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ପ ୁ /l-1 40 189 1ତାପସ ରଂଜନ େସଠି ପି ତ#ିେଲାଚନ େସଠି RWX0721407

ପ ୁ /12 37 189 2ଏ%. ମଧ ୁବାବୁ ପି ଏ%. ଆ). ପି.ରାଓ KBH1930759

+ୀ /13 61 189 3ମରମ େଭେ-ଟ.ର କମୁାରୀ /ା ମରମ ରାମ ପ#ସାଦ ରାଓ. OR/12/085/342004

ପ ୁ /14 39 189 4ଶ#ୀକା1 ମାରମ ପି ଏ%. ଆ). ପି. ରାଓ KBH1643170

ପ ୁ /15 61 189 5ଭୁବେନ.ର ପ2ନାୟକ ପି ବନବାସି ପ2ନାୟକ RWX0951616

+ୀ /16 56 189 6ନିରୁପମା ପ2ନାୟକ /ା ଭୁବେନ.ର ପ2ନାୟକ RWX0951624

ପ ୁ /17 29 189 7ସି3ାଥ5 ଶ-ର ପ2ନାୟକ ପି ଭୁବେନ.ର ପ2ନାୟକ RWX0950469

ପ ୁ /18 26 189 8ନିତୀଶ କମୁାର ପ2ନାୟକ ପି ଭୁବେନ6ୱର ପ2ନାୟକ RWX1100288

ପ ୁ /19 23 189 9ଶିବ ସିଂ ପି ସାଗର ସିଂ RWX1169705

ପ ୁ /Y-110 41 189 10ପ#ଦୀପ କମୁାର ମହା1ି ପି କାଂଗାଳୀ ଚରଣ ମହା1ି RWX1197417

+ୀ /Y-111 33 189 11େରାଜାଲିନ ମହା1ୀ /ା ପ#ଦୀପ କମୁାର ମହା1ୀ RWX0303602

ପ ୁ /212 43 189 12େଦବନାଥ େସନ ପି ଉମାଶ-ର େସନ RWX0411892

ପ ୁ /313 42 189 13ଏ%.ସାବି; କମୁାର ପି ଏ%. ଭା<ର ରାଓ KBH1838648

+ୀ /314 61 189 14ଏମ.ଭାଗ�ବତୀ /ା ଏ%.ଭା<ର ରାଓ OR/12/085/168328

ପ ୁ /315 33 189 15ଏ%. ଜୟପ#କାଶ ଗ=ୁା ପି ଏ% ଭା<ର ରାଓ KBH1930940

ପ ୁ /316 66 189 16ଏମ.ଭା<ର ରାଓ ପି ଏମ,େଭ-ଟ ରାଓ OR/12/085/168327

ପ ୁ /417 62 189 17ପ>ୁ5ଚ?#  ମହା1ି ପି ଉଦୟ ନାଥ ମହା1ି OR/12/085/354576

+ୀ /418 53 189 18ସକୁା1ି ମହା1ି /ା ପ>ୁ5ଚ?#  ମହା1ି OR/12/085/354577

+ୀ /419 50 189 19ନମିତା ନାୟକ /ା ଧେମ5?#  କମୁାର ନାୟକ RWX0861609

ପ ୁ /420 49 189 20ଧେମ5?#  କମୁାର ନାୟକ ପି ଜଳ@ର ନାୟକ RWX0861591

ପ ୁ /521 43 189 21େହମ1 କମୁାର ସିଂ ପି ପ>ୂ5 ଚ?#  ସିଂ RWX0475426

+ୀ /522 35 189 22ଲିଲାବତୀ ସିଂ /ା େହମ1 କମୁାର ସିଂ RWX0475418

ପ ୁ /623 55 189 23ଅଭିମନ� ୁରାଉଳ ପି ଅପତC ରାଉଳ KBH1862457

+ୀ /624 42 189 24/>5ଲତା ରାଉଳ /ା ଅଭିମନ� ୁରାଉଳ KBH1862465

ପ ୁ /QTR NO- L25 34 189 25ରଶD ି ରEନ ମହାପାତ# ପି ସFଯ ନାରାୟଣ ମହାପାତ# GVH4750253

ପ ୁ /726 30 189 26ତାପସ ମହା1ି ପି ପ>ୂ5 ଚ?#  ମହା1ି RWX0351619

+ୀ /827 47 189 27ପଦD ିନୀ ନାଏକ /ା ମେନାଜ କମୁାର ନାଏକ OR/01/002/076112

ପ ୁ /828 59 189 28ସବୁାସ ଚ?#  ପHା ପି େଗାପାଳ କୃI ପHା OR/12/085/344564

+ୀ /829 52 189 29ସାରଦା ପHା /ା ସବୁାସ ଚ?#  ପHା OR/12/085/344565

ପ ୁ /930 27 189 30ଶ#ୀକା1 କମୁାର ପାଣିଗ#ାହୀ ପି ସବୁାଷ ଚ?#  ପାଣିଗ#ାହୀ RWX0475194

ପ ୁ /1031 40 189 31ଭୀମେସନ ମହାକଡୁ ପି ଗିରିଶ ଚ?#  ମହାକଡୁ RWX0978577

+ୀ /1032 29 189 32ସାଗରିକା ପରିଡା /ା ଭୀମେସନ ମହାକଡୁ RWX0978643

ପ ୁ /1133 47 189 33ହେରକୃI ମହା1 ପି େଚୗଧରିୁ ମହା1 RWX0412544

ପ ୁ /1134 59 189 34ଭା<ର ଚ?#  େସଠୀ ପି ପ#ଫଲୁM  ଚ?#  େସଠୀ OR/12/085/344288

ପ ୁ /L/11,HAL35 26 189 35ରାେମ/ର ନାଇକ ମା ପଦD ିନୀ ନାଇକ RWX1147594

ପ ୁ /l-1136 26 189 36ରାେମ/ର ନାଏକ ପି ମେନାଜ କମୁାର ନାଏକ RWX0721464

+ୀ /L-11,HAL37 52 189 37ପଦD ିନୀ ନାଇକ /ା ମେନାଜ କମୁାର ନାଇକ RWX1193978

+ୀ /L-11,HAL38 23 189 38ଜଯଶ#ୀ ନାଇକ ପି ମେନାଜ କମୁାର ନାଇକ RWX1197458

ପ ୁ /1239 33 189 39ସଧୁୀର କମୁାର ପHା ପି ସବୁାଷ ଚ?#  ପHା RWX0475160

+ୀ /1240 32 189 40ସରିତା ପHା ପି ସବୁାଷ ଚ?#  ପHା RWX0475178

+ୀ /1341 30 189 41ପ#ିୟଦଶ5ନୀ େଜନା ପି ସେୁର?#  କମୁାର େଜନା RWX0475152

ପ ୁ /1442 58 189 42ଧରଣୀଧର ମହାଳିକ ପି ରଘନୁାଥ ମହାଳିକ RWX0950493

+ୀ /1443 53 189 43ସEଲୁତା ମହାଳିକ /ା ଧରଣୀଧର ମହାଳିକ RWX0951228

ପ ୁ /1444 33 189 44ଦୀପକ କମୁାର ମହାଳିକ ପି ଧରଣୀଧର ମହାଳିକ RWX0950543

+ୀ /1445 30 189 45ଡଲM ିରାଣୀ ମହାଳିକ ପି ଧରଣୀଧର ମହାଳିକ RWX0950584

+ୀ /1446 32 189 46ଇତିଶ#ୀ ମହାରଣା /ା ବିIୁ ମରୁାରୀ ମହାରଣା RWX0694026

ପ ୁ /1547 48 189 47ସେ1ାଷ କମୁାର ବାରିକ ପି ବାରିଣୀ ବାରିକ KBH1839315

+ୀ /1548 45 189 48ଅନP ପ>ୂQ ବାରିକ /ା ସେ1ାଷ କମୁାର ବାରିକ KBH1643113

ପ ୁ /1549 44 189 49ମେନାଜ କମୁାର ବାରିକ ପି ବାରିଣୀ ବାରିକ KBH1839059

ପ ୁ /1550 40 189 50ସେରାଜ କମୁାର ବାରିକ ପି ବାରିଣୀ ବାରିକ KBH1844950

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବQଚନ ଅଧିକାରୀ- /ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1651 45 189 51କରୁଣା କର କିସକୁ ପି ବଂଶୀଧର କିସକୁ OR/12/085/343212

+ୀ /1652 60 189 52େସDହଲତା କି< ୁ /ା ବଂଶୀଧର କି< ୁ KBH1838473

ପ ୁ /1653 38 189 53ବସ1 କି< ୁ ପି ବଂଶିଧର କି< ୁ KBH1930411

+ୀ /1654 35 189 54ସନିୁତା କି< ୁ ପି ବଂଶିଧର କି< ୁ KBH1930429

ପ ୁ /1755 63 189 55ସେୁର?#  କମୁାର େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା RWX0950485

+ୀ /1756 57 189 56ସମିୁତ# ା େଜନା /ା ସେୁର?#  କମୁାର େଜନା RWX0950501

+ୀ /1757 25 189 57ବିଜୟନିୀ େଜନା ପି ସେୁର?#  କମୁାର େଜନା RWX0950675

ପ ୁ /1758 28 189 58ଦୀପକ କମୁାର ଶବର ପି ବୁ3େଦବ ଶବର RWX0475327

ପ ୁ /1859 24 189 59ବିକ#ମ େକଶରୀ ମହାରଣା ପି ପ#ଶନP  କମୁାର ମହାରଣା RWX0950733

ପ ୁ /2060 50 189 60ଧେବେଳ.ର ନାଏକ ପି େଗାଲକବିହାରୀ ନାଏକ OR/12/085/354191

+ୀ /2061 38 189 61ପ#ିୟUଦା ନାଏକ /ା ଧବେଳ.ର ନାଏକ KBH1668029

ପ ୁ /2162 58 189 62ବୁ3େଦବ ଶବର ପି କୃI ଶବର RWX0861302

+ୀ /2163 51 189 63ସର/ତୀ ଶବର /ା ବୁ3େଦବ ଶବର RWX0861310

ପ ୁ /2264 75 189 64ବାରିଣୀ ବାରିକ ପି ମେହ.ର ବାରିକ OR/12/085/342118

+ୀ /2265 59 189 65ହିରାମଣି ବାରିକ /ା ବାରିଣୀ ବାରିକ KBH1844943

ପ ୁ /2266 53 189 66ପିତାUର ନାୟକ ପି କମଳା କା1 ନାୟକ RWX0239533

+ୀ /2267 31 189 67ସୀତା େସାେରV /ା ମନିୁ େସାେରV RWX0693952

+ୀ /L/2268 23 189 68ମୀତ#ନଗୀ େମାହ1 ପି ରାମକା1 େମାହ1 RWX1273788

+ୀ /L/2269 20 189 69କଶୁଗନୀ େମାହ1 ପି ରାମା କାଂତ େମାହ1 RWX1273838

+ୀ /2470 32 189 70ସିତାମଣି କି< ୁ /ା କରୁଣାକର କି< ୁ RWX0693945

ପ ୁ /2571 45 189 71ସେୁର?#  କମୁାର ଘେଡ଼ଇ ପି ବାସେୁଦବ ଘେଡ଼ଇ KBH1853449

+ୀ /2572 35 189 72ସପୁ#ଭା ଘେଡ଼ଇ /ା ସେୁର?#  କମୁାର ଘେଡ଼ଇ RWX0199067

ପ ୁ /2673 39 189 73ମନିୁ େସାେରନ ପି ଲSDଣ େସାେରନ RWX0950717

ପ ୁ /2874 68 189 74ଜଗବ@ୁ ରାଉତ ପି ବଂଶିଧର ରାଉତ OR/12/085/343202

ପ ୁ /2875 40 189 75ଜଯାତି କିେଶାର ରାଉତ ପି ଜଗବ@ୁ ରାଉତ KBH1845288

+ୀ /2876 62 189 76ବାସ1ିମEରୀ ରାଉତ /ା ଜଗବ@ୁ ରାଉତ OR/12/085/343139

ପ ୁ /L-2877 82 189 77ସେୁରସ ଚ?#  ୍ରାୟ ମହାପାତ# ପି େଲାକନାଥ ରାୟ ମହାପାତ# RWX0721597

+ୀ /L-2878 41 189 78ସିବାନି ରାୟ ମହାପାତ# ପି ସେୁରସ ଚ?#  ରାୟ ମହା1ି RWX0721605

+ୀ /2979 45 189 79େଶଳୖମିତ# ା Zିେବଦୀ /ା କୃIରEନ ସତପଥୀ RWX0641399

+ୀ /2980 23 189 80ଫାଲଗନିୁ େହU#ମ - କରୁଣାକର କି< ୁ RWX1135151

+ୀ /2981 21 189 81େବୖଶାଲୀ େହU#ମ - କରୁଣାକର କି< ୁ RWX1135136

ପ ୁ /2982 51 189 82କୃI ରEନ ସତପଥୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସତପଥୀ RWX0641407

ପ ୁ /3083 45 189 83ମଧସୁଦୁନ ମାଝୀ ପି ଇ.ର ମାଝୀ RWX0950709

+ୀ /3084 31 189 84ରୁମାନୀ ମାଡC /ା ମଧସୁଦୁନ ମାଝୀ RWX0950683

+ୀ /3185 33 189 85ଅନିତା କମୁାରୀ /ା ଜିେତ?#  ସିଂ RWX0950774

ପ ୁ /3186 63 189 86ବିଜୟ କମୁାର େଲ-ା ପି ସନୁାକର େଲ-ା KBH1843739

+ୀ /3187 51 189 87େକୗଶଲ�ା େଲ-ା /ା ବିଜୟ େଲ-ା OR/12/085/343283

ପ ୁ /3188 37 189 88ଜିେତ?#  ସିଂ ପି ରାମାେଶ# ସିଂ RWX0950816

ପ ୁ /3289 54 189 89ରାେଜ?#  ପ#ସାଦ ରାଉତ ପି ବଟକୃI ରାଉତ RWX0861443

+ୀ /32.90 54 189 90ଶ#ୀମତୀ ଚ?#  ପ#ଭା ସାମଲ /ା ରାେଜ?#  ପ#ସାଦ ରାଉତ RWX0861435

ପ ୁ /3391 62 189 91କାଶନିାଥ େବେହରା ପି ଅକ#ୁ ର େବେହରା KBH1883347

+ୀ /3392 50 189 92ଉ\ଳା େବେହରା /ା କାଶନିାଥ େବେହରା KBH2058303

ପ ୁ /3393 39 189 93ନିଧି େବେହରା ପି ଶ#ୀପତି େବେହରା KBH1839158

+ୀ /3394 41 189 94ଶାମକୁା କ]ୁାର /ା ନିଧି େବେହରା KBH1930825

ପ ୁ /3495 36 189 95ବି.ରEନ େଲ-ା ପି ବାସେୁଦବ େଲ-ା RWX0951632

+ୀ /3496 29 189 96ସଶୁ#ୀ େରଖା ନାୟକ /ା ବି.ରEନ େଲ-ା RWX0950667

ପ ୁ /3497 50 189 97ଅ1ଜQମି ପଜୁାହାରି ପି ତ#ିପରୁାରି ପଜୁାହାରି RWX0412510

+ୀ /3498 41 189 98ସରିତା ପଜୁାହାରି /ା ଅ1ଜQମି ପଜୁାହାରି RWX0412528

ପ ୁ /3699 41 189 99ଆସିଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବସ1 କମୁାର େସଠୀ RWX0861393

ପ ୁ /36100 59 189 100କପିେଳ?#  ପାତ# ପି ବ# ଜବ@ୁ ପାତ# KBH1667724

+ୀ /36101 54 189 101ଜୟ1ି ପାତ# /ା କପିେଳ?#  ପାତ# KBH1667732

+ୀ /36102 35 189 102/>5 ପ#ଭା େସଠୀ /ା ଆସିଶ କମୁାର େବେହରା RWX0861385

ପ ୁ /L-37103 26 189 103ଗେୁ=6ଵର ରାଓ ପାଦନା ପି ଡିେ◌ଲ`ଵର ରାଓ ପାଦନା RWX0721381

+ୀ /Qr No - L104 30 189 104ନିେରାଶା ମାମିଡୀ /ା ଶ#ୀନୀଵାସ େକାଟା IMP0364463

ପ ୁ /38105 58 189 105ଭାନୁ େଶଖର ଆଚାଯ�5 ପି ଭରତ ଚ?#  ନାୟକ RWX0412098

+ୀ /38106 50 189 106େରଣବୁାଲା ଆଚାଯ�5 /ା ଭାନୁେଶଖର ଆଚାଯ�5 RWX0412106

ପ ୁ /38107 31 189 107ଅମିତ କମୁାର ଆଚାଯ�5 ପି ଭାନୁ େଶଖର ଆଚାଯ�5 RWX0412114

ପ ୁ /38108 28 189 108ଅସିତ କମୁାର ଆଚାଯ�5 ପି ଭାନୁ େଶଖର ଆଚାଯ�5 RWX0641142

ପ ୁ /39109 78 189 109ବିଦ�ାଧର ଦାସ ପି କାମେଦବ ଦାସ KBH1845619

+ୀ /39110 71 189 110ଶଶୀ କଳା ଦାସ /ା ବିଦ�ାଧର ଦାସ KBH1844620

+ୀ /39111 41 189 111ତପ`ୱନିୀ ଦାସ /ା ଜୟ ପ#କାଶ ଦାସ RWX0686733

ପ ୁ /39112 42 189 112େକ ପ#ବୀନ କମୁାର ନାଈଡୁ ପି େକ େଭ-ଟ ରାମଣା RWX1134881

2 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବQଚନ ଅଧିକାରୀ- /ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



� 
���	�� ��$� ����% 16ୱାଡ5  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

26 
��* ����� &�����-

+ୀ /39113 41 189 113େକ ଆଶା ନାଈଡୁ /ା େକ ପ#ବୀନ କମୁାର ନାଈଡୁ RWX1134899

ପ ୁ /40114 69 189 114ତ#ିନାଥ େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା KBH1865013

+ୀ /40115 61 189 115ସେରାଜିନୀ େବେହରା /ା ତ#ିନାଥ େବେହରା KBH1865021

ପ ୁ /40116 36 189 116ସଶିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ତ#ିନାଥ େବେହରା RWX0686592

ପ ୁ /40117 58 189 117ପ#ଶା1 ପ#ଧାନ ପି ନିତ�ାନ? ପ#ଧାନ RWX0951194

+ୀ /40118 52 189 118ପ#ିୟଦଶ5ନୀ ପ#ଧାନ /ା ପ#ଶା1 ପ#ଧାନ RWX0951251

ପ ୁ /40119 29 189 119ସତ�ପ#କାଶ ପ#ଧାନ ପି ପ#ଶା1 ପ#ଧାନ RWX0951244

+ୀ /40120 32 189 120ଶିବାନୀ ତ#ିପାଠୀ /ା ରାେଜଶ ରଂଜନ ମିଶ# RWX0693978

ପ ୁ /41121 59 189 121ପ#ବିର କମୁାର ପ2ନାୟକ ପି ବାbାନିଧି ପ2ନାୟକ KBH1845908

+ୀ /41122 48 189 122ସନୁୟନା ପ2ନାୟକ /ା ପ#ବିର କମୁାର ପ2ନାୟକ KBH1845916

+ୀ /Y-41123 42 189 123ପ#ିୟଦସCନି ରାଜଲSDୀ ପତି /ା ସବୁାଷ ରଂଜନ ମହାପାତ# RWX0303560

ପ ୁ /42124 32 189 124ସବୁ# ତ କମୁାର େବେହରା ପି କାଶିନାଥ େବେହରା RWX0239491

ପ ୁ /L-42125 35 189 125ମେନାରEନ ପHିତ ପି ନରସିଂହ ପHିତ RWX1182922

ପ ୁ /43126 53 189 126କ# ିIା ଚରଣ ମହାରଣା ପି ଲଡୁ ମହାରଣା RWX0351486

+ୀ /43127 37 189 127େରନୁ ମହାରଣା /ା କ# ିIା ଚରଣ ମହାରଣା RWX0351494

+ୀ /L-43128 33 189 128ଜୟସ#ି ନାଏକ ପି ତପନ କମୁାର ସିଂହ RWX0721126

ପ ୁ /44129 58 189 129ଚ?#  େମାହନ ମହା1 ପି ରାମହରି ମହା1 OR/12/085/342015

+ୀ /44130 50 189 130ସଷୁମା ମହା1 /ା ଚ?#  େମାହନ ମହା1 OR/12/085/343144

ପ ୁ /45131 42 189 131ତୁଷାର ରEନ ନ? ପି ନିରEନ ନ? RWX0475517

+ୀ /45132 37 189 132ଅନୁକcା ନ? /ା ନିହାର ରEନ ନ? RWX0641332

ପ ୁ /46133 45 189 133ଅସିତ କମୁା) ମହା1ି ପି ଶ#ୀପତି ମହା1ି OR/12/085/343070

ପ ୁ /47134 40 189 134କାdCକ ଚ?#  େବଶ#ା ପି ନୁନାରାମ େବଶ#ା RWX1100098

+ୀ /47135 27 189 135Sୀରମଣୀ େହU#ମ /ା କାdCକ ଚ?#  େବଶ#ା RWX1100114

+ୀ /47136 51 189 136ଦ# ବୀଣା ମିଶ# ପି ଗାୟତ#ୀ ପ#ସାଦ ମିଶ# KBH1643162

ପ ୁ /47137 32 189 137ରୁଦ#  ପ#ଶନP  ପାତ# ପି କପିେଳ?#  ପାତ# RWX0199943

+ୀ /48138 35 189 138ଅUଦିୁନୀ ଦିଗାଲ ପି ନିତ�ାନ? ଦିଗାଲ RWX0199083

ପ ୁ /48139 37 189 139ଓକଁାର କାନୁନେଗା ପି ରାଜକିେଶାର କାନୁନେଗା RWX0239400

+ୀ /49140 69 189 140ଅEଳି େସV /ା ବାଦଲ କା1ି େସV KBH1833938

ପ ୁ /49141 50 189 141ଦିପ-ର େସV ପି ବାଦଲ କା1 େସV KBH1834118

+ୀ /49142 41 189 142ବିଥିକା େସV /ା ଦିପ-ର େସV KBH2012912

ପ ୁ /51143 53 189 143ପ#ଫଲୁM  କମୁାର ପାତ# ପି େଗାବି? ପାତ# KBH1838549

+ୀ /51144 43 189 144ଇ?ିରା ପାତ# /ା ପ#ଫଲୁM  କମୁାର ପାତ# KBH1838556

ପ ୁ /Y-51145 23 189 145ଜୀେବଶ େବେହରା ପି ଜଗବଂଧ ୁେବେହରା RWX1273770

ପ ୁ /52146 35 189 146ସଶିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ତ#ିନାଥ େବେହରା RWX0411520

ପ ୁ /52147 75 189 147କମଳା କା1 ନାୟକ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ନାୟକ KBH1839836

ପ ୁ /52148 43 189 148େଜ�ାତି ରEନ ନାୟକ ପି କମଳା କା1 ନାୟକ KBH1845015

+ୀ /52149 31 189 149ସନିୁତା ନାୟକ /ା େଜ�ାତି ରEନ ନାୟକ RWX0303495

ପ ୁ /Y-52150 55 189 150ରେମଶ ଚ?#  ତ#ିପାଠୀ ପି ପାଶ ୁଚରଣ ତ#ିପାଠୀ RWX1181072

ପ ୁ /53151 39 189 151େଶାେଭନ କମୁାର ଦାସ ପି ପ#ତାପ ଚ?#  ଦାସ RWX0412031

ପ ୁ /53152 65 189 152ପ#ାଣବ@ୁ ନାୟକ ପି େଶଷେଦବ ନାୟକ KBH1843762

+ୀ /53153 59 189 153ବୁଲଣା ସ?ୁରୀ ନାୟକ /ା ପ#ାଣବ@ୁ ନାୟକ KBH1843770

ପ ୁ /54154 57 189 154ସମୁ1 କମୁାର ନାୟକ ପି ପ#ସନ ନାୟକ OR/12/085/343192

ପ ୁ /54155 57 189 155ପ#ଦିପ କମାର ଉଡୁ ପି ଲାଥନ ଉଡୁ RWX0411686

ପ ୁ /55156 57 189 156ଜୟଦାସ ଆର�ୀ ପି ସନ�ାସି ଆର�ୀ OR/12/085/325061

+ୀ /55157 51 189 157ରଜନି କମୁାରୀ ଆର�ୀ /ା ଜୟଦାସ ଆର�ୀ OR/12/085/324616

ପ ୁ /55158 38 189 158ସଜିୁF ମଲM ିକ ପି ପ#ହM ାଦ ମଲM ିକ RWX0530303

ପ ୁ /56159 36 189 159ଅଭୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଅମେର.ର େବେହରା RWX0351841

ପ ୁ /57160 39 189 160ରାଧାକା1 ମଲM ିକ ପି ଭୂେଜ?#  ମଲM ିକ KBH1668169

ପ ୁ /58161 31 189 161ତୁରଣ କମୁାର ମହା1 ପି ଚ?#  େମାହନ ମହା1 RWX0239350

ପ ୁ /58162 25 189 162େକୗfବୁ ପାତ# ପି କପିେଳ?#  ପାତ# RWX1135490

ପ ୁ /58163 59 189 163ବ# ଜ କିେଶାର ରାୟ ପି ରାମଚ?#  ରାୟ KBH1883966

+ୀ /58164 51 189 164ଆଶାଲତା ରାୟ /ା ବ# ଜ କିେଶାର ରାୟ OR/12/085/343261

ପ ୁ /59165 41 189 165ପ#ଶା1 କମୁାର େଲ-ା ପି ଗା@ି େଲ-ା RWX0412080

+ୀ /59166 31 189 166ଆରତି େଲ-ା /ା ପ#ଶା1 କମୁାର େଲ-ା RWX0412072

+ୀ /59167 55 189 167ଜୟ1ି କମୁାରୀ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/12/085/343206

ପ ୁ /60168 40 189 168ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଉଦୟନାଥ େବେହରା RWX0951640

+ୀ /60169 36 189 169ଲିପିକା େବେହରା /ା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0951145

+ୀ /60170 35 189 170ଲିପିକା େବେହରା /ା ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0951657

ପ ୁ /60171 28 189 171ସତ� ନାରାୟଣ ଦିଗାଲ ପି ନିତ�ାନ? ଦିଗାଲ RWX0693986

ପ ୁ /61172 58 189 172ପି.େଗାପାଲ ରାଓ ପି ପି.ଆର.ରାଓ OR/12/085/324556

+ୀ /61173 47 189 173ପି.େଜ�ାତି /ା ପି.େଗାପାଳ ରାଓ KBH1844471

ପ ୁ /61174 39 189 174ଏ%. ସନD ୁଖ ରାଓ - ପି. େଗାପାଲ ରାଓ KBH1884311

3 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବQଚନ ଅଧିକାରୀ- /ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /62175 54 189 175ବି.ରଂଜନ ଦାସ ପି ରମାକା1 ଦାସ KBH2058410

+ୀ /62176 46 189 176ପ#ିୟUଦା ଦାସ /ା ବି.ରEନ ଦାସ KBH1930882

ପ ୁ /62177 52 189 177େକାଟାୟା ବାବୁ େଗାୱାରାବାଥନିୁ ପି େଗାୱାରାବାଥନିୁ ପିଚାୟା RWX1100361

+ୀ /62178 47 189 178ନିମ5ଳା େଗାୱାରାବାଥନିୁ /ା େକାଟାୟା ବାବୁ େଗାୱାରାବାଥନିୁ RWX1100163

ପ ୁ /62179 41 189 179ସେ1ାଷ କମୁାର େଲ-ା ମା ସତ�ପ#ିୟା େଲ-ା RWX0411959

+ୀ /L-62180 21 189 180ଶ#ୀେଲଖା େଗୗରବଥନୁୀ ପି େକାେଟଯୖା ବାବୁ େଗୗରବଥନୁୀ RWX1148063

ପ ୁ /63181 55 189 181ପଲୁକ ରାୟ ପି ନେଗ?# ନାଥ ରାୟ RWX0199141

+ୀ /63182 48 189 182କେୁହଲି ରାୟ /ା ପଲୁକ ରାୟ RWX0199133

ପ ୁ /64183 44 189 183ସେୁଭ?ୁ ବି/ାସ ପି ଶ-ର ନାଥ ବି/ାସ RWX0351387

+ୀ /64184 40 189 184ଝରଣା ବି.ାସ /ା ସେୁଭ?ୁ ବି.ାସ RWX0351379

ପ ୁ /64185 46 189 185ବିIୁ େମାହନ ଦାସ ପି ବିଦ�ାଧର ଦାସ RWX0951574

+ୀ /64186 40 189 186ସସDିତା ଦାସ /ା ବିIୁ େମାହନ ଦାସ RWX0951178

ପ ୁ /64187 55 189 187ଲSDୀ ପ#ସାଦ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ଚ?#  ନାୟକ KBH1881564

+ୀ /64188 46 189 188ହରପ#ିୟା ନାୟକ /ା ଲSDୀ ପ#ସାଦ ନାୟକ KBH1881572

+ୀ /L-64189 32 189 189ସସDିତା ଦାସ /ା ବିIୁ େମାହନ ଦାସ RWX0861187

+ୀ /65190 29 189 190ପ#ିୟUଦା ଆର�ି ପି ଜୟ ଦାସ ଆର�ି RWX0475129

ପ ୁ /65191 28 189 191ହୃଦାନ? ଆର�ି ପି ଜୟ ଦାସ ଆର�ି RWX0475137

ପ ୁ /66192 30 189 192େବଦ ପ#କାଶ ବାଭୀ ପି ରେମଶ ଚ?#  ବାଭୀ RWX0641233

ପ ୁ /66193 29 189 193ସୀତାକା1 ବି.ାଳ ପି ଦୁଃଶାସନ େବେହରା RWX0641258

+ୀ /66194 24 189 194ଈhଶିଖା ପଟନାୟକ ପି ପ#ବୀର କମୁାର ପଟନାୟକ RWX0978668

ପ ୁ /66195 22 189 195ଅ-ିତ ପ2ନାୟକ ପି ପ#ବୀର କମୁାର ପ2ନାୟକ RWX1100353

ପ ୁ /66196 43 189 196ରାଜୀବ େଲାଚନ େସଠୀ ପି ମାଧବ ଚ?#  େସଠୀ RWX0475756

ପ ୁ /66197 35 189 197ରୁଦ#  ନାରାୟଣ େସଠୀ ପି ମାଧବ ଚ?#  େସଠୀ RWX0475731

+ୀ /66198 35 189 198ସସDିତା େସଠୀ /ା ରାଜୀବ େଲାଚନ େସଠୀ RWX0475749

ପ ୁ /67199 69 189 199ରମା ବଲM ଭ ଦାଶ ପି ମହାେଦବ ଦାଶ KBH1843796

+ୀ /67200 63 189 200ଭାଗ�ଲତା ଦାଶ /ା ରମା ବଲM ଭ ଦାଶ KBH1843895

ପ ୁ /67201 41 189 201ରାମ ପ#ସାଦ ଦାଶ ପି ରମା ବଲM ଭ ଦାଶ KBH1838580

+ୀ /67202 37 189 202ରାଜଲSDୀ ଦାଶ /ା ରାମ ପ#ସାଦ ଦାଶ RWX0303529

ପ ୁ /68203 58 189 203ବି.ନାଥ ନାୟକ ପି କଲମ ନାୟକ KBH1838267

+ୀ /68204 47 189 204ପ#ମିଳା ନାୟକ /ା ବି.ନାଥ ନାୟକ KBH1883925

ପ ୁ /69205 65 189 205ପ#ଫଲୁM ଚ?#  ପାତ# ପି ଚ?# େମାହନ ପାତ# OR/12/084/352694

+ୀ /69206 55 189 206ସମୁତି ପାତ# /ା ପ#ଫଲୁM ଚ?#  ପାତ# OR/12/084/352695

+ୀ /69207 37 189 207ନିରୁପମା ପାତ# ପି ପ#ଫଲୁଚ?#  ପାତ# RWX0686618

+ୀ /69208 33 189 208ଶା1ିଲତା ପାତ# ପି ପ#ଫଲୁ ଚ?#  ପାତ# RWX0686600

ପ ୁ /70209 49 189 209ଶା1ନୁ କମୁାର େବେହରା ପି ବସ1 କମୁାର େବେହରା KBH1839307

ପ ୁ /70210 46 189 210ସେ1ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ବସ1 କମୁାର େବେହରା KBH1845346

+ୀ /70211 41 189 211/>5ପ#ଭା େବେହରା /ା ଶା1ନୁ କମୁାର େବେହରା RWX0199166

ପ ୁ /71212 57 189 212େମାହନ ଚ?#  ମହା1 ପି ଘନଶ�ାମ ମହା1 OR/12/085/324564

+ୀ /71213 50 189 213ଚ?# ିକା ମହା1 /ା େମାହନ ଚ?#  ମହା1 OR/12/085/324565

+ୀ /71214 34 189 214ବନିତା ମଲM ିକ /ା ରାଧାକା1 ମଲM ିକ RWX0412346

+ୀ /L-71215 33 189 215ରୁପସD ିତା ଦାଶ /ା ପ#ଶା1 କମୁାର ମିଶ# RWX0861179

+ୀ /72216 61 189 216ବିରାଜିନୀ ଦିଗାଳ /ା ସଦାନ? ଦିଗାଳ OR/12/085/348038

+ୀ /72217 33 189 217ଝାVସି ରାଣି ଦିଗାଲ ପି ସଦାନ? ଦିଗାଲ RWX0686725

ପ ୁ /72218 34 189 218ଆଦିକ? ମଲM ିକ ପି ଭୁେଜ?#  ମଲM ିକ RWX0351718

ପ ୁ /l-72219 49 189 219ମେହ?#  କମୁାର ବାରିକ ପି କାସିମାଥ ବାରିକ RWX0721654

+ୀ /L-72220 42 189 220ସା1ି ଲତା ବାରିକ ପି ମେହ?#  କମୁାର ବାରିକ RWX0721662

ପ ୁ /73221 40 189 221ଦିଲM ିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ RWX0412213

+ୀ /73222 31 189 222ବିରୁପାରାଣି ସାହୁ /ା ଦିଲM ିପ କମୁାର ସାହୁ RWX0412205

ପ ୁ /74223 62 189 223ଖ#ୀi ଅନୁକରଣ ଖାଖା ପି ପ#ଭୁ ସାହାଏ ଖାଖା KBH1883982

+ୀ /74224 54 189 224ବିଲେଚନ ଖାଖା /ା ଖ#ିi ଅନୁକରଣ ଖାଖା OR/12/085/342548

ପ ୁ /74225 32 189 225ମହିମା ଖାଖା ପି ଖ#ୀi ଅନୁକରଣ ଖାଖା RWX0199174

ପ ୁ /75226 38 189 226ବିଜୟ କମୁାର ବାେଗ ପି ବିେକାଡିନା ବାେଗ RWX0411850

ପ ୁ /75227 40 189 227ଜଗନP ାଥ େଗୗଡ ପି ଗHିୁଚା େଗୗଡ RWX0411868

ପ ୁ /75228 68 189 228ଭରତ ଭୂଷଣ ପାତ# ପି ଯୟଦ# ଥ ପାତ# OR/12/085/356595

+ୀ /75229 61 189 229ଇ?ୁବାଳା ପାତ# /ା ଭରତ ଭୂଷଣ ପାତ# OR/12/085/356596

+ୀ /75230 35 189 230କମୁାରୀ ଗୀତାରାଣୀ ପାତ# ପି ଭରତ ଭୂଷଣ ପାତ# KBH2058592

+ୀ /76231 37 189 231ପଦାଲ ଅରୁଣା /ା ପଦାଲ ତାରେକ.ର ରାେଓା RWX0239483

+ୀ /76232 36 189 232ଅU#ିତା େବେହରା /ା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା RWX0951665

ପ ୁ /76233 49 189 233ପଦାଲ ତାରେକ.ର ରାଓ ପି ପଦାଲ ରଘନୁାଥ% ରାଓ RWX0239475

+ୀ /77234 50 189 234ଯାତ#ୀ ପାତ# /ା ଗଣନାଥ ପାତ# KBH1852342

+ୀ /77235 28 189 235ସଂଘମିତ# ା ସାହୁ /ା ଭଜମନ ସାହୁ RWX0951442

ପ ୁ /77236 35 189 236ଭଜମନ ସାହୁ ପି େକଳୖାସ ଚ?#  ସାହୁ RWX1100379

4 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବQଚନ ଅଧିକାରୀ- /ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /77237 34 189 237ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ RWX0239434

ପ ୁ /77238 34 189 238େଦବେଜ�ାତି ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ RWX0239442

+ୀ /78239 50 189 239େଜ�ାତିବାଳା ମିଶ# ପି େଜ ଡି ମିଶ# KBH1844463

ପ ୁ /L/78240 23 189 240ସବୁ# ତ କମୁାର ପାତ# ପି ପ#ଫଲୁM  କମୁାର ପାତ# RWX1273796

ପ ୁ /79241 59 189 241କା�ାଳି ଚରଣ ରାଉତ ପି ଇ?# ମଣି ରାଉତ RWX0303610

+ୀ /79242 58 189 242ଅEନା ରାଉତ /ା କା�ାଳି ଚରଣ ରାଉତ RWX0303628

+ୀ /79243 31 189 243ଗାୟତ#ୀ ରାଉତ ପି କା�ାଳି ଚରଣ ରାଉତ RWX0303636

+ୀ /L/79244 19 189 244ଅଂକିତା ପାତ# ପି ପ#ଫଲୁM  କମୁାର ପାତ# RWX1273820

ପ ୁ /Y-79245 21 189 245ନାରାୟଣ ମାଝି ପି ନରସିଂହ ମାଝି RWX1180462

ପ ୁ /80246 68 189 246ଶ�ାମ ସ?ୁର ଦାସ ପି ଭୀମ ଚରଣ ଦାସ KBH1844976

+ୀ /80247 64 189 247ବାସ1ି ଲତା ଦାସ /ା ଶ�ାମ ସ?ୁର ଦାସ KBH1844968

+ୀ /80248 30 189 248ଇତିଶ#ୀ ରାଉତ ପି କା�ାଳିଚରଣ ରାଉତ RWX0351973

+ୀ /80249 35 189 249େମାନାଲିସା ସାହୁ /ା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ RWX0951673

ପ ୁ /81250 53 189 250ବି.ଜିତ ମ#ିଧା ପି ଦୀଲୀପ କମୁାର ମ#ିଧା RWX0239343

+ୀ /81251 44 189 251ରିତୁ ମ#ିଧା /ା ବି.ଜିତ ମ#ିଧା RWX0239335

+ୀ /81252 60 189 252ଲSDୀପ#ିୟା ନାୟକ /ା େଗାପୀନାଥ ନାୟକ OR/12/085/356478

ପ ୁ /L-81253 34 189 253ଆଶିଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ#ାଣବ@ୁ ନାୟକ RWX0861203

ପ ୁ /82254 69 189 254ପ#ଧାନ ମାଝୀ ପି ନରସିଂହ ମାଝୀ OR/12/085/356723

+ୀ /82255 55 189 255ପାବ5 ତୀ ମାଝୀ /ା ପ#ଧାନ ମାଝୀ OR/12/085/356724

ପ ୁ /82256 33 189 256ପ#େମାଦ ମାଝି ପି ପ#ଧାନ ମାଝି KBH1930569

ପ ୁ /83257 63 189 257ନିରାକାର ବାରିକି୍ ପି ରାମଚ?#  ବାରିକି୍ KBH1839638

+ୀ /83258 61 189 258ଭାରତୀ ଲତା ବାରିକି୍ /ା ନିରାକାର ବାରିକି୍ KBH1839620

ପ ୁ /83259 33 189 259ଅନ1 ନାରାୟଣ ବାରିକି୍ ପି ନିରାକାର ବାରିକି୍ KBH1930502

ପ ୁ /83260 32 189 260ତୃ=ି ରEନ େବେହରା ପି େଦେବ?#  େବେହରା RWX0199208

ପ ୁ /83261 32 189 261ବିମଳ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଟ କୃI ସାହୁ RWX0199232

+ୀ /84262 44 189 262ନମିତା େଦଇ େସଠି ପି ଲSDୀଧର େସଠି RWX0861195

ପ ୁ /85263 35 189 263ସବ�ସାଚୀ ହାତି ପି ଧେନ.ର ହାତ RWX0411884

+ୀ /87264 27 189 268ରଶD ିେରଖା େଜନା /ା ଅବିନାଶ େଜନା RWX0641167

+ୀ /88265 55 189 269ଟି.ଭି ସଧୁା /ା ଟି.ଶ#ୀନିବାସ ରାଓ KBH1843705

ପ ୁ /88266 66 189 270ଟି.ଶ#ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଟି.ଶ#ୀରାମ ମdୂC KBH1843697

ପ ୁ /88267 35 189 271ରବିକିରଣ େଟଲିକିେଚଲQ ପି ଶ#ିନିବାସ ରାଓ େଟଲିକିେଚଲQ RWX0686634

ପ ୁ /89268 70 189 272କୃIଚ?#  ପ2ନାୟକ ପି ରୁପାକର ପ2ନାୟକ KBH1844588

+ୀ /89269 29 189 273ଗାୟତ#ୀ ପ#ଧାନ ପି ପ#ତାପ ପ#ଧାନ RWX0693994

+ୀ /90270 31 189 274ଗାୟତ#ୀ ପ#ଧାନ ପି ପ#ତାପ ପ#ଧାନ RWX0351338

+ୀ /91271 29 189 275ମନୀଷା ପ2ନାୟକ ପି ବିରାଟ ଚ?#  ପ2ନାୟକ RWX0693960

ପ ୁ /92272 32 189 276ଉdମ କମୁାର ପାତ# ପି ପ#ଫଲୁ ଚ?#  ପାତ# RWX0239301

ପ ୁ /93273 70 189 277ସଦୁାମ ସନୁା ପି ବଦା ସନୁା KBH1883776

+ୀ /93274 54 189 278ତିେଳାତମା ସନୁା /ା ସଦୁାମ ସନୁା KBH1667823

ପ ୁ /93275 51 189 279ଧବଳ ସନୁା ପି ବଡ ସନୁା KBH1931096

ପ ୁ /94276 66 189 280ବାବାଜୀ ଚରଣ େଜନା ପି କଳୁମଣି େଜନା RWX0528109

+ୀ /94277 57 189 281ଖଲୁଣା େଜନା /ା ବାବାଜି ଚରଣ େଜନା RWX0528117

ପ ୁ /94278 33 189 282ଶଭୁେଦବ େଜନା ପି ବାବାଜି ଚରଣ େଜନା RWX0686626

ପ ୁ /95279 70 189 283ସନୁ ଖିଲ ପି ଶକୁରୁା ଖିଲ OR/12/085/342435

+ୀ /95280 63 189 284ପାବ5 ତୀ ଖିଲ /ା େସାନୁ ଖିଲ KBH1884873

ପ ୁ /95281 23 189 285ସତ� ପ#କାଶ ମାଣିକ ପି ଜାନକୀ କା1 ମାଣିକ RWX1168723

+ୀ /96282 59 189 286ସାବିତ#ୀ େଦବୀ /ା ଭାଗବତ େଭାଇ OR/12/085/348618

ପ ୁ /96283 63 189 287ଭାଗବତ େଭାଇ ପି ନେର?#  େଭାଇ OR/12/085/348617

+ୀ /96284 30 189 288ସD ିତା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ମେହାନ ସାହୁ RWX0475558

ପ ୁ /97285 22 189 289େସୗମ�କା1 େବହୁରିଆ ପି ଆଦିକା1 େବହୁରିଆ RWX1134709

+ୀ /97286 29 189 290ମଧସୁD ିତା କମୁାରୀ ଦାସ ପି ଧୃବ ଦାସ RWX0693929

ପ ୁ /98287 60 189 291ଧୃବ ଦାସ ପି ଦାସରଥି ଦାସ RWX0686659

+ୀ /98288 31 189 292ରଶD ିତା କମୁାରୀ ଦାସ ପି ଧୃବ ଦାସ RWX0239418

ପ ୁ /98289 27 189 293ଅଭିଜିତ ଖାଖା ପି ସି.ଏ ଖାଖା RWX0641308

+ୀ /98290 51 189 294େମନକା ମିଶ# /ା ଶ-ଷ5 ଣ ମିଶ# OR/04/029/372741

+ୀ /99291 23 189 295`ୱାତୀ ପଡାଲ ପି େଗାପାଳ ପଡାଲ RWX1134964

ପ ୁ /99292 38 189 296େପH ୁକମୁାର େପାଇବା ପି ଦାେମାଦର େପାଇବା RWX0475640

+ୀ /100293 52 189 297ରଶDୀେରଖା ମାହା1ି /ା ଦିେନଶ କମୁାର ମହା1ି RWX0686642

ପ ୁ /100294 41 189 298ମଧସୁଦୁନ ମଦୁୁଲି ପି ବି.ନାଥ ମଦୁୁଲି RWX0351825

ପ ୁ /100295 60 189 299େକଦାର ନାରାୟଣ ପାଠୀ ପି ରାଧାେମାହନ ପାଠୀ OR/12/085/348465

ପ ୁ /100296 35 189 300ଦୁଷD1 କମୁାର ପାଠୀ ପି େକଦାର ନାରାୟଣ ପାଠୀ RWX0199349

+ୀ /100297 34 189 301େବୖଶାଳୀ ପାଠୀ ପି େକଦାର ନାରାୟଣ ପାଠୀ RWX0199356

+ୀ /101298 29 189 302ରଶD ିତା ବିଟି /ା ହେରକୃI ସାହୁ RWX0694067

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବQଚନ ଅଧିକାରୀ- /ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /101299 60 189 303ଗଣନାଥ ପାତ# ପି ଲେUାଦର ପାତ# RWX0951590

ପ ୁ /102300 65 189 304େଗୗରା�ଚ?#  ମିଶ# ପି ରାମଚ?#  ମିଶ# OR/12/085/344308

+ୀ /102301 59 189 305ଦି=ି ମିଶ# /ା େଗୗରା�ଚ?#  ମିଶ# OR/12/085/344309

+ୀ /102302 34 189 306ମୃଣDୟୀ ମିଶ# ପି େଗୗରା� ଚ?#  ମିଶ# RWX0303537

ପ ୁ /102303 32 189 307େଦବକୀ ନ?ନ ମିଶ# ପି େଗୗରା� ଚ?#  ମିଶ# RWX0303545

ପ ୁ /102304 67 189 308ଲSDୀଧର େସଠି ପି ଶକୁରିୁଆ େସଠି KBH1884683

+ୀ /102305 62 189 309ସବୁାସିନି େସଠୀ /ା ଲSDୀଧର େସଠୀ KBH1884691

ପ ୁ /102306 40 189 310ଶିବ ପ#ସାଦ େସଠୀ ପି ଲSDୀଧର େସଠୀ KBH1930874

ପ ୁ /102307 35 189 311ଶjି ପ#ସାଦ େସଠୀ ପି ଲSDୀଧର େସଠୀ KBH1930866

ପ ୁ /103308 65 189 312ସେୁର?#  ନାଥ ଚଉଧରୁୀ ପି ମାଧବ ଚଉଧରୁୀ RWX0861567

+ୀ /103309 61 189 313ସେୁଲାଚନା ଚଉଧରୁୀ /ା ସେୁର?#  ନାଥ ଚଉଧରୁୀ RWX0861575

ପ ୁ /103310 60 189 314ଧୀେରV କମୁାର ପHା ପି Sୀେରାଦ ପHା OR/12/085/324256

+ୀ /103311 54 189 315ଜୟ1ୀ ପHା /ା ଧୀେରV କମୁାର ପHା OR/12/085/324257

+ୀ /103312 33 189 316/ାଗତିକା ପHା ପି ଧିେରନ କମୁାର ପHା KBH1930783

+ୀ /103313 31 189 317ସେ1ାଷିନୀ ପHା ପି ମେହ.ର ପHା RWX0641365

+ୀ /l-103314 37 189 318ସDିତା େଚୗଧରିୁ ପି ସେୁର?#ନାଥ େଚୗଧରିୁ RWX0721449

ପ ୁ /L-103315 37 189 319କିରଣ କମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି ସେୁର?#ନାଥ େଚାଧରିୁ RWX0721472

ପ ୁ /104316 66 189 320ସରଥ ଚ?#  ରାଉତ ପି େବରୖାଗୀ ଚ?#  ରାଉତ OR/12/085/357043

+ୀ /104317 60 189 321ପkୁଲତା ରାଉତ /ା ସରୁଥଚ?#  ରାଉତ OR/12/085/357044

ପ ୁ /L-104318 20 189 322ସଧୁାଂସ ୁରାଉତ ପି ପ#ଫଲୁM  ଚ?#  ରାଉତ RWX1274133

+ୀ /105319 39 189 323କବିତା ଭଁୁୟା /ା ପ#ିୟ ରEନ ଦାସ RWX0475574

ପ ୁ /105320 41 189 324ପ#ିୟ ରEନ ଦାସ ପି ଶ�ାମ ସ?ୁର ଦାସ RWX0475582

ପ ୁ /105321 58 189 325ପଦD େଲାଚନ େଜନା ପି ଚକ#ଧର େଜନା OR/12/085/348370

+ୀ /105322 50 189 326ରାଜଶ#ୀ େଜନା /ା ପଦD େଲାଚନ େଜନା OR/12/085/348371

+ୀ /106323 38 189 327ଆେଲାସDିତା ଖଟାଇ /ା ମିହିର କମୁାର ରାଉତ RWX0411710

ପ ୁ /106324 38 189 328ମିହିର କମୁାର ରାଉତ ପି କମୁାର ରାଉତ RWX0411702

ପ ୁ /106325 37 189 329ସମିର କମୁାର ରାଉତ ପି କମୁାର ରାଉତ RWX0411728

+ୀ /107326 30 189 330ଇ?ୁେରଖା ବଡୁ /ା ସମୀର କମୁାର ରାଉତ RWX0694083

ପ ୁ /107327 67 189 331ସଦାନ? େଭାଇ ପି ନିଧି େଭାଇ OR/12/085/356748

+ୀ /107328 60 189 332ମିନତୀ େଭାଇ /ା ସଦାନ? େଭାଇ KBH1667716

+ୀ /107329 35 189 333ସସD ିତା େଭାଇ ପି ସଦାନ? େଭାଇ KBH1930726

ପ ୁ /107330 33 189 334ସମିର କମୁାର େଭାଇ ପି ସଦାନ? େଭାଇ RWX0199414

ପ ୁ /108331 52 189 335ରଘମୁଣି ବାଗ ପି ଲେUାଧର ବାଗ RWX0950964

+ୀ /108332 42 189 336ପkୁାEଳୀ ବାଗ /ା ରଘମୁଣି ବାଗ RWX0950899

ପ ୁ /108333 55 189 337ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଗଗନ େବେହରା OR/12/085/356036

+ୀ /108334 50 189 338ସଂଯjୁା େବେହରା /ା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା OR/12/085/356037

+ୀ /108335 28 189 339ଗାୟତ#ୀ ମାଝୀ ପି ପ#ଧାନ ମାଝୀ RWX0641019

ପ ୁ /109336 26 189 340କୃଷାନୁେରତା ଆଚାଯ�5 ପି ଲSDୀ ପ#ସାଦ ନାୟକ RWX0951459

+ୀ /109337 57 189 341ମେନାରମା ମହାରଣା ପି ବାlାନିଧି ମହାରଣା KBH1884782

ପ ୁ /109338 41 189 342ଅଜିତ କମୁାର ନ? ପି େଗାଲକ ବିହାରି ନ? RWX0412148

+ୀ /110339 56 189 343କmନା ପ#ଧାନ /ା ଦଦକା ପ#ଧାନ KBH1845544

ପ ୁ /110340 35 189 344ଚ?ନ ପ#ଧାନ ପି ଦଦକା ପ#ଧାନ RWX0199430

ପ ୁ /C-110341 38 189 345ଭାଗମାତ ଟୁଡୁ ପି କନୁା ଟୁଡୁ RWX0721258

+ୀ /l-110342 28 189 346ରାୟମଣୀ ମମୁ ୁ5 /ା ଭାଗମାତ ଟୁଡୁ଼ RWX0721217

+ୀ /111343 46 189 347ସବୁାସିନି ନାଏକ /ା ଡାଭର ଚରଣ ନାଏକ RWX0951020

+ୀ /111344 26 189 348ବ?ିତା ନାଏକ ପି ଡାବର ଚରଣ ନାଏକ RWX0951608

ପ ୁ /111345 66 189 349ରାଘବ ଚରଣ ପHା ପି ସତ�ବାଦୀ ପHା KBH1884394

+ୀ /111346 56 189 350ପ>ୂ5ବାସୀ ପHା /ା ରାଘବଚରଣ ପHା KBH1884402

ପ ୁ /112347 35 189 351ଦିଗାUର େବେହରା ପି Sୀେରାଦ ଚ?#  େବେହରା RWX0475301

ପ ୁ /112348 65 189 352ଟି. କହଁର ପି ଶୀବା କହଁର KBH1884626

+ୀ /112349 58 189 353ମମତା କହଁର /ା ଟି. କହଁର KBH1884618

+ୀ /112350 38 189 354େମାତି ମାଳା କହଁର ପି ଟି କହଁର KBH1931062

+ୀ /112351 34 189 355ପ>ୂCମା କହଁର ପି େତୈଲାକ� କହଁର KBH1930965

+ୀ /112352 32 189 356ଦି=ିମୟ ିକହଁର ପି େତୈଲାକ� କହଁର RWX0199455

ପ ୁ /113353 62 189 357ଜୟେଦବ େଦାରା ପି ମୀନେକତନ େଦାରା KBH1883313

+ୀ /113354 56 189 358ପି ରଜନି କମୁାରୀ େଦାରା /ା ଜୟେଦବ େଦାରା OR/12/085/342528

ପ ୁ /WARD NO-355 62 189 359ଉେମଶ ଚ?#  ମହା1 ପି ସଫୁଲ ଚ?#  ମହା1 KBH1839646

+ୀ /WARD NO -356 52 189 360ମିନା କମୁାରୀ ମହା1 /ା ଉେମଶ ଚ?#  ମହା1 KBH1839653

ପ ୁ /115357 42 189 361ଜୟ ପ#କାଶ ଦାଶ ପି ସିମାlଳ ଦାଶ RWX0861344

ପ ୁ /115358 34 189 362ପ#ତ�ଶୁ କମୁାର ରାଉତ ପି କା�ାଳି ଚରଣ ରାଉତ RWX0199463

+ୀ /115359 32 189 363ମଧସୁD ିତା ସାହୁ /ା ସଶୁା1 କମୁାର ସାହୁ RWX0694018

ପ ୁ /116360 65 189 364ଶେୁଭ?ୁ କମୁାର ପାଠୀ ପି ରେମଶ ଚ?#  ପାଠୀ OR/12/085/324219

6 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବQଚନ ଅଧିକାରୀ- /ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /116361 30 189 365କ# ିIା କମୁାରୀ ପ#ଧାନ /ା ହୃଷିେକଶ ପ#ଧାନ RWX0978874

+ୀ /117362 64 189 366ବନଜାଲSDୀ ଦାଶ /ା ରମା ବଲM ଭ ଦାଶ RWX0951152

ପ ୁ /117363 67 189 367ବୢଜୟ କମୁାର େହାତା ପି େସାମନାଥ େହାତା OR/12/085/343146

+ୀ /117364 60 189 368ଅରୁ@ତୀ େହାତା /ା ବିଜୟ କମୁାର େହାତା OR/12/085/343096

ପ ୁ /117365 39 189 369ଓ% ପ#ସାଦ େହାତା ପି ବିଜୟ କମୁାର େହାତା KBH1695147

ପ ୁ /118366 37 189 370କ# ିIପଦ ବାରଇ ପି କାଳିପଦ ବାେରାଇ RWX0475723

+ୀ /118367 60 189 371ଗୀତାEଳୀ େଜନା /ା ଭରତଚ?#  େଜନା OR/12/084/352677

+ୀ /118368 36 189 372ଲିପିକା େଜନା ପି ଭରତ ଚ?#  େଜନା RWX0426445

+ୀ /118369 29 189 373ମନିଷା ପ2ନାୟକ ପି ବିରାଟଚ?#  ପ2ନାୟକ RWX0721480

+ୀ /118370 28 189 374େମାନାଲିସା ପ2ନାୟକ ପି ବିରାଟଚ?#  ପ2ନାୟକ RWX0721498

ପ ୁ /119371 48 189 375ସବୁାସ ରଂଜନ ମହାପାତ# ପି ନାରାୟଣ ମହାପାତ# KBH1862762

+ୀ /119372 25 189 376ପ#ିୟ-ା ନାୟକ ପି ବି.ନାଥ ନାୟକ RWX0950873

ପ ୁ /120373 61 189 377କୃIଚ?#  ପାଣିଗ#ାହି ପି ହାଡୁବ@ୁ ପାଣିଗ#ାହି KBH1883420

+ୀ /120374 56 189 378ମେନାରମା ସାବତ /ା କୃIଚ?#  ପାଣିଗ#ାହୀ KBH1883412

ପ ୁ /121375 38 189 379/ରୂପ ଶ-ର ପାଢି ପି େଗୗରା� ପ#ସାଦ ପାଢି KBH1694892

ପ ୁ /121376 35 189 380ପଲୁକ ପ#ିୟଦଶ5ୀ ପାଢୀ ପି େଗୗରା� ପ#ସାଦ ପାଢୀ KBH1930775

+ୀ /121377 66 189 381ସ@�ା ରାଣୀ ପHା /ା େଗୗରା� ପ#ସାଦ ପାଢୀ KBH1838192

+ୀ /122378 27 189 382ଆlଲ ବରାଳ ପି ଚିd ରଂEନ ବରାଳ RWX0693937

ପ ୁ /122379 32 189 383ଶଭୁ େଦବ େଜନା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େଜନା RWX0475343

ପ ୁ /122380 29 189 384େଶଷ େଦବ େଜନା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େଜନା RWX0475335

+ୀ /123381 25 189 385ଡିqଲ ମହା1 ପି େମାହନ ଚ?#  ମହା1 RWX0861583

ପ ୁ /123382 65 189 386ପ#ତାପ ପ#ଧାନ ପି ଯଧୁrିୁର ପ#ଧାନ OR/12/085/324873

+ୀ /123383 61 189 387ପଦD ିନୀ ପ#ଧାନ /ା ପ#ତାପ ପ#ଧାନ OR/12/084/324874

ପ ୁ /123384 35 189 388ହୃଷିେକଶ ପ#ଧାନ ପି ପ#ତାପ ପ#ଧାନ RWX0199497

+ୀ /123385 33 189 389କଲ�ାଣି ପ#ଧାନ ପି ପ#ତାପ ପ#ଧାନ RWX0199505

ପ ୁ /124386 64 189 390ଶକୁେଦବ ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହ RWX0641092

+ୀ /124387 58 189 391ସପୁ#ଭା ସାହୁ /ା ଶକୁେଦବ ସାହୁ RWX0641084

+ୀ /124388 34 189 392ରିେତାସDିନ ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ RWX0641100

+ୀ /124389 32 189 393ରୁସD ିତା ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ RWX0641126

+ୀ /124390 32 189 394ରୁଚିସD ିତା ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ RWX0861211

+ୀ /124391 27 189 395ରୂପାଲିକା ସାହୁ ପି ଶକୁେଦବ ସାହୁ RWX0641076

ପ ୁ /124392 59 189 396ସବୁାସ ଚ?#  ଶsିୁ ପି ଆପାନP ା ଶsିୁ RWX0686667

ପ ୁ /L-124393 22 189 397କାକାଲQ ରଵୀନ କମୁାର ପି କାକାଲQ ରାମା ରାଓ RWX1056555

+ୀ /L-124394 46 189 398କାକାଲQ ମିନା /ା କାକାଲQ ରାମାରାଉ RWX0721183

ପ ୁ /l-124395 27 189 399କାକାଲQ ନବିନ କମୁାର ପି କାକାଲQ ରାମାରାଓ RWX0721365

ପ ୁ /L-124396 56 189 400କାକାଲQ ରାମାରାଉ ପି କାକାଲQ ଉାଦ# ାୟା RWX0721357

ପ ୁ /125397 61 189 401ଏ ରାେଜ?#ନ .. ପି ଆର ଅରୁଣା େଚଲମ .. KBH1884113

+ୀ /125398 53 189 402ଆର ଆନ?ୀ .. /ା ଏ ରାେଜ?#V . KBH1844539

ପ ୁ /125399 30 189 403ଗେୁ=.ର େଚୗଧରୁୀ ପି ଉଦୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ RWX0641043

+ୀ /125400 44 189 404ବିରl ିନାରାୟଣ ମଲM ିକ ପି ନାରାୟଣ ମଲM ିକ RWX1100320

+ୀ /125401 37 189 405ମିନତୀ ମଲM ିକ /ା ବିରl ିନାରାୟଣ ମଲM ିକ RWX1100338

ପ ୁ /126402 77 189 406ଚକ#ଧର ସାମଲ ପି ଆକଳିୁ ଚରଣ ସାମଲ KBH1883743

ପ ୁ /126403 49 189 407ଅନିଲ କମୁାର ସାମଲ ପି ଚକ#ଧର ସାମଲ OR/12/085/343182

ପ ୁ /126404 43 189 408ସନିୁଲ କମୁାର ସାମଲ ପି ଚକ#ଧର ସାମଲ KBH1845627

+ୀ /126405 42 189 409ସ@�ାରାଣୀ ସାମଲ /ା ଅନିଲ କମୁାର ସାମଲ RWX0199323

ପ ୁ /126406 63 189 410ଅଭିମନ� ୁସିକ?ର ପି ଜଳ@ର ସିକ?ର KBH1884741

+ୀ /126407 53 189 411ଉପାସି ସିକ?ର /ା ଅଭିମନ� ୁସିକ?ର KBH1884758

ପ ୁ /126408 34 189 412ଅSୟ କମୁାର ସିକ?ର ପି ଅଭିମନ� ୁସିକ?ର RWX0199513

+ୀ /126409 32 189 413େଜ�ାତିପ#ଭା ସିକ?ର ପି ଅଭିମନ� ୁସିକ?ର RWX0199521

ପ ୁ /127410 65 189 414ତୁଷାରକା1 ରାଉତ ପି ଜଗବ@ୁ ରାଉତ KBH1884840

+ୀ /127411 53 189 415ଗିତାEଳି ରାଉତ /ା ତୁଷାର ରାଉତ OR/12/085/344607

+ୀ /127412 33 189 416େଦବସDିତା ରାଉତ ପି ତୁଶାର କା1 ରାଉତ RWX0199331

ପ ୁ /128413 51 189 417େଚରୁକୃପାଳି ମହିଧାର ପି େଚରୁପାଳି େଭ-ଟ.ର ରାଓ RWX0411736

ପ ୁ /128414 31 189 418ସଂସା- େଶଖର ପାଠୀ ପି େକଦାର ନାଥ ପାଠୀ RWX0791897

+ୀ /128415 41 189 419େଚରୁକପୁାଲି />5ଲତା /ା େଚରକପୁାଲି ମହିଧାର RWX0411744

ପ ୁ /129416 34 189 420ସଶୁା1 କମୁାର େବେହରା ପି ନବଘନ େବେହରା RWX0239392

+ୀ /129417 51 189 421ଉବ5 ଶୀ ଦାସ /ା ଧ#ୁବ ଦାସ RWX0861260

+ୀ /129418 26 189 422ବ?ିତା ଦାସ ପି ଧ#ୁବ ଦାସ RWX0861278

+ୀ /130419 32 189 423ପ#ିୟ-ା ପି େଦବରାଜ ବିେଶାଇ RWX0664813

ପ ୁ /130420 61 189 424େଦବରାଜ ବିେଷାଇ ପି ଶତୃଘPP  ବିେଷାଇ KBH1845791

+ୀ /130421 53 189 425ସ@�ା ରାଉତ /ା େଦବରାଜ ବିେଶାଇ KBH1845882

+ୀ /130422 42 189 426ବି.ମୟୀ ସାବତ /ା ବିଭୂଦତ ସାବତ RWX0351593
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ପ ୁ /131423 37 189 427tାନ ରଞନ ଦାଶ ପି େଗାଲକ ଚ?#  ଦାଶ RWX0978700

+ୀ /131424 35 189 428ସୀମାlଳୀ ନାୟକ /ା ଚ?# କା1 ଡନସନା RWX0475368

+ୀ /131425 37 189 429ମଧସୁD ିତା ସାହୁ /ା tାନରଞନ ଦାସ RWX0978585

+ୀ /132426 55 189 430ନିମ5ଳା ପରିଡା /ା ସେବ5 .ର ପରିଡା OR/12/085/354741

+ୀ /132427 35 189 431େରାଜାଲିନି ପରିଡା ପି ସେବ5 .ର ପରିଡା KBH1930585

+ୀ /132428 32 189 432ସଜୁାଲିV ପରିଡ଼ା ପି ସେବ5 .ର ପରିଡ଼ା RWX0791905

ପ ୁ /132429 34 189 433ଭି ଶିଭପ#ସାଦ ପି ଭି ଶ�ାମସ?ୁରାଓ RWX0412015

+ୀ /c-132430 31 189 434ମିନତି ନାୟକ /ା ଜଗଦିସ ଚ?#  େପାଇବା RWX0721233

ପ ୁ /L-132431 42 189 435ଜଗଦିସ ଚ?#  େପାଇବା ପି ଦାମଦର େପାଇବା◌ା RWX0721415

+ୀ /133432 64 189 436ନୟନା ମହାରଣା /ା ଅଜୁ5 ନୀ ମହାରଣା OR/12/085/354314

+ୀ /134433 31 189 437େଭନୁ କମୁାରି ପି ଭିଷD ପ#ସାଦ ଠାକରୁ RWX0303586

+ୀ /134434 30 189 438ଉvଳିକା ନାୟକ /ା ରାେଜ?#  କମୁାର ନାୟକ RWX0475236

ପ ୁ /134435 29 189 439ସନିୁଲ କମୁାର ପHା ପି ଧିେରV କମୁାର ପHା RWX0641449

ପ ୁ /134436 65 189 440ବି ପି ଠାକରୁ ପି ଆ) ଏ` ପି ଠାକରୁ KBH1839141

+ୀ /134437 58 189 441େଶାଭା ଠାକରୁ /ା ବି ପି ଠାକରୁ KBH1839133

ପ ୁ /134438 35 189 442ହେରଶ କମୁାର ଠାକରୁ ପି ଭିଷDପ#ସାଦ ଠାକରୁ RWX0303594

ପ ୁ /134439 35 189 443ରୂେପଶ କମୁାର ଠାକରୁ ପି ଭୀଷD ପ#ସାଦ ଠାକରୁ KBH1930460

ପ ୁ /135440 39 189 444ରାେଜ?#  କମୁାର ନାୟକ ପି ତ#ିନାଥ ନାୟକ RWX0351403

+ୀ /135441 71 189 445ଶଶି ନାୟକ /ା ତ#ିନାଥ ନାୟକ RWX0351395

ପ ୁ /135442 75 189 446ନିତ�ାନ? ପାଢୀ ପି ବିIୁ େମାହନ ପାଢୀ KBH1844000

+ୀ /135443 72 189 447େପ#ମଲତା ପାଢୀ /ା ନିତ�ାନ? ପାଢୀ KBH1643220

ପ ୁ /135444 49 189 448ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପାଢୀ ପି ନିତ�ାନ? ପାଢୀ KBH1844380

ପ ୁ /136445 58 189 449ସରୁଥ କମୁାର େବେହରା ପି ବାଲୁ-ି େବେହରା RWX0641415

+ୀ /136446 47 189 450ପ#ଭାସୀନୀ େବେହରା /ା ସରୁଥ କମୁାର େବେହରା RWX0641423

+ୀ /136447 30 189 451ଅ>5ପ>ୁQ େବେହରା ପି ସରୁଥ କମୁାର େବେହରା RWX0641431

+ୀ /136448 27 189 452ଅନୁପମା େବେହରା ପି ସରୁଥ କମୁାର େବେହରା RWX0641381

ପ ୁ /136449 59 189 453େବରୖୀ ଗEନ ଦାସ ପି ଦଶରଥ ଦାସ RWX1135086

+ୀ /136450 45 189 454ଟୁନିରାଣୀ ଦାସ /ା େବରୖୀ ଗEନ ଦାସ RWX1135094

ପ ୁ /136451 22 189 455େକଦାର କା1 ଦାସ ପି େବରୖୀ ଗEନ ଦାସ RWX1135102

ପ ୁ /137452 38 189 456ଚ?#କା1 ଡନସନା ପି େଭାଜରାଜ ଡନସନା RWX0475350

ପ ୁ /137453 31 189 457ଅଭିେଷକ େଜନା ପି ପଦD େଲାଚନ େଜନା RWX0239368

ପ ୁ /138454 57 189 458ସିମାlଳ ଦାଶ ପି ରମାକା1 ଦାଶ KBH1844794

+ୀ /138455 52 189 459ସଷୁମା ଦାଶ /ା ସିମାlଳ ଦାଶ KBH1844802

ପ ୁ /138456 51 189 460ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ ପି ରମାକା1 ଦାଶ KBH1838721

ପ ୁ /QTR NO D-457 36 189 461ଏମ ସଂଜୀଵ େରwୀ - ଏନ େସPହVକିତା  RWX0199935

+ୀ /139458 55 189 462ପଦD ା ଗxୁା /ା ମାଧବ ଗxୁା OR/12/085/325011

ପ ୁ /140459 73 189 463ଚିdରEନ ମିଶ# ପି ସଯୂ�5ମଣି ମିଶ# OR/12/085/356522

+ୀ /140460 69 189 464େହମା�ିନି ମିଶ# /ା ଚିdରEନ ମିଶ# OR/12/085/356523

ପ ୁ /140461 45 189 465େହେମ?#  କମୁାର ମିଶ# ପି ଚିdରEନ ମିଶ# OR/12/085/356524

+ୀ /140462 41 189 466ତୃ=ିମୟୀ ମିଶ# ପି ଚିdରEନ ମିଶ# KBH1845734

ପ ୁ /140463 59 189 467ମେହ.ର ପHା ପି ସତ�ବାଦୀ ପHା RWX0951301

+ୀ /140464 54 189 468େହମାଂସ ୁପHା /ା ମେହ.ର ପHା RWX0950956

ପ ୁ /140465 24 189 469ଆଦିତ� କମୁାର ପHା ପି ମେହ.ର ପHା RWX0950923

ପ ୁ /141466 76 189 470ଦHପାଣି ବରାଡ ପି ଜଗନP ାଥ ବରାଡ RWX0861336

+ୀ /141467 63 189 471ସେରାଜନୀ ବରାଡ /ା ଦHପାଣି ବରାଡ RWX0861328

ପ ୁ /141468 27 189 472ବନମାଳି ବରାଡ ପି ଦHପାଣି ବରାଡ RWX0978650

ପ ୁ /141469 62 189 473ବିରl ିନାରାୟଣ େବେହରା ପି େଗୗରା� ଚରଣ େବେହରା KBH1839687

+ୀ /141470 55 189 474ବିଜୟା ଲSDୀ େବେହରା /ା ବିରl ିନାରାୟଣ େବେହରା KBH1838358

+ୀ /141471 32 189 475େବୖଶାଖୀ େବେହରା ପି ବିରl ିନାରାୟଣ େବେହରା RWX0791913

ପ ୁ /141472 34 189 476ସମୁ1 କମୁାର ସାହୁ ପି କୃପାସି@ୁ ସାହୁ RWX0978858

+ୀ /142473 42 189 477ତପ/ନୀ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ?#  ସାହୁ RWX0351767

ପ ୁ /143474 47 189 478ଧନୁ /ାଇଁ ପି ଦୀନବ@ୁ /ାଇଁ OR/12/085/348369

+ୀ /143475 44 189 479ଝରଣା /ାଇଁ /ା ଧନୁ /ାଇଁ KBH2012243

+ୀ /Y-143476 23 189 480କାଜଲ ସହକାରୀ ପି କୃIପଦ ସହକାରୀ RWX1184159

ପ ୁ /144477 60 189 481େଦେବ?#  ନାଥ ମହା1 ପି ବୁ3େଦବ ମହା1 KBH1884162

+ୀ /144478 50 189 482ଚ?ନା ମହା1 /ା େଦେବ?# ନାଥ ମହା1 KBH1884154

ପ ୁ /145479 40 189 483ଅSୟ କମୁାର ଦାସ ପି କାdCକ ଦାସ RWX0475475

+ୀ /145480 50 189 484ଶକ1ୁଳା ସାହୁ /ା ମନେମାହନ ସାହୁ OR/12/085/356213

+ୀ /146481 30 189 485ଇ?ୁେରଖା ବଡୁ /ା ସମୀର କମୁାର ରାଉତ RWX0951400

ପ ୁ /146482 76 189 486ଗେଜ?#  ନାଥ େଘାଷ ପି ଦିବାକର େଘାଷ KBH1839232

+ୀ /146483 65 189 487ସାବିତ#ୀ େଘାଷ /ା ଗେଜ?#  େଘାଷ KBH1838960

ପ ୁ /146484 56 189 488ଶ#ୀହରି ଚରଣ େଘାଷ ପି ଭା<ର ଚରଣ େଘାଷ KBH1845510
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ପ ୁ /146485 50 189 489ବସ1 କମୁାର େଘାଷ ପି ଗେଜ?#  ନାଥ େଘାଷ KBH1884816

+ୀ /146486 43 189 490ମାନସୀ େଘାଷ /ା ଶ#ୀହରି ଚରଣ େଘାଷ KBH1845924

ପ ୁ /146487 41 189 491ଶ#ୀକା1 କମୁାର େଘାଷ ପି ଗେଜ?# ନାଥ େଘାଷ KBH1930478

+ୀ /146488 41 189 492ଶ#ମତୀ ସୀମା େଘାଷ /ା ବସ1 କମୁାର େଘାଷ RWX0199596

ପ ୁ /146489 37 189 493ସମୀର କମୁାର ରାଉତ ପି କମୁର ରାଉତ RWX0951368

+ୀ /147490 28 189 494ନମ#ତା କହଁର ପି େତ#ଲୖକ� କହଁର RWX0475681

+ୀ /147491 36 189 495େମାତୀ ମାଳା େକାyାର ପି ତ#ିେଲାକ� େକାyାର RWX0199968

ପ ୁ /Quarter n492 42 189 496ରାମକୃI ସାହୂ ସାହୂ - ଗିରିବାଲା ସାହୁ RWX1195635

ପ ୁ /148493 65 189 497େଫବିଆନୁ` ବାବା  ପି ଇଲିୟା` ବାବା KBH1845932

+ୀ /148494 49 189 498େମବି` ବାବା  /ା େଫବିଆନୁସ ବାବା  KBH1845320

ପ ୁ /148495 33 189 499ଗM ାଡ଼ସV ବାବା ପି େଫବିୟାନ` ବାବା RWX0199612

+ୀ /148496 61 189 500ଭାରତୀଲତା ବାରିକ /ା ନିରାକାର ବାରିକ RWX0950535

ପ ୁ /148497 33 189 501ଅନ1 ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ନିରାକାର ବାରିକ RWX0950576

+ୀ /L-148498 26 189 502ଅz5ନା ବାରି{ ପି ଅଣାକାର ବାରିକ RWX0721563

ପ ୁ /149499 38 189 503ପ#ଶା1 େବେହରା ପି ଉେପ?#  େବେହରା RWX0950592

+ୀ /149500 35 189 504ଅନୀତା େଜନା /ା ପ#ଶା1 େବେହରା RWX0950519

+ୀ /149501 65 189 505ଉମCଳା ମହା1 /ା ସେୁସନ ମହା1 KBH1838572

ପ ୁ /149502 73 189 506ସେୁସନ ମହ1ି ପି ନବୀନ ମହ1ି KBH1838564

+ୀ /150503 29 189 507ଦିପିକା ମହା1 ପି ଉେମଶ ଚ?#  ମହା1 RWX0475632

ପ ୁ /Y-150504 25 189 508େମାହିତ ପ2ନାୟକ ପି ସଶୁା1 କମୁାର ପ2ନାୟକ RWX1182583

ପ ୁ /151505 61 189 509ଭାଗିରଥୀ ପରିଜା ପି କୃପାସି@ୁ ପରିଜା KBH1928365

+ୀ /151506 59 189 510େବଜୖୟ1ୀମାଳା ପରିଜା /ା ଭାଗିରଥୀ ପରିଜା KBH1928373

+ୀ /151507 32 189 511ଭାଗ�ଶ#ୀ ତ#ିପାଠୀ /ା ଶଭୁ# ାଂଶ ୁେଶଖର ପHା RWX0412270

ପ ୁ /152508 39 189 512ଅଭୟ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ RWX0412411

ପ ୁ /152509 40 189 513ମେନାରEନ େସଠି ପି ଲଡୁକିେଶାର େସଠି RWX0351353

+ୀ /152510 33 189 514ଲSDିପ#ିୟା େସଠି /ା ମେନାରEନ େସଠି RWX0351361

ପ ୁ /152511 50 189 515ଦୁଖିରାମ େସାେରନ ପି ଜଗନP ାଥ େସାେରନ RWX0412288

+ୀ /152512 41 189 516ଶିରିମତି େସାେରନ /ା ଦୁଖିରାମ େସାେରନ RWX0412296

ପ ୁ /152513 52 189 517ରEନ କମୁାର /ାଇଁ ପି ଗୟାଧର /ାଇଁ RWX0950758

+ୀ /152514 51 189 518ପ#ଣତୀ /ାଇଁ /ା ରEନ କମୁାର /ାଇଁ RWX0950600

+ୀ /L-152515 21 189 519େଜ�ାତିରମୟୀ `ଵାଇଁ ପି ରEନ କମୁାର `ଵାଇଁ RWX1180744

ପ ୁ /153516 46 189 520ପ#ତାପ କମୁାର େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା KBH1845726

ପ ୁ /153517 40 189 521ପ#ଶା1 େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା KBH1838903

+ୀ /153518 39 189 522ଜୟ1ି େବେହରା /ା ପ#ତାପ କମୁାର େବେହରା RWX0303651

ପ ୁ /153519 37 189 523ଦିପକ ରEନ ପHା ପି ପ#ତାପ ଚ?#  ପHା RWX0475467

ପ ୁ /153520 38 189 524ମିହିର କମୁାର ରାଉତ ପି କମୁର ରାଉତ RWX0951582

ପ ୁ /154521 26 189 525ସVୁକାରୀ ଅମିF ପି ଏ`. ଭା<ର ରାଓ RWX0861294

+ୀ /154522 50 189 526ସ..ମୀରା ବାଇ /ା ଭା|ର ରାଓ RWX0861237

+ୀ /154523 31 189 527ଇତିଶ#ି େବେହରା /ା ବିଦ�ାଧର ପHା RWX0412304

+ୀ /154524 46 189 528ସନୁ?ା ମହାପାତ# /ା ବିେ..ର ମିଶ# KBH1835982

ପ ୁ /154525 60 189 529ବିେଶ.ର ମିଶ# ପି କାଶରିାମ ମିଶ# KBH1835974

+ୀ /154526 24 189 530ପ#ାଛ? ମିଶ# ପି ବି6େଵ6ଵର ମିଶ# RWX1049634

ପ ୁ /154527 37 189 531କାଳି ପ#ସାଦ ପHା ପି ଖଲି ପHା RWX0351577

ପ ୁ /154528 60 189 532ସଭୁ ଭା<ର ରାଓ ପି ସ,ନାରୟଣ ମdC RWX0861286

ପ ୁ /155529 36 189 533ତୃ=ି ରEନ ରାଉଳ ପି ଜଗନ େମାହନ ରାଉଳ RWX0475566

ପ ୁ /156530 61 189 534ସନ�ାସୀ େଜନା ପି ମାକ5 H େଜନା OR/12/085/324175

+ୀ /156531 50 189 535ସେୁଲାଚନା େଜନା /ା ସନ�ାସୀ େଜନା OR/12/085/324176

+ୀ /156532 32 189 536/ାତିକା େଜନା ପି ସନ�ାସୀ େଜନା RWX0426411

ପ ୁ /156533 52 189 537ନାେଗ.ର ନାୟକ ପି ନଡୁ ନାୟକ RWX0951541

+ୀ /156534 43 189 538େଜ�ା~Pାରାଣୀ ନାୟକ /ା ନାେଗ.ର ନାୟକ RWX0951558

ପ ୁ /L/156535 22 189 539ନିତିଶ ରEନ ନାୟକ ପି ନାେଗ.ର ନାୟକ RWX1273853

ପ ୁ /157536 85 189 540ନାରାୟଣ ସାହୁ - େଗାବି?ଚ?#  ସାହୁ OR/12/085/344758

ପ ୁ /157537 60 189 541େଗାବି? ଚ?#  ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ KBH1884378

+ୀ /157538 32 189 542ସD ୃତିସD ିତା ସାହୁ ପି େଗାବି? ଚ?#  ସାହୁ RWX0199653

ପ ୁ /158539 58 189 543ନକଳୁ ପ#ିୟ େଜନା ପି ରାଧା ଶ�ାମ େଜନା OR/12/085/324206

+ୀ /158540 52 189 544ମମତା େଜନା /ା ନକଳୁ ପ#ିୟ େଜନା OR/12/085/324207

ପ ୁ /158541 24 189 545ତୁଷାର ପ2ନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃI ପ2ନାୟକ RWX0978981

ପ ୁ /159542 67 189 546କୃI ଚ?#  ସରୁେଦଓ ପି େଦବ ସରୁେଦଓ KBH1845353

ପ ୁ /159543 34 189 547/ଧୀନ କମୁାର ସରୁେଦଓ ପି କୃIଚ?#  ସରୁେଦଓ RWX0199687

+ୀ /159544 33 189 548/ରୁପା ସରୁେଦଓ ପି କୃIଚ?#  ସରୁେଦଓ RWX0199695

+ୀ /160545 28 189 549ସେହନୱାଜ େବଗମ ପି ଉମର ଫାରୁକ ଖ� RWX0475251

+ୀ /160546 56 189 550ରଶD ିେରଖା ମହା1ି /ା ଦିେନଶ କମୁାର ମହା1ି RWX0861468

9 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବQଚନ ଅଧିକାରୀ- /ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /160547 43 189 551ଦିେନଶ କମୁାର ମହା1ି ପି ଦୟାନିଧି ମହା1ି RWX0861476

ପ ୁ /160548 72 189 552ଧେୂଳ?୍ର ନାଥ ମହାରଣା ପି େବୖIବ ମହାରଣା KBH1839505

+ୀ /160549 65 189 553ପ#ତିମା ମହାରଣା /ା ଧେୂଳ?#  ନାଥ ମହାରଣା OR/12/085/342629

ପ ୁ /160550 45 189 554ସନିୁଲ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଧେୁଳ?#  ନାଥ ମହାରଣା KBH1838861

ପ ୁ /160551 39 189 555ଅନିଲ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଧେୂଳ?#  ନାଥ ମହାରଣା KBH1839497

ପ ୁ /160552 59 189 556ଦିେନଶ କମୁାର ମହା1ି ପି ଦୟାନିଧି ମହା1ି RWX0950618

+ୀ /160553 58 189 557ରଶDୀେରଖା ମହା1ି /ା ଦିେନଶ କମୁାର ମହା1ି RWX0950659

+ୀ /160554 26 189 558/ାତୀ ଦୂଗQ ମହା1ି ପି ଦିେନଶ କମୁାର ମହା1ି RWX0861682

ପ ୁ /160555 23 189 559ଆକାଶ ପ2ନାୟକ ପି କ?ବାଳସା ପ2ନାୟକ RWX0978940

+ୀ /l-160556 26 189 560/ାତି ଦୁଗQ ୍ମହା1ି ପି ଦିେନସ କମୁାର ମହା1ି RWX0721639

ପ ୁ /161557 63 189 561ତରଣୀେସନ େବେହରା ପି କାଳୁ େବେହରା OR/12/085/356425

+ୀ /161558 51 189 562ଦୁତିକା େବେହରା /ା ତରଣୀେସନ େବେହରା OR/12/085/356426

ପ ୁ /161559 32 189 563ଋତୁପନP5  େବେହରା ପି ତରଣି େସV େବେହରା RWX0199703

+ୀ /161560 29 189 564ରାଣୀଇତିଶ#ୀ ମହାପାତ# /ା ରାେଜ?#  େକଶରୀ ସାମଲ RWX0950626

ପ ୁ /161561 57 189 565ସଧୁୀର କମୁାର ସାମଲ ମା ଉdରାମଣୀ ସାମଲ RWX0950691

+ୀ /161562 55 189 566କବିତା ସାମଲ /ା ସଧୁୀର କମୁାର ସାମଲ RWX0950550

ପ ୁ /161563 34 189 567ରାେଜ?#  େକଶରୀ ସାମଲ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସାମଲ RWX0950642

ପ ୁ /162564 40 189 568େବୈଲାଚନ ସିଂ ପି ରତP ାକର ସିଂ RWX0641290

+ୀ /162565 29 189 569େଜ�ାତିମ5ୟୀ ସିଂ /ା େବଲୖଚନ ସିଂ RWX0640987

+ୀ /163566 28 189 570ରଶD ିତା େବେହରା /ା ସଜିୁତ କମୁାର ସsିୁ RWX0694075

ପ ୁ /163567 31 189 571ଆର ଶିବ ଶିବ# ମନ�ମ ପି ଏ ରାେଜ?# RWX0412163

ପ ୁ /163568 36 189 572ସଜିୁF କମୁାର ଶsିୁ ପି ସବୁାଷ ଚ?#  ଶsିୁ RWX0791921

ପ ୁ /165569 50 189 575ସେରାଜ ପ2ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପ2ନାୟକ OR/12/084/005057

+ୀ /165570 46 189 576ସDିତା ପ2ନାୟକ /ା ସେରାଜ ପ2ନାୟକ OR/06/045/118827

ପ ୁ /L-165571 28 189 577ଶିବାସିଶ ପHା ପି ସିମାlଳ ପHା RWX1049964

ପ ୁ /L-165572 25 189 578େସPହାସିଶ ପHା ପି ସିମାlଳ ପHା RWX1049956

ପ ୁ /166573 40 189 579ଜଗଦିଶ ପେଟଲ ପି ମରୁଲୀଧର ପେଟଲ RWX0475459

+ୀ /166574 36 189 580ନିରୁପମା ପେଟଲ /ା ଜଗଦିଶ କମୁାର ପେଟଲ RWX0475442

ପ ୁ /166575 70 189 581ଭା<ର ଚ?#  ପ2ନାୟକ ପି ଆପନା ପ2ନାୟକ KBH1839596

+ୀ /166576 62 189 582ସଂଯjୁା ପ2ନାୟକ /ା ଭା<ର ଚ?#  ପ2ନାୟକ KBH1839604

ପ ୁ /166577 42 189 583ମେନାଜ କମୁାର ପ2ନାୟକ ପି ଭା<ର ଚ?#  ପ2ନାୟକ RWX0528091

+ୀ /QTR NO-L/578 31 189 584ସଂପ ୂେଚୗଧରୁୀ /ା କୃଶPପଦ ବାେରାଇ RWX1279454

ପ ୁ /167579 61 189 585ଅନାମ କମୁାର ମିଶ# ପି ଉଦୟ ନାଥ ମିଶ# OR/12/085/354964

+ୀ /167580 50 189 586ସ�ୀତା ମିଶ# /ା ଅନାମ କମୁାର ମିଶ# KBH1645761

ପ ୁ /167581 28 189 587ନୀଳ ମାଧବ ପ2ନାୟକ ପି ରାଧା କିେଶାର ପ2ନାୟକ RWX0475095

ପ ୁ /168582 29 189 588ଶିବ ରାମ ପ2ନାୟକ ପି ରାଧା କିେଶାର ପ2ନାୟକ RWX0351817

+ୀ /169583 63 189 589ରାେଜ.ରି ଦାସ /ା ଘନଶ�ାମ ଦାସ RWX0412361

ପ ୁ /169584 65 189 590ଲଡୁେକ.ର ମିଶ# ପି ମାକ5 H ମିଶ# KBH1844497

+ୀ /169585 60 189 591ସନିୁତା ମିଶ# /ା ଲଡୁେକ.ର ମିଶ# KBH1844505

ପ ୁ /l-169586 54 189 592ଚିd ରଂEନ ବରାଳ ପି ଘନସ�ାମ ବରାଳ RWX0721548

ପ ୁ /170587 43 189 593ସଶୁା1 ୍କମୁାର ଦାଶ ପି ଘନଶ�ାମ ଦାଶ RWX0351411

+ୀ /171588 32 189 597ପ#ିୟ-ା ବିେଷାଇ ପି େଦବରାଜ ବିେଷାଇ RWX0475202

+ୀ /171589 30 189 598ଦିବ�ା ସରିତା ପି େଦବରାଜ ବିେଶାଇ RWX0411538

ପ ୁ /L-171590 45 189 599ପ#ଶା1 କମୁାର ମିଶ# ମା ସେୁଲାଚନା ମିଶ# RWX0861153

ପ ୁ /173591 40 189 600େଦବରାଜ ବାଇପାଇ ପି ବ# ଜ ମେହାନ ବାଇପାଇ RWX0411579

+ୀ /173592 32 189 601େଡାଲି ବାଇପାଇ /ା ଦୁବରାଜ ବାଇପାଇ RWX0411595

ପ ୁ /173593 42 189 602ଅ.ିନୀ କମୁାର ଦାଶ ପି ହେର କୃI ଦାଶ RWX0641068

+ୀ /173594 36 189 603ସଶୁ#ୀ ବନଜା ମିଶ# /ା ଅ.ିନୀ ଦାଶ RWX0641035

ପ ୁ /174595 39 189 604ରାଧାଶ�ାମ ମହା1ି ପି େଗାପାଳ ଚ?#  ମହା1ି RWX0199760

ପ ୁ /175596 68 189 605ଦିଲିପ କମୁାର ମିଶ# ପି ବିUାଧର ମିଶ# KBH1668052

+ୀ /175597 62 189 606କନକଲତା ମିଶ# /ା ଦିଲିପ ମିଶ# KBH1668060

ପ ୁ /175598 40 189 607ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ# ପି ଦିଲM ୀପ କମୁାର ମିଶ# KBH1843689

+ୀ /176599 36 189 608ରୂପଶ#ୀ ମାଝି /ା େଯାେଗ?#  ନାଥ ତେରଇ RWX0951525

+ୀ /176600 33 189 609ସଜୁଲିନି ପରିଡା ପି ସେବ5 .ର ପରିଡା RWX0351346

ପ ୁ /176601 31 189 610େସୗମ�ରEନ ପରିଡା ପି ସେବ5 .ର ପରିଡା RWX0351544

ପ ୁ /176602 43 189 611େଯାେଗ?#  ନାଥ ତେରଇ ମା ଲତା ତେରଇ RWX0951533

ପ ୁ /177603 66 189 612ନିରEନ ଗରୁୁ ପି ଭଗବାନ ଗରୁୁ KBH1930601

+ୀ /177604 56 189 613ଉମCଳା ଗରୁୁ /ା ନିରEନ ଗରୁୁ KBH1930619

+ୀ /177605 36 189 614ରEିତା ଗରୁୁ ପି ନିରEନ ଗରୁୁ RWX0199810

ପ ୁ /177606 34 189 615ରାେକଶ କମୁାର ଗରୁୁ ପି ନିରEନ ଗରୁୁ KBH1930627

ପ ୁ /178607 35 189 616ଭାଦାଓ ମାଝୀ ପି ସି�ରାୟ ମାଝି RWX0411553

+ୀ /178608 30 189 617ହିରାମଣି ମାଝି /ା ଭାZ ମାଝି RWX0411561

10 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବQଚନ ଅଧିକାରୀ- /ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /179609 60 189 618ଅରୁଣ କମୁାର /ାଇଁ ପି ସି@ୁ ନାଥ /ାଇଁ OR/12/085/356933

+ୀ /179610 53 189 619େମନକା /ାଇଁ /ା ଅରୁଣ କମୁାର /ାଇଁ OR/12/085/356934

+ୀ /179611 33 189 620ଦି=ିଶ#ୀ /ାଇଁ ପି ଅରୁଣ କମୁାର /ାଇଁ KBH1930452

+ୀ /180612 33 189 621ବ?ିତା ଦାସ /ା ଲSDୀଧର ପାଢି RWX0412478

ପ ୁ /180613 39 189 622ଲSDୀଧର ପାଢି ପି ନିତ�ାନ? ପାଢି RWX0412486

ପ ୁ /L-180614 57 189 623ପ#ଶା1 କମୁାର େଜନା ପି ସେୁର?#  ନାଥ େଜନା RWX1049972

+ୀ /L-180615 55 189 624ସଜୁାତା େଜନା /ା ପ#ଶା1 କମୁାର େଜନା RWX1049980

ପ ୁ /181616 36 189 625ଅନିଲ କମୁାର ମମୁ ୁ5 ପି ବିରାମ ମମୁ ୁ5 RWX0411967

+ୀ /l-181617 73 189 626େଚରୁକପୁାଲି ଭାବାନି /ା ଚୁରୁକପୁାଲି େଭେ-ଟ.ରି RWX0721282

ପ ୁ /L-181618 85 189 627େଚରୁକପୁାଲM ି  େଭ-ଟୁ. ରାଓ ପି ଭି ଚୁରୁକପୁାଲM ି  ଶାUାସିବ ରାଓ RWX0721522

ପ ୁ /L-181619 51 189 628ଚୁରୁକପୁାଲM ି  ମହାଧିର ପି ଚୁରୁକପୁାୁଲM ି  େଭ-ଟ.ର RWX0721316

+ୀ /l-181620 41 189 629ଚୁରୁକପୁାଲM ି  />5ଲତା /ା ଚୁରୁକପୁାଲM ି  ମହାଧିର RWX0721290

ପ ୁ /182621 41 189 630ଚ?#  େସଖର ମହାରଣା ପି େବରୖାଗୀ ମହାରଣା RWX0352013

ପ ୁ /L-182622 41 189 631ବନମାଳି େବେହରା ପି ନବଘନ େବେହରା RWX0721399

ପ ୁ /183623 54 189 632ମେନାରEନ ଭୂୟ� ପି ବ# ହD ାନ? ଭୂୟ� OR/12/085/356193

+ୀ /183624 50 189 633କବିତା ଭୂୟ� /ା ମେନାରଂଜନ ଭୂୟ� KBH1846252

+ୀ /183625 36 189 634ନୟନା ମଲM ିକ ପି ସଦୁଶ5ନ ମଲM ିକ RWX0412403

ପ ୁ /184626 56 189 635ପ#ବୀଣ କମୁାର ଖମାରୀ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଖମାରୀ RWX0950766

+ୀ /184627 41 189 636ସଜୁାତା ଖମାରୀ /ା ପ#ବୀଣ କମୁାର ଖମାରୀ RWX0950741

ପ ୁ /184628 72 189 637ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ପି ବାbାନିଧି ସାହୁ OR/12/085/343165

+ୀ /184629 62 189 638କମଳା ସାହୁ /ା ଅଭିମନ� ୁସାହୁ KBH1838986

ପ ୁ /184630 48 189 639ଅEନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ KBH1844745

ପ ୁ /184631 45 189 640ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ KBH1845049

+ୀ /184632 36 189 641/ଣ5 ଲତା ସାହୁ /ା ଅEନ କମୁାର ସାହୁ RWX0199844

ପ ୁ /HAL, QTR.633 22 189 642ଆଶେୁତାଷ ଖମାରୀ ପି ପ#ଵିନ କମୁାର ଖମାରୀ ପ#ଵିନ RWX1146000

ପ ୁ /185634 30 189 643ସUିତ ଦାଶ ପି ସିମାlଳ ଦାଶ RWX0530329

ପ ୁ /186635 27 189 644ସଂେଯାଗ ଦାଶ ପି ସିମାlଳ ଦାଶ RWX0694042

ପ ୁ /L-186636 38 189 645େକେଜଆ) ଫଟନାୟକ ପି େକ,ରାମା ରାଓ ପ2ନାୟକ RWX0721332

+ୀ /L-186637 26 189 646ଅମିତା ପ2ନାୟକ ପ2ନାୟକ ପି େକ.େଜ.ଆ) ପ2ନାୟକ RWX0721167

+ୀ /187638 33 189 647/ୟ% ସି3ା ମିଶ# /ା େହନ?#  କମୁାର ମିଶ# RWX0239459

ପ ୁ /187639 61 189 648ଭି. ଶ�ାମସ?ୁର ରାଓ ପି ଭି. କ# ିIା ରାଓ RWX0951467

ପ ୁ /188640 31 189 649ବିେନାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ବିରlନିାରାୟଣ େବେହରା RWX0412379

+ୀ /l-188641 27 189 650ଅପCତା ଧଳ ପି ଅସିତ କମୁାର ଧଳ RWX0721456

+ୀ /189642 30 189 651ମଧସୁD ିତା ମହାପାତ# ପି ଧ#ୁବ ଚରଣ ମହାପାତ# RWX0351809

ପ ୁ /190643 47 189 652ପୃଥିରାଜ ଚା? ପି େକଳୖାସଚ?#  ଚା? OR/12/085/342901

+ୀ /190644 45 189 653ମମତା ଚା? /ା ପୃଥିରାଜ ଚା? RWX0686683

ପ ୁ /191645 49 189 654ଅେଶାକ କମୁାର ଖ�ିୁଆ ପି ରେମଶ ଚ?#  ଖ�ିୁଆ RWX0412171

+ୀ /191646 40 189 655ଅରୁଣା ସାହୁ /ା ଅେଶାକ କମୁାର ଖ�ିୁଆ RWX0411611

+ୀ /192647 29 189 656ଏଲିନା ମହା1 ପି େଦେବ?#  ନାଥ ମହା1 RWX0475541

ପ ୁ /192648 62 189 657ରବି?#ନାଥ /ାଇଁ ପି ରଥିଚରଣ /ାଇଁ OR/12/085/356699

+ୀ /192649 54 189 658ସ>ୂ5ପ#ଭା /ାଇଁ /ା ରବି?#ନାଥ /ାଇଁ OR/12/085/356700

ପ ୁ /193650 57 189 659େବକୖxୁନାଥ ମହା1 ପି ରେମଶଚ?#  ମହା1 OR/12/085/356754

ପ ୁ /193651 45 189 660ମାଧବ ଚ?#  ପdୂC ପି କାହP ାଇ ପdୂC RWX0951004

+ୀ /193652 31 189 661ପkୁାEଳି ପdୁC /ା ମାଧବ ଚ?#  ପdୁC RWX0950725

ପ ୁ /196653 30 189 662େଫଲି� ବାବା ପି ଫାବିଆନୁସ ବାବା RWX0640961

ପ ୁ /197654 43 189 663ସଭୁକା1 ଦାସ ପି ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ RWX0239376

ପ ୁ /197655 48 189 664େସୖେଳଶ ନାରାୟଣ ସାମ1ରାୟ ପି ପ#େମାଦ ଚ?#  ସାମ1ରାୟ RWX0239509

+ୀ /197656 43 189 665ପ#ୀତି ପଦD ା ସାମ1ରାୟ /ା େସୖେଳଶ ନାରାୟଣ ସାମ1ରାୟ RWX0239517

ପ ୁ /L-197657 24 189 666ଅମିତ ପ#ଧାନ ପି ପ#ତାପ ଚ?#  ପ#ଧାନ RWX1184209

+ୀ /L-197658 22 189 667େସାନାଲୀ ପ#ଧାନ ପି ପ#ତାପ ଚ?#  ପ#ଧାନ RWX1184266

+ୀ /199659 43 189 669ତପ/ିନୀ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ?#  ସାହୁ RWX0978601

+ୀ /200660 29 189 671/ାତିଶ#ୀ ପରିଜା ପି ଭାଗିରଥୀ ପରିଜା RWX0475699

ପ ୁ /201661 53 189 672ଶ#ୀନିବାସ ଦାସ ପି ଯଧିୁiିର ଦାସ KBH1694983

ପ ୁ /202662 42 189 673ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃପାସି@ୁ ସାହୁ RWX0351833

+ୀ /202663 36 189 674ମମତାମୟୀ ସାହୁ /ା ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ RWX0351858

ପ ୁ /203664 38 189 675ରନଜିତ କମୁାର େଜନା ପି ନିମ5ଳ କମୁାର େଜନା RWX0686675

ପ ୁ /203665 44 189 676ବିରlନାରାୟଣ ମଲM ିକ ପି ନାରାୟଣ ମଲM ିକ RWX0239426

ପ ୁ /L-203666 35 189 677ରଂଜନକମୁାର େବାଇତାଇ ପି ସାବିତ#ି  ବଇତାରି RWX0721613

ପ ୁ /206667 30 189 678ବିନାୟକ େଜନା ପି ନକଳୁ ପ#ିୟ େଜନା RWX0475186

ପ ୁ /208668 23 189 679ଶା.ତ ମିଶ# ପି ଚିd ରଞନ ମିଶ# RWX0978809

+ୀ /WARD NO-1669 25 189 680େଦବଜାନୀ ମହା1 ପି ଉେମଶ ଚ?#  ମହା1 RWX0950782

+ୀ /209670 55 189 681ଆରତୀ ନାୟକ /ା ସେରାଜ କମୁାର ପେଟଲ KBH1876838

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବQଚନ ଅଧିକାରୀ- /ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /209671 61 189 682ସେରାଜ କମୁାର ପେଟଲ ପି କiି ଚ?#  ପେଟଲ KBH1876846

+ୀ /210672 41 189 683ମାଲାେଦବୀ ବିଡିକା /ା ସୀତାକା1 କାଡ# ାକା RWX0641282

ପ ୁ /210673 44 189 684ସୀତାକା1 କାଡ# ାକା ପି କାତାରା କାଡ# ାକା RWX0641175

ପ ୁ /210674 30 189 685ରାେକଶ /ାଇଁ ପି ରବୀ?# ନାଥ /ାଇଁ RWX0475434

ପ ୁ /211675 28 189 686େସୗରଭ କମୁାର ସରୁେଦଓ ପି କୃI ଚ?#  ସରୁେଦଓ RWX0641217

ପ ୁ /L-211676 42 189 687ଶଭୁ# ାଂଶ ୁେଶଖର ପHା ପି ଗ�ାଧର ପHା RWX0412049

ପ ୁ /212677 32 189 688ଋତୁପ>5 େବେହରା ପି ତରଣୀେସନ େବେହରା RWX0475509

+ୀ /212678 39 189 689ଲୁନା କମୁାରି ପ#ଧାନ ପି େବଣପୁାଣି ପ#ଧାନ RWX0239525

+ୀ /212679 27 189 690ରାଜଶ#ୀ /ାଇଁ ପି ରବି?#  ନାଥ /ାଇଁ RWX0693911

ପ ୁ /213680 60 189 691ପ#ଦିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ନୀଳମଣି ନାୟକ RWX0412437

+ୀ /213681 56 189 692ଇ?ିରା ନାୟକ /ା ପ#ଦିପ କମୁାର ନାୟକ RWX0412445

ପ ୁ /213682 32 189 693ବିmବ ବି.କଲ�ାଣ ପାଳ ପି ରବି?#  ପାଳ RWX0303719

ପ ୁ /214683 34 189 694େଜ�ାତିରEନ ମହାରଣା ପି ତ#ୟଲିକ� ମହାରଣା RWX0411843

ପ ୁ /215684 29 189 695େସ�ୗମ�ରEନ ମହାରଣା ପି େତୖେଲାକ� ମହାରଣା RWX0640979

ପ ୁ /216685 42 189 696ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାଲ{ ବିହାରୀ ସାହୁ KBH1883867

+ୀ /216686 36 189 697ଚିନD ୟ ିସାହୁ /ା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ RWX0411991

ପ ୁ /216687 72 189 698େଗାଲକ ବିହାରି ସାହୁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସାହୁ OR/12/085/342811

+ୀ /216688 67 189 699/ାଧିନତା ସାହୁ /ା େଗାଲଖବିହାରୀ ସାହୁ KBH1883388

ପ ୁ /L-216689 52 189 700ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦଇତାରି ନାୟକ RWX1182948

+ୀ /L-216690 42 189 701ଅଚ5ନା ନାୟକ /ା ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ RWX1182971

ପ ୁ /217691 39 189 702ରାଜିବେଲାଚନ ବାରିକ ପି େମାଦନେମାହନ ବାରିକ RWX0239384

ପ ୁ /217692 40 189 703ପ#ଶା1 କମୁାର ଦଳାଇ ପି ପ>ୂ5ଚ?#  ଦଳାଇ RWX0239327

ପ ୁ /218693 36 189 704ସତ�କା1 ଧଳ ପି ଉେମଶ ଚ?#  ଧଳ RWX0199828

ପ ୁ /218694 40 189 705ଚନD ୟ କମୁାର ଖHଆୁଳ ପି ଗଗନ ବିହାରି ଖHଆୁଳ RWX0686709

+ୀ /218695 39 189 706କବିତା ପ#ିୟଦସ5ନୀ ଖHଆୁଳ ପି ଚିନD ୟ ଖHଆୁଳ RWX0351981

ପ ୁ /Y-218696 31 189 707େସନାପତି ସାଇ କ#ିIା ପି ଏସ ଜଗନP ାଥ େଦାରା RWX1176957

ପ ୁ /219697 37 189 708ଅରବି? ନାୟକ ପି ଅଜୁ5 ନ ଚ?#  ନାୟକ RWX0239467

+ୀ /220698 36 189 709ସମିୁତ# ା ପୃiି /ା ବାବୁଲି ସାହୁ RWX1100072

ପ ୁ /220699 44 189 710ବାବୁଲି ସାହୁ ପି ସେୁର?#  ନାଥ ସାହୁ RWX1100312

+ୀ /U A - 220700 23 189 711ସେ1ାଷିନୀ େଗୗଡା ପି ନିରEନ େଗୗଡା RWX1275205

+ୀ /U A 220701 20 189 712ରୀତୂ େଗୗଡା ପି ନିରEନ େଗୗଡା RWX1275213

ପ ୁ /221702 46 189 713ସେ1ାଷ କମୁାର ବାଇ ପି ଅେଦଇତ ବାଇ RWX0686691

+ୀ /221703 37 189 714ସଂଘମିତ# ା େବ; /ା ସେ1ାଷ କମୁାର ବାଇ RWX0686717

ପ ୁ /221704 47 189 715ସତ�ବ# ତ ଭକତ ପି ଶିରିଶ ଚ?#  ଭକତ RWX0475103

+ୀ /221705 43 189 716ରଶDିତା ପାତ# ପି ସତ�ବ# ତ ଭକତ RWX0475111

+ୀ /222706 25 189 717ଅପCତା ପାଣିଗ#ାହୀ ପି କୃIଚ?#  ପାଣିଗ#ାହୀ RWX0950808

ପ ୁ /223707 46 189 718ଚ?#  େଶଖର ରାଉତ ପି କୃI ଚ?#  ରାଉତ RWX0351437

+ୀ /224708 30 189 719ସD ୃତିେରଖା ପଟନାୟକ /ା ମେନାଜ କମୁାର ପଟନାୟକ RWX0475319

+ୀ /224709 35 189 720ସଭୁଲSDି େସଠି /ା ତାପସ ରEନ େସଠି RWX0351452

ପ ୁ /225710 35 189 721ତ#ିଥ5ବାସୀ ଦାମଲ ପି ଜିେତ?#  ଦାମଲ RWX0351932

ପ ୁ /227711 39 189 723ସମରଜିF କମୁାର େବେହରା ପି ପ#ସନP  କମୁାର ବେହରା RWX0978619

+ୀ /227712 35 189 724କନୁମନୁ େବେହରା /ା ସମରଜିତ କମୁାର େବେହରା RWX0978817

ପ ୁ /227713 28 189 725ଅନୁସ�ୀତ ମିଶ# ପି ଅନାମ କମୁାର ମିଶ# RWX0641118

ପ ୁ /227714 50 189 726ସବୁାଷ ଚ?#  େସଠି ପି ଗା@ୀ େସଠି RWX0351874

ପ ୁ /227715 44 189 727େଗାପାଳ କୃI େସଠି ପି ଗାH ୁେସଠି RWX0351866

+ୀ /227716 35 189 728ପkୁା େସଠି /ା ସବୁାଷ ଚ?#  େସଠି RWX0351890

ପ ୁ /228717 39 189 729ଅମୀୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ପ#ଶା1 ପରିଡା RWX0950907

ପ ୁ /228718 34 189 730ସଶୁା1 କମୁାର ପ#ଧାନ ପି ଉେପ?#ନାଥ ପ#ଧାନ RWX0351742

+ୀ /228719 42 189 731ସାଗରିକା ରାଉତ /ା ସେ1ାଷ କମୁାର ପୃiି RWX0475491

+ୀ /228720 36 189 732ସଂଘମିତ#ା ରାଉତ /ା ଅମୀୟ କମୁାର ପରିଡା RWX0950881

ପ ୁ /228721 39 189 733ସମୁ1 କମୁାର ସାହୁ ପି କୃପାସି@ୁ ସାହୁ RWX0351759

ପ ୁ /229722 40 189 734ମେନାଜ କମୁାର ମମୁ ୁ5 ପି ଭjୁ ମମୁ ୁ5 RWX0351460

+ୀ /L-230723 26 189 735ଏ ଆ) ବାଲାଲSDୀ ପି ଏ ରାେଜ?# ନ RWX0721589

ପ ୁ /L-230724 31 189 736ଶିବ ଶବୁ# ମନୀୟାନ ରାେଜ?# ପି ରାେଜ?# V ଆରୁଣାlଳ% RWX0721571

+ୀ /231725 63 189 737ବିଦ�ତୁ ପ#ଭା ରଥ ପି ଉଦୟ ନାଥ ରଥ RWX0352021

ପ ୁ /232726 36 189 738ସନାତନ େଜରାଇ ପି ଜଗଦିସ େଜରାଇ RWX0351445

ପ ୁ /232727 24 189 739ସ=ଷC େଗାେରଖ କମୁାର ପି େଦେବ?#  ପ#ସାଦ ଦାଶ RWX0951350

+ୀ /233728 41 189 740ଦୀପଶିଖା େବେହରା /ା ରଜନୀକା1 େସଠୀ RWX0978825

ପ ୁ /QR NO- L729 42 189 741ରଜନୀ କାଂତା େସଠୀ ପି ଅନାଦି ଚରଣ RWX1195643

ପ ୁ /U A - 233730 52 189 742ନିରEନ ରଥ ପି ଗରୁା ଚଂଦ#  ରଥ RWX1276260

ପ ୁ /U A - 233731 22 189 743ଆଶୀଷ କମୁାର ରଥ ପି ନିରEନ ରଥ RWX1276294

ପ ୁ /234732 29 189 744ଆକାଶ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ତାପସ କମୁାର ଦଳାଇ RWX0641050

12 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବQଚନ ଅଧିକାରୀ- /ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /Y/235733 21 189 745ଅମିତ ମମୂ ୂ5 ପି ସଭୁାଷ ମମୂ ୂ5 RWX1273804

ପ ୁ /236734 46 189 746ବିIୁ ଚରଣ ମହାରଣା ପି ଗେଣ.ର ମହାରଣା RWX0950840

+ୀ /236735 38 189 747ପkୁମାଳା ମହାରଣା /ା ବିIୁ ଚରଣ ମହାରଣା RWX0950865

+ୀ /236736 43 189 748ବ# ିଦିଜିତ ସଷୁମୁା ମୀE ପି ପାତ#ିକ ମୀE RWX0351791

+ୀ /236737 30 189 749ଜୟାକା1ି ପାତ# ପି ଶ#ଧାକର ପାତ# RWX0351775

ପ ୁ /236738 37 189 750ଜିତୁ ପ#ସାଦ ରାଉଳ ପି କାଳ?ୀ ରାଉଳ RWX0351924

+ୀ /238739 59 189 751ସେରାଜିନୀ ପ2ନାୟକ /ା ରାଧା କିେଶାର ପ2ନାୟକ RWX0950949

ପ ୁ /238740 29 189 752ଶିବରାମ ପ2ନାୟକ ପି ରାଧା କିେଶାର ପ2ନାୟକ RWX0950824

ପ ୁ /238741 28 189 753ନୀଳମାଧବ ପ2ନାୟକ ପି ରାଧା କିେଶାର ପ2ନାୟକ RWX0951038

ପ ୁ /238742 26 189 754ହରିଚ?ନ ପ2ନାୟକ ପି ରାଧା କିେଶାର ପ2ନାୟକ RWX0951111

ପ ୁ /238743 67 189 755ରାଧା କିେଶାର ପ2ନାୟକ ପି /ଗ5କତ େଗାବି? ଚ?#  ପ2ନାୟକ RWX0861526

ପ ୁ /238744 41 189 756ପ#େମାଦ କମୁାର େସଠୀ ପି ଶକୁ#ୁ  େସଠୀ RWX0475277

+ୀ /238745 33 189 757େଦବଶ#ୀ ଉvଳିକା /ା ପ#େମାଦ କମୁାର େସଠୀ RWX0475285

ପ ୁ /L/238746 29 189 758ଶିଵା ରାମ ପଟନାୟକ ପି ରାଧା କିେଶାର ପଟନାୟକ RWX1273846

ପ ୁ /239747 40 189 759ବିଜୟ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି େଗାପିନାଥ ମଦୁୁଲି RWX0721514

+ୀ /239748 28 189 760େଜ�ାତିଶ#ୀ /ାଇଁ ପି ଅରୁଣ କମୁାର /ାଇଁ RWX0641183

+ୀ /240749 50 189 761ସରୁଭି କସୁମୁ ପରିଡା /ା ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡା RWX0411777

ପ ୁ /241750 35 189 762ଆଶିଷ େଭାଳ ପି େବଣଧୁର େଭାଳ RWX0475087

+ୀ /241751 26 189 763ପଜୂା େମେହର ପି ଜୟରାମ େମେହର RWX0979005

+ୀ /241752 35 189 764ଇତିଶ#ୀ ସନୁ?ା /ା ଆଶିଷ େଭାଳ RWX0475228

+ୀ /242753 33 189 765କମୁାରି ଲି=ିକା /ା ଅନୀଲ କମୁାର ସାହୁ RWX0475269

ପ ୁ /242754 28 189 766େବଦବ�ାସ ଶତପଥି ପି େଦବବ# ତ ଶତପଥି RWX0641373

ପ ୁ /243755 58 189 767ପ#େମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ତ#ିନାଥ ନାୟକ RWX0411983

+ୀ /244756 36 189 768ସନିୁତା ଭE /ା ଆେଲାକ ରାୟ RWX0411934

ପ ୁ /244757 40 189 769ଆେଲାକ ରାୟ ପି ହରିଶ ଚ?#  ରାୟ RWX0411926

+ୀ /245758 51 189 770ରାଜଲSDୀ ନାୟକ /ା ପ#େମାଦ କମୁାର ନାୟକ RWX0411975

ପ ୁ /246759 39 189 771କୃIଚ?#  ସାହୁ ପି ତ#ିନାଥ ସାହୁ RWX0412502

+ୀ /246760 27 189 772ହରପ#ିୟା େସଠୀ /ା କାdCକ େସଠୀ RWX0978718

ପ ୁ /247761 38 189 773ସcଦ କମୁାର େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା RWX0411942

+ୀ /248762 28 189 774ଝାନମଣୀ ମମୁ ୁ5 /ା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମମୁ ୁ5 RWX0694059

ପ ୁ /248763 39 189 775ପ#ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧେନ.ର ନାୟକ RWX0475392

ପ ୁ /248764 51 189 776େବତନ େସାେରନ ପି ସପୁଲ େସାେରନ RWX0951129

+ୀ /248765 39 189 777ଦାନଗୀ େସାେରନ /ା େବତନ େସାେରନ RWX0951277

ପ ୁ /249766 43 189 778ଜିେତ?#  କମୁାର ଦାସ ପି ନିରାକାର ଦାସ RWX0475244

+ୀ /249767 36 189 779ସଚୁରିତା ଦାସ /ା ଜିେତ?#  କମୁାର ଦାସ RWX0475293

ପ ୁ /249768 38 189 780ମjିୁ କା1 େସଠୀ ପି ଅନାଦି ଚରଣ େସଠୀ RWX0978593

+ୀ /249769 38 189 781ଲSDୀ ପ#ିୟା ଶ#ୀଚ?ନ /ା ମjିୁ କା1 େସଠୀ RWX0978627

ପ ୁ /250770 35 189 782ବଭିପ#ସାଦ ରାଉତ ପି ଶିବ ପ#ସାଦ ରାଉତ RWX0412023

ପ ୁ /251771 41 189 783େବଣଧୁର ନାଏକ ମା ଶିଶବୁତୀ ନାଏକ RWX0951160

+ୀ /251772 31 189 784ଇ?# ାବତୀ ନାଏକ /ା େବଣଧୁର ନାଏକ RWX0951087

ପ ୁ /251773 38 189 785ମାନସ କମୁାର ପାତ# ପି ଜେU.ର ପାତ# RWX0411751

+ୀ /251774 30 189 786େଦବସD ିତା ପାତ# /ା ମାନସ କମୁାର ପାତ# RWX0411769

+ୀ /Y-251775 36 189 787ଶା1ି ଇନେଜଟି /ା ରାଜା ପ#ଶା1 ସନଦି RWX1180702

ପ ୁ /Y-251776 39 189 788ରାଜା ପ#ଶା1 ସନଡି ପି ନେରଶ ସନଡି RWX1180678

+ୀ /252777 39 189 789େମାନାଲିସା େଚୗଧରିୁ /ା ଅଭୟ କମୁାର ପରିଡା RWX0411660

ପ ୁ /252778 39 189 790ଅଭୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ମେହ.ର ପରିଡା RWX0411678

+ୀ /253779 33 189 791ସେୁଚତା େବେହରା /ା ପ#ଶା1 କମୁାର ଦଳାଇ RWX0475673

ପ ୁ /253780 57 189 792େକଳୖାସ ଚ?#  ସାମଲ ପି େଭାଳାନାଥ ସାମଲ KBH1849561

+ୀ /253781 49 189 793ସପୁ#ଭା ସାମଲ /ା େକଳୖାସ ଚ?#  ସାମଲ KBH1849579

ପ ୁ /254782 33 189 794ଅରୁଣ କମୁାର ନାଏକ ପି ଅଜୁ5 ନ ଚ?#  ନାଏକ RWX0475483

ପ ୁ /255783 52 189 795ସତ�ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି କା1ାରୁ ସାହୁ RWX0411637

+ୀ /255784 40 189 796ମଧସୁD ିତା ସାହୁ /ା ସତ�ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0411645

+ୀ /256785 45 189 797ବବିତା ଦାସ /ା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ RWX0411629

ପ ୁ /L-256786 52 189 798ତୀଥ5ରାଜ ଚା? ପି ରତP ାକର ଚ? RWX1181296

+ୀ /L-256787 23 189 799ତପ`ଵିନୀ ଚା? ପି ତୀଥ5ରାଜ ଚା? RWX1181528

+ୀ /L-256788 39 189 800ସଚୁରିତା ସିଂହ /ା ତୀଥ5ରାଜ ଚା? RWX1181163

ପ ୁ /257789 44 189 801ଅମେର?#  େହାତା ପି େSତ#ବାସି େହାତା RWX0412189

+ୀ /257790 34 189 802ନିେବଦିତା ପHା /ା ଅମେର?#  େହାତା RWX0412197

ପ ୁ /258791 38 189 803ଉମା ଶ-ର ପHା ପି େହମ1 କମୁାର ପHା RWX0475665

ପ ୁ /258792 40 189 804େବଣଧୁର ପରିଡା ପି ବେର?#  ନାଥ ପରିଡା RWX0641209

+ୀ /258793 37 189 805ତାରାକା1ି ପରିଡା /ା େବଣଧୁର ପରିଡା RWX0641191

ପ ୁ /259794 42 189 806ଶେୁଭ?ୁ େବେହରା ପି ନବକିେଶାର େବେହରା RWX0411819

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବQଚନ ଅଧିକାରୀ- /ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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+ୀ /259795 33 189 807/ାଗତିକା େବେହରା /ା ସେୁଭ?ୁ େବେହରା RWX0411652

+ୀ /260796 36 189 808ସDିତା କମୁାରି େଦଉରିଆ /ା ଦିଲM ିପ କମୁାର /ାଇଁ RWX0411504

ପ ୁ /261797 30 189 809ରବି?#  କମୁାର ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ RWX0412221

+ୀ /262798 29 189 810ଏଲିନା ପHା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପHା RWX0411785

+ୀ /QTR NO. L799 37 189 811ରାଜଶ#ୀ ପ#ଧାନ ପି ପଶ ୁ5ରାମ ପ#ଧାନ RWX1153139

ପ ୁ /264800 40 189 812େବଣଧୁର ମହାରଣା ପି ଗେଣ.ର ମହାରଣା RWX0411835

ପ ୁ /L-265801 26 189 813େଦବାସିସ ମହାପାତ# ପି ଧ#ୁବ ଚରଣ ମହାପାତ# RWX0721423

ପ ୁ /l-265802 26 189 814ସଭୁାସିଷ ମହାପାତ# ପି ଧ#ୁବ ଚରଣ ମହାପାତ# RWX0721431

ପ ୁ /266803 28 189 815ପ#ତ�ଷୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ#େବାଧ କମୁାର ସାହୁ RWX0641159

ପ ୁ /267804 27 189 816କମଳା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ସଯୁ�5 ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0640995

+ୀ /267805 27 189 817ବିମଳା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ସଯୁ�5 ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0641001

+ୀ /267806 22 189 818ଅପCତା ̀ ୱାଇଁ ପି ଧନୁ ̀ ୱାଇଁ RWX1135482

ପ ୁ /268807 40 189 819ଚିନD ୟ କମୁାର ଖHଆୁଳ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଖHଆୁଳ RWX0641266

ପ ୁ /268808 57 189 820ଚିdରEନ ମିଶ# ପି େଚତୖନ� ମିଶ# RWX1100148

ପ ୁ /268809 27 189 821େସୗମ� େସୗରଭ ମିଶ# ପି ଚିତ ରEନ ମିଶ# RWX0861674

+ୀ /268810 56 189 822ମEରୁାଣୀ ପHା /ା ଚିdରEନ ମିଶ# RWX1100155

ପ ୁ /Y-270811 43 189 824କୃI ଚ?#  ଯାଦବ ପି ଅବିମନ� ୁଯାଦବ RWX1184183

ପ ୁ /273812 38 189 825ନରହରି ରଥ ପି ଦାେମାଦର ରଥ RWX0978692

ପ ୁ /279813 37 189 826ଜିେତ?# ୀୟ ସାହୁ ପି ନୀଳକx ସାହୁ RWX0951103

+ୀ /280814 24 189 827ନୀହାରିକା ଭୂୟ� ପି ମେନାରEନ ଭୂୟ� RWX0951491

+ୀ /286815 30 189 828ଦିପଳି ଚିନରାୟ /ା ପ#ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ RWX0978767

ପ ୁ /290816 42 189 830ଉେମଶ କମୁାର ସା ପି ପବିତ#  େମାହନ ସା RWX0951186

+ୀ /290817 32 189 831ଇଭାପ#ତିମା ତଉଡିଆ /ା ଉେମଶ କମୁାର ସା RWX0951061

+ୀ /291818 31 189 832ଶ#ୀଲତା େଜନା /ା ସଶୁା1 କମୁାର ମଲM RWX0861229

ପ ୁ /L-291819 37 189 833ସସୁା1 କମୁାର ମଲM ପି େକାସବଚ?#  ମଲM RWX0721324

ପ ୁ /292820 25 189 834ପ#ତ�ଷୁ କମୁାର େଜନା ପି ନକଳୁପ#ିୟ େଜନା RWX0951434

ପ ୁ /294821 44 189 835ଶିବାନ? ସାହୁ ପି ଦୁଗQ ଚରଣ ସାହୁ RWX0978791

+ୀ /294822 31 189 836ପ#ଣତୀ ସାହୁ /ା ଶିବାନ? ସାହୁ RWX0978734

ପ ୁ /L/2-94823 44 189 837ଦୟାନିଧି ସାହୁ ପି ଦୁଗQ ଚରଣ ସାହୁ RWX0807776

+ୀ /296824 54 189 838ନିରୁପମା ଦଳାଇ /ା ଅରୁଣ କମୁାର ଦଳାଇ RWX0950832

+ୀ /L/296825 21 189 839ବଷQରାଣୀ ଦଲାଇ ମା ନିଟୁପମା ଦଲାଇ RWX1273812

+ୀ /297826 56 189 840/>5ପ#ଭା /ାଇଁ /ା ରବି?#  ନାଥ /ାଇଁ RWX0950931

ପ ୁ /297827 24 189 841ରାେଜଶ /ାଇଁ ପି ରବି?#  ନାଥ /ାଇଁ RWX0950915

+ୀ /304828 45 189 842ସD ିତା ରାଣୀ ସାହୁ /ା ବି.ରEନ େବେହରା KBH1884006

+ୀ /306829 31 189 843ପ#ିୟ-ା ଧଳ /ା ସତ�କା1 ଧଲ RWX0978684

ପ ୁ /307830 55 189 844ପ#ଭାକର ବମQ େଟାଗି ପି େଗାପିନଧମ େଟାଗି RWX0951384

+ୀ /307831 46 189 845ଧନଲSDୀ େଟାଗି /ା ପ#ଭାକର ବମQ େଟାଗି RWX0951418

ପ ୁ /309832 58 189 846ଶ-ଷ5 ଣ ଦାଶ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାଶ RWX0861633

+ୀ /309833 50 189 847େମନକା ମିଶ# /ା ଶ-ଷ5 ଣ ଦାଶ RWX0861641

ପ ୁ /318834 58 189 848ପାତ#ିକ କଲୁୁ ପି ବଆସ କଲୁୁ RWX0978635

ପ ୁ /324835 51 189 849ବିରl ିନାରାୟଣ ସଡ�ି ପି ସଦାଶବି ସଡ�ି RWX1135177

+ୀ /324836 42 189 850ବିଜୟଲSDୀ ସଡ�ି /ା ବିରl ିନାରାୟଣ ସଡ�ି RWX1135169

ପ ୁ /326837 45 189 851ସେୁରଶ ସତପଥି ପି େସାମନାଥ ସତପଥି RWX1134907

+ୀ /326838 37 189 852ନିେବଦିତା ସତପଥି /ା ସେୁରଶ କମୁାର ସତପଥି RWX1134915

+ୀ /335839 29 189 853ଶ#ୀଅz5ନା ବି.ାଳ /ା ରଘନୁାଥ ଖେଟଇ RWX0950972

ପ ୁ /335840 35 189 854ରଘନୁାଥ ଖେଟଇ ପି ଭଗବାନ ଖେଟଇ RWX0951079

ପ ୁ /336841 57 189 855ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ବୃ?ାବନ ପରିଡା RWX0950998

+ୀ /336842 31 189 856ରାଜଲSDୀ ପରିଡା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡା RWX0951137

ପ ୁ /L-336843 26 189 857ବିକାଶ କମୁାର ପରିଡା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡା RWX0861161

ପ ୁ /l-338844 42 189 858ବିଭୁତି ଭୁଣ ମମୁ ୁ5 ପି ଇ?#ମଣି ମମୁ ୁ5 ୍ RWX0721647

+ୀ /L-341845 36 189 859ସା1ିଲତା େସଠି /ା ମାନସ େସଠି RWX0721225

+ୀ /342846 24 189 860ପ#ିୟ-ା ନାୟକ ପି ପ#େମାଦ କମୁାର ନାୟକ RWX0978775

ପ ୁ /345847 24 189 861ପ#ତାପ ରୁଦ#  ସାମଲ ପି େକଳୖାସ ଚ?#  ସାମଲ RWX0951236

+ୀ /348848 41 189 862ସନୁୀତା ମହାରଣା /ା ଚ?#  େଶଖର ମହାରଣା RWX0978569

ପ ୁ /C-349849 33 189 863ଭାଗିରଥି େହମ#% ପି କାଳିଦାସ େହU#% RWX0721266

+ୀ /L-356850 26 189 864େରାଜି େବେହରା /ା ହରୀଶ ଚ?#  େସଠୀ RWX1180637

ପ ୁ /L-356851 43 189 865ହରୀଶ ଚ?#  େସଠୀ ପି ଗା@ୀ େସଠୀ RWX1180587

+ୀ /360852 47 189 866ସବିତା ସାହୁ /ା ପ#େବଧ କମୁାର ସାହୁ RWX0861419

+ୀ /360853 25 189 867/ପPା ପ#ିୟଦଶCନୀ ସାହୁ ପି ପ#େବାଧ କମୁାର ସାହୁ RWX0951210

+ୀ /L-366854 27 189 868ମEରୀ େତସୖାମ /ା େଗୗରହରି ଗଗରାଏ RWX1270800

ପ ୁ /367855 40 189 869ମାଧମୁାନୁ ମମୁ ୁ5 ପି ଗଗନ ମମୁ ୁ5 RWX0951202

+ୀ /367856 39 189 870ସର/ତୀ ମମୁ ୁ5 /ା ମାଧମୁାନୁ ମମୁ ୁ5 RWX0951046

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବQଚନ ଅଧିକାରୀ- /ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /368857 77 189 871ଧେନ6ୱର ରାଉଳ ପି ଚ?# ମଣି ରାଉଳ RWX1174697

+ୀ /371858 27 189 872ମିମାଂସା ପେଟଲ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପେଟଲ RWX0978882

ପ ୁ /373859 62 189 873ସଯୂ�5ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବୃ?ାବନ ସାହୁ RWX0951293

ପ ୁ /L-377860 20 189 876ସିବା ପ#ସାଦ ଘରାଇ ପି ପ#କାଶ ଚଂଦ#  ଘରାଇ RWX1273861

ପ ୁ /387861 34 189 877ଡମନ ଏ�ା ପି ସମୁରୀ ଏ�ା RWX0861377

+ୀ /387862 26 189 878ବିରାସମନୁୀ ଏ�ା ମା ସମୁରୀ ଏ�ା RWX0861369

+ୀ /387863 31 189 879ମମତା ମିE /ା ଡମନ ଏ�ା RWX0861351

ପ ୁ /400864 39 189 880ଅଞନ କମୁାର ମଲM ିକ ପି ଆନ? ଚ?#  ମଲM ିକ RWX0978783

+ୀ /400865 39 189 881ସସDିତା ମଲM ିକ /ା ଅଞନ କମୁାର ମଲM ିକ RWX0978551

+ୀ /413866 34 189 882ଲSDୀ ମାଝୀ /ା ମଧସୁଦୂନ ମାଝୀ RWX0951285

+ୀ /414867 24 189 883ରୂପାଲି ସିଂ /ା ଚ?ନ କମୁାର ସିଂ RWX0978544

ପ ୁ /L-414868 38 189 884ଚ?ନ କମୁାର ସିଂ ପି ବନମାଳି ସିଂ RWX0721100

+ୀ /418869 30 189 885ଅନୁଜା ଗିରି /ା ସବୁ# ତ କମୁାର ଗିରି RWX0951426

ପ ୁ /421870 62 189 886ଦୁେଯ�Qଧନ େବେହରା ପି କୃI େବେହରା RWX0978908

+ୀ /421871 49 189 887ବିIୁ େବେହରା /ା ଦୁେଯ�Qଧନ େବେହରା RWX0978965

ପ ୁ /421872 32 189 888ପ#ଶା1 କମୁାର େବେହରା ପି ଦୁେଯ�Qଧନ େବେହରା RWX0978932

ପ ୁ /422873 57 189 889ଅଜୁ5 ନ ଚରଣ େସଠୀ ପି କଳୁମଣୀ େସଠୀ RWX0861492

+ୀ /422874 54 189 890ବୀଣାପାଣି େସଠୀ /ା ଅଜୁ5 ନ ଚରଣ େସଠୀ RWX0861484

ପ ୁ /422875 30 189 891ସନୁୀଲ କମୁାର େସଠୀ ପି ଅଜୁ5 ନ ଚରଣ େସଠୀ RWX0861450

ପ ୁ /L-422876 30 189 892ମ ୁନିଲ କମୁାର େସଠି ପି ଅଜୁ5 ନ ଚରଣ େସଠି RWX0721373

ପ ୁ /437877 38 189 893ଦିଲM ିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0951566

+ୀ /437878 32 189 894ସସDିତା କମୁାରୀ ସାହୁ /ା ଦିଲM ିପ କମୁାର ସାହୁ RWX0951475

+ୀ /465879 23 189 895ପି-ି ଶିଶିର ପାଣିଗ#ାହୀ ପି ଶିଶିର କମୁାର ପାଣିଗ#ାହୀ RWX1146927

+ୀ /474880 52 189 896କfରୁୀ ପHା /ା ଅେଶାକ କମୁାର ପHା RWX0951392

+ୀ /999881 54 189 897କମୁାରୀ ଦିଗାଲ /ା ନିତ�ାନ? ଦିଗାଲ OR/12/085/356502

ପ ୁ /999882 30 189 898େଦବାଶୀଷ ରାଉତ ପି ଭରତ ଚ?#  ରାଉତ RWX0978726

+ୀ /1009883 46 189 900ଅ>5ପ>ୁQ ବାରି{ /ା ତ#ିନାଥ ବାରିକ RWX1168715

ପ ୁ /1011884 22 189 901ଅରୁଣ କମୁାର େଜନା ପି ପ#େମାଦ ଚ?#  େଜନା RWX1168772

ପ ୁ /2213885 31 189 902ଶିବସବୁ# ମନିୟାନ ରାେଜ?#V ପି ରାେଜ?#V ଅରୁଣାଚଳ% RWX0861146

ପ ୁ /00886 22 190 1ଶରତ େକାରା ପି ରାମଚଂଦ#  େକାରା RWX1276237

ପ ୁ /00887 21 190 2ରାଜୁ େକାରା ପି ଅନୂ େକାରା RWX1276278

ପ ୁ /C/O ANIL888 31 190 3ଆଶୀଶ କମୁାର ପ#ଧାନ ପି ଅନିଲ କମୁାର ପ#ଧାନ RWX1148592

ପ ୁ /1889 52 190 4ହରି ହ1ାଳ ପି ବୁଦୁ ହ1ାଳ KBH1836717

+ୀ /1890 50 190 5ପ#ତିମା ହ1ାଳ /ା ହରୀ ହ1ାଳ KBH1836709

+ୀ /2891 34 190 6ରୂପାଇ /ା ଜୟରାମ ପା�ୀ RWX0687061

ପ ୁ /3892 66 190 7ଅନାଦିଚରଣ ଖରା ପି ସଦିଆ ଖରା KBH1837129

ପ ୁ /4893 60 190 8ଲଇଚନ ଖୀଲ ପି େଗାବ35 ନ ଖୀଲ KBH1837111

+ୀ /4894 56 190 9କରୁଣା ଖିଲ /ା ଲଇଚନ ଖିଲ KBH1837103

ପ ୁ /5895 53 190 10ଡUରୁ ଖୀଲ ପି ଗପି ଖୀଲ KBH2058600

ପ ୁ /6896 44 190 11ଧନୁଯ�5ୟ ଖୀଲ ପି ମଧ ୁଖୀଲ KBH2058626

ପ ୁ /7897 70 190 12ପ#ତାପ ଖୀଲ ପି ବୁଦୁ ଖୀଲ KBH2058634

ପ ୁ /7898 47 190 13ଟ-ଧର ଖିଲ ପି ପ#ତାପ ଖିଲ KBH1837137

ପ ୁ /7899 43 190 14ବୁଲୁ ଖିଲ ପି ପ#ତାପ ଖିଲ KBH1869148

ପ ୁ /9900 28 190 15ଚଇତନ ବୁରୁଡି ପି ପଦୁ ବୁରୁଡି RWX0641506

ପ ୁ /10901 45 190 16ପ#ହଲାଦ ଖିଲ ପି ଶକୁ# ା ଖିଲ KBH1836121

+ୀ /10902 40 190 17ନିଳା ଖୀଲ /ା ପ#ହଲାଦ ଖୀଲ KBH1836667

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବQଚନ ନିମେ1 ଗ#ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନP  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବQଚନ କମିଶନ ଭାରତ- Zାରା 
ପ#କାଶନ କରାଯାଏ | ପ#େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବQଚନ ପବୂ5 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ- ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର1ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.16 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 -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବQଚନ ଅଧିକାରୀ- /ାSର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


