୀ େମାହନ ପାଢୀ ପି ଜୟ ଚ+�  ପାଢୀ RWX0091546

'ୀ /838 33 125 38େମାନାଲିସା ପାଢି ପି େମାହିନି େମାହନ ପାଢି RWX0091553

ପ ୁ /839 28 125 39ଆନ+ ଚ+�  ପାଢୀ ପି େମାହିନୀ େମାହନ ପାଢୀ RWX0480939

'ୀ /840 60 125 40ଲ-Gୀ ପାତ� /ା େମାହିନି େମାହନ ପାଢି RWX1327584

ପ ୁ /941 36 125 41/ରୁପ ର%ନ ବି;ାଳ ପି ବାମେଦବ ବି;ାଳ RWX0228817

ପ ୁ /942 35 125 42ସମୟ ର%ନ ବି;ାଳ ପି ଉଦୟଭାନୁ ବି;ାଳ KBH2143865

ପ ୁ /943 31 125 43ସ+ିପ ର%ନ ବି;ାଳ ପି ବାମେଦବ ବି;ାଳ RWX0396895

ପ ୁ /944 28 125 44ମଣୁମୟ ର%ନ ବି;ାଳ ପି ଉଦୟଭାନୁ ବି;ାଲ RWX0396887

'ୀ /945 35 125 45େମାନାଲିସା ହାତୀ /ା /ରୁପ ର%ନ ବି;ାଳ RWX0804146

'ୀ /1046 65 125 46ଅମୟ କମୁାରୀ େହାତା /ା ବାମନଚରଣ େହାତା OR/12/085/170542

ପ ୁ /1047 54 125 47ଅଭୟ କମୁାର େହାତା ପି ବାମନଚରଣ େହାତା OR/12/085/170544

'ୀ /1048 44 125 48ସନିୁତା େହାତା /ା ଅଭୟ କମୁାର େହାତା RWX0764241

'ୀ /1049 44 125 49ଭୁବେନ;ରୀ େହାତା /ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ରଥ OR/12/085/170970

'ୀ /1050 36 125 50ମମତା କମୁାରି ପ95 ାୟକ /ା ଉମା Mକଂର ପ95 ାୟକ RWX0764431

1 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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'ୀ /1151 28 125 51ଅସGିତା ଭୁSା ପି ମୃତ�%ୁୟ ଭୁSା RWX0481424

ପ ୁ /1152 67 125 52ଶିବକମୁାର ମିଶ� ପି ନିଳାଦ� ି ମିଶ� OR/12/085/170547

'ୀ /1153 59 125 53ସବିତା ମିଶ� /ା ଶିବକମୁାର ମିଶ� OR/12/085/170548

ପ ୁ /1154 41 125 54ପ�ଶା< କମୁାର ମିଶ� ପି ଶିବ କମୁାର ମିଶ� KBH1300193

ପ ୁ /1155 40 125 55ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ� ପି ଶିବ କମୁାର ମିଶ� KBH1300201

ପ ୁ /1156 36 125 56ପ�ସନ5  କମୁାର ମିଶ� ପି ଶିବ କମୁାର ମିଶ� KBH2143097

'ୀ /1157 27 125 57ପ�ିୟOା ପାଣିଗ�ାହୀ /ା ପ�ସନ5  କମୁାର ମିଶ� RWX1074707

ପ ୁ /Qr No. 1158 22 125 58ଅମନ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ପ�ବୀର କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି RWX1197490

ପ ୁ /1259 85 125 59ମାକ( K ମହାପାତ� ପି େଲାକନାଥ ମହାପାତ� OR/12/085/164060

'ୀ /1260 76 125 60େଜ�ାସ5ାରାଣୀ ମହାପାତ� /ା ମାକ( K ମହାପାତ� OR/12/085/164061

'ୀ /1261 48 125 61ତନୁଜା କମୁାରୀ ରଥ /ା ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ� KBH1651025

'ୀ /1362 39 125 62ପ8ୁା ବି;ାଳ /ା ଶେୁଭ+ୁ ନାୟକ KBH1978469

'ୀ /1363 45 125 63ବିେନାଦିନୀ ମହାପାତ� /ା ରେମଶ ଚ+�  ରାଉତ OR/12/085/142432

ପ ୁ /1364 23 125 64େରାହନ ପାଢୀ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ପାଢୀ RWX1076231

ପ ୁ /1365 62 125 65ରେମଶ ଚ+�  ରାଉତ ପି ପଦG ନାଭ ରାଉତ OR/12/085/142431

ପ ୁ /1366 33 125 66ଅଭିେଶକ କମୁାର ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ+�  ରାଉତ KBH1356195

'ୀ /1467 47 125 67ଶିବାନୀ େବେହରା /ା ଭାରେତ+ୁ ସାହୁ KBH1300961

ପ ୁ /1468 52 125 68ଭାରେତ+ୁ ସାହୁ ପି କମୁରମଣି ସାହୁ OR/12/085/171150

ପ ୁ /1469 49 125 69ବି;ଭୁଷଣ ସାହୁ ପି କମୁରମଣି ସାହୁ KBH1300599

'ୀ /1470 44 125 70ବନଶ�ୀ ସାହୁ /ା ବି;ଭୁଷଣ ସାହୁ RWX0091629

'ୀ /1571 35 125 71ର%ିତା ପାଣିଗ�ାହୀ /ା ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0663369

ପ ୁ /1572 56 125 72ପଦ�ମୁ5 କମୁାର ପାତ� ପି ବିେନଦ ବିହାରୀ ପାତ� RWX0228189

'ୀ /1573 53 125 73ବିTୁପ�ୀୟା ପାତ� /ା ପଦ�ମୁ5  କମୁାର ପାତ� RWX0663351

'ୀ /1574 31 125 74େଲାପାମଦୁ� ା ପାତ� ପି ପ�ଦ�ମୁ5  କମୁାର ପାତ� RWX0228239

ପ ୁ /1575 27 125 75େଦବୀ ପ�ସନ5  ପାତ� ପି ପ�ଦ�ମୁ5  କମୁାର ପାତ� RWX0606210

'ୀ /1676 78 125 76ବିTୁପ�ିୟା କର /ା ସଦାନ+ କର KBH1343342

ପ ୁ /1677 60 125 77/=(ପ�ଭା କର ପି ସଦାନ+ କର OR/12/085/170567

'ୀ /1678 49 125 78ନ+ିନୀ କର /ା ଗରୁୁ ପ�ସାଦ କର KBH1343359

ପ ୁ /1679 49 125 79େଦବିପ�ସାଦ କର ପି ସଦାନ+ କର RWX1232396

'ୀ /1680 46 125 80ମିନା-ି କର /ା େଦବିପ�ସାଦ କର OR/12/085/170482

ପ ୁ /1681 44 125 81ଗରୁୁପ�ସାଦ କର ପି ସଦାନ+ କର RWX1232321

ପ ୁ /1682 27 125 82ଓଂକାର ବ� ହG ାଶ�ୀଚ+ନ କର ପି େଦବୀ ପ�ସାଦ କର RWX1076223

ପ ୁ /1683 20 125 83ବିTୁ ତିଳକ କର ପି ଗରୁୁ ପ�ସାଦ କର RWX1230093

ପ ୁ /1684 62 125 84ରଘରୁାମ ମହାରଣା ପି ସତ�ବାଦୀ ମହାରଣା RWX0091660

'ୀ /1685 54 125 85ଲ-Gୀ ମହାରଣା /ା ରଘରୁାମ ମହାରଣା RWX0091678

'ୀ /1686 26 125 86ନଳିନୀ ମହାରଣା ପି ରଘରୁାମ ମହାରଣା RWX0763813

ପ ୁ /1687 35 125 87ପଣୁ�େଶ ାକ ପାଢୀ ମା /=(ପ�ଭା କର RWX0091652

ପ ୁ /1688 95 125 88ହଳଧର ସାହୁ ପି େ-ତ�ବାସୀ ସାହୁ RWX0091645

'ୀ /1689 43 125 89ମମତା ମ%ରୀ ଶତପଥୀ /ା ଅନିW କମୁାର ମହାମାତ� RWX0228544

'ୀ /1790 33 125 90ପିOି ମହାରଣା ପି ରଘରୁାମ ମହାରଣା KBH1356062

ପ ୁ /1791 27 125 91ସରୁନ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0606590

ପ ୁ /1792 37 125 92ମେନାଜ କମୁାର ପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ପାତ� RWX0481069

'ୀ /1893 54 125 93ଗିତା%ଳି କର /ା ରାେଜ+�  ପ�ସାଦ ମିଶ� OR/12/085/170490

ପ ୁ /1894 62 125 94ରାେଜ+�  ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ସତ�ବାଦି ମିଶ� OR/12/085/170489

ପ ୁ /1895 52 125 95ଳ-Gୀନାରାୟଣ ମିଶ� ପି ସତ�ବାଦି ମିଶ� OR/12/085/170491

'ୀ /1896 31 125 96େଜ�ାସ5ା ରାଣୀ ମିଶ� ପି ରାେଜ+�  ପ�ସାଦ ମିଶ� RWX0228452

ପ ୁ /1897 26 125 97ସXଦ ମିଶ� ପି ରାେଜ+�  ପ�ସାଦ ମିଶ� RWX0763938

ପ ୁ /1998 40 125 98ରଂଜନ କମୁାର େବେହରା ପି ଚ+�  ମଣି େବେହରା RWX0091686

ପ ୁ /1999 39 125 99ଶସିିରକା< ଚଇନି ପି ରବି+�ନାଥ ଚଇନି RWX0228791

'ୀ /19100 38 125 100ରାେଜ;ରି ଦାସ /ା ହର ପ�ସାଦ ମିଶ� RWX0764803

'ୀ /19101 37 125 101ରସG ିତା ମହାପାତ� /ା ସୟୁ( ନାରାYଣ ମହାପାତ� RWX0764654

'ୀ /19102 64 125 102କ<ୁଳା କମୁାରି ମିଶ� /ା ନବିନଚ+�  ମିଶ� OR/12/085/170492

ପ ୁ /19103 39 125 103ହର ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ନବିନଚ+�  ମିଶ� OR/12/085/170493

'ୀ /20104 78 125 104ଇ+ିରା ମିଶ� /ା ପ=ୂ(ଚ+�  ମିଶ� OR/12/085/170621

ପ ୁ /20105 57 125 105ଦୀଲିପ କମୁାର ମିଶ� ପି ପ=ୁ( ଚ+�  ମିଶ� RWX0663344

ପ ୁ /20106 53 125 106ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ� ପି ପ=ୁ(ଚ+�  ମିଶ� KBH2014314

'ୀ /21107 35 125 107ରିତୁ ଖରା ପି ସବୁାଷ ଚ+�  ଖରା RWX0228767

ପ ୁ /22108 79 125 108ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� ପି େଗାପିନାଥ ମିଶ� OR/12/085/170504

ପ ୁ /22109 48 125 109ଅନିଲ କମୁାର ମିଶ� ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� OR/12/085/170506

'ୀ /22110 48 125 110ମହାଲ-Gୀ ମିଶ� /ା ଅନିଲ କମୁାର ମିଶ� RWX0279497

ପ ୁ /22111 42 125 111ଅନ< ନାରାୟଣ ମିଶ� ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� KBH1301803

'ୀ /22112 52 125 112ସG ୃତିପ�ଭା େପାଇବା /ା ଭଗବାନ େପାଇବା RWX0480673

2 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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'ୀ /22113 34 125 113େ;ତାସGିନୀ େପାଇବା ପି ଭଗବାନ େପାଇବା RWX0480665

'ୀ /22114 30 125 114ଶବୁ� ାସG ିନୀ େପାଇବା ପି ଭଗବାନ େପାଇବା RWX0396911

ପ ୁ /23115 42 125 115ସଦୁୀ: କମୁାର େଗୗଡ଼ ପି ସେୁର+� ନାଥ େଗୗଡ଼ KBH1301704

'ୀ /23116 43 125 116ରିତାରାଣୀ େଗୗଡ /ା ଆେଲାକ ର%ନ ମହାକଡୁ KBH2092120

'ୀ /23117 60 125 117ପାବ( ତୀ େଗୗଡ /ା ସେୁର+� ନାଥ େଗୗଡ OR/12/085/170899

'ୀ /23118 44 125 118ସGିତାରାଣୀ େଗୗଡ /ା ସେୁର+� ନାଥ େଗୗଡ KBH2014306

'ୀ /24119 29 125 119ଉମା େଗାଲରୀ /ା ରାମଚ+�  େଗାଲରୀ RWX1269182

'ୀ /24120 26 125 120ସଲମିବିନା େଖାରା /ା ଉ.ମ କମୁାର େଖାରା RWX0821611

ପ ୁ /24121 90 125 121ପ�ଫଲୁ  ଚ+�  ମିଶ� ପି ତ�ିେଲାଚନ ମିଶ� OR/12/085/170119

'ୀ /24122 70 125 122-ିେରାଦ ମିଶ� /ା ପ�ଫଲୁ ମିଶ� OR/12/085/170244

ପ ୁ /24123 58 125 123ପ�ଶା< କମୁାର ମିଶ� ପି ପ�ଫଲୁ ଚ+�  ମିଶ� RWX0433987

ପ ୁ /24124 56 125 124ଶ�ୀକା< କମୁାର ମିଶ� ପି ପ�ଫଲୁ ମିଶ� OR/12/085/170533

'ୀ /24125 52 125 125ସଜୁାତା ମିଶ� /ା ଶ�ିକା< କମୁାର ମିଶ� KBH1301720

'ୀ /24126 48 125 126ମମତା କମୁାରୀ ମିଶ� /ା ପ�ସା< କମୁାର ମିଶ� OR/12/085/171164

'ୀ /24127 27 125 127ପ�ଣିତା ମିଶ� ପି ପ�ଶା< କମୁାର ମିଶ� RWX0804153

'ୀ /24128 24 125 128D+ିତା ମିଶ� ପି ପ�ଶା< କମୁାର ମିଶ� RWX1073436

'ୀ /24129 21 125 129ନିଶିତା ମିଶ� ପି ପ�ଶା< କମୁାର ମିଶ� RWX1073444

ପ ୁ /24130 27 125 130ରାହୁଲ କମୁାର ମିଶ� ପି ଶ�ୀ କା< କମୁାର ମିଶ� RWX0804096

'ୀ /24131 35 125 131ସନିୁତା ନାହାକ /ା ପ�ଦୀ: ମିଶ� RWX0606202

'ୀ /24132 21 125 132ପ�ିୟLଦା ନାଏକ ପି ରାମଚ+�  ନାଏକ RWX1073451

ପ ୁ /25133 43 125 133ଏମ. ହରିଶ ପି ଏମ ଭି କାେମ;ର RWX0781930

ପ ୁ /25134 33 125 134େମାହିଧାରା େମାହନ ପି ଏମ.ଭି.କାେମ;ର ରାଓ RWX0781948

'ୀ /26135 58 125 135ସ]�ାରାଣି ଭୁSା /ା ବିଚିତ� ାନ+ ତ�ିପାଠି OR/12/085/170517

ପ ୁ /26136 39 125 136ବାଲାଜୀ ପନ5 ାଡା ମା ଏOଟି ରତନମ ପନ5 ାଡା RWX0781849

'ୀ /26137 34 125 137େଶାେଭା ପନ5 ାଡା /ା ମାନିେକ;ର ପନ5 ାଡା RWX0781922

ପ ୁ /26138 63 125 138ବିଚିତ� ାନ+ ତ�ିପାଠି ପି ସଉରି ତ�ିପାଠି OR/12/085/170516

ପ ୁ /26139 31 125 139ବିMଵଜିତ ତ�ିପାଠୀ ପି ବିଚିତ� ାନ+ ତ�ିପାଠୀ RWX0228445

ପ ୁ /27140 45 125 140ପବିତ�  କମୁାର /ାଇଁ ପି ଗ�ାଧର /ାଇଁ KBH2092138

'ୀ /28141 31 125 141ସସGିତା େଖାସ ା /ା ଫିେରାଜ େଖାସ ା RWX0821595

'ୀ /28142 70 125 142ଚXକ ପ�ଧାନ /ା ପ$ାନନ ସାହୁ OR/12/085/170817

ପ ୁ /28143 80 125 143ପ$ାନନ ସାହୁ ପି େ-ତ�ବାସୀ ସାହୁ OR/12/085/170816

'ୀ /28144 40 125 144େସୗମ�ା ସରୁଚିତା ସାହୁ ପି ପ$ାନନ ସାହୁ KBH1300342

ପ ୁ /29145 74 125 145ବାଳକୃT ମହାପାତ� ପି ମଦନ େମାହନ ମହାପାତ� OR/12/085/170421

'ୀ /29146 65 125 146େସୗଦାମିନି ମହାପାତ� /ା ବାଳକୃT ମହାପାତ� KBH1300938

ପ ୁ /29147 47 125 147ସଯୁ�(ନାରାୟଣ ମହାପାତ� ପି ବାଳକୃT ମହାପାତ� OR/12/085/170423

ପ ୁ /29148 46 125 148ଚ+�େଶଖର ମହାପାତ� ପି ବାଳକୃT ମହାପାତ� KBH1300987

ପ ୁ /29149 33 125 149ଯେଶାବ< ମKଳ ପି ଡLରୁ ମKଳ RWX0091744

ପ ୁ /30150 25 125 150ତ�ିେଲାଚନ ମKଳ ପି ହିରଣ� ମKଳ RWX0821504

ପ ୁ /30151 25 125 151େବଣଧୂର ମKଳ ପି ଲ-Gଣ ମKଳ RWX0821512

ପ ୁ /30152 23 125 152ହୃସିେକଶ ମKଳ ପି ଲ-Gୀ ନାରାଯଣ ମKଳ RWX1048172

ପ ୁ /31153 59 125 153ସୀତାନାଥ ପ9ନାୟକ ପି ଏE. ଆପାରାଓ ପ9ନାୟକ OR/12/085/170448

'ୀ /31154 46 125 154ଶ�ୀେଦବି ପ9ନାୟକ /ା ସିତାନାଥ ପ9ନାୟକ OR/12/085/170450

ପ ୁ /31155 24 125 155ଅମାରନାଥ ପଟନାୟକ ପି ସୀତାନାଥ ପ9ନାଯକ RWX1077106

'ୀ /32156 41 125 156ଚିତ�େଲଖା ଦାସ /ା େଦବବ� ତ ମିଶ� KBH1301514

ପ ୁ /32157 82 125 157ବିନାୟକ ମିଶ� ପି େସାମନାଥ ମିଶ� OR/12/085/144634

ପ ୁ /32158 55 125 158ସବୁ� ତ କମୁାର ମିଶ� ପି ବିନାୟକ ମିଶ� OR/12/085/170732

ପ ୁ /32159 51 125 159େଦବବ� ତ ମିଶ� ପି ବିନାୟକ ମିଶ� OR/12/085/171061

ପ ୁ /32160 50 125 160ପ�ିୟବ� ତ ମିଶ� ପି ବିନାୟକ ମିଶ� OR/12/085/170887

ପ ୁ /32161 46 125 161ସତ�ବ� ତ ମିଶ� ପି ବିନାୟକ ମିଶ� KBH1977057

'ୀ /32162 43 125 162ଶସିୁଳା ମିଶ� /ା ପ�ିୟବ� ତ ମିଶ� KBH1358555

'ୀ /32163 45 125 163ଭୁମିକା ପାଣିଗ�ାହୀ /ା ସବୁ� ତ କମୁାର ମିଶ� KBH1301506

ପ ୁ /32164 60 125 164ପ=ୁ(ଚ+�  ସାହୁ ପି ଯଧିୁ_ିର ସାହୁ OR/12/085/170172

ପ ୁ /33165 41 125 165ଅ-ୟ କମୁାର ମଲ ିକ ପି ବିLାଧର ମଲ ିକ RWX0901595

'ୀ /33166 35 125 166ଅଲିଭା ମଲ ିକ /ା ଅ-ୟ କମୁାର ମଲ ିକ RWX0901603

'ୀ /33167 26 125 167ଶି`ା ନାୟକ ପି େକଳୖାସ ଚ+�  ନାୟକ RWX0798124

ପ ୁ /33168 59 125 168ବି ବାଳକ� ିTା ରାଓ ପି ବିସ+ୁର ରାଓ OR/12/085/170199

'ୀ /33169 55 125 169ବି. ଇ+ିରା ରାଓ /ା ବାଳକୃTା ରାଓ RWX1232230

ପ ୁ /3/4170 61 125 170ମଧରୁା କବି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ବି;ନାଥ� ମଧରୁାକବି RWX0795716

ପ ୁ /34171 26 125 171େସୗମ�ର%ନ ଭତ� ା ପି ଅ;ିନ କମୁାର ଭତ� ା RWX0804070

'ୀ /35172 50 125 172ସବୁାସିନି ଭତ� ା ପି ସିକ+ର ଭତ� ା RWX0481150

ପ ୁ /35173 26 125 173ପୃଥୀବିରାଜ େଖାସ ା ପି କ<ୁ େଖାସ ା RWX0804088

ପ ୁ /35174 21 125 174ଆର କିେଶାର କମୁାର ପି ଆର ରବି କମୁାର RWX1160027

3 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������ 
� ��$�����% 2ୱାଡ(  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

3 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /35175 51 125 175ରାମ ପ�ସାଦ ପ9ାନାୟକ ପି ରାଜୁ ପ9ାନାୟକ RWX0428615

'ୀ /35176 73 125 176ସବୁାଷିନୀ ପ9ନାୟକ /ା ଏ� ରାେଜ;ର ରାଓ KBH1315357

ପ ୁ /35177 81 125 177ଏ� ରାେଜ;ର ରାଓ ପି ଏ� ଆର ପ9ନାୟକ OR/12/085/164007

'ୀ /35178 65 125 178କ<ୁଳାକମୁାରି ସାହୁ /ା ବୃ+ାବନ ସାହୁ OR/12/085/170263

ପ ୁ /35179 45 125 179ବୃ+ାବନ ସାହୁ ପି େଗାବି+ ସାହୁ OR/12/085/170262

ପ ୁ /35180 42 125 180ନଳିନିକା< ସାହୁ ପି ବୃ+ାବନ ସାହୁ OR/12/085/170266

ପ ୁ /36181 32 125 181େହବଳ କମୁାର ବାଘ ପି ବିଜୟ ବାଘ RWX0821603

'ୀ /36182 27 125 182େରଣକୁା ବାଘ /ା େହବଳ କମୁାର ବାଘ RWX0804021

ପ ୁ /36183 59 125 183ରବି+�  କମୁାର ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ KBH1978584

'ୀ /36184 53 125 184ମଣିମାଳା ସାହୁ /ା ରବି+�  କମୁାର ସାହୁ KBH1978576

ପ ୁ /36185 32 125 185େଗୗରବ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି+�  କମୁାର ସାହୁ RWX0094110

'ୀ /36186 27 125 186ଶଭୁଶ�ୀ ସାହୁ ପି ରବି+�  କମୁାର ସାହୁ RWX0606715

ପ ୁ /37187 55 125 189ରେମଶ ଚ+�  ବି;ାଳ ପି ଭାbରଚ+�  ବି;ାଳ OR/12/085/170269

ପ ୁ /37188 48 125 190ରାଜକିେଶାର ବି;ାଳ ପି ଭାbରଚ+�  ବି;ାଳ OR/12/085/170271

ପ ୁ /37189 43 125 191ଗିରିଶ ଚ+�  ବି;ାଳ ପି ଭାbର ଚ+�  ବି;ାଳ KBH1302041

'ୀ /37190 41 125 192ଅ�(ନା ବି;ାଳ /ା ରାଜ କିେଶାର ବି;ାଳ KBH1714401

ପ ୁ /37191 20 125 193ଉେ.ଜ ଗାcା ପି ଗାcା ଶ�ାମ RWX1247642

'ୀ /37192 53 125 194ଶା<ିଲତା ପାଢୀ /ା ସିମା$ଳ ପାଢୀ RWX0804054

ପ ୁ /37193 29 125 195ସି4ା< ଚ+�  ପାଢି ପି ସିମା$ଳ ପାଢି RWX0396846

ପ ୁ /37194 28 125 196ସLିତ ପାଢୀ ପି ସିମା$ଳ ପାଢୀ RWX0804062

ପ ୁ /38195 22 125 197େଜ. ମାନସ କମୁାର ମା େଜ. ଶ%Sୁା ପାତ� RWX1071794

'ୀ /38196 23 125 198େଜ. ମନିଶା ମା େଜ. ସ%Sୁା RWX1048164

'ୀ /38197 35 125 199ଜି ନିଲିମା /ା ଜି ସେୁରଶ RWX0480715

ପ ୁ /38198 59 125 200ଚିର%ିବି ପାତ� ପି ବୃ+ାବନ ପାତ� OR/12/085/170282

'ୀ /38199 52 125 201ଜାମି.ସଂଯSୁା ପାତ� /ା ଜାମି.ରାେଜ+�  ପ�ସାଦ RWX0606616

'ୀ /38200 48 125 202/=(ମୟୀ ପାତ� /ା ଚିରଂଜିବି ପାତ� RWX0091850

ପ ୁ /38201 38 125 203େଦବ ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ସତ�ବାଦୀ ପାତ� KBH1343219

'ୀ /38202 34 125 204ମୀରା ପାତ� /ା େଦବ ନାରାୟଣ ପାତ� RWX0091868

'ୀ /38203 32 125 205ସମିଧା ପାତ� ପି ଚିର%ିବି ପାତ� RWX1247329

'ୀ /38204 25 125 206ସ�ିତାରାଣୀ ପାତ� ପି ଚିରଂଜିବି ପାତ� RWX0887885

'ୀ /39205 73 125 207ଉମdଳା ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0228700

ପ ୁ /39206 56 125 208ରେମଶଚ+�  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0228692

ପ ୁ /39207 51 125 209ଚି. ର%ନ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0228650

ପ ୁ /39208 45 125 210ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0228742

'ୀ /39209 44 125 211ମୀନା ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ+�  ସାହୁ RWX0228684

'ୀ /39210 38 125 212ସଶGିତା ସାହୁ /ା ଚି.ର%ନ ସାହୁ RWX0803965

'ୀ /39211 37 125 213ସସG ିତା ସାହୁ /ା ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ RWX0606327

ପ ୁ /39212 34 125 214ଅରଖିତ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0228718

'ୀ /40213 70 125 215ଲ-Gୀ ଏମଭି /ା କାେମ;ର ରାଓ RWX0781856

'ୀ /40214 56 125 216ପ�ମିଳା ମହାରଣା /ା ରାଧାକା< ମହାରଣା OR/12/085/170288

ପ ୁ /40215 55 125 217ରାଧାକା< ମହାରଣା ପି ଅଭି ମହାରଣା OR/12/085/170287

ପ ୁ /40216 29 125 218ମେହ+�  ମହାରଣା ପି ରାଧାକା< ମହାରଣା RWX0396978

'ୀ /40217 28 125 219ମିନା-ୀ ମହାରଣା ପି ରାଧାକା< ମହାରଣା RWX0481218

'ୀ /40218 26 125 220ଅ�5 > ମହାରଣା ପି ରାଧାକା< ମହାରଣା RWX0888024

'ୀ /41219 33 125 221କଲ�ାଣୀ ଦାଶ /ା ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ� RWX0764266

'ୀ /41220 41 125 222ସଂଯSୁା କମୁାରୀ ମହାପାତ� /ା ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ� RWX0091934

ପ ୁ /41221 78 125 223ପ�ଫଲୁ  କମୁାର ମିଶ� ପି ଦାସରଥୀ ମିଶ� KBH1301233

'ୀ /41222 68 125 224ଶା<ିଳତା ମିଶ� /ା ପିେକ ମିଶ� OR/12/085/170328

ପ ୁ /41223 36 125 226ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ� ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ମିଶ� KBH2143352

'ୀ /41224 40 125 227ପ�ିୟLଦା ନାୟକ /ା ବୃଦାବନ ନାୟକ RWX0228338

ପ ୁ /42225 67 125 228ସତ�ନାରାୟଣ ମହପାତ� ପି ନରସିଂହ ମହପାତ� OR/12/085/170274

'ୀ /43226 27 125 229ପ�ିୟOା େଗୗଡ ପି ସଦୁଶ(ନ େଗୗଡ RWX0764084

'ୀ /44227 45 125 230ପଦG ଜା େଚୗଧରୁୀ /ା େକ ବଦ� ି ନାରାୟଣ ପାତ� RWX0091975

ପ ୁ /44228 33 125 231ରବି େଗାଲରି ପି ବୁଦୁ େଗାଲରୀ RWX0804286

ପ ୁ /44229 57 125 232ଅେଶାକ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଭାeର ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1300706

'ୀ /44230 46 125 233ସସGିତା ପାଣିଗ�ାହୀ /ା ଅେଶାକ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1300714

ପ ୁ /44231 53 125 234େକ ବଦ� ୀ ନାରାୟଣ ପାତ� ପି େକ ଲାଛୁମ.ୂd ପାତ� RWX0091967

ପ ୁ /46232 52 125 235ପ�େମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ OR/12/085/172633

ପ ୁ /46233 22 125 236ଅଭିେଷକ ଦାଶ ପି େପ�ାେମାଦ କମୁାର ଦାଶ RWX1158534

'ୀ /46234 47 125 237ଗୀତା%ଳି ନ+ /ା ପ�େମାଦ କମୁାର ଦାଶ RWX0695833

ପ ୁ /47235 27 125 238ରାେକଶ ମହା<ି ପି ଚି.ର%ନ ମହା<ି RWX0764092

ପ ୁ /47236 59 125 239ନିଲମାଧବ ନାୟକ ପି ମାକ( gତ ନାୟକ OR/12/085/170232

4 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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'ୀ /47237 50 125 240ରମାେଦବି ନାୟକ /ା ନିଲମାଧବ ନାୟକ OR/12/085/170233

ପ ୁ /47238 26 125 241/ରୂପ ନାୟକ ପି ନୀଳମାଧବ ନାୟକ RWX0763888

ପ ୁ /47239 23 125 242Eଵhିକ ନାୟକ ପି ନୀଳମାଧବ ନାୟକ RWX1074921

'ୀ /48240 36 125 243ସଂୟୁSା ପାଣୀଗ�ାହି /ା ନିରସିଂହ ସାହୁ RWX0228551

'ୀ /48241 67 125 244କିେଶାରୀ ମଣି ସାହୁ /ା ଶିମା$ଳ ସାହୁ OR/12/085/170387

ପ ୁ /48242 43 125 245ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ସିମା$ଳ ସାହୁ KBH1300763

ପ ୁ /48243 42 125 246ସେ<ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସିମା$ଳ ସାହୁ KBH1301589

ପ ୁ /50244 42 125 247ମେନାଜ କମୁାର ପKା ପି ଅଭିମନ� ୁପKା OR/12/085/170429

'ୀ /51245 51 125 248ଲ-Gୀ ପରିଡା /ା ସଦୁଶ(ନ ପରିଡା RWX0228254

'ୀ /51246 37 125 249ନିଳିମା ପରିଡା ପି ଶଦୁ� ସ(ନ ପରିଡା RWX0606137

'ୀ /51247 34 125 250ନିେଳ+� ି ପରିଡା ପି ଶଦୁସ(ନ ପରିଡା RWX0606145

ପ ୁ /51248 32 125 251ଆସେୁତାଷ ପରିଡା ପି ସଦୁଶ(ନ ପରିଡା RWX0228247

'ୀ /52249 34 125 252ଲକି ରାଣୀ ପତି /ା ସେ<ାଷ କମୁାର ପତି RWX0091983

ପ ୁ /52250 61 125 253ସେୁର+�  ନାଥ ଷଡ�ୀ ପି ନୃସିଂହନାଥ ଷଡ�ୀ RWX0333146

'ୀ /52251 50 125 254ବିନତୀ ଷଡ�ୀ /ା ସେୁର+�ନାଥ ଷଡ�ୀ RWX0333153

ପ ୁ /52252 30 125 255େସୗମ�କା< ଷଡ�ି ପି ସେୁର+�  ନାଥ ଷଡ�ି RWX0821371

'ୀ /52253 25 125 256େସୗମ�ାଶ�ି ଷଡ�ି ପି ସେୁର+�  ନାଥ ଷଡ�ି RWX0821363

'ୀ /53254 28 125 257ନିେବଦିତା ମିଶ� ପି ହୃଷିେକଶ ମିଶ� RWX0481440

'ୀ /53255 53 125 258େଜ�ାସ5ା ରାଣୀ ସାହୁ /ା ହରିi+�  ସାହୁ OR/12/085/170290

'ୀ /53256 31 125 259ପ�ତିଭା ସାହୁ ପି ହରିi+�  ସାହୁ RWX0228510

ପ ୁ /53257 26 125 260ପ�ିୟଦଶ(ୀ ସାହୁ ପି ହରିi+�  ସାହୁ RWX0764936

ପ ୁ /54258 52 125 261େକ.ମରୁଲି କ� ିTା େଚାଧରୁୀ ପି େକ.ଗ�ାଧର େଚୗଧରୁୀ RWX0804047

ପ ୁ /54259 50 125 262େକ ଚ+�  େମୗଳି େଚୗଧରୁୀ ପି େକ ଗ�ାଧର େଚୗଧରୁୀ RWX0481291

ପ ୁ /54260 40 125 263େକ. ସାଇ ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି େକ.ଗ�ାଧର େଚୗଧରୁୀ KBH1299940

'ୀ /54261 33 125 264େକ ନମ�ତା େଚୗଧରିୁ /ା େକ ସାଇପ�ସାଦ େଚୗଧରିୁ RWX0821637

ପ ୁ /54262 23 125 265େକ ଦୀପକ େଚୗଧରୁୀ ପି େକ ମରୁଲି କ� ିTା େଚୗଧରୁୀ RWX1158369

'ୀ /54263 47 125 266େକ. ଶଶିୁଲା େଚୗଧରିୁ /ା େକ. ମରୁଲିକ�ିTା େଚୗଧରିୁ KBH1672807

ପ ୁ /55264 44 125 268ନିଳାଦ� ି କତାପିଲି ପି ଦKାସି କତାପିଲି RWX0481267

ପ ୁ /55265 46 125 269ଟି.ଏସ.ଏନ ମ.ୂ(ୀ ପି ଟି. ଭାନୁମତି RWX0804278

ପ ୁ /55266 72 125 270େ-ତ�େମାହନ େସଠୀ ପି ଗ]ବ(  େସଠୀ OR/12/085/170380

'ୀ /55267 60 125 271ଝରଣା େସଠୀ /ା େ-ତ�େମାହନ େସଠୀ OR/12/085/170803

'ୀ /55268 43 125 272େଜ�ାସ5ା ରାଣି େସଠୀ /ା ବିଚିତ�  େମାହନ େସଠୀ RWX0092007

'ୀ /55269 43 125 273ଗୀତା%ଳି େସଠୀ /ା ନିଳାଦ� ୀ କଟପିଲ ୀ RWX0091991

ପ ୁ /55270 33 125 274ବିଚିତ�  େମାହନ େସଠୀ ପି େ-ତ�  େମାହନ େସଠୀ RWX0092015

ପ ୁ /56271 64 125 275ଶତୃଘ5 ସାହୁ ପି ପ�ହk ାଦ ସାହୁ OR/12/085/170409

'ୀ /56272 56 125 276ସ+ୁରି ସାହୁ /ା ଶତୃଘ5 ସାହୁ OR/12/085/170410

ପ ୁ /56273 38 125 277ଶ�ୀନିବାସ ସାହୁ ପି ଶତୃଘ5 ସାହୁ KBH2143204

ପ ୁ /56274 28 125 278ସଯୁ�( ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ଶତୃଘ5 ସାହୁ RWX0606418

ପ ୁ /57275 59 125 279େଜ�ାତିମ(ୟ େଖାସଲା ପି ପି େକ ସିଏଚ େଖାସଲା OR/12/085/170916

'ୀ /57276 66 125 280ପOଜିନୀ େଖାସଲା /ା େଜ�ାତିମ(ୟ େଖାସଲା RWX1071828

'ୀ /58277 37 125 281ରଶGତିା ଦେଳଇ /ା ଶଭୁ ନାରାୟଣ /ାଇଁ RWX0092080

'ୀ /58278 31 125 282ପ�ିତୀରାଣୀ େଖାସ ା ପି ଦିଲ ୀପ କମୁାର େଖାସ ା RWX0228643

'ୀ /58279 46 125 283/ରୁପା ପ9ନାୟକ /ା ସତ�/ରୁପ ପ9ନାୟକ RWX0228619

ପ ୁ /58280 44 125 284ସତ�/ରୁପ ପ9ନାୟକ ପି ମେହ;ର ପ9ନାୟକ RWX0228734

ପ ୁ /58281 23 125 285ମଣୀେ+ର େସନାପତି ପି ଏସ କୃTା ରାଓ RWX1185685

ପ ୁ /58282 71 125 286ଜଳଧର /ାଇଁ ପି ରତ5 ାକର /ାଇଁ OR/12/085/170869

'ୀ /58283 63 125 287ବିଦ�ତୁପ�ଭା /ାଇଁ /ା ଜଳଧର /ାଇଁ OR/12/085/170870

ପ ୁ /58284 41 125 288ଶଭୁନାରାୟଣ /ାଇଁ ପି ଜଲଧର /ାଇଁ KBH1301787

ପ ୁ /58285 37 125 289ସମୀର କମୁାର /ାଇଁ ପି ଜଳଧର /ାଇଁ RWX0092064

'ୀ /58286 36 125 290ଶଭୁଲ-Gୀ /ାଇଁ /ା ସମୀର କମୁାର /ାଇଁ RWX0606707

ପ ୁ /58287 35 125 291େସୗେମ+�  କମୁାର /ାଇଁ ପି ଜଳ ଧର /ାଇଁ RWX0092072

'ୀ /58288 34 125 292ଶାରଦା /ାଇଁ /ା େସୗେମ+�  କମୁାର /ାଇଁ RWX0764894

ପ ୁ /59289 58 125 293ପ�ଭାକର ଅଧିକାରୀ ପି ଖଲି ଅଧିକାରୀ RWX0901678

ପ ୁ /59290 45 125 294ମରୁଲିଧର ଅଧିକାରୀ ପି ଖଲି ଅଧିକାରୀ RWX0901652

'ୀ /59291 39 125 295ଅ%ନିତା ଅଧିକାରୀ /ା ମରୂଲିଧର ଅଧିକାରୀ RWX0901645

'ୀ /59292 26 125 296ଶତାlୀ ଅଧୀକାରୀ ପି ପ�ଭାକର ଅଧୀକାରୀ RWX0884825

ପ ୁ /59293 22 125 297ଶMଵତ ଅଧିକାରୀ ପି ପ�ଭାକର ଅଧିକାରୀ RWX1072206

'ୀ /59294 55 125 298ଜୟ<ୀ ଦାଶ /ା ପ�ଭାକର ଅଧିକାରୀ RWX0901660

ପ ୁ /59295 53 125 299ଭାbର ଚଦ�  ଗରଡା ପି ହିେରଣ ଗରଡା RWX1048198

'ୀ /59296 65 125 300ବୃ+ାବତି ଗଉଡ /ା ଚଇତନ� ଗଉଡ RWX0092098

ପ ୁ /59297 41 125 301ବିଦ�ାଧର ଗଉଡ ପି ଚଇତନ� ଗଉଡ RWX0092106

'ୀ /59298 47 125 302ସ�ୀତା ତରୁକ /ା ଭାbର ତରୁକ RWX1048180
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ପ ୁ /60299 47 125 303Mଯାମ ପ�ସାଦ ପKା ପି ରାମ େମାହନ ପKା RWX1072289

'ୀ /60300 39 125 304େଜ�ାm5ା ରାଣୀ ପKା /ା ଶ�ାମ ପ�ସାଦ ପKା RWX1072313

ପ ୁ /61301 70 125 305ନିର%ନ ପାତ�  ଖରା ପି େବାଥଏୁଲ ଖରା RWX1072214

ପ ୁ /61302 52 125 306ରଜତ କମୁାର ଖରା ପି ବଥଏୁଲ ଖରା RWX1076256

'ୀ /61303 38 125 307ମିନତୀ ମାଧରୁୀ ଖରା ପି ନିର%ନ ପାତ�  ଖରା RWX1074954

'ୀ /61304 58 125 308ଶଭୁମଣି ଖରା /ା ନିର%ନ ପାତ�  ଖରା RWX1074913

ପ ୁ /61305 36 125 309ତୁଷାର ଚ+ ଖରା ପି ନିର%ନ ପାତ�  ଖରା RWX1072230

ପ ୁ /61306 48 125 310ଦୀପକ ପଟନାୟକ ପି ଶରତ ପଟନାୟକ OR/12/085/170945

ପ ୁ /62307 58 125 311ଜଗନ5 ାଥ ଦାସ ପି ଚ+� େଶଖର ଦାସ OR/12/085/140355

ପ ୁ /62308 30 125 312ଅଜୟ ଦାସ ପି ଜଗନ5 ାଥ ଦାସ RWX0333096

ପ ୁ /62309 25 125 313ଅଦିତ� ଦାସ ପି ଜଗନ5 ଥ ଦାସ RWX0887877

'ୀ /62310 55 125 314ପ8ୁା%ଳି ମହାକଡୁ /ା ଜଗନ5 ାଥ ଦାସ OR/12/085/140356

'ୀ /63311 50 125 315ଶା<ିଲତା ଗଉଡ /ା ନିର%ନ ଗଉଡ OR/12/085/171071

ପ ୁ /63312 30 125 316ର%ିତ କମୁାର େଗୗଡ ମା ଶା<ିଲତା େଗୗଡ RWX0606681

ପ ୁ /63313 28 125 317ସଜିୁତ କମୁାର େଗୗଡ ମା ଶା<ିଲତା େଗୗଡ RWX0606673

ପ ୁ /64314 77 125 318ତ�ିନାଥ େହାତା ପି ପ$ାନନ େହାତା OR/12/085/170403

ପ ୁ /64315 57 125 319କିେଶାରଚ+ର େହାତା ପି ତ�ିନାଥ େହାତା OR/12/085/170404

ପ ୁ /64316 55 125 320ସାରଥିକମୁାର େହାତା ପି ତ�ିନାଥ େହାତା OR/12/085/170406

ପ ୁ /64317 54 125 321ଉଦୟ ନାଥ େହାତା ପି ତ�ୀନାଥ େହାତା RWX0092130

ପ ୁ /64318 53 125 322ସଯୁ�(ନାରାୟଣ େହାତା ପି ତ�ିନାଥ େହାତା OR/12/085/170942

'ୀ /64319 51 125 323ରଶG ିେରଖା େହାତା /ା କିେଶାର ଚ+�  େହାତା OR/12/085/170405

'ୀ /64320 22 125 324/ାଗତିକା େହାତା ପି ଉଦୟ ନାଥ େହାତା RWX1072255

'ୀ /64321 48 125 325ସଜୁାତା ନାୟକ /ା ଉଦୟନାଥ େହାତା RWX0092122

ପ ୁ /64322 21 125 326ବିକାଶ ସାହୁ ପି ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ସାହୁ RWX1072263

'ୀ /65323 52 125 327ମଧମିୁତା ପାଢୀ /ା ରାଜକିେଶାର ପାଢୀ OR/12/085/170402

'ୀ /65324 32 125 328ରଶGୀତା କମୁାରୀ ପାଢି ପି ରାଜ କିେଶାର ପାଢି RWX0333294

ପ ୁ /65325 26 125 329ସେରାଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରାଜ କିେଶାର ପାଢୀ RWX0764902

ପ ୁ /66326 83 125 330ରାମଚ+�  ପାଇକରାୟ ପି ଜଗନ5 ାଥ ପାଇକରାୟ RWX0092205

'ୀ /66327 65 125 331ସୀତା ପାଇକାରାୟ /ା ରାମଚ+�  ପାଇକାରାୟ RWX0092197

ପ ୁ /66328 48 125 332ଗେୁ:;ର ପାଇକାରାୟ ପି ରାମଚ+�  ପାଇକାରାୟ RWX0092163

'ୀ /66329 40 125 333ରଂଜୀତା ପାଇକରାୟ /ା ଗେୁ:;ର ପାଇକରାୟ RWX0092189

'ୀ /66330 31 125 334ଶଭୁ� ାଣି ପାଇକରାୟ /ା ସତ� ନାରାୟଣ ପାଇକରାୟ RWX0396770

ପ ୁ /66331 46 125 335ସତ�ନାରାୟନ ପାଇକରାୟ ପି ରାମଚ+�  ପାଇକରାୟ RWX0092171

'ୀ /67332 46 125 336ସବିତା ଦାଶ /ା ରଶGିର%ନ ଦାଶ RWX0804179

ପ ୁ /67333 45 125 337ରଶGିର%ନ ଦାଶ ପି େକଳୖାଶ ଚ+�  ଦାଶ RWX0804260

ପ ୁ /67334 60 125 338କୃTେମାହନ ପ9ନାୟକ ପି ଦିନବ]ୁ ପ9ନାୟକ RWX0804138

ପ ୁ /67335 23 125 339ଜଗନ େମାହନ ପ9ନାୟକ ପି କୃT େମାହନ ପ9ନାୟକ RWX1004001

'ୀ /67336 65 125 340ପାବ( ତୀ ପଜୁାରି /ା ଡLରୁୁଧର ପଜୁାରି OR/12/085/170649

ପ ୁ /67337 38 125 341ଧନୁଯ�(ୟ ପଜୁାରୀ ପି ଡLରୁଧର ପଜୁାରୀ KBH1300029

ପ ୁ /68338 46 125 342ଗ:ୁ େଗାଲରୀ ପି ଗଲରୀ OR/12/085/171090

ପ ୁ /68339 25 125 343ସଂଜୟ େଗାଲରୀ ପି ଗ:ୁ େଗାଲରୀ RWX0887984

'ୀ /68340 45 125 344ମଥରୁା େଗାଲରୀ /ା ଗ:ୁ େଗାଲରୀ OR/12/085/170655

'ୀ /68341 25 125 345ବୟଜ<ି େଗାେଲାରୀ ପି ଗ:ୁ େଗାଲରୀ RWX0888040

ପ ୁ /69342 52 125 346ଅେଶାକ କମୁାର ମଲିକ ପି ରାମଚ+�  ମଲିକ OR/12/085/170782

'ୀ /69343 43 125 347ପ�ମିଳାକମୁାରି ମଲିକ /ା ଅେଶାକ କମୁାର ମଲିକ OR/12/085/170572

ପ ୁ /69344 34 125 348ଜୟ< କମୁାର ମଲ ିକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମଲ ିକ RWX0480848

'ୀ /70345 49 125 349ନିମ(ଳା କମୁାରି ନାୟକ /ା ରାମଚ+�  ନାୟକ OR/12/085/170435

ପ ୁ /71346 44 125 350ପ�ଭାତ ଚ+�  ନ+ ପି କୃTଚ+�  ନ+ OR/12/085/170681

ପ ୁ /71347 42 125 351ସେ<ାଷ କମୁାର ନ+ ପି କୃT ନ+ RWX0695825

'ୀ /71348 40 125 352ସଜୁାତା ନ+ /ା ପ�ଭାତ ନ+ KBH2142941

'ୀ /71349 21 125 353ସପୁ�ଭା ନ+ ପି ପ�ଭାତ ଚ+�  ନ+ RWX1072305

ପ ୁ /72350 45 125 354ମେହ;ର ଖିଲ ପି ଆଦୁରଣା ଖିଲ OR/12/085/170672

ପ ୁ /72351 42 125 355ଡLରୁୁ ଖିଲ ପି ଆଦୁରଣା ଖିଲ OR/12/085/170674

'ୀ /72352 37 125 356ମମତା ଖିଲ /ା ମେହ;ର ଖିଲ KBH2142933

'ୀ /73353 60 125 357ସଭୁଦ� ା ପାତ� ପି ପଦG  ପାତ� OR/12/085/170686

ପ ୁ /73354 52 125 358ବିପିନଚ+ର ପାତ� ପି ପଦG  ପାତ� RWX1232461

'ୀ /73355 39 125 359ବାସ<ୀ ପାତ� /ା ବିପିନ ଚ+�  ପାତ� KBH2142909

'ୀ /73356 38 125 360ସବିତା ପାତ� ପି ପଦG  ପାତ� KBH1301563

'ୀ /73357 38 125 361ଯମନୁା ପାତ� ପି ପଦG  ପାତ� OR/12/085/171049

ପ ୁ /73358 37 125 362ପବିତ�  େମାହନ େସଠୀ ପି େ-ତ�େମାହନ େସଠୀ KBH2143592

'ୀ /74359 60 125 363ଲ-Gି େଗାଲରୀ /ା ଡLରୁ େଗାଲରୀ RWX0279554

ପ ୁ /74360 41 125 364ରାମଚ+�  େଗାଲରୀ ପି ଡL ୁେଗାଲରୀ KBH1301886

6 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������ 
� ��$�����% 2ୱାଡ(  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

3 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /75361 21 125 365-ିତୀଶ କମୁାର ପତି ପି ଭେବଶ କମୁାର ପତି RWX1077742

ପ ୁ /75362 19 125 366ଦୀପକ କମୁାର ପତି ପି ଭେବଶ କମୁାର ପତି RWX1247303

ପ ୁ /75363 51 125 367େଲାକନାଥ ପଜୁାରୀ ପି େଦବସନ ପଜୁାରୀ OR/12/085/171170

ପ ୁ /75364 47 125 368ସତ�ନାରାୟଣ ପଜୂାରୀ ପି ସେୁର+�  ନାଥ ପଜୂାରୀ OR/12/085/170638

'ୀ /75365 45 125 369ପ�ମିଳା ପଜୁାରୀ /ା େଲାକନାଥ ପଜୁାରୀ KBH1300250

ପ ୁ /75366 40 125 370ସଶୁା< କମୁାର ପଜୁାରୀ ପି ସେୁର+� ନାଥ ପଜୁାରୀ KBH1301464

'ୀ /76367 43 125 371ମାଳତି ଖିଲ /ା ତ�ିନାଥ ଖିଲ OR/12/085/170699

ପ ୁ /76368 39 125 372େଚତୖନ� ଖିଲ ପି ତ�ିନାଥ ଖିଲ KBH1300011

ପ ୁ /76369 34 125 373ଶିବ ଶSି ଖିଲ ପି ତ�ିନାଥ ଖିଲ KBH2142925

'ୀ /76370 31 125 374ପାବ( ତୀ ଖିଲ ପି ତ�ିନାଥ ଖିଲ RWX0480897

ପ ୁ /77371 35 125 375ଡାନିଏଲ େରnି କାସ ୁ ପି କାଶ ୁମେରଦୀ RWX1076280

ପ ୁ /77372 60 125 376ମଧସୁଦୁନ ଖିଲ ପି ହରି ଖିଲ OR/12/085/170742

'ୀ /77373 53 125 377ନିଳା ଖିଲ /ା ମଧସୁଦୁନ ଖିଲ RWX0092288

ପ ୁ /77374 35 125 378ଶOର ଖିଲ ପି ମଧସୁଦୁନ ଖିଲ RWX0664128

ପ ୁ /78375 86 125 379ବଇଦନାଥ ପKା ପି ମଦନ େମାହନ ପKା OR/12/085/170731

ପ ୁ /78376 42 125 380ଶିବ ପ�ସାଦ ପKା ପି େବୖଦ�ନାଥ ପKା KBH1301423

ପ ୁ /78377 40 125 381ମେନାଜ କମୁାର ପKା ପି େବୖଦ�ନାଥ ପKା KBH1301522

ପ ୁ /79378 117 125 382ସେୁର+�  ଦାସ ପି ଦିବାକର ଦାସ RWX1072016

'ୀ /79379 49 125 383ରିନାବାଳା ଦାସ /ା ସେୁର+�  କମୁାର ଦାସ RWX1071984

ପ ୁ /79380 23 125 384ସମୁନ େସଖର ଦାସ ପି ସେୁର+�  ଦାସ RWX1071976

'ୀ /79381 39 125 385ସନିୁତା େଦବ /ା େଜାେଗସ କମୁାର ରାଜୁ RWX0764613

ପ ୁ /79382 61 125 386ତ�ିନାଥ ଗରୁୁ ପି ସିମାଦ� ି ଗରୁୁ KBH1650936

'ୀ /79383 49 125 387ସନିୁତା ଗରୁୁ /ା ତ�ିନାଥ ଗରୁୁ OR/12/085/170738

ପ ୁ /79384 28 125 388ଅମିତ କମୁାର ଗରୁୁ ପି ତ�ିନାଥ ଗରୁୁ RWX0480707

'ୀ /80385 22 125 389େସ5ହା%ଳି ଦାଶ ପି ସେ<ାଷ କମୁାର ଦାଶ RWX1072198

'ୀ /80386 44 125 390ସନୁୀତା ପKା /ା ସତ�ନାରାୟଣ ପKା RWX0480962

ପ ୁ /80387 38 125 391ସତ�ନାରାୟଣ ପKା ପି ତ�ିନାଥ ପKା KBH2143055

'ୀ /80388 34 125 392ବାଣୀ େଷାେନଯା /ା େଯାକି େଷାେନଯା RWX1074889

'ୀ /80389 32 125 393ପିହୁ େଷାେନଯା /ା େଯାନି େଷାେନଯା RWX1072156

ପ ୁ /82390 66 125 394ସଭୁାଷ ଚ+�  େଜନା ପି େମାଚିଆ େଜନା KBH1299981

'ୀ /82391 58 125 395େପ�ମଲତା େଜନା /ା ସବୁାସ ଚ+�  େଜନା OR/12/085/170819

ପ ୁ /82392 40 125 396ସାରଦା ପ�ସନ5  େଜନା ପି ସଭୁାସ ଚ+�  େଜନା KBH1300219

ପ ୁ /82393 36 125 397ଅନ5 ଦା ପ�ସନ5  େଜନା ପି ସବୁାସ ଚ+�  େଜନା KBH1714237

ପ ୁ /82394 33 125 398ସଖୁଦା ପ�ସନ5  େଜନା ପି ସବୁାସ ଚ+�  େଜନା KBH1356096

'ୀ /82395 30 125 399ସoା ସରିତା େଜନା /ା ଅନ5 ଦା ପ�ସନ5  େଜନା RWX1074947

'ୀ /82396 28 125 400ଲ-Gୀ େଜନା /ା ଶାରଦା ପ�ସନ5  େଜନା RWX0481341

'ୀ /82397 23 125 401ଚା+ିନୀ େଜନା /ା ସଖୁଦ ପ�ସନ5  େଯନା RWX1074939

ପ ୁ /83398 44 125 402ସଦୁଶ(ନ ପଜୂାରୀ ପି ନରସିଂହ ପଜୂାରୀ KBH1343318

'ୀ /84399 27 125 403ସଚିୁତ�ା ହ<ାଳ /ା ରାଜୀବ େଲାଚନ ଖିଲ RWX1071950

'ୀ /84400 40 125 404ବାସ<ି ଖଡା /ା କମଳ େଲାଚନ ଖୀଲ RWX0763698

'ୀ /84401 65 125 405ମSୁାମଣି ଖିଲ /ା ପ�ହଲାଦ ଖିଲ OR/12/085/170757

ପ ୁ /84402 49 125 406କମଳ େଲାଚନ ଖିଲ ପି ପ�ହଲାଦ ଖିଲ OR/12/085/171019

ପ ୁ /84403 36 125 407ରାଜିବ େଲାଚନ ଖିଲ ପି ପ�ହଲାଦ ଖିଲ KBH1672765

ପ ୁ /84404 38 125 408ସତ�ବାନ ପାତ� ପି ପ�ଫଲୁ  କମୁାର ପାତ� RWX1074699

'ୀ /85405 52 125 409ଅଚ(ନା ବାନାଜ( ୀ /ା ଶସୁା< ବାନାଜ( ୀ RWX0092312

ପ ୁ /85406 50 125 410ସଶୁା< ବାନାଜd ପି ଜି ଏଲ ବାନାଜd OR/12/085/170761

'ୀ /85407 60 125 411ବିTୁପ�ିୟା ଦାଶ /ା ଶଶିରି କମୁାର ଦାଶ OR/12/085/170642

'ୀ /86408 55 125 412ମାୟାବତୀ ଦାସ /ା େଚନ ଦାସ RWX1004068

'ୀ /86409 32 125 413ସକୁା<ି ମଦୁୁଲି /ା ବିଜୟ ମଦୁୁଲି RWX0901702

'ୀ /86410 50 125 414ସଂଜନା ଟାକ�ି /ା ଅନ5 ତ ଟାକ�ି KBH1300797

'ୀ /86411 42 125 415ଗୀତା ଟାକ�ି ପି ରାମଦାଶ ଟାକ� ି OR/12/085/170767

ପ ୁ /86412 26 125 416ଅଭିେଷକ ଟାକ� ି ମା ସ%ନା ଟାକ� ି RWX0763672

'ୀ /86413 26 125 417ଅଭିpା ଟାକ� ି ମା ସ%ନା ଟାକ� ି RWX0763763

ପ ୁ /87414 60 125 418ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ନିତ�ାନ+ ପାଢୀ OR/12/085/170625

'ୀ /87415 52 125 419ଗୀତା%ଳୀ ପାଢୀ /ା ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଢୀ OR/12/085/141354

ପ ୁ /87416 25 125 420ଅେ6ଷ ଅଭିଜିq ପାଢି ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଢି RWX1038991

ପ ୁ /87417 22 125 421ଅମ�ିତ ଚ+ନ ପାଢି ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଢି RWX1158559

ପ ୁ /87418 66 125 422ତ�ିନାଥ ଶବର ପି ଗ%ୁ ୁଶବର RWX0695817

ପ ୁ /87419 36 125 423ଗ�ାେନ+�  ଶବର ପି ତ�ିନାଥ ଶବର RWX0228171

ପ ୁ /88420 73 125 424ପ�କାଶ ଚ+�  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ KBH1343367

ପ ୁ /88421 37 125 425ଗେୁ:;ର ସାହୁ ପି ପ�କାଶ ଚ+�  ସାହୁ KBH1343201

'ୀ /88422 28 125 426ଅେ6ଶା ସାହୁ /ା ଗେୁ:Mଵର ସାହୁ RWX1071968
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'ୀ /89423 48 125 427କନକଲତା ଦାଶ /ା ଆେଲାକ ର%ନ ଶତପଥୀ KBH1300144

ପ ୁ /89424 19 125 428ଅଖିଳ ଚ+�  ନାୟକ ପି ବିେର+�  କମୁାର ନାୟକ RWX1269125

'ୀ /89425 41 125 429ଲାେରଦି ରାଧା /ା ଏW. ଶ�ୀନିବାସ RWX0228825

ପ ୁ /89426 61 125 430ଶିଶିର ର%ନ ଶତପଥି ପି ଅଜୁ( ନ ଶତପଥି OR/12/085/170716

ପ ୁ /89427 59 125 431ଆେଲାକ ର%ନ ଶତପଥୀ ପି ଅଜୁ( ନ ଶତପଥୀ RWX1199702

ପ ୁ /89428 46 125 432ରବି+�  କମୁାର ଶତପଥି ପି ବଲ ଭ ଶତପଥି OR/12/085/170953

'ୀ /89429 34 125 433ଶ�ୀେଲଖା ଶତପଥୀ ପି ସ%ୟ କମୁାର ପାତୀ RWX0228270

'ୀ /89430 23 125 434ସଲୀଳା ଶାMଵତୀ ଶrଥୀ ପି ଶିଶିର ର%ନ ଶrଥୀ RWX1076249

'ୀ /89431 22 125 435ଅOିତା ଶତପଥୀ ପି ଆେଲାକ ର%ନ ଶତପଥୀ RWX1076306

'ୀ /89432 22 125 436ଅନିସା ଶତପଥୀ ପି ଚିତର%ନ ଶତପଥୀ RWX1076298

'ୀ /89433 22 125 437ଅସGିତା ଶତପଥି ପି ଚି.ର%ନ ଶଥପଥି RWX1158542

ପ ୁ /89434 19 125 438ଦିବ� ର%ନ ଶତପଥି ପି ଶିଶିର ର%ନ ଶତପଥି RWX1247626

ପ ୁ /89435 70 125 439ମାନସର%ନ ଶତପଥି ପି ଅs ୁ(ନ ଶତପଥି RWX1231984

'ୀ /89436 60 125 440ଶG ିତା ଶତପଥି /ା ମାନସର%ନ ଶତପଥି RWX1232107

'ୀ /89437 52 125 441ସଭୁାଷିନି ଶତପଥି ପି ଅଜୁ( ନ ଶତପଥି RWX0242347

ପ ୁ /89438 50 125 442ରମଣର%ନ ଶତପଥି ପି ଅଜୁ( ନ ଶତପଥି OR/12/085/170719

'ୀ /89439 26 125 443ଅମ�ିତା ଶତପଥି ପି ଚିତରଞନ ଶତପଥି RWX0764779

'ୀ /89440 50 125 444ମମତା ତ�ିପାଠୀ /ା ଶିଶିର ର%ନ ଶତପଥି KBH1300151

'ୀ /89441 44 125 445ମ%ଳୁା ତ�ିପାଠୀ /ା ରମଣୀ ର%ନ ଶତପଥି RWX0228312

'ୀ /89442 35 125 446କାେବରୀ ମେନାରମା ତ�ିପାଠୀ /ା ରବି+�  କମୁାର ଶତପଥୀ RWX0606483

'ୀ /90443 37 125 447ପ�ଭାତି ଦାସ /ା ପ�ଶା< କମୁାର ଦାସ RWX0396820

ପ ୁ /90444 22 125 448ଅମିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଜୟ< କମୁାର ଦାସ RWX1076215

'ୀ /90445 21 125 449ମାମନୁୀ ଦାସ ପି ଜୟ< କମୁାର ଦାସ RWX1269174

'ୀ /90446 70 125 450ମିରାରାଣି ଦାଶ /ା ଜଗଦିଶ ଦାଶ OR/12/085/170725

'ୀ /90447 52 125 451ଅନୁ ଦାଶ /ା ଜୟ< କମୁାର ଦାଶ KBH1301373

ପ ୁ /90448 49 125 452ପ�ଶା< କମୁାର ଦାଶ ପି ଜଗଦିଶଚ+�  ଦାଶ OR/12/085/170728

'ୀ /91449 33 125 453ଆର. କଲ�ାଣୀ ପି ଆର.େବାଷ ବାବୁ RWX0481457

'ୀ /91450 59 125 454ଲ-Gୀ ପରଜା /ା ଶ�ାମ ପରଜା RWX0530865

'ୀ /91451 37 125 455େଜ�ାସ5ାରାଣୀ େସଠୀ /ା ବିଚିତ�  େମାହନ େସଠୀ RWX0481465

'ୀ /92452 33 125 456ପ�ମିଳା ମଦୁୁଲି /ା ପ�ଦିପ ଖିଲ RWX0764720

'ୀ /93453 69 125 457କମଳିନୀ ମହାପାତ� /ା ଗେଣ;ର ମହାପାତ� RWX0279562

ପ ୁ /93454 65 125 458ଗେୁ:;ର ପ9ନାୟକ ପି ପ�ାଣକୃT ପ9ନାୟକ OR/12/085/170204

ପ ୁ /93455 59 125 459ଧବେଳ;ର ପ9ନାୟକ ପି ପ�ାଣକୃT ପ9ନାୟକ KBH1299999

'ୀ /93456 49 125 460ଅନିତା ପ9ନାୟକ /ା ଧବେଳ;ର ପ9ନାୟକ KBH2143857

ପ ୁ /93457 26 125 461ଅଭିଳାଷ ପ9ନାୟକ ପି ଗେୁ:;ର ପ9ନାୟକ RWX0764050

'ୀ /93458 24 125 462ପ�ତିଚୀ ପ9ନାୟକ ପି ଗେୁ:;ର ପ9ନାୟକ RWX0901744

ପ ୁ /93459 72 125 463େବଣଧୁର ପ9ନାୟକ ପି ପ�ାଣକୃT ପ9ନାୟକ OR/12/085/170202

'ୀ /93460 58 125 464େସୗଦାମିନୀ ପ9ନାୟକ /ା େବଣଧୁର ପ9ନାୟକ RWX0092338

'ୀ /93461 48 125 465ଉଷାବତୀ ପ9ନାୟକ /ା ଗେୁ:;ର ପ9ନାୟକ OR/12/085/170205

ପ ୁ /93462 22 125 466ଆଯ�( ତିଲକ ପି ଧବେଳMୱର ପ9ନାୟକ RWX1071836

ପ ୁ /94463 25 125 467ହରିଚ+ନ ପ9ନାୟକ ପି ରାଧାନାଥ ପ9ନାୟକ RWX0821496

ପ ୁ /94464 62 125 468ରାଧାନାଥ ପ9ନାୟକ ପି ଏସ ଆର ପ9ନାୟକ KBH1714708

'ୀ /94465 45 125 469ଉମାେଦବୀ ପ9ନାୟକ /ା ରାଧାନାଥ ପ9ନାୟକ OR/12/085/171069

ପ ୁ /96466 84 125 470େଗାକଲୁଚ+�  ରଥ ପି େବୖଦ�ନାଥ ରଥ RWX1201540

'ୀ /96467 77 125 471ବସ< କମୁାରି ରଥ /ା େଗାକଳୁ ଚ+�  ରଥ RWX1201532

ପ ୁ /96468 56 125 472େଦବ ର%ନ ରଥ ପି େଗାକଳୁ ଚ+�  ରଥ OR/12/085/170038

ପ ୁ /96469 53 125 473ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ରଥ ପି େଗାକଳୁ ଚ+�  ରଥ OR/12/085/170037

'ୀ /96470 50 125 474ଜଗଦLା ରଥ /ା ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ରଥ RWX0956896

ପ ୁ /96471 26 125 475ବିେବକ ରଥ ପି ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ରଥ RWX0764878

'ୀ /96472 25 125 476ଶ�ାବଣୀ ରଥ ପି େଦବ ର%ନ ରଥ RWX0887869

'ୀ /98473 65 125 477ଚିନାମଲି . /ା େଭOଟରାଓ OR/12/085/170838

'ୀ /98474 47 125 478େଦବୀକା ରାଣୀ /ା ଭି ରାମାରାଓ RWX0481200

ପ ୁ /98475 44 125 479ନେମ;ର ରାଓ ପି ଭି େଭOu ରାଓ RWX0481192

ପ ୁ /98476 41 125 480ଭି ରାମା ରାଓ ପି େଭOଟ ରାଓ OR/12/085/170839

'ୀ /99477 21 125 481ଡି ଭି େକ ଅମୀଶା ପି ଦୁରୁଵସଲୂ େସାମଯାଜୁଲୂ RWX1195460

'ୀ /99478 64 125 482ଏମ ଅନୁରାଧା /ା ଏମ ଆର ଆର ପଟନାୟକ RWX0821629

'ୀ /99479 83 125 483କା$ନ ନାୟକ /ା ମାକ( K ନାୟକ RWX0821546

ପ ୁ /99480 58 125 484ସବୁାଷ ଚ+�  ନାୟକ ପି ମାକ( K ନାୟକ RWX0821520

'ୀ /99481 58 125 485ଶା<ିଲତା ନାୟକ /ା ପ�କାଶ ଚ+�  ନାୟକ RWX0821751

'ୀ /99482 49 125 487ଲ-Gି ନାୟକ /ା ସବୁାଷ ଚ+�  ନାୟକ RWX0821538

ପ ୁ /99483 37 125 488ଉମାକ< ନାୟକ ପି ପ�କାଶ ଚ+�  ନାୟକ RWX0821744

'ୀ /99484 29 125 489ରଶG ିେରଖା ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ+�  ନାୟକ RWX0821553
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ପ ୁ /99485 41 125 490ଶିବ ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ଏମ ଶOର ରାଓ RWX0821645

'ୀ /99486 28 125 491ଅଭିପସା ପଟନାୟକ ପି ସିତାନାଥ ପଟନାୟକ RWX0821736

ପ ୁ /99487 25 125 492ପ�େମାଦ ପ9ନାୟକ ପି ଡି ଏସ ପ�ସାଦ ରାଓ RWX0821389

'ୀ /99488 54 125 493ଜୟ<ି ରାଏ /ା ସଯୁ�( ପ�କାଶ ଯାଦବ RWX0821587

'ୀ /99489 61 125 494ସରୁଭି ସତମନ /ା ବିେର+�  କମୁାର ସାହୁ OR/12/085/160895

ପ ୁ /99490 38 125 495ସ%ୟ ତ�ିପାଠୀ ପି ନୃସିଂହନାଥ ତ�ିପାଠୀ OR/12/085/170773

'ୀ /99491 37 125 496ସଜୁାତା ତ�ିପାଠୀ /ା ସ%ୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ KBH2142958

ପ ୁ /99492 62 125 497ସଯୁ(  ପ�କାଶ ୟାଦବ ପି ଭି େପରିଆନ5 ା RWX0821579

'ୀ /99493 24 125 498ଲିପିକା ୟାଦବ ପି ସଯୂ�( ପ�କାଶ ୟାଦବ RWX0901710

'ୀ /99494 22 125 499ଦୀପିକା ୟାଦବ ପି ସଯୂ(  ପ�କାଶ ୟାଦବ RWX1048156

ପ ୁ /100495 48 125 500ପ�େମାଦ କମୁାର ମହାପାତ� ପି କାହ5 ୁ  ଚରଣ ମହାପାତ� RWX0092395

ପ ୁ /100496 36 125 501ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଅ-ୟ କମୁାର ମହାପାତ� RWX0092387

'ୀ /100497 40 125 502ସୃତି େଲଖା ସିଂହ /ା ପ�େମାଦ କମୁାର ମହାପାତ� RWX0663302

'ୀ /101498 35 125 503ପ�ୀତି ତ�ିପାଠି ପି ନିଳମଣି ତ�ିପାଠି RWX0093872

'ୀ /102499 55 125 505ଶକ<ୁଳା ନାୟକ ପି ଅପିଲ ନାୟକ RWX0279612

ପ ୁ /102500 38 125 506ଭୁବେନ;ର ନାୟକ ପି ଅପଲ ନାୟକ RWX0092403

ପ ୁ /102501 38 125 507ଜଗଦୀଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅପିଲ ନାୟକ KBH1651488

ପ ୁ /102502 37 125 508ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ନାୟକ ପି ଅପିଲ ନାୟକ KBH1651496

ପ ୁ /104503 61 125 509ସେୁରଶ ଚ+�  ଷଡ�ୀ ପି ତ�ିନାଥ ଷଡ�ୀ RWX0695809

ପ ୁ /104504 29 125 510ସମିରଣ vw�ି ପି ସେୁର+�  ଚ+�  vw�ି RWX0764753

ପ ୁ /106505 52 125 511ଚି.ର%ନ ଧଳ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଧଳ RWX0092445

'ୀ /106506 46 125 512ମେନାରମା ଧଳ /ା ଚି.ର%ନ ଧଳ RWX0092452

'ୀ /107507 74 125 513େରଣକୁା େଚଧୖରୁୀ /ା ପରି-ିତ େଚଧୖରୁୀ OR/12/085/170592

ପ ୁ /107508 54 125 514ସତ�ନାରାୟଣ େଚଧୖରୁୀ ପି ପରି-ିତ େଚଧୖରୁୀ KBH1300185

ପ ୁ /107509 82 125 515ପରି-ିତ େଚୗଧରିୁ ପି ରଘନୁାଥ େଚୗଧରିୁ OR/12/085/170591

ପ ୁ /107510 52 125 516ସେରାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ପରି-ିତ େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/170594

'ୀ /107511 52 125 517ପ�ଣତୀ େଚୗଧରୁୀ /ା ସତ�ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ RWX0092486

ପ ୁ /107512 42 125 518ଅମିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁରଶନ ନାୟକ RWX0228213

ପ ୁ /108513 56 125 519ଉମାକା< ମହା<ି ପି େକୗଳାଶ ମହା<ି RWX0092494

'ୀ /108514 25 125 520ସା;ତୀ ମହା<ି ପି ଉମା କା< ମହା<ି RWX1038967

ପ ୁ /108515 22 125 521େସୗରଭ େମାହା<ି ପି ଉମାକା< େମାହା<ି RWX1074590

'ୀ /108516 56 125 522ନୀଳିମା ବାଳା ପ9ନାୟକ /ା ଉମାକା< ମହା<ି RWX0092502

ପ ୁ /109517 62 125 523ରୁକଧୁର ପରଜା ପି ରଘ ୁପରଜା OR/12/085/170597

'ୀ /109518 55 125 524ପଦG ିନି ପରଜା /ା ରୁକଧୁର ପରଜା OR/12/085/170598

ପ ୁ /110519 49 125 525ସିମାଚଳ ପ9ନାୟକ ପି ବଟକୃT ପ9ନାୟକ RWX0396804

ପ ୁ /110520 70 125 526ରୁଦ� ପ�ସାଦ ଶମ> ପି ଶxନୁାଥ ଶମ> OR/12/085/170606

'ୀ /110521 62 125 527ଶଶିୁଳା ଶମ> /ା ରୁଦ� ପ�ସାଦ ଶମ> OR/12/085/170607

ପ ୁ /110522 45 125 528ମାନସ ଶମ> ପି ରୁଦ� ପ�ସାଦ ଶମ> OR/12/085/170608

'ୀ /110523 42 125 529ସଷGିତା ଶମ> ପି ରୁଦ�  ପ�ସାଦ ଶମ> KBH1300177

ପ ୁ /110524 38 125 530ସବୁ� ତ ଶମ> ପି ରୁଦ� ପ�ସାଦ ଶମ> KBH1312776

ପ ୁ /1/11525 20 125 531ସନାତନ ମିଶ� ପି େଦବବ� ତ ମିଶ� RWX1271741

'ୀ /111526 56 125 534ସଜୁାତା ପାତ� /ା ରମାପ�ସାଦ ଶମ> OR/12/085/170610

ପ ୁ /111527 67 125 535ରମା ପ�ସାଦ ଶମ> ପି ଶxନୁାଥ ଶମ> OR/12/085/170609

'ୀ /111528 32 125 536ଅOିତା ଶମ> ପି ରମାପ�ସାଦ ଶମ> RWX0092544

ପ ୁ /112529 53 125 537ଶ�ାମଘନ ଭୁୟy ପି ଲ-Gଣ ଭୁୟy RWX0887943

'ୀ /112530 45 125 538ମିନତି ଭୁୟy /ା ଶ�ା�ଘନ ଭୁୟy RWX0887927

ପ ୁ /112531 51 125 539େକ ତ�ୀପତି ବାଲାଜି ପାତ� ପି େକ ବି ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାତ� RWX0093880

'ୀ /112532 37 125 540ରଶGତିା ପାତ� /ା େକ ତ�ିପତି ବାଲାଜୀ ପାତ� RWX0093898

ପ ୁ /113533 65 125 541ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ RWX0094045

'ୀ /113534 31 125 542ହଷ( ଲତା ଦାଶ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାଶ RWX0804336

'ୀ /113535 27 125 543ସଶୁ�ୀ ସ�ିତା ଦାଶ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାଶ RWX0606095

'ୀ /113536 59 125 544େସ5ହଲତା ମିଶ� /ା ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ RWX0094052

ପ ୁ /113537 53 125 545େଦେବ+�  ନାଥ ଷଡ�ୀ ପି ନୃସିଂହ ନାଥ ଷଡ�ୀ OR/12/085/170769

ପ ୁ /113538 44 125 546ନେର+� ନାଥ ଷଡ଼�ୀ ପି ନୃସିଂହନାଥ ଷଡ଼�ୀ KBH1301795

'ୀ /113539 64 125 547ଇ+ିରା ଷଡ�ୀ /ା ବାଲକୃT ଷଡ଼�ୀ RWX1234335

'ୀ /113540 85 125 548ଶକ<ୁଲା ଷଢ�ୀ /ା ନୃଶିଂହନାଥ ଷଢ�ୀ OR/12/085/170619

'ୀ /113541 40 125 549ସନିୁତା ତ�ୀପାଠୀ /ା ନେର+�  ନାଥ ସଡ�ୀ RWX0695791

ପ ୁ /115542 51 125 550ରେମଶ ଚ+�  ଦାସ ପି ଜଳ]ର ଦାସ RWX0094144

'ୀ /116543 67 125 551ଖଲୁଣା ସାହୁ /ା zିଜବର ସାହୁ KBH1302058

ପ ୁ /116544 45 125 552ପ�ଶା< କମୁାର ସାହୁ ପି zିଜବର ସାହୁ KBH1300326

ପ ୁ /116545 44 125 553ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି zିଜବର ସାହୁ KBH1300813

'ୀ /116546 43 125 554ଇଲାରାଣୀ ସାହୁ /ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ RWX0092551

9 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /116547 41 125 555ପ�ତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି zିଜବର ସାହୁ KBH1302066

'ୀ /116548 36 125 556ପନୁମ ସାହୁ /ା J�ଶା< କମୁାର ସାହୁ RWX0764480

'ୀ /117549 60 125 557ପଦG ିନୀ େଦବି /ା ଦୁଗ>ପ�ସାଦ OR/12/085/170617

ପ ୁ /117550 56 125 558ଦୁଗ>ପ�ସାଦ ତ�ୀପାଠୀ ପି ପ$ାନନ ତ�ୀପାଠୀ OR/12/085/170616

ପ ୁ /118551 58 125 559ସେୁର+�  ନାଥ ଦାସ ପି ଜଗନ5 ାଥ ଦାସ RWX0092585

'ୀ /118552 21 125 560ଶ�ୀୟା ଦାଶ ପି ସେୁର+�  ନାଥ ଦାଶ RWX1268952

'ୀ /118553 53 125 561କ`ନା ପKା /ା ସେୁର+�  ନାଥ ଦାସ RWX0092593

ପ ୁ /118554 64 125 562ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ� ପି େସୗଯ> ପାତ� RWX1072271

'ୀ /118555 63 125 563କନକ ପ�ଭା ପାତ� /ା ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ� RWX0092577

ପ ୁ /119556 30 125 564ଅOିତ ଅନୁରାଗ ପି କାଳିକିOର ପ9ନାୟକ RWX0481259

ପ ୁ /119557 58 125 565ସେ<ାଷ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/12/085/170930

'ୀ /119558 28 125 566ଶ�4ା%ଳୀ ଦାଶ ପି ସେ<ାଶ କମୁାର ଦାଶ RWX0480699

'ୀ /119559 54 125 567ଅସGିତା ପାଣିଗ�ାହି /ା ସେ<ାଷ ଦାସ OR/12/085/170931

ପ ୁ /120560 69 125 568ଶରତ କମୁାର ଦାଶ ପି zାରିକା ନାଥ ଦାଶ OR/12/085/170639

'ୀ /120561 46 125 569ଶା<ିଳତା ଦାଶ /ା ଶରତ କମୁାର ଦାଶ OR/12/085/170640

'ୀ /120562 32 125 570/ାଗତୀକା ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ KBH1356229

ପ ୁ /120563 30 125 571ସତୀଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାଶ RWX0397059

ପ ୁ /120564 46 125 572ହୃଷି େକଶ େଲOା ପି ବିLାଧର େଲOା RWX0092635

'ୀ /122565 22 125 573ଅନନ�ା େଚୗଧରୁୀ ପି ଗିରିଜା କମୁାର େଚୗଧରୁୀ RWX1157866

'ୀ /122566 78 125 574ମେନାରମା ଦାସ /ା େଗାପ ସ+ୁର ମିଶ� OR/12/085/170643

ପ ୁ /122567 37 125 575ଶ�ାମା ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ଶିଶିର କମୁାର ଦାସ KBH1355999

ପ ୁ /122568 71 125 576ଶିଶିର କମୁାର ଦାଶ ପି zାରିକାନାଥ ଦାଶ OR/12/085/170641

ପ ୁ /122569 35 125 577କାଳିପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ଶିଶିର କମୁାର ଦାଶ KBH2143337

'ୀ /122570 26 125 578ସ]�ାରାଣୀ ମହାପାତ� /ା କାଳୀ ପ�ସାଦ ଦାଶ RWX1026426

'ୀ /122571 55 125 579ନମିତା ମିଶ� /ା ଗିରିଜା େଚୗଧରୁୀ RWX0092668

'ୀ /122572 30 125 580ସା<{ନା ପାଢି /ା ଶ�ାମାପ�ସାଦ ଦାଶ RWX0764183

'ୀ /123573 44 125 581େଜ�ାତି ପାଢୀ /ା ତ�ୀପତି ପାଢୀ RWX0092676

ପ ୁ /123574 54 125 582ଅେଶାକ କମୁାର େସନାପତି ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର େସନାପତି RWX0094128

ପ ୁ /124575 55 125 583ବାସେୁଦବ ପାତ� ପି ସି ଏ| ରାମମ.ୁd OR/12/085/170487

'ୀ /124576 41 125 584ପ�ମିଳା ପାତ� /ା ବାସେୁଦବ ପାତ� KBH1651439

'ୀ /125577 99 125 585ଅଣ(ପଣୁ> ଭାଗବତୁଳା - ବି. ବାଲା କ� ିTା RWX1200922

ପ ୁ /125578 41 125 586ମେନାର%ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁର+�ନାଥ େଚୗଧରୁୀ KBH1300490

ପ ୁ /125579 37 125 587ରଶGି ର%ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁର+�  ନାଥ େଚୗଧରୁୀ RWX0397042

'ୀ /126580 87 125 588କା$ନମାଳା ଗଉଡ /ା କି.(ନ ଗଉଡ KBH1300771

ପ ୁ /126581 60 125 589ବିଜୟ କମୁାର ଗଉଡ ପି କି.(ନ ଗଉଡ OR/12/085/171077

ପ ୁ /126582 60 125 590ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଗଉଡ ପି କି.(ନ ଗଉଡ KBH1300847

ପ ୁ /126583 52 125 591ଅଜୟ କମୁାର ଗଉଡ ପି କି.(ନ ଗଉଡ KBH1300227

'ୀ /126584 49 125 592ସଧୁା%ଳି ଗଉଡ /ା ଅଜୟ କମୁାର ଗଉଡ KBH1300904

ପ ୁ /126585 49 125 593ଉମାଶOର ଗଉଡ ପି କି.(ନ ଗଉଡ OR/12/085/170557

'ୀ /126586 48 125 594ମମତା କମୁାରୀ ଗଉଡ /ା ବିଜୟ କମୁାର ଗଉଡ KBH1300896

'ୀ /126587 53 125 595ସପୁ�ଭା େଗୗଡ /ା ପ�ଫଲୁ ଗଉଡ RWX0092692

ପ ୁ /126588 36 125 596ସେ<ାଷ େଗୗଡ ପି ପ�ଫଲୁ େଗୗଡ RWX0092700

ପ ୁ /126589 28 125 597ସାଇପ�ସାଦ େଗୗଡ ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର େଗୗଡ RWX0764142

ପ ୁ /126590 26 125 598ପ�ଜଳ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଅଜୟ କମୁାର େଗୗଡ RWX0804161

'ୀ /127591 53 125 599ଜୀ. େଯାଗମାୟା ପାତ� /ା ଅରବି+ ଶ�ୀବାhବ OR/12/085/170882

ପ ୁ /127592 60 125 600ଅରବି+ କମୁାର ଶ�ୀବାhବ ପି େସାମେଚତୖନ� ଶ�ୀବାhବ OR/12/085/170539

ପ ୁ /128593 33 125 601ପଦG ନାଭ କ�ିସାଣି ପି ରାମ କ�ିସାଣି RWX0228569

ପ ୁ /129594 40 125 602ଶଭୁାଶଷି ମିଶ� ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� KBH1715382

ପ ୁ /130595 77 125 603େଗାବି+ ଚ+�  ସାମଲ ପି ବି;Lର ସାମଲ KBH1714328

'ୀ /130596 69 125 604ମାଳତିଲତା ସାମଲ /ା େଗାବି+ଚ+�  ସାମଲ KBH1714302

ପ ୁ /130597 45 125 605ଜଗନ5 ାଥ ସାମଲ ପି େଗାବି+ଚ+�  ସାମଲ KBH1714310

'ୀ /130598 43 125 606ମମତା ସାମଲ ପି େଗାବି+ ଚ+�  ସାମଲ KBH1714294

'ୀ /130599 41 125 607ବବିତା ସାମଲ ପି େଗାବି+ ଚ+�  ସାମଲ KBH1714286

ପ ୁ /130600 40 125 608ଦିପକ କମୁାର ସାମଲ ପି େଗାବି+ ଚ+�  ସାମଲ KBH1714278

'ୀ /132601 53 125 609ଶ�ୀମତୀ େସୗଦାମିନୀ ଖKାୟତରାୟ/ା ଶ�ୀଯSୁ େରାହିତ କମୁାର /ାଇଁ RWX0764423

ପ ୁ /132602 54 125 610ଅଭିମନ� ୁ/ାଇଁ ପି ଶOର ପ�ସାଦ /ାଇଁ RWX0527028

ପ ୁ /132603 53 125 611େରାହିତ କମୁାର /ାଇଁ ପି ଶOର /ାଇଁ KBH2143220

ପ ୁ /133604 55 125 612ପ$ାନନ ଦାସ ପି ମକର ଦାସ KBH2143212

'ୀ /134605 43 125 613ଉଷାରାଣୀ ମହା<ି /ା ସତ�ନାରାୟଣ ମହାପାତ� OR/12/085/171087

ପ ୁ /134606 57 125 614ଦୁଗ>ପ�ସାଦ ପ9ନାୟକ ପି ବାଇନାଥ ପ9ନାୟକ RWX0092742

'ୀ /134607 46 125 615ଶକ<ୁଳା ପ9ନାୟକ /ା ଦୁଗ>ପ�ସାଦ ପ9ନାୟକ RWX0092734

ପ ୁ /135608 44 125 616ପ�ଶା< କମୁାର ପKା ପି ବ� ଜରାଜ ପKା KBH1714534

10 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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'ୀ /135609 38 125 617ଗୀତା%ଳି ପKା /ା ପ�ଶା< କମୁାର ପKା KBH1714542

'ୀ /136610 26 125 618ଅନନ�ା କମୁାରି ପି ଅରବି+ କମୁାର RWX0764670

ପ ୁ /136611 34 125 619ଦିଗାLର ମହାରଣା ପି ବୃ+ାବନ ମହାରଣା KBH2142974

ପ ୁ /137612 53 125 620ବିTୁ ଚରଣ େବେହରା ପି େ-ତ�ବାସୀ େବେହରା KBH1714583

'ୀ /137613 48 125 621ପ�ଭାସିନି େବେହରା /ା ବିTୁ ଚରଣ େବେହରା KBH1714575

'ୀ /137614 23 125 622େମାନାଲିସା େବେହରା ପି ବିTୁ ଚରଣ େବେହରା RWX1247253

'ୀ /137615 23 125 623ମନୀସା େବେହରା ପି ବିTୁ ଚରଣ େବେହରା RWX1247584

'ୀ /137616 20 125 624େମାନିକା େବେହରା ପି ବିTୁ ଚରଣ େବେହରା RWX1247261

'ୀ /138617 32 125 625ପଜୁାରାଣୀ ମହାପାତ� /ା ଯେଶାମତୀ ନ+ନ ପ9ନାୟକ RWX0664102

'ୀ /138618 42 125 626/ାତୀ ପ9ନାୟକ /ା ଓଁ ପ�କାଶ ପ9ନାୟକ RWX0333112

ପ ୁ /138619 76 125 627ନିଳାଦ� ି ପ9ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ପ9ନାୟକ KBH2143154

'ୀ /138620 75 125 628କମୁଦିୁନି ପ9ନାୟକ /ା ନିଳାଦ� ି ପ9ନାୟକ KBH2143147

ପ ୁ /138621 48 125 629ଓପଁ�କାଶ ପ9ନାୟକ ପି ନିଳାଦ� ି ପ9ନାୟକ RWX0333310

ପ ୁ /138622 42 125 630ଯେଶାମତି ନ+ନ ପ9ନାୟକ ପି ନିଳାଦ� ି ପ9ନାୟକ KBH2143253

'ୀ /141623 59 125 631ପ�ମିଳା ସାହୁ /ା ରାମଚ+�  ସାହୁ RWX0888032

ପ ୁ /141624 43 125 632ଚିନG ୟାନ+ ସାହୁ ପି ରାମଚ+�  ସାହୁ KBH1714674

ପ ୁ /141625 41 125 633ନୃସିଂହାନ+ ସାହୁ ପି ରାମଚ+�  ସାହୁ KBH1714682

ପ ୁ /141626 36 125 634ଶଶୀ ଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ରାମଚ+�  ସାହୁ RWX0695783

'ୀ /142627 52 125 635ସ]�ାରାଣୀ ପKା /ା ରେମଶ ଚ+�  ପKା KBH2143899

ପ ୁ /143628 41 125 636ବୁଦୁ େପାଇବା ପି ଧନୁଜ( ୟ େପାଇବା KBH2143394

ପ ୁ /143629 21 125 637ସମୁନ କମୁାର େପାଇବା ପି ବୁଦୁ େପାଇବା RWX1269232

'ୀ /144630 50 125 638ଭାରତୀ ନାୟକ /ା ଭୀକାରୀ ଚରଣ ନାୟକ RWX0695775

'ୀ /144631 29 125 639ଅନିତା ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ନାୟକ RWX0396838

ପ ୁ /144632 29 125 640େଗାବି+ ଚ+�  ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0481432

ପ ୁ /145633 55 125 641େଗାପାଳକୃT େଗୗଡ ପି ଦKପାଣି େଗୗଡ OR/12/085/169001

'ୀ /145634 47 125 642ଲ-Gୀ େଗୗଡ /ା େଗାପାଳକୃT େଗୗଡ OR/12/085/169002

ପ ୁ /146635 34 125 643ଟୁଟୁ ମଦୁୁଲି ପି ଚିନା ଖରା KBH2143006

'ୀ /146636 23 125 644ଦିନମଣି ମଦୁୁଲି /ା ବାବୁଲି ମଦୁୁଲି RWX1269257

ପ ୁ /146637 20 125 645ବାବୁଲି ମଦୁୁଲି ପି େମଟା ମଦୁୁଲି RWX1269265

'ୀ /147638 71 125 646ପ8ୁା%ଳୀ ପାଢୀ /ା ଭୀମେସନ ପାଢୀ KBH2143238

'ୀ /147639 71 125 647ଭୀମେସନ ପାଢୀ /ା ମହାେଦବ ପାଢୀ OR/12/085/158655

ପ ୁ /147640 36 125 648ସମୀର କମୁାର ପାଢୀ ପି ଭୀମେସନ ପାଢୀ RWX0092866

ପ ୁ /147641 44 125 649ସଂଯୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଭୀମେସନ ପାଢୀ KBH1978600

'ୀ /148642 43 125 650ନାଗିେରଡି ବୁଡୁ /ା ସଦୁାମ େଚୗଧରୁୀ KBH1924448

ପ ୁ /148643 47 125 651ସଦୁାମ େଚୗଧରୁୀ ପି ତ�ିନାଥ େଚୗଧରୁୀ KBH2143279

'ୀ /149644 58 125 652ବାସ<ୀ ପଜୁାରୀ /ା ଭଗବାନ ପଜୁାରୀ KBH2143295

ପ ୁ /149645 39 125 653କାହ5 ୁଚରଣ ପଜୁାରୀ ପି ଭଗବାନ ପଜୁାରୀ KBH2143311

ପ ୁ /149646 34 125 654ଶOର ପ�ସାଦ ପଜୁାରୀ ପି ଭଗବାନ ପଜୁାରୀ RWX0228395

'ୀ /149647 32 125 655ବିମଳା ପଜୁାରୀ ପି ଭଗବାନ ପଜୁାରୀ RWX0279620

'ୀ /149648 32 125 656ମଧମିୁତା ପଜୁାରୀ /ା ପରୁୁଷତୀ ବୁରୁଦା KBH2143287

'ୀ /149649 27 125 657ପଣୁdମା ପଜୂାରୀ /ା କାହ5 ୁ  ଚରଣ ପଜୁାରୀ RWX1074970

ପ ୁ /150650 47 125 658ରଘ ୁବାଘ ପି ହରି ବାଘ KBH2143196

'ୀ /150651 42 125 659ଚ+�ମା ବାଘ /ା ରଘ ୁବାଘ KBH2143188

'ୀ /151652 45 125 660ଇ ସବୁ=(ମାଳା ପାତ� /ା ଇ ମେହ;ର ପାତ� RWX0887976

ପ ୁ /151653 44 125 661ସ�ିଦାନ+ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ RWX0781872

ପ ୁ /151654 74 125 662ବାବାଜୀଚରଣ ସାହୁ ପି େଭାଳାନାଥ ସାହୁ OR/12/085/156184

ପ ୁ /151655 36 125 663େପ�ମାନ+ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀଚରଣ ସାହୁ RWX0781864

ପ ୁ /152656 67 125 664ବିନାୟକ ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ନାୟକ OR/12/085/141165

'ୀ /152657 60 125 665ଚ+�ମା ନାୟକ /ା ବିନାୟକ ନାୟକ OR/12/085/141184

ପ ୁ /152658 36 125 666ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିନାୟକ ନାୟକ RWX0242396

ପ ୁ /153659 68 125 667ମେହ;ର େବେହରା ପି ଦୁେଯ>ଧନ େବେହରା RWX0821439

'ୀ /153660 65 125 668ରମାେଦବି େବେହରା /ା ମେହ;ର େବେହରା RWX0821447

ପ ୁ /153661 47 125 669ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ମେହ;ର େବେହରା RWX0821462

'ୀ /153662 39 125 670ସGିତା େବେହରା /ା ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା RWX0821454

ପ ୁ /153663 35 125 671ସନିୁଲ ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ମେହ;ର େବେହରା RWX0821470

'ୀ /153664 33 125 672ସଜୁାତା େଦାରା ପି ଇ ସିତାରାମ େଦାରା RWX0093963

ପ ୁ /153665 31 125 673ଇ ପ�କାସ େଦାରା ପି ଇ ସୀତାରାମ RWX0092916

ପ ୁ /153666 28 125 674ଇ ରାେଜଶ କମୁାର େଦାରା ପି ଇ ସୀତାରାମ RWX0480889

ପ ୁ /153667 65 125 675ଇ ସୀତାରାମ ପି ଇ ବାଲାଜୀ RWX0092890

'ୀ /153668 53 125 676ଇ ଉମdଳା /ା ଇ ସୀତାରାମ RWX0092908

ପ ୁ /155669 43 125 677ରାଜିବ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିଳାLର ସାହୁ KBH2143071

ପ ୁ /155670 38 125 678ସ%ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ନୀଳାLର ସାହୁ KBH2143022

11 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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'ୀ /156671 30 125 679ହିମାବି+ୁ ଭାଗବତୁଲା ପି ଇ]ିରା ବାଲାକ� ିTା ଭାଗବତୁଲା RWX0434167

'ୀ /157672 37 125 680ଭଗବତୀ ଖିଲ /ା ଡLରୁଧର ଖିଲ KBH2142917

'ୀ /158673 41 125 681ଗୀତାଶ�ୀ ନାୟକ ପି ସଦାଶିବ ନାୟକ RWX0092940

'ୀ /158674 36 125 682ସୀତାଶ�ୀ ନାୟକ ପି ସଦାଶିବ ନାୟକ RWX0092957

ପ ୁ /158675 35 125 683ସେୁର+�  କମୁାର ନାୟକ ପି ସଦାଶିବ ନାୟକ RWX0092932

ପ ୁ /159676 31 125 684ରିଚି େରାଶନ ସାହୁ ପି ଭାଗୀରଥି ସାହୁ RWX0606335

'ୀ /159677 25 125 685ମିତାଲି େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥି ସାହୁ RWX0821777

ପ ୁ /159678 60 125 686ଭାଗିରଥି ସାହୁ ପି ହେରକୃT ସାହୁ KBH2143436

'ୀ /159679 52 125 687କନିୁଲତା ସାହୁ /ା ଭାଗିରଥି ସାହୁ KBH2143428

ପ ୁ /160680 70 125 688ଶ�ୀନାଥ ଚ+�  ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ନାୟକ KBH1296342

'ୀ /160681 57 125 689ରାଜଶ�ୀ ନାୟକ /ା ଶ�ୀନାଥ ନାୟକ KBH1296144

'ୀ /160682 38 125 690ସସGିତା ନାୟକ ପି ଶ�ୀନାଥ ନାୟକ KBH1297746

ପ ୁ /160683 34 125 691ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ ପି ଶ�ୀନାଥଚ+�  ନାୟକ KBH2143360

ପ ୁ /160684 28 125 692ଶିବନ+ ନାୟକ ପି େବୖଦ�ନାଥ ନାୟକ RWX0610808

ପ ୁ /161685 58 125 693ବିପ� ଚରଣ ଭୁୟy ପି ମହାେଦବ ଭୁୟy RWX0695767

'ୀ /161686 47 125 694ମଧଶୁGୀତା ଭୁୟy /ା ବିପ� ଚରଣ ଭୁୟy RWX0695759

ପ ୁ /161687 25 125 695ପ�ିୟଦଶ(ୀ ଭୁୟy ପି ବିପ�ଚରଣ ଭୁୟy RWX0821488

'ୀ /162688 31 125 696ଭବାନୀ ମହାରଣା ପି ରଘରୁାମ ମହାରଣା RWX0333252

'ୀ /162689 52 125 697ନ+ିନୀ ବାଳା ପ9ନାୟକ /ା ତାପସ ର%ନ ପ9ନାୟକ RWX0092965

ପ ୁ /163690 53 125 698ସିମା$ଳ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଗେଣଶ ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1356013

'ୀ /163691 52 125 699ମାନସି ପ9ନାୟକ /ା ସିମା$ଳ ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1356005

'ୀ /164692 55 125 700େକ ଅLିକା /ା େକ ଭାbର RWX0092981

ପ ୁ /164693 54 125 701େକ ଭାbର ପି େକ େସାମିଣା RWX0092999

ପ ୁ /164694 34 125 702ସଂଜୀବ େକାKାଗରୀ ପି ଭାbର େକାKାଗରୀ RWX0092973

'ୀ /164695 25 125 703େକାKାେଗାରୀ ମହିମାରାଣୀ ପି େକାKାେଗାରୀ ଭାbର RWX0888057

ପ ୁ /164696 26 125 704କ+ାେଗାେର(  ତାରି} ପି େକ. ଭାbର ରାଓ RWX0804344

'ୀ /166697 37 125 705ସWୁତା ନାୟକ /ା ସ%ୟ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0606343

ପ ୁ /166698 75 125 706ସଦୁଶ(ନ ପ�ଧାନ ପି କି.(ନ ପ�ଧାନ KBH1714492

'ୀ /166699 64 125 707ସେରାଜିନି ପ�ଧାନ /ା ସଦୁଶ(ନ ପ�ଧାନ KBH1714500

ପ ୁ /166700 45 125 708ଅଜିତ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ସଦୁଶ(ନ ପ�ଧାନ RWX0242404

ପ ୁ /166701 44 125 709ସ%ୟ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ସଦୁଶ(ନ ପ�ଧାନ KBH1714526

ପ ୁ /166702 39 125 710ମେନାଜ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ସଦୁଶ(ନ ପ�ଧାନ KBH1714518

'ୀ /166703 35 125 711ବିଜୟ ଲ-Gୀ ପ�ଧାନ /ା ଅଜିq କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0228361

'ୀ /166704 33 125 712ଯସG ିନୀ ପ�ଧାନ /ା ମେନାଜ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0480921

'ୀ /167705 77 125 713ସେରାଜିନୀ ପାଢୀ /ା ରଘନୁାଥ ପାଢୀ KBH1714260

'ୀ /167706 44 125 714ଭାରତୀ ରାଣୀ ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ KBH1300888

ପ ୁ /167707 43 125 715ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ KBH1651181

'ୀ /170708 53 125 716ମ+ାକିନି ପ�ଧାନ /ା ଭରତ ଚ+�  ପ�ଧାନ KBH1300110

ପ ୁ /170709 25 125 717ତାରିଣୀ ଶOର ପ�ଧାନ ପି ଭରତ ଚ+�  ପ�ଧାନ RWX0821561

'ୀ /170710 32 125 718ରାଜ ଲ-Gୀ ସିଂହ ପି ଭାରତ ଭୂଷଣ ସିଂହ RWX0481127

ପ ୁ /171711 39 125 719ରଘରୁାମ ପ9ନାୟକ ପି ପି.ଏ~ ରାମାପତି KBH2143048

ପ ୁ /171712 82 125 720ଏ~ ରାମାପତି ପି ଏ~ ର�ନାଥ /ାମୀ OR/12/085/154592

'ୀ /171713 71 125 721ଏ~. େସୗଦାମିନୀ /ା ଏ~. ରାମାପତି OR/12/085/154593

ପ ୁ /171714 40 125 722ଏ~ ସଧୁାରାଣୀ ପି ପି. ଏ~ ରାମାପତି KBH2142891

ପ ୁ /172715 60 125 723ଡLରୁ ମKଳ ପି ତ�ିନାଥ ମKଳ KBH1300821

'ୀ /172716 50 125 724ପଦG ା ମKଳ /ା ଡLରୁ ମKଳ KBH1300839

ପ ୁ /172717 26 125 725ଅଭିମନ� ୁମKଳ ପି ଡxରୁୁ ମKଳ RWX0763730

'ୀ /173718 50 125 726ରମାମଣି ପଲାଇ /ା ଚରଣ ପଲାଇ RWX0803858

'ୀ /173719 35 125 727ରଶGୀତା ପଲାଇ ପି ଚରଣ ପଲାଇ RWX0396788

ପ ୁ /173720 29 125 728ଶସୁା< କମୁାର ପଲାଇ ପି ଚରଣ ପଲାଇ RWX0396796

ପ ୁ /173721 60 125 729ଚରଣ କମୁାର ପେଲଇ ପି ବୃ+ାବନ ପେଲଇ OR/12/085/170230

ପ ୁ /173722 34 125 730ପ�ଶା< କମୁାର ପଲାଇ ପି ଚରଣ ପଲାଇ KBH1356138

ପ ୁ /174723 55 125 731ରାେଜ+�  ନାହାକ ପି ବୃ+ାବନ ନାହାକ OR/12/085/169069

'ୀ /174724 47 125 732ପOଜ ନାହାକ /ା ରାେଜ+�  ନାହାକ OR/12/085/169077

ପ ୁ /174725 25 125 733ସତିଶ ନାହାକ ପି ରାେଜ+�  ନାହାକ RWX0887919

ପ ୁ /174726 44 125 734ଶOରସନ ସାହୁ ପି ବା�ାନିଧି ସାହୁ KBH1300441

ପ ୁ /174727 43 125 735ଟୁଟୁ ସାହୁ ପି ବା$ାନିଧୀ ସାହୁ RWX0764043

'ୀ /174728 31 125 736ସଂଗିତା ସାହୁ /ା ଟୁଟୁ ସାହୁ RWX0887893

'ୀ /175729 80 125 737ଲଳିତା େବେହରା /ା ଧନୁଜ( ୟ େବେହରା OR/12/085/142325

'ୀ /175730 46 125 738ଉମାରାଣୀ େବେହରା /ା ପ�ହଲ ାଦ େବେହରା KBH1343268

'ୀ /175731 41 125 739ରାେଜ;ରୀ େବେହରା ପି ଧନୁs(ୟ େବେହରା KBH1343276

'ୀ /175732 35 125 740ଅନିତା େବେହରା /ା ଲି�ରାଜ େବେହରା RWX0606400
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'ୀ /176733 36 125 741ମ%ସୁା ରାଣୀ ନାଗ /ା ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ RWX0763854

ପ ୁ /176734 78 125 742ଶରତ ଚ+�  ସାହୁ ପି ପ�ତାପ ଚ+�  ସାହୁ KBH1672690

ପ ୁ /176735 69 125 743ରବି+� ନାଥ ସାହୁ ପି ପ=ୂ>ନ+ ସାହୁ KBH1651215

'ୀ /176736 62 125 744ମିନତୀ ସାହୁ /ା ରବି+�  ନାଥ ସାହୁ KBH1651108

ପ ୁ /176737 56 125 745ରାେଜ+�  ସାହୁ ପି ପ=ୂ>ନ+ ସାହୁ KBH1651264

'ୀ /176738 48 125 746ଅ�(ନା ସାହୁ /ା ରାେଜ+�  ସାହୁ KBH1651306

ପ ୁ /176739 40 125 747ସଧିୁର କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି+�  ନାଥ ସାହୁ KBH1651074

ପ ୁ /176740 38 125 748ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି+� ନାଥ ସାହୁ KBH1651207

'ୀ /176741 25 125 749େସାନାଲୀ ସାହୁ /ା ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ RWX0960682

'ୀ /176742 21 125 750ଶାଲିନି ସାହୁ ପି ରାେଜ+�  ସାହୁ RWX1075514

'ୀ /177743 66 125 751ଅନୁଭା ସାହୁ /ା ଶରତ ଚ+�  ସାହୁ KBH1651017

ପ ୁ /177744 46 125 752/େପ5ଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ+�  ସାହୁ KBH1651033

ପ ୁ /178745 73 125 753ବାଳକୃT ପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପାତ� RWX0093047

'ୀ /178746 65 125 754ଭବାନୀ ପାତ� /ା ବାଳକୃଷG ପାତ� RWX0093054

ପ ୁ /178747 48 125 755ବାଦଲ କମୁାର ପାତ� ପି ବାଳକୃT ପାତ� OR/12/085/170614

'ୀ /178748 46 125 756ବିଜୁଳୀ ପାତ� /ା ଭବାନି ସାହୁ RWX0764621

'ୀ /178749 41 125 757େଜ�ାଶ5ା ପାତ� /ା ବାଦଲ କମୁାର ପାତ� RWX0093088

ପ ୁ /179750 63 125 758ବଂଶୀ ଧର ପାତ� ପି ତ� ୀନାଥ ପାତ� RWX0695742

'ୀ /179751 53 125 759ମାମିନୀ ପାତ� /ା ବଂଶୀ ଧର ପାତ� RWX0093096

ପ ୁ /179752 35 125 760ମେନାଜ କମୁାର ପାତ� ପି ବଂଶିଧର ପାତ� RWX0093104

'ୀ /179753 35 125 761ଛବିରାଣୀ ପାତ� ପି ବଂଶିଧର ପାତ� RWX0093419

ପ ୁ /179754 30 125 762ପବିତ�  କିରଣ ପାତ� ପି ବଂଶୀଧର ପାତ� RWX0333104

ପ ୁ /179755 23 125 763ଅନ( ବ ସାହୁ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ RWX1077635

'ୀ /180756 60 125 764କନୀସ େବଗ� /ା ମକବୁଲ ଶରିଫ KBH1301837

'ୀ /180757 39 125 765ୟାମମିନ େବଗମ ପି ମକବୁଲ ଶରିଫ RWX0093070

ପ ୁ /180758 72 125 766ସୟଦ ମକବୁଲ ଶରିଫ ପି ଅବଦୁଲ ଗଫରୁ KBH1301829

ପ ୁ /181759 54 125 767େଗୗରା� ପାତ� ପି ପରୁୁେଷା.ମ ପାତ� KBH2143345

'ୀ /181760 43 125 768ସଜୁାତା ପାତ� /ା େଗୗରା� ପାତ� KBH2143303

ପ ୁ /182761 60 125 769ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିକୃT ସାହୁ OR/12/085/172629

'ୀ /182762 57 125 770େଜାm5ା କମୁାରୀ ସାହୁ /ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ OR/12/085/172130

'ୀ /182763 28 125 771ଶଭୁଶ�ୀ ସାହୁ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ RWX0606103

ପ ୁ /182764 24 125 772ନୃସିଂହନାଥ ସାହୁ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ RWX0901751

ପ ୁ /183765 61 125 773ପ�ଶନ କମୁାର ଦାଶ ପି ଦିବାକର ଦାଶ OR/12/085/172152

'ୀ /183766 58 125 774ଶ�ୀମତୀ ପ�ଭାତୀ ଦାଶ /ା ପ�ଶନ କମୁାର ଦାଶ OR/12/085/172153

'ୀ /183767 36 125 775ପ8ିୁତା ଦାଶ ପି ପ�ସନ5  କମୁାର ଦାଶ RWX0279646

'ୀ /183768 33 125 776ଇପସିତା ଦାଶ ପି ପ�ସନ5  କମୁାର ଦାଶ RWX0279638

'ୀ /183769 25 125 777ପ�ିୟLଦା ଦାଶ ପି ପ�ଶନ କମୁାର ଦାଶ RWX1004100

'ୀ /184770 22 125 778ଆ$ଲ ଆରାଧନା େବବ.> ପି ଶିବ ପ�ସାଦ େବବ.> RWX1075530

ପ ୁ /184771 78 125 779ପ=ୂ(ଚ+�  ପ9ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷା.ମ ପ9ନାୟକ OR/12/085/166154

'ୀ /184772 70 125 780ଦମୟ<ୀ ପ9ନାୟକ /ା ପ=ୂ(ଚ+�  ପ9ନାୟକ OR/12/085/166155

ପ ୁ /184773 45 125 781ଉେମଶ ଚ+�  ପ9ନାୟକ ପି ପ=ୂ(ଚ+�  ପ9ନାୟକ RWX0781898

ପ ୁ /184774 40 125 782କାଳି ପ�ସାଦ ପ9ନାୟକ ପି ପ=ୂ(ଚ+�  ପ9ନାୟକ KBH1300375

'ୀ /185775 27 125 783େଗାପାବାଲା ଏେଲନା /ା ଶ�ୀନିବାସ ପ9ନାୟକ RWX1269059

'ୀ /185776 40 125 784ଡି. େଗୗରୀ /ା ଶବିସାଇ ପ9ନାୟକ KBH1651405

'ୀ /185777 19 125 785ଅନିଶା ପ9ନାୟକ ପି ଶବି ସାଇ ପ9ନାୟକ RWX1268853

'ୀ /185778 19 125 786ଅନୁଶା ପ9ନାୟକ ପି େଭOଟ ସାଇ ପ9ନାୟକ RWX1268887

ପ ୁ /185779 49 125 787ଶବିସାଇ ପ9ନାୟକ ପି ଡି. ଶOର ରାଓ KBH1651363

ପ ୁ /185780 49 125 788େଭେOଟସାଇ ପ9ନାୟକ ପି ଡି. ଶOର ରାଓ KBH1651371

ପ ୁ /185781 44 125 789ଶ�ୀନିବାସ ପ9ନାୟକ ପି ଡି. ଶOର ରାଓ KBH1651389

'ୀ /185782 69 125 790ଡି. ପ�ଭାବତୀ /ା ଡି. ଶOର ରାଓ KBH1651355

ପ ୁ /185783 75 125 791ଡି. ଶOର ରାଓ ପି ଡି. ଭାbର ରାଓ KBH1651348

'ୀ /185784 40 125 792ଡି. େଶଳୖଜା /ା େଭେOଟସାଇ ପ9ନାୟକ KBH1651397

ପ ୁ /186785 35 125 793େଦବୀ ପ�ସାଦ ପ9ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ରାଓ KBH1356104

'ୀ /PLOT NO35786 27 125 794ସାେଲାନି ପ9ନାୟକ ପି ସ%ିତ ପ9ନାୟକ RWX1071760

ପ ୁ /187787 21 125 795ଆଦଶ(  କମୁାର ପ9ନାୟକ ପି ସ%ିତ କମୁାର ପ9ନାୟକ RWX1227883

ପ ୁ /187788 57 125 796ସଂଜିତ ପ9ନାୟକ ପି ଲ-Gୀ ନାରାୟଣ ପ9ନାୟକ KBH1356120

ପ ୁ /188789 57 125 797ଚି.ର%ନ ପତି ପି ଅେଲଖ ଚ+�  ପତି KBH1300318

'ୀ /188790 48 125 798ମମତା ପତି /ା ଚି.ର%ନ ପତି KBH1300300

ପ ୁ /188791 41 125 799େଦେବସ କମୁାର ପତି ପି େଗାଲକ ଚ+�  ପତି KBH1714229

ପ ୁ /188792 22 125 800ଚିନG ୟା ନ+ ପତି ପି ଚିତ ର%ନ ପତି RWX1227412

ପ ୁ /189793 48 125 801ଭଗବାନ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମହରି େଚୗଧରୁୀ RWX0333161

'ୀ /189794 35 125 802ସନୁୀତା େଚୗଧରୁୀ /ା ଭଗବାନ େଚୗଧରୁୀ RWX0481135
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ପ ୁ /189795 46 125 803ଚ+� େଶଖର ତ�ିପାଠୀ ପି ସବୁାଶ ଚ+�  ତ�ିପାଠୀ KBH1301878

'ୀ /189796 41 125 804ରୁବି ସେୁଦବି ତ�ିପାଠୀ /ା ଚ+�  େଶଖର ତ�ିପାଠୀ KBH1358605

ପ ୁ /190797 64 125 805ଦKାସି େବେହରା ପି ନିଲକ� େବେହରା KBH1672674

'ୀ /190798 60 125 806ଗଲୁାପ େବେହରା /ା ଦKାସି େବେହରା KBH1672682

'ୀ /190799 40 125 807ମିନତୀ େବେହରା ପି ଦKାସି େବେହରା RWX0093237

ପ ୁ /190800 38 125 808େସାମନାଥ େବେହରା ପି ଦKାସି େବେହରା RWX0093229

ପ ୁ /191801 50 125 809ସିମା$ଳ ପାତ� ପି େଗୗରା� ପାତ� KBH1301142

'ୀ /191802 45 125 810େରଣ ୁପାତ� /ା ସିମା$ଳ ପାତ� KBH1301159

ପ ୁ /192803 62 125 811ରେମଶ ଚ+�  ମହାପାତ� ପି େବଦୖ�ନାଥ ମହାପାତ� OR/12/085/168859

'ୀ /192804 55 125 812େଶଳୖବାଳା ମହାପାତ� /ା ରେମଶ ଚ+�  ମହାପାତ� OR/12/085/168860

ପ ୁ /192805 31 125 813ମେନାଜ କମାୁର ନାୟକ ପି ସାଧଚୁରଣ ନାୟକ RWX0333286

ପ ୁ /193806 60 125 814ଜଗଦିଶ ପାଢୀ ପି ରାମ/ାମୀ ପାଢୀ RWX0093252

ପ ୁ /193807 30 125 815ଜିେତ+�  କମୁାର ପାଢୀ ପି ଜଗଦିଶ ପାଢୀ RWX0764928

ପ ୁ /193808 28 125 816ଦୀପକ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଜଗଦିଶ ପାଢୀ RWX0764910

ପ ୁ /194809 28 125 817ସିବରାମ ମହାପାତ� ପି ପ�ଦୀପକମୁାର ମହାପାତ� RWX0481077

ପ ୁ /194810 24 125 818ନୀଳମାଧବ ମହାପାତ� ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ� RWX0901736

ପ ୁ /194811 60 125 819ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ମହାପାତ� KBH1301290

'ୀ /194812 59 125 820ଶା<ିଳତା ମହାପାତ� /ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ମାହାପାତ� KBH1301613

'ୀ /195813 60 125 821ନମିତା ପKା /ା ମେନାର%ନ ପରି�ା RWX0228205

ପ ୁ /195814 63 125 822ମେନାର%ନ ପରିଛା ପି ସିମା$ଳ ପରିଛା RWX0228197

ପ ୁ /195815 33 125 823ମାନସ ର%ନ ପରିଛା ପି ମେନାର%ନ ପରିଛା RWX0228221

ପ ୁ /196816 70 125 824ବି. ଦାଉଦ ପି ବି. ଉରିୟ RWX0093278

'ୀ /196817 40 125 825ବି କନକ ମ%ରୀ /ା ବି ପବିତ� RWX0093294

ପ ୁ /196818 47 125 826ବି. ପବିତ� ପି ବି. ଦାଉଦ RWX0093286

'ୀ /196819 42 125 827ବି. ସେରାଜିନୀ ପି ବି. ଦାଉ� KBH1343334

ପ ୁ /196820 58 125 828ବି. ରଜତ କମୁାର ସିଂହ ପି ବି. ଦାଉଦ . KBH1343326

ପ ୁ /197821 60 125 829ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ବc ୁସାହୁ RWX0093302

'ୀ /197822 49 125 830ଅନ5 ପ=ୂ> ସାହୁ /ା ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ RWX0763797

'ୀ /197823 27 125 831ଅନୁଲିpା ସାହୁ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ RWX0763771

ପ ୁ /199824 51 125 832ଦିଲ ୀପ କମୁାର ମହା<ି ପି ରାମଚ+�  ମହା<ି RWX0695734

ପ ୁ /199825 45 125 833ସ%ୟ କମୁାର ମହା<ି ପି ରାମଚ+�  ମହା<ି KBH1300516

'ୀ /200826 67 125 834ଶଶିବାଳା ବି;ାଳ /ା ଆକଳୁ ବି;ାଳ OR/12/085/170745

'ୀ /200827 38 125 835ମନିତା ପ�ଧାନ /ା ନିଶାକାର ପ�ଧାନ RWX0606350

'ୀ /201828 65 125 836ତୁଳସା ଖିଲ /ା ଗରୁୁ ଖିଲ KBH1300334

ପ ୁ /201829 64 125 837ଗରୁୁ ଖିଲ ପି ମାଧବ ଖିଲ RWX0663336

ପ ୁ /201830 44 125 838ଡLରୁ ଖିଲ ପି ଗରୁୁ ଖିଲ KBH1343243

ପ ୁ /201831 70 125 839ବିଜୟଶOର ପ9ନାୟକ ପି ଆ�ାଇ ପ9ନାୟକ RWX0333237

'ୀ /201832 68 125 840େଜ�ାତି କମୁାରୀ ପ9ନାୟକ /ା ବିଜୟଶOର ପ9ନାୟକ RWX0333229

'ୀ /201833 35 125 841ଲୀନା ପ9ନାୟକ ପି ବିଜୟଶOର ପ9ନାୟକ RWX0333203

ପ ୁ /202834 55 125 842ସଦାନ+ େବେହରା ପି କାଳିୟା େବେହରା RWX0093328

ପ ୁ /202835 54 125 843ସେ<ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି କାଳିୟା େବେହରା RWX0093310

'ୀ /202836 48 125 844ସଷୁମା େବେହରା /ା ସେ<ାଷ କମୁାର େବେହରା RWX0803932

'ୀ /202837 46 125 845ସଂଯSୁା େବେହରା /ା ସଦାନ+ େବେହରା RWX0093336

'ୀ /202838 24 125 846େ;ତା େବେହରା ପି ସଦାନ+ େବେହରା RWX1188416

ପ ୁ /202839 19 125 847ଶୀତଳ େବେହରା ପି ସଦାନ+ େବେହରା RWX1273010

ପ ୁ /203840 55 125 848ସଦୁଶ(ନ ମାଝି ପି ଦୁେଯ�>ଧନ ମାଝି RWX0093351

ପ ୁ /203841 22 125 849ଶେୁଭ+ୁ ମାଝି ପି ସଦୁସ(ନ ମାଝି RWX1160019

'ୀ /203842 53 125 850ମ%ଳୁା ସାମଲ /ା ସଦୁଶ(ନ ମାଝି RWX0093344

ପ ୁ /204843 63 125 851ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ ପି ଅଭିମନ� ୁଦାସ RWX0093369

'ୀ /204844 56 125 852ସବୁାସିନୀ ଦାସ /ା ଶଶିରି ଦାସ RWX0093377

ପ ୁ /204845 53 125 853ଜିନୁ େଗାଲରୀ ପି ପଦG ନାଭ େଗାଲରୀ RWX0481325

'ୀ /204846 45 125 854ସନୁାେଦଇ େଗାଲରୀ /ା ଜିନୁ େଗାଲରୀ KBH1300276

ପ ୁ /204847 29 125 855ସଦନ େଗାଲରୀ ପି ଜୀନୁ େଗାଲରୀ RWX0606699

ପ ୁ /204848 27 125 856ଚା+ େଗାଲରୀ ପି ଜିନୁ େଗାଲରୀ RWX0763748

ପ ୁ /204849 25 125 857ଭୁବନ େଗାଲରୀ ପି ଜିନୁ େଗାଲରୀ RWX1004084

ପ ୁ /205850 61 125 858ସଶିୁଲ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବ� ଜ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1300680

ପ ୁ /205851 42 125 859ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଯାେଗ+�  ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1651116

ପ ୁ /205852 24 125 860ପ�ଦୀପ କମୁାର ସ।ମ<ର। ପି ଦିବାକର ସ।ମ<ର। RWX1230036

ପ ୁ /205853 26 125 861ରାେଜଶ କମୁାର ସାମ<ରାୟ ପି ଦିବାକର ସାମ<ରାୟ RWX0764829

ପ ୁ /206854 51 125 862କୃT େବେହରା ପି ସ+ୁର େବେହରା KBH1299908

'ୀ /206855 45 125 863ଶଶି େବେହରା /ା କୃT େବେହରା KBH1299916

ପ ୁ /206856 27 125 864କା.dକ େବେହରା ପି କୃT େବେହରା RWX0764175

14 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������ 
� ��$�����% 2ୱାଡ(  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

3 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /207857 60 125 865ମନ ପରଜା ପି ପବୂ(  ପରଜା RWX0093385

'ୀ /207858 52 125 866େଗୗରୀ ପରଜା /ା ମନ ପରଜା KBH1300524

ପ ୁ /208859 50 125 867ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ� ପି ଶିବରାମ ମିଶ� RWX0242412

'ୀ /208860 40 125 868/ପ5ା ମିଶ� /ା ପ�ଦୀପ ମିଶ� RWX0781906

'ୀ /209861 23 125 869ପ�ିୟOା ପଜୂାରୀ ପି ଲ-Gଣ ପଜୁାରୀ RWX1072628

ପ ୁ /209862 21 125 870ସେୁର+�  ପଜୂାରୀ ପି ଲ-Gଣ ପଜୂାରୀ RWX1072610

ପ ୁ /209863 61 125 871ରବି+�  ନାଥ ରାଉତ ପି ବିନାୟକ ରାଉତ KBH1714591

'ୀ /209864 49 125 872-ଣପ�ଭା ରାଉତ /ା ରବି+�  ନାଥ ରାଉତ KBH1714609

ପ ୁ /209865 28 125 873କାଳିକୃT ରାଉତ ପି ରବି+�  ନାଥ ରାଉତ RWX0481333

ପ ୁ /210866 64 125 874ପ�ଫଲୁ  କମୁାର ବିେଶାଇ ପି କାଶୀନାଥ ବିେଶାଇ KBH1300458

'ୀ /210867 30 125 875ପ�ିୟOା ବିେଷାୟୀ ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ବିେଷାୟୀ RWX0481143

ପ ୁ /210868 25 125 876ପ�ିୟରଂଜନ ବିେଷାୟି ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ବିେଷାୟି RWX0821728

'ୀ /210869 50 125 877ପ�ଭାତୀ କସୁମୁ /ାଇଁ /ା ପ�ଫଲୁ  କମୁାର ବିେଶାଇ KBH1300466

ପ ୁ /211870 58 125 878ପ�ଫଲୁ  କମୁାର ମିଶ� ପି େଗାବି+ ମିଶ� KBH1343177

'ୀ /211871 52 125 879ସବିତା ମିଶ� /ା ପ�ଫଲୁ ମିଶ� KBH1301019

ପ ୁ /212872 72 125 880ହୃଷିେକଶ ମିଶ� ପି ଗେଜ+�  ମିଶ� KBH1301571

'ୀ /212873 65 125 881ହରିପ�ିୟା ମିଶ� /ା ହୃଷିେକଷ ମିଶ� KBH1301761

'ୀ /212874 35 125 882ସାଗରିକା ମିଶ� ପି ହୃଷିେକସ ମିଶ� KBH1356153

'ୀ /212875 34 125 883ନିହାରିକା ମିଶ� ପି ହୃଷିେକସ ମିଶ� KBH1356161

'ୀ /212876 33 125 884/ାଗତିକା ମିଶ� ପି ହୃଷିେକଶ ମିଶ� RWX0093179

ପ ୁ /213877 57 125 885ଶିମା$ଳ ଶତପଥି ପି ଜଗନ5 ାଥ ଶତପଥି KBH1651421

'ୀ /213878 49 125 886ପ�ତିମା ଶତପଥି /ା ସିମା$ଳ ଶତପଥି KBH1651413

'ୀ /215879 51 125 887ସମିୁତା ଦାଶ /ା ଲି�ରାଜ ଦାଶ KBH1343409

ପ ୁ /215880 27 125 888ସତ�ମ ଶିବମ ସ+ୁର� ଦାଶ ମା ସମିୁତା ଦାଶ RWX0764019

ପ ୁ /215881 55 125 889େଦବାଶିଶ ପାଢୀ ପି ରାଧା େଗାବି+ ପାଢୀ RWX1269307

ପ ୁ /215882 53 125 890େସ5ହାଶିଷ ପାଢୀ ପି ରାଧା େଗାବି+ ପାଢୀ RWX1269299

'ୀ /215883 46 125 891ରିତାରାଣୀ ସାହୁ ପି ହରିକୃT ସାହୁ RWX1232545

'ୀ /215884 40 125 892ନିେବଦିତା ସାମ<ରାୟ /ା େସ5ହାଶିଷ ପାଢୀ RWX0481093

'ୀ /216885 39 125 893କଲ�ାଣୀ ଗcୁକୁୁ /ା ନରିସି�ରାଓ ଗcୁକୁୁ KBH2143329

ପ ୁ /216886 45 125 894ଗcୁକୁ ୁନରସିଂହ ରାଓ ପି ଗcୁକୁ ୁଏOଟା ରାଓ KBH1302009

ପ ୁ /216887 41 125 895ଗcୁକୁ ୁେଶଷଗିରି ରାଓ ପି ଗcୁକୁ ୁଏOଟା ରାଓ KBH1301183

'ୀ /216888 68 125 896ଗcୁକୁ ୁେଭOଟରତ5 ମ /ା ଗcୁକୁ ୁେଭOଟ ରାଓ KBH1301407

ପ ୁ /217889 47 125 897ମK କାL ୁ ପି ମK ସିମାଦ� ୀ RWX0228676

ପ ୁ /217890 75 125 898ବିଜୟ େମାହନ ସାହୁ ପି ଋଷି ସାହୁ OR/12/085/142613

'ୀ /217891 65 125 899ଦମୟ<ି ସାହୁ /ା ବିଜୟ େମାହନ ସାହୁ OR/12/085/142614

ପ ୁ /217892 43 125 900ରଜତ ସାହୁ ପି ବିଜୟ େମାହନ ସାହୁ KBH1651447

ପ ୁ /217893 42 125 901ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିେଜାୟେମାହନ ସାହୁ RWX0480756

'ୀ /217894 35 125 902ସG ିତା ସାହୁ /ା ରଜତ ସାହୁ RWX0333336

'ୀ /217895 34 125 903ପିOିରାଣୀ ସାହୁ /ା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ RWX0480749

ପ ୁ /219896 73 125 904ସଜୁନ କମୁାର ପKା ପି ଜଗନ5 ାଥ ପKା KBH1300854

'ୀ /219897 55 125 905ନୟନା ପKା /ା ସଜୁନ କମୁାର ପKା KBH1300722

'ୀ /219898 41 125 906ପ8ିୁତା ପKା ପି ସଜୁନ ପKା KBH1300730

'ୀ /219899 25 125 907ପ�ିୟଦଶ(ୀନି ପKା ପି ସଜୁନ କମୁାର ପKା RWX0887935

'ୀ /219900 44 125 908ମମତା ପାତ� /ା ଚି. ର%ନ ପKା RWX0481226

'ୀ /220901 71 125 909ଭବାନୀ େଦବି /ା ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ RWX0821421

ପ ୁ /220902 74 125 910ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ପି. େକ ପଟନାୟକ RWX0821405

ପ ୁ /220903 40 125 911ବାଲାଜି ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ RWX0821413

ପ ୁ /220904 75 125 912କାଳିଚରଣ ସାହୁ ପି ଜଗନ5 ାଥ ସାହୁ RWX0093443

'ୀ /220905 69 125 913ସର/ତୀ ସାହୁ /ା କାଳିଚରଣ ସାହୁ RWX0093435

ପ ୁ /221906 50 125 914ବିଜୟ କମୁାର ପୃ_ି ପି ଇ;ର ପୃ_ି KBH1651140

'ୀ /221907 36 125 915ସନୁତୀ ସାହୁ /ା ବିଜୟ କମୁାର ପ_ିୁ RWX0093450

'ୀ /224908 46 125 916ଏ~. କନିୁ େରଡି /ା ଏ~. ପେଲୟା େରଡି KBH1714146

'ୀ /224909 25 125 917ଏନ ଶ�ିେଲଖା େରଡି ପି ଏନ ପେଲୟା େରଡି RWX0887968

ପ ୁ /225910 56 125 918ନକଳୁ କମୁାର ଗଉଡ ପି କାଶିନାଥ ଗଉଡ KBH1651231

'ୀ /225911 49 125 919ପ�ଭାସିନୀ େଗୗଡ /ା ନକଳୁ କମୁାର େଗୗଡ KBH1651223

ପ ୁ /225912 27 125 920J�ଶା< କମୁାର େଗୗଡ ପି ନକଳୁ କମୁାର େଗୗଡ RWX0764704

ପ ୁ /225913 28 125 921ସେ<ାଷ କମୁାର େଗୗଡ ପି ନକଳୁ କମୁାର େଗୗଡ RWX0396986

ପ ୁ /225914 51 125 922ଭାଲୁ /ାଇଁ ପି ର%ନ /ାଇଁ RWX0901629

'ୀ /225915 40 125 923ମମତାରାଣୀ /ାଇଁ /ା ଭାଲୁ /ାଇଁ RWX0901611

'ୀ /226916 34 125 924ମାKା ଆେଲାମା /ା ଏ� ରବି+�  କମୁାର RWX0093476

ପ ୁ /226917 72 125 925ଏ�. ଇେରଷ ୁ ପି ଏ�. ପରୁୁେଷା.ମ KBH1651041

ପ ୁ /226918 45 125 926ଏ�. ରବି+�  କମୁାର ପି ଏ�. ଇେରଷ ୁ KBH1651009

15 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /226919 38 125 927ଏ�.ରାେଜ+�  କମୁାର ପି ଏ�. ଇେରଷ ୁ RWX0228379

'ୀ /226920 65 125 928ଏ�. ସର/ତୀ /ା ଏ�. ଇେରଷ ୁ KBH1324706

ପ ୁ /228921 48 125 929ଲ-Gୀନାରାୟଣ େହାତା ପି ରେମଶଚ+�  େହାତା RWX0228809

'ୀ /228922 39 125 930କଲ�ାଣୀ ମିଶ� /ା ଲ-Gୀ ନାରାୟଣ େହାତା RWX0228411

'ୀ /229923 56 125 931େପ�ମଲତା ବାଘ /ା ଚି. ବାଘ KBH2143956

'ୀ /229924 32 125 932କ<ୁଳା ବାଘ ପି ଚି. ବାଘ RWX0093484

ପ ୁ /229925 29 125 933ଯଗଦିଶ େଖାସ ା ପି ଦୟାବାନ େଖାସ ା RWX0804039

'ୀ /229926 28 125 934ଗମତି େଖାସଲା ମା େପ�ମଲତା ବାଘ RWX0804013

ପ ୁ /230927 36 125 935ପଦୁ ନାଗ ପି ସଦନ ନାଗ RWX0480913

'ୀ /230928 31 125 936ପାବ( ତୀ ନାଗ /ା ପଦୁ ନାଗ RWX0228387

'ୀ /231929 46 125 937ଯଗୁା< ହରିଜନ /ା ନୀର ହରିଜନ KBH2143949

'ୀ /232930 41 125 938କସୁମୁା ମାଳି /ା ଅଜୁ( ନ ମାଳି KBH2143105

ପ ୁ /233931 61 125 939ଦିଗାLର ଷଡ�ୀ ପି ରାମ ଚ+�  ଷଡ�ୀ KBH1980457

'ୀ /233932 55 125 940ମ% ୁଷଡ�ୀ /ା ଦିଗାLର ଷଡ�ୀ KBH1980465

'ୀ /233933 29 125 941ଦି:ୀ ରାଣୀ ଷଡ�ୀ ପି ଦିଗାLର ଷଡ�ୀ RWX0480814

ପ ୁ /233934 24 125 942ଅଭିେଷକ ଷଡ�ୀ ପି ଦିଗାLର ଷଡ�ୀ RWX0901728

ପ ୁ /234935 44 125 943ସୟଦ ସଲିମ ପି ସୟଦ ଲତିଫ KBH2143089

'ୀ /234936 88 125 944ସରଫନୁ ନିଶା େବଗମ /ା ଅବଦୁଲ େଗାଫରୁ KBH2142883

'ୀ /234937 62 125 945ଆକତର େବଗମ /ା ଶୟଦ ଲତିଫ KBH2142990

'ୀ /234938 49 125 946ପରବୀନ ସଲୁତାନ ପି ସୟଦ ଲତିଫ KBH2142982

ପ ୁ /235939 50 125 947ବୁଲୁ ନାୟକ ପି ବି;ନାଥ ନାୟକ RWX0094086

'ୀ /236940 37 125 948/ାଗତିକା ପ�ିୟଦଶ(ନୀ ପି ନବଘନ ପରିଜା RWX0094102

ପ ୁ /237941 47 125 949େଭେOେଟ;ର ମିଶ� ପି ଜଗନ5 ାଥ ମିଶ� RWX0093849

'ୀ /238942 44 125 950କବିତା ମ%ରୀ ମହାପାତ� /ା େଭେOଟ;ର ମିଶ� RWX0093831

ପ ୁ /239943 35 125 951ପ�ଭାତ ପ�ଧାନ ପି ଯଧିୁ_ିର ପ�ଧାନ RWX0228460

ପ ୁ /240944 74 125 952ଏ� ସତ� ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ପି ସୀତାରାମ /ାମି ପଟନାୟକ RWX0093864

ପ ୁ /241945 45 125 953କାଶୀନାଥ ମହାପାତ� ପି ଜଗନ5 ାଥ ମହାପାତ� RWX0093906

ପ ୁ /241946 73 125 954ଜଗନ5 ାଥ ମହାପାତ� ପି େଗାବି+ ମହାପାତ� RWX0093922

ପ ୁ /241947 30 125 955େକଦାର ନାରାୟଣ ମହାପାତ� ପି ଜଗନ5 ାଥ ମହାପାତ� RWX0333070

'ୀ /241948 36 125 956ଅଚ(ନା କମୁାରୀ ରଥ /ା କାଶୀନାଥ ମହାପାତ� RWX0242420

'ୀ /241949 68 125 957ଅମଲୂ� କମୁାରୀ ଶତପଥି /ା ଜଗନ5 ାଥ ମହାପାତ� RWX0093914

ପ ୁ /242950 39 125 958ବାଲାଜୀ ପନ5 ଡ ପି ରାମାରାଓ ପନ5 ଡ RWX0093989

ପ ୁ /242951 41 125 959ପି ମଲ ିେକ;ର ରାଓ ପି ପି ରାମା ରାଓ RWX0093971

ପ ୁ /243952 31 125 960ଟୀ. ଚ+� ପି ଟି. ନାଗା RWX0228601

'ୀ /243953 26 125 961ଟି ତୁଳସୀ ପି ଟି ନାଗ RWX1072297

'ୀ /244954 47 125 962ମମତା େସନାପତି ପି ମେହ;ର େସନାପତି RWX0527036

ପ ୁ /245955 59 125 963ପ�ଫଲୁ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଶ�ାମସ+ୁର ମହାରଣା RWX0093997

'ୀ /245956 52 125 964ନଳିନୀ ମହାରଣା /ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ମହାରଣା RWX0094003

ପ ୁ /246957 52 125 965ଶ�ୀନିବାସ ଆଚାରି ପି ଏW.ନାରାୟଣ ଆଚାରି RWX0228593

'ୀ /246958 55 125 966ବିଦ�ତୁ ପ�ଭା ପKା /ା ବାେଚ;ର ପKା RWX0480764

ପ ୁ /246959 44 125 967ମେନାଜ କମୁାର ପKା ପି ବାେଚ;ର ପKା RWX0480772

ପ ୁ /246960 43 125 968ମାନସ କମୁାର ପKା ପି ବାେଚ;ର ପKା RWX0480780

ପ ୁ /246961 36 125 969ଦୀପକ କମୁାର ପKା ପି ବାେଚ;ର ପKା RWX0480806

'ୀ /246962 27 125 970ସେ<ାଷୀନୀ ଶତପଥୀ /ା ମାନସ କମୁାର ପKା RWX0764126

'ୀ /247963 61 125 971ମିନା-ୀ େଦ /ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ RWX0480947

ପ ୁ /247964 60 125 972ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ରତ5 ାକର ସାହୁ RWX0333245

'ୀ /248965 60 125 973ଅ%ମୁାଳା ମହାପାତ� /ା ସେୁରସ ଚ+�  ମହାପାତ� RWX0333278

ପ ୁ /248966 40 125 974ସି4ାଥ( ଶOର ମହାପାତ� ପି ସେୁରଶ ଚଂଦ�  ମହାପାତ� RWX0764761

'ୀ /248967 39 125 975ସ�ିତା ସାହୁ /ା ସି4ାଥ( ଶOର ମହାପାତ� RWX0821710

'ୀ /249968 36 125 976ସେ<ାଷିନୀ େଜନା /ା ସିମା$ଳ େଜନା RWX0480731

'ୀ /250969 60 125 977ଦମୟ<ି ମହାରଣା /ା ମ�ୁଳ ୁଚରଣ ମହାରଣା RWX0764415

ପ ୁ /250970 43 125 978ଭୀମେସନ ମହାରଣା ପି ମ�ୁଳୁ ଚରଣ ମହରଣା RWX0481408

ପ ୁ /250971 36 125 979ପ�ଭାକର ମହାରଣା ପି ମ�ୁଳୁ ଚରଣ ମହାରଣା RWX0764506

'ୀ /250972 39 125 980ରଶG ିତା �ହାରଣା ପି ମ�ୁଲୁ ଚରଣ �ହାରଣା RWX0764647

ପ ୁ /251973 43 125 981ନିରଂଜନ ଦାଶ ପି ନବକିେଶାର ଦାଶ RWX0481010

'ୀ /252974 49 125 982ଅବଳା ଦାସ /ା ଧୀେର+�  ଶ�ା<ି RWX0481176

ପ ୁ /252975 25 125 983ରତିକା< ଶା<ି ପି ଧିେର+�  ଶା<ି RWX0887950

ପ ୁ /252976 56 125 984ଧୀେର+�  ଶ�ା<ି ପି େନଉଳି ଶ�ା<ି RWX0481168

'ୀ /253977 39 125 985କନିୁମଣି /ାଇଁ /ା ଶେୁଭ+ୁ କମୁାର ଦଳ RWX0481358

ପ ୁ /254978 57 125 986ହରି ହର ଭୁମିୟା ପି ରଘନୁାଥ ଭୁମିୟା RWX0481416

'ୀ /254979 26 125 987ଉଷାରାଣୀ ଭୂମିୟା ପି ହରିହର ଭୂମିୟା RWX0763839

'ୀ /255980 61 125 988ସମାରୀ କଟିଆ /ା େସାନିଆ କଟିଆ RWX0481374

16 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /256981 60 125 989ମନର%ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମବାବୁ େଚୗଧରୁୀ RWX0664110

'ୀ /256982 51 125 990ଅନୁରାଧା େଚୗଧରୁୀ /ା ମନର%ନ େଚୗଧରୁୀ RWX0664094

'ୀ /256983 41 125 991ମୀରା ଦିଗାଳ /ା ସାମ< କମୁାର ନାୟକ RWX0481382

ପ ୁ /256984 44 125 992ସାମ< କମୁାର ନାୟକ ପି ରାେମ;ର ନାୟକ RWX0481390

ପ ୁ /257985 34 125 993ଭୀମ ମଦୁୁଲି ପି ମକୁ+ୁ ମଦୁୁଲି RWX0606665

'ୀ /257986 31 125 994ପଦG ା ମଦୁୁଲି /ା ଭୀମ ମଦୁୁଲି RWX0606657

'ୀ /257987 52 125 995ପଦG ିନୀ ପାଠୀ /ା ମିହିର କମୁାର େଜନା RWX0606509

'ୀ /258988 36 125 996ଏ�.ପାୱନୀ େଦବୀ /ା ଏ�.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ RWX0606525

'ୀ /258989 65 125 997କମୁଦିୁନୀ ପ�ହରାଜ /ା ରାମପ�ସଦ ତ�ିପାଠୀ RWX0606632

ପ ୁ /258990 43 125 998ଏ�.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏମ. ପାତ�ୁ ଡୁ RWX0606517

ପ ୁ /258991 69 125 999ରାମପ�ସାଦ ତ�ିପାଠୀ ପି ଦKପାଣି ତ�ିପାଠୀ RWX0606640

'ୀ /258992 45 125 1000ପ�ଭାତ ନଳିନୀ ତ�ିପାଠୀ /ା ରବିନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ RWX0764399

'ୀ /259993 63 125 1001କମଲା ପଜୁାରୀ /ା ଧନୁ ପଜୁାରୀ RWX0606574

ପ ୁ /259994 48 125 1002ଜିେତ+�  ପଜୁାରୀ ପି ଧନୁ ପଜୁାରୀ RWX0606558

ପ ୁ /259995 42 125 1003ସେୁର+�  ପଜୁାରୀ ପି ଧନୁ ପଜୁାରୀ RWX0606582

'ୀ /259996 40 125 1004ପଦମିନୀ ପଜୁାରୀ /ା ଜିେତ+�  ପଜୁାରୀ RWX0606566

'ୀ /260997 56 125 1005ପି.ଗୀତାରାଣୀ େଦାରା /ା ପି.ନାେଗ;ର ରାଓ RWX0606012

ପ ୁ /260998 65 125 1006ପି.ନାେଗ;ର ରାଓ ପି ପି.କୃTମତୁ( ୀ ରାଓ RWX0606004

ପ ୁ /261999 52 125 1007ନାରାୟଣ ପାଣି ପି ରାମ କୃT ପାଣି RWX1232792

'ୀ /2611000 41 125 1008ଚ$ଳାେଦବୀ ମିଶ� /ା ନାରାୟଣ ମିଶ� RWX1232818

ପ ୁ /2611001 48 125 1009େଗାପାଳ କୃT ମିଶ� ପି ଭୀମେସନ ମିଶ� RWX0606020

'ୀ /2611002 43 125 1010ସ�ୀତା ତ�ିପାଠୀ /ା େଗାପାଳ କୃT ମିଶ� RWX0606038

'ୀ /2621003 47 125 1011କୃT ପ�ିୟା ନାୟକ /ା େହମ< ନାୟକ RWX0606061

ପ ୁ /2621004 46 125 1012େହମ< ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ RWX0606053

ପ ୁ /2631005 54 125 1013େଭOଟ ସତ�ା ରାଓ ଧାବଳା ପି ସତ� ନାରାୟଣ ଧବଳା RWX0606079

'ୀ /2631006 51 125 1014ନିମ(ଳା ଧବଳା /ା େଭେOଟ ସତ�ା ରାଓ ଧବଳା RWX0606087

ପ ୁ /2641007 36 125 1015ବି;ର%ନ ମହାପାତ� ପି ବୁ4ନାଥ ମହାପାତ� RWX0606111

'ୀ /2641008 36 125 1016ମମତା ମହାପାତ� /ା ବି;ର%ନ ମହାପାତ� RWX0606129

ପ ୁ /2651009 45 125 1017ସେ<ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁର+�  ନାୟକ RWX0606186

'ୀ /2651010 35 125 1018ସ�ିତା ନାୟକ /ା ସେ<ାଷ କମୁାର ନାୟକ RWX0606194

ପ ୁ /2661011 70 125 1019ସଶିଭୁଷଣ ସଡ�ି ପି ନୃସିଂହନାଥ ସଡ�ି RWX0195065

'ୀ /2661012 59 125 1020ବାସ<ି େଦବି ସଡ�ି /ା ସଶି ଭୁଷଣ ସଡ�ି RWX0195073

'ୀ /2671013 49 125 1021ଅନିତା ପ9ନାୟକ /ା କୃT େମାହନ ପ9ନାୟକ RWX0606228

'ୀ /2671014 27 125 1022ଯଶ/ୀନି ପ9ନାୟକ ପି କୃT େମାହନ ପ9ନାୟକ RWX0606236

'ୀ /2681015 47 125 1023ପାବ( ତୀ ନାୟକ /ା କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ KBH1513324

ପ ୁ /2681016 28 125 1024କନୁାଲ ନାୟକ ପି କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ RWX0606301

ପ ୁ /2691017 67 125 1025େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ରଥ ପି ଚ+�  େଶଖର ରାଥ RWX0606368

'ୀ /2691018 60 125 1026ରୀତାରାଣୀ ରଥ /ା େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ରଥ RWX0606376

'ୀ /2691019 41 125 1027ଧରାଶ�ୀ ରଥ ପି େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ରଥ RWX0606392

ପ ୁ /2691020 34 125 1028କୃT ପ�ସାଦ ରଥ ପି େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ରଥ RWX0606384

ପ ୁ /2701021 32 125 1029େଦବଦ. ମହା<ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା<ି RWX0606459

'ୀ /2701022 30 125 1030ଚିନG ୟୀ ମହା<ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା<ି RWX0606467

ପ ୁ /2711023 52 125 1031ଅଭିମନ� ୁେବେହରା ପି ଅଜୁ( ନ େବେହରା OR/12/085/168929

'ୀ /2711024 44 125 1032େଜୟାଲ-Gୀ େବେହରା /ା ଅଭିମନ� ୁେବେହରା KBH1330414

ପ ୁ /2711025 38 125 1033ପ�ଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଜୁ( ନ େବେହରା OR/12/085/168978

'ୀ /2711026 33 125 1034ରୀନା େବେହରା /ା ପ�ଦୀପ କମୁାର େବେହରା RWX0104091

'ୀ /2711027 20 125 1035କାମିନୀ େବେହରା ମା ଜୟଲ-Gୀ େବେହରା RWX1269083

ପ ୁ /2841028 47 125 1036ଦୁେଯ>ଧନ ଦାସ ପି ଫକିର ଚରଣ ଦାସ RWX0803874

'ୀ /2841029 44 125 1037ନିମ(ଳା ଦାସ /ା ଦୁେଯ�>ଧନ ଦାସ RWX0803981

'ୀ /2861030 39 125 1038ସନିୁ ରାଣା /ା ଅନିଲ ରାଣା RWX0821397

'ୀ /3031031 54 125 1039ସାଧନା େଦବୀ /ା ସଯୁ�( ନାରାୟଣ ପାଢୀ RWX0803957

ପ ୁ /3031032 56 125 1040ସଯୂ଼�(ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ନଟବର ପାଢୀ RWX0530832

'ୀ /3031033 23 125 1041ସଂ-ି:ା ପାଢି ପି ସଯୂ�( ନାରାୟଣ ପାଢି RWX1039007

ପ ୁ /3081034 40 125 1042ସେରାଜ କମୁାର ପ9ନାୟକ ପି ବୁ4 େଦବ ପ9ନାୟକ RWX0764167

'ୀ /3111035 59 125 1043େଶୗଳବାଳା ପାଡି /ା ରାଧାଶ�ାମ ପାଡି RWX0764563

ପ ୁ /3111036 31 125 1044େଜାତି ପ�ସାଦ ପାଡି ପି ରାଧାଶ�ାମ ପାଡି RWX0764589

'ୀ /3121037 27 125 1045ସG ୃତିେରଖା ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ+�  ନାୟକ RWX0764100

'ୀ /3131038 25 125 1046ଅଭିପସା େବେହରା ପି ସକୁା< କମୁାର େବେହରା RWX0821355

'ୀ /3141039 42 125 1047ନିରୁପମା ନାୟକ /ା ଅନିଲ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ RWX0764233

ପ ୁ /3151040 53 125 1048ମରୁଲୀଧର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଦାଶରଥୀ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0764118

'ୀ /3151041 43 125 1049ଅତସୀ ପାଣିଗ�ାହୀ /ା ମରୁଲାଧର ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0764134

ପ ୁ /3151042 21 125 1050ମୃତ�%ୁୟ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ମରୁଲୀଧର ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1072172

17 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /3181043 54 125 1051ଲି�ରାଜ ସାହୁ ପି ରାଧାେମାହନ ସାହୁ RWX0764597

ପ ୁ /3211044 38 125 1052ହ�ୁ ଷିେକଶ ଖw�ା ପି ଶ�ାମ ସ+ୁର ଖw�ା RWX0764688

'ୀ /3211045 33 125 1053ମେନାରମା ପାଣିଗ�ାହୀ /ା ହୃଷିେକଶ ଖାଡ�ା RWX0803882

'ୀ /3221046 70 125 1054ମ%ରୁାଣୀ ଖାଡ�ା /ା ଶ�ାମ ସ+ୁର ଖାଡ�ା RWX0764217

ପ ୁ /3241047 36 125 1055ସେରାଜ କମୁାର ପାତ� ପି ଜନା�(ନ ପାତ� RWX0764225

'ୀ /3251048 44 125 1056ଦି:ିମୟୀ ନାୟକ /ା ସେ<ାଷ କମୁାର ନାୟକ RWX0764860

ପ ୁ /3261049 78 125 1057ନାରାୟଣ/ାମି େଦବ େମKି ପି ସେମ;ର ରାଓ େମKି RWX0764845

'ୀ /3261050 76 125 1058ପ8ୁାବାଲି େମKି /ା ନାରାୟଣ/ାମୀେଦବ େମKି RWX0764837

'ୀ /3261051 21 125 1059ପ�ା%ଲ ପାତ� ପି ପOଜ କମୁାର ପାତ� RWX1186642

ପ ୁ /3281052 47 125 1060ମୃତ�%ୟ େବପୖାରୀ ପି ବିନି େବପୖାରୀ RWX0763680

'ୀ /3281053 42 125 1061ତୁଳ<ୀମାଳା େବପୖାରୀ /ା ମୃତ�%ୁୟ େବପୖାରୀ RWX0763656

ପ ୁ /3291054 27 125 1062କାଳୀ ଚରଣ ପାତ� ମା ପ8ୁା%ଳୀ ପାତ� RWX0763664

'ୀ /3311055 53 125 1063େଜ�ାସ5ା ମୟୀ ବିଡିକା /ା ମେହା+�  କମୁାର ବିଡିକା RWX0764001

'ୀ /3311056 26 125 1064ବି ଜସGିନ ପି ମେହ+�  କମୁାର ବିଡିକା RWX0763805

'ୀ /3311057 28 125 1065ବି େଜ�ାତିମ(ୟୀ ପି ମେହ+�  କମୁାର ବିଡିକା RWX0763789

ପ ୁ /3311058 28 125 1066ଦୁେଯ>ଧନ ଦାସ ପନକା ମା ମାୟାବତୀ ଦାସ ପନକା RWX0763706

'ୀ /3311059 26 125 1067ସବିତା ଦାସ ପନକା ମା ମାୟାବତୀ ଦାସ ପନକା RWX0763953

ପ ୁ /3321060 47 125 1068ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ବି;ାସ ପି ନିମ(ଲ କା<ି . ବି;ାସ RWX0763821

'ୀ /3321061 36 125 1069ରିନା ବି;ାସ /ା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ବି;ାସ RWX0763862

ପ ୁ /3331062 41 125 1070ମାନସ ର%ନ ଦାଶ ପି ନୃସିଂହପ�ସାଦ ଦାଶ RWX0763847

'ୀ /3351063 31 125 1071ଶଭୁଶ�ୀ ବରାଳ /ା ସଂଜୟ ମାଝି RWX0764530

'ୀ /3351064 27 125 1072ଭାଗ�ଶ�ୀ ବରାଳ ପି ସେୁବାଧ ବରାଳ RWX0763896

ପ ୁ /3351065 39 125 1073ସଂଜୟ କମୁାର ମାଝୀ ପି ବିଦ�ାଧର ମାଝୀ RWX0795765

'ୀ /3361066 29 125 1074ସବ( ଶ�ୀ ମହା<ି /ା ସେରାଜ କମୁାର ପ9ନାୟକ RWX0763946

ପ ୁ /3371067 50 125 1075ପଦG ଚରଣ ସାହୁ ପି ବି;ନାଥ ସାହୁ RWX0763912

'ୀ /3371068 39 125 1076ରୁନୁ ସାହୁ /ା ପଦG ଚରଣ ସାହୁ RWX0763920

'ୀ /3381069 22 125 1077ଉଦୀ:ା ପ9ନାୟକ ମା ଅରତୀ ସାମ<ରାୟ RWX1071786

'ୀ /3381070 53 125 1078ଆରତୀ ସାମ<ରାୟ /ା ଉମାଶOର ପ9ନାୟକ RWX0763961

'ୀ /3391071 43 125 1079ପି ବିଜୟା /ା ପି େଗୗରୀଶOର ରାଓ RWX0764035

ପ ୁ /3391072 52 125 1080ପି.େଗୗରୀଶOର ରାଓ ପି ପିଆପା ରାଓ RWX0763987

'ୀ /3401073 54 125 1081ମିନତୀ ବାଳା ପ9ନାୟକ /ା ସେ<ାଷ କମୁାର ପ9ନାୟକ RWX0764076

'ୀ /3411074 52 125 1082ପ�ିୟଶିନୀ ଦଳାଇ /ା ପ=ୂ(ଚ+�  ଦଳାଇ RWX0332973

ପ ୁ /3411075 34 125 1083ତୁସାରକା< ଦଳାଇ ପି ପ=ୂ(ଚ+�  ଦଳାଇ RWX0332965

ପ ୁ /3411076 33 125 1084ଦିଲିପ କମୁାର ଦଲାଇ ପି ପ=ୁ(ଚ+�  ଦଲାଇ RWX0332981

'ୀ /3411077 26 125 1085ପ�ିୟOା ପ�ିୟଦଶdନୀ ପି ପ=ୂ(ଚ+�  ଦେଳଇ RWX0901686

ପ ୁ /3421078 50 125 1086ସସୁା< କମୁାର ଦାସ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ଦାସ RWX0795807

'ୀ /3421079 45 125 1087କବିତା ଦାସ /ା ସସୁା< ଦାସ RWX0795815

ପ ୁ /3421080 46 125 1088ସେୁର+�  ହ<ାଳ ପି ସକୁଦାସ ହ<ାଳ RWX0763979

ପ ୁ /3431081 74 125 1089ଭଗବାନ ସାବତ ପି ରଘନୁାଥ ସାବତ RWX0795773

ପ ୁ /3431082 46 125 1090ପ�ସା< କମୁାର ସାବତ ପି ଭଗବାନ ସାବତ RWX0795781

ପ ୁ /3431083 44 125 1091ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାବତ ପି ଭଗବାନ ସାବତ RWX0795799

ପ ୁ /3441084 59 125 1092ସକୁା< କମୁାର େବେହରା ପି ଗଣପତି େବେହରା RWX0795740

'ୀ /3441085 48 125 1093ସସG ିତା େବେହରା /ା ସକୁା< କମୁାର େବେହରା RWX0795757

ପ ୁ /3441086 22 125 1094ଅନୁଭବ େବେହରା ପି ସକୁା< କମୁାର େବେହରା RWX1076264

ପ ୁ /3441087 52 125 1095ତପନ ଦାଶ ପି ବଳରାମ ଦାଶ RWX0764787

ପ ୁ /3441088 23 125 1096ଆଶେୁତାଷ ଦାଶ ପି ତପନ ଦାଶ RWX1003987

ପ ୁ /3441089 34 125 1097ରାମଚ+�  େଗୗଡ ପି ରଘନୁାଥ େଗୗଡ RWX0804005

'ୀ /3441090 50 125 1098େସ5ହପ�ଭା ତ�ିପାଠୀ /ା ତପନ ଦାଶ RWX0764738

ପ ୁ /3451091 49 125 1099ରOନିଧୀ େଗୗଡ ପି କାଳ ୁେଗୗଡ RWX0803890

'ୀ /3451092 44 125 1100ସ]�ାରାଣୀ େଗୗଡ /ା ରOନିଧି େଗୗଡ RWX0804195

'ୀ /3451093 37 125 1101ଗୀତା%ଳୀ େଗୗଡ /ା ମତୁ�ାଲୁ େଗୗଡ RWX0803908

ପ ୁ /3451094 23 125 1102Eଵରୁପ େଗୗଡ ପି ରOନିଧି େଗୗଡ RWX1247311

ପ ୁ /3451095 48 125 1103େଦବାଶିଷ ପତି ପି ସା<ନୁ କମୁାର ପତି RWX0804104

'ୀ /3451096 42 125 1104ତନୁଜା ପତି /ା େଦବାଶିଷ ପତି RWX0803833

'ୀ /3461097 64 125 1105ଖିେରାଦରୀ େଗୗଡ /ା ପାKବ େଗୗଡ RWX0803924

ପ ୁ /3461098 45 125 1106ମତୁ�ାଲୁ େଗୗଡ ପି ପାKବ େଗୗଡ RWX0803916

ପ ୁ /3461099 38 125 1107ନୀଳା$ଳ େଗୗଡ ପି ପାKବ େଗୗଡ RWX0803817

ପ ୁ /3481100 59 125 1108ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାେଜଶ ନାୟକ RWX0804203

ପ ୁ /3491101 42 125 1109ସେ<ାଷ େବେହରା ମା ପଦG ା େବେହରା RWX0804245

'ୀ /3491102 37 125 1110ସସGିତା େସଠି /ା ସେ<ାଷ େବେହରା RWX0804211

'ୀ /3501103 46 125 1111କ`ନା ପାଇକରାୟ /ା ଶOଷ( ଣ ସାହୁ RWX0804252

ପ ୁ /3501104 45 125 1112ଶOଷ( ଣ ସାହୁ ପି ଗରୁୁନାଥ ସାହୁ RWX0803866

18 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /3521105 28 125 1113ମହୁ�ଦ ଗଲୁାବ ପି ତଜୁ�ିନ ଗଲୁାବ RWX0804237

ପ ୁ /3521106 39 125 1114ମହୁ�ଦ ଇhିୟାକ ପି ମହୁ�ଦ ଆଲମ RWX0804229

ପ ୁ /3521107 28 125 1115ମହୁ�ଦ େସରଖାନ ପି ମହୁ�ଦ ଏଇନୁଲ RWX0803841

'ୀ /3531108 34 125 1116ସେରାଜିନି େଗାଲରି /ା ରବି େଗାଲରି RWX0804328

ପ ୁ /3541109 34 125 1117େଯାେଶଫ େଖାସ ା ପି ପ�କାଶ େଖାସ ା RWX0804120

ପ ୁ /3551110 52 125 1118ରୁଦ�  ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ପଦG ନାଭ ପାଢୀ RWX0804112

ପ ୁ /3561111 22 125 1119ଅମ ାନ େଜ�ାତି େଜନା ପି େଭରୖବ େଜନା RWX1075480

'ୀ /3561112 67 125 1120ପି. ପଦG ା /ା ପି କୃTା RWX0804187

ପ ୁ /3571113 23 125 1121ରଶG ି ର%ନ େବେହରା ପି ନିର%ନ େବେହରା RWX1075498

ପ ୁ /3571114 50 125 1122ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�ହଲ ାଦ ସାହୁ RWX0804310

ପ ୁ /3571115 40 125 1123େଯାେଗ+�  ଟାକ� ୀ ପି ନବିନ ଟାକ� ୀ KBH1311604

'ୀ /3571116 39 125 1124ପ8ୁା%ଳି ଟାକ� ି /ା ଯେଗ+�  ଟାକ� ି RWX0233320

'ୀ /3581117 21 125 1125ଏସ ଅMଵିନୀ ପ�ିୟଦଶdନି ପି ଏସ େକଶବ ରାଓ RWX1077098

'ୀ /3581118 35 125 1126ସମିୁତ� ା ସାହୁ /ା ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ RWX0804294

'ୀ /3591119 51 125 1127ବିTୁପ�ିୟା ପ�ଧାନ /ା ରେମଶ ଚ+�  ପ�ଧାନ RWX0803809

ପ ୁ /3591120 26 125 1128ଶଭୁମ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ରେମଶ ଚ+�  ପ�ଧାନ RWX0804302

'ୀ /3601121 55 125 1129ପାବ( ତୀ ଆଚାଯ�( /ା ଜୟ< କମୁାର ମିଶ� RWX0888008

ପ ୁ /3601122 60 125 1130ଜୟ< କମୁାର ମିଶ� ପି େସାମନାଥ ମିଶ� RWX0888016

'ୀ /3601123 24 125 1131ମନୀଷା ମିଶ� ପି ଜୟ< କମୁାର ମିଶ� RWX0901694

ପ ୁ /3601124 20 125 1132ପାଥ(ସାରଥି ମିଶ� ପି ଜୟ< କମୁାର ମିଶ� RWX1238187

'ୀ /3661125 29 125 1133େରାଜାେଜ�ାତି କମୁାରି /ା ଦିଲିପ କମୁାର ପଟନାୟକ RWX0821652

ପ ୁ /3671126 56 125 1134ଅ<ଯ�>ମି ପାଣିଗ�ାହି ପି ନିଳକ� ପାଣିଗ�ାହି RWX0887901

'ୀ /3671127 49 125 1135ପ�ତିମା ପାଣିଗ�ାହି /ା ଅ<ଯ�>ମି ପାଣିଗ�ାହି RWX0821678

ପ ୁ /3671128 31 125 1136ପିତବାସ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଅ<ଯ�>ମି ପାଣିଗ�ାହି RWX0821702

'ୀ /3671129 30 125 1137ଝୁଲ ି ପାଣିଗ�ାହି ପି ଅ<ଯ�>ମି ପାଣିଗ�ାହି RWX0887992

'ୀ /3671130 26 125 1138ଶଭୁଶ�ି ପଣୀଗ�ାହି ପି ଅ<ଯ�>ମି ପାଣୀଗ�ାହି RWX0821660

ପ ୁ /3671131 24 125 1139ଶେୁଭ+ୁ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅ<ଯ�>ମି ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1004118

ପ ୁ /3681132 35 125 1140ସେୁକତ କମୁାର ବିେଶାୟି ପି େଗାବି+ ଚ+�  ବିେଶାୟି RWX0821686

'ୀ /3691133 28 125 1141ସର/ତି ମଲିକ /ା ସେୁକତ କମୁାର ବିେଶାୟି RWX0821694

ପ ୁ /3701134 52 125 1142ନିଳା$ଳ ମହାରଣା ପି ବାOନିଧି ମହାରଣା RWX1004027

'ୀ /3701135 46 125 1143ନମିତା ମହାରଣା /ା ନିଳା$ଳ ମହାରଣା RWX1004035

ପ ୁ /3711136 23 125 1144ଉଦିତ କମୁାର ମହା<ି ପି ଉେପ+�  କମୁାର ମହା<ି RWX1003995

ପ ୁ /3721137 24 125 1145ଶOର ହ<ାଳ ପି କିେଶାର ହ<ାଳ RWX1003938

ପ ୁ /3721138 51 125 1146ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ରାମଚ+�  ପାଢୀ RWX1003961

'ୀ /3721139 44 125 1147ମହାେ;ତା ତ�ିପାଠୀ /ା ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଢୀ RWX1003946

ପ ୁ /3741140 53 125 1148ମହ�ଦ ଅମଜାଦ ଖାନ ପି ମହ�ଦ ଇସସାଇଲ ଖାନ RWX1003912

ପ ୁ /3751141 67 125 1149ମେନାର%ନ ଶତପଥି ପି ଅs ୁ(ନ ଶତପଥି KBH1300060

'ୀ /3751142 53 125 1150ନୀତା ଶତପଥୀ /ା ମେନାର%ନ ଶତପଥୀ KBH1300136

'ୀ /3761143 22 125 1151ଆୟୁଷି େଜନା ପି େଡଵିଡ େଜନା RWX1186675

'ୀ /3761144 47 125 1152ଉମ।ରଣୀ ପାଢୀ /ା ତ�ିନାଥ ପାଢୀ RWX1230010

'ୀ /3761145 41 125 1153ବନିତା ସାବତ /ା Eଵରାଜ ସାବତ RWX1227941

'ୀ /3761146 20 125 1154େମାନାଲିଶ। ସାବତ ପି Eଵରାଜ ସାବତ RWX1227909

'ୀ /3761147 46 125 1155ବାଉରୀପାଡି ଶ�ୀେଦବୀ /ା ଡାନିଏଲ େରଡି କାଶ ୁ RWX1076272

'ୀ /3781148 20 125 1156ଅରୂପା ପରିଡା ପି ଦୁଷG< ପରିଡା RWX1269240

'ୀ /3781149 24 125 1157େଦବକୀ ପଜୂାରୀ /ା ଧନୁରଜୟ ବୁରୁଡି RWX1269281

ପ ୁ /3781150 24 125 1158ଆଦିତ� ସାବତ ମା ସଜୁାତା ସାବତ RWX1268903

ପ ୁ /3781151 19 125 1159ଆଶଷି ସାବତ ମା ସଜୁାତା ସାବତ RWX1268937

'ୀ /3801152 28 125 1160ବନିତା କମୁାରୀ ପତନୟକ /ା ସେ<ାଷ କମୁାର ପତନୟକ RWX1072339

'ୀ /3821153 19 125 1161ଦିବ� ଦଶ(ନୀ ମା ମମତା େବେହରା RWX1247600

'ୀ /3821154 53 125 1162ଷ�ି େଦବୀ େହାତା /ା ସବୁାଷ ଚ+�  େହାତା RWX1247287

ପ ୁ /3821155 27 125 1163ଜନା4( ନ େହାତା ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ�  େହାତା RWX1247675

ପ ୁ /3821156 61 125 1164ମନେମାହନ ପ9ନାୟକ - ଦିନବ]ୁ ପ9ନାୟକ RWX1327568

'ୀ /3821157 58 125 1165ଶା<ିଲତା ପ9ନାୟକ /ା ମନେମାହନ ପ9ନାୟକ RWX1327576

'ୀ /3821158 31 125 1166ମଧEୁଵିନୀ ପ9ନାୟକ ପି ମନେମାହନ ପ9ନାୟକ RWX0236828

ପ ୁ /3821159 32 125 1167ଦିେନଶର%ନ ପ9ନାୟକ ପି ମନେମାହନ ପ9ନାୟକ KBH1358175

ପ ୁ /3821160 54 125 1168ରାଜାନାଲା ପ�ଭାକର ପି ରାଜନାଲା ସାLା ଶିବା ରାଓ RWX1211895

ପ ୁ /3981161 21 125 1169ମନର%ନ ଖରା ମା ମଧସୁG ିତା ଖରା RWX1268986

ପ ୁ /5711162 24 125 1170ଅରୁଣ କମୁାର ପାତ� ପି ସିମା$ଳ ପାତ� RWX1072347

ପ ୁ /5711163 22 125 1171ଉ.ମ କମୁାର ପାତ� ପି ସିମା$ଳ ପତ� RWX1072321

'ୀ /9991164 45 125 1172ଲ-Gିପ�ୀୟା ଭ% /ା ଜଗତଜୀବନ ଭ% RWX0244350

ପ ୁ /9991165 45 125 1173ଜଗତ ଜୀବନ ଭ% ପି ପ�ସନ5  ଭ% OR/12/085/154941

ପ ୁ /9991166 23 125 1174ମାନସ ର%ନ ଦାସ ପି ଲ-Gୀ ନାରାୟଣ ଦାସ RWX1229046

19 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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'ୀ /9991167 35 125 1175ସଂଯSୁା ଗରଡା /ା ବିମଳ କମୁାର ଗରଡା RWX0091470

ପ ୁ /9991168 35 125 1176ବିମଳ କମୁାର ଗରଡା ପି କୃT ଚ+�  ଗରଡା KBH1630755

'ୀ /9991169 47 125 1177ଇ. ଗୀତା ପି ଇ. ରାେମ;ର ପାତ� OR/12/085/154864

'ୀ /9991170 43 125 1178ଉମdଳା ଖିନବୁଡି /ା କମଳ େଲାଚନ ଖିନବୁଡି KBH2144350

ପ ୁ /9991171 33 125 1179ବନିତା ମାଧରୁୀ ଖରା ପି ନିର%ନ ଖରା RWX1074962

ପ ୁ /9991172 22 125 1180ବିନାୟକ ମKଳ ପି ହିରଣ� ମKଳ RWX1072040

ପ ୁ /9991173 36 125 1181ଅରବି+ ପରିଡା ପି େଗାବି+ ପରିଡା RWX0434365

'ୀ /9991174 30 125 1182କ� ୀTା କମୁାରୀ ପରିଡା ପି େଗାବି+ ପରିଡା RWX0434373

ପ ୁ /9991175 64 125 1183େଗାବି+ ପରିଡ଼ା ପି ମାଗତି ପରିଡ଼ା RWX0367508

'ୀ /9991176 54 125 1184ସଲୁତା ପରିଡ଼ା /ା େଗାବି+ ପରିଡ଼ା RWX0367490

'ୀ /9991177 22 125 1185ଇଶା ପଟନାୟକ ମା ମିନତୀ ବାଳା ପଟନାୟକ RWX1077643

ପ ୁ /9991178 20 125 1186ପ�ିୟା~ସ ୁପଟନାୟକ ମା ସାସGୀତା ପଟନାୟକ RWX1239409

ପ ୁ /9991179 64 125 1187ଇ ରାେମ;ର ପାତ� ପି ବୃ+ାବନ ପାତ� OR/12/085/154300

'ୀ /9991180 59 125 1188ଇ ହଇମା ପାତ� /ା ଇ.ରାେମ;ର ପାତ� OR/12/085/154301

ପ ୁ /9991181 45 125 1189ସନୁୀW ପାତ� ପି ଇ.ରାେମ;ର ପାତ� OR/12/085/154924

ପ ୁ /9991182 43 125 1190ସଧୁୀର ପାତ� ପି ଇ.ରାେମ;ର ପାତ� KBH1714971

'ୀ /9991183 35 125 1191ଜୀନଗମ ପ�ଶା<ି /ା ଭାbର େସନାପତି RWX0760405

ପ ୁ /9991184 67 125 1192ବିେର+�  କମୁାର ସାହୁ ପି ପ=ୁ>ନ+ ସାହୁ KBH1293596

'ୀ /9991185 34 125 1193ନୀତା ସାହୁ ପି ବିେର+�  କମୁାର ସାହୁ KBH1905231

'ୀ /9991186 28 125 1194େ;ତା ସାହୁ ପି ବିେର+�  କମୁାର ସାହୁ RWX0804740

ପ ୁ /9991187 47 125 1195ଭାbର େସନାପତି ପି ଉାଇ. ସଯୂ�( ନାରାୟଣ RWX0760363

'ୀ /10011188 42 125 1196ସସGିତା ପ9ନାୟକ ପି ଜୟ ପ�ସାଦ ପ9ନାୟକ RWX1159722

'ୀ /12731189 70 125 1197କ<ୁଳା କମୁାରୀ ଦାଶ /ା ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ଦାଶ OR/12/085/338210

ପ ୁ /12731190 71 125 1198ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି େଗାରାଚା+ ଦାଶ RWX0803973

ପ ୁ /525/21191 54 125 1199ବିେର+�  କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଜୁ( ନ ନାୟକ RWX1224542

'ୀ /525/21192 46 125 1200ମନ/ୀନୀ ନାୟକ /ା ବିେର+�  କମୁାର ନାୟକ RWX1224567

'ୀ /144/331193 22 125 1201ପ�ାଚୀ ପଟନାୟକ ମା ବାସଂତୀ ଶ�ୀ RWX1270750

'ୀ /2571194 19 125 1392ଆଦ�ାଶା ଫାଲଗନୁୀ ମା ପଦG ିନୀ ପାଠୀ RWX1286061

ପ ୁ /2571195 52 125 1393ମିହିର କମୁାର େଜନା - ପଦG ିନୀ ପାଠୀ RWX1286087

'ୀ /3891196 24 125 1394ନିଖିତା ପାଢୀ ପି ହୃଷି େକଷନ ପାଢୀ RWX1298025

'ୀ /3891197 53 125 1395ରିତା କମୁାରୀ ଘc /ା ହୃଷି େକଷନ ପାଢୀ RWX1298033

ପ ୁ /3891198 61 125 1396ହୃଷି େକଷନ ପାଢୀ ପି ଜୟ ଚ+�  ପାଢୀ RWX1298058

ପ ୁ /1261199 23 125 1397ଦୀପକ େଗୗଡ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ RWX1298066

ପ ୁ /51200 19 125 1398ମୀନେକତନ ପଢ଼ୀ ପି ରେମଶ ଚଂଦ�  ପଢ଼ୀ RWX1300524

ପ ୁ /991201 55 125 1399ସଯୂ�( େସାମୟାଜୁଲୁ ଦୁରୁଭାସଲୁୁ ପି ୰ ଡ଼.ିବି. ରାଓ RWX1302710

'ୀ /991202 49 125 1400ସଜୁାତା ଦୁରୁଭାସଲୁୁ /ା ସଯୂ�( େସାମୟାଜୁଲୁ ଦୁରୁଭାସଲୁୁ RWX1302736

ପ ୁ /3751203 47 125 1401ଶିବ ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ଶ�ାମ ସ+ୁର ଦାଶ KBH1674530

'ୀ /3751204 39 125 1402େରବତି ଦାସ /ା ଶିବ ପ�ସାଦ ଦାସ RWX0287037

'ୀ /3761205 58 125 1403ରାଜକମୁାରୀ େସାେନଜା /ା େଦବରାଜ ଦାସ େସାେନଜା OR/12/085/158106

ପ ୁ /3761206 54 125 1404େଦବରାଜ େସାେନଜା ପି ଶାୱଲଦାସ େସାେନଜା OR/12/085/158151

ପ ୁ /3761207 35 125 1405େଜାନି େସାେନଜା ପି େଦବରାଜ େସାେନଜା RWX0339689

ପ ୁ /3761208 33 125 1406େଜକି େସାେନଜା ପି େଦବରା� େସାେନଜା RWX0339671

'ୀ /2371209 18 125 1407ପ�ିୟାଂଶ ିମିଶ� ପି େଭେOେଟMଵର ମିଶ� RWX1304450

'ୀ /3781210 26 125 1408ସସG ିତା ମହାରଣା /ା ପ�ବିଣ କମୁାର ମହାରଣା RWX1309954

ପ ୁ /3781211 63 125 1409ରାେଜ+�  ମହାରଣା ପି ଲ-Gଣ ମହାରଣା RWX1309988

'ୀ /3781212 27 125 1410ଇତିଶ� ିମହାରଣା /ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହାରଣା RWX1309996

ପ ୁ /3781213 36 125 1411ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରାେଜ+�  ମହାରଣା RWX1310002

ପ ୁ /3781214 31 125 1412ପ�ବୀg କମୁାର ମହାରଣା ପି ରାେଜ+�  ମହାରଣା RWX1310028

ପ ୁ /3781215 25 125 1413ପ�େମାଦ କମୁାର ମହାରଣା ପି ରେଜ+�  ମହାରଣା RWX1310093

ପ ୁ /991216 18 125 1414ଅଭିେଷକ ଦୁରୁଭାସଲୁୁ ପି ସଯୂ�( େସାମୟାଜୁଲୁ ଦୁରୁଭାସଲୁୁ RWX1313667

'ୀ /3781217 53 125 1415ପ�ମିଳା ମହାରଣା /ା ରାେଜ+�  ମହାରଣା RWX1319474

'ୀ /991218 27 125 1416ଲ-Gୀ ନାୟକ /ା ଉମାକା< ନାୟକ RWX1319615

ପ ୁ /3581219 18 125 1417ଅOିq କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ RWX1322155

ପ ୁ /3661220 18 125 1418ପ�ସନ5  ସାହୁ ପି Mଯାମ ସ+ୁର ସାହୁ RWX1322262

ପ ୁ /3551221 18 125 1419ଆଶିଷ ପାଢୀ ପି ରୁଦ�  ନାରାୟଣ ପାଢୀ RWX1322304

ପ ୁ /441222 18 125 1420ଅଭିେଶକ ପି େକ ବଡ�ି ନାରାୟଣ ପାତ� RWX1326859

'ୀ /3701223 19 125 1421ନିରୂପମା ମହାରଣା ପି ନିଳା$ଳ ମହାରଣା RWX1326867

20 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ>ଚନ ନିମେ< ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ5  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ>ଚନ କମିଶନ ଭାରତO zାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ>ଚନ ପବୂ( ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣO ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର<ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.2 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 ମାନOର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନO ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

21 21/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା< େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀO /ା-ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


