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ପ ୁ /M-041 23 184 560େସା�ଯ ଶଭୁଂକର ପି ପିତା$ର ଥନାପତି RWX1275171

%ୀ /72 44 184 561ସ&�ାରାଣୀ ଦାଶ (ା ଶ�ୀକା) ମହାପାତ� KBH1667021

ପ ୁ /73 52 184 562ଶ�ୀକା) ମହାପାତ� ପି ଶଶାଭୂଷଣ ମହାପାତ� KBH1667013

ପ ୁ /104 48 184 563େସାରଜ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ହଳଧର ମଦୁୁଲି RWX0790741

ପ ୁ /105 52 184 564ରତ/ ାନିଧି ପାତ� ପି ବଛ ପାତ� RWX0723106

%ୀ /106 43 184 565ଗାୟତ�ି  ପାତ� (ା ରତ/ ାନିଧି ପାତ� RWX0723098

%ୀ /M/107 35 184 566ସଜୁାତା ପାଣୀ (ା ସ2ଯ ର3ନ ସଡ�ୀ RWX1268481

%ୀ /128 54 184 567ମିନା ପାେ4 (ା ରାେଦ5� ମଣୀ ପାେ4 RWX0545574

ପ ୁ /139 47 184 568ଚିନ7 ୟ ଆନଂଦ େବଉରା ପି ଜୁଗଲ କିେଶାର େବଉରା RWX0302273

%ୀ /1310 44 184 569ଅନୁପମା େବଉରା (ା ଚିନ7 ୟ ଆନଂଦ େବଉରା RWX0302281

ପ ୁ /1311 52 184 570ବଟ କୃ< ମିଶ� ପି ହରିହର ମିଶ� RWX0190736

ପ ୁ /1412 51 184 571ବିମଳ କୃ<= ପ4ା ପି ଦାେମାଦର ପ4ା RWX0812461

%ୀ /1413 42 184 572ର3ିତା ପ4ା (ା ବିଜୟ କମୁାର ପ4ା RWX0790733

%ୀ /1414 42 184 573ର3ିତା ପ4ା (ା ବିମଳ କୃ<= ପ4ା RWX0812479

%ୀ /1515 42 184 574ଧରିତ�ୀ ୱାେକାଜିକର (ା ଜି.ପି ୱାେକାଜିକର RWX0790774

%ୀ /1816 56 184 575ଆଶାଲତା େଜନା (ା ପ�େମାଦ କମୁାର େଜନା KBH1873652

%ୀ /V-1817 20 184 576ମୀରା ଉପାସନା ପି ଆର.ମରୁଅଲି କୃ<ା େଚୗଧରୁୀ RWX1274711

%ୀ /1918 60 184 577ସସୁମୁା ମହା)ି (ା ଜାନକୀ ବଲ@ ଭ ମହା)ି RWX0349613

ପ ୁ /1919 32 184 578ଅଭିଳାଶ ମହା)ି ପି ଜାନକୀ ବଲ@ ଭ ମହା)ି RWX0190645

ପ ୁ /1920 55 184 579ରବିନାରାୟଣ ସାମ)ରାୟ ପି ଶରତ ଚ5�  ସାମ)ରାୟ KBH1873694

ପ ୁ /2021 63 184 580ପ�େମାଦ କମୁାର େଜନା ପି ଖେଗ(ର େଜନା KBH1873660

ପ ୁ /2122 50 184 581ଆଶେୁତାଷ ଶମB ପି ବି. ବି. ଶମB KBH1645522

%ୀ /2223 54 184 583ଜୟ)ୀ ବଲ (ା େଦବାଶୀଷ ପCନାୟକ KBH1645498

ପ ୁ /2224 60 184 584ନରସିଂହ ମହ) ପି ଭରତ ଚ5�  ମହା) RWX0409730

%ୀ /2225 31 184 585ର3ିତା ମହା) ପି ନରସିଂହ ମହା) RWX0409755

%ୀ /2226 29 184 586େଲାପା ମଦୁ� ା ମହା) ପି ନରସିଂହ ମହା) RWX0409763

%ୀ /2227 53 184 587ଲିଲାବତି େମାହା) (ା ନରସିଂହ େମାହ) RWX0409748

%ୀ /M-2328 37 184 588ପ�ଂDଯା ପରମିତା ମହାରଥୀ (ା ସିସିରା କାଂତା ସାମ)ରାୟ RWX1274687

ପ ୁ /M-2329 41 184 589ସିସିରା କାଂତା ସାମ)ରାୟ ପି କେୁବର ଚରଣ ସାମ)ରାୟ RWX1275247

%ୀ /2430 44 184 590କିରଣମୟୀ ଏଭି (ା ଦିବାକର ଏଭି RWX0238220

ପ ୁ /2431 72 184 591ବିଜୟ କମୁାର ଶତପଥି ପି ବନମାଳି ଶତପଥି KBH1666122

%ୀ /2432 66 184 592ପEଜିନୀ ଶତପଥି (ା ବିଜୟ କମୁାର ଶତପଥି KBH1692904

ପ ୁ /2533 30 184 593ସିFା) ପCନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପCନାୟକ RWX0637868

%ୀ /2634 37 184 594ଚୀନ7 ୟୀ ଦାଶ (ା ବିନାୟକ ଆଚାଯ�= RWX0637850

ପ ୁ /2635 58 184 595ବଲଭ ନାୟକ ପି ଘନଶ�ାମ ନାୟକ RWX0545673

%ୀ /2636 50 184 596ବିେନାଦିନି ନାୟକ (ା ବଲଭ ନାୟକ RWX0545681

%ୀ /2837 29 184 597େHତା ମହା)ି ପି େଗାପାଳ କୃ< ମହା)ି RWX0472514

%ୀ /2838 23 184 598ଜୀତିପ�ଭା ପ4ା ପି ସେରାଜ କମୁାର ପ4ା RWX0988832

ପ ୁ /3439 55 184 599ସ3ୟ କମୁାର ଜୟସଓJାଲ ପି ମେହ5�  କମୁାର ଜୟସଓJାଲ RWX1234673

%ୀ /3640 70 184 600ମମତା ପ4ା (ା ଶରତ ଚ5�  ପ4ା RWX0790758

ପ ୁ /3741 51 184 601ସଂଜୟ ମହାପାତ� ପି ଚ5�  େଶଖର େଜ�ାତିଷି RWX0409912

%ୀ /3742 46 184 602କବିତା ମହାପାତ� (ା ସଂଜୟ ମହାପାତ� RWX0685347

%ୀ /4443 35 184 603ନିହାରିକା .. (ା ଅରବି5 କମୁାର .. RWX0637926

ପ ୁ /4444 58 184 604ନିର3ନ କାଡ�ାକା ପି ଭଗବାନ କାଡ�ାକା OR/12/085/340209

%ୀ /4445 55 184 605ସଂଘମିତ�ା କାଡ�ାକା (ା ନିର3ନ କାଡ�ାକା OR/12/085/340210

ପ ୁ /4446 39 184 606ଅରବି5 କମୁାର ପି େବଶୖାଖି ପ4ିତ RWX0637934

ପ ୁ /4547 51 184 607ସେତ�5�  କମୁାର ପି ଭି.ସି. େଚୗଧରୁୀ RWX0637819

%ୀ /4548 46 184 608କବିତା କମୁାରୀ (ା ସେତ�5�  କମୁାର RWX0637827

ପ ୁ /4649 29 184 609ର3ିତ କମୁାର (ାଇଁ ପି ରାଘବ ଚ5�  (ାଇଁ RWX0472530

%ୀ /4850 39 184 610ପି. ପ�ିତୀ ପି ପି. ହରି ପ�ସାଦ KBH1667062

1 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା) େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀE (ାNର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /4951 41 184 611ସମQRା ରାଉଳ ପି Nୀେରାଦ ଚ5�  ରାଉଳ KBH1645654

%ୀ /5052 66 184 612େସୗଦାମିନୀ ରାଉଳ (ା Nୀେରାଦ ଚ5�  ରାଉଳ KBH1645662

ପ ୁ /5153 38 184 613ବାବୁଲୁ ମା4ି ପି ଘାସିରାମ ମା4ି RWX0349605

ପ ୁ /5154 42 184 614ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପାଠୀ ପି କ3ୁ ବିହାରୀ ପାଠୀ KBH1667096

%ୀ /5255 63 184 615ବିଣା କମୁାରି (ା ଆର ପି ପିଲାଇ OR/12/085/352058

ପ ୁ /5256 43 184 616ଆର.ପି ପିଲାଇ ପି ଆର ନାୟାର OR/12/085/352057

ପ ୁ /5357 62 184 617େଗାପାଳକୃ< ମହା)ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା)ି RWX0190330

ପ ୁ /5358 29 184 618େସାମ େସହର ତ)ି ପି ବି<ୁ ଚରଣ ତ)ି RWX0859199

ପ ୁ /5459 43 184 619ସ3ୟ କମୁାର ମଗୁାଦୁର ପି ନେଗଶ ମଗୁାଦୁର RWX0472803

%ୀ /5660 47 184 622େମରି ପ�ଶାନ/ ା କମୁାରୀ ବେରଲି (ା ଭେEଟ ଛଳପତି ଛିଲକଳା RWX0238261

ପ ୁ /5661 51 184 623ଭEଟ ଛଳପତି ଛିଲକଳା ପି ମଦୁେଲଥି ଛିଲକଳା RWX0238279

%ୀ /M-5662 19 184 624ଶ�ିTଟୀ େଶ�ୟା ପି ସେତ�5�  କମୁାର RWX1274000

ପ ୁ /QTR. NO M63 22 184 625ଶିଵମ ସଚିନ ପି ସେତ�5�  RWX1197193

%ୀ /5764 24 184 626ଐଶାନି ଦାସ ପି ଦିପକ ର3ନ ଦାସ RWX1133065

%ୀ /5965 64 184 627ଏସ. ଶଗୁଣୁା (ା ଏସ. ଆପାରାଓ RWX0190363

%ୀ /M-5966 41 184 628ମମତା କମୁାରୀ (ା ବିେନାଦ ପ�ସାଦ RWX0723163

ପ ୁ /M-5967 41 184 629ସ2େ�ଦବ ପ�ସାଦ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ RWX0723171

%ୀ /6068 50 184 630ପଦ7 ିନି ମହା)ି (ା େଗାପାଳକୃ< ମହା)ି RWX0190371

%ୀ /6369 65 184 633ଆରତୀ କର (ା ପରେମHର କର OR/12/085/328289

ପ ୁ /6570 45 184 634ସନିୁW କମୁାର Xାରି ପି ରାମଚ5�  Xାରି RWX0545624

%ୀ /6571 45 184 635ସ&�ା Xାରୀ ପି ଶନିୁY କମୁାର Xାରୀ RWX0545616

ପ ୁ /M-7372 30 184 636ଲN7ୀକା) ପ�ଧାନ ପି ଜଗନ/ ାଥ ପ�ଧାନ RWX1232867

%ୀ /7573 48 184 637କିତQ ନଵୀନ କଦୁରୁ (ା ଘନସ�ାମ ସଲYକି RWX0812529

ପ ୁ /M-7674 50 184 638ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ�ା ପି ବYଶୀଧାରା ମିଶ�ା RWX1275189

%ୀ /M-7675 43 184 639ଅଦିତୀ ମିଶ�ା (ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ�ା RWX1275221

ପ ୁ /M-8376 31 184 640ଅଂଶ ୁଯZକ େବେହରା ପି େକବୖଲ� କମୁାର େବେହରା RWX0723288

%ୀ /m-8677 32 184 641େଚଠୂରାଧିକା ମଲିକ (ା ରାଜା ମଲ@ ିକା RWX1274026

%ୀ /M8778 24 184 642�ୱପ/ା କମୁାରୀ (ା ପ�ଦୀପ କମୁାର RWX1187541

ପ ୁ /M-8779 50 184 643ସଭୁାଷ ମମୁ ୁ= ପି ଭାଗବତ ମମୁ ୁ= RWX0959239

%ୀ /M-8780 43 184 644ଅନାମିକା ମମୁ ୁ= (ା ସଭୁାଷ ମମୁ ୁ= KBH1925932

ପ ୁ /99981 41 184 645ବସ) କମୁାର େଜନା ପି ବୀରଭଦ�  େଜନା RWX0911032

%ୀ /99982 38 184 646ମମତା େଜନା (ା ବସ) କମୁାର େଜନା RWX0911040

ପ ୁ /183 41 184 647ଶଶୁା) କମୁାର ସାମଲ ପି ମାଗଣିୁଚରଣ ସାମଲ KBH1873793

ପ ୁ /284 34 184 648ଆସେୁତାଷ ମ�ରାଜ ପି ଆେଦାତି ଚରଣ ମ�ରାଜ RWX0349811

%ୀ /385 70 184 649ବସଧୁା ନାଇକ (ା ଭିମରାଓ ନାଇକ KBH1715036

ପ ୁ /586 53 184 650ରାମଚ5�  ଭୁୟ ପି ଜଗନ/ ାଥ ଭୁୟ RWX0349670

%ୀ /587 45 184 651ହରପ�ିୟା ଭୂୟା (ା ରାମଚ5�  ଭୂୟା RWX0349688

%ୀ /888 56 184 653ମ3ଲୁତା େଜନା (ା ଊଦୟ ନାରାୟଣ ସାମଲ KBH1666130

%ୀ /989 29 184 654ତୁହିନା ଚାଟାଜQ ପି ସଦୁୀ\ ଚାଟାଜQ RWX0699363

%ୀ /1190 42 184 656ଚିନ7 ୟୀ ବଳ (ା ର3ନ କମୁାର ବଳ RWX0349795

ପ ୁ /1191 60 184 658(ାମିନାଥ ରାମ ପି ଅସରଫି ରାମ RWX0349514

ପ ୁ /1292 62 184 659ଶଶୁଳିକମୁାର ମିଶ� ପି ସାର�ଧର ମିଶ� OR/12/085/328314

%ୀ /1293 56 184 660ଦୁେଗ=ଶନ5ିନି ମିଶ� (ା ଶଶୁଳି ମିଶ� OR/12/085/328315

%ୀ /1394 31 184 661ଏ� ନିଖିଳା ମ ୂ̂ Q ପି ଏ� ନାରୟଣ ମ ୂ̂ Q RWX0349225

%ୀ /V-1395 53 184 662ସସ7 ିତା ଦାସ (ା ଅରୁଣ କମୁାର େଗୗଡ RWX0812701

ପ ୁ /V-1396 60 184 663ଅରୁଣ କମୁାର େଗୗଡ ପି ବା_ାନିଧି େଗୗଡ RWX0812693

ପ ୁ /1497 48 184 664ସାଜଲ ରାୟ ପି ରେମଶ ଚ5�  ରାୟ RWX0349258

ପ ୁ /1598 30 184 665ରିେଚଶ ମହା)ି ପି ଦିଲି` ମହା)ି RWX0349530

ପ ୁ /1699 31 184 666େକାଟା ପଵନ କମୁାର କମୁାର ପି େକ ହରିଶବି ନାରାୟଣା RWX0349589

%ୀ /16100 30 184 667ଲିପସା ମହାପାତ� (ା ରମାକା) ମହାପାତ� RWX0349696

%ୀ /16101 34 184 668ଉମQ ଅଧିରା େରାୟ ପି ଆଶଶି କମୁାର େରାୟ RWX0349779

%ୀ /17102 33 184 669ଅକନ� ପାଢି ପି ସନିୁଲ ପାଢି RWX0349241

ପ ୁ /17103 29 184 670େଦବବ� ତ ପାତ� ପି ଦିନବ&ୁ ପାତ� RWX0409839

ପ ୁ /18104 76 184 671େକ େମାହନ ପି େକ ଗାଲାଇହା RWX0349266

%ୀ /19105 30 184 672ସରୁ3ିକା ଦଳାଇ ପି ପିତବାସ ଦଳାଇ RWX0349845

%ୀ /21106 35 184 674ପ�ିୟଦଶ=ନୀ ନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ନାୟକ RWX0349647

ପ ୁ /22107 40 184 675ଇେରାନ କମୁାର େଖାଲେକା ପି ଆନ5 େଖାଲେକା RWX0349837

ପ ୁ /23108 46 184 676ଶEର ସଣ ପାତ� ପି ବିHନାଥ ପାତ� RWX0349860

ପ ୁ /24109 36 184 677ସତ�ବ� ତ ମହାପାତ� ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ� RWX0349704

ପ ୁ /25110 36 184 678ପ�ସ) କମୁାର ଜାଲି ପି େଗାବି5 ଜାଲି RWX0349654

%ୀ /26111 36 184 679ଜି ଅପQତା ରାଣି ପି ଜୟ ଗ) RWX0349639

%ୀ /27112 33 184 680େହମଲତା େମେହର (ା ହୀରାଲାW େମେହର RWX0349597
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ପ ୁ /31113 39 184 681ପବିତ�  େଲEା ପି ପାେରHର େଲEା RWX0409409

%ୀ /31114 41 184 682ବିେନାଦିନି ପରିଡା (ା ପବିତ�  େଲEା RWX0409417

ପ ୁ /32115 41 184 683ନଟରାଜ ପଶପୁେୁରbଦି ପି େସାମଲୁୁ ପଶପୁେୁରcୀ RWX0409870

%ୀ /33116 29 184 684େHତା ମହା)ି ପି େଗାପାଳ କୃ< ମହା)ି RWX0893230

%ୀ /33117 28 184 685ମନିକା େସେଲଟସ ପି େକ ଏଲ ଦାସ RWX0699322

ପ ୁ /34118 61 184 686ଆଶେୁତାଷ କମୁାର ସିଂହ/ ପି ମିଥିେଳଶ କମୁାର ସିଂହ/ ା OR/12/085/352170

%ୀ /V-41119 54 184 688ତନୁଜା ଦାସ (ା କମଳ େଲାଚନ ଦାସ RWX1275155

ପ ୁ /118120 38 184 689ବିେବକ ପ�କାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦୁଭ=  ପ�କାଶ େଚୗଧରୁୀ RWX0812438

%ୀ /118121 34 184 690କାଜଲ କିରଣ (ା ବିେବକ ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ RWX0812420

%ୀ /1122 49 184 691ପ�ମିଳା ଖdିୁଆ (ା େବଣଧୁର ସାହୁ RWX0349886

%ୀ /1123 53 184 692ଅନୀତା ପେଟଲ (ା ଦିଲିପ କମୁାର ପେଟଲ OR/12/085/338549

ପ ୁ /2124 56 184 693ରାଧାକା) ଶତପଥି ପି େକ ବି ଶତପଥି RWX0790790

ପ ୁ /N-02125 26 184 694ଲN7ୀକା) ମାଝୀ ପି େବଣଧୁର ମାଝୀ RWX0723148

%ୀ /3126 42 184 695ସେରାଜିନି ମାଇତି (ା େପ�ମାନ5 ମାଇତି RWX0989509

%ୀ /4127 51 184 696ସନୁୀତି ଖଟୁଆ (ା ଭବାନୀ ପ�ଶାଦ େଲEା RWX0349548

ପ ୁ /4128 59 184 697ଭବାନୀ ପ�ସାଦ େଲEା ପି େଗୗରା� ଚରଣ େଲEା RWX0349431

%ୀ /4129 40 184 698ଶ�ୀପfB ରାୟ (ା ସଜଲ ରାୟ RWX0409805

%ୀ /4130 53 184 699ମମତା ରାଣୀ ଷଢ�ି (ା ଶgୀକା) ଷଢ�ି RWX0409813

ପ ୁ /5131 33 184 700ଆଯ�= ଅୟସ କା) ପି ବିେବକାନ5 େବଉରା RWX0190421

ପ ୁ /5132 64 184 701ବିେବକାନ5 େବଉରା ପି ଆଦି କ5 େବଉରା RWX0190405

%ୀ /5133 61 184 702ଜୟଶ�ୀ ଦାସ (ା ବିେବକା ନ5 େବଉରା RWX0190413

%ୀ /6134 32 184 703ପ�Zା ପାରମିତା ପତି (ା ପୀତା$ର ମିଶ� RWX0911073

ପ ୁ /QUARTER N135 39 184 704ପୀତା$ର ମିଶ� ପି ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ� RWX1197110

%ୀ /8136 39 184 705ଜୟ)ି େବେହରା (ା ହିରାଲାଲ େକଶୀ RWX0472886

ପ ୁ /8137 52 184 706ହୀରାଲାଲ େକଶି ପି କାଳ5ି େକଶି RWX0545160

%ୀ /8138 74 184 707ଶଶିେରଖା ମହାରଣା (ା କାମରାଜ ମହାରଣା RWX0349563

ପ ୁ /8139 45 184 708ନୀଳମାଧବ ମହାରଣା ପି କାମରାଜ ମହାରଣା RWX0349555

%ୀ /8140 33 184 709ରଶ7 ି ମହାରଣା (ା ନୀଳମାଧବ ମହାରଣା RWX0349571

ପ ୁ /9141 46 184 711ରାେଜଶ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ବ� ହ7 ାନ5 ପାଣିଗ�ାହି RWX0238451

%ୀ /V-30142 42 184 712ସଂଗୀତା ପାଣିଗ�ାହି (ା ରାେଜଶ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି RWX0238485

ପ ୁ /10143 38 184 713ସବୁତ କମୁାର ରାଉତ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ରାଉତ RWX0349480

ପ ୁ /11144 50 184 714ଏ�. ହରିକ�ି<ା ପି ଆନ5 ରାଓ RWX0637967

ପ ୁ /12145 42 184 715ନିରଜ କମୁାର ଭାhର ପି ପରିଚାତ ଅହିୱାର RWX0638049

%ୀ /12146 39 184 716େହମା ଭାhର (ା ନିରଜ କମୁାର ଭାhର RWX0637900

%ୀ /14147 36 184 717ବେରଣ�ା ପାଢି ପି ରାେଜ5�  କମୁାର ପାଢି RWX0190454

%ୀ /15148 42 184 718ଚ5ନା ମହା)ି (ା ପ�ବିଣ କମୁାର ମହା)ି RWX0685354

ପ ୁ /16149 54 184 719ରବି ମାଲେହାତ�ା ପି େମାହନ ଲାଲ ମାଲେହାତ�ା RWX0812602

%ୀ /16150 51 184 720ଭିମଲା ମାଲେହାତ�ା (ା ରବି ମାଲେହାତ�ା RWX0812594

%ୀ /16151 37 184 721ଶ�ୀହiା ମଲ@ (ା ସ7 ୃତି ର3ନ ସାମଲ RWX0812651

%ୀ /16152 35 184 722ସଂଜନା ପରିଡା ପି ଚ5�  କିେସାର ପରିଡା RWX0190462

ପ ୁ /16153 53 184 723ପ�ଭାତ ର3ନ ପି ରା� (ାରଥ େଚୗଧରୁୀ RWX0812495

%ୀ /16154 50 184 724ଭିନିତା ର3ନ (ା ପ�ଭାତ ର3ନ RWX0812396

ପ ୁ /16155 41 184 725ସ7 ୃତି ର3ନ ସାମଲ ପି ମକୁ5ୁ ସାମଲ RWX0812545

ପ ୁ /17156 65 184 726ଜୀବନ କୃ< ମହା)ି ପି ବେଟ କୃ< ମହା)ି RWX0790865

%ୀ /17157 61 184 727ମମତା ମହା)ି (ା ଜୀବନ କୃ< ମହା)ି RWX0790857

ପ ୁ /18158 27 184 730ପ�ିତମ କମୁାର ପାତ� ପି ମରୁଲିଧର ପାତ� RWX0859306

%ୀ /19159 35 184 731ଇମQ ଅଧିରା ରାୟ ପି ଆଶସି କମୁାର ରାୟ RWX0790907

%ୀ /20160 46 184 732ଗୀତା3ଳୀ ସତପଥି (ା ଅଜୟ େମାହନ ସତପଥି RWX0685370

ପ ୁ /20161 54 184 733ଅଜୟ େମାହନ ସତପତି ପି େNତ� େମାହନ ସତପଥି RWX0685362

%ୀ /21162 51 184 734ଲତିକା େବେହରା (ା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0911164

ପ ୁ /21163 38 184 735ଉମାଶEର ପ4ା ପି ରେମଶ ଚ5�  ପ4ା RWX0637710

%ୀ /21164 47 184 736ସ�ିତା ପ�ଧାନ (ା ଦୀଗା$ର ପ�ଧାନ RWX0190496

ପ ୁ /n-22165 45 184 737ସେୁଵଂଦୂ େଶଖର ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX1274455

ପ ୁ /23166 57 184 738ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ବଟ କ� ି<ା େବେହରା KBH1880491

%ୀ /23167 50 184 739ଲତିକା େବେହରା (ା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା KBH1880640

ପ ୁ /23168 30 184 740ସ$ିତ କମୁାର ପି ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0699306

ପ ୁ /24169 62 184 741ପି. ଆj. ସବୁ� ମନ�ମୁ ପି ପି. ଏ�. ବି. ରାଓ KBH1645613

%ୀ /25170 82 184 742କ)ୁଳା େବେହରା (ା ପkାନନ େବେହରା RWX0238543

ପ ୁ /25171 50 184 743ମରୁଲି େବେହରା ପି ପkାନନ େବେହରା RWX0238469

%ୀ /25172 40 184 744କୃlା କମୁାରୀ େବେହରା (ା ମରୁୁଲି େବେହରା RWX0238550

ପ ୁ /25173 48 184 745ପ�ଦିପ କମୁାର ମିଶ� ପି ବଂଶିଧର ମିଶ� RWX0409706

%ୀ /25174 41 184 746ଅଦିତି ମିଶ� (ା ପ�ଦିପ କମୁାର ମିଶ� RWX0409698
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ପ ୁ /25175 73 184 747ରେମଶ ଚ5�  ପ4ା ପି ବାଇନାଥ ପ4ା RWX0859009

%ୀ /25176 63 184 748ସର(ତି ପ4ା (ା ରେମଶ ଚ5�  ପ4ା RWX0858993

ପ ୁ /25177 35 184 749ହରିହର ପ4ା ପି ରେମଶ ଚ5�  ପ4ା RWX0858985

ପ ୁ /26178 41 184 750ସତ� ସ5ୁର ଶକୁ@ ା ପି ଅପବୁ=  ର3ନ ଶକୁ@ ା RWX0812370

%ୀ /26179 38 184 751ସେରାଜିନୀ ଶକୁ@ ା (ା ସତ� ସ5ୁର ଶକୁ@ ା RWX0812388

ପ ୁ /27180 51 184 752ସତ�ଜିତ ଖାେଡ�ା ପି ବାଲୁେEHର ଖାେଡ�ା RWX0349332

%ୀ /27181 49 184 753ସଜୁାତା ମିଶ� (ା ସତ�ଜିତ ଖାେଡ�ା RWX0349340

ପ ୁ /28182 55 184 754ଏ େଗୗରି ପ�ସାଦ ପି ଏ ସତ�ନାରାୟଣ RWX0409383

%ୀ /28183 46 184 755ଏ ସାରଦା (ା ଏ େଗୗରି ପ�ସାଦ RWX0409359

ପ ୁ /31184 42 184 756ସଯୂ�=ନାରାୟଣ ଚିdୁ ପି ରାମା ରାଓ RWX0910646

%ୀ /31185 37 184 757ଇHରାmା ଚିd ୁ (ା ସଯୂ�=ନାରାୟଣ ଚିdୁ RWX0910687

ପ ୁ /31186 47 184 758ସଜଲ ରାୟ ପି ରେମଶ ଚ5�  ରାୟ RWX0638122

%ୀ /QTR NO N187 37 184 759ଚଂଦନା େମାହ)ି (ା ପ�ାଵୀନ କମୁାର RWX1193952

%ୀ /N35188 31 184 760ଟି ସରୁଭି (ା ସେରାଜ କମୁାର େସଠୀ RWX1188317

%ୀ /38189 33 184 761ପନୁ^B େଜନାସାମ) (ା ଅସିତ କମୁାର ସିଂ RWX1133149

%ୀ /N44190 51 184 762ସଦୁ^ା ମିଶ� (ା େଦେବ5�  କିେଶାର ମହାପାତ� RWX1188143

ପ ୁ /N44191 59 184 763େଦେବ5�  କିେଶାର ମହାପାତ� ପି ଚକ�ଧର ମହାପାତ� RWX1188135

ପ ୁ /N47192 21 184 764ସମହିତ ମହାପାତ� ପି ଶ�ିକା) ମହାପାତ� RWX1187525

%ୀ /52193 27 184 765ତୁଲା େଖାରା ପି ଘସିରମ େଖାରା RWX0723114

%ୀ /53194 40 184 766ବବିତା କମୁାରୀ (ା ରାେଜଶ କାୁମାର RWX0989061

ପ ୁ /53195 44 184 767ବବୃବାହାନ ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୁ RWX0989095

ପ ୁ /N-53196 42 184 768ରାେଜଶ କମୁାର ପି କ�ି<ା ପ�ସାଦ RWX0350280

ପ ୁ /N61197 47 184 769ଆଜୀେତସ ନାରାୟଣ ପି ଜେନTୱର ପ�ସାଦ ସିଂ RWX1187616

%ୀ /N61198 44 184 770ସନିୁତା ସିଂ (ା ଅଜିେତସ ନାରାୟଣ RWX1187624

ପ ୁ /QRS NO-V199 53 184 771ଦିଗା$ର ପ�ଧାନ ପି ଶ�ୀ ଧର ପ�ଧାନ RWX0685420

ପ ୁ /3200 25 184 772ଅହିଧର େଭେମାରି େଭEଟ ପି ଶ�ୀନିଭାସ େଭେମାରି େସୗମସଯୂ�B RWX0910711

%ୀ /VG-4201 47 184 773ବିଜୟ ଲN7ୀ େବେହରା (ା ସେରାଜ କମୁାର ମଦୁୁଲି RWX0723247

%ୀ /NG--9202 26 184 774େକ.ଵୀ. ସାଈ ଲN7ୀ ପି େକ. ହରି ସିଵା ନାରାୟଣ RWX1273952

ପ ୁ /28203 52 184 775ସେରାଜ କମୁାର ପ4ା ପି ବୀରବର ପ4ା RWX0988972

%ୀ /28204 49 184 776େଶାଭାଶ�ୀ ପ4ା (ା ସେରାଜ କମୁାର ପ4ା RWX0988949

%ୀ /1205 31 184 777ବି<ୁପ�ିୟା ନାଏକ ପି ବଲ@ ଭ ନାଏକ RWX0472506

ପ ୁ /1206 29 184 778ବିକାଶ ନାରାୟଣ ନାଏକ ପି ବଲ@ ଭ ନାଏକ RWX0472498

%ୀ /4207 49 184 779ଇତିଶ�ୀ ପତି (ା ସଂଜିବ କମୁାର ପତି RWX0790881

ପ ୁ /4208 48 184 780ସ5ିପ କମୁାର ପ^ି ପି ବସ) କମୁାର ପ^ି RWX0545715

ପ ୁ /5209 60 184 781ନିେରାଦ ଚ5�  େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା KBH1880327

%ୀ /5210 51 184 782କiରୁୀ େବେହରା (ା ନିେରାଦ ଚ5�  େବେହରା KBH1880319

ପ ୁ /6211 53 184 783ନବୀନ ଚ5�  ଶତପଥି ପି ଚକ�ଧର ଶତପଥି RWX0685396

%ୀ /9212 41 184 784ଏ� ସନୁା ପଟନାୟକ (ା ଏY ରବି ଶEର ପଟନାୟକ RWX0545640

%ୀ /P-9213 39 184 785ଦି\ୀମାଳା େଜନା (ା ତପନ କମୁାର େବେହରା RWX1274778

%ୀ /10214 31 184 786ଉମା କାଡ�ାକା ପି ନିର3ନ କାଡ�ାକା RWX0472670

%ୀ /11215 46 184 787ଚିନ7 ୟୀ ମହାପାତ� (ା ରଂଜୀବ କମୁାର ପ4ା RWX1133024

ପ ୁ /11216 52 184 788ରଂଜୀବ କମୁର ପ4ା ପି ରେମଶ ଚ5�  ପ4ା RWX1097476

ପ ୁ /12217 42 184 789ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ସିମାkଳ ନାୟକ RWX0911016

ପ ୁ /13218 52 184 790ମରୁାଲି କ� ି<ା ଭାମିଦିପତି ପି ରାମ ରାଓ ଭାମିଦିପତି DWO5962725

%ୀ /14219 41 184 791ସ7 ିତାରାଣି ପାଢୀ (ା ସତ�ବ� ତ ପ4ା RWX0638064

ପ ୁ /14220 46 184 792ସତ�ବ� ତ ପ4ା ପି ଶରତ ଚ5�  ପ4ା RWX0638056

%ୀ /P-14221 19 184 793ତୁସମନିକା ମହା) ପି ପେରଶ ଚଂଦ�  ମହା) RWX1273887

ପ ୁ /15222 56 184 794ନାରାୟଣY ଶ�ୀନିବାସY ପି ନାରାୟଣY ନାରାୟଣY RWX0637736

%ୀ /15223 49 184 795ଶ�ୀଜା ଶ�ୀନିବାସY (ା ଏY. ଶ�ୀନିବାସY RWX0637744

%ୀ /P-17224 54 184 796ଦୀପିକା ଗ\ୁା (ା ରାେକଶ କମୁାର RWX0723189

ପ ୁ /P-17225 31 184 797ଅଭିମନ� ୁଗ\ୁା ପି ରାେକଶ କମୁାର RWX0723221

ପ ୁ /P-17226 29 184 798ରଘ ୁନ5ନ ଗ\ୁା ପି ରାେକଶ କମୁାର RWX0723239

ପ ୁ /P-17227 59 184 799ରାେକଶ କମୁାର ପି ଓମ ପାଲ ଗ\ୁା RWX0723205

%ୀ /P 21228 37 184 800ସନୁୀତା ପାଢ଼ୀ (ା ଜୟକୃ< ପାଢ଼ୀ FMD7304314

%ୀ /P-27229 41 184 801ସିଖା ସିଂହ/ ା (ା ନିପନୁ କେହ/ ୟା ସିଂହ/ ା RWX0812503

ପ ୁ /HOUSE NO230 45 184 802ବିHଜିତ ସାହୁ ପି ଭ� ମରବର ସାହୁ RWX0190710

%ୀ /HOUSE NO231 38 184 803ସଇୁpଜୁଲି (ାଇଁ (ା ବିHଜିତ ସାହୁ RWX0190728

ପ ୁ /36232 77 184 804ଏY. ସା)ାରାଓ ପି ଇHରାqା ନାରିଶିପରୁମ RWX0910703

%ୀ /36233 68 184 805ଏY. ସେରାଜା (ା ସା)ାରାଓ ନାରିଶିପରୁମ RWX0910729

ପ ୁ /P-38234 40 184 806ବିକ�ମ Xିେବଦୀ ପି େବଦୖ�ନାଥ Xିେବଦୀ RWX0949263

%ୀ /P-38235 34 184 807ଶଭୁଶ�ୀ ଶତପଥୀ (ା ବିକ�ମ Xିେବଦୀ RWX0949271

%ୀ /1236 38 184 808ବନ�ା କର ପି ବ� ହ7  ନାରାୟଣ କର RWX0190520

4 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା) େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀE (ାNର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /1237 34 184 809ବରସା କର ପି ବ� ହ7  ନାରାୟଣ କର RWX0190538

%ୀ /2238 49 184 810ଉଷାରାଣୀ ପାଢୀ (ା ରବି ନାରାୟଣ ସାମ)ରାୟ KBH1880608

ପ ୁ /3239 60 184 811ଗଣପତି ପ4ା ପି ତ�ୀେଲାଚନ ପ4ା RWX0685404

%ୀ /3240 52 184 812ସ&�ାରାଣୀ ପତି (ା ଗଣପତୀ ପ4ା RWX0685388

%ୀ /4241 35 184 813ସ7ରଣିକା ନାୟକ (ା େସୗେମ5ୁ ନାୟକ RWX0910927

ପ ୁ /5242 60 184 814ରତ/ ାକର ଗରୁୁ ପି ଚକ�ଧର ଗରୁୁ RWX0190546

%ୀ /5243 57 184 815େଗାଲାପ ମହା)ି (ା ରତ/ ାକର ଗରୁୁ RWX0685412

ପ ୁ /6244 63 184 816ଚି^ର3ନ କର ପି ରଘନୁାଥ କର OR/12/085/328430

%ୀ /6245 59 184 817ନୟନା କମୁାରୀ କର (ା ଚି^ର3ନ କର OR/12/085/328431

%ୀ /6246 38 184 818ଶଭୁଶ�ୀ ସାମଲ (ା ସଶୁା) ସାମଲ RWX0988857

ପ ୁ /S-6247 42 184 819�ଡ. େଟୗସିr ଆଲମ ପି େମାହମଦ ଜାକୀର ସେଲମା RWX1274513

%ୀ /S-7248 35 184 820ଶ�ାମଳିନି ଶଭୁଶ�ୀ ଦାଶ (ା ଶଶୀକା) ଦାଶ RWX0411124

ପ ୁ /8249 48 184 821ରାଜିବ ଚତୁେବ= ଦି ପି ଭି. େକ. ଚତୁେବ= ଦି KBH1880558

%ୀ /8250 30 184 822ପ�ଯsୁା ମହାରଣା ପି ମିନେକତନ ମହାରଣା RWX0637843

ପ ୁ /8251 28 184 823ମେନାର3ନ ମହାରଣା ପି ମିନେକତନ ମହାରଣା RWX0473058

%ୀ /9252 32 184 824ସରିତା କମୁାରି ପି ଗଲୁାବ ଚା5 RWX0238063

ପ ୁ /9253 55 184 825ବୁଲାବ ଚା5 ପି ଶEର େଧାବି RWX0790915

%ୀ /9254 53 184 826ମିନା େଧାବି (ା ଗଲୁାବ ଚା5 RWX0238055

ପ ୁ /9255 56 184 827ସ3ୟ ପେୁରାହିତ ପି ଆ^=ତ� ାଣ ପେୁରାହିତ KBH1880574

%ୀ /9256 49 184 828ସସ7ିତା ପେୁରାହିତ (ା ସ3ୟ ପେୁରାହିତ KBH1880566

ପ ୁ /10257 60 184 829ମୀନେକତନ ମହାରଣା ପି ବୃ5ାବନ ମହାରଣା RWX1096114

%ୀ /10258 53 184 830ସପୁ�ଭା ମହାରଣା (ା ମୀନେକତନ ମହାରଣା RWX1096304

%ୀ /10259 49 184 831ବ5ିତା ନାୟକ (ା େବଣଧୁର ସବୁୁଧି RWX0190579

ପ ୁ /10260 57 184 832େବଣଧୁର ସବୁୁtି ପି ଅଜୁ= ନ ସବୁୁtି RWX0190561

ପ ୁ /11261 33 184 833ପ�ଦୀପ କମୁାର ବରୁଣ ପି ରାମଆZା ପ�ସାଦ RWX0858928

%ୀ /11262 38 184 834ସଶୁ�ୀ ସ�ିତା େଜନା ପି ପ�େମାଦ କମୁାର େଜନା KBH1645472

%ୀ /11263 37 184 835ପ�Zା ପରିମିତା େଜନା ପି ପ�େମାଦ କମୁାର େଜନା RWX0959247

ପ ୁ /11264 30 184 836େଦବବ� ତ ପ4ା ପି ଗଣପତି ପ4ା RWX0349761

%ୀ /S11265 23 184 837ଅପQତା ସାମ)ରାୟ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାମ)ରାୟ RWX1187491

%ୀ /S-12266 53 184 838ଉମQଳା େଦବତା (ା ଜନାF= ନ େଦବତା RWX0959262

ପ ୁ /13267 41 184 839ନେରଶ ପ�ସାଦ ରଣା ପି ଉuବ ରଣା RWX0812586

%ୀ /13268 31 184 840ଅନୁପମା ରଣା (ା ନେରଶ ପ�ସାଦ ରଣା RWX0812560

ପ ୁ /14269 28 184 841େରାନିତ କମୁାର େଜନା ପି େପ�ମାନ5 େଜନା RWX0409953

ପ ୁ /14270 33 184 842ଅମିତ କମୁାର ପ4ା ପି ବାkାନିଧୀ ପ4ା RWX0190587

%ୀ /16271 57 184 843ଗିରିଜା ମିଶ� (ା ଅେଶାକ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ KBH1880152

%ୀ /16272 55 184 844ନିେବଦିତା ପCନାୟକ (ା ଦିପକ ର3ନ ଦାସ RWX0409490

ପ ୁ /16273 62 184 845ଅେଶାକ କମୁାର ତ�ିପାଠି ପି ତ�ିେଲାଚନ ତ�ିପାଠି KBH1880137

ପ ୁ /18274 25 184 847େରାହିତ େଜନା ପି େପ�ମାନ5 େଜନା RWX0989756

ପ ୁ /18275 30 184 848ଶିବାଶଷି ସାହୁ ପି ସଦୁଶ=ନ ସାହୁ RWX0349662

ପ ୁ /19276 28 184 849ସଂେଯାଗ କମୁାର ପ4ା ପି ସେୁରଶ ଚ5�  ପ4ା RWX0638015

%ୀ /21277 36 184 850ଟୁନିଲତା ଭC ପି ବି. ଡି. ନାୟକ KBH1692813

ପ ୁ /21278 64 184 851ବି$ାଧର ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ KBH1692805

ପ ୁ /21279 39 184 852ଶେୁଭ5ୁ ନାୟକ ପି ବି. ଡି. ନାୟକ KBH1692797

ପ ୁ /22280 28 184 853ଅଭିେଶv ମିଶ� ପି ଜତି5�  କମୁାର ମିଶ� RWX0409797

%ୀ /22281 54 184 854ନିେବଦିତା ପCନାୟକ (ା ଦିପକ ର3ନ ପCନାୟକ KBH1645365

ପ ୁ /23282 56 184 855ଦିପକ ର3ନ ଦାସ ପି କଳୁମଣୀ ଦାସ KBH1645373

%ୀ /25283 35 184 856ଦିଲତା ନ5 ପି ଦିଲିପ ନ5 KBH1925130

ପ ୁ /27284 42 184 857େସୗମ� ର3ନ ପାତ� ପି ନିର3ନ ପାତ� RWX0190603

%ୀ /s-27285 29 184 858େଦଵସମୀତା ଟୀ ପି ମନେବାଧ ମହା) RWX0723031

ପ ୁ /28286 60 184 859ଉଦୟ ନାରାୟଣ ସାମଲ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ସାମଲ OR/12/085/304220

%ୀ /J-29287 33 184 860ସZୁାନି ସତପଥି (ା ଦୁଗB ମାଧବ ରଥ RWX0353177

ପ ୁ /32288 57 184 861ଶଚେଦବ ରାୟ ପି ଶଶିଭୁଷଣ ରାୟ OR/12/085/328346

%ୀ /32289 54 184 862ଅପରାଜିତା ରାୟ (ା େଶଷେଦବ ରାୟ RWX0790964

ପ ୁ /33290 58 184 863ମରୁଲିଧର ପାତ� ପି େବଦୖ�ନାଥ ପାତ� OR/12/085/328349

%ୀ /33291 53 184 864ହରପ�ିୟା ପାତ� (ା ମରୁଲିଧର ପାତ� OR/12/085/328592

%ୀ /33292 33 184 865ଅg=ନା ପାତ� (ା େସୗମ� ର3ନ ପାତ� RWX0910943

%ୀ /35293 38 184 866େଲାନି2 ସରିୁY ପି ମାଶBଲାY ସରିୁY RWX0790980

ପ ୁ /35294 36 184 867ଅରୁଣ ପ�ସାଦ ସରିୁନ ପି ମାଶBଲାଲ ସରିୁନ RWX0790956

ପ ୁ /36295 40 184 868ଶଭୁାଷିଶ ପ4ା ପି ସେ)ାଷ କମୁାର ପ4ା RWX0409789

%ୀ /S-38296 61 184 869ସଜୁାତା ସାହୁ (ା ସଦୁଶ=ନ ସାହୁ KBH1880590

%ୀ /40297 31 184 872ତିତିNା ତରୁସମା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ତ�ୀପାଠୀ RWX0238402

ପ ୁ /41298 39 184 873ସ3ୟ କମୁାର ବିେଶାୟୀ ପି ସାେହବ ବିେଶାୟୀ RWX0238154
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ପ ୁ /41299 31 184 874ପ�ଦୀମ/ ନାହାକ ପି ଭଗବାନ ନାହାକ RWX0238162

ପ ୁ /42300 41 184 876ପିତବାସ ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ RWX0238170

%ୀ /42301 87 184 877ଉ^ମ ସବୁୁFି (ା ଅଜୁ= ନ ସବୁୁFି RWX0858951

ପ ୁ /42302 25 184 878ବିଭାସ ସବୁୁFି ପି େବଣଧୁର ସବୁୁFି RWX0858936

ପ ୁ /43303 29 184 879ଜାସ7ିନ ପ4ା ପି ସରତ ଚଂଦ�  ପ4ା RWX0349829

%ୀ /44304 34 184 880େରାଜାଲିନ ପ4ା (ା ଶଭୁାଷିଶ ପ4ା RWX0409771

%ୀ /M45305 31 184 881କୃ<ାେବଣୀ ତୁରୁକ (ା ପି ନଟରାଜ RWX1188341

%ୀ /46306 33 184 882ପନୁଭB ସିଂହ (ା ଅସି2 କମୁାର ସିଂହ RWX0473041

ପ ୁ /47307 29 184 883େଦବବ� ତ ସାମଲ ପି ଉଦୟ ନାରାୟଣ ସାମଲ RWX0472555

ପ ୁ /49308 33 184 884ଏ� ଭାମସି କ� ି<ା ପି ଏ� ଉଦୟ କମୁାର RWX0472753

%ୀ /49309 30 184 885ଏ� ଶ�ାବଣୀ ଶିରିଷା ପି ଏ� ଉଦୟ କମୁାର RWX0472746

ପ ୁ /50310 27 184 886ସିFାଥ= ପ�ଧାନ ପି ଜଗନ/ ାଥ ପ�ଧାନ RWX0637884

ପ ୁ /51311 42 184 887ଅରୁଣ କମୁାର ପି କ� ୀ<ା କମୁାର RWX0638155

%ୀ /51312 35 184 888କସୁମୁ ଅରୁଣ କମୁାର (ା ଅରୁଣ କମୁାର RWX0638163

%ୀ /S51313 44 184 889ଅପfB ପ4ା (ା ଭିେନାଦ କମୁାର ପଟନାୟକ RWX1188333

ପ ୁ /S51314 46 184 890ଭିେନାଦ କମୁାର ପCନାୟକ ପି ପି ଜଗଦିTୱର ରାଓ RWX1188283

%ୀ /S51315 69 184 891ପି ସା)ିଲତା (ା ପି ଜଗଦିTୱର ରାଓ RWX1188366

%ୀ /52316 32 184 892େସାନାଲି କର ପି ଚି^ର3ନ କର RWX0190124

%ୀ /52317 32 184 893େମାନାଲି କର ପି ଚିତର3ନ କର RWX0190116

%ୀ /56318 43 184 895ମ3ଲୁତା କାଉର (ା େଗାବି5 ଚ5�  ମଖିୁ RWX1132208

ପ ୁ /56319 60 184 896େଗାବି5 ଚ5�  ମଖିୁ ପି କାଳିଆ ମଖିୁ RWX1132190

ପ ୁ /B-98320 42 184 897ଧନୁଜ= ୟ ଜାନୀ ପି ପିତା$ର ଜାନି RWX0188656

%ୀ /B-98321 38 184 898ନିଳ5� ୀ ଜାନୀ (ା ଧନୁଜ= ୟ ଜାନୀ RWX0188649

ପ ୁ /105322 25 184 899ପାଥ=ସାରଥି ସାମଲ ପି ଉଦୟ ନାରାୟଣ ସାମଲ RWX0859314

ପ ୁ /115323 23 184 900େଗୗରବ ଗରୁୁପ�ସାଦ ପି ଆେସାକ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ RWX0989293

ପ ୁ /B-215324 29 184 901ରାେଜଶ ପCନାୟକ ପି େଗୗରି ଶEର ପCନାୟକ RWX1057645

ପ ୁ /QR.NO.-IB325 47 184 902ପ�ିୟର3ନ ପ4ା ପି ନିର3ନ ପ4ା RWX0412254

%ୀ /s-20326 29 184 903ପ�ିୟEା ପ�ିୟଦଶ=ନୀ .. (ା ମେନାରଂଜନ େବେହରା RWX0640888

ପ ୁ /s-20327 37 184 904ମେନାରଂଜନ େବେହରା ପି ମ5ରଧର େବେହରା RWX0640896

%ୀ /s-34328 31 184 905ରାଜଲN7ୀ େବେହରା ପି ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା RWX0354894

%ୀ /B/157329 42 184 906ନିେବଦିତା ହରିଚ5ନ (ା କରୁଣାକର �ଵାଇଁ RWX1296888

ପ ୁ /NG/12330 54 184 907ପ�ଶା) କମୁାର ପରିଡା ପି ପ�ଭାତ ଚ5�  ପରିଡା RWX1296896

%ୀ /NG/12331 43 184 908ସବିତା ପରିଡା (ା ପ�ଶା) କମୁାର ପରିଡା RWX1296904

ପ ୁ /NG/12332 22 184 909ଆେଲାକ କମୁାର ପରିଡା ପି ପ�ଶା) କମୁାର ପରିଡା RWX1296912

ପ ୁ /N/26333 43 184 910ଗାନା େମାହନ ରାଓ ଦୁପାଡା ପି ଆqାଲା ନାଇଡୁ ଦୁପାଡା RWX1296920

%ୀ /N/26334 36 184 911ନଲୀନି ଦୁପାଡା (ା ଗାନା େମାହନ ରାଓ ଦୁପାଡା RWX1296938

ପ ୁ /B/182335 19 184 912ଅNୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସିମାkଳ ମହାରଣା RWX1296995

ପ ୁ /NG/9336 59 184 913େକ ହରି ଶିବା ନାରାୟଣ ପି େକ ବିTଵ ନାରାୟଣ RWX1297001

%ୀ /NG/9337 50 184 914େକ େଜ�ାତି କମୁାରୀ (ା େକ ହରି ଶବିା ନାରାୟଣ RWX1297019

ପ ୁ /B/157338 52 184 915କରୁଣାକର �ଵାଇଁ ପି ଭ� ମରବର �ଵାଇଁ RWX1297027

%ୀ /VG-7339 20 184 916ପ@ ାବନୀ ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ RWX1300482

ପ ୁ /999340 45 184 917ଡ$ରୁଧର ଦାଶ ପି ବଳରାମ ଦାଶ RWX1300755

%ୀ /B/157341 18 184 918ବିଭୁକଲ�ାଣୀ �ଵାଇଁ ପି କରୁଣାକର �ଵାଇଁ RWX1313691

%ୀ /B-133342 34 184 919ରାଇମତ ମମୂ ୂ= (ା ସକୀଲା ମମୂ ୂ= RWX1314715

ପ ୁ /B-133343 38 184 920ସକୀଲା ମମୂ ୂ= ପି ଚୁନୁରାମ ମମୂ ୂ= RWX1314723

%ୀ /999344 32 184 921ପ�ିୟା ଦାଶ (ା ଡ$ରୁଧର ଦାଶ RWX1323195

ପ ୁ /QRT-V/27345 18 184 922େରାଣକ ରାଉତ ପି rାଠର ରାଉତ RWX1333020

ପ ୁ /01346 53 175 810ସଂଜୟ କମୁାର ରାଇ େଜନା େଦଓ ପି ଗେନଶ ଚ5�  ରାଇ େଜନା େଦଓ RWX1094721

%ୀ /1347 72 175 811ଉମQଲା ଦାସ (ା ରାଧାେମାହନ ଦାସ OR/12/085/304239

ପ ୁ /1348 35 175 812େତାଫାନ ଦାସ ପି ପkାନନ ଦାସ RWX0297465

ପ ୁ /1349 33 175 813ତପନ ଦାସ ପି ପkାନନ ଦାସ RWX0297473

%ୀ /1350 30 175 814େସୗମ�ାଶ�ୀ ଦାଶ (ା ତପନ ଦାଶ RWX1000579

%ୀ /02351 31 175 815ରିEି ଦାଶ (ା ଜଗନ/ ାଥ ଦାଶ RWX1000546

%ୀ /02352 22 175 816ସନିୁତା ଦାଶ (ା ମନୁା ଦାଶ RWX1093475

%ୀ /2353 52 175 817ସଜନୀ ଦାସ (ା ଦାଶରଥି ଦାସ OR/12/085/304245

ପ ୁ /2354 31 175 818ମନୁା ଦାଶ ପି ଦାଶରଥି ଦାଶ RWX0631838

ପ ୁ /03355 20 175 819ସୀମାkଳ ସାହୁ ପି ପ�ସନ/  କମୁାର ସାହୁ RWX1232842

%ୀ /3356 65 175 820ସର(ତୀ ସାହୁ (ା ପfୁ=ଚ5�  ସାହୁ OR/12/085/304247

ପ ୁ /3357 50 175 821ପ�ସନ କମୁାର ସାହୁ ପି ପfୁ=ଚ5�  ସାହୁ KBH1885136

ପ ୁ /3358 46 175 822ସଦାଶିବ ସାହୁ ପି ପfୁ=ଚ5�  ସାହୁ OR/12/085/304250

%ୀ /3359 33 175 823ସମୀତା ସାହୁ (ା ସଦାଶିବ ସାହୁ RWX0175943

ପ ୁ /4360 52 175 824କବିରାଜ ମହା)ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା)ି OR/12/085/304226

6 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା) େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀE (ାNର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /4361 48 175 825ଆମଲୁୁ ମହା)ି (ା କବିରାଜ ମହା)ି OR/12/085/304227

ପ ୁ /4362 26 175 826ପ�ଶା) କମୁାର ମହା)ି ପି କବିରାଜ ମହା)ି RWX0999961

%ୀ /4363 24 175 827େରାଜିତା ମହା)ି ପି କବିରାଜ ମହା)ି RWX0999953

ପ ୁ /5364 49 175 828ରେମଶ ଦାସ ପି ରାଧାେମାହନ ଦାସ OR/12/085/304240

%ୀ /5365 49 175 829ସେ)ାସିନୀ ଦାସ (ା େକୖଳାସ ଦାସ OR/12/085/304230

%ୀ /5366 46 175 830କନିୁ ଦାସ (ା ରେମଶ ଦାସ KBH1885128

ପ ୁ /5367 44 175 831େକୖଳାସ ଦାସ ପି ରାଧାେମାହନ ଦାସ OR/12/085/304242

ପ ୁ /5368 27 175 832ପିd ୁକମୁାର ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚ5�  ଦାଶ RWX0907758

%ୀ /6369 59 175 834ଅହଲ�ା ଦାସ (ା ଯଧିୁRିର ଦାସ OR/12/085/304229

%ୀ /6370 36 175 835ଗାୟତ�ୀ ଦାସ (ା କୃ< ଚ5�  ଦାସ RWX0297499

ପ ୁ /6371 41 175 836ବଳରାମ ଦାଶ ପି ଯଧିୁlିର ଦାଶ KBH1885789

ପ ୁ /6372 39 175 837ଜିେତ5�  କମୁାର ଦାଶ ପି ଯଧୁୀRିର ଦାଶ KBH1661784

%ୀ /07373 47 175 838ମମୀରା ଦାଶ (ା ଜିତୁ ଦାଶ RWX1000603

%ୀ /7374 70 175 839କମୁଦିୁନୀ ଦାସ (ା ମରୁଲିଧର ଦାସ OR/12/085/304236

ପ ୁ /7375 54 175 840ନିର3ନ ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ KBH1644491

ପ ୁ /7376 40 175 841ମରୁଳିଧର ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/12/085/304235

ପ ୁ /7377 40 175 842ମମିରା ଦାସ ପି ମରୁଲିଧର ଦାସ OR/12/085/304237

%ୀ /7378 34 175 843ସେ)ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ମରୁଲି ଧର ଦାସ RWX0175968

ପ ୁ /7379 32 175 844ସଜୁାତା ଦାସ ପି ମରୁଲୀଧର ଦାସ RWX0175976

ପ ୁ /7380 30 175 845ଚିନ7 ୟ ଦାସ ପି ନିର3ନ ଦାସ RWX1000561

ପ ୁ /8381 54 175 846ପkାନନ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ OR/12/085/304231

%ୀ /8382 52 175 847ଝୁନୁ ଦାସ (ା ପkାନନ ଦାସ OR/12/085/304232

%ୀ /8383 38 175 848ତୃ\ି ରାଇ େଜନା େଦଓ (ା ସଂଜୟ କମୁାର ରାଇ େଜନା େଦଓ RWX1094739

ପ ୁ /9384 53 175 849େକଶବ ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ OR/12/085/304233

%ୀ /9385 50 175 850କୃ<ା ଦାଶ (ା େକଶବ ଦାଶ OR/12/085/304234

%ୀ /10386 49 175 851େରଣ ୁଦାସ (ା ନିର3ନ ଦାସ KBH1644822

%ୀ /11387 33 175 852ସବିତା ଦାସ (ା ହାଡିବ&ୁ ଦାଶ RWX1000611

ପ ୁ /11388 39 175 853ସେ)ାଷ କମୁାର େଦାରା ପି ସନୁାକର େଦାରା RWX0176008

ପ ୁ /12389 43 175 854କୃ<ଚ5�  ଦାଶ ପି ଯଧିୁlିର ଦାଶ KBH1661693

ପ ୁ /13390 34 175 855ତୁପାନ ଦାଶ ପି ପkାନY ଦାଶ RWX0510099

ପ ୁ /13391 33 175 856ତାରା ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି େକଶବ ଦାଶ RWX0510065

ପ ୁ /13392 32 175 857ତାରୀଣୀ ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ RWX0510131

%ୀ /13393 31 175 858ତପHୀନି ଦାଶ (ା ତୁଫାନ ଦାଶ RWX0510107

ପ ୁ /13394 29 175 859ଦୁଗB ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି େକଶବ ଦାଶ RWX0509984

%ୀ /13395 28 175 860ଯଛନା ଦାଶ (ା ଦୁଗB ପ�ସାଦ ଦାଶ RWX0510008

ପ ୁ /13396 27 175 861ଜଗା ଦାଶ ପି ପkନା ଦାଶ RWX0509992

ପ ୁ /14397 28 175 862ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ଦାଶରଥି ଦାଶ RWX0631846

ପ ୁ /15398 22 175 863େଜ�ାତି ପ�କାଶ ରାଉତ ପି ଶଭୁ� ାଂଶ ୁେଶଖର ରାଉତ RWX1094754

ପ ୁ /19399 33 175 864ଶସୁା) ମହା)ି ପି କବିରାଜ ମହା)ି RWX0175950

%ୀ /27400 33 175 865ସବିତା ଦାସ ପି ହାଡିବ&ୁ ପ�ଧାନ RWX1174341

%ୀ /111401 25 175 866ଦି\ିମୟୀ ନାୟକ (ା ତାରିଣୀ ପ�ଶାଦ ଦାଶ RWX1000595

%ୀ /112402 27 175 867ସସିୁଲା ଦାଶ (ା ସେ)ାଷ କମୁାର ଦାଶ RWX1000587

%ୀ /225403 30 175 868ଶବିାନୀ ଦାଶ (ା ତାରା ପ�ସାଦ ଦାଶ RWX0907824

%ୀ /999404 23 175 869ପଜୁା ଦାଶ ପି େକଳୖାଶ ଚ5�  ଦାଶ RWX1093467

%ୀ /1405 67 175 870କାkନ ବାଳା ନାୟକ (ା ଯଲିୁଏ� ନାୟକ RWX0297333

ପ ୁ /1406 36 175 871େସୗମ�ର3ନ ନାୟକ ପି ଜୁଲିଏସ ନାୟକ RWX0297358

%ୀ /1407 33 175 872ରୀନାବାଳା ନାୟକ (ା ବିଦ�2ୁ କମୁାର ନାୟକ RWX0297341

ପ ୁ /2408 45 175 873େକସବ ଖମ4ୁୁ ପି ଜଗ ୁଖମ4ୁୁ RWX0297366

%ୀ /2409 38 175 874ନିହାରିକା ବାଳା େଖମ4ୁୁ (ା େକଶବ େଖମ4ୁୁ RWX0297374

ପ ୁ /3410 49 175 875ଲN7ୀଧର ରାଉତ ପି େକ ସି ରାଉତ OR/12/085/304509

ପ ୁ /3411 60 175 876ଚ5�ମଣି ସାହୁ ପି ଅw ୁ=ନ ସାହୁ OR/12/085/304055

ପ ୁ /4412 46 175 877ପଦ7 ନାଭ େଯନା ପି ରଘନୁାଥ େଯନା OR/12/085/304261

%ୀ /5413 32 175 878ଚୁମକିୁ ନାୟକ (ା ଶସୁା) କମୁାର ନାୟକ RWX0175679

ପ ୁ /06414 42 175 879ବିଦ�ତୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜୁେଲସ ନାୟକ RWX1233188

ପ ୁ /6415 70 175 880ଯଲିୁଏସ ନାୟକ ପି ପାମଲିୁୟସ ନାୟକ OR/12/085/304040

ପ ୁ /6416 32 175 881ମାନଷ ର3ନ ନାୟକ ପି ଜୁଲିୟମ ନାୟକ RWX0297382

ପ ୁ /08417 57 175 884େଦବାନ5 ମହାପାତ� ପି କରୁୁ ମହାପାତ� RWX1233279

ପ ୁ /8418 52 175 885ପ�ସା) କମୁାର େଖାସଲା ପି ଅଭିନାଶ େଖାସଲା KBH1885029

%ୀ /8419 46 175 886ମାଧରୁୀ େଖାସଲା (ା ପ�ସା) େଖାସଲା KBH1885011

%ୀ /9420 43 175 887ସଂଯsୁା ନ5 (ା ନଟବର ନ5 RWX1173756

ପ ୁ /10421 55 175 888ନଟବର ନ5 ପି େକଳୖାଶ ଚ5�  ନ5 RWX1173764

ପ ୁ /11422 37 175 889ଅନ) କମୁାର େଖାସଲା ପି ଅବିନାଶ େଖାସଲା RWX0344374
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%ୀ /11423 27 175 890ପରମାେଦବି ପାନପରିୁଆ ପି କିରତନ ଠାକରୁ RWX1173772

%ୀ /12424 28 175 891େମସୖମୁୀ େଖାସ@ ା ପି ପ�ଶା) କମୁାର େଖାସ@ ା RWX0509919

ପ ୁ /12425 21 175 892ସଭୁାଂଶ ୁତ)ି ପି ଉଦୟନାଥ ତ)ି RWX1173822

%ୀ /114426 35 175 893ମାନସୀ ସବୁୁFି (ା ଅେଶାକ କମୁାର ସବୁୁFି RWX0999854

ପ ୁ /122427 25 175 894ରାଜ କିେଶାର େଖାସ@ ା ପି ପ�ଶା) କମୁାର େଖାସ@ ା RWX0907840

%ୀ /1428 40 188 172ମମତା ମହା)ି (ା ର3ିତ ମହା)ି RWX1097690

%ୀ /1429 37 188 173ମଧଛୁ5ା ମହା)ି (ା ଧିେର5�  କମୁାର ମହା)ି RWX0640037

%ୀ /2430 70 188 174ବାସ)ି ମହା)ି (ା ଜି ବି ମହା)ି OR/12/085/340360

ପ ୁ /2431 47 188 175ରୁଧିର କମୁାର ମହା)ି ପି ଗଗନବିହାରି ମହା)ି OR/12/085/340362

ପ ୁ /2432 42 188 176ମେନାର3ନ ମହା)ି ପି ଗଗନବିହାରି ମହା)ି KBH1880897

ପ ୁ /2433 25 188 177ଅଭିେଷକ ସାମଲ ପି ଅେସାକ କମୁାର ସାମଲ RWX0860775

ପ ୁ /2434 21 188 178ଅଂଶମୁାନ ସାମଲ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ RWX1097724

ପ ୁ /3435 28 188 179ଶEର ସ^ା ପଜୂାରୀ ପି ସଶୁା) କମୁାର ପଜୂାରୀ RWX0514489

%ୀ /3436 26 188 180ଏ ଖସୁବୁ ରାଓ ପି ଏ ରାଜ େସଖର ରାଓ RWX0722199

ପ ୁ /3437 70 188 181ବି$ାଧର ସାମଲ ପି େଦାଳେଗାବି5 ସାମଲ RWX0959478

%ୀ /3438 70 188 182ବାସ)ି ସାମଲ (ା ବି$ାଧର ସାମଲ KBH1834951

ପ ୁ /3439 54 188 183ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ ପି ବି$ାଧର ସାମଲ KBH1835032

ପ ୁ /3440 44 188 184ଅNୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ବି$ାଧର ସାମଲ OR/12/085/340917

ପ ୁ /6441 61 188 185ପି ସି େସନାପତି ପି ଗ&ବ=  େସନାପତି OR/12/085/341952

%ୀ /6442 59 188 186ପ�ତିମା େସନାପତି (ା ପି ସି େସନାପତି OR/12/085/340406

ପ ୁ /6443 38 188 187ପେରଶ ଚ5�  େସନାପତି ପି ପ�ଫଲୁ ଚ5�  େସନାପତି KBH2103448

ପ ୁ /6444 41 188 188ପ�କାଶ ଚ5�  େସନାପତି ପି ପ�ଫଲୁଚ5�  େସନାପତି KBH1925643

ପ ୁ /QR No-C-6445 23 188 189ଆଶୀବBଦୀ2 େଦଓ ମା ଅମିତା ରାୟ RWX1272004

%ୀ /8446 30 188 190େସାନାଲୀ ପଜୂାରୀ (ା ସସୁା) କମୁାର ପଜୂାରୀ RWX0699868

%ୀ /10447 62 188 191ଶଶିକଳା ଖ4ଆୁଳ (ା େଯାେଗ5�  ଖ4ଆୁଳ OR/12/085/340420

ପ ୁ /10448 41 188 192ସେ)ାଷ କମୁାର ଖ4ଆୁଳ ପି େଯାେଗ5�  ଖ4ଆୁଳ KBH1872860

%ୀ /11449 28 188 193ପ�ିୟEା ଜାନି ପି ରବି ଚ5�  ଜାନି RWX0639989

ପ ୁ /13450 48 188 194ରାୟଲା ସତ�ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ପି ଆର ସି ଏx ଆଚାରି . OR/12/085/340311

%ୀ /13451 32 188 195େଲାବାମଦୁ� ା ସାହୁ ପି ନ5 କିେଶାର ସାହୁ RWX0239046

ପ ୁ /14452 33 188 196ଅଭିଜିତ କମୁାର ପି ସତ�5�  କମୁାର RWX0411058

%ୀ /16453 49 188 197ଶଶି େରଖା େବରୖାଗୀ (ା ପଦ7 ନାଭ େବରୖାଗୀ KBH1804103

%ୀ /C-17454 36 188 198ନମ=ଦା ସାହୁ (ା ଜିେତ5�  କମୁାର ସାହୁ RWX0813931

ପ ୁ /18455 37 188 199ରାମ କୃ< ଖ4ଆୁଳ ପି େଯାେଗ5�  ଖ4ଆୁଳ KBH1925635

ପ ୁ /C-18456 41 188 200ପି. ଲN7ୀକା) ପି ପି. େଗାପାଳକୃ< RWX0813766

%ୀ /C-18457 31 188 201ପି. ସୃଜନା (ା ପି. ଲN7ୀକା) RWX0814087

ପ ୁ /19458 44 188 202ପ�ଶା) କମୁାର ନାୟକ ପି କାହ/ ୁ  ଚରଣ ମଲ@ ିକ KBH1847318

ପ ୁ /C 19459 26 188 203ଦୀପକ େବରୖାଗୀ ପି ପଦ7 ନାଭ େବରୖାଗୀ RWX1197482

ପ ୁ /20460 49 188 204େଗାବି5ଚ5�  ଦାସ ପି ଅେଲଖ ଦାସ OR/12/085/340488

%ୀ /20461 45 188 205କନକଲତା ଦାସ (ା େଗାବି5 ଦାସ OR/12/085/340489

ପ ୁ /21462 60 188 206କାହ/ ୁ  ଚରଣ େଜନା ପି ତ�ିନାଥ େଜନା KBH1357433

ପ ୁ /21463 59 188 207ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର କର ପି େଗାକଳୁା ନ5 କର KBH1926104

%ୀ /21464 53 188 208ସପୁ�ଭା କର ପି ସଧାଂଶ ୁେଶଖର କର RWX0197749

%ୀ /21465 31 188 209ସଜୁାତାବି େଲEା (ା ସେ)ାଷ କମୁାର ଖ4ଆୁଲ RWX0861005

%ୀ /21466 46 188 210ଅ3ଳି ପ�ଧାନ (ା କାହ/ ୁଚରମ େଜନା RWX0686576

ପ ୁ /21467 56 188 211କା Q̂କ ଶଶିା ପି ଲଖି ଶଶିା RWX0640177

%ୀ /21468 50 188 212ବିମଳା ଶଶିା (ା କା Q̂କ ଶଶିା RWX0640185

%ୀ /21469 27 188 213ଭୁବେନHରୀ ଶଶିା ପି କା Q̂କ ଶଶିା RWX0640128

%ୀ /21470 30 188 214ଶୀବାନୀ (ାଇଁ (ା ରାମକ�ି<ା ଖ4ଆୁଳ RWX0860759

ପ ୁ /22471 59 188 215ଅHିନି କମୁାର ମ4ଳ ପି ଉେପ5�  ନାଥ ମ4ଳ OR/12/085/306764

%ୀ /22472 49 188 216ଅପfB ମ4ଳ (ା ଅHିନି କମୁାର ମ4ଳ OR/12/085/306765

%ୀ /23473 39 188 217ଆଶାଲତା ମଲ@ ିକ (ା ପ�ଶା) କମୁାର ମଲ@ ିକ RWX0514190

ପ ୁ /23474 45 188 218େସାମନାଥ ମାଥB ପି େଯାଗୀନାଥ ମାଥB RWX1097419

%ୀ /23475 36 188 219େସ/ହା3ଳୀ ରାଉତ (ା େସାମନାଥ ମାଥB RWX1097708

%ୀ /24476 51 188 220କବିତା ବାଳା ପCନାୟକ (ା େଭାଳାନାଥ େବହୁରା OR/12/085/340462

%ୀ /24477 37 188 221ଇତିମୟୀ େସନାପତି (ା ପ�କାଶ ଚ5�  େସନାପତି RWX0410977

ପ ୁ /25478 45 188 222ସେୁରଶ େଲEା ପି ତ�ିନାଥ େଲEା KBH1881267

ପ ୁ /25479 44 188 223ସସୁା) େଲEା ପି ତ�ିନାଥ େଲEା KBH1881291

ପ ୁ /25480 53 188 224ସେରାଜ କମୁାର ପ4ା ପି କାମେଦବ ପ4ା RWX0861112

%ୀ /25481 46 188 225ସକୁା)ି ପ4ା (ା ସେରାଜ କମୁାର ପ4ା RWX0861104

%ୀ /25482 45 188 226ପ�ଭାତି ସାହୁ (ା ଧେନHର ସାହୁ KBH1925437

%ୀ /25483 38 188 227ଅନିତା କମୁାରୀ ତ�ିପାଠୀ (ା ମେହ5�  କମୁାର ତ�ିପାଠୀ RWX0640383

ପ ୁ /26484 69 188 228ଏ�. ପାପା ରାଓ ପି ଏ�. ଆେନୟା ଆଚାରୀ OR/12/085/356886
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%ୀ /26485 61 188 229ଏ�. ଜୟଲN7ୀ (ା ଏ�. ପାପାରାଓ OR/12/085/356887

ପ ୁ /26486 45 188 230ଏ� େଗାବି5 ରାଜୁ ପି ଏ� ପାପା ରାଓ OR/12/085/357083

ପ ୁ /26487 40 188 231ମହmଦ ୟୁ)ସ ପି ଜି.ଏ� ଆନସାରୀ RWX0791277

ପ ୁ /26488 40 188 232ଏ�. ସେ)ାଷ କମୁାର ପି ଏ�. ପାପାରାଓ KBH1852599

ପ ୁ /27489 51 188 233ରାେକଶ ସିଂ ପି େଗାଲକ ବିହାରି ସିଂ KBH1881275

%ୀ /27490 47 188 234ନମିତା ସିଂ (ା ରାେକଶ ସିଂ KBH1881283

%ୀ /28491 44 188 235ରାୟଲା ଉଷlରାଣୀ ଆଚାରୀ (ା ଆର.ସତ�ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ RWX0722314

%ୀ /28492 31 188 236ଯାଶ7 ିନ ମିଶ� ପି ଚ5�  େଶଖର ମିଶ� RWX0239137

%ୀ /28493 30 188 237ସପୁ�ଭା ନାୟକ (ା ସଶୁା) େଲEା RWX0699744

ପ ୁ /28494 50 188 238ନାଗଭୂଷଣ ପCନାୟକ ପି ପି ତ�ୀନାଥ ରାଓ KBH1926302

ପ ୁ /28495 71 188 239ପି.ଗେୁ\Hର ରାଓ ପି ପି.ରାମାମ ୁ̂ Q ଆଚାଯ� RWX0722082

ପ ୁ /C-28496 49 188 240ବିପ�ବର ସାହୁ ପି ଯଧୁୀRିର ସାହୁ RWX0814079

ପ ୁ /29497 27 188 241ଅନିେମଶ ମ4ଳ ପି ଅସୀମ କମୁାର ମ4ଳ RWX0721746

ପ ୁ /29498 27 188 242ଅବିନାଶ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ପ�ଭ3ନ ପ�ଧାନ RWX0640573

%ୀ /30499 45 188 243ସାବିନା କମୁାରୀ େଖାସଲ@ ା (ା ଆପାରାଓ ପାଚିକା RWX0722058

ପ ୁ /30500 42 188 244ବିଧଭୁୁଷଣ ପାତ� ପି ପିତା$ର ପାତ� KBH1646306

%ୀ /30501 31 188 245ସ7� ିତୀ ରାଣୀ ରାୟ ପି ବ� େଜ5�ନାଥ ରାୟ RWX0514562

ପ ୁ /30502 29 188 246ସବୁ� ତ ରାୟ ପି ବ� େଜ5�ନାଥ ରାୟ RWX0514570

%ୀ /31503 24 188 247ମ�ିନାଲିନି ମିଶ� ପି ଚ5�  େଶଖର ମିଶ� RWX1097781

ପ ୁ /31504 22 188 248ଅମୃେତଶ ମିଶ� ପି ଚ5�  େଶଖର ମିଶ� RWX1097773

%ୀ /31505 31 188 249ମିତ�ବି5ା ସବର ପି କପିମଣି ସବର RWX0351262

%ୀ /31506 27 188 250ଶଚିସ7ୀତା ଶବର ପି କପିମଣି ଶବର RWX0699728

%ୀ /31507 33 188 251ମଧସୁ7 ିତା ସବରି ପି କପିମଣି ସବରି RWX0351270

%ୀ /32508 29 188 252ଦିବ�ଶ�ୀ େଜନା (ା ସେୁରଶ େଲEା RWX0699751

ପ ୁ /32509 60 188 253ଏନ ବାବୁ ରାଓ ପି େଶଷଗିରି ରାଓ OR/12/085/354751

%ୀ /32510 57 188 254ଏନ ସନିୁତା ରାଓ (ା ଏନ ବାବୁ ରାଓ OR/12/085/354752

ପ ୁ /32511 53 188 255ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୁଚି ସାହୁ RWX0686485

%ୀ /32512 42 188 256କzନା ସାହୁ (ା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ KBH1925288

%ୀ /33513 43 188 257ରୀନା େବେହରା ପି ଅେଲଖ ଚରଣ େବେହରା KBH1698224

%ୀ /33514 36 188 258ଅଳକା େଲEା (ା ପଳାଶ ଚ5�  େଲEା RWX0303271

ପ ୁ /34515 61 188 259ଶିବଚରଣ ଦାସ ପି ପ�ଭାକର ଦାସ KBH1873579

%ୀ /34516 59 188 260Nଣପ�ଭା ଦାସ (ା ସିବ ଚରଣ ଦାସ OR/12/085/340646

%ୀ /35517 36 188 261ସମQlା ବାଉରି ପି େଗୗରିଶଂEର ପ�ସାଦ ବାଉରି RWX0197913

%ୀ /35518 32 188 262ସଦିୁ\ି ବାଉରି ପି େଗୗରିଶଂକର ପ�ସାଦ ବାଉରି RWX0197905

ପ ୁ /36519 60 188 263େଭାଳାନାଥ େବଉରା ପି ନାରାୟଣ ଚ5�  େବଉରା KBH1880715

%ୀ /37520 55 188 264Hf=ଲତା ପଟନାୟକ (ା କିେଶାରଚ5�  ପଟନାୟକ OR/12/085/340643

ପ ୁ /C-37521 43 188 265ସଶୁା) େଲEା ପି ତ�ିନାଥ େଲEା RWX0813485

ପ ୁ /C-37522 40 188 266ସଧୁୀର କମୁାର େଲEା ପି ତ�ୀନାଥ େଲEା RWX0813899

%ୀ /C-37523 29 188 267ସପୁ�ଭା େଲEା (ା ସଶୁା) େଲEା RWX0813923

%ୀ /38524 71 188 268ସେରାଜିନୀ େଲEା (ା ତ�ିନାଥ େଲEା RWX0949198

ପ ୁ /38525 47 188 269େଚୗଧରୁୀ ପ�ଧାନ ପି କେf=ଲ ପ�ଧାନ RWX0640102

%ୀ /38526 40 188 270ସେ)ାଷିନୀ ପ�ଧାନ (ା େଚୗଧରୁୀ ପ�ଧାନ RWX0640094

%ୀ /C-38527 72 188 271ସେରାଜିନୀ େଲEା (ା ତ�ୀନାଥ େଲEା RWX0814103

ପ ୁ /C-38528 50 188 272େକଳୖାସ ଚ5�  େଲEା ପି ତ�ୀନାଥ େଲEା RWX0813857

%ୀ /C-38529 47 188 273ଲାବଣ� େଲEା (ା ବିେନାଦ ରାଉତ RWX0813519

ପ ୁ /C-38530 46 188 274ସେୁରଶ େଲEା ପି ତ�ିନାଥ େଲEା RWX0813667

%ୀ /C-38531 36 188 275ଅଳକା େଲEା (ା େକଳୖାଶ ଚ5�  େଲEା RWX0814137

%ୀ /C-38532 28 188 276ଦିବ�ଶ�ୀ େଲEା (ା ସେୁରଶ େଲEା RWX0813907

ପ ୁ /39533 28 188 277ପ�ିତମ ଦାଶ ପି େଗାବି5 ଚ5�  ଦାଶ RWX0410944

ପ ୁ /40534 35 188 278ଦୟା ଶଂକର ପି ଉେମଶ ପ�ସାଦ KBH1357888

%ୀ /40535 30 188 279(f=ପ�ଭା ପାତ� (ା ବିଧଭୂୁଷଣ ପାତ� RWX0640565

%ୀ /41536 52 188 280ଏ�. ରୁକ7 ିଣୀ (ା ଏମ.ଭି.ଏସ.ଏସ କାେମHର ରାଓ KBH1835149

ପ ୁ /41537 42 188 281ସଂଜୟ ସEର େଜନା ପି ଜୟ କୃ< େଜନା RWX0640409

%ୀ /41538 35 188 282ରଶ7 ିତା େମାହାଳିକ (ା ସ3ୟ ଶEର େଜନା RWX0640375

ପ ୁ /41539 62 188 283ଏ�.ଭି.ଏ�.ଏସ.କାେମHର ରାଓ ପି ଏ�. ଜଗା ରାଓ KBH1835156

ପ ୁ /43540 54 188 284ଏ�. କ� ି<ା ରାଓ ପି ଏ�. ରାମାୟା KBH1882018

%ୀ /43541 47 188 285ଏ�. ଅନୀତା (ା ଏ�. କ� ି<ା ରାଓ KBH1882026

%ୀ /43542 32 188 286େରାହିନି ଏY ପି ଏY ଲN7ଣ ରାଓ RWX0530279

ପ ୁ /44543 29 188 287ଅଭିେଶଖ କର ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର କର RWX0514745

%ୀ /45544 31 188 288େଜ�ାତି ନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ନାୟକ RWX0659318

ପ ୁ /47545 35 188 289ମେହ5�  କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଲଖ ଚରଣ େବେହରା RWX0239004

%ୀ /47546 33 188 290ପ{ୁାରାଣି େବେହରା ପି ପkାନନ େବେହରା RWX0791319

9 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା) େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀE (ାNର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /47547 71 188 291ରଘ ୁପାତ�  ଡ�ରି ପି ଜାକବ ଡ�ରି OR/12/085/340740

%ୀ /48548 57 188 292ଜୟଶ�ୀ ପ4ା (ା ଅେଶାକ ପତି KBH1873231

ପ ୁ /48549 59 188 293ଅେଶାକ କମୁାର ପତି ପି ଶ�ାମସ5ୁର ପତି KBH1873249

ପ ୁ /48550 36 188 294ଅମେର5�  ସାବତ ପି ଅନିରୁt ସାବତ RWX0350975

%ୀ /50551 47 188 295େପ�ମଲତା ଖିଲାର (ା ମେହ5�  ଖିଲାର OR/12/085/340074

ପ ୁ /50552 33 188 296ଅରବି5 କମୁାର ଖିଲାର ପି ମେହ5�  କମୁାର ଖିଲାର RWX0197921

ପ ୁ /50553 57 188 297ଧେନHର ସାହୁ ପି କତୁାଥ= ସାହୁ KBH1925429

ପ ୁ /51554 30 188 298ସତ� ସେୁମ5�  େବହୁରା ପି େଭାେଳାନାଥ େବହୁରା RWX0350983

%ୀ /51555 40 188 299ମେନାHୀନୀ ରାୟ (ା ଦୂଗBପ�ାସାଦ ରାୟ RWX0197939

%ୀ /52556 31 188 300ସଭୁ� ନା ଚିନ/ ା (ା େଜ ରାେଜଶ RWX0722074

ପ ୁ /52557 61 188 301କପି ମଣି ଶବର ପି ମiରୁାମ ଶବର KBH1835396

%ୀ /52558 55 188 302କzନା ଶବର (ା କପି ମଣି ଶବର KBH1835388

%ୀ /54559 47 188 303ଗାୟତ�ୀ ପCନାୟକ (ା ଅନିଲ କମୁାର ପCନାୟକ RWX0640656

ପ ୁ /55560 41 188 304ଅଭିଜିତ େଦ ପି ରାଖାଲ ଚ5�  େଦ RWX0949222

%ୀ /55561 36 188 305ସସୁ7 ିତା େଦ (ା ଅଭିଜିତ େଦ RWX0949131

ପ ୁ /55562 43 188 306ଅମୀୟ କମୁାର େଲEା େଲEା ପି ଶ�ୀଧର େଲEା RWX0411157

%ୀ /55563 34 188 307ମଧସୁ7 ିତା େଲEା (ା ଅମୀୟ କମୁାର େଲEା RWX0411140

ପ ୁ /QR NO N-5564 39 188 308ଧୀେର5�  କମୁାର ମହା)ି ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ମହା)ି RWX1097617

ପ ୁ /57565 39 188 309ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି କୃ<ଚ5�  େବେହରା KBH1872993

ପ ୁ /C-57566 63 188 310Xିେଜ5�  ନାଥ ମ4ଲ ପି ଦୟାଲ ଚ5�  ମ4ଲ RWX0813618

%ୀ /C-57567 49 188 311ଅନିମା ରାଣୀ ମ4ଲ (ା Xିେଜ5�  ନାଥ ମ4ଲ RWX0814061

ପ ୁ /58568 32 188 312ତାରିଣି ପ�ସାଦ ବାରିକ ପି ଖେଗHର ବାରିକ RWX0197947

%ୀ /58569 40 188 313ପଦ7 ିନୀ ମଲ@ ିv ପି ଧରଣୀଧର ମଲ@ ିv KBH1835321

ପ ୁ /58570 59 188 314େହମକା) ରାୟ ପି ହରିପଦ ରାୟ KBH1926088

%ୀ /58571 44 188 315େସ/ହା ରାୟ (ା େହମକା) ରାୟ KBH1926096

%ୀ /59572 54 188 316ସାବିତ�ି  ଦାଶ (ା େଗାପାଳ ଚ5�  ଦାଶ KBH1880731

%ୀ /60573 37 188 317ସଜୁାତା (ାଇଁ (ା ଅରୁଣ କମୁାର (ାଇଁ RWX0530170

ପ ୁ /61574 75 188 318ଉ|ବ ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା OR/12/085/340840

%ୀ /61575 70 188 319ଳN7ୀପ�ିୟା ମହାରଣା (ା ଉ|ବ ମହାରଣା OR/12/085/340841

ପ ୁ /61576 43 188 320ତୁଳସୀ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଉgବ ମହାରଣା KBH1926195

%ୀ /61577 41 188 321ସସୁ7 ିତା କମୁାରୀ ମହାରଣା ପି ଉuବ ମହାରଣା KBH1873017

ପ ୁ /62578 58 188 322ନ�ାୟ ର3ନ ନାୟକ ପି ଶେବ= Hର ନାୟକ OR/12/085/341917

%ୀ /62579 56 188 323ଜୟଶ�ୀ ନାୟକ (ା ନ�ାୟର3ନ ନାୟକ KBH1873173

%ୀ /62580 23 188 324ଆଲିଶା ପCନାୟକ ପି ଅନିଲ କମୁାର ପCନାୟକ RWX1097732

%ୀ /63581 47 188 325େଜ�ା|/ା ମୟୀ ଦାଶ ପି ହରିହର ଦାଶ KBH1880921

%ୀ /63582 58 188 326ସମିୁତ� ା ମଲ@ ିକ (ା ଧରଣୀଧର ମଲ@ ିକ KBH1834852

ପ ୁ /64583 45 188 327ସ ୁପ�କାଶ ଦାନି ପି ଦୀନବ&ୁ ଦାନି RWX0791293

ପ ୁ /C-64584 50 188 328ଛବିଳ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଦାଶରଥୀ ବିେଶାଇ RWX1176775

%ୀ /C-64585 35 188 329ମମିତା ବିେଶାଇ (ା ଛବିଳ କମୁାର ବିେଶାଇ RWX1176734

ପ ୁ /65586 59 188 330ଶEରଚରଣ େବେହରା ପି ଶ�ୀଧର େବେହରା OR/12/085/340860

%ୀ /65587 52 188 331ପ�ତିଭା େବେହରା (ା ଶEର େବେହରା OR/12/085/340861

ପ ୁ /65588 39 188 332ସତ�ପ�କାଶ େବେହରା ପି ଶEର ଚରଣ େବେହରା KBH1873223

ପ ୁ /65589 41 188 333ବି.ସେ)ାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ବି.ରାମକୃ< େଚୗଧରୁୀ RWX0721910

%ୀ /65590 33 188 334(ଗତୀକା େଚୗଧରୁୀ (ା ବି.ସେ)ାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ RWX0722355

ପ ୁ /65591 55 188 335ବଳଭଦ�  ପା�ି ପି ଧନ ପା�ି RWX0722215

%ୀ /65592 50 188 336ନୟନା ପା�ି (ା ବଳଭଦ�  ପା�ି RWX0722249

ପ ୁ /65593 31 188 337ରାଜୀବ େଲାଚନ ପାତ� ପି ଭାଗୀରଥୀ ପାତ� RWX0640268

ପ ୁ /66594 63 188 338ଇHର ଚ5�  ଆଚାଯ�= ପି ଅଚୁତ�ାନ5�  ଆଚାଯ�= RWX0303289

%ୀ /66595 60 188 339ଅ3ଳି ଆଚାଯ�= (ା ଇHର ଚ5�  ଆଚାଯ�= RWX0239194

ପ ୁ /66596 40 188 340ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଆଚାଯ�= ପି ଇHର ଚ5�  ଆଚାଯ�= RWX0239202

ପ ୁ /66597 41 188 341ସଦାଶବି ପ�ଧାନ ପି ନକଳୁ ପ�ଧାନ RWX0722124

%ୀ /66598 33 188 342ଝାନସୀ ରାଣୀ ପ�ଧାନ (ା ସଦାଶିବ ପ�ଧାନ RWX0722157

ପ ୁ /67599 33 188 343ଦୀପକ କମୁାର ଜାନି ପି ରବି ଚ5�  ଜାନି RWX0197988

%ୀ /68600 67 188 344କବିତା ମହାରଣା ପି େକଶବ ମହାରଣା KBH1925098

ପ ୁ /68601 52 188 345ସଜିୁତ ମହାରଣା ପି େକଶବ ମହାରଣା KBH1872969

ପ ୁ /69602 68 188 346ଅେଲଖ ଚରଣ େବେହରା ପି େକଶବ ଚରଣ େବେହରା OR/12/085/356853

%ୀ /69603 63 188 347େଲାଚନ ବାଳା େବେହରା (ା ଅେଲଖ ଚରଣ େବେହରା OR/12/085/536854

ପ ୁ /69604 64 188 348ଦୁଗB ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ପାତ� KBH1881242

%ୀ /69605 56 188 349ଶା)ିଲତା ପାତ� (ା ଦୁଗB ପ�ସାଦ ପାତ� KBH1881259

ପ ୁ /69606 72 188 350ଭି. ଏ�.େକ ପଟନାୟକ ପି ପ�ସାଦ କମୁାର ପଟନାୟକ RWX0959494

%ୀ /69607 29 188 351ସଚିୁତ� ା କମୁାରୀ ରାଉତ (ା ଦିବାକର ରାଉତ RWX0411249

%ୀ /C-69608 27 188 352ଦି\ିମୟୀ ନାୟକ (ା ଖିେରାଦ କମୁାର ସିଂହ RWX0814038
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ପ ୁ /C-69609 36 188 353ଖିେରାଦ କମୁାର ସିଂହ ପି ଭୁବେନHର ସିଂହ RWX0814020

ପ ୁ /70610 54 188 354ପାନି କିରାଇ େଖାସ@ ା ପି ଆ5� ିୟ େଖାସ@ ା OR/12/085/354727

%ୀ /71611 29 188 355ବି. ରୁପା େଦାରା ପି ବି.ନାରାୟଣ ରାଓ େଦାରା RWX0639971

ପ ୁ /72612 57 188 356ଲୁ}ା ହ)ାଳ ପି ଆେମାଶ ହ)ାଳ RWX0791327

ପ ୁ /72613 68 188 357ସଦୁଶ=ନ ପ�ଧାନ ପି ହେରକୃ< ପ�ଧାନ OR/12/085/340802

%ୀ /72614 65 188 358ବନଲତା ପ�ଧାନ (ା ସଦୁଶ=ନ ପ�ଧାନ RWX0198028

ପ ୁ /72615 43 188 359ସେୁଭ5ୁ ପ�ଧାନ ପି ସଦୁଶ=ନ ପ�ଧାନ RWX0198036

%ୀ /72616 53 188 360ଶା)ିଲତା ରାୟ ସାମ) (ା ଗ\ୁ ପ�ସାଦ ରାୟ ସାମ) RWX0640367

ପ ୁ /73617 61 188 361ସତ� ନାରାୟଣ ମିଶ� ପି ଦାସରଥୀ ମିଶ� RWX0639955

%ୀ /73618 53 188 362ସନୁୀତା ମିଶ� (ା ସତ� ନାରାୟଣ ମିଶ� RWX0639963

ପ ୁ /74619 61 188 363ଶ�ାମଘନ ମଲ@ ିକ ପି କୃ<ଚ5�  ମଲ@ ିକ KBH1881150

ପ ୁ /74620 33 188 364େସୗ�ଯାଶ�ୀ ପରିଡ଼ା ପି ଶ�ାମଘନ ମଲ@ ିକ RWX0861138

ପ ୁ /74621 58 188 365ନ5କିେଶାର ସାହୁ ପି ଦିନବଂଧ ୁସାହୁ KBH1882083

%ୀ /74622 50 188 366ସବିତା ସାହୁ (ା ନ5କିେଶାର ସାହୁ OR/12/085/356795

%ୀ /75623 34 188 367ବfBଳି ବିHାଶ ପି ବାଦଲ ଚ5�  ବିHାଶ RWX0514695

ପ ୁ /75624 42 188 368ରବିନାରାୟଣ ପାତ� ପି ଭାଗିରଥି ପାତ� RWX0860684

%ୀ /C-75625 71 188 369ସବୁାଶିନୀ ପାତ� ପି ଭୀମ ପାଢୀ RWX0813873

ପ ୁ /C-75626 41 188 370ରାମନାରାୟଣ ପାତ� ମା ସବୁାଶିନୀ ପାତ� RWX0814004

ପ ୁ /76627 66 188 371ବି.ଏନ.ରାୟ ପି ଜଗଦିଶ ଚ5�  ରାୟ KBH1805522

ପ ୁ /76628 39 188 372ପ�ଶା) େବେହରା ପି ଉେପ5�  େବେହରା RWX0198077

ପ ୁ /76629 36 188 373ଅନିବBନ େଘାସ ପି ଗେଣଷ ଚ5�  େଘାସ RWX0686501

ପ ୁ /76630 52 188 374ରମାକା) କଲିଆ ପି ନିତ�ାନ5 କଲିଆ RWX0530246

%ୀ /76631 52 188 375ଦୁଗBବତୀ କଲିଆ (ା ରମାକା) କଲିଆ RWX0530253

%ୀ /76632 50 188 376େମାଲିନା ରାୟ (ା ବି.ଏନ ରାୟ RWX0686493

ପ ୁ /C-76633 26 188 377େସାନୂ କମୁାର ସିଂହ ମା ଅନିତା ସିଂହ RWX1147842

ପ ୁ /77634 40 188 378ସ3ୟ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାବି5 ଚ5�  େବେହରା RWX0239236

ପ ୁ /77635 35 188 379ପ�ସା) କମୁାର େବେହରା ପି ଅମର ଚରଣ େବେହରା RWX0239228

%ୀ /77636 52 188 380ଦିପାଇ ହ)ାଳ (ା ଲୁକା ହ)ାଳ RWX0791368

ପ ୁ /77637 42 188 381ଦିବୁରୁ େହ�ସା ପି ସନୁାରାମ େହ�ସା RWX0351098

ପ ୁ /77638 33 188 382ନିମାଇ ଁଚରଣ େଜନା ପି ଅଜୁ= ନ େଜନା RWX0791335

ପ ୁ /77639 61 188 383ସବୁ� ମନ� ୁେଖାସଲା ପି ମ�ୁଲୁ େଖାସଲା OR/12/085/354693

%ୀ /77640 57 188 384ଅଲିମା େଖାସଲା (ା ସବୁ� ମନ� ୁେଖାସଲା OR/12/085/354694

ପ ୁ /77641 39 188 385ସରୁଜ େଖାସଲା ପି ସବୁ� ମନ� ୁେଖାସଲା RWX0686519

ପ ୁ /78642 36 188 386ସନାତନ େବେହରା ପି ହାଲୁରି େବେହରା RWX0640227

%ୀ /78643 29 188 387ପ�େଜାsା େବେହରା (ା ସନାତନ େବେହରା RWX0640292

%ୀ /78644 29 188 388ଅନୁରାଧା ଦାସ ପି ଶ�ାମ ସ5ୁର ଦାସ RWX0530196

ପ ୁ /78645 65 188 389ସଦୁାମ କର ପି କାଶିନାଥ କର KBH1882075

%ୀ /78646 59 188 390ସପୁ�Zା କର (ା ସଦୁାମ କର KBH1834886

%ୀ /78647 37 188 391(ାଗତିକା କର ପି ସଦୁାମ କର KBH1357771

%ୀ /C-78648 40 188 392ପ�େମାଦିନୀ ପ�ଧାନ (ା ବିପ�ବର ସାହୁ RWX0813584

%ୀ /79649 36 188 393ସଶ7ତିା େବେହରା ପି ଶ�କିା) କମୁାର େବେହରା RWX0198085

%ୀ /79650 35 188 394ମଧସୁ7 ିତା େବେହରା ପି ଶ�କିା) କମୁାର େବେହରା RWX0198093

ପ ୁ /79651 68 188 395ବ� ହ7 ାନ5 ଦାଶ ପି ବଳରାମ ଦାଶ KBH1698042

%ୀ /79652 62 188 396ସଚିୁତ�ା ଦାଶ (ା ବ� ହ7 ାନ5 ଦାଶ KBH1698034

ପ ୁ /79653 34 188 397ଦିେନଶ ଦାଶ ପି ବ� ହ7 ାନ5 ଦାଶ RWX0198283

%ୀ /79654 43 188 398ବିଜୟା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି କମୁାର ଚ5�  ସାହୁ KBH1881333

ପ ୁ /79655 34 188 399ତ�ିେଲାଚY ସାହୁ ପି ଧନ/ ୁଜ= ୟ ସାହୁ RWX0351254

%ୀ /80656 29 188 400ଟୁଲ@ ି ଆmା ପ�ଧାନ ପି ଦନାରା ପ�ଧାନ RWX0721779

ପ ୁ /81657 55 188 401ସେତ5�  କମୁାର ପି େଗୗରୀ ଶEର କମୁାର KBH1834605

%ୀ /82658 24 188 402ରଶ7େିରଖା ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା RWX0979500

%ୀ /83659 55 188 403ରୀତା ବାରିକ (ା ଖେଗHର ବାରିକ OR/12/085/356800

%ୀ /83660 53 188 404ସନୁାମଣି ଡ�ରି (ା ରଘପୁାତ�  ଡ�ରି KBH1881366

ପ ୁ /83661 28 188 405ଏନ. ସାଇ ହଶ= ପି ଏନ. ବାବୁ ରାଓ RWX0514703

%ୀ /C/83662 56 188 406ବି.କମଲା େଦାରା (ା ବି.ନାରାୟଣ ରାଓ େଦାରା RWX0813782

ପ ୁ /C/83663 36 188 407ବି.ସେ)ାସ କମୁାର େଦାରା ପି ବି.ନାରାୟଣ ରାଓ େଦାରା RWX0813634

ପ ୁ /C/83664 33 188 408ବି.ସରତ କମୁାର େଦାରା ପି ବି.ନାରାୟଣ ରାଓ େଦାରା RWX0813626

ପ ୁ /84665 41 188 409ଫିରେଦାସ ତାବେରଜ ଖ� ପି ମମତାଜ ହୁେସନ ଖ� KBH1880905

ପ ୁ /84666 53 188 410ରାମ କୃ< ଚg=ୀ ପି ଶ�ାମ ସ5ୁର ଚg=ୀ RWX0640797

%ୀ /84667 44 188 411େଶାଭା ଚg=ୀ (ା ରାମ କୃ<= ଚg=ୀ RWX0640300

ପ ୁ /84668 67 188 412ଗେଣଷ ଚ5�  େଘାଷ ପି େକ ଡି େଘାଷ KBH1873165

%ୀ /84669 62 188 413ଚିତ� ା େଘାଷ (ା ଗେଣଷଚ5�  େଘାଷ KBH1873108

%ୀ /84670 39 188 414ଅନି5ିତା େଘାଷ ପି ଗେଣଷଚ5�  େଘାଷ RWX0791343
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ପ ୁ /85671 66 188 415ବାଦଲ ଚ5�  ବିHାସ ପି େଜ�ାତି5� ନାଥ ବିHାସ KBH1873124

%ୀ /85672 56 188 416ବୀଣାପାଣି ବିHାସ (ା ବାଦଲଚ5�  ବିHାସ KBH1873116

ପ ୁ /85673 27 188 417ଭବାନୀ ଶEର ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଚ5�  ଦାସ RWX0640318

%ୀ /85674 26 188 418ଅଳକାନ5ା ରୟ ସାମ) ପି ଗ\ୁ ପ�ସାଦ ରୟ ସାମ) RWX0721811

ପ ୁ /86675 65 188 419ଇମିW ଡ�୍ ପି ଫ� ାYସି� ଡ�୍ KBH1623370

ପ ୁ /86676 41 188 420ସଶୁା) କମୁାର ପ�ଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପ�ଧାନ RWX0514711

%ୀ /86677 34 188 421ନିୟତିବାଳା ସାହୁ (ା ସଶୁା) କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0514737

%ୀ /86678 62 188 422େତେର ସିଆ ସ�ା (ା ଇମିW ଡ�୍ KBH1623388

ପ ୁ /86679 71 188 423ବଳରାମ ଷଡ�ି ପି ବୃ5ାବନ ଷଡ�ି KBH1834894

%ୀ /86680 65 188 424ବି<ୁପ�ିୟା ଷଡ�ି (ା ବଳରାମ ଷଡ�ି KBH1834902

ପ ୁ /87681 63 188 425ଅନିରୁF ସାବତ ପି କାମେଦବ ସାବତ OR/12/085/356775

%ୀ /87682 57 188 426ଅହଲ�ା ସାବତ (ା ଅନିରୁଧ ସାବତ OR/12/085/356776

%ୀ /87683 38 188 427ସfୂ=ଲତା ସାବତ ପି ଅନିରୁt ସାବତ KBH1697853

ପ ୁ /87684 63 188 428ଉେମଶ କମୁାର ଶମB ପି ରୁଷାନ ଲାW ଶମB RWX0198143

%ୀ /87685 57 188 429ଗାୟତ�ୀ ଶମB (ା ଉେମଶ କମୁାର ଶମB RWX0198150

ପ ୁ /C-87686 34 188 430ଚିତ�େସନ (ାଇଁ ପି କି^=ନ (ାଇଁ RWX0813840

ପ ୁ /88687 60 188 431ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ନିତ�ାନ5 େଚୗଧରୁୀ OR/12/085/356868

%ୀ /88688 59 188 432ମଂଜୁଶ�ୀ େଚୗଧରୁୀ (ା ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ JLN1499466

%ୀ /88689 34 188 433ସସ7ିତା େଦହୁରି (ା ର3ିତ କମୁାର େଦହୁରି RWX0411223

ପ ୁ /88690 52 188 434Zାନ3ନ ପ4ା ପି ରାଧା େଗାବି5 ପ4ା OR/12/085/354315

ପ ୁ /89691 60 188 435ଡ$ରୁଧର ମାଝି ପି ଶ�ାମସ5ୁର ମାଝି OR/13/087/026053

%ୀ /89692 49 188 436ଡାଳି$ ମାଝି (ା ଡ$ରୁଧର ମାଝି RWX0198192

ପ ୁ /89693 69 188 437ଦନାରା ପ�ଧାନ ପି ଗ5ୁାନା ପ�ଧାନ OR/12/085/356668

%ୀ /89694 60 188 438ଶଶିେଦଇ ପ�ଧାନ ପି ଦନାରା ପ�ଧାନ OR/12/085/356669

ପ ୁ /89695 39 188 439େମାତିରାମ ପ�ଧାନ ପି ଦନାରା ପ�ଧାନ KBH1925890

%ୀ /90696 36 188 440ଜଇନା ସୟ (ା ଡିବୁରୁ େହସା RWX0861013

%ୀ /91697 31 188 441ପଲ@ ବୀ ସିହ/ ା ପି ମଧସୁଦୂନ ପ�ସାଦ RWX0351015

ପ ୁ /91698 27 188 442ପ�ୁର ସିହ/ ା ପି ମଧସୁଦୂନ ପ�ସାଦ RWX0640326

%ୀ /C-91699 30 188 443େସୈର5� ି ହ�ସଦାଃ (ା ବୁଧିରାମ େହ$�ମ RWX1176825

ପ ୁ /C-91700 36 188 444ବୁଧିରାମ େହ$�ମ ପି ଚକ�ଧର େହ$�ମ RWX1176833

ପ ୁ /92701 42 188 445ମାନସ ର3ନ ନାୟକ ପି େକଳୖାସ ଚ5�  ନାୟକ RWX0791384

ପ ୁ /93702 43 188 446ତ�ିେଲାଚନ େବେହରା ପି କଳୁମଣୀ େବେହରା RWX0791376

ପ ୁ /93703 37 188 447ସ� ୁଶEର ମହା)ି ପି ହଷ= ବଧ=ନ ମହା)ି RWX0198218

ପ ୁ /93704 60 188 448ଏସ.େକ. ପ�ଧାନ ପି ବୃ5ାବନ ପ�ଧାନ OR/12/085/324440

%ୀ /93705 54 188 449ବିନିତା ପ�ଧାନ (ା ଏସ.େକ ପ�ଧାନ OR/12/085/324441

%ୀ /94706 56 188 450ରାେଜHରୀ ଚgQ (ା େକଳୖାସଚ5�  ଚgQ RWX0198226

ପ ୁ /94707 68 188 451ଉ^ମ ଚରଣ ରାଉତ ପି ଚକ�ଧର ରାଉତ KBH1835255

%ୀ /94708 62 188 452ସଂଯsୁା ରାଉତ (ା ଉ^ମ ଚରଣ ରାଉତ KBH1835230

ପ ୁ /94709 38 188 453ଓ� ପ�କାଶ ରାଉତ ପି ଉ^ମ ଚରଣ ରାଉତ KBH1835446

ପ ୁ /C-94710 38 188 454ଶସୁା) ପ�ଧାନ ପି ରତ/ ାକର ପ�ଧାନ RWX1176817

%ୀ /C-94711 34 188 455ରାେସTୱରୀ ସାହୁ (ା ସଶୁା) କମୁାର ପ�ଧାନ RWX1176809

%ୀ /95712 40 188 456େଦବ�ାନି େବେହରା (ା ରାଧା େମାହନ େବେହରା RWX0530188

%ୀ /96713 25 188 457ସାଇସରଣ� ନୁତଳପତି ପି ବାବୁରାଓ ନୁତଳପତି RWX0949214

ପ ୁ /96714 56 188 458େଯାେଗ5�  ପ�ଧାନ ପି ବାଳକୃ< ପ�ଧାନ OR/12/085/338255

%ୀ /96715 49 188 459ଶା)ିଲତା ପ�ଧାନ (ା େଯାେଗ5�  ପ�ଧାନ OR/12/085/338206

ପ ୁ /96716 40 188 460ଦିଗା$ର ସାହୁ ପି ବିପ� ଚରଣ ସାହୁ RWX0411454

%ୀ /96717 34 188 461ମମତା ତ�ିପାଠି (ା ଦିଗା$ର ସାହୁ RWX0411199

ପ ୁ /97718 29 188 462ନୁତନ ସମିର ବାଘ ପି ନିର3ନ ପାତ� ବାଘ RWX0861120

ପ ୁ /97719 60 188 463ନିର3ନ ପାତ� ବାଘ ପି ବାkାନିଧି ବାଘ RWX0791400

%ୀ /97720 55 188 464ସାବିତ�ି ବାଘ (ା ନିର3ନ ପାତ� ବାଘ OR/12/085/296246

ପ ୁ /97721 34 188 465ନିଖିଲ ନିେତଶ ବାଘ ପି ନିର3ନ ବାଘ KBH1925718

%ୀ /97722 49 188 466ଭି ବିନା (ା ଭି ରାଜେଗାପାଲ RWX0411173

%ୀ /97723 45 188 467ସଜୁାତା ପାଢି (ା ନିମ=ଳ ଚ5�  ପାତ� RWX0640755

ପ ୁ /97724 51 188 468ନିମ=ଳ ଚ5�  ପାତ� ପି ହୃଷିେକଶ ପାତ� RWX0640748

ପ ୁ /98725 38 188 469ରାେକଶ କମୁାର ପରିଡା ପି ପ�ହଲ@ ାଦ ପରିଡା RWX0640417

%ୀ /98726 35 188 470ନିଝ= ରିଣୀ ପCନାୟକ (ା ରାେକଶ କମୁାର ପରିଡା RWX0640425

%ୀ /99727 45 188 471ଶମQRା ନାୟକ ପି ରାଧା କ� ି<ା ନାୟକ OR/12/085/340350

ପ ୁ /99728 42 188 472ପ�ାଶା) କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଶରତ ଚ5�  ପଟନାୟକ RWX0860734

ପ ୁ /99729 50 188 473ସ5ିପ ପଟନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁପଟନାୟକ KBH1873280

ପ ୁ /100730 65 188 474ଦୁେଯ�Bଧନ ପ�ଧାନ ପି େମକାଳ ପ�ଧାନ KBH1925494

%ୀ /100731 53 188 475ମିନତି ପ�ଧାନ (ା ଦୁେଯ�Bଧନ ପ�ଧାନ RWX0426361

ପ ୁ /101732 44 188 476ଉେପ5�  କମୁାର ବଳ ପି ଘନଶ�ାମ ବଳ RWX0198234
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%ୀ /101733 37 188 477ସରିତା ବିHାଳ (ା ଉେପ5�  କମୁାର ବଳ KBH1357615

ପ ୁ /101734 36 188 478ପ�ଭାଶ କମୁାର ବୁଗଡୁାଇ ପି ପ�ତାପ ଚ5�  ବୁଗଡୁାଇ RWX0514109

ପ ୁ /101735 36 188 479ସିତାଂଶ ୁକମୁାର ରଥ ପି ସେୁର5�  କମୁାର ରଥ RWX0514117

%ୀ /102736 58 188 480ଲାବଣ� ମଂଜରୀପିଲିପ� (ା ସା)ନୁ କମୁାର ଟାକ�ି KBH1873132

%ୀ /102737 26 188 481ଅନୁ�ା ରଥ ପି ସଶୁା) ରଥ RWX0949149

ପ ୁ /102738 63 188 482ସା)ନୁ କମୁାର ଟାକ�ି ପି େପ�ମେମାହନ ଟାକ� ି KBH1873140

ପ ୁ /103739 67 188 483ଧରଣୀଧର ମଲ@ ିକ ପି େନତ� ାନ5 ମଲ@ ିକ KBH1835313

ପ ୁ /104740 37 188 485ଅେଲଖ ପ�ସାଦ େଜନା ପି ଦୁଯ�=ଧନ େଜନା RWX0791392

ପ ୁ /105741 59 188 486ମଧସୁଦୁନ ପ�ସାଦ ପି େଲେତ ବି<ୁ ଲାଲ RWX0860841

%ୀ /105742 46 188 487ସ3େରଖା ସାହୁ (ା ମେନାର3ନ ସାହୁ RWX0198259

%ୀ /105743 51 188 488ପ�ତିଭା ସିନାହା (ା ମଧସୁଧୁନ ପ�ସାଦ RWX0860858

ପ ୁ /106744 68 188 489ଶ�ୀକା) କମୁାର େବେହରା ପି େବକୖ�ୁ େବେହରା OR/12/085/324179

%ୀ /106745 62 188 490ମାଳତୀ ଲତା େବେହରା (ା ଶ�ୀକା) େବେହରା OR/12/085/342180

ପ ୁ /106746 35 188 491କେ�Hର ଦାସ ପି ଶ�ାମ ସ5ୁର ଦାସ KBH1925536

ପ ୁ /106747 28 188 492ଭାନୁ ପ�ତାପ ହ)ାଳ ପି ଲୁକ ହ)ାଳ RWX0640722

ପ ୁ /107748 41 188 493ଜଗନ/ ାଥ େଜନା ପି ପ�େମାଥ କମୁାର େଜନା RWX0514398

ପ ୁ /107749 33 188 494ଅଭିେଶକ କମୁାର ପି ସତ�5�  କମୁାର KBH1925767

%ୀ /107750 50 188 495ସନିୁତା କମୁାରୀ (ା ସତ�5�  କମୁାର KBH1834613

ପ ୁ /107751 41 188 496ଶା)ନୁ କମୁାର ଓଝା ପି କଳୁମଣି ଓଝା KBH1835420

%ୀ /107752 30 188 497ସଷୁମା ପାତ� (ା ଜଗନ/ ାଥ େଜନା RWX0514406

ପ ୁ /107753 51 188 498ନବୀନ ତିକ= ୀ ପି ଜଗନ/ ାଥ ତିକ= ୀ RWX0722306

ପ ୁ /109754 67 188 499ନଟବର େବେହରା ପି ଧ�ୁବଚରଣ େବେହରା KBH1872845

%ୀ /109755 61 188 500ମମତା େବେହରା (ା ନଟବର େବେହରା KBH1872837

ପ ୁ /109756 49 188 501ରାଧା େମାହନ େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା RWX0722256

%ୀ /110757 75 188 502ଏ. ରାେଜHରି . (ା ଏ. େଭେEଟ ରାଓ KBH1880855

%ୀ /110758 50 188 503ଏ. ଅରୁଣା କମୁାରୀ (ା ଏ. ରାଜେଶଖର ରାଓ KBH1880863

ପ ୁ /110759 59 188 504ଏ. ରାଜେଶଖର ରାଓ ପି ଏ. େଭେEଟସ ରାଓ KBH1880814

ପ ୁ /111760 65 188 505ଜି.ଶEର ନାରାୟଣ ପି ଜି.ଜଗନାୟଖିିଲୁ OR/12/085/340447

%ୀ /111761 56 188 506ଜି.ଅନୁଶୟୂା  (ା ଜି.ଶEର ନାରାୟଣ OR/12/085/340448

ପ ୁ /111762 35 188 507ସାଗର ପCନାୟକ ପି ଉେପ5�  ପCନାୟକ RWX0514414

ପ ୁ /111763 43 188 508ରଶ7ି ର3ନ ସାହୁ ପି ନିର3ନ ସାହୁ RWX0791418

ପ ୁ /112764 63 188 509ପ�ସନ/  କମୁାର େବେହରା ପି ପk ୁେବେହରା KBH1646371

%ୀ /112765 57 188 510ପ{ୁଲତା େବେହରା (ା ପ�ସନ/  କମୁାର େବେହରା KBH1646389

ପ ୁ /113766 42 188 511ପ�େମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା KBH1835438

ପ ୁ /113767 59 188 512କୃ< ପଦ ସାଖାରି ପି ଜତି5�  ନାଥ ସାଖାରି RWX0686535

%ୀ /113768 50 188 513େଗାଲାପି ସାଖାରି (ା କୃଷ7 ପଦ ସାଖାରି RWX0686527

ପ ୁ /114769 62 188 514ପ�ଫଲୁ ଚ5�  େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା RWX0198291

%ୀ /114770 33 188 515ମ3ଲୁତା େବେହରା (ା ଗରୁୁ ପ�ସାଦ େବେହରା RWX0699827

ପ ୁ /115771 67 188 516େଗୗରୀ ଶEର ପ�ସାଦ ବାଉରୀ ପି କୃ<ଚ5�  ବାଉରୀ KBH1926153

%ୀ /115772 55 188 517ସ&�ା ରାଣୀ ବାଉରୀ (ା େଗୗରୀ ଶEର ପ�ସାଦ ବାଉରୀ KBH1926161

ପ ୁ /115773 38 188 518ଶFିାଥ= ଶEର ବାଉରୀ ପି େଗୗରୀ ଶEର ପ�ସାଦ ବାଉରୀ KBH1668557

ପ ୁ /115774 30 188 519ଦିପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଶ�ୀକା) କମୁାର େବେହରା RWX0410746

ପ ୁ /116775 72 188 520ଏ.ସି. େଖାସଲା ପି ଏ େଖାସଲା OR/12/085/330602

%ୀ /116776 69 188 521ପ{ୁା କମୁାରୀ େଖାସଲା (ା ଏ.ସି. େଖାସଲା OR/12/085/330603

%ୀ /116777 40 188 522ମଧସୁ7 ିତା ମହା)ି ପି ପ�ଶା) କମୁାର ମହା)ି KBH1835107

%ୀ /C-116778 36 188 523େରାଜାଲିନା ମିଶ� (ା ସିତାଂଶ ୁକମୁାର ରଥ RWX0813535

%ୀ /117779 55 188 524ଏ. (f= ଲତା ପି ଏ. େଭEଟ ରାଓ KBH1880848

ପ ୁ /118780 45 188 525ସିଲଭରି ଉ� କଜୁୁର ପି ଲେରନ� କଜୁୁର RWX0198846

%ୀ /118781 42 188 526ବିରାଜିନି କଜୁୁର (ା ସିଲଭରି ଏ� କଜୁୁର RWX0198853

ପ ୁ /118782 39 188 527ସଶୁା) କମୁାର ସତପଥି ପି ସବୁାଶ ଚ5�  ସତପଥି RWX0198317

ପ ୁ /C-118783 31 188 528ସ5ୀପ ପାତ� ପି ଦୁଗB ପ�ସାଦ ପାତ� RWX0813998

ପ ୁ /120784 36 188 529େସାମ� ପ�କାଶ େବେହରା ପି ଶଂକର ଚରଣ େବେହରା RWX0198333

ପ ୁ /120785 42 188 530େବfBଡ କଜୁୁର ପି iାନିସଲାସ କଜୁୁର RWX0411447

%ୀ /120786 38 188 531ପ�ତୀଭା କଜୁୁର (ା େବfBଡ କଜୁୁର RWX0411082

ପ ୁ /121787 37 188 532ସଶୁା) କମୁାର େବେହରା ପି େଭାବନି େବେହରା RWX0791426

ପ ୁ /122788 51 188 533ମେନାର3ନ ସାହୁ ପି ନିର3ନ ସାହୁ KBH1881903

ପ ୁ /123789 37 188 534ପ�କାଶ ପ4ା ପି ପ�ସନ/  ପ4ା KBH1656297

%ୀ /123790 40 188 535ସମୁଲତା ପCନାୟକ (ା ନାଗଭୂଷଣ ପCନାୟକ KBH1926310

ପ ୁ /123791 50 188 536ତରୁଣୀ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0198358

ପ ୁ /124792 38 188 537ପ�ଭାକର ମହାରଣା ପି ପରୁୁେଷା^ମ ମହାରଣା RWX0198374

%ୀ /124793 32 188 538ସପୁ�ଭା କମୁାରି ମହାରଣା ପି କବିରାଜ ମହାରଣା RWX0198366

ପ ୁ /124794 32 188 539ଉ^ମ ସମB ପି ଉେମଶ କମୁାର ସମB RWX0791459
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ପ ୁ /124795 31 188 540ବିକ�ମ ଶମB ପି ଉେମଶ କମୁାର ଶମB RWX0514497

ପ ୁ /C-124796 53 188 541େମାତୀ ଲାଲ ମହା) ପି ତ�ିେଲାଚନ ମହା) RWX0813600

%ୀ /C-124797 42 188 542ବସ) ମ3ରୀ ମହା) (ା େମାତୀ ଲାଲ ମହା) RWX0813501

ପ ୁ /125798 45 188 543େକଳୖାସ ପାତ� ପି ହରିହର ପାତ� RWX0640219

%ୀ /125799 37 188 544ସସ7ିତା ପାତ� (ା େକଳୖାସ ପାତ� RWX0640235

ପ ୁ /125800 34 188 545ଦୁେଯ�Bଧନ ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ RWX0722280

ପ ୁ /126801 39 188 546େପ�ାମଦ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ବଶ) କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି RWX0791442

ପ ୁ /127802 57 188 547ଅେଶାକ କମୁାର ରାଏ ପି େବଣଧୁର ରାଏ RWX0686543

%ୀ /127803 44 188 548ପ{ିୁତା ନ5ିନି ରାୟ (ା ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ RWX0686568

ପ ୁ /128804 61 188 549ମହmଦ ରଫି ଖାନ ପି ଇବ� ାହି� ଖାନ OR/12/085/335008

%ୀ /128805 52 188 550ଅହmଦ ସଲୁତାନ (ା ମହmଦ ରଫି ଖାନ KBH1888577

ପ ୁ /129806 37 188 551ଦିପକ କମୁାର ମହା) ପି େମାହନ ଲାଲ ମହା) RWX0238956

%ୀ /129807 67 188 552ସଜୁାତା ପଟନାୟକ (ା ସଯୂ�=ପ�କାଶ ପଟନାୟକ OR/12/085/346518

ପ ୁ /129808 50 188 553ସେ)ାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ସଯୂ�= ପ�କାଶ ପଟନାୟକ OR/12/085/346519

%ୀ /129809 45 188 554ବାଶ)ି ପCନାୟକ (ା ସେ)ାଷ କମୁାର ପCନାୟକ RWX0198382

ପ ୁ /HOUSE NO810 39 188 555ଗରୁୁ ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ଦାସରଥି େବେହରା RWX0351007

ପ ୁ /130811 81 188 556କଳୁମଣୀ େବେହରା ପି ଗଣୀ େବେହରା RWX0514315

%ୀ /130812 77 188 557ଶକୁ େବେହରା (ା କଳୁମଣୀ େବେହରା RWX0514323

%ୀ /130813 36 188 558ରାଜଲN7ୀ ଦାସ (ା ତ�ିେଲାଚନ େବେହରା RWX0514240

ପ ୁ /130814 59 188 559େସୗମତୁ� ା ସାହା ପି ସଧିୁର ସାହା KBH1357862

%ୀ /130815 52 188 560ରୁମା ସାହା (ା େସୗମିତ� ା ସାହା KBH1357854

%ୀ /131816 38 188 561ସନୁ5ା ବିHାସ ପି ବାଦଲ ଚ5�  ବିHାସ KBH1656354

ପ ୁ /131817 38 188 562ଆଦ�ନାଥ ନାଥ ପି ଗ�ାଧର ନାଥ RWX0791467

%ୀ /131818 43 188 563ବିଳାସ ପ�ଧାନ (ା ସଧିୁର କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0514752

ପ ୁ /131819 45 188 564ଧନ3ୟ େସମିଲି ପି ମ�ଳୁ େସମିଲି RWX0861021

ପ ୁ /132820 45 188 565ପ�ଦୀପ କମୁାର ହ�ସଦାଃ ପି ସନୁାରାମ ମାଝୀ RWX0949107

ପ ୁ /132821 34 188 566ଚଂଦ�  କାଂତା ଜାନୀ ପି ରବି ଚ5�  ଜାନୀ KBH1925544

%ୀ /132822 35 188 567ଲN7ୀ ମାରା4ି (ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ହ�ସଦାଃ RWX0949115

%ୀ /132823 31 188 568େଦବଶ�ୀ େସଠୀ (ା କାହ/ ୁ  ଚରଣ ସୀଟ RWX0699850

%ୀ /133824 31 188 569ତନୁଶ�ୀ ରାୟ ପି େହମକା) ରାୟ RWX0686550

ପ ୁ /134825 44 188 570ଉେପ5�  କମୁାର ବଳ ପି ଘନଶ�ାମ ବଳ RWX0198838

%ୀ /134826 33 188 571ଲN7ୀପ�ିୟା ସାବତ ପି ଅନିରୁF ସାବତ RWX0198408

%ୀ /135827 39 188 572ସର(ତି େବେହରା (ା ପ�ଫଲୁ@  ଚ5�  େବେହରା KBH1925742

ପ ୁ /135828 32 188 573େସାମ ପ�କାସ ରାଉତ ପି ଉ^ମ ଚରଣ ରାଉତ RWX0791491

ପ ୁ /135829 31 188 574େସାମ ପ�କାଶ ରାଉତ ପି ଉ^ମ ଚରଣ ରାଉତ RWX0410753

ପ ୁ /136830 54 188 575ରା� ଚ5�  ମାଝୀ ପି ବାସ ୁମାଝୀ RWX0530220

%ୀ /136831 46 188 576ଭାନୁ ମାଝୀ (ା ରା� ଚ5�  ମାଝୀ RWX0530212

ପ ୁ /136832 59 188 577ଚ5�େଶଖର ମିଶ� ପି ସତ�ବାଦୀ ମିଶ� KBH1925999

%ୀ /136833 57 188 578ସ&�ାରାଣୀ ମିଶ� (ା ଚ5�େଶଖର ମିଶ� KBH1926005

ପ ୁ /137834 38 188 579ସିଧାଥ= ମହା)ି ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହା)ି KBH1926237

%ୀ /137835 47 188 580କ� ା)ିଲତା ନାଏକ (ା ଧନ3ୟ େସମିଲି RWX0861039

ପ ୁ /137836 35 188 581ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଯଧିୁRିର ସାହୁ RWX0411355

ପ ୁ /138837 36 188 582ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଚgQ ପି େକଳୖାଶଚ5�  ଚgQ RWX0198424

ପ ୁ /138838 32 188 583ଦୀେନଶ କମୁାର ଚgQ ପି େକଳୖାଶଚ5�  ଚgQ RWX0198416

ପ ୁ /139839 43 188 584ଶଚିନ ମାଲଭିଆ ପି ଦାମେଦାର ପ�ସାଦ ମାଲଭିଆ KBH1357391

ପ ୁ /140840 38 188 585ସବୁ� ତ କମୁାର ଗଇୁଁ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ଗଇୁଁ KBH1357425

%ୀ /140841 26 188 586କିରଣ କମୁାରୀ ଶମB ପି ଉେମଶ କମୁାର ଶମB RWX0949172

%ୀ /141842 68 188 587ଶକ)ୁଳା ରାୟ ସାମ) (ା େକ ସି ରାୟ ସାମ) OR/12/085/340122

ପ ୁ /141843 51 188 588ଜି ପି ରାୟ ସାମ) ପି େକ ସି ରାୟ ସାମ) OR/12/085/340123

ପ ୁ /141844 49 188 589ଡି ପି ରାୟ ସାମ) ପି େକ ସି ରାୟ ସାମ) OR/12/085/341925

ପ ୁ /qr,no/141845 28 188 590ଚିନ7 ୟ େବେହରା ପି ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା RWX0722165

ପ ୁ /142846 44 188 591ସସୁା) େବେହରା ପି ଅକୃର େବେହରା RWX0239129

ପ ୁ /142847 35 188 592ଅେଲଖ ପ�ଶାଦ େଜନା ପି ଦୁେଯBଧନ େଜନା RWX0238923

ପ ୁ /142848 60 188 593ବି<ୁପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ଦିନବଂଧ ୁମିଶ� KBH1926013

%ୀ /143849 35 188 594ସିଲଲା ଓଝା ପି କଳୁମଣି ଓଝା RWX0791483

%ୀ /143850 32 188 595ସଚିୁତ� ା ଓଝା ପି କଳୁମଣି ଓଝା RWX0791525

%ୀ /143851 31 188 596ଶଭୁସ7ିତା ସାହୁ (ା ବିକ�ମ େସନ ସାହୁ RWX0699777

ପ ୁ /144852 36 188 597ସଶୁା) କମୁାର େବେହରା ପି ଭବାନି େବେହରା RWX0238964

%ୀ /144853 26 188 598ଆୟୁଶୀ ପତି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପତି RWX0949164

ପ ୁ /144854 37 188 599ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚକ�ଧର ସାହୁ RWX0239160

ପ ୁ /146855 36 188 600ସଧୁାସଂୁ େଶଖର ବାରିକ ପି ଜଗବ&ୁ ବାରିକ RWX0791517

ପ ୁ /146856 40 188 601ଅNୟ କମୁାର ଦାସ ପି ମୃତ�3ୟ ଦାସ RWX0791509

14 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା) େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀE (ାNର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /147857 37 188 602ର3ନ କମୁାର ଦାସ ପି ବୃ5ାବନ ଦାସ RWX0239038

ପ ୁ /147858 37 188 603ଯବୁରାଜ େଦାରା ପି ସାଉତି ଲାଲ େଦାରା RWX0239020

%ୀ /149859 49 188 604ସୀତା କମୁାରୀ ପି ରତନ କମୁାର RWX0979278

%ୀ /149860 31 188 605ଆଲିଶା ପCନାୟକ ପି ସଶୁା) ପCନାୟକ RWX0303354

%ୀ /150861 50 188 606ବାସ)ୀ ମାଝି (ା ଡ$ରୁଧର ମାଝି RWX0351155

%ୀ /150862 29 188 607ନିହାରିକା ମାଝୀ ପି ଡ$ରୁଧର ମାଝୀ RWX0351163

%ୀ /150863 27 188 608(ାଗତିକା ମାଝୀ ପି ଡ$ରୁଧର ମାଝୀ RWX0640003

%ୀ /150864 31 188 609େଦବଶ�ୀ େସଠି (ା କାହ/ ୁ  ଚରଣ େସଠ RWX0722207

%ୀ /C-151865 30 188 610ତନୁଶ�ୀ ରାୟ ପି େହମ କା) ରାୟ RWX0813576

ପ ୁ /152866 36 188 611ର3ନ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅଭିମନ� ୁମହାରଣା RWX0351247

ପ ୁ /152867 26 188 612ମାସ�ୁ େସଖର ସାହୁ ପି ଧେନHର ସାହୁ RWX0722090

%ୀ /152868 37 188 613ନମିତା କମୁାରୀ ସାହୁ (ା ବିHନାଥ ସାହୁ RWX0640151

ପ ୁ /153869 32 188 614ମନସରୁ ଅଲ@ ି  ଖାନ ପି ମହmଦ ରଫି ଖାନ RWX0351213

ପ ୁ /153870 31 188 615ମହmଦ ମହସିନ ଖାନ ପି ମହmଦ ରଫି ଖାନ RWX0351205

%ୀ /154871 27 188 616ବିଜୟଲN7ୀ େଦହୁରୀ ପି ରବି5�  େଦହୁରୀ RWX0640086

%ୀ /154872 27 188 617ବିଦ�ାଶ�ୀ େଦହୁରୀ ପି ରବି5�  େଦହୁରୀ RWX0699769

%ୀ /154873 33 188 618ରତ/ ାକର େଗୗଡ ପି ଦ4ପାଣି େଗୗଡ RWX0351130

ପ ୁ /155874 31 188 619ଶଭୁ� ାଂଶ ୁେଶଖର ପ4ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ4ା RWX0514638

%ୀ /155875 29 188 620ସ�ୀତା ସାହୁ (ା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ RWX0722330

ପ ୁ /156876 28 188 621ସିFାଥ= ପ�ଧାନ ପି େଜାେଗ5�  ପ�ଧାନ RWX0530238

%ୀ /156877 29 188 622ଏ�. (ୟଂସିFା ପି ନ�ାୟର3ନ ନାୟକ RWX0640524

%ୀ /157878 28 188 623ପEଜୀନି େବେହରା ପି ପ�ଫଲୁ ଚ5�  େବେହରା RWX0860999

ପ ୁ /157879 38 188 624ସନିୁଲ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଭାhର େଗୗଡ RWX0410878

%ୀ /157880 36 188 625ଜୟ)ି କମୁାରି ମହାରଣା ପି ଉ|ବ ମହାରଣା RWX0410738

ପ ୁ /157881 28 188 626ସବୁ� ତ କମୁାର ମହାରଣା ପି କବିରାଜ ମହାରଣା RWX0410787

%ୀ /C-157882 32 188 627ବିଳାସ େବେହରା (ା ପ�ଫଲୁ@  ଚ5�  େବେହରା RWX1124254

ପ ୁ /158883 29 188 628େଦବାଶିଷ ମହାରଣା ପି ଦାେମାଦର ମହାରଣା RWX0410993

%ୀ /160884 32 188 629ସସୁ7 ିତା ନାଏକ (ା ଅHିନୀ କମୁାର ପେଟଲ RWX0514778

ପ ୁ /160885 41 188 630ଅHିନୀ କମୁାର ପେଟଲ ପି ଲି�ରାଜ ପେଟଲ RWX0514786

ପ ୁ /161886 39 188 631ଭାରତ ଭୁଷଣ େବେହରା ପି ଭାଗ�ରଥୀ େବେହରା RWX0411033

ପ ୁ /161887 37 188 632ସ� ୁଶEର ମହା) ପି ହଷ= ବF= ନ ମହା) RWX0949099

%ୀ /161888 33 188 633ପ�ଭାସିନି ରାଉତ (ା ଭାରତ ଭୁଷଣ େବେହରା RWX0411413

ପ ୁ /162889 38 188 634ସ3ିବ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ5�  ସାହୁ RWX0514455

%ୀ /163890 36 188 635ମଧଲିୁତା ମହା)ି ପି ପ�ଶା) କମୁାର ମହା)ି RWX0639997

ପ ୁ /164891 36 188 636ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ବାରିକ ପି ଜଗବ&ୁ ବାରିକ RWX0640078

ପ ୁ /165892 38 188 637ସେ)ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି କାଳୀ ଚରଣ ସାହୁ RWX0640243

%ୀ /165893 30 188 638ମଧଶୁ7 ିତା ସାହୁ (ା ସେ)ାଷ କମୁାର ସାହୁ RWX0640250

%ୀ /166894 49 188 639ପ{ୁା3ଳି ମହାରଣା (ା କବିରାଜ ମହାରଣା RWX0640011

%ୀ /166895 31 188 640ସପୁ�ଭା କମୁାରୀ ମହାରଣା ପି କବିରାଜ ମହାରଣା RWX0640029

ପ ୁ /167896 54 188 641କବିରାଜ ମହାରଣା ପି ଇHର ମହାରଣା OR/12/085/324397

ପ ୁ /168897 46 188 642ବିHନାଥ ସାହୁ ପି ରାଧାବଲ@ ଭ ସାହୁ RWX0640144

%ୀ /169898 50 188 643ନମିତା ଦାସ (ା ବିଚିତ� େମାହନ ଦାସ RWX0860676

ପ ୁ /169899 56 188 644ବିଚିତ� େମାହନ ଦାଶ ପି ଲି� ରାଜ ଦାଶ RWX0860668

%ୀ /169900 26 188 645ପାୟଲ ଦାଶ ପି ବିଚିତ� େମାହନ ଦାଶ RWX0860742

ପ ୁ /169901 23 188 646ସାଇସାଥ=କ ଦାଶ ପି ବିଚିତ� େମାହନ ଦାଶ RWX1097666

ପ ୁ /169902 51 188 647ଦୁଗB ପ�ସାଦ ରଥ ପି ପkାନନ ରଥ RWX0640284

%ୀ /169903 46 188 648ଚ5� ିକା ରାଣି ରଥ (ା ଦୁଗB ପ�ସାଦ ରଥ RWX0640276

ପ ୁ /170904 67 188 649ଭାଗ�ରଥୀ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା RWX0640342

%ୀ /170905 61 188 650ମେନାରମା େବେହରା (ା ଭାଗ�ରଥୀ େବେହରା RWX0640359

%ୀ /170906 25 188 651ରଶ7ତା ମାଝୀ ପି ଡ$ରୁଧର ମାଝୀ RWX0860981

%ୀ /171907 37 188 652ସସୁ7 ିତା ମହା)ି (ା ରୁଧିର କମୁାର ମହା)ି RWX0640110

%ୀ /C-171908 44 188 653ଗୀତା3ଳି ମିଶ� (ା ରବି5�  କମୁାର ପ4ା RWX0813816

%ୀ /172909 47 188 654ସନ�ାସୀନୀ ସାହୁ (ା ତରୁଣୀ ରଂଜନ ସାହୁ RWX0640136

ପ ୁ /177910 41 188 655ଶ�ୀକା) କମୁାର ପ�ଧାନ ପି େଗାପବ&ୁ ପ�ଧାନ RWX0861047

ପ ୁ /177911 33 188 656ଅTଵିନ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0861054

%ୀ /177912 32 188 657େସୗଦାମୀନି ପ�ଧାନ (ା ଶ�ୀକା) କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0861062

ପ ୁ /179913 42 188 658ଚକ�ଧର ମ4ୁା ପି ସାଆଁଲା ମ4ୁା RWX0860791

%ୀ /179914 36 188 659ପାବ= ତୀ ମ4ୁା (ା ଚକ�ଧର ମ4ୁା RWX0860783

ପ ୁ /183915 37 188 660ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ମା ବିଦୁଲତା ସାହୁ RWX0949073

%ୀ /188916 27 188 661େଦବସ7ିତା ମହାରଣା ପି ଦାେମାଦର ମହାରଣା RWX0949065

%ୀ /189917 31 188 662ପ�Zାସ7 ିତା ମହାରଣା (ା ର3ନ କମୁାର ମହାରଣା RWX0949305

%ୀ /190918 29 188 663ପ�Zାଶ�ୀ ମହା)ୀ (ା ହୃଷିେକଶ ନାୟକ RWX0722025

15 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା) େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀE (ାNର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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%ୀ /193919 27 188 664ସନା ଫତିମା (ା ମହmଦ ମହସନ ଖାନ RWX0949057

ପ ୁ /402, Saty920 33 188 665ସ3ିତ କମୁାର େବେହରା ପି ଶିରିଶ ଚ5�  େବେହରା KBH1925825

ପ ୁ /417921 34 193 881ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର ତରାଇ ପି ଧନୁଯ= ୟ ତରାଇ RWX0355735

%ୀ /45922 39 183 980ରିନା େବେହରା (ା ପ�ହଲାଦ େବେହରା RWX0186718

ପ ୁ /45923 44 183 979ପ�ହଲାଦ େବେହରା ପି ଗ&ବ=  େବେହରା RWX0186726

ପ ୁ /456924 36 193 960ଇ. ପ�କାଶ େଦାରା ପି ଇ. ରଘନୁାଥ େଦାରା RWX0517045

ପ ୁ /78925 49 193 262ଭିଜୟା ଭାhର ନାେ}ଲା ପି ଏନ ସନ�ାସି ନାଇଡୁ ନାେ}ଲା KBH2012300

%ୀ /78926 41 193 263ରାେଜHରୀ ନାେ}ଲା (ା ବିଜୟା ଭାhର ନାେ}ଲା KBH2012318

%ୀ /Qtr no N927 44 184 121ରସ7ୀ େରଖା ପ4ା (ା ପ�ଭାତ କମୁାର ପ4ା RWX0302224

%ୀ /33928 57 184 134େଶଳୖବାଳା ପୃlି (ା ଦୁେଯ�Bଧନ ସାହୁ RWX0798405

ପ ୁ /V-33929 31 184 137(ୟ� ପ�କାଶ ସାହୁ ପି ଦୁେଯ�Bଧନ ସାହୁ RWX0798447

ପ ୁ /p-34930 39 184 138େଦଵପ୍�ତାପ ସିଂହ ପି କୃ<ା ନାଥ ସିଂହ RWX1274315

%ୀ /p-34931 35 184 139ଅନିଶ ସିଂହ (ା େଦଵପ୍�ତାପ ସିଂହ RWX1274331

%ୀ /36932 51 184 143େଶୖଳା ଠ}ର (ା ଗିରୀଶ କମୁାର ଠ}ର RWX0989186

ପ ୁ /36933 58 184 144ଗିରୀଶ କମୁାର ଠ}ର ପି େକଶବଜୀ ଠ}ର RWX0987719

ପ ୁ /86934 59 184 313ଜି.ପି. େଚୗଧରୁୀ ପି ୟୁ.ଏମ. େଚୗଧରୁୀ KBH1879824

%ୀ /86935 50 184 314ରତ/ ଶ�ୀ େଚୗଧରୁୀ (ା ଜି.ପି. େଚୗଧରୁୀ KBH1879832

ପ ୁ /86936 37 184 315ରାଜା ମଲିକ ପି େପYଚଲ/ ାହ ମଲିକ RWX1273960

%ୀ /B-96937 32 184 336ଦୀପିକା େଚୗଧରୁୀ ପି େଗୗରୀ ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ RWX0858845

%ୀ /B-96938 28 184 337େସୗଜନ�ା େଚୗଧରୁୀ ପି େଗୗରୀ ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ RWX0858852

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବBଚନ ନିମେ) ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ/  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବBଚନ କମିଶନ ଭାରତE Xାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବBଚନ ପବୂ= ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣE ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର)ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.15 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 ମାନEର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନE ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

16 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା) େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀE (ାNର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


