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ପ ୁ /001 54 171 1ହୃଶିେକସ ପଟନାୟକ ପି େଗୗରହରି ପଟନାୟକ RWX1051333

ପ ୁ /Housing B2 19 171 2େଦବାଶିଷ ମଜୁମଦାର ପି ସସୁା%ା କମୁାର ମଜୁମଦାର RWX1273317

ପ ୁ /013 46 171 4ତୂଳାରାମ ବାଘ ପି ସୀତାରାମ ବାଘ RWX0681072

(ୀ /014 25 171 5ଅଂକିତା େଖମ,ୁଡୁ ପି ଭ.ରାମ େଖମ,ୁଡୁ RWX1277482

ପ ୁ /015 41 171 6ସଧୁୀର ନାୟକ ମା ଯମନୁା ବାଘ RWX1128172

ପ ୁ /16 56 171 7ଏ. ଆ4ାରାଓ ପି ଏ. ବାସୱାରାଜୁ RWX0538447

(ୀ /17 62 171 8ଜମନୁା ବାଘ 6ା ଜି. ବାଘ RWX0538413

(ୀ /18 45 171 9େଗାଲାପୀ ବାଘ 6ା ଜି. ବାଘ RWX0538421

ପ ୁ /19 51 171 10ବିଜୟ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ବ8 ଦେଳଇ RWX0524744

ପ ୁ /110 48 171 11ସଦୁାମ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ବସ ୁଦେଳଇ RWX0524728

(ୀ /111 44 171 12ଝୁନୁ ଦେଳଇ 6ା ବିଜୟ ଦେଳଇ RWX0524751

(ୀ /112 34 171 13ପଦ: ିନି ଦେଳଇ 6ା ସଦୁାମ କମୁାର ଦେଳଇ RWX0627125

(ୀ /113 66 171 14ସର6ତୀ ଦାଶ 6ା ପରୀ;ିତ ଦାଶ RWX0524785

ପ ୁ /114 42 171 15ପରୀ;ିତ ଦାଶ ପି ବିଦ�ାଧର ଦାଶ RWX0524777

ପ ୁ /115 42 171 16ରାେଜଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ପରୀ;ିତ ଦାଶ RWX0524793

ପ ୁ /116 37 171 17ସେ%ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ପରୀ;ିତ ଦାଶ RWX0524801

(ୀ /117 50 171 18ଅ<ିକା ଗରଡା 6ା ରବି ଗରଡା RWX0524454

ପ ୁ /118 35 171 19ଜିେତ=�  ଗରଡା ପି ରବି ଗରଡା RWX0524421

(ୀ /119 30 171 20ଧାମ>କା ଗରଡା 6ା ଜିେତ=�  ଗରଡା RWX0524413

ପ ୁ /120 61 171 21କୃପାସି?ୁ େଜନା ପି ଭାଗିରଥୀ େଜନା RWX0524520

ପ ୁ /121 55 171 22ପ�େମାଦ କମୁାର େଜନା ପି ଭାଗିରଥୀ େଜନା RWX0524512

(ୀ /122 48 171 23ମ@ଲୁତା େଜନା 6ା କୃପାସି?ୁ େଜନା RWX0785246

ପ ୁ /123 43 171 24ପ�ଭ@ନ େଜନା ପି ଦୀନବ?ୁ େଜନା RWX0524462

ପ ୁ /124 31 171 25ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା ପି କୃପାସି?ୁ େଜନା RWX0524348

(ୀ /125 44 171 26ଏ. କମଳା 6ା ଏ. ଆ4ାରାଓ RWX0538439

ପ ୁ /126 29 171 27ଦିବାକର ଖରା ପି କାହA ୁ  ଖରା RWX0807651

(ୀ /127 26 171 28ମମତା ଖରା 6ା ରାେଜଶ ଖରା RWX0852418

(ୀ /128 56 171 29ସେ%ାଷିନୀ ଖରା ପି େପ�ମାନ= ଖରା RWX0524652

ପ ୁ /129 31 171 30ରାେଜଶ ଖରା ପି ଦୁଃଖ ୁଖରା RWX0524405

(ୀ /130 37 171 31ନିେବଦିତା ଓଝା ପି ନିତ�ାନ= ଓଝା RWX0524371

ପ ୁ /131 33 171 32ତ�ିପତି ରାଉତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ RWX0166454

(ୀ /132 65 171 33େଗାଲାପି ସାହୁ 6ା ଗ�ାଧର ସାହୁ KBH1813658

ପ ୁ /133 43 171 34ସକୁା% କମୁା ସାହୁ ପି ସଖୁେଦବ ସାହୁ RWX0237487

ପ ୁ /134 38 171 35ଜଗନA ାଥ ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ KBH1811587

(ୀ /135 35 171 36ଅମିତା ସାହୁ 6ା ଜଗନA ାଥ ସାହୁ RWX0852871

ପ ୁ /136 32 171 37ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଖୁେଦବ ସାହୁ RWX0237388

ପ ୁ /137 29 171 38ଆଶିଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ମରୁଲୀଧର ସାହୁ RWX0524314

(ୀ /138 25 171 39ଉଶାରାଣି ସାହୁ ପି େବକୖFୁନାଥ ସାହୁ RWX0851865

(ୀ /139 24 171 40ବଷGରାଣୀ ସାହୁ ପି େବକୖFୁନାଥ ସାହୁ RWX0969428

(ୀ /2240 63 171 41ପ�ଫଲୁ ମଣି ଭତ�ା 6ା ମେସସ ନାୟକ KBH1356633

ପ ୁ /241 40 171 42େଜମI ନାୟକ ପି ମେସI ନାୟକ RWX0237545

(ୀ /242 36 171 43ଜୁବJ ି ସ: ିତା ନାୟକ ପି ମେସI ନାୟକ RWX0237552

(ୀ /243 37 171 44ନମ�ଦା ରାଉତ 6ା ଜିେତ=�  ରାଉତ RWX0807495

ପ ୁ /244 50 171 45ଲ;:ୀନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଜଗନA ାଥ ସାହୁ RWX0537993

(ୀ /245 48 171 46ସନିୁତା ସାହୁ 6ା ମନଲ@ନ ସାହୁ KBH1932144

(ୀ /246 45 171 47ବନିତା ସାହୁ 6ା ଚିତ�େସନା ସାହୁ RWX0785238

(ୀ /247 44 171 48େଶଳୖବାଳା ସାହୁ 6ା ଲ;:ୀନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0681502

ପ ୁ /248 43 171 49ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ସLିଦାନ= ସାହୁ RWX0906024

ପ ୁ /249 62 171 50ବାଲକୃM େସଠୀ ପି ଦOପାଣି େସଠୀ RWX0167825

(ୀ /250 49 171 51ନମୀତା େସଠୀ 6ା ବାଳକୃM େସଠୀ RWX0167833

1 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀP 6ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /351 36 171 52େମାହନି ବାଘ 6ା ପ�ତାପ ବାଘ RWX0807685

(ୀ /352 36 171 53ମିନା ଦୂଗG 6ା ଜଗଦିଶ ଦୂଗG RWX0807206

ପ ୁ /353 34 171 54ରାମ ହ%ାଳ ପି ଡ< ୁହ%ାଳ RWX0807644

ପ ୁ /354 47 171 55ସନୁାଧର କିOାଲ ପି ଆଇତା କିOାଲ RWX0407494

(ୀ /355 45 171 56ରଶ: ି ପାRଶାଣି 6ା ଲ;:ଣ ପାRଶାଣି RWX0167841

ପ ୁ /0456 21 171 57ଦିେନଶ କମୁାର ପି ବିଜୟା ଲ;:ୀ ସାହୁ RWX1277615

ପ ୁ /457 55 171 58ପ�େମାଦ କମୁାର ବSିଆ ପି ପ�ଭାକର ବSିଆ RWX0627133

ପ ୁ /458 60 171 59ଶ�ୀନିବାସ େବହୁରିଆ ପି ଜୟରାମ େବହୁରିଆ KBH1813740

(ୀ /459 51 171 60ରଂଜିତା େବହୁରିଆ 6ା ଶ�ିନିବାସ େବହୁରିଆ KBH1813757

ପ ୁ /460 52 171 61ବିଜୟ େଜନା ପି ଭରତ େଜନା OR/12/085/294378

(ୀ /461 45 171 62ସେ%ାଷିନି େଯନା 6ା ବିଜୟ େଯନା OR/12/085/294539

(ୀ /462 44 171 63ଜୟ%ି େଜନା ପି ଭରତ େଜନା OR/12/085/294379

(ୀ /463 52 171 64ବିଜୟଲ;:ୀ ସାହୁ 6ା େବକୖFୁନାଥ ସାହୁ RWX0422840

(ୀ /464 58 171 65କାମିନି ସିଂ 6ା ସେୁରଶ ସିଂ RWX0168641

(ୀ /465 32 171 66ବି=ିଆ ସିଂ ପି ସେୁରଶ ସିଂ RWX0168633

ପ ୁ /466 27 171 67ଅନୁପ ସିଂ ପି କାମିନୀ ସିଂ RWX0627075

ପ ୁ /467 42 171 68ଏ ଏଲାPାଭାନ େତବର ପି ଏI ଆOି େତବର RWX0168732

(ୀ /468 40 171 69ଇ ଲ;:ୀ େତବର 6ା ଏ ଏଲାPାଭାନ େତବର RWX0168724

(ୀ /569 61 171 70ରTା କମୁାରି ନାୟକ 6ା େଗୗରହରି ନାୟକ RWX0852921

(ୀ /570 34 171 71ପଦ: ିନୀ କମୁାରି ନାୟକ ପି େଗାରହରି ନାୟକ RWX0852939

(ୀ /571 39 171 72ରଶ:ୀତା ମହାରଣା 6ା ବଂଶିଧର ମହାରଣା RWX0295519

ପ ୁ /572 69 171 73େଗୗରହରି ନାୟକ ପି ରନୁ ନାୟକ RWX0852897

ପ ୁ /573 38 171 74ଜିେତ=�  ନାୟକ ପି େଗୗରହରି ନାUକ RWX0852913

ପ ୁ /574 36 171 75ରେଜ=�  କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାରହରି ନାୟକ RWX0852905

(ୀ /575 27 171 76କମୁାରୀ ସନୁାମଣୀ ନାୟକ 6ା ଜିେତ=�  ନାୟକ RWX0969543

ପ ୁ /576 65 171 77ବିଜୟ କମୁାର ପାତ� ପି ଦୟାନ= ପାତ� RWX0166462

(ୀ /577 50 171 78ଶକ%ୁଳା ପାତ� 6ା ବିଜୟ କମୁାର ପାତ� RWX0166488

ପ ୁ /578 36 171 79ସଶୁା% କମୁାର ପାତ� ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ� RWX0166470

ପ ୁ /579 34 171 80ସଧିୁର କମୁାର ପାତ� ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ� RWX0166496

ପ ୁ /580 32 171 81ସନୁୀଳ କମୁାର ପାତ� ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ� RWX0166504

ପ ୁ /581 46 171 82ବିଜୟା କମୁାର ସାମ% ପି େଦବରାଜ ସାମ% RWX0237669

(ୀ /582 66 171 83ଗୀତାରାଣି ସାମ% 6ା େଦବରାଜ ସାମ% RWX0237651

ପ ୁ /583 42 171 84ପ�ସAନ କମୁାର ସାମ% ପି େଦବରାଜ ସାମ% RWX0237677

(ୀ /584 36 171 85ଖସୁବୁ ସାମ% 6ା ବିଜୟ କମୁାର ସାମ% RWX0237685

ପ ୁ /0685 56 171 86ବାସେୁଦବ ବିVାଳ ପି ନିର@ନ ବିVାଳ RWX0733345

(ୀ /0686 24 171 87ପ�ି,ସୀ ଖର ପି ପ�କାଶ ଚଂଦ�  ଖର RWX1277409

(ୀ /0687 26 171 89ବନିତା ପRନାୟକ 6ା ବବୁଲୁ କମୁାର ପRନାୟକ RWX1128453

ପ ୁ /688 57 171 90ସେରାଜ କମୁାର ବାW ପି େପ�ମାନ= ବାW OR/12/085/294390

(ୀ /689 53 171 91ବି ଜିଜିମଲ ବାW 6ା ସେରାଜ ବାW OR/12/085/294391

(ୀ /690 53 171 92ରମା ରାଣୀ ବିVାଳ 6ା ବାସେୁଦବ ବିVାଳ RWX0166538

ପ ୁ /691 25 171 93ଅେଶାକ ବିVାଳ ପି ବାସେୁଦବ ବିVାଳ RWX0852442

ପ ୁ /692 52 171 94ପ�କାଶ ଚ=�  ଖରା ପି େପ�ମାନ= ଖରା RWX0166512

(ୀ /693 47 171 95ପ�ମିଳା ଖରା 6ା ପ�କାଶଚ=�  ଖରା RWX0166520

ପ ୁ /694 32 171 96ବବୁଲୁ ପRନାୟକ ପି ପ�ସନA  ପRନାୟକ RWX0166546

(ୀ /695 68 171 97ବିଜୟଲ;:ୀ ପRନାୟକ 6ା କିେଶାରଚ=�  ପRନାୟକ RWX0657593

(ୀ /696 50 171 98ତମାଳ ପRନାୟକ 6ା ପ�ସନA  କମୁାର ପRନାୟକ RWX0657577

ପ ୁ /697 39 171 99ରାେଜଶ କମୁାର ପRନାୟକ ପି ପ�ସନA  କିେଶାର ପRନାୟକ RWX0657502

ପ ୁ /698 50 171 100ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବିVନାଥ ସାହୁ OR/12/085/294368

ପ ୁ /699 46 171 101ଚ=�  େସଖର ସାହୁ ପି ବାXାନିଧି ସାହୁ RWX0237636

(ୀ /7100 45 171 102େଜ�ାସA।ରାନୀ େଚୗଧରୁୀ 6ା ପ�ଭାତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ RWX0681494

(ୀ /7101 70 171 103େଗୗରୀମଣୀ ଦOପାଟ 6ା େଯାେଗ=�  ଦOପାଟ RWX0627273

ପ ୁ /7102 46 171 104ରବି=�  କମୁାର ଦOପାଟ ପି େଯାେଗ=�  ଦOପାଟ RWX0627257

(ୀ /7103 39 171 105ଶା%ିଲତା ଦOପାଟ 6ା ରବି=�  ଦOପାଟ RWX0627265

ପ ୁ /7104 67 171 106ଜୟରାମ ଯାନି ପି ହରି ଯାନି OR/12/085/294380

(ୀ /7105 63 171 107ପP ଯାନି 6ା ଜୟରାମ ଯାନି OR/12/085/294381

(ୀ /7106 48 171 108କନୁୀ ଖରା 6ା ସେରାଜ ଖରା KBH1854124

(ୀ /7107 45 171 110ମମତା ନାୟକ ପି ଅY ୁ�ନ ନାୟକ KBH1813831

(ୀ /7108 58 171 111ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି େଗାଲା ରାଉତ RWX0166553

(ୀ /7109 52 171 112ଗୀତା@ଳି ରାଉତ 6ା ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ RWX0244426

ପ ୁ /7110 61 171 113େବକୖFୁନାଥ ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ RWX0166561

(ୀ /7111 47 171 114ବିMୁପ�ିୟା ସାହୁ 6ା ପ�ଫଲୁJ  କମୁାର ସାହୁ RWX0422857

(ୀ /7112 33 171 115ସସ:ିତା ସାହୁ ପି ଗେଣସ ପ�ସାଦ ସାହୁ KBH1813849
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(ୀ /08113 22 171 116ଲିZା ପାତ� ପି େଯ କାେମ[ଵର ପାତ� RWX1051184

(ୀ /8114 34 171 117କ]ନା ବାଘ 6ା ପ�େମାଦ ବାଘ RWX0734046

(ୀ /8115 40 171 118ମିନତୀ ବାଘ 6ା ପ�ଫଲୁJ  ବାଘ RWX1296714

ପ ୁ /8116 49 171 119ପ�ଫଲୁ କମୁାର ବାଘ ପି ଦୟାନିଧି ବାଘ OR/12/085/294385

ପ ୁ /8117 45 171 120ପ�େମାଦ କମୁାର ବାଘ ପି ଦୟାନିଧି ବାଘ KBH1809649

(ୀ /8118 25 171 121ସବୁାସିନି ବିVାଳ 6ା ସେୁର=�  ବିVାଳ RWX0969535

ପ ୁ /8119 55 171 122ପ�ଭାତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ପ ୂ̂ �ଚ=�  େଚୗଧରୁୀ RWX0681486

ପ ୁ /8120 27 171 123ତିଲକ େଜନା ପି ବିଜୟ େଜନା RWX0807586

ପ ୁ /MGI-8121 20 171 124ଚିତ ର@ନ ସଡ�ୀ ପି ଭୁବେନ[ୱର ସଡ�ୀ RWX1233451

(ୀ /9122 70 171 125କଇଦି ହିଆଲ 6ା ସିର ହିଆଲ KBH1990621

ପ ୁ /9123 75 171 126େପ�ମପାତ�  ଖିଲ ପି ଚକ�  ଖିଲ OR/12/085/294388

ପ ୁ /9124 48 171 127ସଂଜିତ ଖିଲ ପି େପ�ମପାତ�  ଖିଲ OR/12/085/294386

(ୀ /9125 43 171 128କନିୁ ଖିଲ 6ା ସଂଜିତ ଖିଲ OR/12/085/294387

ପ ୁ /9126 32 171 129ଟି ଅମିତ କମୁାର ପାତ� ପି ଟି କାେମVର ପାତ� RWX0168542

(ୀ /9127 47 171 130ବି ସତ�ବତି 6ା ବାଲJ ା ଲ;:ଣ ରାଓ RWX0958728

ପ ୁ /9128 65 171 131ଭଗବାନ ତ�ିପାଠୀ ପି ଅନ%ରାମ ତ�ିପାଠୀ RWX0681478

(ୀ /9129 55 171 132ସଦିୁ_ା ତ�ିପାଠୀ 6ା ଭଗବାନ ତ�ିପାଠୀ RWX0681429

ପ ୁ /9130 35 171 133ସସୁା% ତ�ୀପାଠି ପି ଭଗବାନ ତ�ୀପାଠି RWX0237461

ପ ୁ /9131 36 171 134ପ�ଭାତ ତ�ିପାଠୀ ପି ଭଗବାନ ତ�ିପାଠୀ RWX0905984

ପ ୁ /10132 62 171 135ପ�ହଲJ ାଦ ବିେଶାଇ ପି େଗାପିନାଥ ବିେଶାଇ RWX0407577

(ୀ /10133 54 171 136ଝୁନୁ ବିେଶାଇ 6ା ପ�ହଲJ ାଦ ବିେଶାଇ RWX0407585

ପ ୁ /10134 33 171 137ସେୁର=�  ନାଥ ବିେଶାଇ ପି ପ�ହଲJ ାଦ ବିେଶାଇ RWX0407593

ପ ୁ /10135 36 171 138ସ@ୟ କମୁାର ବିେଷାୟୀ ପି ପ�ହଲJ ାଦ ବିେଷାୟୀ RWX0407601

(ୀ /10136 28 171 139ଅL�ନା ବିେଷାୟୀ 6ା ସ@ୟ ବିେଷାୟୀ RWX0905992

ପ ୁ /10137 27 171 140ସସୁା% ବିେଶାଇ ପି ପ�ହଲJ ାଦ ବିେଶାଇ RWX0407619

ପ ୁ /10138 55 171 141ପ�ଫଲୁ ଖିଲ ପି େପ�ମ ଖିଲ OR/12/085/294393

(ୀ /10139 49 171 142ସିଲ%ି ଖିଲ 6ା ପ�ଫଲୁ ଖିଲ OR/12/085/294394

(ୀ /10140 29 171 143ମଧସୁ: ିତା ଖୀଲ ପି ପ�ଫଲୁ ଖୀଲ RWX0807503

(ୀ /10141 25 171 144ପଜୁାରାଣୀ ମହା%ି 6ା ପ�ଶନA  କମୁାର ପRନାୟକ RWX1036409

ପ ୁ /10142 63 171 145ଅ;ୟ କମୁାର ପାଣି ପି ଧେନVର ପାଣି RWX0538009

(ୀ /10143 57 171 146ସପୁ�ଭା ପାଣି 6ା ଅ;ୟ କମୁାର ପାଣି RWX0538017

ପ ୁ /10144 74 171 147ପରୁନA ଚ=�  ପRନାୟକ ପି ତାରିଣୀଚ=�  ପRନାୟକ RWX0407411

ପ ୁ /10145 31 171 148ପ�ଭାତ କମୁାର ପRନାୟକ ପି ପ ୂ̂ �ଚ=�  ପRନାୟକ RWX0407429

ପ ୁ /10146 43 171 149ଲ;:ି ନାରାୟଣ ପRନାୟକ ପି ପ ୁ̂ � ଚ=�  ପRନାୟକ RWX0407395

ପ ୁ /10147 38 171 150ପ�ସAନ କମୁାର ପRନାୟକ ପି ପ^�ଚ=�  ପRନାୟକ RWX0407403

(ୀ /10148 34 171 151ସଂଜୁ.ା ପRନାୟକ 6ା ଲ;:ୀନାରାୟଣ ପRନାୟକ RWX0627380

ପ ୁ /10149 55 171 152ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି=�ନାଥ ସାହୁ KBH1853563

ପ ୁ /QR-NO-MIG150 32 171 153ପ�ଦୀପ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ପରୂନ ଚଂଦ�  ପଟନାୟକ RWX1148758

ପ ୁ /11151 26 171 154ବଳରାମ ଭତ�ା ପି ସେୁର=�  ଭତ�ା RWX0852848

ପ ୁ /11152 63 171 155ମ�ଳଦାନ ହାଲବା ପି ଗରୁୁନାଥ ହାଲବା OR/12/085/294511

(ୀ /11153 42 171 156ସକୁା%ି କ=ପାଣ ପି ପ�ଦିପ କ=ପାଣ RWX0785790

ପ ୁ /11154 41 171 157ବଳଭଦ�  କ=ପାଣ ପି କୃM କ=ପାଣ RWX0785857

ପ ୁ /11155 36 171 158ରାମ କ=ପାଣ ପି କୃM କ=ପାଣ RWX0342006

ପ ୁ /11156 57 171 159ବିMୁ ଚରଣ ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ KBH1356625

ପ ୁ /11157 52 171 160ରମାକା% ନାୟକ ପି ନିଶାମଣୀ ନାୟକ RWX0538405

(ୀ /11158 49 171 161ସାବିତ�ୀ ନାୟକ 6ା ବିMୁ ଚରଣ ନାୟକ KBH1356617

(ୀ /11159 46 171 162ତାପସି ନାୟକ 6ା ରମାକା% ନାୟକ RWX0538397

(ୀ /11160 30 171 163ଆରତୀ ନାୟକ 6ା ବିMୁଚରଣ ନାୟକ RWX0697086

(ୀ /11161 25 171 164ଦି_ିମୟ ିନାୟକ ପି ରମାକା% ନାୟକ RWX0852277

(ୀ /11162 20 171 165ଦିବ�ା ଦରସିନୀ ନାୟକ ପି ରମାକା% ନାୟକ RWX1277565

ପ ୁ /11163 39 171 166େହମ% ନିଆଲ ପି ହରିହର ନିଆଲ RWX0627372

ପ ୁ /11164 45 171 167େଯାଶୀ ସାହୁ ପି ହରି ଅ%ନି ଜଜ� KBH1809987

(ୀ /12165 39 171 168ଏ. େଜ�ତି 6ା ଏ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ RWX0407353

(ୀ /12166 33 171 169ଏ. କଲ�ାଣୀ 6ା ଏ. େଗୗରୀ ପ�ସାଦ RWX0524629

ପ ୁ /12167 65 171 170ଅମୀୟ ମିଶ� ପି ଉଦୟନାଥ ମିଶ� RWX0166611

ପ ୁ /12168 24 171 171ଅନୁରାଗ ମିଶ� ପି ଅମିୟ ମିଶ� RWX1128057

ପ ୁ /12169 72 171 172ପିତା<ର ମହା%ି ପି ଭୀମ ମହା%ି OR/12/085/294372

(ୀ /12170 58 171 173ଭବାନୀ େଦବୀ ମହା%ି 6ା ପିତା<ର ମହା%ି OR/12/085/294373

(ୀ /12171 48 171 174ବିଜୟ ଲ;:ୀ ମହା%ି 6ା େମାତିରାମ ମହା%ି KBH1809904

(ୀ /12172 66 171 175େମରୀ େରାଜାଲିନ 6ା ଅମୀୟ ମିଶ� RWX0166587

ପ ୁ /13173 42 171 176ସେୁରଶ ଭତ� ା ପି ଭୁଲା ଭତ� ା KBH1815158

(ୀ /13174 28 171 177ରୁକମଣୀ ଭତ� ା 6ା ବ� ଜ ଭତ� ା RWX0697102

3 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀP 6ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /13175 27 171 178ଉଷାବତୀ ଭତ� ା ପି ବ� ଜ ଭତ� ା RWX0697110

ପ ୁ /13176 75 171 179ଅଭିମନ� ୁଦେଳଇ ପି ପ ୁ̂ � ଚ=�  ଦେଳଇ KBH1853852

ପ ୁ /13177 58 171 180କ`ତରୁ େଜନା ପି ଘନଶ�ାମ େଜନା RWX0905950

ପ ୁ /13178 24 171 181ରାଜା ନିଳକ`ା େଜନା ପି କ`ତରୁ େଜନା RWX0969550

ପ ୁ /13179 46 171 182ପ�ଦିପ କ=ପାଣ ପି କୃM କ=ପାଣ RWX0681445

ପ ୁ /13180 32 171 183ପ�ଦୀପ କମୁାର ପRନାୟକ ପି ପ ୂ̂ �ଚ=�  ପRନାୟକ RWX0295063

ପ ୁ /13181 81 171 184ଅଭିମନ� ୁପ�ଧାନ ପି ଉaବ ପ�ଧାନ RWX0166595

(ୀ /13182 74 171 185ସତ�ଭାମା ପ�ଧାନ 6ା ଅଭିମନ� ୁପ�ଧାନ RWX0681460

ପ ୁ /13183 51 171 186ଚି%ାମଣି ପ�ଧାନ ପି ଅଭିମନ� ୁପ�ଧାନ RWX0680389

(ୀ /13184 42 171 187ସରୁମା ପ�ଧାନ 6ା ଚି%ାମଣି ପ�ଧାନ RWX0166603

(ୀ /E.W.S-13185 46 171 188ସଜୁାତା ବାଳା ଖଟୁଆ ପି କୃପାସି?ୁ ଖଟୁଆ RWX0807412

ପ ୁ /E.W.S-13186 39 171 189ସେରାଜ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି କୃପାସି?ୁ ଖଟୁଆ RWX0807578

ପ ୁ /E.W.S-13187 37 171 190ମେନାଜ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି କୃପାସି?ୁ ଖଟୁଆ RWX0807438

ପ ୁ /14188 53 171 191େଧାବା େଜନା ପି ତ�ିନାଥ େଜନା RWX0733543

(ୀ /14189 43 171 192େଜ�ାସAାରାଣି େଜନା 6ା େଧାବା େଜନା RWX0733535

ପ ୁ /14190 30 171 193ଶିବରାମ େଜନା ପି େଧାବା େଜନା RWX0733550

(ୀ /14191 27 171 194ଦୀପା କମୁାରି େଜନା ପି େଧାବା େଜନା RWX0733568

(ୀ /14192 26 171 195ନିରୁପମା େଜନା ପି େଧାବା େଜନା RWX0733576

ପ ୁ /14193 70 171 196େଗାବି= ଖିଲ ପି େଗାରା ଖିଲ KBH1990563

(ୀ /14194 54 171 197ମିନା କଳୁଦୀପ 6ା େଗୗର କଳୁଦୀପ OR/12/085/294407

(ୀ /14195 29 171 198ତାରା କଲୂଅଦୀପ ମା ମୀନା କଲୂଅଦୀପ RWX1274349

ପ ୁ /14196 48 171 199ରେମଶ ନାଗ ପି ଚ=�  ନାଗ OR/12/085/294458

ପ ୁ /14197 82 171 200ରବୀ=�  କମୁାର ଷଡ଼�ୀ ପି ଚକ�ଧର ଷଡ଼�ୀ RWX0680397

(ୀ /14198 79 171 201ବିଦୁଲତା ଷଡ଼�ୀ 6ା ରବୀ=�  କମୁାର ଷଡ଼�ୀ RWX0680900

ପ ୁ /14199 59 171 202ଅVୀନି କମୁାର ଷଡ଼�ୀ ପି ରବୀ=�  କମୁାର ଷଡ଼�ୀ RWX0680405

(ୀ /14200 54 171 203ସବିତା ଷଡ଼�ୀ 6ା ଅVିନୀ କମୁାର ଷଡ଼�ୀ RWX0680413

ପ ୁ /14201 39 171 204ଅବନୀ କମୁାର ଷଡ଼�ୀ ପି ରବୀ=�  କମୁାର ଷଡ଼�ୀ RWX0680371

ପ ୁ /14202 37 171 205ଅତୁନ କମୁାର ଷଡ଼�ୀ ପି ରବୀ=�  କମୁାର ଷଡ଼�ୀ RWX0680421

ପ ୁ /15203 36 171 206େଦେବ=�  ଖରା ପି କରୁଣା ଖରା RWX0538322

(ୀ /15204 35 171 207ରଜନୀ ଖରା ପି େଦତୖାରି ଖରା RWX0342063

(ୀ /15205 33 171 209ସଚିୁତା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ପ�ସନA  କମୁାର ସାହୁ RWX0166645

ପ ୁ /16206 31 171 211େଦବପ�କାଶ ବିVାଳ ପି ପର;ିତ ବିVାଳ RWX0407544

(ୀ /16207 56 171 212େବଦମତୀ ଦାସ ପି ତ�ିେଲାଚନ ଦାସ RWX0407486

ପ ୁ /16208 55 171 213ମରୁଲି ହ%ାଳ ପି ନକଳୁ ହ%ାଳ OR/12/085/294408

ପ ୁ /16209 53 171 214ରଂଜିତ ହ%ାଳ ପି ପାOବ ହ%ାଳ RWX0681098

(ୀ /16210 47 171 215କମୁାରୀ ହ%ାଳ 6ା ରଂଜିତ ହ%ାଳ KBH1990712

(ୀ /16211 34 171 216ସବୁାଷୀନି ଖରା 6ା େଦେବ=�  ଖରା RWX0538330

(ୀ /16212 33 171 217ଶଶି ଖରା 6ା ଉେପ=�  ଖରା RWX0538520

(ୀ /16213 45 171 218ମନିୁ କଳୁଦିପ 6ା ଭାcର କଳୁଦିପ KBH1813567

(ୀ /16214 45 171 219ପdୁମାଳା ମOଳ 6ା ଅନ% ମOଳ KBH1811637

ପ ୁ /16215 32 171 220ପରୁୁେଷାeମ େମଦିନୀ ପି ହରିହର େମଦିନୀ RWX0167866

ପ ୁ /16216 80 171 221ପ�େମାଦ ଚ=�  ପାଢି ପି ହରିବ?ୁ ପାଢି OR/12/085/296225

(ୀ /16217 72 171 222ରାଧାରାଣି ପାଢି 6ା ପ�େମାଦଚ=�  ପାଢି OR/12/085/296226

ପ ୁ /16218 50 171 223ସେୁର=�  ଟାକ� ି ପି ଅଲବନ ଟାକ�ି RWX0237297

(ୀ /16219 43 171 224ତନିଜା ଟାକ�ି 6ା ସେୁର=�  ଟାକ� ି RWX0237289

ପ ୁ /17220 35 171 225ଏସ ଜଗଦିଶ କମୁାର ପି ଏସ େମାହନ ରାଓ KBH2054757

ପ ୁ /17221 32 171 226ସେୁର=�  ଜାନୀ ପି କା=ୁରା ଜାନୀ RWX0167890

(ୀ /17222 52 171 227ଦେନଇ ମାଝି 6ା ଖଗପତି ମାଝି KBH1811991

ପ ୁ /17223 39 171 228ପ�ହଲJ ାଦ ମାଝି ପି ଖଗପତି ମାଝି KBH1812015

(ୀ /17224 51 171 229ପ�ଭାସିନୀ ମିଶ� ପି ପିତା<ର ମିଶ� RWX0166702

(ୀ /17225 45 171 230ଲତା ପା�ୀ 6ା ପରୁୁେଶାତ ପା�ୀ KBH1990704

ପ ୁ /17226 30 171 231େଦବରାଜ ପା�ି ପି ପରୁୁସତି ପା�ି RWX0733394

(ୀ /17227 28 171 232କାଜଲ ପା�ି 6ା େଦବରାଜ ପା�ି RWX0733402

ପ ୁ /17228 28 171 233ଅଭିେଷକ ପ�ସାଦ ପି ଗିରିଧାରୀ ପ�ସାଦ RWX0524686

(ୀ /17229 45 171 234କ`ନା ରଥ 6ା ଜୟେସନ ମହାପାତ� KBH2054740

(ୀ /17230 43 171 235ପ�ବିଣା ରଥ 6ା ବଂଶିଧର ରଥ KBH1810365

ପ ୁ /EWS-17231 41 171 236ପ�ସାଂତ ଖଂଡାପାଣୀ ପି ଆନଂଦ ଖଂଡାପାଣୀ RWX1197250

ପ ୁ /18232 43 171 237ଟୁନା ଦାସ ପି ମାଗତା ଦାସ KBH2054765

(ୀ /18233 58 171 238ବୁଦୁରି ହାଲବା 6ା ମ�ଳା ହାଲବା RWX0538280

(ୀ /18234 33 171 239ସସ:ିତା ଖରା ପି ସବୁାଷ ଖରା RWX0341545

ପ ୁ /18235 32 171 240ମେୁକଶ ଖରା ପି କାହA ୁ  ଖରା RWX0342071

(ୀ /18236 29 171 241ବବିତା ମିଶ� ମା ପ�ବାସିନୀ ମିଶ� RWX0525113
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ପ ୁ /18237 51 171 242ସେ%ାଷ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅ%ଯGମୀ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0538033

ପ ୁ /18238 56 171 243ରବୀ=�  କମୁାର ପତି ପି େଗାବି= ଚ=�  ପତି RWX0167452

(ୀ /18239 50 171 244ସରୁୂପାରାଣି ପତି 6ା ରବୀ=�  କମୁାର ପତି RWX0538041

ପ ୁ /18240 76 171 245େକଳୖାସଚ=�  ପ�ଧାନ ପି ଅନିରୁa ପ�ଧାନ RWX0166710

(ୀ /18241 69 171 246ଉଷାରାଣୀ ପ�ଧାନ 6ା େକଳୖାସଚ=�  ପ�ଧାନ RWX0166728

ପ ୁ /18242 47 171 247ସମୀର କମୁାର ପ�ଧାନ ପି େକଳୖାସ ଚ=�  ପ�ଧାନ RWX0166736

(ୀ /18243 42 171 248ଇତିଶ�ୀ ପ�ଧାନ 6ା ସମୀର କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0166744

ପ ୁ /18244 72 171 249ଗ�ାଧର ସାହୁ ପି ଗରୁୁବାରି ସାହୁ KBH1853670

(ୀ /18245 45 171 250ପ�ଭାସିନୀ ସାହୁ 6ା ସେ%ାଷ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0784983

ପ ୁ /18246 27 171 251ସମୁନ େସଠି ପି ଗିରିଧାରୀ େସଠି RWX0905943

ପ ୁ /19247 76 171 252ଭାcର େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା RWX0342675

(ୀ /19248 71 171 253ସଶୁୀଳା େବେହରା 6ା ଭାcର େବେହରା RWX0342683

(ୀ /19249 48 171 254ରତA ମାଳା େବେହରା ପି ଭାcର େବେହରା RWX0342691

(ୀ /19250 47 171 255େଜ�ା8Aା ରାଣୀ େବେହରା ପି ଭାgର େବେହରା RWX0342105

(ୀ /19251 46 171 256ସମ>hା େବେହରା ପି ଭାgର େବେହରା RWX0342113

(ୀ /19252 44 171 257ସ@ ୁେବେହରା ପି ଭାgର େବେହରା RWX0342139

(ୀ /19253 44 171 258ରଜନୀ େବେହରା ପି ଭାgର େବେହରା RWX0342121

ପ ୁ /19254 43 171 259ଉେପ=�  କମୁାର େବେହରା ପି ଭାcର େବେହରା RWX0342709

(ୀ /19255 41 171 260ରୀନା େବେହରା ପି ଭାgର େବେହରା RWX0342147

(ୀ /19256 31 171 261ଜୟଶ�ୀ ମହାପାତ� 6ା ତୁଷାର କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0733832

ପ ୁ /19257 43 171 262ତୁଷାର କମୁାର ପ�ଧାନ ପି େକଳୖାଶ ଚ=�  ପ�ଧାନ RWX0733840

(ୀ /19258 62 171 263ମିନତି କମୁାରୀ ସାହୁ 6ା ପ�ଶନA  କମୁାର ସାହୁ OR/12/085/294663

(ୀ /20259 54 171 264େବଗi ବିବି 6ା ଏI.େକ. ଚା=୍ RWX0166777

ପ ୁ /20260 52 171 265ମହkଦ ୟୁନୁI ପି ମହkଦ ହୁେସ, RWX0680439

(ୀ /20261 51 171 266ଜରିନା ବିବି 6ା ମହkଦ ୟୁସlୁ RWX0166785

(ୀ /20262 42 171 267େରଜିନା ବିବି 6ା ମହkଦ ୟୁନୁସ RWX0166793

(ୀ /20263 44 171 268େଗାମତି ଭତ� ା 6ା ଚ=�େସନ ଭତ� ା RWX0785774

(ୀ /20264 82 171 269ଖ�ାତିଜା ବିବି 6ା ମହkଦ ହୁେସନ RWX0166751

(ୀ /20265 28 171 270ସଲମା ବିବି 6ା ଏସ େକ ଚା= RWX0697029

(ୀ /20266 28 171 271େରଶମା ବିବି ପି ଏସ େକ ଚା= RWX0697078

(ୀ /20267 20 171 272ସସୁ: ିନ େଜନା ପି େକସବ େଜନା RWX1277573

(ୀ /20268 34 171 273ମିନୀ କ=ପାଣ 6ା ବଳଭଦ�  କ=ପାଣ RWX0785840

(ୀ /20269 32 171 274ସଇତ କ=ପାଣ 6ା ରାମ କ=ପାଣ RWX0342014

ପ ୁ /20270 45 171 275ଦିଲିପ କମୁାର ମାଝୀ ପି ଧନୁର ମାଝୀ RWX0524850

ପ ୁ /20271 44 171 276ର@ିତ କମୁାର ପାଢି ପି ସଦୁଶ�ନ ପାଢି RWX0627539

ପ ୁ /20272 75 171 277ଆଲବାନ ପାନି ପି ଖ�ୀmଦାସ ପାନି OR/12/085/296697

(ୀ /20273 45 171 278ଦଇମତି ସମାେରଡି 6ା ଲଛୁ ସମାେରଡି RWX0785352

ପ ୁ /20274 56 171 279ମହkଦ ୟୁସଫୁ ପି ମହkଦ ହୁେସନ RWX0166769

ପ ୁ /LIG-20275 55 171 280େକଶବ େଜନା ପି ତ�ିନାଥ େଜନା RWX0807743

(ୀ /21276 34 171 281ନିଲଦ� ି ବାଘ 6ା ଦିବାକର ବାଘ RWX0697045

ପ ୁ /21277 41 171 282ଦିବାକର ବାଘ ପି ଅଳସ ୁବାଘ KBH1814607

(ୀ /21278 46 171 283ସକୁା%ି େସଠୀ 6ା େହମ% କମୁାର େସଠୀ KBH1812437

(ୀ /MGI- 21279 24 171 284ଶଖିା ପ�ଧାନ ପି ପବିତ� ପ�ଧାନ RWX1233626

(ୀ /22280 59 171 285େରଣକୁା ଦାସ 6ା କୃM ଚରଣ ଶତପଥି RWX0627034

(ୀ /22281 46 171 286ଉଷାରାଣି ମିଶ� 6ା ବିଚିତ�ାନ= ମିଶ� KBH2054864

ପ ୁ /22282 41 171 287ପ�ଭୁପଦ ମିଶ� ପି ବିଚିତ�ାନ= ମିଶ� RWX0784991

(ୀ /22283 44 171 288ଟି ଲ;:ୀ ପାତ� ପି ଟି. ରାମହରି ପାତ� OR/12/085/296665

ପ ୁ /22284 67 171 289ବିପ�ଚରଣ ରାଉତ ପି ଦOପାଣି ରାଉତ RWX0422709

(ୀ /22285 59 171 290ପ�ଭାସିନୀ ରାଉତ 6ା ବିପ�ଚରଣ ରାଉତ RWX0422717

(ୀ /22286 41 171 291ରଶ:ତିା ରାଉତ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ମଲିକ RWX0525105

ପ ୁ /22287 63 171 292କୃM ଚରଣ ଶତପଥି ପି ରାମଚ=�  ଶତପଥୀ RWX0627026

ପ ୁ /23288 32 171 293ରାଜୁ କାେoରୀ ପି ଡ<ରୁ କାେ%ରୀ RWX0807339

ପ ୁ /23289 56 171 294େଳାକନାଥ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/12/085/294427

(ୀ /23290 50 171 295ସଜ ନାୟକ 6ା େଲାକନାଥ ନାୟକ OR/12/085/294428

ପ ୁ /23291 42 171 296ଲ;:ିଧର ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ KBH1814771

ପ ୁ /23292 49 171 297ନିର@ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାଧାେଗାବି= ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0166843

(ୀ /23293 49 171 298ଆରତୀ ପାଣିଗ�ାହୀ 6ା ନିର@ନ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0166850

ପ ୁ /23294 54 171 299ଲ;:ଣ ପାଟସାଣୀ ପି କଳୁମଣି ପାଟସାଣୀ OR/12/085/294882

ପ ୁ /23295 71 171 300େକ. ଶିବନାରାୟଣ ପୃmି ପି େକ. ରାମନାଥ ପୃmି RWX0166868

ପ ୁ /23296 39 171 301େକ. ରବିନାରାୟଣ ପୃmି ପି େକ. ଶିବନାରାୟଣ ପୃmି RWX0166819

ପ ୁ /23297 29 171 302ଆଦିତ� ନାରାୟଣ ପୃmି ପି େକ ଶିବ ନାରାୟଣ ପୃmି RWX0697193

(ୀ /23298 41 171 303ରସ:ିତା ରାଉତ ପି ବିପ� ଚରନ ରାଉତ RWX0793059
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(ୀ /23299 26 171 304ଇତୁସ:ିତା ରାଉତ ପି ବିପ� ଚରନ ରାଉତ RWX0793067

ପ ୁ /24300 70 171 305େବMୖବ କମୁାର ଖରା ପି ବାୟାମଣି ଖରା OR/12/085/294846

ପ ୁ /24301 58 171 306ନିରଂଜନ େଲPା ପି ଲୁଲୁ େଲPା RWX0657544

ପ ୁ /24302 36 171 307ରବୀ=�  େଲPା ପି ନିରଂଜନ େଲPା RWX0167924

ପ ୁ /24303 34 171 308ରାେଜ=�  କମୁାର େଲPା ପି ନିରଂଜନ େଲPା RWX0167916

ପ ୁ /24304 30 171 309ରାେକଶ କମୁାର େଲPା ପି ନିର@ନ େଲPା RWX0627455

ପ ୁ /24305 57 171 310ସବୁାଷ ଚ=�  ନାହାକ ପି ମ�ଳା ନାହାକ RWX0166884

(ୀ /24306 49 171 311ସବୁାସିନୀ ନାହାକ 6ା ସବୁାଷ ଚ=�  ନାହକ RWX0166892

ପ ୁ /24307 30 171 312ମେନାଜ ନାହାକ ପି ସବୁାଷ ଚ=�  ନାହାକ RWX0524389

ପ ୁ /24308 27 171 313ମେହ=�  ନାହାକ ପି ସବୁାସ ଚ=�  ନାହାକ RWX0627406

(ୀ /24309 40 171 3146^�େରଖା ନାୟକ 6ା ସରୁଜିତ ପOା RWX0852764

(ୀ /lig 24310 32 171 315ରଶ:ୀ ପ�ଧାନ 6ା ଅଭିଜିତ ନାୟକ RWX1172980

ପ ୁ /LIG-24311 38 171 316ଜସବ% ସାହୁ ପି ଶPର ସାହୁ RWX0807560

ପ ୁ /25312 63 171 317ପ�ଦୀ_ କମୁାର ଦାସ ପି ନବକିେଶାର ଦାସ RWX0168955

ପ ୁ /25313 56 171 318ଗଜାନନ ନାୟକ ପି ବିେର=�  ନାୟକ OR/12/085/294438

(ୀ /25314 51 171 319ଦୁସିଳା ନାୟକ 6ା ଗଜାନନ ନାୟକ OR/12/085/294439

(ୀ /25315 27 171 320େରସମା ନାୟକ 6ା ସରୁଜ ନାୟକ RWX0807768

ପ ୁ /25316 25 171 321ସରୁଜ ନାୟକ ପି ଗଜାନନ ନାୟକ RWX0852541

ପ ୁ /25317 28 171 322ସେ%ାଷ କମୁାର ପOା ପି ମାଧବ ପOା RWX0697136

ପ ୁ /26318 44 171 323ଏଲ ଶ�ୀଣ ୁ ପି ଏଲ ଡାେଲୟା RWX0680447

(ୀ /26319 39 171 324ଏଲ ଅନୁରାଧ 6ା ଏଲ ଶ�ୀଣ ୁ RWX0680454

ପ ୁ /26320 42 171 325ବାବୁଲି ଖରା ପି ସାମଏୁଲ ଖରା KBH1809870

ପ ୁ /26321 34 171 328କିେଶାର ଚ=�  ମହା%ି ପି ଦୂେଯ�Gଧନ ମହା%ି RWX0167932

(ୀ /26322 46 171 329ସନୁୀତା ପRନାୟକ 6ା ହୃଶିେକଶ ପRନାୟକ RWX0166900

(ୀ /26323 44 171 330ସରୂୁପା ପRନାୟକ 6ା ବାଦଲ ପRନାୟକ RWX0166918

ପ ୁ /MIG-26324 58 171 331ଲ;:ୀକା% ମିଶ� - ସନୁୀଲ ମିଶ� RWX1196898

(ୀ /MIG-26325 46 171 332ସବିତା ମିଶ� 6ା ଲ;:ୀକା% ମିଶ� RWX1196906

(ୀ /27326 49 171 333େବଗମ ବିବି 6ା େଶଖଚା= KBH2054997

ପ ୁ /27327 41 171 334ଜଗଦୀଶ ଦୁଗG ପି େଗାପିନାଥ ଦୁଗG OR/12/085/294434

ପ ୁ /27328 40 171 335େଦବାନ= ଦୁଗG ପି େଗାପିନାଥ ଦୁଗG KBH1808427

ପ ୁ /27329 34 171 336ମଦନ ଦୁଗG - ଜଗେନ: ାହନ ଦୁଗG RWX0734178

ପ ୁ /27330 33 171 337ଭବାନି ଶPର ପRନାୟକ ପି େଗାଲକ କମୁାର ପRନାୟକ RWX0524892

(ୀ /27331 29 171 338ନିକି ପRନାୟକ ପି େଗାଲକ କମୁାର ପRନାୟକ RWX0524900

ପ ୁ /27332 44 171 339ସେୁରଶଚ=�  ରଥ ପି େଗୗରିଚ=�  ରଥ RWX0681338

(ୀ /27333 38 171 340ସନୁୀତା ରଥ 6ା ସେୁରଶ ଚ=�  ରଥ RWX0681320

ପ ୁ /27334 34 171 341ଅନୀଲ କମୁାର େସଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ RWX0524546

ପ ୁ /28335 68 171 342ରଘନୁାଥ ବି?ାଣି ପି ଛୁଟୁ ବି?ାଣି RWX0733808

(ୀ /28336 60 171 343ମାଧରୁୀ ବି?ାଣି 6ା ରଘନୁାତ ବି?ାଣି RWX0733816

ପ ୁ /28337 32 171 344ସବୁ� ତ ବି?ାଣି ପି ରଘନୁାଥ ବି?ାଣି RWX0680462

(ୀ /28338 34 171 345େରାଜୀ କାେ%ରୀ 6ା ରାଜୁ କାେ%ରୀ RWX0807313

ପ ୁ /28339 55 171 346ସିମାpଳ ପ�ଧାନ ପି ରାମଚ=�  ପ�ଧାନ OR/12/085/294960

(ୀ /28340 48 171 347ମାମି ପ�ଧାନ 6ା ସିମାpଳ ପ�ଧାନ KBH1855154

ପ ୁ /28341 48 171 348ଶରତ ଚ=�  ପ�ଧାନ ପି ରାମଚ=�  ପ�ଧାନ KBH1855147

ପ ୁ /28342 36 171 349ଶ�କିା% ପ�ଧାନ ପି ନିର@ନ ପ�ଧାନ RWX0733337

(ୀ /28343 26 171 350ଜନକି ପ�ଧାନ ପି ସିମାpଳ ପ�ଧାନ RWX0734087

ପ ୁ /28344 25 171 351ଜଗବ?ୁ ପ�ଧାନ ପି ନିର@ନ ପ�ଧାନ RWX0969659

ପ ୁ /28345 68 171 3526ୟ<ର ସନୁାନି ପି ଶଶିପୁାଳ ସନୁାନି OR/12/085/294445

(ୀ /28346 62 171 353ସମିୁତ�ା ସନୁାନି 6ା ସୟ<ର ସନୁାନି OR/12/085/294446

ପ ୁ /28347 31 171 354କିେଶାର ସନୁାନୀ ପି 6ୟ<ର ସନୁାନୀ RWX0342170

ପ ୁ /29348 41 171 355ମଧସୁଦୁନ ଖମାରି ପି ସଜୁନ ଖମାରି KBH1814672

ପ ୁ /29349 71 171 356ତ�ିନାଥ ନାୟକ ପି ବୃ=ାବନ ନାୟକ OR/12/085/294800

(ୀ /29350 48 171 357ବିMୁପ�ିୟା ନାୟକ 6ା ଉେପ=�  ନାୟକ KBH1809169

(ୀ /29351 42 171 358ମମତା ନାୟକ 6ା ମେନାରଂଜନ ନାୟକ KBH1809151

(ୀ /29352 38 171 359ସୃତି େରଖା ପଟନାୟକ 6ା ଆର.ରେମଶଚ=�  ପଟନାୟକ RWX0627364

(ୀ /29353 54 171 360ସମୁତି ପ�ଧାନ 6ା ନିର@ନ ପ�ଧାନ KBH1641372

(ୀ /29354 41 171 361ରାଜଲ;:ୀ ସାହୁ 6ା ସ<ିତ ସାହୁ RWX0538066

(ୀ /30355 43 171 362ସେରାଜିନି ବାଘ 6ା ତୁଳାରାମ ବାଘ KBH1932169

ପ ୁ /30356 42 171 363ପ�ତାପ ବାଘ ପି ସି?ୁ ବାଘ KBH1814748

ପ ୁ /30357 58 171 364ସବୁାସ ଚ=�  ଦାସ ପି ପାVA�ନାଥ ଦାସ RWX0734012

(ୀ /30358 32 171 365ସିqିରାଣୀ ଦାସ 6ା ସବୁାସ ଚ=�  ଦାସ RWX0697060

(ୀ /30359 28 171 366ପ�ୟPା ଦାସ 6ା ସବୁାସ ଚ=�  ଦାସ RWX0697037

ପ ୁ /31360 74 171 367େବନ�ା େଚଟି ପି ଅଗm େଚଟି OR/12/085/294453

6 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀP 6ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /31361 65 171 368ରତA ମଣି େଚଟି 6ା େବନିଆ େଚଟି KBH1810027

ପ ୁ /31362 55 171 369ଶିଶିର କା% ଦାସ ପି ଲ;:ଣ ଦାସ RWX0627224

ପ ୁ /31363 58 171 370େଗାପବ?ୁ େଜନା ପି ଭାଗିରଥି େଜନା RWX0524884

(ୀ /31364 55 171 371ଭାରତୀ ଲପ ମାହା%ି 6ା େଗାପବ?ୁ େଜନା RWX0524876

(ୀ /31365 45 171 372ସସ:ିତା ପାଢି 6ା ଶିଶିର କା% ଦାସ RWX0627232

ପ ୁ /31366 59 171 373ବାଳକୃM ସାହୁ ପି ଶଶିଭୁଷଣ ସାହୁ RWX0657510

(ୀ /31367 46 171 374ସଭୁ� େଜାସAା ସାହୁ 6ା ବାଳକୃM ସାହୁ KBH1932128

(ୀ /31368 19 171 375ସଭୁଶ�ୀ ସାହୁ ପି ବାଳକୃM ସାହୁ RWX1277581

(ୀ /MGI- 31369 42 171 376ରଶ: ି େରଖା ନାୟକ ପି ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ RWX1233501

(ୀ /32370 40 171 377ରଜନି ମଜମଦାର 6ା ସଂଜୟ କମୁାର ମଜମଦାର RWX0237396

(ୀ /32371 51 171 378ଭାଗ� ଲତା ବେଢଇ 6ା ତପନ କମୁାର ବେଢଇ RWX0168716

(ୀ /32372 33 171 379ପିPି ବେଢଇ 6ା ଜବାନ ବେଢଇ RWX0168682

ପ ୁ /32373 47 171 380ପ�ଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି େଦବରାଜ େଜନା RWX0168609

ପ ୁ /32374 36 171 381ବାବୁଲା ଖରା ପି କଶୁ ଖରା RWX0538223

ପ ୁ /32375 80 171 382ନଟୁ ମଜୁମଦାର ପି ରାସେମାହନ ମଜୁiଦାର RWX0295071

ପ ୁ /32376 53 171 384ଶଶୁା% କମୁାର ମଜୁiଦାର ପି ନଟୁ ମଜୁiଦାର KBH1815026

ପ ୁ /32377 43 171 385ସଂଜୟ କମୁାର ମଜୁiଦାର ପି ନାଟୁ ମଜୁiଦାର KBH1815190

(ୀ /32378 45 171 388ସବୁାସିନୀ ନାଗ 6ା ରେମଶ ନାଗ OR/12/085/294459

(ୀ /32379 41 171 389ପPଜା 6ାଇଁ 6ା ନୀଳାpଳ 6ାଇଁ RWX0168567

ପ ୁ /LIG-32380 22 171 390ସଂେତାଷ କମୁାର ଦାଶ ମା ଗିରୀଜା ଦାଶ RWX1149442

ପ ୁ /33381 33 171 391ମନୁା ଭତ� ା ପି ଅOିଲ ଭତ� ା RWX0342378

ପ ୁ /33382 31 171 392ଦିପs ଭତ� ା ପି ଅOିଲ ଭତ� ା RWX0342386

ପ ୁ /33383 51 171 393କଶୁ ଖରା ପି ବଳରାମ ଖରା OR/12/085/294468

(ୀ /33384 45 171 394ବୃ=ାବତୀ ଖରା 6ା କଶୁ ଖରା OR/12/085/294469

(ୀ /33385 31 171 395ବବିତା ଖରା 6ା ବାବୁଲା ଖରା RWX0342444

(ୀ /33386 30 171 396ଭାନୁ ଖରା ପି କୃM ଖରା RWX0342543

ପ ୁ /33387 25 171 397ପ�ଭାକର ଖରା ପି କଶୁ ଖରା RWX0852533

(ୀ /33388 40 171 398ଆଶ�ିତି କଳୁଦୀପ 6ା େଦେବ=�  କଳୁଦୀପ RWX0525006

(ୀ /33389 76 171 399ଲ;ମ୍ୀପ�ିୟା ପାଢ଼ୀ 6ା ନରସିଂହ ପାଢ଼ୀ RWX0166934

(ୀ /33390 73 171 400ସବ�ାରାଣୀ ପ�ଧାନ 6ା ମକୁ=ୁଚ=�  ପ�ଧାନ RWX0244442

(ୀ /33391 37 171 401ରୁବିରାଣି ପ�ାଧାନ 6ା ବିକାସରଂଜନ ପ�ାଧାନ RWX0237255

ପ ୁ /34392 49 171 402ଦାନିେୟଲ ଭତ� ା ମା ଫିଲିଫ ଭତ� ା RWX0168492

(ୀ /34393 34 171 403େସବିକା ଭତ� ା ପି ଦାନିେୟଲ ଭତ� ା RWX0168476

ପ ୁ /34394 53 171 404େଲଲି କ=ପାନ ପି ଯଦୁମଣି କ=ପାନ OR/12/085/294474

(ୀ /34395 50 171 405ନାଜ କ=ପାନ 6ା େଲଲି କ=ପାନ OR/12/085/294475

(ୀ /35396 67 171 406ଭିଆରଦ�  ଆଚାରୀ 6ା ବି. ଆଚାରୀ RWX0680488

(ୀ /35397 39 171 407ପଦ: ାବତି ଆଚାରି 6ା ଭି ବାସେୁଦବ ଆଚାଯ�� RWX0852889

ପ ୁ /35398 68 171 408ବାସେୁଦବ ଆଚାଯ�� ପି ବି. ଆଚାଯ�� RWX0680496

ପ ୁ /35399 56 171 409ବାବୁଲି ପRନାୟକ ପି େଗୗରହରି ପRନାୟକ RWX0538082

(ୀ /35400 52 171 410ବବିତା ପRନାୟକ 6ା ବାବୁଲି ପRନାୟକ RWX0166942

ପ ୁ /35401 48 171 411ଲ;:ିକା% ପRନାୟକ ପି େଗୗରହରି ପRନାୟକ KBH1814565

(ୀ /35402 58 171 412ଳ;: ିତୁରୁକ 6ା ସେୁରଶ ତୁରୁକ OR/12/085/294477

(ୀ /35403 38 171 413ଜଲି ତୁରୁକ 6ା ସେୁରଶ ତୁରୁକ RWX0681106

ପ ୁ /35404 30 171 414ହଲ ତୁରୁକ ପି ସେୁରଶ ତୁରୁକ RWX0852566

(ୀ /36405 25 171 415ମଧସୁ: ିତା ବାଘ ପି କିରତ� ନ ବାଘ RWX0852665

ପ ୁ /36406 58 171 416କିe�ନ ବାଘ ପି ଦିନବ?ୁ ବାଘ OR/12/085/294489

ପ ୁ /36407 51 171 417ଅଭିମନ� ୁଦାସ ପି ଶତୃଘA ଦାସ RWX0168880

(ୀ /36408 43 171 418ଅ@ନା ଦାସ 6ା ଅଭିମନ� ୁଦାସ RWX0168898

ପ ୁ /36409 55 171 419ପଦ: ନାଭ େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା RWX0237768

(ୀ /36410 50 171 420ଶମ>hା େଜନା 6ା ପଦ: ନାଭ େଜନା KBH1931963

(ୀ /36411 26 171 421ଆନିସା ଖରା ପି ଶଶିରି ଖରା RWX0733857

(ୀ /36412 27 171 422ସିକିଂ େଖାରା ପି ଶିଶିର େଖାରା RWX0733667

ପ ୁ /36413 63 171 423ଡ< ୁେଖାସଲା ପି ରଘନୁାଥ େଖାସଲା OR/12/085/294478

(ୀ /36414 60 171 424ସେୁରଖା େଖାସଲା 6ା ଡ<ରୁୁ େଖାସଲା OR/12/085/294624

(ୀ /37415 38 171 425ସନୁୀତା ସାIମଲ 6ା ବିକ�ମେକଶରୀ ସାହୁ RWX0166967

(ୀ /37416 57 171 426ସକୁ� ି ହୀଆଲ 6ା ବ� ଜ ହୀଆଲ OR/12/085/294484

ପ ୁ /37417 22 171 427ସିବା ହିଆଲ ମା ସକିୁ ହିଆଲ RWX1277813

ପ ୁ /37418 37 171 428ରାେକଶ ଚ=�  ପ�ଧାନ ପି ମକୁ=ୁ ଚ=�  ପ�ଧାନ RWX0244459

ପ ୁ /37419 23 171 429ଆକାଶ କମୁାର ରଥ ପି ମେନାଜ କମୁାର ରଥ RWX0969444

ପ ୁ /37420 76 171 430ଗ�ାଧର ସାହୁ ପି ଗରୁୁବାରୀ ସାହୁ RWX0166983

ପ ୁ /37421 48 171 431ବିକ�ମ େକଶରୀ ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ RWX0166959

(ୀ /37422 36 171 432ଗୀତା@ଳି ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ RWX0166975

7 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀP 6ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /37423 47 171 433ସେୁଲାଚନା 6ାଇଁ 6ା ଶ�ୀଚ=ନ 6ାଇଁ RWX0680504

ପ ୁ /37424 31 171 434ସମିର କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଜୟ େଖାସଲା ତ�ିପାଠୀ RWX0525030

(ୀ /38425 53 171 435ଶା%ିମଣି ବାଘ 6ା କିe�ନ ବାଘ OR/12/085/294482

(ୀ /38426 74 171 436ରଜନୀପ�ଭା ବିVାଳ 6ା ବିଦ�ାଧର ବିVାଳ RWX0167007

ପ ୁ /38427 45 171 437ଲବ ହିଆଲ ପି େଗୗରିଚ=�  ହିଆଲ KBH1931930

(ୀ /38428 37 171 438ଉଲୁqା ହିଆଲ 6ା ଲବ ହିଆଲ RWX0852715

(ୀ /38429 60 171 439ସେ%ାଷମଣି ହିୟାଲ 6ା େଗୗରୀଚ=�  ହିୟାଲ OR/12/085/294131

(ୀ /38430 48 171 440ନମିନା ନାୟକ 6ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ବିVାଳ RWX0167023

ପ ୁ /38431 21 171 441ଵାSଵ କମୁାର ନାୟକ ମା ନମିନା ନାୟକ RWX1277524

ପ ୁ /38432 40 171 442ସେ%ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଖଲି ସାହୁ RWX0166991

(ୀ /38433 31 171 443ସରିତା ସାହୁ 6ା େସା,େଟାଶ କମୁାର ସାହୁ RWX1273424

ପ ୁ /39434 40 171 444ରେମଶ ଖରା ପି େଦତୖାରି ଖରା KBH1809912

(ୀ /39435 38 171 445ସାଧନା କମୁାରୀ ମିଶ� 6ା ସ@ିତ ସାହୁ RWX0341578

(ୀ /39436 50 171 446ସଜୁତା ପାେO 6ା ନଶିu ରଂଜନ ସାହୁ RWX0341560

(ୀ /39437 68 171 447ସାରଦା ସାହୁ 6ା ନରସିଂହ ସାହୁ OR/12/085/296362

ପ ୁ /39438 50 171 448ନିଶିଥ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ OR/12/085/296363

ପ ୁ /39439 47 171 449ସ<ିତ ସାହୁ ପି ନରସିଂହନାଥ ସାହୁ RWX0538058

ପ ୁ /39440 45 171 450ସ@ିତ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ନାଥ ସାହୁ OR/12/085/296702

(ୀ /39441 39 171 451ରାଜଲ;:ୀ ସାହୁ 6ା ନେର=�  ସାହୁ RWX0168872

ପ ୁ /m.i.g.39442 59 171 452େଗାବି= ଚ=�  ବାରିକ ପି କା�ାଳି ବାରିକ RWX0851824

(ୀ /mig-39443 49 171 453ସେରାଜିନି ବାରିକ 6ା େଗାବି= ଚ=�  ବାରିକ RWX0851832

ପ ୁ /40444 63 171 454ସବୁାସ ଚ=�  ବାଘ ପି ପିତା<ର ବାଘ OR/12/085/294046

(ୀ /40445 56 171 455ଲ;:ି ବାଘ 6ା ସବୁାସ RWX0538496

ପ ୁ /40446 27 171 456ଅମିv ବାଘ ପି ସବୁାଷ ବାଘ RWX0807248

ପ ୁ /40447 33 171 457ରାଧାକା% ସାହୁ ପି ରବି=�  ନାଥ ସାହୁ RWX0168419

ପ ୁ /40448 62 171 458ପ�ଶା% ସାଠୁଆ ପି ସେୁର=�  ସାଠୁଆ RWX0167056

(ୀ /40449 55 171 459ସଂଜୁ.ା ସାଠୁଆ 6ା ପ�ଶା% ସାଠୁଆ RWX0167064

ପ ୁ /41450 39 171 460ମନୁ ଖରା ପି କାହA ୁ  ଖରା KBH1815323

(ୀ /41451 23 171 461ଗୀତା କଲୁଦୀପ 6ା ସରୁତ କଲୁଦୀପ RWX1084300

(ୀ /42452 75 171 462ଆର ନିମ�ଳାେଦବୀ 6ା ଆର ଭି ଆରମeୁ> KBH1814649

(ୀ /42453 26 171 463େରଶ:ା େଦାରା ମା ସାବିତ�ି  େଜନା RWX0733584

(ୀ /42454 40 171 464ରୁନୁ େଖାସଲା 6ା ଜୟେସନ େଖାସଲା RWX0785485

ପ ୁ /42455 21 171 465ଉମା ଶଂକର େଖାସଲା ମା ରୁନୂ େଖାସଲା RWX1277730

ପ ୁ /42456 51 171 466ଆର େୱଣେୁଗାପାଳ ରାଓ ପRନାୟପି ଆର ଭି ଆରମeୁ> KBH1814516

ପ ୁ /42457 45 171 467ଆର ସେୁରଶ ଚ=�  ପRନାୟକ ପି ଆର ଭି ଆରମeୁ> KBH1814599

ପ ୁ /42458 48 171 468ଆv.ରେମଶ ଚ=�  ପRନାୟକ ପି ଆର.ଭି.ଆର ମeୁ> RWX0627067

(ୀ /42459 45 171 469ଆର ମେନାରମା ପRନାୟକ 6ା ଆର େୱଣେୁଗାପାଳ ପRନାୟକ KBH1814557

(ୀ /43460 37 171 470ଏ ପଦ: ା େଦାରା 6ା ଏ ସେ%ାଷ କମୁାର େଦାରା RWX0168591

ପ ୁ /43461 50 171 471ଦିବାକର େବନିଆ ପି କ�ୁ ପାଦାନ େବନିଆ RWX0733360

ପ ୁ /43462 28 171 472ଇପ�ହିମ େବନିଆ ପି ଦିବାକର େବନିଆ RWX0733592

ପ ୁ /43463 39 171 473ରବି=�  େଦାରା ପି ଗନିୁଆ େଦାରା RWX0168773

ପ ୁ /43464 38 171 474ଏ ଆନ= କମୁାର ପି ଏ ଶଶଧିର ରାଓ RWX0525097

ପ ୁ /44465 32 171 475କପରୁ ବାଘ ପି ସବୁଷଚ=�  ବାଘ RWX0342196

(ୀ /44466 30 171 476ସାବିତ�ୀ ବାଘ 6ା କପରୁ ବାଘ RWX0733725

(ୀ /44467 27 171 477ସେୁନମିତା ହିଆଲ ପି ଅIୱନି ହିଆଲ RWX0793034

ପ ୁ /44468 60 171 478ଶବି ଖରା ପି େଲାଚନ ଖରା OR/12/085/294501

(ୀ /44469 55 171 479ତୁଲସା ଖରା 6ା ଶବି ଖରା OR/12/085/294502

(ୀ /44470 54 171 480ରୁପାଇ ଟାକ�ି 6ା କିe�ନ ଟାକ�ି KBH1660570

ପ ୁ /45471 49 171 481ସଶୁା% ହାଲଦାର ପି ସତିଶ ହାଲଦାର RWX0167098

ପ ୁ /45472 44 171 482ରଂଜିତ ହାଲଦାର ପି ସତିଶ ଚ=�  ହାଲଦାର RWX0167072

(ୀ /45473 41 171 483ରାନୁ ହାଲଦାର 6ା ରଂଜିତ ହାଲଦାର RWX0167080

(ୀ /45474 37 171 484ଶାରଳା ହାଲଦାର 6ା ସଶୁା% ହାଲଦାର RWX0538090

ପ ୁ /45475 53 171 485ଭୁବେନVର ଷଡ�ି ପି େଗାବି=ଚ=�  ଷଡ�ି KBH1931799

(ୀ /45476 52 171 486ସାଗରିକା ଷଡ�ି 6ା ଭୁବେନVର ଷଡ�ି KBH1931807

(ୀ /45477 50 171 487ସବୁାସିନୀ ଟାକ� ି 6ା େସନାପତି ଟାକ� ି OR/12/085/294504

ପ ୁ /46478 50 171 488ରେମଶ ଖରା ପି କୃM ଖରା OR/12/085/294506

ପ ୁ /46479 25 171 489ଚିନ: ୟ େଖାରା ପି ରେମଶ େଖାରା RWX0852186

ପ ୁ /47480 50 171 490ପେୁର=�  ବାରିକ ପି ଜଗବ=ୁ ବାରିକ RWX0168377

(ୀ /47481 46 171 491ଲୀଳାବତୀ ବାରିକ 6ା ପେୁର=�  ବାରିକ RWX0168385

ପ ୁ /47482 39 171 492ଉମାଶPର ନାୟକ - ମାମାଜିନୀ ନାୟକ RWX1277342

(ୀ /47483 34 171 493ମାମାଜିନୀ ନାୟକ 6ା ଉମାଶPର ନାୟକ RWX0168740

ପ ୁ /47484 43 171 494ତ�ିନାଥ ପାଢୀ ପି ଯେୁଗାଳ କିେଶାର ପାଢୀ RWX0168807

8 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀP 6ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /47485 40 171 495ପ�ଭାତୀ ପାଢୀ 6ା ତ�ିନାଥ ପାଢୀ RWX0168815

ପ ୁ /47486 33 171 496ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ରେମଶ ଚ=�  ପାଢୀ RWX0168799

ପ ୁ /47487 52 171 497ଅବକାଶ ପOା ପି ବାବୁ ରଘନୁାଥ ପOା RWX1277359

(ୀ /47488 43 171 498ମାନେସା ଏ ପOା ପି ଖଲୀ ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX1277367

(ୀ /47489 21 171 499ଶଭୁଶ�ୀ ପOା ପି ଅେବାକାଶ ପOା RWX1273416

ପ ୁ /47490 58 171 500ଭାଗିରଥି ପାଣିଗ�ାହି ପି ଭୀମ ପାଣିଗ�ାହି RWX0680512

(ୀ /47491 47 171 501ଚpଳା ପାଣିଗ�ାହି 6ା ଭାଗିରଥି ପାଣିଗ�ାହି RWX0680520

ପ ୁ /47492 28 171 502ଅVିନୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଭାଗିରଥୀ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0524256

ପ ୁ /47493 49 171 503ଜଗନA ାଥ 6ାଇଁ ପି ମ�ୁଳି 6ାଇଁ RWX0168781

ପ ୁ /48494 73 171 504ଭଗବାନ ଦାସ ପି େଗାପିନାଥ ଦାସ RWX0852368

(ୀ /48495 66 171 505ମେନାରମା ଦାସ 6ା ଭଗବାନ ଦାସ RWX0852350

ପ ୁ /48496 44 171 506ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ RWX0852343

(ୀ /48497 42 171 507େସAହଲତା ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ RWX0852327

(ୀ /48498 45 171 508ଅ@ନା ଖରା 6ା ରେମଶ ଖରା OR/12/085/294899

(ୀ /48499 53 171 509ଶିବିକା ଖସଲା 6ା ପରିୁ ଖସଲା OR/12/085/294514

(ୀ /48500 42 171 510ସଜୁାତା ରଥ 6ା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ RWX0852335

(ୀ /48501 42 171 511ପ�ିତିପଦ: ା ଷଡ�ି ପି ରବି=�  ଷଡ�ି KBH1809862

(ୀ /49502 46 171 514େବୗସରାଜୁ ରାଣି 6ା େବୗସରାଜୁ େବୗକFୁ ରାଓ RWX0538108

ପ ୁ /49503 60 171 515େବୗସରାଜୁେବୗକFୁ ରାଓ ପି ଧମGରାଜୁ ରାଓ RWX0680546

ପ ୁ /49504 50 171 516ରବି=�ନାଥ ସାହୁ ପି ଆe�ତ� ାଣ ସାହୁ RWX0237602

ପ ୁ /50505 52 171 517ଦୁଖ ୁଖରା ପି ଇVର ଖରା OR/12/085/294519

(ୀ /50506 48 171 518ସିମାମଣି ଖରା 6ା ଦୁଃଖ ୁଖରା OR/12/085/294520

(ୀ /50507 30 171 519ସବିତା ଖରା 6ା ସକୁମୁାର ଖରା RWX0697151

ପ ୁ /51508 36 171 520ତ�ିନାଥ ଜଗତ ମା ସାବିତ�ି  ଜଗତ RWX0807677

(ୀ /51509 50 171 521ଶା%ିମଣି ଖରା 6ା କାହA ୁ  ଖରା OR/12/085/294645

(ୀ /51510 27 171 522ଗାୟତ�ି  ଖରା ପି କାନୁ ଖରା RWX0852657

ପ ୁ /51511 50 171 523ଦୟାନିଧି ମହା%ି ପି ଭୂବନାନ= ମହା%ି RWX0680538

(ୀ /51512 50 171 524କରୁଣା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ମହା%ି RWX1128412

ପ ୁ /52513 30 171 525ସଦୁାମ ବାଘ ପି ସତ�ବାନ ବାଘ RWX0626903

ପ ୁ /52514 28 171 526ଅରୁଣ ବାଘ ପି ସତ�ବାନ ବାଘ RWX0626911

ପ ୁ /52515 55 171 527ସତ�ବାନ ବାଘ ପି ଅର;ିତ ବାଘ OR/12/085/294064

(ୀ /52516 50 171 528ବାସ%ି ବାଘ 6ା ସତ�ବାନ ବାଘ OR/12/085/294186

ପ ୁ /52517 65 171 529େବକୖFୁନାଥ ଓଝା ପି େଗାପାଳ ଚ=�  ଓଝା RWX0167114

(ୀ /52518 52 171 530େଲାଚନବାଳା ଓଝା 6ା େବକୖFୁନାଥ ଓଝା RWX0167122

ପ ୁ /52519 29 171 531ରାେଜଶ କମୁାର ଓଝା ପି େବକୖFୁ ନାଥ ଓଝା RWX0524322

(ୀ /53520 33 171 532ଭାରତୀ ବାଘ 6ା ନେର=�  କମୁାର ବାଘ RWX0807081

ପ ୁ /53521 42 171 533ମାକ� O ବାଘ ପି ଯଦୁମଣି ବାଘ KBH1810191

(ୀ /53522 39 171 534ମମତା ବାଘ ପି ମାକ� O ବାଘ KBH1858224

(ୀ /53523 63 171 535ସେଲାଚନା ଭତ�ା 6ା ଅOିଲ ଭତ�ା OR/12/085/294080

ପ ୁ /53524 49 171 536ସେୁର=�  ଭତ�ା ପି ଆOିଲ ଭତ�ା RWX0342055

(ୀ /53525 43 171 537ଦି_ି ଭତ�ା 6ା ସେୁର=�  ଭତ�ା KBH1810068

ପ ୁ /53526 26 171 538କନୁା ଭତ�ା ପି ଅOିଲ ଭତ�ା RWX0852558

(ୀ /53527 49 171 539ସାବିତ�ୀ ପOା 6ା ସେରାଜ କମୁାର ପାତ� RWX0167155

ପ ୁ /53528 54 171 540ବି.ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ବି.ଶ�ାମବାବୁ ପାତ� RWX0237560

ପ ୁ /53529 52 171 541ସେରାଜ କମୁାର ପାତ� ପି େସୗରା ପାତ� RWX0167148

(ୀ /53530 49 171 542ବି.ସସୁମା ପାତ� 6ା ବି.ନାରାୟଣ ପାତ� RWX0295097

(ୀ /53531 44 171 543ବିଭା ସିଂ 6ା ଶସୀକା% ସିଂ RWX0407460

(ୀ /53532 53 171 544ଦିତା@ଳି ତ�ିପାଠି 6ା ବିVAାଥ ତ�ିପାଠି RWX0733436

ପ ୁ /53533 46 171 545ବିVନାଥ ତ�ିପାଠି ପି ନଟବର ତ�ିପାଠି RWX0422741

(ୀ /54534 52 171 546ମାଲା େଚଟି 6ା େହମ େଚଟି OR/12/085/294532

ପ ୁ /54535 29 171 547ରିP ୁେଚଟୀ ପି େହମ େଚଟୀ RWX0697169

ପ ୁ /54536 29 171 548ଆନ= େଚଟୀ ପି େହମ େଚଟୀ RWX0697185

ପ ୁ /54537 28 171 549ଆଦିତ� ଦାସ ପି ନଳିନିକା% ଦାସ RWX0733717

ପ ୁ /54538 51 171 550ନଳିନୀକା% ଦାଶ ପି ନିତ�ାନ= ଦାସ RWX0785014

(ୀ /54539 46 171 551ଉମାରାଣି ଦାଶ 6ା ନଳିନି ଦାଶ KBH1809136

(ୀ /54540 42 171 552ମ.ୁା ପା�ି 6ା ନବୀନ ପା�ି KBH1854710

(ୀ /55541 54 171 553ସବୁା ଖରା 6ା ପଦ: ନ ଖରା KBH1932896

(ୀ /55542 39 171 554ଜଲି ଖରା 6ା େଗାପାଲ ଖରା RWX0681437

(ୀ /55543 38 171 555ଶାକ<ରି ଖରା 6ା ସା%ୁନୁ ଖରା RWX0733766

ପ ୁ /55544 30 171 556ଅଜି େଖାରା ପି ସବୁା େଖାରା RWX0852574

ପ ୁ /56545 56 171 557ଯଦୁମଣି ବାଘ ପି ଦିନବ?ୁ ବାଘ OR/12/085/294566

(ୀ /56546 54 171 558ସନୁାମଣି ବାଘ 6ା ଯଦୁମଣି ବାଘ OR/12/085/294567

9 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀP 6ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /56547 54 171 559ଅଭିମନ� ୁଛାତି ପି ଜାମଧାର ଛାତି RWX0680553

(ୀ /56548 49 171 560ମ@ ୁଛାତି 6ା ଅଭିମନ� ୁଛାତି RWX0680561

ପ ୁ /57549 36 171 561ବିଜୟ ଖିଲ ପି ରାମଚ=�  ଖିଲ RWX0852863

(ୀ /57550 31 171 562ସଶୁୀଳା ଖିଲ 6ା ବିଜୟ ଖିଲ RWX0969592

ପ ୁ /57551 69 171 563ନରହରି େଲକାଂ ପି ଖଲି େଲକାଂ RWX0733493

(ୀ /57552 54 171 564ପଦ: ାବତି େଲକାଂ 6ା ନରହରି େଲକାଂ RWX0733485

(ୀ /57553 43 171 565କାେବରି େଲକାଂ ପି ନରହରି େଲକାଂ RWX0733469

(ୀ /57554 26 171 566ପ�ଭାତି େଲକାଂ ପି ନରହରି େଲକାଂ RWX0733451

(ୀ /57555 39 171 567କାଦ<ରୀ ମାଝୀ 6ା ସତ�ନାରାୟଣ ମାଝୀ RWX0167163

ପ ୁ /57556 48 171 568ଗରୁୁମeୂ> ନାହାକ ପି ରଘନୁାଥ ନାହାକ RWX0524272

(ୀ /57557 36 171 569ଲ;:ୀପ�ିୟା ନାୟକ 6ା ଗରୁୁମeୂ> ନାହାକ RWX0524264

ପ ୁ /LGI -57558 20 171 570ଅ;ୟ କମୁାର େଲPା ପି ନରହରି େଲPା RWX1233907

(ୀ /58559 41 171 571କମଳା ବାଘ 6ା ଭାcର ବାଘ RWX0969568

ପ ୁ /58560 37 171 572ଜନକ ବାଘ ପି ଭାgର ବାଘ RWX0538314

ପ ୁ /58561 25 171 573ଅ%ରୟାମୀ ବାଘ ପି ଭାcର ବାଘ RWX0969584

ପ ୁ /58562 60 171 574ଭାcର ବାଘ ପି ଦୀନବ?ୁ ବାଘ OR/12/085/294540

(ୀ /58563 56 171 575ଜାନକୀ ବାଘ 6ା ଭାcର ବାଘ OR/12/085/294541

ପ ୁ /58564 56 171 576ରାସବିହାରୀ ଦାସ ପି ହରିଷ ଚ=�  ଦାସ RWX0627190

ପ ୁ /58565 46 171 577ପ�ଦୀପ େଜନା ପି େଦବରାଜ େଜନା RWX0785022

(ୀ /58566 36 171 578ପଦ: ିନୀ େଜନା 6ା ପ�ଦୀପ େଜନା RWX0680579

ପ ୁ /58567 47 171 579ପ�କାଶ କ?ପାନ ପି ଆଲବାନ କ?ପାନ RWX0852210

(ୀ /58568 42 171 580ଅନିତା କ?ପାନ 6ା ପ�କାଶ କ?ପାନ RWX0852079

(ୀ /58569 30 171 581ଉମ>ଳା କ?ପାନ ପି ପ�କାଶ କ?ପାନ RWX0852228

ପ ୁ /58570 26 171 582ଗରୁୁ କ?ପାନ ପି ପ�କାଶ କ?ପାନ RWX0852244

(ୀ /58571 25 171 583ସିବାନି କ?ପାନ 6ା ଗରୁୁ କ?ପାନ RWX0852095

(ୀ /58572 28 171 584ଲ;:ି ଖରା 6ା ମନଜ ଖରା RWX0852236

ପ ୁ /58573 26 171 585ରବି=�  ପାଣି ପି ପ�କାଶ ପାଣି RWX0969576

(ୀ /58574 53 171 586ଦୀପା ଶମG 6ା ରାସବିହାରୀ ଦାସ RWX0627182

(ୀ /58575 28 171 587ପ�ିତୀ ଶମG ପି ରାସ ବିହାରୀ ଦାସ RWX0627174

ପ ୁ /58576 26 171 588ଶ�ିକା% ଶମG ପି ରାସବିହାରି ଦାସ RWX0852251

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବGଚନ ନିମେ% ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନA  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବGଚନ କମିଶନ ଭାରତP xାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବGଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣP ନାମ ଅଛି କି ନାହy  ଦୟାକରି ତନଖି କର%ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.7 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 ମାନPର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନP ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

10 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀP 6ା;ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


