
1����  ��-
	
� ��-

� ������ - ������ 
�

���� � - ������ 
�

2) ���� ����� ����� � 
�
 � -

����� -

���� -

360

767

��	� � !"����#

407

� 
���	�� ��$� ����%

� 
���	�� ��$� ����%

� 
���	�� ��$� ����%

1

0&' &#( ��)-

 
��* ����� &�����- +,++

-��.� ��$� ��	� �





� / #�&0

����  ��-

���� 

���� ��10� 	2���/!	4�&� ���� �� ��	� �5� 	� ����� ��� ���� �����6 �����

� 
�
 � �����

���� 
7� 
�����

�' 8��
  
�' 8�

3 421 5 6 7 8

	
9 �� 

767360
��:-4 �0����� 	�%���(, 
� 
���	��-3, ���>�#-01

� ������ - ������ 
�

���� � - ������ 
�

1

���������A,�����������#,
�� 
���������� �����#, ������� 
�����#

407 138

� 
���	�� ��$� ����%

9

0

ତୃତୀୟ 
ଲି�

1





 
��* ����� &�����-+,++

���� :0�B ��10 � ��� - !	4�&�-

���� � - ������ 
�

� ������ - ������ 
�
ମିଗ-4 ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, ସନୁାେବଡା-3,
େକାଠରୀ-01

����  ��- 1

���

1 2 3 4 5

�����  
�0��� 7� ��. �A��  ��&� / D��# 6 ��� 	(� ��)

6 7

	�"����� ��	� �
����� &����� 

��:/�0��� ����� 

8 9

����� ��� (�&0 ��

� 
���	�� ��$� ����%

1	
� ��-

E�� �F�-1
-��.� ��$� ��(�/(4) %0 H	�

���������A,�����������#,�� 
���������� �����#, ������� �����#
���� �� 
��	� �5� 	� 
����� ���

ପ ୁ /.1 25 174 1ଶିବ ପ�ସାଦ ବାରିକ ପି ରତ" ାକର ବାରିକ RWX0907428

#ୀ /.2 22 174 2ରାଜଲ%&ୀ ବାରିକ ପି ରତ" ାକର ବାରିକ RWX1145713

#ୀ /003 26 174 3ଇତିଶ�ୀ େଜନା (ା ଯଗୁଝଂକାର େଜନା RWX1275031

ପ ୁ /POLICE CA4 21 174 4ବାବୁ ହିଆଲ ପି ଦଶ.ନ ହିଆଲ RWX1274414

ପ ୁ /POLICE CA5 21 174 5େଲାକନାଥ କଲୂଦୀପ ପି ଧନୁଜ. ୟ କଲୂଦୀପ RWX1274448

ପ ୁ /police ca6 27 174 6ମାନସ ର1ନ ମଲ2 ିକ ପି ପ3ୁ.ଚ5�  ମଲ2 ିକ RWX1001866

ପ ୁ /SUBASH NA7 34 174 7ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ପି ନୀଳା8ଳ ପାଢୀ KBH2147437

#ୀ /18 23 174 8ଇଲା େଚଟି ପି ମ�ୁଳୁ େଚଟି RWX1001155

#ୀ /19 56 174 9ଶକ;ୁଳା ମହାପାତ� (ା ପ�ଶା; କମୁାର ମହାପାତ� KBH1828862

#ୀ /110 30 174 10ମମତା ମଲ2 ିକ ମା ସଂଯ<ୁା ମଲ2 ିକ RWX0407726

ପ ୁ /111 30 174 11େରାହିତ କମୁାର ସାମଲ ପି ସ& ୃତିର1ନ ସାମଲ RWX0407676

ପ ୁ /212 64 174 13ସବୁାଷ ଚ5�  ନାୟକ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ନାୟକ OR/12/085/302202

#ୀ /213 58 174 14ଆରତି ନାୟକ (ା ସବୁାଷ ଚ5�  ନାୟକ OR/12/085/302203

ପ ୁ /214 44 174 15ସସୁା; ନାୟକ ପି ପ8 ୁନାୟକ KBH2056034

#ୀ /215 31 174 16ସଭୁଶ�ୀ ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ5�  ନାୟକ RWX0296814

ପ ୁ /216 46 174 17ନେର5�  ପ�ଧାନ ପି ଆପନା ପ�ଧାନ RWX0631168

#ୀ /217 38 174 18ଶା;ିଲତା ପ�ଧାନ (ା ନେର5�  ପ�ଧାନ RWX0631150

ପ ୁ /318 68 174 19ଅେଲଖ ପ�ଧାନ ପି ସAାରି ପ�ଧାନ OR/12/085/302204

#ୀ /319 56 174 20େରଣବୁାଳା ପ�ଧାନ (ା ଅେଲଖ ପ�ଧାନ OR/12/085/302205

#ୀ /320 26 174 21ରବିନା ପ�ଧାନ ପି ଅେଲଖ ପ�ଧାନ RWX0907071

ପ ୁ /421 61 174 22ଅ%ୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ ତ�ିପାଠୀ RWX0174631

ପ ୁ /422 34 174 23ସନିୁଲ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଅ%ୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ KBH2147866

#ୀ /523 54 174 24ମେନାରମା େଯନା (ା ବିଜୟକମୁାର େଯନା OR/12/085/302207

ପ ୁ /524 39 174 25ଭଗବାନ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନା KBH1824580

ପ ୁ /625 28 174 26ସିCାଥ. ଶDର ଦାଶ ମା ସEଳା ଦାଶ RWX0509521

#ୀ /626 39 174 27ବନିତା ରାଉତ (ା ଜଗନ" ାଥ ରାଉତ RWX0296822

ପ ୁ /727 46 174 28ବିଜୟକମୁାର ବି(ାଳ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ବି(ାଳ OR/12/085/302215

#ୀ /728 41 174 29ଯାGେସନୀ ବିHାଳ (ା ବିଜୟ କମୁାର ବିHାଳ KBH1861806

ପ ୁ /729 40 174 30ଶିଶିରକମୁାର ବି(ାଳ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ବି(ାଳ OR/12/085/302218

ପ ୁ /830 62 174 31ଜୟକୃI ରଥ ପି େଗୗର ଚ5�  ରଥ KBH1829696

#ୀ /831 54 174 32ମମତା ରଥ (ା ଜୟକୃI ରଥ KBH1829688

ପ ୁ /832 32 174 33ରାେକଶ ର1ନ ରଥ ପି ଜୟକୃI ରଥ RWX0630863

ପ ୁ /833 29 174 34ରାେଜଶ ରଥ ପି ଜୟକୃI ରଥ RWX0630848

#ୀ /834 29 174 35ସଭୁଶ�ୀ ରଥ (ା ରାେକସ ର1ନ ରଥ RWX0630855

ପ ୁ /0935 44 174 36ସଧୁୀର କମୁାର କର ପି େଦବରାଜ କର RWX1273325

ପ ୁ /936 65 174 37ସଚିଦାନ5 ଆଚାଯ�. ପି ଅଗାଧ ୁଆଚାଯ�. OR/12/085/302221

#ୀ /937 64 174 38େଜ�ାତିମୟୀ ଆଚାଯ�. (ା ସଚିଦା ନ5 ଆଚାଯ�. OR/12/085/302222

#ୀ /938 40 174 39ମମତା ରାଣୀ ଆଚାଯ�. ପି ସଚିଦାନ5 ଆଚାଯ�. KBH1829936

#ୀ /1039 37 174 40ବନଲତା େବହୁରା (ା କୀKL ର1ନ ଧଳ RWX0854133

ପ ୁ /1040 73 174 41ଶ�ାମ ସ5ୁର ଖରା ପି ବଳରାମ ଖରା OR/12/085/302223

#ୀ /1041 32 174 42ରଶ&ତିା ମହା;ି (ା ରାେଜଶ କମୁାର ମହା;ି RWX1137462

#ୀ /1042 71 174 43କବିତା ନାୟକ (ା ଶ�ାମ ସ5ୁର ଖରା OR/12/085/302224

ପ ୁ /1043 29 174 44ଡିMDର ସାହା ମା ଆଶାଲତା ସାହା RWX0407650

#ୀ /1144 22 174 45ସମିୁତ�ା ବାଘ ପି ଦଇମତି ବାଘ RWX1050921

ପ ୁ /1145 67 174 46ପ�କାଶ ଚ5�  ପାତ� ପି ନଟବର ପାତ� KBH1861699

#ୀ /1146 60 174 47ଚ5� ାବତୀ ପାତ� (ା ପ�କାଶ ଚ5�  ପାତ� KBH1861707

ପ ୁ /1147 39 174 48ଅରୁଣ କମୁାର ପାତ� ପି ପ�କାଶ ଚ5�  ପାତ� KBH1861756

ପ ୁ /1348 33 174 49େଶଲୖଜା ଶDର ସଡ�ୀ ପି େଗୗରି ଶDର ସଡ�ୀ RWX0175364

ପ ୁ /1349 59 174 50େଗୗରିଶDର ଷଡ�ୀ ପି ଦିବ�ସିଂହ ଷଡ�ୀ OR/12/085/303044

#ୀ /1350 52 174 51ଅଳକା ଷଡ�ୀ (ା େଗୗରୀଶDର ଷଡ�ୀ OR/12/085/303045

1 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀD (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1351 38 174 52ଅନୂପଶDର ଷଡ�ୀ ପି େଗୗରିଶDର ଷଡ�ୀ KBH1653260

#ୀ /1452 42 174 53କବିତା ପ�ଧାନ (ା ଅରବି5 ସାହାଣୀ RWX0631184

ପ ୁ /1453 67 174 54େବଣଧୁର ରଥ ପି ଗେଣHର ରଥ RWX0730598

#ୀ /1454 57 174 55ନମିତା ରଥ (ା େବଣଧୁର ରଥ RWX0730549

#ୀ /1455 52 174 56ଭାଗ�ଲତା ରଥ (ା ପ�ଦିS କମୁାର ରଥ KBH1824242

#ୀ /1456 44 174 57ରଶ& ିେରଖା ରଥ (ା ଭଗବାନ ରଥ RWX0173252

ପ ୁ /1457 34 174 58ମେନାର1ନ ରଥ ପି େବଣଧୁର ରଥ RWX0730580

ପ ୁ /1458 53 174 59ଅରବି5 ସାହାଣୀ ପି ଗଣୁନିଧି ସାହାଣୀ RWX0631192

ପ ୁ /14 A59 24 174 60ଜୁଏଲ ସନୁା ମା ଭାରତୀ ସନୁା RWX1050905

ପ ୁ /1560 23 174 61ରାହୁଲ କମୁାର ସାମଲ ପି ସୃତି ରଂଜନ ସାମଲ RWX1001676

#ୀ /1561 61 174 62ସର(ତୀ ତ�ିପାଠୀ (ା ଅ%ୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ KBH1828896

ପ ୁ /1762 57 174 63ସବୁାଷ ଚ5�  ପ�ଧାନ ପି ଅନିରୁC ପ�ଧାନ OR/12/085/302164

#ୀ /1863 34 174 64ମାନସୀ ନାୟକ (ା କିେଶାର ଚ5�  ନାୟକ RWX0175414

ପ ୁ /1964 30 174 65ନେର5�  କ5ପାନ ପି େ%ତ�ୀ କ5ପାନ RWX0424168

#ୀ /2165 34 174 66ହିରାମଣୀ ମଦୁୁଲୀ (ା ବାବୁଲା ମଦୁୁଲୀ KBH2147262

#ୀ /2266 41 174 67ରଶ& ିତା ସାହାଣୀ (ା ମେନାଜ କମୁାର ସାହାଣୀ RWX0683318

#ୀ /2267 29 174 68ତପTୱନିୀ ତ�ିପାଠୀ (ା ସନିୁଲ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ RWX1102961

ପ ୁ /2368 56 174 69ପ�କାଶ ଚ5�  ପUା ପି ଖେଗ5�  ନାଥ ପUା RWX0175422

ପ ୁ /2569 38 174 70ଉଷାର କା; (ାଇଁ ପି ମେହ5�  (ାଇଁ RWX0174458

ପ ୁ /2670 33 174 71ମାନସ ର1ନ ଦାସ ପି ବିକାସ ର1ନ ଦାସ RWX0372516

#ୀ /2671 30 174 72ସନିୁତା କମୁାରୀ ଖUଆୁଳ ପି ସକୁା; ଖUଆୁଳ RWX0907089

ପ ୁ /2772 37 174 73ସତ�ଜିତ େବେହରା ପି େକଳୖାଶଚ5�  େବେହରା RWX0173898

#ୀ /2873 39 174 74ଗୀତା େସଠୀ (ା ରଂଜିW େସଠୀ KBH2148062

#ୀ /3074 39 174 75ପ�ିୟଲତା ତ�ୀପାଠି (ା ପ�େମାଦ କମୁାର ତ�ୀପାଠି RWX0175406

#ୀ /3075 34 174 76ଭାରତି ତ�ୀପାଠି (ା ଲ%&ି ନାରାୟଣ ତ�ୀପାଠି RWX0175380

ପ ୁ /3176 44 174 77ବିଜୟଚ5�  େବେହରା ପି ରାମଲି� େବେହରା RWX0657858

ପ ୁ /3177 36 174 78ଭାଗୀରଥି େବେହରା ପି ବିଜୟ ଚ5�  େବେହରା RWX0424127

ପ ୁ /3278 34 174 79ପ�ଣବ କମୁାର ମିଶ� ପି ପ�ସନ"  ମିଶ� RWX0683300

ପ ୁ /3379 23 174 80ମାଟLନ ହିଆଲ ମା ର1 ୁହିଆଲ RWX1050939

ପ ୁ /3380 48 174 81ଲ%&ୀଧର ରାଉତ - କୃI ଚ5�  ରାଉତ RWX0296863

#ୀ /3381 36 174 82ସଂଜୁ<ା ରାଉତ (ା ଲ%&ୀଧର ରାଉତ RWX0296871

ପ ୁ /3382 42 174 83ସମୁ; କମୁାର (ାଇଁ ପି ପ�ଫଲୁ2  କମୁାର (ାଇଁ KBH2148278

#ୀ /3483 40 174 84ସରିତା ବିHାଳ (ା ସେରାଜ କମୁାର ବିHାଳ RWX0658146

#ୀ /3484 39 174 85ମମତା ରାଣୀ ବିHାଳ (ା ଶିଶିର କମୁାର ବିHାଳ RWX0296889

#ୀ /3485 37 174 86ସେ;ାଷୀ ବିHାଳ (ା ତୁଷାର କା; ବିHାଳ RWX0657841

ପ ୁ /3486 34 174 87ରାଧା ଶ�ାମ ନାୟକ ପି ଲଡୁ କିେଶାର ନାୟକ KBH2147858

#ୀ /3487 25 174 88ସସୁ& ିତା ନାୟକ (ା ରାଧା ଶ�ାମ ନାୟକ RWX1233329

#ୀ /3688 33 174 89େଜ�ାସ"ା ରାଣୀ ନାୟକ (ା ଆଶିଷ କମୁାର ନାୟକ KBH2147403

ପ ୁ /3689 31 174 90େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି ଦିଗାAର ନାୟକ RWX0407734

ପ ୁ /3890 36 174 91ଦିେଲHର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ KBH2148005

ପ ୁ /4091 36 174 92ଜିେତ5�  କମୁାର ବଳ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ବଳ KBH2147486

ପ ୁ /4092 23 174 93ସମୁ; ସାହୁ ପି ପ�ଶା; ସାହୁ RWX1001338

#ୀ /40E93 24 174 94ଭାଗ�ଲ%&ୀ ବYିଆ ପି ଜଳZର ବYିଆ RWX1001791

#ୀ /40E94 23 174 95େସୗଭାଗ�ଲ%&ୀ ବYିଆ ପି ଜଳZର ବYିଆ RWX1001957

ପ ୁ /4295 23 174 96ରଥି5�  ଦାସ ପି ରବି5�  ଦାସ RWX1001734

ପ ୁ /4296 37 174 97ଭ<ବZୁ ପUା ପି ଅAିକାନ5 ପUା KBH2147908

#ୀ /4397 27 174 98େକୗଶଲ�ା ପାତ� (ା ଅରୁଣ କମୁାର ପାତ� RWX0907444

ପ ୁ /4498 36 174 99ସତ�5�  ନାଥ େପାଲାଇ ପି ତ�ୀନାଥ େପାଲାଇ KBH2147429

#ୀ /4599 21 174 100ଇଶୀକା ନାଗ (ା ଅମର ନାଗ RWX1275056

#ୀ /45100 32 174 101ସେରାଜୀନି ସାହୁ (ା ମାନସ କମୁାର ସାହୁ RWX0175430

ପ ୁ /45101 41 174 102ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ଚ5�  ସାହୁ RWX0682443

ପ ୁ /46102 23 174 103ସେରାଜ କମୁାର ବାରିକ ପି ରବି ନାରାୟଣ ବାରିକ RWX1001379

ପ ୁ /47103 33 174 105ପ�ଦୀପ ପ[ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାଥ ପ[ନାୟକ KBH2147411

ପ ୁ /48104 31 174 106ସିବାଶିସ ମହାଲ2 ିକ ପି ସେୁର5�  କମୁାର ମହାଲ2 ିକ RWX0424044

#ୀ /48105 38 174 107ବିଜୟଲ%&ି ସାମଲ ପି ଶିବଚରଣ ସାମଲ RWX0657882

ପ ୁ /49106 47 174 108ରବିନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ମଣିଭଦ�  ବାରିକ RWX0631309

#ୀ /49107 38 174 109ଭାରତୀ ବାରିକ (ା ରବିନାରାୟଣ ବାରିକ RWX0631317

ପ ୁ /49108 55 174 110ଜଳZର ବYିଆ ପି ନଟବର ବYିଆ OR/12/085/302162

ପ ୁ /49109 53 174 111େସୗଭାଗ� ବYିଆ ପି Gାେନ5�  ମହାପାତ� KBH2056158

#ୀ /49110 50 174 112ଚ5� କା;ି ବYିଆ (ା ଜଳZର ବYିଆ OR/12/085/302163

#ୀ /49111 46 174 113ସପୁ�ଭା ବYିଆ (ା େସୗଭାଗ� ବYିଆ KBH2056166

ପ ୁ /49112 29 174 114ସ1ିବ କମୁାର ବିHାଳ ପି ସଧୁାକର ବିHାଳ RWX0296897

2 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀD (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /49113 52 174 115ବାବୁଲି ଦାସ ପି ଶଶି ଭୁଷଣ ଦାସ RWX0173260

#ୀ /49114 46 174 116େସ"ହଲତା ଦାସ (ା ବାବୁଲି ଦାସ RWX0173278

ପ ୁ /49115 63 174 117ବିକାଶ ରଂଜନ ଦାଶ ପି ଦୂେଯ�Pଧନ ଦାଶ OR/12/085/302187

#ୀ /49116 50 174 118କାଦAିନୀ ଦାଶ (ା ସଶୁା; କମୁାର ଦାଶ OR/12/085/300746

ପ ୁ /49117 26 174 119େଦେବଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ସଶୁା; କମୁାର ଦାଶ RWX0730408

ପ ୁ /49118 35 174 120ପ�ଦୀପ ଖରା ପି ମନୁ ଖରା KBH2148302

ପ ୁ /49119 35 174 121ବିHନାଥ ଖରା ପି ମନୁ ଖରା KBH2148294

#ୀ /49120 34 174 122ଦୁଲାରୀ ଖରା (ା ବିHନାଥ ଖରା KBH2148336

#ୀ /49121 34 174 123ଶକ;ୁଳା ଖରା (ା ପ�ଦିପ ଖରା KBH2148310

ପ ୁ /49122 56 174 124ମେହ5�  କମୁାର (ାଇଁ ପି ତ�ିନାଥ (ାଇଁ OR/12/085/302185

#ୀ /49123 45 174 125ପ\ୁେରଣ ୁମହାପାତ� (ା ଶିବ ମହାପାତ� KBH1828870

#ୀ /49124 44 174 126(ାଧିନବାଳା ମହାପାତ� (ା ଯଯାତି ମହାପାତ� OR/12/085/302167

#ୀ /49125 30 174 127େମାନାଲିସା ମହାପାତ� ପି ଯଯାତି କିେଶାର ମହାପାତ� RWX0424069

ପ ୁ /49126 27 174 128ରାେକଶ େରାସନ ମହାପାତ� ପି ଯଯାତି କିେଶାର ମହାପାତ� RWX0630483

#ୀ /49127 22 174 129ଦୀପ�ାଜ�ତୀ ମହାପାତ� ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ମହାପାତ� RWX1094358

ପ ୁ /49128 54 174 130ଶିବ ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ପି ଭା]ର ମହାପାତ� KBH1828813

ପ ୁ /49129 52 174 131ର1ିତ ମହା;ି ପି ରଘ ୁମହା;ି KBH1862044

#ୀ /49130 47 174 132ଅହଲ�ା ମହା;ି (ା ଅ%ୟ କମୁାର ମହା;ି OR/12/085/302183

ପ ୁ /49131 45 174 133େକଳୖାସ ଚ5�  ମହା;ି ପି ଫକିର ମହା;ି OR/12/085/302184

#ୀ /49132 45 174 134ମମତା ମହା;ି (ା ର1ିW ମହା;ି KBH1862051

#ୀ /49133 42 174 135ପ�ଭାତୀ ମହା;ି (ା େକଳୖାସ ଚ5�  ମହା;ି KBH1829308

ପ ୁ /49134 23 174 136ରାହୁଲ କମୁାର େମାହା;ି ପି ର1ିତ କମୁାର େମାହା;ି RWX1102458

ପ ୁ /49135 56 174 137ଯଯାତିକିେଶାର ମହାପାତ� ପି Gାେନ5�ନାଥ ବYିଆ OR/12/085/302166

#ୀ /49136 56 174 138ଉKମ ମଦୁୁଲି (ା ଧବୁ ମଦୁୁଲି RWX1317395

ପ ୁ /49137 59 174 139େଧାବୁଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ଲୁକ ୁମଦୁୁଲି RWX1270446

ପ ୁ /49138 40 174 140ମେହHର ମଦୁୁଲି ପି େଧାବୁଲୁ ମଦୁୁଲି KBH1829258

ପ ୁ /49139 56 174 141ଅଜୁ. ନ ନାୟକ ପି ଦୁତୀ କୃI ନାୟକ RWX1273309

#ୀ /49140 45 174 142ସଂଯ<ୁା ନାୟକ (ା ଅଯ ୁ. ନ ନାୟକ OR/12/085/302181

ପ ୁ /49141 30 174 143ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଜୁ. ନ ନାୟକ RWX0630459

ପ ୁ /49142 27 174 144ସନିୁଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଜୁ. ନ ନାୟକ RWX0630525

ପ ୁ /49143 56 174 145ବିଜୟ କମୁାର ପUା ପି ହୃଷିେକଶ ପUା KBH1828755

#ୀ /49144 54 174 146ସା;^ନା ପUା (ା ବିଜୟ କମୁାର ପUା KBH1829969

ପ ୁ /49145 34 174 147ଶିବ ପ�ସାଦ ପUା ପି ରାଧାଶ�ାମ ପUା KBH2147726

#ୀ /49146 55 174 148ରଶ&ିତା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ରେମଶ ଚ5�  ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1829605

#ୀ /49147 51 174 150ଅ1ନା ପ�ଧାନ (ା ସବୁାଷ ଚ5�  ପ�ଧାନ OR/12/085/302165

ପ ୁ /49148 48 174 151ପିତାAର ରଣା ପି ବା_ାନିଧି ରଣା OR/12/085/302170

#ୀ /49149 41 174 152ନମିତା ରଣା (ା ପିତାAର ରଣା OR/12/085/302171

ପ ୁ /49150 76 174 153ମକର`ଜ ସାହାଣି ପି ମଧସୁଦୁନ ସାହାଣି OR/12/085/302026

#ୀ /49151 69 174 154ବାସ;ି ସାହାଣି (ା ମକର`ଜ ସାହାଣି OR/12/085/302027

ପ ୁ /49152 38 174 155ସେ;ାଷ ସାହାଣି ପି ମକର`ଜ ସାହାଣି OR/12/085/303004

ପ ୁ /49153 42 174 156ଜୟପ�କାଶ ସାହୁ ପି େକଳୖାସଚ5�  ସାହୁ KBH2056174

ପ ୁ /49154 52 174 157ସ& ୃତିର1ନ ସାମଲ ପି ପରମାନ5 ସାମଲ OR/12/085/302907

#ୀ /49155 45 174 158ବାସ;ି ସାମଲ (ା ସ& ୃତିର1ନ ସାମଲ OR/12/085/302904

#ୀ /49156 59 174 159କଲ�ାଣି ଶତପଥି (ା ବିକାଶର1ନ ଦାଶ OR/12/085/302188

ପ ୁ /49157 41 174 160ତୁଷାର କା; (ାଇଁ ପି ମେହ5�  (ାଇଁ KBH1830231

ପ ୁ /49158 38 174 161ସେ;ାଷ କମୁାର ତରାସିଆ ପି ବିHନାଥ ଟରାସିଆ RWX0631325

#ୀ /49159 34 174 162କମୁଦିୁନି ତରାସିଆ (ା ସେ;ାଷ କମୁାର ତରାସିଆ RWX0853952

ପ ୁ /50160 36 174 163ପଲୁକ ରଂଜନ େଜନା ପି ଦିେନa ଚ5�  େଜନା KBH2147304

ପ ୁ /50161 35 174 164ଆେଲାକ ରଂଜନ େଜନା ପି ଦିେନଶ ଚ5�  େଜନା RWX0174383

#ୀ /51162 41 174 165ସସ& ିତା େବେହରା (ା କିେଶାର ଚ5�  େବେହରା RWX0682450

#ୀ /52163 32 174 166ଦୀପିକାରାଣୀ ଦାଶ (ା ସଶୁା; କମୁାର ଦାଶ RWX0697656

#ୀ /52164 27 174 167ଶିବାନୀ ଦାଶ (ା ସା;ନୁ କମୁାର ଦାଶ RWX0697607

#ୀ /52165 34 174 168ଖିରମଣି େସନାପତି ପି ତାରେକHର େସନାପତି RWX0174045

#ୀ /52166 33 174 169ଲିଲାବତି େସନାପତି ପି ତାରେକHର େସନାପତି RWX0174037

ପ ୁ /54167 36 174 170ରାେଜଶ ମହା;ି ପି ପଦ& େଲାଚନ ମହା;ି KBH2147387

ପ ୁ /55168 35 174 171ସକୁା; ନାଗ ପି ନିର ନାଗ KBH2148351

#ୀ /55169 29 174 172ମଣିମା ନାଗ (ା ସକୁା; ନାଗ RWX0630491

#ୀ /56170 35 174 173ଅନିତା ତୁରୁକ (ା ଅବଦୁଲ ତୁରୁକ RWX0175315

ପ ୁ /57171 34 174 174ସେରାଜ କମୁାର ଆଚାଯ�. ପି ସEିଦାନ5 ଆଚାଯ�. KBH2147502

#ୀ /57172 32 174 175ଶିବାନୀ ଆଚାଯ�. (ା ସେରାଜ କମୁାର ଆଚାଯ�. RWX0854166

ପ ୁ /57173 27 174 176ସରୁଜ ବାଘ ପି ଦଶ.ନ ବାଘ RWX0730846

ପ ୁ /57174 48 174 177ଦଶ.ନ ବାଘ ପି ନ5 ବାଘ KBH1830082

3 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀD (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /57175 61 174 179ବାବାଜି ଚରଣ ବଳ ପି ଦୁଶାସନ ବଳ OR/12/085/302481

#ୀ /57176 53 174 180ଚ5� ାବତୀ ବଳ (ା ବାବାଜୀ ବଳ OR/12/085/302482

ପ ୁ /57177 38 174 181ରାେଜ5�  କମୁାର ବଳ ପି ବାବାଜୀ ବଳ KBH2056463

ପ ୁ /57178 64 174 183ସେୁର5�  ବାରିକ ପି ନିଳମଣି ବାରିକ OR/12/085/302436

#ୀ /57179 55 174 184ସର(ତି ବାରିକ (ା ସେୁର5�  ବାରିକ OR/12/085/302437

ପ ୁ /57180 45 174 185ରତ" ାକର ବାରିକ ପି ପ�ହଲାଦ ବାରିକ OR/12/085/302440

#ୀ /57181 38 174 186ରୀନାରାଣୀ ବାରିକ (ା ରତ" ାକର ବାରିକ OR/12/085/303028

ପ ୁ /57182 33 174 187ପ�ଭ1ନ ବାରିକ ପି ସେୁର5�  ବାରିକ RWX0173757

#ୀ /57183 70 174 190େଶାଭାବତୀ େବେହରା ପି ଘନଶ�ାମ େବେହରା KBH2056406

ପ ୁ /57184 55 174 191ଉଦୟନାଥ େବେହରା ପି ଉଛବ େବେହରା OR/12/085/302474

#ୀ /57185 55 174 192ପାବ. ତି େବେହରା (ା ବିଜୟ ଚ5�  େବେହରା OR/12/085/302112

ପ ୁ /57186 54 174 193ବିପ�ଚରଣ େବେହରା ପି ଶ�ାମ ସ5ୁର େବେହରା KBH1861723

#ୀ /57187 54 174 194ଗଭାରାଣି େବେହରା (ା େକୖଳାସ େବେହରା OR/12/085/302192

#ୀ /57188 48 174 195ତିେଳାKମା େବେହରା (ା ଉଦୟନାଥ େବେହରା OR/12/085/302475

#ୀ /57189 44 174 196ସ�ିତା େବେହରା (ା ବିପ�ଚରଣ େବେହରା KBH1861673

ପ ୁ /57190 44 174 197େଗାବି5 େବେହରା ପି ଘନଶ�ାମ େବେହରା OR/12/085/302070

ପ ୁ /57191 40 174 198ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଉଦୟ ନାଥ େବେହରା KBH1830348

ପ ୁ /57192 31 174 199ର1ନ େବେହରା ପି େଗାବି5 େବେହରା RWX0631424

ପ ୁ /57193 23 174 200ମାନସ ର1ନ େବେହରା ପି ବିପ�ଚରଣ େବେହରା RWX1050954

ପ ୁ /57194 55 174 201ଘାସିରାମ ବିେଶାଇ ପି ତ�ିନାଥ ବିେଶାଇ RWX0630731

#ୀ /57195 46 174 202ସଜୁାତା ବିେଶାଇ (ା ଘାସିରାମ ବିେଶାଇ RWX0630723

ପ ୁ /57196 56 174 203ଭିକାରି ଚରଣ ବିHାଳ ପି ମଦନେମାହନ ବିHାଳ OR/12/085/302443

ପ ୁ /57197 52 174 204ପ3ୁPନ5 ବି(ାଳ ପି େଦେବ5�  ବି(ାଳ OR/12/085/302356

#ୀ /57198 51 174 205ସାବିତ�ୀ ବିHାଳ (ା ଭିକାରିଚରଣ ବିHାଳ OR/12/085/302444

ପ ୁ /57199 50 174 206ନବ କିେଶାର ବିHାଳ ପି ଦୁଃଶାସନ ବିHାଳ KBH2147775

#ୀ /57200 48 174 207ମଧସୁ&ୀତା ବିHାଳ (ା ପ3ୁPନ5 ବିHାଳ OR/12/085/302357

#ୀ /57201 45 174 208ଅନୁପମା ବିHାଳ (ା ନବ କିେଶାର ବିHାଳ KBH2147767

#ୀ /57202 41 174 209ଝିଲି ରାଣୀ ବିHାଳ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ବିHାଳ KBH1824218

ପ ୁ /57203 38 174 210Gାନ ର1ନ ବିHାଳ ପି ଭୀକାରି ଚରଣ ବିHାଳ RWX0173765

ପ ୁ /57204 35 174 211ନିର1ନ ବିHାଳ ପି ପ3ୂPନ5 ବିHାଳ RWX0682492

#ୀ /57205 20 174 212କାଜଲ ଦଳାଇ (ା ରାମ କ�ିI ନାୟକ RWX1233303

#ୀ /57206 65 174 213କ;ୁଳା କମୁାରୀ ଦାସ (ା ଅଚ�ତୁାନ5 ଦାସ OR/12/085/302146

ପ ୁ /57207 61 174 214ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି ରାମଚ5�  ଦାସ OR/12/085/302142

ପ ୁ /57208 60 174 215ସେ;ାଷକମୁାର ଦାସ ପି ମଦନମହନ ଦାସ OR/12/085/302081

#ୀ /57209 60 174 216ଲ%&ୀପ�ିୟା ଦାସ ପି ଯତୀ5�  ଦାସ KBH1824077

ପ ୁ /57210 58 174 217େବୖIବ ଚରଣ ଦାସ ପି ଶକୁେଦବ ଦାସ OR/12/085/302456

#ୀ /57211 58 174 218ଭଗବତୀ ଦାସ (ା କମୁଦୁ ର1ନ ମହାପାତ� OR/12/085/302489

#ୀ /57212 56 174 219ଜୟ;ି ଦାସ (ା େବୖIବ ଚରଣ ଦାସ OR/12/085/302457

#ୀ /57213 55 174 220ଅନିତା ଦାସ (ା ସେ;ାଷକମୁାର ଦାସ OR/12/085/302082

ପ ୁ /57214 50 174 221ସେ;ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଚ�ତୁା ନ5 ଦାସ KBH1824739

ପ ୁ /57215 50 174 222ରବି5�  ଦାସ ପି ଶDର ଦାସ OR/12/085/302428

#ୀ /57216 48 174 223ଅନ" ପ3ୂP ଦାସ (ା ଦିେନଶ ଚ5�  େଜନା OR/12/085/302442

#ୀ /57217 47 174 224ସମିୁତା ଦାସ (ା ସେ;ାଷ କମୁାର ଦାସ RWX0729913

#ୀ /57218 47 174 225ଚ5�ମା ଦାସ (ା ପ�ଫଲୂ କମୁାର ଦାସ OR/12/085/302143

#ୀ /57219 46 174 226ସଚଳା ଦାସ ପି ଅଚ�ତୁାନ5 ଦାସ OR/12/085/303012

#ୀ /57220 45 174 227ସବିତା ଦାସ (ା ରବି5�  ଦାସ OR/12/085/302429

ପ ୁ /57221 42 174 228େଦବବ� ତ ଦାସ ପି େବୖIବ ଚରଣ ଦାସ KBH1828680

ପ ୁ /57222 32 174 229େଦବବ� ତ ଦାସ ପି ରବି5�  ଦାସ RWX0173732

ପ ୁ /57223 26 174 230ନୀଳା8ଳ ଦାସ ପି ପ�ଫଲୁ2  କମୁାର ଦାସ RWX1001890

ପ ୁ /57224 47 174 231ସଶୁା; କମୁାର ଦାଶ ପି ଅଚ�ତୁା ନ5 ଦାଶ KBH1830173

ପ ୁ /57225 44 174 232ସା;ନୁ କମୁାର ଦାଶ ପି ଅଚ�ତୁାନ5 ଦାଶ KBH1653310

ପ ୁ /57226 61 174 233ରାବଣା େଦାରା ପି େଗାବିନc େଦାରା RWX0853747

ପ ୁ /57227 55 174 234ଅେଳଖ ଚ5�  େଦାରା ପି କାଳ5ି େଦାରା OR/12/085/302453

ପ ୁ /57228 47 174 235ଜଗନ" ାଥ େଦାରା ପି େଗାବି5 େଦାରା KBH2056505

#ୀ /57229 45 174 236ଭାରତୀ େଦାରା (ା ଅେଲଖ ଚ5�  େଦାରା KBH1824192

ପ ୁ /57230 43 174 237ମାଧବ େଦାରା ପି େବରୖାଗୀ େଦାରା KBH1824770

#ୀ /57231 42 174 238ମାଳତି େଦାରା (ା ଗଣପତି େଦାରା OR/12/085/302413

ପ ୁ /57232 41 174 239ରାମମKୁL େଦାରା - ଚ5�  େଶଖର େଦାରା RWX0296954

ପ ୁ /57233 39 174 240ଧମP େଦାରା ମା ମାଳତୀ େଦାରା RWX0631242

ପ ୁ /57234 36 174 241ଶତ�ୁଘ" େଦାରା ମା ମାଳତି େଦାରା RWX0343939

ପ ୁ /57235 30 174 242େବଦା ପ�ସାଦ େଡାରା ପି ଅଂବିକା ପ�ସାଦ େଡାରା RWX1273283

ପ ୁ /57236 27 174 243ଡି ଅବିନାଶ େଦାରା ପି ଅେଲଖ ଚ5�  େଦାରା RWX0631119
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#ୀ /57237 24 174 244ଲ%&ୀ େଡାରା (ା ଶତ�ୁଘନ େଡାରା RWX1273341

#ୀ /57238 22 174 245ଗାୟତ�ୀ େଡାରା (ା େବଦା ପ�ସାଦ େଡାରା RWX1273275

ପ ୁ /57239 70 174 246ଉଦୟ ଗଉଡ ପି ଭିମ ଗଉଡ OR/12/085/303030

ପ ୁ /57240 43 174 247ବ� ହ& ା ଚରଣ େଗୗଡ଼ ପି ଭିକାରି ଚରଣ େଗୗଡ଼ RWX0682468

#ୀ /57241 40 174 248ଭାରତୀ େଗୗଡ଼ (ା ମେହHର େଗୗଡ଼ RWX0173492

#ୀ /57242 39 174 249ଲ%&ୀ େଗୗଡ଼ (ା ବିIୁ ଚରଣ େଗୗଡ଼ RWX0173500

ପ ୁ /57243 52 174 250ବିIୁ ଚରଣ େଗୗଡ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ େଗୗଡ KBH1824523

ପ ୁ /57244 48 174 251ମେହHର େଗୗଡ ପି ଭିକାରିଚରଣ େଗୗଡ OR/12/085/302087

#ୀ /57245 38 174 252ଗୀତା1ଳୀ େଗୗଡ (ା ବ� ହ& ା ଚରଣ େଗୗଡ RWX0907097

ପ ୁ /57246 67 174 253େଚତୖନ� ଚରଣ େଜନା ପି ଭୁଟି େଜନା KBH1661347

ପ ୁ /57247 55 174 254ଯେୁଗାଳ କିେଶାର େଜନା ପି ରାମ ଚ5�  େଜନା KBH1829134

#ୀ /57248 55 174 255ପ�ଣତି େଯନା (ା ପଶ ୁ.ରାମ େଯନା KBH1823848

ପ ୁ /57249 52 174 256ପଶ ୁ.ରାମ େଯନା ପି ଅନାମ େଯନା OR/12/085/302454

#ୀ /57250 50 174 257ଗିତା1ଳି େଯନା (ା ରଘନୁାଥ େଯନା OR/12/085/302422

#ୀ /57251 48 174 258ତମାଳ େଜନା (ା ଯେୁଗାଳ କିେଶାର େଜନା KBH1829142

ପ ୁ /57252 48 174 259ରଘନୁାଥ େଯନା ପି ରାମଚ5�  େଯନା OR/12/085/302421

ପ ୁ /57253 34 174 260ସେ;ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ସଗୁଳ କିେଶାର େଜନା KBH2147445

ପ ୁ /57254 32 174 261ବିHପ�ତାପ େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା RWX0296939

ପ ୁ /57255 29 174 262ଯଗୁଝଂକାର େଜନା ପି ପଶ ୁ.ରାମ େଜନା RWX0630749

ପ ୁ /57256 28 174 263ବିକାଶ କମୁାର େଜନା ପି ଜୁେଗାଳ କିେଶାର େଜନା RWX0631374

ପ ୁ /57257 25 174 264କାହ" ୁ  ଚରଣ େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା RWX0853879

ପ ୁ /57258 52 174 265େମାହନ କାଡ� ାକା ପି େଗୗରା� କାଡ� ାକା OR/12/085/302936

#ୀ /57259 45 174 266ପାବ. ତୀ କାଡ� ାକା (ା େମାହନ କାଡ� ାକା OR/12/085/302937

ପ ୁ /57260 24 174 267ସଦୁଶ.ନ କାଡ� ାକା ପି େମାହନ କାଡ� ାକା RWX1001288

ପ ୁ /57261 55 174 268ମ�ଳଦାନ କସଲା ପି ଝାଡୁ କସଲା OR/12/085/302397

#ୀ /57262 50 174 269େଚର� କସଲା (ା ମଂଗଳଦାନ କସଲା OR/12/085/302398

#ୀ /57263 38 174 270ରିନା ଖରା (ା ନବଘନ ଖରା RWX0173385

ପ ୁ /57264 62 174 271ମେନାର1ନ ଖେଟଇ ପି ବିରବର ଖେଟଇ OR/12/085/302008

#ୀ /57265 56 174 272ନିମ.ଳା ଖେଟଇ (ା ମେନାର1ନ ଖେଟଇ OR/12/085/302009

ପ ୁ /57266 38 174 273ବବଘନ ଖରା ପି େଘନୁ ଖରା RWX0173393

ପ ୁ /57267 37 174 274ସବୁାଷ େଖାସଲା ପି ବୁଟି େଖାସଲା KBH2148260

#ୀ /57268 35 174 275ପ�ଫଲୁ େଖାସଲା ପି ସବୁାଷ େଖାସଲା KBH2147650

ପ ୁ /57269 29 174 276ସେଲମନ େଖାସଲା ପି ମ�ଲଦାନ େଖାସଲା RWX0730424

#ୀ /57270 27 174 277ଅଭିମନ େଖାସଲା ପି ମ�ଳଦାନ େଖାସଲା RWX1094259

#ୀ /57271 27 174 278ନୟନା େଖାସଲା (ା ଅଭିମନ େଖାସଲା RWX1094416

ପ ୁ /57272 30 174 279ପିଲିମe େଖାସ2 ା ପି ମ�ଳଦାନ େଖାସ2 ା RWX0730622

#ୀ /57273 28 174 280ସସୁ& ିତା େଖାସ2 ା (ା ପିଲିମe େଖାସ2 ା RWX0730473

ପ ୁ /57274 58 174 281ପ�ସନ କମୁାର ମିଶ� ପି ଲ%&ଣ ମିଶ� OR/12/085/302127

ପ ୁ /57275 54 174 282ଶେୁର5�  କମୁାର ମହାଳିକ ପି ପିତାAର ମହାଳିକ OR/12/085/302430

#ୀ /57276 48 174 283ତିେଳାKମା ମହାଳିକ (ା ଶେୁର5�  ମହାଳିକ OR/12/085/302431

#ୀ /57277 28 174 284ଶଭୁଶ�ୀ ମହା;ି ପି ପ�େମାଦ ମହା;ି RWX0631648

ପ ୁ /57278 65 174 285କମୁଦୁ ର1ନ ମହାପାତ� ପି ଚି;ାମଣି ମହାପାତ� OR/12/085/302488

#ୀ /57279 42 174 286ବିେନାଦିନୀ ମହାପାତ� (ା ରୁଦ�  ମହାପାତ� OR/12/085/302018

#ୀ /57280 39 174 287ଟିନା ମହାପାତ� ପି କମୁଦୁ ରଂଜନ ମହାପାତ� KBH2056455

ପ ୁ /57281 32 174 288େଦବାଶଶି ମହାପାତ� ପି ରୁଦ�  ପ�ତାପ ମହାପାତ� RWX0244624

ପ ୁ /57282 38 174 289ଜୟେସନ ମାହୁ; ପି ବା_ାନିଧୀ ମାହୁ; RWX0854216

#ୀ /57283 60 174 290ରିତା ମିଶ� (ା େଗାବି5 ମିଶ� OR/12/085/302473

#ୀ /57284 60 174 291ସବିତା ମିଶ� (ା ରାଧାନାଥ ମିଶ� RWX0657973

ପ ୁ /57285 51 174 292ରDନିଧି ମିଶ� ପି ନଟବର ମିଶ� OR/12/085/302108

#ୀ /57286 50 174 293ବିେନାଦିନି ମିଶ� (ା ପ�ସନ ମିଶ� OR/12/085/302128

#ୀ /57287 47 174 294ବଜୟଲ%&ୀ ମିଶ� (ା ରDନିଧି ମଶି� RWX0509174

#ୀ /57288 70 174 295ସତ�ଭାମା ମହା;ି (ା ଧୃବଚରଣ ମହା;ି OR/12/085/302446

#ୀ /57289 60 174 296ଦମୟ;ି ମହା;ି (ା ଭିମେସନ ମହା;ି OR/12/085/302194

ପ ୁ /57290 57 174 297ଦୂେଯ�Pଧନ ମହା;ି ପି ପିତବାସ ମହା;ି OR/12/085/302417

#ୀ /57291 52 174 298କ1ୁଲତା ମହା;ି (ା ଦୂେଯ�Pଧନ ମହା;ି OR/12/085/302418

ପ ୁ /57292 50 174 299ପ�େମାଦ ମହା;ି ପି ଧୃବଚରଣ ମହା;ି OR/12/085/302486

#ୀ /57293 50 174 300ତୁଳସିଲତା ମହା;ି (ା ପଦ& େଲାଚନ ମହା;ି OR/12/085/302396

#ୀ /57294 45 174 301ଅମିତା ମହା;ି (ା ପ�େମାଦ ମହା;ି OR/12/085/302487

ପ ୁ /57295 40 174 302ଲ%&ଣ ମହା;ି ପି ଭିମେସନ ମହା;ି KBH2056240

ପ ୁ /57296 36 174 303େଦବକା; ମହା;ି ପି ଦୁଯ�.ଧନ ମହା;ି KBH2147494

ପ ୁ /57297 29 174 304ଚିନ& ୟ କମୁାର ମହା;ି ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ମହା;ି RWX0631358

#ୀ /57298 41 174 305ସ&ିତା ମହାପାତ� ପି କମୁ5ୁ ର1ନ ମହାପାତ� KBH1824069

5 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀD (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /57299 67 174 306ଶତୃଘ" ମଦୁୁଲି ପି ପରୁୁଷେKାମ ମଦୁୁଲି RWX1102706

ପ ୁ /57300 49 174 307ବାବୁଲା ମଦୁୁଲି ପି ଜୟ ମଦୁୁଲି RWX0657999

ପ ୁ /57301 37 174 308ସେରାଜ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଶତୃଘ" ମଦୁୁଲି KBH1862127

#ୀ /57302 34 174 309ପିDି ମଦୁୁଲି ପି ଧବୁଲ ମଦୁୁଲି RWX0173690

#ୀ /57303 25 174 310େରଖାରାଣୀ ମଦୁୁଲି (ା ସେରାଜ କମୁାର ମଦୁୁଲି RWX1001478

ପ ୁ /57304 60 174 311ଦିଗାAର ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ OR/12/085/302039

ପ ୁ /57305 52 174 312ହରି ର1ନ ନାୟକ ପି ନ5ଲାf ନାୟକ RWX0682476

ପ ୁ /57306 50 174 313ଲଡୁକିେଶାର ନାୟକ ପି କିK.ନ ନାୟକ OR/12/085/302065

#ୀ /57307 47 174 314ମ1ଳୂା ନାୟକ (ା ଲଡୁକିେଶାର ନାୟକ OR/12/085/302066

#ୀ /57308 47 174 315ମିରା େଦବୀ ନାୟକ (ା ଶିବ ପ�ସାଦ ନାୟକ KBH1829530

#ୀ /57309 45 174 316କାେବରି ନାୟକ (ା େମାଚିରାମ ନାୟକ OR/12/085/302060

ପ ୁ /57310 45 174 317କିେHାର ନାୟକ ପି ଜୀବନ ନାୟକ KBH2056489

#ୀ /57311 44 174 318ସବିତା ନାୟକ (ା କିେHାର ନାୟକ KBH2056497

#ୀ /57312 43 174 319େସ"ହଲତା ନାୟକ (ା ହରିର1ନ ନାୟକ RWX0657957

#ୀ /57313 42 174 320ବନିତା ନାୟକ (ା ଦିଗାAର ନାୟକ RWX0173526

#ୀ /57314 41 174 321ସସ&ିତା ନାୟକ ପି ଦିଗାAର ନାୟକ KBH1829555

ପ ୁ /57315 40 174 322ଆଶିଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିଗାAର ନାୟକ KBH1828771

ପ ୁ /57316 39 174 323କାେମHର ନାୟକ ପି େମାଚିରାମ ନାୟକ KBH1661370

ପ ୁ /57317 37 174 324ରାେଜHର ନାୟକ ପି େମାଚିରାମ ନାୟକ KBH2056398

ପ ୁ /57318 35 174 325ରାମକ�ିI ନାୟକ ପି ଲଡୁ କିେଶାର ନାୟକ KBH2147338

#ୀ /57319 26 174 326ସସ&ିତା ନାୟକ ପି ଲଡୁ କିେଶାର ନାୟକ RWX0907519

#ୀ /57320 25 174 327ପପିନା ନାୟକ (ା କାେମaୱର ନାୟକ RWX1102870

#ୀ /57321 22 174 328ରିDି ନାୟକ (ା ରାେଜaୱର ନାୟକ RWX1102904

ପ ୁ /57322 67 174 329ନିଳା8ଳ ପାଢୀ ପି ଭୁବୁନି ପାଢୀ OR/12/085/302393

#ୀ /57323 64 174 330ସକୁା;ି ପାଢୀ (ା ନିଳା8ଳ ପାଢୀ OR/12/085/302394

ପ ୁ /57324 61 174 331ସତ�ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ଜଗନ" ାଥ ପାଢୀ KBH1824507

#ୀ /57325 50 174 332ରିନା ପାଢୀ (ା ସତ�ନାରାୟଣ ପାଢୀ KBH2056299

ପ ୁ /57326 48 174 333େଗାବି5 ପାଢୀ ପି ବିIୁ ଚରଣ ପାଢୀ RWX0853853

#ୀ /57327 30 174 334ରଶ& ିତା ପାଢୀ ପି ନିଳା8ଳ ପାଢୀ RWX0630640

#ୀ /57328 73 174 335ବାସ;ି ପUା (ା ଅAିକାନ5 ପUା OR/12/085/340780

ପ ୁ /57329 55 174 336ଅଜିତ ପUା ପି ଧୃବଚରଣ ପUା OR/12/085/302451

ପ ୁ /57330 55 174 337ରାଧାଶ�ାମ ପUା ପି େଗାପିନାଥ ପUା OR/12/085/302447

#ୀ /57331 50 174 338ଅE.ନା ପUା ପି ଅAିକାନ5 ପUା OR/12/085/340782

#ୀ /57332 48 174 339ଅ1ଳି ପUା (ା ଅଜିତ ପUା OR/12/085/302452

#ୀ /57333 41 174 340ଶ�ଧା1ଳି ପUା (ା ରାଧାଶ�ାମ ପUା OR/12/085/302448

ପ ୁ /57334 32 174 341ସଜିୁW କମୁାର ପUା ପି ଅଜିW କମୁାର ପUା RWX0631655

ପ ୁ /57335 62 174 342ରେମଶ ଚ5�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନ5କିେଶାର ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1829803

ପ ୁ /57336 34 174 343ଶିବ ଶDର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରେମଶ ଚ5�  ପାଣିଗ�ାହୀ KBH2147957

ପ ୁ /57337 31 174 344ସେ;ାଷ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ରେମଶ ଚ5�  ପାଣିଗ�ାହି RWX0854174

ପ ୁ /57338 32 174 345ଦୁଗP ପ�ସାଦ ପgତା ପି ରାଧାଶ�ାମ ପgତା RWX0173781

ପ ୁ /57339 32 174 346ସନିୁଲ କମୁାର ପgତା ପି ଅଜିW କମୁାର ପgତା RWX0173807

ପ ୁ /57340 84 174 347ଇHରପ�ସାଦ ପାତ� ପି େଶଷେଦବ ପାତ� OR/12/085/302048

ପ ୁ /57341 57 174 348ନବ କମୁାର ପାତ� ପି ଇHର ପ�ସାଦ ପାତ� OR/12/085/302050

#ୀ /57342 46 174 349ସାବିତ�ୀ କମୁାରୀ ପାତ� ପି ଇHର ପ�ସାଦ ପାତ� OR/12/085/302052

ପ ୁ /57343 44 174 350େକଳୖାସ ପାତ� ପି ହରିଶଚ5�  ପାତ� OR/12/085/302080

#ୀ /57344 43 174 351ସର(ତୀ ପାତ� (ା ନବ କମୁାର ପାତ� OR/12/085/302051

ପ ୁ /57345 41 174 352ପ3ୁ.ଚ5�  ପାତ� ପି ଇHର ଚ5�  ପାତ� OR/12/085/302053

#ୀ /57346 37 174 353ତପ(ୀନୀ ପାତ� (ା ପ3ୁ.ଚ5�  ପାତ� RWX0631598

#ୀ /57347 65 174 354କମୁଦିୁନି ପ[ନାୟକ (ା ଉଦୟନାଥ ପ[ନାୟକ KBH1824572

ପ ୁ /57348 44 174 355େଗାକେ3.Hର ପ[ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପ[ନାୟକ RWX0173609

#ୀ /57349 39 174 356ଶସ&ିତା ପ[ନାୟକ (ା େଗାକେ3.Hର ପ[ନାୟକ RWX0173591

ପ ୁ /57350 68 174 357ତ�ୀନାଥ େପାଲାଇ ପି ଆନ5 େପାଲାଇ OR/12/085/302469

#ୀ /57351 63 174 358ସZ�ାରାଣି େପାଲାଇ (ା ତ�ୀନାଥ େପାଲାଇ OR/12/085/302470

ପ ୁ /57352 31 174 359େସୗେମ�5� ନାଥ େପାଲାଇ ପି ତ�ୀନାଥ େପାଲାଇ RWX0296947

ପ ୁ /57353 57 174 360ଦାେମାଦର ପ�ଧାନ ପି ଫକିରଚରଣ ପ�ଧାନ OR/12/085/302088

#ୀ /57354 50 174 361ଗିତା1ଳି ପ�ଧାନ (ା ଦାେମାଦର ପ�ଧାନ OR/12/085/302089

#ୀ /57355 34 174 362ରଶ& ିତା ପ�ଧାନ (ା ଧେନHର ପ�ଧାନ RWX0173435

ପ ୁ /57356 29 174 363ସମୀର ର1ନ ପ�ଧାନ ପି ଦାେମାଦର ପ�ଧାନ RWX1026475

#ୀ /57357 22 174 364ଆନସିକା ପ�ିୟଦଶ. ନି ପି ଅେଲଖ ଚ5�  େଦାରା RWX1233287

ପ ୁ /57358 57 174 365ଏ.ଉଦୟ ଭା]ର ରାଓ ପି ରାମଲୁ ରାଓ RWX1233386

#ୀ /57359 55 174 366ଏ.ନିରଜା ରାଓ (ା ଏ ଉଦୟଭା]ର ରାଓ RWX1233394

ପ ୁ /57360 48 174 367ଜଗନ" ାଥ ରାଉତ ପି ପଦ& ନାଭ ରାଉତ OR/12/085/303015

6 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀD (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /57361 47 174 368ସନ�ାସି ରାଉତ ପି ନକଳୁ ରାଉତ RWX0509471

ପ ୁ /57362 53 174 369ସଂଜୟ କମୁାର ରାେୟେଜନା େଦଓପି ଗେଣଷ ଚ5�  ରାେୟେଜନା େଦଓ RWX0173534

#ୀ /57363 43 174 370ତୃSି ରାେୟେଜନାେଦଓ (ା ସଂଜୟ କମୁାର ରାେୟେଜନାେଦଓ RWX0173542

ପ ୁ /57364 43 174 371ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ଉଦୟ ରାଉତ RWX1001023

#ୀ /57365 33 174 372ମିନତୀ ରାଉତ (ା ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ RWX1000884

ପ ୁ /57366 64 174 373ଲ%&ଣ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃIଚ5�  ସାହୁ OR/12/085/302408

#ୀ /57367 57 174 374ଭାରତୀ ସାହୁ (ା ଲ%&ଣ କମୁାର ସାହୁ OR/12/085/302409

ପ ୁ /57368 54 174 375େବଣଧୁର ସାହୁ ପି ଚ5ନ କମୁାର ସାହୁ KBH1824424

#ୀ /57369 44 174 376ବବିତା ସାହୁ (ା େଦବବ� ତ ସାହୁ RWX0729772

#ୀ /57370 40 174 377ଲ%&ୀ ପ�ୀୟା ସାହୁ (ା େଗାବି5 ପାଢୀ RWX0853846

#ୀ /57371 39 174 378ସବିତା ସାହୁ (ା କପ ୂ.ର ସାହୁ RWX0173666

#ୀ /57372 34 174 379କନିୁ ସାହୁ (ା ପ�େମାଦ ସାହୁ RWX0509166

ପ ୁ /57373 33 174 380ତାପସ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲ%&ଣ କମୁାର ସାହୁ KBH2147296

#ୀ /57374 70 174 381ପ�ମିଳା ସାହୁ (ା ଶତୃଘ" ସାହୁ OR/12/085/324736

ପ ୁ /57375 65 174 382ଶତୃଘନ ସାହୁ ପି ଦିନବZୁ ସାହୁ OR/12/085/324735

ପ ୁ /57376 60 174 383ଦିବାକର ସାହୁ ପି ସକୃୁ ସାହୁ OR/12/085/302042

#ୀ /57377 55 174 384ଖିରଦୀନୀ ସାହୁ (ା ଦିବାକର ସାହୁ OR/12/085/302043

#ୀ /57378 50 174 385ସଂଯ<ୁା ସାହୁ (ା ଶଶି େଶଖର ସାହୁ KBH1824283

ପ ୁ /57379 50 174 386ପ�ଶା; କମୁାର ସାହୁ ପି ଶତୃଘ" ସାହୁ KBH1824515

ପ ୁ /57380 50 174 387ଉମାକା; ସାହୁ ପି ଚ5ନ ସାହୁ RWX0173658

#ୀ /57381 50 174 388ପ�ତିମା ସାହୁ (ା େବଣଧୁର ସାହୁ KBH1824747

ପ ୁ /57382 47 174 389ପ�ମଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶତୃଘ" ସାହୁ RWX0630533

ପ ୁ /57383 45 174 390ଶଶୀେସଖର ସାହୁ ପି ଚ5�  େଶଖର ସାହୁ OR/12/085/303003

ପ ୁ /57384 44 174 391ପ�ଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶତୃଘ" ସାହୁ KBH1824705

ପ ୁ /57385 42 174 392ସବୁାଷଚ5�  ସାହୁ ପି ଚ5ନ ସାହୁ KBH2148054

#ୀ /57386 36 174 393ର1ିତା ସାହୁ (ା ପ�ସା; କମୁାର ସାହୁ RWX0173427

#ୀ /57387 34 174 394ମ1ଶୁ�ୀ ସାହୁ (ା ପ�ଭାତ କମୁାର ସାହୁ RWX0630590

#ୀ /57388 34 174 395ଶଶ& ିତା ସାହୁ (ା ସବୁାଷ ସାହୁ RWX0343954

#ୀ /57389 48 174 396ନିରୁପମା ସାମଲ (ା ସଂଜୟ କମୁାର ସାମଲ OR/12/085/302432

ପ ୁ /57390 48 174 397ସ1ୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ଗ�ାଧର ସାମଲ RWX0424077

ପ ୁ /57391 39 174 398ଗରୁୁପ�ସାଦ ସାମଲ ପି ଶିବଚରଣ ସାମଲ OR/12/085/302433

#ୀ /57392 32 174 399ପ\ୁା1ଳି ସାମଲ (ା ମାନସ କମୁାର େଜନା RWX0424028

ପ ୁ /57393 31 174 400ଭ<ପଦ ସାମଲ ପି ଶିବଚରଣ ସାମଲ RWX0424036

ପ ୁ /57394 80 174 401ତାରେକHର େସନାପତି ପି ଚ5�  େସନାପତି OR/12/085/302460

#ୀ /57395 60 174 402ଶେୁଲାଚନା େସନାପତି (ା ତାରେକHର େସନାପତି OR/12/085/302461

ପ ୁ /57396 38 174 403ନ5କିେଶାର େସନାପତି ପି ତାରେକHର େସନାପତି RWX0682484

#ୀ /57397 31 174 404ହିରାମଣି େସନାପତି ପି ତାରେକHର େସନାପତି RWX0509299

ପ ୁ /57398 68 174 405ଝରି େସଠୀ ପି ସନୁାକର େସଠୀ OR/12/085/302013

#ୀ /57399 64 174 406ମାୟାେଦବୀ େସଠୀ (ା ବିHନାଥ େସଠୀ OR/12/085/302105

#ୀ /57400 52 174 407ମାଳତୀ େସଠୀ (ା ଝରି େସଠୀ OR/12/085/302014

ପ ୁ /57401 46 174 408ବ�ୁ ଚରଣ େସଠୀ ପି କୃI ଚ5�  େସଠୀ KBH1829126

ପ ୁ /57402 46 174 409ର1ିତ କମୁାର େସଠୀ ପି ବିHନାଥ େସଠୀ RWX0853861

#ୀ /57403 42 174 410େପ�ମଲତା େସଠୀ (ା ସଧୁାକର େସଠୀ RWX0173773

ପ ୁ /57404 62 174 411େପ�ମ ଚ5�  ସନୁା ପି ହନକ ସନୁା OR/12/085/302962

#ୀ /57405 60 174 412ପ�ଭାତିତାରା ସନୁା (ା େପ�ମଚ5�  ସନୁା KBH1861814

ପ ୁ /57406 39 174 413ସରୁତ କିରଣ ସନୁା ପି େପ�ମଚା5 ସନୁା KBH2147817

ପ ୁ /57407 73 174 414ପ�ଫଲୁ କମୁାର (ାଇଁ ପି ତ�ିନାଥ (ାଇଁ OR/12/085/302073

#ୀ /57408 64 174 415ସଚଳା (ାଇଁ (ା ପ�ଫଲୁ (ାଇଁ OR/12/085/302074

ପ ୁ /57409 58 174 416ନବିନ କମୁାର (ାଇଁ ପି ହଜାରି (ାଇଁ KBH1824341

ପ ୁ /57410 56 174 417ସେୁର5�  (ାଇଁ ପି ଲଡୁ (ାଇଁ KBH1828938

#ୀ /57411 53 174 418ପ\ୁଲତା (ାଇଁ (ା ନବିନ କମୁାର (ାଇଁ KBH1829274

#ୀ /57412 49 174 419େଶୖଳବାଳା (ାଇଁ (ା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ (ାଇଁ KBH1829431

#ୀ /57413 46 174 420ପ\ୁା1ଳି (ାଇଁ (ା ସେୁର5�  (ାଇଁ KBH1828946

ପ ୁ /57414 46 174 421ସଶୁା; କମୁାର (ାଇଁ ପି ପ�ଫୁଲ (ାଇଁ OR/12/085/303002

ପ ୁ /57415 43 174 422ସକୁା; କମୁାର (ାଇଁ ପି ପ�ଫୁଲ କମୁାର (ାଇଁ KBH1824184

#ୀ /57416 34 174 423ସରିତା (ାଇଁ (ା ସଶୁା; (ାଇଁ RWX0173484

#ୀ /57417 33 174 424%ୀରାCୀ ତନୟା (ାଇଁ ପି ପଦ& ନାଭ (ାଇଁ RWX0173419

#ୀ /57418 31 174 425ରିD ୁ(ାଇଁ (ା ସକୁା; (ାଇଁ RWX0630624

#ୀ /57419 20 174 426ପ�ୀତିମାୟୀ (ାଇଁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ (ାଇଁ RWX1275049

#ୀ /57420 20 174 427ଅନୁସୟା (ାଇଁ ପି ନିର1ନ (ାଇଁ RWX1232735

#ୀ /57421 60 174 428ନିଶାମଣି ତ�ିପାଠୀ (ା ମାଗତା ତ�ିପାଠୀ OR/12/085/302150

ପ ୁ /57422 42 174 429ପ�େମାଦକମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ମାଗତା ତ�ିପାଠୀ OR/12/085/302151
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ପ ୁ /57423 39 174 430ଳ%&ୀନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ ପି ମାଗତା ତ�ିପାଠୀ OR/12/085/302152

#ୀ /57424 55 174 431ଫଲୁମତି ତୁରୁକ (ା ରାେଯ5�  ପାତ�  ତୁରୁକ OR/12/085/302407

ପ ୁ /57425 39 174 432ଅବଦୁଲ ତୁରୁକ ପି ରାେଜ5�  ପାତ�  ତୁରୁକ KBH1828854

ପ ୁ /57426 27 174 433ଅଜୟ ତୁରୁକ ପି ରାେଜ5�  ତୁରୁକ RWX0630806

ପ ୁ /57427 27 174 434ଅବଦିନିକ ତୁରୁକ ମା ଫଲୁମତି ତୁରୁକ RWX0630830

ପ ୁ /58428 36 174 435ବସ; କମୁାର ସାହୁ ପି ପାଣ ୁସାହୁ RWX0173880

ପ ୁ /58429 55 174 436ପାଣ ୁସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ OR/12/085/302365

#ୀ /58430 52 174 437ବାଉରି ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ OR/12/085/302369

#ୀ /58431 50 174 438ବିଦୁତଲତା ସାହୁ (ା ପାଣ ୁସାହୁ OR/12/085/302366

#ୀ /58432 45 174 439ସବିତା ସାହୁ (ା ଭୀମେସନ ସାହୁ KBH1824259

ପ ୁ /58433 43 174 440ପ�ଶା; ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ OR/12/085/302367

ପ ୁ /58434 40 174 441ସଶୁା; କମୁାର ସାହୁ ପି ରDନାଥ ସାହୁ KBH1824275

#ୀ /58435 36 174 442ସନିୁତା ସାହୁ (ା ସଶୁା; କମୁାର ସାହୁ RWX0907493

#ୀ /58436 30 174 443ପ�ତିଭା ସାହୁ (ା ବସ; କମୁାର ସାହୁ RWX0907501

ପ ୁ /59437 68 174 444ରାେଯ5�  ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ସାହୁ OR/12/085/302363

#ୀ /59438 50 174 445ସେରାଜିନି ସାହୁ (ା ରାେଯ5�  ସାହୁ OR/12/085/302364

ପ ୁ /59439 35 174 446ଜଗଦିଶ ସାହୁ ପି ରାେଜ5�  ସାହୁ KBH2147601

#ୀ /60440 45 174 447େଜ�ାସ"ାରାଣୀ ମଲିକ (ା ପ3ୂ.ଚ5�  ମଲିକ RWX0527663

ପ ୁ /60441 58 174 448ପ3ୂ.ଚ5�  ମଲ2 ିକ ପି େଗାଦାବରୀ ମଲ2 ିକ KBH1830207

#ୀ /61442 66 174 449ନିରୂପମା େଜନା ପି ଜଳ5ର େଜନା OR/12/085/302913

ପ ୁ /61443 60 174 450ଜଳଧର େଜନା ପି ହଟ କିେHାର େଜନା OR/12/085/302879

ପ ୁ /62444 51 174 451େଗୗରା� ଚ5�  ମUଳ ପି ଲଳିତ େମାହନ ମUଳ OR/12/085/302350

#ୀ /62445 45 174 452ବିଜଲି ରାଣି ମUଳ (ା େଗୗରା� ମUଳ OR/12/085/302352

ପ ୁ /62446 40 174 453ବିପjବ ମUଳ ପି େଗୗରା� ମUଳ KBH1829290

#ୀ /64447 45 174 454ସ1<ୁା ରାଣୀ ପାତ� (ା ଶDର ପାତ� RWX0173849

ପ ୁ /64448 25 174 455ଶେୁଭ5ୁ ପାତ� ମା ସ1<ୁା ରାଣୀ ପାତ� RWX1001189

#ୀ /65449 57 174 456ଆଶାଲତା ସାହା (ା ଦିଲ2 ୀପ ସାହା KBH1697267

ପ ୁ /65450 41 174 457ସବୁଲ ସାହା ପି ଦିଲ2 ିପ ସାହା KBH1697259

ପ ୁ /65451 34 174 458ସମିୁତ ସାହା ପି ଦିଲିପ ସାହା RWX0174979

#ୀ /65452 30 174 459ଡଲି କମୁାରୀ ସାହା (ା ସବୁଲ ସାହା RWX0508671

#ୀ /65453 28 174 460ସାଗର ବାଲା ସାହା (ା ସମିୁତ ସାହା RWX0730531

#ୀ /66454 95 174 461ସତ�ଭାମା ମହାରଣା (ା କିେଶାର ମହାରଣା RWX0173856

ପ ୁ /66455 58 174 462ନିର1ନ ମହାରଣା ପି କିେଶାର ମହାରଣା OR/12/085/302345

#ୀ /66456 50 174 463ଝୁନୁ ମହାରଣା (ା ନିର1ନ ମହାରଣା RWX1296250

ପ ୁ /66457 38 174 464ରାଜର1ନ ମହାରଣା ପି ନିର1ନ ମହାରଣା KBH1653302

ପ ୁ /66458 28 174 465ରାଜିବ ର1ନ ମହାରଣା ପି ନିର1ନ ମହାରଣା RWX0631333

ପ ୁ /68459 63 174 466ରେମଶ ଚ5�  ରଥ ପି ଉେପ5�  ରଥ OR/12/085/302328

#ୀ /68460 50 174 467ର�ଲତା ରଥ (ା ରେମଶଚ5�  ରଥ OR/12/085/303029

ପ ୁ /68461 43 174 468ଶିବ ଶDର ରଥ ପି ପଦ& ନାଭ ରଥ KBH1653369

ପ ୁ /68462 33 174 469ର1ିତ ରଥ ପି ରେମଶଚ5�  ରଥ RWX0174987

ପ ୁ /69463 55 174 470ର1ିତ କମୁାର ପUା ପି ଧୃବଚରଣ ପUା OR/12/085/302326

#ୀ /69464 40 174 471ଟୁନିଲତା ପUା (ା ର1ିତ ପUା OR/12/085/302327

#ୀ /70465 35 174 472ବିମଳା ବାଘ (ା ଉେପ5�  ବାଘ RWX0730507

ପ ୁ /70466 39 174 473ସବୁାସ ବାଘ ପି ନଖତାଲି ବାଘ KBH1824564

ପ ୁ /70467 39 174 474ଉେପ5�  ବାଘ ପି ନଖତାଲି ବାଘ KBH1829233

#ୀ /71468 55 174 475ମେ5ାଦରି କ5ପାନ (ା େଗାରା କ5ପାନ OR/12/085/302388

ପ ୁ /71469 60 174 476େଗାରା କZପାନ ପି ଦାଶରି କZପାନ OR/12/085/302387

ପ ୁ /71470 25 174 477ବାବୁନା ପାଣି ପି େଗାରା ପାଣି RWX0853812

ପ ୁ /72471 30 174 478େହମ; ବାଘ ପି ରେମଶ ବାଘ RWX1002021

#ୀ /72472 26 174 479େବଜୖ;ୀ ବାଘ (ା େହମ; ବାଘ RWX1000728

#ୀ /72473 55 174 480େଲଲନ ଟାକ� ି ପି ସହେଦବ ଟାକ� ି OR/12/085/303025

ପ ୁ /72474 39 174 481େମଟା ଟାକ� ି ପି ସହେଦବ ଟାକ� ି RWX0173914

#ୀ /72475 34 174 482ମେନାରମା ଟାକ� ି (ା େମଟା ଟାକ� ି RWX0296962

#ୀ /72476 33 174 483ବାସ;ୀ ଟାକ� ି (ା ବୁଢ଼ୁ ଟାକ� ି RWX0173922

ପ ୁ /72477 33 174 484ଧବୁଲୁ ଟାକ� ି ପି ସହେଦବ ଟାକ� ି RWX0730903

ପ ୁ /72478 32 174 485ବୁଢ଼ୁ ଟାକ� ି ପି ସହେଦବ ଟାକ� ି RWX0424093

ପ ୁ /73479 31 174 486ମେନାଜ ବାଘ ପି କ� ିIଦାନ ବାଘ RWX0407700

#ୀ /73480 37 174 487ଆରତୀ ହିଆଲ (ା ସନୁାମ ହିଆଲ RWX0173906

ପ ୁ /74481 55 174 488ଦିନବZୁ ଖରା ପି ଦୂଆରୁ ଖରା OR/12/085/302383

#ୀ /74482 47 174 489ଲ%&ୀ ଖରା (ା ରାେମHର ଖରା KBH1829340

ପ ୁ /74483 40 174 490ରାେମHର ଖରା ପି ଦିନବZୁ ଖରା KBH1829266

ପ ୁ /74484 26 174 491ଶ�ାମ ଖରା ପି ଦିନବZୁ ଖରା RWX0730853
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#ୀ /74485 25 174 492ଲିପାକା ଖରା (ା ଶ�ାମ ଖରା RWX0853804

ପ ୁ /75486 45 174 493ମ�ୁଳୁ େଚଟି ପି କମୁଟିୁ େଚଟି OR/12/085/302372

#ୀ /75487 28 174 494ସପ"ା େଚଟି ପି ମ�ୁଳୁ େଚଟି RWX0508648

#ୀ /75488 47 174 495ରତନା େଚଟି (ା ମ�ଳୁ େଚଟି OR/12/085/302373

ପ ୁ /75489 26 174 496ପବିତ�  େଚ[ୀ ପି ମ�ୁଲୁ େଚ[ୀ RWX0730358

#ୀ /76490 64 174 497ଚ5� ା ବତୀ େଚଟୀ (ା କମୁଟିୁ େଚଟୀ RWX0658054

ପ ୁ /76491 43 174 498ଅଯ ୁ. ନ େଚଟି ପି କମୁଟିୁ େଚଟି OR/12/085/302374

#ୀ /76492 40 174 499ସାବି େଚଟି (ା ଅଯ ୁ. ନ େଚଟି OR/12/085/302375

ପ ୁ /76493 26 174 500ର1ନ େଚ[ୀ ପି ଅଜୁ. ନ େଚ[ୀ RWX0730341

ପ ୁ /76494 24 174 501େଦବରାଜ େଚଟି ପି ଅଜୁ. ନ େଚଟି RWX1000850

ପ ୁ /77495 55 174 502ଚ5�  କଳୁଦିପ ପି େଘନୁ କଳୁଦିପ OR/12/085/303020

#ୀ /77496 48 174 503ଶା;ାମଣି କଳୁଦିପ (ା ଚ5�  କଳୁଦିପ OR/12/085/303026

ପ ୁ /78497 36 174 504ଖଗପତି େଖାସ2 ା ପି ହରିଚ5�  େଖାସ2 ା RWX0730630

#ୀ /78498 34 174 505ଜୁଗା;ୀ େଖାସ2 ା (ା ଖଗପତି େଖାସ2 ା RWX0730499

ପ ୁ /78499 45 174 506କ5ୁନ କଳୁଦିପ ପି େଘନୁ କଳୁଦିପ RWX0683276

#ୀ /78500 40 174 507ଫଲୁବତି କଳୁଦିପ (ା କ5ୁନ କଳୁଦିପ OR/12/085/302271

ପ ୁ /79501 44 174 508କିେଶାର ହିଆଲ ପି କାେମଲା ହିଆଲ KBH1828730

ପ ୁ /79502 42 174 509ତ�ିନାଥ କଳୁଦୀପ ପି େଭନୁ କଳୁଦୀପ KBH1828698

#ୀ /79503 35 174 510ଅ1ଳିୁ କଳୁଦୀପ (ା ତ�ିନାଥ କଳୁଦୀପ KBH2147643

#ୀ /80504 27 174 511ନିମ.ଳା େଖାସଲା (ା ଅଜୁ. ନ େଖାସଲା RWX1273267

ପ ୁ /80505 50 174 512ଧନଜ. ୟ କଳୁଦିପ ପି େଘନୁ କଳୁଦିପ RWX0683268

#ୀ /80506 40 174 513ବାସ;ି କଳୁଦିପ (ା ଧନଜ. ୟ କଳୁଦିପ KBH1828839

#ୀ /81507 45 174 514ଊଜ ଭତ� ା (ା ଭୂଷଣ ଭତ� ା KBH1828763

ପ ୁ /81508 31 174 515ଯୀଶଦୁାନ ଭତ� ା ପି ସବୁାଷ ଭତ� ା RWX0630277

#ୀ /81509 29 174 516ରଶ& ି ଭତ� ା (ା ଯୀଶଦୁାନ ଭତ� ା RWX0630285

#ୀ /81510 28 174 517ଅ1ଳି ଭତ� ା ପି ସବୁାଷ ଭତ� ା RWX0630293

ପ ୁ /81511 27 174 518ସ1ୟ ଭତ� ା ମା ଉଜ ଭତ� ା RWX0853911

ପ ୁ /81512 26 174 519ଅଜୟ ଭତ� ା ପି ଭୂଷଣ ଭତ� ା RWX0729921

ପ ୁ /81513 48 174 520େଦବ ଖରା ପି ଉଜଲ ଖରା RWX0730648

#ୀ /81514 43 174 521ଦଇମତି ଖରା (ା େଦବ ଖରା RWX0730481

ପ ୁ /81515 45 174 522ଧେନHର ପ�ଧାନ ପି ନଟବର ପ�ଧାନ KBH1824713

ପ ୁ /82516 45 174 523ଦଶ.ନ ହିଆଲ ପି କାେମଲା ହିଆଲ OR/12/085/302280

#ୀ /82517 40 174 524ମଣି ହିଆଲ (ା ଦଶ.ନ ହିଆଲ OR/12/085/302281

ପ ୁ /82518 33 174 525ରତନ କମୁାର ହିଆଲ ପି ଦଶ.ନ ହିଆଲ RWX0173930

ପ ୁ /82519 27 174 526ଲଛମନ ହିଆଲ ପି ଦଶ.ନ ହିଆଲ RWX0631382

ପ ୁ /82520 26 174 527ସନିୁଲ ହିଆଲ ପି ଦଶ.ନ ହିଆଲ RWX0907394

#ୀ /82521 29 174 528ସକୁା;ି କଲୁଦୀପ ପି କମୁଧନ କଲୁଦୀପ RWX0630913

ପ ୁ /83522 60 174 529ବୁଟି କସଲା ପି କୃI କସଲା RWX0682690

#ୀ /83523 55 174 530ଆଶାମତି କସଲା (ା ବୁଟି କସଲା RWX0657981

#ୀ /84524 31 174 531ରାଜମନି କଳୁଦୀପ (ା ଲଛମନ କଳୁଦୀପ RWX0630822

ପ ୁ /84525 59 174 532ଚ5�  ପାଣି ପି ଦାସରି ପାଣି KBH1824317

#ୀ /84526 47 174 533ସଭାମଣି ପାଣି (ା ଚ5�  ପାଣି KBH1824291

ପ ୁ /84527 26 174 534ଜିେତ5�  ପାଣି ପି ଚ5�  ପାଣି RWX0730887

ପ ୁ /84528 25 174 535କାବୁଲା ପାଣୀ ପି ଚ5�  ପାଣୀ RWX0853960

ପ ୁ /85529 33 174 536ରତନ ବାଘ ପି ସନିଆ ବାଘ RWX0173955

ପ ୁ /85530 32 174 537ଘାସି ବାଘ ପି ପ�ତାପ ବାଘ RWX0173963

ପ ୁ /86531 50 174 538ସତକ ପାଣି ପି ଦାସରୀ ପାଣି KBH1830298

#ୀ /86532 41 174 539ମ1ଳୁା ପାଣି (ା ସତକ ପାଣି KBH1661529

ପ ୁ /87533 25 174 540ଚ5ନ େଖାସଲା - ଫଲୁଧର ଗରଡା RWX1050913

ପ ୁ /87534 53 174 541ଖ�ୀlଦାନ ପାଣି ପି ଦାଶରିି ପାଣି OR/12/085/302286

#ୀ /87535 50 174 542ପ�ତୀମା ପାଣି (ା ଖ�ୀlଦାନ ପାଣି OR/12/085/302287

#ୀ /87536 31 174 543ରୀତା ପାଣି ପି ଖ�ୀlଦାନ ପାଣି RWX1050947

ପ ୁ /88537 32 174 545ଉKମ େଗୗଡ ପି ପରୁୁସତି େଗୗଡ RWX0658013

ପ ୁ /88538 29 174 546ପ�ଦୀପ କ5ପାଣି ପି େପ�ମକାରି କ5ପାଣି RWX0631556

#ୀ /88539 82 174 547ଭାନୁମତି ପାଣି (ା ଲକ ୁପାଣି KBH1829415

ପ ୁ /88540 50 174 548େପ�ମକାରି ପାଣି ପି ଲୁକ ୁପାଣି OR/12/085/302288

#ୀ /88541 45 174 549ର�ବତି ପାଣି (ା େପ�ମକାରି ପାଣି OR/12/085/302289

ପ ୁ /88542 33 174 550ବିେପ5�  ପାଣି ପି େପ�ମକାରୀ ପାଣି RWX0173997

#ୀ /88543 32 174 551ରୁଣୀ ପାଣି (ା ବିେପ5�  ପାଣି RWX0174003

#ୀ /89544 26 174 552ଖିର ମଣି କZ ପାଣି (ା ମନm କZପାଣି RWX0854059

ପ ୁ /89545 27 174 553ମନm କZପାଣି ପି େକତନ କZ ପାଣି RWX0854042

ପ ୁ /89546 59 174 554େକତନ ପାଣି ପି ଯାଦବ ପାଣି KBH1661495
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#ୀ /89547 54 174 555ଶଭୁମଣି ପାଣି (ା େକତନ ପାଣି OR/12/085/302294

ପ ୁ /89548 39 174 556ରେମଶ ପାଣି ପି େକତନ ପାଣି KBH1824721

#ୀ /89549 36 174 557ନିମ.ଳା ପାଣି (ା ରେମଶ ପାଣି RWX0174011

#ୀ /90550 44 174 558ସବୁତି ହିଆଲ (ା ସେୁର5�  ହିଆଲ RWX0173948

#ୀ /90551 39 174 559ସଭୁା ହିଆଲ (ା କିେଶାର ହିଆଲ RWX0173971

#ୀ /90552 38 174 560ସ"ିnା ରାଣୀ େପାଲାଇ (ା ଜୟେସନ ମାହୁ; RWX1211234

ପ ୁ /91553 60 174 561ସବୁାସ ଭତ� ା ପି ମ�ଳଦାନ ଭତ� ା RWX0630251

ପ ୁ /91554 50 174 562ଲଛିମ କସଲା ପି ଝାଡୁ କସଲା OR/12/085/302296

#ୀ /91555 45 174 563ଆରତି କସଲା (ା ଲଛିମ କସଲା OR/12/085/302297

ପ ୁ /91556 27 174 564ଜିେତ5�  େଖାସଲା ପି ଲଛମ େଖାସଲା RWX0730440

#ୀ /92557 53 174 565ଶାହିଦା େବଗମ (ା େଶଖ ସପିଂ RWX0175299

ପ ୁ /92558 42 174 566ଅବଦୂଲ କରିମ ପି ଅବଦୁଲ ଗାନି OR/12/085/302090

ପ ୁ /93559 55 174 567ଯବୁକ ଭତ� ା ପି ମ�ଳୁ ଭତ� ା OR/12/085/302257

#ୀ /93560 45 174 568ହିରାମଣି ଭତ� ା (ା ଯବୁକ ଭତ� ା OR/12/085/302258

ପ ୁ /93561 33 174 569ରାଜା ଭତ� ା ପି ଯବୁକ ଭତ� ା RWX0729855

#ୀ /93562 30 174 570ରିବିକା ଭତ� ା (ା ରାଜା ଭତ� ା RWX0729905

ପ ୁ /93563 26 174 571ବିଜୟ ଭତ� ା ପି ଯବୁକ ଭତ� ା RWX0729863

ପ ୁ /94564 85 174 572ମ�ଳ ଦାନ ଭତ� ା ପି ଜିସାଇ ଭତ� ା KBH1830280

ପ ୁ /94565 47 174 573ଊଦୟ ଭତ� ା ପି ମ�ଳ ଦାନ ଭତ� ା KBH1828797

#ୀ /94566 45 174 574ଯମନୁା ଭତ� ା (ା ଉଦୟ ଭତ� ା KBH1828789

#ୀ /94567 53 174 575ଆଲୁକା ନାଗ (ା ନୀର ନାଗ KBH1830272

#ୀ /94568 38 174 576ମାଳା ନାଗ ପି ନିର1ନ ନାଗ RWX0730309

#ୀ /94569 34 174 577ସମୁତି ନାଗ (ା ଆଲୁକା ନାଗ RWX0730291

ପ ୁ /94570 29 174 578ସସୁା; ନାଗ ପି ଆଲୁକା ନାଗ RWX0730283

#ୀ /95571 84 174 579ମାରିଆମା ହିଆଲ (ା କାେମଲା ହିଆଲ KBH1661487

ପ ୁ /95572 67 174 580ନବିନ ହିଆଲ ପି କାେମଲା ହିଆଲ KBH1828714

#ୀ /95573 35 174 581ବାସ;ୀ ହିଆଲ (ା ସେୁରଶ ହିଆଲ KBH2147676

ପ ୁ /95574 59 174 582ଅଗlିନ ଖିଲ ପି ଦାଉଦ ଖିଲ RWX0509372

#ୀ /95575 47 174 583େପ�ମଶୀଳା େଖାସ2 ା (ା ପଦଲାମ େଖାସ2 ା RWX0509380

ପ ୁ /95576 30 174 584ପ�ଶା; କମୁାର େଖାସ2 ା ପି ମ�ଳଦାନ େଖାସ2 ା RWX0509398

ପ ୁ /96577 46 174 585ସେୁରଶ ହିଆଲ ପି କାେମଲା ହିଆଲ KBH1824028

ପ ୁ /96578 43 174 586ସନୁାମ ହିଆଲ ପି କାେମଲା ହିଆଲ KBH1828706

ପ ୁ /97579 39 174 587ଅ1ନ କମୁାର ବାରିକ ପି ନେର5�  ବାରିକ RWX0630921

#ୀ /97580 34 174 588ପ�ଭାତି ବାରିକ (ା ଅ1ନ ବାରିକ RWX0509000

#ୀ /97581 44 174 589ସକୁା;ି େବେହରା (ା େଗାବି5 େବେହରା RWX0682526

#ୀ /97582 34 174 590ଦିବ� ଏo ଏT (ା େହାେA େଗାୱାଡା ଏo ସି RWX0509026

#ୀ /97583 40 174 591ରାମନି ନାୟକ (ା େମାହନ ନାୟକ RWX0509208

ପ ୁ /97584 26 174 592ରବି ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ RWX0729897

ପ ୁ /97585 43 174 593ଯିଶଦୁାନ ପାଣି ପି ଦାସରି ପାଣି OR/12/085/302298

#ୀ /97586 40 174 594େଦବକୀ ପାଣି (ା ଜିଶଦୁାନ ପାଣି OR/12/085/302299

ପ ୁ /97587 39 174 595େଦେବ5�  ପାଣି ମା େଦବକୀ ପାଣି RWX0730606

#ୀ /97588 27 174 596ନବିନା ପାଣି (ା େଦେବ5�  ପାଣି RWX0631283

ପ ୁ /98589 34 174 597ରୁଚୁ େଖାସଲା ପି ବୁଟି େଖାସଲା RWX0174144

#ୀ /98590 69 174 598ଲିଲି ପ�ଧାନ (ା ରାମଦାସ ପ�ଧାନ OR/12/085/302302

ପ ୁ /98591 38 174 599ବିHନାଥ ପ�ଧାନ ପି ରାମଦାସ ପ�ଧାନ OR/12/085/302883

#ୀ /99592 65 174 600ଶଶୁଲିା େଦବି (ା େଦଲୖତ ରାମ ଧରୁଆ RWX0658005

ପ ୁ /100593 76 174 602ଶଧୁାଂସ ୁେଶଖର ମUଳ ପି ଯଦୁନାଥ ମUଳ OR/12/085/302308

#ୀ /100594 69 174 603ପ3ୁ.ଲ%&ୀ ମUଳ (ା ଶଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମUଳ OR/12/085/302309

ପ ୁ /100595 38 174 604ଶବୁାସ ମUଳ ପି ଶଧୁାଂଶ ୁମUଳ OR/12/085/303036

#ୀ /101596 62 174 605ଭବାନୀ ମିଶ� (ା ପ�ଫଲୁ2  ଚ5�  ନe OR/12/085/302314

ପ ୁ /101597 60 174 606ପ�ଫଲୁଚ5�  ନ5 ପି େଦବରାଜ ନ5 OR/12/085/302312

ପ ୁ /102598 85 174 607ବନମାଳି ରାୟ ପି ବୁେCHର ରାୟ OR/12/085/302317

ପ ୁ /102599 50 174 608ବିନୟକ� ୀI ରାୟ ପି ବନମାଳି ରାୟ OR/12/085/302318

ପ ୁ /102600 45 174 609ବିHଜିତ ରାୟ ପି ବନମାଳି ରାୟ OR/12/085/302321

#ୀ /102601 42 174 610ଲିଲା ରାୟ (ା ବିନୟ କ� ିI ରାୟ OR/12/085/302319

#ୀ /102602 41 174 611ଲ%&ୀ ରାୟ (ା ବିHଜିତ ରାୟ KBH1653294

ପ ୁ /102603 31 174 612ଅଭିଜିତ ରାୟ ପି ବିନୟ କ� ିI ରାୟ RWX0631200

ପ ୁ /103604 64 174 613ଶେୁରଶ ପ�ସାଦ ମUଳ ପି ନାମଦିନୀ ମUଳ RWX0658047

#ୀ /103605 53 174 614ଜବାରାଣୀ ମUଳ (ା ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ KBH1862069

ପ ୁ /103606 42 174 615ପ�ଭାସ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ RWX0174151

ପ ୁ /103607 36 174 616ସବୁାସ ସାହୁ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ KBH1829084

#ୀ /103608 36 174 617ତପ(ିନୀ ସାହୁ (ା ସବୁାସ ସାହୁ RWX0854067
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ପ ୁ /103609 55 174 618ଆନ5 ସିକଦାର ପି ଜତିନ ସିକଦାର RWX1103068

#ୀ /103610 52 174 619ମୀନା ସିକଦାର (ା ଆନ5 ସିକଦାର RWX1103035

ପ ୁ /103611 35 174 620ଶDର କମୁାର ସିକଦାର ପି ଆନ5 ସିକଦାର RWX1103076

#ୀ /103612 34 174 621ମ<ିୁ ସିକଦାର (ା ଶDର କମୁାର ସିକଦାର RWX1102714

#ୀ /104613 59 174 622ପ�େମାଦିନୀ (ାଇଁ (ା ପଦ& ନାଭ (ାଇଁ OR/12/085/302246

ପ ୁ /104614 57 174 623ପଦ& ନାଭ (ାଇଁ ପି ଭରତ (ାଇଁ OR/12/085/302245

ପ ୁ /104615 32 174 624ହର ପ�ସାଦ (ାଇଁ ପି ପଦ" ନାଭ (ାଇଁ RWX0730192

#ୀ /104616 31 174 625ଉKରା (ାଇଁ ପି ପଦ& ନାଭ (ାଇଁ RWX0509760

#ୀ /105617 74 174 626ରାଧିକାରାଣି ମି#ୀ (ା ଅନିଲ ମି#ୀ OR/12/085/302248

ପ ୁ /105618 58 174 627ବିନୟ କୃI ମି#ି ପି ଅନିଲ ମି#ି OR/12/085/303049

#ୀ /105619 50 174 628େବବି ରାଣୀ ମି#ୀ (ା ବୀଜୟ କ� ିI ମି#ୀ OR/12/085/303050

ପ ୁ /105620 50 174 629ଶ�ାମଲ କମୁାର ମି#ି ପି ଅନୁଜୟ ମି#ି RWX0173708

#ୀ /105621 48 174 630ଇତିରାଣୀ ମି#ୀ (ା ବିଭାସ ମି#ୀ OR/12/085/303051

ପ ୁ /105622 46 174 631ବିଦୂର ଭୂଷଣ ମି#ୀ ପି ଅନିଲ କ� ିI ମି#ୀ OR/12/085/302254

#ୀ /105623 40 174 632ଶ�ାମଳି ମି#ି (ା ବିଦୁର ମି#ି KBH1829332

ପ ୁ /105624 56 174 633ବିଭାସ ଚ5�  ମି#ୀ ପି ଅନିଲ କୃI ମି#ୀ OR/12/085/302252

#ୀ /106625 36 174 634ଇ5ିରା ମିYି ପି ବିଭାସ ଚ5�  ମିYି RWX0174177

ପ ୁ /106626 35 174 635ପ�ଣବ କମୁାର ମିYି ପି ବିଭାସ ଚ5�  ମିYି RWX0174219

#ୀ /106627 35 174 636ପିନାକି ମିYି ପି ବିନୟ କୃI ମିYି RWX0174193

#ୀ /106628 33 174 637ଇଶା ମିYି ପି ବିଭାସ ଚ5�  ମିYି RWX0174185

ପ ୁ /106629 33 174 638ପଲ2 ବ ମିYି ପି ବିନୟ କୃI ମିYି RWX0174201

#ୀ /106630 42 174 639ନିପାରାଣି ମି#ି (ା ଶ�ାମଲ କମୁାର ମି#ି RWX0174029

ପ ୁ /107631 61 174 640ଗ�ାଧର ସାମ;ରାୟ ପି ବାସେୁବଦ ସାମ;ରାୟ OR/12/085/302322

#ୀ /107632 56 174 641ଉମା ସାମ;ରାୟ (ା ଗ�ାଧର ସାମ;ରାୟ OR/12/085/302323

ପ ୁ /107633 44 174 642ପ�େମାଦ କମୁାର ସାମ;ରାୟ ପି ଗ�ାଧର ସାମ;ରାୟ KBH1829019

ପ ୁ /108634 51 174 643ଅ%ୟ କମୁାର ମିଶ� ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ� RWX0174235

#ୀ /108635 46 174 644ସଂଯ<ୁା ସାମ;ରାୟ (ା ଅ%ୟ କମୁାର ମିଶ� OR/12/085/303053

#ୀ /109636 35 174 645ସିପ�ା ମUଳ ପି ସେୁଦବ ମUଳ KBH2147692

#ୀ /109637 56 174 646େବାଇତ ନାଏକ (ା ଦୁେଯPଧନ ନାୟକ RWX1131994

ପ ୁ /109638 31 174 647ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୁଯ�Pଧନ ନାୟକ RWX1232750

ପ ୁ /109639 65 174 648େଗୗରଚ5�  ସରକାର ପି ନକଳୁ ଚ5�  ସରକାର OR/12/085/302334

#ୀ /109640 55 174 649ରାଧାରାଣି ସରକାର (ା ଗଉରଚ5�  ସରକାର OR/12/085/302335

#ୀ /109641 50 174 650ସବିତା ସରକାର (ା ଶକୁେଦବ ସରକାର KBH1824481

ପ ୁ /109642 46 174 651ଅେଶାକ ସାରକର ପି ଗରୁ ଚଂଦ�  ସାରକର RWX1274984

ପ ୁ /109643 43 174 652ରାେଜଶ କମୁାର ସାରକର ପି ଗରୁ ଚଂଦ�  ସାରକର RWX1274307

#ୀ /109644 32 174 653ଚପଲରାନୀ ସାରକର (ା ରାେଜଶ କମୁାର ସାରକର RWX1273259

ପ ୁ /109645 53 174 654କ3.ଏf ସିଂ ପି ଦାନିଏf ସିଂ RWX0424143

#ୀ /109646 46 174 655ସଭୁ<ି ସିଂ (ା କ3.ଏf ସିଂ RWX0424135

ପ ୁ /110647 59 174 656ଉେପ5�  ନାହାକ ପି ଅଜୁ. ନ ନାହାକ RWX0297028

#ୀ /110648 50 174 657ବିIୁ ପ�ିୟା ନାହାକ (ା ଉେପ5�  ନାହାକ RWX0297036

#ୀ /111649 54 174 658ଶଂକ;ୁଳା ନାୟକ ପି ବିବନ ନାୟକ RWX0787531

ପ ୁ /112650 59 174 659େବଲକର ବାଘ ପି ନ5 ବାଘ RWX0658039

#ୀ /112651 54 174 660କମୁାରୀ ବାଘ (ା େବଲକର ବାଘ RWX0682534

ପ ୁ /113652 55 174 661ରବି5�  (ାଇଁ ପି ହଜାରୀ (ାଇଁ KBH1697242

#ୀ /113653 44 174 662ରୁନୁ (ାଇଁ (ା ରବି5�  (ାଇଁ KBH1697234

ପ ୁ /114654 65 174 663େଗୗତମ ସିଂ ପି ବାବୁରାମ ସିଂ OR/12/085/302315

#ୀ /114655 57 174 664ସଭୁଦ� ା ସିଂ (ା େଗୗତମ ସିଂ OR/12/085/302316

ପ ୁ /114656 39 174 665ରାଜନାରାୟଣ ସିଂ ପି େଗୗତମ ସିଂ KBH1861657

#ୀ /115657 68 174 666ସଂଯ<ୁା ମଲ2 ୀକ (ା ଭା]ର ମଲ2 ୀକ RWX0174540

#ୀ /115658 35 174 667ନମିତା ମଲ2 ୀକ ପି ଭା]ର ମଲ2 ୀକ KBH2147759

ପ ୁ /115659 32 174 668ଶ<ି ପ�ସାଦ ମଲ2 ିକ ମା ସ1<ୁା ମଲ2 ିକ RWX0175000

#ୀ /116660 36 174 669ନାଗLT କାହ" ା (ା ଅବଦୁଲ କାଶpି କାହ" ା RWX0682542

#ୀ /116661 54 174 670ବ�ାଲୀ (ାଇଁ (ା ପଦ& ନାଭ (ାଇଁ RWX0174417

ପ ୁ /116662 43 174 671ପଦ& ନାଭ (ାଇଁ ପି ବ�ାଳୀ (ାଇଁ OR/12/085/302123

#ୀ /116663 24 174 672ଯେଶାବ;ି (ାଇଁ ପି ପଦ& ନାଭ (ାଇଁ RWX1001981

ପ ୁ /117664 60 174 673ସବୁାସ ଚ5�  ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷାKମ ନାୟକ KBH1661578

#ୀ /117665 52 174 674ମ1ଳୁା କମୁାରୀ ନାୟକ (ା ସବୁାସ ଚ5�  ନାୟକ KBH1661560

#ୀ /117666 32 174 675କବିତା ନାୟକ ପି ସବୁାସ ନାୟକ RWX0175190

ପ ୁ /118667 51 174 676ବ� ହ& ାନ5 ମାଝି ପି ଜଗ ୁମାଝି KBH1829035

#ୀ /118668 46 174 677ଝୁନୁ ମାଝି (ା ବ� ହ& ାନ5 ମାଝି KBH1829027

ପ ୁ /120669 62 174 678ସେୁର5�  ନାଥ ପ�ଧାନ ପି େଗାବି5 ପ�ଧାନ KBH1829324

#ୀ /120670 52 174 679ଲାବଣ� ବତୀ ପ�ଧାନ (ା ସେୁର5�  ନାଥ ପ�ଧାନ KBH1829704

11 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀD (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /120671 41 174 680ପ�ଶା; କମୁାର ସାମଲ ପି ଭାଗବତ ସାମଲ RWX1001700

#ୀ /121672 29 174 681ଦିSିମୟୀ ସାହୁ ପି ପ�େମାଦ ରଂଜନ ସାହୁ RWX0730747

ପ ୁ /121673 27 174 682ଦିବ�େଜ�ାତି ସାହୁ ପି ପ�େମାଦ ରଂଜନ ସାହୁ RWX0854190

ପ ୁ /121674 61 174 683ପ�େମାଦ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ଦୁଃଶାସନ ସାହୁ KBH1829282

#ୀ /121675 55 174 684ପଦ& ାବତୀ ସାହୁ (ା ପ�େମାଦ ରଂଜନ ସାହୁ KBH1829241

ପ ୁ /122676 35 174 685ରାେକଶ ର1ନ ଦାଶ ପି ବିକାଶ ର1ନ ଦାଶ KBH2147353

#ୀ /124677 32 174 686ସଜୁାତା କମୁାରୀ ପାଢି (ା ନାରାୟଣ ପାଢି RWX0853903

#ୀ /126678 33 174 687ବି ମାଧରୁୀ ରାଓ ପି ବି େଗାବି5 ରାଓ RWX0175372

ପ ୁ /128679 31 174 688ସ& ୃତିର1ନ ବିHାଲ ପି ପ3ୁPନ5 ବିHାଲ RWX0344002

#ୀ /128680 27 174 689ପଜୂା ମଲ2 ିକ (ା ଅବଦୁଲ େମେହରାଜ RWX1001619

#ୀ /128681 35 174 690ସା;ନା ମUଳ (ା ସବାଷଚ5�  ମUଳ RWX0344010

ପ ୁ /128682 29 174 691ଅବଦୁf େମହରାଜ ପି ଅବଦୁf କରିp RWX0344127

#ୀ /128683 30 174 692ଝୁନୁ ମଦୁୁଲି ପି ଧବୁଲୁ ମଦୁୁଲି RWX0343905

#ୀ /128684 36 174 693ଶ.ମୀତା କମୁାରୀ େଜନା (ା େକଳୖାସ ପାତ� RWX0343970

#ୀ /128685 34 174 694ରିନା ପ�ଧାନ (ା ବିHନାଥ ପ�ଧାନ RWX0682567

#ୀ /128686 35 174 695ମାନିନି ରାଉତ (ା ସନ�ାସୀ ରାଉତ RWX0682559

ପ ୁ /129687 28 174 696ସମିୁତ ପUା ପି ର1ିତ କମୁାର ପUା RWX0509687

#ୀ /173688 23 174 697ଶଶୁ�ୀ ପ�Gାମିତା େସଠୀ ପି ସଧୁାକର େସଠୀ RWX1102417

#ୀ /174689 27 174 698ଶଭୁଶ�ୀ ନାୟକ ପି ଦୁଯ�Pଧନ ନାୟକ RWX1232768

#ୀ /4/77690 31 174 699େନଲା ଖୀର (ା ସରୂୀ ଖୀର RWX1050996

#ୀ /999691 25 174 700ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ପି େଗାବି5 େବେହରା RWX0907287

#ୀ /999692 24 174 701ଗୀତା ଭତ� ା ପି ଯ଼ବୁକ ଭତ� ା RWX1234129

ପ ୁ /999693 25 174 702ସଂଜୀବ ପାତ� ପି ନବ କମୁାର ପାତ� RWX0854026

#ୀ /999694 30 174 703ମଧସୁ& ିତା ରଥ ପି ରେମଶ ଚ5�  ରଥ RWX1234111

ପ ୁ /999695 54 174 704ସଧୁାକର େସଠୀ ପି ରଥ େସଠୀ RWX1234137

#ୀ /999696 38 174 705ରିକିଂ ଟାକ� ି ମା େଲଲନ ଟାକ�ି RWX1234145

ପ ୁ /999.697 21 174 706ଆକାଶ କମୁାର ମିଶ� ପି ଅ%ୟ କମୁାର ମିଶ� RWX1234152

ପ ୁ /03-511698 23 174 707ହିମାଂଶ ୁର1ନ ସାହୁ ପି େକଶବ ଚରଣ ସାହୁ RWX1050970

#ୀ /79/1067699 27 174 708ସ1ଳିୁ ଖରା - ବବିତା ଖରା RWX1050988

#ୀ /POLICE CA700 25 175 686ସସୁ& ିତା ନାୟକ (ା ରାଧାaଯାମ ନାୟକ RWX1281799

#ୀ /1701 47 175 687(3.ଲତା ମହାପାତ� (ା ଲ%&ୀଧର ମହାପାତ� KBH1668979

ପ ୁ /1702 43 175 688ମାନସ ର1ନ ସାହୁ ପି ବିIଚରଣ ସାହୁ RWX0297242

ପ ୁ /03703 34 175 689ଉେମଶଚ5�  େବେହରା ପି ରାେଜ5�  କମୁାର େବେହରା RWX1232776

#ୀ /3704 32 175 690ମାନସୀ ନାୟକ (ା କିେଶାର ଚ5�  ନୟକ RWX0793117

ପ ୁ /3705 64 175 691କୃI ଚ5�  ପାତ� ପି ବୃ5ାବନ ପାତ� RWX0175711

ପ ୁ /4706 59 175 692ତ�ିନାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି ବୃ5ାବନ େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/304018

#ୀ /4707 49 175 693କମୁଦିୁନୀ େଚୗଧରୁୀ (ା ତ�ିନାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/304019

ପ ୁ /07708 28 175 695ପ�ଭାତ ଆଚାୟ�. ପି ସେୁର5�  ଆଚାୟ�. RWX0729459

ପ ୁ /7709 54 175 696ସେୁର5�  କମୁାର ଆଚାଯ�. ପି ବିଘ" ଆଚାଯ�. OR/12/085/304474

#ୀ /7710 50 175 697ସଶ&ତିା ଆଚାଯ�. (ା ସେୁର5�  ଆଚାଯ�. OR/12/085/304475

ପ ୁ /7711 28 175 699ଯrୁ ଝDାର େଜନା ପି ପଶ ୁ.ରାମ େଜନା RWX0529735

ପ ୁ /8712 54 175 700ଅନିରୁC ମUଳ ପି ଜଗନ" ାଥ ମUଳ RWX0907584

#ୀ /8713 46 175 701ସେୁରଖା ମUଳ (ା ଅନିରୁC ମUଳ RWX0907634

#ୀ /8714 28 175 702ବିIୁପ�ିୟା ମUଳ ପି ଅନିରୁC ମUଳ RWX0907642

#ୀ /8715 25 175 703କୃIଦାସି ମUଳ ପି ଅନିରୁC ମUଳ RWX0907626

ପ ୁ /8716 52 175 704ଦାମଦର ମହା;ି ପି ଦିବାକର ମହା;ି KBH1885615

#ୀ /8717 47 175 705େଜ�ାସ"ାରାଣି ମହା;ି (ା ଦାେମାଦର ମହା;ି KBH1669597

ପ ୁ /9718 60 175 706ଝିପିଟି ବାଘ ପି ଡୁକରୁୁ ବାଘ KBH1884949

#ୀ /9719 48 175 707ହିରାମଣୀ ବାଘ (ା ଝିଟିପିଟି ବାଘ KBH1885003

ପ ୁ /10720 24 175 708ଅଜୟ ସାେରsା ପି ରାମ ବାହାଦୁର େଛତ�ୀ RWX1000298

ପ ୁ /11721 39 175 709ରେମଶ ର1ନ ସାହୁ ପି ବିIୁଚ5�  ସାହୁ KBH1698448

ପ ୁ /12722 31 175 710ଏସ େକ ଆଲିହୁେସନ ପି ଏସ େକ ଆଲି ଅକଗର RWX0697821

#ୀ /12723 34 175 711ଏସ େକ ହାଫିଜା େବଗମ (ା ଏସ େକ ମିଟୁ RWX0697839

ପ ୁ /12724 40 175 712ଏT. େକ. ମିt ୁ ପି ଏT. େକ. ଇସଫୁ KBH1698430

#ୀ /13725 40 175 713ତସଲିମା େବଗମ (ା ଏସ.େକ ନିଜାମଉଦିନ RWX0631986

ପ ୁ /13726 29 175 714ସନୁୀଲ େଚୗଧରୁୀ ପି ତ�ୀନାଥ େଚୗଧରୁୀ RWX0907857

ପ ୁ /13727 25 175 715ଧିେରନ େଚୗଧରୁୀ ପି ତ�ିନାଥ େଚୗଧରୁୀ RWX0907832

ପ ୁ /13728 45 175 716ଏT. େକ ନିଜାମuିୁନ ପି ଏT. େକ ସପିୁଆନ RWX0175497

ପ ୁ /14729 49 175 717ନେର5�  ପUା ପି ରଘନୁାଥ ପUା RWX0854281

ପ ୁ /15730 39 175 718କvତର ଦାସ ପି କାହ& ୁ  ଚରଣ ଦାସ RWX0631739

#ୀ /15731 35 175 719ସେରାଜିନୀ ଦାସ (ା କvତର ଦାସ RWX0631705

ପ ୁ /15732 57 175 720ଶଭୁ� ାଂଶ ୁେଶଖର ରାଉତ ପି େଗାପିନାଥ ରାଉତ OR/12/085/355121

12 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀD (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /15733 50 175 721ସଜୁତା ରାଉତ (ା ସଭୁାଂସ ୁେସଖର ରାଉତ OR/12/085/355120

#ୀ /18734 51 175 722ଅମଲୁ� ନାୟକ (ା ରତ" ସାଗର ନାୟକ OR/12/085/304065

ପ ୁ /18735 40 175 723ସଶୁା; କମୁାର ନାୟକ ପି ରତ" ାକର ନାୟକ KBH1885433

ପ ୁ /18736 37 175 724ବସ; କମୁାର ନାୟକ ପି ରତନସାଗର ନାୟକ KBH1698406

ପ ୁ /18737 34 175 725ପ�ଶା;କମୁାର ନାୟକ ପି ରତ"  ସାଗର ନାୟକ RWX0175661

#ୀ /18738 35 175 726ଅଭିପ�ିୟା ସାହୁ (ା ରେମଶ ର1ନ ସାହୁ RWX0854232

ପ ୁ /19739 45 175 727ଚିKର1ନ ସାହୁ ପି ଶତୃଘ" ସାହୁ RWX0175570

ପ ୁ /20740 57 175 728ଅHିନୀ କମୁାର ପ[ନାୟକ ପି ବ� ଜବZୁ ପ[ନାୟକ KBH1885235

#ୀ /20741 50 175 729(3.ପ�ଭା ପ[ନାୟକ (ା ଅHିନୀ କମୁାର ପ[ନାୟକ KBH1885060

ପ ୁ /20742 27 175 730େସୗମ� ର1ନ ପ[ନାୟକ ପି ଅHିନୀ କମୁାର ପ[ନାୟକ RWX0631820

ପ ୁ /24743 47 175 731େଶଖ ଇସଲାମ ପି େଶଖ ଇବ� ାହିମ KBH1885169

#ୀ /24744 42 175 732ରଶିଦା ବିବି (ା େଶଖ ଇସଲାମ KBH1885151

ପ ୁ /24745 31 175 733େସକ କଲିମ ପି େସକ ଇବ� ାହିମ RWX0697912

#ୀ /26746 24 175 734ପଜୂା େସଠୀ ପି ଯଦିୁsର େସଠୀ RWX1000215

ପ ୁ /H-26747 36 175 735ବିେର5�  ସାହୁ ପି ହରିେମାହନ ସାହୁ RWX0729368

ପ ୁ /28748 37 175 736ପ3ୁ.ଚ5�  ନାହାକ ପି େଧାବା ନାହକ RWX0631911

#ୀ /31749 52 175 740ଉମ.ଳା ପାତ� (ା କୃIଚ5�  ପାତ� RWX0729616

ପ ୁ /31750 34 175 741ନିଳମାଧବ ପାତ� ପି କୃI ଚ5�  ପାତ� RWX0297317

ପ ୁ /31751 30 175 742ମିଲନ ପାତ� ପି କୃI ଚ5�  ପାତ� RWX0631788

ପ ୁ /32752 54 175 743ଲାବନ� ନିଧି ରଣା ପି ଲି�ରାଜ ରଣା RWX0175729

#ୀ /32753 46 175 744ଅନିତା ରଣା (ା ଲାବନ� ନିଧି ରଣା RWX0175737

ପ ୁ /33754 47 175 745ରାେଜଶ କମୁାର ରଣା ପି ଦUପାଣି ରଣା RWX0632018

#ୀ /33755 41 175 746ସଂ�ିତା ରଣା (ା ରାେଜଶ କମୁାର ରଣା RWX0632026

ପ ୁ /35756 50 175 747ପ�ଶା; କମୁାର େହାତା ପି ମେନାର1ନ େହାତା RWX0344358

ପ ୁ /35757 30 175 748ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ଜୟେଦବ ସାହୁ RWX0344283

ପ ୁ /35758 59 175 749ଜୟେଦବ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ RWX0729467

#ୀ /35759 50 175 750ପଦ& ାବତୀ ସାହୁ (ା ଜୟେଦବ ସାହୁ RWX0729434

#ୀ /35760 38 175 751ସପୁ�ିୟା ସାହୁ (ା ଚିKର1ନ ସାହୁ RWX0344366

ପ ୁ /36761 28 175 752ଚ5ନ ପ[ନାୟକ ପି ଅHିନୀ କମୁାର ପ[ନାୟକ RWX0510156

#ୀ /37762 33 175 753ଲ%&ୀପ�ିୟା ସାହୁ (ା ମାନସ ର1ନ ସାହୁ RWX0631903

ପ ୁ /38763 27 175 754ରାଜ େସଖର ରାୟାଲା ପି ଆର.ସବୁାଷ ଚ5�  ରାଓ RWX0999979

#ୀ /102764 24 175 755େଜ�ାତିମ.ୟୀ (ାଇଁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ (ାଇଁ RWX0907618

ପ ୁ /200765 46 175 756ଧନୁଯ�. ଠାକରୁ ପି େସାମନାଥ ଠାକରୁ RWX0999987

#ୀ /220766 29 175 757ପଜୂା ମହାରଣା ପି ଉଦୟ ମହାରଣା RWX1000132

#ୀ /245767 29 175 758ମୀନା%ୀ କମୁାରୀ ନାୟକ (ା ଶ�ାମଘନ ନାୟକ RWX1000082

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବPଚନ ନିମେ; ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ"  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବPଚନ କମିଶନ ଭାରତD xାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବPଚନ ପବୂ. ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣD ନାମ ଅଛି କି ନାହy  ଦୟାକରି ତନଖି କର;ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.1 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 ମାନDର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନD ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

13 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀD (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


