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ପ ୁ /1 23 126 1ଡି ଜଯେଦଵ ପେତ ା ପି ଡି ବାଲାଜୀ ପେତ ା RWX1147701

!ୀ /C/o-Prafu2 19 126 2ଦିବ� ଦଶ#ନୀ େବେହରା ମା ମମତା େବେହରା RWX1271071

ପ ୁ /MALI STRE3 26 126 3ଅଭିେଶକ କମୁାର ଭୁ)ା ପି ରଘନୁାଥ ଭୁ)ା RWX0762955

ପ ୁ /Tripathy4 20 126 4ପ ୀଯ,ଶ ୂେଶଖର .ାଇଁ ମା ମମତା RWX1238450

ପ ୁ /15 58 126 5ବଂଶିଧର ମହାପାତ ପି ରାମଚ4  ମହାପାତ OR/12/085/172122

ପ ୁ /16 50 126 6ବିଭାକର ମହାପାତ ପି ରାମଚ4  ମହାପାତ OR/12/085/172124

!ୀ /17 48 126 7ମିନତି ମହାପାତ .ା ବଂଶି ମହାପାତ OR/12/085/172123

!ୀ /18 46 126 8ଯସ5ିନି ମହାପାତ ପି ରାମଚ4  ମହାପାତ RWX0229245

!ୀ /19 44 126 9ସସ5ିତା ମହାପାତ .ା ବିଭାକର ମହାପାତ OR/12/085/172125

!ୀ /110 33 126 10ସାଲିନି ମହାପାତ ପି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ RWX0242461

ପ ୁ /111 28 126 11େସ6ହାସିଷ ମହାପାତ ପି ବଂଶୀଧର ମହାପାତ RWX0607358

!ୀ /112 26 126 12ଶୀେମାନା ମହାପାତ ପି ବିଭାକର ମହାପାତ RWX0822007

ପ ୁ /113 25 126 13ମଳୟ ମିଶ ପି ଲଳିତ ମିଶ RWX0884833

!ୀ /0214 68 126 14ଅରୁଂଧତୀ ରଥ .ା ସରତ ଚଂଦ  RWX1148907

ପ ୁ /215 57 126 15ବିପିନ ବିହାରି ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ OR/12/085/170494

!ୀ /216 35 126 16ସାଗରିକା ଶତପଥି ପି ଆଦିତ� ରଂଜନ ଶତପଥି RWX0279711

ପ ୁ /217 20 126 17ଅରୁପାନ4 .ାଇଁ ପି ସଦୁଶ#ନ .ାଇଁ RWX1270727

!ୀ /418 83 126 18ନିଲ� େହମଲତା .ା ନିଲ� ରାମମ:ୁ; KBH2092369

ପ ୁ /419 91 126 19ନିଲ� ରାମମ:ୁ; ପି ର�ନାଥ .ାମୀ . KBH1342781

!ୀ /520 61 126 20େଶହନାଜ େବଗ� .ା ଏମ.ଏ.ସତାର େବଗମ KBH1299304

!ୀ /521 28 126 21ସାନା ପରବି, ପି ଏ�.ଏ. ସତାର RWX0606764

ପ ୁ /522 27 126 22ମହ>ଦ ଅବଦୁଲ ସହିଦ ପି ଏ�.ଏ. ସତା? RWX0606780

ପ ୁ /523 62 126 23ଏମ.ଏ. ସତାର ପି ଏମ.ଏ. କାରିମ KBH1299296

!ୀ /0724 22 126 28ଭି ଶଭୁଲ@5ୀ ପି ଭି ରାମ ବ ହ5 ା RWX1072479

!ୀ /725 54 126 29ଭି. କସୁମୁ . .ା ଏ,. େଭେAେଟBରାଲୁ ରାଓ RWX1193820

ପ ୁ /726 50 126 30ଭି. ରାମ ବ ହ5 ା . ପି ଭି. ଭାDର ରାଓ KBH1302918

!ୀ /727 43 126 31ଭି. ଉମାମେହBରୀ . .ା ଭି. ରାମବ ହ5 ା . KBH1302900

ପ ୁ /0828 28 126 32ଅଜିE କମୁାର ପାଢି ପି ପ ଫଲୁ କମୁାର ପାଢି RWX0763524

ପ ୁ /0829 27 126 33ରଂଜିE କମୁାର ପାଢି ପି ପ ଫଲୁ କମୁାର ପାଢି RWX0763532

ପ ୁ /830 54 126 34ପ ଫଲୁ କମୁାର ପାଢୀ ପି େସାମନାଥ ପାଢୀ RWX0696187

!ୀ /831 47 126 35ନମିତା ପାଢୀ .ା ପ ଫଲୁ କମୁାର ପାଢୀ RWX0695890

!ୀ /1032 72 126 36ପାବତ# ୀ ପHା .ା ତ ିନାଥ ପHା OR/12/085/172132

ପ ୁ /1033 51 126 37ଅ@ୟ କମୁାର ପHା ପି ତ ୀନାଥ ପHା OR/12/085/172134

!ୀ /1034 42 126 38ମେନାରମା ସାହୁ .ା ଅ@ୟ କମୁାର ପHା KBH2142701

!ୀ /1135 80 126 39ବିମଳା ଭୁ)ା .ା ଅନାମ ଭୁ)ା OR/12/085/172135

ପ ୁ /1136 64 126 40ମୃତ�Iୁୟ ଭୁ)ା ପି ଅନାମ ଭୁ)ା OR/12/085/172136

!ୀ /1137 48 126 41ରାଧାରାଣି ଭୁ)ା .ା ମୃତ�Iୁୟ ଭୁ)ା OR/12/085/172137

ପ ୁ /1138 32 126 42ଭୁବନାନ4 ଭୁ)ା ପି ମୃତ�Iୁୟ ଭୁ)ା RWX0094342

ପ ୁ /1239 33 126 43ସନୁୀଲ କମୁାର ମHଳ ପି ଲ@5ିନାରାୟଣ ମHଳ KBH2142685

ପ ୁ /1240 32 126 44ଅନୀଲ କମୁାର ମHଳ ପି ଲ@5ୀ ନାରାୟଣ ମHଳ KBH1353861

ପ ୁ /1241 74 126 45ପଦ5 ନାଭ ସାହୁ ପି ବଛ ସାହୁ KBH1714062

!ୀ /1242 64 126 46କନକ ସାହୁ .ା ପଦ5 ନାଭ ସାହୁ KBH1714070

ପ ୁ /1243 47 126 47ହରିକୃL ସାହୁ ପି ପଦ5 ନାଭ ସାହୁ KBH1714088

!ୀ /1344 64 126 48ଏମ ସିତାମା . .ା ଏମ ଏ ରାଓ OR/12/085/166418

!ୀ /1345 43 126 49ଏ�. େହମଲତା . .ା ଏ�. େଦବୀ ପ ସାଦ . KBH1299775

ପ ୁ /1346 56 126 50ଏମ େଦବୀ ପ ସାଦ ରାଓ ପି ଏମ ଅଚ�ତୁ ରାଓ RWX0695908

!ୀ /1547 26 126 51ପ ତିମା ବୁରୁଡି ପି ରଘନୁାଥ ବୁରୁଡି RWX1229459

ପ ୁ /1548 48 126 52ରଘନୁାଥ ବୁରୁଡି ପି ଗରୁୁ ବୁରୁଡି ବୁରୁଡି RWX0228908

ପ ୁ /1549 44 126 53ଚMଳା ବୁରୁଡି ପି ରଘନୁାଥ ବୁରୁଡି RWX0228916

ପ ୁ /1550 68 126 54ରାମଚ4  ମିଶ ପି ନିଳମଣି ମିଶ RWX0094219

1 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀA .ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /1551 64 126 55ବାଶNି ମିଶ .ା ରାମଚ4  ମିଶ RWX0094227

!ୀ /1552 44 126 56ପ ତିମା ମିଶ ପି ରାମଚ4  ମିଶ RWX0279729

ପ ୁ /1553 34 126 57ରାେକଶ ମିଶ ପି ରାମଚ4  ମିଶ RWX0094250

!ୀ /1554 68 126 58କନିୁ କମୁାରୀ ସାବତ .ା ଭଗବାନ ସାବତ RWX0796763

!ୀ /1555 39 126 59ଲିଜା ରାଣୀ ସାବତ .ା ପ ଦୀପ ସାବତ RWX0796748

!ୀ /1556 33 126 60ସବିତା ସାବତ .ା ପ ସାN ସାବତ RWX0796730

ପ ୁ /1657 19 126 61QେଯାଟିେରଦିEଯା ପHା ପି ଅRଯାଯା କମୁାର ପHା RWX1264258

ପ ୁ /1658 63 126 62କାମା@ୀ ପ ସାଦ ସାହୁ ପି ତ ୀନାଥ ସାହୁ OR/12/085/172165

!ୀ /1659 52 126 63ସଂଜିତା ସାହୁ .ା କାମା@ୀ ସାହୁ OR/12/085/172166

ପ ୁ /1660 33 126 64ବିତିେହାତ  ସାହୁ ପି କାମା@ୀ ପ ସାଦ ସାହୁ RWX0763391

ପ ୁ /1661 27 126 65ଅଗ6ିେହାତ  ସାହୁ ପି କାମା@ୀ ପ ସାଦ ସାହୁ RWX0607218

ପ ୁ /1762 69 126 66ରୁଦ  ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ନରସିଂହ ମିଶ OR/12/085/168741

!ୀ /1763 59 126 67େଜ�ାତ;ମୟୀ ମିଶ .ା ରୁଦ  ନାରାୟଣ ମିଶ OR/12/085/168742

ପ ୁ /1764 41 126 68ଦୀପକ ରIନ ମିଶ ପି ରୁଦ  ନାରାୟଣ ମିଶ RWX0095976

ପ ୁ /1765 36 126 69Sାନ ରIନ ମିଶ ପି ରୁଦ  ନାରୟଣ ମିଶ RWX0095984

!ୀ /1766 68 126 70ବିଜୟଲ@5ୀ ପHା .ା ବିଜୟ ପHା KBH2092468

ପ ୁ /1867 50 126 71ସଦାସୀବ ଦାସ ପି କT ଦାସ KBH2092849

!ୀ /1868 38 126 72ଛବିତା ଦାସ .ା ସଦାଶିବ ଦାସ RWX0094276

!ୀ /1969 35 126 73ଟି.ଗୀତା କମୁାରୀ .ା ପି.ସତିU କମୁାର ପାତ RWX0606863

ପ ୁ /1970 72 126 74ପି.ଭେଜBର ପାତ ପି ପି.ଆଦିନାରାୟଣ ପାତ KBH2092492

ପ ୁ /1971 42 126 75ପି. ଶତୀଶ କମୁାର ପାତ ପି ପି. ରେଜBର ପାତ KBH1302629

ପ ୁ /1972 47 126 76ପି. ଜଗଦିଶ ପାତ ପି ଭେଜBର ପାତ KBH1343037

!ୀ /1973 42 126 77ପଟାମ ସାଇ .ା ପଟାମ ଜଗଦୀଶ ପାତ RWX0094318

!ୀ /2074 54 126 78ବିଜୟ ଲ@5ୀ େଦଓ .ା ସତ�ନାରାୟଣ େଦଓ RWX0094326

!ୀ /2075 28 126 79ଶତାVୀ େଦଓ ପି ସତ�ନାରାୟଣ େଦଓ RWX0397216

!ୀ /2076 26 126 80ଶଭୁଶ ୀ େଦଓ ପି ସତ� ନାରାୟଣ େଦଓ RWX0763433

ପ ୁ /2077 22 126 81ସିଧାଥ# େଦଵ ପି ସତ�ନାରାୟଣ େଦଓ RWX1048255

!ୀ /2178 34 126 82ନିେବଦିତା େଜନା ପି ନଳିନୀ କାN େଜନା KBH1353986

!ୀ /2179 39 126 83ଅନୁସୟା ମହାରଣା .ା କୃLଚ4  ମହାରଣା KBH1353994

!ୀ /2180 21 126 84ସନିୁତା କମୁାରୀ ମହାରଣା .ା ଦିଗାWର ମହାରଣା RWX1281732

ପ ୁ /2181 68 126 85ଡା.ବି.ବି. ମିଶ ପି ଦାଶରଥି ମିଶ OR/12/085/172455

!ୀ /2182 54 126 86ବିେନାଦିନୀ ମିଶ .ା ଡା.ବି.ବି. ମିଶ RWX0536557

ପ ୁ /2183 33 126 87ଆଦିତ� ନାରାୟଣ ମିଶ ପି ବନବିହାର ମିଶ KBH1353978

!ୀ /2184 49 126 88ନିମ#ଳା ନାଉଡିଆ .ା ଜୟରାମ ନାଉଡିଆ RWX1188572

ପ ୁ /2285 59 126 89ଜୟରାମ ନାଉଡିଆ ପି ଦାମଦର ନାଉଡିଆ RWX1188564

!ୀ /2386 44 126 90ସନୁ4ା .ାଇଁ .ା ସଜିୁତ କମୁାର େଜନା RWX0804435

ପ ୁ /2487 50 126 91ସଧିୁର ଦାଶ ପି ହରିହର ଦାଶ KBH1303072

!ୀ /2588 33 126 92ସଚୂୀ ଗXୁା .ା ଅବିନାଶ ମିଶ RWX0901900

ପ ୁ /2589 59 126 93ରାମନାଥ ମିଶ ପି େଗାପିନାଥ ମିଶ OR/12/085/172238

!ୀ /2590 47 126 94ସେୁଦLା ମିଶ .ା ରାମନାଥ ମିଶ OR/12/085/172227

ପ ୁ /2591 31 126 95ଅବିନଶ ମିଶ ପି ରାମନାଥ ମିଶ RWX0279737

!ୀ /2592 28 126 96ସ6ିYା ମିଶ ପି ରାମନାଥ ମିଶ RWX0462291

ପ ୁ /2593 39 126 97େଗୗତମ ପ ସାଦ ପHା ପି େଗାପାଳ କୃL ପHା RWX0397133

!ୀ /2694 45 126 98ମମତା ପାତ .ା ପ ଫଲୁ[  କମୁାର ପାତ KBH2143733

ପ ୁ /2695 45 126 99ପ ଫଲୁ[  କମୁାର ପାତ ପି ଉଦୟ ପାତ OR/12/085/172178

ପ ୁ /2696 44 126 100କିେଶାର ଚ4  ପାତ ପି ଉଦୟନାଥ ପାତ OR/12/085/172559

!ୀ /2697 19 126 101ପ ିୟAା ପ ିୟଦଶ;ନୀ ପାତ ପି ପ ଫଲୁ[  କମୁାର ପାତ RWX1265271

!ୀ /2798 50 126 102ପଦ5 ା ପରଯା ପି ବୁଦୁ ପରଯା OR/12/085/172196

ପ ୁ /2899 54 126 103ଅଖିଳ ମାଝୀ ପି ରାନୁ ମାଝୀ KBH1302157

!ୀ /28100 25 126 104ଦୀXୀ ମାଝୀ ପି ଅଖିଳ ମାଝୀ RWX0821900

!ୀ /28101 47 126 105ଜଛନା ନାଏକ .ା ଅଖିଳ ମାଝି KBH1302330

ପ ୁ /29102 52 126 106ଗେଣBର ଦାସ ପି େବରୖାଗି ଦାସ OR/12/085/172094

!ୀ /29103 47 126 107ସବିତା କମୁାରି ଦାସ .ା ଗେଣBର ଦାସ OR/12/085/172095

!ୀ /29104 34 126 108ରଶ5 ିତା ଦାସ ପି ଗେଣଷ ଦାସ RWX0279745

ପ ୁ /29105 32 126 109ନୃସିଂହନାଥ ଦାସ ପି ଗେଣଷ ଦାସ RWX0279752

ପ ୁ /30106 52 126 110ସଶୁାN ପ ଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପ ଧାନ RWX0094391

!ୀ /30107 39 126 111ଶବିତା ପ ଧାନ .ା ଶସୁାN ପ ଧାନ RWX0094383

!ୀ /30108 45 126 112ସର.ତୀ େସଠୀ .ା ସେୁର4  େସଠୀ RWX0888198

!ୀ /31109 56 126 113କବିତା ସାମଲ .ା ଡWରୁଧର ସାମଲ RWX0607119

ପ ୁ /31110 33 126 114ସଜିୁତ ସାମଲ ପି ଡWରୁଧର ସାମଲ RWX0333443

!ୀ /31111 30 126 115ବନିତା ସାମଲ ପି ଡWରୁଧର ସାମଲ RWX0333435

ପ ୁ /32112 54 126 116ମନେମାହନ ମହାପାତ ପି ଅNନାରାୟଣ ମହାପାତ RWX0094409
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!ୀ /33113 73 126 117ମେନାରମା ମହାପାତ .ା ଅନN ନାରାୟଣ ମହାପାତ RWX0094417

ପ ୁ /33114 50 126 118ଶ ୀ ହରି ମହାପାତ ପି ଅନN ନାରାୟଣ ମହାପାତ KBH1342989

ପ ୁ /34115 26 126 119ସେNାଷ ପ_ନାୟକ ପି ନରସି� ପ_ନାୟକ RWX0763045

ପ ୁ /34116 24 126 120ନବୀନ ପ_ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ_ନାୟକ RWX1026798

!ୀ /34117 70 126 121ଜି ସତ�ବତି ପ_ନାୟକ .ା ଜି.ଏU. ପ_ନାୟକ OR/12/085/172180

ପ ୁ /34118 50 126 122ନରସିଂହ ପ_ନାୟକ ପି ଜି.ଏU. ପ_ନାୟକ OR/12/085/172181

!ୀ /34119 47 126 123ଲତା ପ_ନାୟକ .ା ନରସିଂହ ପ_ନାୟକ OR/12/085/172619

ପ ୁ /35120 53 126 124ଶବୁାସଚ4  ବରାଡ ପି ନକଳୁ ବରାଡ OR/12/085/172006

!ୀ /35121 47 126 125ମମତା ବରାଡ .ା ସଭୁାସଚ4  ବରାଡ OR/12/085/172008

ପ ୁ /35122 36 126 126ରବି4  କମୁାର ବରାଡ ପି ସବୁାଷ ଚ4  ବରାଡ RWX0279794

ପ ୁ /35123 34 126 127ଜିେତ4  କମୁାର ବରାଡ ପି ସବୁାଷ ଚ4  ବରାଡ RWX0279786

!ୀ /35124 46 126 128ନମ#ଦା ବରାଳ .ା ରବିଦ  ନାଥ ବରାଳ RWX0094425

!ୀ /35125 59 126 129ରିତାରାଣି େଜନା .ା ସେNାଶ କମୁାର ମଲ[ ିକ RWX0695924

ପ ୁ /35126 30 126 130ସମୟ ସନE େଜନା ପି ସେNାସ କମୁାର ମଲ[ ିକ RWX0607036

!ୀ /35127 37 126 131ସରିତା ମଲ[ ିକ ପି ସେNାଷ କମୁାର ମଲ[ ିକ KBH1354026

ପ ୁ /35128 43 126 132ପ ବିତ କମୁାର ରଣା ପି କାମେଦବ ରଣା RWX0229062

ପ ୁ /36129 55 126 133େହମNକମୁାର ପHା ପି ଶ�ାମସ4ୁର ପHା RWX0229328

!ୀ /36130 47 126 134େଜ�ାନା ପHା .ା େହମNକମୁାର ପHା RWX0229294

ପ ୁ /36131 46 126 135ସIୟ କମୁାର ପHା ପି ଶ�ାମ ସ4ୁର ପHା KBH1354018

ପ ୁ /36132 31 126 136ରିତୁ ପାଣିଗ ାହି ପି ରାଧାକୃL ପାଣିଗ ାହି RWX0229450

ପ ୁ /38133 53 126 137ରବ4 ନାଥ ବରାଳ ପି ମଧସୁଦୁନ ବରାଳ RWX0094441

!ୀ /39134 82 126 138ଭି.ସାବିତ ୀ . .ା ଭି. ଭାDର ରାଓ KBH1302470

!ୀ /39135 32 126 139ମଧସୁ5 ିତା ପ ିୟଦଶ#ନୀ େଦଓ ପି ବିBନାଥ େଦଓ RWX0397372

ପ ୁ /39136 85 126 140ଭି. ଭାDର ରାଓ ପି ଭି. ରାମବ ହ5 ା ରାଓ KBH1302462

!ୀ /39137 82 126 141ଭି ସାବିତ ୀ .ା ଭି ଭାDର ରୀଓ RWX1281625

ପ ୁ /40138 65 126 142ଭଗବାନ େଚୗଧରୁୀ ପି ନିଲକ` େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/172242

!ୀ /40139 60 126 143ଶ ୀମତୀ ସଂଜୁ)ା େଚୗଧରୁୀ .ା ଭଗବାନ େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/172243

!ୀ /40140 35 126 144ବ4ନା େଚୗଧରୁୀ ପି ଭଗବାନ େଚୗଧରୁୀ KBH1917293

ପ ୁ /40141 35 126 145େମାହନ େଖାସ[ ା ପି ଜୟN େଖାସ[ ା RWX0229211

!ୀ /40142 42 126 146ଅନ6 ପaୂO ସାହୂ .ା ଶିବପ ସାଦ ସାହୂ RWX0229278

ପ ୁ /40143 41 126 147ଶିବପ ସାଦ ସାହୁ ପି ନିତ�ାନ4 ସାହୁ RWX0229260

ପ ୁ /41144 59 126 148ପ େମାଦକମୁାର ପାଢୀ ପି ସଦାନ4 ପାଢୀ OR/12/085/172020

!ୀ /41145 43 126 149ସାଗରିକା ପାଢୀ .ା ବିଜୟ ପାଢୀ KBH1342997

!ୀ /41146 42 126 150ମଧଲିୁକା ପାଢୀ ପି ପ େମାଦ କମୁାର ପାଢୀ KBH1343003

!ୀ /41147 56 126 151ଭାରତି ପାଣିଗ ାହି .ା ପ େମାଦ କମୁାର ପାଢି OR/12/085/172021

!ୀ /42148 54 126 152ବି ପଦ5 ାବତୀ .ା ବି ଏସ ପ ସାଦ RWX1235720

ପ ୁ /42149 61 126 153ବି ଏସ ପ ସାଦ ରାଓ ପି ବି ସ4ୁର ରାଓ OR/12/085/142996

ପ ୁ /43150 62 126 154ସଯୁ�#ନାରାୟଣ ରଥ ପି ଗେଣBର ରଥ OR/12/085/172003

!ୀ /43151 50 126 155ଉମ#ୀଳା ରଥ .ା ସଯୁ�#ନାରାୟଣ ରଥ OR/12/085/172005

ପ ୁ /43152 50 126 156ଦୁଗOପ ଶାଦ ରଥ ପି ଗେଣBର ରଥ OR/12/085/172004

!ୀ /43153 50 126 157େଜ�ାb6ାରାଣୀ ରଥ .ା ଦୁଗO ପ ସାଦ ରଥ KBH1343029

ପ ୁ /43154 23 126 158ଆଶଶି କମୁାର ରଥ ପି ଦୁଗO ପ ଶାଦ ରଥ RWX1026541

ପ ୁ /43155 32 126 159ଭବାନୀ ଶAର ରଥ ପି ସଯୂ�#ନାରାୟଣ ରଥ RWX0804583

ପ ୁ /44156 68 126 160ବିBେମାହନ ସାହୁ ପି କIୁବିହାରୀ ସାହୁ OR/12/085/172022

!ୀ /44157 52 126 161େସ6ହଲତା ସାହୁ .ା ବିBେମାହନ ସାହୁ OR/12/085/172023

ପ ୁ /44158 34 126 162cିେବ4ୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିB େମାହନ ସାହୁ RWX0462523

!ୀ /45159 63 126 163େରଣକୁା ପାଢି .ା ଶରତଚ4  ପାଢି OR/12/085/172549

ପ ୁ /45160 42 126 164ବିମଳ କିେଶାର ପାଢୀ ପି ଶରତ ଚ4  ପାଢୀ KBH1651694

!ୀ /45161 36 126 165ସାଗରିକା ପାଢୀ .ା ବିମଳ କିେଶାର ପାଢୀ RWX0536516

ପ ୁ /45162 72 126 166ଶରତ ଚ4  ପାଢି ପି େକାରାଚା4 ପାଢି RWX0428656

ପ ୁ /46163 47 126 167ସନିୁଲ ରIନ ପାଡି ପି େକାରାମଣି ପାଡି RWX0606731

ପ ୁ /46164 60 126 168ପ ଦୀପ କମୁାର ପHା ପି କୃL ଚ4  ପHା KBH1343052

!ୀ /46165 37 126 169ଅ�#ନା ପHା ପି ରIନ କମୁାର ପHା KBH2143626

!ୀ /46166 29 126 170ସନିୁତା ପHା ପି ପ ଦିପ କମୁାର ପHା RWX0462366

!ୀ /47167 52 126 171ରୀନା କମୁାରି .ା ପ ଦିପ କମୁାର ପHା KBH2142651

ପ ୁ /49168 84 126 172କିେଶାର ଚ4  ରଥ ପି ମେହBର ରଥ RWX0762732

!ୀ /49169 68 126 173ବାସNି ରଥ .ା କିେଶାରଚ4  ରଥ OR/12/085/172046

ପ ୁ /49170 49 126 174ସେରାଜନ4 ରଥ ପି କିେଶାରଚ4  ରଥ OR/12/085/172547

!ୀ /49171 43 126 175ମିଲନପ ଭା ରଥ .ା ସେରାଜାନ4 ରଥ OR/12/085/172548

ପ ୁ /49172 25 126 176ସମୀର ରଥ ପି ସେରାଜାନ4 ରଥ RWX0888115

ପ ୁ /50173 55 126 177ରାେଜ4  ପ ସାଦ ପାଢୀ ପି େଗୗରୀ ଚରଣ ପାଢୀ OR/12/085/166017

!ୀ /50174 50 126 178ମମତା ପାଢୀ .ା ରାେଜ4  ପ ସାଦ ପାଢୀ KBH1302413

3 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀA .ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /51175 36 126 179ନମିତା ସାହୁ .ା ଶିଶିର କମୁାର ସାହୁ RWX0888164

!ୀ /51176 23 126 180ନିେବଦିତା ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ସାହୁ RWX1048248

!ୀ /51177 47 126 182ଲ@5ୀପ ିୟା ସାହୁ .ା ନୃସିଂହଚରଣ ସାହୁ KBH1672484

ପ ୁ /51178 39 126 183ଶିଶିର କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ KBH1672492

!ୀ /52179 38 126 184ମମତା ପHା ପି ତ ିନାଥ ପHା OR/12/085/172603

!ୀ /52180 39 126 185କନିୁଲତା ସାହୁ .ା ପ ଶାN କମୁାର ସାହୁ RWX0229138

ପ ୁ /53181 89 126 186େବରୖାଗି ସାହୁ ପି େଗାବୀ4 ସାହୁ OR/12/085/172116

!ୀ /53182 29 126 187ପ ିୟAା ସାହୁ ପି ନିଳାWର ସାହୁ RWX0607275

ପ ୁ /54183 85 126 188ରେମଶ ଚ4  ଦାସ ପି ବ ଜବTୁ ଦାସ OR/12/085/336049

!ୀ /54184 78 126 189ମୃଦୁବାସିନୀ ଦାସ .ା ରେମଶ ଚ4  ଦାସ KBH1299247

ପ ୁ /54185 38 126 190ଅଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଉସଛବ େଜନା RWX0094508

ପ ୁ /54186 63 126 191ଡ. ପ ସନ6  କମୁାର ମହାପାତ ପି ବିBନାଥ ମହାପାତ RWX0094490

!ୀ /54187 50 126 192ସବିତା ମହାପାତ .ା ଡ.ପ ଶନ6  କମୁାର ମହାପାତ RWX0094482

ପ ୁ /54188 32 126 193େଦବାଶିଷ ମହାପାତ ପି ପ ସନ6  କମୁାର ମହାପାତ RWX0094524

!ୀ /54189 28 126 194ମଧସୁ5 ିତା ମହାପାତ ପି ପ ସନ6  କମୁାର ମହାପାତ RWX0763540

ପ ୁ /54190 55 126 195ହରିକୃL ପାଣିଗ ାହୀ ପି କାଶିନାଥ ପାଣିଗ ାହୀ OR/12/085/170755

!ୀ /54191 51 126 196କନିୁ େଦବି ପାଣିଗ ାହୀ .ା ହରିକୃL ପାଣିଗ ାହୀ OR/12/085/172568

!ୀ /54192 29 126 197ରିAି କମୁାରୀ ପାଣିଗ ାହୀ ପି ହରି କୃL ପାଣିଗ ାହୀ RWX0607317

ପ ୁ /54193 27 126 198ଅଜିତ କମୁାର ପାଣିଗ ାହୀ ପି ହରି କୃL ପାଣିଗ ାହୀ RWX0607325

ପ ୁ /55194 67 126 199ସଦୁାମଚରଣ ପାଢି ପି ଡWରୁୁଧର ପାଢି OR/12/085/172110

!ୀ /55195 61 126 200ଛାୟାରାଣି ପାଢି .ା ସଦୁାମଚରଣ ପାଢି OR/12/085/172111

!ୀ /55196 49 126 201କବିତା ପାଢୀ .ା ପ ଶାN କମୁାର ପାଢୀ RWX0242487

ପ ୁ /55197 46 126 202ପ ଶାN କମୁାର ପାଢୀ ପି ସଦୁାମଚରଣ ପାଢୀ OR/12/085/172541

!ୀ /55198 39 126 203ରୂପମIରି ପାଢୀ .ା ରଜନୀକାN ପାଢୀ RWX0229120

ପ ୁ /55199 40 126 204ମ�ଳା ସାହୁ ପି େବରୖାଗୀ ସାହୁ RWX0763474

!ୀ /55200 36 126 205ମମତା ସାହୁ .ା ମ�ଳା ସାହୁ RWX0763466

!ୀ /56201 50 126 206ସେୁକଶିନି କର .ା ଭାdର କର OR/12/085/172089

ପ ୁ /56202 40 126 207ସେNାଷ କମୁାର କର ପି ଭାDର କର KBH1302736

ପ ୁ /56203 33 126 208ସତୀଶ କର ପି ଭDର କର KBH1353960

!ୀ /57204 69 126 209ରାଧାରାଣି ସାହୁ .ା ସିତାରାମ ସାହୁ OR/12/085/172083

ପ ୁ /57205 60 126 210ରଘନୁ4ନ ସାହୁ ପି ସିତାରାମ ସାହୁ OR/12/085/172084

!ୀ /57206 44 126 211ସT�ାରାଣି ସାହୁ .ା ରଘନୁ4ନ ସାହୁ OR/12/085/172085

!ୀ /57207 33 126 212.a# ସାହୁ ପି ରଘ ୁନ4ନ ସାହୁ RWX0462242

ପ ୁ /57208 30 126 213ଶଭୁ ାଂଶ ୁକମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁ4ନ ସାହୁ RWX0462234

ପ ୁ /57209 28 126 214ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ରଘନୁ4ନ ସାହୁ RWX0462226

!ୀ /59210 30 126 215ନୂପରୁ ନିେବଦିତା ପି ତାରିଣି ଚରଣ ପାତ RWX0462473

ପ ୁ /59211 63 126 216ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାତ ପି ଲ@5ଣ ପାତ KBH1302439

!ୀ /59212 58 126 217ଝୁନୁ କମୁାରି ପାତ .ା ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାତ KBH1302447

!ୀ /59213 30 126 218ପ ୀତି ପ ିୟଦଶ;ନୀ ପାତ ପି ତାରିଣି ଚରଣ ପାତ RWX0397208

ପ ୁ /59214 27 126 219ସତ� ସରୁଜ ପାତ ପି ତାରିଣି ଚରଣ ପାତ RWX0884452

ପ ୁ /61215 80 126 220ଶ�ାମ ସ4ୁର ପାତ ପି ବିନାୟକ ପାତ KBH2092732

!ୀ /61216 75 126 221େସ6ହଲତା ପାତ .ା ଏସ ଏସ ପାତ OR/12/085/164065

ପ ୁ /61217 41 126 222ରୁଦ ନାରାୟଣ ପାତ ପି ଶ�ାମ ସ4ୁର ପାତ RWX0462036

!ୀ /62218 50 126 223ପଦ5 ଶ ୀ ବମO .ା କମଳାକାN ଦାସ OR/12/085/172075

ପ ୁ /62219 59 126 224ଶ�ାମଳକାN ଦାସ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ KBH2142792

!ୀ /62220 53 126 225ସତ�ଭମା ଦାସ .ା ଶ�ାମଳକାN ଦାସ KBH2143485

ପ ୁ /62221 50 126 226କମଳାକାN ଦାସ ପି ବିପିନବିହାରି ଦାସ OR/12/085/172074

ପ ୁ /62222 45 126 227ଶ ୀ କାମା@ା ପ ସାଦ ଦାସ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ KBH2092765

!ୀ /62223 30 126 228ଚିନ5 ୟୀ ଦାସ ପି କମଳାକାN ଦାସ RWX0333468

!ୀ /62224 28 126 229ସକୁନ�ା ଦାସ ପି ଶ�ାମଲକାN ଦାସ RWX0462044

ପ ୁ /62225 21 126 230ଅଭିେଶଖ ଦାସ ପି ଶ�ାମଳ କାN ଦାସ RWX1072495

!ୀ /62226 70 126 231ଅନ�ମIରି ମହାNି .ା ବିପିନବିହାରି ଦାସ OR/12/085/172073

!ୀ /63227 28 126 232ବ4ନା ପରଜା ପି ରୁକଧୁର ପରଜା RWX0804500

ପ ୁ /64228 65 126 234ଡି. ବ ହ5 ାନ4ମ ପି ଡି. କ ିLାମ:ୁ#ୀ RWX0094581

!ୀ /64229 58 126 235ଡି. କନ�ାକମୁାରୀ .ା ଡି. ବ ହ5 ାନ4ମ RWX0094599

ପ ୁ /67230 26 126 236ଓeମସି କ ିLା େଦଓe? ପି ଡି. ବ ହ5 ାନ4� RWX0762856

ପ ୁ /67231 46 126 237ମାନସ ପ_ନାୟକ ପି ରାମଚ4  ପ_ନାୟକ KBH1353820

!ୀ /67232 43 126 238ମିନତୀ ପ_ନାୟକ .ା ମାନସ ପ_ନାୟକ KBH1353838

!ୀ /68233 30 126 239ଶରନ�ା ବି. ପି ନୁକା ରାଜୁ ବି RWX0606723

!ୀ /68234 31 126 240ଭାଗ�ଶ ୀ ବାଟୁଲା ପି ନୁକାରାଜୁ ବାଟୁଲା RWX0229443

!ୀ /68235 55 126 241ବି ଭବାନୀ .ା ବି ଏନ ରାଜୁ RWX0094631

ପ ୁ /68236 63 126 244ରବି4  ନାଥ ସାହୁ ପି ଭିମେଶନ ସାହୁ RWX0462630
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!ୀ /68237 44 126 245ଭାନୁେରଖା ଟି .ା ତୁଲସିରାମ ଟି RWX0607044

ପ ୁ /68238 46 126 247ଟି ତୁଳସିରାମ ପି ଟି କାଶଲୁୁ OR/12/085/158014

ପ ୁ /69239 65 126 248ପ ଶାN କମୁାର ପଲାଇ ପି ଚକ ପାଣି ପଲାଇ RWX0428664

!ୀ /69240 54 126 249ପfୁାIଳୀ ପଲାଇ .ା ପ ଶାN କମୁାର ପଲାଇ KBH1299627

ପ ୁ /69241 33 126 250ପ ିୟବ ତ ପଲାଇ ପି ପ ଶାN କମୁାର ପଲାଇ RWX0428631

!ୀ /69242 29 126 251ପ ତିଭା ପଲାଇ ପି ପ ଶାN କମୁାର ପଲାଇ RWX0462135

!ୀ /70243 59 126 252ଟି ରାଜ କମୁାରୀ .ା ଟି ରାମକୃL RWX0094656

ପ ୁ /70244 39 126 253ଟି ଜଗନ େମାହନ ପି ଟି ରାମକୃL RWX0367300

ପ ୁ /70245 67 126 254ଟି ରାମକୃL ପି ଟି ରାମ.ାମୀ RWX0094664

ପ ୁ /70246 39 126 255ଟି. ଶସିଧର ପି ଟି.ରାମକ ୀLା ରାଓ RWX0094649

ପ ୁ /71247 49 126 256ଶରତ େଗୗଡ ପି କାଶୀନାଥ େଗୗଡ KBH1299619

!ୀ /71248 39 126 257ସମିୁତ ା େଗୗଡ .ା ଶରତ େଗୗଡ KBH1299601

ପ ୁ /72249 69 126 258େଗାପାଳ କୃL ପHା ପି ପିତବାସ ପHା RWX0397166

ପ ୁ /72250 41 126 259େଦବାଶିଷ ପHା ପି େଗାପାଳକ ିLା ପHା RWX0888073

!ୀ /72251 30 126 260େରଶ5ା ରାଣୀ ଶତପଥି ପି ରଘନୁାଥ ଶତପଥି RWX0464784

!ୀ /73252 28 126 261େତଡା େଲଖ�ାରାଣୀ .ା େତଡା ଜଗନେମାହନ .ାମୀ RWX0762781

ପ ୁ /73253 45 126 262ଜେନBର େମେହତା ପି କପିଲ େଦବ େମେହତା RWX0762930

!ୀ /74254 31 126 263େଚରୁକରୁୀ େଦବୀ ପି ସିଏଚ େଭAଟ ରାଓ RWX0462101

ପ ୁ /74255 30 126 264ସେNାଷ କମୁାର େଗୗଡ ମା ସଦୁLା େଗୗଡ RWX0762757

!ୀ /74256 42 126 265ସି ଏଚ ଇBରାମା .ା ସି ଏଚ ନରସିଂହ ରାଓ RWX0096073

ପ ୁ /74257 42 126 266ଓ ଜନାg#ନ ପି ଓ ନରସିଂହାଲୁ RWX0096065

ପ ୁ /74258 36 126 267ସି.ଏଚ.ରାଜ କିେଶାର ପି ସି.ଏଚ.େଭେAଟ ରାଓ RWX0094672

!ୀ /74259 52 126 268ସି ଏh କ ିLା କମୁାରୀ .ା ସି ଏh େଭେAଟ ରାଓ RWX0096099

!ୀ /74260 34 126 269ସି ଏh େମନକା ପି ସି ଏh େଭେAଟ ରାଓ RWX0096115

ପ ୁ /74261 65 126 270ସି ଏh େଭେAଟ ରାଓ ପି ସି ଏh ଜମାଦର ରାଓ RWX0096107

ପ ୁ /74262 52 126 271ସି ଏh ନରସିଂହ ରାଓ ପି ସି ଏh ଜମାଦାର ରାଓ RWX0096081

ପ ୁ /75263 58 126 272ବିପିନ କମୁାର ନ4 ପି େଗାଦାବରୀଶ ନ4 KBH1342674

ପ ୁ /75264 30 126 273ଅନୁପ କମୁାର ନ4 ପି ବିପିନ କମୁାର ନ4 RWX0462218

!ୀ /75265 22 126 274ପଲ[ ବି ନ4 ପି ବିପିନ କମୁାର ନ4 RWX1188374

!ୀ /75266 53 126 275େଜ�ାତିରାଣି ରଥ .ା ବିପିନ କମୁାର ନ4 KBH1342682

!ୀ /76267 42 126 276ବବିତା ବିBାଳ .ା ପ ତ�ଷୁ ପ କାଶ ସାମଲ RWX0094706

!ୀ /76268 70 126 277େହମଲତା ସାମଲ .ା ଯଗବTୁ ସାମଲ OR/12/085/172261

ପ ୁ /76269 65 126 278ଯଗବTୁ ସାମଲ ପି ଗେଣଶ ସାମଲ OR/12/085/172260

ପ ୁ /76270 44 126 279ପ ତ�ଷୁ ପ କାଶ ସାମଲ ପି ଜଗବTୁ ସାମଲ RWX0094680

ପ ୁ /77271 60 126 280ପ ସନ6  କମୁାର ଦାସ ପି ଭିମେସନ ଦାସ OR/12/085/172279

!ୀ /77272 30 126 281େପ ରଣା ଦାଶ ପି ପ ଶନ ଦାଶ RWX0397323

!ୀ /77273 53 126 282ଶିମା େହାତା .ା ପ ସନ6  କମୁାର ଦାସ OR/12/085/172280

!ୀ /77274 32 126 283ଜୟNୀ ଖିଲ ପି ମଧସୁଦୁନ ଖିଲ RWX0228874

ପ ୁ /77275 34 126 284ଶନିୁi ଖିଲ ପି ମଧସୁଦୁନ ଖିଲ RWX0229047

!ୀ /78276 47 126 285ରଶ5ତିା ପ_ନାୟକ .ା ସୀମାMଳ ପ_ନାୟକ RWX0333591

ପ ୁ /78277 65 126 286ସନତ କମୁାର ପ_ନାୟକ ପି ବିBନାଥ ପ_ନାୟକ OR/12/085/172302

!ୀ /78278 57 126 287ସT�ାରାଣି ପ_ନାୟକ .ା ସନତ କମୁାର ପ_ନାୟକ OR/12/085/172303

ପ ୁ /78279 38 126 288ସମିର କମୁାର ପ_ନାୟକ ପି ସନତ କମୁାର ପ_ନାୟକ KBH1302983

!ୀ /78280 33 126 289ସ6ିYା ପ_ନାୟକ ପି ସନତ କମୁାର ପ_ନାୟକ KBH1354000

!ୀ /78281 33 126 290ଦୀପିକା ପ_ନାୟକ .ା ସମିର କମୁାର ପ_ନାୟକ RWX0333583

ପ ୁ /78282 41 126 291ସିମାMଳ ପ_ନାୟକ ପି ବିBନାଥ ପ_ନାୟକ OR/12/085/172480

ପ ୁ /79283 68 126 292ଭଜରାମ ପHା ପି ନିତ�ାନ4 ପHା KBH1302561

!ୀ /79284 57 126 293ସଷୁମା କମୁାରୀ ପHା .ା ଭଜରାମ ପHା RWX0094714

ପ ୁ /79285 34 126 294ସଚିନ ପHା ପି ଭଜରାମ ପHା RWX0094722

!ୀ /79286 34 126 295ପ Sା ପHା .ା ଶେୁଭ4ୁ ପHା RWX0606848

!ୀ /80287 79 126 296ଚାରୁବାଳା ଦାସ .ା ରାମାନ4 ଦାସ OR/12/085/172306

ପ ୁ /80288 55 126 297ରIନକମୁାର ଦାସ ପି ରସାନ4 ଦାସ OR/12/085/172307

!ୀ /80289 50 126 298ସିପ ା ଦାସ .ା ରIନ କମୁାର ଦାସ KBH1302959

!ୀ /80290 20 126 299ଲିପସା ଦାସ ପି ରIନ କମୁାର ଦାସ RWX1265297

!ୀ /81291 25 126 300ଦୀXି ମାଝୀ ପି ଅଖିଳ ମାଝୀ RWX0888172

ପ ୁ /81292 56 126 301ଲ@5ୀକାN ପାଣିଗ ାହୀ ପି ଅନିରୁV ପାଣିଗ ାହୀ OR/12/085/172623

ପ ୁ /81293 52 126 302ରାେଜ4  ପ ସାଦ ପାଣିଗ ାହି ପି ଅନିରୁV ପାଣିଗ ାହି OR/12/085/172312

!ୀ /81294 45 126 303ସସୁ5 ିତା ଶଭୁଦଶ;ନି ପାଣିଗ ାହି .ା ଲ@5ିକାN ପାଣିଗ ାହି RWX0242495

!ୀ /81295 44 126 304ମମତା ପାଣିଗ ାହୀ .ା ଦୁଷ5N ପାଣିଗ ାହୀ KBH1302785

!ୀ /81296 42 126 305ରାଜଶ ୀ ଦାସ ପାଣିଗ ାହୀ .ା ରାେଜ4  ପ ସାଦ ପାଣିଗ ାହୀ RWX0888131

ପ ୁ /81297 40 126 306ମାନସ କମୁାର ପାଣିଗ ାହି ପି ଅନିରୁV ପାଣିଗ ାହି RWX0279851

!ୀ /81298 37 126 308ଅAିତା ପାଣିଗ ାହି .ା ଅନN ପHା RWX0279844
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ପ ୁ /82299 32 126 309ରାଜିବ େଲାଚନ ନାୟକ ବମO ପି ଉମାକାN ନାୟକ ବମO RWX0536532

ପ ୁ /82300 28 126 310ସମୁN ନାୟକ ବମO ପି ଉମାକାN ନାୟକ ବମO RWX0607101

ପ ୁ /82301 66 126 311ଉମାକାN ନାୟକ ବମO ପି ରାଧାନାଥ ନାୟକ ବମO OR/12/085/172314

!ୀ /82302 58 126 312ସସୁମା ନାୟକବମO .ା ଉମାକାN ନାୟକବମO KBH1299528

!ୀ /83303 40 126 313ଜିନ6 ାତୁ, ବିବି .ା ମିର ଆବଦୁଲ କାଲିମ RWX0279869

ପ ୁ /83304 51 126 314ମି? ଅବଦୁଲ କଲିମ ମା ଉସମାନ ମିରା RWX0229336

ପ ୁ /84305 65 126 315ଅହମଦ ଅଫସର ଖାନ ପି ତଲୱାର ଖାନ OR/12/085/143008

!ୀ /84306 53 126 316ୟାସମିନ ଖାନ .ା ଏ. ଖାନ OR/12/085/143009

ପ ୁ /84307 28 126 317ମହ>ଦ ଆଖତ? ଖା, ପି ଆହମj ଆପସର ଖାନ RWX0607192

ପ ୁ /85308 62 126 318ଡWରୁୁଧର ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ନାୟକ OR/12/085/172138

!ୀ /85309 57 126 319ଇ4ିରା ନାୟକ .ା ଡWରୁୁଧର ନାୟକ OR/12/085/172139

ପ ୁ /85310 38 126 320ବିBଜିତ ନାୟକ ପି ଡWରୁ ନାୟକ OR/12/085/172587

ପ ୁ /85311 34 126 321ସେNାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଡWରୁ ଧର ନାୟକ RWX0094748

ପ ୁ /86312 74 126 322ମନେମାହନ େକାହଲି ପି Sାନଚା4 େକାହଲି OR/12/085/172323

!ୀ /86313 73 126 323ନିତା େକାହଲି .ା ମନେମାହନ େକାହଲି OR/12/085/172324

ପ ୁ /86314 42 126 324ମେୁକଶ େକାହଲି ପି ମନେମାହନ େକାହଲି KBH1302173

!ୀ /86315 39 126 325ଦିXି େକାହଲି ପି ମନେମାହନ େକାହଲି KBH1342971

ପ ୁ /87316 48 126 326ଅନିଲ କମୁାର ମହାପାତ ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ KBH1342617

ପ ୁ /87317 54 126 327ସଶୁୀଲ କମୁାର ମିଶ ପି ନାରାୟଣ ମିଶ KBH1299494

!ୀ /87318 52 126 328ଆଶାରାଣୀ ମିଶ .ା ସଶୁୀଲ କମୁାର ମିଶ KBH1299502

ପ ୁ /87319 29 126 329ଦୁଗO ପ ସାଦ ମିଶ ପି ଶସିୁଲ କମୁାର ମିଶ RWX0462481

!ୀ /88320 63 126 330ଶଶିକଳା ବିBାଳ .ା ଆକଳୁାନ4 ବିBାଳ RWX0229054

!ୀ /88321 70 126 331କମଳା ପଯୁାରୀ .ା ଶ�ାମ ପଯୁାରୀ OR/12/085/172205

ପ ୁ /88322 42 126 332ଦିନବTୁ ପଯୁାରୀ ପି ଶ�ାମ ପଯୁାରୀ OR/12/085/172206

!ୀ /88323 39 126 333ଶକNୁଳା ପଜୁାରୀ .ା ଦୀନବTୁ ପଜୁାରୀ KBH1302876

ପ ୁ /89324 79 126 334ମକୁ4ୁ ପଜୂାରି ପି େସାନୁ ପଜୂାରି RWX0094755

ପ ୁ /90325 48 126 335ତ ିନାଥ ପଜୁାରୀ ପି ହରିବTୁ ପଜୁାରୀ RWX0094763

!ୀ /90326 44 126 336କମଳା ପଜୁାରୀ .ା ତ ିନାଥ ପଜୁାରୀ RWX0094771

ପ ୁ /91327 39 126 337ସିମାMଳ ମkି ପି ରଘନୁାଥ ରଣା OR/12/085/172590

ପ ୁ /91328 30 126 338ଦିଲିପ କମୁାର ମkି ପି ରଘନୁାଥ ରଣା RWX0607259

!ୀ /91329 55 126 340ମ)ୁା ରଣା .ା ରଘନୁାଥ ରଣା OR/12/085/172210

ପ ୁ /92330 27 126 341ମହ>j ଆସିl ପି ଅବୁବକର ଖm RWX0530881

ପ ୁ /92331 53 126 342ଦୟାନିଧି ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ନାୟକ OR/12/085/172207

!ୀ /92332 48 126 343ଭଗବତି ନାୟକ .ା ଦୟାନିଧି ନାୟକ OR/12/085/172208

ପ ୁ /93333 57 126 344ହରି ମାଛ ପି ଘାସି ମାଛ OR/12/085/170835

!ୀ /93334 32 126 345ମIଳୁା ମାଛ ପି ହରି ମାଛ RWX0462416

ପ ୁ /94335 65 126 346ରାେଜ4  କମୁାର ପରିଡା ପି ଗ�ାଧର ପରିଡା OR/12/085/172214

ପ ୁ /94336 39 126 347ବସN କମୁାର ପରିଡା ପି ରାେଜ4  ପରିଡା KBH1302249

ପ ୁ /96337 23 126 348ସମିୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ RWX1004183

ପ ୁ /96338 25 126 349ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ RWX1004332

!ୀ /96339 50 126 350ମ4ାକିନୀ ସାହୁ .ା ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ KBH1302967

ପ ୁ /97340 62 126 351ବଜ  ପ ସାଦ ପରିଛା ପି କିେଶାର ଚ4  ପରିଛା KBH1299221

!ୀ /97341 61 126 352ସଜୁାତା ପରିnା .ା ବଜ  ପ ସାଦ ପରିnା KBH1299239

ପ ୁ /97342 30 126 353ଅବିନାଶ ପରିnା ପି ବଜ  ପ ସାଦ ପରିnା RWX0333450

ପ ୁ /97343 25 126 354ଅAିE ପରିଛା ପି ବଜ  ପ ସାଦ ପରିଛା RWX0822155

ପ ୁ /99344 41 126 355ମାଲା ଚ4  େଶଖର ପି ମାଲା ସଯୂ�# ନାରାୟଣ RWX1026715

!ୀ /99345 67 126 356ମାଲା ଲିଲା .ା ମାଲା ସଯୂ�# ନାରାୟଣ RWX1026731

ପ ୁ /99346 63 126 357କମଳ େଲାଚନ ପ_ନାୟକ ପି ବି.େକ. ପ_ନାୟକ OR/12/085/170545

!ୀ /99347 56 126 358ପfୁାIଳି ପ_ନାୟକ .ା େକ.ଏଲ. ପ_ନାୟକ OR/12/085/170546

ପ ୁ /99348 71 126 359ମାଲା ସଯୂ�# ନାରାୟଣ ପି ମାଲା କ ିLା ମ:ୂ#ୀ RWX1026723

!ୀ /100349 37 126 360ସ�ୀତା ପ_ନାୟକ .ା ମେନାଜ କମୁାର ପାତ RWX0095927

ପ ୁ /100350 85 126 361ବି ସଯୁ�#ନାରାୟଣ ପାତ ପି ବି ନରସିଂହ ପାତ RWX0096040

!ୀ /100351 74 126 362କ ିLା କମୁାରୀ ପାତ .ା ବି. ସଯୁ�#ନାରାୟଣ ପାତ RWX0428649

ପ ୁ /100352 47 126 363ମେନାଜ କମୁାର ପାତ ପି ସଯୁ�# ନାରାୟଣ ପାତ RWX0095919

!ୀ /100353 29 126 364ଦିXିମୟ ିସାହୁ .ା ପ ଶାN କମୁାର ସାହୁ RWX0657007

!ୀ /100354 29 126 365ସବିତା ସାହୁ .ା ବିBନାଥ ସାହୁ RWX0888156

!ୀ /100355 85 126 366ସକି ସାହୁ .ା େଗାବି4 ସାହୁ OR/12/085/172236

!ୀ /100356 74 126 367ସାବିତ ୀ ସାହୁ .ା ଉସ ବ ସାହୁ RWX0094789

ପ ୁ /100357 52 126 368ରେମଶ ଚ4  ସାହୁ ପି େଗାବି4 ସାହୁ OR/12/085/172628

ପ ୁ /100358 48 126 369ଲ@5ୀକାN ସାହୁ ପି ପରମାନ4 ସାହୁ OR/12/085/172240

!ୀ /100359 47 126 370ମIଲୁତା ସାହୁ .ା ରେମଶ ସାହୁ OR/12/085/172239

ପ ୁ /100360 47 126 371ବ ଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ଉbବ ସାହୁ KBH1302702

6 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀA .ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /100361 42 126 372ଶଶୁାN କମୁାର ସାହୁ ପି ପରମାନ4 ସାହୁ KBH1302710

ପ ୁ /100362 42 126 373ପ ଶାN କମୁାର ସାହୁ ପି ପରମାନ4 ସାହୁ KBH2142529

ପ ୁ /100363 34 126 374ବିBନାଥ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ4  ସାହୁ RWX0094805

ପ ୁ /100364 33 126 375ପଦ�ମୁ6 ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ4  ସାହୁ RWX0094797

!ୀ /100365 30 126 376େମାନାଲିସା ସାହୁ .ା ଶସୁାN ସାହୁ RWX0804443

ପ ୁ /101366 82 126 377ଉbବ ସାହୁ ପି େଗାବି4 ସାହୁ KBH2143550

!ୀ /102367 22 126 378େଲାପାମଦୁ ା ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ RWX1072461

ପ ୁ /102368 52 126 379େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ଉbବ ସାହୁ OR/12/085/172241

!ୀ /102369 45 126 380ପ ମିଳା ସାହୁ .ା େଲାକନାଥ ସାହୁ KBH1299452

!ୀ /102370 40 126 381.ପ6ା ସାହୁ .ା ଲ@5ୀକାN ସାହୁ KBH1672591

ପ ୁ /102371 40 126 382େଦବରାଜ ସାହୁ ପି ଉbବ ସାହୁ KBH1672609

!ୀ /102372 39 126 383ଅରୁଣା ସାହୁ .ା େଦବରାଜ ସାହୁ RWX0804351

ପ ୁ /104373 70 126 384ବିLୁଚରଣ ସାମଲ ପି େ@ତ ବାସି ସାମଲ OR/12/085/172250

!ୀ /104374 48 126 385େଦବକିବଳା ସାମଲ .ା ବିLୁଚରଣ ସାମଲ OR/12/085/172251

ପ ୁ /105375 74 126 386େଗାପାଳ ଚ4  ରଥ ପି େଗାଦାବରୀଶ ରଥ KBH1299650

!ୀ /105376 66 126 387ବାଳାମଣି ରଥ .ା େଗାପାଳଚ4  ରଥ KBH1299387

ପ ୁ /105377 32 126 388ଅନN େଗାପାଳ ରଥ ପି େଗାପାଳ ଚ4  ରଥ RWX0462051

!ୀ /106378 53 126 389େଜ�ାତ;ମୟୀ ଆଚାଯ�# .ା ରାଧାେମାହନ ଶତପଥି OR/12/085/138607

!ୀ /106379 44 126 390ସର.ତୀ େବେହରା .ା ପ ଶାN େବେହରା RWX0762690

!ୀ /106380 52 126 391.a# ବ ହ5 ା କମୁାରୀ ପି ନିରIନ େବେହରା RWX0781955

ପ ୁ /106381 61 126 392ରାଧାେମାହନ ଶତପଥି ପି ଜଗନ6 ାଥ ଶତପଥି OR/12/085/138606

ପ ୁ /106382 28 126 393ବିରMନିାରାୟଣ ଶତପଥୀ ପି ରାଧାେମାହନ ଶତପଥି RWX1004274

ପ ୁ /106383 25 126 394ସଯୁ�#ନାରାୟଣ ଶତପଥି ପି ରାଧାେମାହନ ଶତପଥି RWX1004282

!ୀ /108384 36 126 395ଚଚଳା କମୁାରୀ ରଣା .ା ରବି4  କମୁାର ରଣା KBH2142487

!ୀ /109385 53 126 396ସଂଯ)ୁା େବେହରା .ା ଶଶୁାN ଡାକଆୁ OR/12/085/172077

ପ ୁ /109386 52 126 398ସଶୁାN କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ହାଡୁ ଡାକଆୁ RWX0762971

!ୀ /109387 28 126 399ଶଭୁଶ ୀ ଡାକଆୁ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ଡାକଆୁ RWX0901884

!ୀ /109388 54 126 400ନୀରୁପମା ସାମଲ .ା ସଧୁୀର ଡାକଆୁ OR/12/085/172354

!ୀ /110389 53 126 401ଅନୁପମା ଦାସ .ା ଆଦିତ�ରIନ ଶତପଥି OR/12/085/172385

ପ ୁ /110390 32 126 402ଶାBତ ରIନ ଶତପଥୀ ପି ଆଦିତ� ରIନ ଶତପଥୀ KBH1353937

ପ ୁ /110391 62 126 403ଆଦିତ�ରIନ ଶତପଥି ପି ରାମଚ4  ଶତପଥି OR/12/085/172384

!ୀ /111392 45 126 404ଜି ଉସାରାଣି .. .ା ଚ4 େଶଖର ପଟନାୟକ OR/12/085/172393

ପ ୁ /111393 28 126 405ଅରବି4 ପ_ନାୟକ ପି କ ିLା ପ_ନାୟକ RWX0462515

ପ ୁ /111394 59 126 406ପଶ ୁ#ରାମ ପଟନାୟକ ପି ଗାରଭାମ ଆପାରାଓ OR/12/085/172390

ପ ୁ /111395 55 126 407କ ୀLା ପଟନାୟକ ପି ଗାରଭାମ ଆପାରାଓ OR/12/085/172394

ପ ୁ /111396 52 126 408ଚ4 େଶଖର ପଟନାୟକ ପି ଗାରଭାମ ଆପାରାଓ OR/12/085/172392

ପ ୁ /111397 45 126 409ଜଗଦିଶ ପଟନାୟକ ପି ଚ4  େଶଖର ପଟନାୟକ RWX0094847

!ୀ /111398 44 126 410ଜି ଲ@5ୀ ପଟନାୟକ ପି କ ିLା ପଟନାୟକ OR/12/085/172395

ପ ୁ /111399 44 126 411ବିେନାଦ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଗାରଭାମ ଆପାରାଓ OR/12/085/172397

!ୀ /111400 41 126 412ଭାରତୀ ପଟନାୟକ ପି ବିେନାଦ ପଟନାୟକ RWX0279893

ପ ୁ /111401 34 126 413ସଦୁୀପ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ପଶ ୁ#ରାମ ପଟନାୟକ RWX0094854

ପ ୁ /111402 45 126 414େଭେAେଟBର ପ_ନାୟକ ପି ଗାରଭାମ ଆପାରାଓ OR/12/085/172396

!ୀ /111403 45 126 415ଜି ପାୱାନି ପ_ନାୟକ .ା େଭAେଟBର ପ_ନାୟକ RWX0094839

ପ ୁ /111404 47 126 416ଅମରନାଥ ସାମNରାୟ ପି େଗୗରୀଚରଣ ସାମNରାୟ KBH1299510

ପ ୁ /112405 55 126 417ସିମାMଳ କHୁୁ ପି ହାଡିଆ କHୁୁ OR/12/085/172520

!ୀ /112406 46 126 418େପ ମସଧୁା କHୁୁ .ା ସିମାMଳ କHୁୁ KBH1924406

ପ ୁ /112407 24 126 419ଶେୁଭ4ୁ କHୁୁ ପି ସିମାMଳ କHୁୁ RWX0901892

!ୀ /112408 21 126 420ସପୁ ିୟା କHୁୁ ପି ସିମାMଳ କHୁୁ RWX1069368

!ୀ /113409 67 126 421େହମାରାଣୀ ସାମNରାୟ ପି େଗୗରୀଚରଣ ସାମNରାୟ RWX0094862

ପ ୁ /113410 41 126 422ଶାNନୁ ସାମNରାୟ ପି େଗୗରୀଚରଣ ସାମNରାୟ KBH1672526

!ୀ /114411 51 126 423ଶାNି ଭୁ)ା .ା ରଘନୁାଥ ଭୁ)ା RWX0094888

ପ ୁ /114412 28 126 424ନିତିନ କମୁାର ଭୁ)ା ପି ରଘନୁାଥ ଭୁ)ା RWX0762922

ପ ୁ /114413 37 126 425ସେNାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଜୟେଦବ ଦାସ RWX0094870

ପ ୁ /114414 37 126 426ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅତୁଳ ଚରଣ ନାୟକ RWX0094896

ପ ୁ /114415 68 126 427ଏମ.ଆର.ଆର. ପ_ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ_ନାୟକ OR/12/085/172382

ପ ୁ /114416 41 126 428ଦିଲ[ ିପ କମୁାର ପ_ନାୟକ ପି ଏ�.ଆର. ଆର. ପ_ନାୟକ KBH1302579

ପ ୁ /115417 22 126 429େସାମ� ରଂIନ ଦାସ ପି ବଲ[ ଭ ଚରଣ ଦାସ RWX1186386

!ୀ /115418 47 126 430େରଣବୁାଳା ଦାଶ .ା ବଲ[ ଭ ଚରଣ ଦାସ KBH1335983

!ୀ /115419 24 126 431ବଷO ପ ିୟଦଶ#ନୀ ଦାଶ ମା େରଣବୁାଳା ଦାଶ RWX1077734

!ୀ /115420 69 126 432ଲ@5ୀ ପ_ନାୟକ .ା ଭ)ବbଳ ପ_ନାୟକ OR/12/085/172287

ପ ୁ /115421 47 126 433ବିେନାଦ କମୁାର ପ_ନାୟକ ପି ଭ)ବbଳ ପ_ନାୟକ OR/12/085/172551

!ୀ /115422 36 126 434.ପ6ା ସ4ୁରୀ ପଟନାୟକ .ା ବିେନାଦ କମୁାର ପଟନାୟକ RWX0796722

7 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀA .ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /115423 46 126 435ରବି କମୁାର ପ_ନାୟକ ପି ଭ)ବbଳ ପ_ନାୟକ OR/12/085/172553

ପ ୁ /116424 63 126 436ତପନ େବାଶ ପି ତାରାପଦ େବାଶ RWX0242503

!ୀ /116425 56 126 437ଶ ୀମତୀ ସଜୁାତା େବାଶ .ା ତପନ େବାଶ RWX0242511

!ୀ /117426 57 126 438ନାସିମ ବାନୁ .ା ଆବୁ ବକର ଖm RWX0094920

!ୀ /117427 38 126 439େସହନାଜ ବାନୁ .ା ମହ>ଦ ଅଗବi ରଫିକ ଖାନ RWX0229344

ପ ୁ /117428 59 126 440ଆବୁ ବକର ଖm ପି ଆକବର ଖm RWX0094938

ପ ୁ /117429 49 126 441ମହ>ଦ ଆଗବାଲ ରଖିଫ ଖାନ ପି ମହ>ଦ ରହି� ରଫିo RWX0229351

!ୀ /117430 67 126 442େଗୗରି ଲିମାଲ .ା ପଦ5 ନ ଲିମାଲ RWX0695973

!ୀ /117431 48 126 443ଭାରତି ଲିମାଲ ମା େଗୗରି ଲିମାଲ RWX0242594

!ୀ /117432 47 126 444ପ ଭାସିନି ଲିମାi ମା େଗୗରୀ ଲିମାi RWX0229039

!ୀ /117433 46 126 445ଅIଳି ଲିମାଲ ମା େଗୗରି ଲିମାଲ RWX0536524

!ୀ /117434 44 126 446ଜୟNି ଲିମାଲ ମା େଗୗରି ଲିମାଲ RWX0242578

!ୀ /118435 60 126 447ବିଜୟଲ@5ୀ .. .ା ଚିଟିବାବୁ .. OR/12/085/172378

ପ ୁ /118436 52 126 448ପୀ ଵରା ପ ସାଦ NA ପି ଚିଟିବାବୁ .. RWX1301886

!ୀ /118437 40 126 449ପି ବିମଳା .ା ଜଗଦୀଶ ପ_ନାୟକ RWX0094946

ପ ୁ /119438 47 126 450ଜଗଦିଶ କମୁାର ପ_ନାୟକ ପି ଚିଟିବାବୁ ପ_ନାୟକ KBH1299676

!ୀ /119439 47 126 451ପ ସାNି ପ_ନାୟକ .ା ଭରପ ସାଦ ପ_ନାୟକ KBH1299668

!ୀ /120440 47 126 452ଯାSେସନୀ ଦାଶ .ା ବ ଜ କିେଶାର ଦାଶ RWX0434217

ପ ୁ /120441 44 126 453ଧନୁଯ�#ୟ ନାୟକ ପି ଶତୃଘ6 ନାୟକ OR/12/085/172406

ପ ୁ /120442 41 126 454ପ ିୟରIନ ପାତ ପି ଦାଶରଥି ପାତ RWX0094953

!ୀ /121443 67 126 455ନ@ତ ବାଳା ମହାAଡୁ .ା େଗୗରଚ4  ମହାAଡୁ KBH1299288

ପ ୁ /121444 50 126 456ଜଗଦୀଶ ଚ4  ମହାAଡୁ ପି େଗୗର ଚ4  ମହାAଡୁ KBH1343045

ପ ୁ /121445 46 126 457ବିBନାଥ ମହାAଡୁ ପି େଗୗରଚ4  ମହାAଡୁ OR/12/085/212775

ପ ୁ /121446 43 126 458ସମରବଲ[ ଭ ମହାAଡୁ ପି େଗୗରଚ4  ମହାAଡୁ OR/12/085/212966

!ୀ /121447 39 126 459ବବିତା ମହାAଡୁ .ା ସମରବi[ଭ ମହାAଡୁ RWX0397190

ପ ୁ /121448 70 126 460େଗୗର ଚ4  ମହାAଡୁ ପି ଦHାସୀ ମହାAଡୁ KBH1651298

!ୀ /122449 21 126 461ଅନୁଶ ୁତି ଗNାୟତ ପି ସଦୁୀପ କମୁାର ଗNାୟତ RWX1233402

ପ ୁ /122450 60 126 462ଶିବପ ସାଦ ଗNାୟତ ପି ଲ@5ୀନାରାୟଣ ଗNାୟତ OR/12/085/172288

ପ ୁ /122451 52 126 463ସଦିୁପ କମୁାର ଗNାୟତ ପି ଲ@5ୀ ନାରାୟଣ ଗNାୟତ OR/12/085/172575

!ୀ /122452 52 126 464କଲ�ାଣି ଗNାୟତ .ା ଶିବପ ସାଦ ଗNାୟତ OR/12/085/172289

ପ ୁ /123453 59 126 465ଜଗନାଥ ଦାସ ପି ରାଧାଶ�ାମ ମହାAଡୁ OR/12/085/172420

ପ ୁ /123454 58 126 466ଶକୁାN ଚରଣ ଦାସ ପି ରାଧାଶ�ାମ ମହାAଡୁ OR/12/085/172421

!ୀ /123455 43 126 467ରଶ5ି ଦାସ .ା ସକୁାN ଚରଣ ଦାସ KBH1651710

!ୀ /123456 40 126 468ଗରୁୁଚରଣ ଦାସ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ଦାସ KBH1651587

ପ ୁ /123457 24 126 469ଅମ ିତ ଦାସ ପି ଜଗନ6 ାଥ ଦାସ RWX0901868

ପ ୁ /123458 22 126 470ଅଂଶମୁାନ ଦାସ ପି ସକୁାN ଚରଣ ଦାସ RWX1069350

!ୀ /123459 49 126 471ସବିତା କମୁାରୀ ଯାଦବ .ା ଜଗନ6 ାଥ ଦାସ RWX0901850

ପ ୁ /123460 78 126 472ଭୁବେନBର ମହାପାତ ପି ରାମଚ4  ମହାପାତ RWX0094979

!ୀ /123461 41 126 473ଅନୂସୟୂା ମହାପାତ .ା ସିମାMଳ ମହାପାତ RWX0095000

ପ ୁ /123462 41 126 474ସିମାMଳ ମହାପାତ ପି ଭୂବେନBର ମହାପାତ RWX0094995

ପ ୁ /124463 72 126 475ଦୂେଯ�Oଧନ େଗୗଡ ପି େଯାଗୀ େଗୗଡ KBH1302488

!ୀ /124464 60 126 476କମୁାରୀ େଗୗଡ .ା ଦୂେଯ�Oଧନ େଗୗଡ KBH1302637

ପ ୁ /124465 44 126 477ମେହBର େଗୗଡ ପି ଦୂେଯ�Oଧନ େଗୗଡ KBH1299346

ପ ୁ /125466 35 126 478ଦିପକ ନାଥ ଶମO ପି ପତିତପାବନ ନାଥ ଶମO KBH1986629

ପ ୁ /125467 28 126 479ଉ)ଳ େକଶରୀ ନାଥ ଶମO ପି ସତ�ାନ4 ନାଥ ଶମO RWX0607085

!ୀ /126468 58 126 480ବିଜୟ ଲ@5ୀ ପ_ନାୟକ .ା ଭବାନୀ ଶAର ପ_ନାୟକ KBH1302355

ପ ୁ /126469 41 126 481ସାଇ ଶAର ପ_ନାୟକ ପି ଭବାନୀ ଶAର ପ_ନାୟକ KBH1302538

!ୀ /126470 36 126 482ସେୁଦଶ6ା ପ_ନାୟକ ପି ଭବାନୀ ଶAର ପ_ନାୟକ KBH1672633

ପ ୁ /127471 82 126 483ଏମ ଏU ପଟନାୟକ ପି ଚିରIିବି ପଟନାୟକ OR/12/085/172158

!ୀ /127472 72 126 484ରୁକ5 ୁ ଣି ପଟନାୟକ .ା ଏମ ଏମ ପଟନାୟକ OR/12/085/172159

ପ ୁ /127473 49 126 485ଭାdର ଚ4  ପଟନାୟକ ପି ଏମ ଏU ପଟନାୟକ OR/12/085/172162

ପ ୁ /128474 34 126 486ଜଗନ6 ାଥ େବେହରା ପି @ଣ ଚ4  େବେହରା KBH2143444

ପ ୁ /129475 72 126 487ଆର. େବାଷବାବୁ ପି ଆ? ଚିଦାWରମ OR/12/085/172337

!ୀ /129476 30 126 488ଆର ଝାନସି .ା ଆର ରାଜୁ କମୁାର RWX0821868

!ୀ /129477 62 126 489ଆର. କଳାବତୀ .ା ଆର. େବାସବାବୁ OR/12/085/172338

ପ ୁ /129478 38 126 490ଆର.ରାଜୁ କମୁାର ପି ଆର. େବାଷବାବୁ KBH1299478

!ୀ /131479 42 126 491ମଧସୁ5 ିତା ପଟନାୟକ ପି ପ ମଦ କମୁାର ପଟନାୟକ RWX1004241

ପ ୁ /131480 48 126 492ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି େବୖଦ�ନାଥ ରାଉତରାୟ RWX1004217

!ୀ /131481 78 126 493ନିମ#ଳାମIରୀ ରାଉତରାୟ .ା େବୖଦ�ନାଥ ରାଉତରାୟ RWX0695981

ପ ୁ /131482 44 126 494ଦିପକ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି େବୖଦ�ନାଥ ରାଉତରାୟ KBH1299635

!ୀ /132483 50 126 495ଦ ପଦି ପାଇକ .ା ନ4 ପାଇକ RWX0095034

ପ ୁ /133484 54 126 496ମଦନେମାହନ ସାହୁ ପି ହରପ ସାଦ ସାହୁ OR/12/085/171037

8 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀA .ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /133485 44 126 497ମମତା ସାହୁ ପି ହରି ପ ସାଦ ସାହୁ KBH1299437

!ୀ /134486 60 126 498ଜଗନ6 ାଥ ମଣିୁ େଦଓ .ା ବିBନାଥ େଦଓ KBH1299486

!ୀ /134487 27 126 499ଚିନ5 ୟୀ େଦବ ପି ବିBନାଥ େଦବ RWX0804484

ପ ୁ /135488 76 126 500ସଦାସିବ ନାୟକ ପି ନ4 ନାୟକ RWX0095042

ପ ୁ /135489 77 126 501ନୃସିଂହାନ4 ପାଣିଗ ାହୀ ପି ସଉରା ପାଣିଗ ାହୀ OR/12/085/172326

!ୀ /135490 58 126 502ଭାରତି ପାଣିଗ ାହି .ା ନୃସିଂହାନ4 ପାଣିଗ ାହି OR/12/085/172327

ପ ୁ /137491 42 126 503ପ ଦିପ କମୁାର ଖିଲ ପି ପ ହ[ ାଦ ଖିଲ KBH2142594

!ୀ /137492 33 126 504ପ ମିଳା ମଦୁୁଲି .ା ପ ଦୀପ କମୁାର ଖୀଲ RWX0763094

!ୀ /138493 70 126 505ସି ଏଚ ସଗୁଣୁା .. .ା କାନାଜିରାଓ .. OR/12/085/172331

ପ ୁ /138494 61 126 506ମାଧବ ଜଗନ6 ାଥ ରାଓ େଚରୁକରୁୀ ପି କାନ6 ାଜୀ ରାଓ େଚରୁକରୁୀ RWX0804682

!ୀ /138495 60 126 507େସସ ୁେଚରୁକରିୁ .ା ମାଧବ ଜଗନ6 ାଥ ରାଓ େଚରୁକରୁୀ RWX0804427

ପ ୁ /138496 26 126 508ନିଖିଲ ସାଇ େଚରୁକରିୁ ପି ମାଧବ ଜଗନ6 ାଥ ରାଓ େଚରୁକରିୁ RWX0804666

!ୀ /138497 56 126 509ଆBଶିନୀ ଖରା .ା ସେୁରଶ ଖରା RWX0095950

!ୀ /139498 22 126 510ଶଭୁଶ ୀ ପାଳ ପି ରାେଜ4  କମୁାର ପାଳ RWX1230101

ପ ୁ /139499 52 126 511ଶେୁର4  କମୁାର ପାଳ ପି କାଶି ପାଳ OR/12/085/172347

!ୀ /139500 50 126 512ବିଜୟଲ@5ୀ ପାଳ .ା ରାେଜ4  ପାଳ KBH1299593

ପ ୁ /139501 44 126 513ରାେଯ4  କମୁାର ପାଳ ପି କାସି ପାଳ OR/12/085/172345

!ୀ /139502 53 126 514କkରିୁ ପାଳ .ା ସେୁର4  କମୁାର ପାଳ OR/12/085/172348

ପ ୁ /139503 29 126 515ସାଇ କିରନ ପାଳ ପି ସେୁର4  କମୁାର ପାଳ RWX0462333

ପ ୁ /139504 19 126 516େସୗେମନ ପାଳ ପି ରାେଜ4  କମୁାର ପାଳ RWX1265321

!ୀ /140505 45 126 517ତପ.ିନୀ ଗଉଡ .ା ବିBନାଥ ଗଉଡ RWX0095067

ପ ୁ /140506 53 126 518ବିBନାଥ େଗୗଡ ପି େଚୗଧରୁୀ େଗୗଡ RWX0096016

!ୀ /140507 20 126 519େଦବା�#ନା େଗୗଡ ପି ବିrଵନାଥ େଗୗଡ RWX1265289

!ୀ /141508 62 126 520େଗହ[ ାମଣି ପHା .ା ଧେନBର ପHା OR/12/085/172350

ପ ୁ /141509 41 126 521ମାନସ କମୁାର ପHା ପି ଧେନBର ପHା KBH1672575

!ୀ /141510 35 126 522ଅନିତା ପHା .ା ମାନସ କମୁାର ପHା RWX0462580

!ୀ /141511 52 126 523ବିଜୟଲ@5ୀ ପାତ .ା ସବୁ ତ ପାତ RWX0279919

!ୀ /141512 28 126 524ସିsା ପାତ ପି ସବୁ ତ କମୁାର ପାତ RWX0462606

!ୀ /141513 25 126 525.ପ6ା ପାତ ପି ସବୁ ତ ପାତ RWX0901876

ପ ୁ /143514 56 126 526ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ପ କାଶଚ4  ସାହୁ OR/12/085/172472

!ୀ /143515 52 126 527ବନବାସୀ ସାହୁ .ା ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/12/085/172473

!ୀ /143516 39 126 528ଉମା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0095075

ପ ୁ /143517 35 126 529ଆଦିତ� ପ ସାଦ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0095083

!ୀ /143518 33 126 530ଉଷାରାଣି ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0527093

!ୀ /144519 38 126 531ସାରୀକା ଦାସ .ା ରାମକୃL ଦାସ RWX0095091

!ୀ /144520 60 126 532ବୃ4ାବତି େଗୗଡ .ା େଚତୖନ� େଗୗଡ OR/12/085/140727

ପ ୁ /144521 50 126 533ରାମକୃL େଗୗଡ ପି େଚତୖନ� େଗୗଡ OR/12/085/140729

ପ ୁ /144522 48 126 534ବିଦ�ାଧର େଗୗଡ ପି େଚତୖନ� େଗୗଡ OR/12/085/140730

ପ ୁ /144523 39 126 535ତାରିଣୀ ପ ସାଦ େଗୗଡ ପି େଚତୖନ� େଗୗଡ RWX0763482

!ୀ /145524 36 126 536େସାନାଲି େବରକୁ ପି କିେଶାରଚ4  େବରକୁ KBH2142735

ପ ୁ /145525 82 126 537କିେଶାର ଚ4  େବରୁକୁ ପି ଜଗନ6 ାଥ େବରୁକୁ OR/12/085/144536

!ୀ /145526 65 126 538ଇ4ିରା େବରୁକୁ .ା କିେଶାର ଚ4  େବରୁକୁ OR/12/085/144537

ପ ୁ /145527 37 126 539ସମିର ପଟନାୟକ ପି କିେଶାର ପଟନାୟକ KBH2142743

ପ ୁ /146528 50 126 540ବିଜୟକମୁାର ରଥ ପି ଭୁବେନBର ରଥ OR/12/085/172360

ପ ୁ /146529 47 126 541ସେNାଷ କମୁାର ରଥ ପି ଭୂବେନBର ରଥ KBH1302645

ପ ୁ /146530 46 126 542ରେମସଚ4  ରଥ ପି ଭୁବେନBର ରଥ OR/12/085/172361

ପ ୁ /146531 43 126 543ଦିଲିପ କମୁାର ରଥ ପି ଭୁବେନBର ରଥ OR/12/085/172486

ପ ୁ /146532 42 126 544ପ େମାଦକମୁାର ରଥ ପି ଭୁବେନBର ରଥ OR/12/085/172363

!ୀ /146533 44 126 545ଧରିତ ୀ ସାହୁ .ା ରେମଶ ଚ4  ରଥ RWX0462614

ପ ୁ /147534 39 126 546େଗୗରୀଶAର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ KBH1303064

ପ ୁ /147535 35 126 547ଉମାଶAର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ RWX0095109

!ୀ /148536 74 126 548େହମଲତା ପାଣି .ା ଦHପାଣି ପାଣି OR/12/085/172275

!ୀ /148537 49 126 549ରIିତା ପାଣି .ା ଇBର ପାଣି RWX0763516

!ୀ /148538 73 126 550ବରଲ@5ୀ ପ_ନାୟକ .ା ରାମକୃL ପ_ନାୟକ OR/12/085/164002

ପ ୁ /149539 47 126 551ଶ ୀନିବାସ ପ_ନାୟକ ପି ରାମକୃL ପ_ନାୟକ OR/12/085/164005

!ୀ /149540 41 126 552ଗୀତା ରାଣୀ ପ_ନାୟକ .ା ଶ ୀ ନିବାସ ପ_ନାୟକ RWX0763268

ପ ୁ /150541 60 126 553ସେୁରଶଚ4  ଖରା ପି ଅେଲଖଜିତ ଖରା OR/12/085/172065

!ୀ /150542 55 126 554ସେNାସମଣି ଖରା .ା ସେୁରଶକମୁାର ଖରା OR/12/085/172066

ପ ୁ /150543 39 126 555ସକୁାN କମୁାର ଖରା ପି ସେୁରଶ କମୁାର ଖରା KBH1302942

ପ ୁ /151544 62 126 556ସନିଆ ମଦୁୁଲି ପି ରାମକୃL ମଦୁୁଲି OR/12/085/170852

!ୀ /151545 55 126 557ମାଣିକ ମଦୁୁଲି .ା ସନିଆ ମଦୁୁଲି OR/12/085/170853

ପ ୁ /151546 27 126 558େସାNଷ ମଦୁୁଲି ପି େସାନିଆ ମଦୁୁଲି RWX0763490
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ପ ୁ /152547 70 126 559ସି ଏଚ ପ ଭାକର .. ପି ନରସିଂହମ .. RWX0279935

ପ ୁ /152548 55 126 560ସି. ଏU. ଶାNାକର .. ପି ସି.ଏh.ଏi. ନରସିଂହମ .. OR/12/085/172106

ପ ୁ /152549 51 126 561ସିଏଚ. ଶଭୁାକର .. ପି ସିଏଚ.ଏଲ. ନରସିଂହମ .. OR/12/085/172107

ପ ୁ /152550 33 126 562ଦିବ�େକଶ ସିଏh ପି ପ ଭାକର ସିଏh RWX0462200

!ୀ /152551 77 126 563ସି ଏଚ ଦମୟNି େଦବୀ େଦବୀ .ା ସି ଏଚ ନରସିଂହମ OR/12/085/172100

!ୀ /152552 60 126 564ସି ଏh ରଜନୀ ପ ଭାକର .ା ସି ଏଚ ପ ଭାକର .. OR/12/085/172102

!ୀ /152553 43 126 565ସି. ଏh େରାଜାରାଣୀ .ା ସି. ଏh ଶଭୁାକର RWX0462622

!ୀ /152554 33 126 566ପ ତିମା Uୱାଇଁ ପି ଉଦୟ ପରିଡା RWX1171784

!ୀ /152555 40 126 567ସି.ଏଚ. ବିଜୟା .ା U.ଏଚ. ଶାNାକାର RWX0606855

ପ ୁ /153556 52 126 568ରାେଜ4  ପରିଡା ପି ଗଦାଧର ପରିଡା RWX0095117

!ୀ /153557 52 126 569ମମତା ପରିଡା .ା ରାେଜ4  ପରିଡା RWX0095125

!ୀ /153558 30 126 570ରଶ5 ିତା ପରିଡା ପି ରାେଜ4  ପରିଡା RWX0607168

!ୀ /153559 28 126 571ସସୁ5 ିତା ପରିଡା ପି ରାେଜ4  ପରିଡା RWX0462499

ପ ୁ /153560 25 126 572ଜଗନ ପରିଡା ପି ରାେଜ4  ପରିଡା RWX0901918

!ୀ /154561 42 126 573ବିଜୟନି ଖଡଗରାଏ .ା ଅନିତ କମୁାର ପାଣିଗ ାହି RWX0095133

ପ ୁ /154562 46 126 574ଅନିତ କମୁାର ପାଣିଗ ାହୀ ପି ରେମଶ ଚ4  ପାଣିଗ ାହୀ RWX0095141

ପ ୁ /155563 52 126 575ଲ@5ୀନାରାୟଣ ପାଣିଗ ାହୀ ପି କାଶିନାଥ ପାଣିଗ ାହୀ OR/12/085/088880

!ୀ /155564 49 126 576ରାେଜBରୀ ପାଣିଗ ାହି .ା ଲ@5ୀନାରାୟଣ ପାଣିଗ ାହି OR/12/085/171097

!ୀ /155565 43 126 577ରଜନି କମୁାରୀ ପାଣୀଗ ାହି .ା ପଦ5 ଚରଣ ପାଣୀଗ ାହି RWX0095158

ପ ୁ /155566 41 126 578ପଦ5  ଚରଣ ପାଣିଗ ାହି ପି କାଶିନାଥ ପାଣିଗ ାହି OR/12/085/172581

!ୀ /155567 35 126 579ସଜୁାତା କମୁାରୀ ପାଣିଗ ାହୀ ପି ଲ@5ିନାରାୟଣ ପାଣିଗ ାହୀ RWX0607184

!ୀ /155568 21 126 580ରୁପାଲୀ ପାଣିଗ ାହୀ ପି ପଦ5  ଚରଣ ପାଣିଗ ାହୀ RWX1073360

!ୀ /157569 53 126 581ପ ଭାତ ମIରୁୀ ପାତ .ା ରଜତ କମୁାର ସିଂ KBH1354042

ପ ୁ /158570 64 126 582ନିଳକ` ମହାNି ପି ବିନାୟକ ମହାNି OR/12/085/172328

ପ ୁ /158571 61 126 583େଯାେଗ4  ପ ସାଦ ମହାNି ପି ବିନାୟକ ମହାNି OR/12/085/172545

!ୀ /158572 30 126 584ଅAିତା ଅପ;ତା ମହାNି ପି ନୀଳକ` ମହାNି RWX0607283

!ୀ /158573 48 126 585ମIଳୁା ରାଉତ .ା େଯାେଗ4  ପ ସାଦ ମହାNି OR/12/085/172546

ପ ୁ /159574 40 126 586ସବୁ ତ କମୁାର ପାଢି ପି ବିLୁ କମୁାର ପାଢି KBH1347145

ପ ୁ /159575 74 126 587ବିLୁ କମୁାର ପାଢୀ ପି ନରହରି ପାଢୀ OR/12/085/172540

!ୀ /159576 65 126 588ସତ�ଭାମା ପାଢୀ .ା ବିLୁ କମୁାର ପାଢୀ OR/12/085/172496

!ୀ /159577 45 126 589ଅ�#ନା କମୁାରୀ ପାଢୀ .ା ସIୟ କମୁାର ପHା KBH1299213

ପ ୁ /160578 43 126 590ସଶୁାN କମୁାର ବଳବNରାୟ ପି ନରସିଂହ ବଳବNରାୟ OR/08/056/462034

!ୀ /160579 67 126 592ସେରାଜିନୀ ପHା .ା ସିମାMଳ ପHା RWX0095208

ପ ୁ /160580 39 126 593କିେଶାର ଚ4  ପHା ପି ସିମାMଳ ପHା RWX0095174

!ୀ /160581 48 126 594ରଶ5ିଶ ୀ ପ ଧାନ .ା ସଶୁାN କମୁାର ବଳବNରାୟ HFY1467539

!ୀ /162582 72 126 595କସୁମୁ ମିଶ .ା ବିପିନ ଚ4  ମିଶ OR/12/085/154635

ପ ୁ /162583 56 126 596ପ ଦୀପ କମୁାର ମିଶ ପି ବିପିନ ଚ4  ମିଶ KBH1303031

!ୀ /162584 52 126 597ସଜୁାତା ମିଶ .ା ପ ଦୀପ ମିଶ KBH1303023

ପ ୁ /162585 48 126 598ଅଜିତ କମୁାର ମିଶ ପି ବିପିନ ଚ4  ମିଶ KBH1342864

!ୀ /162586 47 126 599ସଜୁାତା ମିଶ ପି ବିପିନ ଚ4  ମିଶ OR/12/085/154636

ପ ୁ /163587 36 126 600ନିଳକ` ଜାନି ପି ରୁକଧର ଜାନି RWX0696005

!ୀ /163588 33 126 601ଲ@5ୀ ଜାନି .ା ନିଳକ` ଜାନି RWX0095224

ପ ୁ /165589 26 126 602ଡି ଉମାଶAର େଦାରା େଦାରା ପି ପି େମାହନ େଦାରା େଦାରା RWX0804609

!ୀ /165590 26 126 603ପାବ# ତି େସଠୀ .ା ବୀଜୟ େସଠୀ RWX0804518

!ୀ /165591 44 126 604ଲଳିତା େସଠୀ .ା ରେମଶ େସଠୀ RWX0095240

!ୀ /166592 50 126 605େମାହିନୀ େବେହରା .ା ଝିନବାସ େବେହରା KBH1302512

ପ ୁ /166593 43 126 606ପ କାଶ ଚ4  େବେହରା ପି ଭୀମେସନ େବେହରା RWX0901827

!ୀ /166594 39 126 607ଭଗବତି େବେହରା ପି ଝିନିବାସ େବେହରା RWX0095257

ପ ୁ /167595 35 126 608ବୃ4ାବନ ଜାନି ପି ଭଗବାନ ଜାନି RWX0095273

!ୀ /167596 33 126 609ପଦ5 ିନୀ ଜାନି .ା ବୃ4ାବନ ଜାନି RWX0095281

ପ ୁ /167597 62 126 610ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ OR/12/085/142551

!ୀ /167598 50 126 611ସWାରି ନାୟକ .ା ଭଗବାନ ନାୟକ OR/12/085/170666

!ୀ /168599 55 126 612ମୀରା େବେହରା .ା େ@ଣଚ4  େବେହରା RWX0279943

!ୀ /168600 46 126 613ରାନୁ େବେହରା .ା ସଧୁାକର େପଡା RWX0095307

ପ ୁ /168601 45 126 614ଲ@5ଣ େବେହରା ପି େ@ଣଚ4  େବେହରା RWX0279950

!ୀ /168602 40 126 615ହର େବେହରା .ା ଲ@5ଣ େବେହରା RWX0696013

!ୀ /168603 38 126 616ରାଧା େବେହରା .ା ଚିNାମଣି େବେହରା KBH1672617

ପ ୁ /168604 50 126 617ସଧୁାକର େପଡା ପି ଲ@5ଣ େପଡା RWX0664151

ପ ୁ /168605 39 126 618ରତ6 ାକର େପଡା ପି ଲ@5ଣ େପଡା RWX0095299

!ୀ /169606 55 126 619ସଂଜୁ)ା େଦବୀ .ା ନଳିନିକାN େଜନା OR/12/085/134014

ପ ୁ /169607 63 126 620ନଳିନୀ କାN େଜନା ପି ଅt ୁ#ନୀ ଚରଣ େଜନା OR/12/085/134013

ପ ୁ /169608 37 126 621େଦବୀ ପ ସନ6  େଜନା ପି ନଳୁନୀକାN େଜନା RWX0095331

10 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀA .ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /170609 21 126 622ରIିତା ବାଘ ପି ରାଜମ4 ି ବାଘ RWX1075159

!ୀ /170610 70 126 623ସବୁaO ବାଘ .ା ରାଜୁ ବାଘ RWX0279976

!ୀ /170611 43 126 624ରାଜମ4୍ରି ବାଘ ପି ରାଜୁ ବାଘ KBH1302819

ପ ୁ /170612 40 126 625କିରଣ ବାଘ ପି ରାଜୁ ବାଘ KBH1299767

!ୀ /170613 41 126 626ଲ@5ୀ େଗୗଡ .ା ରାଜମ4ରି ବାଘ RWX0279984

ପ ୁ /171614 61 126 627ଜଗନ6 ାଥ େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା OR/12/085/172053

ପ ୁ /171615 60 126 628ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା OR/12/085/172469

ପ ୁ /171616 57 126 629ଦିଲ[ ିପ କମୁାର େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା OR/12/085/172055

!ୀ /171617 56 126 630େରଣକୁା େବେହରା .ା ଜଗନ6 ାଥ େବେହରା OR/12/085/172054

!ୀ /171618 51 126 631େଜ�ାସ6ା େବେହରା .ା ଦିଲ[ ିପ କମୁାର େବେହରା RWX0333419

!ୀ /171619 46 126 632େଗୗରୀ କମୁାରି େବେହରା .ା ମେନାଜ େବେହରା OR/12/085/172470

!ୀ /171620 28 126 633ତାପସୀ େବେହରା ପି ଜଗନ6 ାଥ େବେହରା RWX0333427

!ୀ /171621 26 126 634ଅନିଷା କମୁାରୀ େବେହରା ପି ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା RWX0888180

!ୀ /171622 26 126 635ତନଭି େବେହରା ପି ଜଗନ6 ାଥ େବେହରା RWX0763003

ପ ୁ /171623 22 126 636ନେରନ େବେହରା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର େବେହରା RWX1072586

!ୀ /172624 49 126 637ବାସNି ପଟନାୟକ .ା ବିେବକା ନ4 ପଟନାୟକ RWX0095356

ପ ୁ /172625 86 126 638ସଦାନ4 ପ_ନାୟକ ପି ଧନୁଜ# ୟ ପ_ନାୟକ OR/12/085/170391

!ୀ /173626 33 126 639.ାଗତିକା େଦାରା ପି ଜଗନ6 ାଥ େଦାରା RWX0333658

ପ ୁ /173627 50 126 640ସାଇ ପ ସାଦ ପ_ନାୟକ ପି େଗାv ଚ4  ପ_ନାୟକ KBH1342930

!ୀ /173628 49 126 641ବିଜୟା ପ_ନାୟକ .ା ବିଜୟ ଚ4  ପ_ନାୟକ KBH1343102

ପ ୁ /173629 48 126 642ବିେବକାନ4 ପ_ନାୟକ ପି େଗାv ପ_ନାୟକ OR/12/085/172560

ପ ୁ /173630 47 126 643ବିଜୟ ଚ4  ପ_ନାୟକ ପି େଗାv ପ_ନାୟକ OR/12/085/172543

ପ ୁ /173631 40 126 644ବିମଳଚା4 ପ_ନାୟକ ପି େଗାv ପ_ନାୟକ OR/12/085/172542

ପ ୁ /174632 51 126 645ପ ଶାN କମୁାର ପାତ ପି ପ ଫଲୁ ଚ4  ପାତ OR/12/085/172521

!ୀ /175633 55 126 646ଅନୁପମା େବେହରା .ା େସୗଭାଗ� କମୁାର ସାହୁ KBH1342708

ପ ୁ /175634 62 126 647େସୗଭାଗ� କମୁାର ସାହୁ ପି କୃL ଚ4  ସାହୁ KBH1342690

!ୀ /176635 35 126 648ଭାରତୀ ପ_ନାୟକ .ା ରେମଶ କମୁାର ପ_ନାୟକ RWX0095398

ପ ୁ /176636 56 126 649ରେମଶ କମୁାର ପ_ନାୟକ ପି ୱାଇ. ଟି. ପ_ନାୟକ RWX0095406

!ୀ /177637 60 126 650ଚ4 ମା ପଯୁାରୀ .ା ବୁଦୁ ପଯୁାରୀ OR/12/085/172432

ପ ୁ /177638 44 126 651ନବୀନ ପଜୁାରୀ ପି ବୁଦୁ ପଜୁାରୀ RWX0696161

!ୀ /177639 34 126 652ରଇଲା ପଜୂାରୀ .ା ନବିନ ପଜୂାରୀ RWX0095414

!ୀ /178640 75 126 654କଳିକା େବେହରା .ା ନିରIନ େବେହରା KBH1342641

ପ ୁ /178641 52 126 655େମାତିରIନ େବେହରା ପି ନିରIନ େବେହରା KBH1342625

ପ ୁ /178642 48 126 656ରୂପକ ରIନ େବେହରା ପି ନିରIନ େବେହରା KBH1342757

!ୀ /178643 44 126 657ଏଲିନା େବେହରା .ା େମାତି ରIନ େବେହରା KBH1343078

!ୀ /178644 21 126 658ମିହିକା େବେହରା ପି େମାତି ରIନ େବେହରା RWX1073261

!ୀ /179645 52 126 659ସନୁୀତା ପ_ନାୟକ .ା ଡି.ଏସ.ପ ସାଦ ରାଓ KBH1302793

!ୀ /179646 28 126 660ଅପ ୁ#ଭା ପଟନାୟକ ପି ଡି.ଏU.ପ ସାଦ ରାଓ RWX0607333

!ୀ /180647 20 126 661ଅରୂପା ପରିଡା ପି ଦୁସମN  କମୁାର ପରିଡା RWX1228790

ପ ୁ /180648 57 126 662ଦୁସ5N ପରିଡା ପି ଧରଣୀଧର ପରିଡା OR/12/085/170460

!ୀ /180649 52 126 663ପ ମିଳା ପରିଡା .ା ଦୁସ5N ପରିଡା OR/12/085/152113

!ୀ /180650 21 126 664ନିଲ;Xi ପରିଡା ପି ଦୁଷ5N କମୁାର ପରିଡା RWX1077163

!ୀ /181651 57 126 665ପ ମିଳା େଦାରା .ା ଜଗନ6 ାଥ େଦାରା OR/12/085/134650

!ୀ /181652 39 126 666ନିହାରିକା େଦାରା ପି ଜଗନ6 ାଥ େଦାରା KBH1299429

ପ ୁ /181653 36 126 667ନୀଳମାଧବ େଡାରା ପି ଜଗନ6 ାଥ େଦାରା KBH2142750

!ୀ /181654 35 126 668ଅେWରିକା େଦାରା ପି ଜଗନ6 ାଥ େଦାରା RWX0228890

ପ ୁ /181655 29 126 669ମକରxଜ େଦାରା ପି ଜଗନ6 ାଥ େଦାରା RWX0607028

ପ ୁ /181656 78 126 670ପ ଫଲୁ[  ଚ4  ପାତ ପି ରଘନୁାଥ ପାତ KBH2014272

!ୀ /181657 70 126 671ପfୁାIଳି ପାତ .ା ପ ଫଲୁ[  ଚ4  ପାତ KBH2014280

!ୀ /181658 44 126 672ଶାରଦା ପାତ .ା ପ ଶାN କମୁାର ପାତ KBH2143600

ପ ୁ /181659 21 126 673େଶୈଳଶ କମୁାର ପାତ ପି ପ ଶାN କମୁାର ପାତ RWX1077148

!ୀ /182660 42 126 674ସତ�ଭାମା ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ KBH1353929

ପ ୁ /183661 83 126 675ଏ.ଭି. ଆyାରାଓ ପି ଏ. େଭAୟା KBH1302611

ପ ୁ /183662 53 126 676ରବି4  କମୁାର ପି ଏ.ଭି. ଆyାରାଓ KBH1302363

!ୀ /183663 77 126 677ଏ. ଲ@5ୀ .ା ଏ.ଭି. ଆyାରାଓ KBH1302603

!ୀ /183664 43 126 678ସଶୁ ୀ ସରୁମା .ା ରବି4  କମୁାର KBH1651686

ପ ୁ /184665 62 126 679ରବୀ4  ପ ସାଦ ସାହୁ ପି ରାମ ଚ4  ସାହୁ KBH1342773

!ୀ /185666 43 126 680ସସ5ିତା ମହାପାତ .ା ଶ ୀହର ମହାପାତ RWX0095430

!ୀ /186667 28 126 681ପାବ# ତୀ େବେହରା .ା ଧମ#ରାଜ େବେହରା RWX0763508

!ୀ /187668 35 126 682େସ6ହଲତା ରଥ ପି ସଯୂ�#ନାରାୟଣ ରଥ KBH2143782

ପ ୁ /188669 53 126 683ଦୀନବ4ୁ ପାତ ପି େଦବହରି ପାତ KBH2142602

!ୀ /188670 49 126 684ନଳିନୀ ପାତ .ା ଦୀନବTୁ ପାତ RWX0091520

11 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀA .ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /188671 27 126 685ଆଶିଶ କମୁାର ପାତ ପି ଦିନବTୁ ପାତ RWX0888081

ପ ୁ /188672 25 126 686େଦବାଷିଶ ପାତ ପି ଦିନବTୁ ପାତ RWX0888099

!ୀ /189673 67 126 687ମିରା ପ_ନାୟକ .ା େକୖଳାଶନାଥ ପ_ନାୟକ RWX0095448

!ୀ /190674 36 126 688ସ5ିତା ପଟନାୟକ .ା ଅଜିତ ପଟନାୟକ RWX0462598

ପ ୁ /190675 44 126 689ଅଜିତ କମୁାର ପ_ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ନାଥ ପ_ନାୟକ RWX0527101

ପ ୁ /192676 47 126 690ନିହାର ରIନ ପାତ ପି ତ ିନାଥ ପାତ KBH1880244

ପ ୁ /193677 44 126 691ରବି4  କମୁାର ରଣା ପି ଚକ ପାଣୀ ରଣା KBH2142479

ପ ୁ /196678 36 126 692ଦୁଗOପ ସାଦ ପ_ନାୟକ ପି କମଳେଲାଚନ ପ_ନାୟକ KBH2142800

!ୀ /197679 42 126 693ସଚିୁସ5ିତା ରଥ .ା ନୀହାର ମହାପାତ RWX0696062

!ୀ /198680 67 126 694ଜି. ଲ@5ୀ .ା ଜି. ସଯୂ�#ନାରାୟଣ RWX0095497

ପ ୁ /198681 43 126 695ଜି. ଶAର ପି ଜି. ସଯୂ�#ନାରାୟଣ RWX0095505

!ୀ /199682 50 126 696ମାୟାବତୀ ଦାସ ପନାକା .ା େଚନ ଦାସ ପନାକା KBH2142693

!ୀ /199683 34 126 697ସନୁୀତା ଦାସ ପାନକା ମା ମାୟାବତୀ ପାନକା RWX0095513

!ୀ /201684 43 126 698ଗୀତାIଳୀ ପାତ .ା ଶିବପ ସାଦ ପାତ RWX0333609

ପ ୁ /203685 37 126 699ଧମ#ରାଜ େବେହରା ପି @ୀଣଚ4  େବେହରା KBH2142644

ପ ୁ /203686 89 126 700ଗଣପତି ପHା ପି ବ ଜସ4ୁର ପHା RWX0095554

ପ ୁ /203687 61 126 701ରାମନାଥ ପHା ପି ଗଣପତି ପHା RWX0095562

ପ ୁ /203688 35 126 702ପ ଫଲୁ[  କମୁାର ପHା ପି ଗଣପତି ପHା RWX0095588

!ୀ /203689 55 126 703ସଭୁାଗିନୀ ରଥ .ା ରାମନାଥ ପHା RWX0095570

ପ ୁ /204690 35 126 704ଶିବପ ସାଦ ପ_ନାୟକ ପି କମଳେଲାଚନ ପ_ନାୟକ KBH2142636

ପ ୁ /205691 65 126 705ଗେଣBର ମିଶ ପି ମାଗଣ ମିଶ KBH1978550

!ୀ /205692 53 126 706ଦମୟNି ମିଶ .ା ଗେଣBର ମିଶ KBH1978568

!ୀ /205693 38 126 707ଗିତାIଳି ମିଶ .ା ବିକାଶ କମୁାର ମିଶ RWX0821850

ପ ୁ /205694 37 126 708େଦବାଶିଷ ମିଶ ପି ଗେଣBର ମିଶ KBH1987114

ପ ୁ /205695 36 126 709ବିକାଶ ମିଶ ପି ଗେଣBର ମିଶ KBH1987106

ପ ୁ /206696 50 126 710ଅଭିମନ� ୁମହାNି ପି ଅଧର ଚ4  ମହାNି KBH2142578

!ୀ /206697 41 126 711ଜୟଶ ି ମହାNି .ା ଅଭିମନ� ୁମହାNି KBH2142586

ପ ୁ /208698 69 126 712ଗXୁ ପ ସାଦ ଦାଶ ପି ବାଲୁେABର ଦାଶ KBH1990092

!ୀ /208699 65 126 713ଭାରତୀ ଦାଶ .ା ଗXୁ ପ ସାଦ ଦାଶ KBH1990100

ପ ୁ /208700 41 126 714ସଶୁାN ଦାଶ ପି ଗXୁ ପ ସାଦ ଦାଶ RWX0095604

ପ ୁ /208701 38 126 715ପ ଶାN ଦାଶ ପି ଗXୁ ପ ସାଦ ଦାଶ RWX0095596

!ୀ /208702 35 126 716ଇ4ିରା ପ ିୟଦଶ#ନୀ ଦାଶ .ା ସଶୁାN ଦାଶ RWX0762989

ପ ୁ /208703 34 126 717ଶ ୀକାN ଦାଶ ପି ଗXୁ ପ ସାଦ ଦାଶ KBH1990118

!ୀ /208704 33 126 718ସନିୁତା କମୁାରୀ ଶତପଥୀ .ା ପ ଶାN ଦାଶ RWX0763334

ପ ୁ /209705 49 126 719ଲ@5ଣ ପଜୁାରୀ ପି ହରିବTୁ ପଜୁାରୀ KBH2143451

ପ ୁ /209706 47 126 720ରାମଚ4  ପଜୁାରୀ ପି ହରିବTୁ ପଜୁାରୀ KBH2142545

!ୀ /209707 45 126 721ଧେନଇ ପଜୁାରୀ .ା ଲ@5ଣ ପଜୁାରୀ KBH2142818

!ୀ /209708 42 126 722ନମିତା ପଜୁାରୀ .ା ରାମଚ4  ପଜୁାରୀ KBH2142768

ପ ୁ /210709 41 126 723ଦୀନବTୁ ମାଛ ପି ହରି ମାଛ RWX0095620

ପ ୁ /210710 35 126 724େଗାବି4ା ମାଛ ପି ହରି ମାଛ RWX0095612

ପ ୁ /211711 25 126 725ତାପସ ରIନ େବେହରା  ପି ଉମା ଶAର େବେହରା RWX1230887

!ୀ /211712 21 126 726ତପUଵିନୀ ପ ିୟଦଶ;ନୀ ପି ଉମା ଶAର େବେହରା RWX1228873

!ୀ /211713 21 126 727େସାନାଲୀ େବେହରା  ପି େଗୗରି ସAର େବେହରା RWX1229558

!ୀ /211714 55 126 728େଗୗରୀଶAର େବେହରା ପି ସଯୁ�#ନାରାୟଣ େବେହରା RWX0228858

ପ ୁ /211715 55 126 729ଉମାଶAର େବେହରା ପି ସଯୂ�#ନାରାୟଣ େବେହରା KBH2142842

ପ ୁ /211716 50 126 730ହରଶAର େବେହରା ପି ସଯୂ�#ନାରାୟଣ େବେହରା RWX0229237

ପ ୁ /211717 47 126 731ଭବାନୀଶAର େବେହରା ପି ସଯୂ�#ନାରାୟଣ େବେହରା KBH2143469

!ୀ /211718 47 126 732ଗାୟତ ୀ ପ ଧାନ .ା ଉମାଶAର େବେହରା KBH2142834

!ୀ /211719 39 126 733ଶ)ିମୟୀ ପ ଧାନ .ା ହରଶAର େବେହରା RWX0228841

!ୀ /211720 38 126 734ସରିତା ପ ଧାନ .ା ଭବାନିଶAର େବେହରା RWX0229161

!ୀ /211721 45 126 735ବବିତା ରାଉତ .ା େଗୗରିଶAର େବେହରା RWX0229153

ପ ୁ /212722 43 126 736ରାମକୃL ଗଉଡ଼ ପି ନରସିଂହ ଗଉଡ଼ KBH2143493

!ୀ /212723 38 126 737ଭାଗ� ଗଉଡ଼ .ା ରାମକୃL ଗଉଡ଼ RWX0095638

ପ ୁ /212724 72 126 738ନରସିଂହ ଗଉଡ଼ ପି ସାରଥି ଗଉଡ଼ KBH2142784

!ୀ /212725 67 126 739ସେରାଜିନୀ େଗୗଡ .ା ନରସିଂହ େଗୗଡ KBH2142776

ପ ୁ /212726 37 126 740ରାମହରି େଗୗଡ ପି ନରସିଂହ େଗୗଡ RWX1004209

!ୀ /212727 31 126 741ଦିବ�ମୟୀ େଗୗଡ .ା ରାମହରି େଗୗଡ RWX0804542

!ୀ /212728 24 126 742ପ Sା ରାଣୀ େଗୗଡ ପି ନରସିଂହ େଗୗଡ RWX1075142

ପ ୁ /212729 21 126 743ରାେଧଶ�ାମ େଗୗଡ ପି ନରସିଂହ େଗୗଡ RWX1072602

!ୀ /213730 37 126 744ମI ୁବାଘ .ା ଭାDର ବାଘ RWX0095646

ପ ୁ /214731 45 126 745େକଳୖାସ ଚ4  ଶବର ପି ଭ) ଶବର OR/12/085/170018

ପ ୁ /214732 42 126 746ଅମଲୂ� ଶବର - ହିରଣ� ଶବର RWX0095661

12 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀA .ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



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

4 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /216733 52 126 747େଦେବ4  କମୁାର ମହାପାତ ପି କିେଶାର ଚ4  ମହାପାତ KBH1651637

ପ ୁ /216734 46 126 748ନୀହାର ମହାପାତ ପି ପ ଫଲୁ[  ମହାପାତ RWX0696096

ପ ୁ /217735 77 126 749ପ ଫଲୁ[  ଚ4  ମହାପାତ ପି ମାଗଣିୁ ମହାପାତ RWX0095687

!ୀ /217736 44 126 750ବୁନୁ କମୁାରୀ ମହାପାତ .ା େଦେବ4  କମୁାର ମହାପାତ KBH1651645

!ୀ /217737 23 126 751ସସୁ5 ିତା ରାଣୀ ମହାପାତ ପି େଦେବ4  କମୁାର ମହାପାତ RWX1072453

!ୀ /217738 67 126 752କନକଲତା ସାବତ .ା ପ ଫଲୁ[  ଚ4  ମହାପାତ RWX0095786

ପ ୁ /218739 65 126 753ନୟନ  ରIନ ପଟନାୟକ ପି ରାମଚ4  ପଟନାୟକ RWX0333518

!ୀ /218740 62 126 754ଆରତୀ ପଟନାୟକ .ା ନୟନ ରIନ ପଟନାୟକ RWX0333526

!ୀ /218741 33 126 755ବିପାଶା ପଟନାୟକ ପି ନୟନ ରIନ ପଟନାୟକ RWX0333542

!ୀ /218742 26 126 756ଶାBତୀ ପ_ନାୟକ ପି ନିହାର ରIନ ପ_ନାୟକ RWX0888107

!ୀ /218743 83 126 757ସଷୁମାରାଣୀ ପ_ନାୟକ .ା ରାମଚ4  ପ_ନାୟକ KBH1302694

ପ ୁ /218744 65 126 758ନିହାର ରIନ ପ_ନାୟକ ପି ରାମଚ4  ପ_ନାୟକ KBH1302678

!ୀ /218745 56 126 759ଅଜNା ପ_ନାୟକ .ା ନିହାର ରIନ ପ_ନାୟକ KBH1302686

ପ ୁ /219746 45 126 760ସIୟ କମୁାର ଝା ପି ନାରାୟଣ ଝା RWX0821843

ପ ୁ /219747 42 126 761େଜସନିୁଲ କମୁାର ପି େଜରାମଚ4  ରାଓ KBH2143709

!ୀ /219748 65 126 762ଜ�ମ େଶାଭା ରାଣୀ .ା ଜ�ମ ରାମଚ4  ରାଓ KBH2143725

ପ ୁ /219749 73 126 763େଜରାମଚ4  ରାଓ ପି େଜପାପା ରାଓ KBH2143717

!ୀ /219750 45 126 764େଜ ସନୁୀତା .ା ସIୟ କମୁାର ଝା RWX0462390

!ୀ /222751 36 126 765ଅଳAା ଗNାୟତ ପି ଶିବପ ସାଦ ଗNାୟତ RWX0095745

!ୀ /222752 48 126 766ଅମିତା ରାୟ .ା ସଦୁୀପ କମୁାର ଗNାୟତ KBH1299759

ପ ୁ /223753 81 126 767ଉମାକାN ଦାଶ ପି ଆକଳୁ ଦାଶ OR/12/085/158528

ପ ୁ /223754 48 126 768ଶଭୁ ାଂଶ ୁେଶଖର ଦାଶ ପି ଉମାକାN ଦାଶ RWX0696179

ପ ୁ /223755 57 126 769ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଦାଶ ପି ଉମାକାN ଦାଶ OR/12/085/158530

!ୀ /223756 45 126 770ରଶ5 ିତା ମିଶ .ା ହିମାଂଶେୁଶଖର ଦାଶ RWX0397182

ପ ୁ /224757 65 126 771ଚି:ରIନ ଶତପଥୀ ପି ଅଜୁ# ନ ଶତପଥୀ KBH1651629

!ୀ /224758 60 126 772େସୗଦାମିନି ଶତପଥୀ .ା ଚି:ରIନ ଶତପଥୀ KBH1651603

!ୀ /225759 66 126 773ଶଷୁମା ପଟନାୟକ .ା ବିଜୟ କମୁାର ପଟନାୟକ RWX0663385

!ୀ /225760 35 126 774ଶମ;vା ଦାU .ା ବିେର4  କମୁାର ପ_ନାୟକ RWX0606772

ପ ୁ /225761 76 126 775ବିଜୟ କମୁାର ପ_ନାୟକ ପି କମଳ େଲାଚନ ପ_ନାୟକ RWX1200815

ପ ୁ /225762 45 126 776ବିେର4  କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଟନାୟକ OR/12/085/144733

ପ ୁ /225763 41 126 777ବିକ ମ କମୁାର ପ_ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ_ନାୟକ KBH1332881

ପ ୁ /225764 41 126 778େବ�ାମେକଶ ପ_ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ_ନାୟକ KBH1302850

ପ ୁ /226765 41 126 779ପେୂa#4ୁ କମୁାର ପାତ ପି େଦବରାଜ ପାତ KBH1302272

ପ ୁ /227766 52 126 780େମାେଜଶ ରାଇକା ପି କିେH ରାଇକା KBH1299783

!ୀ /227767 47 126 781ଯାହ6 ବି ରାଇକା .ା େମାେଜଶ ରାଇକା KBH1299791

!ୀ /227768 26 126 782ଦିବ�ା ରାଇକା ପି େମାେଜଶ ରାଇକା RWX0763292

ପ ୁ /228769 72 126 783ଦୁଃଖିଶ�ାମ େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା KBH1299270

!ୀ /228770 60 126 784ବୀଥିକା େବେହରା .ା ଦୁଖୀଶ�ାମ େବେହରା KBH1299312

!ୀ /228771 39 126 785େମାନାଲିସା େବେହରା .ା ଭବାନୀ ଶAର ମହାପାତ KBH1672583

!ୀ /228772 36 126 786େସାନାଲି େବେହରା ପି ଦୁଃଖୀଶ�ାମ େବେହରା RWX0333393

ପ ୁ /228773 35 126 787ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଦୁଃଖୀଶ�ାମ େବେହରା RWX0333401

ପ ୁ /229774 37 126 788ଶେୁଭ4ୁ ପHା ପି ଭଜରାମ ପHା KBH1651504

ପ ୁ /230775 80 126 789ଭୀମେସନ େଜନା ପି କାସିନାଥ େଜନା OR/12/085/166256

!ୀ /230776 70 126 790ବିLୁପ ିୟା େଜନା .ା ଭୀମେସନ େଜନା OR/12/085/166257

ପ ୁ /230777 50 126 791ସନିୁଲ କମୁାର େଜନା ପି ଭୀମେସନ େଜନା OR/12/085/166258

ପ ୁ /230778 48 126 792ସIିବ କମୁାର େଜନା ପି ଭୀମେସନ େଜନା OR/12/085/166259

ପ ୁ /230779 45 126 793ସଜିୁତ କମୁାର େଜନା ପି ଭୀମେସନ େଜନା OR/12/085/167061

!ୀ /230780 40 126 794ସମିୁତ ା କମୁାରୀ େଜନା ପି ଭୀମେସନ େଜନା KBH1342880

!ୀ /230781 38 126 795ସନୁୀତା କମୁାରୀ େଜନା ପି ଭୀମେସନ େଜନା KBH1343094

!ୀ /230782 35 126 796ସଂଘମିତ ା େଜନା ପି ଭିମେସନ େଜନା KBH1924422

!ୀ /231783 64 126 797ଅରୁଣ ପ ଭା େଦଈ .ା ନବଘନ ପରିଜା RWX0527085

ପ ୁ /231784 28 126 798ମାଟ;ନ େଜନା ପି ରବିନସ, େଜନା RWX0607309

!ୀ /231785 28 126 799ଅମ ିତା ପ ିୟଦଶ;ନୀ ପି ନବଘନ ପରିଜା RWX0462432

ପ ୁ /232786 35 126 800ସ5 ୃତିରIନ ପରିଜା ପି ନବଘନ ପରିଜା RWX0096008

!ୀ /234787 29 126 801ପାୟଲ ଆଚାଯ�# ପି ରାେଜ4  ଆଚାଯ�# RWX0397109

ପ ୁ /234788 23 126 802ପ ିତାଂଶ ୁଆଚାୟ# ପି ରାେଜ4  କମୁାର ଆଚାଯ�# RWX1004308

!ୀ /234789 54 126 803ସବିତାରାଣୀ ସଡ�ୀ .ା ରାେଜ4  କମୁାର ଆଚାଯ�# RWX0229005

ପ ୁ /235790 55 126 804ରେମଶ ଚ4  ପ ଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପ ଧାନ KBH1651561

!ୀ /235791 45 126 805ବିLୁପ ିୟା ପ ଧାନ .ା ରେମଶ ଚ4  ପ ଧାନ KBH1651579

!ୀ /237792 67 126 806ଡି.ସରିୂଆ କମୁାରୀ .ା ଡି ଆନ6 ାଜି ରାଓ OR/12/085/160604

ପ ୁ /237793 48 126 807ବାଲାଜି ପାତ ପି ଡି. ଆନ6 ାଜି ରାଓ OR/12/085/160602

ପ ୁ /237794 46 126 808ବାପଜିୁ ପାତ ପି ଡି. ଆନ6 ାଜି ରାଓ OR/12/085/160603

13 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀA .ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /237795 41 126 809ଡି. ସଂଗୀତା .ା ବାଲାଜି ପାତ KBH1293836

ପ ୁ /238796 76 126 810ରମାକାN ପାଣିଗ ାହି ପି ମଦନ େମାହନ ପାଣିଗ ାହି KBH2143741

!ୀ /238797 68 126 811ମଧମୁୀତା ପାଣୀଗ ାହି .ା ରମାକାN ପାଣୀଗ ାହି KBH2092872

ପ ୁ /238798 44 126 812ସେତ�4  କମୁାର ପାଣିଗ ାହି ପି ରମାକାN ପାଣୀଗ ାହି KBH2092880

ପ ୁ /238799 39 126 813ସତ�ଜିତ ପାଣିଗ ାହି ପି ରମାକାN ପାଣିଗ ାହି KBH2092898

!ୀ /238800 40 126 814େରାଜା ପାତ .ା ବାପଜିୁ ପାତ KBH1714963

ପ ୁ /239801 46 126 815ଲଲେଟ4ୁ ପାତ ପି ତ ିନାଥ ପାତ KBH1880483

ପ ୁ /241802 57 126 816ପ େମାଦ କମୁାର ପାଣିଗ ାହି ପି ନିତ�ାନ4 ପାଣିଗ ାହି RWX0696120

!ୀ /241803 55 126 817ବିଜୟ ଲ@5ୀ ପାଣିଗ ାହୀ .ା ପ େମାଦ କମୁାର ପାଣିଗ ାହୀ RWX0696138

ପ ୁ /241804 26 126 818ଅଭିେଷକ ପାଣିଗ ାହି ପି ପ େମାଦ କମୁାର ପାଣିଗ ାହି RWX0762997

ପ ୁ /241805 22 126 819ଅଭିଜିତ ପାଣିଗ ାହି ପି ପ େମାଦ କମୁାର ପାଣିଗ ାହି RWX1171776

ପ ୁ /242806 53 126 820ସଦାନ4 େଲAା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େଲAା KBH1713940

!ୀ /242807 48 126 821ଯେଶାବNୀ ମହାପାତ .ା ସଦାନ4 େଲAା KBH1713957

ପ ୁ /243808 58 126 822ପ ଦୀପ କମୁାର ମହାNି ପି ମେହBର ମହାNି RWX0607077

!ୀ /243809 56 126 823ମୀନତି ମହାNି .ା ପ ଦୀପ କମୁାର ମହାNି RWX0663377

ପ ୁ /243810 27 126 824ଅଭିେଶଖ ମହାNି ପି ପ ଦିପ କମୁାର ମହାNି RWX0606962

ପ ୁ /244811 57 126 825ହରିହର ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା KBH1713965

ପ ୁ /244812 31 126 826ରାେକଶ ମହାରଣା ପି ମେନାଜ ମହାରଣା RWX0462549

!ୀ /244813 42 126 827ସାରଦା ମହାNୀ .ା ଧନୁଯ# ୟ ମହାNୀ RWX0229435

!ୀ /244814 41 126 828ବ4ୀନି ପ ଭା ରଥ .ା ଦୁଗOପ ସାଦ ରଥ RWX0229252

ପ ୁ /245815 27 126 829େହମN କମୁାର ପା�ି ପି ଉେମଶ କମୁାର ପା�ି RWX0796706

ପ ୁ /245816 60 126 830ପଦ5 ାନାଉ ସାହୁ ପି ଦHାପାଣି ସାହୁ KBH1713981

!ୀ /245817 53 126 831ଝୁନୁ ସାହୁ .ା ପଦ5 ନାଭ ସାହୁ KBH1713999

ପ ୁ /245818 23 126 832ଅମଲୂ� କମୁାର ସାହୁ ପି ପଦ5 ନାଭ ସାହୁ RWX1265453

ପ ୁ /246819 56 126 833ବିBନାଥ ନାୟକ ପି ରଘ ୁନାୟକ KBH1714005

!ୀ /246820 46 126 834ନମ#ଦା ନାୟକ .ା ବିBନାଥ ନାୟକ KBH1714021

ପ ୁ /247821 80 126 835ତ ିନାଥ ପାତ ପି ସଉରା ପାତ KBH2143642

!ୀ /247822 33 126 836ମମତା ପାତ .ା ନିହାର ରIନ ପାତ RWX0607200

ପ ୁ /248823 41 126 837କମୁାର କ4ୁନ ପି କମେଲBରୀ ପ ସାଦ RWX0763417

!ୀ /248824 35 126 838ଶଭୁ ା କ4ୁନ .ା କମୁାର କ4ୁନ RWX0763326

!ୀ /248825 75 126 839ପfୁାIଳି ପାତ .ା ତ ିନାଥ ପାତ KBH2143568

!ୀ /249826 57 126 840କମଳା ପଜୁାରୀ .ା ସନ6 �ାସୀ ପଜୁାରୀ KBH2142552

ପ ୁ /249827 31 126 841ନିରIନ ପଜୂାରୀ ପି ସନ�ାସି ପଜୂାରୀ RWX0229146

!ୀ /249828 43 126 842ଶଭୁାସିନି ସାହୁ .ା ବ ଜକିେଶାର ସାହୁ KBH2143501

!ୀ /250829 37 126 843ତାXି ପଜୁାରୀ .ା ବାବୁଲୀ ନାୟକ KBH2142560

ପ ୁ /252830 42 126 844ବ େଜ4 ନାଥ ପତି ପି ତ ିନାଥ ପତି RWX0095851

ପ ୁ /252831 37 126 845ଧିେର4  କମୁାର ପତି ପି ତ ିନାଥ ପତି RWX0095869

ପ ୁ /253832 38 126 846ସି ଏh ଅମେରଶ ପି ସି ଏh ପ ଭାକର KBH2142628

ପ ୁ /254833 80 126 847ଭଗବାନ ପତି ପି ରାମନାଥ ପତି RWX0095885

!ୀ /254834 74 126 848ବାସNି ପତୀ .ା ଭଗବାନ ପତୀ RWX0095877

ପ ୁ /254835 48 126 849ସେNାଷ କମୁାର ପତି ପି ଭଗବାନ ପତି KBH2142669

!ୀ /254836 43 126 850ଶବିାନୀ ପତି .ା ବ େଜ4  ନାଥ ପତି RWX1171826

!ୀ /255837 44 126 851ରଶ5 ିେରଖା ତ ିପାଠୀ .ା ଶଭୁ ାଂଶ ୁେଶଖର ଦାଶ RWX0763318

ପ ୁ /257838 42 126 852ପ ଶାN କମୁାର ପତି ପି ଭଗବାନ ପତି KBH2142677

ପ ୁ /258839 37 126 853ସିTାଥ# ନାୟକ ବମO ପି ଉମାକାN ନାୟକ ବମO KBH2092823

!ୀ /259840 37 126 854ବିସ5 ୃତି ସାହୁ .ା ଗେଣଶ ପାଳ KBH1714047

!ୀ /260841 34 126 855ସମିୁତା ମଦୁୁଲି ପି ସନିଆ ମଦୁୁଲି KBH2143584

!ୀ /263842 48 126 856ଅ}ନା ପାତ .ା ତୁଷାରକାN ପାତ RWX0397232

!ୀ /266843 21 126 857ଶବOଣୀ େଦବାଶ ତିା ପି ସଜୁୟ କମୁାର ପ ଧାନ RWX1153147

!ୀ /266844 48 126 858ପ ୀତୀଧାରା ସାମଲ .ା ସଯୂ�# କମୁାର ପ ଧାନ RWX0229112

!ୀ /267845 55 126 859ରାଧା େଦାରା .ା ଶରତ େଦାରା RWX0229377

ପ ୁ /267846 31 126 860ପାବ# ତୀ େଦାରା ପି ଶରତ େଦାରା RWX0229369

ପ ୁ /268847 57 126 861ପ ଦୀପ କମୁାର ପ_ନାୟକ ପି ମରୁଲି େମାହନ ପ_ନାୟକ RWX0229393

!ୀ /268848 48 126 862ଉମା ମେହBରୀ ପ_ନାୟକ .ା ପ ଦୀପକମୁାର ପ_ନାୟକ RWX0229401

ପ ୁ /269849 74 126 863ଜଗନେମାହନ ସାହୁ ପି କIୁବିହାରୀ ସାହୁ RWX0333351

!ୀ /269850 68 126 864େସ6ହଲତା ସାହୁ .ା ଜଗନେମାହନ ସାହୁ RWX0333369

!ୀ /269851 35 126 865ଶିବାନୀ ପ ିୟଦଶ#ୀନୀ ସାହୁ .ା ଶ ୀଯ)ୁ ଜଗଜିE ସାହୁ RWX0762674

ପ ୁ /271852 76 126 866ରବିନସ, େଜନା ପି ହରିପାଣି େଜନା RWX0333476

!ୀ /271853 61 126 867ଜୟNି େଜନା .ା ରବିନସ, େଜନା RWX0333484

!ୀ /271854 39 126 868ରIିତା େଜନା ପି ରବିନସ, େଜନା RWX0333492

ପ ୁ /271855 29 126 869ରଡ ିଜ େଜନା ପି ରବି,ସନ େଜନା RWX0607267

!ୀ /272856 51 126 871ନଳିନୀ ପାଢୀ .ା ତ ୀନାଥ ପାଢୀ RWX0333575
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ପ ୁ /273857 46 126 872ଜୀବନ କିେଶାର ଦାସ ପି େବରୖାଗୀ ଚରଣ ଦାସ RWX0333617

!ୀ /273858 42 126 873ମିତାIଳୀ ନାୟକ .ା ଜୀବନ କିେଶାର ଦାସ RWX0333625

ପ ୁ /274859 53 126 874ରେମଶ ଚ4  ପାଢୀ ପି ଗେଣଶ ପାଢୀ RWX0333633

!ୀ /274860 48 126 875ରୁନାବତୀ ପାଢୀ .ା ରେମସଚ4  ପାଢୀ RWX0333641

ପ ୁ /275861 52 126 876ପ ଫଲୁ କମୁାର ପ ଧାନ ପି ଶତ ୁଘ6 ପ ଧାନ RWX0397075

ପ ୁ /275862 23 126 877ସଂବିତ ପ ଧାନ ପି ପ ଫଲୁ[  କମୁାର ପ ଧାନ RWX1004316

!ୀ /276863 50 126 878େଜାସ6ାରାଣି ପ ଧାନ .ା ପ ଫଲୁ କମୁାର ପ ଧାନ RWX0397083

ପ ୁ /278864 56 126 879ବ ଜ କିେଶାର ଦାଶ ପି ବ ହ5 ାନ4 ଦାଶ RWX0434209

ପ ୁ /278865 26 126 880ରାଜେମାହନ ଦାଶ ପି ବ ଜ କିେଶାର ଦାଶ RWX0763201

ପ ୁ /279866 46 126 881ପ ଶାN କମୁାର ମହାପାତ ପି ନିଳମଣି ମହାପାତ RWX0434225

!ୀ /279867 43 126 882ବିLୁପ ିୟା ମହାପାତ .ା ପ ସାN କମୁାର ମହାପାତ RWX0434233

ପ ୁ /280868 46 126 883କା:;କ ଚ4  ପHା ପି ପMାନନ ପHା RWX0462143

!ୀ /280869 45 126 884.a# ଲତା ପHା .ା କା:;କ ଚ4  ପHା RWX0462150

ପ ୁ /280870 30 126 885ସଯୂ�#କାN ପHା ପି କା:;କ ଚ4  ପHା RWX0462168

ପ ୁ /281871 58 126 886ବସN କମୁାର ପHା ପି କାଶିନାଥ ପHା RWX0607143

ପ ୁ /281872 29 126 887ସIିତ କମୁାର ପHା ପି ପଦ5  କିେଶାର ପHା RWX0821918

!ୀ /281873 28 126 888ଉପାସନା ପHା ପି ବସN କମୁାର ପHା RWX0462176

!ୀ /281874 55 126 889ସବିତା ସମୁN .ା ବସN କମୁାର ପHା RWX0607150

ପ ୁ /282875 60 126 890ପaୂ# ଚ4  ସମୁN ପି ରାସ ବୀହାରୀ ସମୁN RWX0462184

!ୀ /282876 49 126 891ବବିତା ସମୁN .ା ପaୂ#ଚ4  ସମୁN RWX0462192

!ୀ /283877 45 126 892ମିଠୁ ମଜୁମଦାର .ା ରବି4 ନାଥ ମଜୁ�ଦାର RWX0462259

!ୀ /284878 43 126 893ଦମୟNୀ ସାହୁ .ା ବିକାଶ ଚ4  ସାହୁ RWX0607291

ପ ୁ /285879 53 126 894ଶAର କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାDର ସାହୁ RWX0462317

!ୀ /285880 44 126 895ଲ@5ୀ ସାହୁ .ା ଶAର କମୁାର ସାହୁ RWX0462309

ପ ୁ /287881 49 126 896ସଂକଳିୁ ବିBାଳ ପି ପ ହ[ ାଦ ବିBାଳ RWX0462358

!ୀ /287882 40 126 897େଜ�ାସ6ାରାଣୀ ବିBାଳ .ା ସଂକଳିୁ ବିBାଳ RWX0462341

!ୀ /288883 56 126 898ମ�ଳେଦଇ ନାଗ .ା ଘାସୀରାମ ନାଗ RWX0606749

ପ ୁ /288884 55 126 899ଘାସିରାମ ନାଗ ପି ଏମାନୁଏଲ ନାଗ RWX0462069

!ୀ /288885 32 126 900କନିୁ ନାଗ ପି ଘାସିରାମ ନାଗ RWX0462077

!ୀ /288886 30 126 901ରୁନି ନାଗ ପି ଘାସିରାମ ନାଗ RWX0462085

!ୀ /289887 46 126 902ପfୁକାNୀ େଜନା .ା ଦିନବTୁ ମହାNି RWX0462465

ପ ୁ /289888 52 126 903ଦିନବTୁ ମହାNୀ ପି ଦିବାକର ମହାNୀ RWX0462457

ପ ୁ /289889 21 126 904ଜି େଗୗରୀଶAର ମହାNି ପି ଦୀନବTୁ ମହାNି RWX1077155

ପ ୁ /289890 66 126 905ନାଗେଦବ ରାଏ ପି ଜଗଦୀଶ ରାଏ RWX0462572

!ୀ /289891 38 126 906କ}ନା ରାଏ ପି ରାଜ ପ ସାଦ ରାଏ RWX0462564

ପ ୁ /290892 43 126 907ରାଜନ ପ ସାଦ ରାଏ ପି ନାଗେଦବ ରାଏ RWX0462556

ପ ୁ /291893 60 126 908ଚିନ5 ୟ କମୁାର ମହାNି ପି ଧମOନ4 ମହାNି RWX0664144

!ୀ /291894 53 126 909େମୗସମୁୀ ମହାNି .ା ଚିନ5 ୟ କମୁାର ମହାNି RWX0664136

ପ ୁ /292895 27 126 910ଏ�.ଭାଗ#ବ କମୁାର ପି ଏ�.ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ RWX0607242

ପ ୁ /292896 22 126 911ଏମ. ଭିନିତ କମୁାର ପି ଏମ. ମତୁ�ାଲା ରାଓ RWX1077726

!ୀ /292897 50 126 912ଏ�. ପିନାେକBରୀ .ା ଏ�.ମତୁ�ାଲା ରାଓ RWX0607226

ପ ୁ /292898 59 126 913ଏ�.ମତୁ�ାଲା ରାଓ ପି ଏ�.ନାରାୟଣ ମ:ୁ#ୀ RWX0607234

!ୀ /293899 52 126 914ବାସNୀ ସତପଥି .ା ପ ସନ6  ସତପଥି RWX0606806

ପ ୁ /294900 20 126 915ଜତୀନ ସାଗର ପି ସନୁାଧର ସାଗର RWX1230796

ପ ୁ /294901 54 126 916ସନୁାଧର ସାଗର ପି ଭିକା ସାଗର RWX0606822

!ୀ /294902 46 126 917ଶମ;ଳା ସାଗର .ା ସନୁାଧର ସାଗର RWX0530857

!ୀ /294903 26 126 918ନିହାରିକା ସାଗର ପି ସନୁାଧର ସାଗର RWX0888149

ପ ୁ /295904 51 126 919ବି.ସେNାଷରାଓ େଦାରା ପି ବି.ପ କାଶ ରାଓ େଦାରା RWX0606871

!ୀ /295905 50 126 920ୟୁ.ଭଗ�ବତୀ େଦାରା .ା ବି.ସେNାଷ ରାଓ େଦାରା RWX0606889

!ୀ /295906 64 126 921ଝରଣା ମହାପାତ .ା ପିତାWର ମହାପାତ KBH1329556

ପ ୁ /295907 62 126 922କୃLଚ4  ମହାପାତ ପି ଫକିର ମହାପାତ OR/12/085/166315

ପ ୁ /295908 43 126 923ସାଗର ମହାପାତ ପି ପିତାWର ମହାପାତ KBH1329051

!ୀ /295909 28 126 924ଶାrଵତୀ ତ ିପାଠୀ .ା ସାଗର େମାହାପାତ RWX1072578

ପ ୁ /296910 59 126 925ପ ସନ6  କମୁାର ମାଝି ପି ଦାଶରଥି ମାଝି KBH1292556

ପ ୁ /296911 21 126 926ସ4ୀପ ମାଝୀ ପି ପ ସନ6  କମୁାର ମାଝୀ RWX1265305

ପ ୁ /296912 53 126 927ଅ@ୟ କମୁାର ମହାNି ପି ପAଜ ଚରଣ ମହାNି RWX0606897

!ୀ /296913 51 126 928ରଶ5 ିପ ଭା ପରିଡ଼ା .ା ପ ସନ6  କମୁାର ମାଝି KBH1292564

!ୀ /296914 48 126 929ମଧମିୁତା ପ_ନାୟକ .ା ଅ@ୟ କମୁାର ମହାNି RWX0606905

!ୀ /297915 51 126 930ପ ୀୟଦଶ#ନୀ ରଥ .ା ପ ସନ6  କମୁାର ଦାଶ RWX0606988

ପ ୁ /298916 56 126 931କାମରାଜୁ ପେଲଇ ପି କT ପେଲଇ RWX0606996

!ୀ /298917 46 126 932ପ ଭାସୀନୀ ପେଲଇ .ା କାମରାଜୁ ପେଲଇ RWX0607002

!ୀ /298918 27 126 933ଇ~ିତା ପେଲଇ ପି କାମରାଜୁ ପେଲଇ RWX0607010

15 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀA .ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /298919 24 126 934େଲାପିତା ପେଲଇ ପି କାମରାଜୁ ପେଲଇ RWX1039015

ପ ୁ /299920 61 126 935ପିତାWର ବଡ ପି ରାଜନା ବଡ RWX0607051

!ୀ /299921 51 126 936କNିୁ କମୁାରୀ ବଡ .ା ପିତାWର ବଡ RWX0607069

!ୀ /301922 72 126 937ପfୁାIଳି ପାତ .ା ବିBନାଥ ପାତ OR/12/085/166292

ପ ୁ /301923 39 126 938ରମାକାN ପାତ ପି ବିBନାଥ ପାତ OR/12/085/166294

ପ ୁ /302924 64 126 939ଲ@5ୀକାN ଉଦଗାତା ପି ଜଗଦୀଶ ଉଦଗାତା RWX0763359

!ୀ /302925 61 126 940ମିନତୀ ଉଦଗାତା .ା ଲ@5ୀକାN ଉଦଗାତା RWX0763383

ପ ୁ /302926 35 126 941ଅନୁପମ ଉଦଗାତା ପି ଲ@5ୀକାN ଉଦଗାତା RWX0763409

!ୀ /302927 32 126 942ଅନୁରୂପା ଉଦଗାତା ପି ଲ@5ୀକାN ଉଦଗାତା RWX0763375

ପ ୁ /343928 44 126 943ପ େମାଦ ଚ4  େଖାସ[ ା ମା ଖ ୀ� ଚ4  େଖାସ[ ା RWX0763243

!ୀ /343(N)929 72 126 944ସଯୂ# ମଣି ଖରା ପି େବନ�ାବିନ ଖରା RWX0763458

!ୀ /343-n930 43 126 945ବନଜା ପାତ .ା ପ େମାଦ ଚ4  େଖାସ[ ା RWX0763441

ପ ୁ /344-n931 57 126 946ବଲ[ ଭ ପଜୂାରୀ ପି ଅଜୁ# ନ ପଜୂାରୀ RWX0762666

!ୀ /344-n932 50 126 947ଯେଶାଦା ପଜୂାରୀ .ା ବଲ[ ଭ ପଜୂାରୀ RWX0762963

ପ ୁ /346-n933 46 126 948ବିଜୟ ଗଉଡ ପି ଦଶରଥ ଗଉଡ RWX0763227

!ୀ /346-n934 38 126 949ଚ4 ମା ଗଉଡ .ା ବିଜୟ ଗଉଡ RWX0762682

ପ ୁ /349935 33 126 950ବିrଵନାଥ ଆଡପା ପି କ ୀLା ରାଓ ଆଡପା RWX1048222

!ୀ /349936 31 126 951ପଲ[ ଵୀ େପାସଲO .ା ବିrଵନାଥ ଆଡପା RWX1048230

!ୀ /349-n937 59 126 952ପଦ5 ାବତୀ ଆଡାପା .ା ଏ. କ ିLା ରାଉ RWX0762724

ପ ୁ /349-n938 67 126 953ଏ.କ ିLା ରାଉ ପି େଭେAୟା ଅଡାପା RWX0762740

!ୀ /350939 30 126 954ସଜୁାତା କମୁାରୀ େବେହରା .ା ଆେଲାକ କମୁାର େବେହରା RWX1039031

!ୀ /350-n940 61 126 955ନମ#ଦା େବେହରା .ା ସନିୁi କମୁାର େବେହରା RWX0762823

ପ ୁ /350-n941 43 126 956ଦିପକ କମୁାର େବେହରା ପି ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା RWX0762815

ପ ୁ /350-n942 37 126 957ଆେଲାକ କମୁାର େବେହରା ପି ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା RWX0762807

!ୀ /351-n943 49 126 958କନିୁ ନାୟକ .ା ଭଗବାନ ନାୟକ RWX0762831

!ୀ /351-n944 27 126 959ସସ5ିତା ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ RWX0762906

!ୀ /352-N945 64 126 960ଶ ୀମତି. ବନଲତା ଦାସ .ା ମନେମାହନ ଦାସ RWX0762948

ପ ୁ /352-N946 45 126 961ସାNାନୁ ଦାସ ପି ମନେମାହନ ଦାସ RWX0762849

ପ ୁ /352-N947 42 126 962ସେNାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ମନେମାହନ ଦାସ RWX0762872

!ୀ /352-N948 38 126 963କାଦWିନି ଦାସ .ା ସାNୁନୁ କମୁାର ଦାସ RWX0762864

!ୀ /353949 32 126 964ବନିତା କମୁାରୀ ପଟନାୟକ .ା ଶ ୀନିବାସ େବେହରା RWX0888123

ପ ୁ /353-N950 74 126 965ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଶ ୀବb େବେହରା RWX0762880

!ୀ /353-N951 68 126 966ଶଶିେରଖା େବେହରା .ା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0762898

ପ ୁ /353-n952 45 126 967ଶ ୀ ନିବାସ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0762914

!ୀ /355953 41 126 968ଶ ୀମତି ସବିତା େବେହରା .ା ଶ ୀ ସଦାନT ତୁରୁବୁଡି RWX0763169

!ୀ /356-n954 26 126 969ଧେନBରୀ ପରଜା .ା ସେNାଷ ପରଜା RWX0763029

ପ ୁ /357-n955 38 126 970ରାମଚ4  ଭତ ା ପି ତ ିନାଥ ଚ4  ଭତ ା RWX0763060

ପ ୁ /358956 29 126 971ସତ�ଜିE ନାଏକ ପି ଶିବରାମ ନାଏକ RWX0796714

ପ ୁ /358-n957 61 126 972ଶିବରାମ ନାଏକ ପି କ4ୁ ନାଏକ RWX0763086

!ୀ /358-n958 54 126 973ଜାନକୀ ନାଏକ .ା ଶବିରାମ ନାଏକ RWX0763037

!ୀ /358-n959 32 126 974ଗୀତାIଳୀ ନାଏକ ପି ଶବିରାମ ନାଏକ RWX0763052

!ୀ /358-n960 33 126 975ଗାୟତ ୀ ନାଏକ ପି ଶବିରାମ ନାଏକ RWX0763102

ପ ୁ /359961 48 126 976ଶ ୀବN କିେଶାର ରାଉତ ପି ସନୁାକର ରାଉତ RWX0804567

!ୀ /359962 43 126 977କବିତା ରାଉତ .ା ଶ ୀବN କିେସାର ରାଉତ RWX0804492

ପ ୁ /359-n963 50 126 978କିେଶାର ଚ4  ଡାକଆୁ ପି େଚତୖନ ଡାକଆୁ RWX0763144

!ୀ /360-n964 42 126 979ଶାNିଲତା ଡାକଆୁ .ା କିେଶାର ଚ4  ଡାକଆୁ RWX0763219

ପ ୁ /360-n965 49 126 980ପ କାଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ପଶ ୁ#ରାମ ଦାଶ RWX0763136

!ୀ /360-n966 44 126 981ଅନୁପ ଭା ଦାଶ .ା ପ କାଶ କମୁାର ଦାଶ RWX0763250

!ୀ /361-N967 71 126 982ଚ�ା ମଦୁୁଲି .ା େକାମଲୁୁ ମଦୁୁଲି RWX0763177

ପ ୁ /361-N968 48 126 983ସ�ାରୁ ମଦୁୁଲି ପି େକାମଳୁ ୁମଦୁୁଲି RWX0763151

!ୀ /361-N969 43 126 984ବୃ4 ମଦୁୁଲି .ା ସ�ାରୁ ମଦୁୁଲି RWX0763185

ପ ୁ /362-n970 44 126 985ରାଜିବ ପ ଧାନ ପି ସିମାMଳ ପ ଧାନ RWX0763284

!ୀ /362-n971 34 126 986ସମ;ଳା ପ ଧାନ .ା ରାଜିବ ପ ଧାନ RWX0763300

!ୀ /364972 24 126 987ସାବିତ ୀ ଜାଲା ପି ସଦନ ଜାଲା RWX1048214

!ୀ /364973 22 126 988ସର.ତୀ ଜାଲା ପି ସଦନ ଜାଲା RWX1048206

!ୀ /364974 68 126 989େସୗଦାମିନୀ ନିଶଂକ .ା ନିଳକ` ନିଶଂକ RWX0901793

!ୀ /364975 48 126 990ସପୁ ଭା ନିଶଂକ ପି ନିଳକ` ନିଶଂକ RWX0901785

!ୀ /364976 44 126 991ସବିତା ନିଶଂକ .ା ମେହ4  ପାଣିଗ ାହୀ RWX0901777

!ୀ /364977 41 126 992ସଜୁାତା ପ_ନାୟକ .ା ସେୁରଶ ପ_ନାୟକ RWX0901769

ପ ୁ /364978 46 126 993ସଂଦୀପ ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ଚ4  ସାହୁ RWX0804716

ପ ୁ /365979 46 126 994ସIୟ କର ପି କିେଶାର ଚ4  କର RWX0822114

!ୀ /365980 39 126 995ସଶ5 ିତା କର .ା �I୍ୟ କମୁାର କର RWX0822106

16 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀA .ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /365981 31 126 996ବି. କ ାNି .ା ବି. ର�ନାଥ ରାଓ RWX0804377

ପ ୁ /365982 42 126 997ବି.ର�ନାଥ ରାଓ ପି ବି.ଜଗନ6 ାଥ ରାଓ RWX0804658

ପ ୁ /365983 56 126 998ସଦୁଶ#ନ .ାଇଁ ପି ଅଭିମନ� ୁ.ାଇଁ RWX0821876

!ୀ /365984 45 126 999ପ ତିମା .ାଇଁ .ା ସଦୁଶ#ନ .ାଇଁ RWX0821884

ପ ୁ /365985 27 126 1000ଆଶିସ କମୁାର .ାଇଁ ପି ପAଜ କମୁାର .ାଇଁ RWX1004159

ପ ୁ /365986 24 126 1001ବିେବକାନ4 .ାଇଁ ପି ସଦୁଶ#ନ .ାଇଁ RWX1073337

ପ ୁ /366987 22 126 1002ସବୁ ତ ସାହୁ ପି ଶ�ାମ ସ4ୁର ସାହୁ RWX1229699

ପ ୁ /366988 47 126 1003ଅଜୟ ବାରିକ ପି କୃLଚ4  ବାରିକ RWX0804674

!ୀ /366989 41 126 1004ସମିୁତ ା େବେହରା .ା ଅଜୟ ବାରିକ RWX0804369

ପ ୁ /366990 50 126 1005ପ େମାଦ ଖାରା ପି ଶ�ାମ ସ4ୁର ଖାରା RWX0822130

!ୀ /366991 38 126 1006କବିତା ପHା .ା ପ େମାଦ ଖାରା RWX0822122

ପ ୁ /366992 57 126 1007ଶ�ାମ ସ4ୁର ସାହୁ ପି େଗାପୀନାଥ ସାହୁ RWX0821934

!ୀ /366993 48 126 1008ନଳିନୀ କମୁାରି ସାହୁ .ା ଶ�ାମ ସ4ୁର ସାହୁ RWX0821942

ପ ୁ /367994 69 126 1009ପ ଫଲୁୁ କମୁାର ପାଣିଗ ାହୀ ପି େସୗର ପାଣିଗ ାହୀ RWX0821959

ପ ୁ /367995 30 126 1010ସମୁନ ସକୁମୁାର ପାଣିଗ ାହୀ ପି ପ ଫଲୁ କମୁାର ପାଣିଗ ାହୀ RWX0821967

!ୀ /367996 58 126 1011ସଷୁମା ପାତ .ା ପ ଫଲୁ କମୁାର ପାଣିଗ ାହୀ RWX0821975

ପ ୁ /368997 54 126 1012ଦୁଗO ପ ସାଦ ମହାପାତ ପି ଖେଗBର ମହାପାତ RWX0821983

ପ ୁ /368998 23 126 1013େଜ�ାତିରାଜ ମହାପାତ ପି ଦୁଗO ପ ସାଦ ମହାପାତ RWX1039023

!ୀ /368999 50 126 1014ସାଗରିକା ମିଶ .ା ଦୁଗO ପ ସାଦ ମହାପାତ RWX0821991

ପ ୁ /3681000 78 126 1015ରାମ ପ ସାଦ ପHା ପି ପିତବାସ ପHା RWX0804641

ପ ୁ /3691001 46 126 1016ଧୀେର4  ମହାରଣା ପି େବୖLବ ମହାରଣା RWX0822023

!ୀ /3691002 36 126 1017ସ4�ାରାଣୀ ମହାରଣା .ା ଧୀେର4  ମହାରଣା RWX0822015

ପ ୁ /3701003 55 126 1018ପ େମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାବି4 ଚ4  ଦାସ RWX0804617

!ୀ /3701004 28 126 1019ପ ତିସା ଦାସ ପି ପ େମାଦ କମୁାର ଦାସ RWX1072594

ପ ୁ /3701005 61 126 1020ମାକ# H କମୁାର ପାଢୀ ପି ନିତ�ାନ4 ପାଢୀ RWX0821793

ପ ୁ /3701006 30 126 1021.kିକ ଶଭୁAର ପାଢୀ ପି ମାକ# H କମୁାର ପାଢୀ RWX0821819

!ୀ /3701007 53 126 1022ସସ5ୀତା ପାଢୀ .ା ମାକ# H କମୁାର ପାଢୀ RWX0821801

!ୀ /3701008 28 126 1023ସଶୁ ୀ େସୗଜନ�ା ପି ମାକ# H କମୁାର ପାଢୀ RWX0821827

!ୀ /3701009 52 126 1024.ାଧୀନା ମIରୀ .ାଇଁ .ା ପ େମାଦ କମୁାର ଦାସ RWX0804419

ପ ୁ /3701010 37 126 1025ସେୁକଶ .ାଇଁ ପି ବାଇଧର .ାଇଁ RWX0822031

ପ ୁ /3711011 57 126 1026ସତ� ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାଧାକୃL େଚୗଧରୁୀ RWX0822056

!ୀ /3711012 46 126 1027ମହାେBତା େଚୗଧରୁୀ .ା ସତ�ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ RWX0822049

!ୀ /3711013 46 126 1028ରଶ5ିତା ଦାଶ .ା ଅତନୁ ପ_ନାୟକ RWX0804559

ପ ୁ /3711014 43 126 1029ଅତନୁ ପ_ନାୟକ ପି ଅନ� େମାହନ ପ_ନାୟକ RWX0804690

ପ ୁ /3721015 40 126 1030ଏସ େକ ଜମାଉଲ[ ଦି, ପି ଏU େକ କମରୁଉgିନ KBH1985795

!ୀ /3721016 64 126 1031ଏ�. ଲ@5ୀ .ା ଏ�.ଶAର ରାଓ RWX0804534

!ୀ /3721017 42 126 1032ମେନାରମା ମହାପାତ .ା ଏU େକ ଜମାଉଲ[ ଦି, RWX0678706

ପ ୁ /3721018 44 126 1033ମଧସୁଦୁନ ପ_ନାୟକ ପି ଏମ. ଶAର ରାଓ RWX0804591

!ୀ /3721019 39 126 1034କଲ�ାଣୀ ପ_ନାୟକ .ା ମଧସୁଦୂନ ପ_ନାୟକ RWX0804526

ପ ୁ /3721020 73 126 1035ଏ�. ଶAର ରାଓ ପି ଏମ.ଏନ. ରାଓ ପଟନାୟକ RWX0804708

ପ ୁ /3731021 50 126 1036ସIୟ କମୁାର ପାତ ପି ନରହରି ପାତ RWX0804625

!ୀ /3731022 47 126 1037ସ�ୀତା ପାତ .ା ସଂIୟ କମୁାର ପାତ RWX0804401

ପ ୁ /3731023 19 126 1038େସୗମ�ା Uୱରୂପ ପାତ ପି ସIୟ କମୁାର ପାତ RWX1265313

!ୀ /3741024 35 126 1039ଭାବନା େସାେନଜା .ା ମେୂକସ େସାେନଜା RWX0804468

ପ ୁ /3761025 48 126 1040ମେନାରIନ େବେହରା ପି ପMାନନ େବେହରା RWX0901843

!ୀ /3761026 38 126 1041ଲ@5ୀରାଣୀ େବେହରା .ା ମେନାରIନ େବେହରା RWX0901835

ପ ୁ /3771027 42 126 1042ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାDର ସାହୁ RWX0901819

!ୀ /3771028 33 126 1043ରାନୁ କମୁାରୀ ସାହୁ .ା ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ RWX0901801

!ୀ /3781029 51 126 1044ଲଳିତା ଷଡ଼�ୀ .ା ଭାDର ଚ4  ଷଡ଼�ୀ RWX1072503

ପ ୁ /3791030 59 126 1045କୃL ଚ4  ପାଲକ ପି ସଦାନ4 ପାଲକ RWX1072511

!ୀ /3791031 51 126 1046ପ ମିଳା ପାଲକା .ା କୃL ଚ4  ପାଲକା RWX1072529

ପ ୁ /3801032 21 126 1047ସାଗର କମୁାର େଖାସଲା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େଖାସଲା RWX1155167

ପ ୁ /3801033 21 126 1048ଆକାଶ କମୁାର େଖାସଲା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େଖାସଲା RWX1155241

ପ ୁ /3801034 29 126 1049ସ5 ୃତିରIନ େଲAା ପି ତ ିଥାନ4 େଲAା RWX1072537

!ୀ /3801035 27 126 1050ଦିXୀଲତା ସାହୁ .ା ସ5 ୃତିରIନ େଲAା RWX1072545

ପ ୁ /3811036 45 126 1051କ ୀLଚ4  ତଲବ ପି ଆନ4 ଚ4  ତଲବ RWX1077577

!ୀ /3811037 40 126 1052ଲ@5ୀ ତଲବ .ା କ ୀLଚ4  ତଲବ RWX1077197

!ୀ /3821038 47 126 1053ରାଜନାଲା ବସNା ଲ@5ୀ ପି ଟି. ନ4ିେକBର ରାଓ RWX1077130

ପ ୁ /3831039 44 126 1054ଶେୁଭ4ୁ କମୁାର େଜନା ପି ର�ାଧର େଜନା RWX1075175

ପ ୁ /3841040 53 126 1055ଅଚ�ତୁାନ4 ପ_ନାୟକ ପି ହରିକୃL ପ_ନାୟକ RWX1072552

!ୀ /3841041 51 126 1056ସସ5ିତା ପଟନାୟକ .ା ଅଚ�ତୁାନ4 ପଟନାୟକ RWX1072636

!ୀ /3841042 24 126 1057ରୁପାଲି ପ_ନାୟକ ପି ଅଚ�ତୁାନ4 ପ_ନାୟକ RWX1186402

17 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀA .ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /3841043 22 126 1058ଆୟୁଷ ପ_ନାୟକ ପି ଅଚ�ତୁାନ4 ପ_ନାୟକ RWX1072560

ପ ୁ /3871044 43 126 1059ସତ�ପ କାଶ ଶତପଥୀ ପି ଶରତ କମୁାର ଶତପଥୀ RWX1073428

!ୀ /3881045 40 126 1060ପ ଶାNି ମିଶ .ା ସକୁାN କମୁାର ପHା RWX1073345

ପ ୁ /3881046 40 126 1061ସକୁାN କମୁାର ପHା ପି ସବୁାଷ ଚ4  ପHା RWX1073394

ପ ୁ /3891047 21 126 1062ସବୁାଷ ଚାଲାନ ପି ଶକୁ ା ଚାଲାନ RWX1171842

!ୀ /3891048 31 126 1063ଅIଳି ମହାରଣା .ା ମେହrୱର ମହାରଣା RWX1171750

ପ ୁ /3911049 61 126 1064ସନିୁଲ କମୁାର ଗାଇ, ପି ରେମଶ ଚ4  ଗାଇ, OR/12/085/172056

ପ ୁ /3911050 28 126 1065ଶଭୁ� କମୁାର ଗାଇ, ପି ସନିୁଲ କମୁାର ଗାଇ, RWX0468454

ପ ୁ /5471051 28 126 1066ସେNାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଦାଶିବ ନାୟକ RWX0821926

ପ ୁ /6761052 64 126 1067ଉମା ଚରଣ ପ_ନାୟକ ପି ସଦାନ4 ପ_ନାୟକ RWX1265446

!ୀ /6761053 59 126 1068ଝୁନୁ ପ_ନାୟକ .ା ଉମା ଚରଣ ପ_ନାୟକ RWX1265461

ପ ୁ /6761054 30 126 1069ସ5 ୃତି ରIନ ପ_ନାୟକ ପି ଉମା ଚରଣ ପ_ନାୟକ RWX1265339

ପ ୁ /8341055 56 126 1070ଭାବନି ଶAର ଦାସ ପି ରାଧା ଶ�ାମ ମହାକଡୁ RWX0198812

!ୀ /8341056 44 126 1071ମମତା ଦାସ .ା ଭାବନି ଶAର ଦାସ RWX0198804

ପ ୁ /9991057 54 126 1072ଦିବାକର ଦାସ ପି ଜୟେଦବ ଦାସ RWX0884858

!ୀ /9991058 39 126 1073ପ ଭାତି ଦାସ .ା ଦିବାକର ଦାସ RWX0884866

ପ ୁ /9991059 54 126 1074ପ ଶାN କମୁାର ମହାପାତ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ମହାପାତ RWX0084244

!ୀ /9991060 46 126 1075ସସ5ିତା ମହାପାତ .ା ପ ଶାN କମୁାର ମହାପାତ RWX1026806

ପ ୁ /9991061 22 126 1076ଆଦିତ� ମାହାପାତ ପି ପ ଶାN କମୁାର ମହାପାତ RWX1075084

ପ ୁ /9991062 24 126 1077ସମୁନ ନାୟକ ପି ବିBନାଥ ନାୟକ RWX1026228

ପ ୁ /9991063 26 126 1078ଅରୁଣ କାN ପାଢୀ ପି ନେରଶ ଚ4  ପାଢୀ RWX0901926

ପ ୁ /9991064 46 126 1079ସେୁରଶ କମୁାର ପାଣିଗ ାହୀ ପି ରାମଚ4  ପାଣିଗ ାହୀ RWX0884874

ପ ୁ /9991065 71 126 1080ଦୁଗOମାଧବ ପ_ନାୟକ ପି ଚିNାମଣୀ ପ_ନାୟକ OR/12/085/170039

ପ ୁ /9991066 66 126 1081େକଦାରନାଥ ପ_ନାୟକ ପି ଅପାର ପ_ନାୟକ RWX0888214

!ୀ /9991067 59 126 1082ମୀରା ପ_ନାୟକ .ା େକଦାରନାଥ ପ_ନାୟକ RWX0888206

ପ ୁ /9991068 39 126 1083ବିେବକାନ4 ପ_ନାୟକ ପି ଦୁଗOମାଧବ ପ_ନାୟକ KBH1301993

!ୀ /9991069 29 126 1084ପ ିୟAା ପ_ନାୟକ ପି େକଦାରନାଥ ପ_ନାୟକ RWX0888222

!ୀ /9991070 60 126 1085ବାସNୀ ପ_ନାୟକ .ା ଦୁଗO ମାଧବ ପ_ନାୟକ RWX0884841

!ୀ /9991071 23 126 1086ଆକାଂ@ା ରଥ ମା ଭୂବେନBରୀ େହାତା RWX1073311

ପ ୁ /10011072 66 126 1087ଜୟ ପ ସାଦ ପ_ନାୟକ ପି ପaୁ#ୟା ପ_ନାୟକ RWX0099531

!ୀ /10011073 60 126 1088ବିଜୟ ଲ@5ୀ ପ_ନାୟକ .ା ଜୟ ପ ସାଦ ପ_ନାୟକ RWX0099523

ପ ୁ /10011074 37 126 1089ସେNାଷ କମୁାର ପ_ନାୟକ ପି ଜୟ ପ ସାଦ ପ_ନାୟକ RWX0281030

ପ ୁ /10021075 61 126 1090ଆର ଚ4 େଶଖର ପଟନାୟକ ପି ଆର ନରସି� ପଟନାୟକ RWX1230218

!ୀ /10021076 43 126 1091ଆର ପAଜିନୀ ପଟନାୟକ .ା ଆର ଚ4 େଶଖର ପଟନାୟକ RWX1230143

!ୀ /10031077 44 126 1092ଶVୁାIଳି ନ4 ପି ମେହrଵର ନ4 RWX1228824

ପ ୁ /10041078 52 126 1093ପ ଦୀପ କମୁାର ପାତ  ପି ପ ଫଲୁ[  ଚ4  ପାତ  RWX1229749

ପ ୁ /1/465, Ni1079 52 126 1094ପaୁ#ଚ4  ପାଣିଗ ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ ାହି OR/12/085/148533

!ୀ /144/331080 22 126 1095ପ ାଚୀ ପଟନାୟକ ପି ବିେବକାନଂଦ ପଟନାୟକ RWX1195536

!ୀ /Stadium r1081 19 126 1096ପୀ ପ ିୟAା ପି ପୀ ଭରପ ସଦ �ାଠର RWX1285105

!ୀ /691082 28 126 1097ପଜୂା ରାଣୀ ପଲାଇ .ା ପ ିୟାବ ତ ପଲାଇ RWX1286046

ପ ୁ /2441083 23 126 1098ଅଭିେଷକ ମହାNି ମା ସାରଦା ମହାNି RWX1286053

!ୀ /Pujariput1084 23 126 1099ସକୁ,ଯା ପଟନାୟକ ପି �ାଠର ପୀ ଭରପ ସଦ RWX1294974

!ୀ /281085 21 126 1100େସୗ�ଯା ମାଝୀ ପି ଅଖିଳ ମାଝୀ RWX1300326

!ୀ /1711086 19 126 1101ଅଂଶତିା େବେହରା ପି ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା RWX1300367

!ୀ /1001087 25 126 1102ସଶ5ତିା ସାହୁ .ା ପ jଯମୁ6 ସାହୁ RWX1300383

ପ ୁ /131088 25 126 1103ଏମ. ନେରଶ କମୁାର ପି ଏମ. େଦବୀ ପ ସାଦ RWX1300417

ପ ୁ /131089 22 126 1104ଏମ. ଅମିତ କମୁାର ପି ଏମ. େଦବୀ ପ ସାଦ RWX1300441

!ୀ /281090 20 126 1105ଦୀପା ମାଝୀ ପି ଅଖିଳ ମାଝୀ RWX1300474

!ୀ /3921091 50 126 1106ନମିତା ମହାକଡୁ .ା ପ ଭାତ କମୁାର ମହାକଡୁ RWX1300904

ପ ୁ /1661092 19 126 1107ଗେଣଶ େବେହରା ମା େମାହିନୀ େବେହରା RWX1308055

!ୀ /1661093 18 126 1108େବୈଦନି େବେହରା ମା େମାହିନୀ େବେହରା RWX1321728

!ୀ /3921094 18 126 1109ପ ିତୀଯ)ୁା ମହାକଡୁ ପି ପ ଭାତ କମୁାର ମହାକଡୁ RWX1322965

ପ ୁ /3921095 55 126 1110ପ ଭାତ କମୁାର ମହାକଡୁ ପି େଗୗରା� ଚ4  ମହାକଡୁ RWX1326800

!ୀ /1111096 32 126 1111ସନୁୀତା ରଥ .ା ଅମନ ନାଥ ସାମNରାୟ RWX1326834

ପ ୁ /3921097 22 126 1112େସୗ�ଯ ଶାN ମହାକଡୁ ପି ପ ଭାତ କମୁାର ମହାକଡୁ RWX1326842

!ୀ /1681098 20 126 1113ସନିୁତା େବେହରା .ା ଲ@5ଣ େବେହରା RWX1326917

!ୀ /851099 19 126 1114ଚ4 ିକା ମାଳି .ା ଉଗ େସନ ମାଳି RWX1333228

18 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀA .ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବOଚନ ନିମେN ଗ ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ6  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବOଚନ କମିଶନ ଭାରତA cାରା 
ପ କାଶନ କରାଯାଏ | ପ େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବOଚନ ପବୂ# ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣA ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରNୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.2 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନAର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନA ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

19 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀA .ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


