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ପ ୁ /A E F COL1 22 172 1ପରୁୁେସା�ମ ଗମଂେଗା ପି ଲୀମାଈ ଗମଂେଗା RWX1277946

ପ ୁ /A E F COL2 19 172 2ସେୁଵଂଦୂ ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ RWX1277979

ପ ୁ /A E F COL3 22 172 3ଗ'ୁା ପ(ସାଦ ସାବତ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାବତ RWX1277953

+ୀ /A E F COL4 21 172 4ମାମା େସଠୀ ମା ଶଶି େସଠୀ RWX1277938

+ୀ /A E F COL5 20 172 5େମୗସମୂୀ େସଠୀ ପି ଦୀନା ବଂଧ ୁେସଠୀ RWX1277995

ପ ୁ /A E F COL6 20 172 6ସଭୁ( ାଂଶ ୁେସା/େଟାଶରାଯ ପି 2ସକର େସା/େଟାଶ ରାଯ RWX1277987

ପ ୁ /A E F COL7 20 172 7ସଭୁକା3 4ାଇଁ ପି ରାେଜ8(  4ାଇଁ RWX1277961

+ୀ /A. E F Co8 32 172 8ଲ9:ୀ କମୁାରୀ ନାୟକ 4ା ଶ(ୀଧର ନାୟକ RWX1097401

+ୀ /PAMIA BHA9 20 172 9ଅମୀଶ ନାୟକ ପି େଗାପୀନାଥ ନାୟକ RWX1271139

ପ ୁ /0110 45 172 10ସେ3ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ସୟୂ=ନାରାୟଣ ଦାସ RWX1135573

ପ ୁ /0111 22 172 11ଶଭୁମ ମହା?ଡୁ ପି କବି8(  ମହା?ଡୁ RWX1135268

+ୀ /0112 22 172 12ମନାଲି ମହା?ଡୁ ପି ରବି8(  ମହା?ଡୁ RWX1099761

+ୀ /0113 37 172 13ର@ପତା କମୁାରୀ ମହାପାତ( 4ା ସେ3ାଷ କମୁାର ଦାସ RWX1134824

ପ ୁ /214 43 172 14ସନିୁଲ କମୁାର ପ(ଧାନ ପି ସିମାAଳ ପ(ଧାନ RWX0628388

+ୀ /215 56 172 15ଶଶିୁଳା ସାହୁ 4ା ରାମଚ8(  ସାହୁ RWX0169003

+ୀ /216 32 172 16ନଳିନୀ ସାହୁ ପି ରାମଚ8(  ସାହୁ RWX0168997

+ୀ /317 26 172 17ବବିତା େବନିଆ 4ା ଅଜୟ ତୁରୁକ RWX1099720

+ୀ /318 21 172 18ଅ?ିତା େଜନା ପି ହିମାଂସ ୁେଶଖର େଜନା RWX1134006

+ୀ /319 49 172 194ପEାରାଣୀ ମFଲ 4ା ଡGରୁଧର ମFଲ KBH1854348

ପ ୁ /320 47 172 20ବାବୁଲି ନାଏକ ପି ଘନ ନାଏକ KBH1812486

+ୀ /321 71 172 21ସମାରି ତୁରୁକ 4ା ଧନୁ ତୁରୁକ RWX0171645

ପ ୁ /322 54 172 22ନାରାୟଣ ତୁରୁକ ପି ଧନୁ ତୁରୁକ RWX0169052

+ୀ /323 50 172 23ଅGିକା ତୁରୁକ 4ା ନାରାୟଣ ତୁରୁକ RWX0169045

ପ ୁ /324 40 172 24ରାମଚ8(  ତୁରୁକ ପି ଧନୁ ତୁରୁକ RWX0171652

ପ ୁ /325 37 172 25ଅଜୟ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ନାରାୟଣ ତୁରୁକ RWX0171744

ପ ୁ /326 37 172 26ସଂଜୟ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ନାରାୟଣ ତୁରୁକ RWX0169029

+ୀ /327 35 172 27ସନିୁତା ତୁରୁକ 4ା ସହେଦବ ତୁରୁକ RWX0171751

+ୀ /328 32 172 28ନିେବଦିତା ତୁରୁକ 4ା ସIୟ ତୁରୁକ RWX0627711

ପ ୁ /0429 47 172 29ବାଲ: ିକୀ ପାତ( ପି ବJ ପାତ( RWX1146372

+ୀ /0430 40 172 30ରଶ: ିତା ପାତ( 4ା ବାଲ: ିକୀ ପାତ( RWX1146364

ପ ୁ /431 60 172 319ୀେରାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ମରୁଲି ଦାସ RWX0853135

ପ ୁ /432 35 172 32ଦୀପକ ରIନ ଦାସ ପି 9ୀେରାଦ କମୁାର ଦାସ RWX0853143

+ୀ /0533 26 172 34କାଜଲ ରାଣି ଭୁୟାଂ ପି ଉଲK ାସ ଭୁୟାଂ RWX0732701

ପ ୁ /534 28 172 35େସୗମ�ରଂଜନ ସାହୁ ପି ବ( ଜବLୁ ସାହୁ RWX0506931

ପ ୁ /635 44 172 36ରାେଜ8(  ମହାରଣା ପି ମାେଗତା ମହାରଣା RWX0506766

+ୀ /636 35 172 37କୃM ମହାରଣା ପି ଜୟରାମ ମହାରଣା RWX0506733

ପ ୁ /637 35 172 38ପ(ଭାକର ମହାରଣା ପି ଜୟଚ8(  ମହାରଣା RWX0506790

+ୀ /638 29 172 39ଲିଲି ମହାରଣା 4ା କୃM ମହାରଣା RWX0506725

+ୀ /639 57 172 40ଲ9:ୀପ(ିୟା ମଦୁୁଲି 4ା ବିNେଲାରାୟନ ମଦୁୁଲି JTV1556521

+ୀ /740 28 172 41ଶଭୁଲ9:ୀ ଖଟୁଆ ପି ପ(କାଶ ଚ8(  ଖଟୁଆ RWX0507095

ପ ୁ /841 29 172 42ଅବନି କମୁାର ପାଢି ପି କୃM ଚ8(  ପାଢି RWX0506444

ପ ୁ /1042 57 172 44ରବି ପା�ି ପି ଜଗବLୁ ପା�ି RWX0506907

ପ ୁ /1043 26 172 45ଅବିନାଶ ପ(ଧାନ ପି କଂେଗ(ସ ପ(ଧାନ RWX0732362

ପ ୁ /1144 23 172 46େରଶP ବାଘ ପି ନବିନା ବାଘ RWX1166180

ପ ୁ /1145 53 172 47ସିମାAଳ ନାQକ ପି କAୁ ନାୟକ RWX0733261

+ୀ /1146 44 172 48ସବିତା ନାୟକ 4ା ସିମାAଳ ନାୟକ RWX0733246

+ୀ /1147 47 172 49େଜ�ାତିମ=ୟୀ ସାହୁ 4ା ବ( ହ: ାନ8 ସାହୁ RWX0506824

ପ ୁ /1148 28 172 50ଅବିନାଶ ସାହୁ ପି ବ( ହ: ାନ8 ସାହୁ RWX0506980

+ୀ /1149 30 172 51ବିଷEପୁ(ିୟା ସତପଥି ପି ନାଗାଜୁ= ନ ସତପଥି RWX0732370

+ୀ /1250 35 172 52େମାନଲିସା ସାମ3ରାୟ 4ା ଦୀପକ କମୁାର ସାମ3ରାୟ RWX0506782

1 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ? 4ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1351 60 172 53ଦାେମାଦର ପେଲଇ ପି ବାବାଜୀ ପେଲଇ RWX1003953

+ୀ /1352 56 172 54େପ(ମମଣି ପାତ( 4ା କୃପା ପାତ( RWX0506899

ପ ୁ /1453 29 172 55ଭବାନୀ ଶ?ର ପାଠୀ ପି ଜୟଚ8(  ପାଠୀ RWX0507392

+ୀ /1454 27 172 56ଭାରତୀ ସାହୁ 4ା େଦେବ8(  ସାହୁ RWX1134493

ପ ୁ /1555 23 172 57ଜି.ଶା3ି କମୁାର ପି ଜି.କ( ୀMା େସଠୀ RWX1135185

+ୀ /1556 29 172 58ଚିନ: ୟୀ େଗୗଡ 4ା ସେୁରଶ ଚ8(  େଗୗଡ RWX0507020

+ୀ /1557 61 172 59ଅI ୁକର ପି ଲ9:ଣ ମFଳ RWX1135045

+ୀ /1558 69 172 60ଜି ଆଦମା େସଠି` 4ା ଜି ଏରିଆ େସଠି RWX0853051

ପ ୁ /1559 23 172 61ଜି. ସିବ କମୁାର େସଠୀ ପି ଜି.କ( ିMା ରାଓ େସଠୀ RWX1004043

ପ ୁ /1660 42 172 62ସରୁଜ କମୁାର ମିଶ( ପି ପWୁ=ଚ8(  ମିଶ( RWX0507384

+ୀ /1661 65 172 63ଶା3ୀ କମୁାରୀ ରଥ 4ା ପWୁ=ଚ8(  ମିF RWX0507376

+ୀ /1862 27 172 64ଚିନ: ୟୀ ପFା ପି ବିଜୟ େକତନ ପFା RWX1004340

ପ ୁ /1963 38 172 65ଶିବରାମ ଡାକଆୁ ପି େଗାପାଳ କୃM ଡାକଆୁ RWX1136548

ପ ୁ /1964 45 172 66ବିଜୟା ନ8 ଦାଶ ପି ମରୁଳିଧର ଦାଶ RWX0507400

+ୀ /1965 40 172 674ାଗତିକା ଦାଶ 4ା ବିଜୟା ନ8 ଦାଶ RWX0507137

ପ ୁ /1966 48 172 68ପWୂ= ଚ8(  ମହା3ି - ସଦୁଶ=ନ ମହା3ି RWX1003979

ପ ୁ /2067 25 172 69ଜୁଗଲରାଜ ପFା ପି ରବି8(ନାଥ ପFା RWX0906552

ପ ୁ /2168 24 172 70େଜ�ାତିମ=ୟ ଖଟୁଆ ପି ପ(କାଶ ଚ8(  ଖଟୁଆ RWX1003920

+ୀ /2169 36 172 71ସଲମା ଖାତୁନ 4ା ରୁXମ ଅଲK ି RWX0507160

+ୀ /2170 35 172 72ଅମିନା ଖାତୁନ 4ା ସହରବ ଅଲK ି RWX0507152

+ୀ /2371 28 172 74େରଶ:ା ରାଣୀ ଛାତି ପି ଅଭିମନ� ୁଛାତି RWX0707521

ପ ୁ /2372 28 172 75ଶିବ ଶ?ର େସଠୀ ପି କୃMଚ8(  େସଠୀ RWX0506865

ପ ୁ /L I G 2473 64 172 76େସୗରୀଚରଣ ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ RWX1193655

+ୀ /L I G 2474 55 172 77ବିMୁ ପ(ିୟା ନାୟକ 4ା େଶୗରୀ ଚରଣ ନାୟକ RWX1193127

ପ ୁ /L I G 2475 33 172 78ଅଭିଜିତ ନାୟକ ପି େଶୗରୀ ଚରଣ ନାୟକ RWX0237792

+ୀ /2576 34 172 79ତାମା ବାଘ 4ା ଭଗବାନ ବାଘ RWX0732602

ପ ୁ /2577 34 172 80ଭଗବାନ ବାଘ ମା ଗଣୁ ସ8ୁ( ରି ବାଘ RWX0732628

ପ ୁ /2578 28 172 81କ(ିଷE ା ବାଘ ମା ଗଣି ସ8ୁ( ରି ବାଘ RWX0732594

ପ ୁ /2579 28 172 82ନିରIନ ପାଣି ପି ଚ8(  ପାଣି RWX0707562

ପ ୁ /2780 31 172 83ପି.ବିNଜିତ କମୁାର ପି ଆଦିତ� କମୁାର ପZନାୟକ RWX0506667

+ୀ /2781 63 172 85କନକ ମIରି ମିଶ( 4ା ଆଦିତ� କମୁାର ପZନାୟକ RWX0627968

ପ ୁ /2782 58 172 86ଆଦିତ� କମୁାର ପZନାୟକ ପି େଦେବ8(  ନାଥ ପZନାୟକ RWX0627950

ପ ୁ /2783 27 172 87ପି. ରIିତ କମୁାର ପି ଆଦିତ� କମୁାର ପZନାୟକ RWX0628024

ପ ୁ /2884 30 172 88ପ(େଦ�ାତ ପ(Iେଲାକ ବରାଳ ପି ମେନାଜ କମୁାର ବରାଳ RWX0507053

+ୀ /2885 24 172 89ଅଳକା ପାଣିଗ(ାହି ପି ଭାଗୀରଥି ପାଣିଗ(ାହି RWX1099753

ପ ୁ /2986 27 172 90ତ(ିେଲାଚନ ପାଠୀ ପି ଜୟ ଚ8(  ପାଠୀ RWX0627752

ପ ୁ /3087 29 172 92ଅମିତ କମୁାର ସାମଲ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ RWX0506923

ପ ୁ /3088 46 172 94ସଯୁ଼�= କମୁାର 4ାଇଁ ପି େଗୗରା� 4ାଇଁ RWX1136126

ପ ୁ /3189 28 172 95ତୁଷାର ମିଶ( ପି ଅଭିମନ� ୁଭZମିଶ( RWX0507434

ପ ୁ /3290 32 172 96େସୗମ� ରଂଜନ େବହୁରା ପି ପରି9ୀତ େବହୁରା RWX0506774

+ୀ /3391 34 172 98ଖସୁବୁ ପ(ିୟଦସ=ନୀ ପି କିେଶାର କମୁାର ରଉତ RWX0507145

+ୀ /3/492 22 172 99ଶତା\ୀ େବଦା3 ପି ପବିତ( କମୁାର େବଦା3 RWX1233923

+ୀ /3493 51 172 100ଝରଣାମଂଜରି ମହା3ି 4ା ସଧିୁର ଚ8(  ନାQକ RWX0733113

+ୀ /3494 30 172 101ସ: ିତା ନାୟକ ପି ସଧିୁର ଚ8(  ନାୟକ RWX0732305

+ୀ /3495 28 172 102ରIିତା ନାୟକ ପି ସଧୁୀର ଚ8(  ନାୟକ RWX0507046

ପ ୁ /3496 26 172 103ପ(ିୟବତ ନାୟକ ପି ସଧିୁର ଚ8(  ନାୟକ RWX0733089

ପ ୁ /3497 60 172 104ସଧିୁର ଚ8(  ନାQକ ପି ବ( ଜକିେଶାର ନାୟକ RWX0733097

ପ ୁ /3598 22 172 105େହମ3 କମୁାର ହରିଜନ ପି ଲିGଧୁର ହରିଜନ RWX1136373

ପ ୁ /3599 30 172 106ପ(ତ�ଷୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ(ଶା3 କମୁାର ନାୟକ RWX0507038

+ୀ /35100 27 172 107ଚୁନି ପାଣୀ 4ା ନିରIନ ପାଣୀ RWX0707497

ପ ୁ /36101 31 172 108ଭବତବ� ତ(ିପାଠୀ ପି କାହE ୁ  ଚରଣ ତ(ିପାଠୀ RWX0506584

ପ ୁ /37102 54 172 109ପ(ଦୀପ ଚ8(  େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା RWX0506600

+ୀ /37103 43 172 110ପ?ଜିନି େବେହରା 4ା ପ(ଦୀପ ଚ8(  େବେହରା RWX0506634

ପ ୁ /37104 28 172 111ଅେଶାକ କଳୁଦୀପ ପି ଚ8(  କଳୁଦୀପ RWX0707596

+ୀ /38105 53 172 112ଅମୀତା ରାୟ 4ା ଅେଶାକ କମୁାର େଦଓ RWX0506477

ପ ୁ /39106 34 172 113ରୀେତସ କମୁାର ପ(ାରାଭାXୁ ପି କି^ାରାଓ ପ(ାରାଭାXୁ RWX0507269

+ୀ /39107 42 172 114ଜି େଦେଲNରି େସଠି 4ା ଜି କ( ିMା େସଠି RWX0853036

+ୀ /40108 29 172 115ଗାୟତ(ୀ ପାଢି ପି ରାଧାକା3 ପାଢି RWX0507665

+ୀ /41109 46 172 116ଗୀତାIଳି ବାଘ 4ା ନବୀନ ବାଘ KBH1853712

+ୀ /41110 25 172 117ଅ�=ନା ଦାସ ପି 9ୀେରାଦ କମୁାର ଦାସ RWX0853150

ପ ୁ /41111 35 172 118ସରୁତ କଳୁଦୀପ ପି ସେୁର8(  କଳୁଦୀପ RWX0171876

ପ ୁ /41112 26 172 119େଗାଣି କଲୁଦିପ ପି ବନ କଲୁଦିପ RWX0732693

2 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ? 4ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /41113 81 172 120ପWୁ=ଚ8(  ମହାରଣା ପି ଗଣପତି ମହାରଣା RWX0853069

ପ ୁ /41114 40 172 121ରେମଶ ନାୟକ ପି ଭ_ରାମ ନାୟକ RWX0171595

+ୀ /41115 32 172 122ମାଧିନା ନାୟକ 4ା ରେମଶ ନାୟକ RWX0707588

ପ ୁ /42116 60 172 123କମ ୁେବନିଆ ପି ଆ8( ିୟ େବନିଆ KBH1812205

+ୀ /42117 52 172 124ଶଭୁମଣି େବନିଆ 4ା କସ ୁେବନିଆ KBH1812023

ପ ୁ /42118 50 172 125ରIିତ େରଡି ପି ହରିବLୁ େରଡି OR/12/085/298506

ପ ୁ /43119 59 172 126ଶ?ଷ= ଣ ବାରିକ ପି କୃM ଚ8(  ବାରିକ KBH1854405

+ୀ /43120 47 172 127ଅନE ପWୂR ବାରିକ 4ା ଶ?ଷ= ଣ ବାରିକ KBH1854397

ପ ୁ /44121 38 172 128ନାରାୟଣ ରାଉତ ପି େଦବରାଜ ରାଉତ KBH1853688

+ୀ /45122 60 172 129କIୁଲତା ଖଟୁଆ 4ା ଅଯଧ�ା ନାଥ ସାମଲ RWX0169086

ପ ୁ /45123 60 172 130ଅେଯାଧ�ା ନାଥ ସାମଲ ପି ଶ(ୀଧର ସାମଲ RWX0169078

ପ ୁ /45124 33 172 131ଅଭିେସକ ସାମଲ ପି ଅଯଧ�ା ନାଥ ସାମଲ RWX0169094

ପ ୁ /47125 52 172 132ଅଖିଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଦୁଖିଶ�ାମ ଦାସ RWX0627729

ପ ୁ /47126 27 172 133ପ(େମାଦ କମୁାର ମହାଖଡୁ ପି ଆନ8 ମହାକୁଡ଼ RWX0628289

ପ ୁ /47127 57 172 134ଆନ8 ମହା?ଡୁ ପି କୃM ଚ8(  ମହା?ଡୁ KBH1854454

+ୀ /47128 49 172 135ଲାରା କମୁାରୀ ପZନାୟକ 4ା ଅଖିଳ କମୁାର ଦାସ RWX0628206

+ୀ /48129 44 172 136ପ ୁ̀ ାIଳୀ ଆଚଯ�= 4ା ନୟନ କମୁାର ଆଚଯ�= RWX0171793

ପ ୁ /48130 43 172 137ରୁXମ ଅଲK ୀ ପି ଜମିର ମିଆଁ KBH1854546

+ୀ /48131 29 172 138ବି ଇNରୀ 4ା ବି ଭାନୁ RWX0853119

+ୀ /48132 42 172 139ମମତା ଖFଆୁଳ 4ା ପ(େମାଦ କମୁାର ଖFଆୁଳ RWX0171777

ପ ୁ /48133 53 172 140ସଦୁଶ=ନ ମହାରଣା ପି ବୁaିରାମ ମହାରଣା RWX0853077

+ୀ /48134 61 172 141ଭାରତି ମିଶ( 4ା ବିନୟ କମୁାର ମିଶ( KBH1813880

ପ ୁ /49135 42 172 143ପ(ଦୀପ କମୁାର ମହାରଣା ପି କନୁୁ ମହାରଣା KBH1854561

ପ ୁ /50136 64 172 147ରବିନାରାୟଣ ସତୁାର ପି ରାମଟ8(  ସତୁାର RWX0169136

ପ ୁ /51137 54 172 148ପ(େମାଦ କମୁାର ଖFଆୁଳ ପି ଭାbର ଖFଆୁଳ RWX0171769

+ୀ /51138 50 172 149ରାଜକମୁାରୀ ମହା?ଡୁ 4ା ଆନ8 କମୁାର ମହା?ଡୁ KBH1854447

ପ ୁ /51139 57 172 150ରାଜକିେଶାର ମିଶ( ପି ଶଦୁଶ=ନ ମିଶ( RWX0342808

ପ ୁ /51140 57 172 151ଉଦୟ ନାଥ 4ାଇଁ ପି ଉcବ 4ାଇଁ RWX0507525

+ୀ /51141 45 172 152ମମତା ରାଣୀ 4ାଇଁ 4ା ଉଦୟନାଥ 4ାଇଁ RWX0507533

+ୀ /51142 26 172 153ଶଶୁ(ି ଗାQତ(ି  4ାଇଂ ପି ଉଦୟ ନଥ 4ାଇଂ RWX0732339

ପ ୁ /51143 23 172 154ଅଭୟନାଥ dଵାଇଁ ପି ଉଦୟନାଥ dଵାଇଁ RWX1135193

+ୀ /51144 54 172 155ଅIନା ତ(ିପାଠୀ 4ା ରାଜକିେଶାର ମିଶ( RWX0342816

ପ ୁ /52145 55 172 156ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଜତି8(  ନାଥ ଦାସ KBH1854603

ପ ୁ /53146 38 172 157ପରୁୁେଷା�ମ ବାରିକ ପି ହେରକୃM ବାରିକ RWX0682336

+ୀ /53147 62 172 158ପ(ିୟGଦା ଦାସ 4ା ନଟବର େଜନା KBH1854637

+ୀ /53148 46 172 159ନମିତା ଦାସ 4ା କାଳିଚରଣ େବେହରା RWX0785956

+ୀ /53149 45 172 160ସସୁ: ିତା ପାଣିଗ(ାହି 4ା ମହାେଦବ ପାଣିଗ(ାହି KBH1813310

+ୀ /54150 33 172 161େରବତି ନାୟକ 4ା ସIୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0507632

ପ ୁ /56151 42 172 164ପଟନାଇକ ଚିନE ା ରାଓ ପି ପଟନାଇକ ନାଗପରୁୁଷe ରାଓ RWX1135821

+ୀ /56152 59 172 165ଜୟ3ି 4ାଇଁ 4ା ହରିବLୁ 4ାଇଁ RWX0853010

ପ ୁ /56153 36 172 166ସିମାAଳ 4ାଇଁ ପି ହରିବLୁ 4ାଇଁ RWX0169185

+ୀ /56154 27 172 167ଚୁମକି dଵାଇଁ 4ା ପଟନାଈକ ଛୀନE ା ରାଓ RWX1135516

ପ ୁ /57155 52 172 168େହମ3 େବେହରା ପି ଚ8(ମଣି େବେହରା RWX0811711

+ୀ /57156 48 172 169ପ ୁ̀ ଲତା େଭାଇ 4ା େହମ3 େବେହରା RWX0811638

ପ ୁ /57157 35 172 171ଦିପକ ରIନ ଦାସ ପି ଷୀେରାଦ କମୁାର ଦାସ RWX0732883

+ୀ /57158 62 172 172ପ(ମିଲା େଲକାଂ 4ା ଦିନବLୁ େଲକାଂ RWX0732438

ପ ୁ /57159 41 172 173ସିମାAଳ େଲକାଂ ପି ଦିନବLୁ େଲକାଂ RWX0732420

+ୀ /57160 32 172 174ଚିନମୟ ିେଲକାଂ 4ା କ(ୁ ଷE ଚ8(  େଲକାଂ RWX0732412

+ୀ /57161 32 172 175ବନବାସି େଲ?ା 4ା ସିମାAଳ େଲ?ା RWX0811646

+ୀ /57162 33 172 177ଝରଣା ନାୟକ 4ା ଦିପକ ରIନ ଦାସ RWX0732867

+ୀ /58163 26 172 178ଅ?ିତା ବିେଷାୟୀ 4ା ସେ3ାଷ ବିେଷାୟୀ RWX0811695

ପ ୁ /58164 60 172 179ବ( ଜବLୁ େଜନା ପି ସିLୁ େଜନା KBH1811173

+ୀ /58165 50 172 180ସଜୁାତା େଜନା 4ା ବ( ଜବLୁ େଜନା KBH1811181

+ୀ /58166 35 172 181ସେ3ାଷୀ ମହା3ି ପି ଶିବରାମ ମହା3ି RWX0538579

ପ ୁ /58167 33 172 182ଘନଶ�ାମ ମହା3ି ପି ଶିବରାମ ମହା3ି RWX0538561

ପ ୁ /58168 28 172 183ସତିସ ରାମ ପି ସରୁଜିତ ରାମ RWX0628339

ପ ୁ /58169 27 172 184ଆଶିଶ ରାମ ପି ସରୁଜିf ରାମ RWX0628321

ପ ୁ /58170 45 172 185ଜି କ( ିMା େସଠି ପି ଜି ଏରିଆ େସଠି RWX0853044

ପ ୁ /58171 23 172 186ଜି.ଶା3ିକମୁାର େସଠୀ ପି ଜି. କ( ିMା ରଓ RWX1136092

+ୀ /59172 61 172 187ଆରତୀ ସାହୁ 4ା ତାରିଣୀ ଚରଣ ସାହୁ KBH1932995

ପ ୁ /60173 60 172 188ରIନ କମୁାର ଦାସ ପି କିେଶାର ଚ8(  ଦାସ KBH1853597

+ୀ /60174 41 172 189େବଜୖୟ3ୀମାଳା ଦାସ 4ା ମେନାରIନ ମିଶ( KBH1660273

3 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ? 4ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /60175 58 172 190ଜନରIନ େମକାପ ପି ନିରIନ େମକାପ KBH1814375

+ୀ /60176 45 172 191ପ(ତିମା େମକାପ ପି ନିରIନ େମକାପ KBH1814367

ପ ୁ /61177 20 172 192ସେ3ାଷ କମୁାର ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ସବୁାଶ ପାଣିଗ(ାହୀ RWX1233618

ପ ୁ /61178 27 172 193ଅNିନୀ ମହାରଣା ପି ଭାbର ମହାରଣା RWX0707489

+ୀ /61179 48 172 194ବନିତା 4ାଇଁ 4ା ବିଦ�ାଧର 4ାଇଁ KBH1932482

+ୀ /62180 49 172 195ଟୁନୁ ମହାରଣା 4ା ଜଗଦୀଶ ମହାରଣା KBH2055390

+ୀ /62181 47 172 196ରୁନୁ କମୁାରି ମହାରଣା 4ା ଜୟ ଚ8(  ମହାରଣା KBH1854033

ପ ୁ /62182 44 172 197ଜଗଦୀଶ ମହାରଣା ପି ସନ�ାସୀ ମହାରଣା KBH2055374

+ୀ /63183 49 172 199ସକୁା3ି ମହା3ି 4ା ଅNିନୀ କମୁାର ପରିଡା KBH1853985

+ୀ /65184 48 172 201ସନୁାଦି େଗୗଡ 4ା ହରି େଗୗଡ KBH1660216

ପ ୁ /65185 32 172 202ମୀନେକତନ େଗୗଡ ପି ହରି େଗୗଡ RWX0682401

ପ ୁ /65186 51 172 203ହରି େଗୗଡ ପି ବଳରାମ େଗୗଡ RWX0627927

ପ ୁ /65187 27 172 204ନେର8(  େଗୗଡ ପି ହରି େଗୗଡ RWX1136142

ପ ୁ /65188 37 172 205ରାେକଶଚ8(  ପ(ଧାନ ପି ମକୁ8ୁଚ8(  ପ(ଧାନ RWX0785931

ପ ୁ /66189 44 172 206ସହେଦବ ବାଘ ପି ଅଚhତ ବାଘ RWX0682385

+ୀ /66190 42 172 207େଗୗରି ବାଘ 4ା ସହେଦବ ବାଘ RWX0682393

ପ ୁ /66191 23 172 208ମିଥନୁ ବାଘ ପି ସହେଦବ ବାଘ RWX1036474

+ୀ /66192 33 172 209ଚ8(ମା େବେହରା 4ା େଗୗତମ େବେହରା RWX0171728

+ୀ /66193 28 172 210ବି. ପଦ: ାଜା 4ା ବି.ମନଜ କମୁାର RWX0732917

+ୀ /66194 41 172 211ଲ9:ୀ ପାଣି 4ା କମଳୁୁ ପାଣି RWX0171611

ପ ୁ /68195 39 172 212େଗୗତମ େବେହରା ପି ଭାbର େବେହରା RWX0171736

ପ ୁ /68196 62 172 213ବିନୟ କମୁାର ମିଶ( ପି ଲ9:ୀ ଧର ମିଶ( RWX0169243

ପ ୁ /68197 32 172 214େସୗମ� ପ(ିୟଦଶ=ୀ ମିଶ( ପି ବିନୟ କମୁାର ମିଶ( RWX0169235

+ୀ /69198 54 172 215ଜନିତା ତାେନଜା ପି େକ. େକ ତାେନଜା KBH1813690

+ୀ /70199 48 172 216ଇ8ିରା ମହା3ି 4ା ଦିଲିପ ମହା3ି KBH1854108

ପ ୁ /71200 44 172 217ଚି�ରIନ ମିଶ( ପି ସଦୁଶ=ନ ମିଶ( KBH1853928

ପ ୁ /71201 54 172 218ପWୁ=ଚ8(  ମହା3ି ପି ଉଦୟ ନାଥ ମହା3ି RWX0171892

+ୀ /71202 44 172 219ମିନତୀ ମହା3ି 4ା ପWୂ= ଚ8(  ମହା3ି KBH1854306

+ୀ /72203 70 172 220ଲତା କମୁାରୀ ଆେରାରା ପି େକ ସି ଶମR RWX0681932

ପ ୁ /72204 68 172 222େସାମନାଥ ସାହୁ ପି ଅଜୁ= ନ ସାହୁ RWX1136118

+ୀ /72205 47 172 223ମିନତୀ ସାହୁ 4ା ଦିବାକର ସାହୁ RWX0785949

ପ ୁ /72206 28 172 224ଦୀପକ କମୁାର 4ାଇଁ ପି ପ(େମାଦ କମୁାର 4ାଇଁ RWX0707604

ପ ୁ /73207 52 172 225ଆର ଶ(ୀନିବାସ ରାଓ . ପି ଆର ଲି�ା ମ�ୁh . KBH1660182

+ୀ /73208 40 172 226ଗାୟତ(ୀ ନାୟକ 4ା କାଳିଚରଣ ନାୟକ RWX0785972

ପ ୁ /73209 37 172 227ସେବ= Nର ପ(ଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପ(ଧାନ RWX0169250

ପ ୁ /7/4210 59 172 228ଇ@ଵର ଚ8(  ନାୟକ ପି ଅଜୁ= ନ ନାୟକ RWX1050673

+ୀ /7/4211 49 172 229ସଯୂ�= ଲତା ନାୟକ 4ା ଇ@ଵର ଚ8(  ନାୟକ RWX1050681

+ୀ /75212 51 172 230ସଲୁଚନା େଦଇ 4ା ଅଜୁ= ନ ମଲK ିକ RWX0169300

+ୀ /75213 33 172 231ମନାଲିସା ମଲK ିକ ପି ଅଜୁ= ନ ମଲK ିକ RWX0169318

ପ ୁ /75214 31 172 232େଜ�ାତିରIନ ମଲK ିକ ପି ଅଜୁ= ନ ମଲK ିକ RWX0169292

ପ ୁ /75215 44 172 233ସକୁା3 4ାଇଁ ପି ହାରିବLୁ 4ାଇଁ RWX0169284

+ୀ /76216 47 172 234ବ8ିତା ଦାସ 4ା ସେୁଭ8(  କମୁାର ଦାସ KBH1853662

ପ ୁ /76217 56 172 235ସେୁଭ8(  କମୁାର ଦାଶ ପି ହାଡିବLୁ ଦାଶ OR/12/085/296319

+ୀ /77218 70 172 236ଚ8(କଳା ଦାସ 4ା ମନୁାଲାଲ ଦାସ OR/12/085/296286

ପ ୁ /77219 37 172 237ଜଗବLୁ ପ(ଧାନ ପି ଧ(ୁବ ଚରଣ ପ(ଧାନ RWX0169326

ପ ୁ /78220 56 172 238ଅମୀୟ କମୁାର ବଳ ପି ର�ାଧର ବଳ RWX0169334

+ୀ /78221 25 172 239ଆଲିଶା ବଳ ପି ଅମିୟ କମୁାର ବଳ RWX0853234

ପ ୁ /78222 21 172 240ଆୟୁଷ କମୁାର ବଳ ପି ଅମିୟ କମୁାର ବଳ RWX1136506

+ୀ /78223 50 172 2414W=ଲତା େବହୁରା 4ା ଅମୀୟ କମୁାର ବଳ RWX0169342

+ୀ /78224 65 172 242ସର4ତି ନାୟକ 4ା ଦିନବLୁ ନାୟକ OR/12/085/298192

ପ ୁ /78225 47 172 243ସIୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିନବLୁ ନାୟକ OR/12/085/298193

+ୀ /78226 28 172 244ମଧସୁ: ିତ ପରିଡା 4ା ଧନଜୟ ବଳ RWX0732297

+ୀ /79227 42 172 245େଲାପାମଦୁ( ା ଦାସ 4ା ମେନାରଂଜନ ଦାସ RWX0169367

+ୀ /79228 45 172 246ଜାiସିନୀ ଖଟାଇ 4ା 4ପE ରଂଜନ ଦାସ RWX0169359

ପ ୁ /79229 52 172 247େକଳୁ ଚରଣ ମହା3ି ପି ହାଡ଼ବିLୁ ମହା3ି KBH1812916

ପ ୁ /79230 24 172 248େସୗମ� ରIନ ମହା3ି ପି େକଳୁ ଚରଣ ମହା3ି RWX1135862

+ୀ /79231 55 172 249ସାଧନା ରାୟ 4ା େକଳୁ ଚରଣ ମହା3ି KBH1848100

ପ ୁ /80232 57 172 250ରବି8( ନାଥ ପFା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପFା OR/12/085/210056

+ୀ /80233 48 172 251ରIିତା କମୁାରୀ ପFା 4ା ରବି8( ନାଥ ପFା RWX0681957

ପ ୁ /80234 27 172 252kତିୃରାଜ ପFା ପି ରବି8(  ନାଥ ପFା RWX0628149

+ୀ /81235 44 172 253ରୁନୁ ବାରିକ 4ା ତ(ିେଲାଚନ ବାରିକ RWX0169375

ପ ୁ /81236 52 172 254ପ(ବୀର କମୁାର ବିNାଳ ପି ଦପ=ହରି ବିNାଳ KBH1853977

4 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ? 4ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /81237 41 172 255ପ(iାମିତା ବିNାଳ 4ା ପ(ବୀର କମୁାର ବିNାଳ RWX0811729

ପ ୁ /81238 49 172 256ପ(ଭୁଦାନ େଖାସK ା ପି ଜୟ େଖାସK ା RWX0627844

+ୀ /81239 34 172 257ପାବ= ତି େଖାସK ା 4ା ପ(ଭୁଦାନ େଖାସK ା RWX0627836

ପ ୁ /81240 35 172 258ଅହିରାମ କଳୁଦୀପ ପି ଚ8( ମଣୀ କଳୁଦୀପ RWX0171520

ପ ୁ /81241 25 172 259ରାେଜଶ କଳୁଦୀପ ପି ଚ8( ମଣୀ କଳୁଦୀପ RWX1004126

ପ ୁ /81242 60 172 260ସବୁାଷ ପାଣିଗ(ାହି ପି ଶ�ାମସ8ୁର ପାଣିଗ(ାହି RWX0171538

+ୀ /81243 53 172 261ମେନାରମା ପାଣିଗ(ାହି 4ା ସବୁାଷ ପାଣିଗ(ାହି RWX0171546

+ୀ /81244 27 172 262ମଧମିୁତା ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ସବୂାସ ପାଣିଗ(ାହୀ RWX0628479

ପ ୁ /81245 74 172 263ଡା. େକ. ହରିବLୁ େରଡି ପି େକ ଭରତ େରଡି OR/12/085/298031

ପ ୁ /81246 47 172 264ଲ9:ୀଧର ସାହୁ ପି ଦୁଗRଚରଣ ସାହୁ KBH1641703

+ୀ /81247 40 172 265େଦବଜାନୀ ସାହୁ 4ା ଲ9:ୀଧର ସାହୁ KBH1641679

ପ ୁ /81248 43 172 266ରାେଜ8(  ତ(ିପାଠୀ ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ ତ(ିପାଠୀ RWX0811653

+ୀ /81249 31 172 267ଅନିତା ତ(ିପାଠୀ 4ା ରାେଜ8(  ତ(ିପାଠୀ RWX0811661

ପ ୁ /82250 82 172 269ଅଭିରାମ ପZନାୟକ ପି ଗଣପତି ପZନାୟକ RWX0628297

ପ ୁ /82251 42 172 270ସେୁର8(  ନାଥ ପZନାୟକ ପି ଅଭିରାମ ପZନାୟକ RWX0628271

ପ ୁ /82252 45 172 271ରବି8( ନାଥ ପZନାୟକ ପି ଅଭିରାମ ପZନାୟକ RWX0169383

+ୀ /82253 43 172 272ମିନତୀ କମୁାରୀ ପZନାୟକ 4ା ରବି8( ନାଥ ପZନାୟକ RWX0664664

ପ ୁ /82254 53 172 273ବାଲ� 4ାଇଁ ପି େ9ତ(ବାସୀ 4ାଇଁ RWX1272160

+ୀ /82255 40 172 274ସେରାଜନୀ 4ାଇଁ 4ା ବାଲ� 4ାଇଁ OR/12/085/296663

ପ ୁ /82256 28 172 275ସନିୁଲ କମୁାର 4ାଇଁ ପି ବାଲ� 4ାଇଁ RWX0628164

+ୀ /82257 26 172 276ଜୁଲି କମୁରି 4ାଇଂ ପି ବାଲ� 4ାଇଂ RWX0733121

+ୀ /83258 54 172 277ପଦ: ାବତୀ ବାରିକ 4ା ହରିକୃM ବାରିକ RWX0169391

ପ ୁ /84259 55 172 278କିେଶାର କମୁାର ମFୁ୍ ପି ନାରାୟଣ ଚ8(  ମFୁ RWX0681973

ପ ୁ /85260 52 172 279ରାେଜ8(  କମୁାର େଚଟୀ ପି ପ(ଭୁଦାନ େଚଟୀ RWX0169417

+ୀ /85261 50 172 280ଯାସି3ା ଯଶ: ି/ ଡୁ� ଡୁ� 4ା ରାେଜ8(  କମୁାର େଚଟୀ RWX0169409

ପ ୁ /86262 24 172 281ଶଶା? େଶଖର ପFା ପି ପ(କାଶ ଚ8(  ପFା  RWX1233840

ପ ୁ /86263 54 172 282ପ(କାଶ ଚ8(  ପFା ପି ସଦନ ପFା OR/12/085/310664

+ୀ /86264 47 172 283େସEହଲତା ପFା 4ା ପ(କାଶ ଚ8(  ପFା KBH1811777

ପ ୁ /87265 57 172 284ନମାଇଁ ଗମା� ପି ଜୟ ଗମା� RWX0682377

ପ ୁ /87266 40 172 285ପ(ଦୀପ କମୁାର ଗମା� ପି ଜୟ ଗମା� KBH1814243

+ୀ /88267 52 172 286ସଂଯ_ୁା ବରାଳ 4ା ମେନାଜ କମୁାର ବରାଳ KBH1810860

+ୀ /88268 24 172 287ପଦ: ିନୀ ପ(iାସିନୀ ବରାଳ ପି ମେନାଜ କମୁାର ବରାଳ RWX1003771

+ୀ /89269 50 172 288ପ(ତିଭା ବାଡତ�ା 4ା େଗୗରଚ8(  ବାଡତ�ା KBH1810837

+ୀ /89270 37 172 289େକୗଶଲ�ା ମହାରଣା 4ା ନୀଳମଣୀ ମହାରଣା RWX0853101

+ୀ /90271 30 172 290େରାଜାଲି/ ଆଚାଯ�= 4ା ଦୁଗR ମାଧବ ଆଚାଯ�= RWX0628305

ପ ୁ /90272 52 172 291ବାଳକଷୁE ରଣା ପି ବା/ଚାନିଧି ରଣା RWX0732511

+ୀ /90273 45 172 292ସବିତା ରଣା 4ା ବାଳକୃM ରଣା KBH1811678

ପ ୁ /91274 42 172 293ବସ3 କମୁାର ମହା3ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା3ି KBH1854389

+ୀ /92275 77 172 294େମରି ବାଘ 4ା ବାnାନିଧି ବାଘ KBH1853746

ପ ୁ /92276 50 172 295ନବିନ କମୁାର ବାଘ ପି ବାnାନିଧି ବାଘ KBH1853720

ପ ୁ /92277 56 172 296ପWୁ=ଚ8(  ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ RWX0785980

ପ ୁ /92278 23 172 297ଶ_ି ସାରଥି ସାହୁ ପି ପWୂ=ଚ8(  ସାହୁ RWX1036466

ପ ୁ /93279 47 172 298ସବୁାସ ଚ8(  ପFିତ ପି ହରିବLୁ ପFିତ KBH1641737

+ୀ /93280 38 172 300ଗୀତାIଳୀ ପFିତ 4ା ସବୁାଷ ଚ8(  ପFିତ RWX0853291

ପ ୁ /94281 43 172 301ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଜୟ ନାରାୟଣ ଦାସ RWX0785998

+ୀ /94282 50 172 302ଉମhଳା େଦବୀ 4ା ସରୁଜିତ ରାମ KBH1853761

ପ ୁ /94283 58 172 303ଉଦୟ ନାଥ ଖFଆୁଳ ପି ଅଜୁ= ନ ଖFଆୁଳ OR/12/085/298403

ପ ୁ /94284 36 172 304ଧବେଳNର ଖFଆୁଳ ପି ଉଦୟନାଥ ଖFଆୁଳ RWX0169474

ପ ୁ /94285 33 172 305ବିଜୟ ପାତ( ପି ଧେମ=Nର ପାତ( RWX0811612

ପ ୁ /94286 31 172 307ସଞୟ ପାତ( ପି ଧେମ=Nର ପାତ( RWX1003821

+ୀ /94287 26 172 308ଜୟ3ି ପାତ( 4ା ଧେମ=8(  ପାେତ( ା RWX0732388

ପ ୁ /94288 58 172 309ସରୁଜିତ ରାମ ପି ଝିେନକ ରାମ KBH1853779

+ୀ /94289 49 172 310ଆଶାଲତା 4ାଇଁ 4ା ଚି�ରIନ 4ାଇଁ RWX0682369

ପ ୁ /95290 57 172 311ମେନାରIନ ଦାସ ପି ଭ_ହରି ଦାସ OR/12/085/296251

ପ ୁ /95291 32 172 312ବିକାଶ କମୁାର େଜନା ପି ନାରାୟଣ େଜନା RWX0786004

ପ ୁ /96292 49 172 313ଲି�ରାଜ େଜନା ପି ପରୁpତମ େଜନା OR/12/085/298281

+ୀ /96293 41 172 314ବିMୁପ(ିୟା େଜନା 4ା ଲି�ରାଜ େଜନା KBH1854173

+ୀ /96294 55 172 315େସୗଭାଗୀନି ମହାପାତ( 4ା କିେଶାର କମୁାର ମqୁତୁ RWX0681965

ପ ୁ /97295 52 172 316ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା ପି ରାମ ଚ8(  େଜନା KBH1814219

+ୀ /97296 45 172 3174W=ପ(ଭା େଜନା 4ା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା KBH1814201

+ୀ /97297 25 172 318େମାହିନୀ ନାେଗଶ 4ା ୱିେନାଦ ନାେଗଶ RWX1135276

ପ ୁ /97298 25 172 319ଓrନିଦ ନାେଗଶ ପି ସେୁରଶ ନାେଗଶ RWX1136563

5 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ? 4ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /97299 21 172 320ବିଜୟ ନାେଗଶ ପି ସେୁରଶ ନାେଗଶ RWX1136555

ପ ୁ /98300 86 172 321ଉସବ େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା RWX0681999

+ୀ /98301 75 172 322ବସମୁତି େବେହରା 4ା ଉcବ େବେହରା RWX0681981

ପ ୁ /98302 49 172 323ବସ3 କମୁାର େବେହରା ପି ଉcବ େବେହରା RWX0682013

+ୀ /98303 45 172 324ଗୀତା ସିଂ 4ା ଦୁରନାଥ ସିଂ KBH1853522

ପ ୁ /98304 44 172 325ଦୁରନାଥ ସିଂ ପି ଶିବ ରାଜ ସିଂ RWX0627976

ପ ୁ /98305 29 172 326ପ(େମାଦ ସିଂ ପି ଦୁଧନାଥ ସିଂ RWX0627562

+ୀ /98306 39 172 327ଇ ପାରି ସନିୁତା 4ା ରାମ କମୁାର ମାଦି KBH1811066

+ୀ /98307 42 172 328ପ ୁ̀ ଲତା 4ାଇଁ 4ା ବସ3 କମୁାର େବେହରା RWX0682005

+ୀ /99308 38 172 329ଗୀତାIଳୀ ଦେଳଇ ପି ପଦିଆ ଦେଳଇ RWX0682351

+ୀ /99309 29 172 330ପ ୁ̀ ାIଳି ଦେଳଇ ମା ତମାଳ ଦେଳଇ RWX0627745

ପ ୁ /99310 49 172 331ସଧିୁର କମୁାର ମହାରଣା ପି କମୁଦୁ ମହାରଣା KBH1853969

+ୀ /99311 51 172 332ପ(ମିଳା ନାୟକ 4ା 9ୀେରାଦ କମୁାର ଦାସ RWX0853168

ପ ୁ /100312 60 172 333ବ( ହ: ାନ8 ସାହୁ ପି ପ(ହଲK ାଦ ସାହୁ OR/12/085/296630

+ୀ /101313 55 172 335ଅGିକା ବାରିକ 4ା େଦେବ8(ନାଥ ବାରିକ OR/12/085/296343

+ୀ /101314 33 172 336ଦିପିକା ପ(ିୟଦଶ=ନି ପି େଦେବ8(ନାଥ ବାରିକ RWX0169482

ପ ୁ /102315 34 172 337ମାନସ ରଂଜନ ପାତ( ପି ଅର9ୀତ ପାତ( RWX0786012

+ୀ /103316 67 172 338ପ(ମିଳା ମହା3ି 4ା ଦିନବLୁ ମହା3ି OR/12/085/296325

ପ ୁ /103317 49 172 339ଦିଲିପ ମହା3ି ପି ଦିନବLୁ ମହା3ି OR/12/085/296326

ପ ୁ /103318 44 172 340ପ(ଦିପ ମହା3ି ପି ଦିନବLୁ ମହା3ି OR/12/085/296327

ପ ୁ /103319 60 172 341ଦାେମାଦର ପେଲଇ ପି ବାବାଜି ପେଲଇ RWX0237891

ପ ୁ /103320 48 172 342କsତରୁ ପFା ପି େଗାବି8 ଚ8(  ପFା RWX0628404

+ୀ /103321 41 172 343େରଣବୁାଳା ପFା 4ା କsତରୁ ପFା RWX0628396

ପ ୁ /104322 55 172 344ପି କ( ିMା ରାଓ . ପି ପି କFଳ ରୀଓ . RWX0169508

+ୀ /104323 49 172 345ପି ରାଧିକା . 4ା ପି କ( ିMା ରାଓ . RWX0169516

ପ ୁ /104324 67 172 346ଶ�ାମ ସ8ୁର ରଥ ପି ଦୟାନିଧି ରଥ OR/12/085/296486

+ୀ /104325 55 172 347ବାସ3ି ରଥ 4ା ଶ�ାମ ସ8ୁର ରଥ OR/12/085/296487

+ୀ /105326 55 172 348ସସୁL�ା ଆଚାଯ�= 4ା ସIୟ କମୁାର ମିଶ( KBH1814045

ପ ୁ /105327 59 172 349ସକୁମୁାର ଚ8(  ବିNାସ ପି କାଳିପଦ ବିNାସ RWX0682039

+ୀ /105328 52 172 350ସବିତା ବିNାସ 4ା ସକୁମୁାର ଚ8(  ବିNାସ RWX0682021

ପ ୁ /105329 31 172 351ରାେଜଶ ବିNାସ ପି ସକୁମୁାର ଚ8(  ବିNାସ RWX0506287

ପ ୁ /105330 55 172 352ସIୟ କମୁାର ମିଶ( ପି ର�ାଧର ମିଶ( OR/12/085/298050

ପ ୁ /105331 22 172 353ସିaାଥ= ଶ?ର ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ନାୟକ RWX1136381

ପ ୁ /105332 62 172 354ଝାଲିଆ ପାମିଆ ପି ମ�ଳା ପାମିଆ RWX0169532

+ୀ /105333 52 172 355ଶଶି ପାମିଆ 4ା ଝାଲିଆ ପାମିଆ RWX0169524

+ୀ /105334 34 172 356ଯସ: ି/ ପାମିଆ ପି ଝାଲିଆ ପାମିଆ RWX0169540

ପ ୁ /105335 28 172 357ଉ�ମ ମେନାହର ପାମିଆ ପି ଝାଲିଆ ପାମିଆ RWX1003847

ପ ୁ /105336 43 172 358େଗାପାଳ ଚ8(  ରଥ ପି ସଦୁଶ=ନ ରଥ RWX0786020

+ୀ /106337 61 172 359ଗିରିଜା ଶ?ରୀ ମହା3 4ା ଦଶରଥ ମହା3 OR/12/085/296548

+ୀ /107338 41 172 360ଟି.ଲ9:ି ପାତ( ପି ଟି.ରାମହରି ପାତ( RWX0169557

ପ ୁ /107339 24 172 361ଡି. ରାହୁଲ ପାତ( ମା ଡି. ଲ9:ୀ ପାତ( RWX0906370

+ୀ /107340 22 172 362ଡି. ମିନତି ପାତ( 4ା ଡି. ନିରIନ ପାତ( RWX1134451

ପ ୁ /107341 57 172 363ଅରୁଣ କମୁାର ସାବତ ପି ବିNନାଥ ସାବତ KBH1812718

+ୀ /107342 52 172 364ଗୀତାIଳି ସାବତ 4ା ଅରୁଣ କମୁାର ସାବତ KBH1812700

+ୀ /107343 24 172 365ରଶ:ତିା ସାବତ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାବତ RWX1003904

+ୀ /108344 39 172 366ସର4ତୀ େସଠୀ 4ା ଦୀନବLୁ େସଠୀ KBH1641745

+ୀ /109345 36 172 367ନିନା ସାମ3ରାୟ 4ା ବିNଜିତ ସାମ3ରାୟ RWX0171496

+ୀ /110346 54 172 368ସଭୁଦ( ା କମୁାରୀ େଦବୀ 4ା ବିଦ�ାଧର ବାରିକ KBH1812924

ପ ୁ /110347 61 172 369ବିଦ�ାଧର ବାରିକ ପି ଭିକାରି ବାରିକ KBH1812932

ପ ୁ /110348 45 172 370ସେବ= Nର ବାରିକ ପି ଭିକାରି ବାରିକ RWX0682054

ପ ୁ /110349 34 172 371ଜଗଦିଶ ବାରିକ ପି ହରିକୃM ବାରିକ RWX0169615

ପ ୁ /110350 27 172 372ବିNଜିf ବାରିକ ପି ବିଦ�ାଧର ବାରିକ RWX0628420

ପ ୁ /110351 82 172 373ବିଜୟ େଜନା ପି ମାଗତା େଜନା OR/12/085/298528

+ୀ /110352 61 172 374ଲଳିତା େଜନା 4ା ବିଜୟ େଜନା OR/12/085/298529

ପ ୁ /110353 36 172 375ରତନ କମୁାର େଜନା ପି ବିଜୟ େଜନା RWX0169607

+ୀ /111354 58 172 376େସEହଲତା କନର 4ା ସେ3ାଷ କମୁାର କନର KBH1854165

ପ ୁ /111355 34 172 377େସାମ�ଶଭୁଦଶ= ୀ ମିଶ( ପି ବିନୟ କମୁାର ମିଶ( RWX0169623

+ୀ /112356 59 172 378ଏ.ଦମୟ3ି େଦାରା 4ା ଏ.ବ�ାଳି େଦାରା RWX0732487

ପ ୁ /112357 44 172 379ଏ.ସିବ େଦାରା ପି ଏ.ବ�ାଳି େଦାରା RWX0732479

ପ ୁ /112358 43 172 380ନିରIନ ଗFା ପି ଜଗନE ାଥ ପFା RWX0732719

+ୀ /112359 35 172 381ସବିତା ଗFା 4ା ନିରIନ ଗFା RWX0732743

ପ ୁ /112360 40 172 382ରାଧା କିଶନ ପFା ପି ଜଗନE ାଥ ପFା RWX0732735

6 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ? 4ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /112361 37 172 383ମାମି ଲତା ପFା 4ା ରାଧା କିଶନ ପFା RWX0732768

ପ ୁ /112362 51 172 384ରେମଶ ଚ8(  4ାଇଁ ପି ହରି 4ାଇଁ KBH1932516

+ୀ /112363 45 172 385ମIଳୁା 4ାଇଁ 4ା ରେମଶ ଚ8(  4ାଇଁ KBH1932524

ପ ୁ /112364 27 172 386ଅମିତ 4ାଇଂ ପି ରେମଶ ଚ8(  4ାଇଂ RWX0733196

+ୀ /113365 60 172 387ସେୁରଖା ଦୁଗR 4ା େନପାଳ ଦୁଗR RWX0682344

ପ ୁ /113366 42 172 388ଅt ୁ=ନ କମୁାର ଦୁଗR ପି େନପାଳ ଦୁଗR KBH1932565

ପ ୁ /113367 40 172 389ମହାେଦବ ଦୁଗR ପି େନପାଳ ଦୁଗR KBH1697119

ପ ୁ /114368 55 172 390ଅନ3 ମFଳ ପି ସାରଥ ମFଳ KBH1811645

ପ ୁ /114369 50 172 391ନ8 କିେଶାର ପାଣିଗ(ାହି ପି କାଶିନାଥ ପାଣିଗ(ାହି RWX0506964

+ୀ /114370 51 172 392ସI ୁପ(ଧାନ 4ା ବଳରାମ ପ(ଧାନ RWX0169631

+ୀ /115371 69 172 393େଧାବଣୀ ଖFଆୁଳ 4ା ବାnାନିଧି ଖFଆୁଳ OR/12/085/298208

ପ ୁ /115372 46 172 394ଶିବରାମ ଖFଆୁଳ ପି ବାnାନିଧି ଖFଆୁଳ OR/12/085/298209

ପ ୁ /115373 35 172 395େଗୗରିଶ?ର ନାୟକ ପି ଦିନବLୁ ନାୟକ KBH1932342

ପ ୁ /116374 53 172 396ଏସ.ଇNର ରାଓ ପି ଏସ.ସତ�e KBH1812353

+ୀ /116375 26 172 397ପଲK ବୀ େଜନା ମା ପ(ିୟGଦା ଦାସ RWX0811760

+ୀ /116376 28 172 398ସିରାପ ୁନଳିଣି ପି ସିରାପ ୁଇNର ରାଓ RWX0733147

ପ ୁ /116377 23 172 399ଶିରାପ ୁରବି ପି ସିରାପ ୁଇNରରାଓ RWX1099787

+ୀ /116378 25 172 400ସିରାପ ୁସନିୁତା ପି ସିରାପ ୁଇNର ରାଓ RWX1134477

ପ ୁ /117379 66 172 401ଅମେଳ8ୁ ଜାନା ପି ଭୂତନାଥ ଜାନା OR/12/085/306057

+ୀ /117380 59 172 402ନମିତା ଜାନା 4ା ଅମେଳ8ୁ ଜାନା OR/12/085/306058

+ୀ /118381 40 172 403େଲଲୖା ଖାତୁମ ପି ଜମିର ମିଆଁ KBH1814292

+ୀ /118382 50 172 404ମଦିନା ଖାତୁନ 4ା ଜମିର ମିଆଁ OR/12/085/298296

+ୀ /118383 42 172 405ରାଜଲ9:ି 4ାଇଁ 4ା ରାମକୃM 4ାଇଁ KBH1811256

+ୀ /118384 34 172 406ରIିତା 4ାଇଁ 4ା ସଯୂ�= କମୁାର 4ାଇଁ RWX0627992

ପ ୁ /118385 22 172 407ପ(ଭାତ କମୁାର 4ାଇଁ ପି ରାମକୃM 4ାଇଁ RWX1136100

+ୀ /118386 21 172 408ମଧସୁ: ିତା dୱାଇଁ ପି ରାମକୃଷEE  dୱାଇଁ RWX1099894

ପ ୁ /120387 59 172 409ପ(ଦିପ କମୁାର ମହାେତା ପି ବିଭୁତି ଭୁଶତା ମହାେତା RWX0627570

+ୀ /120388 48 172 410ସରିତା ମହାେତା 4ା ପ(ଦିପ କମୁାର ମହାେତା RWX0627588

ପ ୁ /120389 29 172 411େପ(ମାନ8 ମାହାେତା ପି ପ(ଦିପ କମୁାର ମହାେତା RWX0627596

+ୀ /120390 37 172 412ସଶୁ(ୀ ସ�ୀତା ନାୟକ ପି େଗୗରୀ ଚରଣ ନାୟକ RWX0169664

ପ ୁ /120391 55 172 413ପ(ଦିପ କମୁାର ପାଢି ପି ଦୁଗR ମାଧବ ପାଢି KBH1697176

+ୀ /120392 46 172 414ଜୁଲି ପାଢି 4ା ପ(ଦିପ କମୁାର ପାଢି KBH1697168

ପ ୁ /120393 27 172 415କୃେରଶ ପ(ଧାନ ପି ରେମଶ ପ(ଧାନ RWX0707612

+ୀ /121394 62 172 416କ3ୁଳା କମୁାରି ଦାସ 4ା ସଧିୁର କମୁାର ଦାସ KBH1813237

ପ ୁ /121395 43 172 417େଦବବ( ତ ଦାସ ପି ସଧିୁର କମୁାର ଦାସ KBH1813088

+ୀ /121396 40 172 418ଶାରଳା ରାଣୀ ଦାସ 4ା େଦବବ( ତ ଦାସ RWX0627943

ପ ୁ /122397 64 172 419ସଧିୁର କମୁାର ଦାଶ ପି କା�ାଳୀ ଚରଣ ଦାଶ KBH1813229

+ୀ /122398 50 172 420ପ(ଭାତି ତ(ୀପାଠୀ 4ା କାହE ୁଚରଣ ତ(ୀପାଠୀ OR/12/085/298501

+ୀ /123399 26 172 421ପ(ତିମା େବେହରା 4ା ଜିତୁ େବେହରା RWX1133974

+ୀ /123400 31 172 422ଟି.ମହିନୀ କମୁାରୀ ପି ଟି.ଆପଲ 4ାମୀ RWX0628347

ପ ୁ /123401 56 172 423ଦୁତି କୃM ମହା3ି ପି ଆନ8 ମହା3ି RWX0786038

+ୀ /123402 38 172 424ସରିତା ରଥ 4ା ପ(ଭାତ କମୁାର ମିଶ( RWX0169680

+ୀ /123403 56 172 425ଏ. ଶଶୁଳିା 4ା ଟି. ଆପଲ 4ାମୀ OR/12/085/296356

ପ ୁ /123404 56 172 426ଟି.ଆପଲ 4ାମୀ ପି ଟି.ଚେ8(ୟା  OR/12/085/296355

ପ ୁ /124405 37 172 427ଦୁଗR ମାଧବ ଆଚାଯ�= ପି ଭଗବାନ ଆଚାଯ�= KBH1932581

ପ ୁ /124406 50 172 428ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ପି ସବୁଳ ସାହୁ RWX0628008

+ୀ /124407 42 172 429ଅନE ପWୂR ସାହୁ 4ା ଅଭିମନ� ୁସାହୁ RWX0628016

ପ ୁ /124408 47 172 430ସେ3ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଘନଶ�ାମ ସାହୁ OR/12/085/296516

+ୀ /124409 39 172 431ରଶ:ତିା ସାହୁ 4ା ସେ3ାଷ କମୁାର ସାହୁ KBH1697036

ପ ୁ /124410 33 172 432ଚ8(େଶଖର ସାହୁ ପି ଘନଶ�ାମ ସାହୁ RWX0169706

+ୀ /125411 44 172 433ଲିନା କମାରୀ ଦାଶ 4ା ସବୁାଷ ଷଡ଼�ି RWX0169730

ପ ୁ /125412 75 172 434ପଦ: ଚରଣ ମିଶ( ପି ପରୁୁେଷାତମ ମିଶ( OR/12/085/296344

ପ ୁ /1 N H -26413 19 172 435କିେଶାର ହରିଜନ ପି ଲୀGଦୂହର ହରିଜନ RWX1277839

ପ ୁ /126414 51 172 437ଗଉରୀ ଶ?ର ଆଚାରୀ ପି ସତୀନାରାୟଣ ଆଚାରୀ RWX0506436

ପ ୁ /126415 42 172 438ସହେଦବ ବାଘ ପି ଅଛୁତ ବାଘ RWX0506998

ପ ୁ /126416 34 172 439ଦିଲିପ ବାଘ ପି ଅବିନାଶ ବାଘ RWX0507178

+ୀ /126417 31 172 440ମାଳା ବାଘ 4ା ଦିଲିପ ବାଘ RWX0507186

ପ ୁ /126418 58 172 441ମରୁଲି େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା RWX0628230

ପ ୁ /126419 31 172 442ଶ?ର େବେହରା ପି ମରୁଲୀ େବେହରା RWX0506402

+ୀ /126420 25 172 443େବୈଦହି େବେହରା 4ା ଶ?ର େବେହରା RWX0906438

ପ ୁ /126421 25 172 444େଦବ େବେହରା ପି ମରୁଲୀ େବେହରା RWX0906388

ପ ୁ /126422 28 172 445ଜି.ସରତ କମୁାର ଭରuାଜ ପି ଶ(ୀନିଭାଶ ରାଓ ଭରuାଜ RWX0506329
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ପ ୁ /126423 54 172 446ଦାନିୟାଲ ଭତ( ା ପି ଫିଲିପ ଭତ( ା RWX0958744

ପ ୁ /126424 28 172 447ଅେଶାକ କମୁାର ଭତ( ା ମା ମIଲୁା ଭତ( ା RWX0707513

+ୀ /126425 49 172 448ମIଳୁା ଭୁତ( ା 4ା ଦାନିୟଲ ଭୁତ( ା RWX0507426

+ୀ /126426 59 172 449ରୁପି େଚଟି 4ା କଶୁ ଚ8(  େଚଟି RWX0507103

ପ ୁ /126427 30 172 450ଅ9ୟ କମୁାର େଚଟି ପି କୃଷ ଚ8(  େଚଟି RWX0507228

+ୀ /126428 40 172 451ସାରଳା ରାଣୀ ଦାସ 4ା େଦବବ( ତ ଦାସ RWX0786046

+ୀ /126429 35 172 452ପାମିନା ଦାଶ 4ା ଭI କିେଶାର ଦାଶ RWX0506808

+ୀ /126430 29 172 453ଶ(ାଭଣି ଗଡପାଲି ପି ଶ(ୀନିଭାଷ ରାଓ ଗଡପାଲି RWX0506311

+ୀ /126431 60 172 454ସେୁର8( ୀ ଗରଡା ପି ଅଭିରାମ ଗରଡା RWX0506303

+ୀ /126432 36 172 455ସା3ି ଜାନା ପି ଅେଲଖ ଜାନା RWX0169748

ପ ୁ /126433 73 172 456ଅେଲଖ େଜନା ପି ଦୁେଯ�Rଧନ େଜନା KBH1812098

+ୀ /126434 66 172 457ସତ�ଭାମା େଜନା 4ା ଅେଲଖ େଜନା KBH1812106

ପ ୁ /126435 42 172 458ସଶୁା3 େଜନା ପି ଅେଲଖ େଜନା KBH1812114

+ୀ /126436 35 172 459ସମିୁତ( ା େଜନା 4ା ସଶୁା3 େଜନା RWX0169755

+ୀ /126437 59 172 461ଅI ୁକର 4ା ପରମଜିତ ସିଂ ନାଗ RWX0507210

+ୀ /126438 29 172 462ବି8ୁ କର ପି ସକୁେଦବ ସିଂ ନାଗ RWX0506709

ପ ୁ /126439 54 172 463ଲ9:ିନାଥ ଖିଲ ପି ମଧ ୁଖିଲ RWX0507285

+ୀ /126440 38 172 464ମଶ: ିତା େଖାସଲା 4ା ଜଗବLୁ େଖାସଲା RWX0507244

ପ ୁ /126441 36 172 465ଜଗବLୁ େଖାସଲା ପି ଆନ8 େଖାସଲା RWX0507236

+ୀ /126442 27 172 466ସରିୁତା େଖାସଲK ା ପି ପ(ଭୁଦାନ େଖାସଲK ା RWX0507012

ପ ୁ /126443 25 172 467ପ(ଭାତ ଖସଲା ପି ଆନ8 ଖସଲା RWX1136159

+ୀ /126444 23 172 469ଜୟ3ି େଖାସଲା 4ା ଜଗବLୁ େଖାସଲା RWX1036508

ପ ୁ /126445 59 172 470ସରିୁ8(  କଳୂଦୀପ ପି ଚାେଚରି କଳୂଦୀପ KBH1853738

+ୀ /126446 51 172 471ଯମନୁା କଲୁଦୀପ 4ା ସେୁର8(  କଲୁଦୀପ RWX0506972

ପ ୁ /126447 37 172 472ରାେଜଶ କମୁାର କଲୁଦୀପ ପି ସେୁର8(  କଲୁଦୀପ RWX0506428

+ୀ /126448 35 172 473ସସୁ: ିତା କଲୁଦୀପ 4ା ରାେଜଶ କଲୁଦୀପ RWX0506410

ପ ୁ /126449 28 172 474ଶିବପ(ସାଦ ମFଳ ପି ଅନ3 ମFଳ RWX0507277

ପ ୁ /126450 46 172 475ମେନାରIନ ନାୟକ ପି ଅଜୁ= ନ ନାୟକ RWX0506337

+ୀ /126451 34 172 476ରିନା ପାଢି 4ା ସେରାଜ କମୁାର ପାଢି RWX0506345

ପ ୁ /126452 36 172 477କୃପା ଦାନ ପା�ି ପି ମଦନ ପା�ି RWX0507202

+ୀ /126453 34 172 478ସବିତା ପା�ି 4ା କୃପା ଦାନ ପା�ି RWX0507194

+ୀ /126454 37 172 479ମମତା ପାଣିଗ(ାହି 4ା ନ8 କିେଶାର ପାଣିଗ(ାହି RWX0506832

+ୀ /126455 43 172 480େହମାଂଗିନି ପାତ( 4ା ଲୁଂଗରିୁ ପାତ( RWX0506857

+ୀ /126456 38 172 481ରଶ:ିତା ପ(ଧାନ 4ା ଅେଶାକ ପ(ଧାନ RWX0507350

+ୀ /126457 29 172 482ମନ4ୀନୀ ପ(ିୟଦଶhନୀ ପି ବିଦ�ାଧର ବାରିକ RWX0506360

+ୀ /126458 48 172 484ଶ(ୀମତୀ ଲତା େସଠୀ 4ା ଟୁନା େସଠୀ RWX0506626

+ୀ /126459 29 172 485ରଚିତା େସଠୀ ପି ଟୁନା େସଠୀ RWX0506618

+ୀ /126460 69 172 487େତତରି ସି� 4ା ରାମଆସିସ ସି� RWX0506386

ପ ୁ /126461 43 172 488ବିଦ�ାନ8 ସି� ପି ରାମଆସିସ ସି� RWX0506378

+ୀ /126462 44 172 489ରIିତା କମୁାରୀ 4ାଇଂ 4ା ଜଗନE ାଥ 4ାଇଂ RWX0506352

+ୀ /126463 32 172 490ବିେନାଦିନି 4ାଇଁ 4ା ସକୁା3 4ାଇଁ RWX0506915

+ୀ /126464 32 172 491ମଧସୁ: ିତା 4ାଇଁ ପି ଚି�ରIନ 4ାଇଁ RWX0507087

+ୀ /126465 32 172 492ରଶ:ତିା 4ାଇଂ ପି ସବୁାଶ ଚ8(  4ାଇଂ RWX0506485

ପ ୁ /126466 21 172 493ଆଶଷି କମୁାର 4ାଇଁ ପି ଜଗନE ାଥ 4ାଇଁ RWX1136175

+ୀ /126467 35 172 494ସସ: ିତା ତୁରୁକ 4ା ସଧୁୀର କମୁାର ତୁରୁକ RWX0506568

ପ ୁ /127468 34 172 495ମେହ8(  ଖସଲା ପି କାଳିଆ କସଲା RWX0707638

ପ ୁ /127469 50 172 497କୃM ଚ8(  ମହାରଣା ପି କନୁୁ ମହାରଣା KBH1814441

ପ ୁ /127470 45 172 498ରାମଚ8(  ମହାରଣା ପି କନୁୁ ମହାରଣା OR/12/085/296531

+ୀ /127471 42 172 499ପଦ: ିନି ମହାରଣା 4ା କୃMଚ8(  ମହାରଣା RWX0527598

ପ ୁ /127472 71 172 500ଭାଗିରଥି ପFା ପି ରାେମNର ପFା OR/12/085/324639

ପ ୁ /128473 55 172 501େଗୗରଚ8(  ଆଚାଯ�= ପି ମହାେଦବ ଆଚାଯ�= OR/12/085/298380

+ୀ /128474 43 172 502ଜାହE ବୀ ଆଚାଯ�= 4ା େଗୗରଚ8(  ଆଚାଯ�= RWX0169763

+ୀ /128475 27 172 503ବନଜା ଆଚାଯ�= ପି େଗୗରଚ8(  ଆଚାଯ�= RWX0628180

ପ ୁ /128476 60 172 504ନବକିେଶାର ନାୟକ ପି ବିଛ8 ନାୟକ KBH1812361

+ୀ /128477 52 172 505େସEହଲତା ନାୟକ 4ା ନବକିେଶାର ନାୟକ KBH1812379

ପ ୁ /128478 30 172 506ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ପି ନବକିେଶାର ନାୟକ RWX0538587

ପ ୁ /128479 25 172 507ଅନୁwଳ ନାୟକ ପି ନବକିେଶାର ନାୟକ RWX0853002

ପ ୁ /128480 54 172 508ରେମଶ ପ(ଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପ(ଧାନ OR/12/085/310697

+ୀ /128481 47 172 509ରୀତା ପ(ଧାନ 4ା ରେମଶ ପ(ଧାନ RWX0681940

+ୀ /129482 31 172 510ଚxା ବାଘ ପି ଭାଲୁ ବାଘ RWX0853309

ପ ୁ /129483 55 172 511ଉେମଶ ମହା3ି ପି ବୁେଲଇ ମହା3ି KBH1811207

+ୀ /129484 53 172 512ବିMୁପ(ିୟା ମହା3ି 4ା ଉେମଶ ମହା3ି KBH1811561
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+ୀ /129485 58 172 513ସେରାଜିନୀ ନାୟକ 4ା ଦୟାନିଧି ନାୟକ OR/12/085/298350

ପ ୁ /129486 41 172 514ବନମାଳି ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ OR/12/085/298351

ପ ୁ /129487 35 172 515େମାନଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ RWX0169771

+ୀ /129488 33 172 516ସନୁୀତା ନାୟକ 4ା ବନମାଳୀ ନାୟକ RWX0627554

+ୀ /129489 34 172 517େଲାପାମଦୁ( ା ରାଉତ 4ା ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ RWX1003888

+ୀ /130490 54 172 518େପ(ମଲତା ଗରୁୁ 4ା କିେଶାର କମୁାର ଗରୁୁ OR/12/085/296409

ପ ୁ /130491 59 172 519ଶରତଚ8(  େଜନା ପି ବିNନାଥ େଜନା RWX0786053

ପ ୁ /130492 36 172 520ବିMୁନାରାୟଣ ମହା3ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା3ି RWX0169789

ପ ୁ /130493 56 172 521କିେଶାର କମୁାର ରାଉତ ପି େହମ3 ରାଉତ OR/12/085/296408

+ୀ /131494 26 172 522ଛବିତା ବିେସାଈ 4ା େଦଵରାଜ ନାଲା RWX1278217

ପ ୁ /131495 62 172 523େସାେମNର ନାଲK ା ପି ଜଗନE ାଥ ନାଲK ା KBH1813765

+ୀ /131496 50 172 524ମହାଲ9:ି ନାଲK ା 4ା େସାେମNର ନାଲK ା KBH1813773

ପ ୁ /131497 35 172 525େଦବରାଜ ନାଲK ା ପି େସାେମNର ନାଲK ା RWX0169797

+ୀ /133498 53 172 526ନୀରୂପମା ଆଚାଯ�= 4ା ପ(େମାଦ କମୁାର ଦାଶ RWX0627885

ପ ୁ /133499 53 172 527େମାହନ େବେହରା ପି ଦFପାଣୀ େବେହରା KBH1697093

+ୀ /133500 49 172 528ରIିତା େବେହରା 4ା ରାଜ କିେଶାର େବେହରା KBH1641653

+ୀ /133501 45 172 529କନିୁ େବେହରା 4ା େମାହନ େବେହରା RWX0295873

ପ ୁ /133502 60 172 530ଜୟଚ8(  ପାଠୀ ପି ରାମଚ8(  ପାଠୀ RWX0169805

+ୀ /133503 48 172 531ଶା3ିଲତା ପାଠୀ 4ା ଜୟଚ8(  ପାଠୀ RWX0169813

ପ ୁ /134504 67 172 532କମୁର ମହାରଣା ପି ବାnାନିଧି ମହାରଣା OR/12/085/298053

ପ ୁ /134505 44 172 533ରତE ାକର ମହାରଣା ପି ଭ( ମରବର ମହାରଣା OR/12/085/298014

+ୀ /134506 42 172 534ସତ�ଭାମା ମହାରଣା 4ା କମୁର ମହାରଣା OR/12/085/296500

+ୀ /135507 60 172 535ରାଧା େସଠୀ 4ା ରଘନୁାଥ େସଠୀ RWX0295881

+ୀ /135508 50 172 536ଶଶି େସଠୀ ପି କୃMଚ8(  େସଠୀ KBH1814284

ପ ୁ /135509 46 172 537ସହେଦବ େସଠୀ ପି ରଘନୁାଥ େସଠୀ OR/12/085/296561

ପ ୁ /135510 41 172 538ଦିନବLୁ େସଠୀ ପି ରଘନୁାଥ େସଠୀ OR/12/085/296560

+ୀ /137511 59 172 539ପ(ମିଳା ବିେଷାୟୀ 4ା ଖଦାଳ ବିେଷାୟୀ KBH1697069

ପ ୁ /139512 38 172 547ନୀଳମଣୀ ମହାରଣା ପି ପWୁ=ଚ8(  ମହାରଣା RWX0853093

ପ ୁ /140513 29 172 548ବୁaେଦବ ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ RWX0169862

ପ ୁ /141514 61 172 549ବି ବି ପFା ପି ମଦନ େମାହନ ପFା OR/12/085/298098

ପ ୁ /142515 72 172 550ବୃ8ାବନ 4ାଇଁ ପି ଗ3ା 4ାଇଁ OR/12/085/298305

+ୀ /143516 69 172 551ଅନE ପWୂR େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା OR/12/085/298314

+ୀ /143517 41 172 552ଇ8ିରା େବେହରା 4ା ପ(କାଶ ଚ8(  େବେହରା RWX0628065

+ୀ /144518 24 172 553େସଟ େଗାପମ ଲଳିତା ପି େସy ଲେଛୟା RWX0906065

ପ ୁ /145519 54 172 554ବିରA ିନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ପାଣ ୁମହାରଣା RWX0681536

ପ ୁ /145520 47 172 555ଗେଣNର ମହାରଣା ପି ପାଣ ୁମହାରଣା RWX0169904

+ୀ /145521 44 172 556ସବିତା ମହାରଣା 4ା ବିରA ିନାରାୟଣ ମହାରଣା RWX0169888

ପ ୁ /145522 32 172 557ପ(ଶା3 କମୁାର ମହାରଣା ପି ପଦ:  ଚରଣ ମହାରଣା RWX0169896

+ୀ /145523 60 172 558କମା ମହା3ି 4ା ରଘନୁାଥ ମହା3ି OR/12/085/298317

ପ ୁ /145524 45 172 559ରIିତ କମୁାର ମହା3ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା3ି OR/12/085/298505

ପ ୁ /146525 51 172 560ସେୁରଶ ଚ8(  ନାୟକ ପି କି�=ନ ନାୟକ RWX0169920

+ୀ /146526 41 172 561ଗୀତାIଳୀ ନାୟକ 4ା ସେୁରଶ ଚ8(  ନାୟକ RWX0169912

ପ ୁ /146527 21 172 562ରାହୁଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ8(  ନାୟକ RWX1136167

ପ ୁ /147528 52 172 563ପWୂ= ଚ8(  ଆଚାଯ�= ପି ନିରIନ ଆଚାଯ�= KBH1811371

+ୀ /147529 45 172 564େଜ�ାସEାରାଣୀ ଆଚାଯ�= 4ା ପWୂ= ଚ8(  ଆଚାଯ�= KBH1357151

+ୀ /147530 66 172 565ଅନE ପWୁR ଦାସ 4ା ମରୁଲି ଧର ଦାସ OR/12/085/298125

+ୀ /147531 46 172 566ଗିତିପ ୁ̀ ା ଦାସ ପି ମରୂଲୀଧର ଦାସ RWX0786061

ପ ୁ /147532 44 172 567ବିଜୟା ନ8 ଦାସ ପି ମରୁଲି ଧର ଦାସ OR/12/085/298109

+ୀ /147533 71 172 568େମାଚି ମହାରଣା 4ା ଭୁବନି ମହାରଣା OR/12/085/296459

ପ ୁ /147534 46 172 569କବିରାଜ ମହାରଣା ପି ଭୁବନି ମହାରଣା OR/12/085/296461

ପ ୁ /147535 44 172 570ଦୟାନିଧି ମହାରଣା ପି ଭୁବନି ମହାରଣା RWX0786095

+ୀ /147536 41 172 571ପ(ଭାସିନି ମହାରଣା ପି ଭବନି ମହାରଣା KBH1812296

ପ ୁ /147537 39 172 572ତ(ିପତି ବାଲାଜି ମହାରଣା ମା େଯାଶଦା ମହାରଣା RWX0853317

ପ ୁ /148538 55 172 573ପ(ଶା3 କମୁାର ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ RWX0295915

+ୀ /148539 47 172 574ରୁନୁବାଳା ନାୟକ 4ା ପ(ଶା3 କମୁାର ନାୟକ RWX0786103

+ୀ /148540 28 172 575ପ(ିୟ?ାରାଣୀ ନାୟକ ପି ପ(ସା3 କମୁାର ନାୟକ RWX0707554

ପ ୁ /148541 29 172 576ଗଂେଗାତ(ୀ ପ(ସାଦ ପାଲ ପି ସିମାAଳ ପାଳ RWX0707547

ପ ୁ /149542 62 172 577ସବୁାସ ଚ8(  4ାଇଁ ପି କାଶିନାଥ 4ାଇଁ KBH1660257

+ୀ /149543 38 172 578ନମିତା 4ାଇଁ ପି ସବୁାସ ଚ8(  4ାଇଁ KBH1811074

ପ ୁ /150544 59 172 579ମେନାରଂଜନ ମିଶ( ପି ରାଜ କିେଶାର ମିଶ( KBH1811405

+ୀ /150545 53 172 580ଶକ3ୁଳା ମହା3ି 4ା ବିNନାଥ ମହା3ି OR/12/085/298175

ପ ୁ /151546 64 172 581ପ(ସନE  କମୁାର ଦାସ ପି ନିରାକର ଦାସ OR/12/085/296582

9 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ? 4ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /151547 54 172 582ଆେଲାକ କମୁାରୀ ଦାସ 4ା ପ(ସନE  କମୁାର ଦାସ RWX0786129

+ୀ /151548 53 172 583ଶା3ିଲତା ମାଦଳା 4ା ଉମାକା3 ମାଦଳା RWX0538595

ପ ୁ /151549 50 172 584ବିNରଂଜନ େମକାz ପି ନିରIନ େମକାz RWX0811703

ପ ୁ /152550 75 172 585ବାରିକ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ଭରତ ପାଣିଗ(ାହୀ KBH1811553

+ୀ /152551 68 172 586କମୁଦୁ ପାଣିଗ(ାହି 4ା ବାରିକ ପାଣିଗ(ାହି OR/12/085/296501

ପ ୁ /153552 26 172 587ଅସିତ କମୁାର ପାଢୀ ପି କୃM ଚ8(  ପାଢୀ RWX1233535

ପ ୁ /153553 71 172 588ପଦ: ଚରଣ ପାଢି ପି ଭିମ ପାଢି OR/12/085/296492

ପ ୁ /153554 65 172 589ରାଧାକା3 ପାଢି ପି ଭିମ ପାଢି KBH1811611

ପ ୁ /153555 56 172 590କୃMଚ8(  ପାଢି ପି ଭିମ ପାଢି OR/12/085/296520

+ୀ /153556 48 172 591ସେରାଜନି ପାଢି 4ା ରାଧାକା3 ପାଢି KBH1811983

+ୀ /153557 48 172 592ମନାସ ପାଢି 4ା କୃMଚ8(  ପାଢି OR/12/085/296669

ପ ୁ /153558 39 172 593ଅରୁଣ ପାଢି ପି ରାଧାନାଥ ପାଢି KBH1813500

ପ ୁ /153559 34 172 594ଅNିନି କମୁାର ପାଢି ପି ରାଧାକା3 ପାଢି RWX0169946

ପ ୁ /153560 32 172 595ଅରବି8 ପାଢୀ ପି ରାଧାକା3 ପାଢୀ RWX0169953

ପ ୁ /155561 76 172 596ଇ8( ମଣି େଜନା ପି ନଟବର େଜନା RWX0681510

+ୀ /155562 63 172 597ଇ8ୁ େଜନା 4ା ଇ8( ମଣି େଜନା RWX0295956

ପ ୁ /155563 58 172 598କsତରୁ େଜନା ପି ଘନଶ�ାମ େଜନା KBH1811231

ପ ୁ /155564 42 172 599େଗାପାଳ କୃM େଜନା ପି ଇ8(ମଣି େଜନା KBH1813468

+ୀ /155565 41 172 600ଗୀତାIଳୀ େଜନା 4ା ରମଣ ରIନ େଜନା KBH1641570

ପ ୁ /155566 37 172 601କୃMଚ8(  େଜନା ପି ଇ8(ମଣୀ େଜନା KBH1932854

ପ ୁ /155567 60 172 602ରଘନୁାଥ ମହା3ି ପି ଉcବା ମହା3ି OR/12/085/298234

+ୀ /155568 41 172 603ଲିଲି ମହା3ି 4ା ରେମଶ ମହା3ି OR/12/085/298237

ପ ୁ /155569 52 172 604ବିNରଂଜନ ନାୟକ ପି ଚକ(ଧର ନୟକ KBH1870591

ପ ୁ /155570 53 172 605ଚରଣ ପରିଛା ପି ଲ9:ଣ ପରିଛା RWX0732818

+ୀ /155571 49 172 606ଜାରମଣି ପ(ଧାନ 4ା ଲାଲ େମାହନ ପ(ଧାନ RWX0732800

ପ ୁ /155572 52 172 607ମନେମାହନ ସାହୁ ପି ସାଉଁ{ି ଚରଣ ସାହୁ KBH1811744

+ୀ /.156573 42 172 608ରୁନିଗିତା ହଲବା 4ା ଜୟଦାନ େଚZି RWX0853259

+ୀ /156574 42 172 609କsଲତା ବରାଡ 4ା ବିNରIନ େମକପ RWX1099811

ପ ୁ /156575 73 172 610ତ(ିନାଥ ବିNାଳ ପି ବନମାଳି ବିNାଳ RWX0811752

+ୀ /156576 65 172 611ପ(ମିଳା ବିNାଳ 4ା ତ(ିନାଥ ବିNାଳ KBH1813799

ପ ୁ /156577 42 172 612େଗାଦାବରୀ ବିNାଳ ପି ତ(ିନାଥ ବିNାଳ KBH1812577

ପ ୁ /156578 39 172 613ବଂଶିଧର ବିNାଳ ପି ତ(ିନାଥ ବିNାଳ RWX0811745

ପ ୁ /156579 34 172 614ବିNଜୀତ ବିNାଳ ପି ତ(ିନାଥ ବିNାଳ KBH1932300

ପ ୁ /156580 49 172 615ଜୟଦାନ େଚZି ପି ମଂଗଳ ଦାନ େଚZି RWX0853267

+ୀ /156581 67 172 616ଶଭୁମଣି ହଲବା 4ା ପ(ହଲK ାଦ ହଲବା RWX0627661

ପ ୁ /156582 38 172 617ପ(ିୟ ରଂଜନ ହଲବା ପି ପ(ହଲK ାଦ ହଲବା RWX0811778

ପ ୁ /156583 35 172 618ସଂଜୟ କମୁାର ହଲବା ପି ପ(ହଲK ାଦ ହଲବା RWX0627687

+ୀ /156584 34 172 619ସରୁଭି ସଷୁମୁା ହଲବା ପି ପ(ହଲK ାଦ ହଲବା RWX0732776

+ୀ /156585 29 172 620ରୁବିନା ହଲବା 4ା ପ(ିୟା ରଂଜନ ହଲବା RWX0732784

ପ ୁ /156586 22 172 621ଜିତୁ ସନିୁଲ କମୁାର ପି େଜ. ଆନ8 ରାଓ RWX1136134

ପ ୁ /156587 55 172 622ବଂଶୀଧର ନାୟକ ପି କୃତିବାସ ନାୟକ OR/12/085/298242

+ୀ /156588 45 172 623ସଯୂ�=ମଣି ନାୟକ 4ା ବଂଶଧିର ନାୟକ OR/12/085/298243

+ୀ /156589 25 172 624କାଜଲ ପରିଡା ପି କାହE ୁ  ଚରଣ ପରିଡା RWX0853283

ପ ୁ /157590 59 172 625ଶରତ ଚ8(  େଜନା ପି ବିNନାତ େଜନା RWX0628255

ପ ୁ /157591 53 172 626ରମଣ ରଂଜନ େଜନା ପି ବିNନାଥ େଜନା KBH1813302

+ୀ /157592 48 172 627ପ ୁ̀ ାIଳୀ େଜନା 4ା ଶରତଚ8(  େଜନା KBH1811850

+ୀ /157593 39 172 628ଶ(ୀମତି ଗିତିIଳି େଜନା 4ା ରମଣରIନ େଜନା RWX0538603

ପ ୁ /157594 27 172 629ଧୀରଜ କମୁାର େଜନା ପି ଶରତ ଚ8(  େଜନା RWX0627646

+ୀ /157595 25 172 630େNତାIଳି େଜନା ପି ଶରତ ଚ8( ା େଜନା RWX0853333

ପ ୁ /158596 67 172 631ରଘନୁାଥ 4ାଇଁ ପି ଖଲି 4ାଇଁ OR/12/085/298244

+ୀ /158597 58 172 632ରାଜମଣି 4ାଇଁ 4ା ରଘନୁାଥ 4ାଇଁ OR/12/085/298245

ପ ୁ /158598 57 172 633ବିଦ�ାଧର 4ାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ 4ାଇଁ RWX0244574

ପ ୁ /158599 46 172 634ରବି8(  କମୁାର 4ାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ 4ାଇଁ OR/12/085/298246

+ୀ /158600 26 172 635ବି@rଜିତା 4ାଇଂ ପି ବିଦ�ାଧର 4ାଇଂ RWX0732354

ପ ୁ /159601 44 172 636ତପନ କମୁାର ରଥ ପି େଗାକଳୁା ନ8 ରଥ RWX0664649

+ୀ /159602 37 172 637ତପ4ିନୀ ରଥ 4ା ତପନ କମୁାର ରଥ RWX0664656

+ୀ /160603 21 172 638େସାନାଲୀ ପZନାୟକ ପି ଭିକାରି ଚରଣ ପZନାୟକ RWX1233576

ପ ୁ /160604 45 172 639କୃପାସିLୁ ବାଘ ପି ଭୁରି ବାଘ KBH1813476

+ୀ /160605 42 172 640କମଳା ବାଘ ପି କୃପାସିLୁ ବାଘ KBH1813484

ପ ୁ /160606 50 172 641ଭିକାରୀ ଚରଣ ପZନାୟକ ପି ଶିବରାମ ପZନାୟକ OR/12/085/298249

+ୀ /160607 45 172 642ଶ(aାIଳୀ ପZନାୟକ 4ା ଭୀକାରି ଚରଣ ପZନାୟକ KBH1933068

ପ ୁ /161608 41 172 643ପ(ଶା3 େଲ?ା ପି ର�ନାଥ େଲ?ା KBH1813674

10 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ? 4ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /161609 49 172 644ସଯୁ�= ନାୟକ 4ା ଇNର ନାୟକ RWX0786202

ପ ୁ /161610 28 172 645କୃMଚ8(  ନୟକ ପି ଇNର ଚ8(  ନାୟକ RWX0733030

+ୀ /161611 26 172 646ଅମ(ିତା ନାQକ ପି ଇNର ଚ8(  ନାQକ RWX0733014

+ୀ /161612 60 172 647କନିୁ ପ(ଧାନ 4ା ଲି�ରାଜ ପ(ଧାନ OR/12/085/298257

ପ ୁ /161613 42 172 648ସଦୁାମ କମୁାର ପ(ଧାନ ପି ଲି�ରାଜ ପ(ଧାନ KBH1660190

ପ ୁ /161614 41 172 649ଅେଶାକ କମୁାର ପ(ଧାନ ପି ଲି�ରାଜ ପ(ଧାନ OR/12/085/298258

ପ ୁ /161615 31 172 650ସେ3ାଶ କମୁାର ପ(ଧାନ ପି ଲାଲୁ େମାହନ ପ(ଧାନ RWX0732842

ପ ୁ /161616 23 172 651ସିaା3 ପ(ଧାନ ମା କନିୁ ପ(ଧାନ RWX1036433

+ୀ /162617 47 172 652ମIଲୁତା ବାରିକ 4ା ଶା3ନୁ କମୁାର ବାରିକ KBH1814417

ପ ୁ /162618 45 172 653ପqୁ=ଚ8(  େଜନା ପି ବାଜି େଜନା RWX0732966

+ୀ /162619 42 172 654ନମିତା େଜନା 4ା ପqୁ=ଚ8(  େଜନା RWX0732941

ପ ୁ /162620 27 172 655ଦିପକ େଜନା ପି ପqୁ=ଚ8(  େଜନା RWX0732925

ପ ୁ /162621 71 172 656ବାnାନିଧି ପ(ଧାନ ପି କପି ପ(ଧାନ OR/12/085/296718

+ୀ /162622 66 172 657ଶଶିୁଳା ପ(ଧାନ 4ା ବାAାନିଧି ପ(ଧାନ OR/12/085/296706

ପ ୁ /162623 49 172 658କାଳୁ ପ(ଧାନ ପି ଲଡୁ ପ(ଧାନ RWX0538629

+ୀ /162624 47 172 659େସୗଦାମିନୀ ପ(ଧାନ 4ା ସବୁୁaି ପ(ଧାନ KBH1641596

ପ ୁ /162625 46 172 660ବଳରାମ ପ(ଧାନ ପି ଲଡୁ ପ(ଧାନ RWX0538611

ପ ୁ /162626 40 172 661ସରୁଥ ପ(ଧାନ ପି ଲଡୁ ପ(ଧାନ RWX0538637

ପ ୁ /162627 50 172 662ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗ3ାQତ ସାହୁ RWX0732958

+ୀ /162628 49 172 663ସଧୁାସଂୁ ବାଲା ସାହୁ 4ା ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ RWX0732974

ପ ୁ /163629 68 172 664ଗଜପତି ପ(ଧାନ ପି ପWୂ=ଚ8(  ପ(ଧାନ OR/12/085/298259

+ୀ /163630 55 172 665ଚ8(ମା ପ(ଧାନ 4ା ଗଜପତି ପ(ଧାନ OR/12/085/298260

+ୀ /163631 45 172 666େସାଭାଗିନି ପ(ଧାନ 4ା େକଳୖାଶ ଚ8(  ପ(ଧାନ KBH1814128

ପ ୁ /163632 45 172 667େକଳୖାଶ ଚ8(  ପ(ଧାନ ପି ଗଜପତି ପ(ଧାନ OR/12/085/298261

ପ ୁ /163633 40 172 668ରେମଶ ଚ8(  ପ(ଧାନ ପି ଗଜପତି ପ(ଧାନ OR/12/085/298262

+ୀ /164634 57 172 669ଶା3ିଲତା ଦାସ 4ା ପି.େକ. ଦାସ OR/12/085/298463

+ୀ /165635 48 172 670ଗିତାIଳି ଦାସ 4ା ଶଶା? େଶଖର ଦାସ KBH1812163

ପ ୁ /165636 47 172 671ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବିପ( ଚରଣ ଦାସ KBH1811629

ପ ୁ /165637 45 172 672ସିତାରାମ ଦାସ ପି ବିପ( ଚରଣ ଦାସ KBH1811462

ପ ୁ /165638 40 172 673ତମାଳ ଦାସ ପି ବିପ( ଚରଣ ଦାସ RWX0681528

+ୀ /165639 37 172 674ବିMୁପ(ିୟା ଦାସ 4ା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0681593

ପ ୁ /165640 35 172 675ସଜିୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ସଦାଶିବ ଦାସ RWX0786228

+ୀ /165641 33 172 6764ାପEା ଦାଶ 4ା ସିତାରାମ ଦାଶ RWX0853218

+ୀ /165642 64 172 677ପିର େଗୗଡ 4ା ଇNର େଗୗଡ OR/12/085/298269

ପ ୁ /165643 50 172 678ପିତା|ର େଗୗଡ ପି ଇNର େଗୗଡ OR/12/085/298270

+ୀ /165644 44 172 679ତ(ିେବଣି େଗୗଡ 4ା ପିତାGର େଗୗଡ OR/12/085/298271

ପ ୁ /165645 27 172 680ସବୁ( ତ େଗୗଡ ପି ପିତାGର େଗୗଡ RWX0538645

ପ ୁ /165646 26 172 681ସଧିୁର କମୁାର େଗୗଡ ପି ପିତାGର େଗୗଡ RWX0733238

ପ ୁ /165647 34 172 682ମେହ8(  େଗୗଡ ପି ଅଧମ େଗୗଡ RWX0628313

+ୀ /165648 29 172 683ସବିତା କମୁରି z(ଧାନ ପି ଲାଲୁ େମାହନ ପ(ଧାନ RWX0732859

ପ ୁ /165649 74 172 684ଅନ3 4ାଇଁ ପି ତୁGା 4ାଇଁ KBH1811355

+ୀ /165650 63 172 685କ3ିୁ 4ାଇଁ 4ା ଅନ3 4ାଇଁ KBH1811363

ପ ୁ /165651 58 172 686ରାେଜ8(  4ାଇଁ ପି ଅନ3 4ାଇଁ OR/12/085/298171

+ୀ /165652 49 172 687େରଣବୁାଳା 4ାଇଁ 4ା ରାେଜ8(  4ାଇଁ OR/12/085/298172

ପ ୁ /165653 42 172 688କମୁାର ସଶୁା3 4ାଇଁ ପି ଅନ3 4ାଇଁ KBH1811488

+ୀ /165654 29 172 689ନମିତା 4ାଇଁ 4ା କମୁାର ସଶ3ୁ 4ାଇଁ RWX0707570

ପ ୁ /166655 66 172 690ଯଧିୁ}ିର ପ(ଧାନ ପି େଚୗଧରୁୀ ପ(ଧାନ OR/12/085/298276

ପ ୁ /166656 59 172 691ଲାଲୁ େମାହନ ପ(ଧାନ ପି ନଟବର ପ(ଧାନ RWX0732826

+ୀ /166657 55 172 692କମିକମୁାରୀ ପ(ଧାନ 4ା ଯଧିୁ^ିର ପ(ଧାନ OR/12/085/298277

+ୀ /166658 45 172 693ଶଭୁଦ( ା ପ(ଧାନ ପି ଯଧିୁ}ିର ପ(ଧାନ KBH1697184

+ୀ /166659 43 172 694ଲ9:ୀ ପ(ଧାନ ପି ଯଧିୁ}ିର ପ(ଧାନ KBH1811082

ପ ୁ /166660 42 172 695ତ(ିନାଥ ପ(ଧାନ ପି ଯଧିୁ^ିର ପ(ଧାନ OR/12/085/298278

ପ ୁ /166661 40 172 696ଭୀମେସନ ପ(ଧାନ ପି ଯଧିୁ}ିର ପ(ଧାନ RWX0681544

+ୀ /166662 38 172 697ଶଶ: ିତା ପ(ଧାନ ପି ଯଧିୁ}ିର ପ(ଧାନ KBH1697192

ପ ୁ /166663 48 172 698କିେଶାର ଚ8(  ରାଉତ ପି ମାଗଣିୁ ରାଉତ KBH1697077

ପ ୁ /166664 24 172 699େଦବାଶିଷ ରାଉତ ପି କିେଶାର ଚ8(  ରାଉତ RWX1004092

ପ ୁ /166665 21 172 700ଶଭୁାଶିଷ ରାଉତ ପି କିେଶାର ଚ8(  ରାଉତ RWX1135201

ପ ୁ /167666 37 172 701ସତ�ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ନିରIନ ମହାରଣା RWX0786244

ପ ୁ /168667 74 172 702ପରୁpତମ େଜନା ପି ବୃ8ାବନ େଜନା OR/12/085/298279

ପ ୁ /168668 39 172 703ରାେଜ8(  େଜନା ପି ପରୁpତମ େଜନା OR/12/085/298282

+ୀ /168669 35 172 704ଲ9:ି େଜନା 4ା ରାେଦ8(  େଜନା RWX0237867

+ୀ /169670 30 172 705ଶ(ିଶା3ି ଜିଆଡି 4ା ଶ(ିଧର ଜିଆଡି RWX0732461

11 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ? 4ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /169671 52 172 706ନରସିଂହ ତିଆଡି ପି ରଘନୁାଥ ତିଆଡି OR/12/085/298297

+ୀ /169672 44 172 707ଭାଗ�ବତି ତିଆଡି 4ା ନରସିଂହ ତିଆଡି OR/12/085/298298

ପ ୁ /169673 32 172 708ଶ(ିଧର ତିଅଡି ପି ନରସିଂହ ତିଆଡି RWX0732990

+ୀ /170674 46 172 709ଗୀତାIଳୀ ମହାରଣା 4ା ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାରଣା KBH1814185

ପ ୁ /170675 26 172 710େସୗମ� ରIନ ମହରଣା ପି ନ(ୁ ସିଂହ ଚରଣ ମହାରଣା RWX0733204

+ୀ /170676 33 172 711ରିନା eହାରଣା 4ା yEକଂଧର eହାରଣା RWX0733212

ପ ୁ /170677 58 172 712ନୃସିଂହ ଚରଣ ମହାରଣା ପି ସଦାଶିବ ମହାରଣା RWX0628214

ପ ୁ /171678 35 172 713ବିNଜିତ ମହାରଣା ପି କମୁର ମହାରଣା RWX0169979

ପ ୁ /172679 57 172 714ବ( ଜବLୁ ସାହୁ ପି େକଶବ ସାହୁ OR/12/085/306096

+ୀ /172680 48 172 715ଶଶୀଲତା ସାହୂ ସାହୂ 4ା ବ( ଜବLୁ ସାହୁ RWX1193721

ପ ୁ /172681 26 172 717ଦିବ�ରଂଜନ ସାହୁ ପି ବ( ଜବLୁ ସାହୁ RWX0733279

ପ ୁ /173682 39 172 718େଜ ଆନ8 . ପି େଜ ସିମା OR/12/085/298371

ପ ୁ /174683 47 172 719ପWୂ= ଚ8(  ଧଳ ପି ଲ9:ୀଧର ଧଳ KBH1696681

ପ ୁ /174684 42 172 720ରାମକୃM ରାଉତ ପି ବୃ8ାବନ ରାଊତ OR/12/085/298365

ପ ୁ /174685 22 172 721ତ(ିପତି ରାଉତ ପି ସଯୂ�=ନାରାୟଣ ରାଉତ RWX1135557

+ୀ /175686 35 172 722ପି.ସL�ାରାଣି 4ା ପି.ଚିନାରାଓ RWX0169995

ପ ୁ /175687 33 172 723ସରତ େଖାସK ା ପି ମେୁକଶ େଖାସK ା RWX0170019

+ୀ /175688 32 172 724ମନିୁ େଖାସK ା 4ା ସରତ େଖାସK ା RWX0170001

ପ ୁ /175689 42 172 725ପି.ଚିନା ରାଓ ପି ପି.ନାଗଭୁଶଣ ରାଓ RWX0170027

ପ ୁ /176690 46 172 726ସେୁରଶ ଚ8(  ଗଉଡ ପି କୃM ଚ8(  ଗଉଡ KBH1814276

+ୀ /176691 55 172 727ଶଶି େଗୗଡ 4ା କୃMଚ8(  େଗୗଡ OR/12/085/298355

ପ ୁ /176692 48 172 728ଶକୁା3 େଗୗଡ ପି କୃMଚ8(  େଗୗଡ OR/12/085/298356

ପ ୁ /176693 21 172 729ସGିତ କମୁାର ପFା ପି ତ(ିନାଥ ପFା RWX1135805

ପ ୁ /177694 59 172 730ପ(କାଶ ଚ8(  ଖଟୁଆ ପି ଶଭୁନାରାୟଣ ଖଟୁଆ KBH1814086

+ୀ /177695 51 172 731ବିଜୟଲ9:ୀ ଖଟୁଆ 4ା ପ(କାଶ ଚ8(  ଖଟୁଆ KBH1814094

+ୀ /177696 50 172 732ବୁଦାର ରାଜୁ େରାଢା 4ା ସେ3ାଷ କମୁାର େଜନା RWX1135524

ପ ୁ /178697 56 172 733ବାବାଜୀଚରଣ ଦାସ ପି ଆକଳିୁ ଦାସ OR/12/085/298389

+ୀ /178698 46 172 734ଟିକିରାଣି ଦାସ 4ା ବାବାଜୀ ଦାସ OR/12/085/298390

ପ ୁ /178699 32 172 7354ାଧୀନ ଦାସ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଦାସ RWX0527606

+ୀ /179700 23 172 736ସମୁନ ଗଉଡ ପି ସକୁା3 ଗଉଡ RWX1135532

ପ ୁ /179701 58 172 737ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ(ାହି ପି ଖଲି ପାଣିଗ(ାହି OR/12/085/298344

+ୀ /179702 53 172 738ଶା3ିଲତା ପାଣିଗ(ାହି 4ା ବିଜୟ ପାଣିଗ(ାହି OR/12/085/298345

ପ ୁ /179703 34 172 739uିତିକୃM ପାଣିଗ(ାହି ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ(ାହି RWX0170035

ପ ୁ /180704 37 172 740ରବି8(  କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଖଦାଳ ବିେଶାଇ KBH1696756

ପ ୁ /180705 36 172 741େଦେବ8(  ବିେଶାଇ ପି ଖଦାଳ ବିେଶାଇ KBH1696749

ପ ୁ /180706 62 172 742ଆଦିତ� କମୁାର ପZନାୟକ ପି େଦେବ8(  ନାଥ ପZନାୟକ RWX0786269

+ୀ /180707 24 172 743ନିରୂପମା 4ାଇଁ 4ା େଦେବ8(  ବିେଶାଇ RWX1134832

ପ ୁ /181708 59 172 744ଦାେମାଦର ଚ8(  ପZନାୟକ ପି ଆେରାଜୁଗଳ କିେଶାର ପZନାୟକ RWX0170043

+ୀ /181709 46 172 745ପkୁା ପZନାୟକ 4ା ଦାେମାଦର ଚ8(  ପZନାୟକ RWX0682088

ପ ୁ /182710 54 172 746ରାମନାଥ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ନବୀନ ପାଣିଗ(ାହୀ KBH1696806

ପ ୁ /183711 39 172 747ସମିର କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୁଳ ଚରଣ ନାୟକ KBH1696830

ପ ୁ /183712 43 172 748ବ( ହ: ାନ8 ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ପ(ସାଦ ସାହୁ OR/12/085/294979

+ୀ /184713 43 172 749ପ ୁ̀ ିତା କମୁାରୀ ପFା 4ା ରIିତ କମୁାର ସାହୁ RWX0628156

ପ ୁ /184714 49 172 751ରIିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ପWୂ=ଚ8(  ସାହୁ RWX0682062

ପ ୁ /184715 43 172 752େବଣେୁଗାପାଳ ସାହୁ ପି ପWୂ= ଚ8(  ସାହୁ KBH1814383

ପ ୁ /184716 35 172 753ଅନାଦି ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ପWୂ= ଚ8(  ସାହୁ RWX1135839

+ୀ /185717 53 172 754େସାରଜିନୀ ନାୟକ 4ା ରାମଚ8(  ନାୟକ RWX0682070

ପ ୁ /185718 39 172 755ସେ3ାଷ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରାମଚ8(  ପାଢୀ RWX0786293

+ୀ /185719 45 172 756କଲ�ାଣି ପାଣିଗ(ାହି 4ା ରଜନୀକା3 ପାଣିଗ(ାହି KBH1696855

+ୀ /186720 33 172 757କବିତା ପ(ସାଦ ପି ଗିରିଧାରି ପ(ସାଦ RWX0171694

+ୀ /186721 52 172 758ମାଳତି େବେହରା 4ା ରେମ�8(  େଜନା RWX0170068

ପ ୁ /186722 56 172 759ରେମଶ ଚ8(  େଜନା ପି ଲ9:ୀଧର େଜନା RWX0171660

ପ ୁ /186723 32 172 760ବିକାଶ କମୁାର େଜନା ପି ନାରାୟଣ ଚ8(  େଜନା RWX0786327

ପ ୁ /187724 72 172 761ହରି ନାୟକ ପି ମ�ୁଳୁ ନାୟକ OR/12/085/298325

ପ ୁ /187725 42 172 762ରାମକୃM ନାୟକ ପି ହରୀ ନାୟକ OR/12/085/298327

ପ ୁ /187726 38 172 763ବଳରାମ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ OR/12/085/298328

ପ ୁ /188727 43 172 764େପ(ମାନ8 ରାଉତ ପି ଧରଣୀ ଧର ରାଉତ RWX0170092

+ୀ /189728 38 172 765ଟି.କା3ି କା3ି 4ା ଟି.ଭି.ଏd.ପ(ସାଦ ପZନାୟକ RWX0170118

ପ ୁ /189729 48 172 766ରାେଜ8(  କମୁାର ଖେଟଇ ପି ପରୁXମ ଖେଟଇ OR/12/085/298388

ପ ୁ /189730 67 172 767ପରୁXମ ଖେଟଇ ପି ହରି ଖେଟଇ OR/12/085/298385

ପ ୁ /189731 50 172 768ରବୀ8(  କମୁାର ଖେଟଇ ପି ପରୁୁେଷାତମ ଖେଟଇ RWX1317403

ପ ୁ /189732 46 172 769ଟି.ଭି.ଏd ପ(ସାଦ ପZନାୟକ ପି ଟି.ଇ ପ(ସାଦ ରାଓ RWX0170126

12 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ? 4ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /190733 51 172 771ମାଲୁଣି େବେହରା 4ା ରାଧାେମାହନ େବେହରା OR/12/085/298384

ପ ୁ /190734 39 172 772ଜିେତ8(  େବେହରା ପି ରାଧାେମାହନ େବେହରା RWX0786343

ପ ୁ /190735 37 172 773ଜିତୁ େବେହରା ପି ରାଧାେମାହନ େବେହରା RWX0237974

ପ ୁ /190736 32 172 774ଧେମ=8(  େବେହରା ପି ରାଧାେମାହନ େବେହରା RWX0237966

+ୀ /191737 65 172 775ପ(ମିଳା ଆଚାଯ�= 4ା ଭଗବାନ ଆଚାଯ�= OR/12/085/298392

ପ ୁ /191738 45 172 776ତ(ିନାଥ ଆଚାଯ�= ପି ଭଗବାନ ଆଚାଯ�= KBH1697135

ପ ୁ /191739 40 172 777ପAାନନ ଆଚାଯ�= ପି ଭଗବାନ ଆଚାଯ�= RWX0786368

+ୀ /191740 39 172 778ସଜୁାତା ଆଚାଯ�= 4ା ତ(ିନାଥ ଆଚାଯ�= RWX0170134

+ୀ /191741 33 172 779ଟିନି ଆଚାଯ�= 4ା ପAାନନ ଆଚାଯ�= RWX0170142

ପ ୁ /191742 74 172 780ନିତ�ାନ8 େଖାସK ା ପି ଆଲK ା�ିନ େଖାସK ା RWX0664623

ପ ୁ /AEF DAILY743 21 171 1133ସଦୁଶ=ନ େବେହରା ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ(  େବେହରା RWX1267038

ପ ୁ /01744 26 171 1134ପି.କିରଣ କମୁାର ପାତ( ପି ପି. େଗାପାଳ ପାତ( RWX0734004

+ୀ /1745 47 171 1135େକ. ଦିବ�ା ପି େକ.େଭ?ଟ ରାବାଣା RWX0627356

ପ ୁ /1746 26 171 1136େକ. ହେରଶ ପି େକ.େଭ?ଟ ରାବଣା ରାଓ RWX0807487

ପ ୁ /1747 47 171 1137ଗେଜ8(  କମୁାର ମହା3ି ପି ଦୀନବLୁ ମହା3ି RWX0524645

+ୀ /1748 32 171 1138ମେନାରମା ମହା3ି 4ା ଗେଜ8(  କମୁାର ମହା3ି RWX0524637

ପ ୁ /1749 54 171 1139ପି. େଗାପାଳ ପାତ( ପି ପି. ଭା�ର ପାତ( RWX0524363

+ୀ /1750 23 171 1140ପି. 4ପEା କମୁାରୀ ପାତ( ପି ପି. େଗାପାଳ ପାତ( RWX1036417

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବRଚନ ନିମେ3 ଗ(ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନE  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବRଚନ କମିଶନ ଭାରତ? uାରା 
ପ(କାଶନ କରାଯାଏ | ପ(େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବRଚନ ପବୂ= ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ? ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର3ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.6 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

13 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ? 4ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


