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ପ ୁ /111 33 190 18ସେମାନାଥ ଖରା ପି ସନପତୀ ଖରା RWX0978205

"ୀ /112 29 190 19ବୃ#ା ଖରା $ା ସମନାଥ ଖରା RWX0977850

"ୀ /113 45 190 20େଗୗରି ଖୀଲ $ା କମଲୁୁ ଖୀଲ KBH1877018

ପ ୁ /124 65 190 21ହରି ଖିଲ ପି ପରୁୁେଷା(ମ ଖିଲ KBH1836766

"ୀ /125 60 190 22ପଦ) ା ଖିଲ $ା ହରି ଖିଲ KBH1836733

ପ ୁ /136 47 190 23ପ*ହଲାଦ ଖୀଲ ପି ପଦ)  ଖୀଲ KBH1869130

"ୀ /137 40 190 24କଶୁଲୁା ଖିଲ $ା ପ*ହଲାଦ ଖିଲ KBH1836659

ପ ୁ /148 70 190 25ମ�ଳା ଖୀନବୁଡି ପି ସମରା ଖୀନବୁଡି KBH1836790

"ୀ /149 65 190 26କମଳା ଖୀନବୁଡି $ା ମ�ଳା ଖୀନବୁଡି KBH1836782

ପ ୁ /1410 49 190 27େ,ତ* ମିଣ�ାକା ପି କମାନା ମିଣ�ାକା RWX0641548

"ୀ /1411 47 190 28ରୁପାୟୀ ମିଣ�ାକା $ା େ,ତ*  ମିଣ�ାକା RWX0641571

ପ ୁ /1412 28 190 29ମନୁା ମିଣ�ାକା ପି େ,ତ*  ମିଣ�ାକା RWX0641555

"ୀ /1513 36 190 30େଦୖମତୀ ଖରା $ା ଏଡାବିନ କ#ୁାପନ RWX0978072

ପ ୁ /1514 65 190 31ଘାସିରାମ ଖିଲ ପି ସମରା ଖିଲ KBH1837095

ପ ୁ /1615 55 190 32ସନୁ ହ0ାଳ ପି ବୁଦୁ ହ0ାଳ KBH1836626

"ୀ /1616 55 190 33ପ1ୁ2 ହ0ାଳ $ା ସନୁ ହ0ାଳ KBH1877141

ପ ୁ /1717 62 190 34ଜଗବ4ୁ ଖିଲ ପି ଆଦୁ ଖିଲ KBH1876879

"ୀ /1718 60 190 35ଇ#ୁମତି ଖିଲ $ା ଜଗବ4ୁ ଖିଲ KBH1876887

"ୀ /1819 65 190 36ସମାରି େଦଉଳପାଡିଆ $ା ସାମ େଦଉଳପାଡିଆ KBH1836923

"ୀ /1920 50 190 37କମଳା ବୁରୁ଼ଡି $ା ପଦୁ ବୁରୁଡି RWX0641621

"ୀ /1921 45 190 38ଶଶି େଦଉଳପାଡିଆ $ା ମ�ଳ େଦଉଳପାଡିଆ KBH1836956

"ୀ /1922 27 190 39ରସ)ି ଖରା $ା ଅନିଲ ଖରା RWX0720821

ପ ୁ /2023 31 190 40ସନିୁଲ ବାଘ ପି ମତୁ: ବାଘ RWX0720995

"ୀ /2024 29 190 41ଭୁମିକ ବାଘ $ା ସନିୁତା ବାଘ RWX0721019

"ୀ /2025 60 190 42ଶକୁ* ି େଦଉଳପାଡିଆ $ା ରତି େଦଉଳପାଡିଆ KBH1836980

ପ ୁ /2026 55 190 43ରତି େଦଉଳପାଡିଆ ପି ସକୁ*  େଦଉଳପାଡିଆ KBH1837004

ପ ୁ /2127 21 190 44ଭୂବନ େଖମ=ୁଡୁ ପି ଜଲୁ େଖମ=ୁଡୁ RWX1276922

ପ ୁ /2128 65 190 45ଆଲିମ� ୍ଶକୁ* ା ପି ଆଲମ� ୍ସିଡା KBH1837053

"ୀ /2229 55 190 46ଗରୁୁବାରୀ େଦଉଳପାଡିଆ $ା ମଦନ େଦଉଳପାଡିଆ KBH1836964

"ୀ /2230 42 190 47ଦୀପା େଦଉଳପାଡିଆ $ା ବୁଦୁ େଦଉଳପାଡିଆ KBH1877133

ପ ୁ /2331 38 190 48ବୁଦୁ େଦଉଳପାଡିଆ ପି ମଦନ େଦଉଳପାଡିଆ KBH1868926

"ୀ /2432 50 190 49ତୁଳା ଖିଲ $ା ମଦନ ଖିଲ KBH1836642

"ୀ /2633 33 190 50ଅନିତା କମୁାରୀ ଦାସ $ା ସେରାଜ କା0 ଦାସ RWX0791939

ପ ୁ /2634 32 190 51ସବୁ* ତ କମୁାର ଦାସ ପି ସେରାଜ କା0 ଦାସ RWX0791947

ପ ୁ /2635 55 190 52ଧନପତି ହ0ାଳ ପି ଡମ ୁହ0ାଳ KBH1869106

"ୀ /2736 60 190 53ଆଲମା�୍ ବଇେଦଇ . $ା ଆଲମା� ୍ଶକୁ* ା . KBH1837012

"ୀ /2837 54 190 54ଉଲାସି ମହାରଣା $ା େରାହିତ କମୁାର ସାହୁ OR/12/085/344351

ପ ୁ /2938 65 190 55ନାରାୟଣ ହ0ାଳ ପି ଡମ ୁହ0ାଳ KBH1836857

ପ ୁ /3039 47 190 56ଡAରୁଧର ପା�ି ପି ରବି ପା�ି KBH1869098

ପ ୁ /3140 56 190 57ଧନୁଯ2 ୟ ପା�ୀ ପି ଡମ ୁପା�ୀ KBH2058741

ପ ୁ /3241 72 190 58ରାମ ପା�ୀ ପି ଆ� ପା�ୀ KBH2058766

"ୀ /3242 47 190 59ଡମଣି ପା�ୀ $ା ରାମ ପା�ୀ KBH2058758

ପ ୁ /3343 60 190 60େରଲି ଜାନି ପି ଆଇତା ଜାନି KBH1836675

ପ ୁ /3344 42 190 61ସନିଆ ଜାନି ପି େରଲୀ ଜାନି KBH1868447

"ୀ /3345 42 190 62ହିରାମଣୀ ଜାନି $ା ସନିଆ ଜାନି KBH1836402

"ୀ /3546 56 190 63ସ4�ାରାଣୀ ପCନାୟକ $ା ଗେଣ$ର ପCନାୟକ RWX1237759

"ୀ /3647 35 190 64ଚEା ଖFପାଣି ପି େଦେବ#*  ଖFପାଣି RWX0200006

ପ ୁ /L-3748 40 190 65ଶ*ୀନୀଵାସ େକାଟା ପି ଲି�ାରାଜୁ େକାଟା RWX0201384

"ୀ /L-3749 44 190 66ଲଳିତା କମୁାରୀ ପାଦନା $ା ଡିେ◌ଲIଵର ରାଓ ପାଦନା RWX0201376

ପ ୁ /4050 37 190 67ମେହଶ ପ*ଶାଦ ମହା0ି ପି ଦୁଗK ଚରଣ ମହା0ି RWX0660274

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ*କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL $ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /4151 35 190 68ରବିନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ#*  ସାହୁ RWX0200014

ପ ୁ /4152 34 190 69ବିପିନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ#*  ସାହୁ RWX0200022

"ୀ /4353 22 190 70େଜ�ାତିଶ*ୀ େବେହରା ପି କବିରାଜ େବେହରା RWX1175280

ପ ୁ /4854 35 190 71େଜ�ାତି ରQନ ମହାରଣା ପି େତ* ୈଲାକନାଥ ମହାରଣା RWX0791954

ପ ୁ /4855 32 190 72ଅଭିଜିତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଦୁଗK ପ*ସାଦ ମହାରଣା RWX0200063

ପ ୁ /4956 35 190 73ସAିତ କମୁାର ମିଶ* ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ* RWX0200071

"ୀ /5057 42 190 74ପ*ତୀମା ରାଣୀ ନାୟକ $ା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ନାୟକ RWX0200089

ପ ୁ /5158 33 190 75ପବିତ*  ଖରା ପି ଶ�ାମ ଖରା RWX0791970

"ୀ /5159 30 190 76ଜୟ0ୀ ଖରା $ା ପବିତ*  ଖରା RWX0791962

ପ ୁ /5460 55 190 77ପ*ସା0କମୁାର ପୃRି ପି ଉଦୟନାଥ ପୃRି RWX0200097

"ୀ /5461 49 190 78ଜୟଶ*ୀ ପୃRି $ା ପ*ଶା0 କମୁାର ପୃRି RWX0200105

ପ ୁ /5662 41 190 79ସଯୂ�2କା0 ନ# ପି ବିSନାଥ ନ# RWX0200170

"ୀ /5663 38 190 80ପ1ୁ2ୀମା ପତି $ା ସଯୂ�2କା0 ନ# RWX0200162

ପ ୁ /5964 60 190 81ଶିବ ପ*ସାଦ ସାବତ ପି ବିAାଧର ସାବତ RWX0686816

ପ ୁ /6065 34 190 82ଗ�ାଧର ସାହୁ ପି ଜୁରୀଆ ସାହୁ RWX0200204

"ୀ /6066 35 190 83ଗାୟତ*ୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଜୁରୀୟା ସାହୁ RWX0200212

ପ ୁ /6167 42 190 84ମାନସ ରQନ ସାହୁ ପି ରବି#*  କମୁାର ସାହୁ KBH1868942

"ୀ /6568 35 190 85ବ#ୀତା ଦାସ ପି ମାଧବାନ# ଦାସ RWX0200279

ପ ୁ /6569 56 190 86ମାଧବା ନ# ଦାଶ ପି ବଂଶିଧର ଦାଶ RWX0200253

"ୀ /6570 54 190 87ସନୁୀତା ଦାଶ $ା ମାଧବାନ# ଦାଶ RWX0200261

ପ ୁ /6671 57 190 88ମ*ିଣାଳ କା0ି ଭCାଚାଯ�2 ପି ରବି#*ନାଥ ଭCାଚାଯ�2 OR/12/085/344231

ପ ୁ /6872 58 190 89ଆେQଲୁI ବାରା ପି Tାନିସଲାସ ବାରା RWX0664847

"ୀ /6973 34 190 90ରଶ)ୀ ପ*ବା ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0660415

ପ ୁ /7074 49 190 91ବିଦ�ାଧର ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ RWX0200329

"ୀ /7075 39 190 92ରଶ) ିତା ପରିଡା $ା ବିଦ�ାଧର ପରିଡା RWX0426478

ପ ୁ /7076 37 190 93ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ଚ#*  ସାହୁ RWX0413120

"ୀ /Quarter n77 27 190 94ସାଗରିକା ପାତ* $ା ଦିେବ�#ୁ କମୁାର ପାତ* RWX0893396

ପ ୁ /Quarter n78 35 190 95ଦିେବ�#ୁ କମୁାର ପାତ* ପି ପ1ୂ2 ଚ#*  ପାତ* RWX0893370

ପ ୁ /7379 43 190 96ସମୁନ ରାୟ ପି ନିରQନ ରାୟ RWX0200337

"ୀ /7380 40 190 97କାେକାଲି ରାୟ $ା ସମୁନ ରାୟ RWX0660282

"ୀ /7581 41 190 98କାଦAିନି ଖଟୁଆ $ା ବିSରQନ ପରିଡା RWX0200352

ପ ୁ /7582 60 190 99ଧୃବଚରଣ ମହାପାତ* ପି କମୁର ମହାପାତ* RWX0201475

ପ ୁ /7583 42 190 100ବିSରQନ ପରିଡା ପି ଫକୀର ଚରଣ ପରିଡା RWX0200345

"ୀ /7684 53 190 101ପ*ଣତୀ $ାଇଁ $ା ରQନ କମୁାର $ାଇଁ RWX0686832

"ୀ /7885 50 190 102ମମତା ମହାପାତ* $ା ଧୃବଚରଣ ମହାପାତ* RWX0201509

ପ ୁ /8186 56 190 103େକଳୖାସ ଚ#*  େବେହରା ପି ତ*ିନାଥ େବେହରା RWX0686857

"ୀ /8187 46 190 104ପ*ଶା0ି େବେହରା $ା େକଲୖାସ ଚ#*  େବେହରା RWX0686824

"ୀ /8188 30 190 105ବାସେୁଦବ େଖମFୁୁ ପି ଡୀଲ େଖମFୁୁ RWX0720847

"ୀ /8189 28 190 106ଚୁମକିୁ େଖମFୁୁ $ା ବାସେୁଦବ େଖମFୁୁ RWX0720839

ପ ୁ /8290 49 190 107ତୀଥ2ରାଜ ଚା# ପି ରତW ାକର ଚା# RWX0686873

"ୀ /8391 33 190 108ପ*ଭାସିନି ବାଗ ପି ଚ#*  ମଣୀ ବାଗ RWX0200386

"ୀ /8492 42 190 109ଅନିତା ସାହୁ $ା ପ*ଭାତ କମୁାର ସାହୁ RWX0791988

"ୀ /8593 57 190 110େକ େହମଲତା $ା େକ. େଗୗରୀଶLର ରାଓ OR/12/085/354235

ପ ୁ /8794 64 190 111ରଘନୁାଥ ଶସିା ପି େଦବ ଶସିା RWX0686865

"ୀ /8795 60 190 112େକୗସଲ�ା ଶଶିା $ା ରଘନୁାଥ ଶଶିା RWX0686899

"ୀ /8796 34 190 113ଚାରୁଲତା ସିସା ପି ରଘନୁାଥ ସିସା RWX0200410

ପ ୁ /8897 49 190 114ଦିବାକର େବେହରା ପି ତ*ୀନାଥ େବେହରା RWX0200428

"ୀ /8898 42 190 115ଲ,)ୀ େବେହରା $ା ଦିବାକର େବେହରା RWX0200436

"ୀ /9299 58 190 116ବିଜୟଲ,)ୀ ସାହୁ $ା େମାହନ ସାହୁ OR/12/085/344567

"ୀ /94100 31 190 117ମଧମିୁତା ପାଣୀଗ*ାହି ପି ସବୁାସ ଚ#*  ପାଣୀଗ*ାହି RWX0200469

ପ ୁ /98101 33 190 118ମାନସ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଅନୀଲ ପଟନାୟକ RWX0200519

ପ ୁ /99102 31 190 119ସୀମା କଳୁଦୀପ ପି ବଲି କଳୁଦୀପ RWX0861823

ପ ୁ /100103 52 190 120ସତ�ନାରାୟଣ ପରିଡା ପି ପରୁୁେଷା(ମ ପରିଡା RWX0200568

ପ ୁ /100104 50 190 121ଶିମାXଳ ପରିଡା ପି ପରୁୁେଷା(ମ ପରିଡା OR/12/085/330868

"ୀ /100105 44 190 122ମQYୁା ପରିଡା $ା ସତ� ନାରାୟଣ ପରିଡା RWX0200550

"ୀ /100106 37 190 123ରଶ) ିତା ପରିଡା $ା ଶିମାXଳ ପରିଡା KBH1653591

ପ ୁ /101107 55 190 124ସେ0ାଷ କମୁାର ପାତ* ପି ରଘନୁାଥ ପାତ* OR/12/085/354612

"ୀ /101108 52 190 125ସବିତା ପାତ* $ା ସେ0ାଷ କମୁାର ପାତ* OR/12/085/354613

ପ ୁ /102109 54 190 126େସାମନାଥ ପCନାୟକ ପି ଲ,)ଣ ପCନାୟକ OR/12/085/344173

"ୀ /102110 49 190 127କZନା ପCନାୟକ $ା େସାମନାଥ ପCନାୟକ OR/12/085/344174

ପ ୁ /105111 65 190 128ଲ,)ୀ ନାରାୟଣ ଧଳ ପି ନିତ�ାନ# ଧଳ KBH1868660

"ୀ /105112 58 190 129ନିଳତୀ ଧଳ $ା ଲ,)ୀନାରାୟଣ ଧଳ KBH1836386

2 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ*କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL $ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /105113 39 190 130େଲାକ ରQନ ଧଳ ପି ଲ,)ୀନାରାୟଣ ଧଳ KBH1836394

ପ ୁ /106114 45 190 131ରାମଚ#*  ସାହୁ ପି କୃ[ଚ#*  ସାହୁ OR/12/085/344763

ପ ୁ /106115 63 190 132କୃ[ଚ#*  ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/085/344153

"ୀ /106116 62 190 133ଚEାବତି ସାହୁ $ା କୃ[ ସାହୁ OR/12/085/344154

ପ ୁ /106117 57 190 134ଲ,)ଣ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ[ ଚ#*  ସାହୁ KBH2059129

"ୀ /107118 62 190 135ଅ12ପ1ୁK େଯନା $ା ନିମ2ଳ େଯନା KBH2059095

"ୀ /107119 38 190 136ରQିତ କମୁାର େଜନା $ା ନିମ2ଳ କମୁାର େଯନା KBH2059103

"ୀ /108120 34 190 137ସବୁ12 ଖରା ପି ମିଶ*ା ଖରା RWX0200618

"ୀ /109121 36 190 138ଲିପିକା ମହାପାତ* $ା ସରୁଜି\ ମହାପାତ* RWX0641787

ପ ୁ /110122 60 190 139କୀ(2ନ କମୁାର ପୃRି ପି ଉେଦକର ପୃRି OR/12/085/324949

"ୀ /110123 56 190 140େରଣବୁାଳା ପୃRି $ା କୀ(2ନ କମୁାର ପୃRି OR/12/085/324950

ପ ୁ /111124 69 190 141ନାରାୟଣ ଦଳାଇ ପି ଦୁେଯ�Kଧନ ଦଳାଇ OR/12/085/344116

"ୀ /111125 66 190 142ପଦ) ାବତୀ ଦଳାଇ $ା ନାରାୟଣ ଦଳାଇ OR/12/085/344117

ପ ୁ /111126 48 190 143,ିେରାଦ ଚ#*  ଦଲାଇ ପି ନାରାୟଣ ଦଲାଇ KBH1868512

ପ ୁ /112127 66 190 144ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ* ପି େଗୗର ପ*କାଶ ମିଶ* OR/12/085/354403

"ୀ /113128 50 190 145କTରୁୀ ପFା $ା ଅେଶାକ କମୁାର ପFା RWX1237379

ପ ୁ /116129 60 190 146ପ*ସନW କମୁାର ଦାସ ପି ରାଧାେଗାବି# ଦାସ OR/12/085/035682

ପ ୁ /118130 55 190 147ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବାବାଜି ସାହୁ OR/12/085/344255

"ୀ /118131 51 190 148ଭାରତି ସାହୁ $ା ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/085/344256

ପ ୁ /119132 68 190 149ଧିେରଂଦ*  କମୁାର ମହାପାତ* ପି ନେର#*ନାଥ ମହାପାତ* OR/12/085/344253

"ୀ /119133 58 190 150ମାନସି ମହାପାତ* ପି ଧିେରଂଦ*  ମହାପାତ* OR/12/085/344254

ପ ୁ /120134 58 190 151ସବୁାସ ଚଂଦ*  ପାତ* ପି ନ#କିେଶାର ପାତ* OR/12/085/344251

"ୀ /120135 53 190 152କବିତା ପାତ* $ା ସବୁାସଚ#*  ପାତ* OR/12/085/344252

"ୀ /120136 33 190 153େଲାପାମଦୁ* ା ପାତ* ପି ସବୁାସ ଚ#*  ପାତ* RWX0200667

"ୀ /120137 32 190 154କଲ�ାଣି ପାତ* ପି ସବୁାସ ଚ#*  ପାତ* RWX0200659

ପ ୁ /121138 42 190 155ସେ0ାଷ କମୁାର ମହାପାତ* ପି ଜଗବ4ୁ ମହାପାତ* RWX0476192

"ୀ /123139 69 190 156ବି[ୁପ*ିୟା ବିେଷାୟୀ $ା ଅଚ�ତୁାନଂଦ ବିେଷାୟୀ OR/12/085/344237

ପ ୁ /123140 48 190 157ଶରତ ଚ#*  ବିେଷାୟୀ ପି ଅଚ�ତୁାନଂଦ ବିେଷାୟୀ OR/12/085/344238

ପ ୁ /123141 46 190 158ସନାତନ ବିେଷାୟୀ ପି ଅଚ�ତୁାନ# ବିେଷାୟୀ OR/12/085/344759

"ୀ /123142 41 190 159ଲାବଣ� ବିେଷାୟୀ $ା ଶରତ ଚ#*  ବିେଷାୟୀ KBH1931252

ପ ୁ /123143 40 190 160ଦିପ ୁପରିଜା ପି ପ*େମାଦ କମୁାର ପରିଜା RWX0412957

"ୀ /125144 80 190 161େଗୗରୀ ଭCାଚାଯ�2 $ା ରବୀ#*ନାଥ ଭCାଚାଯ�2 KBH1877216

"ୀ /125145 56 190 162ମାଳତି ଭCାଚାଯ�2 $ା ମ*ିଣାଳ କା0ି ଭCାଚାଯ�2 OR/12/085/344232

ପ ୁ /126146 47 190 163ଧଜୁ2 ଟୀ ପ*ସାଦ ପାତ* ପି ନାରାୟଣ ପାତ* KBH2059178

ପ ୁ /128147 58 190 164ଆଦିକ# ପାଣି ପି ରତW ାକର ପାଣି OR/12/085/344208

"ୀ /128148 46 190 165ଦମୟ0ି ପାଣି $ା ଆଦିତ� ପାଣି OR/12/085/344209

"ୀ /133149 38 190 166େSତା ପ*ିୟଦଶ:ନି ପରିଡା ପି ବିପିନ ପରିଡା KBH1714948

ପ ୁ /133150 38 190 167ଚିନ) ୟ ପରିଡା ପି ବିପିନ ପରିଡା KBH1714955

"ୀ /137151 55 190 168ମିନା,ୀ ନାୟକ $ା ସିଚିଦାନ# ନାୟକ OR/12/085/344488

ପ ୁ /138152 57 190 169େସୗେମ#*  କମୁାର ମହା0ି ପି ପ*ଭାକର ମହା0ି OR/12/085/344104

ପ ୁ /139153 60 190 170ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ KBH1837160

"ୀ /139154 49 190 171ସବୁାସିନୀ ସାହୁ $ା ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ KBH1837152

ପ ୁ /141155 60 190 172ରQିତ କମୁାର େବହୁରା ପି ଦଧିରାମ େବହୁରା OR/12/085/344322

ପ ୁ /141156 32 190 173ପାଥ2 ସାରଥି େବହୁରା ପି ରQିତ କମୁାର େବହୁରା RWX0200725

"ୀ /141157 57 190 174ଚାରୁପମା ଦଳାଇ $ା ରQିତ କମୁାର େବହୁରା OR/12/085/344323

ପ ୁ /143158 58 190 175େତ*ୈଲାକ� ଚରଣ ମହାରଣା ପି କୃ[ ଚ#*  ମହାରଣା OR/12/085/344069

"ୀ /143159 53 190 176େଜ�ା]Wାରାଣି ମହାରଣା $ା େତ*ୈଲାକ� ଚରଣ ମହାରଣା OR/12/085/344070

ପ ୁ /144160 55 190 177ଧନୁ 2̂ ର େବଶ*ା ପି ସନୁାରାମ େବଶ*ା KBH1931500

ପ ୁ /153161 59 190 178ସୀମାXଳ ପFା ପି ଲି�ରାଜ ପFା KBH1876929

"ୀ /153162 55 190 179ଅମୀୟବାଳା ପFା $ା ସୀମାXଳ ପFା KBH1876937

ପ ୁ /153163 23 190 180ଅମିତ କମୁାର ପFା ପି ସେୁରଶ ଚ#*  ପFା RWX0978163

ପ ୁ /161164 58 190 181ତପନ କମୁାର ସାମଲ ପି ଶ*ୀଧର ସାମଲ OR/12/085/344772

"ୀ /161165 52 190 182ସାବିତ*ି  ସାମଲ $ା ତପନ କମୁାର ସାମଲ OR/12/085/344771

ପ ୁ /161166 32 190 183ଅମ*ିତି ସାମଲ ପି ତପନ କମୁାର ସାମଲ RWX0200774

ପ ୁ /164167 58 190 184ବିରXି ନାରାୟଣ ପ*ହରାଜ ପି ବିAାଧର ପ*ହରାଜ OR/12/085/356676

"ୀ /164168 50 190 185ଦମୟ0ି ପ*ହରାଜ $ା ବିରXି ନାରାୟଣ ପ*ହରାଜ OR/12/085/356677

ପ ୁ /166169 60 190 186ସଚିଦାନ# ନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ନାୟକ OR/12/085/344487

ପ ୁ /166170 33 190 187େସାମ� ରQନ ନାୟକ ପି ସଚିତାନ# ନାୟକ RWX0200782

ପ ୁ /167171 35 190 188ନିମKଲ� ଧଳ ପି ଲ,)ୀନାରାୟଣ ଧଳ RWX0200790

"ୀ /168172 75 190 189କାXନ ପରିଡା $ା ପରୁୁେଷାତମ ପରିଡା RWX0200808

ପ ୁ /169173 74 190 190ଅଚ�ତୁାନ# ବିେଷାୟୀ ପି େଯାଗୀ#୍ର ବିେଷାୟୀ OR/12/085/344236

"ୀ /170174 62 190 191ଇ#ୀରା ମିଶ* $ା େଜ�ାତି ପ*ସାଦ ମିଶ* OR/12/085/344620

3 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ*କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL $ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /171175 58 190 192ଅଜୟ କମୁାର େଭାଇ ପି ବ* ହ) ାନ# େଭାଇ KBH1667526

"ୀ /171176 48 190 193ପ_ୁଲତା େଭାଇ $ା ଅଜୟ େଭାଇ KBH1667534

ପ ୁ /L/173177 40 190 194ଅQନ ମହାପାତ* ପି େବରୖାଗୀ ଚରଣ ମହାପାତ* RWX0517904

"ୀ /L/173178 38 190 195ସନିୁତା ମହାପାତ* $ା ଅQନ ମହାପାତ* RWX0517920

ପ ୁ /174179 71 190 196ଲ,)ୀକା0 ମହାପାତ* ପି ନରହରି ମହାପାତ* OR/12/085/344589

"ୀ /175180 43 190 197ରଶ)ୀ ରQନ ସାମଲ ପି େଗାଲକ ସାମଲ KBH1643352

ପ ୁ /175181 41 190 198ମୃତ�Qୁୟ ସାମଲ ପି ରାଧାନାଥ ସାମଲ KBH1867910

ପ ୁ /177182 62 190 199େମାହନ ସାହୁ ପି ହାଡୁବ4ୁ ସାହୁ OR/12/085/344566

"ୀ /177183 39 190 200ରୀନା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ KBH1931450

"ୀ /177184 35 190 201ଲିନା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ KBH1931468

ପ ୁ /178185 35 190 202ପ*ଭାତ କମୁାର େସଠୀ ପି ମଧସୁଦୁନ େସଠୀ RWX0200840

"ୀ /179186 51 190 203ପ*ଭାତ ନଳିନୀ ମିଶ* $ା େଦେବ#*  ପ*ସାଦ ମିଶ* KBH1868686

ପ ୁ /180187 58 190 204ଧେନSର ଭ(:ଆ ପି ପଶ ୁ2ରାମ ଭ(:ଆ KBH1836899

"ୀ /180188 57 190 205ମୀନାକମୁାରୀ ଭ(:ଆ ପି ଧେନSର ଭ(:ଆ KBH1836881

ପ ୁ /180189 40 190 206ଚେESର ଭ(:ଆ ପି ଧେନSର ଭ(:ଆ RWX0200873

ପ ୁ /180190 36 190 207ନିଶିକା0 ଭ(:ଆ ପି ଧେନSର ଭ(:ଆ RWX0200865

ପ ୁ /180191 35 190 208ଶଚୀକା0 ଭ(:ଆ ପି ଧେନSର ଭ(:ଆ RWX0200857

"ୀ /181192 29 190 209ପଲ̀ବି ସାହୁ ପି ମନେମାହନ ସାହୁ RWX0412668

ପ ୁ /182193 50 190 210ପ*ଦିପ କମୁାର େଜନା ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ େଜନା OR/12/085/344320

ପ ୁ /183194 42 190 211ରାେଜ#*  କମୁାର ନାୟକ ପି ଦFପାଣି ନାୟକ RWX0200881

ପ ୁ /184195 65 190 212ସଧିୁର କମୁାର ସାମଲ ପି କFରୁୀ ଚରଣ ସାମଲ RWX0200907

"ୀ /184196 55 190 213ସେୁଲାଚନା ସାମଲ $ା ସଧିୁର କମୁାର ସାମଲ RWX0200915

"ୀ /184197 32 190 214ଦିaୀମୟୀ ସାମଲ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ସାମଲ RWX0200931

ପ ୁ /185198 60 190 215ମ�ରାଜ େବେହରା ପି ତ*ିନାଥ େବେହରା OR/12/085/344304

"ୀ /185199 55 190 216ଲ,)ୀ େବେହରା $ା ମ�ରାଜ େବେହରା OR/12/085/344305

"ୀ /185200 37 190 217ମଧମିୁତା େବେହରା ପି ମ�ରାଜ େବେହରା KBH1931245

"ୀ /186201 55 190 218ଅQଳୀ ପ*ଭା ସାମଲ $ା ମୀନେକତନ ସାମଲ RWX0792002

ପ ୁ /186202 34 190 219ରାେକଶ କମୁାର ସାମଲ ପି ମିନ େକତନ ସାମଲ RWX0200964

"ୀ /186203 32 190 220ଅନୁଶୟା ସାମଲ ପି ମିନ େକତନ ସାମଲ RWX0686949

ପ ୁ /188204 59 190 221ନଟବର ମହା0ି ପି ଜଗନW ାଥ ମହା0ି OR/12/085/354669

"ୀ /188205 54 190 222ବିନତୀ ମହା0ି $ା ନଟବର ମହା0ି OR/12/085/354670

ପ ୁ /189206 58 190 223ଚିତରQନ ମିଶ* ପି େଚତୖନ� ଚରଣ ମିଶ* OR/12/085/344815

"ୀ /189207 54 190 224ମQରୁାଣୀ ପFା $ା ଚିତରQନ ପFା OR/12/085/344816

ପ ୁ /191208 43 190 225େକ. ନେଗଶ କମୁାର . ପି େକ. ଭି. ରମଣା . KBH1876804

ପ ୁ /191209 67 190 226ଏମ ସତ� ନାରାୟଣ ପି ଏମ ଆbାନା େଦାରା OR/12/085/344332

ପ ୁ /193210 73 190 227ନିରQନ ନ# ପି ପଦ) ନାଭ ନ# OR/12/085/344399

"ୀ /193211 63 190 228େରଣବୁାଳା ନ# $ା ନିରQନ ନ# OR/12/085/344400

ପ ୁ /193212 45 190 229ନିହାର ରQନ ନ# ପି ନିରQନ ନ# OR/12/085/344824

ପ ୁ /194213 71 190 230ସବୁାସଚଂଦ*  େବେହରା ପି ଭାଗିରଥି େବେହରା OR/12/085/344392

"ୀ /194214 62 190 231ରାଧା େଦବି େବେହରା $ା ସବୁାସ ଚ#*  େବେହରା OR/12/085/344393

ପ ୁ /194215 45 190 232ରାେଜଶକମୁାର େବେହରା ପି ସବୁାସ େବେହରା OR/12/085/344851

ପ ୁ /194216 42 190 233ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ସବୁାସ ଚ#*  େବେହରା KBH1876622

"ୀ /195217 41 190 234ସ4�ା ରାଣୀ ଖରା $ା ସବୁାସ ଖରା OR/12/085/354651

ପ ୁ /196218 36 190 235ବ* େଜ#*  କମୁାର କଟ:I ପି ସଚି#*  କମୁାର କଟ:I RWX0201020

ପ ୁ /196219 41 190 236ରାେଜ#*  କମୁାର କତିସ ପି ସଚି#*  କମୁାର କତିସ KBH1667617

"ୀ /197220 53 190 237ଝା=ସୀମଣି େଦଇ $ା ଧନୁ 2̂ ର େବଶ*ା KBH1931591

"ୀ /197221 33 190 238ମିତାଲି େବସ*ା ପି ଧନୁ2 ଧର େବସ*ା RWX0686931

"ୀ /199222 33 190 239ନିେବଦିତା ମହା0ି ପି ନଟବର ମହା0ି RWX0201707

"ୀ /200223 41 190 240ସ�ୀତା ପାତ* $ା ନେର#*  କମୁାର ପାତ* RWX0201749

ପ ୁ /202224 41 190 241ସଦାଶବି ପ*ଧାନ ପି ନକଳୁ ପ*ଧାନ RWX0201715

ପ ୁ /204225 53 190 242ଅରୁଣ କମୁାର ପFା ପି ଉେପ#*  କମୁାର ପFା RWX0660431

"ୀ /204226 43 190 243ସରିତା ପFା $ା ଅରୁଣ କମୁାର ପFା RWX0201764

ପ ୁ /206227 43 190 244ସରୁଜିତ ମହାପାତ* ପି ଯଧିୁRିର ମହାପାତ* RWX0426452

ପ ୁ /207228 32 190 245ରQିତ ପା�ି ପି ନାେଗSର ପା�ି RWX0687053

"ୀ /208229 32 190 246ଭି.ସିରିସା ପି ଭି. ରାମକୃ[ା ରାଓ RWX0792028

"ୀ /208230 57 190 247ରାମକୃ[ରାଓ ଭ* ମରେବଲି ପି ସଯୁ2 ପ*କାଶ ଭ* ମରେବଲି RWX0660423

"ୀ /208231 52 190 248ବିଜୟଲ,)ୀ ଭ* ମରେବଲି $ା ରାମକୃ[ ରାଓ ଭ* ମରେବଲି RWX0792010

ପ ୁ /209232 34 190 249କୃ[ ପା�ି ପି ଫଲୁଧର ପା�ି RWX0792036

"ୀ /209233 32 190 250େରଖା ପା�ି $ା କୃ[ ପା�ି RWX0792051

"ୀ /210234 39 190 251ଅନିତା ପାତ* $ା ଧିେର#*  କମୁାର ପାତ* RWX0239657

"ୀ /211235 35 190 252ପଦ) ା ଖରୁା $ା ଭାdର ଖରୁା RWX0792069

ପ ୁ /213236 60 190 253ପଦ)  ଚରଣ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା RWX0792044

4 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ*କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL $ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /213237 53 190 254ଛବିଳ େବେହରା $ା ପଦ) ଚରଣ େବେହରା RWX0792077

ପ ୁ /213238 31 190 255ମଧସୁଦୁନ େବେହରା ପି ପଦ) ଚରଣ େବେହରା RWX0792085

ପ ୁ /214239 31 190 256ଅନେମାଲ ମନୀଷ ବାରା ପି ଆେQଲୁI ବାରା RWX0664839

ପ ୁ /215240 34 190 257ଅବିନାସ େବେହରା ପି ମ�ରାଜ େବେହରା RWX0352757

"ୀ /216241 46 190 258ମମିତା େବେହରା $ା ସବୁାଷ ଚ#*  େବେହରା RWX0792093

"ୀ /219242 40 190 259ଚିତ*  ଉfଳ ଭତ:ଆ $ା ଚେASର ଭତ:ଆ RWX0792101

ପ ୁ /220243 39 190 260ତପନ କମୁାର ସିଂ ପି ଭଗବାନ ସିଂ RWX0239681

ପ ୁ /222244 31 190 261ଆସିସ କମୁାର ପ*ଧାନ ପି ଅନି= କମୁାର ପ*ଧାନ RWX0792127

ପ ୁ /225245 55 190 262ଉେମଶ କମୁାର େଦଓ ପି ବସ0 କମୁାର େଦଓ RWX0352369

"ୀ /225246 51 190 263େପ*ାମଦୀନି େଦଓ $ା ଉେମଶ କମୁାର େଦଓ RWX0352351

ପ ୁ /226247 44 190 264ଅନିରୁଧ ଦାସମହାପାତ* ପି କମଳାକା0 ଦାସମହାପାତ* RWX0352070

"ୀ /227248 31 190 265େମାନାଲିସା $ାଇଁ ପି ମରୁଳି ଧର $ାଇଁ RWX0352674

"ୀ /228249 37 190 266$12ମଇ େବେହରା $ା ବିେନାଦ େବେହରା RWX0352195

ପ ୁ /228250 43 190 267ବୀେନାଦ ପରିଡା ପି ବLନିଧି ପରିଡା RWX0352211

ପ ୁ /229251 30 190 268ଶ*ୀନିବାସ ସାହୁ ପି ଚ#* ମଣି ସାହୁ RWX0352492

"ୀ /230252 29 190 269ଅମିତା େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା RWX0352427

ପ ୁ /231253 43 190 270ବି[ୁ ମରୁାରୀ ମହାରଣା ପି କାଶିନାଥ ମହାରଣା RWX0352716

ପ ୁ /232254 38 190 271ବିSରQନ ସାହୁ ପି ରାମଚ#*  ସାହୁ RWX0352518

"ୀ /232255 35 190 272ଶଭୁଶ*ୀ ସାହୁ $ା ବିSରQନ ସାହୁ RWX0352500

ପ ୁ /233256 45 190 273େଭଷବ କମୁାର ନାମେଦଓ ପି ହରେଦବଲାଲ ନାମେଦଓ RWX0352435

"ୀ /233257 35 190 274େହମଲତା ନାମେଦଓ $ା େଭଷବ କମୁାର ନାମେଦଓ RWX0352419

ପ ୁ /234258 33 190 275ଅଜୁ2 ନ ଖରା ପି ମିଶ* ଖରା RWX0352245

ପ ୁ /Y-234259 23 190 276ସ) ୃତି ରQନ ପାଳ ପି ରେମଶ କମୁାର ପାଳ RWX1148030

"ୀ /235260 42 190 277କବିତା ନାୟକ $ା ବିକ*ମ ନାୟକ RWX0686956

ପ ୁ /235261 30 190 278ବୀକ*ମ ନାୟକ ପି ବି[ୁଚରଣ ନାୟକ RWX0352286

ପ ୁ /236262 41 190 279ମ*ିଣ)ୟ ସରକାର ପି ମାଣିକ ଚ#*  ସରକାର RWX0352161

"ୀ /236263 34 190 280ଅପ:ତା ସରକାର $ା ମ*ିନମୟ ସରକାର RWX0352229

ପ ୁ /237264 43 190 281ନବ କିେଶାର ମାଝୀ ପି ଯବୁରାଜ ମାଝୀ RWX0352153

ପ ୁ /238265 51 190 282ସତଦଳ ବରାଇ ପି େନପାଳ ବରାଇ RWX0352401

"ୀ /238266 42 190 283ଅପ2ଣା ବରାଇ $ା ସତଦଳ ବରାଇ RWX0352393

"ୀ /238267 37 190 284କ*ି[ଚଦ ବରାଇ ପି କାଳିପଦ ବରାଇ RWX0352468

"ୀ /239268 42 190 285ରଶ)ିତା ରାଉତ $ା ସଯୁ�2 ରାଉତ RWX0352344

ପ ୁ /240269 48 190 286ଶଷୀଭୁଷଣ ମାଝୀ ପି ମରୁଲି ମାଝୀ RWX0352666

"ୀ /241270 33 190 287ରଶ)ିଲତା ବିେଶାଇ $ା ସନାତନା ବିେଶାଇ RWX0528133

"ୀ /242271 30 190 288ସସ) ିତା ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0352260

ପ ୁ /244272 56 190 289ଆଦୁ ଚପାଡୀ ପି ମଧ ୁଚପାଡୀ RWX0352583

"ୀ /244273 47 190 290କମଳା ଚପାଡୀ $ା ଆଦୁ ଚପାଡୀ RWX0352575

"ୀ /244274 30 190 291ନମିତା ଚପାଡୀ ପି ଆଦୁ ଚପାଡୀ RWX0352591

"ୀ /245275 33 190 292ସସ) ିତା େବେହରା ପି ମ�ରାଜ େବେହରା RWX0352609

ପ ୁ /248276 32 190 293ପ*ଭାକର ସିଧ ୁ ପି ଭାଗିରଥି ସିଧ ୁ RWX0352146

ପ ୁ /249277 45 190 294ଡAରୁ ହରିଜନ ପି ମେହାନ ହରିଜନ RWX0352625

ପ ୁ /250278 56 190 295ଚ#*  େଶଖର ରଣା ପି ଅଜୁ2 ନ ରଣା RWX0352328

"ୀ /250279 49 190 296ଚ#* ିକା ରଣା $ା ଚ#*  େଶଖର ରଣା RWX0352336

"ୀ /253280 34 190 297ଅQନା ମାଝୀ $ା ଶଷୀଭୁସଣ ମାଝୀ RWX0352658

"ୀ /254281 37 190 298ଟି ଏg େଜ�ାତି କମୁାରି ହରିଜନ $ା ଡAରୁ ହରିଜନ RWX0352617

ପ ୁ /256282 37 190 299ବିଭୁ ଦ( ଶତପଥି ପି ଶବିା ରବିନାରାୟଣ ଶତପଥି RWX0352443

"ୀ /259283 38 190 300ଅQନା ନାୟକ $ା ସସୁା0 କମୁାର ସାମଲ RWX0530428

ପ ୁ /260284 35 190 301ସେ0ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦFପାଣି ନାୟକ RWX0412965

ପ ୁ /260285 37 190 302େମାହନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରଥ ସାହୁ RWX0412973

ପ ୁ /261286 46 190 303ଧିେର#*  କମୁାର ପାତ* ପି ସ�ାମସ#ୁର ପାତ* RWX0413138

ପ ୁ /262287 53 190 304ଶଶିରି କମୁାର ପାଣିଗ*ାହି ପି ହରିକୃ[ ପାଣିଗ*ାହି RWX0412692

"ୀ /262288 43 190 305ସବିତା ପାଣିଗ*ାହି $ା ଶିସିର କମୁାର ପାଣିଗ*ାହି RWX0412684

"ୀ /263289 52 190 306ପ*ଭQନି ମହା0ି $ା େସୗେମ#*  କମୁାର ମହା0ି RWX0475947

ପ ୁ /263290 29 190 307ସତ�ଜିତ ମହା0ି ପି େସୗେମ#*  କମୁାର ମହା0ି RWX0475939

ପ ୁ /264291 36 190 308ଲ,)ଣ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ[ ଚ#*  ସାହୁ RWX0413005

ପ ୁ /265292 29 190 309େସୗମ� ପCନାୟକ ପି େସାମନାଥ ପCନାୟକ RWX0475913

"ୀ /269293 31 190 310ନମିତା ଖରା ପି ସବୁାଷ ଖରା RWX0412783

ପ ୁ /272294 32 190 311ବିଶାଳ ଖରା ପି ସବୁାଷ ଖରା RWX0412809

ପ ୁ /272295 30 190 312ଅବିନାଶ ଖରା ପି ସବୁାଷ ଖରା RWX0412791

ପ ୁ /274296 34 190 313େଦବି ପ*ସାଦ େହାତା ପି ବିଜୟ କମୁାର େହାତା RWX0412999

"ୀ /274297 30 190 314ସସ)ିତା ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0413211

ପ ୁ /276298 29 190 315ସାଗର ଭCାଚାଯ�2 ପି ମ*ିନାଳ କା0ି ଭCାଚାଯ�2 RWX0475962

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ*କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL $ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /278299 41 190 316େପ*ମଜି\ ପାତ* ପି ବଳରାମ ପାତ* RWX0475855

"ୀ /278300 33 190 317ସବିତା ପାତ* $ା େପ*ମଜି\ ପାତ* RWX0475863

"ୀ /279301 71 190 318କୃ[ମାଳା ନାୟକ $ା ଅର,ିତ ନାୟକ RWX0412700

ପ ୁ /279302 45 190 319ପ*ଶା0 କମୁାର ନାୟକ ପି ଅର,ିତ ନାୟକ RWX0412726

"ୀ /279303 42 190 320ସରିତା ନାୟକ $ା ପ*ଶା0 କମୁାର ନାୟକ RWX0412718

"ୀ /280304 48 190 321କିରଣ ବାଲା ପାତ* $ା ମେହାନ ପାତ* RWX0412825

ପ ୁ /280305 28 190 322ସଯୁ�2ନାରାୟଣ ପାତ* ପି ମେହାନ ପାତ* RWX0412817

ପ ୁ /281306 47 190 323ସଯୁ�2ନାରାୟଣ ବିେଶାଇ ପି ଖଲି ବିେସାଇ RWX0412742

"ୀ /281307 42 190 324ସରୁଭି ବିେଶାଇ $ା ସଯୁ�2 ନାରାୟଣ ବିେଶାଇ RWX0412759

ପ ୁ /282308 38 190 325ରQନ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଯୁ�2ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0413047

ପ ୁ /283309 41 190 326ଦୀପକ କମୁାର ଚା#୍ ପି ଲେAାଦର ଚା#୍ RWX0475970

"ୀ /283310 29 190 327ପ*ିୟLା ଦାସ $ା ଦୀପକ କମୁାର ଚା#୍ RWX0475988

ପ ୁ /284311 39 190 328ସଶୁା0 କମୁାର େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା RWX0412734

ପ ୁ /285312 50 190 329ଦୁଗKଚରଣ ବିେଶାଇ ପି ଚକ*ଧର ବିେଶାଇ RWX0412569

"ୀ /285313 32 190 330ସଂଜୁYା ସାହୁ $ା ଦୁଗKଚରଣ ସାହୁ RWX0412577

ପ ୁ /286314 37 190 331ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ମହାଳିକ ମା େଶଳୖବାଳା ମହାଳିକ RWX0475905

ପ ୁ /287315 44 190 332ରଘନୁାଥ ଜାନି ପି େଚତୖନ ଜାନି RWX0412874

"ୀ /287316 36 190 333ଟଭା ନାୟକ $ା ରଘନୁାଥ ଜାନି RWX0412866

ପ ୁ /288317 50 190 334ଭୀମେସନ ସିଦୁ ପି ଚ#*ମେହାନ ସିଦୁ RWX0530345

"ୀ /288318 39 190 335ସକୁା0ି ସଏ $ା ଭୀମେସ= ସିଦୁ RWX0530337

"ୀ /289319 35 190 336ତପ$ିନୀ ବଳ $ା ପରମାନ# ବଳ RWX0641654

"ୀ /289320 39 190 337ରିନା ରାଣୀ ମଲ̀ୀକ $ା ରଶ)ୀ ରQନ ମଲ̀ୀକ RWX0475822

ପ ୁ /289321 36 190 338ରଶ)ୀ ରQନ ମଲ̀ୀକ ପି ଜଗତସିଂ ମଲ̀ୀକ RWX0475830

ପ ୁ /290322 43 190 339ପରମାନ# ବଳ ପି ରସାନ# ବଳ RWX0476036

ପ ୁ /291323 54 190 340ଦିବାକର ପFା ପି ଗେଣଶ ପFା RWX0475764

"ୀ /291324 48 190 341କZନା ପFା $ା ଦିବାକର ପFା RWX0475772

ପ ୁ /293325 35 190 342ବସ0 କମୁାର $ାଇଁ ପି ବିେର#*  $ାଇଁ RWX0641647

ପ ୁ /293326 29 190 343ଜିେତ#*  $ାଇଁ ପି ବିେର#*  $ାଇଁ RWX0641639

ପ ୁ /293327 46 190 344ତୁଷାର କା0 ତାରାଇ ପି ରାମ ଚ#*  ତାରାଇ RWX0475889

"ୀ /294328 37 190 345ଚିତ*hଳା ଭ(:ଆ $ା ଚେESର ଭ(:ଆ RWX0412882

ପ ୁ /296329 39 190 346ଅନ0 କମୁାର ମଲି̀କ ପି ଧେୁଲSର ମଲି̀କ RWX0641795

ପ ୁ /297330 32 190 347ସକୁମୁାର ସାମଲ ପି ପ*ଶନW  କମୁାର ସାମଲ RWX0530394

ପ ୁ /298331 29 190 348ମଧସୁଦୁନ େବେହରା ପି ପଦ) ଚରଣ େବେହରା RWX0412650

"ୀ /299332 34 190 349ସ) ୃତିେରଖା ପFା $ା ଅନିରୁଧ ଦାସମହାପାତ* RWX0476143

"ୀ /302333 33 190 350କାକରଲା ହୀମାନି ପି କାରଲା େଗୗରୀଶLର ରାଓ RWX0475954

"ୀ /304334 32 190 351ଶାSତୀ ପFା $ା ଶିବାନ# ପFା RWX0412932

ପ ୁ /305335 29 190 352େକଲୖାଶଚ#*  ଶିଶା ପି ରଘନୁାଥ ଶିଶା RWX0412916

ପ ୁ /306336 51 190 353ପ*ଦୀପ କମୁାର ରାଉତ ପି ରାଜ କିେଶାର ରାଉତ RWX0475921

"ୀ /307337 38 190 354ବି[ୁପ*ିୟା ସାମ0ସି�ାର $ା ଦିପ ୁପରିଜା RWX0412981

ପ ୁ /308338 37 190 355ବିSନାଥ ସାମଲ ପି ପ*ଭାକର ସାମଲ RWX0476218

"ୀ /309339 31 190 356ସ) ୃତି ଅQନା ପFା ପି ଜୟ0 କମୁାର ପFା RWX0412858

ପ ୁ /314340 38 190 357ରଣଜି\ କମୁାର େଜନା ପି ଅନିରୁ^ େଜନା RWX0475848

ପ ୁ /315341 30 190 358ସଯୂ�2ନାରାୟଣ କର ପି ଭାଗିରଥି କର RWX0475814

ପ ୁ /316342 30 190 359ଅରୁଣ କମୁାର େଦଉରା ପି ପ*େମାଦଚ#*  େଦଉରା RWX0412833

ପ ୁ /317343 31 190 360େଗୗରା� ନାୟକ ପି ମେହSର ନାୟକ RWX0413070

"ୀ /318344 57 190 361ଶକ̀ୁା ବିSାସ $ା ମେନାରQନ ବିSାସ KBH1954080

ପ ୁ /318345 55 190 362ମେନାରQନ ବିSାସ ପି ହିରାଲାଲ ବିSାସ KBH1954098

"ୀ /319346 35 190 363େଦବଶ)ତିା ପFା $ା ଅଜିତ କମୁାର ନ# RWX0641563

ପ ୁ /320347 39 190 364େସୗେମ#*  କମୁାର ନାୟକ ପି େକଶବ ଚ#*  ନାୟକ RWX0641589

ପ ୁ /321348 30 190 365େକ.େହମ0 କମୁାର ପି େକ.େଜ ନାଇଡୁ RWX0476028

"ୀ /323349 30 190 366ତନ) ୟୀ ପୃRି ପି କୀ(2ନ କମୁାର ପୃRି RWX0792135

"ୀ /324350 27 190 367ରQିତା େଖାରା ପି ମିଶ* େଖାରା RWX0792150

"ୀ /325351 40 190 368ରଶ) ିତା ପରିଡା $ା ସଂQୟ କମୁାର େବେହରା RWX0641530

"ୀ /326352 45 190 369ଶ*ଧାQଳୀ ନାୟକ $ା ରାଜ କିେଶାର ମହାପାତ* RWX0476010

ପ ୁ /329353 27 190 370ପାୱା= ସେ#ଶ ବାରା ପି ଆେQଲୁI ବାରା RWX0641613

ପ ୁ /330354 28 190 371େସୗମ�ରQନ ମହା0ି ପି ନଟବର ମହା0ି RWX0476069

"ୀ /331355 32 190 372େସୗମ�ାଲିaା େଜନା $ା କମୁାର ସଂଗ*ାମ ମଲି̀କ RWX0641456

ପ ୁ /331356 42 190 373କମୁାର ସଂଗ*ାମ ମଲି̀କ ପି ଜନKଦନ ମଲି̀କନ RWX0641464

ପ ୁ /332357 50 190 374ନିବନ କୃ[ ସାସମଲ ପି ଶଦୁସ2ନ ସାସମଲ RWX0641480

ପ ୁ /333358 40 190 375ସୀମା0 କିେଶାର ପାଳ ପି ଅଜୟ କମୁାର ପାଳ RWX0641738

"ୀ /333359 35 190 376ସମିତା ପାଳ $ା ସୀମା0 କିେଶାର ପାଳ RWX0641720

"ୀ /334360 35 190 377ସନିୁତା ସତପଥି $ା ତୁଷାର ରQନ ନ# RWX0641746

6 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ*କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL $ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /336361 40 190 378ସେ0ାଷ କମୁାର ସାମଲ ପି ଗେଣଷ ଚ#*  ସାମଲ RWX0476127

"ୀ /336362 30 190 379ମାନସୀ ସାମଲ $ା ସେ0ାଷ କମୁାର ସାମଲ RWX0476135

"ୀ /337363 38 190 380ଶା0ିଲତା େବେହରା $ା ରମାକା0 ଦେଳଇ RWX0641670

ପ ୁ /337364 43 190 381ରମାକା0 ଦେଳଇ ପି ଅନାମ ଚ#*  ଦେଳଇ RWX0641688

ପ ୁ /338365 31 190 382ଆେଲାକ କମୁାର ପାତ* ପି େଦେବ#*  ପାତ* RWX0476085

"ୀ /339366 46 190 383ମିନା,ୀ ପFା $ା ପ*େମାଦ କମୁାର ପFା RWX0641712

ପ ୁ /340367 45 190 384ମ�ୁଳୁ ପ*ଧାନ ପି ସଦୁାମ ପ*ଧାନ RWX0641753

"ୀ /340368 35 190 385ପ*ିୟଦଶKନୀ ପ*ଧାନ $ା ମ�ୁଳୁ ପ*ଧାନ RWX0641761

"ୀ /341369 30 190 386ଲିiା େଜନା $ା ପ*ଶା0 କମୁାର $ାଇଁ RWX0641696

ପ ୁ /341370 37 190 387ପ*ାଶା0 କମୁାର $ାଇଁ ପି ନେଗ#*  ନାଥ $ାଇଁ RWX0641662

"ୀ /342371 28 190 388ତପSିନୀ ସାମଲ ପି ତପନ କମୁାର ସାମଲ RWX0641704

"ୀ /343372 27 190 389ପଜୁା ଶତପଥି $ା ବିଭୁଦ( ସତପଥି RWX0792143

"ୀ /344373 28 190 390ନିରୁପମା ଶିଶା ପି ରଘନୁାଥ ଶିଶା RWX0641472

ପ ୁ /345374 29 190 391ସ) ୃତିରQନ ପରିଜା ପି ପ*େମାଦ କମୁାର ପରିଜା RWX0641514

ପ ୁ /346375 40 190 392ସିେ^Sର ପାଣିଗ*ାହୀ ପି ପ*ସନW  କମୁାର ପାଣିଗ*ାହୀ RWX0476283

"ୀ /346376 33 190 393ସନସ ୁପାତ* $ା ସିେ^Sର ପାଣିଗ*ାହୀ RWX0476077

"ୀ /347377 32 190 394ବ#ନା କମୁାରୀ ମହାLଡୁ $ା ଉେମଶ କମୁାର େଗୗଡ RWX0476119

"ୀ /348378 36 190 395ସମ:ଲା େଜନା $ା ରଶ) ି ରQନ ସାମଲ RWX0641498

"ୀ /393379 25 190 396ନିେବଦିତା ରାଉତ ପି ଭରତ ଚ#*  ରାଉତ RWX0978080

ପ ୁ /L-403380 66 190 397େରାହିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭିମେସନ ସାହୁ OR/12/085/344350

ପ ୁ /L-403381 33 190 398ରଜ\ କମୁାର ସାହୁ ପି େରାହି\ କମୁାର ସାହୁ RWX0201400

ପ ୁ /L-415382 34 190 399େହମାଗିନି କାFି ପି ଅଭିମନ� ୁକାFି RWX0201442

ପ ୁ /431383 23 190 400ମୃତ�Qୁୟ େଦଓ ପି ଉେମଶ କମୁାର େଦଓ RWX0978049

"ୀ /Qr-No-LA-384 43 190 401ବନଲତା ଦାସ $ା ଅନଂତ କମୁାର ମଲିକ RWX1147651

ପ ୁ /QTR NO-LA385 21 190 402ସଜୁୀତ ପାତ*  ଲାଡୀ ପି ଚି(ରଂଜନ ପାତ*  ଲାଡୀ RWX1148915

ପ ୁ /441386 51 190 403ପ*ତାପ ଚ#*  ମହା0ି ପି ବି[ୁ ଚରଣ ମହା0ି RWX1175272

"ୀ /441387 46 190 404ମେନାରମା ମହା0ି $ା ପ*ତାପ ଚ#*  ମହା0ି RWX1175264

ପ ୁ /442388 48 190 405ଚିନW ାରୀ ନୀରQନ ପି ଚିନW ାରୀ ଆନ# ରାଓ RWX0862011

"ୀ /442389 38 190 406ଚିନW ାରୀ ସଧୁା $ା ଚିନW ାରୀ ନୀରQନ RWX0862003

ପ ୁ /445390 26 190 407jାନ ରଂଜନ $ାଇଁ ପି ମରୁଲୀ ଧର $ାଇଁ RWX0861930

ପ ୁ /445391 26 190 408ଦିବ� ରଂଜନ $ାଇଁ ପି ମରୁଲୀ ଧର $ାଇଁ RWX0861948

"ୀ /LA447392 28 190 409ସ4�ାରାଣୀ େବେହରା $ା େମାହନ କମୁାର ସାହୁ RWX0893644

"ୀ /448393 31 190 410ଚିନ) ୟୀ ମହାରାଣା $ା ସନୁୀଲ କମୁାର ମହାରଣା RWX0861955

ପ ୁ /LA449394 37 190 411େଗାପାଳ ପୃRି ପି ରଥ ପୃRି RWX0893503

"ୀ /LA449395 34 190 412କବିତା ପୃRି $ା େଗାପାଳ ପୃRି RWX0893511

ପ ୁ /451396 43 190 413ସମୀର କମୁାର ରାଉତ ପି ପ1ୂ2 ଚ#*  ରାଉତ RWX0861724

"ୀ /451397 30 190 414ଚିନ) ୟୀ ସାମଲ $ା ସମୀର କମୁାର ରାଉତ RWX0861732

ପ ୁ /LA453398 50 190 415ଶିଶିର $ାଇଁ ପି ଭାkର $ାଇଁ RWX0893545

ପ ୁ /454399 68 190 416ବିଜୟ କମୁାର କାନୁ=େଗା ପି େକଳୖାସ ଚ#*  କାନୁ=େଗା RWX0861856

"ୀ /454400 64 190 417ରQିତା କାନୁ=େଗା $ା ବିଜୟ କମୁାର କାନୁ=େଗା RWX0861898

ପ ୁ /454401 40 190 418ବିS ରQନ କାନୁ=େଗା ପି ବିଜୟ କମୁାର କାନୁ=େଗା RWX0861831

"ୀ /454402 38 190 419ପ*jା ସଚିୁସ) ିତା ମହା0ି $ା ବିS ରQନ କାନୁ=େଗା RWX0861872

ପ ୁ /455403 44 190 420ସବୁାଷ ଚ#*  େସଠୀ ପି ଗ�ାଧର େସଠୀ RWX0861864

"ୀ /455404 37 190 421ରତW ାପ*ଭା େସଠୀ $ା ସବୁାଷ ଚ#*  େସଠୀ RWX0861880

ପ ୁ /456405 41 190 422ପ*କାଶ ଚ#*  େସଠୀ ପି ରାଧାକା0 େସଠୀ RWX0893602

"ୀ /456406 39 190 423ମଧସୁ) ିତା େସଠୀ $ା ପ*କାଶ ଚ#*  େସଠୀ RWX0893495

ପ ୁ /LA-459407 22 190 424େଦବାଶଷି ବିSାସ ପି ମେନାରQନ ବିSାସ RWX1050848

"ୀ /LA460408 44 190 425ନୀଲ କମଲ ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାଥ ନାୟକ RWX0720854

"ୀ /LA460409 36 190 426ବୁଲିମା ନାlକ $ା ନୀଲ କମଲ ନାlକ RWX0720862

ପ ୁ /LA-465410 20 190 427ଆଦିତ� ଶଶିରି ପାଣିଗ*ାହି ପି ଶଶିରି କମୁାର ପାଣିଗ*ାହି RWX1271196

ପ ୁ /467411 49 190 428ଅଜିତ କମୁାର ମଶି* ପି େଲାକନାଥ ମିଶ* RWX0977843

ପ ୁ /LA-468412 40 190 429ରମା ରମଣ ପFା ପି ବଟକୃ[ ପFା RWX1050863

"ୀ /LA-468413 32 190 430ମାଧଭୀ ପାଣିଗ*ାହୀ $ା ରମା ରମଣ ପFା RWX1050897

ପ ୁ /469414 26 190 431ପଣୁ2 ଚ#*  ସାହୁ ପି ମଧ ୁସଦୁାନ ସାହୁ RWX0720581

ପ ୁ /472415 51 190 432ରବି#*  କମୁାର ପFା ପି କାହW ୁ  ଚରଣ ପFା RWX0977934

"ୀ /472416 46 190 433ସକୁା0ି ରାଣୀ ପFା $ା ରବି#*  କମୁାର ପFା RWX0977801

"ୀ /474417 51 190 434କTରୁୀ ପFା $ା ଅେଶାକ କମୁାର ପFା RWX1237338

"ୀ /476418 65 190 435ପଦ) ାବତୀ ଦଳାଇ $ା ନାରାୟଣ ଦଳାଇ RWX1234277

"ୀ /476419 65 190 436ପଦ) ାବତୀ ଦଳାଇ $ା ନାରାୟଣ ଦଳାଇ RWX1234475

ପ ୁ /476420 48 190 437,ିେରାଦ ଚ#*  ଦଳାଇ ପି ନାରାୟଣ ଦେଳଇ RWX1234459

"ୀ /476421 38 190 438ମିନା କମୁାରୀ ଦେଳଇ $ା ,ିେରାଦ ଚ#*  ଦେଳଇ RWX1234772

ପ ୁ /LA-477422 46 190 439ନବ େବେହରା ପି ଛତିସ େବେହରା RWX1095256

7 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ*କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL $ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /LA-477423 36 190 440ରୀନା େବେହରା $ା ନବ େବେହରା RWX1095223

"ୀ /485424 20 190 441ସୃତିସ) ିତା ପରିଡା ପି ସତ�ନାରାରୟଣ ପରିଡା RWX1234434

"ୀ /486425 41 190 442ସାଗରିକା ଦାସ $ା ସଶୁାଂସ ୁେସଖର ରାୟ RWX0720615

ପ ୁ /486426 45 190 443ସଧୁାଂସ ୁେସଖର ରାୟ ପି ସମକK0 ରାୟ RWX0720623

"ୀ /489427 25 190 444ବିନିରାଣୀ ସାମଲ $ା ରQିତ କମୁାର ସାମଲ RWX1093400

ପ ୁ /LA-489428 37 190 445ସତ�ଜୀତ କମୁାର େଜନା ପି ରQିତ କମୁାର େଜନା RWX1095280

"ୀ /LA493429 35 190 446ରQିତା ପ*ଧାନ $ା ନିମKଲ� ଧଳ RWX0893610

ପ ୁ /497430 25 190 447ସି^ାଥ2 ପCନାୟକ ପି େସାମନାଥ ପCନାୟକ RWX0861971

ପ ୁ /500431 22 190 448ଆକାଶ କମୁାର ବାେରାଇ ପି ଶତଦଳ ବାେରାଇ RWX1234756

"ୀ /LA503432 25 190 449ପ*ିୟLା ମହାରଣା $ା ବିପିନା ବିହାରି ସତୁାର RWX1184985

"ୀ /505433 31 190 450ରସ)ିତା ପାତ* $ା ଧଜୂ2 ଟି ପାତ* RWX0861922

ପ ୁ /509434 45 190 451$ଯ�2 କମୁାର ରାଉତ ପି େଦବ ରାଜ ରାଉତ RWX0861690

ପ ୁ /LA-516435 48 190 452ପ1ୂ2 ଚ#*  ମହା0 ପି ହରିହର ମହା0 RWX0720789

"ୀ /529436 25 190 453ପ*ିୟLା ନୁର ବାରା ପି ଆେQଲୁସ ବାରା RWX0861906

ପ ୁ /534437 42 190 454ରାେଜ#*  କମୁାର $ାଇଁ ପି ମଳିୁଆ $ାଇଁ RWX0861757

ପ ୁ /534438 35 190 455ତ*ିେଲାଚନ $ାଇଁ ପି ମଳିୁଆ $ାଇଁ RWX0720763

ପ ୁ /539439 69 190 456ମଳିୁଆ $ାଇଂ ପି ଅଜୁ2 ନ $ାଇଂ RWX0720748

"ୀ /544440 45 190 457ଶ)ରଣିକା ଖmିୁଆ $ା ନବିନ କୃ[ ସାସମଲ RWX1234715

"ୀ /549441 21 190 458ମQଳୁା ଚପାଡି ପି ଆଦୁ ଚପାଡି RWX1234681

"ୀ /549442 20 190 459ମିନତୀ ଚପାଡି ପି ଆଦୁ ଚପାଡି RWX1234707

"ୀ /553443 25 190 460ମନିଷା ସାମଲ ପି ସଧିୁର କମୁାର ସାମଲ RWX0978007

ପ ୁ /LA-556444 22 190 461ତାରିଣୀ ପ*ସାଦ େବେହରା ପି େବକୖnୁ ନାଥ େବେହରା RWX1095249

ପ ୁ /560445 51 190 462ପ*ଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି େଗାଲଖ ବିହାରୀ େଜନା RWX0977827

ପ ୁ /564446 72 190 463ହରିହର େବେହରା ପି େଗାବି# େବେହରା RWX1137488

"ୀ /564447 68 190 464କନକଲତା େବେହରା $ା ହରିହର େବେହରା RWX1124320

ପ ୁ /564448 44 190 465ସେୁରଶ ପ*ସାଦ େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା RWX1125368

"ୀ /564449 39 190 466ବିଦ�ଲୁତା େବେହରା $ା ସେୁରଶ ପ*ସାଦ େବେହରା RWX1124155

ପ ୁ /568450 23 190 467ରoାକର ବିେଷାୟୀ ପି ସଯୂ�2ନାରାୟଣ ବିେଷାୟୀ RWX1234731

"ୀ /568451 44 190 468ସରୁଭି ବିେଷାୟୀ $ା ସଯୂ�2ନାରାୟଣ ବିେଷାୟୀ RWX0951715

"ୀ /569452 34 190 469ମାତ*ିକା ଧଳ $ା ସେ0ାଷ କମୁାର େସଠୀ RWX0200592

ପ ୁ /569453 39 190 470ସେ0ାଷ କମୁାର େସଠୀ ପି ଫଗ ୁଚରଣ େସଠୀ RWX0978395

ପ ୁ /573454 55 190 471ସବୁାସ ଚ#*  େବେହରା ପି ଶକଂର େବେହରା RWX0720714

"ୀ /573455 30 190 472ସେ0ାଷୀନୀ େଜନା $ା ରାେଜ#*  କମୁାର $ାଇଁ RWX0720730

ପ ୁ /578456 40 190 473ସସୁା0 କମୁାର େବେହରା ପି େସାମନାଥ େବେହରା RWX0978197

"ୀ /578457 29 190 474ସମୁ= କିରନ ପ*ିଯଦଶ:ନି $ା ସସୁା0 କମୁାର େବେହରା RWX0977967

ପ ୁ /579458 43 190 475କମଳା କା0 $ାଇଂ ପି େକୖଳାସ େସଖର $ାଇଂ RWX0720565

"ୀ /580459 30 190 476ମଧମିୁତା କତୁ:ସ $ା ବ* େଜ#*  କାଟିସ2 RWX1234764

ପ ୁ /581460 31 190 477େଦବାଶିଷ େବଶ*ା ପି ଧନୁ 2̂ ର େବଶ*ା RWX1125186

ପ ୁ /584461 47 190 478ଲବ ଖରା ପି ଜଗବ4ୁ ଖରା RWX1146695

"ୀ /584462 40 190 479ଚpକଲତା ଖରା $ା ଲବ ଖରା RWX1146687

"ୀ /594463 41 190 480ରQିତା ବରାଳ $ା େସାମନାଥ େସାେର= RWX0861773

ପ ୁ /594464 39 190 481େସାମନାଥ େସାେରନ ପି ସନୁାରାମ େସାେରନ RWX0861765

ପ ୁ /LA604465 26 190 482ଅମିତ କମୁାର ରଣା ପି ଚ#*  େଶଖର ରଣା RWX0720912

"ୀ /610466 23 190 483େମଘାରାଣୀ େବେହରା ପି େକଳୖାସ ଚ#*  େବେହରା RWX0978189

"ୀ /612467 40 190 484ମାନସୀ ତରାଇ ପି ରାମ ଚ#*  ତରାଇ RWX0861997

"ୀ /612468 34 190 485ଦିaୀ ରାଣୀ ତରାଇ $ା ତୁଷାର କା0 ତରାଇ RWX0861989

"ୀ /620469 30 190 486ଇତିଶ*ୀ ନାୟକ $ା ସLଷ2 ଣ ରାୟ RWX1146646

ପ ୁ /620470 68 190 487େବୖେଲାଚନ ରାୟ ପି ଦୟାନିଧି ମ�ରାଜ RWX1146745

ପ ୁ /620471 41 190 488ଶLଷ2 ଣ ରାୟ ପି େବୖେଲାଚନ ରାୟ RWX1146752

ପ ୁ /LA-622472 23 190 489ସବୁ* ତ କମୁାର େବେହରା ପି ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା RWX1095264

"ୀ /629473 25 190 490ସWିqା ରାଣୀ ପFା ପି ପ*େମାଦ କମୁାର ପFା RWX0977918

"ୀ /633474 30 190 491ରଶ) ିତା ମହାରଣା $ା େବଶଧୁର ମହାରଣା RWX0861807

"ୀ /640475 36 190 492ସିବା ମାଲଥି କର $ା ପି.ତାରାେକଶୀର ରାଓ ପଡଲା RWX0978171

ପ ୁ /645476 34 190 493ଅନ0 ମମୁ ୁ2 ପି ଲାଛୁ ମମୁ ୁ2 RWX0978320

"ୀ /645477 33 190 494େରବତୀ ମମୁ ୁ2 $ା ଅନ0 ମମୁ ୁ2 RWX0978346

ପ ୁ /LA 647478 45 190 495ତୁଷାର କା0 କର ପି ହ*ୁ ଦାନଂଦ କର RWX1262591

"ୀ /649479 51 190 496ସାବିତ*ି  ସାମଲ $ା ତପନ କମୁାର ସାମଲ RWX0978213

ପ ୁ /649480 39 190 497ତପନ କମୁାର ସାମଲ ପି ଶ*ୀଧର ସାମଲ RWX0978262

"ୀ /649481 28 190 498ତପSିନୀ ସାମଲ ପି ତପନ କମୁାର ସାମଲ RWX0977835

"ୀ /655482 27 190 499ପଜୁା ଶଥପଥି $ା ବିଭୁ ଦ( rଥପଥି RWX0720458

"ୀ /LA 672483 22 190 500ଅଲନକ* ୀତା େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା RWX1123983

ପ ୁ /LA673484 39 190 501ଧନQୟ ମାଝୀ ପି ଶିଶିର କମୁାର ମାଝୀ RWX0893289

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ*କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL $ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /LA673485 32 190 502ପ*ୀତି ପ*ୀୟLା $ା ଧନQୟ ମାଝୀ RWX0893271

ପ ୁ /674486 38 190 503ଉେମଶ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଅଭିରାମ େଗୗଡ RWX0978361

ପ ୁ /678487 25 190 504ରାମ ମାନସ ପି ୱାଜ* ାପ ୁମନ) ଧ ରାଓ RWX0861963

ପ ୁ /L A - 680488 24 190 505ଚଂଦ*  $ାଇଁ ପି ଭଗଵାନ $ାଇଁ RWX1276104

"ୀ /L A - 680489 20 190 506ଏଶ $ାଇଁ ପି ଭଗଵାନ $ାଇଁ RWX1276211

ପ ୁ /LA-681490 44 190 507ରଶ) ିରQନ ସାମଲ ପି େଗାଲକ ସାମଲ RWX1089754

ପ ୁ /la683491 29 190 508$ାଭିମାନ ପାେତ* ା ପି ସଂକଷ2 ଣ ପାେତ* ା RWX0720953

ପ ୁ /LA683492 28 190 509$ାଧିନା ପାେତ* ା ପି ସଂକଷ2 ଣ ପାେତ* ା RWX0720946

"ୀ /685493 45 190 510ଅନୁପା . $ା ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉତ RWX0861781

ପ ୁ /685494 42 190 511ଅରୁଣ କମୁାର ରାଉତ ପି ପିତାAର ରାଉତ RWX0861799

ପ ୁ /689495 35 190 512ଶ*ିକ0 ରାଉତ ପି ସsୁ*ଶW ରାଉତ RWX0720359

ପ ୁ /692496 52 190 513ଅରୁଣ ଚରଣ ପ*ଧାନ ପି ରାମ ଚ#*  ପ*ଧାନ RWX0861815

"ୀ /692497 41 190 514ଗାୟତ*ୀ ପ*ଧାନ $ା ଅରୁଣ ଚରଣ ପ*ଧାନ RWX0861914

ପ ୁ /855498 45 190 515ରାେଜଶ େସଠି ପି କମୁ*gଣି େସଠି RWX0721043

ପ ୁ /999499 25 190 516ଜଗବ4ୁ ଖରା ପି ଧବଲୁ ଖରା RWX1123645

ପ ୁ /999500 25 190 517ତ*ିନାଥ ଖରା ପି ଗରୁୁ ଖରା RWX1123744

"ୀ /999501 24 190 518ପାନେବାତି ଖରା $ା ରଘ ୁଖରା RWX1123827

ପ ୁ /999502 23 190 519ରାେଜଶ ଖରା ପି ଗରୁୁ ଖରା RWX1123660

ପ ୁ /999503 23 190 520ସତ� ଖରା ପି ଗରୁୁ ଖରା RWX1123694

"ୀ /999504 22 190 521େରାଜି କମୁାରୀ ଖରା $ା ତ*ିନାଥ ଖରା RWX1123785

ପ ୁ /999505 21 190 522ସେୁରଶ ଖରା ପି େପ*ମ ଖରା RWX1123835

ପ ୁ /999506 23 190 523ଅରୁଣ କଳୁଦୀପ ପି ଡAରୁୁ କଳୁଦୀପ RWX1123975

ପ ୁ /999507 29 190 524ରବି ପା�ି ପି ପଦୁ ପା�ି RWX1095272

"ୀ /999508 28 190 525ଜମନୁା ପା�ି $ା ଡAରୁୁ ପା�ି RWX1095298

"ୀ /999509 27 190 526ଲଚମା ପା�ି $ା ରବି ପା�ି RWX1095314

ପ ୁ /B-181510 42 190 736ଅନୁପ କମୁାର ମାଝୀ ପି ଇେଗWଶ ମାଝୀ RWX0239582

ପ ୁ /Qr no- B-511 40 190 737ପି.ରବିନାରାୟଣ େରtି ପି ପି. େଲାକନାଥ େରtି RWX0517524

"ୀ /Y-232512 75 190 738ଭାଗ2ବି ଆuା $ା ଭି.ଜି ନାୟର RWX1273044

ପ ୁ /Y-232513 44 190 739ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟର ଭିଜି ପି ଭି.ଜି ନାୟର RWX1273028

"ୀ /Y-232514 40 190 740ଭିଜି  ଚିେତଡା\ ରାଧାକୃ◌[ିା= $ା ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟର ଭି.ଜି RWX1272533

"ୀ /458515 27 190 741ଚ#କା0ୀ ମହା0ି ପି ଶରତ ଚ#*  ମହା0ି RWX0644302

ପ ୁ /458516 28 190 743ଅ,ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ*େମାଦ କମୁାର ସାହୁ RWX0516880

"ୀ /459517 32 190 744େଜ�ାତି କମୁାରୀ $ା ରାେକଶ କମୁାର ସାହ RWX0516807

ପ ୁ /459518 34 190 745ରାେକଶ କମୁାର ସାହ ପି ରାମ ବାହାଦୁର ସାହ RWX0516799

ପ ୁ /460519 55 190 746ରବି#*  ବାରିକ ପି ନିଳମଣି ବାରିକ RWX0415166

ପ ୁ /460520 37 190 747ପ*ଭାକର ପରିଡା ପି େବଣଧୂର ପରିଡା RWX0864033

"ୀ /461521 52 190 748ଲ,)ୀ ଭାତ* ା $ା ହିରନ ଚ#*  ଭାତ* ା RWX0415141

ପ ୁ /463522 40 190 749ସବୁାଷ ଚ#*  େବେହରା ପି ମ�ୁଳୁ େବେହରା RWX0516815

ପ ୁ /463523 34 190 750େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି କବିରାଜ ସାହୁ RWX0517458

ପ ୁ /464524 32 190 751ଉଦୟ ମାଝୀ ପି ମିରଜା ମାଝୀ RWX0516740

"ୀ /465525 30 190 752ନବନିତା ମହା0 ପି ରଣଜି\ ମହା0 RWX0415158

ପ ୁ /466526 28 190 753ପେୁନ#ୁ କମୁାର ବାରିକ ପି ପ*ଭାତ କମୁାର ବାରିକ RWX0517896

ପ ୁ /467527 37 190 754ମେନାଜ କମୁାର ପାଣିଗ*ାହୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ*ାହୀ RWX0644435

"ୀ /467528 33 190 755େରାହିଣୀ ପରିଡା $ା ଚ#ନ କମୁାର ପରିଡା RWX0517102

ପ ୁ /468529 37 190 756ପ1ୂ2ଚ#*  େବେହରା ପି ପ*ହ̀ାଦ େବେହରା RWX0517771

ପ ୁ /468530 41 190 757ଭୁଲକ ୁଏvା ପି କତୁରୁ ଏvା RWX0863803

"ୀ /468531 32 190 758ପଦ) ାବତୀ ଲାକ* ା $ା ଭୁଲକ ୁଏvା RWX0864074

ପ ୁ /468532 39 190 759ଟୁଟୁ= ପାତ* ପି ବଳରାମ ପାତ* RWX0517466

ପ ୁ /468533 35 190 760େକଳୖାସ ଚ#*  ସାହୁ ପି ମକା ସାହୁ RWX0643874

ପ ୁ /469534 29 190 761ବିSରQନ ମିଶ* ପି ବସ0 କମୁାର ମିଶ* RWX0415547

"ୀ /469535 31 190 762ପଣୁ�ପ*ଭା ସାହୁ $ା ଶ*ୀନିବାସ ମାଣିକ RWX0644260

ପ ୁ /470536 39 190 763ରଜତ କମୁାର ବାେହରା ପି େକଳୖାସ ଚ#*  େବେହରା RWX0517508

ପ ୁ /470537 36 190 764େକଶବ ଚ#*  ମହା0 ପି ଶଦୁଶ2ନ ମହା0 RWX0517490

"ୀ /471538 32 190 765ରଶ) ିତା ରାଉତ ପି ପ*ଫୁଲ ରାଉତ RWX0415299

ପ ୁ /471539 29 190 766ଅଜୁ2 ନ କମୁାର ରାଉତ ପି ପ*ଫୁଲ କମୁାର ରାଉତ RWX0415034

ପ ୁ /472540 39 190 767ବିେବକାନ# ବଡାଇକ ପି ବିaା ବଡାଇକ RWX0864041

"ୀ /472541 36 190 768ବିେଜୟ0ି ବଡନାଇକ $ା ବିେବକାନ# ବଡନାଇକ RWX0864249

ପ ୁ /472542 35 190 769େଦବବ* ତ ନାଏକ ପି ଶିବ ଶLର ନାଏକ RWX0517011

ପ ୁ /473543 39 190 770ସିମଲ ମାଝୀ ପି ସାଲଖାନ ମାଝୀ RWX0516757

"ୀ /473544 38 190 771ମାଇଡି ମାଝୀ $ା ସିମଲ ମାଝୀ RWX0516773

"ୀ /474545 48 190 772ପ*ମିଳା ବାରିକ $ା ରବି#*  ବାରିକ RWX0415174

ପ ୁ /474546 29 190 773ପ*େମାଦ ବାରିକ ପି ରବି#*  ବାରିକ RWX0415182

9 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ*କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL $ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /474547 32 190 774ସବୁ* ତ କମୁାର େସଠୀ ପି କାXନ ମାଳା େସଠୀ RWX0644559

"ୀ /475548 38 190 775କାମିନି ପFିତ $ା ଅନ0 ପFିତ RWX0415455

ପ ୁ /476549 38 190 776ସଂଜୟ ଲାକ* ା ପି କାେଲା ଲାକ* ା RWX0517797

ପ ୁ /476550 34 190 777ସQିତ ଲାକ* ା ପି କାେଲା ଲାକ* ା RWX0517763

ପ ୁ /477551 36 190 778ସେ0ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଡAରୁଧର େବେହରା RWX0517821

ପ ୁ /477552 37 190 779ସେ0ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାdର ସାହୁ RWX0517813

ପ ୁ /478553 37 190 780ରାଜିବ କମୁାର େହA*ମ ପି ଗେଣwର େହA*ମ RWX0415133

ପ ୁ /478554 32 190 781ରାମ କୃ[ େଖା^K ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଖା^K RWX0863993

ପ ୁ /478555 33 190 782ଦିଲି̀ପ କମୁାର ପୃRି ପି ରାଖାଲ ଚ#*  ପୃRି RWX0864009

ପ ୁ /479556 39 190 783ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ,ୀେରାଦ ଚ#*  ସାମଲ RWX0517755

ପ ୁ /480557 49 190 784ଶ*ୀଧର ପଜୂାରୀ ମା େକତକୀ ପଜୂାରୀ RWX0517474

"ୀ /481558 32 190 785ଲଇବନି ବିଡିକା $ା ପ*ତାପ ବିଡିକା RWX0415125

ପ ୁ /482559 37 190 786ମେନSର ଲାକଡା ପି ରାଜ ଲାକଡା RWX0517094

ପ ୁ /483560 38 190 787ଲୁନା ନାୟକ ପି ସରଗ ଚ#*  ନାୟକ RWX0517961

ପ ୁ /484561 53 190 788ସଶୁା0 କମୁାର ପାଣିଗ*ାହୀ ପି ଉଦୟନାଥ ପାଣିଗ*ାହୀ RWX0516963

"ୀ /484562 46 190 789ଅରୁ4ତୀ ପାଣିଗ*ାହୀ $ା ସଶୁା0 କମୁାର ପାଣିଗ*ାହୀ RWX0516955

ପ ୁ /485563 57 190 790ପ*ଦିପ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ମିନେକତନ ଦେଳଇ RWX0644187

"ୀ /485564 50 190 791ଉଶାରାଣି ଦେଳଇ $ା ପ*ଦିପ କମୁାର ଦେଳଇ RWX0644179

ପ ୁ /485565 27 190 792ଅଭିଜି\ ଦେଳଇ ପି ପ*ଦିପ କମୁାର ଦେଳଇ RWX0644161

ପ ୁ /485566 38 190 793ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ଶଶିଧର ପରିଡା RWX0415240

"ୀ /485567 32 190 794ମାନସି ପରିଡା $ା ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡା RWX0415190

"ୀ /486568 29 190 795ସଶୁ*ୀ ସ�ିତା ପ*ିୟଦଶ:ନୀ $ା କମୁର କମୁାର ଦାସ RWX0516922

ପ ୁ /487569 46 190 796େଜ�ାତିରQନ ମହା0ି ପି ନେର#*କମୁାର ମହା0ି RWX0530527

ପ ୁ /487570 37 190 797େବାଧିରାମ ସାହୁ ପି ନ# କିେଶାର ସାହୁ RWX0643924

"ୀ /487571 29 190 798ଶଭୁର େଜାତି ସାହୁ $ା େବାଧିରାମ ସାହୁ RWX0643932

"ୀ /488572 46 190 799ରତW ମQରୀ ନାଏକ ପି ସଧୁାକର େବେହରା RWX0517029

"ୀ /488573 24 190 800ମାଳତୀ ଟୁଡୁ - ଟିକାରାମ ଟୁଡୁ RWX1037464

"ୀ /489574 35 190 801ରQିତା ନାୟକ $ା କିରଣ ଚ#*  ମାଝୀ RWX0517805

ପ ୁ /490575 44 190 802ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି କା(2ୀକ େସଠୀ RWX0517417

"ୀ /490576 39 190 803ସବିତା େସଠୀ $ା ବିଜୟ େସଠୀ RWX0517409

ପ ୁ /491577 30 190 804ସେୁର#*  ଦFପାଟ ପି ଯେଗ#*  ଦFପାଟ RWX0517375

"ୀ /491578 28 190 805ତନୁଲତା ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0517698

"ୀ /492579 33 190 806ପନୁମ େସାେରନ $ା ବିଦାର େସାେରନ RWX0415059

ପ ୁ /492580 32 190 807ବିଦାର େସାେରନ ପି ରାମସିଂ େସାେରନ RWX0415067

ପ ୁ /493581 28 190 808େସୗମ�ରQନ ରାଉତ ପି ପ*ଦୀପ କମୁାର ରାଉତ RWX0516898

ପ ୁ /494582 36 190 809ମିଲ= ପ*ସାଦ େସଠୀ ମା ମQଲୁତା େସଠୀ RWX0517441

ପ ୁ /495583 45 190 810େସାମନାଥ ମାଥK ପି େଯାଗୀନାଥ ମାଥK RWX0863464

"ୀ /495584 39 190 811ମାନସୀ ସାମଲ $ା ଉମାକା0 ସାମଲ RWX0517219

ପ ୁ /495585 53 190 812ସିଏଚ େବLଟ ସତ�ମ ପି ସିଏଚ ନରସିମଲୁୁ RWX0863639

ପ ୁ /496586 35 190 813ପ*ଫଲ̀ୁ ନାଏକ ପି ଲ,)ଣ ନାଏକ RWX0517540

"ୀ /497587 34 190 814ପି. ଶକ0ୁଳା େରtି $ା ପି. ରବିନାରାୟଣ େରtି RWX0517516

ପ ୁ /498588 33 190 815ବାସେୁଦବ ସାହୁ ପି ନିରQନ ସାହୁ RWX0516906

ପ ୁ /498589 37 190 816ବାପିନା ବିହାରୀ ସତୂାର ପି ଅ,ୟ ସତୂାର RWX0517714

ପ ୁ /499590 44 190 817ହିମାଂଶ ୁନାୟକ ପି ମେହSର ନାୟକ RWX0517573

"ୀ /499591 37 190 818ଭାରତୀ ନାୟକ $ା ହିମାଂଶ ୁନାୟକ RWX0517565

ପ ୁ /500592 44 190 819ପ*ଶନW  କମୁାର େକାଟିପାଲି ପି େଯାହନ େକାଟିପାଲି RWX0415257

ପ ୁ /500.593 25 190 820ଶ�ାମ ପ*ଧାନ ପି େବକୖnୁ ନାଥ ପ*ଧାନ RWX0864272

ପ ୁ /501594 47 190 821ଭରତ ସାହୁ ପି ଝରି ସାହୁ RWX0415273

ପ ୁ /502595 48 190 822ପ*ଦୀପ କମୁାର ବିSାସ ପି ମେନାରQନ ବିSାସ RWX0863449

ପ ୁ /502596 45 190 823ପ*ଭାତ କମୁାର ବିSାସ ପି ମେନାରQନ ବିSାସ RWX0863837

ପ ୁ /502597 45 190 824ଜଳଧର ମହା0ି ପି ବିଦ�ାଧର ମହା0ି RWX0517946

"ୀ /502598 37 190 825େରବତୀ ମହା0ି $ା ଜଳଧର ମହା0ି RWX0517953

"ୀ /503599 41 190 826$ପWା ବିSାସ $ା ଅେରାବି4 ରାଏ RWX0864082

ପ ୁ /503600 35 190 827ସରୁଜ କମୁାର ଖଡିଆ ପି ଦୁଃଖ ୁଖଡିଆ RWX0517722

"ୀ /504601 33 190 828ମଧମୁତୀ େବେହରା $ା ହୃଦାନ# େବେହରା RWX0517391

ପ ୁ /505602 39 190 829ସେୁର#*  େବେହରା ପି ଲ,)ଣ କମୁାର େବେହରା RWX0517532

ପ ୁ /505603 34 190 830ରQନ କମୁାର ମିଶ* ପି େଗାବି# ଚ#*  ମିଶ* RWX0516823

ପ ୁ /506604 37 190 831ପ*ିୟବ* ତ $ାଇଁ ପି ରବି#* ନାଥ $ାଇଁ RWX0517433

ପ ୁ /507605 38 190 832ଖେଗ$ର େଜନା ପି ଭାkର ଚ#*  େଜନା RWX0415521

"ୀ /507606 32 190 833ମିନତୀ େଜନା $ା ରତW ାକର େଜନା RWX0516765

ପ ୁ /508607 29 190 834େକ. େଦବୀ ପ*ସାଦ ସବୁୁଧୀ ପି େକ. ଚ#*  େଶଖର ସବୁୁଧୀ RWX0516872

"ୀ /508608 29 190 835େକ. ସମୁ= ସବୁୁଧୀ ପି େକ.ଚ#*  େଶଖର ସବୁୁଧୀ RWX0516948
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ପ ୁ /509609 33 190 836ଲ,)ି େପାଲି ପି ଧରମ େପାଲି RWX0415117

"ୀ /510610 32 190 837ସ�ିତା କମୁାରି େଗୗଡ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ RWX0415018

ପ ୁ /510611 29 190 838ଅମିତ କମୁାର େଗୗଡ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ RWX0517979

ପ ୁ /511612 55 190 839ପLଜ କମୁାର ଖମାରୀ ପି ନିତ�ାନ# ଖମାରୀ RWX0516831

ପ ୁ /511613 27 190 840ପ*ାବୀଣ କମୁାର ଖମାରୀ ପି ପLଜ କମୁାରି ଖମାରୀ RWX0644393

ପ ୁ /511614 27 190 841ସ) ୃତି ରଂଜନ ମିଶ* ପି ବସ0 କମୁାର ମିଶ* RWX0644674

"ୀ /512615 76 190 842ଜA ୁେଲLା $ା ଖଲି େଲLା RWX0517177

ପ ୁ /512616 47 190 843ଜଗନW ାଥ େଲLା ପି ଖଲି େଲLା RWX0517169

"ୀ /512617 37 190 844ନିେବଦିତା େଲLା $ା ଜଗନW ାଥ େଲLା RWX0517193

"ୀ /512618 28 190 845ସWିଗଧା ରାଣୀ ପାତ* $ା ସଶୁା0 କମୁାର େଗୗଡ RWX0864157

"ୀ /516619 30 190 846ବନିତା ରାଉତ ପି ବ* ିଟିଶ ରାଉତ RWX0415422

"ୀ /516620 27 190 847ସ�ୀତା ରାଉତ ପି ବ* ିଟିଶ ରାଉତ RWX0517052

"ୀ /517621 30 190 848କମୁଦିୁନୀ ମାଝୀ ପି ରାଜୀବ ମାଝୀ RWX0517110

ପ ୁ /518622 40 190 849ଜୟେଦବ ମହା0ି ପି େଦତୖାରୀ ମହା0ି RWX0516930

ପ ୁ /518623 44 190 850ନିରQନ ଓରାମ ପି ରୁପଲାଲ ଓରାମ RWX0517862

ପ ୁ /519624 38 190 851େକ. ରାଜା ରାଓ ପି େକ. ଆbା ରାଓ RWX0516971

ପ ୁ /520625 43 190 852ସ#ୁର େମାହନ ଟୁଡୁ ପି ବିରସଂ ଟୁଡୁ RWX0644708

"ୀ /520626 39 190 853ଛିତା ଟୁଡୁ $ା ସ#ୁର େମାହନ ଟୁଡୁ RWX0644690

ପ ୁ /521627 46 190 854ଦିaି ରQନ ମହା0ି ପି ଶରତ ଚ#*  ମହା0ି RWX0643882

"ୀ /521628 40 190 855ଇତିଶ*ୀ ମହା0ି $ା ଦିaିରQନ ମହା0ି RWX0643890

ପ ୁ /522629 39 190 856ସେ0ାଷ କମୁାର ମହାପାତ* ପି ଲ,)ୀକା0 ମହାପାତ* RWX0643643

ପ ୁ /523630 36 190 857ଜୟେଦବ ପ*ଧାନ ପି ,ୀରଧର ପ*ଧାନ RWX0643668

"ୀ /524631 30 190 858ଅନW ପ1ୁK ନାୟକ ପି ମେହSର ନାୟକ RWX0644229

"ୀ /524632 27 190 859େତଜ$ିନୀ ନାୟକ ପି ମେହSର ନାୟକ RWX0644237

"ୀ /525633 45 190 860ଟି. ମାଲାତି $ା ୱାଇ. ରାମାରାଓ RWX0643999

ପ ୁ /525634 45 190 861ୱାଇ. ରାମାରାଓ ପି ୱାଇ. ଦାଳାପାନW ା RWX0644005

"ୀ /526635 34 190 862େବବି େଜନା $ା ପ*ଦୀପ କମୁାର େଜନା RWX0643684

"ୀ /526636 31 190 863ସନିୁତା େଜନା $ା ସ#ୀପ କମୁାର େଜନା RWX0643676

ପ ୁ /527637 37 190 864ଏyେଜI ଲାକ* ା ପି ନ#ୁଆ ଲାକ* ା RWX0643809

"ୀ /528638 27 190 865େସWହଲତା େବେହରା $ା ସେୁର#*  େବେହରା RWX0643957

ପ ୁ /529639 35 190 866ମେହ#*  ନାଥ ବିରୁଆ ପି ରଘନୁାଥ ବିରୁଆ RWX0644047

"ୀ /530640 34 190 867ସQ ୁମାଝୀ $ା ବାବୁଲାଲ ମାଝୀ RWX0644153

"ୀ /542641 88 190 868ପ_ୁଲତା ପ*ହରାଜ $ା ରବିନାରାୟଣ ପFା RWX0718916

ପ ୁ /550642 37 190 869ମେନାଜ କମୁାର ସିଂ ପି ରଜରିଖ ସିଂ RWX0863498

"ୀ /550643 33 190 870ମମତା ସିଂ $ା ମେନାଜ କମୁାର ସିଂ RWX0864207

ପ ୁ /561644 67 190 871ଯଗୁଳ ନାଏକ ପି ଅଜୁ2 ନ ନାଏକ RWX0863936

"ୀ /561645 54 190 872ବାସ0ି ନାଏକ $ା ଯଗୁଳ ନାଏକ RWX0864165

"ୀ /561646 31 190 873ଲିଲି ନାଏକ ପି ଜୁଗଳ ନାୟକ RWX0864173

ପ ୁ /561647 25 190 874ରାଜା ନାଏକ ପି ଯଗୁଳ ନାଏକ RWX0864389

ପ ୁ /563648 58 190 875ରବିନାରାୟଣ ଭୁୟz ପି ସନ�ାସି ଭୁୟz RWX0863753

ପ ୁ /563649 42 190 876ଶ*ନିିବାସ $ାଇଁ ପି ପ1ୁ2 ଚରଣ $ାଈଁ RWX0863738

"ୀ /569650 49 190 877େବଜୖୟ0ି ମାଳା ଭୁୟz $ା ରବିନାରାୟଣ ଭୁୟz RWX0863746

ପ ୁ /614651 39 190 878ପ*କାଶ ଚ#*  େହାତା ପି େଗାବି# ଚ#*  େହାତା RWX0921213

"ୀ /614652 32 190 879ରାେସSରୀ େହାତା $ା ପ*କାଶ ଚ#*  େହାତା RWX0921122

ପ ୁ /627653 25 190 880ପ*ଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ*େମାଦ କମୁାର ସାହୁ RWX0863571

ପ ୁ /637654 56 190 881ପ*େମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ସାହୁ RWX0863563

"ୀ /637655 50 190 882ପ*ମିଳା ସାହୁ $ା ପ*େମାଦ କମୁାର ସାହୁ RWX0863555

ପ ୁ /637656 26 190 883ପ*ଭାସ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ*େମାଦ କମୁାର ସାହୁ RWX0863548

ପ ୁ /645657 33 190 884ସQୟ କମୁାର ଭତ*ା ପି ଆଲୁଅ ଭତ*ା RWX0863696

ପ ୁ /645658 28 190 885ଅଜିତ କମୁାର ଭତ*ା ପି ଆଲୁଅ ଭତ*ା RWX0863852

"ୀ /649659 46 190 886ରତW  ମQରୀ ନାଏକ $ା ସଧୁାକର େବେହରା RWX0864199

ପ ୁ /686660 44 190 887ଶକୁେଦବ ଟାକ* ି ପି େଗାପିନାଥ ଟାକ* ି RWX0718940

"ୀ /691661 32 190 888ଡଲିଆ କଳୁଦୀପ ପି ବିSନାଥ କଳୁଦିପ ବିSନାଥ RWX0863647

"ୀ /702662 32 190 889କଲ�ାଣୀ େମେହର $ା ସମୁ0 େମେହର RWX0864090

ପ ୁ /704663 86 190 890ରାମଚ#*  ମହାରଣା ପି ବନମାଳୀ ମହାରଣା RWX0976076

ପ ୁ /709664 38 190 891ମକୁ#ୁ ପ*ଧାନ ପି େଦବରାଜ ପ*ଧାନ RWX0863902

ପ ୁ /713665 36 190 892ପିଆନ# ନାଏକ ପି ଯଦୁମଣୀ ନାଏକ RWX0863894

ପ ୁ /724666 52 190 893ନିମାଇ ଁଚରଣ ନାୟକ ପି ବୃ#ାବନ ନାୟକ RWX0863860

ପ ୁ /724667 24 190 894ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ନାୟକ RWX0921221

ପ ୁ /740668 23 190 895ସରୁଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସନିୁଳ କମୁାର ସାହୁ RWX1037530

ପ ୁ /750669 48 190 896ରାେଜ#*  ବିSାଳ ପି େଗାବି#ା ବିSାଳ RWX0718841

"ୀ /750670 31 190 897ମନିୁ ବିSାଳ ପି େମାଟି ଖଟିୁଆ RWX0718825

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ*କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL $ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /769671 36 190 898ସଶୁା0 ପ*ଧାନ ପି ନିରQନ ପ*ଧାନ RWX0921197

"ୀ /778672 26 190 899ମନୀଷା ରାଜଗରୁୁ ପି ଶ*ି ସେରାଜ କମୁାର ରାଜଗରୁୁ RWX0864322

"ୀ /778673 25 190 900ଏSଯ�K ରାଜଗରୁୁ ପି ସେରାଜ କମୁାର ରାଜଗରୁୁ RWX0864348

ପ ୁ /795674 26 190 901ସଧୁୀର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0863522

"ୀ /807675 26 190 902ସବିତା ମିଶ* ପି ସରୁପ*ସାଦ ମିଶ* RWX0863530

ପ ୁ /816676 54 190 903ରାଜ କିେଶାର ତ*ିପାଠି ତ*ିପାଠି ପି ନରହରି ତ*ିପାଠି ତ*ିପାଠି RWX0863795

ପ ୁ /816677 33 190 904ପ*ିୟବ* ତ ତ*ିପାଠି ତ*ିପାଠି ପି ବ* ଜକିେଶାର ତ*ିପାଠି RWX0863811

ପ ୁ /830678 33 190 905ସ#ିପ କମୁାର େବେହରା ପି ଶରତ ଚ#*  େବେହରା RWX0863878

"ୀ /830679 29 190 906ବ#ିତା ନାୟକ ପି ଡବର ଚରଣ ନାୟକ RWX0718973

"ୀ /R.A-834680 30 190 907ସନିୁତା େଜନା $ା ଖେଗSର େଜନା RWX0718718

"ୀ /835681 48 190 908ସQYୁା ଦାଶ $ା ଦିନବ4ୁ ମହାପାତ* RWX0863613

ପ ୁ /836682 55 190 909ଲ,)ିନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ଭଗବାନ ଦାଶ RWX0863720

ପ ୁ /836683 28 190 910େଦବୀ ପ*ସାଦ ଦାଶ ପି ଲ,)ିନାରାୟଣ ଦାଶ RWX0863712

"ୀ /839684 29 190 911ସଂଗୀତା କମୁାରୀ ମାହୁ0 $ା ମେନାଜ କମୁାର ବରଡା RWX0976050

"ୀ /840685 27 190 912ଚା#ସିଲା ସବର ପି ଆସାରାମ ସବର RWX0718767

ପ ୁ /847686 37 190 913ସେ0ାଷ ଦାସ ପି ସକୁ*ୁ  ଦାସ RWX0864017

ପ ୁ /848687 61 190 914ଆଲେବଟ2  କଲୁ̀ୁ ପି ଲେର=ସ କଲୁ̀ୁ RWX0863480

"ୀ /857688 53 190 915ଆେଗWସ ତିକ2 ୀ $ା ଚାମାନ ତିକ2 ୀ RWX0864108

ପ ୁ /862689 39 190 916ସେରାଜ କମୁାର େଦାରା ପି େନତ* ା ନ# େଦାରା RWX0863472

"ୀ /862690 26 190 917ସାଇେଲାଡି େତେଜ$ିନି େଦାରା $ା ସେରାଜ କମୁାର େଦାରା RWX0864355

ପ ୁ /872691 42 190 918ସମୁେର#*  ରାଉତ ପି ମ#ରଧର ରାଉତ RWX0863670

"ୀ /872692 39 190 919ମଧସୁ) ିତା ରାଉତ $ା ସମେର#*  ରାଉତ RWX0863597

ପ ୁ /999693 24 190 920ନୃସିଂହ ନାରାୟଣ ପFା ପି ରାଧା କୃ[ ପFା RWX1037514

ପ ୁ /1694 25 190 921ମକୁ#ୁ ହ0ଳା ପି ଧନ ହ0ଳା RWX0894345

ପ ୁ /1695 44 190 922ସQୀବ ମହା0ି ପି ରେମଶ ଚ#*  ମହା0ି KBH1869114

"ୀ /2696 39 190 923ସେୁରଖା ଖରା $ା ଅନୁ ଖରା RWX0686782

"ୀ /3697 40 190 924ମିନି ଖରା $ା ଟୁନୁ ଖରା KBH1867993

"ୀ /4698 55 190 925େମନୁକା ପା�ୀ $ା ମ�ଳା ପା�ୀ KBH1836071

ପ ୁ /4699 50 190 926ମ�ଳା ପା�ୀ ପି ବୁଲୁ ପା�ୀ RWX0792481

"ୀ /4700 45 190 927ପାନମତୀ ପା�ୀ $ା ଭୀମ ପା�ୀ KBH1836048

ପ ୁ /5701 48 190 928ଘାସିରାମ ପା�ୀ ପି େଦତୖାରୀ ପା�ୀ RWX0792515

"ୀ /5702 45 190 929ଜମବୁତୀ ପା�ୀ $ା କାସିରାମ ପା�ୀ KBH1877034

ପ ୁ /6703 45 190 930ଧନପତି ପା�ି ପି େଦତୖାରୀ ପା�ି KBH1868918

ପ ୁ /7704 48 190 931ସQୟ େଖାସଲା ପି େଧାବା େଖାସଲା KBH1868165

ପ ୁ /7705 55 190 932ମସିଆ ପା�ି ପି ଘାସି ପା�ି KBH1868702

"ୀ /8706 70 190 933ମYୁ ଖFପାଣି $ା େଘନୁ ଖFପାଣି KBH1868215

"ୀ /9707 42 190 934ଲ,)ୀମଣି ଖରା $ା ଲବ ଖରା KBH1836220

"ୀ /10708 55 190 935ଡମାଇ ଖିଲ $ା ଲଖନ ଖିଲ KBH1836758

"ୀ /11709 60 190 936ମ�ୁଲି ପା�ୀ $ା ମସିଆ ପା�ୀ KBH1836519

ପ ୁ /11710 50 190 937ମସିଆ ପା�ୀ ପି େଘନୁ ପା�ୀ KBH1868421

"ୀ /Qr no - L711 23 190 938ଜଯଶ*ୀ ନାଇକ ମା ପଦ) ିନୀ ନାଇକ RWX1148865

ପ ୁ /12712 49 190 939ଧନ ହ0ାଳ ପି ବୁଡୁ ହ0ାଳ RWX0894139

ପ ୁ /12713 45 190 940ଗରୁୁ ହ0ାଳ ପି ଅଜୁ2 ନ ହ0ାଳ KBH1868439

ପ ୁ /13714 60 190 941ଶ�ାମ ପା�ି ପି ଆ�ର ପା�ି KBH1837038

"ୀ /13715 60 190 942ଡମଣୁୀ ପା�ି $ା ଶ�ାମ ପା�ି KBH1836998

"ୀ /14716 42 190 943େଯାଗୀ େଖମFୁୁ $ା ତିଳକ େଖମFୁୁ RWX0792499

ପ ୁ /15717 70 190 944ଶ*ୀନିବାସ ହିଆଲ ପି ଚ#*  ହିଆଲ RWX0686808

"ୀ /15718 60 190 945େମାତି ହିଆଲ $ା ଶ*ୀନିବାସ ହିଆଲ RWX0686790

"ୀ /16719 45 190 946ପାବ2 ତୀ ଖରା $ା ସମା ଖରା KBH1836725

ପ ୁ /16720 40 190 947ଶ�ାମ ଖରା ପି ଭିକାରୀ ଖରା RWX0201681

ପ ୁ /18721 74 190 948ବିପିନ କମୁାର କଳୁଦିପ ପି ହଳଧର କଳୁଦିପ RWX0792507

ପ ୁ /19722 40 190 949ଥବିର ଟାକ* ି ପି ଚକ*  ପାଣୀ ଟାକ* ି KBH1868827

ପ ୁ /20723 49 190 950ପ*ତାପ ଚ#*  େବେହରା ପି ପ*ାଣ କୃ[ େବେହରା KBH1868884

"ୀ /20724 44 190 951ପ*ଭାତି େବେହରା $ା ପ*ତାପ ଚ#*  େବେହରା KBH1868876

ପ ୁ /21725 32 190 952ମାଧବ ଖିଲ ପି ପଦମ ଖିଲ RWX0894303

ପ ୁ /21726 43 190 953େଜ�ାତି ପ*ସାଦ ମହା0ି ପି ପରମାନ# ମହା0ି RWX0792523

"ୀ /22727 30 190 954ଜମ ୁଖିଲି $ା ଡମ ୁଖିଲି RWX0894329

ପ ୁ /22728 41 190 955ରଶ) ିକା0 େସଠୀ ପି େକଳୖାଶ ଚ#*  େସଠୀ KBH1869049

"ୀ /23729 62 190 956ମଲ̀ୀ େବହୁରା $ା ଧ*ୁବ ଚରଣ େବହୁରା KBH1876598

ପ ୁ /23730 34 190 957ନ4 ଗmୁା ପି େଚତୖନ ଗmୁା RWX0894204

"ୀ /23731 34 190 958ପଦ) ା ଖିଲି $ା ଧନ ଖିଲି RWX0894253

"ୀ /23732 27 190 959ଅନିତା ଖିଲ $ା ମାଧବ ଖିଲ RWX0894311
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ପ ୁ /23733 40 190 960ପ*ଶା0 କମୁାର େମେହର ପି ଜୟରାମ େମେହର KBH1837426

ପ ୁ /23734 76 190 961କୃ[ ଚ#*  ସାହୁ ପି ନିଳକn ସାହୁ KBH1868793

"ୀ /24735 52 190 962ଏ=.ଯେଶାଦା $ା ଏ=.ସନ�ାସୀ ରାଓ KBH1867829

ପ ୁ /25736 26 190 963ରବି ଆଲମା� ପି ସନୁ ଆଲମା� RWX0894261

"ୀ /25737 31 190 964ଦୁତିକା ଖିଲି $ା ଲଲିତ ଖିଲି RWX0894295

"ୀ /25738 65 190 965ହାରାମଣୀ ସାହୁ $ା କୃ[ ଚ#*  ସାହୁ KBH1868785

ପ ୁ /26739 36 190 966ଲଲିତ ଖିଲ ପି ହରିଖିଲ ଶକୁତା RWX0894055

ପ ୁ /26740 38 190 967ପ*ଶା0 କମୁାର ସାହୁ ପି ରLନିଧି ସାହୁ KBH1876903

ପ ୁ /27741 40 190 968ରାଜିବ କମୁାର ମହା0ି ପି ରେମଶ ଚ#*  ମହା0ି KBH1877281

"ୀ /29742 37 190 969ସଂଯYୁା ନାଉରିଆ ପି ପ1ୂ2ଚ#*  ନାଉରିଆ RWX0792531

ପ ୁ /30743 74 190 970ଭାରେତ#ୁ ସ#ୁର ସାହୁ ପି ରାଧାନାଥ ସାହୁ KBH1836824

"ୀ /30744 45 190 971ବିଜୟଲ,)ୀ ସାହୁ ପି ଭାରେତ#ୁ ସାହୁ KBH1836261

"ୀ /30745 42 190 972ଭାଗ�ଲ,)ୀ ସାହୁ ପି ଭାରେତ#ୁ ସାହୁ KBH1836253

ପ ୁ /31746 44 190 973ପ*ସା0 କମୁାର େସଠୀ ପି କାଶିନାଥ େସଠୀ KBH1868975

ପ ୁ /32747 67 190 974ଆଇତା ଆମାପାଡିଆ ପି ଚିଡା ଆମାପାଡିଆ RWX0894238

"ୀ /33748 32 190 975ସାବିତ*ି  ଖିଲ $ା ଗରୁୁେଦବ ଖିଲ RWX0894287

ପ ୁ /33749 27 190 976େଦେବ#*  ଖିଲ ପି ପଦ)  ଖିଲ RWX0894220

ପ ୁ /33750 71 190 977ବସ0 ତାFି ପି ଆଦିମଳୂ ତାFି KBH1877372

ପ ୁ /35751 52 190 978ଏ ବାଲକୃ[ େଦାରା ପି ଏ ଆନ# େଦାରା KBH1931559

"ୀ /35752 33 190 979େଦାଇତା ଗmୁା $ା ନ4 ଗmୁା RWX0894337

ପ ୁ /35753 27 190 980ନୀଲାAର ହ0ାଲ ପି ହରି ହ0ାଲ RWX0894196

"ୀ /36754 50 190 981ଗରୁୁବାରୀ ହାଂସଦା ପି ମ�ଲ ହାଂସଦା KBH1836246

ପ ୁ /36755 29 190 982ପ*ହ̀ାଦ ହ0ାଲ ପି ସନୁ ହ0ାଲ RWX0894188

ପ ୁ /36756 39 190 983ଧନ ଖିଲ ପି ହରି ଖିଲ RWX0894246

"ୀ /36757 39 190 984ପରି ଖିଲ $ା ପ*ତା| ଖିଲ RWX0894212

ପ ୁ /36758 34 190 985ଗରୁୁେଦବ ଖିଲ ପି ନ# ଖିଲ RWX0894279

ପ ୁ /38759 57 190 986ସବୁାସ ଚ#*  ପାଣିଗ*ାହୀ ପି ପଦ) ନ ପାଣିଗ*ାହୀ OR/12/085/324353

"ୀ /38760 50 190 987ପ*ତିମା ପାଣିଗ*ାହୀ $ା ସବୁାସ ଚ#*  ପାଣିଗ*ାହୀ OR/12/085/324354

ପ ୁ /39761 48 190 988ସଶୁା0 ମହା0ି ପି ଦୁଗK ଚରଣ ମହା0ି OR/12/085/354356

"ୀ /39762 47 190 989ନମିତା ମହା0ି $ା ସଶୁା0 ମହା0ି OR/12/085/354357

ପ ୁ /41763 41 190 990େସାନୁ ହ0ାଲ ପି କଗପତି ହ0ାଲ RWX0893974

"ୀ /41764 36 190 991ହିରା ହ0ାଲ $ା େସାନୁ ହ0ାଲ RWX0893982

ପ ୁ /41765 58 190 992ଶLଷ2 ଣ ପାତ* ପି ଗଣପତି ପାତ* KBH1931195

"ୀ /41766 48 190 993ନମିତା ପାତ* $ା ଶLଷ2 ଣ ପାତ* KBH1931187

ପ ୁ /43767 64 190 994ସଦୁଶ2ନ ରାଉତ ପି ଉ}ବ ରାଉତ OR/12/085/354691

"ୀ /44768 25 190 995ସମିୁତା େଦଉଲପାଡିଆ ପି ମ�ଳା େଦଉଲପାଡିଆ RWX0894030

ପ ୁ /44769 46 190 996ଡAରୁୁଧର ଖିଲ ପି େଗାପିନାଥ ଖିଲ RWX0893958

"ୀ /44770 32 190 997ଜମନୁା ଖିଲ $ା ହରି~#*  ଖିଲ RWX0893966

ପ ୁ /44771 59 190 998ଅନିଲ କମୁାର ପCନାୟକ ପି କାହW ୁଚରଣ ପCନାୟକ OR/12/085/356033

"ୀ /44772 54 190 999ରୀନା ପCନାୟକ $ା ଅନିଲ କମୁାର ପCନାୟକ OR/12/085/356034

ପ ୁ /45773 33 190 1000ହରି~#*  ଖିଲ ପି ଶକୁ* ା ଖିଲ RWX0894022

ପ ୁ /46774 44 190 1001ଦିପକ କମୁାର ବାରିକ ପି େଦେବ#*  କମୁାର ବାରିକ OR/12/085/344761

ପ ୁ /47775 35 190 1002ସଦା େଦଉଲପାଡ଼ଆି ପି ରତି େଦଉଲପାଡ଼ଆି RWX0893933

"ୀ /47776 32 190 1003ରାଧିକା େଦଉଲପାଡ଼ଆି $ା ସଦା େଦଉଲପାଡ଼ଆି RWX0893941

"ୀ /47777 32 190 1004ଶା0ି ଗମୁାଲ $ା ମ�ଳା େଦଉଲପାଡ଼ଆି RWX0893925

ପ ୁ /47778 64 190 1005ଚକ*ପାଣି ଟାକ* ି ପି ବନବାସ ଟାକ*ି RWX0687004

"ୀ /47779 60 190 1006ନିରବତୀ ଟାକ*ି $ା ଚକ*ପାଣି ଟାକ* ି OR/12/085/356735

ପ ୁ /47780 46 190 1007ନିତ�ାନ# ଟାକ*ି ପି ଚକ*ପାଣି ଟାକ* ି RWX0686998

"ୀ /47781 42 190 1008ନିମ2ଳା ଟାକ* ି $ା ନିତ�ାନ# ଟାକ*ି KBH1931492

ପ ୁ /48782 52 190 1009ମ�ଳା େଦଉଲପାଡ଼ଆି ପି ଶାମ େଦଉଲପାଡ଼ଆି RWX0893891

ପ ୁ /48783 38 190 1010ଚ4ର ଗମୁାଲ ପି ବୁଦା ଗମୁାଲ RWX0893917

ପ ୁ /48784 35 190 1011ମ�ଳା ଗମୁାଲ ପି ବୁଦା ଗମୁାଲ RWX0893909

ପ ୁ /48785 68 190 1012କାଳିଚରଣ ପାତ* ପି ଗେଣSର ପାତ* KBH1667427

"ୀ /48786 61 190 1013େଗୗରୀ ପାତ* $ା କାଳିଚରଣ ପାତ* KBH1667435

ପ ୁ /48787 42 190 1014ଦୀପକ ରQନ ପାତ* ପି କାଳୀଚରଣ ପାତ* KBH1694066

ପ ୁ /48788 40 190 1015ନିହାର ରQନ ପାତ* ପି କାଳି ଚରଣ ପାତ* KBH1877125

"ୀ /49789 55 190 1016ଲ,)ୀପ*ିୟା କାFି $ା ଅଭିମନ� ୁକାFି KBH1876655

ପ ୁ /50790 66 190 1017ଅଭିମନ� ୁକାFି ପି ହେରକୃ[ କାFି KBH1876648

"ୀ /51791 39 190 1018ଡାଳିA ଖିଲ $ା ଡମରୁଧର ଖିଲ RWX0893990

ପ ୁ /51792 73 190 1019ନୃସିଂହ ଚରଣ $ାଇଁ ପି ନାଥ $ାଇଁ KBH1876861

"ୀ /51793 63 190 1020ସିପ*ା $ାଇଁ $ା ନୃସିଂହ ଚରଣ $ାଇଁ KBH1667344

"ୀ /53794 59 190 1021ଗୀତାQଳି ଦାସ $ା ସେରାଜ କା0 ଦାସ KBH1876713
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ପ ୁ /55795 35 190 1022ସA ୁସରଣ ପି େକଦାର ନାଥ ସିଂ RWX0792556

ପ ୁ /57796 35 190 1023ବଳରାମ ଦାସ ପି ଶିବପ*ସାଦ ଦାସ RWX0792564

"ୀ /59797 35 190 1024ଅନିତାରାଣି େସଠୀ $ା ରଘନୁାଥ ଦାସ RWX0792572

ପ ୁ /61798 46 190 1025ତୁସାର କା0 ତାରାଇ ପି ରାମ ଚ#*  ତାରାଇ RWX0530436

ପ ୁ /62799 27 190 1026ସତିୁ ଖିଲ ପି ପରୁୁେଷା(ମ ଖିଲ RWX0894063

ପ ୁ /65800 28 190 1027ଡମରୁ ହ0ାଳ ପି ଧନ ହ0ାଳ RWX0894154

ପ ୁ /65801 40 190 1028ମଧ ୁଖିଲ ପି ପରୁୁେଷା(ମ ଖିଲ RWX0894071

ପ ୁ /Y65802 34 190 1029ମେନାରଂଜନ ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ RWX0894105

"ୀ /Y65803 29 190 1030ପଲ̀ବି ସାହୁ $ା ମେନାରQନ ସାହୁ RWX0894113

"ୀ /69804 47 190 1031ଜମନୁା ହ0ାଳ $ା ଧନ ହ0ାଳ RWX0894147

ପ ୁ /Y79805 64 190 1032ନରସିଂହ ମାଝି ପି ନିରQନ ମାଝି RWX0894162

"ୀ /Y79806 55 190 1033େସୗଦାମିନୀ ମାଝୀ $ା ନରସିଂହ ମାଝୀ RWX0894097

"ୀ /Y79807 27 190 1034କ* ୀ[ାପ*ିୟା ମାଝୀ ପି ନରସିଂହ ମାଝୀ RWX0894170

"ୀ /Y79808 25 190 1035ଦିaୀପ*ିୟା ମାଝୀ ପି ନରସିଂହ ମାଝୀ RWX0894089

ପ ୁ /112809 39 190 1037ଜି ସୟୁ2ନାରାୟନ େରଡି ପି ଜି ଧରମା ରାଓ RWX0720797

"ୀ /166810 31 190 1038ସଂପ ୁେଚୗଧରୁୀ $ା କ* ି[ାପଦ ବାରଇ RWX1135128

"ୀ /H-197811 30 190 1039େମାନାଲିସା ମିଶ* $ା ବିଧ ୁଭୂଷଣ ମିଶ* RWX0951681

ପ ୁ /QR NO . L812 21 190 1040ଅାଶେୁତାସ  େମାହ0ା ପି ଊେମଶ ଚଂଦ*  େମାହ0ା RWX1108075

ପ ୁ /QTR NO- Y813 45 190 1041େଗୗତମ ଗିରି ପି ପ*ଫଲ̀ୁ ଗିରି RWX0861252

"ୀ /QTR NO-Y-814 41 190 1042ସWିqା ଗିରି $ା େଗୗତମ ଗିରି RWX0861245

"ୀ /LA430815 29 190 1043ଜାjେସନୀ ନାୟକ $ା ସଶୁା0 କମୁାର $ାଇଁ RWX0893818

"ୀ /LA453816 41 190 1044ନିରୁପମା $ାଇଁ $ା ସିଶିର $ାଇଁ RWX0893842

ପ ୁ /LA458817 25 190 1045ବିSରQନ ସାହୁ ପି ଚ#*ମଣି ସାହୁ RWX0893875

"ୀ /LA488818 47 190 1046ଶଶିେରଖା ହରିଜନ $ା ସଦାଶିବ ହରିଜନ RWX0893859

ପ ୁ /LA555819 43 190 1047ପ*େମାଦ କମୁାର ମହାପାତ* ପି ନରହରି ମହାପାତ* RWX0893826

"ୀ /LA566820 32 190 1048ସସ)ିତା ଧଳ $ା ରାେଜଶ କମୁାର େସଠୀ RWX0893792

ପ ୁ /LA566821 45 190 1049ରାେଜଶ କମୁାର େସଠୀ ପି କମୁର ମଣି େସଠୀ RWX0893834

ପ ୁ /LA657822 25 190 1050ପାଥ2 ସାରଥୀ ରାଉତ ପି ସବୁାଶ ଚ#*  ରାଉତ RWX0893867

"ୀ /LA-668823 20 190 1051ସସ)ିତା ମହା0ି ପି ସବୁଳ ଚ#*  ମହା0ି RWX1242585

"ୀ /LA-560824 47 190 1052ଅନୁସୟା େଜନା $ା ପ*ଦୀପ କମୁାର େଜନା RWX1288208

"ୀ /LA-484825 37 190 1053ରଶ)ୀ େରଖା ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ନାୟକ RWX1288216

ପ ୁ /LA-484826 67 190 1054େଗାପିନାଥ ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ RWX1288232

"ୀ /1827 39 190 1055ସନିୁତା ଖରା $ା କିେଶାର ପା�ି RWX1288273

"ୀ /1828 19 190 1056ଭାେଗ��ଵରୀ କଳୁଦୀପ ପି ଡAରୁ କଳୁଦୀପ RWX1288299

ପ ୁ /1829 33 190 1057କିେଶାର ପା�ି ପି ମେହ#*  ପା�ି RWX1288307

ପ ୁ /LA-657830 72 190 1058ରାଜ କିେଶାର ରାଉତ ପି େବରୖାଗି ଚରଣ ରାଉତ RWX1288372

ପ ୁ /LA-560831 19 190 1059ଅନିେକତ େଜନା ପି ପ*ଦୀପ କମୁାର େଜନା RWX1288380

ପ ୁ /LA/509832 19 190 1060ତୁହିନ କମୁାର ରାଉତ ପି ସୟୂ2 କମୁାର ରାଉତ RWX1289826

"ୀ /LA/430833 28 190 1061ଫାଲଗଣୁୀ ସଆୁନସିଆ $ା ଶLଷ2 ଣ ପ*ଧାନ RWX1289842

"ୀ /1834 28 190 1062ଗୀତା ଖିଲ $ା କ*ି[ା ଖିଲ RWX1293406

"ୀ /3835 19 190 1063ପ*ିୟLା ଭତ*ା $ା ନାେଗଶ ଭତ*ା RWX1293422

ପ ୁ /La-542836 41 190 1064ମେନାରQନ ମହା0ି ପି ବିପିନବିହାରି ମହା0ି RWX0529867

ପ ୁ /QTR NO L-837 52 190 1065,ୀେରାଦ କମୁାର େଜନା ପି କମଳ େଲାଚନ େଜନା KBH2013050

ପ ୁ /999838 45 190 1066େମାନଜ କମୁାର ବରାଡ ପି ଇ#*ମଣି ବରାଡ RWX0685206

"ୀ /LA-657839 18 190 1067ଶ*ୟିା ଶା�ଵତୀ ରାଉତ ପି ପ*ଦୀପ କମୁାର ରାଉତ RWX1306588

"ୀ /LA-480840 18 190 1068ଗୀତିଶ*ୀ ପୃRି ପି ପ*ଶା0 କମୁାର ପୃRି RWX1306604

"ୀ /L/356841 18 190 1069ରାଜଶ*ୀ େବେହରା - ସଭୁାଷ  ଚ#*  େସଠୀ RWX1312883

ପ ୁ /LA-504842 18 190 1070ସରୁଜ ନାୟକ ମା ଅନW ପଣୂK ନାୟକ RWX1320696

ପ ୁ /1843 18 190 1071େଦବରାଜ କଳୁଦୀପ ପି ରବି କଳୁଦୀପ RWX1320704

ପ ୁ /LA-568844 18 190 1072ରଶ)ୀ ରQନ ବିେଶାୟୀ ପି ସଯୂK ନାରାୟଣ ବିେଶାୟୀ RWX1320738

"ୀ /LA-665845 18 190 1073ଅକିଂତା ପFା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପFା RWX1320746

ପ ୁ /LA-453846 18 190 1074ବିଭୁତି ଭୂଷଣ Iଵାଇଁ ପି ଶିଶିର Iଵାଇଁ RWX1320753

"ୀ /LA-485847 18 190 1075ସିମ*ନ ପରିଡା ପି ସିମାXଳ ପରିଡା RWX1320761

ପ ୁ /LA-604848 18 190 1076ସମିୁତ କମୁାର ରାଣା ପି ଚ#*  େଶଖର ରାଣା RWX1323427

ପ ୁ /L-320849 69 189 1243ବଂଶିଧର ନାୟକ ପି କାଶୀନାଥ ନାୟକ RWX1291079

"ୀ /L-320850 64 189 1239ପାଲୁଣୀ ନାୟକ $ା ବଂଶୀଧର ନାୟକ RWX1291004

ପ ୁ /89851 66 191 374କାଳୁଚରଣ େସଠୀ ପି େସାମନାଥ େସଠୀ RWX0514919

"ୀ /89852 61 191 375ଶା0ିଲତା େସଠି $ା କାଳୁଚରଣ େସଠି RWX0413245

ପ ୁ /89853 41 191 376ରବି#* ନାଥ େସଠି ପି କାଳୁଚରଣ େସଠି RWX0413237

"ୀ /89854 32 191 377କଲ�ାଣି େସଠି $ା ରବି#* ନାଥ େସଠି RWX0413229

"ୀ /U-47855 36 191 185ଅନୁପମା େବେହରା $ା ରାେଜଶ କମୁାର େସଠି RWX0894873

"ୀ /139856 72 191 574ଉମ:ଳା ଦାସ $ା ଲି�ରାଜ ଦାସ OR/12/085/348532

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ*କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL $ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /139857 39 191 578ରେମଶଚ#*  ଦାସ ପି ଲି�ରାଜ ଦାସ OR/12/085/348533

"ୀ /139858 44 191 577ଶ*^ାକା0ି ଦାସ $ା ମନରଂଜନ ଦାସ OR/12/085/348531

"ୀ /139859 51 191 582େଶଳୖବାଳା ମହାପାତ* $ା ଚି(ରଂଜନ ଦାସ OR/12/085/348515

"ୀ /19860 33 183 911ଶଭୁଶ*ୀ ସାହୁ $ା ଉେପ#*  ସାହୁ RWX0858449

ପ ୁ /19861 37 183 910ଉେପ#*  ସାହୁ ପି ବିଦ�ାଧର ସାହୁ RWX0858001

ପ ୁ /89862 23 183 486ସା0ନୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ଲଲାେଟ#ୁ େଚୗଧରୁୀ RWX0991703

"ୀ /89863 43 183 485ସସ)ିତା େଚୗଧରୁୀ $ା ଲଲାେଟ#ୁ େଚୗଧରୁୀ RWX0991968

ପ ୁ /89864 46 183 484ଲଲାେଟ#ୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦପ2  ଗQନ େଚୗଧରୁୀ RWX0991687

ପ ୁ /55865 36 183 361ରାେକଶ ରଂଜନ େଗାଛାୟତ ପି ବି[ଚରଣ େଗାଛାୟତ RWX0301564

"ୀ /TB-354866 35 191 1081େମାନାଲିସା ସବୁୁ^ି $ା ଲଲାେଟ#ୁେକଶରୀ ସାହୁ RWX0894899

"ୀ /50867 41 192 105ସଭୁଶ*ୀ ପFା ପି ସମୀର କମୁାର ପାଢୀ RWX0952523

"ୀ /91868 35 192 210ସଭୁଦଶ:ନି ନାୟକ ପି ବସ0 କମୁାର ନାୟକ RWX0205401

ପ ୁ /32869 68 192 70ସେୁର#*  େବେହରା ପି ରାମଚ#*  େବେହରା OR/12/085/352602

ପ ୁ /156870 33 192 349ବାପିନା ସତୁାର ପି ଅ,ୟ ସତୁାର RWX0414912

ପ ୁ /29871 60 191 997ଭଗବାନ ଆଚାଯ�2 ପି ଗଦାଧର ଆଚାଯ�2 RWX0687376

ପ ୁ /50872 46 192 104ସମୀର କମୁାର ପାଢୀ ପି ଏI.ଏg. ପାଢୀ RWX0952184

ପ ୁ /52873 46 192 108େଦବଦ( ପFା ପି ବାନAର ପFା RWX0205161

"ୀ /52874 42 192 109ତପ$ନି ପFା $ା େଦବଦ( ପFା RWX0205179

"ୀ /32875 41 192 72ସବୁନୀତା େବେହରା ପି ସେୁର#*  େବେହରା RWX0205088

ପ ୁ /31876 59 191 832ତ*ିନାଥ ପCନାୟକ ପି ଗା4ି ପCନାୟକ OR/12/085/354072

ପ ୁ /102877 27 185 326ଅଭିଜୀ\ ବିSାଳ ପି ଅନିଲ କମୁାର ବିSାଳ RWX0859546

ପ ୁ /69878 60 185 243ଅନିଲ କମୁାର ବିSାଳ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ବିSାଳ RWX0191361

"ୀ /69879 57 185 244ନିମ2ଳା ବିSାଳ $ା ଅନିଲକମୁାର ବିSାଳ RWX0191379

ପ ୁ /81880 31 185 273ଅଭିେଷକ ବିSାଳ ପି ଅନିଲ କମୁାର ବିSାଳ RWX0473397

ପ ୁ /41881 58 192 499ଜି. ଏସ. ଏ=. ମ(ୂ2ୀ . ପି ଜି. ଚେ#*ୟା . KBH1859297

ପ ୁ /ib-345882 41 191 1075ଲଲାେଟ#ୁ େକଶରି ସାହୁ ପି ପଶ ୁ2ରାମ ସାହୁ RWX0894881

"ୀ /32883 32 192 73ସଶୁ) ିତା ଲାକ* ା ପି ମକୁଟୁମଣି ଲାକ* ା RWX0516518

ପ ୁ /177884 44 183 644ସେ0ାଷ କମୁାର ବରାଡ ପି ଅ0ଯ�2ମି ବରାଡ RWX0790303

"ୀ /250885 40 193 623କଲ�ାଣୀ ଦାସ $ା ମେହ#*  ଦାସ RWX0688754

ପ ୁ /164886 39 193 458ସେୁରଶ କମୁାର େସଠି ପି ଗ�ାଧର େସଠି RWX0207399

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବKଚନ ନିମେ0 ଗ*ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନW  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବKଚନ କମିଶନ ଭାରତL �ାରା 
ପ*କାଶନ କରାଯାଏ | ପ*େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବKଚନ ପବୂ2 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣL ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର0ୁ  |

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 ମାନLର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନL ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ*କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL $ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


