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�ୀ /11 54 129 668ଇ�ିଲି ଚ�
 କଳା  ା ଇ�ିଲି ନାେଗ$ର ରାଓ RWX1069541

�ୀ /12 39 129 669ଏ�. ଗାୟତ
ୀ  ା ଏ�. ଦାଶରଥୀ KBH1629799

ପ ୁ /13 48 129 670ଏମ କ
ି)ାମ+ୂ, ପି ଏମ ଶରିୁନାରାୟଣ RWX0758151

ପ ୁ /14 23 129 671ମାଦୀ ଦୀପକ କମୁାର ପି ମାଦି ଡିେଲ$ର ରାଓ RWX1005511

�ୀ /15 44 129 672ମାଦି ଲ/0ୀ  ା ମାଦି ତ
ିମଲୁା KBH1293760

�ୀ /16 46 129 673ମାଦି ମା�ାମା  ା ମାଦି କ
 ି)ାମ+ୁ, KBH1293745

ପ ୁ /17 45 129 676ମାଦି ଡିେଲ$ର ରାଓ ପି ମାଦି ସରିୁନାରାୟଣ OR/12/085/160578

ପ ୁ /18 39 129 677ଏମ ଦାସରଥି ରାଓ ପି ସରିୁନାରାୟଣ ରାଓ RWX0281626

ପ ୁ /19 79 129 678ଏମ $ରିନାରାୟଣ ପି ଏମ କାେମ$ର OR/12/085/160576

ପ ୁ /210 45 129 680େକ ପ
ଭାତ କମୁାର . ପି େକ ଗଣପତି . OR/12/085/161126

ପ ୁ /211 72 129 681େକ. ଗଣପତି ପି େକ. ଏରୁକଲୁୁ RWX1149939

�ୀ /212 37 129 682େକ ଲଳିତା  ା େକ ପ
ଭାତ କମୁାର RWX0397869

ପ ୁ /313 55 129 684େକ ରାମୃ . ପି େକ ସିତା . OR/12/085/160589

ପ ୁ /314 51 129 685େକ.ରବି . ପି େକ.ସିତାରାମ . KBH1629864

ପ ୁ /315 46 129 686େକ ସିତା . ପି େକ ଆପାନ3 ା . OR/12/085/160582

�ୀ /316 45 129 687େକ ରାେଜ$ରୀ .  ା େକ ରାମ ୁ. OR/12/085/160546

�ୀ /317 45 129 688େକା5ାପାଲି ଅନ3 ପ7ୂ8  ା େକା5ାପାଲି ରବି RWX0281584

ପ ୁ /318 22 129 689େକ. ବାଲାଜୀ ପି େକ. ରବି RWX1149269

ପ ୁ /319 33 129 690େକନବିନ କମୁାର ପି େକା5ାପାଲି ରାମ ୁ KBH1355593

�ୀ /320 24 129 691େକ. ନବନିତା ପି େକ. ରବି RWX0902528

ପ ୁ /0421 48 129 692ରାମଜୀ ପ
ସାଦ ଗ9ୁା ପି ମ�ଳ ପ
ସାଦ ଗ9ୁା KBH1674282

�ୀ /0422 47 129 693ସନୁୀତା ଗ9ୁା  ା ରାମଜୀ ପ
ସାଦ ଗ9ୂା RWX0609594

ପ ୁ /423 19 129 694ଅଭିେଶଖ କମୁାର ଗ9ୁା ପି ରାମଜୀ ପ
ସାଦ ଗ9ୁା RWX1265255

�ୀ /0524 23 129 695ଝରଣା ସାହୁ  ା ଜୟରାମ ସାହୁ RWX1085968

ପ ୁ /525 36 129 696କିରଣ କମୁାର ପ<ନାୟକ ପି େସଶଗିରୀ ପ<ନାୟକ KBH1906056

�ୀ /526 64 129 697ଭାଗ�ଲ/0ୀ ସାହୁ  ା ସଯୁ�>ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/085/160550

ପ ୁ /527 40 129 698ଜୟରାମ ସାହୁ ପି ସଯୁ�>ନାରାୟଣ ସାହୁ KBH1294644

�ୀ /628 58 129 699ପ?ୁ େବେହରା  ା ସଯୁ�>ନାରାୟଣ େବେହରା OR/12/085/160553

ପ ୁ /629 41 129 700ଶ@ର କମୁାର େବେହରା ପି ସଯୂ�> ନାରାୟଣ େବେହରା RWX1149764

ପ ୁ /630 40 129 701ଶିବ କମୁାର େବେହରା ପି ସଯୂ�> ନାରାୟଣ େବେହରା KBH1905595

ପ ୁ /631 36 129 702ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି ସଯୂ�> ନାରାୟଣ େବେହରା RWX0101998

ପ ୁ /732 52 129 703େପାଦିଲାପ େଗାପି ପି େପାଦିଲାପ ଚିନା OR/12/085/160565

ପ ୁ /733 28 129 704ପି.ରବି କମୁାର ପି ପି ଗେୁ9$ର RWX0758177

ପ ୁ /734 25 129 705ପି ଶେAାଷ କମୁାର ପି ପି େଗାପି RWX0888735

�ୀ /735 46 129 706ପି ଳ/0ୀ  ା ପି େଗାପି OR/12/085/160566

ପ ୁ /836 41 129 707ଟି.ଚକ
ଧର ପି ଟି.ଗେୁ9$ର ରାଓ KBH1355635

�ୀ /837 45 129 708ତାମ
ପାଲି େଗାଲାପି  ା ତାମ
ପାଲି ଗେୁ9$ର OR/12/085/160559

�ୀ /838 23 129 709ଲଳିତା କମୁାରୀ େସଠୀ  ା ତାମ
ାପାଲି ଚକ
ଧର RWX1005701

�ୀ /939 36 129 710ଟି ପାବ> ତୀ  ା ଟି.ଗେୁ9$ର ରାଓ RWX0463463

ପ ୁ /1040 34 129 711େକ େହମA କମୁାର ମା େକ େଭ@ଟ ଲ/0ୀ KBH1905033

�ୀ /1041 51 129 712େକ. େଭେ@ଟ ଲ/0ୀ  ା େକ ଶ@ର ରାଓ OR/12/085/160309

ପ ୁ /1042 61 129 713େକ ଶ@ର ରାଓ ପି େକ ରାମଲୁୁ KBH1675826

ପ ୁ /1143 36 129 714ସି.ସେAାF କମୁାର ପି ସି. ଶବିପ
ସାଦ RWX0231001

ପ ୁ /1144 57 129 715ଶବି ପ
ସାଦ ନାୟକ ପି ସGାରୁ ନାୟକ OR/12/085/160596

�ୀ /1145 21 129 716ସି. ଶବିାନୀ  ା ସି. ସେAାଷ କମୁାର RWX1149780

�ୀ /1346 43 129 717ଚିପରପଲH ି କ
 ି)ା େବଣି  ା ଚିପରପଲH ି ମେହ$ର KBH1675677

�ୀ /1447 50 129 718ଏସ.ଏମ ଅମିନା େବଗ�  ା େଶI ମହJଦ ଆକବର KBH1675917

�ୀ /1448 28 129 719ସାଇରା ବାନୁ େବଗ�  ା େସK ମହJL ସMଲୁା ସNସାରୀ RWX0608612

ପ ୁ /1449 43 129 720ଫକିରୁPିନ ଅଲH ି ମହJଦ ବୁଟୁ ପି େଶI ମହJଦ ଆକବର KBH1293901

�ୀ /1450 31 129 721େରେହମାତୁନ ନିଶା  ା ଫାକିରୁQିନ ଅଲH ି ମହJଦ ବୁଟୁ RWX0397919

1 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ@  ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1451 35 129 722େସK ମହJଦ ଶାହାଜାହାN ପି େସK ମହJଦ ଆକବର KBH1905728

ପ ୁ /1452 38 129 723େସK ମହJଦ ସକତଲା ସନସାରୀପି େସK ମହJଦ ଆକବର KBH1904887

ପ ୁ /1553 69 129 724େଶଷଗିରୀ ପ<ନାୟକ ପି ସିମାUଳ ପ<ନାୟକ OR/12/085/160867

�ୀ /1554 62 129 725ଶ�ାମଲା ପ<ନାୟକ  ା େଶଷଗିରି ପ<ନାୟକ OR/12/085/160866

�ୀ /1555 36 129 726ସାଗରୀକା ପ<ନାୟକ  ା କିରଣ କମୁାର ପ<ନାୟକ RWX0463877

ପ ୁ /1556 35 129 727ଶିବ ପ
ସାଦ ପ<ନାୟକ ପି େଶଷଗିରୀ ପ<ନାୟକ KBH1906049

�ୀ /1557 33 129 728ମନୀଷା ପ<ନାୟକ  ା ଶିବ ପ
ସାଦ ପ<ନାୟକ RWX0463901

�ୀ /1658 62 129 729ନାରମେସ<ି ମେନାରମା  ା ନାରମେସ<ି ଲଛମନ OR/12/085/161125

ପ ୁ /1659 37 129 730ଏN.କ
 ାAି କମୁାର ନାରନ େସ<ୀ ପି ଏN.ଲ/0ଣ ରାଓ KBH1905413

ପ ୁ /1660 41 129 731ନାରମେସ<ି ରେମଶ ପି ନାରମେସ<ି ଲଛମନ ରାଓ KBH1338623

�ୀ /1661 28 129 732ଭବାନୀ ଶ@ରୀ  ା ନାରମେସ<ୀ କ
 ାAି କମୁାର RWX1149285

�ୀ /1762 51 129 733ଶାଲିନି ନିକମ  ା ନିକ� ସଭୁାସ KBH1338607

�ୀ /1763 32 129 734ଏN. ସିରିସା  ା ଏN. ରେମଶ RWX0804781

ପ ୁ /1764 64 129 735ନିକ� ସଭୁାସ ପି ନିକ� କାଶିନାଥ KBH1338599

�ୀ /1765 34 129 736ଏନ ସେୁରଖା ପି ଏନ ସବୁାସ RWX0758102

�ୀ /1866 58 129 737ଡକି ପ?ୁକଳା  ା ଡକି ବାଲାଜି ରାଓ KBH1338441

�ୀ /2267 60 129 738ଏମ. ସଭୁାମା  ା ଏମ. େସତାୟା RWX0397638

ପ ୁ /2468 57 129 739ମରୁଲୀ ଚ�
  େବେହରା ପି ନୀଳକW େବେହରା RWX0804823

�ୀ /2469 56 129 740ଡାଳିG େବେହରା  ା ମରୁଲୀ ଚ�
  େବେହରା RWX0609586

�ୀ /2470 23 129 741ମାନସୀ େବେହରା ପି ମରୁଲୀଧର େବେହରା RWX1005677

ପ ୁ /2471 21 129 742ସମିୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ମରୁଲୀ ଚ�
  େବେହରା RWX1082254

ପ ୁ /2572 31 129 743ଟି ବଂଶୀକ
ି)ା ପି ଟି ଚ�
  ରାଓ RWX0758193

�ୀ /2573 31 129 744ଏନ କବିତା  ା ଆେର ବିଜୟ କମୁାର RWX0888669

ପ ୁ /2574 44 129 745ଆର ବିଜୟ କମୁାର ପି ଆର.େଭ@ଟ ରାଓ RWX0758318

ପ ୁ /2575 37 129 746ଆର କିରଣ କମୁାର ପି ଆର.େଭ@ଟ ରାଓ RWX0758284

�ୀ /2576 55 129 747ଆର ଲ/0ୀ  ା ଆର େଭ@ଟ ରାଓ RWX0758268

ପ ୁ /2577 58 129 748ଆର. େଭ@ଟ ରାଓ ପି ପସାଲୁ ରାଓ RWX0758243

ପ ୁ /2578 53 129 749ଟି ଚ�
  ରାଓ ପି ଟି କାେମୟା RWX0758334

�ୀ /2579 48 129 750ଟି ଶକAୁଳା  ା ଟି ଚ�
  ରାଓ RWX0758060

�ୀ /2680 53 129 751େକ ଆଦୁଲୁ  ା େକ ଆଦି RWX0758144

ପ ୁ /2681 29 129 752େକ ଅନୀX ପି େକ ଆଦି RWX0758326

�ୀ /2782 75 129 753େକ ଆପାଲା ନରସିJା  ା େକ ରାମା ରାଓ RWX0888719

�ୀ /2883 20 129 754ଡି ଅଖିଲ ପି ଡି ସିମାUଳ RWX1226489

�ୀ /2884 40 129 755ଡି ଲଷ0ୀ  ା ଡି ସିମାUଳ RWX0888743

ପ ୁ /2885 47 129 756ଡି ସିମାUଳ ପି ଡି ଆପା ରାଓ RWX0888792

�ୀ /2986 38 129 757ସି ଏଚ ରାଧିକା  ା ସି ଏଚ ସେୁରଶ RWX0888677

�ୀ /3987 35 129 759ଏ ଲଷ0ି  ା ଏ ରେମଶ RWX0888727

ପ ୁ /4188 44 129 760ଟି େଗାପିନାଥ ପି ଟି ଆେଚୟା RWX0888750

ପ ୁ /4289 53 129 761ନ�ଲାଲ ଗ9ୁା ପି େଗାରଖ ଗ9ୁା KBH1629088

�ୀ /4290 40 129 762େବବି ଗ9ୁା  ା ନ�ଲାଲ ଗ9ୁା RWX0618769

�ୀ /4291 23 129 763ପି@ି କମୁାରୀ ଗ9ୁା ପି ନ�ଲାଲ ଗ9ୁା RWX1149301

�ୀ /4292 22 129 764ମନିଷା କମୁାରୀ ଗ9ୁା ପି ନ�ଲାଲ ଗ9ୁା RWX1149293

ପ ୁ /4293 20 129 765ସାହିX କମୁାର ଗ9ୁା ପି ନ�ଲାX ଗ9ୁା RWX1253913

ପ ୁ /4394 47 129 766ଦିଲH ିପ କମୁାର ଗ9ୁା ପି ଶବି ଚ�
  ଗ9ୁା KBH1674407

�ୀ /4395 46 129 767ସର ତୀ ଗ9ୁା  ା ଦିଲH ୀପ କମୁାର ଗ9ୁା RWX1149806

�ୀ /4396 21 129 768ରଜନୀ ଗ9ୁା ପି ଦିଲH ୀପ କମୁାର ଗ9ୁା RWX1149798

ପ ୁ /4397 19 129 769େରାହିY କମୁାର ଗ9ୁା ପି ଦିଲH ୀପ କମୁାର ଗ9ୁା RWX1253921

ପ ୁ /4498 52 129 770ପି ରେମଶ ପି ପି ଚିନ3 ା RWX1226521

�ୀ /4599 19 129 771ଲତା ପରଜା ମା ୰ ପାବ> ତୀ ପରଜା RWX1265396

�ୀ /46100 20 129 772ର[ିତା ବାଘ  ା ମ] ୁବାଘ RWX1265404

�ୀ /13101 18 129 777ସିଏ^. େକୗଶଲ�ା ମା ସିଏ^. କ
 ୀ)ାେବଣୀ RWX1303841

ପ ୁ /01102 18 129 783ଏ�. ସବୁ
 ମାନ�� ପି ଏ�. କ
 ି)ା ମ+ୂ, RWX1303999

ପ ୁ /1103 18 129 788ଏମ. ଅଖିେଲଶ ପି ଏମ. ଦାଶରଥୀ RWX1317866

�ୀ /-104 40 130 1ୱାଇ େଶାଭା  ା ୱାଇ କ
 ୀ)ା RWX1262427

�ୀ /House105 23 130 2ଆରଧିକା ପଟନାୟକ - ପଦ0 ାବତୀ ପଟନାୟକ RWX1281690

�ୀ /1106 33 130 3ସସୁ0 ିତା ରାଣି କଳୁଦୀପ ପି ରଜତ କଳୁଦୀପ RWX0100743

ପ ୁ /1107 55 130 4ରଜତ କଳୁଦୀପ ପି ଉରିଓ କଳୁଦୀପ OR/12/085/162607

�ୀ /1108 54 130 5ପ?ୁା[ଳି କଳୁଦୀପ  ା ରଜତ କଳୁଦୀପ OR/12/085/162608

�ୀ /1109 34 130 6ବି. େଶୗଲଜା  ା ବି. ସଧୁାକର RWX0397836

�ୀ /02110 48 130 7ଭାରତୀ ପ5ା  ା ଶରତ ପ5ା RWX1231828

ପ ୁ /02111 30 130 8କିରଣ କମୁାର ପ5ା ପି ଶରତ ପ5ା RWX0609230

ପ ୁ /2112 59 130 9ଶରତ ପ5ା ପି େଚତୖନ� ପ5ା RWX1272178

2 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ@  ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������ 
� ��$�����% 5ୱାଡ>  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

9 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /2113 28 130 10ଶ
ୀକାA ପ5ା ପି ଶରତ ପ5ା RWX0609222

ପ ୁ /03114 23 130 11ସଭୁଜୀତ ନାୟକ ପି କୃପାସିbୁ ନାୟକ RWX1048578

ପ ୁ /03115 20 130 12ଅବିଜିY ନାୟକ ପି କୃପାସିbୁ ନାୟକ RWX1208123

ପ ୁ /3116 58 130 13କୃପାସିbୁ ନାୟକ ପି ଳଡୁକିେଶାର ନାୟକ KBH1292754

�ୀ /3117 43 130 14ଲିଲି ନାୟକ  ା କୃପାସିbୁ ନାୟକ RWX0100768

ପ ୁ /4118 55 130 15େଦବରାଜ ପାତ
 ପି ଯରିୁ ପାତ
 OR/12/085/162670

�ୀ /4119 46 130 16ରିନା ପାତ
  ା େଦବରାଜ ପାତ
 KBH1293117

�ୀ /06120 26 130 17ଅନୁପମା େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX1048586

�ୀ /06121 22 130 18େସାନାଲୀ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX1082387

ପ ୁ /6122 50 130 19ବିଜୟକମୁାର େବେହରା ପି ଧେନ$ର େବେହରା OR/12/085/162616

�ୀ /6123 42 130 20ର[ ୁେବେହରା  ା ବିଜୟ େବେହରା OR/12/085/162613

�ୀ /7124 22 130 21ସb�ାରାଣୀ ପାଢୀ  ା ସରତ ବାଘ RWX1170752

�ୀ /09125 20 130 22ସି ଏ^ ଅନ3 ପ7ୂ8 ପି ସି ଏ^ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ RWX1208131

�ୀ /9126 59 130 23ବି ଜାନକି େଦବି  ା ଭି କ
 ି)ା ରାଓ RWX1265834

�ୀ /9127 40 130 25ବି. ଉମା ମେହ$ରୀ ପି ବି. କ
 ି)ା ରାଓ KBH1294438

ପ ୁ /9128 63 130 26ଏ�. ଈ$ର ରାଓ ପି ଏ�. ବିରାନ3 ା KBH1630185

ପ ୁ /9129 63 130 27ଭି କ
 ି)ା ରାଓ ପି ଭି ଆନ� ରାଓ RWX1270529

ପ ୁ /9130 61 130 28େକ. ରାମା ରାଓ ପି େକ. ବଲH ଭ ରାଓ KBH1629989

ପ ୁ /9131 55 130 29ସି. ଏ^. ରାମଚ�
  ରାଓ ପି ସି. ଏ^. େବରୖାଗୀ KBH1630086

ପ ୁ /9132 49 130 30ସି. ଏ^. ଆନ� ରାଓ ପି ସି. ଏ^. ଲି�ରାଜ KBH1630219

ପ ୁ /9133 47 130 31ସି. ଏ^. ଶ
ିନୀବାସ ରାଓ ପି ସି. ଏ^. େବରୖାଗୀ KBH1629948

ପ ୁ /9134 23 130 32େକ. ଆନ� ରାଓ ପି େକ ରାମା ରାଓ RWX1039403

ପ ୁ /9135 42 130 33ବି. ସେAାଷ କମୁାର ସାଇ ପି ବି. କ
 ି)ା ରାଓ KBH1294412

ପ ୁ /9136 33 130 34ବି େପ
ମକମୁାର ସାଇ ପି ବି.କ
 ି)ା ରାଓ KBH1355502

�ୀ /9137 26 130 35େକ. ଶିବାନୀ ପି େକ ରାମାରାଓ RWX0809582

ପ ୁ /10138 29 130 36ସି ଏ^ ମଣିକ]ା ପି ସି ଏ^ ରାମଚ�
ରାଓ RWX0434456

ପ ୁ /11139 26 130 37ଡି.ତୁଳସୀ ସେରାଜ ପି ଡି.ବିେନାଦ କମୁାର RWX0757112

ପ ୁ /12140 70 130 38ଅରୁଣ କମୁାର ଅଧିକାରୀ ପି େଚତୖନ� ଅଧିକାରୀ OR/12/085/158836

�ୀ /12141 65 130 39ଗୀତାରାଣୀ ଅଧିକାରୀ  ା ଅରୁଣ କମୁାର ଅଧିକାରୀ OR/12/085/158837

ପ ୁ /12142 45 130 40ରୁେପଶ କମୁାର ଅଧିକାରୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଅଧିକାରୀ OR/12/085/158838

ପ ୁ /12143 44 130 41ରାେଜଶ କମୁାର ଅଧିକାରୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଅଧିକାରୀ KBH1294578

ପ ୁ /12144 40 130 42ରାେକଶ କମୁାର ଅଧିକାରୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଅଧିକାରୀ KBH1292861

�ୀ /12145 35 130 43େ$ତାରାଣୀ ଅଧିକାରୀ  ା ରୁେପସ କମୁାର ଅଧିକାରୀ RWX0230755

�ୀ /12146 29 130 44କeନା ପାଢି  ା ରାେଜଶ କମୁାର ଅଧିକାରୀ RWX0609354

�ୀ /14147 45 130 45ଟି.ସଜୁାତା ..  ା ଟି.ଜଗଦିଶ .. OR/12/085/162619

�ୀ /14148 85 130 46ଟି ଆମଳୁୁ  ା ନାେଗ$ର ରାଓ OR/12/085/162418

�ୀ /14149 28 130 47ଟି ଚା�ିନୀ ପି ଟି ଗ�ାରାଜୁ RWX0757518

ପ ୁ /14150 58 130 48ଟି ଗ�ାରାଯ ୁ ପି ନାେଗ$ର ରାଓ OR/12/085/162419

ପ ୁ /14151 53 130 49ତ
ାସଲୁା ଜଗଦିଶ କମୁାର ପି ତ
ାସଲୁା ନାେଗ$ର OR/12/085/162421

�ୀ /14152 22 130 50ତ
ାସଲୁା ଲିଖିତା ପି ଟି ଜଗଦିf RWX1209576

�ୀ /14153 51 130 51ତ
ାସଲୁା ନାଗମଣି  ା ତ
ାସଲୁା ଗ�ାରାଜୁ OR/12/085/162420

ପ ୁ /14154 45 130 52ଟି ଶ@ର ରାଓ ପି ଟି ନାେଗ$ର ରାଓ KBH1904929

�ୀ /14155 39 130 53ଟି ସଜୁାତା  ା ଟି ଶ@ରରାଓ KBH1904937

ପ ୁ /15156 37 130 54ଟି. ଅମରନାଥ ପି ଟି. ଶବିାଜୀ ରାଓ KBH1630037

�ୀ /15157 63 130 55ମାଦି ଅ7>ପ7ୂ8 ପି ମାଦି ଲ/0ଣ ମ+ୂ, KBH1630144

ପ ୁ /15158 31 130 56ଟି ଆଶସି ପି ଟି ଶବିାଜିରାଓ RWX0334219

ପ ୁ /15159 40 130 57େକ. ଜଗନ3 ପି େକ. ନାେଗ$ର ରାଓ KBH1630128

ପ ୁ /15160 37 130 58ଏ�. ସଧିୁର କମୁାର ପି ଏ�. ଈ$ର ରାଓ KBH1630011

�ୀ /15161 51 130 59ଚିଟିମ[ ୁକମୁାରୀ  ା ଚିଟିମ[ ୁବାବୁ ରାଓ KBH1630227

�ୀ /15162 37 130 60ଟି. ଲତା  ା ଟି.ରବି ରାଓ KBH1355536

�ୀ /15163 44 130 61ଚିଟିମଜା ଲ/0ୀ  ା ଚିଟିମଜା ଆନ� KBH1630201

�ୀ /15164 40 130 62ସି. ଏ^. ଲ/0ୀ  ା ସି. ଏ^. ଶ
ିନୀବାସ ରାଓ KBH1629930

�ୀ /15165 51 130 63ଚିଟିମ[ ୁମା�ାମା ମା�ାମା  ା ଚିଟିମ[ ୁରାମ ଚ�
  ରାଓ KBH1630094

ପ ୁ /15166 62 130 64ମାଦି େଭେ@ଟ ରାବଣା ପି ମାଦି ଲ/0ଣ ମ+ୂ, KBH1630078

�ୀ /15167 28 130 65ଟି. ରାମିୟା  ା ଏ�. ସଧୁୀର କମୁାର RWX0608380

ପ ୁ /15168 85 130 66ଟି ହରିଶଚ�
  ରାଓ ପି ଗ�ା ାମି ରାଓ OR/12/085/162424

�ୀ /15169 75 130 67ଟି ଚିନ0 ାମା ରାଓ  ା ହରିଶଚ�
  ରାଓ OR/12/085/162425

ପ ୁ /15170 60 130 68ଟି ଶିବାଜୀ ରାଓ ପି ହରିଶଚ�
  ରାଓ OR/12/085/162426

�ୀ /15171 55 130 69ଟି ଳଲିତା ରାଓ  ା ସିବାଜୀ ରାଓ OR/12/085/162427

ପ ୁ /15172 48 130 70ଟି ରବି ରାଓ ପି ହରିଶଚ�
  ରାଓ OR/12/085/162429

�ୀ /15173 48 130 71କ5ୁଲା ସେରାଜିନୀ  ା କ5ୁଲା ରାମା ରାଓ KBH1629971

ପ ୁ /15174 37 130 72ଜି. ଶିବ ଶ@ର ପି ଜି. ତ
ିପତି ରାଓ KBH1674449

3 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ@  ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /15175 26 130 73ଟି ଶ
ୀେଦବୀ  ା ଟି ଅମରନାଥ RWX1208149

�ୀ /16176 21 130 74ମାଦି ନିଲିମ।  ା ଏମ. ବାସେୁଦବ ରାଓ RWX1226828

ପ ୁ /16177 29 130 75ଏମ.ବାସେୁଦବ ରାଓ ପି ଏମ.େଭେ@ଟ ରାବଣା RWX0463349

�ୀ /17178 90 130 76ତ
 ାସଲୁା ସାବିତ
ୀ ଆମା  ା ତ
 ାସଲୁା ବୀରରାଜୁ OR/12/085/162728

ପ ୁ /17179 33 130 77ଟି କିରଣ କମୁାର ପି ଟି କ5ଲା ରାଓ RWX1208677

�ୀ /17180 31 130 78ଟି. ପ?ୁଲତା ପି ଟି.କ5ଲା ରାଓ RWX0609420

�ୀ /17181 37 130 79ଟି. ରାନୀ ପି ଟି.କ5ଲ ରାଓ RWX0609412

ପ ୁ /17182 55 130 80ତ
 ାସଲୁା କ5ଲ ରାଓ ପି ତ
 ାସଲୁା ବିରରାଜୁ OR/12/085/162473

�ୀ /17183 45 130 81ଟି ଧନାଲ/0ୀ ରାଓ  ା କ5ଲ ରାଓ OR/12/085/162474

�ୀ /17184 40 130 82ଟି. ସ�ୀତା ପି ଟି.କ5ଲା ରାଓ RWX0609438

ପ ୁ /18185 49 130 83ପାଟନାଲା ବ
 ହ0 ାଜୀ ପି ପାଟନାଲା କାAାରଓ OR/12/085/162432

�ୀ /18186 31 130 84ଟି.ର[ିତା େଗୗରୀ ପି ଟି.ଶ
ୀରାମ ମ+ୂ>ୀ RWX0757377

�ୀ /18187 46 130 85ପି ବିଜୟ ଲ/0ି  ା ପି ବ
 ହ0 ାଜୀ ଆଚାରୀ RWX1208073

ପ ୁ /18188 30 130 86ଟି ରବିକାA ପି ଟି ଶ
ୀରାମମତୁ, RWX0334144

ପ ୁ /18189 42 130 87ପାଟନାଲା ସତୀଷ ପି ପାଟନାଲା କାAାରାଓ OR/12/085/162773

�ୀ /18190 60 130 88ପାଟନାଲା ସତ�ବତି  ା ପାଟନାଲା କାAାରାଓ OR/12/085/162431

�ୀ /18191 37 130 89ପି.  ାତୀ  ା ପି. ସତୀଶ RWX0609610

�ୀ /18192 50 130 90େଟକି ଉମାେଦବୀ  ା େଟକି ଶ
ୀରାମ ମ+ୁ, OR/12/085/162763

ପ ୁ /19193 68 130 91ଭ�ସ�ାରାଜୁ ଅଛୁତା ରାଜୁ ପି ଭ�ସ�ାରାଜୁ ତାୱଟିି ରାଜୁ OR/12/085/162433

ପ ୁ /19194 40 130 92ଭ�ସ�ାରାଜୁ କିେଶାର କମୁାର ପି ଭ�ସ�ାରାଜୁ ଅଛୁତା ରାଜୁ RWX0230581

�ୀ /19195 61 130 93ଭ�ସ�ାରାଜୁ ଲ/0ୀ  ା ଭ�ସ�ାରାଜୁ ଅଛୁତା ରାଜୁ OR/12/085/162434

ପ ୁ /19196 69 130 94ଏନ ପ
ସାଦ ରାଓ ପି ଗଣପତି ରାଓ OR/12/085/162435

�ୀ /19197 65 130 95ଏନ ସଜୁାତା ରାଓ  ା ପ
ସାଦ ରାଓ OR/12/085/162436

ପ ୁ /19198 44 130 96ଏN ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏN ପ
ସାଦ ରାଓ KBH1294297

�ୀ /19199 35 130 97ଭ�ସ�ାରାଜୁ ଶ
ାବଣୀ  ା ଭ�ସ�ାରାଜୁ କିେଶାର କମୁାର RWX0884908

�ୀ /19200 34 130 98ଏN ସଚିୁତା  ା ଏN ଶ
ିନିବାସ RWX0334243

ପ ୁ /19201 41 130 99ସେAାଷ କମୁାର ଭିଆଶରାଜ ପି ଅଚିତା ରାଜୁ ଭିଆଶରାଜ RWX0884916

�ୀ /19202 31 130 100ଭାରତୀ ଭିଆଶରାଜ  ା ସେAାଷ କମୁାର ଭିଆଶରାଜ RWX0884924

ପ ୁ /20203 40 130 101ଜାମି ସେAାଷ କମୁାର ପି ଜାମି େବକୖWୁ ରାଏ RWX0230599

ପ ୁ /20204 51 130 102ବିଜୟ କମୁାର େମରାନି ପି କନ0 ାୟା ଲାଲ େମରାନି OR/12/085/162439

�ୀ /20205 48 130 103ପଜୁା ମିରାନି  ା ବିଜୟ କମୁାର ମିରାନି KBH1338979

ପ ୁ /20206 25 130 104େକଳୖାଶ ମିରାନି ପି ଭିଜୟ କମୁାର ମିରାନି RWX1154376

�ୀ /20207 24 130 105ମନିକା େମରାନି ପି ଭିଜୟ କମୁାର େମରାନି RWX1154384

�ୀ /21208 36 130 106େଜ. ଲ/0ୀ  ା େଜ. ସେୁରଶ RWX0608752

ପ ୁ /21209 46 130 107େଜ. ସେୁରଶ ପି େଜ. ମାେଲ$ର ରାଓ OR/12/085/162626

�ୀ /23210 36 130 108ସାରଦା ମହାAୀ ସାରଦା  ା େଚୗଧରୁୀ କମୁାର ମହାAି RWX0809186

�ୀ /23211 50 130 109ରାଧାରାଣି ମହାAି  ା ବୃ�ାବନ ମହାAି OR/12/085/158290

ପ ୁ /23212 43 130 110େଚୗଧରୁୀ କମୁାର ମହାAି ପି ବୃ�ାବନ ମହାAି KBH1339241

ପ ୁ /23213 41 130 111ବିଜୟ କମୁାର ମହାAି ପି ବୃ�ାବନ ମହାAି KBH1339258

ପ ୁ /23214 39 130 112େ/ମ ଚ�
  ମହାAି ପି ବୃ�ାବନ ମହାAି KBH1339233

�ୀ /24215 56 130 113ମିନାକମୁାରି ପଟନାୟକ  ା ଲଳିତ େମାହନ ପଟନାୟକ OR/12/085/162455

ପ ୁ /25216 46 130 114ସେAାଷ କମୁାର ପ<ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ�
  ପ<ନାୟକ RWX1196831

ପ ୁ /25217 82 130 115ରେମଶଚ�
  ପଟନାୟକ ପି ଲାଲଚା�୍ ପଟନାୟକ OR/12/085/162458

�ୀ /25218 68 130 116ପ?ୁା[ଳି ପଟନାୟକ  ା ରେମଶଚ�
  ପଟନାୟକ OR/12/085/162459

�ୀ /25219 67 130 117ସେୁଲାଚନା ପଟନାୟକ  ା ପ
ଫଲୁ ଚ�
  ପଟନାୟକ OR/12/085/162463

�ୀ /25220 60 130 118େଜାh3ାରାଣୀ ପଟନାୟକ  ା ନବିନ ଚ�
  ପଟନାୟକ OR/12/085/162468

ପ ୁ /25221 49 130 119ପ
ଦୀପ କମୁାର ପ<ନାୟକ ପି ପ
ଫଲୁ ପ<ନାୟକ KBH1355478

ପ ୁ /25222 75 130 120ବିେନାଦ ଚ�
  ପ<ନାୟକ ପି ଲାଲଚା� ପ<ନାୟକ RWX0956995

ପ ୁ /25223 38 130 121ଶ
ୀବାସ ପ<ନାୟକ ପି ବିେନାଦ ଚ�
  ପ<ନାୟକ KBH1674340

�ୀ /26224 45 130 122ବିନତି ପ<ନାୟକ  ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ପ<ନାୟକ RWX0463786

ପ ୁ /���26225 27 130 123େଦେବ�
  ପାତ
 ପି ଗେଣଶ କମୁାର ପାତ
 RWX0757260

�ୀ /27226 47 130 124ଏମ ଲାତା ..  ା ରାଯ ୁ OR/12/085/162480

�ୀ /27227 45 130 125ଏମ ଗିତା ..  ା ଏମ. ରାମା ରାଓ .. KBH1294321

�ୀ /27228 27 130 126ଏ� . ଭାୱନା ପି ଏ�.େଗାବି� ରାଓ RWX0608448

�ୀ /27229 45 130 127େକ କରୁଣା  ା େକ ସତ�ନାରାୟଣ KBH1906171

�ୀ /27230 29 130 128ଏ�. େମୗନିକା ପି ଏ�.େଗାବି� ରାଓ RWX0608455

ପ ୁ /27231 52 130 129ମାଦି ରାମା ରାଓ ପି ମାଦି ବିରାନ3 ା OR/12/085/162481

ପ ୁ /27232 51 130 130େକ ସତ�ନାରାୟଣ ପି େକ ଗiୁା ାମୀ KBH1906163

�ୀ /28233 40 130 131େକ. ପବିତ
 ା ପି େକ. ସୀତାୟା KBH1292960

ପ ୁ /29234 22 130 132ବି ଭୁବନ ପି ବି େଭ@ଟ ରାଭଣା RWX1170646

ପ ୁ /29235 73 130 133ବି ଜଗନ3 ାଥ ରାଓ ପି ବି. ସତ�ନାରାୟଣା KBH1292721

ପ ୁ /29236 53 130 134ବାରାଟମ େଭେ@ଟ ରାବଣା ପି ବାରାଟମ ଜଗନ3 ାଥ ରାଓ KBH1294032

4 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ@  ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /30237 59 130 135ଜି େହମା କମୁାରୀ ..  ା କ5ଲ OR/12/085/162490

ପ ୁ /30238 31 130 136ଜି.ଫନୀ�
 ା କମୁାର ପି ଜି.କ5X ରାଓ RWX0664318

�ୀ /30239 33 130 137ଜି. ସାମୟୁMା ମା ଜି. େହମ କମୁାରୀ RWX0888883

�ୀ /32240 45 130 138ହମିଦା େବଗମ  ା ସହଜାଦ ହୁେସନ KBH1294339

ପ ୁ /32241 55 130 139ସହଜାଦ ହୁେସନ ପି ଜାକିର ହୁେସନ KBH1338987

�ୀ /32242 46 130 140ଅବଦା ଖାତୁନ  ା ରାମଜାନ ଏେହମଦ ଶିଦକି RWX0889121

ପ ୁ /32243 52 130 141ରାମଜାନ ଏେହମଦ ଶିଦକି ପି କାଲୁ ଖjନ RWX0889105

ପ ୁ /32244 26 130 142ଇମରାନ ଏେହମଦ ଶିଦକି ପି ରାମଜାନ ଏେହମଦ ଶିଦକି RWX0889022

ପ ୁ /32245 26 130 143ସଲମାନ ଏହମଦ ଶିଦକି ପି ରାମଜାନ ଏେହମଦ ଶିଦକି RWX0889014

�ୀ /33246 61 130 144ପି ପଦମାବତୀ ..  ା ପି. ଲ/0ଣ ରାଓ ଆଚାରି OR/12/085/162509

ପ ୁ /33247 75 130 145ପି ଲ/0ଣ ରାଓ ଆଚାରି ପି ପି. ସରିୁନାରାୟଣ ଆଚାରି OR/12/085/162508

ପ ୁ /33248 54 130 146ସି.ଏଚ. ଆନ� ଆଚାରୀ ପି ସି.ଏଚ.ଲି�ରାଜ ଆଚାରୀ RWX0809251

ପ ୁ /33249 53 130 147ସି. ଏ^. ବାବୁରାଓ ଆଚାରୀ ପି ସି. ଏ^. ଲି�ରାଜ ଆଚାରୀ KBH1674456

�ୀ /33250 47 130 148ସି. ଏ^. ଭଗବତୀ ଆଚାରୀ ପି ସି. ଏ^. ଲି�ରାଜ ଆଚାରୀ RWX0696419

ପ ୁ /33251 43 130 149ପି. କ
 ି)ାରାଓ ଆଚାରୀ ପି ପି. ଲ/0ଣରାଓ ଆଚାରୀ KBH1293091

�ୀ /33252 20 130 150ସିଏଚ ସଭୁାସିନି ଆଚାରୀ ପି ସିଏଚ ଭଗବତୀ ଆଚାରୀ RWX1247865

�ୀ /33253 27 130 151ସି.ଏଚ ଅ[ଳି ପି ସି.ଏଚ ବାବୁରାଓ ଆଚାରୀ RWX0809376

�ୀ /33254 27 130 152ସି.ଏଚ. ଦିବ�ା ପି ସି.ଏଚ ଆଚାରୀ RWX0809483

ପ ୁ /33255 22 130 153ସି ଏ^ ଗେଣଷ ପି ସି ଏ^ ବାବୁରାଓ RWX1208099

ପ ୁ /33256 20 130 154ସିଏଚ ମଣିକW ପି ସିଏଚ ଆନ� RWX1262443

�ୀ /33257 49 130 155ସି.ଏଚ. ମୀନା/ୀ  ା ସି.ଏଚ ରାଜା ଅଚାରୀ RWX0809384

ପ ୁ /33258 47 130 156ସି.ଏଚ. ରାଜୁ ପି ସି.ଏଚ. ଆଚାରୀ RWX0809533

�ୀ /33259 20 130 157ସି ଏ^ ରାଣୀ ପି ସି ଏ^ ବାବୁରାଓ RWX1208107

�ୀ /33260 25 130 158ସି ଏ^ େସାନି ପି ସି ଏ^ ବାବୁରାଓ RWX1208115

�ୀ /34261 52 130 159ଡି. ରାଧାେଦବୀ ..  ା ଡି. ବିେନାଦ କମୁାର .. KBH1294222

�ୀ /34262 31 130 160ନିେରାସା େଗGାଲ  ା ସି.ଏଚ, ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ସବୁୁQି RWX0397646

�ୀ /34263 29 130 161େଦବରେସ<ୀ ହୀରାରାଣି ପି େଦବରେସ<ୀ ବିେନାଦ କମୁାର RWX0397851

ପ ୁ /34264 56 130 162େଦବର େସଠି ବିେନାଦ କମୁାର ପି େଦବର େସଠି କମୁାର  ାମି KBH1294073

ପ ୁ /34265 42 130 163ସି ଏଚ ସଧୁାଂଶ ୁସବୁୁQି ପି ସି. ଏଚ. ଲ/0ୀନାରାୟଣ ସବୁୁQି KBH1293109

�ୀ /34266 22 130 164ଡି ବିଜୟଶ
ୀ ପି ଡି ବିେନାଦ କମୁାର RWX1208081

�ୀ /35267 37 130 165େକାଟମ େଜ�ାତି  ା େକାଟମ ଶିବଶ@ର ରାଓ KBH1905421

ପ ୁ /35268 40 130 166ବଳରାମ ଖିଲ ପି ମାଧବ ଖିଲ RWX0334177

�ୀ /35269 36 130 167ମିନି ଖିଲ  ା ବଳରାମ ଖିଲ RWX0334490

�ୀ /35270 48 130 168େକ ଲ/0ୀ  ା େକାଟିନି ସ�ୁର ନାରାୟଣ OR/12/085/162524

ପ ୁ /35271 58 130 169େକାଟିନି ସ�ୁର ନାରାୟଣା ପି େକାଟିନି େଭ@ଟ ସଯୂ�> ପ
ସାଦ ରାଓ OR/12/085/162523

�ୀ /35272 29 130 170େକାଟିN ନାୱ�ା  ା କିAାଳି ସେAାଷ RWX0608729

�ୀ /35273 78 130 171େକ ଆମାଇ ରାଓ  ା େକାଟିନି େଭ@ଟ ସଯୂ�> ପ
ସାଦ ରାଓ OR/12/085/162522

ପ ୁ /35274 46 130 172େକ ଶିବଶ@ର ରାଓ ପି େକାଟିନି େଭ@ଟ ସଯୂ�> ପ
ସାଦ ରାଓ OR/12/085/162525

ପ ୁ /36275 60 130 173ସkିଦାନ� ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ
ାହୀ OR/12/085/162685

�ୀ /36276 55 130 174ଭବାନୀ ପାଣିଗ
ାହି  ା ସତ�ନାରାୟଣ ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/162708

ପ ୁ /36277 33 130 175ଶବି ପ
ସାଦ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ସkିଦାନ� ପାଣିଗ
ାହୀ KBH1905652

�ୀ /36278 31 130 176ସନୁ�ା ପାଣିଗ
ାହି ପି ସkିଦାନ� ପାଣିଗ
ାହି RWX0334425

�ୀ /37279 48 130 177ତ
ାସଲୁା େଗାବି� ଆମା  ା ତ
ାସଲୁା ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/085/162428

ପ ୁ /37280 29 130 178ଟି. ଅଭିନାଶ କମୁାର ପି ଟି. ନାରାୟଣ ରାଓ RWX0463893

ପ ୁ /37281 57 130 179ଟି. ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଟି. ହରିl�
  ରାଓ KBH1674308

�ୀ /38282 35 130 180େସାନିଆ ଘାଇ  ା ଅମର େଖର RWX1226844

ପ ୁ /38283 71 130 181ବି$ାମିତ
 େଖର ପି ହରିବଂଶ ଲାଲ OR/12/085/162530

�ୀ /38284 66 130 182ଦିପା େଖର  ା ବି$ାମିତ
 େଖର OR/12/085/162531

ପ ୁ /38285 39 130 183ଅମର େଖର ପି ବି$ାମିତ
 େଖର RWX0100842

ପ ୁ /38286 38 130 184ବିଜୟ କମୁାର େଖର ପି ବି$ାମିତ
 େଖର KBH1338961

�ୀ /39287 68 130 185ଆଇ କି)ାେବଣି .. ପି ଆଈ େମାହନ ରାଓ OR/12/085/162534

�ୀ /39288 40 130 186ଆଇ. ଦିପାରାଣୀ  ା ଆଇ. ସାଇପ
ସାଦ KBH1355551

ପ ୁ /39289 47 130 187ଆଇ ସାଇ ପ
ସାଦ ପି ଆଇ େମାହନ ରାଓ OR/12/085/162536

ପ ୁ /40290 42 130 188ଡି. ପ
ଦୀପ କମୁାର .. ପି ଡି. ରାମା ରାଓ KBH1294123

ପ ୁ /40291 39 130 189େଦବର େସଠି ପ
ବିଣ କମୁାର ପି େଦବର େସଠି ରାମାରାଓ KBH1293133

ପ ୁ /40292 38 130 190େଦବର େସଠି ପ
େମାଦ କମୁାର ପି େଦବର େସଠି ରାମାରାଓ RWX0281311

ପ ୁ /40293 65 130 191ଡି ରାମା ରାଓ ପି ବିmେୱmୱର ରାଓ OR/12/085/162541

�ୀ /40294 62 130 192େଦବର େସଠି ବନଜାଖୀ ରାଓ  ା େଦବର େସଠି ରାମା ରାଓ OR/12/085/162542

�ୀ /41295 58 130 193ଜି ବିଜୟଲ/0ୀ  ା ଜି. ତ
ିପତି ରାଓ ରାଓ OR/12/085/162544

ପ ୁ /41296 30 130 195ଜି ସିQାଥ> ପି ଜିତିରୁପତି ରାଓ RWX1087642

ପ ୁ /42297 57 130 196ଭି. ପ
ଭାକର ରାଜୁ ପି ଭି. େଭେ@ଟ ରାଜୁ RWX0100867

�ୀ /43298 66 130 197େକ କ
 ୀ)ାେବଣି  ା େକ. କ
 ି)ାରାଓ OR/12/085/162551

5 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ@  ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /43299 40 130 198କଂୁଦାଳା ଶ
ୀନୀଵାସ ପି େକ. କ
 ି)ାରାଓ KBH1293042

�ୀ /44300 55 130 199ଡି କନ�ା କମୁାରୀ ..  ା ବ
 ହ0 ାନ�ମ OR/12/085/162555

�ୀ /45301 32 130 200ବି. ଦୁଗ8ୱାରଲ/0ୀ  ା ଏ. ରାଜା RWX0608414

�ୀ /45302 58 130 201ଏ. ଜୟା  ା ଏ. ଲ/0ଣ ରାଓ OR/12/085/162557

ପ ୁ /45303 75 130 203ଏ ଲ/0ଣ ରାଓ ପି େବରୖାଗି KBH1294560

ପ ୁ /45304 49 130 204ଏ. ଶ
ୀନିବାସ ପି ଏ. ଲ/0ଣ ରାଓ KBH1294552

�ୀ /45305 44 130 205ଏ. ସମୁତି  ା ଏ. ଶ
ୀନିବାସ RWX0230490

ପ ୁ /46306 67 130 206ଭିମେସନ ପ5ା ପି ହେରକୃ) ପ5ା OR/12/085/172034

�ୀ /46307 60 130 207ବିଜୟଲ/0ୀ ପ5ା  ା ଭୀମେସନ ପ5ା OR/12/085/172036

ପ ୁ /46308 34 130 208ବି$ଜିତ ପ5ା ପି ଭୀମେସନ ପ5ା RWX0757088

�ୀ /47309 55 130 209ଦାସରୀ ପ
ମିଳା  ା ଦାସରୀ ଆନ� ରାଓ OR/12/085/162568

�ୀ /47310 33 130 210ଦାସରୀ ବିଜୟା ପି ଦାସରୀ ଆନ� ରାଓ RWX0100909

ପ ୁ /48311 68 130 211ଶିବ ଗଉଡ ପି େ/ତ
 ଗଉଡ RWX0397679

�ୀ /48312 65 130 212ବିଜୟ ଲ/0ୀ ଗଉଡ  ା ଶିବ ଗଉଡ RWX0397687

�ୀ /48313 54 130 213ଭାନୁମତୀ ଗଉଡ  ା ରାମଚ�
  ଗଉଡ OR/12/085/162571

ପ ୁ /48314 39 130 215ପ
ଦୀପ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଶିବ େଗୗଡ KBH1905041

ପ ୁ /48315 26 130 218କାହ3 ୁ  ଚରଣ େଗୗଡ ପି ରାମଚ�
  େଗୗଡ RWX0888909

ପ ୁ /49316 50 130 219େଶଖ ମoୁାକ ଅହJଦ ଅଲH ି ପି େଶଖ ଅବୁବକର RWX0230540

ପ ୁ /49317 46 130 220ଶ
ୀଣିବାf ଗ9ୁା ପି ଏମ. ହରିl�
  ରାଓ RWX1296615

ପ ୁ /49318 45 130 221ଏ�. ବାଲାଜୀ ଗ9ୁା ପି ଏ�. ହରିl�
  ରାଓ KBH1293182

ପ ୁ /49319 43 130 222ମାଦି ନେରଶ ଗ9ୁା ପି ମାଦି ହରିl�
  ରାଓ KBH1339340

ପ ୁ /49320 40 130 224ମାଦି ପ
ଦୀପ କମୁାର ପି ମାଦି ଆନ� ରାଓ KBH1293083

ପ ୁ /49321 39 130 225ମାଦି ପ
ଭିଣ କମୁାର ପି ମାଦି ଆନ� ରାଓ KBH1293075

�ୀ /49322 66 130 226ଏ� ପ
ମିଳା  ା ଏମ. ଆନ� ରାଓ OR/12/085/162577

�ୀ /49323 39 130 227ମାଦି  ାତୀ  ା ମାଦି ରଜନୀକାA ଗ9ୁା KBH1293034

�ୀ /50324 36 130 228ଏ ସନିୁତା ଆେନ�  ା େଶଷ ଗିରି ଆେନ� KBH1905769

ପ ୁ /50325 36 130 229ଏ ଶ
ୀନିବାସ େସନାପତି ପି ଚ�
ରାଓ େସନାପତି KBH1905744

ପ ୁ /50326 33 130 230ଏ ଅରବି� େସନାପତି ପି ଚ�
ରାଓ େସନାପତି KBH1905751

ପ ୁ /50327 45 130 231ଏ. େଶଷଗିରି ପି ଏ. ନିଳକWମ OR/12/085/162586

ପ ୁ /51328 77 130 232ସି. ଏ^ ତିରୁପତି ପ<ନାୟକ ପି ଚ�
େଶଖର ପ<ନାୟକ OR/12/085/170512

ପ ୁ /51329 53 130 233ସି. ଏ^. ରାମ େମାହନ ପ<ନାୟକପି ସି. ଏଚ. ତିରୁପତି ପ<ନାୟକ OR/12/085/170514

�ୀ /51330 48 130 234ସି. ଏ^ ଅ[ଳି ପ<ନାୟକ  ା ସି. ଏଚ. ରାମେମାହନ ପ<ନାୟକ KBH1339159

�ୀ /52331 34 130 235ଭି. ମୀନା  ା ଭି ପ
ଦୀପ କମୁାର RWX0397794

�ୀ /52332 69 130 236େହମଲତା ପ<ନାୟକ  ା ସ[ିବ ପ<ନାୟକ KBH1339118

ପ ୁ /52333 46 130 237p଼[ିତ କମୁାର ପ<ନାୟକ ପି ସ[ିବ ପ<ନାୟକ OR/12/085/162636

�ୀ /53334 30 130 238ଭି. ଗୀତା  ା ଭି. ସେୁରଶ କମୁାର RWX0608745

ପ ୁ /53335 41 130 239ଭି. ସେୁରଶ କମୁାର ପି ଭି. ସରିୁନାରାୟଣା KBH1294776

ପ ୁ /53336 39 130 240ଭି ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ପି ଭି ା ସରିୁ ନାରାୟଣା KBH1294610

�ୀ /53337 60 130 241ଭି ା ନିମ>ଳା  ା ଭି ା ସରିୁନାରାୟଣ OR/12/085/160441

ପ ୁ /53338 55 130 242ଭି ା ସଯୁ�>ନାରାୟଣ ପି ଭି ା କ
 ି)ାମ+ୁ, OR/12/085/160428

�ୀ /54339 58 130 243େଜ ଇ�ୁମତି ..  ା େଯ. େବକୖWୁ .. KBH1294099

ପ ୁ /55340 35 130 244କଟମେସଠି େବଣ ୁେଗାପାଳ ସାଗରପି କଟମେସଠି ସତ�ନାରାୟଣ KBH1980739

�ୀ /56341 29 130 245ପି େହମଲତା ପି ପି ସେAାଷ RWX0809673

�ୀ /56342 56 130 246େଜ�ାh3ା ପାଳ  ା େକାମଳ େଲାଚନ ପଟନାୟକ KBH1339019

ପ ୁ /56343 27 130 247 ରୂପ ପ<ନାୟକ ପି କମଳ ଲେଚାନ ପ<ନାୟକ RWX0608968

�ୀ /58344 45 130 248ଏ�. ଅନିତା  ା ଏମ. ଭାrର ରାଓ KBH1339332

ପ ୁ /58345 46 130 249ମାsି ଭାtର ରାଓ ପି ମାLଵି େଭ@ଟ ନାରାୟଣ RWX1296581

�ୀ /59346 65 130 250ବି ରୁପାବତୀ ..  ା ବି.ଭି ରାମଣା .. OR/12/085/162006

ପ ୁ /59347 36 130 251ବରାଟମ ଅଚ�ତୁା ପି ବରାଟମ େଭେ@ଟ ରାବଣା KBH1355411

�ୀ /60348 54 130 252ଏମ ର[ିତା .  ା ଏ�. ସବୁା ରାଓ OR/12/085/162010

�ୀ /60349 71 130 253ଏମ ସବୁାସିନି ..  ା ଏମ. କେଟ$ର ରାଓ OR/12/085/162008

ପ ୁ /60350 35 130 254ଏମ.ଶଶି ଅନିଲ ପି ଏମ. ଶବୁା ରାଓ RWX0242834

ପ ୁ /60351 31 130 255ମାଲା େଭ@ଟ ରାମଣ ପି ମାଲା ସଭୁା ରାଓ RWX0696286

ପ ୁ /60352 67 130 256ଏ�. ସବୁା ରାଓ ପି ଏ�. େଭେ@uଶ� RWX0608463

ପ ୁ /60353 28 130 257ଏମ. ବାସେୁଦବ ପି ଏମ. ସବୁାରାଓ RWX0463356

ପ ୁ /61354 89 130 258ଏ. କି)ାମ+ୁ, ପି ଏ. ଆପାନ3 ା OR/12/085/162012

�ୀ /62355 59 130 259େରଣକୁା େଦବୀ  ା ଆର େକ େଦଓ OR/12/085/162018

ପ ୁ /62356 30 130 260ବିକ
ମ େଦଓ ପି ରାମକୃ) େଦଓ RWX0334193

�ୀ /62357 29 130 261କବିତା େଦଓ  ା ବିକ
ମ େଦଓ RWX1086693

ପ ୁ /62358 24 130 262ବିକାଶ ଚ�
  େଦଓ ମା େରଣକୁା େଦବି RWX1086776

�ୀ /62359 51 130 263ବି. ସଜୁାତା ରାଜୁ  ା ବି. ଧମ8 ରାଜୁ KBH1629963

ପ ୁ /62360 39 130 264ବି. ରାେଜଶ କମୁାର ରାଜୁ ପି ବି. ଧମ8 ରାଜୁ KBH1629997

6 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ@  ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /62361 37 130 265ବି. ରଣଜିତ କମୁାର ରାଜୁ ପି ବି. ଧମ8 ରାଜୁ KBH1630029

ପ ୁ /63362 66 130 266ବି. ଧମ8 ରାଜୁ ପି ବି. ଆପଲ ରାଜୁ KBH1629955

�ୀ /63363 27 130 267ବି ସନିୁତା ରାଜୁ ପି ବି ଧମ8 ରାଜୁ RWX1086701

�ୀ /64364 25 130 268ଟି ପ
ଣୀତା ପି ଟି କମୁାର ରାଜୁ RWX1170653

ପ ୁ /64365 55 130 269ଟି କମୁାର ରାଜୁ ପି ଟି ପି ଅନ3 ାମ ରାଜୁ OR/12/085/162031

�ୀ /64366 46 130 270ଟି ସର ତୀ ରାଜୁ  ା ଟି କମୁାର ରାଜୁ OR/12/085/162032

�ୀ /64367 45 130 271ଟି. ଗୀତା ରାନୀ  ା ଟି.ପିତାGର ରାଜୁ KBH1339084

ପ ୁ /64368 44 130 272ରବି ସ@ର ସିଂ ପି ଭୀମ ସିଂ KBH1293026

�ୀ /64369 36 130 273ସାଧନା ସିଂ  ା ରବି ଶ@ର ସିଂ RWX0757252

�ୀ /64370 29 130 274ଟି. େ$ତା ପି ଟି.କମୁାର ରାଜୁ RWX0757583

�ୀ /65371 75 130 275ଟି ପି ବିଜୟଲ/0ୀ ରାଯ ୁ  ା େଭାଜ ରାଯ ୁ RWX0696427

ପ ୁ /65372 57 130 276ଟି. ପି. ଦୟାନ� ରାଜୁ ପି ଟି.ପି. େଭାଜରାଜୁ ରାଯ ୁ KBH1339217

ପ ୁ /65373 41 130 277ଟି ପି ରୁଦ
  ପ
ତାପ ରାଜୁ ପି ଟି ପି େଭାଜ ରାଜୁ KBH1294206

ପ ୁ /65374 48 130 278ଟି.ପି. ସାଇରାଜୁ ପି ଟି.ପି. େଭାଜରାଜୁ KBH1294230

�ୀ /65375 44 130 279ଟି. ପି. ସେAାଷୀ  ା ଟି. ପି. ଦୟାନ� ରାଜୁ KBH1339225

�ୀ /66376 38 130 280ଟି.ପି. ଅନୀତା ରାଜୁ  ା ଟି.ପି. ରୁଦ
 ପ
ସାଦ ରାଜୁ RWX0463810

�ୀ /67377 46 130 281ଜୟAୀ ରାଜୁ  ା ଭୁଷଣ ସାମA KBH1674324

�ୀ /67378 23 130 282ଯାvାେସନୀ ସାମA ପି ଭୁଷଣ ସମାA RWX1006212

�ୀ /68379 60 130 283ଅରୂଣା ରାଠର  ା େଗୗତମ ରାଠର OR/12/085/162071

ପ ୁ /68380 36 130 284କମଳ ରାଥଡ ପି େଗୗତମ ରାଥଡ KBH1355452

ପ ୁ /68381 27 130 285େଗୗରବ ରାେଠାର ପି େଗୗତମ ରାେଠାର RWX0608489

ପ ୁ /68382 66 130 286େଗୗତମ ରାେଠାର ପି ବିସନଜ>  ରାେଠାର OR/12/085/162639

�ୀ /69383 44 130 287କରୁୁେମାଜୁ ବାସAୀ  ା କାଡାଲି ବିରାଚାରୀ KBH1292796

�ୀ /69384 31 130 288େକ ଦୀପା  ା କରୁୁେମାଜୁ ରାେଜଶ RWX1208164

�ୀ /69385 27 130 289ବାଲା@ି କୃପା  ା େକ ରବି କମୁାର RWX1262468

ପ ୁ /69386 37 130 290କରୁୁେମାଜୁ ରବି କମୁାର ପି କରୁୁେମାଜୁ େଭେ@ଟ ରାଓ KBH1630045

ପ ୁ /69387 40 130 291କରୁୁେମାଜୁ ରାେଜଶ ପି କରୁୁେମାଜୁ େଭେକଟ ରାଓ KBH1338854

ପ ୁ /69388 68 130 292େକ େଭେ@ଟ ରାଓ ପି ଆଚାୟା ରାଓ OR/12/085/162052

�ୀ /69389 61 130 293େକ କ
ି)ାେବଣି ରାଓ  ା େକ. େଭେ@ଟ ରାଓ OR/12/085/162053

ପ ୁ /70390 44 130 294ଟି. ଅେଶାକ ପି ଟି. ବାଳକ
ି)ା OR/12/085/162666

�ୀ /70391 58 130 295ତ
 ାସଲୁା ଚ�
 ା  ା ତ
 ାସଲୁା ବାଳକ
ି)ା OR/12/085/162050

�ୀ /70392 31 130 296ଟି ରଜନୀ  ା ଟି ଶ
ୀଧର RWX0884932

ପ ୁ /70393 43 130 297ତ
 ାସଲୁ ଶ
ୀଧର ପି ତ
 ାସଲୁ ବାଳକ
ି)ା KBH1294362

ପ ୁ /71394 52 130 298ସି ଏଚ ଆନ� .. ପି ଗା�ା  ାମି .. OR/12/085/300592

ପ ୁ /71395 50 130 299ସି ଏଚ ସ
ୀନୁ .. ପି ଗା�ା ାମି .. OR/12/085/162069

�ୀ /71396 46 130 300ଚିAାଡା ଇ�ୁ  ା ଚିAାଡା ଆନ� KBH1292895

�ୀ /71397 41 130 301ଚିAାଡା ନାଗମଣି ପି ଚିAାଡା ଶ
ୀନିବାସ RWX0230672

ପ ୁ /71398 55 130 302ଚିAାଡା ରାମବାବୁ ପି ଚିAାଡା ଗା�ା ାମି OR/12/085/162066

�ୀ /71399 83 130 303ସି ଏଚ ରାମାଣାମା  ା ଗା�ା ମି ରାମାଣାମା OR/12/085/162065

ପ ୁ /72400 51 130 304ଇ.ଶ
ୀନିବାସ .. ପି ଇ. ରାମା ରାଓ .. KBH1339035

ପ ୁ /72401 31 130 305ଗ9ୁ ବାରିକ ପି ଇଶାକାଂତ ବାରିକ RWX1082320

ପ ୁ /72402 24 130 306ଇ. ହିମାଂଶ ୁ ପି ଇ. ଶ
ୀନୁ RWX0961276

ପ ୁ /72403 22 130 307ଇ େହମA କମୁାର ପି ଇ ଶ
ୀନୁ RWX1153543

�ୀ /72404 47 130 308ଇ. େରାଜା  ା ଇ. ଶ
ୀନିବାସ KBH1339076

�ୀ /73405 29 130 309ଡି. ପ
ିw@ା  ା ଡି. ପ
ଭାକର RWX0757559

ପ ୁ /73406 41 130 310ତାରିଣୀ ଚରଣ ତ
ୀପାଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ତ
ିପାଠୀ RWX0809699

ପ ୁ /73407 76 130 311ବିଜୟ କମୁାର ତ
ିପାଠୀ ପି ଚ�
  େଶଖର ତ
ିପାଠୀ RWX1006162

�ୀ /73408 68 130 312ଅନ3 ପ7ୁ8 ତ
ିପାଠୀ  ା ବିଜୟ କମୁାର ତ
ିପାଠୀ RWX1006113

�ୀ /75409 40 130 313ବି. ଅରୁଣା  ା ବି. ରାମାରାଓ KBH1674381

ପ ୁ /75410 47 130 314ବି. ରାମାରାଓ ପି ବି. ଏଲାୟା OR/12/085/162657

�ୀ /78411 55 130 315ଡି ବିଜୟ ଲ/0ୀ ..  ା ଡି. େଭେ@ଟ ରାବଣା .. RWX0100933

�ୀ /78412 34 130 316େଡାକି ଦି9ୀ  ା େଡାକି ସତିସ କମୁାର RWX0230474

ପ ୁ /78413 40 130 317େଡାକି ସତୀଶ କମୁାର ପି େଡାକି େଭେକଟ ରାବଣା KBH1339191

ପ ୁ /78414 40 130 318େଡାକି ପ
ଭାକର ପି େଡାକି େଭେକଟ ରାବଣା RWX0100941

ପ ୁ /78415 60 130 319େଡାକି େଭେ@ଟ ରାବଣା ପି େଡାକି ସତ�ନାରାୟଣା OR/12/085/162114

ପ ୁ /79416 67 130 320ନିର[ନ ବାରିକ ପି ସତ�ବାଦି ବାରିକ KBH1294461

�ୀ /79417 55 130 321କନିୁ ବାରିକ  ା ନିର[ନ ବାରିକ OR/12/085/160386

ପ ୁ /79418 36 130 322ସ�ିପ କମୁାର ବାରିକ ପି ନିର[ନ ବାରିକ KBH1355486

ପ ୁ /79419 28 130 323ବାଳକ
 ି)ା ବାରିକ ପି ନିର[ନ ବାରିକ RWX0609123

ପ ୁ /79420 51 130 324େସାମନାଥ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0230508

�ୀ /79421 45 130 325କମଳା ନାୟକ  ା େସାମନାଥ ନାୟକ RWX0230516

�ୀ /79422 25 130 326ପ
ମିଳା ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ RWX1086735

7 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ@  ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /79423 23 130 327ରିନା ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ RWX1086727

�ୀ /80424 56 130 328ଟି କବିତା ..  ା ଟି କାେମ$ର ରାଓ KBH1293174

�ୀ /80425 50 130 329ସଜୁାତା ପ<ନାୟକ  ା ଦାେମାଦର ପ<ନାୟକ RWX0757542

ପ ୁ /80426 26 130 330କିରଣ ପ<ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ପ<ନାୟକ RWX0888859

ପ ୁ /80427 27 130 331ଶିବ ପ
ସାଦ ପି ଟି.କାେମ$ର ରାଓ RWX0608935

ପ ୁ /80428 62 130 332ଟି କାେମ$ର ରାଓ ପି ନିଳକW OR/12/085/162127

�ୀ /80429 26 130 333ଟି. େରାଶ3ୀ ପି ଟି.କାେମ$ର ରାଓ RWX0757344

ପ ୁ /81430 62 130 334ଡGରୁ ବାହାଦୁର ପି ଧନ ବାହାଦୁର OR/12/085/162105

�ୀ /81431 52 130 335େଗୗରୀ ବାହାଦୁର  ା ଡGରୁ ବାହାଦୁର OR/12/085/162106

�ୀ /81432 22 130 336ନୟମୀ ପ<ନାୟକ  ା େଜାେଶଫ କମୁାର ପ<ନାୟକ RWX1082403

ପ ୁ /81433 30 130 337ଜ�ବାହଦୁର ଥାପା ପି ଡGରୁ ବାହଦୁର RWX0334136

�ୀ /81434 23 130 338େନନା ବାହାଦୁର ଥାପା  ା ଜ� ବାହାଦୁର ଥାପା RWX1006303

ପ ୁ /82435 69 130 339ଇxା େଦବରାଜ ପି ଇxା ବାବାୟା OR/12/085/162782

ପ ୁ /82436 32 130 340ଇxା ମେହ$ର ପି ଇxା େଦବରାଜ RWX0334201

�ୀ /82437 21 130 341େକ।ପ
ିୟ@ା ପାତ
 ପି େକ।ମେହ$ର ପାତ
 RWX1087881

�ୀ /82438 61 130 342ଇ?ା ରାେଜ$ରୀ  ା ଇ. େଦବରାଜ RWX0809228

�ୀ /83439 68 130 343ବି.କନକ ମହାଲ/0ୀ ପ<ନାୟକ  ା ବି.େସାେମ$ର ପ<ନାୟକ OR/13/088/016203

�ୀ /83440 33 130 344ଭାରତୀ ପ<ନାୟକ  ା ସତ�ନାରାୟଣ ପ<ନାୟକ RWX1033216

ପ ୁ /83441 55 130 345ଦାେମାଦର ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପଟନାୟକ OR/12/085/162138

ପ ୁ /83442 65 130 346ଚ�
େଶଖର ପ<ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ<ନାୟକ OR/12/085/162136

�ୀ /83443 58 130 347ସେବ> $ରୀ ପ<ନାୟକ  ା ଚ�
େଶଖର ପ<ନାୟକ OR/12/085/162137

ପ ୁ /83444 40 130 348ସତ�ନାରାୟଣ ପ<ନାୟକ ପି ସେମ ର ପ<ନାୟକ RWX0230730

ପ ୁ /83445 35 130 349ସନିୁଲ ପ<ନାୟକ ପି ଚ�
େଶଖର ପ<ନାୟକ KBH1355460

�ୀ /84446 58 130 350ଟି. ଧନଲ/0ୀ  ା ଟି. ଗେୁ9$ର ରାଓ OR/12/085/162126

ପ ୁ /84447 40 130 351ଟି. ରାେଜଶ କମୁାର ପି ଟି. ଗେୁ9$ର ରାଓ KBH1630268

ପ ୁ /84448 37 130 352ଟି ରାେକଶ କମୁାର ପି ଟି ଗେୁ9$ର ରାଓ RWX0434605

ପ ୁ /85449 29 130 353ପି. ମତୁ�ାଲୁ ପି ପି. ଧମ>ରାଜୁ RWX0397778

�ୀ /86450 57 130 354ପି. ପଦ0 ାବତୀ  ା ପି. ଧମ>ରାଜୁ KBH1294024

ପ ୁ /86451 35 130 355ପାଟନାନା ସଂେତାଷ ପି ପି ଧମ>ରାଜ KBH1905777

�ୀ /86452 29 130 356ପି ସରମିଲା  ା ପି. ସତ�ନାରାୟଣ RWX0809178

ପ ୁ /86453 39 130 357ପି. ସତ�ନାରାୟଣା ପି ପି. ଧମ>ରାଜୁ KBH1293992

�ୀ /87454 50 130 358ରିନା େଦବୀ  ା ଶ
ୀୟାରାମ ପ
ସାଦ ଗ9ୁା KBH1292945

ପ ୁ /87455 52 130 359ଶିୟାରାମ ପ
ସାଦ ଗ9ୁା ପି ଗୟା ପ
ସାଦ ଗ9ୁା KBH1292952

ପ ୁ /87456 31 130 360କାUନ କମୁାର ଗ9ୁା ପି ସିୟାରାମ ପ
ସାଦ ଗ9ୁା RWX0230532

ପ ୁ /87457 27 130 361ଚ�ନ କମୁାର ଗ9ୁା ପି ସିୟାରାମ ପ
ସାଦ ଗ9ୁା RWX0609628

�ୀ /87458 26 130 362ବିଟୁ କମୁାରୀ ଗ9ୁା ପି ସିୟାରାମ ପ
ସାଦ ଗ9ୁା RWX0757336

�ୀ /87459 26 130 363ନିତୁ କମୁାରୀ ଗ9ୁା  ା କାUନ କମୁାର ଗ9ୁା RWX0902643

�ୀ /88460 40 130 364ରାମାAି େଦବୀ  ା ଶିବ ଶ@ର ସିଂ OR/12/085/162733

ପ ୁ /88461 35 130 365ବି)ୁନାୟଡୁ ଜାନି ପି ନାୟଡୁ ଜାନି KBH1905926

ପ ୁ /88462 51 130 366ଶବିଶ@ର ସିଂ ପି ଅମାଲା ସିଂ KBH1339043

�ୀ /88463 26 130 367ପ
ିୟ@ା କମୁାରୀ ସିଂ ପି ଶବି ଶ@ର ସିଂ RWX0809236

�ୀ /88464 23 130 368ପ
ୀତି କମୁାରୀ ସିଂହ ପି ସିଵା ଶ@ର ସିଂହ RWX1048594

�ୀ /89465 51 130 369ପଦ0 ା ଜାନି  ା ଏଲ.ଲଛମନ ଜାନି RWX0463687

�ୀ /89466 28 130 370ଇ�ିରା ଜାନି  ା ବି)ୁ ନାୟୁଡୁ ଜାନି RWX0463679

�ୀ /90467 24 130 371ଇ. େଯାେଗ$ରୀ ପି ଇ. ଶିବ ପ
ସାଦ ଗରୁୁ RWX0961292

ପ ୁ /91468 29 130 372ସାୟଦ ଅସିy ପି ସୟଦ ଲତିଫ RWX0434514

�ୀ /91469 37 130 373ଭି. ସେAାଷି ପି ଟି. ହରିଶ ଚ�
  ରାଓ RWX0888867

ପ ୁ /92470 55 130 374ଏ. ବାଲୁ .. ପି ଏମ ଆ5ି .. KBH1674365

�ୀ /92471 48 130 375ସାମଦୁ
 ାମ ..  ା ଏ. ବାଲୁ .. KBH1674373

�ୀ /93472 28 130 376ରାଜଲ/0ୀ ମହାA  ା ଭବାନୀ ନ�ନ ପ<ନାୟକ RWX1248343

ପ ୁ /93473 57 130 377ଲଳିତ େମାହନ ପ<ନାୟକ ପି ବାଲିଵଡ ନରସିଂହ ପ<ନାୟକ KBH1629922

ପ ୁ /93474 29 130 378ଭବାନୀ ନ�ନ ପ<ନାୟକ ପି ଲଳିତ େମାହନ ପ<ନାୟକ RWX0463331

ପ ୁ /93475 28 130 379ରାମ କୃ) ପଟନାୟକ ପି ଜୀେତ�
  କମୁାର ପଟନାୟକ RWX0823328

ପ ୁ /93476 23 130 380ଦୂଗ8 ପ
ସାଦ ପ<ନାୟକ ପି ଲଲିତ େମାହନ ପ<ନାୟକ RWX1006196

ପ ୁ /93477 69 130 381ଆz. ରମାପତି ପଟନାୟକ ପି ନିଲକW ପଟନାୟକ OR/12/085/162198

�ୀ /93478 55 130 382ତିର ମଲH ା େଜ�ାତି ପଟନାୟକ  ା ପ7ୁ>ଚ�
  ପଟନାୟକ OR/12/085/162201

�ୀ /93479 54 130 383କ
 ି)ାେବଣି ପଟନାୟକ  ା ଜିେତ�
  ପଟନାୟକ OR/12/085/162196

ପ ୁ /93480 36 130 384ମନୁା ପ<ନାୟକ ପି ରମାପତି ପ<ନାୟକ KBH1355403

�ୀ /93481 29 130 385ଶିବାନୀ ପ<ନାୟକ ପି ପ7ୂ>ଚ�
  ପ<ନାୟକ RWX0463885

�ୀ /93482 50 130 386ଭାରତୀ ପ<ନାୟକ  ା ଜଗଦୀଶ ପ<ନାୟକ OR/12/085/162710

ପ ୁ /93483 39 130 387ହରିଶ@ର ପ<ନାୟକ ପି ଆର ରମାପତି ପ<ନାୟକ KBH1338920

ପ ୁ /95484 50 130 388ଏନ କାଶି ର ରାଓ ପି ସରିୁ ନାରାୟଣା ରାଓ OR/12/085/162166

8 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ@  ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /95485 46 130 389ନାମଗିରି ସାରଦା  ା ନାମଗିରି କାଶି$ର ରାଓ KBH1338813

�ୀ /97486 46 130 390ସଖିନା ବାନୁ  ା ମହJଦ େଘାଷ OR/12/085/162300

�ୀ /97487 27 130 391େରାଶନୀ େବଗମ ମା ଶଖିନା ବାନୁ RWX0608760

�ୀ /97488 22 130 392ଚା�ନୀ େବଗମୁ  ା ସାକିନା ବାନୁ RWX1148733

ପ ୁ /97489 28 130 393ମହJଦ ସାରୁକ ପି ମହJଦ େଗୗସ RWX0609198

ପ ୁ /98490 61 130 394େଗାପାଳ େଗାଲରି ପି ବୁଦୁ େଗାଲରି OR/12/085/162186

ପ ୁ /98491 34 130 395ସେAାଷ େଗାଲରି ପି େଗାପାଳ େଗାଲରି RWX0463539

�ୀ /98492 32 130 396ଶାAି େଗାେଲାରି ପି େଗାପାଳ େଗାେଲାରି RWX0230656

ପ ୁ /98493 42 130 397ଭାrର ନାଇକ ପି ବାଲ�ଧର ନାଇକ KBH1339027

�ୀ /98494 36 130 398ରିନା ନାୟକ  ା ଭାrର ନାୟକ RWX0230557

ପ ୁ /99495 32 130 399ବିଜଯ କମୁାର େଭାୟୀ ପି କନୁ। େଭାୟୀ RWX1182773

�ୀ /99496 23 130 400ଦଇମତି େଭାୟୀ  ା ବିଜଯ କମୁାର େଭାୟୀ RWX1182781

�ୀ /99497 43 130 401ତୁଳସା କ
 ିସ,ନି  ା ବୁଟି କ
 ିସ,ନି RWX0281386

ପ ୁ /99498 48 130 402ବୁଟି କ
 ିସାନି ପି ମଦୁୁଲି କ
 ିସାନି RWX0281378

ପ ୁ /99499 31 130 403ଅମୀତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ RWX0609164

�ୀ /100500 80 130 404େମାତି ପରଜୁଣି  ା ଶକୁ
 ା ପରଜା OR/12/085/162177

ପ ୁ /101501 44 130 405ରାଜୁ ବାଘ ପି ଶ@ର ମ5ଳ KBH1293232

�ୀ /101502 40 130 406ବିନୀତା ବାଘ  ା ରାଜୁ ବାଘ KBH1293216

�ୀ /101503 55 130 407ପ
ଫଲୁH  କମୁାରୀ ମ5ଳ  ା ଶ@ର ମ5ଳ OR/12/085/162183

�ୀ /102504 88 130 408େକାଟମେସଠି ପାବ> ତୀ ଆମା  ା େକାଟମେସଠି ସରିୁୟାମ OR/12/085/162202

�ୀ /102505 58 130 409େକାଟମେସଠି େଜ�ାତିକାରାଣି  ା େକାଟମେସଠି ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/085/162204

�ୀ /102506 20 130 410ଏ� େମାନିକା ପି ମଧ ୁପିତାGର RWX1248350

ପ ୁ /102507 53 130 411େକାଟମେସଠି େଭେ@ଟରମଣ ମ+ୁ, ପି େକାଟମେସଠି ସରିୁୟମ OR/12/085/162209

ପ ୁ /102508 63 130 412େକାଟମେସଠି ରାମଚ�
  ରାଓ ପି େକାଟମେସଠି ସରିୁୟମ KBH1294149

�ୀ /102509 50 130 413େକ େରଣକୁା  ା ରାମଚ�
  ରାଓ OR/12/085/162208

ପ ୁ /102510 68 130 414େକାଟମେସଠି ସତ�ନାରାୟଣ ପି େକାଟମେସଠି ସରୁୀୟମ OR/12/085/162203

�ୀ /102511 50 130 415େତେଜ$ରୀ କଟମ େସଠୀ  ା େକାଟମେସଠି େଭେ@ଟ ରମଣ ମ+ୂ, KBH1292705

�ୀ /102512 23 130 416କଟମେସଠି େସୗମ�ା ପି େକ େଭ@ଟରାମଣା ମ+ୂ, RWX1086719

�ୀ /104513 32 130 417ଚିନ0 ୟୀ ଦାସ  ା ସରୁଜିY ପାଢୀ RWX0902619

ପ ୁ /104514 69 130 418ଶିବରାମ ପାଢୀ ପି କୃପାସିbୁ ପାଢୀ OR/12/085/162213

ପ ୁ /104515 39 130 419ସତ�ଜିତ ପାଢୀ ପି ଶିବରାମ ପାଢୀ KBH1293158

ପ ୁ /104516 33 130 420ସରୁଜିତ ପାଢୀ ପି ଶିବରାମ ପାଢୀ KBH1355346

�ୀ /104517 59 130 421ଆରତି ବାଳା ପ5ା  ା ଶିବରାମ ପାଢୀ OR/12/085/162214

�ୀ /105518 71 130 422ବି. ଶସିୁଳା ପ<ନାୟକ  ା ବି. ଚ�
 େଶଖର ପଟ3 ାୟକ OR/12/085/162218

�ୀ /105519 48 130 423ଉମାରାଣି ପ<ନାୟକ ପି ବି. ଚ�
 େଶଖର ପ<ନାୟକ KBH1339175

ପ ୁ /107520 63 130 424ଭୁବନେମାହନ ପଟନାୟକ ପି ଅମରେମାହନ ପଟନାୟକ OR/12/085/162220

�ୀ /107521 58 130 425ସb�ାରାଣି ପଟନାୟକ  ା ଭୁବନ ପଟନାୟକ OR/12/085/162221

ପ ୁ /107522 38 130 426ଚ�ନ ପ<ନାୟକ ପି ଭୁବନ େମାହନ ପ<ନାୟକ KBH1339290

ପ ୁ /107523 38 130 427ଅଭିେଷକ ପ<ନାୟକ ପି ଭୁବନ େମାହନ ପ<ନାୟକ RWX0101022

�ୀ /107524 31 130 428ପି ରାମ�ା ପି ପି. କି)ା ରାଓ RWX0397760

ପ ୁ /109525 39 130 429ଶ
ୀନିବାସ ଗରୁୁ ପି ଏଲ ଏନ ଗରୁୁ OR/12/085/162692

�ୀ /109526 33 130 430ରାେଜ$ରୀ ଗରୁୁ ମା ଲ/0ୀ ରାଯ�ମ ଗରୁୁ RWX0757591

�ୀ /109527 37 130 431ଚ�
କଳା ମହାAି  ା େ/ମଚ�
  ମହାAି OR/12/085/162157

�ୀ /109528 58 130 432ଲ/0ୀ ରାଜମ ଗରୁୁ  ା ଏଲ ଏନ ଗରୁୁ OR/12/085/162155

�ୀ /109529 65 130 433କାAା ରାେଠାର  ା ମତିଲାଲ ଖି�ଜି OR/12/085/162237

ପ ୁ /109530 45 130 434ଦିେନଶ କମୁାର ରାେଠାର ପି ମତିଲାଲ ଖି�ଜି OR/12/085/162238

ପ ୁ /109531 39 130 435ଜିେତଶ କମୁାର ରାେଠାର ମା କାAା ରାେଠାର KBH1905199

�ୀ /109532 31 130 436େରନୁ ରାେଠାର  ା ଜିେତଶ କମୁାର ରାେଠାର RWX1154400

ପ ୁ /110533 53 130 437ପ
େବାଧ କମୁାର ବି$ାଳ ପି ଉେପ�
  ବି$ାଳ KBH1338904

�ୀ /110534 45 130 438ସାବିତ
ି ବି$ାଳ  ା ପ
େବାଧ କମୁାର ବି$ାଳ KBH1338912

�ୀ /110535 21 130 439ଲ/0 ିବି$ାଳ ପି ପ
େବାଧ କମୁାର ବି$ାଳ RWX1208750

ପ ୁ /110536 40 130 440ପ
ଭାସ ଧଳ ପି ଦୁଃଶାସନ ଧଳ RWX0101030

�ୀ /110537 33 130 441ସବିତା ଧଳ  ା ପ
ଭାସ ଧଳ RWX0464263

ପ ୁ /111538 65 130 442ପ
ବୀଣ କମୁାର ଟା@ ପି େଦବରାମ ଟା@ OR/12/085/162240

�ୀ /111539 31 130 443ଡି|ଲ କମୁାରୀ ଟା@୍ ପି ପ
ବୀଣ କମୁାର ଟା@୍ RWX0230706

�ୀ /111540 27 130 444ଚ�
 ିକା କମୁାରୀ ଟା@ ପି ପ
ବୀଣ କମୁାର ଟା@ RWX0608943

�ୀ /111541 81 130 445କାAାବାଇ ଟା@  ା କା[ିଭାଇ ଟା@ KBH1630169

ପ ୁ /111542 60 130 446ବିେନାଦ କମୁାର ଟା@ ପି କା[ିଭାଇ ଟା@ KBH1630110

�ୀ /111543 50 130 447ଅନୀତା ଟା@  ା ବିେନାଦ ଟା@ KBH1630136

ପ ୁ /111544 47 130 448ପ
େଜଷ କମୁାର ୟାଦଭ ପି େଦବ ରାମ ନାରାୟଣ ୟଦଭ RWX0809657

ପ ୁ /112545 29 130 449େହମA କମୁାର ଟା@ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଟା@ RWX0397877

�ୀ /114546 36 130 450ଏମ. ଭବାନୀ  ା ଏମ. ଇ$ର ରାଓ RWX0397620

9 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ@  ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /114547 51 130 451ହରିଶ ମିରାନୀ ପି େମାହନ ମିରାନୀ OR/12/085/162247

�ୀ /114548 48 130 452େରଣ ୁମିରାନୀ  ା ହରିଶ ମିରାନୀ OR/12/085/162248

ପ ୁ /114549 27 130 453ୱକିି. କମୁାର ମିରାନି ପି ହିରିଶ ମିରାନି RWX0608497

ପ ୁ /115550 25 130 454ବିନୟ କମୁାର ଗ9ୁା ପି େମାହନ ପ
ସାଦ ଗ9ୁା RWX1039429

ପ ୁ /115551 55 130 455େମାହନ ଲାଲ ଶାହା ପି ପରଶରୁାମ ଶାହା OR/12/085/162770

ପ ୁ /115552 48 130 456ମଦନ ସାହା ପି ପଶ ୁ>ରାମ ସାହା KBH1339357

�ୀ /115553 48 130 457ରାମ କମୁାରି ସାହା  ା େମାହନଲାଲ ସାହା OR/12/085/162769

�ୀ /115554 44 130 458ହିରାମଣୀ ସାହା  ା ମଦନ ସାହା KBH1339308

ପ ୁ /116555 70 130 459ବ
 ଜ କିେଶାର ସାହ ପି ଗାୟା ସାହ OR/12/085/162262

ପ ୁ /116556 42 130 460ଜିେତ�
  ସାହ ପି ବ
 ିଜ କିେଶାର ସାହ KBH1674399

�ୀ /116557 36 130 461ପନୁମ େଦବି ସାହ ପି ଜିେତ�
  ସାହ RWX0397786

ପ ୁ /117558 68 130 462ସନ�ା ପାଇକ ପି େମଟା ପାଇକ RWX0101089

�ୀ /117559 68 130 463ମଣି ପାଇକ  ା ସନିଆ ପାଇକ OR/12/085/162246

ପ ୁ /117560 41 130 464ସମଲୁୁ ପାଇକ ପି ସନ�ା ପାଇକ KBH1674357

�ୀ /117561 21 130 465ବଷ8 ପାଇକରାୟ ପି ସନିଆ ପାଇକରାୟ RWX1153535

�ୀ /117562 32 130 466ସସ0ିତା ପାେ5  ା ବୁଲୁ ପାେ5 RWX0367631

�ୀ /117563 52 130 467ଭାଗ�ବତୀ ପାତ
  ା ପ
ଦ�ମୁ3  ପାଢୀ RWX0757526

ପ ୁ /118564 59 130 468େଶଷ େଦବ ପାେ5 ପି ଦଇତାରୀ ପାେ5 KBH1905058

�ୀ /118565 53 130 469ଭୂମିସ0 ିତା ପାେ5  ା େଶଷ େଦବ ପାେ5 RWX0101931

ପ ୁ /118566 44 130 470ବୁଲୁ ପାେ5 ପି େଶଷେଦବ ପାେ5 KBH1905207

ପ ୁ /118567 39 130 471ଘାସି ରାମ ପାେ5 ପି େଶଷେଦବ ପାେ5 KBH1905314

ପ ୁ /120568 29 130 472ଅନୁପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ RWX0609172

ପ ୁ /120569 57 130 473ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ପି ପଣୁ>ଚ�
  ସାହୁ RWX0957001

�ୀ /120570 49 130 474ସଜୁାତା ସାହୁ  ା ଅଭୁମନ� ୁସାହୁ OR/12/085/158208

ପ ୁ /120571 27 130 475ଅ@ିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ RWX0809665

ପ ୁ /124572 63 130 476ପ
ଦ�ମ3 କମୁାର ପାଢି ପି ପ
କାଶ ଚ�
  ପାଢି OR/12/085/162291

ପ ୁ /124573 29 130 477େଦବୀ ପ
ସାଦ ପାଢୀ ପି ପ
ଦ�ମୁ3  କମୁାର ପାଢୀ RWX0608836

ପ ୁ /124574 27 130 478 oିକ କମୁାର ପାଢି ପି ପ
ଦ�ମୁ3  କମୁାର ପାଢି RWX0609081

ପ ୁ /125575 43 130 479ଡି. ବାସ ୁ ପି ଡି. ଆପାରାଓ KBH1294487

�ୀ /125576 34 130 480ଡି ପ?ୁା  ା ଡି ଶାAୁ KBH1905454

�ୀ /125577 35 130 481ଡି ରମା  ା ଡି ବାସ ୁ KBH1905785

ପ ୁ /125578 35 130 482ଡି. ଶାAୁ ପି ଡି. ଆପାରାଓ KBH1351642

ପ ୁ /127579 30 130 483ବାରାଟମ େଗୗତମ ପି ବି.ଧମ8 ରାଓ RWX0463364

ପ ୁ /127580 32 130 484ବି ହଷ> ଦ ପି ବି. ଧରମ। ରାଓ RWX1230622

ପ ୁ /127581 68 130 485ବାରାଟମ ଧମ8 ରାଓ ପି ବାରାଟମ କି)ା ମ+ୁ, OR/12/085/162696

�ୀ /127582 50 130 486ବାରାଟମ ଝାନସିରାଣି ରାଓ  ା ବାରାଟମ ଧମ8ରାଓ OR/12/085/162697

�ୀ /128583 29 130 487ଏ େହମା  ା େକ.ଶ
ୀ ରାମଲୁୁ RWX0809194

ପ ୁ /128584 36 130 488ଏ ସେAାଷ ପି ଏ ସୀତାରା� KBH1905686

�ୀ /129585 62 130 489ସଶୁୀଲା େଦବୀ  ା ଶମ8 ପ
ସାଦ KBH1338847

ପ ୁ /129586 38 130 490ଡGରୁୁ ମାଝୀ ପି ରାମ ମାଝୀ RWX0230607

ପ ୁ /129587 31 130 491ଭଗବାନ ମାଝୀ ପି ରାମ ମାଝୀ RWX0757138

ପ ୁ /129588 25 130 492ଆନ� ମାଝି ପି ରାମ ମାଝି RWX1033224

ପ ୁ /129589 65 130 493ଶମ8 ପ
ସାଦ ପି ନଗିନା ପ
ସାଦ OR/12/085/141311

�ୀ /130590 33 130 494ତୁଳସୀ ମାଝୀ  ା ଡGରୁ ମାଝୀ KBH1355528

ପ ୁ /131591 50 130 495ଜି ଭାrର ପି କ
ି)ା OR/12/085/162337

�ୀ /131592 40 130 496ଜି ବିଜୟା  ା ଜି ଭାrର KBH1905132

�ୀ /131593 31 130 497ଜି. େଦବୀ  ା ଜି. ରବି RWX0609602

ପ ୁ /131594 45 130 498ଜି. ରବି ପି ଜି. କ
 ି)ା OR/12/085/162700

�ୀ /131595 67 130 499ଜି ସେରାଜିନି  ା କ
ି)ା OR/12/085/162336

�ୀ /132596 77 130 500ଡି. ରାମଲୁୁ ଆମା  ା ଡି ସରିୁ OR/12/085/162341

�ୀ /132597 55 130 501ଜି ଆମଲୁୁ  ା ଜି. ରାଜୁ ଘ] OR/12/085/162340

�ୀ /132598 23 130 502ଆରତୀ େଦବୀ  ା ସେAାଷ ଘ] RWX1170851

ପ ୁ /132599 51 130 503ଜି ରାଜୁ ଘ] ପି ଜି ଲଛମନ ଘ] RWX0544270

ପ ୁ /132600 28 130 504ଜି.ସେAାଷ ଘ] ପି ଜି.ରାଜୁ ଘ] RWX0608588

ପ ୁ /133601 41 130 505ୟାମାୱାରାପ ୁକ
 ି)ା ପି ୟାମାୱାରାପ ୁରାମମ+ୂ>ୀ KBH1294396

�ୀ /133602 50 130 506ୟାମା ୱାରାପ ୁମା�ାମା  ା ୟାମା ୱାରାପ ୁ. ଶ
ୀରାମଲୁ OR/12/085/162028

ପ ୁ /133603 35 130 507ୟାମାୱାରାପ ୁନାରାୟଣ ପି ୟାମାୱାରାପ ୁରାମମୁ+ୂ>ୀ RWX0230748

�ୀ /133604 44 130 508ୟାମାୱାରାପ ୁନିରଜା  ା ୟାମାୱାରାପ ୁପ
ସାଦ KBH1294511

�ୀ /133605 26 130 509ଟି ପାୱାନୀ  ା ୱାଇ ଗିରି RWX1170802

ପ ୁ /133606 50 130 510ୟାମାୱାରାପ ୁପ
ସାଦ ପି ୟାମାୱାରାପ ୁସାବରାୟ KBH1294495

ପ ୁ /133607 58 130 511ୟାମା ୱାରାପ ୁଶ
ୀରାମଲୁ ପି ୟାମା ୱାରାପ ୁସାବରାୟା OR/12/085/162027

ପ ୁ /133608 55 130 512ୟାମାୱାରାପ ୁସିମାUଳ ପି ୟାମାୱାରାପ ୁସାବାରାୟା OR/12/085/162109

10 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /134609 32 130 513ୟମା ୱାରାପ ୁଗିରି ପି ୟମା ୱାରାପ ୁସିମାUଳ� RWX0434597

�ୀ /134610 34 130 514ଲିଲି ପା�ି`  ା ପ<ି ପା�ି` RWX0757633

�ୀ /135611 32 130 515ଓ~ାଇ ସAୁ  ା ଓ~ାଇ.ନାରାୟଣ ରାଓ RWX0463430

�ୀ /136612 85 130 516ବି. ଯମନୁା  ା ବି. ଦୁଗ8 OR/12/085/164457

ପ ୁ /136613 59 130 517ଏରାୟା ରାଚାମାଲା ପି ରାମଲୁୁ ରାଚାମାଲା RWX0463737

�ୀ /136614 47 130 518ସାବିତ
ୀ ରଚମାଲା  ା ଆରିଆ ରଚମାଲା RWX0463745

�ୀ /136615 30 130 519ଆଶାଲତା ରଚମାଲା ପି ଆରିଆ ରଚମାଲା RWX0463752

ପ ୁ /136616 29 130 520ବିଜୟ କମୁାର ରଚମାଲା ପି ଆରିଆ ରଚମାଲା RWX0463760

ପ ୁ /137617 22 130 521ଚ�ନ କମୁାର ଭତରା - ମଲୟ କମୁାର ଭତରା RWX1182807

�ୀ /137618 62 130 522ରୁକ0 ିଣୀ ସାହୁ  ା ନେର�
  ସାହୁ RWX1085992

ପ ୁ /137619 42 130 523କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର�
  ସାହୁ RWX1086008

�ୀ /137620 35 130 524ଲ/0ୀ ପ
ିୟା ସାହୁ  ା କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ RWX1086016

�ୀ /138621 67 130 525ସବୁାସିନି ପାଣି  ା ଗେଣ$ର ପାଣି OR/12/085/162343

�ୀ /138622 45 130 526ପ
େମାଦିନି ପାଣି ପି ଗେଣ$ର ପାଣି OR/12/085/162344

�ୀ /138623 45 130 527ହର ବିଳାସିନି ପାଣି  ା ପଦ0 ନାଭ ପାଣି OR/12/085/162778

ପ ୁ /138624 53 130 528ରାମ େମାହନ ପ<ନାୟକ ପି ଦୀନବbୁ ପ<ନାୟକ RWX1227610

�ୀ /138625 47 130 529ନମିତା ପ<ନାୟକ  ା ରାମ େମାହନ ପ<ନାୟକ RWX1227545

�ୀ /138626 50 130 530ସଂb�ାରାଣୀ ପାତ
  ା ରାଧା େମାହନ ପ<ନାୟକ RWX1006345

ପ ୁ /138627 24 130 531ଶିବାଶିଷ ପ<ନାୟକ ପି ଶ
ୀ ରାଧା େମାହନ ପ<ନାୟକ RWX1006287

�ୀ /138628 21 130 532ଶିବାନୀ ପ<ନାୟକ ପି ଶ
ୀ ରାଧା େମାହନ ପ<ନାୟକ RWX1171172

ପ ୁ /139629 56 130 533ମେହ�
  କମୁାର ପ� ପି ଚ�
  େଶଖର ପ� OR/12/085/162355

ପ ୁ /139630 51 130 534ରାେଜ�
  କମୁାର ପ� ପି ଚ�
େଶଖର ପ� KBH1294164

�ୀ /139631 45 130 535ପ?ୁା ପ�  ା ମେହ�
  କମୁାର ପ� KBH1294156

�ୀ /139632 75 130 536ବୃ�ାବତୀ ସନୁା  ା ଚ�
  େଶଖର ପ� OR/12/085/162353

�ୀ /140633 51 130 537ରାେଜ$ରୀ ପାଣି  ା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଶତପଥୀ OR/12/085/162216

ପ ୁ /140634 33 130 538ସ�ୀପ ଶତପଥି ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଶତପଥି RWX0101162

ପ ୁ /140635 27 130 539ସଂଜିତ ଶତପଥି ପି ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ଶତପଥି RWX0608919

ପ ୁ /140636 67 130 540ବିଭୁତିଭୁଷଣ ଶତପଥି ପି ରାମଚ�
  ଶତପଥି OR/12/085/162215

�ୀ /141637 54 130 541ନିକିେଲସ େବନ�ା ପି ଝାପିତ େବନ�ା OR/12/085/162358

�ୀ /141638 43 130 542ର[ ୁେବନ�ା ପି ଯଲିୁେୟସ େବନ�ା KBH1294271

�ୀ /141639 41 130 543ସ[ ୁେବନ�ା ପି ଯଲିୁେୟସ େବନ�ା KBH1294289

ପ ୁ /141640 40 130 544ଅଜିତ େବନ�ା ପି ଯଲିୁେୟସ େବନ�ା KBH1339266

�ୀ /142641 51 130 545ଚିନ3 ା ଆମଲୁୁ  ା ଆେଚWି ସାେମୟା OR/12/085/162675

ପ ୁ /142642 61 130 546ଆେଚ]ି ସାମାୟା ପି ଏ. ସୀତାରାମ ସାମାୟା OR/12/085/162711

ପ ୁ /143643 33 130 547ଧନୁଜ> ୟ ଖିଲ ପି ମାଧବ ଖିଲ RWX0230573

ପ ୁ /143644 70 130 548ମାଧବ ଖିଲ ପି ମ�ଳା ଖିଲ OR/12/085/162370

�ୀ /143645 60 130 549େଗାରି ଖିଲ  ା ମାଧବ ଖିଲ OR/12/085/162371

�ୀ /143646 26 130 550ଦଉନା ଖିଲ ପି ମାଧବ ଖିଲ RWX1039395

�ୀ /143647 23 130 551ବୃ�ାବତୀ ଖିଲ ପି ମାଧବ ଖିଲ RWX1039387

ପ ୁ /143648 38 130 552ପଟିୁ ପା�ି ପି ସନିୟା ପା�ି RWX0696393

�ୀ /143649 28 130 553ସb�ାରାଣୀ ସାହୁ  ା େସାମନାଥ ସାବତ RWX0757567

ପ ୁ /144650 21 130 554ଲ/0ଣ ଭତ
ା ମା ହିରା ଭତ
ା RWX1170570

ପ ୁ /144651 45 130 555ରାେଜ�
  ଖିଲ ପି ମାଧବ ଖିଲ KBH1294180

�ୀ /144652 42 130 556ଲ/0ୀ ଖିଲ  ା ରାେଜ�
  ଖିଲ KBH1294198

ପ ୁ /144653 24 130 557ତ
ାଷଲୁା ରାଜ େକାମX ପି ତ
ାସଲୁା ଜଗଦିଶ RWX1039361

�ୀ /144654 26 130 558ପ
ିୟ@ା ତ
ାସଲୁା ପି ଜଗଦିଶ ତ
ାସଲୁା RWX1039379

ପ ୁ /145655 72 130 559ସମାରୁ ଜାନି ପି ମଲିୁଆ ଜାନି OR/12/085/162374

�ୀ /145656 66 130 560ସକୁମଣି ଜାନି  ା େସାମାରୁ ଜାନି OR/12/085/162375

ପ ୁ /146657 76 130 561ରବି ଖିଲ ପି ମ�ଳା ଖିଲ KBH1339092

�ୀ /147658 65 130 562ଗରୁୁବାରି ପରଜୁଣି  ା ପଦଲାମ ପରଜା KBH1294537

�ୀ /147659 31 130 563ସନିୁତା ସାହୁ  ା ପି] ୁସାହୁ RWX0757310

ପ ୁ /148660 45 130 564ତ
ିପତି ମହାAି ପି ଅ/ୟ ମହାAି KBH1294388

�ୀ /148661 42 130 565ସବୁ7> ମହାAି  ା ତ
ିପତି ମହାAି KBH1294370

�ୀ /148662 28 130 566ରଶ0 ିତା ନାୟକ ମା େକୗଶଲ�ା ସାହୁ RWX0757179

ପ ୁ /148663 43 130 567ଲ/0ୀନାରାୟଣ ପ<ନାୟକ ପି ଉମାଚରଣ ପ<ନାୟକ RWX0230664

�ୀ /148664 38 130 568ମମତା କମୁାରି ସାହୁ  ା ଲ/0ିନାରୟଣ ପ<ନାୟକ RWX0230680

ପ ୁ /149665 55 130 569ସମରା ପରଜା ପି ମାଧବ ପରଜା RWX0696385

�ୀ /149666 50 130 570ସକAୁଳା ପରଜା  ା ସମରା ପରଜା KBH1338839

ପ ୁ /149667 32 130 571ପ
ତାପ ପରଜା ପି ସମରା ପରଜା RWX0230565

�ୀ /149668 30 130 572ସନିୁତା ପରଜା  ା ପ
ତାପ ପରଜା RWX0902726

ପ ୁ /149669 22 130 573ସନୁୀଲ ସନୁା ପି କିସନ ସିଂ RWX1170596

�ୀ /150670 26 130 574ନିକAିୁତା ବୁରୁଡି  ା ଭିେମା ବୁରୁଡି RWX1006329

11 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /150671 45 130 575ବିମଳା କମାର  ା ଗ9ୁ କମାର KBH1294545

�ୀ /150672 38 130 576ସକୁ
 ି ପା�ି  ା ରାମ ପା�ି RWX0334508

ପ ୁ /151673 74 130 577ଦାେମାଦର ଦାସ ପି ହରପ
ସାଦ ଦାସ OR/12/085/162391

�ୀ /151674 62 130 578ଲ/0ୀ ଦାସ  ା ଦାେମାଦର ଦାସ OR/12/085/162392

�ୀ /151675 31 130 579ଦୁଗ8 ପ
ସାଦ ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ RWX0608794

ପ ୁ /151676 27 130 580କାମାଖ�ା ପ
ସାଦ ଦାଶ ପି ଦାେମାଦର ଦାଶ RWX1048537

ପ ୁ /152677 66 130 581ରାମ ଚ�
  ସାବତ ପି ନିର[ନ ସାବତ KBH1708684

�ୀ /152678 58 130 582କନ�ା କମୁାରୀ ସାବତ  ା ରାମଚ�
  ସାବତ KBH1708676

ପ ୁ /152679 39 130 583େସାମନାଥ କମୁାର ସାବତ ପି ରାମଚ�
  ସାବତ KBH1708668

ପ ୁ /152680 36 130 584େଗାବି� ଚ�
  ସାବତ ପି ରମ ଚ�
  ସାବତ RWX1087923

�ୀ /152681 33 130 585ଦିବ�ା ରାଣୀ ସାବତ  ା େଗାବି� ଚ�
  ସାବତ RWX1087915

ପ ୁ /153682 66 130 586ସତ� ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ KBH1904994

ପ ୁ /154683 23 130 587ଆz ପଓ~ନ ପି ଆz ଶ@ର ରାଓ RWX1208719

ପ ୁ /154684 20 130 588ଆz କଲ�ାଣ ରାଓ ପି ଆz ଶ@ର ରାଓ RWX1208685

ପ ୁ /155685 31 130 589ସମୁନ ପ<ନାୟକ ପି କମଳ େଲାଚନ ପ<ନାୟକ OR/12/085/160354

�ୀ /156686 32 130 590କନକଲତା ଦାଶ ପି ଦାେମାଦର ଦାଶ RWX0608802

�ୀ /156687 49 130 591ଅତି ଜାନି  ା ଉQବ ଜାନି RWX0231589

�ୀ /157688 38 130 592ସସୁ0 ିତା ପ�  ା ରାେଜ�
  କମୁାର ପ� RWX0231597

ପ ୁ /158689 33 130 593ବଳରାମ େବନିଆ ପି ଜୁଲିଏସ େବନିଆ RWX0231571

�ୀ /158690 31 130 594ସରୁଣା େବନିଆ  ା ବଳରାମ େବନିଆ RWX0231555

�ୀ /159691 43 130 595ସବିତା େବନିଆ  ା ନିେକଲସ େବନିଆ RWX0231530

�ୀ /160692 49 130 596ଡମଣୁୀ ବୁରୁଡି  ା ମନ ବୁରୁଡି RWX0231548

ପ ୁ /160693 32 130 597ସାମନାଥ ବୁରୁଡି ପି େମାହନ ବୁରୁଡି RWX0397745

�ୀ /160694 27 130 598ସନିୁତା ବୁରୁଡି ପି େସାମନାଥ ବୁରୁଡି RWX0757625

ପ ୁ /160695 30 130 599କମଳେଲାଚନ େଗାଲରୀ ପି ଅଜୁ> ନ େଗାଲରୀ RWX0757146

�ୀ /161696 47 130 600ଏଲ ସଜାତା ଆଚାରି  ା ମରୁଲି ଆଚାରି RWX0334235

ପ ୁ /161697 24 130 601ଏଲ. ସିବା କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ଏଲ. ମରୂଲୀ ଆଚାରୀ RWX1182757

ପ ୁ /163698 37 130 602ମେହ$ର ବାରିକ ପି ଧୃବ ଚରଣ ବାରିକ RWX0608539

�ୀ /163699 34 130 603େଶI ରୁବି  ା ମେହ$ର ବାରିକ RWX0608547

�ୀ /164700 53 130 604ଟି. ପଦ0 ା  ା ଟି.ହରିl�
  ରାଓ RWX0608638

ପ ୁ /164701 29 130 605ଟି. ରାଜୁ ପି ଟି.ହରିl�
  ରାଓ RWX0608653

ପ ୁ /164702 63 130 606ଟି.ହିରl�
  ରାଓ ପି ଟି. େହରାରାଜୁ RWX0608620

ପ ୁ /164703 30 130 607ଟି.ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ ପି ଟି.ହରିl�
  ରାଓ RWX0608646

ପ ୁ /166704 59 130 608ଏN.ସତ�ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ପି ଏନ.ସରିୁୟାନାରାୟଣ ଆଚାରୀ RWX0608877

�ୀ /166705 80 130 609ଏN. ଭଦ
 ାମା  ା ଏN.ସରିୁୟାନାରାୟଣ ଆଚାରି RWX0608927

�ୀ /166706 53 130 610ଏN. େଜ�ାତି  ା ଏN.ସତ�ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ RWX0608885

�ୀ /166707 27 130 611ଏN. ମାଧରୁୀ ପି ଏN.ସତ�ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ RWX0608901

ପ ୁ /167708 58 130 612ଚକ
ଧର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି କାଶୀନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0608992

�ୀ /167709 50 130 613ପଦ0 ିନୀ ପାଣିଗ
ାହୀ  ା ଚକ
ଧର ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0609008

ପ ୁ /167710 29 130 614ସେAାଷ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଚକ
ଧର ପାଣିଗ
ାହୀ RWX0609016

ପ ୁ /169711 28 130 615ପି.ଅନୀଲ କମୁାର ପି ପି.ଇ$ର ରାଓ RWX0609396

�ୀ /169712 52 130 616ପି.ସୀତା ଲ/0ୀ  ା ପି.ଇ$ର ରାଓ RWX0609362

ପ ୁ /169713 58 130 617ପି.ଇ$ର ରାଓ ପି ପି.ପାଇଡି େତଲି RWX0609370

�ୀ /170714 78 130 618ଏf. ବସA ଦାସ  ା ଏସ ଚିର[ିବି ଦାସ RWX0101360

ପ ୁ /170715 49 130 619ଏସ.ତ
ିନାଥ ଦାସ ପି ଏf. ଚିରଂଜୀବୁଲୁ RWX0101345

�ୀ /170716 46 130 620ଏf. କନକ ଦାସ ପି ଏf. ଚିର[ିବି ଦାସ RWX0101352

ପ ୁ /170717 42 130 621ଗେଣଶ ଦାସ ପି ଚିର[ିବି ଦାସ KBH1708718

ପ ୁ /170718 38 130 622ଏf. ସେAାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଏସ ଚିର[ିବି ଦାସ KBH1708700

�ୀ /170719 38 130 623ଲ/0ୀପ
ିୟା ଦାସ  ା ଏf.ତ
ିନାଥ ଦାସ RWX0608695

ପ ୁ /170720 37 130 624ବାଳକୃ) ଦାସ ପି ଚିର[ିବି ଦାସ KBH1708692

�ୀ /170721 25 130 625ଶ
ମତୀ ନ�ିନୀ ଦାସ  ା ଶ
ୀ ଗେଣଶ ଦାସ RWX1006105

ପ ୁ /170722 19 130 626ମିହିର ଦାସ ପି ଏସ ତ
ିନାଥ ଦାସ RWX1247857

ପ ୁ /170723 56 130 627ଏf. ନରସି� ପି ଏf. ଚିର[ିବୀ OR/12/085/162361

ପ ୁ /171724 39 130 628ଡମ ୁମଦୁୁଲି ପି ଚଣା ମଦୁୁଲି RWX0809517

ପ ୁ /171725 36 130 629ସେAାଷ କମୁାର ପ<ନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ପ<ନାୟକ RWX0608778

ପ ୁ /171726 33 130 630ରାେଜଶ ପ<ନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ପ<ନାୟକ RWX0608786

ପ ୁ /171727 65 130 631ମଦନ େମାହନ ପ<ନାୟକ ପି େଭାେଗଲା ସୀତାରାମ ପ<ନାୟକ RWX0757732

�ୀ /171728 54 130 632ସଜୁାତା ପ<ନାୟକ  ା ମଦନ େମାହନ ପ<ନାୟକ RWX0757740

ପ ୁ /173729 42 130 633ଅଜୁ> ନ କମୁାର ଦୁଗ8 ମା ସେୁରଖା ଦୁଗ8 RWX0757203

�ୀ /173730 38 130 634ଟୁନୀ ଦୁଗ8  ା ଅଜୁ> ନ କମୁାର ଦୁଗ8 RWX0757211

ପ ୁ /173731 42 130 635ସିେତଶ କମୁାର ଝା ପି ସପତୁ ନ�ନ ଝା RWX0809459

�ୀ /173732 35 130 636ରଶ0 ି ଝା  ା ସିେତଶ କମୁାର ଝା RWX0809442

12 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ@  ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /175733 66 130 637ଲ/0ୀନାରାୟଣ ପତ
ିକା  ା ରାମ ପତ
ିକା RWX0809715

ପ ୁ /175734 47 130 638ଗ9ୁପ
ସାଦ ପତ
ିକା ପି ରାମ ପତ
ିକା RWX0809285

�ୀ /175735 37 130 639ପ
ସିକିଲା ପତ
ିକା  ା ଗ9ୁ ପ
ସାଦ ପତ
ିକା RWX1079045

ପ ୁ /177736 26 130 640ବିକି କମୁାର ଗ9ୁା ପି େମାହନ ପ
ସାଦ ଗ9ୁା RWX0809244

ପ ୁ /177737 27 130 641ପା|ନା କିରଣ ପି ପା|ନା ମନୁା RWX0809277

ପ ୁ /178738 26 130 642ଭିସାଲ େମରାନି ପି ହରିଶ େମରାନି RWX0809350

�ୀ /179739 42 130 643ବିଜୟ ଲ/0ୀ ମହାAି  ା ନିର[ନ ମହାAି RWX0809335

ପ ୁ /179740 51 130 644ନିର[ନ ମହାAି ପି ସଯୁ�>ନାରାୟଣ ମହାAି RWX0809343

ପ ୁ /180741 50 130 645ରେମଶ େବେହରା ପି ବା�ାନିଧି େବେହରା RWX0902585

�ୀ /180742 46 130 646ସନୁୀତା େବେହରା  ା ରେମଶ େବେହରା RWX0902601

�ୀ /180743 23 130 647େଗGାଲି ପ
ିୟ@ା ପି େଗGାଲି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ RWX1006147

ପ ୁ /181744 56 130 648ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ େଗGାଲି ପି ଡାଲିେଚଟି େଗGାଲି RWX0888636

�ୀ /181745 51 130 649ଭାଗ�ଲ/0ୀ େଗGାଲି  ା ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ େଗGାଲି RWX0463414

�ୀ /181746 73 130 650ଦାସାରୀ ମିନାଖୀ  ା ଦାସାରୀ ଆଦିନାରାୟଣା RWX0463653

�ୀ /182747 42 130 651ସନୁୀତା େଦବୀ  ା ଅେଶାକ ଗ9ୁା KBH1905975

�ୀ /182748 21 130 652ନିମା ଗ9ୁା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଗ9ୁା RWX1153550

ପ ୁ /183749 54 130 653ଅେଯ�ାଧ�ା ସାହ ପି ହରିsାର ସାହ RWX0102285

ପ ୁ /184750 65 130 654ଚ�
  େମାହନ ପଟନାୟକ ପି ବି.ଏN. ପଟନାୟକ RWX0686006

�ୀ /184751 59 130 655ଶାAିଲତା ପଟନାୟକ  ା ଚ�
  େମାହନ ପଟନାୟକ RWX0686022

ପ ୁ /184752 38 130 656ସ0 ୃତି ର[ନ ପଟନାୟକ ପି ଚ�
େମାହନ ପଟନାୟକ RWX0722884

ପ ୁ /184753 32 130 657ତାପସ ର[ନ ପ<ନାୟକ ପି ଚ�
  େମାହନ ପ<ନାୟକ RWX0195610

�ୀ /184754 31 130 658ରାମ�ା ପ
ିୟା ପଟନାୟକ  ା ତାପସ ର[ନ ପଟନାୟକ RWX1039437

�ୀ /184755 36 130 659ବ�ନା ପ<ନାୟକ  ା ସ0 ୃତି ର[ନ ପ<ନାୟକ RWX0722892

ପ ୁ /185756 23 130 660ଈmଵର ଜ�ମ ପି କାେମmଵର ରାଓ ଜ�ମ RWX1087865

ପ ୁ /189757 26 130 661ସଂଜୀବ ଶମ8 ପି ବିଜୟ କମୁାର ଶମ8 RWX0757096

ପ ୁ /190758 62 130 662ମ�ଳଦାନ ମହୁକା ପି େଯାହନ ମହୁକା RWX1270065

�ୀ /190759 56 130 663ର�ା ମହୁକା  ା ମ�ଳଦାନ ମହୁକା KBH1292986

ପ ୁ /190760 35 130 664ବି$ଜିତ ମହୁକା ପି ମ�ଳଦାନ ମହୁକା KBH1355494

ପ ୁ /190761 31 130 665ସତ�ର[ନ ମହୁକା ପି ମ�ଳଦାନ ମହୁକା RWX0464123

�ୀ /190762 27 130 666ପ
ିୟ@ା ମହୁକା ପି ମ�ଳଦାନ ମହୁକା RWX0608869

ପ ୁ /190763 58 130 667ବିଜୟ କମୁାର ଶମ8 ପି ରଘନୁାଥ ଶମ8 RWX1272152

�ୀ /195764 36 130 668ଡି ମୀନା  ା ଡି ଆ�ା ରାଓ RWX0434423

ପ ୁ /195765 44 130 669ଡି ଆ�ା ରାଓ ପି ଡି ଆପାଲା  ାମୀ RWX0434415

ପ ୁ /196766 48 130 670ଅଜୟ େଷ� ପି କ[ୁବିହାରି େଷ� RWX0102459

�ୀ /196767 43 130 671ତୃ9ି େଷ�  ା ଅଜୟ େଷ� RWX0102467

�ୀ /197768 30 130 672େକ. ରଜନୀ  ା େକ. େକାେଟ$ର ରାଓ RWX0463976

�ୀ /201769 32 130 673କବିତା ପଟନାୟକ  ା ମାନସ ର[ନ ପଟନାୟକ RWX0888917

ପ ୁ /201770 71 130 674ମନେମାହନ ପଟନାୟକ ପି ବି.ଏN ପଟନାୟକ RWX0791046

�ୀ /201771 69 130 675ବୃ�ାବତୀ ପଟନାୟକ  ା ମନେମାହନ ପଟନାୟକ RWX0791038

ପ ୁ /202772 21 130 676ମନୀଷ ମିଶ
ା ପି ଆେଶାକ ଚ�
  ମିଶ
ା RWX1082684

ପ ୁ /211773 68 130 677ମଲH ା ଅଦିନାରାୟନ ପି ମଲH ା େଭ@େଟସମ RWX1087600

�ୀ /211774 65 130 678ମଲH ା େରଣକୁା  ା ମଲH ା ଆଦିନାରାୟଣ RWX1087626

�ୀ /212775 32 130 679ବିନୀତା େଦବୀ  ା ନିସାA କମୁାର ସିଂ RWX1170729

ପ ୁ /212776 35 130 680ନିସାA କମୁାର ସିଂ - ରେମଶ ସିଂ RWX1170695

�ୀ /236777 43 130 681ର[ିତା ୟାଦଭ  ା ପ
େଜଶ କମୁାର ୟାଦବ RWX0809707

ପ ୁ /999778 26 130 682ମହJP ଦାନିସ ଅଲH ୀ ପି ମହJଦ ଅଲH ୀ RWX0823302

�ୀ /999779 51 130 683େଜମାମଣି ଖରା  ା େସାମନାଥ ଖରା RWX0888933

ପ ୁ /999780 38 130 684ମାନସ ରଂଜନ ପଟନାୟକ ପି ମନ େମାହନ ପଟନାୟକ RWX0823351

ପ ୁ /999781 26 130 685ତ
ାସଲୁା ରାହୁଲ ପି ତ
ାସଲୁା ଗ�ାରାଜୁ RWX1148725

ପ ୁ /999782 39 130 686େକ. େକାେଟ$ର ରାଓ ପି େକ. େଭେ@େଟ$ର ରାଓ RWX1006311

�ୀ /162783 46 130 1218ସାଇତା ସନୁା  ା କିସାN ସିଂ RWX1288364

ପ ୁ /58784 20 130 1220ମାଦି ବଂଶି କ
 ୀ)ା ପି ମାଦି ଭାtର ରାଓ RWX1293455

ପ ୁ /58785 23 130 1221ମାଦି ଆଶିସ କମୁାର ପି ମାଦି ଭାtର ରାଓ RWX1293463

ପ ୁ /49786 20 130 1222ମାPୀ ଅରବି� ଗ9ୁା ପି ମାPୀ ରଜନିକାA ଗ9ୁା RWX1293471

�ୀ /57787 78 130 1231ଟି ଭୁବେନ$ରୀ  ା ଟି କାସଲୁୁ RWX0094623

ପ ୁ /57788 60 130 1232ଟି ଭି ଜଗନ3 ାଥ ରାଓ ପି ଟି କାସଲୁୁ KBH1672567

�ୀ /57789 48 130 1233ଟି ଉମାମେହ$ରୀ  ା ଜଗନ3 ାଥ ଉମାମେହ$ରୀ KBH2092773

�ୀ /57790 28 130 1234ଭି.ପି.କଭ�ା ଲ/0ୀ ଥିଡା ପି େଭେ@ଟ ଜଗନ3 ାଥ ରାଓ ଥିଡା RWX0607341

ପ ୁ /49791 18 130 1236ମାଦି ବିରୁପାକm ଗ9ୁା ପି ମାଦି ଶ
ୀନିବାସ ଗ9ୁା RWX1306638

ପ ୁ /89792 22 130 1237ସେAାଷ ଜାନି ପି ଲଛମନ ଜାନି RWX1307537

ପ ୁ /148793 20 130 1239ସତ�ନାରାୟଣ ମହାAି ପି ତିରିପତି ମହାAି RWX1307628

�ୀ /165794 46 130 1240ଭଗବତି ପରଜା  ା ବ�ୁ ପରଜା RWX1307644

13 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ@  ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /168795 44 130 1242େଗୗରି ପରଜା  ା ୰ ଅଜୁ> ନ ପରଜା RWX1307719

�ୀ /W/O GUPTA796 22 130 1243େରାଶନୀ ବାରିକ  ା ଗ9ୁ ବାରିକ RWX1316876

�ୀ /57797 22 130 1244ଟି. ପ
ତ�ଶୁା ପି ଟି. ବାଷେୁଦବା RWX1317940

ପ ୁ /165798 52 130 1245ବbୁ ପରଜା ପି ଶକୁରୁା ପରଜା RWX1317965

�ୀ /182799 22 130 1246େନହା କମୁାରୀ ଗ9ୁା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଗ9ୁା RWX1318047

�ୀ /182800 19 130 1247ମନୀଷା ଗ9ୁା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଗ9ୁା RWX1318070

�ୀ /101801 18 130 1248ପନୁମ ବାଘ ପି ରାଜୁ ବାଘ RWX1318203

ପ ୁ /35802 18 130 1249େକ. ବିେଗ3ସ ପି େକ. ଶିବ ଶ@ର ରାଓ RWX1320670

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ8ଚନ ନିମେA ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ3  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ8ଚନ କମିଶନ ଭାରତ@ sାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ8ଚନ ପବୂ> ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ@ ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରAୁ  |

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 ମାନ@ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ@ ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

14 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ8ଚନ ଅଧିକାରୀ@  ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


