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 ୀ /001 41 203 1ଗୀତାଂଜଳୀ େଜନା ପି ଉ$ମ କମୁାର େଜନା RWX1274323

ପ ୁ /122 47 203 2ସଯୂ�' ସାହୁ ପି ବାଇନାଥ ସାହୁ RWX1123132

 ୀ /123 39 203 3ସର*ତୀ ସାହୁ *ା ସଯୂ�' ସାହୁ RWX1123173

 ୀ /154 44 203 4ରାଉତ ଅନୁସୟା *ା ରାଉତ ଖିେରାଦ କମୁାର RWX1123199

ପ ୁ /255 72 203 7ପ�ଫଲୁ କମୁାର କର ପି କୃ. ଚ0�  କର RWX1212497

 ୀ /256 66 203 8େଶୖଳବାଳା କର *ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର କର RWX1212513

 ୀ /367 26 203 9ବି ରଶ3 ିତା *ା ବି ଭରତ ପାତ� RWX1212844

 ୀ /438 22 203 10ପ�5ା ରାୟ ପି ହିମାଂଶ ୁରାୟ RWX1180207

ପ ୁ /919 74 203 11ଇ6ୱର ଚ0�  8ୱାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ 8ୱାଇଁ RWX1173905

 ୀ /9110 66 203 12ନିମ'ଳା 8ୱାଇଁ *ା ଇ6ୱର ଚ0�  8ୱାଇଁ RWX1173913

ପ ୁ /9111 45 203 13ସ;ୟ 8ୱାଇଁ ପି ଇ6ୱର ଚ0�  8ୱାଇଁ RWX1173798

 ୀ /9112 37 203 14ସ3ିତା 8ୱାଇଁ *ା ସ;ୟ 8ୱାଇଁ RWX1173921

 ୀ /12313 52 203 15େସ<ହଲତା ପାଢୀ *ା ଉମାକା> ପାଢୀ OR/12/085/320083

 ୀ /18214 26 203 16ସଶୁ�ୀ ପାୟଲ ବନ *ା ସାଇ କ� ି.ା େବେହରା RWX1212182

ପ ୁ /18915 51 203 17ଗଣପତି େଜନା ପି ଗରୁୁମତି େଜନା RWX1173889

 ୀ /18916 41 203 18ସେୁଦସ<ା େଜନା *ା ଗଣପତି େଜନା RWX1174564

 ୀ /19417 49 203 19ପ�ମିଲା େଜନା *ା ଭା@ର େଜନା RWX0653212

ପ ୁ /19418 36 203 20ବିଦ�ାଧର ପାଣିଗ�ାହି ପି କୃତିବାସ ପାଣିଗ�ାହି RWX0522961

ପ ୁ /19419 28 203 21େଗୗତମ ପାଣିଗ�ାହି ପି ନିର;ନ ପାଣିଗ�ାହି RWX0522904

ପ ୁ /19420 51 203 22ସନାତନ ପ�ଧାନ ପି କି$'ନ ପ�ଧାନ OR/12/084/050236

 ୀ /19421 39 203 23ପ�ଭାସିନି ପ�ଧାନ *ା ସନାତନ ପ�ଧାନ OR/12/084/050237

ପ ୁ /19422 27 203 24ସରୁଜ ପ�ଧାନ ପି ସନାତନ ପ�ଧାନ RWX0706846

 ୀ /19423 26 203 25ସପୁ�ିୟା ପ�ଧାନ ପି ସନାତନ ପ�ଧାନ RWX0869677

ପ ୁ /19524 60 203 26େଦେବ0�  *ାଇଁ ପି ବାCାନିଧି *ାଇଁ OR/12/084/050239

 ୀ /19525 54 203 27ଶା>ିଲତା *ାଇଁ *ା େଦେବ0�  *ାଇଁ OR/12/084/050240

 ୀ /19526 43 203 28ସପ<ା *ାଇଁ *ା ସଶୁା> *ାଇଁ RWX0779322

ପ ୁ /19527 39 203 29ସଶୁା> *ାଇଁ ପି େଦେବ0�  *ାଇଁ OR/12/084/050241

 ୀ /19628 45 203 30ଅନିତା କମୁାରୀ ବାଡତୀୟା ପି ଅରDିତି ବାଡତୀୟା RWX0796581

ପ ୁ /19629 33 203 31ମେନାଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଦାେମାଦର ପାଢୀ RWX0224626

 ୀ /19630 26 203 32ଆନିତା ପରିଡା *ା େଶଷେଦବ 8ୱାଇଁ RWX1175124

ପ ୁ /19631 36 203 33େଶଷେଦବ 8ୱାଇଁ ପି ଇ0�  8ୱାଇଁ RWX1175108

ପ ୁ /19732 69 203 34ମହାେଦବ ମହା>ି ପି ରାମହରି ମହା>ି JLN1455971

 ୀ /19733 69 203 35େଗୗରିବାଳା ମହା>ି *ା ମହାେଦବ ମହା>ି OR/12/084/050250

ପ ୁ /19734 48 203 36ପ�େମାଦ ମହା>ି ପି ମହାେଦବ ମହା>ି JLN1455922

 ୀ /19835 46 203 37ଗିତା;ଳି ମହା>ି *ା େକଳୖାସ ମହା>ି OR/12/084/050254

 ୀ /19836 52 203 38ସନୁୀତା ରାଏ *ା ସିଲୱ> କମୁାର ରାଏ RWX0913921

ପ ୁ /19837 26 203 39ଅନୀଶ କମୁାର ରାଏ ପି ସିଲୱ> କମୁାର ରାଏ RWX0913905

 ୀ /19838 31 203 40ସପୁ�ଭା ସାହୁ ପି ତପନ ସାହୁ RWX0522995

ପ ୁ /19939 51 203 41େଭାେଳHର ନାୟକ ପି େଗାବି0 ନାୟକ OR/12/084/050256

 ୀ /19940 45 203 42ମିନତୀ ନାୟକ *ା େଭାେଳHର ନାୟକ OR/12/084/050257

ପ ୁ /19941 39 203 43ବାବୁଲି ନାୟକ ପି େଗାବିଂଦ ନାୟକ OR/12/084/050258

 ୀ /19942 34 203 44ନମିତା ନାୟକ ପି ବାବୁଲି ନାୟକ RWX0224550

 ୀ /19943 32 203 45ଇତିଶ�ୀ ନାୟକ ପି େଭାେଳHର ନାୟକ RWX0224543

ପ ୁ /20044 55 203 46କାମରାଜୁ *ାଇଁ ପି େଲାକନାଥ *ାଇଁ OR/12/084/050537

 ୀ /20045 45 203 47ଲD3ୀ *ାଇଁ *ା କାମରାଜୁ *ାଇଁ OR/12/084/050538

ପ ୁ /20046 30 203 48ସେ>ାଷ କମୁାର *ାଇଁ ପି କାମରାଜୁ *ାଇଁ RWX0360321

 ୀ /20147 35 203 49ପ�ମିଳା ବାଡାତ�ା *ା ଦିନବ0ୁ ବାଡତିଆ RWX0223230

ପ ୁ /20148 57 203 50ଅେଲଖ ଚ0�  ନାୟକ ପି ଶବିରାମ ନାୟକ OR/12/084/050295

 ୀ /20149 53 203 51ପ�ମିଳା ନାୟକ *ା ଅେଲଖ ଚ0�  ନାୟକ OR/12/084/050296

ପ ୁ /20150 33 203 52ହିରିହର ନାୟକ ପି ଅେଲଖଚ0�  ନାୟକ RWX0779348

1 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /20251 66 203 53ରଜନୀ େଦବୀ - ର;ନ କମୁାର ପMା RWX1212471

 ୀ /20252 42 203 54ବିଜୟଲD3ୀ ମହାପାତ� *ା ର;ନ କମୁାର ପMା RWX1212463

 ୀ /20253 53 203 55ସର*ତୀ ରାୟ *ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ରଥ RWX0779355

 ୀ /20254 27 203 56ପNୁଲତା ସାହୁ ପି କାହ< ୁ  ଚରଣ ସାହୁ RWX0706838

 ୀ /20455 51 203 57ସରୁଭି ଡା�ୁଆ *ା ସଯୁ�'କମଳ ଡା�ୁଆ RWX0779371

ପ ୁ /20456 50 203 58ସଯୁ�'କମଳ ଡା�ୁଆ ପି ଗଦାଧର ଡା�ୁଆ RWX0779363

ପ ୁ /20557 55 203 59େକଳୖାସ ଚ0�  ଡା�ୁଆ ପି ଲି�ରାଜ ଡା�ୁଆ JLN1455476

ପ ୁ /20558 54 203 60ରବି0� ନାଥ ଡା�ୁଆ ପି ଗଦାଧର ଡା�ୁଆ JLN1460930

 ୀ /20559 50 203 61ବାସ>ି ଡା�ୁଆ *ା େକଳୖାସ ଡା�ୁଆ JLN1455484

 ୀ /20560 47 203 62ମୀନାDୀ ଡା�ୁଆ *ା ରବି0�  ଡା�ୁଆ JLN1460948

 ୀ /20561 24 203 63ଦିବ�ାଦଶ'ନି ଡା�ୁଆ ପି ରବି0� ନାଥ ଡା�ୁଆ RWX1213156

ପ ୁ /20562 46 203 64ଉ$ମ ସାହୁ ପି ବୃ0ାବନ ସାହୁ RWX0223255

 ୀ /20563 42 203 65ସେ>ାଷି ସାହୁ *ା ଉ$ମ ସାହୁ RWX0223248

 ୀ /20564 35 203 66ରତୁବାଳା ସାହୁ ପି ପOୂ'ଚ0�  ସାହୁ RWX0223263

ପ ୁ /20665 51 203 67ସକୁା> କମୁାର ପPନାୟକ ପି ଲD3ୀନାରାୟଣ ପPନାୟକ JLN1527563

ପ ୁ /20666 51 203 68ବିଜୟ କୁମ୍ାର ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୁ RWX0653980

ପ ୁ /20767 55 203 69ପ�ଭାତକମୁାର ରାଉତ ପି ଭା@ର ରାଉତ OR/12/084/050717

 ୀ /20768 50 203 70ଗୀତା;ଳି ରାଉତ *ା ପ�ଭାତ ରାଉତ OR/12/084/050716

 ୀ /20869 24 203 71ବନିତାରାଣି େଜନା ପି ଗଣପତି େଜନା RWX0915421

ପ ୁ /20870 22 203 72ଅଭିନାଶ େଜନା ପି ଗଣପତି େଜନା RWX1173939

 ୀ /20871 40 203 73ମୀନାେଦବୀ େସାନକର *ା କ�ି.ା ପ�ସାଦ େସାନକର RWX0914002

 ୀ /20872 39 203 74ମ;କୁମୁାରି େସାନକର *ା ମରୁଲି େସାନକର RWX0223271

ପ ୁ /20873 47 203 75କ�ି.ାପ�ସାଦ େସାKର ପି ବି��ାଚଲ େସାKର OR/12/084/050281

ପ ୁ /20874 47 203 76ମରୁଲି ମେନାହର େସାKର ପି ବି0�ାଚଲ ପ�ସାଦ େସାKର OR/12/084/050282

 ୀ /20875 27 203 77ସେୁରଖା େସାKର ପି ଗିରିଜା ପ�ସାଦ େସାKର RWX0869875

 ୀ /20876 25 203 78ସିRି େସାନକର ପି କ�ି.ା ପ�ସାଦ େସାନକର RWX1212711

 ୀ /20877 22 203 79ରିKି େସାମକର ପି ମରୁଲୀ ମେନାହର େସାନକର RWX1180694

ପ ୁ /20878 20 203 80ପ�ଦୀପ େସାନକର ପି କ�ି.ା ପ�ସାଦ େସାନକର RWX1212752

ପ ୁ /20979 23 203 81ସମିୁS େଶାନକର ପି ଗିରିଜା ପ�ସାଦ େଶାନକର RWX1180116

ପ ୁ /20980 62 203 82ଗୀରୀଜାପ�ସାଦ େସାKର ପି ବି��ାଚଲ େସାKର OR/12/084/050277

 ୀ /20981 50 203 83ଚି>ାେଦବି େସାKର *ା ଗିରୀଜା େସାKର OR/12/084/050278

ପ ୁ /20982 42 203 84ତୁଳସିରାମ େସାKର ପି ବି��ାଚଲ େସାKର OR/12/084/050283

 ୀ /20983 25 203 85ମମତା କମୁାରୀ େସାନକର ପି ଗୀଜJ ପ�ସାଦ େସାନକର RWX1180652

 ୀ /21084 32 203 86ସଂଯ଼Uୁା ଡା�ୁଆ *ା ସେ>ାଷ ଡା�ୁଆ RWX0706630

ପ ୁ /21185 66 203 87ମ�ୁଳୁ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା OR/12/084/050284

ପ ୁ /21186 66 203 88ସବୁାସ ଚ0�  େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା RWX0916130

 ୀ /21187 62 203 89କ>ୁଳା େବେହରା *ା ମ�ୁଳୁ େବେହରା OR/12/084/050285

ପ ୁ /21188 49 203 90ସଶୁା> େବେହରା ପି ଇ0�ମଣି େବେହରା RWX0652453

ପ ୁ /21189 41 203 91ପ�ଭାତ େବେହରା ପି ମ�ୁଳୁ େବେହରା OR/12/084/050286

 ୀ /21190 39 203 92ଅଶା>ି େବେହରା *ା ସଶୁା> େବେହରା RWX0652461

ପ ୁ /21191 36 203 93ଶବି ଶKର େବେହରା ପି ସବୁାଷ ଚ0�  େବେହରା RWX0916189

 ୀ /21192 29 203 94ଦୀପା େବେହରା *ା ଶବିଶKର େବେହରା RWX1212703

ପ ୁ /21193 30 203 95କବିରାଜ ବିେଶାଇ ପି ଅଭିମନ� ୁବିେଶାଇ RWX0359786

ପ ୁ /21194 54 203 96ଅଭିମନ� ୁବିେଶାୟୀ ପି ଗଦାଧର ବିେଶାୟୀ OR/12/084/050105

 ୀ /21195 46 203 97କନକ ବିେଶାୟୀ *ା ଅଭିମନ� ୁବିେଶାୟୀ OR/12/084/050106

 ୀ /21196 34 203 98ସଜୁାତା କମJକର *ା ଶବି କମJକର RWX1213099

ପ ୁ /21197 50 203 99ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର ନାୟକ ପି କୃ. ଚ0�  ନାୟକ RWX1175157

 ୀ /21198 48 203 100ଗିତା;ଳି ପାଲଟାସିଂ *ା ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର ନାୟକ RWX1175173

ପ ୁ /21199 39 203 101କାଳ0ି ଚରଣ ପାତ� ପି ନିଳମାଧବ ପାତ� RWX0652446

 ୀ /211100 35 203 102Dୀରଦିନି ପାତ� *ା କାଳ0ି ଚରଣ ପାତ� RWX0652438

 ୀ /211101 27 203 103ମିନତି ରାଉତ *ା ନାରାୟଣ ରାଉତ RWX1180355

ପ ୁ /212102 76 203 104ସଦୁାମ ଚରଣ ବାରିକ ପି ବ� ଜବ�ୁ ବାରିକ JLN1460724

 ୀ /212103 57 203 105ମ;ଲୁତା ବାରିକ *ା ସଦୁାମ ବାରିକ OR/12/084/050303

ପ ୁ /212104 48 203 106େଜ�ାତି ବାରିକ ପି ସଦୁାମ ବାରିକ OR/12/084/050304

ପ ୁ /212105 43 203 107ଦିVିରଂଜନ ବାରିକ ପି ସଦାମ ଚରଣ ବାରିକ JLN1451939

 ୀ /212106 27 203 108ରୁବି ଖରା *ା ଜୟା ଖରା RWX1173848

ପ ୁ /212107 72 203 109ମାଗଣିୁ ଚରଣ ସାହୁ ପି ବାଉରି ସାହୁ RWX0915249

ପ ୁ /212108 46 203 110ଜୟେଦବ ସାହୁ ପି ନିତ�ାନ0 ସାହୁ RWX0359703

ପ ୁ /212109 40 203 111ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ସାହୁ RWX0915322

 ୀ /212110 31 203 112ମିନାDୀ ସାହୁ *ା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ RWX0915199

ପ ୁ /213111 54 203 113ପ�ହଲW ାଦ ମହା>ି ପି ଜଗନ< ାଥ ମହା>ି RWX0223297

ପ ୁ /214112 38 203 114ଖୀରସି�ୁ ଦୁଗJ ପି ଘମା ଦୁଗJ RWX0223321

2 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /214113 36 203 115ଲD3ୀ ଦୁଗJ *ା ଖିରସି�ୁ ଦୁଗJ RWX0223313

ପ ୁ /214114 33 203 116ଚତୁରଭୂଜ ଦୁଗJ ପି ପ�ହଲାଦ ଦୁଗJ RWX0870303

 ୀ /214115 58 203 117ଶାରଦା ସାହୁ *ା ମାଗଣୁୀ ଚରଣ ସାହୁ RWX0915157

ପ ୁ /214116 31 203 118ପେରେମHର ସନୁା ପି ରାମପ�ସାଦ ସନୁା RWX0360131

ପ ୁ /214117 27 203 119କୃପା ସନୁା ପି ରାମ ପ�ସାଦ ସନୁା RWX0869610

ପ ୁ /215118 52 203 120ରବି0�  କମୁାର ଦାସ ପି ପ�ଫଲୁ ଦାସ JLN1456045

 ୀ /215119 29 203 121ସ��ାରଣୀ ଦାସ *ା େଗାଲେକHର ଦାସ RWX0967117

 ୀ /215120 36 203 122ସଂଯUୁା ପାଢୀ *ା ରାେକଡା *ାଇଁ RWX0651463

 ୀ /215121 54 203 123େକ.ସବୁO'ମାଳା ପାତ� *ା େକ.ଉଦୟନାଥ ପାତ� RWX0651554

 ୀ /215122 52 203 124ସିଏଚ.*O'ଲତା ପାତ� *ା ସିଏଚ.ଓମକାରନାଥ ପାତ� RWX0651604

ପ ୁ /216123 46 203 125ସିଶିର କମୁାର ମହାପାତ� ପି ହରି ମହାପାତ� RWX0223347

ପ ୁ /216124 63 203 126ଏ ବିଜୟକମୁାର ପାତ� ପି ଏ କୃ.ମ$ୁZ ପାତ� OR/12/084/050290

 ୀ /216125 54 203 127କୃ.େବଣି ପାତ� *ା ବିଜୟ ପାତ� OR/12/084/050291

 ୀ /216126 42 203 128ସରିତା ତ�ିପାଠୀ *ା ଶୀଶିର କମୁାର ମହାପାତ� RWX0223339

ପ ୁ /216127 75 203 129ଚକ�ଧର େବକୖ[ୁନାଥ ତ�ିପାଠୀ ପି ନରସିଂହ ତ�ିପାଠୀ RWX0915355

 ୀ /216128 69 203 130େଜ�ା\<ାରାଣୀ ତ�ିପାଠୀ *ା ଚକ�ଧର େବକୖ[ୁନାଥ ତ�ିପାଠୀ RWX0915470

 ୀ /217129 56 203 131ଲD3ୀ ପତି *ା ନୃସିଂହ ପତି OR/12/084/050299

ପ ୁ /218130 43 203 132ପିMହରୀ . ପି କାମରାଯ ୁ. OR/12/084/050797

 ୀ /218131 34 203 133ପି. ଭୁବ' ସୀ *ା ପି.ଏ8. ରାଜୁ RWX0654814

ପ ୁ /218132 31 203 134ରାମ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ପOୁ' ଚ0�  ଦାସ RWX0967133

ପ ୁ /218133 63 203 135କୃତିବାସ ପାତ� ପି େଦବରାଜ ପାତ� OR/12/084/050791

 ୀ /218134 50 203 136ସକୁା>ି ପାତ� *ା କୃତିବାସ ପାତ� OR/12/084/050792

 ୀ /218135 46 203 137ସତ�ଭାମା େସଣ *ା ଶନୁାକର େସଣ JLN1460989

ପ ୁ /219136 67 203 138ଉମାକା> ପରିଜା ପି ଉ\ବାନ0 ପରିଜା RWX0915926

 ୀ /219137 49 203 139ସନିୁତା ପରିଜା *ା ଉମାକା> ପରିଜା RWX0915991

ପ ୁ /219138 35 203 140ଅସିତ କମୁାର ପରିଜା ପି ଉମାକା> ପରିଜା RWX0916049

ପ ୁ /219139 52 203 141ପ�ଫଲୁ ପ�ଧାନ ପି କି$'ନ ପ�ଧାନ OR/12/084/050784

 ୀ /219140 38 203 142ମାଳା ପ�ଧାନ *ା ପ�ଫଲୁ ପ�ଧାନ OR/12/084/050817

ପ ୁ /219141 26 203 143ପ�ଦୀପ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ପ�ଫଲୁW  କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0711473

ପ ୁ /219142 45 203 144ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ଚ0�  ସାହୁ RWX0651877

ପ ୁ /220143 55 203 145ଶଭୁାଂଶ ୁରାୟ ପି ମରୁଲିଧର ରାୟ OR/12/084/050637

 ୀ /220144 48 203 146*O' ପ�ଭା ରାୟ *ା ଶଭୁାଂସ ୁରାୟ RWX1317486

 ୀ /220145 31 203 147ମମତା ରାୟ ପି ସଭୁ� ାଂଶ ୁପ�ଶନ<  ରାୟ RWX0224634

ପ ୁ /220146 28 203 148ଅମରଜିS ପ�ଧାନ ପି ଶଭୁ� ାଂଶ ୁପ�ସନ<  ରାୟ RWX0523936

 ୀ /220147 28 203 149େମାନାଲିସା ରାୟ ପି ଶଭୁ� ାଂଶ ୁପ�ସନ<  ରାୟ RWX0653097

ପ ୁ /221148 24 203 150*ୟଂସି] ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା RWX1213131

ପ ୁ /221149 53 203 151ନିତ�ାନ0 ସଡ�ି ପି ପ^ାନନ ସଡ�ି RWX1212547

 ୀ /221150 43 203 152ସକୁା>ି ସଡ�ି *ା ନିତ�ାନ0 ସଡ�ି RWX1212562

ପ ୁ /222151 54 203 153ପି ଏସ ରାଯ ୁ ପି ପି କାମରାଯ ୁ OR/12/084/050798

ପ ୁ /223152 69 203 154ପି େଦବରାଜୁ ପି ପି ରଘନୁାଥ OR/12/084/050311

 ୀ /223153 67 203 155ପି ଲଳିତା *ା ପି େଦବରାଯ ୁ OR/12/084/050312

ପ ୁ /224154 60 203 156ଖଗପତି ହରିଜନ ପି ବଳି ହରିଜନ RWX0359778

ପ ୁ /224155 36 203 157ସେୁର0�  ହରିଜନ ପି ଖଗପତି ହରିଜନ RWX0359752

 ୀ /224156 31 203 158ମ;ଳୁା ହରିଜନ *ା ସେୁର0�  ହରିଜନ RWX0416511

ପ ୁ /224157 27 203 159ରାଧାକା> ମହା>ି ପି ଶବିରାମ ମହା>ି RWX0524017

ପ ୁ /225158 69 203 160କାଳ0ି ଚରଣ ବାରିକ ପି ଘ�ୁୁରୁ ବାରିକ JLN1460492

 ୀ /225159 65 203 161ସୀତା ବାରିକ *ା କାଳ0ି ବାରିକ OR/12/084/050615

 ୀ /225160 29 203 162ସନିୁତା ବାରିକ ପି କାଳି0ି ଚ0�  ବାରିକ RWX1174549

 ୀ /225161 41 203 163ଯେଶାଦା େବେହରା *ା ଖଲି େବେହରା OR/12/084/050565

ପ ୁ /225162 55 203 164ପ�ଭାତ ଦାସ ପି ଏମ େଗାପାଳ ଦାସ OR/12/084/050113

ପ ୁ /225163 44 203 165ସେ>ାଷ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ରାମଚ0�  ମହାପାତ� RWX0651471

ପ ୁ /225164 59 203 166େମାହନ ନାୟକ ପି ଡ଼`ରୁୁ ନାୟକ RWX0223370

ପ ୁ /225165 50 203 167ନିଳା^ଳ ନାୟକ ପି କପିଳ ନାୟକ OR/12/084/050597

ପ ୁ /225166 60 203 168ସେୁର0� ନାଥ ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ JLN1455567

 ୀ /225167 52 203 169ବାସ>ି ପାଢୀ *ା ସେୁର0� ନାଥ ପାଢୀ JLN1452036

ପ ୁ /225168 25 203 170େସୗମ� ର;ନ ପାଢୀ ପି ସେୁର0�  ନାଥ ପାଢୀ RWX0915678

 ୀ /225169 70 203 171କମୁାରୀ ପାତ� *ା ନିଳମାଧବ ପାତ� OR/12/084/050360

ପ ୁ /225170 47 203 172ନିଳମାଧବ ପାତ� ପି ବି ପାତ� OR/12/084/050359

ପ ୁ /225171 42 203 173ସ;ୟ ପାତ� ପି ନିଳମାଧବ ପାତ� OR/12/084/050363

ପ ୁ /225172 50 203 174ସ;ୟ ରାଉତ ପି ତ�ିନାଥ ରାଉତ OR/12/084/050509

 ୀ /225173 41 203 175କମଳା ସାହୁ *ା ଭାଗିରଥି ସାହୁ OR/12/084/050362

ପ ୁ /226174 32 203 176ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଲD3ୀପ�ସାଦ େବେହରା RWX0416867

3 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /226175 41 203 177େରଖରାଣି ମହାପାତ� *ା ସିମା^ଳ ମହାପାତ� OR/12/084/050365

 ୀ /226176 21 203 178େସାନାଲି ସାହୁ ପି ପ�ତାପ ଚ0�  ସାହୁ RWX1181809

ପ ୁ /227177 45 203 179ସୀମା^ଳ ପଲାଇ ପି କାଶି ପଲାଇ RWX0506188

ପ ୁ /227178 22 203 180ସିଲୁ ପେଲଇ ପି ସିମା^ଳ ପେଲଇ RWX1173814

ପ ୁ /227179 32 203 181ସମିର ପାତ� ପି ଦୁଗJ ପ�ସାଦ ପାତ� RWX1174614

ପ ୁ /227180 50 203 182ଶKର ପ�ଧାନ ପି ଉ\ବ ପ�ଧାନ RWX0223388

 ୀ /227181 45 203 183ନମିତା ପ�ଧାନ *ା ଶKର ପ�ଧାନ JLN2236214

ପ ୁ /227182 21 203 184ଆେଲାକ ପ�ଧାନ ପି ଶKର ପ�ଧାନ RWX1174788

ପ ୁ /229183 77 203 185ଜଦୁମଣି ମହାରଣା ପି ହେରକୃ. ମହାରଣା RWX0308189

 ୀ /229184 41 203 186ଲଳିତା ମହାରଣା *ା ଲି�ରାଜ ମହାରଣା RWX0223396

ପ ୁ /229185 62 203 187ବିଜୟ କିେଶାର ନ0 ପି କୀ$'ନ ନ0 OR/12/084/046320

ପ ୁ /229186 48 203 188ରତ< ାକର ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ RWX0915769

 ୀ /229187 42 203 189େସୗଭାଗ� ନାୟକ *ା ରତ< ାକର ନାୟକ RWX0915975

ପ ୁ /229188 25 203 190େଗୗତମ ନାୟକ ପି ରତ< ାକର ନାୟକ RWX0915751

ପ ୁ /230189 33 203 191ଗେଣଶ କମୁାର ଗVୁା ପି ହାକିମ ଚ0�  ଶା RWX0712208

ପ ୁ /230190 37 203 192ସବୁ� ତ କମୁାର ସାମଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ RWX0224436

 ୀ /231191 34 203 193ସରୁଚିତା ପାଣିଗ�ାହି *ା ପ�ସା> କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି RWX0915462

ପ ୁ /232192 42 203 194ଦୁଃଶାସନ ବେଢଇ ପି କାମରାଜୁ ବେଢଇ RWX0522474

ପ ୁ /232193 70 203 195ହାଡିବ�ୁ ନାଏକ ପି ଗଣପତି ନାୟକ JLN1451863

 ୀ /232194 73 203 196ରାଜଲD3ୀ *ାଇଁ *ା େଗାପିନାଥ *ାଇଁ RWX0779405

ପ ୁ /232195 78 203 197େଗାପୀନାଥ *ାଉଁ ପି ରଘନୁାଥ *ାଉଁ RWX0779421

ପ ୁ /232196 36 203 198ଦୁଗJମାଧବ *ାଉଁ ପି େଗାପିନାଥ *ାଉଁ RWX0308213

ପ ୁ /232197 32 203 199ସା>ୁନ କମୁାର *ାଉଁ ପି େଗାପିନାଥ *ାଉଁ RWX0308221

ପ ୁ /233198 52 203 200ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ସାେହବ ସାହୁ RWX0223412

ପ ୁ /233199 47 203 201ର;ନ କମୁାର ସାହୁ ସାହୁ ପି ସାେହବ ସାହୁ RWX0223438

ପ ୁ /233200 44 203 202ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ସହେଦବ ସାହୁ RWX0223461

 ୀ /233201 40 203 203ବି.ୁପ�ିୟା ସାହୁ *ା ଦିଲW ିପ କମୁାର ସାହୁ RWX0223420

 ୀ /233202 39 203 204େଶାଭନା ସାହୁ *ା ରଜଂନ ସାହୁ RWX0223446

ପ ୁ /233203 39 203 205ପOୂ'ବାସୀ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0223453

 ୀ /233204 22 203 206ଦିବ�ାଶ�ୀ ସାହୁ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ RWX1212455

 ୀ /234205 59 203 207େଜ�ାତZମୟୀ ପMା *ା ଦିବାକର ପMା RWX0308239

 ୀ /234206 37 203 208ପିନାDି ପMା ପି ଦିବାକର ପMା RWX0223503

ପ ୁ /234207 34 203 209ପ�ତ�ଷୁ କମୁାର ପMା ପି ଦିବାକର ପMା RWX0308247

 ୀ /234208 32 203 210ପ�ିୟKା ପMା ପି ଦିବାକର ପMା RWX0223511

ପ ୁ /234209 44 203 211ଶେୁଭ0ୁ କମୁାର ପତି ପି ଶ�ୀବ\ ପତି RWX0224832

 ୀ /235210 56 203 212ଶମZbା ପ�ମାଣିକ *ା ପ�ଫଲୁW  କମୁାର ଗରୁୁ JLN1452226

 ୀ /235211 32 203 213ସ��ାରାଣୀ େବେହରା *ା ରାେକଶ କମୁାର ଗରୁୁ RWX0913889

 ୀ /235212 31 203 214ହାରମଣୀ େବେହରା *ା କିେଶାର ଚ0�  ଦାସ RWX1212869

ପ ୁ /235213 45 203 215କିେଶାର ଚ0�  ଦାସ ପି ରବି0�ନାଥ ଦାସ RWX1212851

ପ ୁ /235214 62 203 216ପ�ଫଲୁW  ୍କମୁାର ଗରୁୁ ପି ଭଗବାନ ଗରୁୁ JLN1452218

 ୀ /235215 35 203 217ର;ିତା ଗରୁୁ ପି ନିର;ନ ଗରୁୁ RWX1213107

ପ ୁ /235216 33 203 218ରାେକଶ କମୁାର ଗରୁୁ ପି ନିର;ନ ଗରୁୁ RWX0360123

ପ ୁ /235217 54 203 219ସେରାଜ କମୁାର ନାଇକ ପି କୀ$'ନ ନାଇକ JLN1455963

ପ ୁ /235218 56 203 220େଜାନ ମରS ପାତ� ପି େଲବିପାତ� ଖସଲା RWX0779447

 ୀ /235219 54 203 221ସରୁଭି େମରି ପାତ� ପି େଲବି ପାତ� େଖାସଲା RWX0914713

 ୀ /235220 50 203 222ଏଲିଜାେବଥି ପାତ� ପି େଲବି ପାତ� େଖାସଲା RWX0914887

ପ ୁ /235221 46 203 223ସନିୁc କମୁାର ପାତ� ପି େଲବିପାତ� ଖସଲା ଖସଲା RWX0779462

ପ ୁ /235222 44 203 224ଅନିc ପାତ� ପି େଲବିପାତ� ଖସଲା RWX0779488

 ୀ /235223 42 203 225ପ�ମିଳି ପାତ� *ା ଅନିc କମୁାର ପାତ� RWX0779512

ପ ୁ /235224 68 203 226କିେଶାର ଚ0�  ପPନାୟକ ପି ରାମଚ0�  ପPନାୟକ RWX1213065

 ୀ /235225 64 203 227*O'ଲତା ପPନାୟକ *ା କିେଶାର ଚ0�  ପPନାୟକ RWX1213032

ପ ୁ /236226 65 203 228ପ�କାଶ ପdତା ପି ବ� ଜକିେଶାର ପdତା RWX0223552

 ୀ /236227 56 203 229ଲଲିତା ପMା *ା ପ�କାଶ ପMା RWX0223545

ପ ୁ /236228 34 203 230ଦୀପିକ ପdତା ପି ପ�କାଶ ପdତା RWX0223537

ପ ୁ /237229 41 203 231ପ�ଣବ କମୁାର ପରମାଣିକ ପି ପ�ସନ<  କମୁାର ପରମାଣିକ RWX0870006

ପ ୁ /237230 79 203 232େକୗଳାସ ଚ0�  େସଠି ପି ବାମନ ଚ0�  େସଠି RWX0223578

ପ ୁ /237231 43 203 233ରଘନୁାଥ େସଠୀ ପି େକଳୖାସ ଚ0�  େସଠୀ RWX0916262

 ୀ /237232 38 203 234େଗୗରୀେଦବୀ େସଠି ପି େକୗଳାସ େସଠି RWX0223560

ପ ୁ /237233 34 203 235ରବି0�  େସଠି ପି େକୗଳାଶ ଚ0�  େସଠି RWX0308254

ପ ୁ /237234 25 203 236ମନେମାହନ େସଠୀ ମା ରମା େଦବୀ େସଠୀ RWX0869933

 ୀ /237235 44 203 237ରମାେଦବୀ େସଠୀ *ା ପଶ ୁ'ରାମ େସଠୀ RWX0223594

ପ ୁ /238236 34 203 238ସି.ଏଚ.େଶଖର ଆଚାରି ପି ସି.ଏଚ ନରସିଂହ ଆଚାରି RWX0223602

4 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /239237 70 203 239ବନାନୀ େବରୖାଗୀ *ା ଅଧିର କମୁାର େବରୖାଗୀ RWX0916148

ପ ୁ /239238 67 203 240ଅଧିର କମୁାର େବରୖାଗୀ ପି ମ�ଲ େବରୖାଗୀ RWX0916247

ପ ୁ /239239 39 203 241ଅଭିଜିତ େବରୖାଗୀ ପି ଅଧିର କମୁାର େବରୖାଗୀ RWX0916122

ପ ୁ /239240 37 203 242ଅନୁପ କମୁାର େବରୖାଗୀ ପି ଅଧିର କମୁାର େବରୖାଗୀ RWX0916098

 ୀ /239241 59 203 243ସଜୁାତା ଧଳ ମା ଗଦାଧର ଧଳ RWX1173897

ପ ୁ /239242 30 203 244ଭବାନୀ ଶKର ମହା>ି ପି ଶିବରାମ ମହା>ି RWX0523084

 ୀ /239243 69 203 245ଲD3ୀ ମହା>ି *ା ତ�ିନାଥ ମହା>ି RWX0223628

 ୀ /240244 65 203 246ସଷୁମା କମୁାରି େଦବି *ା େଗୗରି ପ�ସାଦ ରାଜ RWX0223651

ପ ୁ /240245 35 203 247େରାହିତ ରାଜ େଦବ ପି ଜଗନ< ାଥ ରାଜ RWX0223677

 ୀ /240246 37 203 248ସ��ାରାଣୀ କବିରାଜ *ା ରଣଜିତ କବିରାଜ JLN1516350

ପ ୁ /240247 35 203 249େଦବୀ ପ�ସାଦରାଜ ପି େଗୗରି ପ�ସାଦରାଜ RWX0223669

ପ ୁ /240248 77 203 250େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ରାଜ ପି କି.ା ଚ0�  ରାଜ RWX0223644

ପ ୁ /241249 37 203 251ପ�ଦୀପ ବିେଶାଇ ପି ଅଭିମନ� ୁବିେଶାଇ JLN1488188

ପ ୁ /241250 50 203 252ଭି.ଲD3ଣ ଗିରିଶ ପି ଏ. ଆନ0 ରାଓ RWX0779546

ପ ୁ /241251 44 203 253ଭି. ଉମାକା> ରାଓ ପି ଭି.ଆନ0 ରାଓ RWX0223685

 ୀ /242252 35 203 254ବଷJ ପPନାୟକ *ା ସଯୂ�' ନାରାୟଣ ପPନାୟକ RWX0914747

ପ ୁ /242253 36 203 255ସଯୂ�' ନାରାୟଣ ପPନାୟକ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ପPନାୟକ RWX0914184

ପ ୁ /242254 47 203 256ଶଶି ପିେଲ ପି ଶKର ପିେଲ RWX0360057

 ୀ /242255 44 203 257ର; ୁପିେଲ *ା ଶଶି ପିେଲ RWX0360065

ପ ୁ /242256 42 203 258ଉେପ0�  ଶାହା ପି ଶ�ାମ ସ0ୁର ଶାହା RWX0869784

ପ ୁ /242257 34 203 259ଅରବି0 ଶାହା ପି ଶ�ାମ ସ0ୁର ଶାହା RWX0869776

ପ ୁ /242258 42 203 260ସେ>ାଷ ସାହା ପି ହିରାଲାଲ ସାହା RWX0360024

 ୀ /242259 38 203 261ସବିତା ସାହା *ା ସେ>ାଷ ସାହା RWX0360032

 ୀ /242260 21 203 262ଶା>ିଲତା ସାହୁ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ RWX1181148

ପ ୁ /242261 46 203 263ଜି. ଶ�ୀନିବାସ ପି ଜି. ସଯୂ�'ନାରାୟଣ JLN1488212

 ୀ /243262 69 203 264ପ�ମଲତା ଦାସ *ା ବଳଭଦ�  ଦାସ RWX0223735

ପ ୁ /243263 52 203 265େଗାପୀନାତ ଦାସ ପି ବଳଭଦ�  ଦାସ RWX0223727

 ୀ /243264 44 203 266ବନିତା ଦାସ *ା େଗାପିନାଥ ଦାସ RWX0223743

 ୀ /243265 42 203 267ଜି. ମ; ୁ *ା ଜି. ଶ�ୀନିବାସ JLN1488220

 ୀ /243266 22 203 268ଗା>ା ଶ�ାବଣୀ ପି ଗା>ା ଶ�ୀନୀବାସ ରାଓ RWX1180157

ପ ୁ /244267 79 203 269ଭି. ଆନ0 ରାଓ ପି ଏ. ସେବ' Hର ରାଏ RWX0779553

ପ ୁ /244268 36 203 270ସଶୁା> କମୁାର ବିHାଳ ପି ଦିଗ`ର ବିHାଳ RWX0870147

 ୀ /244269 58 203 271ହିରାମଣୀ ହିଆଲ *ା ରଘନୁାଥ ହିଆଲ JLN1488279

 ୀ /244270 42 203 272ନମିତା ମଂଜରୀ ନାୟକ *ା ମେନାରଂଜନ ପ�ଧାନ RWX0427393

ପ ୁ /244271 40 203 273ସା>ୁନୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶିଶିର ନାୟକ RWX0308288

ପ ୁ /244272 32 203 274ଆଶି8 କମୁାର ନାୟକ ପି ଶିଶିର ନାୟକ RWX0308262

 ୀ /244273 74 203 275ଭି. ଜୟଲD3ୀ ରାଓ *ା ଏ.ଆନ0 ରାଓ RWX0779561

 ୀ /245274 39 203 276ପ�ଭାସୀନୀ ସତପଥି ପି ବି.ଚରଣ ସତପଥୀ RWX0223800

ପ ୁ /245275 41 203 277ସଶୁା> କମୁାର େଗୗଡ ପି ଲD3ଣ େଗୗଡ RWX1212356

ପ ୁ /245276 44 203 278କମୁ ପା�ି ପି ଦୁଲବ ପା�ି JLN1488345

ପ ୁ /245277 72 203 279ନାରାୟଣ ଚ0�  ରଥ ପି ଭୀମେସନ ରଥ RWX1212380

 ୀ /245278 67 203 280େମାନରମା ରଥ *ା ନାରାୟଣ ଚ0�  ରଥ RWX1212398

ପ ୁ /245279 28 203 281ଶବି ପ�ସାଦ ଶତପଥୀ ପି ବି.ୁ ଚରଣ ଶତପଥୀ RWX0653196

 ୀ /245280 32 203 282ପ�ତିଭା ଶତପଥୀ ପି ବି.ଚରଣ ଶତପଥୀ RWX0223818

 ୀ /246281 40 203 283ରଶ3ତିା ମହାପାତ� *ା ସେ>ାଷ ମହାପାତ� RWX0223826

 ୀ /246282 39 203 284ମିନତି ମହାପାତ� *ା ବି.ୁପ�ସାଦ ମହାପାତ� RWX0308296

 ୀ /246283 34 203 285ସ�ିତା ମହାପାତ� *ା ରାଧାକୃ. ମହାପାତ� RWX0651448

ପ ୁ /246284 39 203 286ରାଉଡୁ େମାହନ େରeି ପି ରାଉଡୁ ଅନାମ ୁେରeି RWX0653501

 ୀ /246285 33 203 287ରାଉଡୁ ମିନ< ି େରeି *ା ରାଉଡୁ େମାହନ େରeି RWX0653493

 ୀ /247286 42 203 288ର� ପା�ି *ା କମୁ ପା�ି JLN1487388

 ୀ /248287 61 203 289ସକୁା>ି େଚୗଧରୁୀ *ା ଭା@ର ଚ0�  େଚୗଧରୁୀ JLN1487446

ପ ୁ /248288 43 203 290ପ�େମାଦ ମହାରଣା ପି ଭା@ର ମହାରଣା RWX0652891

 ୀ /248289 35 203 291ସେ>ାଷିନୀ ମହାରଣା ପି ଭା@ର ମହାରଣା RWX0652917

 ୀ /248290 34 203 292ପିKି ମହାରଣା *ା ପ�େମାଦ ମହାରଣା RWX0652909

ପ ୁ /249291 67 203 293ଭା@ର ଚ0�  େଚୗଧରୁୀ ପି ରାଧାେମାହନ େଚୗଧରୁୀ JLN1487453

 ୀ /249292 69 203 294ପଦ3 ାବତୀ ପାତଚ� *ା ଲଡ଼ୁ◌ୁ ପାତଚ� RWX0674358

ପ ୁ /249293 46 203 295ତ�ିପତୀ ପାତ� ପି ଲଡ଼ୁ◌ୁ ପାତ� RWX0308304

 ୀ /250294 26 203 296ପି.ପଜୂା ପାତ� *ା ପି.ସେ>ାଷ କମୁାର RWX1180488

ପ ୁ /250295 42 203 297ପି. ସେ>ାଷ କମୁାର ପି ପି. ଦMପାଣୀ JLN1488386

 ୀ /251296 38 203 298ଗୀତା େଦଉଳପାଡିଆ *ା କମଳୁୁ େଦଉଳପାଡିଆ JLN1487636

 ୀ /252297 64 203 299ଆଇତି େଦଉଳପାଡିଆ *ା କମଲୁୁ େଦଉଳପାଡିଆ JLN1487677

ପ ୁ /253298 47 203 300ମ�ଲାଲ ଛତ�ିଆ ପି ଗରୁେଦବ ଛତ�ିଆ JLN1487685

5 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /254299 44 203 301େହମ> କମୁାର ମାହୁ> ପି ଅେଲଖ ଚ0�  ମାହୁ> JLN1487784

ପ ୁ /255300 39 203 302ସତ�ଜିତ େଚୗଧରୁୀ ପି ଭା@ର ଚ0�  େଚୗଧରୁୀ JLN1487818

 ୀ /255301 31 203 303*ାପ<ା ସାହୁ *ା ସତ�ଜିତ େଚୗଧରିୁ RWX0712125

ପ ୁ /256302 51 203 304ପ�ଦୀପ କମୁାର ଘେଡଇ ପି ବାସଧୁର ଘେଡଇ JLN1487867

 ୀ /256303 45 203 305ପNୁା;ଳି ଘେଡଇ *ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ଘେଡଇ JLN1487875

ପ ୁ /257304 39 203 306ଗରୁୁମ$ୁZ େଦଉଳପାଡିଆ ପି କମଳୁ େଦଉଳପାଡିଆ JLN1487883

ପ ୁ /258305 48 203 307ଦୁେଯ�Jଧନ ଛତ�ିଆ ପି ଗରୁୁେଦବ ଛତ�ିଆ JLN1487990

ପ ୁ /259306 55 203 308ଚି$ର;ନ ପାତ� ପି ଅଭିମନ� ୁପାତ� JLN1566611

 ୀ /259307 53 203 309ରମାରାଣୀ ପାତ� *ା ଚି$ର;ନ ପାତ� JLN1566629

 ୀ /260308 59 203 310ଅ�ୁରବାଳା ଦାସ *ା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0915371

ପ ୁ /260309 53 203 311ବାଦଲ ଦାସ ପି େନପାଲ ଦାସ JLN1566637

 ୀ /260310 25 203 312ବିୟୁଟି ଦାସ ପି ବାଦଲ ଦାସ RWX0913681

 ୀ /261311 43 203 313ରୀନା ଦାସ *ା ବାଦଲ ଦାସ JLN2236180

ପ ୁ /262312 46 203 314ଲD3ଣ ତାMି ପି େଦବୀସନ ତାMି RWX0779579

 ୀ /263313 50 203 315ଜାହ< ବୀ ସାମ>ରାୟ *ା ସ3 ୃତିର;ନ ସାମ>ରାୟ RWX0779587

ପ ୁ /264314 49 203 316ଟି. େଗୗରୀ ଶKର ରାଓ ପି ଟି. କ� ି.ାମ$ୂZ ରାଓ JLN1566645

 ୀ /264315 42 203 317ଟି. ସରିତା *ା ଟି. ପ�ଭାକର ରାଓ JLN1566678

ପ ୁ /265316 42 203 318ଅେଶାକ କମୁାର ପାMବ ପି ଅନ> ଚରଣ ପାMବ JLN1566686

ପ ୁ /265317 55 203 319ଟି. ପ�ଭାକର ରାଓ ପି ଟି. କ� ି.ାମ$ୂZ ରାଓ JLN1566652

 ୀ /266318 78 203 320ଟି. ବିଜୟ ଲD3ୀ *ା ଟି. କ� ି.ାମ$ୂZ . JLN1566660

 ୀ /266319 43 203 321ର;ିତା ମଲW ିକ ପି ଚକ�ଧର ମଲW ିକ JLN1566702

ପ ୁ /266320 68 203 322ସଶୁା> କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଖାଲ ଚ0�  ସାହୁ RWX0915264

 ୀ /266321 62 203 323ପ�ତିମା ସାହୁ *ା ସଶୁା> କମୁାର ସାହୁ RWX0915215

ପ ୁ /266322 47 203 324ପ�ତାପ ଚ0�  ସାହୁ ପି ଉଲା ସାହୁ JLN2321008

 ୀ /266323 39 203 325ଯା5ସିନି ସାହୁ *ା ପ�ତାପ ଚ0�  ସାହୁ JLN2320455

ପ ୁ /267324 37 203 326ଚ0�େଶଖର ରାଉତ ପି ଶରତ କମୁାର ରାଉତ JLN2235828

 ୀ /268325 39 203 327ସାଗରୀକା ବାରିକ *ା Dିତିଷର;ନ ବାରିକ JLN1566710

ପ ୁ /268326 67 203 328ବିପ� ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ମାଧବ େଚୗଧରୁୀ RWX0868984

ପ ୁ /268327 43 203 329ଅରୁଣ କମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି ବିପ� ଚରଣ େଚୗଧରିୁ RWX0868976

 ୀ /268328 38 203 330ଦିVୀଲତା ପାଣିଗ�ାହୀ *ା ଅରୁଣ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ RWX0868950

 ୀ /269329 44 203 331ଝୁନୁଲତା ସାହୁ *ା ସତୃଘ< ସାହୁ JLN1566736

 ୀ /269330 27 203 332ସଦୁଷ<ା ସାହୁ ପି ବାରିକ ସାହୁ RWX0652974

ପ ୁ /269331 27 203 333ଗ�ାଧର ସାହୁ ପି ବାରିକା ସାହୁ RWX0652982

ପ ୁ /270332 50 203 334ପ^ାନନ ବାରିକ ପି ସଦୁାମ ବାରିକ JLN1566744

 ୀ /270333 39 203 335ମମାତା ବାରିକ *ା ପ^ାନନ ବାରିକ RWX0359810

 ୀ /270334 65 203 336ମନରମା ପାଢୀ *ା ଦୁଃଖି ଶ�ାମ ପାଢୀ RWX0779595

 ୀ /270335 45 203 337େଜ�ାତି ପାଢୀ *ା ଋଷି ପ�ସାଦ ଭP JLN2321016

 ୀ /270336 41 203 338ମ;ଳୁା କମୁାରୀ ପାଢୀ ମା ମେନାରମା ପାଢୀ JLN2236453

 ୀ /271337 52 203 339ପ�ିୟଦଶ'ନୀ ସାମଲ *ା ବିHବ�ନ ସାମଲ JLN1566751

ପ ୁ /272338 56 203 340ଲD3ିକା> ମନିୁ ପି ବିHନାଥ ମନିୁ JLN2235588

 ୀ /272339 46 203 341େଦବକି ମନିୁ *ା ଲD3ିକା> ମନିୁ JLN2235570

ପ ୁ /272340 27 203 342ସଶୁୀଲ କମୁାର ମନୁୀ ପି ଲD3ୀ କା> ମନୁୀ RWX0651893

 ୀ /273341 57 203 343ଜୟ>ି େବେହରା *ା ରାମକୃ. େବେହରା RWX0779603

ପ ୁ /274342 43 203 344ପି. କ� ି.ା ପି ନୀଳକ[ମ JLN2235679

 ୀ /275343 37 203 345େଜ�ାସ3ା ରାଣୀ େବେହରା *ା ଜୟ ବାଡତ�ା JLN2236685

ପ ୁ /276344 34 203 346କାହ< ୁଚରଣ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଶଶିରି ପାଣିଗ�ାହି RWX0779611

ପ ୁ /276345 33 203 347କାହ< ୁ  ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଜୟେଦବ ପାଣିଗ�ାହି RWX1181585

 ୀ /276346 47 203 348ସାଇଲD3ୀ *ାଇଁ *ା ଜାନକୀବଲW ଭ *ାଇଁ RWX0223834

 ୀ /277347 75 203 349ଅନ< ପOୂJ େବେହରା *ା ଶ�ାମସ0ୁର େବେହରା JLN2320844

ପ ୁ /277348 59 203 350ଲD3ୀପ�ସାଦ େବେହରା ମା ଅନ< ପOୂJ େବେହରା JLN2320612

ପ ୁ /277349 48 203 351େଦେବ0�  ପ�ସାଦ େବେହରା ମା ଅନ< ପOୂJ େବେହରା JLN2320869

 ୀ /277350 32 203 352ଦିVିମୟୀ ମହା>ି *ା ପ�ଫୁଲ କମୁାର ମହା>ି RWX0711523

 ୀ /277351 32 203 353ଦିVିମୟୀ ସାହୁ *ା ପ�ଫୁଲ କମୁାର ମହା>ି RWX0869453

 ୀ /278352 50 203 354ମିନତି େସଠୀ *ା ଗ�ବ'  େସଠୀ RWX0653279

ପ ୁ /278353 68 203 355ନେଗ0�  ନାଥ େସଠୀ ପି ଧରଣୀଧର େସଠୀ RWX0713552

ପ ୁ /278354 53 203 356ଗ�ବ'  େସଠୀ ପି ମଧ ୁେସଠୀ JLN2236727

ପ ୁ /278355 39 203 357ଦୀଲW ୀପ କମୁାର େସଠୀ ପି ନେଗ0�  ନାଥ େସଠୀ RWX0870220

ପ ୁ /278356 34 203 358ଦୀପକ କମୁାର େସଠୀ ପି ନେଗ0�  ନାଥ େସଠୀ RWX0713545

 ୀ /278357 27 203 359ମମତା େସଠୀ ପି ଲD3ୀଧର େସଠୀ RWX0870238

ପ ୁ /278358 25 203 360ଦୀବ� ର;ନ େସଠୀ ପି ନେଗ0�  ନାଥ େସଠୀ RWX0870212

 ୀ /280359 37 203 361କନିୁ ସାହୁ *ା ଟୁନା ସାହୁ JLN2352888

ପ ୁ /281360 57 203 362ବି. େକଦାର ପାତ� ପି ବି. କୃ.ାମ$ୁZ ପାତ� RWX0779629

6 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /282361 40 203 363ରୀନାରାଣୀ ମହା>ି *ା ପ�େମାଦ କମୁାର ମହା>ି JLN2320828

ପ ୁ /282362 35 203 364ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହା>ି ପି ମହାେଦବ ମହା>ି JLN2320893

 ୀ /283363 47 203 365ବି. ଇ0ିରା ପାତ� *ା ବି େକଦାର ପାତ� JLN2236248

ପ ୁ /283364 22 203 366ବି ଶିବ ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ବି େକଦାର ପାତ� RWX1173806

ପ ୁ /284365 44 203 367ସୀମା^ଳ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ RWX0779637

 ୀ /285366 45 203 368ସେରାଜିନି ସାହୁ *ା ତ�ିନାଥ ସାହୁ JLN2321214

ପ ୁ /286367 55 203 369ଲD3ୀଧର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଜୟକୃ. ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0223867

 ୀ /286368 50 203 370ଝୁନୁ ପାଣିଗ�ାହୀ *ା ଜୟକୃ. ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0223859

ପ ୁ /286369 54 203 371କାହ< ୁଚରଣ ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧି ସାହୁ JLN2320851

ପ ୁ /286370 51 203 372ତ�ିନାଥ ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧି ସାହୁ JLN2321305

ପ ୁ /286371 44 203 373ହରପ�ିୟା ସାହୁ ପି କାହ< ୁଚରଣ ସାହୁ JLN2321255

ପ ୁ /286372 43 203 374ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ପରୁୁେଷା$ମ ସାହୁ RWX0523225

 ୀ /286373 37 203 375େରବତୀ ସାହୁ *ା ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ RWX0523233

 ୀ /287374 54 203 376ନିମ'ଳା େବେହରା *ା ଲD3ୀ ପ�ସାଦ େବେହରା JLN2320745

ପ ୁ /287375 46 203 377ଦୂଗJପ�ସାଦ େବେହରା ମା ଅନ< ପOୂJ େବେହରା JLN2320638

ପ ୁ /289376 36 203 378ସେ>ାଶ ପେଲଇ ପି ପରମା ପେଲଇ JLN2235562

ପ ୁ /289377 46 203 379ତିରୁପତି ସାମଲ ପି ପOୂ'ଚ0�  ସାମଲ JLN2330850

 ୀ /290378 39 203 380ଲD3ୀ େବେହରା *ା ପ�ଭାତ େବେହରା JLN2330827

 ୀ /290379 67 203 381ରତ< ାମାଳା ସାମଲ *ା ପOୂ'ଚ0�  ସାମଲ JLN2236628

 ୀ /291380 44 203 382ଏ. ଦମୟ>ି *ା ଏ. ଲD3ୀ ନାରାୟଣ RWX0779645

ପ ୁ /292381 45 203 383ଅHିନି େଜନା ପି ବଂଶିଧର େଜନା RWX0223883

ପ ୁ /294382 45 203 384ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା RWX0914143

ପ ୁ /294383 44 203 385ସମିର କମୁାର େବେହରା ପି କୃ.ଚ0�  େବେହରା RWX0416859

 ୀ /294384 37 203 386ସଶୁ�ୀ ଅନିତା ଦେଳଇ *ା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0914192

 ୀ /295385 43 203 387ଶା>ିଲତା ମଲW ିକ *ା ଶା>ା>ୁ କମୁାର ମଲW ିକ RWX0966929

ପ ୁ /295386 47 203 388ଶା>ନୁ କମୁାର ମଲW ିକ ପି ଭାଗିରଥି ମଲW ିକ RWX0359109

 ୀ /296387 72 203 389ପି. ଲD3ୀ ପାତ� *ା ପି.ରଘନୁାଥ ପାତ� RWX0779686

ପ ୁ /296388 45 203 390ପି. ସିମା^ଳ ପାତ� ପି ପି. ରଘନୁାଥ ପାତ� RWX0779652

 ୀ /297389 69 203 391ମେନାରମା ତ�ିପାଠୀ *ା ହରିହର ତ�ିପାଠୀ JLN2321107

ପ ୁ /297390 50 203 392ପ�ଭାତ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ହରିହର ତ�ିପାଠୀ JLN2321099

 ୀ /299391 46 203 393ରଶ3ିେରଖା ବରାଳ *ା ଶିବପ�ସାଦ ବଳ JLN2330975

 ୀ /299392 54 203 394ସମିୁତ� ା ପ�ଧାନ *ା ବିଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0674366

 ୀ /300393 73 203 395ସାରଳା େଦାରା *ା ୰ ହରିକୃ. ପ�ସାଦ େଦାରା RWX0223925

 ୀ /300394 46 203 396େକ. ଭାଗ�ଲତା େଦାରା *ା େକ. ଶକୁେଦବ େଦାରା RWX0913624

ପ ୁ /300395 41 203 397ସେ>ାଷ କମୁାର େଦାରା ପି ୰ ହରିକୃ. ପ�ସାଦ େଦାରା RWX0223917

ପ ୁ /300396 41 203 398ସେ>ାଷ କମୁାର େଦାରା ମା ସାରଳା େଦାରା RWX1212836

ପ ୁ /300397 39 203 399ଅନ> କମୁାର େଦାରା ପି ୰ ହରିକୃ. ପ�ସାଦ େଦାରା RWX0223909

 ୀ /300398 38 203 400େକ. ଲାଲି େଦାରା *ା େକ. େକଶବ େଦାରା RWX0913509

 ୀ /300399 36 203 401େକ. େଜ�ାତି େଦାରା *ା େକ. ନାେଗHର େଦାରା RWX0913533

 ୀ /300400 32 203 402ସବିତା କମୁାରୀ େଦାରା ପି କୃ.ଚ0�  େଦାରା RWX0915488

ପ ୁ /300401 30 203 403ପ�ଶନ<  କମୁାର େଦାରା ପି କୃ.ଚ0�  େଦାରା RWX0915934

 ୀ /300402 29 203 404ଲD3ୀ କମୁାରୀ େଦାରା ପି କୃ.ଚ0�  େଦାରା RWX0915512

 ୀ /300403 26 203 405ସ3 ୃତି େଦାରା ପି ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର େଦାରା RWX0869743

ପ ୁ /300404 23 203 406େଭରୖବ େଦାରା ପି କୃ. ଚ0�  େଦାରା RWX1212968

ପ ୁ /300405 68 203 407ଅଜୁ' ନ ଗଉଡ ପି ବୃ0ାବନ ଗଉଡ RWX0915389

 ୀ /300406 52 203 408ବିଶାଖା ଗଉଡ *ା ଅଜୁ' ନ ଗଉଡ RWX0914960

 ୀ /300407 40 203 409ମମିତା େଗୗଡ *ା ବିେନାଦ େଗୗଡ RWX0913640

ପ ୁ /300408 34 203 410ଶବି କମୁାର ଗଉଡ ପି ଅଜୁ' ନ ଗଉଡ RWX0914853

 ୀ /300409 33 203 411ଇ0ୁମତୀ ଗଉଡ *ା ପ�ତାପ ଚ0�  ଗଉଡ RWX0913475

ପ ୁ /300410 33 203 412ରବି0�  କମୁାର ଗଉଡ ପି ଅଜୁ' ନ ଗଉଡ RWX0914879

 ୀ /300411 26 203 413ରଶ3େିରଖା େଗୗଡ ପି ନାରସ ୁେଗୗଡ RWX0913665

ପ ୁ /300412 40 203 414ଶିବଶKର ପାତ� ମା ପଦ3 ାବତୀ ପାତ� JLN2235836

 ୀ /300413 59 203 415ସେୁଚତା ସତମk *ା ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର େଦାରା RWX0916221

ପ ୁ /301414 38 203 416ଜଗନ< ାଥ ପ�ଧାନ ପି ଯଧିୁlିର ପ�ଧାନ JLN2330900

ପ ୁ /301415 52 203 417ବସ> କମୁାର *ାଇଁ ପି େଗାେଲାଖ *ାଇଁ RWX0654400

ପ ୁ /303416 48 203 418ପ�ଶା> କମୁାର େଦାରା ପି ୰ ହରିକୃ. ପ�ସାଦ େଦାରା RWX0223933

 ୀ /303417 42 203 419ସଷୁମା େଦାରା *ା ପ�ଶା> କମୁାର େଦାରା RWX0660126

ପ ୁ /303418 36 203 420ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାତ� ପି ନୀଳମାଧବ ପାତ� JLN2236073

ପ ୁ /303419 72 203 421ଲD3ଣ କମୁାର ପାତ� ପି ଆପନା ପାତ� RWX0914424

 ୀ /303420 71 203 422ଉଷାରାଣୀ ପାତ� *ା ଲD3ଣ କମୁାର ପାତ� RWX0914374

ପ ୁ /304421 44 203 423ହୃଦୟନ0 େବେହରା ପି ରାମକୃ. େବେହରା JLN2235752

ପ ୁ /304422 40 203 424ଦୀନବ�ୁ େବେହରା ପି ରାମକୃ. େବେହରା JLN2320661
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ପ ୁ /304423 39 203 425ହୃଶିେକଷ େବେହରା ପି ରାମକୃ. େବେହରା RWX0959932

ପ ୁ /304424 37 203 426ଭଜରାମ େବେହରା ପି ରାମକୃ. େବେହରା JLN2236651

 ୀ /305425 32 203 427ବି.ୁ ପ�ିୟା ମହାପାତ� *ା ବଟକୃ. ମହାପାତ� RWX1181932

ପ ୁ /305426 50 203 428ଘନଶ�ାମ ପୃlି ପି ସନୁାକର ପୃlି JLN2236024

ପ ୁ /305427 48 203 429ଶ�ାମସ0ୁର ପୃlି ପି ସନୁାକର ପୃlି JLN2235695

 ୀ /305428 42 203 430ରୀନା ପୃlି *ା ଘନଶ�ାମ ପୃlି JLN2236826

 ୀ /305429 38 203 431ଅ;ଳୀ ପୃlି *ା ଶ�ାମସ0ୁର ପୃlି RWX1180330

ପ ୁ /305430 30 203 432ପ�ଶା> କମୁାର ସାହୁ ପି ଇHର ସାହୁ RWX0654707

ପ ୁ /306431 29 203 433ହରିm0�  େବନିଆ ପି ଦଶରଥ େବନିଆ RWX0653139

 ୀ /306432 28 203 434ସ3 ୃତି େବନିଆ *ା ହରିm0�  େବନିଆ RWX0653121

ପ ୁ /306433 56 203 435ସକୁା> କମୁାର ମହାପାତ� ପି କିେଶାର ଚ0�  ମହାପାତ� RWX0966978

 ୀ /306434 44 203 436ଗାୟତ�ୀ ମହାପାତ� *ା ସକୁା> କମୁାର ମହାପାତ� RWX0966945

 ୀ /306435 23 203 437ମାନସୀ ମହାପାତ� ପି ସକୁା> କମୁାର ମହାପାତ� RWX0966960

ପ ୁ /306436 57 203 438ବାଇଧର ସାହୁ ପି ଭିକାରୀଚରଣ ସାହୁ JLN2236396

ପ ୁ /306437 41 203 439ଜିେତ0�  ସାହୁ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସାହୁ RWX0308320

ପ ୁ /306438 77 203 440ହୃଷିେକଶ ସାମଲ ପି କୃପାସି�ୁ ସାମଲ RWX0779660

 ୀ /306439 41 203 441ବନଜିନି ତ�ିପାଠୀ *ା ପ�ଭାତ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ RWX0223941

 ୀ /306440 36 203 442ଲିପିକା ତ�ିପାଠୀ *ା ପ�େମାଦ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ RWX0223958

ପ ୁ /307441 46 203 443ରେମଶ ମହାପାତ� ପି କୃ.ଚ0�  ମହାପାତ� RWX0223966

ପ ୁ /307442 56 203 444ଭଗବାନ ପMା ପି ରଘନୁାଥ ପMା RWX0779694

 ୀ /307443 51 203 445ସଂଯUୁା ପMା *ା ଭଗବାନ ପMା RWX0779678

ପ ୁ /307444 27 203 446ବିନାୟକ ପMା ପି ଭଗବାନ ପMା RWX0707000

 ୀ /308445 76 203 447ମେନାରମା ମହାପାତ� *ା କୃ.ଚ0�  ମହାପାତ� RWX0223982

ପ ୁ /308446 73 203 448ଯଧିୁlିର ତ�ିପାଠୀ ପି ମାୟାଧନ ତ�ିପାଠୀ RWX0223974

 ୀ /309447 36 203 449ସଷୁମା ହାସଦା ପି ଲଛମେହାନ ହାସଦା RWX0416727

ପ ୁ /309448 35 203 450ର;ନ କମୁାର ହାସଦା ପି ଲଛମେହାନ ହାସଦା RWX0416719

ପ ୁ /309449 80 203 451କୃ.ଚ0�  ମହାପାତ� ପି ଶ�ିନିବାସ ମହାପାତ� RWX0223990

 ୀ /309450 42 203 452ନଳ ପଜୂାରୀ *ା ବିସମଖୁ ପଜୂାରୀ RWX0914358

ପ ୁ /310451 69 203 453ସବୁଳ ଚ0�  ହାଲଦାର ପି ନାରାୟଣ ଚ0�  ହାଲଦାର JLN2235463

 ୀ /310452 25 203 454ବିତିକା ହାଲଦାର ପି ସବୁଳ ଚ0�  ହାଲଦାର RWX0913582

ପ ୁ /311453 41 203 455ଗସୁା ଚ0ନ ପି ଗସୁା ପଦଲାn RWX0652008

ପ ୁ /311454 36 203 456ରବି0�  କମୁାର ନାଏକ ପି ବାବଲ କମୁାର ନାଏକ JLN2235935

 ୀ /311455 41 203 457ଗସୁା ପ�ତିମା ପି ଗସୁା ପଦଲn RWX0652016

 ୀ /312456 54 203 458ପାବ' ତୀ ଦେଳଇ *ା ଯଦୁନାଥ ଦେଳଇ RWX0652107

ପ ୁ /312457 32 203 459ରଜନୀ କା> ଦେଳଇ ପି ଯଦୁନାଥ ଦେଳଇ RWX0652115

 ୀ /312458 27 203 460ଶଶ3ୀତା ଦେଲଇ *ା ଯଦୁନାଥ ଦେଳଇ RWX0652123

ପ ୁ /312459 36 203 461ରବି ନାରାୟଣ େଜନା ପି ତ�ିନାଥ େଜନା JLN2235844

ପ ୁ /313460 35 203 462ର;ନ କମୁାର ନାଏକ ପି ବାଦଲ କମୁାର ନାଏକ JLN2235869

 ୀ /314461 34 203 463ରଶ3ୀତା ଦେଳଇ ପି ଜଦୁନାଥ ଦେଳଇ RWX0779702

 ୀ /315462 57 203 464କା^ନ ହରିଜନ *ା ଖଗପତି ହରିଜନ RWX0359760

ପ ୁ /316463 37 203 465ଶ�ୀକା> କମୁାର ମଲW ିକ ପି ହାଡ଼ବି�ୁ ମଲW ିକ JLN2236420

ପ ୁ /316464 35 203 466ସିoାଥ' ମଲW ିକ ପି ହାଡିବ�ୁ ମଲW ିକ RWX0224816

ପ ୁ /317465 35 203 467ଅରୁଣ ବ�ୁ ନାହାକ ପି ସେୁର0�  ବ�ୁ ନାହାକ RWX0224006

ପ ୁ /317466 49 203 468ସ3 ୃତି ର;ନ *ାଇଁ ପି ନିର;ନ *ାଇଁ RWX0779728

 ୀ /318467 74 203 469ବିଜୟ>ି େଦବୀ *ା ମନୁା ପ�ସାଦ RWX0966937

ପ ୁ /318468 35 203 470ଅDୟ କମୁାର ପି ରାମବଚନ ସାହା RWX1212299

ପ ୁ /318469 39 203 471ମନୁା ପ�ସାଦ ପି ହାକିସ ଚ0�  ସାହା RWX0967307

ପ ୁ /318470 42 203 472ଗVୁ ର;ନ *ାଇଁ ପି ମେନାର;ନ *ାଇଁ RWX0779710

ପ ୁ /318471 41 203 473େଶଷର;ନ *ାଇଁ ପି ନିର;ନ *ାଇଁ RWX0779736

 ୀ /319472 41 203 474ମମତା *ାଇଁ *ା ନିରାକାର *ାଇଁ RWX0779744

 ୀ /320473 76 203 475ବାସ>ି ସାମଲ *ା ଆଦିତ� ସାମଲ RWX0914929

ପ ୁ /320474 79 203 476କାଶୀନାଥ *ାଇଁ ପି ଆନ0 *ାଇଁ RWX0779751

 ୀ /321475 43 203 477ସଶ3 ିତା *ାଇଁ *ା ସ3 ୃତିର;ନ *ାଇଁ RWX0779769

ପ ୁ /322476 42 203 4785ାନ ର;ନ *ାଇଁ ପି ନିର;ନ *ାଇଁ RWX0779777

 ୀ /323477 67 203 479ଲD3ୀ *ାଇଁ *ା କାଶୀନାଥ *ାଇଁ RWX0779835

 ୀ /325478 40 203 480ଲିଲି ରାଉତ *ା ସେୁର0�  କମୁାର ରାଉତ RWX0652388

ପ ୁ /325479 47 203 481ସେୁର0�  କମୁାର ରାଉତ ପି ସାଏବ ରାଉତ RWX0652370

 ୀ /325480 43 203 482ରୁନୁ *ାଇଁ *ା ଭ; କିେଶାର *ାଇଁ RWX0224014

ପ ୁ /325481 24 203 483ସାଗର *ାଇଁ ପି ଭ; କିେଶାର *ାଇଁ RWX0916841

ପ ୁ /326482 49 203 484ନିରାକାର *ାଇଁ ପି କାଶୀନାଥ *ାଇଁ RWX0779850

 ୀ /327483 41 203 485ବବିତା େଜନା *ା ଲବ େଜନା JLN2236883

 ୀ /328484 71 203 486େକାକ େଜନା *ା ଅଭିମନ� ୁେଜନା JLN2236875

8 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /328485 48 203 487ଲବ େଜନା ପି ଅଭିମନ� ୁେଜନା JLN2236438

ପ ୁ /328486 48 203 488କଶୁ େଜନା ପି ଅଭିମନ� ୁେଜନା JLN2236446

 ୀ /328487 36 203 489ଲିପିକା େଜନା *ା କଶୁ େଜନା JLN2236867

ପ ୁ /328488 31 203 490*ାଧୀନ େଜନା ପି ଭା@ର େଜନା RWX0713594

ପ ୁ /328489 44 203 491ରାମକ� ି.ା ପ�ଧାନ ପି ନିର;ନ ପ�ଧାନ RWX1174606

 ୀ /328490 36 203 492ପ�ଶା> ରାଉତ *ା ବାସେୁଦବ ରାଉତ RWX0652131

 ୀ /328491 34 203 493ହିନ>ା ରାଉତ *ା ପ�ଶା> ରାଉତ RWX0652149

ପ ୁ /328492 67 203 494େକ ଲD3ୀ ନାରାୟଣ େସନାପତି ପି ବିHନାଥ େସନାପତି RWX1213040

 ୀ /328493 61 203 495କନୁୀ େସନାପତି *ା େକ ଲD3ୀ ନାରାୟଣ େସନାପତି RWX1212216

ପ ୁ /328494 36 203 496େକ ପ�ତାପ େସନାପତି ପି େକ ଲD3ୀ ନାରାୟଣ େସନାପତି RWX1212208

ପ ୁ /329495 39 203 497ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ବିେନାଦ କମୁାର ପରିଡ଼ା JLN2235653

 ୀ /330496 54 203 498ସେୁଲାଚନା ନାୟକ *ା ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ JLN2235851

ପ ୁ /331497 55 203 499ବାଦଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ରସାନ0 ନାୟକ JLN2236099

 ୀ /332498 51 203 500ରୁନା କମୁାରୀ ଶତପଥି ପି ଲେ`ାଦର ଶତପଥି RWX0779868

ପ ୁ /332499 49 203 501ଅେଶାକ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଲେ`ାଦର ଶତପଥି RWX0654764

 ୀ /332500 30 203 502ରିKି ଶତପଥି *ା ଅେଶାକ କମୁାର ଶତପଥି RWX0651810

ପ ୁ /334501 52 203 503ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି େକଶବ ସାହୁ JLN2330876

ପ ୁ /335502 61 203 504ନବୀନ ସାହୁ ପି େଗାବି0 ସାହୁ RWX0224030

ପ ୁ /335503 40 203 505ପ�ଫଲୁW  ସାହୁ ପି େଗାବି0 ସାହୁ RWX0224048

ପ ୁ /335504 34 203 506ସଧିୁର ସାହୁ ପି ନବୀନ ସାହୁ RWX0915645

 ୀ /335505 31 203 507ସେ>ାଷି ସାହୁ *ା ପ�ଫଲୁ ସାହୁ RWX0416529

ପ ୁ /335506 31 203 508ସେ>ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ନବିନ ସାହୁ RWX0308338

 ୀ /335507 28 203 509ସନିୁତା କମୁାରୀ ସାହୁ *ା ସଧୁୀର ସାହୁ RWX0913897

 ୀ /336508 50 203 510ଈ0ିରା ସାହୁ *ା ନବୀନ ସାହୁ RWX0224055

ପ ୁ /337509 60 203 511ରବି େବେହରା ପି ଶ�ୀକୃ. େବେହରା RWX0779876

 ୀ /337510 52 203 512ସଷୁମା େବେହରା *ା ରବି େବେହରା RWX0779884

ପ ୁ /337511 36 203 513ଦୀପକ େବେହରା ପି ରବି େବେହରା RWX0224063

 ୀ /337512 28 203 514ଛବି େବେହରା *ା ଦୀପକ େବେହରା RWX1212877

 ୀ /338513 44 203 515ମମତା ଅଗରୱାଲ *ା ପ�ଭାକର େଜନା RWX0654053

ପ ୁ /338514 49 203 516ପ�ଭାକର େଜନା ପି ନବକିେଶାର େଜନା RWX0654046

ପ ୁ /338515 72 203 517ପ�ଫଲୁ ଚ0�  ସାହୁ ପି ସ`ାରୀ ସାହୁ RWX0967166

ପ ୁ /338516 35 203 518ନାରାୟଣ ପ�ସାଦ ଶେKର ପି ଗିରିଜା ପ�ସାଦ ଶେKର JLN2236974

 ୀ /338517 28 203 519େରଖା େଶାkKର *ା ନାରାୟଣ ପ�ସାଦ େଶାkKର RWX0869461

ପ ୁ /338518 77 203 520ନିର;ନ ତ�ିପାଠୀ ପି ସତ�ବାଦୀ ତ�ିପାଠୀ RWX0224071

 ୀ /338519 67 203 521ଗିତା;ଳୀ ତ�ିପାଠୀ *ା ନିର;ନ ତ�ିପାଠୀ JLN2330926

 ୀ /339520 36 203 522ସସୁ3 ିତା କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ନିର;ନ ତ�ିପାଠୀ RWX0779892

 ୀ /340521 43 203 523ସଂଯUୁା କମୁାରୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ନିର;ନ ତ�ିପାଠୀ RWX0224097

ପ ୁ /341522 36 203 524ଏ. ଜଗଦୀଶ ପାତ� ପି ଏ. ଲି�ରାଜ ପାତ� JLN2236842

ପ ୁ /342523 35 203 525ଯଯାତି େକଶରୀ େଦହୁରିଆ ପି ଅଭିମନ� ୁେଦହୁରିଆ JLN2236388

ପ ୁ /343524 48 203 526ପ�ବୀର କମୁାର କର ପି ପ�ଫଲୁW  କମୁାର କର JLN2236016

 ୀ /343525 40 203 527ଭାଗ� ଲD3ୀ କର *ା ପ�ବୀର କମୁାର କର RWX0870139

ପ ୁ /344526 35 203 528Dୀେରାଦ ଚ0�  େଭାଳ ପି ଗେଣHର େଭାଳ JLN2321156

 ୀ /344527 27 203 529ମଧସୁ3 ିତା େଜନା *ା Dୀେରାଧ ଚ0�  େଭାଳ RWX1212778

 ୀ /346528 57 203 530େକ. ଶଭୁଲD3ୀ ସବୁୁoି *ା େକ. ବୃ0ାବନ ସବୁୁoି JLN2236594

ପ ୁ /347529 24 203 531ବିଦ�ାଧର ପଡିହାରୀ ପି ଶବିଶKର ପଡିହାରୀ RWX0915454

ପ ୁ /347530 24 203 532ଶବିରାମ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପଠାଣି ଚ0� େଶଖର ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0915728

ପ ୁ /347531 51 203 533ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ JLN2235521

 ୀ /347532 43 203 534ସବିତା ସାହୁ *ା ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ JLN2235539

ପ ୁ /347533 24 203 535େଲାେକଶ ସାହୁ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ RWX0915405

ପ ୁ /349534 38 203 536ସଶୁା> ଖାଡ଼�ା ପି ପ�ଫଲୁW  ଚ0�  ଖାଡ଼�ା JLN2321073

 ୀ /350535 41 203 537ସସ3 ିତା ବାରିକ *ା ଶ�ୀନିବାସ ବାରିକ RWX0779942

ପ ୁ /350536 48 203 538ଭଗବାନ େବେହରା ପି ବାCାନିଧି େବେହରା RWX0779926

 ୀ /350537 42 203 539ଦମୟ>ୀ େବେହରା ପି ବାCାନିଧି େବେହରା RWX0779934

 ୀ /351538 41 203 540ମିନି େଲKା *ା େକଳୖାସ ଚ0�  େଲKା RWX0224121

ପ ୁ /352539 70 203 541ମେନାର;ନ *ାଇଁ ପି ନିର;ନ *ାଇଁ RWX0780007

ପ ୁ /352540 68 203 542ମେନାର;ନ 8ୱାଇଁ ପି ବି6ୱନାଥ 8ୱାଇଁ RWX1180512

 ୀ /352541 66 203 543ଉଷାରାଣୀ 8ୱାଇଁ *ା ନିର;ନ 8ୱାଇଁ RWX1180603

 ୀ /352542 63 203 544େଦବଜାନୀ 8ୱାଇଁ *ା ମେନାର;ନ 8ୱାଇଁ RWX1180546

ପ ୁ /352543 46 203 545ରଶ3ୀର;ନ *ାଇଁ ପି ନିର;ନ *ାଇଁ RWX0780031

ପ ୁ /352544 41 203 546କୀ$'ୀର;ନ 8ୱାଇଁ ପି ମେନାର;ନ 8ୱାଇଁ RWX1180579

 ୀ /353545 42 203 547ନାMି ପରିଡ଼ା *ା ଗେଜ0�  ପରିଡ଼ା RWX0224139

 ୀ /353546 34 203 548ସେରାଜିନୀ େଜନା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0520890

9 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /354547 36 203 549େସୗଭାଗିନୀ ପ�ଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0360370

ପ ୁ /355548 35 203 550ଧମ'ଜିS େଚୗଧରୁୀ ପି ଭା@ର ଚ0�  େଚୗଧରୁୀ RWX0360388

 ୀ /356549 34 203 551ସମିୁତ� ା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସିମା^ଳ ପାଣିଗ�ାହୀ JLN2235661

 ୀ /356550 74 203 552କୃ.ପ�ିୟା ପPନାୟକ *ା ଲD3ୀ ନାରାୟଣ ପPନାୟକ RWX0674374

ପ ୁ /356551 48 203 553ତୃVି ର;ନ ତ�ିପାଠୀ ପି ନିର;ନ ତ�ିପାଠୀ RWX0914895

 ୀ /357552 45 203 554ଶମZଳା ପPନାୟକ *ା ସକୁା> ପPନାୟକ RWX0674382

 ୀ /358553 67 203 555ମେନାରମା ସାମଲ *ା ହୃଷିେକଶ ସାମଲ RWX0780049

 ୀ /359554 40 203 556ନମ'ଦା ସାମଲ ପି ହୃଷିେକଶ ସାମଲ RWX0780056

ପ ୁ /360555 77 203 557ବନମାଳୀ ବାରିକ ପି ନାରୁଶ ୁବାରିକ RWX0780247

ପ ୁ /360556 52 203 558ଶ�ୀନିବାସ ବାରିକ ପି ବନମାଳୀ ବାରିକ RWX0780072

 ୀ /361557 33 203 559ସଚିୁତ� ା ନାୟକ *ା ସବୁ� ତ ପPନାୟକ RWX1180876

 ୀ /361558 38 203 560ବନଜା ପPନାୟକ ପି ନିତ�ାନ0 ପPନାୟକ RWX0654657

ପ ୁ /361559 37 203 561େସୗଭାଗ� ପPନାୟକ ପି ନିତ�ାନ0 ପPନାୟକ JLN2235943

ପ ୁ /361560 34 203 562ଶ�ୀ ସବୁ� ତ ପPନାୟକ ପି ଶ�ୀ ନିତ�ାନ0 ପPନାୟକ RWX1180769

 ୀ /362561 53 203 563ଚ0� ମା ବାଘ *ା ତୁକାରାମ ବାଘ JLN2236792

ପ ୁ /362562 37 203 564ଚିତ�େସନ ସନୁାନୀ ପି ନକଳୁ ସନୁାନୀ JLN2330843

ପ ୁ /363563 55 203 565ଶିଶିର କମୁାର ବାଡ଼ତିଆ ପି ଅରDିତ ବାଡ଼ତିଆ RWX0427377

 ୀ /363564 24 203 566ପ�ିୟKା ବାଡତ�ା ପି ଶିଶିର କମୁାର ବାଡତ�ା RWX1212828

 ୀ /363565 48 203 567ବିଜୟଲD3ୀ ବାଡତ�ା *ା ଶିଶିର କମୁାର ବାଡତ�ା RWX0308353

 ୀ /363566 74 203 568େବୈଦହି େଚୗଧରୁୀ *ା ସନ< �ାସୀ େଚୗଧରୁୀ RWX0913723

 ୀ /363567 49 203 569ମାମି େଚୗଧରୁୀ *ା ରବିଚ0�  େଚଧୖରିୁ RWX0660159

ପ ୁ /363568 53 203 570ରବି ଚ0�  େଚୗଧରିୁ ପି ସନ�ାସୀ େଚୗଧରିୁ RWX0660142

ପ ୁ /364569 45 203 571ପ�ଦୀପ କମୁାର େଦାରା ପି ୰ ହରିକୃ. ପ�ସାଦ େଦାରା RWX0224147

 ୀ /364570 39 203 572ଲୁବିନା ପାତ� *ା ପ�ଦୀପ କମୁାର େଦାରା RWX1212802

ପ ୁ /365571 63 203 573ସବୁାସ ଚ0�  ସାହୁ ପି ବାCାନିଧି ସାହୁ JLN2236578

ପ ୁ /365572 49 203 574ଜଗବ�ୁ ସାହୁ ପି ପାନୁ ସାହୁ JLN2236834

 ୀ /365573 41 203 575ଝିଲW ି ସାହୁ *ା ଜଗବ�ୁ ସାହୁ JLN2236982

 ୀ /365574 35 203 576ପ�ିୟଦଶZନୀ େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ସବୁାସ ଚ0�  ସାହୁ JLN2236586

ପ ୁ /366575 62 203 577େଯାେଗ0�  େବେହରା ପି ଦୁରଜ େବେହରା RWX1179951

 ୀ /366576 51 203 578ମଂଜୁ େବେହରା *ା େଯାେଗ0�  େବେହରା RWX1180017

ପ ୁ /366577 32 203 579ଗVୁ ର;ନ େବେହରା ପି େଯାେଗ0�  େବେହରା RWX1180058

 ୀ /366578 21 203 580ଜୟଶ�ୀ େବେହରା *ା ଗVୁ ର;ନ େବେହରା RWX1180074

ପ ୁ /366579 50 203 581ସିମା^ଳ ରାଉତ ପି ସହେଦବ ରାଉତ RWX0224170

ପ ୁ /366580 48 203 582ନିଳା^ଳ ରାଉତ ପି ସହେଦବ ରାଉତ RWX0224188

 ୀ /366581 36 203 583ମମତା ରାଉତ *ା ନିଳା^ଳ ରାଉତ RWX0359273

ପ ୁ /366582 46 203 584େଗୗରା� ସାମଲ ପି ପOୁ' ଚ0�  ସାମଲ RWX0359950

 ୀ /366583 30 203 585ଶାଗରୀକା ସାମଲ *ା େଗୗରା� ସାମଲ RWX0651901

ପ ୁ /367584 43 203 586ଶ�ୀନିବାସ େଗୗଡ ପି ଉଦୟ େଗୗଡ RWX0915819

 ୀ /367585 34 203 587ଜୁଲି େଗୗଡ *ା ଶ�ୀନିବାସ େଗୗଡ RWX0915702

 ୀ /367586 57 203 588ଝୁନି ସେଦଇ *ା ପOୂ'ଚ0�  ସେଦଇ RWX0915793

ପ ୁ /367587 37 203 589ଅନିଲ କମୁାର ସେଦଇ ପି ପOୂ'ଚ0�  ସେଦଇ JLN2235471

ପ ୁ /368588 46 203 590ରାଜୁ େଖମMୁୁ ପି ସିତୁ େଖମMୁୁ JLN2320737

 ୀ /368589 42 203 591ରତନୀ େଖମMୁୁ *ା ରାଜୁ େଖମMୁୁ JLN2235885

ପ ୁ /369590 54 203 592ବିେଦଶ ିେଗୗଢ ପି ଉଦୟନାଥ େଗୗଢ JLN2236636

 ୀ /369591 68 203 593ସଶୁଳିା େଗୗଡ *ା ଉଦୟ େଗୗଡ RWX1181874

ପ ୁ /370592 56 203 594ସିମା^ଳ ମହାକଡୁ ପି େଗାପବ�ୁ ମହାକଡୁ JLN2236669

 ୀ /370593 36 203 595ନଳିନି ମହାକଢୁ *ା ସିମା^ଳ ମହାକଢୁ JLN2236677

 ୀ /371594 51 203 596କନିୁ େଗୗଡ *ା ବିେଦଶ ିେଗୗଡ JLN2236644

 ୀ /372595 35 203 597ପଜୁା ଅଗ�ୱାଲା *ା ବିକାଶ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲା RWX0654806

ପ ୁ /373596 39 203 598ହେରକୃ. େଜନା ପି ଉେମଶଚ0�  େଜନା JLN2236511

ପ ୁ /373597 37 203 599ତପନ କମୁାର େଜନା ପି ଉେମଶଚ0�  େଜନା JLN2236123

ପ ୁ /374598 42 203 600ପ�ଭ;ନ ପ�ଧାନ ମା ଅନୁସୟା ପ�ଧାନ JLN2330942

ପ ୁ /375599 40 203 601ସୃତି ନାଗ ପି ଭଗବାନ ନାଗ JLN2236172

 ୀ /375600 37 203 602ଗୀତା ନାଗ *ା ସୃତି ନାଗ JLN2236164

 ୀ /376601 36 203 603ଶା>ିଲତା େବେହରା *ା ପ�ସନ କମୁାର େବେହରା RWX0224196

ପ ୁ /377602 55 203 604ବିH ବ0ନ ସାମଲ ପି ପରମାନ0 ସାମଲ JLN2320935

 ୀ /377603 52 203 605ପ�ିୟଦଶ'ନୀ ସାମଲ *ା ବିHବଳନ ସାମଲ JLN2320943

ପ ୁ /378604 44 203 606ସଶିୁଲ େଭାଇ ପି ସେୁର0�  େଭାଇ JLN2237105

 ୀ /378605 40 203 607ଭବାନୀ େଭାଇ *ା ସଶିୁଲ େଭାଇ JLN2237097

ପ ୁ /379606 61 203 608ଉଦୟନାଥ ନାୟକ ପି ରାହାସ ନାୟକ JLN2235646

 ୀ /379607 56 203 609ସତ�ଭାମା ନାୟକ *ା ଉଦୟନାଥ ନାୟକ JLN2235687

ପ ୁ /379608 39 203 610ଆନ0ଚ0�  ନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ନାୟକ JLN2235604

10 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /379609 37 203 611ବିେନାଦ ନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ନାୟକ JLN2235786

ପ ୁ /379610 35 203 612ବିେନାଦ ଚ0�  ନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ନାୟକ JLN2330892

 ୀ /380611 48 203 613ଭାରତୀ ପାତ� *ା ରାଜକମୁାର ପାତ� JLN2235893

 ୀ /381612 30 203 614ସଯୂ�'କା>ି ସାହୁ *ା ମଳୟ ର;ନ ସାହୁ RWX0869529

ପ ୁ /381613 43 203 615ମଳୟ ର;ନ ସାହୁ ପି ରବି0�  କମୁାର ସାହୁ JLN2236362

 ୀ /382614 37 203 616ଚ0� ରା ବାରିକ ପି ବୁଦୁ ବାରିକ RWX0869495

 ୀ /382615 31 203 617କାମସଲୁା ବାରିକ ପି ବୁଦୁ ବାରିକ RWX0869487

ପ ୁ /382616 48 203 618େଦେବ0� ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି େDତ�ବାସୀ ସାହୁ JLN2320547

 ୀ /382617 35 203 619ସନିୁତା ସାହୁ *ା େଦେବ0� ପ�ସାଦ ସାହୁ JLN2320554

 ୀ /383618 41 203 620ଦିପିକାରାଣି ବାରିକ *ା ଉେମଶଚ0�  ବାରିକ RWX0224220

ପ ୁ /383619 27 203 621ସମୁନ କମୁାର ବାରିକ ପି ଉେମଶ ଚ0�  ବାରିକ RWX0707216

 ୀ /383620 24 203 622ସମୁତି ବାରିକ ପି ଉେମଶ ଚ0�  ବାରିକ RWX1044700

 ୀ /383621 42 203 623ସନୁାମଣି ମMଳ *ା ବାବୁରାମ ମMଳ RWX0913483

ପ ୁ /383622 26 203 624ରାେଜଶ ମMଳ ପି ବାବୁରାମ ମMଳ RWX0913467

 ୀ /384623 31 203 625ଲD3ୀ େକାରାନି *ା ରେମଶ େକାରନି RWX0416883

ପ ୁ /384624 35 203 626ଭବାନୀ ଶKର ରାଉତ ପି ଶରତ କମୁାର ରାଉତ JLN2235794

 ୀ /384625 31 203 627ଜୟ>ି ରାଣୀ ରାଉତ ପି ଶରତ କମୁାର ରାଉତ RWX0308361

ପ ୁ /385626 56 203 628ସେୁର0�  ଓଝା ପି ନାରାୟଣ ଓଝା JLN2235489

 ୀ /385627 51 203 629ରଞୁଲତା ଓଝା *ା ସେୁର0�  ଓଝା JLN2235554

ପ ୁ /386628 51 203 630ଧ�ବଚରଣ େସନାପତି ପି ମଷୁା େସନାପତି RWX0674390

 ୀ /386629 46 203 631ସାବିତ�ି  େସନାପତି *ା ଧ�ୁବ େସନାପତି JLN2236271

ପ ୁ /386630 22 203 632ବି.ୁ େସନାପତି ପି ଧ�ୁବ ଚରଣ େସନାପତି RWX1174002

ପ ୁ /386631 21 203 633କାହ< ୁ  ଚରଣ େସନାପତି ମା ଧ�ୁବ ଚରଣ େସନାପତି RWX1174010

 ୀ /387632 38 203 634ଟିକିନା ମହା>ି *ା ସେ>ାଷ ମହା>ି JLN2235919

ପ ୁ /388633 42 203 635କାଳ0ି ଚରଣ େବେହରା ପି େଗାକଳୁ େବେହରା RWX0224253

 ୀ /388634 37 203 636ସନୁୀତା କମୁାରୀ ସାମଲ *ା କାଳ0ୀ ଚରଣ େବେହରା RWX1212786

ପ ୁ /389635 41 203 637ହିମାଂଶ ୁବାରିକ ପି ବିେସk ବାରିକ JLN2236032

 ୀ /389636 41 203 638ସସ3ିତା ବାରିକ *ା ହିମାଶଂୁ ବାରିକ RWX0651836

 ୀ /389637 33 203 639ସସ3ିତା ବାରିକ *ା ହିମାଂଶ ୁବାରିକ RWX1181858

 ୀ /390638 38 203 640ଏ େଜାତି *ା ରଘନୁାଥ RWX0308379

ପ ୁ /391639 44 203 641ପ�କାଶ ଚ0 ମହାରଣା ପି ସାେହବ ମହାରଣା JLN2236545

ପ ୁ /392640 52 203 642ଗ�ାଧର ମହାରଣା ପି ସାେହବ ମହାରଣା JLN2236347

ପ ୁ /392641 50 203 643ନିରଞନ ମହାରଣା ପି ସାେହବ ମହାରଣା JLN2236370

 ୀ /392642 45 203 644େରଣବୁାଳା ମହାରଣା *ା ଗ�ାଧର ମହାରଣା JLN2236354

 ୀ /393643 27 203 645ହରପ�ିୟା େଲKା *ା ଜିତୁ କମୁାର ସିଓ RWX0913871

ପ ୁ /393644 43 203 646ଜିତୁ କମୁାର ସଅ ପି ଶଶିଭୂଷଣ ସଅ JLN2236529

 ୀ /393645 30 203 647ଗୀତା;ଳି ସାରନ *ା ସନିୁଲ ସାରନ RWX1174598

 ୀ /393646 63 203 648ସଷୁମା ସିଅ *ା ଶଶିଭୂଷଣ ସିଅ JLN2236941

ପ ୁ /393647 45 203 649ରବି0�  ସିଅ ପି ଶଶିଭୂଷଣ ସିଅ RWX0224279

 ୀ /393648 42 203 650ରଞିତା ସିଅ *ା ରବି0�  ସିଅ RWX0224287

ପ ୁ /393649 40 203 651ନାରାୟଣ ସିଅ ପି ଶଶଭୂିଷଣ ସିଅ JLN2236933

ପ ୁ /393650 37 203 652ବିଜୟ ସିଅ ପି ଶଶଭୂିଷଣ ସିଅ JLN2236537

ପ ୁ /394651 38 203 653ଅଜିତ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ପି ଶବିନାରାୟଣ ଅଗ�ୱାଲ JLN2235711

ପ ୁ /394652 35 203 654ଅମିତ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ପି ଶବିନାରାୟଣ ଅଗ�ୱାଲ JLN2235638

ପ ୁ /394653 33 203 655ସନୁ କମୁାର ଅଗ�ୱାc ପି ଶବି ନାରାୟଣ ଅଗ�ୱାc RWX0224303

ପ ୁ /394654 35 203 656ବିକାଶ କମୁାର ଅr�ୱାଲା ପି ଶବିନାରାୟଣ ଅr�ୱାଲା RWX0224295

ପ ୁ /395655 45 203 657ବିHଜିS ଚRତି ପି େବକୖ[ୁନାଥ ଚRତି JLN2330868

ପ ୁ /395656 44 203 658ବିHର;ନ ଚRତି ପି େବକୖ[ୁନାଥ ଚRତି JLN2235513

 ୀ /395657 41 203 659ଯେଶାଦା ଚR$ି *ା ବିHଜିତ ଚR$ି RWX0913756

 ୀ /396658 68 203 660ରାସମଣି େସନାପତି ପି ଡ`ରୁୁଧର େସନାପତି JLN2320703

ପ ୁ /396659 49 203 661ପେରଶ କମୁାର େସନାପତି ପି ନବଘନ େସନାପତି RWX0224329

ପ ୁ /396660 47 203 662ପ�େମାଦ କମୁାର େସନାପତି ପି ନବଘନ େସନାପତି JLN2321024

 ୀ /396661 46 203 663ସ��ାରାଣୀ େସନାପତି *ା ପ�େମାଦ କମୁାର େସନାପତି JLN2321032

 ୀ /396662 40 203 664ମିତ�ପ�ଭା େସନାପତି *ା ପେରଶ କମୁାର େସନାପତି JLN2321040

 ୀ /397663 38 203 665ମଇନା େଦବୀ ଶKର *ା ତୁଳସୀ ରାମ ଶKର RWX0780262

ପ ୁ /398664 30 203 666ଅନୁଚି>ନ େଜନା ପି ସେରାଜ କମୁାର େଜନା RWX0359687

ପ ୁ /398665 39 203 667ବସ> କମୁାର ଶମJ ପି ଦିନବ0ୁ ଶମJ JLN2236859

 ୀ /399666 48 203 668ସଜୁାତା ଆଚାଯ�' *ା େଦବର;ନ ରଥ RWX0416909

 ୀ /399667 81 203 669ପ�ିୟ`ଦା ମିଶ� *ା ସଯୂ�'ନାରାୟଣ ମିଶ� RWX0913517

 ୀ /400668 51 203 670ସରମିbା ରାଉତରାୟ *ା ଦୁସମ> ରାଉତରାୟ JLN2236255

ପ ୁ /401669 38 203 671ସ;ିs କମୁାର ରାୟ ପି ସେ>ାଷ କମୁାର ରାୟ RWX0224527

ପ ୁ /401670 35 203 672ଚକ�ଧର *ାଇଁ ପି ପOୁ'ଚ0�  *ାଇଁ JLN2320463

11 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /402671 36 203 673ର;ିତା ସନୁାନି ପି ନକଳୁ ସନୁାନି JLN2236750

ପ ୁ /403672 34 203 674ଅଭିମନ� ୁସନୁା ପି ନକଳୁ ସନୁା JLN2235745

ପ ୁ /404673 34 203 675ସଶୁା> କମୁାର େଗୗଡ ପି ଦୁେଯJଧନ େଗୗଡ JLN2236149

ପ ୁ /405674 34 203 676ସକୁା> *ାଇଁ ପି ଇ0� ଜିତ *ାଇଁ JLN2236057

ପ ୁ /406675 42 203 677ଜେଗ0�  େବେହରା ପି କବରାଜ େବେହରା JLN2235877

ପ ୁ /406676 42 203 678ଦିଲW ିପ େବେହରା ପି କବିରାଜ େବେହରା JLN2236081

 ୀ /406677 36 203 679ବି.ୁପ�ିୟା େବେହରା - ଦିଲW ିପ କମୁାର େବେହରା RWX1180256

ପ ୁ /407678 76 203 680ଦୟାନ0 tିେବଦି ପି ଅମର େଦଓ tିେବଦି RWX0416560

ପ ୁ /407679 51 203 681ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା ପି ମଥରିୁ ଚରଣ େଜନା RWX0224337

 ୀ /407680 48 203 682ସସୁ3 ିତା େଜନା *ା ଦିଲିପ କମୁାର େଜନା JLN2330785

 ୀ /407681 32 203 683ମାନସୀ େଜନା *ା ପ�ତାପ କମୁାର େଜନା RWX0869479

ପ ୁ /407682 25 203 684ସ0ୀପ କମୁାର େଜନା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର େଜନା RWX0870360

 ୀ /407683 50 203 685ଅନିତା ସାମଲ ପି ଆଦିତ� ସାମଲ RWX0416545

 ୀ /407684 49 203 686େବବିନା ସାମଲ ପି ଆଦିତ� ସାମଲ RWX0416552

 ୀ /407685 41 203 687େମାନାଲିସା ସାମଲ *ା ଡି ସଧୁକର ସାମଲ RWX0416610

 ୀ /408686 69 203 688ରତ< ମାଳା ସାମଲ *ା ପOୁ'ଚ0�  ସାମଲ RWX0780379

 ୀ /408687 37 203 689ମିରା ସାମଲ *ା ତ�ିପତି ସାମଲ RWX0224345

ପ ୁ /409688 35 203 690ମନୁ ଜାନି ପି ଭୁବନ ଜାନି RWX0224352

 ୀ /409689 34 203 691ରୀନା ଜାନି *ା ମନୁ ଜାନି JLN2236495

ପ ୁ /409690 28 203 692ଟKଧର େଖମMୁୁ ପି ରାଜୁ େଖମMୁୁ RWX0651968

ପ ୁ /410691 41 203 693ବିଜୟ େବେହରା ପି କାଳୁଚରଣ େବେହରା RWX0224378

 ୀ /410692 35 203 694ଭାରତି େବେହରା *ା ଶିବରାମ େବେହରା JLN2235547

 ୀ /410693 34 203 695ଚୁମକି େବେହରା *ା ବିଜୟ େବେହରା RWX0224360

ପ ୁ /410694 28 203 696ସନିୁଲ ଡାକଆୁ ପି ବାବୁଲା ଡାକଆୁ RWX0651976

ପ ୁ /410695 27 203 697ଅନିଲ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ବାବୁଲା ଡାକଆୁ RWX0780395

 ୀ /410696 25 203 698ଜୟଶ�ୀ ଡା�ୁଆ ପି େକଳୖାସ ଡା�ୁଆ RWX0914309

 ୀ /410697 61 203 699ଉଷା ରାଣୀ ସାହୁ *ା ର;ନ କମୁାର ସାହୁ RWX1212901

 ୀ /410698 56 203 700ହରପ�ିୟା ସାହୁ *ା କ;ୁ ବିହାରୀ ସାହୁ RWX1212927

 ୀ /410699 31 203 701େସାନାଲୀ ପ�ିୟଦଶ'ନୀ ସାହୁ ମା ଉଷା ରାଣୀ ସାହୁ RWX1212893

 ୀ /410700 39 203 702ରଶ3 ିବାଲା ସାମ>ରାୟ *ା ଶେୁଭ0ୁ କମୁାର ସାହୁ RWX1212943

ପ ୁ /411701 45 203 703ଭିଡି ୱାଇ ସାଇରାଜୁ ପି ଭି ଭ� େମHର ରାଓ JLN2321248

ପ ୁ /411702 43 203 704ଭି ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଭିଭ� େମHର ରାଓ JLN2321164

ପ ୁ /412703 41 203 705ଦଳପତି ନାଗ ପି ସମଦୁୁ ନାଗ JLN2236040

 ୀ /412704 35 203 706ଭଗବତି ନାଗ *ା ଦଳପତି ନାଗ JLN2236230

 ୀ /413705 35 203 707ପ�ତିମା ପ�ଧାନ *ା ପ�ଭ;ନ ପ�ଧାନ RWX0224386

 ୀ /413706 30 203 708ରିନୁ ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ସାହୁ RWX0916775

ପ ୁ /414707 55 203 709ପଦୁ କଳୁଦୀପ ପି ବଗ ୁକଳୁଦୀପ JLN2320711

 ୀ /414708 53 203 710ରଦମା କଳୁଦିପ *ା ପଦୁ କଳୁଦିପ JLN2320778

ପ ୁ /414709 35 203 711ପOୁ' କଳୁଦୀପ ପି ପଦୁ କଳୁଦୀପ JLN2320729

 ୀ /414710 31 203 712ଏ. ପ�ଶା>ି *ା ଏ. ସେ>ାଷ କମୁାର RWX0915439

 ୀ /414711 31 203 713େଜମା ଖରା ପି ମଦନ ଟାକ� ୀ RWX0915413

 ୀ /416712 38 203 714ଗୀତା;ଳି ବ\ ପି ରାଧାମେହାନ ବ\ JLN2320430

 ୀ /416713 35 203 715େଗୗତମି ବ\ ପି ରାଧାମେହାନ ବ\ JLN2320448

ପ ୁ /417714 64 203 716ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି େବଣଧୁର େଜନା RWX0224394

 ୀ /417715 32 203 717ଧୃତିଦୀପା େଜନା ପି ସେରାଜ କମୁାର େଜନା JLN2321263

ପ ୁ /417716 74 203 718େଦବାରାଜ ମMଳ ପି ଚି>ାମଣି ମMଳ RWX0651935

 ୀ /417717 58 203 719ପNୁଲତା *ାଇଁ *ା ସେରାଜ କମୁାର େଜନା RWX0224402

ପ ୁ /418718 42 203 720େକୖବଲ� ଦେଳଇ ପି ହଜାରୀ ଦେଳଇ JLN2236404

 ୀ /418719 39 203 721େମନକା ଦେଳଇ *ା େକୖବଲ� ଦେଳଇ JLN2236909

 ୀ /420720 41 203 722ନିମ'ଳା ମହାପାତ� *ା ରେମଶ ଚ0�  ମହାପାତ� RWX0224410

ପ ୁ /421721 47 203 723ବାKନିଧି ପ�ଧାନ ପି େDତ� ପ�ଧାନ JLN2320802

 ୀ /421722 40 203 724ରିତା ପ�ଧାନ *ା ବାKନିଧି ପ�ଧାନ JLN2320927

ପ ୁ /422723 44 203 725ନିର;ନ େଜନା ପି ଦିନବ�ୁ େଜନା JLN2320901

ପ ୁ /422724 40 203 726ବସ> କମୁାର େଜନା ପି ହରିବ�ୁ େଜନା RWX1175116

 ୀ /422725 36 203 727ମମତା େଜନା *ା ନିର;ନ େଜନା JLN2320919

 ୀ /422726 32 203 728ନିେବଦିତା େଜନା *ା ବସ> କମୁାର େଜନା RWX1175298

ପ ୁ /423727 49 203 729ଗେଣଷ ମଲW ିକ ପି ଶKର ମଲW ିକ JLN2236701

ପ ୁ /423728 45 203 730କା$Zକ ମଲW ିକ ପି ଶKର ମଲW ିକ JLN2236719

 ୀ /423729 39 203 731ସ;ଲୁତା ମଲW ିକ *ା ଗେଣଶ ମଲW ିକ JLN2352896

ପ ୁ /423730 43 203 732ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ମଲW ିକ ପି ବସ> କମୁାର ମଲW ିକ RWX0869362

 ୀ /423731 36 203 733ତୃVିମୟୀ ମଲW ିକ *ା ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ମଲW ିକ RWX0869354

 ୀ /424732 44 203 734ବିେନାବା ଗରଡା ପି ନୀଳା`ର ଗରଡା RWX0427385

12 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



� 
���	�� ��$� ����% 18ୱାଡ'  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

29 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /424733 66 203 735ସବୁାଷ େଜନା ପି ଝୁରିଆ େଜନା RWX0522862

 ୀ /424734 57 203 736ନମିତା େଜନା *ା ସବୁାଷ େଜନା RWX0522854

ପ ୁ /424735 34 203 737ସ;ୟ କମୁାର େଜନା ପି ସବୁାଷ େଜନା RWX0522847

ପ ୁ /424736 63 203 738ଧମJନ0 ଓଝା ପି େଶଷ େଦବ ଓଝା RWX0360396

ପ ୁ /425737 71 203 739ସନାତନ ପାଣିଗ�ାହି ମା ବୃ0ାବନ ପାଣିଗ�ାହି RWX0308403

 ୀ /425738 63 203 740କନିୁ େଦବୀ ପାଣିଗ�ାହି *ା ସନାତନ ପାଣିଗ�ାହି RWX0308387

ପ ୁ /425739 38 203 741େଦେବ0�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସନାତନ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0308395

ପ ୁ /426740 53 203 742ରେମଶ ଚ0�  ମହା>ି ପି ସଯୁ' ନାରାୟଣ ମହା>ି RWX0308411

 ୀ /426741 45 203 743ସସ3ିତା ମହା>ି *ା ରେମଶ ଚ0�  ମହା>ି RWX0308429

 ୀ /426742 24 203 744ସିଲି ମହା>ି *ା ରେମଶ ଚ0�  ମହା>ି RWX0967505

 ୀ /427743 43 203 745ରଂଶ3 ି ବ\ *ା ହିମାଶଂୁ େଶଖର ବ\ RWX0780437

 ୀ /427744 41 203 746ପ�ଣତି ବ\ *ା ଜିେତ0�  କମୁାର ବ\ RWX0780411

ପ ୁ /428745 33 203 747ପ�େମାଦ ଡୁ�ୁଡୁ�ୁ ପି ରେମଶ ଡୁ�ୁଡୁ�ୁ RWX0308437

ପ ୁ /429746 52 203 748ସଧିୁର କମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି ତ�ିନାଥ େଚୗଧରିୁ RWX1173996

 ୀ /429747 45 203 749ଜୟେଦବ ସାହୁ ପି ନିତ�ାନ0 ସାହୁ RWX0780445

 ୀ /429748 36 203 750ଗୀତା;ଳି ସାହୁ *ା ଜୟେଦବ ସାହୁ RWX0780478

 ୀ /430749 38 203 751ସସ3ିତା ବିେଶାଇ *ା ଦୁେଯJଧନ ବିେଶାଇ RWX0308445

ପ ୁ /430750 30 203 752ସନn କମୁାର *ାଇଁ ପି ସିମା^ଳ *ାଇଁ RWX0520932

ପ ୁ /431751 39 203 753ହିମାଶ ୁମହାନତି ପି ରଘନୁାଥ ମହାନତି RWX0529040

 ୀ /431752 36 203 754ପNୁ;ଳି ମହା>ି *ା ହିମାଂସ ୁମହା>ି RWX0529032

ପ ୁ /431753 27 203 755ରାଧାକା> ମହା>ି ପି ଶିବରାମ ମହା>ି RWX0916015

 ୀ /431754 24 203 756ସମିୁତ� ା ମହା>ି *ା ଶିବରାମ ମହା>ି RWX0915785

ପ ୁ /433755 37 203 757ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ମାୟାଧର ସାହୁ RWX0360156

ପ ୁ /434756 62 203 758ସଶୁା> କମୁାର ସାହୁ ପି ଂ ଅଚ�ତୁାନ0 ସାହୁ RWX0360404

 ୀ /434757 52 203 759ବବିତା ସାହୁ *ା ସଶୁା> କମୁାର ସାହୁ RWX0360412

ପ ୁ /436758 33 203 760ସି.ଏu ଚ0�େଶଖର ଆଚାରୀ ପି ସି.ଏu. ନରସିମା ଆଚାରୀ RWX0869602

ପ ୁ /436759 31 203 761ଝାଲା ତରାମ ଅଦିବାସୀ ପି େମଘା ରାମ RWX0652610

ପ ୁ /436760 74 203 762ବପ�ଚରଣ େବେହରା ପି ଖଲି େବେହରା RWX0359901

ପ ୁ /436761 29 203 763ସିବାନ0 େବେହରା ପି ବିପ�ଚରତା େବେହରା RWX0706648

 ୀ /436762 69 203 764ଶକ>ୁଳା େବଉରା *ା ଅDୟ କମୁାର ସାମ>ରାୟ RWX0358911

 ୀ /436763 59 203 765*O'ଲତା େବଉରା *ା ପ�ଦୀV କମୁାର ମହାପାତ� RWX0358903

 ୀ /436764 71 203 766ଲବ� ଲତା ଦାଶ *ା ପ�ାଣକୃ. ଦାଶ RWX0359000

ପ ୁ /436765 62 203 767ପ�ାଣକୃ. ଦାଶ ପି ଗMିୁଚା ଦାଶ RWX0359018

 ୀ /436766 42 203 768ଅନୁସୟା ଦାଶ *ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାଶ RWX0359265

 ୀ /436767 40 203 769ନମିତା ଦାଶ ପି ସନୁାକର ଦାଶ RWX0359257

 ୀ /436768 60 203 770ମେନାରମା େଗୗଡ *ା ଦୁେଯ�Jଧନ େଗୗଡ RWX0359042

ପ ୁ /436769 40 203 771ସ`ିତ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଦୁେଯ�Jଧନ େଗୗଡ RWX0674408

ପ ୁ /436770 67 203 772ଦୁଯ�'ଧନ େଗୗଡ ପି କ�ି.ା ଚ0�  େଗୗଡ RWX1212414

 ୀ /436771 38 203 773େହବନ କଅୁରଁ *ା ରାଜପSୁ କୁ̀  ସିଂ RWX0652586

ପ ୁ /436772 46 203 774ରାଜପତୁ କୁ̀  ସିଂ ପି େସାହନ ସିଂ ଜି RWX0652594

 ୀ /436773 33 203 775ସସ3 ିତା ମହାପାତ� ପି ରବି0�  ନାଥ ମହାପାତ� RWX0359299

 ୀ /436774 30 203 776େଗୗତମି ମହାପାତ� *ା ସତ�ବାନ ନାୟକ RWX0524215

ପ ୁ /436775 23 203 777ଚିର;ିବି ମହାପାତ� ପି ପ�ଦିପ କମୁାର ମହାପାତ� RWX1174630

ପ ୁ /436776 36 203 778େହରକୃ. ମହାପାତ� ପି ରବି0�  ନାଥ ମହାପାତ� RWX0359307

ପ ୁ /436777 74 203 779ବିପ�ଚରଣ ନାୟକ ପି ଭାଇଗ ନାୟକ RWX0359091

 ୀ /436778 43 203 780ପ�ତିମାରାଣି ନାୟକ *ା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ନାୟକ RWX0359067

ପ ୁ /436779 72 203 781କ;ୁ ବିହାରି ପାଠି ପି ରାଧା େମାହନ ପାଠି RWX1174853

 ୀ /436780 37 203 782ନିେବଦିତା ପତି *ା ମେନାଜ କମୁାର କର RWX0869339

 ୀ /436781 79 203 783ପି ଲଲା ପାତ� *ା ପି ଆପଲା ନରସିଂହଲୁ ପାତ� RWX0360297

ପ ୁ /436782 75 203 784ସାଧ ୁଚରଣ ପାତ� ପି କ` ୁପାଣି ପାତ� RWX0359471

 ୀ /436783 70 203 785ସଭୁାଷିନୀ ପାତ� *ା ସାଧଚୁରଣ ପାତ� RWX0359463

ପ ୁ /436784 48 203 786ପି ବାବୁଲା ପାତ� ପି ପି ଆପଲନରସିଂହଲୁ ପାତ� RWX0360313

 ୀ /436785 37 203 787େରଶମା ରାଣି ପାତ� *ା ପି ବାବୁଲା ପାତ� RWX0360305

 ୀ /436786 58 203 788ଜାମିନୀ ପ�ଧାନ *ା ନେଗ0�  କମୁାର ପ�ଧାନ RWX1181759

 ୀ /436787 39 203 789ସ�ୀତା ପ�ଧାନ ପି ନେଗ0�  କମୁାର ପ�ଧାନ RWX1181619

ପ ୁ /436788 33 203 790ନିଶା> କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ନେଗ0�  କମୁାର ପ�ଧାନ RWX1181692

ପ ୁ /436789 66 203 791ନେଗ0�  କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଇଦିବାସୀ ପ�ଧାନ RWX1181635

ପ ୁ /436790 31 203 792ଉେଗ�େସନ ସାହୁ ପି େଦେବ0�  ନାଥ ସାହୁ RWX0359125

 ୀ /436791 27 203 793ସ�ିତା ସାହୁ *ା ଉଗ�େସନ ସାହୁ RWX1180306

ପ ୁ /436792 73 203 794ଅDୟ କମୁାର ସାମ> ରାୟ ପି ବ�ୁ ଚରଣ ସାମ> ରାୟ RWX0358929

ପ ୁ /436793 70 203 795ପରୁୁଷେ$ାମ ସତୁାର ପି ଗେୁନଇ ସତୁାର RWX0359562

 ୀ /436794 63 203 796ଉଷାରାଣି ସତୁାର *ା ପରୁୁଷେ$ାମ ସତୁାର RWX0359554

13 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /436795 45 203 797ତାପସ କମୁାର ସତୁାର ପି ପରୁୁଷେ$ାମ ସତୁାର RWX0359547

ପ ୁ /436796 43 203 798ମାନସ କମୁାର ସତୁାର ପି ପରୁୁଷେ$ାମ ସତୁାର RWX0359521

 ୀ /436797 42 203 799ଆନ0 ସତୁାର *ା ତାପସ କମୁାର ସତୁାର RWX0359539

ପ ୁ /436798 40 203 800ଅଭିନାଶ ସତୁାର ପି ପରୁୁେଷା$ମ ସତୁାର RWX0359505

ପ ୁ /436799 39 203 801ରାମ ଚ0�  ସତୁାର ପି ପରୁୁେଷା$ମ ସତୁାର RWX0359497

 ୀ /436800 34 203 802ମାଧବୀ ସତୁାର *ା ମାନସ କମୁାର ସତୁାର RWX0359513

 ୀ /436801 32 203 803ମାଧବୀ ସତୂାର *ା ମାନସ ସତୂାର RWX0913616

 ୀ /436802 32 203 804େରଣବୁାଳା ସତୁାର *ା ରାମଚ0�  ସତୁାର RWX1180389

 ୀ /436803 32 203 805େରଣବୁାଳା ସତୁାର *ା ରାମଚ0�  ସତୁାର RWX1175132

 ୀ /437804 36 203 806ଟି *O' ଲତା *ା ଟି େଗୗରି ଶKର ରାଓ RWX0359612

 ୀ /438805 67 203 807ହୀରାବତୀ ଦାସ *ା ସନୁାକର ଦାସ RWX0915967

ପ ୁ /438806 33 203 808ଅଭିନାଶ ଦାସ ପି ହେରକୃ. ଦାସ RWX0523886

 ୀ /438807 32 203 809ଇପସିତା ଦାସ ପି ହେରକୃ. ଦାସ RWX0523894

 ୀ /439808 28 203 810ଗାୟତ�ୀ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଚ0�  ଦାସ RWX0523860

 ୀ /440809 26 203 811ସନିୁତା ମହାରଣା *ା ବାଳକୃ. ମହାରଣା RWX0870048

 ୀ /440810 42 203 812ସଂଯUୁା ରାଣି ପ�ଧାନ *ା ହରିm0�  ପ�ଧାନ RWX0522755

 ୀ /440811 39 203 813ପ�ଭାତୀ କମୁାରୀ ପ�ଧାନ *ା ନେର0�  କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0520973

ପ ୁ /440812 38 203 814ମିଥନୁ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ସୀତାରାମ ପ�ଧାନ RWX0870063

 ୀ /440813 32 203 815ଅନିତା ପ�ଧାନ *ା ମିଥନୁ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0870055

ପ ୁ /440814 29 203 816େଦେବ0�  କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ସଚଳା ପ�ଧାନ RWX0522797

 ୀ /441815 67 203 817ନିରୁତ ପ�ଭା ମିଶ� *ା ପିତା`ର ରଥ RWX1212760

ପ ୁ /441816 73 203 818ପିତା`ର ରଥ ପି ରାମନାଥ ରଥ RWX1212737

ପ ୁ /441817 40 203 819କମୁାର େଗୗରବ ରଥ ପି ପିତା`ର ରଥ RWX0523027

 ୀ /441818 30 203 820ତନୁଜାରାଣୀ ସାହୁ *ା କମୁାର େଗୗରବ ରଥ RWX0523019

ପ ୁ /442819 43 203 821ରାଧା ରମଣ ପାଢି ପି ରାମଚ0�  ପାଢି RWX0524124

 ୀ /442820 36 203 822ସ5ୁାନି ପାଢି *ା ରାଧା ରମଣ ପାଢି RWX0524140

ପ ୁ /442821 62 203 823ବସ> େସନାପତି ପି େଯାେଗ0�  େସନାପତି RWX0914127

 ୀ /442822 52 203 824ପ�ଣତୀ େସନାପତି *ା ବସ> େସନାପତି RWX0914150

 ୀ /443823 40 203 825େରଣ ୁମହାରଣା *ା ବ� ହ3 ାନ0 ମହାରଣା RWX0523464

ପ ୁ /444824 66 203 826ବି ବାସେୁଦବ ପାତ� ପି ବି କାଶୀନାତ ପାତ� RWX0523597

ପ ୁ /444825 35 203 827ବି ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ� ପି ବି ବାସେୁଦବ ପାତ� RWX0523209

ପ ୁ /444826 29 203 828ଅରୁନ କମୁାର ପାତ� ପି ବି ବାସେୁଦବ ପାତ� RWX0523217

 ୀ /444827 26 203 829ଟି ପାୟଲ ପାତ� *ା ବି ଆେଶାକ କମୁାର ପାତ� RWX1174036

ପ ୁ /444828 37 203 830ବି. ଆେଲାକ ପାତ� ପି ବି. ବାସେୁଦବ ପାତ� RWX0914119

 ୀ /444829 31 203 831କରାଡ ମାନସୀ ପାତ� *ା ବି. ଆେଲାକ ପାତ� RWX0914010

 ୀ /445830 52 203 832ସ; ୁେଦବୀ *ା ସନିୁଲ କମୁାର ରାମ RWX0522128

ପ ୁ /445831 55 203 833ସନିୁଲ କମୁାର ରାମ ପି ଇHର ରାମ RWX0522110

ପ ୁ /445832 75 203 834େବନି ସିଂ ପି ଶKର ସିଂ RWX0522151

 ୀ /445833 37 203 835ଉଷା କମୁାରୀ ସିଂ ପି େବନୀ ସିଂ RWX0522144

ପ ୁ /446834 47 203 837ପ�ଶା> କମୁାର େଦବ$� ପି ଲଡୁ କିେଶାର େଦବ$� RWX0523571

ପ ୁ /447835 31 203 838ପ�ଭାତ େଗୗଡ ପି ଦୁେଯ�Jଧନ େଗୗଡ RWX0523662

ପ ୁ /448836 75 203 839ରାଧା େମାହନ ପଲାଇ ପି କପିଳ ପଲାଇ RWX0506089

 ୀ /448837 51 203 840େସ<ହ ବାଳା ପଲାଇ ପି ରାଧା େମାହନ ପଲାଇ RWX0506105

ପ ୁ /448838 45 203 841ପ�ଶା> କମୁାର ପଲାଇ ପି ରାଧା େମାହନ ପଲାଇ RWX0506097

ପ ୁ /449839 56 203 842ବିHନାଥ ଧଳ ପି ବନବିହାରି ଧଳ RWX0506030

 ୀ /449840 51 203 843କମୁଦିୁନି ଧଳ *ା ବିHନାଥ ଧଳ RWX0523795

ପ ୁ /449841 39 203 844ରମାକା> ଧଳ ପି ବନ ବିହାରୀ ଧଳ RWX0523787

ପ ୁ /449842 29 203 845ଅଜୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ଆନ0 ଚ0�  ସାହୁ RWX0660167

ପ ୁ /450843 42 203 846ନିକ;ୁ ବିହାରି େସଠି ପି ଋଷି େସଠି RWX0416933

ପ ୁ /451844 29 203 847େଶଖ ମUୁଦିର ପି େଶଖ ଜାହର RWX0416875

 ୀ /452845 37 203 848*O' ଲତା ବିେନାଦ *ା େଗୗତମ କମୁାର ରାଉତ RWX0524173

 ୀ /452846 34 203 849ବବିତା ଦାସ *ା ର;ିତ କମୁାର ଦାସ RWX1212588

 ୀ /452847 51 203 850ସମାରୀ େଖମMୁୁ *ା ଡମ ୁେଖମMୁୁ RWX1181288

ପ ୁ /452848 32 203 851ଜଗନ< ାଥ େଖମMୁୁ ପି ଡମ ୁେଖମMୁୁ RWX1181361

 ୀ /452849 28 203 852ପଜୂା େଖମMୁୁ *ା ଜଗନ< ାଥ େଖମMୁୁ RWX1181544

ପ ୁ /452850 71 203 853ଗେଣHର ରାଉତ ପି ନିତ�ାନ0 ରାଉତ RWX0915496

 ୀ /452851 66 203 854ରଶ3ୀରାଣୀ ରାଉତ *ା ଗେଣHର ରାଉତ RWX0915546

ପ ୁ /452852 42 203 855େଗୗତମ କମୁାର ରାଉତ ପି ଗେଣHର ରାଉତ RWX0915447

 ୀ /453853 33 203 856ସେୁନମି ସରିୀତା େଖାସଲା *ା ଦିବାକର େଖାସଲା RWX0522383

 ୀ /454854 53 203 857କିରଣ ବାଳା ରାଉତ *ା ବନବିହାରି ରାଉତ RWX0416479

ପ ୁ /454855 42 203 858ସଚିତ�  ବିହାରି ରାଉତ ପି ବିପିନି ବିହାରି ରାଉତ RWX0416487

ପ ୁ /454856 32 203 859େଦବାଶିଷ ରାଉତରାୟ ପି ତ�ିେଲାଚନ ବାରିକ RWX0869503

14 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /454857 74 203 860ଭାvର *ାଇଁ ପି ନରହରି *ାଇଁ RWX0416438

ପ ୁ /454858 34 203 861ରାେଜ0�  କମୁାର *ାଇଁ ପି ଭାvର *ାଇଁ RWX0416461

 ୀ /455859 47 203 862ବି0ୁରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ *ା ଶରତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ RWX0522425

ପ ୁ /455860 26 203 863*ରୁପ େଚୗଧରିୁ ପି ଶରତ କମୁାର େଚୗଧରିୁ RWX0712091

 ୀ /455861 26 203 864େମାନିଶା େଚୗଧରୁୀ ପି ଶରତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ RWX0713628

 ୀ /455862 47 203 865ସଷୁମା କମୁାରୀ ମହାପାତ� *ା ଅନିରୁo େଜନା RWX0711739

ପ ୁ /456863 73 203 866େଦବରାଜ େଗୗଡ ପି ଭୁଲା େଗୗଡ RWX0914382

 ୀ /456864 66 203 867କନକ େଗୗଡ *ା େଦବରାଜ େଗୗଡ RWX0914408

 ୀ /456865 37 203 868ବିଜୟଲD3ୀ େଗୗଡ ପି େଦବରାଜ େଗୗଡ RWX0914333

 ୀ /456866 38 203 869େସୗଭାଗିନି ପରିଡା *ା ଗେଜ0�  ପରିଡା RWX0506071

ପ ୁ /456867 48 203 870ଭା@ର 8ୱାଇଁ ପି ମ�ୁଳୁ 8ୱାଇଁ RWX1174572

 ୀ /456868 43 203 871ରିନା 8ୱାଇଁ *ା ଭା@ର 8ୱାଇଁ RWX1174580

ପ ୁ /458869 55 203 872ଅରବି0 ବାଗଚି ପି ରଜ ବରି ବାଗଚି RWX0523613

 ୀ /458870 48 203 873ପ�ିତୀ ବାକଚି *ା ଅରବି0 ବାକଚି RWX0523779

 ୀ /458871 26 203 874ରିତା ବାକଚି ପି ଅରବି0 ବାକଚି RWX0913673

 ୀ /459872 37 203 875େଗାରି *ାଇଁ *ା କାଳୁଚରଣ *ାଇଁ RWX0523035

ପ ୁ /460873 56 203 876ସେୁରଶ କମୁାର ତ�ିପାଠି ପି ବା^ାନିଧି ତ�ିପାଠି RWX0416990

ପ ୁ /460874 54 203 877ଦିଲW ିପ କମୁାର ତ�ିପାଠି ପି ବା^ାନିଧି ତ�ିପାଠି RWX0416974

 ୀ /460875 50 203 878େସୗଦାମିନୀ ତ�ିପାଠି *ା ସେୁରଶ କମୁାର ତ�ିପାଠି RWX0416982

 ୀ /460876 47 203 879ରଶ3 ିତା ତ�ିପାଠି *ା ଦିଲW ିପ କମୁାର ତ�ିପାଠି RWX0416966

ପ ୁ /460877 79 203 880ହରିହର ତ�ିପାଠୀ ପି ମାୟାଧର ତ�ିପାଠୀ RWX0916163

ପ ୁ /460878 50 203 881ପ�େମାଦ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ହରିହର ତ�ିପାଠୀ RWX0916213

ପ ୁ /460879 47 203 882ପ�ଦୀପ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ବାଂଛାନିଧି ତ�ିପାଠୀ RWX0416958

ପ ୁ /461880 39 203 883ଆରତ କଳୁଦୀପ ପି ଶକୁ�ୁ  କଳୁଦୀପ RWX0520882

 ୀ /462881 34 203 884ସିବାନି ସାହୁ *ା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ RWX0651869

ପ ୁ /463882 29 203 885େଦେବ0�  କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ନିତ�ାନ0 ପ�ଧାନ RWX0652032

 ୀ /464883 31 203 886ଚିନୁଲତା ବାରିକ *ା ମେନାଜ ବାରିକ RWX0706788

ପ ୁ /465884 31 203 887ନାରାୟଣ େଖମMୁୁ ପି ରାଜୁ େଖମMୁୁ RWX0706812

ପ ୁ /466885 29 203 888ସତ�ବ� ତ ବାରିକ ପି ଶକୁା> କମୁାର ବାରିକ RWX0913822

ପ ୁ /466886 69 203 889ଶକୁା> କମୁାର ବାରିକ ପି ନାରାୟଣ ପ�ସାଦ ବାରିକ RWX0913848

ପ ୁ /466887 27 203 890ସଂଜୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ଶକୁା> କମୁାର ବାରିକ RWX0706754

 ୀ /466888 29 203 891ଟି ଦିବ�ା *ା ଟି େଲାକନାଥ RWX0706796

 ୀ /467889 32 203 892ଜାନକୀ ପ�ଧାନ *ା ସବୁ� ତ ପ�ଧାନ RWX0706721

ପ ୁ /468890 29 203 893ୟୁ ସନୁୀଲ କମୁାର ପି ୟୁ ଆଦି ନାରାୟଣ RWX0706770

ପ ୁ /469891 31 203 894ଟି ଜିେତ0� ପି ଟି ନାେଗHର ରାଓ RWX0706697

 ୀ /470892 27 203 895ଖଦିଜା େବଗମ ପି େଶଖ ଜାକିର େହାେସନ RWX0706663

 ୀ /470893 52 203 896ମଷୁZଦା ବିବି *ା େଶଖ ଜାକିର େହାେସନ RWX1213248

ପ ୁ /470894 59 203 897େଶଖ ଜାକିର େହାେସନ ପି େଶଖ ଅବାସଉ]ିନ RWX1213263

ପ ୁ /470895 21 203 898େଶଖ ୟାକବୁ େହାେସନ ପି େଶଖ ଜାକିର େହାେସନ RWX1213081

ପ ୁ /471896 23 203 899ଓମ ପ�କାଶ ମାଣିକ ପି ଜାନକିକା> ମାଣିକ RWX0914994

ପ ୁ /471897 24 203 900ବଳରାମ ମାଣିକ ପି ଉମାକା> ମାଣିକ RWX0914937

ପ ୁ /471898 29 203 901ଭଗବାନ ପ�ଧାନ ପି ଜୟେସନ ପ�ଧାନ RWX0706598

ପ ୁ /471899 28 203 902ଅରୁଣ ପ�ଧାନ ପି ଜୟେସନ ପ�ଧାନ RWX0706689

 ୀ /471900 22 203 903ଲଳିତା ପ�ଧାନ *ା ଅରୁଣ ପ�ଧାନ RWX1212430

ପ ୁ /472901 37 203 904ଚMି ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ଏସ ଦୁଗJ ପ�ସାଦ ପାତ� RWX1175140

 ୀ /472902 34 203 905ଶ�ୀୱାଣୀ ପାତ� *ା େଭରୖବ ପ�ସାଦ ପାତ� RWX0706580

 ୀ /472903 30 203 906ଶ�ୀକନ�ା ପାତ� *ା ଚMିପ�ମାଦ ପାତ� RWX0706606

 ୀ /473904 31 203 907ର;ିତା ବି�ାଣୀ *ା ଅଜୟ କମୁାର ସତୁାର RWX1212638

 ୀ /473905 30 203 908ରଶ3ତିା ମହାରଣା *ା େବଣଧୁର ମହାରଣା RWX0712737

ପ ୁ /473906 61 203 909ଉମାକା> ସତୁାର ପି ଦାମଦର ସତୁାର RWX1212653

 ୀ /473907 55 203 910ଲD3ୀପ�ିୟା ସତୁାର ପି ମେହHର ମହାରଣା RWX1212679

ପ ୁ /473908 34 203 911ସ;ଯ ସତୁାର ପି ଉମାକା> ସତୁାର RWX0712729

 ୀ /473909 33 203 912େହନାରାଣୀ ସତୁାର *ା ସ;ୟ କମୁାର ସତୁାର RWX0707208

ପ ୁ /473910 32 203 913ଅଜୟ କମୁାର ସତୁାର ପି ଉମାକା> ସତୁାର RWX0707190

ପ ୁ /473911 28 203 914ବିଜୟ କମୁାର ସତୁାର ପି ଉମାକା> ସତୁାର RWX0707182

ପ ୁ /474912 64 203 915ସଦୁାମ ଚରଣ େବେହରା ପି ଝୁଡିଆ େବେହରା RWX0653329

 ୀ /474913 59 203 916ବାସ>ି େବେହରା *ା ସଦୁାମ େବେହରା RWX0653345

ପ ୁ /474914 41 203 917ଦିଲିପ େବେହରା ପି ସଦୁମ ଚରଣ େବେହରା RWX0653337

ପ ୁ /474915 39 203 918କିେଶାର େବେହରା ପି ସଦୁମ ଚରଣ େବେହରା RWX0653303

ପ ୁ /474916 37 203 919ସାଗର େବେହରା ପି ସଦୁାମ ଚରଣ େବେହରା RWX0653311

 ୀ /474917 32 203 920ରଶ3 ିତା େବେହରା *ା ଦିଲିପ କମୁାର େବେହରା RWX0651786

 ୀ /475918 33 203 921ମ; ୁେଦବୀ *ା ହରି ଶKର ଗVୁା RWX0706804

15 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /476919 56 203 922ଉମାକା> େବେହରା ପି କରୁଣାକର େବେହରା RWX1212331

 ୀ /476920 46 203 923ଆରତୀ େବେହରା *ା ଉମାକା> େବେହରା RWX1212323

ପ ୁ /476921 29 203 924ନିରାକାର େବେହରା ପି ଉମାକା> େବେହରା RWX0706887

 ୀ /476922 27 203 925ସ0�ାରାଣୀ େବେହରା ପି ଉମାକା> େବେହରା RWX0706861

 ୀ /476923 23 203 926ପNୁା ରାଣୀ େବେହରା ପି ଉମାକା> େବେହରା RWX1212349

 ୀ /477924 23 203 927ଆରତୀ େଜନା *ା ରାେଜ0�  େଜନା RWX1180454

ପ ୁ /477925 35 203 928ଦିଲିପ ପା�ି ପି ଚ0�  ପା�ି RWX0916346

 ୀ /477926 33 203 929ରାଇମତି ପା�ି *ା ଦିଲିପ ପା�ି RWX0706929

 ୀ /477927 79 203 930ଲଳିତା ପ�ଧାନ *ା ଲଡୁ କିେଶାର ପ�ଧାନ RWX0916890

 ୀ /477928 42 203 931ସତ�ଭାମା ପ�ଧାନ *ା ତ�ିେଲାଚନ ପ�ଧାନ RWX0913459

 ୀ /477929 29 203 932ପଜୁା ପ�ଧାନ ପି ତ�ିେଲାଚନ ପ�ଧାନ RWX0706853

 ୀ /477930 28 203 933ନୟନା ପ�ଧାନ ପି ତ�ିେଲାଚନ ପ�ଧାନ RWX0706820

ପ ୁ /477931 25 203 934ଧମ'ପଦ ପ�ଧାନ ପି ତ�ିେଲାଚନ ପ�ଧାନ RWX0916833

 ୀ /478932 30 203 935ସନିୁତା ପାତ� *ା ଉେପ0�  ଭୂୟw RWX0706978

ପ ୁ /479933 33 203 936ସି ଏଚ ଚ0�  େଶଖର ଆଚାରୀ ପି ସି ଏଚ ନରସୀମା ଆଚାରୀ RWX0706945

ପ ୁ /480934 36 203 937ରାଜୁ େଗୗଡ ପି ତ�ିନାଥ େଗୗଡ RWX0967737

 ୀ /480935 34 203 938ରୁନୁ େଗୗଡ *ା ରାଜୁ େଗୗଡ RWX0967760

ପ ୁ /480936 28 203 939ଉଦିତ େଜନା ପି ଲD3ୀଚ0�  େଜନା RWX0706937

ପ ୁ /480937 30 203 940ଅମେର0�  ନାୟକ ପି ଅଜୁ' ନ ଚରଣ ନାୟକ RWX0706952

 ୀ /481938 32 203 941ସଂଜନା ଖରା *ା ସଂଜୟ ଖରା RWX0706986

 ୀ /482939 34 203 942ର;ିତା କxୁାର ପି େବଜୖଲ କxୁାର RWX0707034

 ୀ /483940 30 203 943ଉଜାଲା ନମ'ଦା ପି ସଦୁଶ'ନ ପରିଡା RWX0707075

 ୀ /483941 32 203 944ଉଷାକିରଣ ପରିଡା ପି ସଦୁଶ'ନ ପରିଡା RWX0707042

ପ ୁ /484942 29 203 945ମୃଣ3ୟ ପ�ସାଦ ପ�ଧାନ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0707109

 ୀ /485943 32 203 946ସାଗରିକା *ାଇଁ *ା ସନାତନ *ାଇଁ RWX0707158

 ୀ /486944 27 203 947ରିKି ପାତ� *ା କାଲ0ି ଚରଣ ପାତ� RWX0707117

ପ ୁ /487945 27 203 948ଅଵିନାଶ ଦାଶ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0707133

ପ ୁ /491946 47 203 949ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି ପଦ3  ଚରଣ ଦାସ RWX1213016

ପ ୁ /491947 72 203 950ପଦ3  ଚରଣ ଦାଶ ପି ନରସିଂହ ଦାଶ RWX0653782

 ୀ /491948 65 203 951ରାଜଲD3ୀ ଦାଶ *ା ପଦ3  ଚରଣ ଦାଶ RWX1213172

ପ ୁ /491949 43 203 952ମିହିର କମୁାର ଦାଶ ପି ପଦ3  ଚରଣ ଦାଶ RWX0653808

 ୀ /491950 42 203 953ଦିVୀମୟୀ ପMା *ା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ RWX1213008

 ୀ /492951 72 203 954ଅନ< ପOୂJ ବିHାଳ *ା ରାଧାକ�ି. ବିHାଳ RWX0652859

ପ ୁ /493952 73 203 955େଜ.ଝାେଡHର ରାଓ ପି େଜ.ଲD3ଣ ରାଓ RWX0653410

 ୀ /493953 69 203 956େଜ.ସଯୂ�'କା> ରାଓ *ା େଜ.ଝାେଡHର ରାଓ RWX0653428

ପ ୁ /494954 73 203 957ହିରଣ� େଜନା ପି ଦMାସୀ େଜନା RWX0652511

 ୀ /494955 69 203 958ଦମୟ>ି େଜନା *ା ହିରଣ� େଜନା RWX0652529

ପ ୁ /494956 51 203 959ସମୁ> େଜନା ପି ହିରଣ� େଜନା RWX0652537

 ୀ /494957 43 203 960ସ�ୀତା େଜନା *ା ସମୁ> କମୁାର େଜନା RWX0652545

ପ ୁ /494958 27 203 961ନବିନ ପାତ� ପି କିେଶାର ଚ0�  ପାତ� RWX1174556

 ୀ /494959 23 203 962ସମୁନ ରାଣି ପାତ� ପି କିେଶାର ଚ0�  ପାତ� RWX1174622

 ୀ /495960 46 203 963ପ�ଣତୀ ମ;ରୀ ପରିଡା *ା ମେନାଜ ପରିଡା RWX0653709

ପ ୁ /495961 42 203 964କୃ. ଚ0�  ପରିଡା ପି ପOୂ' ଚ0�  ପରିଡା RWX0653691

ପ ୁ /495962 36 203 965େବଶଧୁର ପରିଡା ପି ପOୂ'ଚ0�  ପରିଡା RWX0653675

 ୀ /495963 30 203 966ପ�ଣତି ମାଲା ପରିଡା *ା କୃ. ଚ0�  ପରିଡା RWX0653683

ପ ୁ /495964 73 203 967ପOୂ' ଚ0�  ପିରଡା ପି ବାCାନିଧି ପିରଡା RWX0653733

 ୀ /495965 61 203 968ର�ବତୀ ପିରଡା *ା ପOୂ' ଚ0�  ପିରଡା RWX0653725

ପ ୁ /495966 47 203 969ମେନାଜ ପିରଡା ପି ପOୂ' ଚ0�  ପିରଡା RWX0653717

ପ ୁ /496967 72 203 970ମଧୁାକର ତରାଇ ପି େଗାପିନାଥ ତରାଇ RWX0652867

 ୀ /496968 68 203 971ମେନାରମା ତରାଇ *ା ସଧୁାକର ତରାଇ RWX0652156

ପ ୁ /496969 43 203 972ସେ>ାଷ କମୁାର ତରାଇ ପି ସଧୁାକର ତରାଇ RWX0652875

 ୀ /496970 42 203 973େରଣବୁାଳା ତରାଇ *ା ସେ>ାଷ କମୁାର ତରାଇ RWX0652883

ପ ୁ /497971 73 203 974ପାMବ ପ�ଧାନ ପି ଖଦାଳ ପ�ଧାନ RWX0652172

 ୀ /497972 71 203 975ପ�ମିଲା ପ�ଧାନ *ା ପାMବ ପ�ଧାନ RWX0652164

 ୀ /498973 34 203 976କବିତା ପଲାଇ *ା ପ�ଶା> କମୁାର ପଲାଇ RWX0654343

ପ ୁ /499974 27 203 977ସନିୁଲ ସାହୁ ପି କାଳୁ ଚରଣ ସାହୁ RWX0654293

 ୀ /500975 34 203 978ଦିVୀମୟୀ ସାହୁ ପି ଦୁେଯ�Jଧନ ସାହୁ RWX0654426

 ୀ /501976 38 203 979ଶଶିକଳା ପMା *ା ଶ�ୀକା> ରଥ RWX0916171

ପ ୁ /501977 71 203 980ତପନ କମୁାର ରଥ ପି ରବି0�  ନାଥ ରଥ RWX0652800

ପ ୁ /501978 45 203 981ରୁଦ�  ନାରାୟଣ ରଥ ପି ତପନ କମୁାର ରଥ RWX0652818

ପ ୁ /501979 39 203 982ଶ�ୀକା> ରଥ ପି ତପନ କମୁାର ରଥ RWX0915918

 ୀ /501980 39 203 983ସରିତା ରଥ *ା ରୁଦ�  ନାରାୟଣ ରଥ RWX0652826

16 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /502981 61 203 984ସିମାଦ� ି ପMା ପି ନରସିଂହ ପMା RWX0654582

ପ ୁ /502982 39 203 985ସେ>ାଷ କମୁାର ପMା ପି ସିମାଦ� ୀ ପMା RWX0916080

ପ ୁ /502983 37 203 986ପ�େମାଦ କମୁାର ପMା ପି ସିମାଦ� ି ପMା RWX0654608

 ୀ /502984 34 203 987ଲD3ୀ ପMା *ା ସେ>ାଷ କମୁାର ପMା RWX0654616

ପ ୁ /503985 73 203 988ଜି କ� ି.ମ$ୁZ େଦାରା ପି ବାଉରି ବ�ୁ େଦାରା RWX1174044

 ୀ /503986 66 203 989ଜି ରାେଜ6ୱରି େଦାରା *ା ଜି କ� ି.ମ$ୁZ େଦାରା RWX1174051

ପ ୁ /503987 44 203 990ଜି ସ;ିବ ରାଓ େଦାରା ପି ଜି କ� ି.ମ$ୁZ େଦାରା RWX1174069

 ୀ /503988 29 203 991ଜି ଶ�oା;ଳି େଦାରା *ା ଜି ସ;ିବ େଦାରା RWX1174028

ପ ୁ /503989 71 203 992ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହି ପି ବିନାୟକ ପାଣିଗ�ାହି RWX0654236

ପ ୁ /503990 46 203 993ଅଜିତ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0654251

 ୀ /503991 40 203 994ରଶ3 ିେରଖା ପାଣିଗ�ାହି *ା ଅଜିତ ପାଣିଗ�ାହି RWX0654269

ପ ୁ /503992 39 203 995ଅଶିତ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହି RWX0654285

ପ ୁ /504993 33 203 996େହମ> କମୁାର କଲିଆ ପି ପKଜ କଲିଆ RWX0651737

ପ ୁ /505994 76 203 997ବିେନାଦ ଭାତ� ା ପି ମାଥିଓ ଭାତ� ା RWX0653667

 ୀ /505995 62 203 998ସାବିତ�ୀ ଭାତ� ା *ା ବିେନାଦ ଭାତ� ା RWX0653659

ପ ୁ /505996 42 203 999ସନିୁଲ କମୁାର ଭାତ� ା ପି ବିେନାଦ ଭାତ� ା RWX0653642

 ୀ /505997 30 203 1000େHତାଲିନା ଭାତ� ା *ା ସନିୁଲ କମୁାର ଭାତ� ା RWX0653634

 ୀ /506998 27 203 1001ବିଜୟଲD3ି ଧଳ ପି ବିHନାଥ ଧଳ RWX0706713

ପ ୁ /507999 37 203 1002ତ�ିପତି କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ସବୁାସ ଚ0�  ତ�ିପାଠୀ RWX0654228

ପ ୁ /5081000 41 203 1003ଭାଗିରଥି ସାହୁ ପି ବସ> କମୁାର ସାହୁ RWX0654301

ପ ୁ /5091001 59 203 1004ଭା@ର େଜନା ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ େଜନା RWX0653246

 ୀ /5101002 32 203 1005ଉମZଳା େଜନା *ା ଶKର େଜନା RWX0713529

ପ ୁ /5111003 61 203 1006ଆ$'ତ� ାଣ େଜନା ପି ନାରାୟଣ ଚ0�  େଜନା RWX0713495

 ୀ /5111004 57 203 1007ସ3 ୃତିରାଣୀ େଜନା *ା ଆ$'ତ� ାଣ େଜନା RWX0713487

ପ ୁ /5111005 30 203 1008*ାଗତ କମୁାର େଜନା ପି ଆ$'ତ� ାଣ େଜନା RWX1212372

ପ ୁ /5111006 23 203 1009ଶାHତ କମୁାର୧ େଜନା ପି ଆ$'ତ� ାଣ େଜନା RWX1212307

ପ ୁ /5111007 49 203 1010ପରଶ ପରିଡା ପି ଜଗବ�ୁ ପରିଡା RWX1182005

 ୀ /5111008 41 203 1011ଶାHତୀ ରାୟ *ା ପେରଶ ବିହାରୀ ପରିଡା RWX0916478

 ୀ /5121009 49 203 1012ର;ିତା ପାଣିଗ�ାହି *ା ରେଜ0�  ପାଣିଗ�ାହି RWX0713222

 ୀ /5121010 32 203 1013କମୁଦିନି ପାଣୀଗ�ାହି ପି ରାେଜ0�  ପାଣୀଗ�ାହି RWX0713230

ପ ୁ /5131011 78 203 1014େଜ.ଆନ0 ସିଂ ପି ଜଗନ< ାଥ ସିଂ RWX0713453

ପ ୁ /5131012 31 203 1015ବି.ୁ ସିଂ ପି େଜ.ଆନ0 ସିଂ RWX0713420

ପ ୁ /5141013 28 203 1016ସ>ୁନୁ ମାହକଡୁ ପି ରଘନୁାଥ ମହକଡୁ RWX0712083

ପ ୁ /5151014 29 203 1017ସା>ୁନୁ କମୁାର େବେହରା ପି ସତ�ବାଦି େବେହରା RWX0712075

ପ ୁ /5161015 26 203 1018ରାହୁଲ ପାେM ପି ଜଗଦିଶ ପାେM RWX0712067

 ୀ /5171016 27 203 1019ସମୁନ ତିୱାରି ମା ମାୟା େଦବି RWX0712042

 ୀ /5181017 69 203 1020ଶା>ିଲତା ଆଏଚ *ା ଉଦୟନାଥ ଆଏଚ RWX0913970

 ୀ /5181018 41 203 1021ନିଲିମା ଆଏଚ *ା ନାରାୟଣ ଦାସ RWX0914077

ପ ୁ /5181019 71 203 1022ମମୁତାଜ ହୁେସନ ଖାନ ପି େଦା{ ଖଲିଲ ଖାନ RWX0712323

ପ ୁ /5181020 42 203 1023ପିରଜାଦା ପରେୱଜ ଖାନ ପି ମମତାଜ ହୁେସନ ଖାନ RWX0713156

ପ ୁ /5181021 40 203 1024ଫିେଦ|ସ ତେବ� ଝ ଖାନ ପି ମ}ାଜ ହୁେସନ ଖାନ RWX0713164

 ୀ /5181022 68 203 1025ମମତାଜ ମେହଜାବିନ ନାଜ *ା ମମତାଜ ହୁେସନ ଖାନ RWX0713198

 ୀ /5181023 39 203 1026ମମତାଜ ମେହଜାବିନ ନାଜନିନ ପି ମମତାଜ ହୁେସନ ଖାନ RWX0713131

ପ ୁ /5191024 37 203 1027ପବିତ� ନାୟକ ପି କ$Zକ ନାୟକ RWX0713123

 ୀ /5201025 36 203 1028ଜି *ାତି *ା ପି ସିମା^ଳ ପାତ� RWX0713073

 ୀ /5221026 80 203 1029ପ�ମଦା ସାହୁ *ା ସବୁାଷ ସାହୁ RWX0712950

ପ ୁ /5231027 72 203 1030ଜଗଦିଶ ମ$ୁZ େପନମଚୁ ପି ପି ରାମମ$ୁZ RWX0712968

ପ ୁ /5241028 39 203 1031ଜି ମନୁାରାଓ େଦାରା ପି ଜି ଭା@ର େଦାରା RWX0712885

 ୀ /5241029 33 203 1032ଜି ଗିତା;ଳି େଦାରା *ା ଜି ମନୁାରାଓ େଦାରା RWX0712851

ପ ୁ /5251030 26 203 1033ଅନିଶ କମୁାର ରାୟ ପି  ୀଲୱା> ରାୟ RWX0711531

ପ ୁ /5261031 47 203 1034େଦେବ0�  େବବ$J ପି ସିମା^ଳ େବବ$J RWX0712836

 ୀ /5261032 37 203 1035ମଧସୁ3 ିତା ପାଣୀଗ�ାହି *ା େଦେବ0�  େବବ$J RWX0712828

 ୀ /5291033 32 203 1036ସମୁନ େଦବି *ା ରଘନୁାଥ ସଟ RWX0712687

 ୀ /5301034 33 203 1037ବିଜା>ି େଦବି *ା ମନୁା ପ�ସାଦ RWX0712695

ପ ୁ /5301035 36 203 1038ମନୁା ପ�ସାଦ ପି ହାକିନ ଚ0 ସାହ RWX0712638

 ୀ /5301036 41 203 1039ନୀଲିମା *ାଇଁ *ା ସନୁୀଲ କମୁାର RWX0870170

 ୀ /5311037 30 203 1040ପ�ିୟKା େଦବି *ା ଗେନସ କମୁାର ଗVୁା RWX0712661

 ୀ /5321038 26 203 1041ସମିୁତ� ା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଜୟେଦବ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0711572

ପ ୁ /5331039 26 203 1042କାହ< ୁ  ଚରଣ ପାତ� ପି ଏ8.ସଯୁ�' ନାରାୟଣ ପାତ� RWX0711580

ପ ୁ /5341040 49 203 1043ପ�ଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି ଦୁଃଶାସନ େଜନା RWX0712299

ପ ୁ /5351041 28 203 1044ସନିୁଲ ଧଳ ପି ବଶ> କମୁାର ଧଲ RWX0711762

 ୀ /5871042 26 203 1045ମନିଷା ପାତ� ପି ରବି0�  କମୁାର ପାତ� RWX0711754

17 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /6211043 63 203 1046ବିେନାଦ ମହା>ି ପି ରାମହରି ମହା>ି OR/12/084/050251

 ୀ /6211044 59 203 1047ସଂଯUୁା ମହା>ି *ା ବିେନାଦ ମହା>ି OR/12/084/050252

ପ ୁ /6211045 39 203 1048ପ�ଫଲୁ କମୁାର ମହା>ି ପି ବିେନାଦ ମହା>ି JLN2236925

ପ ୁ /6211046 35 203 1049ଟୁକନୁା ମହା>ି ପି ବିେନାଦ ମହା>ି JLN2236917

 ୀ /6211047 30 203 1050ଜୟଶ�ୀ ମହା>ି *ା ଟୁକନୁା ମହା>ି RWX1212521

 ୀ /6321048 74 203 1051ଅରୁ�ତୀ ମିଶ� *ା ଶରତ ଚ0�  ମିଶ� RWX0913913

ପ ୁ /6501049 45 203 1052ଶ�ୀଧର ଵମJ ତମଦା ପି ରଶ3 ି ଵମJ ତମଦା RWX1274364

 ୀ /6711050 24 203 1053ତପ*ିନି ମହାରଣା ପି େକାରାମଣି ମହାରଣା RWX0967109

 ୀ /6711051 24 203 1054ରାେଜHରୀ ମହାରଣା ପି ପ�ଭାକର ମହାରଣା RWX0967091

 ୀ /6771052 61 203 1055ନାସZ ସାହୁ *ା ଶ�ାମ ସ0ୁର ସାହୁ RWX0967349

 ୀ /6881053 26 203 1056ଶୀତଲ କମୁାରୀ ସିଂ ପି ଅନିଲ କମୁାର ସିଂ RWX0869321

 ୀ /7251054 69 203 1057ରେମାତୀ ଗVୁା *ା ରାେଧଶ�ାମ ଗVୁା RWX0914523

 ୀ /7251055 43 203 1058ପ�ମିଳା ଗVୁା *ା ଅଜୟ କମୁାର ଗVୁା RWX0914473

ପ ୁ /7251056 21 203 1059ଦୀପକ ଗVୁ ପି . . RWX1212612

 ୀ /7251057 20 203 1060ଆ^ଲ ଗVୁା ପି ଅଜୟ କମୁାର ଗVୁା RWX1212604

ପ ୁ /7671058 23 203 1061ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ମା ବବି େଜନା RWX0967471

ପ ୁ /8081059 72 203 1062େମାହନଲାଲ ସରକାର ପି େDତ�େମାହନ ସରକାର RWX0916361

 ୀ /8081060 63 203 1063ଗୀତା ସରକାର *ା େମାହନଲାଲ ସରକାର RWX0916288

ପ ୁ /8081061 48 203 1064ଉ~ଲ ସରକାର ପି େମାହନଲାଲ ସରକାର RWX0916304

 ୀ /8081062 45 203 1065ରୀନା ସରକାର ପି େମାହନଲାଲ ସରକାର RWX0916320

ପ ୁ /8081063 41 203 1066ଉ$ମ ସରକାର ପି େମାହନଲାଲ ସରକାର RWX0916338

 ୀ /8081064 33 203 1067ଶୀବାନି ସରକାର *ା ଉ~ଲ ସରକାର RWX0916510

 ୀ /8081065 28 203 1068ତନୁଜା ସରକାର *ା ଉ$ମ ସରକାର RWX0916668

 ୀ /8251066 36 203 1069ମଧମିୁତା ବିHାଳ *ା ପ�ଦୀପ କମୁାର େବେହରା RWX0914135

 ୀ /8711067 40 203 1070ରାେଜHରୀ ନାୟକ ପି ନୀଳକ[ ନାୟକ RWX0796599

ପ ୁ /9981068 70 203 1071ଶ�ାମ ସ0ୁର ସାହୁ ପି ପOୁ' ଚ0�  ସାହୁ RWX0967273

ପ ୁ /9981069 38 203 1072ପ�ଭାସ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�ଫଲୁ ଚ0�  ସାହୁ RWX0967158

 ୀ /9991070 43 203 1073ଲିଲି େବବ$J *ା ସନୁୀଲ କମୁାର ପPନାୟକ RWX1026350

ପ ୁ /9991071 23 203 1074ଜଗେମାହନ କି@ ୁ ପି ଦୁଖିରାମ କି@ ୁ RWX1147099

 ୀ /9991072 42 203 1075ରଶ3ୀେରଖା ପାଢୀ *ା ସ;ୟ କମୁାର ପାଢୀ RWX0916494

ପ ୁ /9991073 45 203 1076ସନୁୀଲ କମୁାର ପPନାୟକ ପି ସଦାନ0 ପPନାୟକ RWX1026368

ପ ୁ /13641074 67 203 1077ପ�ଦ�ତୁ କମୁାର ଚକ�ବ$'ୀ ପି ପେରଶ ଚ0�  ଚକ�ବ$'ୀ RWX0869164

 ୀ /13641075 59 203 1078ରୀନା ଚକ�ବ$'ୀ *ା ପ�ଦ�ତୁ କମୁାର ଚକ�ବ$'ୀ RWX0869172

 ୀ /29291076 39 203 1079ମମତାଜ ମେହଜାବୀନ ନାଜନିନ ପି ମମତାଜ େହାେସନ ଖାନ RWX0967489

 ୀ /29331077 24 203 1080ପଜୁା କମୁାରୀ ସିଂ ପି ଚ0�  ବି0ୁ କମୁାର ସିଂ RWX0967497

 ୀ /29331078 48 203 1081ଗୀତାରାଣୀ ମିଶ� *ା ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ� RWX0967521

 ୀ /29341079 38 203 1082ଭବନୀ ରାଣୀ ଆଚାଯ�' ପି ସିଏଚ. ନରସିହ3 ା ଆଚାଯ�' RWX0967554

ପ ୁ /29351080 50 203 1083ରବି ନାରାୟଣ ଗାହାଣ ପି ଗୟାଧର ଗାହାଣ RWX0967836

 ୀ /29351081 45 203 1084ମଞୁଳା ଗାହାଣ *ା ରବି ନାରାୟଣ ଗାହାଣ RWX0967828

ପ ୁ /29361082 35 203 1085ବୁନୁ ଦେଳଇ ପି ଟK ଦେଳଇ RWX0967810

 ୀ /29361083 31 203 1086କନକ ଦେଳଇ *ା ବୁନୁ ଦେଳଇ RWX0967802

 ୀ /54341084 41 203 1087ଗିତା;ଳି େଜନା *ା ପ�ଦିV କମୁାର େଜନା RWX0712349

ପ ୁ /18-119a1085 70 203 1088ଶକୁ େବେହରା ପି ମଇନି େବେହରା RWX0869081

ପ ୁ /18-1821086 42 203 1089ବି.ୁ ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ପଦ3 ନାଭ େବେହରା RWX0870154

ପ ୁ /18-1821087 35 203 1090ସାଇ କ�ି.J େବେହରା ପି ପଦ3 ନାଭ େବେହରା RWX0870162

ପ ୁ /19/5301088 70 203 1091ପି.ସନମଖୁ ରାଓ ପି ପି.କୃ.' ମ$ୂZ ରାଉ RWX0869628

ପ ୁ /19/8551089 73 203 1092ଟି.ପି.ଆର ପPନାୟକ ପି ଟି.ଚିର;ବି ପPନାୟକ RWX0711812

 ୀ /19/8551090 30 203 1093ସ��ା ପPନାୟକ *ା ସିତାରାମ ପPନାୟକ RWX0711846

ପ ୁ /D729281091 51 203 1094ଟି.େଗୗରି ଶKର ରାଓ ପି ଟି.କୃ.' ମତୂZ RWX0796607

ପ ୁ /130/5171092 41 203 1095ନିର;ନ ପାତ� ପି ସବୁାସ ଚ0�  ପାତ� RWX0869982

 ୀ /19/18551093 85 203 1096ସରୁ�ା ବାସରୁୀ *ା ସଯୁ�' ନାରା�ଣ ବାସରୁୀ RWX0793836

 ୀ /19/18551094 66 203 1097ଆଦିଲD3ୀ ପPନାୟକ *ା ଟି.ପି.ଆର ପPନାୟକ OR/12/085/324691

ପ ୁ /3033/321095 33 203 1098ସତ�ଜିS ସାହୁ ପି ଶରତ ସାହୁ RWX0869826

ପ ୁ /1081096 22 203 1099ସିଲୂ◌ୁ ପେଲଇ ପି ସିମା^ଲ ପେଲଇ RWX1301134

 ୀ /4611097 29 203 1100ଗୀତା େଖାସW ା *ା କନ'  େଖାସW ା RWX1301209

ପ ୁ /4611098 36 203 1101କନ'  େଖାସଲା ପି ବି.ୁ ପ�ଧାନ RWX1301423

 ୀ /3911099 24 203 1102କିରଣବାଳା ମହାରାଣା *ା ସେ>ାଷ କମୁାର ମହାରାଣା RWX1301639

 ୀ /3911100 37 203 1103ର; ୁମହାରାଣା *ା ସେୁର0�  ମହାରାଣା RWX1301647

18 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବJଚନ ନିମେ> ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ<  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବJଚନ କମିଶନ ଭାରତK tାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବJଚନ ପବୂ' ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣK ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର>ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.18 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 ମାନKର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନK ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

19 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା> େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK *ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


