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ପ ୁ /11 47 122 1ଦାଶରଥି ଗ�ୁା ପି ପିତା�ର ଗ�ୁା KBH1340363

�ୀ /12 70 122 2କମଳା ଗ#ୁା $ା . ପିତା�ର ଗ#ୁା OR/12/085/176253

ପ ୁ /13 37 122 3ଦୁଗ%ପ&ସାଦ ଗ#ୁା ପି ପିତା�ର ଗ#ୁା RWX0366617

�ୀ /14 33 122 4ସାବିତ&ି  ଗ#ୁା ପି ପିତା�ର ଗ#ୁା RWX0366609

ପ ୁ /025 54 122 5ଲ()ୀ ନାରାୟଣ ଗ#ୁା ପି ପୀତା�ର ଗ#ୁା RWX0673285

�ୀ /026 48 122 6େକୗଶଲ-ା ଗ#ୁା $ା ଲ()ୀ ନାରାୟଣ ଗ#ୁା RWX0673251

�ୀ /027 20 122 7େସାନାଲି ଗ#ୁା ପି ଲ()ିନାରାୟଣ ଗ#ୁା RWX1207901

ପ ୁ /038 21 122 8ବି.ୱଜିତ ମହାରଣା ପି ସେୁରଶ ମହାରଣା RWX1072966

�ୀ /039 21 122 9ରାେଜ.ଵରୀ ମହାରଣା ପି ରେମଶ ଚ3&  ମହାରଣା RWX1073089

ପ ୁ /310 84 122 10ଭୂବନୀ ମହାରଣା ପି ଭରତ ମହାରଣା OR/12/085/176386

�ୀ /311 75 122 11ଜ� ୁମହାରଣା $ା ଭୂବନୀ ମହାରଣା OR/12/085/176387

ପ ୁ /312 55 122 12ରେମଶ ଚ3&  ମହାରଣା ପି ଭୂବନୀ ମହାରଣା KBH1312610

�ୀ /313 47 122 13ଶଶୁୀଳା ମହାରଣା ପି ଭୁବନୀ ମହାରଣା OR/12/085/176793

�ୀ /314 47 122 14ନମ6ଦା ମହାରଣା $ା ରେମଶ ଚ3&  ମହାରଣା KBH1312602

ପ ୁ /315 44 122 15ସେୁରଶ ମହାରଣା ପି ଭୂବନୀ ମହାରଣା OR/12/085/176391

�ୀ /316 41 122 16ପ&େମାଦା ମହାରଣା $ା ସେୁରଶ ଚ3&  ମହାରଣା KBH1985266

ପ ୁ /317 29 122 17ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହାରଣା ପି ରେମଶ ଚ3&  ମହାରଣା RWX0776732

�ୀ /318 27 122 18ସମ9:ା ମହାରଣା ପି ରେମଶ ଚ3&  ମହାରଣା RWX0776724

�ୀ /319 28 122 19ଦୀପା;ଳୀ ପ<ନାୟକ $ା ଅେଶାକ ପ<ନାୟକ RWX1038710

�ୀ /0420 22 122 20ଲିଜା ମହାରଣା ପି େକଶବ ମହାରଣା RWX1072958

�ୀ /0421 22 122 21ଗାୟତ&ି  ମହାରଣା ପି େକଶବ ମହାରଣା RWX1071919

ପ ୁ /0422 22 122 22ଅମନ କମୁାର ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ମହାରଣା୍ RWX1071943

�ୀ /0423 25 122 23ସନମ ମହାରଣା ପି େକଶବ ମହାରଣା RWX1071927

ପ ୁ /424 60 122 24ନେର3&  ମହାରଣା ପି ପ&ହଲାଦ ମହାରଣା RWX0366955

ପ ୁ /425 47 122 25େକଶବ ମହାରଣା ପି ପ&ହଲାଦ ମହାରଣା KBH1313964

�ୀ /426 46 122 26ନମିତା ମହାରଣା $ା ନେର3&  ମହାରଣା RWX0423277

�ୀ /427 45 122 27ଝୁନୁ ମହାରଣା $ା େକଶବ ମହାରଣା KBH1340462

ପ ୁ /428 40 122 28େଗାପାଳ ମହାରଣା ପି ପ&ହଲାଦ ମହାରଣା RWX0278283

�ୀ /429 40 122 29ଲତା ମହାରଣା $ା େଗାପାଳ ମହାରଣା RWX0278291

ପ ୁ /430 26 122 30ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହାରଣା ପି ନେର3&  ମହାରଣା RWX0808527

�ୀ /0531 28 122 31େସାନାଲି ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ RWX1003052

ପ ୁ /0532 57 122 32ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭା�ର ସାହୁ RWX1003003

�ୀ /0533 50 122 33େକୗଶଲ-ା ସାହୁ $ା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ RWX1003029

�ୀ /0534 26 122 34ପ&ୀତି ନିେବଦିତା ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ RWX1075340

ପ ୁ /535 59 122 35ରାମାନୁଜ ମହାରଣା ପି ସତ-ବାଦି ମହାରଣା KBH1673110

�ୀ /536 54 122 36ପ&ତିମା ମହାରଣା $ା ରାମାନୁଜ ମହାରଣା KBH1673128

ପ ୁ /537 31 122 37ଶିବାନ3 ମହାରଣା ପି ରାମାନୁଜ ମହାରଣା RWX0332155

ପ ୁ /538 29 122 38ସଦାନ3 ମହାରଣା ପି ରାମାନୁଜ ମହାରଣା RWX0604454

�ୀ /539 36 122 39ସୀମା କମୁାରୀ ସିଂ ପି ରାମେଯାଶଦା ସିଂ RWX0278309

ପ ୁ /640 49 122 40ଇ.ନଳିନୀ କାB ପି ଇ. ଅଜୁ6 ନ RWX0776823

�ୀ /641 59 122 41ପ&ତିମା କମୁାରୀ ମାଝି $ା ତ&ିନାଥ ନାୟକ OR/12/085/176258

�ୀ /642 34 122 42ସରିତା ନାଏକ $ା ପCୂ6ଚ3&  ଖରା RWX1209394

�ୀ /643 55 122 43େଗୗରୀ ନାୟକ $ା ହରିବDୁ ନାୟକ OR/12/085/176256

ପ ୁ /644 43 122 44ସେBାଷ ନାୟକ ପି ହରିବDୁ ନାୟକ KBH1340371

ପ ୁ /645 20 122 45ଅFିତ ନାୟକ ପି ତ&ିନାଥ ନାୟକ RWX1207828

�ୀ /646 64 122 46ସରୁଭି ରାନୀ ପାତ& $ା ଇ. ଅଜୁ6 ନ RWX0776831

�ୀ /647 24 122 47ପ&ିତି ପାୟଲ ପି ତ&ିନାଥ ନାୟକ RWX1038728

�ୀ /648 44 122 48ଇ. ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା $ା ଇ. ନଲିନୀ କାB RWX0776815

ପ ୁ /749 56 122 49ଉଦୟ ମାଝୀ ପି ଗରୁୁ ମାଝୀ OR/12/085/176261

�ୀ /750 51 122 50ମାଳତୀ ମାଝୀ $ା ଉଦୟ ମାଝୀ OR/12/085/176262

1 12/M.O.P େଯାଗ-ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ%ଚନ ଅଧିକାରୀF $ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /851 31 122 51ରବି3&  ନାଥ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ RWX0434092

�ୀ /852 29 122 52େଜ-ାMNାରାଣୀ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ RWX0459677

�ୀ /853 27 122 53ନିମ6ଳା ନାଏକ ପି ରଘନୁାଥ ନାଏକ RWX0900852

�ୀ /854 24 122 54ତପOଵିନୀ ନାଏକ ପି ରଘନୁାଥ ନାଏକ RWX0900936

ପ ୁ /855 58 122 55ରଘନୁାଥ ନାଏକ ପି ସନୁ ନାଏକ RWX0088492

�ୀ /856 50 122 56ଚPା ନାୟକ $ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ RWX0088500

�ୀ /957 36 122 58ଲ()ୀ ମାଝୀ $ା ମାଧବ ନାୟକ RWX0395947

ପ ୁ /958 48 122 59ନୀଳକ# ନାଏକ ପି କମଲୁ ନାଏକ RWX1317296

�ୀ /959 55 122 60ଭଗମତି ନାୟକ $ା କମଳୁ ନାୟକ RWX0088518

ପ ୁ /960 41 122 61ମାଧବ ନାୟକ ପି କମଳୁୁ ନାୟକ KBH1312438

�ୀ /961 39 122 62ରଶ) ିତା ନାୟକ $ା ନୀଳକ# ନାଏକ KBH1910421

�ୀ /1062 29 122 63ପି ତପOଵିନୀ ଆଚାରୀ $ା ବାଲାଜୀ ପାନ।ଡା RWX1072974

ପ ୁ /1063 65 122 64ନିର;ନ ନାୟକ ପି ସନୁ ନାୟକ OR/12/085/176269

�ୀ /1064 60 122 65ପ&ମିଳା ନାୟକ $ା ନିର;ନ ନାୟକ OR/12/085/176270

�ୀ /1065 53 122 66ପଦ) ା ନାୟକ $ା ସଦାଶିବ ନାୟକ KBH1673227

ପ ୁ /1066 50 122 67ସଦାଶିବ ନାୟକ ପି ନିର;ନ ନାୟକ RWX0088393

�ୀ /1067 37 122 68ଲ()ୀ ନାୟକ ପି ନିର;ନ ନାୟକ KBH1910181

ପ ୁ /1068 25 122 69ସଶିୁଳ ନାୟକ ପି ସଦାଶିବ ନାୟକ RWX0819664

ପ ୁ /1069 21 122 70ସେୁର3&  ନାୟକ ପି ସଦାଶିବ ନାୟକ RWX1075381

�ୀ /1070 19 122 71ସସୁ) ିତା ନାୟକ ପି ସଦାଶିବ ନାୟକ RWX1251594

ପ ୁ /1071 39 122 72ବାଲାଜୀ ପନN ଡା ପି ପି ରାମା ରାଓ RWX0777268

�ୀ /1072 32 122 73ସନିୁତା ପ<ନାୟକ $ା ବସB କମୁାର ପ<ନାୟକ RWX0808600

ପ ୁ /1173 61 122 74ହରିS3&  ନାୟକ ପି ମଗ ୁନାୟକ OR/12/085/176281

�ୀ /1174 55 122 75ଯମନୁା ନାୟକ $ା ହରିS3&  ନାୟକ OR/12/085/176282

ପ ୁ /1175 37 122 76ଆନ3 ନାୟକ ପି କମଳୁୁ ନାୟକ KBH1355775

�ୀ /1176 32 122 77ର;ିତା ନାୟକ ପି ହରିS3&  ନାୟକ RWX0088310

ପ ୁ /1177 28 122 78ସନିୁଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ହରିS3&  ନାୟକ RWX0459776

ପ ୁ /1178 27 122 79ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ହରିS3&  ନାୟକ RWX0605063

�ୀ /1179 25 122 80ରଶ) ିତା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ହରିS3&  ନାୟକ RWX0819763

ପ ୁ /1180 36 122 81ଗରୁୁ ସନୁା ପି ଶ-ାମ ସନୁା RWX0088328

�ୀ /1181 34 122 82ଇ3ୁ ସନୁା $ା ଗରୁୁ ସନୁା RWX0278317

ପ ୁ /H-1182 23 122 83େଜ-ାତିମ6ୟ ସାହୁ ମା ବାଣୀଶ&ୀ ସାହୁ RWX1238823

�ୀ /1283 30 122 84ଏ.ରତN ମାଳା ଆଚାରୀ $ା ଏ.ନମଃଶିବାୟା ଆଚାରୀ RWX0819599

ପ ୁ /1284 49 122 85ସନିଆ ନାୟକ ପି ବୁଦୁ ନାୟକ RWX0088526

�ୀ /1285 43 122 86ଶଶି ନାୟକ $ା ସନିଆ ନାୟକ KBH1313642

ପ ୁ /1286 22 122 87ସେBାଷ ନାୟକ ପି ସନିଆ ନାୟକ RWX1075399

ପ ୁ /1387 56 122 88ଇUର ରଣା ପି ମ�ଳା ରଣା OR/12/085/176288

ପ ୁ /1388 42 122 89ଅଜୁ6 ନ ରଣା ପି ମ�ଳା ରଣା KBH1312552

ପ ୁ /1389 41 122 90ମାଧବ ରଣା ପି ମ�ଳା ରଣା KBH1673474

�ୀ /1390 40 122 91ସମିୁତ&ା ରଣା $ା ଅଜୁ6 ନ ରଣା KBH1312420

�ୀ /1391 33 122 92କମଳା ରଣା $ା ମାଧବ ରଣା RWX0776195

ପ ୁ /1392 30 122 93ରେମଶ ରଣା ପି ଇUର ରଣା RWX0434084

ପ ୁ /1393 25 122 94ଜଗଦିଶ ରାଣା ପି ଇUର ରାଣା RWX0819839

ପ ୁ /1494 66 122 95ଆଦୁ ନାୟକ ପି େଗାବV6 ନ ନାୟକ OR/12/085/176285

�ୀ /1495 60 122 96ମତି ନାୟକ $ା ଆଦୁ ନାୟକ OR/12/085/176286

ପ ୁ /1496 41 122 97ରବି ନାୟକ ପି ଆଦୁ ନାୟକ KBH1340355

ପ ୁ /1497 41 122 98ଶବି ନାୟକ ପି ଆଦୁ ନାୟକ KBH1673458

�ୀ /1498 41 122 99ମ;ଳୁା ନାୟକ $ା ସତ-ବାଦି ନାୟକ RWX0819904

�ୀ /1499 35 122 100ସବିତା ନାୟକ ପି ଆଦୁ ନାୟକ KBH1910215

�ୀ /14100 24 122 101ସାବିତ&ୀ ପାତ& $ା ଶବି ପାତ& RWX1226174

ପ ୁ /15101 64 122 102େଗାପିନାଥ ନାଇକ ପି ମ�ୁ ନାଇକ OR/12/085/176279

ପ ୁ /15102 56 122 103ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ମାଗ ୁନାୟକ RWX0088336

�ୀ /15103 51 122 104ହିରା ନାୟକ $ା ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0088344

�ୀ /15104 55 122 105ରମା ନାୟକ $ା େଗାପିନାଥ ନାଇକ KBH1313667

ପ ୁ /15105 30 122 106ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ନାୟକ RWX0434100

�ୀ /15106 26 122 107ଗୀତା;ଳୀ ନାୟକ ପି େଗାପୀନାଥ ନାୟକ RWX0777003

ପ ୁ /15107 23 122 108ଶFର ନାୟକ ପି େଗାପୀନାଥ ନାୟକ RWX1073121

ପ ୁ /16108 55 122 109ସମରା ନାୟକ ପି ଶ-ାମସ3ୁର ନାୟକ OR/12/085/176294

�ୀ /16109 50 122 110ପଦ) ା ନାୟକ $ା ସମରା ନାୟକ OR/12/085/176295

ପ ୁ /16110 44 122 111ସବୁାଶ ନାୟକ ପି ସମରା ନାୟକ KBH1313394

ପ ୁ /16111 41 122 112ସନୁାମ ନାୟକ ପି ସମରା ନାୟକ KBH1673441

ପ ୁ /16112 36 122 113ସକୁାB ନାୟକ ପି ସମରା ନାୟକ RWX0395988
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�ୀ /16113 28 122 114ସେୁଲାଚନା ନାୟକ $ା ସବୁାଷ ନାୟକ RWX1073402

ପ ୁ /17114 42 122 115ରାମକୃW ଗତନ ପି ଭଗବାନ ଗତନ KBH1313428

ପ ୁ /17115 57 122 116ବଳରାମ ପା�ୀ ପି ସମରା ପା�ୀ RWX1317270

�ୀ /17116 55 122 117ମଣିମା ପା�ୀ $ା ବଳରାମ ପା�ୀ OR/12/085/176292

ପ ୁ /17117 33 122 118ପ&ଶାB କମୁାର ପା�ି ପି ବଳରାମ ପା�ି RWX0395855

�ୀ /17118 29 122 119ଲିସାରାଣୀ ପା�ୀ ପି ବଳରାମ ପା�ୀ RWX0459800

ପ ୁ /17119 25 122 120ପ&ବିଣ କମୁାର ପା�ି ପି ବଳରାମ ପା�ି RWX0819920

ପ ୁ /18120 57 122 121ଧନୁଧ6ର ପାତ& ପି ବୁଦୁ ପାତ& OR/12/085/176297

�ୀ /18121 48 122 122ଗେ�ଇ ପାତ& $ା ଧନୁଧ6ର ପାତ& OR/12/085/176298

ପ ୁ /18122 48 122 123ଲଳିତ ପାତ& ପି ବୁଦୁ ପାତ& OR/12/085/176299

ପ ୁ /18123 46 122 124ଭଗବାନ ପାତ& ପି ବୁଦୁ ପାତ& KBH1910090

�ୀ /18124 42 122 125ରଇଲା ପାତ& $ା ଲଳିତ ପାତ& OR/12/085/176300

�ୀ /18125 41 122 126ତୁଳସା ପାତ& $ା ଭଗବାନ ପାତ& RWX0459438

ପ ୁ /18126 35 122 127ବଳରାମ ପାତ& ପି ଧନୁଧ6ର ପାତ& RWX0604975

ପ ୁ /18127 32 122 128େଗାବି3ା ପାତ& ପି ଲଳିତ ପାତ& RWX0395996

�ୀ /18128 30 122 129ସବୁC6 ପାତ& ପି ଧନୁଧ6ର ପାତ& RWX0604363

�ୀ /18129 28 122 130େଦବକୀ ପାତ& $ା ସ;ୀବ ପାତ& RWX1226406

ପ ୁ /18130 27 122 131ମଧ ୁସଦୁନ ପାତ& ପି ଲଳିତ ପାତ& RWX1188549

ପ ୁ /18131 27 122 132ଅଜୁ6 ନ ପାତ& ପି ଧନୁଧ6ର ପାତ& RWX0604371

�ୀ /18132 25 122 133ଟୁନି ପାତ& ପି ଭଗବାନ ପାତ& RWX0819771

�ୀ /18133 24 122 134ମମତା ପାତ& $ା େଗାବି3 ପାତ& RWX1226380

�ୀ /18134 19 122 135ଟୁନିତା ପାତ& ପି ଭଗବାନ ପାତ& RWX1252295

ପ ୁ /18135 28 122 136ସ;ିX ପାତ& ପି ଲଳିତ ପାତ& RWX0776781

�ୀ /19136 24 122 137ଚ3&ମା ହBାଳ $ା ଆଦୁ ପ&ଧାନି RWX1209428

�ୀ /19137 44 122 138ଭାବ ପ&ଧାନୀ ପି ବୁଦୁ ପ&ଧାନୀ KBH1673383

ପ ୁ /19138 38 122 139ଆଦୁ ପ&ଧାନୀ ପି ବୁଦୁ ପ&ଧାନୀ KBH1673466

ପ ୁ /20139 70 122 140ଗରୁୁ ଖଡା ପି ଆଦୁ ଖଡା OR/12/085/176306

�ୀ /20140 60 122 141ରଇଲା ଖଡା $ା ଗରୁୁ ଖଡା OR/12/085/176307

ପ ୁ /20141 48 122 142କମଲୁୁ ଖଡା ପି ଗରୁୁ ଖଡା OR/12/085/176308

�ୀ /20142 43 122 143ରାମା ଖଡା $ା କମଳୁ ଖଡା OR/12/085/176309

�ୀ /20143 41 122 144ଭାବ ଖଡ଼ା $ା ସହେଦବ ଖଡ଼ା KBH1673375

ପ ୁ /20144 22 122 145ନ3କିେଶାର ଖଡା ପି କମଳୁୁ ଖଡା RWX1075464

ପ ୁ /20145 42 122 146ସହେଦବ ଖଡା ପି ଗରୁୁ ଖଡା KBH1340389

ପ ୁ /20146 25 122 147ନରସିଂହ ଖଡା ପି କମଳୁୁ ଖଡା RWX0819755

�ୀ /21147 55 122 148ମ�ଳି ପା�ି $ା ସନିଆ ପା�ି OR/12/085/176315

�ୀ /22148 75 122 149ସନି ପ&ଧାନ $ା ଘାସି ପ&ଧାନ OR/12/085/176313

ପ ୁ /22149 60 122 150ଘାସି ପ&ଧାନ ପି ସନୁ ପ&ଧାନ OR/12/085/176312

ପ ୁ /22150 36 122 151ସକୁ& ା ପ&ଧାନୀ ପି ଘାସି ପ&ଧାନୀ RWX0776161

�ୀ /22151 22 122 152ଦଇମତି ପ&ଧାନି $ା ଶକୁ& ା ପ&ଧାନି RWX1251628

ପ ୁ /23152 58 122 153ଆଦିଆ ପା�ି ପି ମ�ଳା ପା�ି KBH1313691

�ୀ /23153 58 122 154ବୁଦୁରି ପା�ି $ା ଆଦିଆ ପା�ି KBH1313683

�ୀ /23154 26 122 155ତିେଳାZମା ପା�ି ପି ଆଦିଆ ପା�ି RWX0776989

ପ ୁ /24155 60 122 156ମ�ଳା ଗଲରି ପି ମଧ ୁଗଲରି KBH1313410

ପ ୁ /24156 36 122 157ଦୀପକ କମୁାର େଗାଲରୀ ପି ମ�ଳା େଗାଲରୀ KBH1910355

ପ ୁ /24157 34 122 158ପ&ଦୀପ େଗାଲରୀ ପି ମ�ଳା େଗାଲରୀ KBH1910660

�ୀ /24158 30 122 159ସଇତା େଗାଲରୀ $ା ପ&ଦିପ େଗାଲରି RWX0819912

�ୀ /24159 34 122 160ବିମଳା ପାତ& ପି ଧନୁଧ6ର ପାତ& KBH1910223

ପ ୁ /25160 33 122 161ସନିଆ ଚାଲାଣ ପି ସେବ6 ଶ ଚାଲାଣ RWX0777243

�ୀ /25161 31 122 162ନବିନା ଚାଲାଣ $ା ସନିଆ ଚାଲାଣ OR/12/085/176250

�ୀ /25162 78 122 163ରାମା ଗ#ୁା $ା େଗୗରା ଗ#ୁା RWX0536417

ପ ୁ /26163 26 122 164େହମB ମ[ୀ ପି େସାମନାଥ ମ[ୀ RWX0777094

ପ ୁ /26164 50 122 165େସାମନାଥ ମ�ୀ ପି ସମରା ମ�ୀ OR/12/085/176241

�ୀ /26165 42 122 166କମଳା ମ�ୀ $ା େସାମନାଥ ମ�ୀ OR/12/085/176242

ପ ୁ /27166 59 122 167ତ&ୀେଲାଚନ ମାଝି ପି େକଶବ ମାଝି OR/12/085/176238

�ୀ /27167 53 122 168କମଳା ମାଝି $ା ତ&ୀେଲାଚନ ମାଝି OR/12/085/176239

�ୀ /27168 27 122 169କମୁଦିୁନୀ ମାଝୀ ପି ତ&ିେଲାଚନ ମାଝୀ RWX0604967

�ୀ /28169 60 122 170ପାବ6 ତୀ ପଜୁାରୀ $ା ନରସିଂହ ପଜୁାରୀ OR/12/085/176230

ପ ୁ /28170 45 122 171ମେହUର ପଜୁାରୀ ପି ନରସିଂହ ପଜୁାରୀ OR/12/085/176232

�ୀ /28171 45 122 172ବୃ3ାବତୀ ପଜୂାରୀ $ା ସନୁ ପଜୂାରୀ KBH1910389

�ୀ /28172 42 122 173ଅନିତା ପଜୁାରୀ $ା ମେହUର ପଜୁାରୀ RWX0366971

ପ ୁ /28173 36 122 174ମନେମାହନ ପଜୂାରୀ ପି ନରସିଂହ ପଜୂାରୀ KBH1910439

�ୀ /28174 28 122 175ସD-ା ରାଣୀ ପଜୁାରୀ ପି େସାନୁ ପଜୁାରୀ RWX0604405
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ପ ୁ /28175 24 122 176ଅମିତ କମୁାର ପଜୂାରୀ ପି ସନୁ ପଜୂାରୀ RWX1072982

�ୀ /28176 54 122 177ଚ3& ମା ଟାକ& ି $ା ରୁଧର ଟାକ& ି RWX0278325

�ୀ /29177 35 122 178ସ)ିତା ବଡକମୁାର $ା ସମେର3&  ମହାରଥ RWX0756312

�ୀ /29178 57 122 179େରଣବୁାଳା ମହାରଥା $ା ଉେମଶ ମହାରଥା OR/12/085/168733

ପ ୁ /29179 36 122 180ସମେର3&  ମହାରଥା ପି ଉେମଶ କମୁାର ମହାରଥା KBH1650647

ପ ୁ /29180 30 122 181ମାେନ3&  ମହାରଥା ପି ଉେମଶ କମୁରା ମହାରଥା RWX0334730

ପ ୁ /29181 65 122 182ଉେମଶ କମୁାର ମହାରଥା ପି ବ& ଜବDୁ ମହାରଥା OR/12/085/168732

ପ ୁ /30182 42 122 183ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ରାମଚ3&  ନାୟକ RWX0088559

�ୀ /30183 40 122 184ଲ()ୀ ନାୟକ $ା ମାଧବ ନାୟକ KBH1673599

�ୀ /30184 22 122 185ଶିବାନୀ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ RWX1154681

�ୀ /31185 70 122 186େଗୗରି ଡ�ିର $ା େମାହନ ଡ�ରି RWX1209584

ପ ୁ /31186 36 122 187ରାମ ଦାସ େଡା�ରି ପି େମାହନ େଡା�ରି RWX0819748

�ୀ /31187 50 122 188ରଇଲା ହBାଳ $ା େଗାବି3 ହBାଳ OR/12/085/176784

ପ ୁ /31188 42 122 189ସଦନ ହBାଳ ପି େଗାବି3 ହBାଳ KBH1313303

�ୀ /31189 41 122 190ମ�ୁଳି ହBାଳ $ା ସଦନ ହBାଳ KBH1673342

ପ ୁ /31190 25 122 191ସ;ିତ ହBାଳ ମା ରଇଲା ହBାଳ RWX1003060

�ୀ /32191 55 122 192କମଳା ହBାଳ $ା ରଘ ୁହBାଳ RWX0673319

ପ ୁ /32192 43 122 193ମାଧବ ହBାଳ ପି ରଘ ୁହBାଳ KBH1673086

ପ ୁ /32193 43 122 194ଭଗବାନ ହBାଳ ପି ରଘ ୁହBାଳ KBH1313378

ପ ୁ /32194 37 122 195ଧନୁଜ6 ୟ ହBାଳ ପି ରଘ ୁହBାଳ KBH1910173

ପ ୁ /32195 36 122 196ସଦା ହBାଳ ପି ରଘ ୁହBାଳ RWX0278333

�ୀ /32196 36 122 197ସଷୁମା ହBାଳ $ା େମାହନ ହBାଳ KBH1985126

ପ ୁ /32197 35 122 198ସହେଦବ ହBାଳ ପି ପଦନ ହBାଳ KBH1910397

�ୀ /32198 35 122 199ମମତା ହBାଳ $ା ମାଧବ ହBାଳ KBH1985118

�ୀ /32199 32 122 200ଆଲ\ ାଦିନୀ ହBାଳ $ା ଭଗବାନ ହBାଳ RWX0886671

�ୀ /32200 22 122 201ମାଟ9ନା ହBାଳ $ା ସହେଦବ ହBାଳ RWX1074632

�ୀ /32201 32 122 202େଜ-ାତିମ6ୟୀ େଖାସ\ ା $ା ଧନୁଜ6 ୟ ହBାଳ RWX0808618

�ୀ /33202 55 122 203ଗରୁୁବାରୀ ହBାଳ $ା ପଦନ ହBାଳ OR/12/085/176331

�ୀ /34203 60 122 204ପଦ) ା ହBାଳ $ା ଯାମ ୁହBାଳ KBH1910405

ପ ୁ /35204 21 122 205ଅଜୁ6 ନ ହBାଳ ପି ଜଗବDୁ ହBାଳ RWX1209386

ପ ୁ /36205 58 122 206ମେହUର ସାହୁ ପି ଚିBାମଣୀ ସାହୁ RWX0108829

�ୀ /36206 50 122 207ନିରୁପମା ସାହୁ $ା ମେହUର ସାହୁ RWX1026210

�ୀ /36207 27 122 208ସଚିୁତ& ା ସାହୁ ପି ମେହUର ସାହୁ RWX0611194

�ୀ /36208 45 122 209ର�ବତି ସନୁା $ା େଗାପିନାଥ ସନୁା KBH1673649

ପ ୁ /36209 40 122 210େସାମନାଥ ସନୁା ପି େଚତୖନ- ସନୁା KBH1673078

ପ ୁ /36210 38 122 211େଗାପିନାଥ ସନୁା ପି େଚତୖନ ସନୁା OR/12/085/176345

�ୀ /36211 32 122 212ସକୁ& ୀ ସନୁା $ା ନୀଳ ସନୁା RWX0278358

ପ ୁ /36212 25 122 213ରାମଚ3&  ସନୁା ପି େଗାପିନାଥ ସନୁା RWX1074665

ପ ୁ /36213 21 122 214ଲ()ଣ ସନୁା ପି େଗାପିନାଥ ସନୁା RWX1074657

�ୀ /36214 59 122 215ମ�ୁଳି ଟାକ& ୀ $ା ରୁଦ&  ଟାକ& ୀ RWX0278366

�ୀ /37215 35 122 216ତୁଳସା ହBାଳ $ା SUBASH HANTAL KBH1985092

�ୀ /37216 29 122 217ଓମି ହBାଳ ମା େକୖଶଲ-ା ହBାଳ RWX0776963

ପ ୁ /37217 45 122 218ବୁଦୁରା େଖମ�ୁୁ ପି ରଘ ୁେଖମ�ୁୁ OR/12/085/176348

�ୀ /37218 40 122 219ସଶୁଳିା େଖମ�ୁୁ $ା ବୁଦୁରା େଖମ�ୁୁ OR/12/085/176349

ପ ୁ /37219 32 122 220ବାପି େଖମ�ୁୁ ପି ବୁଦ& ା େଖମ�ୁୁ RWX0332064

ପ ୁ /37220 29 122 221ପରୁୁଷZମ େଖମ�ୁୁ ପି ବୁଦୁରା େଖମ�ୁୁ RWX0459404

ପ ୁ /38221 50 122 222ନାରାୟଣ େଖମ�ୁୁ ପି ରଘ ୁେଖମ�ୁୁ OR/12/085/176339

�ୀ /38222 45 122 223ସନୁାମଣି େଖମ�ୁୁ $ା ନାରାୟଣ େଖମ�ୁୁ OR/12/085/176340

�ୀ /38223 31 122 224ଜାନକୀ େଖମ�ୁୁ ପି ନାରାୟଣ େଖମ�ୁୁ RWX0278374

ପ ୁ /38224 31 122 225ତ&ିନାଥ େଖମ�ୁୁ ପି ନାରାୟଣ େଖମ�ୁୁ RWX0332189

�ୀ /38225 26 122 226ଚPା େଖମ�ୁୁ ପି ନାରାୟଣ େଖମ�ୁୁ RWX0886705

ପ ୁ /38226 24 122 227ସ;ୟ େଖମ�ୁୁ ପି ନାରାୟଣ େଖମ�ୁୁ RWX1003177

�ୀ /38227 25 122 228ର�ବତୀ େଖାେଲ\ ା $ା ତ&ିନାଥ େଖମ�ୁୁ RWX0886697

ପ ୁ /39228 50 122 229ଜଗବDୁ େଖମ�ୁୁ ପି େଘନୁ େଖମ�ୁୁ OR/12/085/176337

�ୀ /39229 45 122 230ସନୁାମଣି େଖମ�ୁୁ $ା ଜଗବDୁ େଖମ�ୁୁ OR/12/085/176338

ପ ୁ /39230 29 122 231େସାନୁ େଖମ�ୁୁ ପି ଜଗବDୁ େଖମ�ୁୁ RWX1077718

ପ ୁ /39231 21 122 232ହରିଶ ଚ3&  େଖମ�ୁୁ ପି ଜଗବDୁ େଖମ�ୁୁ RWX1252279

ପ ୁ /39232 20 122 233ନେରଶ ପାଟନିଆ ପି ଭାଗିରଥି ପାଟନିଆ RWX1208578

ପ ୁ /40233 55 122 234ପ&ତାପ ଟାକିରି ପି ଭାଗିରଥି ଟାକିରି KBH1313584

ପ ୁ /40234 31 122 235େମାହନ ଟାକ& ୀ ପି ପ&ତାପ ଟାକ& ୀ RWX0776716

�ୀ /40235 27 122 236ସବୁତୀ ଟାକ& ି $ା େମାହନ ଟାକ& ି RWX0819714

ପ ୁ /41236 52 122 237ଧାରଜ ବାଘ ପି ସମାରୁ ବାଘ RWX0366989
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�ୀ /42237 50 122 238ଲ()ୀ ଖରା $ା ନିଳ ଖରା OR/12/085/176786

�ୀ /43238 22 122 239ସରOଵତୀ ବାଘ ପି ଜ� ୁବାଘ RWX1251610

�ୀ /43239 67 122 240ହଂସିନି ବାଘ $ା ଯାମ ୁବାଘ RWX0423038

ପ ୁ /43240 63 122 241ଯାମ ୁବାଘ ପି ଗରୁୁନାଥ ବାଘ RWX0422915

�ୀ /44241 32 122 242ମା�ାମା ବାଘ ପି େଦତୖାରୀ ବାଘ RWX0886713

�ୀ /44242 60 122 243ଲଳିତା ବାଘ $ା େଦତୖାରି ବାଘ RWX0673327

�ୀ /45243 50 122 244ଭଗବତୀ ସନୁା $ା େଘନୁ ସନୁା OR/12/085/176355

�ୀ /46244 65 122 245ଡାଳି� କଳୁଦିପ $ା ଅf ୁ6ନ କଳୁଦିପ OR/12/085/176363

ପ ୁ /46245 50 122 246ଜଗତରାୟ କଳୁଦିପ ପି ଅf ୁ6ନ କଳୁଦିପ RWX0366997

�ୀ /46246 42 122 247ଝାଯ ୁକଳୁଦିପ $ା ଜଗତରାୟ କଳୁଦିପ RWX0367003

�ୀ /46247 28 122 248ମ;ରୀ କଳୁଦିg ପି ଜଗତରାୟ କଳୁଦିg RWX0604991

�ୀ /47248 33 122 249ପଦ) ା ବାରିକ $ା ବନମାଳି ବାରିକ RWX1077239

ପ ୁ /47249 70 122 250ରୁପଧର ଖିଲ ପି ସମାରୁ ଖିଲ OR/12/085/176372

�ୀ /47250 62 122 251ହସମତି ଖିଲ $ା ରୁପଧର ଖିଲ OR/12/085/176373

ପ ୁ /47251 44 122 252ରାମଚ3&  ଖିଲ ପି ରୁପଧର ଖିଲ KBH1673623

ପ ୁ /47252 43 122 253ଶ-ାମ ସ3ୁର ଖିଲ ପି ରୁପଧର ଖିଲ KBH1313402

�ୀ /47253 40 122 254ଜମନୁା ଖିଲ $ା ରାମଚ3&  ଖିଲ KBH1673631

ପ ୁ /47254 35 122 255ଧନୁଜ6 ୟ ଖିଲ ପି ପଦଲାମ ଖିଲ KBH1910330

�ୀ /47255 34 122 256େଦମୖତୀ ଖିଲ $ା ଶ-ାମ ସ3ୁର ଖିଲ KBH1912369

�ୀ /47256 22 122 257ଶକBୁଳା ଖିଲ ପି ରାମଚ3&  ଖିଲ RWX1075324

ପ ୁ /47257 21 122 258ଶିବା ଖିଲ ପି ରାମଚ3&  ଖିଲ RWX1073113

�ୀ /47258 26 122 259ମିନତି ଖିଲ $ା ଧନୁଜ6 ୟ ଖିଲ RWX0900969

�ୀ /47259 25 122 260େଜ-ାତିସ) ିତା ଖିଲ $ା ଧନୁଯ-6ୟ ଖିଲ RWX1186345

�ୀ /47260 20 122 261ଉମ9ଳା ଖିଲ ପି ଶ-ାମସ3ୁର ଖିଲ RWX1207810

ପ ୁ /47261 31 122 262ଧନୁଜ6 ୟ ଖିଲ ପି ରୁଗଧର ଖିଲ RWX0434118

ପ ୁ /48262 55 122 263ତାରାପଦ ବିUାସ ପି େଭଜାଲ ଚ3&  ବିUାସ OR/12/085/176809

�ୀ /48263 45 122 264ଶାBିଲତା ବିUାସ $ା ତାରାପଦ ବିUାସ OR/12/085/176398

�ୀ /48264 36 122 265ତାପଶି ରାଣି ବିUାସ ପି ତାରାପଦ ବିUାସ RWX0278390

ପ ୁ /48265 31 122 266ତୁଷାର କାB ବି.ୱାସ ପି ତାରପଦ ବି.ୱାସ RWX1075290

�ୀ /48266 29 122 267ଶ-ାମଳି ବିUାସ ପି ତାରାପଦ ବିUାସ RWX0808535

�ୀ /49267 72 122 268ପCୁ9ମା ମହାରଣା $ା ଭୀମ ମହାରଣା RWX0422998

ପ ୁ /49268 49 122 269େକୖଳାଶ ମହାରଣା ପି ଭୀମ ମହାରଣା KBH1630813

�ୀ /49269 42 122 270ଲ()ୀ ମହାରଣା $ା ବିେନାଦ ମହାରଣା KBH1355809

ପ ୁ /49270 37 122 271େଦବରାଜ ମହାରଣା ପି ଭା�ର ମହାରଣା KBH1630680

�ୀ /49271 34 122 272ଲ()ୀ କମୁାରୀ ମହାରଣା $ା େକୖଳାସ ମହାରଣା KBH1355817

ପ ୁ /49272 52 122 273ଶକୁ& ା ମାଝି ପି େଦବ ମାଝି KBH1910116

�ୀ /49273 45 122 274େଗୗରୀ ମାଝି $ା ଶକୁ& ା ମାଝି KBH1910124

�ୀ /49274 27 122 275ମମତା ମାଝୀ ପି ଶକୁ& ା ମାଝୀ RWX0776997

ପ ୁ /49275 21 122 276ଦିଲୀପ ମାଝି ପି ଶକୁ&  ମାଝି RWX1073063

ପ ୁ /50276 50 122 277ସରୁଥ ମହାରଣା ପି ଭା�ର ମହାରଣା KBH1630706

�ୀ /50277 40 122 278ସାବିତ&ି ମହାରଣା $ା ସରୁଥ ମହାରଣା KBH1630698

�ୀ /51278 32 122 279ରଶ)ତିା ନାୟକ $ା ପFଜ କମୁାର ନାୟକ RWX0884767

ପ ୁ /52279 39 122 280ପFଜ କମୁାର ନାୟକ ପି େଜସନ ହିଆଲ RWX0884759

�ୀ /52280 41 122 281ସେରାଜିନି ପିରିଡା $ା ପ&ଶାB କମୁାର ସାହୁ RWX0242305

ପ ୁ /52281 47 122 282ପ&ଶାB କମୁାର ସାହୁ ପି ରୁଦ& ଚରଣ ସାହୁ RWX0242297

�ୀ /53282 66 122 283ସାଦାଶବିନି ବିଜୟଲ()ୀ $ା ସାଦାଶବିନି ତ&ିନାଥ RWX0423012

�ୀ /53283 31 122 284ଏO. କରୁଣା କମୁାରୀ $ା ଏO. ର;ିତ କମୁାର ପଟନାୟକ RWX0332239

ପ ୁ /53284 39 122 285ଏସ. ର;ିତ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଏସ. ତ&ିନାଥ RWX0422972

ପ ୁ /53285 73 122 286ସାଦାଶବିନି ତ&ିନାଥ ପି ସାଦାଶବିନି ପେୂC6ୟା ପ<ନାୟକ RWX0278408

ପ ୁ /54286 62 122 287ହୃଶେିକଶ ମହାପାତ& ପି ରାମକୃW ମହାପାତ& RWX0396051

�ୀ /54287 59 122 288ପ&ମିଳା ମହାପାତ& $ା ହୃଶେିକଶ ମହାପାତ& RWX0367011

�ୀ /54288 34 122 289ସପNା ମହାପାତ& ପି ହୃଶିେକଶ ମହାପାତ& RWX0367029

ପ ୁ /54289 32 122 290ବିକାଶ ମହାପାତ& ପି ହୃଶିେକଶ ମହାପାତ& RWX0088567

�ୀ /55290 62 122 291ସଶିୁଳା ରଥ $ା ରଘନୁାଥ ରଥ RWX0422980

ପ ୁ /55291 43 122 292ସଶୁାB କମୁାର ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ RWX0422931

ପ ୁ /55292 42 122 293ପ&ଶାB କମୁାର ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ RWX0422907

ପ ୁ /56293 40 122 294ସଫିକ ମହiଦ ପି ହାକିମ ମିରା RWX0673343

�ୀ /57294 48 122 295ଆର. ଅନୁଦମ $ା ଏମ. ରାମ ୁ RWX0278416

ପ ୁ /57295 24 122 296ରାମ ୁେଗୗତମ ପି ମଥୁ ୁରାମ ୁ RWX1075365

ପ ୁ /58296 58 122 297ଜଗଦିଶ ଚ3&  ବିUାସ ପି ନାରାୟଣ ଚ3&  ବିUାସ RWX0422949

�ୀ /58297 53 122 298ଭାନୁମତୀ ବିUାସ $ା ଜଗଦୀଶ ଚ3&  ବିUାସ RWX0422956

ପ ୁ /58298 45 122 299ମେନାଜ କମୁାର ବିUାସ ପି େଜ. ସି. ବିUାସ KBH1306398

5 12/M.O.P େଯାଗ-ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ%ଚନ ଅଧିକାରୀF $ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /58299 35 122 300ମନୁମନୁ ବିUାସ ପି ଜଗଦୀଶ ଚ3&  ବିUାସ RWX0422923

ପ ୁ /58300 31 122 301ନାେଗସ ବିUାସ ପି ଜଗଦୀଶ ବିUାସ RWX0423020

ପ ୁ /58301 78 122 302ସେବ6 Uର ମିଶ& ପି ଜଗନN ାଥ ମିଶ& RWX0776872

ପ ୁ /58302 39 122 303ଶଭୁ& ାଂଶ ୁେଶଖର ମିଶ& ପି ସେବ6 Uର ମିଶ& RWX0776864

�ୀ /58303 29 122 304ସସ)ିତା ମିଶ& $ା ଶଭୁ& ାଂଶ ୁମିଶ& RWX1226141

�ୀ /59304 69 122 306ବିଜୟଲ()ୀ ଦାସ $ା ସଦୁଶ6ନ ଦାସ RWX1149210

ପ ୁ /59305 46 122 307ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି ସଦୁଶ6ନ ଦାସ RWX1149202

�ୀ /59306 41 122 308ସଜୁାତା ଦାସ $ା ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ RWX0673350

ପ ୁ /59307 39 122 309ପ&ଶାB ଦାଶ ପି ସଦୁଶ6ନ ଦାଶ RWX0808501

ପ ୁ /60308 61 122 310ଅମଲ କର ପି ସତ-ନାରାୟଣ କର RWX0278424

�ୀ /60309 54 122 311ଆରତି କର $ା ଅମଲ କର RWX0278432

�ୀ /60310 24 122 312େଶ&ୟା କର ପି ଅମଲ କର RWX1073386

�ୀ /61311 65 122 313ବାସBିଲତା ସାମଲ $ା ନବଘନ ସାମଲ RWX0673368

�ୀ /61312 64 122 316ନିଳିମା ରାଣି ସିହN ା $ା େଗାପାଳ ପ&ସାଦ ସିହN ା RWX0367060

ପ ୁ /61313 38 122 317େମାନଜ କମୁାର ସିହN ା ପି େଗାପାଳ ପ&ସାଦ ସିହN ା RWX0367078

ପ ୁ /62314 37 122 318ମନ ସଗରିଆ ପି ରଘ ୁସଗରିଆ KBH1912039

�ୀ /62315 34 122 319ଶଶୀ ସଗରିଆ $ା ମନ ସଗରିଆ KBH1910850

�ୀ /62316 54 122 320ହିରା ଶଗରିଆ $ା ରଘ ୁଶଗରିଆ RWX0367086

ପ ୁ /63317 52 122 321ଅଜଗର ଅଲୀ ପି ସଜାଦ ଅଲୀ KBH1631548

ପ ୁ /63318 45 122 322ଅନୱାj ଅଲ\ ି ପି ସଜାଦ ଅଲ\ ି RWX0367094

ପ ୁ /63319 43 122 323ଅମିର ଅଲ\ ି ପି ସଜାଦ ଅଲ\ ି KBH1306380

ପ ୁ /63320 40 122 324ଆନସର ଅଲ\ ି ପି ସଜାଦ ଅଲ\ ି KBH1341668

ପ ୁ /63321 36 122 325ଆଇଶା ଅଲ\ ୀ ପି ଆkଆର ଅଲ\ ୀ RWX0366625

�ୀ /63322 71 122 326ସଫିୁୟା େବଗମ $ା ସଜାଦ ଅଲ\ ି OR/12/085/180856

�ୀ /63323 70 122 327ସD-ା ରାଣି େବରା $ା େକ ଏଲ େବରା OR/12/085/180174

�ୀ /63324 50 122 328ପlୁା;ଳି େବରା $ା କମଳ େବରା RWX0367102

ପ ୁ /63325 44 122 329ପ&ଶାB କମୁାର େବରା ପି େକ.େଲ େବରା KBH1307396

ପ ୁ /63326 44 122 330କମଳ େବରା ପି େକ ଏଲ େବରା OR/12/085/180175

�ୀ /63327 42 122 331କmନା େବରା $ା ପ&ଶାB େବରା RWX0367110

ପ ୁ /63328 42 122 332ବିମଳ େବରା ପି େକ ଏଲ େବରା OR/12/085/180176

�ୀ /63329 46 122 333ସୀମା ସିଂ $ା ଅେଶାକ ସିଂ RWX1073048

�ୀ /64330 36 122 334ମିନତି ପ&ଭା େଗୗଡ $ା ନେର3&  କର RWX0819607

ପ ୁ /64331 70 122 335ସେୁରଶ କମୁାର କର ପି ଦାଉଦ କର OR/12/085/179005

�ୀ /64332 67 122 336ଶାBିଲତା କର $ା ସେୁରଶ କମୁାର କର OR/12/085/178916

ପ ୁ /64333 44 122 337ନେର3&  କର ପି ସେୁରଶ କମୁାର କର KBH1307297

�ୀ /64334 32 122 338ଭିେnାରିଆ ଏଲିଜାେବଥ କର ପି ସେୁରଶ କମୁାର କର RWX0332320

�ୀ /65335 58 122 339ମହାଲ()ୀ ନାୟକ $ା ପCୂ6ଚ3&  ନାୟକ OR/12/085/180804

ପ ୁ /65336 44 122 340ଆନ3 ଚ3&  ନାୟକ ପି ପCୂ6ଚ3&  ନାୟକ KBH1307677

�ୀ /65337 38 122 341ଛାୟାରାଣି ନାୟକ ପି ପCୂ6ଚ3&  ନାୟକ OR/12/085/180824

�ୀ /65338 36 122 342େହମB କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ପCୂ6ଚ3&  ନାୟକ KBH1910900

�ୀ /65339 34 122 343ସବିତା ନାୟକ ପି ପCୂ6ଚ3&  ନାୟକ KBH1912427

�ୀ /66340 32 122 344ରୁକମଣି େବନିଆ ପି ଆଶଶି କମୁାର ଖରା RWX0402404

ପ ୁ /66341 60 122 345ଅବିନାଶ ଚ3&  ଖରା ପି ଲ()ଣ ଖରା KBH1671056

�ୀ /66342 55 122 346େପ&ମଲତା ଖରା $ା ଅବିନାଶ ଚ3&  ଖରା KBH1671023

�ୀ /66343 48 122 347ପFଜିନି ଖରା $ା ସବୁାସଚ3&  ଖରା KBH1306745

�ୀ /66344 45 122 348ପlୁା ଖରା $ା ସେୁର3&  ଖରା KBH1912310

ପ ୁ /66345 47 122 349ସେୁର3&  ଖରା ପି ପଦୁ ଖରା RWX0088617

ପ ୁ /66346 47 122 350ଉpଳ ଖରା ପି ଲ()ଣ ଖରା RWX0536409

ପ ୁ /66347 42 122 351େମାହନ ଚ3&  ଖରା ପି ଲ()ଣ ଖରା RWX0278499

�ୀ /66348 42 122 352ସନିୁତା ଖରା $ା ଉfଳ ଖରା KBH1341510

ପ ୁ /66349 38 122 353ଆଶଶି କମୁାର ଖରା ପି ଅବିନାଶ ଚ3&  ଖରା KBH1307669

ପ ୁ /66350 36 122 354ଅମର କମୁାର ଖରା ପି ଅଭିନାସ ଚ3&  ଖରା RWX0278473

�ୀ /66351 36 122 355ରିସ)ା;ଳି ଖରା $ା େମାହନ ଚ3&  ଖରା RWX0278507

�ୀ /66352 34 122 356ଅନୁପମା ଖରା ପି ଅଭିନାସ ଚ3&  ଖରା RWX0278481

�ୀ /66353 26 122 357ସ�ିତା ଖରା ପି ସେୁର3&  ଖରା RWX0819615

�ୀ /66354 25 122 358ସମୁନ ଖରା ପି ଉpଳ ଖରା RWX1072933

ପ ୁ /66355 24 122 359ସମିୁତ କମୁାର ଖରା ପି ସବୁାଷ ଚ3&  ଖରା RWX1075282

ପ ୁ /66356 22 122 360ସାଗର ଖରା ପି ଉqଵଳ ଖରା RWX1076439

�ୀ /66357 20 122 361ପ&ିୟFା ଖରା ପି ସେୁର3&  ଖରା RWX1207836

ପ ୁ /67358 52 122 362ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ବରାଡ ପି ତାରିଣି ବରାଡ OR/12/085/180603

ପ ୁ /67359 48 122 363ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ବରାଡ ପି ତାରିଣି ବରାଡ OR/12/085/180604

ପ ୁ /67360 32 122 364ସିତାଂଶ ୁେଶଖର ବରାଡ ପି ତାରିଣି ବରାଡ RWX1317288
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�ୀ /67361 46 122 365ଶାBିଲତା ବରାଢ $ା ହିମାସଂୁ େଶଖର ବରାଢ RWX0088435

�ୀ /67362 42 122 366ରାଜଲ()ୀ ବରାଢ $ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ବରାଢ RWX0663229

�ୀ /67363 29 122 367ଚ3&  ପ&ଭା ବରାଳ $ା ସାBନୁ ବରାଡ RWX1010669

ପ ୁ /67364 49 122 368ଶଭୁ& ାଂଶ ୁେଶଖର ବରାଡ ପି ତାରିଣି ବରାଡ RWX1201524

ପ ୁ /67365 45 122 369ବବୃବାହାନ ନ3 ପି ଅଜୁ6 ନ ନ3 RWX0278515

ପ ୁ /67366 25 122 370ହିମାଂଶ ୁନ3 ପି ବବୃ ବାହାନ ନ3 RWX0819847

�ୀ /67367 39 122 371ଜସ)ୀନ $ାଇଁ $ା ଶଭୁ& ାଂଶ ୁେଶଖର ବରାଢ RWX0088427

ପ ୁ /68368 31 122 372ସନିୁଲ ନାଥ େଦାରା ପି ବିUନାଥ େଦାରା RWX0819680

�ୀ /68369 21 122 373ରୁନି େଦାରା $ା ସନୁୀଲ ନାଥ େଦାରା RWX1076959

�ୀ /68370 66 122 374ବତୀ ହBାଳ $ା ଘାସି ହBାଳ OR/12/085/178727

ପ ୁ /68371 46 122 375ଜୟେସନ ହBାଳ ପି ଘାସି ହBାଳ OR/12/085/178728

�ୀ /68372 39 122 376ମା�ା ହBାଳ $ା ଜୟେସନ ହBାଳ OR/12/085/178977

ପ ୁ /68373 28 122 377ମେନାଜ କମୁାର ହBାଳ ପି ଜୟେସନ ହBାଳ RWX0777169

ପ ୁ /68374 25 122 378ଦୀପକ କମୁାର ହBାଳ ପି ଜହର ଲାଲ ହBାଳ RWX0819789

ପ ୁ /68375 20 122 379ବରୁଣ ହBାଳ ପି ଜୟେସନ ହBାଳ RWX1207851

ପ ୁ /68376 20 122 380ଭରେସନ ହBାଳ ପି ଜୟେସନ ହBାଳ RWX1207869

ପ ୁ /69377 66 122 381ସିମାtଳ ମିଶ& ପି ରାେଜ3&  ମିଶ& KBH1306786

�ୀ /69378 53 122 382ତାରାରାଣୀ ମିଶ& $ା ସିମାtଳ ମିଶ& KBH1306943

ପ ୁ /69379 36 122 383ମେନାର;ନ ମିଶ& ପି ସିମାtଳ ମିଶ& RWX0395780

ପ ୁ /70380 41 122 384ଜୟେସନ ହBାଳ ପି ପତି ହBାଳ KBH1307529

�ୀ /70381 40 122 385ବବିତା ହBାଳ $ା ଜୟେସନ ହBାଳ KBH1307735

�ୀ /70382 37 122 386ସେBାସି ମହାପାତ& $ା ଶରତ କମୁାର ପ<ନାୟକ RWX0395459

ପ ୁ /70383 49 122 387ଶରତ କମୁାର ପ<ନାୟକ ପି ପ&ଫଲୁ\  କମୁାର ପ<ନାୟକ RWX0395467

ପ ୁ /70384 46 122 388ବସB କମୁାର ପ<ନାୟକ ପି ପ&ଫଲୁ\  କମୁାର ପ<ନାୟକ RWX0776468

�ୀ /70385 26 122 389ଲିuା ପଟନାୟାକ ପି େହମB କମୁାର ପଟନାୟାକ RWX1047992

�ୀ /70386 24 122 390ଅଭିସପା ପଟନାୟକ ପି େହମB କମୁାର ପଟନାୟକ RWX1024991

ପ ୁ /70387 73 122 391େରବତିକାB ପ<ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପ<ନାୟକ RWX0367128

�ୀ /70388 71 122 392ଗୀତା ପ<ନାୟକ $ା େରବତିକାB ପ<ନାୟକ RWX0367136

ପ ୁ /70389 42 122 393ଅନିଳ ପ<ନାୟକ ପି େରବତିକାB ପ<ନାୟକ RWX0367151

ପ ୁ /70390 40 122 394ଅେଶାକ ପ<ନାୟକ ପି େରବତିକାB ପ<ନାୟକ RWX0367169

ପ ୁ /71391 77 122 395ଲେ�ାଦର ପ�ା ପି ସୀମାଦ& ୀ ପ�ା KBH1910058

ପ ୁ /71392 52 122 396ସେBାଷ କମୁାର ପ�ା ପି ଲେ�ାଦର ପ�ା KBH1912211

ପ ୁ /71393 49 122 397ସେୁରଶ କମୁାର ପ�ା ପି ଲେ�ାଦର ପ�ା KBH1912153

�ୀ /71394 43 122 398ଝୁନି ପ�ା $ା ସେBାଷ କମୁାର ପ�ା RWX0367177

�ୀ /71395 41 122 399ବିଜୟଲ()ି ପ�ା $ା ସେୁରଶ କମୁାର ପ�ା KBH1912179

�ୀ /71396 21 122 400ସେୁଲଖା ପ�ା ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପ�ା RWX1075472

�ୀ /71397 21 122 401ସଷୁମା ପ�ା ପି ସେBାଷ କମୁାର ପ�ା RWX1075423

�ୀ /71398 19 122 402ସପୁ&ଭା ପ�ା ପି ସେBାଷ କମୁାର ପ�ା RWX1255389

�ୀ /72399 47 122 403ପlୁା;ଳୀ େବେହରା $ା େଦତୖାରୀ େବେହରା RWX0278523

�ୀ /72400 75 122 404କମଳା ରାଣୀ ଶକିାରୀ $ା ଗେଣଷ ଚ3&  ଶକିାରୀ KBH1910843

ପ ୁ /72401 51 122 405ସବୁାଷ ଚ3&  ଶକିାରୀ ପି ଗେଣଶ ଚ3&  ଶକିାରୀ RWX1075357

ପ ୁ /72402 45 122 406ରତନ ଚ3&  ଶକିାରୀ ପି ଗେଣଷ ଚ3&  ଶକିାରୀ KBH1631043

�ୀ /72403 39 122 407ପିFି ଶକିାରୀ $ା ରତନ ଚ3&  ଶକିାରୀ KBH1912054

ପ ୁ /73404 77 122 408ଶବି ପ&ସାଦ ପାଢ଼ୀ ପି ଚ3&  େଶଖର ପାଢ଼ୀ KBH1985175

�ୀ /73405 69 122 409ଉମାେଦବୀ ପାଢ଼ୀ $ା ଶବି ପ&ସାଦ ପାଢ଼ୀ KBH1985209

�ୀ /73406 57 122 410ପ&ମିଳା ପାଢୀ $ା ଅମରନାଥ ପାଢୀ KBH1970227

ପ ୁ /73407 45 122 411ବିଜୟ ପ&ସାଦ ପାଢ଼ୀ ପି ଶବି ପ&ସାଦ ପାଢ଼ୀ KBH1985258

ପ ୁ /73408 32 122 412ଆଶସି କମୁାର ପାଢୀ ପି ଅମରନାଥ ପାଢୀ RWX0278531

ପ ୁ /73409 64 122 413ଅମର ନାଥ ପାଢୀ ପି ଭାଗବତ ପାଢୀ KBH1970219

�ୀ /73410 48 122 414ଉi9ଳା ପଢୀ $ା ନିର;ନ ପ�ା KBH1985233

ପ ୁ /73411 52 122 415ନିର;ନ ପ�ା ପି ସିମାଦ& ି ପ�ା RWX0278549

�ୀ /73412 29 122 416ସପୁ&ଭା ପ�ା $ା ଆଶିଷ ପାଢୀ RWX1226208

�ୀ /73413 20 122 417ନିଲ9wା ନିେଳାxଳା ପ�ା ପି ନିର;ନ ପ�ା RWX1207802

ପ ୁ /74414 35 122 418yାନ ରଂଜନ ମିଶ& ପି ସୀମାtଳ ମିଶ& KBH1912252

�ୀ /75415 56 122 419ଶକBୁଲା େଚଟି $ା ଦିବାକର େଚଟି RWX0367185

�ୀ /76416 53 122 420ଟୁନି ମିଶ& $ା ଜ-ତିପ&କାଶ ମିଶ& RWX0367193

ପ ୁ /76417 24 122 421ବିଶାଳ ମିଶ& ପି େଜ-ାତି ପ&କାଶ ମିଶ& RWX1155258

ପ ୁ /77418 69 122 422ନବୀନ ଚ3&  ଗରୁୁ ପି ଜଳ3ର ଗରୁୁ RWX0332205

�ୀ /77419 60 122 423ବାସBି ଗରୁୁ $ା ନବିନଚ3&  ଗରୁୁ RWX0332213

�ୀ /77420 33 122 424ରାେନ ସ)ିତା ଗରୁୁ ପି ନବିନ ଚ3&  ଗରୁୁ KBH1910876

ପ ୁ /78421 49 122 425କିେଶାର ଚ3&  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/12/085/180475

�ୀ /78422 34 122 426ଶକBୁଳା ସାହୁ $ା କିେଶାର ସାହୁ RWX0228007
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�ୀ /79423 41 122 427ନାଗବଂଶ କଳାବତୀ $ା ନାଗବଂଶ ବାବୁ ରାଓ RWX0367219

ପ ୁ /79424 24 122 428ଏନ କିରଣ କମୁାର ପି ଏନ ବାବୁ ରାଓ RWX1073071

ପ ୁ /79425 26 122 429ଏk. ମରୁଲୀକ& ିWା ପି ଏk. ବାବୁ ରାଓ RWX0777102

ପ ୁ /79426 52 122 430ନାଗବଂଶ ବାବୁ ରାଓ ପି ନାଗବଂଶ ସାଧ ୁଦାଶ RWX0367201

ପ ୁ /80427 30 122 431ଜୟରାମ ଖିଲ ପି ପଦଲାମ ଖିଲ RWX1038694

ପ ୁ /80428 64 122 432ପଦଲାମ ଖିଲ ପି କାଳିଆ ଖିଲ RWX1207935

�ୀ /80429 63 122 433ଝିମାଇ ଖିଲ $ା ପଦଲାମ ଖିଲ RWX1207943

ପ ୁ /80430 36 122 434ଜୟଦାନ ଖିେଲା ପି ପଦଲାମ ଖିେଲା RWX0332072

�ୀ /81431 49 122 435ଲ()ୀ ହBାଳ $ା ଭାଗରଥି ପଟନିଆ RWX0332098

�ୀ /81432 35 122 436ସର$ତୀ ହBାଳ ପି କବି ହBାଳ RWX0776708

ପ ୁ /81433 25 122 437ଛବି ହBାଳ ପି କବି ହBାଳ RWX0819797

ପ ୁ /82434 73 122 438କାଳିପଦ ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ RWX0332106

�ୀ /82435 66 122 439େହମଲତା ଦାଶ $ା କାଳିପଦ ଦାଶ RWX0332114

ପ ୁ /82436 44 122 440ଦୁଗ% ପ&ସାଦ ଦାଶ ପି କାଳିପଦ ଦାଶ RWX0332122

ପ ୁ /82437 41 122 441େଦବୀପ&ସାଦ ଦାଶ ପି କାଳିପଦ ଦାଶ RWX0332130

�ୀ /82438 39 122 442ତନୁପମା ନ3 $ା ଦୁଗ% ପ&ସାଦ ଦାଶ RWX0604488

ପ ୁ /83439 19 122 443ଅବିନାଶ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ RWX1251636

ପ ୁ /84440 40 122 444ରବି3&  ନାଥ ଗରୁୁ ପି ନବିନ ଚରଣ ଗରୁୁ KBH1910801

�ୀ /84441 34 122 445ସଂଗୀତା ପ<ନାୟକ $ା ରବୀ3&  ନାଥ ଗରୁୁ RWX1076421

�ୀ /85442 59 122 446ଆର. ଦୟମBି ହିଆଲ $ା େଜାେସk ହିଆଲ RWX0395558

ପ ୁ /86443 32 122 447ସବୁାଶ ହBାଳ ପି େମାହନ ହBାଳ RWX0395681

�ୀ /86444 63 122 448ଅନN ପCୂ% ମହାପାତ& $ା ହରିଶFର ମହାପାତ& RWX0459347

ପ ୁ /86445 43 122 449େଦବାସିଶ ମହାପାତ& ପି ହର.Fର ମହାପାତ& RWX0459339

ପ ୁ /86446 41 122 450େଦବବ& ତ ମହାପାତ& ପି ହରିଶFର ମହାପାତ& RWX0459313

�ୀ /86447 31 122 451ସାଧନା ପାଣିଗ&ାହୀ $ା େଦବବ& ତ ମହାପାତ& RWX0459305

�ୀ /86448 42 122 452େଜ-ାMNା;ଳୀ ରଥ $ା େଦବାଶିଷ ମହାପାତ& RWX0459321

�ୀ /87449 72 122 453କସୁମୁ ଗ#ୁା $ା ଗ�ା ଗ#ୁା RWX0459628

ପ ୁ /87450 34 122 454କାହN ୁ  ଗ#ୁା ପି ଗ�ା ଗ#ୁା RWX0459867

ପ ୁ /87451 31 122 455ଭାzର ଗ#ୁା ପି ଗ�ା ଗ#ୁା RWX0460014

ପ ୁ /88452 55 122 456ପଦଲାମ ଶକୁ& ୀ ପି ଦୁଲ6 ଭ ଶକୁ& ୀ RWX0460162

�ୀ /88453 52 122 457ବିେନାଦିନୀ ଶକୁ& ୀ $ା ପଦଲା ଶକୁ& ୀ RWX0460154

ପ ୁ /88454 28 122 458କୃW ଚ3&  ଶକୁ& ୀ ପି ପଦଲାମ ଶକୁ& ୀ RWX0460170

ପ ୁ /88455 22 122 459(ୀେରାଦ କମୁାର ଶକୁ& ି ପି ପଦଲାମ ଶକୁ& ି RWX1155068

�ୀ /89456 48 122 460ସD-ାରାଣୀ ପ<ନାୟକ $ା େଦେବ3&  କମୁାର େସନାପତି RWX0459768

ପ ୁ /89457 52 122 461େଦେବ3&  କମୁାର େସନାପତି ପି ସଶଧର େସନାପତି RWX0459750

ପ ୁ /89458 22 122 462ସତ-ଦୀପ େସନାପତି ପି େଦେବ3&  କମୁାର େସନାପତି RWX1075308

ପ ୁ /90459 33 122 463ଅମେର3&  େବେହରା ପି ଏO.ଏk େବେହରା RWX0459271

ପ ୁ /91460 29 122 464କିେଶାର କମୁାର େଚଟୀ ପି ଦିବାକର େଚଟୀ RWX0460188

�ୀ /92461 55 122 465ସତ-ା ସିଂ $ା ପ&ଶାB ସିଂ RWX0663245

ପ ୁ /92462 33 122 466ଶFର ସିଂ ପି ପ&ଶାB ସିଂ KBH1910827

ପ ୁ /92463 31 122 467ଶ{ ୁସିଂ ପି ପ&ଶାB ସିଂ RWX0395418

ପ ୁ /92464 25 122 468ସରୂଜ କମୁାର ସିଂ ପି ପ&ଶାB ସିଂ RWX1076447

ପ ୁ /93465 22 122 469ମହiଦ ଅମନ ଶରିଫ ପି ମହiଦ ଜାେଭଦ ଶରିଫ RWX1072941

ପ ୁ /93466 69 122 470ମହiଦ ଜାଭିଦ ଜାମାଶରିଫ ପି ମହiଦ କାନN ା ସାେହବ RWX0755447

�ୀ /93467 40 122 471ନଗମା େକାଶର $ା ମହiଦ ଜାଭିଦ ଜାମାଶରିଫ RWX0663492

ପ ୁ /93468 26 122 472ମହiଦ ଗଲୁଜାର ଶରିଫ ମା ନଗମା େକାଶର RWX0755983

ପ ୁ /94469 28 122 473ସେୁର3&  େବେହରା ପି େଦତୖାରୀ େବେହରା RWX0459263

�ୀ /95470 62 122 474ଦମୟBି େବେହରା $ା ଆଦିକ3 େବେହରା RWX1071810

ପ ୁ /95471 52 122 475େଦେବ3&  େବେହରା ପି ଶବି ନାରାୟଣ େବେହରା RWX0808568

ପ ୁ /95472 46 122 476ଶ&ୀମାତା େବେହରା ମା ଦମୟBି େବେହରା RWX1071844

ପ ୁ /95473 39 122 477ଜିେତ3&  େବେହରା ପି ଏO.ଏk େବେହରା RWX0459289

�ୀ /95474 34 122 478ସଲୁତା େବେହରା $ା ଶ&ୀମାତା େବେହରା RWX1074608

�ୀ /95475 31 122 479ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା ମା ଦମୟBି େବେହରା RWX1074640

�ୀ /95476 30 122 480ପ&ତିମା େବେହରା ପି ସିବ ନାରାୟଣ େବେହରା RWX1076504

ପ ୁ /95477 39 122 481େଦବଦZ ମହାପାତ& ପି ହରିଶFର ମହାପାତ& RWX0459297

�ୀ /95478 39 122 482ସେBାଷି େସଠୀ ମା ଦମୟBି େବେହରା RWX1074624

�ୀ /95479 23 122 483ତପ$ିନି େସଠୀ ମା ସେBାଷି େସଠୀ RWX1074616

ପ ୁ /96480 67 122 484ଆଦିକ3 ନାୟକ ପି କୃW ନାୟକ RWX1209444

�ୀ /96481 60 122 485ଅହଲ-ା ନାୟକ $ା ଆଦିକ3 ନାୟକ RWX1209592

ପ ୁ /96482 40 122 486ଶFର ପ&ସାଦ ନାୟକ ପି ଆଦିକ3 ନାୟକ RWX1207877

ପ ୁ /96483 34 122 487ସେBାଷ ପ&ସାଦ ନାୟକ ପି ଆଦିକ3 ନାୟକ RWX1207885

�ୀ /96484 32 122 488ଆରତି ନାୟକ $ା ସେBାଷ ପ&ସାଦ ନାୟକ RWX1207893

8 12/M.O.P େଯାଗ-ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ%ଚନ ଅଧିକାରୀF $ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /96485 29 122 489ଧରିତ&ୀ ନାୟକ $ା ଶFର ପ&ସାଦ ନାୟକ RWX1207927

�ୀ /97486 38 122 490ଏ.ବିଜୟଲ()ୀ ଆଚାରୀ $ା ଏ.ଗରୁୁଲି�ମ ଆଚାରୀ RWX0604421

ପ ୁ /97487 67 122 491ଏ.ଉମା ମେହUର ଆଚାରୀ ପି ଏ.ଶFର ଆଚାରୀ RWX0776609

�ୀ /97488 66 122 492ଏ.ବାଲାମଣି ଆଚାରୀ $ା ଏ.ଉମା ମେହUର ଆଚାରୀ RWX0776591

ପ ୁ /97489 44 122 493ଏ.କଟିଲି�ମ ଆଚାରୀ ପି ଏ.ଉମା ମେହUର ଆଚାରୀ RWX0776575

�ୀ /97490 43 122 494ଏ.ସD-ାରାଣୀ ଆଚାରୀ $ା ଏ.କଟିଲି�ମ ଆଚାରୀ RWX0776427

ପ ୁ /97491 39 122 495ଏ. ନମଃ ଶିବାୟ ଆଚାରୀ ପି ଏ. ଉମା ମେହUର ଆଚାରୀ KBH1900570

ପ ୁ /97492 45 122 496ଆଡାଲିପଲ\ ି  ଗରୁୁଲି� ପି ଏ.ଉମା ମେହUର ଆଚାରୀ RWX0776583

ପ ୁ /98493 56 122 497ସାରଥୀ କମୁାର େହାତା ପି ତ&ିନାଥ େହାତା RWX0604595

�ୀ /98494 51 122 498ମିନା(ୀ େହାତା $ା ସାରଥୀ େହାତା RWX0604603

�ୀ /98495 25 122 499ଶିବାନୀ େହାତା ପି ସାରଥି େହାତା RWX1073006

ପ ୁ /98496 23 122 500େଦବାଶିଷ େହାତା ପି ସାରଥୀ େହାତା RWX1073014

ପ ୁ /98497 23 122 501ଆଶିଷ େହାତା ପି ସାରଥି େହାତା RWX1073022

ପ ୁ /99498 45 122 502ନୀଳମଣି ଦାଶ ପି ଶ-ାମ ସ3ୁର ଦାଶ KBH1674621

�ୀ /99499 33 122 503କମଳିନୀ ପାତ& $ା ନୀଳମଣୀ ଦାଶ RWX0339481

�ୀ /100500 54 122 504ସେୁଲାଚନା ମିଶ& $ା ସଯୂ-6 ନାରାୟଣ ମିଶ& RWX1076488

ପ ୁ /100501 39 122 505େଗୗରୀ ପ&ସାଦ ମିଶ& ପି ସଯୂ-6 ନାରାୟଣ ମିଶ& RWX1076413

�ୀ /100502 24 122 506ଆଶ&ିତା ମହାBି $ା େଗୗରିପ&ସାଦ ମିଶ& RWX1073105

�ୀ /100503 21 122 507ଅFିତା ମହାBି $ା ଶିବପ&ସାଦ ମିଶ& RWX1073097

�ୀ /101504 21 122 508ସସୁନN ା ଦିଗାଲ ପି ସଶୁାB ଦିଗାଲ RWX1073030

ପ ୁ /101505 42 122 509କୃZିବାସ େଖାସଲା ପି ଘାସିରାମ େଖାସଲା RWX0604769

�ୀ /101506 35 122 510ଜୟBି େଖାସଲା ପି ଘାଷିରାମ େଖାସଲା RWX0776914

ପ ୁ /101507 33 122 511ଅଜୟ େଖାସଲା ପି ଘାଷିରାମ େଖାସଲା RWX0776898

�ୀ /101508 29 122 512ତନୁଜା େଖାସଲା $ା କୃZିବାସ େଖାସଲା RWX0776906

ପ ୁ /102509 41 122 513ନରସିଂ� ବାଘ ପି ଉVବ ବାଘ RWX0604728

�ୀ /102510 39 122 514ବ3ିତା ବିUାଳ $ା ନରସିଂହ ବାଘ RWX0604736

ପ ୁ /102511 69 122 515ପଦଲାମ ନାଗ ପି ସାଧ ୁବାରିକ RWX0776229

�ୀ /102512 60 122 516ଲ()ୀ ନାଗ $ା ପଦଲାମ ନାଗ RWX0776211

ପ ୁ /102513 43 122 517ବୁଲୁ ନାଗ ପି ପଦଲାମ ନାଗ RWX0604561

�ୀ /102514 37 122 518ଗେଣUରୀ ନାଗ ପି ପଦଲା ନାଗ RWX0776203

ପ ୁ /103515 65 122 519ମେହ3&  କମୁାର ରଥ ପି କାଳୁଚରଣ ରଥ OR/12/085/141220

�ୀ /103516 61 122 520ବସB ମ;ରୀ ରଥ $ା ମେହ3&  କମୁାର ରଥ KBH2140549

ପ ୁ /103517 37 122 521ମାନସ ରଂଜନ ରଥ ପି ମେହ3&  କମୁାର ରଥ RWX0282814

ପ ୁ /103518 34 122 522ଶ&ୀନିବାସ ରଥ ପି ମେହ3&  କମୁାର ରଥ KBH2140507

�ୀ /104519 68 122 523ପ&ମିଳା ମିଶ& $ା ସେବ6 Uର ମିଶ& RWX0776922

ପ ୁ /105520 40 122 524ଅନB କିେଶାର େଜନା ପି ବାଇଧର େଜନା RWX1077015

�ୀ /105521 63 122 525କାମେଦବ ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ନାୟକ RWX1075431

�ୀ /105522 55 122 526ମେନାରମା ନାୟକ $ା କାମେଦବ ନାୟକ RWX1075449

�ୀ /105523 22 122 527କମୁଦିୁନୀ ନାୟକ $ା ସଦାଶବି ମିଶ& RWX1075456

�ୀ /106524 84 122 528କମଳା ପ<ନାୟକ $ା ନ3 କିେଶାର ପ<ନାୟକ RWX0776682

ପ ୁ /106525 81 122 529ନ3 କିେଶାର ପ<ନାୟକ ପି ସତ-ନାରାୟଣ ପ<ନାୟକ RWX0776690

�ୀ /106526 52 122 530ପ&ବୀଣା ପ<ନାୟକ ପି ନ3 କିେଶାର ପ<ନାୟକ RWX0776674

ପ ୁ /107527 54 122 531ସ}ାଳି ଚରଣ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ RWX0776500

ପ ୁ /107528 23 122 532ତରୁଣ ରାଜ ନାୟକ ପି ଶ}।ଳି ନାୟକ RWX1072990

�ୀ /107529 49 122 533ର;ିତା କମୁାରୀ ରାଜୁ $ା ସ}ାଳି ଚରଣ ନାୟକ RWX0777284

ପ ୁ /108530 69 122 534ବିଜୟ କମୁାର େବଠୖାରୁ ପି ସଯୁ-6ନାରାୟଣ େବଠୖାରୁ RWX0808477

�ୀ /108531 66 122 535େରାହିଣୀ େବଠୖାରୁ $ା ବିଜୟ କମୁାର େବଠୖାରୁ RWX0808485

ପ ୁ /108532 39 122 536ମେନାରଂଜନ େବଠୖାରୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର େବଠୖାରୁ RWX0776302

�ୀ /108533 36 122 537ସଂଗୀତା ପ&ସାଦ $ା ମେନାରଂଜନ େବଠୖାରୁ RWX0776294

ପ ୁ /109534 72 122 538ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ମାଗତା େବେହରା RWX0776153

�ୀ /109535 64 122 539ଲତିକା େବେହରା $ା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0776146

ପ ୁ /109536 42 122 540କନୁା େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0776104

ପ ୁ /109537 39 122 541ଟୁକନୁା କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0776120

�ୀ /109538 39 122 542ମୀତା େବେହରା $ା କନୁା େବେହରା RWX0776096

ପ ୁ /109539 37 122 543ଶିଲୁ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0776138

�ୀ /109540 34 122 544ର; ୁେବେହରା $ା ଟୁକନୁା କମୁାର େବେହରା RWX0776112

�ୀ /109541 30 122 545ଭାଗ-ଶ&ୀ େବେହରା $ା ଶିଲୁ କମୁାର େବେହରା RWX1155019

ପ ୁ /110542 43 122 546ପ&େମାଦ କମୁାର ମହାBି ପି ପରୁୁେଷାZମ ମହାBି RWX0777292

�ୀ /110543 40 122 547ସ�ୀତା ରାଣୀ ମହାBି $ା ପ&େମାଦ କମୁାର ମହାBି RWX0777300

�ୀ /110544 66 122 548ମେହUରୀ ମହାBି $ା ପରୁୁେଷାZମ ମହାBି RWX0776492

ପ ୁ /111545 78 122 549କାଳିଆ ଖିଲ ପି ସମାରୁ ଖିଲ RWX0777359

ପ ୁ /111546 47 122 550ପ&ହଲ\ ାଦ ଖିଲ ପି କାଳିଆ ଖିଲ RWX0777367
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�ୀ /112547 36 122 551ସକୁାBି ମହାରଣା $ା େଦବରାଜ ମହାରଣା RWX0777383

ପ ୁ /113548 28 122 552ପ&ଫଲୁ\  ୍େଖମ�ୁୁ ପି ବୁଦୁରା େଖମ�ୁୁ RWX0777391

�ୀ /113549 25 122 553ରୀନା ମା�ି $ା ପ&ଫଲୁ େଖମ�ୁୁ RWX0886689

�ୀ /114550 46 122 554ବି ସାବିତ&ୀ . $ା ବି ଭା�ର ରାଓ . OR/12/085/178656

�ୀ /114551 33 122 555ବରୀ ମାଧବୀ ପି ବି ଭା�ର ରାଓ RWX1155050

ପ ୁ /114552 62 122 556ବରୀ ଭା�ର ରାଓ ପି ବରୀ ଆପାରାଓ OR/12/085/178655

�ୀ /115553 28 122 557େଦ& ୗପଦୀ ଖୀଲ ପି କାଳିଆ ଖୀଲ RWX0796854

�ୀ /116554 52 122 558ପ&ତିମା ମହାBି $ା ପ&ଶନN  କମୁାର ନାୟକ RWX0656975

ପ ୁ /117555 55 122 559ପ&ସନN  କମୁାର ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷାZମ ନାୟକ OR/12/084/060808

�ୀ /117556 22 122 560ପାୟଲ ପ&ିୟଦଶ6ନୀ ନାୟକ ପି ପ&ସନN  କମୁାର ନାୟକ RWX1075316

ପ ୁ /118557 52 122 561ବିରt ିନାରାୟଣ ପାଇକରାୟ ପି େବରୖାଗୀ ପାଇକରାୟ RWX0887331

�ୀ /118558 49 122 562ବିଦ-ଲୁତା ରାଉତରାୟ $ା ବିରt ିନାରାୟଣ ପାଇକରାୟ RWX0887323

�ୀ /119559 24 122 563ଭାରତି େଜନା $ା ଦୁେଯ-଼%ଧନ ରାଉତ RWX1209436

ପ ୁ /119560 64 122 564ଶିବରାମ ରାଉତ ପି ତ&ିନାଥ ରାଉତ KBH1629823

ପ ୁ /119561 39 122 565ଦୁେଯ-%ଧନ ରାଉତ ପି ଶିବରାମ ରାଉତ KBH1905215

ପ ୁ /119562 34 122 566େଜ-ାତିରାଜ ରାଉତ ପି ଶିବରାମ ରାଉତ RWX0101733

�ୀ /119563 55 122 567ଶଶିୁଳା ରାଉତ $ା ଶିବରାମ ରାଉତ RWX0900845

ପ ୁ /120564 40 122 568ସେBାଷ କମୁାର Oଵାଇଁ ପି ରେମଶ ଚ3&  Oଵାଇଁ RWX1226182

�ୀ /120565 37 122 569ବିେନାଦିନୀ Oଵାଇଁ $ା ସେBାଷ କମୁାର Oଵାଇଁ RWX1076496

�ୀ /121566 31 122 570ସନୁାେଦଇ ସନୁା ମା ସଯୂ-6 ସନୁା RWX1076405

ପ ୁ /122567 42 122 571ବିଭୁତି ଭୁଷଣ $ାଇଁ ପି ଭଗବାନ $ାଇଁ RWX0398925

ପ ୁ /122568 40 122 572ଶିବରାମ $ାଇଁ ପି ଭଗବାନ $ାଇଁ RWX0398917

ପ ୁ /122569 38 122 573ଲ()ୀ ନାରାୟଣ $ାଇଁ ପି ଭଗବାନ $ାଇଁ RWX0423855

�ୀ /122570 27 122 574ମ;ଳୁା Oୱାଇଁ $ା ଲ()ୀ ନାରାୟଣ Oୱାଇଁ RWX1076975

�ୀ /122571 23 122 575ସ)ିତା ରାଣୀ Oୱାଇଁ $ା ଶିବରାମ Oୱାଇଁ RWX1076967

ପ ୁ /123572 45 122 576ନୀଳକ# ମିଶ& ପି ଶକୁେଦବ ମିଶ& RWX1077007

�ୀ /123573 42 122 577େମାନାଲିସା ମହାBି $ା ନୀଳକ# ମିଶ& RWX1076991

ପ ୁ /124574 50 122 578ଭାଗିରଥୀ ବିDାଣି ପି ରଘନୁାଥ ବିDାଣି RWX1067511

�ୀ /124575 37 122 579ଜୟBୀ ବିDାଣି ପି ରଘନୁାଥ ବିDାଣି RWX1072925

�ୀ /124576 46 122 580ସNି�ା ରାଣୀ ତୁରୁକ $ା ଜାଜତି ତୁରୁକ RWX1072917

ପ ୁ /125577 65 122 581ଜୟରାମ େବେହରା ପି େବେହରା ଶ&ିରାମଲୁ KBH1708767

�ୀ /125578 57 122 582ପଦ) ା େବେହରା $ା ଜୟରାମ େବେହରା KBH1708759

ପ ୁ /125579 38 122 583ଗିେରଶ େବେହରା ପି ଜୟରାମ େବେହରା RWX1155266

ପ ୁ /125580 34 122 584ଦିେନଶ େବେହରା ପି ଜୟରାମ େବେହରା RWX0242263

�ୀ /125581 33 122 585ସ�ିତା ସିଂହ ପି ନାରାୟଣ ସିଂହ RWX0335539

ପ ୁ /126582 57 122 586ଜଗନN ାଥ ପ<ନାୟକ ପି ରାମା ରାଓ ପ<ନାୟକ RWX1155035

�ୀ /126583 40 122 587କମଳିନୀ ପ<ନାୟକ $ା ଜଗନN ାଥ ପ<ନାୟକ RWX1155027

�ୀ /127584 23 122 588ସନିୁତା ଖିଲ $ା ନିତିନ ଖିଲ RWX1266279

�ୀ /127585 22 122 589େଜସିକା ତୁରୁକ ପି ଜାଜତି ତୁରୁକ RWX1072909

ପ ୁ /128586 63 122 590ଜାମିନୀ କାB େବେହରା ପି ବାଇଧର େବେହରା RWX0280198

�ୀ /128587 59 122 591ଅପC% େବେହରା ପି ଜାମିନି କାB େବେହରା RWX0096867

ପ ୁ /128588 30 122 592ଦୀପ େଜ-ାତି େବେହରା ପି ଜାମିନି କାB େବେହରା RWX0607432

ପ ୁ /128589 28 122 593ଦିବ- େଜ-ାାତି େବେହରା ପି ଜାମିନୀ କାB େବେହରା RWX0762104

ପ ୁ /129590 50 122 594ବି.ୱନାଥ ପାଢ଼ୀ ପି ବୀର ବସB ପାଢ଼ୀ RWX1072891

�ୀ /129591 38 122 595ସ�ିତା ପାଢି $ା ବି.ୱନାଥ ପାଢି RWX1154848

�ୀ /130592 49 122 596ଉଷାରାଣୀ ମହାପାତ& $ା ଦ�ପାଣୀ ମହାପାତ& RWX0093955

�ୀ /131593 45 122 597ଆମିୟା ସଚିୁତା ତିକ9 $ା ବିଜୟ କମୁାର େଟା� RWX0610717

ପ ୁ /131594 53 122 598ବିଜୟ କମୁାର େଟା� ପି ତାରସିୟO େଟା� RWX0107144

ପ ୁ /132595 45 122 599ନାଗରାଜୁ ବବୁଲି ପି ତାମା ନାଇଡୁ ବବୁଲି RWX0673384

�ୀ /132596 41 122 600ପlୁା;ଳି ମାଛ $ା ବବୁଲି ନାଗରାଜୁ ମାଛ RWX0366872

ପ ୁ /133597 44 122 601ଅେଶାକ କମୁାର ପ�ା ପି ଦିବ-ସିଂହ ପ�ା RWX0465187

�ୀ /133598 35 122 602ରସ)ିତା ପ�ା $ା ଅେଶାକ କମୁାର ପ�ା RWX1155001

�ୀ /134599 45 122 603ସଜନା ନାଗ $ା ଅଗ[ି ନାଗ RWX1073410

ପ ୁ /135600 20 122 604ଲ()ୀକାB ବାଘ ପି ରବୀଶFର ବାଘ RWX1226166

ପ ୁ /135601 43 122 605ରବିଶFର ବାଘ ପି ସେୁରଶ ବାଘ KBH1341353

�ୀ /135602 40 122 606କଲ-ାଣି ବାଘ $ା ରବିଶFର ବାଘ KBH1305648

ପ ୁ /136603 59 122 608ନିଳ ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି RWX1207950

ପ ୁ /137604 37 122 609ସେୁରଶ ଚ3&  ନାୟକ ପି ସମରା ନାୟକ KBH1912138

ପ ୁ /138605 35 122 610ଲଛମନ ହBାଳ ପି େଗାବି3 ହBାଳ KBH1985142

�ୀ /138606 31 122 611େଗାମତି ହBାଳ $ା ଲ�ମନ ହBାଳ RWX0423046

�ୀ /139607 35 122 612ରାଇମତୀ ଖିଲ $ା େମାହନ ଖିଲ KBH1910777

ପ ୁ /139608 40 122 613େମାହନ ଖିଲ ପି ରୂପଧର ଖିଲ KBH1985076
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ପ ୁ /140609 33 122 614ବନମାଳୀ ବାରିକ ପି ନାବ ବାରିକ RWX0808436

�ୀ /141610 57 122 615ଲ()ୀ ହBାଳ $ା ଉVବ ହBାଳ KBH1912278

ପ ୁ /142611 52 122 616ଜହରଲା� ହBାଳ ପି ଘାସି ହBାଳ KBH1912047

�ୀ /142612 49 122 617ସଶୁୀଳା ହBାଳ $ା ଜହର ହBାଳ KBH1912260

�ୀ /143613 43 122 618ଗୀତା;ଳି ପେୁରାହିତ $ା ବାସେୁଦବ ପେୁରାହିତ RWX1076470

ପ ୁ /143614 22 122 619େସୗମ- ର;ନ ପେୁରାହିତ ପି ବସେୁଦବ ପେୁରାହିତ RWX1073055

�ୀ /144615 59 122 620ଶକBୁଳା ସରାଫ $ା ଜିବV6 ନ ସରାଫ OR/12/085/180838

ପ ୁ /144616 33 122 621ଦୀପକ କମୁାର ସରା� ପି ଜୀବV6 ନ ସରାଫ RWX0459180

�ୀ /144617 32 122 622ଶ&ାବଣୀ କମୁାରୀ ସରା� ମା ସକBୁଳା ସରା� RWX0459610

ପ ୁ /144618 29 122 623ଶ&ବଣ କମୁାର ସରାଫ ପି ଜିବV6 ନ ସରାଫ RWX0459602

ପ ୁ /145619 59 122 624ନରସିଂହ ପାଣିଗ&ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ&ାହି RWX0286922

�ୀ /145620 48 122 625ସେୁଦWା ପାଣିଗ&ାହି $ା ନରସିଂହ ପାଣିଗ&ାହି RWX0286914

�ୀ /145621 32 122 626ସେୁଚତା ପାଣିଗ&ାହି ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ&ାହି RWX0339226

ପ ୁ /145622 30 122 627ରବି3&  ପାଣିଗ&ାହି ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ&ାହି RWX0339234

ପ ୁ /146623 68 122 628େଭାେଳUର ମିଶ& ପି େଗାପିନାଥ ମିଶ& OR/12/085/168771

�ୀ /146624 57 122 629ସକୁାBି ମିଶ& $ା େଭାେଳUର ମିଶ& OR/12/085/168772

ପ ୁ /146625 37 122 630ବ3ିସ ମିଶ& ପି େଭାେଳUର ମିଶ& KBH1918846

ପ ୁ /146626 37 122 631ସନିୁଲ କମୁାର ମିଶ& ପି େଭାେଳUର ମିଶ& KBH1917921

�ୀ /147627 46 122 632େଜ-ାMNାରାଣି ତ&ିପାଠି $ା ଶିବପ&ସାଦ ତ&ିପାଠି RWX0110122

ପ ୁ /148628 20 122 633େଜ-ାତି ର;ନ ପେୁରାହିତ ପି ଦିବାକର ପେୁରାହିତ RWX1251651

ପ ୁ /158629 72 122 634ନିେରାଦ ନ3 ପି ଫିଲିପ ନ3 RWX0366682

�ୀ /158630 59 122 635କାରୁଣି ନ3 $ା ନିରଦ ନ3 RWX0366690

ପ ୁ /158631 40 122 636ଦାଉଦ ନ3 ପି ନୀରଦ ନ3 KBH1631274

�ୀ /158632 28 122 637ତୁଳାବତୀ ନ3 $ା ଦାଉଦ ନ3 RWX0808675

ପ ୁ /171633 46 122 641ଅେଶାକ କମୁାର ନ3 ପି ଗିରିଶ ଚ3&  ନ3 RWX1209402

�ୀ /171634 34 122 642ଶ-ାମା ନ3 $ା ଅେଶାକ କମୁାର ନ3 RWX1209410

ପ ୁ /181635 26 122 643ସିେମାନ କମୁାର କଲୁଦୀପ ପି ଅଜୀତ କମୁାର କଲୁଦୀପ RWX0794255

�ୀ /182636 55 122 644ଲ()ୀ ମହାରଣା $ା ସିମାtଳ ମହାରଣା RWX0808576

�ୀ /182637 36 122 645ସସ)ିତା କମୁାରୀ ମହାରଣା $ା ସଦୁାମ ଚରଣ ମହାରଣା RWX1155043

�ୀ /182638 33 122 646ସଶୁ&ୀ ସଂଯ�ୁା ମହାରଣା ମା ଲ()ୀ ମହାରଣା RWX0808592

�ୀ /182639 30 122 647ସD-ାରାଣୀ ମହାରଣା ପି ସିମାtଳ ମହାରଣା RWX1038744

ପ ୁ /183640 41 122 648ଜଗବDୁ େଲFା ପି ମେହ3&  େଲFା RWX0819649

ପ ୁ /183641 74 122 649ମରୁଲିଧର ନାୟକ ପି ରାଧାଶ-ାମ ନାୟକ RWX0808493

ପ ୁ /185642 61 122 651େମାତିଲାଲ ସାହୁ ପି ଦୁଯ-6ଧନ ସାହୁ RWX0808519

�ୀ /185643 42 122 652ବାଣୀଶ&ୀ ସାହୁ $ା େମାତୀଲାଲ ସାହୁ RWX1047935

ପ ୁ /186644 32 122 653ସ;ିତ କମୁାର ହBାଳ ପି ଜହରଲାଲ ହBାଳ RWX0278028

�ୀ /186645 24 122 654ଆର ଅନୁଶା ରାଣୀ $ା ସ;ିତା କମୁାର ହBାଳ RWX1076454

ପ ୁ /231646 56 122 655େଦତୖାରୀ େବେହରା ପି ଶ-ାମ ସ3ୁର େବେହରା RWX0277988

�ୀ /231647 23 122 656େଗୗତମୀ େବେହରା $ା ରାେଜ3&  କମୁାର େବେହରା RWX1075373

ପ ୁ /234648 35 122 657ସଂଜିX କମୁାର େଚଟୀ ପି ଦିବାକର େଚଟୀ RWX0396069

ପ ୁ /234649 30 122 658ଦିଲୀg କମୁାର େଚଟୀ ପି ଦିବାକରଚ3&  େଚଟୀ RWX0331777

�ୀ /234650 29 122 659ରୂପାଲୀ େଚଟୀ $ା ଦିଲ\ ୀପ କମୁାର େଚଟୀ RWX0459958

ପ ୁ /234651 34 122 660ଅଜିତ କମୁାର େଚଟି ପି ଦିବାକର େଚଟି KBH1910363

�ୀ /234652 28 122 661ଶାରଦା କମୁାରୀ େଚଟୀ $ା ସଂଜୀତ କମୁାର େଚଟୀ RWX0776948

�ୀ /234653 23 122 662ସଂଯ�ୁା େଚଟି $ା ଅଜିତ କମୁାର େଚଟି RWX1076983

ପ ୁ /275654 54 122 663ରଘନୁାଥ ବାଘ ପି ମକୁ3ୁ ବାଘ RWX0776658

�ୀ /275655 47 122 664ସବିତା ବାଘ $ା ରଘନୁାଥ ବାଘ RWX0776641

ପ ୁ /275656 31 122 665ସେୁରଶ ବାଘ ପି ରଘନୁଥ ବାଘ RWX0795674

ପ ୁ /275657 30 122 666ମେନାଜ ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ RWX0395483

�ୀ /275658 29 122 667ଅନିଶା ବାଘ $ା ନିରଜ ବାଘ RWX0776633

�ୀ /275659 26 122 668ସଂଗୀତା ବାଘ $ା ମେନାଜ ବାଘ RWX0795690

�ୀ /275660 60 122 669ଯେଶାଦା ପରିଡା $ା ସି ପରିଡା RWX0366658

�ୀ /293661 30 122 670ପlୁା ହBାଳ $ା ପବିତ&  ହBାଳ RWX0776930

ପ ୁ /343662 64 122 671ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି ପି ଉV6 ବ ମଦୁୁଲି RWX0808808

�ୀ /344663 59 122 672ଶକୁ& ି ମଦୁୁଲି $ା ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି RWX0808816

�ୀ /348664 77 122 673ଧାଯ-6ମଣି େଖାସଲା $ା ଚ3& େସନ େଖାସଲା RWX0887083

�ୀ /357665 50 122 674କଳୁବତୀ େଖାରା $ା ହରିS3&  େଖାରା RWX0887257

ପ ୁ /357666 31 122 675ଅରୁଣ କମୁାର େଖାରା ପି ହରିS3&  େଖାରା RWX0886929

ପ ୁ /364667 65 122 676ରଘନୁାଥ ସେBାଷ ରାୟ ପି େଗୗରା� ସେBାଷ ରାୟ RWX1038827

�ୀ /364668 58 122 677ପଦ) ାବତୀ ସେBାଷ ରାୟ $ା ରଘନୁାଥ ସେBାଷ ରାୟ RWX1038835

�ୀ /365669 25 122 678େମାହିନୀ ପ<ନାୟକ $ା ଅନୀଲ ପ<ନାୟକ RWX1038819

ପ ୁ /640670 49 122 679େ(ତ&ଚ3&  ବାଘ ପି ଦୁେଯ-%ଧନ ବାଘ KBH1305564

11 12/M.O.P େଯାଗ-ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ%ଚନ ଅଧିକାରୀF $ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /640671 43 122 680ଅନିତା ବାଘ $ା େ(ତ&ଚ3&  ବାଘ KBH1305556

�ୀ /640672 23 122 681ଅେ;ଲିନା ବାଘ ପି େ(ତ&  ଚ3&  ବାଘ RWX1076462

�ୀ /640673 69 122 682ରତN ମଣି ବାଘ $ା ଦୁେଯ-%ଧନ ବାଘ KBH1631175

�ୀ /640674 27 122 683ଶୀତଲ ରାନୀ କ�ୁଦୀପ ପି ଅଜିତ କମୁାର କ�ୁଦୀପ RWX0776880

ପ ୁ /645675 25 122 684ଦୀପକ ମାଝି ପି ଶକୁରୁା ମାଝି RWX0819672

�ୀ /646676 41 122 685ସନିୁତା ନାୟକ $ା ଜଗବDୁ େଲFା RWX1038884

ପ ୁ /647677 59 122 686ରଘନୁାଥ ଖେଟଇ ପି ଧୃବଚରଣ ଖେଟଇ KBH1297357

�ୀ /647678 29 122 687ପ&ିୟଦଶ9ନୀ ଖେଟଇ ପି ରଘନୁାଥ ଖେଟଇ RWX0398552

�ୀ /647679 26 122 688ପ&;ା ପରମିତା ଖେଟଇ ପି ରଘନୁାଥ ଖେଟଇ RWX0755702

�ୀ /647680 52 122 689ପ&ତିମା ନାୟକ $ା ରଘନୁାଥ ଖେଟଇ KBH1297340

ପ ୁ /999681 45 122 690ନିଳାtଳ ବିେଶାଇ ପି ପ&ହଲ\ ାଦ ବିେଶାଇ RWX0398453

�ୀ /999682 40 122 691ଅନୁପମା ବିେଶାଇ $ା ନିଳାtଳ ବିେଶାଇ RWX0398461

ପ ୁ /999683 28 122 692ଆଦିତ- କମୁାର ପି ପ&ଶାB କମୁାର $ାଇଁ RWX1071802

�ୀ /999684 51 122 693ଜୟା କମୁାରି ପାଢି $ା ପ&ଶାB କମୁାର $ାଇଁ RWX1071752

ପ ୁ /999685 59 122 694ପ&ଶାB କମୁାର $ାଇଁ ପି ଶତୃଘN $ାଇଁ RWX1077700

�ୀ /2/644686 36 122 695େଗୗରି ଲ()ୀ ବି $ା ଜଗନN ାଥ ପ&ସାଦ ଏନ RWX0777276

�ୀ /2/644687 33 122 696ଏନ େଗୗରି $ା ଏନ ଏସ ଶ&ୀନିଭାସ RWX0793752

ପ ୁ /57688 56 122 697ମଥୁ ୁରାମ ୁ ପି ଏ. ମଥୁ ୁOଵାମୀ RWX1285964

ପ ୁ /150689 37 122 698ସ;ୀବ କମୁାର ମହାBି ପି ବିଘNରାଜ ମହାBି KBH1713197

�ୀ /150690 45 122 699ସଜୁାତା ମହାBି ପି ବିଘରୁାଜ ମହାBି RWX0957100

�ୀ /150691 62 122 700ପFଜ ମହାBି $ା ବିଘNରାଜ ମହାBି OR/12/085/136091

ପ ୁ /150692 38 122 701ସେBାଷ କମୁାର ମହାBି ପି $ଗ6ତ ବିଘNରାଜ ମହାBି KBH1713189

�ୀ /150693 42 122 702ମମତା ମହାBି ପି $ଗ6ତ ବିଘNରାଜ ମହାBି KBH1308196

�ୀ /12694 22 122 703ଭାନୁମତୀ ମାଝୀ $ା ସେBାଷ ନାୟକ RWX1293877

�ୀ /81695 19 122 704ହରପ&ିୟା ପାଟନିଆ ପି ଭାଗିରଥି ପାଟନିଆ RWX1293885

�ୀ /141696 20 122 705ସNି�ା ରାଣି ହBାଳ ପି େସାମନାଥ ହBାଳ RWX1293943

ପ ୁ /151697 24 122 706ସକୁାB କମୁାର ସାହୁ ପି ଭା�ର ଚ3&  ସାହୁ RWX0960781

ପ ୁ /151698 30 122 707ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ସାହୁ ପି ଭା�ର ଚ3&  ସାହୁ RWX0333724

ପ ୁ /151699 31 122 708ସେBାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭା�ର ଚ3&  ସାହୁ RWX0229625

�ୀ /151700 51 122 709ସD-ାରାଣୀ ସାହୁ $ା ଭା�ର ଚ3&  ସାହୁ KBH1325794

ପ ୁ /151701 60 122 710ଭା�ର ଚ3&  ସାହୁ ପି ଧୃବ ଚରଣ ସାହୁ KBH1325802

ପ ୁ /47702 18 122 711ଦିଲ\ ିପ ଖିଲ ପି ରମ ଚ3&  ଖିଲ RWX1304500

ପ ୁ /04703 18 122 712ପ&ିନO ମହାରଣା ପି େକଶବ ମହାରଣା RWX1306182

�ୀ /367704 49 122 713ଉଷା ରାଣୀ ମହାପାତ& $ା ୰ ଦ�ପାଣି ମହାପାତ& RWX1307982

�ୀ /78705 18 122 714ଇଶା ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ3&  ସାହୁ RWX1320217

�ୀ /95706 18 122 715େମଘନା ପ&ିୟଦଶ6ନୀ େସଠୀ ପି ପ&କାଶ ଚ3&  େସଠୀ RWX1320662

�ୀ /36707 18 122 716ବାସBି ସନୁା ପି େଗାପିନାଥ ସନୁା RWX1322080

�ୀ /999708 18 122 717ଅ;ନୀ ବିେଶାଇ ପି ନିଳାtଳ ବିେଶାଇ RWX1322320

ପ ୁ /6709 18 122 718ଇ. ଦିବ- େମାହନ ପି ଇ. ନଳିନୀ କାB RWX1322346

�ୀ /60710 18 122 719ଶତିୃ କର ପି ଅମଳ କର RWX1322353

�ୀ /30711 18 122 720କବିତା ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ RWX1322361

�ୀ /28712 18 122 721କମୁଦିୁନୀ ପଜୂାରୀ ପି େସାନୁ ପଜୂାରୀ RWX1322379

ପ ୁ /73713 18 122 722ନିେଲଶ ନିଳାତ) ଜ ପ�ା ପି ନିର;ନ ପ�ା RWX1323336

ପ ୁ /47714 18 122 723ଗେଣଶ ଖିଲ ପି ଶ-ାମ ସ3ୁର ଖିଲ RWX1323344

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ%ଚନ ନିମେB ଗ&ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନN  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ%ଚନ କମିଶନ ଭାରତF �ାରା 
ପ&କାଶନ କରାଯାଏ | ପ&େତ-କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ%ଚନ ପବୂ6 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣF ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରBୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.18 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 ମାନFର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନF ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

12 12/M.O.P େଯାଗ-ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାB େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ%ଚନ ଅଧିକାରୀF $ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


