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ପ ୁ /S/o - Jay1 27 192 1ଗେଜ#�  ମାଝୀ ପି ଜୟେଦବ ମାଝୀ RWX0719286

ପ ୁ /22 37 192 2ସଂକଷ' ଣ ମହା* ପି େନତ� ାନ# ମହା* RWX0414292

+ୀ /23 28 192 3ସଶୁ�ୀ ଯାଦବୀରାଣୀ ମହା* .ା ସଂକଷ' ଣ ମହା* RWX0516054

ପ ୁ /24 43 192 4ଦିଲ/ ୀପ କମୁାର ନାଏକ ପି ସେୁର#�  ନାଥ ନାଏକ RWX0354829

+ୀ /35 30 192 5ପ�ିତୀ କିେ1ା ପି ବାସି2 କିେ1ା RWX0353979

ପ ୁ /36 40 192 6ଭଗିତ କି4 ୁ ପି ଦ5ିଣ କି4 ୁ RWX0353995

+ୀ /37 30 192 7ମେନାସ6ିତା ନାଏକ .ା ଦିଲ/ ିପ କମୁାର ନାଏକ RWX0719153

ପ ୁ /48 36 192 87ିତି କ� ି8ା େସଠି ପି କଶି େସଠି RWX0414615

+ୀ /49 35 192 9ଶବିତା କମୁାରି େସଠି .ା 7ିତି କ� ି8ା େସଠି RWX0414607

ପ ୁ /510 34 192 10ମେନାଜ କମୁାର ମନିୁ ପି ନିର9ନ ମନିୁ RWX0355248

ପ ୁ /511 58 192 11ମେନାର9ନ ପ�ଧାନ ପି ଶ�ୀନାଥ ପ�ଧାନ OR/12/085/350532

+ୀ /512 46 192 12ସକୁା*ି ପ�ଧାନ .ା ମେନାର9ନ ପ�ଧାନ OR/12/085/350728

ପ ୁ /613 35 192 13ରାଜୀବ େଲାଚନ େବେହରା ପି ଭ� ମର ବର େବେହରା RWX0516559

+ୀ /714 44 192 14ସରୁଭି ଭତ� ା .ା ଏ< ପି ପି ଏ= ଭତ� ା RWX0204958

+ୀ /815 26 192 15େମତୖ� ୀ ଭାବନା ପି େମାହିତ କମୁାର ବିେଶାଇ RWX0863308

ପ ୁ /816 60 192 16େମାହିତକମୁାର ବିେଶାଇ ପି ପିତା?ର ବିେଶାଇ OR/12/085/350830

+ୀ /817 58 192 17ନମିତା ବିେଶାଇ .ା େମାହିତ ବିେଶାଇ OR/12/085/350831

ପ ୁ /J-0818 19 192 18େସୗରଭ ରାଜ ଭତ� ା ମା ସରୁଭି ଭତ� ା RWX1247618

ପ ୁ /919 74 192 19ପBୂ'ଚ#�  ନ# ପି ଜଗଦନାଦ ନ# OR/12/085/350038

+ୀ /920 47 192 20ନମିତା ନ# .ା ରଂଜନ କମୁାର ନ# RWX0204982

ପ ୁ /921 46 192 21ରଂଜନ କମୁାର ନ# ମା ପBୂ'ଚ#�  ନ# RWX0204974

ପ ୁ /1222 60 192 22ଶCଷ' ଣ ମାହାଳି ପି ବିକଳ ଚରଣ ମାହାଳି OR/12/085/324432

ପ ୁ /1223 38 192 23ପ�ତାପ କମୁାର ମାଝୀ ପି ନାରାୟଣ ମାଝୀ RWX0862813

ପ ୁ /1224 62 192 24ନିଳା?ର ସବର ପି ନଟ ସବର RWX0687913

+ୀ /1225 52 192 25ପଦ6 ାବତି ସବର .ା ନିଳା?ର ସବର RWX0687897

ପ ୁ /1326 40 192 26ଦିବ�ର9ନ ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ KBH1859677

+ୀ /1327 28 192 27ଦିବ�ା ତମସା ପି େମାହିତ କମୁାର ବିେଶାଇ RWX0643460

ପ ୁ /1428 65 192 28ମାରି ଆଲୁସ ୁତିକE ପି ପାତ�ିକ ତିକE RWX0687905

+ୀ /1429 56 192 29େମରୀ ସଶିୁଳା ତିକE .ା ମାରି ତିକE RWX0687921

ପ ୁ /1430 33 192 30ସମୁ* କମୁାର ତୀକ' ୀ ପି ମାରିଆନୁସ ତୀକ' ୀ RWX0204990

+ୀ /1531 28 192 31ରଚୟତିା ପFନାୟକ ପି ସଶୁା* କମୁାର ପFନାୟକ RWX0862672

ପ ୁ /1532 25 192 32େମାହିତ ପFନାୟକ ପି ସଶୁା* କମୁାର ପFନାୟକ RWX0862664

ପ ୁ /1633 61 192 33ସେୁର#�  ନାତ ସବୁୁGି ପି କାମରାଜୁ ସବୁୁGି RWX0793331

+ୀ /1734 50 192 34ସଂଯHୁା ମାହାଳି .ା ଶCଷ' ଣ ମାହାଳି OR/12/085/324433

ପ ୁ /1935 41 192 35ମାନଜିI ଲାକଡା ପି ପାଉଲୁସ ଲାକଡା RWX0516187

ପ ୁ /2036 33 192 36ସମ* କମୁାର ତିକ' ୀ ପି ମାରିଆନୁK ତିକ' ୀ RWX0643056

ପ ୁ /2037 30 192 37ସକୁା* କମୁାର ତିକ' ୀ ପି ମାରିଆନୁK ତିକ' ୀ RWX0516039

+ୀ /J-2038 20 192 38ଅନନ�ା ପ1ା ପି ତରୁଣ କମୁାର ପ1ା RWX1265958

ପ ୁ /2139 57 192 39ମକୁଟୁମଣୀ ଲାକ� ା ପି ଜୁଲିୟୁସ ଲାକ� ା OR/12/085/324403

+ୀ /2140 56 192 40ଶଶୁଳିା ଲାକ� ା .ା ମକୁଟୁମଣୀ ଲାକ� ା OR/12/085/324404

ପ ୁ /J-2141 22 192 41ର9ନ କମୁାର ଶବର ପି ନୀଳା?ର ଶବର RWX1124239

ପ ୁ /2342 32 192 42ଶୀକା* କମୁାର ମଲ/ ୀକ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ମଲ/ ୀକ RWX0205021

ପ ୁ /2343 75 192 43ସଦୁଶ'ନ େସଠୀ ପି ଅଜୁ' ନ େସଠୀ RWX0354456

ପ ୁ /2344 50 192 44ସକୁା* କମୁାର େସଠୀ ପି ସଦୁଶ'ନ େସଠୀ RWX0354449

+ୀ /2345 44 192 45ମମତା େସଠୀ .ା ସକୁା* କମୁାର େସଠୀ RWX0354464

+ୀ /2446 40 192 46ଏସ ଶବିଲ56ୀ .ା ଏସ ଲ56ଣ ରାଓ RWX0205047

ପ ୁ /2447 28 192 47େସୗମ� ଶCର ମାହାଳି ପି ଶCଷ' ଣ ମାହାଳି RWX0414714

ପ ୁ /2448 45 192 48ଏସ ଲ56ୀଣ ରାଓ ପି ଏସ ଏନ ନାଉଡୁ ରାଓ RWX0205039

ପ ୁ /J-2449 38 192 49ସମୀର କମୁାର ମହାପାତ� ପି ସିେNOଵର ମହାପାତ� RWX1182138

+ୀ /J-2450 34 192 50ପଦ6 ାଳୟ ମହାପାତ� .ା ସମୀର କମୁାର ମହାପାତ� RWX1182203

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀC .ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /2551 32 192 51ସଶୁ�ୀ ସଂଗିତା ମାହାଳି ପି ଶCଷ' ଣ ମାହାଳି RWX0354605

ପ ୁ /2552 22 192 52ଶଭୁମ େସଠୀ ପି ସକୁା* କମୁାର େସଠୀ RWX1101112

+ୀ /QTR NO. F53 33 192 54ପଦ6 ିନି ମମୁ ୁ' .ା ଜଦୁନାଥ େସାେରନ RWX0951996

+ୀ /J-2654 26 192 55ଶ�ୀତି ସବୁୁNି ପି ସେୁର#�  ନାଥ ସବୁୁNି RWX0719195

+ୀ /2755 29 192 56ଡି ନ#ିନୀ ପି ଡି ଟି ରାଓ RWX0516609

ପ ୁ /2756 56 192 57ଚୟନ ସରକାର ପି େମାତିଲାଲ ସରକାର RWX0863373

+ୀ /2757 48 192 58ତୃପିତି ସରକାର .ା ଚୟନ ସରକାର RWX0863365

ପ ୁ /2758 27 192 59ଚିରନଜିତ ସରକାର ପି ଚୟନ ସରକାର RWX0863357

ପ ୁ /2759 25 192 60ପ�େସନଜିତ ସରକାର ପି ଚୟନ ସରକାର RWX0863340

+ୀ /J-2760 25 192 61ରଶ6 ିତା ସରକାର .ା ଚିର9ି ସରକାର RWX1183995

ପ ୁ /2861 58 192 62ଡି ଟି ରାଓ ପି କୃ8 ମTୂE RWX0354308

+ୀ /2862 55 192 63ଡି ସକ*ୁଳା .ା ଡି ଟି ରାଓ RWX0354316

+ୀ /2963 41 192 64ମିନତୀ ନାୟକ ପି ଧU*ରୀ ନାୟକ RWX0354761

ପ ୁ /3064 47 192 65ସ9ିବକମୁାର ବାରିକ ପି ବାବୁଲାଲ ବାରିକ OR/12/085/350122

+ୀ /J-3065 26 192 66ଡି. ସ9ନା ପି ଡି, ତ�ିନାଥ ରାଓ RWX0719005

ପ ୁ /3166 59 192 67ସେୁରଶ ଚ#�  ପ�ଧାନ ପି ମରୁଲୀଧର ପ�ଧାନ OR/12/085/354048

+ୀ /3167 51 192 68ନିେବଦୀତା ପ�ଧାନ .ା ସେୁରଶ ଚ#�  ପ�ଧାନ OR/12/085/354049

ପ ୁ /3168 24 192 69ରାେକଶ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ସେୁରଶ ଚ#�  ପ�ଧାନ RWX0952515

+ୀ /3269 56 192 71େଦବକୀ େବେହରା .ା ସେୁର#�  େବେହରା KBH1865195

ପ ୁ /3270 29 192 74ଅମିତ ଲାକ� ା ପି ମକୁଟୁମଣି ଲାକ� ା RWX0516534

ପ ୁ /3371 73 192 75ଜି ସି ମମୂ ୁ' ପି ଜିରାମ ମମୂ ୁ' OR/12/085/350142

ପ ୁ /3472 67 192 76ନିର9ନ େବେହରା ପି ଈWର େବେହରା OR/12/085/356739

+ୀ /3473 57 192 77କମୁାରୀ େବେହରା .ା ନିର9ନ େବେହରା OR/12/085/356740

ପ ୁ /3474 43 192 78ବୀର କିେଶାର େବେହରା ପି ନିର9ନ େବେହରା OR/12/085/357057

ପ ୁ /3475 57 192 79େଭCଟ.ାରୁଲୁ ଭCମ ପି ସବୁାରାୟୁଡୁ ଭCମ ଚିନX ା RWX0952085

+ୀ /3476 53 192 80ଉଷାଲତା ଭCମ .ା େଭCେଟ.ାରୁଲୁ ଭCମ RWX0952135

ପ ୁ /3477 25 192 81େଭCଟ ରବିେତଜା ଭCମ ପି େଭCେଟ .ାରୁଲୁ ଭCମ RWX0952069

ପ ୁ /3678 61 192 82ମାନମାସୀ କା1ଲୁନା ପି ସଦ� କ କା1ଲୁନା RWX0687947

ପ ୁ /I-3879 20 192 83ସYରିତ େବେହରା ପି କାତEକ େବେହରା RWX1265818

+ୀ /3980 54 192 84ରଶିଦା ବିବି .ା େକ ଖZନ RWX0793448

ପ ୁ /3981 65 192 85େକ ଖZ= ପି ହାକିମା ଅଲ/ ୀ ଖZ= RWX0793364

+ୀ /3982 39 192 86ମିନତୀ ପ�ଧାନ .ା ମାନସ ର9ନ ମହାପାତ� RWX0951871

ପ ୁ /K-4083 34 192 87ସଦୁୀ[ କମୁାର ନାୟକ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX1183565

ପ ୁ /4184 68 192 88େବ9ାମି= େସାେର= ପି ମାସିଦାସ େସାେର= RWX0205120

+ୀ /4185 38 192 89ସାବିନା ଭିେ\ାରିଆ େସାେରନ ପି େବ9ାମିନ େସାେରନ RWX0205146

ପ ୁ /4186 36 192 90ର9ିI .ାଇଁ ପି ଅଭିମନ� ୁ.ାଇଁ RWX0516633

+ୀ /4287 26 192 91ଗୀତା9ଳୀ ଦାସ ପି ଚିTରଂଜନ ଦାସ RWX0862920

ପ ୁ /4388 40 192 92େଗାପାଳ କୃ8 ବ� ହ6 ା ପି ହରିହର ବ� ହ6 ା RWX0414524

+ୀ /4389 37 192 93େଜ�ାତିମ'ୟ ିବ� ହ6 ା .ା େଗାପାଲ କୃ8 ବ� ହ6 ା RWX0414516

+ୀ /4390 70 192 94ପCଜ ପ1ା .ା ରାମଚ#�  ପ1ା OR/12/085/350169

ପ ୁ /4391 58 192 95ସଧିୁର ଚ#�  ପ1ା ପି ରାମଚ#�  ପ1ା OR/12/085/350171

+ୀ /4392 54 192 96ନମିତା ପ1ା .ା ସଧିୁର ଚ#�  ପ1ା OR/12/085/350170

+ୀ /4493 45 192 97ନୁଗମା ବାେନା ପି େନସାରୁGିନ ଅହ^ଦ RWX0793356

ପ ୁ /4894 68 192 101ହରିକା* ମ1ଳ ପି ଅ5ୟ ମ1ଳ KBH1643915

+ୀ /4895 60 192 102ମାଧରୁୀ ମ1ଳ .ା ହରିକା* ମ1ଳ KBH1864891

+ୀ /4996 42 192 103ସପୁ�ଭା ନାଏକ ପି ରବି#�  ନାଥ ନାଏକ KBH1865153

+ୀ /5197 30 192 106ସଚିୁସ6 ିତା ମହା* ପି ଦୀପକ କମୁାର ମହା* RWX0700484

+ୀ /5298 36 192 107ନା_Xିନ ଅଖତାର .ା କIୁ ବୁGିନ ଖZ RWX0516658

ପ ୁ /5399 57 192 110ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗନX ାଥ ମଲ/ ିକ RWX0793521

+ୀ /53100 46 192 111.ପXା ରାଣି ଦାସ .ା ଦିଲିର କମୁାର ଦାସ RWX0793398

ପ ୁ /53101 39 192 112ଦିେପ�#ୁ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0952606

+ୀ /53102 36 192 113ସି.େକ. ପରମିତା ଦାସ .ା ଦିେପ�#ୁ କମୁାର ଦାସ RWX0952358

ପ ୁ /54103 40 192 114ଅନିଲ କମୁାର ଶକୁ`ା ପି ଉଦୟ ନାରାୟଣ ଶକୁା̀ KBH1841535

ପ ୁ /J-54104 21 192 115ଅaିନ କା1ଲୁାନା ପି ମାନମାସୀ କା1ଲୁାନା RWX1124510

ପ ୁ /55105 37 192 116ଦୀପକ କମୁାର ମହା* ପି େମାହନଲାଲ ମହା* RWX0951764

ପ ୁ /55106 31 192 117ଅମେରଶ ଚ#�  ପ1ା ପି ସଧୁୀର ଚ#�  ପ1ା RWX0516336

ପ ୁ /55107 28 192 118ଅଭିନାଶ ପ1ା ପି ସଧୁୀର ଚ#�  ପ1ା RWX0516328

ପ ୁ /57108 48 192 120ବିକାଶ ନାୟକ ପି ବି8 ଚରଣ ନାୟକ RWX0205187

+ୀ /57109 42 192 121ପ�ଣତୀ ନାୟକ .ା ବିକାଶ ନାୟକ RWX0205195

+ୀ /58110 59 192 123ସପୁ�ଭା ସାହାଣୀ .ା ଏସ. ସାହାଣୀ OR/12/085/350235

+ୀ /59111 54 192 124କର*ି ନାୟକ .ା େକଳୁ କମୁାର ନାୟକ KBH1865260

+ୀ /60112 42 192 125ଶିବାନୀ ମ1ଲ ପି ହରିକା* ମ1ଲ RWX0516203
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ପ ୁ /60113 36 192 126ଅମିୟ କମୁାର ମ1ଲ ପି ହରିକା* ମ1ଲ RWX0516211

ପ ୁ /J-60114 39 192 127ବିକାଶ କମୁାର କହX ର ପି ବିରb ିନାରାୟଣ କହX ର RWX1124858

ପ ୁ /61115 61 192 128ସିମନ କିସପଟା ପି ଜହନ କିସପଟା OR/12/085/356214

+ୀ /61116 30 192 129ଶଭୁଶ�ୀ ପରିଡା .ା ଜିେତ#�  କମୁାର .ାଇଁ RWX0643346

+ୀ /62117 59 192 130ତାପସି ବାରିକ .ା ଏ. ସି. ବାରିକ OR/12/085/350219

ପ ୁ /63118 46 192 131ଶCର ରାଉତ ପି ଜଗଦୀଶ ରାଉତ RWX0687970

+ୀ /63119 41 192 132ମୀରା ରାଉତ .ା ଶCର ରାଉତ RWX0687962

+ୀ /64120 47 192 133େକ.ଲ56ୀ ପFନାୟକ .ା େକ.ଆର. ଏମ ପFନାୟକ RWX0664946

ପ ୁ /64121 57 192 134େକ.ଆର.ଏମ. ପFନାୟକ ପି େକ.ରାମାରାଓ ପFନାୟକ RWX0687988

+ୀ /65122 57 192 135େକ. ଲ56ୀ .ା େକ. ଏମ.ଏନ ମTୂ'ୀ OR/12/085/344427

ପ ୁ /65123 37 192 1367ୀେବ#ୁ ସାହୁ ପି େହମ* କମୁାର ସାହୁ RWX0642975

+ୀ /65124 33 192 137.ାତିେଲଖା ସାହୁ .ା 7ିେବ#ୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ RWX0642959

ପ ୁ /66125 73 192 138ଏସ ଏସ େବେହରା ପି ବାବାଜି େବେହରା OR/12/085/350227

+ୀ /66126 66 192 139ମିନତି େବେହରା .ା ଏସ ଏସ େବେହରା OR/12/085/350228

+ୀ /66127 50 192 140ପcୁଶ�ୀ େବେହରା .ା 5ୀେରାଦ େବେହରା OR/12/085/350229

+ୀ /66128 45 192 141ଜୟଶ�ୀ େବେହରା ପି ଶ�ାମ ସ#ୁର େବେହରା KBH1859891

ପ ୁ /66129 44 192 142ପ�ଶା* କମୁାd େବେହରା ପି ଶ�ାମ ସ#ୁର େବେହରା KBH1859909

ପ ୁ /66130 41 192 143ଶଶୁା* େବେହରା ପି ଏସ.ଏସ. େବେହରା KBH1664192

+ୀ /J-66131 29 192 144ପଣୁEମା ରାଣୀ ନାଇକ .ା ବିକାଶ ଚ#�  ନାଇକ RWX1183938

ପ ୁ /67132 60 192 145ଇେମଲ ଲାକ� ା ପି େବନଜିକ ଲାକ� ା RWX0205237

+ୀ /67133 52 192 146ପcୁା ଲାକ� ା .ା ଇେମଲ ଲାକ� ା RWX0205245

ପ ୁ /67134 31 192 147ସନୁୀଲ କମୁାର ଶକୁ/ ା ପି ଉଦୟ ନାରାୟଣ ଶକୁ/ ା RWX0700476

+ୀ /68135 60 192 148ଅନୁପମା ମହା* .ା ଜି ମହା* KBH1841725

+ୀ /68136 39 192 149କିେଶାରୀ ମହା* ପି େଗାବN' ନ ମହା* KBH1841717

ପ ୁ /71137 58 192 150ରଂଜିI ପରିଡା ପି େଗାଲଖ ଚ#�  ପରିଡା RWX0205724

+ୀ /71138 55 192 151.B'ପ�ଭା ପରିଡା .ା ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ପରିଡା OR/12/085/350247

+ୀ /71139 44 192 152କାଦ?ିନୀ ପରିଡା ପି ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ପରିଡା KBH1697655

ପ ୁ /71140 40 192 153ବିWଜିତ ପରିଡା ପି ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ପରିଡା KBH1697648

+ୀ /71141 39 192 154େମାନାଲିସା ପରିଡା ପି ସ�� ାମ େକଶରୀ ପରିଡା KBH1859867

+ୀ /71142 33 192 155ସଦିୁ[ା ପରିଡା ପି ସଂ9I କମୁାର ପରିଡା RWX0660480

+ୀ /72143 31 192 156ସମିୁତ� ା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି େକଳୁ କମୁାର ନାୟକ RWX0643338

+ୀ /72144 27 192 157ଭାନୁପ�ିୟା ନାୟକ ପି େକଳୁ କମୁାର ନାୟକ RWX0643452

ପ ୁ /73145 41 192 158ମୃତୁ9ୟ ମହାଳୀ ପି ରାଜକିେଶାର ମହାଳୀ RWX0664920

ପ ୁ /J-73146 20 192 159ସବ�ସାଚୀ ରାଉତ ପି ସତ�ନାରାୟନ ରାଉତ RWX1247659

ପ ୁ /K-73147 39 192 160ସଶୁା* କମୁାର େଜନା ପି ବୀରଭଦ�  େଜନା RWX1124023

+ୀ /K-73148 29 192 161ନିହାରିକା ପ�ଧାନ .ା ପ�ଶା* କମୁାର େଜନା RWX1123991

ପ ୁ /74149 58 192 162ମାଥିୟାସ ଏeା ପି ଆଗfସୁ ଏeା KBH1859636

+ୀ /74150 50 192 163କା*ି ଏeା .ା ମାଥିୟାମ ଏeା KBH1865328

+ୀ /J-74151 35 192 164ଗୀତା9ଳୀ େଜନା .ା ମେନାଜ କମୁାର ମନିୁ RWX0719252

ପ ୁ /75152 34 192 165ଦୀପକ କମୁାର ରାଉତ ପି ସgିଦାନ# ରାଉତ RWX0516468

ପ ୁ /76153 64 192 166ଦୁଷ6* ଦଳେବେହରା ପି ଭୀକାରି ଦଳେବେହରା OR/12/085/356888

+ୀ /76154 53 192 167.B'ଲତା ଦଳେବେହରା .ା ଡି. ଦଳେବେହରା OR/12/085/356889

ପ ୁ /76155 39 192 168ମୃତ�9ୁୟ ଦଳେବେହରା ପି ଡି. ଦଳେବେହରା KBH1662782

+ୀ /76156 31 192 169ପ�ିତି ପଲ/ ବୀ ଦାସ ପି ଦିଲିh କମୁାର ଦାସ RWX0976431

ପ ୁ /76157 26 192 170ଭବାନୀ ଶCର ଦାସ ପି ଦିଲ/ ିପ କମୁାର ଦାସ RWX0976407

ପ ୁ /77158 49 192 171ଦୀଲିପ କମୁାର ସାହା ପି ସେୁର#�  ନାଥ ସାହା RWX0304329

ପ ୁ /K-77159 24 192 172ପି. ବାଲାଜୀ iାନ ସ#ୁର ପି ପି. ଭୀରା ସ#ୁର RWX1123322

ପ ୁ /78160 61 192 173ପ�େମାଦ କମୁାର ମହା* ପି ହରିj#�  ମହା* KBH1841691

+ୀ /78161 56 192 174ସବିତା ମହା* .ା ପ�େମାଦ କମୁାର ମହା* KBH1841683

+ୀ /79162 39 192 175େରଖାରାଣୀ ସାହା .ା ଦୀଲୀପ କମୁାର ସାହା RWX0304337

+ୀ /80163 38 192 176ଲ56ୀ ଲୁହା .ା କଳାକର ଲୁହା RWX0952564

ପ ୁ /80164 41 192 177େଡାଳାରାମ ନାଏକ ପି ମାନଭ9ନ ନାଏକ RWX0205294

ପ ୁ /80165 39 192 178ଚୀନ6 ୟ ସାହୁ ପି ପ�ଫୁଲ କମୁାର ସାହୁ RWX0304345

ପ ୁ /81166 36 192 179ଦି[ି ର9ନ ମଲ/ ିକ ପି ଅଜୁ' ନ ଚରଣ ମଲ/ ିକ RWX0205302

+ୀ /81167 34 192 180ସ6ୀତାଲତା ମଲ/ ିକ ପି ଅଜୁ' ନ ଚରଣ ମଲ/ ିକ RWX0205328

ପ ୁ /81168 30 192 181ମେନାର9ନ ମଲ/ ିକ ପି ଅଜୁ' ନ ଚରଣ ମଲ/ ିକ RWX0205310

ପ ୁ /82169 42 192 182ଅମର ବାତିଆ ପି ସତ�ବାଦୀ ବାତିଆ RWX0205336

ପ ୁ /82170 43 192 183ଶ�ୀନୀବାସ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନିମ'ଳଚ#�  ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0205344

+ୀ /83171 30 192 185େରାଜାଲିନା ଦାଶ .ା ଦି[ିକା* ମିଶ� RWX1099324

ପ ୁ /83172 39 192 186ଦୟାନିଧି ରାଉତ ପି ମହାେଦବ ରାଉତ RWX0516021

ପ ୁ /83173 36 192 187ହେରକୃ8 ସାହୁ ପି ନିର9ନ ସାହୁ RWX0205369

+ୀ /84174 36 192 188ସମିୁତ� ା କିେ1ା .ା ଜୀେତ#�  ଟେlା RWX0863076
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ପ ୁ /84175 37 192 189ଦିଲ/ ୀପ କମୁାର େସଠୀ ପି ହରିହର େସଠୀ RWX0642991

ପ ୁ /84176 36 192 190ଜୀେତ#�  ଟେlା ପି ଉଦୟ ଟେlା RWX0863084

ପ ୁ /85177 66 192 191ବି. େକ. ପ1ା ପି ଜି େକ ପ1ା OR/12/085/350301

+ୀ /85178 57 192 192ବାସ*ି ପ1ା .ା ବି. େକ. ପ1ା OR/12/085/350302

ପ ୁ /85179 39 192 193ଅଭୟ କମୁାର ପ1ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ1ା KBH1697549

+ୀ /85180 31 192 194ଗାୟତ�ୀ ପ1ା .ା ଅଭୟ କମୁାର ପ1ା RWX0863183

ପ ୁ /85181 37 192 195ଜଳାଦୁଗ'ମ ରାେଜO ପି େଜ ସବୁାରା�ାୟା RWX0530568

+ୀ /J-85182 21 192 196ମାଧସୁ6 ିତା ରାଉତ ପି ଶCର ରାଉତ RWX1183458

+ୀ /86183 50 192 197ସରୀତା ମହାରଥୀ .ା ସନୁୀI କମୁାର ସାହୁ RWX0643429

ପ ୁ /J-86184 39 192 198ରାେଜ#�  ବିOଵାଳ ପି ତ�ିେଲାଚନ ବିOଵାଳ RWX1124551

+ୀ /87185 41 192 199ସଚିୁତ� ା ଓଝା ପି େସାମନାଥ ଓଝା KBH1841618

ପ ୁ /87186 37 192 200ସଶୁା* କମୁାର ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ RWX0863134

+ୀ /88187 38 192 201ଇ#ିରା ପ�ିୟଦଶEନୀ େବେହରା .ା ମତୁ�9ୁୟ ମାହାଳୀ RWX0643221

ପ ୁ /88188 65 192 202ଦୀନବmୁ କହଁର ପି ଯଦୁନାଥ କହଁର RWX0664938

+ୀ /88189 56 192 203ସଯୂ�'କା*ି କହଁର .ା ଦୀନବmୁ କହଁର RWX0664912

+ୀ /J-88190 37 192 204ସସ6ିତା ପ�ଭା ରାଉତ .ା ଶଶୁା* େବେହରା RWX0719203

ପ ୁ /89191 28 192 205ବିେବକ କମୁାର ଏeା ପି ମାଥିଆK ଏeା RWX0643197

+ୀ /89192 22 192 206ଇnିତା େସଠୀ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େସଠୀ RWX1089887

ପ ୁ /90193 38 192 207କୃ8 ଚ#�  ପରିଡା ପି ଯଧିୁaିର ପରିଡା RWX0354233

+ୀ /91194 60 192 208ବିନତିଲତା ମହାପାତ� .ା ବସ* କମୁାର ନାୟକ OR/12/085/350325

ପ ୁ /91195 62 192 209ବସ* କମୁାର ନାୟକ ପି ତ�ିେଲାଚନ ନାୟକ OR/12/085/350324

+ୀ /91196 33 192 211ଶିବାନି ପ�ିୟଦଶ'ୀନି ପି ବସ* କମୁାର ନାୟକ RWX0205393

+ୀ /92197 29 192 212ମନୀଷା ମହା* ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ମହା* RWX0516419

+ୀ /93198 46 192 213ଅଜିତାକମୁାରୀ କଜୁୁର .ା ହାଲାଲୁସ ଏକଲୁ RWX0205419

ପ ୁ /94199 27 192 214ଜି ଶିବା କମୁାର ପି ଜି ଚ#�ଭାନୁ ପ�ତାପ RWX0700138

ପ ୁ /94200 35 192 215ଗଦାଧର ମଲ/ ୀକ ପି ସଦୁଶ'ନ ମଲ/ ୀକ RWX0660472

+ୀ /J-94201 30 192 216େସXହମୟୀ େସଠୀ .ା ଦିଲ/ ୀପ କମୁାର େସଠୀ RWX0862599

+ୀ /95202 34 192 217ସସୁ6ୀତା ନାଏକ .ା େଡାଳାରାମ ନାଏକ RWX0643130

+ୀ /95203 25 192 218ପcୁା9ଳୀ େସଠୀ .ା ରଂଜିI କମୁାର େବେହରା RWX0862839

ପ ୁ /96204 66 192 219ସଦୁଶ'ନ ମଲ/ ୀକ ପି ଶ�ୀକର ମଲ/ ିକ RWX1317445

+ୀ /96205 25 192 220ମିନତୀ ମଲ/ ୀକ .ା ସଦୁଶ'ନ ମଲ/ ୀକ RWX1317437

+ୀ /96206 39 192 221ଅନୁସୟା ମଲ/ ିକ ପି ସଦୁଶ'ନ ମଲ/ ିକ KBH1841527

ପ ୁ /96207 37 192 222ମରୁାରୀ ମଲ/ ୀକ ପି ସଦୁଶ'ନ ମଲ/ ୀକ KBH1928787

+ୀ /96208 23 192 223ରୀନା ପଜୁାରୀ ପି ଶକୁ ୁପଜୁାରୀ RWX0976522

ପ ୁ /97209 52 192 224ସତ�ନାରାୟଣ ରାଉତ ପି ଦାସରଥି ରାଉତ RWX0205427

+ୀ /97210 47 192 225ସ9ଲୁତା ରାଉତ .ା ସତ�ନାରାୟଣ ରାଉତ RWX0205435

+ୀ /98211 36 192 226ମିଲନ ପ�ଭା ଦାଶ .ା ହେରକୃ8 ସର RWX0642744

+ୀ /100212 63 192 227ଭଜରାମ ପରିଡା ପି ଖଲି ପରିଡା OR/12/085/350853

+ୀ /100213 59 192 228ନୟନି ପରିଡା .ା ଶିବ ରାମ ପରିଡା OR/12/085/350364

+ୀ /100214 54 192 229ସକୁା*ି ପରିଡା .ା ଭଜରାମ ପରିଡା OR/12/085/350366

ପ ୁ /100215 43 192 230ଧେମ'#�  ପରିଡା ପି ଖଲି ପରିଡା OR/12/085/350855

ପ ୁ /102216 39 192 231ତପ= କମୁାର େବେହରା ପି ଉେପ#�  େବେହରା RWX0354621

+ୀ /102217 32 192 232ରଶ6ୀତା ପ�ଧାନ .ା ତପନ କମୁାର େବେହରା RWX0700203

+ୀ /103218 29 192 233ସଚିୁତ�ା କହଁର ପି ଦୀନବ#ୁ କହଁର RWX0516732

ପ ୁ /104219 30 192 234ସେରାଜ କମୁାର କହଁର ପି ଦୀନବmୁ କହଁର RWX0414169

ପ ୁ /J-104220 55 192 235ଜି.ଚ#�  ଭାନୁ ପି ଜି.ସତ� ନାରାୟଣ RWX0719013

+ୀ /J-104221 54 192 236ପି.ବିଜୟା େବଦାଶ�ୀ .ା ଜି.ଚ#�  ଭାନୁ RWX0718999

+ୀ /106222 42 192 237ଆଲବିସିଆ ଦିଲୁ� .ା ରାଜିବ ସା�ା RWX0205468

ପ ୁ /106223 41 192 238ସିକ#ାର େଯାେଯା ପି ମାଟEନ େଯାେଯା RWX0952275

ପ ୁ /106224 43 192 239ରାଜୀବ ସା�ା ପି ନିେକାଲାସ ସା�ା RWX0205450

ପ ୁ /107225 38 192 240ସେ*ାଷ କମୁାର ମାଣିକ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ମାଣିକ RWX0643379

+ୀ /107226 28 192 241ସବିତା ନାଏକ .ା ସେ*ାଷ କମୁାର ମାଣିକ RWX0863118

ପ ୁ /108227 28 192 242ଶିବରାମ ନାୟକ ପି ବସ* କମୁାର ନାୟକ RWX0516070

ପ ୁ /K-109228 20 192 243ସିNା* ପFନାୟକ ପି େନହୁରୁ ପFନାୟକ RWX1265883

ପ ୁ /110229 61 192 244ସନୁାମ ଖରା ପି ହାରଣ ଖରା OR/12/085/350412

ପ ୁ /110230 38 192 245ଅଂଶମୁାନ ଖରା ପି ସମୁନ ଖରା KBH1643931

+ୀ /110231 25 192 246ବ� ିଟି ଆଲିଶା ମାଝୀ ପି ଆବ� ାହା< ମାଝୀ RWX0862995

+ୀ /111232 30 192 247ଶାଲିନୀ ସବୁୁNି ପି ସେୁର#�  ନାଥ ସବୁୁNି RWX0700369

ପ ୁ /112233 57 192 248ଚିTରଂଜନ ଦାସ ପି ବଲ/ ଭ ଦାସ RWX0863175

+ୀ /112234 53 192 249ବିଜୟଲ56ୀ ଦାସ .ା ଚିTରଂଜନ ଦାସ RWX0863167

ପ ୁ /112235 34 192 250ସନୁୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଚିTରଂଜନ ଦାସ RWX0863159

ପ ୁ /112236 28 192 251ଅନୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଚିTରଂଜନ ଦାସ RWX0863142
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ପ ୁ /112237 36 192 252େସାମନାଥ ଦାସ ମହାପାତ� ପି ବିମେଳ#ୁ ଦାସ ମହାପାତ� RWX0516013

+ୀ /112238 28 192 253ସସ6ୀତା ଦିଶାରୀ .ା ସ9ୟ କମୁାର ନାୟକ RWX1089762

+ୀ /112239 41 192 254ସନୁୀତା ନାୟକ ପି ରବି#�  ନାଥ ନାୟକ KBH1662774

ପ ୁ /112240 39 192 255ସ9ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ରବି#�  ନାଥ ନାୟକ KBH1928613

+ୀ /114241 32 192 259ମମତା ବାରିକ .ା େବଣଧୁର ତରାଇ RWX0414581

ପ ୁ /114242 42 192 260ଲ56ଣ କମୁାର ବିWାଳ ପି ମକ#ୁ ବିWାଳ RWX0863274

+ୀ /114243 29 192 261ଲିନୁବାଳା ପ�ଧାନ .ା ଲ56ଣ କମୁାର ବିWାଳ RWX0863266

ପ ୁ /116244 59 192 262ସଯୁ�' ନାରାୟଣ ମହା*ି ପି େଗାପି ନାଥ ମହା*ି RWX0863415

+ୀ /116245 22 192 263ମଧସୁ6 ିତା ମହା*ି ପି ସଯୁ�' ନାରାୟଣ ମହା*ି RWX1089945

ପ ୁ /116246 45 192 264ଅରୁଣ ନାହାକ ପି ଧବା ନାହାକ RWX0205518

ପ ୁ /116247 34 192 265ବରୁଣ ନାହାକ ପି ଧବା ନାହାକ RWX0426585

+ୀ /116248 37 192 266ଲଚନି ସାସମଲ .ା ଅରୁଣ ସାସମଲ RWX0205526

ପ ୁ /J-116249 47 192 267କମୁଦୁ ଚ#�  ନାୟକ ପି ପBୂ'ଚ#�  ନାୟକ RWX0719328

+ୀ /J-116250 45 192 268େସୗେର#� ୀ ସାଏ .ା କମୁଦୁ ଚ#�  ନାୟକ RWX0719294

ପ ୁ /117251 39 192 269ପBୂ'ଚ#�  ନାହାକ ପି ଧବା ନାହାକ RWX0304378

+ୀ /118252 33 192 270ଝୁନୁ ହZସଦାଃ .ା ପbାନନ ଟୁଡୁ RWX0952093

ପ ୁ /118253 40 192 272ପbାନ= ଟୁଡୁ ପି ରାମଚ#�  ଟୁଡୁ RWX0353961

ପ ୁ /119254 62 192 273ଅନାଦି ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବିହାରୀ ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1930056

+ୀ /119255 56 192 274ସକୁା*ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ .ା ଅନାଦି ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1930031

ପ ୁ /119256 34 192 275ରାେଜସ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଉେପ#�  ପାଣିଗ�ାହି RWX0304386

ପ ୁ /119257 33 192 276ହିମାଶଂୁ ଭୂଷଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0355073

ପ ୁ /119258 31 192 277ସଭୁ� ାଂଶ ୁେଶଖର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଅନାଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହି RWX0355081

+ୀ /119259 60 192 278ସବିତା କମୁାରୀ ପତି .ା ହୟଗ�ୀବ ପତି KBH1662725

ପ ୁ /120260 30 192 279େଶଖର ପରିଡା ପି ବଜ� ରାମ ପରିଡା RWX0354696

ପ ୁ /120261 30 192 280କିରଣ କମୁାର ପରିଡା ପି ବଜ�  ରାମ ପରିଡା RWX0354704

+ୀ /121262 44 192 281କଷୁମୁ େବେହରା .ା ଭାଗୀରଥି ଡାକଆୁ RWX0205559

ପ ୁ /121263 53 192 282ଭାଗୀରଥି ଡାକଆୁ ପି ଗରୁୁଚରଣ ଡାକଆୁ RWX0205542

ପ ୁ /121264 42 192 283ଭୂବାନାନ# ନାଏକ ପି େବକୖpୁ ନାଏକ RWX0643015

+ୀ /121265 31 192 284ଜୟ*ୀ ନାଏକ .ା ଭୂବନାନ# ନାଏକ RWX0643007

ପ ୁ /123266 49 192 285ସଶୁା* େଖାସଲା ପି ଏମ. ଡି. େଖାସଲା OR/12/085/350476

+ୀ /123267 40 192 286ଶପୁ�ୀୟା େଖାସଲା .ା ସସୁା* େଖାସଲା RWX0688028

ପ ୁ /123268 37 192 287ଦୁଗRପ�ସାଦ ଶବର ପି ରାମଚ#�  ଶବର RWX0688044

+ୀ /123269 30 192 288ପ�iା ପରମିତା ଶତପଥୀ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ଶତପଥୀ RWX0414185

ପ ୁ /124270 47 192 289ସସୁା* େବେହରା ପି ବିେରାକିWର େବେହରା RWX0205567

+ୀ /124271 39 192 290ସକୁା*ି େବେହରା .ା ସସୁା* େବେହରା RWX0205575

+ୀ /125272 54 192 291ମିନତୀ ଦାଶ .ା ବିଜୟ ଚ#�  ଦାଶ RWX0952671

ପ ୁ /125273 52 192 292ବିଜୟ ଚ#�  ଦାଶ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ଦାଶ RWX0952325

+ୀ /J-125274 22 192 293ପ�ିୟCା ଦାସ ପି ବିଜୟ ଚ#�  ଦାସ RWX1123967

+ୀ /126275 23 192 294ସସ6ୀତା େବେହରା .ା େଦବାଶଷି ସାହୁ RWX1089770

ପ ୁ /126276 39 192 295ପବିତ� କମୁାର ମଲ/ ିକ ପି ଇ#�  େମାହନ ମଲ/ ିକ RWX0354282

ପ ୁ /126277 34 192 296େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି କବିରାଜ ସାହୁ RWX1089788

ପ ୁ /129278 55 192 297ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ� ପି େଗାପିନାଥ ମହାପାତ� RWX0205583

+ୀ /129279 41 192 298ଉଷାମଣି ମହାପାତ� .ା ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ� RWX0205591

+ୀ /130280 29 192 299ରଶ6ୀଲତା ପ�ଧାନ ପି ସେୁରଶ ଚ#�  ପ�ଧାନ RWX0414334

+ୀ /130281 66 192 300ସାବିତ�ୀ ସାମଲ .ା ଭାଗବତ ସାମଲ OR/12/085/350857

ପ ୁ /130282 35 192 301ତେପାମୟ ସାମଲ ପି ଭାଗବତ ସାମଲ RWX1101245

ପ ୁ /131283 54 192 302ମେହଶ ଚ#�  ବରାଳ ପି ବନମାଳୀ ବରାଳ KBH1676063

+ୀ /131284 48 192 303କିରଣ ବରାଳ .ା ମେହଶ ଚ#�  ବରାଳ KBH1676055

ପ ୁ /132285 46 192 304ବିେର#�  କଜୁୁର ପି ଇସିଦର କଜୁୁର RWX0354951

+ୀ /132286 44 192 305େସXହଲତା ପFନାୟକ .ା ସଯୁ�' ନାରାୟଣ ପFନାୟକ RWX0793547

+ୀ /133287 36 192 306ମଧସୁ6 ିତା କମଳିନି ଖରା ପି ସନୁାମ ଖରା RWX0793513

+ୀ /133288 35 192 307ମଧସୂ6 ିତା େକାମଳିନୀ ଖରା ପି ସନୁାମ ଖରା RWX0354415

+ୀ /133289 35 192 308ସସ6ିତା କାେଲାଲିନି ଖରା ପି ସନୁାମ ଖରା RWX0793554

+ୀ /133290 30 192 309ଅମ�ିତା ମାନ.ିନି ଖରା ପି ସନୁାମ ଖରା RWX0354407

ପ ୁ /135291 38 192 310ଅଜୁ' ନ େହ?�ମ ପି ପାରାଭ େହ?�ମ RWX0952598

ପ ୁ /135292 37 192 311ଦୁଗR ପ�ସାଦ ସାବତ ପି ବାଳକୃ8 ସାବତ RWX0205617

+ୀ /QTR NO J293 36 192 313ମିନତୀ ଟୁଡୁ .ା ଅଜୁ' ନ େହଂବରମ RWX1147974

+ୀ /137294 34 192 314ବନିତା କମୁାରୀ ପରିଡା ପି ସଯୁ�' ନାରାୟଣ ପରିଡା RWX0205633

ପ ୁ /139295 36 192 315କିରଣ କମୁାର ନାଏକ ପି ରବି#� ନାଥ ନାଏକ RWX0205641

+ୀ /140296 34 192 316ନିେବଦିତା ବାରିକ ପି ଆବାସଚ#�  ବାରିକ RWX0205658

ପ ୁ /142297 37 192 317ରାମ ଲାକ� ା ପି େତ?ା ଲାକ� ା RWX0414706

+ୀ /142298 31 192 318ମିରା ତିକ' ୀ .ା ରାମ ଲାକ� ା RWX0951947
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+ୀ /143299 32 192 319ମଧସୁ6 ିତା ପାତ� .ା ପବିତ�  କମୁାର RWX1099258

ପ ୁ /145300 58 192 320ଏ< ପି ପି ଏ= ଭତ� ା ପି େପ�ମାନ# ଭତ� ା RWX0793539

+ୀ /145301 23 192 321େୱସପd େଗ�K ପି ଏ<.ପି.ପି.ଏ= ଭତ� ା RWX1044650

ପ ୁ /145302 25 192 322ସଯୂ�'କା* ମଲ/ ିକ ପି ବ� ହ6 ାନ# ମଲ/ ିକ RWX0951905

ପ ୁ /145303 27 192 323ତରୁଣ କମୁାର ନାହାକ ପି େଧାବା ନାହାକ RWX0643205

+ୀ /146304 31 192 324େଜ�ାqXାମୟୀ ମଲିକ .ା ର9ନ କମୁାର ମଲିକ RWX0952119

ପ ୁ /146305 59 192 325ତରୁଣ କମୁାର ପ1ା ପି ଦୁଯ�'ଧନ ପ1ା RWX0205831

+ୀ /146306 40 192 326ସପୁ�ିତି ପ1ା .ା ତରୁଣ କମୁାର ପ1ା RWX0205823

ପ ୁ /147307 31 192 327ପ�େମାଦ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ପରମାନ# ପାଣିଗ�ାହି RWX0414409

+ୀ /147308 49 192 328ଶିବା ଶଶି .ା ଶଶୀ କମୁାର ଟି ଭି RWX0205864

ପ ୁ /J-147309 44 192 329ନୀଳମଣୀ ନାଏକ ପି ରବୀ#�  ନାଥ ନାଏକ RWX0719161

+ୀ /J-147310 30 192 330ଶଭୁସ6ିତା ନାଏକ .ା ନୀଳମଣୀ ନାଏକ RWX0719179

+ୀ /148311 33 192 331ମନସ6ିନି ସଡ�ି ପି ତାରିଣି ଚରଣ ସଡ�ି RWX0304402

ପ ୁ /148312 31 192 332ଅଦିତ� କମୁାର ସଡ�ି ପି ତାେରଣି ଚରଣ ସଡ�ି RWX0304394

ପ ୁ /149313 38 192 333ଏନ. ପ�ସାଦ େଦାରା ପି ଏନ. େଗାପାଳ େଦାରା RWX1089903

+ୀ /149314 27 192 334େକ. କାେବରି େଦାରା .ା ଏନ. ପ�ସାଦ େଦାରା RWX1089929

ପ ୁ /149315 36 192 335େଗୗରହରି ଗାଗାରାଇ ପି କସୁନୁ ଗାଗାରାଇ RWX0687996

ପ ୁ /149316 32 192 336ଚ#ନ କମୁାର େହମ�ନ ପି ଜେଗନ େହମ�ନ RWX0355099

+ୀ /149317 26 192 337ଲ56ୀ ପTୂ'ୀ .ା ଚ#ନ କମୁାର େହ?�ମ RWX0952002

+ୀ /149318 30 192 338ମିନତୀ େସଠୀ ପି ଜୁରିଆ େସଠୀ RWX0700468

+ୀ /150319 36 192 339ସm�ାରାଣୀ ସାହୁ .ା ସଯୂ�'ନାରାୟଣ ପାତ� RWX0516724

ପ ୁ /151320 29 192 340ବି8ୁ ବN' ନ ସାମଲ ପି ଭାଗବତ ସାମଲ RWX0515973

ପ ୁ /152321 38 192 341ଶସୁା* ପ�ଧାନ ପି ରତX ାକର ପ�ଧାନ RWX0414920

+ୀ /153322 39 192 342ତ�ିଥା�ିନି ବିେଶାଇ ପି ରାମଚ#�  ବିେଶାଇ RWX0414904

+ୀ /154323 31 192 343ରାେମWରି ମା1ା�ି .ା ରାେଜ#�  ମା1ା�ି RWX0414821

+ୀ /155324 29 192 344ଜୟଶ�ୀ େଭାଇ .ା େଲାଚନ ପ�ଧାନ RWX0643445

+ୀ /155325 34 192 345ଦି[ୀମୟୀ ଦଳେବେହରା .ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଗମା� RWX1089804

+ୀ /155326 33 192 346େଜ�ାqXାମୟୀ େଦାରା .ା ସଜିୁତ କମୁାର େଦାରା RWX1099183

ପ ୁ /155327 32 192 347ସଜିୁତ କମୁାର େଦାରା ପି ଶ�ୀକା* େଦାରା RWX0414870

ପ ୁ /155328 36 192 348େଲାଚନ ପଧାନ ପି କବି ପଧାନ RWX0643437

+ୀ /158329 33 192 350ବନୀତା େଭାଇ .ା ସବୁ� ତ କମୁାର ମହା*ୀ RWX0951749

ପ ୁ /158330 39 192 351ସବୁ� ତ କମୁାର ମହା*ୀ ପି େଗାପାଳ ଚ#�  ମହା*ୀ RWX0951889

+ୀ /J/165331 68 192 352ସତ�ବତୀ ସାମଲ .ା ସାଧ ୁଚରଣ ସାମଲ RWX0862615

ପ ୁ /169332 57 192 353ଜୁରିଆ େସଠୀ ପି ତି#� ା େସଠୀ RWX1101153

+ୀ /169333 52 192 354ମ9ଳୁା େସଠୀ .ା ଜୁରିଆ େସଠୀ RWX1101179

+ୀ /171334 26 192 355ଶୀତଲ ପTୁE .ା ଦୁଗଲ କିେଶାର ସଏ RWX1099365

ପ ୁ /171335 36 192 356ଦୁଗଲ କିେଶାର ସଏ ପି ମହା*ି ସଏ RWX1099332

ପ ୁ /175336 39 192 357ଚିନ6 ୟ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା RWX0952200

+ୀ /175337 37 192 358ମମିତା େବେହରା .ା ଚିନ6 ୟ େବେହରା RWX0952424

+ୀ /J-177338 31 192 359ଲିଜାଲତା ମିଶ� .ା ତପନ କମୁାର ମିଶ� RWX1247295

+ୀ /179339 39 192 360େଲାପାମଦୁ� ା ନ# .ା ପ�ଶା* କମୁାର ପ1ା RWX0863092

ପ ୁ /179340 43 192 361ପ�ଶା* କମୁାର ପ1ା ପି କsତରୁ ପ1ା RWX0863100

ପ ୁ /180341 39 192 362ସଯୂ�'ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ରାଧାନାଥ ପାତ� RWX0952614

+ୀ /198342 25 192 363ଅନିତା େବନିଆ ପି ମଧସୁଦୂନ େବନିଆ RWX0951798

+ୀ /200343 25 192 364କବିତା ସାCିଆ ପି ହରି ସାCିଆ RWX0951897

+ୀ /KA-232344 20 192 365ଆକାଂ5ା ପାତ� ପି େଗାପାଳ କୃ8 ପାତ� RWX1265875

ପ ୁ /KA-244345 21 192 366ନବୀନ ପ�ଧାନ ପି ପ�ଶା* ପ�ଧାନ RWX1124064

ପ ୁ /KA-244346 21 192 367ନିଖିଲ ପ�ଧାନ ପି ପ�ଶା* କମୁାର ପ�ଧାନ RWX1124098

+ୀ /JA-245347 36 192 368ସାଲିନୀ ଡୁ�ଡୁ� .ା ମେନାହର େକେକ' ଟା RWX0862607

ପ ୁ /247348 60 192 369ଅନିରୁN େବେହରା ପି କୃ8 ଚ#�  େବେହରା RWX1099191

ପ ୁ /247349 29 192 370ଅସିମ େବେହରା ପି ଅନିରୁN େବେହରା RWX0952192

+ୀ /247350 52 192 371ସ9 ୁେସଠୀ .ା ଅନିରୁN େବେହରା RWX0952028

+ୀ /264351 31 192 372ନିରୁପମା େସଠୀ .ା ଶିବ ପ�ସାଦ େବେହରା RWX0952663

+ୀ /KA-264352 32 192 373ଇnିତା ପ�ିୟଦଶEନୀ େଜନା .ା ଅମିତ କମୁାର େବେହରା RWX1123900

ପ ୁ /472353 22 192 374ଶHିର9ନ ପ1ା ପି ରବି#�  କମୁାର ପ1ା RWX1152305

+ୀ /HAL Towns354 33 191 818ଅବିତ େବନିଆ .ା ଚିTରଂଜନ ତ।1ି RWX1197466

ପ ୁ /5355 58 191 819ପ�ଦୀପ କମୁାର ବିWାଳ ପି ଗେଣଶଚ#�  ବିWାଳ OR/12/085/352778

+ୀ /5356 50 191 820େଶଳୖବାଳା ବିWାଳ .ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ବିWାଳ OR/12/085/350535

+ୀ /6357 50 191 821ସମୁତୀ ମହା*ି .ା ଏସ. ଏନ. ମହା*ି KBH1841477

+ୀ /7358 45 191 822ଗୀତା9ଳି ସାହୁ .ା େଗାପାଳକୃ8 ସାହୁ OR/12/085/352780

+ୀ /14359 63 191 823କନକ ଲତା ପ1ା .ା ନିମାଇଁ ଚରଣ ପ1ା OR/12/085/348511

ପ ୁ /16360 57 191 824ବି. େସଠୀ ପି ସି. େସଠୀ OR/12/085/324241

6 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀC .ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /16361 52 191 825ନମ'ଦା େସଠୀ .ା ବି େସଠୀ OR/12/085/324242

+ୀ /17362 51 191 826ଝରଣା ପFନାୟକ .ା େଗାପାଳ କ� ି8ା ପFନୟକ KBH1841204

ପ ୁ /21363 55 191 827ପ�ଫଲୁ କମୁାର େଜନା ପି େମାହନ େଜନା OR/12/085/326188

+ୀ /21364 48 191 828କfରିୁ େଜନା .ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର େଜନା RWX0202960

ପ ୁ /Ia-23365 39 191 829ପ�ଦିପ ତିକ' ୀ ପି ଜ?ଆୁ ତିକ' ୀ RWX0894634

ପ ୁ /29366 58 191 830କାମରାଜ ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ OR/12/085/350627

+ୀ /29367 55 191 831ଳ56ୀ ସାହୁ .ା କାମରାଜ ସାହୁ OR/12/085/350628

ପ ୁ /31368 34 191 833ଦିପt ପFନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ପFନାୟକ RWX0202986

ପ ୁ /31369 33 191 834ଦୀେନଶ ପFନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ପFନାୟକ RWX0203232

ପ ୁ /32370 62 191 835ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ RWX1275346

+ୀ /32371 60 191 836ଅନX ପBୁR ସାହୁ .ା ରଘନୁାତ ସାହୁ RWX1275270

ପ ୁ /32372 50 191 837େଗାପାଳକୃ8 ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ OR/12/085/350637

+ୀ /35373 85 191 838େହମବତୀ .ାଇଁ .ା ପ�ାଣବଂଧ ୁ.ାଇଁ KBH1841261

+ୀ /35374 46 191 839ମ9ଳୁା .ାଇଁ .ା ସିମାbଳ .ାଇଁ OR/12/085/352748

+ୀ /35375 32 191 840ଗାୟତ�ୀ .ାଇଁ ପି ସିମାbଳ .ାଇଁ RWX0894659

+ୀ /36376 35 191 841ଡି ଭବାନୀ ପି ଡି.ଏK. ପ�ତାପ RWX0528216

+ୀ /36377 33 191 842ଡି. ଭାନୁ ପି ଡି.ଏK. ପ�ତାପ RWX0203018

+ୀ /36378 63 191 843ଡି.ବିଜୟଲ56ୀ . .ା ଡି ଏସ ପ�ତାପ . OR/12/085/352258

ପ ୁ /38379 58 191 844ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ଭଗବାନ ପାତ� OR/12/085/354646

+ୀ /38380 52 191 845ନିଳ ପାତ� .ା ନାରାୟଣ ପାତ� OR/12/085/354647

ପ ୁ /39381 62 191 846ପି ସି ଲିମାଲ ପି େକ ଲିମାଲ OR/12/085/350650

+ୀ /39382 57 191 847ହାରାବତୀ ଲିମାଲ .ା ପି ଶି ଲିମାଲ OR/12/085/350651

+ୀ /39383 42 191 848ସm�ା ଲିମାଲ ପି ପି. ସି. ଲିମାଲ KBH1929660

ପ ୁ /48384 74 191 849ଶ�ାମ ସ#ୁର େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା OR/12/085/350698

+ୀ /48385 62 191 850ମହାଲ56ୀ େବେହରା .ା ଶ�ାମ ସ#ୁର େବେହରା OR/12/085/350699

ପ ୁ /49386 36 191 851ନିହାର ର9ନ ଦାସ ପି ସବୁାସ ଚ#�  ଦାସ RWX0203059

ପ ୁ /49387 65 191 852ସବୁାସଚ#�  ଦାଶ ପି ଉଦୟନାଥ ଦାଶ OR/12/085/350702

+ୀ /49388 58 191 853କସୁମୁ କମୁାରୀ ଦାଶ .ା ସବୁାସ ଚ#�  ଦାଶ OR/12/085/350703

ପ ୁ /50389 40 191 854ସେ*ାଷ ପ�ଧାନ ପି ମାଥିଉ ପ�ଧାନ KBH1841253

ପ ୁ /51390 32 191 855ସନିୁଲ କମୁାର କଶୁଳ ପି କuୁପାଣି କଶୁଳ RWX0353847

+ୀ /57391 43 191 856ସେରାଜିନୀ ଗ1ା .ା ସଦାଶିବ ଗ1ା KBH1841352

ପ ୁ /58392 53 191 857ଡି. ଶ�ୀନିବାସ . ପି ଡି.ରାମାରାଓ . KBH1929728

+ୀ /58393 55 191 858ଲ56ୀ କାେମWର^ା ଦୁଗRଭାଜୁଲା .ା ଡି.ଶ�ୀନିବାସ KBH1929710

ପ ୁ /59394 57 191 859େଦବରାଜ େବେହରା ପି ହରିବmୁ େବେହରା OR/12/085/326073

+ୀ /59395 45 191 860କନିୁ େବେହରା .ା େଦବରାଜ େବେହରା OR/12/085/326074

ପ ୁ /63396 64 191 861ଇଲିଶାୟ ପ�ଧାନ ପି ବଡି ପ�ଧାନ OR/12/085/350744

+ୀ /63397 61 191 862ମିନା ପ�ଧାନ .ା ଇଲିଶାୟ ପ�ଧାନ OR/12/085/350745

ପ ୁ /63398 40 191 863ଚିର9ିବି ପ�ଧାନ ପି ଇଲିସାଇ ପ�ଧାନ KBH1929611

ପ ୁ /64399 77 191 864ଏ ଏମ କ� ୀ8ା ପି ଏ ଏମ ରାଓ OR/12/085/352727

ପ ୁ /64400 46 191 865ରାଜକିେଶାର ପFନାୟକ ପି ଏ.ଏମ.କ�ି8ା ପFନାୟକ OR/12/085/352750

+ୀ /65401 38 191 866ମେହ.ୀତା ରାଣୀ ଦାସ .ା ଅଂଜନ କମୁାର େସଠୀ RWX0642140

+ୀ /M-65402 30 191 867ସିପ�ା ରାଣୀ ରା .ା ସଂବିତ େଶଖର .ାଇଁ RWX0977462

ପ ୁ /M-65403 41 191 868ସଂବିI େଶଖର .ାଂଇ ପି ତ�ିନାଥ .ାଂଇ RWX0977371

ପ ୁ /M-65404 77 191 869ତ�ନାଥ .ାଇଁ ପି େସାମନାଥ .ାଇଁ RWX0977488

ପ ୁ /66405 42 191 870ମୃତ�9ୁୟ ପାତ� ପି ଚିର9ିବି ପାତ� KBH1643998

+ୀ /67406 43 191 871େଜ. ବିଜୟା . ପି େଜ.ଝେଡWର ରାଓ KBH1865922

ପ ୁ /67407 31 191 872ସାଗର ର9ନ ବାରିକ ପି ଆବାସ ଚ#�  ବାରିକ RWX0515874

ପ ୁ /67408 73 191 873େଜ. ଝେଡWର ରାଓ ପି େଜ. ଲ56ଣ ରାଓ KBH1865948

+ୀ /67409 70 191 874େଜ. ସଯୁ�'କା* ରାଓ .ା େଜ.ଝାେଡWର ରାଓ KBH1865930

+ୀ /69410 60 191 875ବି. କିେଶାରୀ . .ା ବିର�ା ରାଓ. KBH1865880

ପ ୁ /72411 41 191 876ଭଗବତୀ ପ�ସାଦ ପ1ା ପି ନିମାଇ ଚରଣ ପ1ା KBH1865708

+ୀ /75412 41 191 877ସରିତା ପ�ଧାନ ପି ଶ�ୀରାମ ପ�ଧାନ KBH1858315

ପ ୁ /75413 40 191 878ର9ନ ପ�ଧାନ ପି ଶ�ୀରାମ ପ�ଧାନ KBH1858307

+ୀ /78414 56 191 879ସର.ତୀ ପଟନାଏକ .ା ତ�ିନାଥ ପଟନାଏକ KBH1865690

ପ ୁ /83415 70 191 880ଶ�ୀକା* ଚ#�  େସନାପତି ପି ଯଦୁନାଥ େସନାପତି OR/12/085/350683

ପ ୁ /85416 37 191 881ଶିବ ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ଶ�ାମ ସ#ୁର େବେହରା KBH1643980

ପ ୁ /87417 60 191 882ମାଥିଉ ପ�ଧାନ ପି ବିେନାଦ ପ�ଧାନ OR/12/085/350704

+ୀ /87418 55 191 883ମଂଜୁଳା ପ�ଧାନ .ା ମାଥିଉ ପ�ଧାନ OR/12/085/350705

+ୀ /89419 49 191 884ଗୀତା9ଳି େସଠୀ .ା ବିପିନ ବିହାରୀ େସଠୀ KBH1858760

ପ ୁ /91420 58 191 885କାଶିନାଥ େବେହରା ପି ରାମ ଚ#�  େବେହରା RWX0203091

+ୀ /91421 46 191 886ବିେନାଦିନି େବେହରା .ା କାଶିନାଥ େବେହରା RWX0203109

+ୀ /93422 66 191 887ଲାଲମଣି ପ�ଧାନ .ା କବିସଯୂ�' ବଳେଦବ ପ�ଧାନ OR/12/085/350582
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+ୀ /94423 36 191 888ସvମିତ� ା ପ1ା ପି ନିମାଇଁଚରଣ ପ1ା RWX0203125

+ୀ /95424 53 191 890ରାେଜWରୀ ସାହୁ .ା ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0203380

ପ ୁ /96425 69 191 891ଶ�ାମ ସ#ୁର ମwି ପି ପଦନ ମwି RWX0304071

+ୀ /97426 38 191 892ଗୀତା9ଳୀ ସାହୁ ପି କାମରାଜ ସାହୁ RWX0203331

+ୀ /97427 36 191 893ଗିରିଜା ରାଣି ସାହୁ ପି କାମରାଜ ସାହୁ RWX0203323

+ୀ /97428 32 191 894ଗ1ିୁଚା ରାଣି ସାହୁ ପି କାମରାଜ ସାହୁ RWX0203349

+ୀ /98429 38 191 895ରୀତା କମୁାରି ଦାସ .ା ଭଗବତୀ ପ�ସାଦ ପ1ା RWX0642330

+ୀ /98430 35 191 896ଜାi େସନୀ .ାଇଁ ମା ମ9ଲୁତା .ାଇଁ RWX0687475

+ୀ /98431 33 191 897ତପ.ିନୀ .ାଇଁ ମା ମ9ଲୁତା .ାଇଁ RWX0203315

ପ ୁ /99432 43 191 898ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ସବୁୁଧି ପି ର�ନାଥ ସବୁୁଧି RWX0239764

+ୀ /99433 28 191 899ପଦ6 ିନି ସବୁୁଧି .ା ବିଭୁତି ଭୁସଣ ସବୁୁଧି RWX0894782

ପ ୁ /100434 57 191 900ସେୁରଶ କମୁାର ପରିଡା ପି େପxା ପରିଡା RWX0687467

+ୀ /100435 51 191 901.B'ଲତା ପରିଡା .ା ସେୁରଶ କମୁାର ପରିଡା RWX0687483

+ୀ /106436 32 191 902ନିରୁପମା େସଠି ପି ବାୟା େସଠି RWX0353060

ପ ୁ /109437 41 191 903ଅଭନାଶ ଲିମା ପି ପBୁ'ଚ#�  ଲିମା RWX0352815

+ୀ /109438 39 191 904ମିନତୀମନଧାରା ଲିମା .ା ଅଭନାଶ ଲିମା RWX0352831

ପ ୁ /109439 34 191 905ଅyେଶକ ଲିମା ପି ପBୁ'ଚ#�  ଲିମା RWX0352823

+ୀ /111440 34 191 906ରଶ6 ିତା ନାହାକ .ା ଦିନବmୁ ନାହାକ RWX0353573

ପ ୁ /111441 44 191 907ଦିନବmୁ ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ RWX0353532

+ୀ /118442 31 191 908ର9ିତା ହିଆଲ ପି ବ� ଜେମାହନ ହିଆଲ RWX0352856

ପ ୁ /120443 39 191 911ଦିଲିପ କମୁାର େସଠୀ ପି ନେଗ#�ନାଥ େସଠୀ RWX0352849

+ୀ /121444 33 191 912ଅନୁପମା େସଠୀ ପି ବାୟା େସଠୀ RWX0353797

ପ ୁ /123445 43 191 915ନିର9ନ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0515353

+ୀ /123446 35 191 916ପcିୁତା ସବୁୁNି .ା ନିର9ନ ସାହୁ RWX0515346

ପ ୁ /124447 32 191 917ଦିେନସ କମୁାର େସଠି ପି ପ�ଦୁମନ େସଠି RWX0413757

ପ ୁ /124448 32 191 918ଚ#�  େଶଖର େସଠି ପି ପ�ଦିପ କମୁାର େସଠି RWX0413765

ପ ୁ /125449 34 191 919ବିରb ିନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା RWX0413641

+ୀ /126450 31 191 920େଜ�ାତି ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0413708

+ୀ /128451 29 191 922ବ#ିତା ରାଣି ଦାସ ପି ସବୁାଷ ଚ#�  ଦାସ RWX0413773

ପ ୁ /129452 44 191 923ସ*ଷ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦଳାଇ RWX0414037

+ୀ /129453 39 191 924ପପିନା କମୁାରି ପାତ� .ା ସେ*ା, କମାର ଦଳାଇ RWX0414029

+ୀ /136454 34 191 925ସନୁୀତା େବେହରା ପି ଶ�ାମ ସ#ୁର େବେହରା RWX0514976

ପ ୁ /136455 33 191 926ନିଳାbଳ େବେହରା ପି ଶ�ାମ ସ#ୁର େବେହରା RWX0514984

ପ ୁ /137456 31 191 927ଦିପକ କମୁାର ସାରଥି ପି ମେହାନ ରାଓ ସାରଥି RWX0413781

+ୀ /138457 41 191 928ରାଜଲ56ୀ ବି .ା େସାେମWର ରାଓ ବି RWX0413443

ପ ୁ /139458 48 191 929ରାେଜ#�  କମୁାର ପାଲକା ପି ସକୁଟୁା ପାଲକା RWX0515478

ପ ୁ /140459 33 191 930େଗୗରୀ ଶCର ଦୁଗRଭାଝୁଲା ପି ଶ�ୀନିବାସ ଦୁଗRଭାଝୁଲା RWX0515395

ପ ୁ /140460 31 191 931କ�ି8 ଆଦିତ� ଦୁଗRଭାଝୁଲା ପି ଶ�ୀନିବାସ ଦୁଗRଭାଝୁଲା RWX0515387

+ୀ /141461 37 191 932ଉଷା ପ�ଧାନ ପି ଏଲିସାୟ ପ�ଧାନ RWX0515965

+ୀ /142462 34 191 933ମମିତା ବିେଶାଇ .ା ଛବିଲ କମୁାର ବିେଶାଇ RWX0413328

+ୀ /143463 49 191 934ରିeା ଅB'ପBୁR . .ା ରିeା ଇWର ରାଓ RWX0413500

ପ ୁ /143464 58 191 935ରିeା ଇWର ରାଓ ପି ଆର ନାରାୟଣ RWX0413393

ପ ୁ /143465 30 191 936ରିeା େଜାେଗWର ରାଓ ପି ରିeା ଇWର ରାଓ RWX0413385

+ୀ /144466 29 191 937ଯସମୀନ େଦଓ ପି ରାଧା ଶ�ାମ େଦଓ RWX0515718

+ୀ /145467 29 191 938େଜଲିନ ସିଲା େକରେକଟା ପି େଜରମ େକରେକଟା RWX0642074

+ୀ /146468 41 191 939ରାଜଲ56ୀ ପ1ା .ା ଦିଲ/ ୀପ କମୁାର ପାତ� RWX0642587

ପ ୁ /146469 48 191 940ଦିଲ/ ୀପ କମୁାର ପାତ� ପି ଶରତ ଚ#�  ପାତ� RWX0642314

ପ ୁ /147470 48 191 941ପ�ଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା RWX0642488

+ୀ /147471 34 191 942କବିତା କମୁାରୀ େବେହରା .ା ପ�ଦୀପ କମୁାର େବେହରା RWX0642496

ପ ୁ /151472 27 191 944ଆଶେୁତାଷ େଜନା ପି ପ�ଫଲୁ/  କମୁାର େଜନା RWX0700013

ପ ୁ /152473 46 191 945ସେୁର#�  େବେହରା ପି ସ?ାରିଆ େବେହରା RWX1099415

+ୀ /152474 32 191 946େରାଜାଲିନ େସଠୀ .ା ସେୁର#�  େବେହରା RWX0642058

+ୀ /153475 41 191 947ସଜୁାତା ନାୟକ ପି େକଳୖାସ ଚ#�  ନାୟକ RWX0862516

+ୀ /153476 36 191 948ସରିତା ନାୟକ ପି େକଳୖାସ ଚ#�  ନାୟକ RWX0862524

+ୀ /153477 32 191 949ସବିତା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି େକଳୖାସ ଚ#�  ନାୟକ RWX0862532

+ୀ /153478 30 191 950ବନିତା ନାୟକ ପି େକଳୖାସ ଚ#�  ନାୟକ RWX0862508

ପ ୁ /153479 27 191 951ଶିବାନ# ନାୟକ ପି େକଳୖାସ ଚ#�  ନାୟକ RWX0862490

+ୀ /156480 27 191 952ବି ହରିକା ପି ବି େସାେମWର ରାଓ RWX0699926

ପ ୁ /J-156481 19 191 953େତଜKଵର ପରିଡା ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପରିଡା RWX1275536

+ୀ /157482 33 191 954ସସ6ିତା କମୁାରୀ ନାୟକ .ା ନବୀନ ଚ#�  ହରିଜନ RWX0642306

+ୀ /158483 38 191 955ସପୁ�ଭା ପ�ିୟଦଶEନୀ ସତପଥୀ .ା ମିହିର କମୁାର ସତପଥୀ RWX0642355

+ୀ /JA/193484 29 191 956ରଶ6 ିତା ଦାସ .ା ନିଶା* କମୁାର ପ1ା RWX0720060
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ପ ୁ /JA/193485 41 191 957ନିଶା* କମୁାର ପ1ା ପି ଶରତ ଚ#�  ପ1ା RWX0719641

ପ ୁ /197486 69 191 958ଜଗନX ାଥ ମହାପାତ� - ଅରୁmତୀ ମହାପାତ� RWX1138072

+ୀ /197487 65 191 959ଅରୁmତୀ ମହାପାତ� .ା ଜଗନX ାଥ ମହାପାତ� RWX1138080

+ୀ /197488 34 191 960ଅg'ନା ମହାପାତ� .ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ� RWX1138064

ପ ୁ /197489 44 191 961ପ�ଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଜଗନX ାଥ ମହାପାତ� RWX1138056

+ୀ /201490 37 191 962ଶଭୁଶ�ୀ ସାହୁ .ା ସ{ୂ'�କା* ପାତ� RWX0814467

ପ ୁ /207491 44 191 963ଜି.ନିଳାମଣୀ େର|ି ପି ଜି.ତ� ୀନାଥ େର|ି RWX0814236

ପ ୁ /208492 21 191 964େସୗମ� ର9ନ ମହା*ି ପି ଲଳିତ େମାହନ ମହା*ି RWX1100239

ପ ୁ /QR JA/209493 29 191 965ସଶୁା* କମୁାର େସଠୀ ପି ବାୟା େସଠୀ RWX1065796

ପ ୁ /210494 52 191 966ଲଳିତ େମାହନ ମହା*ୀ ପି ଅଭିମନ� ୁମହା*ିୀ RWX0862037

+ୀ /217495 24 191 967ଦିବ�ପ�ିୟା େଖମ1ୁୁ ପି ଟCଧର େଖମ1ୁୁ RWX1138031

ପ ୁ /217496 21 191 968ଦୀପକ କମୁାର େଖମ1ୁୁ ପି ଟCଧର େଖମ1ୁୁ RWX1138049

ପ ୁ /JA-223497 38 191 969ପ�ିୟବ� ତ ମହାରଣା ପି କଳୁମଣି ମହାରଣା RWX0959742

+ୀ /JA-223498 32 191 970ମୃଣାଲିନି ମହାରଣା .ା ପ�ିୟବ� ତ ମହାରଣା RWX0959734

ପ ୁ /228499 55 191 971ଉେମଶ ଚ#�  ଦାଶ ପି ଜୟନାରାୟଣ ଦାଶ RWX0814822

+ୀ /228500 47 191 972ଜୟ*ି ଦାଶ .ା ଉେମଶ ଚ#�  ଦାଶ RWX0814301

+ୀ /228501 26 191 973ଅମ�ିତା ଦାଶ ପି ଉେମଶ ଚ#�  ଦାଶ RWX0814384

+ୀ /ia-231502 31 191 974ସଷୁମା ଲାକ� ା .ା ପ�ଦୀପ ତିକ' ୀ RWX0894642

ପ ୁ /233503 32 191 975ରତX ାକର େଗୗଡ ପି ଦ1ପାଣି େଗୗଡ RWX0862052

+ୀ /233504 27 191 976ଜାହX ବୀ କମୁାରୀ େଗୗଡ .ା ରତX ାକର େଗୗଡ RWX1101872

+ୀ /JA-240505 25 191 977ସମିୁତ� ା .ାଇଁ ପି ସିମାbଳ .ାଇଁ RWX0862094

ପ ୁ /ja-245506 43 191 978ମେନାହର େକେକ' ଟା ପି ପ�ଫଲୁ/  େକେକ' ଟା RWX0862250

ପ ୁ /IA-249507 32 191 979ପଣୁ� ଚ#�  ପେଟଲ ପି େପ�ମ କିWର ପେଟଲ RWX0894691

+ୀ /IA-249508 26 191 980ଭାରତି ପେଟଲ ମା ଯେଶାବ*ି ପେଟଲ RWX0894709

ପ ୁ /256509 28 191 981ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଶ�ାମ ସ#ୁର େବେହରା RWX0814186

ପ ୁ /264510 38 191 982ଶିବ ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ଶ�ାମ ସ#ୁର େବେହରା RWX0814483

+ୀ /276511 35 191 983ମମତା ରାଣୀ ମଲିକ ପି ପBୁ'ଚ#�  ମଲିକ RWX1100247

+ୀ /279512 30 191 984ର9ିତା ମହାପାତ� .ା ଜୀବନ କମୁାର ମହାପାତ� RWX1176205

ପ ୁ /285513 41 191 985ନମଶିବାୟ ବାତଲ ପି ବୀରରାଜୁ ବାତଲ RWX0814574

+ୀ /JA/285514 29 191 986େକ.ସ6ିତାରାଣୀ ପାତ� .ା ନମଶିବାୟ ବାତଲ RWX0719666

ପ ୁ /287515 44 191 987ଶିବ ପ�ଧାନ ପି ସିମାଦ� ି ପ�ଧାନ RWX0862268

+ୀ /287516 34 191 988ସଜୁତା ପ�ଧାନ .ା ଶିବ ପ�ଧାନ RWX0862276

+ୀ /999517 72 191 989ପଦ6 ିନୀ .ାଇଁ .ା ତ�ିନାଥ .ାଇଁ RWX0977496

ପ ୁ /2518 32 191 990ସବୁ� ତ କମୁାର ପତି ପି ବି8ୁଚରଣ ପତି RWX0515932

ପ ୁ /12519 43 191 991ରାେଜଶ ଚ#�  େବେହରା ପି ରାମଚ#�  େବେହରା KBH1643493

ପ ୁ /12520 39 191 992ରାେକଶ ଚ#�  େବେହରା ପି ରାମ ଚ#�  େବେହରା KBH1643501

ପ ୁ /15521 46 191 993ରୁଦ�  ନାରାୟଣ ରଥ ପି ତପନ କମୁାର ରଥ KBH1858968

ପ ୁ /15522 40 191 994ଶ�ୀକା* ରଥ ପି ତପନ କମୁାର ରଥ KBH1859016

ପ ୁ /16523 42 191 995ସେ*ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି କୃ8 ଚ#�  ନାୟକ KBH1858919

+ୀ /16524 40 191 996ଅଳକା ନାୟକ .ା ଜିେତ#�  େବେହରା RWX0642397

+ୀ /29525 57 191 998ସଶୁୀଳା ଆଚାଯ�' .ା ଭଗବାନ ଆଚାଯ�' RWX0687368

ପ ୁ /I-29526 41 191 999ଦୁଗR ମାଧବ ରଥ ପି ଭା4ର ରଥ RWX0353185

+ୀ /30527 59 191 1000ସଂଯHୁା କମୁାରୀ ଦାସ .ା ସେୁରଶ ଚ#�  ପରିଡା KBH1928266

ପ ୁ /30528 67 191 1001ସେୁରଶ ଚ#�  ପରିଡା ପି ହରିହର ପରିଡା KBH1928563

ପ ୁ /33529 41 191 1002ରୁଦ�  ପ�ସନX  ଦାସ ପି ଜଳଧର ଦାସ RWX0353128

ପ ୁ /33530 71 191 1003ଜଳଧର ଦାଶ ପି ନବକିେଶାର ଦାଶ RWX0353144

+ୀ /33531 38 191 1004ସbତିା ଦାଶ .ା ରୁଦ�  ପ�ସନX  ଦାଶ RWX0353193

ପ ୁ /35532 39 191 1005ପ�ଦୀପ କମୁାର ଖxିୁଆ ପି ଦୁଗRଚରଣ ଖxିୁଆ RWX0353763

+ୀ /36533 52 191 1006ମିନତୀ ସତପତୀ ସତପତୀ .ା ଶଶିରି କାଂତ ତ�ିପାଠୀ ତ�ିପାଠୀ RWX0353615

ପ ୁ /36534 97 191 1007କିେଶାର ଚ#�  ତ�ିପାଠି ପି କୃତିବାଷ ତ�ିପାଠି RWX0687384

+ୀ /36535 87 191 1008ନିଶାମଣି ତ�ିପାଠି .ା କିେଶାର ଚ#�  ତ�ିପାଠି RWX0687392

ପ ୁ /36536 52 191 1009ରଜନି କା* ତ�ିପାଠି ପି କିେଶାର ଚ#�  ତ�ିପାଠି RWX0353623

ପ ୁ /36537 62 191 1010ଶିଶିର କା* ତ�ିପାଠି ପି କିେଶାର ଚ#�  ତ�ିପାଠି RWX0353607

ପ ୁ /37538 56 191 1011ହରିପ�ସାଦ ପେଟଲ ପି ଶଶିଭୂଷଣ ପେଟଲ RWX0353599

+ୀ /38539 34 191 1012ବିWମୟୀ ନାଏକ .ା ସ9ୟ କମୁାର ନାଏକ RWX0353672

+ୀ /39540 33 191 1013.ାତି ମହାପାତ� ପି େଦେବ#�  କମୁାର ମହାପାତ� RWX0353334

ପ ୁ /39541 30 191 1014ପ�ତିକ ମହାପାତ� ପି େଦେବ#�  ମହାପାତ� RWX0353342

ପ ୁ /H-39542 41 191 1015ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ତାରିଣୀ େସଠୀ RWX0894626

+ୀ /H-39543 39 191 1016ସiୁାନି କମୁାରୀ େସଠି .ା ବିଜୟ କମୁାର େସଠି RWX0894618

ପ ୁ /40544 30 191 1017ସିଚଦା ନ# ପାଣିଗ�ାହି ପି ବିେବକା ନ# ପାଣିଗ�ାହି RWX0530485

ପ ୁ /40545 29 191 1018ସମୁ* ପ�ଧାନ ପି ଗ�ାଧର ପ�ଧାନ RWX0515924

ପ ୁ /41546 32 191 1019ନୃେପନ ପ�ଧାନ ପି ରବି କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0413435

9 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀC .ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /42547 28 191 1020ସେ*ାଷ କମୁାର ପାଣୀ ପି ମକୁ#ୁ େଦବ ପାଣୀ RWX0515544

ପ ୁ /43548 59 191 1021େଗୗରା� େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା RWX0514885

+ୀ /43549 49 191 1022ଟୁନୀ େବେହରା .ା େଗୗରା� େବେହରା RWX0514877

+ୀ /43550 28 191 1023ଋତuରା େବେହରା ପି େଗୗରା� େବେହରା RWX0515437

ପ ୁ /43551 22 191 1024ବିନାୟକ େବେହରା ପି େଗୗରା� େବେହରା RWX1101054

+ୀ /44552 40 191 1025ତୃ[ି ପାତ� .ା ହୃଷିେକଶ ସାହୁ RWX0413518

+ୀ /45553 33 191 1026ସ�ୀତା କମୁାରୀ .ା ସେୁବାଧ ରାମ RWX1099456

ପ ୁ /45554 43 191 1027ସେୁବାଧ ରାମ ପି ମନୁୀଲା2 ରାମ RWX0515510

+ୀ /47555 32 191 1028ଦି[ୀ ଆଚାଯ�' ପି ଭଗବାନ ଆଚାଯ�' RWX0515270

ପ ୁ /47556 29 191 1029ଚ#ନ ଆଚାଯ�' ପି ଭଗବାନ ଆଚାଯ�' RWX0515288

ପ ୁ /U-47557 39 191 1030ରାେଜଶ କମୁାର େସଠି ପି ରାଧାକା* େସଠି RWX0894865

+ୀ /49558 28 191 1031ପ�ିୟCା ମହାପାତ� ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ� RWX0515585

+ୀ /50559 35 191 1032.ୟଂପ�ଭା ପ�ଧାନ ପି ରବି କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0413419

ପ ୁ /51560 28 191 1033ସବ�ସାଚୀ ପରିଡା ପି ସେୁରଶ ଚ#�  ପରିଡା RWX0515767

ପ ୁ /52561 46 191 1034କାଳି ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ଶ�ୀର� ନାୟକ RWX0413492

+ୀ /52562 44 191 1035େଜ�ାqXା ରାଣୀ ନାୟକ .ା କାଳି ପ�ସାଦ ନାୟକ RWX0515056

+ୀ /55563 30 191 1036ସ6 ୃତିରାଣୀ ଶତପଥି ପି ସତ�ବାଦୀ ଶତପଥି RWX0641928

+ୀ /56564 31 191 1037ସ6 ୃତିସ6 ିତା ସାହୁ ପି େଗାବି# ଚ#�  ସାହୁ RWX0700039

+ୀ /59565 30 191 1038ଇପସିତା ଦାଶ ପି ରାମକୃ8 ଦାଶ RWX0642595

ପ ୁ /59566 36 191 1039ପ�ଭାତ କମୁାର େସଠୀ ପି ମଧସୁଦୂନ େସଠୀ RWX0814830

+ୀ /61567 31 191 1040ତାପସୀ ରାଣୀ େଶୗ .ା େଗୗତମ କମୁାର େଶୗ RWX0641811

+ୀ /210568 52 191 1041ବିେନାଦିନୀ େବେହରା .ା ଲଳିତ େମାହନ ମହା*ୀ RWX0862045

ପ ୁ /IB-303569 49 191 1042ଧବେଳWର ନାଏକ ପି େଗାଲକ ବିହାରି ନାଏକ RWX0894444

+ୀ /IB-303570 36 191 1043ପ�ିୟ?ଦା ନାଏକ .ା ଧବେଳWର ନାଏକ RWX0894436

ପ ୁ /305571 23 191 1044ବିWଜିତ ମହା*ି ପି ଭ� ମରବର ମହା*ି RWX0977306

+ୀ /305572 37 191 1045ଗାୟତ�ୀ ପ�ଧାନ .ା କମୁରବର ମହା*ୀ RWX0862581

+ୀ /307573 23 191 1046ଆଂଚଳ ପ1ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ1ା RWX1100841

+ୀ /308574 23 191 1047.ାତିରାଣୀ ଶତପଥୀ ପି ସତ�ବାଦୀ ଶତପଥି RWX0977140

+ୀ /309575 59 191 1048େଶଳୖବାଳା ବିWାଳ .ା ବାଉରି ବmୁ ବିWାଳ RWX0814673

+ୀ /309576 38 191 1049ପcୁା9ଳି ବିWାଳ .ା ପ�କାଶ କମୁାର .ାଇଁ RWX0814343

ପ ୁ /309577 36 191 1050ତୁଷାର କା* ବିWାଳ ପି ବାଉରି ବmୁ ବିWାଳ RWX0814848

+ୀ /309578 31 191 1051.ାଗତିକା ପେଲଇ .ା ତୁଷାର କା* ବିWାଳ RWX0814566

ପ ୁ /309579 43 191 1052ପ�କାଶ କମୁାର .ାଇଁ ପି ବୁେNWର .ାଇଁ RWX0862284

+ୀ /312580 23 191 1053ଆଦିତି ସାହୁ ପି ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ସାହୁ RWX1138098

ପ ୁ /312581 21 191 1054ଅgEତ ସାହୁ ପି ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ସାହୁ RWX1138106

+ୀ /313582 39 191 1055ପ�ଣତୀ େବେହରା .ା ଅ5ୟ କମୁାର ଗାହାଣ RWX0814434

ପ ୁ /313583 47 191 1056ଅ5ୟ କମୁାର ଗାହାଣ ପି ହୃଦାନ# ଗାହାଣ RWX0814715

+ୀ /315584 35 191 1057େସାନମ ପାଢି .ା ସେ*ାଷ କମୁାର ପାଢି RWX0720003

ପ ୁ /324585 24 191 1058ସିNାଥ' ର9ନ ମ1ଳ ପି ସେରାଜ ର9ନ ମ1ଳ RWX0977165

ପ ୁ /ib/324586 57 191 1059ସେରାଜ ର9ନ ମ1ଳ ପି ସେ*ାଷ କମୁାର ମ1ଳ RWX0862235

+ୀ /ib-324587 46 191 1060ସରସୀବାଳା ମ1ଳ .ା ସେରାଜ ର9ନ ମ1ଳ RWX0862219

+ୀ /ib-324588 26 191 1061ସତୁପା ମ1ଳ ପି ସେରାଜ ର9ନ ମ1ଳ RWX0862227

ପ ୁ /325589 43 191 1062ଅନୀଲ କମୁାର େସଠୀ ପି ପରୁୁେଷାTମ େସଠୀ RWX0814749

+ୀ /325590 36 191 1063ବିWଜିତା ସଧୁାମୟୀ .ା ଅନୀଲ କମୁାର େସଠୀ RWX0814194

ପ ୁ /IB-330591 47 191 1064ସଂଜିବ କମୁାର ମିଶ� ପି ଆନଦ କମୁାର ମିଶ� RWX0894774

+ୀ /IB-330592 40 191 1065ର9ିତା କମୁାରୀ ପାତ� .ା ସଂଜିବ କମୁାର ମିଶ� RWX0894766

ପ ୁ /IB-338593 48 191 1066କୃ8ଚ#�  ବିଷୟୀ ପି ବୃ#ାବନ ବିଷୟୀ RWX0862086

+ୀ /ib-338594 38 191 1067ନମିତା ବିଷୟୀ .ା କୃ8 ଚ#�  ବିଷୟୀ RWX0862151

ପ ୁ /340595 25 191 1068ସିNାଥ' ଶCର ତ�ିପାଠୀ ପି ଶଶିରି କା* ତ�ିପାଠୀ RWX0862326

ପ ୁ /341596 57 191 1069କୃପାସିmୁ ମହାପାତ� ପି େବରୖାଗୀ ଚରଣ ମହାପାତ� RWX0862409

+ୀ /341597 52 191 1070ନମୀତା ମହାପାତ� .ା କୃପାସିmୁ ମହାପାତ� RWX0862417

ପ ୁ /341598 29 191 1071ବିଦ�ା ସାଗର ମହାପାତ� ପି କୃପାସିmୁ ମହାପାତ� RWX0862425

ପ ୁ /341599 25 191 1072କୃ8 ସାଗର ମହାପାତ� ପି କୃପାସିmୁ ମହାପାତ� RWX0862433

ପ ୁ /345600 59 191 1073େଗାବି# ଚ#�  ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0862367

+ୀ /345601 53 191 1074ର9ିତା ସାହୁ .ା େଗାବି# ଚ#�  ସାହୁ RWX0862375

ପ ୁ /347602 40 191 1076ପ�ଦୀପ କମୁାର ପି େବଜୖନାଥ ରାମ RWX0977512

ପ ୁ /350603 58 191 1077ଶ�ୀକା*କମୁାର ଦାସ ପି ୰ପ�ଫୁଲ/  ଚ#�  ଦାସ RWX0814160

+ୀ /350604 53 191 1078ଯେଶାମତି ସାହୁ .ା ଶ�ୀକା* କମୁାର ଦାସ RWX0814210

ପ ୁ /351605 59 191 1079ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଶି େକସନ ସାହୁ RWX0862466

ପ ୁ /351606 28 191 1080େସୗମ� ରଂଜନ ସାହୁ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ RWX0862474

ପ ୁ /356607 37 191 1082ଅବିନାଶ େବେହରା ପି େ5ତ�ବାସୀ େବେହରା RWX0977066

+ୀ /356608 36 191 1083ଅg'ନା େବେହରା .ା ଅବିନାଶ େବେହରା RWX0814178
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+ୀ /362609 33 191 1084ବାଣୀଦTା ମିଶ� ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ1ା RWX0977108

ପ ୁ /362610 42 191 1085ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପ1ା ପି ସାଧ ୁଚରଣ ପ1ା RWX0976993

ପ ୁ /364611 23 191 1086େସାମ� ଶଭୁCର ଥନାପତି ପି ପିତା?ର ଥନାପତି RWX0977256

+ୀ /365612 22 191 1087ସରିତା ଦାଶ ପି ରାମକୃ8 ଦାଶ RWX1100213

+ୀ /ib-365613 55 191 1088ଗିରିଜା ଦାସ .ା ରାମ କୃ8 ଦାସ RWX0959718

ପ ୁ /ib-365614 56 191 1089ରାମ କୃ8 ଦାସ ପି ବ� ଜେମାହନ ଦାସ OR/12/085/343109

+ୀ /367615 25 191 1090ସପୂXା ସଧୁା ସାବତ ପି ଶିବପ�ସାଦ ସାବତ RWX0976944

+ୀ /369616 48 191 1091ଚିନ6 ୟୀ ପାତ� .ା ଅରବି# ସାହୁ RWX0814855

ପ ୁ /369617 49 191 1092ଅରବି# ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ RWX0814764

ପ ୁ /373618 60 191 1093େଦେବ#�  କମୁାର ମହାପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ� RWX0862441

+ୀ /373619 55 191 1094ଚାଋୁଲତା ମହାପାତ� .ା େଦେବ#�  କମୁାର ମହାପାତ� RWX0862458

+ୀ /IB 373620 41 191 1095ବି8ୁ ପ�ିୟା ରଥ .ା େଦବଦT ଶତପଥି RWX1173004

ପ ୁ /IB 373621 48 191 1096େଦବଦT ଶତପଥି ପି ହୃସୀେକଶ ଶତପଥି RWX1173111

ପ ୁ /QTR NO IB622 19 191 1097ବିେଘXWର ଶତପଥୀ ପି େଦବଦT ଶତପଥୀ RWX1271014

ପ ୁ /999623 60 191 1098ଗିରିବାବୁ ଗାmା ପି େକଶବ ରାଓ ଗାmା RWX0949578

ପ ୁ /999624 38 191 1099ସgିଦାନ# ପାତ� ପି ପ�ଦିପ କମୁାର ପାତ� KBH1693373

+ୀ /j ZOne625 40 192 1048ତୃ[ିମୟୀ ସାହୁ .ା ସେ*ାଷ କମୁାର ସାହୁ RWX0513150

ପ ୁ /209 j ZOn626 46 192 1049ସେ*ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ RWX0513143

ପ ୁ /J/65627 19 192 1050େସା<ଯା ର9ନ ସାହୁ ପି ସଂେତାଷ କମୁାର ସାହୁ RWX1282722

ପ ୁ /CM-06628 22 192 1051ରାହୁଲ ପ�ସାଦ ପି ହରିଶCର ପ�ସାଦ RWX1291293

ପ ୁ /I-12629 39 192 1052ସଶୁା* କମୁାର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ RWX1291756

+ୀ /K-31630 32 192 1053ସଶୁ�ୀ ଶତପଥୀ .ା ଭବାନୀ ଶCର ରଥ RWX1291764

ପ ୁ /J-36631 24 192 1054େଦବାଶିଷ ନାୟକ ପି େକଳୁ କମୁାର ନାୟକ RWX1291780

+ୀ /I-105632 21 192 1055ଅ9ନା ମି9 ପି ନିେଦRଷ ମି9 RWX1291806

+ୀ /I-105633 21 192 1056ଅCିତା ମି9 ପି ଅସକର ମି9 RWX1291814

+ୀ /QR NO-I/9634 47 192 1057ଲ56ୀ ବିଡିକା ପି େସାେମOଵର ବିଡିକା RWX1291848

ପ ୁ /QR NO-I/9635 52 192 1058କ� ୀ8ା ପାଲକା ପି ଦାସରଥି ପାଲକା RWX1291855

ପ ୁ /I-140636 52 192 1059ଭHି କମୁାର ତିକ' ୀ ପି ପାତରାସ ତିକ' ୀ RWX1291871

+ୀ /I-12637 31 192 1060ଚିନ6 ୟୀ ସାହୁ .ା ସଶୁା* କମୁାର ସାହୁ RWX1291889

ପ ୁ /I-57638 22 192 1061ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େକାସ/ ା ପି ଜୟରାମ େକାସ/ ା RWX1291905

+ୀ /I-125639 20 192 1062ଆହ/ ାଦା କାେବରୀ ପି ଆହ/ ାଦା ଗବରିୟା RWX1291921

+ୀ /I-137640 23 192 1063େକ ପ�ିୟCା ପି େକ ଜଗନX ାଥ ରାଓ RWX1291970

ପ ୁ /K-31641 39 192 1064ଭବାନୀ ଶCର ରଥ ପି ହଳଧର ରଥ RWX1291988

ପ ୁ /I-05642 19 192 1065ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ନିର9ନ ଦାଶ RWX1292002

+ୀ /J-26643 29 192 1066ତବସମୁ େରାଜି ମା ନୁଗମା ବାେନା RWX1292010

ପ ୁ /I-97644 18 192 1067ଆଶେୁତାଷ ଖରା ପି ସେୁର#�  କମୁାର ଖରା RWX1316454

+ୀ /I-137645 18 192 1068େକ ପାୟଲ ପି େକ ଜଗନX ାଥ ରାଓ RWX1316462

+ୀ /J-91646 18 192 1069ପ��ଵ୍ଳିତା ଲାକ� ା ପି ଇେମଲ ଲାକ� ା RWX1316488

+ୀ /I-140647 18 192 1070ନିଶା କମୁାରୀ ତିକ' ୀ ପି ଭHି କମୁାର ତିକ' ୀ RWX1316496

ପ ୁ /J-78648 18 192 1071ଓମ ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ବିକାଶ ଚ#�  ନାୟକ RWX1316520

+ୀ /I-38649 18 192 1072ସୃତି ର9ନା େବେହରା ପି କାTEକ େବେହରା RWX1317122

ପ ୁ /QR NO-1/9650 18 192 1073େଦବାଶୀଷ ପାଲକା ପି କ� ୀ8ା ପାଲକା RWX1322734

ପ ୁ /I-72651 18 192 1074ଅଭିଜିତ ସାହୁ ପି ସକୁା* କମୁାର ସାହୁ RWX1322759

+ୀ /01652 21 192 375େସାନାଲୀ ପାତ� ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପାତ� RWX1184100

ପ ୁ /1653 56 192 377ସେୁରଶ କମୁାର ପାତ� ପି ହରି େମାହନ ପାତ� KBH1859354

ପ ୁ /2654 44 192 378ସନୁୀଲ କମୁାର ତୀଗା ପି ମାକୁ' ସ ତିଗା RWX0642942

+ୀ /2655 37 192 379ଅନୁପମା ତୀ�ଗା .ା ସନୁୀଲ କମୁାର ତୀ�ଗା RWX0643080

ପ ୁ /3656 62 192 380ବି. କିେ1ା ପି ରୁେବନ କିେ1ା OR/12/085/324589

+ୀ /3657 57 192 381ବାସ*ି କିେ1ା .ା ବି. କିେ1ା OR/12/085/320590

+ୀ /3658 35 192 382େଜ�ାତି କିେ1ା ପି ବାସିଲ କିେ1ା RWX0353920

ପ ୁ /4659 32 192 383ଭାଗିରଥି ନାଏକ ପି ନିଳାମଣି ନାଏକ RWX0414664

ପ ୁ /4660 64 192 384ନିଳମଣୀ ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାୟକ OR/12/085/356897

+ୀ /4661 55 192 385କିେଶାରୀ ନାୟକ .ା ନିଳମଣୀ ନାୟକ OR/12/085/356989

+ୀ /4662 38 192 386ସବୁାସିନୀ ନାୟକ ପି ନିଳମଣି ନାୟକ KBH1643600

+ୀ /4663 32 192 387ତପ.ୀନି ନାୟକ ପି ନୀଳମଣି ନାୟକ RWX0204305

+ୀ /5664 47 192 388େସୗଦାମିନୀ ଦାସ .ା ନିର9ନ ଦାଶ RWX0863050

ପ ୁ /5665 55 192 389ନିର9ନ ଦାଶ ପି କାଳୀଚରଣ ଦାଶ RWX0863068

ପ ୁ /5666 25 192 390ସ9ୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ନିର9ନ ଦାଶ RWX0863027

ପ ୁ /7667 34 192 391େଦବଦT େବେହରା ପି େଗାପବmୁ େବେହରା RWX0304212

ପ ୁ /7668 59 192 392ଇରିଏଲ ମି9 ପି ମ�ଲ ମି9 RWX0204321

+ୀ /7669 52 192 393ନିଳମଣି ନିମ*ିନି ମି9 .ା ଇରିଏଲ ମି9 RWX0204339

ପ ୁ /7670 25 192 394ଇ�ୱ=ି ମି9୍ ପି ଇରିଏ2 ମି9୍ RWX0863191
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ପ ୁ /8671 60 192 395ରେମଶଚ#�  ସାହୁ ପି େ5ତ�ବାସି ସାହୁ RWX0687574

+ୀ /8672 59 192 396ଶା*ିଲତା ସାହୁ .ା ରେମଶଚ#�  ସାହୁ RWX0687566

ପ ୁ /8673 33 192 397ଶିବଶCର ସାହୁ ପି ରେମଶଚ#�  ସାହୁ RWX0687582

ପ ୁ /8674 31 192 398ସଦା ସିବା ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ#�  ସାହୁ RWX0414201

+ୀ /09675 37 192 399ଅପରାଜିତା ମହାପାତ� .ା ଗେଣଶ ପFନାୟକ RWX1184167

+ୀ /9676 66 192 400େଗୗରୀ ପFନାୟକ .ା ପି. େକ. ପFନାୟକ OR/12/085/330913

ପ ୁ /9677 39 192 401ଗେଣଶ ଚ#�  ପFନାୟକ ପି ପି. େକ ପFନାୟକ KBH1928639

ପ ୁ /10678 60 192 402ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ଦାସ KBH1859198

+ୀ /10679 54 192 403ସଯୂ�'କା*ି ଦାସ .ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ KBH1859206

ପ ୁ /10680 29 192 404ପ�ୀତ< ଦାସ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ RWX0516674

ପ ୁ /11681 57 192 405ଶ�ୀନିବାସ ରାଉତ ପି ନକଳୁ ରାଉତ OR/12/085/296651

+ୀ /11682 50 192 406ରଂଜୁତା ରାଉତ .ା ଶ�ୀନିବାସ ରାଉତ OR/12/085/352779

ପ ୁ /11683 31 192 407ଶ�ୀକା* ରାଉତ ପି ଶ�ୀନିବାସ ରାଉତ RWX0355016

ପ ୁ /12684 73 192 408ଟି .ାଇଁ ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ .ାଇଁ OR/12/085/346034

ପ ୁ /12685 47 192 409ଗେଣଶ ଚ#�  .ାଇଁ ପି ଟି .ାଇଁ OR/12/085/346664

ପ ୁ /12686 45 192 410କାTEକ .ାଇଁ ପି ତ�ିେଲାଚନ .ାଇଁ KBH1858984

+ୀ /12687 38 192 411ପ�ମୀଳା .ାଇଁ .ା ଗେଣଶଚ#�  .ାଇଁ RWX0204347

+ୀ /12688 31 192 412ରଶ6 ିତା .ାଇଂ .ା କାତEକ .ାଇଂ RWX0414235

+ୀ /I-12689 26 192 413ଶଭୁଶ�ୀ ରାଉତ ପି ଶ�ୀନିବାସ ରାଉତ RWX0719096

+ୀ /13690 50 192 414ମମତା କମୁାରୀ ସାମ* ରାୟ .ା ସେୁରଶ କମୁାର ପାତ� KBH1859347

ପ ୁ /15691 31 192 415ଶ�ୀକା* ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0516682

+ୀ /15692 27 192 416ଗୀତା9ଳି ସାହୁ .ା ଉମାକା* ସାହୁ RWX0862904

+ୀ /16693 36 192 419ତପ.ୀନି ନାୟକ ପି ଶ�ାମସ#ୁର ନାୟକ RWX0528331

+ୀ /17694 39 192 420ସାଗରିକା ଜାନୀ .ା ତାପସ କମୁାର ନାଏକ RWX1101278

ପ ୁ /17695 38 192 421ତାପସ କମୁାର ନାଏକ ପି ଶ�ାମ ସ#ୁର ନାଏକ RWX1101260

ପ ୁ /18696 45 192 422ସନୁୀଲ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ରାମ ପ�ଧାନ RWX0354738

ପ ୁ /18697 38 192 423ରାେକଶ କମୁାର ସିଂ ପି େଗୗରହରି ସିଂ RWX0952259

+ୀ /18698 31 192 424ଦୀପା ସିଂ .ା ରାେକଶ କମୁାର ସିଂ RWX0951913

+ୀ /20699 43 192 425ସାରୀତା ବାଲR .ା ମାନଜିତ ଲାକଡା RWX0516179

ପ ୁ /20700 59 192 426ବିେବକାନ# ପାଣିଗ�ାହି ପି ତ� ୀେଲାଚନ ପାଣିଗ�ାହି RWX0304220

+ୀ /20701 49 192 427ସବିତା ପାଣିଗ�ାହୀ .ା ବିେବକାନ# ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0687616

ପ ୁ /20702 26 192 428ବିନାୟକ ଗେଣଶ ପାଣିଗ�ାହି ପି ବିେବକାନ# ପାଣିଗ�ାହି RWX0951814

ପ ୁ /21703 59 192 429ଅେଶାକ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ବଂଶୀଧର ଶତପଥୀ KBH1864271

+ୀ /21704 52 192 430.B'ଲତା ଶତପଥୀ .ା ଅେଶାକ କମୁାର ଶତପଥୀ OR/12/085/357047

+ୀ /21705 51 192 431ଦି[ିମୟୀ ସବୁୁNି .ା ସେୁର#�ନାତ ସବୁୁNି RWX0793307

ପ ୁ /22706 35 192 432ର9ିତ କମୁାର େଖମ1ୁୁ ପି ରାମଚ#�  େଖମ1ୁୁ RWX0643411

ପ ୁ /22707 27 192 433ମନର9ନ େଖମ1ୁୁ ପି ରାମଚ#�  େଖମ1ୁୁ RWX0642827

+ୀ /22708 29 192 434ସବିତା ମା1ି .ା ନବୀନ କମୁାର େଖମ1ୁୁ RWX0643395

ପ ୁ /23709 45 192 435ସଧୁUା ବାଗ ପି ଭୁବେନWର ବାଗ RWX0951756

+ୀ /23710 39 192 436ରଶ6େିରଖା େଦଇ .ା ସଧୁUା ବାଗ RWX0952176

ପ ୁ /23711 64 192 437ପଦ6  ଚରଣ ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ OR/12/085/324389

+ୀ /23712 30 192 438ସାଲିନି ସବୁୁNି ପି ସେୁର#�  ନାଥ ସବୁୁNି RWX0530550

ପ ୁ /24713 37 192 439ମେନାର9ନ େବେହରା ପି ମ#ରଧର େବେହରା RWX0516377

ପ ୁ /24714 39 192 440ସ9ୟ କମୁାର ନାଏକ ପି ଫକିର ଚରଣ ନାଏକ RWX0643155

+ୀ /24715 36 192 441ଆରତୀ ନାଏକ .ା ସ9ୟ କମୁାର ନାଏକ RWX0643148

+ୀ /24716 29 192 442ଅମ�ିତା ଶତପଥୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଶତପଥୀ RWX0516526

+ୀ /25717 53 192 443ବାସ*ି ବିଡିକା .ା ସଦାନ# ବିଡିକା OR/12/085/324543

ପ ୁ /25718 42 192 444ସେ*ାଷ କମୁାର ବିଡିକା ପି ସଦାନ# ବିଡିକା RWX0687640

ପ ୁ /25719 38 192 445ଶବିାଜୀ ପରିଛା ପି ଭାଗୀରଥି ପରିଛା RWX0642801

ପ ୁ /25720 30 192 446ପ�ିେତସ କମୁାର ପରିଛା ପି ମରୁାରି ପରିଛା RWX0516492

+ୀ /25721 27 192 447ପ�ିୟCା ପରିଛା ପି ମରୁାରି ପରିଛା RWX0642793

ପ ୁ /26722 45 192 448େବକୖpୁନାଥ ବାରିକ ପି ପଦ6 ନାଭ ବାରିକ RWX0951954

+ୀ /26723 43 192 449ରୀତା9ଳି ନାୟକ .ା ପଦ6 ଚରଣ ନାୟକ RWX0354480

+ୀ /26724 34 192 450ତପନୀତା ନାୟକ ପି ପଦ6 ଚରଣ ନାୟକ RWX0354498

+ୀ /27725 40 192 452ପ�ୀୟତମ ଖାଡ�ା .ା ଅେଲଖକମୁାର ମହାପାତ� RWX0687657

ପ ୁ /27726 33 192 453ଅେଲଖ କମୁାର ମହାପାତ� ପି କିWର ଚ#�  ମହାପାତ� RWX0687665

ପ ୁ /28727 61 192 454ମକୁ#ୁ େଦବ ପାଣି ପି ମନେମାହନ ପାଣି KBH1864396

+ୀ /28728 52 192 455ସ9Hୁା ପାଣି .ା ମକୁ#ୁ େଦବ ପାଣି KBH1858976

+ୀ /28729 39 192 456ବନି ବmିତା ସାମ*ରାୟ ପି ବି ଏ= ସାମ*ରାୟ RWX0304238

ପ ୁ /29730 28 192 457କପୁାସିmୁ ବିଡିକା ପି ସଦାନ# ବିଡିକା RWX0643106

ପ ୁ /I-29731 31 192 458ପ�ିେତଶ କମୁାର ପରିଛା ପି ମରୁାରି ପରିଛା RWX0414318

ପ ୁ /30732 56 192 459କାTEକ େବେହରା ପି ମକୁ#ୁ େବେହରା RWX0304246
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+ୀ /30733 41 192 460ସ9Hୁା େବେହରା .ା କାTEକ େବେହରା RWX0304253

ପ ୁ /30734 22 192 461ସCିତ େବେହରା ପି କାTEକ େବେହରା RWX1089861

ପ ୁ /30735 34 192 462ଉମାଶCର .ାଇଁ ପି ହଜାରୀ .ାଇଁ RWX0862649

ପ ୁ /QTR. No-736 40 192 463ସ9ିବ ପେଟଲ ପି ବାସେୁ◌ଦବ ପେଟଲ RWX0414466

ପ ୁ /31737 36 192 464ର9ିତ କମୁାର େଖେମ1ୁ ପି ରାମଚ#�  େଖେମ1ୁ RWX0687673

+ୀ /31738 62 192 465ସାବିତ�ୀ େଖମ1ୁୁ .ା ରାମଚ#�  େଖମ1ୁୁ OR/12/085/346088

ପ ୁ /31739 41 192 466ନବୀନ କମୁାର େଖମ1ୁୁ ପି ରାମଚ#�  େଖମ1ୁୁ KBH1864586

ପ ୁ /32740 38 192 467ସYଦ କମୁାର େବେହରା ପି ରାେଧଶ�ାମ େବେହରା RWX0414862

ପ ୁ /33741 38 192 468ଦିଲିପ ର9ନ ଦାଶ ପି ଦୁଗR ପ�ସନX  ଦାଶ RWX0862805

ପ ୁ /33742 45 192 469ଯମଲୁା କିେଶାରୀ କମୁାର ପାତ� ପି ଯମଲୁା ଶCର ରାଓ RWX0354324

ପ ୁ /33743 45 192 470େଜ.କିେଶାର କମୁାର ପାତ� ପି େଜ.ଶCରା ରାଓ RWX0862912

+ୀ /33744 40 192 471ଯ. ମାମନିୁ ପାତ� .ା େଯ କିେଶାର କମୁାର ପାତ� RWX0354332

+ୀ /I-33745 29 192 472ଶ�Nା9ଳି ପ1ା .ା ଦିଲୀପ ର9ନ ଦାଶ RWX1049790

ପ ୁ /34746 46 192 473ପ�ଭାତ କମୁାର ବିWାଳ ପି ସେୁର#�  ବିWାଳ RWX0354886

+ୀ /34747 44 192 474ନଲିନୀ ବିWାଳ .ା ପ�ଭାତ କମୁାର ବିWାଳ RWX0354878

ପ ୁ /34748 61 192 475ପ�େମାଦ କମୁାର ଗ�ହଚାଯ�' ପି ନିଶାମଣି ନାୟକ RWX0793349

+ୀ /34749 54 192 476େଶଳୖବାଳା ଗ�ହାଚାଯ�' .ା ପ�େମାଦ କମୁାର ଗ�ହାଚାଯ�' KBH1864743

ପ ୁ /34750 28 192 477ଐWଯ�R ସାହୁ ପି ଅWିନୀ କମୁାର ସାହୁ RWX0643213

ପ ୁ /35751 60 192 478ଏସ. କମୁାର ପି ଶ�ୀପାଲ କମୁାର RWX0793257

+ୀ /35752 53 192 479ରତX ାବତୀ .ା ସଖୁଲାଲ କମୁାର RWX0664953

+ୀ /35753 34 192 480ଝୁxିଆ େଘାଷ .ା ନିର9ନ ପାତ� RWX1099290

ପ ୁ /35754 48 192 481ଶ�ୀବଛ ଖ1ଆୁଲ ପି ଭୁଷଣ ଖ1ଆୁଲ RWX0354860

ପ ୁ /35755 47 192 482ସଚିଦାନ# ପାଣିଗ�ାହି ପି ଶିମାbଳ ପାଣିଗ�ାହି RWX0355024

ପ ୁ /35756 37 192 483ନିର9ନ ପାତ� ପି ନୀଳକp ପାତ� RWX1099282

+ୀ /36757 54 192 484ଜଲିମା ନାୟକ .ା ସକୁା* ନାୟକ RWX0664979

+ୀ /36758 22 192 485ନିେବଦିତା ପ1ା ପି ରାମ ଚଦ�  ପ1ା RWX1049717

ପ ୁ /37759 37 192 486ଆତିଶ ରାଜ ପି ଶ�ୀନେରଶ କମୁାର RWX0204438

ପ ୁ /37760 38 192 487ଶକୁଲାଲ ମମୁ ୁ' ପି କାଳିଚରଣ ମମୁ ୁ' RWX0204446

+ୀ /I-37761 22 192 488ଆକାଂ5ା ସାହୁ ପି ଅOଵିନ କମୁାର ସାହୁ RWX1183888

+ୀ /38762 30 192 489ପcୁା ଓରାମ .ା ଶକୁ� ା ଓରାମ RWX0976506

ପ ୁ /38763 64 192 490ବିେବକାନ# ସାହୁ ପି ବଟକୃ8 ସାହୁ OR/12/085/324498

+ୀ /38764 59 192 491େସXହଲତା ସାହୁ .ା ବିେବକା ନ# ସାହୁ OR/12/085/324499

+ୀ /38765 35 192 492େତାମାସ ସାହୁ ପି ବିେବକାନ# ସାହୁ KBH1929934

ପ ୁ /39766 41 192 493ଆଦି ନାରାୟଣ େଜନା ପି କାହX ୁଚରଣ େଜନା RWX0204487

ପ ୁ /39767 39 192 494େଡପଟୁୀ କମୁାର େନଟୀ ପି େଭାଳାନଥ େନଟୀ RWX1101138

+ୀ /39768 29 192 495ଜସ6ୀତା ସିଂହ .ା େଡପଟୁୀ କମୁାର େନଟୀ RWX1101146

ପ ୁ /40769 60 192 496କିେଶାର ଚ#�  ପାତ� ପି େମାହନ ପାତ� OR/12/085/350377

+ୀ /40770 52 192 497ଆରତୀ ପାତ� .ା କିେଶାର ଚ#�  ପାତ� KBH1864552

+ୀ /41771 48 192 498ଜି. ସତ�ବାଣୀ .ା ଜି. ଏସ. ଏନ ମTୂ'ୀ RWX0204529

ପ ୁ /41772 58 192 499ଜି. ଏସ. ଏ=. ମTୂ'ୀ . ପି ଜି. ଚେ#�ୟା . KBH1859297

ପ ୁ /41773 70 192 500ଡି. ପି. ପFନାୟକ ପି ବି. େକ. ପFନାୟକ OR/12/085/354271

ପ ୁ /42774 59 192 501ଜୟରାମ େଖାସଲା ପି ନୀଲକp େଖାସଲା RWX0793299

+ୀ /42775 53 192 502ଅଳିତା େଖାସଲା .ା ଜୟରାମ େଖାସଲା RWX0793323

ପ ୁ /43776 36 192 503ସଂକ� ାଜିତ େବେହରା ପି ସେୁରଶ େବେହରା RWX0687699

+ୀ /43777 31 192 504ନିହାରିକା େବେହରା .ା ସଂକ� ାଜିତ େବେହରା RWX1099217

ପ ୁ /43778 44 192 505ସେୁକଶ କଜୁୁର ପି ଓ4ାର କଜୁୁର RWX0426627

+ୀ /44779 35 192 506ଝିଲି କିସାନ .ା ଅମରନାଥ ଲାକ� ା RWX0952309

ପ ୁ /44780 42 192 507ଅମରନାଥ ଲାକ� ା ପି ସେ*ାଷ କମୁାର ଲକ� ା RWX0687681

+ୀ /44781 40 192 508ଇଲ/ ା ପFନାୟକ .ା ସ#ିପ ପFନାୟକ RWX0414730

ପ ୁ /44782 43 192 509ଅନିଲ େଟେଟ ମା ଆନେଯାର େଟେଟ RWX0304261

ପ ୁ /46783 57 192 510େକଶବ କମୁାର ଭF ପି େଭରୖବ ଭF OR/12/085/346142

+ୀ /46784 54 192 511େହମା�ିନି ଭF .ା େକଶବ କମୁାର ଭF OR/12/085/346143

+ୀ /47785 32 192 512େଲାପାମଦୁ� ା େଗାପାଳ .ା ଜଗନX ାଥ େଗୗଡ RWX0952010

ପ ୁ /48786 49 192 513ସ#ୀପ ପFନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁପFନାୟକ RWX1184035

ପ ୁ /49787 48 192 514ରତX ାକର ବାରିକ ପି ଭୀମ ବାରିକ RWX1184142

+ୀ /49788 43 192 515ସକୁା*ି ବାରିକ .ା ରତX ାକର ବାରିକ RWX1184126

ପ ୁ /49789 51 192 516ସେୁରଶ ଚ#�  େବେହରା ପି ନିର9ନ େବେହରା RWX0204578

+ୀ /49790 38 192 517ଶଭୁଶ�ୀ େବେହରା .ା ସେୁରଶଚ#�  େବେହରା RWX0204586

ପ ୁ /50791 36 192 518ଭଜହରି ହZସଦା ପି ଚରଣ ହZସଦା RWX1099266

ପ ୁ /50792 47 192 519ଚିT ରଂଜନ ମଲ/ ିକ ପି ଗୟାଚା# ମଲ/ ିକ RWX0355032

+ୀ /50793 32 192 520ଚYା ମମୁ ୁ' .ା ଭଜହରି ହZସଦା RWX1101096

ପ ୁ /50794 60 192 521ସଯୂ�' ନାରାୟଣ ପରିଡ଼ା ପି ମେହWର ପରିଡ଼ା OR/12/085/354540

13 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀC .ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /50795 80 192 522ରାଧା ପରିଡ଼ା .ା ମେହWର ପରିଡ଼ା KBH1842178

+ୀ /50796 46 192 523ଗାୟତ�ୀ ପରିଡ଼ା .ା ଏସ. ଏନ. ପରିଡ଼ା KBH1842194

ପ ୁ /50797 32 192 524ପି ପ�ବି= ପାତ� ପି ପି ପ�ଦୀପ ପାତ� RWX0353896

+ୀ /51798 29 192 525ଦୁଲାରୀ ବାସେକ .ା ଦୂଗR ପ�ସାଦ ବାସେକ RWX1049741

+ୀ /52799 31 192 526େଦବିପ�ିୟା ଗ ୁ̂ ାଲ/ ା .ା ସୟୁାନାରାୟଣା ମିT'ୀ ଗ ୁ̂ ାଲ/ ା RWX0700302

ପ ୁ /52800 28 192 527େଦବିପ�ାସାଦ ଗ ୁ̂ ାଲ/ ା ପି ସୟୁ'ନାରାୟଣାମTୂ'ୀ ଗ ୁ̂ ାଲ/ ା RWX0700344

ପ ୁ /52801 38 192 528ଚିT ରଂଜନ ନାୟକ ପି ଶ�ୀନିବାସ ନାୟକ RWX0204602

ପ ୁ /53802 61 192 529ସଧୁା ଚରଣ ପାତ� ପି ସଉରା ପାତ� KBH1859453

+ୀ /53803 51 192 530ବବିତା ପାତ� .ା ସଧୁା ଚରଣ ପାତ� KBH1859446

+ୀ /54804 35 192 531ମାମନୁୀ ନାୟକ ପି ସକୁା* ନାୟକ KBH1930049

ପ ୁ /54805 55 192 532ସକୁା* କମୁାର ସାହୁ ପି ରଖାଲ ଚ#�  ସାହୁ KBH1859131

+ୀ /54806 50 192 533ସେୁରଖା ସାହୁ .ା ସକୁା* କମୁାର ସାହୁ KBH1859149

+ୀ /54807 25 192 534ଇ[ିତା ସାହୁ ପି ସକୁା* କମୁାର ସାହୁ RWX0952036

ପ ୁ /55808 59 192 535ଭରତ ଚ#�  ସତୂାର ପି ହେରକୃ8 ସତୂାର RWX0687715

+ୀ /56809 31 192 536ଗୁ̂ ାଲ/ ା େଦବୀ ପ�ିୟା ପି ଜି. ସଯୂ�' ନାରାୟଣ ମTୂE RWX0952549

ପ ୁ /I-56810 46 192 537ସବୁାଷ ଚ#�  େସଠୀ ପି ପାଗଳ ଚରଣ େସଠୀ RWX1049774

+ୀ /I-56811 41 192 538େହମା�ିନୀ େସଠୀ .ା ସବୁାଶ ଚ#�  େସଠୀ RWX1049782

ପ ୁ /57812 27 192 539ଶ?ନୁାତ ଭF ପି େକଶବ କମୁାର ଭF RWX0642785

ପ ୁ /57813 28 192 540େକୖବଲ� ଭF ପି େକଶବ କମୁାର ଭF RWX0414219

ପ ୁ /57814 39 192 541ମଧସୁଦୂନ ମ1ୁାରୀ ପି ବ�ାଳୀ ମ1ୁାରୀ RWX0204610

+ୀ /I-57815 26 192 542େମାନାଲିଶା େକାସ/ ା ପି ଜୟରାମ େକାସ/ ା RWX0719070

+ୀ /I-57816 26 192 543ମଧସୁ6 ିତା େକାସ/ ା ପି ଜୟରାମ େକାସ/ ା RWX0719088

ପ ୁ /58817 46 192 544ଉେପ#�  ନାୟକ ପି ଦିନବmୁ ନାୟକ KBH1841808

ପ ୁ /61818 24 192 545ସିNା* ପFନାୟକ ପି ଅ5ୟ କମୁାର ପFନାୟକ RWX0952556

ପ ୁ /61819 57 192 546ଅ5ୟ ପFନାୟକ ପି ରଜନୀ ପFନାୟକ OR/12/085/344230

+ୀ /61820 50 192 547ସଜୁାତା ପFନାୟକ .ା ଅ5ୟ ପFନାୟକ KBH1864719

+ୀ /62821 60 192 548କାମEଳା କଜୁୁର .ା ପିଟର କଜୁୁର KBH1864545

ପ ୁ /62822 28 192 549ବିେନାଦ କମୁାର ପରିଡା ପି ସଯୁ�' ନାରାୟଣ ପରିଡା RWX0643270

ପ ୁ /64823 57 192 550ଆT'ତ� ାଣ ଷଡ଼�ୀ ପି ନୃସିଂହ ଷଡ଼�ୀ KBH1841832

+ୀ /64824 48 192 551ଆରତୀ ଷଡ଼�ୀ .ା ଆT'ତ� ାଣ ଷଡ଼�ୀ OR/12/085/171104

+ୀ /65825 54 192 552ମାମିନା ଗଉଡ .ା ବିଜୟ ଗଉଡ RWX0687756

ପ ୁ /66826 42 192 553ମ�ଲୁ କଜୁୁର ପି ବ� ଜ କଜୁୁର RWX0516088

+ୀ /68827 34 192 554ବନିତା ରାଣି ପ1ା ପି ବିେଗXWର ପ1ା RWX0528299

+ୀ /68828 52 192 555ପcୁଲତା ସତୂାର .ା ଭରତ ଚ#�  ସତୂାର RWX0687707

+ୀ /I-69829 35 192 556ପCଜିନୀ େବେହରା .ା ଚିTର9ନ ନାୟକ RWX1049816

+ୀ /70830 31 192 557ସଖୀ ମ1ୁାରୀ .ା ମଧସୁଦୂନ ମ1ୁାରୀ RWX0516005

+ୀ /I-70831 26 192 558ଶିଖାରାଣୀ ପାତ� ପି ସଧୁା ଚରଣ ପାତ� RWX0719120

+ୀ /I-70832 28 192 559ଶିsା ରାଣୀ ପାତ� ପି ସଧୁା ଚରଣ ପାତ� RWX0719138

+ୀ /71833 39 192 560ନଳୀନି ନାୟକ .ା ଉେପ#�  ନାୟକ RWX0516062

+ୀ /72834 65 192 561ଚ#�ମା େବେହରା .ା ଭା4ର େବେହରା OR/12/085/346232

ପ ୁ /I-73835 26 192 562ସଜିୁତ କମୁାର ସତୁାର ପି ଭରତ ଚ#�  ସତୁାର RWX0719260

ପ ୁ /Qr No. -836 30 192 563ବିWଜିତ ସତୁାର ପି ଭରତ ଚ#�  ସତୁାର RWX0642967

+ୀ /74837 52 192 564ସଂଗୀତା ଖଡଗରାୟ .ା ମରୁାରି ପରି�ା OR/12/085/356447

ପ ୁ /74838 40 192 567ବାଲାଜୀ ପରି�ା ପି ଭାଗିରଥି ପରି�ା KBH1864529

ପ ୁ /74839 37 192 568ରୂପନାଥ ସିଦୁ ପି ପାଇକିରାୟ ସିଦୁ RWX0952051

+ୀ /77840 27 192 569ବ#ିତା ଷଡ�ୀ ପି ଆT'ତ�ାଣ ଷଡ�ୀ RWX0642868

ପ ୁ /79841 58 192 570ଜନାN' ନ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା RWX0204735

+ୀ /79842 48 192 571ଭାଗ�ଲ56ୀ େବେହରା .ା ଜନାN'  ନ େବେହରା RWX0204743

+ୀ /79843 34 192 572ମମତା ମହା*ି ପି ରାଖଲ କୃ8 ମହା*ି RWX0354472

ପ ୁ /80844 60 192 573ସେ*ାଷ ପFନାୟକ ପି ବିର ରାଘବ ପFନାୟକ RWX0687814

+ୀ /80845 54 192 574ବିଜୟ ଲ56ୀ ପFନାୟକ .ା ସେ*ାଷ ପFନାୟକ RWX0687806

ପ ୁ /80846 34 192 575.ରୁପ ପFନାୟକ ପି ସେ*ାଷ ପFନାୟକ RWX0204750

+ୀ /81847 44 192 576େପ�ମଲତା ରାୟ ପି େବୖେଲାଚନ ରାୟ RWX0687822

+ୀ /81848 42 192 577େସXହଲତା ରାୟ ପି େବୖେଲାଚନ ରାୟ RWX0204768

ପ ୁ /81849 40 192 578ଶCଷ' ଣ ରାୟ ପି େବୖେଲାଚନ ରାୟ KBH1841972

ପ ୁ /81850 37 192 579ସେବ' Wର ରାୟ ପି େବୖେଲାଚନ ରାୟ KBH1929041

+ୀ /81851 30 192 580ବିଜୟଲ56ୀ ରାଉତ .ା କମଲ େଲାଚନ େସନାପତି RWX0862789

ପ ୁ /81852 35 192 581କମଳ େଲାଚନ େସନାପତି ପି ନିତ�ାନ# େସନାପତି RWX0643098

+ୀ /82853 31 192 582ସନିୁତା ପ1ା ପି ବିେଘXWର ପ1ା RWX0354142

ପ ୁ /83854 59 192 583େଯାେଶଫ ଲିମା ପି େଗାପବmୁ ଲିମା RWX0304279

+ୀ /83855 46 192 584ନିରୁପମା ଲିମା .ା େଯାେସଫ ଲିମା RWX0304287

ପ ୁ /84856 36 192 585ନୂତନ ପ�ଭାତ କା1ଲୁନା ପି କଲୁାନ କା1ଲୁନା RWX0516146

14 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀC .ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /84857 76 192 586ର�ାଧର ନାୟକ ପି େକୖବଲ� ନାୟକ OR/12/085/346277

+ୀ /84858 68 192 587େରବତୀ ନାୟକ .ା ର�ାଧର ନାୟକ OR/12/085/346278

ପ ୁ /85859 42 192 588ଜିେତ#�  େବେହରା ପି ମାଧବ େବେହରା RWX0862862

+ୀ /85860 30 192 589ନିହାର ନଳୀନୀ େବେହରା .ା ଜିେତ#�  େବେହରା RWX0862847

+ୀ /85861 64 192 590ଶଶୀ ନାୟକ .ା ଉଦୟ ନାଥ ନାୟକ OR/12/085/324582

ପ ୁ /85862 45 192 591ର9ିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ନାୟକ KBH1858950

+ୀ /85863 34 192 592ରୀନା ନାୟକ .ା ର9ିତ ନାୟକ RWX0204784

ପ ୁ /86864 59 192 593ବି8ୁପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ଦିନବmୁ ମିଶ� OR/12/085/354625

+ୀ /86865 52 192 594ବନଲତା ମିଶ� .ା ବି8ୁପ�ସାଦ ମିଶ� OR/12/085/354626

ପ ୁ /86866 36 192 595ଅରୁଣ କମୁାର ତିକ' ୀ ପି ହୀମାଦ� ୀ ତିକ' ୀ RWX0414896

ପ ୁ /87867 68 192 596ଲ56ୀ ନାରାୟଣ ପାତ� ପି କାମରାଜୁ ପାତ� KBH1842244

ପ ୁ /88868 47 192 597େଦେବ#�  କମୁାର େବବTR ପି ସିମାbଳ େବବTR RWX0951921

+ୀ /88869 50 192 598ବୀଣା େବବTR .ା ପଦ6 ଚରଣ ପାତ� RWX0643023

+ୀ /88870 28 192 599ପ�ିୟCା ପାତ� ପି ପଦ6  ଚରଣ ପାତ� RWX0516344

+ୀ /88871 32 192 600ସଚୁୀସ6ିତା ପFନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ#�  ପFନାୟକ RWX0355057

ପ ୁ /88872 60 192 601କିେଶାର ଚ#�  ପFନାୟକ ପି ଦୁଗR ଚରଣ ପFନାୟକ KBH1643576

ପ ୁ /88873 28 192 602େସୗମ� ସ#ୁର ପFନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ#�  ପFନାୟକ RWX0863381

+ୀ /88874 25 192 603ଭାଗ�ଲତା ପFନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ#�  ପFନାୟକ RWX0863399

+ୀ /89875 52 192 604ଏ ଭାଗ� ଲ56ୀ .ା ଏ ଗବରିୟା RWX0687855

+ୀ /89876 43 192 605େଲାପାମଦୁ� ା େଚୗଧରୁୀ .ା କୃ8 ଚ#�  େଚୗଧରୁୀ KBH1859511

ପ ୁ /89877 58 192 606ଆଲ/ ାଦା ଗଭାରିୟା ପି ଆଲ/ ାଦା ଗରୁୁନାଥ RWX0687830

+ୀ /89878 22 192 607ପ̀ାବିନି ପ�ଧାନ ପି ପ�ଶା* କମୁାର ପ�ଧାନ RWX1184076

ପ ୁ /90879 57 192 608ସେୁର#�  କମୁାର ଖରା ପି ଦାଶ ଖରା RWX0354522

+ୀ /90880 45 192 609ପ�ମିଳା େଖମ1ୁୁ .ା ସେୁର#�  କମୁାର ଖରା RWX0354530

ପ ୁ /90881 46 192 610ପ�େମାଦ କମୁାର ପରିଡା ପି ମେହWର ପରିଡା RWX0204792

ପ ୁ /90882 48 192 611ପ�େମାଦ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ମେହWର ପରିଡ଼ା KBH1841824

+ୀ /91883 38 192 612ସେ*ାଶିନି ପରିଡା .ା ପ�େମାଦ କମୁାର ପରିଡା RWX0204834

ପ ୁ /92884 45 192 613ମାନଭ9ନ ମିଶ� ପି ମଳୟ କମୁାର ମିଶ� OR/12/085/346646

ପ ୁ /93885 55 192 614ଅWୀନି କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�ଭାକର ସାହୁ RWX0687848

+ୀ /94886 60 192 615ସେରାଜିନି ପTୁE .ା ଜି ପTୁE OR/12/085/346348

+ୀ /95887 64 192 616ସାବିତ�ି  କା1ି .ା ରାୟ କିWର କା1ି RWX0204875

ପ ୁ /95888 23 192 617ଲ56ୀ ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ପଦ6  ଚରଣ ପାତ� RWX0976266

+ୀ /95889 46 192 618ମିନୁରମା ସାହୁ .ା ଅWୀନି କମୁାର ସାହୁ RWX0687871

ପ ୁ /96890 48 192 619ଶCରେସନ ବିେସାୟୀ ପି େକଂଦୁ ବିେସାୟୀ RWX0204883

+ୀ /96891 44 192 620ସଜୁାତା ବିେସାୟୀ .ା ଶCରେସନ ବିେସାୟୀ RWX0204891

ପ ୁ /96892 64 192 621ଉେପ#�  ନାଥ ବିWାଳ ପି ବାଳକୃ8 ବିWାଳ RWX0541219

+ୀ /96893 28 192 622ମନିଷା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ସକୁା* ନାୟକ RWX0643528

ପ ୁ /97894 57 192 623ନିେGRଷ ମି9 ପି ବିଶ�ାମ ମି9 RWX0951822

+ୀ /97895 49 192 624ବିଲେଚନ ମି9 .ା ନିେGRଷ ମି9 RWX0951772

ପ ୁ /97896 27 192 625ଅନୁପ ଅଭିେଷକ ମି9 ପି ନିNRଷ ମି9 RWX0700310

+ୀ /97897 25 192 626ସସୁ6 ିତା ମି9 ପି ନିେGRଷ ମି9 RWX0951855

ପ ୁ /98898 38 192 627ବିWଜିତ ବିWାଳ ପି ଉେପ#�ନାଥ ବିWାଳ RWX0204909

+ୀ /98899 55 192 628ଶକୁ ମ�ରାଜ .ା ମନୁରାମ ମ�ରାଜ KBH1864347

ପ ୁ /98900 43 192 629ଶାରଦା ଚରଣ ସାହୁ ପି ରବି#�  କମୁାର ସାହୁ RWX0643585

+ୀ /98901 41 192 630ନିରୁପମା ସାହୁ .ା ଶାରଦା ଚରଣ ସାହୁ RWX0643593

+ୀ /I-98902 29 192 631ତପ.ିନୀ େହ?�ମ .ା ବିWାମିତ� ମ1ୁା RWX0719054

ପ ୁ /99903 53 192 632େଭCଟା ସତ�ନାରାୟଣ ମTୂ'ୀ େଲପି େଭCଟା ରାମ କ�ି8ାରାଓ େଲାଲା RWX0952242

+ୀ /99904 47 192 633ଲ56ୀବାଳା ପ�ିୟା ବ#ନା େଲାଲା .ା େଭCଟ ସତ�ନାରାୟଣ ମTୂ'ୀ େଲାଲ RWX0951970

+ୀ /99905 60 192 634ରବି#�ନାଥ .ାଇଁ .ା ମକର .ାଇଁ OR/12/085/324500

ପ ୁ /I 99906 24 192 635େଗୗରୀ ଶCର େଲାଲା ପି େଵ=କଟା ସIଯନାରାୟଣ ମରୂତୀ େ RWX1148717

+ୀ /100907 35 192 636ଆ�ା ବାରିକ ପି ବୁଧ ୁବାରିକ KBH1929850

ପ ୁ /100908 34 192 637ସତ�ରଂଜନ ମ�ରାଜ ପି ମନୁରାମ ମ�ରାଜ RWX0687863

ପ ୁ /101909 28 192 638ଅନୁପ ପFନାୟକ ପି ସେ*ାଷ ପFନାୟକ RWX0414284

ପ ୁ /103910 40 192 639ସନାତନ ନିଖା#ିଆ ପି କ�ାଲୁ ନିଖା#ିଆ RWX0952234

+ୀ /103911 30 192 640େହମଲତା ତ*ି .ା ସନାତନ ନିଖା#ିଆ RWX0700146

+ୀ /104912 28 192 641ଜସ6ିନ ଲିମା ପି େଯାେଶଫ ଲିମା RWX0700393

ପ ୁ /104913 27 192 642ଆକାଶ ଲିମା ପି େଯାେଶଫ ଲିମା RWX0700377

ପ ୁ /106914 36 192 643େଦବାଶିସ େବେହରା ପି ସଦୁଶ'ନ େବେହରା RWX0204925

+ୀ /106915 41 192 644ପ�ତିଭା ଇ9ିଲି= ଏeା ପି ଆଗaିୁନ ଏeା RWX0528463

+ୀ /107916 37 192 645ସସୁ6 ିତା ବାରୱା .ା ଅମଜା� ଓରାମ RWX0951962

ପ ୁ /107917 41 192 646ଅମଜା� ଓରାମ ପି ଧନୁ ଓରାମ RWX0687889

ପ ୁ /108918 39 192 647ମେନାର9ନ ବାରିକ ପି ପ�ତାପ ଚ#�  ବାରିକ RWX0304303

15 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀC .ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /108919 24 192 648ପ�ିୟCା େବେହରା ପି ଜନାଦ' ନ େବେହରା RWX1049709

ପ ୁ /108920 40 192 649ବିWାମିତ�  ମ1ୁା ପି ବଳଭଦ�  ମ1ୁା RWX0354399

ପ ୁ /109921 34 192 650ଦୁଗR ପ�ସାଦ କମୁରୁା ପି ଝସେକତନ କମୁରୁା RWX0516252

+ୀ /109922 32 192 651ଚbଳା ନାୟକ .ା ଦୁଗR ପ�ସାଦ କମୁରୁା RWX0862953

ପ ୁ /109923 33 192 652ସନୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ବସ* କମୁାର ସାହୁ RWX0414854

ପ ୁ /110924 37 192 653ମରୁଲୀଧର ସି� ପି ଛୁଟୁ ସି� RWX0354753

ପ ୁ /110925 36 192 654ମାଝିଆ= ଟୁଡୁ ପି ବୁଧରାୟ ଟୁଡୁ RWX0354746

+ୀ /I-113926 52 192 655ସଂଯHୁା ସାହୁ .ା ପ�ତାପ ଚ#�  ସାହୁ RWX0719039

+ୀ /114927 30 192 656ମଧସୂ6 ିତା ପFନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ#�  ପFନାୟକ RWX0354118

+ୀ /114928 56 192 657ପଣୂ'9ଳି ପFନାୟକ .ା କିେଶାର ଚ#�  ପFନାୟକ RWX0354100

ପ ୁ /115929 30 192 658ଅରୂପ କମୁାର ଧଳ ପି ସେ*ାଷ କମୁାର ଧଳ RWX0862714

ପ ୁ /115930 27 192 659ଆଲ/ ାଦ ଜୟରାଜୁ ପି ଆଲ/ ାଦା ଗଭାରୟା RWX0700294

ପ ୁ /115931 34 192 660ମେନାଜ କମୁାର ପ1ା ପି ଜଗନX ାଥ ପ1ା RWX0862706

ପ ୁ /115932 31 192 661ଅନିଲ କମୁାର େପାଲାଇ ପି ସେ*ାଷ କମୁାର େପାଲାଇ RWX0354910

ପ ୁ /1/16933 38 192 662ଉମାକା* ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX1183615

ପ ୁ /1/16934 34 192 663ସଯୂ�'କା* ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX1183839

+ୀ /1/16935 26 192 664କାମିନୀ ସାହୁ .ା ସଯୂ�'କା* ସାହୁ RWX1183862

+ୀ /116936 31 192 665ସେ*ାଷିନୀ େବେହରା .ା ପେରଶ କମୁାର ନାହାକ RWX1099233

+ୀ /116937 30 192 666େସXହଲତା ମହା*ି ପି ସଯୁ�' ନାରାୟଣ ମହା*ି RWX0414300

+ୀ /116938 32 192 667ଅନୀତା ନାଏକ .ା ସ9ୟ କମୁାର େଦହୁରୀ RWX1101252

ପ ୁ /I-116939 38 192 668ପେରଶ କମୁାର ନାହାକ ପି ଭଗବାନ ନାହାକ RWX0719146

ପ ୁ /117940 32 192 669ସତ�ନାରାୟଣ ମହା*ି ପି ଗ�ାଧର ମହା*ି RWX0414359

ପ ୁ /117941 53 192 670ଏ=. ବି. ଆର. ପ�ସାଦ ପି ଏ=. େମାହନ ରାଓ RWX0952143

ପ ୁ /117942 57 192 671େକ ଜଗନX ାଥ ରାଓ ପି େକ ମ�ଳା ରାଓ RWX0516351

+ୀ /117943 42 192 672େକ େସାନି .ା ଜଗନX ାଥ ରାଓ େକ RWX0516369

+ୀ /117944 23 192 673ନଲ/ ୀ େସୗମ�ଶ�ୀ ପି ନଲ/ ୀ ବାବୁ ରାେଜ#�  ପ�ସାଦ RWX1044676

+ୀ /117945 43 192 674ଏ=. ଉମା ପି ଭି. ସYତ ରାଓ RWX0952267

ପ ୁ /I-117946 20 192 675ନାଲ/ ୀ ରବି କମାର ପି ଏନ ବାବୁ ରାେଜ#�  ପ�ସାଦ RWX1183904

ପ ୁ /118947 40 192 676କମୁରବର େମାହା*ି ପି ନଟବର େମାହା*ି RWX0414888

ପ ୁ /119948 42 192 677ଶ�ୀରାମ ପାଢି ପି ବିଜୟ ଚ#�  ପାଢି RWX0516716

+ୀ /119949 39 192 678ପ�iା ପରମିତା ପାଣିଗ�ାହି .ା ଶ�ୀରାମ ପାଢି RWX0516708

ପ ୁ /I-120950 37 192 679ଅମର କମୁାର ନାୟକ ପି ର�ାଧର ନାୟକ RWX0719229

+ୀ /I-120951 37 192 6805ିତିସତୁା ନାୟକ .ା ଅମର କମୁାର ନାୟକ RWX0719344

+ୀ /121952 38 192 681ଗୀତା େଦବୀ .ା ରାହୁଲ କମୁାର RWX0643064

ପ ୁ /121953 41 192 682ରାହୁଲ କମୁାର ପି ରାମ ଲ56ଣ ପାସୱାନ RWX1089747

ପ ୁ /122954 27 192 683ଶିNାଥ' ଶତପଥୀ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ଶତପଥୀ RWX0643601

+ୀ /126955 38 192 684ମିନତୀ ବାରିକ .ା େବକୖpୁନାଥ ବାରିକ RWX0952077

+ୀ /128956 44 192 685ବବିତା ନାୟକ .ା ପ�ଭାତ କମୁାର ନାୟକ RWX0862870

ପ ୁ /128957 21 192 686ରଶ6ୀ ର9ନ ନାୟକ ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ନାୟକ RWX1099316

ପ ୁ /138958 34 192 687ଭଜମନ ନାଏକ ପି ବଇଦ ନାଏକ RWX0862698

+ୀ /138959 28 192 688େଜ�ାସXା ରାଣୀ ନାଏକ .ା ଭଜମନ ନାଏକ RWX0862680

+ୀ /140960 50 192 689ଦିବ�ା ତିକ' ୀ .ା ଭHି କମୁାର ତିକ' ୀ RWX0952630

+ୀ /140961 22 192 690ଅତୁଲ କମୁାର ତିକ' ୀ ପି ଭHି କମୁାର ତୀକ' ୀ RWX1089986

ପ ୁ /144962 55 192 691ଇସ�ାଏଲ ମି9 ପି ବିଶ�ାମ ମି9 RWX0952648

+ୀ /144963 51 192 692ସଷୁମା ମି9 ପି େଜାନ ସରିୁନ RWX0951848

ପ ୁ /144964 24 192 693ଆଶଷି ମି9 ପି ଇସ�ାଏଲ ମି9 RWX1089960

ପ ୁ /201965 38 192 694ଅଜଯ କମୁାର େଜନା ପି ରାମଚ#�  େଜନା RWX1049733

+ୀ /201966 31 192 695ଚା#ିନୀ ରାଉତ .ା ଅଜଯ କମୁାର େଜନା RWX1049725

ପ ୁ /999967 37 192 696ପ�କାଶ ଡାକଆୁ ପି କ*ାରୁ ଡାକଆୁ RWX0976548

ପ ୁ /4968 51 192 1026େଜ ନାରାୟଣ ରାଜୁ ପି େଜ କ�ି8ା ରାଜୁ RWX0354365

+ୀ /4969 46 192 1027େଜ ସସୁୀଳା .ା େଜ ନାରାୟଣ ରାଜୁ RWX0354357

ପ ୁ /05970 33 192 1028ନିହାର ର9ନ ପFନାୟକ ପି ନିେରାଦ କମୁାର ପFନାୟକ RWX0642819

ପ ୁ /6971 55 192 1029େଗୗରି ଶCର ରାଓ ବାଲିୱାଡା ପି ବି.ଟି. ରାଜୁ RWX0863019

ପ ୁ /6972 55 192 1030ନରସିଂହ ପତି ପି ନାରାୟଣ ପତି RWX1286491

+ୀ /6973 45 192 1031କନକ ମ9ରୀ ପତି .ା ନରସିଂହ ପତି RWX1286707

+ୀ /8974 66 192 1032ଅନX ପBୁR େଜନା .ା ବୀରଭଦ�  େଜନା KBH1858729

+ୀ /8975 27 192 1033ସମEaା ନାୟକ ପି ଶ�ୀ େକ.ପି ନାୟକ RWX0643619

ପ ୁ /K-25976 22 192 1034ଅନିେକତ ଦାଶ ପି ରାେଜ#�  କମୁାର ଦାଶ RWX1183425

+ୀ /K-52977 21 192 1035କିରଣ ନାହକ ପି ଳି�ରାଜ ନାହକ RWX1183383

+ୀ /K-57978 39 192 1036ପ�ମିଳା କମୁାରୀ ସାହୁ .ା ସ9ୟ କମୁାର ବିେଶାଇ RWX1183987

ପ ୁ /K-59979 55 192 1037ନିର9ନ ସାହୁକାର ପି କୃ8 ଚ#�  ସାହୁକାର RWX1184233

+ୀ /K-59980 44 192 1038ଲ56ୀ ସାହୁକାର .ା ନିର9ନ ସାହୁକାର RWX1184282

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀC .ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



� 
���	�� ��$� ����% 11ୱାଡ'  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

19 
��* ����� &�����-

+ୀ /K-59981 22 192 1039େହମ*ି ସାହୁକାର ପି ନିର9ନ ସାହୁକାର RWX1183359

+ୀ /K-124982 21 192 1040ଶଭୁସ6ିତା କମୁାରୀ ମହା*ି ପି ବୃ#ାବନ ମହା*ି RWX1183508

+ୀ /213983 30 192 1041ଚୁମକିୁ କମୁାରୀ ପ1ା .ା ବିରନ କମୁାର ପାଢୀ RWX1089846

+ୀ /K-108984 22 192 1042କାଜଲ ଦାଶ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ RWX1101104

ପ ୁ /240985 37 192 1043ଏନ. କିେଶାର କମୁାର ପି ଶCର ରାଓ RWX1101120

+ୀ /240986 34 192 1044ଜି. Kୱାତୀ ରାଓ .ା ଏନ. କିେଶାର କମୁାର RWX1101088

+ୀ /58987 44 183 376ରୁକମଣି େକୗସିକ .ା ବି8ୁ େକୗସିକ RWX0348995

ପ ୁ /58988 48 183 375ବି8ୁ େକୗଶିକ ପି କୃପାରାଓ େକୗଶିକ RWX0349019

+ୀ /35989 36 183 250ମିନା5ୀ ନାୟକ ପି ଚ#� ମଣୀ ନାୟକ RWX0512871

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବRଚନ ନିମେ* ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନX  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବRଚନ କମିଶନ ଭାରତC 7ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବRଚନ ପବୂ' ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣC ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର*ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.11  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 ମାନCର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନC ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

17 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀC .ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


