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�ୀ /dandakara1 19 127 1େଜାସଦା େଖମ�ୁଡୁ �ା ପରୂନ େଖାସଲା RWX1281708

�ୀ /DNK  colo2 21 127 2ମଧସୁ# ିତା ପରିଡ଼ା ପି ଊମାକାଂତ ପରିଡ଼ା RWX1195551

ପ ୁ /Mali Stre3 29 127 3ସେ'ାଷ କମୁାର ବାରିକ ପି ବଂଶୀଧର ବାରିକ RWX1070465

�ୀ /Mali Stre4 22 127 4ଶମ*+ା ମହାପାତ
 ପି ରାମ ଚ.
  ମହାପାତ
 RWX1069871

�ୀ /015 24 127 5ସସ#ିତା ପାତ
 ପି ନୃସିଂନାଥ ପାତ
 RWX1076124

ପ ୁ /16 59 127 6ନୃସିଂହନାଥ ପାତ
 ପି ସିମାଦ
 ି ପାତ
 OR/12/085/166351

�ୀ /17 53 127 7େଶଳୖବାଳା ପାତ
 �ା ନୃସିଂହନାଥ ପାତ
 KBH1708825

ପ ୁ /18 26 127 8ରଶ# ିର0ନ ପାତ
 ପି ନୃସିଂହ ନାଥ ପାତ
 RWX0806158

ପ ୁ /29 45 127 9ପ
ତାପ ଚ.
  ପ
ଧାନ ପି ଭୂବେନ2ର ପ
ଧାନ RWX0905638

�ୀ /210 34 127 10ଅ4ରଶ# ି ପ
ଧାନ �ା ପ
ତାପ ଚ.
  ପ
ଧାନ RWX0905604

�ୀ /0311 24 127 11ପ
5ା ପରିମିତା ସାହୁ ପି ପ
ଶା' କମୁାର ସାହୁ RWX1076116

�ୀ /0312 21 127 12ପ
ିୟ4ା ସାହୁ ପି ପ
ଶା' କମୁାର ସାହୁ RWX1076140

ପ ୁ /313 60 127 13ଜୟ' କମୁାର େବେହରା ପି ଉଦୟନାଥ େବେହରା RWX0888479

�ୀ /314 51 127 14କ7ନା େବେହରା �ା ଜୟ' କମୁାର େବେହରା RWX0888487

�ୀ /315 36 127 15ରଶ# ିତା ଭାଟି �ା ପ
ଶା' କମୁାର ଭଇସଁାଳ RWX0888362

�ୀ /316 50 127 16ସ;�ାରାଣୀ ଦାଶ �ା ପ
ଶା' କମୁାର ଦାଶ KBH1339845

ପ ୁ /317 57 127 17ପ
ଶା' କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ KBH1326305

�ୀ /418 24 127 21ରଶ# ିତା ନାୟକ �ା େରାମିଓ ପ
ସାଦ ନାୟକ RWX1004514

ପ ୁ /E/519 55 127 24ଏ@.ନିଳକA ନାଇଡୁ ପି ଏ@. ପାଇଡିଆ RWX0822551

�ୀ /E/520 46 127 25ଏ@.ଶାରଦା ନାଇଡୁ �ା ଏ@.ନିଳକA ନାଇଡୁ RWX0822569

ପ ୁ /621 40 127 26ଶ
ିନିବାସ ଖରା ପି ଶ
ିନିୟା ଖରା KBH2144541

�ୀ /622 37 127 27ପ
ମିଳା ଖରା �ା ଶ
ିନିବାସ ଖରା KBH2144558

�ୀ /0723 74 127 28ରୂପ ବାଇ �ା Cତ
ୀ ସତ�ରାମ ନାରାୟଣ ସିଂହ RWX1074772

ପ ୁ /424 24 127 20େରାମିଓ ପ
ସାଦ ନାୟକ ପି ପ
ଭାକର ନାୟକ RWX0902114

�ୀ /825 28 127 33ସମୁ� ନ. ପି ରବିନାରାୟଣ ନ. RWX0530915

ପ ୁ /926 54 127 34ପରୁୁେଷାDମ ଜାନି ପି ଶ�ାମସ.ୁର ଜାନି KBH2091049

�ୀ /927 22 127 35ଅନE ପଣୂF ଜାନୀ ପି ପରୁୁେଷାDମ ଜାନୀ RWX1254416

ପ ୁ /928 19 127 36ଅଭିେଷକ ଜାନୀ ପି ପରୁୁେଷାDମ ଜାନୀ RWX1254390

�ୀ /929 49 127 37ସାବିତ
ି  େଖମGୁୁ �ା ପରୁୁେଷାDମ ଜାନି KBH2144400

ପ ୁ /1030 43 127 38ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ ପି ଚକ
ଧର ନାୟକ KBH1326230

ପ ୁ /1131 25 127 39େଭେ4େଟଶ ପ
ସାଦ େଦବେଗୗଡା ପି ଗ�ାଧର େଗୗଡା RWX0902098

ପ ୁ /1132 24 127 40ଅ0ନ କମୁାର ପHନାୟକ ପି ପ
େଦାଷ କମୁାର ପHନାୟକ RWX0902106

ପ ୁ /1133 56 127 41ପ
େଦାଷ ପHନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପHନାୟକ RWX0905653

�ୀ /1134 44 127 42କସୁମୁ ପHନାୟକ �ା ପ
େଦାଶ ପHନାୟକ KBH1649979

ପ ୁ /1235 51 127 43ନୀଳମଣି ମହାରଣା ପି ବାଇଧର ମହାରଣା RWX0229617

�ୀ /1236 41 127 44ସବିତା ମହାରଣା �ା ନୀଳମଣୀ ମହାରଣା RWX0229609

ପ ୁ /1237 20 127 45ସ0ୟ ମହାରଣା ପି ନୀଳମଣି ମହାରଣା RWX1207216

ପ ୁ /1238 21 127 46ଲC#ୀକା' ପାଣିଗ
ାହି ପି ତାରିଣୀ ପ
ସାଦ ପାଣିଗ
ାହି RWX1156496

�ୀ /1339 58 127 47ରଶ#ିତା ମହାପାତ
 ମା ଗାୟତ
ୀ ମହାପାତ
 RWX0333815

�ୀ /1340 44 127 48ଗାୟତ
ୀ ମହାପାତ
 ପି ପIାନନ ମହାପାତ
 RWX0663427

ପ ୁ /1341 38 127 49ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ପାଥJ ସାହୁ RWX0663435

ପ ୁ /1442 52 127 53ୱଟୁକରୁୁ େବଣ ୁମାଧବ ସମF ପି ଭି. ଅେ0େନୟୁଲୁ RWX0481747

�ୀ /1543 43 127 54ପ
ପLJୀ ପାଣିଗ
ାହୀ �ା ଭି. େବଣ ୁମାଧବ ଶମF RWX0481739

ପ ୁ /1544 77 127 55ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ପି କାଶନିାଥ ସାହୁ OR/12/085/164741

ପ ୁ /SRBD-1545 23 127 56ଦୟାନିଧି ପ
ୁMୀ ପି ରାେଜ.
  ପ
ୁMୀ RWX1156439

�ୀ /1646 47 127 57ପ
ମିତା ସାହୁ �ା ଅ2ିନ କମୁାର ସାହୁ KBH1324490

ପ ୁ /1647 20 127 58ଶଂNାର ସାହୁ ପି ଆOଵିନୀ କମୁାର ସାହୁ RWX1267533

ପ ୁ /1748 24 127 59ଦିଗଦଶJନ କମୁାର ପି ରଘନୁାଥ ତାଡ RWX0902171

ପ ୁ /1749 49 127 60ପ
େମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦGପାଣି ସାହୁ RWX0822296

�ୀ /1750 35 127 61ମମତା କମୁାରି ସାହୁ �ା ପ
େମାଦ କମୁାର ସାହୁ RWX0822288

1 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ4 �ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1751 54 127 62ରଘନୁାଥ ତାଡ ପି ପI ୁତାଡ KBH2144475

�ୀ /1752 49 127 63�LJଲତା ତାଡ �ା ରଘନୁାଥ ତାଡ KBH2144483

ପ ୁ /F/1853 22 127 66େସEହାଲ ନ. ପି ଅନିଲ କମୁାର ନ. RWX1220938

ପ ୁ /2054 56 127 67ରେମଶ ଚ.
  ନାଥ ପି ବନମାଳୀ ନାଥ RWX0337857

�ୀ /2055 49 127 68ନମିତା ପ
ିୟା ନାଥ �ା ରେମଶ ଚ.
  ନାଥ RWX0337840

�ୀ /2356 35 127 69ଝୁିନୁ ଗଉଡ �ା ପIା◌ାନନ ଗଉଡ RWX1208198

ପ ୁ /2457 49 127 72ସାମ' େଶଖର େବନ�ା ପି ପଣୂJଚ.
  େବନ�ା RWX1033182

�ୀ /2458 46 127 73ମମତା େବନ�ା �ା ସାମ' େଶଖର େବନ�ା RWX1033190

ପ ୁ /2459 23 127 74ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େବନ�ା ପି ସାମ' େଶଖର େବନ�ା RWX1033208

ପ ୁ /2460 20 127 75ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େବନ�ା ପି ସାମ' େଶଖର େବନ�ା RWX1207240

�ୀ /2461 19 127 85ନିହାରିକା ସନୁା ପି ହରିଶବି� ସନୁା RWX1254424

�ୀ /H-2462 22 127 86ଏ ଲାବନ�ା �ା ଏ ରାଜା ରାଓ RWX1051341

ପ ୁ /f/2663 55 127 90େଗାପୀନାଥ ମଲW ିକ ପି କରୁଣୀ ମଲW ିକ RWX1073329

�ୀ /f/2664 49 127 91ବୀଣାପାଣି ମଲW ିକ �ା େଗାପୀନାଥ ମଲW ିକ RWX1075548

ପ ୁ /f/2665 22 127 92ଗଲୁସନ କମୁାର ମଲW ିକ ପି େଗାପୀନାଥ ମଲW ିକ RWX1073303

ପ ୁ /2766 48 127 93ବନବାସ ପାଢୀ ପି ଶ�ାମ ସ.ୁର ପାଢୀ KBH2144087

�ୀ /2867 25 127 94YଵLJପ
ଭା ମହା'ି �ା ସେରାଜ କମୁାର ପGା RWX1072057

�ୀ /2968 49 127 102ବାସ'ି କଳୁଦିପ �ା ହରିହର କଳୁଦିପ OR/12/085/166070

�ୀ /2969 28 127 103ଅଲି� କମୁାରୀ କଲୁଦୀପ ପି ହରିହର କଲୁଦୀପ RWX0760207

ପ ୁ /2970 24 127 104ବିେରନ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ହରିହର କଳୁଦୀପ RWX0960765

ପ ୁ /3371 22 127 122େସୗମ�ଶା' ମହାକଡୁ ପି ପ
ଭାତ କମୁାର ମହାକଡୁ RWX1069954

�ୀ /3772 33 127 130ଟି ଚୁମକିୁ �ା ଟି ତିରୁପତି RWX0481606

�ୀ /3773 32 127 131ଟି କବିତା �ା ଟି ଶ4ର RWX0481598

�ୀ /3774 60 127 132ଟି ଲC#ୀ �ା ଟି ନାଗି OR/12/085/166063

ପ ୁ /Qr No TDL75 52 127 135ଦିଲୀପ କମୁାର ହିଆଲ ପି ସଦାନ. ହିଆଲ RWX1240373

�ୀ /Qr No TDL76 47 127 136କ0ୁଲତା ହିଆଲ �ା ଦିଲୀପ କମୁାର ହିଆଲ RWX1240381

ପ ୁ /TDLAF 3777 28 127 137ଦିଗବିଜୟୀ ହିଆଲ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ହିଆଲ RWX1260868

ପ ୁ /TDLAF 3778 21 127 138ଅଧୀରାଜ ହିଆଲ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ହିଆଲ RWX1260884

�ୀ /TDLAF 3779 20 127 139ପ
ିନେସସ ହିଆଲ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ହିଆଲ RWX1260892

�ୀ /4380 22 127 142ଶଭୁସମିତା ବିOୱାଳ ପି ନିର0ନ ବିOୱାଳ RWX1072123

�ୀ /4381 30 127 143ପି. କାେମ2ରୀ ପି ପି.ଚ.
 େଶଖର ରାଓ RWX0762146

ପ ୁ /4882 55 127 163ରଜନିକା' େସଠୀ ପି ଜଗଦିସ େସଠୀ OR/12/085/166061

ପ ୁ /4883 28 127 164ସରୁଜ େସଠୀ ପି କିେଶାର କମୁାର େସଠୀ RWX0481937

�ୀ /4984 40 127 165ପି. େଦବକି ପି ପି.ଚ.
 େଶଖର ରାଓ KBH1329705

�ୀ /4985 36 127 166ପି. ଜାନକୀ ପି ପି.ଚ.
  େଶଖର ରାଓ ରାଓ KBH1351493

�ୀ /4986 60 127 167ପି ରାଧା �ା ପି ଚ.
 େଶଖର ରାଓ OR/12/085/166072

ପ ୁ /4987 32 127 168ପି େଭେ4େଟଶ ରାଓ ପି ପି ଚ.
 େଶଖର ରାଓ KBH1351550

ପ ୁ /5188 60 127 169ଦାସରଥି େବେହରା ପି ତାେର2ର େବେହରା OR/12/085/166074

�ୀ /5189 58 127 170ଶକୁା'ି େବେହରା �ା ଦାସରଥି େବେହରା OR/12/085/166075

ପ ୁ /4590 22 127 153ଭବାନୀ ଶ4ର ବି2ାସରାଇ ପି ଜଗନE ାଥ ବି2ାସରାଇ RWX1069970

ପ ୁ /5891 58 127 197ଦୟାରାମ ନାଗ ପି ସନୁାଧର ନାଗ OR/12/085/166083

�ୀ /5892 55 127 198ସକୁା'ି ନାଗ �ା ଦୟାରାମ ନାଗ OR/12/085/166084

ପ ୁ /5893 35 127 199ବିେର.
  ନାଗ ପି ଦୟରାମ ନାଗ RWX0229658

�ୀ /5894 31 127 200େକୗଶଲ�ା ନାଗ ପି ଦୟାରାମ ନାଗ RWX0762138

ପ ୁ /5895 28 127 201ଟ4 ଧର ନାଗ ପି ମ�ଳା ନାଗ RWX0760496

�ୀ /5996 74 127 202ଜି. ର�ାନାଇକି �ା ଜି. ରାମଦାସ RWX0096388

ପ ୁ /5997 46 127 203ଜି. ର�ାରାଓ ପି ଜି. ରାମଦାସ RWX0096396

�ୀ /6098 37 127 204େପ
ମଦାନି କିେGା ପି େମଝର ଜନ କିେGା RWX0230086

�ୀ /6199 30 127 205ରଶ#ତିା ଷଡ�ି ପି ଝାେଡ2ର ଷଡ�ି RWX0760504

�ୀ /61100 34 127 206ସମିୁତା କମୁାରି ସଡ�ୀ ପି ଝାେଡ2ର ସଡ�ୀ RWX0229559

ପ ୁ /61101 60 127 207ଝାେଡ2ର ଷଡ�ି ପି ରାମକୃ[ ଷଡ�ି KBH1326743

�ୀ /61102 55 127 208ପ4ଜିନି ଷଡ�ି �ା ଝାେଡ2ର ଷଡ�ି KBH1326727

ପ ୁ /61103 39 127 209ସମୁନ କମୁାର ଷଡ�ି ପି ଝେଡ2ର ଷଡ�ି KBH1650381

ପ ୁ /69104 23 127 241ଈ2ର ଚ.
  ନାଥ ପି ରେମଶ ଚ.
  ନାଥ RWX1004498

ପ ୁ /71105 47 127 247ଜୟକୃ[ େବେହରା ପି ଶ4ର େବେହରା RWX0229567

�ୀ /71106 40 127 248ବି[ୁପ
ୀୟା େବେହରା �ା ଜୟକୃ[ େବେହରା RWX0280081

ପ ୁ /74107 25 127 254ସ]ିଦାନ. େବେହରା ପି ଜୟ' କମୁାର େବେହରା RWX0888461

�ୀ /78108 42 127 269ନମିତା ଖରା ପି ଜୟଦାସ ଖରା KBH1351428

ପ ୁ /80109 44 127 271ଶ�ାମ ସ.ୁର ନାୟକ ପି ଶ
ୀ ଦୁରିଆ ନାୟକ KBH1351485

ପ ୁ /83110 44 127 281ଆନ. କମୁାର ପGା ପି ସଦାଶିବ ପGା KBH2144145

�ୀ /91111 23 127 312ସିମର� େସଠୀ ପି କିେଶାର କମୁାର େସଠୀ RWX1071687

ପ ୁ /C-91112 51 127 313କିେଶାର କମୁାର େସଠି ପି ଜଗଦିଶଚ.
  େସଠି KBH1710862

2 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ4 �ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /c-91113 47 127 314ବିଜୟ େଗୗରୀ େସଠୀ �ା କିେଶାର କମୁାର େସଠି KBH1328244

ପ ୁ /97114 56 127 335ରଜନୀକା' େବେହରା ପି ଘନଶ�ାମ େବେହରା KBH1650035

�ୀ /97115 42 127 336େପ
ମଲତା େବେହରା �ା ରଜନୀକା' େବେହରା KBH1650043

�ୀ /97116 27 127 337ସବୁାସିନୀ େବେହରା ପି ରଜନୀ କା' େବେହରା RWX0762096

ପ ୁ /97117 24 127 338ପ
ଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ରଜନୀ କା' େବେହରା RWX1026582

ପ ୁ /97118 31 127 339ନୀଲ ନାୟକ ପି ବିମଳ ନାୟକ RWX0806323

�ୀ /98119 31 127 340ରିବିକା ନାୟକ �ା ନୀଲ ନାୟକ RWX0229674

ପ ୁ /103120 22 127 362ଅOଵିନୀ କମୁାର ତ
ୀପାଠୀ ପି ରାଜକିେଶାର ତ
ୀପାଠୀ RWX1070416

�ୀ /107121 22 127 369ଅନନ�ା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଶ
ୀନିବସା ସାହୁ RWX1070424

ପ ୁ /108122 70 127 370ଭାNରଚ.
  ପରିଡା ପି ଆଦିକ; ପରିଡା OR/12/085/166176

�ୀ /108123 62 127 371ବ�ାଳି ପରିଡା �ା ଭାNର ପରିଡା OR/12/085/166177

ପ ୁ /108124 48 127 372ର0ନ ପରିଡା ପି ଭାNର ପରିଡା OR/12/085/166178

�ୀ /108125 45 127 373ସର�ତି ପରିଡା �ା ର0ନ କମୁାର ପରିଡା KBH1325067

�ୀ /108126 38 127 374ନଳିନୀ କମୁାରୀ ପରିଡା ପି ଭାNର ଚ.
  ପରିଡା KBH1650134

�ୀ /108127 21 127 375ଭବାନୀ ପରିଡା ପି ର0ନ ପରିଡା RWX1205533

�ୀ /109128 60 127 376ଏମ. ସେରାଜିନି ପଟନାୟକ �ା ସଧୁାକର ପଟନାୟକ OR/12/085/166170

ପ ୁ /109129 52 127 377ଏମ. ଶ4ର ପHନାୟକ ପି ଏ@. ସଧୁାକର ପHନାୟକ KBH1325166

�ୀ /109130 46 127 378ଏମ.େରାଜା ପHନାୟକ �ା ଏମ.ଶ4ର ପHନାୟକ KBH1325174

ପ ୁ /110131 61 127 379ଅରୁଣ କମୁାର ପGା ପି ବିରବର ପGା KBH1329028

�ୀ /110132 53 127 380ରଜନୀ ପGା �ା ଅରୁଣ କମୁାର ପGା KBH1329036

ପ ୁ /111133 49 127 381ପ
ଦୀପ କମFକର ପି େଦେବଦ
  ନାଥ କମFକର RWX0096792

�ୀ /111134 45 127 382ବବିତା କମFକର �ା ପ
ଦୀପ କମFକର RWX0096800

�ୀ /111135 28 127 383ଲାଲି କମFକର ପି ପ
ଦୀପ କମFକର RWX0482018

ପ ୁ /112136 50 127 384ରାଜ କିେଶାର ନାଗ ପି େସାନୁ ନାଗ RWX0096818

�ୀ /112137 40 127 385ମ0 ୁନାଗ �ା ରାଜକିେଶାର ନାଗ KBH1328608

ପ ୁ /112138 22 127 386ସଯୂ�Jକା' ନାଗ ପି ରାଜ କିେଶାର ନାଗ RWX1048305

�ୀ /MIG-1/12139 20 127 387ରୁପଲୀନ ନାୟକ ନାୟକ ମା ସାସ#ୀତା ନାୟକ ନାୟକ RWX1236538

ପ ୁ /120140 64 127 403େଗାବି. ଚରଣ େବେହରା ପି ଉଦୟ ନାଥ େବେହରା RWX0096883

�ୀ /120141 52 127 404କନିୁ େବେହରା �ା େଗାବି. ଚରଣ େବେହରା RWX0096891

�ୀ /120142 31 127 405ସ�ୀତା େବେହରା ପି େଗାବି. ଚ.
  େବେହରା RWX1039130

ପ ୁ /120143 28 127 406ରାେଜ.
  ପ
ସାଦ େବେହରା ପି େଗାବି. ଚ.
  େବେହରା RWX0481655

�ୀ /120144 23 127 407ମମତା େବେହରା �ା ରାେଜ.
  ପ
ସାଦ େବେହରା RWX1039122

�ୀ /121145 45 127 408ଆର କ
ି[ା େଦବୀ ପି ଆର. େଭେ4ଟ ରାଓ OR/12/085/166187

�ୀ /121146 57 127 409ଆର କ
ି[ା ପି ଆର େଭ4ଟ ରାଓ RWX1074723

�ୀ /121147 42 127 410ଆର. ମ0ଳୁା ପି ଆର. େଭେ4ଟ ରାଓ KBH1325224

ପ ୁ /121148 53 127 411ଆର. େଲାେକ2ର ରାଓ ପି ଆର. େଭ4ଟ ରାଓ OR/12/085/166185

ପ ୁ /121149 27 127 412ସ#ତିୁ ର0ନ ଶତପଥୀ ପି ଜଗନE ାଥ ଶତପଥୀ RWX0760595

ପ ୁ /123150 26 127 418ରାମ ଚ.
  ଦାଶ ମା ନମିତା ଦାଶ RWX0760611

ପ ୁ /123151 23 127 419କୃ[ ଚ.
  ଦାଶ ପି କବିରାଜ ଦାଶ RWX1026574

ପ ୁ /125152 61 127 420ଆନପା େସାେରନ ପି କାମ େସାେରନ KBH1326867

�ୀ /125153 48 127 421କ7ନା େସାେରନ �ା ଆ�ପା େସାେରନ KBH1326859

�ୀ /125154 27 127 422େଦଓଲା େସାେରନ ପି ଆନପା େସାେରନ RWX0760389

ପ ୁ /126155 65 127 423ରାମଚ.
  ପାଣିଗ
ାହୀ ପି େଗାପିନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ KBH1329234

�ୀ /126156 55 127 424ଆନ.ିତା ପାଣିଗ
ାହୀ �ା ରାମଚ.
  ପାଣିଗ
ାହୀ KBH1329242

ପ ୁ /126157 37 127 425ଅମଲୁ� କମୁାର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ରାମଚ.
  ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0098145

�ୀ /126158 33 127 426ଅ]Jନା ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ରାମଚ.
  ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0098152

�ୀ /127159 51 127 427ସାବିତ
ୀ ବାଘ �ା ଭାNର ବାଘ RWX1072024

ପ ୁ /127160 57 127 428ରାେଜ.
  କମୁାର ଖରା ପି ଇ2ର ଚ.
  ଖରା KBH1329713

ପ ୁ /127161 28 127 429େର^ _ିେଫ� ଖରା ପି ରାେଜ.
  କମୁାର ଖରା RWX0760470

ପ ୁ /127162 26 127 430େକ. ରିଚାa ସାମଏୁb ପି ରାେଜ.
  କମୁାର ଖରା RWX0798132

�ୀ /127163 53 127 431�LJମୟୀ ଶା'ିଲତା ସିଂ �ା ରାେଜ.
  କମୁାର ଖରା KBH1329721

ପ ୁ /129164 61 127 437ପ
କାଶ ଚ.
  ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ KBH1326339

�ୀ /129165 48 127 438ଶ
ୀମତୀ ପ
ତିଭା ସାହୁ �ା ପ
କାଶଚ.
  ସାହୁ OR/12/085/142988

ପ ୁ /129166 27 127 439କିର� ସାହୁ ପି ପ
କାଶ ଚ.
  ସାହୁ RWX0607622

ପ ୁ /129167 20 127 440ଦିଗଦଶJନ ସାହୁ ପି ପ
କାଶ ଚ.
  ସାହୁ◌ୂ RWX1206424

ପ ୁ /130168 53 127 441େଗୗରି କମୁାର ଦାସ ପି ଭଗବତ ପ
ସାଦ ଦାସ RWX0098269

�ୀ /130169 50 127 442ନିହାରିକା ଦାସ �ା େଗୗରି କମୁାର ଦାସ RWX0098251

�ୀ /130170 71 127 443ପcୁଲତା ଦାଶ �ା ଭଗବd ପ
ସାଦ ଦାଶ RWX0760637

ପ ୁ /130171 21 127 444ଆଶେୁତାଷ ଦାଶ ପି େଗୗରୀ କମୁାର ଦାଶ RWX1074681

�ୀ /131172 56 127 445ଗୀତା ପାଇକରାୟ �ା ଓମ.ପ
କାଶ ସିହE ା KBH1326172

ପ ୁ /131173 62 127 446ଓମ.ପ
କାଶ ସିହE ା ପି ସଖୁେଦବ ପ
ସାଦ ସିହE ା KBH1326164

ପ ୁ /131174 33 127 447ଅବିନାଶ ସିହE ା ପି ଓମ ପ
କାଶ ସିହE ା KBH1351584

3 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ4 �ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /131175 30 127 448ପଲW ବୀ ସିହE ା ପି ଓ@ ପ
କାଶ ସିହE ା RWX0481523

ପ ୁ /132176 54 127 449ରାେଜ.
  ପ
ସାଦ ଦାଶ ପି ରାମ ଚ.
  ଦାଶ KBH1344761

�ୀ /132177 47 127 450ଶ
ୀମତୀ କନକପ
ଭା ଦାଶ �ା ରାେଜ.
  ପ
ସାଦ ଦାଶ KBH1344753

�ୀ /133178 29 127 451କeନା କମୁାରୀ ଶତପଥୀ ପି Cୀେରାଦ କମୁାର ଶତପଥୀ RWX0481697

�ୀ /133179 26 127 452�ପEା ଶତପଥୀ ପି Cୀେରାଦ କମୁାର ଶତପଥୀ RWX0902015

ପ ୁ /133180 61 127 453Cୀେରାଦ କମୁାର ଶତପଥି ପି ପ
ଫଲୁW  କମୁାର ଶତପଥି KBH1329010

�ୀ /133181 48 127 454ସକୁା'ି ଶତପଥି �ା Cୀେରାଦ କମୁାର ଶତପଥି KBH1329002

ପ ୁ /134182 58 127 455ଡି.ପି. େଗୗରୀ ପ
ସାଦ ପି ଡି.ଭାNର ରାଓ KBH1325182

�ୀ /134183 55 127 456ଡି. ସବFଣି �ା ଡି. ପି. େଗୗରୀ ପ
ସାଦ KBH1325190

�ୀ /136184 70 127 464ହିରାମଣି ପାଇକ �ା େଗାପାଳ ପାଇକ KBH1329945

ପ ୁ /136185 46 127 465ଦିଲିପ କମୁାର ପାଇକ ପି େଗାପାଳ ପାଇକ KBH1329440

ପ ୁ /136186 50 127 466ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାତ
 ପି େଗାପାଳ ପାଇକ KBH1326420

�ୀ /136187 46 127 467ସନିୁତା ପାତ
 �ା ନୃସିଂହଚରଣ ପାତ
 KBH1351576

ପ ୁ /137188 49 127 468ଅଭିମନ� ୁମହା'ି ପି ଅଧର ଚ.
  ମହା'ି RWX0781989

�ୀ /137189 42 127 469ଜୟଶ
ୀ ମହା'ି ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମହା'ି RWX0782003

�ୀ /138190 36 127 470େସEହଲତା େବେହରା ପି ବୀର କିେଶାର େବେହରା KBH2144293

�ୀ /138191 35 127 471ସସ#ିତା େବେହରା ପି ବୀର କିେଶାର େବେହରା KBH2144327

ପ ୁ /140192 52 127 472ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଆଚାଯ�J ପି େଗାପିନାଥ ଆଚାଯ�J RWX0098236

�ୀ /140193 42 127 473ସ0ନା ଆଚାଯ�J �ା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଆଚାଯ�J RWX0098244

�ୀ /140194 54 127 474ମିତା େଗାପ �ା ଶିବ ପ
ସାଦ ରଥ OR/12/085/142987

ପ ୁ /140195 57 127 475ଶିବ ପ
ସାଦ ରଥ ପି ଚ.
େଶଖର ରଥ OR/12/085/143327

ପ ୁ /140196 26 127 476ଶଭୁମ ରଥ ପି ଶିବ ପ
ସାଦ ରଥ RWX0760603

ପ ୁ /142197 52 127 480ରାେଜ.
  କମୁାର ପୃ_ି ପି ବାସେୁଦବ ପୃ_ି OR/12/085/144859

�ୀ /142198 50 127 481ରୀନାରାଣୀ ପୃ_ି �ା ରାେଜ.
  କମୁାର ପୃ_ି KBH1326040

�ୀ /143199 47 127 482ସତ� େଲଜିଆ �ା ଶ�ାମ େଲଜିଆ KBH1325240

ପ ୁ /143200 26 127 483ଅରୁଣ କମୁାର େଲଜିଆ ପି ଶ�ାମ େଲଜିଆ RWX0760751

ପ ୁ /143201 23 127 484ନିକ0ୁ କମୁାର େଲଜିଆ ପି ଶ�ାମ େଲଜିଆ RWX1025923

�ୀ /143202 23 127 485ରଶ# ିତା େଲଜିଆ ପି ଶ�ାମ େଲଜିଆ RWX1025931

ପ ୁ /144203 49 127 486ଗfୁ ପ
ସାଦ ମହା'ି ପି ସମନାଥ ମହା'ି RWX0096990

�ୀ /144204 41 127 487ସଜୁାତା ମହା'ି �ା ଗfୁ ପ
ସାଦ ମହା'ି RWX0280206

�ୀ /145205 57 127 488ସ�ୀତା ମହାପାତ
 �ା ଅନୀଲ କମୁାର ନ. KBH1344951

ପ ୁ /145206 28 127 489�ପEିଲ ନ. ପି ଅନିଲ କମୁାର ନ. RWX0607523

ପ ୁ /146207 51 127 490ପ
ଶା' କମୁାର ସାମ'ରାୟ ପି େଗାକଳୁ ସାମ'ରାୟ KBH2144491

�ୀ /146208 42 127 491ସବିତା ସାମ'ରାୟ �ା ପ
ସା' ସାମ'ରାୟ RWX0280214

�ୀ /146209 28 127 492ପ
5ା ସାମ'ରାୟ ପି ପ
େମାଦ କମୁାର ସାମ'ରାୟ RWX0607630

ପ ୁ /147210 48 127 493ଯଦୁମଣୀ ମହା4ଡୁ ପି ସାଗ2ୁର ମହା4ଡୁ RWX0097014

�ୀ /147211 38 127 494ଉଷାରାଣୀ ମହା4ଡୁ �ା ଯଦୁମଣୀ ମହା4ଡୁ RWX0097022

�ୀ /147212 26 127 495େଦବସ# ିତା ମହା4ଡୁ ପି ଜଦୁମଣୀ ମହା4ଡୁ RWX0761023

�ୀ /151213 52 127 496ଏମ. ପଦ# ାବତୀ �ା ଏମ.ବାଲକ
ି[ା ରାଓ KBH1326263

ପ ୁ /151214 63 127 497ଏମ. ବାଳକ
ି[ା ରାଓ ପି ଏ@. ଜାନକି ରାମୟା KBH1326255

ପ ୁ /152215 45 127 498କିେଶାର କମୁାର ପHନାୟକ ପି ସଧୁାକର ପHନାୟକ OR/12/085/167080

ପ ୁ /152216 43 127 499କ
 ା'ି କମୁାର ପHନାୟକ ପି ସଧୁାକର ପHନାୟକ KBH1328673

�ୀ /153217 51 127 500େକ ଭାଗ�ଲC#ୀ �ା େକ ଦୁେଯ�Fଧନ ରାଓ KBH2144194

ପ ୁ /153218 61 127 501େକ ଦୁେଯ�Fଧନ ରାଓ ପି େକ. ରାମ ମDୂ* KBH2144202

�ୀ /153219 26 127 502େକ. ମାଧରୁୀ ସାଈ ପି େକ. ଦୁେଯ�Fଧନ ରାଓ RWX0888321

�ୀ /154220 24 127 503ଝିଲୀ ସାହୂ �ା ମାନସ କମୁାର ସାହୂ RWX1048313

�ୀ /155221 58 127 504କନକ ଲତା ଦାଶ �ା ରାଜକିେଶାର ଦାଶ OR/12/085/166313

�ୀ /155222 35 127 505ପ
ିୟ ଦଶJନି ଦାଶ ମା କନକଲତା ଦାଶ RWX0760322

�ୀ /156223 50 127 506ମତି ଖରା �ା ପାତାେଳ2ର ଖରା KBH1708957

ପ ୁ /156224 55 127 507ପାତାେଳ2ର ଖରା ପି ହରି ଖରା KBH1708940

ପ ୁ /156225 28 127 508ସଶୁା' ଖରା ପି ପାତାେଳ2ର ଖରା RWX0481648

ପ ୁ /157226 59 127 509ସେୁରଶ ଚ.
  ବାଘ ପି ଶକୁ
 ାମ ବାଘ OR/12/085/166316

�ୀ /157227 53 127 510ଶା'ିଳତା ବାଘ �ା ସେୁରଶଚ.
  ବାଘ OR/12/085/166317

�ୀ /157228 29 127 511ର0ିତା ବାଘ ପି ସେୁରଶ ଚ.
  ବାଘ RWX0760553

�ୀ /157229 27 127 512ସସ#ିତା ବାଘ ପି ସେୁରଶ ଚ.
  ବାଘ RWX0760801

�ୀ /158230 41 127 513ର0ିତା ମଲW ିକ ମା କନକଲତା ମଲW ିକ KBH1328871

�ୀ /158231 58 127 514କନକଲତା ମଲW ିକ �ା େଯାେଗ.
 ନାଥ ମଲW ିକ KBH1329267

ପ ୁ /158232 38 127 515ଜୟ' କମୁାର ମଲW ିକ ପି େଯାେଗ.
  କମୁାର ମଲW ିକ KBH1326578

�ୀ /158233 35 127 516ସ0gୁା କମୁାରୀ ମଲW ିକ ମା କନକଲତା ମଲW ିକ KBH2144517

ପ ୁ /158234 32 127 517ଦିପକ କମୁାର ମଲW ିକ ପି େଯାେଗ.
  ନାଥ ମଲW ିକ RWX0097097

�ୀ /158235 26 127 518ଜୁଲି ମଲିକ �ା ଜୟ' କମୁାର ମଲW ିକ RWX1039056

�ୀ /159236 28 127 519ଶା'ି କମୁାରୀ �ା ଏ.ସ0ିବ ରାଓ RWX0607515

4 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ4 �ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /159237 39 127 520ଏ. ସଂଜୀବ ରାଓ ପି ଏ. ତ
ୀନାଥ ରାଓ KBH1980440

ପ ୁ /160238 34 127 521ଏ ରାଜା ରାଓ ପି ଏ ତ
ିନାଥ ରାଓ KBH2144566

ପ ୁ /162239 23 127 522େସଖ ଇମରାନ ଆଲW ୀ ପି େସଖ ଅାୟୁବ ଆଲW ୀ RWX1048271

�ୀ /162240 43 127 523କମଳା ହରିଜନ �ା ଡhରୁୁ ହରିଜନ OR/12/085/167122

ପ ୁ /163241 62 127 524ପାiିଲିୟସ ଗGା ପି ଡhରୁ ଧର ଗGା KBH1329952

�ୀ /163242 53 127 525ବାସ'ି ଗGା �ା ପାiିଲିୟସ ଗGା OR/12/085/166349

ପ ୁ /163243 31 127 526ଆଭାସ କମୁାର ଗGା ପି ପାiିଲିୟସ ଗGା RWX0229971

ପ ୁ /163244 36 127 527ଅନିଲ କମୁାର ଗGା ପି ପାiିଲିୟସ ଗGା KBH2144210

�ୀ /164245 41 127 528ପ
ିୟଦଶ*ନୀ ମିଶ
 �ା ବାବୁନି ସ.ୁର ସାମ'ରାୟ RWX1026566

�ୀ /164246 80 127 529ଆପିଲି ନାୟକ �ା ଗେଣସ ନାୟକ RWX0097139

ପ ୁ /164247 57 127 530ଗେୁf2ର ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ KBH1714823

�ୀ /164248 46 127 531ଜୟଶ
ୀ ନାୟକ �ା ଗେୁf2ର ନାୟକ KBH1324979

�ୀ /164249 26 127 532ଗାୟତ
ୀ ନାୟକ ପି ଗେୁf2ର ନାୟକ RWX0760876

ପ ୁ /164250 21 127 533ପବନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗେୁf2ର ନାୟକ RWX1205509

ପ ୁ /164251 45 127 534ବାବୁନି ସ.ୁର ସାମ'ରାୟ ପି ବଂଶିଧର ସାମ'ରାୟ RWX1026558

�ୀ /165252 57 127 535ମ�ୁଳି ଖିନବୁ ଡି �ା ଲC#ଣ ଖିନବୁଡି KBH1328228

ପ ୁ /165253 60 127 536ଲC#ଣ ଖିନବୁଡି ପି ମାଧବ ଖିନବୁଡି KBH1328418

ପ ୁ /165254 43 127 537କମଳ େଲାଚନ ଖିନବୁଡି ପି ଲC#ଣ ଖିନବୁଡି RWX0695452

ପ ୁ /165255 32 127 538ତ
ିେଲାଚନ ଖିନବୁଡି ପି ଭଗବାନ ଖିନବୁଡି RWX0097154

ପ ୁ /165256 28 127 539ଦୁେଯ�Fଧନ ଖିନିବୁଡି ପି ଲC#ଣ ଖିନିବୁଡି RWX0607663

�ୀ /166257 23 127 540େମାନାଲିସା ମହାପାତ
 ପି େଗାଲଖ କମୁାର ନାୟକ RWX1039148

�ୀ /166258 20 127 541ମଧସୁ# ିତା ମହାପାତ
 ପି େଗାଲଖ କମୁାର ନାୟକ RWX1205483

ପ ୁ /166259 58 127 542େଗାଲଖ କମୁାର ନାୟକ ପି ଲC#ଣ ନାୟକ KBH1344290

�ୀ /166260 48 127 543େଜ�ାjEାରାଣି ନାୟକ �ା େଗାଲଖ କମୁାର ନାୟକ KBH1344308

�ୀ /167261 29 127 544ମାମିନା ଦାସ �ା ମେନାଜ କମୁାର ପGା RWX0607556

�ୀ /167262 43 127 545ମମତା କମୁାରୀ ମହାପାତ
 �ା ସେରାଜ କମୁାର ପGା RWX0097196

ପ ୁ /167263 68 127 546େଲାକନାଥ ପGା ପି ନରସିଂହ ପGା OR/12/085/166341

�ୀ /167264 61 127 547ଅନୁ�ୟା ପGା �ା େଲାକନାଥ ପGା OR/12/085/166342

ପ ୁ /167265 47 127 548ସେରାଜ କମୁାର ପGା ପି େଲାକନାଥ ପGା OR/12/085/167158

ପ ୁ /167266 41 127 549ମେନାଜ କମୁାର ପGା ପି େଲାକନାଥ ପGା KBH1328889

�ୀ /167267 39 127 550ରାେଜ2ରୀ ପGା �ା ପ
େମାଦ କମୁାର ପGା RWX0760728

ପ ୁ /167268 39 127 551ରଜତ କମୁାର ପGା ପି େଲାକନାଥ ପGା OR/12/085/167027

�ୀ /167269 34 127 552ଶ
ମିତା ପGା �ା ରଜତ କମୁାର ପGା RWX0902148

ପ ୁ /170270 60 127 553େକଶବ ଚ.
  େଛାଟରାୟ ପି ଲC#ିଧର େଛାଟରାୟ KBH1329374

�ୀ /170271 58 127 554ପ
ଭାସିନି େଛାଟରାୟ �ା େକଶବ ଚ.
  େଛାଟରାୟ KBH1329382

ପ ୁ /170272 35 127 555ସମୁ' କମୁାର େଛାଟରାୟ ପି େକଶବ ଚ.
  େଛାଟରାୟ RWX0097246

ପ ୁ /170273 33 127 556େସୗେମ.
  କମୁାର େଛାଟରାୟ ପି େକଶବ ଚ.
  େଛାଟରାୟ RWX0097238

ପ ୁ /172274 57 127 557ବଂଶିଧର ପGା ପି ବିରବର ପGା KBH1325877

�ୀ /172275 49 127 558ସଂଯgୁା କମୁାରୀ ପGା �ା ବଂଶିଧର ପGା KBH1325885

ପ ୁ /172276 24 127 559ବି2ଜିତ ପGା ପି ବଂଶୀଧର ପGା RWX0948893

�ୀ /172277 20 127 560େସାନାଲି ପGା ପି ବଂଶୀଧର ପGା RWX1207265

�ୀ /173278 61 127 561େରବତି ନାୟକ �ା େଲାକନାଥ ନାୟକ KBH1650308

�ୀ /173279 31 127 562ମିତାରାଣୀ ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ RWX0280248

�ୀ /173280 31 127 563ସ5ୁାନୀ ପ
ଧାନ �ା ବସ' କମୁାର ପ
ଧାନ RWX1070473

ପ ୁ /174281 26 127 564ରାେଜ.
  ପHନାୟକ ପି ସଦାଶବି ପHନାୟକ RWX1025949

ପ ୁ /174282 20 127 565ସାଜନ ସାସମb ପି ପ
ଭାକର ସାସମଲ RWX1207208

ପ ୁ /174283 49 127 566ପ
ଭାକର ସାସମଲ ପି େବଣଧୁର ସାସମଲ KBH1329507

�ୀ /174284 47 127 567ସବିତା ରାଣି ସାସମଲ �ା ପ
ଭାକର ସାସମଲ KBH1329515

ପ ୁ /174285 22 127 568ପ
ଶା' କମୁାର ସାସମଲ ପି ପ
ଭାକର ସାସମଲ RWX1205780

ପ ୁ /175286 60 127 569େସାମନାଥ େଜନା ପି ଭିକା େଜନା OR/12/085/168823

�ୀ /175287 54 127 570କମୁଦୁ େଜନା �ା େସାମନାଥ େଜନା KBH1324938

ପ ୁ /175288 32 127 571ଇ.
  କମୁାର େଜନା ପି େସାମନାଥ େଜନା KBH1351634

ପ ୁ /175289 29 127 572ଅରୁଣ କମୁାର େଜନା ପି େସାମନାଥ େଜନା RWX0760256

�ୀ /176290 78 127 573ଭାଗ�ବତୀ ପGିତ �ା ବଳରାମ ପGିତ OR/12/085/166368

ପ ୁ /176291 59 127 574ଶରତ କମୁାର ପGିତ ପି ବଳରାମ ପGିତ OR/12/085/166369

�ୀ /176292 47 127 575ଭବାନି ପGିତ �ା ସରତ କମୁାର ପGିତ OR/12/085/166370

ପ ୁ /176293 27 127 576ବିନୟ ରଂଜନ ପGିତ ପି ଶରତ କମୁାର ପGିତ RWX0607648

ପ ୁ /176294 22 127 577ବିଭୁ ରମଣ ପGିତ ପି ଶରତ କମୁାର ପGିତ RWX1046291

�ୀ /177295 52 127 578େସEହଲତା େଦଇ �ା ବସ' କମୁାର େସଠ OR/12/085/170446

ପ ୁ /177296 59 127 579ବସ' କମୁାର େସଠ ପି ରାଜ କିେଶାର େସଠ OR/12/085/143219

�ୀ /177297 26 127 580ଦିCା େସଠ ପି ବସ' କମୁାର େସଠ RWX0760645

ପ ୁ /177298 23 127 581ନିଶା' କମୁାର େଶl ପି ବସ' କମୁାର େସl RWX1066133

5 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /178299 56 127 582ସଶୁା' କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ଉମାଶ4ର ମହାପାତ
 RWX0098012

ପ ୁ /178300 25 127 583ସ0ିବ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ସଶୁା' କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0822577

�ୀ /178301 50 127 584ସସ#ିତାରାଣୀ ମିଶ
 �ା ଶଶୁା' କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0098020

ପ ୁ /178302 62 127 585ପI ୁସାହୁ ପି ସାଉ'ି ସାହୁ RWX0097311

�ୀ /178303 59 127 586ଅhିକା ରାଣି ସାହୁ �ା ପI ୁସାହୁ RWX0097303

�ୀ /178304 36 127 587ନମିତା ସାହୁ ପି ପIାନନ ସାହୁ RWX0229591

�ୀ /178305 33 127 588ପ
ଣତା ସାହୁ ପି ପIାନନ ସାହୁ RWX0280263

�ୀ /178306 31 127 589ବିନିତା ସାହୁ ପି ପIାନନ ସାହୁ RWX0280255

�ୀ /179307 58 127 590ପ
ଭାସିନି ଭତ
 ା �ା େକଶବ ପରଜା KBH1329549

ପ ୁ /179308 32 127 591ଯଗୁଳ କିେଶାର ଭତ
 ା ପି ଜନାଥନ ଭତ
 ା RWX0097329

ପ ୁ /179309 58 127 592େକଶବ ପରଜା ପି ଦିନବ;ୁ ପରଜା KBH1325380

ପ ୁ /180310 59 127 593ଦାେମାଦର ମGଳ ପି ମକୁ.ିୁ ମGଳ KBH1708866

�ୀ /180311 53 127 594କମଳା ମGଳ �ା ଦାେମାଦର ମGଳ KBH1708858

�ୀ /180312 28 127 595ସବିତା ମGଳ ପି ଦାେମାଦର ମGଳ RWX0481820

�ୀ /180313 26 127 596ସେ'ାଷୀ ମGଳ ପି ଦାେମାଦର ମGଳ RWX1004472

ପ ୁ /181314 60 127 597ରାମ ମାଝି ପି େଧାବି ମାଝି OR/12/085/166333

�ୀ /181315 55 127 598କ'ିୁ ମାଝି �ା ରାମ ମାଝି OR/12/085/166334

ପ ୁ /181316 39 127 599ସିମାIଳ ମାଝି ପି ରାମ ମାଝି KBH1326180

�ୀ /181317 33 127 600କବିତା ମାଝି ପି ରାମ ମାଝି KBH2144228

ପ ୁ /181318 30 127 601ସବୁ
 ତ ମାଝୀ ପି ରାମ ମାଝୀ RWX0397547

�ୀ /181319 24 127 602ର0ିତା ମାଝି ପି ରାମ ମାଝି RWX0901942

ପ ୁ /182320 46 127 603ପି. ଏେ4ଟି ପି ପି. ସଦାରାମ KBH1329895

�ୀ /182321 43 127 604ପି. ପଦ# ାବତୀ �ା ପି. ଏେ4ଟି KBH1329747

ପ ୁ /182322 27 127 605ପି. ରାେଜଶ ପି ପି. ଏେ4ଟି RWX0607689

�ୀ /183323 75 127 606କନୁନ ଦିସାରି �ା ଡhରୁୁ ଦିସାରି KBH1329259

ପ ୁ /184324 53 127 607ଜଗନE ାଥ ଦାଶ ପି େଗାବି. ଚ.
  ଦାଶ RWX0333682

�ୀ /184325 22 127 608ଭାଗ�ଶ
ୀ ଦାଶ ପି ଜଗନE ାଥ ଦାଶ RWX1071539

ପ ୁ /184326 43 127 609ପ
ଭାତ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିପ
 ଚରଣ ନାୟକ RWX0902064

�ୀ /184327 54 127 610େପ
ମଲତା ପHନାୟକ �ା ନିରଜ କମୁାର ଶତପଥୀ KBH1344779

ପ ୁ /184328 22 127 611ପ
ୀତମ ପ
ିତିଭାସ ଶତପଥି ପି ନିେରାଜ ଶତପଥି RWX1072065

ପ ୁ /184329 55 127 612ନିରଜ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଶଶି ଭୁଷଣ ଶତପଥି KBH1344464

�ୀ /184330 42 127 613େଜ. ବିଜୟା �ା ପ
ଭାତ କମୁାର ନାୟକ RWX0901967

�ୀ /185331 46 127 614ଭବାନୀ ଦାଶ �ା ଜଗନE ାଥ ଦାଶ RWX0397471

�ୀ /186332 73 127 615କାIନ ପେଲଇ �ା କେହE ଇ ପେଲଇ OR/12/085/166403

ପ ୁ /186333 56 127 616ଅଭିମନ� ୁେପାେଲଇ ପି କେହE ଇ େପାେଲଇ RWX1190537

�ୀ /186334 48 127 617େଜ�ାସEାରାଣି େପାେଲଇ �ା ଅଭିମନ� ୁେପାେଲଇ RWX1190529

ପ ୁ /186335 31 127 618ସନିୁଲ କମୁାର େପାେଲଇ ପି ବିପିନ େପାେଲଇ RWX0434332

�ୀ /186336 29 127 619ନିେବଦିତା େପାେଲଇ ପି ଅଭିମନ� ୁେପାେଲଇ RWX0434324

ପ ୁ /186337 28 127 620ଆଶିଶ େପାେଲଇ ପି ଅଭିମନ� ୁେପାେଲଇ RWX0481481

ପ ୁ /187338 62 127 621କାଳୀଚରଣ ପHନାୟକ ପି େCତ
ବାସି ପHନାୟକ RWX0230011

�ୀ /187339 53 127 622ସପୁ
ଭା ପHନାୟକ �ା କାଳିଚରଣ ପHନାୟକ OR/12/085/142723

ପ ୁ /187340 27 127 623ଶ
ୀନିବାସ ପHନାୟକ ପି କାଳିଚରଣ ପHନାୟକ RWX0607424

ପ ୁ /187341 33 127 624ସ.ିପ ପHନାୟକ ପି କାଳିଚନଣ ପHନାୟକ RWX0280289

ପ ୁ /188342 49 127 625ବସ' କମୁାର େଲ4ା ପି ପ
ହଲW ାଦ େଲ4ା RWX0097386

�ୀ /188343 48 127 626ବବିତା ନାୟକ �ା ବସ' କମୁାର େଲ4ା RWX0097394

ପ ୁ /189344 64 127 627ଶେୁର.
  ପ
ଧାନ ପି ତାରୁ ପ
ଧାନ OR/12/085/166410

�ୀ /189345 56 127 628ଦମୟ'ି ପ
ଧାନ �ା ଶେୁର.
  ପ
ଧାନ OR/12/085/166411

�ୀ /189346 34 127 629େସୗଦାମନି ପ
ଧାନ ପି ସେୁର.
  ପ
ଧାନ RWX0229575

ପ ୁ /190347 59 127 630ବଦ
 ିନାରାୟଣ ମହା'ି ପି ନିତ�ାନ. ମହା'ି OR/12/085/142156

�ୀ /190348 46 127 631ମ0ଲୁତା ମହା'ି �ା ବଦ
 ିନାରାୟଣ ମହା'ି OR/12/085/142157

ପ ୁ /190349 27 127 632େଦବାଶ
ିତା ମହା'ି ପି ବଦ
 ିନାରା◌ାୟଣ ମହା'ି RWX1205772

�ୀ /190350 22 127 633ଜି5ାସା ମହା'ି ପି ବଦ
 ିନାରାୟଣ ମହା'ି RWX1205756

ପ ୁ /191351 54 127 634ଲାଡି ଦାଲି ରାଜୁ ପି ଲାଡି ଶ
ୀରାମଲୁୁ RWX0097444

�ୀ /191352 44 127 635ଲାଡି ସଭୁାଷିନି �ା ଲାଡି ଡାଲି ରାଜୁ RWX0097451

ପ ୁ /192353 48 127 636ଅଜୁJ ନ େବେହରା ପି ମରୁଲିଧର େବେହରା KBH1325604

ପ ୁ /192354 44 127 637ଡhରୁଧର େବେହରା ପି ମରୁୁଲୀ ଧର େବେହରା RWX0481580

ପ ୁ /192355 39 127 638ଏକାଦଶୀ େବେହରା ପି ମରୁଲୀ ଧର େବେହରା RWX0481572

�ୀ /192356 34 127 639ସାବିତ
ୀ େବେହରା �ା ଡhରୁଧର େବେହରା RWX0888255

ପ ୁ /192357 32 127 640ଅCୟ କମୁାର େବେହରା ପି ମରୁଲୀଧର େବେହରା RWX0280297

ପ ୁ /192358 48 127 641ବଟକୃ[ ପ
ଧାନ ପି ମରୁଲିଧର ପ
ଧାନ KBH1650464

ପ ୁ /193359 66 127 642ପଦ# ଚରଣ ପାତ
 ପି ଭିମ ପାତ
 OR/12/085/166438

�ୀ /193360 57 127 643ଆଶାଲତା ପାତ
 �ା ପଦ# ଚରଣ ପାତ
 OR/12/085/166439

6 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ4 �ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /193361 30 127 644ଦିପାଲି ପାତ
 ପି ପଦ# ଚରଣ ପାତ
 RWX0333807

ପ ୁ /196362 48 127 645ସେୁର.
  ନାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅଜୁJ ନ େଚୗଧରୁୀ RWX0097527

�ୀ /196363 41 127 646ସଜୁାତା ପାଢୀ �ା ସେୁର.
  ନାଥ େଚୗଧରୁୀ RWX0097535

ପ ୁ /196364 22 127 647ତନ# ୟ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହି ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହି RWX1077064

ପ ୁ /196365 26 127 648ଚିନ# ୟ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0762039

ପ ୁ /196366 50 127 649ପ
ତାପ କମୁାର ରାଉତ ପି ପ
ହଲW ାଦ ରାଉତ RWX0229716

�ୀ /197367 43 127 650ସମିୁତ
 ା ରାଉd �ା ପ
ତାପ କମୁାର ରାଉd RWX0229724

ପ ୁ /197368 40 127 651ପତିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ପ
ହଲW ାଦ ରାଉତ RWX0229757

�ୀ /197369 37 127 652ଦିfିମୟୀ ରାଉତ ପି ପ
ହଲW ାଦ ରାଉତ RWX0229740

�ୀ /198370 35 127 653ଡି ଭାଗ�ଲC#ୀ �ା େକ ଚ.
 େଶଖର RWX0482059

�ୀ /198371 65 127 654େକ. ଭାରତୀ �ା େକ. କ
 ି[ାମDୁ* KBH1326396

ପ ୁ /198372 45 127 655କାGାଲାମ ଚ.
େଶଖର ପି େକ. କ
 ି[ା ମDୁ* KBH1326131

ପ ୁ /198373 75 127 656କାGାଲାମ କ
 ୀ[ା ମତୂJ ୀ ପି େକ େକଦାର KBH1326388

ପ ୁ /199374 52 127 657ଲC#ୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି କୃ[ ଚ.
  ଦାସ RWX0097550

�ୀ /199375 48 127 658େଜ�ାସEାରାଣୀ ଦାସ �ା ଲC#ୀ ନାରାୟଣ ଦାସ RWX0097568

�ୀ /200376 49 127 659େକ.ରାଜଲC#ୀ ମDୁ* �ା େକ.ନରସିଂହ ମDୁ* RWX0280321

�ୀ /200377 71 127 660ଭଗବତୀ ରାଉd �ା ପ
ହଲW ାଦ ରାଉd RWX0229732

�ୀ /201378 41 127 661ଗାୟତ
ୀ ବାଘ �ା ଉେମଶ ଚ.
  ବାଘ RWX0097576

�ୀ /203379 61 127 662ସ;�ାରାଣୀ ଦାସ �ା ପLୂJ ଚ.
  ଦାସ RWX0806455

ପ ୁ /203380 39 127 663ରାମ ଚ.
  ଦାସ ପି ପLୁJ ଚ.
  ଦାସ RWX0097642

�ୀ /203381 37 127 664ର0ିତା ଦାସ ପି ପLୁJ ଚ.
  ଦାସ RWX0097626

�ୀ /203382 35 127 665ରଶ# ିତା ଦାସ ପି ପLୁJ ଚ.
  ଦାସ RWX0097634

�ୀ /204383 58 127 666ତୁଳସି େଦାରା �ା ଦାେମାଦର େଦାରା KBH1344720

�ୀ /204384 40 127 667ସଜୁାତା େଦାରା ପି ଦାେମାଦର େଦାରା KBH1326156

ପ ୁ /204385 39 127 668ଘନଶ�ାମ େଦାରା ପି ଦାେମାଦର େଦାରା KBH1326024

�ୀ /204386 31 127 669ସନିୁତା େଦାରା �ା ଘନଶ�ାମ େଦାରା RWX0607697

�ୀ /205387 22 127 670ବଷF େଦାରା ପି ଶରତ ଚ.
  େଦାରା RWX1205830

�ୀ /205388 33 127 671ଅମ
ିତା ମିଶ
 ପି ନିର0ନ ମିଶ
 RWX0229872

�ୀ /206389 25 127 672େଗାରୀ ଦିଶାରୀ �ା ରେମଶ ଦିଶାରୀ RWX1215755

ପ ୁ /206390 23 127 673ରେମଶ ଦିଶାରୀ ପି ହରି ଦିଶାରୀ RWX1205871

ପ ୁ /207391 72 127 674ବୀରବର େଭାଇ ପି ପିତବାସ େଭାଇ RWX1272103

�ୀ /207392 62 127 675ସତ�ଭାମା େଭାଇ �ା ବିରବର େଭାଇ OR/12/085/166538

�ୀ /207393 36 127 676ମନୀସା େଭାଇ ପି ବୀରବର େଭାଇ RWX0097790

�ୀ /207394 34 127 677ଇତୀଶ
ୀ େଭାଇ ପି ବୀରବର େଭାଇ RWX0097808

ପ ୁ /207395 31 127 678ତାପସ କମୁାର େଭାଇ ପି ବୀରବର େଭାଇ RWX0097816

�ୀ /207396 24 127 679ସେରାଜିନୀ େଭାଇ ପି ସେୁର.
  କମୁାର େଭାଇ RWX1259993

ପ ୁ /209397 62 127 680ବିଜୟ ଚ.
  ପାଢୀ ପି େଗାଦାବରୀ ପାଢୀ RWX0280347

�ୀ /209398 52 127 681କାମାନା ପାଢୀ �ା ବିଜୟଚ.
  ପାଢୀ RWX0280354

ପ ୁ /209399 32 127 682ସିମାIଳ ପାଢୀ ପି ବିଜୟଚ.
  ପାଢୀ RWX0280362

�ୀ /209400 28 127 683େସEହଲତା ପାଢୀ ପି ବିଜୟ ଚ.
  ପାଢୀ RWX0481754

ପ ୁ /209401 61 127 684ପାଣଚୁରଣ ପ
ଧାନ ପି ଦGପାଣି ପ
ଧାନ OR/12/085/167139

�ୀ /209402 52 127 685ଜା5େସନି ପ
ଧାନ ପି ପାଣଚୁରଣ ପ
ଧାନ OR/12/085/167140

ପ ୁ /209403 29 127 686ଅଜିତ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ପାନ ଚରଣ ପ
ଧାନ RWX0434282

ପ ୁ /210404 27 127 687ନିଳାIଳ ପାଢୀ ପି ବିଜୟ ଚ.
  ପାଢୀ RWX0607721

�ୀ /211405 24 127 688ଡି ଦିେଲ2ରୀ ପି ଡି ରାମାଣା RWX1205624

ପ ୁ /211406 20 127 689ଡି ନିଖିଲ ପି ଡି ରାମାଣା RWX1205608

�ୀ /211407 45 127 690ଡି ସର�ତି �ା ଡି ସନ�ାସୀ RWX0434308

�ୀ /211408 23 127 691ଡି େବଣ ୁ ପି ଡି ରାମାଣା RWX1206457

�ୀ /212409 32 127 692ସହୁାନା ପରବି� �ା େସm ସଭୁାନ RWX0760397

ପ ୁ /212410 41 127 693େସm ସଭୁା� ପି େସm ଗଲୁା@ଜାଦର RWX0434316

ପ ୁ /213411 56 127 694ଉମାଚରଣ ପାତ
 ପି ପିତବାସ ପାତ
 OR/12/085/167015

�ୀ /213412 46 127 695ଗୀତାରାଣି ପାତ
 �ା ଉମାଚରଣ ପାତ
 OR/12/085/167016

ପ ୁ /213413 27 127 696େଦବଦD ପାତ
 ପି ଉମା ଚରଣ ପାତ
 RWX0607671

�ୀ /213414 25 127 697ସମୁନ ପାତ
 ପି ଉମାଚରଣ ପାତ
 RWX0888297

�ୀ /215415 29 127 698େଜ�ାସEା ରାଣୀ ପHନାୟକ ପି ପ
କାଶ ଚ.
  ପHନାୟକ RWX0607705

ପ ୁ /215416 30 127 699ସବୁ
 ତ କମୁାର ପHନାୟକ ପି ପ
ସନE  କମୁାର ପHନାୟକ RWX0888370

ପ ୁ /215417 62 127 700ପ
କାଶଚ.
  ପଟନାୟକ ପି ବଂଶିଧର ପଟନାୟକ OR/12/085/166490

�ୀ /215418 52 127 701ପcୁା0ଳି ପHନାୟକ �ା ପ
କାଶ ଚ.
  ପHନାୟକ KBH1344845

ପ ୁ /216419 42 127 702ଅ'ଯ�Fମି େସଠି ପି କାହE ୁ  ଚରଣ େସଠି KBH1328426

ପ ୁ /216420 39 127 703ଅମେର.
  େସଠି ପି କାହE ୁ  ଚରଣ େସଠି KBH1328996

ପ ୁ /216421 62 127 704କାହE ୁଚରଣ େସଠୀ ପି ଶତୃଘନ େସଠୀ OR/12/085/166665

�ୀ /216422 58 127 705େବୖେଦହୀ େସଠୀ �ା କାହE ୁଚରଣ େସଠୀ OR/12/085/167070
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�ୀ /216423 27 127 706କାଦhିନୀ େସଠୀ ପି କାହE ୁ  ଚରଣ େସଠୀ RWX0664169

�ୀ /220424 54 127 715ନିମJଳା ବାଘ �ା ଭୂବନ ବାହାଦୂର RWX0098061

�ୀ /222425 35 127 718ରଇଲା ଗାଦବା �ା ଦଶରଥ ଗାଦବା KBH2143998

ପ ୁ /224426 49 127 721ପ
ଦିପ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ପ
ହଲାଦ ରଣା RWX0529115

�ୀ /225427 46 127 722ଓnାଇ ମଧ ୁ �ା ଓnାଇ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ RWX0481895

ପ ୁ /225428 49 127 723ୱାଇ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ୱାଇ ସଯୂ�Jନାରାୟଣ RWX0481903

ପ ୁ /229429 55 127 728ପି ଚାଲୟା ପି ପି ଶାhୟା RWX0481671

ପ ୁ /229430 29 127 729ପି ରାେଜଶ ପି ପି ଚାଲାୟା RWX0481663

�ୀ /229431 49 127 730ପି ସତ�ବତୀ �ା ପି ଚାଲୟା RWX0481994

ପ ୁ /232432 49 127 731ଧନପତି େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ ଘାସିଆ RWX0481549

�ୀ /232433 34 127 732ଶଶିେରଖା େବେହରା �ା ଧନପତି େବେହରା RWX1048297

ପ ୁ /234434 32 127 733ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଆନ. ଚ.
  ଦାସ RWX0762021

�ୀ /234435 21 127 734ସକୁା'ି ପରମIଣିକ �ା ଆେଲାକ କମୁାର ଦାସ RWX1072081

ପ ୁ /235436 59 127 735େଭରୖବ େଜନା ପି ସାଧଚୁରଣ େଜନା RWX0607614

�ୀ /235437 48 127 736େସୗଭାଗ�ବତୀ େଜନା �ା େଭରୖବ େଜନା RWX0607606

�ୀ /236438 43 127 737ଆର॰ଉସାମା ପHନାୟକ ମା ଆର.େଭେ4p ରତE ମ RWX0607473

�ୀ /236439 32 127 738ଆର.ସନିୁତା େଦବୀ ପHନାୟକ �ା ଆର.ମାଧବ ପHନାୟକ RWX0607465

�ୀ /236440 71 127 739ଆର.େଭେ4ଟ ରତE ମ �ା ଆର.ତ
ିନାଥ ପHନାୟକ RWX0607457

ପ ୁ /237441 27 127 740େମାହିତ ରାଜ ନାୟକ ପି ରାଇଜି� ସନ ଇqାରି ନାୟକ RWX0607481

�ୀ /238442 36 127 741ଏ@. ଭାନୁପ
ିୟା �ା ପି. ଦୁଗF ରାଓ RWX0806273

ପ ୁ /238443 46 127 742ପି.ଦୁଗF ରାଓ ପି ପି.ଝାେଡ2ର ରାଓ RWX0607549

ପ ୁ /239444 28 127 743ଏ@.ମଣି କା'ା ପି ଏ@.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ RWX0607564

ପ ୁ /240445 71 127 744ଭି. ଆଦିନାରାୟାଣା ପି ଭି. େଭେ4ନା RWX0761999

ପ ୁ /240446 40 127 745ଭି. ଏ4ାନା ପି ଭି. ଆଦିନାରାୟାଣା RWX0761965

ପ ୁ /240447 58 127 746ରଘମୁଣି ଗମା� ପି ନିଳକA ଗମା� RWX0607598

�ୀ /240448 64 127 747ଭି. ସତ�ବତୀ �ା ଭି. ଆଦିନାରାୟାଣା RWX0761973

ପ ୁ /240449 40 127 748ଭି. ସଭୁ
 ମାନ� ୁ ପି ଭି. ଆଦିନାରାୟାଣା RWX0762013

ପ ୁ /241450 47 127 749ପ
ଦୀପ ନାଗ ପି ବାସେୁଦବ ନାଗ RWX0760272

�ୀ /241451 42 127 750ଫଲୁ ରୀନା ନାଗ �ା ପ
ଦୀପ ନାଗ RWX0760306

�ୀ /242452 61 127 751ସକୁା'ି ବାଳା ମହାପାତ
 �ା ଜଗନE ାଥ ଶତପଥୀ RWX0760249

�ୀ /242453 32 127 752ଯଶ�ୀ ସପୁ
ୀୟା ଶତପଥୀ ପି ଜଗନE ାଥ ଶତପଥୀ RWX0760173

�ୀ /243454 28 127 753ଭାଗ�ଶ
ୀ ପHନାୟକ ପି ଆr.େଗୗରୀ ଶ4ର ପHନାୟକ RWX0760223

ପ ୁ /245455 32 127 754ସନିୁଲ କମୁାର ସିହଁ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ସିହଁ RWX0760447

ପ ୁ /246456 56 127 755ସେ'ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ RWX0760413

�ୀ /246457 39 127 756ଶା'ି ଲତା ସାହୁ �ା ସେ'ାଷ କମୁାର ସାହୁ RWX0760439

ପ ୁ /246458 26 127 757ଶିବ ଶ4ର ସାହୁ ପି ସେ'ାଷ କମୁାର ସାହୁ RWX0822346

ପ ୁ /247459 48 127 758ଅମିୟ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ଫଗ ୁଚରଣ ମହାପାତ
 RWX0760462

�ୀ /247460 42 127 759ମମତା କମୁାରୀ ମହାପାତ
 �ା ଅମୀୟ କମାର ମହାପାତ
 RWX0760454

ପ ୁ /248461 58 127 760ପ
ସନE  କମୁାର ପତି ପି ରାମ ନାଥ ପତି RWX0760579

�ୀ /248462 50 127 761�LJପ
ଭା ପତି �ା ପ
ଶନE  କମୁାର ପତି RWX1205517

ପ ୁ /250463 59 127 762ଅଭିମନ� ୁ�ାଇଁ ପି ମକୁ.ୁ ଚ.
  �ାଇଁ RWX0760769

�ୀ /250464 53 127 763କବିତା �ାଇଁ �ା ଅଭିମନ� ୁ�ାଇଁ RWX0760744

ପ ୁ /250465 26 127 764େଜ�ାତି ପ
କାଶ �ାଇଁ ପି ଅଭିମନ� ୁ�ାଇଁ RWX0760710

�ୀ /250466 20 127 765ଇତିଲିsା Yହାଇଁ ପି ଅଭିମନ� ୁ�ାଇଁ RWX1207224

ପ ୁ /251467 30 127 766େମାହନ ବାଘ ପି ଅେଶାକ ବାଘ RWX0760827

�ୀ /251468 28 127 767ସଂଜିମଣୀ ବାଘ �ା େମାହନ ବାଘ RWX0760850

�ୀ /251469 31 127 768ଆେରଖା ଖରା ପି ଲC#ଣ ଖରା RWX0760843

ପ ୁ /251470 51 127 769ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଚ.
  ମଣି ନାୟକ RWX0760736

�ୀ /252471 73 127 770�LJମଣି ଖରା �ା ସାମଏୁଲ ଖରା RWX0761114

ପ ୁ /252472 66 127 771ଲC#ଣ ଖରା ପି କା.ୁରୁ ଖରା RWX0761601

ପ ୁ /252473 36 127 772ସଂଜୟ ଖରା ପି ଲC#ଣ ଖରା RWX0761569

ପ ୁ /252474 27 127 773ଅଭିମନ� ୁଖରା ପି ସ.ୁରରାଓ ଖରା RWX0822353

ପ ୁ /252475 76 127 774ସାମଏୁଲ ଖରା ପି େସଠୀ ଖରା RWX0761031

�ୀ /252476 63 127 775କ'ୁଳା ଖରା �ା ଲC#ଣ ଖରା RWX0761577

ପ ୁ /252477 38 127 776ଶରତ କମୁାର ଖରା ପି ସାମଏୁଲ ଖରା RWX0761056

�ୀ /252478 35 127 777ସବୁା�ିନି ଖରା ପି ଲC#ଣ ଖରା RWX0761668

�ୀ /252479 31 127 778ସଭୁଦ
 ା ଖରା ପି ଲC#ଣ ଖରା RWX0760975

�ୀ /253480 50 127 779ଆଲୁକା ଖରା �ା ସେୁରଶ ଖରା RWX0761809

ପ ୁ /253481 37 127 780ସଶୁୀଳ କମୁାର ଖରା ପି ସାମଏୁଲ ଖରା RWX0761098

�ୀ /253482 82 127 781�LJମଣି ପାତ
 �ା ପ
ସନE  ପାତ
 RWX0761528

�ୀ /253483 70 127 782କନକ ପାତ
 �ା ଦଶJନ ପାତ
 RWX0761619

�ୀ /253484 68 127 783କା'ା ମଣି ପାତ
 �ା ମନସୀ ପାତ
 RWX0761635
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ପ ୁ /253485 55 127 784ସଂଜିd ପାତ
 ମା ମାନସୀ ପାତ
 RWX0761957

ପ ୁ /253486 52 127 785ପଜିd ପାତ
 ପି ମନସି ପାତ
 RWX0761270

�ୀ /253487 51 127 786ରୀବିନା ପାତ
 �ା ଉଦୟ ପାତ
 RWX0822379

ପ ୁ /253488 51 127 787ଉଦୟ ପାତ
 ପି ଦଶJନ ପାତ
 RWX0822387

�ୀ /253489 43 127 788ସମିୁତ
 ା ପାତ
 �ା ପଜିd କମାର ପାତ
 RWX0761536

ପ ୁ /253490 42 127 789େମାହନ ପାତ
 ପି ମନସୀ ପାତ
 RWX0761833

ପ ୁ /253491 41 127 790ମେନାଜ ପାତ
 ପି ମନସି ପାତ
 RWX0760959

�ୀ /253492 39 127 791ନିହାରିକା ପାତ
 �ା ଦିଲୀପ ପାତ
 RWX0822395

ପ ୁ /253493 38 127 792ଦିଲW ିପ ପାତ
 ପି ଚ.
  ସନ ପାତ
 RWX0761643

�ୀ /253494 38 127 793ସମିୁତ
 ା ପାତ
 �ା େମାହନ ପାତ
 RWX0761858

ପ ୁ /253495 38 127 794ଅଜୟ ପାତ
 ପି କା'ାମଣି ପାତ
 RWX0761486

�ୀ /253496 36 127 795ସଷୁମା ପାତ
 ମା କା'ିମଣି ପାତ
 RWX0761791

�ୀ /253497 35 127 796େପ
ମମଣି ପାତ
 �ା ଉDମ ପାତ
 RWX0822429

ପ ୁ /253498 32 127 797ଉDମ ପାତ
 ପି ମନସୀ ପାତ
 RWX0761387

ପ ୁ /253499 32 127 798ସେୁରଶ ପାତ
 ପି ଦଶJନ ପାତ
 RWX0761460

�ୀ /253500 30 127 799ଟିମି ପାତ
 �ା ମେନାଜ ପାତ
 RWX1004423

ପ ୁ /253501 30 127 800ଜୁେନଶ ପାତ
 ପି ଦଶJନ ପାତ
 RWX0761296

�ୀ /253502 30 127 801େଦବକୀ ପାତ
 �ା ସେୁରଶ ପାତ
 RWX0760884

ପ ୁ /253503 29 127 802ତପନ ପାତ
 ମା ମନସୀ ପାତ
 RWX0761882

�ୀ /253504 28 127 803ନିଳ'ି ପାତ
 �ା ଅଜୟ ପାତ
 RWX0761551

�ୀ /253505 28 127 804େଗାରା ପାତ
 �ା ସଂଜିd ପାତ
 RWX0761908

ପ ୁ /253506 27 127 805ବାପଜୁୀ ପାତ
 ପି େପାଜିd ପାତ
 RWX0760900

�ୀ /253507 27 127 806ରଶ# ିତା ପାତ
 �ା ତପନ ପାତ
 RWX0761221

ପ ୁ /253508 23 127 807ହିମାIଳ ପାତ
 ପି ପଜିତ କମୁାର ପାତ
 RWX1004415

ପ ୁ /253509 22 127 808ନିପ ୂପାତ
 ପି ସ0ୀତ ପାତ
 RWX1066158

ପ ୁ /254510 60 127 809େବଲଧର ଗାqା ପି େଲାକନାଥ ଗାqା RWX0760934

�ୀ /254511 57 127 810ଲଳିତା ଗାqା �ା େବଲଧର ଗାqା RWX0760926

ପ ୁ /254512 47 127 811ସେୁର.
  ଗାqା ପି େଲାକନାଥ ଗାqା RWX0761015

�ୀ /254513 43 127 812କ0ୁଲତା ଗାqା �ା ମେହ.
  ଗାqା RWX0761593

�ୀ /254514 35 127 813ମନି ରାଣୀ ଗାqା �ା ସେୁr.
  ଗାqା RWX0761189

ପ ୁ /254515 32 127 814ସେୁରଶ ଗାqା ପି େବଲଧର ଗାqା RWX0760942

ପ ୁ /254516 31 127 815ନେରଶ ଗାqା ପି େବଲଧର ଗାqା RWX0760983

�ୀ /254517 30 127 816ନିମJଳା ଗାqା �ା ଦିବ� ସ.ୁର ବିଡିକା RWX0761692

ପ ୁ /254518 29 127 817ବିମଲ କମୁାର ଗାqା ପି େବଲଧର ଗାqା RWX0760967

�ୀ /254519 27 127 818ସକୁା'ି ଗାqା ପି ରାମଦାସ ଗାqା RWX0761411

�ୀ /254520 27 127 819ପିେ4ଲ ଗାqା ପି େବଲଧର ଗାqା RWX0761049

ପ ୁ /254521 23 127 820ଇଶIକ ଗIAI ପି ରାମଦାସ ଗIAI RWX1066182

ପ ୁ /254522 23 127 821ସତ
ୁଘE ଗIAI ପି ରାମଦାସ ଗIAI RWX1066190

�ୀ /254523 23 127 822ନମିତା ଗାAା �ା ଇଶାm ଗାAା RWX1205673

ପ ୁ /254524 45 127 823ମେହ.
  େଗୗଟ ପି ରଘନୁାଥ େଗୗଟ RWX0761700

ପ ୁ /255525 59 127 824ସ.ୁର ରାଓ କ;ପାନ ପି ଦାନାରୀ କ;ପାନ RWX0761080

�ୀ /255526 54 127 825ସଇତ କ;ପାନ �ା ସ.ୁର ରାଓ କ;ପାନ RWX0761213

�ୀ /255527 36 127 826ସଜୁାତା କ;ପାନ ପି ସ.ୁର ରାଓ କ;ପାନ RWX0806364

ପ ୁ /255528 27 127 827ନିଳକA କ;ପାନ ପି ସ.ୁର ରାଓ କ;ପାନ RWX0760991

�ୀ /255529 49 127 828େପ
ମିକା କ;ପାନ �ା ପ
ଭୁ ଦାସ କ;ପାନ RWX0761239

ପ ୁ /256530 61 127 829ସନୁାରୀ େଖାସଲା ପି ବାସ ୁେଖାସଲା RWX0761163

�ୀ /256531 50 127 830କବିତା େଖାସଲା �ା ସନୁାରୀ େଖାସଲା RWX0761205

ପ ୁ /256532 37 127 831ପ
ଫଲୁW  େଖାସଲା ପି ସନୁାରୀ େଖାସଲା RWX0761510

ପ ୁ /256533 31 127 832ପିତାhର େଖାସଲା ପି ସନୁାରୀ େଖାସଲା RWX1066166

ପ ୁ /257534 23 127 833ଭୂେପଦ
  ମହାନ.ିଆ ପି ଆ_I ମହାନ.ିଆ RWX1066174

�ୀ /257535 75 127 834କସାେରନ ମହାନ.ିଆ �ା ଅବିନାଶ ମହାନ.ିଆ RWX0761254

ପ ୁ /257536 31 127 835ପ
େମାଦ ମହାନ.ିଆ ପି ରଂଜନ ମହାନ.ିଆ RWX0761783

ପ ୁ /257537 28 127 836ଧେମJ.
  ମହାନ.ିଆ ପି ଆ_ା ମହାନ.ିଆ RWX0761403

ପ ୁ /257538 27 127 837�ାଧୀନ ମହାନ.ିଆ ପି ର0ନ ମହାନ.ିଆ RWX0822205

�ୀ /257539 22 127 838ସୀମା ମହାନ.ିଆ �ା Yୱାଧୀନ ମହାନ.ିଆ RWX1185743

�ୀ /257540 26 127 839ନିରୁ ମହାନ.ିଆ �ା ପ
େମାଦ ମହାନ.ିଆ RWX0822338

ପ ୁ /257541 60 127 840ଆ_ା ମହାନ.ିଆ ପି ସ.ୁୁରୁ ମହାନ.ିଆ RWX0761320

�ୀ /257542 55 127 841ପଦ# ାବତୀ ମହାନ.ିଆ �ା ଆ_ା ମହାନ.ିଆ RWX0762070

ପ ୁ /257543 53 127 842ର0ନ ମହାନ.ିଆ ପି ଫିଲିt ମହାନ.ିଆ RWX0761742

�ୀ /257544 43 127 843େହମ' ମହାନ.ିଆ �ା ରଂଜନ ମହାନ.ିଆ RWX0761726

ପ ୁ /257545 40 127 844ନେରଶ ମହାନ.ିଆ ପି ଦିଲW ୀପ ମହାନ.ିଆ RWX0761825

�ୀ /257546 40 127 845ରାଧୀକା ମହାନ.ିଆ �ା ନେରଶ ମହାନ.ିଆ RWX0761866

9 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /257547 27 127 846ଦିଲW ିପ ମହାନ.ିଆ ପି ଆ_ା ମହାନ.ିଆ RWX0761437

ପ ୁ /258548 46 127 847େଗାପାନ ବିଡିକା ପି ସବୁାସ ବିଡିକା RWX0761494

ପ ୁ /258549 40 127 848ଦିବ� ସ.ୁର ବିଡିକା ପି ସବୁାସ ବିଡିକା RWX0761718

�ୀ /258550 30 127 849ସସୁ# ିତା ବିଡିକା �ା େଗାପନ କମୁାର ବିଡିକା RWX0761452

�ୀ /259551 66 127 850ପcୁା ସାଗର �ା ନବୀନ ସାଗର RWX0822361

ପ ୁ /259552 66 127 851ନବୀନ ସାଗର ପି ରୁେବନ ସାଗର RWX0761676

ପ ୁ /259553 41 127 852ପବିତ
  ସାଗର ପି ହସFନ. ସାଗର RWX0822254

�ୀ /259554 40 127 853ରତE ମଣି ସାଗର �ା ପବିତ
  ସାଗର RWX0822262

�ୀ /259555 35 127 854ଶସୁା'ି ସାଗର �ା ଶବିତ ସାଗର RWX0822270

ପ ୁ /259556 31 127 855ଶବିତ ସାଗର ପି ହଷFନ. ସାଗର RWX0822247

�ୀ /259557 29 127 856ପେ4ାଜିନୀ ସାଗର ପି ନବିନ ସାଗର RWX0761007

�ୀ /259558 28 127 857ହିମା0ଳି ସାଗର ପି ନବିନ ସାଗର RWX0760868

ପ ୁ /259559 63 127 858ହଷFନ. ସାଗର ପି କସାରୀ ସାଗର RWX0761361

�ୀ /260560 28 127 859ଶଶିେରଖା କଲୁଦୀପ �ା ଶରତ କଲୁଦୀପ RWX0760918

ପ ୁ /260561 37 127 860ପ
ଭାତ କମୁାର କଳୁଦିପ ପି ସତ�ବାନ କଳୁଦିପ RWX0762005

�ୀ /260562 54 127 861ଚIଳା କଲୁଦୀପ �ା ସତ�ଦାନ କଲୁଦିପ RWX0761734

�ୀ /260563 28 127 862େଜ�ାତି ମଣି କଲୁଦୀପ �ା ପ
ଭାତ କମୁାର କଲୁଦୀପ RWX0761817

ପ ୁ /261564 31 127 863ପଦନ ପ
ଧାନୀ ପି ବି2ନାଥ ପ
ଧାନୀ RWX0760777

�ୀ /261565 27 127 864ଲC#ୀ ପ
ଧାନୀ �ା ପଦନ ପ
ଧାନୀ RWX0760835

ପ ୁ /262566 44 127 865ସଂଜିu କମୁାର vିେବଦୀ ପି ମେହଶ କମୁାର vିେବଦୀ RWX0806331

�ୀ /262567 41 127 866େ2ତା ଲିନା vିେବଦୀ �ା ସଂଜିବ କମୁାର vିେବଦୀ RWX0806349

�ୀ /263568 31 127 867ମାଳା େଖାସଲା �ା ରେମଶ ଚ.
  େଖାସଲା RWX0806216

ପ ୁ /264569 51 127 868ସ0ୟ େଜନା ପି ସନୁାକର େଜନା KBH1712215

�ୀ /264570 36 127 869ଇତିଶ
ୀ େଜନା ପି ସଂଜୟ େଜନା RWX0282798

ପ ୁ /264571 62 127 870ରାେପଟି ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଆର. ରାମାସତ�ନାରାୟଣ RWX0806224

�ୀ /264572 58 127 871ରାେପଟି ସତ�ା �ା ଆr. ନାରାୟଣ ରାଓ RWX0806190

�ୀ /265573 51 127 872ବିଜୟ ଲC#ୀ ଚଲାଣ �ା ଶା'ି କମୁାର ଦିଶାରୀ RWX0806208

�ୀ /265574 28 127 873ରାଧାରାଣୀ ଦିଶାରୀ ପି ଶ'ି କମୁାର ଦିଶାରୀ RWX0806182

ପ ୁ /265575 26 127 874ସ.ିପ କମୁାର ପତି ପି ପ
ସନE  କମୁାର ପତି RWX0798140

ପ ୁ /265576 21 127 875େସୗରଭ କମୁାର ପତି ପି ପ
ସନE  କମୁାର ପତି RWX1254200

ପ ୁ /266577 50 127 876ବିଭୂ ପ
ସାଦ ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାୟକ RWX0806166

�ୀ /266578 43 127 877ଆରତୀ ନାୟକ �ା ବିଭୂ ପ
ସାଦ ନାୟକ RWX0806422

ପ ୁ /267579 52 127 878ଉମାକା' ସାହୁ ପି ରାମ କୃ[ ସାହୁ RWX0806430

ପ ୁ /268580 55 127 879ବୃ.ାବନ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ RWX0806463

�ୀ /268581 47 127 880ପ
ିୟhଦା ନାୟକ �ା ବୃ.ାବନ ନାୟକ RWX0806471

ପ ୁ /269582 52 127 881ସନୁା ହରିଜନ ପି ଡାଳ ବ;ୁ ହରିଜନ RWX0806372

�ୀ /269583 47 127 882ମ�ଳ େଦଇ ହରିଜନ �ା ସନୁା ହରିଜନ RWX0806414

ପ ୁ /269584 34 127 883ଲବ ହରିଜନ ପି ସନୁା ହରିଜନ RWX0806281

ପ ୁ /269585 32 127 884କଶୁ ହରିଜନ ପି ସନୁା ହରିଜନ RWX0806380

�ୀ /269586 32 127 885ହିରାମଣୀ ହରିଜନ �ା ଲବ ହରିଜନ RWX0806398

�ୀ /269587 25 127 886ନିତୁ ହରିଜନ �ା କଶୁ ହରିଜନ RWX1205798

�ୀ /270588 30 127 887ରତE ା ହିରଜନ �ା ବୃ.ାବନ ହରିଜନ RWX0806489

ପ ୁ /270589 54 127 888ହେରଶ ଚ.
  ପାତ
 ପି ସଯୂ�Fନ. ପାତ
 RWX0806265

�ୀ /270590 37 127 889ରଶ#ତି ପାତ
 �ା ହେରଶ ଚ.
  ପାତ
 RWX0806232

�ୀ /271591 36 127 890ବିନିତା ଖରା ପି ସଶୁୀଳ ଖରା RWX0806257

ପ ୁ /271592 29 127 891ଅନ' ଖରା ପି ସଶୁୀଳ ଖରା RWX0806240

ପ ୁ /272593 35 127 892ବୃ.ାବନ ହିରଜନ ପି ମାଧବ ହରିଜନ RWX0806315

ପ ୁ /273594 31 127 893ହରି ଜାନୀ ପି ଘାସି ଜାନୀ RWX0806174

�ୀ /273595 28 127 894େଗୗରୀ ମଣି ଜାନୀ �ା ହରି ଜାନୀ RWX0806141

ପ ୁ /274596 54 127 895ମନଚିd ମହାନ.ିଆ ପି ଫିଲିପ ମହାନ.ିଆ RWX0822312

�ୀ /274597 42 127 896ନିମJଳା ମହାନ.ିଆ �ା ମନଚିd ମହାନ.ିଆ RWX0822320

ପ ୁ /274598 27 127 897େଜାେସw ମହାନ.ିଆ ପି ମନଚିd ମହାନ.ିଆ RWX0822304

�ୀ /275599 48 127 898େଗାେରନ ପାତ
 �ା ଶା'ିଶିନ ପାତ
 RWX0822411

�ୀ /277600 63 127 899େହମଲତା ପାତ
 �ା ବିଜୟ ପାତ
 RWX0822437

�ୀ /278601 63 127 900ଲC#ୀ କଳୁଦିପ�ା �ା ରାମଚ.
  କଳୁଦିପ�ା RWX0822445

ପ ୁ /279602 33 127 901ଜେଳ.
  ନାଏକ ପି ଅx ୁJନ ନାଏକ RWX0822452

ପ ୁ /280603 64 127 902ବିଜୟ ପାତ
 ପି ମନସି ପାତ
 RWX0822460

ପ ୁ /282604 49 127 903ଶା'ିଶଳ ପାତ
 ପି ନିଚ�ାନ. ପାତ
 RWX0822486

�ୀ /283605 37 127 904ବବିତା କଳୁଦିପ�ା �ା ଶଶୁା' କଳୁଦିପ�ା RWX0822494

ପ ୁ /284606 40 127 905ଶଶୁା' କଳୁଦିପ�ା ପି ରାମଚ.
  କଳୁଦିପ�ା RWX0822502

ପ ୁ /285607 55 127 906ଆେଲକ ମହାନ.�ା ପି ଭୀମ ମହାନ.�ା RWX0822510

�ୀ /286608 49 127 907ଆରତୀ ମହାନ.�ା �ା ଆେଲକ ମହାନ.�ା RWX0822528

10 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ4 �ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /287609 54 127 908ହସିଅ ମହାନ.ିଆ ପି ଭିମ ମହାନ.ିଆ RWX0822544

�ୀ /288610 50 127 909ଭଜ'ି ମହାନ.ିଆ �ା ହସିଅ ମହାନ.ିଆ RWX0822536

ପ ୁ /289611 35 127 910କେଟଶ ଖରା ପି ସିରାମଲୁ ଖରା RWX0822684

�ୀ /289612 31 127 911ସ0 ୁଖରା �ା କେଟଶ ଖରା RWX0822692

�ୀ /290613 75 127 912ଲଇକି ମହନ.�ା �ା ଭୀମ ମହାନ.�ା RWX0822676

�ୀ /291614 36 127 913ଗୀତା େଖାସW ା �ା ସେରାଜ େଖାସW ା RWX0822668

ପ ୁ /292615 25 127 914ସେରାଜ େଖାସW ା ପି ଯଗୁଳ େଖାସW ା RWX0822650

ପ ୁ /293616 24 127 915ସଭୁାଶିଷ ମଲW ିକ ପି ଜୀବନ ମଲW ିକ RWX0948919

�ୀ /294617 28 127 916ପcୁାଲତା ବିଡିକା �ା ରବି.
  କମୁାର େଖାସଲା RWX0822635

�ୀ /295618 74 127 917ଶା'ି କ.ପାନ �ା ବିଲିୟମ କ.ପାନ RWX0822627

ପ ୁ /296619 32 127 918ସନୁ@ କଳୁଦୀପ ପି ଚରଣ ଲାଲ କଳୁଦୀପ RWX0822601

ପ ୁ /297620 31 127 919େକୗyଭ କମୁାର ସାହୁ ପି କପିଳ ଚ.
  ସାହୁ RWX0822593

�ୀ /298621 25 127 920ସସ#ିତା କମୁାରୀ େଲଜିଆ ପି ଶ�ାମ େଲଜିଆ RWX0822585

ପ ୁ /299622 34 127 921ଗfୁଚ.
  ବାଘ ପି ଶ�ାମ ସ.ୁର ବାଘ RWX0888271

�ୀ /300623 32 127 922ଜି. ରଶ# ିତା ପି ଶ�ାମ ସ.ୁର ବାଘ RWX0888289

ପ ୁ /302624 53 127 923ଡି. ମାେଲ2ର ପାତ
 ପି ଡି. େସାମନାଥ ପାତ
 RWX0888339

ପ ୁ /303625 57 127 924ପ
ଶା' କମୁାର ଭଇଁସାଳ ପି େଯାଗୀ.
  ଭଇସଁାଳ RWX0888354

�ୀ /304626 68 127 925ସତ�ବତି ନାୟକ �ା କଡକଧାରି ନାୟକ RWX0888388

ପ ୁ /304627 34 127 926େଗାବି. ନାୟକ ପି କଡକଧାରି ନାୟକ RWX0888404

ପ ୁ /305628 26 127 927ଅCୟ ଦାସ ପି ଆରତତ
 ାଣ ଦାସ RWX0888412

�ୀ /305629 25 127 928ରଶ# ିତା ଦାସ ପି ଆରତତ
 ାଣ ଦାସ RWX0888420

ପ ୁ /307630 41 127 929ସାଧ ୁଅଲୀ ପି ବାକର ଅଲୀ RWX0901934

�ୀ /307631 39 127 930ଶିରି� େବଗ@ ଅଲୀ �ା ସାଧ ୁଅଲୀ RWX0901991

�ୀ /309632 41 127 931ୟୁ. ସଜୁାତା �ା ୟୁ. ଅଜୟ କମୁାର RWX0902056

�ୀ /310633 44 127 932ପି.େକ. ଅhିକା ପି ପି.େକ. କ
 ି[ା କଟୁରୀ RWX0956946

�ୀ /310634 65 127 933ଆମାଜୀ ଏ@ �ା ଏ@. ରାମାରାଓ RWX1039072

�ୀ /310635 28 127 934ଶା'ି ପି. �ା ପି. େଭ4ଟରମଣ RWX1039064

�ୀ /310636 35 127 935ଡି. ସେ'ାଷୀ ପି ଡି. ଲC#ଣ ରାଓ RWX1004456

�ୀ /310637 25 127 936ଏ@. ସେ'ାଷୀ ମା ପି.େକ. ଅhିକା RWX0902122

�ୀ /310638 26 127 937ପି. ଶା'ି �ା ପି. ସୀମା ଶ4ର RWX0960716

�ୀ /311639 41 127 938ଉଷା ଅମନାତ� �ା ପିତବାସ ଅମନାତ� RWX0434837

�ୀ /311640 22 127 939ବବିତା ଅମାନତ� ମା ଊଷା ଅମାନତ� RWX1048263

ପ ୁ /312641 52 127 940ମଧସୁଦୁନ ପଟନାୟକ ପି ଜଗନE ାଥ ଜଟନାୟକ RWX0778126

�ୀ /312642 43 127 941�ରୁପାରାଣୀ ପଟନୟକ �ା ମଧସୁଦୁନ ପଟନାୟକ RWX0778118

ପ ୁ /313643 58 127 942ବଳରାମ ହzସଦା ପି ଭାଗଲା ହzସଦା RWX1039114

�ୀ /313644 49 127 943ସାବିତ
ୀ ହzସଦା �ା ବଳରାମ ହzସଦା RWX1039106

�ୀ /313645 24 127 944େଡାଲିରାଣୀ ହzସଦା ପି ବଳରାମ ହzସଦା RWX1039080

ପ ୁ /313646 57 127 945ବି2ର0ନ ପGା ପି ରଘନୁାଥ ପGା RWX1004431

�ୀ /313647 53 127 946ଅ0ନା ପGା �ା ବି2 ର0ନ ପGା RWX1004373

ପ ୁ /314648 71 127 947ସଦାନ. ଦିଗଲ ପି ଏକା ଦିଗଲ RWX1048321

ପ ୁ /314649 23 127 948େସୗଦାଗର େଗୗଡ଼ ପି ପIାନନ େଗୗଡ଼ RWX1072032

ପ ୁ /316650 32 127 949ରାଜୁ ବାଘ ପି ଭାNର ବାଘ RWX1072008

�ୀ /316651 24 127 950ଶମ*+ା ଖରା �ା ରାଜୁ ବାଘ RWX1071992

�ୀ /317652 25 127 951ଜୟ'ୀ ଖରା �ା ତ
ିେଲାଚନ ଖରା RWX1074749

ପ ୁ /317653 25 127 952ତ
ିେଲାଚନ ଖରା ପି ବିOୱନାଥ ଖରା RWX1074756

ପ ୁ /317654 21 127 953ଆକାଶ ଖରା ପି ବିOୱନାଥ ଖରା RWX1074764

�ୀ /318655 30 127 954ରଶ#ତିା େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ.
  େବେହରା RWX0338772

ପ ୁ /319656 46 127 955ପି ସେୁରଶ ରାଓ ପି ଝାେଡ2ର ରାଓ OR/12/085/140437

�ୀ /319657 40 127 956ପି.�ାତି ରାଓ �ା ପି. ସେୁରଶ ରାଓ RWX0282996

ପ ୁ /320658 22 127 957େଶୗରଭ ପାତ
 ମା ଲିଲାବତି ଚG RWX1172030

ପ ୁ /321659 21 127 958ସିେ{Oୱର ଦା'ୁନ ପି େଘନୁ ଦା'ୁନ RWX1172139

ପ ୁ /322660 25 127 959େଜମY ବାଘ ମା ମମତା ବାଘ RWX1071497

�ୀ /322661 41 127 960ମମତା ଦାସ ପି ଉDମ ଦାସ RWX1205822

ପ ୁ /322662 30 127 961ଖେଗOୱର ହ'ାଳ ପି ଭୀମ ହ'ାଳ RWX1172113

ପ ୁ /322663 21 127 962ପ
େମାଦ ହ'ାଳ ପି ଭୀମ ହ'ାଳ RWX1172097

ପ ୁ /322664 23 127 963ମେହ.
  େଖାସW ା ପି ସକୁ
ୁ  େଖାସଲା RWX1185776

�ୀ /322665 23 127 964�ପEା ତାଡି�ି �ା ମେହ.
  େଖାସW ା RWX1260041

ପ ୁ /323666 26 127 965ମାନସିଂ ହରିଜନ ପି ଗଣପତି ହରିଜନ RWX1185826

�ୀ /323667 23 127 966ସଂଗୀତା ହରିଜନ �ା ମାନସିଂ ହରିଜନ RWX1186154

ପ ୁ /323668 26 127 967ପLୁJ େଖାସଲା ପି ଶକୁ
ୁ  େଖାସଲା RWX1071471

ପ ୁ /323669 53 127 968ଏ�. ପେଲୟା େରଡୀ ପି ଏ�. ରାେଜୟା େରଡୀ KBH1714153

ପ ୁ /324670 32 127 969ହଳଧର ଛତ
ିଆ ପି ଆନ. ଛତ
ିଆ RWX1071505

11 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /324671 30 127 970ଟଭା ହରିଜନ �ା ହଳଧର ଛତ
ିଆ RWX1071513

ପ ୁ /324672 61 127 971କମଳୁ ଇ0ଲ ପି ଆଇତା ଇ0ଲ RWX1186220

�ୀ /324673 56 127 972ଆ|ୀ ଇ0ଲ �ା କମଳୁ ଇ0ଲ RWX1186972

ପ ୁ /325674 47 127 973ଉମାକା' ପରିଡା ପି ଭାNର ଚ.
  ପରିଡା RWX1207273

�ୀ /325675 39 127 974ପ
ମିଳା ପରିଡା �ା ଉମାକା' ପରିଡା RWX1208255

ପ ୁ /326676 71 127 975ଚରଣ ଲାଲ କଳୁଦୀପ ପି ଜଳଧର କଳୁଦୀପ RWX1208214

�ୀ /326677 26 127 976କIୁଲତା କଳୁଦୀପ �ା ଚରଣଲାଲ କଳୁଦୀପ RWX1205905

ପ ୁ /326678 31 127 977ସନୁୀଲ କଳୁଦୀପ ପି ଚରଣ ଲାଲ କଳୁଦୀପ RWX1208230

ପ ୁ /326679 43 127 978ମେହାନ ମହାନ.ିଆ ପି େବନ�ା ମହାନ.ିଆ RWX1205939

ପ ୁ /328680 44 127 979ଜୟ' େCତ
ୀୟ ପି କୃପା େCତ
ୀୟ RWX1074319

�ୀ /328681 39 127 980ନୟତିି େCତ
ୀୟ �ା ଜୟ' େCତ
ୀୟ RWX1074376

�ୀ /347682 25 127 981ସଭୁଶ
ୀ ବାରିକ �ା ସେ'ାଷ କମୁାର ବାରିକ RWX1070390

ପ ୁ /348683 45 127 982ଅମଲୁ� କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ସଯୂ�J ନାରାୟଣ ମହାପାତ
 RWX1070382

�ୀ /348684 40 127 983େହମଲତା ମହାପାତ
 �ା ଅମଲୁ� କମୁାର ମହାପାତ
 RWX1070408

�ୀ /348685 23 127 984ମଧଶୁ
ୀ ମହାପାତ
 ପି ଅମଲୁ� କମୁାର ମହାପାତ
 RWX1070440

�ୀ /349686 54 127 985େଗୗରୀ ପାଣିଗ
ାହୀ �ା ତାରିଣୀ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX1205491

ପ ୁ /350687 20 127 986େକ.ଦୁଗF ପ
ସାଦ ପHନାୟକ ପି େରବ' କମୁାର ପHନାୟକ RWX1205525

ପ ୁ /351688 37 127 987ସ0ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜନସନ ନାୟକ RWX1205541

�ୀ /351689 36 127 988ଅନୀତା ନାୟକ ପି ସ0ୟ କମୁାର ନାୟାକ RWX1206366

�ୀ /352690 20 127 989ସ;�ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ବି[ୁ ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX1205566

ପ ୁ /353691 60 127 990କନୁୁ େଗୗଡ ପି ନବ ଗଉଡ RWX1230051

�ୀ /353692 55 127 991ସଶିୁଳା େଗୗଡ �ା କନୁୁ େଗୗଡ RWX1206341

�ୀ /353693 32 127 992ଅନୀତା େଗୗଡ ପି କନୁୁ େଗୗଡ RWX1206291

�ୀ /353694 30 127 993ସନୁୀତା ମହା4ଡୁ ପି କନୁୁ େଗୗଡ RWX1205574

�ୀ /354695 66 127 994ଜି. କାେମOଵରୀ �ା ଜି. ଆନ. ରାଓ RWX1230747

ପ ୁ /354696 45 127 995ଜି. ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଜି. ଆନ. ରାଓ RWX1230267

ପ ୁ /354697 39 127 996ଜି. ନାେଗ2ର ରାଓ ପି ଜି . ଆନ. ରାଓ RWX1206374

�ୀ /354698 31 127 997ଡି େରାଜିକା �ା ଜି ନାେଗ2ର ରାଓ RWX1205582

�ୀ /354699 38 127 998ଜି. ସଜୁାତା �ା ଜି. ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ RWX1230259

ପ ୁ /355700 42 127 999ହିେରାଂମୟ ବ।ଳ। ପି ଯଦୁନାଥ ବ।ଳ। RWX1230242

�ୀ /355701 40 127 1000ଚIଳ। ବ।ଳ। �ା ହିେରାଂମୟ ବ।ଳ। RWX1230192

�ୀ /355702 22 127 1001ସି.ଏ}.ଏେ4ଟ ଲC#ୀ ପି ସି.ଏଚ.ଇ2ର ରାଓ RWX1206473

�ୀ /356703 36 127 1002ରଶ#ିତା କର �ା କାଶୀ ପ
ସାଦ ନାୟକ RWX1254432

�ୀ /356704 37 127 1003ପ4ଜିନି ନାୟକ �ା ପଣୂF� ନାୟକ RWX1267285

ପ ୁ /357705 50 127 1004ବିନାୟକ ଖାଡ�ା ପି ୰କୃତିବାସ ଖାଡ�ା RWX1254382

�ୀ /357706 43 127 1005ବିଧପୁ
ଭା ଖାଡ�ା �ା ବିନାୟକ ଖାଡ�ା RWX1254374

�ୀ /358707 39 127 1006ପ
ମିଳା େଖମGୁୁ �ା ମେନାଜ କମୁାର େଖମGୁୁ RWX0901983

�ୀ /359708 26 127 1007ବି[ୁପ
ିୟା ସାହୁ �ା ଭରତ ଚ.
  ସାହୁ RWX1267517

ପ ୁ /359709 39 127 1008ଭରତ ଚ.
  ସାହୁ ପି ନୀଳମଣି ସାହୁ RWX0090530

�ୀ /999710 22 127 1009େଯାଗୀତା ମଲW ିକ ପି ଜୀବନ ମଲW ିକ RWX1075506

ପ ୁ /999711 59 127 1010ବ.ୁ ଦୁଗF ରାଓ ପି ବ.ୁ ଆ�ାନା RWX0948901

�ୀ /999712 49 127 1011ବି. ସଜୁାତାୱାଣୀ �ା ବ.ୁ ଦୁଗF ରାଓ RWX0960757

�ୀ /d-1/4,265713 53 127 1012ରଂ�ା ଭାଟW ା ରାଧା �ା ରଂ�ା ଭାଟW ା କ
 ି[ା ରାଓ RWX0798157

ପ ୁ /D-1/4,265714 61 127 1013କ
ି[ାରାଓ ର�ାଭାଟଲା ପି ରମାଣା ମDୂ* ର�ାଭାଟଲା RWX0798165

�ୀ /360715 34 127 1014ପcୁା0ଳି ସାହୁ �ା ବସ' କମୁାର ସାହୁ RWX0889543

�ୀ /158716 23 127 1015ମ.ାକିନୀ ମଲW ିକ �ା ଦିପକ କମୁାର ମଲW ିକ RWX1303338

ପ ୁ /G-13717 18 127 1016ନୀତିY ପHନାୟକ ପି ମଧ ୂସଦୁନ ପHନାୟକ RWX1305416

�ୀ /1004718 20 127 1017YଵପEା କଳୁଦୀପ ମା ନମିତା କଳୁଦୀପ RWX1314046

�ୀ /1005719 20 127 1018ମିନା ନାଗ ପି ପ
ଦିପ ନାଗ RWX1314053

�ୀ /171720 39 127 1019ପcୁା0ଳି େବନ�ା ମା ପ
ମିଳା େବନ�ା RWX1314061

�ୀ /1003721 18 127 1020ସ;�ାରାଣୀ ରାଉତ ପି ଉDମ କମୁାର ରାଉତ RWX1314079

�ୀ /1002722 46 127 1021ସଜୁାତା ନାୟକ ପି ବ4ନିଧି ନାୟକ RWX1314087

ପ ୁ /265723 22 127 1022ରା� େଶଖର ଦିସାରି ମା ବିଜୟଲC#ୀ ଚଲାଣ RWX1314095

�ୀ /174724 20 127 1023Yଵାଗତିକା ପାଢୀ �ା ପ
ଶା' କମୁାର ସାସମb RWX1314103

�ୀ /49725 22 127 1024େଜ�ାତି ମାଝୀ ପି ଲଛମନ ମାଝୀ RWX1314129

ପ ୁ /1001726 44 127 1025ବସ' କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ RWX1314178

ପ ୁ /1000727 35 127 1026ଦିପାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ ମା େଗାଲାପ ନାୟକ RWX1314186

ପ ୁ /75728 18 127 1027େରାହିତ ମଲW ିକ ପି କାଳିଦାସ ମଲW ିକ RWX1314202

�ୀ /03729 19 127 1028ସସ#ିତା ଖଟୁଆ �ା ଲC#ୀକା' ଖଟୁଆ RWX1315076

�ୀ /H-26730 18 127 1029ର0ିତା ନାୟକ ପି ପLୂF� ନାୟକ RWX1322668

�ୀ /0731 23 127 1030ନମିତା ଗାqା �ା ଇଶାକ ଗାqା RWX1327337

ପ ୁ /F/7732 18 127 1031େଶୈଳ.ୁ େଚୗଧରୁୀ ମା ସଜୁାତା ପାଢୀ RWX1332964

12 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ4 �ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /HOUSING B733 19 124 1033ରେମଶ କମୁାର ପା�ୀ ପି ସବୁାଷ ଚ.
  ପା�ୀ RWX1279470

ପ ୁ /new734 49 124 1034ରାମା ରାଓ ପାଟନାଲା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାଟନାଲା KBH1338870

�ୀ /NEW735 45 124 1035ଚ.
 ାବତୀ ପାଟନାଲା �ା ରାମାରାଓ ପାଟନାଲା KBH1294263

ପ ୁ /PUJARIPUT736 48 124 1036ଶିବରାମ େବେହରା ପି ବାଉରିବ;ୁ େବେହରା KBH1313949

�ୀ /PUJARIPUT737 45 124 1037ସଜୁାତା େବେହରା �ା ଶିବରାମ େବେହରା KBH1313956

ପ ୁ /1738 61 124 1038ଶିବଶ4ର କଲୁାରି ପି ପ
ତିନୁଳ କଲୁାରି RWX0228163

�ୀ /1739 44 124 1039ର0ିତା ମହାପାତ
 �ା ସେ'ାଶ କମୁାର ମିଶ
 RWX0090969

ପ ୁ /2740 33 124 1040ସେୁର.
  ମହାରଣା ପି ଅଭିମନ� ୁମହାରଣା RWX0090100

ପ ୁ /3741 51 124 1041ମ�ରାଜ େଜନା ପି ବୃ.ାବନ େଜନା KBH1714864

�ୀ /3742 43 124 1042ମିନାCୀ େଜନା �ା ମ�ରାଜ େଜନା KBH1314053

�ୀ /4743 85 124 1043ପ
ଭାବତୀ େବେହରା �ା ବ
 ଜ େମାହନ େବେହରା RWX0279257

ପ ୁ /4744 59 124 1044ଶିବ ପ
ସାଦ େବେହରା ପି ବ
 ଜେମାହନ େବେହରା RWX0090977

�ୀ /4745 52 124 1045ଗୀତା0ଳି େବେହରା �ା ଶିବ ପ
ସାଦ େବେହରା RWX0090985

ପ ୁ /4746 49 124 1046ସ0ିବ କମୁାର େବେହରା ପି ବ
 ଜ େମାହନ େବେହରା RWX0090993

�ୀ /4747 40 124 1047ମାଧରୁୀ େବେହରା �ା ସଂ0ିବ କମୁାର େବେହରା RWX0091488

ପ ୁ /4748 25 124 1048ଆଯ�Fେଲାକ େମଥିୖେଳଶ ପି ଶିବ ପ
ସଦା େବେହରା RWX0821280

ପ ୁ /05749 47 124 1049ଞାନ ରଂଜନ ମହା'ି ପି ରାମଚ.
  ମହା'ି RWX0778316

�ୀ /5750 52 124 1050ଉଲୁiା ଖରା �ା ଶଶୁା' କମୁାର େଖାରା RWX0091413

ପ ୁ /06751 69 124 1051େକଳୖାସ ଚ.
  େବେହରା ପି ଲି�ରାଜ େବେହରା RWX0821066

�ୀ /06752 44 124 1052ସସ#ିତା �ାଇଁ �ା 5ାନ ରଂଜନ ମହା'ି RWX0765834

�ୀ /6753 46 124 1053ସଭୁଦ
 ା େଦବୀ ପାଢୀ �ା ତ
ିନାଥ ପGା RWX0461731

�ୀ /6754 67 124 1054ପ4ଜ ପGା �ା ପଦ#  ଚରଣ ପGା RWX0279265

ପ ୁ /6755 49 124 1055ତ
ିନାଥ ପGା ପି ପଦ#  ଚରଣ ପGା RWX0367268

ପ ୁ /6756 43 124 1056ସଶୁା' କମୁାର ପGା ପି ପଦ# ଚରଣ ପGା RWX0279273

ପ ୁ /07757 31 124 1057ରାେଜଶ େବେହରା ପି େକଳୖାସ ଚ.
  େବେହରା RWX0821041

�ୀ /7758 52 124 1058ପଦ# ିନି ମହାପାତ
 ପି ନରସିଂହ ପାଣୀଗ
ାହି RWX0809038

�ୀ /7759 26 124 1059ସିବାନି ମହାପାତ
 ପି ଭଗବାନ ମହାପାତ
 RWX0809103

ପ ୁ /7760 84 124 1060ନରସିଂହ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ସଦାନ. ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0091009

�ୀ /7761 70 124 1061ସଜୁାତା ପାଣିଗ
ାହୀ �ା ନରସିଂହ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0091017

ପ ୁ /7762 44 124 1062ନିର0ନ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0091025

�ୀ /8763 37 124 1063ଚ.
କା'ି ହରପାଲ ପି ମନେବାଧ ହରପାଲ RWX0091058

�ୀ /8764 30 124 1064େସାନାଲି ସସ# ିତା ନାୟକ �ା ସତ�ବ
 ତ ପ
ଧାନ RWX1156777

ପ ୁ /8765 60 124 1065ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପ
ଧାନ ପି େବରୖାଗୀ ଚରଣ ପ
ଧାନ KBH1313311

ପ ୁ /8766 39 124 1066ସତ�ବ
 ତ ପ
ଧାନ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ପ
ଧାନ RWX0605980

�ୀ /8767 32 124 1067ମେନାରମା ପ
ଧାନ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପ
ଧାନ RWX0090795

�ୀ /8768 31 124 1068ପ
ଣତି ପ
ଧାନ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପ
ଧାନ RWX0090803

ପ ୁ /8769 29 124 1069େଦବବ
 ତ ପ
ଧାନ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ପ
ଧାନ RWX0605972

ପ ୁ /9770 53 124 1070ଉ�ଳର0ନ ନାୟକ ପି �େପE2ର ନାୟକ RWX0228130

�ୀ /9771 52 124 1071ପ
ଭାତୀ ନାୟକ �ା ଉ�ଳର0ନ ନାୟକ RWX0228122

ପ ୁ /10772 66 124 1072ପଲୁଟିକୃDି ଭାନୁପ
ସାଦ ପି ପଲୁଟିକୃDି ଦCିଣାମDୂJୀ ଆଚାରି RWX0091108

�ୀ /10773 28 124 1073ପି ଭି ଭାଗJବୀ ପି ପି ଭି ଭାନୁ ପ
ସାଦ RWX1072776

ପ ୁ /10774 32 124 1074ପଲୁଟିକୃDି ପ
ବିଣ କମୁାର ପି ପଲୁଟିକୃDି ଭାନୁପ
ସାଦ RWX0228148

�ୀ /10775 60 124 1075ପଲୁଟିକୃDି ପ
ଭାବତୀ �ା ପଲୁଟିକୃDି ଭାନୁପ
ସାଦ KBH1340322

ପ ୁ /11776 54 124 1076ବୀରକିେଶାର େଦଓ ପି ହରିହର େଦଓ KBH1314038

�ୀ /11777 50 124 1077ଲଳିତା କମୁାରୀ େଦଓ �ା ବୀର କିେଶାର େଦଓ KBH1313675

�ୀ /11778 26 124 1078କାଜଲ େଦଓ ପି ବିର କିେଶାର େଦଓ RWX0809129

�ୀ /11779 23 124 1079ଚାqି େଦଓ ପି ବୀର କିେଶାର େଦଓ RWX1003722

ପ ୁ /11780 29 124 1080ନରସିଂହ ଜାନି ପି ଗରୁୁ ଜାନି RWX0809061

�ୀ /11781 27 124 1081ମgୁା ଜାନି �ା ନରସିଂହ ଜାନି RWX0809087

ପ ୁ /12782 79 124 1082କରୁଣାକର ନାୟକ ପି ପରମାନ. ନାୟକ RWX1003599

�ୀ /12783 60 124 1083େଜମାମଣି ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ KBH1311869

ପ ୁ /13784 30 124 1084ଉପହାର ଭଦ
 ପି ବିଜୟ କମୁାର ଭଦ
 RWX0396507

�ୀ /13785 53 124 1085େସEହଲତା େଜନା �ା ବିଜୟ କମୁାର ଭଦ
 KBH1313295

�ୀ /14786 53 124 1086ନିମJଳା କମୁାରି ଦା'ୁରତି �ା ଲC#ୀନରସିଂହ ରାଓ ଦା'ୁରତି RWX0396671

ପ ୁ /14787 41 124 1087ଉ{ବ ଗଡନାୟକ ପି ଟ4ଧର ଗଡନାୟକ RWX0396390

ପ ୁ /14788 46 124 1088କାଳୁ ଚରଣ ନାୟକ ମା ରାଧା ନାୟକ RWX0396689

�ୀ /14789 34 124 1089ନଳିନୀ ନାୟକ �ା କାଳୁଚରଣ ନାୟକ RWX0396515

ପ ୁ /14790 28 124 1090ପଠାଲା ଅରୁଣ େତଜା ପି ପଠାଲାବଜୟ ଭା�ର RWX0396432

ପ ୁ /15791 33 124 1091ଶୀରyାଣ ପାଢୀ ପି କିେଶାର ଚ.
  ପାଢୀ KBH1354828

�ୀ /16792 45 124 1092ଏରା ଜୀବନ େଜ�ାତି �ା ଏରା ରବଟJ KBH1313493

ପ ୁ /16793 26 124 1093େୟରା _ିେଫନ କମୁାର ପି େୟରା ରବଟJ RWX0820878

ପ ୁ /16794 25 124 1094ଓnାଇ ପ
ଶନE  କମୁାର ପି ଓnାଇ ରବଟJ RWX0820886

13 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ4 �ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /16795 38 124 1095ୱାଇ େମରି �ା ସ0ୟ କମୁାର ପ
ଧାନ KBH1313485

ପ ୁ /16796 52 124 1096ଏରା ରବଟJ ପି ଏରା ନୁକାୟା KBH1312818

ପ ୁ /16797 45 124 1097ଏରା େଡବିଡ ରାଜୁ ପି ଏରା ନୁକାୟା KBH1312941

ପ ୁ /17798 26 124 1098ଆେଲାକ ପଟନାୟକ ପି କଶୁ ପଟନାୟକ RWX1003516

�ୀ /17799 65 124 1099ରଜନୀ ପHନାୟକ �ା ସ0ିବ ପHନାୟକ RWX0673640

ପ ୁ /17800 45 124 1100ରେମଶ କମୁାର ପHନାୟକ ପି ସ0ିବ ପHନାୟକ RWX0673624

ପ ୁ /17801 39 124 1101ଗିରି କମୁାର ପHନାୟକ ପି ସ0ିବ ପHନାୟକ RWX0396697

�ୀ /17802 30 124 1102ଜୟ ଲC#ୀ ପHନାୟକ �ା ରେମଶ ଚ.
  ପHନାୟକ RWX1025915

ପ ୁ /17803 31 124 1103େମାହନ ସ.ୁର ସାହୁ ପି କାD*କ ଚ.
  ସାହୁ RWX0765610

ପ ୁ /17804 26 124 1104ନିର0ନ ସାହୁ ପି କାD*କ ଚ.
  ସାହୁ RWX1003607

�ୀ /18805 70 124 1105ମାଳା ମିଶ
 �ା ବି2ନାଥ ମିଶ
 KBH1312057

ପ ୁ /18806 50 124 1106ସେ'ାଷ କମୁାର ମିଶ
 ପି ବି2ନାଥ ମିଶ
 KBH1314061

ପ ୁ /18807 46 124 1107ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ
 ପି ବି2ନାଥ ମିଶ
 KBH1312727

�ୀ /18808 26 124 1108ମମତା ସାହୁ �ା ନିର0ନ ସାହୁ RWX1156066

�ୀ /19809 31 124 1109ସି�ା ବ
 ହ# ା �ା ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0821033

�ୀ /19810 46 124 1110ମ0ବୁାଳା ମହାପାତ
 �ା ଲC#ୀ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0766212

ପ ୁ /19811 44 124 1111ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ଭୀମେସନ ମହାପାତ
 KBH1312743

ପ ୁ /20812 64 124 1112େଗାକଳୁ ଚ.
  ପ
ଧାନ ପି ଅ'ଯ�Fମି ପ
ଧାନ KBH1312172

ପ ୁ /20813 37 124 1113ବଳରାମ ପ
ଧାନ ପି ସବୁାସ ଚ.
  ପ
ଧାନ RWX0091116

�ୀ /21814 61 124 1114ମ0ବୁାଳା ପGା �ା ଉଦୟ ଚ.
  ପGା KBH1312164

ପ ୁ /21815 41 124 1115ଉDମ କମୁାର ପGା ପି ଉଦୟ ଚ.
  ପGା KBH1312081

ପ ୁ /21816 40 124 1116ଉxଳ କମୁାର ପGା ପି ଉଦୟ ଚ.
  ପGା KBH1312107

ପ ୁ /21817 35 124 1117ଉେମଶ କମୁାର ପGା ପି ଉଦୟ ଚ.
  ପGା RWX0809053

�ୀ /21818 34 124 1118ଗାୟତ
ୀ ପGା �ା ଉDମ କମୁାର ପGା KBH1354752

ପ ୁ /22819 68 124 1119ଏରା ଶ4ରା ଆଚାରୀ ପି ଏରା କାମରାଜୁ ଆଚାରୀ KBH1312115

�ୀ /22820 67 124 1120ଏ. ପାବJ ତୀ ଆଚାରୀ �ା ଏ. ଶ4ରା ଆଚାରୀ KBH1312065

ପ ୁ /22821 43 124 1121ଏ. ରବି ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ପି ଏ. ଶ4ରା ଆଚାରୀ KBH1312123

ପ ୁ /22822 32 124 1122ଏ. ସିମାIଳ ଆଚାରୀ ପି ଶ4ର ଆଚାରୀ RWX0091132

�ୀ /22823 33 124 1123ଏ. ଭାଗJବି ଆଚାରୀ �ା ଏ. ରବିନାରାୟଣ ଆଚାରୀ RWX0091124

�ୀ /22824 26 124 1124ଏ ଶାମିଳି ଆଚାରି �ା ଏ ସିମାIଳ ଆଚାରି RWX1071083

�ୀ /23825 34 124 1125ପାେଲୟା ବିଜୟା �ା ପି ପାG ୁରାଜୁ RWX1073964

ପ ୁ /23826 47 124 1126ପିଆରୀ ପାGରୁାଜୁ ପି ପିଆରୀ ଭି. ରାଜୁ KBH1312024

�ୀ /23827 53 124 1127ପାେଲୟା ପାବJ ତୀ - ପି ପାG ୁରାଜୁ RWX1073956

ପ ୁ /24828 54 124 1128ବିଭିଷଣ େଚଟୀ ପି ସହେଦବ େଚଟୀ KBH1313469

�ୀ /24829 48 124 1129ସେରାଜିନୀ େଚଟୀ �ା ବିଭିଷଣ େଚଟୀ KBH1313477

ପ ୁ /24830 45 124 1130ବି[ୁ େଚଟୀ ପି ସହେଦବ େଚଟୀ KBH1313832

ପ ୁ /24831 44 124 1131ଲC#ୀନାରାୟଣ େଚଟୀ ପି ସହେଦବ େଚଟୀ KBH1314020

ପ ୁ /24832 34 124 1132ରବିନାରାୟଣ େଚଟି ପି ବିଭିଷଣ େଚଟି RWX0461814

ପ ୁ /24833 27 124 1133ଟନୁ ରାଜୁ େଚHୀ ପି ବିଭିଷଣ େଚHୀ RWX0765800

�ୀ /24834 25 124 1134ଝରଣା େଚHୀ �ା ତନୁରାଜ େଚHୀ RWX1072743

�ୀ /24835 36 124 1135ଇ.ିରା ଗAୁା �ା କୃ[ ଗAୁା RWX0461947

�ୀ /25836 37 124 1136ସାଧାଂଶ ୁବାଳା ଦାଶ �ା ଜିେତ.
  କମୁାର ପHନାୟକ RWX0605691

�ୀ /25837 67 124 1137ପଦ# ାବତୀ ପHନାୟକ �ା ତିରୁପତି ପHନାୟକ KBH1313881

ପ ୁ /25838 48 124 1138ଯଯାତି େକଶରୀ ପHନାୟକ ପି ତିରୁପତି ପHନାୟକ KBH1711431

ପ ୁ /25839 46 124 1139ଜିେତ.
  କମୁାର ପHନାୟକ ପି ତ
ିପତି ପHନାୟକ KBH1312362

ପ ୁ /26840 25 124 1140ସବୁ
 ତ କମୁାର ଦାସ ପି ଶଶିରି କମୁାର ଦାସ RWX0821074

�ୀ /26841 63 124 1141ସେରାଜିନୀ ପାଢି �ା କିେଶାର ଚ.
  ପାଢି RWX1156256

ପ ୁ /I/26842 70 124 1142କିେଶାର ଚ.
  ପାଢୀ ପି ମେହ2ର ପାଢୀ RWX0795666

ପ ୁ /m.i.g-i/2843 41 124 1143ଲC#ୀ ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି କିେଶାର ଚ.
  ପାଢୀ RWX0795658

�ୀ /27844 33 124 1144ମଦନା ମାଝୀ �ା ଦୁଗF ମାଳୀ RWX0765701

ପ ୁ /27845 45 124 1145ସ0ୟ କମୁାର ସି� ପି ନଟବର ସି� KBH1312750

�ୀ /27846 75 124 1146କମଳା କମୁାରୀ ସିଂହ �ା ନଟବର ସିଂହ OR/12/085/168058

ପ ୁ /27847 52 124 1147ଅେଶାକ କମୁାର ସିଂହ ପି ନଟବର ସିଂହ RWX0091165

�ୀ /27848 45 124 1148ପcୁା ସିଂହ �ା ଅେଶାକ କମୁାର ସିଂହ RWX0091173

�ୀ /27849 20 124 1149ପ
ିୟ4ା କମୁାରୀ ସିଂହ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସିଂହ RWX1259605

�ୀ /27850 41 124 1150ନମିତା �ାଇଁ �ା ସ0ୟ କମୁାର ସିଂହ RWX0795641

ପ ୁ /28851 53 124 1151ପ
ଦୀପ କମୁାର ସି� ପି ନଟବର ସି� KBH1312586

�ୀ /28852 44 124 1152�LJପ
ଭା ସି� �ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ସି� KBH1312594

�ୀ /28853 22 124 1153ଅ0ଳି ସିଂହ ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ସିଂହ RWX1072818

�ୀ /28854 19 124 1154ଅନୁପମା ସିଂହ ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ସିଂହ RWX1259357

ପ ୁ /29855 48 124 1155ଶ
ୀନିବାY ଆଚାରୀ ପି ଏମ. ସତ�ନାରାୟନ ଆଚାରୀ RWX0809079

�ୀ /29856 29 124 1156ଜିବିତା ପଟନାୟକ ମା ଅନୁରାଧା ପଟନାୟକ RWX0821215

14 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ4 �ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /29857 28 124 1157ଏgା ପଟନାଯକ ମା ଅନୁରାଧା ପଟନାଯକ RWX0821207

�ୀ /29858 26 124 1158ଅ4ିତା ପଟନାୟକ ମା ଅନୁରାଧା ପଟନାୟକ RWX0821223

�ୀ /29859 56 124 1159ଅନୁରାଧା ପHନାୟକ �ା େଲାକନାଥ ପHନାୟକ RWX0279315

ପ ୁ /30860 24 124 1160େବୖଭବ ପHନାୟକ ପି ଏ@. ନାରାୟଣ ପHନାୟକ RWX0901462

ପ ୁ /30861 55 124 1161ଏ@ ନାରାୟଣ ପHନାୟକ ପି ଏ@ ସଧୁାକର ପHନାୟକ KBH1672989

�ୀ /30862 51 124 1162ପି. େହମଲତା ପHନାୟକ �ା ଏ@ ନାରାୟଣ ପHନାୟକ KBH1672997

�ୀ /31863 31 124 1163ସମିୁତା ଦେଳଇ �ା ଶ
ୀରାମ ଚ.
  ରାଉତ RWX1176296

ପ ୁ /31864 46 124 1164ଅମୀୟ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ଫଗ ୁଚରଣ ମହାପାତ
 KBH1630847

�ୀ /31865 39 124 1165ମମତା କମୁାରୀ ମହାପାତ
 �ା ଅମୀୟ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0091181

�ୀ /31866 64 124 1166ବସ' କମୁାରି ରାଉତ �ା କୃ[ଚ.
  ରାଉତ KBH1313501

ପ ୁ /31867 40 124 1167ସେ'ାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି କୃ[ ଚ.
  ରାଉତ KBH1313212

ପ ୁ /31868 38 124 1168ଭୁପତି କମୁାର ରାଉତ ପି କୃଷ#ଚ.
  ରାଉତ RWX0279331

�ୀ /31869 31 124 1169ପଜୁାରାଣୀ ରାଉତ ପି କୃ[ଚ.
  ରାଉତ RWX0279323

ପ ୁ /31870 42 124 1170ଶ
ୀରାମ ଚ.
  ରାଉତ ପି କୃ[ ଚ.
  ରାଉତ KBH1313824

ପ ୁ /31871 36 124 1171ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଜୁJ ନ ସାହୁ RWX0091207

ପ ୁ /31872 33 124 1172ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଜୁJ ନ ସାହୁ RWX0091199

�ୀ /32873 45 124 1173ଝରଣା ଷଡ଼�ୀ �ା ସଯୂ�Jନାରାୟଣ ଷଡ଼�ୀ KBH1313600

ପ ୁ /32874 53 124 1174ଅେଶାକ କମୁାର ଷଡ�ି ପି ରାମଚ.
  ଷଡ�ି KBH1630656

�ୀ /32875 49 124 1175େଜ�ାjEରାଣୀ ଷଡ�ୀ �ା ଅେଶାକ କମୁାର ଷଡ�ୀ RWX0765313

�ୀ /33876 73 124 1176ସବୁାସିନୀ େବେହରା �ା ପଦ#  ଚରଣ େବେହରା RWX0765552

ପ ୁ /33877 56 124 1177ସେୁରନ କମୁାର େବେହରା ପି ପଦ#  ଚରଣ େବେହରା RWX0765529

�ୀ /33878 54 124 1178ସକୁା'ି େବେହରା �ା ସେୁରନ କମୁାର େବେହରା RWX0765784

�ୀ /33879 46 124 1179ର0ନା େବେହରା �ା ନେରନ େବେହରା RWX0765586

�ୀ /33880 28 124 1180ନିକିତା େବେହରା ପି ନେରନ େବେହରା RWX0765826

�ୀ /33881 47 124 1181ସଜୁାତା ରାୟ �ା ସପନ ରାୟ KBH1313006

ପ ୁ /33882 25 124 1182େଦବ ର0ନ ରାୟ ପି ସପ� କମୁାର ରାୟ RWX0821017

�ୀ /34883 34 124 1183ସି7ିତା ନାୟକ �ା ଅCୟ କମୁାର ପାତ
 RWX1076512

�ୀ /34884 30 124 1184ମନସ#ିତା ନାୟକ �ା ସେୁଭ.ୁ କମୁାର ନାୟକ RWX1076538

ପ ୁ /34885 60 124 1185ଅx ୁJନ ସାହୁ ପି ପାଣ ୁସାହୁ OR/12/085/172577

�ୀ /34886 55 124 1186ଟିକିନା ସାହୁ �ା ଅx ୁJନ ସାହୁ OR/12/085/172578

�ୀ /34887 44 124 1187ନିରୁପମା େସଠୀ �ା ଉେମଶ କମୁାର ପGା RWX0396549

�ୀ /35888 41 124 1188ପତୁୁରୁ େଲଲୖା ପି ପତୁୁରୁ େକ. େଭନୁେଗାପାଳ KBH1313246

ପ ୁ /35889 32 124 1189ପି. ରାଜା ପି ପି. େଗୗରୀ ଶ
ୀ RWX0884791

ପ ୁ /35890 39 124 1190ପତୁୁରୁ ଶିମାଶ4ର ପି ପତୁୁରୁ େକ. େଭଣେୁଗାପାଳ KBH1311885

�ୀ /36891 27 124 1191ସେ'ାଷୀନୀ େଗୗଡ �ା ପ
ଦୀପ କମୁାର େଗୗଡ RWX0778324

�ୀ /36892 36 124 1192ନମJଦା କମୁାରୀ େଗୗଡ �ା ସବୁାସ ଚ.
  େଗୗଡ RWX0766584

�ୀ /36893 26 124 1193ରେଜ2ରି େଗୗଡ �ା ଶ
ିଚରଣ କମୁାର େଗୗଡ RWX0809046

ପ ୁ /36894 68 124 1194େଶୈଲ.
ନାଥ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ KBH1313436

�ୀ /36895 65 124 1195�LJଲତା ନାୟକ �ା େଶୈଳ.
ନାଥ ନାୟକ KBH1313444

ପ ୁ /37896 42 124 1196ସେ'ାଷ କମୁାର ମହାରଥା ପି ଲC#ୀ ନରସିଂହ ମହାରଥା RWX1227164

�ୀ /37897 62 124 1197ବ'ିଳ େଗୗଡ଼ �ା ପIାନନ େଗୗଡ଼ KBH1673615

ପ ୁ /37898 42 124 1198ପ
ଦୀପ କମୁାର େଗୗଡ େଗୗଡ ପି ପIାନନ େଗୗଡ଼ KBH1673516

ପ ୁ /37899 49 124 1199େକଳୖାଶଚ.
  େଗୗଡ ପି ପIାନନ େଗୗଡ RWX0279349

�ୀ /37900 39 124 1200ଉମ*ଳା େଗୗଡ �ା େକଳୖାଶଚ.
  େଗୗଡ RWX0279356

ପ ୁ /37901 39 124 1201ଶ
ୀଚରଣ କମୁାର େଗୗଡ ପି ପIାନନ େଗୗଡ RWX0396317

�ୀ /37902 45 124 1202ନଳିନୀ କମୁାରୀ େଗୗଡ ପି ସେ'ାଷ କମୁାର ମହାରଥା KBH1673607

�ୀ /37903 27 124 1203ରଶ#େିରଖା େଗୗଡ ପି ଚିତ
େସନ େଗୗଡ RWX0766295

ପ ୁ /38904 51 124 1204ଚିତ
େସନ େଗୗଡ ପି ପରୁୁେଷାDମ େଗୗଡ KBH1908946

�ୀ /38905 47 124 1205ସେରାଜିନୀ େଗୗଡ �ା ଚିତ
େସନ େଗୗଡ KBH1909035

�ୀ /38906 24 124 1206ସ#ତିୃେରଖା େଗୗଡ ପି ଚିତ
େସନ େଗୗଡ RWX0901587

�ୀ /38907 31 124 1207େଶଷାଦ
 ି କମୁାରୀ ପି ଶରତ ଚ.
  ପାତ
 RWX1155084

�ୀ /38908 25 124 1208ଶଭୁଶ
ୀ ମହାରଣା �ା ସକୁା' ମହାରଣା RWX0821132

ପ ୁ /38909 56 124 1209ଶରତ ଚ.
  ପାତ
 ପି ସବୁାଷ ଚ.
  ପାତ
 OR/12/085/166580

�ୀ /38910 52 124 1210କନିୁ ପାତ
 �ା ଶରତ ଚ.
  ପାତ
 OR/12/085/166581

ପ ୁ /38911 29 124 1211ସିଧାଥJ  ପାତ
 ପି ଶରତ ଚ.
  ପାତ
 RWX1155092

ପ ୁ /38912 48 124 1212େସୗମ� ର0ନ ପHନାୟକ ପି ବିଦ�ାଧର ପHନାୟକ RWX0766501

ପ ୁ /39913 80 124 1213ରଘନୁାଥ ଦାସ ପି ଲଛମନ ଦାସ KBH1311927

�ୀ /39914 71 124 1214ପ4ଜିନି ଦାସ �ା ରଘନୁାଥ ଦାସ KBH1312453

ପ ୁ /39915 50 124 1215ସେ'ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ KBH1312446

ପ ୁ /39916 47 124 1216ସେୁବାଧ କମୁାର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ KBH1311919

�ୀ /39917 40 124 1217ଦିfିମୟୀ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ RWX0673608

ପ ୁ /39918 53 124 1218ବେରଶ କମୁାର ପାଣି ପି ନୀଳକA ପାଣି RWX0765289

15 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ4 �ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /39919 44 124 1219ଲC#ୀବାଇ ପାଣି �ା ବେରଶ କମୁାର ପଣି RWX0765461

�ୀ /40920 41 124 1220ରୀନା କମୁାରୀ ପରିଡା �ା ସତ� ନାରାୟଣ �ାଇଁ RWX0901439

ପ ୁ /40921 41 124 1221ସଯୂ�J ନାରାୟଣ �ାଇଁ ପି ଗେଣ2ର �ାଇଁ RWX0901447

�ୀ /40922 41 124 1222ସମୁନ �ାଇଁ �ା ସଯୂ�Jନାରାୟଣ �ାଇଁ RWX0901553

ପ ୁ /40923 40 124 1223ସତ�ନାରାୟଣ �ାଇଁ ପି ଗେଣ2ର �ାଇଁ KBH1312669

ପ ୁ /41924 74 124 1224ଅମଲୂ� ର0ନ ମହାପାତ
 ପି ମରୂଲି େମାହନ ମହାପାତ
 RWX0367284

�ୀ /41925 65 124 1225ବିଜୟା ମହାପାତ
 �ା ଅମଲୂ� ର0ନ ମହାପାତ
 RWX0279380

�ୀ /41926 39 124 1226ତପ�ନୀ ମହାପାତ
 ପି ଅମଲୂ� ର0ନ ମହାପାତ
 KBH1313535

ପ ୁ /42927 28 124 1227ପାଢି ଜାନୀ ପି େଡଡୁ ଜାନୀ RWX0605782

ପ ୁ /42928 81 124 1228ବନମାଳି ମିଶ
 ପି ସତ�ବାଦୀ ମିଶ
 RWX0367292

�ୀ /42929 70 124 1229େଶଲୖ�ବାଳା ମିଶ
 �ା ବନମାଳି ମିଶ
 RWX0673616

ପ ୁ /42930 43 124 1230ସେ'ାଷ କମୁାର ମିଶ
 ପି ବନମାଳି ମିଶ
 KBH1340603

�ୀ /42931 39 124 1231ସ#ୀତା ମିଶ
 �ା ପ
ଶା' ମିଶ
 RWX0605774

�ୀ /42932 31 124 1232ସଚିୁତ
 ା ମିଶ
 �ା ସେ'ାଷ ମିଶ
 RWX0605766

ପ ୁ /42933 45 124 1233ପ
ଶା' ମିଶ
 ପି ବନମାଳି ମିଶ
 RWX0605816

ପ ୁ /43934 65 124 1234ବାଉରିବ;ୁ େବେହରା ପି ଅଭିରାମ େବେହରା OR/12/085/168077

�ୀ /43935 56 124 1235ଶା'ିଲତା େବେହରା �ା ବାଉରିବ;ୁ େବେହରା OR/12/085/168078

ପ ୁ /43936 36 124 1236ଶ4ର େବେହରା ପି ବାଉରି ବ;ୁ େବେହରା RWX0809145

ପ ୁ /43937 35 124 1237ସେ'ାଷ େବେହରା ପି ବାଉରୀବ;ୁ େବେହରା KBH1354877

�ୀ /43938 37 124 1238ଶିବାନୀ ପGା �ା ଶ4ର େବେହରା RWX0901488

ପ ୁ /44939 63 124 1239ରେମଶ ଚ.
  ନାୟକ ପି ବୃ.ାବନ ନାୟକ OR/12/085/168203

�ୀ /44940 53 124 1240ଲଳିତା ନାୟକ �ା ରେମଶ ଚ.
  ନାୟକ OR/12/085/168204

ପ ୁ /44941 39 124 1241ଶିବଶ4ର ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ.
  ନାୟକ RWX0228155

�ୀ /44942 29 124 1242େଗୗରୀ କମୁାରୀ ନାୟକ �ା ସିବା ଶଂକର ନାୟକ RWX1077114

ପ ୁ /45943 27 124 1243ସାଇ ପ
ସାଦ ପଟନାୟକ ମା ଲC#ୀ ପଟନାୟକ RWX0821231

�ୀ /45944 55 124 1244ଲC#ୀ ପHନାୟକ �ା ଭୂଷଣ ପHନାୟକ KBH1673557

ପ ୁ /47945 67 124 1245ପାମିନି ଭଜମନ ପି ପାମିନି ରାମାୟା KBH1312404

ପ ୁ /47946 42 124 1246ପାମିନି େକଳୖାଶ ପି ପାମିନି ଭଜମନ KBH1313352

ପ ୁ /47947 30 124 1247କାହE ୁ  ପାମିନି ପି ଭଜମନ ପାମିନି RWX0461632

�ୀ /47948 33 124 1248�ାତି ରଜାପାତୁଲୁ �ା େକଳୖାସ ପାମିନୀ RWX0461640

�ୀ /47949 57 124 1249ପାମିନି ଶ�ାମଳା �ା ପାମିନି ଭଜମନ KBH1313360

ପ ୁ /48950 65 124 1250ବିଜୟ ଚ.
  ସାବତ ପି ବିପ
 ଚରଣ ସାବତ KBH1312560

�ୀ /48951 56 124 1251େହମଲତା ସାବତ �ା ବିଜୟ ଚ.
  ସାବତ KBH1312578

ପ ୁ /48952 31 124 1252େସEହାଶୀଷ ସାବତ ପି ବିଜୟ ଚ.
  ସାବତ RWX0091082

ପ ୁ /48953 28 124 1253ଶଭୁାଶୀଷ ସାବତ ପି ବିଜୟ ଚ.
  ସାବତ RWX0605949

ପ ୁ /50954 61 124 1254ଲC#ୀଚରଣ ମହାରଣା ପି ଗ�ାଧର ମହାରଣା RWX0091330

�ୀ /50955 54 124 1255ଝିଅମା ମହାରଣା �ା ଲC#ୀ ଚରଣ ମହାରଣା RWX0091348

ପ ୁ /50956 31 124 1256ର0ନ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଲC#ୀ ଚରଣ ମହାରଣା RWX0605352

�ୀ /50957 29 124 1257ରଶ#ିତା କମୁାରୀ ମହାରଣା ପି ଲC#ୀ ଚରଣ ମହାରଣା RWX0605485

ପ ୁ /50958 55 124 1258ରବିନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ପି ସନାତନ ଶତପଥୀ RWX0765875

�ୀ /50959 49 124 1259ବତେଶବା ତାGି �ା ରବିନାରାୟଣ ଶତପଥୀ RWX0765891

�ୀ /52960 39 124 1260ଏରା ସବୁLF େଜ�ାତି �ା ଏରା େଡବିଡରାଜୁ KBH1908995

�ୀ /52961 62 124 1261ଏରା ନାରାୟାମା �ା ଏରା େନାେକୟା KBH1908987

�ୀ /53962 28 124 1262ରଶ#ତିା ପାତ
 �ା ପାନୁଏଲ ପ
ଧାନ RWX0820795

ପ ୁ /53963 63 124 1263ନିଥନିଏଲ ପ
ଧାନ ପି ଦାନିଏଲ ପ
ଧାନ RWX0089789

�ୀ /53964 57 124 1264ନୀଳିମା ପ
ଧାନ �ା ନିଥନିଏଲ ପ
ଧାନ RWX0279406

ପ ୁ /53965 35 124 1265ପନୁଏଲ ପ
ଧାନ ପି ନିଥନିେୟଲ ପ
ଧାନ RWX0089797

�ୀ /53966 32 124 1266ଅ�Jନା ପ
ଧାନ ପି ନିଥନିଏଲ ପ
ଧାନ RWX0089805

�ୀ /55967 31 124 1267ଫଲୁମଣି ଏ�ା ପି ପାd ରY ଏ�ା RWX0279422

�ୀ /55968 24 124 1268ଚା.ମଣି ଏ�ା ପି ପାତ
ାସ ଏ�ା RWX1003532

�ୀ /56969 76 124 1269ଅରୁଣ ବାଳା ପ
ଧାନ �ା ଦାନିଏଲ ପ
ଧାନ RWX0279448

ପ ୁ /56970 43 124 1270ସ0ୟ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଦାନିଏଲ ପ
ଧାନ RWX0089821

ପ ୁ /57971 42 124 1271ନାଥାନିଏଲ ଦାନୀ ପି ଇଶାକ ଦାନୀ RWX0765636

ପ ୁ /57972 60 124 1272ସନିୁଲ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଦାନିଏଲ ପ
ଧାନ RWX0279455

�ୀ /57973 54 124 1273େବଜୖୟ'ି ପ
ଧାନ �ା ସନିୁଲ କମୁାର ପ
ଧାନ RWX0279463

�ୀ /57974 33 124 1274ପନିନା ପ
ଧାନ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ପ
ଧାନ RWX0089813

�ୀ /57975 28 124 1275ପଲW ବୀ ପ
ଧାନ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ପ
ଧାନ RWX0605899

ପ ୁ /58976 57 124 1276ସବୁାଷ ଚ.
  ନ. ପି ଗେଣ2ର ନ. KBH1630664

�ୀ /58977 56 124 1277ବିଳାସିନୀ ନ. �ା ସବୁାଷ ଚ.
  ନ. KBH1630672

ପ ୁ /58978 30 124 1278େଦବାଶିଷ ନ. ପି ସଭୁଷ ଚ.
  ନ. RWX0461772

ପ ୁ /58979 23 124 1279ହୃଷିେକଶ ନ. ପି ସବୁାଷ ଚ.
  ନ. RWX1003680

ପ ୁ /59980 20 124 1280ଟି େସୗରଭ ମା ପcୁା0ଳି ଟାକ
 ି RWX1252105

16 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ4 �ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /59981 20 124 1281ଟି ଶଶୁୀb ମା ପcୁା0ଳି ଟାକ
 ି RWX1252329

ପ ୁ /59982 23 124 1282ଟି ପ
ବିନ ପି ଟି ଶରତ RWX1156041

�ୀ /59983 43 124 1283ପcୁା0ଳୀ ଟାକ
 ୀ �ା ଶରତ ଚ.
  ଟାକ
 ୀ KBH1909456

�ୀ /60984 44 124 1284ସଭୁଦ
 ା ମହା'ି �ା ସେ'ାଷ କମୁାର ଦାସ RWX0279471

ପ ୁ /60985 57 124 1285ବଂଶିଧର ତ
ିପାଠୀ ପି ବୃ.ାବନ ତ
ିପାଠୀ RWX0461848

�ୀ /60986 46 124 1286ମମତା ତ
ୀପାଠୀ �ା ବଂଶିଧର ତ
ୀପାଠୀ RWX0461855

�ୀ /60987 25 124 1287ବନିତା ତ
ିପାଠୀ ପି ବଂଶୀଧର ତ
ିପାଠୀ RWX1003565

�ୀ /61988 44 124 1288ଆଲୁକା ଗରଡା ପି ହାରଣ ଗରଡା RWX0461921

ପ ୁ /61989 41 124 1289େହରଦ ଚ.
  ଗରଡା ପି ହାରଣ ଗରଡା RWX0461939

ପ ୁ /62990 34 124 1290ପି ହୃଷିେକସ ପି ପି ଭଜମନ RWX0332924

ପ ୁ /63991 55 124 1291ନରସିଂହ ଚରଣ ପHନାୟକ ପି େଗାବି. ଚ.
  ପHନାୟକ RWX0332932

�ୀ /63992 52 124 1292େଜ�ାତିମJୟୀ ପHନାୟକ �ା ନରସିଂହ ଚରଣ ପHନାୟକ RWX0332940

ପ ୁ /63993 20 124 1293େସୗମ�ଦଶJନ ପHନାୟକ ପି ନରସିଂହ ଚରଣ ପHନାୟକ RWX1215847

�ୀ /64994 35 124 1294ସେ'ାଷିନୀ ସାହୁ �ା ଲC#ୀନାରାୟଣ ପାଢୀ RWX0332957

�ୀ /67995 62 124 1295େତେରସା ଏ�ା �ା ପାତରସ ଏ�ା RWX0333013

�ୀ /68996 31 124 1296ସେ'ାଷୀ ପଟନାୟକ ପି ଏମ ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ RWX0333021

ପ ୁ /69997 33 124 1297ସ0ିବ କମୁାର ବନକିରା ପି ନେର.
  ସି� ବନକିରା RWX0434142

ପ ୁ /69998 38 124 1298ଶରତ େଖାସଲା ପି ରାମଣା େଖାସଲା RWX0461699

�ୀ /69999 37 124 1299ଉପାସନା େଖାସଲା �ା ଶରତ େଖାସଲା RWX0461681

ପ ୁ /691000 56 124 1300କୃ[ଚ.
  ମହାପାତ
 ପି ସତ�ବାଦୀ ମହାପାତ
 RWX0461541

�ୀ /691001 51 124 1301ଶା'ିଲତା ମହାପାତ
 �ା କୃ[ଚ.
  ,ମହାପାତ
 RWX0461558

�ୀ /691002 29 124 1302ରଶ# ିତା ମହାପାତ
 ପି କୃ[ଚ.
  ମହାପାତ
 RWX0461533

ପ ୁ /691003 24 124 1303ସନୁୀଲ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି କୃ[ଚ.
  ମହାପାତ
 RWX0901355

ପ ୁ /711004 38 124 1304ସ0ୟ କମୁାର ବନକିରା ପି ନେର.
  ସି� ବନକିରା RWX0434134

�ୀ /711005 34 124 1305ମଧସୁ# ିତା ସାହୁ �ା ସ0ୟ କମୁାର ବ4ିରା RWX0605907

ପ ୁ /731006 68 124 1306ନିମାଇ ଚରଣ ନାୟକ ପି ଉେପ.
ନାଥ ନାୟକ OR/12/085/152903

�ୀ /731007 60 124 1307ସାବିତ
ି  ନାୟକ �ା ନିମାଇ ଚରଣ ନାୟକ OR/12/085/152904

ପ ୁ /731008 37 124 1308ସ0ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିମାଇ ଚରଣ ନାୟକ RWX0765396

ପ ୁ /731009 62 124 1309ଓ�ାଡି ଶ4ର ରାଓ ପି ଓ�ାଡି ତାଉଡୁ RWX0482232

�ୀ /731010 29 124 1310ଓ�ାଡି ସତ�େତଜା ପି ଓ�ାଡି ଶ4ର ରାଓ RWX0482257

�ୀ /731011 52 124 1311ଓ�ାଡି ଶ
ୀ େଦବୀ �ା ଓ�ାଡି ଶ4ର ରାଓ RWX0482240

ପ ୁ /731012 23 124 1312ଭଡାଡି ଫଣି ତରିO ମା ଭଡାଡି ଶ
ୀ େଦବୀ RWX1025907

�ୀ /741013 41 124 1313ଚିନ# ୟୀ େଲ4ା �ା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0368365

ପ ୁ /741014 45 124 1314ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିମାଇ ଚରଣ ନାୟକ OR/12/085/153079

�ୀ /751015 56 124 1315ସବୁLJ ମହାରଣା �ା ଅଭିମନ� ୁମହାରଣା RWX0808840

ପ ୁ /751016 36 124 1316ସକୁା' ମହାରଣା ପି ଅଭିମନ� ୁମହାରଣା RWX0090092

�ୀ /751017 25 124 1317ଲିଲିମା ମହାରଣା �ା ସେୁର.
  ମହାରଣା RWX0821140

ପ ୁ /751018 36 124 1318ପି େଭେ4ଟ ରାଉଣା ପି ପି େକ େବଣ ୁେଗାପାଳ KBH1909308

�ୀ /761019 53 124 1319େବଜୖୟ'ୀ ଧଳ �ା ସେୁର.
  କରଣ RWX0091439

ପ ୁ /761020 59 124 1320ସେୁର.
  କରଣ ପି ହେରକୃ[ କରଣ RWX0091421

ପ ୁ /771021 28 124 1321ପ
ହଲାଦ ନାଏକ ପି ଗରୁୁନାଥ ନାଏକ RWX0808972

�ୀ /771022 32 124 1322ପ
ିୟ4ା ପ
ିୟଦସJନୀ ପାଢୀ ପି ନୀର0ନ ପାଢୀ RWX0367342

�ୀ /771023 55 124 1323ନମିତା ପାHେଯାଷୀ �ା ନିର0ନ ପାଢୀ KBH1326438

�ୀ /771024 33 124 1324େପ
ମା ପ
ିୟhଦା ପି ନିର0ନ ପାଢୀ RWX0096321

ପ ୁ /771025 47 124 1325ମେହ.
  କମୁାର ଶତପଥି ପି ଭିମେସନ ଶତପଥି KBH1632116

�ୀ /771026 33 124 1326ପ
ମିଳା ଶତପଥୀ - ମେହ.
  କମୁାର ଶତପଥୀ RWX0778142

ପ ୁ /801027 53 124 1327େକ.ଆର ୟୁନି କ
 ିଷEା ପି େକ.ଆର ୟୁନି RWX0778241

�ୀ /801028 48 124 1328େକ.ଆର ୟୁନି ମଲW ିକା �ା େକ.ଆର ୟୁନି କ
 ି[ା RWX0778266

ପ ୁ /801029 38 124 1329େକ.ଆର ୟୁନି ପ
ଦିପ ପି େକ.ଆର ୟୁନି କ
 ି[ା RWX0778274

ପ ୁ /801030 36 124 1330େକ.ଆର ୟୁନି ପ
କାଶ ପି େକ.ଆର ୟୁନି କ
 ି[ା RWX0778258

ପ ୁ /811031 46 124 1331ପି. ଗେଣଶ ପି ପି. ସତ�ନାରାୟଣ KBH1905553

�ୀ /811032 40 124 1332ପକଲ�ାଣି ପାଟନାଲା �ା ଗେଣଶ ପାଟନାଲା KBH1905520

ପ ୁ /821033 70 124 1333ସମିୁତ
  ପାଣି ପି ମଧ ୁପାଣି RWX0607846

�ୀ /821034 68 124 1334ପ
େମାଦିନୀ ପାଣି �ା ସମିୁତ
  ପାଣି RWX0607853

�ୀ /821035 33 124 1335ଛାୟାରାଣୀ ପାଣି ପି ସମିୁତ
  ପାଣି RWX0608117

ପ ୁ /821036 29 124 1336ଧରମଦାସ ପାଣି ପି ସମିୁତ
  ପାଣି RWX0607861

ପ ୁ /821037 27 124 1337ଉDମଦାସ ପାଣି ପି ସମିୁତ
  ପାଣି RWX0607879

ପ ୁ /821038 22 124 1338ସାଗର କମୁାର ପାଣି ପି ସମିୁତ
  କମୁାର ପାଣି RWX1168947

ପ ୁ /831039 42 124 1339ରେମଶ ଚ.
  ଘେଡଇ ପି ପLୁJଚ.
  ଘେଡଇ RWX0608026

�ୀ /831040 36 124 1340ସ�ୀତା ଘେଡଇ �ା ରେମଶ ଚ.
  ଘେଡଇ RWX0608034

�ୀ /841041 40 124 1341ରୁନୁବାଳା ବାରିm �ା ଲଗEଜିତ ଶବୁୁଧି RWX0111666

ପ ୁ /841042 66 124 1342ରେମଶ ଚ.
  ସବୁୁ{ି ପି ଜଗନE ାଥ ବାରିକ OR/12/085/138014

17 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ4 �ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /841043 40 124 1343ଲଘEଜୀତ ସବୁୁ{ି ପି ରେମଶ ଚ.
  ସବୁୁ{ି KBH1340793

ପ ୁ /841044 37 124 1344�ପEଜିତ ସବୁୁ{ି ପି ରେମଶ ଚ.
  ସବୁୁ{ି RWX0112516

�ୀ /881045 37 124 1345ଏY. େଜ�ାତି �ା ଏY. ଶ4ର RWX1003698

ପ ୁ /951046 32 124 1346ଭୀମେସନ ନାୟକ ପି ଭାଗୀରଥୀ ନାୟକ RWX1072784

ପ ୁ /991047 25 124 1347ୱbିସନ ଜାଖିନ େଖାରା ପି ଶସୁା' କମୁାର େଖାରା RWX0820761

�ୀ /991048 20 124 1348ରୂପାଲୀନ ନାୟକ ପି ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ RWX1247345

�ୀ /991049 39 124 1349ଦିfି ପ
ଧାନ �ା ରବି.
 ନାଥ ପ
ଧାନ RWX1025485

�ୀ /1121050 75 124 1350ସତ�ଭାମା ନାୟକ �ା କରୁଣାକର ନାୟକ RWX1003797

�ୀ /1191051 70 124 1351ସରଳା ମହା'ି �ା ନବୀନ ଚ.
  ପHନାୟକ RWX0778134

�ୀ /1201052 26 124 1352ପ
ିୟ4ା ଦାସ ପି ଶିଶିର କମୁାର ଦାସ RWX1075225

ପ ୁ /1201053 44 124 1353ସବାଓnାରାପ ୁଶ4ର ରାଓ ପି ଏY େଭ4ଟ ରାବଣା RWX1075712

ପ ୁ /1231054 24 124 1354ପି ଭରvାଜ ପି ପି ରାମା ରାଓ RWX1072644

ପ ୁ /1231055 22 124 1355ପି ହରିଶ କମୁାର ପି ପି ରାମା ରାଓ RWX1072651

ପ ୁ /1241056 45 124 1356ପ
ଶା' କମୁାର ସାହୁ ପି େବରୖାଗୀ ସାହୁ RWX1076322

ପ ୁ /1251057 36 124 1357ଡାକ ନାହାକ ପି େଧାବା ନାହାକ RWX1076314

�ୀ /1251058 31 124 1358ମିନତୀ ନାହାକ �ା ଡାକ ନାହାକ RWX1072727

�ୀ /1261059 21 124 1359େସାନାଲୀବଂଦିତା େଜଠି ପି ବିରI ିନାରାୟଣ େଜଠୀ RWX1206648

ପ ୁ /1261060 44 124 1360ଭଗବାନ ରଜକ ପି କମଳୁୁ ରଜକ RWX1168921

�ୀ /1261061 36 124 1361ଗୀତା0ଳି ରଜକ �ା ଭଗବାନ ରଜକ RWX1168913

ପ ୁ /1261062 21 124 1362କୃ[ ଚ.
  ରଜକ ପି ଭଗବାନ ରଜକ RWX1168897

ପ ୁ /1261063 62 124 1363ଆନ. େସମଲW *ଆ ପି ହରି େସମଲW *ଆ RWX1156082

�ୀ /1261064 34 124 1364ପ
ଭାସିନୀ େସମଲW *ଆ �ା ଆନ. େସମଲW *ଆ RWX1155803

ପ ୁ /1261065 25 124 1365ବିOୱଜିତ େସମଲW *ଆ ପି ଆନ. େସମଲW *ଆ RWX1156520

ପ ୁ /1371066 62 124 1366ପଶ ୁJରାମ ଦେଳଇ ପି ଡି ନିଶାhର ଦେଳଇ RWX1208206

ପ ୁ /1371067 34 124 1367ନେରଶ ଦଳାଇ ପି ପଶ ୁJରାମ ଦଳାଇ RWX1215748

�ୀ /1371068 33 124 1368ସବିତା ଦେଳଇ ପି ପଶ ୁJରାମ ଦେଳଇ RWX1208180

ପ ୁ /1371069 26 124 1369ମରୁଲୀ ଦଳାଇ ପି ପଶ ୁJରାମ ଦଳାଇ RWX1215706

ପ ୁ /1381070 32 124 1370େସୗରଭ ପ
ଧାନ ପି ସାରଦା ପ
ଶନE  ପ
ଧାନ RWX1227529

�ୀ /1421071 24 124 1371ହୀନା ରାଣୀ ନାୟକ ପି ଉ�ଳ ର0ନ ନାୟକ RWX1264639

ପ ୁ /1421072 20 124 1372Yଵରୂପ ର0ନ ନାୟକ ପି ଉ�ଳ ର0ନ ନାୟକ RWX1264621

ପ ୁ /9991073 66 124 1373ଉମାଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ଭୀମେସନ େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/140792

ପ ୁ /9991074 32 124 1374ପ
5ା ପ
ମିତ େଚୗଧରୁୀ ପି ଉମା ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ KBH2052512

ପ ୁ /9991075 55 124 1375ଶିଶିର କମୁାର ଦାସ ପି କାଳିଚରଣ ଦାସ KBH1330919

�ୀ /9991076 45 124 1376ପcୁା0ଳୀ ଦାସ �ା ଶିଶିର କମୁାର ଦାସ KBH1331065

ପ ୁ /9991077 49 124 1377ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ନାୟକ RWX1003664

�ୀ /9991078 48 124 1378ଶେୁବ.ୁ କମୁାର ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ନାୟକ RWX1003649

�ୀ /9991079 44 124 1379ଇ.ିରା ନାୟକ �ା ଶେୁଭ.ୁ କମୁାର ନାୟକ RWX1003656

�ୀ /9991080 36 124 1380ସସ# ିତା ନାୟକ �ା ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ RWX1003615

ପ ୁ /9991081 48 124 1381ରବି.
  ନାଥ ପ
ଧାନ ପି କୃ[ଚ.
  ପ
ଧାନ RWX0960658

�ୀ /9991082 63 124 1382ରାଧାରାଣି େସନାପତି �ା ଉମା ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/140795

�ୀ /13821083 76 124 1383େକ. ନାଗର'ନମ �ା ସଯୂ�Jନାରାୟଣ ପHନାୟକ RWX1221795

ପ ୁ /13821084 57 124 1384ସବୁାସ ଚ.
  ପHନାୟକ ପି ସଯୂ�Jନାରାୟଣ ପHନାୟକ RWX1221852

�ୀ /13821085 54 124 1385ମୀନା କମୁାରୀ ପHନାୟକ �ା ସବୁାସ ଚ.
  ପHନାୟକ RWX1221811

ପ ୁ /13821086 26 124 1386ସ.ୀପ ପHନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ.
  ପHନାୟକ RWX1221928

�ୀ /13821087 23 124 1387ନhତା ପHନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ.
  ପHନାୟକ RWX1221894

ପ ୁ /MIG 51,521088 20 124 1388େସୗ@ଯା ଦଶJନ ପHନାଯକ ପି ନରସିଂହ ଚରଣ ପHନାଯକ RWX1271048

ପ ୁ /1501089 54 124 1389ଶବୁା ରାଜୁ ମାନେତନା ପି େଭ4ଟାରମଣା ରାଜୁ ମାନେତନା RWX1284470

ପ ୁ /1521090 41 124 1396ଭିକାରି ନାୟକ ପି ଶ4ର ପ
ସାଦ ନାୟକ KBH1904093

�ୀ /1391091 20 124 1417ଅପLF ଦାସ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ RWX1331230

ପ ୁ /1391092 22 124 1418ଆଶେୁତାଷ ଦାସ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଦାସ RWX1331263

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବFଚନ ନିମେ' ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନE  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବFଚନ କମିଶନ ଭାରତ4 vାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବFଚନ ପବୂJ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ4 ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର'ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.3 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 ମାନ4ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ4 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

18 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ4 �ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


