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ପ ୁ /011 20 119 1051ଦିେନଶ କିଶାନ ପି ଗଣନାଥ କିଶାନ RWX1268457

!ୀ /12 42 119 1052ଶା"ି ଲତା କିଶାନ #ା ଗଣନାଥ କିଶାନ RWX0086694

ପ ୁ /23 46 119 1053କ
 ୀ$ା େବରୖାଗୀ ପି ମନର&ନ େବରୖାଗୀ RWX0086702

!ୀ /24 40 119 1054ସ&ିତା େବରୖାଗି #ା କ
 ୀ$ା େବରୖାଗି RWX0086710

!ୀ /35 39 119 1055ଦନାଇ ମଦୁୁଲି #ା ମ�ୁଳୁ ମଦୁୁଲି RWX0276386

!ୀ /46 32 119 1056ସାନ ମଦୁୁଲି #ା ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି RWX0276394

!ୀ /57 32 119 1057େଜାସ*ାରାଣୀ ପାଢୀ ପି ସେୁର,
  ନାଥ ପାଢୀ RWX0276402

ପ ୁ /68 40 119 1058ନାରାୟଣ ହରୀଜନ ପି ମଧ ୁହରୀଜନ RWX0276410

!ୀ /79 34 119 1059େରାଜି େବନିଆ ପି ଆଶାନ, େବନିଆ RWX0226589

!ୀ /810 34 119 1060ସବୁ01 ଜାନୀ ପି କମଳୁ ପରଜା RWX0276436

!ୀ /0911 24 119 1061#ାତି ପ
ଗତିକା େଜନା ପି ରତିକା" େଜନା RWX1143536

!ୀ /0912 22 119 1062ସ2 ୃତି େଦବଶ
ୀ େଜନା ପି ରାତିକା" େଜନା RWX1170505

ପ ୁ /913 43 119 1063ରତିକା" େଜନା ପି ତ
ୀନାଥ େଜନା RWX0663054

!ୀ /914 39 119 1064କସ2ିତା େଜନା ପି ତ
ିନାଥ େଜନା RWX0603902

ପ ୁ /915 36 119 1065ପ
ୀତୀ ର&ନ େଜନା ପି ତ
ିନାଥ େଜନା RWX0276451

!ୀ /916 40 119 1066ପ
ତିମା ରାଣୀ ନାୟକ ପି ରବି,
 ନାଥ ନାୟକ RWX0276444

!ୀ /1017 42 119 1067ସ3�ାରାଣୀ ପ4ା #ା ଅମେରଶ ପ
ସାଦ ପ4ା RWX0331231

ପ ୁ /1118 34 119 1068ଯେୁଯ7ି ଖରା ମା ସେ"ାଷୀ ଖରା RWX0276477

!ୀ /1119 30 119 1069ଗୀତା ଖରା #ା ଯଧିୁ7ି ଖରା RWX0422592

!ୀ /1220 26 119 1070ଟୁଣୀ ହ"ାଳ #ା ଲ;2ଣ ହ"ାଳ RWX1143544

!ୀ /1221 33 119 1071ମନିୁ କାମଡିୁ #ା ରବି କାମଡିୁ RWX0276485

ପ ୁ /1322 36 119 1072ଦାମଦର ଖରା ପି େବରୖାଗି ଖରା RWX0331116

!ୀ /1323 32 119 1073ଚ,
ମା ଖରା #ା ଦାମଦର ଖରା RWX0331124

ପ ୁ /1424 35 119 1074ସାଧ ୁଗ>ୁା ପି େଗାପି ଗ>ୁା RWX0331132

!ୀ /1425 33 119 1075ପ
ମିଳା ଗ>ୁା #ା ସାଧ ୁଗ>ୁା RWX0331140

ପ ୁ /1526 33 119 1076ସନ�ାସୀ େଖମ4ୁୁ ପି ଉ@1ବ େଖମ4ୁୁ RWX0331157

!ୀ /1527 32 119 1077ଗ�ାଇ େଖମ4ୁୁ #ା ସନ�ାସୀ େଖମ4ୁୁ RWX0331165

!ୀ /1628 70 119 1078ସିତାରା ବିବି #ା ସିକ,ର ଖA RWX0422626

!ୀ /1629 44 119 1079ହାସିନା ବିବି #ା ଆକବର ଖA RWX0422568

!ୀ /1630 39 119 1080ରୁB ସାନା ଅଖତରି #ା ଜାହା�ିର ଖA RWX0603506

ପ ୁ /1631 74 119 1081ସିକ,ର ଖA ପି ଆଜିତ ଖA RWX0422584

ପ ୁ /1632 48 119 1082ଆକବର ଖA ପି ସିକ,ର ଖA RWX0422618

ପ ୁ /1633 44 119 1083ଜାହା�ିର ଖA ପି ସିକ,ର ଖA RWX0422576

ପ ୁ /1634 20 119 1084ଜାେଭଦ ଖାନ ପି ଅକବର ଖାନ RWX1224872

ପ ୁ /1735 72 119 1085ପ0ୁ1ଚ,
  ରାୟ ପି ଦାମଦର ରାୟ RWX0331173

!ୀ /1736 64 119 1086ହରପ
ିୟା ରାୟ #ା ପ0ୁ1ଚ,
  ରାୟ RWX0331181

!ୀ /1937 43 119 1087ଗରୁୁବାରୀ ହିଆD #ା ଯଦୁ ହିଆD RWX0276428

ପ ୁ /2238 34 119 1088ଶ
ିନିବାସ ପଟନାୟକ ପି ଏ ଭି ରାଓ RWX0086736

!ୀ /2439 46 119 1089ବିଳାସିନି ବିଭାର #ା ବିନାୟକ ବିଭାର RWX0086801

ପ ୁ /2540 30 119 1090ମୀର ମକସଦ ଅଲE ୀ ପି ମିର ୱାସଦ ଅଲE ୀ RWX0276493

!ୀ /2641 63 119 1091ସଭୁାଶନିୀ େଖାସଲା #ା ସଶୁୀଲ କମୁାର େଖାସଲା RWX0603555

!ୀ /2642 25 119 1092#ାଗତିକା ଲିମା #ା ଫିେରାଜ ଲିମା RWX1117522

!ୀ /2743 34 119 1093କା"ମଣୀ ବନିଆ #ା ମେନାଜ ବନିଆ RWX0886556

!ୀ /2744 28 119 1094ସମିୁ କାସିୟପ #ା ଡାନିଏଲ କାସିୟପ RWX0886531

!ୀ /2845 40 119 1095ମ&ଳୁା େଖାସE ା #ା େଜାଗ ୁେଖାସE ା RWX0886614

ପ ୁ /2946 42 119 1096େହମ" େଚଟି ପି ଆେଲାକ େଚଟୀ RWX1038538

!ୀ /2947 40 119 1097ନୟାମି େଚଟୀ #ା େହମ" େଚଟୀ RWX1038520

!ୀ /3048 24 119 1098ନମିତା େଚଟି #ା ଅବଦିH େଚଟୀ RWX1038439

ପ ୁ /3049 25 119 1099ଅବଦିନ େଚଟୀ ପି ଅବିନା େଚଟୀ RWX1038397

!ୀ /3150 40 119 1100ସଧୁାକର େଖାସE ା ପି କୃ$ଦାସ େଖାସE ା RWX1067412

1 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ #ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /3251 53 119 1101ସଦ�ୟ ପାଲ ପି ଜିସ�ା ପାଲ RWX0612374

!ୀ /3252 49 119 1102େମରୀମା ପାଳ #ା ସଦୟ ପାଳ RWX0612382

!ୀ /3253 23 119 1103ଋତୁମା ପଲE ପି ସଦୟ ପଲE RWX1117472

!ୀ /3354 24 119 1104ସାଗରିକା ମାଳି #ା ପ
ଶା" ମାଳି RWX1109081

ପ ୁ /3455 36 119 1105କମୁ ଟାକରି ପି ଧନୁଜ1 ୟ ଟାକରି RWX1113422

!ୀ /3556 25 119 1106ସାବିତ
ୀ ଖରା #ା ଜୟରାମ ଖରା RWX1113372

ପ ୁ /3657 54 119 1107ଅନୁଗ
ହନିଧି ସିଂ ପି ମେନାହର ସିଂ RWX1112242

!ୀ /3658 41 119 1108ରାଜଲ;2ୀ ସିଂ #ା ଅନୁଗ
ହନିଧି ସିଂ RWX1116961

!ୀ /3759 25 119 1109ସରିତା ଜାନୀ #ା ସଶୁୀଳ େଦାରା RWX1117480

!ୀ /3860 23 119 1110ଜାନୁ ଗଉଡ ପି ଦN ୁଗଉଡ RWX1149053

ପ ୁ /4061 44 119 1111ସନୁ, ମାଳି ପି ସକୁା ମାଳି RWX0776344

!ୀ /4062 36 119 1112ନିଲମ ମାଳି #ା ସନୁ, ମାଳି RWX0776351

ପ ୁ /4163 35 119 1113ଅଜୁ1 ନ େମେହର ପି ପ0ୁ1 େମେହର RWX0808683

!ୀ /4164 31 119 1114ଯମନୁା େମେହର #ା ଅଜୁ1 ନ େମେହର RWX0808832

ପ ୁ /4265 40 119 1115ପ
ଦୀପ େଖାରା ପି ବାେଲକ େଖାରା RWX0886952

!ୀ /4266 36 119 1116ପOୁା େଖାରା #ା ପ
ଦୀପ େଖାରା RWX0886945

ପ ୁ /4367 49 119 1117ଅPୱୀନ କମୁାର ଗ4ା ପି ସତ�ବାନ ଗ4ା RWX1229186

!ୀ /4368 42 119 1118ଦୀQିଲତା ନାୟକ #ା ଆRିନ କମୁାର ଗ4ା RWX0483230

ପ ୁ /4469 47 119 1119ବସ" କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ମହାେଦବ ଆଚାରୀ RWX0459693

!ୀ /4470 33 119 1120#01ଲତା ଆଚାରୀ #ା ବସ" କମୁାର ଆଚାରୀ RWX0459701

ପ ୁ /4571 47 119 1121ପ7ିୁକର ସାଗର ପି କାମନା ସାଗର RWX0483347

!ୀ /4572 37 119 1122ସେରାଜିନୀ ସାଗର #ା ପ7ିୁକର ସାଗର RWX0483354

!ୀ /4673 31 119 1123ସେବ1 Sଵରୀ ଖରା ପି ଦଶ1ନ ଖରା RWX1121896

!ୀ /4774 22 119 1124ନାଜରିତା ଖରା ପି ପ
ଦୀପ ଖରା RWX1151802

ପ ୁ /4875 24 119 1125ଅଭିନି କମୁାର ପା�ି ପି ସି�ରୁ ପା�ି RWX1122209

!ୀ /4876 28 119 1126ସିଡ ପା�ି #ା ଅଭିନି ପା�ି RWX1122225

ପ ୁ /4977 23 119 1127ଦୀପକ କମୁାର ପା�ି ପି ସା,ୁ ପା�ି RWX1122241

ପ ୁ /5078 32 119 1128ଗେଣଷ ଖରା ପି େଗାରା ଖରା RWX1143551

!ୀ /5079 30 119 1129ଧନାଈ ଖରା #ା ଗେଣଷ ଖରା RWX1143569

ପ ୁ /7380 29 119 1130କନୁୁ ବେଗଲ ପି ସକୁରୁାମ ବେଗଲ RWX1143528

ପ ୁ /78.81 40 119 1131ଜଗ ୁେଖାସE ା ପି କମେୁଲାଚନ େଖାସE ା RWX0886622

ପ ୁ /9682 21 119 1132ସମର କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ RWX1112226

!ୀ /9983 31 119 1133ପ
ିୟJା ସିକଦାର #ା ସାମଳ କମୁାର ଶିକଦାର RWX0886648

ପ ୁ /10084 37 119 1134େମାହନ େବରୖାଗୀ ପି େକଶବ େବରୖାଗୀ RWX1223841

!ୀ /10085 29 119 1135ଅମିତା େବରୖାଗି #ା େମାହନ େବରୖାଗି RWX1230333

ପ ୁ /10286 58 119 1136ରାଧାଶ�ାମ ପଟନାୟକ ପି ବ
 ଜକିେଶାର ପଟନାୟକ OR/12/085/184373

!ୀ /10387 24 119 1137#ପ*ା େଖାସଲା #ା ରାେଜଶ େଖାସଲା RWX1244268

ପ ୁ /10388 24 119 1138ଇସମାଇଲ େଖାସଲା ପି ଜୟଦାସ େଖାସଲା RWX1244243

ପ ୁ /10389 23 119 1139ସାନ େଖାସଲା ପି ଜୟଦାସ େଖାସଲା RWX1268473

ପ ୁ /10490 20 119 1140ଆଶPି େଖମ4ୁୁ ପି ସେୁର,
  େଖମ4ୁୁ RWX1268390

!ୀ /13091 44 119 1141ଅମିତା େଖାରା #ା ରାମ ଚ,
  େଖାରା RWX1143510

!ୀ /99992 24 119 1142ସବୁ01 େଚଟୀ ପି େହମ" େଚଟୀ RWX1186881

!ୀ /99993 38 119 1143ଅନ* ପଣୂI ପରିଡା #ା ହୃଦାନ, ପରିଡା RWX1117316

ପ ୁ /10594 23 119 1144ଲିବିW କମୁାର ଗରଡା ପି ସବୁାଶ ଚ,
  ଗରଡା RWX1284231

ପ ୁ /0195 46 119 1155ଗଣନାଥ କିଶାନ ପି ମନେବାଧ କିଶାନ RWX1299858

ପ ୁ /10396 28 119 1156ରାେଜଶ େଖାସଲା ପି ଜୟଦାସ େଖାସଲା RWX1299874

!ୀ /10497 43 119 1157ସାବିତ
ୀ େଖମ4ୁୁ #ା ସେୁର,
  େଖମ4ୁୁ RWX1299999

!ୀ /9698 32 119 1159ଅନିତା ସାହୁ #ା ଅମର କମୁାର ସାହୁ RWX1300086

ପ ୁ /29099 85 119 1160ରାମ ପ
ସାଦ ରଜକ ଭାXର ପି ବଳେଦବ ପ
ସାଦ ରଜକ ଭାXର RWX1300102

!ୀ /05100 18 119 1164ପ
Yା ପ
ିୟଦଶ1ନୀ ପ4ା ମା େଜ�ାସ*ାରାଣୀ ପାଢୀ RWX1304146

ପ ୁ /104101 18 119 1175ସରୁଜିତ େଖମ4ୁୁ ପି ସେୁର,
  େଖମ4ୁୁ RWX1317205

!ୀ /1102 48 138 793ଲଳିତ ମଦୁୁଲି ପି େଘନୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/124595

!ୀ /1103 33 138 794ଚ,
 ମଣି ମଦୁୁଲି ପି ହରିବ[ୁ ମଦୁୁଲି RWX0285072

ପ ୁ /1104 28 138 795ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି ପି ହରିବ[ୁ ଼ମଦୁୁଲି RWX0466482

!ୀ /1105 26 138 796ରଶ2 ି ମଦୁୁଲି ପି ହରିବ[ୁ ମଦୁୁଲି RWX0751545

ପ ୁ /2106 48 138 797ବଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ଜଗ ୁମଦୁୁଲି RWX0957605

ପ ୁ /3107 42 138 798ଭଗବାନ ଜାନି ପି ଡ�ରୁ ଜାନି KBH1338227

!ୀ /4108 28 138 799ରାଧା ମଦୁୁଲି #ା ରାମ ମଦୁୁଲି RWX1226752

!ୀ /4109 55 138 800ଲଳିତା ମଦୁୁଲି #ା ଅ] ୁ1ନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/124617

ପ ୁ /4110 39 138 801ଭ^ ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁ1 ନ ମଦୁୁଲି KBH1338136

ପ ୁ /4111 33 138 802ରାମ ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁ1 ନ ମଦୁୁଲି RWX0751586

!ୀ /4112 32 138 803ତୁଳସା ମଦୁୁଲି #ା ଭ^ ମଦୁୁଲି RWX0751628

2 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ #ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /4113 31 138 804ମାଧବ ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁ1 ନ ମଦୁୁଲି RWX0285080

!ୀ /4114 28 138 805ପଦ2 ା ମଦୁୁଲି #ା ମାଧବ ମଦୁୁଲି RWX0466540

ପ ୁ /5115 28 138 806କମୁ ଜାନୀ ପି ନ, ଜାନୀ RWX0751438

!ୀ /5116 26 138 807ତୁଳସା ଜାନୀ #ା କମୁ ଜାନୀ RWX0751446

ପ ୁ /5117 26 138 808ଜଗନ* ାଥ ଜାନି ପି ନ, ଜାନି RWX0825232

!ୀ /5118 76 138 809ଚିତମା ମଦୁୁଲି #ା କଦୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/124610

ପ ୁ /5119 34 138 810ଧନ ମଦୁୁଲି ପି ଖଧୁ ମଦୁୁଲି RWX0285098

ପ ୁ /6120 58 138 811େଗାବ31 ନ ଜାନୀ ପି ପରଶ ୁଜାନୀ OR/12/085/124607

!ୀ /6121 56 138 812ମାଳିନୀ ଜାନି #ା େଗାବ31 ନ ଜାନୀ OR/12/085/124608

ପ ୁ /6122 50 138 813ନ, ଜାନି ପି ଭଗବାନ ଜାନି RWX1152842

ପ ୁ /6123 28 138 814ଗ�ା ଜାନୀ ପି େଗାବ31 ନ ଜାନୀ RWX0613349

ପ ୁ /6124 53 138 815ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି ପି ସଦନ ମଦୁୁଲି RWX0751636

!ୀ /6125 28 138 816ଡମଣୁୀ ମଦୁୁଲି #ା ଧନ ମଦୁୁଲି RWX0751495

!ୀ /7126 48 138 817ଜାନି ମଦୁୁଲି #ା ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX0751644

ପ ୁ /7127 40 138 818ଉ3ବ ମଦୁୁଲି ପି ସାତି ମଦୁୁଲି KBH1338094

!ୀ /8128 44 138 819ସଇତା ମଦୁୁଲି #ା ସପଇ ମଦୁୁଲି OR/12/085/124574

ପ ୁ /10129 30 138 820କଶୁ ମଦୁୁଲି ପି ସତାଇ ମଦୁୁଲି RWX0751503

ପ ୁ /11130 65 138 821ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି ପି ଟJ ମଦୁୁଲି RWX0957613

!ୀ /11131 47 138 822ଶଶି ମଦୁୁଲି #ା ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି OR/12/085/124582

ପ ୁ /11132 27 138 823ମନ ମଦୁୁଲି ପି ଭଗ ୁମଦୁୁଲି RWX1080886

ପ ୁ /11133 26 138 824ରବି ମଦୁୁଲି ପି ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି RWX0825141

!ୀ /11134 23 138 825ମଣି ମଦୁୁଲି ପି ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି RWX1040146

!ୀ /11135 22 138 826ଗୀତା ମଦୁୁଲି ପି ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି RWX1080910

ପ ୁ /11136 19 138 827ର&ିତ ମଦୁୁଲି ପି ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି RWX1262344

!ୀ /12137 50 138 828ବତୀ ମଦୁୁଲି #ା ସନୁା ମଦୁୁଲି RWX0466490

ପ ୁ /12138 31 138 829ଲ;2ଣ ମଦୁୁଲି ପି ସନୁା ମଦୁୁଲି RWX0285163

!ୀ /12139 26 138 830ରୀନା ମଦୁୁଲି ପି ସନୁା ମଦୁୁଲି RWX0825042

!ୀ /12140 24 138 831ପ
ମିଳା ମଦୁୁଲି ପି ସନୁା ମଦୁୁଲି RWX1013804

!ୀ /12141 24 138 832ଜହ*  ମଦୁୁଳୀ #ା ଲ;2ଣ ମଦୁୁଳୀ RWX1107770

ପ ୁ /12142 21 138 833ସେୁରଶ ମଦୁୁଲି ମା ବତି ମଦୁୁଲି RWX1199611

!ୀ /13143 55 138 834ମଣି ମଦୁୁଲି #ା ବୁଲୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/124620

ପ ୁ /13144 29 138 835ଧନପତି ମଦୁୁଲି ପି ବୁଲୁ ମଦୁୁଲି RWX0466557

ପ ୁ /13145 24 138 836ମକୁ,ୁ ମଦୁୁଲି ପି ବୁଲୁ ମଦୁୁଲି RWX0903963

ପ ୁ /14146 40 138 837ଝି&କ ୁମଦୁୁଲି ପି େଚତୖନ� ମଦୁୁଲି KBH1338177

ପ ୁ /14147 33 138 838ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ପି େଚତୖନ� ମଦୁୁଲି RWX0400655

!ୀ /14148 32 138 839କମଳା ମଦୁୁଲି #ା ବଳରାମ ମଦୁୁଲି RWX0890996

ପ ୁ /14149 21 138 840େଦବ ମଦୁୁଲି ପି ଝି&କ ୁମଦୁୁଲି RWX1199629

ପ ୁ /14150 19 138 841ର&ିତ ମଦୁୁଲି ପି ଝି&କ ୁମଦୁୁଲି RWX1266212

ପ ୁ /15151 55 138 842ହରିବ[ୁ ମଦୁୁଲି ପି େଘନୁ ମଦୁୁଲି KBH1338219

!ୀ /15152 52 138 843େଗୗରିମଣି ମଦୁୁଲି #ା ହରିବ[ୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/124649

ପ ୁ /16153 50 138 844ସତିୁ ମଦୁୁଲି ପି ଆମନା ମଦୁୁଲି OR/12/085/124589

!ୀ /16154 45 138 845ମଣି ମଦୁୁଲି #ା ସତିୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/124590

!ୀ /16155 24 138 846ଭଗବତି ମଦୁୁଲି #ା ମନ ମଦୁୁଲି RWX1080894

!ୀ /17156 73 138 847ରଇଲା ଯାନୀ #ା ଚ,ୃ ଯାନୀ RWX0285205

ପ ୁ /17157 39 138 849ଟJ ମଦୁୁଲି ପି େଘନୁ ମଦୁୁଲି KBH1338144

ପ ୁ /18158 30 138 850ଧନୁଜ1 ୟ ମଦୁୁଲି ପି ସତିୁ ମଦୁୁଲି RWX0751461

ପ ୁ /18159 27 138 851ରତି ମଦୁୁଲି ପି ସତିୁ ମଦୁୁଲି RWX0751529

!ୀ /19160 33 138 852ସନୁାମଣି ମଦୁୁଲି #ା ଟJ ମଦୁୁଲି RWX0751453

!ୀ /21161 88 138 853ଅଇଲା ଜାନି #ା ଚ,ରୁ ଜାନି RWX0957621

!ୀ /21162 61 138 854ତୁଲସା ପରଜା #ା ଧନ ପରଜା OR/12/085/124613

ପ ୁ /21163 39 138 855ନିଳ ପରଜା ପି ଧନ ପରଜା KBH1338276

!ୀ /21164 38 138 856ଧନେମାତି ପରଜା #ା ନିଳ ପରଜା RWX0751412

!ୀ /22165 50 138 857କମଳା ଜାନୀ #ା ମଧ ୁଜାନୀ OR/12/085/124579

!ୀ /23166 40 138 858େମାତି ଜାନି #ା ଭଗବାନ ଜାନି KBH1338128

!ୀ /23167 38 138 859ଲଛମା ମଦୁୁଲି #ା ଝି&କ ୁମଦୁୁଲି KBH1338185

ପ ୁ /23168 38 138 860ପବୁ1  ମଦୁୁଲି ପି େଚତୖନ� ମଦୁୁଲି KBH1338201

!ୀ /23169 38 138 861ଚ,
 ମଣି ମଦୁୁଲି #ା ଉ3ବ ମଦୁୁଲି KBH1338110

ପ ୁ /23170 54 138 862ଭଗ ୁପରଜା ପି ଧନ ପରଜା OR/12/085/124031

!ୀ /23171 50 138 863ଦନାଇ ପରଜା #ା ଭଗ ୁପରଜା OR/12/085/124622

!ୀ /23172 28 138 864ବାସ"ି ପରଜା ପି ବଗ ୁପରଜା RWX0613158

!ୀ /23173 27 138 865ଲଚମି ପରଜା ପି ଧନ ପରଜା RWX0751602

ପ ୁ /23174 25 138 866ବସ" ପରଜା ପି ଭଗ ୁପରଜା RWX0825240

3 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ #ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /24175 32 138 867ଅଜୁ1 ନ ଜାନି ପି ମଧ ୁଜାନି RWX0118422

!ୀ /24176 31 138 868ଭଗବତୀ ଜାନୀ #ା େଲୖଚନ ଜାନୀ RWX0751578

!ୀ /24177 28 138 869ଭଗବତୀ ଜାନୀ #ା ଅ] ୁ1ନ ଜାନୀ RWX0466532

ପ ୁ /24178 26 138 870ହରି ଜାନୀ ପି ମଧ ୁଜାନୀ RWX0751537

!ୀ /24179 22 138 871ବୃ,ା ଜାନୀ #ା ହରି ଜାନୀ RWX1047232

!ୀ /25180 33 138 872ମଣି ମଦୁୁଲି #ା ପବୂ1  ମଦୁୁଲି RWX0751552

!ୀ /25181 35 138 873ଦଇମତି ପରଜା #ା ସାଧ ୁପରଜା RWX0400556

ପ ୁ /25182 25 138 874ବାବୁଲା ପରଜା ପି ସାଧ ୁପରଜା RWX1040203

!ୀ /26183 72 138 875ଚୁେଛଇ ମଦୁୁଲି #ା ସାଧ ୁମଦୁୁଲି RWX1108034

!ୀ /28184 26 138 876କସୁମୁା ମଦୁୁଲି #ା କମୁ ମଦୁୁଲି RWX1151828

ପ ୁ /28185 25 138 877କମୁ ମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX1151836

!ୀ /23186 18 138 895ସସୁା"ି ମଦୁୁଲି ପି ପବୂ1  ମଦୁୁଲି RWX1306208

ପ ୁ /08187 18 138 902ଲ;2ଣ ମଦୁୁଲି ପି ୰ ସତାଇ ମଦୁୁଲି RWX1323419

ପ ୁ /3188 18 138 912ସମୀର ଜାନି ପି ଭଗବାନ ଜାନି RWX1324623

!ୀ /21189 18 138 913ପଦ2 ିନୀ ପରଜା ପି ନିଳ ପରଜା RWX1324631

!ୀ /25190 23 138 914ଭଗବତି ପରଜା #ା ବାବୁଲା ପରଜା RWX1324649

ପ ୁ /Omp squar191 24 120 1ଔରନଜାନ େମାହପାତରା େମାହପାତରା- Pଵୀଟୀ େ#ତା େମାହପାତରା େମାହପାତରା RWX1195726

!ୀ /01192 45 120 2ପ
ତିଭା ପ4ା #ା େକଳୖସ ଚ,
  ପ4ା RWX1074517

ପ ୁ /01193 23 120 3ବାସେୁ◌ଦବ ପ4ା ପି େକଲୖାଶ ଚଦ
  ପ4ା RWX1047901

ପ ୁ /D.R.B.C 1194 20 120 4ଦିଗଦଶ1H ସାହୁ ମା ପ
ତିଭା ସାହୁ RWX1236587

!ୀ /02195 30 120 5େଜ�ାତeମୟୀ େତଜ#ିନୀ ଦାସ ପି ସିମାfଳ ସାହାଣି RWX1074483

ପ ୁ /02196 24 120 6ଚକାେଡାଳା ଦାଶ ପି ସିମାfଳ ଦାଶ RWX1071653

!ୀ /02197 29 120 7ମିରା ପାତ
 #ା ସିମାfଳ ସାହାଣି RWX1074459

ପ ୁ /02198 49 120 8ସିମାfଳ ସାହାଣି ପି ପରାଶର ସାହାଣି RWX1074442

ପ ୁ /02199 22 120 9ଶଭୁମ ସାହାଣୀ ପି ସିମାfଳ ସାହାଣୀ RWX1255363

!ୀ /04200 52 120 10ସେୁଦ$ା କମୁାରୀ ନ, ପି ସଯୂ�଼1ନାରାୟଣ ନ, RWX1074491

ପ ୁ /4201 56 120 11ଦିଦିର ମସୁ ବାଲI ପି େଜାହାନ ବାଲI RWX0086819

!ୀ /4202 28 120 12କା"ୀ ବାଲI ପି ଖ
ୀgଫାର ବାଲI RWX0480228

ପ ୁ /4203 32 120 13ମନର&ନ େବେହରା ପି ସିମାfଳ େବେହରା KBH1354190

ପ ୁ /4204 49 120 15ସେ"ାଶ କମୁାର ଶବର ପି ସନ�ାଶି ଶବର RWX0276501

!ୀ /4205 40 120 16ଫଲୁ ଶବର #ା ସେ"ାଷ କମୁାର ଶବର RWX0395277

ପ ୁ /6206 47 120 17ରାଜକମୁାର ବାଘ ପି କୃ$ ବାଘ RWX0086868

!ୀ /6207 41 120 18େରଣ ୁବାଘ #ା ରାଜ କମୁାର ବାଘ RWX0086876

ପ ୁ /9208 48 120 19ତୁଳାରାମ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ RWX0086942

!ୀ /9209 41 120 20ଡି. ବବିତା ନାୟକ #ା ତୁଳାରାମ ନାୟକ RWX0086934

ପ ୁ /9210 32 120 21Yାେନ,
  କମୁାର ନାୟକ ପି ଗରୁୁବ[ୁ ନାୟକ RWX0775627

ପ ୁ /10211 49 120 22ମାଝୀ ଶବର ପି ମରୁଲି ଶବର RWX0276543

ପ ୁ /12212 39 120 23ମନଶକୁ ପ
ଧାନ ପି ପବିତ
  ପ
ଧାନ RWX0663203

ପ ୁ /12213 21 120 24ରିେତଶ ଟେhା ପି େସବାgିଆH ଟେhା RWX1206655

!ୀ /14214 79 120 25ଶ
ୀେମାତି ଡାଳିN ନାୟକ #ା ରାମ ଚ,
  ନାୟକ RWX1047943

ପ ୁ /14215 28 120 26ରତ* ାକର #ାଇଁ ପି ନକଳୁ #ାଇଁ RWX0480046

ପ ୁ /15216 52 120 27ନକଳୁ #ାଇଁ ପି ଗଣପତି #ାଇଁ RWX0087080

!ୀ /15217 47 120 28ସେୁର,
 ୀ #ାଇଁ #ା ନକଳୁ #ାଇଁ RWX0087098

!ୀ /15218 23 120 29ଅj1ନା #ାଇଁ ପି ନକଳୁ #ାଇଁ RWX1002419

ପ ୁ /15219 21 120 30ବିକାଶ Pଵାଇଁ ପି ନକଳୁ Pଵାଇଁ RWX1072834

!ୀ /17220 48 120 31କମଲା ପ
ଭା ବାଲI #ା ଦିଦିର ମସୁ ବାଲI RWX1071638

!ୀ /17221 56 120 32ଶସିୁଳା ବିଳାସିନୀ ଖଡଗରାଏ #ା ପ
ବିର କମୁାର ଖଡଗରାଏ RWX0087114

ପ ୁ /17222 57 120 33ପ
ବିର କମୁାର ଖଡଗରାୟ ପି ପ
ଶନ କମୁାର ଖଡଗରାୟ RWX0276568

!ୀ /18223 44 120 34ପOୁାଞଳି େବେହରା #ା ସ&ୀବ େସଠୀ RWX0956797

ପ ୁ /18224 50 120 35ସ&ୀବ େସଠୀ ପି ତାରିଣି େସଠୀ KBH1346212

!ୀ /18225 24 120 36ଶmିା େସଠୀ ପି ସ&ୀବ େସଠୀ RWX0900753

!ୀ /18226 23 120 37େସାନାଲି େସଠୀ ପି ସ&ୀବ କମୁାର େସଠୀ RWX1002237

ପ ୁ /19227 41 120 38ସେ"ାଶ କଲୁୁ ପି ଆବ
 ାହମ କଲୁୁ RWX0527002

!ୀ /19228 35 120 39ନମe କଲୁୁ #ା ସେ"ାଶ କଲୁୁ RWX0527010

!ୀ /20229 26 120 40ସ�ୀତା କମୁାରୀ େଦାରା ପି ସଂକୀn1ନ େଦାରା RWX0775981

!ୀ /20230 34 120 41ବସ"ୀ ମାଝି #ା ଭୁଜବଳ ମାଝି RWX0892729

ପ ୁ /22231 41 120 42ଏP ରାମନା ପି ଏP ସରିୁ ନାରାୟଣା ରାମନା KBH2095669

!ୀ /22232 46 120 43ଏP. ଅନୁରାଧା େସଠୀ #ା ଏP. ରାମନା KBH2095677

ପ ୁ /23233 54 120 44ପ
ାଣବ[ୁ ସାହୁ ପି ଉ]ଳ ସାହୁ RWX0227637

!ୀ /23234 49 120 45ଇ,ୀରା ସାହୁ #ା ପ
ାଣବ[ୁ ସାହୁ RWX0227645

ପ ୁ /24235 36 120 46ରାେଜ,
  କମୁାର ବିRାଳ ପି ପ
ଫଲୁE  କମୁାର ବିRାଳ RWX0776047

ପ ୁ /25236 53 120 47ସରୁମଣି େବେହରା ପି େଗୗରା� େବେହରା KBH1316132

4 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ #ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /25237 43 120 48ପJଜିନି େବେହରା #ା ସରୁମଣି େବେହରା KBH1316140

ପ ୁ /25238 22 120 49ଆଶିଷ କମୁାର େବେହରା ପି ସରୁମଣି େବେହରା RWX1072867

ପ ୁ /25239 34 120 50ଦିQିକା" ମହାକଡୁ ପି େକଶବ ମହାକଡୁ KBH2146108

ପ ୁ /26240 44 120 51ଶିବ ରାମ ମହା"ି ପି ଖଦାଳ ମହା"ି RWX0604116

ପ ୁ /26241 57 120 52କୃ$ ଚ,
  ନାୟକ ପି େକଶବ ନ, ନାୟକ RWX0892760

!ୀ /26242 24 120 53ରୁବି ନାୟକ ପି କୃ$ଚ,
  ନାୟକ RWX1002492

!ୀ /26243 58 120 54ଲ;2ୀ ପରିଡା #ା ସେୁର,
  ପରିଡା OR/12/085/185083

ପ ୁ /26244 40 120 55ଜୀେତH ପରିଡା ପି ସେୁର,
  ପରିଡା KBH1318187

!ୀ /26245 39 120 56ଗିତା&ଳି ପରିଡା ପି ସେୁର,
  ପରିଡା KBH2095693

ପ ୁ /26246 26 120 57ନିତ�ନ, ଶବର ପି କନୁୁ ଚରଣ ଶବର RWX1002385

ପ ୁ /26247 34 120 58ପ
େମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ RWX1002336

!ୀ /26248 26 120 59େଶଫାଳୀ ଶତପଥୀ ପି ପ
ତାପ ଶତପଥୀ RWX0776062

ପ ୁ /28249 52 120 60ଦୀଲE ିପ କମୁାର #ାଇଁ ପି ରାଧାନାଥ #ାଇଁ RWX0227611

!ୀ /28250 46 120 61ଅ&ଳି #ାଇଁ #ା ଦୀଲE ୀପ କମୁାର #ାଇଁ RWX0227629

!ୀ /28251 28 120 62ରଶ2 ିତା #ାଇଁ ପି ଦିଲE ିପ କମୁାର #ାଇଁ RWX0775676

!ୀ /28252 25 120 63ମିତା ରାଣୀ #ାଇଁ ପି ଦୀଲE ିପ #ାଇଁ RWX1002245

!ୀ /29253 41 120 64ପOୁା&ଳି େଗୗଡ #ା ପ
ଦୀପ କମୁାର େଗୗଡ RWX0276899

ପ ୁ /29254 39 120 65ପ
ଦୀପ କମୁାର ଗଉଡ ପି ଗଦାଧର ଗଉଡ OR/12/085/185059

!ୀ /30255 41 120 66ସମିୁତ
 ା େଟାପ #ା ରାେଜଶ କଜୁୁର RWX0087189

ପ ୁ /31256 55 120 67ଶ
ୀରାମ ପ
ଧାନ ପି ଦିେଗ ପ
ଧାନ OR/12/085/184093

!ୀ /31257 49 120 68ପଦ2 ିନୀ ପ
ଧାନ #ା ଶ
ୀରାମ ପ
ଧାନ OR/12/085/184094

ପ ୁ /31258 31 120 69ମିେରାଜ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଶ
ୀରାମ ପ
ଧାନ RWX0395137

ପ ୁ /31259 28 120 70ସରୁଜିo ପ
ଧାନ ପି ରାମ ପ
ଧାନ RWX0480145

!ୀ /32260 39 120 71ରଜନି େଗୗଡ #ା ମଧ ୁସଦୁନ େଗୗଡ RWX0086835

!ୀ /32261 53 120 72ସରଜିନୀ େଜନା #ା ଅଭିମନ� ୁେଜନା RWX0819474

ପ ୁ /33262 55 120 73ହରିp,
  ଟାକିରି ପି ଇସାB ଟାକିରି OR/12/085/185113

!ୀ /33263 41 120 74ପଦ2 ିନୀ ଟାକିରୀ #ା ହରିଚ,
  ଟାକିରୀ OR/12/085/185092

!ୀ /35264 38 120 75ଅନୀତା ପାଢୀ ପି ସବୁାସଚ,
  ଦାସ OR/12/085/185012

ପ ୁ /36265 52 120 76ପିତବାସ ନାୟକ ପି ସହେଦବ ନାୟକ RWX0087213

!ୀ /36266 47 120 77ପ
ତିମା ନାୟକ #ା ପିତବାସ ନାୟକ RWX0087221

ପ ୁ /36267 19 120 78ହର ପ
ସାଦ ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ RWX1260157

ପ ୁ /37268 42 120 79ସବୁାସ ଚ,
  େସଠି ପି ଶ
ୀଧର େସଠି KBH2095826

!ୀ /37269 38 120 80ସେୁଦ$ା େସଠି #ା ସବୁାସ ଚ,
  େସଠି KBH1669704

ପ ୁ /38270 40 120 81ଆର. ଚିନ* ାୟା େରଡି ପି ଆର. ଲାଛାୟା େରଡି KBH1346311

ପ ୁ /39271 55 120 82ଉବIସ ଏqା ପି ମାନୁଏଲ ଏqା KBH1316850

ପ ୁ /39272 42 120 83ବିଜେବଳ ଏqା ପି ଜୁସବ ଏqା RWX0480608

ପ ୁ /39273 27 120 84ସମିୁତ କମୁାର ଏqା ପି ଉବIଶ ଏqା RWX0775668

!ୀ /39274 24 120 85କାfନ ଏqା ପି ଉେବ1 ସ ଏqା RWX1047893

!ୀ /39275 39 120 86ମାଗ
ୀତା ଲୁଗନୁ ପି ବି7ର ଲୁଗନୁ RWX0087296

!ୀ /39276 38 120 87ଜୁଲି ଲୁଗନୁ ପି ଭିକାେଟାର ଲୁଗନୁ KBH1317023

!ୀ /39277 28 120 88େଗ
ସୀ ଲୁଗHୁ ପି ବି7ର ଲୁଗHୁ RWX0480616

ପ ୁ /40278 71 120 89ସିଲଭାନୁସ ଖାଖା ପି େସାମା ଖାଖା KBH2095925

!ୀ /40279 50 120 90ବାରଦାନୀ ଖାଖା #ା ସିଲଭାନସ ଖାଖା KBH1318971

ପ ୁ /40280 35 120 91ବିକାଶ ଖାଖା ପି ସିଲଭାନସ ଖାଖା KBH1354182

ପ ୁ /40281 29 120 92ବ0Ir ଖାଖା ପି ଶଲିବାନୁP ଖାଖା RWX0480079

ପ ୁ /41282 58 120 93ଚ,
  େଶଖର ଦାଶ ପି କ4ରୁୀ ଚରଣ ଦାଶ KBH1318476

!ୀ /41283 51 120 94ଶଭୁଲ;2ୀ ଦାଶ #ା ଚ,
  େଶଖର ଦାଶ KBH1318484

!ୀ /41284 31 120 95ଇପସିତା ପ
ିୟଦଶeନୀ ଦାଶ ପି ଚ,
  େଶଖର ଦାଶ RWX0434068

!ୀ /41285 29 120 96ଅପeତା ପ
ିୟଦଶeନୀ ଦାଶ ପି ଚ,
  େଶଖର ଦାଶ RWX0480293

ପ ୁ /41286 26 120 97ଶଭୁ
 ାଂଶ ୁେଶଖର ଦାଶ ପି ଚ,
େଶଖର ଦାଶ RWX0775932

ପ ୁ /41287 24 120 98ଶ
[ାଂଶ ୁେଶଖର ଦାଶ ପି ଚ,
  େଶଖର ଦାଶ RWX1207414

ପ ୁ /44288 55 120 99ବାଳକୃ$ ପାଣି ପି ଲଡୁ କିେଶାର ପାଣି KBH1669712

!ୀ /44289 46 120 100ପ
ିୟNଦା ପାଣି #ା ବାଳକୃ$ ପାଣି KBH1316447

!ୀ /44290 27 120 101ରାେଜRରୀ ପାଣି ପି ବାଳକୃ$ ପାଣି RWX0603993

ପ ୁ /46291 52 120 102ସବୁାସ ଚ,
  େବେହରା ପି ଦୀନବ[ୁ େବେହରା KBH1632181

!ୀ /46292 44 120 103ମମତା େବେହରା #ା ସବୁାସ ଚ,
  େବେହରା KBH1632165

!ୀ /47293 26 120 104ଶଶୁ
ୀ ନିେବଦିତା େଭା^ ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର େଭା^ RWX0801456

ପ ୁ /47294 51 120 105ପ
ଦିପ କମୁାର ଭୁ^ା ପି ନିଳରତ*  ଭୁ^ା RWX0087304

!ୀ /47295 46 120 106େଜାs*ାରାଣି ଭୁ^ା #ା ପ
ଦିପ କମୁାର ଭୁ^ା RWX0087312

!ୀ /48296 45 120 107କmନା େଦହୁରୀ #ା ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ େଦହୁରୀ KBH1318054

ପ ୁ /48297 57 120 108ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ େଦହୁରୀ ପି ତପନ େଦହୁରୀ RWX0087320

ପ ୁ /48298 25 120 109ସବୁ
 ତ କମୁାର େଦହୁରୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ େଦହୁରୀ RWX0892794

5 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ #ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /48299 22 120 110ସମୀର କମୁାର େଦହୁରି ପି ସଧୁାଂଶ ୁେମାହନ େଦହୁରି RWX1075209

ପ ୁ /49300 62 120 111ପ
ଦୀପ କମୁାର ଗଡନାୟକ ପି ଇPସାକ ଗଡନାୟକ KBH1316793

ପ ୁ /49301 40 120 112ସଦିୁt କମୁାର ଗଡନାୟକ ପି ପ
ଦିପ କମୁାର ଗଡନାୟକ KBH2096071

ପ ୁ /50302 59 120 113ଅମୀୟ ପାତିକା ପି ସଦା ପାତିକା KBH1318153

!ୀ /50303 52 120 114ଅହଲ�ା ପାତିକା #ା ଅମୀୟ ପାତିକା KBH1318161

!ୀ /50304 36 120 115ସାଧନା ପାତିକା ପି ଅମୀୟ ପାତିକା RWX0276675

ପ ୁ /50305 31 120 116ସେ"ାଷ ପାତିକା ପି ଅମିୟ ପାତିକା RWX0227330

!ୀ /51306 44 120 117କନିୁ ଦାସ #ା ସେୁର,
  ଦାସ KBH2095354

ପ ୁ /52307 45 120 118ପାରାଉ ମମୁ ୁ1 ପି ଗେ&ଇ ମମୁ ୁ1 RWX0087395

!ୀ /52308 44 120 119କପ ୁ1ର ମମୁ ୁ1 #ା ପାରାଉ ମମୁ ୁ1 RWX0087387

ପ ୁ /53309 51 120 120େଶାଭାବନ ମଦୁୁଲି ପି ଅ"ର ମଦୁୁଲି KBH1316009

!ୀ /53310 47 120 121ଉମeଳା ମଦୁୁଲି #ା େଶାଭାବନ ମଦୁୁଲି KBH1316462

ପ ୁ /53311 27 120 122ରଂଜନ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି େଶାଭାବନ ମଦୁୁଲି RWX0604124

!ୀ /54312 48 120 123ପ
ମିଳା ମିଶ
 #ା ବାଳକୃ$ ମିଶ
 OR/12/085/184987

ପ ୁ /55313 91 120 124ଦାଶରଥି େବେହରା ପି ଦ4ାସି େବେହରା RWX0480020

ପ ୁ /55314 68 120 125େଯାେଗ,
  କମୁାର େବେହରା ପି ଦାଶରଥି େବେହରା RWX0956805

!ୀ /56315 52 120 126େହମା�ିନି ହିରH #ା କିେଶାର କମୁାର ଟାକ
 ୀ RWX0087460

ପ ୁ /56316 54 120 127କିେଶାର କମୁାର ଟାକ
ି ପି େପ
ମପାତ
  ଟାକ
 ି KBH1632124

!ୀ /56317 24 120 128ରଚିତା ରାଣୀ ଟାକ
ି ପି େକେଶାର କମୁାର ଟାକ
ି RWX1002278

!ୀ /56318 21 120 129ପଲE ବୀ ରାଣୀ ଟାକ
 ୀ ପି କିେଶାର କମୁାର ଟାକ
 ୀ RWX1077213

!ୀ /57319 37 120 130ରଶ2 ିେରଖା ବାଘ #ା ନିମ1ଳ ଚ,
  ଖରା RWX0604017

ପ ୁ /57320 30 120 131ରାମିୟା ଖରା ପି ରାେଜ,
  ଖରା RWX0480053

ପ ୁ /57321 65 120 132ରାେଜ,
  ପ
ସାଦ ଖରା ପି ସଉଦା ଖରା RWX0604082

ପ ୁ /57322 34 120 133ଅମର ଖରା ପି ରାେଜ,
  ଖରା RWX0604025

ପ ୁ /58323 50 120 134ପ0ୁ1ଚ,
  କର ପି ପ
ଭାତ ଚ,
  କର RWX0480236

!ୀ /58324 41 120 135ରଶ2 ିତା କର #ା ପ0ୁ1ଚ,
  କର RWX0480244

!ୀ /59325 45 120 136ଗୀତା&ଳୀ ମହା"ୀ #ା ନୀଳ ମାଧବ ମହା"ି RWX0480285

ପ ୁ /59326 45 120 137ନୀଳ ମାଧବ ମହା"ୀ ପି କାଶିନାଥ ମହା"ୀ RWX0480277

ପ ୁ /60327 45 120 138କାneେକRର ନାଏକ ପି ଧନୁ ନାଏକ RWX0480368

ପ ୁ /61328 37 120 139ସାମଏୁଲ ତିକe ପି ପାତ
 ାସ ତିକe RWX0480418

!ୀ /61329 32 120 140ଅନାେମରୀ ତିକe #ା ସାମଏୁଲ ତିକe RWX0480426

ପ ୁ /62330 45 120 141ଅଜିତ କମୁାର ଦାଶ ପି ଲଳିତ େମାହନ ଦାଶ RWX0480442

!ୀ /62331 36 120 142ଲ;2ୀ ଦାଶ #ା ଅଜିo କମୁାର ଦାଶ RWX0480459

ପ ୁ /63332 47 120 143ରାେଜଶ େକେକ1 ଟା ପି ଦମନିକ େକେକ1 ଟା RWX0480467

!ୀ /63333 36 120 144ପ
ିତମା େକେକ1 ଟା #ା ରାେଜଶ େକେକ1 ଟା RWX0480475

!ୀ /64334 34 120 145ବିଜୁଳୀ ରାଣୀ େଭାଇ #ା ନୁତନ କମୁାର େଭାଇ RWX0480483

ପ ୁ /65335 43 120 146ରଂଜିତ କମୁାର ସାବତ ପି ଗଂଗାଧର ସାବତ RWX0480574

!ୀ /65336 40 120 147ନିରୁପମା ସାବତ #ା ରଂଜିତ କମୁାର ସାବତ RWX0775882

ପ ୁ /66337 59 120 148ନିଗମା ନ, େଜନା ପି ହୃଷିେକଶ େଜନା RWX0480582

ପ ୁ /67338 44 120 149ଏମ.ଏP.ଏ ଫରିu ପି େଶv ଫରିu ମହwଦ RWX0480590

ପ ୁ /68339 48 120 150କିେଶାର କମୁାର ମହା"ି ପି ଭୀମେସH ମହା"ି RWX0480624

ପ ୁ /69340 31 120 151ପ
ଦ�ମୁ*  କମୁାର ଖxିୁଆ ପି ଜୟ ବିହାରୀ ଖxିୁଆ RWX0479931

ପ ୁ /70341 48 120 152ବଳରାମ ପ
ଧାନ ପି କେହ* ଇ ପ
ଧାନ OR/12/085/185102

!ୀ /70342 45 120 153ରଜନୀ ପ
ଧାନ #ା ବଳରାମ ପ
ଧାନ OR/12/085/185051

!ୀ /70343 24 120 154ମିକି ପ
ଧାନ ପି ବଳରାମ ପ
ଧାନ RWX0900761

ପ ୁ /71344 55 120 155ଶବି ଶJର ନାଗ ପି ସିତାରାମ ନାଗ OR/12/085/185169

!ୀ /71345 47 120 156ମମତା ନାଗ #ା ଶବି ଶJର ନାଗ KBH1316959

ପ ୁ /71346 24 120 157ଧୀରଜ କମୁାର ନାଗ ପି ଶବି ଶJର ନାଗ RWX1002757

ପ ୁ /72347 46 120 158ମଧ ୁସଧୁନ େଗୗଡ ପି େଦବରାଜ େଗୗଡ RWX1227990

ପ ୁ /72348 44 120 159ଏମ ଡି ରିଡକକା ପି ଦଶନରିଡକାକା ରିଡକକା KBH2096691

!ୀ /73349 38 120 160ଏନ. ଜୟଲ;2ୀ #ା ଏନ. ପ
ବିଣ ରାଓ RWX0242149

ପ ୁ /73350 48 120 161ଏନ.ପ
ବିଣ ରାଓ ପି ଏନ.ରାଘବ ରାଓ RWX0242131

!ୀ /74351 21 120 162ମିନା;ୀ ଶତପଥି ପି ସୀତାରାମ ଶଥପଥି RWX1151489

!ୀ /74352 46 120 163ପ
ତିଭା ସତପଥି #ା ସୀତାରାମ ସତପଥି RWX0087494

!ୀ /74353 24 120 164ପ
ିୟJା ଶତପଥୀ ପି ସୀତାରାମ ଶତପଥୀ RWX0900779

ପ ୁ /74354 58 120 165ସୀତାରାମ ଶତପଥି ପି ଦିଗାNର ଶତପଥି RWX0801407

ପ ୁ /75355 53 120 166େଗାକଳୁ ପରିଛା ପି ପାମିର ପରିଛା KBH2146090

!ୀ /75356 44 120 167ସବୁାସିନି ପରିଛା #ା େଗାକଳୁ ପରିଛା KBH1631985

!ୀ /76357 48 120 168ମମତା ପରିଡା #ା ପ
ସା" ପରିଡା RWX0087502

ପ ୁ /76358 42 120 169ପ
ଶା" ପରିଡା ପି ପା4ବ ଚରଣ ପରିଡା KBH2146306

ପ ୁ /76359 24 120 170ଶଭୁମ ପରିଡା ପି ପ
ଶା" ପରିଡା RWX1002260

ପ ୁ /77360 52 120 171ବିେର,
  ସାମରିଆ ପି ଲେରH ସାମରିଆ KBH1346220

6 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ #ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /77361 35 120 172ସଧିୁର କମୁାର ସେର� ପି େମାରିP ସେର� RWX0480517

ପ ୁ /79362 60 120 173ପ
ଶା" କମୁାର େବେହରା ପି ଲ;2ିଧର େବେହରା KBH1346394

!ୀ /79363 54 120 174ସଇରି,
 ି େବେହରା #ା ପ
ଶା" କମୁାର େବେହରା KBH1319060

ପ ୁ /80364 56 120 175ଧନୁଜ1 ୟ ନାୟକ ପି ସି3ି ନାୟକ KBH1316728

!ୀ /80365 48 120 176ଲ;2ୀ ନାୟକ #ା ଧନୁଜ1 ୟ ନାୟକ KBH1316736

ପ ୁ /80366 28 120 177ସେ"ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧନୁଯ�1ୟ ନାୟକ RWX0479972

ପ ୁ /80367 25 120 178ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧନୁଜ1 ୟ ନାୟକ RWX0900795

!ୀ /80368 24 120 179ସ�ୀତା ନାୟକ ପି ଧନୁଜ1 ୟ ନାୟକ RWX0900803

ପ ୁ /81369 29 120 180ସଂଦୀପ କମୁାର ଶତପଥି ପି ପ
ତାପ କମୁାର ଶତପଥି RWX0604306

ପ ୁ /81370 29 120 181ସ,ିପ କମୁାର ଶତପଥି ପି ପ
ତାପ କମୁାର ଶତପଥି RWX1074541

ପ ୁ /81371 54 120 182ପ
ତାପ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଭିମେସନ ଶତପଥି KBH1631951

!ୀ /81372 52 120 183କଳାବତି ଶତପଥି #ା ପ
ତାପ କମୁାର ଶତପଥି KBH1346170

ପ ୁ /82373 65 120 184ଅଧିର କମୁାର ପ
ଧାନ ପି କୃପାସି[ୁ ପ
ଧାନ OR/12/085/184327

!ୀ /82374 58 120 185ଭାରତି ପ
ଧାନ #ା ଅଧିର କମୁାର ପ
ଧାନ OR/12/085/184328

ପ ୁ /82375 38 120 186ଅନିଲ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଅଧିର ପ
ଧାନ KBH1317049

ପ ୁ /82376 36 120 187ସଂଗ
ାମ େକଶରୀ ପ
ଧାନ ପି ଅଧିର କମୁାର ପ
ଧାନ RWX0087544

!ୀ /83377 39 120 188ବିମଳା େଦାରା #ା ଡNରୁଧର େଦାରା RWX0087551

ପ ୁ /83378 38 120 189ଡNରୁ ଧର େଦାରା ପି ତ
ିନାଥ େଦାରା KBH2146314

!ୀ /84379 41 120 190ସକୁା"ି ମହାପାତ
 #ା ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0088229

ପ ୁ /89380 42 120 191ଅଜିତ କମୁାର ମହା"ି ପି ଅଶ ୁ1ଲ ମହା"ି KBH1354265

ପ ୁ /89381 42 120 192ଅଜିତ କମୁାର ମହା"ି ପି ଅଶ ୁ1ଲ କମୁାର ମହା"ି RWX1071604

!ୀ /89382 40 120 193ମିତାରାଣି ମହା"ି #ା ଅଜିତ କମୁାର ମହା"ି RWX1071612

!ୀ /89383 39 120 194ମିତା ରାଣି ମହା"ି #ା ଅଜିତ କମୁାର ମହା"ି RWX0086983

ପ ୁ /89384 24 120 195ଫିରଜ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଶ
ୀରାମ ପ
ଧାନ RWX1002468

ପ ୁ /90385 46 120 196େଗାପାଳ କୃ$ ନାୟକ ପି ଅେପRର ନାୟକ RWX0227587

ପ ୁ /91386 56 120 197ଡମ ୁପାଇକ ପି ଅଜୁ1 ନ ପାଇକ OR/12/085/184133

!ୀ /91387 50 120 198କବିତା ପାଇକ #ା ଡମ ୁପାଇକ OR/12/085/184134

ପ ୁ /91388 32 120 199ଦିଲE ୀପ କମୁାର ପାଇକ ପି ଦାମ ପାଇକ RWX0276915

ପ ୁ /91389 30 120 200େଦେବ,
  ପାଇକ ପି ଡମ ୁପାଇକ RWX0331496

!ୀ /92390 67 120 201ଉଷାରାଣୀ ଦେଳଇ #ା ଧେନRର ଦେଳଇ OR/12/085/184028

ପ ୁ /92391 39 120 203ଜୀବନ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଧେନRର ଦେଳଇ RWX0331587

!ୀ /92392 34 120 205ତପRିନି େଦାେଳଇ ପି ଧେନRର େଦାେଳଇ RWX0087593

!ୀ /94393 40 120 206ସସ2 ିତା କମୁାରୀ ମହାପାତ
 #ା ଅେଶଶ କମୁାର ମହାପାତ
 KBH1354349

ପ ୁ /94394 51 120 207ଅେଶଷ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ପ
ଫଲୁଚ,
  ମହାପାତ
 KBH1354331

ପ ୁ /96395 33 120 208ସନିୁଲ କମୁାଲ ପyନାୟକ ପି ରାଧାଶ�ାମ ପyନାୟକ RWX0087015

ପ ୁ /97396 52 120 209ରାେଜ,
  ଭତ
 ା ପି େଶାଭା ଭତ
 ା RWX0087643

!ୀ /97397 47 120 210ଅନିମା ଭତ
 ା #ା ରାେଜ,
  ଭତ
 ା RWX0087650

!ୀ /97398 23 120 211କମୁାରୀ ଛବିରାଣଈ ଭତ
ା ପି ରାେଜ,
  ଭତ
ା RWX1002815

!ୀ /98399 38 120 212ସଜୁଳା େଜନା #ା ହେରଶ କମୁାର େଜନା RWX0673137

!ୀ /98400 21 120 213ପ
ିତୀ େଜନା ପି ହେରଶ କମୁାର େଜନା RWX1076553

!ୀ /98401 27 120 214ଶଭୁଶ
ୀ ଟାକ
 ୀ ପି କିେଶାର କମୁାର ଟାକ
 ୀ RWX0775692

ପ ୁ /99402 52 120 215ହରିହର େବେହରା ପି କାଶନିାଥ େବେହରା KBH1316538

!ୀ /99403 48 120 216କgରୁୀ େବେହରା #ା ହରିହର େବେହରା KBH1318674

ପ ୁ /99404 25 120 217େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ପ
ସା" କମୁାର େବେହରା RWX0892802

ପ ୁ /99405 25 120 218ଅଶଷି କମୁାର େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା RWX0892745

!ୀ /99406 42 120 219ସ&ିତା ସିଂ #ା ସତ�ରାଜ ସିଂ RWX0892778

ପ ୁ /100407 43 120 220ଯଧିୁzିର ନାୟକ ପି ଧନୁଯ1 ୟ ନାୟକ KBH1970086

ପ ୁ /101408 51 120 221ଶକୁେଦବ ପିଡିକାକା - ଦାଶନା ପିଡିକାକା KBH1318914

ପ ୁ /102409 58 120 222େଲଓନାଡ1  ବାରଲା ପି େଯାେସଫ ବାରଲା KBH1316108

!ୀ /102410 47 120 223ଗେରଟି ବାଲI #ା େଲଓନାଡ1  ବାଲI KBH1316348

ପ ୁ /102411 23 120 224ଅRିନ କମୁାର ବାଲI ପି େଲଓନାଡ1  ବାରଲା RWX1002732

!ୀ /102412 22 120 225େଲାପାମଦୂ
 ା ସାହୂ ପି େଲାକନାଥ ସାହୂ RWX1069806

ପ ୁ /103413 57 120 226ଅମର କମୁାର ମଲE ିକ ପି ଶିବ ମଲE ିକ OR/12/085/184983

!ୀ /103414 50 120 227ମମତା ମଲE ୀକ #ା ଅମର କମୁାର ମଲE ୀକ OR/12/085/184984

ପ ୁ /103415 28 120 228ଅମ{ ାନ କମୁାର ମଲE ିକ ପି ଅମର ମଲE ିକ RWX0775650

ପ ୁ /105416 48 120 229େକଦାର ନାଥ ପେଟD ପି େକଶବ ପେଟD RWX0227900

!ୀ /105417 41 120 230ସଂଜୁ^ା ପେଟD #ା େକଦାରନାଥ ପେଟD RWX0227918

ପ ୁ /106418 47 120 231ଅନ" କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ସତ�ବିନାୟକ ମହାପାତ
 KBH1354174

!ୀ /106419 39 120 232ମମତା କମୁାରୀ ପାଣୀଗ
ାହୀ #ା ଅନ" କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0395251

ପ ୁ /107420 25 120 235ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଧାଶ�ାମ ସାହୁ RWX1002781

!ୀ /108421 26 120 236ଯମନୁା େଭାଇ #ା ମଦନ ସ,ୁର େଭାଇ RWX1187038

ପ ୁ /108422 66 120 237କାେମRର ପାତ
 ପି ଭିମେସନ ପାତ
 OR/12/085/184420

7 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ #ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /108423 60 120 238ବିଯୟଲ;2ୀ ପାତ
 #ା କାେମRର ପାତ
 OR/12/085/184421

ପ ୁ /108424 34 120 239ଉମାଶJର ପାତ
 ପି କାେମRର ପାତ
 KBH2146322

ପ ୁ /108425 34 120 240ଉଦୟ ଶJର ପାତ
 ପି କାେମRର ପାତ
 RWX0087718

ପ ୁ /108426 29 120 241ଶିବ ଶJର ପାତ
 ପି କାେମRର ପାତ
 RWX0479964

ପ ୁ /110427 22 120 242ସଧୁାଂଶ ୁେଚୗଧରୁୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ RWX1216100

ପ ୁ /110428 26 120 243ହିମାଂଶ ୁକମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ RWX0801365

ପ ୁ /110429 52 120 244ବିଜୟ କମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି ସହେଦବ େଚୗଧରିୁ KBH1316868

!ୀ /110430 47 120 245ନମିତା େଚୗଧରୁୀ #ା ବିଜୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ KBH1318690

!ୀ /111431 70 120 246େଦୗପଦୀ ହ"ାଳ #ା ତ
ିନାଥ ହ"ାଳ KBH1632231

ପ ୁ /111432 52 120 247ତ
ିନାଥ ହ"ାଳ ପି ବିRନାଥ ହ"ାଳ KBH1316769

!ୀ /112433 42 120 248ଜାନକି ହ"ାଳ #ା ତ
ିନାଥ ହ"ାଳ RWX0276550

ପ ୁ /113434 48 120 249ଦୁଖିଆ ହAସଦାଃ ପି ରଘନୁାଥ ହAସଦାଃ RWX0242156

!ୀ /114435 47 120 250ଆର. ବାସ"ୀ #ା ଆର. େଲାକନାଥ KBH1319136

ପ ୁ /114436 50 120 251ଆର. େଲାକନାଥ ପି ଆର. େଯାଗୀ KBH1319128

ପ ୁ /117437 50 120 252ସିମାfଳ ଦାଶ ପି ପ
ଭାକର ଦାଶ RWX0087742

!ୀ /117438 44 120 253ଗୀତା&ଳି ଦାଶ #ା ସିମାfଳ ଦାଶ RWX0087734

!ୀ /118439 38 120 254ରଶ2 ିତା କମୁାରୀ େସଠୀ #ା ପ
ଶା" କମୁାର େବେହରା RWX0480210

!ୀ /118440 60 120 255ସକୁା"ି େସଠୀ #ା ଭଗବାନ େସଠୀ KBH1317908

!ୀ /120441 21 120 256େସୗଦାମିନୀ ମହାପାତ
 ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX1075233

ପ ୁ /121442 60 120 257େସବାgୀଆH େଟାେhା ପି େବାଡାଲ�ାସ େଟାେhା RWX0087767

!ୀ /121443 49 120 258ଲିଲିଫDଜିHସିଆ ତ
ିକି #ା େସବାgୀଆନ େଟାେhା RWX0087965

!ୀ /122444 33 120 259ଆ}.ଆଶାଲତା େରଡି ପି ଆ}.ତ
ୀନାଥ େରଡି RWX0227991

ପ ୁ /124445 52 120 260ଚକ
ଧର ବିେଶାଇ ପି ସଦୁଶ1ନ ବିେଶାଇ KBH1315936

!ୀ /125446 49 120 261କାରଲିନା କଜୁୁର #ା ବିଜୟ କମୁାର କଜୁୁର KBH1318559

ପ ୁ /125447 50 120 262ବିଜୟ କମୁାର କଜୁୁରୁ ପି େଯାହନ କମୁାର କଜୁୁରୁ KBH1318963

ପ ୁ /126448 26 120 263ଶିବ ଶJର ଦେଳଇ ପି ସିମାfଳ ଦେଳଇ RWX0775957

ପ ୁ /126449 49 120 264ସିମାfଳ ଦେଳଇ ପି ଅଜୁ1 ନ ଦେଳଇ KBH2095164

!ୀ /126450 40 120 265ମମତା ଦେଳଇ #ା ସୀମାfଳ ଦେଳଇ RWX0087783

!ୀ /126451 23 120 266ପଜୁା&ଳୀ ଦେଳଇ ପି ସିମା&ଳ ଦେଳଇ RWX1002302

!ୀ /126452 37 120 267ପOୁା&ଳୀ େଗୗଡ #ା ପ
ଦୀପ କମୁାର େଗୗଡ RWX1002633

ପ ୁ /127453 50 120 268ତରୁଣକମୁାର ପ
ଧାନ ପି ବାଶେୁଦବ ପ
ଧାନ OR/12/085/185841

!ୀ /127454 45 120 269ଝୁନୁ ପ
ଧାନ #ା ତରୁଣକମୁାର ପ
ଧାନ OR/12/085/185842

ପ ୁ /127455 21 120 270ସେ"ାଷ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ତରୁଣ କମୁାର ପ
ଧାନ RWX1071570

!ୀ /128456 54 120 271ଲ;2ୀପ
ିୟା ଦାଶ #ା ପfାନନ ପାଣିଗ
ାହି KBH1317114

ପ ୁ /128457 54 120 272ପfାନନ ପାଣିଗ
ାହି ପି େଗୗରଚ,
  ପାଣିଗ
ାହି KBH1317106

!ୀ /128458 31 120 273ମିକି ଲତା ପାଣିଗ
ାହି ପି ପfାନନ ପାଣିଗ
ାହି RWX0276733

ପ ୁ /128459 28 120 274ହର ପ
ସାଦ ପାଣିଗ
ାହି ପି ପfାନନ ପାଣିଗ
ାହି RWX0395020

ପ ୁ /129460 55 120 275ବସ" କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ବାୟା ଡାକଆୁ KBH2146215

ପ ୁ /129461 24 120 276ତୁଷାରକା" ଡାକଆୁ ପି ବସ" କମୁାର ଡାକଆୁ RWX0900787

!ୀ /129462 28 120 277ଡି. ରୁଦ
 ାଣୀ ପି ବସ" କମୁାର ଡାକଆୁ RWX0801357

ପ ୁ /130463 53 120 278ବଲE ଭନାରାୟଣ #ାଇଁ ପି ବୁ3ିଆ #ାଇଁ RWX0775817

!ୀ /130464 45 120 279ବି$ୁ ପ
ିୟା #ାଇଁ #ା ବଲE ଭ ନାରାୟଣ #ାଇଁ KBH1317874

!ୀ /130465 29 120 280ଚ,ନା #ାଇଁ ପି ବଲE ଭନାରାୟଣ #ାଇଁ RWX0775825

ପ ୁ /130466 26 120 281ଚ,ନ କମୁାର #ାଇଁ ପି ବଲE ଭ ନାରାୟଣ #ାଇଁ RWX0801381

!ୀ /131467 29 120 282ଆ} େଜ�ାତି କମୁାରୀ ପି ଆ} େଗାବି, ରାଓ RWX0479956

!ୀ /131468 45 120 283ଆର ରମାକମୁାରୀ #ା ଆର େଗାବି, ରାଓ OR/12/085/184998

ପ ୁ /131469 59 120 284ଆର.େଗାବି, ରାଓ ପି ଆର1 .ପଶରୁାମ ରାଓ OR/12/085/185877

ପ ୁ /131470 26 120 285ରାଟି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଆ}. େଗାବି, ରାଓ RWX0801548

!ୀ /131471 32 120 286ଆ} #ାତୀ କମୁାରୀ ପି ଆ} େଗାବି, ରାଓ RWX0479949

ପ ୁ /132472 26 120 287ରଶ2କିା" ରାଉତ ପି ପ
ଫଲୁ ରାଉତ RWX0801480

!ୀ /133473 42 120 288ନୟନା ନାୟକ #ା କିେଶାର କମୁାର ନାୟକ RWX0480202

ପ ୁ /136474 27 120 289ଚିନ2 ୟ କମୁାର ଶତପଥି ପି ମୀନେକତନ ଶତପଥି RWX0604314

!ୀ /136475 26 120 290ଯଶ#ନୀ ଶତପଥୀ ପି ମୀନେକତନ ଶତପଥୀ RWX0776070

ପ ୁ /137476 55 120 291ରାଜେଗାପାଳ ପାଢୀ ପି ବ
 ଜବ[ୁ ପାଢୀ RWX0775809

!ୀ /137477 53 120 292ପାବ1 ତି ପାଢି #ା ରାଜ େଗାପାଳ ପାଢି OR/12/085/185845

!ୀ /137478 31 120 293ଚ,ନା କମୁାରୀ ପାଢୀ ପି ରାଜ େଗାପାଳ ପାଢୀ RWX0480095

!ୀ /137479 27 120 294ବ,ନା ପାଢୀ ପି ରାଜ େଗାପାଲ ପାଢୀ RWX0604033

ପ ୁ /137480 24 120 295ମେୁ^Rର ପାଢୀ ପି ରାଜ େଗାପାଳ ପାଢୀ RWX1216134

!ୀ /138481 38 120 296କନ�ା କମୁାରି ମଇଲି #ା ମଇଲି େମାହନ ମଇନା KBH2095206

ପ ୁ /138482 49 120 297ମଇଲି େମାହନ ପି ମଇଲି ଖାେ4ସ ୁ KBH2095198

ପ ୁ /139483 65 120 298େଦବାନ, ଅମା" ପି ଏ ଅମା" KBH1316744

!ୀ /139484 57 120 299ବାସ"ୀ ଅମା" #ା େଦବାନ, ଅମା" KBH1316751

8 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ #ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /139485 31 120 300ଅନିତା ଅମା" ପି େଦବାନ, ଅମା" RWX0775775

ପ ୁ /139486 27 120 301ଅନିଲ କମୁାର ଅମା" ପି େଦବାନ, ଅମା" RWX0604041

ପ ୁ /140487 49 120 302ଏମ. କଶୁ ପାତ
 ପି ଏମ. ଏ. ପାତ
 OR/12/085/184829

ପ ୁ /141488 54 120 303ପfାନନ ନାହକ ପି ଅନ" ନାହକ RWX1072842

!ୀ /141489 50 120 304ପOୁା&ଳି ନାହକ #ା ପfାନନ ନାହକ RWX1072859

ପ ୁ /141490 28 120 305ବିSଵକା" ନାହକ ପି ପାfାନନ ନାହକ RWX1072875

ପ ୁ /141491 28 120 306ବିRକା" ନାହାକ ପି ପfାନନ ନାହାକ RWX0480004

!ୀ /142492 26 120 307ସରିତା ନାୟକ #ା ବିRର&ନ ନାହାକ RWX1002567

!ୀ /144493 45 120 308ଡି. ମା�ାମା #ା ଡି ରାମା ରାଓ KBH1318880

ପ ୁ /144494 23 120 309ଡି ରାହୁଲ ପି ଡି ରାମ ରାଓ RWX1002252

ପ ୁ /144495 51 120 310ଡି. ରାମା ରାଓ ପି ଡି. କ
 ି$ା ରାଓ OR/12/085/184581

ପ ୁ /144496 44 120 311ଡି.ଚିଟି ରାଓ ପି ଡି.କ
 ି$ା ରାଓ OR/12/085/185162

!ୀ /144497 36 120 312ଡି ଲତା ରାଓ #ା ଡି ଚିଟି ରାଓ RWX0819557

!ୀ /144498 20 120 313ଡି #ପ*ା ପି ଡି ରାଓ RWX1206614

!ୀ /145499 54 120 314ଆଶାଲତା ପ4ା #ା ଭ^ବ[ୁ ପ4ା OR/12/085/184400

ପ ୁ /145500 52 120 315ଭ^ବ[ୁ ପ4ା ପି ଭୁବୁନି ପ4ା OR/12/085/184577

ପ ୁ /145501 33 120 316ପ
େମାଦ କମୁାର ପ4ା ପି ଭ^ ବ[ୁ ପ4ା RWX0242172

ପ ୁ /145502 30 120 317ପ
ଶା" କମୁାର ପ4ା ପି ଭ^ବ[ୁ ପ4ା RWX0331348

ପ ୁ /147503 59 120 318ଜଜ1  ବାସିଲ କଲୁୁ ପି ପାବ
 ିଆD କଲୁୁ KBH1316280

!ୀ /147504 47 120 319ପ
ତିମା କଲୁୁ #ା ଜଜ1  ବାସିଲ କଲୁୁ KBH1319227

!ୀ /147505 29 120 320େରାସଲିH କଲୁୁ ପି ଜଜ1  ବାସିଲ କଲୁୁ RWX0480301

!ୀ /147506 28 120 321ଅRିନୀ କଲୁୁ ପି ଜଜ1  ବାସିD କଲୁୁ RWX0480319

ପ ୁ /149507 56 120 322ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ KBH1318856

!ୀ /149508 41 120 323ସବିତା କମୁାରି ନାୟକ #ା ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ KBH1631902

ପ ୁ /149509 32 120 324ପଦ2 ନାଭ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ KBH1354315

ପ ୁ /150510 52 120 325ରାେଜ,
  କମୁାର ସାହୁ ପି ଚି"ାମଣି ସାହୁ KBH1316322

!ୀ /150511 47 120 326ଅ&ନା ସାହୁ #ା ରାେଜ,
  କମୁାର ସାହୁ KBH1316470

ପ ୁ /151512 53 120 327ପ
ଦିQ କମୁାର ବଳିଆର ସିଂ ପି େଜ ବଳିଆର ସିଂ KBH2096550

ପ ୁ /152513 54 120 328ଶରତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପିତବାସ ମହାରଣା KBH1631944

!ୀ /152514 48 120 329ଦମୟ"ୀ ମହାରଣା #ା ଶରତ କମୁାର ମହାରଣା RWX1206812

!ୀ /153515 45 120 330ରାଜଲ;2ୀ େସଠି #ା ମରୁଲି ଧର େସଠି KBH1345917

ପ ୁ /153516 59 120 331ମରୁଲିଧର େସଠୀ ପି ଖଲି େସଠୀ OR/12/085/185136

!ୀ /153517 23 120 332ମେନାରମା େସଠୀ ପି ମ◌ୁୂରଲୀଧର େସଠୀ RWX1260132

ପ ୁ /153518 20 120 333ମୀନେକତନ େସଠୀ ପି ମରୂଲୀଧର େସଠୀ RWX1260140

!ୀ /154519 54 120 334ଲ;2ୀ ମଦୁୁଲି #ା ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି OR/12/085/186031

ପ ୁ /154520 34 120 335ଲ;2ଣ ମଦୁୁଲି ପି ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି RWX0331405

ପ ୁ /154521 32 120 336ଭ^ରାମ ମଦୁୁଲି ପି ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି RWX0331322

ପ ୁ /154522 29 120 337େଗୗରହରି ମଦୁୁଲି ପି ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି RWX0395194

!ୀ /154523 29 120 338ଗୀତାରାଣୀ ମଦୁୁଲି #ା ଲ;2ଣ ମଦୁୁଲି RWX0819524

ପ ୁ /154524 25 120 339ମନୁା ମଦୁୁଲି ପି ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି RWX1038561

ପ ୁ /154525 23 120 340ଶବି ମଦୁୁଲି ପି ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି RWX1206762

!ୀ /155526 38 120 341ଅନିତା େଖସ ପି େଜାହନ େଖସ KBH1345966

ପ ୁ /156527 63 120 342ଶଶ ିଭୂଷଣ ପ4ା ପି ପ
ଭାକର ପ4ା RWX0366559

!ୀ /158528 22 120 343ନାହିଜ ଅଂଜୁମ #ା ସବିର େହେସନ RWX1207380

ପ ୁ /158529 39 120 344ଫାଜିD ହୁେସH ପି ଏ�.ଡି. ଖରୁସିu ହୁେସH RWX0801472

ପ ୁ /158530 34 120 345କାବିଲ ହୁେସନ ପି ମହwଦ ଖରୁସିଦ ହୁେସନ RWX0395152

ପ ୁ /158531 32 120 346ସବିର ହୁେସନ ପି ମହwଦ ଖରୁସିଦ ହୁେସନ RWX0395160

!ୀ /158532 31 120 347ଆନିଶା ଖାନମ #ା ଫାଜିଲ ହୁେସନ RWX0395178

ପ ୁ /159533 55 120 348ସେନଇ ମହାରଣା ପି ବନମାଳୀ ମହାରଣା KBH1318047

!ୀ /159534 46 120 349ବବିତାରାଣୀ ମହାରଣା #ା ସେନଇ ମହାରଣା KBH1318005

!ୀ /159535 24 120 350ଶବିାନୀ ମହାରାଣା ପି ସେନଇ ମହାରଣା RWX1151547

ପ ୁ /160536 28 120 351େଦବାଶିଷ ମାହାକଡୁ ପି େକଶବ ମାହକଡୁ RWX0395103

!ୀ /160537 54 120 352ରୁନୁ ମହାJଡୁ #ା େକଶବ ମହାJଡୁ KBH1317767

ପ ୁ /161538 57 120 353େଗାପାଳ ଚ,
  ଦାଶ ପି କୃ$ ଚ,
  ଦାଶ KBH1316579

!ୀ /161539 52 120 354ତିେଳାତମା ଦାଶ #ା େଗାପାଳ ଚ,
  ଦାଶ KBH1316587

ପ ୁ /162540 55 120 355ପ
ଶା" କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାବି, ଚ,
  ଦାଶ KBH1317924

!ୀ /162541 48 120 356ସବିତା ଦାଶ #ା ପ
ଶା" କମୁାର ଦାଶ KBH1632108

!ୀ /162542 21 120 357ଶଭୁଶ
ୀ ଦାଶ ପି ପ
ଶା" କମୁାର ଦାଶ RWX1151505

ପ ୁ /163543 57 120 358ପଦ2 ଚରଣ ମହାରଣା ପି ଦାେମାଦର ମହାରଣା OR/12/085/186305

!ୀ /163544 54 120 359ସଂଯ ୁ̂ ା ମହାରଣା #ା ପଦ2 ଚରଣ ମହାରଣା OR/12/085/186833

ପ ୁ /163545 28 120 360ଶଭୁାଷିସ ମହାରଣା ପି ପଦ2 ଚରଣ ମହାରଣା RWX0480335

!ୀ /164546 27 120 361ମଧସୁ2 ିତା ବଳିଆରସିଂ ପି ମାଧବ ଚ,
  ବଳିଆରସିଂ RWX0775734

9 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ #ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /164547 25 120 362ମେନାଜ କମୁାର ବଳିୟାରସିଂ ପି ମାଧବଚ,
  ବଳିୟାରସିଂ RWX0819458

ପ ୁ /164548 51 120 363ମାଧବ ଚ,
  ବଳିୟାର ସିଂ ପି ବାସେୁଦବ ବଳିୟାର ସିଂ KBH1632173

!ୀ /164549 45 120 364ମମତା ବଳିୟାର ସିଂ #ା ମାଧବ ଚ,
  ବଳିୟାର ସିଂ KBH1632082

ପ ୁ /165550 40 120 365ରମାକା" େବେହରା ପି ବିRନାଥ େବେହରା RWX0227926

!ୀ /165551 37 120 366ବବିତା ରାଣୀ େବେହରା #ା ରମାକା" େବେହରା RWX0331546

ପ ୁ /166552 55 120 367ଧରଣୀଧର #ାଇଁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ #ାଇଁ KBH1316298

!ୀ /166553 53 120 368ସଂଯ ୁ̂ ା #ାଇଁ #ା ଧରଣି ଧର #ାଇଁ RWX1232065

!ୀ /166554 26 120 369ପ
ିୟNଦାପ
ିୟଦ
 ଶନୀ ସାଇଁ ପି ଧରଣଈଧର ସାଇଁ RWX1002823

!ୀ /166555 24 120 370େRତପଦ2 ା ସାଇଁ ପି ଧରୀଣଧର ସାଇଁ RWX1002849

!ୀ /167556 28 120 371ସଂଗୀତା ରାଣୀ େଖାସଲା ପି କୃପାଦାନ େଖାସଲା RWX0775866

!ୀ /168557 27 120 373ସ�ୀତା ନ, ପି ସଯୂ�1ନାରାୟଣ ନ, RWX0775726

!ୀ /169558 60 120 374ଡମଣିୁ ମାଝି #ା େଗାବ31 ନ ମାଝି KBH2094977

ପ ୁ /169559 39 120 375େଗାବ31 ନ ମାଝି ପି ହରିହର ମାଝି KBH2094969

!ୀ /169560 32 120 376ରାଧାରାଣୀ ମାଝୀ ପି େଗାବ31 ନ ମାଝୀ RWX0227975

ପ ୁ /169561 30 120 377ରବି,
  କମୁାର ମାଝି ପି େଗାବ31 ନ ମାଝି RWX0395095

ପ ୁ /169562 26 120 378ଗQୁ ମାଝି ପି େଗାବ31 ନ ମାଝି RWX1002534

ପ ୁ /170563 60 120 379ବସ" କମୁାର େଜନା ପି ବାମନ ଚରଣ େଜନା OR/12/085/184750

ପ ୁ /170564 28 120 380ବିRଜିତ େଜନା ପି ବସ" କମୁାର େଜନା RWX0480087

ପ ୁ /172565 43 120 381କୃ$ ଚ,
  ବିେଶାଇ ପି ଗ�ାଧର ବିେଶାଇ RWX0276907

!ୀ /172566 38 120 382ଆରତୀ ବିେଷାୟୀ #ା କୃ$ଚ,
  ବିେଷାୟୀ RWX0801415

ପ ୁ /173567 39 120 383ଶିବଶJର େଖାସE ା ପି କୃ$ଚ,
  େଖାସE ା KBH1318195

!ୀ /173568 37 120 384ପOୁା&ଳୀ େଖାସE ା #ା ଶିବ ଶJର େଖାସE ା RWX0604280

!ୀ /174569 48 120 385ଅମିତା ସଡ�ି #ା ଅ;ିେଳRର ସଡ�ି KBH1669670

ପ ୁ /174570 54 120 386ଅଖିେଳRର ଷଡ�ି ପି େମାହନ ଚରଣ ଷଡ�ି RWX0366575

ପ ୁ /175571 65 120 387ସେୁର,
  କମୁାର #ାଇଁ ପି କ[ #ାଇଁ KBH2095792

!ୀ /175572 55 120 388ଲ;2ି ପ
ିୟା #ାଇଁ #ା ସେୁର,
  କମୁାର #ାଇଁ KBH2095800

ପ ୁ /175573 36 120 389ସତ�ଜିତ #ାଇଂ ପି ସେୁର,
  କମୁାର #ାଇଁ RWX0480541

ପ ୁ /175574 29 120 390ରାମକୃି$ #ାଇଁ ପି ସେୁର,
  କମୁାର #ାଇଁ RWX0480558

!ୀ /175575 26 120 391ବିଦ�ତୁ ପ
ଭା Pଵାଇଁ #ା ସତ�ଜିତ Pଵାଇଁ RWX1077056

ପ ୁ /177576 51 120 392ପ
ଶା" କମୁାର ତ
ିପାଠୀ ପି ସୀମାfଳ ତ
ିପାଠୀ KBH1316231

!ୀ /177577 45 120 393କmନା ତ
ିପାଠୀ #ା ପ
ଶା" କମୁାର ତ
ିପାଠୀ KBH1316223

ପ ୁ /177578 23 120 394ତାରିଣୀ ଚରଣ ତ
ିପାଠୀ ପି ପ
ଶା" କମୁାର ତ
ିପାଠୀ RWX1002658

!ୀ /177579 20 120 395ଜିନୁ ତ
ିପାଠୀ ପି ପ
ଶା" କମୁାର ତ
ିପାଠୀ RWX1206747

ପ ୁ /178580 55 120 396ସଯୁ�1କା" ମିଶ
 ପି ଲି�ରାଜ ମିଶ
 KBH1669647

!ୀ /178581 51 120 397ସଚଳା ମିଶ
 #ା ସଯୂ�1କା" ମିଶ
 KBH1316157

!ୀ /178582 26 120 398ସନିୁତା ରାଣୀ ମିଶ
 ପି ସଯୂ�1କା" ମିଶ
 RWX0775940

ପ ୁ /179583 57 120 399କେୁଜ,
  େମେଲକା ପି ଲାଛାମାୟା େମେଲକା KBH1317619

!ୀ /179584 47 120 400ଉଷାରାଣୀ େମେଲକା #ା କେୁଜ,
  େମେଲକା KBH1318864

ପ ୁ /181585 36 120 401ବିRନାଥ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ KBH1318849

!ୀ /181586 29 120 402େସାନିଆ ନାୟକ #ା ବିRନାଥ ନାୟକ RWX0480251

ପ ୁ /183587 60 120 403ନବିନ ଚ,
  ମିଶ
 ପି ନାରାୟଣ ମିଶ
 RWX0088070

!ୀ /183588 54 120 404#01ଲତା ମିଶ
 #ା ନବିନ ଚ,
  ମିଶ
 RWX0088062

ପ ୁ /183589 29 120 405ଅନୁପ କମୁାର ମିଶ
 ପି ନବିନ ଚ,
  ମିଶ
 RWX0395129

ପ ୁ /184590 52 120 406ପ
ଶା" କମୁାର େବେହରା ପି ଶ�ାମ ସ,ୁର େବେହରା RWX0331595

!ୀ /184591 51 120 407ମ&ଲୁତା େବେହରା #ା ପ
ଶା" କମୁାର େବେହରା RWX0331603

!ୀ /185592 46 120 408ରତ* ମଣୀ ଆୟଚ #ା ରବି,
  କମୁାର ନାୟକ RWX0088112

ପ ୁ /186593 44 120 409ଧମ1 ପ
କାଶ ମହାପାତ
 ପି ଅଭୟ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0088146

ପ ୁ /186594 64 120 410ଅେଶାକ କମୁାର ପ4ା ପି ରାମ ଚ,
  ପ4ା RWX0227652

!ୀ /186595 60 120 411ପOୁା&ଳି ପ4ା #ା ଅେଶାକ କମୁାର ପ4ା RWX0227660

ପ ୁ /186596 33 120 412ଅସିP କମୁାର ପ4ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ4ା RWX0227678

ପ ୁ /186597 27 120 413ବି ସାଇଶବି ପ
ଶା" ପି ବି .େମାହନ ରାଓ RWX0775718

ପ ୁ /186598 63 120 414ବି.େମାହH ରାଓ ପି ବି େଜାଗା ରାଓ RWX0227876

!ୀ /187599 32 120 415ବି ହିମବି,ୁ ପି ବି. େମାହନ ରାଓ RWX0227892

!ୀ /187600 57 120 416ବି ପ0ୂeମା #ା ବି. େମାହନ ରାଓ RWX0227884

!ୀ /188601 45 120 417ମିରାବାଇ ପାତ
 #ା ସଦାନ, ପାତ
 RWX0242222

ପ ୁ /188602 25 120 418ାରେଜଶ ପାତ
 ପି ସଦାନ, ପାତ
 RWX1002872

!ୀ /188603 23 120 419ରସ2ିତା ପାତ
 ପି ସଦାନ, ପାତ
 RWX1002864

ପ ୁ /189604 50 120 420େରାହିତ କମୁାର ମହା"ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା"ି RWX0227793

!ୀ /189605 43 120 421ସଂଯ ୁ̂ ା କମୁାରୀ ମହା"ି #ା େରାହିତ କମୁାର ମହା"ି RWX0227801

!ୀ /190606 33 120 422ଶା"ି ଲତା ଦ4େସନା #ା ସେ"ାଷ କମୁାର ଦ4େସନା RWX0395236

!ୀ /191607 61 120 423ଜାନକୀ ହ"ାଳ #ା ଂ କୃ$ଚ,
  ହ"ାଳ RWX0276964

!ୀ /191608 45 120 424ରଜନୀ ହ"ାଳ ପି କୃ$ଚ,
  ହ"ାଳ RWX0276972

10 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ #ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /191609 43 120 425ବିଜୟ େକତନ ହ"ାଳ ପି କୃ$ ଚ,
  ହ"ାଳ RWX0088195

!ୀ /191610 39 120 426ଅ&ିତା ହ"ାଳ #ା ବିଜୟ େକତନ ହ"ାଳ RWX0088203

!ୀ /192611 33 120 427ସଜନି ହ"ାଳ ପି କୃ$ଚ,
  ହ"ାଳ RWX0276980

!ୀ /193612 44 120 428ବସ" ମ&ରୀ ପାତ
 #ା ଅଗgୀ ପାତ
 RWX0088211

!ୀ /194613 41 120 429ସେରାଜିନୀ ପ
ଧାନ #ା େଗାପାଳ ଚ,
  ପ
ଧାନ RWX0088252

ପ ୁ /195614 48 120 430ଘନଶ�ାମ ପ
ଧାନ ପି ହଳଧର ପ
ଧାନ RWX0088260

ପ ୁ /196615 47 120 431େଯାଗୀ,
  ଗଜିୁର ପି ଡିଲE ି  ଗଜିୁର RWX0673095

ପ ୁ /196616 48 120 432ସେ"ାଷ କମୁାର ମାଝୀ ପି ରାମଚ,
  ମାଝୀ RWX0227314

!ୀ /196617 34 120 433ର&ିତା ମାଝୀ #ା ସେ"ାଷ ମାଝୀ RWX0227595

!ୀ /196618 31 120 434ଜି ପOୁା&ଳି #ା େଯାେଗ,
  ଗଜିୁରି RWX0775601

!ୀ /197619 47 120 435ଅ&ମୁାଲା େବୗଦ #ା ଗଗନ କମୁାର ଗ"ାୟଚ RWX0227769

!ୀ /198620 36 120 436େମୗଷ2ିନୀ ସାହୂ #ା ଜୀମତୁ କମୁାର ସାହୂ RWX0227421

ପ ୁ /198621 46 120 437ଜିମoୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ସ~ନୁାଥ ସାହୁ RWX0227397

ପ ୁ /199622 29 120 438ସଶୁା" କମୁାର ଅyୀ ପି ପିତବାସ ଅyୀ RWX0480384

ପ ୁ /199623 62 120 439ପିତବାସ ଓଟି ପି ଭଗବାନ ଓଟି RWX0227439

!ୀ /199624 58 120 440ମ&ଲୁତା ଓଟି #ା ପିତବାସ ଓଟି RWX0227447

!ୀ /200625 33 120 441ପ
ମିଳା ଜାନି ପି ଜଗନ* ାଥ ଜାନି RWX0227470

!ୀ /201626 46 120 442ପି. ଜୟଲ;2ୀ #ା ପି.ନୀଳକ> ରାଓ RWX0227496

ପ ୁ /201627 20 120 443ପି. େଗାପାଳ କ
 ୀ$ା ପି ପି. ନୀଳକ> ରାଓ RWX1260108

!ୀ /201628 19 120 444ପି. ପାବନୀ ପି ପି.ନୀଳକ> ରାଓ RWX1260116

ପ ୁ /201629 54 120 445ପି.ନୀଳକ> ରାଓ ପି ପି.େଭJଟ ରାମଣା RWX0227488

ପ ୁ /202630 56 120 446ଭାଗୀରଥି ଦାସ ପି ମେହ,
  ଦାସ RWX0227504

!ୀ /202631 48 120 447ଗୀତା&ଳୀ ଦାସ #ା ଭାଗିରଥି ଦାସ RWX0227512

ପ ୁ /202632 25 120 448ସ&ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଭାଗୀରଥି ଦାସ RWX0819466

!ୀ /202633 21 120 449ସପୁ
ିୟା ପ
ିୟଦଶ1ନୀ ଦାP ପି ଭାଗିରଥୀ ଦାସ RWX1206861

ପ ୁ /202634 49 120 450ଗଗH କମୁାର ଗ"ୟତ ପି କୃ$ଚ,
  ଗ"ୟତ RWX0227520

ପ ୁ /203635 54 120 451ଛଇଳ ସାମ"ରାୟ ପି ମଳିୁଚ,
  ସାମ"ରାୟ RWX0227819

!ୀ /203636 48 120 452ମେନାରମା ସାମ"ରାୟ #ା ଛଇଳ ସାମ"ରାୟ RWX0227827

!ୀ /203637 25 120 453େଜ�ାତିମ1ୟୀ ସାମ"ରାୟ ପି ଛଇଳ ସାମ"ରାଯ RWX0819540

!ୀ /203638 21 120 454େସ*ହମୟୀ ସାମ"ରାୟ ପି ଛଇଲ ସାମ"ରାୟ RWX1206820

!ୀ /203639 27 120 455ଦିQିମୟୀ ସାମ"ରାୟ ପି ଛଇଳ ସାମ"ରାୟ RWX0775742

ପ ୁ /206640 42 120 456ମେହ,
  କମୁାର ଗଉଡ ପି ବିପ
ଚରଣ ଗଉଡ RWX0331298

!ୀ /206641 36 120 457#ାଗତିକା େଗୗଡ #ା ମେହ,
  କମୁାର େଗୗଡ RWX0480269

ପ ୁ /207642 63 120 458ଦ4ପାଣି ନାୟକ ପି କ[ ନାୟକ RWX0801373

ପ ୁ /207643 30 120 459ପ
ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦ4ପାଣି ନାୟକ RWX0331330

!ୀ /207644 23 120 460ଆରତି ନାୟକ #ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ RWX1255371

ପ ୁ /208645 48 120 461�ାରିକାନାଥ ମହା"ି ପି ଦିବାକର ମହା"ି RWX0331371

!ୀ /208646 42 120 462କmନା କମୁାରୀ ପyନାୟକ #ା �ାରିକାନାଥ ମହା"ି RWX0331389

ପ ୁ /209647 45 120 463;ୀେରାଦଚ,
  ପାତ
 ପି ଘନଶ�ାମ ପାତ
 RWX0331421

!ୀ /209648 35 120 464ମିତା ପ
ଧାନ #ା ;ୀେରାଦଚ,
  ପାତ
 RWX0331439

ପ ୁ /210649 30 120 465ଉମାଶJର େସଠୀ ପି ସେୁର,
ନାଥ େସଠୀ RWX0331454

ପ ୁ /211650 53 120 466ପ
ଦ�ମୁ*  ପରିଡା ପି ରାମଚ,
  ପରିଡା RWX0331462

!ୀ /211651 51 120 467ଲ;2ୀ ପରିଡା #ା ପ
ଦ�ମୁ*  ପରିଡା RWX0331470

!ୀ /211652 27 120 468ରାେମRରୀ ପରିଡା ପି ପ
ଦ�ମୁ*  ପରିଡା RWX0604223

!ୀ /211653 21 120 469ମେହSଵରୀ ପରିଡ଼ା ପି ପ
ଦ�ମୁ* ପରିଡ଼ା RWX1077205

!ୀ /212654 34 120 470େରବତୀ ବାଡା� #ା ବଳରାମ ପଜୂାରୀ RWX0801423

ପ ୁ /212655 56 120 471ବଳରାମ ପଜୂାରୀ ପି ହରି ପଜୂାରୀ RWX0331488

ପ ୁ /213656 45 120 472ପି ମେନାଜ କମୁାର ପାତ
 ପି ପି ସହେଦବ ପାତ
 RWX0331512

ପ ୁ /213657 44 120 473ପି ସେରାଜ କମୁାର ପାତ
 ପି ପି ସହେଦବ ପାତ
 RWX0331504

ପ ୁ /214658 54 120 474େଜାନସନ ତିକe ପି କିରଣ ତିକe RWX0395038

!ୀ /214659 45 120 475ବିନିତା ପ
ଭାସିନି ତିକe #ା େଜାନସH ତିକe RWX0395046

!ୀ /215660 44 120 476ସହିନାଜ େବଗ� #ା ଅବଦୁଲ ଫିେରାଜ ଖାନ RWX0434050

ପ ୁ /215661 49 120 477ଅବଦୁଲ ଫିେରାଜ ଖାନ ପି ଅବଦୁଲ ବସର ଖାନ RWX0434043

ପ ୁ /216662 47 120 478ର&ିତ ଏqା ପି ଫ
 ାନସିP ଏqା RWX0395061

!ୀ /216663 45 120 479ଅନିତା ତିକe #ା ର&ିତ ଏqା RWX0395079

ପ ୁ /217664 32 120 480ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ମନ2 ଥ େଜନା RWX0395111

ପ ୁ /218665 30 120 481ରାେଜଶ କମୁାର ପାତ
 ପି ସବୁାଷ ଚ,
  ପାତ
 RWX0395145

ପ ୁ /219666 29 120 482ଜିେତ,
  େସଠୀ ପି ଶକୁ
ୁ  େସଠୀ RWX0395202

!ୀ /221667 57 120 484ସ[�ାରାଣୀ ନାୟକ #ା ପ0ୂ1 ଚ,
  ନାୟକ RWX0480350

ପ ୁ /221668 28 120 485େଦବାଶିଷ ନାୟକ ପି ପ0ୁ1ଚ,
  ନାୟକ RWX0395228

ପ ୁ /222669 28 120 486ଶିବ ମାଝୀ ପି େଗାବ31 ନ ମାଝୀ RWX0480343

ପ ୁ /223670 41 120 487ଟୁନା ପ
ଧାନ ପି ସେ"ାଷ କମୁାର ପ
ଧାନ RWX0480103

11 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ #ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /223671 37 120 488ସଶ2 ିତା ପ
ଧାନ #ା ଟୁନା ପ
ଧାନ RWX1151554

ପ ୁ /224672 47 120 489ପରୂ,
  କହଁର ପି କନି7 କହଁର RWX0480129

!ୀ /225673 37 120 490ସନିୁତା କହଁର #ା ପରୁ,ର କହଁର RWX0480137

ପ ୁ /226674 29 120 491ଦିQି ରଂଜନ ଅମା" ପି ନେରଶ ଚ,
  ଅମା" RWX0480012

ପ ୁ /227675 43 120 492ସେ"ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାପବ[ୁ ଦାଶ RWX0604256

!ୀ /228676 25 120 493ଲ;2ୀ ରାଣୀ ବାେX ପି ରାମ ଚ,
  ବାେX RWX0892695

ପ ୁ /228677 40 120 494ଉnମ କମୁାର ମଲE ିକ ପି ଶ�ମ ପଦ ମଲE ିକ RWX0604215

!ୀ /228678 31 120 495ମାମିନା ମଲE ିକ #ା ଉnମ କମୁାର ମଲE ିକ RWX0604207

ପ ୁ /229679 38 120 496ସରୁବୀର ସିଂ ପି ସୀତାରାମ ସିଂ RWX0604199

ପ ୁ /232680 35 120 497ର&ନ କମୁାର ଖରା ପି ମାଗ ୁଖରା RWX0604009

ପ ୁ /233681 47 120 498ପଦ2 ନ ଗମା� ପି କJୁା ଗମା� RWX0604132

!ୀ /233682 42 120 499ବାସ"ୀ ତାଡି�ି #ା ପଦ2 ନ ଗମା� RWX0604140

!ୀ /234683 48 120 500ଅନୁଛାୟା ନାୟକ #ା କୃ$ ଚ,
  ନାୟକ RWX0604090

!ୀ /234684 26 120 501ରସ2ିତା ନାୟକ ପି କୄ$ ଚ,
  ନାୟକ RWX0892786

ପ ୁ /235685 31 120 502ଅRିନୀ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଅଧିର କମୁାର ପ
ଧାନ RWX0227322

!ୀ /236686 30 120 503ସସ2ିତା ମଲE ିକ ପି ଅମରକମୁାର ମଲE ିB RWX0331256

!ୀ /238687 47 120 504ର&ିତା ଡାକଆୁ #ା ବଶ" କମୁାର ଡାକଆୁ RWX0087122

!ୀ /239688 42 120 505ଭିକିRରୀ େଖାସଲା #ା କୃପାଦାନ େଖାସଲା KBH2146124

ପ ୁ /240689 39 120 508ଶ~ ୁନାଥ ବିSୱାଳ ପି ପ
ଫଲୁE  କମୁାର ବିRାଳ RWX0776021

ପ ୁ /241690 57 120 512ଧନୁ ଦିସାରୀ ପି େଗାବି, ଦିସାରୀ RWX0801324

ପ ୁ /241691 46 120 513ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ରJନିଧୀ ନାୟକ RWX0775973

!ୀ /241692 32 120 514ଇ,ିରା କମୁାରୀ ନାୟକ #ା ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ RWX0775965

ପ ୁ /241693 45 120 515ବିମଳ ଚ,
  ପାଢୀ ପି ବିଜୟ ଚ,
  ପାଢୀ RWX0775759

!ୀ /241694 42 120 516ଛବିରାଣୀ ପାଢୀ #ା ବାମଳ ଚ,
  ପାଢୀ RWX0775767

!ୀ /242695 35 120 517ମନୀଷା କମୁାରୀ ପ
ଧାନ #ା ଜିେତ,
  ପ
ଧାନ RWX0801498

!ୀ /243696 26 120 518ସିମା କିସାH ପି େସାମା କିସାH RWX0801399

ପ ୁ /244697 27 120 519ସିେ3Rର ପNିଆ ପି ଅଜୁ1 ନ ପNିଆ RWX0801332

ପ ୁ /244698 43 120 520ଏମ.କୃ$ମnୂ1ୀ େରଡି ପି ଏମ.କାେମୟା େରଡି RWX0775619

ପ ୁ /245699 45 120 521ହରିକୃ$ େବେହରା ପି କାଶିନାଥ େବେହରା RWX0775841

!ୀ /245700 34 120 522େଜାସ*ା େବେହରା #ା ହରିକୃ$ େବେହରା RWX0775833

ପ ୁ /245701 36 120 523େଲାକନାଥ ହରିଜନ ପି ରଂଜନ ହରିଜନ RWX0775924

!ୀ /245702 31 120 524ଅ;ୟ ମାଳା ହରିଜନ #ା େଲାକନାଥ ହରିଜନ RWX0892810

ପ ୁ /245703 41 120 525ଡNରୁଧର ନାୟକ ପି ତ
ିନାଥ ନାୟକ RWX0801464

!ୀ /245704 27 120 526ଗାୟତ
ୀ କମୁାରୀ ନାୟକ #ା ଡNରୁଧର ନାୟକ RWX0801340

!ୀ /246705 26 120 527େସାନାଲି କହଁର ପି ଶତୃଘ* କହଁର RWX0892703

ପ ୁ /246706 58 120 528ସଇଫ3ିୁନ ଖାନ ପି ଏସାମ3ିୁନ ଖାନ RWX0819490

!ୀ /249707 25 120 529ନମିତା ପାତ
 #ା ଜଗଦୀଶ ପାତ
 RWX1002401

ପ ୁ /250708 35 120 530ବୁ3ିମ" େଭାଇ ମା ଚ,
େଶଖର େଭାଇ RWX1002443

ପ ୁ /251709 41 120 531ପଦ2 ମଖୁ ପଜୂାରୀ ପି ରଘନୁାଥ ପଜୂାରୀ RWX1002476

ପ ୁ /252710 35 120 532ଚିnର&ନ ରାଉତ ପି ମେହRର ରାଉତ RWX1002377

ପ ୁ /253711 61 120 533ବE ାସିଉସ ଲାକରା ପି ଗାବ
 ିଏଲ ଲାକରା RWX1002351

!ୀ /256712 34 120 534ସରିତା ଶବର #ା ନିତ�ାନ, ଶବର RWX1002310

!ୀ /257713 25 120 535େବଜୖ"ି ସାହୁ #ା ପ
ତାପ ସାହୁ RWX1002344

!ୀ /258714 27 120 536ସର#ତୀ େହNରମ #ା ବାଳିରାମ ତିରିଆ RWX1002682

ପ ୁ /259715 33 120 537ସନୁାରାମ ମ4ୁା ପି ମକୁ,ୁ ମ4ୁା RWX1002641

!ୀ /260716 23 120 538ପ
ିୟଦଶeନୀ ସାହୁ ପି ବୁଲା ସାହୁ RWX1002708

!ୀ /260717 22 120 539ଶଭୁଲ;2ୀ ସାହୁ ପି ବୁଲା ସାହୁ RWX1208370

!ୀ /261718 35 120 540ସନିୁତା ମ4ୁା #ା ସନୁାରାମ ମ4ୁା RWX1002674

ପ ୁ /262719 23 120 541ପ
ବୀର କମୁାର େସଠୀ ପି ପ
ଫଲୁE  କମୁାର େସଠୀ RWX1002617

ପ ୁ /263720 49 120 542ଇRର ମିଗIନ ପି କେହ* ଇ ମିଗIନ RWX1002716

ପ ୁ /264721 39 120 543ମେୁକଶ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ମରୁଲୀଧର ପ
ଧାନ RWX1002583

ପ ୁ /265722 45 120 544ପ
ଦୀପ କାୁମାର େଗୗଡ ପି ଗଦାଧର େଗୗଡ RWX1002559

ପ ୁ /267723 60 120 545ସେୁର,
  ନାଥ େସଠୀ ପି ଚି"ା େସଠୀ RWX1002526

ପ ୁ /327724 51 120 546ଜଗନ* ାଥ ଯାନି ପି ସଦନ ଯାନି RWX0819508

!ୀ /327725 49 120 547ମ ୁ̂ ା ଯାନି #ା ଜଗନ* ାଥ ଯାନି RWX0819516

!ୀ /349726 33 120 548ହୀର।ମଣି ତ"ି #ା ଲ।ଲୁ ଖିଲ RWX0993402

!ୀ /387727 38 120 549ମଧସୁ2 ିତା ଶତପଥୀ #ା ସତ�ପ
କାଶ ଶତପଥୀ RWX1073378

!ୀ /477728 53 120 550ବିଣାପାଣି େଜନା #ା ବସ"କମୁାର େଜନା KBH2095685

ପ ୁ /571729 24 120 551ଅରୁଣ କମୁାର ପାତ
 ପି ସିମାfଳ ପାତ
 RWX1055755

!ୀ /588730 24 120 552ମାେହRରୀ ପାତ
 #ା ଉଦୟ ସJର ପାତ
  ପାତ
 RWX1216084

ପ ୁ /589731 38 120 553ରାେଜଶ କଜୁୁର ପି େଯାେସଫ କଜୁୁର RWX1208313

!ୀ /589732 19 120 554ମନିଷା କଜୁୁ} ପି ରାେଜS କଜୁୁ} RWX1254440

12 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ #ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /590733 26 120 555ମା�ୁଳୀ ଜାନୀ #ା ଅJ ଜାନୀ RWX1207463

!ୀ /591734 46 120 556ରH ମଣୀ ଆୟଚ #ା ରବି,
  କମୁାର ନାୟକ RWX1206838

ପ ୁ /592735 56 120 557ସତ�।ନ, ନାଗ ପି ବିେନାଦ ନାଗ RWX1227750

ପ ୁ /592736 26 120 558କାେମSଵର ନାଗ ପି ସତ�ନ, ନାଗ RWX1255355

!ୀ /593737 45 120 559ଚ,
 ମା ନାଗ #ା ସତ�ନା, ନାଗ RWX1227743

ପ ୁ /594738 26 120 560କାେମSଵର ନାଗ ପି ସତ�ନା, ନାଗ RWX1228022

!ୀ /595739 31 120 561ପାବ1 ତୀ ନାଇକ #ା ହରେଗୗରି ନାଇକ RWX1228014

!ୀ /596740 37 120 562ସYୁାନୀ ପରିଡା #ା ମନର&ନ ପରିଡା RWX1227974

!ୀ /597741 24 120 563େଜ�ାତିମ।ଳ। ଦିଶାରୀ #ା ସକୁେଦବ ମXୁା RWX1227958

ପ ୁ /611742 58 120 564କିେଶାର ଚ,
  ପ
ଧାନୀ ପି ଶକୁ{ାNର ପ
ଧାନୀ RWX0819565

!ୀ /611743 55 120 565ଅହଲ�ା ପ
ଧାନୀ #ା କିେଶାର ଚ,
  ପ
ଧାନୀ RWX0819573

!ୀ /696744 33 120 566ମିନତୀ ମାଝି #ା ବିପିନ ବିହାରୀ ମାଝି RWX1047885

ପ ୁ /696745 48 120 567ପ
ପଲୁ କମୁାର ମହା"ି ପି େଗାବି, ମହା"ି RWX1071562

ପ ୁ /697746 23 120 568ନିଲାfଳ ବିଭାର ପି ବିନାୟକ ବିଭାର RWX1047877

!ୀ /697747 26 120 569ପ
ଭୁଶ2 ିତା ମହା"ି ପି ପ
ପଲୁ କମୁାର ମହା"ି RWX1071588

ପ ୁ /698748 36 120 570ସଶୁା" କମୁାର େବେହରା ପି େଗାେଲଖ େବେହରା RWX1071620

ପ ୁ /698749 25 120 571ସିମାfଳ ବିଭାର ପି ବିନାୟକ ବିଭାର RWX1047869

!ୀ /699750 31 120 572ରଜନି େବେହରା #ା ସସୁା" କମୁାର େବେହରା RWX1071596

ପ ୁ /699751 43 120 573ବିପିନ ବିହାରି ମାଝି ପି ରବି,
  ମାଝି RWX1151596

!ୀ /700752 33 120 574ସ&ି ବୁରିଭଲି #ା ମ&ନ ସିଂ ବୁରିଭଲି RWX1151604

!ୀ /701753 24 120 575କgରିୁ ବାଘ #ା ପ
ଶା" କମୁାର ବାଘ RWX1071646

ପ ୁ /701754 36 120 576ମ&ନ ସିଂ ବୁରିଭଲି ପି ସାଧ ୁଚରଣ ବୁରିଭଲି RWX1151497

!ୀ /702755 36 120 577ହୀରାମଣୀ ପnୁ1ୀ #ା ମଦନ େମାହନ ପnୁ1ୀ RWX1150705

ପ ୁ /703756 40 120 578ସେ"ାଷ କମୁାର ପ4ା ପି ବାଳକୃ$ ପ4ା RWX1073782

ପ ୁ /703757 43 120 579ମଦନ େମାହନ ପnୁ1ୀ ପି ମା�ୁ ପnୁ1ୀ RWX1151406

!ୀ /703758 26 120 580ଯଶPଵୀନି ଶତପଥୀ ପି ମୀନେକତନ ଶତପଥୀ RWX1069749

ପ ୁ /703759 67 120 581ମିନେକତନ ଶତପଥି ପି ଲ;2ୀ ନାରାୟଣ ଶଥପଥି RWX1151562

!ୀ /703760 46 120 582ସ& ୁ̂ ା ଶତପଥି #ା ମିନେକତନ ଶଥପଥି RWX1151570

!ୀ /704761 21 120 583ସଶୁା" ବୁରିଭଲି ପି ଗେଣଶ ବୁରିଭଲି RWX1150713

!ୀ /705762 53 120 584ମ&ଳୁା ପ
ଧାନ #ା ନବଘନ ପ
ଧାନ RWX1150721

!ୀ /706763 21 120 585ମନୀଷା େବେହରା ପି ଜୁରିଆ େବେହରା RWX1171883

!ୀ /706764 38 120 586ପ
ମିଳା ସାହୁ #ା ଶ
ୀକା" ସାହୁ RWX1151588

ପ ୁ /707765 33 120 587ଦୟାନିଧୀ େମଲକା ପି ଭୀମଡୁୁ େମଲକା RWX1171875

ପ ୁ /1012766 21 120 588ଆଶିଷ କମୁାର ମହା"ି ପି ପ
ଫଲୁE  କମୁର ମହା"ି RWX1075217

ପ ୁ /0767 33 120 589ନ,ା ଖରା ପି େମାହନ ଖରା RWX1282466

ପ ୁ /28768 21 120 590ଆଦିତ� ନାରାୟଣ Pଵାଇଁ ପି ଦିଲE ୀପ କମୁାର Pଵାଇଁ RWX1283688

ପ ୁ /592769 36 120 591Yାନ ର&ନ ପ4ା ପି ୰ ଭୁବେନRର ପ4ା RWX1283696

!ୀ /591770 31 120 592ମ,ାକିନୀ େସଠି #ା ପ
ଦିପ କମୁାର େସଠି RWX1283712

!ୀ /590771 29 120 593ସାଗରିକା ସାହୁ #ା ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ RWX1283720

!ୀ /161772 20 120 594ସ[�ା ରାଣୀ ଦାଶ ପି େଗାପାଳ ଚ,
  ଦାଶ RWX1283738

!ୀ /166773 19 120 595ପ
ିୟJା Pଵାଇଁ ପି ଧରଣୀ ଧର Pଵାଇଁ RWX1283753

ପ ୁ /153774 19 120 596ବିSଵଜିତ ମହାରଣା ପି ଶରତ କମୁାର ମହାରଣା RWX1283761

!ୀ /593775 30 120 597ରୁନି କମୁାରୀ ପ4ା #ା Yାନ ର&ନ ପ4ା RWX1283779

!ୀ /17776 18 120 598ରି�ା ଏେ&ଲିନ ଖାଡଗାରାୟ ପି ପ
ବିର କମୁାର ଖାଡଗାରାୟ RWX1305507

!ୀ /Qr No E T777 18 120 599#ପ*ା ରାଣୀ ପାଢ଼ୀ ପି ବିମଳ ଚଂଦ
  ପାଢ଼ୀ RWX1306984

ପ ୁ /161778 18 120 600ଓ� ପ
କାଶ ଦାଶ ପି େଗାପାଳ ଚ,
  ଦାଶ RWX1315159

!ୀ /26779 18 120 601ଆଶାରାଣୀ ନାୟକ ପି କୃ$ ଚ,
  ନାୟକ RWX1315654

!ୀ /36780 18 120 602ତପPଵିନୀ ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ RWX1318153

!ୀ /22781 19 120 603େସଠି ରଶନିି ପି େସଠି ରାମାଣା RWX1318179

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବIଚନ ନିମେ" ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ*  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବIଚନ କମିଶନ ଭାରତJ �ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବIଚନ ପବୂ1 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣJ 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 ମାନJର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନJ ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

13 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ #ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


