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ପ ୁ /2051 22 203 1104ଶିବ ସାହୁ ପି ଉ�ମ ସାହୁ RWX1301654

ପ ୁ /4612 20 203 1105ଚିଂଟୂ କ◌ୂୁଲଦୀପ ପି ଆରତ କଲୁଦୀପ RWX1301688

�ୀ /2423 22 203 1106ଏସ ସରିତା ପି ଏସ ସାସୀ RWX1301696

�ୀ /2444 18 203 1107ଟିଶା ପ�ଧାନ ପି ମେନାର(ନ ପ�ଧାନ RWX1317007

ପ ୁ /2135 18 203 1108େସୗମ� ର(ନ ମହା*ି ପି ପ�ହଲ+ ାଦ ମହା*ି RWX1317023

ପ ୁ /3186 18 203 1109ଅଜୟ କମୁାର ଶାହ ପି ମନୁ. ା ପ�ସାଦ RWX1317049

ପ ୁ /2137 21 203 1110ବି/ଵ ର(ନ ମହା*ି ପି ପ�ହଲ+ ାଦ ମହା*ି RWX1322981

�ୀ /038 18 203 1111ଲ12ୀ ପ�ଧାନ ପି ଶ3ର ପ�ଧାନ RWX1323047

ପ ୁ /9 23 199 1ରାେଜଶ କମୁାର 4ାଇଁ ପି ବି7ାନ କମୁାର 4ାଇ ଁ RWX1148576

ପ ୁ /10 28 199 2ସଦୁଶ8ନ ନାୟକ ପି କୃ9ଚ:�  ନାୟକ RWX0519819

�ୀ /011 27 199 3ବିନୀତା ପରଜା ପି ବଳରାମ ପରଜା RWX1281815

�ୀ /0012 57 199 4ସ;ଯ ବତୀ ବିେସାଈ 4ା ଲ12ଣ କମୁାର ବିେସାଈ RWX1274422

ପ ୁ /Old kcc b13 23 199 5ସରୂଜ େଜନୖ ପି ଓମପ�କାଶ େଜନୖ RWX1236496

ପ ୁ /Sastri Na14 41 199 6ନେରନ ବଲ ପି ଅନଂତ ବାଲ RWX0729996

ପ ୁ /Satya Nag15 27 199 7ନାଭିB ପାେଟ�ା ମା ଆରତୀ ପାେଟ�ା RWX1270842

�ୀ /0116 57 199 8ଅନ. ପCୂD ସାହୁ 4ା ଅେଲଖ ଚ:�  ସାହୁ RWX1099852

ପ ୁ /117 63 199 9ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି ପରମ ଚରଣ ଦାସ RWX0219113

�ୀ /118 60 199 10ନଳୀନି କମୁାରି ଦାସ 4ା ତପନ କମୁାର ଦାସ RWX0219121

ପ ୁ /119 36 199 11ପ�ଣସ ୁକମୁାର ଦାସ ପି ତପନ ଦାସ RWX0219147

�ୀ /120 34 199 12ମଧଶୁ2 ିତା ଦାସ ପି ତପନ କମୁାର ଦାସ RWX0219139

ପ ୁ /221 55 199 13େଭେ3F ଗଲୁୁମି ପି ମାେଲଶ ୁଗଲୁୁମି RWX0665547

�ୀ /222 50 199 14େକ. ନାଗା ରତ. H 4ା େଭେ3ଟ ଗଲୁୁମି RWX0665554

ପ ୁ /423 52 199 15ବାବୁଲା ଡାକଆୁ ପି ଲଡୁକିେଶାର ଡାକଆୁ JLN2328987

�ୀ /424 44 199 16କIରିୁ ଡାକଆୁ 4ା ବାବୁଲା ଡାକଆୁ JLN2329019

ପ ୁ /525 79 199 17ପରୁୁଷ�ମ ଡ଼ା�ୁଆ ପି େମାହନ ବେଢଇ RWX0219303

ପ ୁ /526 35 199 18ଅନିଲ କମୁାର ଡା�ୁଆ ପି ପରୁୁେଷା�ମ ଡା�ୁଆ RWX0221960

�ୀ /527 74 199 19ପଦ2 ାବତୀ ଢ଼ା�ୁଆ 4ା ପରୁୁଷ�ମ ଢ଼ା�ୁଆ RWX0219329

ପ ୁ /528 51 199 20ଅରୁଣ ଢ଼ା�ୁଆ ପି ପରୁୁଷ�ମ ଢ଼ା�ୁଆ RWX0219311

ପ ୁ /529 48 199 21ଆଦିତ� ଢ଼ା�ୁଆ ପି ପରୁୁଷ�ମ ଢ଼ା�ୁଆ RWX0219345

�ୀ /530 47 199 22ମିନତି ଢ଼ା�ୁଆ 4ା ଅରୁଣ ଢ଼ା�ୁଆ RWX0219337

�ୀ /531 34 199 23ଅ(ଳି ଢ଼ା�ୁଆ 4ା ଆଦିତ� ଢ଼ା�ୁଆ RWX0674754

ପ ୁ /532 42 199 24ସନାତନ ପ�ଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପ�ଧାନ JLN1487057

�ୀ /0633 28 199 25ବବିତା ସାହୁ 4ା ଟୁଲୁ ସାହୁ RWX1094200

ପ ୁ /634 46 199 26େଗାପାଳ କ9ୁ ପ�ଧାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0781260

�ୀ /635 38 199 27ସବିତା ପ�ଧାନ 4ା େଗାପାଲ କୃ9 ପ�ଧାନ RWX0781286

ପ ୁ /636 34 199 28ଟୁଲୁ ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ RWX1179571

ପ ୁ /737 40 199 29ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଗରୁୁ ଚରଣ େବେହରା RWX0219352

�ୀ /738 37 199 30ସଶ2ିତା େବେହରା 4ା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା RWX0307272

�ୀ /0839 21 199 31Oୱାଗତିକା େଗୗଡ ପି ଆରୁଣ କମୁାର େଗୗଡ RWX1174721

ପ ୁ /840 57 199 32ଅରୁଣ କମୁାର େଗୗଡ ପି ବିପ�ଚରଣ େଗୗଡ RWX0528802

ପ ୁ /841 50 199 33େଗାବି: ଚ:ର େଗୗଡ ପି ବିପ�ଚରଣ େଗୗଡ RWX0528794

�ୀ /842 42 199 34ନମ8ଦା େଗୗଉଡ଼ 4ା ଅରୁଣ କମୁାର େଗୗଉଡ଼ RWX0219360

�ୀ /843 42 199 35ଗୀତା(ଳି େଗୗଉଡ଼ 4ା େଗାବି: ଚ:�  େଗୗଉଡ଼ RWX0219378

�ୀ /844 23 199 36ପ�ତ�ଷୁା େଗୗଡ ପି େଗାବି: ଚ:�  େଗୗଡ RWX1037944

ପ ୁ /945 56 199 37ଶରତ େବେହରା ପି ନିଶାମଣି େବେହରା OR/12/084/048496

�ୀ /946 50 199 38ମ( ୁେବେହରା 4ା ଶରତ େବେହରା OR/12/084/048497

ପ ୁ /947 33 199 39ସେ*ାଷ େବେହରା ପି ଶରତ େବେହରା RWX0219386

ପ ୁ /1048 45 199 40ବିଜୟ 4ାଇଁ ପି ବୁQିଆ 4ାଇଁ OR/12/084/048485

�ୀ /1049 42 199 41ଗିତା 4ାଇଁ 4ା ବିଜୟ 4ାଇଁ OR/12/084/048486

ପ ୁ /1050 32 199 42ରବି:�  4ାଇଂ ପି ଭରତ 4ାଇଂ RWX0706218

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ3 4ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /1051 32 199 43ସନୁୀତା 4ାଇଁ 4ା େସାନିଆ 4ାଇଁ RWX0706184

�ୀ /1052 27 199 44େଶାଭାରାଣୀ 4ାଇଁ ପି ବିଜୟ 4ାଇଁ RWX0650119

�ୀ /1053 27 199 45େଶାଭାରାଣୀ 4ାଇଁ 4ା ହିମାଂଶ ୁ4ାଇଁ RWX1212224

�ୀ /1154 74 199 46ଉ�ମ ପ�ଧାନ 4ା ଈUର ପ�ଧାନ RWX0781294

ପ ୁ /1155 62 199 47ବବ�ୁ ବାହନ Oୱାଇଁ ପି ଶତ�ଗ.  Oୱାଇଁ RWX0219394

�ୀ /1156 56 199 48ବିେନାଦିନି 4ାଇଁ 4ା ବବ�ୁ ବାହନ 4ାଇଁ RWX0219402

ପ ୁ /1157 34 199 49ସଶୁା* କମୁାର 4ଇଁ ମା ବବ�ୁ ବାହାନ 4ଇଁ RWX0219410

ପ ୁ /1258 37 199 50ଅେଲାକ କମୁାର େଜନା ପି ବିVାଧର େଜନା RWX0793661

ପ ୁ /1259 57 199 51ଗିରିଷ ଚରଣ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ RWX0219428

�ୀ /1260 49 199 52ଲ12ୀ ପ�ିୟା ସାହୁ 4ା ଗିରିଷ ଚରଣ ସାହୁ RWX0219436

ପ ୁ /1261 22 199 53କୃ9 ସଗରିଆ ପି ରାମଚ:�  ସଗରିଆ RWX1183623

ପ ୁ /1262 29 199 54ସଶୁା* କମୁାର ସାହୁ ପି ଗିରିଶ ଚ:�  ସାହୁ RWX0808022

ପ ୁ /1363 71 199 55ମ�ୁଳି ମଲ+ ିକ ମା ଦW ୁମଲ+ ିକ RWX0714162

�ୀ /1364 60 199 56େଗାଲାପ ପ�ଧାନ 4ା ଚରଣ ପ�ଧାନ OR/12/084/048495

ପ ୁ /1365 46 199 57ଶାୟନ ପ�ଧାନ ପି ଚରଣ ପ�ଧାନ JLN2328532

ପ ୁ /1366 41 199 58ପ�େମାଦ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଚରଣ ପ�ଧାନ JLN2238954

�ୀ /1367 40 199 59ଗୀତା(ଳୀ ପ�ଧାନ 4ା ଶିବରାମ ପ�ଧାନ RWX1100387

�ୀ /1368 37 199 60ରଶ2 ିଚା ପ�ଧାନ 4ା ଶୟନ ପ�ଧାନ RWX0528851

�ୀ /1369 33 199 61ପ�ତି ପ�ଧାନ 4ା ପ�େମାଦ ପ�ଧାନ RWX0307280

�ୀ /1470 30 199 62ବିଜୁ ଲତା େସଠି ପି ରମା େସଠି RWX0358259

�ୀ /1471 19 199 63ପ�ିୟ3ା େସଠୀ ପି ସଯୁ�8 ନାରାୟଣ େସଠୀ RWX1272905

ପ ୁ /1472 52 199 64ସଯୂ�8 ନାରାୟଣ େସଠୀ ପି ମ�ୁଳୁ େସଠୀ RWX0219444

�ୀ /1473 47 199 65ଶସିୁଳା େସଠୀ 4ା ସଯୂ�8 ନାରାୟଣ େସଠୀ RWX0219451

ପ ୁ /1574 29 199 66ଅଜୁ8 ନ ସାହୁ ମା େଗାପାଳ ଚ:�  ସାହୁ RWX0675322

ପ ୁ /1575 47 199 67େଗାପାଳ ଚ:�  ସାହୁ ପି ଚଇତନ ସାହୁ OR/12/084/049028

�ୀ /1576 43 199 68ଉମYଳା ସାହୁ 4ା େଗାପାଳ ସାହୁ OR/12/084/049021

ପ ୁ /1577 38 199 69ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି େଗାପାଳଚ:�  ସାହୁ JLN2328862

ପ ୁ /1578 32 199 70ହରିବ:ୁ ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ଚ:�  ସାହୁ RWX0528943

ପ ୁ /1679 34 199 71ଗରଡ କଟା ପି ମନୁ କଟା RWX0307298

ପ ୁ /1680 60 199 72ଶV ୁପ�ସାଦ ସିମଲ ପି ଜୟରାମ ସିମଲ OR/12/084/049023

�ୀ /1681 32 199 73ଉଷାରାଣୀ 4ାଇଁ ପି ବିଜୟ 4ାଇଁ RWX0674762

ପ ୁ /1782 66 199 74ଧନପତି େବେହରା ପି ଅଭିମନ� ୁେବେହରା JLN2238723

ପ ୁ /1783 42 199 75ବିଦ�ାଧର େବେହରା ପି ଏ.ଧନପତି େବେହରା JLN2352730

ପ ୁ /1784 41 199 76ବାବୁଲା ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଏ.ଧନପତି େବେହରା JLN2238681

ପ ୁ /1785 38 199 77ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଏ.ଧନପତି େବେହରା JLN2238699

�ୀ /1786 36 199 78ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ପି ଏ. ଧନପତି େବେହରା RWX0781302

ପ ୁ /1887 56 199 79ପ�କାଶ ପଲାଇ ପି ଯଧିୁZିର ପଲାଇ OR/12/084/048480

�ୀ /1888 47 199 80ନମିତା ପଲାଇ 4ା ପ�କାଶ ପଲାଇ OR/12/084/048482

�ୀ /1889 28 199 81ରଶ2ିତା େପାଲଇ 4ା ର(ନ ବିେଷାଇ RWX0706259

ପ ୁ /1890 29 199 82ଆଶୀଷ କମୁାର େପାେଲଇ ପି ପ�କାଶ େପାେଲଇ RWX0519728

ପ ୁ /1991 64 199 83ଉମାଚରଣ େହାତା ପି ମରୁଲି େହାତା JLN2328680

�ୀ /1992 41 199 84େରଣବୁାଳା େହାତା 4ା ବୃ:ାବନ ପWା RWX0221192

ପ ୁ /1993 39 199 85ଜିେତ:�  େହାତା ପି ଉ[ାଚରଣ େହାତା RWX0659607

�ୀ /1994 37 199 86େରଖା କମୁାରୀ େହାତା 4ା ଉମାଚରଣ େହାତା JLN2328458

ପ ୁ /1995 45 199 87ଧେମ8:�  େମାହାରଣା ପି ରତନ ମହାରଣା RWX0519553

ପ ୁ /1996 41 199 88େକାମଳ େଲାଚନ ନା\ ପି ପିତୁ ନା\ RWX0358515

�ୀ /1997 63 199 89ମନୁୁ ସଡ�ୀ 4ା ସଦାଶବି ସଡ�ୀ RWX0650960

ପ ୁ /2098 38 199 90ର(ନ କମୁାର ବିେଷାୟୀ ପି ନବଘନ ବିେଷାଇ JLN2328599

ପ ୁ /2099 33 199 91କାଳିଆ ବିେଶାଇ ପି ନବଘନ ବିେଶାଇ RWX0781336

�ୀ /20100 37 199 92ସଜୁାତା 4ାଇଁ 4ା ଟୁକନୁା 4ାଇଁ JLN2239101

ପ ୁ /21101 66 199 93କୃ9 ଚ:�  ପାଳ ପି େମାହନ ପାଳ RWX0219485

�ୀ /21102 56 199 94ସର]ତୀ ପାଳ 4ା କୃ9ଚୃ:�  ପାଳ RWX0219501

ପ ୁ /21103 35 199 95ସବୁାଷ ଚ:�  ପାଳ ପି କୃ9 ତ:ର୍ ପାଳ RWX0219493

ପ ୁ /21104 30 199 96ସ(ୟ ପାଳ ପି କୃ9 ଚ:�  ପାଳ RWX0519207

ପ ୁ /21105 50 199 97ବାଳକୃ9 ପାଣିଗ�ାହି ପି ବୃ:ାବନ ପାଣିଗ�ାହି RWX0519330

�ୀ /21106 40 199 98ଉଷାରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହି 4ା ବାଳକୃ9 ପାଣିଗ�ାହି RWX0519348

�ୀ /22107 38 199 99ସ2 ୃତୀ େରଖା ନାୟକ ପି େସୗେରଶ ନାୟକ RWX0781310

ପ ୁ /22108 49 199 100ଶିବଶ3ର ପWା ପି ବିପ�ଚରଣ ପWା RWX0240242

�ୀ /22109 41 199 101ସଚଳା ପWା 4ା ଶିବଶ3ର ପWା RWX0240234

ପ ୁ /22110 36 199 102େଗାପିନାଥ ପWା ପି ବିପ� ଚରଣ ପWା RWX0650028

ପ ୁ /22111 33 199 103ବୃ:ାବନ ପWା ପି ବିପ� ଚରଣ ପWା RWX0650036

ପ ୁ /23112 27 199 104ରଶ2 ି ରଂଜନ ମହା*ି ପି ସକୁେଦବ ମହା*ି RWX0706333
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ପ ୁ /23113 84 199 105ପରଶରୁାମ ପWା ପି ମାଧବ ପWା JLN1452580

ପ ୁ /23114 48 199 106େମାନଜ କମୁାର ପ_ତା ପି ପଶ ୁ8ରାମ ପ_ତା RWX0781344

�ୀ /23115 38 199 107ବବିତା ପ_ତା 4ା େମାନଜ କମୁାର ପ_ତା RWX0781328

ପ ୁ /24116 64 199 108େଗାପାଳ େଗୗଡ଼ ପି ନ: େଗୗଡ଼ RWX1122662

�ୀ /24117 58 199 109ନିେଳ:� ି େଗୗଡ଼ 4ା େଗାପାଳ େଗୗଡ଼ RWX1122621

ପ ୁ /24118 72 199 110ଭିମେସନ ପWା ପି ଲ1ଣ ପWା OR/12/084/048527

�ୀ /24119 65 199 111ଶଶି ପWା 4ା ଭିମେସନ ପWା OR/12/084/048528

ପ ୁ /24120 42 199 112ସିମା`ଳ ପWା ପି ଭୀମ ପWା OR/12/084/048529

ପ ୁ /24121 40 199 113ନିଳା`ଳ ପWା ପି ଭୀମ ପWା OR/12/084/048530

ପ ୁ /25122 44 199 114କାଳିଆ ପାତ� ପି ରାଧାରମଣ ପାତ� RWX1121771

ପ ୁ /25123 63 199 115ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ସVାରି ସାହୁ RWX1212117

ପ ୁ /25124 57 199 116ରତ. ାକର ସାହୁ ପି ସVାରୀ ସାହୁ RWX0219535

�ୀ /25125 44 199 117ସଦୁଷ2ା ସାହୁ 4ା ରତ. ାକର ସାହୁ RWX0219543

�ୀ /25126 29 199 1184ରୁପ ସନତ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ RWX1212125

ପ ୁ /25127 24 199 119ସଂଗ�ାମ ସାହୁ ପି ରତ. ାକର ସାହୁ RWX0972943

ପ ୁ /25128 22 199 120ବିକ�ମ ସାହୁ ପି ରତ. ାକର ସାହୁ RWX1098201

ପ ୁ /26129 27 199 121ସନିୁଲ ସାହୁ ପି ନିର(ନ ସାହୁ RWX0651273

ପ ୁ /26130 42 199 122ସ:ିପ ସିଂ ପି ସତପାଲ ସିଂ JLN2328920

�ୀ /26131 40 199 123ରାମଲ12ୀ ସିଂ 4ା ସତପାଲ ସିଂ OR/12/084/048594

�ୀ /26132 38 199 124ମ(ିତା ସିଂ ପି ସତପାଲ ସିଂ RWX1179977

ପ ୁ /26133 35 199 125କାମଲପାଲ ସିଂ ପି ସତପାଲ ସିଂ JLN2238996

ପ ୁ /27134 55 199 126ରେମଶ ଚ:�  ସାହୁ ପି ଅର1ିତ ସାହୁ RWX0781351

ପ ୁ /28135 32 199 127ଗେୁaUର ବିେଶାଇ ପି ବିପ�ଚରଣ ବିେଶାଇ RWX0416032

�ୀ /28136 54 199 128ପbୁଲତା ବିେଶାଇ 4ା ବୀପ� ବିେଶାଇ OR/12/084/048054

ପ ୁ /28137 34 199 129ଶ�ବଣ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ବିପ� ଚରଣ ବିେଶାଇ JLN1461953

�ୀ /28138 26 199 130ଲୀଜାରାଣୀ ବିେଷାୟୀ 4ା ଶ�ବଣ କମୁାର ବିେଷାୟୀ RWX0867671

�ୀ /29139 24 199 131ତନୁ ପ�ିୟା େବେହରା ପି ଶରତ ଚ:�  େବେହରା RWX1037829

ପ ୁ /29140 55 199 132ବାରିକ ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧି ସାହୁ JLN2328649

�ୀ /29141 45 199 133ବି9ୁ ପ�ିୟା ସାହୁ 4ା ବାରିକ ସାହୁ RWX0221200

ପ ୁ /30142 39 199 134ମେନାଜ କମୁାର ମଲ+ ିକ ପି ମ�ୁଳି ମଲ+ ିକ RWX0714204

�ୀ /30143 74 199 135ବାସ*ି ପcନାୟକ 4ା ଆ�Yବଲଭ ପcନାୟକ JLN1452309

ପ ୁ /30144 59 199 136ଶସୁା* ପcନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପcନାୟକ RWX0415976

�ୀ /30145 50 199 137ରାଧାରାଣି ପcନାୟକ 4ା ଶସୁା* ପcନାୟକ RWX0415968

ପ ୁ /30146 53 199 138ତନ2 ୟ ପcନାୟକ ପି ଆ�8ବଲ+ ଭ ପcନାୟକ JLN1452333

�ୀ /30147 48 199 139ନିରୁପମା ପcନାୟକ 4ା ତନ2 ୟ ପcନାୟକ JLN1452325

ପ ୁ /31148 34 199 140ସିବା ଖdିୁଆ ପି େଗୗରହରି ଖdିୁଆ RWX0651075

ପ ୁ /31149 44 199 141ତ�ିପତି ପାତ� ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ� RWX0219550

�ୀ /32150 36 199 142ପ�ିୟଦଶ8ନୀ େବେହରା ପି ଶରତ ଚ:�  େବେହରା RWX0520361

�ୀ /32151 28 199 143େଦବୀପ�ିୟା େବେହରା ପି ଶରତ ଚ:�  େବେହରା RWX0918334

�ୀ /32152 85 199 144କ*ୁୀ ପାତ� 4ା ଭଗବାନ ପାତ� JLN1452341

ପ ୁ /32153 53 199 145ମନେମାହନ ପାତ� ପି ଭଗବାନ ପାତ� JLN1452374

ପ ୁ /32154 52 199 146ସୀମା`ଳ ପାତ� ପି ଭଗବାନ ପାତ� JLN1452457

�ୀ /32155 45 199 147ସଂଯeୁ ପାତ� 4ା ସିମା`ଳ ପାତ� RWX0307314

�ୀ /32156 45 199 148ସର4ତୀ ପାତ� 4ା ମନେମାହନ ପାତ� JLN1452358

ପ ୁ /33157 54 199 149ସିମା`ଳ ପାଢୀ ପି ବାଉରି ବfୁ ପାଢୀ RWX0219568

�ୀ /33158 44 199 150ପ�ତିମା ପାଢୀ 4ା ସିମା`ଳ ପାଢୀ JLN1487115

�ୀ /33159 27 199 151ଶଭୁଶ�ୀ ପାଢୀ ପି ସିମା`ଳ ପାଢୀ RWX0706473

ପ ୁ /34160 59 199 152ଦୀନବfୁ ପାଣିଗ�ାହି ପି ମେହUର ପାଣିଗ�ାହି RWX0221218

�ୀ /34161 42 199 153େଦବକି ପାଣିଗ�ାହି 4ା ଦୀନବfୁ ପାଣିଗ�ାହି RWX0221226

ପ ୁ /35162 50 199 154େମାନଜ ପାଢୀ ପି ନରସିଂହ ପାଢୀ RWX0219576

�ୀ /35163 42 199 155ର(ନା ପାଢୀ 4ା ମେନାଜ କମୁାର ପାଢୀ RWX0221234

ପ ୁ /36164 60 199 156ନିର(ନ ସାହୁ ପି ଧାମାଲୁ ସାହୁ OR/12/085/294651

�ୀ /36165 51 199 157ଶ�ୀମତୀ ସପୁ�ଭା ସାହୁ 4ା ନିର(ନ ସାହୁ OR/12/085/294652

ପ ୁ /36166 31 199 158ସଦିୁa କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର(ନ ସାହୁ RWX0519702

ପ ୁ /37167 58 199 159ଜୟକୃ9 ଦାସ ପି ଶ�ାମସ:ୁର ଦାସ OR/12/084/049258

�ୀ /37168 48 199 160ରୁନୁବାଳା ଦାସ 4ା ଜୟକୃ9 ଦାସ OR/12/084/049257

ପ ୁ /37169 33 199 161ନଳୀନି କା* ଦାସ ମା ଜୟକୃ9 ଦାସ RWX0219592

ପ ୁ /38170 51 199 162ଦୁଯ�8ଧନ ମହାଳି ପି କୃ9 ଚ:�  ମହାଳି RWX0219600

�ୀ /38171 45 199 163ନିରୁପମା ମହାଳି 4ା ଦୁଯ�8ଧନ ମହାଳି RWX0219618

ପ ୁ /39172 51 199 164ଆେଲାକ ଭତଡା ପି ନକତାଲି ଭତଡା JLN1452861

�ୀ /39173 41 199 165ଲ12ୀ ଭତଡା 4ା ଆେଲାକ ଭତଡା JLN1452853

�ୀ /39174 22 199 166େମାନାଲିସା ଭତଡା ପି ଆେଲାକ ଭତଡା RWX1179696
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ପ ୁ /39175 40 199 167ସେରାଜ କା* ମଲ+ ିକ ପି ମ�ୁଳି ମଲ+ ିକ RWX0714196

ପ ୁ /40176 42 199 168ଏକଦୀପ ବିେଶାଇ ପି ମେହାନ ବିେଶାଇ RWX0219626

�ୀ /40177 40 199 169ସଜୁାତା ମଲ+ ିକ ପି ମ�ୁଳି ମଲ+ ିକ RWX0714220

ପ ୁ /40178 56 199 170ଅଭିମନ� ୁପଲାଇ ପି ଯଧିୁZିର ପଲାଇ OR/12/084/048479

�ୀ /40179 50 199 171ରାଜକମୁାରୀ ପଲାଇ 4ା ଅଭିମନ� ୁପଲାଇ OR/12/084/048481

�ୀ /40180 29 199 172େରାଜାଲିB େପାେଲଇ ପି ଅଭିମନ� ୁେପାେଲଇ RWX0519736

ପ ୁ /40181 28 199 173ରାହୁଲ େପାେଲଇ ପି ଅଭିମନ� ୁେପାେଲଇ RWX0519785

ପ ୁ /42182 74 199 174ଅଭିମନ� ୁେଜନା ପି ଗେଦଇ େଜନା RWX0219634

�ୀ /42183 66 199 175ଅC8ପCୂD େଯନା 4ା ଅଭିମନ� ୁେଯନା OR/12/084/049345

ପ ୁ /42184 37 199 176ନାରାୟଣ େଜନା ମା ଅଭିମନ� ୁେଜନା RWX0358820

�ୀ /43185 38 199 177ପନୁମ ଡାକଆୁ 4ା ରବି ଡାକଆୁ RWX0427237

�ୀ /43186 49 199 178ଝୁନୁ ସାହୁ 4ା କାହ. ୁଚରଣ ସାହୁ RWX0239954

ପ ୁ /43187 31 199 179ଗ�ାଧର େସଠି ପି ଦWପାଣି େସଠି RWX0416222

ପ ୁ /43188 68 199 180ଦWପାଣି େସଠୀ ପି ସହେଦବ େସଠୀ OR/12/084/048730

�ୀ /43189 54 199 181ବାସ*ି େସଠୀ 4ା ଦWପାଣି େସଠୀ OR/12/084/048731

�ୀ /44190 64 199 182ରତ. ା େବେହରା 4ା ମାେଲUର େବେହରା OR/12/084/048566

�ୀ /44191 43 199 183ଲଳିତ େବେହରା ପି ମାେଲUର େବେହରା RWX0221242

�ୀ /44192 39 199 184େକୗଶଲ�ା େବେହରା 4ା ଲଳିତ େବେହରା JLN2239861

�ୀ /44193 36 199 185ଦିେଲUରୀ େବେହରା 4ା ଉମାଚରଣ େବେହରା RWX0781385

ପ ୁ /44194 55 199 186ଶାନ*ୁ କମୁାର ପାତ� ପି ବା`ାନିଧି ପାତ� RWX0416313

ପ ୁ /45195 50 199 187ତ�ିେଳାଚନ ବିେଶାଇ ପି ଦWାପାଣି ବିେଶାଇ OR/12/084/048800

�ୀ /46196 37 199 188ସବୁାସିନି ବାଘ ପି ଅନ* ବାଘ RWX0358267

ପ ୁ /46197 54 199 189େବଣ ୁଦେଲଇ ପି ବରିହର ଦେଲଇ RWX0219667

�ୀ /46198 49 199 190ଅ(ଳି ଦେଲଇ 4ା ବଣଧୁର ଦେଲଇ RWX0219675

ପ ୁ /46199 21 199 191ବନମାଳି ଦେଳଇ ପି େବଣ ୁଦେଳଇ RWX1179639

ପ ୁ /47200 44 199 192ପCୂ8 ଚ:�  େବେହରା ପି ସେୁର:�  େବେହରା RWX0307322

�ୀ /47201 34 199 193େଜାଛନା େବହରା 4ା ପCୂ8 ଚ:�  େବହରା RWX0307330

ପ ୁ /48202 37 199 194ଚିତ�େସନ 4ାଇଁ ପି ବନମାଳି 4ାଇଁ RWX0781393

ପ ୁ /48203 34 199 195ବ� ହ2 ାନ: 4ାଇଁ ପି ବୃfାବନ 4ାଇଁ RWX0219683

ପ ୁ /49204 72 199 196ପି. ଜଗଦୀଶ ମ�ୂY ପି ପି. ରାମ ମ�ୂY RWX0808204

�ୀ /49205 48 199 197ନିମ8ଳା ସାହୁ 4ା ମେହUର ସାହୁ RWX0972919

ପ ୁ /50206 60 199 198ମେହ:�  କମୁାର ସାହୁ ପି ବାଉରିବfୁ ସାହୁ JLN1452671

�ୀ /50207 53 199 199ସଂଜୁeା ସାହୁ 4ା ମେହ:�  କମୁାର ସାହୁ JLN1452663

ପ ୁ /50208 39 199 200ର(ନ ସାହୁ ପି କୃ9ଚ:�  ସାହୁ RWX0649590

�ୀ /50209 29 199 201ଅରୁfତୀ ସାହୁ 4ା ର(ନ ସାହୁ RWX0649608

�ୀ /51210 67 199 202ଶା*ିଲତା ସାହୁ 4ା ସେୁରଶ ସାହୁ JLN1454008

ପ ୁ /51211 44 199 203ଶ�ୀକା*ମଣି ସାହୁ ପି ସେୁରଶ ସାହୁ JLN1454040

ପ ୁ /52212 62 199 204ଅେଶାକ କମୁାର ବିUାଳ ପି ଦୁେଯ�Dଧନ ବିUାଳ RWX0219725

�ୀ /52213 59 199 205କମଳା ବିUାଳ 4ା ଅେଶାକ କମୁାର ବିUାଳ RWX0219733

ପ ୁ /52214 30 199 206ସେ*ାଷ କମୁାର ବିUାଳ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ବିUାଳ RWX0706358

�ୀ /53215 51 199 207ଫଳୁବତୀ ଖରା 4ା ଦିବାକର ଖରା RWX0781377

ପ ୁ /53216 42 199 208ପ�ଶା* କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ପାWବ ପ�ଧାନ RWX0307348

�ୀ /53217 36 199 209ରୀତା ପ�ଧାନ 4ା ପ�ଶା* କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0240069

�ୀ /55218 33 199 210ରିHଝିH କମୁାରୀ ବିେନାଦ ପି ବିନୟ କମୁାର ବିେନାଦ RWX0520288

�ୀ /56219 39 199 211ରାଖି କମୁାରୀ ବିେନାଦ ପି ବିନୟ କମୁାର ବିେନାଦ JLN2240620

ପ ୁ /56220 64 199 212ବିନୟ କମୁାର ବିେନାଦ ପି ସାଧ ୁଲାଲ ସିଂ JLN2240331

�ୀ /56221 56 199 213ରjା କମୁାରୀ ବିେନାଦ 4ା ବିନୟ କମୁାର ବିେନାଦ JLN2240323

�ୀ /56222 35 199 214ରୁଚି କମୁାରୀ ବିେନାଦ ପି ବିନୟ କମୁାର ବିେନାଦ JLN1456821

�ୀ /57223 45 199 215ଝୁନିକା େବେହରା 4ା ନୀଳମାଧବ େବେହରା RWX0240168

ପ ୁ /57224 75 199 216ଲଳିତ େମାହନ ମିଶ� ପି ଜଗନ. ାଥ ମିଶ� JLN1461821

�ୀ /57225 69 199 217ଚ:�ମଣୀ ମିଶ� 4ା ଲଳିତ େମାହନ ମିଶ� RWX0918284

�ୀ /57226 68 199 218ଚ:� ମଣୀ ମିଶ� 4ା ଲଳିତ େମାହନ ମିଶ� RWX0674770

ପ ୁ /57227 52 199 219ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ� ପି ଲଳିତ େମାହନ ମିଶ� JLN1453505

ପ ୁ /57228 45 199 220ନିର(ନ ମିଶ� ପି ଲଳିତ ଚ:� େମାହନ ମିଶ� JLN1452366

ପ ୁ /57229 41 199 221େଗାପାଳକୃ9 ମିଶ� ପି ଲଳିତ େମାହନ ମିଶ� RWX0781401

�ୀ /57230 38 199 222କବିତା ମିଶ� 4ା ନିର(ନ ମିଶ� RWX0916916

�ୀ /57231 21 199 223ବି9ୁ ପ�ିୟା ମିଶ� ପି ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ� RWX1179654

ପ ୁ /58232 56 199 224ଭଗବାନ ଗଉଡ ପି ସିfୁ ଗଉଡ RWX0240317

�ୀ /58233 53 199 225ଅହଲ�ା ଗଉଡ 4ା ଭଗବାନ ଗଉଡ RWX0659698

ପ ୁ /58234 30 199 226ସେ*ାଷ ଗଉଡ ପି ଭଗବାନ ଗଉଡ RWX0358283

ପ ୁ /58235 24 199 227ଜିେତ:�  ଗଉଡ ପି ଭଗବାନ ଗଉଡ RWX0972901

ପ ୁ /58236 45 199 228ଅନ* କିେଶାର ନାୟକ ପି ଜଗନ. ାଥ ନାୟକ RWX0240192

4 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ3 4ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



� 
���	�� ��$� ����% 18ୱାଡ8  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

30 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /58237 57 199 229ଶିବ ପ�ସାଦ 4ାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ 4ାଇଁ JLN2239218

ପ ୁ /59238 40 199 230ଲ12ଣ ଖରା ପି ଲାେବନ ଖରା RWX0520684

�ୀ /60239 55 199 231ଜୟ*ି ସାହୁ 4ା ବଳରାମ ସାହୁ RWX0781427

�ୀ /61240 78 199 2324Iି ସ:ୁର ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0219774

ପ ୁ /61241 59 199 233ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଆରତ ନାୟକ RWX0219758

�ୀ /61242 49 199 234େମାହିନୀ ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ RWX0219766

ପ ୁ /62243 54 199 235ସିମା`ଲ ରଣା ପି ଜେଟUର ରଣା RWX0219782

�ୀ /62244 44 199 236ରଜନୀ ରଣା 4ା ସିମା(ଳ ରଣା RWX0219790

ପ ୁ /63245 45 199 237ଅନ* କମୁାର େସନାପତି ପି ଶିବରାଊ େସନାପତି JLN1449909

�ୀ /63246 43 199 238ପ�ଭାସିନି େସନାପତି 4ା ଅନ* କମୁାର େସନାପତି RWX0781435

�ୀ /64247 46 199 239ବିଜୟ ଲ12ୀ ଦାସ 4ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ଦାସ RWX0219816

ପ ୁ /64248 43 199 240ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି ବ� ଜବାବୁ ଦାସ RWX0219808

�ୀ /64249 21 199 241ସ2�ୁତିପ�7ା ଦାଶ ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ RWX1134436

�ୀ /65250 41 199 242ସବିତା ସାମଲ 4ା ରାେଜ:�  ସାମଲ RWX0781443

�ୀ /67251 52 199 243��ାତି େଦବୀ 4ା ବିକ�ମ ସିଂ RWX0219865

ପ ୁ /67252 56 199 244ବିକ�ମ ସିଂ ପି ରାମ ଅବତାର ସିଂ RWX0219857

ପ ୁ /68253 58 199 245କୃ9ଚ:�  ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/12/084/050758

ପ ୁ /69254 38 199 246ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା ପି ଧମDନ: େବେହରା RWX0240200

ପ ୁ /69255 53 199 247ରାମ ପ�ସାଦ ପcନାୟକ ପି ବ� ଜ ସ:ୁର ପcନାୟକ RWX0240325

�ୀ /69256 42 199 248ବିଜୟଲ12ୀ ପcନାୟକ 4ା ରାମପ�ସାଦ ପcନାୟକ RWX0240077

ପ ୁ /69257 46 199 249ଦୁଧନାଥ ସିଂ ପି ପରମା ସିଂ JLN2239713

�ୀ /69258 41 199 250ପନୁମ ସିଂ 4ା ଦୁଧନାଥ ସିଂ JLN2239531

ପ ୁ /70259 66 199 251ନାେଗUର ସିଂ ପି ରାମଦ� ସିଂ RWX0674788

ପ ୁ /70260 44 199 252ଧରୁୁl ସିଂ ପି ନାେଗUର ସିଂ RWX0219873

�ୀ /70261 40 199 253ରମିତା ସିଂ 4ା ଧରୁୁl ସିଂ RWX0307355

ପ ୁ /71262 62 199 254ରାମେଦବ ସିଂ ପି ସରଜୁକ ସିଂ RWX0216911

�ୀ /71263 57 199 255ଲାଇଚି ସିଂ 4ା ରାମେଦବ ସିଂ JLN2239424

ପ ୁ /71264 35 199 256ରବି:�  ସିଂ ପି ରାମେଦବ ସିଂ JLN2239705

�ୀ /71265 29 199 257ସ�ୀତା ସିଂ ପି ରାମେଦବ ସିଂ RWX0649764

�ୀ /72266 46 199 258ଶ�ୀକାନୀ େଦବୀ 4ା ବମD ସିଂ RWX0219899

ପ ୁ /72267 54 199 259ବମD ସିଂ ପି ରାମ ଅବତାର ସିଂ RWX0219881

�ୀ /73268 42 199 260ଉମା ବାଘ 4ା ପରେମUର ବାଘ RWX0358028

ପ ୁ /73269 67 199 261ପଶ ୁ8ରାମ ସନୁାନି ପି ଅଜୁ8 ନ ସନୁାନି JLN2238731

�ୀ /73270 61 199 262ସଲୁୟା ସନୁାନି 4ା ପଶ ୁ8ରାମ ସନୁାନି JLN2239168

ପ ୁ /73271 41 199 263ଚକ�ଧର ସନୁାନି ପି ପଶ ୁ8ରାମ ସନୁାନି JLN2238673

�ୀ /73272 37 199 264େବଜୖୟ*ୀ ସନୁାନୀ 4ା ଚକ�ଧର ସନୁାନୀ RWX0358002

ପ ୁ /73273 36 199 265େବ9ୖବ ସନୁାନି ପି ପଶ ୁ8ରାମ ସନୁାନି JLN2330587

ପ ୁ /73274 36 199 266ଜଗନ. ାଥ ସନୁାନୀ ମା ପଶ ୁ8ରାମ ସନୁାନୀ JLN2239572

�ୀ /74275 42 199 267ସ�ୀତା େଦବୀ 4ା ମେନାଜ କମୁା ଗaୁା RWX0219915

ପ ୁ /74276 46 199 268େମାନଜ କମୁାର ଗaୁା ପି ଦୁଖିସା ଗaୁା RWX0219907

ପ ୁ /74277 37 199 269ଶ3ର କମୁାର ଗaୁା ପି ଦୁଖିସା ଗaୁା RWX0245449

�ୀ /75278 59 199 270କନକ ଲତା ମହାରଣା 4ା େଗାଲଖ ଚ:�  ମହାରଣା RWX0781450

ପ ୁ /75279 38 199 271ଓମକାର ମହାରଣା ପି େଗାଲକଚ:�  ମହାରଣା RWX0216945

ପ ୁ /75280 35 199 272ନିରାକାର ମହାରଣା ପି େଗାଲକଚ:�  ମହାରଣା RWX0216937

ପ ୁ /76281 69 199 273ଦ_ତପାଣି ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0219923

�ୀ /76282 49 199 274େସାରଜୀନି ସାହୁ 4ା ଦ_ତପଣି ସାହୁ RWX0219931

�ୀ /77283 51 199 275ସକୁା*ି ମହାପାତ� 4ା ବସ* କମୁାର ସାହୁ JLM1461516

ପ ୁ /77284 60 199 276ବସ* କମୁାର ସାହୁ ପି ଗ_ୁତଚା ସାହୁ JLM1461672

�ୀ /78285 78 199 277ସର4ତି ଡାକଆୁ ପି ଗରୁୁଚରଣ ଡାକଆୁ OR/12/084/048433

ପ ୁ /78286 50 199 278ପ�କାଶ ଡାକଆୁ ପି ଗରୁୁଚରଣ ଡାକଆୁ OR/12/084/048434

ପ ୁ /78287 47 199 279ରବି ଡାକଆୁ ପି ଗରୁୁଚରଣ ଡାକଆୁ OR/12/084/048435

ପ ୁ /78288 45 199 280ଭାଗିରଥି ଡାକଆୁ ପି ଗରୁୁଚରଣ ଡାକଆୁ OR/12/084/048436

�ୀ /79289 34 199 281ମ( ୁଗaୁ 4ା ହରିଶ3ର ଗaୁ RWX0706234

ପ ୁ /79290 36 199 282ଅେଶାକ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି କୃ9ା କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0219980

ପ ୁ /79291 37 199 283ହରିଶ3ର ସାହା - ମ( ୁଗaୁା RWX1212075

ପ ୁ /80292 48 199 284ହରିଦର ଗୀରି ପି ଶିବ ବାହାଦୁର RWX0219964

�ୀ /80293 41 199 285ଉମାେଦବୀ ଗୀରୀ 4ା ହରି:�  ଗୀରୀ RWX0219972

ପ ୁ /80294 29 199 286ସରୁB ଲାମା ପି େମାହନ ଲାମା RWX0518902

�ୀ /81295 51 199 287ଉଳମା ବାହାଦୁର 4ା ଧନ ବାହାଦୁର RWX0674796

ପ ୁ /81296 51 199 288ଧନ ବାହାଦୁର ପି ମନ ବାହାଦୁର RWX0220020

ପ ୁ /81297 50 199 289ଶ3ର ଲାମା ପି ବିର ବାହାଦୁର ଲାମା RWX0220038

ପ ୁ /81298 30 199 290ର(ିତ ସାହା ପି ସଦୁାମା ସାହା RWX0357996
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ପ ୁ /82299 54 199 291ସଦୁାମ ସାହୁ ପି ରାଜନାଥ ସାହୁ RWX0220046

�ୀ /82300 49 199 292ରାଜ କମୁାର ସାହୁ 4ା ସଦୁାମ ସାହୁ RWX0220053

ପ ୁ /83301 56 199 293ରାେଜ:�  େସଠୀ ପି ବାmାନିଧି େସଠୀ RWX0307363

�ୀ /83302 45 199 294ମମତା େସଠୀ 4ା ରାେଜା:�  େସଠୀ RWX0220061

�ୀ /83303 23 199 295ମାମାଲି େସଠୀ ପି ରାେଜ:�  େସଠୀ RWX1037779

ପ ୁ /84304 49 199 296ବିେନାଦ ସାହା ପି ମଖନ ସାହା RWX0220079

�ୀ /84305 44 199 297ସ�ିତା େଦବୀ ସାହା 4ା ବିେନାଦ ସାହା RWX0220087

�ୀ /86306 34 199 298ଏ. ରାେଜUରି େଦାରା 4ା ଏ. ଭିମେସB େଦାରା RWX0307371

�ୀ /87307 56 199 299ଶକ*ୁଳା େଚଟି 4ା େସବକ େଚଟି JLN1452424

ପ ୁ /87308 44 199 300ଅନୁପ େଚଟୀ ପି େସବକ େଚଟୀ RWX0217240

�ୀ /87309 34 199 301ଏଲିଜା େଚଟୀ ପି େସବକ େଚଟୀ RWX0220129

�ୀ /87310 33 199 302ଋ; େଚଟୀ ପି େସବକ େଚଟୀ RWX0220111

�ୀ /87311 30 199 303େରେବକା େଚଟି ପି େସବକ େଚଟି RWX0358317

�ୀ /87312 27 199 304ସନୁାମି େଚଟି ପି ଶକ*ୁଳା େଚଟି RWX0808030

ପ ୁ /88313 62 199 305େକଶବ ହରିଜନ ପି ସନୁାଧର ହରିଜନ JLN2328789

�ୀ /88314 53 199 306ଟବା ହରିଜନ 4ା େକଶବ ହରିଜନ RWX0221283

ପ ୁ /88315 35 199 307ବାବୁଲି ହରିଜନ ପି େକଶବ ହରିଜନ RWX0221291

�ୀ /89316 39 199 308ଏH. କମୁଦିୁନି 4ା ଏH.ଶିବରାମ RWX0220137

�ୀ /89317 59 199 309ବିଳାସିନୀ ମଲ+ ିକ 4ା ମ�ୁଳି ମଲ+ ିକ RWX0714170

ପ ୁ /90318 46 199 310ଗରିୁଆ େବେହରା ପି ଭିମ େବେହରା RWX0220145

ପ ୁ /90319 86 199 311ପଦ2 ଚରଣ େବେହରା ପି େସାମନଥ େବେହରା RWX0714006

�ୀ /90320 78 199 312େସବତୀ େବେହରା 4ା ପଦ2  ଚରଣ େବେହରା RWX0713792

�ୀ /90321 39 199 313ଆରତୀ େବେହରା 4ା ଜୁରିଆ େବେହରା RWX0220152

ପ ୁ /90322 39 199 314ରବୀ:�  4ାଇଁ ପି େମାହନ 4ାଇଁ RWX0520494

�ୀ /90323 32 199 315ମିନତୀ 4ାଇଁ 4ା ରବି:�  4ାଇଁ RWX0520528

ପ ୁ /91324 32 199 316ସେ*ାଷ କମୁାର ମାଣିକ ପି ରଘନୁାଥ ମାଣିକ RWX0416255

ପ ୁ /91325 58 199 317ରଘନୁାଥ ମାଣିକ ପି ଅଧର ମାଣିକ OR/12/084/048652

�ୀ /91326 50 199 318ସର4ତି ମାଣିକ 4ା ରଘନୁାଥ ମାଣିକ OR/12/084/048653

ପ ୁ /91327 38 199 319ରାେଜଶ ମାଣିକ ପି ରଘନୁାଥ ମାଣିକ JLN2328482

�ୀ /91328 38 199 320କନିୁଲତା ମାଣିକ ପି ରଘନୁାଥ ମାଣିକ RWX0220160

ପ ୁ /91329 36 199 321ସବୁାଷ ମାଣିକ ପି ରଘନୁାଥ ମାଣିକ RWX0220178

ପ ୁ /92330 52 199 322ପ�ଦୀପ େବେହରା ପି ମେହ:�  େବେହରା RWX0220186

�ୀ /92331 44 199 323ନମିତା େବେହରା 4ା ପ�ଦିପ େବେହରା RWX0220194

�ୀ /93332 49 199 324ସପନି ବିେଶାଇ ପି େଗାପାଳ ବିେଶାଇ RWX0674804

�ୀ /93333 44 199 325କନୁୀ ବିେଶାଇ 4ା ସପନି ବିେଶାଇ RWX0220228

�ୀ /93334 32 199 326ଶସ2 ିତା ମଲ+ ିକ ପି ଅ(ନ କମୁାର ମଲ+ ିକ RWX0781468

ପ ୁ /93335 45 199 327ଅମିତ କମୁାର ରଣା ପି ଜୟ ଚ:�  ରଣା RWX1069251

�ୀ /93336 37 199 328ପପି ରଣା 4ା ଅମିତ କମୁାର ରଣା RWX1069244

ପ ୁ /94337 74 199 329ଟି କାଶନିାଥ େଦାରା ପି ଟି ଭରତ େଦାରା RWX0220236

�ୀ /94338 62 199 330ଟି. ବିଜୟ ଲ12ୀ େଦାରା 4ା ଟି.କାଶନିାଥ େଦାରା RWX0220244

ପ ୁ /94339 35 199 331ଟି.ମିଟୁ ବାବୁ େଦାରା ପି ଟି. କାଶନିାଥ େଦାରା RWX0307389

ପ ୁ /94340 33 199 332ଟି.ଲିଟୁ ବାବୁ େଦାରା ପି ଟି.କାଶନିାଥ େଦାରା RWX0220251

ପ ୁ /94341 76 199 333ପରମାନ: ସିଂ ପି ରାମଲ12ଣ ସିଂ RWX0239947

ପ ୁ /95342 33 199 334ସନିୁଲ ବିେଷାଇ ପି ନବଘନ ବିେଷାଇ RWX0519983

�ୀ /95343 38 199 335ରୁବି େଦବୀ 4ା ବନରାଶ ିପ�ସାଦ RWX0519181

ପ ୁ /95344 33 199 336ଗେଜ:�  େଜନା ପି ଶତୃଘ. େଜନା RWX0519934

ପ ୁ /95345 41 199 337ସକୁା* ମହାରଣା ପି ଆନ: ମହାରଣା RWX0530600

�ୀ /95346 31 199 338ମିନା1ୀ ମହାରଣା ପି ବୃ:ାବନ ମହାରଣା RWX0520718

ପ ୁ /95347 28 199 339ଜିେତ:�  ମଲ+ ିକ ପି ଅ(ନ ମଲ+ ିକ RWX0519116

�ୀ /95348 25 199 340ସବିତା ମଲ+ ିକ ପି ଅ(ନ ମଲ+ ିକ RWX0868026

ପ ୁ /95349 59 199 341ଅ(ନ ମଲ+ ିକ ପି ଭ� ମର ବର ମଲ+ ିକ RWX0519108

ପ ୁ /95350 51 199 342ରମାକା* ମାଣିକ ପି ନିତ�ାନ: ମାଣିକ OR/12/084/048457

�ୀ /95351 32 199 343କଲ�ାଣୀ ମାଣିକ 4ା ରମାକାBକ ମାଣିକ RWX0706309

ପ ୁ /95352 27 199 344ଜଗବfୁ ମାଣିକ ପି ଉମାକା* ମାଣିକ RWX0518985

�ୀ /95353 25 199 345ଅପYତା ମାଣିକ ପି ରଜନୀକା* ମାଣିକ RWX0917377

�ୀ /95354 65 199 346ଶା*ିଲତା ମାଣିକ 4ା ନିତ�ାନ: ମାଣିକ RWX0659714

ପ ୁ /95355 60 199 347ଉମାକା* ମାଣିକ ପି ନିତ�ାନ: ମାଣିକ JLN1461896

ପ ୁ /95356 54 199 348ଜାନକିକା* ମାଣିକ ପି ନିତ�ାନ: ମାଣିକ OR/12/084/048456

ପ ୁ /95357 48 199 349ରଜନିକା* ମାଣିକ ପି ନିତ�ାନ: ମାଣିକ RWX0959908

�ୀ /95358 47 199 350ତିେଳାତମା ମାଣିକ 4ା ଉମାକା* ମାଣିକ OR/12/084/048453

�ୀ /95359 45 199 351ଅନ�ମ(ରୀ ମାଣିକ 4ା ରଜନୀକା* ମାଣିକ JLN1461995

�ୀ /95360 45 199 352ମ(ଲୁତା ମାଣିକ 4ା ଜନକିକା* ମାଣିକ JLN1462001
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ପ ୁ /95361 37 199 353ପ�ଶା* କମୁାର ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ RWX0530683

ପ ୁ /95362 35 199 354ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ RWX0530691

�ୀ /95363 32 199 355ସବନH ନାୟକ 4ା ସଜିୁତ କମୁାର ନାୟକ RWX1212018

ପ ୁ /95364 44 199 3561ୀେରାଦ କମୁାର ପcନାୟକ ପି ରାେଜ:�  ପcନାୟକ RWX0518910

ପ ୁ /95365 41 199 357ବନରାଶୀ ପ�ସାଦ ପି ଦିଲ+ ିପ ପ�ସାଦ RWX0519223

ପ ୁ /95366 37 199 358ରଘ ୁନାଥ େସo ପି ରାେମUର େସo RWX0519215

ପ ୁ /95367 31 199 359ଟୁନଟୁନ କମୁାର େସାନି ପି ଦିଲ+ ିପ ପ�ସାଦ RWX0519199

ପ ୁ /95368 37 199 360ସନ�ାସି 4ାଇଁ ପି ଭରତ 4ାଇଁ RWX0519975

ପ ୁ /96369 28 199 361ତ�ିେଲାଚନ କଟା ପି ମନୁ କଟା RWX0807974

�ୀ /96370 58 199 362କନକ ନାୟକ 4ା ନୃସିଂହ ନାୟକ OR/12/084/048461

ପ ୁ /96371 40 199 363ମେନାରଂଜନ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ନାୟକ RWX0220269

ପ ୁ /96372 33 199 364ଚି�ରଂଜନ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ନାୟକ RWX0220277

ପ ୁ /96373 28 199 365ଦିବ�ର(ନ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ନାୟକ RWX0518894

ପ ୁ /97374 46 199 366େକ ମାଧବ େଦାରା ପି େକ. େଗାବି:ା େଦାରା RWX0674812

�ୀ /97375 39 199 367େକ. ପିତା େଦାରା 4ା େକ ମାଧବ େଦାରା RWX0674820

ପ ୁ /98376 34 199 368ଶ3ର ମଲିକ ପି େଦତୖାରି ମଲିକ RWX0220293

�ୀ /98377 59 199 369ସରୁୁ ମଲ+ ିକ 4ା େଦତୖାରି ମଲ+ ିକ RWX0220285

ପ ୁ /99378 54 199 370ଏH. ହରିନାଥ େବନାଜ8 ୀ ପି ଏH. ରାମକ�ି9ା ରାଓ RWX0808220

�ୀ /99379 46 199 371ଏH. ଜଏଶ�ୀ 4ା ଏH. ହରିନାଥ େବନାଜ8 ୀ RWX0807867

ପ ୁ /99380 37 199 372ରାଧାକା* ମହା*ି ପି ଶିବରାମ ମହା*ି RWX0867697

ପ ୁ /99381 41 199 373ମେନାଜ ମହାରଣା ପି ବୃ:ାବନ ମହାରଣା RWX0781476

�ୀ /99382 30 199 374କବିତା ମହାରଣା୍ 4ା ମେନାଜ ମହାରଣା RWX1212166

�ୀ /99383 60 199 375ପରୂବିରାଣି ମWଳ 4ା ସତ�ା:�  ମWଳ RWX0807909

ପ ୁ /99384 50 199 376ସତ�:�  ମWଳ ପି ଲଳିତ ମWଳ RWX0807875

�ୀ /99385 44 199 377େରାଜୀ ମହା*ୀ 4ା ଶିବରାମ ମହା*ୀ RWX0220301

�ୀ /99386 42 199 378ମିନତି ନାୟକ 4ା ଅନ* କିେଶାର ନାୟକ RWX0240184

�ୀ /99387 33 199 379ବନିତା ପାତ� ପି ଏ.ରାେଜUର ପାତ� RWX0808063

�ୀ /99388 29 199 380ଶିଲିତା ପାତ� ପି ଏ. ରାେଜUର ପାତ� RWX0808055

ପ ୁ /100389 31 199 381ଓH ପ�କାସ ଧଳ ପି ବିଚିତ� ାନ: ଧଳ RWX0358879

�ୀ /100390 33 199 382ଶୀବାନୀ ଧୀବର ପି ନୀଳକp ଧୀବର RWX0866996

ପ ୁ /100391 33 199 383ଜୟ* କମୁାର ମହାରଣା ପି ଜୀବନା ନ: ମହାରଣା RWX0867812

�ୀ /100392 61 199 384ବାସ*ି ଲତା ମହାରଣା - ଜୟ* କମୁାର ମହାରଣା RWX1212059

ପ ୁ /100393 57 199 385ନ: କିେଶାର ସାହୁ ପି ଆନିକଚରଣ ସାହୁ OR/12/084/048444

�ୀ /100394 54 199 386ଭାରତୀ ସାହୁ 4ା ନ: କୀେଶାର ସାହୁ RWX0220319

ପ ୁ /100395 52 199 387ସତ�ବାନ ସାହୁ ପି ସବୁୁQି ସାହୁ RWX1234293

ପ ୁ /100396 43 199 388ଶିବ କମୁାର ସାହୂ ପି ଜି.େକ.ଆର ସାହୁ RWX0867010

�ୀ /100397 42 199 389ସସ2 ିତା ଖଟୁଆ 4ା ଶିବ କମୁାର ସାହୁ RWX0867028

ପ ୁ /100398 32 199 390ଅରବି: ସାହୁ ପି ନ: କିେଶାର ସାହୁ RWX0220327

�ୀ /100399 31 199 391ସରିତା ସାହୁ 4ା ଅରବି: ସାହୁ RWX1179563

ପ ୁ /100400 29 199 392ବିେବକାନ: ସାହୁ ପି ନ:କିେଶାର ସାହୁ RWX0867572

ପ ୁ /100401 20 199 393ସଧୁୀର ସାହୁ ପି ସତ�ବାନ ସାହୁ RWX1234327

ପ ୁ /101402 38 199 394କିେଶାର େଦାରା ପି ପଦଲାମ େଦାରା RWX0358135

�ୀ /101403 37 199 395ପbୁା େଦାରା 4ା କିେଶାର େଦାରା RWX0358127

�ୀ /101404 49 199 396ନୀରା ଶଗଡ଼ଆି 4ା ସାଗରାମ ଶଗଡ଼ଆି RWX0220343

�ୀ /102405 40 199 397ରୀତା େଦବୀ 4ା ଧରେମ:�  ସିଂ RWX0307397

�ୀ /104406 34 199 398ମେନାରମା ଦାସ 4ା ପ�ଣବ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1179605

�ୀ /104407 26 199 399ସନୁୀତା େହାତା 4ା ପ�ସନ.  କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1179522

ପ ୁ /104408 34 199 400ଦୁୟ8ଧନ ନାୟକ ପି ସବିତା ନାୟକ RWX0651190

ପ ୁ /104409 72 199 401ଉମାକା* ପାଣିଗ�ାହି ପି ଅନ* ପାଣିଗ�ାହି RWX0358440

�ୀ /104410 62 199 402ଗୟତ�ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ 4ା ଉମାକା* ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0220350

ପ ୁ /104411 42 199 403ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଉମାକା* ପାଣିଗ�ାହି RWX0358457

ପ ୁ /104412 36 199 404ପ�ଣବ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଉମାକା* ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0220368

�ୀ /104413 34 199 405ତନୁଜା ପାଣିଗ�ାହି 4ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି RWX0358465

ପ ୁ /104414 33 199 406ପ�ସନ.  କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଉମାକା* ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0220376

ପ ୁ /104415 55 199 407େକଳୖାଶ ଚ:�  ପୃqି ପି ରାଜ କିେଶାର ପୃqି RWX0240309

ପ ୁ /105416 77 199 408ଭାଗିରଥି ନାୟକ ପି ଭି େଗାପିନାଥ ନାୟକ RWX0651125

�ୀ /105417 71 199 409ଲ12ୀ ନାୟକ 4ା ଭାଗିରଥି ନାୟକ RWX0651158

�ୀ /105418 43 199 410ରାଜକମୁାରୀ ନାୟକ 4ା ସେୁର:�  କମୁାର ନାୟକ RWX0220392

ପ ୁ /105419 35 199 411ରବି:�  କମୁାର ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ନାୟକ RWX0220400

�ୀ /105420 33 199 412ପଦ2 ା ନାୟକ 4ା ରବି:�  କମୁାର ନାୟକ RWX0651141

ପ ୁ /105421 33 199 413ସେୁର:�  କମୁାର ନାୟକ ପି ମଦନ ନାୟକ RWX0220384

ପ ୁ /105422 22 199 414ସରୂଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁର:�  କମୁାର ନାୟକ RWX1272335
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ପ ୁ /106423 51 199 415ଫିଲିମନ ମWଳ ପି ଭୁଷଣ ମWଳ JLN2239200

�ୀ /106424 45 199 416ନ:ିତା ପରିଡା 4ା ଫିଲିମନ ମWଳ RWX0221994

ପ ୁ /107425 50 199 417ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ ପି ମାଗତା ନାୟକ OR/12/084/048799

ପ ୁ /107426 39 199 418ବସ* କମୁାର ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ JLN2328508

ପ ୁ /107427 34 199 419ଅଜିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ RWX0220418

ପ ୁ /107428 47 199 420ବିେନାଦ 4ାଇଁ ପି ଖଲିପିଣି 4ାଇଁ RWX0240275

�ୀ /107429 42 199 421ଇ:ୁପ�ଭା 4ାଇଁ 4ା ବିେନାଦ 4ାଇଁ RWX0240283

ପ ୁ /108430 38 199 422ବ� ହ2 ାନ: ରଣା ପି ମାୟାଧର ରଣା RWX0781484

ପ ୁ /108431 36 199 423ହେରକୃଷ. ସାହୁ ପି େଯାଗନାଥ ସାହୁ RWX0781492

ପ ୁ /110432 65 199 424ଖଡଗ ବାହାଦୁର ଛତ�ୀ ପି ନର ଛତ�ୀ OR/12/084/048708

�ୀ /110433 50 199 425ସ*ଷିନି ଛତ�ୀ 4ା ଖଡଗ ବାହାଦୁର ଛତ�ୀ JLN1452390

ପ ୁ /110434 34 199 426ନାରାୟଣ େଛତ�ୀ ପି ଖଡକ େଛତ�ୀ RWX0649947

�ୀ /110435 32 199 427ସନିୁତା କମୁାରୀ େଛତ�ୀ ପି ଖଡକ େଛତ�ୀ RWX0358200

ପ ୁ /110436 34 199 428ନାରାୟଣ ବାହାଦୁର ରତ�ି ପି ଖଡ଼ଗ ବାହାଦୁର ରତ�ି RWX0220426

ପ ୁ /110437 38 199 429ର(ିତା ଶମD ପି ଶ�ୀQତ ଶମD RWX0649921

�ୀ /110438 30 199 430ସନିୁତା ଶମD 4ା ର(ିତା ଶମD RWX0649939

ପ ୁ /110439 49 199 431ବାେଲUର ଯାଦବ ପି ଜଗଲୁ ଯାଦବ RWX0519009

ପ ୁ /111440 46 199 432େଯାେସଫ ଦୂଃଖି ପି ଲାଇବନ ଦୂଃଖି JLN1462092

ପ ୁ /111441 27 199 433ଦୀପକ ଦୁଃଖୀ ପି ମନୁ ଦୁଃଖୀ RWX0706515

�ୀ /111442 52 199 434ବିେବକ ଦୁଖି 4ା େଜାେସଫ ଦୁଖି RWX1212109

ପ ୁ /111443 29 199 435ବିେର:�  ଦୁଃଖୀ ପି ଯେଶପ ଦୁଃଖୀ RWX0649145

�ୀ /112444 33 199 436େକ.େଜ ରିନା ପି ଯୟି ଆେdାନୀ RWX0674838

ପ ୁ /112445 59 199 437ଜୟ ଆେqାନି ପି ଜୟ ଆନେଟାନି . JLN1462050

�ୀ /112446 55 199 438ଗୀତା ଜୟୀ 4ା ଜୟ ଆେqାନି OR/12/084/048474

ପ ୁ /113447 71 199 439ପ�ସାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ଲ12ଣ ଦାସ RWX1180033

�ୀ /113448 64 199 440ସଭୁଦ� ା ଦାସ 4ା ପ�ସାଦ କମୁାର ଦାସ RWX1179993

ପ ୁ /113449 47 199 441ପ�ଦ�ମୁ କମୁାର ଦାସ ପି ପ�ସାଦ କମୁାରପ ଦାସ RWX0220459

ପ ୁ /113450 44 199 442ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ପ�ସାଦ କମୁାର ଦାସ RWX0220475

�ୀ /113451 39 199 443େହମଲତା ଦାସ 4ା ପ�ଦ�ସୁ କମୁାର ଦାସ RWX0220467

ପ ୁ /113452 33 199 444sାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ପ�ସନ.  କମୁାର ଦାସ RWX0220434

�ୀ /113453 67 199 445ଶଭୁଦ� ା ଦାଶ 4ା ପ�ସାଦ କମୁାର ଦାଶ RWX0220442

ପ ୁ /113454 63 199 446ଶରତ ଚ:�  ନାୟକ ପି ବିUନାଥ ନାୟକ RWX0519744

ପ ୁ /113455 30 199 447ସଂଗ�ାମ ପcନାୟକ ପି ଶରତ ଚ:�  ନାୟକ RWX0519769

ପ ୁ /116456 50 199 448କିେଶାର ଚ:�  େବହୁରା ପି ସେବ8 Uର େବହୁରା RWX0216952

�ୀ /116457 47 199 449ଶ�ୀମତୀ ପ�ଣତୀ େବଉରା 4ା କିେଶାର ତ:�  େବଉରା RWX0220491

ପ ୁ /117458 63 199 450ବିUVର ପାଳ ପି ଶିବଶ3ର ପାଳ RWX0216978

ପ ୁ /117459 34 199 451ପCୁ8ଚ:�  ପାଳ ପି ବିUVର ନାଥ ପାଳ RWX0674846

ପ ୁ /117460 26 199 452ଲଳିତ କମୁାର ପାଳ ପି ବିUVର ପାଳ RWX0917914

�ୀ /118461 50 199 453ଜୟ*ି ଦାସ 4ା ପCୂ8 ଦାସ RWX0781500

ପ ୁ /118462 32 199 454ରାମ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ପCୂ8ଚ:�  ଦାସ RWX0358556

ପ ୁ /118463 31 199 455ଉପାସନା କଅରଁ ପି ଆଦିତ� କଅଁର RWX0781534

�ୀ /118464 36 199 456ଅt8ନା କଅୁରଁ ପି ଆଦିତ� କଅୁଁର RWX0781542

ପ ୁ /118465 46 199 457ଶରତ 4ାଇଁ ପି ସନାତନ 4ାଇଁ RWX0781518

ପ ୁ /119466 60 199 458ପ�ତାପ କମୁାର ନାୟକ ପି ପCୂ8 ଚ:�  ନାୟକ RWX0307405

�ୀ /119467 56 199 459ଜୟ*ି ନାୟକ 4ା ପ�ତାପ କମୁାର ନାୟକ RWX0245472

�ୀ /119468 32 199 460ମଧସୁ2 ିତା ନାୟକ ପି ଲ12ୀକା* ନାୟକ RWX0781526

ପ ୁ /119469 31 199 461ପ�ିୟର(ନ ନାୟକ ପି ପ�ତାପ କମୁାର ନାୟକ RWX0240119

ପ ୁ /120470 78 199 462ନାରାୟଣ ସତୁାର ପି ଭଗବାନ ସତୁାର JLN1452382

�ୀ /120471 70 199 463େଲାଚନା ସତୁାର 4ା ନାରାୟଣ ସତୁାର JLN1454016

�ୀ /121472 65 199 4644C8ଲତା ସତୁାର 4ା େକଶବଚ:�  ସତୁାର JLN1452507

ପ ୁ /121473 41 199 465ବଳରାମ ସତୁାର ପି େକଶବଚ:�  ସତୁାର JLN1452499

ପ ୁ /121474 40 199 466କାଳ:ି ସତୁାର ପି େକଶବ ସତୁାର RWX0674853

ପ ୁ /122475 64 199 467ବିଚିତ� ା ନ: ଧଳ ପି ନରହରି ଧଳ RWX0674879

�ୀ /122476 60 199 468କ*ୁଳା କମୁାରୀ ଧଳ 4ା ବିଚିତ� ାନ: ଧଳ RWX0674861

ପ ୁ /122477 41 199 469ଗାୟତ�ୀ ପ�ସାଦ ଧଳ ପି ବିଚିତ� ାନ: ଧଳ JLN1462423

�ୀ /123478 83 199 470ସିଲମଣି ପାତ� 4ା ସମୁB ସେ*ାଷ ପାତ� JLN1462274

�ୀ /123479 52 199 471ମ(ଳୁା ସଭୁାସିନି ପାତ� ପି ସମୁନ ପାତ� JLN2240075

ପ ୁ /123480 48 199 472ସବୁାଷ ଚ:�  ପାତ� ପି ସମୁନ ସ*ଷ ପାତ� RWX0427245

�ୀ /123481 47 199 473ବିମଳା ରଶ2 ି ପାତ� ପି ସମୁନ ସେ*ାଷ ପାତ� JLN1462142

ପ ୁ /124482 53 199 474ବିUନାଥ ବିେଷାୟୀ ପି ବଂଶୀଧର ବିେଷାୟୀ RWX0674887

�ୀ /124483 44 199 475ମ(ଲୁତା ବିେଷାୟୀ 4ା ବିUନାଥ ବିେଷାୟୀ RWX0216986

ପ ୁ /124484 35 199 476ବିଦ�ାଧର ବିେଶାଇ ପି ବଂଶୀଧର ବିେଶାଇ RWX0220509

8 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ3 4ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /125485 64 199 477ଜୟ କାu ପି ମାଗତା କାu OR/12/084/050188

�ୀ /125486 57 199 478କIରିୁ କାu 4ା ଜୟ କାu OR/12/084/050189

ପ ୁ /125487 55 199 479ବିଧାନ କାu ପି ମାଗତା କାu OR/12/084/050190

�ୀ /125488 49 199 480ନମିତା କାu 4ା ବିଧାନ କାu JLN2330579

ପ ୁ /125489 38 199 481ସେ*ାv କାu ପି ଜୟ କାu RWX0307439

ପ ୁ /125490 27 199 482ବିକାଶ କାu ପି ବିଧାନ କାu RWX0650937

�ୀ /126491 75 199 483କିେଶାରୀ େଜନା 4ା ବିUନାଥ େଜନା RWX0307462

ପ ୁ /126492 47 199 484ଚିତ�େସନ େଜନା ପି ବିUନାଥ େଜନା RWX0307470

ପ ୁ /126493 45 199 485କଳି�େସନ େଜନା ପି ବିUନାଥ େଜନା JLN1527464

�ୀ /126494 33 199 486ବି9ୁପ�ିୟା େଜନା 4ା କଳି�େସନ େଜନା RWX0416131

ପ ୁ /127495 69 199 487ଶା*ିଲାଲ େଜନୖ . ପି େଦଓଚା: . OR/12/084/048410

ପ ୁ /127496 58 199 488ଉ�ମ େଜନୖ ପି େଘବର େଜନୖ RWX0245480

�ୀ /127497 42 199 489ମ( ୁେଜନୖ 4ା ଉ�ମ . OR/12/084/048413

�ୀ /127498 28 199 490ମିନୁ େଜନ ପି ଉ�ମ େଜନ RWX0650929

�ୀ /128499 75 199 491ସପୁାରୀ େମାତି 4ା ମେହ:�  େମାତି RWX0650127

ପ ୁ /128500 76 199 492ଧେନUର ରାଉଳ ପି ଚ:� ମଣି ରାଉଳ JLN1462340

�ୀ /128501 57 199 493ତିେଲାତମା ରାଉଳ 4ା ଧେନUର ରାଉଳ OR/12/084/049202

�ୀ /128502 54 199 494ତିଳତମା ରାଉଳ 4ା ଧେନUର ରାଉଳ RWX0650192

ପ ୁ /128503 28 199 495ଅନିଲ କମୁାର ରାଉଳ ପି ଧେନUର ରାଉଳ RWX0650184

ପ ୁ /129504 102 199 496ପ�ଭାତ କମୁାର କର ପି କିେଶାର ତ:�  କର RWX0220517

�ୀ /129505 43 199 497ସf�ା ରାଣୀ କର 4ା ପ�ଭାତ କମୁାର କର RWX0220525

ପ ୁ /129506 31 199 498ଧମDନ: ଓଝା ପି େଶଶେଦବ ଓଝା RWX0674895

�ୀ /130507 58 199 499େକ.କ�ି9ା କମୁାରୀ 4ା ସମଦର ଶା�ୀ RWX0220533

�ୀ /130508 61 199 500େକ କ�ି9ା କମୁାରୀ ପି େକ ରାବଣା ରାଓ RWX1212174

�ୀ /131509 38 199 501ପି.ଗୀତା  4ା ପି.କାେମସ RWX0220566

ପ ୁ /131510 32 199 502ପ�ବିଣ କମୁାର ଜାଲ ପି ପ`ାନନ ଜାଲ RWX0220574

ପ ୁ /131511 30 199 503ଭବାନି ଶଂକର ଜାw ପି ପ`ାନନ ଜାw RWX0649293

ପ ୁ /131512 27 199 504େଲାେକଶ କମୁାର ଜାw ପି ପ`ାନନ ଜାw RWX0649301

ପ ୁ /131513 63 199 505ନୀଳାVର ସନୁାନୀ ପି ଇ:� ଜିତ ସନୁାନୀ RWX0220541

�ୀ /131514 44 199 506ପbୁଲତା ସନୁାନୀ 4ା ନୀଳାVର ସନୁାନୀ RWX0868794

ପ ୁ /132515 72 199 507େଚତୖନ� ପWା ପି ଧନି ପWା JLN1453133

�ୀ /132516 67 199 508ରସାବତି ପWା 4ା େଚତୖନ� ପWା JLN1453075

ପ ୁ /132517 46 199 509ସେରାଜକା* ପWା ପି େଚତୖନ� ପWା JLN1453083

�ୀ /132518 41 199 510ବବିତା ପWା 4ା ସେରାଜ କମୁାର ପWା RWX0216994

ପ ୁ /133519 38 199 511ଅUିନୀ କମୁାର ମାହାକାର ପି ଅଜି; କମୁାର ମାଲାକାର JLN1453018

�ୀ /133520 56 199 512େରଖାରାଣୀ ମାଲାକାର 4ା ଅଜିତ କମୁାର ମାଲାକାର JLN1452911

ପ ୁ /134521 57 199 513ବି9ୁଚରଣ େଲ3ା ପି େଗାପାଳ ଚରଣ େଲ3ା RWX0216606

ପ ୁ /134522 54 199 514ନାରାୟଣ େଲ3ା ପି େଗାପାଳଚରଣ େଲ3ା JLN1453265

ପ ୁ /134523 23 199 5154ାଗତ େଲ3ା ପି ବି9ୁ ଚରଣ େଲ3ା RWX1038017

�ୀ /134524 50 199 516ପbୁାମିତ� ସାମଲ 4ା ବି9ୁଚରଣ େଲ3ା JLN1462159

�ୀ /134525 46 199 517ଚାରୁଲତା 4ାଇଁ 4ା ନାରାୟଣ େଳ3ା JLN1453273

ପ ୁ /135526 36 199 518ଅ1ୟ କମୁାର େଜନା ପି ଅଜୁ8 ନ ଚରଣ େଜନା JLN1566348

ପ ୁ /136527 35 199 519ରାମ ନାରାୟଣ ବମD ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ବମD RWX0358275

ପ ୁ /136528 75 199 520ସନିୁw କମୁାର ଭରମା ପି ବୁଲାକୀ ସିଂ RWX0220582

�ୀ /136529 72 199 521କ�ି9ା େଦବୀ 4ା ସନିୁw କମୁାର ଭରମା RWX0220590

ପ ୁ /137530 66 199 522କୃ9 ଚ:�  େଦାରା ପି ରାମ ଚ:�  େଦାରା RWX0245498

�ୀ /137531 56 199 523ମଦନା ବତୀ େଦାରା 4ା କୃ9 ଚ:�  େଦାରା RWX0245506

ପ ୁ /137532 38 199 524ସେ*ାଷ କମୁାର େଦାରା ପି କୃ9ଚ:�  େଦାରା JLN2328623

�ୀ /137533 32 199 525ସବିତା କମୁାରୀ େଦାରା ପି କୃ9 ଚ:�  େଦାରା RWX0973289

�ୀ /137534 29 199 526ଲ12ୀ କମୁାରୀ େଦାରା ପି କୃ9ଚ:�  େଦାରା RWX0973305

ପ ୁ /139535 60 199 527ହରି 4ାଇଁ ପି ଦାନ 4ାଇଁ OR/12/084/048650

�ୀ /139536 21 199 528ସ2ୀତା ରାଣୀ Oୱାଇଁ ପି ତପନ କମୁାର Oୱାଇଁ RWX1179613

ପ ୁ /1-39a537 20 199 529କୃତାଥ8  ଶଂକର ଦାଶ ମା ସଚଳା କମୁାରୀ ଦାଶ RWX1236488

ପ ୁ /140538 75 199 530କରୁଣା କର ଦାସ ପି େଗାବି: ଚ:�  ଦାସ RWX0220608

�ୀ /140539 69 199 531େଗାମତୀ ମ(ରୀ ଦାସ 4ା କରୁଣାକର ଦାସ RWX0894915

ପ ୁ /140540 45 199 532ସବୁ� ତ କମୁାର ଦାସ ପି କରୁଣା କର ଦାସ KBH2103075

�ୀ /140541 44 199 533ରାଜ ଲ12ୀ ଦାସ 4ା ସବୁ� ତ କମୁାର ଦାସ RWX0221945

ପ ୁ /140542 42 199 534ସତ�ବ� ଦ ଦାସ ପି କରୁଣା କର ଦାସ RWX0220624

ପ ୁ /141543 41 199 535ରୁେବନ କମୁାର ଅବ� ାହମ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ବାଘ JLN2329332

ପ ୁ /141544 38 199 536ଅେଶାକ କମୁାର ଅବ� ାହାମ ପି ସଧିୁର ବାଘ JLN2240430

ପ ୁ /141545 81 199 537ସଧୁୀର କମୁାର ବାଘ ପି ଅବ� ାହାମ ବାଘ JLN2329316

�ୀ /141546 71 199 538ପ3ଜିନି ବାଘ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ବାଘ JLN2329357
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�ୀ /141547 51 199 539ସରୁବାଳା ବାଘ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ବାଘ JLN2329365

�ୀ /141548 50 199 540େଶୖଳବାଳା ବାଘ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ବାଘ JLN2329324

�ୀ /141549 33 199 541ରସ.ୀରିତା ହରିଜନ 4ା ଅେଶାକ କମୁାର ଆବ� ାହାମ RWX1272350

ପ ୁ /142550 62 199 542େକ ରେମଶ ପାତ� ପି େକ.ଶ�ୀରାମଲୁୁ ପାତ� RWX0220632

ପ ୁ /142551 61 199 543େକ. ରେମଶ ପାତ� ପି େକ. ଶ�ୀରାମଲୁୁ ପାତ� RWX0917500

�ୀ /142552 54 199 544େକ.ଗୀତା(ଳୀ ପାତ� 4ା େକ. ରେମଶ ପାତ� RWX0220640

ପ ୁ /143553 45 199 545ନରସିଂହ ବିେଶାଇ ପି େଗାପିନାଥ ବିେଶାଇ RWX0220657

�ୀ /143554 37 199 546ରୁନୀ ବିେଶାଇ 4ା ନରସିଂହ ବିେଶାଇ RWX0220665

�ୀ /144555 51 199 547ରମା ଖରା 4ା ଜୀବନ ଚଂଦ�  ଦାଶ RWX1287051

ପ ୁ /144556 40 199 548ପ3ଜ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଜୀବନ ଚ:�  ମଦୁୁଲି JLN2328821

�ୀ /144557 39 199 549ସସୁ2 ିତା ସନୁା 4ା ପ3ଜ କମୁାର ମଦୁୁଲି RWX1133859

ପ ୁ /145558 58 199 550ଜି.ରାଜନ ପି ଜି.ଗ�ାଧର RWX0220673

�ୀ /145559 52 199 551ଜି. ରjା 4ା ଜି.ରାଜନ RWX0220681

�ୀ /145560 30 199 552ଜି ସନିୁତା ପି ଜି ରାଜନ RWX0416123

ପ ୁ /146561 55 199 553ଭଗବାନ 4ାଇଁ ପି ସତ�ବାଦି 4ାଇଁ JLN1566546

�ୀ /146562 45 199 554ପ�ଭାସିନି 4ାଇଁ 4ା ଭଗବାନ 4ାଇଁ JLN1462332

�ୀ /146563 25 199 555େତଜUିନୀ 4ାଇଁ ପି ଭଗବାନ 4ାଇଁ RWX0918185

�ୀ /147564 27 199 556ରାଜନ:ିନୀ ମଲ+ ିକ ପି ଅଭିମନ� ୁମଲ+ ିକ RWX0868505

�ୀ /147565 74 199 557ବିଣାପାଣୀ ସାମଲ 4ା ବିUVର ସାମଲ RWX0674911

ପ ୁ /147566 48 199 558ସତ�ଜିତ ସାମଲ ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ସାମଲ RWX0307504

ପ ୁ /147567 41 199 559କମଳକା* ସାମଲ ପି ବିUVର ସାମଲ RWX0307488

ପ ୁ /147568 41 199 560ବିମଳକା* ସାମଲ ପି ବିUVର ସାମଲ RWX0808188

�ୀ /147569 39 199 561ଜୟଶ�ୀ ସାମଲ 4ା ବିମଲକା* ସାମଲ RWX0307496

�ୀ /147570 39 199 562Oୱାଗତିକା ସାମଲ 4ା କମଲାକା* ସାମଲ RWX0674929

ପ ୁ /148571 45 199 563ଲଳିତ ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ଲ12ୀଧର ପାତ� RWX0674937

�ୀ /148572 42 199 564ବିଳାସିନୀ ପାତ� 4ା ଲଳିତନାରାୟଣ ପାତ� RWX0307512

ପ ୁ /149573 51 199 565ପ�ମଦ କମୁାର ମହାଲିକ ପି ଚକ�ଧର ମହାଲିକ RWX0307520

�ୀ /149574 45 199 566ପ�ଭାତି ମହଲିକ 4ା ପ�େମାଦ ମହଲିକ RWX0307538

ପ ୁ /150575 36 199 567ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି େଭାବାନୀ ମହାରଣା RWX0358481

�ୀ /150576 44 199 568ରୁନୁ ପାତ� 4ା ସଶୁା* କମୁାର ପାତ� RWX0358648

ପ ୁ /150577 42 199 569ଶଶୁା* କମୁାର ପାତ� ପି ସବୁାସ ଚ:�  ପାତ� JLN1462076

ପ ୁ /151578 49 199 570ବିUର(ନ ପାଢୀ ପି େକଳୖାସ ଚ:�  ପାଢୀ RWX0781559

�ୀ /152579 43 199 571ନ:ିତା ମେହା* 4ା ଶିବ ଶ3ଶ8ଣ ମେହା* RWX0781583

�ୀ /153580 26 199 572ପଜୂାଶ�ୀ େଦବଦଶ8ନି ପି ନିର(ନ ମହାରଣା RWX0867820

�ୀ /153581 49 199 574ପଦ2 ା ମହାରଣା 4ା ନିର(ନ ମହାରଣା JLN1462209

�ୀ /153582 28 199 575ପ�ୟଦଶ8ନୀ ମହାରଣା ପି ନିର(ନ ମହାରଣା RWX0520668

�ୀ /154583 40 199 576ଚ:ନ େଲ3ା ପି ରବି:�  କମୁାର େଲ3ା RWX1211994

�ୀ /154584 31 199 577ଲିଜାତ େଲ3ା 4ା ଚ:ନ କମୁାର େଲ3ା RWX1211986

ପ ୁ /154585 53 199 578ପ�ତାପ ଚ:�  ପାଢି ପି ବାଲାଜି ପାଢି OR/12/084/048305

ପ ୁ /154586 48 199 580ଶବିପ�ସାଦ ପାଢି ପି ବାଲାଜି ପାଢି OR/12/084/048307

�ୀ /154587 21 199 581ସୃqି ପାଢି ପି ଶବି ପ�ସାଦ ପାଢି RWX1212000

�ୀ /156588 34 199 582େମାହୀନି େବେହରା 4ା େଦବୀ ପ�ସାଦ ପ�ଧାନ RWX0220715

ପ ୁ /156589 72 199 583ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଭଗବାନ ପ�ଧାନ RWX0307546

�ୀ /156590 65 199 584କମୁଦିୁନୀ ପ�ଧାନ 4ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0307553

�ୀ /157591 50 199 586ନୀଳାେବଣି ବିେଶାଇ 4ା ନକଳୁ ବିେଶାଇ RWX0220731

�ୀ /158592 54 199 587କନେକUରୀ ପାତ� 4ା େହମ* ପcନାୟକ RWX0781591

ପ ୁ /158593 61 199 588େହମ* ପcନାୟକ ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପcନାୟକ RWX0781567

ପ ୁ /159594 44 199 589ଶବିନାଥ ସିଂ ପି ରାମନାଥ ସିଂ RWX0220749

�ୀ /159595 38 199 590ଖ�ାଢ଼ ିେଦବୀ ସିଂ 4ା ଶବିନାଥ ସିଂ RWX0220756

ପ ୁ /160596 40 199 591ଜଗଲାଲ ସିଂ ପି ରାେଜ:�  ସିଂ JLN2240406

�ୀ /160597 37 199 592ସନିୁତା ସିଂ 4ା ଜଗଲାଲ ସିଂ RWX0217034

�ୀ /161598 67 199 593କxନା ମହା*ି 4ା େକଏO.ସି ମହା*ି RWX0781609

ପ ୁ /162599 55 199 594ଲ12ଣ ଦେଳଇ ପି ବୁଧିଆ ଦେଳଇ RWX0216614

�ୀ /162600 50 199 595ସଂଯeୁା ଦେଳଇ 4ା ଲ12ଣ ଦେଳଇ RWX0216622

ପ ୁ /163601 56 199 596ନକଳୁ ବିେଶାଇ ପି ଝାେଡ଼Uର ବିେଶାଇ RWX0220723

ପ ୁ /163602 30 199 597ଅେଶାକ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ନକଳୁ ବିେଶାଇ RWX0358341

�ୀ /163603 25 199 598ଏସ ସବିତା ବିେଶାଇ 4ା ପ�ଶା* କମୁାର ବିେଶାଇ RWX1179597

�ୀ /163604 46 199 599ସଜୁାତା ପWା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପWା OR/12/084/046292

�ୀ /163605 30 199 6004ାଗତିକା ପWା 4ା ଲ12ୀନାରାୟଣ ପWା RWX0868737

ପ ୁ /163606 23 199 601କାହ. ୁ  ଚରଣ ପWା ପି େକଳୖାଶ ଚ:�  ପWା RWX1179662

�ୀ /163607 20 199 6024ାଗତିକା ପWା ପି େକଳୖାଶ ଚଂଦ�  ପWା RWX1272343

�ୀ /164608 36 199 6034ପ. ପ�ିୟା ନାୟକ 4ା ଆନ:ଚ:�  ନାୟକ RWX0781633
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�ୀ /165609 70 199 604ଶଶିୁଳା ସାହୁ 4ା ଦୟାନିଧି ସାହୁ JLN1453059

ପ ୁ /165610 55 199 605କାହ. ୁଚରଣ ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧି ସାହୁ JLN1452721

ପ ୁ /165611 52 199 606ତ�ିନାଥ ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧି ସାହୁ JLN1452531

ପ ୁ /165612 47 199 607ଗ�ାଧର ସାହୁ ପି ବିUନାଥ ସାହୁ JLN1452689

�ୀ /165613 47 199 608ସରଜିନି ସାହୁ 4ା ତ�ିନାଥ ସାହୁ JLN1452994

�ୀ /165614 44 199 609ହରପ�ିୟା ସାହୁ 4ା କାହ. ୁଚରଣ ସାହୁ JLN2239952

�ୀ /165615 42 199 610ବିଳାସିନି ସାହୁ 4ା ଗ�ାଧର ସାହୁ JLN2240109

ପ ୁ /166616 52 199 611ମନୁ କଟା ପି ଚ:�  କଟା OR/12/084/048161

�ୀ /166617 48 199 612କଇତା କଟା 4ା ମନୁ କଟା OR/12/084/048162

ପ ୁ /166618 63 199 613ରତ. ାକର 4ାଇଁ ପି ଚ:�  ମଣୀ 4ାଇଁ RWX0220806

�ୀ /166619 61 199 614ରାଜଲ12ୀ 4ଇଁ 4ା ରତ. ାକର 4ଇଁ RWX0220814

�ୀ /166620 34 199 615ମଧସୁ2 ିତା 4ାଇଁ ପି ରତ. ାକର 4ାଇଁ RWX0781658

�ୀ /166621 33 199 616ମଧସୁ2ୀତା 4ାଇଁ ପି ରତ. ାକର 4ାଇଁ RWX0519488

�ୀ /167622 39 199 617ରୁବି ସାହୁ 4ା ଚ:ନ ସାହୁ RWX0220830

�ୀ /167623 29 199 618ସସ2ିତା ସାହୁ 4ା ମେନାଜ ସାହୁ RWX0808246

ପ ୁ /167624 81 199 619ଶ�ୀବy ସାହୁ ପି ଚି*ା ମଣି ସାହୁ RWX0220822

�ୀ /167625 56 199 620େଯାଶବ*ି ସାହୁ ପି ଶ�ୀବy ସାହୁ RWX0221309

ପ ୁ /167626 42 199 621ର(ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ�ୀ ବy ସାହୁ RWX0220848

ପ ୁ /167627 40 199 622ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ�ୀ ବy ସାହୁ RWX0220863

�ୀ /167628 38 199 623ଲିଲମା ସାହୁ 4ା ର(ନ ସାହୁ RWX0220855

ପ ୁ /167629 35 199 624ଚ:ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ�ୀବy ସାହୁ RWX0221317

�ୀ /167630 34 199 625ଅନୁସୟା ସାହୁ ପି ଶ�ୀ ବy ସାହୁ RWX0307587

ପ ୁ /168631 78 199 626ସିମା`ଳ ଦାସ ପି େଗୗର ଚ:�  ଦାସ RWX0220764

�ୀ /168632 60 199 627ବସ* ଦାସ 4ା ସିମା`ଳ ଦାସ RWX0220772

�ୀ /168633 50 199 628ରାେଜUରି ଦାO 4ା ଅବନୀ କମୁାର ଦାO RWX0307595

ପ ୁ /169634 44 199 629ବିଜୁପ ୁବାସଦୁାବ ରାଓ ପି ବିଜୁପ ୁଶ�ୀରାମଲୁୁ RWX0220905

�ୀ /169635 37 199 630ସେ*ାଷୀ କମୁାରି 4ା ବିଜୁପ ୁରାମକ� ୀ9ା RWX0220897

�ୀ /169636 35 199 631ବନଜ ବିଜୁପ ୁ 4ା ବୁଜୁପ ୁବାସେୁଦବ ରାଓ RWX0220913

ପ ୁ /169637 43 199 632ବିଜୟା ରାମ କ� ୀ9ା ରାଓ ପି ବିଜୁବୁ ରାମଲୁୁ ରାଓ RWX0220889

�ୀ /169638 25 199 633ପ�ିୟ3ାରାଣି 4ାଇଁ ପି ବିଜୟ କମୁାର 4ାଇଁ RWX1211887

�ୀ /170639 42 199 634ସାବିତ�ୀ ମା_ତୀ 4ା ଜନକ େସଠୀ RWX0220939

ପ ୁ /170640 46 199 635ଜନକ େସଠୀ ପି ବଜାୟା େସଠୀ RWX0220921

ପ ୁ /171641 54 199 636ପଠାଣି ଚ:� େଶଖର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନିର(ନ ପାଣିଗ�ାହୀ JLN1527456

�ୀ /171642 47 199 637େରଣକୁା ପାଣିଗ�ାହୀ 4ା ପଠାଣି ଚ:� େଶଖର ପାଣିଗ�ାହୀ JLN1527449

ପ ୁ /172643 76 199 638ବିପ�ଚରଣ ଦାସ ପି ରଧନୁାଥ ଦାସ RWX0528893

�ୀ /172644 72 199 639ସକ*ୁୁଳା ଦାସ 4ା ବିପ�ଚରଣ ଦାସ RWX0220947

ପ ୁ /172645 52 199 640ଅ*ଯ�Dମି ଦାସ ପି ବପ�ଚରଣ ଦାସ RWX0220954

�ୀ /172646 44 199 641ଭାରତୀ ଦାସ 4ା ଅ*ଯ�8ମି ଦାସ RWX0220962

�ୀ /172647 41 199 642ସଦୂଷ2ା ଦାସ ପି ବିପ�ଚରଣ ଦାସ RWX0781674

ପ ୁ /172648 37 199 643ପ�ଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି ବିପ� ଚରଣ ଦାସ RWX0307603

ପ ୁ /172649 35 199 644ଅମର ଚରଣ ଦାସ ପି ବିପ�ଚରଣ ଦାସ RWX0528885

�ୀ /172650 29 199 645ଶବିାନୀ ଦାସ ପି ବିପ� ଚରଣ ଦାସ RWX1133982

ପ ୁ /173651 82 199 646ସମନାଥ େଜନା ପି ପ�ବାସି େଜନା OR/12/085/336067

�ୀ /173652 66 199 647ବିଜୟଲ12ୀ େଜନା 4ା େସାମନାଥ େଜନା OR/12/085/336068

�ୀ /173653 39 199 648କବିତା କମୁାରୀ େଜନା ପି େସାମନାଥ େଜନା RWX0220996

ପ ୁ /173654 37 199 649ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି େସାମନାଥ େଜନା RWX0221002

�ୀ /173655 35 199 650ବବିତା କମୁାରି େଜନା ପି େସାମନାଥ େଜନା RWX0221010

ପ ୁ /174656 61 199 651ସନୁାମ କକ8 ରା ପି େଘନୁ କକ8 ରା RWX0659755

�ୀ /174657 52 199 652େହମ*ୀ କକ8 ରା 4ା ସନୁାମ କକ8 ରା RWX0221325

�ୀ /174658 31 199 653ପ�ଗତି କକ8 ରା ପି ମନୁାମ କକ8 ରା RWX0659763

�ୀ /174659 29 199 654ସନୁ:ିନୀ କକ8 ରା ପି ସନୁାମ କକ8 ରା RWX0917021

ପ ୁ /174660 33 199 655ବିକାଶ କକ8 ରା ପି ସନୁାମ କକ8 ରା RWX0221028

ପ ୁ /175661 63 199 656ପ�େମାଦ ଚ:�  େଜନା ପି ଦାମଦର େଜନା RWX0659722

�ୀ /175662 31 199 657ସାଗରିକା େଜନା ପି ପ�େମାଦ ଚ:�  େଜନା RWX0649277

ପ ୁ /176663 78 199 658ପି.ପନୁାୟା ପି ପି.କରୁୁଆ RWX0959916

�ୀ /176664 42 199 659ପି.ପଦ2 ାବତୀ 4ା ପି. ଚ:� େଶଖର RWX0221374

ପ ୁ /176665 57 199 660ପି.ଋଷିକା ସଲୁୁ ପି ପି. ପନୁାୟା ସଲୁୁ KBH1858489

ପ ୁ /177666 36 199 661େଗାବz8ନ ଖରା ପି େଲାକନାଥ ଖରା RWX0221390

�ୀ /177667 36 199 662ଅମି ଖରା 4ା େଗାବz8ନ ଖରା RWX0221408

ପ ୁ /177668 34 199 663ଉz8ବ ଖରା ପି େଲାକନାଥ ଖରା RWX0221416

ପ ୁ /178669 34 199 664ନଳୀନି କା* ଦାସ ପି ନରହରି ଦାସ RWX0781682

ପ ୁ /179670 60 199 665ଶତୃଘ. େବେହରା ପି େଗାବି: େବେହରା JLN1453166

11 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ3 4ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



� 
���	�� ��$� ����% 18ୱାଡ8  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

30 
��* ����� &�����-

�ୀ /179671 54 199 666ପ�ତିମା େବେହରା 4ା ଶତୃଘ. େବେହରା OR/12/084/048166

ପ ୁ /179672 35 199 667ଲଡୁ େବେହରା ପି ଶତୃଘନ େବେହରା RWX0217059

ପ ୁ /179673 34 199 668ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଶତ�ୁଘନ େବେହରା RWX0649855

ପ ୁ /179674 31 199 669ସକୁା* େବେହରା ପି ଶତ�ୁଘନ େବେହରା RWX0649863

ପ ୁ /180675 62 199 670ସକୁେଦବ ମହା*ି ପି ମେହUର ମହା*ି RWX0221424

�ୀ /180676 46 199 671ସେୁରଖା ମହା*ି 4ା ଶକୁେଦବ ମହା*ି RWX0221432

�ୀ /181677 54 199 672ସର4ତୀ ମଲିକ 4ା ଅ(ନ ମଲିକ OF/12/084/648659

�ୀ /182678 46 199 673ନମିତା ପଡ଼ହିାର 4ା ଶିବ ସଂକର ପଡ଼ହିାର RWX0221473

ପ ୁ /182679 57 199 674ଶିବ ସଂକର ପଡ଼ହିାରୀ ପି ଚ:�  ମଣୀ ପଡ଼ହିାରୀ OR/12/084/050641

ପ ୁ /182680 23 199 675ଶ�ୀଧର ପଡିହାରୀ ପି ଶିବ ଶ3ର ପଡିହାରୀ RWX1038033

ପ ୁ /183681 51 199 676ପ�ଶନ.  କମୁାର ଜାଲି ପି ରଘନୁାଥ ଜାଲି RWX0221481

�ୀ /183682 25 199 677ଦୀପିକା ମହାପାତ� 4ା ସଂଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ� RWX1271774

ପ ୁ /184683 58 199 678େପ�ମାନ: ରାଉତ ପି ପରି1ିତ ରାଉତ JLN1486893

�ୀ /184684 46 199 679ମୀନତି ରାଉତ 4ା େପ�ମାନ: ରାଉତ JLN1487008

ପ ୁ /184685 25 199 680ବିେବକା: ରାଉତ ପି େପ�ମାନ: ରାଉତ RWX1179928

�ୀ /185686 23 199 681ପ�ିତି ପ�ିୟଦଶYନୀ ନାୟକ ପି ପ�ତାପ କମୁାର ନାୟକ RWX1084623

ପ ୁ /187687 53 199 682ମେନାଜ ସାହୁ ପି ରେମଶ ସାହୁ RWX0221549

�ୀ /187688 46 199 683ଲାବନ� ସାହୁ 4ା ମେନାଜ ସାହୁ RWX0221556

ପ ୁ /188689 52 199 684ରାମାନ ଭର{ାଜ ପି ଚମନ ଲାw ଭର{ାଜ RWX0221564

�ୀ /188690 40 199 685ନିଶା ଭର{ାଜ 4ା ରମନ ଭର{ାଜ RWX0221572

ପ ୁ /189691 37 199 686ଶସୁା* ମଲ+ ିକ ପି ଗିରିଧାରି ମଲ+ ିକ RWX0221580

�ୀ /189692 37 199 687ପ�ମିଳା ମଲ+ ିକ 4ା ଶସୁା* ମଲ+ ିକ RWX0221598

�ୀ /189693 59 199 688ଶା*ିଲତା ପତି 4ା ଗଣୁନିଧି ଲତା RWX1212026

�ୀ /190694 89 199 689ସାଇବାଣୀ ସବୁୁzି 4ା ଦ_ତପାଣୀ ସବୁୁzି RWX0675355

ପ ୁ /190695 50 199 690ବାବୁଲା ସବୁୁzି ପି ଦ_ତପାଣୀ ସବୁୁzି RWX0221606

�ୀ /190696 38 199 691ଶନିୁତା ସବୁୁzି 4ା ବାବୁଲା ସବୁୁzି RWX0221614

ପ ୁ /191697 39 199 692ବିଜୟ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି ଦିନ ପରିଡ଼ା RWX0781690

ପ ୁ /191698 37 199 693ସଂଜୟ ପରିଡ଼ା ପି ଦିନ ପରିଡ଼ା RWX0221622

ପ ୁ /192699 49 199 694କମୁାର ମଣି ଛତ�ିୟା ପି େଲାକନାଥ ଛତ�ିୟା RWX0221630

�ୀ /192700 44 199 695ଲ12ୀ ଛତ�ିୟା 4ା କମୁାର ମଣଈ ଛତ�ିୟା RWX0221648

ପ ୁ /193701 54 199 696ଟୁନା ମହାପାତ� ପି େଲାକନାଥ ମହାପାତ� RWX0221655

�ୀ /193702 45 199 697ନ:ିନୀ ମହାପାତ� 4ା ଟୁନା ମହାପାତ� RWX0221663

ପ ୁ /193703 25 199 698ରତିକା* ମହାପାତ� ପି ଟୁନା ମହାପାତ� RWX0867614

ପ ୁ /193704 24 199 699ସୀତାକା* ମହାପାତ� ପି ଟୁନା ମହାପାତ� RWX0973156

�ୀ /194705 72 199 700ସେରାଜନୀ େଖମWୁୁ 4ା ଜୟ େଖମWୁୁ RWX0221689

ପ ୁ /194706 68 199 701ଜୟ େଖମWୁୁ ପି ଜଗନ. ାଥ େଖମWୁୁ RWX0221671

ପ ୁ /194707 45 199 702ଅ1ୟ କମୁାର େଖମWୁୁ ପି ଜୟଚ:�  େଖମWୁୁ RWX0221697

�ୀ /194708 41 199 703ତପ]ିନୀ େଖମWୁୁ 4ା ଅ1ୟ କମୁାର େଖମWୁୁ RWX0221705

ପ ୁ /196709 62 199 704ଆନ: ଭତରା ପି ମାଥ8ଓ ଭତରା RWX0528828

�ୀ /196710 58 199 705ବତୀ ଭତରା 4ା ଆନ: ଭତରା RWX0528836

ପ ୁ /196711 38 199 706ଜିେତ:�  ଭତରା ପି ଆନ: ଭତରା RWX0528844

�ୀ /196712 30 199 707ଗାୟତ�ୀ ଭତ�ା ପି ଆନ: ଭତ�ା RWX0520163

�ୀ /196713 29 199 708କାଦVରି ଭତ�ା 4ା ଜିେତ:�  ଭତ�ା RWX0520171

ପ ୁ /197714 52 199 709ମେନାଜ ପାଣୀଗ�ାହି ପି ଅନ* ପାଣୀଗ�ାହି RWX0221713

�ୀ /197715 39 199 710ଗାୟତ�ୀ ପାଣୀଗ�ାହି 4ା ମେନାଜ କମୁାର ପାଣୀଗ�ାହି RWX0221721

�ୀ /198716 46 199 711ଅନୀତା ଦାସ 4ା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0221739

ପ ୁ /198717 25 199 712ଅଭିେଶକ ଦାଶ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାଶ RWX0867606

ପ ୁ /199718 68 199 713ଚିନ. ମୟ ମିଶ� ପି ଚିତର(ନ ମିଶ� OR/12/084/050666

ପ ୁ /199719 62 199 714ଚିତର(ନ ମିଶ� ପି ସଚ� ନାରାୟଣ ମିଶ� RWX0675033

�ୀ /199720 59 199 715ସ.ି|ା ରାଣୀ ମିଶ� 4ା ଚିତ ରଂଜନ ମିଶ� OR/12/084/050665

ପ ୁ /199721 41 199 716େଶଷ େଦବ ମିଶ� ପି ସତ� ନାରାୟଣ ମିଶ� RWX0675041

ପ ୁ /199722 36 199 717ଚିନ2 ୟ ମିଶ� ପି ଚି� ର(ନ ମିଶ� RWX0868042

ପ ୁ /199723 34 199 7184Iିକ ମିଶ� ପି ଚି� ରଂଜନ ମିଶ� RWX0221754

ପ ୁ /199724 32 199 7194ାIିକ ମିଶ� ପି ଚି� ର(ନ ମିଶ� RWX0868034

�ୀ /199725 38 199 720େଜମା ଶିଶା ପି ଜାନୁ ଶିଶା RWX0221762

ପ ୁ /200726 75 199 721ବି9ୁଚରଣ ସାହୁ ପି କf ସାହୁ JLN1487206

�ୀ /200727 65 199 722ବାସ*ୀ ସାହୁ 4ା ବି9ୁଚରଣ ସାହୁ JLN1487198

ପ ୁ /200728 44 199 723ଅନୀଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ବି9ୁ ଚରଣ ସାହୁ JLN1487131

ପ ୁ /201729 46 199 724ଶିବରାମ େଜନା ପି କିରତନ େଜନା RWX0221788

�ୀ /201730 41 199 725ସନିୁତା େଜନା 4ା ସିବରାମ େଜନା RWX0221796

ପ ୁ /202731 58 199 726ଦାସୀରଥି େଜନା ପି େଗାଲକ େଜନା OF/12/084/049337

�ୀ /202732 42 199 727ବବିତା େଜନା 4ା ଦାସରଥୀ େଜନା RWX0221812
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�ୀ /203733 44 199 728ଶକୁା*ି ନାୟକ 4ା ବ� ଜ କିେଶାର ନାୟକ RWX0221838

ପ ୁ /203734 42 199 729ବ� ଜ କିେଶାର ନାୟକ ପି ଶା*ି ସେ*ାଷ ନାୟକ RWX0221820

ପ ୁ /204735 53 199 730ଜଗଦୀଶ ଦାସ ପି ଭୀମେସନ ଦାସ RWX0307629

�ୀ /204736 48 199 731ପ�ମିଳା ଦାସ 4ା ଜଗଦୀଶ ଦାସ RWX0307637

ପ ୁ /204737 42 199 732ଉମାଚରଣ ପାଢୀ ପି ରାମଚ:�  ପାଢୀ JLN2328938

�ୀ /205738 61 199 733ଶକ*ୁଳା ନାୟକ 4ା ରାମ ଚ:�  ନାୟକ RWX0221846

ପ ୁ /205739 58 199 734େମାନଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ RWX0221853

�ୀ /205740 47 199 735ମ(ଲୁତା ପcନାୟକ 4ା େମାନଜ କମୁାର ନାୟକ RWX0221861

�ୀ /206741 66 199 736ଶଶୁା*ି ମିଶ� 4ା ରଜନୀ କା* ମିଶ� OR/12/085/352139

ପ ୁ /206742 44 199 737ଅମେରଶ ମିଶ� ପି ରଜନୀ କା* ମିଶ� KBH1885409

�ୀ /208743 40 199 738କଲ�ାଣି ସାମଲ 4ା ପ�ଭାତ ରଂଜନ ସାମଲ RWX0781971

ପ ୁ /209744 40 199 739ସେୁର:�  କମୁାର ପତି ପି ଶ�ୀ ବy ପତି KBH1777416

ପ ୁ /210745 42 199 740ଶ�ୀକା* ମହାରଣା ପି ଶତ�ୁଗ.  ମହାରଣା RWX0781997

�ୀ /211746 72 199 741ନୁନୁ େଦବୀ ଝା 4ା କ� ି9ାନ: ଝା RWX0221895

ପ ୁ /211747 81 199 742କ� ି9ାନ: ଝା ପି ସିେ�4ର ଝା RWX0221887

ପ ୁ /211748 54 199 743ନେର:�  କମୁାର ଝା ପି କ� ି9ା ନ: ଝା RWX0674945

ପ ୁ /211749 51 199 744ବିେର:�  କମୁାର ଝା ପି କ� ି9ାନ: ଝା RWX0221937

ପ ୁ /211750 43 199 745ଧେମ8:�  କମୁାର ଝା ପି କ� ି9ା ନ: ଝା RWX0221929

�ୀ /211751 42 199 746କବିତା ଝା ପି ନେର:�  କମୁାର ଝା RWX0221911

�ୀ /211752 41 199 747ମାଳା ଝା ପି ବିେର:�  କମୁାର ଝା RWX0221903

�ୀ /211753 29 199 748ନିକି ଝା 4ା ଧେମ8:�  ଝା RWX1179944

�ୀ /212754 44 199 749ସନିୁତା ମହାପାତ� ପି ତୁସାର ରଂଜନ ମହାପାତ� RWX0781963

ପ ୁ /213755 48 199 750ଟି. ମାଧବ େସଠୀ ପି ଟି େକାେଟUର େସଠୀ RWX0218651

�ୀ /213756 48 199 751ଟି.ଲ12ୀ େସଠୀ 4ା ଟି.ମାଧବ େସଠୀ RWX0218669

ପ ୁ /214757 48 199 752େକଳୖାସ ଚ:�  ଦିହୁଦି ପି ଗେଦଇ ଦିହୁଦି RWX0674960

�ୀ /214758 41 199 753ମଞୁଲତା ଦିଉଦି 4ା େକଳୖାସ ଚ:�  ଦିଉଦି RWX0674952

ପ ୁ /215759 40 199 754କମଳେଲାଚନ ନାଗ ପି ପିତାVର ନାଗ RWX0221978

�ୀ /215760 35 199 755ପଦ2 ୀନୀ ନାଗ 4ା କମଳ େଲାଚନ ନାଗ RWX0221986

ପ ୁ /216761 64 199 756ର�ଲାଲୁ ସା ପି େଶଷନାଥ ସା RWX0245456

ପ ୁ /217762 48 199 757ମେନାଜ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଫକି~ େମାହନ ଦେଳଇ JLN1486869

ପ ୁ /221763 39 199 758େସାନୁ ନାୟକ ପି େଜତୁ ନାୟକ RWX0674978

�ୀ /221764 36 199 759ମିନା ନାୟକ 4ା େସାନୁ ନାୟକ RWX0674986

�ୀ /223765 38 199 760କମଳା ହରିଜନ 4ା ଭଗତ ହରିଜନ RWX0782037

�ୀ /223766 38 199 761ଉଷା ସନୁୁୱାର 4ା କବିରାଜ ସନୁୁୱାର RWX0782045

ପ ୁ /224767 68 199 762ଘାସିରାମ ବାଘ ପି ସମାରୁ ବାଘ RWX0674994

�ୀ /224768 63 199 763ନିଳା ବାଘ 4ା ଘାସିରାମ ବାଘ RWX0675009

ପ ୁ /225769 50 199 764ମାରିନO େକ~େକଟା ପି ଲାଜାରସ େକ~େକଟା RWX0307645

ପ ୁ /225770 70 199 765ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ RWX0651240

�ୀ /225771 59 199 766େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ 4ା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ RWX0651208

ପ ୁ /226772 63 199 767ସାଗ�ାମ ସଗଡିଆ ପି ଧନପତି ସଗଡିଆ RWX0307652

ପ ୁ /226773 19 199 768ବିକାଶ ଶଗଡିଆ ପି ଉେପ:�  ଶଗଡିଆ RWX1272418

�ୀ /226774 47 199 769ଉମYଳା ସଗର 4ା ରଘନୁାଥ ସଗର RWX0782052

ପ ୁ /226775 31 199 770ସଂଗ�ାମେକଶରୀ ସଗର ପି ରଘନୁାଥ ସଗର RWX0782011

ପ ୁ /228776 30 199 771ସିମା`ଳ ବିେଷାୟୀ ପି ବିପ�ଚରଣ ବିେଷାୟୀ RWX0520460

ପ ୁ /229777 36 199 772େମାନଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ RWX0782060

ପ ୁ /229778 48 199 773ଟୁନଟୁନ ଶମD ପି ଶତୃଘ. ସିଂ RWX0307660

�ୀ /230779 52 199 774ଡି ଜୟଲ12ୀ 4ା ଡି. ଲାଛନାମ�ୂY RWX0972935

ପ ୁ /230780 52 199 775େଦସିଟି ନିଳକp ପି େଦସିଟି ଲଡୁ RWX0650986

�ୀ /230781 34 199 776େଦସିଟି ସର4ତୀ 4ା େଦସିଟି ନିଳକp RWX0706465

ପ ୁ /230782 24 199 777ପରେମ/ୱର େସଠୀ ପି ଲ12ୀଧର େସଠୀ RWX1134527

ପ ୁ /230783 22 199 778ଇ/ୱର େସଠୀ ପି ଲ12ୀଧର େସଠୀ RWX1100437

ପ ୁ /230784 48 199 779ଲ12ୀଧର େସଠୀ ପି ଆକଳୁ େସଠୀ RWX0239988

�ୀ /230785 45 199 780ଶ�ୀମତି େସଠୀ 4ା ଲ12ୀଧର େସଠୀ RWX0307678

�ୀ /231786 53 199 781ଆଶା େଦବୀ 4ା ରାମଚ:�  ସାହା RWX0240226

ପ ୁ /231787 58 199 782ରାମଚ:�  ସାହା ପି ସ*ଲାଲ ସାହା RWX0239970

�ୀ /232788 40 199 783ସାବିତ�ୀ ପାତ� 4ା ସ(ୟ କମୁାର ପାତ� RWX0240085

�ୀ /233789 43 199 784ମିନା େଦବି 4ା ଟୁନଟୁନ ଶମD RWX0307686

ପ ୁ /234790 53 199 785େକଳୖାଶ ଚ:�  ଦାଶ ପି ବିUନାଥ ଦାଶ RWX0307694

�ୀ /234791 49 199 786ରାଜ କମୁାରି ଦାଶ 4ା େକଳୖାସ ଚ:�  ଦାଶ RWX0307702

ପ ୁ /235792 41 199 787ଅରୁଣ ଡାକଆୁ ପି ନରସିଂହ ଡାକଆୁ RWX0240333

�ୀ /235793 33 199 788ପି3ି ଡାକଆୁ 4ା ଅରୁଣ ଡାକଆୁ RWX0240341

ପ ୁ /236794 42 199 789ତାରାେକUର ସାହୁ ପି ତ�ୀନାଥ ସାହୁ RWX0782029

13 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ3 4ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /236795 36 199 790ସନିୁତା ସାହୁ 4ା ତାରେକUର ସାହୁ RWX0782078

ପ ୁ /237796 41 199 791କୃ9 ଚ:�  ପ�ଧାନ ପି ପାଦୁକା ପ�ଧାନ RWX0240358

�ୀ /238797 55 199 792େସାରଜିନି େଜନା 4ା ସତ� େଜନା RWX0240176

�ୀ /238798 35 199 793ପି3ି େଜନା ପି ସତ� େଜନା RWX0240259

�ୀ /238799 32 199 7941ୀରଦିନି େଜନା ପି ସତ� େଜନା RWX0240093

�ୀ /239800 39 199 795ପ�ିୟ3ା କମୁାରି 4ା ଅଭୟ ସିଂ RWX0240101

ପ ୁ /240801 50 199 796ନୀଳମାଧବ େବେହରା ପି ଧମDନ: େବେହରା RWX0240127

ପ ୁ /241802 46 199 797ଅରବି: କମୁାର ରାଏ ପି ରାେଜ:�  ରାଏ RWX0240135

ପ ୁ /242803 73 199 798ଅଜୁ8 ନ ଚରଣ େଜନା ପି ଭାବଗ�ାହି େଜନା RWX0240143

�ୀ /243804 43 199 799କାେଳ:ି େଦବୀ 4ା ଅରବି: କମୁାର ରାଏ RWX0240150

ପ ୁ /244805 63 199 800ବୃ:ାବନ ମହାରଣା ପି େଦବରାଜ ମହାରଣା RWX0240218

�ୀ /244806 58 199 801କନକଲତା ମହାରଣା 4ା ବୃ:ାବନ ମହାରଣା RWX0240267

ପ ୁ /244807 38 199 802ସକୁା* ମହାରଣା ପି ବୃ:ାବନ ମହାରଣା RWX0807842

�ୀ /245808 34 199 803େଯାଶଦା ଜାଲ 4ା ରାଜ କିେଶାର ଜାଲ RWX0358085

ପ ୁ /245809 38 199 804ରାଜ କିେଶାର ସନୁାନୀ ପି ଦାଶରଥି ସନୁାନୀ RWX0358077

ପ ୁ /246810 47 199 805େସାମନାଥ ଦଳାଇ ପି େଦାଳ େଗାବି: ଦଳାଇ RWX0358499

�ୀ /246811 37 199 806େରଖା ଦଳାଇ 4ା େସାମନାଥ ଦଳାଇ RWX0358598

�ୀ /246812 30 199 807ସିବାନି ଦାସ ପି ବିପ� ଚର_ ଦାସ RWX0528919

ପ ୁ /246813 42 199 808ନିଲମ ଦୁଃଖି ପି ପିତୁ ଦୁଃଖି RWX0358309

�ୀ /246814 39 199 809େଯାେସବ ଦୁଃଖି 4ା ନିଲମ ଦୁଃଖି RWX0358291

ପ ୁ /246815 28 199 810ମନୁା ଦୁଃଖୀ ପି ନିଲମ ଦୁଃଖୀ RWX0808121

�ୀ /246816 42 199 811ଗଣୁେମାତି ଖିଲ 4ା ପବୂ8  ଖିଲ RWX0358580

ପ ୁ /246817 37 199 812ଘନଶ�ାମ ନାଥ ଖିଲ ପି ପବୂ8  ଖିଲ RWX0675025

ପ ୁ /246818 33 199 813ରବି:�  ଖିଲ ପି ପବୂ8  ଖିଲ RWX0358572

ପ ୁ /246819 28 199 814ସ(ୟ କମୁାର ଖିଲ ପି ମାଗନିୁ ଖିଲ RWX0651091

�ୀ /246820 40 199 815ସବିତା କWୁୁ 4ା ଅେଶାକ କWୁୁ RWX0358010

�ୀ /246821 37 199 816ରୂପା�ିତା ମହ* 4ା ଶ�ୀନିବାସ ମହ* RWX0358614

ପ ୁ /246822 52 199 817ରାଜିବ କମୁାର ପcନାୟକ ପି କାଶିନାଥ ପcନାୟକ RWX0358531

�ୀ /246823 36 199 818ସ(eୁା ପcନାୟକ 4ା ରାଜିବ ପcନାୟକ RWX0358689

�ୀ /246824 37 199 819ପ�ଭାତୀ ସାହୁ 4ା ବାସେୁଦବ ସାହୁ RWX0675017

�ୀ /246825 31 199 820େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ମେହ:�  କମୁାର ସାହୁ RWX0358069

�ୀ /246826 42 199 821ନିଲୁ 4ାଇଁ 4ା କାହ. ୁ  4ାଇଁ RWX0358770

ପ ୁ /246827 38 199 822ସ(ୟ 4ାଇଁ ପି କାହ. ୁ  4ାଇଁ RWX0650432

�ୀ /246828 31 199 823ସf�ାରାଣି 4ାଇଁ ପି ବିଜୟ 4ାଇଁ RWX0358762

�ୀ /246829 28 199 824ରଶ2ୀ 4ାଇଁ 4ା ସ(ୟ 4ାଇଁ RWX0650440

�ୀ /247830 72 199 825ପି. ଭାରତୀ 4ା ପି. ଜଗଦୀଶ ମ�ୂY RWX0918326

ପ ୁ /247831 72 199 826ପି. ଜଗଦିଶ ମ�ୂ8ୀ ପି ପି. ରାମ ମ�ୂY RWX0917773

ପ ୁ /247832 36 199 827ପି ଜନାz8ନ ରାଓ ପି ପି ଜଗଦୀଶ ମ�ୂY RWX0519967

ପ ୁ /248833 31 199 828େଗାପାଳ ସାହୁ ପି ଧୀେର:�  ସାହୁ RWX0519371

�ୀ /249834 41 199 829ଲୀନା ଆଚାଯ�8 4ା ଭବାନୀ ଶ3ର ଆଚାଯ�8 RWX0520445

ପ ୁ /249835 41 199 830ଭବାନୀ ଶ3ର ଆଚାଯ�8 ପି ଏO ର�ନାଥ ଆଚାଯ�8 RWX0520452

�ୀ /249836 33 199 831ଏO ପଦ2 ିନି ଆଚାଯ�8 ପି ଏO ର�ନାଥ ଆଚାଯ�8 RWX0520502

ପ ୁ /249837 28 199 832ଅମିତ କମୁାର େବେହରା ପି ଅରୁଣ ଚରଣ େବେହରା RWX0520510

�ୀ /250838 67 199 833େସୗଭାସିନି ପାWବ 4ା େକ ଏନ ପାWବ RWX0959924

ପ ୁ /251839 67 199 834କିେଶାର ଚ:�  ଗାହାଣ ପି କୃ9 ଚ:�  ଗାହାଣ RWX0650465

ପ ୁ /252840 28 199 835ଆେଲାକ ସାହୁ ପି ସଦନ ସାହୁ RWX0706283

�ୀ /252841 23 199 836ବିଜୁଳି ସାହୁ ପି ଆେଲାକ ସାହୁ RWX1037795

ପ ୁ /253842 47 199 837ରବୀ:�  ନାଥ ମିଶ� ପି ଭା�ର ପ�ସାଦ ମିଶ� RWX0918243

�ୀ /253843 43 199 838ସଜୁାତା ମିଶ� 4ା ରବୀ:�ନାଥ ମିଶ� RWX0917625

�ୀ /254844 51 199 839ରାଇଚି େଦବୀ ସିଂହ 4ା ରାମେଦବ ସିଂହ RWX0917229

ପ ୁ /255845 29 199 840ବାସେୁଦବ ନ: ପି ନାରାୟଣ ନ: RWX0917815

ପ ୁ /256846 59 199 841େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ରଥ ପି ମଗଧ ରଥ RWX0917690

�ୀ /256847 56 199 842ଆରତୀ ରଥ 4ା େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ରଥ RWX0918292

�ୀ /256848 31 199 843ନିରୁପମା ସଆୁର 4ା ଧ�ୁବ ର(ନ ନ: RWX1212067

ପ ୁ /257849 65 199 844ବଳରାମ ସାହୁ ପି ଜଗନ. ାଥ ସାହୁ RWX0917716

ପ ୁ /257850 34 199 845ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସାହୁକାର ନାେଗUର RWX0917542

ପ ୁ /258851 53 199 846ସାହୁକାରୀ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଏO. ସୀମା`ଳ RWX0918110

�ୀ /258852 31 199 847ଅନାମିକା ସାହୁ ପି ଏO. ନାେଗUର ରାଓ RWX0918342

ପ ୁ /258853 68 199 848ଏO. ସିମା`ଳ ପି ଆପାଲା 4ାମୀ RWX0917898

�ୀ /258854 44 199 849ୟୁ.େକ. ଉଷାରାଣୀ ପି ୟୁ.େକ. ଚ:� ା ରାଓ RWX0917278

�ୀ /260855 55 199 850ଜୟ*ୀ ସାହୁ 4ା ବଳରାମ ସାହୁ RWX0917047

�ୀ /261856 63 199 851ସଂଯeୁା ପାତ� 4ା ଅେଲଖ ପ�ସାଦ ରାଉତ RWX0918300

14 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ3 4ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /262857 66 199 852ଏO. ଲ12ୀକା*ା 4ା ଏO. ସୀମା`ଳ RWX0918276

�ୀ /263858 50 199 853ପ�ଭାତୀ ବଳ 4ା ପCୂDନ: ବଳ RWX0808303

ପ ୁ /263859 25 199 854ଚିତ�ଭାନୁ ବଳ ପି ପCୂ8ନ: ବଳ RWX0868448

ପ ୁ /263860 21 199 855ମିତ�ଭାନୁ ବଳ - ଚିତ�ଭାନୁ ବଳ RWX1212034

�ୀ /263861 42 199 856ପ�ତିଭା ବିUାଳ 4ା ଅରୁଣ କମୁାର େଜନା RWX0918318

ପ ୁ /264862 28 199 857ବିେନାଦ କମୁାର େଗୗଡ ପି ସହେଦବ େଗୗଡ RWX1133909

ପ ୁ /265863 39 199 858ଧ�ୁବ ରଂଜନ ନ: ପି କୃ9 ଚ:�  ନ: RWX1134048

ପ ୁ /267864 52 199 859ତ�ିନାଥ ବାରିକ ପି ଉଦୟନାଥ ବାରିକ RWX1084649

�ୀ /267865 46 199 860ଅନ. ପCୁD ବାରିକ 4ା ତ�ିନାଥ ବାରିକ RWX1081157

ପ ୁ /267866 21 199 861ପ�ିୟରଂଜନ ବାରିକ ପି ତ�ିନାଥ ବାରିକ RWX1084656

ପ ୁ /268867 74 199 862ଗେଣ/ୱର ମହାରଣା ପି ଟ3ଧର ମହାରଣା RWX1134022

�ୀ /268868 63 199 863ବିଳାସ କମୁାର ମହାରଣା 4ା ଗେଣ/ୱର ମହାରଣା RWX1134378

ପ ୁ /268869 43 199 864ବ� ହ2 ାନ: ମହାରଣା ପି ଗେଣ/ୱର ମହାରଣା RWX1134402

ପ ୁ /269870 24 199 865ର(ି; ବା3 ପି ଅଜୁ8 ନ ବା3 RWX1134220

ପ ୁ /270871 43 199 866ପ�ଶା* କମୁାର ସାହୁ ପି କ� ି9ାଲାଲ ସାହୁ RWX1134758

�ୀ /270872 38 199 867ଦୁେଲ/ୱରୀ ସାହୁ 4ା ପ�ଶା* କମୁାର ସାହୁ RWX1098193

�ୀ /271873 40 199 868େରଣବୁାଳା ମହାରଣା 4ା ବ� ହ2 ାନ: ମହାରଣା RWX1099738

�ୀ /272874 28 199 869େନହା ବାରିକ 4ା ବ�ୁ :ାବନ ପ�ଧାନ RWX1272863

�ୀ /272875 20 199 870କୃ9ା ନାୟକ 4ା ବି/ଵନାଥ ପ�ଧାନ RWX1272855

ପ ୁ /272876 69 199 871ଶିବରାମ ପ�ଧାନ ପି େଗାବି: ପ�ଧାନ RWX1179506

�ୀ /272877 53 199 872ଭ(ନୀ ପ�ଧାନ 4ା ଶିବରାମ ପ�ଧାନ RWX1179480

�ୀ /272878 53 199 873ଭ(ନୀ` ପ�ଧାନ 4ା ଶିବରାମ ପ�ଧାନ RWX1134469

ପ ୁ /272879 37 199 874ବୃ:ାବନ ପ�ଧାନ ପି ଶିବରାମ ପ�ଧାନ RWX1099795

ପ ୁ /272880 33 199 875ବି/ୱନାଥ ପ�ଧାନ ପି ଶିବରାମ ପ�ଧାନ RWX1099696

�ୀ /273881 56 199 876ସରOୱତୀ ଦାଶ 4ା ପ�ଦିପ କମୁାର ପାଢି RWX1134501

ପ ୁ /273882 64 199 877ପ�ଦିପ କମୁାର ପାଢି ପି ଅଭିମନ� ୁପାଢି RWX1134485

�ୀ /273883 29 199 878ଦୀପକ କମୁାର ପାଢି ପି ପ�ଦିପ କମୁାର ପାଢି RWX1099803

ପ ୁ /274884 58 199 879େବଲନା ଭଗବାନ ପାତ� ପି େବଲନା ରଘନୁାଥ ପାତ� RWX1099829

�ୀ /274885 48 199 880େବଲନା େଜ�ାସ.ା ପାତ� 4ା େବଲନା ଭଗବାନ ପାତ� RWX1099837

ପ ୁ /275886 66 199 881ଅେଲଖ ଚ:�  ସାହୁ - େମାହନୀ ସାହୁ RWX1099845

ପ ୁ /275887 37 199 882ରଶ2ି ର(ନ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ:�  ସାହୁ RWX1099860

ପ ୁ /275888 35 199 883ସ2�ୁତି ରଂଜନ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ:�  ସାହୁ RWX1099878

ପ ୁ /275889 33 199 884ଅସୀତ ର(ନ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ:�  ସାହୁ RWX1100411

�ୀ /276890 29 199 885ସସ2 ିତା ସାହୁ 4ା ମେନାଜ ସାହୁ RWX1134519

ପ ୁ /277891 43 199 886ରାଧାରମଣ ପାଢି ପି ରାମଚ:�  ପାଢି RWX1146778

�ୀ /278892 25 199 887ମଧଶୁ�ୀ ମହାପାତ� ମା କxନା ମହାପାତ� RWX1146893

ପ ୁ /278893 21 199 888ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ� ମା କxନା ମହାପାତ� RWX1146802

�ୀ /279894 22 199 889ଦିaିମୟୀ େଗୗଡ ପି ନରସ ୁେଗୗଡ RWX1174168

ପ ୁ /280895 52 199 890ରବି:�  ସାହୁ ପି କା�Yକ ସାହୁ RWX1179472

ପ ୁ /280896 25 199 891ରତ. ାକର ସାହୂ ପି ରବି:�  ସାହୂ RWX1174689

�ୀ /280897 48 199 892ପbୁଲତା ସାହୁ 4ା ରବି:�  ସାହୁ RWX1174739

�ୀ /280898 23 199 893ମାନସି ସାହୁ ପି ରବି:�  ସାହୁ RWX1174713

ପ ୁ /281899 32 199 894ରଜନିକା* ଦେଳଇ ପି ଜଦୁନାଥ ଦେଳଇ RWX1174754

�ୀ /282900 51 199 895ରୁନୁ େଗୗଡ 4ା ଅଭିମନ� ୁମାହାକଡୁ RWX1179688

ପ ୁ /283901 36 199 896ଲ12ୀକା* ଆଚାଯ�8 ପି ବିଘ. ଆଚାଯ�8 RWX1179704

�ୀ /284902 58 199 897ନୀଳିମା ଦାଶ 4ା ଦୁଗD ମାଧବ ରଥ RWX1179720

ପ ୁ /285903 36 199 898ସଯୁ�8 ନାରାୟଣ େପାେଲଇ ପି ହାଡିଆ େପାେଲଇ RWX1179761

ପ ୁ /285904 32 199 899ସନ�ାସୀ େପାେଲଇ ପି ହାଡିଆ େପାେଲଇ RWX1179746

�ୀ /285905 28 199 900ଅ(ଳି େପାେଲଇ 4ା ସନ�ାସି େପାେଲଇ RWX1179738

�ୀ /285906 26 199 901ସବୁାସିନୀ େପାେଲଇ 4ା ସଯୁ�8 ନାରାୟଣ େପାେଲଇ RWX1179753

�ୀ /286907 41 199 902େସଫାଳୀ ମାଲାକାର 4ା କମଳ େଲାଚନ ଖିନବୁଡି RWX1179779

ପ ୁ /287908 69 199 903ରାଜ କିେଶାର ମଲ+ ିକ ପି ରତ. ାକର ମଲ+ ିକ RWX1179787

�ୀ /287909 62 199 904ଜୟ*ୀ ପ�ଭା ମଲ+ ିକ 4ା ରାଜ କିେଶାର ମଲ+ ିକ RWX1179795

ପ ୁ /287910 45 199 905ର(ିତ କମୁାର ମଲ+ ିକ ପି ରାଜ କିେଶାର ମଲ+ ିକ RWX1180025

�ୀ /287911 41 199 906ରଶ2 ି େରଖା ମଲ+ ିକ ପି ରାଜ କିେଶାର ମଲ+ ିକ RWX1179886

�ୀ /287912 33 199 907ଶ�Qା(ଳି ମଲ+ ିକ 4ା ର(ିତ କମୁାର ମଲ+ ିକ RWX1180009

�ୀ /288913 24 199 908ପ�ିୟ3ା ପାଣିଗ�ାହି 4ା ସେରାଜ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1212042

ପ ୁ /288914 46 199 909ବସ* କମୁାର Oୱାଇଁ ପି ପCୁ8 ଚ:�  Oୱାଇଁ RWX1179894

�ୀ /288915 41 199 910ସଚିୁତ� ା Oୱାଇଁ 4ା ବସ* କମୁାର Oୱାଇଁ RWX1179910

ପ ୁ /289916 22 199 911ଦୀପକ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଲ12ୀକା* ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1179969

�ୀ /290917 32 199 912ଗନ:ା ଖାତୁନ 4ା େକରୖତି ମିୟ� RWX1212158

ପ ୁ /290918 33 199 913େଖରୖତ ମିୟ� ପି ମହ[ଦ ସଫ� RWX1212141

15 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ3 4ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /291919 64 199 914ଗଣୁନିଧି ପତି ପି ବିUVର ପତି RWX1212133

ପ ୁ /292920 70 199 915ଶ�ାମସ:ୁର ସାହୁ ପି ପCୂ8ଚ:�  ସାହୁ RWX1212091

�ୀ /292921 61 199 916ନାସY ସାହୁ 4ା ଶ�ାମସ:ୁର ସାହୁ RWX1212083

�ୀ /293922 51 199 917ପ�ତିଭା େଦବନାଥ 4ା ବାେଲUର ଯାଦବ RWX1212273

�ୀ /294923 24 199 918ଶଭୁଶ�ୀ ମହା*ି ପି େମାହନ ଚରଣ ମହା*ି RWX1212257

ପ ୁ /295924 34 199 919ଗେଜ:�  କମୁାର ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ସାହୁ RWX1212240

ପ ୁ /296925 62 199 920ଲାବଣ� ଖରା ପି ଗ�ା ଖରା RWX1212364

�ୀ /296926 53 199 921ବାସ*ି ଖରା 4ା ଲାବଣ� ଖରା RWX1212281

�ୀ /296927 35 199 922ପCୂYମା ଖରା ପି ଲାବଣ� ଖରା RWX1212190

�ୀ /297928 61 199 923ଚ:� ମା ଗରଡା 4ା ଡି ଗରଡା RWX1212315

ପ ୁ /299929 41 199 925କଡଂଗାଲୁ ପ�ୀଦୀପ କମୁାର େଦାରା ପି େକ ବାଇରୀ େଡାରା RWX1272897

�ୀ /299930 25 199 926କଡଂଗଆୁଲୂ େଜ�ାତି େଦାରା 4ା େକ ଅଂତଯDମୀ େଦାରା RWX1272913

ପ ୁ /305931 50 199 927େଜ�ାତିଷ ରଂଜନ ବାରିକ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ବାରିକ RWX0868711

�ୀ /305932 43 199 928ପଦ2 ାବତୀ ବାରିକ 4ା େଜ�ାତିଷ ର(ନ ବାରିକ RWX1081074

�ୀ /310933 25 199 929ସନିୁତା େବେହରା 4ା ସେ*ାଷ େବେହରା RWX0868570

�ୀ /D-32, Sec934 30 199 930େ�ଲା େମାନିକା େଟାେପ.ା ପି େହାେସଲ େଟାେପ.ା RWX1147867

ପ ୁ /516935 26 199 931ବିର` ିନାରୟଣ ଦାସ ପି ପCୂ8 ଚ:�  ଦାସ RWX0867150

ପ ୁ /606936 19 199 932ଅBେଵଶ େଖମBୁଡୁ ପି ଅ1� େଖମBୁଡୁ RWX1270859

ପ ୁ /999937 21 199 934ବରୁଣ ବି/ୱକମD ମା ସ�ୀତା ବି/ୱକମD RWX1146257

ପ ୁ /999938 41 199 935ସିମ`ଳ ଦାଶ ପି ପଦ2 ଚରଣ ଦାଶ RWX0918367

�ୀ /999939 40 199 936ସନିୁତା ଦାଶ 4ା ସିମ`ଳ ଦାଶ RWX0918359

ପ ୁ /999940 38 199 937ସେ*ାଷ ଚରଣ େଜନା ପି ପଦ2  ଚରଣ େଜନା RWX1207190

�ୀ /999941 60 199 938ଦୀପା େମତୖ� 4ା ନିରୂପମ େମତୖ� RWX0894907

�ୀ /999942 31 199 939ସନିଆ ସରକାର ପି ଚିତର(ନ ସରକାର RWX0714014

�ୀ /999943 21 199 940ର( ୁକମୁାରି ଶମD - .. .. RWX1146240

�ୀ /1000944 43 199 941ପଦ2 ାବତୀ ବାରିକ 4ା େଜ�ାତିଷ ରଂଜନ ବାରିକ RWX0868703

�ୀ /1001945 25 199 942ଶ�Qା(ଳୀ ରାଉତ ପି ଭବାନୀ ଶ3ର ରାଉତ RWX0868497

ପ ୁ /1001946 23 199 943ବି/ୱଜିତ ରାଉତ ମା ସକୁା*ି ରାଉତ RWX1135011

�ୀ /1002947 47 199 944ଗୀତା ପcନାୟକ 4ା େବୗକpୁ ନାଥ ପcନାୟକ RWX0868000

�ୀ /1003948 75 199 945ପ�ମଦା ସାହୁ 4ା ସବୁାସ ଚ:�  ସାହୁ RWX0867978

�ୀ /1004949 30 199 946ର(ିତା ମହାପାତ� 4ା ଦିଲ+ ୀପ ମହାପାତ� RWX0867804

ପ ୁ /1005950 24 199 947ଚିd ୁନାହାକ ପି କବିରାଜ ନାହାକ RWX0973198

ପ ୁ /1005951 25 199 948ବିବ�େଲାଚନ ପ�ଧାନ ପି କାଳୁଚରଣ ପ�ଧାନ RWX0867630

ପ ୁ /1006952 40 199 949ଭରତଚ:�  େବେହରା ପି ଭୂଟିଆ େବେହରା RWX0867549

�ୀ /1006953 36 199 950ଗୀତା(ଳୀ େବେହରା 4ା ଭରତଚ:�  େବେହରା RWX0867556

�ୀ /1007954 59 199 951ଶଶୁୀଳା ଧୀବର ପି ଅଜ8 ନୁ ଧୀବର RWX0866988

ପ ୁ /1007955 39 199 952ବୃ:ାବନ ଧୀବର ପି ନୀଳକp ଧୀବର RWX0867192

ପ ୁ /1008956 58 199 953େମାହନ ଚରଣ େମାହା*ୀ ପି ଦୀନବଂଧ ୁେମାହା*ୀ RWX1272871

�ୀ /1008957 24 199 954ଶଭୁଶ�ୀ ମହା*ି ପି େମାହନ ଚରଣ ମହା*ି RWX0918151

�ୀ /1008958 21 199 955ଦିବ�ାଶ�ୀ େମାହା*ି ପି େମାହନ ଚରଣ େମାହା*ି RWX1272889

�ୀ /1009959 22 199 956ଅଗ.ିଶଖିା ନାୟକ ପି ଅ1ୟ କମୁାର ନାୟକ RWX1081199

ପ ୁ /1011960 24 199 957ରାେଜଶ କମୁାର ପାତ� ପି ମନେମାହନ ପାତ� RWX0973495

ପ ୁ /1012961 37 199 958ଅନିଲ କମୁାର ପcନାୟକ ପି ମେହUର ପcନାୟକ RWX0973347

�ୀ /1012962 28 199 959ରଶ2ତିା ପcନାୟକ 4ା ଅନିଲ କମୁାର ପcନାୟକ RWX0973180

ପ ୁ /1013963 24 199 960ରୁନା ଖରା ପି ନିଲମ ଖରା RWX0973206

�ୀ /10001964 41 199 961ଶକୁା*ୀ ରାଉତ 4ା ଭବାନୀ ଶ3ର ରାଉତ RWX0868067

ପ ୁ /10007965 70 199 962ନୀଳକp ଧୀବର ପି େପ�ମାନ:ଚା:ନୀ ଧାବର RWX0866970

�ୀ /268/18966 21 199 963େରାନିଆ ପାତ� ପି ମନେମାହନ ପେତ�ା RWX1148709

ପ ୁ /594/24967 38 199 964ଅମିତ କମୁାର ଖରା ପି ଅଜୁ8 ନ ଖରା RWX1148675

ପ ୁ /D 7 1581968 62 199 965ଈ/ଵର ଚଂଦ�  ବିେସାଈ ପି ଲ12ଣ କମୁାର ବିେସାଈ RWX1275163

�ୀ /51/1160969 25 199 966ସଚୂୀସ2 ିତା େବେହରା 4ା ସଶୁାଂତ କମୁାର ଡାକଆୁ RWX1190206

ପ ୁ /51/1160970 72 199 967ସଦୁମ ଡାକଆୁ ପି କେହ.  ୖଡାକଆୁ RWX1190214

�ୀ /51/1160971 59 199 968ପ�ମିଳା ଡାକଆୁ 4ା ସଦୁମ ଡାକଆୁ RWX1190222

ପ ୁ /459/3315/972 19 199 969ସଯୂ�8ନସ ୁପଟନାୟକ ପି ସାରଦା ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ RWX1270834

ପ ୁ /298973 45 193 705ରାେଜଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ଗେଣUର ରାଉତ KBH1853233

ପ ୁ /298974 48 193 7041ିେରାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି ଗେଣUର ରାଉତ KBH1847433

�ୀ /349975 38 193 787ରତ.  ପ�ଭା ରାୟତ 4ା ରାେଜଶ ରାୟତ RWX0789321

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ3 4ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବDଚନ ନିମେ* ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ.  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବDଚନ କମିଶନ ଭାରତ3 {ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବDଚନ ପବୂ8 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ3 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 ମାନ3ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ3 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

17 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା* େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ3 4ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


