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ପ ୁ /11 33 119 1େଜପି ପ
ିତମ ସାଗର ପି ପ ୁ! ନ# $ାଇଁ KBH1909795

ପ ୁ /22 33 119 2ପ
ଶା( ବାଘ ପି ର*ନ ବାଘ RWX0366468

+ୀ /033 22 119 3ଅନିତା କଳୁଦୀପ $ା କନୁା କଳୁଦୀପ RWX1268127

ପ ୁ /34 38 119 4ପ
ଦୀପ କମୁାର େସଠି ପି ଖଲିଆ େସଠି KBH1909548

+ୀ /45 37 119 5ଟି ଜଗଦୀ1ରୀ ମା ଟି ଲ23ୀ KBH1909969

ପ ୁ /56 38 119 6ଅନିଲ କମୁାର ପ4ନାୟକ ପି ରାଧାଶ�ାମ ପ4ନାୟକ RWX0276147

ପ ୁ /57 56 119 7ସଦୁଶ6ନ $ାଇଁ ପି ଭଗବାନ $ାଇଁ KBH1909852

+ୀ /58 46 119 8ସବିତା $ାଇଁ $ା ସଦୁଶ6ନ $ାଇଁ KBH1909860

+ୀ /59 27 119 9ରଶ3 ି େରଖା $ାଇଁ ପି ସଦୁଶ6ନ $ାଇଁ RWX0603423

+ୀ /610 37 119 10ଭାଗ�ଲ23ୀ େବେହରା $ା ସେ(ାଷ କମୁାର େବେହରା RWX0276139

ପ ୁ /711 58 119 11ମରୁଲୀଧର େବେହରା ପି ନକଳୁ େବେହରା RWX0276154

+ୀ /712 48 119 12ବାସ(ି େବେହରା $ା ମଲୁରୀଧର େବେହରା RWX0663047

ପ ୁ /713 29 119 13ରବି#
  େବେହରା ପି ମରୁଲୀଧର େବେହରା RWX0603589

ପ ୁ /714 27 119 14େସୗେମ#
  କମୁାର େବେହରା ପି ମରୁଲୀଧର େବେହରା RWX0775312

ପ ୁ /815 32 119 15ଧନୁଯ�6ୟ ଖରା ପି ଗରୁୁ ଖରା RWX0085191

+ୀ /816 24 119 16ସସ3ିତା $ାଇଁ ପି ସଦୁଶ6ନ $ାଇଁ RWX0900613

+ୀ /1017 58 119 17ଧନାଇ ମଦୁୁଲି $ା ଜୟ ମଦୁୁଲି OR/12/085/130616

+ୀ /1018 37 119 18ରୁବିଲତା ନାୟକ $ା ସା(ନୁ ନାୟକ RWX0085217

+ୀ /1019 34 119 19ପ
ିୟ<ା ନାୟକ $ା ଶ
ିମ( ନାୟକ RWX0085209

+ୀ /1120 42 119 20ପ
ତୀମା ମଦୁୁଲୀ $ା ସନ�ାସୀ ମଦୁୁଲୀ KBH1332832

ପ ୁ /1221 36 119 21ମାଧବ ମିନିକା ପି ଜୟଶ<ର ମିନିକା KBH1909555

+ୀ /1222 52 119 22ଚ>ା ମଦୁୁଲୀ ପି ବୁରୁଜା ମଦୁୁଲୀ KBH1332840

ପ ୁ /1323 58 119 23ନବଘନ ପ
ଧାନ ପି ଅରଖୀତ ପ
ଧାନ KBH1632611

+ୀ /1324 57 119 24ମ*ଲୁତା ପ
ଧାନ $ା ନବଘନ ପ
ଧାନ KBH1346683

ପ ୁ /1325 27 119 25ମଦନ େମାହନ ପ
ଧାନ ପି ନବଘନ ପ
ଧାନ RWX0603431

ପ ୁ /1426 34 119 26ରାମ ୁନାୟକ ପି ସ#ୁୁରୁ ନାୟକ RWX0085225

+ୀ /1527 55 119 27ସସ3ିତା ବାଘ $ା ରାମଚ#
  ବାଘ KBH1909639

ପ ୁ /1728 33 119 28ମେହ1ର ହରିଜନ ପି ମେନାର*ନ ହରିଜନ RWX0085258

ପ ୁ /1729 21 119 29ସେୁର#
  ଜାନୀ ପି େଗୗରି ଜାନୀ RWX1200740

ପ ୁ /1830 37 119 30ପ
ଶା( କମୁାର ବିଡି@ ପି ଇସ3ାଇଲ ବିଡି@ KBH1632496

ପ ୁ /1931 33 119 31ଦଶରଥ ସନୁା ପି ମଧ ୁସନୁା RWX0085274

+ୀ /2032 48 119 32ଚ#
େରଖା େଜନା $ା ତୁସାରର*ନ ରାଉତ KBH1354448

+ୀ /2033 42 119 33ପ
ଣତୀ ମାଝୀ $ା ସସୁା( କମୁାର ମାଝୀ KBH1332410

ପ ୁ /2034 50 119 34ପି ଏନ େକ ରାଓ ପି ପି ଭି ରାଓ KBH2097483

+ୀ /2035 58 119 35ଗରୁୁବାରି ସନୁା $ା ମଧ ୁସନୁା RWX0603753

+ୀ /2136 40 119 36ପାବ6 ତୀ େସାେରD $ା ଜୀେତ#
  େସାେରD KBH1346667

+ୀ /2237 39 119 37ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ପି ଭEାରୀ ନାୟକ KBH1632504

+ୀ /2238 38 119 38ବବିତା ନାୟକ ପି ଭEାରି ନାୟକ KBH1632512

+ୀ /2339 56 119 39ଗରୁ ଖରା $ା ରବି ଖରା RWX0242008

ପ ୁ /2540 59 119 40ରବି#
  କମୁାର ଆଚାଯ�6 ପି ବାଉରୀବFୁ ଆଚାଯ�6 KBH2097582

+ୀ /2541 56 119 41ସକୁା(ୀ ଆଚାଯ�6 $ା ରବି#
  କମୁାର ଆଚାଯ�6 KBH2097590

ପ ୁ /2542 29 119 43ଅେଶାକ ଆଚାଯ�6 ପି ରବି#
  ଆଚାଯ�6 RWX0394890

+ୀ /2643 43 119 44ସେ(ାଷୀ ଖରା $ା ରଘ ୁଖରା KBH2097657

+ୀ /2744 62 119 45ଗରୁୁବାରୀ ଜାନୀ $ା ତିଲକ ଜାନୀ RWX0085373

+ୀ /2745 41 119 46ପାବ6 ତୀ ଜାନୀ $ା ଆନ# ଜାନୀ KBH1670298

ପ ୁ /2746 39 119 47ଡାନିଏଲ କାସିୟଫ ପି େସାମନାଥ କାସିHଫ RWX0886549

+ୀ /2847 37 119 48ପ
ତୀ2ା ରାଣୀ ନାୟକ ପି ରବି#
  ନାଥ ନାୟକ KBH1632389

+ୀ /2948 52 119 49ର� କାମଡୀ $ା ରାମ କାମଡୀ OR/12/085/186410

ପ ୁ /2949 38 119 50ରବି କାମଡୀ ପି ରାମ କାମଡୀ RWX0085399

ପ ୁ /3050 34 119 51ମାନସର*ନ ରାଉଳ ପି ସମୁନ ରାଉଳ RWX0085357

1 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /3151 48 119 52ନିଶାମଣି ସାହୁ $ା ସଦୁାମ ସାହୁ RWX0085423

ପ ୁ /3252 27 119 53ଶିବ ଶ<ର େସଠି ପି ସେୁର#
  ନାଥ େସଠି RWX0603548

ପ ୁ /3253 60 119 54ସେୁର#
 ନାଥ େସଠୀ ପି ଚି(ାମଣି େସଠୀ RWX0395004

+ୀ /3254 56 119 55ଉମMଳା େସଠୀ $ା ସେୁର#
  ନାଥ େସଠୀ RWX0395012

+ୀ /3355 29 119 56ସ*Nୁା ପରିOା ପି ସମୁରୀୟା ପରିOା RWX0775262

+ୀ /3356 27 119 57ସ*ିବିତା ରାଣୀ ପରିOା ପି ସମୁରୀୟା ପରିPା RWX0775254

ପ ୁ /3357 49 119 58ସମୁରୀୟ ପରୀଛା ପି ଚିତର*ନ ପରୀଛା KBH1670264

+ୀ /3358 47 119 59ଏଲିଜାେବଥ ପରୀଛା $ା ସମୁରୀୟ ପରୀଛା KBH1670272

ପ ୁ /3359 24 119 60ମେନାର*ନ ପରିଛା ପି ସମୁରୀୟ ପରିଛା RWX1188002

+ୀ /3360 21 119 61ରଶ3 ିତା ପରିOା ପି ସମୁରିୟ ପରିOା RWX1117621

+ୀ /3461 55 119 62ଦଇମତୀ ମାEୀ $ା ଧନୁ ମାEୀ RWX0276204

ପ ୁ /3562 35 119 63ଅ1ିନୀ କମୁାର େବେହରା ପି େଯାେଗ#
  େବେହରା KBH1909530

+ୀ /3663 36 119 64ପ
ମିତା ଭତ
 ା $ା େଗୗରି ତୁରୁକ RWX0276188

ପ ୁ /3664 48 119 65ବାବୁ େସଠୀ ପି ଲାଛିୟା େସଠୀ KBH1909977

ପ ୁ /3665 51 119 66ମତିରାମ ସନୁା ପି କମଳେଲାଚନ ସନୁା RWX0085407

+ୀ /3666 46 119 67ମ*ଳୁା ସନୁା $ା ମତିରାମ ସନୁା RWX0085415

+ୀ /3767 52 119 68େଜାତିମ6ୟୀ ବି1ାଳ $ା ପ ୁ!ନ# $ାଇଁ KBH1332303

ପ ୁ /3968 41 119 69ଧବଲୁ ସନୁା ପି ମଧ ୁସନୁା KBH1670330

+ୀ /3969 39 119 70ବୁଦୁରୀ ସନୁା $ା ଧବଲୁ ସନୁା KBH1670322

ପ ୁ /4070 52 119 71ସଧିୁର କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ବଂଶିଧର ବିେଶାଇ RWX0085464

+ୀ /4071 45 119 72ରସବତୀ ସଗରୀଆ $ା ସିତାନ ସଗରୀଆ RWX0276212

ପ ୁ /4172 45 119 73ବଲୁ ହ(ାଳ ପି ଅଜୁ6 ନ ହ(ାଳ KBH1332642

+ୀ /4173 41 119 74ଚ>ା ହ(ାଳ $ା ବଲୁ ହ(ାଳ KBH1332378

ପ ୁ /4274 39 119 75ବିେନାଦ ଖରା ପି ରଘ ୁଖରା RWX0276220

ପ ୁ /4375 33 119 76ଶିବ ପ
ସାଦ େବେହରା ପି େଗାବR6 ନ େବେହରା KBH1909936

ପ ୁ /4576 56 119 77ଜୟବିହାରି ଖSିୁଆ ପି ଅନାଦି ଖSିୁଆ KBH1909597

ପ ୁ /4677 56 119 78ବିନାୟକ ବିଭାର ପି ଉଧବ ବିଭାର KBH1632546

ପ ୁ /4678 43 119 79ନାଗ ଭୁଷଣ ପ4ନାୟକ ପି ଗଣପତି ପ4ନାୟକ RWX0227017

ପ ୁ /4779 38 119 80ଅମିତ କମୁାର ପEା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପEା RWX0276238

ପ ୁ /4880 52 119 81ଶ�ାମଘନ ମିନିଆକା ପି ତମନା ମିନିଆକା KBH1909654

+ୀ /4881 39 119 82ଲ23ୀ ମିନିଆକା $ା ଶ�ାମଘନ ମିନିଆକା RWX0673061

ପ ୁ /5182 33 119 83ସେ(ାଷ କମୁାର େସଠି ପି ଭଗବାନ େସଠି RWX0422667

+ୀ /5283 37 119 84ଅ*ନୀତା ପାଢୀ ମା ଈ#ିରା ପାଢୀ RWX0673053

ପ ୁ /5484 31 119 85ପ
ଦିପ ଜାନି ପି ଜଗନV ାଥ ଜାନି RWX0394809

+ୀ /5485 22 119 86ନିେବଦିତା ମିଶ
 ପି ବାଳକୃW ମିଶ
 RWX1067008

+ୀ /5586 44 119 87ଉମା ମହାପାତ
 $ା େସସେଦଵ ମହାପାତ
 RWX1067446

+ୀ /6187 24 119 88ରୁବି େବନିଆ ପି ରାଜୁ େବନିୟା RWX1067024

ପ ୁ /28988 33 119 1162ପ
ଶା( କମୁାର ନ# ପି ସଯୁ�6ନାରାୟଣ ନ# RWX0242099

+ୀ /28989 54 119 1163ସେୂଦWା କମୁାରୀ ନ# $ା ସଯୂ�6 ନାରାୟଣ ନ# KBH1318336

ପ ୁ /1390 18 119 1172ଲି�ରାଜ ପରଜା ପି ଚ#
  ପରଜା RWX1317171

+ୀ /1091 18 119 1177ସପୁ
ିୟା ନାୟକ ପି ସା(ୁନୁ କମୁାର ନାୟକ RWX1321843

+ୀ /0192 76 119 89େରଣକୁା ହାଲଦାର - ଗୀତାରାଣି ସିକଦାର RWX1067461

+ୀ /193 46 119 90ସ*ରୁାଣୀ ସିକଦାର ପି ସଧିୁର କମୁାର ସି@ଦାର KBH1332279

+ୀ /194 43 119 91ମ*ରୁାଣୀ ସିକଦାର ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସକଦାର KBH1332287

ପ ୁ /195 74 119 92ସଧିୁର ର*ନ ସିକଦାର ପି ବାବୁଚା# ସିକଦାର OR/12/085/186864

+ୀ /196 60 119 93ଗୀତାରାଣି ସି@ଦାର $ା ସଧିୁର ର*ନ ସିକଦାର KBH1332261

ପ ୁ /197 44 119 94ସାମଲ କମୁାର ସିକଦାର ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସୀକଦାର KBH1332592

ପ ୁ /298 30 119 95ସଶୁା( ବାଘ ପି ର*ନ ବାଘ RWX0603324

ପ ୁ /299 61 119 96ର*ନ ବାଘ ପି ଗରୁୁନାଥ ବାଘ OR/12/085/186023

+ୀ /2100 54 119 97ଲଖ3 ି ବାଘ $ା ର*ନ ବାଘ OR/12/085/186024

+ୀ /2101 22 119 98େସେଲZିଆଲ ବିଡିକା $ା ସଶୁା( ବାଘ RWX1152651

ପ ୁ /03102 26 119 99ସନୁାମ କଳୁଦୀପ ପି ସେୁରଶ ଚ#
  କଳୁଦୀପ RWX0819201

+ୀ /03103 21 119 100ଦିବ�େଜ�ାତି କଳୁଦୀପ ପି ସେୁରଶ କଳୁଦୀପ RWX1268150

ପ ୁ /3104 27 119 101କନୁା କଳୁଦୀପ ପି ସେୁରଶ ଚ#
  କଳୁଦୀପ RWX0603662

ପ ୁ /3105 56 119 102ସେୁରଶ ଚ#
  କଳୁଦୀପ ପି ଉରିଓ କଳୁଦୀପ OR/12/085/186200

+ୀ /3106 53 119 103ମ�ଳେଦଇ କଳୁଦୀପ $ା ସେୁରଶ ଚ#
  କଳୁଦୀପ OR/12/085/186347

+ୀ /4107 72 119 104ଟି ଲ23ୀ କା(ମା $ା ଟି େମାହନ ରାଓ OR/12/085/186816

ପ ୁ /4108 41 119 105ଟି.ଶ
ୀଧର ରାଓ ପି ଟି.େମାହନ ରାଓ KBH1331966

+ୀ /4109 36 119 106ଟି ତୁଳସୀ ରାଓ $ା ଟି.ଶ
ୀଧର ରାଓ RWX0603845

ପ ୁ /6110 28 119 107ବିକି ହରିଜନ ପି ନାରାୟଣ ହରିଜନ RWX1001353

+ୀ /6111 26 119 108ଲଳିତା ହରିଜନ ପି ନାରାୟଣ ହରିଜନ RWX1001429

ପ ୁ /6112 43 119 109ସବୁାସ ଚ#
  ନାୟକ ପି ନୀଳାଧର ନାୟକ OR/12/085/186801

2 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������ 
� ��$�����% 20ୱାଡ6  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

36 
��* ����� &�����-

+ୀ /6113 41 119 110ବିଣାପାଣି ନାୟକ $ା ସବୁାଷଚ#
  ନାୟକ KBH1632421

ପ ୁ /6114 37 119 111ଅନିରୁR ନାୟକ ପି ନିଳଧର ନାୟକ KBH1909563

+ୀ /6115 34 119 112ଉମMଳା ନାୟକ ପି ନିଳଧର ନାୟକ RWX0085514

+ୀ /6116 21 119 113ନିେବଦିତା ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ#
  ନାୟକ RWX1151349

+ୀ /6117 28 119 114ଲିୟା ପ
ଧାନ ପି େବଲାସନ ପ
ଧାନ RWX0603704

ପ ୁ /07118 38 119 115ମେହ1ର ସାଉଁ(ା ପି ଚି(ାମଣି ସାଉ(ଁା RWX0803577

ପ ୁ /7119 73 119 116ବୁଧିଆ େବେହରା ପି ଜଗନV ାଥ େବେହରା RWX1232362

+ୀ /7120 68 119 117ମହାେଦଇ େବେହରା $ା ବୁଧିଆ େବେହରା RWX1232164

+ୀ /7121 42 119 118ମ* ୁେବେହରା ପି ବୁଧିଆ େବେହରା KBH1331750

ପ ୁ /7122 41 119 119ସେ(ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ବୁଧୀଆ େବେହରା KBH1632595

+ୀ /8123 70 119 120େକ ନିଲିମା ପାତ
 $ା େକ ରଘନୁାଥ ପାତ
 OR/12/085/186146

+ୀ /9124 50 119 121େବୈଦଈ ମଦୁୁଲି $ା ମଧ ୁମଦୁୁଲି OR/12/085/186127

ପ ୁ /9125 50 119 122ମଧ ୁମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି RWX1232172

ପ ୁ /9126 29 119 123ଦିବାକର ମଦୁୁଲି ପି ମଧ ୁମଦୁୁଲି RWX0394866

ପ ୁ /9127 28 119 124ପ
ଭାକର ମଦୁୁଲି ପି ମଧ ୁମଦୁୁଲି RWX0459164

+ୀ /9128 22 119 125ରିନା ପରାଜା $ା ପ
ଭାକର ମଦୁୁଲି RWX1151752

+ୀ /10129 39 119 126କନିୁ େବନିଆ $ା ରାମ େବନିଆ KBH1334507

ପ ୁ /10130 48 119 127ଶା(ନୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ RWX0819318

ପ ୁ /10131 46 119 128ଶ
ୀମ( କମୁାର ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ RWX0819326

ପ ୁ /10132 52 119 129ସନା ସନୁା ପି ରଘନୁାଥ ସନୁା OR/12/085/186223

+ୀ /10133 50 119 130ହିରାମଣି ସନୁା $ା ସନା ସନୁା OR/12/085/186224

ପ ୁ /11134 50 119 132ବାବୁଲା େକାେଟ1ର ବR6 ନ ପି କିେଶାର ବR6 ନ RWX0085548

+ୀ /11135 42 119 133ଯଶ$ିନୀ ବR6 ନ $ା ବାବୁଲା େକାେଟ1ର ବR6 ନ RWX0085670

ପ ୁ /11136 39 119 134$ାଧୀନ ବR6 ନ ପି କୀେଶାର ଚ#
  ବR6 ନ RWX0276246

ପ ୁ /12137 30 119 135ଲ23ଣ ହDଟାଲ ପି ରଘନୁାଥ ହ(ାଳ RWX0459156

ପ ୁ /12138 56 119 136ରଘନୁାଥ ହଂତାଳ ପି େକଶବ ହଂତାଳ OR/12/085/186133

+ୀ /12139 48 119 137ତୁଲାବତି ହଂତାଳ $ା ରଘନୁାଥ ହଂତାଳ OR/12/085/186134

ପ ୁ /12140 37 119 138ହରିଶ ଚ#
  ହ(ାଳ ପି କୃW ଚ#
  ହ(ାଳ KBH1632439

+ୀ /12141 37 119 139ବିେନାଦିନି ହ(ାଳ $ା ହରି\#
  ହ(ାଳ RWX0366492

+ୀ /13142 60 119 140ମଇନା ମଦୁୁଲି $ା ସ#ୁୁରୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/186033

ପ ୁ /13143 43 119 141ମ�ୁଳୁ ମଦୁୁଲି ପି ସ#ୁୁରୁ ମଦୁୁଲି KBH1332527

ପ ୁ /13144 55 119 142ଚ#ୃ ପରଜା ପି ହରୀ ପରଜା RWX0227132

+ୀ /13145 46 119 143ଶଆୁ ପରଜା $ା ଚ#
ୁ  ପରଜା RWX0458984

+ୀ /13146 26 119 144ଝୁମକିୁ ପରଜା ପି ଚ#
  ପରଜା RWX1001684

+ୀ /13147 19 119 145େଦମୖତି ପରଜା ପି ଚ#
ୁ  ପରଜା RWX1268424

+ୀ /14148 65 119 146ଜାଲି ମଦୁୁଲି $ା େଗାରା ମଦୁୁଲି OR/12/085/186035

ପ ୁ /14149 36 119 147ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି ପି େଗାରା ମଦୁୁଲି RWX0366476

+ୀ /15150 43 119 148ଏମ ସାରଦା ବାଇ ପି ଏମ ପ
କାଶ ରାଓ OR/12/085/186048

+ୀ /15151 42 119 149ସବୁ 6 ହ(ାଳ $ା ଏ�. ବାଲାରାଜୁ RWX0900696

ପ ୁ /15152 43 119 150ପିତା]ର ମାଝି ପି ଘାସରୁାମ ମାଝି RWX1001825

ପ ୁ /15153 41 119 151ସନ�ାସୀ ମଦୁୁଲି ପି େଗାରା ମଦୁୁଲି KBH1332535

ପ ୁ /15154 40 119 152ଏମ ବାଳରାଯ ୁରାଓ ପି ପ
କାଶ ରାଓ OR/12/085/186863

ପ ୁ /15155 38 119 153ରାମା ରାଓ ପି େମାହନ ରାଓ KBH1632454

+ୀ /16156 29 119 154େହମଲତା ରାଓ $ା ରାମା ରାଓ RWX0603605

+ୀ /17157 50 119 155ସିଉଳି େଦ $ା ଜଗନV ାଥ େଦ OR/12/085/186151

ପ ୁ /17158 36 119 156ମେନାଜ କମୁାର ହରିଜନ ପି ମେନାର*ନ ହରିଜନ RWX0085241

ପ ୁ /18159 71 119 157ଶକୁ
 ା ପରଜା ପି ଲଛୁ ପରଜା OR/12/085/186086

+ୀ /18160 28 119 158ରଶ3 ିପରଜା $ା ମେନାଜ ପରଜା RWX0775114

ପ ୁ /18161 28 119 159ମେନାଜ ପରଜା ପି ସକୁରୁୁ ପରଜା RWX0775213

+ୀ /19162 32 119 160ଶା(ିଲତା ମମୁ ୁ6 $ା ଧାମା େସାେରନ RWX0330951

ପ ୁ /19163 70 119 161ଲୁବିନ ସେରନ - ସମୟ ସେରନ OR/12/085/186886

+ୀ /19164 65 119 162ବିଳାସି ସେରନ $ା ଲୁବିନ ସେରନ OR/12/085/186037

ପ ୁ /19165 41 119 163ଜୀେତ#
  ସେରନ ପି ଲୁବିନ ସେରନ KBH1331784

ପ ୁ /19166 38 119 164ଧାମା ସେରନ ପି ଲୁବିନ ସେରନ KBH1670181

+ୀ /20167 64 119 165ସଇତା ମଦୁୁଲି $ା ମାଧବ ମଦୁୁଲି OR/12/085/186114

ପ ୁ /21168 70 119 166ବୁଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/186115

+ୀ /21169 60 119 167ପ
ତିମା ମଦୁୁଲୀ $ା ବୁଲୁ ମଦୁୁଲୀ OR/12/085/186116

+ୀ /22170 48 119 168ମାଳତି ମଦୁୁଲି $ା ଡମ ୂମଦୁୁଲି OR/12/085/186118

+ୀ /22171 22 119 169େଦବକୀ ମଦୁୁଲି ପି ଡମ ୁମଦୁୁଲି RWX1107945

ପ ୁ /23172 61 119 170ସ#ୁରୁ ନାୟକ ପି ବୁଦୁରା ନାୟକ OR/12/085/186111

+ୀ /23173 56 119 171ଯମନୁା ନାୟକ $ା ସ#ୁରୁ ନାୟକ OR/12/085/186112

ପ ୁ /23174 48 119 172ଡ]ରୁୁ ନାୟକ ପି ସ#ୁରୁ ନାୟକ KBH1331586

3 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /23175 40 119 173ମାଧବ ନାୟକ ପି ସ#ୁରୁ ନାୟକ RWX0803650

+ୀ /23176 36 119 174ଦଇମତି ନାୟକ $ା ମାଧବ ନାୟକ RWX0803643

ପ ୁ /23177 34 119 175ସାମ ୁନାୟକ ପି ସ#ୁରୁ ନାୟକ RWX0330944

+ୀ /23178 28 119 176ରୀନା ନାୟକ ପି ଡ]ରୁ ନାୟକ RWX0458968

+ୀ /23179 27 119 177ମିନା ନାୟକ ପି ଡ]ରୁ ନାୟକ RWX1001577

+ୀ /24180 60 119 178ମିନତି ପଟନାୟକ $ା ସଯୁ�6ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ OR/12/085/186099

ପ ୁ /25181 28 119 179ରବି ବାଘ ପି ଚ#
  ବାଘ RWX0459115

+ୀ /25182 69 119 180ମରିଚ ମତୀ େଖମEୁୁ $ା ମାଧବ େଖମEୁୁ RWX1002187

+ୀ /25183 28 119 181ସଶିୁଲା େଖାରା ପି ନାଗ େଖାରା RWX1002161

+ୀ /25184 55 119 182େବଜୖୟ(ି ଲିମା $ା ତପନ ଲୀମା RWX1270362

ପ ୁ /25185 53 119 183ଲାଜାର ଲିମା ପି ବି*ିମିନ ଲିମା OR/12/085/184270

+ୀ /25186 50 119 184ସପୁ
ଭା ଲିମା $ା ଲାଜାର ଲିମା OR/12/085/184268

+ୀ /25187 39 119 185ସସୁା(ୀ ଲୀମା ପି ତପନ ଲୀମା KBH1909621

ପ ୁ /25188 28 119 186ଉ^ମ କମୁାର ଲିମା ପି ଲାଜାର ଲିମା RWX0603332

+ୀ /25189 27 119 187େପ
ମଲତା ଲିମା ପି ଲାଜାର ଲିମା RWX1001452

+ୀ /25190 24 119 188ସସ3ିତା ନାୟକ $ା ଟୁଟୁ କମୁାର ନାୟକ RWX1001569

ପ ୁ /26191 51 119 189ମ�ଲ ବେଘଲ ପି ଧନିରାମ େବେଘଲ RWX1001916

ପ ୁ /26192 40 119 190ପ
ଭାତ ଛି_ାଣୀ ପି େଲାହିତ ଛି_ାଣୀ RWX0459081

+ୀ /26193 38 119 191ମମତା ଛି_ାଣୀ $ା ପ
ଭାତ ଛି_ାଣୀ RWX0459073

ପ ୁ /26194 23 119 192ସମର ର*ନ ଛି_ାଣୀ ପି େଲମନ ଛି_ାଣୀ RWX1002070

ପ ୁ /26195 56 119 193ବିଦ�ାଧର ପ
ଧାନ ପି ହରିହର ପ
ଧାନ OR/12/085/186807

+ୀ /26196 50 119 194କମୁଦୀନୀ ପ
ଧାନ $ା ବିଦ�ାଧର ପ
ଧାନ OR/12/085/186407

ପ ୁ /26197 30 119 195ବି`ଵଜୀତ ପ
ଧାନ ପି ବିଦ�ାଧର ପ
ଧାନ RWX0330977

ପ ୁ /26198 24 119 196ବିରୁପାକଷ ପ
ଧାନ ପି ବିଦ�ାଧର ପ
ଧାନ RWX1001692

ପ ୁ /27199 31 119 197ମେନାଜ େବନିଆ ପି ଲଛମନ େବନିଆ RWX0886564

ପ ୁ /27200 36 119 198ଜି.ଏମ. ଡାନିଏଲ ପି ଜି. ମାଇେକଲ RWX0603969

ପ ୁ /27201 20 119 199ଭି ଆa ଡାଉମE ପି ଭି ରଘବିୁର RWX1200674

+ୀ /27202 38 119 200ଜି. ଏଲିଜାେବଥ ପି ଜି. ମାଇେକଲ RWX0603951

+ୀ /27203 34 119 201ଚିନାମା ଇZରାମା $ା ଜି ଏ� ଡାନିଏଲ RWX0819417

+ୀ /27204 23 119 202ପି<ି ଜାନୀ ପି ଆନ# ଜାନୀ RWX1001973

+ୀ /27205 22 119 203ରି<ି ଜାନି ପି ଆନ# ଜାନି RWX1151786

ପ ୁ /27206 21 119 204ବବୁଲୁ ଜାନି ପି ଆନ# ଜାନି RWX1151299

ପ ୁ /27207 70 119 205ଜି. ମାଇେକଲ ପି ଜି. ଜଜ6 RWX0603928

ପ ୁ /27208 65 119 206ଶ
ବଣ କମୁାର ପ4ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷା^ମ ପ4ନାୟକ RWX0956771

+ୀ /27209 55 119 207ମ*ଲୁା ପଟନାୟକ $ା ଶ
ବଣ କମୁାର ପଟନାୟକ OR/12/085/186110

+ୀ /27210 33 119 208bଵଣ6ଲତା ପ4ନାୟକ $ା ନିଳମାଧବ ପ4ନାୟକ RWX1122274

ପ ୁ /27211 40 119 209ନିଳ ମାଧବ ପ4ନାୟକ ପି ଶ
ବଣ କମୁାର ପ4ନାୟକ RWX0085613

+ୀ /27212 40 119 210ଜି.ସଷୁମା ରାଣୀ ପି ଜି. ମାଇେକଲ RWX0603944

+ୀ /27213 42 119 211ଭି. େଶଳୖାରାଣୀ $ା ଭି ରଘବିୁର RWX0458992

+ୀ /27214 59 119 212ଜି. ସେୁକଶନିୀ $ା ଜି. ମାଇେକଲ RWX0603936

+ୀ /28215 40 119 213ମା�ାମା ଖରା ପି ହରିବFୁ ଖରା RWX0458851

ପ ୁ /28216 39 119 214କିେଶାର ଖରା ପି ହରିବFୁ ଖରା RWX0458844

ପ ୁ /28217 70 119 215ସେୁର#
  ନାଥ ପାଢୀ ପି ଅଜୁ6 ନ ପାଢୀ OR/12/085/186095

ପ ୁ /28218 48 119 216ରାମକୃW ପାଢୀ ପି ସେୁର#
ନାଥ ପାଢୀ OR/12/085/186097

+ୀ /28219 38 119 217ଝିଲି ପାଢୀ $ା ରାମକୃW6 ପାଢୀ RWX0458786

ପ ୁ /28220 38 119 218ଶବିପ
ସାଦ ପାଢୀ ପି ସେୁର#
  ନାଥ ପାଢୀ KBH1632553

ପ ୁ /28221 38 119 219ମୃତ�*ୁୟ ପାଢୀ ପି ସେୁର#
  ନାଥ ପାଢୀ RWX0085621

+ୀ /28222 64 119 220ବାସ(ୀ ପାଢୀ $ା ସେୁର#
  ନାଥ ପାଢୀ OR/12/085/186096

+ୀ /28223 45 119 221ଅହଲ�ା ସାବତ $ା ବିକାଶ ଚ#
  ସାବତ KBH1332238

+ୀ /28224 24 119 222ଅ`ଵିନୀ ସାବତ ପି ବିକାଶ ଚ#
  ସାବତ RWX1117563

+ୀ /28225 20 119 223ସିବାନି ସାବତ ପି ୰ ବିକାଶ ଚ#
  ସାବତ RWX1268440

ପ ୁ /30226 59 119 224ମେନାର*ନ ହରିଯନ ପି ଯଦୁ ହରିଯନ OR/12/085/186063

+ୀ /30227 52 119 225ରାଧିକା ହରିଜନ $ା ମନର*ନ ହରିଜନ OR/12/085/186064

+ୀ /30228 31 119 226ଦମୟ(ି ହରିଜନ ପି ମେନାର*ନ ହରିଜନ RWX0459008

+ୀ /30229 30 119 227େଜ�ାdVା ହରିଜନ ପି ମେନାରଂ*ନ ହରିଜନ RWX0459024

+ୀ /31230 49 119 228େରଖା େଚଟି $ା ଜଗତ କମୁାର େଚଟି KBH1632413

ପ ୁ /31231 28 119 229ରାଜ କମୁାର େଚଟୀ ମା େରଖା େଚଟୀ RWX0603654

+ୀ /31232 23 119 230ମନାଲିସା େଜନା ପି ଜୁେନସ େଜନା RWX1002039

ପ ୁ /31233 37 119 231ର*ନ େଖାସଲା ପି ରାେଜ#
  େଖାସଲା KBH1632447

+ୀ /31234 28 119 232ରଶ3 ି େଖାସe ା $ା ରଂଜନ େଖାସe ା RWX0775551

ପ ୁ /32235 54 119 233େମାହନ ନାଏକ ପି ସଦାନ# ନାଏକ OR/12/085/186067

ପ ୁ /32236 24 119 234ସମିୁତ କମୁାର ନାଏକ ପି େମାହନ ନାଏକ RWX0900621

4 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /32237 48 119 235ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ସଦାନ# ନାୟକ OR/12/085/186825

+ୀ /32238 45 119 236ସବିତା ନାୟକ $ା େମାହନ ନାୟକ OR/12/085/186156

+ୀ /32239 25 119 237ବିମଳା ନାୟକ $ା ରଘନୁଥ ନାୟକ RWX1107960

ପ ୁ /32240 44 119 238ଲଦା ସାଉଁ(ା ପି ସି#ୁର ସାଉଁ(ା RWX1001312

+ୀ /32241 39 119 239ଗିନାଇ ସାଉଁ(ା $ା ଲଦା ସାଉଁ(ା RWX1002120

+ୀ /32242 26 119 240କନିୁ ସାଉତଁା $ା ମାଧବ ସାଉଁ(ା RWX1002153

+ୀ /33243 49 119 241ସବାଇ ମାEୀ�ା $ା ହରି ମାEୀ�ା RWX1002112

+ୀ /33244 50 119 242ତପତି ସିଗଦାର $ା ବାସେୁଦବ ସିକଦାର OR/12/085/186244

ପ ୁ /33245 58 119 243ବାସେୁଦବ ସି@ଦାର ପି ବ
 େଜ#
  ନାଥ ସି@ଦାର OR/12/085/186243

ପ ୁ /33246 25 119 244ବାପି ସିକଦାର ପି ବାସେୁଦବ ସିକଦାର RWX1001742

ପ ୁ /33247 23 119 245ବିଜୟ ସିକଦାର ପି ବାସେୁଦବ ସିକଦାର RWX1001502

ପ ୁ /33248 31 119 246ସଶୁା( କମୁାର $ାଇଁ ପି ନିର*ନ $ାଇଁ RWX1200617

+ୀ /34249 28 119 247ଚ#
 ମା ଖରା $ା କମୁ ଖରା RWX1200690

ପ ୁ /34250 74 119 248ଆହe ାଦ କମୁାର ପାଣି ପି ବସ( କମୁାର ପାଣି OR/12/085/186856

ପ ୁ /34251 46 119 249ବିକାଶ କମୁାର ପାଣି ପି ଆହe ାଦ କମୁାର ପାଣି OR/12/085/186838

ପ ୁ /34252 38 119 250ବିଳାସ କମୁାର ପାଣି ପି ଆହe ାଦ କମୁାର ପାଣି OR/12/085/186858

+ୀ /35253 58 119 251ସା2�ଦିନି ବିଡିକ $ା ଇସମାଇଲ ବିଡିକ OR/12/085/186073

ପ ୁ /35254 41 119 252ସସୁା( କମୁାର ବିଡି@ ପି ଇସମାଇଲ ବିଡି@ KBH1331685

+ୀ /36255 41 119 253ଏ� ଉମMଳା $ା ବାବୁ େସଠୀ RWX0775130

+ୀ /37256 42 119 254ସନିୁତା େଖାସଲା ପି େଦବଦାସ େଖାସଲା OR/12/085/186076

+ୀ /38257 76 119 255ସନା େଦଇ ହିଆଲ $ା ଦାସ ହିଆଲ OR/12/085/186081

ପ ୁ /38258 46 119 256ଯଦୁ ହିଆଲ ପି ଦାସ ହିଆଲ OR/12/085/186080

ପ ୁ /38259 33 119 257ହରି ହିଆଲ ପି ଦାସ ହିଆଲ RWX0603449

+ୀ /38260 32 119 258ସ*ନା ହିଆଲ $ା ହରି ହିଆଲ RWX0603456

ପ ୁ /38261 20 119 259ବାନୁନା ହିଆଲ ପି ଯଦୁ ହିଆଲ RWX1230341

+ୀ /38262 24 119 260ଯଶ$ୀନୀ ରାୟ େଜନାେଦଓ ପି ଜୟ( କମୁାର ରାୟ େଜନାେଦଓ RWX0900605

ପ ୁ /38263 55 119 261ନିର*ନ େଖାସଲା ପି ଭଗବାନ େଖାସଲା RWX0603480

+ୀ /38264 51 119 262ନୀଲା େଖାସଲା $ା ନିର*ନ େଖାସଲା RWX0603472

ପ ୁ /38265 32 119 263ଲାଜର େଖାସଲା ପି ନିର*ନ େଖାସଲା RWX0603464

+ୀ /38266 23 119 264ନିମ6ଳା େଖାସe ା ପି ନିର*ନ େଖାସe ା RWX1226240

ପ ୁ /38267 45 119 265ଜୟ( ୍କମୁାର ରାୟେଜନାେଦଓ ପି କୃW ଚ#
  ରାୟେଜନାେଦଓ RWX0394692

+ୀ /39268 47 119 266େହମଳତା େବନିଆ $ା ଆଶାନ# େବନିଆ OR/12/085/186195

ପ ୁ /39269 33 119 267ସଜିୁg େବନିଆ ପି ଆଶାନ# େବନିଆ RWX0775155

+ୀ /39270 30 119 268ଉମMଳା େବନିଆ $ା ସଜିୁg େବନିଆ RWX0775148

+ୀ /39271 19 119 269ନିକିତା େବନିଆ ପି ଆଶାନ# େବନିଆ RWX1268408

+ୀ /40272 61 119 270ସନୁା େଦଇ $ା କମଲୁ ପରଜା OR/12/085/186085

ପ ୁ /40273 44 119 271ଦିନବFୁ ହ(ାଳ ପି କମଳୁ ପରଜା KBH1632363

ପ ୁ /40274 62 119 272କମଲୁ ପରଜା ପି ଧନ ପରଜା OR/12/085/186084

+ୀ /41275 41 119 273ଏb. ଜୟସଧୁା $ା ଏb. ତ
ିପତୀ ରାଓ KBH1331537

+ୀ /41276 31 119 274ଏମ ଲ23ୀ ପି ଏମ ପ
କାଶ ରାଓ RWX1112382

ପ ୁ /41277 74 119 275ଏସ େଗାପାଳ ରାଓ ପି ଚଲପତି ରାଓ OR/12/085/186186

+ୀ /41278 70 119 276ଏସ ସର$ତୀ ରାଓ $ା ଏସ େଗାପାଳ ରାଓ OR/12/085/186187

ପ ୁ /41279 48 119 277ଏସ ତ
ିପତି ରାଓ ପି ଏସ େଗାପାଳ ରାଓ OR/12/085/186188

ପ ୁ /42280 32 119 279ମେହ#
  ଟାକ
 ି ପି ସେୁର#
  ଟାକ
 ି RWX0394684

ପ ୁ /42281 31 119 280େମାହନ କମୁାର ଟାକ
 ୀ ପି ସେୁର#
  ଟାକ
 ୀ RWX0226761

ପ ୁ /42282 29 119 281ଇସା@ ଟାକ
ି ପି ସେୁର#
  ଟାକ
 ି RWX0394734

ପ ୁ /42283 24 119 282େରାମିୟ ଟାକ
ି ମା ବିେବକ ବତି ଟାକ
ି RWX1038496

+ୀ /42284 24 119 283ପ
ୀତି ଟାକରି $ା ମେହ#
  ଟାକ
 ି RWX1047828

ପ ୁ /43285 55 119 284ନେର#
  ଟାକ
 ି ପି ଲଛମନ ଟାକ
ି KBH1331552

+ୀ /44286 48 119 285ଲଖ3 ି େବେହରା $ା ପଟୁ େବେହରା RWX0673020

+ୀ /46287 60 119 286େପ
ମଶିଳା ରାଜ $ା ଜଗନାଥ ରାଜ OR/12/085/186172

ପ ୁ /47288 62 119 287େଲାେକସ ଚ#
  ମିଶ
 ପି ହେରକୃW ମିଶ
 OR/12/085/186230

+ୀ /47289 54 119 288ଉମMଳା ମିଶ
 $ା େଲାେକସ ମିଶ
 OR/12/085/186754

+ୀ /47290 31 119 289ଭାଗ�ଶ
ୀ ମିଶ
 ପି େଲାେକଶ ଚ#
  ମିଶ
 RWX0226670

+ୀ /47291 27 119 290ତନୁଶ
ୀ ମିଶ
 ପି େଲାେକଶ ଚ#
  ମିଶ
 RWX1107994

+ୀ /47292 24 119 291ଇତିଶ
ୀ ମିଶ
 ପି େଲାେକଶ ଚ#
  ମିଶ
 RWX1107986

ପ ୁ /48293 56 119 292ଶ�ାମ େବନିଆ ପି ଶା(ିଶିଳ େବନିଆ OR/12/085/182403

+ୀ /48294 51 119 293ର�ିଲା େବନିଆ $ା ଶ�ାମ େବନିଆ OR/12/085/182404

ପ ୁ /48295 27 119 294େହମ( କମୁାର େବନିଆ ପି ଶ�ାମ େବନିଆ RWX0603688

ପ ୁ /48296 27 119 295ରେମଶ କମୁାର େବନିଆ ପି ଶ�ାମ େବନିଆ RWX0603613

ପ ୁ /48297 25 119 296ରାେଜଶ େବନିଆ ପି ରାମ େବନିଆ RWX0819193

+ୀ /48298 23 119 297ମ* ୁେବନିଆ $ା େହମ( କମୁାର େବନିଆ RWX1001775

5 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /48299 23 119 298ରୁେବନ େବନିଯା ପି ଶ�ାମ େବନିଯା RWX1047802

ପ ୁ /49300 45 119 299ସସୁା( କମୁାର ମାଝୀ ପି ସବୁାଷ ମାଝୀ KBH1332402

+ୀ /49301 28 119 300େରମାସ3ିତା ମାଝୀ ପି ସଶୁା( କମୁାର ମାଝୀ RWX0459099

ପ ୁ /49302 24 119 301େରାହ� କମୁାର ମାଝି ପି ଶଶୁା( କମୁାର ମାଝି RWX1002146

+ୀ /49303 19 119 302ମଧସୁ3 ିତା ମାଝୀ ପି ସସୁା(ା କମୁାର ମାଝୀ RWX1242718

ପ ୁ /50304 53 119 303ସସୁା( କମୁାର ଖSିୁଆ ପି ଶରତ ଚ#
  ଖSିୁଆ OR/12/085/186695

ପ ୁ /50305 20 119 304ଶା1ତ କମୁାର ଖSିୁଆ ପି ସଶୁା( କମୁାର ଖSିୁଆ RWX1200450

+ୀ /50306 48 119 305$ 6ପ
ଭା ରାଉତ $ା ସଶୁା( କମୁାର ଖSିୁଆ KBH1332600

ପ ୁ /51307 40 119 306ପ<ଜ କା M̂ୟା ପି ଗରୁୁନାଥ କା M̂ୟା KBH1632355

ପ ୁ /51308 62 119 307ଭEାରି ନାୟକ ପି ଜନାh6ନ ନାୟକ OR/12/085/186250

+ୀ /51309 50 119 308ମାଣିକ ନାୟକ $ା ଭEାରି ନାୟକ OR/12/085/186251

+ୀ /51310 38 119 309ସନିୁତା ନାୟକ ପି ଭEାରି ନାୟକ RWX0085712

ପ ୁ /51311 38 119 310ସେୁର#
  ନାୟକ ପି ଭEାରୀ ନାୟକ KBH1332394

+ୀ /51312 34 119 311ମନିୁ ନାୟକ ପି ଭEାରି ନାୟକ RWX0085704

+ୀ /51313 34 119 312ଭବାନୀ ନାୟକ ପି ସେୁର#
  ନାୟକ RWX0227082

+ୀ /51314 31 119 313ମିନି ନାୟକ ପି ଭEାରି ନାୟକ RWX0227090

ପ ୁ /52315 27 119 314ବିେଜ#
  କମୁାର ବାଘ ପି ତ
ିନାଥ ବାଘ RWX0603498

+ୀ /52316 23 119 315ମାନସି ବାଘ ପି ତ
ିନାଥ ବାଘ RWX1112234

ପ ୁ /52317 58 119 316ତ
ିନାଥ ବାଘ ପି ରାମଦାସ ବାଘ OR/12/085/186239

+ୀ /52318 52 119 317ନିେଳ#
 ି ବାଘ $ା ତ
ିନାଥ ବାଘ OR/12/085/186240

+ୀ /52319 31 119 318ଅO6ନା କମୁାରି ବାଘ ପି ତ
ୀନାଥ ବାଘ RWX0227256

+ୀ /53320 74 119 319ଲ]ବତି ବାଘ $ା ରାମଦାସ ବାଘ OR/12/085/186238

+ୀ /53321 33 119 320ଭଗବତି ଜାନି $ା କା#ୁରୁ ଜାନି RWX1187392

ପ ୁ /53322 26 119 321କା#ୁରୁ ଜାନି ପି ଚ#
  ଜାନି RWX1187384

+ୀ /54323 65 119 322ଯମନୁା ଖରା $ା େଚତୖନ� ଖରା OR/12/085/186242

ପ ୁ /54324 35 119 323ଜଗନV ାଥ ଖରା ପି େଚତୖନ� ଖରା RWX0085571

ପ ୁ /54325 31 119 324େଗାପାଳ ଖରା ପି େଚତୖନ� ଖରା RWX0226985

+ୀ /55326 45 119 325ପiୁା*ଳି େଜମା $ା ଜୟ( କମୁାର ରାୟେଜନାେଦଓ RWX0085720

+ୀ /55327 67 119 326ରାେଜ1ରୀ ରାୟେଜନାେଦଓ $ା କୃWଚ#
  ରାୟେଜନାେଦଓ OR/12/085/186272

+ୀ /55328 34 119 327ଶ
ୀେଦବୀ ରାୟ େଜନା େଦଓ $ା ଭାjର ଚ#
  ରାୟ େଜନା େଦଓ RWX0085308

ପ ୁ /55329 43 119 328ଭାjର ଚ#
  ରାୟେଜନାେଦଓ ପି କୃWଚ#
  ରାୟେଜନାେଦଓ RWX0085738

ପ ୁ /55330 40 119 329ବସ( କମୁାର ରାୟେଜନାେଦଓ ପି କୃWଚ#
  ରାୟେଜନାେଦଓ OR/12/085/186274

+ୀ /56331 41 119 330କନିୁ ଭ* $ା ଜିେତ#
  କମୁାର ଭ*େଦଓ RWX0459065

ପ ୁ /56332 44 119 331ଜୀେତ#
  ଭ*େଦଓ ପି ବୀେର#
  କମୁାର ଭ*େଦଓ KBH1331826

ପ ୁ /56333 40 119 332ସ*ୀବ କମୁାର ଭ*େଦଓ ପି ବିେର#
  କମୁାର ଭ*େଦଓ KBH1331859

+ୀ /56334 38 119 333ଶମMkା ଭ*େଦଓ $ା ଉେପ#
  ଭ*େଦଓ KBH1332022

+ୀ /56335 33 119 334ବିସ3 ିତା ପ
ିୟଦଶMନୀ ରାୟ $ା ସ*ିବ କମୁାର ଭ*େଦଓ RWX0775544

+ୀ /57336 48 119 335ଜୟ(ୀ ଗମା� $ା ଦିବାକର ଗମା� KBH1670249

ପ ୁ /57337 49 119 336ଦିବାକର ଗମା� ପି ସନV �ାସୀ ଗମା�ା RWX0603910

ପ ୁ /57338 23 119 337ସନିୁଲ କମୁାର େଗାମା� ପି ଦିବାକର େଗାମା� RWX1151885

+ୀ /57339 75 119 338ରଇଲା ନାୟକ $ା ଜଗବFୁ ନାୟକ OR/12/085/186275

ପ ୁ /58340 42 119 339ଡି. ବାବୁ ରାଓ ପି ଡି. କ
 ିWା ରାଓ RWX0226746

+ୀ /58341 41 119 340ଡି.ରିତା ରାଓ $ା ଡି.ବାବୁ ରାଓ RWX0226753

ପ ୁ /58342 20 119 341ଡି ଅବିନାଶ ରାଓ ପି ଡି ବାବୁ ରାଓ RWX1200476

+ୀ /59343 66 119 342ବସ( ମ*ରୀ େଦବୀ $ା ରବି#
  ନାଥ ନାୟକ OR/12/085/186267

ପ ୁ /59344 33 119 343େସୗେମ#
  ନାଥ ନାୟକ ପି ରବି#
  ନାଥ ନାୟକ RWX0085761

ପ ୁ /60345 47 119 344ଅମେରଶ ପ
ସାଦ ପEା ପି ରାଧା େମାହନ ପEା RWX0242040

+ୀ /60346 24 119 345ଏNା bଵ 6ମୟୀ ପEା ପି ଅମେରଶ ପEା RWX1268333

+ୀ /60347 62 119 346ରତV ମଣି ରାଊଳ $ା ସମୁନ ରାଊଳ KBH1332386

+ୀ /60348 45 119 347$ 6 ମ*ରୀ ରାଉଳ ପି ସମୁନ ରାଉଳ OR/12/085/186346

+ୀ /60349 42 119 348ସରୁ*ନୀ ରାଉଳ ପି ସମୁନ ରାଉଳ KBH1332808

ପ ୁ /60350 40 119 349ସବୁ
 ତ କମୁାର ରାଉଳ ପି ସମୁନ ରାଉଳ KBH1332675

ପ ୁ /60351 28 119 350ବିଜୟ କମୁାର ରାଉଳ ପି ସମୁନ ରାଉଳ RWX0775163

ପ ୁ /60352 30 119 351େରାସନ ସନୁା ପି େମାତିରାମ ସନୁା RWX0394791

+ୀ /60353 29 119 352ସକୁନ ସନୁା $ା େରାସନ ସନୁା RWX0819441

+ୀ /61354 70 119 353ର�ବତି େବନିଆ $ା ଚ#
  େବନିଆ OR/12/085/186228

ପ ୁ /61355 51 119 354ରାଜୁ େବନିଆ ପି ଚ#
  େବନିଆ OR/12/085/186229

+ୀ /61356 40 119 355ରିନା େବନିଆ $ା ରାଜୁ େବନିଆ OR/12/085/186320

+ୀ /61357 19 119 356େବାବି େବନିଆ ପି ରାଜୁ େବନିଆ RWX1268374

+ୀ /62358 51 119 357ଜାନକି େଦାରା $ା ବି1ନାଥ େଦାରା OR/12/085/186867

+ୀ /63359 43 119 358ଇ.ପି ଜୟା $ା ଇପି.ଲ23ଣ ରାଜୁ OR/12/085/186854

+ୀ /63360 29 119 359ଇ ପି କବିତା ରାଓ $ା ଇ ପି ଦୁଗ!ପ
ସାଦ ରାଓ RWX0886655

6 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /63361 50 119 360ଇ ପି ଲ23ରାଯ ୁ ପି ମାେତୟା ଲ23ରାଯ ୁ OR/12/085/186755

+ୀ /63362 23 119 361ଇ. ପି ପ ୁMମା ପି ଇ.ପି ରଜୁ RWX1001965

ପ ୁ /63363 31 119 362ଇ ପି ଦୁଗ! ପ
ସାଦ ରାଓ ପି ଇ ପି ଆପା ରାଓ RWX0886663

+ୀ /63364 26 119 363ଇ.ପି. ଶକ(ୁଳା ପି ଇ.ପି. ଲ23ଣ ରାଜୁ RWX0803536

ପ ୁ /64365 58 119 364ନିର*ନ $ାଇଁ ପି ଭିକାରୀ $ାଇଁ OR/12/085/186822

+ୀ /64366 51 119 365ସଂଯNୁା $ାଇଁ $ା ନିର*ନ $ାଇଁ OR/12/085/186823

+ୀ /64367 27 119 366ଶମMkା $ାଇଁ ପି ନିର*ନ $ାଇଁ RWX0775221

ପ ୁ /65368 44 119 367ରୁଦ
  ପ
ସାଦ େଲ<ା ପି ପ
େମାଦ କମୁାର େଲ<ା RWX1327535

+ୀ /65369 40 119 368ବାସ(ୀ େଲ<ା $ା ରୂଦ
  ପ
ସାଦ େଲ<ା RWX0085365

ପ ୁ /65370 39 119 369ଜଗନV ାଥ ପ
ସାଦ େଲ<ା ପି ପ
େମାଦ କମୁାର େଲ<ା RWX0085779

+ୀ /65371 26 119 370ବିଭାସିନି େଲ<ା $ା ଜଗନV ାଥ ପ
ସାଦ େଲ<ା RWX1001635

ପ ୁ /66372 38 119 371େଜ�ାତୀ ପ
କାଶ ମିଶ
 ପି କୃWଚ#
  ନାୟକ KBH1332451

ପ ୁ /66373 34 119 372ନିର*ନ ମିଶ
 ପି କୃW ଚ#
  ନାୟକ RWX0085803

+ୀ /66374 30 119 373ସସ3ିତା ମିଶ
 $ା େଜ�ାତି ପ
କାଶ ମିଶ
 RWX1109057

+ୀ /66375 58 119 375ଉମାମଣି ନାୟକ $ା କୃW ଚ#
  ନାୟକ OR/12/085/184681

ପ ୁ /67376 54 119 376ସବୁାସ ଚ#
  ପାଢୀ ପି ପ
ଫଲୁe  ଚ#
  ପାଢୀ RWX0085811

+ୀ /67377 45 119 377ସବିତା ପାଢୀ $ା ସବୁାସ ଚ#
  ପାଢୀ KBH1346543

ପ ୁ /67378 29 119 378ସେ(ାଷ କମୁାର ପାଢି ପି ସବୁାଷ ଚ#
  ପାଢି RWX0394767

ପ ୁ /67379 26 119 379ସେରାଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି ସବୁାସଚ#
  ପାଢୀ RWX0803502

ପ ୁ /69380 33 119 380େମାନଜ ସନୁା ପି ମତି ରାମ ସନୁା RWX0226787

ପ ୁ /69381 43 119 381ଗଉରି ତୁରୁକ ପି ମନିଆ ତୁରୁକ KBH1332568

ପ ୁ /69382 67 119 382କZି ତୁରୁକୁ ପି ରାମ ତୁରୁକୁ OR/12/085/186340

+ୀ /70383 62 119 383ଉଲୁ>ା ଭାତ
 ା $ା ଧନୁ ଭାତ
 ା OR/12/085/186332

+ୀ /70384 33 119 384ଲତା ଭତ
 ା $ା ଇ#
  ତୁରୁକ RWX0803676

+ୀ /70385 30 119 385ସସ3ିତା ଭତ
 ା ମା ଉଲୁ>ା ଭତ
 ା RWX0331058

+ୀ /70386 42 119 386ସୀତା େସମଲି $ା େଜ�ାତୀରାମ େସମଲି KBH1331917

ପ ୁ /70387 42 119 387େଜ�ାତି ରାମ େସମିଳି ପି ଗ�ାଧର େସମିଳି OR/12/085/186860

+ୀ /70388 20 119 388ଡଲି େସମିଲି ପି େଜ�ାତିରାମ େସମିଲି RWX1268192

+ୀ /71389 20 119 389ସ�ିତା ଗରଡା $ା ସନିୁଲ େଖାସe ା RWX1200096

+ୀ /71390 21 119 390ସଂଯNୁା ଖEପାନି $ା ନିମ( େଖାସe ା RWX1186873

ପ ୁ /71391 56 119 391ସେୁର#
  େଖାସଲା ପି ଜଳ#ର େଖାସଲା OR/12/085/186337

+ୀ /71392 50 119 392େଯମା େଖାସଲା $ା ସେୁର#
  େଖାସଲା OR/12/085/186338

ପ ୁ /71393 23 119 393ସନିୁଲ େଖାସଲା ପି ସେୁର#
  େଖାସଲା RWX1001726

+ୀ /71394 31 119 394ଲ23ୀ କମୁାରୀ େଖାସଲା $ା ର*ନ ଖରା RWX1153733

+ୀ /71395 27 119 395ଟୁନି େଖାସଲା ପି ସେୁର#
  େଖାସଲା RWX0819268

+ୀ /71396 25 119 396ପ
ିତୀ େଖାସଲା ପି ସେୁର#
  େଖାସଲା RWX0819276

+ୀ /72397 26 119 397ସନାଇ ଗାଦବା $ା କମୁ ଖରା RWX1002104

ପ ୁ /72398 58 119 398ସାନୁ ଖରା ପି ସବୁଲସ ଖରା OR/12/085/186325

+ୀ /72399 52 119 399ସକୁମୁାରୀ ଖରା $ା ସାନୁ ଖରା OR/12/085/186327

ପ ୁ /72400 32 119 400ସନାତନ ଖରା ପି ସାନୁ ଖରା RWX0459107

ପ ୁ /72401 29 119 401ସେ(ାଷ ଖରା ପି ସାନୁ ଖରା RWX0394775

ପ ୁ /72402 28 119 402କମୁ ଖରା ପି ପିତା]ର ଖରା RWX1001536

ପ ୁ /72403 26 119 403ରେମଶ ଖରା ପି ସାନୁ ଖରା RWX1001668

+ୀ /72404 23 119 404ଅଜୟ ଖରା $ା କନୁା ବାେଗଲ RWX1001718

+ୀ /72405 33 119 405ସାବିତ
ି େଖାସଲା $ା ଜିେତ#
  େଖାସe ା KBH1331909

ପ ୁ /72406 37 119 406ଜିେତଦ
  େଖାସଲା ପି େଦବଦାସ େଖାସଲା RWX1067198

+ୀ /73407 25 119 407ଜୟ(ୀ ବେଗଲ ପି କନୁା ବେଗଲ RWX1067487

+ୀ /73408 72 119 408େଗୗରି ଖରା $ା ସାମଲ ଖରା OR/12/085/186329

ପ ୁ /73409 49 119 409ସନୁାଧର ଖରା ପି ସାମଲ ଖରା KBH1332691

+ୀ /73410 45 119 410ବାସ(ି ଖରା $ା ମ#ର ଖରା KBH1332147

+ୀ /73411 45 119 411ପ
ତିମା ଖରା $ା ସନୁାଧର ଖରା KBH1332717

+ୀ /74412 55 119 412ଚିନାmା ରାଓ $ା େମାହନ ରାଓ OR/12/085/186323

ପ ୁ /74413 39 119 413କ
 ୀW! ରାଓ ପି େମାହନ ରାଓ KBH1331818

+ୀ /74414 33 119 414ଦମୟ(ି ରାଓ $ା କ
 ିWା ରାଓ RWX0330993

+ୀ /75415 70 119 415େକତକି ମଲe $ା ରଘନୁାଥ ମଲe OR/12/085/186344

ପ ୁ /75416 41 119 416ମଳୟ କମୁାର ମଲe ପି ରଘନୁାଥ ମଲe KBH1331800

+ୀ /75417 28 119 417ପ
ିତିନ#ା ମଲe $ା ମଳୟ କମୁାର ମାଲe RWX0886580

+ୀ /76418 30 119 418ପ
ିୟ<ା ପରିOା ପି େହମବାବୁ ପରିOା RWX0331066

ପ ୁ /76419 53 119 419େହମ ବାବୁ ପରିOା ପି ଆଶାନ# ପରିOା RWX0085860

+ୀ /76420 48 119 420ସଂଯNୁା ପରିଛା $ା େହମ ପରିଛା OR/12/085/186107

+ୀ /76421 27 119 421ପ
ତିଭା ପରିOା ପି େହମବାବୁ ପରିOା RWX0603399

ପ ୁ /76422 24 119 422ରାହୁଲ ପରିଛା ପି େହମ ବାବୁ ପରିଛା RWX1002096

7 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /77423 67 119 423େଜ. ପାବ6 ତୀ $ା େଜ. ରାମଲୁ RWX0956789

ପ ୁ /77424 32 119 424େଜ.ରୁଦ
  ପ
ସାଦ ପି େଜ. ରାମଲୁୁ RWX0227298

ପ ୁ /78425 77 119 426କମଲ ଗଡିୁଆ ପି ମାନସDୁ ଗଡିୁଆ RWX0226886

+ୀ /78426 72 119 427ବାହାେଲD ଗଡିୁଆ $ା କମନ ଗଡିୁଆ RWX0226894

ପ ୁ /78427 44 119 428ଅଜିg ଗଡିୁଆ ପି କମଲ ଗଡିୁଆ RWX0226910

+ୀ /78428 38 119 429ସନିୁତା ଗଡିୁଆ ପି କମଲ ଗଡିୁଆ RWX0226928

ପ ୁ /78429 32 119 430ସଜିୁତ କମୁାର ଗଡିୁଆ ପି କମଲ ଗଡିୁଆ RWX0330969

+ୀ /78430 55 119 431ମଣିମା ଖରା $ା ଭଗବାନ ଖରା OR/12/085/186477

ପ ୁ /78431 54 119 432ଭଗବାନ ଖରା ପି ଚା_େରଲ ଖରା OR/12/085/184467

ପ ୁ /79432 45 119 433ଶ<ର େବନିଆ ପି ସଦା େବନିଆ KBH1331560

+ୀ /79433 42 119 434ବତୀ େବନିଆ $ା ଶ<ର େବନିଆ KBH1331867

ପ ୁ /79434 24 119 435ସାଗର େବନିଆ ପି ଶ<ର େବନିଆ RWX1067479

+ୀ /79435 20 119 436ସସ3ିତା େବନିଆ ପି ଶ<ର େବନିଆ RWX1268143

+ୀ /79436 26 119 437ସ�ିତା େବନିୟା ପି ଶ<ର େବନିୟା RWX0803668

+ୀ /79437 80 119 438ଭାନୁମତି ଭତ
 ା ପି ଲୁକ ୁଭତ
 ା KBH1332857

ପ ୁ /79438 59 119 439ଦଶ6ନ ଭତ
 ା ପି ଲୁକ ୁଭତ
 ା OR/12/085/186314

+ୀ /79439 48 119 440ସବିତା ଭତ
 ା $ା ଦଶ6ନ ଭତ
 ା KBH1332816

ପ ୁ /79440 40 119 441ନିର*ନ ଭତ
 ା ପି ଲୁକ ୁଭତ
 ା KBH1332865

+ୀ /79441 27 119 442ଅ*ଳି ଭତ
 ା ପି ଦଶ6ନ ଭତ
 ା RWX0775239

ପ ୁ /79442 38 119 443ପ
ଫଲୁe  କମୁାର ତାଡି�ି ପି ବିଶ ୁ6  ତାଡି�ି RWX1002203

+ୀ /79443 33 119 444କନିୁ ତାଡି�ି $ା ପ
ଫଲୁe  କମୁାର ତାଡି�ି RWX1002195

ପ ୁ /80444 70 119 445େନଲସD ସାମାଦ ପି ଦାନିଏଲ ସାମାଦ OR/12/085/186849

+ୀ /80445 60 119 446କଆୁରଁୀ ସାମାଦ $ା େନଲସନ ସାମାଦ OR/12/085/186850

+ୀ /80446 41 119 447ଫଲୁକମୁାରୀ ସାମାଦ ପି େନଲସନ ସାମାଦ KBH1909951

ପ ୁ /80447 39 119 448ଜୁନୁn ସାମାo ପି େନଲସନ ସାମାo KBH1632488

+ୀ /80448 35 119 449ମନୁୁେରନ ସାମାଦ ପି େନଲସନ ସାମାଦ KBH1909506

+ୀ /80449 34 119 450ଆମ
ିତା ସାମାଦ ପି େନଲସନ ସାମାଦ KBH1909514

+ୀ /80450 34 119 451ସସ3ିତା ସାମାo $ା ଜୁନୁn ସାମାo RWX0330985

+ୀ /80451 26 119 452ସିୱାନୀ ସାମାଦ ପି େନଲସD ସାମାଦ RWX0900647

+ୀ /81452 21 119 453ଲ23ୀପ
ିୟା ବିେଶାଇ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ବିେଶାଇ RWX1109958

ପ ୁ /81453 46 119 454ହେରସ କମୁାର େଜନା ପି ଯନୁb େଜନା RWX0775320

ପ ୁ /81454 46 119 455ଆହାସ େଜନା ପି ଜୁେନସ େଜନା RWX1002005

ପ ୁ /81455 37 119 456ରଂଜିତ କମୁାର େଜନା ପି ଜୁେନସ େଜନା RWX0422634

ପ ୁ /81456 36 119 457ମେନାଜ େଜନା ପି ଜୁେନସ େଜନା KBH1909498

+ୀ /81457 36 119 458ନିମ6ଳା େଜନା $ା ଆହାସ େଜନା RWX1001908

ପ ୁ /81458 35 119 459ସଂଜିବ କମୁାର େଜନା ପି ଜୁେନସ େଜନା RWX0085878

ପ ୁ /81459 20 119 460େରାହିତ କମୁାର େଜନା ପି ଆହସ େଜନା RWX1226570

ପ ୁ /81460 20 119 461ନିମ( େଖାସe ା ପି ସେୁର#
  େଖାସe ା RWX1226299

+ୀ /81461 46 119 462ବିଦ�gୁ ପ
ଭା ମଲe ୍ $ା ସଧିୁର କମୁାର ବିେଶାଇ RWX0394726

+ୀ /81462 35 119 463େଛନୁକ ୁପ
ଧାନ $ା ସ*ୀବ କମୁାର େଜନା RWX1067347

+ୀ /82463 75 119 464ବିେନକବତି େଖାସଲା $ା ଜଳଧର େଖାସଲା OR/12/085/186339

ପ ୁ /82464 56 119 465ରାେଜ#
  େଖାସଲା ପି ଜଳଧର େଖାସଲା OR/12/085/186334

+ୀ /82465 48 119 466ମିନା କମୁାରୀ େଖାସଲା $ା ରାେଜ#
  େଖାସଲା OR/12/085/186336

ପ ୁ /82466 35 119 467ସଂଜିg େଖାସଲା ପି ରାେଜ#
  େଖାସଲା RWX0226696

ପ ୁ /82467 26 119 468କାହV ୁ  େଖାସe ା ପି ପବିତ
 େଖାସe ା RWX0886572

+ୀ /82468 24 119 469ରିନା େଖାସଲା $ା ସ*ିତା େଖାସଲା RWX1187046

+ୀ /82469 22 119 470ତୁଳା େଖାସe ା $ା କାହV ୁ  େଖାସe ା RWX1268119

ପ ୁ /82470 22 119 471ବିଜୟ େଖାସe ା ପି ୰ ପବିତ
 େଖାସe ା RWX1268325

+ୀ /82471 21 119 472କିରD େଖାସe ା $ା ବିଜୟ େଖାସe ା RWX1268291

ପ ୁ /82472 36 119 473ପିତା]ର େସଠି ପି ବାବୁ େସଠି RWX0331215

+ୀ /82473 30 119 474ପ
ତିମା େସଠୀ $ା ପିତା]ର େସଠୀ RWX0331033

+ୀ /83474 41 119 475େକ. ସଜୁାତା . ପି େକ. ରାମା ରାଓ KBH1331701

+ୀ /83475 52 119 476େକ.େମାହିନୀ େଦବି ପି େକ.ରାମା ରାଓ RWX0331009

+ୀ /83476 38 119 477େକ. େଯ�ାତୀ ଲ23ୀ ପି େକ. ରାମା ରାଓ KBH1331719

ପ ୁ /83477 52 119 478େକନରସିଂହ ରାଓ ପି େକ ରାମା ରାଓ OR/12/085/186264

+ୀ /83478 45 119 479େକ. ସେରାଜିନି ପି େକ. ରାମାରାଓ KBH1331693

ପ ୁ /84479 52 119 480ଏଜଗନୁାମା ରାଓ ପି ଏ.ଜଗନାଥ ରାଓ OR/12/085/186701

ପ ୁ /84480 51 119 481ଏ. େଲାକନାଥ ରାଓ ପି ଏ. ଚି(ାମଣି ରାଓ KBH1331669

+ୀ /84481 46 119 482ଏ. ଜୟ(ୀ ରାଓ $ା ଏ. େଲାକନାଥ ରାଓ KBH1331677

ପ ୁ /84482 35 119 483ଏ ତ
ିପତି ରାଓ ପି ଏ ଜଗନV ାଥ ରାଓ KBH1909464

+ୀ /84483 23 119 484ଏ. ଲ23ୀ ରାଓ $ା ଏ. ତିରୁପତି ରାଓ RWX1038512

ପ ୁ /84484 21 119 485ଏ ହରପ
ସାଦ ରାଓ ପି ଏ େଲାକନାଥ ରାଓ RWX1107978

8 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /85485 58 119 486େବକୖpୁ ନାୟକ ପି ତ
ିନାଥ ନାୟକ OR/12/085/186284

+ୀ /85486 50 119 487ରଜନୀ ନାୟକ $ା ବଇକpୁ ନାୟକ OR/12/085/186285

ପ ୁ /85487 34 119 488ଟୁଟୁ କମୁାର ନାୟକ ପି େବକୖpୁ ନାୟକ KBH1909472

ପ ୁ /85488 32 119 489ପିS ୁକମୁାର ନାୟକ ପି େବୗକpୁ ନାୟକ RWX0226779

+ୀ /86489 45 119 490ମଧସୁ3ୀତା େଲ<ା $ା ପ
ଭାକର ମାଝି OR/12/085/186214

ପ ୁ /86490 55 119 491ପ
ଭାକର ମାଝି ପି ଉଦୟନାଥ ମାଝି OR/12/085/186291

+ୀ /87491 72 119 492ସର$ତୀ ସାହୁ $ା ଖଦାଳ ସାହୁ RWX0226993

ପ ୁ /87492 51 119 493ସଶୁା( କମୁାର ସାହୁ ପି ଖଦାଳ ସାହୁ OR/12/085/186294

+ୀ /87493 46 119 494ବନୀତା କମୁାରୀ ସାହୁ $ା ବସ( କମୁାର ସାହୁ OR/12/085/186677

ପ ୁ /87494 42 119 495ବି1ଜିତ ସାହୁ ପି ଖଦାଳ ସାହୁ KBH1318781

+ୀ /87495 39 119 496ମ*ଳୁା ସାହୁ $ା ବି1ଜିg ସାହୁ RWX0227009

ପ ୁ /87496 38 119 497ମାଧବ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାବି# ସାହୁ KBH1632579

+ୀ /87497 24 119 498ଅP6ନା ସାହୁ ପି ବସ( କମୁାର ସାହୁ RWX0900688

ପ ୁ /87498 22 119 499ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ( କମୁାର ସାହୁ RWX1224849

+ୀ /88499 50 119 500ସର$ତି େବେହରା $ା ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା OR/12/085/186299

ପ ୁ /88500 30 119 501ବଳରାମ େବେହରା ପି ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା RWX0330910

ପ ୁ /88501 26 119 502େକତନ କମୁାର େବେହରା ପି ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା RWX0819219

ପ ୁ /88502 57 119 503ସବୁାଷ ଡାକଆୁ ପି ତ
ିନାଥ ଡାକଆୁ RWX0458927

+ୀ /88503 51 119 504ବିେନାଦିନୀ ଡାକଆୁ $ା ସବୁାଷ ଡାକଆୁ RWX0458919

ପ ୁ /88504 36 119 505ରବି#
  ଡାକଆୁ ପି ସବୁାଷ ଡାକଆୁ RWX1001767

ପ ୁ /88505 29 119 506ରାମଚ#
  ଡାକଆୁ ପି ସବୁାଷ ଡାକଆୁ RWX1001858

+ୀ /88506 56 119 507କqରିୁ େସଠି $ା ଶକୃ େସଠି RWX0227181

+ୀ /88507 28 119 508$ପVା େସାଠି ମା କqରିୁ େସଠି RWX1001809

ପ ୁ /89508 32 119 509ସତ�ାନ# ପରିଛା ପି େଦବାନ# ପରିଛା RWX1151745

ପ ୁ /89509 54 119 510େଦବାନ# ପରିଛା ପି ଆଶାନ# ପରିଛା OR/12/085/186286

+ୀ /89510 50 119 511ରାମି ପରିଛା $ା େଦବାନ# ପରିଛା OR/12/085/186873

ପ ୁ /89511 31 119 512ତନ3 ୟ ପରିOା ପି େଦବାନ# ପରିOା RWX0331017

ପ ୁ /89512 26 119 513ମନ3 ୟ ପରିOା ପି େଦବାନ# ପରିOା RWX0459123

ପ ୁ /89513 23 119 514ବବଲୁ ପରିOା ପି େଦବାନ# ପରିOା RWX1038421

ପ ୁ /91514 40 119 515ବିେଦଶି କମୁାର େବେହରା ପି େଗାବR6 ନ େବେହରା KBH1346642

+ୀ /92515 65 119 516ସେରାଜିନି ବାରିକ $ା ଭାjର ବାରିକ OR/12/085/186381

ପ ୁ /92516 51 119 517ଶ<ଷ6 ଣ ବାରିକ ପି ଭାjର ବାରିକ OR/12/085/186382

+ୀ /92517 44 119 518ବିଜୟ ଲ23ୀ ବାରିକ ପି ଶ<ଷ6 ଣ ବାରିକ OR/12/085/186406

+ୀ /92518 23 119 519ପ
ିଯାଦଶ6ୀନୀ ବାରିକ ପି ଶ<ରେସନ ବାରିକ RWX1047844

ପ ୁ /94519 65 119 520ପରମାନ# ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ OR/12/085/186371

+ୀ /94520 50 119 521ନିରୁପମା ନାୟକ $ା ପରମାନ# ନାୟକ OR/12/085/186372

+ୀ /94521 29 119 522େଜ�ାତିମ6ୟୀ ନାୟକ ପି ପରମାନ# ନାୟକ RWX0603522

ପ ୁ /94522 28 119 523ସ#ୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ପରମାନ# ନାୟକ RWX0603761

+ୀ /94523 28 119 524ରଶ3ିତା ନାୟକ $ା ସ#ିପ କମୁାର ନାୟକ RWX1153758

+ୀ /94524 60 119 525ଲ23ୀପ
ିୟା େସଠୀ $ା ସଯୁ�6ମଣି େସଠୀ OR/12/085/186374

+ୀ /94525 44 119 526େକ ଡିେଲଶ
ୀ େସଠୀ $ା େକ ରାଯ ୁେସଠୀ RWX0673012

ପ ୁ /94526 38 119 527ପ
ଦୀପ କମୁାର େସଠୀ ପି ସଯୂ�6ମଣି େସଠୀ KBH1346527

ପ ୁ /95527 34 119 528ପ
ତାପ କମୁାର େସଠି ପି ସଯୂ�6ମଣି େସଠି RWX0085944

+ୀ /96528 28 119 529ପି<ଲୁତା ସାହୁ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ RWX0459040

ପ ୁ /96529 28 119 530ଅମର କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ RWX0459057

+ୀ /96530 24 119 531ରୀ<ଳୁତା ସାହୁ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ RWX1001601

ପ ୁ /96531 53 119 532ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ମରୁଲି ଧର ସାହୁ RWX0085969

+ୀ /96532 51 119 533କ(ୁଳା ସାହୁ $ା ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ RWX0085951

ପ ୁ /96533 49 119 534େଗାପିନାଥ ସାହୁ ପି କEରିୁ ସାହୁ OR/12/085/186383

+ୀ /96534 45 119 535ଶା(ିଲତା ସାହୁ $ା େଗାପିନାଥ ସାହୁ OR/12/085/186384

+ୀ /96535 27 119 536$ 6ପ ୁ! ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ RWX0603621

ପ ୁ /96536 23 119 537ଶ
ୀଧର ସାହୁ ପି ଗପିନାଥ ସାହୁ RWX1002062

ପ ୁ /97537 46 119 538େକ ରାଯ ୁେସଠୀ ପି େକ ରୁେକଶ େସଠୀ RWX0673038

ପ ୁ /98538 49 119 539େକ. ତ
ିପତୀ େଦାରା ପି େକ. ରଘନୁାଥ େଦାରା KBH1332204

ପ ୁ /98539 44 119 540ଦିଲe ିପ କମୁାର େଡାରା ପି ରଘନୁାଥ େଦାରା KBH1632561

ପ ୁ /98540 40 119 541େକ. ଶିବଶ<ର େଦାରା ପି େକ. ରଘନୁାଥ େଦାରା KBH1346675

+ୀ /98541 39 119 542େକ ଗୀତା େଦାରା $ା େକ ତ
ୀପତୀ େଦାରା KBH1910017

+ୀ /98542 19 119 543େକ bଵାତିଲ23ୀ େଦାରା ପି େକ ତ
ିପତି େଦାରା RWX1268382

+ୀ /99543 23 119 544ଗାୟତ
ୀ ବିଡିକା ପି ପ ୁ6 ଚ#
  ବିଡିକା RWX1001999

ପ ୁ /99544 34 119 545ପ_ାନନ େଜନା ପି ପ
ାଣନାଥ େଜନା RWX1001841

+ୀ /99545 31 119 546ସଜନି େଜନା $ା ପ_ାନନ େଜନା RWX1001940

+ୀ /99546 26 119 547ଶା(ିଲତା ପ4ନାୟକ ପି ଅ2ିଳ ଚ#
  ପ4ନାୟକ RWX0803593

9 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /99547 46 119 548ବାସ(ି ପଟନାୟକ ପି ଏ ଭି ପଟନାୟକ OR/12/085/186105

ପ ୁ /99548 56 119 549ସେତ�#
  ପ
ସନV  ସିଂ ପି ଇଶ
ାଏଲ ସିଂ KBH1332766

+ୀ /99549 50 119 550ଶସିେରଖା ସିଂ $ା ସେତ�#
  ପ
ସନV  ସିଂ KBH1332774

ପ ୁ /99550 49 119 551ସତ�େଶାଭନ ସିଂ ପି ଇଶ
ାଏନ ସିଂ KBH1331545

ପ ୁ /99551 48 119 552ମନେମାହନ ସିଂ ପି ଇଶ
ାଏଲ ସିଂ KBH1332782

+ୀ /99552 38 119 553ତାେହରା ସିଂ $ା ସତ� େଶାଭD ସିଂ KBH1332790

+ୀ /99553 36 119 554ହିପଜିବା ସିଂ $ା ମନେମାହନ ସିଂ RWX0803551

ପ ୁ /99554 24 119 555ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ସିଂ ପି ସତ� େଶାଭନ ସିଂ RWX1001932

ପ ୁ /99555 23 119 556ହିମାଂସ ୁସିଂ ପି ସତ� େସାଭନ ସିଂ RWX1186824

ପ ୁ /100556 72 119 557ଉମା ପ
ସାଦ ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ RWX0226704

+ୀ /100557 62 119 558$ 6ଲତା ନାୟକ $ା ଉମା ପ
ସାଦ ନାୟକ RWX0226720

ପ ୁ /100558 32 119 559ଶମୁନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉମା ପ
ସାଦ ନାୟକ RWX1002211

ପ ୁ /101559 50 119 560ସିମା_ଳ ଦାସ ପି ବାଲୁେକ1ର ଦାସ KBH1910009

+ୀ /101560 40 119 561ସସ3ିତା ଦାସ $ା ସିମା_ଳ ଦାସ KBH1909993

ପ ୁ /102561 36 119 562ସନିଆ ମଦୁୁଲି ପି େଗାରା ମଦୁୁଲି RWX0085977

+ୀ /102562 36 119 563କମୁାରି ମଦୁୁଲି $ା ସନିଆ ମଦୁୁଲି RWX0085985

ପ ୁ /103563 23 119 564ବିକି େଖାସଲା ପି ନିର*ନ େଖାସVା RWX1002047

+ୀ /103564 25 119 565ନମିତା େଖାସଲା $ା ବିକୀ େଖାସଲା RWX1047836

ପ ୁ /103565 38 119 566ମହାନ# ମEଳ ପି ମଣିେମାହନ ମEଳ RWX0227264

+ୀ /103566 67 119 567ଜିମାଇ ଁସାଉ(ଁା $ା େକଶବ ସାଉଁ(ା RWX1228980

ପ ୁ /103567 33 119 568ବିେନାଦ ଟାକ
ି ପି ସହେଦବ ଟାକ
ି RWX0085993

+ୀ /103568 33 119 569ଅନିତା ଟାକ
 ୀ $ା ବିନଦ ଟାକ
 ୀ RWX0227116

ପ ୁ /104569 34 119 570େଜ ପି ପe ାବନ କମୁାର ପି ପ ୂ!ନ# $ାଇଁ KBH1909803

ପ ୁ /105570 76 119 571ଇ#
ମଣି େବେହରା ପି ରାଜିବ େବେହରା RWX0886515

+ୀ /105571 72 119 572କମା େବେହରା $ା ଇ#
ମଣି େବେହରା RWX0886507

ପ ୁ /105572 35 119 573ଶିବରାମ େବେହରା ପି ଇ#
ମଣି େବେହରା KBH1909571

+ୀ /105573 23 119 574ସାରଥୀ େବେହରା $ା ସିବରାମ େବେହରା RWX1067149

+ୀ /106574 38 119 575ପ<ଜିନୀ ବିେଶାଇ $ା ଗଗନ ବିହାରି ବିେଶାଇ RWX0458752

ପ ୁ /106575 39 119 578ଗଗନ ବିହାରି ବିେଶାଇ ପି ଚ#
ମଣି ବିେଶାଇ RWX0086017

+ୀ /107576 43 119 579ବନିତା େଚଟୀ $ା ନବୀନ େଚଟୀ RWX1001387

ପ ୁ /107577 59 119 580ନବିନ େଚଟୀ ପି େଦବଦାସ େଚଟୀ RWX1001320

+ୀ /107578 55 119 581ତ
ୁrମଣି କାଉରଁୀ $ା େଲବି କାଉଁରୀ RWX0086058

ପ ୁ /107579 35 119 582ହିରାଲାଲ କାଉରିଁ ପି େଲବି କାଉଁରି RWX0603530

+ୀ /107580 33 119 583ମଧସୁ3 ିତା କାଉରଁୀ $ା ହିରାଲାଲ କାଉରଁୀ RWX1002013

+ୀ /107581 30 119 584ଫଲୁସ3 ିତା କାଉରଁୀ ମା ତୃrମଣି କାଉରଁୀ RWX0458778

ପ ୁ /108582 30 119 585ମୀa ଅହmଦ ଅଲe ି ପି ମୀa ୱାସg RWX0331025

ପ ୁ /108583 61 119 586ମିରୱାସଦ ଅଲe ୀ ପି ମିର ଉସମାନ ଅଲe ୀ KBH1712843

ପ ୁ /108584 26 119 587ମୀର ରହମଦ ଅଲe ୀ ପି ମୀର ଓsାସଦ ଅଲe ୀ RWX0819227

+ୀ /108585 25 119 588ରୁବୀନା େବଗମ ପି ମୀର ବାସତ ଅଲe ୀ RWX1067172

+ୀ /108586 52 119 589ରୀହାନା ବିବି $ା ମିର ୱାସଦ ଅଲe ୀ KBH1712850

ପ ୁ /109587 51 119 591ସକୁେଦବ ହଲଦାର ପି ବୀେଜ#
  ନାଥ ହଲଦାର KBH1670207

+ୀ /109588 46 119 592ଚ>ା ହଳଦାର $ା ସକୁେଦବ ହଳଦାର KBH1670215

ପ ୁ /111589 48 119 593ସେୁରଶ ଚ#
  େବେହରା ପି କEରୁୀ େବେହରା KBH1670363

ପ ୁ /112590 72 119 594ଭାjର ପାତ
 ପି ମାଗତୁୀ ପାତ
 RWX0458828

+ୀ /112591 62 119 595େଗାଲାପ ପାତ
 $ା ଭାjର ପାତ
 RWX0458810

ପ ୁ /112592 40 119 596ତପନ କମୁାର ପାତ
 ପି ଭାjର ପାତ
 RWX0775056

ପ ୁ /112593 37 119 597ସେ(ଷ କମୁାର ପାତ
 ପି ଭାjର ପାତ
 RWX0458802

ପ ୁ /112594 34 119 598ଜଗନV ାଥ ପାତ
 ପି ଭାjର ପାତ
 RWX0330902

+ୀ /112595 26 119 599ରାେଜ1ରୀ ପାତ
 ପି ଭାjର ପାତ
 RWX0775502

+ୀ /112596 25 119 600ରୀତା କମୁାରୀ ପାତ
 $ା ସେ(ାଷ କମୁାର ପାତ
 RWX1242726

+ୀ /113597 44 119 601କବିତା*ଳୀ ମିଶ
 $ା ବିଭୁଦ^ ମହାପାତ
 RWX0775486

ପ ୁ /113598 48 119 602ବିଭୁଦ^ ମହାପାତ
 ପି ଦାେମାଦର ମହାପାତ
 RWX0775494

ପ ୁ /115599 32 119 603ଚିର*ିତ େମାEଳ ପି ଚ_ଲ େମାEଲ RWX1038488

ପ ୁ /116600 55 119 604ସିମା_ଳ େବେହରା ପି ସନ�ାସି େବେହରା RWX1038363

+ୀ /116601 49 119 605ସ*Nୁା େବେହରା $ା ସିମା_ଳ େବେହରା RWX1038470

+ୀ /116602 32 119 606ବିଜୟ ଲ23ୀ େବେହରା $ା ମନର*ନ େବେହରା RWX1038454

ପ ୁ /116603 32 119 607ମନର*ନ େବେହରା ପି ସିମା_ଳ େବେହରା RWX1038462

+ୀ /116604 30 119 608ମଧସୁ3 ିତା େବେହରା ପି ସିମା_ଳ େବେହରା RWX1038447

ପ ୁ /117605 47 119 609ଟିମରୁୁ ଗpୁା ପି ବାସ ୁଗpୁା RWX1038413

+ୀ /117606 44 119 610ପ
ତିମା ଗpୁା $ା ଟିମରୁୁ ଗpୁା RWX1038405

ପ ୁ /118607 29 119 611ମିରିଗାଂକ େବଦୖ� ପି କାଶିନାଥ େବଦୖ� RWX1038355

ପ ୁ /119608 47 119 612ରବି#
  କମୁାର ବାରିକ ପି ବୃ#ାବନ ବାରିକ RWX1001403

10 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /120609 42 119 613ସିେRଶ କମୁାର କାଉଁର ପି ଚ#
 ଗrୁ କାଉରଁ RWX1001445

+ୀ /120610 38 119 614ହିରାମଣି କାଉରଁ $ା ସେୁRଶ କମୁାର କାଉରଁ RWX1001486

ପ ୁ /120611 33 119 615ରୁେପଶ କାଉରଁ ପି ଚ#
 ଗrୁ କାଉରଁ RWX1001460

+ୀ /121612 41 119 616େଗୗରୀ ଖିେଲା $ା େମାହନ ଖିେଲା RWX1047786

+ୀ /121613 23 119 617ଗାୟତ
ୀ ଖିଲ ପି େମାହନ ଖିଲ RWX1151737

ପ ୁ /121614 31 119 618ଧବୁଚରଣ କଲୁମେପଦା ପି ଦାସ କଲୁମେପଦା RWX1151729

ପ ୁ /121615 66 119 619ରମାକା( ମିଶ
 ପି ସgଯବାଦୀ ମିଶ
 RWX1067073

+ୀ /121616 56 119 620ପଦ3 ା ମିଶ
 $ା ରମାକା( ମିଶ
 RWX1067040

ପ ୁ /121617 31 119 621ଲଳିତ କମୁାର େସଠୀ ପି ସରିୁୟା େସଠୀ RWX1152677

+ୀ /121618 24 119 622ସବିତା ସକିୁଆ ପି ମଦନ ସକିୁଆ RWX1047760

ପ ୁ /122619 54 119 623ସେୁର#
  ଭତ
 ା ପି କୃପା ଭତ
 ା RWX1109107

+ୀ /122620 50 119 624ଚ>ା ଭତ
 ା $ା ସେୁର#
  ଭତ
 ା RWX1109115

ପ ୁ /122621 30 119 625ସାଗର ଭତ
 ା ପି ସେୁର#
  ଭତ
 ା RWX1109123

+ୀ /123622 47 119 626ସମିୁତ
 ା ପାଢୀ $ା ସେୁରଶ ଚ#
  ପାଢୀ RWX1109131

ପ ୁ /124623 21 119 627ଅମିର େବନିୟା ପି ରାମ େବନିୟା RWX1109149

ପ ୁ /124624 20 119 628ମେନାଜ େବନିଆ ପି ରମ େବନିଆ RWX1226257

+ୀ /124625 20 119 629ରସ3ିତା େବନିଆ ପି ୰ ରାମ େବନିଆ RWX1268358

+ୀ /126626 32 119 630ମାଧବି ଖାଖା $ା ବିକାଶ ଖାଖା RWX1113349

ପ ୁ /126627 30 119 631ଅନିଲ କମୁାର 2ୀଲe ପି ଘନଶ�ାମ ଖିଲe RWX1112267

+ୀ /126628 25 119 632ର*ିତା ଖିଲ ପି ଘନଶ�ାମ ଖିଲ RWX0900555

ପ ୁ /127629 62 119 633ଅପ ! ପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ଭୁବେନ1ର ସାହୁ OR/12/085/184299

+ୀ /127630 36 119 634ନିରଜା େଶଖରୀ ସାହୁ ପି ଅପ ! ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX0775858

ପ ୁ /127631 33 119 635ବିଭୁ ପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ଅପ ! ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX0087510

ପ ୁ /127632 28 119 636େଦବାଶିଷ ସାହୁ ପି ଅପ ! ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX0479998

+ୀ /127633 26 119 637$ାଗତିକା ସାହୁ $ା ବିଭୁ ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX1112275

+ୀ /128634 56 119 638କା(ାମଣି େଚଟୀ $ା େସବକଧନ େଚଟୀ RWX0605048

+ୀ /128635 33 119 639ର*ିତା କମୁାରୀ େଚଟୀ ପି େସବକଧନ େଚଟୀ RWX0605014

ପ ୁ /128636 33 119 640ରାେଜଶ କମୁାର େଚଟୀ ପି େସବକଧନ େଚଟୀ RWX0604330

+ୀ /129637 25 119 641େହମଲତା େଦାରା ପି ଦିନବFୁ େଦାରା RWX1112309

ପ ୁ /129638 21 119 642ଶ<ର କମୁାର େଦାରା ପି ଦିନବFୁ େଦାରା RWX1112291

+ୀ /130639 48 119 643ଝୁନୁ ମନିୁ $ା ପ
କାଶ ମନିୁ RWX1225937

ପ ୁ /130640 21 119 644ସାଗର ମନିୁ ପି ପ
କାଶ ମନିୁ RWX1112358

+ୀ /131641 53 119 645ସିନା ବଡନାୟକ $ା ଶ�ାମ ବଡନାୟକ RWX1170471

+ୀ /131642 23 119 646ଲ23ୀ େଖମEୁୁ ପି ମାଧବ େଖମEୁୁ RWX1121953

ପ ୁ /131643 23 119 647େସାେମାନାତ ଖିଲ ପି ଭଗବାନ ଖିଲ RWX1200708

ପ ୁ /131644 21 119 648କୃW ନାଏକ ପି ଭୀମ ନାଏକ RWX1170638

ପ ୁ /132645 37 119 649ସଶୁା( ବି1ାଳ ପି ଭଗବାନ ବି1ାଳ RWX1200161

ପ ୁ /132646 34 119 650ସମୁ( ବି1ାଳ ପି ଭଗବାନ ବି1ାଳ RWX1200120

+ୀ /132647 30 119 651ଚ_ଳା ବି1ାଳ $ା ସମୁ( ବି1ାଳ RWX1200146

+ୀ /132648 30 119 652ରିନା ବି1ାଳ $ା ସଶୁା( କମୁାର ବି1ାଳ RWX1200187

+ୀ /132649 22 119 653କମୁାରୀ ହ(ାଳ ପି ଡ]ରୁ ହ(ାଳ RWX1170703

ପ ୁ /133650 26 119 654ପ
ସାଦ େଦାରା ପି ନାେଗ`ୱର େଦାରା RWX1223825

ପ ୁ /133651 24 119 655ପ
ଭାସ େଦାରା ପି ନାେଗ`ୱର େଦାରା RWX1224633

+ୀ /133652 24 119 656ପ
ିତି ସ�ିତା ମହାପାତ
 $ା େଓୗର*ନ ମହାପାତ
 RWX1200203

ପ ୁ /133653 24 119 657ଔର*ନ ମହାପାତ
 ପି ର*ନ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX1200526

ପ ୁ /134654 33 119 658ଅେଶାକ କମୁାର ଗମୁାନସିଂ ପି ଡମ ଗମୁାନସିଂ୍ RWX1200559

+ୀ /134655 23 119 659ସଶ3ତିା େଜନା $ା ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା RWX1200542

ପ ୁ /135656 30 119 660ଜୟ ବାଘ ପି ଚ#
  ବାଘ RWX1226471

+ୀ /140657 49 119 661ଚ#
 ା ଟାକ
 ି $ା ପ
ଶା( କମୁାର ଟାକ
ି RWX1186816

+ୀ /145658 25 119 662କା(ା ଅବିକା ପି ସେ(ାଷ ଅବିକା RWX1230366

+ୀ /146659 19 119 663ଲ23ୀ େରଖା ବାେj ପି ଶ�ାମ ଚରଣ ବାେj RWX1268093

+ୀ /147660 35 119 664ପ
ଭାସିନି ହିଆଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ହିଆଲ RWX1242742

ପ ୁ /288661 56 119 665ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା RWX1237627

+ୀ /999662 46 119 666ମ#ା ବେଘଲ $ା ମ�ଲ େବେଘଲ RWX1001882

+ୀ /999663 39 119 667ସମିୁତ
 ା ବାେj $ା 1�ାମଚରଣ ବାେj RWX0227942

ପ ୁ /999664 66 119 668ଘାସିରାମ ହରିଜନ ପି ରାମଚ#
  ହରିଜନ RWX1038371

+ୀ /999665 56 119 669ବୃ#ାବତୀ ହରିଜନ $ା ଘାସିରାମ ହରିଜନ RWX1038389

ପ ୁ /999666 51 119 670ଆସିତ ମEଳ ପି uାେନ#
  ମEଳ RWX0752477

+ୀ /999667 38 119 671େମାେନାରମା ମEଳ $ା କ
 ିWା ମEଳ RWX0752451

+ୀ /999668 36 119 672ରି< ୁମEଳ $ା ଅସିତ ମEଳ RWX0805309

+ୀ /999669 47 119 673ଅନସୟୂ ପରିଡା $ା ରବି#
  ବାରିକ RWX1001361

ପ ୁ /17670 27 119 1145େଜାେଗସ କମୁାର େଦ ପି ଜଗନV ାଥ େଦ RWX1284249

11 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /192671 22 119 1146ମ�ୁ େଗାଲରି ପି ଗରୁୁ େଗାଲରି RWX1284256

+ୀ /191672 24 119 1148େସଲିନା ରାଣୀ ଖରା ପି ସ*ିତ କମୁାର ଖରା RWX1284272

ପ ୁ /121673 21 119 1149ପିS ୁମିଶ
 ପି ରମାକା( ମିଶ
 RWX1284280

+ୀ /191674 25 119 1150ବବିତା ମାଛ ପି ମ�ଳଦାନ ମାଛ RWX1284298

+ୀ /191675 56 119 1151ବାଶ(ି ଖରା $ା ରାେଜ#
  ପ
ସାଦ ଖରା RWX1284306

+ୀ /33676 23 119 1152େହମଲତା ଡଗ
ି ଡଗ
ି $ା େଚତୖନ ଡଗ
ି RWX1284595

+ୀ /85677 22 119 1158ମାମାଲି ପ
ଧାନ $ା ପିS ୁକମୁାର ନାୟକ RWX1300045

ପ ୁ /86678 20 119 1161ଆଶେୁତାଶ ମାଝି ପି ପ
ଭାକର ମାଝି RWX1300136

+ୀ /27679 18 119 1165ଭି.ଆa େପ
ଜି ପି ଭି. ରଘବିୁର RWX1304153

+ୀ /190680 18 119 1166ପ
ୀତି ନାଗ ପି େକାଲ]ସ ନାଗ RWX1304161

+ୀ /55681 18 119 1168ତପbଵିନୀ ରାୟେଜନା େଦଓ ପି ଜୟ( କମୁାର ରାୟେଜନା େଦଓ RWX1304187

+ୀ /65682 18 119 1169ଗାୟତ
ୀ େଲ<ା ପି ରୁଦ
  ପ
ସାଦ େଲ<ା RWX1304195

ପ ୁ /51683 18 119 1170େରାହିତ କାଟ
ିଆ ପି ପ<ଜ କାଟ
ିଆ RWX1304203

ପ ୁ /03684 18 119 1171େମାହିତ ରାଜ କଳୂଦୀପ ପି ସେୁରଶ ଚ#
  କଳୂଦୀପ RWX1317155

ପ ୁ /79685 18 119 1173ସମୀର େବନିଆ ପି ଶ<ର େବନିଆ RWX1317189

ପ ୁ /57686 18 119 1174ସମିୁତ କମୁାର େଗାମା� ପି ଦିବାକର େଗାମା� RWX1317197

+ୀ /86687 18 119 1176ପ
ିୟଦଶMନି ମାଝି ପି ପ
ଭାକର ମାଝି RWX1321827

ପ ୁ /290688 26 119 1178ମେୁକଶ କମୁାର ଭାjର ପି ପ
କାଶ ସି� ଭାjର RWX1332683

ପ ୁ /1689 66 119 674ବୁଦ
 ା ବାଘ ପି ସ#ୁୁରୁ ବାଘ OR/12/085/186710

ପ ୁ /2690 66 119 675େଗାବR6 ନ ସନୁା ପି ଭଗବାନ ସନୁା OR/12/085/186813

+ୀ /2691 60 119 676େରବତୀ ସନୁା $ା େଗାବR6 ନ ସନୁା OR/12/085/186836

ପ ୁ /03692 29 119 677ରେମଶ ଖରା ପି ବୁଦ
 ା ଖରା RWX0819425

ପ ୁ /03693 25 119 678ଅଜୟ ଖରା ପି ବୁଦ
 ା ଖରା RWX0819334

ପ ୁ /3694 53 119 679ବୁଦ
 ା ଖରା ପି ଶିବ ଖରା KBH1346550

ପ ୁ /4695 57 119 680େସାମନାଥ ସନୁା ପି ପରୁୀଅ ସନୁା RWX0086090

ପ ୁ /5696 55 119 681ଉR6 ବ କଲୁଦିପ ପି ଗ�ା କଲୁଦିପ OR/12/085/186415

+ୀ /5697 48 119 682ମତି କଳୁଦିପ $ା ଉR6 ବ କଳୁଦିପ OR/12/085/186416

ପ ୁ /5698 28 119 683ନକଳୁ ପା�ି ପି ଗରୁୁ ପା�ି RWX0886598

+ୀ /5699 27 119 684ମ* ୁପା�ି $ା ନକଳୁ ପା�ି RWX0886606

ପ ୁ /06700 22 119 685ପତୁMବାସ କାମଡିୁ ପି ନ# କାମଡିୁ RWX1047778

ପ ୁ /6701 52 119 686ନ# କାମଡୀ ପି ଜୟ କାମଡୀ OR/12/085/186417

+ୀ /6702 48 119 687ଘାସ ୁକାମଡୀ $ା ନ# କାମଡୀ OR/12/085/186418

+ୀ /6703 24 119 688ସନିୁତା କାମଡିୁ $ା ପ ୂ̂ Mବାସ କାମଡିୁ RWX1038504

ପ ୁ /6704 41 119 689ରଘନୁାଥ ଖରା ପି ଲଇଖD ଖରା RWX0775189

+ୀ /6705 31 119 690ହିରାମଣୀ ଖରା $ା ରଘନୁାଥ ଖରା RWX0775197

ପ ୁ /6706 33 119 691େଗାପାଳ ଖରା ପି ପାE ୁଖରା RWX0603787

+ୀ /6707 32 119 692ଚା#ିନୀ ଖରା $ା େଗାପାଳ ଖରା RWX0603795

+ୀ /6708 34 119 693ରଜୁ ସନୁା $ା ଲଳିତ ସନୁା KBH1985001

ପ ୁ /7709 41 119 694ସନିୁଲ ତିକM ପି ଆନସ ତିକM RWX0886481

+ୀ /7710 38 119 695ବତୀ ତିକ6 ୀ $ା ସନୁୀଲ ତିକ6 ୀ KBH1332048

+ୀ /08711 20 119 696ଶା(ିମଣି ହିଆଲ $ା ନାରାୟଣ ଟାକ
ି RWX1200039

+ୀ /08712 21 119 697ସାଗରିକା ଟାକ
ି $ା ବାବୁଲି ଟାକ
 ି RWX1243690

ପ ୁ /8713 64 119 698ଘାସି ଟାକ
ି ପି ଟିପାନ ଟାକ
ି OR/12/085/186422

+ୀ /8714 61 119 699ମ*ଳୁା ଟାକ
ି $ା ଘାସି ଟାକ
 ି OR/12/085/186423

+ୀ /8715 34 119 700ଲକି ଟାକ
ି ପି ଘାସି ଟାକ
 ି KBH1909647

ପ ୁ /8716 33 119 701ବାବୁଲି ଟାକ
ି ପି ଘାସି ଟାକ
 ି KBH1985019

ପ ୁ /8717 27 119 702ନାରାୟଣ ଟାକ
 ୀ ପି ଘାସି ଟାକ
 ୀ RWX0603878

+ୀ /09718 20 119 703ରୁେପଲି ଟାକ
ି ପି ଅଭି ଟାକ
ି RWX1200054

+ୀ /9719 29 119 704ପି<ି ଖରା $ା ଧନୁଜ6 ୟ ଖରା RWX0459032

ପ ୁ /9720 55 119 705ଅଭୀ ଟାକ
ି ପି ଟିପାନ ଟାକ
ି OR/12/085/186425

+ୀ /9721 50 119 706ତାରା ଟାକ
 ି $ା ଅଭି ଟାକ
 ି OR/12/085/186426

+ୀ /10722 47 119 707ବୃ#ା ହିଆଲ ପି ଶ�ାମ ସନୁା RWX0819433

ପ ୁ /10723 55 119 708ସଦନ ସନୁା ପି ରଘନୁାଥ ସନୁା OR/12/085/186439

+ୀ /10724 52 119 709ରୁପେଦଇ ସନୁା $ା ସଦନ ସନୁା KBH1332055

ପ ୁ /10725 26 119 710ଇ1ର ସନୁା ପି ସଦନ ସନୁା RWX0775106

ପ ୁ /10726 24 119 711କିଶାନ ସନୁା ପି ସଦନ ସନୁା RWX1001593

ପ ୁ /11727 56 119 712ଗରୁୁ ଖରା ପି ଘାସି ଖରା KBH1331982

+ୀ /11728 50 119 713େଜମା ଖରା $ା ଗରୁୁ ଖରା OR/12/085/186702

ପ ୁ /12729 62 119 714ଚ#
  ସନୁା ପି ପଦୁ ସନୁା OR/12/085/186445

+ୀ /12730 57 119 715ଶକୁ
 ି ସନୁା $ା ଚ#
  ସନୁା OR/12/085/186446

ପ ୁ /12731 40 119 716ଶିବ ସନୁା ପି ଚ#
  ସନୁା KBH1332139

+ୀ /12732 35 119 717ଉପମା ସନୁା ପି ଶିବ ସନୁା KBH1909746

12 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /12733 34 119 718ମେନାଜ କମୁାର ସନୁା ପି ଚ#
  ସନୁା KBH1946128

+ୀ /12734 28 119 719ପଦ3 ା ସନୁା $ା ମେନାଜ କମୁାର ସନୁା RWX0775023

+ୀ /13735 64 119 720ପ ୂ6ୀମା ସନୁା ପି ରୁପଧର ସନୁା OR/12/085/186453

+ୀ /13736 42 119 721ପiୁା ମାଳତି ସନୁା $ା ଦଇତାରି ସନୁା OR/12/085/186455

ପ ୁ /13737 26 119 722ପ
ଫଲୁ କମୁାର ସନୁା ପି ଦଇତାରୀ ସନୁା RWX0803684

ପ ୁ /13738 24 119 723ବି`ଵନାଥ ସନୁା ପି େଦତୖାରି ସନୁା RWX1170463

+ୀ /14739 55 119 724ହିରାମଣି ସନୁା $ା ଡ]ରୁ ସନୁା OR/12/085/186444

ପ ୁ /14740 52 119 725ରବି ସନୁା ପି ଡ]ରୁ ସନୁା KBH1331990

+ୀ /14741 51 119 726ଯେଶାଦା ସନୁା $ା ରବି ସନୁା OR/12/085/186450

ପ ୁ /15742 65 119 727ରାଜକମୁାର ଦୁେବ ପି େମଘରାମ ଦୁେବ OR/12/085/186447

+ୀ /15743 32 119 728ମାଳତୀ କମୁାରୀ ଦୁେବ ପି ରାଜ କମୁାର ଦୁେବ RWX0775122

+ୀ /15744 31 119 729ରମା ହ(ାଳ $ା ରାଜକମୁାର ହ(ାଳ RWX1226059

ପ ୁ /16745 60 119 730ମଦନ କଳୁଦିପ ପି ପଦି କଳୁଦିପ OR/12/085/186441

+ୀ /16746 55 119 731ତାରା କଳୁଦିପ $ା ମଦନ କଳୁଦିପ OR/12/085/186442

ପ ୁ /16747 27 119 732ଲ23ଣ କଳୁଦିପ ପି ମଦନ କଳୁଦିପ RWX0775270

+ୀ /16748 28 119 733ଗୀତା କଳୁଦିପ ପି ମଦନ କଳୁଦିପ RWX0775288

+ୀ /16749 24 119 734ରିତା କଳୁଦୀପ ପି ମଦନ କଳୁଦୀପ RWX1153741

ପ ୁ /16750 21 119 735ଅମୀର କଳୁଦୀପ ପି ମଦନ କଳୁଦୀପ RWX1151315

ପ ୁ /17751 27 119 736ଧନୁଜ6 ୟ ହରିଜନ ପି ହରିଶଚ#
  ହରିଜନ RWX0803544

ପ ୁ /17752 30 119 737ସଶୁା( ଖରା ପି ଆନସ ଖରା RWX0803510

+ୀ /17753 27 119 738କମୁାରୀ ଖରା ପି ଘାସି ସନୁା RWX0775031

ପ ୁ /17754 55 119 739ଘାସି ସନୁା ପି ସ]ାରୁ ସନୁା OR/12/085/186465

+ୀ /17755 50 119 740ପଦ3 ା ସନୁା $ା ଘାସି ସନୁା OR/12/085/186466

ପ ୁ /17756 29 119 741ରବି ସନୁା ପି ଘାସି ସନୁା RWX0603860

ପ ୁ /17757 28 119 742କାଳୁ ସନୁା ପି ଘାସି ସନୁା RWX0603571

ପ ୁ /18758 53 119 743ହରି ସନୁା ପି ସ]ାରୁ ସନୁା OR/12/085/186469

+ୀ /18759 48 119 744ବିମଳା ସନୁା $ା ହରି ସନୁା OR/12/085/186470

ପ ୁ /18760 31 119 745ଧବୁଳୁ ସନୁା ପି ହରି ସନୁା RWX0603886

ପ ୁ /19761 39 119 746ଚିତ
େସନ ମାEି ପି ଧନୁ ମାEି KBH1632298

+ୀ /19762 62 119 747ପଦ3 ା ସନୁା $ା ମ�ଳା ସନୁା OR/12/085/186462

ପ ୁ /19763 40 119 748େଘନୁ ସନୁା ପି ମ�ଳା ସନୁା KBH1331644

ପ ୁ /19764 38 119 749ରତନ ସନୁା ପି ମ�ଳା ସନୁା RWX0226944

+ୀ /19765 37 119 750ଲତା ସନୁା $ା େଘନୁ ସନୁା KBH1632603

+ୀ /19766 34 119 751ଡାଳିମ ସନୁା ପି ମ�ଳା ସନୁା KBH1985027

ପ ୁ /19767 19 119 752ହରିଶ ଚ#
  ସନୁା ପି େଘନୁ ସନୁା RWX1243641

ପ ୁ /20768 47 119 753ରାଜୁ ଖରା ପି ଭାଗିରଥି ଖରା OR/12/085/186739

+ୀ /20769 45 119 754ଧାନମତି ଖରା $ା ରାଜୁ ଖରା OR/12/085/186740

ପ ୁ /20770 28 119 755ର*ୀତ ଖରା ପି ରାଜୁ ଖରା RWX0458943

+ୀ /20771 27 119 756ଯମନୁା ଖରା $ା ର*ିତ ଖରା RWX0603597

ପ ୁ /20772 25 119 757ବିକି ଖରା ପି ରାଜୁ ଖରା RWX0819359

ପ ୁ /20773 24 119 758େରାହିତ ଖରା ପି ରାଜୁ ଖରା RWX1242577

+ୀ /20774 34 119 759ମନିୁ ମାEି ପି ଧନୁ ମାEି KBH1985050

+ୀ /20775 23 119 760ଟୁନୀ ମାEି ପି bଵଗ6ୀୟ ଧନୁ ମାEି RWX1242551

ପ ୁ /21776 57 119 761ସ]ାରୁ କାମଡି ପି ଜୟ କାମଡି KBH1331578

+ୀ /21777 53 119 762କ(ିୁ କାମଡିୁ $ା ସ]ାରୁ କାମଡିୁ OR/12/085/186326

ପ ୁ /21778 39 119 763ବଳରାମ କାମଡୁୀ ପି ସ]ାରୁ କାମଡୁୀ KBH1331842

+ୀ /21779 31 119 764ଲ23ୀ କାମଡିୁ $ା ବଳରାମ କାମଡିୁ RWX1002138

ପ ୁ /21780 28 119 765କୃW6 କାମଡିୁ ପି ସମାରୁ କାମଡୁା RWX0458950

ପ ୁ /21781 27 119 766କିରନ କାମଡିୁ ପି ସ]ାରୁ କାମଡିୁ RWX0775429

+ୀ /21782 26 119 767ମ*ଳୁା ଖରା $ା କିରଣ କାମଡିୁ RWX1001627

ପ ୁ /21783 46 119 768ପଦମ ଟାକ
 ି ପି ଧନୁଯ�6ୟ ଟାକ
 ି RWX0886630

+ୀ /21784 34 119 769ଜାuେସନି ଟାକ
 ୀ $ା ପଦମ ଟାକ
 ୀ KBH1985068

+ୀ /22785 34 119 770େଗୗରି କଳୁଦିପିୟ $ା ବି`ଵ]ର ସନୁା RWX1170323

ପ ୁ /22786 64 119 771ଶାମ ସନୁା ପି ପଦୁ ସନୁା OR/12/085/186108

+ୀ /22787 57 119 772ମଳୁା ସନୁା $ା ଶାମ ସନୁା OR/12/085/186435

+ୀ /22788 50 119 773ମଣିମା ସନୁା $ା ସନୁାପତି ସନୁା OR/12/085/186436

+ୀ /22789 34 119 774ଚ#
 ା ସନୁା ପି ଶ�ାମ ସନୁା KBH1985035

+ୀ /22790 34 119 775ବାସ(ି ସନୁା ପି ସନୁାପତି ସନୁା KBH1909662

ପ ୁ /22791 31 119 776ବ1]ର ସନୁା ପି ଶ�ାମ ସନୁା RWX0394742

ପ ୁ /22792 27 119 777ପବିତ
  କମୁାର ସନୁା ପି ଶ�ାମ ସନୁା RWX0603852

+ୀ /22793 22 119 778ସଂଯNୁl ଟାକ
 ି $ା ପ
ବିତ
  କମୁାର ସନୁା RWX1170372

+ୀ /23794 63 119 779ସେୁଲାଚନା ସନୁା $ା ଲଲିତ ସନୁା OR/12/085/186432

13 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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+ୀ /23795 34 119 780ସେଦଇ ସନୁା ପି ଲଳିତ ସନୁା KBH1909738

+ୀ /23796 34 119 781ରଶ3 ିେରଖା ସନୁା $ା ରାମ ସନୁା KBH1909712

+ୀ /23797 29 119 782ସନିୁତା ସନୁା ପି ଲଳିତ ସନୁା RWX0603514

ପ ୁ /24798 46 119 783ଅଭୀମନ� ୁସନୁା ପି ଶାମସ#ୁର ସନୁା OR/12/085/186429

+ୀ /24799 43 119 784ଜ]ବୁତି ସନୁା $ା ଅଭୀମନ� ୁସନୁା OR/12/085/186430

+ୀ /25800 32 119 785ସଶୁା(ି ଖରା $ା ବିେନାଦ ଖରା RWX0422659

ପ ୁ /25801 29 119 786ସେୁର#
  ସନୁା ପି ସଦା ସନୁା RWX0394718

+ୀ /25802 26 119 787ରି<ୀ କମୁାରୀ ସନୁା $ା ସେୁର#
  ସନୁା RWX1067453

+ୀ /26803 21 119 788ଦଇତା କଳୁଦିପ $ା ଉେପ#
  ସନୁା RWX1170356

+ୀ /26804 43 119 789ପଦ3 ା ସନୁା $ା ସଦା ସନୁା OR/12/085/186440

ପ ୁ /26805 25 119 790ଉେପ#
  ସନୁା ପି ସଦା ସନୁା RWX0819409

+ୀ /27806 55 119 791ଦଈମତି ଖରା $ା ରାମ ଖରା OR/12/085/186405

ପ ୁ /27807 40 119 792ରବି ଖରା ପି ରାମ ଖରା KBH1332626

ପ ୁ /27808 40 119 793ସବୁାଷ ଖରା ପି ରାମ ଖରା KBH1332824

+ୀ /27809 28 119 794ଅ]ିକା ଖରା $ା ରବି ଖରା RWX0775072

ପ ୁ /27810 34 119 795ରାେଜ#
  ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0603894

ପ ୁ /28811 39 119 796କଶୁ ଖରା ପି ଘାସି ଖରା KBH1332634

ପ ୁ /29812 51 119 797ଶକୁ
ୁ  ଖରା ପି ଘାସି ଖରା OR/12/085/186485

+ୀ /29813 47 119 798ଚ_ଳା ଖରା ପି ଶକୃୁ ଖରା OR/12/085/186869

ପ ୁ /29814 28 119 799ଶା(ନୁ ଖରା ପି ଶକୁ
ୁ  ଖରା RWX0775528

ପ ୁ /29815 22 119 800ଗଡୁୁ ଖରା ପି ସକୁ
 ା ଖରା RWX1067206

+ୀ /30816 51 119 801ତୁଳା ସନୁା $ା ଶ
ୀନିବାସ ସନୁା OR/12/085/186846

ପ ୁ /30817 35 119 802ବଳରାମ ସନୁା ପି ଶ
ିନିବାସ ସନୁା KBH1909670

ପ ୁ /31818 51 119 803େ2ତ
ବାସି ସନୁା ପି ରଘନୁାଥ ସନୁା KBH1670348

+ୀ /31819 46 119 804କମଳା ସନୁା $ା େ2ତ
ବାସି ସନୁା OR/12/085/186221

+ୀ /31820 24 119 805ମିନତୀ ସନୁା ପି େଖତ
ବସୀ ସନୁା RWX1067099

+ୀ /31821 22 119 806ସନୁାମ ସନୁା ପି େଖତ
ବIସୀ ସନୁା RWX1067115

+ୀ /32822 56 119 807ତୁଳା ସନୁା $ା ସ]ାରୁ ସନୁା OR/12/085/186401

ପ ୁ /32823 39 119 808ଲଳିତ ସନୁା ପି ସ]ାରୁ ସନୁା KBH1331651

ପ ୁ /33824 45 119 809ଜଦୁ ଖରା ପି ଘାସି ଖରା OR/12/085/186839

+ୀ /33825 44 119 810ଫଲୁମଣି ଖରା $ା ଯଦୁ ଖରା KBH1332097

ପ ୁ /33826 25 119 811େଦେବ#
  ଖରା ପି ଜଦୁ ଖରା RWX0819342

+ୀ /33827 23 119 812େହମଲତା େଖାରା ପି ଯଦୁ େଖାରା RWX1067362

+ୀ /34828 25 119 813ସାଲିମା ହିଆଲ $ା ମନୁା ସଗରୀୟା RWX1151893

ପ ୁ /34829 41 119 814ଲ23ଣ ସଗରଆ ପି ପଦ3 ନାମ ସଗରଆ KBH1909902

ପ ୁ /34830 23 119 815ମନୁା ସଗରିୟା ପି ଲ23ଣ ସଗରିୟା RWX1001510

ପ ୁ /35831 41 119 816ଦିନମଣି ସନୁା ପି ଅଜୁ6 ନ ସନୁା RWX1232370

ପ ୁ /36832 29 119 817େଗାପାଳ କାମଡିୁ ପି ରାମ କାମଡିୁ RWX0394783

+ୀ /36833 22 119 818ବାସ(ି କାମଡିୁ ପି େଗାପାଳ କାମଡିୁ RWX1151778

+ୀ /36834 19 119 819ନମିତା କାମଡିୁ ପି େଗାପାଳ କାମଡିୁ RWX1268242

ପ ୁ /37835 68 119 820ମ�ଳ ହାଲବା ପି ଚEାଳ ହାଲବା RWX0775478

+ୀ /37836 63 119 821େହମ ହାଲବା $ା ମ�ଳ ହାଲବା RWX0775460

ପ ୁ /37837 34 119 822କିେଶାର ହଲୱା ପି ମ�ଳ ହଲୱା RWX0603340

+ୀ /37838 32 119 823ପଜୁା ହଲୱା $ା କିେଶାର ହଲୱା RWX0603357

ପ ୁ /37839 32 119 824ସ*ିତ ହାଲୱା ପି ମ�ଳ ହାଲୱା RWX0775338

ପ ୁ /37840 23 119 825ମେନାଜ ହାଲୱା ପି ମ�ଳ ହାଲୱା RWX1001544

+ୀ /37841 23 119 826ପ
ମିଳା ହାଲୱା $ା ସ*ିବ ହାଲୱା RWX1001650

+ୀ /38842 22 119 827ମିନୀ ସନୁା $ା ଦଶରଥ ସନୁା RWX1067222

ପ ୁ /39843 21 119 828ରାଜ ସନୁା ପି ଧବଳ ୁସନୁା RWX1109099

ପ ୁ /49844 36 119 829ରାମ ସନୁା ପି ଲଳିତ ସନୁା RWX0085472

+ୀ /50845 41 119 830ସନିୁତା ବିଶି $ା ସଜୁ�6ନରୟଣ ବିଶି RWX1225903

ପ ୁ /50846 23 119 831େସୗେଲ#
  କମୁାର ବିଶି ପି ସଯୂ�6ନାରାୟଣ ବିଶି RWX1200641

+ୀ /50847 21 119 832ପ
ିୟା କFପାନ $ା େସୈଲ#
  କମୁାର ବିସି RWX1242544

+ୀ /50848 32 119 833ସିତା କଳୁଦୀପ $ା ଜଗବFୁ ଖରା RWX1121987

+ୀ /50849 33 119 835ଗୀତା ଲିମା $ା କିେଶାର ଲିମା RWX1153774

ପ ୁ /51850 19 119 836ଶଭୁମ ହ(ାଳ ପି ବଲୁ ହ(ାଳ RWX1243658

+ୀ /51851 19 119 837ମନିଷା ଖରା ପି ଅଜୟ ଖରା RWX1268176

+ୀ /350852 25 119 838କନିୁ ମାEି ପି ଧନୁ ମାEି RWX1224302

ପ ୁ /1853 78 119 839ବିWୁ ଚରଣ େବେହରା ପି ହେରକୃW େବେହରା RWX0086124

+ୀ /1854 74 119 840େସୗଦାମିନି େବେହରା $ା ବିWୁଚରଣ େବେହରା RWX0086140

ପ ୁ /1855 51 119 841ଅନିରୁR େବେହରା ପି ବିWୁଚରଣ େବେହରା RWX0086157

+ୀ /1856 48 119 842ସଶ3 ିତା େବେହରା $ା ଅନିରୁR େବେହରା RWX0086165

14 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1857 48 119 843ଅନୁପମ େବେହରା ପି ବିWୁଚରଣ େବେହରା RWX0086173

ପ ୁ /1858 47 119 844ଅମିତାଭ େବେହରା ପି ବିWୁଚରଣ େବେହରା RWX0086132

+ୀ /1859 44 119 845$ 6ଲତା େବେହରା $ା ଅନୁପମ େବେହରା RWX0086181

+ୀ /1860 40 119 846ରୀନାବାଳା େବେହରା $ା ଅମିତାଭ େବେହରା RWX0775387

ପ ୁ /1861 45 119 847ପ
ଦିପ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ
 KBH1317742

+ୀ /2862 39 119 848ରଶ3 ିତା କମୁାରୀ ଦାଶ $ା ଲଲାେଟ#ୁ ମିଶ
 RWX0603365

+ୀ /2863 34 119 849ରାଧା ରାଣୀ ମହାପାତ
 $ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0242198

ପ ୁ /2864 49 119 850ଦିଲe ୀପ େଭେ<େଟଶ ମିଶ
 ପି ପ
େମାଦ ଚ#
  ମିଶ
 RWX0086215

+ୀ /2865 45 119 851ର*ନା ମିଶ
 $ା ଦିଲe ୀପ ମିଶ
 RWX0086207

ପ ୁ /2866 42 119 852ଲଲାେଟ#ୁ ମିଶ
 ପି ପ
େମାଦ ଚ#
  ମିଶ
 RWX0663039

+ୀ /03867 30 119 853େସୗଦାମିନୀ େବେହରା $ା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0819383

+ୀ /03868 28 119 854ଇତିଶ
ୀ େବେହରା $ା ସେ(ାଷ କମୁାର େବେହରା RWX0819391

+ୀ /3869 58 119 855କନକ ଲତା େବେହରା $ା ଉdବ େବେହରା RWX0226571

ପ ୁ /3870 42 119 856ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଉdବ େବେହରା RWX0226555

ପ ୁ /3871 42 119 857ଖେଗ1ର େବେହରା ପି ଉdବ େବେହରା RWX0226563

ପ ୁ /3872 37 119 858ସେ(ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଉdବ େବେହରା RWX0226548

+ୀ /04873 24 119 859ପ
ିୟ<ା କମୁାରି ପାତ
 ପି ଲ23ୀ ନୁରସିx ପାତ
 RWX1117274

ପ ୁ /04874 22 119 860ରାେଜଶ କମୁାର ପାତ
 ପି ଲ23ୀ ନୃସିx ପାତ
 RWX1117548

ପ ୁ /4875 86 119 861ବାଶେୁଦବ ପାତ
 ପି ନିଳମଣି ପାତ
 RWX0086249

+ୀ /4876 78 119 862ଶ�ାମଳା କମୁାରି ପାତ
 $ା ବାଶେୁଦବ ପାତ
 RWX0086256

ପ ୁ /4877 54 119 863ଲ23ୀ ନରସିଂହ କମୁାର ପାତ
 ପି ବାଶେୁଦବ ପାତ
 RWX0086264

+ୀ /4878 43 119 864ରଜନି ରାଣି ପାତ
 $ା ଲ23ୀ ନରସିଂହ ପାତ
 RWX0394957

ପ ୁ /5879 30 119 865େତଜା ପ4ନାୟକ ପି ରବି ପ4ନାୟକ RWX0331090

+ୀ /5880 30 119 866ଶାରଦା ପ4ନାୟକ ପି ରବି ପ4ନାୟକ RWX0331108

ପ ୁ /6881 56 119 867ରବି ପ4ନାୟକ ପି ସଯୁ�6ନାରାୟଣ ପ4ନାୟକ RWX0086306

+ୀ /6882 52 119 868ଜୟ(ି ପ4ନାୟକ $ା ରବି ପ4ନାୟକ RWX0086298

+ୀ /07883 29 119 869ପ
uାନୀ ନାୟକ $ା ଦୁଗ! ପ
ସାଦ ମହାପାତ
 RWX0819375

+ୀ /7884 69 119 870ସାଇବାଣୀ ମହାପାତ
 $ା ତ
ିନାଥ ମହାପାତ
 RWX0086322

ପ ୁ /7885 28 119 871ଚି^ ର*ନ ଭତରା ପି ଟ<ଧର ଭତରା RWX0459172

ପ ୁ /7886 56 119 872ଟ<ଧର ଭତ
 ା ପି ବଳରାମ ଭତ
 ା RWX0227199

+ୀ /7887 48 119 873ରାଇମତି ଭତ
 ା $ା ଟ<ଧର ଭତ
 ା RWX0227207

ପ ୁ /7888 37 119 874ନିର*ନ ଭତ
 ା ପି ଟ<ଧର ଭତ
 ା RWX0603407

ପ ୁ /7889 31 119 875ଭବାନି ଶ<ର ଭତ
 ା ପି ଟ<ଧର ଭତ
 ା RWX0227215

+ୀ /7890 27 119 876ରଶ3ିତା ଭାତ
 ା $ା ନିର*ନ ଭାତ
 ା RWX0603415

ପ ୁ /7891 76 119 877ତ
ିନାଥ ମହାପାତ
 ପି କp ମହାପାତ
 RWX0086314

+ୀ /7892 38 119 878ସନିୁତା ମହାପାତ
 ପି ତ
ିନାଥ ମହାପାତ
 RWX0086330

ପ ୁ /7893 38 119 879ଦୁଗ! ପ
ସାଦ ମହାପାତ
 ପି ତ
ିନାଥ ମହାପାତ
 RWX0242065

ପ ୁ /7894 38 119 880ହର ପ
ସାଦ ମହାପାତ
 ପି ତ
ିନାଥ ମହାପାତ
 OR/12/085/184424

ପ ୁ /8895 74 119 881ତ
ିନାଥ ତ
ିପାଠୀ ପି ଶିବରାମ ତ
ିପାଠୀ RWX0086348

+ୀ /09896 24 119 882େସଲିନା େଡନା ପି ଫବିୟସ େଜନା RWX1200070

+ୀ /9897 62 119 883ସମୁନ ରାଣି ବାରିକ $ା ପି.ଏସ. କମୁାର େଜନା RWX0086397

+ୀ /9898 37 119 884ମଣି ହରିଜନ $ା ନାରାୟଣ ହରିଜନ RWX0276378

ପ ୁ /9899 66 119 885ପି. ଏସ. କମୁାର େଜନା ପି ଫିଲିପ େଜନା RWX0086389

+ୀ /9900 51 119 886ନଳିନୀ େଜନା $ା େଫବିୟାସ େଜନା RWX0086421

+ୀ /9901 35 119 887ସଚିୁତା ରାଣୀ େଜନା ପି ପି.ଏସ. କମୁାର େଜନା RWX0086439

ପ ୁ /9902 33 119 888ପ
ିତିର*ନ େଜନା ପି ପି.ଏସ. କମୁାର େଜନା RWX0086405

+ୀ /10903 37 119 889ଉଷା ରାଣୀ ମିଶ
 $ା ବିକାଶ ଚ#
  ରଥ RWX0603803

ପ ୁ /10904 47 119 890ବିକାଶ ଚ#
  ରଥ ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ ରଥ RWX0603811

ପ ୁ /10905 59 119 891ମଦନ େମାହନ ସାବତ ପି କାଳିଆ ସାବତ RWX0086447

+ୀ /10906 53 119 892ମ*ଳୁା ସାବତ $ା ମଦନ େମାହନ ସାବତ RWX0086454

+ୀ /10907 30 119 893ଅନୁପମା ସାବତ ପି ମଦନ େମାହନ ସାବତ RWX0603837

+ୀ /10908 27 119 894ମନୁରମା ସାବତ ପି ମଦନ େମାହନ ସାବତ RWX0603829

ପ ୁ /10909 26 119 895ଲି�ରାଜ ସାବତ ପି ମଦନ େମାହନ ସାବତ RWX0803528

+ୀ /11910 63 119 896ଦମୟ(ୀ ସରକାର $ା ନିମ6ଳ କମୁାର ସରକାର RWX0086488

ପ ୁ /11911 46 119 897ନିତ�ାନ# ସରକାର ପି ନିମ6ଳ କମୁାର ସରକାର RWX0366484

ପ ୁ /11912 37 119 898େଗୗରା� ସକ!ର ପି ନିମ6ଳ କମୁାର ସକ!ର RWX0086520

+ୀ /11913 35 119 899କzନା ସକ!ର $ା େଗୗରା� ସକ!ର RWX0086496

ପ ୁ /11914 35 119 900ନିଲକମଲ ସକ!ର ପି ନିମ6ଳ କମୁାର ସକ!ର RWX0086504

+ୀ /11915 35 119 901ମାମିନା ରାଣି ସକ!ର $ା ନିତ�ାନ# ସକ!ର RWX0086512

+ୀ /11916 28 119 902ପ
ିୟ<ା ସିକଦାର $ା ନିଲେକାମଳ ସକ6 ର RWX1170604

+ୀ /12917 50 119 903ସେୁଲାଚନା ମଲe ୀକ $ା ବି1ନାଥ ମଲe ୀକ RWX0086546

ପ ୁ /12918 60 119 904ବି1ନାଥ ମଲe ିକ ପି େବନୁ ମଲe ିକ RWX0803619

15 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /12919 35 119 905ପ ୁMମା ମଲe ୀକ ପି ବି1ନାଥ ମଲe ୀକ RWX0086538

+ୀ /12920 32 119 906କzନା ମଲe ୀକ ପି ବି1ନାଥ ମଲe ୀକ RWX0226688

+ୀ /12921 29 119 907େସୗଦାମିନୀ ମଲe ିକ ମା ସେୁଲାଚନା ମଲe ିକ RWX0603639

+ୀ /12922 27 119 908ସେରାଜିନୀ ମଲe ିକ ମା ସେୁଲାଚନା ମଲe ିକ RWX0603647

ପ ୁ /13923 45 119 909ରେମଶ ଚ#
  $ାଇଁ ପି ବୃ#ାବନ $ାଇଁ RWX0226639

+ୀ /13924 38 119 910ମମତା $ାଇଁ $ା ରେମଶ ଚ#
  $ାଇଁ RWX0226621

+ୀ /14925 69 119 911େସବୖାନ ବିବି $ା ରିଆଜ ଖ{ RWX0242081

ପ ୁ /14926 44 119 912ଫିେରାଜ ଖ{ ପି ରିଆଜ ଖ{ RWX0086553

+ୀ /14927 36 119 913ଅେଫାରତ ଖାD $ା ପିେରାଜ ଖାD RWX0227249

ପ ୁ /14928 35 119 914ମହmଦ ସାହିଦ ହୁେସନ ଖନ ପି ଏମ ଡି ନୁର ଆଲମ RWX0886523

ପ ୁ /14929 32 119 915ମହmଦ ସଲମନ ଖ{ ପି ମହmଦ ନୁର ଆଲ� ଖ{ RWX0276352

ପ ୁ /14930 19 119 916ସାବା| ଖ{ ପି ଫିେରା| ଖ{ RWX1242676

ପ ୁ /15931 44 119 917ସେୁରଶ ସାହୁ ପି ବ
 ଜ ସାହୁ RWX0086561

+ୀ /15932 40 119 918ଅଳକା ସାହୁ $ା ସେୁରଶ ସାହୁ RWX0086579

+ୀ /15933 19 119 919କzନା ରାଣୀ ସାହୁ ପି ସଶୁା( କମୁାର ସାହୁ RWX1242650

ପ ୁ /17934 75 119 920ଡ]ରୁଧର ଦାସ ପି ଜଦୁମଣି ଦାସ RWX0086587

+ୀ /17935 64 119 921ଟୁନରମା ଦାସ $ା ଡ]ରୁଧର ଦାସ RWX0086595

ପ ୁ /17936 46 119 922ମାନସ ଦାସ ପି ଡ]ରୁଧର ଦାସ RWX0086603

+ୀ /17937 43 119 923ଗୀତା*ଳୀ ଦାସ $ା ମାନସ ଦାସ RWX0394973

ପ ୁ /17938 54 119 924ପ
ତାପ ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା RWX0086744

+ୀ /17939 47 119 925ପ
ଣତୀ ମହାରଣା $ା ପ
ତାପ ମହାରଣା RWX0086751

ପ ୁ /17940 22 119 926ଅମେର#
  ମହାରଣା ପି ପ
ତାପ ଚ#
  ମହାରଣା RWX1112283

+ୀ /18941 46 119 927ମିନି େବେହରା $ା ତାରିଣି ଚରଣ େବେହରା RWX0086611

ପ ୁ /18942 41 119 928ତ
ିେଲାଚନ େବେହରା ପି ତ
ିନାଥ େବେହରା RWX0394981

ପ ୁ /18943 28 119 929ଆକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ତାରିଣି ଚରଣ େବେହରା RWX0458935

+ୀ /18944 25 119 930ପଜୁା ରାଣୀ େବେହରା ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ େବେହରା RWX1151869

+ୀ /19945 24 119 931େବବିନା େବେହରା $ା ରାଧାକା( େବେହରା RWX1112366

ପ ୁ /89946 62 119 932ବିଦ�ାଧର ନାୟକ ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ ନାୟକ RWX0086629

+ୀ /89947 52 119 933ସେରାଜିନି ନାୟକ $ା ବିଦ�ାଧର ନାୟକ RWX0422642

+ୀ /19948 38 119 934ସବିତା ରାଣୀ ନାୟକ ପି ବିଦ�ାଧର ନାୟକ RWX0331223

ପ ୁ /19949 36 119 935ଲ23ୀକା( ନାୟକ ପି ବିଦ�ାଧର ନାୟକ RWX0086769

ପ ୁ /19950 32 119 936ରାଧାକା( ନାୟକ ପି ବିଦ�ାଧର ନାୟକ RWX0086777

+ୀ /20951 35 119 937େମାହିନିମାଳା ବାଘ ପି ମାଣିକରାଏ ବାଘ RWX0900639

ପ ୁ /20952 29 119 938ଶଶା< କମୁାର ବାଘ ପି ମଣିକରାୟ ବାଘ RWX1117506

ପ ୁ /20953 43 119 939ପ
ଦୀପ କମୁାର ବାଘ ପି ମାଣିକ ରାଏ ବାଘ RWX0227025

+ୀ /20954 39 119 940ଫଲୁ(ୀ ବାଘ ପି ମାଣିକ ରାୟ ବାଘ RWX0227033

+ୀ /20955 65 119 941େକାକିଳ ସାହୁ $ା ଦୟାନିଧୀ ସାହୁ RWX0086652

ପ ୁ /20956 49 119 942ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧୀ ସାହୁ RWX0086660

ପ ୁ /20957 46 119 943ଶିବରାମ ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧୀ ସାହୁ RWX0276360

+ୀ /20958 44 119 944ଭାରତୀ ସାହୁ $ା ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0086678

ପ ୁ /20959 42 119 945ବିWୁଚରଣ ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧୀ ସାହୁ RWX0086686

+ୀ /20960 39 119 9462ଣପ
ଭା ସାହୁ $ା ସିବରାମ ସାହୁ RWX0226647

+ୀ /20961 37 119 947ସେୁଦWା ସାହୁ $ା ବିWୁଚରଣ ସାହୁ RWX0227074

+ୀ /20962 19 119 948େଜ�ାତିକା ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX1242759

+ୀ /21963 42 119 949ଅନୁରାଧା ସାହୁ $ା ସଶୁା( କମୁାର ସାହୁ RWX0085902

+ୀ /22964 33 119 950ଚ#
ମା ମEଳ $ା ମହାନ# ମEଳ RWX0227124

ପ ୁ /23965 35 119 951ସେରାଜକମୁାର ଖରା ପି ଭଗବାନ ଖରା RWX0331082

ପ ୁ /24966 32 119 952େଶ@ ଏସା} ହାସନ ପି େଶ@ ଅହମଦ ବାସା RWX0458893

ପ ୁ /24967 32 119 953େଶ@ ଆସିଫ ହୁେସନ ପି େଶ@ ଅହମଦ ବାସା RWX0458885

+ୀ /24968 33 119 954ସାବାନା ପରବିନ ପି େଶକ ଅହମଦ ବାସା RWX0458901

ପ ୁ /25969 68 119 955ପାଥେରାଜ ପେୁନାଲି ଭରଗିb ପି ଭରଗିb ପିଟର ସାଇ RWX0458836

ପ ୁ /26970 57 119 956ଜଜ6  ତି~ଗା ପି ଲୁକାସ ତି~ଗା RWX0458794

ପ ୁ /27971 70 119 957ଦୟାନିଧୀ ସାହୁ ପି ବO ସାହୁ RWX0086645

ପ ୁ /28972 46 119 958କ*ୁବିହାରି ମିଶ
 ପି ଶ
ିହଷ6  ମିଶ
 RWX0394833

+ୀ /28973 38 119 959ମମତା ରାଣି ମିଶ
 $ା କ*ୁବିହାରି ମିଶ
 RWX0394825

+ୀ /29974 47 119 960ର*ତୁା ପEା $ା କମୁଦୁ କମୁାର ପEା RWX0394858

ପ ୁ /29975 42 119 961କମୁଦୁ କମୁାର ପEା ପି ଉଦୟନାଥ ପEା RWX0394841

+ୀ /29976 22 119 962ସେଲାନି ପEା ପି କମୁଦୁ କମୁାର ପEା RWX1153717

+ୀ /29977 54 119 963ଇ#ିରା ପତି $ା ସଯୁ�6ନାରାୟଣ ପତି RWX0394817

ପ ୁ /29978 34 119 964ଜିେତ#
  କମୁାର ପତି ପି ସଯୁ�6 ନାରାୟଣ ପତି RWX0775379

+ୀ /29979 26 119 965ବି#ୁ ପତି $ା ଜିେତ#
  କମୁାର ପତି RWX0775361

ପ ୁ /31980 43 119 966ରାମ ହ(ାଳ ପି ଭN ହ(ାଳ RWX0775510

16 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /31981 35 119 967ସକୁମୁାର ମEଳ ପି ସନୁୀଲ ମEଳ RWX0775346

+ୀ /31982 32 119 968େରାହିନୀ ମEଳ $ା ସକୁମୁାର ମEଳ RWX0775353

ପ ୁ /32983 62 119 969େଶ@ ଅହମଦ ବାସା ପି େଶ@ ଅବଦୁଲ ଅଲe ି RWX0775296

+ୀ /32984 54 119 970ଫାତିମା େବଗ� $ା େଶକ ଅହmଦ ବାସା RWX0775304

+ୀ /32985 33 119 971େଶୖଳବାଳା ହାଲବା $ା ଅଜୟ କମୁାର ହାଲବା RWX1187095

ପ ୁ /32986 60 119 972େଫ
 ମଚ#
  ଖଡପାଣି ପି େଘନୁ ଖଡପାଣି RWX1087709

ପ ୁ /32987 37 119 973ଅଜୟ କମୁାର ଖEପାଣି ପି େପ
ମଚ#
  ଖEପାଣି RWX0803585

+ୀ /32988 58 119 974ତୁଳା ସାଉ(ଁା $ା ହରି ସାଉଁ(ା RWX0775452

+ୀ /32989 43 119 975ନ#ାଇ ସାଉଁ(ା $ା ସନିଆ ସାଉଁ(ା RWX0775445

ପ ୁ /32990 30 119 976ଲାଲୁ ସାଉ(ଁା ପି ଜ] ୁସାଉଁ(ା RWX0775080

+ୀ /32991 27 119 977କମଳା ସାଉଁ(ା $ା ଲାଲୁ ସାଉଁ(ା RWX0775098

+ୀ /33992 32 119 978ମନ$ିନୀ ଦାସ $ା ସେ(ାଷ କମୁାର ପାଢୀ RWX0803627

ପ ୁ /33993 59 119 979ଇ1ର ମାEି�୍ ପି ଗିରିଆ ମାEି�୍ RWX0775403

+ୀ /33994 53 119 980ଡ]ବୁତୀ ମାEି�୍ $ା ଇ1ର ମାEି�୍ RWX0775411

ପ ୁ /33995 41 119 981ସେ(ାଷ କମୁାର ପାଢୀ ପି େସାମନାଥ ପାଢୀ RWX0803569

ପ ୁ /R/33996 41 119 982ମେନାଜ କମୁାର େବଉରା ପି ଅେଲଖ ବିହାରୀ େବଉରା RWX1149368

+ୀ /34997 41 119 983ଲଛି ହ(ାଳ $ା ରାମ ହ(ାଳ RWX0775395

+ୀ /35998 50 119 984ବିମଳା ଖରା $ା ଚEାଳ ଖରା RWX0775015

ପ ୁ /35999 48 119 985ଚEାଳ ଖରା ପି ଧନ ଖରା RWX0774976

ପ ୁ /351000 43 119 986ଭଗବାନ ଖରା ପି ଚEାଳ ଖରା RWX0774984

+ୀ /351001 33 119 987ରୁକ3 ଣି ଖରା $ା ଲ23ଣ ଖରା RWX0774992

ପ ୁ /351002 33 119 988ଲ23ଣ ଖରା ପି ଚEାଳ ଖରା RWX0775007

+ୀ /351003 31 119 989ଡାଲିମା ଖରା $ା ଭଗବାନ ଖରା RWX0775049

+ୀ /361004 43 119 990ମୀନା2ୀ ସାହୁ $ା ଗେଣଶ ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX0819250

ପ ୁ /361005 47 119 991ଗେଣଶ ପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ଲେ]ାଦର ସାହୁ RWX0819243

ପ ୁ /441006 33 119 992ଜୟ( େବେହରା ପି ର<ନାଥ େବେହରା KBH1909811

+ୀ /461007 51 119 993ଗୀତା*ଳି ନ# $ା ଆଇଜାକ ନ# RWX1117365

ପ ୁ /541008 52 119 994ବାଳକୃW ମିଶ
 ପି ନବିନ ମିଶ
 OR/12/085/186862

ପ ୁ /541009 24 119 995ଶିବାଶିଷ ମିଶ
 ପି ବାଳକୃW ମିଶ
 RWX0900597

ପ ୁ /541010 26 119 996େଦବାଶିଷ ମିଶ
 ପି ବାଳକୃW ମିଶ
 RWX0775643

ପ ୁ /681011 70 119 997କୃWଚ#
  ବାଘ ପି ଗରୁୁନାଥ ବାଘ OR/12/085/184657

+ୀ /681012 62 119 998ସଲୁଚନା ବାଘ $ା କୃW6ଚ#
  ବାଘ OR/12/085/184658

ପ ୁ /691013 27 119 999ନବିନ ହୁଇକା ପି ପ
ହଲe ାଦ ହୁଇକା RWX1170414

+ୀ /691014 21 119 1000ଲ23ୀ ମlEି�l $ା ନବିନ ହୁଇକା RWX1170430

ପ ୁ /701015 26 119 1001ମାଧବ ସାଉଁ(ା ପି ଲି�ା ସାଉଁ(ା RWX1170448

ପ ୁ /931016 65 119 1002ର<ନାଥ େବେହରା ପି ବୁଧିଆ େବେହରା OR/12/085/186369

+ୀ /931017 54 119 1003ଉମMଳା େବେହରା $ା ର<ନାଥ େବେହରା RWX0085936

ପ ୁ /931018 40 119 1004ତ
ିନାଥ େବେହରା ପି ର<ନାଥ େବେହରା KBH1346584

+ୀ /931019 40 119 1005ପiୁଲତା ସାହୁ $ା ତ
ୀନାଥ େବେହରା RWX0226654

ପ ୁ /941020 42 119 1006ଜୟରାମ ସାଉଁ(ା ପି ସନୁାମ ସାଉଁ(ା RWX0900654

+ୀ /941021 40 119 1007କି# ସାଉ(ଁା $ା ଜୟରାମ ସାଉଁ(ା RWX0900662

ପ ୁ /951022 24 119 1008େଦବାଶଷି ମିଶ
 ପି ଗିରିଶ ମିଶ
 RWX0900670

ପ ୁ /981023 50 119 1009େସସାେଦଵ ମହାପାତ
 ପି ହରି ମହାପାତ
 RWX1047851

ପ ୁ /981024 21 119 1010ପ
କାଶ ମହାପାତ
 ପି େଶଶେଦବ ମହାପାତ
 RWX1117449

+ୀ /991025 40 119 1011ମଧସୁ3 ିତା ମହାପାତ
 $ା ମେନାଜ କମୁାର େବଉରା RWX1107952

ପ ୁ /1001026 24 119 1012ସେୁର#
  ହ(ାଳ ପି ରାମ ହ(ାଳ RWX1113489

ପ ୁ /1011027 33 119 1013ସ*ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ପ
ଶା( କମୁାର େବହରା RWX1170547

+ୀ /1011028 23 119 1014ମଧସୁ3 ିତା ଦାସ $ା ସ*ୟ କମୁାର େବେହରା RWX1170521

+ୀ /1011029 64 119 1015ଅନV ପ ୁ! ସାହୁ $ା ଅ(ଯ�!ମି ସାହୁ OR/12/085/184591

ପ ୁ /1011030 45 119 1016ପ
ଶା( କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ(ଯ�!ମି ସାହୁ KBH1316710

+ୀ /1011031 39 119 1017ସେୁଦWା ସାହୁ $ା ପ
ଶା( କମୁାର ସାହୁ RWX1117340

+ୀ /1021032 51 119 1018କବିତାରାଣୀ ପଟନାୟକ $ା ରାଧାଶ�ାମ ପଟନାୟକ OR/12/085/184374

+ୀ /1021033 23 119 1019ଚା#ିନୀ ପ4ନାୟକ $ା ଅନିଲ କମୁାର ପ4ନାୟକ RWX1117407

ପ ୁ /1021034 37 119 1020ଅନିଲ କମୁାର ପ4ନାୟକ ପି ରାଧାଶ�ାମ ପ4ନାୟକ KBH2146272

ପ ୁ /1031035 50 119 1021ଜୟଦାସ େଖାସଲା ପି ରଘ ୁେଖାସଲା RWX1243674

ପ ୁ /1031036 23 119 1022ରାେଜଶ ମାEି� ପି ଇ`ୱର ମାEି� RWX1186790

ପ ୁ /1041037 45 119 1023ରେମଶ ଚ# ନାୟକ ପି ଅମଲୂ� କମୁାର ନାୟକ RWX1187129

ପ ୁ /1051038 47 119 1024ବସ( େହାତା ପି ମାଧବ େହାତା RWX1200500

+ୀ /1061039 31 119 1025ଆରତୀ ଦାସ ପି େକୖଳାଶନାଥ ଦାସ RWX0281659

ପ ୁ /1061040 68 119 1026େକୖଳାସନାଥ ଦାସ ପି ଦିନବ#ୁ ଦାସ RWX0281725

+ୀ /1061041 62 119 1027ତାରିଣୀ ଦାସ $ା େକୖଳାସ ନାଥ ଦାସ OR/12/085/158938

ପ ୁ /1061042 49 119 1028ପ
ଦିପ କମୁାର ପାତ
 ପି ହରିହର ପାତ
 OR/12/085/152583

17 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /1061043 37 119 1029ପ
ଭାତୀ ପାତ
 $ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ପାତ
 RWX1225887

+ୀ /1071044 35 119 1030ଡି.ପରିମଳା ପି ଡି. ନୀଳକpମ RWX1225952

ପ ୁ /1071045 67 119 1031ନୀଳକpମ ଦାଶରୀ ପି ଦାଶରି େପାଲି ନାଇଡୁ RWX1243708

+ୀ /1071046 61 119 1032ଦାଶରି କାଶିରତନାମ $ା ଦାଶରି ନୀଳକpମ RWX1244235

ପ ୁ /1071047 36 119 1033ଡି. ଅନ( ପ
ସାଦ ପି ଡି ନୀଳକpମ RWX1225978

ପ ୁ /1071048 33 119 1034ଦାଶରି ଭୀେମ`ଵର ରାଓ ପି ଦାଶରି ନିଳକpମ RWX1244250

+ୀ /1081049 27 119 1035ବାସ(ୀ ସାଉତଁା $ା ସଭାପତି ସାଉତଁା RWX1226018

ପ ୁ /1091050 61 119 1036ଏସ ପାEବ େଦାରା ପି ଏସ ବାବାରାଓ େଦାରା OR/12/085/184566

+ୀ /1091051 57 119 1037ଏସ.େଗାନାମା େଦାରା $ା ଏସ.ପାEବ େଦାରା OR/12/085/185218

ପ ୁ /1091052 37 119 1038ସେ(ାଷ କମୁାର େଦାରା ପି ଏସ ପାEବ େଦାରା RWX0776054

+ୀ /1091053 23 119 1039ଲ23ୀ େଦାରା $ା ସେ(ାଷ କମୁାର େଦାରା RWX1233410

+ୀ /1101054 57 119 1040ପାନ ସାଉତଁା ପି ଡକ ୁସାଉଁତା RWX1226349

ପ ୁ /1101055 33 119 1041ବଲ ସାଉଁ(ା ପି କୃW ସାଉଁ(ା RWX1224914

+ୀ /1101056 31 119 1042ପଦ3 ା ସାଉ(ଁା ପି ବଲ ସାଉଁ(ା RWX1224617

+ୀ /1191057 29 119 1043ସଜୁାତା ନାୟକ $ା ଲ23ୀକା( ନାୟକ RWX1117761

+ୀ /1441058 30 119 1044ଭାରତୀ ପEା $ା ଲି�ରାଜ ସାବତ RWX1176742

ପ ୁ /1461059 67 119 1045ଲଇଚନ ସାଉଁଟା ପି ବିକନିୁ ସାଉଁଟା RWX1243625

+ୀ /1461060 58 119 1046ସ#ୁରୀ ସାଉଟଁା $ା ଲଇଚନ ସାଉଁଟା RWX1243617

ପ ୁ /9991061 40 119 1047ସେ(ାଶ କମୁାର ମEଳ ପି ସନିୁଲ ମEଳ RWX0095547

ପ ୁ /9991062 40 119 1048େଗୗତମ ମEଳ ପି ସନିୁଲ ମEଳ RWX0095521

+ୀ /9991063 35 119 1049ଶ�ାମଳି ମEଳ $ା ସେ(ାଶ କମୁାର ମEଳ RWX0095539

+ୀ /9991064 39 119 1050େରବତୀ ପାତ
 $ା ରେମଶ ପାତ
 RWX1187103

+ୀ /171065 19 119 1147ଦୀrିେରଖା ମହାରଣା ପି ପ
ତାପ ଚ#
  ମହାରଣା RWX1284264

ପ ୁ /1081066 37 119 1153ସଇନ ମାEିଂ ପି ଲୁକିଆ ମାEିଂ RWX1299700

+ୀ /1081067 37 119 1154ବାମଣୁୀ ମାEିଂ $ା ସଇନ ମାEିଂ RWX1299718

ପ ୁ /281068 18 119 1167ହରି କୃW ମିଶ
 ପି କ*ୁ ବିହାରୀ ମିଶ
 RWX1304179

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ!ଚନ ନିମେ( ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନV  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ!ଚନ କମିଶନ ଭାରତ< �ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ!ଚନ ପବୂ6 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ< ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର(ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.20 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ<ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ< ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

18 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ!ଚନ ଅଧିକାରୀ< $ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


