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ପ ୁ /11 39 186 179ଅନୁଜ କମୁାର ଘଡାଇ ପି େଖାେଲ$ର ଘଡାଇ RWX0350256

%ୀ /22 38 186 180ଅପରାଜିତା ମହାପତ� ପି େପ�ାମଦ କମୁାର ମହାପତ� RWX0350264

ପ ୁ /E-23 41 186 181ଶ�ୀକା( ମଲ) ିକ ପି କାହ* ୁଚରଣ ମଲ) ିକ RWX1180397

%ୀ /E-24 39 186 182ରଶ- ିତା ମଲ) ିକ .ା ଶ�ୀକା( ମଲ) ିକ RWX1180298

ପ ୁ /35 37 186 183ଆର ଚ0� କା( ପ1ନାୟକ ପି ଆର େଗାବି0 ପ1ନାୟକ RWX0350314

%ୀ /46 26 186 184ନିରୁପମା କହଁର ପି ପରେମ$ର କହଁର RWX0859629

ପ ୁ /57 36 186 185ସେୁରଷ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ସଦାଶିବ କଳୁଦୀପ RWX0350330

ପ ୁ /58 32 186 186ସନୁୀଲ କମୁାର କଲୁଦୀପ ପି ସଦାଶିବ କଲୁଦୀପ RWX0350322

ପ ୁ /69 29 186 187ସନୁୀ5 ତୀଗା ପି ଆମସୁାଇଲିଯାେବତ ତୀଗା RWX0473538

ପ ୁ /710 31 186 188ସତୀନ ପ�ଧାନ ପି ଏ9 େକ ପ�ଧାନ RWX0410571

ପ ୁ /811 28 186 189କମଳ କା( ରାଉଳ ପି େକାରା ରାଉଳ RWX0638924

ପ ୁ /812 31 186 190େଜ�ାତି ପ�କାଶ େସାେରନ ପି ସେରାଜ କମୁାର େସାେରନ RWX0473983

ପ ୁ /Qtr no E13 54 186 191ପ�ସନ* ା କମୁାର ସାହୂ - ରଶ- ି ସାହୂ RWX1147792

ପ ୁ /914 30 186 192ଶ�ୀକା( େସଠି ପି ସେୁର0�  କମୁାର େସଠି RWX0410522

ପ ୁ /1015 37 186 193ଶଶା< େଶଖର ଦାଶ ପି େକଦାର େଗୗରୀ ଦାଶ RWX0473785

ପ ୁ /1116 27 186 194ସ- ୃତି ର>ନ େଜନା ପି ରବି0�  କମୁାର େଜନା RWX0860007

%ୀ /1217 34 186 195ଲ?-ୀପ�ିୟା ସାହୁ .ା ସ@ିେକତା ସାହୁ RWX0473686

ପ ୁ /1518 69 186 196ପ�ଶା( କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଦAପାଣି ପାଣିଗ�ାହି RWX0410498

ପ ୁ /1519 35 186 197ପ�ିବିର କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ପ�ଶା( କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି RWX0410506

ପ ୁ /1520 29 186 198ପ�ତାପ ଚ0�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ପ�ଶା( କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି RWX0410472

ପ ୁ /1621 42 186 199ବିପିନ କିେଶାର ଖାଖା ପି େତେଲସଫର ଖାଖା RWX0473819

%ୀ /1922 35 186 200େକାମଲ କମୁାରୀ ଖୀଲ ପି ସିCୁ ଖୀଲ RWX0473660

%ୀ /1923 33 186 201ଚDଲା କମୁାରୀ ଖୀଲ ପି ସିCୁ ଖୀଲ RWX0473496

%ୀ /1924 31 186 202ୟେଶାଦା କମୁାରୀ ଖୀଲ ପି ସିCୁ ଖୀଲ RWX0473652

%ୀ /2025 28 186 203ଅ<ିତା ଦାସ ପି ଆଶିE କମୁାର ଦାସ RWX0473470

ପ ୁ /2126 35 186 204କୃF ପ�ସାଦ ପ�ଧାନ ପି ଧବେଳ$ର ପ�ଧାନ RWX0473777

ପ ୁ /2227 59 186 205ପ<ଜ େବେହରା ପି ଶ�ୀହରି େବେହରା RWX0638700

%ୀ /2228 49 186 206ପGୁାରାଣୀ େବେହରା .ା ପ<ଡ େବେହରା RWX0638718

%ୀ /2429 24 186 207ଭଗବତୀେଦବୀ େବେହରା ପି ପ<ଜ େବେହରା RWX1093046

%ୀ /2530 33 186 208େରାହିଣୀ ଭ> .ା ଚ0ନ କମୁାର ପରିଡା RWX0911891

ପ ୁ /2631 31 186 209େବକୖJୁ େଖମAୁୁ ପି ଧନ େଖମAୁୁ RWX0638916

ପ ୁ /2732 29 186 210ଲିମକାନତ ସାହାନି ପି ପଦ- ଚରଣ ସଲାନି RWX0699603

ପ ୁ /E-3433 21 186 211ସତିK ପ�ସାଦ ପି ରାମାୟଣ ପ�ସାଦ RWX1179985

%ୀ /e/3834 63 186 212ଦମୟ(ୀ ପାତ� .ା େଦେବ0�  ପାତ� RWX1196872

ପ ୁ /e/3835 44 186 213ରଶ-ୀର>ନ ପାତ� ପି େଦେବ0�  ପାତ� RWX1196880

ପ ୁ /E- 5536 56 186 214ପ�ଦିପ କମୁାର ରାଉତ ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତ RWX1232990

ପ ୁ /E- 5537 28 186 215େସୗମ�ର>ନ ରାଉତ ପି ପ�ଦିପ କମୁାର ରାଉତ RWX1233014

ପ ୁ /E- 5538 21 186 216ଆଶିସ ର>ନ ରାଉତ ପି ପ�ଦିପ କମୁାର ରାଉତ RWX1233048

%ୀ /E-5539 49 186 217ଆଶାଲତା ରାଉତ .ା ପ�ଦିପ କମୁାର ରାଉତ RWX1233006

%ୀ /E-5540 26 186 218ସଚିୁସ- ିତା ସାହୁ .ା େସୗମ�ର>ନ ସାହୁ RWX1233030

ପ ୁ /E-5641 55 186 219କାଳି କିଂକର ଗିରି ପି ଘନଶ�ାମ ଗିରି RWX0208439

%ୀ /E-5642 48 186 220ସବିତା ଗିରି .ା କାଳି କିଂକର ଗିରି RWX0208421

%ୀ /E-5643 24 186 221ଆରାଧନା ଗିରି ପି କାଳି କି<ର ଗିରି RWX0921171

ପ ୁ /E-5844 55 186 222କC ମହାରଣା ପି ରାମଚ0�  ମହାରଣା RWX1180199

%ୀ /E-5845 48 186 223କାମିନୀ ମହାରଣା .ା କC ମହାରଣା RWX1180249

ପ ୁ /6446 57 186 224ରାମନାଥ େବେହରା ପି କୃF େବେହରା OR/12/085/324202

%ୀ /6447 47 186 225ବବିତା େବେହରା .ା ରାମନାଥ େବେହରା OR/12/085/324203

ପ ୁ /6448 24 186 226ଦୁଗM ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ରାମନାଥ େବେହରା RWX1093566

ପ ୁ /6549 27 186 227େଦବରାଜ ପା�ୀ ପି ବଳଭଦ�  ପା�ୀ RWX0722934

ପ ୁ /6950 29 186 228ଉମାକା( ସାହାଣୀ ପି ପଦ- ଚରଣ ସାହାଣୀ RWX0859710

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ< .ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /7451 37 186 229ସେରାଜ କମୁାର ପ1ନାୟକ ପି ର>ିତ କମୁାର ପ1ନାୟକ RWX0912634

ପ ୁ /E -7952 73 186 230ବିଜୟ ବାCବ ଶତପଥୀ ପି ଅଜିତ କମୁାର ଶତପଥୀ RWX1233063

%ୀ /E -7953 65 186 231ଅଳକା ଶତପଥୀ - ଅଜିତ କମୁାର ଶତପଥୀ RWX1233071

%ୀ /E-7954 41 186 232ଭାବନା ସତପଥି .ା ଅଜିକ କମୁାର ସତପଥି RWX1180728

ପ ୁ /E-7955 40 186 233ଅଜିତ କମୁାର ସତପଥି ପି ବିଜୟ କମୁାର ସତପଥି RWX1180793

%ୀ /8656 51 186 234ସବୁାସିନୀ ଖିଲ .ା ସିCୁ ଖିଲ RWX0859777

ପ ୁ /8657 25 186 235େପ�ାମଦ କମୁାର ଖିଲ ପି ସିCୁ କିଲ RWX0860049

ପ ୁ /8858 30 186 236ଇମାନୁଏଲ ଖରା ପି େଜ�ାତିମQୟ ଖରା RWX0722868

ପ ୁ /8959 59 186 237କାଳି ଚରଣ ମହା( ପି କ>ୁ ବିହାରୀ ମହା( RWX0859942

ପ ୁ /18860 63 186 238େଜ�ାତିମQୟ ଖରା ପି ରତ* ାକର ଖରା RWX0722850

%ୀ /18861 43 186 239ନିେତଶ ବଳ ଖରା .ା େଜ�ାତିମQୟ ଖରା RWX0722843

%ୀ /99962 61 186 240ଏମ ଭାଗ�ବତୀ .ା ଏମ. ଭି. ରାଓ RWX0981944

ପ ୁ /Plot no 263 29 186 241ତପନ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ପଣୁQଚ0�  ପ�ଧାନ RWX0638981

ପ ୁ /964 42 186 242ରାେଜK କମୁାର ଓଝା ପି ସା<Aି ଓଝା RWX0245134

%ୀ /965 37 186 243ପ�ିୟା ଓଝା .ା ରାେଜ9 କମୁାର ଓଝା RWX0245126

%ୀ /1266 44 186 244ସନିୁତାରାଣୀ େଚୗଧରିୁ .ା ଆୟସକା( ସରଣ RWX0527911

%ୀ /99967 60 186 245େସୗଦାମିନି ମିଶ� .ା ଗରୁୁ ପ�ସାଦ ଦାଶ RWX0193565

ପ ୁ /168 56 186 246ପ�ସନ*  କମୁାର େବେହରା ପି କାUVକ େବେହରା KBH1886571

%ୀ /169 54 186 247ରାଜ କମୁାରି େବେହରା .ା ପ�ସନ*  କମୁାର େବେହରା KBH1886589

ପ ୁ /170 33 186 248ପ�ଭ>ନ େବେହରା ପି ପ�ସନ*  କମୁାର େବେହରା RWX0194027

ପ ୁ /371 31 186 249ପ�ିୟର>ନ େବେହରା ପି ପ�ସନ*  କମୁାର େବେହରା RWX1179902

%ୀ /372 84 186 250ଅନସୟୂା ମିଶ� .ା ଗ�ାଧର ମିଶ� RWX0546499

ପ ୁ /373 60 186 251ଶିବ ପ�ଶାଦ ମିଶ� ପି ଗ�ାଧର ମିଶ� RWX0302612

%ୀ /374 56 186 252େସ*ହଲତା ମିଶ� .ା ଶିବ ପ�ସାଦ ମିଶ� RWX0194050

%ୀ /E-475 21 186 253ଅWେଵଶା ମିଶ�ା ପି ସିଵା ପ�ସାଦ ମିଶ�ା RWX1277201

ପ ୁ /E-676 38 186 254ବରିଆଲ େହଂବରାମ ପି ଚାଟରାଯ େହଂବରାମ RWX1277177

ପ ୁ /777 67 186 255ଏ. ଢିଗା ପି ହାରୁନ ଢିଗା RWX0302646

ପ ୁ /778 36 186 256ଅଜୟ ସ0ିପ ଡିଗା ପି ଏ. ଡିଗା RWX0302661

%ୀ /779 57 186 257ଇ. ତିଗା .ା ଏ ତିଗା RWX0302653

ପ ୁ /880 58 186 258ରବି0�  କମୁାର େଜନା ପି ଭିକାରୀ ତରଣ େଜନା RWX0194092

%ୀ /881 53 186 259ପ�ଣତୀ େଜନା .ା ରବି0�  କମୁାର େଜନା RWX0194100

ପ ୁ /982 59 186 260େକ. ଶ�ାମଲ ରାଓ ପି େକ. ବିରନ* ା ରାଓ RWX0302679

%ୀ /983 48 186 261େଗୗରୀ େସୗରୀ .ା େକ. ଶାମଲ ରାଓ RWX0546788

ପ ୁ /1384 57 186 262େଗୗରା� ସାହୁ ପି ଧନୁଧQର ସାହୁ RWX0547000

%ୀ /1385 47 186 263ସାରଦା ସାହୁ .ା େଗୗରା� ସାହୁ RWX0547018

ପ ୁ /1686 74 186 264ଆର ଏନ .ାଇଁ ପି ବି ଏନ .ାଇଁ OR/12/085/330046

%ୀ /1687 64 186 265େଜ�ାତିମQଇ .ାଇଁ .ା ଆର ଏନ .ାଇଁ OR/12/085/330047

ପ ୁ /1688 58 186 266ଅନିଲକମୁାର .ାଇଁ ପି ୟୁ ଏନ .ାଇଁ OR/12/085/330048

%ୀ /1689 47 186 267ପ�ତିତୀ .ାଇଁ .ା ଅନୀଲ କମୁାର .ାଇଁ KBH1927375

%ୀ /1790 61 186 268ଲ?-ୀ େଚୗଧରୁୀ .ା ସେୁରାଜ େଦଓ େଚୗଧରୁୀ KBH1653690

ପ ୁ /1791 38 186 269ନିରଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁରାଜ େଦଓ େଚୗଧରୁୀ KBH1653708

ପ ୁ /2192 62 186 270ସେରାଜ କମୁାର େସାେରନ ପି ଜୟରାମ େସାେରନ RWX0194167

%ୀ /2193 52 186 271ପାନମଣୀ େସାେରନ .ା ସେରାଜ କମୁାର େସାେରନ RWX0527929

ପ ୁ /2394 28 186 272ରାହୁଲ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ସରୁଜ େଦଓ େଚୗଧରୁୀ RWX0912618

%ୀ /2495 53 186 273ଲିଳାବତୀ େଦବୀ .ା ରାେଜ0�  ପ�ସାଦ RWX0546721

ପ ୁ /2496 55 186 274ରାେଜ0�  ପ�ସାଦ ପି ଯଦୁଲାଲ ପ�ସାଦ RWX0546713

ପ ୁ /2497 34 186 275ବିଜୟ ଶ<ର ପ�ସାଦ ପି ରାେଜ0�  ପ�ସାଦ RWX0194191

ପ ୁ /2498 32 186 276େପ�ମ ଶ<ର ପ�ସାଦ ପି ରାେଜ0�  ପ�ସାଦ RWX0194209

ପ ୁ /2599 40 186 277କୃF େମାହନ େସବନା ପି ଚ0�  େସଖର ରାଓ େସବନା RWX0194217

ପ ୁ /27100 62 186 278କୃFଚ0�  ପଟନାୟକ ପି ଚକ�ଧର ପଟନାୟକ OR/12/085/330105

ପ ୁ /27101 35 186 279ଦୟା ଶ<ର ପଟନାୟକ ପି କୃFଚ0�  ପଟନାୟକ RWX0302729

ପ ୁ /27102 34 186 280ଉମା ସ<ର ପଟନାୟକ ପି କୃF ଚ0�  ପଟନାୟକ RWX0302711

%ୀ /27103 57 186 281ମାଧବି ଲତା ପ1ନାୟକ .ା କୃFଚ0�  ପ1ନାୟକ OR/12/085/330106

ପ ୁ /29104 58 186 282ସେୁର0�  କମୁାର େସଠୀ ପି ବି.ବି. େସଠୀ RWX0546739

%ୀ /29105 48 186 283ଅନସୟୂା େସଠୀ .ା ସେୁର0�  େସଠୀ RWX0546747

ପ ୁ /30106 25 186 284ସସୁା( କମୁାର େସଠୀ ପି ସେୁର0�  କମୁାର େସଠୀ RWX0912600

%ୀ /31107 69 186 285ରସ-ିତା ସାହୁ .ା ପରମାନ0 ସାହୁ OR/12/085/330119

ପ ୁ /31108 45 186 286ସ@ିେକତ ସାହୁ ପି ପରମାନ0 ସାହୁ KBH1662451

ପ ୁ /QTR NO- E109 36 186 287ରଵୀ ଶ<ର ପ�ସାଦ ପି ରାେଜ0�  ପ�ସାଦ RWX0194183

ପ ୁ /35110 62 186 288ନିର>ନ ପAା ପି ରାଧ େଗାବି0 ପAା RWX0194316

%ୀ /35111 59 186 289ରିନା ପAା .ା ନିର>ନ ପAା RWX0194324

%ୀ /35112 34 186 290ଅଚQନା ପAା ପି ନିର>ନ ପAା RWX0194308
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ପ ୁ /35113 33 186 291ଅମିତ ପAା ପି ନିର>ନ ପAା RWX0302745

ପ ୁ /36114 58 186 292ରାଜ କମୁାର ସାହା ପି ଗଣପତ ସାହା RWX0912170

%ୀ /36115 52 186 293ଅନିତା ସାହା .ା ରାଜ କମୁାର ସାହା RWX0912154

%ୀ /36116 29 186 294ସୃZି ସାହା ପି ରାଜ କମୁାର ସାହା RWX0912204

%ୀ /37117 49 186 295ପ�ମିଳା କମୁାରୀ େଦବୀ .ା ବିପ� ଚରଣ ପାତ� RWX0194381

ପ ୁ /37118 58 186 296ବିପ�ଚରଣ ପାତ� ପି ଭିମ ପାତ� RWX0194373

ପ ୁ /38119 65 186 297ପ[ୂQଚ0�  ପ�ଧାନ ପି ବଳଭଦ�  ପ�ଧାନ KBH1927441

%ୀ /38120 56 186 298ସଷୁମା ପ�ଧାନ .ା ପ[ୂQଚ0�  ପ�ଧାନ KBH1927466

%ୀ /40121 36 186 299ସାଗରୀକା ପଟନାୟକ ପି ଦAପାଣୀ ପଟନାୟକ RWX0194407

%ୀ /40122 37 186 300ମନିଷା େସ\ ପି ନବିW େସ\ RWX0194399

%ୀ /41123 35 186 301େସୗମ�ା ନାୟକ ପି ତ�ିେଲାଚନ ନାୟକ RWX0302752

ପ ୁ /45124 50 186 302ରାଜାପତି ପ�ଧାନ ପି ଗ0ୁାନା ପ�ଧାନ RWX0912139

%ୀ /45125 45 186 303ଜିବ(ୀ ପ�ଧାନ .ା ରାଜାପତି ପ�ଧାନ RWX0912527

%ୀ /45126 21 186 304ଶିବାନି ପ�ଧାନ ପି ରାଜାପତି ପ�ଧାନ RWX1176635

ପ ୁ /46127 64 186 305ପ�ଫଲୁ)  କମୁାର କହଁର ପି ଯତିନ କମୁାର କହଁର KBH1886696

ପ ୁ /50128 54 186 306ଘାସିରାମ ହ(ାଳ ପି ଧନୁ ହ(ାଳ RWX0194498

%ୀ /50129 48 186 307ତାରାବତି ହ(ାଳ .ା ଘାସିରାମ ହ(ାଳ RWX0194506

ପ ୁ /50130 33 186 308ହୃଷିେକଶ ହ(ାଳ ପି ଘାସିରାମ ହ(ାଳ RWX0194514

%ୀ /51131 57 186 309ବିଳାସ କମୁାରି ସାହୁ .ା ପ�ଶା( ପାଣିଗ�ାହି OR/12/085/330171

ପ ୁ /57132 40 186 310ତାପସ କମୁାର ମଲ) ିକ ପି ନେରାUମ ମଲ) ିକ RWX0912105

%ୀ /57133 40 186 311କ]ନା ମଲ) ିକ .ା ତାପସ କମୁାର ମଲ) ିକ RWX0912188

ପ ୁ /58134 43 186 312ରାେଜ0�  କମୁାର ମହାରଣା ପି ପ�କାଶ ଚ0�  ମହାରଣା KBH1886191

ପ ୁ /58135 55 186 313େକ.େକ. ସା(ା ପି ଏ^ ସା(ା RWX0546879

%ୀ /58136 49 186 314ପି ଏ9. ସା(ା .ା େକ.େକ. ସା(ା RWX0546887

ପ ୁ /58137 33 186 315ସବିର କମୁାର ସା(ା ପି କାେଲନ କମୁାର ସା(ା RWX0546895

ପ ୁ /59138 58 186 316ଅ?ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ପଦ- ନାଭ େବେହରା RWX0546903

%ୀ /59139 48 186 317ଆରତୀ େବେହରା .ା ଅ?ୟ କମୁାର େବେହରା RWX0546911

ପ ୁ /62140 52 186 318ପ�ଦୀପ କମୁାର ମଢୁଆଳ ପି ପ�ଫଲୁ)  ମଢୁଆଳ RWX0911982

%ୀ /E-62141 46 186 319ବନଜା ମଧଆୁଲ .ା ପ�ଦିପ କମୁାର ମଧଆୁଲ RWX1232982

ପ ୁ /65142 58 186 320ଆଶିସ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0194571

%ୀ /65143 52 186 321ଆରତୀ ଦାସ .ା ଆଶିସ କମୁାର ଦାସ RWX0194589

%ୀ /66144 34 186 322ପ�ିୟ ଦଶQନୀ ଖରା ପି େଜ�ାତିମQୟ ଖରା RWX0194605

%ୀ /67145 39 186 323ନିମQଳା େବେହରା .ା ଧନ େଖମAୁୁ RWX0912295

ପ ୁ /67146 56 186 324ଧନ େଖମAୁୁ ପି ତିଲକ େଖମAୁୁ RWX0912345

ପ ୁ /67147 25 186 325ଲ?-ୀକା( େଖମAୁୁ ପି ଧନ େଖମAୁୁ RWX0912378

ପ ୁ /68148 60 186 326ଲଳୀତ କମୁାର େଦାରା ପି ଇ$ର େଦାରା RWX0194647

%ୀ /68149 53 186 327ସଜୁାତା େଦାରା .ା ଲଳିତ କମୁାର େଦାରା RWX0194654

%ୀ /69150 39 186 328ବିଜୟ ଲ?-ୀ ସାମଲ ପି ବିନୟ କମୁାର ସାମଲ RWX0195701

%ୀ /E-76151 57 186 329ଏଲିଜାେବଥ ଟିଗା ପି ହରୁନ ଟିଗା RWX1180850

ପ ୁ /F-100152 37 186 330ଜାେବଦ ଆଲମ ଖ_ ପି ଦୟାନ ଖ_ RWX1180041

%ୀ /F-100153 28 186 331ନସିମା ନଗମୀ .ା ଜାେବଦ ଅଲମ ଖ_ RWX1180082

ପ ୁ /430154 27 186 332ଇକା( କମୁାର େସଠୀ ପି ସେୁର0�  କମୁାର େସଠୀ RWX0912592

ପ ୁ /432155 23 186 333ଅ<ି5 ମିଶ� ପି ଶବି ପ�ସାଦ ମିଶ� RWX1044569

%ୀ /999156 37 186 334ସଷୁମା ବିଲୁ� .ା ଅନିଲ କମୁାର ଡୁ� ଡୁ� RWX0981969

ପ ୁ /999157 33 186 335ଏମ ଜୟପ�କାଶ ପି ଏସ.ଭା`ର ରାଓ RWX0981902

ପ ୁ /999158 40 186 336ଏମ. ସଂଜୀବ କମୁାର ପି ଏମ. ଭା`ର ରାଓ RWX0982272

%ୀ /999159 33 186 337ରାେମ$ରି ମାAା�ି .ା ରାେଜ0�  କମୁାର ପାଲକା RWX0982439

ପ ୁ /999160 48 186 338ରାେଜ0�  କମୁାର ପାଲକା ପି ଶକୁଟୁା ପାଲକା RWX0982124

ପ ୁ /999161 65 186 339ଏମ.ଭା`ର ରାଓ ପି ଏମ.େଭ<ଟ ରାଓ RWX0981878

%ୀ /999162 33 186 340ଏମ. ତ�ୀେବଣି .ା ଏମ.ଏସ. କମୁାର RWX0981977

%ୀ /HAL TOWNS163 28 191 1େମଘା ମିଶ� .ା କାଳିପ�ସାଦ ମିଶ� RWX1124007

ପ ୁ /1164 55 191 2ସତ�ବାନ ମିଶ� ପି ଉେପ0�  ମିଶ� RWX0201814

%ୀ /1165 47 191 3େଜାସ*ା େସନାପତି .ା ଜୟରାମ େସନାପତି RWX0977181

%ୀ /1166 25 191 4ସୃତି େସନାପତି ପି ଜୟରାମ େସନାପତି RWX0977314

ପ ୁ /2167 54 191 5ପିତବାସ ପାଢି ପି ଦାମେଦାର ପାଢି RWX0201822

%ୀ /2168 49 191 6ସଂଜୁaା ପାଢି .ା ପିତବାସ ପାଢି RWX0201830

%ୀ /2169 25 191 7ସାଗରିକା ପାଢୀ ପି ପିତବାସ ପାଢୀ RWX0949586

%ୀ /3170 27 191 8ଶଭୁସ-ିତା ପାଢୀ ପି େଗାବି0 ବଲ) ଭ ପାଢୀ RWX0700088

ପ ୁ /4171 41 191 9ଆେଲାକ ଚ0�  ବିେଶାଇ ପି େଗୗରା� ବିେଶାଇ KBH1928431

ପ ୁ /4172 51 191 10ନବ କିେଶାର ମହାପାତ� ପି ଲଡୁ ମହାପାତ� OR/12/085/348014

%ୀ /4173 39 191 11ପ�ମିଳା ମହାରଣା .ା ନବକିେଶାର ମହାରଣା RWX0413740

ପ ୁ /4174 59 191 12ଦAପାଣି ନାୟକ ପି କାଶୀନାଥ ନାୟକ KBH1869312
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ପ ୁ /4175 23 191 13ଶଭୁାଶିଷ ପାଢୀ ପି େଗାବି0 ବଲ) ଭ ପାଢୀ RWX0977025

ପ ୁ /U-4176 56 191 14େଗାବିC ବଲ) ଭ ପାଢୀ ପି କିେଶାର ଚ0�  ପାଢୀ RWX0719484

%ୀ /U-4177 48 191 15ଗୀତା>ଳୀ ପାଢୀ .ା େଗାବି0 ବଲ) ଭ ପାଢୀ RWX0959619

ପ ୁ /5178 44 191 16ଈ$ର ପାତ� ମା ଆତାଲୁ ପାତ� KBH1663533

ପ ୁ /6179 56 191 18ଛ0ାଚରଣ ଖମାରୀ ପି ଭୂବେନKହର ଖମାରୀ RWX0515361

%ୀ /6180 50 191 19ବାସ(ି ଖମାରୀ .ା ଛ0ାଚରଣ ଖମାରୀ RWX0515379

%ୀ /6181 25 191 20ପ�ିWସି ଖମାରୀ - ଛ0 ଚରଣ ଖମାରୀ RWX0977470

ପ ୁ /6182 51 191 21ରେମଶ ଚ0�  ମହା(ି ପି େଲାକନାଥ ମହା(ି RWX0862060

%ୀ /6183 43 191 22ରଶ-ୀ ରାଣୀ ମହା(ି .ା ରେମଶ ଚ0�  ମହା(ି RWX0862540

ପ ୁ /6184 48 191 23ନବିନ କମୁାର ରାଉତ ପି ବାdାନିଧି ରାଉତ KBH1869213

ପ ୁ /6185 43 191 24େହମ( କମୁାର ରାଉତ ପି ବାdାନିଧି ରାଉତ KBH1837806

ପ ୁ /U-6186 20 191 25ଅମନ ମହା(ି ପି ରେମଶ ଚ0�  ମହା(ି RWX1269158

ପ ୁ /7187 39 191 26କ� ିFା କମୁାର ପି�ୁଆ ପି ସନାତନ ପି�ୁଆ KBH1928381

ପ ୁ /7188 41 191 27ପବିତ�  କମୁାର ରାଉଲ ପି ରାେଜ0�  ରାଉଲ RWX0515866

ପ ୁ /7189 42 191 28ହୃଷିେକଶ ରାଉତ ପି ବାdା ନିଧି ରାଉତ KBH1869494

ପ ୁ /7190 40 191 29ଭଗବାନ ରାଉତ ପି ବାdାନିଧି ରାଉତ KBH1877729

ପ ୁ /7191 40 191 30ଶିବ କମୁାର ରାଉତ ପି ବାdାନିଧି ରାଉତ KBH1869817

%ୀ /7192 35 191 31ପGୁା>ଳୀ ରାଉତ .ା େହମ( କମୁାର ରାଉତ RWX0687533

%ୀ /SECTOR-7193 57 191 32ଆରତି େଚୗଧରୁୀ .ା ରେମଶ କମୁାର ନ OR/12/085/344122

ପ ୁ /SECTOR-7194 27 191 33ଶeର ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ଦAପାଣି ନାୟକ RWX0719526

ପ ୁ /8195 21 191 34ଶିଭମ ଖମରୀ ପି ଛ0ା ଚରଣ ଖମାରୀ RWX1100197

%ୀ /8196 47 191 35ଆରତୀ ମିଶ� .ା େଦେବ0�  କମୁାର ମିଶ� RWX0949602

ପ ୁ /8197 27 191 36ମିତ�ଭାନୁ ମିଶ� ପି େଦେବ0�  କମୁାର ମିଶ� RWX0699983

%ୀ /8198 24 191 37ସେୁବଦିତା ମିଶ� ପି େଦେବ0�  କମୁାର ମିଶ� RWX0949610

%ୀ /8199 48 191 38ପ�େମାଦିନି ପ1ନାୟକ .ା େଲାକନାଥ ପ1ନାୟକ OR/12/085/348027

ପ ୁ /8200 29 191 39ସନୁୀତ ତୀଗା ପି ଆମସୁ ତୀଗା RWX0977363

%ୀ /9201 56 191 40େଗାଲାପ ମଲ) ିକ ପି ପ[ୂQଚ0�  ମଲ) ିକ RWX0792598

ପ ୁ /9202 55 191 41େଲାକନାଥ ପଟନାୟକ ପି ନଟବର ମହା(ୀ KBH1869445

ପ ୁ /u-09203 69 191 42ବାdାନିଧୀ ରାଉତ ପି ଗଣପତି ରାଉତ OR/12/085/348021

%ୀ /u-09204 65 191 43ବ�ାଲି ରାଉତ .ା ବାdାନିଧୀ ରାଉତ OR/12/085/348022

%ୀ /u-09205 31 191 44ସ*ିfା ରାଣୀ ରାଉତ .ା ଭଗବାନ ରାଉତ RWX0719658

ପ ୁ /10206 28 191 45ବିକ� ା( ପ1ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପ1ନାୟକ RWX0413666

ପ ୁ /10207 34 191 46ସବୁ� ତ କମୁାର ପାତ� ପି ରବି0�  ନାଥ ପାତ� KBH1927870

ପ ୁ /11208 63 191 47ବାବୁଲାଲ ସିଂ ପି ଏମ ବି ସିଂ KBH2066611

%ୀ /12209 37 191 48ଶଭୁଶ�ୀ ଦାସ .ା ଅନିଲ ଦାସ RWX0201871

ପ ୁ /U-12210 24 191 49ଶ�ୀକା( ପଟନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପଟନାୟକ RWX1124965

ପ ୁ /13211 56 191 50ଅଧିକାରୀ ବି$ାଲ ପି ମାଲୁ ବି$ାଲ RWX0642033

ପ ୁ /13212 28 191 51ଦିବାକର ବି$ାଳ ପି ଅଧିକାରୀ ବି$ାଳ RWX0642025

ପ ୁ /13213 56 191 52ବିଜୟ କଲୁଦିପ ପି େଜାେସଫ କଲୁଦିପ OR/12/085/348125

%ୀ /13214 50 191 53ଶା(ିଲତା ସାହୁ .ା ଦୁଲ)Q ଭ ଚ0�  ସାହୁ RWX0814293

ପ ୁ /13215 51 191 54ଦୁଲ)Q ଭ ଚ0�  ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0814871

%ୀ /13216 26 191 55ସଶୁ�ୀ ସ�ୀତା ସାହୁ ପି ଦୁଲ)Q ଭ ଚ0�  ସାହୁ RWX0814640

ପ ୁ /QR NO-H-1217 39 191 56େଗୗତମ କମୁାର େଶୗ ପି ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ KBH1663657

%ୀ /14218 52 191 57ଏସ. ଜି. ପି. ସ0ୁରୀ .ା ଏସ ଶ�ନିିବାସ ରାଓ OR/12/085/348354

%ୀ /15219 26 191 58ସ- ିତା ରାଣୀ େବେହରା ପି େକଳୖାସ ଚ0�  େବେହରା RWX0977520

%ୀ /15220 71 191 59ରାେଜ$ରୀ େଦବୀ .ା ମଖୁଲାg ପ�ସାଦ RWX0515528

%ୀ /16221 50 191 60ଗୀତା>ଳୀ ବି$ାଳ .ା ଅଧିକାରୀ ବି$ାଳ RWX0814814

%ୀ /16222 35 191 61.ପ*ା ସମVଳା ମିଥM .ା େସାମନାଥ ପ�ମାଣିକ RWX0201889

ପ ୁ /16223 44 191 62ସମନାଥ ପ�ମାଣିକ ପି ବି$ନାଥ ପ�ମାଣିକ RWX0528182

%ୀ /16224 36 191 63ସଫୁଲା ରାଉତ .ା ନବିନ କମୁାର ରାଉତ RWX0201897

ପ ୁ /16225 38 191 64ରତନ ଲାg ସାହୁ ପି ଗରୁୁଚରଣ ସାହୁ RWX0515502

ପ ୁ /16226 36 191 65ବି$ନାତ ସାହୁ ପି ଗରୁୁଚରଣ ସାହୁ RWX0642116

%ୀ /16227 32 191 66ସବିତା ସାହୁ .ା ରତନ ଲାg ସାହୁ RWX0515494

ପ ୁ /16228 30 191 67ତ�ୀନାଥ ସାହୁ ପି ଗରୁୁଚରଣ ସାହୁ RWX0642124

%ୀ /17229 39 191 68ଦାଣୀଶ�ୀ ପ�ିୟଦଶVନି ନାୟକ ପି ପଦ- ନାଭ ନାୟକ RWX0642520

ପ ୁ /17230 32 191 69ସମଦଶQ ୀ େସୗମ� ବhQ ନ ନାୟକ ପି ପଦ- ନାଭ ନାୟକ RWX0642538

ପ ୁ /17231 27 191 70ପାଥQ  ସାରଥି ଶ�ୀଚ0ନ ନାୟକ ପି ପ�େବାଧ କମୁାର ନାୟକ RWX0642512

%ୀ /17232 29 191 71ପ�iା ପାରମିତା ମା ସଂଯaୁା ନାୟକ RWX0642504

ପ ୁ /17233 70 191 72ଆUQ ଚରଣ ରାଉତ ପି ମଧସୁଦୂନ ରାଉତ OR/12/085/354454

%ୀ /17234 62 191 73ପ�ମିଳା ରାଉତ .ା ଆUQ ଚରଣ ରାଉତ OR/12/085/354455

ପ ୁ /17235 35 191 74ରଜତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଆUQତ� ାଣ ରାଉତ KBH1693647

%ୀ /18236 26 191 75ସବିତା ପ�ସାଦ ପି ମଖୁଲାଲ ପ�ସାଦ RWX0977058

4 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ< .ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /18237 35 191 76ରଜତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଆUQତ� ାଣ ରାଉତ RWX0642470

%ୀ /19238 50 191 77ମ>ଳୁା ନାୟକ .ା ଦAପାଣି ନାୟକ KBH1869304

ପ ୁ /19239 47 191 78ଭା`ର .ାଇଁ ପି ମ�ୁଳୁ .ାଇଁ OR/12/085/348061

%ୀ /19240 40 191 79ରୀନା .ାଇଁ .ା ଭା`j .ାଇଁ KBH1662360

ପ ୁ /20241 29 191 80ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦAପାଣି ନାୟକ RWX0515791

ପ ୁ /20242 30 191 81ସଚିଦା ନ0 ପାଣିଗ�ାହି ପି ବିେବକାନ0 ପାଣିଗ�ାହି RWX0642678

ପ ୁ /20243 43 191 82ପ�ଭାକର .ାଇଁ ପି ମ�ୁଳୁ .ାଇଁ KBH1878024

ପ ୁ /U-20244 55 191 83ପ�େବାଧ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁର0�  କମୁାର ନାୟକ RWX0894808

%ୀ /u-20245 53 191 84ସଂଜୁaା ନାୟକ .ା ପ�େବାଧ କମୁାର ନାୟକ RWX0894717

ପ ୁ /21246 48 191 85ସେରାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ଶରତ କମୁାର େସଠୀ KBH1838002

ପ ୁ /22247 34 191 86େଛାଟରାୟ ମହା( ପି ଶତ�ୁଘ* ମହା( RWX0515460

ପ ୁ /22248 53 191 87ବିଦ�ାଧର ପ�ଧାନ ପି ଭବାନି ପ�ଧାନ OR/12/085/348068

ପ ୁ /22249 44 191 88ସମୀର କମୁାର େସଠୀ ପି ଶରତ କମୁାର େସଠୀ KBH1643725

%ୀ /23250 62 191 89ଦଶQନି େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା KBH2066660

%ୀ /23251 29 191 90ମମତା େବେହରା .ା ରାେଜଶ େବେହରା RWX0977207

ପ ୁ /23252 37 191 91ର>ନ କମୁାର .ାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ .ାଇଁ RWX0720110

%ୀ /U-23253 33 191 92ପGୁା>ଳି .ାଇଁ .ା ର>ନ କମୁାର .ାଇଁ RWX0720094

%ୀ /24254 23 191 93ମଧମିୁତା ପAା ପି ସେରାଜ ପAା RWX0977553

ପ ୁ /24255 72 191 94ଭବାନି ପ�ଧାନ ପି ଭୀମ ପ�ଧନ RWX0413377

%ୀ /24256 64 191 95େଶାଭା ପ�ଧାନ .ା ଭବାନି ପ�ଧାନ RWX0413310

ପ ୁ /24257 42 191 96ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି େଭାବନି ପ�ଧାନ RWX0413344

%ୀ /24258 37 191 97ବିFୁପ�ିୟା ପ�ଧାନ .ା ବିଦ�ାଧର ପ�ଧାନ RWX0413294

%ୀ /24259 34 191 98ବନିତା ପ�ଧାନ .ା ପ�ଫଲୁ େକାୁମାର ପ�ଧାନ RWX0413302

ପ ୁ /u-24260 54 191 99ସେରାଜ ପAା ପି ନିଳାDଳ ବିହାରି ପAା RWX0894675

%ୀ /U-24261 27 191 100ରୁଚିତା ପAା ପି ସେରାଜ ପAା RWX0894683

ପ ୁ /25262 49 191 101ସଦୁାମ ପରିଡା ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ ପରିଡା OR/12/085/348077

%ୀ /25263 40 191 102ରୁବି ସଂୁଜାଲ .ା ଅଜିତ କମୁାର େବେହରା RWX0201947

%ୀ /25 MANDIR264 22 191 103େରାସାଳୀନ ଦାଶ ପି ଶ�ୀନିବାଶ ଦାଶ RWX1276088

ପ ୁ /26265 53 191 104େସାମନାଥ ନାୟକ ପି ଦୁଲQ ଭ ନାୟକ OR/12/085/348081

ପ ୁ /26266 21 191 105ଜିେତଶ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ RWX1176239

ପ ୁ /26267 47 191 106ସ>ୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ଦୁଖିଶ�ାମ ପରିଡା OR/12/085/348078

ପ ୁ /26268 42 191 107ପ[ୂQଚ0�  ପରିଡା ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ ପରିଡା OR/12/085/348761

ପ ୁ /27269 42 191 108ସଶୁା( କମୁାର େଲ<ା ପି ସତ�ବାଦୀ େଲ<ା RWX0201954

ପ ୁ /27270 74 191 109ଦୁଃଖିଶ�ାମ ପରିଡା ପି କଳା ପରିଡା RWX0687525

%ୀ /27271 35 191 110ପ�ମିତା ପରିଡା .ା ସ>ୟ କମୁାର ପରିଡା RWX0515577

%ୀ /27272 60 191 111ସଦିlା େସଠୀ .ା ଶରତଚ0�  େସଠୀ OR/12/085/348089

%ୀ /27273 41 191 112ସନୁୀତା େସଠୀ ପି ଶରତ ଚ0�  େସଠୀ KBH1663715

ପ ୁ /28274 42 191 113ସନୁୀଲ କମୁାର େସଠୀ ପି ଶରତ ଚ0�  େସଠୀ KBH1869619

%ୀ /29275 37 191 114ଜାନକୀ ପରିଡା .ା ସଦୁାମ ପରିଡା RWX0515130

ପ ୁ /30276 35 191 115ସେୁରଶ ଚ0�  ବି$ାଳ ପି େଯାେଗ0�  ବି$ାଳ RWX0814541

ପ ୁ /30277 65 191 116ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିଧନ ସାହୁ OR/12/085/354055

%ୀ /30278 55 191 117ସବୁ[Qମୟୀ ସାହୁ .ା ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ OR/12/085/354056

ପ ୁ /30279 39 191 118ସାନ> ୁକମୁାର ଶତପଥି ପି ଜଟି ଶତପଥି RWX0413955

ପ ୁ /31280 48 191 119ରେମଶ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ରାମକୃF ପାଇକରାୟ RWX0414045

%ୀ /31281 38 191 121ଚ0� ାରାଣି େସା ପି ଅଜିତ କମୁାର େସା RWX0201996

%ୀ /U-31282 28 191 122ମମତା େବେହରା .ା କାଳିଆ େବେହରା RWX0894816

ପ ୁ /32283 38 191 123ଭେବK ଚ0�  େବେହରା ପି ସେୁର0�  ନାଥ େବେହରା RWX0720243

ପ ୁ /32284 55 191 124େକଳୖାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ଲ?-ଣ ରାଓ ନୀଳଗିରୀ RWX0515015

%ୀ /32285 46 191 125ମ>ଳୁା େଚୗଧରୁୀ .ା େକଳୖାଶ େଚୗଧରୁୀ RWX0515007

ପ ୁ /32286 40 191 126ପ�ଭାତ କମୁାର ଓଝା ପି ଧରଣୀଧର ଓଝା KBH1837905

%ୀ /32287 40 191 127ଜୟଶ�ୀ ଓଝା .ା ପ�ଶା( କମୁାର ଓଝା RWX0792580

ପ ୁ /QR NO-J-3288 35 191 129େଦାଳ େଗାବି0 େଗୗଡ ପି ସବୁାଷ ଚ0�  େଗୗଡ RWX0977132

%ୀ /QR NO-J-3289 29 191 130ପ�ଭାତୀ କମୁାରୀ େଗୗଡ .ା େଦାଳ େଗାବି0 େଗୗଡ RWX0977439

%ୀ /U-32290 69 191 131ତmାଳ ପରିଡା .ା ଦୁଃଖିଶ�ାମ ପରିଡା OR/12/085/348076

%ୀ /33291 39 191 132ଜୟ(ି ମଲ) ିକ .ା ଅନିଲ କମୁାର ମଲ) ିକ RWX0352807

%ୀ /33292 29 191 133ଅନୁକnା ମଲ) ିକ ପି ଅନୀଲ କମୁାର ମଲ) ିକ RWX0515163

%ୀ /33293 28 191 134ଅନୁପମା ମଲ) ିକ ପି ଅନୀଲ କମୁାର ମଲ) ିକ RWX0515171

%ୀ /35294 77 191 135ଶା(ିଲତା ରାୟ .ା ଶରତ ଚ0�  ରାୟ RWX0203307

ପ ୁ /35295 50 191 136ସା(ନୁ କମୁାର ରାୟ ପି ଶରତ ଚ0�  ରାୟ RWX0203281

ପ ୁ /35296 48 191 137.ରାଜ କମୁାର ରାୟ ପି ସରତ ଚ0�  ରାୟ RWX0203273

%ୀ /35297 42 191 138ବାଗ-ୀ ପ�ଭା ରୟ .ା .ରାଜ କମୁାର ରୟ RWX0687517

%ୀ /35298 42 191 139େଜ�ାତVମୟୀ ରାୟ .ା ଶା(ନୁ କମୁାର ରାୟ RWX0203299

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ< .ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /U-35299 38 191 140ମିନା?ୀ ପାଢୀ .ା ମିହିର କମୁାର ପAା RWX0959593

ପ ୁ /U-35300 44 191 141ମିହିର କମୁାର ପAା ପି ଘନଶ�ାମ ପAା RWX0959601

ପ ୁ /36301 46 191 142iାନ ର>ନ ଦାଶ ପି ଯଧିୁoିର ଦାଶ OR/12/085/348121

ପ ୁ /36302 54 191 143ଜୀବନଜିତ ନାୟକ ପି େଗାଦାବରୀ ନାୟକ RWX0977090

%ୀ /36303 51 191 144ରଶ- ିତା ନାୟକ .ା ଜୀବନଜିତ ନାୟକ RWX0977041

%ୀ /36304 29 191 145ରାେଜ$ରୀ ନାୟକ ପି ଜୀବନଜି5 ନାୟକ RWX0977157

ପ ୁ /u-36305 25 191 146ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜୀବନ ଜି5 ନାୟକ RWX0977454

ପ ୁ /37306 61 191 147େଗାପବCୁ ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ OR/12/085/348126

ପ ୁ /37307 55 191 148ଇ0� ମଣୀ ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ RWX0515403

%ୀ /37308 51 191 149ମମତା ନାୟକ .ା େଗାପବCୁ ନାୟକ OR/12/085/348127

%ୀ /37309 48 191 150ରାଜବାଳା ନାୟକ .ା ଇ0� ମଣୀ ନାୟକ RWX0515759

ପ ୁ /38310 38 191 151ଅଭିଜିତ ମହା(ି ପି ପ�େବାଧ କମୁାର ମହା(ି KBH1667310

%ୀ /38311 33 191 152ଦୀପା ମଦୁୀ .ା ନିର>ନ ଓରାମ RWX0814368

ପ ୁ /38312 44 191 153ନିର>ନ ଓରାମ ପି ରୂପଲାଲ ଓରାମ RWX0814392

ପ ୁ /38313 58 191 154େକଳୖାଶ ଚ0�  େସନାପତି ପି ମେହାନ େସନାପତି RWX0413732

%ୀ /38314 47 191 155ମମତା ମ>ରି େସନପତି .ା େକଳୖାଶ ଚ0�  େସନାପତି RWX0413724

ପ ୁ /38315 29 191 156କୃFାକା( େସନାପତି ପି େକଳୖାଶ ଚ0�  େସନାପତି RWX0515726

ପ ୁ /38316 28 191 157କ� ିFାକା( େସନାପତି ପି େକଳୖାଶ ଚ0�  େସନାପତି RWX0687509

ପ ୁ /38317 41 191 158ମେନାଜ କମୁାର ସିକM ପି ଡିpାଧର ସିକM RWX0814244

%ୀ /40318 48 191 159ମିନା କମୁାରୀ ବାହାଦୁରା ନାରାଜ .ା ରେମଶ କମୁାର ନାରାଜ RWX0202002

%ୀ /40319 48 191 160େରଖାରାଣୀ ମ�ାଡି .ା ମେହ0�  ମ�ାଡି OR/12/085/354337

ପ ୁ /40320 48 191 161ରେମଶ କମୁାର ନାରାଜ ପି ନିର>ନ ନାରାଜ RWX0687079

ପ ୁ /41321 52 191 162ମନର>ନ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ RWX0413369

%ୀ /41322 49 191 163େଲାପାମଦୁ� ା ଦାସ .ା ମନର>ନ ଦାସ RWX0413427

ପ ୁ /41323 28 191 164ରାେଜଶ ଦାଶ ପି ମେନାର>ନ ଦାଶ RWX0514992

%ୀ /41324 23 191 165ଶଭୁସ-ିତା ରାୟ ପି ଶା(ନୁ କମୁାର ରାୟ RWX1116326

ପ ୁ /42325 42 191 166ସତ�ଶିବ ପ�ସାଦ ପି ବଳରାମ େସଠୀ KBH1663558

ପ ୁ /42326 72 191 167ଜଳଧର ମହାନ0 ପି ଅନ( ମହାନ0 OR/12/085/348140

%ୀ /42327 67 191 168କ�ିFା କମୁାରୀ ମହାନ0 .ା ଜଳଧର ମହାନ0 OR/12/085/348141

ପ ୁ /42328 48 191 169କାମେଦବ ମହାନ0 ପି ଜଳCର ମହାନ0 OR/12/085/348143

%ୀ /42329 28 191 170ସସୁ- ିତା ମହାପାତ� ପି ଜଗତ ବିହାରି ମହାପାତ� RWX0413278

ପ ୁ /42330 68 191 171ବଳରାମ େସଠୀ ପି ଲ?-ୀଧର େସଠୀ OR/12/085/348146

%ୀ /42331 64 191 172ଶକ(ୁଳା େସଠୀ .ା ବଳରାମ େସଠୀ OR/12/085/348147

%ୀ /43332 38 191 173ବ0ନା ମହାନ0 ପି କାମେଦବ ମହାନ0 RWX0202010

ପ ୁ /43333 55 191 174ମେହ0�  ମାଡV ପି ରଘନୁାଥ ମାଡV OR/12/085/354336

ପ ୁ /44334 39 191 175ଜଗନ* ାଥ ପ�ସାଦ .. ପି ବଳରାମ େସଠି KBH1877984

%ୀ /44335 26 191 176ନମ�ତା ନାୟକ ପି ଇ0�ମଣି ନାୟକ RWX0814533

%ୀ /44336 48 191 177ସରୁଭୀ କସୁମୁ ପରିଡ଼ା .ା ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡ଼ା OR/12/085/356611

%ୀ /QTR NO-J/337 26 191 178ଜୁଲୀ କମୁାରୀ .ାଇଁ .ା ର>ିତ 9ଵାଇଁ RWX1125202

ପ ୁ /45338 37 191 179ର>ିତ କମୁାର େବେହରା ପି ପ�ଫଲୁ େବେହରା RWX0353052

%ୀ /45339 29 191 180ସଚିୁସ- ିତା ସାହୁ ପି େଦବହରୀ ସାହୁ RWX0700021

ପ ୁ /45340 25 191 181ଚ0�  କା( େସନାପତି ପି େକଳୖାସ ଚ0�  େସନାପତି RWX0862482

%ୀ /46341 33 191 182ସଜୁାତା ବାଡତିଆ .ା ଦିଲିପ କମୁାର ବାଡତିଆ RWX0202036

%ୀ /47342 38 191 183ପ[ୂQମା ଖରା .ା ଖସୁ�ୁ  ଖରା KBH2066850

%ୀ /47343 29 191 184ପ�ଭାସିନୀ େକାସ) ା ପି ଜୟରାମ େକାସ) ା RWX0515916

%ୀ /48344 42 191 186ଗୀତା>ଳୀ ଦାଶ .ା iାନ ର>ନ ଦାଶ RWX0814608

%ୀ /48345 42 191 187ଗୀତା>ଳୀ ଦାଶ .ା iାନ ର>ନ ଦାଶ RWX0949628

ପ ୁ /48346 31 191 188ଅମରଜି5 ମାଡି ପି ମେହ0�  ମାଡି RWX0303792

ପ ୁ /48347 31 191 189ଅମରଜିତ ମାରଡି ପି ମେହ0�  ମାରଡି RWX0642348

ପ ୁ /48348 64 191 190ବି ଏ ରାଯ ୁ ପି ପାରେମ$ର ରାଓ OR/12/085/348175

%ୀ /48349 61 191 191ସରବାଣି ରାଯ ୁ .ା ବି.ଏ.ରାଜୁ ରାଜୁ OR/12/085/348176

ପ ୁ /48350 55 191 192ବୁଡିଦା ଲ?-ଣ ରାଓ ପି ବୁଡିଦା ପରେମଶ . OR/12/085/348177

%ୀ /49351 58 191 193ସେରାଜିନୀ େବେହରା .ା ଗେଣଶ ଚ0�  େବେହରା OR/12/085/316160

ପ ୁ /49352 57 191 194ଗେଣଶ ଚ0�  େବେହରା ପି ମାଗଣିୁ େବେହରା OR/12/085/316159

ପ ୁ /49353 48 191 195େକଳୖାସ ଚ0�  େବେହରା ପି ମାଗଣିୁ େବେହରା OR/12/085/316148

ପ ୁ /49354 46 191 196ଶରତ ଚ0�  େବେହରା ପି କୃFr*ଦ�  େବେହରା RWX0202044

%ୀ /49355 40 191 197କାଦpିନି େବେହରା .ା ଶରତଚ0�  େବେହରା RWX0202051

%ୀ /49356 36 191 198ପାବQ ତୀ େବେହରା .ା େକଳୖାସ ଚ0�  େବେହରା RWX0303800

%ୀ /49357 32 191 199ଚିନ- ୟୀ େବେହରା ପି ଗେଣଶ ଚ0�  େବେହରା RWX0303818

ପ ୁ /49358 55 191 200ଜଗତ ବିହାରୀ ମହାପାତ� ପି ଦାେମାଦର ମହାପାତ� RWX0976910

%ୀ /49359 52 191 201ପ�ିତିମଞରୀ ମହାପାତ� .ା ଜଗତ ବିହାରୀ ମହାପାତ� RWX0188185

%ୀ /49360 32 191 202ଜସ-ିତା ମହାପାତ� ପି ଜଗତ ବିହାରୀ ମହାପାତ� RWX1026418

6 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ< .ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /49361 24 191 203େଦବାଶି9 ମହାପାତ� ପି ଜଗତ ବିହାରୀ ମହାପାତ� RWX0977348

%ୀ /50362 49 191 204ବି.େୱଣ ୁ.. .ା ବି.ଲ?-ଣ ରାଓ . KBH1877596

ପ ୁ /50363 58 191 205ପ�କାଶ ଚ0�  ଦାସ ପି ରାମଚ0�  ଦାସ OR/12/085/348185

%ୀ /50364 72 191 206କିରଣବାଳା େଘାଷ ପି ରାମଚ0�  େଘାଷ OR/12/085/348186

%ୀ /51365 34 191 207ସମିୁତ� ା ସାମଲ ପି ଅନିରୁh ସାମଲ RWX0642694

%ୀ /51366 33 191 208ସାଗରୀକା େଯନା ପି ପ�ଶା( କମୁାର େଯନା RWX0642702

%ୀ /51367 28 191 209ପ�ିୟ<ା େଯନା ପି ପ�ଶା( କମୁାର େଯନା RWX0642710

%ୀ /51368 42 191 210ପଦ- ା ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାୟକ KBH1877471

%ୀ /51369 53 191 211କ]ନା ପାଣି .ା ବି$ନାଥ ପାଣି OR/12/085/348190

%ୀ /52370 43 191 212ମ>ଷୁା କମୁାରୀ ହ(ାଳ .ା ନିର>ନ କମୁାର ପ�ଧାନୀ RWX1099514

ପ ୁ /52371 51 191 213ଆଦିତ� କମୁାର ପ1ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ପ1ନାୟକ RWX0977249

%ୀ /52372 46 191 214ଆଶା ପ1ନାୟକ .ା ଆଦିତ� କମୁାର ପ1ନାୟକ RWX0977264

ପ ୁ /52373 49 191 215ଅେଶାକ କମୁାର .ାଇଁ ପି ଦAପାଣୀ .ାଇଁ RWX0202077

%ୀ /52374 36 191 216ମିନତି .ାଇଁ .ା ଅେଶାକ କମୁାର .ାଇଁ RWX0202069

%ୀ /53375 37 191 217ସସ-ିତା ପାତ� .ା େକଳୖାଶ ପାତ� RWX0515114

ପ ୁ /53376 54 191 218ଅଜୟ କମୁାର ତରାଇ ପି ପିତାpର ତରାଇ RWX0202085

%ୀ /53377 53 191 219ମ>ଲୁତା ତରାଇ .ା ଅଜୟ କମୁାର ତରାଇ RWX0202093

ପ ୁ /54378 57 191 220ଧୀେରନ ବରାଳ ପି ବ� ଜ େମାହନ ବରାଳ OR/12/085/348204

%ୀ /54379 48 191 221ସବିତା ବରାଳ .ା ଧୀେରନ ବରାଳ OR/12/085/348205

%ୀ /54380 27 191 222ପି<ି ସାହୁ .ା ହେରଶ କମୁାର ସାହୁ RWX0700047

ପ ୁ /54381 27 191 223ସଧୁାଶଂୁ େସଖର ସାହୁ ପି େଦବହରୀ ସାହୁ RWX0700005

%ୀ /55382 40 191 224ଝରଣା ଓଝା ପି କାହ* ୁ  ଚରଣ ଓଝା KBH1643626

ପ ୁ /55383 38 191 225ସାଇ ପ�ସାଦ ଓଝା ପି କାହ* ୁ  ଚରଣ ଓଝା KBH1643634

ପ ୁ /55384 37 191 226ସାଇ କ�ିFା ଓଝା ପି କାହ* ୁ  ଚରଣ ଓଝା KBH1643642

%ୀ /55385 34 191 227ବନଶ�ୀ ପାତ� .ା ଅରୁପ କମୁାର େବେହରା RWX1137975

%ୀ /55386 62 191 228ଉମQଳା ରାଉତ .ା ଧୀେର0�  ଚ0�  ରାଉତ OR/12/085/348203

%ୀ /55387 40 191 229ମଧଛୁ0ା ରାଉତ ପି ଧୀେର0�  ଚ0�  ରାଉତ KBH1663608

ପ ୁ /55388 38 191 230ଧୀେର0�  ଚ0�  ରାଉତ ପି ଅକ�ୂ ର ରାଉତ OR/12/085/348202

%ୀ /56389 49 191 231ବିFୁପ�ିୟା ବାଘସିଂ .ା ମକୁ0ୁ ବିହାରୀ ବାଘସିଂ OR/12/085/324562

ପ ୁ /57390 67 191 232ବାୟାଧର ମହାରଣା ପି କିତQ ନ ମହାରଣା OR/12/085/348210

ପ ୁ /57391 37 191 233ବୁଧେଦବ ପାଢୀ ପି ?ୀେରାଦ ପାଢି RWX0413633

ପ ୁ /57392 36 191 234ହିମାଂଶ ୁସାହୁ ପି ସେୁର0�ନାଥ ସାହୁ RWX0413658

ପ ୁ /58393 36 191 235ତୁଷାର କା( ବି$ାଳ ପି ବାଉରୀବCୁ ବି$ାଳ KBH1928050

ପ ୁ /58394 32 191 236ପିଏମ ରବି କିରଣ ପି ପି ଏ ମରୁଲିେମାହନ RWX1099522

%ୀ /58395 26 191 237େହନାରାଣୀ ମାଡୀ ପି ମେହ0�  ମାଡୀ RWX0814624

ପ ୁ /58396 37 191 238ନବିନ କମୁାର ପ1ନାୟକ ପି ପି ଭି ପ�ସାଦ ରାଓ KBH1929744

ପ ୁ /59397 36 191 239ରାମ ଚ0�  ଦାସ ପି ସଦାନ0 ଦାସ KBH1927813

%ୀ /59398 32 191 240ଅନୁପମା ନାୟକ ପି ରବି0�  ନାୟକ RWX0352773

%ୀ /59399 66 191 241ପି.ଲ?-ୀ ପାତ� .ା ପି.ରଘନୁାଥ ପାତ� RWX0303834

ପ ୁ /59400 47 191 242ପି.ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ପି.ରଘନୁାଥ ପାତ� RWX0303826

ପ ୁ /59401 45 191 243ପି.ସିମାDଳ ପାତ� ପି ପି.ରଘନୁାଥ ପାତ� RWX0303842

%ୀ /59402 36 191 244ଜି .ାତି ପାତ� .ା ପି ସୀମାଚଳ ପାତ� RWX0372961

%ୀ /60403 28 191 245ଅନୁପମା ଦାସ .ା ସାରଦା ପ�ସାଦ RWX1099548

%ୀ /60404 34 191 246ପ�ଣତି ପ�ସାଦ .ା ସତ�ଶବି ପ�ସାଦ RWX0720037

ପ ୁ /60405 38 191 247ମୀନେକତନ ସାହୁ ପି ବଟକୃF ସାହୁ KBH1928290

%ୀ /60406 45 191 248ବିମଳା .ାଇଁ .ା ସେୁର0�  .ାଇଁ OR/12/085/348219

%ୀ /61407 70 191 249ଅନ* ପ[ୂM ଦାସ .ା େଗୗର ସ0ୁର ଦାସ OR/12/085/346361

%ୀ /61408 45 191 250ମଧସୁ- ିତା ଦାସ .ା େପ�ମଜିତ ଦାସ KBH1869361

ପ ୁ /61409 58 191 251ପ�ଶା( କମୁାର େଜନା ପି ଜଗବCୁ େଜନା OR/12/085/354538

ପ ୁ /62410 55 191 252ବି େସାେମ$ର ରାଓ ପି ବାୟାନ ରାଓ KBH1928035

ପ ୁ /62411 36 191 253ରଜନୀକା( େସନାପତି ପି ଶ�ୀକା( ଚ0�  େସନାପତି RWX0202101

ପ ୁ /U-62412 37 191 254େହମ( କମୁାର କଳୁଦୀପ - ଦାେମା କଳୁଦୀପ RWX1125244

%ୀ /63413 58 191 255ଏ^ ମ> ୁ .ା ଏ^ ନାେଗ$ର ରାଓ OR/12/085/348612

%ୀ /63414 41 191 256ଅରୁCତୀ ପ�ଧାନ .ା ବଦ�ୁ  ବାହନ ପ�ଧାନ KBH1928506

ପ ୁ /63415 69 191 257ଏ^ ନାେଗ$ର ରାଓ ପି ଏ^.ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/085/348231

ପ ୁ /64416 57 191 258ସେବQ $ର ମହାରଣା ପି କନୁା ମହାରଣା OR/12/085/354343

%ୀ /64417 52 191 259ସେୁଲାଚନା ମହାରଣା .ା ସେବQ $ର ମହାରଣା OR/12/085/354344

%ୀ /64418 27 191 260ସାଧନା ଶଭୁଦଶVନୀ ପି ଅଜୟ କମୁାର ତରାଇ RWX0641977

%ୀ /64419 30 191 261ଇ0ିରା ପ�ିୟଦଶQନୀ ତରାଇ ପି ଅଜୟ କମୁାର ତରାଇ RWX0353292

%ୀ /U-64420 37 191 262ନମିତା ସାହୁ .ା ରମାକା( ସାହୁ RWX0720078

%ୀ /65421 29 191 263ସାଇସ-ିତା ପାଣି ପି ବି$ନାଥ ପାଣି RWX0413351

ପ ୁ /65422 43 191 264ହେରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲଡୁ ସାହୁ KBH1928118
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%ୀ /66423 46 191 265େକଳୖାସ ଚ0�  େବେହରା ପି ମାଗଣୁୀ େବେହରା RWX0515858

%ୀ /66424 28 191 266ତନ- ୟୀ େବେହରା ପି ଗେଣଷ ଚ0�  େବେହରା RWX0515841

ପ ୁ /66425 62 191 267ରଂଜିତ କମୁାର ଧଳ ପି ପୀତାpର ଧଳ KBH2066934

ପ ୁ /66426 38 191 268ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ଶଶୀଧର ପରିଡା RWX0977355

%ୀ /66427 29 191 269ମାନସୀ ପରିଡା .ା ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡା RWX0977199

ପ ୁ /67428 38 191 270ଜଗନ* ାଥ ଦାସ ପି ଭୀମେସନ ଦାସ RWX0515213

%ୀ /67429 36 191 271ଅରୁCତୀ େସଠୀ .ା ଜଗନ* ାଥ ଦାସ RWX0515221

ପ ୁ /68430 41 191 272ଟୁନୁ କାଦାମ ପି ରବି କାଦାମ KBH1927854

ପ ୁ /U-68431 40 191 273ଲିେ�Kଵର େବେହରା ପି ଦୀନବCୁ େବେହରା RWX1269273

%ୀ /69432 49 191 274ସସ-ିତା ଦାସ .ା ପ�କାଶ ଚ0�  ଦାସ RWX0642561

ପ ୁ /69433 60 191 275େକଳୖାସ ଚ0�  ପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� KBH1662378

%ୀ /69434 55 191 276ସ�ୀତା ପାତ� .ା େକଳୖାସ ଚ0�  ପାତ� KBH2066983

ପ ୁ /69435 45 191 277ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ତ� ୀନାଥ ପାତ� KBH2066991

%ୀ /69436 41 191 278େଜ�ାସ*ା ରାଣୀ ପ�ଧାନ ପି କବି ସଯୂ�Q ବଳେଦବ ପ�ଧାନ KBH1929702

%ୀ /69437 39 191 279କମଳା କମୁାର ପ�ଧାନ ପି କବିସଯୂ�Q ବଳେଦବ ପ�ଧାନ KBH1927904

ପ ୁ /69438 37 191 280ଅରୁଣ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି କବି ସଯୂ�Q ବଳେଦବ ପ�ଧାନ KBH1928340

ପ ୁ /69439 33 191 281ଅଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି କବି ସଯୂ�Q ବଳେଦବ ପ�ଧାନ KBH1927896

%ୀ /70440 42 191 282ଅରୁଣୀମା ବରାଳ .ା ବିେରW କମୁାର ବରାଳ RWX0515031

%ୀ /70441 28 191 283ଇନା?ୀ ବରାଳ ପି ଧୀେରW କମୁାର ବରାଳ RWX0515049

%ୀ /70442 39 191 284ପ�iା ପରମିତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପ�ହଲ) ାଦ ଚ0�  ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1929736

ପ ୁ /70443 56 191 285ରଂଜନ କମୁାର ପରିଡା ପି ପ�ାରି େମାହନ ପରିଡା OR/12/085/354530

%ୀ /70444 51 191 286ସଷୁମା ପରିଡା .ା ରଂଜନ କମୁାର ପରିଡା OR/12/085/354531

ପ ୁ /70445 38 191 287ମେନାହର ରାଗିଡି ପି େମାହନ ରାଓ ରାଗିଡି KBH1928092

ପ ୁ /71446 41 191 288ଭବାନି ଶ<ର ଦେଳଇ ପି ପ�ହଲ) ାଦ େବେହରା KBH1928068

%ୀ /71447 23 191 290ଅନୀତା ଖରା ପି ଗେୁlKୱର ଖରା RWX1100833

ପ ୁ /71448 58 191 291ପ�କାଶ ଚ0�  ପାତ� ପି ସବୁୁhି ପାତ� KBH1662295

%ୀ /71449 53 191 292ମଧମିୁତା ପାତ� .ା ପ�କାଶ ଚ0�  ପାତ� KBH1662303

ପ ୁ /71450 31 191 293ବି$ଜି5 ରାଉତ ପି ଧୀେର0�  ଚ0�  ରାଉତ RWX0642371

ପ ୁ /72451 38 191 294ପି. ବାଲା ପ�ସାଦ ପି ପି. େଯାେଶt KBH1928258

%ୀ /72452 29 191 295ଯସ-ିନ ବାଘାସିଂ ପି ମକୁ0ୁ ବିହାରୀ ବାଘାସିଂ RWX0515668

ପ ୁ /72453 65 191 296ପି େଯାେସଫ ପି ଚିନା$ର ବାୟା OR/12/085/348267

%ୀ /72454 55 191 297ଏଓରସ େଜାେସଫ .ା ପି.େଯାେସଫ OR/12/085/348268

%ୀ /72455 42 191 298ସବିତା ଖଟାଇ ପି ବିଜୟ ଚ0�  ଖଟାଇ KBH2067007

ପ ୁ /72456 39 191 299ରବିନାରାୟଣ ଖଟାଇ ପି ବିଜୟ ଚ0�  ଖଟାଇ KBH1927987

%ୀ /72457 38 191 300ସଂଯaୁା ଖଟାଇ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଖଟାଇ KBH2067015

ପ ୁ /72458 35 191 301ଅରଜୁନା େଖାରା ପି ହରି େଖାରା KBH1927805

%ୀ /72459 29 191 302ବି େଲାହିତା ପି ବି ଏ ରାଜୁ RWX0719989

ପ ୁ /72460 34 191 303ବି ଚ0�  ମଦୁୁଲି ପି େବ ଏ ରାଜୁ RWX0720011

%ୀ /U-72461 29 191 304େଲାହିତା ବୁଡିଆ ପି ବି.ଆପାଲ ରାଜୁ ବୁଡିଆ RWX0719559

ପ ୁ /73462 62 191 305ବିଜୟ କମୁାର ମହା(ି ପି କାଉଁରି ମହା(ି RWX0687095

%ୀ /73463 53 191 306ନମିତା ମହା(ି .ା ବିଜୟ କମୁାର ମହା(ି RWX0687087

%ୀ /73464 52 191 307ସଭୁାଷ ମହା(ି .ା କାଉଁରୀ ମହା(ି OR/12/085/348272

%ୀ /73465 42 191 308ନୟନା ମହା(ି .ା ସବୁାସ ମହା(ି KBH1663566

%ୀ /73466 38 191 309ବୀଣାପାଣି ମହା(ି .ା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମହା(ି KBH2067023

ପ ୁ /73467 33 191 310ପ�ଶା( କମୁାର ମହା(ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା(ି RWX0792606

ପ ୁ /74468 53 191 311ଚ0�ଭାନୁ ଶତପଥୀ ପି େଲାକନାଥ ସତପଥି RWX0528208

%ୀ /74469 36 191 312ସମିୁତା ପAା .ା ସଂ>ୟ କମୁାର ପAା RWX0719930

ପ ୁ /74470 58 191 313ବୁଡମକୁାର ଲୁଆଦିଆ ପାତ� ପି ବୁଡମକୁାରକାଇଲୁ ପାତ� KBH2067031

ପ ୁ /74471 35 191 314ପେରଶ କମୁାର ପାତ� ପି ପ�କାଶ ଚ0�  ପାତ� RWX0664862

ପ ୁ /74472 32 191 315ରିେତଶ କମୁାର ପାତ� ପି ପ�କାଶ ଚ0�  ପାତ� RWX0687103

%ୀ /74473 28 191 316ତୃlିମୟୀ ଶତପଥୀ ପି ଚ0�ଭାନୁ ଶତପଥୀ RWX0515452

ପ ୁ /U-74474 49 191 317ସଂ>ୟ କମୁାର ପAା ପି ମକୁ0ୁ ପAା RWX0719914

%ୀ /75475 46 191 318ମାନସୀ ଦାଶ .ା ଶ�ୀନିବାସ ଦାଶ RWX0949636

%ୀ /75476 25 191 319ସେରାଜିନୀ ଦାଶ ପି ଶ�ୀନିବାସ ଦାଶ RWX0949644

ପ ୁ /75477 37 191 320ରାଜିବ କମୁାର .ାଇଁ ମା ବିମଳା .ାଇଁ RWX0303859

ପ ୁ /75478 33 191 321ଶିବ ପ�ସାଦ .ାଇଁ ମା ବିମଳ .ାଇଁ RWX0303867

ପ ୁ /76479 58 191 322ସଦାନ0 ଅଟକା ପି ମଗା ଅଟକା RWX0814616

%ୀ /76480 49 191 323ଶ�ୀେଦବୀ ଅଟକା .ା ଶ�ୀ ସଦାନ0 ଅଟକା RWX0814632

ପ ୁ /76481 27 191 324ଉUମ କମୁାର ଅଟକା ପି ସଦାନ0 ଅଟକା RWX0814152

ପ ୁ /76482 22 191 325ସଉତମ କମୁାର ଅଟକା ପି ଶ�ୀ ସଦନ0 ଅଟକା RWX1100783

ପ ୁ /76483 50 191 326େପ�ମଜିତ ଦାସ ପି େଗୗର ସ0ୁର ଦାସ RWX0642181

ପ ୁ /76484 33 191 327ବାବୁନା ମହା(ି ପି ସେୁର0�  ମହା(ି RWX0303875

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ< .ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /76485 38 191 328ମିନାକମୁାରୀ ପୃZି .ା ଚି(ାମଣି ପୃZି OR/12/085/348281

ପ ୁ /76486 32 191 329ସଯୂ�Qମଣୀ ପୃZି ପି ଚି(ାମଣୀ ପୃZି RWX0687111

%ୀ /77487 22 191 330ତୃlିମୟୀ େବେହରା ପି ଗେଣଶ ଚ0�  େବେହରା RWX1099555

%ୀ /77488 34 191 331ପଦ- ାଳୟ ମହାପାତ� .ା ସମୀର ମହାପାତ� RWX0353755

%ୀ /77489 43 191 332ବବିତା ମହା(ି .ା ବନମାଳି ମହା(ି OR/12/085/348285

ପ ୁ /77490 39 191 333ବନମାଳି ମହା(ି ପି ହରି ମହା(ି OR/12/085/348284

ପ ୁ /77491 29 191 334ଆନ0 ଠାକରୁ ପି ଆର େକ ଠାକରୁ RWX0719963

%ୀ /78492 30 191 335ଅନିତା ମସିମuୁ ୁ .ା ଦୁଗM ପ�ସାଦ ମସିମuୁ ୁ RWX0641985

%ୀ /78493 33 191 336ଅନିଥା ମାସିମକୁୁ .ା ଦିଗMପ�ସାଦ ମାସିମକୁୁ RWX0353748

%ୀ /78494 70 191 337ଭି. ଶବୁାୟମା .ା ନାରାୟଣ ଶବୁାୟମା KBH2067064

ପ ୁ /79495 60 191 338ଜି ଧମMରାଓ ପି ସଯୂ�Qନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/085/348295

ପ ୁ /79496 56 191 339ସଶୁା( କମୁାର ରାଉତ ପି ୰ସାଧ ୁଚରଣ ରାଉତ RWX0814277

%ୀ /79497 51 191 340ପ�ତିଭା ରାଉତ .ା ସଶୁା( କମୁାର ରାଉତ RWX0814723

%ୀ /80498 55 191 341ଜି ଆଡିଲ?-ୀ .ା ଧମMରାଓ OR/12/085/348296

%ୀ /80499 24 191 342ଅ<ିତା ଦାସ ପି ପ�କାଶ ଚ0�  ଦାସ RWX1099571

%ୀ /80500 81 191 343େଯାଶଦା େସୗଦା .ା ସଯୂ�Qନାରାୟଣ OR/12/085/348297

ପ ୁ /81501 48 191 344ଦୁଗMପ�ସାଦ ଚକ� ପି ଗ�ାଧର ଚକ� KBH1877810

ପ ୁ /81502 44 191 345ଗlୁ ପ�ସାଦ ଚକ� ପି ଗ�ାଧର ଚକ� KBH1662329

%ୀ /82503 55 191 346ପGୁା>ଳି ଧଳ .ା ରଂଜିତ କମୁାର ଧଳ KBH2066942

%ୀ /82504 29 191 347େସାନାଲି ଧଳ ପି ର>ିତ କମୁାର ଧଳ RWX0641852

ପ ୁ /82505 69 191 348ଜଳCର ନାୟକ - iାେନ0�  କମୁାର ନାୟକ RWX1147008

ପ ୁ /82506 67 191 349ମ�ଳା ନାୟକ ପି ଲ?-ଣ ନାୟକ OR/12/085/348303

ପ ୁ /82507 47 191 350iାେନ0�  କମୁାର ନାୟକ - ଧେମQ0�  କମୁାର ନାୟକ RWX1146968

%ୀ /82508 39 191 351ସଚୂୀସ-ିତା ନାୟକ .ା iାେନ0�  କମୁାର ନାୟକ RWX1146943

%ୀ /82509 36 191 352ନମQତା ନାୟକ ପି ମ�ଳା ନାୟକ RWX0202119

ପ ୁ /82510 35 191 353ତାପସ ନାୟକ ପି ମ�ଳା ନାୟକ RWX0202127

%ୀ /83511 54 191 354ଅନୀତା ସାହୁ .ା ଅଜୟ କମୁାj ସାହୁ KBH1664226

ପ ୁ /83512 48 191 355ଶିବରାମ ସାହୁ ପି ଖଲି ସାହୁ OR/12/085/348310

ପ ୁ /83513 35 191 356ରଶ- ିର>ନ ସାହୁ ପି ମୃତ�>ୁୟ ସାହୁ KBH1928316

ପ ୁ /84514 34 191 357ରବି0�  କମୁାର ପ1ନାୟକ ପି ତ�ୀନାଥ ପ1ନାୟକ OR/12/085/348528

ପ ୁ /84515 45 191 358େଗୗତମ ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରି ସାହୁ RWX0413591

%ୀ /84516 31 191 359କ]ନା ସାହୁ .ା େଗୗତମ ସାହୁ RWX0413609

ପ ୁ /85517 27 191 360ଉUମ କମୁାର ଅ1କା ପି ସଦାନ0 ଅ1କା RWX0642280

%ୀ /85518 59 191 361ପ�ସନା ଦାସ .ା ମକହରୀ ଦାସ RWX0792614

ପ ୁ /85519 49 191 362ଜଗଦିସଚ0�  ଦାସ ପି େଗାରାଚ0�  ଦାସ OR/12/085/348613

%ୀ /85520 39 191 363ମିନା?ୀ ଦାସ .ା ଜଗଦିସଚ0�  ଦାସ OR/12/085/348614

ପ ୁ /86521 45 191 364ଶ<ଷQ ଣ ନାୟକ ପି କ�ିF ଚ0�  ନାୟକ KBH1877919

%ୀ /86522 38 191 365ସଲୁତା ନାୟକ ପି କୃF ଚ0�  ନାୟକ KBH1877901

ପ ୁ /86523 31 191 366ତାପସ କମୁାର ପାତ� ପି େକଳୖାସ ଚ0�  ପାତ� RWX0353094

ପ ୁ /86524 30 191 367ତାପସ କମୁାର ପାତ� ପି େକଳୖାଶ ଚ0�  ପାତ� RWX0413260

ପ ୁ /U-86525 43 191 368ହରିହର ପରିଡା ପି ବେର0�  ନାଥ ପରିଡା RWX0894410

%ୀ /U-86526 36 191 369ନିେବଦିତା ପରିଡା .ା ହରିହର ପରିଡା RWX0894428

%ୀ /87527 32 191 370ସନିୁତା ପରି଼ଡା ପି ର>ନ କମୁାର ପରିଡା RWX0413450

ପ ୁ /88528 44 191 371ଶ�ବଣ କମୁାର ଗିରି ପି ଦଶରଥ ଗିରି RWX0514927

%ୀ /88529 31 191 372ପ�iା ପରୀମିତା ନ0 .ା ଶ�ବଣ କମୁାର ଗିରି RWX0514935

ପ ୁ /89530 36 191 373ସିhାଥQ ଶ<ର ନାୟକ ପି ରବି0�  କମୁାର ନାୟକ KBH1878057

%ୀ /90531 29 191 378ପGୁା>ଳୀ ମହା(ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା(ି RWX0515106

ପ ୁ /91532 64 191 379କୃFଚ0�  ନାୟକ ପି ଉhବ ନାୟକ OR/12/085/348349

%ୀ /91533 54 191 380େଖଳବତି ନାୟକ .ା କ�ିF ଚ0�  ନାୟକ OR/12/085/348350

ପ ୁ /91534 43 191 381ତାପସ ନାୟକ ପି କୃF ଚ0�  ନାୟକ KBH1877786

%ୀ /92535 55 191 382ଦୁରିଆ ପଦ- ା .ା ଦୁରିଆ ରାଜୁ RWX0687129

ପ ୁ /92536 59 191 383ଦୁରିଆ ରାଜୁ ପି ହରିଆ ରାଜୁ RWX0687137

ପ ୁ /93537 61 191 384ଏ^.େଜେଶୟା ପି ଏମ.େକାେAୟା RWX0687145

ପ ୁ /93538 40 191 385ଏ^.ମାଧବ ରାଓ ପି ଏ^. େଦେଶୟା KBH1676048

%ୀ /93539 59 191 386ଏ^.ଜୟଲ?-ୀ ଜୟଲଭ- ୀ .ା ଏ^.େଜେଶୟା ଜୟଲଭ- ୀ OR/12/085/348581

ପ ୁ /93540 36 191 387ହରିହର ମAୁା ପି ବୁଦୁରାମ ମAୁା RWX0642009

%ୀ /93541 29 191 388ଶଭୁଶ�ୀ ପ�ିୟଦଶQନୀ ପି ସେବQ $ର ମହାରଣା RWX0977538

ପ ୁ /U-93542 24 191 389େସୗ^ଯା ସ0ୁରା ମହାରାଣା ପି ସେବQ .ର ମହାରାଣା RWX1148006

%ୀ /94543 33 191 390ସଧୁା ସରିତା େବେହରା .ା ପ�ଶା( କମୁାର େବେହରା RWX0720177

%ୀ /94544 50 191 391ପ�ଭାତୀ େଜନା .ା ପ�ଶା( କମୁାର େଜନା RWX1287036

%ୀ /94545 31 191 392େମାନାଲିସା ମହା(ି .ା ବନମାଳୀ ମହା(ି RWX0700070

ପ ୁ /94546 28 191 393ଶ�ୀକା( କମୁାର ମହା(ି ପି ବନମାଳି ମହା(ି RWX0641894

9 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ< .ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /94547 29 191 394ରେମଶ ଚ0�  ରାଉତ ପି ରବି0�  ନାଥ ରାଉତ RWX0720136

ପ ୁ /95548 37 191 395ରଂଜିତ କମୁାର େବେହରା ପି ପ�ଫଲୁ େବେହରା RWX0977447

ପ ୁ /95549 38 191 396ରାେକଶ କମୁାର ସିଂହ ପି େଗୗରହରି ସିଂହ RWX0353367

%ୀ /95550 66 191 397ଶଶିେଦବି .ାଇଁ .ା ବିପ� .ାଇଁ OR/12/085/348366

%ୀ /95551 47 191 398ଇ0ିରା .ାଇଁ ପି ବିପ� ଚରଣ .ାଇଁ OR/12/085/348368

%ୀ /95552 45 191 399ଉଶା .ାଇଁ ପି ବିପ� .ାଇଁ OR/12/085/348782

%ୀ /95553 39 191 400ନ0ିନୀ .ାଇଁ ପି ବିପ� ଚରଣ .ାଇଁ OR/12/085/348773

ପ ୁ /95554 37 191 401ଅନ( ଚରଣ ଟୁଡୁ ପି ନୁନାରାମ ଟୁଡୁ RWX0353458

%ୀ /U-95555 28 191 402ରୂପାଲି ଧଳ ପି ର>ିତ କମୁାର ଧଳ RWX0719674

ପ ୁ /96556 48 191 403ଦିଲୀପ କମୁାର ବିେଷାୟୀ ପି ଲି�ରାଜ ବିେଷାୟୀ RWX0977504

ପ ୁ /96557 42 191 404ଶିବରାମ ମAଳ ପି ପାଣ ୁମAଳ RWX0641936

%ୀ /96558 38 191 405ଝିଲି ମAଳ .ା ଶିବରାମ ମAଳ RWX0642017

ପ ୁ /96559 42 191 406େଗାପାଳଚ0�  ସାହୁ ପି ରାଧା ବଲ) ଭ ସାହୁ RWX0202176

%ୀ /96560 37 191 407ମନିତା ସାହୁ .ା ବି$ନାଥ ସାହୁ RWX0202168

ପ ୁ /U/96561 32 191 408ଅସି5 କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ମଦନ େମାହନ ପ�ଧାନ RWX0719617

%ୀ /97562 33 191 409ଜି. ଭାଗQବୀ ପି ଜି. ଧମQ ରାଓ RWX0515023

ପ ୁ /97563 23 191 410ବାଳକୃF ରାଉତ ପି ତ�ିନାଥ ରାଉତ RWX1099563

%ୀ /97564 40 191 411ସଷୁମା .ାଇଁ ପି ବିପ� ଚରଣ .ାଇଁ KBH1869585

ପ ୁ /97565 39 191 412ରାେଜ0�  .ାଇଁ ପି ବିପ� ଚରଣ .ାଇଁ KBH1869247

ପ ୁ /U-97566 57 191 413ତ�ିନାଥ ରାଉତ ପି ସାେହବ ରାଉତ OR/12/085/330834

%ୀ /u-97567 47 191 414ସନିୁତା ରାଉତ .ା ତ�ିନାଥ ରାଉତ OR/12/085/330835

%ୀ /U-97568 20 191 415ସସ-ିତା ରାଉତ ପି ତ�ିନାଥ ରାଉତ RWX1269216

ପ ୁ /98569 41 191 416ଆର. କୃFା ପି ଆର. େଲାକନାଥ KBH1869171

ପ ୁ /98570 37 191 417ବି$ନାଥ ସାହୁ ପି ରାଧାବଲ) ଭ ସାହୁ RWX0202184

ପ ୁ /98571 35 191 418ରବି0�  କମୁାର .ାଇଁ ପି ବିପ� ଚରଣ .ାଇଁ RWX0202192

ପ ୁ /99572 33 191 419ସେ(ାଷ ଦାସ ପି ଶକୁ�ୁ  ଦାସ RWX0414078

%ୀ /A-99573 38 191 420ବିେନାଦିନି କମୁାରୀ େସଠୀ .ା ସନିୁଲ କମୁାର େସଠୀ KBH1877752

%ୀ /100574 51 191 421େକ ସର.ତି . .ା େକ ଆଦିନାରାୟଣ . OR/12/085/348713

ପ ୁ /100575 49 191 422େକ କାନା ଜିଗ ୁ. ପି େକ ଜିଗଲୁ . OR/12/085/348590

%ୀ /100576 47 191 423ଏମ ସତ�ନାରାୟଣ . ପି ଏସ ରାମମUୁV . OR/12/085/348669

%ୀ /100577 36 191 424ନମ�ତା ନାୟକ ପି ମ�ଳା ନାୟକ RWX0515825

ପ ୁ /100578 64 191 425ବିଜୟକମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/085/348379

%ୀ /100579 57 191 426ସସୁମା ପାଣିଗ�ାହି .ା ବିଜୟ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/085/348381

ପ ୁ /100580 34 191 427ମିଲନ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବି େକ ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1929793

%ୀ /U-100581 27 191 428ଗୀତା>ଳୀ ପାତ� ପି େକଳୖାଶ ଚ0�  ପାତ� RWX0894477

ପ ୁ /101582 30 191 429ବିଦ�ାସାଗର ମହାପାତ� ପି କୃପାସିCୁ ମହାପାତ� RWX0413831

ପ ୁ /101583 63 191 430ରେମଶଚ0�  ମହା(ି ପି ନିତ�ାନ0 ମହା(ି OR/12/085/348382

%ୀ /101584 61 191 431.[Qପ�ଭା ମହା(ି .ା ରେମଶ ମହା(ି OR/12/085/348383

%ୀ /101585 41 191 432ପ�ିୟ<ା ମହା(ି ପି ରେମଶ ଚ0�  ମହା(ି RWX0687152

ପ ୁ /101586 53 191 433ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଖଲିୁ ସାହୁ RWX0353383

ପ ୁ /101587 36 191 434ରବି0�  କମୁାର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ RWX0353375

ପ ୁ /101588 56 191 435ଜୟରାମ େସନାପତି ପି େମାହନ େସନାପତି RWX0977330

%ୀ /101589 26 191 436େରାଜୀ େସଠୀ .ା ହରିx0�  େସଠୀ RWX0949651

ପ ୁ /QUARTER590 38 191 437ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ତ�ିପାଠୀ ପି ବିରୁପା? ତ�ୀପାଠୀ RWX0814558

ପ ୁ /U-101591 33 191 438ଆଶେୁତାଷ ପରିଡା ପି ର>ନ କମୁାର ପରିଡା RWX0894576

%ୀ /U-101592 30 191 439ଅନିତା ପରିଡା ପି ର>ନ କମୁାର ପରିଡା RWX0894584

%ୀ /102593 50 191 440ଜୟ ଲ?-ୀ ମଲ) ିକ .ା ମଲ) ିକ ରେମଶ RWX0202218

ପ ୁ /102594 26 191 441ଆଶଷି ମଲ) ିକ ପି ରେମଶ ମଲ) ିକ RWX0862391

ପ ୁ /102595 55 191 442ମଲ) ିକ ରେମଶ ପି ପରମାନ0 ମଲ) ିକ RWX0202226

%ୀ /103596 28 191 443ଇପସିତା ମହା(ି .ା େରମଶ କମୁାର େସଠୀ RWX0642462

ପ ୁ /103597 68 191 444ତ�ିନାଥ ସାମ( ପି େଗୗର ଚ0�  ସାମ( OR/12/085/348386

%ୀ /103598 57 191 445ସର.ତୀ ସାମ( .ା ତ�ୀନାଥ ସାମ( OR/12/085/348387

ପ ୁ /103599 41 191 446ରାେକଶ କମୁାର ସାମ( ପି ତ�ିନାଥ ସାମ( KBH1663582

ପ ୁ /104600 59 191 447ସଧୁାକର େବେହରା ପି ରାମଚ0�  େବେହରା OR/12/085/354382

%ୀ /104601 44 191 448ସବିତା େବେହରା .ା ସଧୁାକର େବେହରା OR/12/085/354383

%ୀ /104602 25 191 449ପ�ିୟ<ା େବେହରା ପି ସଧୁାକର େବେହରା RWX0894451

ପ ୁ /104603 40 191 450ସ>ୟ କମୁାର େଜନା ପି ବ1କୃF େଜନା RWX0202242

%ୀ /104604 33 191 451େଦବିକା ମହା(ି ପି ରେମଶ ଚ0�  ମହା(ି RWX0202234

ପ ୁ /104605 35 191 452େଶାଭାଚ0�  ରାହା ପି କାସି ରାହା RWX0413682

%ୀ /105606 33 191 453ଅନିତା ନାୟକ .ା ଶ<ଷQ ଣ ନାୟକ RWX0413864

%ୀ /105607 66 191 454ମେନାରମା ତ�ିପାଠୀ .ା ରବୀ0�  ତ�ିପାଠୀ OR/12/085/348392

ପ ୁ /105608 54 191 455ରେଜ0�  କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଡpରୁଧର ତ�ିପାଠୀ KBH1889377

10 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ< .ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



� 
���	�� ��$� ����% 14ୱାଡQ  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

23 
��* ����� &�����-

%ୀ /105609 48 191 456େଶଳୖବାଳା ତ�ିପାଠୀ .ା ରାେଜ0�  ତ�ିପାଠୀ KBH1877703

ପ ୁ /106610 62 191 457ଅ?ୟକମୁାର ସାମଲ ପି ସହେଦବ ସାମଲ OR/12/085/348396

%ୀ /106611 48 191 458କନକ ମ>ରୀ ସାମଲ .ା ଅ?ୟ କମୁାର ସାମଲ OR/12/085/348397

ପ ୁ /106612 39 191 459େଦବବ� ତ ସାମଲ ପି ଅ?ୟ କମୁାର ସାମଲ KBH1838069

%ୀ /107613 31 191 460କ]ନା ପରିଡା .ା େଦବାସିସ ପରିଡା RWX0641886

ପ ୁ /108614 30 191 461ଅଭିନାଷ ନାୟକ ପି କଳୁମଣୀ ନାୟକ RWX0515619

%ୀ /108615 34 191 462ଅଳକାନ0ା ପ�ଧାନ .ା ର>ନ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0413930

ପ ୁ /108616 62 191 463ବିpାଧର ସାହୁ ପି ମଧସୂଦୁନ ସାହୁ OR/12/085/348403

%ୀ /108617 52 191 464ସଧୁାରାଣି ସାହୁ .ା ବିpାଧର ସାହୁ OR/12/085/348404

%ୀ /109618 31 191 465େମାନାଲିସା ମହା(ି ପି ବନମାଳି ମହା(ି RWX0720029

%ୀ /109619 46 191 466ସମିୁତା ପଟନାଏକ .ା ସବୁ� ତ ପଟନାଏକ KBH1877455

ପ ୁ /109620 50 191 467ସମୁ( ପଟନାୟକ ପି ବନବାସି ପଟନାୟକ OR/12/085/348410

ପ ୁ /109621 48 191 468ସକୁା( ପଟନାୟକ ପି ବନବାସି ପଟନାୟକ OR/12/085/348411

%ୀ /109622 69 191 469ପ[ୂQ କମୁାରୀ ପ1ନାୟକ .ା ବନବାସି ପ1ନାୟକ OR/12/085/348407

ପ ୁ /109623 54 191 470ସବୁ� ତ ପ1ନାୟକ ପି ବନବାସୀ ପ1ନାୟକ RWX0959528

%ୀ /110624 50 191 471ନମିତା ମହାପାତ� .ା କୃପାସିCୁ ମହାପାତ� OR/12/085/324569

ପ ୁ /111625 49 191 472ଜି. ଜଗା ରାଓ ପି ଜି.ତ�ିନାଥ ରାଓ RWX0303883

%ୀ /111626 70 191 473ଉମା ରାଣୀ ସାହୁ .ା କାହ* ୁଚରଣ ସାହୁ RWX0642090

%ୀ /111627 33 191 474ସiା ସାଗରିକା ସାହୁ .ା ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ RWX0642066

ପ ୁ /111628 80 191 475କାହ* ୁ  ଚରଣ ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ RWX0642082

%ୀ /112629 37 191 476କଲିକା ପ�ିୟଦଶVନୀ ମହାପାତ� .ା ପ�େମାଦ କମୁାର ମହାପାତ� RWX1176155

ପ ୁ /112630 39 191 479ଜି ଶୟୁQନାରାୟଣ େରଡି ପି ଜି ଧରମା ରାଓ RWX0720052

ପ ୁ /112631 44 191 480ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି କାହ* ୁ  ଚରଣ ସାହୁ RWX0515536

%ୀ /113632 68 191 481ଜp ୁେଯନା .ା ପଶ ୁQରାମ େଯନା OR/12/085/348419

ପ ୁ /113633 53 191 482ଗେଣଶ େଜନା ପି ପଶ ୁQ  େଜନା KBH1837574

%ୀ /113634 48 191 483େସୗଦାମିନି େଜନା .ା ଗେଣଷ େଜନା KBH1837582

%ୀ /114635 60 191 484ଶା(ିଲତା ମହାନ0 .ା ଡpରୁୁଧର ମହାନ0 OR/12/085/348425

ପ ୁ /114636 40 191 485ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ମହାନ0 ମା ଶା(ୀ ଲତା ମହାନ0 KBH1869593

ପ ୁ /114637 52 191 486ପ�ଦୀପ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି େଗୗର ହରି ତ�ିପାଠୀ RWX0515569

%ୀ /114638 48 191 487ମମତା ତ�ିପାଠୀ .ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ RWX0515551

ପ ୁ /115639 57 191 488ପଦ- ନାଭ ସାହୁ ପି ନବୀନ ସାହୁ RWX0353474

%ୀ /115640 51 191 489ଅpିକା ସାହୁ .ା ପଦ- ନାଭ ସାହୁ RWX0353482

%ୀ /115641 45 191 490ନିେବଦିତା ସାହୁ .ା େଦବହରି ସାହୁ KBH1889385

ପ ୁ /116642 38 191 491ଅେରା ପ�ସାଦ ପି ଉେପ0�  କମୁାର ମହା(ି RWX0687178

%ୀ /116643 44 191 492ରଜନୀ ମହାନ0 ମା ଶା(ିଲତା ମହାନ0 KBH1877679

ପ ୁ /116644 63 191 493ଉେପ0�  କମୁାର ମହା(ି ପି ପରମାନ0 ମହା(ି OR/12/085/348359

%ୀ /116645 57 191 494ଝାନସୀରାଣୀ ମହା(ି .ା ଉେପ0�  କମୁାର ମହା(ି OR/12/085/348360

%ୀ /116646 31 191 495ଅେରାଶଭୁ� ା ମହା(ି ପି ଉେପ0�  କମୁାର ମହା(ି RWX0203182

ପ ୁ /116647 47 191 496ସେୁରଶ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ରାମକୃF ପାଇକରାୟ RWX0414003

%ୀ /116648 41 191 497ମମତାମୟି ପାଇକରାୟ .ା ସେୁରଷ କମୁାର ପାଇକରାୟ RWX0414011

%ୀ /116649 38 191 498ଗାୟତ�ି ପାଇକରାୟ .ା ରେମସ କମୁାର ପାଇକରାୟ RWX0414052

ପ ୁ /116650 43 191 499ର>ନ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ନୀଳକJ ପ�ଧାନ RWX0413948

%ୀ /U-116651 70 191 500େସାଭା ସାହୁ .ା ଖଲି ସାହୁ OR/12/085/348306

ପ ୁ /117652 38 191 501ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ପି ଜଗନ* ାଥ ମଲିକ RWX0977595

%ୀ /117653 26 191 502ରଶ-ତିା ମଲ) ିକ .ା ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ RWX0977629

ପ ୁ /117654 47 191 503ଶବିଶ<ର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/12/085/348436

ପ ୁ /117655 60 191 504େଦବହରି ସାହୁ ପି ଲଡୁ ସାହୁ KBH1877687

ପ ୁ /118656 55 191 505ବିେରW କମୁାର ବରାଳ ପି ବ� ଯେମାହନ ବରାଳ OR/12/085/348795

%ୀ /118657 30 191 506ସ�ିତା ପ�ିୟଦଶVନି ସାହୁ .ା ସକୁା( କମୁାର ସାହୁ RWX0894857

%ୀ /118658 62 191 507ଲତିକା ସାହୁ .ା େଦେବ0�  କମୁାର ସାହୁ OR/12/085/354410

ପ ୁ /119659 46 191 508ସେ(ାଷ କମୁାj ବାରିକ ପି ତ�ିନାଥ ବାରିକ KBH1667294

%ୀ /119660 42 191 509ଅନୁସୟା ବାରିକ .ା ସେ(ାଷ କମୁାj ବାରିକ KBH1667302

%ୀ /119661 26 191 510ଯସ-ୀନ କି` ୁ .ା ମାଝିଆନ ଟୁଡୁ RWX0977231

%ୀ /119662 57 191 511ରମା େସଠି .ା ଭା`ର େସଠୀ OR/12/085/348442

ପ ୁ /119663 39 191 512ଅଂଜନ କମୁାର େସଠୀ ପି ଭା`ର େସଠୀ KBH1928399

%ୀ /120664 38 191 513ଦିlି େରଖା ସାହୁ ପି େଦେବ0�  କମୁାର ସାହୁ KBH1869775

ପ ୁ /120665 38 191 514େଦେବ0�  କମୁାର ସାହୁ ପି ପରମାନ0 ସାହୁ KBH1869353

ପ ୁ /120666 61 191 515ଭା`ର େସଠୀ ପି ବାଉରୀବCୁ େସଠୀ OR/12/085/348441

%ୀ /121667 75 191 516େସୗଭାଗ�ମଂଜରୀ ପ1ନାୟକ .ା ଆଭିମନ� ୁପ1ନାୟକ OR/12/085/348444

ପ ୁ /121668 52 191 517ପ�ଦିପକମୁାର ପ1ନାୟକ ପି ଆଭିମନ� ୁପ1ନାୟକ OR/12/085/348443

ପ ୁ /U-121669 56 191 518ଶ�ୀକା( ପAା ପି ନିରାକାର ପAା RWX0894741

%ୀ /U-121670 42 191 519ବ� ଜମ>ରୀ ପAା .ା ବ� ଜମ>ରୀ ପAା RWX0894535
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%ୀ /122671 37 191 520ସଚୁରୀତା େବେହରା .ା ଅyୀତ କମୁାର େସଠୀ RWX0862565

ପ ୁ /122672 50 191 521ଅସି5 କମୁାର ମାଲାକାର ପି ଉେପ0�  େମାହନ ମାଲାକାର RWX0303891

%ୀ /122673 38 191 522େବଶୖାଖି ରାୟ .ା ଅସିତ କମୁାର ମାଲାକାର RWX0372979

ପ ୁ /122674 39 191 523ଅ$ିନୀ କମୁାର େସଠି ପି ଭା`ର େସଠି KBH1877802

ପ ୁ /123675 39 191 524ଦୀପକ କମୁାର ବାରିକ ପି ଚକ�ଧର ବାରିକ RWX0515155

ପ ୁ /123676 55 191 525ଦିଲିପକମୁାର ପାତ� ପି ରାମଚ0�  ପାତ� OR/12/085/348458

%ୀ /123677 47 191 526େଜ�ାତି ପାତ� .ା ଦିଲିପ ପାତ� OR/12/085/348459

ପ ୁ /124678 56 191 527େଗପୀ କzା ପି େରଲି କzା OR/12/085/354991

%ୀ /124679 43 191 528େମାତି କzା .ା େଗାପୀ କzା OR/12/085/354992

ପ ୁ /124680 33 191 529ରବି କzା ପି େଗାପି କzା RWX0528174

%ୀ /125681 28 191 530ଚ0� ମା ମଲ) ିକ ପି ରେମଶ ମଲ) ିକ RWX0515783

%ୀ /125682 42 191 531ମ>ଲୁତା ନାୟକ .ା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ KBH1643667

%ୀ /U-125683 44 191 532ସଜୁାତା େବେହରା .ା ଜି େଯାଗା ରାଓ RWX1050434

ପ ୁ /126684 60 191 533ରାେଜ0� କମୁାର େବେହରା ପି ସpାରିଆ େବେହରା OR/12/085/348471

%ୀ /126685 54 191 534ରାେଜ$ରି େବେହରା .ା ରାେଜ0�  େବେହରା OR/12/085/348394

%ୀ /126686 44 191 535ସଜୁାତା େବେହରା .ା ଜି.ଜଗା ରାଓ RWX0814798

%ୀ /127687 47 191 536ସଜୁାତା ନାୟକ .ା ସବୁ� ତ କମୁାର ପ1ନାୟକ RWX0202283

ପ ୁ /127688 51 191 537ସବୁ� ତ କମୁାର ପ1ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ପ1ନାୟକ RWX0202291

%ୀ /128689 30 191 538ବନିତା କମୁାରି େବେହରା ପି ସଧୁାକର େବେହରା RWX0426528

ପ ୁ /129690 46 191 539ପ�ଭାତି ବି.ାଳ ପି ଏସ ଏସ ବି.ାଳ OR/12/085/348555

ପ ୁ /130691 70 191 540ବିରD ିଦାସ ପି ଦୁେଯ�Mଧନ ଦାସ OR/12/085/348135

ପ ୁ /130692 42 191 541ଅନୀଲ ଦାସ ପି ବିରD ିଦାସ KBH1877463

ପ ୁ /131693 58 191 542ବାସେୁଦବ ମାଝୀ ପି ଲ?-ଣ ମାଝୀ KBH1877927

%ୀ /131694 54 191 543ରାଇମଣୀ ମାଝୀ .ା ବାସେୁଦବ ମାଝୀ KBH1877935

ପ ୁ /132695 57 191 544ଭୀମ ଶ<ର ପଟନାୟକ ପି କୃମନାଥ ପଟନାୟକ RWX0642553

%ୀ /132696 52 191 545ପGୁଲତା ପଟନାୟକ .ା ଭାମ ଶ<ର ପଟନାୟକ RWX0642546

%ୀ /132697 31 191 546ଶ�ୀଅ<ା େଶାନାଲି ସାହୁ .ା ବିpାଧର ସାହୁ RWX0700104

ପ ୁ /QTR NO-U/698 38 191 547ସକୁା( କମୁାର ସାହୁ ପି େଦେବ0�  କମୁାର ସାହୁ RWX0353805

ପ ୁ /133699 79 191 548କାଶିନାଥ ବାଡତ�ା ପି େମାହନ ବାଡତ�ା OR/12/085/354220

%ୀ /133700 72 191 549ସ0ୁରୀ ବାଡତ�ା .ା କାଶିନାଥ ବାଡତ�ା RWX1204437

ପ ୁ /133701 59 191 550ମେହ$ର ବାଡତ�ା ପି କାଶିନାଥ ବାଡତ�ା OR/12/085/354218

%ୀ /133702 49 191 551ସପୁ�ଭା ବାଡତ�ା .ା ମେହ$ର ବାଡତ�ା OR/12/085/354219

ପ ୁ /133703 42 191 552ସେ(ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�କାଶ ଚ0�  ସାହୁ RWX0515320

%ୀ /133704 30 191 553େମାନାଲିସା ସାହୁ .ା ସେ(ାଷ କମୁାର ସାହୁ RWX0515338

%ୀ /134705 50 191 554ବତୀ ଦୁରିଆ .ା ରାମ ଦୁରିଆ KBH1837921

%ୀ /134706 49 191 555କିରଣ ବାଲା ପାତ� .ା େମାହନ ପାତ� RWX0977652

ପ ୁ /134707 30 191 556ସଯୂ�Q ନାରାୟଣ ପାତ� ପି େମାହନ ପାତ� RWX0977694

%ୀ /134708 23 191 557ତପ.ିନୀ ପାତ� ପି େମାହନ ପାତ� RWX0977678

ପ ୁ /134709 55 191 558ଦୁରିଆ ରାମ ୁ ପି ଦୁରିଆ କAା KBH1837939

%ୀ /135710 42 191 559ସବୁ� ିତା ପ1ନାୟକ .ା ସମୁ( ପ1ନାୟକ RWX0413716

%ୀ /136711 24 191 560ବଷM ଦାଶ ପି ମେନାର>ନ ଦାଶ RWX0949669

ପ ୁ /136712 59 191 561ଗ�ାଧର ପତି ପି ଅ{ ୁQନ ପତି OR/12/085/348518

%ୀ /136713 46 191 562ଲ?-ୀପ�ିୟା ପତି .ା ଗ�ାଧର ପତି OR/12/085/348519

%ୀ /136714 32 191 563େମାନାଲିସା ପତି ପି ଗ�ାଧର ପତି RWX0353813

ପ ୁ /U/136715 78 191 564ନିମାଇ ଁଚରଣ ରାୟ ପି ବ� ହ- ାନ0 ରାୟ RWX0959569

ପ ୁ /U/136716 51 191 565ସ-ତିୁ ର>ନ ରାୟ ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ରାୟ RWX0959544

%ୀ /u/136717 44 191 566ସଜୁାତା ରାୟ .ା ସ-ତିୁ ର>ନ ରାୟ RWX0959536

ପ ୁ /137718 31 191 567ମେନାଜ କମୁାର ନିମାଲୁ ପି ରଘନୁାଥ ନିମାଳୁ RWX0353359

ପ ୁ /137719 54 191 568ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପାଢୀ ପି େଗୗର ଚ0�  ପାଢୀ RWX0642173

%ୀ /137720 49 191 569ଗାୟତ�ୀ ପାଢୀ .ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପାଢୀ RWX0642223

ପ ୁ /137721 27 191 570ସଚିନ କମୁାର ପାଢୀ ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପାଢୀ RWX0642207

ପ ୁ /137722 55 191 571ରମାକା( ପାଲ ପି ମୀନେକତନ ପାଲ OR/12/085/348526

%ୀ /137723 45 191 572କ]ନା ପାଲ .ା ରମାକା( ପାଲ OR/12/085/348527

%ୀ /138724 45 191 573ଶା(ିଲତା ପାତ� .ା ରବି0� ନାଥ ପାତ� OR/12/085/348529

ପ ୁ /139725 59 191 575ଚିUର>ନ ଦାସ ପି ଲି�ରାଜ ଦାସ KBH1869551

ପ ୁ /139726 52 191 576ମେନାର>ନ ଦାସ ପି ଲି�ରାଜ ଦାସ OR/12/085/348530

ପ ୁ /139727 31 191 579ଅଭିେଷକ ଦାଶ ପି ମେନାର>ନ ଦାଶ RWX0203141

%ୀ /139728 27 191 580ପାବQ ତୀ ମହା( .ା ଜୟେଦବ ମହା( RWX0642645

ପ ୁ /139729 40 191 581ଜୟେଦବ ମହା(ି ପି େଦୗତାରୀ ମହା(ି RWX0642652

%ୀ /U-139730 32 191 583ଇତିଶ�ୀ ଦାସ .ା ଦୀପକ କମୁାର ବାରିକ RWX0719591

ପ ୁ /140731 40 191 584ସ@ିଦାନ0 ରାଉତ ପି ଉଗ�େସନ ରାଉତ RWX0515486

%ୀ /140732 34 191 585ପ�ିୟଦଶVନୀ ରାଉତ .ା ସ@ିଦାନ0 ରାଉତ RWX0514893

12 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ< .ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



� 
���	�� ��$� ����% 14ୱାଡQ  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

23 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /141733 26 191 586ଆଶିଷ ମଲିକ ପି ରେମଶ ମଲ) ିକ RWX0977033

%ୀ /141734 70 191 587ଉଲାସୀ ମହା(ି .ା େଗାେଲଖ ମହା(ି RWX0202366

ପ ୁ /141735 45 191 588ବାଦଲ ମହା(ି ପି େଗାେଲଖ ମହା(ି KBH1837996

%ୀ /141736 37 191 589େଦବସ-ିତା ମହା(ି .ା ବାଦଲ ମହା(ି RWX0203158

ପ ୁ /141737 56 191 590ବସ( କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଘନଶ�ାମ ତ�ିପାଠୀ KBH1662287

%ୀ /141738 53 191 591ଭାରତୀ ତ�ିପାଠୀ .ା ବସ( କମୁାର ତ�ିପାଠୀ RWX0202358

%ୀ /141739 32 191 592ସ- ୁତିେରଖା ତ�ୀପାଠୀ ପି ବସ( କମୁାର ତ�ୀପାଠୀ RWX0202374

ପ ୁ /142740 27 191 593ଦୀପକ .ାଇଁ ପି ଜଗବCୁ .ାଇଁ RWX0699884

ପ ୁ /143741 52 191 594େଦବର>ନ ରାଉତ ପି ଜଗବCୁ ରାଉତ OR/12/085/348759

%ୀ /144742 31 191 595.ାଗତିକା େବେହରା .ା ଅ$ିନି କମୁାର େସଠୀ RWX0514851

ପ ୁ /145743 57 191 596ଦିଲ) ିପ କମୁାର ପାତ� ପି ଗଟା ରାମଚ0�  ପାତ� RWX0413484

%ୀ /145744 24 191 597ସିବାନି ପାତ� ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପାତ� RWX1101013

ପ ୁ /147745 34 191 599ରାଧାଶ�ାମ ଛାଟଇ ପି େବଣଧୁର ଛାଟଇ RWX0414136

%ୀ /147746 28 191 600ସନିୁତା କzା ପି େଗାପି କzା RWX0642660

ପ ୁ /147747 32 191 601ଦିପକ କମୁାର ସାରଥି ପି ସାରଥିେମାହନ ସାରଥି RWX0202416

ପ ୁ /148748 31 191 602େରାସନ କମୁାର େବେହରା ପି ରାେଜ0�  କମୁାର େବେହରା RWX0413690

ପ ୁ /148749 28 191 603େରାହନ କମୁାର େବେହରା ପି ରାେଜ0�  କମୁାର େବେହରା RWX0700096

%ୀ /148750 33 191 604ରିନାରାଣି େସଠି ପି ଦAପାଣି େସଠି RWX0792630

%ୀ /148751 22 191 605ଶ�hା>ଳି ତ�ିପାଠୀ ପି ରାେଜ0�  କମୁାର ତ�ିପାଠୀ RWX1176080

%ୀ /149752 38 191 606ସତ�ଭାମା ସାହୁ ପି ଦୁଃଖବCୁ ସାହୁ RWX0792648

ପ ୁ /150753 37 191 607ସାଗର କମୁାର ମAଳ ପି ଡpଧର ମAଳ RWX0413872

ପ ୁ /U-150754 22 191 608କନୁାଲ ପ1ନାୟକ ପି ଭୀମ ଶ<ର ପ1ନାୟକ RWX1050467

%ୀ /151755 31 191 609ଶଭୁସ-ିତା .ାଇଁ .ା ପ�ଭାକର .ାଇଁ RWX0641902

ପ ୁ /152756 40 191 610ଜନଅଜିତ ବରାଳ ପି ଜW ଇଫ� ା^ ବରାଳ RWX0792655

%ୀ /152757 40 191 611ରୀତା>ଳି ରଥ .ା ସିସିର କମୁାର KBH1928571

ପ ୁ /153758 25 191 612ସିମହାଦ� ୀ ଆକାଶ ପି ସିମହାଦ� ୀ ଭା`ର ରାଓ RWX0862102

ପ ୁ /153759 54 191 613ପ�ତାପ ଚ0�  ରାଜଗରୁୁ ପି େଲାକନାଥ ରାଜଗରୁୁ RWX0202440

%ୀ /153760 49 191 614ଆ$ିନି ରାଜଗରୁୁ .ା ପ�ତାପ ଚ0�  ରାଜଗରୁୁ RWX0202432

%ୀ /u-153761 32 191 615ସଚିୁତ� ା ପ1ନାୟକ .ା ବନବାସି ପ1ନାୟକ RWX0894501

ପ ୁ /154762 63 191 616କିେଶାର ଚ0�  ବାଡତିଆ ପି ଖp ୁବାଡତିଆ RWX0414128

%ୀ /154763 57 191 617ଲ?-ିପ�ିୟା ବାଡତ�ା .ା କିେଶାର ଚ0�  ବାଡତ�ା RWX0862573

ପ ୁ /154764 35 191 618ପ�ଶା( ଶ<ର ବାତVଆ ପି କିେଶାର ଚ0�  ବାତVଆ RWX0414094

%ୀ /154765 28 191 619ଦୀlି େବେହରା .ା ପ�ଶା( ଶ<ର ବାଡତିଆ RWX0862300

%ୀ /154766 45 191 620ଅନିତା ପ1ନାୟକ .ା ପ�ଦିପ କମୁାର ପ1ନାୟକ RWX0687160

ପ ୁ /155767 42 191 621ମଳୟକମୁାର ଦାସ ପି ମଦନ ଚରଣ ଦାସ KBH1662337

%ୀ /155768 33 191 622ନିେବଦିତା ମାଝୀ ପି ବାସେୁଦବ ମାଝୀ RWX0303925

ପ ୁ /155769 31 191 623େସଖରW ମାଝୀ ପି ବାସେୁଦବ ମାଝୀ RWX0303917

%ୀ /U-155770 26 191 624ଦୀପିକା ଦାସ .ା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ RWX1268531

ପ ୁ /156771 41 191 625ମେନାଜକମୁାର ଦାସ ପି ନିଳମଣି ଦାସ RWX0792663

ପ ୁ /156772 21 191 626ସତୀଶ କମୁାର ପାଢୀ ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପାଢୀ RWX1137967

ପ ୁ /156773 52 191 627ଶ@ିକା( ପତି ପି ଅଜୁQ ନ ପତି RWX0515072

%ୀ /156774 43 191 628ଚnକ ଲତା ପତି .ା ଶ@ିକା( ପତି RWX0515080

%ୀ /157775 29 191 629ଉଷାରାଣୀ ବାରିକ .ା ସଧିୁର କମୁାର ବାରିକ RWX0530477

%ୀ /157776 42 191 630ଉଷାରାଣୀ େବେହରା .ା ସଧିୁର କମୁାର ବାରିକ RWX0641860

ପ ୁ /157777 76 191 631ପଶ ୁQ  େଜନା ପି ନଟବର େଜନା RWX0814731

ପ ୁ /157778 48 191 632ବୁଧିଆ େଜନା ପି ପଶ ୁQ  େଜନା RWX0814756

%ୀ /157779 33 191 633ଅ@Qନା େଜନା .ା ବୁଧିଆ େଜନା RWX0814665

%ୀ /157780 21 191 634ଅପVତା େଜନା ପି ଗେଣଶ େଜନା RWX1176114

%ୀ /158781 38 191 635ଶ�ମିତି ସC�ାରାଣି ସାହୁ .ା ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ RWX0202457

%ୀ /158782 38 191 636ଶ�ମିତି କାଦpିନି ସାହୁ .ା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ RWX0202465

%ୀ /159783 29 191 637ଇ|ିତା ବଡତ�ା ପି ମେହ$ର ବାଡତ�ା RWX0699892

%ୀ /159784 27 191 638ଇତିଶ�ୀ ବାଡତ�ା ପି ମେହ$ର ବାଡତ�ା RWX0699918

ପ ୁ /159785 24 191 639ମାନସ ର>ନ ବାଡତ�ା ପି ମେହ$ର ବାଡତ�ା RWX1044635

ପ ୁ /159786 38 191 640ସ-ତି ରଂଜନ ନାୟକ ପି ଲ?-ିକା( ନାୟକ RWX0792671

ପ ୁ /160787 35 191 641ପ�ଭାକର େବେହରା ପି େଯାଗୀନାଥ େବେହରା RWX0515304

ପ ୁ /160788 35 191 642ଦିେବ�0ୁ କମୁାର ପାତ� ପି ପ[ୂQଚ0�  ପାତ� RWX0515312

%ୀ /161789 44 191 643ଅନିତା କମୁାରୀ ବା}ଲା ପି ଦିଓନି9 ବା}ଲା KBH1877836

%ୀ /161790 37 191 644ବିସ- ିତା ନାୟକ .ା ଶିବ ଶ<ର ନାୟକ RWX0814475

ପ ୁ /161791 70 191 645ବିପ� ଚରଣ ରାଉତ ପି ଦାେମାଦର ରାଉତ RWX0814491

ପ ୁ /U-161792 25 191 646ମେନାର>ନ .ାଇଁ ପି ଜଗନ* Mଥ .ାଇଁ RWX0894592

%ୀ /162793 50 191 647ସ>aୁା ନାୟକ .ା େସାମନାଥ ନାୟକ KBH1869338

%ୀ /162794 32 191 648ପ�ୟ<ା ପ1ନାୟକ .ା ଅଭିଜି5 ମହା(ି RWX0720276
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ପ ୁ /163795 48 191 649ବୁଦୁମ ୁକାଳିଆ ପି କାସି କାଳିଆ RWX0792689

%ୀ /164796 50 191 650ଶଯୁାତ ମିଶ� .ା ଶମୁ( ମିଶ� RWX0792697

ପ ୁ /164797 48 191 651ଶିଶିର କମୁାର ମିଶ� ପି ତ�ିନାଥ ମିଶ� KBH1928555

%ୀ /165798 37 191 652ସଚୁରିତା େବେହରା .ା ଅyୀତ କମୁାର େସଠୀ RWX0977074

ପ ୁ /165799 29 191 653ଜଗନ* ାଥ ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ଚିUର>ନ ଦାଶ RWX0515734

ପ ୁ /165800 39 191 654ଦୁଗM ପ�ସାଦ ମସିମuୁ ୁ ପି ନାରାୟଣ ମସିମuୁ ୁ RWX0641993

ପ ୁ /166801 33 191 655ଦିେନଶ ପ1ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ପ1ନାୟକ RWX0792705

ପ ୁ /167802 36 191 656ମେହଶ ପ�ସାଦ ମହା(ୀ ପି ଦୁଗM ଚରଣ ମହା(ୀ RWX0814590

%ୀ /167803 33 191 657.ାତୀ ମହା(ୀ .ା ମେହଶ ପ�ସାଦ ମହା(ୀ RWX0814202

ପ ୁ /167804 33 191 658ସରୁଜ ପାଳ ପି ରମାକା( ପାଳ RWX0303933

%ୀ /167805 32 191 659ଶି]ି ପାଳ ପି ରମାକା( ପାଳ RWX0792721

%ୀ /167806 31 191 660ଶି]ି ପାଳ ପି ରମାକା( ପାଳ RWX0641829

ପ ୁ /167807 32 191 661ରତି ର>ନ ରଥ ପି େକଳୖାଶ ଚ0�  ରଥ RWX0202481

%ୀ /167808 39 191 662ଲାଲ ୱାସିୟ .ା େକ ପି ୱାସିୟ RWX0792713

ପ ୁ /168809 87 191 663ଶ�ୀମଲୁୀଆ ଭା`ର ପି ପତି ଭା`ର OR/12/085/348313

%ୀ /168810 29 191 664ପଲ) ବୀ ପାତ� ପି ରବି0� ନାଥ ପାତ� RWX0515643

%ୀ /169811 43 191 665ସନିୁତା ମହାପାତ� ପି ସରୁଜ କମୁାର ମହାପାତ� KBH1693332

%ୀ /169812 35 191 666ଜାiସିନି .ାଇଁ ମା ମ>ଳୁା .ାଇଁ RWX0792739

%ୀ /169813 33 191 667ତପ.ିନି .ାଇଁ ମା ମ>ଳୁା .ାଇଁ RWX0792747

ପ ୁ /170814 67 191 668ରତନ କମୁାର େଭୗମିକ ପି ଶଶିୁଳ ବCୁ େଭୗମିକ KBH1693340

ପ ୁ /170815 44 191 669ରାେଜସ କମୁାର ମମୁ ୁQ ପି ବିକ�ମ ମମୁ ୁQ RWX0687186

%ୀ /171816 53 191 670ଇ0ୁମତି େଲ<ା .ା ପ�ଫଲୁ)  କମୁାର ମହା(ି KBH1693357

ପ ୁ /172817 23 191 671ଅମିତ କzା ପି େଗାପି କzା RWX1099423

ପ ୁ /172818 38 191 672ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ରାଉତ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ରାଉତ KBH1693365

ପ ୁ /172819 29 191 673ସିhାଥQ ତ�ିପାଠୀ ପି ବସ( କମୁାର ତ�ିପାଠୀ RWX0515817

ପ ୁ /174820 36 191 674େକଶବ ତୁରିଆ ପି ନ0 ତୁରିଆ KBH1693381

ପ ୁ /175821 36 191 675ଚି(ାମଣି ମଲ) ିକ ପି ପଦ- ନାଭ ମଲ) ିକ KBH1693407

%ୀ /175822 30 191 676େନହା ମAଳ .ା ସାଗର କମୁାର ମAଳ RWX0977272

ପ ୁ /175823 35 191 677ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପ�ଧାନ ପି କାଳି0 ଚରଣ ପ�ଧାନ RWX0202507

ପ ୁ /175824 37 191 678ବିମେଳ0ୁ ରାଉତ ପି ଲ?-ିଧର ରାଉତ RWX0353391

%ୀ /176825 42 191 679ରିତା ନାୟକ .ା ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ RWX0792754

ପ ୁ /177826 36 191 680ଜଗବCୁ ନାୟକ ପି ଆଦିକC ନାୟକ KBH1693431

%ୀ /177827 38 191 681ବିଦ�5ୁ ଲତା ଶତପଥୀ .ା ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ମହାନ0 RWX0720250

ପ ୁ /Qr No U 1828 35 191 682ମୃ5ଯ>ଯ ନାଇକ - ରଜନୀ ଶମM RWX1197276

%ୀ /178829 28 191 683ତପ9ଵିନୀ େବେହରା .ା େଗାପାଳ କୃF େସଟି RWX1176288

ପ ୁ /178830 38 191 684ସନିୁଲ ଡୁ�ଡୁ� ପି ଆ>େଲସ ଡୁ�ଡୁ� KBH1693449

ପ ୁ /179831 39 191 685ଅମିତ କମୁାର େଭୗମିକ ପି ରତନ କମୁାର େଭୗମିକ KBH1693464

%ୀ /179832 37 191 686ଅପ[M େଭୗମିକ ପି ରତନ କମୁାର େଭୗମିକ KBH1693456

ପ ୁ /180833 41 191 687ଜଗଦିଶ ପ�ସାଦ ନାମେଦବ ପି େଛାଟଲାଲ ନାମେଦବ KBH1693530

%ୀ /180834 40 191 688ଇ0� ାଣି ନାମେଦବ ପି ରାମାୟଣ ନାମେଦବ KBH1693480

ପ ୁ /180835 39 191 689କାUVକ ପ�ସାଦ ନାମେଦବ ପି େଛାଟଲାଲ ନାମେଦବ KBH1693498

ପ ୁ /180836 38 191 690ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ନାମେଦବ ପି େଛାଟଲାଲ ନାମେଦବ KBH1693514

%ୀ /181837 43 191 691ଚnକ ଲତା ପତି .ା ଶଚୀକା( ପତି RWX0798520

ପ ୁ /182838 74 191 692ସନିୁଲ କମୁାର ଚକ�ବUV ପି େମାହନ ଲାଲ ଚକ�ବUV KBH1693571

%ୀ /182839 69 191 693େଶଫାଳି ଚକ�ବUV .ା ସନିୁଲ କମୁାର ଚକ�ବUV KBH1693589

ପ ୁ /182840 31 191 694ସରତ କମୁାର ସାରଥି ପି ସାରଥି ମେହାନ ରାଓ RWX0413914

%ୀ /183841 36 191 695ଅସୀମା ଆଚାଯ�Q ପି ଶରତ କମୁାର ଆଚାଯ�Q KBH1693597

ପ ୁ /183842 36 191 696ଅସିତ ଆଚାଯ�Q ପି ଶରତ କମୁାର ଆଚାଯ�Q KBH1693605

ପ ୁ /183843 38 191 697ପ�ଭାକର ମହାରଣା ପି ପରୁୁେଷାUମ ମହାରଣା RWX0862557

%ୀ /183844 32 191 698ବାସ(ି ମହାରଣା .ା ପ�ଭାକର ମହାରଣା RWX1100809

%ୀ /183845 40 191 699କଲ�ାଣୀ ମAୁା .ା ହରିହର ମAୁା RWX0814285

%ୀ /184846 23 191 700ପାୟଲ ବରାଳ ପି ମେହଶ ଚ0�  ବରାଳ RWX0977215

ପ ୁ /184847 67 191 701ସଦାନ0 ଦାସ ପି ରଘବୁର ଦାସ KBH1693613

%ୀ /184848 60 191 702ଝୁନୁ ଦାସ .ା ସଦାନ0 ଦାସ KBH1693621

%ୀ /184849 28 191 703ସିବାନି ପାତ� ପି ନରସିଂହ ପାତ� RWX0515957

%ୀ /185850 45 191 704?ୀେରାଧା ନାୟକ .ା େମାହନ ନାୟକ KBH1693639

ପ ୁ /186851 37 191 705ଶିବ ପ�ସାଦ େବାମାନା ପି ଜଗନ* ାଥ ରାଓ େବାମାନା RWX0792762

%ୀ /187852 40 191 706ମଧସୁ- ିତା କର .ା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ତ�ୀପାଠୀ RWX0814376

%ୀ /188853 40 191 707େବବି ମାଥM େଟାେପା ପି ଏଡୱଡQ  େଟାେପା KBH1927946

%ୀ /188854 37 191 708େଜ�ାତି େଟାେପା ପି ଏଡୱାଡQ  େଟାେପା KBH1927953

%ୀ /U-188855 29 191 709ସଶ- ିତା କମୁାରୀ କାଡା^ ପି ଡ�ରୁ କାଡା^ RWX0719781

ପ ୁ /u-188856 27 191 710ସେ(ାଷ କମୁାର କାଡାମ ପି ଡpରୁ କାଡାମ RWX0719799

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ< .ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /189857 33 191 711ରାଜଶ�ି ମହାନାୟକ ପି ବିଚିତ� ାନ0 ମହାନାୟକ RWX0202515

%ୀ /189858 34 191 712ସମିୁତ� ା ଏW େକ ପି ସତ�ନାରାଣ ଏନ RWX0413898

%ୀ /190859 35 191 713ତପ.ନି ପ�ଧାନ ପି ମାଥିl ପ�ଧାନ RWX0202523

ପ ୁ /191860 34 191 714ବିଜୟ କମୁାର େକାଶଳ ପି କmୁପାଣି େକାଶଳ RWX0202531

%ୀ /191861 34 191 715ଶା(ି କଶୁଳ ପି କ~ପୁାଣି କଶୁଳ RWX0202549

ପ ୁ /ja-191862 39 191 716ପ�ତାପ କମୁାର ମଲ) ିକ ପି ଧ�ୁବ ଚରଣ ମଲ) ିକ RWX0862243

%ୀ /192863 33 191 717କଲ�ାଣି କମୁାରି ପାଣି ପି ବୁଲୁ ପାଣି RWX0202556

ପ ୁ /U-192864 52 191 718ଗେଣ$ର ରାଉତ ପି ନରହରି ରାଉତ RWX0719807

%ୀ /U-192865 49 191 719ଅ>ନା ରାଉତ .ା ଗେଣ$ର ରାଉତ RWX0719815

%ୀ /194866 38 191 720ଝୁଲି ବିେଶାଇ .ା ଦିଲିପ କମୁାର ବିେଶାଇ KBH1928423

ପ ୁ /194867 26 191 721ଅବିନାଶ ଦାଶ ପି ମେନାର>ନ ଦାଶ RWX0977223

ପ ୁ /194868 43 191 722ଅpସରଣ ସିହ* ା ପି କ� ିଷନ କମୁାର ସିହ* ା KBH1928472

ପ ୁ /195869 45 191 723ଅଜୁQ ନ ବି$ାଳ ପି ନଟବର ବି$ାଳ RWX0202572

%ୀ /195870 25 191 724ପGୁା>ଳି େସଠୀ .ା ରଂଜିତ କମୁାର େବେହରା RWX0977421

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବMଚନ ନିମେ( ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ*  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବMଚନ କମିଶନ ଭାରତ< yାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବMଚନ ପବୂQ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ< ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର(ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.14 of �������� �	
 �
�� ULB has been published in accordance 
with Odisha Municipal (Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha 
Municipal Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ<ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ< ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ< .ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


