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ପ ୁ /11 48 186 1ଆେଲାକ ପରମଣିକ ପି ସକୁା# କମୁାର ପରମଣିକ KBH1927615

$ୀ /12 41 186 2ନବନିତା ପ%ଧାନ 'ା ଆେଲାକ ପ%ମାଣିକ KBH1663988

ପ ୁ /33 52 186 3ସେରାଜ କମୁାର ମହା# ପି େବକୖ+ୁନାଥ ମହ# RWX0193094

$ୀ /34 43 186 4ଶଶିବାଳା ମହା# 'ା ସେରାଜ କମୁାର ମହ# RWX0193102

$ୀ /45 47 186 5ବିଜୟଲ./ୀ େବେହରା 'ା ସେରାଜ କମୁାର ମଦୁୁଲି RWX0474064

$ୀ /46 22 186 6ଅନ1 ପଣୂ3 କହଁର ପି ପରେମ5ଵର କହଁର RWX1135979

ପ ୁ /G-47 22 186 7ଆଶିଷ କମୁାର ମହ# ପି ସନଜ କମୁାର ମହ# RWX1179936

ପ ୁ /58 58 186 8ରେମଶ କମୁାର ପାଳ ପି େଗାପ ସ9ୁର ପାଳ RWX0193110

$ୀ /59 50 186 9ଗୀତା:ଳୀ ପାଳ 'ା ରେମଶ କମୁାର ପାଳ RWX0193128

ପ ୁ /Qr.No.G-810 62 186 10ଗରୁୁ ପ%ସାଦ ଦାଶ ପି େବଣଧୁର ଦାଶ RWX0193557

$ୀ /911 36 186 11ଦି;ୀମୟୀ ପଟନାୟକ ପି େକଶବା ନ9 ପଟନାୟକ RWX0546432

ପ ୁ /912 63 186 12େକଶବାନ9 ପ=ନାୟକ ପି ଲଡୁ ପ%ସାଦ ପ=ନାୟକ OR/12/085/344403

$ୀ /913 57 186 13ଗୀତା:ଳୀ ପ=ନାୟକ 'ା େକଶବାନ9 ପ=ନାୟକ OR/12/085/344404

ପ ୁ /1014 47 186 14ସବୁାସ ଚ9%  ମଲ? ିକ ପି ମାଧବ ମଲ? ିକ RWX0546440

ପ ୁ /1315 51 186 15ଲ./ୀନାରୟଣ େଗୗଡ ପି ଅନ# ପ%ସାଦ େଗୗଡ RWX0302349

$ୀ /1316 45 186 16ଚାରୁଲତା େଗୗଡ 'ା ଲ./ୀ ନାରାୟଣ େଗୗଡ RWX0302356

$ୀ /1417 42 186 17ତୃ;ି େରଖା ମିସ% 'ା େଦବୀ ପ%ସାଦ ରଥ RWX0546515

ପ ୁ /1718 48 186 18ଡଃ. ପାଥC ସାରଥୀ େସଠି ପି କା�ାଳୀ ଚରଣ େସଠି RWX0193268

$ୀ /1719 45 186 19ଭାରତୀ େସଠି 'ା ଡଃ. ପାଥC ସାରଥୀ େସଠି RWX0546523

$ୀ /1820 55 186 20'DCପ%ଭା ଦାଶ 'ା ସବୁାଶ ଚ9%  ସାହୁ RWX0193292

ପ ୁ /1821 61 186 21ସବୁାସ ଚ9%  ସାହୁ ପି ସେୁରଶ ଚ9%  ସାହୁ RWX0193284

ପ ୁ /E - 2022 50 186 22ଗେଣଶ ଚଂଦ%  ସାହୂ ପି ଜଗନ1 ାଥ ସାହୂ RWX1278035

$ୀ /E - 2023 45 186 23ପ%ତିମା ସାହୂ 'ା ଗେଣଶ ଚଂଦ%  ସାହୂ RWX1278043

$ୀ /E - 2024 20 186 24ଜୀ େସାନାଲିକା ସାହୂ ପି ଗେଣଶ ଚଂଦ%  ସାହୂ RWX1278027

ପ ୁ /2325 59 186 25ସଯୂ�C କମୁାର ମହାପାତ% ପି ବାGାନିଧି ମହାପାତ% RWX0528000

$ୀ /2326 53 186 26ବିଜୟ ଲ./ୀ ମହାପାତ% 'ା ସଯୂ�C କମୁାର ମହାପାତ% RWX0527994

$ୀ /2427 42 186 27କିରଣ କମୁାରୀ 'ା ରାମ ଅବେଧଶ ରାମ RWX1092733

ପ ୁ /2428 45 186 28ରାମ ଅବେଧଶ ରାମ ପି ଲାଲବାହାଦୁର ରାମ RWX1093541

ପ ୁ /2429 45 186 29େଦବୀ ପ%ସାଦ ରଥ ପି ଦୁଗ3 ଚରଣ ରଥ RWX0546507

$ୀ /G - 2530 33 186 30ହାଜରା େବଗମ 'ା H ସରାଫତ ଅଲୀ RWX1276369

ପ ୁ /G-2531 37 186 31H ସରାଫତ ଅଲୀ ପି ଏସ େକ ସାକାବତ ଅଲୀ RWX1276336

$ୀ /G-2832 32 186 32ସମିୁତ% ା ଦାସ 'ା ଡJର. ପ%ସା# କିମାର ଦାସ RWX1233170

ପ ୁ /3033 69 186 33ବାସରୁ ରା�ା ପ%ସାଦ ପ=ନାୟକ ପି ବି ସଯୂ�଼C ନାରାୟଣ RWX1155589

ପ ୁ /G-31 HAL34 43 186 34ସନିୁଲ କମୁାର ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚ9%  ଦାଶ RWX0350967

$ୀ /G-31 HAL35 35 186 35ବିଜୟ ଲ./ି ଦାଶ 'ା ସନୁୀଲ କମୁାର ଦାଶ RWX0350959

ପ ୁ /3336 60 186 36କସୁ ଧର ପ%ଧାନ ପି ରସାନ9 ପ%ଧାନ RWX0546531

$ୀ /3337 52 186 37ସଦିୁ;ା ପ%ଧାନ 'ା କଶୁଧର ପ%ଧାନ RWX0546549

$ୀ /3438 32 186 38ଅନେମାଲ ଦଳାଇ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ଦଳାଇ RWX0302422

$ୀ /G - 3439 21 186 39ଅମିତ କମୁାର େଗୗଡା ପି ଲ./ୀ ନାରାୟଣ େଗୗଡା RWX1277151

ପ ୁ /3540 58 186 40ରାମଚ9%  େବେହରା ପି ଗଲୁୁମା େବେହରା RWX0664789

$ୀ /3541 48 186 41େଦବମଣୀ େବେହରା 'ା ରାମଚ9%  େବେହରା RWX0664797

ପ ୁ /3642 58 186 42ବMିମ ଚ9%  ନାୟକ ପି ଜଗବNୁ ନାୟକ RWX0546341

ପ ୁ /3743 47 186 43ସନଜୟ ପାଲ ପି ସେୁରଶ ପାଲ RWX1176601

ପ ୁ /3744 28 186 44ଶଭୁ% େଜ�ାତି ସାହୁ ପି ସବୁାସ ଚ9%  ସାହୁ RWX0473736

ପ ୁ /G/3745 47 186 45ସଂଜୟ ପାଲ ପି ସେୁରଶ ଚଂଦ%  ପାଲ RWX1167329

$ୀ /G/3746 42 186 46ପ%ାଚୀ ପରାଜୀତା ପOା 'ା ସଂଜୟ RWX1149855

$ୀ /3847 28 186 47ଆPଳ ଦଳାଇ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଦଳାଇ RWX0473918

$ୀ /4148 48 186 48ସସ/ ିତା ମହାପାତ% 'ା ସଂଜୟ ପେୁରାହିତ RWX0527879

ପ ୁ /4149 56 186 49ସଂଜୟ ପେୁରାହିତ ପି ଆତC ତ%ାଣ ପେୁରାହିତ RWX0527861

ପ ୁ /G - 4150 58 186 50ଦାସରଥି ବିQଵାଲ ପି ମେହ9%  ବିQଵାଲ RWX1277169

1 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀM 'ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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$ୀ /G - 4151 51 186 51ସଂଜୂଲତା ବିQଵାଲ 'ା ଦାସରଥି ବିQଵାଲ RWX1277128

ପ ୁ /G - 4152 33 186 52େଲାକନାଥ ବିQଵାଲ ପି ଦାସରଥି ବିQଵାଲ RWX1276708

$ୀ /G - 4153 25 186 53ଝିଲିରାଣୀ ବିQଵାଲ ପି ଦାସରଥି ବିQଵାଲ RWX1277185

$ୀ /G - 4154 27 186 54ଜୟଶ%ୀ ରାଉତ 'ା େଲାକନାଥ ବିQଵାଲ RWX1276716

$ୀ /4255 79 186 55ଏQ. ସେୁଲାଚନା. 'ା ଚିନ1 ା ଅନ# ରାଓ RWX0686048

ପ ୁ /4256 54 186 56ଏQ. ଶ%ୀନିବାସ ପି ଚିନ1 ା ଅନ# ରାଓ RWX0193458

$ୀ /4257 46 186 57ଏQ. ପVୁା ୱଲି 'ା ଏQ. ଶ%ୀନିବାସ RWX0193466

ପ ୁ /G-4358 40 186 58ଵୀଜଯ କୃWା କଂଠ ତାମା ପି ଏ ଏନ ଶମ3 ତାମା RWX1197383

ପ ୁ /4459 65 186 59ଶMର ଦX ପି ଶତିସ ଚ9%  ଦX RWX0912584

$ୀ /4560 30 186 60ଗନୁଚା ସମୁY ପି େଶZ ହିଫାଜୁ[ ରହମାନ RWX0473801

ପ ୁ /4861 28 186 61ଅMିତ ମହାପାତ% ପି ସଯୁ�C କମୁାର ମହାପାତ% RWX0473553

$ୀ /4962 56 186 62କ\ନା େଦ ପି ଭାHର ଚ9%  େଦ RWX0911925

ପ ୁ /4963 27 186 63ଅଭିଜିତ କମୁାର ଦX ମା କ\ନା େଦ RWX0911909

ପ ୁ /4964 26 186 64ସରୁଜିତ ଦX ମା କ\ନା େଦ RWX0911941

ପ ୁ /5065 40 186 65ନିତିନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଲାଲଚା9 େଚୗଧରୁୀ RWX0473934

$ୀ /5066 35 186 66ର:ିତା ମହାପାତ% 'ା ଶରତ ଚ9%  ମହା#ି RWX0982512

ପ ୁ /5067 37 186 67ଶରତ ଚ9%  ମହା#ି ପି ଅଭିମନ� ୁମହା#ି RWX0982538

$ୀ /5068 31 186 68ସାଗରିା ପ%ଧାନ 'ା ସ:ୟ କମୁାର ବିେଷାୟୀ RWX0639104

$ୀ /5069 37 186 69ସରିତା ରଥ 'ା ନିତିନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ RWX0473942

ପ ୁ /F - 5270 19 186 70ରାହୁଲ କମୁାର ଶ%ୀଵା]ଵ ପି ରାେଜଶ ଶ%ୀଵା]ଵ RWX1276351

ପ ୁ /G-5371 20 186 71ଯଶବଂଟା କମୁାର େମାହ#ା ପି େମାହନ ଚଂଦ%  େମାହ#ା RWX1277144

ପ ୁ /5872 60 186 72ଗେଣଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ସା.ୀ େଗାପାଳ େଚୗଧରୁୀ RWX0193573

$ୀ /5873 52 186 73ମିତାଲି େଚୗଧରୁୀ 'ା ଗେଣଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ RWX0193581

ପ ୁ /E - 5874 25 186 74ଜଗନ1 ାଥ ପ%ସାଦ ମହାରାଣା ପି କଂଧ ମହାରାଣା RWX1276385

$ୀ /E - 5875 20 186 75ଧରିତ%ୀ ମହାରାଣା ପି ମ% କଂଧ ମହାରାଣା RWX1276393

$ୀ /5976 51 186 76ପିରେଦୗଶନୁ ନିଶା 'ା େଶZ ହଫଜୁର ରହମାନ RWX0859793

ପ ୁ /5977 30 186 77'ାଗତ ପ%ଧାନ ପି କଶୁଧର ପ%ଧାନ RWX0410365

ପ ୁ /5978 59 186 78େଶZ ହି^ଜୁର ରହମାନ ପି େଶZ ନଜମଲୁ େହାଦା RWX0859843

ପ ୁ /G - Zone,79 45 186 79େଯାଗି9%  େସଠି ପି ନକଳୁ େସଠି RWX0199240

ପ ୁ /6680 27 186 80ଅରୁଣ କମୁାର ମହା# ପି କାଳି ଚରଣ ମହା# RWX0473678

ପ ୁ /6981 54 186 81ଶିଶିର କମୁାର ସବୁୁଧି ପି ହରିବNୁ ସବୁୁଧି RWX0546689

$ୀ /6982 49 186 82ବୀଜୟ ଲ./ୀ ସବୁୁଧି 'ା ଶିଶିର କମୁାର ସବୁୁଧି RWX0546671

ପ ୁ /7083 60 186 83େଗୗରୀ ଶMର ସାହୁ ପି ବ% ଜ ବNୁ ସାହୁ RWX0193706

$ୀ /7084 56 186 84ରାଜଶ%ୀ ସାହୁ 'ା େଗୗରୀ ଶMର ସାହୁ RWX0527895

ପ ୁ /7285 56 186 85ସେୁରଶ କମୁାର େସନାପତି ପି ବିପ% ଚରଣ େସନାପତି RWX0245001

$ୀ /7286 56 186 86ଅନସୟୂା େସନାପତି 'ା ସେୁରଶ କମୁାର େସନାପତି RWX0245019

ପ ୁ /G -7387 21 186 87ପୃଥିବୀରାଜ ହ_ସଦା ପି କାଳୁରାମ ହ_ସଦା RWX1232974

ପ ୁ /7488 39 186 88ମେୁକଶ କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ବି ରା�ା ପ%ସାଦ ପ=ନାୟକ RWX1161090

$ୀ /7489 37 186 89Qୱରୁପା ପ=ନାୟକ 'ା ସେରାଜ କମୁାର ପ=ନାୟକ RWX1152339

ପ ୁ /7590 60 186 90ନିରାକାର ସାହୁ ପି ସ`ାଳି ଚରଣ ସାହୁ OR/12/085/352486

$ୀ /7591 51 186 91ମାନସୀ ସାହୁ 'ା ନିରାକାର ସାହୁ OR/12/085/352487

ପ ୁ /7692 60 186 92ଇସିଦର ଟେaା ପି ଜୁଏଲ ଟେaା ଟେaା KBH1878461

$ୀ /7693 48 186 93ଅନିମା ତିକb 'ା ଇସିେଦାର େଟାେaା RWX0685867

ପ ୁ /7694 33 186 94ପ%ବିଣ କମୁାର େଟାେaା ପି େବନାଡC  େଟାେaା RWX0685875

$ୀ /7895 54 186 95ଅନସୟୂା ନ9 'ା ଏସ ଶତପଥି OR/12/085/332492

$ୀ /7896 89 186 96ସେରାଜୀନୀ ସତପଥି 'ା ଯଦୁନାଥ ସତପଥି RWX0685891

ପ ୁ /7897 60 186 97ସାର�ଧର ଶତପଥି ପି ଯଦୁନାଥ ଶତପଥି KBH1848340

$ୀ /7998 32 186 98ସସ/ ିତା ମଲ? ିକ 'ା ପ%ିୟବ% ତ ମଲ? ିକ RWX0638692

$ୀ /8099 26 186 99ଅେcଷା ସତପଥୀ ପି ସାର�ଧର ସତପଥୀ RWX0722959

$ୀ /81100 40 186 100ମଧଶୁ/ତିା େଜନା 'ା ପ%ଦିପ କମୁାର େଜନା RWX0473967

$ୀ /81101 25 186 101ସ:ନା ପ%ଧାନ ପି କଶୁଧର ପ%ଧାନ RWX0912246

ପ ୁ /F - 82102 22 186 102ସମିୁତ ସାଗର େଲMା ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ େଲMା RWX1277193

$ୀ /87103 61 186 103ଆରତି ବଳ 'ା ବାବାଜି ଦେଳଇ OR/12/085/332263

ପ ୁ /87104 59 186 104ଇଶ%ୀ ଏdା ପି ସହାଏ ଏdା RWX0859884

$ୀ /87105 49 186 105କମଳା ଏdା 'ା ଇଶ%ୀ ଏdା RWX0859892

ପ ୁ /87106 25 186 106ଅଭିେଷକ ଏdା ପି ଇଶ%ୀ ଏdା RWX0859876

ପ ୁ /G-87107 30 186 107ଅବିନାଶ ଏdା ପି ଇଶ%ୀ ଏdା RWX1233162

$ୀ /88108 65 186 108େସାଭାରାଣି ପ=ନାୟକ 'ା ବି ରା�ା ପ%ସାଦ ପ=ନାୟକ RWX1155571

$ୀ /88109 37 186 109ସମିୁତା ପ=ନାୟକ 'ା ସନୁୀଲ କମୁାର ପ=ନାୟକ RWX1152321

ପ ୁ /G - 88110 59 186 110ରବୀ9%  ନାଥ ଦାସ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଦାସ RWX1276310

$ୀ /G - 88111 29 186 111େବାଶ3 ଦାସ ପି ରବୀ9%  ଦାସ RWX1277037

$ୀ /G-89112 23 186 112e%ିନାଲି ମହା# ପି କାଳିଚରଣ ମହା# RWX1136217

2 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀM 'ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /91113 29 186 113ଅନ# କମୁାର ମହା# ପି ଚ9%  େମାହନ ମହା# RWX0912022

$ୀ /94114 27 186 114ସ1ିfାରାଣୀ ସବୁୁgି ପି ଶିଶିର ◌ୁମାର ସବୁୁgି RWX0639005

ପ ୁ /96115 59 186 115ରାେଜ9%  ସାହୁ ପି ଯରିୁଆ ସାହୁ RWX0859686

$ୀ /96116 55 186 116ଅମିତା ସାହୁ 'ା ରାେଜ9%  ସାହୁ RWX0859678

ପ ୁ /97117 38 186 117ଅଶିତ ସାମ#ରାୟ ପି ଅ.ୟ କମୁାର ସାମ#ରାୟ KBH1927599

ପ ୁ /G - 97118 20 186 118େସୗେଗଟ ପେୁରାହିତ ପି ସଂଜୟ ପେୁରାହିତ RWX1278068

ପ ୁ /100119 40 186 119ଶିବ କମୁାର ବିXbୟା ପି ଜନ/ ାଜୟ ବିXbୟା RWX0912337

$ୀ /100120 35 186 120ନମ%ତା ମିଶ% 'ା ଶିବ କମୁାର ବିXbୟା RWX0912519

ପ ୁ /101121 52 186 121ମେନାର:ନ ମହାକଡୁ ପି ଗରୁୁପ%ସାଦ ମହାକଡୁ RWX0193920

ପ ୁ /F - 102122 39 186 122ସରୂiଯାକାଂତା ପାତ% - ସଭୁଶ%ୀ ସାହୂ RWX1276377

$ୀ /103123 28 186 123ତୁମଲୁୁ ପ%ଶା#ୀ 'ା ତୁସଲୁୁ ଗେଣଶ RWX0639138

ପ ୁ /G-105124 22 186 124.ୀେରାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେ#ାଷ କମୁାର ନାୟକ RWX1136241

ପ ୁ /QTR. NO.125 22 186 125ଗିରୀଶ େମାହ#ି େମାହ#ି ପି େଗୗରୀ ଶଂକର େମାହ#ି େମାହ#ି RWX1147875

ପ ୁ /Qtr. No.-126 22 186 126ଗିରୀଶ େମାହ#ି ପି େଗୗରୀ ଶଂକର େମାହ#ି RWX1147891

ପ ୁ /QRS. No.127 44 186 127ସନିୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ସାହୁ RWX1195742

$ୀ /114128 27 186 128ନିହାରିକା େସଠି ପି େଗାପାଳ େସଠି RWX0912436

ପ ୁ /115129 30 186 129ନିହାର ର:ନ େସଠି ପି େଗାପାଳ େସଠି RWX0912501

$ୀ /G - 115130 67 186 130ଆହ? ାଦୀ ବିQଵାସ 'ା ଶ%ିଦମ କାଂତୀ ବିQଵାସ RWX1278118

$ୀ /G - 115131 27 186 131େମାନାଲିସା ବିQଵାସ 'ା ବିପjବ କମୁାର ବିQଵାସ RWX1277029

ପ ୁ /G - 115132 36 186 132ବିପjବ କମୁାର ବିQଵାସ ପି ଶ%ିଦମ କାଂତୀ ବିQଵାସ RWX1277094

ପ ୁ /G -115133 68 186 133ଶ%ିଦମ କାଂତୀ ବିQଵାସ ପି ସଧୂନ�ା କମୁାର ବିQଵାସ RWX1278100

ପ ୁ /116134 59 186 134େଗାପାଳ େସଠି ପି ସିମାPଳ େସଠି RWX0912428

$ୀ /117135 56 186 135ସବିତା େସଠି 'ା େଗାପାଳ େସଠି RWX0912444

$ୀ /120136 41 186 136ସିକତା ତ%ିପାଠୀ 'ା ସଂଜୀବ କମୁାର ରଥ RWX0982256

ପ ୁ /121137 35 186 137ବିକାଶ ତ%ିପାଠୀ ପି ବିରP ିନାରାୟଣ ତ%ିପାଠୀ RWX0912360

ପ ୁ /125138 42 186 138ଶ%ୀନୁ େନାଲୁ - ଶା#ି େନାଲୁ RWX1136183

$ୀ /F-125139 38 186 139ଶା#ି େନାଲୁ 'ା ଶ%ୀନୁ େନାଲୁ RWX1136571

ପ ୁ /127140 24 186 140ଶ%ୀତମ ଦାସ ପି ପ%ଦିପ କମୁାର ଦାସ RWX0912261

ପ ୁ /135141 63 186 141ସkଦ ପୃlି ପି ଉmବ ପୃlି RWX0912410

$ୀ /141142 25 186 142ଅMିତା ଶତପଥୀ ପି ଅେଶାକ ଶତପଥୀ RWX0859926

ପ ୁ /143143 40 186 143ଅMିତ ଜୟସାୱାଲ ପି ଶ%ୀରାମ ଜୟସାୱାଲ RWX0885426

$ୀ /143144 37 186 144ରୁଚି ଜୟସୱାଲ 'ା ଅMିତ ଜୟସୱାଲ RWX0885434

ପ ୁ /G - 144145 22 186 145ଅଭିେ◌ଷକ ମହ# ପି େଦେବ9%ନାଥ ମହ# RWX1277136

$ୀ /G-146146 22 186 146ବିଜୟା ମହା# ପି େବଣଧୁର ମହା# RWX1136209

ପ ୁ /147147 34 186 147ଜୀବନ କମୁାର ପୃlି ପି ସkଦ ପୃlି RWX0722827

$ୀ /152148 35 186 148ସ/ ୃତିେରଖା ସାହୁ 'ା କୃWଚ9%  ସାହୁ RWX0722942

$ୀ /153149 58 186 149କ]ରୁୀଲତା ପୃlି 'ା ସkଦ ପୃlି RWX0912220

ପ ୁ /F - 154150 43 186 150ରବୀ9%  ସାହୂ ପି ବଟକୃW ସାହୂ RWX1278092

$ୀ /F - 154151 33 186 151ସପୁ%ିୟା ସାହୂ 'ା ରବୀ9%  ସାହୂ RWX1278076

ପ ୁ /F - 155152 22 186 152ପୃnଵୀ କିରଣ ଠାଳାପେୂରoୀ ପି ଠାଳାପେୂରoୀ େଵYକଟା ରାମ କୃWା RWX1276344

$ୀ /G-158153 24 186 153ଶଭୁଦ% ା ଶଭୁଦଶbନୀ ପି େଗୗରୀ ଶMର ସାହୁ RWX1136191

ପ ୁ /159154 42 186 154କୃWଚ9%  ସାହୁ ପି ଜହନ ଚ9%  ସାହୁ RWX0474049

ପ ୁ /164155 56 186 155ଶେୁରଶ କମୁାର ପOା ପି ରଘନୁାଥ ପOା RWX0911933

$ୀ /164156 49 186 156ମ:ଲୁତା ପOା 'ା ଶେୁରଶ କମୁାର ପOା RWX0912030

$ୀ /164157 29 186 157ଶୀତଲ ପOା ପି ଶେୁରଶ କମୁାର ପOା RWX0722900

ପ ୁ /164158 25 186 158ସେ#ାଷ କମୁାର ପOା ପି ଶେୁରଶ କମୁାର ପOା RWX0911917

ପ ୁ /176159 60 186 159ଅରୁଣ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଜନାଦC ନ ପାଢୀ RWX0982330

$ୀ /G-176160 52 186 160ତଟିନି ପାଢୀ 'ା ଅରୁଣ କମୁାର ପାଢୀ RWX1050426

ପ ୁ /180161 62 186 161ପାତ%ାସ ସାମାରିଆ ପି େକ? େମr ସାମାରିଆ RWX0859660

$ୀ /180162 56 186 162ଲେରYସିଆ ସାମାରିଆ 'ା ପାତ%ାସ ସାମାରିଆ RWX0859645

$ୀ /180163 28 186 163ଡି.ନାଇଟିେ�ଲ ସାମାରିଆ ପି ପାତ%ାସ ସାମାରିଆ RWX0859652

$ୀ /293164 29 186 164ଅମ%ିତା ଶତପଥୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଶତପଥୀ RWX1044551

ପ ୁ /999165 60 186 165ବାବାଜୀଚରଣ ଦଳାଇ ପି ଦାେମାଦର ଦଳାଇ RWX0981993

ପ ୁ /999166 57 186 166େମାହନ ଚ9%  ମହା# ପି ଘନଶ�ାମ ମହା# RWX0982249

$ୀ /999167 47 186 167ଚ9% ିକା ମହା# 'ା େମାହନ ଚ9%  ମହା# RWX0982371

ପ ୁ /999168 58 186 168ର:ନ ପOା ପି ଦୁେଯ3ଧନ ପOା RWX0982397

$ୀ /999169 43 186 169ବିଳାସ ପ%ଧାନ 'ା ସଧିୁର କମୁାର ପ%ଧାନ RWX0982140

$ୀ /999170 28 186 170ପଦ/ ଜା ପ%ିୟଦଶbନୀ ପି ର:ନ ପOା RWX0982223

ପ ୁ /999171 42 186 171ସଂଜୀବ କମୁାର ରଥ ପି ରେମଶ ଚ9%  ରଥ RWX1026913

ପ ୁ /999172 30 186 172ଓମକର ସାହୂ ପି ନିରାକାର ସାହୁ RWX0982033

$ୀ /999173 55 186 173େଶଳୖଜା ଶତପଥି 'ା ର:ନ ପOା RWX0982413

ପ ୁ /9174 42 186 242ରାେଜ5 କମୁାର ଓଝା ପି ସାMOି ଓଝା RWX0245134

3 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀM 'ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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$ୀ /9175 37 186 243ପ%ିୟା ଓଝା 'ା ରାେଜQ କମୁାର ଓଝା RWX0245126

$ୀ /12176 44 186 244ସନିୁତାରାଣୀ େଚୗଧରିୁ 'ା ଆୟସକା# ସରଣ RWX0527911

$ୀ /999177 60 186 245େସୗଦାମିନି ମିଶ% 'ା ଗରୁୁ ପ%ସାଦ ଦାଶ RWX0193565

ପ ୁ /JAGANNATH178 28 185 1ସକୁମୁାର ପତି ପି ସଦାନ9 ପତି RWX0410076

$ୀ /JAGANNATH179 60 185 2ସେରାଜିନୀ ତ%ିପାଠୀ 'ା ସଦାନ9 ପତି RWX1197326

ପ ୁ /1180 31 185 3ପ%ିୟ ର:ନ େବେହରା ପି ପ%ସନ1  କମୁାର େବେହରା RWX0911701

$ୀ /1181 24 185 4ଦୀ.ା ଭଳ ପି ରାେଜ9%  କମୁାର ଭଳ RWX0911560

ପ ୁ /1182 40 185 5ସଂଜୟ କମୁାର ବିେଶାୟୀ ପି ସାେହବ ବିେଶାୟୀ RWX0982918

$ୀ /1183 31 185 6ସାଗରିକା ବିେଶାୟୀ 'ା ସଂଜୟ କମୁାର ବିେଶାୟୀ RWX0982843

ପ ୁ /1184 50 185 7ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ% ପି ବ% ଜକିେଶାର ମିଶ% RWX0685776

$ୀ /1185 41 185 8ସନିୁତା ମିଶ% 'ା ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ% RWX0685784

ପ ୁ /2186 71 185 9ଜିତବାହନ ଆଚାଯ�C ପି ଅମେର9%  ଆଚାଯ�C OR/12/085/330243

$ୀ /2187 71 185 10ଭାରତି ଆଚାଯ�C 'ା ଜିତବାହନ ଆଚାଯ�C OR/12/085/330244

ପ ୁ /2188 46 185 11ଚ9% େଶଖର ଆଚାଯ�C ପି ଜିତବାହନ ଆଚାଯ�C OR/12/085/330825

ପ ୁ /2189 45 185 12ସେୁବାଧ ଆଚାଯ�C ପି େଜ.ବି ଆଚାଯ�C KBH1663418

ପ ୁ /2190 41 185 13ସନତ କମୁା[ ଆଚାଯ�C ପି ଜିତବାହାନ ଆଚାଯ�C KBH1662550

ପ ୁ /2191 48 185 14େହମ# କମୁାର ଦାସ ପି କଶୁ ଦାସ RWX0987107

$ୀ /2192 45 185 15ଉଷାରାଣୀ ଦାସ 'ା େହମ# କମୁାର ଦାସ RWX0987115

ପ ୁ /HAL TOWNS193 20 185 16ସସୁୀଳ କମୁାର ଖୀେଲା ପି କାତbକ ଖୀେଲା RWX1197516

ପ ୁ /HAL TOWNS194 20 185 17ଅଭିନାଶ ଖୀେଲା ପି କାତbକ ଖୀେଲା RWX1197524

ପ ୁ /3195 46 185 18ଉମା ଶMର ପାଣି ପି ସୀମାଚଳ ପାଣି RWX0982892

$ୀ /3196 42 185 19ଶ%gା:ଳି ପତି 'ା ଉମା ଶMର ପାଣି RWX0982850

ପ ୁ /H-03197 46 185 20ଉମାଶMର ପାଣି ପି ସିମାPଳ ପାଣି RWX0812800

$ୀ /H-03198 45 185 21ଶ%gା:ଳୀ ପତି 'ା ଉମାଶMର ପାଣି RWX0812917

ପ ୁ /4199 47 185 22ସ:ିବ କମୁାର ରାଉତ ପି କିXCନ ବିହାରୀ ରାଉତ RWX0190793

$ୀ /4200 41 185 23ରଶ/ ିତା ସାମଲ 'ା ସ:ିବ କମୁାର ରାଉତ RWX0421495

ପ ୁ /5201 66 185 24ଗ�ାଧର ଦାଶ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାଶ RWX0238675

$ୀ /5202 63 185 25ସା#ୀଲତା ଦାଶ 'ା ଗ�ାଧର ଦାଶ RWX0238683

ପ ୁ /6203 39 185 26ବିକାଶ ଚ9%  ବିsାଳ ପି ଡeରୁଧର ବିsାଳ RWX0987578

ପ ୁ /6204 32 185 27ସାଗର ର:ନ ଦାସ ପି ଗ�ାଧର ଦାସ RWX0421529

$ୀ /6205 36 185 28ଅନିତା ପ%ିୟଦଶCନୀ ରେୟ 'ା ବିକାଶ ଚ9%  ବିsାଳ RWX0987594

ପ ୁ /6206 46 185 29ପଦ/ ନାର ବୁଧିରାଜ େସାେରY ପି ଠାକରୁ ଦାସ େସାେରY RWX0238600

$ୀ /6207 41 185 30ପ%ତିମା େସାେରାY 'ା ପଦ/ ରାଜବୁଧିରାମ େସାେରାY RWX0238618

ପ ୁ /07208 38 185 31ଉେପ9%  ନାଏକ ପି େଚୗବନ ନାଏକ RWX1176650

ପ ୁ /7209 56 185 32ଅନିଲ ଏdା ପି ସି ଏdା KBH1926997

$ୀ /7210 42 185 33ଅରୁଣ ବାଳା ମିଶ% 'ା ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ପOା RWX0982959

ପ ୁ /8211 51 185 34କ:ୁଲାଲ ଠାକରୁ ପି ଏମ .ଆର ଠାକରୁ RWX0685743

$ୀ /8212 41 185 35େରଖା ଠାକରୁ 'ା କ:ୁଲାଲ ଠାକରୁ RWX0685735

$ୀ /9213 37 185 36ତୃ;ିେରଖା ଦାଶ 'ା ଆଶେୁତାଷ ପOା RWX0985150

$ୀ /9214 50 185 37େରାସନି େଖସ 'ା ଅଜିତ ମାଇେକଲ ତିକC ୀ KBH1927011

ପ ୁ /9215 43 185 38ଆଶେୁତାଷ ପOା ପି ପ%ଫଲୁ?  ଚ9%  ପOା RWX0987388

ପ ୁ /9216 34 185 39ପ%ସନଜୀତ ସରକାର ପି ବ% େଜ9%  ସରକାର RWX0410233

ପ ୁ /9217 52 185 40ଅଜିତ ମାଇେକଲ ତିକC ୀ ପି ନିେକାଲାQ ତିକC ୀ KBH1926971

$ୀ /10218 37 185 41ଲିପସା ମିଶ% 'ା କମଳାକ# ପେୁରାହିତ ZUX0153403

$ୀ /11219 44 185 42ସ/ ିତା ରାଣି ଧଳ 'ା ସ:ିବ ମହାପାତ% RWX0685750

ପ ୁ /11220 48 185 43ସ:ିବ ମହାପାତ% ପି ମନମେହାନ ମହାପାତ% RWX0685768

ପ ୁ /12221 48 185 44ଜୟ କWୁ ନାୟକ ପି ବ% ଜରାଜ ନାୟକ RWX0191445

$ୀ /12222 43 185 45ଅନିତା ସାହୁ 'ା ପ%ଦୀପ ସାହୁ RWX0473140

$ୀ /13223 44 185 46ସଶୁଳିା େବେହରା 'ା ହୃଷିେକଶ ସାହୁ RWX0911453

ପ ୁ /13224 49 185 47ସଜିୁତ ମOଳ ପି ଅମେର9%  ମOଳ RWX0244772

ପ ୁ /13225 42 185 48ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ସାହୁ RWX0911230

$ୀ /14226 33 185 49ଶଭୁ% ଲିନା ଦାସ 'ା ରାେଜଶ େଜନାମଣୀ RWX0911776

ପ ୁ /14227 42 185 50ରାେଜଶ େଜନାମଣୀ ପି ପDୂCଚ9%  େଜନାମଣୀ RWX0911479

$ୀ /14228 29 185 51ଯାt1କା ମହାପାତ% ପି କାହ1 ୁଚରମ ମହାପାତ% RWX0638221

$ୀ /14229 28 185 52ୟସିକା ମହାପାତ% ପି କାହ1 ୁଚରଣ ମହପାତ% RWX0638478

ପ ୁ /15230 44 185 53ପ%ଭାତ କମୁାର ଦାଶ ପି ପ%ଦି; କମୁାର ଦାଶ RWX0410175

$ୀ /15231 33 185 54ଅନିସା ରୁମି 'ା ତcୀର ଆଲu RWX0638429

ପ ୁ /16232 43 185 55ତନୱରି ଆଲu ପି ମହବୁବ ଆଲu RWX0473330

$ୀ /16233 69 185 56ସନୁାଇନା େଦବୀ 'ା ଜଗଦି5 େମାଦି RWX0987412

ପ ୁ /16234 40 185 57ରବି9%  କମୁାର ପି ଜଗଦି5 େମାଦି RWX0982934

$ୀ /16235 37 185 58ଶିଲୁ କମୁାରୀ 'ା ରବି9%  କମୁାର RWX0982827

ପ ୁ /17236 68 185 59ପ%ହ? ାଦ ଚ9%  ଦାସ ପି ଦାମ ଦାସ RWX0202903

4 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀM 'ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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$ୀ /17237 63 185 60ଆଶାଲତା ଦାସ 'ା ଦିବାକର ଦାସ RWX0983015

ପ ୁ /17238 43 185 61ପ%ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ପ%ହଲ? ାଦ ଚ9%  ଦାସ RWX0987461

ପ ୁ /17239 55 185 62ବବୃବାହନ ମଲ? ିକ ପି ସହେଦବ ମଲ? ିକ RWX0190892

$ୀ /17240 45 185 63ଗିତା:ଳି ମଲ? ିକ 'ା ବବୃବାହନ ମଲ? ିକ RWX0190900

$ୀ /17241 37 185 64ରୀନା ମOଲ 'ା ସଜିୁତ ମOଲ RWX0410134

$ୀ /17242 36 185 65ରୁଚିକା ମାଣିଆ 'ା ପ%ଦୀପ କମୁାର ଦାସ RWX0987438

$ୀ /18243 44 185 66ସନୁୀତା ରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ 'ା ଅୟଶ କା# ଶରଣ RWX0987487

ପ ୁ /18244 46 185 67ଅୟଶ କା# ଶରଣ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଶରଣ RWX0987503

$ୀ /19245 41 185 68ପ%ିତିପvୁା ମହା#ି 'ା େଗାପାଳ କୃW ନାୟକ RWX0190926

$ୀ /19246 67 185 69ସିବାନି ନାୟକ 'ା େବକୖ+ୁନାଥ ନାୟକ RWX0190934

ପ ୁ /19247 54 185 70କ:ୁଲାଲ ଠାକରୁ ପି େମହ=ାର ରାମ ଠାକରୁ RWX0911263

$ୀ /19248 45 185 71େରଖା ଠାକରୁ 'ା କ:ୁଲାଲ ଠାକରୁ RWX0911214

ପ ୁ /19249 23 185 72ନିଖିେଲଶ କମୁାର ଠାକରୁ ପି କଞୁଲାଲ ଠାକରୁ RWX0987180

ପ ୁ /20250 65 185 73ଦୁଗ3 ସMର ପ%ସାଦେଦବ ପି େଗାବି9 ଚ9%  ହରିxNନ ଜଗେଦବ RWX0685628

ପ ୁ /21251 44 185 74ଏସ. ସତ�ନାରାୟଣା ପି ଏସ. ରାମକୃW ନାଇଡୁ RWX0244822

$ୀ /21252 39 185 75ଏସ. ଶବା କମୁାରି 'ା ଏସ. ସତ�ନାରାୟଣା RWX0244830

ପ ୁ /21253 43 185 76ପ%ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶଚି9%  ନାଥ ସାହୁ RWX0982884

$ୀ /22254 39 185 77ସଶୁ%ୀ ସଂଗୀତା ନାୟକ 'ା ଜୟକୃW ନାୟକ RWX0911313

ପ ୁ /23255 75 185 78ଦୁଃଶାସନ ବରାଳ ପି ବଳରାମ ବରାଳ RWX0987099

ପ ୁ /23256 44 185 79ଅଜୟ କମୁାର ବରାଳ ପି ଦୁଃଶାସନ ବରାଳ RWX0859470

$ୀ /23257 33 185 80େଦଭ�ାନି େଦବ ମା ଅଛCନା େଦବ RWX0473066

$ୀ /23258 45 185 81ସଚୁରିତା ପOା 'ା ମାନସ ରଂଜନ ପOା RWX0638379

$ୀ /23259 41 185 82ଅନାମିକା ପାତ% 'ା ସଜିତ ମହାପାତ% KBH2064152

$ୀ /23260 43 185 83ନିହାରିକା ରାୟ 'ା ଅଜୟ କମୁାର ବରାଳ RWX0859462

ପ ୁ /24261 48 185 84ଅେଶାକ କମୁାର ମହା#ି ପି ରବି9%ନାଥ ମହା#ି RWX0192476

$ୀ /24262 44 185 85ଇପସିତା ପ=ନାୟକ 'ା ଅେଶାକ କମୁାର ମହା#ି RWX0190959

ପ ୁ /25263 61 185 86କାହ1 ୁ  ଚରଣ ମହାପାତ% ପି ନବ କିେଶାର ମହାପାତ% RWX0911321

$ୀ /25264 29 185 87ୟାଗ1ିକା ମହାପାତ% ପି କାହ1 ୁ  ଚରଣ ମହାପାତ% RWX0911305

$ୀ /25265 28 185 88ୟାସିକା ମହାପାତ% ପି କାହ1 ୁ  ଚରଣ ମହାପାତ% RWX0911347

$ୀ /25266 57 185 89ପଦ/ ାବତି ନାୟକ 'ା କାହ1 ୁ  ଚରଣ ମହାପାତ% RWX0911271

ପ ୁ /G-25267 22 185 90ପଵନ ସବୁାଷ ନଲ? ାପଟି ପି ନଲ? ାପଟି ସେୁରଶ ବାବୁ RWX1049824

$ୀ /27268 38 185 91ସN�ାବତୀ ମାଝି 'ା ଉେମଶ ପ%ସାଦ ମିଧ3 RWX1104397

ପ ୁ /28269 42 185 92ତପନ କମୁାର ପାଣିଗ%ାହି ପି ନଟବର ପାଣିଗ%ାହି KBH1694272

$ୀ /28270 31 185 93ସରୁଞିତା ସିଂ 'ା କ% ିWା କମୁାର ପି�ୁଆ RWX1176643

$ୀ /28271 39 185 94ସ/ ିତା 'ାଇଁ 'ା ଅମିତ ତିକC ୀ RWX0986414

$ୀ /28272 72 185 95େରାଜଲିY ତିକC ୀ 'ା େଜମQ ତିକC ୀ RWX0986430

ପ ୁ /28273 41 185 96ଅମିz ତିକC ୀ ପି େଜମQ ତିକC ୀ RWX0986893

ପ ୁ /29274 42 185 97ସତ�ର:ନ େବେହରା ପି ଜନକାର େବେହରା RWX0191007

$ୀ /29275 38 185 98ନିଲାମ ସରିୁନ 'ା ଅଜିz କମୁାର ମି:ୀ RWX0987123

ପ ୁ /30276 27 185 99ଅଭିେଶକ ପ%ଧାନ ପି ଡା{ର କମଳୁ ଚ9%  ପ%ଧାନ RWX0638361

ପ ୁ /31277 66 185 100ସଧୁାଶଂୁ େଶଖର ପାଣିଗ%ାହି ପି ଶବିରାମ ପାଣିଗ%ାହି RWX0244848

$ୀ /31278 54 185 101ବିଜୟ ଲ./ୀ ପାଣିଗ%ାହି 'ା ସଧୁାଶଂୁ େଶଖର ପାଣିଗ%ାହି RWX0244855

ପ ୁ /31279 36 185 102ସେ#ାଶ ର:ନ ପାଣିଗ%ାହି ପି ସଧୁାଶଂୁ େଶଖର ପାଣିଗ%ାହି RWX0244863

ପ ୁ /32280 41 185 103ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ମେହ9%  େସଠୀ RWX0987156

$ୀ /32281 38 185 104ସସୁ/ ିତା େସଠୀ 'ା ମେନାଜ େସଠୀ RWX0987149

ପ ୁ /32282 43 185 105େଭାଳାନାଥ ତାOି ପି ଅନ# ରାମ ତାOି KBH1662634

ପ ୁ /32283 42 185 106ଚିX ର:ନ ତାOି ପି ଅନ# ରାମ ତାOି KBH1662618

$ୀ /32284 38 185 107ପMଜିନି ତାOି ପି ଅନ#ରାମ ତାOି RWX0192484

ପ ୁ /33285 71 185 108ରାଧାଶ�ାମ ଦାସ ପି ପ%ହଲ? ାଦ ଚରଣ RWX0859520

$ୀ /33286 69 185 109ଲ./ୀପ%ିୟା ଦାସ 'ା ରାଧାଶ�ାମ ଦାସ RWX0859512

ପ ୁ /33287 39 185 110ତାପସ ଦାସ ପି ରାଧାଶ�ାମ ଦାସ RWX0859504

ପ ୁ /33288 27 185 111ରାେଜଶ କମୁାର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ RWX0987016

$ୀ /33289 30 185 112ମନ'ୀନ ମହା#ି 'ା ତାପାସ ଦାସ RWX0859538

$ୀ /34290 60 185 113ସଧୁା କରୁୁପ 'ା ଡି. ସି. କରୁୁପ OR/12/085/330360

ପ ୁ /34291 43 185 114େଗାପାଳ କୃW ନାୟକ ପି େବକୖ+ୁ ନାଥ ନାୟକ RWX0190918

$ୀ /QTR NO- E292 33 185 115ଦିଵଯ୍ା ପ%ସାଦ 'ା ରଵୀ ଶMର ପ%ସାଦ RWX0911743

$ୀ /36293 55 185 116ଅ�Cନା େଦବ 'ା ଦୁଗ3 ଶMର ପ%ସାଦ େଦବ RWX0985374

ପ ୁ /36294 64 185 117ହରିହର ପ%ଧାନ ପି ଅ} ୁCନ ପ%ଧାନ OR/12/085/330411

$ୀ /36295 57 185 118ନମିତା ପ%ଧାନ 'ା ହରିହର ପ%ଧାନ OR/12/085/330412

$ୀ /36296 32 185 119ଲିMି କମୁାରି ପ%ଧାନ ପି ହରିହର ପ%ଧାନ RWX0191072

$ୀ /37297 48 185 120ମମତା କମୁାରି ନାୟକ 'ା ସେ#ାଷ କମୁାର ନାୟକ KBH1662444

$ୀ /37298 63 185 121େଗୗରୀ ପOା 'ା ରାମଚ9%  ପOା RWX0911818

5 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀM 'ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /37299 41 185 125ଆଦିତ� ର:ନ ପOା ପି ରାମଚ9%  ପOା RWX0985242

$ୀ /37300 30 185 126ମୀରା ପOା ପି ସବୁାଷ ପOା RWX0985218

ପ ୁ /38301 39 185 127ନିହାର ର:ନ ପାତ% ପି େଦେବ9%  ପାତ% RWX0545814

ପ ୁ /38302 60 185 128ସରତ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ରାଧାଚରଣ ରାଉତରାୟ RWX0191114

$ୀ /38303 56 185 129ପ%ଣତୀ ପ%ଭା ରାଉତରାୟ 'ା ଶରତ କମୁାର ରାଉତରାୟ RWX0191122

ପ ୁ /F 38304 37 185 130ସତ�ଜୀz ପାତ% ପି ସିତି କ+ ପାତ% RWX0191908

ପ ୁ /39305 50 185 131େଦବରାଜ େସଠୀ ପି େବରୖାଗି େସଠୀ RWX0191098

$ୀ /39306 42 185 132ମିନତି େସଠୀ 'ା େଦବରାଜ େସଠୀ RWX0191106

ପ ୁ /40307 67 185 133ରାଜକିେଶାର ବାରିକ ପି କOରିୁ ଚରଣ ବାରିକ OR/12/085/350163

ପ ୁ /41308 38 185 134ପରବି9 କମୁାର ପି ରାମାନୁଜ ସିଂ RWX0985978

ପ ୁ /41309 32 185 135ସବ�ସାଚି ପାଣିଗ%ାହି ପି ସଧୁାଶଂୁ େଶଖର ପାଣିଗ%ାହି RWX0244871

$ୀ /41310 36 185 136ଆଶାରାଣୀ ପିଥାଳ 'ା ପରବି9 କମୁାର RWX0985762

$ୀ /42311 38 185 137ଶଭୁ% ା ସେୁବଦିତା ଦାଶ 'ା ଦୀପକ କମୁାର ନାଥ RWX0986000

$ୀ /42312 60 185 138ମନା େଘାସାଲ 'ା ଏମ େକ େଘାସାଲ OR/12/085/338041

ପ ୁ /42313 49 185 139ସଜିତ ମହାପାତ% ପି ସଧୁାଂସ ୁମହାପାତ% KBH1878354

ପ ୁ /42314 44 185 140ଦୀପକ କମୁାର ନାଥ ପି ବିsନାଥ ନାଥ RWX0985812

$ୀ /D-42315 71 185 141ବିମଲା ବିେଶାଇ 'ା େକଳୖାଶ ଚ9%  ବିେଶାଇ RWX0350132

$ୀ /D-42316 38 185 142ଅନିତା ପ%ଧାନ 'ା କମଳା କା# ବିେଶାଇ RWX0350116

$ୀ /44317 38 185 143େଶାଭନା ଦାଶ 'ା ସଶୁା# କମୁାର ରଥ RWX0986463

ପ ୁ /44318 46 185 144ସଶୁା# କମୁାର ରଥ ପି ଶିବରାମ ରଥ RWX0985846

ପ ୁ /45319 32 185 145ଆସିଶ ପ%ଧାନ ପି ଲକି ପ%ଧାନ RWX0191148

$ୀ /46320 38 185 146ନମCଦା ପ%ଧାନ ପି ହରିହର ପ%ଧାନ KBH1662584

ପ ୁ /46321 36 185 147ପଦ1 ନାଭ ପ%ଧାନ ପି ହରିହର ପ%ଧାନ RWX0192591

$ୀ /47322 59 185 148ବିଲାସିନି ନାୟକ 'ା େଗାପିନାଥ ନାୟକ OR/12/085/330446

ପ ୁ /47323 48 185 149ସନୁୀଳ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ନାୟକ OR/12/085/330447

$ୀ /47324 46 185 150ମେହsତା ସାହୁ 'ା ଅsିନୀ କମୁାର ସାହୁ RWX0985531

ପ ୁ /47325 41 185 151ଅsିନୀ କମୁାର ସାହୁ ପି ନରହରି ସାହୁ RWX0985945

ପ ୁ /48326 30 185 154ପ%ବୀକ ମହାପାତ% ପି େଦେବ9%  କମୁାର ମହାପାତ% RWX0985689

ପ ୁ /F-48327 35 185 155େଦବାଶିଷ ପାଣିଗ%ାହୀ ପି େଗୗରି ଶMର ପାଣିଗ%ାହୀ RWX0911750

ପ ୁ /50328 35 185 156sାସତ ର:ନ ବାରିକ ପି ରାଜକିେଶାର ବାରିକ KBH1926930

ପ ୁ /50329 65 185 157େକସବ ସାହୁ ପି ବିsନାଥ ସାହୁ KBH1842756

$ୀ /50330 60 185 158ପ%ଭାସିନି ସାହୁ 'ା େକଶବ ସାହୁ KBH1842764

ପ ୁ /Y/50, Y -331 27 185 159ମିେଶରୀ େକାଡb ଼ଅQ ସିଂସାଧ ୁ ପି ଦିବ� ବିଧାନ ବୀର ସିଂସାଧ ୁ RWX0638247

ପ ୁ /51332 42 185 160ସେ#ାଶ କମୁାର ପ%ଧାନ ପି େକାରା ପ%ଧାନ RWX0191189

ପ ୁ /51333 56 185 161ମନେମାହନ ସାହୁ ପି ଦୁେଖଇ ସାହୁ RWX0911446

$ୀ /51334 51 185 162ଶକ#ୁଳା ସାହୁ 'ା ମନେମାହନ ସାହୁ RWX0911354

$ୀ /51335 23 185 163ପ%ିୟMା ସାହୁ ପି ମନ େମାହନ ସାହୁ RWX0987024

ପ ୁ /52336 59 185 164ମାଥିଆQ ଏdା ପି ଆଗସୁତୁସ ଏdା RWX0987065

$ୀ /52337 51 185 165କା#ି ଏdା 'ା ମାଥିଆସ ଏdା RWX0985473

ପ ୁ /52338 28 185 166ଭିେଭକ କମୁାର ଏdା ପି ମାଥିଆସ ଏdା RWX0985499

ପ ୁ /52339 66 185 167ଉgବ ମାଝି ପି େଗାରାଚା9 ମାଝି KBH1926534

$ୀ /52340 55 185 168ଦମୟ#ି ମାଝି 'ା ଉgବ ମାଝି RWX0192567

ପ ୁ /H / 52341 19 185 169ଆଦିzଯ ଏdା ପି ମଥିଆସ ଏdା RWX1276609

ପ ୁ /54342 73 185 170ଅଭିମନ� ୁରାଉତ ପି କଇବଲ� ରାଉତ OR/12/085/330462

ପ ୁ /54343 56 185 171ପ%ଦୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅଭିମନ� ୁରାଉତ OR/12/085/330464

ପ ୁ /54344 47 185 172ଦିଲିପ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅଭିମନ� ୁରାଉତ OR/12/085/330465

$ୀ /54345 42 185 173ଶ%ମି~ା ରାଉତ 'ା ପ%ଦିପ ରାଉତ KBH1927086

ପ ୁ /55346 53 185 174ଶଶିରି କମୁାର ଦେଳଇ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦେଳଇ RWX0473264

$ୀ /55347 44 185 175ସମିୁତ%ା ଦେଳଇ 'ା ଶଶିରି କମୁାର ଦେଳଇ RWX0473272

ପ ୁ /55348 59 185 176ନ9 କମୁାର ମାଡb ପି ବଳରାମ ମାଡb RWX0685529

$ୀ /55349 53 185 177ବାଶ#ି ମାଡb 'ା ନ9 କମୁାର ମାଡb RWX0685511

$ୀ /55350 28 185 178ଯେଶାଦା ରାଣୀ ସିଂ 'ା େମାଗଲ ସିଂ RWX0473207

ପ ୁ /H - 55 SE351 59 185 179ସେୁର9% ା କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ରାମ ଚଂଦ%  ପଟନାୟକ RWX1276641

$ୀ /H -55 H-352 51 185 180ମିନତୀ କମୁାରୀ ପଟନାୟକ 'ା ସେୁର9% ା କମୁାର ପଟନାୟକ RWX1276674

ପ ୁ /56353 25 185 181ସଦୁୀ; ମହା# ପି େବକୖ+ୁ ନାଥ ମହା# RWX0859553

ପ ୁ /56354 44 185 182ସଯୂ�C କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ନାୟକ RWX0527812

ପ ୁ /H-56355 59 185 183େବକୖ+ୁ ନାଥ ମହା# ପି ରେମଶ ଚ9%  ମହା# RWX0812750

$ୀ /H-56356 53 185 184ନମିତା ମହା# 'ା େବକୖ+ୁନାଥ ମହ# RWX0812933

ପ ୁ /H-56357 34 185 185ସଧୁାଂଶ ୁମହା# ପି େବକୖ+ୁନାଥ ମହା# RWX0812768

ପ ୁ /57358 77 185 186କାଳୁଚରଣ େଜନା ପି ସନ�ାସି େଜନା OR/12/085/330474

$ୀ /57359 72 185 187ଝୁଲି େଜନା 'ା କାଳୁଚରଣ େଜନା OR/12/085/330475

ପ ୁ /57360 49 185 188ଶିବ କମୁାର େଜନା ପି କାଳୁ ଚରଣ େଜନା OR/12/085/330477

6 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀM 'ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /57361 45 185 189ଅେଲଖ େଜନା ପି କାଳୁ ଚରଣ େଜନା RWX0192344

ପ ୁ /57362 44 185 190ଅରୁଣ େଜନା ପି େକ.ସି େଜନା KBH1847649

$ୀ /57363 36 185 191େସୗଦାମିନି ନାୟକ 'ା ସନିୁଲ ନାୟକ KBH1926849

$ୀ /57364 40 185 192ଗାୟତ%ୀ େସଠୀ 'ା ସତ�ର:ନ େବେହରା RWX0911719

ପ ୁ /58365 58 185 193ସକୁା# କମୁାର ମହା#ି ପି ଗରୁୁପ%ସାଦ ମହା#ି RWX0911461

$ୀ /58366 53 185 194ରଶ/ ିତା ମହା#ି 'ା ଶକୁା# କମୁାର ମହା#ି RWX0911222

ପ ୁ /58367 23 185 195.ିତୀ5 ମହା#ି ପି ସକୁା# କମୁାର ମହା#ି RWX0987040

ପ ୁ /58368 23 185 196.ୀତିQ ମହା#ି ପି ସକୁା# ମହା#ି RWX0985358

$ୀ /58369 35 185 197ତୃ;ି ଲତା ନାୟକ 'ା ସଯୂ�C କମୁାର ନାୟକ RWX0473223

$ୀ /59370 28 185 198ଶଭୁସ/ିତା ନାୟକ ପି ଜଗବNୁ ନାୟକ RWX0473249

ପ ୁ /59371 30 185 199ରବି9%  ସାହୁ ପି େକଶବ ସାହୁ RWX0410126

$ୀ /59372 27 185 200ରଶ/ ିତା ସାହୁ ପି େକଶବ ସାହୁ RWX0638338

$ୀ /60373 34 185 201ପvୁଲାତା ପ%ଧାନ 'ା ସେ#ାଷ କମୁାର ପ%ଧାନ RWX0638296

ପ ୁ /61374 51 185 202କମଳ କମୁାର ପି ଯେୁଗsର ରଏ RWX0191270

$ୀ /61375 73 185 203ସନୁୟନା େଦବୀ 'ା ନରସିଂହ ରାୟ RWX0191254

ପ ୁ /61376 75 185 204ନରସିଂହ ରାଏ ପି କମଳ ରାଏ RWX0191247

ପ ୁ /61377 54 185 205ଦିେନଶ କମୁାର ରାଏ ପି ନରସିଂହ ରାଏ RWX0191205

ପ ୁ /61378 52 185 206ଅେଶାକ କମୁାର ରାଏ ପି ନରସିଂହ ରାଏ RWX0191221

$ୀ /61379 46 185 207ପ%ିୟା ରାଏ 'ା ଅେଶାକ କମୁାର ରାଏ RWX0191239

$ୀ /61380 46 185 208ବ9ନା ରାଏ 'ା ଦିେନଶ କମୁାର ରାଏ RWX0191213

$ୀ /61381 39 185 209ପନୁମ ରାଏ ପି ନରସିଂହ ରାଏ RWX0191262

$ୀ /62382 32 185 210ସଲିଭା ମିଶ% ପି ଶତୃ:ୟ ମିଶ% RWX0191288

$ୀ /62383 59 185 211ସଧୁା ରେ]ାଗି 'ା ଡି.ସି. କରୁୁ� RWX0987032

$ୀ /62384 56 185 212ନଳିନିପ%ଭା ରଥ 'ା ଶତ%ୁ:ୟ ମିଶ% KBH1847730

$ୀ /62385 67 185 213ସର'ତୀ ରାଉତ 'ା ଅଭିମନ� ୁରାଉତ OR/12/085/330463

$ୀ /63386 34 185 214ରଶ/ ିତା ମାରଡି ପି ନ9 କମୁାର ମାରଡି RWX0350033

ପ ୁ /63387 27 185 215ସରତ କମୁାର ମାରଡି ପି ନ9 କମୁାର ମାରଡି RWX0638239

ପ ୁ /63388 60 185 216େ.ତ%େମାହନ ଟୁଡୁ ପି େମାହନ ଟୁଡୁ RWX0545962

$ୀ /63389 52 185 217େଗୗରୀ ଟୁଡୁ 'ା େ.ତ%େମାହନ ଟୁଡୁ RWX0685537

ପ ୁ /63390 35 185 218େମାହନ ଟୁଡୁ ପି େ.ତ%େମାହନ ଟୁଡୁ RWX0192286

$ୀ /63391 32 185 219ଲ.ିୟ_ ଟୁଡୁ ପି େ.ତ%େମାହନ ଟୁଡୁ RWX0192294

$ୀ /64392 33 185 220ଦି;ୀମୟୀ ବାରା 'ା ଜାବଲୁନ ବାରା RWX0638262

ପ ୁ /64393 56 185 221ମେନାଜ କମୁାର ପ%ଧାନ ପି ଭଗବାନ ପ%ଧାନ RWX0986661

$ୀ /64394 45 185 222ମମତା ପ%ଧାନ 'ା ମେନାଜ କମୁାର ପ%ଧାନ RWX0986687

ପ ୁ /65395 41 185 223ଜାବଲୁନ ବାରା ପି ଜୟମ�ଲ ବାରା RWX0410050

ପ ୁ /65396 68 185 224ରାମରାଜ ପ%ଧାନ ପି ଗପୁା ପ%ଧାନ KBH1663459

$ୀ /65397 53 185 225ଅନିମା ପ%ଧାନ 'ା ରାମରାଜ ପ%ଧାନ OR/12/085/357023

ପ ୁ /65398 34 185 226ହୃଷିେକଶ ପ%ଧାନ ପି ରାମରାଜ ପ%ଧାନ RWX0191296

ପ ୁ /66399 31 185 227ଚ9ନ ବାଘ ପି େଗାବି9 ଚ9%  ବାଘ RWX0527796

$ୀ /66400 41 185 228ରୀନା ରାଣୀ ନାୟକ 'ା ଶବି କମୁାର େଜନା KBH1926856

ପ ୁ /67401 28 185 229ପବନ କମୁାର ବାଗ ପି େଗାବ9 ଚ9%  ବାଗ RWX0410027

ପ ୁ /67402 58 185 230େଗାବି9 ଚ9%  ବାଘ ପି ଜୟ ବାଘ RWX0545830

$ୀ /67403 51 185 231େସୗଦାମିନି ବାଘ 'ା େଗାବି9 ଚ9%  ବାଘ RWX0545848

ପ ୁ /67404 34 185 232ଇ9%  ଗ3rି କାେମଶ ପି ଇ9%  ଗାrି େଭMଟ ବଳରାମ RWX0244897

$ୀ /67405 53 185 233ଇ9%  ଗ3rି ରାେଜsରୀ 'ା ଇ9%  ଗ3rି େଭMଟ ବଳରାମ RWX0546143

$ୀ /68406 71 185 234ଅନୁସୟୁା ନ9 ପି େଗାକଳୁାନ9 ପେୁରାହିତ OR/12/085/330512

ପ ୁ /68407 74 185 235େଗାକଳୁାନ9 ପେୁରାହିତ ପି ଅଚ�ତୁନ9 ପେୁରାହିତ OR/12/085/330511

ପ ୁ /68408 44 185 236ପPାନନ ପେୁରାହିତ ପି େଗାକଳୁାନ9 ପେୁରାହିତ OR/12/085/330797

ପ ୁ /68409 44 185 237କମଳାକା# ପେୁରାହିତ ପି େଗାକଳୁାନ9 ପେୁରାହିତ OR/12/085/330822

ପ ୁ /68410 40 185 238ହରିହର ପେୁରାହିତ ପି େଗାକଳୁାନ9 ପେୁରାହିତ KBH1847698

ପ ୁ /68411 38 185 239କାଳିପ%ସାଦ ପେୁରାହିତ ପି େଗାକଳୁନ9 ପେୁରାହିତ KBH1926575

$ୀ /U - 68412 21 185 240ସନୁୀତା େବେହରା 'ା ଲୀଂେଗ5ଵର େବେହରା RWX1276955

ପ ୁ /69413 45 185 241ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି େବନୁ େବେହରା RWX0986497

$ୀ /69414 33 185 242ଲିଲାରାଣୀ େବେହରା 'ା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0982991

$ୀ /70415 32 185 245େଦବସ/ିତା ପରିଡା 'ା ମେନାଜ କମୁାର ମଦୁୁଲି RWX0859595

ପ ୁ /71416 36 185 246ରାମଚ9%  ସାହୁ ପି ଘନଶ�ାମ ସାହୁ RWX0192609

ପ ୁ /72417 39 185 247ଦିବ� େଜ�ାତୀ ମହାପାତ% ପି ରାଧାଶ�ାମ ମହାପାତ% RWX0191387

ପ ୁ /H-73418 26 185 248ତୁଶାର କମୁାର ଦଳାଇ ପି �श�शर कुमार ଦଳାଇ RWX0812735

ପ ୁ /H-74419 45 185 249େମାଗଲ ସିଂ ପି ବୁଧିରାମ ସିଂ RWX0685503

ପ ୁ /75420 64 185 250ବପନ ବହାରି 'ାଇଁ ପି ଭ% ମର ବର 'ାଇଁ RWX0545863

$ୀ /75421 55 185 251କାPନ ବାଳା 'ାଇଁ 'ା ବପିନ ବିହାରୀ 'ାଇଁ RWX0545871

ପ ୁ /75422 39 185 252ବିକାଶ କମୁାର 'ାଇଁ ପି ବିପିନ ବିହାରି 'ାଇଁ RWX0545889

7 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀM 'ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /75423 36 185 253ପ%କାଶ କମୁାର 'ାଇଁ ପି ବିପିନ ବହାରି 'ାଇଁ RWX0545897

$ୀ /H/75424 28 185 254ପ%ତିଭା ପ%ଧାନ ପି ଲତକି ପ%ଧାନ RWX0796649

ପ ୁ /76425 54 185 255ହଷ3ନ9 େଚଟୀ ପି ନରସନ େଚଟୀ RWX0911420

$ୀ /76426 51 185 256ଜୟ#ି େଚଟୀ 'ା ହଷ3ନ9 େଚଟୀ RWX0911289

ପ ୁ /76427 28 185 257ମେହଶ କମୁାର େଚଟୀ ପି ହଷ3ନ9 େଚଟୀ RWX0911370

ପ ୁ /76428 26 185 258ସି. ମେୁକଶ କମୁାର ପି ହଷ3ନ9 େଚଟୀ RWX0911396

$ୀ /77429 59 185 259ବିଳାସ କିସାନ 'ା େକ କିସାନ OR/12/085/330541

ପ ୁ /77430 59 185 260େକ କିଶାନ ପି ଶାମ କିଶାନ OR/12/085/330540

ପ ୁ /77431 39 185 261େଯାେଗଶ କମୁାର କିଶାନ ପି ଖଇରୁ କିଶାନ RWX0192120

ପ ୁ /78432 41 185 262ପ%ିୟବ% ତ ମଲ? ିକ ପି ନିମ_ଇ ଚରଣ ମଲ? ିକ RWX0545723

ପ ୁ /78433 67 185 263ଚକ%ଧର ସାହୁ ପି କାବୁଲି ସାହୁ RWX0546028

$ୀ /78434 54 185 264ସପୁ%ଭା ସାହୁ 'ା ଚକ%ଧର ସାହୁ RWX0546036

ପ ୁ /78435 37 185 265ସମିର କମୁାର ସାହୁ ପି ଚକ%ଧର ସାହୁ KBH1926658

ପ ୁ /78436 32 185 266ପ%ବିର କମୁାର ସାହୁ ପି ଚକ%ଧର ସାହୁ RWX0191429

ପ ୁ /H 78437 38 185 267ଚଂଦ%  ବାହାଦୁର ପି ଦିଲ ବାହାଦୁର RWX1276963

$ୀ /H 78438 37 185 268ସର'ତି େସାରନ 'ା ଚଂଦ%  ବାହାଦୁର RWX1276971

ପ ୁ /79439 37 185 269ଉଲିୟାମ ତିକC ୀ ପି ଆ�ିଆ ତିକC ୀ RWX0911529

$ୀ /79440 31 185 270ଏଲିଜାେବଥ ତିକC ୀ 'ା ଉଲିୟାମ ତିକC ୀ RWX0911545

$ୀ /80441 53 185 271ଲ./ିମଣି ମହା# 'ା ବ% ଜ େମାହନ ମହା# RWX0959270

$ୀ /H-80442 26 185 272ସନୁୀତା ସାହୁ ପି େକଶବ ସାହୁ RWX0723007

ପ ୁ /81443 31 185 274ସେ#ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଦନ ମେହାନ ସାହୁ RWX0685578

$ୀ /82444 52 185 275ପ%ଭାସିନି ବଳିୟାରସିଂହ 'ା ଚ9%େଶଖର ବଳିୟାରସିଂହ OR/12/085/350495

ପ ୁ /83445 63 185 276ପ%ାଣ କୃW ନାୟକ ପି ଶିବରାମ ନାୟକ RWX0191437

ପ ୁ /H-83446 35 185 277ମଧସୁଦୂନ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା RWX0812834

$ୀ /H-84447 31 185 278ଯା�େସନୀ ରାଉତ 'ା ଦିଲ? ିପ କମୁାର ରାଉତ RWX0812966

$ୀ /85448 59 185 279ଆେତY. ଆଇ9୍ 'ା ହାଲରାYସ େହାେରା RWX0546069

ପ ୁ /85449 65 185 280ହାଲାରାYସ େହାେରା ପି ଚିରିେ]ାଧାନ େହାେରା RWX0244939

$ୀ /85450 33 185 281େଗା� ଲିନ େହାେରା ପି ହାଲାରାYସ େହାେରା RWX0244947

$ୀ /85451 32 185 282ପିMି େଜନା 'ା ଅରୁନ େଜନା RWX0859579

ପ ୁ /86452 43 185 283ସଧୁାଂଶ ୁପOା ପି ଗେଣsର ପOା KBH1926815

$ୀ /87453 36 185 284ରଶ/ୀତା ନାୟକ 'ା ତାପସ ର:ନ େବେହରା RWX0986455

ପ ୁ /87454 27 185 285ସମିୁz କମୁାର ପତି ପି ସଦାନ9 ପତି RWX0638460

$ୀ /87455 33 185 286ଦୀ;ିମୟୀ ତିଗା 'ା ଜାବଲୁନ ବାରା RWX0911875

ପ ୁ /88456 59 185 287ବ% ଜ େମାହନ ମହା# ପି ଉେପ9%  ମହା# OR/12/085/356777

ପ ୁ /88457 28 185 288ଭବାନୀ ଶMର ମହା#ି ପି ବ% ଜ େମାହନ ମହା# RWX0638536

$ୀ /89458 28 185 289େଦବସ/ ିତା ମହାପାତ% ପି ଚ9% େଶଖର ମହାପାତ% RWX0410183

$ୀ /89459 39 185 290ସN�ାବତୀ ମାଝି 'ା ଊେମଶ ପ%ସାଦ ମିଧ3 RWX0191452

$ୀ /90460 25 185 291ନିଗ/ ା ଘଡାଇ 'ା ଅନୁଜ କମୁାର ଘଡାଇ RWX0911586

ପ ୁ /90461 53 185 292ଜଗନ1 ାଥ ପାଳ ପି େଗାପୀନାଥ ପାଳ RWX0911693

ପ ୁ /90462 23 185 293ଆଶେୁତାଷ ପାଳ ପି ଜଗନ1 ାଥ ପାଳ RWX0986448

$ୀ /90463 48 185 294ଅଳକାରାଣୀ ପOା 'ା ଜଗନ1 ାଥ ପାଳ RWX0911602

ପ ୁ /90464 54 185 295ସେ#ାଷ କମୁାର ସବୁୁgି ପି ସି.ଏ� କାମରାଜୁ ସବୁୁgି RWX0473447

$ୀ /91465 54 185 296ଜୟ ମନି ନାୟକ 'ା ପ%ାଣ କୃW ନାୟକ RWX0546051

$ୀ /91466 33 185 297େସୗମୀତ%ୀ ନାୟକ ପି ପ%ାଣକୃW ନାୟକ RWX0638502

ପ ୁ /91467 31 185 298ଭାନୁ ପ%ତାପ ନାୟକ ପି ପ%ାଣକୃW ନାୟକ RWX0350207

ପ ୁ /91468 29 185 299ସନୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ%ାଣକୃW ନାୟକ RWX0638494

$ୀ /91469 38 185 300ସନୁୀତା ସବୁୁgି 'ା ସେ#ାଷ କମୁାର ସବୁୁgି RWX0685560

ପ ୁ /92470 26 185 301ଆଶଷି କମୁାର େହeରu ପି ଭାବଗ%ାହୀ େହeରu RWX0986182

ପ ୁ /92471 29 185 302େଜଭିୟାର େଖସ ପି ସିଲଭାନୁସ େଖସ RWX0911594

$ୀ /92472 49 185 304ତାରସିଲା େଖQ 'ା ସିଲଭାନୁସ େଖସ RWX0911735

ପ ୁ /92473 44 185 305ମକୁ9ୁ େଦବ ମହା# ପି କାଶନିାଥ ମହା# RWX0987305

ପ ୁ /92474 41 185 306�ାନ ର:ନ ସାହୁ ପି ଦାସରଥି ସାହୁ RWX0191460

$ୀ /92475 37 185 307ତନୁଜା ସାହୁ 'ା �ାନର:ନ ସାହୁ RWX0191478

$ୀ /H - 92476 21 185 308ଦି;ୀ େଖସ ପି ସି�ଵନୁସ େଖସ RWX1276021

ପ ୁ /93477 60 185 309ଅରବି9କମୁାର �ିେବଦି ପି େଦବଦX �ିେବଦି RWX0192252

$ୀ /93478 55 185 310ପvୁାତିଓରି �ିେବଦି 'ା ଅରବି9କମୁାରପ �ିେବଦି RWX0192260

ପ ୁ /H-93479 52 185 311କମଲ କମୁାର ପି େଯାେଗsର ରାୟ RWX0812859

$ୀ /H-93480 39 185 312ପନୁu ରାଏ ପି ନରସିଂହ ରାଏ RWX0812842

ପ ୁ /94481 40 185 313ସଦାଶିବ ସତପଥି ପି ଅଭିମନ� ୁସତପଥି RWX0191494

$ୀ /95482 35 185 314ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା RWX0986364

$ୀ /95483 29 185 315େଗ? ାଲୀ େହାେରା ପି ହାଲାରାYସ େହାେରା RWX0638528

$ୀ /95484 34 185 316ସସ/ିତା ପାତ% 'ା ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା RWX0982777

8 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀM 'ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /96485 32 185 317ବିକ%ମ େକଶରୀ ପ%ଧାନ ପି ରଜନିକା# ପ%ଧାନ RWX0191502

$ୀ /98486 33 185 318ସଂରଚନା କମୁାରୀ ପି ସଧୁୀର ପ%ସାଦ ମାଲକାର RWX0192617

ପ ୁ /98487 60 185 319ଏସ ପି ମାଲାକାର . ପି ଭଗତ . OR/12/085/330889

$ୀ /98488 54 185 320ଗୀଟା େଦବି 'ା ଏସ ପି ମାଲାକାର . OR/12/085/330890

$ୀ /99489 40 185 321ସ/ିତା:ଳି ପ%ଧାନ ପି ପି. ଏମ ପ%ଧାନ KBH1886555

$ୀ /100490 64 185 322ସଲିଳା ଅଧିକାରୀ ପି ଲ./ୀକା# ଅଧିକାରୀ OR/12/085/330078

ପ ୁ /100491 49 185 323ତିଳକ ମଦୁୁଲି ପି ଲଚୁ ମଦୁୁଲି RWX0985184

ପ ୁ /100492 23 185 324ଜିେତ9%  କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ତିଳକ ମଦୁୁଲି RWX0987552

$ୀ /101493 41 185 325ଶଭୁ% ା ପତି ପି ରବି9%  କମୁାର ପତି RWX0192112

$ୀ /102494 29 185 327ତପ'ିନୀ େହe%ମ 'ା ବିsାମିତ%  ମOୁା RWX0985200

ପ ୁ /102495 40 185 328ବିsାମିତ%  ମOୁା ପି ବଳଭଦ%  ମOୁା RWX0985739

$ୀ /102496 39 185 329ମିନା.ୀ ପ%ଧାନ ପି ମରୁଲିଧର ପ%ଧାନ RWX0191544

ପ ୁ /102497 32 185 330ସରୂଜ କମୁାର ପ%ଧାନ ପି ମରୁଲି ଧର ପ%ଧାନ RWX0191569

ପ ୁ /103498 61 185 331ଶତ%ୁ:ୟ ମିଶ% ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ମିଶ% 0R/12/085/356065

ପ ୁ /103499 42 185 332ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମOୁା ପି ମଖମଲ ମOୁା RWX0859454

$ୀ /103500 29 185 333ରିତା ମOୁା 'ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମOୁା RWX0859447

$ୀ /103501 97 185 334ଗୀତାରାଣି ରାୟ 'ା ନେରଶ ଚ9%  ରାୟ KBH1886399

ପ ୁ /103502 62 185 335ରଂଜିତ କମୁାର ରାୟ ପି ନେରଶ ଚ9%  ରାୟ KBH1886365

$ୀ /103503 56 185 336ଭାରତି ରାୟ 'ା ରଂଜିତ କମୁାର ରାୟ KBH1886373

ପ ୁ /103504 35 185 337ବରୁଣ କମୁାର ରାୟ ପି ରଂଜିତ କମୁାର ରାୟ KBH1886357

ପ ୁ /H-103505 27 185 338େଦେବ9%  ମOୁା ପି ମଖମଲ ମOୁା RWX0812875

$ୀ /104506 30 185 339ରଶ/ ିତା ଦାସ 'ା ରାମ ଚ9%  ସାହୁ RWX1037365

$ୀ /104507 28 185 340ଶ%ୁତିଭା ମିଶ% ପି ଶତ%ୁ:ୟ ମିଶ% RWX0473231

$ୀ /H-104508 30 185 341ରଶ/ ିତା ଦାସ 'ା ରାମଚ9%  ସାହୁ RWX0812867

ପ ୁ /105509 71 185 342ବିଲଚୁQ ଲାକ% ପି ଦାଉ� ଲାକ% RWX0545905

ପ ୁ /G/105510 56 185 343ସେ#ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦOପାଣି ନାୟକ RWX1194489

$ୀ /106511 30 185 344ବିଦୁତମା ମହାପାତ% 'ା ଦିବ�େଜ�ାତି ମହାପାତ% RWX0859587

ପ ୁ /106512 60 185 345ବି. ପ%ଧାନ ପି େମଘ ପ%ଧାନ RWX0192005

$ୀ /106513 51 185 346ବବିତା ପ%ଧାନ 'ା ବି. ପ%ଧାନ RWX0191528

$ୀ /107514 34 185 347ପ%ମିଳା ନାୟକ 'ା ଉେପ9%  ନାୟକ RWX1176668

ପ ୁ /107515 57 185 348ଯୀଶଦୁାନ ପା�ି ପି େଯାେସ^ ପା�ି RWX0191627

$ୀ /107516 48 185 349ପ%ଫଲୁ?  ହYଟାଲ 'ା ଯୀଶଦୁାY ପା�ି RWX0191635

$ୀ /107517 32 185 350ରଶ/ିତା ପା�ି ପି ଯୀଶଦୁାନ ପା�ି RWX0191643

$ୀ /107518 45 185 351ମମତା ପ=ନାୟକ 'ା ରଶ/ୀ ର:ନ ପ=ନାୟକ RWX0545822

$ୀ /107519 33 185 352ପ%ଣତି ଶଥପତି 'ା ସଦାଶିବ ଶତପଥି RWX0410142

ପ ୁ /108520 58 185 353ରଜନିକା# ପ%ଧାନ ପି ପତିତ ପ%ଧାନ KBH1694199

ପ ୁ /109521 55 185 354ର:ିତ କମୁାର ବରାଡ ପି ଇ9%  ବରାଡ RWX0987008

$ୀ /109522 44 185 355ଉମbଳା ବରାଡ 'ା ର:ିତ କମୁାର ବରାଡ RWX0986992

ପ ୁ /109523 52 185 356ପ%େମାଦ କମୁାର ପରିଡା ପି ପ%ବାତ ଚ9%  ପରିଡା RWX0545921

$ୀ /109524 46 185 357ସବୁାସିନି ପରିଡା 'ା ପ%େମାଦ କମୁାର ପରିଡା RWX0545939

ପ ୁ /H-109525 22 185 358ଓମ ଶMର ବରାଡ ପି ର:ୀତ କମୁାର ବରାଡ RWX1049832

$ୀ /H-109526 20 185 359ମଧସୁ/ ିତା ବରଦ ପି ର:ୀତ କମୁାର ବରଦ RWX1271360

$ୀ /110527 37 185 360ଆଇରିନ ଆନୀତା ଏdା 'ା ପ%େମାଦ କମୁାର କିେOା RWX0911438

ପ ୁ /110528 41 185 361ପ%େମାଦ କମୁାର କିେOା ପି ଇସାକ କିେOା RWX0911255

ପ ୁ /110529 28 185 362ରିଶ ିରାହୁଲ କମୁାର ପି ସଧୁୀର ପ%ସାଦ ମାଲାକାର RWX0410001

ପ ୁ /111530 56 185 363ତ%ିେଲାଚନ ପରିଡା ପି କ:ୁ ବିହାରୀ ପରିଡା RWX0911495

$ୀ /111531 52 185 364ବିsଜୀତା ପରିଡା 'ା ତ%ିେଲାଚନ ପରିଡା RWX0911552

ପ ୁ /111532 29 185 365େତାଷିଲ କମୁାର ପରିଡା ପି ତ%ିେଲାଚନ ପରିଡା RWX0911511

$ୀ /111533 29 185 366ଦିବ� ରଶ/ୀ ପ%ଧାନ ପି ରେମଶ ଚ9%  ପ%ଧାନ RWX0699553

ପ ୁ /112534 43 185 367ସେୁରଶ ଚ9%  ନାୟକ ପି ଶଦୁଶCନ ନାୟକ RWX0986984

$ୀ /112535 36 185 368ଛବିରାଣୀ ନାୟକ 'ା ସେୁରଶ ଚ9%  ନାୟକ RWX0986398

ପ ୁ /112536 60 185 369ସଂଜୟ କମୁାର ଓରାମ ପି େଟମା ଓରାମ RWX0191650

$ୀ /112537 52 185 370ର: ୁଓରାମ 'ା ସଂଜୟ କମୁାର ଓରାମ RWX0191668

ପ ୁ /112538 28 185 371ପ%ଣବ କମୁାର ପ%ଧାନ ପି ପ�ାରୀ େମାହନ ପ%ଧାନ RWX0638510

ପ ୁ /113539 39 185 372ଲ./ୀକା# ନାୟକ ପି ନିଳାeର ନାୟକ RWX0638270

ପ ୁ /113540 49 185 373ସେ#ାଷ କମୁାର େପାଲାଇ ପି କN େପାଲାଇ RWX0911362

$ୀ /113541 35 185 374ବିWୁପ%ିୟା େପାଲାଇ 'ା ସେ#ାଷ କମୁାର େପାଲାଇ RWX0911339

$ୀ /114542 60 185 375ସମbଲା ପତି 'ା ରବି9%  କମୁାର ପତି RWX0191536

$ୀ /114543 28 185 376ମାଧରୁୀ ପ%ଧାନ 'ା ଲ./ିକା# ନାୟକ RWX0473124

ପ ୁ /QR NO-H/1544 27 185 377ସମିୁତ କମୁାର ପତି ପି ସଦାନ9 ପତି RWX1166800

$ୀ /115545 32 185 378ସିମି ପତି ପି ରବି9%  କମୁାର ପତି RWX0545731

ପ ୁ /115546 38 185 379ଯସପାଲ କମୁାର ପ%ଧାନ ପି ମରୁଲି ଧର ପ%ଧାନ RWX0191551

9 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀM 'ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /115547 42 185 380ଦିଲ? ିପ କମୁାର ସାମ# ମା ସାବିତ%ୀ ସାମ# RWX0911636

ପ ୁ /115548 71 185 381େସାଭାବନ ସତନମି ପି ଆର.ସି. ସତନମି KBH1848035

$ୀ /115549 58 185 382ଭୂମିସତୁା ସତନମି 'ା େସାଭାବନ ସତନମି KBH1848043

ପ ୁ /115550 39 185 383ଚ9% �ଜ ସତନମି ପି େସାଭାବନ ସତନମି KBH1848050

$ୀ /115551 38 185 384ବିଜୟଲ./ୀ ଠାକରୁ 'ା ଦିଲ? ିପ କମୁାର ସାମ# RWX0911610

$ୀ /116552 28 185 385କସୁମୁ ଦି� 'ା ବିକାଶ ହ#ାଳ RWX0986976

ପ ୁ /116553 32 185 386ଶଭୁ% ଜିz ସାହୁ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ସାହୁ RWX0191593

$ୀ /117554 67 185 387େହେଲY ଲାକ% ା 'ା ବିଲଚୁQ ଲାକ% ା RWX0545913

$ୀ /117555 29 185 388ମିସମା ଲାକ% ା ପି ବିଲଚୁସ ଲାକ% ା RWX0638544

$ୀ /117556 28 185 389ନୀଲିମା ଲାକ% ା ପି ଜି�ଚୁQ ଲାକ% ା RWX0638395

ପ ୁ /117557 51 185 390ଡeରୁଧର ମଳିକ ପି ଫକୀର ମଳିକ RWX0911800

$ୀ /117558 42 185 391ଗୀତା:ଳୀ ମଳିକ 'ା ଡeରୁଧର ମଳିକ RWX0911677

ପ ୁ /117559 62 185 392ଜିେତ9%  କମୁାର ସରକାର ପି ନାରାୟଣ ଚ9%  ସରକାର RWX0546150

ପ ୁ /117560 32 185 393ପ%େସY ଜିz ସରକାର ପି ବ% େଜ9%  କମୁାର ସରକାର RWX0546176

ପ ୁ /118561 45 185 394ବେଜ9%  କମୁାର ବାରି ପି େଗାପୀନାଥ ବାରି RWX0911404

$ୀ /118562 35 185 395ପନୁମ ବାରି 'ା ବେଜ9%  କମୁାର ବାରି RWX0911537

ପ ୁ /120563 58 185 396କାଳୁରାମ ହ_ସଦାଃ ପି ବାଢୁ ଚରଣ ହ_ସଦାଃ RWX0191767

$ୀ /120564 46 185 397ଭାଗ�ବତୀ ହ_ସଦାଃ 'ା କାଳୁରାମ ହ_ସଦାଃ RWX0191775

$ୀ /121565 34 185 398ରଶ/ ିତା ନାହାକ 'ା ଦିନବଂଧ ୁନାୟକ RWX0986638

ପ ୁ /121566 44 185 399ଦିନବଂଧ ୁନାୟକ ପି ଭିମ ନାୟକ RWX0986604

$ୀ /121567 31 185 400ସଯୂ�Cକା#ୀ ପ%ଧାନ ପି ପବିତ%  ପ%ଧାନ RWX0426221

ପ ୁ /121568 49 185 401ଡ.ପଶ ୁCରାମ ଶିଅଳ ପି ତ%ିେଲାଚନ ଶିଅଳ RWX0473157

ପ ୁ /122569 55 185 402ଟି. ସିମାଦ% ି  ପି ଟି. ଅଧ. RWX0545947

$ୀ /122570 26 185 403ପାରୁଲ �ିେବଦୀ ପି ଅରବି9 କମୁାର �ିେବଦୀ RWX0911206

$ୀ /122571 38 185 404ଦୀପା ପେଟଲ 'ା ଜିେତ9%  କମୁାର େବେହରା RWX0699538

ପ ୁ /123572 44 185 405ନିର:ନ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା OR/12/085/330700

$ୀ /123573 26 185 406ଋତୁଶ%ୀ ପ=ନାୟକ ପି ସେୁର9%  କମୁାର ପ=ନାୟକ RWX0911297

$ୀ /124574 25 185 407ଐsଯ�3 େହାେରା ପି ହାଲାରାYସ େହାେରା RWX0859496

ପ ୁ /124575 62 185 408ରାେଜ9%  କମୁାର ପOା ପି ରାଧାେମାହନ ପOା KBH1847524

ପ ୁ /125576 35 185 409ଜାଭିୟର ସଂଜୟ ମି:୍ ପି ପିତୃQ ମି:୍ RWX0244954

ପ ୁ /125577 33 185 410ଅଜୟ କମୁାର ମି:୍ ପି ପିତୃସ ମି:୍ RWX0244962

$ୀ /125578 60 185 411ଫିେଲାମିନା ମି: 'ା ପି. ମି: KBH1662493

ପ ୁ /125579 40 185 412ଜY ପ%କାଶ ମି: ପି ପି. ମି: KBH1842772

$ୀ /125580 38 185 413ନମିତା ମି: ପି ପି. ମି: KBH1662501

$ୀ /126581 54 185 414େହମ ଏdା 'ା ଅନିଲ ଏdା KBH1926989

$ୀ /126582 32 185 415'ାଗତିକା ମହା#ି 'ା ପ%ଭାତ ଚ9%  ମହା#ି RWX0985432

ପ ୁ /127583 56 185 416ଦୁମିନି� ମାଝି ପି ସିମନ ମାଝି RWX0546184

$ୀ /127584 48 185 417େକ? ାତିଲଦା ମାଝି 'ା େଦାମିନିକ ମାଝି RWX0546192

$ୀ /127585 29 185 418େହମଲତା ସତନାମୀ 'ା ଚ9%�କ ସତନାମୀ RWX0699512

ପ ୁ /128586 62 185 419.ୀେରାଦ ଚ9%  େବେହରା ପି ଦାସରଥି େବେହରା RWX0191817

$ୀ /128587 56 185 420କନୁୀ େବେହରା 'ା .ୀେରାଦ ଚ9%  େବେହରା RWX0191825

$ୀ /128588 32 185 421ବିେନାଦିନୀ େବେହରା ପି .ୀେରାଦ ଚ9%  େବେହରା RWX0191791

ପ ୁ /128589 63 185 422ବି. ଗ�ାଧର ପାତ% ପି କାଳୁ ପାତ% RWX0987057

$ୀ /128590 55 185 423ଶଶକିଳା ପାତ% 'ା ବି. ଗ�ାଧର ପାତ% RWX0987073

ପ ୁ /128591 36 185 424ସ:ୟ କମୁାର ପାତ% ପି ବି. ଗ�ାଧର ପାତ% RWX0987081

$ୀ /129592 47 185 425ନ9ିତା ମହା# 'ା ପ%ଫଲୁ?  ଚ9%  ମହା# RWX0796656

ପ ୁ /129593 24 185 426ଅଭିଳାଷ ମହା# ପି ପ%ଫଲୁ?  ଚ9%  ମହା# RWX0986356

ପ ୁ /129594 24 185 427ଅଭିଳାସ ମହା# ପି ପ%ଫଲୁ? ଚ9%  ମହା# RWX1024785

$ୀ /129595 37 185 428ଅମ%ିତା ସତପଥି ପି ରେମଶ ଚ9%  ସତପଥି RWX0191833

ପ ୁ /H/129596 59 185 429ପ%ଫଲୁ?  ଚ9%  ମହା# ପି େବାଧରାମ ମହା# RWX0796664

ପ ୁ /130597 69 185 430ଦO ପାଣୀ ପଟନାୟକ ପି ବ% ଜ କିେଶାର ପଟନାୟକ RWX0191841

$ୀ /130598 66 185 431ଲ./ୀ ପ%ୀୟା ପଟନାୟକ 'ା ଦOପାଣୀ ପଟନାୟକ RWX0191858

$ୀ /130599 56 185 432ବିଥିକା ସରକାର 'ା ବ% େଜ9%  କମୁାର ସରକାର RWX0546168

ପ ୁ /131600 62 185 433ଜୟ# କମୁାର ପOା ପି ଲ./ଣ ପOା RWX0985309

$ୀ /131601 55 185 434ଅରୁNତୀ ପOା 'ା ଜୟ# କମୁାର ପOା RWX0987248

ପ ୁ /131602 32 185 435ପି. ବାସ ୁପ%ବିଣ େର�ି ପି ପି. େଭMଟ େର�ି RWX0191411

ପ ୁ /132603 40 185 436ମେନାଜ କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ପDୁCଚ9%  ପ=ନାୟକ RWX0859488

$ୀ /132604 35 185 437େରାଜାଲିନ ପ=ନାୟକ 'ା ମେନାଜ କମୁାର ପ=ନାୟକ RWX0986034

ପ ୁ /132605 57 185 438େକ. ମରୁଲି କ% ିWା ପଟନାୟକ ପି େକ. ରାମ ମXୁb ପଟନାୟକ RWX0546267

$ୀ /132606 53 185 439େକ. ପଜ/ ାବତୀ ପଟନାୟକ 'ା େକ. ମରୁଲି କ% ିWା ପଟନାୟକ RWX0546275

$ୀ /H - 132607 28 185 440ଅନୁଷା ସିଂଗପୁରୂାମ 'ା ସଂେତାଷ କମୁାର ମାଝୀ RWX1276690

$ୀ /H-132608 35 185 441େରାଜାଲୀY ପ=ନାୟକ 'ା ମେନାଜ ପ=ନାୟକ RWX0812727

10 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀM 'ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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$ୀ /133609 62 185 442ମ: ୁପାଚ% 'ା ସିତିକା# ପାଚ% RWX0546283

$ୀ /133610 33 185 443ଉଶାରାଣୀ ପ%ଧାନ ପି ବିପିନ ଭାHର ପ%ଧାନ RWX0191759

$ୀ /134611 49 185 444େଗାଲାପି ଭୁମିଜ 'ା ଅ} ୁCନ ଭୁମିଜ OR/12/085/330527

ପ ୁ /134612 45 185 445େମାହନ କମୁାର ଭୁମିଜ ପି ଅ} ୁCନ ସିଂ ଭୁମିଜ KBH1842343

$ୀ /134613 42 185 446ସକୁା#ି ଭୁମିi 'ା େମାହନ କମୁାର ଭୁମିi RWX0191932

$ୀ /134614 38 185 447ଅନିତା ଭୁମିଜ ପି ଅଜୁC ନ ଭୁମିଜ KBH1842434

$ୀ /135615 49 185 448ପ. ପରେମsରୀ 'ା ଟି. ସିମାଦ% ୀ RWX0545954

$ୀ /136616 42 185 449ସଜୁାତା େବେହରା 'ା ନିର:ନ େବେହରା KBH1662592

ପ ୁ /136617 29 185 450ଟି େୟତିଶ କମୁାର ପି ଟି ସିମାଦ% ୀ . RWX0473322

ପ ୁ /136618 45 185 451ଭେବ9%  େମତୖ%  େମତୖ% ପି ନିମାଇଁ େମତୖ% RWX0192088

$ୀ /136619 43 185 452କ% ିWା ପଟାରି 'ା ଭେବନ େମତୖ% RWX0192096

$ୀ /137620 34 185 453ପଦ/ ୀନି ନ9 ପି ଲଳିତ ନ9 RWX0473173

ପ ୁ /138621 50 185 454ରଶ/ ି ର:ନ େସନାପତି ପି ଧରଣିଧର େସନାପତି RWX0985168

ପ ୁ /139622 54 185 455ଫଣି9%  ମାହାେତା ପି ଆସାଢୁ ମାହାେତା RWX0546291

$ୀ /139623 48 185 456ବିମଳା ମାହାେତା 'ା ଫଣୀ9%  ମାହାେତା RWX0546309

ପ ୁ /139624 63 185 457େଜାହନ େସାେର� ପି ଲରେନQ େସାେରY RWX0985861

ପ ୁ /140625 33 185 458ଟି. ଅନିଲ କମୁାର ପି ଟି. େଲାକ ନାଥu RWX0191940

$ୀ /141626 56 185 459ଅଚCନା େଦବ 'ା ଦୁଗ3ଶMର ପ%ସାଦ େଦବ RWX0685636

ପ ୁ /141627 57 185 460କାXbକ ଖିଲ ପି େଦତୖାରୀ ଖିଲ RWX0911412

$ୀ /141628 50 185 461ଆରତୀ ଖିଲ 'ା କାXbକ ଖିଲ RWX0911487

$ୀ /142629 27 185 462ଆରୁଣା ଦୀପିକା ମାଝି ପି େଦାମିନି� ମାଝି RWX0638403

ପ ୁ /142630 60 185 463କୃW �1ଦ%  ମହା#ି ପି ଉଦୟନାଥ ମହା#ି RWX0191700

$ୀ /142631 53 185 464ମନାQ ମହା#ି 'ା କୃW�1ଦ%  ମହା#ି RWX0191718

ପ ୁ /143632 35 185 465ରବି9%  କମୁାର େବେହରା ପି .ୀେରାଦ ଚ9%  େବେହରା RWX0191809

$ୀ /143633 43 185 466କାେଲପ ୁପଦ/ ାବତୀ 'ା େବାଚା ନାେଗsର ରାଓ RWX0982983

$ୀ /143634 43 185 467େବାଚା ପଦ/ ାବତୀ 'ା ବି. ନାେଗsର ରାଓ RWX0987271

ପ ୁ /143635 42 185 468େବାଚା ନାେଗsର ରାଓ ପି େବାଚା େସାମଲୁୁ RWX0986869

ପ ୁ /143636 23 185 469ବି. ସାଇ କମୁାର ପି ବି. ନାେଗsର ରାଓ RWX0985572

ପ ୁ /144637 44 185 470ନାେଗsର ପାଞିଆ ପି ମେହେଦବ ପାଞିଆ RWX0546317

$ୀ /144638 45 185 471ଭୁବନ ପା:ିଆ 'ା ନାେଗsର ପା:ିଆ RWX0685610

$ୀ /144639 28 185 472ଅନୁଶ%ୀ ପରୀ ପି କମଳାକା# ପରିଡା RWX0699470

ପ ୁ /144640 62 185 473ରେମଶ ଚ9%  ପ%ଧାନ ପି ବୁସ�ୁା ପ%ଧାନ RWX0985408

$ୀ /144641 50 185 474ପଦ/ ାବତୀ ପ%ଧାନ 'ା ରେମଶ ଚ9%  ପ%ଧାନ RWX0986950

ପ ୁ /145642 35 185 475ଶିବ ପ%ସାଦ ନାଏକ ପି ବ% ାହ/ ଣି ନାଏକ RWX0410068

ପ ୁ /146643 35 185 476'ଶତ ର:ନ ବାରିକ ପି ରାଜକିେଶାର ବାରିକ RWX0350108

ପ ୁ /146644 31 185 477'ାଗତ ବାରିକ ପି ରାଜକିେଶାର ବାରିକ RWX0350025

$ୀ /146645 29 185 478ଦୀପିକା ହ_ସଦାଃ ପି କାଳୁରାମ ହ_ସଦାଃ RWX0350017

ପ ୁ /146646 40 185 479ସିବିର କା# କମୁାର ପି ଶରତ ଚ9%  କମୁାର RWX0349969

ପ ୁ /146647 31 185 480ଅନୁର:ନ ମାଝୀ ପି ଦମିନି� ମାଝୀ RWX0350066

ପ ୁ /146648 31 185 481ସଜୁୀତ କମୁାର ମାରଡି ପି ନ9କମୁାର ମାରଡି RWX0350041

ପ ୁ /146649 42 185 482ସଧୁାଂଶ ୁମOୁା ପି ଲ./ଣ ମOୁା RWX0350058

$ୀ /146650 33 185 483ଦସ3ନ:ଳି ପ%ଧାନ ପି ପ�ାରି ମେହାନ ପ%ଧାନ RWX0350009

$ୀ /146651 30 185 484'ାତିସ/ ିତା ପ%ଧାନ ପି ବNୁରାଜ ପ%ଧାନ RWX0350090

$ୀ /146652 31 185 485ସର'ତି ଟୁଡୁ ପି େ.ତ%ମେହାନ ଟୁଡୁ RWX0349910

$ୀ /147653 56 185 486କାମିନୀବାଳା ଦାଶ 'ା ବିେବକାନ9 ଦାଶ RWX0473306

ପ ୁ /147654 35 185 487ବିକାଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ବିେବକାନ9 ଦାଶ RWX0473298

ପ ୁ /147655 30 185 488ତାପସ କମୁାର ଦାଶ ପି ବିେବକାନ9 ଦାଶ RWX0473314

ପ ୁ /148656 36 185 489ସଂଗ%ାମ େକଶରୀ ମିଶ% ପି ଶରତ କମୁାର ମିଶ% RWX0473280

ପ ୁ /148657 33 185 490ଅମୀୟ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ବିହାରୀ ସାହୁ RWX0409979

$ୀ /H 148658 23 185 491ସଭୁସ/ୀତା ନାୟକ ପି ନିମାଈ ଚରଣ ନାୟକ RWX1276054

ପ ୁ /149659 50 185 492େଘନୁ ଖରା ପି ଭ{ରାମ ଖରା RWX0985663

$ୀ /149660 46 185 493ନିମCଳା ଖରା 'ା େଘନୁ ଖରା RWX0985671

ପ ୁ /149661 25 185 494କୃW ଖରା ପି େଘନୁ ଖରା RWX0911842

$ୀ /149662 23 185 495ଡଲି ରାଣୀ ଖରା ପି େଘନୁ ଖରା RWX0982926

ପ ୁ /149663 28 185 496ଅବିନାଶ ପ=ନାୟକ ପି ଦOପାଣୀ ପ=ନାୟକ RWX0699504

$ୀ /149664 31 185 497ସମିୁତ% ା କମୁାରୀ େସଠୀ ପି ଭଗବାନ େସଠୀ RWX0421552

ପ ୁ /151665 31 185 498ଅଭିେଷକ ବଳିୟାରସିଂହ ପି ଚ9% େଶଖର ବଳିୟାରସିଂହ RWX0410266

ପ ୁ /151666 29 185 499ଆଶେୁତାଶ ବଲିୟାରସିଂ ପି ଚ9% େଶଖର ବଲିୟାରସିଂ RWX0410274

$ୀ /151667 35 185 500ରଶ/ ିପ%ଭା େବେହରା 'ା ମିଲନ କମୁାର ଚା9 RWX0859439

ପ ୁ /151668 35 185 501ମିଲିନ କମୁାର ଚା9 ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ଚା9 RWX0859421

ପ ୁ /152669 25 185 502ମାନୀଷ କମୁାର ଲାକ% ା ପି ବିଲଚୁସ ଲାକ% ା RWX0911834

$ୀ /152670 29 185 503ରଶ/ ିେରଖା ମାହାତ ପି ଫଣି9%  ମାହାତ RWX0473348

11 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀM 'ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /153671 30 185 504ସଂଗ%ାମ କମୁାର ମାଝୀ ପି େବକୖ+ୁ ନାଥ ମାଝୀ RWX0473413

ପ ୁ /154672 45 185 505ଶMର େସନ ଯାଦବ ପି ଡeରୁଧର ଯାଦବ RWX0244988

ପ ୁ /154673 29 185 506ହୃଦୟ ର:ନ ଓଝା ପି ପ%ିୟ ର:ନ ଓଝା RWX0473405

ପ ୁ /154674 23 185 507ରଜତ କମୁାର ପା�ି ପି ଯୀଶଦୁାନ ପା�ି RWX0983148

$ୀ /155675 49 185 508ଗାୟତ%ୀ ମହା# ପି ରାୟ େମାହନ ମହା# KBH1868082

$ୀ /H-155676 30 185 509େସାନାଲି ପାଲ 'ା ଶିବିର କା# କମୁାର RWX0812792

ପ ୁ /156677 59 185 510ଚ9% େଶଖର ବଳିୟାରସିଂହା ପି ବଂଶିଧର ବଳିୟାରସିଂହ OR/12/085/350494

$ୀ /157678 23 185 511ପଲ? ବୀ ପରିଡା ପି ପ%େମାଦ କମୁାର ପରିଡା RWX0986349

ପ ୁ /158679 37 185 512ଜିେତ9%  କମୁାର େବେହରା ପି ହୀରଧର େବେହରା RWX0985556

ପ ୁ /161680 29 185 513ସମୀର ର:ନ ଓରାମ ପି ସ:ୟ କମୁାର ଓରାମ RWX0983072

ପ ୁ /162681 39 185 514ରବି ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ତ%ୀନାଥ ପାଢୀ RWX0985630

ପ ୁ /165682 38 185 515ଚ9% �ୱଜ ସତନାମି ପି େସାଭାବନ ସତନାମି RWX1104447

$ୀ /166683 30 185 516ଲିପସା 'ାଇଁ 'ା ସଂଗ%ାମ େକଶରୀ ମହାପାତ% RWX0986075

ପ ୁ /H - 166684 39 185 517ସଂଗ%ାମ େକଶରୀ େମାହପାତରା ପି ସଧୁାକର େମାହପାତରା RWX1276047

ପ ୁ /H-166685 39 185 518ସଂଗ%ାମ େକଶରୀ ମହାପାତ% ପି ସଧୁାକର ମହାପାତ% RWX0812776

ପ ୁ /H-170686 55 185 519ଖ%ୀl ଅଭିଷି{ ନ9 ବାt ପି ନିତ�ାନ9 ବାt RWX0812826

$ୀ /H-170687 51 185 520ଏଲିଜାେବଥ ସଭୁାସିନୀ ସୀତାରାମ'ା ଖ%ୀl ଅଭିଷ{ି ନ9 ବାt RWX0812925

ପ ୁ /171688 52 185 521ଛବିଳ କମୁାର େବେହରା ପି ହୃଷିେକଶ େବେହରା RWX0983031

ପ ୁ /172689 51 185 522ଭାHର .. ପି ପି.ଭି. ରାମଣା RWX0985143

ପ ୁ /172690 28 185 523ସମରଜିତ ମହା#ି ପି କ%ୁ ଷ1  ଚ9%  ମହା#ି RWX0793794

ପ ୁ /172691 37 185 524ନଳୀନୀ ରାଣୀ ପି ଭାHର .. RWX0983601

$ୀ /175692 40 185 525ସଷୁମା ଖାଲେଖା ପି ଇମି� ଖାଲେଖା RWX0985192

$ୀ /176693 25 185 526କରିସ/ା ହ_ସଦାଃ ପି କାଳୁରାମ ହ_ସଦାଃ RWX0911578

ପ ୁ /177694 42 185 527ମେନାରମା ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ RWX0793786

ପ ୁ /177695 39 185 528ଦିବ� ର:ନ ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ RWX0986315

$ୀ /177696 33 185 529ବନିତା ଦାସ 'ା ଦିବ� ର:ନ ଦାସ RWX0911651

$ୀ /177697 72 185 530ଇ9ୁମତି େଦଇ 'ା ହରିହର ଦାସ RWX0986562

$ୀ /179698 26 185 531ଟି. େହମା ପି ଟି. ସିମାଦ% ି RWX0986919

ପ ୁ /180699 22 185 532ଅଜିତ କମୁାର େବେହରା ପି ନିର:ନ େବେହରା RWX1146554

ପ ୁ /182700 39 185 533ଦୟାନିଧି ରାଉତ ପି ମହାେଦବ ରାଉତ RWX0987339

ପ ୁ /183701 59 185 534େଜରu େକରେକଟା ପି ହିଲାରିୟୁସ େକରେକଟା RWX0986422

$ୀ /183702 53 185 535େସେରାଫିନା େକରେକଟା 'ା େଜରମ େକରେକଟା RWX0986521

$ୀ /183703 29 185 536େଜଲିY ଶିଲା େକରେକଟା ପି େଜରମ େକରେକଟା RWX0986125

$ୀ /183704 26 185 537େଜ�ାତିଲିଲା େକରେକଟା ପି େଜରu େକରେକଟା RWX0986547

$ୀ /185705 50 185 538ଆ[. ଅନ1 ପDୂ3 'ା ଆ[. ଈsର ରାଓ RWX0986091

ପ ୁ /185706 59 185 539ଆ[. ଈsର ରାଓ ପି ଆ[. ନାରାୟଣ RWX0986158

$ୀ /186707 36 185 540ସନିୁତା କମୁାରୀ ଦାସ 'ା ସଶୁା# କମୁାର େଦଓ RWX0911859

ପ ୁ /186708 41 185 541ସଶୁା# କମୁାର େଦଓ ପି ଶ%ୀଧର େଦଓ RWX0911867

$ୀ /188709 28 185 542ପ%ଣତି େବେହରା 'ା ରବି9%  କମୁାର େବେହରା RWX0986844

$ୀ /189710 51 185 544ଗୀତାରାଣୀ ପରିଡା 'ା କମଳାକା# ପରିଡା RWX0986299

$ୀ /189711 30 185 545ଶଭୁଶ%ୀ ପରିଡା ପି କମଳାକା# ପରିଡା RWX0986273

$ୀ /191712 27 185 546ସଂଗୀତାବାଲା ଦାସ 'ା ଶବି ପ%ସାଦ ନାଏକ RWX0987198

$ୀ /H-192713 39 185 547ଲୁନା କମୁାରୀ ପ%ଧାନ 'ା ସତ� ର:ନ ସାହୁ RWX0722991

ପ ୁ /H-192714 37 185 548ସତ� ର:ନ ସାହୁ ପି ଗରୁୁବାରି ସାହୁ RWX0959288

ପ ୁ /H-193715 43 185 549ବାଲାଜୀ ବିsନାଥ ଦାଶ ପି ହିରାଲାଲ ଦାଶ RWX0527846

$ୀ /H-193716 40 185 550େଦବସ/ ିତା ପାଣିଗ%ାହୀ 'ା ବାଲାଜୀ ବିsନାଥ ଦାଶ RWX0527820

$ୀ /196717 42 185 551ସାଗରୀକା ପ=ନାୟକ 'ା ଦOପାଣି ପ=ନାୟକ RWX0986778

$ୀ /198718 25 185 552େମାମିତା କଜୁୁର 'ା ଦୀପକ େରାେସନ ମି: RWX1176684

ପ ୁ /198719 36 185 553ଦୀପକ େରାସନ ମି: ପି ସେୁଲମାନ ମି: RWX1176692

$ୀ /198720 28 185 554କaିୁଲିଲିଜିତା ପ=ନାୟକ ପି େକ.ମରୁଲି କ% ିWା ପ=ନାୟକ RWX0859561

$ୀ /205721 24 185 555ଅପD3 ମହା# ପି ରାୟେମାହନ ମହା# RWX0911784

ପ ୁ /H-205722 60 185 556ରାୟ େମାହନ ମହା# ପି େଦେବ9%  ନାଥ ମହା# KBH1868090

$ୀ /210723 24 185 557ସ/ ୃତିେରଖା ମହା# ପି ଫନି9%  ମହା# RWX0986810

$ୀ /211724 47 185 558ସଶ/ ିତା ମହାପାତ% 'ା ସଶୁା# କମୁାର ରଥ RWX0986729

$ୀ /H-211725 30 185 559ଟି. ରୂପା ହାନିସା ପି ଟି. େଲାକନାଥ RWX0812909

ପ ୁ /212726 49 185 560େସୗଭାଗ� ର:ନ ପାଢି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାଢି RWX0859603

$ୀ /212727 48 185 561ବିsଜିତା ପାଢୀ 'ା େସୗଭାଗ� ର:ନ ପାଢୀ RWX0859611

ପ ୁ /302728 41 185 562ଇଶାକ ସରିୁନ ପି ବିଲକାନ ସରିୁY RWX0986745

$ୀ /302729 36 185 563ସଂଗୀତା ସରିୁନ 'ା ଇଶାକ ସରିୁନ RWX0986794

ପ ୁ /303730 33 185 564ଅଚ�ତୁା ନ9 ସିଂହ ପି ଗ�ାଧର ସିଂହ RWX0986695

ପ ୁ /304731 29 185 565େଗୗରବ ମୟ ପାତ% ପି କିେଶାର କମୁାର ପାତ% RWX0985176

ପ ୁ /306732 38 185 566ସସୁା# କମୁାର ସାହୁ ପି ନେରାXମ ସାହୁ RWX1104421

12 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀM 'ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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$ୀ /306733 36 185 567ବ9ିତା ରାଣୀ ସାହୁ 'ା ସସୁା# କମୁାର ସାହୁ RWX1104413

ପ ୁ /313734 24 185 569ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ନକଳୁ େସଠୀ RWX0986208

$ୀ /H A / 317735 33 185 570େମାନାଲିସା ରାଉତ 'ା ଅରୁଣା କମୁାର ରାଉତ RWX1277003

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ3ଚନ ନିମେ# ଗ%ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ1  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ3ଚନ କମିଶନ ଭାରତM �ାରା 
ପ%କାଶନ କରାଯାଏ | ପ%େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ3ଚନ ପବୂC ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣM ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର#ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.10 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 ମାନMର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନM ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

13 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ%କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀM 'ା.ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


