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ପ ୁ /11 59 171 1141େକ.େଭ!ଟରାବଣା ରାଓ ପି େକ. ସରୁୀ ରାଓ RWX0524710

%ୀ /12 50 171 1142ତନୁଜା ସାବତ ପି ପିତବାସ ସାବତ KBH1815786

ପ ୁ /13 39 171 1144ଭୀମ ଟାକ( ି ପି ଜଗ ଟାକ( ି RWX0524694

%ୀ /14 36 171 1145କନୁୀ ଟାକ( ୀ *ା ଭୀମ ଟାକ( ୀ RWX0524702

%ୀ /025 21 171 1146ପ(ଣତୀ ରାଣୀ ପ+ନାୟକ ପି ପ(କାଶ କମୁାର ପ+ନାୟକ RWX1128479

ପ ୁ /26 60 171 1147ପ(କାଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଆଦିକ. ପଟନାୟକ OR/12/085/294831

%ୀ /27 46 171 1148ଅମିତା କମୁାରୀ ପଟନାୟକ *ା ପ(କାଶ କମୁାର ପଟନାୟକ OR/12/085/294618

%ୀ /28 25 171 1149େଜ�ାତିକାରାଣୀ ପ+ନାୟକ ପି ପ(କାଶ କମୁାର ପ+ନାୟକ RWX0905893

ପ ୁ /39 34 171 1150ଅନୀଲ କମୁାର ପାଢୀ ପି କୃ1ଚ.(  ପାଢୀ KBH1356955

ପ ୁ /410 34 171 1151ପି.ମଥିୁ କ( ି1ା ପି ପି.କେ4ୟା କ( ି1ା RWX0237271

ପ ୁ /411 51 171 1152ଏ. ରାଜା�ମ େତବର ପି ଏ5. ଆ4ି େତବର KBH1808492

%ୀ /412 43 171 1153ଏ. କାମୟା େତବର *ା ଏ. ରାଜା�ମ େତବର KBH1855782

ପ ୁ /513 81 171 1154ଲ67ୀନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ବଂଶିଧର ନାୟକ OR/12/085/294913

%ୀ /614 34 171 1155ପି.ଏ:. େଗ; ସିମଲ ବାଘ ପି ସେରାଜ କମୁାର ବାଘ RWX0295469

ପ ୁ /615 32 171 1156ପି.ଏ:. ଦାନିଏଲ ବାଘ ପି ସେରାଜ କମୁାର ବାଘ RWX0168153

ପ ୁ /816 34 171 1158ଟି. ନେରଶ ପି ଟି. ଆପା ରାଓ RWX0237305

ପ ୁ /817 30 171 1159ଡି. ମରୁଲୀକ( ୀ1ା ପି ଡି. ମନ7 ଥ ରାଓ RWX0341784

%ୀ /818 45 171 1160କରଣ ପା�ି ପି ଡମରିୁ ପା�ି RWX0237586

ପ ୁ /819 57 171 1161ଟି କାେମ=ର ପାତ( ପି ଟି ରାମମ>ୁ? ପାତ( OR/12/085/294006

%ୀ /820 50 171 1162ଟି ଆଶାଲତା ପାତ( *ା ଟି କାେମ=ର ପାତ( OR/12/085/294007

%ୀ /821 55 171 1163ଟି.ପାବ@ ତି ରାଓ *ା ଟି.ଆପା ରାଓ RWX0680868

%ୀ /922 50 171 1164ବି ଧନଲ67ି *ା ତାେରେକ=ର ରାଓ OR/12/085/294011

ପ ୁ /923 60 171 1165ବି.ତାରେକ=ର ରାଓ ପି ବି.ବି=ନାଥ ରାଓ KBH1809284

%ୀ /1024 46 171 1166ଭି ରାଣୀ *ା ଭି ଚ.( େଶଖର ରାଓ OR/12/085/294121

ପ ୁ /1025 50 171 1167ଭି ଚ.( େଶଖର ରାଓ ପି ଭି କୃ1ମ>ୂ? ରାଓ OR/12/085/294013

%ୀ /1126 57 171 1168େକ ଗାେଣ=ରୀ *ା େକ ଗରୁୁନାଥ ରାଓ OR/12/085/294019

ପ ୁ /1127 39 171 1169େକ. ନାଗାସାଇ ପି େକ. ଗରୁୁନାଥ ରାଓ KBH1815091

ପ ୁ /1128 65 171 1170େକ ଗରୁୁନାଥ ରାଓ ପି େକ ଔରାହାଲୁ ରାଓ OR/12/085/294017

ପ ୁ /1129 42 171 1171େକ. ନାେଗ=ର ରାଓ ପି େକ. ଗରୁୁନାଥ ରାଓ RWX0342717

%ୀ /1230 51 171 1172ମୀତାFଜଅଲି ଦାସ *ା ନିରGନ ଦାସ RWX1278191

%ୀ /1231 32 171 1173ଅGରୁାଣୀ ଦାସ ପି ନିରGନ ଦାସ KBH1356732

ପ ୁ /1232 42 171 1174ମଦନ େମାହନ ମଦଲା - ଅFଜୁରାଣୀ ଦାସ RWX1277821

ପ ୁ /1233 44 171 1175ସିମାHଳ ନାୟକ ପି କGୁ ନାୟକ OR/12/085/294232

ପ ୁ /1234 43 171 1176ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ ପି କGୁ ନାୟକ OR/12/085/294637

ପ ୁ /1335 38 171 1177ବି. ରାେଜଶ କମୁାର ପି ବି. ରାମଚ.(  ରାଓ KBH1815380

%ୀ /1336 66 171 1178ବି ପଦ7 ାବତୀ *ା ବି ରାମଚ.(  ରାଓ OR/12/085/294024

ପ ୁ /1337 71 171 1179ବି ରାମଚ.(  ରାଓ ପି ବି ଶ(ୀରାମଲୁୁ ରାଓ OR/12/085/294023

%ୀ /1438 53 171 1180ଏସ ଳାବଣ� *ା େମାହନ ରାଓ OR/12/085/294037

ପ ୁ /1439 60 171 1181ଏସ େମାହନ ରାଓ ପି ଜନାI@ ନ ରାଓ OR/12/085/294036

%ୀ /1540 38 171 1182େମାହିନୀ ନାୟକ ପି ଭJରାମ ନାୟକ RWX0168823

ପ ୁ /1641 42 171 1183କ(ି1ା େଗାପାଳ େଘାସ ପି କନକ େଘାସ KBH1809995

%ୀ /1642 88 171 1184ବକଲୁରାଣି େଘାଷ *ା କନକ େଘାଷ OR/12/085/294048

%ୀ /1643 43 171 1185ଉମାରାଣୀ େଘାଷ ପି ପରିମଳ େଘାଷ RWX0680876

%ୀ /1644 60 171 1186ସିମାHଳ *ାଇଁ *ା ବୃ.ାବନ *ାଇଁ KBH1814805

%ୀ /1745 27 171 1187ସନୁ.ା ବିେଶାଇ ପି ପ(େମାଦ କମୁାର ବିେଶାଇ RWX0807594

%ୀ /1746 43 171 1188ନମିତା କମୁାରୀ ପଦାର *ା ଦିଲ; ୀପ କମୁାର ପଦାର KBH1808724

ପ ୁ /1747 47 171 1189ଦିଲିପ େପାଦାର ପି ସଧିୁର େପାଦାର RWX0422808

%ୀ /1748 62 171 1191ବୁI ରାଉତରାୟ *ା ମ�ଳ ୁରାଉତରାୟ OR/12/085/294054

ପ ୁ /1749 37 171 1192ଚକାେଡାଳା ରାଉତରାୟ ପି ମ�ୁଳ ୁରାଉତରାୟ KBH1641380

ପ ୁ /1750 32 171 1193ମରୁଲି ରାଉତରାୟ ପି ମ�ୁଳ ୁରାଉତରାୟ KBH1931674

1 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ! *ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1851 43 171 1194ନିଳାHଲ େବେହରା ପି ଶିବରାମ େବେହରା OR/12/085/294059

%ୀ /1852 40 171 1195ଭାରତି େବେହରା *ା ନିଳାHଳ େବେହରା KBH1932086

ପ ୁ /1953 35 171 1196ବିକାରୀ େବେହରା - ସନୁୀତା େବେହରା RWX1277383

%ୀ /1954 33 171 1197ସନିୁତା େବେହରା ପି ଭିକାରୀ େବେହରା RWX1272046

%ୀ /1955 32 171 1198ପ(ତିମା େବେହରା *ା ସସୁାNା ପଗାଡ RWX1277334

%ୀ /1956 21 171 1199ପ(ିୟ!ା ସଦୁାମ େଜନା *ା ପ(ଶାN କମୁାର ପାଗଡା RWX1128651

ପ ୁ /1957 60 171 1200େମାହନ ପାଗଡ ପି ବାଉରୀ ବRୁ ପାଗଡ KBH1854793

%ୀ /1958 48 171 1201ଭାଗ�ଲତା ପାଗଡ *ା େମାହନ ପାଗଡ OR/12/085/294281

ପ ୁ /1959 36 171 1202ଶଶୁାN ପାଗଡ ପି େମାହନ ପାଗଡ KBH1931682

ପ ୁ /1960 31 171 1203ପ(ଶାN କମୁାର ପାଗଡ ପି ଜଗତ େମାହନ ପାଗଡ RWX0626952

ପ ୁ /2061 60 171 1204ଅନିଲ କମୁାର ବାଛର ପି ଅତୁଲ ବାଛର RWX0958645

%ୀ /2062 55 171 1205କ( ି1ା ବାଛାର *ା ଅନିଲ ବାଛାର OR/12/085/294063

ପ ୁ /2063 48 171 1206ସସୁମଲ ବାଛାର ପି ଅତୁଲ ବାଛାର OR/12/085/294260

%ୀ /2064 45 171 1207ପ(ଭାତି ବାଛାର *ା ସଷୁମଲ ବାଛାର KBH1660638

ପ ୁ /2065 34 171 1208ଅଜିT କମୁାର ବାଛାର ପି ଅନୀଲ ବାଛର OR/12/085/294062

ପ ୁ /2066 32 171 1209େଗାବି. କ ବାଛର ପି ଅନୀଲ ବାଛର RWX0958637

%ୀ /2167 60 171 1210ଦମୟNି ପ4ା *ା ଆଦିକ. ପ4ା OR/12/085/294066

ପ ୁ /2168 36 171 1211ନାରାୟଣ ପ4ା ପି କ( ି1 ଚ.(  ପ4ା KBH1808807

ପ ୁ /2169 51 171 1212ଶିU ପ(ସାଦ ରଥ ପି ଭଗବାନ ରଥ RWX0529644

ପ ୁ /2270 80 171 1213ଶିବପ(ସାଦ ନାୟକ ପି େଗୗରୀଚରଣ ନାୟକ OR/12/085/294067

%ୀ /2271 56 171 1214େଜୗWXାରାଣି ନାୟକ *ା ଶିବପ(ସାଦ ନାୟକ OR/12/085/294068

%ୀ /2272 45 171 1215ସସ7ିତା ନାୟକ *ା ପ(ସନX  କମୁାର ନାୟକ RWX0237339

ପ ୁ /2273 43 171 1216ପ(ସନX  କମୁାର ନାୟକ ପି ଶିବପ(ସାଦ ନାୟକ OR/12/085/294069

ପ ୁ /2274 42 171 1217ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶିବ ପ(ସାଦ ନାୟକ RWX0244517

%ୀ /2275 42 171 1218ପଦ7 ିନୀ ନାୟକ *ା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ RWX1024710

ପ ୁ /2276 39 171 1219ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶିବ ପ(ଶାଦ ନାୟକ RWX0244525

%ୀ /2277 38 171 1220ବବିତା ନାୟକ *ା ମେନାଜ ନାୟକ RWX0237347

ପ ୁ /2278 35 171 1221ଅଶ7 ିନି କମୁାର ନାୟକ ପି ଶିବପ(ସାଦ ନାୟକ RWX0237354

ପ ୁ /2279 32 171 1222େକଳୖାଶ ଚ.(  ନାୟକ ପି ଶିବ ପ(ସାଦ ନାୟକ RWX0958652

%ୀ /2280 25 171 1223ସସ7ିତା ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ RWX1024702

ପ ୁ /2281 48 171 1224ଟି.ରଘନୁାଥ େସନାପତି ପି ଟି.ବିେନାଦ ରାମ େସନାପତି RWX0807735

ପ ୁ /2382 32 171 1225ଡି.ସେNାଷ କମୁାର ପି ଡି.ଶାମ>ୁ? RWX0237701

ପ ୁ /2383 32 171 1226ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ଗଜାନନ ନାୟକ RWX0168062

ପ ୁ /2384 69 171 1227ବାସେୁଦବ ପ4ା ପି ନାରାୟଣ ପ4ା OR/12/085/294835

ପ ୁ /2385 56 171 1228ପୀତବାସ ପ4ା ପି ନାରାୟଣ ପ4ା RWX0807230

ପ ୁ /2386 55 171 1229ମାଧବ ପ4ା ପି ନାରାୟଣ ପ4ା RWX0680884

ପ ୁ /2387 48 171 1230ଦିନବRୁ ପ4ା ପି ନାରାୟଣ ପ4ା RWX0807180

%ୀ /2388 46 171 1231ସଂଯJୁା ପ4ା *ା ପିତବାସ ପ4ା KBH1660539

ପ ୁ /2389 44 171 1232ଭାZର ପ4ା ପି ନାରାୟଣ ପ4ା RWX0167536

%ୀ /2390 39 171 1233ମGଳୁା ପ4ା *ା ଦିନବRୁ ପ4ା RWX0807198

%ୀ /2391 34 171 1234ଝିଲି ପ4ା *ା ଭା\ର ପ4ା RWX0627463

ପ ୁ /2392 26 171 1235ସିମାHଳ ପ4ା ପି ମାଧବ ପ4ା RWX0807222

%ୀ /2393 23 171 1236େହନାରାଣୀ ପ4ା ପି ପିତବାସ ପ4ା RWX1036425

%ୀ /2394 45 171 1237କବିତା ପ4ା ପ *ା ମାଧବ ପ4ା ପ OR/12/085/294246

%ୀ /2395 62 171 1238ଶାNିଲତା ପ(ଧାନ *ା ପ(ଦି] କମୁାର ଦାସ RWX0237313

ପ ୁ /2496 71 171 1239ସପୁଦ ମଲ; ିକ ପି ଅରବି. ମଲ; ିକ OR/12/085/294523

%ୀ /2497 33 171 1240ଶ(ୀତି ଲତା ମଲ; ିକ ପି ସପୁଦ ମଲ; ିକ RWX0295378

%ୀ /2498 58 171 1241ସିପ(ା ମଲି̂କ *ା ସପୁଦ ମଲି̂କ OR/12/085/294081

%ୀ /2499 47 171 1242ଟି.ସଜୁତା େସନାପତି *ା ଟି.ରଘନୁାଥ େସନାପତି RWX0807404

ପ ୁ /25100 42 171 1243ଏ. େଗୗରି ପ(ସାଦ ପି ଏ.ବି=ନାଥ ପାତ(  KBH1660356

ପ ୁ /25101 72 171 1244ଏ ବି=ନାଥ . ପି ଏ. ଲଛମନ ରାଓ KBH1660588

ପ ୁ /25102 82 171 1245ତ(ିନାଥ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ଲ67ଣ ପାଣିଗ(ାହୀ OR/12/085/294082

%ୀ /25103 70 171 1246େଗୗରୀ େଦବୀ ପାଣିଗ(ାହୀ *ା ତ(ିନାଥ ପାଣିଗ(ାହୀ OR/12/085/294083

ପ ୁ /25104 52 171 1247ଗେଣଶ ଚ.(  ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ତ(ିନାଥ ପାଣିଗ(ାହୀ OR/12/085/294085

ପ ୁ /25105 52 171 1248ରେମଶ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ତ(ିନାଥ ପାଣିଗ(ାହୀ OR/12/085/294084

ପ ୁ /25106 49 171 1249ନେରଶ କମୁାର ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ତ(ିନାଥ ପାଣିଗ(ାହୀ KBH1815588

%ୀ /25107 47 171 1250ସକୁାNି ପାଣିଗ(ାହି *ା ରେମଶ ପାଣିଗ(ାହି OR/12/085/294086

ପ ୁ /25108 27 171 1251ସେNାଷ କମୁାର ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ରେମଶ ଚ.(  ପାଣିଗ(ାହୀ RWX0627471

ପ ୁ /25109 49 171 1252ଏ ଶ(ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ ବି=ନାଥ ରାଓ KBH1660364

ପ ୁ /26110 61 171 1253େକ. େଗୗରିଶ!ର ପି େକ. ସଯୁ�@ନାରାୟଣ RWX0681361

%ୀ /26111 52 171 1254େକ ଭାରତୀ *ା େଗୗରୀଶ!ର ରାଓ OR/12/085/294602

%ୀ /26112 62 171 1256ତାରାମଣି ନାୟକ *ା ତ(ିନାଥ ନାୟକ OR/12/085/294801
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� 
���	�� ��$� ����% 6ୱାଡ@  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

11 
��* ����� &�����-

%ୀ /26113 55 171 1257ନଳିନୀପ(ଭା ନାୟକ ପି ସାଇବ ନାୟକ OR/12/085/294097

ପ ୁ /26114 50 171 1258ଶେୁର.(  ନାୟକ ପି ସାଇବ ନାୟକ OR/12/085/294098

ପ ୁ /26115 50 171 1259ଲ67ିଧର ନାୟକ ପି ସାେହବ ନାୟକ KBH1660448

%ୀ /26116 47 171 1260ସଜୁାତା ନାୟକ *ା ସେୁର.(  ନାୟକ OR/12/085/294100

%ୀ /26117 45 171 1261ସକୁାNି ନାୟକ *ା ଲ67ିଧର ନାୟକ KBH1814938

ପ ୁ /26118 42 171 1262କରୁଣାକର ନାୟକ ପି ତ(ିନାଥ ନାୟକ OR/12/085/294996

ପ ୁ /26119 41 171 1263ଦିବାକର ନାୟକ ପି ତ(ିନାଥ ନାୟକ RWX0851972

%ୀ /26120 34 171 1264ମିନତି ନାୟକ *ା ଦିବାକର ନାୟକ RWX0851964

ପ ୁ /26121 23 171 1265ନିରGନ ନାୟକ ପି ସେୁର.(  ନାୟକ RWX0969683

%ୀ /27122 36 171 1266େସାମା ପାGିଆ *ା ପ(କାଶ ଚ.(  ସାହୁ RWX0807529

ପ ୁ /27123 41 171 1268ପ(କାଶ ଚ.(  ସାହୁ ପି ପରି6ିତ ସାହୁ KBH1809417

ପ ୁ /28124 27 171 1269ଏ.ସରତ କମୁାର ପି ଏ.ସତ� ନାରାୟଣ ରାଓ RWX0807255

%ୀ /28125 33 171 1270ସେNାଷି ପ(ଧାନ ପି ନିରGନ ପ(ଧାନ RWX0807354

%ୀ /28126 30 171 1271ସିତା ପ(ଧାନ ପି ନିରGନ ପ(ଧାନ RWX0734053

ପ ୁ /28127 28 171 1272ପ(ଦିପ କମୁାର _(ଧାନ ପି ନିରGନ ପ(ଧାନ RWX0733972

ପ ୁ /29128 31 171 1273ବିକାଶ ଚ.(  ନାୟକ ପି ଶିବ ପ(ସାଦ ନାୟକ RWX0407627

%ୀ /29129 31 171 1274ସେNାଷୀ ନାୟକ *ା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ RWX0407635

ପ ୁ /29130 29 171 1275ସବୁ( ତ କମୁାର ନାୟକ ପି ସନୁ. ନାୟକ RWX0407536

ପ ୁ /29131 43 171 1276ଅ=ିନି କମୁାର ପରିଡା ପି ସନ�ାସି ପରିଡା RWX0785188

ପ ୁ /29132 42 171 1277ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଡା ପି ସନ�ାସି ପରିଡା KBH1931724

ପ ୁ /29133 39 171 1278ବିେନାଦ କମୁାର ପରିଡା ପି ସନ�ାସି ପରିଡା KBH1809714

ପ ୁ /30134 74 171 1279ଦିବାନ ବେଢଇ ପି କି>@ନ ବେଢଇ OR/12/085/294106

ପ ୁ /30135 44 171 1281ଯବାନ ବେଢଇ ପି ଦିବାନ ବେଢଇ OR/12/085/294110

ପ ୁ /30136 43 171 1282କିସାନ ବେଢଇ ପି ଦିବାନ ବେଢଇ RWX0657536

%ୀ /30137 31 171 1283ସନିୁତା ବେଡଇ *ା କିସାନ ବେଢଇ RWX0852111

ପ ୁ /30138 65 171 1284ମାଧବ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ OR/12/085/294293

%ୀ /30139 58 171 1285ଗ4ିୁଚା ନାୟକ *ା ମାଧବ ନାୟକ OR/12/085/294970

%ୀ /30140 41 171 1286ନମିତା ନାୟକ *ା ହିମାHଳ ନାୟକ KBH1660489

ପ ୁ /31141 32 171 1287କାହX ୁ  ଖରା ପି କଶୁ ଖରା RWX0168104

ପ ୁ /31142 55 171 1288କୃ1ଚ.(  ପ4ିତ ପି ଆପନX ା ପ4ିତ OR/12/085/294206

%ୀ /31143 50 171 1289ଗିତାରାଣି ପ4ିତ *ା କୃ1ଚ.(  OR/12/085/294234

ପ ୁ /31144 27 171 1291ଜିେତ.(  ପ4ିତ ପି କୃ1ଚ.(  ପ4ିତ RWX0627042

%ୀ /32145 64 171 1292ପଦ7 ା ଦାସ *ା ଅଜୁ@ ନ ଦାସ OR/12/085/294119

ପ ୁ /32146 59 171 1294ବାମନ ମିଶ( ପି ଭାବଗ(ାହୀ ମିଶ( OR/12/085/294122

%ୀ /32147 58 171 1295ମିନତୀ ମିଶ( *ା ବାମନ ମିଶ( OR/12/085/294117

ପ ୁ /32148 45 171 1296ରାଜ କମୁାର ମିଶ( ପି ଭାବଗ(ାହୀ ମିଶ( RWX0681379

%ୀ /32149 28 171 1297େରାଜାଲିF ମିଶ( ପି ବାମନ ଚରଣ ମିଶ( RWX0524249

ପ ୁ /32150 31 171 1298େସୗମ�ରGନ ମିଶ( ପି ବାମନ ମିଶ( RWX0341776

ପ ୁ /33151 62 171 1299ବି.ଭାନୁ ମ>ୂ? . ପି ବି.େଭ!ଟ ରାବଣା  KBH1808732

%ୀ /33152 45 171 1300ଏ:. ରାବଣା ଆ`ା *ା ଏ:. ରାମକ(ି1ା RWX0524579

%ୀ /33153 44 171 1301ମGଳୁା ଭତ(ା *ା ଦାନିେୟଲ ଭତ(ା RWX0168484

%ୀ /33154 52 171 1302ବି.େକୗଶଲ�ା େଦବୀ *ା ବି.ଭାନୁ ମ>ୂ? KBH1808740

%ୀ /33155 38 171 1303ମିନା ହିଆଲ ପି ସିର ହିଆଲ KBH1356740

ପ ୁ /33156 50 171 1304ଏ ସବୁାସ ପାତ( ପି ଏ ଚିନX ା ବାବୁ OR/12/085/294171

%ୀ /33157 47 171 1305ଏ େଶାଭା ପାତ( *ା ଏ ସବୁାସ ପାତ( RWX0681395

ପ ୁ /33158 27 171 1306ଏ ବି=ଜିତ ପାତ( ପି ଏ ସବୁାସ ପାତ( RWX0697144

ପ ୁ /34159 38 171 1307ସକୁାN ଖରା ପି ସବୁାଷ ଖରା KBH1931773

ପ ୁ /34160 63 171 1309ଜି ଜଗନX ାଥ େସଠୀ ପି ଆପାନା େସଠୀ RWX0785204

ପ ୁ /35161 51 171 1310ଜି ନାେଗ=ର ରାଓ ପି ଜି ଆପାନX ା ରାଓ OR/12/085/294129

ପ ୁ /35162 23 171 1311ଜୀ. ସନ7ୂ କା ରାଓ ପି ଜୀ. ନାେଗସର ରାଓ RWX1277672

%ୀ /35163 43 171 1312ଜି ନୀଲାେବଣି େସଠି *ା ଜି. ନାେଗ*ର ରାଓ RWX0167585

ପ ୁ /36164 46 171 1313ରାେଜଶ ଖରା ପି ପିଲିମନ ଖରା OR/12/085/294730

ପ ୁ /36165 45 171 1314ଶିଶିର ଖରା ପି ପିଲିମନ ଖରା OR/12/085/294729

ପ ୁ /36166 62 171 1315ନେର.(  ମଦୁୁଲି ପି େଗାପାଳ ମଦୁୁଲି RWX0958660

%ୀ /36167 42 171 1316ସତ�ଭାମା ମଦୁୁଲି *ା ନେର.(  ମଦୁୁଲି RWX0657601

%ୀ /36168 25 171 1317ବାଲା ଉମା ମେହ=ରି ପି ବାଲା ଲ67ଣ ରାଓ RWX0852483

ପ ୁ /37169 56 171 1318ଉେପ.(  ତ(ିପାଠୀ ପି େଗୗରହରି ତ(ିପାଠୀ OR/12/085/294134

%ୀ /37170 48 171 1319ଲାବଣ� ତ(ିପାଠୀ *ା ଉେପ.(  ତ(ିପାଠୀ OR/12/085/294135

ପ ୁ /37171 41 171 1320ଉମା ଚରଣ ତ(ିପାଠୀ ପି ଉେପ.(  ତ(ିପାଠୀ KBH1808823

ପ ୁ /37172 39 171 1321ସେNାଷ କମୁାର ତ(ିପାଠି ପି ଉେପ.(  ତ(ିପାଠି KBH1809755

%ୀ /38173 42 171 1323କନିୁଲତା ପାଣିଗ(ାହୀ *ା ନେରଶ କମୁାର ପାଣିଗ(ାହୀ KBH1855675

%ୀ /38174 63 171 1324ସଦୁ1ା ସାହୁ *ା ପ(ଭାକର ସାହୁ OR/12/085/294708
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ପ ୁ /38175 51 171 1325ଜୟରାମ ସାହୁ ପି ଚତୁଭୁ@ ଜ ସାହୁ KBH1640853

%ୀ /38176 45 171 1326ମGଲୁତା ସାହୁ *ା ଜୟରାମ ସାହୁ KBH1640861

ପ ୁ /38177 45 171 1327ନେର.(  ସାହୁ ପି ପ(ଭାକର ସାହୁ KBH1809383

%ୀ /38178 41 171 1328ସଂଯJୁା ସାହୁ *ା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ KBH1808567

%ୀ /38179 21 171 1329ମନସ7ିତ। ସାହୁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ RWX1128461

%ୀ /39180 29 171 1330ସବିତା େଗୗଡ ପି ହରି େଗୗଡ RWX0525147

ପ ୁ /39181 56 171 1331ରବି.( ନାଥ ସାହୁ ପି ଜଗନX ାଥ ସାହୁ RWX0680918

%ୀ /39182 49 171 1333ସମ?aା ସାହୁ *ା ରବି.(  ସାହୁ OR/12/085/294807

%ୀ /39183 45 171 1334ପ(ଭାସିନି ସାହୁ *ା ସେNାଷ କମୁାର ପାଣିଗ(ାହି KBH1855303

%ୀ /39184 44 171 1335ଭାଗ�ଲତା ସାହୁ *ା ରେମଶ ଚ.(  ସାହୁ KBH1855774

ପ ୁ /40185 71 171 1336ପଦ7 ଚରଣ େଲ!ା ପି ଆଦିକ. େଲ!ା KBH1660406

ପ ୁ /40186 48 171 1337ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ପିତବାସ ସାହୁ RWX1193325

%ୀ /40187 65 171 1338କମୁଦୁୀନୀ ସାହୁ *ା ପିତବାସ ସାହୁ OR/12/085/294146

%ୀ /40188 42 171 1339ସେୁଲାଚନା ସାହୁ *ା ନାରାୟଣ ସାହୁ KBH1855188

ପ ୁ /41189 39 171 1340କିେଶାର କମୁାର େବେହରା ପି ହୀରାbର େବେହରା RWX0680926

%ୀ /41190 47 171 1341ସଜୁତା ପାଣିଗ(ାହୀ *ା ଗେଣଶ ଚ.(  ପାଣିଗ(ାହୀ RWX0627448

%ୀ /41191 53 171 1342ସଦୁ1ା *ାଇଁ *ା ସିମାHଳ *ାଇଁ OR/12/085/294806

%ୀ /42192 54 171 1343ସାବିତ(ୀ େଦାରା *ା ଗନିୁଆ େଦାରା OR/12/085/294486

ପ ୁ /42193 42 171 1344କିରମଣି େଦାରା ପି ଗନିୁଆ େଦାରା KBH1809730

ପ ୁ /43194 46 171 1345ସଶୁାN ଦାସ ପି ସଂଜୟ ଦାସ RWX0680934

%ୀ /43195 42 171 1346ସବିତା ଦାସ *ା ସଶୁାN ଦାସ RWX0167593

ପ ୁ /43196 60 171 1347ରେମଶ ଚ.(  ସାହୁ ପି ଦିନବRୁ ସାହୁ OR/12/085/294900

%ୀ /43197 53 171 1348ଗୀତାGଳି ସାହୁ *ା ରେମଶ ସାହୁ OR/12/085/294874

ପ ୁ /43198 27 171 1349ଉେପ.(  ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ.(  ସାହୁ RWX0905745

%ୀ /44199 41 171 1350ବି=ରGିତା ମହାପାତ( *ା ପ(େମାଦ କମୁାର ମହାପାତ( KBH1640838

ପ ୁ /45200 48 171 1352ଦୀନବRୁ ପାଢୀ ପି ରାମକୃ1 ପାଢୀ KBH1641273

ପ ୁ /45201 45 171 1353ବଂଶୀଧର ପାଢୀ ପି ରାମକୃ1 ପାଢୀ KBH1641281

%ୀ /45202 40 171 1354ସଂଯJୁା ପାଢି ପି କୃ1 ଚ.(  ପାଢି KBH1855691

ପ ୁ /45203 38 171 1355ମଧସୁଦୁନ ପାଢୀ ପି ରାମକୃ1 ପାଢୀ KBH1641299

%ୀ /46204 60 171 1356ଭାରତୀ ନାହାକ *ା ଅଜୁ@ ନ ନାହାକ KBH1641034

%ୀ /46205 44 171 1358ସପୁ(ଭା ସାହୁ *ା ସିମାHଳ ସାହୁ RWX0167601

ପ ୁ /47206 42 171 1360ରବି.(  ନାଥ ଜାନୀ ପି ପcୂ@ଚ.(  ଜାନୀ RWX0807123

ପ ୁ /47207 60 171 1361ସବୁାସ ଚ.(  ପେଲଇ ପି ଦୁଲ; ଭ ପେଲଇ KBH1855378

%ୀ /47208 52 171 1362ସଦୁ1ା ପେଲଇ *ା ସବୁାଷ ଚ.(  ପେଲଇ KBH1855386

ପ ୁ /48209 67 171 1364ମାଧବ େଲ!ା ପି ଆଦିକ. େଲ!ା KBH1660372

ପ ୁ /48210 85 171 1365ଭରତ ପ4ା ପି ରଘନୁାଥ ପ4ା KBH1815315

%ୀ /48211 70 171 1366ତମାଳ ପ4ା *ା ଭରତ ପ4ା OR/12/085/294863

ପ ୁ /48212 56 171 1367କିେଶାର ଚ.(  ପ4ା ପି ଭରତ ପ4ା KBH1815711

%ୀ /48213 46 171 1368ଗାୟତ(ି  ପ4ା *ା କିେଶାର ପ4ା KBH1815778

ପ ୁ /48214 40 171 1369ସମିର କମୁାର ପ4ା ପି ଭରତ ପ4ା KBH1816271

ପ ୁ /48215 25 171 1370ଆଶଷି କମୁାର ପ4ା ପି କିେଶାର ଚ.(  ପ4ା RWX0852459

ପ ୁ /48216 22 171 1371ଆଦିତ� କମୁାର ପ4ା ପି କିେଶାର ଚ.(  ପ4ା RWX1128032

ପ ୁ /49217 23 171 1372ମିଲନ କମୁାର ପି ଜାମଲୁା େକଦାର *ାମୀ ପାତ( RWX0969600

ପ ୁ /49218 58 171 1373ଜାମଲୁ। େକଦାର :ଵାମୀ ପାତ( ପି ଜାମଲୁ। ଲାଛନା ମତୂ?  ପାତ( OR/12/085/294181

%ୀ /49219 46 171 1374େଜ. ନମିତା ପାତ( *ା େଜ. େକଦାର*ାମୀ ପାତ( KBH1815257

%ୀ /49220 40 171 1375େକ. େସୗଜନ�ା *ା େକ. ଧନୁଜ@ ୟ ରାଓ RWX0681387

ପ ୁ /50221 41 171 1376ବି ମରୁଲି କ( ି1ା . ପି ଶ(ୀରାମ OR/12/085/294188

%ୀ /50222 56 171 1377ବି ଚା.ା *ା ଶ(ୀରାମ OR/12/085/294187

ପ ୁ /50223 38 171 1378େକ. ଦୁଗOପ(ସାଦ ପି େକ. ତ(ିନାଥ ରାଓ RWX0167999

ପ ୁ /50224 65 171 1379ବି ଶ(ୀରାମ ମ>ୁ? ପି ସନ�ାସିୟା ମ>ୁ? RWX0680942

%ୀ /51225 33 171 1381_(ତିମା ମହାNି *ା _(ଶାN େମାହାNି RWX0734038

%ୀ /51226 61 171 1383ରୁପକାNି ମହାNି *ା ଭଗବାନ ମହାNି OR/12/085/294190

ପ ୁ /51227 44 171 1384ପ(ଶାN କମୁାର ମହାNି ପି ଭଗବାନ ମହାNି OR/12/085/294192

%ୀ /52228 39 171 1385ଏ. ରଜନି *ା ଏ ସାଇ ଶ(ିନୁ KBH1815125

ପ ୁ /52229 44 171 1386ଏ. ସାଇ ସ(ିଣ ୁ ପି ଏ. ରାମମ>ୂ@ୀ KBH1815117

%ୀ /53230 44 171 1387େସୗଦାମିନି ରଣା *ା 6ିତିଶ ଚ.(  ରଣା KBH1695840

%ୀ /54231 80 171 1388େକ. େହମଲତା *ା େକ. ଆଦିନାରାୟଣ OR/12/085/294207

ପ ୁ /54232 49 171 1389ଜଗନX ାଥ େଜନା ପି ବାeାନିଧି େଜନା KBH1695899

ପ ୁ /55233 44 171 1390ବନ କଳୁଦିପ ପି ଧନିଆ କଳୁଦିପ KBH1695832

%ୀ /55234 52 171 1391ପି. ରାବଣା`ା ପାତ( *ା ପି. େଗାପାଳ ପାତ( OR/12/085/294216

ପ ୁ /55235 46 171 1392ପି. ସେୁର.(  ପାତ( ପି ପି. ଭା\ର ପାତ( KBH1816081

ପ ୁ /56236 42 171 1393ବି. ମେନାଜ କମୁାର ପି ବି. ଲ67ଣ ରାଓ KBH1809011
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%ୀ /56237 37 171 1394ବିଜୟା ଲ67ୀ ମଲ; ିକ *ା ପcୁ@ଚ.(  ମଲ; ିକ KBH1357078

ପ ୁ /56238 55 171 1395ବି ଲ67ଣ ରାଓ ପି ବି ସନ�ାସି ରାଓ OR/12/085/294524

ପ ୁ /57239 62 171 1396ସେୁର.(  ସାବତ ପି େମାହନ ସାବତ RWX0680967

%ୀ /57240 56 171 1397ଝୁନୁ ସାବତ *ା ସେୁର.(  ସାବତ RWX0680959

ପ ୁ /57241 41 171 1398ତ(ିପତି ସାବତ ପି ସେୁର.(  ସାବତ KBH1809425

ପ ୁ /57242 38 171 1399ସେNାଷ ସାବତ ପି ସେୁର.(  ସାବତ KBH1641331

ପ ୁ /58243 32 171 1400ଶରତ ବାଘ ପି ଭା\ର ବାଘ RWX0168039

%ୀ /58244 31 171 1401େରବତୀ ବାଘ *ା ଜନକ ବାଘ RWX0538264

ପ ୁ /58245 32 171 1402ଏ:.ସତୀସ କମୁାର ପି ଏ:. େମାହନ ରାଓ RWX0237628

ପ ୁ /59246 43 171 1403ବାବୁଲି ଶିୟ ପି ସେୁର.(  ଶିୟ KBH1855055

ପ ୁ /60247 55 171 1404ରେମଶ ସିୟ ପି ଅନN ସିୟ KBH1809292

%ୀ /60248 46 171 1405ସଯୂ�@କାNି ସିୟ *ା ରେମଶ ସିୟ KBH1809300

ପ ୁ /60249 27 171 1406ଜିତୁନ କମୁାର ଶିୟ ପି ରେମଶ ଚ.(  ଶିୟ RWX0697128

%ୀ /60250 24 171 1407ସfୁାନୀ ସିୟ ପି ରେମଶ ଚ.(  ସିୟ RWX0905802

ପ ୁ /61251 49 171 1408େଜ. ଈ=ର ରାଓ ପି େଜ. କ( ି1ା ରାଓ RWX0167635

ପ ୁ /61252 57 171 1409ସତ�ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଅନN ଦାସ KBH1810415

%ୀ /61253 49 171 1410ଗିରିଜା ଦାଶ *ା ସତ�ନାରାୟଣ ଦାଶ KBH1810423

ପ ୁ /61254 51 171 1411ସପନକର େଘାଷ ପି ପରିମଲ େଘାଷ RWX0958678

ପ ୁ /61255 33 171 1412ଶ(ୀ ରାମଚ.(  ଖରା ପି କରୁଣା ଖରା RWX0422782

%ୀ /61256 69 171 1413ହସମଣି ମହାନ.ିଆ *ା ସମିୁୟ ମହାନ.ିଆ RWX0168005

ପ ୁ /61257 29 171 1414ରGନ ମଦୁୁଲି ପି ନେର.(  ମଦୁୁଲି RWX0627414

%ୀ /61258 44 171 1415େଜ. ଉଷାରାଣୀ *ା େଜ. ଈ=ର RWX0167627

%ୀ /62259 66 171 1416ଲାବଣ� ବାଘ *ା ପିତାbର ବାଘ RWX0168054

%ୀ /62260 62 171 1417ଦୁଃଖୀ ବାଘ *ା ଲାବଣ� ବାଘ RWX0168047

ପ ୁ /62261 36 171 1418ଟୁନା ବାଘ ପି ସବୁାଷ ବାଘ RWX0168187

ପ ୁ /62262 35 171 1419ତପନ ବାଘ ପି ଲାବାନ� ବାଘ RWX0168310

ପ ୁ /62263 34 171 1420ନିରGନ ବାଘ ପି କୃ1ଦାନ ବାଘ RWX0168294

ପ ୁ /62264 33 171 1421କାେମ=ର ବାଘ ପି ସବୁାସ ବାଘ RWX0168021

%ୀ /62265 39 171 1422ମାଳତୀ ଭତ( ା *ା ଦିଲିପ ଭତ( ା RWX0168286

ପ ୁ /62266 32 171 1423ଅନୀଲ ଭତ( ା ପି ହରିi.(  ଭତ( ା RWX0681403

%ୀ /62267 31 171 1424ପjୁା ଭତ( ା *ା ଅନୀଲ ଭତ( ା RWX0538256

%ୀ /62268 34 171 1425ଯେଶାଦା ହିଆଲ *ା ସନତ ହିଆଲ RWX0168351

ପ ୁ /62269 34 171 1426ସନତ ହିଆଲ ମା ଶକୁ( ି  ହିଆଲ RWX0168369

ପ ୁ /62270 33 171 1427ଅନN ହିୟାଲ ପି ବ( ଜ ହିୟାଲ RWX0168344

%ୀ /62271 39 171 1428ପହୁ>ି କ.ପାନ ପି କୃପା କ.ପାନ RWX0168245

ପ ୁ /62272 72 171 1429ଶ�ାମ ଖରା ପି ଧବଳୁ ଗା4ା ଖରା RWX0538249

%ୀ /62273 59 171 1430କଳାବତୀ ଖରା *ା କରୁଣା ଖରା RWX0785220

%ୀ /62274 39 171 1431ରବି ଖରା *ା ପଦ7 ନ ଖରା RWX0168302

ପ ୁ /62275 36 171 1432ରାେଜ.(  ଖରା ପି ଦାସି ଖରା RWX0168252

%ୀ /62276 34 171 1433ମୀନୁ ଖରା *ା ମନୁ ଖରା RWX0168138

ପ ୁ /62277 34 171 1434ମନୁ ଖରା ପି ଗେଣଶ ଖରା RWX0168260

%ୀ /62278 34 171 1435ମିନି ଖରା *ା ମେନାଜ ଖରା RWX0168195

ପ ୁ /62279 30 171 1436ମେନାଜ କମୁାର ଖରା ପି ନାରାୟଣ ଖରା RWX0295451

%ୀ /62280 56 171 1437ଯମନୁା ଖିଲ *ା ଅଭି ଖିଲ RWX0168146

ପ ୁ /62281 55 171 1438ଅଭି ଖିଲ ପି ରଘନୁାଥ ଖିଲ RWX0168161

%ୀ /62282 32 171 1439ଅନୀତା ଖିଲ ପି ଅଭି ଖିଲ RWX0168070

ପ ୁ /62283 28 171 1440ଶବିା ଖିଲ ପି ଅଭି ଖିଲ RWX0627307

%ୀ /62284 59 171 1441ବାସNି େଖାସଲା *ା ପଦ7 ନ େଖାସଲା RWX0168328

ପ ୁ /62285 34 171 1442ଗେଣଶ େଖାସଲା ପି ହଳଧର େଖାସଲା RWX0168211

%ୀ /62286 33 171 1443ଚୁମକି େଖାସଲା *ା ଟୁନା େଖାସଲା RWX0168336

ପ ୁ /62287 35 171 1445ମନୁ ମହାନ.ିଆ ପି ପ(ଶାN ମହାନ.ିଆ RWX0295477

ପ ୁ /62288 32 171 1446େଗାକଳୁ ଚ.(  ନାଗ ପି ରେମଶ ନାଗ RWX0168237

ପ ୁ /62289 60 171 1447ପିତବାସ ସାବତ ପି ଅନN ସାବତ KBH1854975

ପ ୁ /62290 34 171 1448ବିଲାସ କମୁାର ସମାେରଡ଼ି ପି ଲl ୁସମାେରଡ଼ି RWX0168096

%ୀ /62291 32 171 1449ଟୁବୁଲି ସମାେରଡ଼ି *ା ବିଲାଶ କମୁାର ସମାେରଡ଼ି RWX0168088

ପ ୁ /63292 34 171 1450ମେହ.(  େଖାସ; ା ପି କାଳିଆ େଖାସ; ା RWX0168393

%ୀ /63293 33 171 1451ଲତା େଖାସ; ା *ା ମେହ.(  େଖାସ; ା RWX0168401

ପ ୁ /63294 55 171 1452ସିମାHଳ ପmଡ଼ତି ପି ବ( ହ7 ାନ. ପmଡ଼ତି KBH1854918

ପ ୁ /63295 53 171 1453ଲ67ିକାN ପ4ିତ ପି ଭିମେସନ ପ4ିତ RWX0167643

%ୀ /63296 39 171 1454ଗୀତାGଳୀ ପ4ିତ *ା ଲ67ୀକାN ପ4ିତ RWX0237321

%ୀ /63297 21 171 1455ଲିସା ପ4ିତ ପି ଲ67ୀ କାଂତା ପ4ିତ RWX1273192

ପ ୁ /63298 19 171 1456ଚଂଦନ ପ4ିତ ପି ଲ67ୀ କାଂତା ପାଣୀତ RWX1274174
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ପ ୁ /64299 41 171 1457ଶିଶିର କମୁାର ପ4ା ପି ଭରତ ପ4ା KBH1815455

ପ ୁ /65300 45 171 1458େକ. ଧନୁଜ@ ୟ ରାଓ ପି େକ. ଆନ. ରାଓ KBH1815919

%ୀ /66301 48 171 1459େକ.ପାବ@ ତୀ *ା େକ. େଭେ!ଟ ରାବଣା KBH1808716

%ୀ /67302 46 171 1460ସନିୁତା ଖରା *ା ହଷ@  ରGନ ଖରା KBH1855162

%ୀ /68303 53 171 1461େକ. ଶାNି *ା େକ. େମାହନ ରାଓ KBH1808757

ପ ୁ /69304 51 171 1462ଜଗବRୁ ବଡନାୟକ ପି ଆଇତା ବଡନାୟକ OR/12/085/330089

%ୀ /69305 50 171 1463େକୗଶଲ�ା ବଡନାୟକ ପି ଜଗବRୁ ବଡନାୟକ KBH1855170

%ୀ /69306 33 171 1464ଚା.ିନୀ *ାଇଁ *ା ବିକ(ମ କମୁାର *ାଇଁ RWX0167650

ପ ୁ /70307 79 171 1465ସନୁୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଚ.(  ଦାସ KBH1356757

ପ ୁ /70308 36 171 1466ବିକ(ମ କମୁାର *ାଇଁ ପି ସିମାHଳ *ାଇଁ RWX0167668

%ୀ /71309 46 171 1467େମାନିକା ଖରା *ା ରାଜୁ ଖରା RWX0168278

%ୀ /72310 50 171 1468ସନୁାମଣି େଖାସଲା *ା ଇ=ର େଖାସଲା RWX0680975

%ୀ /73311 21 171 1469େଜ�ାWXା ରାଣୀ ଦାସ ପି ସସୁାNା ଦାସ RWX1277532

ପ ୁ /73312 48 171 1470ପରୂନ ଚଂଦ(  ମହାNୀ ମା ବି1ୁପ(ିୟା ମହାNୀ RWX1277607

ପ ୁ /73313 62 171 1471ମରୁଲିଧର ସାହୁ ପି ବାଉରିବRୁ ସାହୁ KBH1695519

%ୀ /73314 54 171 1472ମିନା ସାହୁ *ା ମରୁଲିଧର ସାହୁ KBH1695527

ପ ୁ /73315 20 171 1473ମେନାଜ ସାହୁ ପି ରେମସ ସାହୁ RWX1277557

%ୀ /74316 54 171 1474ସର*ତି ପତି *ା ଅ6ୟ କମୁାର ପତି KBH1932078

ପ ୁ /74317 43 171 1475ଆେଲାକ କମୁାର ପତି ପି ବି1ୁ ଚରଣ ପତି KBH1932060

ପ ୁ /78318 50 171 1476ପିତବାସ ପାଣିଗ(ାହି ପି ଅଚ�ତୁ ପାଣିଗ(ାହି KBH1931666

ପ ୁ /78319 28 171 1477ଆକାଶ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ପିତବାସ ପାଣିଗ(ାହୀ RWX0627331

%ୀ /79320 44 171 1478ଭାଗ� ପାଣିଗ(ାହି *ା ପିତବାସ ପାଣିଗ(ାହି KBH1931716

%ୀ /82321 51 171 1479କନିୁ ନାୟକ *ା ଲ67ୀ ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0680983

ପ ୁ /83322 32 171 1480ଏସ.ଜଗଦିସ କମୁାର ପି ଏସ.େମାହନ ରାଓ KBH1356781

%ୀ /83323 30 171 1481ମଧସୁ7 ିତା ପ(ଧାନ ପି ପ(ତାପ ପ(ଧାନ RWX0341701

%ୀ /84324 36 171 1482ଅGନା େଘାସ *ା କୃ1 େଗାପାଳ େଘାସ KBH1356823

%ୀ /85325 35 171 1483ପ(ମିaା ସାହୁ ପି ପରୀ6ିତ ସାହୁ KBH1356773

ପ ୁ /85326 34 171 1484ପcୁ@ଚ.(  ସାହୁ ପି ପରିଖିତ ସାହୁ KBH1356898

%ୀ /86327 35 171 1485ସେNାଷୀ େଦାରା *ା କିରମଣି େଦାରା RWX0958686

%ୀ /88328 44 171 1487ପି.ମମତା ପାତ( *ା ପି.ସେୁର.(  ପାତ( KBH1356872

ପ ୁ /89329 34 171 1488ଲି�ରାଜ ପ(ଧାନ ପି ନିରଂଜନ ପ(ଧାନ RWX0237578

%ୀ /90330 32 171 1489ଚHଳା ବାଘ *ା ବଂଶୀ ବାଘ RWX0538231

ପ ୁ /90331 33 171 1490ବି.ଗେୁ]=ର ରାଓ ପି ବିଭୁG� ରାଓ KBH1357003

ପ ୁ /91332 33 171 1491ବି. େହମN କମୁାର ପି ବି. ଭାନୁମ>ୂ? RWX0958694

ପ ୁ /91333 34 171 1492ସଂଜୟ ରାମ ପି ବି=ନାଥ ରାମ OR/12/085/294364

%ୀ /91334 44 171 1494ନୟନା ଦାସ *ା ଜଗନ େମାହନ ଦାସ RWX0167726

%ୀ /91335 32 171 1495କନିୁ ଦାସ ମା ପଦ7 ା ଦାସ RWX0167718

ପ ୁ /91336 35 171 1496ରବୀ.(  େଦାରା ପି ଗଣିୁଆ େଦାରା OR/12/085/294154

%ୀ /91337 65 171 1497େଶାଭାରାଣୀ େଘାଷ ପି ପରିମଲ େଘାଷ RWX0681007

%ୀ /91338 55 171 1498ଜଗତ ରାଣୀ େଘାଷ *ା ସପୁନ େଘାଷ RWX0680991

%ୀ /91339 48 171 1499ଲ67ି େଜନା *ା ତ(ୀେଲାଚନ େଜନା RWX0681023

ପ ୁ /91340 64 171 1500କରୁଣା ଖରା ପି ମା�ୁ ଖରା RWX0422816

ପ ୁ /91341 40 171 1502ପHାନନ ନାୟକ ପି ଅଜୁ@ ନ ନାୟକ RWX0657528

ପ ୁ /91342 71 171 1503କୃ1 ଚ.(  ପ4ା ପି ଗଦାଧର ପ4ା RWX0167767

%ୀ /91343 70 171 1504ପ(ମିଳା ପ4ା *ା କୃ1ଚ.(  ପ4ା RWX0167809

ପ ୁ /91344 33 171 1505ଜିେତ.(  ପ4ା ପି କୃ1ଚ.(  ପ4ା RWX0167783

ପ ୁ /91345 33 171 1506ବିମଳ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ସନ�ାସି ପରିଡ଼ା RWX0167700

%ୀ /91346 33 171 1507ସନୁୀତା ପରିଡ଼ା *ା ଅnୱନିୀ ପରିଡ଼ା RWX0958710

ପ ୁ /91347 32 171 1508ମନX ଥ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ସନ�ାସି ପରିଡ଼ା RWX0958702

ପ ୁ /91348 32 171 1509ମେହଶ ବାବୁ ରାଓ ପି ଚ.(େଶଖର ରାଓ KBH1810563

ପ ୁ /91349 51 171 1510ସୀମାHଳ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0681015

%ୀ /91350 41 171 1511ଗୀତାGଳି ସାହୁ *ା ବସN କମୁାର ସାହୁ RWX0167791

ପ ୁ /91351 48 171 1512କୃତିବାସ *ାଇଁ ପି ହରିହର *ାଇଁ RWX0167759

%ୀ /91352 40 171 1513ସବିତା *ାଇଁ *ା କୃତିବାସ *ାଇଁ RWX0167742

ପ ୁ /92353 44 171 1514ତ(ିନାଥ ଆଚାଯ�@ ପି ଭଗବାନ ଆଚାଯ�@ RWX0342634

ପ ୁ /92354 31 171 1515ଭି. ମେହଶ ବାବୁ ପି ଭି.ଚ.( େଶଖର ରାଓ RWX0524819

%ୀ /92355 29 171 1516ସଲୁତା ରାଣୀ ବେଢଇ ପି ତପନ କମୁାର ବେଢଇ RWX0525139

%ୀ /92356 37 171 1517ବି ସଶିୁଲା ବଦୁମରୁମରୁ *ା ବି ମରୁଲିକ(1 ବଦୁମରୁମରୁ RWX0342089

ପ ୁ /92357 33 171 1518ଭଗିଆ ବାଘ ପି ନ. ବାଘ RWX0529685

%ୀ /92358 29 171 1519ତାମା ବାଘ *ା ଭଗିଆ ବାଘ RWX0529677

ପ ୁ /92359 35 171 1520ଦିନବRୁ େବେହରା ପି ସଦୁଶ@ନ େବେହରା RWX0524967

ପ ୁ /92360 28 171 1521େଗାପବRୁ େବେହରା ପି ସଦୁଶ@ନ େବେହରା RWX0524926

6 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ! *ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /92361 28 171 1522ସର*ତୀ େବେହରା *ା ଦିନବRୁ େବେହରା RWX0807610

%ୀ /92362 29 171 1523ଭି.ଦିବ�ା ଭାରତୀ ପି ଭି.ମାେଲ=ର ରାଓ RWX0525154

%ୀ /92363 36 171 1524ରାଧିକା ଡୁକି *ା ବି ସାଇରାମ RWX0341834

ପ ୁ /92364 34 171 1525ସେୁର.(  ଗରଡା ପି ସବୁାଷ ଗରଡା RWX0529651

%ୀ /92365 31 171 1526େଦବକି ଗରଡା *ା ସେୁର.(  ଗରଡା RWX0529669

%ୀ /92366 27 171 1527ଜି. ଗୀତା ପି ଜି ଅ.ୁ RWX0733501

ପ ୁ /92367 62 171 1528ସାNୁନୁ େଗୗଡ ପି ଉIବ େଗୗଡ RWX0342311

%ୀ /92368 68 171 1529ଶଭୁମଣି ହାଲୱା *ା ପ(ହ; ାଦ ହାଲୱା RWX0342642

ପ ୁ /92369 44 171 1530ସଂଜୟ କମୁାର ହାଲୱା ପି ପ(ହ; ାଦ ହାଲୱା RWX0342626

ପ ୁ /92370 37 171 1531ପ(ୟରGନ ହାଲୱା ପି ପ(ହ; ାଦ ହାଲୱା RWX0342659

ପ ୁ /92371 34 171 1532ଶିବାଜୀ ହାଲୱା ପି ପ(ହ; ାଦ ହାଲୱା RWX0342667

%ୀ /92372 31 171 1533ଅରଚିତା କମୁାରୀ ହାଲୱା *ା ସଂଜୟ କମୁାର ହାଲୱା RWX0342618

ପ ୁ /92373 28 171 1534ଜି ଜାନକି ପି ଜି ଏ4ୁ RWX0524991

%ୀ /92374 49 171 1535ସନିୁତା ଖରା *ା ହଷOନ. ଖରା RWX0681064

ପ ୁ /92375 36 171 1536ହଷOରGନ ଖରା ପି ମେନାଜ ଖରା RWX0681056

ପ ୁ /92376 31 171 1537ପ(ସାN କମୁାର ଖରା ପି ହଷOନ. ଖରା RWX0342238

%ୀ /92377 45 171 1538ଆଶ ୁକମୁାରି ପି େସାମ େଦବ RWX0529693

%ୀ /92378 35 171 1539େକ କ( ାNି କମୁାରୀ *ା େକ ନାେଗ=ର ରାଓ RWX0341487

%ୀ /92379 71 171 1540ବି1ୁପ(ିୟା ମହାNି *ା ସଦୁଶ@ନ ମହାNି RWX0681031

ପ ୁ /92380 51 171 1541େମାତିରାମ ମହାNି ପି ପିତାbର ମହାNି RWX0538272

ପ ୁ /92381 60 171 1542କୃ1ଚ.(  ମଲ; ିକ ପି ଖତୁ ମଲ; ିକ RWX0341792

%ୀ /92382 51 171 1543ତିଲ>ମା ମଲ; ିକ *ା କୃ1 ମଲ; ିକ RWX0341800

ପ ୁ /92383 33 171 1544ପ(କାଶ ମଲ; ିକ ପି କୃ1 ମଲ; ିକ RWX0341818

ପ ୁ /92384 32 171 1546େକଦାରନାଥ ମଲ; ିକ ପି କୃ1 ମଲ; ିକ RWX0657551

%ୀ /92385 26 171 1547ଭି. ନବ�ା ପି ଭି.ମାେଲ=ର ରାଓ RWX0807511

ପ ୁ /92386 67 171 1548ଇlାବତି ନାୟକ ପି ଅଜୁ@ ନ ନାୟକ RWX0681049

%ୀ /92387 50 171 1549େଶୖଳବାଳା ନାୟକ *ା ଶାNାନୁ େଗୗଡ RWX0342329

ପ ୁ /92388 45 171 1550ରବି.(  ନାୟକ ପି ଅଜୁ@ ନ ନାୟକ RWX0341875

%ୀ /92389 40 171 1551ପ(ଭାସୀନି ନାୟକ *ା ରବି.(  ନାୟକ RWX0341883

%ୀ /92390 38 171 1552ପjୁାGଲି ନାୟକ *ା ନିରGନ ନାୟକ RWX0341768

ପ ୁ /92391 32 171 1553ସେNାଷ ନାୟକ ପି ବା1ୁଚରଣ ନାୟକ RWX0341552

%ୀ /92392 32 171 1554ରତX ମାଳା ନାୟକ *ା ସେNାଷ କମୁାର ନାୟକ RWX0342600

%ୀ /92393 39 171 1555ଡି ପାବନି ପି ଡି ମନୁଦା RWX0341693

ପ ୁ /92394 28 171 1557ସଚିନ କମୁାର ପାତ( ପି େଜ.େକଦାର *ାମୀ ପାତ( RWX0524918

ପ ୁ /92395 32 171 1558ଭିମେସନ ପ(ଧାନ ପି ଯଧିୁoିର ପ(ଧାନ RWX0529636

%ୀ /92396 41 171 1559ନମିତା ସାଗର ପି ଦାମଦର ସାଗର RWX0341503

ପ ୁ /92397 44 171 1560ନିଲାHଲ *ାଇଁ ପି ତ(ିନାଥ *ାଇଁ RWX0341685

%ୀ /93398 32 171 1561େଜସୖXା େଜନା *ା ସେNାଷ କମୁାର େଜନା RWX0524827

ପ ୁ /94399 49 171 1562ମେନାରGନ ମହାNି ପି ମରୁଲୀଧର ମହାNି RWX0627208

%ୀ /94400 44 171 1563ରୀନା6ୀ ମହାNି *ା ମେନାରGନ ମହାNି RWX0627216

%ୀ /99401 26 171 1564ଟି େହମା *ା ଟି ନେରଶ ରାଓ RWX0852616

%ୀ /99402 77 171 1565ମଇନା ଖରା *ା ଗଉର ଖରା RWX0852673

ପ ୁ /99403 45 171 1566କରଣ ପା�ି ପି ଡୁମରିୁ ପା�ି RWX0852582

ପ ୁ /99404 30 171 1567ସେୁରଶ ପା�ି ପି ପତି ପା�ି RWX0852525

%ୀ /99405 27 171 1568ଆସମତି ପା�ି *ା କରଣ ପା�ି RWX0852681

%ୀ /99406 26 171 1569କାଜଲ ପା�ି *ା ସେୁରଶ ପା�ି RWX0852608

%ୀ /116407 36 171 1570ବି.ସ�ିତା  ପି ବି.ରାମ ଚ.(  ରାଓ KBH1931989

%ୀ /121408 71 171 1572ବାସNି ମହNି *ା ମରୁଲିଧର ମହାNି RWX0852202

%ୀ /200409 45 171 1573ରୀନା ରାଣି *ାଇଁ *ା ଅନN କମୁାର *ାଇଁ RWX0969493

ପ ୁ /2R 5/4410 21 171 1574ଜଗନX ାଥ ପ(ସାଦ ନାୟକ ପି ବିnଵ ରGନ ନାୟକ RWX1271345

%ୀ /999411 23 171 1575ମନିସା ଖରା ପି ଶଶିରି ଖରା RWX1233519

ପ ୁ /999412 22 171 1576ଦିପନୁ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ପିତବାସ ପାଣୀଗ(ାହୀ RWX1233881

ପ ୁ /999413 22 171 1577ଦିେପଶ କମୁାର େପାଦାର ପି ଦିଲିପ କମୁାର େପାଦାର RWX1233824

ପ ୁ /999414 52 171 1578ପରୂନ ଚଂଦ(  ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ RWX1273333

ପ ୁ /999415 42 171 1579ଶିବସ!ର ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ RWX1233568

%ୀ /999416 41 171 1580ମିନତି ସାହୁ *ା ପଣୁ@ଚ.(  ସାହୁ RWX1233600

%ୀ /999417 31 171 1581ସପନା ସାହୁ *ା ସିବା ଶଂକର ସାହୁ RWX1277540

%ୀ /999418 25 171 1582ରGିତା ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ.(  ସାହୁ RWX0905885

ପ ୁ /999419 23 171 1583ଶ(ୀଧର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ.(  ସାହୁ RWX1233543

ପ ୁ /999420 21 171 1584ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ପି ପଣୁ@ଚ.(  ସାହୁ RWX1233584

ପ ୁ /2Rb16/1421 60 171 1585ରେମଶ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗୗରା� ଚରଣ ଦାଶ RWX0807719

ପ ୁ /6-262422 34 171 1586େପ(ାମି: ସାଉNା ପି କଷୁନ ସାଉNା RWX0807107

7 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ! *ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /04423 33 171 1587ରGିତ େଜନା ମା ଜୟNୀ େଜନା RWX1128008

%ୀ /07424 30 171 1588ପ(ତିମା ଯାନୀ ପି ଜୟରାମ ଯାନୀ RWX1128636

ପ ୁ /59425 23 171 1589େଶେଶେଦଵ ବାଘା େଶେଶେଦଵ ବାଘାପି ଚିNାମଣି ବାଘ RWX1128115

ପ ୁ /64426 37 171 1590ନିଟୁନ ପିଶୀ ପି ବାବୁ ପିଶୀ RWX0173559

ପ ୁ /78427 30 171 1591ସବୁଳ କRପାନ ପି ଶକୁେଦବ କRପାନ RWX1128040

%ୀ /78428 27 171 1592ମନିୁ କRପାନ *ା ସବୁଳ କRପାନ RWX1128446

ପ ୁ /80429 27 171 1593ସବୁାଶ କRପାନ ପି କମୁାର କRପାନ RWX1128149

%ୀ /92430 21 171 1594ଅନିତା କRପାନ *ା ସନୁୀଲ େଖାସ; ା RWX1128610

ପ ୁ /92431 23 171 1595େସୗମ�ରGନ ମହାNି ପି େମାତିରାମ ମହାNି RWX1080530

ପ ୁ /121432 24 171 1596େଦବାଶିp ମିଶ( ପି ବାଉରୀ ବRୁ ମିଶ( RWX1195833

%ୀ /1433 83 171 1597କୃ1ପ(ିୟା ଦାସ *ା ରଘନୁ.ନ ଦାସ RWX0237727

%ୀ /2434 37 171 1598ସର*ତୀ ନାେଗସ *ା ସେୁରn ସିଂହ ନାେଗ: RWX0807172

%ୀ /2435 32 171 1599େଜାସXା ନାୟକ *ା ସେୁରଷ ନାୟକ RWX0341495

%ୀ /E2436 36 171 1600ଲ67ୀ *ାଇଁ *ା ରGୀତ RWX1195650

%ୀ /3437 27 171 1601ରୁକସନା ଖିଲ *ା ଶିବା ଖିଲ RWX0627315

%ୀ /4438 29 171 1602କଲ�ାଣୀ ପତି ପି ଅ6ୟ କମୁାର ପତି RWX0627422

%ୀ /4439 27 171 1603ରୁବି ପତି ପି ଅ6ୟ କମୁାର ପତି RWX0627430

ପ ୁ /05440 65 171 1604ବି ଲ67ଣ ରାଓ ପି ବି ସନସୟା RWX1080555

ପ ୁ /05441 35 171 1605କ(ି1ା ପ(ସାଦ ସବୁୁIି ପି ଚିନାରି ଲରସିଂହଲୁ ସବୁୁIି RWX1084326

%ୀ /05442 26 171 1606ଶିବାନୀ ସବୁୁIି *ା କ(ି1ପ(ସାଦ ସବୁୁIି RWX1084334

%ୀ /5443 32 171 1607ମିନତି ନାୟକ *ା ପHାନନ ନାୟକ RWX0626978

%ୀ /22444 37 171 1608ନୀରଜ େଦବି ସିଂହ *ା ଜିେତ.(  ସିଂହ RWX0807453

%ୀ /41445 34 171 1609ସମିୁତ( ା କଲୁଦୀପ *ା ସକୁାN କଲୁଦୀପ RWX1084318

ପ ୁ /57446 41 171 1610ସେୁରଶ ସିଂହ ନାେଗ: ପି ପଶ ୁ@ରାମ ନାେଗ: RWX0807628

ପ ୁ /58447 67 171 1611ଉମାକାN ମାଦଳା ପି ଡbରୁୁ ମାଦଳା RWX0733899

ପ ୁ /71448 22 171 1612ମହାେଦବ ଖରା ପି ରାଜୁ ଖରା RWX1080522

ପ ୁ /74449 60 171 1613ଅ6ୟ କମୁାର ପତି ପି ବାଇଧର ପତି KBH1695543

ପ ୁ /81450 47 171 1614ଚ.(ମଣି କଲୁଦୀପ ପି ମନମତି କଲୁଦୀପ RWX1084342

%ୀ /81451 44 171 1615ବିମଳା କଲୁଦୀପ *ା ଚ.(ମଣି କଲୁଦୀପ RWX1084359

ପ ୁ /81452 24 171 1616ଅମେରଶ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ରଜନିକାN ପାଣିଗ(ାହୀ RWX1080472

ପ ୁ /95453 26 171 1617େକତନ କମୁାର ପି େଜ େକଦାର *ାମୀ ପାତ( RWX0733865

%ୀ /b-177454 55 171 1618ସେରାଜ ନଳିନୀ ସଗରିୁଆ *ା ନିରGନ େବନ�ା RWX0807727

%ୀ /290455 22 171 1619ସିମରନ ଖରା ପି କମୁର ଖରା RWX1080605

ପ ୁ /290456 38 171 1620ଭାZର କଲୁଦିପ ପି ସେୁର.(  କଲୁଦିପ RWX1080597

%ୀ /290457 34 171 1621ମନିୁ କଲୁଦିପ *ା ଭା\ର କଲୁଦିପ RWX1080613

ପ ୁ /290458 22 171 1622କିେଶାର କଲୁଦିପ ପି ଭା\ର କଲୁଦିପ RWX1084367

%ୀ /1003459 34 171 1623ବାସNି େସଠି *ା ପ(ଦିପ କମୁାର େସଠି RWX1080589

ପ ୁ /2RB 16/1460 28 171 1624ତପନ ଦାଶ ପି ରେମଶ କମୁାର ଦାଶ RWX0807701

%ୀ /2RB 16/1461 31 171 1625ସଶୁ(ୀ େସାନାଲି ପ(ିୟଦଶ?ନୀ ପି ରେମଶ କମୁାର ଦାଶ RWX0807693

%ୀ /2RB16/1462 50 171 1626ଚିନ7 ୟୀ ଦାଶ *ା ରେମଶ କମୁାର ଦାଶ RWX0807750

%ୀ /2RA/17/3463 26 171 1627ଐ=ୟO େଚଟୀ ପି ରେଜ.(  କମୁାର େଚଟୀ RWX0733923

%ୀ /2rb-19/4464 27 171 1628ଶଭୁଶ(ୀ େଜନା ପି ବ( ଜବଂଧ ୁେଜନା RWX0733915

ପ ୁ /2RA 22/4465 24 171 1629େସୗମ ରGନ ମହାNି ପି େକଳୁ ଚରଣ ମହାNି RWX1148659

ପ ୁ /2R 34/2466 22 171 1630*ାଗତ ପ(ଧାନ ପ(ଧାନ ପି େକଲୖାଶ ଚଂଦ(  ପ(ଧାନ ପ(ଧାନ ଚଂଦ( RWX1270693

ପ ୁ /219467 23 171 1631ପ(ଭାତ କମୁାର ମଲିକ ପି ଭଗବାନ ମଲିକ RWX1282201

%ୀ /A.E.F. MA468 21 171 1632ରଶ7 ିେରଖା ସାହୂ ପି ନାରାୟଣ ସାହୂ RWX1284215

ପ ୁ /1631469 22 171 1633ଧରମ ନାଗ ମା ପ(ି:ଵିଲା ନାଗ RWX1289818

%ୀ /1631470 23 171 1634ନୁତନି ନାଗ ପି ନୀେରବନ ନାଗ RWX1289875

%ୀ /40471 21 171 1635ରଶ7 ିେରଖା ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX1289917

%ୀ /LIG 134/8472 25 171 1636ସଦୁୀ]ା ରାୟ *ା ଦିବ�େଜ�ାତି ରାୟ RWX1289958

ପ ୁ /80473 19 171 1637ରଜତ କଂଧପାନ ମା ଭଗବତୀ କାଧାପନ RWX1290014

%ୀ /80474 23 171 1638ଅbିକା କRପାନ *ା ରଜତ କRପାନ RWX1290048

ପ ୁ /32475 21 171 1639ସମୁନ ବେଢଇ ମା ଭାଗ� ଲତା ବେଢଇ RWX1290089

ପ ୁ /91476 19 171 1640ରାେଜnଵର *ାଇଁ ପି କୃତିବାସ *ାଇଁ RWX1290139

ପ ୁ /33477 35 171 1641କିରଣ କମୁାର ବି ପି ବି ଭାନୁ ମ>ୂ? RWX1290196

%ୀ /1478 19 171 1642ଏଲିସା ହିଆଲ ପି ପ(ଶାN କମୁାର ହିଆଲ RWX1290220

%ୀ /80479 23 171 1643ମନିଶା ଖରା *ା ବାବୁଲା କRପାନ RWX1290287

%ୀ /80480 23 171 1644ଇରାନୀ ହିଆଲ *ା ସବୁାଷ କRପାନ RWX1290303

%ୀ /52481 19 171 1645ଏ ସରନ�ା  ପି ଏ ସାଈ ଶ(ୀନୁ RWX1290337

%ୀ /21482 19 171 1646ଦିବ�ଶ(ୀ ସାଇଭାରତୀ ପାଣିଗ(ାହୀ - ଦମୟNି ପ4ା RWX1290352

%ୀ /23483 21 171 1647ମିତା ରାଣୀ ପ4ା ପି ପିତବାସ ପ4ା RWX1290394

ପ ୁ /78484 22 171 1648ଦିପନୁ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ପିତବାସ ପାଣିଗ(ାହୀ RWX1290436

8 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ! *ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /92485 19 171 1649ଗିତାGଳି ମଲ; ିକ *ା େକଦାରନାଥ ମଲ; ିକ RWX1290451

ପ ୁ /02486 65 171 1650େମାଶା ନାୟକ - ପ(ଫଲୁ ମଣି ଭତ( ା RWX1290493

ପ ୁ /12487 63 171 1651ନିରGନ ଦାସ - ମିତାGଳି ଦାସ RWX1290550

ପ ୁ /LIG/119488 58 171 1652ଭJରାମ େଖମFୁଡୁ - େଚତୖନ� େଖମFୁଡୁ RWX1293315

%ୀ /40489 25 171 1653ମନିଷା ପାଣିଗ(ାହି *ା ରାଧାକାN ସାହୁ RWX1302801

%ୀ /1639490 40 171 1654ସକNୁଳା ବିଡିକା ମା ଆଶାମଣି ବାଘ RWX1302835

ପ ୁ /91491 21 171 1655ରବି.(  ପାଢି ମା ମମତା ପାଢି RWX1302884

%ୀ /59492 33 171 1656ସାବିତ(ୀ ଶୀୟ *ା ବାବୁଲି ଶୀୟ RWX1302892

%ୀ /103493 21 171 1657ୱ.ାନା ବାଲ; ା ପି ବାଲ; ା ଲ67ଣ ରାଓ RWX1302918

%ୀ /1638494 24 171 1658ଶ(ୀଲତା ସାବତ ମା ତନୁଜା ସାବତ RWX1302942

ପ ୁ /1638495 19 171 1659ଆଦିTଯ ସାବତ ମା ତନୁଜା ସାବତ RWX1302959

ପ ୁ /A E F DAI496 30 171 1660ଏ ଜଗଦୀଶ ପାତ( - ଏ ବିnଵଜୀତ ପାତ(  ପାତ( RWX1304625

ପ ୁ /00497 19 171 1661େସୗମ� ରGନ ସତପଥୀ ପି ବଳଭଦ(  ସତପଥୀ RWX1310606

%ୀ /00498 22 171 1662:ଵc@ମୟି ସତପଥୀ ପି ବଳଭଦ(  ସତପଥୀ RWX1310614

ପ ୁ /A E F MAR499 25 171 1663ଶ(ୀକାN ସାହୁ ପି ରବି.( ନାଥ ସାହୁ RWX1313733

ପ ୁ /39500 20 171 1664ସବୁ( ତ ସାହୁ ମା ଭାଗ�ଲତା ସାହୁ RWX1313741

ପ ୁ /1639501 18 171 1665ସ.ିପ କମୁାର ବିଡିକା ମା ଶକNୁଳା ବିଡିକା RWX1313758

%ୀ /1640502 18 171 1666ମନିଶା ପାଏନଆଇ ପି ବୁଲୁ ପାନି RWX1313774

%ୀ /1641503 18 171 1667ଶ(IାGଳୀ ନାୟକ ପି ମେନାରGନ ନାୟକ RWX1313782

ପ ୁ /1642504 19 171 1668େସୗମ� ରGନ ଶତପଥି ପି ବଳଭଦ(  ଶତପଥି RWX1313790

%ୀ /LIG-154/1505 18 171 1669ଅଭିଷXା ମହାରଣା ମା ଅଚ@ନା ଓଝା RWX1313840

%ୀ /28506 22 171 1670ରଶ7ୀତା ପ(ଧାନ ପି ସିମାHଳ ପ(ଧାନ RWX1313857

ପ ୁ /LIG-31507 18 171 1671ତାପସ ଦାଶ ପି ଶିଶିର କାN ଦାଶ RWX1313865

%ୀ /28508 25 171 1672ବିଜୟଲ67ୀ ପ(ଧାନ ପି ସିମାHଳ ପ(ଧାନ RWX1313873

%ୀ /1635509 45 171 1673ସସ7ିତା କମୁାରୀ ପାଢୀ ପି ଭା\ର ଚ.(  ପାଢୀ RWX1313881

%ୀ /1636510 54 171 1674ସାବିତ(ୀ ନାୟକ *ା ଅ6ସର ନାୟକ RWX1313907

%ୀ /1637511 32 171 1675ଭାରତୀ ପ(ିୟଦଶ@ନୀ ନାୟକ ମା ଗୀତାGଳି ପ+ନାୟକ RWX1313915

ପ ୁ /A E F MAR512 20 171 1676ଅମକାର ମହାNି ମା ସGJୁା ମହାNି RWX1313956

ପ ୁ /A E F MAR513 22 171 1677ଅମ̂ାନ ମହାNି ମା ସାGJୁା ମହାNି RWX1313964

%ୀ /1633514 36 171 1678ବୁଜୀ ସମାେରsୀ ପି ଗରୁୁ ସମାେରsୀ RWX1313972

%ୀ /A E F MAR515 41 171 1679ସGJୁା ମହାNି ପି ଜଗନX ାଥ ସାହୁ RWX1313980

%ୀ /91516 18 171 1680ଶ(IାGଳି ସାହୁ ମା ଗିତାGଳି ସାହୁ RWX1314004

%ୀ /1635517 19 171 1681େସXହଲତା ପାଢି ମା ମମତା ପାଢି RWX1314012

ପ ୁ /1634518 18 171 1682ରତନ :ଵାଇଁ ପି ନିଲାHଳ :ଵାଇଁ RWX1314020

ପ ୁ /31519 18 171 1683ଶିବମ ସାହୁ ପି ବାଳକୃ1 ସାହୁ RWX1316702

ପ ୁ /24520 18 171 1684ସୟନ ମ4ଳ - ସପୁଦ ମଲ; ିକ RWX1323302

ପ ୁ /0019521 24 171 1685ଲ67ିପ(ସାଦ ନାଇକ - ସTଯ ରGନ ନାଇକ RWX1329234

ପ ୁ /AEF Colon522 33 175 282ଅnଵିନ କମୁାର ପ+ନାୟକ ମା କଲ�ାଣୀ ପ+ନାୟକ RWX1051291

ପ ୁ /AEF MARKE523 44 175 283ସପନ ସାମଲ ପି ନିଳକt ସାମଲ RWX0539106

%ୀ /1524 74 175 284ମାୟାବତୀ ମହାଖଡ଼ୁ *ା କାଶୀନାଥ ମହାଖଡ଼ୁ RWX0296103

ପ ୁ /1525 46 175 285େଦେବ.(  ମହାଖଡ଼ୁ ପି କାଶୀନାଥ ମହାଖଡ଼ୁ RWX0296145

%ୀ /1526 43 175 286ଶାNିଲତା ମହାଖଡ଼ୁ *ା ରବି.(  ମହାଖଡ଼ୁ RWX0296129

ପ ୁ /1527 40 175 287ଟୁକନୁା କମୁାର ମହାଖଡ଼ୁ ପି କାସିନାଥ ମହାଖଡ଼ୁ RWX0296137

%ୀ /1528 34 175 288ସେNାଷିନୀ ମହାଖଡ଼ୁ *ା େଦେବ.(  ମହାଖଡ଼ୁ RWX0296152

ପ ୁ /1529 51 175 289କବି.(  ମହା!ଡୁ ପି କାଶୀନାଥ ମହା!ଡୁ RWX0170779

%ୀ /1530 39 175 290ନମିତା ମହା!ଡୁ *ା କବି.(  ମହାଖଡ଼ୁ RWX0170787

ପ ୁ /1531 78 175 291କାଶୀନାଥ ମହା!ଡୁ ପି େକାଳୀ ମହା!ଡୁ RWX0527580

ପ ୁ /1532 53 175 292ରବି.(  ମହା!ଡୁ ପି କାଶନିାଥ ମହା!ଡୁ RWX0296111

ପ ୁ /1533 24 175 293ନିରାକାର ନାୟକ ପି ଲ67ୀ ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0906263

%ୀ /2534 46 175 294େକ.ପାଲାଆ`ା  *ା େକ.ଶ�ାମମ>ୂ@ୀ RWX0296160

ପ ୁ /2535 56 175 295େକ.ଶ�ାମମରୂ@ ୀ ପି େକ.ପାପାୟା. ପାତ( RWX0786848

ପ ୁ /2536 27 175 296େକ ବିେନାଦ େସାଠୀ ପି େକ ଶାbା ମ>ୂ@ୀ RWX0627869

%ୀ /3537 31 175 297ଅନିତା ପରିଡା *ା ଅ=ିନି ପରିଡା RWX0906107

%ୀ /3538 77 175 298ପି.କuରୁୀ ପାତ( *ା ପି.ଭା\ର ପାତ( RWX0170803

ପ ୁ /3539 46 175 299ପି.ରାେଜ.(  ପାତ( ପି ପି.ଭା\ର ପାତ( RWX0170811

%ୀ /3540 44 175 300ପି.ପାବ@ ତୀ ପାତ( *ା ପି.ରାେଜ.(  ପାତ( RWX0170829

ପ ୁ /4541 56 175 301ଡି.ଶ�ାମମ>ୂ@ୀ ପି ଡି.କ( ି1ାମ>ୂ@ୀ RWX0296178

%ୀ /4542 51 175 302ଡି.ଭାରତୀ *ା ଡି.ଶ�ାମମ>ୂ@ୀ RWX0296186

%ୀ /4543 25 175 303ଅGଳୀ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ରେମଶ ଚ.(  ପାଣିଗ(ାହୀ RWX0906123

%ୀ /5544 70 175 304ର�ବତୀ ଭୁୟv *ା ମାଧବ ଭୁୟv RWX0538538

ପ ୁ /5545 50 175 305ଉଲ; ାସ ଭୁୟv ପି ମାଧବ ଭୁୟv RWX0538546

%ୀ /5546 47 175 306କନୁୁ ଭୁୟv *ା ଉଲ; ାସ ଭୁୟv RWX0296194
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%ୀ /6547 69 175 307ଟି.ତ(ିେବଣୀ ପାତ( *ା ଟି.ରାମଚ.(  ପାତ( RWX0170837

ପ ୁ /6548 51 175 308ଟି.ଚିNାମଣୀ ପାତ( ପି ଟି.ରାମଚ.(  ପାତ( RWX0170845

ପ ୁ /6549 48 175 309ଟି.େଚନବାବୁ ପାତ( ପି ଟି.ରାମଚ.(  ପାତ( RWX0170860

ପ ୁ /6550 45 175 310ଟି.ଦିଲିପ କମୁାର ପାତ( ପି ଟି.ରାମଚ.(  ପାତ( RWX0170878

%ୀ /6551 44 175 311ଟି.କବିତା ପାତ( *ା ଟି.ଚିNାମଣୀ ପାତ( RWX0170852

ପ ୁ /6552 41 175 312ଟି.ବିକାଶ ପାତ( ପି ଟି.ରାମଚ.(  ପାତ( RWX0170886

%ୀ /6553 40 175 313ଟି.ବବିତା ପାତ( *ା ଟି.େଚନବାବୁ ପାତ( RWX0423327

%ୀ /6554 37 175 314ଟି.ଭାରତୀ ପାତ( *ା ଟି.ଦିଲିପ କମୁାର ପାତ( RWX0423293

ପ ୁ /6555 31 175 315ଟି.ଅମିT କମୁାର ପାତ( ପି ଟି.କାେମ=ର ପାତ( RWX0628370

%ୀ /6556 25 175 316ଟି. େସାନାଲି ପାତ( ପି ଟି. ଚିNାମଣି ପାତ( RWX0906131

ପ ୁ /7557 65 175 317ଯଧିୁaିର ରାଉତ ପି ଦmତପାଣୀ ରାଉତ RWX0296202

%ୀ /7558 55 175 318ସଯୂ�@କାNୀ ରାଉତ *ା ଯଧିୁaିର ରାଉତ RWX0296210

%ୀ /7559 36 175 319ରଶ7 ିତା ରାଉତ ପି ଯଧିୁaିର ରାଉତ RWX0628446

%ୀ /7560 34 175 320ସନିୁତା ରାଉତ ପି ଯଧିୁoିର ରାଉତ RWX0628453

%ୀ /7561 34 175 321ସିଲୁ ରାଉତ ପି ଯଧିୁaିର ରାଉତ RWX0628438

ପ ୁ /7562 31 175 322ଶିବରାମ ରାଉତ ପି ଯଧିୁoିର ରାଉତ RWX0628461

ପ ୁ /7563 25 175 323ପଦ7 ନାଭ ତ(ିପାଠୀ ପି ଉେପ.(  ତ(ିପାଠୀ RWX0906149

ପ ୁ /8564 52 175 324ଭି.ଶ(ୀନିବାସ ପି ଭି.ରାଜରାଓ RWX0681817

%ୀ /8565 52 175 325ଭି.ଭାଗ� ଲ67ୀ *ା ଭି.ମାେଲ=ର ରାଓ RWX0681825

%ୀ /8566 42 175 326ଭି.ସମୁଲତା *ା ଭି.ଶ(ୀନିବାସ ରାଓ RWX0681809

ପ ୁ /8567 34 175 327ଭି.ପବନ କମୁାର ପି ଭି.ମାେଲ=ର ରାଓ RWX0681858

ପ ୁ /8568 57 175 328ଜି. ଏ4ୁ ପି ଜି. ଆପାନା RWX0906487

%ୀ /8569 26 175 329ରାଜଲ67ୀ ପ4ିତ ପି କୃ1ଚ.(  ପ4ିତ RWX0906156

ପ ୁ /8570 62 175 330ଭି.ମାେଲ=ରୀ ରାଓ ପି ଭି.ରାଜା ରାଓ RWX0681833

%ୀ /09571 23 175 331ସଧୁାGଳି ଭୁୟv ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଭୁୟv RWX1233220

ପ ୁ /9572 46 175 332ରାେଜ.(  କମୁାର ମହାରଣା ପି ମ�ୁଳୁ ମହାରଣା RWX0296228

ପ ୁ /9573 46 175 333ରବି.(  ମହାରଣା ପି ମ�ୁଳୁ ମହାରଣା RWX0538553

%ୀ /9574 45 175 334ରଶ7 ି ମହାରଣା *ା ରାେଜ.(  ମହାରଣା RWX0296236

ପ ୁ /10575 30 175 335ସ�ାମସ.ୁର ଯାଇସଲ ପି ଏସ. ଯାଇସଲ RWX0811604

ପ ୁ /10576 63 175 336ପ(ଭାକର ପ(ଧାନ ପି ଭଗବାନ ପ(ଧାନ RWX0296251

%ୀ /10577 55 175 337ଲ67ୀ ପ(ଧାନ *ା ପ(ଧାନ ପ(ଧାନ RWX0296269

ପ ୁ /10578 55 175 338ଯଧୁୀaିର ପ(ଧାନ ପି ଭଗବାନ ପ(ଧାନ RWX0538868

ପ ୁ /10579 53 175 339କଂେଗ(ସ ପ(ଧାନ ପି ଭଗବାନ ପ(ଧାନ RWX0296277

%ୀ /10580 49 175 340ନିବାସୀନି ପ(ଧାନ *ା ଯଧୁୀaିର ପ(ଧାନ RWX0538876

%ୀ /10581 49 175 341ରାେଜ=ରୀ ପ(ଧାନ *ା କଂେଗ(ସ ପ(ଧାନ RWX0296285

ପ ୁ /10582 36 175 342ଜଗନX ାଥ ପ(ଧାନ ପି ଯଧୁୀaିର ପ(ଧାନ RWX0538884

ପ ୁ /10583 35 175 343ମେନାରGନ ପ(ଧାନ ପି ଯଧୁୀaିର ପ(ଧାନ RWX0538892

ପ ୁ /10584 33 175 344ନବିନ ପ(ଧାନ ପି ପ(ଭାକର ପ(ଧାନ RWX0786855

ପ ୁ /10585 28 175 345କିେଶାର ପ(ଧାନ ପି କଂେଗ(ସ ପ(ଧାନ RWX0170902

%ୀ /10586 27 175 346ମମତା ପ(ଧାନ *ା ମେନାରଂଜନ ପ(ଧାନ RWX0811687

%ୀ /10587 38 175 347ରଶ7ୀ ସାହୁ *ା ରGନ କମୁାର ସାହୁ RWX0811679

%ୀ /11588 26 175 348ବି. ପି!ି ରାଓ *ା ବି. ଆନ. ରାଓ RWX0906271

ପ ୁ /11589 59 175 349ନାଗାଜୁ@ ନ ଶତପଥୀ ପି କୃ1ଚ.(  ଶତପଥୀ RWX0681841

%ୀ /11590 54 175 350ଇ.ିରା କମୁାରୀ ଶତପଥୀ *ା ନାଗାଜୁ@ ନ ଶତପଥୀ RWX0681874

ପ ୁ /11591 33 175 351ଅମର ପ(ସାଦ ଶତପଥୀ ପି ନାଗାଜୁ@ ନ ଶତପଥୀ RWX0681866

ପ ୁ /12592 79 175 352ହରି ବଲ; ଭ ଗ]ୁା ପି ଦୁଲିଚା. ଗ]ୁା RWX0296293

ପ ୁ /12593 47 175 353ଲାଲଚା. ଗ]ୁା ପି ହରି ବଲ; ଭ ଗ]ୁା RWX0170910

%ୀ /12594 38 175 354ତ(ି]ା ଗ]ୁା *ା ଲାଲଚା. ଗ]ୁା RWX0170928

ପ ୁ /13595 89 175 355କିଶନ ଲାଲ ଗ]ୁା ପି ଦୁଲିଚା. ଗ]ୁା RWX0296301

ପ ୁ /13596 67 175 356ବିେ=*ର ଲାଲ ଗ]ୁା ପି କିଶନ ଲାଲ ଗ]ୁା RWX0538900

ପ ୁ /13597 62 175 357ସେୁରଶ କମୁାର ଗ]ୁା ପି କିଶନ ଲାଲ ଗ]ୁା RWX0170936

%ୀ /13598 57 175 358ମୀନା ଗ]ୁା *ା ସେୁରଶ କମୁାର ଗ]ୁା RWX0296319

ପ ୁ /13599 54 175 359ଗେଣଷ ରାମ ଗ]ୁା ପି କିଶନ ଲାଲ ଗ]ୁା RWX0170944

%ୀ /13600 47 175 360ସେରାଜ ଗ]ୁା *ା ଗେଣଷ ରାମ ଗ]ୁା RWX0170951

%ୀ /13601 23 175 361:ୱଟିି ଗ]ୁା ପି ଗେଣଷରାମ ଗ]ୁା RWX1232875

%ୀ /13602 21 175 362ଲଭଲି ଗ]ୁା ପି ଗେଣଷରାମ ଗ]ୁା RWX1232891

ପ ୁ /13603 28 175 363ଭି. ମେହଶ ପି ଭି.ଭି. ରାଜୁ RWX0906248

%ୀ /14604 49 175 364ଲାଳସା େଦବୀ *ା ମJୁାର ସିଂ RWX0170969

ପ ୁ /14605 62 175 365ମJୁାର ସିଂ ପି େଗାପିନାଥ ସିଂ RWX0682310

ପ ୁ /14606 40 175 366ବିେର.(  ସିଂ ପି ମJୁାର ସିଂ RWX0170977

ପ ୁ /14607 36 175 367ଧେମ@.(  ସିଂ ପି ମJୁାର ସିଂ RWX0538926

%ୀ /14608 35 175 368ଉମ?ଳା କମୁାରୀ ସିଂ ପି ମJୁାର ସିଂ RWX0170985
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ପ ୁ /14609 33 175 369ଉେପ.(  ସିଂ ପି ମJୁାର ସିଂ RWX0170993

%ୀ /14610 31 175 370ସନୁୀତା ସିଂ *ା ବିେର.(  ସିଂ RWX0538918

%ୀ /14611 26 175 371ଦୟାନିଧି ସିଂ *ା ଧେମ@.(  ସିଂ RWX1003896

%ୀ /15612 34 175 372ହରଦୀପ କହର ପି ସଖୁେଦବ ସିଂ RWX0171009

%ୀ /15613 32 175 373ସରିୁ.( ର କହର ପି ସଖୁେଦବ କହର RWX0171017

%ୀ /15614 60 175 374କଳୁଦୀପ କାହାରୁ *ା ସିଖେଦବ ସିଂ RWX0296327

ପ ୁ /15615 46 175 375ହର ପ(ସାଦ ମଲ; ିw ପି 6ୀେରାଦ ଚ.(  ମଲ; ିw RWX0627935

%ୀ /15616 36 175 376େବଜୖୟNିୀ ମାଳା ପାତ( *ା ହର ପ(ସାଦ ମଲ; ିw RWX0628222

ପ ୁ /15617 61 175 377ସଖୁେଦବ ସିଂ ପି କିଶାନ ସିଂ RWX0538934

ପ ୁ /15618 24 175 378ଆx. ବିକ(ମ େତୱାର ପି ଏ. ରାଜା�ମ େତୱାର RWX0906578

ପ ୁ /16619 55 175 379ରେମଶ ଚ.(  ରାଉତ ପି ମହNର ରାଉତ RWX0538967

ପ ୁ /16620 52 175 380େକଳୖାସ ଚ.(  ରାଉତ ପି ମହNର ରାଉତ RWX0538942

%ୀ /16621 37 175 381ପ!ଜିନୀ ରାଉତ *ା ରେମଶ ଚ.(  ରାଉତ RWX0538975

%ୀ /16622 35 175 382ସବୁାସୀନି ରାଉତ *ା େକଳୖାସ ଚ.(  ରାଉତ RWX0538959

ପ ୁ /17623 90 175 383େମାହନ େବେହରା ପି ଇ=ର େବେହରା RWX0538983

ପ ୁ /17624 58 175 384କାଳୁ ଚରଣ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା RWX0681890

%ୀ /17625 56 175 385େରଣକୁା େବେହରା *ା ସିମାHଳ େବେହରା RWX0538991

%ୀ /17626 50 175 386ମGଲୁତା େବେହରା *ା କାଳୁ ଚରଣ େବେହରା RWX0681882

ପ ୁ /17627 47 175 387ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା RWX0296368

ପ ୁ /17628 46 175 388ସବୁାସ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା RWX0539015

%ୀ /17629 41 175 389ସବୁାସିନୀ େବେହରା *ା ସବୁାସ େବେହରା RWX0539023

%ୀ /17630 36 175 390ରୀନା େବେହରା *ା ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା RWX0296376

%ୀ /17631 28 175 391ରାଜ ଲ67ୀ େବେହରା ପି କାଳୁ ଚରଣ େବେହରା RWX1003730

%ୀ /17632 25 175 392ସଜୁାତା େବେହରା ପି ସିମାHଳ େବେହରା RWX1004324

%ୀ /18633 35 175 393ପ(ିତୀଲତା ମଲ; ିକ ପି ସପୁାଦା ମଲ; ିକ RWX0906230

ପ ୁ /18634 59 175 394ଅଚ�ତୁା ନ. *ାଇଁ ପି େଗାବି. *ାଇଁ RWX0539031

%ୀ /18635 53 175 395ସଯୁ�@କାNି *ାଇଁ *ା ଅଚ�ତୁା ନ. *ାଇଁ RWX0539049

ପ ୁ /18636 46 175 396ମେନାଜ କମୁାର *ାଇଁ ପି ଅଚ�ତୁା ନ. *ାଇଁ RWX0171033

%ୀ /18637 39 175 397ଇ.ିରା *ାଇଁ *ା ମେନାଜ କମୁାର *ାଇଁ RWX0171041

ପ ୁ /18638 39 175 398ସେରାଜ କମୁାର *ାଇଁ ପି ଅଚ�ତୁା ନ. *ାଇଁ RWX0539056

%ୀ /18639 36 175 399ରଶ7ିତା *ାଇଁ *ା ସେରାଜ *ାଇଁ RWX0171025

ପ ୁ /19640 63 175 400େଗାପାଳ କୃ1 ଡାକଆୁ ପି ଗଣପତି ଡାକଆୁ RWX0682302

%ୀ /19641 58 175 401ଅମଲୂ� ଡାକଆୁ *ା େଗାପାଳ କୃ1 ଡାକଆୁ RWX0682278

ପ ୁ /19642 38 175 402ଶିବରାମ ଡାକଆୁ ପି େଗାପାଳ କୃ1 ଡାକଆୁ RWX0682294

ପ ୁ /20643 24 175 403ପପ ୁେଜନା ପି ତ(ିେଲାଚନ େଜନା RWX0906206

%ୀ /20644 43 175 404ମମତା ସାମଲ *ା ସପନ କମୁାର ସାମଲ RWX0682328

ପ ୁ /21645 69 175 405କୃ1ଚ.(  ମଲ; ିକ ପି େସାମନାଥ ମଲ; ିକ RWX0539064

ପ ୁ /21646 43 175 406ପcୂ@ଚ.(  ମଲ; ିକ ପି କୃ1ଚ.(  ମଲ; ିକ RWX0539072

%ୀ /21647 25 175 407ସଜନୀ ମଦୁୁଲି ପି ନେର.(  ମଦୁୁଲି RWX0906222

ପ ୁ /22648 58 175 408ମରୂଲୀ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା RWX0171058

%ୀ /22649 48 175 409ଗରୁୁବାରୀ େବେହରା *ା ମରୂଲୀ େବେହରା RWX0171066

%ୀ /22650 26 175 410ରଜନୀ ମଦୁୁଲି ପି ନେର.(  ମଦୁୁଲି RWX0906255

ପ ୁ /23651 38 175 411ସେNାଷ କମୁାର େଚଟୀ ପି ଅଭିମନ� ୁେଚଟୀ RWX0171074

%ୀ /24652 34 175 412ରଶ7ତିା େଚଟୀ ପି ଅଭିମନ� ୁେଚଟୀ RWX0296384

ପ ୁ /25653 54 175 413ଚ.(  ପାଣୀ ପି ଆଲବନ ପାଣୀ RWX0681916

%ୀ /25654 49 175 414ଆଶାମଣୀ ପାଣୀ *ା ଚ.(  ପାଣୀ RWX0681908

ପ ୁ /25655 25 175 415ବି=ନାଥ ପାଣି ପି ଚ.(  ପାଣି RWX0906420

%ୀ /26656 36 175 416ନୀଳ.( ୀ ଦୁଗO *ା ଅଜୁ@ ନ ଦୁଗO RWX0786863

%ୀ /26657 35 175 417ରାଧାମଣୀ ଦୁଗO *ା ମହାେଦବ ଦୁଗO RWX0296392

%ୀ /27658 38 175 418ତୃ]ୀପ(ଭା ପ+ନାୟକ *ା ପcୂ@ଚ.(  ଧଳ RWX0786889

ପ ୁ /27659 24 175 419େସୗମ� ରGନ ରାଉତ ପି େକଳୖାଶ ଚ.(  ରାଉତ RWX0906214

ପ ୁ /29660 41 175 420ଗେଣଷ ଚ.(  ପmତା ପି ପରୁୁଷେ>ାମ ପmତା RWX0171108

ପ ୁ /29661 25 175 421ବିପିନ ରାମ ମା କମଳାବତୀ ରାମ RWX0906537

ପ ୁ /30662 24 175 422ଭି. ଅଖିଲ ପି ଭି. ଶ(ିନିବାସ RWX0906545

ପ ୁ /30663 38 175 423ଅମଳ କିରଣ ଜାନା ପି ଅମେଳ.ୁ ଜାନା RWX0786905

%ୀ /31664 33 175 424ମିନତୀ ଦାଶ ପି ପ(ସନX  କମୁାର ଦାଶ RWX0171116

ପ ୁ /31665 52 175 425ବିକ(ମ କାେyା ପି ଦ4ପାଣି କାେyା RWX0507517

ପ ୁ /32666 51 175 426ନିେରାଜ କମୁାର ବାଘ ପି ରତX ାକର ବାଘ RWX0171165

%ୀ /32667 41 175 427*c@ପ(ଭା ବାଘ *ା ନିେରାଜ କମୁାର ବାଘ RWX0786921

%ୀ /33668 71 175 428ସଲୁ6ଣୀ ନାଏକ *ା ବୁଜା ନାଏକ RWX0296400

ପ ୁ /33669 44 175 429ଦୀପକ କମୁାର ନାଏକ ପି ବୁଜା ନାଏକ RWX0171181

%ୀ /33670 37 175 430ସେNାଷୀନି ନାଏକ *ା ଦୀପକ କମୁାର ନାଏକ RWX0171199

11 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ! *ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /35671 51 175 431କିେଶାର େବନ�ା ପି ଦସିୟ େବନ�ା RWX0853200

%ୀ /35672 46 175 432ମGଳୁା େବନ�ା ପି କିେଶାର େବନ�ା RWX0853192

ପ ୁ /35673 29 175 433େବେରନଜିତ େବନ�ା ପି କିେଶାର େବନ�ା RWX0853184

%ୀ /35674 27 175 434ରୁବି ରାଣୀ େବନ�ା *ା ବିେରନଜିତ େବନ�ା RWX0853176

ପ ୁ /35675 43 175 435େଲbଧୁର ହରିଜନ ପି େବାଲୀଗtୁା ହରିଜନ RWX0171256

%ୀ /35676 38 175 436ସେରାଜିନୀ ହରିଜନ *ା ଲିbଧୁର ହରିଜନ RWX0171264

%ୀ /36677 44 175 437*c@ ପ(ଭା ନାୟକ *ା ବାଳକୃ1 ନାୟକ RWX0171272

%ୀ /37678 39 175 438ମJୁାମଣୀ ଖରା *ା ଜୟଦାସ ଖରା RWX0171280

ପ ୁ /38679 56 175 439ପ(େମାଦ କମୁାର ଦmତେସନା ପି କGୁବିହାରୀ ଦmତେସନା RWX0171306

ପ ୁ /39680 40 175 440ଅବିନ କମୁାର ହିଅz ପି ଜୟଦାନୀ ହିଅz RWX0171330

%ୀ /39681 36 175 441ସଂଯJୁା ହିଆଲ *ା ଅବିନ କମୁାର ହିଆଲ RWX0171322

%ୀ /40682 35 175 442ସଜୁାତା େଚଟୀ ପି ସବୁାସ େଚଟୀ RWX0171363

%ୀ /40683 34 175 443ସଂଯJୁା େଚଟୀ ପି ସବୁାସ େଚଟୀ RWX0171371

ପ ୁ /40684 33 175 444ସେୁର.(  େଚଟୀ ପି ସବୁାସ େଚଟୀ RWX0171355

ପ ୁ /40685 32 175 445ସନୁୀଲ େଚଟୀ ପି ସବୁାସ େଚଟୀ RWX0171348

%ୀ /41686 81 175 446ରାମା ଭତ( ା *ା ମଧ ୁଭତ( ା RWX0681924

%ୀ /42687 62 175 447ଦହନା ମାଝି *ା ଖଗପତି ମାଝି RWX0786996

ପ ୁ /42688 35 175 448ପ(ହଲ; ଦ ମାଝି ପି ଖଗପତି ମାଝି RWX0787010

%ୀ /43689 49 175 449ସଲୁ କ.ପାଣି *ା କମଳୁୁ କ.ପାଣି RWX0171389

%ୀ /43690 33 175 450ସକୁାNି କ.ପାଣୀ *ା ବିଜୟ କ.ପାଣୀ RWX0296442

%ୀ /44691 25 175 451ସେNାଷୀ େଜନା ପି ତ(ିେଲାଚନ େଜନା RWX0906354

ପ ୁ /44692 33 175 452େମାନଜ କମୁାର ପାଣି ପି ତାରିକାN ପାଣି RWX0787044

%ୀ /45693 58 175 453େସବତୀ ସତୂାର *ା ରବି ନାରାୟଣ ସତୂାର KBH1933050

ପ ୁ /45694 36 175 454ବିପ̂ବ େକତନ ସତୂାର ପି ରବି ନାରାୟଣ ସତୂାର RWX0171405

ପ ୁ /45695 33 175 455*ରାଜ େକତନ ସତୂାର ପି ରବି ନାରାୟଣ ସତୂାର RWX0171413

ପ ୁ /46696 36 175 456ପ(ିୟ ବ( ତ ଦାସ ପି ପ(ଭାକର ଦାସ RWX0787069

ପ ୁ /47697 36 175 457ସୀମାHଳ *ାଇଁ ପି ହରିବRୁ *ାଇଁ RWX0787077

%ୀ /48698 45 175 458ଅନୁ*ୟା ବିେଶାଇ *ା ବିଜୟ ବିେଶାଇ KBH1932227

ପ ୁ /49699 35 175 459ଦୀପକ ରGନ ଦାସ ପି 6ୀେରାଦ କମୁାର ଦାସ RWX0787101

ପ ୁ /52700 60 175 460କାଳିଆ ଖରା ପି ହରିବRୁ ଖରା KBH1932631

%ୀ /52701 55 175 461ରାମି ଖରା *ା କାଳିଆ ଖରା KBH1932276

%ୀ /52702 38 175 462ଅbିକା ଖରା ପି କାଳିଆ ଖରା KBH1932250

%ୀ /52703 34 175 463ମମତା ଖରା ପି କାଳିଆ ଖରା KBH1932268

%ୀ /53704 38 175 464ୟୁ ସନିୁତା ପି ୟୁ େମାହନ ରାଓ RWX0171454

%ୀ /54705 37 175 465ଟି ଜସ7 ିନ ପାତ( *ା ଟି ସୀମାHଳ ପାତ( RWX0171462

ପ ୁ /55706 49 175 466ବଂଶୀଧର ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା KBH1932201

%ୀ /56707 34 175 467ସବିତା େସଠୀ ପି ରଘନୁାଥ େସଠୀ KBH1933027

ପ ୁ /57708 42 175 468ଅେଶାକ କମୁାର ପାଢୀ ପି ପଦ7  ଚରଣ ପାଢୀ KBH1933076

ପ ୁ /58709 44 175 469ଧମ ୁ@  ବାଘ ପି ଅଦାଲାଲ ବାଘ KBH1932573

%ୀ /59710 41 175 470ଏ ମହିନୀ େଦାରା *ା ଏ ଶବି େଦାରା RWX0343582

ପ ୁ /60711 59 175 471େହମN କମୁାର ସିଂହ ପି ବାଳକୃ1 ସିଂହ KBH1932821

%ୀ /61712 35 175 472ଶଭୁଦଶ@ନୀ େଦବୀ ପି ବିରH ିନାରାୟଣ ସାହୁ KBH1932797

ପ ୁ /62713 36 175 473ମଦନ େମାହନ ବାରିକ ପି ମରୂଲୀ ଧର ବାରିକ KBH1932334

ପ ୁ /63714 36 175 474ଦୀପକ ମହାNି ପି ଦୀନବRୁ ମହାNି KBH1932367

ପ ୁ /64715 77 175 475ମହାେଦବ ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ RWX0171470

%ୀ /65716 35 175 476ବିଜୟଲ67ୀ ପରିଡା ପି କୃପାନିଧି ପରିଡା RWX0171488

ପ ୁ /66717 28 175 477ଏ ପ(ଶାN କମୁାର . ପି ଏ ସଦୁଶ@ନ ରାଓ RWX0627893

ପ ୁ /66718 54 175 478ସଦୁଶ@ନ ରାଓ ଅନିମ ୁ ପି ଏ ଜଗନX ାଥ ରାଓ ଅନିମ ୁ RWX0342923

%ୀ /66719 46 175 479ଲ67ୀ ଅନିମ ୁ *ା ସଦୁସ@ନ ରାଓ ଅନିମ ୁ RWX0342915

%ୀ /66720 32 175 480େବବି କମୁାରି ଭୁୟv ପି ଉଲ; ାସ ଭୁୟv RWX0343004

ପ ୁ /66721 29 175 481ଏ5 ଦିଲ; ିପ କମୁାର ପି ଏ5 ଲ67ଣ ରାଓ RWX0627877

12 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ! *ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



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

11 
��* ����� &�����-

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବOଚନ ନିମେN ଗ(ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନX  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବOଚନ କମିଶନ ଭାରତ! |ାରା 
ପ(କାଶନ କରାଯାଏ | ପ(େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବOଚନ ପବୂ@ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ! ନାମ ଅଛି କି ନାହ}  ଦୟାକରି ତନଖି କରNୁ  |

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
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