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�ୀ /41 45 127 18ସଯୂ��ମଣୀ ନାୟକ "ା ପ
ଭାକର ନାୟକ KBH2144046

ପ ୁ /42 29 127 19ଜାଖିମ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ
ଭାକର ନାୟକ RWX0397414

ପ ୁ /53 63 127 22ଏ. େଭ(ଟ ପି ଏ.ଟାଇଟ+ ରାଓ RWX0229930

�ୀ /54 53 127 23ଏ ମାେଲ-ରୀ "ା ଏ େଭ(ଟ ରାଓ RWX0229922

ପ ୁ /75 57 127 29ପ
ତାପ ଚ/
  ପ0ନାୟକ ପି ଭା1ର ପ0ନାୟକ OR/12/085/167031

�ୀ /76 54 127 30ଗୀତା ରାଣୀ ପ0ନାୟକ "ା ପ
ତାପ ଚ/
  ପ0ନାୟକ OR/12/085/167032

ପ ୁ /77 31 127 31ରାହୁ3 ପ0ନାୟକ ପି ପ
ତାପ ଚ/
  ପ0ନାୟକ RWX0760892

�ୀ /78 30 127 32ପ
ିୟ(ା ପ
ିୟଦଶ5ନି ପ0ନାୟକ ପି ପ
ତାପ ଚ/
  ପ0ନାୟକ RWX0333708

�ୀ /149 70 127 50େବଦିୖ ଖରା "ା ଅମରେଦାଷ ଖରା KBH2144624

ପ ୁ /1410 49 127 51ନୟନ ଖରା ପି ସବୁାଷ ଖରା KBH1325489

�ୀ /1411 41 127 52ମନିକା ଖରା "ା ନୟନ ଖରା KBH1325497

ପ ୁ /2312 45 127 70ଆନ/ ହରିଜନ ପି େପ
ମ ହରିଜନ KBH1328772

�ୀ /2313 42 127 71କମୁଦିୁନି ହରିଜନ "ା ଆନ/ ହରିଜନ KBH1328764

ପ ୁ /2414 42 127 76ମେହ/
  ସି:ୁ ହିଆଲ ପି େମାହନ ହିଆଲ RWX0242602

�ୀ /2415 71 127 77ଫଲୁମଣି ଖରା "ା ନବିନ ଚ/
  ଖରା RWX0905612

ପ ୁ /2416 50 127 78ଅଭୟ ଅମେର/
  ଖରା ପି ନବିନ ଚ/
  ଖରା RWX0905596

�ୀ /2417 44 127 79ନିେବଦିତା ଖରା "ା ମେହ/
  ସି:ୁ ହିଆଲ KBH1344498

�ୀ /2418 42 127 80ସଂଯ=ୁା ଖରା "ା ଅଭୟ ଅମେର/
  ଖରା RWX0902163

ପ ୁ /2419 40 127 81ଅମିୟ ଖରା ପି ନବିନ ଚ/
  ଖରା KBH1329200

�ୀ /2420 32 127 82ସ>ିଗଧା ଖରା "ା ଅମୀୟ ଖରା RWX1206317

ପ ୁ /2421 25 127 83ସଲମନ ଖରା ପି ଅଭୟ ଅମେର/
  ଖରା RWX0901975

�ୀ /2622 52 127 87େଶାଭାମଣି ଗରଡା ପି ଦଶ�ନ ଗରଡା KBH1326347

ପ ୁ /2623 37 127 88ଚ/
େଶଖର ତୁରୁA ପି ନିତ�ାନ/ ତୁରୁA KBH2143964

�ୀ /2624 32 127 89ମଧମିୁତା ତୁରୁA "ା ଶିବା େଗୗରିଶ(ର ସାCାନାରାଓ RWX0229781

ପ ୁ /2825 60 127 95ରବି/
  ପDା ପି ଚକ
ଧର ପDା RWX0280073

�ୀ /2826 51 127 96କନକଲତା ପDା "ା ରବି/
  ପDା RWX0280065

�ୀ /2827 39 127 97ସସ>ିତା ପDା "ା ଡCରୁୁ ନାଇକ KBH1351451

ପ ୁ /2828 33 127 98ସେରାଜ କମୁାର ପDା ପି ରବି/
  କମୁାର ପDା KBH2144137

ପ ୁ /2929 25 127 100ବିପିନ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ହରିହର କଳୁଦୀପ RWX1004464

ପ ୁ /2930 55 127 101ହରିହର କଳୁଦିପ ପି ଆଳମାନ କଳୁଦିପ OR/12/085/166069

ପ ୁ /3031 53 127 105ନାଲୁ ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡା KBH1327949

�ୀ /3032 49 127 106େରବତୀ ପରିଡା "ା ନାଲୁ ପରିଡା KBH1327964

�ୀ /3033 26 127 107ରିତା ପରିଡା ପି ନାଲୁ ପରିଡା RWX0760587

ପ ୁ /3134 55 127 108ସବୁାସ ଚ/
  ମିଶ
 ପି ହେରକୃE ମିଶ
 KBH1328814

�ୀ /3135 50 127 109ପାବ� ତୀ ମିଶ
 "ା ସବୁାସ ଚ/
  ମିଶ
 KBH1328822

ପ ୁ /3136 23 127 110ମାନସ ମିଶ
 ପି ସବୁାଷ ଚ/
  ମିଶ
 RWX1074731

ପ ୁ /3237 50 127 111ସେୁଖ/ୁ ବି-ାସ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ବି-ାସ OR/12/085/166053

�ୀ /3238 46 127 112ରୀନା ବି-ାସ "ା ସବୁ
 ତ ବି-ାସ RWX0607499

ପ ୁ /3239 42 127 113ସପୁ
ିୟ ବି-ାସ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ବି-ାସ KBH1329481

�ୀ /3240 39 127 114ବୁଲନ ବି-ାସ "ା ଶେୁଖ/ୁ ବି-ାସ RWX0096222

�ୀ /3241 26 127 115ସସୁ> ିତା ବି-ାସ ପି ସବୁ
 ତ ବି-ାସ RWX0760520

�ୀ /3242 67 127 116କମଳା ରାଣୀ େପାଦାର "ା ଭରତ ଚ/
  େପାଦାର RWX0760546

ପ ୁ /3343 59 127 117ଯତି/
  କଳତା ପି ନେରାFମ କଳତା OR/12/085/166056

�ୀ /3344 52 127 118ସବିତା ରାଣି କଳତା "ା ଯତି/
  କଳତା OR/12/085/167099

ପ ୁ /3345 32 127 119ସଂଜୀବ କମୁାର କଳତା ପି ଯତି/
  କଳତା RWX0096271

�ୀ /3346 30 127 120ଶ
GାHଳି କଳତା ପି ଜତି/
  କଳତା RWX0481713

ପ ୁ /3347 27 127 121ଶେୁଭ/ୁ େଶଖର କଳତା ପି ଯତି/
  ନାଥ କଳତା RWX0762179

ପ ୁ /3448 54 127 123ମେନାରHନ ପାତ
 ପି ରାଧାଚରଣ ପାତ
 OR/12/085/166057

�ୀ /3449 53 127 124ପ
ିୟCଦା ପାତ
 "ା ମେନାରHନ ପାତ
 OR/12/085/166058

ପ ୁ /3450 30 127 125ସେIାଷ କମୁାର ପାତ
 ପି ମେନାରଂଜନ ପାତ
 RWX0333773

1 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ( "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /3451 29 127 126ପ
ିୟ(ା ପାତ
 ପି ମେନାରଂଜନ ପାତ
 RWX0481960

ପ ୁ /3552 63 127 127ସଦାନ/ ଖିଲ ପି ପତି ଖିଲ RWX0229914

�ୀ /3653 58 127 128ଅଞନା ଖିଲ "ା ସଦାନ/ ଖିଲ RWX0229906

ପ ୁ /3654 38 127 129ଡCରୁ ଖିଲ ପି ସଦାନ/ ଖିଲ RWX0663450

ପ ୁ /3755 39 127 133ଟି. ଶ(ର ପି ଟି. ନାଗି KBH1325083

ପ ୁ /3756 34 127 134ଟି. ତିରୁପତି ପି ଟି. ନ।ଗି RWX1230168

ପ ୁ /3957 47 127 140ଶ
ୀକାI ବି-ାଳ ପି େଚତୖନ� ବି-ାଳ RWX0096305

�ୀ /3958 44 127 141ନମିତା ବି-ାଳ "ା ଶ
ୀକାI ବି-ାଳ RWX0096313

�ୀ /4359 59 127 144ଅHଳି ସାମଲ "ା ପ
କାଶ କମୁାର ସାମଲ OR/12/085/166134

ପ ୁ /4360 59 127 145ପ
କାଶ କମୁାର ସାମଲ ପି ଇ/
 ମଣି ସାମଲ RWX0956938

ପ ୁ /4361 46 127 146ସHୟ କମୁାର ସାମଲ ପି େଚତୖନ� ସାମଲ KBH1326529

�ୀ /4362 34 127 147ସOିPା ସାମଲ ପି ପ
କାଶ କମୁାର ସାମଲ RWX0229849

�ୀ /4363 32 127 148ସ�ିତା ସାମଲ ପି ପ
କାଶ କମୁାର ସାମଲ RWX0229831

ପ ୁ /4364 27 127 149େଦବରାଜ ସାମଲ ପି ପ
କାଶ କମୁାର ସାମଲ RWX0664177

ପ ୁ /4465 55 127 150ନିରHନ ବି-ାଳ ପି ନିଧିରାମ ବି-ାଳ KBH1326735

�ୀ /4466 47 127 151ଶ
ୀମତୀ ଅନିତା ବି-ାଳ "ା ନିରHନ ବି-ାଳ RWX0242610

ପ ୁ /4467 24 127 152ଶଭୁ
 ାଂଶ ୁବି-ାଳ ପି ନିରHନ ବି-ାଳ RWX0902130

ପ ୁ /4568 49 127 154ଶଭୁକାI ବ
 ହ> ା ପି ଧନHୟ ବ
 ହ> ା RWX0097972

�ୀ /4569 47 127 155ସାଗରୀକା ମହାପାତ
 "ା ଶଭୁକାI ବ
 ହ> ା KBH1314954

ପ ୁ /4670 61 127 156ଭବାନୀ େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା RWX0097998

�ୀ /4671 21 127 157ଆଦିତ�ା େବେହରା ପି ଭବାନୀ େବେହରା RWX1207232

�ୀ /4672 48 127 158କନିୁ େସଠି "ା ସେIାଷ କମୁାର େସଠି KBH1344605

ପ ୁ /4673 28 127 159ଅମR କମୁାର େସଠୀ ପି ସେIାଷ କମୁାର େସଠୀ RWX0481911

ପ ୁ /4674 55 127 160ସେIାଷ କମୁାର େସଠୀ ପି ଗଦାଧର େସଠୀ KBH1344597

�ୀ /4675 26 127 161ଅS�ନା େସଠୀ ପି ସେIାଷ କମୁାର େସଠୀ RWX0762088

�ୀ /4776 52 127 162ସବିତା େବେହରା "ା ଭବାନୀ େବେହରା RWX0098004

�ୀ /5277 65 127 171ପ
ମିଳା େବନିୟା "ା ଅନI େବନିୟା OR/12/085/166077

�ୀ /5278 42 127 172ପTୁାHଳି େବନିୟା ପି ଅନI େବନିୟା OR/12/085/166150

ପ ୁ /5379 61 127 173ସଦାଶିବ ହIାଳ ପି ରାମଚ/
  ହIାଳ OR/12/085/166079

�ୀ /5380 48 127 174େକୗଶଲ�ାେଦଇ ହIାଳ "ା ସଦାଶିବ ହIାଳ OR/12/085/166080

�ୀ /5381 30 127 175େହମଲତା କମୁାରୀ ହIାଳ ପି ସଦାଶିବ ହIାଳ RWX0481705

ପ ୁ /5382 25 127 176ହରି ପ
ସାଦ ହIାଳ ପି ସଦାଶିବ ହIାଳ RWX1071489

�ୀ /5383 28 127 177ସସ> ିତା ହIାଳ ପି ସଦାଶିବ ହIାଳ RWX0481630

ପ ୁ /5484 65 127 178ସଦୁଶ�ନ ବାରିକ ପି େଗାବG� ନ ବାରିକ OR/12/085/166081

�ୀ /5485 59 127 179ଉଷା ବାରିକ "ା ସଦୁଶ�ନ ବାରିକ OR/12/085/166082

ପ ୁ /5486 37 127 180ଅମୀୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ସଦୁଶ�ନ ବାରିକ RWX0098210

ପ ୁ /5487 36 127 181ଚିନ> ୟ ବାରିକ ପି ସଦୁଶ�ନ ବାରିକ KBH2144012

�ୀ /5488 35 127 182ମନିତା ବାରିA ପି ସଦୁଶ�ନ ବାରିA KBH2144004

�ୀ /5489 28 127 183ଲK>ୀପ
ିୟା ବି-ାଳ "ା ଚିନ> ୟ ବାରିକ RWX0481721

�ୀ /5490 31 127 184ସସ>ୀତା କବି "ା ଅମୀୟ କମୁାର ବାରିକ RWX0822171

ପ ୁ /5591 62 127 185ପି. କରୁଣାକର ପି ପି. କମଳାନାଭମ KBH1328558

�ୀ /5592 54 127 186ପି. େମାହିନୀ "ା ପି. କରୁଣାକର KBH1328566

ପ ୁ /5693 56 127 187ଯଧିୁVିର ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାୟକ RWX0096362

�ୀ /5694 49 127 188ପ
ଭାସିନି ନାୟକ "ା ଯଧିୁWିର ନାୟକ RWX0096370

ପ ୁ /5695 29 127 189ଗେଣ-ର ନାୟକ ପି ଯଧିୁVର ନାୟକ RWX0397422

ପ ୁ /5696 28 127 190ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଯଧୁୀWିର ନାୟକ RWX0760629

ପ ୁ /5697 24 127 191କୃE ଚ/
  ନାୟକ ପି ଯଧିୁWିର ନାୟକ RWX1215722

�ୀ /5698 23 127 192ନମିତା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ଯଧିୁWିର ନାୟକ RWX1205855

ପ ୁ /5799 23 127 193େଲାେକଶ ପ0ନାୟକ ପି ଶ(ର ରାଓ ପ0ନାୟକ RWX1206333

ପ ୁ /57100 21 127 194େଚତୖନ� ପ0ନାୟକ ପି ଶ(ର ରାଓ ପ0ନାୟକ RWX1206390

ପ ୁ /57101 59 127 195ଶ(ର ରାଓ ପ0ନାୟକ ପି ଏସ. ମକୁ/ୁ ରାଓ ପ0ନାୟକ KBH1326073

�ୀ /57102 44 127 196ବାସIି ପ0ନାୟକ "ା ଶ(ର ରାଓ ପ0ନାୟକ KBH1326065

ପ ୁ /62103 50 127 210ପ
ସନO  କମୁାର ସାବତ ପି ବାୟା ସାବତ RWX0098194

ପ ୁ /62104 49 127 211ପ
େମାଦ କମୁାର ସାବତ ପି ବାୟା ସାବତ RWX0098277

�ୀ /62105 43 127 212ନKତ
 ମାଳା ସାବତ "ା ପ
େମାଦ କମୁାର ସାବତ RWX0098186

�ୀ /62106 45 127 213Kଣ ପ
ଭା ସାବତ "ା ପ
ସନO  କମୁାର ସାବତ RWX0098202

�ୀ /63107 57 127 214େକତକି ଗହିର "ା କବିରାଜ ଗହିର KBH1326453

ପ ୁ /63108 35 127 215ଅ(ରୁ ଗହିX ପି କବିରାଜ ଗହିX RWX0229518

ପ ୁ /64109 64 127 216ସନୁାମ ପାତ
  େଖାସଲା ପି େପ
ମଦଶ�ନ େଖାସଲା KBH1325091

�ୀ /64110 50 127 217ଶାIିପ
ିୟା େମରି ଏଲିଜାେବY େଖାସଲାପି ଅନୁଗ
ହ େଖାସଲା OR/12/085/166137

�ୀ /64111 45 127 218ଏଲିନ ମାେଗ�ଟ େଖାସଲା ପି ଅନୁଗ
ହ େଖାସଲା OR/12/085/167186

�ୀ /64112 65 127 219ସଶିୁଳା ପାତ
 "ା ଅନୁଗ
ହ ପାତ
 KBH1325109
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�ୀ /65113 60 127 220େହମଲତା ନାୟକ "ା ପଶ ୁ�ରାମ ନାୟକ OR/12/085/166094

�ୀ /65114 33 127 221େରାହିଣୀ ନାୟକ "ା ମନୁା ନାୟକ RWX1259977

ପ ୁ /66115 60 127 222ପାେଲ େବସରା ପି ଘନ େବସରା OR/12/085/166095

�ୀ /66116 55 127 223ଶାIି େବସରା "ା ପାେଲ େବସରା OR/12/085/166096

�ୀ /66117 34 127 224ପ
ମିଳା େବସରା ପି ପାେଲ େବସରା RWX0806307

ପ ୁ /66118 32 127 225ତରୁଣ େବଶ
ା ପି ପାେଲ େବଶ
ା RWX0607572

ପ ୁ /66119 53 127 226ନାରାୟଣ ଗାଦବା ପି ଶ�ାମ ଗାଦବା KBH1650076

�ୀ /66120 47 127 227ଲK>ୀ ଗାଦବା "ା ନାରାୟଣ ଗାଦବା KBH1650084

ପ ୁ /66121 29 127 228େଦବରାଜ ଗାଦବା ପି ନାରାୟଣ ଗାଦବା RWX0397430

�ୀ /67122 65 127 229େକ.ସାବିତ
ୀ ରାଓ "ା େକ.ଅଚ�ତୁା ରାଓ RWX0242628

ପ ୁ /67123 37 127 230େକ ଜଗନO ାଥ ରାଓ ମା େକ ସାବିତ
ୀ ରାଓ KBH2144020

�ୀ /67124 34 127 231େକ. ସେIାଷୀ "ା େକ.ଜଗନO ାଥ ରାଓ RWX0760512

ପ ୁ /68125 58 127 232ପିତବାସ ତୁରୁକ ପି ସCାରୁ ତୁରୁକ KBH1328582

�ୀ /68126 52 127 233େମାତି ତୁରୁକ "ା ପିତବାସ ତୁରୁକ KBH1328590

ପ ୁ /68127 32 127 234ଅେଶାକ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ପିତବାସ ତୁରୁକ RWX0096420

�ୀ /68128 32 127 235ନୟନି ତୁରୁକ "ା ଅେଶାକ କମୁାର ତୁରୁକ RWX0096438

ପ ୁ /68129 30 127 236ବରୁଣ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ପିତବାସ ତୁରୁକ RWX0397398

ପ ୁ /68130 26 127 237ପ
କାଶ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ପିତବାସ ତୁରୁକ RWX0760702

ପ ୁ /69131 70 127 238େପ
ମନାଥ ବାଘ ପି ଦାଉଦ ବାଘ OR/12/085/166182

�ୀ /69132 47 127 239ଡCଣୁୀ ଖରା "ା ଚ/
  େମାହନ ଖରା KBH1328400

�ୀ /69133 32 127 240ଲାବନ� ଖରା "ା ଲାଇଜୁେମାହନ ଖରା RWX0230037

ପ ୁ /70134 34 127 242ମେନାଜ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ବନମାଳୀ ପ
ଧାନ RWX0397562

�ୀ /70135 42 127 243ସ�ିତା ପ
ଧାନି "ା ବନମାଳୀ ପ
ଧାନି KBH1329622

ପ ୁ /70136 31 127 244ତେନାଜ କମୁାର ପ
ଧାନୀ ପି ବନମାଳି ପ
ଧାନୀ RWX0333690

ପ ୁ /70137 31 127 245ପ(ଜ କମୁାର ପ
ଧାନୀ ପି ବନମାଳୀ ପ
ଧାନୀ RWX0367334

�ୀ /70138 29 127 246ବିେନାଦିନୀ ପ
ଧାନୀ "ା ତେନାଜ କମୁାର ପ
ଧାନୀ RWX0948927

ପ ୁ /72139 58 127 249ଚ/
  ଖିଲ ପି ଜୟ ଖିଲ RWX0905620

�ୀ /72140 48 127 250କା[ନ ଖିଲ "ା ଚ/
  ଖିଲ OR/12/085/166092

ପ ୁ /72141 36 127 251ମେନାଜ ଖିଲ ପି ଚ/
  ଖିଲ RWX0905646

ପ ୁ /73142 49 127 252େଦବାଶିଷ େଲାଧ ପି ପେରଶଚ/
  େଲାଧ KBH2144103

ପ ୁ /73143 85 127 253ପେରଶ ଚ/
  େଲା\ ପି ତାରିଣି କମୁାର େଲାଧ RWX0096453

�ୀ /74144 50 127 255ଶିଖାରାଣି ସିଂହ ପି ଲାଲବାହାଦୁର ସିଂହ KBH2144111

ପ ୁ /75145 59 127 256କାଳିଦାସ ମଲ] ିକ ପି ସେୁବସ ମଲ] ିକ RWX0096495

ପ ୁ /75146 37 127 257ତାପସ ମଲ] ିକ ପି ସେୁବଶ ମଲ] ିକ KBH1650340

�ୀ /75147 61 127 258ରିତାରାଣୀ ସିଂ "ା କାଳିଦାସ ମଲ] ିକ KBH1326826

ପ ୁ /76148 60 127 259ବାବୁ3ଚ/
  େଦବନାଥ ପି ଫଣିଭୁଷଣ େଦବନାଥ RWX0280099

ପ ୁ /76149 56 127 260ପ
ଦୀପକମୁାର େଦବନାଥ ପି ଫଣିଭୁଷଣ େଦବନାଥ OR/12/085/166111

�ୀ /76150 56 127 261ପଦ> ା େଦବନାଥ "ା ବାବୁଲଚ/
  େଦବନାଥ OR/12/085/166407

ପ ୁ /76151 53 127 262ଜୀବନ କୃE ମଲ] ିକ ପି ସଧୁୀର ମଲ] ିକ RWX0096503

ପ ୁ /76152 47 127 263ପ
ତିମା ମଲ] ୀକ ପି ପି.ବି.େଦବନାଥ RWX0096529

�ୀ /76153 50 127 264ନମିତା ମDଳ "ା ପ
ଦିପ କମୁାର େଦବନାଥ RWX0096537

ପ ୁ /77154 63 127 265ଶସିଭୁଷଣ ଉମଲିୁଆ ପି ଉେଗ
ସନ ଉମଲିୁଆ RWX1270586

�ୀ /77155 54 127 266କମଳିନି ଉମଲିୁଆ "ା ଶଶଭୁିଷଣ ଉମଲିୁଆ RWX1270370

ପ ୁ /77156 35 127 267ଉମାକାI ଉମଲିୁଆ ପି ଶସିଭୁଷଣ ଉମଲିୁଆ KBH1351410

ପ ୁ /77157 30 127 268ରମାକାI ଉମଲିୁଆ ପି ଶଶୀଭୁଷଣ ଉମଲିୁଆ RWX0397489

�ୀ /79158 54 127 270ଏସ.ୱାର ଲK>ି "ା ସାରଥି ପ0ନାୟକ OR/12/085/164330

�ୀ /81159 47 127 272ଗୀତାHଳି ପDା "ା ଅଜିତକମୁାର ପDା OR/12/085/170749

ପ ୁ /81160 27 127 273ଅମୀୟ କମୁାର ପDା ପି ଅଜିR କମୁାର ପDା RWX0607747

�ୀ /82161 74 127 274ସକIୁଳା ମହାପାତ
 "ା ଭା1ର ମହାପାତ
 KBH1329044

ପ ୁ /82162 60 127 275ସେୁରଶ ମହାପାତ
 ପି ଭା1ର ମହାପାତ
 KBH1328830

�ୀ /82163 48 127 276ମH ୁମହାପାତ
 "ା ସେୁରଶ ମହାପାତ
 OR/12/085/168198

ପ ୁ /82164 47 127 277ଅଜୟ ମହାପାତ
 ପି ଭା1ର ମହାପାତ
 OR/12/085/168199

ପ ୁ /82165 45 127 278ମେହ-ର ମହାପାତ
 ପି ଭା1ର ମହାପାତ
 KBH1325570

ପ ୁ /82166 25 127 279ସନୁପ ମହାପାତ
 ପି ସେୁରଶ ମହାପାତ
 RWX0822239

�ୀ /82167 29 127 280ଲିଜା ମହାପାତ
 ପି ସେୁରଶ ମହାପାତ
 RWX0481531

ପ ୁ /84168 57 127 282ପେୁରାହିତ ରାମ ବରିହା ପି ଚ/
 ମଣି ବରିହା KBH1328939

�ୀ /84169 53 127 283ପିଛ ବରିହା "ା ପେୁରାହିତ ରାମ ବରିହା KBH1328947

ପ ୁ /84170 28 127 284ଅଜିତ ସିଂ ବରିହା ପି ପେୁରାହିତ ରାମ ବରିହା RWX0607739

ପ ୁ /84171 24 127 285ଅଶିତ କମୁାର ବରିହା ପି ପେୁରାହିତ ରାମ ବରିହା RWX1172089

�ୀ /85172 35 127 286ଦୀପମାଲା ଦୁଗJ "ା ନାରାୟଣ ଦୁଗJ KBH2144467

ପ ୁ /85173 35 127 287ନାରାୟଣ ଦୁଗJ ପି ଜଗତରା� ଦୁଗJ RWX0096586

�ୀ /85174 48 127 288ଫଲୁମାଳା କଳୁଦିପ "ା କବି କଳୁଦିପ OR/12/085/166131

3 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /85175 32 127 289େଗାକଲୁ କଳୁଦୀପ ପି କବି କଳୁଦୀପ RWX0096594

ପ ୁ /85176 61 127 290କବି କଳୁଦୀପ ପି ଭରତ କଳୁଦୀପ RWX1271659

�ୀ /85177 39 127 291ସ�ୀତା କଳୁଦୀପ ପି କବି କଳୁଦୀପ KBH1650142

ପ ୁ /86178 58 127 292ଦୀପକ ମDଲ ପି ବିଭୁତି ମDଲ RWX0096610

�ୀ /86179 45 127 293ସଜୁୟା ମDଲ "ା ଦୀପକ ମDଲ RWX0096602

�ୀ /86180 26 127 294ପଜୁା ମDଳ ପି ଦୀପକ ମDଳ RWX0760686

ପ ୁ /86181 21 127 295ବିେବକ ମDଳ ପି ଦୀପକ ମDଳ RWX1172055

ପ ୁ /87182 64 127 296ମଧସୁଦୁନ ପାଣିଗ
ାହି ପି ମରୁଲିଧର ପାଣିଗ
ାହି RWX0098178

�ୀ /88183 73 127 297ୟୁ ଆସା େଦବୀ "ା ୟୁ େଡଭିଡ ପାଉଲ OR/12/085/164153

�ୀ /88184 34 127 298ବାସIୀ ହିଆଲ "ା ଜୟ କମୁାର ଖରା RWX0760371

ପ ୁ /88185 47 127 299ୟୁ ଜୟକମୁାର ପି ୟୁ େଡଭିଡ ପାଉଲ KBH1674092

ପ ୁ /89186 71 127 300ସବୁୁଲୁ ଖରା ପି ପଉଲ ଖରା OR/12/085/174613

�ୀ /89187 65 127 301ଫଲୁମତି ଖରା "ା ସବୁୁଲୁ ଖରା OR/12/085/174614

ପ ୁ /89188 39 127 302ମେନାଜ ଖରା ପି ସବୁୁଲୁ ଖରା KBH1708874

ପ ୁ /90189 73 127 303ଅରୁଣକମୁାର ବି-ାସ ପି ଭବେତାଷ ବି-ାସ OR/12/085/166140

�ୀ /90190 65 127 304କଲ�ାଣି ବି-ାସ "ା ଅରୁଣ ବି-ାସ OR/12/085/166141

ପ ୁ /90191 49 127 305ଅରବି/ ବି-ାସ ପି ଅରୁଣ ବି-ାସ OR/12/085/166998

ପ ୁ /90192 43 127 306ଅସି� କମୁାର ବି-ାସ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ବି-ାସ KBH1328392

�ୀ /90193 28 127 307କାେକାଳୀ ବି-ାସ "ା ଅରବି/ କମୁାର ବି-ାସ RWX0888313

ପ ୁ /90194 51 127 308ମେହ-ର ପଦରିଆ ପି ଦଇତାରି ପଦରିଆ RWX0481796

�ୀ /90195 41 127 309ରୀନା ପଦରିଆ "ା ମେହ-ର ପଦରିଆ KBH1328384

ପ ୁ /90196 25 127 310ତାପସ ପଦରିଆ ପି ମେହ-ର ପଦରିଆ RWX0888438

ପ ୁ /91197 33 127 311ଲାଇଜୁ େମାହନ େଖାରା ପି ଚ/
େମାହନ RWX0536565

�ୀ /92198 65 127 315ମ_ଦୁରାଣୀ ରାୟ "ା େଦେବ/
  ନାଥ ରାୟ KBH1325273

�ୀ /92199 50 127 316ମଣିକIୁଳା ରାୟ ପି େଦେବ/
ନାଥ ରାୟ RWX0096644

�ୀ /92200 40 127 317ବନୀତା ରାୟ "ା େଦବ େଜ�ାତି ରାୟ KBH1325281

ପ ୁ /92201 25 127 318ନିଶାI ରାୟ ପି େଦବେଜ�ାତି ରାୟ RWX0822197

�ୀ /92202 24 127 319ଶିତଲ ରାୟ ପି େଦବେଜ�ାତି ରାୟ RWX0902023

ପ ୁ /92203 24 127 320ଅS5R ରାୟ ପି ଅନିେମଷ ରାୟ RWX0902031

ପ ୁ /93204 52 127 321ଅମିତାଭ ଶ(ର ବି-ାସ ପି ଅନିଲ କ
ିEା ବି-ାସ KBH1344944

ପ ୁ /93205 51 127 322ଅରୁଣାଭ ଶ(ର ବି-ାସ ପି ଅନିଲକୃE ବି-ାସ KBH1650449

�ୀ /93206 41 127 323େଗୗରୀ ରାଣୀ ବି-ାସ "ା ଅରୁଣାଭ ଶ(ର ବି-ାସ RWX0762120

�ୀ /93207 33 127 324ଇଲା ବି-ାସ "ା ଅମିତାଭ ଶ(ର ବି-ାସ RWX0760652

ପ ୁ /93208 49 127 325ବିଭୁତି େଗାଲଦାର ପି ମନଦାର େଗାଲଦାର RWX0096669

ପ ୁ /94209 60 127 326ପ
ଫଲୁ]  ଚ/
  ଦାସ ପି ସଦାଶିବ ଦାସ KBH1328277

�ୀ /94210 54 127 327ଦୁଗJ ରାଣୀ ଦାସ "ା ପ
ଫଲୁ ଚ/
  ଦାସ RWX0096677

ପ ୁ /94211 35 127 328ନିହାର ରHନ ଦା` ପି ପ
ଫଲୁ]  ଚ/
  ଦା` KBH2144053

ପ ୁ /96212 48 127 329ୟୁ ବିଜୟ କମୁାର . ପି ୟୁ େଦବଦFମ . OR/12/085/166925

ପ ୁ /96213 47 127 330ୟୁ ଅଜୟକମୁାର . ପି ୟୁ େଦବଦFମ . OR/12/085/164160

ପ ୁ /96214 54 127 331ୟୁ ଜୟପାଉଲ ପି ୟୁ. େଦବଦFମ KBH1924471

�ୀ /96215 71 127 332ୟୁ. କୃପାବତୀ "ା ୟୁ. େଦବଦFମ KBH1325729

�ୀ /96216 50 127 333ମେନାରମା ପାଊଲ "ା ୟୁ ଜୟ ପାଊଲ KBH2144335

ପ ୁ /96217 84 127 334ୟୁ. େଦବଦFମ ଦFମ ପି ୟୁ. ପାଲ KBH1325455

ପ ୁ /98218 40 127 341ସଧିୁର କମୁାର ତୁରୁକ ପି ମେଜସ କମୁାର ତୁରୁକ KBH1329531

ପ ୁ /98219 34 127 342ଅନିଲ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ମେଜସ କମୁାର ତୁରୁକ RWX0229880

�ୀ /98220 32 127 343କନକଲତା ତୁରୁକ "ା ଅନିଲ କମୁାର ତୁରୁକ RWX0760298

�ୀ /98221 57 127 344ପଣୁ�ବତି ତୁରୁକୁ "ା ମେଜସ କମୁାର ତୁରୁକୁ OR/12/085/167024

ପ ୁ /99222 48 127 345ରାମ ମଦୁୁଲି ପି େସାନୁ ମଦୁୁଲି KBH1326768

�ୀ /99223 45 127 346ପଦ> ା ମଦୁୁଲି "ା ରାମ ମଦୁୁଲି KBH1329838

�ୀ /99224 19 127 347ସନିୁ ମଦୁୁଲି "ା ଭାଗିରଥୀ ମଦୁୁଲି RWX1260017

ପ ୁ /100225 80 127 348ଭିମ ନାୟକ ପି ଗରା ନାୟକ KBH1329754

ପ ୁ /100226 48 127 349ଶିବ ନାୟକ ପି ଭିମ ନାୟକ KBH1325463

�ୀ /100227 42 127 350ବତୀ ନାୟକ "ା ଶିବ ନାୟକ KBH1325471

ପ ୁ /100228 33 127 351ଅଭି ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ RWX0397463

ପ ୁ /101229 44 127 352ଅଜୁ� ନ ଜାନୀ ପି ଗରା ଜାନୀ RWX0096735

�ୀ /101230 39 127 353କନିୁ ଜାନୀ "ା ଅଜୁ� ନ ଜାନୀ RWX0096743

ପ ୁ /102231 36 127 354ନବୀନ ଖରା ପି ଅମର ଖରା RWX0242636

�ୀ /102232 34 127 355ଶମ5ଲା ଖରା "ା ନବୀନ ଖରା RWX0242644

�ୀ /103233 38 127 356ଏଲିେସବା ଗDା "ା ତାରିଣି ଗDା RWX0229955

ପ ୁ /103234 61 127 357ନେର/
  ହରିଜନ ପି େପ
ମେମାହନ ହରିଜନ RWX0280156

�ୀ /103235 53 127 358ବାସIୀ ହରିଜନ "ା ନେର/
  ହରିଜନ RWX0280149

ପ ୁ /103236 31 127 359ନିଲୁ ହରିଜନ ପି ବଲି ହରିଜନ RWX0230029

4 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ( "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /103237 26 127 360େରଖା ହରିଜନ ପି ନେର/
  ହରିଜନ RWX0760694

ପ ୁ /103238 21 127 361ଜିେପ/
  ହରିଜନ ପି ନେର/
  ହରିଜନ RWX1207257

ପ ୁ /104239 39 127 363ତାରିଣି ଗDା ପି ଭ= ଗDା RWX0229963

ପ ୁ /105240 43 127 364େତଲି ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି KBH1325406

�ୀ /105241 35 127 365ପଦ> ା ମଦୁୁଲି "ା େତଲି ମଦୁୁଲି RWX0607655

�ୀ /106242 47 127 366କନିୁ ଦିସାରି "ା ହରି ଦିସାରି KBH1326875

ପ ୁ /107243 40 127 367େତୖଳ ନାୟକ ପି ମଟୁୁଲୁ ନାୟକ RWX0096750

�ୀ /107244 36 127 368ଦନାଇ ନାୟକ "ା େତୖଳ ନାୟକ RWX0096768

�ୀ /114245 31 127 388ପି. ନିରଜା "ା ପି. ରଘନୁାଥ RWX0760793

�ୀ /114246 60 127 389ପି ଶସିୁଳା ରାଓ "ା ପି େଭେ(ଟ ରାଓ OR/12/085/166163

ପ ୁ /114247 47 127 390ପି. ନାେଗ-ର ରାଓ ପି ପି. େଭେ(ଟ ରାଓ KBH1328467

�ୀ /114248 45 127 391ପି ମାଳତି ରାଓ "ା ପି ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/085/166160

ପ ୁ /114249 39 127 392ପି.ସଧୁାକର ରାଓ ପି ପି.େଭ(ଟ ରାଓ KBH1325000

ପ ୁ /115250 62 127 393କାଳି ପ
ଶାଦ େବେହରା ପି ଶ
ୀ ବ`ଛ େବେହରା RWX0280180

�ୀ /115251 49 127 394ରାଜଶ
ୀ େବେହରା "ା କାଳୀ ପ
ସାଦ େବେହରା RWX0536573

�ୀ /116252 33 127 395ସଂଯ଼=ୁା କମୁାରୀ କ/ପାନ ପି ସିେବ/
  କ/ପାନ RWX0434241

�ୀ /116253 27 127 396ଅନୁରାଧା କ:ପାନ ପି ଶିେବ/
  କ:ପାନ RWX0806299

ପ ୁ /116254 26 127 397ସେIାଷ କମୁାର କ:ପାନ ପି ଶିେବ/
  କ:ପାନ RWX0760678

�ୀ /116255 32 127 398ଭାରତୀ କ:ପାନ ପି ଶିେବ/
  କ:ପାନ KBH1351618

�ୀ /116256 30 127 399ରୀନା କ:ପାନ ପି ଶିେବ/
  କ:ପାନ RWX0607408

�ୀ /116257 36 127 400ସ:�ା ରାଣୀ କ:ପାନ ପି ଶିେବ/
  କ:ପାନ RWX0096834

�ୀ /117258 46 127 401ମHଲୁତା କଅୁରଁ "ା ସେୁରଶ ଚ/
  "ାଇଁ RWX0096859

ପ ୁ /117259 47 127 402ସେୁରଶ ଚ/
  "ାଇଁ ପି ବୃ/ାବନ "ାଇଁ RWX0096842

ପ ୁ /122260 57 127 413ଦିନବ:ୁ ଖରା ପି ମାନସିଂହ ଖରା OR/12/085/166195

�ୀ /122261 54 127 414ଲK>ୀ ଖରା "ା ଦିନବ:ୁ ଖରା OR/12/085/166196

ପ ୁ /122262 30 127 415ପାD ୁଖରା ପି ଦୀନବ:ୁ ଖରା RWX0397406

�ୀ /122263 34 127 416ଇ/ିରା ଖିଲ "ା ଡCରୁୁଧର ଖିଲ RWX0229526

�ୀ /123264 48 127 417ନମିତା ଦାଶ "ା କବିରାଜ ଦାଶ RWX0229534

ପ ୁ /135265 61 127 457ଅହ] ାଦ କମୁାର ଖରା ପି ଆସାନ/ ଖରା OR/12/085/166230

ପ ୁ /135266 38 127 458ସHୟ କମୁାର ଖରା ପି ଆହ] ାଦ କମୁାର ଖରା KBH1650456

ପ ୁ /135267 35 127 459ଅଜୟ କମୁାର ଖରା ପି ଆହ] ାଦ କମୁାର ଖରା KBH2144533

�ୀ /135268 33 127 460ସଂଯ=ୁା ରାଣୀ ଖରା ପି ଆହ] ାଦ କମୁାର ଖରା KBH2144038

�ୀ /135269 29 127 461ବବିତା ରାଣୀ ଖରା ପି ଆହ] ାଦ କମୁାର ଖରା RWX0397505

�ୀ /135270 29 127 462ସିନି ଖରା "ା ସଂଜୟ କମୁାର ଖରା RWX0397497

�ୀ /135271 57 127 463ପ
ଭାତି େଖାରା "ା ଆହ] ାଦ କମୁାର ଖରା OR/12/085/166231

ପ ୁ /217272 49 127 707କୃତିବାସ ଖାେଡ�ା ପି ଶ�ାମ ସ/ୁର ଖାେଡ�ା RWX0097931

�ୀ /217273 48 127 708ସଂଜୁରାଣି ମହାପାତ
 "ା ପ
େମାଦ କମୁାର ଶତପଥି RWX0367326

�ୀ /217274 36 127 709ରଶ>ିରାଣୀ ମହାପାତ
 "ା କୃତିବାସ ଖାେଡ�ା RWX0097949

�ୀ /218275 69 127 710େଦୖମତୀ ଜାଲା "ା େକଶବ ଜାଲା RWX0098038

ପ ୁ /218276 40 127 711ଜଗନO ାଥ ଜାଲା ପି େକଶବ ଜାଲା KBH2144061

�ୀ /218277 32 127 712ବିEୁ ପ
ିୟା ନାୟକ "ା ଜଗନO ାଥ ଜାଲା RWX0762161

ପ ୁ /219278 35 127 713ପନିର କମୁାର ତୁରୁA ପି ମେଜସ କମୁାର ତୁରୁA KBH2144459

�ୀ /219279 33 127 714ଧରିତ
ୀ ତରୁକ "ା ପନିର କମୁାର ତରୁକ RWX1048289

ପ ୁ /220280 37 127 716ରାେଜଶ କମୁାର ଥାପା ପି ଭୂବନ ବାହାଦୂର RWX0098046

�ୀ /220281 30 127 717ସହୁାନା ଥାପା "ା ରାେଜଶ କମୁାର ଥାପା RWX0760488

ପ ୁ /223282 32 127 719ଦିନୁ ଜାନୀ ପି ଦବୁଲୁ ଜାନୀ RWX0481952

�ୀ /223283 30 127 720ମତି ଜାନୀ "ା ଦିନୁ ଜାନୀ RWX0481945

ପ ୁ /226284 36 127 724ଅଜୁ� ନ ଭତ
ା ପି ଦାେମାଦର ଭତ
ା RWX0481879

�ୀ /226285 32 127 725ନ/ିନୀ ଭତ
ା "ା ଅଜୁ� ନ ଭତ
ା RWX0482034

ପ ୁ /228286 63 127 726ଦିେନଶ କମୁାର ପାତ
 ପି ଶାI ଶdି ପାତ
 RWX0481846

�ୀ /228287 60 127 727ୟୁ ପTୁାବତୀ଼ "ା ଦିେନସ କମୁାର ପାତ
 RWX0481838

�ୀ /1288 38 128 1ଲK>ୀ ଘe "ା ବାବୁଲି ଘe RWX0463042

�ୀ /1289 32 128 2ଜି ତୁଲସୀ "ା ଜି ଲିଟୁ RWX0463257

�ୀ /02290 29 128 3ପ
ିୟ(ା େଖାସଲା ପି ବିଦ�ାଧର େଖାସଲା RWX1200906

ପ ୁ /2291 44 128 4ଜି.ଲିଟୁ . ପି ଜି.ଲଛମନ OR/12/085/167143

�ୀ /2292 41 128 5େକ କମୁାରୀ . "ା େକ ରାଜା ରାଓ RWX0098285

�ୀ /2293 65 128 6ଜି ବାସIି ବାସIି "ା ଜି ଲଛମନ OR/12/085/166765

ପ ୁ /2294 47 128 7ବାବୁଲି ଘe ପି ଲK>ନ ଘe OR/12/085/167021

�ୀ /3295 27 128 8ରାଜଲK>ୀ ଶଗଡିଆ ପି ରାଜକମୁାର ଶଗଡିଆ RWX0608000

�ୀ /04296 31 128 9ସାଗରିକା `ଶଗଡିଆ "ା ଶିବ ପ
ସାଦ `ଶଗଡିଆ RWX0758821

ପ ୁ /04297 30 128 10ଶିବ ପ
ସାଦ ଶଗଡିଆ ପି ରାଜ କମୁାର ଶଗଡିଆ RWX0758813

ପ ୁ /04298 23 128 11ତିେଳgଵର ଶଗଡିଆ ପି ରାଜକମୁାର ଶଗଡିଆ RWX1069426

5 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ( "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /4299 27 128 12ପି.ସେରାଜିନୀ େଦାରା ପି ପି.ସତ�� େଦାରା RWX0607804

�ୀ /4300 28 128 13େରଖା ହIାଳ ପି ତୁଳାରାମ ହIାଳ RWX0759886

�ୀ /4301 50 128 14ରଜନି ସଗଡିଆ "ା ରାଜକମୁାର ସଗଡିଆ KBH1325620

ପ ୁ /4302 50 128 15ରାଜକମୁାର ସଗଡିଆ ପି ରାେମ-ର ସଗଡିଆ OR/12/085/166216

�ୀ /4303 35 128 16ସାବିତ
ି  ସଗଡିଆ ପି ରାଜକମୁାର ସଗଡିଆ RWX0099457

�ୀ /4304 32 128 17ସକୁାIି ସାହୁ "ା ବାପି ସାହୁ RWX0822734

ପ ୁ /05305 23 128 18ପି ଗେୁigଵର େଦାର। ମା ପି ବାସIୀ େଦାର। RWX1072420

�ୀ /5306 50 128 19ପି. ବାସIୀ େଦାରା ପି ପି. ସତ�ମ େଦାରା RWX0280404

�ୀ /5307 28 128 20ପି.ମH ୁେଦାରା ମା ପି.ବାସIୀ େଦାରା RWX0759225

�ୀ /6308 55 128 21ଇ/ିରା ପ
ଧାନ "ା େଦେବ/
  ନାଥ ତ
ିପାଠୀ OR/12/085/166907

ପ ୁ /6309 49 128 22େଦେବ/
 ନାଥ ତ
ିପାଠୀ ପି ପ
ଭାକର ତ
ିପାଠୀ RWX0099044

ପ ୁ /6310 31 128 23ବିକାଶ ତ
ୀପାଠୀ ପି େଦେବ/
ନାଥ ତ
ୀପାଠୀ RWX0280412

�ୀ /07311 27 128 24ଭଜIି ଖିଲ ପି େଦତୖାରୀ ହIାଳ RWX1072404

ପ ୁ /07312 27 128 25ଅଭିଲାଷ ଖିଲ ପି ମଧ ୁଖିଲ RWX1072370

�ୀ /7313 27 128 26କପିଳା ବାଘ "ା ମାନୁ ବାଘ RWX0822742

ପ ୁ /7314 68 128 27କାଳୁ ସାହୁ ପି ରଘ ୁସାହୁ OR/12/085/166731

�ୀ /7315 67 128 28ନବିନା ସାହୁ "ା କାଳୁ ସାହୁ OR/12/085/166732

ପ ୁ /8316 33 128 29ବ
 ଜବ:ୁ ଜାନି ପି କାଳୁ ଜାନି RWX0098319

�ୀ /9317 52 128 30କା[ନ ହରିଜନ "ା ଖଗପତି ହରିଜନ RWX0422436

�ୀ /10318 42 128 31ସବୁାସ ହIାଳ ପି ସହେଦବ ହIାଳ RWX0098780

ପ ୁ /10319 45 128 32ମତୁ�ାଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ଦାମ ମଦୁୁଲି OR/12/085/166729

�ୀ /10320 45 128 33ସH ୁମଦୁୁଲି "ା ମତୁ�ାଲୁ ମଦୁୁଲି KBH1325844

�ୀ /10321 39 128 35େଗୗରୀ ମଦୁୁଲି "ା ରାମଚ/
  ମଦୁୁଲି KBH1329911

�ୀ /11322 45 128 36ମଂଜୁବାଳା ଦାସ "ା jାେନ/
  ଦାସ KBH1325034

�ୀ /11323 72 128 37ହିରା ରାଉତ "ା ପ
ମଖୁ କମୁାର ରାଉତ OR/12/085/166919

ପ ୁ /11324 61 128 38ପ
ବିଣ କମୁାର ରାଉତ ପି ପ
ମଖୁ କମୁାର ରାଉତ OR/12/085/166921

ପ ୁ /11325 23 128 39ପ
େଦାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ପ
ତ�ଷୁ କମୁାର ରାଉତ RWX1004803

ପ ୁ /11326 59 128 40ପ
ତ�ଷୁ କମୁାର ରାଉତ ପି ପ
ମଖୁ କମୁାର ରାଉତ RWX0098368

�ୀ /11327 50 128 41ବିଜୟ ଲK>ୀ ରାଉତ "ା ପ
ତ�ଷୁ କମୁାର ରାଉତ RWX0098350

ପ ୁ /11328 26 128 42ପ
ଭାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ପ
ତ�ଷୁ କମୁାର ରାଉତ RWX0758763

ପ ୁ /12329 31 128 43ସାଥ�କ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଶରତ କମୁାର ରାଉତରାୟ RWX0462994

ପ ୁ /13330 45 128 44ବିଜୟକମୁାର େବେହରା ପି ଅନାଥ େବେହରା RWX0525444

�ୀ /13331 45 128 45ମାନସୀ େଯନା "ା େହମI କମୁାର ରାଉତରାୟ KBH1674126

�ୀ /13332 57 128 46େକୗଶଲ�ା ନାୟକ "ା ଶରତ କମୁାର ରାଉତ ରାୟ KBH1329770

�ୀ /13333 37 128 47ବି-ମିତ
 ା ପ0ନାୟକ "ା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0822825

ପ ୁ /13334 61 128 48ସରତ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ସେୁର/
  ନାଥ ରାଉତରାୟ OR/12/085/166700

ପ ୁ /13335 57 128 49େହମI କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ସେୁର/
  ନାଥ ରାଉତରାୟ OR/12/085/166910

ପ ୁ /13336 46 128 50ସବୁ
 ତ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଶେୁର/
  ନାଥ ରାଉତରାୟ OR/12/085/166911

�ୀ /13337 35 128 51ରୂପCିକା ରାଉତରାୟ ପି ଶରତ କମୁାର ରାଉତରାୟ KBH2145464

�ୀ /13338 21 128 52ନିଲ5iିକା ରାଉତରାୟ ପି େହମI କମୁାର ରାଉତରାୟ RWX1087808

�ୀ /14339 46 128 53ଜୟIି େଜନା "ା ଖିେରାଦ କମୁାର ଖeିୁଆ RWX0883827

ପ ୁ /14340 53 128 54ଅନାଦି ଚରଣ ଖeିୁଆ ପି ଜଗବ:ୁ ଖeିୁଆ OR/12/085/166914

ପ ୁ /14341 46 128 55ଖୀେରାଦ କମୁାର ଖeିୁଆ ପି ଜଗବ:ୁ ଖeିୁଆ OR/12/085/166916

�ୀ /14342 50 128 56ସୀତପ
ିୟା ରାଉତରାୟ "ା ଅନାଦି ଚରଣ ରାଉତରାୟ RWX0098400

ପ ୁ /15343 78 128 57େଗାବG� ନ ପ
ଧାନ ପି କୃEଚ/
  ପ
ଧାନ OR/12/085/166902

�ୀ /15344 46 128 58ସ:�ାରାଣି ପ
ଧାନ ପି େଗାବଧ�ନ ପ
ଧାନ OR/12/085/166857

ପ ୁ /16345 60 128 59ସ�ାମ ମାଝି ପି ସନୁାଧର ମାଝି OR/12/085/166899

�ୀ /16346 55 128 60କନିୁ ମାଝି "ା ସ�ାମ ମାଝି OR/12/085/166900

�ୀ /17347 40 128 61ତନୁଶ
ୀ େସଠିଆ "ା ରାମ େସଠିଆ KBH2145076

�ୀ /18348 35 128 62ସୃତିେରଖା ଛି[ାଣି "ା ପ
କାଶ ଛି[ାଣି RWX0608018

�ୀ /19349 30 128 63ରିମି ନାଇଡୁ "ା େଗାବି/ ନାଇଡୁ RWX1069400

�ୀ /19350 22 128 64ପ
ିୟ(ା ନାଇଡୁ "ା ରାହୁଲ ନାଇଡୁ RWX1082478

ପ ୁ /20351 49 128 65ଦିଲିପ ଛ[ାଣି ପି ଜିସାୟ ଛ[ାଣି OR/12/085/164472

�ୀ /20352 46 128 66ସରୁ�ିନି ଛ[ାଣି ପି ଜିସାୟ ଛ[ାଣି KBH1674241

ପ ୁ /20353 54 128 67ଜୟI କମୁାର ଛି[ାଣୀ ପି ଜିସାୟ ଛି[ାଣୀ RWX0098434

�ୀ /20354 33 128 68ସ�ୀତା ଛି[ାଣୀ "ା ଦିଲ] ିପ ଛି[ାଣୀ RWX0333955

�ୀ /21355 47 128 69ନିମ�ଳା ଛି[ାଣୀ "ା ଜୟI କମୁାର ଛି[ାଣୀ RWX0098442

�ୀ /21356 31 128 70ସ�ୀତା ଛି[ାଣୀ ପି ଜୟI କମୁାର ଛି[ାଣି RWX0608075

�ୀ /21357 36 128 71ସନୁୀତା ରାଓ ପି ଜୟI କମୁାର ଛି[ାଣି KBH2145233

ପ ୁ /22358 61 128 72ଇ` ମାଇ3 ଛି[ାଣି ପି ଜିସାୟା ଛି[ାଣି RWX0334094

ପ ୁ /22359 36 128 74ଶ
ୀବାସ ଛି[ାଣୀ ପି ଇସମାଏ3 ଛି[ାଣୀ RWX0099424

�ୀ /23360 65 128 75ସକୁମା େଜନା "ା ଅନI ରାମ େଜନା OR/12/085/166826

6 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ( "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /23361 54 128 76ଅନୁପ ଜାନ େଜନା ପି ଅନI ରାମ େଜନା RWX0098475

ପ ୁ /23362 45 128 77ଅIଯ�Jମି େଜନା ପି ଅନI ରାମ େଜନା KBH1328665

�ୀ /23363 43 128 78ବୀ:ୁେମାଲ େଜନା "ା ଅନୁପ ଜାନ େଜନା RWX0098483

ପ ୁ /24364 39 128 79ଡି. ଶିବା . ପି ଡି. ଗେଣଶ . KBH1328103

�ୀ /24365 20 128 80ଡ଼ ିକରିଶ>ା ପି `ଵଗ�ୀୟ ଡ଼ ିରାଜାରାଓ RWX1267566

�ୀ /24366 31 128 81ଡି. କସୁମୁା "ା ଡି. ସିବା RWX0759019

ପ ୁ /24367 36 128 82ରାଜୁ ପା�ି ପି ମେହାନ ପା�ି RWX0423624

�ୀ /25368 56 128 83ବି. ଲଳିତା "ା ବି. ରା�ା ରାଓ RWX0883835

ପ ୁ /25369 39 128 84ବି. ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ ପି ବି. ରା�ା ରାଓ RWX0883918

�ୀ /25370 36 128 85ରାଧା ପା�ି "ା ରାଜୁ ପା�ି RWX0423616

ପ ୁ /25371 64 128 86ବି. ରା�ା ରାଓ ପି ବି. ଆପଲୁ ନରସିଂହ RWX0883819

�ୀ /25372 35 128 87ବି. ରୁପା କମୁାରୀ "ା ବି. ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ RWX0883892

ପ ୁ /26373 59 128 88ବିେର/
  କମୁାର ଉେଜ ପି ଉରିଅ ଉେଜ RWX0098491

�ୀ /26374 53 128 89ସେରାଜିନି ଉେଜ "ା ବିେର/
  ଉେଜ RWX0098509

ପ ୁ /26375 28 128 90ଆଦିତ� ନାସିର ଉେଜ ପି ବିେର/
  କମୁାର ଉେଜ RWX0608133

�ୀ /27376 52 128 91ଏସ େମାତି ରାଓ "ା ଏସ କେDଲ ରାଓ RWX1272145

ପ ୁ /27377 40 128 92ଏ`. ଭ1ର ରାଓ ପି ଏ`.କେDଲ ରାଓ KBH1650290

�ୀ /27378 32 128 93ଏସ.ଗୀତାHଳୀ ରାଓ "ା ଏସ.ଭା1ର ରାଓ RWX0759092

ପ ୁ /28379 78 128 94ରାଧାକାI େଯନା ପି ମେହ-ର େଯନା OR/12/085/166883

ପ ୁ /28380 40 128 95ରତି କାI େଜନା ପି ରାଧାକାI େଜନା RWX0367375

�ୀ /28381 39 128 96ଦୁଲଣା େଜନା "ା ରତିକାI େଜନା KBH1674225

�ୀ /29382 46 128 97ମାମି େବେହରା "ା ଜଗନO ାଥ େବେହରା KBH1326503

ପ ୁ /29383 46 128 98ଜଗନO ାଥ େବେହରା ପି େବରୖାଗୀ େବେହରା OR/12/085/167050

ପ ୁ /29384 45 128 99ବଳରାମ େବେହରା ପି େବରୖାଗି େବେହରା OR/12/085/166383

�ୀ /29385 43 128 100ଲK>ି େବେହରା ପି େବରୖାଗୀ େବେହରା KBH1326495

�ୀ /30386 68 128 101ଯମନୁା କଳୁଦିପ "ା ଇ/
  କଳୁଦିପ OR/12/085/166872

ପ ୁ /30387 44 128 102ପ
ଶାI କଳୁଦିପ ପି ଇ/
  କଳୁଦିପ RWX0280438

�ୀ /30388 41 128 103କବିତା କଳୁଦିପ "ା କପିଳାସ କଳୁଦିପ KBH1344571

�ୀ /30389 41 128 104ଲK>ି କଳୁଦିପ "ା ଶ
ୀକାI କଳୁଦିପ OR/12/085/167137

ପ ୁ /30390 35 128 105ଅନI କଳୁଦୀପ ପି ଶ
ୀକାI କଳୁଦୀପ KBH2145852

�ୀ /30391 27 128 106ସମିୁତ
 ା କଳୁଦୀପ ପି ଶ
ୀ କାI କଳୁଦୀପ RWX0758938

�ୀ /30392 36 128 107କମୁଦିୁନୀ ଶଗଡିଆ "ା ପ
ଶାI କଳୁଦୀପ UQD0367243

ପ ୁ /31393 56 128 108ଅରୁଣ ସାମIରାୟ ପି ପmଲିୟସ ସାମIରାୟ RWX0098517

ପ ୁ /31394 27 128 109ରାେଜଶ ସାମIରାୟ ପି ଜିେତନ ସାମIରାୟ RWX0608323

ପ ୁ /32395 57 128 110େଗୗରା�ଚରଣ ନାୟକ ପି ଧନୁଜୟ ନାୟକ OR/12/085/166865

�ୀ /32396 49 128 111ଯମନୁା ନାୟକ "ା େଗୗରା� ନାୟକ OR/12/085/166866

ପ ୁ /32397 30 128 112ଭୁବନ ନାୟକ ପି େଗୗରା� ଚରଣ ନାୟକ RWX0422402

ପ ୁ /33398 35 128 113ସେIାଷ କମୁାର ବାଘ ପି କମୁାର ବାଘ KBH2145290

ପ ୁ /33399 62 128 114କମୁାର ବାଘ ପି କୃତିବାସ ବାଘ OR/12/085/166860

�ୀ /33400 57 128 115ସେରାଜିନି ବାଘ "ା କମୁାର ବାଘ OR/12/085/166861

ପ ୁ /34401 63 128 116େଗାବି/ ଖDପାଣି ପି ମ�ଳ ଖDପାଣି OR/12/085/166856

�ୀ /34402 51 128 117ସବିତା ଖDପାଣି "ା େଗାବି/ ଖDପାଣି OR/12/085/166904

ପ ୁ /35403 49 128 118କ
ିEାଚ/
  ମାଝୀ ପି ନୀଳକn ମାଝୀ KBH1650423

�ୀ /35404 22 128 120ପ
ୀତି ଅପoJ ମାଝୀ ପି କୃE ଚ/
  ମାଝୀ RWX1086149

ପ ୁ /36405 57 128 121ବିଦ�ାଧର େଖାସଲା ପି ମ�ୁଳୁ େଖାସଲା RWX0956953

ପ ୁ /36406 55 128 122ଭା1ର େଖାସଲା ପି ମ�ୁଳୁ େଖାସଲା OR/12/085/166995

�ୀ /36407 50 128 123ମଧମୁତି େଖାସଲା "ା ବିଦ�ାଧର େଖାସଲା OR/12/085/166983

ପ ୁ /36408 47 128 124ଧେନ-ର େଖାସଲା ପି ମ�ଳ େଖାସଲା KBH1325356

�ୀ /36409 47 128 125ସସ> ିତ େଖାସ] ା "ା ଭା1ର େଖାସଲା KBH1329283

ପ ୁ /36410 26 128 126ଅନିଷ କମୁାର େଖାସ] ା ପି ବିଦ�ାଧର େଖାସ] ା RWX0758912

ପ ୁ /36-k411 78 128 127ବିର ବାହାଦୁର ପି ପାେତଲ ବାହାଦୁର RWX0796375

�ୀ /37412 45 128 128େରଣ ୁଗଲୁେମାଲ "ା ରାମ ୁଗଲୁେମାଲ RWX0280461

ପ ୁ /37413 30 128 129ସତିg ଗଲୁେମାଲ ପି ରାମ ୁଗଲୁେମାଲ RWX0280453

ପ ୁ /37414 24 128 130କାଲୁ େଖାସଲା ପି ସସୁାIା େଖାସଲା RWX1048388

ପ ୁ /37415 28 128 131ଜି ରାେକଶ ପି ଜି ରାମ ୁ RWX0822973

ପ ୁ /37416 49 128 132ଜି ରାମ ୁ ପି ଜି ସୀମା RWX0462937

�ୀ /38417 51 128 133ଇକାIା  "ା େଗାପି RWX0280479

ପ ୁ /38418 36 128 134ଇ.ଇ-ର ପି ଇ.େଗାପି RWX0280495

ପ ୁ /38419 32 128 135ଇ .ସIୁ ପି ଇ. େଗାପି RWX0280487

�ୀ /38420 31 128 136ଇ. େରାଜା "ା ଇ. ଇ-ର RWX0883876

ପ ୁ /38421 31 128 137ଇ. ଶିବା ମା ଇ. କାIା RWX0883900

ପ ୁ /39422 58 128 139ଉମାଚରଣ ମିଶ
 ପି ବିେଘO-ର ମିଶ
 OR/12/085/166880

7 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /39423 55 128 140ସିମା[ଳ ମିଶ
 ପି ବିେଘO-ର ମିଶ
 OR/12/085/166001

�ୀ /39424 50 128 141ମମତା ମିଶ
 "ା ଉମା ମିଶ
 OR/12/085/166881

ପ ୁ /39425 50 128 142ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ
 ପି ବିେଘO-ର ମିଶ
 OR/12/085/167042

�ୀ /39426 50 128 143ରଶ> ିେରଖା ମିଶ
 "ା ସିମା[ଳ ମିଶ
 KBH1329317

�ୀ /39427 47 128 144ରୁନୀ ମିଶ
 "ା ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ
 KBH1329325

ପ ୁ /39428 20 128 145ଆେଲାକ କମୁାର ମିଶ
 ପି ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ
 RWX1227370

ପ ୁ /40429 65 128 146ଘାସିରାମ ବାଘ ପି ବୁଦୁ ବାଘ OR/12/085/166845

�ୀ /40430 60 128 147କଶୁମୁ କମୁାରୀ ବାଘ "ା ଘାସିରାମ ବାଘ OR/12/085/166846

�ୀ /40A431 30 128 148ଭଜIୀ ନାଏକ "ା କାF5କ ନାଏକ RWX0759464

ପ ୁ /41432 60 128 149ଇରିଆ ନାଇଡୁ ପି ଥିମାନO ା ନାଇଡୁ OR/12/085/166785

�ୀ /41433 55 128 150େଗାଦାବରି ନାଇଡୁ "ା ଇରିଆ ନାଇଡୁ OR/12/085/166779

ପ ୁ /41434 27 128 151ରାହୁଲ ନାଇଡୁ ପି ଇରିୟା ନାଇଡୁ RWX0758904

ପ ୁ /41435 31 128 152ଶିବା କମୁାର ନାୟୁଡୁ ପି ଇରିୟା ନାୟୁଡୁ RWX0333948

�ୀ /42436 51 128 153ପ(ଜିନୀ ନିେବଦିତା ଭତ
 ା ପି ଏଡଗାର ଭତ
 ା RWX1270081

ପ ୁ /42437 50 128 154େଜାହନସନ ଭତ
 ା ପି ଏଡ ଗାର ଭାତ
 ା RWX1272137

ପ ୁ /42438 47 128 155ଟାଜ� ନ ଭତ
 ା ପି ଏଡଗାର ଭତ
 ା RWX0098566

�ୀ /42439 40 128 156ରାେଜ-ରୀ ଭତ
 ା "ା େଜନସନ ଭତ
 ା KBH2145894

ପ ୁ /42440 40 128 157ବାବୁଲନ ଭତ
 ା ପି ଏଡଗାର ଭତ
 ା RWX0367516

�ୀ /43441 41 128 158େଜ�ାତିଲତା େଖାରା "ା େବରି କମୁାର େଖାରା KBH1650324

ପ ୁ /43442 25 128 159ଅମିତ କମୁାର ଖରା ପି େବରି କମୁାର ଖରା RWX0888503

�ୀ /43443 22 128 160ପ
ିୟ(ା କମୁାରୀ ଖରା "ା ଅମିତ କମୁାର ଖରା RWX1267012

�ୀ /43444 21 128 161ଶିpା ତୁରୁକ ମା ସତ�ାବତୀ ତୁରୁକ RWX1227339

ପ ୁ /44445 72 128 162ବି ସତ�ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂହ ରାଓ OR/12/085/162663

�ୀ /45446 32 128 163ସ�ୀତା ବାଘ ପି ଚ/
ଦାସ ବାଘ RWX1267244

ପ ୁ /45447 26 128 164ରHିତ କମୁାର ବାଘ ପି ଚ/
ଦାସ ବାଘ RWX1267251

�ୀ /45448 33 128 165ସମୁତୀ ଦୀପ "ା ସHୟ ବାଘ RWX1182641

ପ ୁ /46449 64 128 166ଅq ୁ�ନ କମୁାର କାଚାରି ପି ଯମିନି କାଚାରି OR/12/085/166825

�ୀ /46450 60 128 167ଶାIିଲତା କାଚାରି "ା ଅଜୁ� ନ କାଚାରି RWX0280511

ପ ୁ /46451 36 128 168ରବି କମୁାର କାଚାରି ପି ଅଜୁ� ନ କମୁାର କାଚାରି RWX0099077

ପ ୁ /46452 61 128 169ଉଦୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ RWX0948935

�ୀ /46453 60 128 171ସେରାଜିନୀ ନାୟକ "ା ଉଦୟ କମୁାର ନାୟକ RWX1156249

�ୀ /46454 28 128 172ପ
ିୟ(ା ପାତ
 "ା ଜଗନO ାଥ ପାଇକ RWX0822767

�ୀ /47455 74 128 173ତାରା ନାଗ "ା ରଥି ନାଗ RWX0098582

ପ ୁ /47456 38 128 174ପ
ହଲ] ାଦ ନାଗ ପି ରଥି ନାଗ KBH1650001

ପ ୁ /47457 38 128 175ପଶ ୁ�ରାମ ନାଗ ପି ରଥି ନାଗ KBH1650019

�ୀ /47458 48 128 176ରାମାପ
ଭା ପାହାଡି "ା ନିଳରାମ ପାହାଡି OR/12/085/166782

�ୀ /48459 80 128 177ଜୁନିକା ବାଘ "ା ଜୁଲିୟସ ବାଘ OR/12/085/166823

�ୀ /48460 45 128 178ସବୁାସିନି ବାଘ ପି ଯଲିୁଅସ ବାଘ KBH1328616

ପ ୁ /48461 41 128 179ଜଗଦୀg େମାହନ ବାଘ ପି ୟୁଲିୟସ ବାଘ KBH1329663

�ୀ /48462 38 128 180ଗୀତା ଛି[ାଣି "ା ଜଗଦିଶ େମାହନ ବାଘ KBH2145027

�ୀ /49463 50 128 181ଭଗବତୀ ଗାଦବା "ା ହରି ନାୟକ OR/12/085/164744

ପ ୁ /49 a464 33 128 182ନବିନ ବାଘ ପି ମ�ଳଦାନ ବାଘ RWX0902213

�ୀ /50465 47 128 183କମଳା ଜାନି "ା ମିଟୁ ଜାନି KBH1650274

ପ ୁ /50466 28 128 184ଅଭି ଜାନୀ ପି ମିଟୁ ଜାନୀ RWX0758953

�ୀ /50467 36 128 185ମାଲତୀ ରାଉତରାୟ "ା ସବୁ
 ତ କମୁାର ରାଉତରାୟ RWX1005305

�ୀ /51468 33 128 186ୟା.େଗୗରି ପି ୟା.ରାଜା ରାଓ RWX0230383

ପ ୁ /0097469 41 128 187ୱଇ ସନୁୀଲ କମୁାର . ପି ୱାଇ. ରାଜା ରାଓ . KBH1329523

�ୀ /51470 58 128 188ୱାଇ ମା�ାମା "ା ୱାଇ ରାଜାରାଓ OR/12/085/166809

ପ ୁ /51471 65 128 189ୱାଇ ରାଜାରାଓ ପି ୱାଇ ରାମଦାସ OR/12/085/166808

ପ ୁ /52472 29 128 190ମେନାଜ ପରଜା ପି ଗରୁୁ ପରଜା RWX0759035

�ୀ /52473 46 128 191ସବିତା ପଜୁାରୀ "ା ଗରୁୁ ପଜୁାରୀ KBH1329085

�ୀ /53474 74 128 192ରତO ମଣି ବିେସାଇ "ା ଏମ ଡି ବିେସାଇ OR/12/085/166801

ପ ୁ /53475 39 128 193ରମନ ବିେସାଇ ପି ମ�ଳ ଦାନ ବିେସାଇ KBH2144947

�ୀ /53476 33 128 194େଜ�ାତି ବିେଶାଇ "ା ରମ+ ବିେଶାଇ RWX0230169

ପ ୁ /54477 50 128 195ବିଜୟକମୁାର େସଠୀ ପି ବୃ/ାବନ େସଠୀ OR/12/085/166984

�ୀ /57478 70 128 196ଯେଶାଦା ଗଉଡ "ା ଜଗନାଥ ଗଉଡ OR/12/085/166799

�ୀ /57479 43 128 197ଅନO ପoୁJ ଗଉଡ "ା ଟୁକନୁା ଗଉଡ KBH1328806

ପ ୁ /57480 45 128 198ଟୁକନୁା େଗୗଡ ମା େଜ�ାସଦା େଗୗଡ RWX0230102

ପ ୁ /57481 20 128 199ସଶୁାI େଗୗଡ ପି ଟୁକନୁା େଗୗଡ RWX1267590

ପ ୁ /57482 40 128 200ପ
ତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିବ:ୁ ସାହୁ RWX1227776

ପ ୁ /57A483 47 128 201ପଦ>  ଚରଣ ସାହୁ ପି ଦାମ ସାହୁ OR/12/085/166749

�ୀ /57A484 44 128 202ମମତା ସାହୁ "ା ପଦ>  ଚରଣ ସାହୁ RWX0758847

8 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ( "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



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

6 
��* ����� &�����-

�ୀ /58485 48 128 203ମାଦି ରାଣି "ା ମାଦି ଦାDାସି RWX0100644

ପ ୁ /58486 58 128 204ମାଦି ଦାDାସି ପି ମାଦି ନାରାୟଣ ମFୁ�ୀ RWX0098590

�ୀ /58487 30 128 205ଏମ. ପବିତ
 ପି ଏମ. ଦDାସି RWX0759514

�ୀ /59488 60 128 206ଚ/
 ମା ମାଝି "ା ନିରୁ ମାଝି RWX0544221

�ୀ /60489 52 128 207ଗରୁୁବାରି ଖରା "ା ଜଗନO ାଥ ଖରା RWX0098616

�ୀ /60490 24 128 208ଭବାନୀ ନାୟକ "ା ଶାମ ନାୟକ RWX1227453

�ୀ /60491 31 128 209ବବି ପଦୁଆ - ଜଗନO ାଥ ଜାନି RWX0230409

ପ ୁ /60492 21 128 210ଅଜୟ େସଠିଆ ମା ତନୁଶ
ୀ େସଠିଆ RWX1170299

�ୀ /61493 30 128 211େବନଜୁର ବାନୁ "ା େଶଖ ସରିଫ RWX0961060

�ୀ /61494 40 128 212ବିସମିଲା େବଗ� "ା ଏ� ଡି ହିରା RWX0100677

�ୀ /61495 75 128 213ଜମିଲା ବିବି "ା େଶr ଅଲତାଫ ହୁେସନ OR/12/085/166788

ପ ୁ /61496 43 128 214ଏମ ଡି ହିରା ପି ଏ� ଡି ହାେସ+ RWX0100669

ପ ୁ /61497 46 128 215େଶr ଅହମs େହାେସ+ ପି େଶr ଅଲତାଫ େହାେସ+ KBH1344787

ପ ୁ /61498 44 128 216େଶr ମହtଦ ହୁେସନ ପି େଶଖ ଅଲତାଫ ହୁେସନ KBH1328368

ପ ୁ /61499 42 128 217େଶr େମେହମଦୁ ହୁେସନ ପି େଶr ଅଲତାଫ ହୁେସନ KBH1328376

ପ ୁ /61500 33 128 218ମହtଦ ତାu ହୁେସ+ ପି େଶr ଅଲତାଫ ହୁେସ+ RWX0100685

�ୀ /61501 33 128 219େରଜିୟା ଖାତୁନ "ା େଶr ମହtଦ ହୁେସନ RWX0100651

ପ ୁ /61502 36 128 220େଶr ନିଜାମGିୁ+ ପି େଶr ଅଲତାଫ ହୁେସନ KBH1350289

�ୀ /61503 35 128 221ଆସ
ଫ+ୁ େବଗ� "ା େଶକ ଅହtଦ ହୁେସନ RWX0822817

�ୀ /61504 35 128 222ସସ>ିତା କମୁାରୀ ପDା "ା େଶr ନିଜାମଦିୁନ RWX0462978

ପ ୁ /61505 36 128 223େଶଖ ସରିଫ ପି େଶଖ ମହtଦ ଅଲ] ୀ RWX0961078

ପ ୁ /61506 36 128 224େଶଖ ସରିଫ ପି ଏସ େକ ମହମଦ ଅଲ] ୀ RWX1004555

ପ ୁ /63507 50 128 225ବିଶ ୁଗnୁା ପି ହରି ଗDୁା OR/12/085/166759

�ୀ /63508 29 128 226ଭାରତି ଗnୁା ପି ବିଶ ୁଗnୁା RWX0462887

ପ ୁ /63509 26 128 227ଶ=ି ଗnୁା ପି ବିଶ ୁଗnୁା RWX0883843

ପ ୁ /64510 32 128 228େଶୗୟଦ ଆହମତ ପି େଶୗୟଦ ରେହମR RWX0230417

�ୀ /64511 52 128 229ତାେହରା ବିବି "ା ସୟଦ ରେହମତ ସାହା OR/12/085/166764

�ୀ /64512 45 128 230ଅମିନା ବିବି "ା ସୟଦ ଜିନତ ଶାହା KBH1344258

�ୀ /64513 34 128 231ଗଲୁଜାର ବିବି ପି ସୟଦ ରେହମR ସା RWX0230284

�ୀ /64514 25 128 232େଜେହଦା ବିବି ପି ଏ`.େକ ସଭୁାନ RWX1170307

ପ ୁ /64515 60 128 233ସୟs ରେହମତ ସାହା ପି ସୟଦ ଗଲୁବାସା OR/12/085/166005

ପ ୁ /64516 58 128 234ସୟଦ ଜିନR ଶାହା ପି ସୟଦ ଗଲୁବାସା OR/12/085/166993

ପ ୁ /64517 24 128 235ସାୟଦ ରାହାମତ ସାହା ପି ଶୟଦ ରାହାମତ ସାହା RWX1075043

ପ ୁ /64518 31 128 236ସାୟଦ ଆହମାଦ ସା ପି ସାୟଦ ରାେହମାଦ ସା RWX0462838

ପ ୁ /65519 49 128 237େଶଖ ଆୟୁବ ପି େଶr ଖଲିଲ OR/12/085/166769

�ୀ /65520 22 128 238ସବିନା ବାେନା "ା େସଖ ବାେନା RWX1082429

ପ ୁ /65521 23 128 239ଏସ େକ ବାଶିର ପି େସଖ ଆୟୁବ RWX1082494

�ୀ /65522 46 128 240ନସିମା େବଗମ "ା େଶr ଅୟୁବ KBH1344555

ପ ୁ /65523 27 128 241େଶr ୟୁନାସ ପି େଶr ଆୟୁv RWX0608372

ପ ୁ /66524 46 128 242େଶr ମଦିନା ପି େଶr ୟୁସwୁ RWX0098657

�ୀ /66525 43 128 243େମେହରୁନ ନିଶା େବଗମ "ା େଶଖ ମଦିନା RWX0098665

ପ ୁ /66526 26 128 244ଏସ.େକ ଇମ
ାନ ପି ଏସ.େକ ମଦିନା RWX0758854

�ୀ /67527 76 128 245ବିବି ଜେହରା "ା ଅନୁଅର ଖx OR/12/085/166144

�ୀ /67528 36 128 246ସାଦିଆ େବଗମ "ା ସଲୁତାନ ଅହମଦ ଖାନ RWX0098681

ପ ୁ /68529 41 128 248ଜଗଦିସ ପ
ସାଦ ପି ଜାନକୀ ପ
ସାଦ RWX0280545

ପ ୁ /68530 28 128 249ସାଲଖାନ େସାେରନ ପି ଲK>ଣ କମୁାର େସାେରନ RWX1082551

�ୀ /68531 26 128 250ପମା େସାେରନ ପି ଲK>ଣ କମୁାର େସାେରନ RWX1082544

ପ ୁ /69532 25 128 251ଲK>କିାI ମିଶ
 ପି ସିମା[ଳ ମିଶ
 RWX0822726

�ୀ /69533 60 128 252କଳାବତୀ ନାଗ "ା ଧନୁଜ� ୟ ନାଗ OR/12/085/166794

ପ ୁ /70534 48 128 253ନେର/
  କମୁାର ତୁରୁକ ପି ଜାକବ ତୁରୁକ KBH1329457

�ୀ /70535 37 128 254କIୁଳା ତୁରୁକ "ା ନେର/
  କମୁାର ତୁରୁକ RWX0423665

�ୀ /70536 23 128 255ଦିବ�ାରାଣୀ ତୁରୁକ ପି ନେର/
  ତୁରୁକ RWX1004886

ପ ୁ /71537 20 128 256ରୁଦ
  ନାରାଯଣ େଚଟୀ ପି ରେମଶ େଚଟୀ RWX1202365

�ୀ /71538 27 128 257ଗୀତା ଜାନୀ "ା ଗେଣଶ କମୁାର ଜାନୀ RWX0759985

�ୀ /71539 70 128 258େଗୗରି ପା�ି ପି ରାମଚ/
  ପା�ି OR/12/085/166752

�ୀ /73540 39 128 259ତିରୁମାଲା େଦବୀ "ା ଜି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ RWX0098699

�ୀ /73541 54 128 260ଶକୁାIି େଦଇ "ା ମେହ/
  ସାହୁ OR/12/085/166748

ପ ୁ /73542 55 128 261ମେହ/
  ସାହୁ ପି ଦାମ ସାହୁ OR/12/085/166747

ପ ୁ /73543 49 128 262ମାୟାଧର ସାହୁ ପି ଦାମ ସାହୁ KBH1326677

�ୀ /73544 37 128 263ଶକIୁଳା ସବୁୁGୀ "ା ମାୟାଧର ସାହୁ KBH1329176

ପ ୁ /74545 44 128 264ଜି. ଶ
ିନୀବାସ ରାଓ ପି ଜି. ସରିୁ ନାରାୟଣ KBH1649995

�ୀ /75546 47 128 266ଲK>ୀ ଜାନୀ "ା େପ
ମଚା/ ଜାନୀ OR/12/085/166725

9 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ( "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /75547 30 128 267ଶିବ ଜାନୀ ପି େପ
ମଚା/ ଜାନୀ RWX0462671

ପ ୁ /75548 27 128 268ପoୂ�ଚ/
 ` ଜାନୀ ପି େପ
ମ ଚ/
  ଜାନୀ RWX0760017

ପ ୁ /75549 23 128 269ମଧସୁଦୁନ ଜାନୀ ପି େପ
ମଚ/
  ଜାନୀ RWX1267608

ପ ୁ /76550 30 128 270ଶ(ର ବୁରୁଡି ପି ନ/ ବୁରୁଡି RWX0759928

�ୀ /76551 63 128 271ପି ମHଳୁା ରାଓ "ା ପି ଜଗନO ାଥ ରାଓ OR/12/085/166723

ପ ୁ /76552 38 128 272ପି. ରବି କମୁାର ରାଓ ପି ପି. ଜଗନO ାଥ ରାଓ KBH1649987

�ୀ /76553 37 128 273ପପୁାଲା "ାତୀ କମୁାରୀ ପି ପପୁାଲା ଜଗନO ାଥ ରାଓ KBH1349950

ପ ୁ /77554 22 128 274ଇ-ର ଦF ପeରୁ ମା ସରୁା�ିରି ପeରୁ RWX1170349

�ୀ /77555 41 128 275େଶଳୖ ପରିଡା "ା ବାବୁଲା ପରିଡା RWX0098707

ପ ୁ /77556 39 128 276ମଦନ ପରିଡା ପି ନାରାୟଣ ପରିଡା KBH1327865

�ୀ /77557 44 128 277ଉଷାରାଣୀ ପ
ଧାନ "ା ମଦନ ପରିଡା RWX0333922

ପ ୁ /78558 60 128 278ବୁଡୁ ତୁରୁକ ପି ଶବୁ] ନ ତୁରୁକ OR/12/085/166853

�ୀ /78559 50 128 279ବସIମHରୀ ତୁରୁକ "ା ବୁଡୁ ତୁରୁକ OR/12/085/166854

�ୀ /78560 29 128 280ସଜୁାତା ତୁରୁକ ପି ବୁଦୁ ତୁରୁକ RWX0462762

�ୀ /78561 27 128 281ସପୁ
ିୟା ତୁରୁA ପି ବୁଦୁ ତୁରୁA RWX0607994

�ୀ /78562 25 128 282"ାଗତିକା ତୁରୁକ ପି ବୁଡୁ ତୁରୁକ RWX0884890

�ୀ /79563 42 128 283େଦ
 ୗପଦୀ ବାଘ "ା ରେମଶ େଚଟୀ RWX0098715

ପ ୁ /79564 45 128 284ରେମଶ େଚଟୀ ପି ରଘନୁାଥ େଚଟୀ RWX0334102

�ୀ /79565 29 128 285ମାଧରୁୀ େଚଟୀ ପି ପ
ହଲ] ାଦ େଚଟୀ RWX0463307

�ୀ /79566 28 128 286ସଷୁମା ଖିଲ ପି ସବୁାସ ଖିଲ RWX0608364

ପ ୁ /79567 49 128 287ମେହ/
  ପ0ନାୟକ ପି ସେୁର/
  ପ0ନାୟକ RWX1227800

ପ ୁ /80568 67 128 288ମଦନ ଜାନି ପି ଦାସି ଜାନି OR/12/085/166816

�ୀ /80569 55 128 289ବିମଳା ଜାନି "ା ମଦନ ଜାନି OR/12/085/166851

ପ ୁ /80570 30 128 290ଗେଣଶ କମୁାର ଜାନୀ ପି ମଦନ ଜାନୀ RWX0463034

�ୀ /80571 46 128 291ସବିତା ନାୟକ "ା ପ
ସନO  କମୁାର ନାୟକ RWX1267624

ପ ୁ /80A572 31 128 292ବନମାଳୀ ଜାନୀ ପି ଧନୀ ଜାନୀ RWX0759118

�ୀ /80A573 28 128 293ପଦ> ା ଜାନୀ "ା ବନମାଳୀ ଜାନୀ RWX0758862

�ୀ /81574 29 128 294ସଜୁାତା େଚଟୀ ପି ଆନ/ େଚଟୀ RWX0759993

�ୀ /81575 62 128 295କମଳା ଖିଲ "ା େଗାପି ଖିଲ KBH1325695

ପ ୁ /81576 55 128 296ସବୁାସ ଖିଲ ପି େଗାପି ଖିଲ KBH1329119

�ୀ /81577 40 128 297ମାIୁ ଖିଲ "ା ସବୁାସ ଖିଲ KBH1329127

�ୀ /82578 62 128 298ସଇତା ପଦୁଆ "ା ହରିବ:ୁ ପଦୁଆ OR/12/085/166272

ପ ୁ /82579 40 128 299ସବୁାସ ପଦୁଆ ପି ହରିବ:ୁ ପଦୁଆ KBH1328046

ପ ୁ /82580 33 128 300ଜଗବ:ୁ ପଦୁଆ ମା ସଇତା ପଦୁଆ RWX0462770

ପ ୁ /83581 33 128 301େସଖ ଆସିକ ଅଲି ପି େସଖ ହୁେସନ ଖାନ RWX0098723

�ୀ /83582 30 128 302େଶଖ ବସିରା "ା େଶଖ ଅଶିକ ଅଲ] ୀ RWX1004605

�ୀ /83583 30 128 303େଶଖ ବସିରା "ା େଶଖ ଅଶିକ ଅଲ] ୀ RWX0961052

�ୀ /83584 51 128 304ଫଲୁମତି ଗାଦବା "ା େସଖ ହୁେସନ ଖାନ RWX0098749

ପ ୁ /83585 54 128 305େଶଖ ହୁେସନ ଖାନ ପି େଶଖ ସଲୁତାନ RWX0098731

ପ ୁ /83A586 30 128 306ସନିଆ ଜାନୀ ପି ଦାନୁ ଜାନୀ RWX0759910

�ୀ /83A587 27 128 307କନୁୀ ଜାନୀ "ା ସନିଆ ଜାନୀ RWX0758961

�ୀ /84588 34 128 308ଉଷା ବାଘ "ା ମନୁା ବାଘ RWX0608356

�ୀ /84589 65 128 309େଦମୖତି ନାଗ "ା ମଣି ନାଗ OR/12/085/166996

�ୀ /85590 47 128 310ସCାରୀ ଯାନି "ା େଗାରା ଯାନି OR/12/085/166627

ପ ୁ /85591 36 128 311େସାମନାଥ ଜାନୀ ପି େଗାରା ଜାନୀ RWX0759159

�ୀ /86592 49 128 312ପଦ> ା ବାଘ "ା ଇ-ର ବାଘ OR/12/085/166708

ପ ୁ /86593 37 128 313ମନୁା ବାଘ ପି ଇ-ର ବାଘ KBH1650100

�ୀ /86594 35 128 314ମନିୁ ବାଘ ପି ଇ-ର ବାଘ KBH2145266

ପ ୁ /86595 50 128 315ବିଜୟ ହରିଜନ ପି ତ
ିନାଥ ହରିଜନ KBH2144632

�ୀ /86596 50 128 316ରମା ହରିଜନ "ା ବିଜୟ ହରିଜନ KBH2144731

�ୀ /87597 51 128 317ବି ଗନୁାମା  "ା ବି ରାମାଲୁ RWX0098756

ପ ୁ /87598 29 128 318କିରଣ କମୁାର ଖରା ପି ନିରଂଜନ ଖରା RWX0759449

�ୀ /87599 30 128 319ବି ଲK>ୀ "ା କିରଣ ଖରା RWX0463141

�ୀ /88600 35 128 320ଲିଲି ବୁରୁଡି ପି ନ/ ବୁରୁଡି RWX0280586

�ୀ /88601 32 128 321ରିତା ବୁରୁଡି ପି ନ/ ବୁରୁଡି RWX0280578

ପ ୁ /89602 45 128 322ବିେନାଦକମୁାର େଚଟି ପି ଆୟୁର େଚଟି OR/12/085/166643

�ୀ /89603 44 128 323ସବିତା କମୁାରୀ େଚଟୀ "ା ବିେନାଦ କମୁାର େଚଟୀ RWX0463182

ପ ୁ /90604 46 128 324ପ
େମାଦ କମୁାର େଚଟୀ ପି େଗାବି/ େଚଟୀ RWX0280594

�ୀ /90605 43 128 325ଶାIି ସବିତା େଚଟୀ "ା ପ
େମାଦ କମୁାର େଚଟୀ RWX0098764

ପ ୁ /90606 34 128 326ଦିଲ] ୀପ କମୁାର େଚଟୀ ପି ଆନ/ କମୁାର େଚଟୀ RWX0463208

�ୀ /90A607 32 128 327ମମତା ନାୟକ "ା ଦିଲିପ ନାୟକ RWX0758870

ପ ୁ /91608 52 128 328ଆନ/ କମୁାର େଚଟି ପି ଆୟୁର େଚଟି KBH1328541

10 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ( "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /91609 31 128 329ସଧିୁର େଚଟି ପି ଅନIକମୁାର େଚଟି RWX0333914

ପ ୁ /91610 38 128 330ଶିବ ଜାନି ପି ଲK>ଣ ଜାନି RWX0822718

�ୀ /92611 62 128 331ଆIି ଇHଲ "ା କମଳୁ ଇHଲ RWX1235712

�ୀ /92612 54 128 332ସନୁାମଣି ଖିଲ "ା ଜି. ଆପାରାଓ OR/12/085/166601

�ୀ /92613 39 128 333ଲK>ୀ କ
 ିସାନୀ "ା ପଶ ୁ�ରାମ କ
 ିସାନୀ KBH1344548

�ୀ /92614 39 128 334ଶକୁ
 ି ନାଗ "ା ବୁଲୁସନୁା  KBH1344530

�ୀ /92615 27 128 335ଆଶା ନାଗ ମା ସନୁାମଣୀ ନାଗ RWX0759944

ପ ୁ /92616 69 128 336ନମ ସାଗର ପି ଘାସି ସାଗର OR/12/085/166646

�ୀ /92617 65 128 337ସିତା ସାଗର "ା ନମ ସାଗର OR/12/085/166647

ପ ୁ /92618 46 128 338ଗ�ାଧର ସାଗର ପି ନମ ସାଗର OR/12/085/167156

ପ ୁ /92619 44 128 339ହିରଣ� ସାଗର ପି ନମ ସାଗର OR/12/085/166648

ପ ୁ /92620 39 128 340ନ/ କେୁଶାର ସାଗର ପି ନମ ସାଗର RWX0367417

�ୀ /92621 38 128 341ଦୀପାHଳୀ ସାଗର ପି ଅଜୁ� ନ ସାଗର RWX0367391

�ୀ /92622 37 128 342ଗୀତାHଳୀ ସାଗର ପି ନମ ସାଗର RWX0367383

ପ ୁ /92623 20 128 343େଜାତିନ ସାଗର ପି ହିରଣ� ସାଗର RWX1267574

�ୀ /93624 65 128 344ହିରାମଣି େବନିଆ ମା ସତ�ବତି େବନିଆ RWX0098772

�ୀ /93625 44 128 345ମିନା ନାଗ "ା େଗାବG� ନ ନାଗ KBH2145829

ପ ୁ /95626 57 128 346ସନୁୀଲପ
ଭାତ ଚ/
  ହିଆଲ ପି େପ
ମଚ/
  ହିଆଲ OR/12/085/138009

�ୀ /95627 49 128 347ସନୁୀତା ପ
ଭାତି ହିଆଲ "ା ସନୁୀଲ ପ
ଭାତ ହିଆଲ RWX0334110

ପ ୁ /95628 31 128 348େଜମସ ମାଟ5ନ ହିଆଲ ପି ସନିୁଲ ପ
ଭାତ ହିଆଲ RWX0333898

ପ ୁ /95629 26 128 349େଜାନ ମାଟ5ନ ହିଆଲ ପି ସନୁୀଲ ପ
ଭାତ ଚ/
  ହିଆଲ RWX1072396

�ୀ /95630 22 128 350ତୃiିରାଣୀ ହିଆଲ "ା ଜହ+ ମାଟ5ନ ହିଆଲ RWX1170331

�ୀ /96631 80 128 351ଶାIି ଶଗଡିଆ "ା ବଳଭଦ
  ଶଗଡିଆ KBH1328459

ପ ୁ /98632 42 128 352କମଳ େଲାଚନ େଖମDୁୁ ପି ସନିଆ େଖମDୁୁ RWX0098806

�ୀ /99633 43 128 353େରଖା ନାଗ "ା ଅ-ିନ ନାଗ KBH1328921

ପ ୁ /99634 50 128 354ସଦୁୁ ସାଗର ପି ଟିହୁଲୁ ସାଗର RWX0463265

�ୀ /99635 45 128 355େହମ ସାଗର "ା ସଦୁୁ ସାଗର RWX0463273

�ୀ /99636 30 128 356କବିତା ସାଗର ପି ସଦୁୁ ସାଗର RWX0759688

�ୀ /99637 25 128 357ରାମ ପ
ସାଦ ସାଗର ପି ସଦୁୁ ସାଗର RWX1004787

ପ ୁ /100638 24 128 358ଏସ.େକ.େସୗକାତ ଅଲୀ ପି ଏସ.େକ. ସବୁାନ RWX1004878

ପ ୁ /100639 74 128 359ମିଜJ ଇସ>ାଇଲ େବଗ ପି ମିଜJ ଅସଗରଅଅଲି େବଗ RWX0822957

�ୀ /100640 39 128 360ମାଇମନୁା ବିବି "ା ଏ`.େକ. ସବୁାନ KBH2145126

ପ ୁ /100641 32 128 361ଏସ.େକ. ହାବିବ ପି ଏସ.େକ. ଅମୀର RWX0422428

�ୀ /100642 38 128 362େରାେକୟା ଖାତୁନ "ା େଶଖ ଇଲିୟାସମହtଦ RWX0230904

�ୀ /100643 25 128 363ରଶ>ୀତା ଖିଲ "ା ଏସ.େକ.େସୗକତ ଅଲ] ୀ RWX1004753

ପ ୁ /100644 42 128 364ଏ`.େକ ସବୁାନ ପି ଜ+ ମହtଦ KBH2145118

ପ ୁ /101645 42 128 365େସଖ ସଲିମ ପି େସକ ନିଜମଉyିନ RWX0098814

�ୀ /101646 40 128 366ଜମିଲା େବଗମ "ା େସଖ ସଲିମ RWX0098822

ପ ୁ /102647 54 128 367ନରସିଂହ ମାଝି ପି ରଘନୁାଥ ମାଝି RWX0098848

�ୀ /102648 52 128 368ପ
ତିମା ମାଝି "ା ନରସିଂହ ମାଝି RWX0098830

ପ ୁ /102649 28 128 369ପ
କାଶ ଚ/
  ମାଝି ପି ନରସିଂହ ମାଝି RWX0462739

ପ ୁ /102650 23 128 370ବିକାଶ ଚ/
  ମାଝି ପି ନରସିଂହ ମାଝି RWX1004720

�ୀ /103651 55 128 371କନୁୀ ବାଘ "ା କରୁଣା ବାଘ RWX0759936

ପ ୁ /103652 33 128 372କମୁାର ବାଘ ମା କନିୁ ବାଘ RWX0462721

�ୀ /103653 28 128 373ଭାରତୀ ବାଘ "ା କମୁାର ବାଘ RWX0758896

�ୀ /103654 33 128 374ସନିୁତା ବାଘ ପି ଭାଲୁ ବାଘ RWX0098855

�ୀ /103655 32 128 375ସସ> ିତା ବାଘ ପି କୃପାଦାନ ବାଘ RWX0230318

�ୀ /103656 28 128 376ସବିତା ବାଘ ମା କନିୁ ବାଘ RWX0759894

�ୀ /104657 50 128 377ଶଭୁ ବାଘ ପି ଶଦାଶବି ବାଘ KBH1344423

ପ ୁ /104658 44 128 378ଗେନ ବାଘ ପି ସଦାଶବି ବାଘ OR/12/085/166711

�ୀ /104659 29 128 379ସନିୁତା ଜାନୀ "ା ଭୂବନ ଜାନୀ RWX1004704

�ୀ /104660 42 128 380ସଶିୁଳା ନାୟକ "ା ଗେନ ବାଘ RWX0098863

ପ ୁ /105661 40 128 381ନକଳୁ ଭତ
 ା ପି ନବିନ ଭତ
 ା KBH1326941

�ୀ /105662 35 128 382ମିନି ଭତ
 ା "ା ନକଳୁ ଭତ
 ା KBH2145407

�ୀ /105663 24 128 383ସହିzା ଖାତୁନ "ା ଏମ.ଡି ମଜଲିସ RWX1004936

ପ ୁ /105664 31 128 384ଏମ.ଡି. ମଜଲିସ ପି ଏମ.ଡି. ବସିର RWX1004860

ପ ୁ /105665 41 128 385ରାଜୁ ଶଗଡିଆ ପି ଅନିରୁG ଶଗଡିଆ KBH1325703

�ୀ /105666 39 128 386ମାମି ଶଗଡିଆ "ା ରାଜୁ ଶଗଡିଆ KBH1325711

�ୀ /105667 58 128 387ଉଷା "ାଇଁ "ା ରବି "ାଇଁ OR/12/085/166682

ପ ୁ /106668 36 128 388ଜି. େଗାପିନାଥ ପି ଜି. ଚ/
 ା KBH1325919

�ୀ /106669 24 128 389ଚ[ଳା ମିଗJନ "ା ମାନସିଂ ମିଗରାନ RWX1004910

�ୀ /106670 32 128 390ମାନସିଂ ମିଗJନ ପି ସନିଆ ମିଗରାନ RWX1005057

11 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ( "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /107671 38 128 391ପ
ମିଳା ସନୁା "ା ରHୟ ସନୁା RWX0098897

�ୀ /108672 33 128 392ଜି ଉସା ପି ଜି ଚ/
 ା RWX1235647

�ୀ /109673 85 128 393ରାଧା ପରବୁଣି "ା ଜଗନO ାଥ ବିେଶାଇ RWX0782086

�ୀ /110674 65 128 394ବି.େପeାମା ରାଓ "ା ସନ�ାସି OR/12/085/167092

ପ ୁ /110675 38 128 395ବି. ଶ(ର ରାଓ ପି ବି. ସନ�ାସି ରାଓ KBH1328194

ପ ୁ /111676 45 128 396ପ
ଶାI ନ/ ଡ�
 ୀ ପି ସଦାନ/ ଡ�
 ୀ KBH1328913

�ୀ /111677 40 128 397ଗରୁୁବାରୀ ଡ�
 ୀ "ା େଗାପାଳ ଚ/
  ଡ�
 ୀ RWX0098913

�ୀ /111678 39 128 398ଅନିତା ଡ�
 ୀ "ା ପ
ଶାI ନ/ ଡ�
 ୀ RWX0098905

ପ ୁ /111679 32 128 399କୃEଚ/
  ଶବର ପି ଦୟାନିଧି ଶବର RWX0280602

ପ ୁ /112680 30 128 400ରାଜୁ `କଳୁଦୀପ ମା ମH ୁ`କଳୁଦୀପ RWX0759050

�ୀ /112681 58 128 401ମH ୁକଳୁଦୀପ "ା କିF�ନ କଳୁଦୀପ RWX0544205

ପ ୁ /112682 42 128 402ବିଜୟ କଳୁଦୀପ ପି କିF�ନ କଳୁଦୀପ RWX0280610

ପ ୁ /112683 35 128 403ସେୁରଶ ` କଳୁଦୀପ ମା ମH ୁକଳୁଦୀପ RWX0760009

�ୀ /112684 28 128 404ପି(ି କଳୁଦୀପ "ା ରାଜୁ କଳୁଦୀପ RWX0759126

�ୀ /112685 23 128 405େଜମା କଲୁଦୀପ "ା ସେୁରଶ କଲୁଦୀପ RWX1074988

ପ ୁ /114686 60 128 406ଦୟାଶିଳ ବାଘ ପି ଦୟାସି:ୁ ବାଘ OR/12/085/167012

�ୀ /114687 50 128 407କIୁଳା ବାଘ "ା ଦୟାଶୀଳ ବାଘ OR/12/085/167060

�ୀ /114688 24 128 408ପ
ିୟଦଶ5ନୀ ବାଘ ପି ଦୟାଶୀଳ ବାଘ RWX1082502

ପ ୁ /115689 34 128 409ଗ�ା ନାଗ ପି ଆପାରାଓ ନାଗ RWX0098921

�ୀ /115690 31 128 410େମୗସମୁୀ ନଗ "ା ଗ�ା ନାଗ RWX0822775

ପ ୁ /116691 33 128 411ଶ�ାମ ଘନ ରଣା ମା ସକIୁଳା ରଣା RWX0098939

�ୀ /116692 64 128 412େଜ�ା{Oାରାଣି ଶ
ୀଚ/ନ "ା ପ
ଫଲୁ ଶ
ୀଚ/ନ OR/12/085/167062

ପ ୁ /116693 43 128 413ପ
ସନO  କମୁାର ଶ
ୀ ଚ/ନ ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର ଶ
ୀ ଚ/ନ KBH2145993

ପ ୁ /117694 32 128 414କାF5କ ନାଏକ ପି ମକର ନାଏକ RWX0883850

�ୀ /118695 30 128 415େଜମା ହରିଜନ "ା ସରୁଜ କମୁାର କ/ପାନି RWX0463075

ପ ୁ /118696 58 128 416ଅଭିମନ� ୁଖDପାଣି ପି ପିତାCର ଖDପାଣି RWX0423640

�ୀ /118697 50 128 417ସେରାଜିନି ଖDପାଣି "ା ଅଭିମନ� ୁଖDପାଣି RWX0423657

ପ ୁ /118698 31 128 418ସରୁଜ କମୁାର ଖDପାଣି ପି ଅଭିମନ� ୁଖDପାଣି RWX0230367

�ୀ /119699 45 128 419ଭାରତି ବଳବIରାୟ "ା ଧୃବ ଚରଣ ବଳବIରାୟ RWX0230276

�ୀ /120700 25 128 420ମିନା ବାଘ "ା ଗiୁ ଚ/
  ବାଘ RWX1227826

ପ ୁ /120701 60 128 421ଦୟାଦାନ ମାଝି ପି ଗହୁାଲୁ ମାଝି OR/12/085/166688

�ୀ /120702 52 128 422ଲଳିତା ମାଝି "ା ଦୟାଦାନ ମାଝି OR/12/085/166689

�ୀ /120703 33 128 423େଜ�ା{Oା ରାଣୀ ମାଝୀ ପି ଦୟାଦାନ ମାଝୀ RWX0098947

�ୀ /120704 32 128 424ଲାବଣ�େରଖା ମାଝୀ ପି ଦୟାଦାନ ମାଝୀ RWX0280628

ପ ୁ /120705 27 128 425ଦୀପକ କମୁାର ମାଝୀ ପି ଦୟାଦାନ ମାଝୀ RWX0758797

ପ ୁ /121706 41 128 426ବି3 ସନ ବିଲିୟମ ହିଆଲ ପି େମାହନଚ/
  ହିଆଲ RWX0098954

�ୀ /121707 32 128 427ପ
ିୟ(ା େମାହିନି ହିଆଲ ପି େମାହନ ହିଆଲ RWX0280644

�ୀ /121708 31 128 428ବିଦ�ାବତି ନାୟକ ପି େଗୗରା� ଚ/
  ନାୟକ RWX0280636

�ୀ /122709 27 128 429ପି(ି ବାଘ ପି ରେଜଶ ସାମIରାୟ RWX0823013

ପ ୁ /122710 39 128 430ଜୟI କମୁାର ଦେଳଇସନୁା ପି ବାଲ� ସନୁା RWX0230342

�ୀ /122711 32 128 431କମଳା କମୁାରୀ ଦେଳଇସନୁା "ା ଜୟI କମୁାର ଦେଳଇସନୁା RWX1026905

�ୀ /122712 39 128 432ପ
ତୀମା ହରିଜନ "ା େତଳୖ ହରିଜନ RWX0280651

ପ ୁ /122713 36 128 434େତଳୖ ହରିଜନ ପି ସକୁଟିୁ ହରିଜନ RWX1088871

ପ ୁ /122714 39 128 435ଉସ>ନ ଟାକ
 ୀ ପି ଭଗବାନ ଟାକ
 ୀ RWX0230250

�ୀ /122715 33 128 436ଫଲୁ ଟାକ
 ୀ "ା ଉସ>ନ ଟାକ
 ୀ RWX0230235

�ୀ /123716 38 128 437ପ
ତୀମା ସନୁା "ା ଅଭି ସନୁା RWX0280669

ପ ୁ /123717 37 128 438ଅଭି ସନୁା ପି ମାଧବ ସନୁା RWX0544213

�ୀ /124718 36 128 439ଜାକିରା େବଗ� "ା କଦୁରତ ନୁର ଖାନ RWX0098962

�ୀ /125719 36 128 440ବିବି ମରିୟ� ବାେନା "ା ମହtଦ ଇସମାଇଲ RWX0098970

�ୀ /125720 65 128 441ନୁର ଜାହା+ େବଗମ "ା ଆକବର ଖା+ OR/12/085/166585

ପ ୁ /125721 30 128 442ଆର. ବିଭିଷଣ ପି ଆର. ଚ/
 ା RWX0759480

ପ ୁ /125722 38 128 443କଦୁରତ ନୁର ଖାନ ପି ଅକବର ଖାନ KBH1329697

ପ ୁ /125723 32 128 444ଖଦୁରତ ରହମାନ ଖାନ ପି ଅକବର ଖାନ RWX0098988

�ୀ /125724 24 128 445ଡି. ନାଗମଣୀ ପି ଡି. ଶ
ୀନିବାସା RWX0902353

ପ ୁ /125725 26 128 446େବଣଧୁର ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ RWX0759175

ପ ୁ /126726 49 128 447ଅବଦୁଲ କାଦର ସଲିମ ପି ଅବଦୁଲ ଖଦୁୁଶ RWX0822858

ପ ୁ /126727 47 128 448ହେରସବିନ ସନୁା ପି ବାଲ�ଚ/
  ସନୁା OR/12/085/166240

ପ ୁ /126728 42 128 449ସିଧାI ସନୁା ପି ବାଲ�ଚ/
  ସନୁା RWX0098996

�ୀ /126729 40 128 450ଝୁନୁ ସନୁା "ା ହେରଶବିନ ସନୁା KBH1329598

ପ ୁ /126730 32 128 451ସଂଜିR ସନୁା ପି ହିେରସବିନ ସନୁା RWX1235753

�ୀ /126731 29 128 452ଦିପାHଳୀ ସନୁା "ା ସଂଜିR ସନୁା RWX1235704

�ୀ /127732 38 128 453ରହମତୁନ ନିଶା େବଗମ "ା ଇସମାଇଲ ଖାନ RWX0099036

12 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ( "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /127733 37 128 454ଆସମା ବିବି "ା ଅବୁବାକର ଖାନ RWX1069475

ପ ୁ /127734 43 128 455ସରୁୁ ହରିଜନ ପି ଦୟାକାରୀ ହରିଜନ RWX0782102

�ୀ /127735 38 128 456କନିୁ ହରିଜନ "ା ସରୁୁ ହରିଜନ RWX0280685

ପ ୁ /127736 52 128 457ୟାକବୁ ଖାନ ପି ଅଜମିର ଖାନ RWX0099010

ପ ୁ /127737 50 128 458ୟୁସwୁ ଖାନ ପି ଅଜମିର ଖାନ RWX0280677

ପ ୁ /127738 48 128 459ଇସମାଇ3 ଖା+ ପି ଆଜମିX ଖା+ KBH1344399

ପ ୁ /127739 45 128 460ଅବୁବକର ଖାନ ପି ଅଜମିର ଖାନ RWX0099028

�ୀ /127740 37 128 461ୟାସମି+ ଖା+ "ା ୟାକvୁ ଖା+ RWX0099283

�ୀ /127741 41 128 462ଅବିଦା ଖx ମହtଦ "ା ୟୁସwୁ ଖx ମହtଦ KBH2145928

�ୀ /127742 86 128 463ସା�ସ+ୁ ନିଶା େବଗ� "ା ଆଜମିX ଖା+ RWX0099002

�ୀ /128743 48 128 464ସଲମା ବିବି "ା ସଲିମ ଖାନ OR/12/085/167174

ପ ୁ /128744 52 128 465ସଲିମ ଖାନ ପି ଅଜମିର ଖାନ KBH1344746

ପ ୁ /128745 29 128 466ହାୟାଜ ଖାନ ପି ଆୟୁବ ଖାନ RWX0759076

ପ ୁ /128746 27 128 467ଇମ
ାନ ଖାନ ପି ସଲିମ ଖାନ RWX0759977

ପ ୁ /130747 46 128 468ନବିନ ବାଘ ପି ଘାସିରାମ ବାଘ KBH1650498

ପ ୁ /131748 43 128 469ଆର. ମଧସୁଦୁନ ପଟନାୟକ ପି ଆର. ତ
ିନାଥ ପଟନାୟକ OR/12/085/167043

�ୀ /131749 45 128 470ଆର ଉଷାରାଣି ପ0ନାୟକ ପି ତ
ିନାଥ ପ0ନାୟକ OR/12/085/166594

�ୀ /131750 70 128 471ଆର ଏେ(ଟ ରତO ମ "ା ତ
ିନାଥ ପ0ନାୟକ OR/12/085/166592

�ୀ /132751 52 128 472େସନାଜ େବଗ "ା େନୗସାଦ ଖା+ KBH1344316

ପ ୁ /132752 60 128 473େନୗସାଦ ଖାନ ପି ଅଜମିର ଖାନ KBH1344324

ପ ୁ /132753 26 128 474ନାଶିର ଖାନ ପି େନୗସାଦ ଖାନ RWX0758920

ପ ୁ /132754 63 128 475ତ
ିନାଥ ସେୁଚନ ପି ସନୁାଧର ସେୁଚନ OR/12/085/166604

�ୀ /133755 34 128 476େରଶ>ା ଖା+ ପି େନୗଶାs ଖା+ KBH1350305

�ୀ /133756 52 128 477ଜାେj-ିନୀ ଶେୁଚନ "ା ତିନାଥ ଶେୁଚନ OR/12/085/166605

ପ ୁ /134757 30 128 478େଗାପୀନାଥ କଅଁର ପି ଲK>ଣ କଅଁର RWX0462663

ପ ୁ /134758 55 128 479ନିରHନ ଖରା ପି ପ
ଧାନି ଖରା OR/12/085/164511

�ୀ /134759 50 128 480ଭାନୁ ଖରା "ା ନିରHନ ଖରା OR/12/085/164512

ପ ୁ /135760 52 128 481ଦୟାପାତ
  େଚଟି ପି ଆଲବାନ େଚଟି OR/12/085/166607

�ୀ /135761 47 128 482ଗୀତା େଚ0ୀ "ା ଦୟାପାତ
  େଚ0ୀ RWX1069467

�ୀ /136762 33 128 483ବି ଇ-ରି ମା ବି ଗନୁାମା RWX0280693

�ୀ /137763 61 128 484ବିେବକବତି କଳୁଦିପ "ା ଆଲୁଅ କଳୁଦିପ OR/12/085/166603

ପ ୁ /137764 45 128 485କପିଳାସ କଳୁଦିପ ପି ଇ/
  କଳୁଦିପ OR/12/085/167037

�ୀ /137765 41 128 486ସନିୁତା କଳୁଦିପ "ା େଶାଭା ସ/ୁର କଳୁଦିପ RWX0902262

�ୀ /138766 32 128 487େରଶ>ା ବାେନା "ା ରାମଜା+ ଖା+ RWX0462655

ପ ୁ /138767 34 128 488ରାମଜା+ ଖା+ ପି ହୁେସ+ ଖା+ RWX0230425

�ୀ /139768 75 128 489ଚିନାମା ନାଇଡୁ "ା ଥିମାନO ା ନାଇଡୁ OR/12/085/166770

�ୀ /139769 45 128 490ଏ(େଟ-ର ନାଇଡୁ ପି ଥିମାନO  ନାଇଡୁ OR/12/085/166885

�ୀ /140770 55 128 491େଗୗରୀ ଦିପ "ା ଭରତ ଦିପ RWX0956961

ପ ୁ /140771 42 128 492ରାେଜ/
  ଦୀପ ପି ଭରତ ଦୀପ KBH2145837

�ୀ /140772 35 128 493ପଦ> ିନି ଦିପ "ା ରାେଜ/
  ଦିପ KBH2145084

ପ ୁ /140A773 39 128 494ଦିଲିପ କମୁାର ନାଏକ ପି କୃEଚ/
  ନାଏକ RWX0759191

ପ ୁ /141774 29 128 495ସରୁଜ କମୁାର େଜନା ପି ଧିେର/
  କମୁାର େଜନା RWX0664185

�ୀ /141775 59 128 496ଇ/ୁ ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ OR/12/085/166871

ପ ୁ /141776 26 128 498ସଂଗ
ାମ େକଶରୀ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0759951

ପ ୁ /142777 30 128 499ଅରୁଣ କମୁାର ହରିଜନ ପି ବି-Cର ହରିଜନ RWX0608331

ପ ୁ /142778 52 128 500ବଂଶୀଧର ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ KBH1325950

�ୀ /142779 44 128 501ଧନୀ ନାୟକ "ା ବଂଶୀଧର ନାୟକ KBH1328293

ପ ୁ /142780 43 128 502ଭଗବାନ ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ KBH1329101

�ୀ /142781 42 128 503ଗୀତୁ ନାୟକ "ା ଭଗବାନ ନାୟକ KBH1328285

ପ ୁ /142782 32 128 504ସେIାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି କାଳ ୁଚରଣ ନାୟକ RWX0280701

ପ ୁ /142783 21 128 505େଦେବ/
  ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ RWX1074996

�ୀ /143784 40 128 506ନିଳିମା େଦାରା "ା ଟୁକଲୁୁ େଦାରା KBH1650167

�ୀ /143785 26 128 507ସମିୁ େଦାରା ମା ନୀଳିମା େଦାରା RWX1267582

�ୀ /143786 25 128 508ଭବାନୀ ପ
ଧାନୀ "ା ସଶିୁଲ େଦାରା RWX1267616

�ୀ /144787 19 128 509େରଶମା େବେହରା ପି ରାମ ଚ/
  େବେହରା RWX1267020

ପ ୁ /144788 43 128 510ସେIାଷ କମୁାର ହରିଜନ ପି ବି-Cର ହରିଜନ KBH1326289

�ୀ /144789 40 128 511ସନିୁତା ହରିଜନ "ା ସେIାଷ ହରିଜନ RWX0099051

ପ ୁ /144790 33 128 512ତରୁଣ କମୁାର ହରିଜନ ପି ବି-Cର ହରିଜନ RWX0608307

ପ ୁ /145791 36 128 513ଟି େଶଖର ରାଓ ପି ଟି ଜାନକିରେମସ ରାଓ RWX0423632

ପ ୁ /146792 47 128 514ଜାେଗ-ର ସିଂ ହରିଜନ ପି ଜଗଦିଶ ସିଂ ହରିଜନ KBH1327972

�ୀ /147793 38 128 515ଭି ଅନିତା "ା ଭି. ବିଜୟ ହରିଜନ RWX0280727

�ୀ /147794 23 128 516ବି ଚା/ିନୀ "ା ବି ରି(ୁ RWX1266972

13 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ( "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /148795 53 128 517ନବିନା ପ0ନାୟକ "ା େମାହନ ପ0ନାୟକ RWX0280735

�ୀ /149796 63 128 518ସନୁାମି ପDା "ା ଉଦୟ ପDା RWX0280768

ପ ୁ /149797 27 128 519ରେମଶ ଚ/
  ସାହୁ ମା ସନୁାମଣୀ ପରଜା RWX0758888

ପ ୁ /151798 78 128 520ରାେଜ/
  ଚିନାର ପି େନତ
 ାନ/ ଚିନାର RWX0280776

ପ ୁ /151799 39 128 521ଆଶିଷ କମୁାର ଚିନାରା ପି ରାେଜ/
  ଚିନାରା KBH1329887

�ୀ /152800 42 128 522ରିନା ରାଣୀ ଚିନରା ପି ବୃ/ାବନ ଚିନରା RWX1087782

�ୀ /152801 73 128 523ଲଳିତା ମାଝି "ା ରାେଜ/
  ଚିନାର RWX0544197

�ୀ /153802 33 128 524େକ. ଅନୁରାଧା ପି େକ. ଶ(ର ରାଓ RWX0902247

ପ ୁ /153803 29 128 525େକ. ସାଇ କମୁାର ପି େକ. ଶ(ର ରାଓ RWX0902197

�ୀ /153804 49 128 526ମିନତି କମୁାରି ପାଢୀ "ା ସବୁାସଚ/
  ପାଢୀ KBH1329465

ପ ୁ /154805 40 128 527ରାେଜ/
  ଦାସ ପି ଲବ ଦାସ RWX0280784

�ୀ /154806 35 128 528ବିଚିସ> ିତା ଦାସ "ା ରାେଜ/
  ଦାସ RWX0333930

�ୀ /155807 48 128 529ଲK>ୀ ପା�ି "ା ସନୁ ପା�ି RWX0608299

�ୀ /156808 53 128 530ମାଣିକେଦଇ ମାଝୀ "ା କୃE ମାଝୀ RWX0608273

ପ ୁ /156809 45 128 531ଦିଲୀପ ମାଝୀ ପି ସତୀଶ ମାଝୀ RWX0462705

�ୀ /156810 40 128 532କନିୁ ମାଝୀ "ା ଦିଲ] ୀପ ମାଝୀ RWX0462713

ପ ୁ /157811 33 128 533ରବି/
  ମାଝୀ ମା ମାଣିକେଦଇ ମାଝୀ RWX0608265

ପ ୁ /158812 29 128 534ସେIାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଲବ ଦାସ RWX0758987

ପ ୁ /158813 42 128 535ରାମ ଜାନୀ ପି େଚମ ୁଜାନୀ RWX0463216

�ୀ /158814 40 128 536ସନୁାମଣି ଜାନୀ "ା ରାମ ଜାନୀ RWX0463224

�ୀ /158815 31 128 537ପTୁା ମାଝୀ ମା ମାଣିକେଦଇ ମାଝୀ RWX0608257

�ୀ /159816 42 128 538ଗୀତା କମୁାରୀ େବେହରା ପି େବରୖାଗି େବେହରା RWX0099432

ପ ୁ /159817 41 128 539ସଂଗ
ାମ େକଶରୀ ବି-ାଳ ପି େଯାେଗ/
  ନାଥ ବି-ାଳ KBH1281658

ପ ୁ /159818 37 128 540ରଶ>ୀ ପ
ସାଦ ବିgଵାଳ ପି େଯାେଗ/
ନାଥ ବିgଵାଳ RWX1086065

ପ ୁ /159819 42 128 541େଦବାନ/ ହିଆଲ ପି ପDିତ ହିଆଲ RWX0607762

�ୀ /159820 33 128 542ସମିୁତ
  ହିଆଲ "ା େଦବାନ/ ହିଆଲ RWX0607770

ପ ୁ /160821 44 128 543ରବି ବି-ାସ ପି େଗୗରା� ବି-ାସ RWX0607788

�ୀ /160822 39 128 544ମୀନା ବି-ାସ "ା ରବି ବି-ାସ RWX0607796

ପ ୁ /161823 43 128 545ଚିତରHନ ସାହୁ ପି ହରିବ:ୁ ସାହୁ RWX0607812

�ୀ /161824 37 128 546ସେୁଲାଚନା ସାହୁ "ା ଚିତରHନ ସାହୁ RWX0607820

�ୀ /162825 37 128 547େହମଲତା କଲୁଦୀପ ପି ତ
ିନାଥ ପ0ନାୟକ KBH2145308

ପ ୁ /163826 25 128 548ଧେନgଵର କାେତରୀ ପି ଅଜୁ� ନ କାେତରୀ RWX1069442

ପ ୁ /163827 22 128 549ଗiୁ କେତରୀ ପି ଅଜୁ� ନ କେତରୀ RWX1072487

ପ ୁ /163828 38 128 550ମେନାରHନ ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ RWX0607911

�ୀ /163829 32 128 551ଶ
GାHଳୀ ସାହୁ "ା ମେନାରHନ ସାହୁ RWX0607929

ପ ୁ /164830 23 128 552ମଦନ କେତରି ପି ଅଜୁ� ନ କେତରି RWX1082510

�ୀ /164831 23 128 553କନିୁ କେତରି "ା ମଦନ କେତରି RWX1082452

�ୀ /164832 33 128 554"o�ଲତା ସାହୁ "ା ପ
ତାପ କମୁାର ସାହୁ RWX0607945

ପ ୁ /166833 38 128 555ପ
ହଲ] ାଦ ଡ�ରୀ ପି ପଦଲାମ ଡ�ରୀ RWX0607986

�ୀ /166834 37 128 556କମୁାରୀ ଡ�ରୀ "ା ପ
ହଲ] ାଦ ଡ�ରୀ RWX0607978

ପ ୁ /166835 22 128 557ଅKୟ ହରିଜନ ପି ପ
ହ] ାଦ ହରିଜନ RWX1087675

�ୀ /166836 36 128 558ଗୀତାHଳୀ ରuକ "ା ଭଗବାନ ରuକ RWX0608182

ପ ୁ /167837 43 128 559ଭଗବାନ ରଜକ ପି କମଳୁୁ ରଜକ RWX0608067

�ୀ /168838 41 128 560ଦନାଇ ଜାନି "ା ଦଶରଥି ଜାନୀ RWX0608083

�ୀ /168 a839 27 128 561ଲK>ୀ ପରଜା ପି ଆ�
  ପରଜା RWX0902254

ପ ୁ /169840 47 128 562େଗାବି/ ଚ/
  କDାଗରୀ ପି କମଳୁୁ କDାଗରୀ RWX0608091

�ୀ /169841 46 128 563ରଜନୀ କାତ
ୀଆ "ା େଗାବି/ ଚ/
  କDାଗରୀ RWX0608109

ପ ୁ /170842 29 128 564ବି-ନାଥ ବିଡିକା ପି େଗାପିନାଥ ବିଡିକା RWX0608349

�ୀ /172843 26 128 565ଚା/ିନୀ େଜନା ପି ଧିେର/
  କମୁାର େଜନା RWX0822700

ପ ୁ /172844 47 128 566େଶr ଇଲିୟା` ମହtଦ ପି େଶr ଇସମାଇଲ ମହtଦ RWX0230896

ପ ୁ /173845 67 128 567କିସନ ସିଂ ପି ଗଜିଆ ସିଂ RWX1005149

ପ ୁ /173846 59 128 568ଜ-ୱ/ିର ସିଂ ପି ଦୁଗJ ସିଂ OR/12/085/134048

ପ ୁ /173847 30 128 569ଶାମେୁୟଲ ବଲବି/ର ସିଂ ପି ଜgୱ/ିର ସିଂ RWX0759456

�ୀ /173848 27 128 570ଅମ
ିତା ସିଂ ପି ଶାମେୁୟଲ ବଲବି/ର ସିଂ RWX0822759

ପ ୁ /174849 32 128 571ସHିR କମୁାର ସନୁା ପି ଦିବାକର ସନୁା RWX1039254

�ୀ /174850 29 128 572ଦୀପାHଳି ସନୁା "ା ସHିR କମୁାର ସନୁା RWX1039262

�ୀ /175851 27 128 573ମନିୁ ଖରା ପି ଅନI ଖରା RWX1039247

�ୀ /176852 23 128 574ଆରତୀ ରାଣୀ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା RWX1039239

�ୀ /177853 31 128 575ଲK>ୀ ପରଜା "ା ମିନ ପରଜା RWX1039221

�ୀ /178854 46 128 577ଭାରତି ମିଶ
 "ା ଶ
ୀଧର ମିଶ
 OR/12/085/154413

ପ ୁ /178855 29 128 578ସନିୁଲ ମିଶ
 ପି ଶ
ୀଧର ମିଶ
 RWX0486720

�ୀ /178856 25 128 579ସିବାନି ମିଶ
 ପି ଶ
ିଧର ମିଶ
 RWX0900266

14 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ( "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /178857 39 128 580ଭବେତାଷ ସରକାର ପି ପରିମଳ ସରକାର RWX1071679

�ୀ /178858 30 128 581କାମିନି ସରକାର "ା ଭବେତାଷ ସରକାର RWX1071729

�ୀ /179859 37 128 582ଜମିଲା େବଗ� "ା ମହts ଆଜମଲ ଖାନ RWX1071695

ପ ୁ /179860 34 128 583ଭୁବନ ଯାନୀ ପି ମାନୁ ଯାନୀ RWX1227784

�ୀ /179861 27 128 584ପି(ି ଜାନି ପି ଚଇତନ ଜାନି RWX0765792

ପ ୁ /180862 37 128 585େଦବାଶିସ େଖମDୁୁ ପି ରାେଜ/
  େଖମDୁୁ RWX1071703

ପ ୁ /180863 25 128 586ରାଜବି+ ସନୁା ପି ହରିଶ ବି+ ସନୁା RWX1039171

ପ ୁ /181864 44 128 587ମନୁ ଅଡାରୀ ପି କପିଳ ଅଡାରୀ KBH1628007

�ୀ /181865 39 128 588ଶ
ୀମତି ଅଡାରୀ "ା ମନୁ ଅଡାରୀ RWX0608687

�ୀ /181866 31 128 589ସକୁାIି ବାଘ "ା ନବୀନ ବାଘ RWX1071711

�ୀ /182867 31 128 590ଉଷାରାଣୀ ଦDେସନା "ା ରଶ> ି ପ
ସାଦ ଦDେସନା RWX1076041

�ୀ /182868 21 128 591ପ
ିୟ(ା ଖରା ପି ଅଭୟ ଅମେର/
  ଖରା RWX1155209

ପ ୁ /183869 26 128 592ସନୁୀଲ ହରିଜନ ପି ଆନ/ ହରିଜନ RWX1155175

�ୀ /183870 54 128 593େଗୗରୀ େନେରଡିବିଲ] ି ପି ଆଦିନାରାୟାଣା େନେରଡିବିଲ] ି KBH1350545

�ୀ /183871 79 128 594ନାରାୟାଣାମା ପାଲ] ି "ା ଭି.ଚେ/
ୟା ପାଲ] ି KBH1350537

ପ ୁ /183872 48 128 595ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପାଲ] ି ପି ଭି.ଚେ/
ୟା ପାଲ] ି KBH1350560

�ୀ /183873 36 128 596ଶIି କମୁାରି ପାଲ] ି "ା ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପାଲ] ି KBH1350552

�ୀ /184874 21 128 597ସHନା ଭତ
 ା ପି ଜନସନ ଭତ
 ା RWX1156033

ପ ୁ /185875 44 128 598ଦୁଯ�� ମଦୁୁଲି ପି ରବି ମଦୁୁଲି RWX0614651

�ୀ /185876 39 128 599େଦ
 ୗପତି ମଦୁୁଲି "ା ଦୁଯ�� ମଦୁୁଲି RWX0614669

ପ ୁ /186877 23 128 600ରାେଜଶ ସାଗର ପି େଚରୁ�ା ସାଗର RWX1087790

ପ ୁ /186878 21 128 601ଡCରୁ ସାଗର ପି େଚରୁ�ୁ ସାଗର RWX1087774

ପ ୁ /187879 32 128 602ମେନାଜ କମୁାର ଟାକ
ି ପି ଗରୁୁବ:ୁ ଟାକ
ି RWX0600494

�ୀ /187880 28 128 603ଆରତି ଟକ
ି "ା େମାନଜ କମୁାର ଟାକ
ି RWX0886135

ପ ୁ /188881 24 128 604ସରୁଜ ପରଜା ପି ମନ ପରଜା RWX1201607

ପ ୁ /189882 64 128 605ଶାମ ଜାନି ପି ରାମ ଜାନୀ RWX0608828

ପ ୁ /189883 26 128 606ବିକ
ମ ଜାନୀ ପି ଶାମ ଜାନୀ RWX0823088

�ୀ /189884 71 128 607େମାତି ମଦୁୁଲି "ା ଶ�ାମ ମଦୁୁଲି RWX0463505

ପ ୁ /189885 34 128 608ସନୁୀଲ ମଦୁୁଲି ପି ଝିନୁ ମଦୁୁଲି KBH1905918

�ୀ /189886 32 128 609କବିତା ମଦୁୁଲି "ା ସନୁୀଲ ମଦୁୁଲି RWX0463497

ପ ୁ /190887 28 128 610ଚିନ> ୟ ସାହୁ ପି େମରୁ ସାହୁ RWX1072412

�ୀ /191888 31 128 611ସHିତା ଗରଡା "ା ଚ/
  ଗରଡା RWX1072446

ପ ୁ /192889 22 128 612ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ରାମଚ/
  େବେହରା RWX1075027

�ୀ /193890 30 128 613ଖତିଜ। ବିବି "ା େଶଖ ହବିବ RWX1075035

ପ ୁ /194891 32 128 614ସଶୁୀଲ କପଟିଆ ପି ମକର/ କପଟିଆ RWX1069459

�ୀ /194892 26 128 615ରିନା କପଟିଆ "ା ସଶୁୀଲ କପଟିଆ RWX1076926

�ୀ /194893 24 128 616`ଵଣ� କପାଟିଆ "ା ପବୂ�  ନ/ ମାଝି RWX1075076

ପ ୁ /195894 26 128 617େକ କାF5କ ପି େକ ରାବଣା RWX0758128

�ୀ /195895 25 128 618ରୁଚି ଶଗରିଆ ପି କମୁାର ଶଗରିଆ RWX1076934

ପ ୁ /197896 26 128 619ନାେଗଶ ମାଛ ପି େଗାପାଳ ମଛ RWX1069418

�ୀ /197897 21 128 620ବବିତା ମାଛ "ା ନାେଗଶ ମାଛ RWX1266956

�ୀ /198898 23 128 621ରାେଜgଵରୀ ଏସ ପି ଏସ ଶ(ର ରାଓ RWX1069392

�ୀ /199899 44 128 622ବତୀ ହIାଳ ପି ମନ ହIାଳ RWX1069384

�ୀ /200900 24 128 623ବୁଲି ପ
ଧାନ "ା ଅଜୟ କମୁାର େଜନା RWX1069376

ପ ୁ /201901 38 128 624ମହtଦ ଅଜମଲ ଖାନ ପି ଖଲିଲ ଖାନ RWX1082445

ପ ୁ /202902 26 128 625େକଳୖାଶ ଜାନି ପି ମିଟୁ ଜାନି RWX1086057

ପ ୁ /202903 25 128 626ମେହଶ ଜନି ପି ମିଟୁ ଜନି RWX1086040

ପ ୁ /203904 43 128 627ରାେଜନ ସାହୁ ପି ରାମଧ
ୀu ସାହୁ RWX1086156

ପ ୁ /204905 22 128 628ମନିଷ େଖାସଲା ପି ବଦ�ାଧର େଖାସଲା RWX1202399

ପ ୁ /204906 21 128 630େଗୗରୀ ଶ(ର ମିଶ
 ପି ସିମା[ଳ ମିଶ
 RWX1200914

�ୀ /205907 24 128 631ଭାଭିକା ଚଓ}ଡା ପି ଳK>ୀକାI ମିଶ
 RWX1201573

�ୀ /205908 29 128 632ପ
ିୟ(ା େଖାସଲା ପି ବିଦ�ାଧର େଖାସଲା RWX1202381

ପ ୁ /206909 40 128 633ଶଶୁାI କମୁାର ହିଆଲ ପି କୃପାଦାନ ହିଆଲ RWX1201623

�ୀ /206910 31 128 634ପTୁାHଳୀ ହିଆଲ "ା ଶଶୁାI କମୁାର ହିଆଲ RWX1201615

�ୀ /207911 22 128 635ନ/ିନୀ େଜନା ପି ଧିେର/
  କମୁାର େଜନା RWX1201672

ପ ୁ /208912 27 128 636ଅରବି/ ସାଗର ପି ସଦୁୁ ସାଗର RWX1201599

�ୀ /208913 21 128 637ରୀନା ସାଗର "ା ଅରବି/ ସାଗର RWX1201581

ପ ୁ /209914 24 128 639ଆଶିଷ କମୁାର ଖeିୁଆ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ଖeିୁଆ RWX1202407

�ୀ /210915 24 128 640ପଦ> ିନୀ ମିଶ
 ପି ଉମା ଚରଣ ମିଶ
 RWX1202423

ପ ୁ /210916 20 128 642ମାନସ କମୁାର ମିଶ
 ପି ଉମା ଚରଣ ମିଶ
 RWX1200864

ପ ୁ /211917 20 128 643ରାେଜ/
  କଳୁଦୀପ ପି କପିଳାଶ କଳୁଦୀପ RWX1200856

ପ ୁ /211918 20 128 644ରାେଜ/
  କ◌ୂୁଲଦୀପ ପି କପିଳାଶ କଳୁଦୀପ RWX1202449

15 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ( "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /212919 57 128 645ଜୟଦାସ ଟି ପି କି ତାପସି ମଥୁ ୁ RWX1201680

�ୀ /213920 51 128 646ବାସIି େବେହରା ପି େବରୖାଗୀ େବେହରା RWX1201631

�ୀ /213921 42 128 647କIୁଳା େବେହରା "ା ବଳରାମ େବେହରା RWX1201649

�ୀ /214922 52 128 648ସକIୁଳା େଚଟୀ "ା ଆନ/ େଚଟୀ RWX1201656

�ୀ /215923 51 128 649େଓ}େ(ଟି ଦୀପ ପି ଡି ଏଲାମା RWX1201664

ପ ୁ /216924 24 128 650ଉ�ଳ ଅଫିର ଉେଜ ପି ବୀେର/
  କମୁାର ଉେଜ RWX1202415

ପ ୁ /217925 21 128 651ବଳରାମ ଖିଲ ପି ସାରଥି ଖିଲ RWX1170398

ପ ୁ /218926 53 128 652ପ
ଶାI ମାଝୀ ପି ମଦନ ମାଝୀ KBH1900513

�ୀ /218927 49 128 653ରଜନୀ ମାଝୀ "ା ପ
ଶାI ମାଝୀ KBH1898139

ପ ୁ /218928 29 128 654ଚ/ନ ମାଝୀ ପି ପ
ଶାI ମାଝୀ RWX0485250

ପ ୁ /218929 24 128 655ରହନ ମାଝୀ ପି ପ
ଶାI ମାଝୀ RWX1013523

�ୀ /218930 24 128 656ପ
ିୟ(ା ପା3 "ା ଚ/ନ ମାଝୀ RWX1267194

�ୀ /219931 22 128 657େମାନିକା ଖିଲ "ା ଟୁନା ଖିଲ RWX1267632

ପ ୁ /57932 19 128 1373ସଶୁାI ସାହୁ ପି ମରୁଲି ଧର ସାହୁ RWX1286004

�ୀ /57 A933 19 128 1374େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ପଦ> ା ଚରଣ ସାହୁ RWX1287986

ପ ୁ /223934 40 128 1382ଅନI ଜାନୀ ପି ଦୁଆରୁ ଜାନୀ RWX0610246

�ୀ /223935 39 128 1383ସେଦଇ ଜାନି "ା ଅନI ଜାନି KBH1690833

�ୀ /222936 28 128 1384ପମା ଖାରା "ା ପରୁୁଷତିୁ ଖରା RWX0818070

ପ ୁ /222937 32 128 1385ପରୁୁସତି ଖରା ପି ଲK>ଣ ଖରା RWX0817874

�ୀ /0097938 38 128 1388ୱାଇ ମାଧବୀ "ା ୱାଇ ସନୁୀଲ କମୁାର RWX1314038

�ୀ /0097939 38 128 1389ୱାଇ ମାଧବୀ - ୱାଇ ସନୁୀଳ କମୁାର RWX1323500

�ୀ /141940 18 128 1390ତପgଵିନୀ ନାୟକ ମା ସବିତା ନାୟକ RWX1323823

�ୀ /104941 30 128 1391ଦାଶଦୁା ଖରା "ା ଚିତ
  ଖରା RWX1323856

ପ ୁ /55942 21 128 1392ଅଜୟ କମୁାର `ଵାଇଁ ମା ସାବିତ
ୀ ମାଝୀ RWX1324151

�ୀ /24943 20 128 1393ତିେଳାFମା ପା�ି ପି ରାଜୁ ପା�ି RWX1324169

ପ ୁ /24944 23 128 1394ଘାସିରାମ ପା�ି ପି ରାଜୁ ପା�ି RWX1324193

�ୀ /22945 50 128 1395ସନିୁତା ଛି[ାଣୀ "ା ପ
ଦୀପ ଛି[ାଣୀ RWX1324235

ପ ୁ /22946 50 128 1396ପ
ଦୀପ ଛି[ାଣୀ ପି େଜ. ଛି[ାଣୀ RWX1324243

ପ ୁ /221947 18 128 1397କୃE ଚ/
  କପଟିଆ ପି ମକର/ କପଟିଆ RWX1324664

ପ ୁ /194948 51 128 1398ମକର/ କପଟିଆ ପି ଅନI କପଟିଆ RWX1324672

�ୀ /194949 47 128 1399ରାମା କପଟିଆ "ା ମକର/ କପଟିଆ RWX1324722

ପ ୁ /221950 32 128 1400ନିଲୁ କଚି� ପି ବାଲି କଚି� RWX1324771

�ୀ /47951 18 128 1401ଧରିତ
ୀ କମୁାରୀ ପାହାଡି ମା ରାମାପ
ଭା ପାହାଡି RWX1324789

ପ ୁ /22952 38 128 1402ପ
କାଶ କମୁାର ଛି[ାଣୀ ପି ଇସ>ାଇଲ ଛି[ାଣୀ RWX1324797

�ୀ /220953 29 128 1403ମନିୁ କ/ପାନ "ା ଦୟାଳୁ କ/ପାନ RWX1324813

�ୀ /99954 18 128 1404େମାହିନୀ ନାଗ ମା େରଖା ନାଗ RWX1324847

�ୀ /221955 25 128 1406ରୁକମଣି କଚି� "ା ନିଲୁ କଚି� RWX1324979

�ୀ /55956 47 128 1407ସାବିତ
ୀ ମାଝୀ "ା ରବି ̀ ଵାଇଁ RWX1325166

�ୀ /0097957 38 128 1411ୱାଇ ମାଧବୀ "ା ୱାଇ ସନୁୀଲ କମୁାର RWX1327360

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବJଚନ ନିମେI ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନO  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବJଚନ କମିଶନ ଭାରତ( �ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବJଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ( ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରIୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.4 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ(ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ( ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

16 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ( "ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


