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ପ ୁ /621 26 179 758ପ�ଦିପ କମୁାର ବି�ାଳ ପି ଅଜୁ! ନ ବି�ାଳ RWX0727115

"ୀ /652 66 179 759ର�ବତୀ େଲ#ା $ା ଭଗବାନ େଲ#ା OR/12/085/310502

"ୀ /663 41 179 760ରଶ' ି କଳୁଦିପ $ା ପ�ତାପ କଳୁଦିପ KBH1870567

ପ ୁ /664 22 179 761କାହ) ୁ  କଳୁଦୀପ ପି ପ�ତାପ କଳୁଦୀପ RWX1180272

"ୀ /665 50 179 762ରଶ' ିତା ନାଗ ପି ମ�ଳ ଦାନ ନାଗ KBH1849801

"ୀ /676 41 179 763ନିଳିମା ନାୟକ $ା ସନୁୀଲକା* ରାୟ KBH1916360

ପ ୁ /687 59 179 764ଶ�ାମସ+ୁର ସାହୁ ପି ଜଗନ) ାଥ ସାହୁ RWX0183210

"ୀ /688 50 179 765ସଂଯ.ୁା ସାହୁ $ା ଶ�ାମସ+ୁର ସାହୁ RWX0183228

ପ ୁ /689 24 179 766ସାଗର ସାହୁ ପି ଶ�ାମ ସ+ୁର ସାହୁ RWX1180900

ପ ୁ /6810 22 179 767ଅ/ନା ସାହୁ ପି ଶ�ାମ ସ+ୁର ସାହୁ RWX1180991

"ୀ /6911 39 179 768ମମତା ନାୟକ $ା ବାବୁଲି ନାୟକ RWX0300251

ପ ୁ /7012 53 179 769ଅରୁଣ କମୁାର ପ1ନାୟକ ପି େକ ଜଗା ରାଓ ପ1ନାୟକ RWX0855494

"ୀ /7013 43 179 770େହମଲତା ପ1ନାୟକ $ା ଅଲୁଣ କମୁାର ପ1ନାୟକ RWX0684167

ପ ୁ /7114 48 179 771ଦୀବାକର େଜନା ପି ତାରିଣି ଚରଣ େଜନା RWX0684175

"ୀ /7115 41 179 772ଚିତ�େରଖ େଜନା $ା ଦୀବାକର େଜନା RWX0684159

ପ ୁ /7116 45 179 773ଶିବରାମ ସାମ*ରା ପି ଭାଗିରଥି ସାମ*ରା RWX0727099

ପ ୁ /7217 25 179 774ସରୁଜ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ବିଜୟ ବିେଶାଇ RWX0909713

ପ ୁ /7218 32 179 775ଜ�ତିି+�  କମୁାର ବିେଷାୟୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବିେଷାୟୀ RWX0684183

ପ ୁ /7219 31 179 776ସେ*ାଷ କମୁାର ବିେଷାୟୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବିେଷାୟୀ RWX0684191

"ୀ /7320 35 179 777କ7ନା ବାଘ $ା ରାେଜଶ କମୁାର ବାଘ RWX0345595

"ୀ /7321 34 179 778ସିଲା େବେହରା $ା ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା RWX0726901

ପ ୁ /7322 31 179 779ଗେଣଷ ଭତ� ା ପି ପାତ�  ଭତ� ା RWX0345868

ପ ୁ /7323 49 179 780ରାମଚ+�  ଡୀଗାଲ ପି ପିତା9ର ଡୀଗାଲ RWX0345561

"ୀ /7324 32 179 781ସଂଯ.ୁା ଗରଡା $ା ଭଜମନ ଖସଲା RWX0345843

ପ ୁ /7325 46 179 783ଭଜମନ ଖସଲା ପି ସହେଦବ ଖସଲା RWX0345850

ପ ୁ /7326 36 179 784ଚ+�େସନ େଖାସଲା ପି ପ�ଭୁଦାନ େଖାସଲା RWX0346031

"ୀ /7327 35 179 785ଶବୁଜୀନା େଖାସଲା $ା ଅେଶାକ କମୂାର େଖାସଲା RWX0345629

ପ ୁ /7328 33 179 786ମିହିର େଖାସଲା ପି ସନୁମ େଖାସଲା RWX0346049

ପ ୁ /7329 59 179 787ବଳରାମ ମହା*ି ପି ଦୁଂଖୀ ଶ�ାମ ମହା*ି RWX0634162

"ୀ /7330 30 179 788େଗୗ ରୀ କମୁାରୀ ମହା*ି ପି ବଳରାମ ମହା*ି RWX0345645

ପ ୁ /7331 29 179 789ବିକ� ା* ମହା*ି ପି ବଳରାମ ମହା*ି RWX0726869

"ୀ /7332 35 179 790ନମ!ଦା ନାୟକ $ା ସଶୁା* କମୁାର ନାୟକ RWX0345603

"ୀ /7333 50 179 791େରଖା ପ1ନାୟକ $ା ବଳରାମ ମହା*ି RWX0345652

ପ ୁ /7334 33 179 792ମମିର ଟାକ�ି ପି ର/ନ ଟାକ�ି RWX0345918

ପ ୁ /7435 30 179 793ପ�ଭାକର ବାଘ ପି ପଦ' ନ ବାଘ RWX0511584

"ୀ /7436 29 179 794ଛବି ବାଘ $ା ପ�ଭାକର ବାଘ RWX0511600

"ୀ /7437 33 179 795ସନୁତା ବାରିକ $ା ଶିବ ପ�ସାଦ ବାରିକ RWX0511816

ପ ୁ /7438 43 179 796ଜଗନ) ାଥ ଚଉଧରୁୀ ପି ତାରଣୀ ଚଉଧରୁୀ RWX0511485

"ୀ /7439 33 179 797ଅ9ିକା େଚୗଧରୁୀ $ା ଜଗନ) ାଥ େଚୗଧରୁୀ RWX0634071

"ୀ /7440 44 179 798କସୁମୁା ହ*ାଳ $ା ଡମରୁ ହ*ାଳ RWX0511626

"ୀ /7441 28 179 799ଲ@'ୀ ହ*ାଲ ପି ଡମରୁ ହ*ାଲ RWX0511618

"ୀ /7442 39 179 800େବଜୖୟନତି େଖାସଲା $ା ଚ+�େସନ େଖାସଲା RWX0511550

"ୀ /7443 39 179 801ଜୟ*ୀ େଖାସଲା $ା େମାହନ ଖରା RWX0511535

"ୀ /7444 28 179 802ସଷୁମା େଖାସB ା ପି ର/ନ େଖାସB ା RWX0511840

ପ ୁ /7445 30 179 803େଗୗତମ ମହା*ି ପି ପ�ଫଲୁB  କମୁାର ମହା*ି RWX0511410

"ୀ /7446 31 179 804ସଚିୂତ�ା ନାୟକ $ା ସେ*ାଷ ନାୟକ RWX0511733

"ୀ /7447 29 179 805ରାେଜ�ରୀ ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ RWX0511469

ପ ୁ /7548 44 179 806ଅଜିତ ବଡାଇକ ପି ବାସେୁଦବ ବଡାଇକ RWX0634196

"ୀ /7549 34 179 807ସୀତା ବଡାଇକ $ା ଅଜିତ ବଡାଇକ RWX0634188

"ୀ /7750 30 179 808ସଲୁତା ପDା $ା ଅମର କମୁାର ପDା RWX0634139

1 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀ# $ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /7951 27 179 809ନମିତା ବାଘ ପି ରତ) ାକର ବାଘ RWX0698787

"ୀ /7952 30 179 810ସସୁ' ିତା ଖରା $ା ଇ�ର ଖରା RWX0698779

ପ ୁ /7953 41 179 811ଇ�ର ଖରା ପି ମନ ଖରା RWX0855650

"ୀ /8054 28 179 812ପIୁJମା ମଲB ିକ $ା ପ�ସନ)  କମୁାର ମଲB ିକ RWX0726703

ପ ୁ /8555 27 179 813ବଳରାମ ବାଘ ପି କମଳା ବାଘ RWX0727172

ପ ୁ /9256 32 179 814ପବିତ�  ଡ�ରୀ ପି ସେୁରଶ ଡ�ରୀ RWX0818146

"ୀ /9257 27 179 815ରଶ' ିତା ଡ�ରୀ ପି ପବିତ�  ଡ�ରୀ RWX0818120

ପ ୁ /9358 27 179 816ସମୀର କମୁାର ଖରା ପି ସେରାଜ କମୁାର ଖରା RWX0856146

ପ ୁ /9359 25 179 817ମନୁା ଖରା ପି େସାରଜ କମୁାର ଖରା RWX1180413

ପ ୁ /9360 25 179 818ଶିବ ଶ#ର ରାୟ ପି ରାମନେରଶ ରାୟ RWX0856054

"ୀ /9461 26 179 819ମିନୁ େଖସB ା ପି ଦିଲB ିK େଖାସB ା RWX0725796

"ୀ /9962 42 179 820ର/ନୀ ହିଆଲ $ା ରାଜନାଲ ହିଆଲ RWX0855668

"ୀ /163 75 179 821ଶିଶିରବାଳା ଦାସ $ା ଏ େକ ଦାସ OR/12/085/310564

"ୀ /264 70 179 822ତମାଳ ପDା $ା େସୗରି ଅନ* ପDା OR/12/085/310568

ପ ୁ /265 57 179 823ମେନାଜ କମୁାର ପDା ପି େସୗରି ଅନ* ପDା OR/12/085/310569

ପ ୁ /266 52 179 824ମାନସ ର/ନ ପDା ପି େସୗରି ଅନ* ପDା OR/12/085/310570

"ୀ /267 44 179 825ସମୀତା ପDା $ା ମେନାଜ କମୁାର ପDା KBH1860410

"ୀ /268 44 179 826ସନୁ+ା ପDା $ା ମାନସର/ ପDା RWX0684233

ପ ୁ /369 66 179 827ବିMୁଚରଣ ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ OR/12/085/310572

"ୀ /370 63 179 828କ�ିMା ଦାସ $ା ବିMୁଚରଣ ଦାସ OR/12/085/310573

"ୀ /371 42 179 829ସରିତା ଦାଶ ପି ବିMୁ ଚରଣ ଦାଶ KBH1860519

ପ ୁ /472 63 179 830ରବି+�  କମୁାର ରାଉତ ପି ଶ�ାମସ+ୁର ରାଉତ OR/12/085/310577

ପ ୁ /473 40 179 831ଯିେତ+�  ରାଉତ ପି ରବି+�କମୁାର ରାଉତ RWX0300269

ପ ୁ /574 58 179 832ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ସଦୁାମଚ+�  ପାଢୀ RWX1275288

"ୀ /575 49 179 833ବ+ନା ପାଢୀ $ା ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ପାଢି KBH1860394

ପ ୁ /576 47 179 834ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଢି ପି ସଦୁାମ ଚ+�  ପାଢି OR/12/085/310627

"ୀ /2877 27 179 835ରଶ' ି ଭତ� ା ପି ପାତ�  ଭତ� ା RWX0793158

"ୀ /99978 19 179 836ବିOଵବ+ିତା ନାୟକ ପି ବିେର+�  କମୁାର ନାୟକ RWX1286160

"ୀ /3879 21 179 837ଅ/ଳି ମହାନ+ିଆ ମା େଦବକୀ ମହାନ+ିଆ RWX1288125

ପ ୁ /4280 19 179 838ହିତିକ ବିQଵାଳ ପି ଅ@କ୍ୟୁ କମୁାର ବି�ାଳ RWX1288133

ପ ୁ /0381 19 179 839ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ଦିଲୀପକମୁାର ସାହୁ RWX1288141

"ୀ /Hanuman M82 39 179 840ଝୁଂଟୂ ପାତ� $ା ଭଗବାନ ଦାସ RWX1290717

"ୀ /9383 19 179 841ଆଦ�ଶା ଅଯEସ' ିତା ପି ସ/ୟ କମୁାର ଷଡ�ୀ RWX1293307

ପ ୁ /5484 21 179 842ଚିତ ର/ନ ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ RWX1293331

"ୀ /1985 18 179 843ଶଭୁଶ�ୀ ମହା*ି ପି ମାଧବନ+ ମହା*ି RWX1306745

ପ ୁ /3186 18 179 844ରିତିକ ସିଂ ପି ବିQଵନାଥ ସିଂ RWX1306778

ପ ୁ /6987 18 179 845ଅବିନାଶ ନାୟକ ପି ବାବୁଲି ନାୟକ RWX1306786

"ୀ /2988 19 179 846ଡଲି ଖରା ପି ସକୁଧର ଖରା RWX1309632

ପ ୁ /2489 18 179 847େରାହିତ ମହାନ+ିଆ ପି ସବୁାଷ ମହାନ+ିଆ RWX1309665

"ୀ /5690 20 179 848ସିବାନୀ କର ପି ତ�ୀେଦେବ+�  କର RWX1309756

ପ ୁ /3091 21 179 849ମେୁକଶ ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ RWX1309764

ପ ୁ /0792 19 179 850ବିQଵଜିତ ମାଝି ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମାଝି RWX1309772

"ୀ /0493 31 179 851ପଜୁା ହରିଜନ $ା ରିକି ହରିଜନ RWX1309806

"ୀ /5594 21 179 852ନାହୁମ ରାଜ ବାଘ ପି ରାେଜଶ କମୁାର ବାଘ RWX1309814

"ୀ /5595 19 179 853େସଫାଳୀ ବାଘ ପି ରାେଜଶ କମୁାର ବାଘ RWX1309822

ପ ୁ /3096 20 179 854ଅମିତ ମହାପାତ� ପି େଗାପିନାଥ ମହାପାତ� RWX1309913

ପ ୁ /2497 19 179 855ଅଭିଜୀତ ପାତ� ପି ମେନାଜ କମୁାର ପାତ� RWX1309921

ପ ୁ /0098 24 179 856ନବରାଜ ମାଝି ପି ଦୀପକ ମାଝି RWX1310564

ପ ୁ /1899 18 179 857ଚ+ନ ସମାେରଡି ପି କା*ିଲାଲ ସମାେରଡି RWX1319326

"ୀ /18100 20 179 858ଚ+ନା ସମାେରଡି $ା ଚ+ନ ସମାେରଡି RWX1319359

"ୀ /70101 18 179 859ମିନ@ୀ ପ1ନାୟକ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପ1ନାୟକ RWX1319383

"ୀ /27102 21 179 860ରୂପାଲି ହିଆଲ $ା ଦୀପକ େଖାସଲା RWX1319508

"ୀ /00103 41 179 861ଅମରାବତୀ ଖରା ପି ଭ.ଦାସ ଖରା RWX1319979

"ୀ /191104 67 172 781ଆଲB ାଦୀନ େଖାସB ା $ା ନିତ�ାନ+ େଖାସB ା RWX0664680

"ୀ /191105 40 172 782ସଜୁାତା େଖାସB ା ପି ନିତ�ାନ+ େଖାସB ା RWX0664581

"ୀ /191106 37 172 783ଗଡୁବିନ େଖାସB ା ପି ନିତ�ାନ+ େଖାସB ା RWX0664631

ପ ୁ /191107 36 172 784ଜଶବୀନ େଖାସB ା ପି ନିତ�ାନ+ େଖାସB ା KBH1696889

"ୀ /192108 50 172 785ଡି ଜୟଲ@'ି $ା ଡି ଲାଛାନା ମTୂJ RWX0171843

ପ ୁ /192109 25 172 786ଡି. କ� ିMା କମୁାର ପି ଡି. ଲାଛନା ମTୂJ RWX1004019

ପ ୁ /192110 60 172 787ଡି ଲାଛନା ମTୂJ ପି ଡି ଲଡୁ ପାତ� RWX0171710

ପ ୁ /193111 61 172 788ଅଜୟ େବେହରା ପି ଧେନ�ର େବେହରା OR/12/085/298381

ପ ୁ /193112 28 172 789ପ�ଶା* କମୁାର େବେହରା ପି ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0628107

2 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀ# $ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /194113 49 172 790$ପ) ରଂଜନ ଦାସ ପି ଭ.ହରି ଦାସ KBH1696921

"ୀ /194114 44 172 791ମ/ଲୁତା ଖେଟଇ $ା ରବି+�  କମୁାର ଖେଟଇ KBH1854199

"ୀ /195115 59 172 792ତାରାବତୀ ଗରଡା $ା ରେମଶ ଗରଡା OR/12/085/298398

"ୀ /195116 47 172 793ଏO ଲ@'ୀ $ା ଏO ଈ�ର ରାଓ KBH1696939

"ୀ /195117 32 172 794ଅW!ନା ନାୟକ ପି ଅ@ୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0170167

ପ ୁ /196118 43 172 795ଶିଶିର ଗରଡା ପି ରେମଶ ଗରଡା OR/12/085/298399

ପ ୁ /196119 25 172 796ପ�ଦୀପ ଗରଡା ପି ଶିଶିର ଗରଡା RWX0853325

"ୀ /196120 27 172 797ମମତା େଗାରଡା ପି ଶିଶିର େଗାରଡା RWX0906396

ପ ୁ /196121 41 172 798ସେ*ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ KBH1696947

"ୀ /197122 45 172 799ବାସ*ି ଖXଆୁଳ $ା ଊଦୟନାଥ ଖXଆୁଳ OR/12/085/298404

ପ ୁ /198123 36 172 801ବି�ର/ନ ମହା*ି ପି ବି�ନାଥ ମହା*ି RWX1136514

"ୀ /199124 48 172 802ରଶ' ିଲତା ଗମା� $ା ନିମାଇ ଗମା� KBH1810886

ପ ୁ /200125 57 172 803େଗୗରଚ+�  ବାଡତ�ା ପି ନାରାୟଣ ବାଡତ�ା KBH1810845

"ୀ /200126 27 172 804ସ�ୀତା ବାଡତ�ା ପି େଗୗରଚ+�  ବାଡତ�ା RWX0627760

ପ ୁ /200127 53 172 805ଆର ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଆର. ଲି�ା ମTୂJ RWX0170175

"ୀ /201128 59 172 806ଇ.ଜାନକୀ ପାତ� $ା ଇ.ଚ+�େଶଖର ପାତ� KBH1811041

"ୀ /201129 36 172 807ସବିତା $ାଇଁ ପି ସବୁାଷ ଚ+�  $ାଇଁ RWX0170191

ପ ୁ /201130 35 172 808ମେନାଜ କମୁାର $ାଇଁ ପି ସବୁାଷ ଚ+�  $ାଇଁ RWX0170183

ପ ୁ /202131 21 172 809ଏମ. ରିତିକ କମୁାର ପି ରାମ କମୁାର ମାଦି RWX1135854

ପ ୁ /202132 57 172 810ରାମ କମୁାର ମାଦି ପି ମାଦି କୃM ମTୂJୀ KBH1811124

"ୀ /202133 26 172 811ମାଦି ଶ�ାବ*ି ପି ରାମ କମୁାର ମାଦି RWX0732503

"ୀ /203134 47 172 812ମ/ଲୁତା େବେହରା $ା କୃM ଚ+�  େବେହରା KBH1932441

ପ ୁ /203135 41 172 813ସବୁାଷ ଚ+�  େବେହରା ପି ମଳିୂଆ େବେହରା RWX0681551

"ୀ /203136 32 172 814ପ[ୁାଜଳି େବେହରା $ା ସବୁାସ ଚ+�  େବେହରା RWX0732321

"ୀ /203137 26 172 815େରାଶନୀ େବେହରା ପି କ�ୁ \)ଚ+�  େବେହରା RWX0733006

"ୀ /203138 43 172 816ସ'ତିୁେରଖା ଭ/ $ା ସେୁରଶ କମୁାର ସାମଲ RWX0170209

"ୀ /203139 40 172 817େସୗଦାମିନି ସାହୁ ପି ସତ�ବାଦି ସାହୁ KBH1810878

ପ ୁ /203140 55 172 818ସେୁରଶ କମୁାର ସାମଲ ପି ଆନ+ ଚ+�  ସାମଲ RWX0786384

"ୀ /204141 31 172 819ବିନି େଜନା $ା ବସ* କମୁାର େଜନା RWX0627737

ପ ୁ /204142 30 172 820ବସ* କମୁାର େଜନା ପି ବିଜୟ େଜନା KBH1810738

ପ ୁ /205143 37 172 821ଜି.ଭି.ରାହୁଲ ପି ଜି.ରା�ା ରାଓ RWX0170217

ପ ୁ /205144 42 172 822ଶରତ ଚ+�  ଖDଆୁଳ ପି ବା]ାନିଧି ଖDଆୁଳ KBH1810662

"ୀ /205145 29 172 823ଧରିତ�ି  ଖDଆୁଲ $ା ଶରତ ଚ+�  ଖDଆୁଲ RWX0853374

"ୀ /206146 39 172 824ଗାୟତ�ୀ ନାୟକ $ା କାଳିଚରଣ ନାୟକ KBH1932284

ପ ୁ /207147 41 172 825ମହ^ଦ େସହରବ ଅଲB ି ପି ଜମିର ମିଆଁ_ KBH1810803

ପ ୁ /207148 32 172 826ଶ�ୀଧର ତିଆଡ଼ି ପି ନରସିଂହ ତିଆଡ଼ି RWX0786400

ପ ୁ /208149 63 172 827କାହ) ୁଚରଣ ତ�ିପାଠୀ ପି ପିତା9ର ତ�ିପାଠୀ KBH1810795

"ୀ /208150 28 172 828ସଚୁସ' ିତା ତ�ିପାଠୀ ପି କାହ) ୁଚରଣ ତ�ିପାଠୀ RWX0628198

ପ ୁ /209151 43 172 829ଭୁବନ େବେହରା ପି ହିରା9ର େବେହରା RWX0732545

ପ ୁ /209152 40 172 830ସଭୁ� ାଂଶ ୁସାହୁ ପି ସତ�ବାଦୀ ସାହୁ RWX0786418

"ୀ /210153 50 172 831ମୀନା@ୀ ସାହୁ $ା ଭ� ମର ବର ସାହୁ RWX0170241

ପ ୁ /210154 26 172 832ମାନସ ର/ନ ସାହୁ ପି ଭ� ମରବର ସାହୁ RWX0733287

ପ ୁ /210155 54 172 833ଭ� ମର ବର ସାହୁ ପି କରୁଣାକର ସାହୁ RWX0170233

ପ ୁ /210156 37 172 834ମେନାଜ କମୁାର $ାଇଁ ପି ରବି+�  ନାଥ $ାଇଁ RWX0786426

"ୀ /211157 65 172 835ଦୀbିମଣୀ ଖDପାଣି $ା ଚ+�େସନ ଖDପାଣି KBH1810928

ପ ୁ /211158 58 172 836ପ�ଭାକର ମଲB ିକ ପି ଗ�ାଧର ମଲB ିକ RWX0786467

ପ ୁ /211159 38 172 837ସଶୁା* କମୁାର ନାୟକ ପି ଗଣପତି ନାୟକ RWX0170258

"ୀ /211160 54 172 838ସପୁ�ଭା କମୁାରୀ ପ�ଧାନ $ା ପ�ଭାକର ମଲB ିକ RWX0786442

ପ ୁ /212161 39 172 839ଚିTରଂଜନ ଖDଆୁଳ ପି ବିଦ�ାଧର ଖDଆୁଳ RWX0786483

"ୀ /212162 25 172 840ତିେଳାTମା କଳୁଦୀପ ପି େଦବଦାସ କଳୁଦୀପ RWX1148857

ପ ୁ /213163 40 172 841ମେନାଜ କମୁାର ମହା*ି ପି ସବୁାସ ଚ+�  ମହା*ି KBH1810639

"ୀ /213164 60 172 842କମଳା ପାତ� $ା ମାଲୁସ ୁପାତ� RWX0295980

ପ ୁ /214165 79 172 843ଯଛିନ ଗରଡ଼ା ପି େମାହନ ଗରଡ଼ା RWX0682104

ପ ୁ /214166 58 172 844କ/ୁବିହାରି ପ�ଧାନ ପି ଲ@'ଣ ପ�ଧାନ KBH1810969

"ୀ /214167 48 172 845ଜୟ*ି ପ�ଧାନ $ା କ/ୁବିହାରି ପ�ଧାନ KBH1810977

"ୀ /214168 40 172 846ଲିଲି ପ�ଧାନ ପି କ/ୁବିହାରୀ ପ�ଧାନ RWX0423301

"ୀ /214169 35 172 847ସଲୁତା ପ�ଧାନ ପି କ/ୁବିହାରୀ ପ�ଧାନ RWX0423384

"ୀ /214170 33 172 848ସେ*ାଷିନୀ ପ�ଧାନ ପି କ/ୁବିହାରୀ ପ�ଧାନ RWX0423400

"ୀ /214171 33 172 849ଲିଲାଚା+ ପ�ଧାନ ପି କ/ୁବିହାରୀ ପ�ଧାନ RWX0423418

ପ ୁ /214172 36 172 850ଦୀପକ କମୁାର ସାମ*ରାୟ ପି େଦେବ+�  ନାଥ ବାରିକ RWX0786509

"ୀ /214173 34 172 851େମାନାଲିସା ସାମ*ରାୟ $ା ଦୀପକ କମୁାର ସାମ*ରାୟ RWX0628131

ପ ୁ /215174 61 172 853ନେର+�  ଖରା ପି ନିତ�ାନ+ ଖରା RWX0906412

3 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀ# $ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /215175 47 172 854ରଜନୀ ମହା*ି $ା ଦୁତିକୃM ମହା*ି RWX0786525

"ୀ /215176 37 172 855ସଚିୁତ� ା ମହା*ି ପି ଭଜରାମ ମହା*ି RWX0786517

ପ ୁ /215177 42 172 856ବାବୁଲା େସଠୀ ପି ରଘନୁାଥ େସଠୀ KBH1810712

"ୀ /216178 36 172 857ସାକିନା ଖାତୁ_ ପି ମହ^ଦ ଜମୀର ମିଆଁ KBH1933035

"ୀ /216179 40 172 858ପ[ୁା/ଳୀ ନାୟକ $ା ପ�ପଲୁ କମୁାର ନାୟକ RWX0170266

"ୀ /216180 43 172 859ସବିତା $ାଇଁ ପି ବୃ+ାବନ $ାଇଁ KBH1810811

ପ ୁ /217181 42 172 860େକଶବ ଚ+�  େଲ#ା ପି ବଂଶୀଧର େଲ#ା KBH1810852

ପ ୁ /217182 39 172 861ଗେଣଶ ଚ+�  େଲ#ା ପି ବଂଶୀଧର େଲ#ା KBH1810787

"ୀ /218183 33 172 862ଲତା ଖସଲା $ା ମେହ+�  ଖସଲା RWX0707620

"ୀ /218184 40 172 863ଅନିତା ମହା*ି ପି ବି�ନାଥ ମହା*ି KBH1811090

"ୀ /218185 38 172 864ସନୁୀତା ମହା*ି ପି ବି�ନାଥ ମହା*ି KBH1811108

ପ ୁ /219186 47 172 865ସେ*ାଷ କମୁାର ମହା*ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା*ି KBH1810936

"ୀ /219187 32 172 866ଗୀତାରାଣୀ $ାଇଁ ପି ବୃ+ାବନ $ାଇଁ RWX0170274

ପ ୁ /220188 55 172 867ଶା*ନୁ କମୁାର ବାରିକ ପି େଗାବି+ ଚ+�  ବାରିକ KBH1810829

"ୀ /2 R 2 /1189 24 172 868େମଘମାଳା ରାଉତ $ା ଶ#ର ରାଉତ RWX1277870

ପ ୁ /2 R 2 /1190 22 172 869ଔେରାଵିଂଦ ରାଉତ ପି ଜୟକୃM ରାଉତ RWX1277896

ପ ୁ /221191 48 172 870ଶଶୁା* କମୁାର ମହା*ି ପି ଊେପ+�  ମହା*ି OR/12/085/298321

"ୀ /221192 44 172 871ନିହାରିକା ମହା*ି $ା ଶଶୁା* କମୁାର ମହା*ି KBH1810670

"ୀ /221193 39 172 872ବିMୁପ�ିୟା ମହା*ି $ା ସେ*ାଷ କମୁାର ମହା*ି RWX0786533

ପ ୁ /222194 44 172 873ଅ@ୟ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଯଧିୁdିର ପ�ଧାନ KBH1811025

ପ ୁ /222195 39 172 874ଗ�ାଧର ପ�ଧାନ ପି ଯଧିୁdିର ପ�ଧାନ KBH1811017

ପ ୁ /223196 55 172 875ଅ@ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅେଲଖ ଚ+�  ନାୟକ RWX0170316

"ୀ /223197 54 172 876ଅବ*ୀ $ାଇଁ $ା ଅ@ୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0170308

ପ ୁ /224198 43 172 877ସବୁାସ ଚ+�  େଗୗଡ ପି କୃM େଗୗଡ KBH1810985

"ୀ /224199 32 172 878ଅନିତା ନାୟକ ପି ଇ�ର ନାୟକ RWX0785923

"ୀ /225200 70 172 879ଏe. ରାବଣାମା . $ା ଏe. ଚିନାରାଓ . KBH1810654

ପ ୁ /226201 44 172 880ଭଂଜ କିେଶାର ଦାସ ପି ଆକଳୁ ଚରଣ ଦାସ KBH1810761

ପ ୁ /228202 29 172 881ବିକ�ମ ଡା�ୁଆ ପି ସସୁା* ଡା�ୁଆ RWX0627786

"ୀ /228203 34 172 882ରୀନା େଜନା $ା େଗାପାଳ କୃM େଜନା RWX0170324

ପ ୁ /228204 38 172 883ସନ�ାସୀ ପ1ନାୟକ ପି ଶିବରାମ ପ1ନାୟକ KBH1932318

ପ ୁ /229205 39 172 884ଉେମଶ ଚ+�  ପରିଡା ପି କୃପାନିଧି ପରିଡା KBH1810894

ପ ୁ /231206 86 172 886କେହ) ଇ େପାଲାଇ ପି ମାଧବ େପାଲାଇ RWX0906289

"ୀ /231207 76 172 887କfୁଣି େପାଲାଇ $ା କେହ) ଇ େପାଲାଇ RWX0906305

"ୀ /231208 31 172 888ସନୁ+ା େପାଲାଇ $ା ସେ*ାଷ େପାଲାଇ RWX0628081

ପ ୁ /231209 52 172 889ଶିବପ�ସାଦ ସାମଲ ପି ପ�ହଲB ାଦ ସାମଲ KBH1932490

"ୀ /232210 49 172 890ସବିତା ରାଉତ $ା ଶିବପ�ସାଦ ସାମଲ KBH1932508

ପ ୁ /233211 70 172 891େଦବରାଜ ପ�ଧାନ ପି ଗ�ାଧର ପ�ଧାନ RWX0786608

"ୀ /233212 65 172 892ମେନାରମା ପ�ଧାନ $ା େଦବରାଜ ପ�ଧାନ RWX0786582

ପ ୁ /234213 33 172 893ଶା*େଦବ ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ RWX0664672

"ୀ /235214 45 172 894ଗାୟତ�ୀ ଦାସ $ା ର/ନ କମୁାର ଦାସ RWX0170332

"ୀ /237215 56 172 895େଶୖଳବାଳା ନାୟକ $ା ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ RWX0170357

ପ ୁ /237216 60 172 896ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ ପି ଆନ+ ଚ+�  ସାମଲ RWX0170340

ପ ୁ /237217 55 172 897ସେୁରଶ କମୁାର ସାମଲ ପି ଆନ+ ଚ+�  ସାମଲ RWX0170365

"ୀ /237218 26 172 898ଆୟୁଷି ସାମଲ ପି ଅେଶାକ କମୁର ସାମଲ RWX0733220

ପ ୁ /238219 35 172 899ମେନାର/ନ ପDିତ ପି ନରସିଂହ ପDିତ RWX0811737

ପ ୁ /238220 29 172 900ଉେମଶ ଚ+�  େପାଦିଲି ପି ରମଣୀ ର/ନ େପାଦିଲି RWX0627778

ପ ୁ /239221 43 172 901ସତ�ନାରାୟଣ ଖାଡ�ା ପି ରାଧାେମାହନ ଖାଡ�ା RWX0786624

ପ ୁ /239222 39 172 902ସଯୂ�!ନାରାୟଣ ଖାଡ�ା ପି ରାଧାେମାହନ ଖାଡ�ା RWX0295998

ପ ୁ /240223 36 172 903ଅନୀଲ କମୁାର ମହା*ି ପି କବି ମହା*ି KBH1932243

"ୀ /241224 33 172 904ସୀତା ରାଣୀ ପାତ� ମା ଇ.ଜାନକୀ ପାତ� RWX0682138

"ୀ /2R-4/1225 20 172 905$ାଗତିକ ଗ*ାୟତ ପି ସବୁାଶ ଚ+�  ଗ*ାୟତ RWX1233550

ପ ୁ /242226 84 172 906ପଦ'  ଚରଣ େଲ#ା ପି ଆଦିକଳ େଲ#ା RWX0170431

"ୀ /242227 50 172 908ଭାଗ�ଲତା େଲ#ା $ା ସେ*ାଷ କମୁାର େଲ#ା RWX0170399

ପ ୁ /242228 33 172 909ପପନୁ କମୁାର େଲ#ା ପି ସେ*ାଷ କମୁାର େଲ#ା RWX0170423

"ୀ /242229 33 172 910େତଜ$ୀନୀ େଲ#ା ପି ସେ*ାଷ କମୁାର େଲ#ା RWX0170407

"ୀ /242230 32 172 911ମନ$ୀନୀ େଲ#ା ପି ସେ*ାଷ କମୁାର େଲ#ା RWX0170415

ପ ୁ /243231 53 172 912ରଜତ କମୁାର ରଥ ପି ବାମନ ରଥ RWX0170449

"ୀ /243232 43 172 913େଜ�ାସ)ା ରାଣୀ ରଥ $ା ରଜତ କମୁାର ରଥ RWX0170456

"ୀ /244233 49 172 914ଝୁନୁ େଜନା $ା ପ�େମାଦ କମୁାର େଜନା RWX0627802

ପ ୁ /244234 42 172 915ମନୁା ମହାରଣା ପି ସତ� ମହାରଣା RWX0171587

"ୀ /244235 34 172 916ପ�ମିଳା ମହାରଣା $ା ମନୁା ମହାରଣା RWX0664599

ପ ୁ /244236 36 172 917ଉମାକା* ରଣା ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ରଣା KBH1932722

4 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀ# $ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /245237 50 172 918ନରସିଂଗ ଖିଲ ପି େଗାବି+ ଖିଲ RWX0786640

"ୀ /245238 42 172 919ରଜନୀ ଖିଲ $ା ନରସିଂଗ ଖିଲ RWX0786665

"ୀ /245239 32 172 920ପ�ଭାେସନୀ ଖିଲ ପି ନରସିଂଗ ଖିଲ RWX0681569

"ୀ /246240 51 172 921ମାଧବୀ ଲତା ବମ!ନ $ା $ପନ କମୁାର ମ�ିଧା RWX0296004

ପ ୁ /246241 59 172 922$ପନ କମୁାର ମ�ିଧା ପି େଶୈଳ+�  ମ�ିଧା RWX0664698

"ୀ /246242 27 172 923ସସୁ' ିତା ମ�ିଧା ପି $ପ_ କମୁାର ମ�ିଧା RWX0628172

"ୀ /248243 72 172 926ପIୂ!ବାସୀ ବିେଶାଇ $ା ବି�ନାଥ ବିେଶାଇ RWX0296020

ପ ୁ /248244 42 172 927ସେ*ାଷ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ବି�ନାଥ ବିେଶାଇ RWX0296038

ପ ୁ /248245 40 172 928ବସ* କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ବି�ନାଥ ବିେଶାଇ RWX0682146

ପ ୁ /248246 28 172 929ସ+ୀପ କମୁାର େଯନା ପି ବିପ� ଚରଣ େଯନା RWX0627604

ପ ୁ /248247 27 172 930ସିମାgଳ େଯନା ପି କାT!ୀେକ�ର େଯନା RWX0627612

"ୀ /249248 37 172 931ମା*ି େଦବୀ ଯାଦବ $ା ପୃhୀନାଥ ଯାଦବ RWX0170480

ପ ୁ /249249 31 172 932ଆେଦଶ ୟାେଦବ ପି ପୃଥିବିନାଥ ୟାେଦବ RWX0237933

ପ ୁ /250250 46 172 933ଶିବ ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ପ�ଫଲୁB  ଚ+�  ଦାସ RWX0170498

"ୀ /250251 62 172 934େଗୗରୀ ହାଲଦାର $ା ପ�ସନ)  କମୁାର ସାହୁ RWX0682153

ପ ୁ /250252 39 172 935େଗାପବfୁ ସାହୁ ପି ପ�ସନ)  କମୁାର ସାହୁ RWX0244582

ପ ୁ /250253 36 172 936ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ ପି ପ�ସନ)  କମୁାର ସାହୁ RWX0682161

"ୀ /251254 42 172 937ଲ@'ୀ ଯାଦବ $ା ଶିବ ପ�ସାଦ ଦାସ RWX0170506

ପ ୁ /251255 36 172 938ରାେକଶ ଯାଦବ ମା ମା*ି େଦବୀ ଯାଦବ RWX0170514

"ୀ /2 R B 5/2256 59 172 939ଅନିତା କମୁାରୀ ପଟନାୟକ $ା ଭାiର ସଂେତାଷ ରାଯ RWX1278126

ପ ୁ /2 R B 5/2257 57 172 940ଭାiର ସଂେଥାଶରାଯ ପି ଚତୁର ଭୁଜ ସଂେଥାଶରାଯ RWX1278159

ପ ୁ /252258 75 172 941ଟି.ରାମହରି ପାତ� ପି ଟି.ସନ�ାସୀ ପାତ� RWX0296046

"ୀ /252259 71 172 942ଟ.ପାପାମା ପାତ� $ା ଟି.ରାମହରି ପାତ� RWX0538678

ପ ୁ /252260 39 172 943ଟି.ରାେଜ+�  ପାତ� ପି ଟି.ରାମହରି ପାତ� RWX0681619

ପ ୁ /252261 38 172 944ଟି.ସେୁର+�  ପାତ� ପି ଟି.ରାମହରି ପାତ� RWX0538686

"ୀ /252262 36 172 945ଟି.ରଶ' ିତା ପାତ� $ା ଟି.ରାେଜ+�  ପାତ� RWX0296053

"ୀ /252263 32 172 946ଟି.ପଦ' ା ପାତ� $ା ଟି.ସେୁର+�  ପାତ� RWX0538694

ପ ୁ /252264 31 172 947ଆେଦO ୟାଦବ ପି ସଚିତାନ+ ୟାଦବ RWX0811620

ପ ୁ /253265 55 172 948ପIୂ!ଚ+�  ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ RWX0170522

"ୀ /253266 39 172 949କବିତା ମ/ରୀ ସାହୁ $ା ପIୂ!ଚ+�  ସାହୁ RWX0170530

ପ ୁ /253267 28 172 950ଶଭୁଶ#ର ସାହୁ ପି ପIୁ! ଚ+�  ସାହୁ RWX0627794

ପ ୁ /254268 55 172 951ଗଗନ ବିହାରୀ ରଣା ପି େଗାବି+ ଚ+�  ରଣା RWX0170589

"ୀ /254269 52 172 952ଅନୂ$ୟା ରଣା $ା ଗଗନ ବିହାରୀ ରଣା RWX0170571

ପ ୁ /254270 52 172 953େତାଫାନ ଚ+�  ରଣା ପି େଗାବି+ ଚ+�  ରଣା RWX0681601

ପ ୁ /254271 50 172 954@ିତିଶ ଚ+�  ରଣା ପି ଭ� ମରବର ରଣା RWX0170548

"ୀ /254272 48 172 955ଅନୂ$ୟା ରଣା $ା େତାଫାନ ଚ+�  ରଣା RWX0170563

"ୀ /254273 43 172 956େସୗଦାମିନୀ ରଣା $ା @ିତିଶ ଚ+�  ରଣା RWX0170555

ପ ୁ /254274 31 172 957ରମାକା* ରଣା ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ରଣା RWX0627901

ପ ୁ /254275 30 172 958ରତିକା* ରଣା ପି େତାଫାନ ଚ+�  ରଣା RWX0627695

ପ ୁ /254276 28 172 959ଶଶୀ କା* ରଣା ପି େତାଫାନ ଚ+�  ରଣା RWX0627851

"ୀ /254277 24 172 960ସଶୁ�ୀ ସଂଗୀତା ରଣା ପି @ିତୀଶ ଚ+�  ରଣା RWX1003706

"ୀ /255278 41 172 961ରଶ'ତିା ପ�ଧାନ $ା ଅେଶାକ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0786699

"ୀ /256279 34 172 962ସସ' ିତା ପ�ଧାନ $ା ରେମଶ ଚ+�  ପ�ଧାନ RWX0170605

"ୀ /258280 33 172 963େମାହିନୀ େଗୗଡ଼ ପି ପିତା9ର େଗୗଡ଼ RWX0786715

"ୀ /260281 35 172 964ସେ*ାଷିନୀ ପ�ଧାନ $ା ତ�ିନାଥ ପ�ଧାନ RWX0170639

"ୀ /263282 58 172 965ଗୀତା/ଳି ପ1ନାୟକ $ା ରାମପ�ସଦା ପ1ନାୟକ KBH1932615

ପ ୁ /263283 36 172 966ଆଦିତ� ପ�ସାଦ ପ1ନାୟକ ପି ରାମପ�ସାଦ ପ1ନାୟକ KBH1932599

ପ ୁ /263284 33 172 967ଅ9ିକା ପ�ସାଦ ପ1ନାୟକ ପି ରାମପ�ସାଦ ପ1ନାୟକ RWX0539098

ପ ୁ /265285 59 172 968ଚିT $ାଇଁ ପି କାଶୀନାଥ $ାଇଁ RWX0296079

"ୀ /265286 58 172 969କନିୁ $ାଇଁ $ା ଚିT $ାଇଁ RWX0681635

"ୀ /266287 39 172 970ଶାଗରୀକା ନାୟକ $ା ରାମକୃM ନାୟକ RWX0170662

"ୀ /266288 38 172 971ଲୀଳି ନାୟକ $ା ବଳରାମ ନାୟକ RWX0170670

ପ ୁ /267289 44 172 972ରାମଚ+�  େଗାଲରୀ ପି ଗରୁୁ େଗାଲରୀ RWX0170696

ପ ୁ /267290 44 172 973ରାେଜ�ର ଖରା ପି ତିଲj ଖରା RWX0682179

ପ ୁ /268291 57 172 974ଜୟ ଚ+�  ମହାରଣା ପି ଦୀନବfୁ ମହାରଣା RWX0682187

ପ ୁ /268292 33 172 975ଦୀବାକର ମହାରଣା ପି ଜୟ ଚ+�  ମହାରଣା RWX0170704

"ୀ /269293 34 172 976େଗୗତମି େବେହରା $ା ଭୁବନ େବେହରା RWX0732537

ପ ୁ /269294 44 172 977ସତ�ବାନ ଖେଟଇ ପି ପgାନନ ଖେଟଇ RWX0681627

"ୀ /269295 39 172 978ରୁପଶ�ୀ ଖେଟଇ $ା ରାେଜ+�  ଖେଟଇ RWX0170720

ପ ୁ /270296 50 172 979କରୁଣାକର ସାହୁ ପି ଜଗନ) ାଥ ସାହୁ RWX0170738

"ୀ /270297 42 172 980ରଶ' ିତା ସାହୁ $ା କରୁଣାକର ସାହୁ RWX0170746

"ୀ /271298 92 172 981େକ.ସର$ତୀ $ା େକ.ସଯୂ�!ନାରାୟଣ RWX0681650

5 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀ# $ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /271299 56 172 982େକ.ଭାରତୀ $ା େକ.େଗୗରୀଶ#ର ରାଓ RWX0681643

ପ ୁ /271300 34 172 983େକ.ରାଜା ପି େକ.େଗୗରୀଶ#ର RWX0682195

ପ ୁ /271301 62 172 984େକ.େଗୗରୀଶ#ର ରାଓ ପି େକ.ସରୁୀନାରାୟଣ RWX0681684

ପ ୁ /273302 44 172 985ଏk.ଶ�ୀନୁ ପି ଏk.ଷେଲ�ର ରାଓ RWX0170753

"ୀ /273303 39 172 986ଏଲ.ଅନୁରାଧା $ା ଏଲ.ଶ�ୀନୁ RWX0170761

"ୀ /275304 61 172 987ଭାରତୀ ନାହାକ $ା ଅଜୁ! ନ ନାହାକ RWX0682203

"ୀ /276305 50 172 988ବି.ଲୀଳା $ା ବି.ସେମ�ର RWX0682211

ପ ୁ /278306 54 172 989ଟି.ସିମାgଳ ପାତ� ପି ଟିମରିୁ ପାତ� RWX0682229

ପ ୁ /278307 46 172 990ଟି.ନିଳାgଳ ପାତ� ପି ଗରୁୁ ପାତ� RWX0786749

ପ ୁ /279308 54 172 991େକ.ପବିତ�  ପାତ� ପି ଗରୁୁମTୂ!ୀ ପାତ� RWX0296087

"ୀ /280309 32 172 992ଲିନା ଦାସ ପି ସକୁମୁାର ଦାସ RWX0171512

ପ ୁ /281310 33 172 993ଚ+�  ମଣି ବି�ାଳ ପି େମାଚି ରାମ ବି�ାଳ RWX0732636

ପ ୁ /281311 35 172 994ଅେଲଖ ଦେଳଇ ପି ଅଭିe)ଯ ୁଦେଳଇ RWX0732669

"ୀ /281312 30 172 995e)ଦାକାନି ଦେଳଇ ପି ଅଭିମ_ଯ ୁଦଳଇ RWX0732644

ପ ୁ /281313 62 172 996ହରି କfପାଣି ପି ଚ+�  କfପାଣି KBH1812411

"ୀ /281314 45 172 997ପଦ' ା କfପାଣି $ା ହରି କfପାଣି KBH1812387

ପ ୁ /281315 49 172 998ବନ କଲୁଦିପ ପି ଧନିଆ କଲୁଦିପ RWX0732578

"ୀ /281316 42 172 999ସରୁା/ଳି କଲୁଦିପ $ା ବନ କଲୁଦିପ RWX0732586

"ୀ /281317 22 172 1000ସସମିତା କଲୁଦୀପ ପି ବନ କଲୁଦୀପ RWX1100452

ପ ୁ /281318 39 172 1001ବିଜୟ ପାଣି ପି ସନାଧର ପାଣି RWX0296095

ପ ୁ /281319 33 172 1002ଦୀପକ ପାଣି ପି କମୁ ଲଚନ ପାଣି RWX0171868

"ୀ /282320 44 172 1003ଶ�ୀମତି ରୁନୁ ବାରିକ $ା ତ�ିେଲାଚନ ବାରିକ RWX0682237

ପ ୁ /283321 31 172 1004ପ�ଦିପ ସିଂ�୍ ପି େହମ* ସିଂ�୍ RWX0171553

ପ ୁ /284322 35 172 1005ଦୀପକ କମୁାର ସିଂ ପି େହମ* କମୁାର ସିଂ RWX0171686

"ୀ /285323 37 172 1006ସଂଗୀତାମାଲା ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ RWX0237818

ପ ୁ /286324 41 172 1007ଅଜ! ନ ଭତ� ା ପି ସତୃଘ) ଭତ� ା RWX0237917

"ୀ /286325 39 172 1008େଗୗରି ଭତ� ା $ା ଅଜୁ! ନ ଭତ� ା RWX0237925

ପ ୁ /287326 32 172 1009ଗ�ାପ�ସାଦ ଆଚାରି ପି େଗୗରିଶ#ର ଆଚାରି RWX0237982

ପ ୁ /288327 35 172 1010କୃM ଖରା ପି ପାଲୁସ ଖରା RWX0237990

"ୀ /289328 40 172 1011ସବିତା ବାରିକ $ା ବ� ହ' ାନ+ ବାରିକ RWX0786756

"ୀ /290329 43 172 1012ଆର େରାଜା ରାଣି $ା ଆର ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ RWX0343467

"ୀ /290330 50 172 1014ଗଣିୁ ସ+ୁରୀ ବାଘ $ା ନ+ ବାଘ RWX0681692

"ୀ /290331 28 172 1015ଶଭୁଦ� ା ବାଘ ପି ନ+ ବାଘ RWX0707539

"ୀ /290332 70 172 1016ଖ�ୀl ପ�ଭା ବାେଘଲ $ା ଜୀବନଚ+�  ବାେଘଲ RWX0681759

"ୀ /290333 47 172 1017ସନିୁତା କମୁାରୀ ବାେଘଲ $ା ମାଥ� ୁନାୟକ RWX0681742

"ୀ /290334 48 172 1018ଲ@'ୀ େବେହରା ପି ହିରା9ର େବେହରା RWX0786764

ପ ୁ /290335 35 172 1019ରାେଜ+�  େବେହରା ପି ରାଧାେମାହନ େବେହରା RWX0343418

ପ ୁ /290336 55 172 1020ସୀମାgଳ ବି�ାଳ ପି ରଘନୁାଥ ବି�ାଳ RWX0343061

"ୀ /290337 46 172 1021ଆସାବାଳା ବି�ାଳ $ା ସୀମାgଳ ବି�ାଳ RWX0343053

ପ ୁ /290338 65 172 1022ସବୁାସ େଚଟୀ ପି ପଦ�ା େଚଟୀ RWX0681767

"ୀ /290339 50 172 1023ସଶୁୀଳା େଚଟି $ା ସବୁାଷ େଚଟି RWX0681676

"ୀ /290340 29 172 1024ସ/ତୁା କମୁାରୀ େଚଟୀ $ା ଅ@ୟ କମୁାର େଚଟୀ RWX0707505

ପ ୁ /290341 32 172 1025ଇ�ର ଚ+�  ଛତି ପି ଅଭିମନ� ୁଛତି RWX0343152

ପ ୁ /290342 58 172 1026ପ�କାଶ ଚ+�  ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ RWX0342741

"ୀ /290343 47 172 1027ବିଜୟଲ@' ିଦାସ $ା ପ�କାଶ ଦାସ RWX0342758

"ୀ /290344 36 172 1028ବିMୁ ପ�ିୟା ଦାସ $ା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0342873

ପ ୁ /290345 61 172 1029କାଲିଚରଣ ଦାଶ ପି ନିରାକାର ଦାଶ RWX0343202

"ୀ /290346 57 172 1030ସମୁତୀ ଦାଶ $ା କାଲୀଚରଣ ଦାଶ RWX0343210

"ୀ /290347 32 172 1031ରାେମ�ରୀ ଦାଶ ପି କାଳିଚରଣ ଦାଶ RWX0343228

ପ ୁ /290348 30 172 1032ବି�ଭୁଷଣ ଦାଶ ପି କାଳିଚରଣ ଦାଶ RWX0343236

ପ ୁ /290349 25 172 1033ରାଜ କିରଣ ଦାସ ପି ପ�କାଶ ଚ+�  ଦାସ RWX0853382

ପ ୁ /290350 25 172 1034mାେନଶ ଦାଶ ମା ନିରୁପମା ଆଚାଯ�! RWX0853366

"ୀ /290351 41 172 1035ଗାୟତ�ୀ େଦବୀ $ା ଲ@'ୀ େବେହରା RWX0342857

ପ ୁ /290352 43 172 1036ରୁjଧର ଗାଦବା ପି ଶକୁ ୁଗାଦବା RWX0681700

"ୀ /290353 37 172 1037ମିନତି ଗଦବା $ା ରୁjଧର ଗଦବା RWX0343038

ପ ୁ /290354 48 172 1038ସବୁାସ ଗ*ାୟତ ପି ମାଧବ ଗ*ାୟତ KBH1641463

ପ ୁ /290355 45 172 1039ପ�କାଶ ଚ+�  ଗ*ାୟତ ପି ମାଧବ ଗ*ାୟତ KBH1641497

"ୀ /290356 37 172 1040ଉଷାରାଣୀ ଗ*ାୟତ $ା ସବୁାସ ଗ*ାୟତ KBH1356658

"ୀ /290357 64 172 1041ବିଷ)  ୁପ�ିୟା ଗ*ାnତ $ା ମାଧବ ଗ*ାnତ RWX0733188

"ୀ /290358 40 172 1042ସଜୁତା ଗ*ାnତ $ା ପ�କାଶ ଗ*ାnତ RWX0733162

"ୀ /290359 45 172 1043ସମିୁତ� ା ଗରଡା $ା ଶିଶିର ଗରଡା RWX0681718

ପ ୁ /290360 43 172 1044ସେୁର+�  ଗରଡା ପି ସବୁାଷ ଗରଡା RWX0682245

6 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀ# $ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /290361 40 172 1045େଦବକୀ ଗରଡା $ା ସେୁର+�  ଗରଡା RWX0681734

ପ ୁ /290362 32 172 1046ମିନେକତନ ଗଉଡ ପି ହରି ଗଉଡ RWX0343111

"ୀ /290363 64 172 1047େସବତୀ େଗାଲରି $ା େଗାବo! ନ େଗାଲରି RWX0786772

"ୀ /290364 73 172 1048ତମାଳ େଗୗଡ $ା ମାଗତା େଗୗଡ RWX0343012

ପ ୁ /290365 65 172 1049ଅଜିତ କମୁାର େଜନା ପି ହେରକୃM େଜନା RWX0343251

"ୀ /290366 52 172 1050ସଲୁତା େଜନା $ା ଅଜିp କମୁାର େଜନା RWX0343269

"ୀ /290367 42 172 1051ପ�ଭାସୀନୀ େଜନା $ା ଜଗନ) ାଥ େଜନା RWX0343079

"ୀ /290368 32 172 1052େଦବୀ ପ�ତିମା େଜନା ପି ଅଜିp କମୁାର େଜନା RWX0343285

"ୀ /290369 31 172 1053ସବୁାଷିନି େଜନା ପି ଅଜିତ କମୁାର େଜନା RWX0343277

ପ ୁ /290370 21 172 1054େଦବାଶିସ େଜନା ପି ଜଗନ) ାଥ େଜନା RWX1135565

"ୀ /290371 31 172 1055ରଶ' ିତା ଖDଆୁଳ ପି ଉଦୟନାଥ ଖDଆୁଳ RWX0342964

ପ ୁ /290372 44 172 1056କମୁର ଖରା ପି ଦୟା ଖରା RWX0681775

"ୀ /290373 41 172 1057ଲ@'ୀ ଖରା $ା କମୁର ଖରା RWX0681791

ପ ୁ /290374 32 172 1058ଆନ+ ଚ+�  ଖରା ପି ନେର+�  ଖରା RWX0343145

ପ ୁ /290375 24 172 1059କିଶାନ ଖରା ପି କମୁାର ଖରା RWX1004076

ପ ୁ /290376 37 172 1060ସକୁା* କଲୁଦୀପ ପି ସେୁର+�  କଲୁଦୀପ RWX0343137

"ୀ /290377 32 172 1061ସମିୁତ� ା କଲୁଦୀପ $ା ସକୁା* କଲୁଦୀପ RWX0343129

ପ ୁ /290378 29 172 1062ମିହିର କଳୁଦୀପ ପି ଅନାମ କଳୁଦୀପ RWX0627620

"ୀ /290379 37 172 1063ରଜନି ମାଦଳା ପି ଉମାକା* ମାଦଳା RWX0343442

"ୀ /290380 35 172 1064ରଶ' ିତା ମାଦଲା ପି ଉମାକା* ମାଦଲା RWX0343459

"ୀ /290381 39 172 1065ସେ*ାଷୀ ମହା*ି $ା ବସ* କମୁାର ମହା*ି RWX0343046

ପ ୁ /290382 28 172 1066ଶ�ିକା* କମୁାର ମହା*ି ପି ରେମଶ ଚ+�  eହା*ି RWX0733154

ପ ୁ /290383 62 172 1067ମେନାର/ନ ମହାପାତ� ପି ହରିବfୁ ମହାପାତ� RWX0786780

"ୀ /290384 38 172 1068ପ�ିୟଦସ!ନି ମହାପାତ� ପି ମେନାର/ନ ମହାପାତ� RWX0343186

ପ ୁ /290385 35 172 1069ଗbୁ ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ପି ମେନାର/ନ ମହାପାତ� RWX0343194

ପ ୁ /290386 80 172 1070ଖଦାଳ ମହାରଣା ପି ସାେହବ ମହାରଣା RWX1135219

"ୀ /290387 47 172 1071ଲ@'ି ମହାରଣା $ା ସଦୁଶ!ନ ମହାରଣା RWX0853127

ପ ୁ /290388 30 172 1072ସତ�ଜିତ ମହାରଣା ପି କମୁର ମହାରଣା RWX0343426

"ୀ /290389 44 172 1073ମମତା ନାଏକ $ା ବାବୁଲି ନାଏକ RWX0342899

ପ ୁ /290390 76 172 1074ବନମାଳି ନାୟକ ପି ବାଉଡି ନାୟକ RWX0538785

"ୀ /290391 66 172 1075ରାହାସ ନାୟକ $ା ବନମାଳି ନାୟକ RWX0538793

"ୀ /290392 48 172 1076ଅଳକା ନାୟକ $ା ରେମଶ ନାୟକ RWX0681726

ପ ୁ /290393 46 172 1077ଶ�ୀନିବାସ ନାୟକ ପି ବନମାଳି ନାୟକ RWX0538819

"ୀ /290394 39 172 1078େଜାସ)ାରାଣି ନାୟକ $ା ଶ�ୀନିବାସ ନାୟକ RWX0538801

ପ ୁ /290395 34 172 1079େବଣଧୁର ନାୟକ ପି ରାମଚ+�  ନାୟକ RWX0343491

ପ ୁ /290396 31 172 1080ଉମାକା* ନାୟକ ପି ରାମଚ+�  ନାୟକ RWX0343483

ପ ୁ /290397 25 172 1081ବିକ�ମ ନାୟକ ପି ଆଲୁକା ନାୟକ RWX0906362

"ୀ /290398 33 172 1082ମଦୁସ' ିତା ପାଡୀ ପି କୃMଚ+�  ପାଡୀ RWX0343475

"ୀ /290399 37 172 1083ବି ପଦ' ଜା $ା ବି ସନିୁଲକମୁାର RWX0342790

ପ ୁ /290400 67 172 1084ବସ* କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଦିନବfୁ ପାଣିଗ�ାହି RWX0664607

"ୀ /290401 66 172 1085ସନିୁତା ପାଣିଗ�ାହି $ା ବସ* ପାଣିଗ�ାହି RWX0664615

"ୀ /290402 32 172 1086ସମିୁତା ପାଣିଗ�ାହି ପି ସବୁାଷ ପାଣିଗ�ାହି RWX0343368

ପ ୁ /290403 31 172 1087ରାେଜ�ର ପାଣିଗ�ାହି ପି ବାରିକ ପାଣିଗ�ାହି RWX0342972

"ୀ /290404 42 172 1088ରଶ'ତିା ପାତ� $ା ମନେମାହନ ସାହୁ RWX0342881

ପ ୁ /290405 30 172 1089ଅଭିେଶକ ପାତ� ପି ଚ+� େସଖର ପାତ� RWX0343020

"ୀ /290406 52 172 1090କ_କ ପ�ଧାନ ପି ଲଡୁ ପ�ଧାନ RWX0343095

ପ ୁ /290407 75 172 1091ଅ*ରାମ ପ�ହରାଜ ପି କବି+�  ପ�ହରାଜ RWX0538827

"ୀ /290408 67 172 1092ଉୱ!ଶ ିପ�ହରାଜ $ା ଅ*ରାମ ପ�ହରାଜ RWX0538835

ପ ୁ /290409 42 172 1093ନିଳମାଧବ ପ�ହରାଜ ପି ଅ*ରାମ ପ�ହରାଜ RWX0538843

ପ ୁ /290410 39 172 1094ଚ+�େଶଖର ପ�ହରାଜ ପି ଅ*ରାମ ପ�ହରାଜ RWX0538850

"ୀ /290411 38 172 1095ଗୀତାଞଳି ପ�ହରାଜ $ା ନୀଳମାଧବ ପ�ହରାଜ RWX1004290

ପ ୁ /290412 41 172 1096ରାମକୃM ରଥ ପି ହରିr+�  ରଥ RWX0343400

ପ ୁ /290413 75 172 1097େଦବରାଜ ରାଉତ ପି ବାଉରୀ ରାଉତ RWX0538702

"ୀ /290414 62 172 1098ସେରାଜୀନି ରାଉତ $ା େଦବରାଜ ରାଉତ RWX0538777

ପ ୁ /290415 48 172 1099ଜୟକୃM ରାଉତ ପି େଦବରାଜ ରାଉତ RWX0538736

"ୀ /290416 43 172 1100ପ�ଭାତୀ ରାଉତ $ା ଜୟକୃM ରାଉତ RWX0538728

ପ ୁ /290417 43 172 1101ଶ�ୀଧର ରାଉତ ପି େଦବରାଜ ରାଉତ RWX0538744

ପ ୁ /290418 38 172 1102ଶିବରାମ ରାଉତ ପି େଦବରାଜ ରାଉତ RWX0538769

"ୀ /290419 37 172 1103ଶିବନୀ ରାଉତ $ା ଶିବରାମ ରାଉତ RWX0342949

"ୀ /290420 34 172 1104ଲ@'ି ରାଉତ $ା ଶ�ୀଧର ରାଉତ RWX0538710

ପ ୁ /290421 34 172 1105ଶ#ର ରାଉତ ପି େଦବରାଜ ରାଉତ RWX0538751

"ୀ /290422 35 172 1106ଅନିତା ସାବତ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାବତ RWX0343160

7 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀ# $ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /290423 31 172 1107ବନିତା ସାବତ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାବତ RWX0343178

ପ ୁ /290424 30 172 1108ଧମEନ+ ସାହୁ ପି ଗେଣଷ ପ�ସାଦ ସାହୁ RWX0343087

"ୀ /290425 57 172 1109ସକୁମୁାରୀ ସାହୁ $ା ଡି େକ ସାହୁ RWX0682260

ପ ୁ /290426 52 172 1110ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି କିେଶାର ସାହୁ RWX0682252

"ୀ /290427 37 172 1111ରଶ' ିେରଖା ସାହୁ $ା ସମ�ସ+ୁର ସାହୁ RWX0343509

ପ ୁ /290428 36 172 1112ଶ�ୀକା* କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ RWX0343392

ପ ୁ /290429 31 172 1113ସେୁରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ RWX0343384

"ୀ /290430 55 172 1114କୃିMାପ�ିୟା ସାମ*ରାଏ $ା େଦେବ+�  କମୁାର ସାମ*ରାଏ RWX0343301

"ୀ /290431 42 172 1115କ7ନା କମୁାରୀ ସନୁା $ା ମିହିର କଳୁଦୀପ RWX0627638

ପ ୁ /290432 59 172 1116ସଧୁାଂସ ୁ$ାଇଁ ପି କଲୁମଣି $ାଇଁ RWX0342725

"ୀ /290433 57 172 1117ପ�ଭାତି କମୁାରୀ $ାଇଁ $ା ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର $ାଇଁ RWX0342733

"ୀ /290434 35 172 1118ବେନାଦିନି $ାଇଁ $ା ସକୁା* $ାଇଁ RWX0343103

ପ ୁ /290435 26 172 1119ଶଭୁ ପ�ସାଦ $ାଇଁ ପି ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର $ାଇଁ RWX0853358

"ୀ /290436 47 172 1120ଜsବୁତି ଟାକ� ି ମା ଅଳତାମଣି ଟାକ�ି RWX0343533

ପ ୁ /290437 45 172 1121ମାଧବ ଟାକ�ି ପି ମ�ୁଳୁ ଟାକ� ି RWX0343558

"ୀ /290438 37 172 1122ରୁପାଲୀ ଟାକ�ି $ା ମାଧବ ଟାକ�ି RWX0343566

ପ ୁ /290439 47 172 1123ମିହିର ଟିକାଦାର ପି ପ�ଦିପ ଟିକାଦାର RWX0342980

"ୀ /2 R 9/2440 24 172 1124ସଂଗୀତା ରାଣୀ ଦାଶ ପି ସାସtକା େଶଖର ଦାଶ RWX1278209

"ୀ /2 R 9/2441 21 172 1125ଅଂକିତା ରାଣୀ ଦାଶ ପି ସାସtକା େଶଖର ଦାଶ RWX1278183

ପ ୁ /2 R B - 9442 19 172 1126ସିବା ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ବାଟା କୃM ପଟନାୟକ RWX1277912

"ୀ /2 RB-9/2443 50 172 1127ଜୟଂତୀ କମୁାରୀ ପ1ନାୟକ $ା ବଟକୃM! ପ1ନାୟକ KBH1930098

ପ ୁ /31/4444 60 172 1128ବିଜଯ େକତନ ପDା ପି ମଦନ େମାହନ ପDା RWX1050699

"ୀ /3 R - 3/3445 22 172 1129ଵଶE ଵରuଵାଜ ପି ଜନରଂଜନ େମକାପ RWX1278373

ପ ୁ /3 R 4/3446 20 172 1130ଖୀେରଦ କମୁାର ମମୂ ୂ! ପି ମଧସୁଦୂନ ମମୂ ୂ! RWX1278407

"ୀ /3 R - 4/4447 29 172 1131ରାଧିକା ମା+J $ା େଗାପାଳ ଚଂଦ�  େବଶ�ା RWX1277854

"ୀ /QR.NO-IB-448 37 172 1132ସଜୁାତା ପDା $ା ପ�ିୟର/ନ ପDା RWX0412262

ପ ୁ /383449 37 172 1133ବଲରାମ ନାୟକ ପି ଅଜୁ! ନ ନାୟକ RWX1233972

"ୀ /383450 31 172 1134ମିନତୀ ନାୟକ $ା ବଲରାମ ନାୟକ RWX1233949

ପ ୁ /384451 51 172 1135ଆର. ବାଳକ� ୀMା ରାଓ ପି ଆର. ଲି�ା ମରୁତୀ RWX1233998

ପ ୁ /46/1452 67 172 1136ଦଶରଥ ମହା* - ଗିରିଜା ଶ#ରୀ େମାହ*ା RWX1233634

ପ ୁ /568453 23 172 1137ରତ) ାକର ବିେଷାୟୀ ପି ସଯୂ�!ନାରାୟଣ ବିେଷାୟୀ RWX1234236

"ୀ /999454 41 172 1138ଭାରତୀ ବାଗ $ା ନେର+�  େଖାସB ା RWX0906503

ପ ୁ /999455 53 172 1139ପବିତ�  କମୁାର େବଦା* ପି ତ�ିେଲାଚନ େବଦା* RWX0906453

ପ ୁ /999456 27 172 1140ସତ�ଜିତ େବଦା* ପି ପବିତ�  କମୁାର େବଦା* RWX0906461

"ୀ /999457 56 172 1141ସଶୁୀଳା େବେହରା ପି ଚି*ାମଣୀ େବେହରା RWX0906529

"ୀ /999458 39 172 1142ସର$ତୀ େବେହରା $ା ଧିେର+�  ନାଥ ସାମଲ RWX0906479

ପ ୁ /999459 25 172 1143ବିକ�ମ ବିେଶାଇ ମା ନମିତା ବିେଶାଇ RWX0906560

ପ ୁ /999460 46 172 1144ଚିTର/ନ ଦାସ ପି ସହେଦବ ଦାସ RWX0906404

ପ ୁ /999461 25 172 1145ଶନୂ�ବାସୀ ଦେଳଇ ପି ଅଭିମନ� ୁଦେଳଇ RWX0906347

"ୀ /999462 35 172 1146ମମତା ଖରା ପି କାଳିଆ ଖରା RWX0906073

ପ ୁ /999463 51 172 1147ବି�ନାଥ ମଲB ିକ ପି େଗାବି+ ଚ+�  ମଲB ିକ RWX0906057

ପ ୁ /999464 48 172 1148ଗେୁb�ର ମଲିକ ପି ଶ�ୀକର ମଲିକ RWX0906099

"ୀ /999465 35 172 1149ସନିୁତା ମଲିକ $ା ଗେୁb�ର ମଲିକ RWX0906032

"ୀ /999466 25 172 1150ଶବିାନୀ ମDଳ ପି ଅନ* ମDଳ RWX0906321

ପ ୁ /999467 54 172 1151ରବି+�  ନାଥ ପ1ନାୟକ ପି ଅଭିରାମ ପ1ନାୟକ RWX0906040

ପ ୁ /1000468 54 172 1152ପଦ'  େଚୗଧରୁୀ ପି ରଘନୁାଥ େଚୗଧରୁୀ RWX1004142

"ୀ /1000469 38 172 1153ତ�ାଡା କା*ି ପି େଗାପାଲା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ RWX1003870

"ୀ /1001470 35 172 1154ସf�ାରାଣୀ ଦାସ ପି ନିର/ନ ଦାସ RWX1134790

ପ ୁ /1001471 37 172 1155ୱଲିସନ େଡଭିଡ କଲୁଦିପ ପି ବିଜୟ କଲୁଦିପ RWX1004357

"ୀ /1001472 36 172 1156ମମତା କମୁାରୀ ନାୟକ $ା ଅଜୁ! ନ ନାୟକ RWX1004167

ପ ୁ /1001473 25 172 1157ଅମଲୂ� ପ1ନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ପ1ନାୟକ RWX1036482

ପ ୁ /1002474 25 172 1158ସମୀର ଶିଖର ପDା ପି ତ�ିନାଥ ପDା RWX1135243

"ୀ /1232475 23 172 1160ଶଭୁସ'ିତା ସେ*ାଷରାୟ ପି ଭାiର ସେ*ାଷରାୟ RWX1146331

"ୀ /1232476 21 172 1161ଶଚିୁସ'ିତା ସେ*ାଷରାୟ ପି ଭାiର ସେ*ାଷରାୟ RWX1146323

ପ ୁ /1233477 49 172 1162ଶ�ୀନିବାସ େଚୗଧରୁୀ ପି ବୃ+ାବନ େଚୗଧରୁୀ RWX1146414

ପ ୁ /1233478 21 172 1163ଅଭିଜିp େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ�ୀନିବାସ େଚୗଧରୁୀ RWX1146430

"ୀ /1233479 49 172 1164ନୀେବଦିତା ସାହୁ $ା ଶ�ୀନିବାସ େଚୗଧରୁୀ RWX1146398

ପ ୁ /1361480 40 172 1165ଧେମ!+�  କମୁାର ପDା ପି କୃM ଚ+�  ପDା RWX1135227

ପ ୁ /1361481 22 172 1166େସୗମ�ରଂଝନ Oଵାଇଁ ପି ସିମାgଳ Oଵାଇଁ RWX1135235

ପ ୁ /1611482 68 172 1167ଜୟରାମ େଗୗଡ - ଶା*ିଲତା େଗୗଡ RWX1234483

ପ ୁ /2 R B 20/483 58 172 1168େଦାଳେଗାବି+ ବିଧର ପି ନରସିଂଗା ବିଧର RWX1278167

"ୀ /2 R B 20/484 44 172 1169ସଶ'ୀେରଖା ବିଧର $ା େଦାଳେଗାବି+ ବିଧର RWX1278142

8 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀ# $ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /2 R B 20/485 22 172 1170ଦୀପନୂ ବିଧର ପି େଦାଳେଗାବି+ ବିଧର RWX1278134

"ୀ /2 R A - 2486 52 172 1171େଗୗରୀ ଗରଡ $ା େଗାପୀନାଥ ଗରଡ RWX1277862

ପ ୁ /2 R B -21487 21 172 1172ଆଶେୁତାଷ ମହାରାଣା ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ମହାରାଣା RWX1278001

ପ ୁ /2 R A 48/488 24 172 1173ରାେଜ+�  େସଠୀ ମା ଶଶି େସଠୀ RWX1277920

ପ ୁ /2 R A -50489 20 172 1174ଅାଶେୁତାସ ରାଣା ପି ବାଳକୃଷ) ରାଣା RWX1278365

"ୀ /2 R A - 5490 21 172 1175ରାଜଶ�ୀ ପଟନାୟକ ପି ରବୀ+�  ନାଥ ପ1ନାଯକ RWX1278357

"ୀ /31/41491 54 172 1176ଚପଳା ପDା ପି ବିଜଯ େକତନ ପDା RWX1050715

ପ ୁ /2 R A - 2492 52 172 1177େଗାପୀନାଥ ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ନାୟକ RWX1277847

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବEଚନ ନିମେ* ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ)  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବEଚନ କମିଶନ ଭାରତ# wାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବEଚନ ପବୂ! ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ# ନାମ ଅଛି କି ନାହx  ଦୟାକରି ତନଖି କର*ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.8 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

9 9/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀ# $ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


