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ପ ୁ /Sunari St1 21 129 1ସେରାଜ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ RWX1195809

ପ ୁ /12 22 129 2ମାଡୀ ଚ ୁ ପି ମାଡୀ ତ
ୀମଲୂା RWX1048479

"ୀ /13 38 129 3ପ#ା� ଲାବନ�ା $ା ପ#ା� ରେମଶ KBH1355627

ପ ୁ /14 55 129 4ପ#ା� ରେମଶ ପି ପି. େସାମଲି�ମ KBH1338664

"ୀ /15 21 129 5ଜି ରଶ' ିତା ପି ଜି ଇ)ଵର ରାଓ RWX1085919

"ୀ /16 25 129 6ଡି. ସେରାଜିନୀ $ା ଡି. ହିର ପ
ସାଦ ରାଓ RWX1168418

ପ ୁ /37 59 129 7ପ
ଦୀପ କମୁାର ପ#ନାୟକ ପି େଗାଲକ ବିହାରି ପ#ନାୟକ KBH1675651

ପ ୁ /38 25 129 8େଦବାଶିଷ ପ#ନାୟକ ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ପ#ନାୟକ RWX0823278

"ୀ /39 22 129 9ପଜୂାସ' ିତା ପ#ନାୟକ ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ପ#ନାୟକ RWX1085950

"ୀ /310 50 129 10େଜା.ାରାଣି ପ#ନାୟକ $ା ପ
ଦିପ କମୁାର ପ#ନାୟକ KBH1675644

ପ ୁ /Qr No-R-311 36 129 11ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ପଶ ୂ0◌ୁରାମ ଦାସ RWX1235225

"ୀ /Qr No-R-312 32 129 12$20ପ
ଭା ମହା4ି $ା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ RWX1235233

ପ ୁ /413 37 129 13ପି. ସେ4ାଷ କମୁାର ପି ପି. ସତ� ରାଜୁ KBH1629625

ପ ୁ /514 55 129 14େଶ5 ଅନସର ଅଲ7 ୀ ପି େଶ5 େମୗଲାଲି OR/12/085/160031

"ୀ /515 21 129 15ଇରଫାନା ଅ:ମୁ ପି େସଖ ଅନସର ଅଲି RWX1227214

ପ ୁ /516 73 129 16ଏସ.ଅହ=ଦ ବାସା ପି ମହୁଲା େଶ5 RWX0758433

"ୀ /517 40 129 17ଚା ନି ବିବି $ା ଆନଶର ଅଲ7 ି OR/12/085/160032

ପ ୁ /618 21 129 18େଶଖ ମ?ୁା@ ଅହ=ଦ ପି େଶ5 ଇସମାଇଲ RWX1168434

"ୀ /619 44 129 19ରମିଜା େବଗ� $ା ଏA େକ ଇସମାଇଲ KBH1629849

ପ ୁ /620 20 129 20େଶ@ ଇମ
ାB ପି େଶ@ ଇA ମାଇC RWX1271287

ପ ୁ /621 48 129 21େଶ5 ଇସମାଇଲ ପି େମୗଲାନୀ ଅଲ7 ି OR/12/085/160034

ପ ୁ /822 19 129 22ମହ=D ରିହାB ପି ମହ=D ହୁେସB RWX1261254

"ୀ /0923 50 129 23ତୁଲୁସା ହିରଜନ $ା ଧନ ହରିଜନ RWX0804732

ପ ୁ /1024 23 129 24ଏ. େଗୗତମ ମା ଏ. ବିଜୟା RWX1005719

ପ ୁ /1025 22 129 25ଓଂକାର ନାଥ ପାତ
 ମା ପ
ଣତି ପାତ
 RWX1048511

ପ ୁ /1126 33 129 26ସଯୂ�0କା4 ମହା4ି ପି କବିଚ 
  ମହା4ି KBH1354976

ପ ୁ /1127 30 129 27ଚ 
କା4 ମହା4ୀ ପି କବିଚ 
  ମହା4ୀ RWX0230953

ପ ୁ /1128 62 129 28କବିଚ 
  ମାହା4ି ପି େଯାଗି ମାହା4ି RWX0101436

"ୀ /1129 53 129 29ମ:ଳୁା ମହା4ି $ା କବିଚ 
  ମହା4ି RWX0101444

"ୀ /1230 78 129 30େଗୗରୀମଣିେଦବି ବାରିକ ପି ପତୀତପାବନ ବାରିକ OR/12/085/160162

ପ ୁ /1231 58 129 31ତ
ିନାଥ ବାରିକ ପି ପତିତପାବନ ବାରିକ OR/12/085/160165

ପ ୁ /1232 56 129 32ଜଗନH ାଥ ବାରିକ ପି ପତିତପାବନ ବାରିକ KBH1293562

ପ ୁ /1233 46 129 33େଗାପିନାଥ ବାରିକ ପି ପତିତପାବନ ବାରିକ OR/12/085/160167

"ୀ /1234 43 129 34ମମତା ବାରିକ $ା େଲାକନାଥ ବାରିକ RWX1149558

"ୀ /1235 40 129 35ରୀନା ବାରିକ $ା ଦୀନାନାଥ ବାରିକ KBH1293380

"ୀ /1236 39 129 36ବିIୁପ
ିୟା ବାରିକ $ା େଗାପିନାଥ ବାରିକ KBH1905801

ପ ୁ /1237 31 129 37େବଣ ୁେଗାପାଳ ବାରିକ ପି ତ
ୀନାଥ ବାରିକ RWX0230961

"ୀ /1238 29 129 38ଶ
ୀଲତା ବାରିକ ପି ଜଗନH ାଥ ବାରିକ RWX0397604

"ୀ /1239 19 129 39ଶ
Jା:ଳି ବାରିକ ପି ୰ ଦିନନାଥ ବାରିକ RWX1253871

"ୀ /1240 57 129 40ଶଶୁମା େଦବି $ା ତ
ିନାଥ ବାରିକ OR/12/085/160166

"ୀ /1241 32 129 41$20ପ
ଭା େଦବୀ ପି ତ
ୀନାଥ ବାରିକ KBH1354984

ପ ୁ /1342 60 129 42େକୖଳାସ ଚା  େଜନୖ ପି ମିଲାପି ଚା OR/12/085/160972

"ୀ /1343 56 129 43ଚା  କମୁାରୀ େଜBୖ $ା େକଲୖାସ ଚା  େଜBୖ OR/12/085/160131

ପ ୁ /1344 34 129 44ଜିେତ 
  କମୁାର େଜନୖ ପି େକଳୖାସ ଚ 
  େଜନୖ KBH1355437

ପ ୁ /1345 31 129 45ରାଜ କମୁାର େଜନୖ ପି େକଳୖାସ ଚ 
  େଜନୖ RWX0608513

"ୀ /1446 52 129 46ଆM
ାପାଲ7 ି େଗୗରି $ା ଆM
ାପାଲ7 ି େଭNଟି ରାଓ OR/12/085/160307

ପ ୁ /1447 30 129 47ଏ. କ
ିIା ପି ଏ.େଭNଟ ରାଓ RWX0758417

"ୀ /1548 45 129 48ରାୱାଡା ଲତା $ା ରାୱାଡା ରାମ ୁ KBH1294974

"ୀ /1549 23 129 49ଆQ. ପ
ୀତି ପି ରାୱାଡା ରାମ ୁ RWX1039338

ପ ୁ /1550 49 129 50ରାୱାଡା ରାମ ୁ ପି ରାୱାଡା ସରିୁନାରାୟଣା KBH1293893

1 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀN $ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1551 23 129 51ଏସ. େରାହିତ ପି ଏସ. େଗାବି  ରାଓ RWX1005685

"ୀ /1752 20 129 52ପି ଗାୟତ
ୀ ପି ପି ଜଗନH ାଥ ରାଓ RWX1200195

"ୀ /1753 48 129 53ଡି. ଲS'ୀ କା4ମ $ା ଡି. ରାମକ
 ିIା RWX1005834

"ୀ /1754 30 129 54ପି ଲS'ୀ ପ
ଶନା $ା ପି ମାଧବ କିIା RWX0397885

ପ ୁ /1755 41 129 55ପାତିପାଟି ମାଧବ କ
ିIା ପି ପାତିପାଟି ଦୁଗR ରାଓ RWX0230839

"ୀ /1756 23 129 56ନିଖିଲା ନିକମ ପି ଏନ ସବୁାଷ RWX1048438

"ୀ /1757 38 129 57ପାତିପାଟି ପ
ିୟNା $ା ପାତିପାଟି ରାମ େମାହନ RWX0102392

ପ ୁ /1758 42 129 58ପାତିପାଟି ରାମେମାହନ ପି ପାତିପାଟି ଦୁଗR ରାଓ KBH1293539

"ୀ /1759 47 129 59ପାତିପାଟି େସHହଲତା $ା ପାତିପାଟି ଜଗନH ାଥ KBH1293406

ପ ୁ /1860 32 129 60ପ
ଦୀପ େଗାବି  ମାେନ ପି େଗାବି  ମାେନ KBH1355353

ପ ୁ /1861 46 129 61ବିଜୟ ସାୱ4 ପି ଦଶରଥ ସାୱ4 RWX0101485

"ୀ /1862 37 129 62ପ
ମିଳା ସାୱ4 $ା ବିଜୟ ସାୱ4 KBH1355395

ପ ୁ /1863 19 129 63ପ
ଥେମ) ସାୱ4 ପି ବିଜୟ ଦଶରଥ ସାୱ4 RWX1246628

"ୀ /1964 44 129 64ଅନିତା କମୁାରୀ ଭ#ମିଶ
 $ା ପ
ଭାତ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0804799

"ୀ /1965 64 129 65ବିେନାଦିନୀ ମହାପାତ
 $ା ଉଦୟ ଚ 
  ମହାପାତ
 OR/12/085/160422

"ୀ /1966 48 129 66ଗିତା:ଳି ମହାପାତ
 $ା ପ
ଶାନ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0334516

ପ ୁ /1967 47 129 67ପ
ଭାତ ମହାପାତ
 ପି ଉଦୟ ମହାପାତ
 OR/12/085/160189

ପ ୁ /1968 43 129 68ଭବାନି ଶNର ମହାପାତ
 ପି ଉଦୟ ଚ 
  ମହାପାତ
 RWX0757922

"ୀ /1969 24 129 69ସସୁ' ିତା ମହାପାତ
 ପି ପ
ଶା4 କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0902510

"ୀ /2070 58 129 70ଆଶା ପ#ନାୟକ $ା ଜି. ଅନ4 ପ#ନାୟକ RWX1149921

ପ ୁ /2071 23 129 71ଅନିରୁJ ପ#ନାୟକ ପି ଚ 
  େଶଖର ପ#ନାୟକ RWX1069566

"ୀ /2072 22 129 72ଆକୃତୀ ପ#ନାୟକ ପି ଚ 
  େଶଖର ପ#ନାୟକ RWX1069558

ପ ୁ /2073 64 129 73ଜି ଅନ4 ପଟନାୟକ ପି ଜି ରାମାରାଓ ପ#ନାୟକ OR/12/085/160102

"ୀ /2074 68 129 74ଜାନକି ପ#ନାୟକ $ା ଜି. ତ
ିନାଥ ପ#ନାୟକ OR/12/085/160200

ପ ୁ /2075 60 129 75ଚ 
େଶଖର ପ#ନାୟକ ପି ଜି ରାମାରାଓ ପ#ନାୟକ OR/12/085/160197

ପ ୁ /2076 57 129 76ଦୁଗRପ
ସାଦ ପ#ନାୟକ ପି ରାମାରାଓ ପ#ନାୟକ OR/12/085/160199

"ୀ /2077 50 129 77ଶନିୁତା ପ#ନାୟକ $ା ଚ 
େସଖର ପ#ନାୟକ OR/12/085/160198

"ୀ /2078 46 129 78ମାଧରୁୀ ପ#ନାୟକ ପି ତ
ିନାଥ ପ#ନାୟକ OR/12/085/160691

ପ ୁ /2179 37 129 79ଅନୀଲ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଜି.ତ
ିନାଥ ପଟନାୟକ RWX0609453

ପ ୁ /2180 77 129 80ଜି. ତ
 ୀନାଥ ପ#ନାୟକ ପି ଜି. ରାମାରାଓ ପ#ନାୟକ OR/12/085/160195

"ୀ /2281 43 129 81ସନୁୀତା ପ#ନାୟକ $ା ଚ 
େଶଖର ପ#ନାୟକ RWX1005883

ପ ୁ /2282 54 129 82ଚ 
େଶଖର ପ#ନାୟକ ପି ଏA.ଧମRରାଓ ପ#ନାୟକ RWX0230888

ପ ୁ /2383 57 129 83ରାେଜଶ କମୁାର େଖର ପି ହରବଂଶ େଖର OR/12/085/160061

ପ ୁ /2384 50 129 84ସଂଜୟ େଖର ପି ହରବଂଶଲାଲ େଖର KBH1293844

"ୀ /2385 50 129 85ରୁହି େଖQ $ା ରାେଜସ େଖQ KBH1294941

ପ ୁ /2386 25 129 86କିVି�0 େଖର ପି ରାେଜଶ କମୁାର େଖର RWX0823054

"ୀ /2387 22 129 87ଶ
ୀWି େଖର ପି ରାେଜଶ େଖର RWX1048503

"ୀ /2488 48 129 88ପଦ' ାବତି . $ା ବାଲକ
ିIା ରାଓ RWX0101527

"ୀ /2489 32 129 89ପି. ଝାନସୀ ରାଣୀ $ା ପି. ରାେଜଶ କମୁାର RWX1039270

ପ ୁ /2490 39 129 90ପତିୂ ରାେଜଶ କମୁାର ପି ପତିୂ ବାଲ କ
ିIା ରାଓ KBH1294859

ପ ୁ /2491 39 129 91ପତିୂ ସେୁରଶ କମୁାର ପି ପତିୂ ବାଲାକ
ିIା ରାଓ KBH1905983

"ୀ /2492 26 129 92ପି େମୗନିକା $ା ପି ସେୁରଶ କମୁାର RWX1039320

ପ ୁ /2493 71 129 94ଏ� ମାଧବ ରାଓ ପି ଏ� ଆବନା ରାଓ KBH1906122

"ୀ /2494 61 129 95ଏ� ଉଷାରାଣୀ $ା ଏ� ମାଧବ ରାଓ KBH1906130

ପ ୁ /2595 40 129 96ମାଦି ସେୁରB କମୁାର ପି ମାଦି ମାଧବ ରାଓ RWX0230458

"ୀ /2596 25 129 97ମାଦି ସଂଧ�ା $ା ମାଦି ସେୁରନ କମୁାର RWX1168467

ପ ୁ /2697 30 129 98ମ�ିୁ ଗେଣଷ ପି ଏମ କରୁୁମା ରାଓ RWX0334276

ପ ୁ /2698 26 129 99ଏ�. େମାନଜ କମୁାର ପି ଏ�. କରୁୁମା ରାଓ RWX0804773

"ୀ /2699 60 129 100ଏମ ରାମଳS'ୀ $ା ଏମ. କରୁୁମା ରାଓ OR/12/085/160212

ପ ୁ /26100 70 129 101ମ�ିୁ କରୁୁମା ରାଓ ପି ମ�ିୁ ରାମଲୁୁ OR/12/085/160985

ପ ୁ /27101 48 129 102ଇ ଭାYର ରାଓ ପି ଇ େସାମବାବୁ RWX1082221

"ୀ /27102 22 129 103ଇ ସାଇପ
ିୟା ପି ଇ ଭାYର ରାଓ RWX1082288

"ୀ /27103 40 129 104ଇ ଶ
ୀେଦବୀ $ା ଇ ଭାYର ରାଓ RWX1082247

"ୀ /29104 71 129 105ତରାେବଲି ରାମଲୁୁ ଆମା $ା ତରାେବଲି କ
 ିIା KBH1338425

"ୀ /29105 30 129 106ମା�ାତୃତି ଜୟ4ି $ା ଟି. ରେମଶ RWX0608596

ପ ୁ /29106 40 129 107ତରାେବଲି ରେମଶ ପି ତରାେବଲି କ
 ିIା KBH1294883

"ୀ /33107 47 129 108ଜି. େଜ�ାତି .. $ା ଜି ଲS'ଣ ରାଓ .. KBH1629856

"ୀ /33108 35 129 109ବି. ଭାଗ0ବୀ $ା ବି.ବିZନାଥ ରାଓ KBH1355387

ପ ୁ /33109 21 129 110ଜି. ହରିଶ ପି ଜି ଲS'ଣ ରାଓ RWX1085901

ପ ୁ /33110 58 129 111ଗଡୁଲା ଲS'ଣ ରାଓ ପି ଗଡୁଲା ସତ�ନାରାୟଣ KBH1338524

"ୀ /33111 28 129 112ଜି. େରାଜା ପି ଜି. ଲS'ଣ ରାଓ RWX0609024

ପ ୁ /33112 25 129 113ଜି ସତିଶ ପି ଜି ଲS'ଣ ରାଓ RWX0888594

2 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /33113 42 129 114ବି. ବିZନାଥ ରାଓ ପି ବି. ଜଗନH ାଥ ରାଓ RWX0397927

ପ ୁ /35114 32 129 115ଜି.ରାେଜଶ . ପି ଜି.ରାମକ
 ିWା ରାଓ RWX0463448

"ୀ /35115 33 129 116ଜି. ଗାୟତ
ୀ $ା ଜି. ନେର) RWX0464297

"ୀ /35116 56 129 117ଗଡୁଲା ରାମଣା କମୁାରୀ $ା ଗଡୁଲା ରାମକ
 ିIା ରାଓ KBH1338490

ପ ୁ /35117 37 129 118ଜି. ନେରଶ ପି ଜି.ରାମକ
 ିIା ରାଓ KBH1905629

"ୀ /35118 28 129 119େମାନି�ି ନାଭ�ା $ା ଜି ସେୁରଶ RWX1087584

ପ ୁ /35119 62 129 120ଜି.ରାମାକ
 ିIା ରାଓ ପି ଜି.ସତ� ନାରାୟଣ RWX0758409

ପ ୁ /35120 33 129 121ଜି ସେୁରଶ ପି ଜି ରାମକ
 ିIା ରାଓ KBH1904895

ପ ୁ /36121 46 129 122ଗଡୁଲା ନରସିଂହ ରାଓ ପି ଗଡୁଲା ରାବଣାୟା KBH1338565

"ୀ /36122 35 129 123ଗଡୁଲା $ପHା $ା ଗଡୁଲା ନରସିଂହ ରାଓ RWX0101543

"ୀ /37123 77 129 124ପNଜିନି ପାତ
 $ା େଗାପିନାଥ ପାତ
 OR/12/085/160230

ପ ୁ /37124 60 129 125ପ
େମାଦ କମୁାର ପାତ
 ପି େଗାପିନାଥ ପାତ
 OR/12/085/160231

ପ ୁ /37125 58 129 127ପ
ସା4 କମୁାର ପାତ
 ପି େଗାପିନାଥ ପାତ
 KBH1294834

"ୀ /37126 53 129 128ଗିତା:ଳି ପାତ
 $ା ପ
େମାଦ କମୁାର ପାତ
 KBH1293950

"ୀ /37127 47 129 129ଲିଲି ପାତ
 $ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ପାତ
 RWX0823138

"ୀ /37128 20 129 130ପ
ତୀSା କିରଣ ପାତ
 ମା ପ
େମାଦ କମୁାର ପାତ
 RWX1200179

ପ ୁ /37129 50 129 131ପ
ଫଲୁ କମୁାର ପାତ
 ପି େଗାପିନାଥ ପାତ
 OR/12/085/160235

ପ ୁ /38130 45 129 132ପି. ଚିର:ବି ପି ପି ରାବଣା ରାଓ OR/12/085/160239

"ୀ /38131 65 129 133ପାଇଲି ରାଧାବାଇ $ା ପାଇଲି ରାବଣା ରାଓ OR/12/085/160237

ପ ୁ /38132 41 129 134ପି ମରୁୁଲିକ
 ିIା ରାଓ ପି ପି ରାବଣା ରାଓ KBH1293331

ପ ୁ /38133 47 129 135ପି ଶ
ୀନିବାସ ପି ପି. ରାବଣା ରାଓ OR/12/085/160238

"ୀ /38134 43 129 136ପି. ସନୁୀତା $ା ପି. ଶ
ିନିବାସ RWX0231399

"ୀ /39135 45 129 137ପି େଗୗରୀ େଦବୀ $ା ପି ଜଗଦୀଶ KBH1904879

"ୀ /39136 66 129 138ପାଇଲା େହମଳତା $ା ପାଇଲା ପରୁୁେଷାତମ OR/12/085/160241

ପ ୁ /39137 53 129 139ପାଇଲା ଜଗଦିଶ ପି ପି. ପରୁୁେଷାVମ RWX1270388

ପ ୁ /39138 76 129 140ପାଇଲା ପରୁୁେଷାVମ ପି ପାଇଲା କ
 ିIାରାଓ OR/12/085/160240

ପ ୁ /39139 44 129 141ଏ. ରେମଶ ପି ଏ. ରାମଲୁୁ KBH1629633

ପ ୁ /39140 43 129 142ପି ରେମଶ ପି ପି ପରୁୁେଷାVମ OR/12/085/160205

"ୀ /39141 30 129 143ପି. $ାତୀ $ା ପି ରେମଶ RWX0758227

"ୀ /40142 23 129 144ଟି. ଅ20ପ2ୂR ପି ଟି. ରେମଶ RWX1005578

"ୀ /40143 69 129 145ଟି. ବୁଚାମା $ା ଟି େଭNା OR/12/085/160244

"ୀ /40144 26 129 146ସପୁ
ଭା ଦାଶ $ା ଟି. ଦୀପକ କମୁାର RWX0804765

"ୀ /40145 38 129 147ଟି ଗିତା $ା ଟି ରେମସ OR/12/085/160255

ପ ୁ /40146 27 129 148ଟି.ଦୀପକ କମୁାର ପି ଟି. ରେମଶ RWX0757864

ପ ୁ /40147 63 129 149ଟି. ଲାଛା ପି ଟି. ଏେNୟା RWX1327543

"ୀ /40148 60 129 150ଟି. ଲS'ି $ା ଟି. ଲାଚା RWX1327550

ପ ୁ /40149 29 129 151ଟି େମାନଜ କମୁାର ପି ଟି ରେମଶ RWX0434530

"ୀ /41150 70 129 152ଟି ଆଚାୟା ପି ଟି େଭNା RWX1270198

"ୀ /41151 31 129 153ନମିତା ଦୁଗ\ $ା ଟି. େଗାପୀନାଥ RWX1149947

ପ ୁ /41152 39 129 154େତଡା ରବି କମୁାର ପି େତଡା ଆେଚୟା KBH1338698

"ୀ /41153 64 129 155ପାବ0 ତି େତଡା $ା ଟି ଆଚାୟା RWX1270206

"ୀ /42154 32 129 156େତଡା ସତ�ା $ା େତଡା ରାବଣା KBH1338656

ପ ୁ /44155 48 129 157ଏB. େସାମନ ପି ଏB. ସତ�ନାରାୟଣ RWX0230821

ପ ୁ /45156 60 129 158ଉVମ ମିଶ
 ପି କିେଶାର ଚ 
  ମିଶ
 OR/12/085/160897

"ୀ /45157 45 129 159ମନ$ନି ମିଶ
 $ା ର:ିତ ମିଶ
 KBH1338581

ପ ୁ /45158 28 129 160ଅମି] ମିଶ
 ପି ଉVମ ମିଶ
 RWX0463372

ପ ୁ /45159 19 129 161ସମୀର ମିଶ
 ପି ୰ ର:ି] ମିଶ
 RWX1246602

"ୀ /45160 54 129 162ପ
ତିମା ପMା $ା ଉVମ ମିଶ
 OR/12/085/160882

ପ ୁ /46161 62 129 163ଉେମଶ ମିଶ
 ପି କିେଶାର ଚ 
  ମିଶ
 OR/12/085/160733

"ୀ /46162 53 129 164ଆରତୀ ମିଶ
 $ା ଉେମଶ ମିଶ
 OR/12/085/160929

ପ ୁ /46163 22 129 165ନିଖିଲ ମିଶ
 ପି ଉେମଶ ମିଶ
 RWX1149251

"ୀ /46164 30 129 166େକ ନିମ0ଳା ପି େକ. ପ
ସାଦ ରାଓ RWX0758250

ପ ୁ /47165 56 129 167େକ. ଚ 
 େଶଖର ପି େକ.ଚକ
ଧର ରାଓ RWX1006006

ପ ୁ /48166 29 129 168େପ
ମ କମୁାର େଦଓ ପି େକ େକାେଟZର ରାଓ RWX0434548

"ୀ /48167 55 129 169େକ ଗିରୀଜା କମୁାରି $ା େକ େକାେଟZର ରାଓ OR/12/085/160096

ପ ୁ /49168 38 129 170କମ0ନା ଦିଲ7 ିପ କମୁାର ପି େକ.ଶ
ୀରାମ ମVୂ\ KBH1905025

ପ ୁ /49169 34 129 171େକ ରାେଜଶ କମୁାର ପି ଶ
ୀ ରାମ ମVୂ\ KBH1904945

"ୀ /49170 55 129 172େକ. ଲS'ୀ $ା େକ ଶ
ୀରାମ ମVୁ\ KBH1293927

ପ ୁ /50171 37 129 173େକ କମଳ କମୁାର ପି େକ ସଧୁାକର KBH1905181

ପ ୁ /50172 41 129 174େକ. ବିେନାଦ କମୁାର ପି େକ. େବଣ ୁେଗାପାଲ ରାଓ KBH1293968

ପ ୁ /50173 39 129 175ରାଜ କିରଣ କରୁମାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର କରୁମାନ KBH1294693

ପ ୁ /50174 52 129 176ନାେଗସ କରୁୁମାନା ପି େବଣ ୁେଗାପାଳ କରୁୁମାନା KBH1294735

3 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀN $ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /50175 69 129 177େକ ମାଳତି $ା େକ େବଣେୁଗାପାଳ ରାଓ OR/12/085/160003

"ୀ /50176 60 129 178କରୁମାନ ନାଗମଣି $ା ସଧୁାକର ରାଓ OR/12/085/160275

ପ ୁ /50177 39 129 179କରୁମାନ ରାେଜଶ ପି କରୁମାନ େବଣେୁଗାପାଳ ରାଓ KBH1293976

ପ ୁ /50178 76 129 180େବଣ ୁେଗାପାଳ ରାଓ ପି େକ ନାେଗ$ର ରାଓ OR/12/085/160273

ପ ୁ /50179 68 129 181ସଧୁାକର ରାଓ ପି େକ ନାେଗZର ରାଓ OR/12/085/160527

ପ ୁ /50180 66 129 182କରୁମାନା ବିଜୟ କମୁାର ପି ନାେଗZର ରାଓ RWX1328012

"ୀ /50181 55 129 183େକ ବିଜୟ ଲS'ୀ ରାଓ $ା ବିଜୟ କମୁାର ରାଓ OR/12/085/160277

ପ ୁ /50182 33 129 184କରୁମାନା ଉମା ଶNର ପି କରୁମାନ ବିଜୟ କମୁାର KBH1355080

"ୀ /50183 33 129 185କରୁମାନ ଉଷାରାଣୀ $ା କରୁମାନ ବିମଳ କମୁାର RWX0757823

ପ ୁ /50184 39 129 186କରୁମାନ ବିମଲ କମୁାର ପି ସଧୁାକର କରୁମାନ KBH1294701

"ୀ /52185 22 129 187ମନୀଷା ଦାଶ $ା ଦିେଲ)ଵର ପMା RWX1087667

"ୀ /52186 54 129 188ବିଜୟ ଳS'ୀ ପMା $ା କ
ୁ Iଚ 
  ପMା OR/12/085/160280

ପ ୁ /52187 49 129 189ଚ 
 େଶଖର ପMା ପି ରମାକା4 ପMା RWX0888685

"ୀ /52188 39 129 190ଗିତା ପMା $ା ଚ 
  େଶଖର ପMା KBH1293869

ପ ୁ /52189 34 129 191ଦିେଲZର ପMା ପି କୃIଚ 
  ପMା RWX0463778

ପ ୁ /54190 50 129 192ମାଦି ରବି କମୁାର ପି ମାଦି େଭେNଟ ନାରାୟଣା KBH1338730

"ୀ /54191 49 129 193ମାଦି ମାଧବି $ା ମାଦି ରବି କମୁାର KBH1338722

"ୀ /56192 49 129 194ସିେପନା ଭାରତୀ $ା ସିେପନା କମୁାର KBH1293877

ପ ୁ /56193 53 129 195ସିେପନା କମୁାର ପି ସିେପନା ସତ�ମ ନାଇଡୁ KBH1293653

ପ ୁ /56194 29 129 196ଏA. ଶିୱା ପି ଏA କମୁାର RWX0397802

"ୀ /57195 45 129 197କିରଣ ଗ ୁ̂ ା $ା ମେନାଜ କମୁାର ଗ ୁ̂ ା KBH1338771

ପ ୁ /57196 21 129 198ରାହୁଲ କମୁାର ଗ ୁ̂ ା ପି ୰ ମେନାଜ କମୁାର ଗ ୁ̂ ା RWX1265263

ପ ୁ /57197 19 129 199ଅଭିେଷକ କମୁାର ଗ ୁ̂ ା ପି ୰ ମେନାଜ କମୁାର ଗ ୁ̂ ା RWX1265420

ପ ୁ /58198 57 129 200େସାମନାଥ ମହା4ି ପି ଦିବାକର ମହା4ି KBH1338482

"ୀ /58199 48 129 201ଅବ4ି ମହା4ି $ା େସାମନାଥ ମହା4ି KBH1338474

ପ ୁ /59200 26 129 202ସମୀର କମୁାର ସି_ ପି ବେର 
  କମୁାର ସି_ RWX0758375

ପ ୁ /59201 23 129 203ସକୁା4 କମୁାର ସିଟ ପି ବେର 
  କମୁାର ସିଟ RWX1005842

ପ ୁ /59202 59 129 204ବିେର 
  ସିଟ ପି ରମାନାଥ ସିଟ KBH1293943

"ୀ /59203 45 129 205ସମିୁତ
 ା ସିଟ $ା ବେର 
  ସିଟ KBH1629815

ପ ୁ /60204 59 129 206କାହH ୁଚରଣ ପMା ପି ସଦାସିବ ପMା OR/12/085/160288

"ୀ /60205 49 129 207ମ: ୁପMା $ା ତ
ିନାଥ ପMା RWX0101618

"ୀ /60206 48 129 208ଶା4ିଲତା ପMା $ା କାହH ୁଚରଣ ପMା OR/12/085/160289

ପ ୁ /60207 31 129 209ରାେଜ 
  ପ
ସାଦ ପMା ପି କାହH ୁ  ଚରଣ ପMା RWX0231381

"ୀ /60208 39 129 210େସHହିକା ପାଣିଗ
ାହି $ା ହିମାଦ
 ି ପାଣିଗ
ାହି RWX0230698

ପ ୁ /61209 47 129 211ତ
ିନାଥ ପMା ପି ସଦାସିବ ପMା OR/12/085/160290

"ୀ /61210 24 129 212ଦୀପିକା ପMା ପି ତ
ିନାଥ ପMା RWX1005867

"ୀ /62211 40 129 213ରୀନା ପMା $ା ତ
ିପତୀ ପMା RWX0334342

ପ ୁ /62212 20 129 214ସେୁରଶ ପMା ପି ତ
ିପତି ପMା RWX1227289

"ୀ /63213 32 129 215ଏA.କନକ ମହାଲS'ୀ ପି ଏA. େସାମନାଇଡୁ RWX0608422

"ୀ /63214 50 129 216ସିେପନା ପାପା $ା ସିେପନା େସାମନାଇଡୁ OR/12/085/160346

ପ ୁ /63215 57 129 217ସିେପନା େସାମନାଇଡୁ ପି ସିେପନା ସତ�ମ ନାଇଡୁ OR/12/085/160229

"ୀ /64216 49 129 218େକ. ସବୁାସିନି .. $ା େକ ପ
ସାଦ .. KBH1629906

ପ ୁ /64217 58 129 219କରୁୁମଲୁା ପ
ସାଦ ପି କରୁୁମଲୁା ସିମା`ଳମ RWX0101642

ପ ୁ /65218 55 129 220କରମାପ ୁଦୁେଯ�Rଧନ ପି କରମାପ ୁପାେପୟା KBH1294008

"ୀ /65219 45 129 221କରମାପ ୁେଜ�ାତି $ା କରମାପ ୁଦୁେଯ�Rଧନ KBH1293851

ପ ୁ /65220 24 129 222େକ. ମେନାଜ ପି େକ. ଦୁେଯRଧନ RWX1005768

"ୀ /66221 45 129 223ଟି. ଲଛମି $ା ଟି. ଏେNଟ ରାବଣା OR/12/085/160248

ପ ୁ /66222 27 129 224ଟି େଶଖର ପି ଟି େଭେNଟ ରାବଣା RWX0757849

ପ ୁ /68223 55 129 225ସି ଏଚ ଦୁଗRରାଓ ପି ସି ଏଚ ଆପାଲା$ାମି OR/12/085/160312

ପ ୁ /68224 20 129 227ଜି ପ
ାସାଦ ପି ଜି ରାମ ୁ RWX1200112

ପ ୁ /68225 45 129 228େଗାରଜାପ ୁରାମ ୁ ପି େଗାରଜାପ ୁସାaା RWX0230920

"ୀ /68226 50 129 229ସି ଏଚ ଲS'ୀ ରାଓ $ା ଦୁଗR ରାଓ OR/12/085/160311

ପ ୁ /68227 36 129 230ସି ଗେୁ^)ଵର ରାଓ ପି ସି ଦୁଗR RWX1253939

"ୀ /68228 40 129 231େଗାରଜାପ ୁସର$ତୀ $ା େଗାରଜାପ ୁରାମ ୁ RWX0230938

ପ ୁ /69229 55 129 232ପ
ଭାକର ରାଓ ପି ଭି କ
 ିIା ମVୂ\ RWX0888578

"ୀ /70230 50 129 234ସଂଧ�ାରାଣୀ େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା RWX0823195

"ୀ /70231 47 129 235ବିଜୟଲS'ୀ େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା RWX0823203

ପ ୁ /70232 43 129 236ର:ିତ କମୁାର େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା KBH1338631

ପ ୁ /70233 42 129 237ରେମଶଚ 
  େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା RWX0281501

"ୀ /70234 41 129 238ରୀନା କମୁାରୀ େଜନା $ା ର:ି] କମୁାର େଜନା RWX0823211

"ୀ /70235 25 129 239ରଶ' ିତା େଜନା ପି ରେମଶ ଚ 
  େଜନା RWX0888776

"ୀ /70236 23 129 240ସଂJ�ାରାଣୀ ପେଲଇ ପି ରେମଶ ଚ 
  ପେଲଇ RWX1005909

4 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /70237 22 129 241ନିଖିଲ କମୁାର ପାତ
 ମା ବୀଜଯଲS'ୀ ପାତ
 RWX1048446

ପ ୁ /70238 48 129 242ରେମଶ ଚ 
  ପେଲଇ ପି ଗଦାଧର ପେଲଇ RWX0101311

"ୀ /70239 44 129 243ରଶ' ିତା ପେଲଇ $ା ରେମଶ ଚ 
  ପେଲଇ RWX0101329

ପ ୁ /70240 26 129 244ଜଗନH ାଥ େପାେଲଇ ପି ରେମଶ ଚ 
  େପାେଲଇ RWX0823070

"ୀ /71241 60 129 245ଲଲିତା େଜନା $ା ରଘନୁାଥ େଜନା OR/12/085/160327

"ୀ /73242 22 129 246େକ ଭବାନୀ ପି େକ. ଭାYର ରାଓ RWX1048420

"ୀ /73243 38 129 247େକ. ଭାରତୀ $ା େକ. କମୁାର$ାମୀ RWX0608604

"ୀ /73244 20 129 249େକ କାଳୀ ପି େକ ଭାYର ରାଓ RWX1200138

ପ ୁ /73245 52 129 250କcିୁଲା ଭାYର ରାଓ ପି କcିୁଲା ସିମା`ଳ OR/12/085/160335

"ୀ /73246 46 129 251କcିୁଲା ସନିୁତା $ା କcିୁଲା ଭାYର ରାଓ KBH1294602

ପ ୁ /73247 45 129 252କcିୁଲା କମୁାର $ାମୀ ପି କcିୁଲା ସିମା`ଳ OR/12/085/160334

"ୀ /74248 39 129 253ଇ. କସୁମୁା $ା ଇ. ଡିେଲZର KBH1629609

ପ ୁ /74249 47 129 254ଇ. ଡିେଲZର ରାଓ ପି ଇ. ଜଗନH ାଥ ରାଓ KBH1629591

"ୀ /75250 67 129 255େଗାରାଗା ଜୟଲS'ି $ା େଗାରାଗା ଲି�ରାଜୁ OR/12/085/160340

ପ ୁ /75251 46 129 256ଜି. ରେମଶ ପି ଜି. ଲି�ରାଜୁ OR/12/085/160341

"ୀ /75252 33 129 257େକ. ସd�ା $ା ଜି. ରେମଶ RWX0230854

"ୀ /75253 41 129 258ଜି. ଶାରଳା $ା ଜି. ଦିେଲZର ରାଓ KBH1675529

ପ ୁ /75254 44 129 259େଗାରାଗା ଉେମଶ ପି େଗାରାଗା ଲି�ରାଜ OR/12/085/160648

ପ ୁ /77255 43 129 260ସେ4ାଷ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଚ 
େଶଖର ରାଓ KBH1294933

ପ ୁ /77256 36 129 261େଲାେକZର ବିେଶାଇ ପି ଚ 
େଶଖର ବିେଶାଇ KBH1629682

"ୀ /77257 22 129 262ବି ୁରାଣୀ ବିେଶାଈ $ା େଲାେକZର ବିେଶାଈ RWX1082940

"ୀ /77258 56 129 263ବିଜୟଲS'ୀ ରାଓ $ା ଚ 
େଶଖର ରାଓ KBH1294016

"ୀ /78259 48 129 264ମାଦି େବଣ ୁ $ା ମାଦି େସାେମସ ରାଓ OR/12/085/160554

ପ ୁ /78260 25 129 265ଏମ. ଜୟପ
କାଶ ପି ଏ�. ସେମZର ରାଓ RWX0823179

"ୀ /78261 29 129 266ଏ�. ପାୱନୀ ପି ଏ�.େସାେମZର ରାଓ RWX0609339

ପ ୁ /78262 62 129 267ଏମ. େସାେମସ ରାଓ ପି ଏମ. େଭNଟ ରାଓ OR/12/085/160360

"ୀ /79263 71 129 268େକ ପଣୁ�ାବତୀ $ା େକ ସିତାୟା OR/12/085/162483

ପ ୁ /79264 45 129 269େକ. ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ.ସିତାୟା .. OR/12/085/162729

"ୀ /79265 41 129 270େକାରାଡା ସନିୁତା $ା େକାରାଡା ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ RWX0608570

"ୀ /80266 25 129 271ସି ଏଚ ଧରଣି ପି ସି ଏଚ ଜଗା ରାଓ RWX0888784

ପ ୁ /80267 28 129 272ସି.ଏଚ. କାV\କ ପି ସି.ଏଚ. ଜଗାରାଓ RWX0608851

"ୀ /80268 49 129 273ଚିତ
 ାଡା ମାଧବି $ା ଚିତ
 ାଡା ଜଗା ରାଓ KBH1293737

ପ ୁ /80269 56 129 274ସି. ଏଚ. ଜଗା ରାଓ ପି ସି. ଏଚ. କାମାଲି�ମ ଆଚାରି KBH1293695

"ୀ /81270 22 129 275ଚି]
ଦା େବନୁଶ
ୀ ପି ଚ ଦାେମାଦର ରାଓ RWX1048487

"ୀ /81271 41 129 276ଚିତ
 ାଡ଼ା ଉମା ମେହ)ଵରୀ $ା ଚିତ
 ାଡା ଦାେମାଦର ରାଓ KBH1338748

ପ ୁ /81272 23 129 277ସିଏଚ ପ
ଶା4 ପି ସିଏଚ ଦାେମାଦର ରାଓ RWX1048495

ପ ୁ /81273 52 129 278ଚିତ
 ାଡ଼ା ଦମଦାର ରାଓ ପି ସି. ଏଚ. କାମଲି�ମ ଆଚାରି KBH1338755

"ୀ /82274 49 129 279ପି ଡିେଲZରୀ . $ା ସଦୁଶ0ନ . OR/12/085/160351

ପ ୁ /82275 31 129 280ଏସ ରାମକିରଣ ପି ଏସ କମୁାର$ାମି RWX0334169

ପ ୁ /82276 34 129 281ପାଲେତତୁ0 ପ ୁେଗାବି ା ରାଓ ପି ପାଲେତତୁ0 ପ ୁସଦୁଶ0ନ ରାଓ KBH1355098

ପ ୁ /82277 33 129 282ପି.େମାହନ ରାଓ ପି ପି.ସଦୁଶ0ନ ରାଓ KBH1355106

"ୀ /82278 25 129 283ପି. ରାୱଲି $ା ପି. େଗାବି ା ରାଓ RWX0902551

ପ ୁ /83279 34 129 284ତାଲାସି େଭେNଟ ରାବଣା ପି ତଲାସି ନିଳକcମ KBH1355007

"ୀ /84280 52 129 285ଏA. ଲଳିତା $ା ଏA. କମୁାର $ାମୀ OR/12/085/160588

ପ ୁ /84281 29 129 286ଏସ. ରବିକମୁାର ପି ଏସ. କମୁାର$ାମୀ RWX1005982

ପ ୁ /84282 62 129 287ଏA. କମୁାର $ାମୀ ପି ଏA. ରଘନୁାଥ RWX0956987

"ୀ /86283 44 129 288ସାgା ବିଣା $ା ସାgା େଗାବି ାରାଓ KBH1293521

ପ ୁ /86284 26 129 289ଏସ. ରାହୁଲ ପି ଏସ େଗାବି  ରାଓ RWX0758011

ପ ୁ /86285 50 129 290ସାgା େଗାବି  ରଓ ପି ସାgା ରଘନୁାଥ OR/12/085/160408

ପ ୁ /87286 22 129 291ଏA. ହରିକ
ିIା ପି ଏA. ରାବଣା RWX1149244

ପ ୁ /87287 23 129 292ଏସ. ମଣିକିଷନ ପି ଏସ. ରାବଣା RWX1005958

"ୀ /87288 44 129 293ସାgା ପଦ' ା $ା ସାgା ରାବଣାରାଓ KBH1293513

ପ ୁ /87289 51 129 294ଏA ରାବଣା ପି ଏA ରଘନୁାଥ KBH1905249

"ୀ /88290 32 129 295ସ�ିତା ପ#ନାୟକ $ା ସେ4ାଷ କମୁାର ପ#ନାୟକ RWX0334300

"ୀ /88291 58 129 296ଲS'ି ପ#ନାୟକ $ା ନରସିଂହ ପ#ନାୟକ RWX0544296

ପ ୁ /88292 45 129 297ସେ4ାଷ ପ#ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ#ନାୟକ KBH1675875

ପ ୁ /88293 40 129 298ସେୁରଶ ପ#ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ#ନାୟକ KBH1294784

"ୀ /89294 36 129 299ଜି ସେ4ାଷିକମୁାରି $ା ସେୁରଶ ଚ 
  ପ#ନାୟକ RWX0334318

"ୀ /91295 50 129 300ତାରିଣୀ ପଦ' ାଜା $ା ତାରିଣୀ େମାହନରାଓ KBH1294677

ପ ୁ /91296 30 129 302ଟି ଉମାଶNର ପି ଟି େମାହନ ରାଓ RWX0758441

"ୀ /92297 67 129 303େକ ଆଦିମା $ା େକ ଗରୁୁମVୂ\ RWX0757948

ପ ୁ /92298 76 129 304କMାପାଲ7 ି  ଗରୁୁମVୁ0ୀ ପି କMାପାଲ7 ି  ଜଗଲୁୁ OR/12/085/160620

5 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀN $ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /92299 40 129 305େକ. େରବତୀ $ା େକ େଶଶଧର ରାଓ KBH1905611

"ୀ /93300 68 129 306ପି. ଲS'ୀ $ା ପି. ସିତାନା OR/12/085/160402

ପ ୁ /93301 74 129 307ପି. ସିତାନH ା ପି ପି. ଲାଛାୟା RWX0367599

ପ ୁ /94302 58 129 308ଏ ରେମଶ . ପି ରଘନୁାଥ . KBH1675867

"ୀ /94303 78 129 309ଏ ବୁଚ�ାମା .. $ା ଏ. ରଘନୁାଥ .. RWX1232180

ପ ୁ /94304 50 129 310ଏ ଗେୁ^Zର .. ପି ରଘନୁାଥ .. RWX0101717

ପ ୁ /94305 24 129 311ଏ. ଧୀେରନ ପି ଏ.ଗେୁ^Zର ରାଓ RWX1005974

ପ ୁ /94306 44 129 312ଆଟଲା େମାହନ କମୁାର ପି ଆଟଲା ରଘନୁାଥ KBH1675891

ପ ୁ /94307 61 129 313ଆଟଲା ପାବ0 ତୀଶାମ ପି ଆଟଲା ରଘନୁାଥ� KBH1675552

"ୀ /94308 22 129 314ଏ ପ
ଣିତା ପି ଏ ଗେୁ^)ଵର ରାଓ RWX1048453

"ୀ /94309 52 129 315ଆଟଲା ପhୁା:ଳୀ $ା ଆଟଲା ପାବ0 ତୀଶ� KBH1675560

"ୀ /94310 50 129 316ଆଟଲା ରାେଜZରୀ $ା ଆଟଲା ଗେୁ^Zର KBH1676006

ପ ୁ /94311 51 129 317ଏ ତ
ିପତି ରାଓ ପି ରଘନୁାଥ ରାଓ KBH1675594

ପ ୁ /94312 49 129 318ଏ ମନ' ଥ ରାଓ ପି ରାଘନୁାଥ ରାଓ KBH1675701

"ୀ /94313 49 129 319ଆଟଲା ସd�ା $ା ଆଟଲା ରେମଶ KBH1676014

"ୀ /94314 20 129 320ଏ ସରଣ�ା ପି ଏ ମନ' ଥ ରାଓ RWX1226612

"ୀ /94315 41 129 321ଆଟଲା ସଜୁାତା $ା ଆଟଲା ମନ' ଥରାଓ KBH1675693

"ୀ /94316 37 129 322ଆଟଲା $ାତୀ $ା ଆଟଲା ତ
ୀପତି ରାଓ RWX0230862

"ୀ /94317 35 129 323ଏ. ଉଷା $ା ଏ. େମାହନ କମୁାର RWX0902452

"ୀ /94318 21 129 324ଅଟଲା ବିଶାଲା ପି ଆଟଲା ରେମଶ ରାଓ RWX1082296

"ୀ /95319 45 129 325ଅରୁପା ବି)ୱାଳ $ା ପ
ଭାକର େଜନା RWX0608950

ପ ୁ /95320 54 129 326ସଧୁାକର େଜନା ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ େଜନା RWX1246644

"ୀ /95321 45 129 327ସବିତା େଜନା $ା ସଧୁାକର େଜନା KBH1675776

ପ ୁ /95322 25 129 328େପ
ମ ପ
କାଶ େଜନା ପି ସଧୁାକର େଜନା RWX0823047

ପ ୁ /96323 45 129 329ପ
ଭାକର େଜନା ପି ତାରିଣି ଚରଣ େଜନା KBH1293828

ପ ୁ /97324 51 129 330ଅSୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସିତାରାମ ସାହୁ RWX0230805

"ୀ /97325 48 129 331ପ
ବିଣା କମୁାରୀ ସାହୁ $ା ଅSୟ କମୁାର ସାହୁ RWX0230813

"ୀ /97326 20 129 332ଶ
ାJାସମୁନ ସାହୁ ପି ଅSୟ କମୁାର ସାହୁ RWX1200153

ପ ୁ /97327 19 129 333ଲି�ରାଜ ସାହୁ ପି ଅSୟ କମୁାର ସାହୁ RWX1246610

"ୀ /98328 73 129 334ଉମ0ୀଲା ସାହୁ $ା ଉଦୟ ସାହୁ OR/12/085/160420

ପ ୁ /98329 43 129 335ସେ4ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ KBH1294826

ପ ୁ /98330 37 129 336େବକୖiୁନାଥ ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ KBH1629617

"ୀ /98331 23 129 337ରଶ'ିତା ସାହୁ $ା େବକୖiୁନାଥ ସାହୁ RWX1005750

ପ ୁ /99332 48 129 338ଶ
ୀହରି ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ OR/12/085/160421

"ୀ /99333 39 129 339ଶ
ୀଲS'ୀ ସାହୁ $ା ଶ
ୀହରି ସାହୁ KBH1629898

"ୀ /99334 20 129 340ଆରତୀ ସାହୁ ପି ଶ
ୀହରି ସାହୁ RWX1200658

"ୀ /101335 50 129 341ଆଟାଡା ବିଜାୟା $ା ଆଟାଡା େମାହନ ରାଓ KBH1294800

"ୀ /101336 80 129 342ଆଟାଡା ରାେଜZରୀ $ା ଆଟାଡା ଆନାଜି KBH1294792

"ୀ /103337 67 129 343ପି. କାନH ାତାଲି $ା ପି େମାହନ ରାଓ RWX0101758

"ୀ /103338 37 129 344ପାକି $ାତୀ କମୁାରୀ ପି ପାକି େମାହନ ରାଓ KBH1354992

ପ ୁ /103339 41 129 345ପାକି ପିc ୁ ପି ପି. େମାହନ ରାଓ KBH1675859

"ୀ /103340 40 129 346ପାକି େରାଜାରମଣି ପି ପାକି େମାହନ ରାଓ KBH1297738

"ୀ /104341 49 129 347ସବିତା ପାଣିଗ
ାହି $ା ସତ�ନାରାୟଣ ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/160451

ପ ୁ /104342 28 129 348ଅNଶୁ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0757815

ପ ୁ /104343 70 129 349ତ
ୀପତି ପାଣିଗ
ାହି ପି ୰ବ
ୁ  ାବନ ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/160446

"ୀ /104344 66 129 350ମିରା ପାଣିଗ
ାହି $ା କୃIଚ 
  ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/160444

"ୀ /104345 57 129 351ଅମିତା ପାଣିଗ
ାହି $ା ତ
ୀପତି ପ
ସାଦ ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/160447

"ୀ /104346 45 129 352$20ଲତା ପାଣିଗ
ାହୀ $ା ନିଳାଦ
 ି ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0281550

ପ ୁ /104347 31 129 353େଶଶାଦ
 ି ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ତ
ିପତୀ ପ
ସାଦ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0230466

"ୀ /104348 25 129 354ଶବିାନୀ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ତ
ିପତି ପାଣିଗ
ାହୀ RWX1005776

ପ ୁ /104349 20 129 355ମୃତ�:ୁୟ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ୰ ନୀଳାଦ
 ି ପାଣିଗ
ାହୀ RWX1265438

ପ ୁ /105350 68 129 356େଦବୀ ପ
ସାଦ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ବୃ ାବନ ପାଣିଗ
ାହୀ OR/12/085/161131

"ୀ /105351 58 129 357ଆଶାଲତା ପାଣିଗ
ାହୀ $ା େଦବୀ ପାଣିଗ
ାହୀ OR/12/085/161160

ପ ୁ /105352 32 129 358Z?ିକ ପାଣିଗ
ାହି ପି େଦବିପ
ସାଦ ପାଣିଗ
ାହି RWX0231472

"ୀ /107353 48 129 359ଅନିତା ବାଇ $ା ମହିପାଳ ସି� OR/12/085/160463

"ୀ /107354 43 129 360ଅରୁଣା ବାଇ $ା ମେହ 
  ସିଂ KBH1294743

"ୀ /107355 26 129 361ଗାୟତ
ୀ ବାଈ ପି ମହିପାଲ ସିଂ RWX0902494

"ୀ /107356 24 129 362େଗୗତମୀ ବାଈ ପି ମହିପାଲ ସିଂ RWX0902502

"ୀ /107357 21 129 363ଭୁବେନ)ଵରୀ ବାଇ ପି ମେହ 
  ସିଂହ RWX1085877

ପ ୁ /107358 59 129 364ମହିପାଳ ସିଂ ପି େଗାବJ0 ନ ସିଂ OR/12/085/160461

ପ ୁ /107359 53 129 365ମେହ 
  ସିଂ ପି େଗାବJ0 ନ ସିଂ OR/12/085/160949

ପ ୁ /108360 86 129 366ରଘନୁାଥ ଶମR ପି ହରିହର ଶମR OR/12/085/160469

6 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀN $ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /108361 42 129 367ଅେଶାକ କମୁାର ଶମR ପି ରଘନୁାଥ ଶମR OR/12/085/160687

"ୀ /108362 31 129 368ସିତା ଶମR $ା ଅେଶାକ ଶମR RWX0758300

"ୀ /110363 59 129 369ଟି. ସର$ତୀ . $ା ଟି. ସରିୁ ନାରାୟଣ . OR/12/085/160480

"ୀ /110364 20 129 370ଟି ଅନୁଶା ପି ଟି ପ
ସାଦ RWX1200682

"ୀ /110365 43 129 371ତଲାପ ୁନଳିନୀ $ା ତଲାପ ୁପ
ସାଦ ରାଓ KBH1294818

ପ ୁ /110366 52 129 372ଟି. ପ
ସାଦ ରାଓ ପି ଟି. ସରିୁ ନାରାୟଣା ରାଓ KBH1338573

"ୀ /111367 57 129 373ପ#ାମ ପଦ' ାରାଣି $ା ପ#ାମ ଜଗନ େମାହନ ରାଓ OR/12/085/160486

ପ ୁ /111368 68 129 374ପି ଜଗନେମାହନ ରାଓ ପି ପି ଭାYର ଲି�ମ OR/12/085/160485

"ୀ /111369 31 129 375ପେ#ା� Aୱରୁପା $ା ପି. ଉମାଶNର RWX1005503

ପ ୁ /111370 36 129 376େପାେ#ାମ ଉମାଶNର ପି ଜଗେମାହନ ରାଓ RWX0334292

"ୀ /112371 80 129 377ଟି ଇ ିରା . $ା ଟି ବାଳକ
 ିIା ରାଓ OR/12/085/160499

ପ ୁ /112372 61 129 378ଟି.ଜଗB େମାହନ ରାଓ ପି ଟି. ବାଳକୃI ରାଓ KBH1294966

ପ ୁ /112373 27 129 379ଟି. ସାଇ କିରନ ପି ଟି.ଜଗB େମାହନ ରାଓ RWX0608471

"ୀ /112374 54 129 380ଟି. ଶଶିରାଣୀ $ା ଟି ଜଗନH  େମାହନ ରାଓ RWX0101782

"ୀ /116375 57 129 381ଜି.ଶା4ା କମୁାରୀ $ା ଜି.େକାେଟZର ରାଓ RWX0758292

"ୀ /117376 52 129 382େକ. ସd�ାରାଣି . $ା ବି. ଚ 
 ା ରାଓ OR/12/085/160270

"ୀ /117377 26 129 383ବି େକାମାଲି ପି ବି ଚ 
 ା ରାଓ RWX0888701

"ୀ /117378 24 129 384ବି. ମମତା ପି ବି. ଚ 
 ା ରାଓ RWX0902460

ପ ୁ /117379 60 129 385ବୁରି ଚ 
 ା ରାଓ ପି ବୁରି କାଳିଦାସ KBH1294636

"ୀ /117380 21 129 386B )େଵତା ପି ବି ଚ 
 ା ରାଓ RWX1082262

ପ ୁ /118381 33 129 387ସମିର ଅହ=ଦ ଅନସାରୀ ପି ମନୁାଅଥର ହୁେସନ KBH1354927

"ୀ /118382 32 129 388ସମା ପରବିନ ଅନଶାରୀ ପି ମନୁା ଅଥର ହୁେସନ KBH1354935

ପ ୁ /118383 28 129 389ସବାk ଅହମD ଅନସାରି ପି ଆଥQ ହୁେସB ଅନସାରି RWX1082916

ପ ୁ /118384 58 129 390ଆଥର ହୁେସନ ପି ଆଫସରୁ ହୁେସନ OR/12/085/160966

"ୀ /118385 53 129 391ନୁସରୁତ ଜାହl $ା ଆଥର େହାେସନ RWX0367607

ପ ୁ /119386 65 129 392ଏସେକ ମିରା . ପି ଏସ େକ ମଦିନା . RWX0101808

"ୀ /119387 41 129 393ଯାହlଆରା ବାେନା $ା େସଖ ମିସକିନ ଅଲ7 ୀ KBH1355072

ପ ୁ /119388 42 129 394େସଖ ଅମିର ବାସା ପି ଏସ.େକ. ମିରା KBH1294719

"ୀ /119389 63 129 395େଶଖ ଆଲିମା ଜାନୀ $ା େଶ5 ମିରା RWX0101816

ପ ୁ /119390 45 129 396ମିସକିନ ଅଲି େଶଖ ପି େଶ5 ମିରା KBH1293810

"ୀ /119391 32 129 397େମହନାk ପରଭିନ େଶ5 $ା ଅମିର ବାସା େଶ5 RWX0823096

ପ ୁ /120392 60 129 398େଶଖ ପିରବାବା . ପି ଏସ େକ ମଦିନା . RWX0101824

"ୀ /120393 53 129 399େଶଖ ତାଜମନୁା $ା େଶଖ ପିରବାବା OR/12/085/160069

"ୀ /121394 48 129 400ବିବିଜାନ . $ା େଶ5 ନନା OR/12/085/160038

ପ ୁ /121395 55 129 401େଶ5 ନନା ପି େଶ5 ମଦିନା KBH1293802

ପ ୁ /121396 27 129 402ଏA.ସରୁଜ ପ#ନାୟକ ପି ଏA.େନତାଜୀ ପ#ନାୟକ RWX0609149

"ୀ /123397 54 129 403ଏA. େଜ�ାତି $ା ଏA. େନତାଜୀ KBH1629765

"ୀ /123398 41 129 404ଏA. କmନା $ା ଏA. ତ
ିନାଥ KBH1629757

ପ ୁ /123399 64 129 405ଏA. େନତାଜୀ ପି ଏA. େଭେNଟZର KBH1629690

ପ ୁ /123400 31 129 406ଏA. ମଣି ପ#ନାୟକ ପି ଏସ େନତାଜୀ ପ#ନାୟକ RWX0334326

"ୀ /123401 84 129 407ଏA. ସେରାଜିନୀ $ା ଏA. େଭେNେଟZର KBH1629773

"ୀ /123402 20 129 408ଏସ )େଵତା ପି ଏସ ତ
ିନାଥ ପତନୟକ RWX1226588

ପ ୁ /123403 56 129 409ଏA. ତ
ିନାଥ ପି ଏA. େଭେNେଟZର KBH1629740

ପ ୁ /123404 19 129 410ଏସ. ବିନୟ ପି ଏସ. ତ
ିନାଥ ପ#ନାୟକ RWX1261171

"ୀ /124405 61 129 411ଜି. ଦମୟ4ି $ା ଜି. େଗୗରୀଶNର KBH1629724

ପ ୁ /124406 71 129 412ଜି. େଗୗରୀଶNର ପି ଜି. ରାମମVୂ\ KBH1629716

ପ ୁ /124407 33 129 413ଡaରୁଧର େଗୗଡ ପି ଲି�ରାଜ େଗୗଡ RWX0696203

ପ ୁ /125408 52 129 414ଏ.େଭNଟ ରମଣ ମVୂ\ ପ#ନାୟକ ପି ଏ.ରାମ ଚ 
  ରାଓ RWX0796862

ପ ୁ /125409 19 129 415ଉଦୟ କିରଣ ପ#ନାୟକ ପି ଏ ଭି  ରମନ ମVୂ\ ପ#ନାୟକ RWX1253335

"ୀ /125410 44 129 416ସd�ା ପ#ନାୟକ $ା ଏ.େଭNଟ ରମଣ ମVୂ\ ପଟନାୟକ RWX0796870

ପ ୁ /126411 40 129 417ମହ=D ମିରାଅଲ7 ୀ ପି ବି. ଏ. ବାସା KBH1629781

ପ ୁ /127412 50 129 418ରାଜମେହ 
 ା ବାବୁରାଓ ପି ରାଜମେହ 
 ା ପାସଲୁୁ KBH1675727

"ୀ /127413 45 129 419ରାଜମେହ 
 ା ଲS'ୀ $ା ରାଜମେହ 
 ା ବାବୁରାଓ KBH1675719

"ୀ /127414 22 129 420ସ�ୀତା ଆQ. ପି ବାବୁରାଓ ଆQ. RWX1149772

ପ ୁ /128415 45 129 421େଶ5 ଆଲ7 ି ପି କାଦର ବାସା RWX0230946

"ୀ /128416 37 129 422ମହ=ଦ ପରବିନ $ା ମହ=ଦ ଅଲ7 ୀ RWX0101865

"ୀ /129417 50 129 423ସତ�ାଡୁ କାନାକା $ା ସତ�ାଡୁ ସାମରାଜୁ KBH1338508

"ୀ /129418 28 129 424ଏA. ରାବଣାମା ପି ଏA. ଶାମ ରାଜୁ RWX0823237

ପ ୁ /129419 26 129 425ଏସ. ରାଜୁ ପି ଏସ. ସାମ ରାଜୁ RWX0823229

ପ ୁ /129420 60 129 426ସତ�ାଡୁ ସାମରାଜୁ ପି ସତ�ାଡୁ ଆପାନH ା KBH1338516

"ୀ /130421 39 129 427ଏ�. ଗୀତା $ା ଏ�. ମତୁ�ାଲୁ RWX0101873

ପ ୁ /131422 28 129 428େକ. କିରଣ ପି େକ.ତ
ିନାଥ ରାଓ RWX0609545
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"ୀ /131423 52 129 429କMାପାଲି ରାେଜZରୀ $ା କMାପାଲି ତ
ିନାଥ ରାଓ RWX0281600

ପ ୁ /131424 62 129 430କMାପାଲି ତ
ିନାଥ ରାଓ ପି କMାପାଲି ରାମଲୁୁ RWX0281592

"ୀ /132425 29 129 431ଲଳିତା ପରଜା $ା ମତୁ�ାଲୁ ପରଜା RWX0463513

ପ ୁ /133426 55 129 432କMାପାଲି େଗାପି ପି କMାପାଲି େବାଡି KBH1675941

"ୀ /133427 33 129 433େକ ଲS'ୀ $ା ଏନ ଶିବା RWX0757971

"ୀ /133428 54 129 434କMାପାଲି ତୁଳସୀ $ା କMାପାଲି େଗାପି KBH1675933

"ୀ /134429 21 129 435ଡି ଅେଲଖ� ପି ଡ଼ ିମତୁୟାଳୁ ରାଓ RWX1082239

"ୀ /134430 48 129 436ଡକି ଲS'ୀ $ା ଡକି ମତୁ�ାଲୁ KBH1675966

ପ ୁ /134431 53 129 437ଡକି ମତୁ�ାଲୁ ପି ଡକି ସତ�ମ KBH1675628

ପ ୁ /135432 59 129 438ଡକି ବାଲାଜି ରାଓ ପି ଡକି ସତ�ନାରାୟଣା KBH1338458

"ୀ /137433 57 129 439ଉମରା ବତି $ା ରାଜକିେଶାର ପ
ସାଦ RWX0696328

"ୀ /137434 32 129 440ଗୀତା କମୁାରୀ ପି ରାk କିେଶାର ପ
ସାଦ RWX0464222

"ୀ /137435 29 129 441ଚା ିନୀ କମୁାରୀ ପି ରାk କିେଶାର ପ
ସାଦ RWX0464214

ପ ୁ /137436 60 129 442ରାଜକିେଶାର ପ
ସାଦ ପି ଗୟା ପ
ସାଦ KBH1675586

"ୀ /137437 38 129 443କିରନ କମୁାରୀ ପ
ସାଦ ପି ରାଜ କିେଶାର ପ
ସାଦ RWX1005644

ପ ୁ /137438 36 129 444ଶNର ପ
ସାଦ ପି ରାଜକିେଶାର ପ
ସାଦ RWX0758276

ପ ୁ /138439 72 129 445ମାଦି ଚିନାଆପାନା ପି ମାଦି ବିରାନା KBH1675610

"ୀ /138440 65 129 446ମାଦି ଲS'ୀ $ା ମାଦି ଚିନାଆପାନା RWX0281618

ପ ୁ /138441 49 129 447ମାଦି ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ ପି ମାଦି ଚିନା ଆପାନH ା KBH1675602

ପ ୁ /138442 46 129 448ମାଦି ଇZର ରାଓ ପି ମାଦି ଚିନାଆପାନା KBH1675545

"ୀ /139443 46 129 449ଉଷା େଦବୀ $ା ନେର 
  ପ
ସାଦ KBH1675792

ପ ୁ /139444 58 129 450ନେର 
  ପ
ସାଦ ଗ ୁ̂ ା ପି ଦସନ ପ
ସାଦ ଗ ୁ̂ ା RWX0758425

ପ ୁ /139445 28 129 451ମନୁା ପ
ାସାଦ ଗ ୁ̂ ା ପି ନେର 
  ପ
ସାଦ ଗ ୁ̂ ା RWX0823245

"ୀ /139446 27 129 452ପ
ିୟNା କମୁାରୀ ଗ ୁ̂ ା ପି ନେର 
  ପ
ସାଦ ଗ ୁ̂ ା RWX0757856

ପ ୁ /139447 24 129 453ମc ୁପ
ସାଦ ଗ ୁ̂ ା ପି ନେର 
  ପ
ସାଦ RWX1005560

ପ ୁ /141448 56 129 454ଏ�.େହମା ସ ୁର ରାଓ ପି ଏ�. କ
 ିIାମVୂ0ୀ KBH1906015

"ୀ /141449 45 129 455ଏ�. େରାଜା କମୁାରୀ $ା ଏ�.େହମସ ୁର ରାଓ KBH1905694

"ୀ /142450 34 129 456ଜି. ଗୀତା $ା ଜି.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ RWX0608984

ପ ୁ /142451 35 129 457ଜି.ରାେଜଶ କମୁାର ପି ଜି.େକାେଟଶ ରାଓ KBH1905090

ପ ୁ /142452 42 129 458ଜି.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଜି.େକାେଟZର ରାଓ KBH1905082

"ୀ /144453 47 129 459ବି ୁ େଦବୀ $ା େମୱାଲାC ଗ ୁ̂ ା RWX0696344

ପ ୁ /144454 51 129 460େମୱାଲାC ଗ ୁ̂ ା ପି ରଘନୁାଥ ଗ ୁ̂ ା RWX0334532

ପ ୁ /144455 25 129 461ସଦିୁଲ କମୁାର ଗ ୁ̂ ା ପି େମୱାଲାଲ ଗ ୁ̂ ା RWX0888552

"ୀ /144456 23 129 462ମମତା କମୁାରୀ ଗ ୁ̂ ା ପି େମୱାଲାଲ ଗ ୁ̂ ା RWX1005545

ପ ୁ /144457 21 129 463କଳୁଦୀପ କମୁାର ଗ ୁ̂ ା ପି େମୱାଲାଲ ଗ ୁ̂ ା RWX1082312

"ୀ /147458 48 129 464ଆ ୱାରପ ୁମାଧବୀ $ା ଆ ୱାରପ ୁଗେୁ^Zର ରାଓ RWX0696336

ପ ୁ /147459 28 129 465ଏ.ଶ
ୀକା4 ରାଓ ପି ଏ.ଗେୁ^Zର ରାଓ RWX0609206

"ୀ /148460 40 129 466ରଶ'ିତା ଦାସ $ା ପଦାରବି  ମିଶ
 RWX0397968

ପ ୁ /148461 49 129 467ପଦାରବି  ମିଶ
 ପି ଅନ4ଚରଣ ମିଶ
 RWX0696195

ପ ୁ /152462 60 129 468ରାମାରାଓ ଚି4ାଡା ପି ଆପାଲା $ାମୀ RWX0608554

"ୀ /152463 55 129 469ସଯୁ�0କାଲା ଚି4ାଡା $ା ରାମାରାଓ ଚି4ାଡା RWX0608562

ପ ୁ /152464 26 129 470ସି.ଏn. ସାଇକମୁାର ପି ସି.ଏn. ରାମାରାଓ RWX0823252

ପ ୁ /153465 47 129 471ରାଜନାଥ ପ
ସାଦ ପି ନଗିନା ପ
ସାଦ RWX0823062

ପ ୁ /154466 48 129 472ମହଫଜୁ ଆଲମ ପି ମହ=ଦ ଜାକିର RWX0608661

"ୀ /154467 38 129 473େନୗସାବା ଖାତୁନ $ା ମହଫଜୁ ଆଲମ RWX1005594

ପ ୁ /155468 29 129 474ଜି. ଗେଣଶ ପି ଜି.ରାମା ରାଓ RWX0609263

"ୀ /155469 49 129 475େଗାରିଲ7 ା କମଳା $ା େଗାରିଲ7 ା ରାମାରାଓ RWX0101394

ପ ୁ /155470 38 129 476ଏ. ରବି କମୁାର ପି ଏ ପାରି ନାଇଡୁ ନାଇଡୁ RWX0696351

"ୀ /155471 31 129 477ଜି. ମାଧବୀ $ା ଜି. ସେୁରଶ RWX0609271

ପ ୁ /155472 35 129 478େଗାରିଲ7 ା ନେର) ମା େଗାରିଲ7 ା କାମଲା RWX0230987

"ୀ /155473 64 129 479ଜି. ସାବୀତ
ୀ $ା ପାରି ନାଇଡୁ RWX0609347

ପ ୁ /155474 38 129 480େଗାରିଲ7 ା ସେୁରଶ ପି େଗାରିଲ7 ା ରାମାରାଓ RWX0101386

ପ ୁ /156475 45 129 481ଚ 
  କମୁାର ପMା ପି ସଦାଶିବ ପMା RWX0757807

"ୀ /156476 30 129 482ଟିକିନା ପMା $ା ଚ 
  କମୁାର ପMା RWX0463729

ପ ୁ /157477 72 129 483ସି.ଏn. ଚିନା ପି ସି.ଏn. କାcା RWX0757914

"ୀ /157478 45 129 484ରାk କମୁାରୀ $ା ରାଜନାଥ ପ
ସାଦ RWX0804757

"ୀ /157479 61 129 485ଓoାରା ଲS'ୀ $ା ସି.ଏଚ. ଚିନା RWX0757898

"ୀ /157480 26 129 486ସିଏଚ ନାଗଲS'ୀ $ା ସିଏଚ ରଜନୀକା4 RWX0758367

ପ ୁ /157481 41 129 487ସି.ଏଚ. ରଜନିକା4 ପି ସି.ଏଚ. ଚିନା RWX0757906

ପ ୁ /158482 53 129 488ନୀଳକi ପାତ
 ପି ସଦନ ପାତ
 KBH1294586

"ୀ /158483 47 129 489$20ମାଳା ପାତ
 $ା ନୀଳକi ପାତ
 KBH1294529

"ୀ /158484 25 129 490ଜାହH ବୀ ପାତ
 ପି ନୀଳକi ପାତ
 RWX1005818
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ପ ୁ /158485 22 129 491ଗଗନ କମୁାର ପାତ
 ପି ନିଳକi ପାତ
 RWX1200666

"ୀ /160486 41 129 492ତାମାରାପ ୁଭବାନୀ $ା ଶ
ୀନୀଵାସ ମାଝୀ RWX0758201

ପ ୁ /160487 36 129 493ଶ
ୀନିଵାସ ମାଝି ପି ଆପାଲାAଵାମୀ ମାଝି RWX1069491

ପ ୁ /161488 51 129 494ପ
େମାଦ କମୁାର ପେଲଈ ପି ଦାଶରଥି ପେଲଈ RWX1085935

"ୀ /161489 42 129 495ପିNି ପେଲଈ $ା ପ
େମାଦ କମୁାର ପେଲଈ RWX1082304

ପ ୁ /161490 19 129 496ଅନ4 ନାରାୟଣ େପାଲାଇ ପି ପ
େମାଦ େପାଲାଇ RWX1265248

ପ ୁ /161491 53 129 497ବି. ପ
କାଶ ରାଓ ପି ବି. ଲS'ୀ ପାତ
 RWX0823187

ପ ୁ /163492 44 129 499ର:ନ ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ RWX0888586

"ୀ /163493 39 129 500ସେ4ାଶିନୀ ସାହୁ $ା ର:ନ ସାହୁ RWX1085893

"ୀ /164494 39 129 501ଜି. ଗୀତା $ା ଜି. ରେମଶ RWX0902478

ପ ୁ /164495 48 129 502ଜି. ରେମଶ ପି ଜି. ନାଗଭୂଷଣ ରାଓ RWX0902486

ପ ୁ /165496 28 129 503େପକାଲା କମୁାର ପି େପକାଲା ସତ�ନାରାୟଣ RWX0902445

ପ ୁ /166497 71 129 504ତା�ୁଡୁ ଚ 
  ଭୂଷଣ ପି ପ
କାଶମ ତା�ୁଡୁ RWX1006014

"ୀ /166498 70 129 505ତା�ୁଡୁ ଜୟ4ି କମୁାରୀ $ା ତା�ୁଡୁ ଚ 
  ଭୂଷଣ RWX1006022

ପ ୁ /167499 20 129 506ଟି େଦେବ 
 ା ପି ଟି ବାବୁରାଓ RWX1200518

ପ ୁ /167500 23 129 507ଟି. କିରଣ କମୁାର ପି ଟି. ବାବୁରାଓ RWX1039353

ପ ୁ /167501 50 129 508ତାରିଣି ବାବୁ ରାଓ ପି ତାରିଣି କାମରାଜୁ KBH1292994

"ୀ /167502 43 129 509ତାରୀଣୀ ସାରଳା $ା ତାରୀଣୀ ବାବୁରାଓ KBH1294115

"ୀ /168503 34 129 510ରଶ' ିତା ମହାରଣା $ା ପ
ଶା4 କମୁାର ମହାରଣା RWX1005495

"ୀ /169504 19 129 511ଏମ ଗାୟତ
ୀ ପି ଏମ ଲS'ଣ ରାଓ RWX1265412

"ୀ /169505 51 129 512ପ
ତିମା େବେହରା ପି ମ�ିୁ ଲS'ଣ ରାଓ RWX1082882

ପ ୁ /169506 58 129 513ସତନାରାpଣ ଏମ ପି ରାମଲୁ ଏମ RWX0816785

"ୀ /169507 32 129 514ସେ4ାଷି କମୁାରୀ ଜି $ା ଏମ.ଇZର ରାଓ RWX0754069

"ୀ /169508 52 129 515ଏମ ଲS'ୀବାଇ $ା ଏ� ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/085/141084

ପ ୁ /169509 57 129 516ମ�ିୁ ଲS'ଣ ରାଓ ପି ମ�ିୁ ସତ�ନାରାୟଣ RWX1082817

"ୀ /169510 45 129 517ଏମ. ରାମାବାଇ ପି ଏମ. ସତ�ନାରାୟଣ RWX1005784

ପ ୁ /169511 44 129 518ଏ� ଇZର ରାଓ ପି ଏ� ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ KBH1303957

ପ ୁ /171512 53 129 519ତ
ିେଲାଚନ ମହାପାତ
 ପି ପ
ଭାକର ମହାପାତ
 KBH1672971

"ୀ /171513 48 129 520ସପୁ
ଭା ମହାପାତ
 $ା ତ
ିେଲାଚନ ମହାପାତ
 KBH1672963

ପ ୁ /171514 24 129 521ସମୀର ମହାପାତ
 ପି ତ
ିେଲାଚନ ମହାପାତ
 RWX1005651

ପ ୁ /172515 40 129 522ସେ4ାଷ କମୁାର ଶାହା ପି ଶିବାଜୀ ଶାହା RWX1149913

"ୀ /172516 36 129 523ଧରମଶିଲା ଶାହା $ା ସେ4ାଷ କମୁାର ଶାହା RWX1149905

ପ ୁ /999517 52 129 524େଲାକନାଥ ବାରିକ ପି ପତିତ ପାବନ ବାରିକ RWX1039288

ପ ୁ /999518 43 129 525ମେହଶ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଶିବ େଗୗଡ RWX1221951

"ୀ /26519 24 129 773ପଦ' ାଳୟା ମିଶ
 $ା ମ�ିୁ ଗେଣଶ RWX1284439

"ୀ /Sunari st520 38 129 774ସନୁୀତା ମହାପାତ
 $ା ପ
ତାପ େମାହପତ
 RWX1303023

"ୀ /15521 18 129 775ଆQ. କିV0ୀ ପି ଆQ. ରାମ ୁ RWX1303817

"ୀ /127522 18 129 776ଆQ. େରଣକୁା ପି ଆQ. ବାବୁ ରାଓ RWX1303833

ପ ୁ /27523 18 129 778ଇ. ସାଇ ଗେଣଶ ପି ଇ. ଭାYର ରାଓ RWX1303858

"ୀ /101524 18 129 779ଏ. ଜାହH ବୀ ମା ଏ. ବିଜୟା RWX1303940

"ୀ /94525 18 129 780ଏ. ହଷ\ତା ପି ଏ. ତ
ିପତି ରାଓ RWX1303957

ପ ୁ /61526 18 129 781ରିN ୁପMା ପି ତ
ିନାଥ ପMା RWX1303965

"ୀ /11527 18 129 782ଡ଼.ି ନମ
ତା  ପି ଡ଼ି. େଭNଟ ରମଣା RWX1303973

ପ ୁ /138528 18 129 785ଏ�. େଦବୀ ପ
ସାଦ ପି ଏ�. ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ RWX1307438

ପ ୁ /124529 18 129 786କତାେକାଟା କମC ପି କତାେକାଟା ଭୀମା ରାଓ RWX1307495

ପ ୁ /154530 18 129 787ମହ=ଦ ମିରାଜ ମହଫଜୁ ପି ମହ=ଦ ମହଫଜୁ ଆଲ� RWX1317817

ପ ୁ /1531 18 129 789ପି. ସାଇ କିରଣ ପି ପି. ରେମଶ RWX1317890

"ୀ /18532 18 129 790ଏସ. ପ
ଗତି ପି ଏସ. ବିଜୟ RWX1317908

ପ ୁ /94533 18 129 791ଆଟଲା ମେନାଜ କମୁାର ପି ଆଟଲା ରେମଶ ରାଓ RWX1317981

"ୀ /0534 23 129 792େଗାରଲା ନାଗମଣି $ା େଗାରଲା ଗେଣଶ RWX1331966

"ୀ /1535 39 129 526େରାଜାରାଣି ଜ�ମ ମା ପାବ0 ତି ଜ�ମ KBH1675834

ପ ୁ /1536 53 129 527େଜ. ରେମଶ କମୁାQ ପି େଜ. ସରିୁନାରାୟଣା KBH1675578

"ୀ /1537 73 129 528େଜ. ପାବ0 ତୀ $ା େଜ. ସରିୁନାରାୟଣା OR/12/085/160028

"ୀ /1538 54 129 529େଯ ରମଣି $ା େଯ େହମଚ 
  ରାଓ OR/12/085/161010

"ୀ /1539 35 129 530େଜ ର:ିତା ପି େଜ େହମାଚ 
 ରାଓ RWX0334441

ପ ୁ /1540 32 129 531େଜ ର:ିତକମୁାର ପି େଜ େହମାଚ 
 ରାଓ RWX0334433

ପ ୁ /1541 70 129 532େଜ�ା� େହମଚ 
  ରାଓ ପି େଜ�ା� ପାପା ରାଓ OR/12/085/160062

"ୀ /1542 39 129 533େଯ େଶାଭାରାଣି େଶାଭାରାଣି ପି େଯ ସରିୁନାରାୟଣା ସଯୁ�0ନାରାୟଣା OR/12/085/160067

"ୀ /2543 30 129 534ମମତାଜ େବଗମ ପି େଶଖ ଅହ=ଦ ବାସ RWX0888560

"ୀ /2544 44 129 535ସଜୁାତା ଦୁଦୁ $ା ରେମଶ ଦୁଦୁ KBH1675842

ପ ୁ /2545 62 129 536ଡି. ପ
ଭାକର ରାଓ ପି ଡି.ଭି. ରାବଣା OR/12/085/160642

ପ ୁ /2546 60 129 537ଡି. ଭାYର ରାଓ ପି ଡି.ଭି. ରାମଣା OR/12/085/160661

9 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /2547 41 129 538ଡି.ରେମଶ ରାଓ ପି ଡି.ଭି. ରମଣା OR/12/085/160643

ପ ୁ /3548 48 129 539ସ:ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଫକୀର େମାହନ ସାହୁ OR/12/085/160651

"ୀ /3549 37 129 540େଜ�ା.Hାରାଣୀ ସାହୁ $ା ସ:ୟ କମୁାର ସାହୁ RWX0367581

ପ ୁ /3550 27 129 541ସେୁଶାଭନ ସାହୁ ପି ର:ନ କମୁାର ସାହୁ RWX0823161

ପ ୁ /3551 25 129 542ଅଂଶମୁାନ ସାହୁ ପି ର:ନ କମୁାର ସାହୁ RWX0823153

ପ ୁ /3552 21 129 543େଗୗରବ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ
େମାଦ କମୁାର ସାହୁ RWX1085943

ପ ୁ /3553 80 129 544ନେଗ 
  ନାଥ ସାହୁ ପି ନବକିଶର ସାହୁ OR/12/085/160073

"ୀ /3554 74 129 545ହରସ ମଣି ସାହୁ $ା ନେଗ 
  ନାଥ ସାହୁ OR/12/085/160074

ପ ୁ /3555 50 129 546ପ
େମାଦ ସାହୁ ପି ନେଗ 
  ନାଥ ସାହୁ OR/12/085/160075

"ୀ /3556 42 129 547ନିରୁପମା ସାହୁ $ା ପ
େମାଦ ସାହୁ KBH1293620

"ୀ /4557 30 129 548ପି େଜ�ାତି ପି ପି ସବୁାରାଓ RWX0397612

ପ ୁ /4558 37 129 549ପି. ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି. ସବୁା ରାଓ KBH1629559

"ୀ /4559 60 129 550ପqାନା େଭNଟ ରତH ମ $ା ପqାନା ସବୁା ରାଓ OR/12/085/160826

ପ ୁ /4560 60 129 551ବିଚିତ
  କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଣାକର ସାହୁ KBH1293588

ପ ୁ /4561 66 129 552ପqାନା ସବୁା ରାଓ ପି ପqାନା େଭNଟ ରାଓ OR/12/085/160081

"ୀ /05562 27 129 553କରିସ'ା େବଗମ ପି ଆନସର ଅଲି RWX1005941

"ୀ /05563 25 129 554ନଗମା େବଗମ ପି ଏସେକ.ଆନସର ଅଲି RWX1005479

ପ ୁ /5564 59 129 555େଶ5 ମଦିନା ପି େଶ5 େମୗଲାଲି RWX0757930

"ୀ /5565 52 129 556ରଶ' ିତା ସାହୁ $ା ବିଚିତ
  କମୁାର ସାହୁ KBH1293646

"ୀ /5566 25 129 557ବିଜୟଲS'ୀ ସାମ4ରାୟ ପି ବିଚିତ
  କମୁାର ସାହୁ RWX0823294

"ୀ /R/5567 23 129 558ବିଦ�ତୁପ
ଭ। ସାମ4ରାୟ ପି ବିଚିତ
  କମୁାର ସାହୁ RWX1049626

ପ ୁ /R-5568 20 129 559ବିପ7 ବ କମୁାର ସାମ4ରାୟ ପି ବିଚିତ
  କମୁାର ସାହୁ RWX1220987

"ୀ /6569 20 129 560ଏସେକ ଅବଦୁଲ ଅଲି ପି ଏସେକ ମହ=ଦ ବାସା RWX1227255

"ୀ /6570 68 129 561େଜବୁୖନିଶା େବଗମ $ା େଶଖ ଅହ=ଦ ବାସା RWX1006055

ପ ୁ /6571 33 129 562େଶଖ କାସି� ପି ଅହ=ଦ ବାସା RWX0281394

ପ ୁ /6572 27 129 563ପqାନା କିରଣ କମୁାର ପି ପqାନା ମନୁା RWX0888644

"ୀ /6573 30 129 564ପି ଲS'ୀ ପି ପି.ସତ�ା ରାଜୁ RWX0758003

"ୀ /6574 47 129 565ପqାନା େମାହିନୀ $ା ପqାନା ମନୁା OR/12/085/160085

ପ ୁ /6575 54 129 566ପqାନା ମନୁା ପି ପqାନା େଭେNଟ ରାଓ OR/12/085/160087

"ୀ /6576 34 129 567ପqାନା ନିମ0ଳା ପି ପqାନା ଏସ. ରାଜୁ RWX0101212

ପ ୁ /6577 25 129 568ପqାନା ପୃrୀ ସାଇ ପି ପqାନା ମନୁା RWX0888651

"ୀ /6578 52 129 569ପି ରାବଣାମା $ା ପି ରାଜୁ RWX0757989

ପ ୁ /6579 59 129 570ପqାନା ସତ� ରାଜୁ ପି ପqାନା େଭNଟ ରାଓ OR/12/085/160083

ପ ୁ /07580 22 129 571ଡି. ରାମକ
ିIା ପି ଡି. େଗାପି RWX1149756

"ୀ /7581 49 129 572କcିୁଲ7 ା ଭାରତୀ $ା କcିୁଲ7 ା େଗାବି ା OR/12/085/160093

"ୀ /7582 45 129 573ଡqାକା ଭାରତୀ $ା ଡqାକା େଗାପି RWX0102582

"ୀ /7583 39 129 574ଡqାକା କବିତା ପି ଅନାମ ନାଇଡୁ KBH2090272

ପ ୁ /7584 44 129 575ଅହ=ଦ ଖାନ ପି ନୁରୁ ଖାନ OR/12/085/160854

ପ ୁ /7585 48 129 576ଡି. ରବି କମୁାର ପି ଡି. ଅନାମ ନାଇଡୁ OR/12/085/160053

ପ ୁ /7586 78 129 577ଡି. ଅନାମ ନାଇଡୁ ପି ଜଗ ୁନାଇଡୁ OR/12/085/160090

ପ ୁ /7587 47 129 578େକାଲ7 ା େଗାବି ା ରାଜୁ ପି େକାଲ7 ା ରାମ ବାବୁ OR/12/085/160094

ପ ୁ /8588 46 129 579ମହ=ଦ ଅଜିQ ପି େଶ5 ମହ=ଦ ୟାକବୁ KBH1293786

"ୀ /8589 32 129 580ୱାହିଦା େବଗମ $ା ସୟଦ ସଲି� RWX0397703

"ୀ /8590 72 129 581ମମତାଜ େବଗ� $ା େଶ5 ମହ=ଦ ୟାକବୁ OR/12/085/160115

"ୀ /8591 49 129 582ଜାହିଦା େବଗ� $ା ମହ=ଦ େହେସB RWX0609305

"ୀ /8592 20 129 583ରୁହିନା େବଗ� ପି ମହ=D ହୁେସB RWX1253905

"ୀ /8593 50 129 584ସକିନା ବିବି $ା େଘାସ ଖାନ RWX0397893

ପ ୁ /8594 51 129 585ଏ�.ଡି ମହ=ଦ ହୁେସନ ପି ମହ=ଦ ୟାକବୁ RWX0463588

ପ ୁ /8595 28 129 586େମେହବୁs ଖାନ ପି େଗୗA ଖାନ RWX0397695

"ୀ /8596 40 129 587େମେହଜବିନ ରିଜବି $ା ଅଜିର େମାହ=ଦ RWX0397901

ପ ୁ /8597 42 129 588ସୟଦ ସଲିମ ପି ସୟଦ ଲାଲା RWX0758029

ପ ୁ /8598 22 129 589ମହ=D ସେୁଲମାନ ପି ମହ=D ହୁେସB RWX1149277

ପ ୁ /10599 40 129 590ଏA େକ ଶଭୁାନ ଅଲ7 ୀ ପି ଏA େକ ଆସିର ଅଲ7 ୀ KBH1905504

ପ ୁ /10600 35 129 591ଏA େକ ସାଇଦୁC ଅଲ7 ୀ ପି ଏA େକ ଆସିର ଅଲ7 ୀ KBH1905488

"ୀ /10601 29 129 592କାଶ' ିରା େବଗ� $ା ଏA. େକ. ସଭୁାB ଅଲ7 ୀ RWX0463968

"ୀ /10602 26 129 593ମସୁେଲମା ବିବି $ା ଏସେକ ସାଇଦୁଲ ଅଲି RWX1082270

ପ ୁ /10603 40 129 594େକଳୖାସ ଚ 
  ମହାପାତ
 ପି ପ
ଭାକର ମହାପାତ
 KBH1905405

"ୀ /10604 31 129 595େସାନାଲି ମହାପାତ
 $ା େକଲୖାସ ଚ 
  ମହାପାତ
 RWX0463547

"ୀ /10605 73 129 596ଆଲାଦିନି ପାତ
 $ା ରବି 
  ନାଥ ପାତ
 OR/12/085/160119

ପ ୁ /10606 52 129 597ଅSୟ କମୁାର ପାତ
 ପି ରବି 
  ନାଥ ପାତ
 OR/12/085/160121

ପ ୁ /10607 50 129 598ଅZିନୀ କମୁାର ପାତ
 ପି ରବି 
 ନାଥ ପାତ
 OR/12/085/160122

"ୀ /10608 50 129 599ମମତା ପାତ
 $ା ଅZିନି କମୁାର ପାତ
 KBH1629914

10 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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"ୀ /10609 48 129 600ପ
ଣତି ପାତ
 $ା ଅaିକା ପାତ
 KBH1338532

"ୀ /10610 41 129 601ପ
ିୟaଦା ପାତ
 $ା ଅSୟ କମୁାର ପାତ
 KBH1905439

"ୀ /10611 24 129 602ଗେ�ାତ
ୀ ପାତ
 ପି ଅaିକା ପ
ସାଦ ପାତ
 RWX1005925

"ୀ /10612 24 129 603ଗାୟତ
ୀ ପ
ିୟଦଶ0ନୀ ପାତ
 ପି ଅZିନି କମୁାର ପାତ
 RWX1039296

ପ ୁ /11613 50 129 604ଡି. ଅେଶାକ କମୁାର ପି ଡି.ଦାଶରଥି ରାଓ OR/12/085/160801

"ୀ /11614 23 129 605ଡି. େମାନିକା ପି ଡି. ଇZର ରାଓ RWX1005735

ପ ୁ /11615 50 129 606ଡି େଭNଟ ରାମଣା ପି ଡି ଦାଶରଥି ରାଓ OR/12/085/160473

"ୀ /11616 21 129 607Dଡ଼ି ର:ୀତା ପି ଡ଼ି ଇ)ଵର ରାଓ RWX1085927

"ୀ /11617 72 129 608ଡି ମତୁ�ଲମା ରାଓ $ା ଡି ଦାସରଥି ରାଓ OR/12/085/160127

ପ ୁ /11618 48 129 609ଡି ଇZର ରାଓ ପି ଡି ଦାଶରଥି OR/12/085/160130

"ୀ /11619 45 129 610େଦବେସ0#ୀ ସd�ାରାଣୀ $ା େଦବେସ0#ୀ ଇZର ରାଓ KBH1294768

ପ ୁ /13620 51 129 611ଅଲିଭା େବେହରା ପି ଅନାଥବdୁ େବେହରା KBH1905991

"ୀ /13621 46 129 612ଅନH ଦା େବେହରା $ା ଅଲିଭା େବେହରା KBH1906007

"ୀ /13622 20 129 613ଅଭିଲିuା େବେହରା ପି ଅଲିଭା କମୁାର େବେହରା RWX1226638

"ୀ /14623 28 129 614େପiା ଅନୁଶା $ା ମାଦି ଜଗନH ାଥ ପାତ
 RWX1226547

"ୀ /14624 32 129 615ବି. ଇZରାମା $ା ଏମ. େଯାେଗ 
  ପାତ
 RWX0758094

"ୀ /14625 56 129 616ମାଦି ସରୁୀ କମୁାରୀ $ା ମାଦି ସ ୁର ନାରାୟଣା OR/12/085/160908

ପ ୁ /14626 44 129 618ମାଦି େଯାେଗ 
  ପାତ
 ପି ମାଦି ଆପାନH ା KBH1294875

ପ ୁ /14627 40 129 619ମାଦି ନେର 
  ପାତ
 ପି ମାଦି ଆପାନH ା KBH1338672

ପ ୁ /14628 36 129 620ମାଦି ଜଗନH ାଥ ପାତ
 ପି ମାଦି ସ ୁର ନାରାୟଣ KBH1905124

"ୀ /14629 67 129 621ମାଦି ରତH ାଲୁ $ା ମାଦି ଆପାନH ା OR/12/085/160909

"ୀ /14630 32 129 622ମାଦି ସରନ�ା ପି ମାଦି ସ ୁରାନାରୟାଣା RWX0281402

ପ ୁ /14631 68 129 623ଏମ. ସ ୁରନାରାୟଣ ପି ଏମ. କାେମZର OR/12/085/160006

"ୀ /16632 26 129 624ସବିନା ବାନୁ $ା ଜମିର ଖlନ RWX1281757

"ୀ /16633 52 129 625ନୁରଜାହାନ ଖାନ $ା ସିନଗଲୁ ଖାନ RWX0102343

ପ ୁ /16634 38 129 626ଆଲିମ ଖାନ ପି ସିନଗଲୁ ଖାନ RWX0102368

ପ ୁ /16635 36 129 627ଖାଲିଲି ଖାନ ପି ସିଲବୁଲ ଖାନ RWX0102350

ପ ୁ /16636 33 129 628େଜାମିଲ ଖାB ପି ସିନଗCୁ ଖାB RWX0758110

ପ ୁ /16637 26 129 629ତସଲି� ଖାB ପି ସିନଗCୁ ଖାB RWX0758045

"ୀ /16638 39 129 630ସୟଦ ନିସା $ା ସୟଦ ଅମିର KBH1675990

"ୀ /18639 46 129 632ଏB. ମାଳତି $ା ଏB. ଗଣପତି KBH1708395

ପ ୁ /19640 57 129 633ଏB. ଗଣପତି ପି ଏB. ସରିୁ KBH1708403

ପ ୁ /19641 26 129 634ଏB. ମଣିସାଗର ପି ଏB. ଗଣପତି RWX0804831

"ୀ /20642 68 129 635ଏB. ଲS'ୀ $ା ଏB. ସରିୁ KBH1708411

ପ ୁ /30643 29 129 637ଡି. ରାଜୁକମୁାର ପି ଡି. ଜଗଦୀଶ RWX0608398

ପ ୁ /30644 26 129 638ଡି. ଶ�ାମକମୁାର ପି ଡି. ଜଗଦିZର ରାଓ RWX0758342

ପ ୁ /31645 58 129 639ଅନିଲ ପ#ନାୟକ ପି ରାମଚ 
  ପ#ନାୟକ KBH1708569

"ୀ /31646 47 129 640ଗାୟତ
ି  ପ#ନାୟକ $ା ଅନିଲ ପ#ନାୟକ KBH1708577

ପ ୁ /32647 83 129 641ଜୟପ
କାଶ ପ#ନାୟକ ପି ରାଜେଗାପାଳ ପ#ନାୟକ KBH1708619

"ୀ /32648 73 129 642ସଗୁଣୁା ପ#ନାୟକ $ା ଜୟପ
କାଶ ପ#ନାୟକ KBH1708635

ପ ୁ /32649 48 129 643ରତନ କମୁାର ପ#ନାୟକ ପି ଜୟପ
କାଶ ପ#ନାୟକ KBH1708627

ପ ୁ /33650 54 129 644ର:ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଖିେରZର ନାୟକ KBH1904846

"ୀ /33651 49 129 645ବାସ4ି ନାୟକ $ା ର:ନ କମୁାର ନାୟକ KBH1904853

"ୀ /33652 23 129 646େସାନାଲି ପ
ିୟଦଶ\ନୀ ପି ର:ନ କମୁାର ନାୟକ RWX1005800

ପ ୁ /34653 49 129 647ନବିନ କମୁାର ପ#ନାୟକ ପି ଜୟପ
କାଶ ପ#ନାୟକ RWX0367573

"ୀ /35654 40 129 648ପାତୃନି ଧନିତା ପି ପାତୃନି େଭେNଟ ସରିୁୟା ରାମାରାଓ KBH1905959

ପ ୁ /35655 45 129 649ପାତୃନି ମରୁଲି କ
 ିIା ପି ପାତୃନି େଭେNଟ ସରିୁୟା ରାମାରାଓ KBH1906155

"ୀ /37656 38 129 650ଡି. ଗ�ାପ
ଶା4ି $ା ଅେଶାକ କମୁାର KBH1905678

ପ ୁ /38657 66 129 651ବି ଏ ବାସା ପି ଡି ଇସମାଏଲ OR/12/085/160517

"ୀ /38658 32 129 652ରସିଦା େବଗମ ପି ବି.ଏ ବାସା RWX0758037

"ୀ /38659 42 129 653ସାହିଦା େବଗମ ପି ବାବାଜି ଆକବର ବାସା RWX0101840

ପ ୁ /38660 41 129 654ଏମ ଡି ଇସମାଏଲ ପି ବାବାଜି ଆକବର ବାସା OR/12/085/160519

ପ ୁ /38661 36 129 655ଅବଦୁC କାଦିର ଜିଲ7 ାନି ପି ବି.ଏ. ବାସା KBH1905496

ପ ୁ /38662 34 129 656ଗଲୁାମ ମହ=ଦ ପି ବି.ଏ. ବାସା RWX0757963

ପ ୁ /38663 44 129 657ଏମ.ଡି. ଫକିରୁvିନ ପି ବାବାଜି ଆକବର ବାସା RWX0101832

ପ ୁ /42664 50 129 658ମହ=ଦ ସଫି@ ଖାନା ପି ମହ=ଦ କନୁୁ ଖାନା RWX0281436

"ୀ /44665 38 129 659େରଖାରାଣୀ ଦାସ $ା ସଂଜୀବ କମୁାର ପMା RWX0608430

"ୀ /45666 43 129 660ଡି. ପ
ଶା4ି $ା ଡି. େଭNଟ ରାବଣା KBH1905538

ପ ୁ /46667 73 129 661ଆQ. ଦିବାକର ପ#ନାୟକ ପି ଆQ. ନରସିଂହ ପ#ନାୟକ RWX0902437

"ୀ /46668 62 129 662ଆQ. ମିନାSୀ ପ#ନାୟକ $ା ଆQ. ଦିବାକର ପ#ନାୟକ RWX0902429

"ୀ /46669 29 129 663ଭି. ଭାଗ�ଶ
ୀ ପ#ନାୟକ $ା ବାସେୁଦବ ପ#ନାୟକ RWX1168400

ପ ୁ /46670 35 129 664ବାସେୁଦବ ପ#ନାୟକ ପି ଆର ଦିବାକର ପ#ନାୟକ RWX0367524

11 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀN $ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /46671 34 129 665ଅମରଦୀପ ପ#ନାୟକ ପି ଆର ଦିବାକର ପ#ନାୟକ RWX0367532

ପ ୁ /46672 33 129 666ସଦାଶିବ ପ#ନାୟକ ପି ଆର ଦିବାକର ପ#ନାୟକ RWX0367557

ପ ୁ /999673 21 129 667ମାଦି େକାଦMା ରାେମୟା ପି ମାଦି କ
 ିIା ମVୂ\ RWX1186741

"ୀ /08674 18 129 784ହାରା� ଫାତିମା ପି ମହ=ଦ ହୁେସନ RWX1304005

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବRଚନ ନିମେ4 ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନH  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବRଚନ କମିଶନ ଭାରତN xାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବRଚନ ପବୂ0 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣN ନାମ ଅଛି କି ନାହy  ଦୟାକରି ତନଖି କର4ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.5 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 ମାନNର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନN ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

12 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀN $ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


