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�ୀ /0 WARD NO1 39 153 1ଅନିତା ପାଣିଗ�ାହି  ା େଲଟ ସେରାଜ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1352111

�ୀ /00 ward n2 26 153 2ରି"ୀ େଗାଲାରୀ ପି ଡ$ରୁ େଗାଲାରୀ ZUX0685099

�ୀ /01 JEYPOR3 35 153 3ନମିତା ସାହୁ ପି ଶିବ ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1048867

�ୀ /14 27 153 4ଆଫ�ିନ େବଗମ ପି େକ ଏ( େଗୗସ ZUX0643775

ପ ୁ /15 29 153 5କାେରକାଲ ମହ*ଦ ଜିଗର ପି େକ ଏ( େଗୗ, ZUX0643767

�ୀ /16 29 153 6େସ-ହଲତା ସାହୁ  ା ଗେୁ./ୱର ସାହୁ ZUX0643627

�ୀ /37 31 153 7 ପ-ା େହାତା  ା ଅ1ୟ ପାଢୀ ZUX0643668

ପ ୁ /048 34 153 8ଲ13ଣ େଗୗଡ ପି ଅଜୁ4 ନ େଗୗଡ ZUX0946590

ପ ୁ /49 33 153 9ଲଳିତ େଗୗଡ ପି ଶ"ର େଗୗଡ ZUX0644203

�ୀ /410 31 153 10ଗୀତା6ଳି େଗୗଡ  ା ଲଳିତ େଗୗଡ ZUX0644211

�ୀ /411 32 153 11ସନୁାେଦଇ େଗୗଡ ପି ଅଜୁ4 ନ େଗୗଡ ZUX0644492

�ୀ /512 33 153 12େସୗଦାମିନି ମହାପାତ�  ା ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0643957

�ୀ /0613 35 153 13ମମତା ଭ9ାଚାଜ;4  ା ସେୁର<�  କମୁାର ଭ9ାଚାଜ;4 ZUX1227099

ପ ୁ /614 56 153 14ମରୁଲିଧର ବଳ ପି ନୄ ସିଂହ ବଳ ZUX0817460

�ୀ /615 33 153 15ଦୀ.ି ସ- ି?ା ବଳ  ା ସମେର<�  ବଳ ZUX0643809

ପ ୁ /616 34 153 16ସମେର<�  ବଳ ପି ମରୁଲୀଧର ବଳ ZUX0817502

�ୀ /617 27 153 17ସ3ିତା ରାଣି େଜନା ପି ବ� ଜ କିେଶାର େଜନା ZUX0643544

�ୀ /718 39 153 18ପ�@ା ମିଶ�  ା ବିରୁପା1 ମିଶ� ZUX0643908

ପ ୁ /0819 21 153 19କୃA ପରଜା ମା ବୁଦୁରୀ ପରଜା ZUX1097484

�ୀ /820 37 153 20ସମିରା େବଗମ  ା ହେସନ େବଗମ ZUX0644450

�ୀ /821 33 153 21ସାଲିନା େବଗମ  ା ମହ*ଦ ମିରା ZUX0644476

ପ ୁ /822 35 153 22ମହମଦ ମିରା ପି ମହମଦ ଆକ�ମ ZUX0644468

ପ ୁ /823 35 153 23ମହମଦ ରାମଜାନ ପି ମହମଦ ମBିନା ZUX0644443

ପ ୁ /824 35 153 24େସ କ ସିକ<ର ପି େସ େକ ଅହମଦ ZUX0644435

ପ ୁ /0925 23 153 25ଅଭିନାଶ କମୁାର େଚୗହାନ ପି ଶ�ୀ କ� ୀAା େଚୗହାନ ZUX0946608

ପ ୁ /0926 24 153 26ଜଗଦୀଶ ଗାଦବା ପି ବ� ଗାଦବା ZUX1131382

ପ ୁ /927 55 153 27କ�ିAା େଚୗହାନ ପି େଶାଭା େଚୗହାନ ZUX0643932

�ୀ /928 53 153 28ବିଦ;ାବତି େଦବୀ  ା କ�ିAା େଚୗହାନ ZUX0643924

�ୀ /1029 31 153 29ରିତାଲି ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0652008

ପ ୁ /1130 29 153 30ଦୁେଯ;Dଧନ ଖାଡିଆ ପି ବାେଲFର ଖାଡିଆ ZUX0644534

ପ ୁ /1231 30 153 31ଗ.ୁ ରଣା ପି େଲାକନାଥ ରଣା ZUX0644674

�ୀ /1332 37 153 32ରଜନି ଚଲାଣ  ା ସିମାGଳ ଚଲାଣ ZUX0643353

�ୀ /1333 26 153 33େବୈଦହି ଚଲାଣ ପି ନୀଳକI ଚଲାଣ ZUX1202738

ପ ୁ /1334 62 153 34ଭଗବାନ ଦାସ ପି ଦାମ ଦାସ ZUX1097518

�ୀ /1335 53 153 35ଭାରତି ଦାସ  ା ଭଗବାନ ଦାସ ZUX1097526

�ୀ /1336 32 153 36ସାବିତ�ି  ନାୟକ  ା ଶତ�ୁଘ- ଚାଲାନ ZUX0644781

�ୀ /1337 31 153 37ଅପKତା ପାଢୀ  ା ର6ିତ ପାଢୀ ZUX0643585

ପ ୁ /1338 51 153 38ପ�ତାପ କମୁାର ପLା ପି ଘନଶ;ାମ ପLା ZUX0643650

�ୀ /1339 48 153 39ନମିତା ପLା  ା ପ�ତାପ କମୁାର ପLା ZUX0643643

ପ ୁ /1340 22 153 40େଗୗରୀ ଶ"ର ପLା ପି ପ�ତାପ କମୁାର ପLା ZUX1245083

�ୀ /1341 57 153 41ପାବ4 ତି ପାତ�  ା ସିମାGଳ ପାତ� ZUX0643270

ପ ୁ /1342 38 153 42ମଧସୁଦୁନ ପାତ� ପି ସିମାGଳ ପାତ� ZUX0643296

�ୀ /1343 32 153 43ସ�ିତା ପାତ�  ା ମଧସୁଦୁନ ପାତ� ZUX0643288

ପ ୁ /1444 34 153 44ରାେଜ<�  କମୁାର ନାୟକ ପି ଲି�ରାଜ ନାୟକ ZUX0643593

�ୀ /1545 53 153 45ଦଶାଇ ନାୟକ ପି ଝିତୁରୁ ନାୟକ ZUX0644740

�ୀ /1546 51 153 46ସକୁରିୁ ନାୟକ ପି ଜିତୁରୁ ନାୟକ ZUX0644252

ପ ୁ /1547 28 153 47ପଦ3 ନ ନାୟକ ପି ଶରି ନାୟକ ZUX0644757

�ୀ /1548 26 153 48ରୁନି ନାୟକ  ା ପଦ3 ନ ନାୟକ ZUX0644765

�ୀ /1649 61 153 49ପNୁା6ଳୀ େବବOD   ା େଗାପ ସ<ୁର େବବOD LSL1420629

�ୀ /1650 33 153 50ଶଭୁସ�ୀ ବିେଶାୟୀ ପି ଭଗତ ବିେଶାୟୀ ZUX0643346

1 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /1651 32 153 51େରାଜା6ଳି େଜନା  ା ସସୁ3 ିତ କମୁାର େଜନା ZUX0643361

�ୀ /1652 44 153 52ଦି.ି ମହାପାତ�  ା ଦିବାକର ମହାପାତ� ZUX0643841

ପ ୁ /1653 23 153 53ଚ<ନ ମହାପାତ� ପି ଦିବାକର ମହାପାତ� ZUX1131390

ପ ୁ /1654 22 153 54ଚିନ3 ୟ ମହାପାତ� ପି ଦିବାକର ମହାପାତ� ZUX1131366

ପ ୁ /1655 31 153 55ରୀନା ପାତ� ପି କାତୁ ପାତ� ZUX0644047

ପ ୁ /1756 32 153 56ତୁଷାର ମିଶ� ପି େକଳୖାଶ ଚ<�  ମିଶ� ZUX0644625

ପ ୁ /1757 30 153 57ଆେଲାକ ମିଶ� ପି ଭୀମାଜୁ4 ନ ମିଶ� ZUX0644641

ପ ୁ /1758 27 153 58ଅ1ୟ ମିଶ� ପି ଭୀମାଜୁ4 ନ ମିଶ� ZUX0644633

�ୀ /1859 27 153 59ଉମKଶ�ୀ ପୃTି . ପି ହେରକୃA ପୃTି ZUX0643890

�ୀ /1960 27 153 60 ପ-ା ରାଣୀ  ାଇଁ ପି େଗୗର ହରି  ାଇଂ ZUX0643916

ପ ୁ /2061 26 153 61ସାଲି( ଆବା, ପି ସାଇଦ ଜାଫର ଆବାସ ZUX0685594

ପ ୁ /2062 65 153 62ଗୟା ଚା< ରଥ ପି କେହ- ଇ ରଥ ZUX0644005

�ୀ /2063 65 153 63କୃAା ରଥ  ା ଗୟା ଚା< ରଥ ZUX0644013

ପ ୁ /2064 34 153 64କାଳୀକୃA ରଥ ପି ଗୟା ଚା< ରଥ ZUX0644021

ପ ୁ /2065 30 153 65େଗାପାଳ କୃA ରଥ ପି ଗୟା ଚା< ରଥ ZUX0643999

�ୀ /2066 29 153 66ରଶ3 ିତା ରଥ  ା କାଳୀକୃA ରଥ ZUX0685255

�ୀ /2067 29 153 67ପNୁା6ଳି ରଥ  ା େଗାପାଳ କୃA ରଥ ZUX0644039

ପ ୁ /2068 28 153 68ରାମକୃA ରଥ ପି ଗୟାଚ<�  ରଥ ZUX0643882

ପ ୁ /2169 54 153 69ବାଲାଜୀ ମହାପାତ� ପି ଦାେମାଦର ମହାପାତ� ZUX0685404

ପ ୁ /2170 30 153 70େଗାପାଳ କୃA ମହାପାତ� ପି ବାଲାଜୀ ମହାପାତ� ZUX0651984

ପ ୁ /2171 29 153 71କାହ- ୁ  ଚରଣ ମହାପାତ� ପି ବାଲାଜୀ ମହାପାତ� ZUX0651976

ପ ୁ /2172 27 153 72ସତ;ନାରାୟଣ ମହାପାତ� ପି ବାଲାଜୀ ମହାପାତ� ZUX0651968

�ୀ /2273 29 153 73ପାବ4 ତୀ ଅନ�ା  ା ଅଭି ରଣା ZUX1286640

ପ ୁ /2274 67 153 74େଗାପ ସ<ୁର େବବOD ପି ହରିକୃA େବବOD LSL1403237

�ୀ /2275 48 153 75କକୁମିୁନା ଦାସ  ା ସେବ4 Fର ପLା ZUX0292649

ପ ୁ /2276 57 153 76ସେବ4 Fର ପLା ପି ମାୟାଧର ପLା ZUX0292342

ପ ୁ /2277 23 153 77ଅପKW ପLା ପି ସେବ4 Fର ପLା ZUX0946640

�ୀ /2278 20 153 78ଅକାଂ1 ୍ପLା ପି ସେବ4 Fର ପLା ZUX1245166

ପ ୁ /2379 25 153 79ଜଗଦିଶ ଜାନି ପି ଗରୁୁ ଜାନି ZUX1208396

ପ ୁ /2380 27 153 80ଜତୀ<�  ନାଥ ଖିଲ ମା ମତୀ ଖିଲ ZUX0643478

ପ ୁ /2381 24 153 81କମଳ େଲାଚନ ଖିଲ ମା ମତୀ ଖିଲ ZUX0940262

�ୀ /2382 30 153 82ସମKଳା ପା�ି  ା େସାନୁ ପା�ି ZUX0644500

�ୀ /2483 47 153 83ସନୁୀତା ପାତ�  ା ମେନାଜ କମୁାର ପାତ� ZUX0643486

�ୀ /2484 38 153 84ସ3 ିତା ପ�ଧାନ  ା ମାନସ ର6ନ ପ�ଧାନ ZUX0644153

ପ ୁ /2585 31 153 85ଇFର ଜାନି ପି ଗରୁୁ ଜାନି ZUX0644724

�ୀ /2586 28 153 86ଶଭୁଦ� ା ଜାନି  ା ଇFର ଜାନି ZUX0644716

�ୀ /2587 21 153 87ଲ13ୀ ଜାନି ପି ଗରୁୁ ଜାନି ZUX1207257

ପ ୁ /2688 61 153 88ଟୁନା େଜନା ପି ଅଜୁ4 ନ େଜନା ZUX0643510

ପ ୁ /2689 44 153 89ସସୁାQ କମୁାର େଜନା ପି ରଘନୁାଥ େଜନା ZUX0643692

�ୀ /2690 33 153 90ସଜୁାତା େଜନା  ା ସସୁାQ କମୁାର େଜନା ZUX0643684

ପ ୁ /2791 44 153 91ସେQାଷ କମୁାର ପLା ପି ନୀଳକI ପ�ସାଦ ପLା ZUX0643445

�ୀ /2792 28 153 92କYନା ପLା  ା ସେQାଷ କମୁାର ପLା ZUX0685479

�ୀ /2893 38 153 93ଶାQିଲତା ରାଜୁ  ା ମକର Zଜ ରାଜୁ ZUX0644294

ପ ୁ /2994 25 153 94ରାେଜଶ ପାତ� ପି ପ�କାଶ ଚ<�  ପାତ� ZUX0644195

ପ ୁ /3095 40 153 95ପ�ଶାQ ବିFାସ ପି ପ�ିୟର6ନ ବିFାସ ZUX0644179

ପ ୁ /3196 60 153 96କିେଶାର ଚ<�  ଦାସ ପି ବିଦ;ାଧର ଦାସ ZUX0644575

ପ ୁ /3197 27 153 97ରାେକଶ କମୁାର ଦାସ ପି କିେସାର ଚ<�  ଦାସ ZUX0644583

�ୀ /3198 22 153 98ପ�@ା ପଟନାୟକ ପି ଜୟଂତ କମୁାର ସତ;ନାରାୟଣ ZUX1171065

�ୀ /3299 28 153 99ନିେବଦିତା ଦାସ ପି ଶରତ ଚ<�  ଦାସ ZUX0643676

�ୀ /32100 29 153 100ସମିୁତ�ା କମୁାରୀ ପ9ନାୟକ  ା ଚ<�କାQ ପ9ନାୟକ ZUX1097534

ପ ୁ /33101 34 153 101ନଳନୀ କାQ ପୃTୀ ପି ଭରତ ଚ<�  ପୃTି ZUX0643460

ପ ୁ /34102 35 153 102ସେQାଶ ନାୟକ - ଦ$ରୁୁ ନାୟକ ZUX0817122

�ୀ /34103 46 153 103ଅନୁରାଧା ପାଢୀ  ା ନରିସିଂହ ପାଢୀ ZUX0643742

ପ ୁ /35104 33 153 104ନାରାୟଣ ଭୂମିଆ ପି ସେୁର<�  ଭୂମିଆ ZUX0643387

�ୀ /36105 74 153 105ପଦ3 ା େଗାଲରୀ  ା ମଧ ୁେଗାଲରୀ ZUX0643452

ପ ୁ /36106 30 153 106ଦମ�ୂ  ମଦୂଲୀ ପି ବାଲୁ ରାୟ ZUX1171057

�ୀ /37107 28 153 107ସବିତା କମୁାରୀ େଜନା ପି ଭା\ର େଜନା ZUX0643536

ପ ୁ /37108 26 153 108ରାମଚ<�  େଜନା ପି ଭା\ର େଜନା ZUX0643528

�ୀ /38109 36 153 109ଭାରତି ମହାQି ପି ତ�ିପତି ମହାQି ZUX0644393

�ୀ /38110 30 153 110ମିନତି ମହାQି ପି ତ�ିପତି ମହାQି ZUX0644385

�ୀ /38111 29 153 111ସମୁତି ମହାQି ପି ତ�ିପତି ମହାQି ZUX0644419

�ୀ /38112 54 153 112ପଦ3 ା ମହାQି  ା ତ�ିପତି ମହାQି ZUX0872770
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ପ ୁ /38113 25 153 113ଆେଲାକ ମହାQି ପି ତ�ିପତି ମହାQି ZUX0872952

ପ ୁ /38114 56 153 114ପGାନନ  ାଇଁ ପି ମାଗତା  ାଇଁ ZUX0872804

�ୀ /38115 46 153 115ସଷୁମା  ାଇଁ  ା ପGାନନ  ାଇଁ ZUX0644377

ପ ୁ /39116 28 153 116େକ ସାଇେଗାପାଳ . ପି େଭେ"ଟ ରାଓ . ZUX0644229

�ୀ /39117 57 153 117େକ ରାେଜ ରି  ା େକ େବେ"ଟ ରାଓ ZUX0865964

ପ ୁ /39118 62 153 118େକ େବେ"ଟ ରାଓ ପି େକ କ� ୀAା ରାଓ ZUX0865956

ପ ୁ /39119 27 153 119େକ ସେୁରଶ ପି େଭେ"ଟ ରାଓ ZUX0644237

�ୀ /40120 51 153 120ସାରଦା େଗୗଡ  ା ରତନ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0643858

�ୀ /40121 33 153 121ବନିତା େଗୗଡ ପି ରତନ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0643825

�ୀ /40122 29 153 122ସନିୁତା େଗୗଡ ପି ରତନ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0643817

�ୀ /40123 26 153 123ସ�ିତା େଗୗଡ ପି ରତନ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0643833

�ୀ /41124 36 153 124ରିନା ମହାରଣା ପି କୃA ଚ<�  ମହାରଣା ZUX0644609

ପ ୁ /41125 26 153 125ରତ- ାକର ମହାରଣା - କୃAଚ<�  ମହାରଣା ZUX0644617

ପ ୁ /42126 54 153 126ବିଶ ୁମଦୁୁଲି ପି େଦତୖାରୀ ମଦୁୁଲି ZUX0644732

�ୀ /43127 55 153 127ବିମଳା େବେହରା  ା ପଦ3 ନ େବେହରା OR/12/089/200101

ପ ୁ /43128 55 153 128ପଦ3 ନ େବେହରା ପି ଅଯ ୁ4 ନ େବେହରା OR/12/089/200100

ପ ୁ /43129 43 153 129ସନୁାଧର େବେହରା ପି ଭାଗବନ େବେହରା ଭବାନୀ େବେହରା LSL1406503

ପ ୁ /43130 41 153 130ବିFନାଥ େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା LSL1406438

ପ ୁ /43131 21 153 131ପବିତ�  େବେହରା ପି ସନୁାଧର େବେହରା ZUX1207133

�ୀ /43132 59 153 132ଚ<�ମା ଭତ� ା  ା ଅଜୁ4 ନ ଭତ� ା OR/12/089/200014

�ୀ /43133 45 153 133ଧୃବା ଚରଣ ଶାସମଲ  ା ସନୁା େବେହରା LSL1339696

�ୀ /44134 35 153 134ଭଗବତୀ ଭିମିା ପି ନିରସିଂହ ଭୁମିଆ ZUX0685354

�ୀ /44135 75 153 135ଶକୁ� ି ଭୁମିଆ  ା ଧନ ଭୁମିଆ LSL1407113

ପ ୁ /44136 55 153 136ନରସିଂହ ଭୁମିଆ ପି ମଦୁୀ OR/12/089/200937

ପ ୁ /44137 49 153 137େଦତୖାରୀ ଭୂମିଆ ମା ଶକୁ� ି  ଭୂମିଆ ZUX0432260

ପ ୁ /44138 40 153 138ପଦ3 ନ ଭୁମିଆ ପି ନରସିଂହ ଭୁମିଆ LSL1406461

ପ ୁ /44139 39 153 139ବୃ<ା ଭୁମିଆ ପି ନରସିଂହ ଭୁମିଆ LSL1406925

ପ ୁ /44140 35 153 140ବଳରାମ ଭୂମିଆ ପି ଧନ ଭୁମିଆ ZUX0116806

�ୀ /44141 34 153 141ଚGଳା ଭୁମିଆ  ା ବଳରାମ ଭୁମିଆ ZUX0116160

ପ ୁ /44142 31 153 142େଦବ ଭୁମିଆ ମା ଅସମତି ଭୁମିଆ ZUX0685321

�ୀ /44143 27 153 143ରାଧାମଣୀ ଭୂମିଆ  ା ବୃ<ା ଭୂମିଆ ZUX0946426

�ୀ /44144 26 153 144ସନୁାେଦଇ ଭୁମିଆ  ା େଦବ ଭୁମିଆ ZUX0685552

�ୀ /44145 26 153 145ମ�ଳୀ ଭୁମିଆ ପି େଦତୖାରୀ ଭୁମୀଆ ZUX0685164

ପ ୁ /44146 24 153 146େଚତୖନ; ଭୂମିଆଁ ପି ନରସିଂହ ଭୂମିଆଁ ZUX0872820

�ୀ /45147 42 153 147ବିମଳା ହQାଳ  ା ଦଳପତି ହQାଳ LSL1339738

ପ ୁ /45148 41 153 148ଦଳପତୀ ହQାଳ ପି ବୃ<ାବନ ହQାଳ OR/12/089/200105

ପ ୁ /45149 41 153 149େଗାପିନାଥ ହQାଳ ପି ବୃ<ାବନ ହQାଳ LSL1339746

ପ ୁ /45150 38 153 150ସେୁର<�  ହQାଳ ପି ବୃ<ାବନ ହQାଳ ZUX0431205

�ୀ /45151 21 153 151ସେୁନଲି ହQାଳ ପି ଦଳପତି ହQାଳ ZUX1202613

�ୀ /45152 24 153 152ଡାଲିମା ହQାଳ  ା ସେୁର<�  ହQାଳ ZUX1354646

�ୀ /45153 52 153 153ନିଳା ଖିଲ  ା ଧନସିଂ ଖିଲ ZUX0431908

ପ ୁ /45154 43 153 154ଧବୁୁଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ଝିଟୁକ ୁମଦୁୁଲି LSL1406453

ପ ୁ /46155 65 153 155କମଳୁ କମାର ପି ମାଧବ କମାର OR/12/089/200254

�ୀ /46156 62 153 156ଚ<� ାବତୀ କମାର  ା କମଳୁ କମାର OR/12/089/200255

ପ ୁ /47157 59 153 157ରାମ ବଡ଼ନାୟକ ପି ବିଶD ବଡ଼ନାୟକ ZUX0432021

�ୀ /47158 43 153 158ହୀରା ବଡ଼ନାୟକ  ା ରାମ ବଡ଼ନାୟକ ZUX0432039

ପ ୁ /47159 61 153 159ହାତିରାମ ଦୁଗD ପି ପଦ3 ନ ଦୁଗD ZUX1208412

ପ ୁ /47160 40 153 160ସାଇେବା ଦୂଗD ପି ହାତିରାମ ଦୂଗD ZUX1211010

�ୀ /47161 38 153 161େରଶ3ା ଦୂଗD  ା ସାଇେବା ଦୂଗD ZUX1210970

ପ ୁ /47162 50 153 162ପିତା$ର ପରଜା ପି ବୁଦୁ ପରଜା ZUX0116178

ପ ୁ /47163 46 153 163କମଳ ୁପରଜା ପି ବୁଦୁ ପରଜା ZUX0116202

�ୀ /47164 44 153 164ଶସି ପରଯା ପି ବୁଦୁ ପରଯା ZUX0116186

�ୀ /47165 41 153 165ଲ13ୀ ପରଜା  ା ପିତା$ର ପରଜା ZUX0431387

�ୀ /47166 38 153 166ଦେନଇ ପରଜା ପି ବୁଦୁ ପରଜା ZUX0116194

ପ ୁ /47167 25 153 167ରାମ ପରଜା ମା ଶଶୀ ପରଜା ZUX0872887

�ୀ /47168 24 153 168ମ�ଳି ପରଜା  ା ଶଶୀ ପରଜା ZUX0872879

�ୀ /48169 70 153 169ବତି ପରଜା  ା ହରି ପରଜା LSL1406396

ପ ୁ /48170 45 153 170ହରି ପରଜା ପି ଡମ ୁପରଜା LSL1406446

�ୀ /48171 45 153 171ଶକୁଳ େଦଇ ପରଜା  ା ହରି ପରଜା LSL1406339

ପ ୁ /49172 54 153 172ରତନ କମୁାର େଗୗଡ ପି ପ_ୂ4ଚ<�  େଗୗଡ ZUX0117572

ପ ୁ /50173 57 153 173ଲ13ଣ ମଦୁୁଲି ପି ଧବଲୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/200061

�ୀ /50174 43 153 174ମ�ଳୁ ମଦୁୁଲି  ା ଲ1ଣ ମଦୁୁଲି OR/12/089/200062

3 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /50175 26 153 175ସମାରୀ ମଦୁୁଲି ପି ମାଧବ ମଦୁୁଲି ZUX1101229

�ୀ /50176 22 153 176ନିଶା ମଦୁୁଲି ପି ଲ13ଣ ମଦୁୁଲି ZUX1103969

ପ ୁ /50177 24 153 177ଜଗଦିଶ ପରଜା ପି ଲବ ପରଜା ZUX1104009

�ୀ /50178 22 153 178ଜ$ବୁତୀ ପରଜା  ା ଜଗଦିଶ ପରଜା ZUX1103852

�ୀ /51179 54 153 179ବେନଇ ଗାଦବା  ା କମଳୁ ଗାଦବା OR/12/089/200064

ପ ୁ /52180 50 153 180ଅଜୁ4 ନ ଗାଦବା ପି ଲବ ଗାଦବା LSL1336064

�ୀ /52181 24 153 181ଶଭୁଲ13ୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ଜୟQ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX1016013

ପ ୁ /53182 40 153 182େଦବଘନ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି LSL1459460

�ୀ /53183 38 153 183ମ�ୁଳି ମଦୁୁଲି  ା େଦବ ମଦୁୁଲି LSL1459478

�ୀ /54184 55 153 184ମ�ାଇ ପରଯା  ା ଦିନବaୁ ପରଯା ZUX0116210

ପ ୁ /54185 38 153 185େଦବ ପରଜା ପି ଦୀନବaୁ ପରଜା ZUX0116228

ପ ୁ /55186 70 153 186ମାନସିଂ ପରଯା ପି ଚ<�  ପରଯା LSL1334390

�ୀ /55187 65 153 187ଦୁସମିନ ପରଜା  ା ମାନସିଂ ପରଯ LSL1334408

�ୀ /56188 35 153 188ବିମଳା ଗାଦବା ମା ଧେନଇ ଗାଦବା ZUX0685388

ପ ୁ /56189 26 153 189ସନୁାଧର ଗାଦବା ପି ମ�ଳା ଗାଦବା ZUX0685537

ପ ୁ /56190 55 153 190ରାମ ଜାନୀ ପି ବାଦୁ ଜାନୀ LSL1339316

�ୀ /56191 50 153 191ତୁଳସା ଜାନୀ  ା ରାମ ଜାନୀ LSL1334440

�ୀ /56192 29 153 192ସନୁାଦି ଜାନି ପି ଘନ ଜାନି ZUX0644310

�ୀ /56193 29 153 193ରାଧା ଜାନି  ା ରାମ ଜାନି ZUX0432724

ପ ୁ /56194 28 153 194ଶକୁେଦବ ଜାନି ପି ଘନ ଜାନି ZUX0644328

�ୀ /56195 27 153 195ସାବିତ�ୀ ଜାନି  ା ବାସେୁଦବ ଜାନି ZUX0644302

�ୀ /56196 70 153 196େମାତି ପରଜା  ା ଶି� ପରଜା ZUX0116236

�ୀ /56197 55 153 197ଝିତୀରୀ ପରଜା  ା ନିଳକI ପରଜା OR/12/089/200046

�ୀ /57198 55 153 198କମଳା ମଦୁୁଲି  ା ମଦନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/200043

�ୀ /57199 47 153 199ସନାଇ ମଦୁୁଲି  ା େଗାରା ମଦୁୁଲି ZUX0431486

ପ ୁ /57200 27 153 200ବାବୁଲା ମଦୁୁଲି ମା କମଳା ମଦୁୁଲି ZUX0430793

�ୀ /57201 26 153 201ସର,ଵତୀ ମଦୁୁଲି  ା ଭୀମ ମଦୁୁଲି ZUX1101286

ପ ୁ /57202 24 153 202ଭୀମ ମଦୁୁଲି ପି େଗାରା ମଦୁୁଲି ZUX0685081

ପ ୁ /58203 52 153 203ସବୁାସ ମଦୁୁଲି ପି କୃA ମଦୁୁଲି OR/12/089/200886

�ୀ /58204 42 153 204ପଦ3 ା ମଦୁୁଲି  ା ସବୁାସ ମଦୁୁଲି OR/12/089/200887

�ୀ /59205 50 153 205ଅସମତୀ ମଦୁୁଲି  ା ବଳରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/089/200033

�ୀ /60206 55 153 206ସcାରି ପରଯା  ା ଶକୁ� ା ପରଯା OR/12/089/200067

ପ ୁ /61207 45 153 207ରାମ ମଦୁୁଲି ପି ବାଲୁ ମଦୁୁଲି LSL1334762

�ୀ /61208 42 153 208ସାବିତ�ୀ ମଦୁୁଲି  ା ରାମ ମଦୁୁଲି LSL1334770

�ୀ /62209 50 153 209ସ<ୁୁରୀ ମଦୁୁଲି  ା ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି ZUX0276766

ପ ୁ /62210 47 153 210ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି ପି କୃA ମଦୁୁଲି OR/12/089/200040

�ୀ /62211 44 153 211ପଦ3 ା ମଦୁୁଲି  ା ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି OR/12/089/200041

ପ ୁ /62212 32 153 212ସଦନ ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି ZUX0431981

�ୀ /62213 30 153 213ସର ତୀ ମଦୁୁଲି  ା ସଦନ ମଦୁୁଲି ZUX0432013

ପ ୁ /62214 28 153 214ରାମଚ<�  ମଦୁୁଲି ପି ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି ZUX0432393

ପ ୁ /62215 27 153 215କୃA ଚ<�  ମଦୁୁଲି ପି ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି ZUX0685495

ପ ୁ /62216 25 153 216ଶ;ାମ ମଦୁୁଲି ମା ସ<ୁରୀ ମଦୁୁଲି ZUX0872853

�ୀ /62217 23 153 217ମ�ଳୀ ମଦୁୁଲି  ା ଶ;ାମ ମଦୁୁଲି ZUX1104017

�ୀ /63218 65 153 218ରାଇମତି ଭୁମିଆ  ା ବୃ<ା ଭୁମିଆ OR/12/089/200089

ପ ୁ /63219 33 153 219କମଳୁ ଭୁମିଆ ମା ରାଇମତୀ ଭୁମିଆ ZUX0276774

�ୀ /63220 40 153 220େଗାରୀ ଭୁମିଆଁ ପି ବୃ<ା ଭୁମିଆଁ LSL1407097

ପ ୁ /63221 39 153 221ଭଗବାନ ଭୁମିଆଁ ପି ବୃ<ା ଭୁମିଆଁ LSL1406255

�ୀ /63222 62 153 222ଲ13ୀ ପରଜା  ା ବୁଟି ପରଜା ZUX0117010

�ୀ /64223 50 153 223ଧେନଇ ଭୁମିଆ  ା କୃA ଭୁମିଆ LSL1406545

ପ ୁ /65224 34 153 224ପଶ ୁ4ରାମ ଭତ�ା ପି ଲଇଖନ ଭତ�ା ZUX0116244

ପ ୁ /65225 28 153 225ମକର େଗୗଡ ପି ଟ"ଧର େଗୗଡ଼ ZUX0432658

�ୀ /65226 70 153 226ସ$ାରି ପରଜା  ା ଡମ ୁପରଜା OR/12/089/200020

�ୀ /65227 28 153 227ଦଷ3ୀ ପରଜା  ା ଜୟରାମ ପରଜା ZUX0685529

�ୀ /65228 26 153 228ଡମନିୁ ପରଜା ପି ମଦନ ପରଜା ZUX0685545

ପ ୁ /66229 71 153 229ଗଲୁା ଜାନୀ ପି ମଣି ଜାନୀ ZUX1097872

�ୀ /66230 60 153 230ଚ<� ମା ପରଜା  ା ବୁଟି ପରଜା ZUX0643734

ପ ୁ /67231 34 153 231ମାଧବ ଜାନୀ ପି ରାଇବଣି ଜାନୀ ZUX0117291

ପ ୁ /67232 38 153 232ଗନିୁ ପରଜା ପି ଡ$ରୁୁ ପରଜା LSL1459452

�ୀ /68233 27 153 233ରାଧିକା ମଦୁୁଲି  ା େମାନଜ ମଦୁୁଲି ZUX0817429

�ୀ /68234 45 153 234ଧନମତି ପରଜା  ା ରାମଚ<�  ପରଜା LSL1339647

�ୀ /68235 57 153 235ମଇନା ପରିଜା  ା ବLକା ପରିଜା OR/12/089/200016

ପ ୁ /69236 33 153 236ଯଦୁ ମଦୁୁଲି ଜାନୀ ପି ମଦୁୁଲି ମଦୁୁଲି ZUX0946632

4 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /69237 55 153 237ସଦନ ମଦୁୁଲି ପି ଉଧବ ମଦୁୁଲି ZUX0936062

ପ ୁ /69238 31 153 238େଚତୖନ; ମଦୁୁଲି ପି ଉଧବ ମଦୁୁଲି ZUX0430819

�ୀ /69239 29 153 239ବୁଦାଇ ମଦୁୁଲି  ା ସଦନ ମଦୁୁଲି ZUX0430769

ପ ୁ /69240 29 153 240େମାନଜ ମଦୁୁଲି ପି ସଦନ ମଦୁୁଲି ZUX0430736

�ୀ /70241 52 153 241ସାବିତ�ି  ମଦୁୁଲି  ା େଦତୖାରୀ ମଦୁୁଲି LSL1339670

ପ ୁ /70242 25 153 242ରାମ ମଦୁୁଲି ପି େଦତୖାରୀ ମଦୁୁଲି ZUX0872861

ପ ୁ /71243 51 153 243ରାମଚ<�  ଦାସ ପି କୃAଚ<�  ଦାସ LSL2636421

�ୀ /71244 45 153 244ଚ<� ମା ଦାସ  ା ରାମଚ<�  ଦାସ LSL2636439

�ୀ /71245 70 153 245େଦୖମତୀ ପରଜା  ା େମଟା ପରଜା LSL1339217

ପ ୁ /71246 30 153 246ଲାଛିମଧର ପରଜା ପି ମଧ ୁପରଜା ZUX0430801

�ୀ /71247 27 153 247ଜ$ ୁପରଜା  ା ଲ13ୀଧର ପରଜା ZUX0430843

ପ ୁ /71248 27 153 248ନକଳୁ ପରଜା ପି ବଲe ଭ ପରଜା ZUX0644369

�ୀ /71249 24 153 249ଭାନୁ ପରଜା  ା ନକଳୁ ପରଜା ZUX0872838

�ୀ /72250 30 153 250ସ-ିତାଞଳୀ ମହାQି  ା ସବୂାସିସ ମିଶ� ZUX1139377

ପ ୁ /72251 38 153 251କମଳ େଲାଚନ ମଦୁୁଲି ମଦୁୁଲି ପି କୃପା ମଦୁୁଲି ମଦୁୁଲି ZUX0276782

�ୀ /72252 31 153 252ମାଳତୀ ମଦୁୁଲି ମଦୁୁଲି  ା କମଳ େଲାଚନ ମଦୁୁଲି ମଦୁୁଲି ZUX0430272

ପ ୁ /74253 39 153 253ସହେଦବ ଭୁମିଆ ପି ଟ"ଧର ଭୁମିଆ OR/12/089/200960

�ୀ /74254 33 153 254ବଷD ନାୟକ  ା ସେQାଷ ନାୟକ ZUX0685297

ପ ୁ /74255 27 153 255ଟୁନା ନାୟକ ପି ଡ$ରୁୁ ନାୟକ ZUX0685305

ପ ୁ /74256 64 153 256ଖଇରୁ ପରଯା ପି ଚି�ୁଡୁ ପରଯା LSL1513803

�ୀ /74257 55 153 257ବୁଦାଇ ପରଜା  ା ଖଇରୁ ପରଜା OR/12/089/200948

ପ ୁ /74258 33 153 258ହର ପରଜା ପି ଖଇରୁ ପରଜା ZUX0432047

�ୀ /74259 30 153 259େଦବୀ ପରଜା  ା ହର ପରଜା ZUX0432054

ପ ୁ /74260 27 153 260ଜଳaର ପରଜା ପି ଖଇରୁ ପରଜା ZUX0685156

�ୀ /75261 59 153 261ଗରୁୁବାରୀ ମଦୁୁଲି  ା ସଦନ ମଦୁୁଲି ZUX1055946

ପ ୁ /75262 35 153 262ଜି. କୃA ବିaାଣୀ ପି ଜି. ଏେ"ଟ ରାଓ ZUX0431775

�ୀ /75263 50 153 263ଗରୁୁବାରୀ ଜାନି  ା ସଦନ ଜାନି LSL1334457

�ୀ /75264 33 153 264ସାବିତ�ି  ମଦୁୁଲି  ା ଯଦୁ ମଦୁୁଲି ZUX0685370

�ୀ /75265 50 153 265ମgୁା ପରଯା ପି ଗରୁୁ ପରଯା OR/12/089/200133

ପ ୁ /77266 36 153 266ପିତା$ର ମଦୁୁଲି ପି ସcାରୁ ମଦୁୁଲି ZUX0685339

�ୀ /77267 26 153 267ରଇଲା ମଦୁୁଲି  ା ପିତା$ର ମଦୁୁଲି ZUX0872846

ପ ୁ /78268 65 153 268ମ�ଳା ପରଜା ପି କୃA ପରଜା OR/12/089/200125

�ୀ /78269 58 153 269ଭାନୁ ପରଯା  ା ମ�ଳା ପରଯା OR/12/089/200126

ପ ୁ /79270 60 153 270ସନୁାଧର ଭୁମିଆ ପି ଡ$ରୁ ଭୁମିଆ OR/12/089/200148

�ୀ /79271 58 153 271େଦମୖତି ଭୁମିଆ  ା ସନୁାଧର ଭୁମିଆ OR/12/089/200149

ପ ୁ /79272 36 153 272ମଦନ ଭୁମିଆ ପି ସନୁାଧର ଭୁମିଆ ZUX0116251

�ୀ /79273 34 153 273ଚ<�ମା ଭୂମିଆ  ା ମକର ଭୂମିଆ ZUX0116269

ପ ୁ /79274 27 153 274ବିFନାଥ ଭୁମିଆ ପି ସନୁାଧର ଭୁମିଆ ZUX0685198

ପ ୁ /79275 23 153 275ରାମଚ<�  ଭୂମିଆ ପି ସନୁାଧାର ଭୂମିଆ ZUX1227974

ପ ୁ /79276 21 153 276ମାଧବ ଭୂମିଆ ପି ସନୁାଧାର ଭୂମିଆ ZUX1230457

�ୀ /79277 52 153 277ସତ;ଭାମା  ାଇଁ  ା ଡ$ରୁ  ାଇଁ ZUX0431932

ପ ୁ /79278 32 153 278କୃAଚ<�   ାଇଁ ପି ଡ$ରୁ  ାଇଁ ZUX0431940

�ୀ /79279 27 153 279ମଧସୁ3 ିତା  ାଇଁ ପି ଡ$ରୁ  ାଇଁ ZUX0685149

�ୀ /80280 55 153 280ହରିେବାଲା ଭୁମିଆ  ା ସନୁାଧର ଭୁମିଆ LSL1407162

�ୀ /81281 44 153 281ଚ<�ମା ଭୁମିଆ  ା ସହେଦବ ଭୁମିଆ LSL1407154

�ୀ /82282 57 153 282ବି. ସୀତାଲ13ି  ା ବି. ମନ- ାଦ ରାଓ ZUX0116277

ପ ୁ /82283 41 153 283ବି. ସତୀସ ପି ବି. ମନ- ାଦ ZUX0116285

�ୀ /82284 39 153 284ବି. ସପନା  ପି ବି. ମନ- ାଦ ରାଓ ZUX0116293

�ୀ /82285 38 153 285ବି. େଜ;ାତି ପି ବି. ମନ3 ାଦ ରାଓ ZUX0116301

�ୀ /82286 60 153 286େକ ଓର ଲ13ୀ .  ା େକେଭେ"ଟ ରାଓ OR/12/089/200177

�ୀ /82287 38 153 287ଟୁକନୁୀ ପାଢ଼ୀ  ା ସେQାଷ ପାଢ଼ୀ ZUX0430652

ପ ୁ /82288 40 153 288େକ. ନାରାୟଣ ରାଓ ପି େଭ"ଟ ରାଓ OR/12/089/200986

�ୀ /82289 31 153 289େକ. ତୁଳସୀ  ା େକ ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0432245

ପ ୁ /83290 60 153 290ଭାଲୁ ପରଯା ପି ନିଳା$ର ପରଜା OR/12/089/200175

�ୀ /84291 27 153 291ଆସମତୀ ଜାନି ମା ତୁଳସା ଜାନି ZUX0685115

ପ ୁ /84292 30 153 292ପ�ତାପ ପରଜା ମା ତୁଳସା ପରଜା ZUX0431510

�ୀ /84293 27 153 293ଭଗବତୀ ପରଜା ପି ହରି ପରଜା ZUX0431056

�ୀ /85294 70 153 294ମଣି ଗାଦବା  ା ଶକୃୁ ଗାଦବା OR/12/089/200487

ପ ୁ /86295 60 153 295ଉଦୟ ଗଉଡ ପି ମ�ଳା ଗଉଡ OR/12/089/200154

�ୀ /86296 55 153 296େମାତି ଗଉଡ  ା ଉଦୟ ଗଉଡ OR/12/089/200155

�ୀ /86297 27 153 297କମଳା େଗୗଡ ପି ଉଦୟ େଗୗଡ ZUX0685446

�ୀ /86298 37 153 298ଡମଣୁୀ େଗୗଡ ପି ଉଦୟ େଗୗଡ ZUX0912659

5 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /87299 62 153 299େଗାବi4 ନ ମଦୁୁଲି ପି ସନୁ ମଦୁୁଲି LSL1406495

�ୀ /87300 50 153 300ସନାଇ ମଦୁୁଲି  ା େଗାବi4 ନ ମଦୁୁଲି LSL1406487

�ୀ /88301 47 153 301ଡମଣିୁ େଦଇ . ପି ମଧ ୁଭୁମିଆ . ZUX0276808

�ୀ /88302 60 153 302ସନୁାେଦଇ ଭୁମିଆ  ା ମଧ ୁଭୁମିଆ OR/12/089/200157

ପ ୁ /88303 65 153 303କଲାପସିଂ େଦଓ ପି ବୀରବଲ େଦଓ OR/12/089/200872

�ୀ /88304 52 153 304ଭାନୁମତି ଗଉଡ  ା ମଧ ୁଗଉଡ OR/12/089/200162

ପ ୁ /88305 26 153 305ପଦଲାମ େଗୗଡ ପି ମଧ ୁେଗୗଡ ZUX1202472

ପ ୁ /88306 23 153 306ମକୁ<ୁ େଗୗଡ ପି ମଧ ୁେଗୗଡ଼ ZUX1207216

�ୀ /88307 22 153 307ତୁଳସୀ େଗୗଡ ପି ଉଦୟ େଗୗଡ ZUX1199728

�ୀ /88308 22 153 308ଖଗମଣୀ େଗୗଡ  ା ମକୁ<ୁ େଗୗଡ ZUX1229103

�ୀ /88309 21 153 309ସନୁାେଦଇ େଗୗଡ ପି ଉଦୟ େଗୗଡ ZUX1199686

ପ ୁ /88310 21 153 310ଭୁବନ େଗୗଡ ପି ମଧ ୁେଗୗଡ଼ ZUX1202597

�ୀ /88311 22 153 311ସବିତା ହQାଳ ପି ଦଳପତି ହQାଳ ZUX1207174

ପ ୁ /88312 39 153 312ଦୁେଯ;Dଧନ ନାୟକ ପି େକଶବ ନାୟକ OR/12/089/200962

�ୀ /88313 34 153 313ଆjାରିଣୀ ନାୟକ  ା ଦୁେଯ;Dଧନ ନାୟକ ZUX0276816

�ୀ /88314 31 153 314ସବିତା ସିଂହ େଦଓ  ା କିେଶାର କମୁାର ସିଂହ େଦଓ ZUX0431064

�ୀ /88315 72 153 315ସକQୁଳା ସିଂେଦଓ  ା କଲପ ସିଂେଦଓ OR/12/089/200930

ପ ୁ /88316 39 153 316କିେଶାର କମୁାର ସିଂେଦଓ ପି େକାଲାବ ସିଂେଦଓ OR/12/089/200925

�ୀ /89317 65 153 317ବତୀ ପରଯା  ା ନିଳକI ପରଯା LSL1339142

ପ ୁ /89318 49 153 318କମଳୁ ପରଜା ପି ତ�ିନାଥ ପରଜା ZUX0644336

ପ ୁ /89319 44 153 319ନରସିଂହ ପରଜା ପି ନୀଳକI ପରଜା LSL1339563

�ୀ /89320 44 153 320କମଳା ପରଜା  ା କମଳୁ ପରଜା ZUX0644344

�ୀ /89321 40 153 321ମତୀ ପରଜା  ା ନରସିଂହ ପରଜା LSL1339555

ପ ୁ /89322 27 153 322ମନୁା ପରଜା ପି କମଳୁ ପରଜା ZUX0644351

�ୀ /89323 26 153 323ଲ13ୀ ପରଜା  ା ରାହୁଲ ପରଜା ZUX1101245

�ୀ /89324 24 153 324େଜମା ପରଜା  ା କମଳୁ ପରଜା ZUX0872895

�ୀ /89325 24 153 325ବାସQୀ ପରଜା  ା ମନୁା ପରଜା ZUX1098037

ପ ୁ /89326 23 153 326ରାହୁଲ ପରଜା ପି ରଘ ୁପରଜା ZUX1103878

�ୀ /90327 27 153 327ହରିନା େବଗମ ପି ମହ*ଦ ମନୁସି ZUX0685586

�ୀ /90328 46 153 328ସଲିମା େବଗ(  ା ମହ*ଦ ମ,ୁସୀ OR/12/089/200940

ପ ୁ /90329 65 153 329ମହ*ଦ ମkୁସୀ ପି ଫମDk ଅଲe ୀ LSL1339621

ପ ୁ /90330 38 153 330ମହ*ଦ ତାରକ ପି ମହ*ଦ ମkୁସି LSL1340207

�ୀ /91331 55 153 331ପାବ4 ତି ପରଜା  ା ସନୁାଧର ପରଜା OR/12/089/200166

�ୀ /91332 34 153 332କମଳା ପରଜା ପି ସନୁାଧର ପରଜା ZUX0685263

ପ ୁ /92333 29 153 333ଡମ ୁେଗୗଡ ପି ଉଦୟ େଗୗଡ ZUX0644526

�ୀ /92334 28 153 334େଗୗରି େଗୗଡ  ା ଡମ ୁେଗୗଡ ZUX0644518

�ୀ /92335 69 153 335ସବିତା ନାୟକ  ା ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX0431999

ପ ୁ /92336 60 153 336ଧନ6ୟ ନାୟକ ପି ଅନାମ ୁନାୟକ OR/12/089/200102

ପ ୁ /92337 34 153 337େଦବ ନାୟକ ପି ଧନୁଯ;4 ନାୟକ ZUX0667329

�ୀ /92338 31 153 338ଶବିାନୀ ନାୟକ  ା ଜୟନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ZUX1204908

ପ ୁ /92339 28 153 339ଜୟ ନାରୟଣ ନାୟକ ପି ଧନୁଜ4 ୟ ନାୟକ ZUX0431924

�ୀ /92340 25 153 340ଭଗବତୀ ନାୟକ  ା େଦବ ନାୟକ ZUX0872903

�ୀ /93341 58 153 341େରାଇଲା ପରଯା  ା ମଦନ ପରଯା OR/12/089/200885

ପ ୁ /93342 38 153 342ପଦ ପରଜା ପି ମଦନ ପରଜା LSL1406511

ପ ୁ /94343 22 153 343ପପ ୁଜାନି ପି ମ�ଳା ଜାନି ZUX1202514

ପ ୁ /94344 39 153 344େଜଟୁ ପରଜା ପି ଘାସି ପରଜା LSL1406529

�ୀ /94345 29 153 345କମଳା ପରଜା  ା େଜଟୁ ପରଜା ZUX0685271

�ୀ /94346 31 153 346ଲଳିତା ଶମD ପି ରେମଶ ଶମD ZUX0430645

�ୀ /95347 70 153 347କମଳି ଭତ�ା  ା ସିବ ଭତ�ା OR/12/089/202536

ପ ୁ /96348 67 153 348କଶୁ ପରଜା ପି ତ�ିନାଥ ପରଜା LSL1406388

�ୀ /96349 48 153 349ପାବ4 ତୀ ମଦୁୁଲି ପରଜା  ା କଶୁ ମଦୁୁଲି ପରଜା LSL1406370

ପ ୁ /96350 38 153 350ଜୟରାମ ପରଜା ପି କଶୁ ପରଜା LSL1406362

ପ ୁ /97351 69 153 351ଲବ ପରଜା ପି ତ�ିନାଥ ପରଜା OR/12/089/200856

�ୀ /97352 66 153 352ପଦ3 ା ପରଜା  ା ଲବ ପରଜା OR/12/089/200902

�ୀ /98353 55 153 353େଦମୖତୀ ମାଳି  ା ଆନ< ମାଳି OR/12/089/200895

ପ ୁ /98354 50 153 354ଆନ< ମାଳି ପି କଶୁ ମାଳି OR/12/089/200894

ପ ୁ /98355 31 153 355ପ_ୂ4 ସେQାଷ ମାଳି ପି ଆନ< ମାଳି ZUX0430322

�ୀ /99356 49 153 356ରତନୀ ସାହୁ  ା ଗୀରୀଧାରୀ ସାହୁ LSL1335231

ପ ୁ /99357 29 153 357ପିl ୁସାହୁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ ZUX0430538

ପ ୁ /99358 27 153 358ଜୟQ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ ZUX0644542

�ୀ /99359 24 153 359ପ�ିୟ"ା ସାହୁ ପି ଗିରିଧାରି ସାହୁ ZUX0872960

ପ ୁ /99360 49 153 360ବିନାୟକ ଷଡ�ୀ ପି ନୀଳକI ଷଡ�ୀ OR/12/089/284524

6 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /99361 46 153 361ଭାରତୀ ଷଡ�ୀ  ା ବଲe ଭ ନାରାୟଣ ଷଡ�ୀ LSL1449719

�ୀ /99362 37 153 362ସେୁଦAା ଷଡ�ୀ  ା ବିନାୟକ ଷଡ�ୀ ZUX0651331

ପ ୁ /101363 70 153 363ମୀନେକତନ ପLା ପି ସୀମାଦ� ି ପLା LSL1335157

�ୀ /101364 61 153 364ରାଜଲ13ୀ ପLା  ା ମୀନେକତନ ପLା LSL1334853

�ୀ /101365 32 153 365ତପ ିନୀ ପLା ପି ମୀନେକତନ ପLା ZUX0431734

ପ ୁ /101366 30 153 366ଦୁଗD ପ�ସାଦ ପLା ପି ମୀନେକତନ ପLା ZUX0430470

ପ ୁ /101367 28 153 367ନିର6ନ ପLା ପି ମୀନେକତନ ପLା ZUX0431320

ପ ୁ /102368 54 153 368ଶିବରାମ  ାଇଁ ପି ନଟିଆ  ାଇଁ LSL1339308

�ୀ /102369 42 153 369ଅ6ଳୀ  ାଇଁ  ା ଶିବରାମ  ାଇଁ LSL1406354

ପ ୁ /102370 27 153 370ଦୀପକ କମୁାର  ାଇଁ ପି ଶିବରାମ  ାଇଁ ZUX0644161

ପ ୁ /102371 25 153 371ଆେଲାକ କମୁାର  ାଇଁ ପି ଶିବରାମ  ାଇଁ ZUX0865915

ପ ୁ /104372 21 153 372ଶଭୁ  ାଗତ ବି/ୱାଳ ପି ଚ<� କାQ ବି/ୱାଳ ZUX1361724

�ୀ /104373 41 153 373କନିୁ ଚା�ୁଡିଆ ପି ବଳରାମ ହQାଳ LSL1407030

ପ ୁ /104374 39 153 374ସହେଦବ ହQାଳ ପି ବଳରାମ ହQାଳ LSL1407048

ପ ୁ /104375 49 153 375ରମ ଚ<�  ପାତ� - େକଶବ ପାତ� ZUX0817437

ପ ୁ /105376 53 153 376ଉେପ<�  କମୁାର େଜନା ପି ଅଭିମନ; ୁେଜନା ZUX0643395

�ୀ /105377 47 153 377ରୀନାରାଣି େଜନା  ା ଉେପ<�  େଜନା LSL1339076

ପ ୁ /105378 28 153 378ସନୁୀଲ କମୁାର େଜନା ମା ରୀନାରାଣି େଜନା ZUX0432849

ପ ୁ /105379 25 153 379ସଶୁୀଳ କମୁାର େଜନା ପି ଉେପ<�  କମୁାର େଜନା ZUX0817304

�ୀ /105380 43 153 380ଭାରତୀ ସାମଲ  ା ବିAୁ େଭାଇ LSL1339548

ପ ୁ /106381 49 153 381େଗାବି<ଚ<�  ବି ାଳ ପି କYତରୁ ବି ାଳ OR/12/089/200366

�ୀ /106382 45 153 382ନମିତା ବିFାଳ  ା େଗାବି< ଚ<�  ବିFାଳ LSL1406800

�ୀ /106383 27 153 383ଗାୟତ�ୀ କମୁାରୀ ବିFାଳ ପି େଗାବି< ଚ<�  ବିFାଳ ZUX0643577

ପ ୁ /107384 41 153 384ନ< ଭୂମିଆ ମା ଶକୁେଦଇ ରାମପରିୁଆ ZUX0431163

�ୀ /107385 37 153 385ସଭୁଦ� ା ଭୂମିଆ  ା ନ< ଭୂମିଆ ZUX0431155

�ୀ /107386 50 153 386ଶକୁେଦଇ ରାମପରିୁଆ  ା ଭgରାମ ପରିୁଆ LSL1406479

ପ ୁ /108387 51 153 387ତରକା ବାହାଦୂର େସୗଦା ପି ନର ବାହାଦୂର େସୗଦା ZUX1097427

ପ ୁ /108388 41 153 388ଗେଣଶ ବାହାଦୂର େସୗଦା ପି େଟକ ବାହାଦୂର େସୗଦା ZUX1097419

ପ ୁ /108389 75 153 389ରାମ ଗଲରି ପି ଡ$ରୁ ଗଲରି LSL2630572

ପ ୁ /108390 57 153 390ଡ$ରୁ ଗଲରୀ ପି ଭୀମ ଗଲରୀ OR/12/089/202539

�ୀ /108391 52 153 391ରୁକଣୁା ଗଲରି  ା ଡ$ରୁୁ ଗଲରି OR/12/089/202540

�ୀ /108392 24 153 392ରି"ୀ ଗଲରି ପି ଦମରୁୂ ଗଲରୀ ZUX1245109

�ୀ /108393 27 153 393ପି"ି େଗାଲରି ପି ଡ$ରୁୁ େଗାଲରି ZUX0685073

ପ ୁ /108394 41 153 394ରାମକୃA ସାହୁ ପି ଶିବନାରାୟଣ ସାହୁ LSL1334689

�ୀ /108395 30 153 395ବବିତା ସାହୁ ପି ଶିବନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0644658

ପ ୁ /108396 27 153 396ତରୁଣ ବାହାଦୁର େସୗଦା ପି େଟକ େସୗଦା ZUX1097435

�ୀ /109397 49 153 397ବଲା େଗୗଡ  ା ଘାସିରାମ େଗୗଡ OR/12/089/202538

ପ ୁ /109398 44 153 398ସଯୂ;4ନାରାୟଣ  ାଇଁ ପି ବିପ� ଚରଣ  ାଇଁ LSL1335918

ପ ୁ /109399 42 153 399ସଶୁାQ କମୁାର  ାଇଁ ପି ବିପ� ଚରଣ  ାଇଁ LSL1335041

�ୀ /109400 34 153 400ରାଜଲ13ୀ  ାଇଁ  ା ସଯୂ;4ନାରାୟଣ  ାଇଁ ZUX0432633

ପ ୁ /110401 44 153 401ବାନୁ . ପି ଏସ େକ ହୁେସନ . OR/12/089/202549

�ୀ /110402 35 153 402ଏ,. େକ. ଫାତିମା  ା ଏ,. େକ. ନାଜିର ହୁେସk ZUX0432864

�ୀ /111403 50 153 403ପଦ3 ା ଚଲାଣ  ା ମାନସିଂହ ଚଲାଣ OR/12/089/202547

ପ ୁ /112404 32 153 404ମେନାଜ ସାହୁ ପି ସିବନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0116319

ପ ୁ /113405 41 153 405ଜି. ଲ1-ଣ ପି ଜି.ଏେ"ଟ ରାଓ LSL1334911

ପ ୁ /114406 48 153 406ଟ" ଗଉଡ ପି ଗଉଡ OR/12/089/196562

�ୀ /114407 47 153 407ସନୁାେଦଈ ରଣା  ା ଶକୁ� ା ରଣା OR/12/089/202514

ପ ୁ /115408 98 153 408ମହମଦ କାରିମରୁ ରାେହମାନ . ପି େସକ ହାଇଦର . OR/12/089/202214

ପ ୁ /115409 50 153 409ନୀଳକI ବାଗ ପି ଜନ ବାଗ OR/12/089/202508

�ୀ /115410 45 153 410ରାଇମତି ବାଗ  ା ନିଳକI ବାଗ OR/12/089/202509

ପ ୁ /116411 65 153 411ରାମ ହରିଜନ ପି କଶୁ ହରିଜନ OR/12/089/202506

�ୀ /116412 57 153 412ଚ<� ା ହରିଜନ  ା ରାମ ହରିଯନ OR/12/089/202507

ପ ୁ /116413 39 153 413ଭକତ ହରିଜନ ପି ରାମ ହରିଜନ LSL1335009

�ୀ /116414 54 153 414ନଳନୀପ�ଭା ନାୟକ  ା ଗଗନ କମୁାର ନାୟକ LSL1505122

ପ ୁ /116415 44 153 415ଶଦୁଶ4ନ ସାହୁ ପି  ରାଜ; ସାହୁ LSL1339910

�ୀ /116416 30 153 416େଗୗରୀ ସାହୁ  ା ସଦୁଶ4ନ ସାହୁ ZUX0432385

ପ ୁ /117417 59 153 417ନ< ଅନ� ପି େଚତୖନ; ଅନ� OR/12/089/202510

�ୀ /117418 55 153 418କନୁ ଅନ�  ା ନ< ଅନ� OR/12/089/202511

�ୀ /117419 26 153 419ଇ<� ାଣୀ ଅନ� ପି ନ< ଅନ� ZUX0872911

ପ ୁ /117420 24 153 420ପGାନନ ଅନ� ପି ନ< ଅନ� ZUX1245232

ପ ୁ /117421 42 153 421କମଳ କମୁାର କରଣ ପି ନକଳୁ କରଣ LSL1334630

ପ ୁ /117422 36 153 422ଅଭି ରଣା ମା ସମାରି ରଣା ZUX0431833

7 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 1ୱାଡ4  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

1!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /118423 57 153 423କଳାକର ସାସମଲ ପି ତ�ିନାଥ ସାସମଲ LSL1336106

ପ ୁ /118424 29 153 424ନିର6ନ ସାସମଲ ପି କଳାକାର ସାସମଲ ZUX0431312

�ୀ /118425 27 153 425କYନା ସାସମଲ ପି କଳାକାର ସାସମଲ ZUX0685610

�ୀ /119426 39 153 426ମgୁା ହରିଜନ ପି ଠକ ହରିଜନ LSL1335769

ପ ୁ /119427 66 153 427ଇFର ଚ<�  ନାୟକ ପି ଶ;ାମ ଶ<ୁର ନାୟକ OR/12/089/202498

�ୀ /119428 55 153 428ରୀନା ନାୟକ  ା ଈFର ଚ<�  ନାୟକ OR/12/089/202499

�ୀ /119429 33 153 429େଶୖଳଜା ନାୟକ ପି ଇFର ଚ<�  ନାୟକ ZUX0117598

ପ ୁ /119430 30 153 430ସଂଗ�ାମ ନାୟକ ପି ଇFର ଚ<�  ନାୟକ ZUX0341081

�ୀ /119431 36 153 431ମମତା ସାହୁ  ା ଅେଶାକ ସାହୁ ZUX0431338

�ୀ /119432 47 153 432ପ_ୂୂ4ବାସୀ ସାସମଲ  ା କଳାକର ସାସମଲ LSL1336114

ପ ୁ /120433 36 153 433ଜିେତ<�  କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ରତ- ାକର ପ�ଧାନ LSL1516988

�ୀ /120434 32 153 434ଲ13ୀ ନାୟକ  ା ଜିେତ<�  କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0940247

ପ ୁ /120435 69 153 435ରତ- ାକର ପ�ଧାନ ପି ମହା"ାଳ ପ�ଧାନ OR/12/089/202500

�ୀ /120436 61 153 436ଶାQିଲତା ପ�ଧାନ  ା ରତ- ାକର ପ�ଧାନ OR/12/089/202501

ପ ୁ /120437 39 153 437ମେନାଜ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ରତ- ାକର ପ�ଧାନ ZUX0685289

�ୀ /120438 34 153 438ରଶ3 ିତା ପଜୂାରୀ  ା ମେନାଜ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0940254

ପ ୁ /121439 65 153 439ଭଗବାନ ରଥ ପି ଲକନାଥ ରଥ OR/12/089/202502

�ୀ /121440 55 153 440ଶଷୁମା ରଥ  ା ଭଗବାନ ରଥ OR/12/089/202503

ପ ୁ /122441 41 153 441େଧାବା ହରିଜନ ପି ମ�ଳୀ ହରିଜନ LSL1335843

�ୀ /122442 40 153 442ସାବିନା ହରିଜନ  ା େଧାବା ହରିଜନ LSL1335835

�ୀ /122443 39 153 443ଲ13ୀ ହରିଜନ  ା ଭଗ ୁହରିଜନ LSL1335124

�ୀ /122444 48 153 444ମତୀ ଖିଲ  ା ଡ$ ୁଖିଲ OR/12/089/202002

�ୀ /122445 32 153 445ତୁଳସୀ ଖିଲ ପି ଡମ ୁଖିଲ ZUX0117580

ପ ୁ /122446 31 153 446ମାଧବ ଖିଲ ପି ମତି ଖିଲ ZUX0432112

�ୀ /122447 22 153 447ବୃ<ାବତୀ ଖିଲ ମା ମତି ଖିଲ ZUX1131473

�ୀ /123448 45 153 448କିେଲମ େସ9ି ଆରୁଣା ପି େକ. କମୁD ରାଓ ZUX0817312

ପ ୁ /123449 72 153 449େକ କମୁD ରାଓ ପି ସଯୁ;4ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/202003

�ୀ /123450 67 153 450େକ କସୁମୁା ରାଓ  ା େକ କମୁD ରାଓ OR/12/089/202004

�ୀ /123451 42 153 451ଚ<� ା ସାସମଲ  ା ରାଧାେମାହନ ସାସମଲ OR/12/089/202057

ପ ୁ /123452 34 153 452ଆଶି/ କମୁାର ସାସମଲ ମା ଚ<� ା ସାସମଲ ZUX0390542

�ୀ /123453 23 153 453ଶତିୃ ସାସମଲ  ା ଆଶିଷ କମୁାର ସାସମଲ ZUX0946442

�ୀ /124454 60 153 454ସର ତୀ ସବୁୁiି  ା େଗାପିନାଥ ସବୁୁiି OR/12/089/202234

ପ ୁ /124455 38 153 455ସଶୁାQ କମୁାର ସବୁୁଧୀ ପି େଗାପିନାଥ ସବୁୁଧୀ OR/12/089/202617

ପ ୁ /125456 37 153 456ଶଶୁାQ କମୁାର ରଥ ପି େଗାପିନାଥ ରଥ ZUX0116335

ପ ୁ /125457 66 153 457ବିେଘ-Fର ଶତପଥି ପି କୃପାସିaୁ ଶତପଥି OR/12/089/202006

�ୀ /125458 60 153 458େଶାଭାବତୀ ଶତପଥି  ା ବିେଘ-Fର ଶତପଥୀ OR/12/089/202565

�ୀ /125459 34 153 459ପଦ3 ିନୀ ଶତପଥି  ା ବିେଘ-Fର ଶତପଥି ZUX0116327

ପ ୁ /125460 29 153 460ସତ;ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ପି ବିେଘ-Fର ଶତପଥୀ ZUX0430280

ପ ୁ /126461 55 153 461ଦୁେଯ;Dଧନ ସାହୁ ପି ଭବାନି ସାହୁ OR/12/089/202010

�ୀ /126462 50 153 462ଭାଗ; ସାହୁ  ା ଦୁେଯ;Dଧନ ସାହୁ OR/12/089/202012

ପ ୁ /126463 33 153 463ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ଦୁେଯ;Dଧନ ସାହୁ ZUX0643619

�ୀ /126464 32 153 464ମମତା ସାହୁ  ା ରତ- ାକର ସାହୁ ZUX0643601

ପ ୁ /126465 30 153 465ପ�ଶାQ ସାହୁ ପି ଦୁେଯ;Dଧନ ସାହୁ ZUX0643635

ପ ୁ /127466 63 153 466ତରଣୀେସନ େଜନା ପି ସାଧଚୁରଣ େଜନା ZUX0432492

�ୀ /127467 49 153 467ପଦ3 ିନୀ େଜନା - ତରଣୀେସନ େଜନା ZUX0817320

ପ ୁ /127468 26 153 468ନେର<�  େଜନା ପି ତରଣୀ େସନ େଜନା ZUX0685560

ପ ୁ /127469 51 153 469ସେରାଜ ରାଉତ ପି କୃA ରାଉତ ZUX0865931

ପ ୁ /127470 25 153 470ସବୁ� ତ କମୁାର ରାଉତ ପି େସାରାଜ କମୁାର ରାଉତ ZUX1245323

ପ ୁ /127471 21 153 471ସଭୁମ ରାଉତ ପି େସାରାଜ କମୁାର ରାଉତ ZUX1245257

�ୀ /127472 60 153 472ସାଇବାଣୀ ସାହୁ  ା େଗାବି< ସାହୁ LSL1339928

�ୀ /127473 45 153 473ସବିତା ସାହୁ  ା ବାବୁଲା ସାହୁ ZUX0117192

�ୀ /127474 40 153 474େଜ;ାତି ସାହୁ ମା େଗାବି< ସାହୁ ZUX0116343

ପ ୁ /127475 40 153 475ରେମଶ ସାହୁ ମା େଗାବି< ସାହୁ LSL1339886

ପ ୁ /127476 32 153 476ସେୁରଶ ସାହୁ ମା ସାଇମଣୀ ସାହୁ ZUX0872788

�ୀ /127477 29 153 477ସଜୁାତା ସାହୁ ମା ସାଇବାଣୀ ସାହୁ ZUX0430751

�ୀ /127478 28 153 478ମିତା ସାହୁ  ା ରେମଶ ସାହୁ ZUX0817239

�ୀ /127479 27 153 479ପNୁା6ଳି ସାହୁ ମା ସବିତା ସାହୁ ZUX0817155

�ୀ /127480 70 153 480ମନାସ ସାସମଲ  ା ତ�ୀନାଥ ସାସମଲ OR/12/089/202016

�ୀ /127481 59 153 481ସତ; ଶାସମଲ  ା ତ�ୀନାଥ ଶାସମଲ OR/12/089/202015

ପ ୁ /127482 52 153 482େମଘନାଦ ସାସମଲ ପି ତ�ୀନାଥ ସାସମଲ OR/12/089/202017

ପ ୁ /127483 50 153 483ବଂସି ସାସମଲ ପି ତ�ୀନାଥ ସାସମଲ OR/12/089/202018

�ୀ /127484 49 153 484େବଜୖୟQି ମାଳା ସାସମଲ  ା େମଘନାଦ ସାସମଲ ZUX0116897

8 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /127485 45 153 485ଧ��ୁବ ଚରଣ ସାସମଲ ପି ତ�ୀନାଥ ସାସମଲ ZUX0936070

�ୀ /127486 40 153 486ସର ତୀ ସାସମn  ା ଧୃବତରଣ ସାସମn ZUX0116350

ପ ୁ /127487 38 153 487ଜିେତ<�  ସାସମଲ ପି ତ�ୀନାଥ ସାସମଲ OR/12/089/202261

�ୀ /127488 48 153 488ନିେଳ<� ି ସସମଲ  ା ବଂଶିଧର ସସମଲ ZUX0817403

ପ ୁ /127489 21 153 489@ାନ ନାରାୟଣ ସାସମଳ ପି େମଘନାଦ ସାସମଳ ZUX1222736

�ୀ /127490 21 153 490ନିହାରିକା ସାସମଲ ପି ବଶିଧର ସାସମଲ ZUX1097831

ପ ୁ /128491 32 153 491ଏ(.ସନୁୀଲ କମୁାର ପି ଏ(.ଆoାରାଓ ZUX0117523

�ୀ /128492 60 153 492ଏ( ଜଗଦ$ା  ା ଏପାରାଓ OR/12/089/202027

ପ ୁ /128493 39 153 493ଏ(.ଶ"ର ରାଓ ପି ଏ(.ଆoାରାଓ ZUX0117515

ପ ୁ /129494 53 153 494ହରି ନାୟକ ପି ରତନ ନାୟକ OR/12/089/200972

ପ ୁ /130495 44 153 495ରାମଚ<�  ଆଲମା� ପି ଅଜୁ4 ନ ଆଲମା� LSL1339456

�ୀ /130496 40 153 496ଦହଣା ଆଲମ�  ା ରାମଚ<�  ଆଲମ� LSL2630689

ପ ୁ /130497 23 153 497ପରମାନ< ଆଲମାେ�ା ପି ରାମ ଚ<�  ଆଲମାେ�ା ZUX1012590

ପ ୁ /130498 21 153 498େମଘନାଦ ଆଲମ� ପି ରାମଚ<�  ଆଲମ� ZUX1227941

ପ ୁ /131499 77 153 499ନୀଳକI ମିଶ� ପି ବିଘ-ରାଜ ମିଶ� OR/12/089/202044

�ୀ /131500 72 153 500ଆନୁସୟୁା ମିଶ�  ା ନୀଳକI ମିଶ� OR/12/089/202045

ପ ୁ /131501 49 153 501ତ�ିପତି ବାଲାଜି ମିଶ� ପି ନୀଳକI ମିଶ� OR/12/089/202046

ପ ୁ /131502 48 153 502ଜନାB4ନ ମିଶ� ପି ନୀଳକI ମିଶ� OR/12/089/202047

�ୀ /131503 42 153 503େଜ;ାତିପ�ଭା ମିଶ�  ା ତ�ିପତି ବାଲାଜି ମିଶ� LSL2630630

�ୀ /131504 40 153 504ଗୀତା6ଳି ମିଶ�  ା ଦନାB4ନ ମିଶ� LSL1339944

�ୀ /131505 31 153 505ଚpା ନାୟକ  ା ଟୁନା ନାୟକ ZUX0685313

ପ ୁ /132506 58 153 506ବିରେସନ େଜନା ପି ବିFନାଥ େଜନା ZUX0817247

�ୀ /132507 48 153 507ପNୁା6ଳି େଜନା  ା ବିରେସନ େଜନା ZUX0817254

�ୀ /132508 25 153 508qୱ"ିିଲ େଜନା ପି ବିରେସନ େଜନା ZUX0817171

ପ ୁ /132509 21 153 509ସଭୁମ େଜନା ପି ବୀରେସନ େଜନା ZUX1354653

ପ ୁ /132510 59 153 510ପରଜା ପରଜା ପି ରଘନୁାଥ ପLା ZUX0432708

�ୀ /132511 48 153 511ରଶ3 ି ପLା  ା କିେଶାର ଚ<�  ପLା ZUX0432690

ପ ୁ /132512 27 153 512 ରୁପ ପଣିଗ�ାହି ପି ପ�ହe ାଦ ପଣିଗ�ାହି ZUX0817163

ପ ୁ /132513 25 153 513ସ<ୀପ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପ�ହଲe ାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0946434

ପ ୁ /132514 53 153 514େମାହନ ଚ<�  ରାଉତ ପି ନ< କିେଶାର ରାଉତ OR/12/089/312923

�ୀ /132515 52 153 515ପଦ3 ାବତୀ ରାଉତ  ା େମାହନ ଚ<�  ରାଉତ OR/12/089/312922

ପ ୁ /132516 88 153 516ଲଡୁକିେଶାର ସାବତ ପି ରାମହରି ସାବତ OR/12/089/202051

ପ ୁ /132517 50 153 517ବୁଲୁ ସାବତ ପି ଲଡୁକିେଶାର ସାବତ OR/12/089/202053

ପ ୁ /132518 48 153 518ଶିବଶ"ର ସାବତ ପି ଲଡୁକିେଶାର ସାବତ OR/12/089/202054

�ୀ /132519 46 153 519ନମିତା ସାବତ  ା ବୁଲୁ ସାବତ LSL2631067

ପ ୁ /132520 46 153 520େକୖଳାସ ସାବତ ପି ଲଡୁକିେଶାର ସାବତ OR/12/089/202055

�ୀ /132521 45 153 521ବିଳାସ ସାବତ  ା ଶିବଶ"ର ସାବତ LSL2631059

�ୀ /132522 41 153 522ରଶ3ିତା ସାବତ  ା େକୖଳାସ ସାବତ ZUX0432799

ପ ୁ /132523 26 153 523ସାଗର ସାବତ ପି ଶିବଶ"ର ସାବତ ZUX0946582

ପ ୁ /132524 40 153 524େଗୗରୀ ଶ"ର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ପ�ସାଦ ସାହୁ LSL1340249

�ୀ /132525 25 153 525ଏ.ଗା�ା ସାଇଁ  ା ଏ.ଚିନା ରାଓ ZUX0946541

ପ ୁ /133526 43 153 526ଏ. ନାଗରାଜୁ ପି ଏ. ଗରୁୁନାଥ ରାଓ LSL1335066

ପ ୁ /133527 62 153 527ଏ ଗରୁୁନାଥ ରାଓ ପି ଏ. ନରସିଂହ ରାଓ OR/12/089/202049

�ୀ /133528 50 153 528ଏ ବିଜୟଲ13ୀ ରାଓ  ା ଏ ଗରୁୁନାଥ ରାଓ OR/12/089/202050

ପ ୁ /133529 40 153 529ଏ ଚିନା ରାଓ ପି ଏ ଗରୁୁନାଥ ରାଓ LSL1335710

�ୀ /133530 30 153 530ଏ. ରୁପା  ା ଏ. ନାଗାରାଜୁ ନାଗାରାଜୁ ZUX0817106

�ୀ /134531 55 153 531ବିAୁପ�ିୟା ରଥ  ା ରାମଚ<�  ରଥ OR/12/089/202629

�ୀ /135532 55 153 532ଏ ବିଶାଲ .  ା ଏ ରାବଣା . OR/12/089/202642

ପ ୁ /135533 63 153 533କୃA ଚ<�  ପ9ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ପ9ନାୟକ LSL1442664

ପ ୁ /136534 78 153 534ବି ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ସୀତାରାମ ରାଓ LSL1407220

�ୀ /136535 73 153 535ବି କମଳା  ା ବି ପ�ସାଦ ରାଓ LSL1407196

�ୀ /136536 45 153 536ବି ସଧୁାରାଣୀ ପି ବି ପ�ସାଦରାଓ LSL1407204

�ୀ /136537 62 153 537ସନମତି ଭତ� ା  ା ପଦ3  ଭତ� ା OR/12/089/202091

ପ ୁ /136538 50 153 538ବି. ଶିବରାମ ପ�ସାଦ ପି ବି ପ�ସାଦ ରାଓ LSL1407212

�ୀ /136539 67 153 539ବାସQି ସାହୁ  ା ବିପ�ଚରଣ ସାହୁ OR/12/089/202032

ପ ୁ /136540 50 153 540ଚିତ�େସନ ସାହୁ ପି ବିପ�ଚରଣ ସାହୁ LSL1339506

�ୀ /136541 43 153 541ବବିତା ସାହୁ  ା ଚିତ�େସନ ସାହୁ LSL1407246

ପ ୁ /137542 40 153 542କାଳିଆ ଭତ� ା ପି ପଦ3  ଭତ� ା OR/12/089/202093

ପ ୁ /137543 52 153 543ବିଧାନ ଚ<�  ସାସମଲ ପି ରାଧା େମାହନ ସାସମଲ LSL1339449

�ୀ /137544 42 153 544ମଧସୁ3ୀତା ସାସମଲ ପି ରାଧାେମାହନ ସାସମଲ LSL1339464

�ୀ /137545 40 153 545ଶଶ3 ିତା କମୁାରୀ ସାସମଲ  ା ବିଧାନ ଚ<�  ସାସମଲ ZUX0946574

�ୀ /138546 75 153 546ଛାୟାରାଣୀ େଦବ  ା ବିFନାଥ େଦବ OR/12/089/200552

9 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /138547 55 153 547ଦିଲe ୀପ କମୁାର େଦବ ପି ବିFନାଥ େଦବ OR/12/089/200553

�ୀ /138548 40 153 548ନିୟତି େଦବ  ା ଦିଲe ୀପ କମୁାର େଦବ ZUX0390609

ପ ୁ /138549 76 153 549ହରୀବaୁ ନାୟକ ପି ମଦିୁ ନାୟକ OR/12/089/202068

ପ ୁ /138550 42 153 550ସବୁାସ ନାୟକ ପି ହରିବaୁ ନାୟକ OR/12/089/202071

�ୀ /138551 40 153 551ପ_ୂKମା ନାୟକ  ା େଗାବି< ନାୟକ ZUX0430991

�ୀ /138552 33 153 552ତୁଳାବତୀ ନାୟକ  ା ସବୁାଷ ନାୟକ ZUX0430389

�ୀ /138553 34 153 553ଡ଼ାଳି$ ଶିରା  ା ଭଗବାନ ଶିରା ZUX0431171

�ୀ /139554 56 153 554ଶନୁାମଣି ନ<  ା ତ�ିନାଥ ନ< OR/12/089/202073

�ୀ /139555 31 153 555କମୁ ନ< ପି ଶନୁାମଣି ନ< ZUX0430694

�ୀ /139556 29 153 556ପି"ି ନ< ପି ଶନୁାମଣି ନ< ZUX0430678

�ୀ /139557 27 153 557ରି"ି ନ< ମା ଶନୁାମଣି ନ< ZUX0430686

ପ ୁ /140558 39 153 558ସମୀର କମୁାର େବେହରା ପି ବା�ନିଧି େବେହରା ZUX0644567

ପ ୁ /140559 46 153 559ରୟk େହ$�( ପି େପ�ମେସDକ େହ$�ମ ZUX1256171

�ୀ /140560 41 153 560ପାବ4 ତୀ େହମରମ  ା ରୟନ େହମରମ LSL1335694

�ୀ /140561 40 153 561ସଯୂ;4 େହମରମ  ା ସକୁମନ େହମରମ LSL1335686

ପ ୁ /141562 52 153 562ସଂସାଇ ମାଝି ପି ସଂବାରୁ ମାଝି OR/12/089/202081

�ୀ /141563 44 153 563େସବତୀ ମାଝୀ  ା ଶିବ ମାଝୀ ZUX0116384

ପ ୁ /141564 39 153 564ଜଗନ- ାଥ ମାଝି ପି ରଘନୁାଥ ମାଝି ZUX0430405

ପ ୁ /141565 36 153 565ଜଗନ- ାଥ ମାଝୀ ପି ସ$ାରୁ ମାଝୀ ZUX0116392

�ୀ /141566 33 153 566େସବତି ମାଝି  ା ଜଗନ- ାଥ ମାଝି ZUX0430397

ପ ୁ /141567 27 153 567ଭଗବାନ ମାଝୀ ପି ସନସାଇ ମାଝୀ ZUX0685123

ପ ୁ /141568 27 153 568ଧନୁଯ;4ୟ ମାଝୀ ପି ସମସାଇ ମାଝୀ ZUX0685131

�ୀ /141569 25 153 569ବଇଜି ମାଝୀ  ା ଭଗବାନ ମାଝୀ ZUX0946509

ପ ୁ /142570 40 153 570ଚpା ଭତରା ପି ବଳି ଭତରା ZUX0524975

�ୀ /144571 51 153 571ତୁଳସା ବିaାଣୀ  ା କୃA ଚ<�  ବିaାଣୀ ZUX0644484

�ୀ /144572 59 153 572ପଦ3 ା ଭତରା  ା େସାମନାଥ ଭତରା OR/12/089/202088

ପ ୁ /145573 33 153 573େପ�ମାନ< ପ9ନାୟକ ମା ସେୁଲାଚନା ପ9ନାୟକ ZUX0431403

ପ ୁ /146574 34 153 574ଦଅନା ଭତ� ା ପି େମାନିଆ ଭତ� ା ZUX0116400

�ୀ /146575 40 153 575ନିେବତା ହରିଜନ  ା େମଘରାଜ ହରିଜନ LSL1335751

ପ ୁ /146576 45 153 576ଶରୁୁେସନ ପଜୁାରି ପି ପଦୁ ପଜୁାରି OR/12/089/202635

�ୀ /146577 41 153 577ଅ6ନା ପଜୂାରୀ  ା ସରୁେଶନ ପଜୂାରୀ OR/12/089/202633

ପ ୁ /147578 70 153 578ବନମାଳି ମାଝି ପି ରଘନୁାଥ ମାଝି OR/12/089/202094

�ୀ /147579 54 153 579କଳାବତି ମାଝି  ା ବନମାଳି ମାଝି OR/12/089/202096

ପ ୁ /147580 45 153 580ବଲରାମ ମାଝି ପି ରଘନୁାଥ ମାଝି OR/12/089/202097

�ୀ /147581 39 153 581ଡାଳି$ ମାଝୀ  ା ବଳରାମ ମାଝୀ ZUX0116418

ପ ୁ /147582 26 153 582କୃପା ମାଝୀ ପି ବନମାଳି ମାଝୀ ZUX0685107

ପ ୁ /148583 54 153 583େକଳୖାସ ଭତ� ା ପି ଡବୁଲ ଭତ� ା ZUX0644286

�ୀ /148584 29 153 584ସନୁୀତା ଦାଶ  ା ଚଂଦ�  େଶଖର ନ< ZUX1350123

ପ ୁ /148585 41 153 585ରାଜୁ ହରିଜନ ପି େସାମାରୁ ହରିଜନ LSL1335967

ପ ୁ /148586 41 153 586ଶ;ାମ ହରିଜନ ପି ସନୁ ହରିଜନ LSL1334960

ପ ୁ /148587 40 153 587ଘrୁୁ ହରିଜନ ପି ସନୁ ହରିଜନ LSL1339373

�ୀ /148588 39 153 588ଆମିନା ହରିଜନ  ା ଘ�ୁୁ ହରିଜନ LSL1339365

ପ ୁ /148589 58 153 589ସନ;ାସି ମାଝି ପି ଚ<�  ମାଝି OR/12/089/202100

�ୀ /148590 56 153 590ପ�ତିମା ମାଝି  ା ସନ;ାସି ମାଝି OR/12/089/202101

�ୀ /148591 40 153 591େସାଭା ମାଝୀ  ା ସନ;ାସି ମାଝୀ LSL1339324

ପ ୁ /148592 39 153 592ମିନ ମାଝୀ ପି ସନ;ାସୀ ମାଝୀ LSL1339415

�ୀ /148593 33 153 593ମଦନା ମାଝୀ  ା େସାଭା ମାଝୀ ZUX0685420

�ୀ /148594 33 153 594ରୂପା ମାଝୀ ପି ସନ;ାସି ମାଝୀ ZUX0116426

�ୀ /148595 29 153 595ଗରୁୁବାରି ମାଝୀ ପି ସନ;ାସି ମାଝୀ ZUX0685438

ପ ୁ /148596 27 153 596ମ"ଳ ୁମାଝୀ ପି ସନ;ାସି ମାଝୀ ZUX0685065

ପ ୁ /149597 55 153 598ଶକୁରୁା ମାଝି ପି ଚ<�  ମାଝି OR/12/089/202102

�ୀ /149598 49 153 599କମଳା ମାଝି  ା ସକୁ� ା ମାଝି OR/12/089/202103

ପ ୁ /150599 43 153 600ତ�ିନାଥ ବାଗ ପି ଦାସରଥି ହରିଜନ LSL1335801

�ୀ /150600 32 153 601ପNୁା ବାଘ ପି ଦାସରଥୀ ହରିଜନ ZUX1012673

ପ ୁ /150601 43 153 602ଧନ ହରିଜନ ପି ଜୟରାମ ହରିଜନ LSL1334903

�ୀ /150602 42 153 603ସଂa;ା ହରିଜନ  ା ଧନ ହରିଜନ LSL1335983

�ୀ /150603 24 153 604ଗଂଗା ହରିଜନ ପି ଧନ ହରିଜନ ZUX1245125

�ୀ /150604 57 153 605ନବିନା ମାଝି  ା ସଂସାଇ ମାଝି ZUX0116434

ପ ୁ /150605 44 153 606ଭା\ର ମାଝି ପି ରାମଚ<�  ମାଝି OR/12/089/202106

�ୀ /150606 33 153 607ପ�ମିଳା ମାଝି  ା ଭା\ର ମାଝି ZUX1131309

ପ ୁ /150607 49 153 608ଭଗବାନ ପLା ପି େଦବରାଜ ପLା ZUX0390658

�ୀ /151608 47 153 609ଜିମିରି ଭତ� ା  ା ଭଗତରାମ ଭତ� ା OR/12/089/202634

10 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /152609 52 153 610कमला कृ�ण �	पाठ� कमला ପି େଗାବି< ଚ<�  ତ�ିପାଠୀ ZUX1323336

ପ ୁ /152610 62 153 611ଅQୟDମୀ ପLା ପି ରା(ଚ<�  ପLା ZUX0817361

�ୀ /152611 55 153 612କନିୁ ପLା  ା ଅQୟDମୀ ପLା ZUX0817338

ପ ୁ /152612 27 153 613ବଲୁଂେକFର ପLା ପି ଅQୟDମୀ ପLା ZUX0817346

�ୀ /152613 25 153 614ମାଧରୁୀ ପ�ିୟଦଶ4ନୀ ପି ଭଗବାନ ସାବତ ZUX0817395

ପ ୁ /152614 57 153 615ଭଗବାନ ସାବତ ପି ରଘନୁାଥ ସାବତ LSL1339431

�ୀ /152615 53 153 616ଗୀତାରାଣୀ ସାବତ  ା ଭଗବାନ ସାବତ LSL1339399

�ୀ /152616 28 153 617େମୗସମୁୀ ସାବତ ପି ଭଗବାନ ସାବତ ZUX0431288

�ୀ /152617 45 153 618सोरजा बाला महापा	 सोरजा बाला ା କମଳା କୃA ତ�ୀପାଠୀ LSL1442680

�ୀ /152618 83 153 619େସ-ହଲତା ତ�ିପାଠୀ  ା େଗାବି< ଚ<�  ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/202112

ପ ୁ /152619 48 153 620ରାଜକୃA ତ�ିପାଠୀ ପି େଗାବି< ଚ<�  ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/202116

ପ ୁ /153620 76 153 621ଉOମ ପାତ� ପି କା�ାଳିଚରଣ ପାତ� OR/12/089/202118

ପ ୁ /153621 48 153 622ପ�େମାଦକମୁାର ପାତ� ପି ଉOମଚରଣ ପାତ� OR/12/089/202570

ପ ୁ /153622 46 153 623ପ�ସନ-  କମୁାର ପାତ� ପି ଉOମଚରଣ ପାତ� OR/12/089/202120

ପ ୁ /153623 43 153 624ରମାକାQ ପାତ� ପି ଉOମ ପାତ� LSL1406636

�ୀ /154624 22 153 625ଅ$ିକା ନାୟକ ପି ପଶ ୁ4ରାମ ନାୟକ ZUX1097542

ପ ୁ /154625 59 153 626ରଜନୀକାQ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସେୁର<�  ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1334937

�ୀ /154626 52 153 627ମଧସୁ3 ିତା ପାଣିଗ�ାହୀ  ା ରଜନୀକାQ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1334614

ପ ୁ /154627 32 153 628ଭିଷ3 ପ�ତାପ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରଜନିକାQ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0940239

ପ ୁ /154628 28 153 629ଅଭିେଶକ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରଜନିକାQ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0432609

�ୀ /154629 25 153 630ଯା@େସନୀ ପାଣୀଗ�ାହୀ ପି ରଜନୀକାQ ପାଣୀଗ�ାହୀ ZUX0817288

�ୀ /155630 33 153 631ବ<ନା କମୁାରୀ ଭ9  ା ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ମିଶ� ZUX0643502

ପ ୁ /155631 61 153 632ମଥରୁା ଚରଣ ହା,ଦା ପି ରାମଦାଶ ହା,ଦା LSL1339423

ପ ୁ /155632 48 153 633ଲଛମନ ହରିଜନ ପି ପାକଲୁୁ ହରିଜନ ZUX0872945

ପ ୁ /155633 43 153 634ପଦ3 ନ ହରିଜନ ପି ପାକଲୁୁ ହରିଜନ LSL1340348

�ୀ /155634 40 153 635କମଳା ହରିଜନ  ା ଲଛମନ ହରିଜନ LSL1335744

�ୀ /155635 53 153 636ଜବା ହିଲD ହାସଦାଃ ହାସଦାଃ  ା ମଥରୁା ଚରଣ ହାସଦାଃ LSL1339340

ପ ୁ /155636 56 153 637ଉମାକାQ ଲମତା ପି କାଶୀନାଥ ଲମତା ZUX0276857

�ୀ /155637 55 153 638ଜ;ାAା ରାଣୀ ଲମତା  ା ଉମାକାQ ଲମତା ZUX0865923

�ୀ /155638 33 153 639ରଶ3 ିତା ଲମତା ପି ଉମାକାQ ଲମତା ZUX0432211

ପ ୁ /155639 34 153 640ସବୁ� ତ କମୁାର ଲମତା ପି ଉମାକାQ ଲମତା ZUX0432898

ପ ୁ /155640 29 153 641ଦିପକ କମୁାର ଲମତା ପି ଉମାକାQ ଲମତା ZUX0430553

ପ ୁ /155641 41 153 642ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ମିଶ� ପି ଗ.ୁନାଥ ମିଶ� ZUX0643494

ପ ୁ /155642 27 153 643ମkସିଂ ମମୁ ୁ4 ପି ଦୁଖରୁାମ ମମୁ ୁ4 ZUX0817205

ପ ୁ /155643 66 153 644ବିରବର ପLା ପି ସିମାGଳ ପLା OR/12/089/202121

�ୀ /155644 65 153 645ସଭୁାସିନୀ ପLା  ା ବିରବର ପLା OR/12/089/202122

ପ ୁ /155645 47 153 646ପ�ଭାକର ପLା ପି ବିରବର ପLା OR/12/089/202591

�ୀ /155646 58 153 647କଳାବତୀ ରଥ  ା େକଳୖାସ ଚ<�  ରଥ LSL1339878

ପ ୁ /155647 23 153 648ଅଜୁ4 ନ େସାେରk ପି େଗାବି< ଚ<�  େସାେରk ZUX0946558

ପ ୁ /155648 52 153 649ପ�ଶାQ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ସବୁଷ ଚ<�  ତ�ିପାଠୀ LSL1334515

�ୀ /155649 47 153 650ପ�ିୟଲତା ତ�ିପାଠୀ  ା ପ�ଶାQ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ LSL1334523

�ୀ /156650 40 153 651ସମାରୀ ହରିଜନ  ା ଅଜୁ4 ନ ହରିଜନ LSL1335819

�ୀ /156651 62 153 652ନିହାର ନଳିନୀ ମିଶ�  ା େଦବବ� ତ ମିଶ� LSL1339480

ପ ୁ /156652 41 153 653ଶଶା" ମିଶ� ପି େଦବବ� ତ ମିଶ� LSL1406628

ପ ୁ /156653 40 153 654ଅେଶାକ ମିଶ� ପି େଦବବ� ତ ମିଶ� LSL1339498

�ୀ /157654 42 153 655ସତ; ହରିଜନ ପି େଘନୁ ହରିଜନ OR/12/089/202603

ପ ୁ /157655 50 153 656ଅQଯ;Dମି ପ�ଧାନ ପି ନାଲୁ ପ�ଧାନ OR/12/089/202562

�ୀ /157656 45 153 657େଗାଲାପ ପ�ଧାନ  ା ଅQଯ;Dମୀ ପ�ଧାନ ZUX0486019

ପ ୁ /157657 29 153 658କାଳ ୁପ�ଧାନ ପି ଅQଯDମୀ ପ�ଧାନ ZUX0431296

�ୀ /157658 26 153 659ସଭୁଦ� ା ପ�ଧାନ ପି ଅQଯ;Dମୀ ପ�ଧାନ ZUX0685172

ପ ୁ /158659 40 153 660ଗ.ୁ ଭତ�ା ପି ସହେଦବ ଭତ�ା LSL2630705

ପ ୁ /158660 54 153 661ମହନ ଗାଦବା ପି ସମନାଥ ଗାଦବା ZUX1256155

ପ ୁ /159661 38 153 662ହନୁମାନ ପ�ସାଦ ଦେଳଇ ପି ଦିବାକର ଦେଳଇ ZUX0432096

ପ ୁ /159662 60 153 663ମରୁଳୀଧର ଦୁଗ4ୀ ପି ରାମଚ<�  ଦୁଗ4ୀ ZUX0644138

�ୀ /159663 48 153 664ଶକQୁଳା ଦୁଗ4ୀ  ା ମରୁଳୀଧର ଦୁଗ4ୀ ZUX0644120

�ୀ /159664 32 153 665ସନିୁତା କମୁାରୀ ଦୁଗ4ୀ ପି ମରୁଲୀଧର ଦୁଗ4ୀ ZUX0644104

�ୀ /159665 31 153 666ନମିତା ଦୁଗ4ୀ ପି ମରୁଳୀଧର ଦୁଗ4ୀ ZUX0644112

�ୀ /159666 28 153 667ଅନିତା ଦୁଗ4ୀ ଦୁଗ4 ୀ ପି ମରୁଲିଧର ଦୁଗ4ୀ ZUX0644146

�ୀ /159667 32 153 668ଝିଲି ମାଦଳା  ା ଅରୁଣ କମୁାର ମହାQି ZUX0685214

�ୀ /159668 37 153 669ମମତା ମହାQି  ା ପ�ତାପ ମହାQି ZUX0685222

ପ ୁ /159669 62 153 670ବିଜୟ କମୁାର ମହାQୀ ପି ଦାଶରଥି ମହାQି ZUX1322965

ପ ୁ /159670 57 153 671ରାେଜ<�  ପ�ସାଦ ମହାQି ପି ଦାଶରଥି ମହାQି OR/12/089/202133

11 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /159671 50 153 672ଅରୁଣ କମୁାର ମହାQି ପି ଦାଶରଥି ମହାQି ZUX1256163

ପ ୁ /159672 47 153 673ପ�ତାପ କମୁାର ମହାQି ପି ଦାଶରଥି ମହାQି ZUX1256189

�ୀ /159673 46 153 674ମିନତିକମୁାରି ମହାQି ପି ଦାଶରଥି ମହାQି OR/12/089/202576

�ୀ /159674 43 153 675ସାଇବାଣୀ ପାତ�  ା ବିଜୟ କମୁାର ମହାQି ZUX0116442

�ୀ /159675 43 153 676ସଜୁାତା ରାଉତ  ା ସେରାଜ କମୁାର ରାଉତ ZUX0643759

�ୀ /159676 57 153 677େସ-ହଲତା ଷଡ�ୀ  ା ଗେଶଣ ଷଡ�ୀ OR/12/089/202241

�ୀ /159677 55 153 678େଗୗରୀ ଷଡ�ୀ  ା ଶିବ ପ�ସାଦ ଷଡ�ୀ OR/12/089/202245

ପ ୁ /159678 44 153 679ଗେଣଶ ଷଡ�ୀ ପି ବୃ<ାବନ ଷଡ�ୀ OR/12/089/202240

�ୀ /160679 45 153 680େଧାବଲି ହରିଜନ ପି େଦତୖାରି ହରିଜନ LSL1335892

�ୀ /160680 38 153 681ମ�ଳୀ ହରିଜନ ପି େଦତୖାରି ହରିଜନ LSL1335959

�ୀ /160681 50 153 682ଦମୟQି ପାଢୀ  ା ଅ1ୟ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0643254

ପ ୁ /160682 46 153 683ଅ1ୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି େପ�ମାନ< ପାଢୀ ZUX0643247

ପ ୁ /160683 38 153 684ମରୁଲୀେମାହନ ପାତ� ପି ସଦାନ< ପାତ� ZUX0644708

�ୀ /160684 34 153 685ନିରୁପମା ପାତ�  ା ମରୁଲୀେମାହନ ପାତ� ZUX0644690

ପ ୁ /160685 29 153 686ଦିେନଶ ପାତ� ପି ମରୁଲୀେମାହନ ପାତ� ZUX0644682

ପ ୁ /160686 86 153 687କୃA ଚ<�  ସାହୁ ପି ଦିନବaୁ ସାହୁ OR/12/089/202136

�ୀ /160687 75 153 688ଲ13ୀ ସାହୁ  ା କୃAଚ<�  ସାହୁ OR/12/089/202137

�ୀ /160688 48 153 689େରଣକୁା ସାହୁ ପି କୃAଚ<�  ସାହୁ OR/12/089/202138

�ୀ /160689 42 153 690ରାଧାରାଣୀ ସାହୁ ପି କୃAଚ<�  ସାହୁ LSL1335520

ପ ୁ /160690 42 153 691ବୃ<ାବନ ଚ<�  ସାହୁ ପି କୃA ଚ<�  ସାହୁ LSL1334895

ପ ୁ /161691 65 153 692େଦେବ<�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଗାପାଳ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1335579

�ୀ /161692 65 153 693କାମୀନି ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େପ�ାହଲାଦ ପାଣିଗ�ାହ LSL1335538

ପ ୁ /161693 42 153 694ପିତବାସ ପାଣିଗ�ାହି ପି େଦେବ<�  ପାଣିଗ�ାହି LSL1335488

ପ ୁ /161694 36 153 695ଟୁକନୁା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଦେବ<�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0276873

�ୀ /161695 29 153 696ସଜୁାତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଦେବ<�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0431858

ପ ୁ /162696 51 153 697ରଘ ୁଗଉଡ ପି ଗ�ାଧର ଗଉଡ LSL1340447

�ୀ /162697 45 153 698ମଇନା ଗଉଡ  ା ରଘ ୁଗଉଡ LSL1406859

ପ ୁ /162698 32 153 699ଲବ େଗୗଡ ପି ଗ�ାଧର େଗୗଡ ZUX0341099

�ୀ /162699 22 153 7001ୀରସିaୁ ଗଉଡ ପି ରଘନୁାଥ ଗଉଡ ZUX1101310

ପ ୁ /162700 20 153 701ଲି�ରାଜ େଗୗଡ଼ ପି ରଘ ୁେଗୗଡ଼ ZUX1354638

ପ ୁ /162701 42 153 702ଧବଲୁ ହରିଜନ ପି ମ�ଳୁ ହରିଜନ LSL1335108

�ୀ /162702 40 153 703କାGନ ହରିଜନ  ା ଧବଲୁ ହରିଜନ LSL1335116

ପ ୁ /162703 74 153 704ଉଦୟନାଥ କLୁୁ ପି ଦୁଗDଚରଣ କLୁୁ OR/12/089/202556

ପ ୁ /162704 28 153 705ମେନାଜ କମୁାର ମହାQି ପି ସନାତନ ମହାQି ZUX0643973

ପ ୁ /162705 79 153 706ସବୁାଷଚ<�  ମିଶ� ପି େମାହନ ମିଶ� OR/12/089/198488

�ୀ /162706 64 153 707କସୁମୁ ମାଳ ମିଶ�  ା ସବୁାଷ ଚ<�  ମିଶ� OR/12/089/198489

�ୀ /162707 49 153 708ସସ3 ିତା ମିଶ� ପି ସବୁାଷଚ<�  ମିଶ� ZUX0116459

�ୀ /162708 47 153 709ମମତା ମିଶ� ପି ସବୁଷଚ<�  ମିଶ� ZUX0116467

ପ ୁ /162709 44 153 710ଦୁଗD ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ସବୁଷଚ<�  ମିଶ� LSL1523398

�ୀ /162710 29 153 711ହିମାନୀ ମିଶ�  ା ଦୁଗD ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX1171214

ପ ୁ /162711 32 153 712ଆେଶାକ ମହାQି ପି ସନାତନ ମହାQି ZUX0431916

�ୀ /162712 28 153 713ସa;ା ରାଣୀ ମହାQି ପି ସନାତନ ମହାQି ZUX0643965

ପ ୁ /163713 65 153 714ଶରତ ଚ<�  େବେହରା ପି ସଦାନ< େବେହରା ZUX0524983

ପ ୁ /163714 51 153 715ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି ବାtାନିଧୀ େବେହରା ZUX0276881

�ୀ /163715 48 153 716ସa;ାରାଣୀ େବେହରା ପି ସେQାଷ କମୁାର େବେହରା OR/12/089/272530

�ୀ /163716 44 153 717ର6ିତା େବେହରା  ା ମାନସ କମୁାର େବେହରା ZUX0117119

ପ ୁ /163717 40 153 718ଶଭୁ� କାQ େବେହରା ପି ଶରତ ଚ<�  େବେହରା LSL1442672

ପ ୁ /163718 38 153 719େସୗମ; ର6ନ େବେହରା ପି ଶରତ ଚ<�  େବେହରା LSL1334549

ପ ୁ /163719 32 153 720ବିକାଶ େବେହରା ମା ସa;ା େବେହରା ZUX0431031

�ୀ /163720 77 153 721ପ_ୁKମା ଭ9ାଚାଯ;4  ା ସେQାଷ କମୁାର ଭ9ାଚାଯ;4 LSL2636413

ପ ୁ /163721 48 153 722ସବୁାଷ ଭ9ାଚାଯ;4 ପି ସେQାଷ କମୁାର ଭ9ାଚାଯ;4 LSL2636397

ପ ୁ /163722 45 153 723ସାଧନା ଭ9ାଚାଯ;4 ପି ସେQାଷ କମୁାର ଭ9ାଚାଯ;4 LSL2636405

ପ ୁ /163723 60 153 724ସେରାଜ କମୁାର ବିେଶାୟୀ ପି ହୃଷିେକଶ ବିେଶାୟୀ ZUX0643338

�ୀ /163724 51 153 725ଲ13ି ବିେଶାୟୀ  ା ସେରାଜ କମୁାର ବିେଶାୟୀ ZUX0643320

ପ ୁ /163725 27 153 726ସ<ିପ ବିେଶାଇ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ବିେଶାଇ ZUX0685180

ପ ୁ /163726 27 153 727ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ବିେଷାୟୀ ପି େସାରଜ କମୁାର ବିେଷାୟୀ ZUX0643312

ପ ୁ /163727 62 153 728ସେୁରଶ କମୁାର ବିେଶାୟୀ ପି ହୃଷିେକଶ ବିେଶାୟୀ LSL1340280

�ୀ /163728 52 153 729ନିମ4ଳା ବିେଶାୟୀ  ା ସେୁରଶ କମୁାର ବିେଶାୟୀ LSL1340272

ପ ୁ /163729 33 153 730ସମିୁତ ବିେଶାୟୀ ପି ସେୁରଶ ବିେଶାୟୀ LSL2630853

ପ ୁ /163730 27 153 731ସ<ୀପ ବିେଷାୟୀ ପି ସେୁରଶ ବିେଷାୟୀ ZUX1012574

ପ ୁ /163731 29 153 732ଚ<ନ କମୁାର ଦାସ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ZUX0431304

ପ ୁ /163732 50 153 733ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ଜେଟFର ଦାଶ ZUX0936088

12 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /163733 43 153 734େଗାଲାପ ରାଣି ଦାଶ  ା ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ LSL1335785

�ୀ /163734 25 153 735ବ<ନା ରାଣୀ ଦାଶ ପି ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ ZUX0817486

ପ ୁ /163735 64 153 736ଡ$ରୁଧର େଦାରା ପି ତାରିଣୀ େଦାରା OR/12/089/200829

�ୀ /163736 59 153 737ଜୟQି େଦାରା  ା ଡ$ରୁଧର େଦାରା OR/12/089/200841

�ୀ /163737 30 153 738ସନିୁତା େଦାରା ପି ଦ$ରୁୁଧର େଦାରା ZUX0817296

ପ ୁ /163738 27 153 739େକ ଉେମଶ କମୁାର େଦାରା ପି େକ ରାଜାରାଓ େଦାରା ZUX0643304

ପ ୁ /163739 39 153 740ସେରାଜ କମୁାର େଗୗଡ ପି କୃAଚ<�  େଗୗଡ LSL1335595

ପ ୁ /163740 63 153 741ପ�ଫଲୁe  କମୁାର ମହାଲିକ ପି ରଗନୁାଥ ମହାଲିକ ZUX0685206

�ୀ /163741 52 153 742ଗିତା6ଳୀ ମହାଲିକ  ା ପ�ଫଲୁe  ମହାଲିକ LSL1340363

ପ ୁ /163742 50 153 743ଶିବପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ଉଦୟନାଥ ମିଶ� LSL1335975

ପ ୁ /163743 53 153 744ବାବୁଲି ପାଢି ପି ଭା\ର ପାଢି ZUX0817387

�ୀ /163744 43 153 745କବତା ପାଢି - ବାବୁଲି ପାଢି ZUX0817221

ପ ୁ /164745 52 153 746ସଦୁଶ4ନ ବିେଷାୟୀ ପି ତ�ୀନାଥ ବିେଷାୟୀ ZUX0643718

�ୀ /164746 42 153 747ଅନୁସୟୁା ବିେଷାୟୀ  ା ସଦୁଶ4ନ ବିେଷାୟୀ ZUX0643700

ପ ୁ /164747 24 153 748ଆେଲାକାନ<ା ବିେଷାୟୀ ପି ସଦୁଶ4ନ ବିେଷାୟୀ ZUX1202795

ପ ୁ /164748 58 153 749ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ବନମାଳି ଦାସ OR/12/089/202125

�ୀ /164749 26 153 750ପ�ିୟଦଶ4ନୀ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ ZUX0865972

ପ ୁ /164750 21 153 751ପ�ିୟ ର6ନ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ ZUX1245190

ପ ୁ /164751 51 153 752ରାେଜ<�  କମୁାର େଜନା ପି ଶ"ର ସନ େଜନା LSL1339894

�ୀ /164752 46 153 753ସଜୁାତା େଜନା  ା ରାେଜ<�  କମୁାର େଜନା LSL1340439

ପ ୁ /164753 62 153 754ଯଧିୁTିର ମଦୁୁଲି ପି ପ�ହଲାଦ ମଦୁୁଲି LSL1406552

ପ ୁ /164754 61 153 755ଆଦିକ< ନାୟକ ପି ସାଧଚୁରଣ ନାୟକ LSL1340298

�ୀ /164755 25 153 756ପ�ିuଦଶ4ନୀ ନାୟକ ପି ଆଦିକ<ା ନାୟକ ZUX0817114

�ୀ /164756 22 153 757େମୗସମୁୀ ନାୟକ ପି ଆଦିକ< ନାୟକ ZUX1131259

ପ ୁ /164757 56 153 758ନବିନ କମୁାର ପାତ� ପି ସଯୁ;4ନାରାୟଣ ପାତ� LSL2632107

ପ ୁ /164758 48 153 759ଉମାଚରଣ ପାତ� ପି ସଯୁ;4ନାରାୟଣ ପାତ� LSL2631034

�ୀ /164759 48 153 760ନମିତା ପାତ�  ା ନବିନ କମୁାର ପାତ� LSL2631026

ପ ୁ /164760 40 153 761ହର ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ନିର6ନ ପାତ� ZUX0432823

�ୀ /164761 32 153 762େସ-ହଲତା ପାତ�  ା ହର ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0431247

�ୀ /164762 26 153 763ରାଜଶ�ୀ ପାତ� ପି ନବିନ କମୁାର ପାତ� ZUX0817528

ପ ୁ /164763 25 153 764ରାେଜଶ କମୁାର ପାତ� ପି ନବିନ କମୁାର ପାତ� ZUX0817536

�ୀ /164764 50 153 765ଉମKଳା ସାମଲ  ା ଆଦିକ< ନାୟକ ZUX0643437

ପ ୁ /164765 60 153 766ନିର6ନ ତ�ିପାଠୀ ପି େଯାେଗ<�ନାଥ ତ�ିପାଠୀ ZUX0390633

�ୀ /164766 52 153 767େହନାଲତା ତ�ିପାଠୀ  ା ନିର6ନ ତ�ିପାଠୀ ZUX0390625

ପ ୁ /165767 40 153 768ଦିବାକର ଦଳାଇ ପି ଦୁଖ;ା ଦଳାଇ LSL1407238

�ୀ /165768 32 153 769େବଜୖୟQି ଦେଳଇ  ା ଦିବାକର ଦେଳଇ ZUX0685396

�ୀ /165769 56 153 770ଶଶିୁଳା ପାଣିଗ�ାହି  ା ରାମଚ<�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/304103

�ୀ /165770 46 153 771େକ.ରାେଜFରୀ ରାଓ  ା େକ.ତ�ିନାଥ ରାଓ ZUX0276899

ପ ୁ /165771 43 153 772େକ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ ତ�ିନାଥ ରାଓ LSL1335090

�ୀ /165772 45 153 773ଜୟଂତୀ ସଦ�ୀ  ା ବିଘ-ରାଜ ଷଡ� LSL1335439

ପ ୁ /166773 60 153 774େଶv ଅବଦୁଲ ପି େଶv ଜାମଲ LSL1334622

ପ ୁ /166774 58 153 775ରାମ ବାହାଦୁର ପି ଡ$ ବାହାଦୁର OR/12/089/358720

�ୀ /166775 23 153 776ପପ ୁବାହାଦୁର ପି ରାମ ବାହାଦୁର ZUX1145176

ପ ୁ /166776 52 153 777େକ ରାଜା ରାଓ େଦାରା ପି ଭୁବନ ରାଓ େଦାରା OR/12/089/202579

ପ ୁ /166777 29 153 778େମାେହଶ କମୁାର େଦାରା ପି ରାଜାରାଓ େଦାରା ZUX0430561

ପ ୁ /166778 34 153 779ବିକାଶ ରାଇ ପି ରାମଲାଲ ରାଇ ZUX0651992

�ୀ /166779 45 153 780େକ ଜୟଲ13ୀ ରାଓ  ା େକ ରାଜା ରାଓ େଦାରା OR/12/089/202580

ପ ୁ /166780 47 153 781ଦିଲe ୀପ କମୁାର ସାମQରାୟ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାମQରାୟ LSL1406578

�ୀ /166781 45 153 782ସଂଯgୁା ସାମQରାୟ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାମQରାୟ LSL1334648

�ୀ /166782 38 153 783ସବିତା ସାମQରାୟ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାମQରାୟ LSL1334655

�ୀ /167783 52 153 784ବା�ାରି ସାବୀ ପି ବା�ାରି ରାମଡୁୁ OR/12/089/202475

ପ ୁ /168784 42 153 785ବି. କ� ିAା ପି ବି. ସାେQୟା LSL1334499

ପ ୁ /168785 34 153 786ମକର ଭୁମିଆ ପି ସନୁାଧର ଭୁମିଆ ZUX0116491

ପ ୁ /168786 56 153 787ନାରାୟଣଚ<�  ଭୂୟw ପି େଦାଳେଗାବି< ଭୂୟw ZUX0432237

ପ ୁ /168787 45 153 788ଜଗନ- ାଥ ଦାଶ ପି ପଦ3  ଚରଣ ଦାଶ ZUX0432773

�ୀ /168788 39 153 789ଅମିତାରାଣି ଦାଶ  ା ଜଗନ- ାଥ ଦାଶ ZUX0432781

�ୀ /168789 35 153 790ହରପ�ିୟା େଗୗଡ଼ ପି କୃAଚ<�  େଗୗଡ଼ ZUX0116509

ପ ୁ /168790 33 153 791େକଦାର େଗୗରୀ େଗୗଡ଼ ପି କୃAଚ<�  େଗୗଡ଼ ZUX0116517

ପ ୁ /168791 59 153 792କୃAଚ<�  େଗୗଡ ପି ଭିମ େଗୗଡ OR/12/089/302620

�ୀ /168792 49 153 793ମ6ଳୁା େଗୗଡ  ା କୃAଚ<�  େଗୗଡ ZUX0936096

ପ ୁ /168793 53 153 794ଜୟQ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ହୃଷିେକଶ ତ�ିପାଠୀ ZUX0206961

�ୀ /168794 48 153 795ସa;ାରାଣୀ ତ�ିପାଠୀ  ା ଜୟQ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0206979

13 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 1ୱାଡ4  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

1!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /169795 42 153 796ବି ରାେଜଶ ପି ବି ନାଗା  LSL1335660

ପ ୁ /169796 40 153 797ବି. ବାଜି ପି ବି. ଲାଛନା LSL1334671

�ୀ /169797 39 153 798ବି. କମଳା  ା ବି. ବାଜି LSL1334663

�ୀ /169798 33 153 799କବିତା େହ$�ମ ପି ପ�ମଶଖୁ େହ$�ମ ZUX0116525

ପ ୁ /169799 71 153 800ନକଳୁ କରଣ ପି ଘନ କରଣ LSL1334507

�ୀ /169800 60 153 801କାGନ କରଣ  ା ନକଳୁ କରଣ LSL1334531

�ୀ /169801 33 153 802ଚ<� କାନତୀ କରଣ ପି ନକଳୁ କରଣ ZUX0430603

ପ ୁ /169802 30 153 803େକଶବ କରଣ ପି ନକଳୁ କରଣ ZUX0430587

ପ ୁ /169803 43 153 804େକ.ସେQାଷ କମୁାର ରାଓ ପି େକ.କରୁଣାକର ରାଓ ZUX0872929

ପ ୁ /169804 28 153 805ବି ଜଗଦୀଶ କମୁାର ରାଓ ପି ବି  କରୁଣାକର ରାଓ ZUX0643866

�ୀ /170805 39 153 806ବି କମୁାରି  ା ବି ରାେଜଶ LSL1335678

�ୀ /171806 39 153 807ଏ,. ଗ�ା  ା ଏ,. ସ<ୁର ରାଓ LSL1442722

ପ ୁ /171807 54 153 808ଏ,. ସ<ୁର ରାଓ ପି ଏ,. ଇଲିଗା LSL1442714

ପ ୁ /171808 58 153 809ବିପ�ଚରଣ  ାଇଁ ପି ଲଡୁ ପାଣି  ାଇଁ OR/12/089/202626

�ୀ /171809 52 153 810ବିମଳା  ାଇଁ  ା ବିପ�ଚରଣ  ାଇଁ OR/12/089/202150

ପ ୁ /172810 56 153 811ଅଭି ଭୂମିଆ ପି ରାମ ଭୂମିଆ LSL1339332

�ୀ /172811 40 153 812କନୁୀ ହରିଜନ  ା ରବି ହରିଜନ LSL1335884

ପ ୁ /172812 57 153 813ଦି.ି ନାରାୟଣ େସଠୀ ପି ପ�ହଲାଦ େସଠୀ OR/12/089/202142

�ୀ /173813 80 153 814ନୁରଜାହା େବଗମ .  ା େକ ଏମ ଶଲୁତାନ . OR/12/089/202203

ପ ୁ /173814 61 153 815େକ ଏମ ଫରିବ . ପି ଶଲୁତାନ . OR/12/089/202206

ପ ୁ /173815 59 153 816େକ ଏମ ରଫିକ . ପି ଶଲୁତାନ . OR/12/089/202207

ପ ୁ /173816 56 153 817େକ ଏମ ଶବୁାନି . ପି ଶଲୁତାନ . ZUX0715003

ପ ୁ /173817 44 153 818େଶv ବାବଜି ପି େଶv ମjନ ZUX0946525

�ୀ /173818 39 153 819େଜେହରା େବଗମ  ା େଶv ମjନ ZUX0946517

ପ ୁ /173819 25 153 820େଶv ଇରଫାନ ପି େଶv ବାବଜି ZUX0946533

�ୀ /173820 52 153 821ରାସିଦା ଖାତୁନ  ା େକ. ଏ(. ରଫିx ZUX0430629

�ୀ /173821 48 153 822ରିyୱାନା ପରବିk - େକ. ଏମ. ସବୁାନୀ ସବୁାନୀ ZUX0817213

�ୀ /174822 61 153 823ହଂସମତି େଗୗଡ  ା ଅଭିରାମ େଗୗଡ OR/12/089/202211

ପ ୁ /174823 21 153 824ଶିବ ଶ"ାର ମହାQି ପି େଗାପିନାଥ ମହାQି ZUX1131499

ପ ୁ /175824 81 153 825େକ ଏ( ସାବିର ହୁେସନ ପି େକ ଏ( ଖାସି( LSL1335728

�ୀ /175825 50 153 826ଡାଳି$ ଭତରା  ା ଧନୁଜ4 ୟ ଭତରା LSL1335447

�ୀ /175826 80 153 827ସଯୁ;4ମଣି ଦେଳଈ  ା ଦୁଖ ୁଦେଳଈ OR/12/089/202213

�ୀ /175827 42 153 828େଜମା େଗୗଡ  ା ତ�ିନାଥ େଗୗଡ LSL1335926

ପ ୁ /175828 80 153 829ତ�ିନାଥ ପ�ଧାନ ପି ଧLିଆ ପ�ଧାନ LSL1340413

�ୀ /175829 52 153 830ବିଜୟ ଲ13ି ଶାହା  ା ଦିଲe ିପ ଶାହା LSL1335652

�ୀ /176830 76 153 831ହଫିଜା ବିବି  ା ମହ*ଦ କାରିସରୁ େରେହମାନ OR/12/089/202215

ପ ୁ /176831 49 153 832ମହ*ଦ ଲତୀଫzୁ ରହିମାନ ପି ମହ*ଦ କାରିସରୁ ରହିମାନ . LSL1340405

ପ ୁ /176832 40 153 833ନରସିଂ� ନାୟକ ପି ଡ$ରୁୁ ନାୟକ OR/12/089/202606

�ୀ /176833 38 153 834ଗ�ା ନାୟକ  ା ନରସି� ନାୟକ OR/12/089/202607

ପ ୁ /176834 27 153 835ନେର<�  ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX0685503

ପ ୁ /176835 23 153 836ନେର<�  ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX1245307

�ୀ /176836 22 153 837ସସ3ୀତା ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX1245273

�ୀ /177837 98 153 838ଟି ସାବୀତ�ି   ା ଟି ଆପାଲ ାମି . OR/12/089/202229

ପ ୁ /177838 65 153 839ଟି େଭେ"ଟରାଓ ପି ଟି ଆପାଲା ାମି OR/12/089/202230

�ୀ /177839 46 153 840ଟି ଲ13ି  ା ଟି େଭେ"ଟ ରାଓ . OR/12/089/202231

ପ ୁ /177840 44 153 841େକ. ହରି .. ପି େକ.କରୁୁମା ରାଓ LSL1335421

�ୀ /177841 32 153 842େକ. ପ�ବୀଣା  ା େକ. ହରି ZUX0817130

ପ ୁ /178842 53 153 843େଗାକଳୁ ଚ<�  ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ LSL1517713

�ୀ /178843 20 153 844ଭଵାଣୀ ଦାଶ ପି େଗାକଳୁ ଚଂଦ�  ଦାଶ ZUX1245174

ପ ୁ /178844 55 153 845ଲେ$ାଦର ଷଡ�ୀ ପି ବୃ<ାବନ ଷଡ�ୀ OR/12/089/202243

ପ ୁ /178845 55 153 846ବିଘ-ରାଯ ଷଡ�ୀ ପି ବୃ<ାବନ ଷଡ�ୀ OR/12/089/202244

�ୀ /178846 54 153 847େସ-ହଲତା ଷଡ�ୀ  ା ଗେଣFର ଷଡ�ୀ ZUX0276915

ପ ୁ /178847 34 153 848ପ�ଫୁଲe କମୁାର ଷଢ�ୀ ପି ଗେଣFର ଷଢ�ୀ ZUX0276923

�ୀ /179848 43 153 849ସଂଯgୁା ଦାସ  ା େଗାକଳୁ ଚ<�  ଦାସ LSL1517721

ପ ୁ /179849 43 153 850ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ LSL2630812

ପ ୁ /179850 48 153 851ମଧ ୁସଧୁନ ଦାଶ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାଶ LSL1517705

ପ ୁ /179851 62 153 852େକ ତ�ୀନାଥ ନାଓ ପି ଜଗା ନାଓ OR/12/089/202247

ପ ୁ /180852 45 153 853ରାମାନୁଜ ଦାସ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାସ LSL1517747

�ୀ /180853 43 153 854କବିତା ଦାସ  ା ମଧସୁଧୁନ ଦାସ LSL2631083

�ୀ /180854 80 153 855େହମଲତା ମାଝି  ା ଜଗବaୁ ମାଝି OR/12/089/202253

ପ ୁ /180855 61 153 856ପ�ିୟର6ନ ସାହୁ ପି େବଧୖର ସାହୁ ZUX0643791

ପ ୁ /181856 42 153 857ବାସେୁଦବ ପାତ� ପି ଆନ< ପାତ� LSL1517689

14 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /182857 39 153 858ପାବ4 ତି ଦାସ  ା ରାମାନୁଜ ଦାସ LSL1517739

�ୀ /182858 80 153 859ଜ$ବୁତି ସାହୁ  ା ବୃ<ାବନ ସାହୁ OR/12/089/202255

ପ ୁ /182859 56 153 860ପ�କାଶ ଚ<�  ସାହୁ ପି ଲି�ରାଜ ସାହୁ LSL1459403

�ୀ /182860 51 153 861ପ�ଭାସିନୀ ସାହୁ  ା ପ�କାଶଚ<�  ସାହୁ OR/12/089/202256

�ୀ /182861 38 153 862ଚ<� ମା ସାହୁ  ା ପ�ିୟ ର6ନ ସାହୁ ZUX0643783

ପ ୁ /182862 29 153 863ରେଜ<�  ସାହୁ - ପ�କାଶ ଚ<�  ସାହୁ ZUX0860700

�ୀ /182863 25 153 864େଦବଶ�ୀ ସାହୁ ମା ପ�ଭାସିନୀ ସାହୁ ZUX0860718

�ୀ /183864 48 153 865କମଳା ଭତ� ା  ା ମ�ଳା ଭତ� ା OR/12/089/202600

�ୀ /183865 52 153 866େଶୖଳବାଳା େଦଇ  ା ଉ{ଳ ର6ନ ନାୟକ LSL1517671

ପ ୁ /183866 52 153 867ସେQାଷ କମୁାର ମହାପାତ� ପି େଗାପିନାଥ ମହାପାତ� ZUX0431841

ପ ୁ /183867 21 153 868ଧନର ମାଝୀ ପି ସନଧର ମାଝି ZUX1158484

ପ ୁ /183868 58 153 869ଅେଖFର ନାୟକ ପି ସ<ୁର ମଣି ନାୟକ LSL1340264

�ୀ /183869 51 153 870ଏTର ନାୟକ  ା ଅେଖFର ନାୟକ LSL1340256

�ୀ /183870 43 153 871ଆହୁତି ନାୟକ  ା ସିiାଥ4 ସାହୁ ZUX0432542

�ୀ /183871 29 153 872ଶଭୁସ3ିତା ନାୟକ ପି ଉ{ଳ ର6ନ ନାୟକ ZUX0276956

ପ ୁ /183872 28 153 873ଆଲାନ ବଡ଼ର ନାୟକ ପି ଉ{ଳ ର6ନ ନାୟକ ZUX0430942

ପ ୁ /183873 26 153 874ଦିପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉ{ଳ ର6ନ ନାୟକ ZUX0644591

ପ ୁ /183874 63 153 875ରାେଜ<�  ପ�ସାଦ ପLା ପି ସତ;ନାରାୟଣ ପLା ZUX0430959

�ୀ /183875 53 153 876ନିେବଦିତା ପLା  ା ରାେଜ<�  ପ�ସାଦ ପLା ZUX0430967

ପ ୁ /183876 31 153 877ସମୀର ପLା ପି ରାେଜ<�  ପ�ସାଦ ପLା ZUX0430892

ପ ୁ /183877 43 153 878ପ�ଶାQ କମୁାର ପାତ� ପି େଗାପିନାଥ ପାତ� ZUX0432120

ପ ୁ /183878 42 153 879ସିiାଥ4 ସାହୁ ପି ବାଲାଜୀ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0432559

�ୀ /184879 39 153 880ବି.କମଳା . ପି ସାେQୟା . OR/12/089/202631

�ୀ /184880 85 153 881ରୁକଣୁୀ ହରିଜନ  ା ଡାଳବଂଧ ୁହରିଜନ OR/12/089/202632

ପ ୁ /184881 38 153 882ଗ�ା ହରିଜନ ପି ରାମଦାଶ ହରିଜନ LSL1335454

ପ ୁ /185882 57 153 883ଗପିନାଥ ସବୁୁiି ପି କାଶିନାଥ ସବୁୁiି OR/12/089/202398

�ୀ /186883 37 153 884ନୟନ େବେହରା  ା ହର େବେହରା LSL1517788

ପ ୁ /186884 33 153 885ହର େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା ZUX0430918

�ୀ /187885 47 153 886ୟାସ3ିk େବଗ( ପି ସାବିz ହୁେସନ LSL1339860

ପ ୁ /187886 48 153 887େକ.(. ଜାକିର ହୁେସk ପି େକ.ଏ(. ସାବିର ହୁେସk LSL1339357

�ୀ /188887 43 153 888କନିୁ େଗୗଡ  ା ଭଗବାନ େଗୗଡ LSL1516954

�ୀ /188888 31 153 889ଦୀପିକା ପ9ନାୟକ  ା ସମୀର ପ9ନାୟକ ZUX0431619

ପ ୁ /188889 67 153 890ଭୀମ ଶ"ର ରାଓ ପି ମାଧବ ରାଓ LSL1340314

�ୀ /188890 58 153 891ରାଧାରାଣୀ ରାଓ  ା ଭୀମ ଶ"ର ରାଓ LSL1340306

�ୀ /189891 75 153 892ସଜୁନ ବାଡ଼ତ;ା  ା ରାମକୃA ବାଡ଼ତ;ା ZUX0432161

ପ ୁ /189892 67 153 893ଅମର କମୁାର େବେହରା ପି ଗଣପତି େବେହରା ZUX0432179

�ୀ /189893 65 153 894ସକୁାQି େବେହରା  ା ଅମର କମୁାର େବେହରା LSL1335942

ପ ୁ /189894 37 153 895ଆଶିଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଅମର କମୁାର େବେହରା ZUX0432187

ପ ୁ /189895 35 153 896େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ଅମର କମୁାର େବେହରା ZUX0432195

ପ ୁ /190896 45 153 897ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଶ�ୀଧର ଦାସ LSL2630820

�ୀ /190897 32 153 898ମିଲନ ଦାସ  ା ଦିଲe ୀପ କମୁାର ଦାସ ZUX0430298

�ୀ /190898 52 153 899ସର ତୀ ହରିଜନ  ା ବଳରାମ ହରିଜନ OR/12/089/202605

ପ ୁ /190899 40 153 900ଅଗରାମ ହରିଜନ ପି ବଳରାମ ହରିଜନ LSL1335793

ପ ୁ /190900 40 153 901େ1ମ ହରିଜନ ପି ସନୁା ହରିଜନ LSL1335074

�ୀ /190901 58 153 902ଯଶଦୁା ପାଇକ  ା ହରିହର ପାଇକ LSL1517028

ପ ୁ /191902 41 153 903କଲୁୁ ବାଘ ପି ବିନାୟକ ବାଘ LSL1335868

�ୀ /192903 40 153 904େକ. ଲ13ୀ .  ା େକ. ବୁଡୁ . LSL1335876

ପ ୁ /192904 46 153 905ଗେଣଶ ଚ<�  ସାହୁ ପି ବିପ� ଚରଣ ସାହୁ LSL1520196

�ୀ /192905 38 153 906ପ�ତିଭା କମୁାରି ସାହୁ  ା ଗେଣଶ ଚ<�  ସାହୁ LSL1516798

�ୀ /193906 38 153 907ଏ. ଚିନି ପି ଗରୁୁନାଥ ରାଓ LSL1442656

�ୀ /196907 38 153 908ସନପତି ମଦୁୁଲି ପି କୃA ମଦୁୁଲି ZUX0116541

�ୀ /196908 31 153 909ବତୀ ମଦୁୁଲି  ା ଟିବୁ ମଦୁୁଲି ZUX0432070

�ୀ /197909 47 153 910ଯମନୁା ମଦୁୁଲି ପି ନୀଳକI ମଦୁୁଲି ZUX0116558

ପ ୁ /197910 34 153 911ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି ପି ସେୁର<�  ମଦୁୁଲି ZUX0432062

�ୀ /199911 35 153 912କବିତା ଜାନି  ା ମାଧବ ଜାନି ZUX0643403

ପ ୁ /199912 32 153 913ମାଧବ ଜାନି ପି ବୁଟି ଜାନି ZUX0643411

ପ ୁ /199913 39 153 914ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ପି େସାନିଆ ମଦୁୁଲି ZUX0645739

�ୀ /199914 31 153 915ଡାଲି ମଦୁୁଲି  ା ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0116566

ପ ୁ /199915 33 153 916ମାନସ ର6ନ ସାମQରାୟ ପି ମଧସୁଦୂନ ସାମQରାୟ ZUX0116814

�ୀ /201916 48 153 917ଶକୁମଣି ଗାଦବା  ା ଚ<�  ଗାଦବା LSL1517358

�ୀ /203917 36 153 918କମୁାରି ଭତ� ା  ା ଗ.ୁ ଭତ� ା LSL2630804

�ୀ /204918 44 153 919ଦହନା ଗାଦବା  ା େମାହନ ଗାଦବା LSL1517002

15 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /205919 37 153 920େଗାରି ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି ZUX0276964

ପ ୁ /206920 38 153 921େହମ ହରିଜନ ପି େସାନୁ ହରିଜନ LSL1517614

�ୀ /209921 34 153 922ତିଳତମା ଭତରା  ା ତିଳ ଭତରା LSL2632099

�ୀ /210922 36 153 923ସନିୁତା ମହାରଣା ପି ଜଗନ- ାଥ ମହାରଣା ZUX0116574

ପ ୁ /211923 36 153 924େକୖଳାସ ନାୟକ ପି ରୁପଧର ନାୟକ LSL1517499

�ୀ /211924 27 153 925େଗୗରି ନାୟକ  ା େକଲୖାଶ ନାୟକ ZUX0817411

�ୀ /212925 37 153 926ଅ$ିକା େବନିଆ ପି ରାମଚ<�  େବନିଆ LSL1516913

ପ ୁ /212926 30 153 927େଗୗତମ େବନିଆ ପି ରାମ ଚ<�  େବନିଆ ZUX0643262

�ୀ /213927 37 153 928ସ<;ାରାଣି ପTିୁ ପି ଭରତ ପTିୁ LSL2632321

ପ ୁ /215928 36 153 929ଅେଶାକ େଗୗଡ ପି ରତନ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0116582

�ୀ /215929 50 153 930ସାରଦା େଗୗଡ଼ ପି ରତନ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0116590

ପ ୁ /216930 43 153 931ଲଳିତ କcୁାର ପି ପ�ଫଲୁe  କcୁାର LSL1514181

ପ ୁ /217931 36 153 932ବିପିନ ପ�ଧାନ ପି ବିେନାଦ ପ�ଧାନ LSL1517515

�ୀ /218932 45 153 933ମମତା କମୁାରି ମିଶ�  ା ଶିବପ�ସାଦ ମିଶ� LSL2709491

ପ ୁ /219933 36 153 934ପ�ଶ- ମାଝି ପି େଗୗରା� ମାଝି LSL1517507

�ୀ /219934 33 153 935ଈFରୀ ମାଝୀ  ା ପ�ଶ- ମାଝୀ ZUX0431676

�ୀ /221935 46 153 936କମଳା ପଜୁାରି  ା ସନୁାଧର ପଜୁାରି LSL1517416

�ୀ /221936 37 153 937ଶକୁ� ି ପଜୁାରି ପି ପଦୁ ପଜୁାରି LSL1517408

ପ ୁ /222937 43 153 938ତିଲ ଭତରା ପି େସାମନାଥ ଭତରା LSL1517572

ପ ୁ /223938 56 153 939କୃପାସିaୁ ନାୟକ ପି ନର ହରି ନାୟକ ZUX0946566

�ୀ /223939 53 153 940ପାବ4 ତି ନାୟକ  ା କୃପାସିaୁ ନାୟକ LSL1517093

�ୀ /223940 27 153 941ଲିସା ନାୟକ ପି କୃପାସିaୁ ନାୟକ ZUX0432740

�ୀ /224941 40 153 942ଭଗବତି ମାଝି  ା ମନୁ- ା ମାଝି LSL1517168

ପ ୁ /224942 38 153 943ବିଘ- ମାଝି ପି ବଳି ମାଝି LSL2630713

�ୀ /224943 35 153 944ମଝିୁ ମାଝି  ା ବିଘ- ମାଝି ZUX0946616

ପ ୁ /225944 42 153 945ତ�ିେଲାଚନ ପଜୁାରି ପି ପଦୁ ପଜୁାରି LSL1517655

�ୀ /225945 38 153 946ରାମା ପଜୁାରି  ା ତ�ିେଲାଚନ ପଜୁାରି LSL1517366

ପ ୁ /225946 37 153 947େସାନିଆ ପଜୁାରି ପି ପଦଲାମ ପଜୁାରି ZUX0116608

ପ ୁ /226947 42 153 948ଶିବ ମାଝି ପି ସ$ାରୁ ମାଝି LSL2630648

ପ ୁ /226948 34 153 949ସଦୁଶ4ନ ମାଝୀ ମା ମ6ିୁ ମାଝୀ ZUX0117226

�ୀ /226949 33 153 950ରତନା ମାଝୀ  ା ଜଗନ- ାଥ ମାଝୀ ZUX0117325

�ୀ /226950 32 153 951ସମିୁତା ମାଝୀ  ା ସଦୁଶ4ନ ମାଝୀ ZUX0431650

�ୀ /228951 41 153 952ପାବ4 ତି ହରିଜନ  ା ପର1ିତ ହରିଜନ LSL1517432

ପ ୁ /229952 43 153 953େଗାପିନାଥ ଗଉଡ ପି ଧନ ଗଉଡ LSL2630911

�ୀ /229953 40 153 954ମgୁା ଗଉଡ  ା େଗାପିନାଥ ଗଉଡ LSL2630861

�ୀ /231954 45 153 955ଦଇମତି ଜାନି  ା ଦାସ ଜାନି LSL1516863

ପ ୁ /232955 56 153 956କୃପାସିaୁ ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ LSL1516558

�ୀ /232956 53 153 957କ<ୁନ ନାୟକ  ା ଡ$ରୁ ନାୟକ ZUX0116624

ପ ୁ /233957 36 153 958ସେୁର<�  ହQାଳ ପି ଦଇତାରି ହQାଳ ZUX0276972

�ୀ /234958 41 153 959ଦମୟQି ଭୁମିଆ  ା ପଦ3 ନ ଭୁମିଆ LSL1516897

�ୀ /235959 40 153 960ଦଇମତି େବେହରା  ା ବିଶ ୁେବେହରା LSL1516905

ପ ୁ /240960 37 153 961ତୀଥ4ରାଜ ସିଂେଦବ ପି କଲାବ ସିଂେଦବ LSL1516780

�ୀ /240961 24 153 962ରୁବି ସିଂ େଦଓ  ା ତୀଥ4ରାଜ ସିଂ େଦଓ ZUX0872762

ପ ୁ /244962 39 153 963ରେମଶ େଗୗଡ ପି ଅଭିରାମ େଗୗଡ LSL2630846

ପ ୁ /244963 34 153 964ରାମ େଗୗଡ ପି ଅଭିରାମ େଗୗଡ ZUX1012657

ପ ୁ /244964 29 153 965େମାହନ େଗୗଡ ପି ଅଭିରାମ େଗୗଡ ZUX1012665

ପ ୁ /245965 58 153 966ଜଗବaୁ ହQାଳ ପି ରଘନୁାଥ ହQାଳ LSL1517804

�ୀ /245966 32 153 967ସବିତା ହQାଳ ପି ଜଗବaୁ ହQାଳ ZUX0817189

�ୀ /245967 29 153 968ସନିୁତା ହQାଳ ପି ଜଗବaୁ ହQାଳ ZUX0817197

�ୀ /247968 34 153 969ଗିତା6ଳି ଦାସ  ା ରବିନାରାୟଣ ଦାସ LSL1517101

ପ ୁ /247969 42 153 970ନବକିେଶାର ପ9ନାୟକ ପି ଶ�ୀହରି ପ9ନାୟକ ZUX0430439

�ୀ /247970 39 153 971ଲ13ୀ ପ9ନାୟକ  ା ନବକିେଶାର ପ9ନାୟକ ZUX0431122

ପ ୁ /248971 36 153 972ଡମ ୁଜାନି ପି ବଲଭ ଜାନି ZUX0276980

ପ ୁ /250972 66 153 973ବିFନାଥ େବେହରା ପି ଲ13ଣ େବେହରା LSL2636363

�ୀ /250973 58 153 974କିେଶାରୀ େବେହରା  ା ବିFନାଥ େବେହରା LSL2636355

ପ ୁ /250974 32 153 975ପ�େମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ବିFନାଥ େବେହରା ZUX0341107

ପ ୁ /250975 29 153 976ପ�କାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବିFନାଥ େବେହରା ZUX0430975

ପ ୁ /251976 57 153 977ଅ1ୟ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ପ_ୂ4 ଚ<�  ମହାପାତ� ZUX0116640

�ୀ /251977 47 153 978ଉଷାରାଣୀ ମହାପାତ�  ା ଅ1ୟ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0116657

�ୀ /251978 26 153 979ବିଚିସ3 ିତା ମହାପାତ� ପି ଅ1ୟ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0643551

�ୀ /253979 35 153 980ପାପାଲା େଲାକା*ା  ା ପି.େମାହନ ରାଓ ZUX0872754

ପ ୁ /253980 45 153 981ସଶୁାQ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଆର େକ ମହାରଣା LSL2632248

16 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /253981 36 153 982େମାତି ଲ13ି ମହାରାଣା  ା ସଶୁାQ କମୁାର ମହାରଣା ZUX0643874

ପ ୁ /253982 48 153 983ପାପାଲା େମାହନ ରାଓ ପି Papala ଏଲାୟା ରାଓ ZUX0817262

�ୀ /255983 42 153 984ସେରାଜୀନି ପ�ଧାନ  ା ସବୁାସ ଚ<�  ପ�ଧାନ ZUX0817270

�ୀ /255984 21 153 985ଗାୟତ�ୀ ପ�ଧାନ  ା େଗୗରବ ନାୟକ ZUX1143908

ପ ୁ /255985 36 153 986େଘନୁ ରାଜୁ ପି ପ�ଭାକର ରାଜୁ ZUX0116665

ପ ୁ /255986 34 153 987ଗ.ୁ େକଳୖାସ ରାଜୁ ପି ପ�ଭାକର ରାଜୁ ZUX0667410

ପ ୁ /255987 26 153 988କନକ ରାଜୁ ପି ଗ.ୁ େକୗଳାସ ରାଜୁ ZUX0872812

ପ ୁ /256988 37 153 989ରବି କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ପ�ତାପ କମୁାର ପ�ଧାନ LSL2632339

�ୀ /257989 36 153 990ସବିତା ଦାସ  ା ଈFର ଦାସ LSL2630960

�ୀ /258990 37 153 991ଯେଶାଦା ଖିଲ ପି ଡମ ୁଖିଲ LSL2630929

ପ ୁ /259991 36 153 992ଶରତ କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁର<�  େବେହରା LSL2630937

ପ ୁ /259992 36 153 993ପ�ଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି ବିFନାଥ େବେହରା LSL2636371

ପ ୁ /260993 36 153 994ନରସିଂହ ଅନ� ପି ନ< ଅନ� LSL2632065

ପ ୁ /260994 34 153 995ଲ13ଣ ଅନ� ପି େଗାବi4 ନ ଅନ� ZUX0117135

�ୀ /260995 30 153 996କା6ନ ଅନ�  ା ଲ13ଣ ଅନ� ZUX0644088

�ୀ /260996 27 153 997ରାଧାରାଣୀ ନାୟକ ପି ସାଇବ ନାୟକ ZUX0644096

ପ ୁ /260997 53 153 998େସାନୁ ପା�ି ପି ସନୁାଧର ପା�ି ZUX0644666

ପ ୁ /260998 22 153 999ଜୟ ପା�ି ପି େସାନୁ ପା�ି ZUX1229079

ପ ୁ /261999 34 153 1000କYତରୁ କରଣ ପି ନକଳୁ କରଣ ZUX0116673

ପ ୁ /2621000 35 153 1001େଶଖ ଆକବର ପି ଏସ େକ ମନୁା  LSL2630655

�ୀ /2621001 35 153 1002ସବୂାନ ବି  ା େସv ଗଲୁାବ ZUX1245141

ପ ୁ /2621002 36 153 1003େଶଖ ୟୁସଫୁ ପି ଏସ େକ ନାଜିର LSL2630614

ପ ୁ /2631003 41 153 1004ରବି ପାଇକ ପି ଶିରି ପାଇକ LSL2632297

�ୀ /2631004 26 153 1005ପଦ3 ା ପାଇକ  ା ରବି ପାଇକ ZUX0685511

ପ ୁ /2641005 36 153 1006ମେହ<�  କଳୁଦୀପ ପି ନବୀନ କଳୁଦୀପ LSL2632180

�ୀ /2641006 30 153 1007ସନିୁତା ନାୟକ  ା ମେହ<�  ଦୀ� ZUX0432732

ପ ୁ /2651007 38 153 1008ଏନ ସି ଏଚ ନାୟକ ପି ଅ1ୟ କମୁାର ନାୟକ LSL2630770

ପ ୁ /2651008 35 153 1009େଗାପବaୁ ନାୟକ ପି େଦବକ ନାୟକ LSL2630606

ପ ୁ /2661009 39 153 1010ଜିେତ<�  କମୁାର େବେହରା ପି ଲ13ଣ େବେହରା ZUX0117457

ପ ୁ /2661010 71 153 1011ବିFନାଥ ନାୟକ ପି େ1ତ�ୀ ନାୟକ LSL2632131

�ୀ /2661011 60 153 1012ଖଲe ି ନାୟକ  ା ବିFନାଥ ନାୟକ LSL2632149

�ୀ /2661012 40 153 1013ମମତା କମୁାରୀ ନାୟକ ମା ଖଲି ନାୟକ ZUX0872937

�ୀ /2661013 37 153 1014ବିAୁପ�ିୟା ନାୟକ  ା ସଧୁୀର କମୁାର ନାୟକ ZUX0341115

�ୀ /2661014 36 153 1015ର6ିତା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ବିFନାଥ ନାୟକ ZUX0116699

ପ ୁ /2671015 36 153 1016ରେମଶଚ<�  େବେହରା ପି ପ_ୁ4ଚ<�  େବେହରା LSL2632156

ପ ୁ /2681016 25 153 1017େମଘରାଜ େଗୗଡ ପି ରଘନୁାଥ େଗୗଡ ZUX0817445

ପ ୁ /2691017 36 153 1018ଗେଣଷ ପOୁ4ୀ ପି ବାୟା ପOୁ4ୀ LSL2632081

ପ ୁ /2691018 64 153 1019ସେୁର<�  ସାବତ ପି ଖଲି ସାବତ LSL2636462

ପ ୁ /2691019 33 153 1020ବସQ ସାବତ ପି ସେୁର<�  ସାବତ LSL2632347

ପ ୁ /2691020 30 153 1021ପ�ଶାQ ସାବତ ପି ସେୁର<�  ସାବତ ZUX0432765

ପ ୁ /2701021 48 153 1022ସେୁର<�କମୁାର ଭ9ାଚାଯ;4 ପି ସେQାଷକମୁାର ଭ9ାଚାଯ;4 LSL2630598

�ୀ /2701022 39 153 1023ସଧୁା ଭ9ାୟାଯ;4  ା ସବୁାସଚ<�  ଭ9ାୟାଯ;4 LSL2630838

ପ ୁ /2711023 47 153 1024ଦୁଗDପ�ସାଦ ଆ�ବାଲା ପି ଶ�ୀରାମ ଆ�ବାଲା LSL2632263

ପ ୁ /2711024 32 153 1025ଏ ସାଇଁ ପି ଏ ରାବଣା ZUX0685230

�ୀ /2711025 34 153 1026ଏ ସେQାଷୀ  ା ଏ ଦୁଗD ପ�ସାଦ ଆ�ବାଲା ZUX0685248

ପ ୁ /2731026 34 153 1027ପ�ଭାତ େଗାଲରୀ ପି ଡ$ରୁୁ େଗାଲରୀ ZUX0117093

ପ ୁ /2731027 45 153 1028ଉେପ<�କମୁାର ନାୟକ ପି ନବିନଚ<�  ନାୟକ LSL2632313

�ୀ /2741028 36 153 1029ନୁରମହ*ଦ  ା ମହ*ଦ ZUX0116723

ପ ୁ /2751029 35 153 1030ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ପି ସ$ାରୁ ମଦୁୁଲି ZUX0116731

�ୀ /2751030 29 153 1031କଇମଣି ମଦୁୁଲି  ା ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0644062

�ୀ /2751031 28 153 1032ଅ6ନି ନାୟକ ପି ସାେହବ ନାୟକ ZUX0644070

�ୀ /2761032 34 153 1033ରଶ3 ିତା େହାତା  ା େଗାରାଚା< ତ�ିପାଠୀ ZUX0365619

ପ ୁ /2761033 40 153 1034େଗାରାଚା< ତ�ିପାଠୀ ପି ତ�ିେଲାଚନ ତ�ିପାଠୀ LSL2630986

ପ ୁ /2771034 34 153 1035ଡି ସେQାଷ କମୁାର ପି ଡି େମାହନ ରାଓ LSL2636348

�ୀ /2771035 52 153 1036ଡି ସାବିତ�ି  ା ଡି େମାହନ ରାଓ ZUX0685362

ପ ୁ /2781036 34 153 1037ଅରୁଣକାQ ରାଉତ ପି େଗାବି< ରାଉତ LSL2630663

ପ ୁ /2791037 69 153 1038ତ�ିେଲାଚନ ତ�ିପାଠୀ ମା କମଳା ତ�ିପାଠୀ LSL2631000

�ୀ /2791038 66 153 1039ବସQ ତ�ିପାଠୀ  ା ତ�ିେଲାଚନ ତ�ିପାଠୀ LSL2631042

ପ ୁ /2791039 43 153 1040ବିରଅଭିମନ; ୁତ�ୀପାଠୀ ପି ତ�ିେଲାଚନ ତ�ୀପାଠୀ LSL2630994

ପ ୁ /2801040 51 153 1041ଦିପକକମୁାର ପାତ� ପି ରାମକୃA ପାତ� LSL2636454

ପ ୁ /2801041 40 153 1042ଆେଲାକ ପାତ� ପି ରାମକୃA ପାତ� LSL2632198

�ୀ /2811042 42 153 1043ମିନା1ୀ ନାୟକ  ା ରାଜକମୁାର ନାୟକ LSL2630903

17 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /2821043 46 153 1044ସସୀମା ପାରବିନ ପି ମହ*ଦ ହଲିମ LSL2632388

ପ ୁ /2831044 46 153 1045ପ�ଦି.କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଉମାକାQ ମହାପାତ� OR/12/089/282855

ପ ୁ /2851045 39 153 1046ପ�ତାପ ପLା ପି ବିରବର ପLା ZUX0116863

�ୀ /2861046 50 153 1047େଦବୀ େକଉଟ  ା ଜଗନ- ାଥ େକଉଟ ZUX0872747

ପ ୁ /2861047 49 153 1048ଜଗନ- ାଥ େକଉଟ ପି ପରଶ ୁେକଉଟ ZUX0117739

ଅ /2861048 24 153 1049ସେୁରଶ େକଉଟ ପି ଜଗନ- ାଥ େକଉଟ ZUX0946657

�ୀ /2861049 27 153 1050ମିରା େକଉଟି ପି ଜଗନ- ାଥ େକଉଟି ZUX0685602

�ୀ /2881050 32 153 1051ବିa;ାରାଣୀ ପ9ନାୟକ ପି ପ�ସନ-  କମୁାର ପ9ନାୟକ ZUX0643569

�ୀ /2881051 29 153 1052ରାଧା ରାଣୀ ପ9ନାୟକ ମା ସବିତା ପ9ନାୟକ ZUX0685412

ପ ୁ /2881052 27 153 1053ଅଜୟ କମୁାର ପ9ନାୟକ ମା ସବିତା ପ9ନାୟକ ZUX0685453

�ୀ /2901053 32 153 1054ଆରତି ମହାQି ପି ତ�ିପତି ମହାQି ZUX0277012

�ୀ /2911054 39 153 1055ଜୟQି ମହାରଣା  ା ଭାଗିରଥୀ ମହାରଣା ZUX0116798

�ୀ /2921055 34 153 1056ରଶ3 ିତା ନାୟକ  ା େଗୗରା� ନାୟକ ZUX0117143

�ୀ /2941056 33 153 1057େଗୗରୀ ଗାଦବା ପି ଚ<�  ଗାଦବା ZUX0117036

ପ ୁ /2951057 44 153 1058ଦୁଷ3Q ପାଢୀ ପି ସୀତାରାମ ପାଢୀ ZUX0116996

�ୀ /2951058 39 153 1059ନମିତା ପାଢୀ  ା ଦୁଷ3Q ପାଢୀ ZUX0117002

ପ ୁ /2961059 33 153 1060ସକୁାQ ମାଝୀ ମା ପରୁୁଷତୀ ମାଝୀ ZUX0117333

�ୀ /2961060 29 153 1061ସମାରୀ ମାଝୀ  ା ସକୁାQ ମାଝୀ ZUX0431106

ପ ୁ /2961061 26 153 1062ମନୁ ମାଝି ପି ଶ;ାମ ମାଝି ZUX1103985

�ୀ /2961062 23 153 1063ଉଷା ମାଝୀ  ା ମନୁ ମାଝୀ ZUX1101344

ପ ୁ /2961063 84 153 1064େଗୗରା� ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ ZUX0117341

�ୀ /2961064 41 153 1065ସାନ ନାୟକ  ା େଗୗରା� ନାୟକ ZUX0431767

ପ ୁ /2981065 33 153 1066ଧନ ଗାଦବା ପି କମଳୁୁ ଗାଦବା ZUX0116939

�ୀ /2981066 24 153 1067ଅସମତୀ ଗାଦବା  ା ଧନ ଗାଦବା ZUX1245356

�ୀ /2991067 41 153 1068ପଜୁାଓ ପାତ�  ା ପଦଲାମ ପାତ� ZUX0117556

�ୀ /2991068 39 153 1069ପNୁା6ଳୀ ପାତ�  ା ରାମଚ<�  ପାତ� ZUX0117531

�ୀ /3011069 38 153 1070ସରୁଭି ସବୁୁiି  ା .ଶାQ ସବୁୁiି ZUX0390666

�ୀ /3011070 34 153 1071ମିତା ସବୁୁiି  ା ସଶୁାQ ସବୁୁiି ZUX0277020

ପ ୁ /3021071 39 153 1072ବଇଦ ଭତରା ପି ଗରା ଭତରା ZUX0117630

�ୀ /3021072 34 153 1073ସନମତି ଭତରା  ା ବଇଦ ଭତରା ZUX0117622

ପ ୁ /3021073 34 153 1074ଡ$ରୁ ଭତ� ା ପି େସାମନାଥ ଭତ� ା ZUX0117168

�ୀ /3021074 34 153 1075କମଳା ଭତ� ା  ା େସାମନାଥ ଭତ� ା ZUX0117176

�ୀ /3021075 28 153 1076ଅନାମିକା ଭତ� ା  ା ଡ$ରୁ ଭତ� ା ZUX0685487

�ୀ /3031076 33 153 1077େଖମା ଭତରା  ା ରାହୁଲୁ ଭତରା ZUX0277038

ପ ୁ /3031077 35 153 1078ରଇଲୁ ଭତରା ପି ଦବୁଲୁ ଭତରା ZUX0277046

�ୀ /3041078 35 153 1079େଦବୀ ମାଝୀ  ା ସ6ୟ ମାଝୀ ZUX0117358

ପ ୁ /3041079 35 153 1080ସ6ୟ ମାଝୀ ମା ନବୀନା ମାଝୀ ZUX0817148

�ୀ /3051080 34 153 1081ବୁେଦଇ ପଜୂାରୀ  ା ମହ*ଦ ପଜୂାରୀ ZUX0117077

ପ ୁ /3061081 57 153 1082ସେଦବ ଭତ�ା ପି େଦବ ଭତ�ା ZUX0117267

�ୀ /3061082 43 153 1083ରାେଜ ରୀ ପLା  ା ପ�ଭାକର ପLା ZUX0116855

�ୀ /3061083 33 153 1084ନମିତା ପLା ପି ବିରବର ପLା ZUX0116822

ପ ୁ /3071084 34 153 1085ରାମ େଗୗଡ ପି ମାନସିଂହ େଗୗଡ ZUX0117259

ପ ୁ /3081085 39 153 1086ତିବୁ ମଦୁୁଲି ପି ବୁଟୁ ମଦୁୁଲି ZUX0116780

�ୀ /3111086 59 153 1087ରଜନୀ େଗୗଡ଼  ା ହରିବaୁ େଗୗଡ଼ ZUX0432229

ପ ୁ /3111087 44 153 1088ସତ; ନାରାୟଣ େଗୗଡ ପି ହରିବaୁ େଗୗଡ ZUX0644278

�ୀ /3111088 33 153 1089ସନିୁତା କମୁାରୀ େଗୗଡ  ା ସତ; ନାରାୟଣ େଗୗଡ ZUX0644260

ପ ୁ /3111089 38 153 1090ପ�ଶାQ କମୁାର ରାୟ ପି ବାଇକୃA ରାୟ ZUX0643379

�ୀ /3111090 46 153 1091ବବିତା ସିଂ  ା ଜିେତ<�  ସିଂ ZUX0341123

�ୀ /3111091 33 153 1092ସ3 ିତା କମୁାରୀ ସିଂ ପି ବିେ<Fର ସିଂ ZUX0341131

ପ ୁ /3111092 29 153 1093ଶgି ସିଂ ପି ଦିବାନ ସିଂ ZUX0643429

ପ ୁ /3121093 32 153 1094ଜଗନ- ାଥ ପ�ଧାନ ପି ଅQଯ;Dମି ପ�ଧାନ ZUX0341149

�ୀ /3131094 33 153 1095ଭଗବତୀ ବିFାସ  ା ସାମଲ କମୁାର ବିFାସ ZUX0431965

ପ ୁ /3141095 45 153 1096ସେQାଷ ପାଢ଼ୀ ପି ଜୟ ରାମ ପାଢୀ ZUX0430660

�ୀ /3141096 59 153 1097ପ�ମିଳା ଶମD  ା ରେମଶ ଶମD ZUX0430637

ପ ୁ /3141097 27 153 1098ବିFନାଥ ଶମD ପି ରେମଶ ଶମD ZUX0685461

ପ ୁ /3151098 33 153 1099େଦବ ଜାନି ପି ଦିନବaୁ ଜାନି ZUX0644799

�ୀ /3151099 25 153 1100ମନୁୀ ଜାନୀ  ା େଦବ ଜାନୀ ZUX0946624

�ୀ /4521100 21 153 1101ଡମଣୁୀ ଗାଦବା  ା ଦୁଯ;4 ଗାଦବା ZUX1097443

�ୀ /9901101 25 153 1102ରଶ3 ିତା କମୁାରି େଗୗଡ ପି ଦିଲିପ କମୁାର େଗୗଡ ZUX1003367

�ୀ /9991102 69 153 1103ସନୁାେଦଇ ଜାନୀ  ା ପଦଲୁ ଜାନୀ ZUX1042548

ପ ୁ /9991103 52 153 1104ଏସ.ରାମ ବାବୁ ପି ଏସ ସତ;ନାରାୟଣ LSL2067668

�ୀ /9991104 21 153 1105ପଦ3 ା ବତ� ା ମା ସସୁୀଳା ବତ� ା ZUX1245216

18 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /9991105 48 153 1106ଭରତ େବେହରା ପି ଭା\ର େବେହରା ZUX1131408

�ୀ /9991106 36 153 1107ଜୟQି େବେହରା  ା ଭରତ େବେହରା ZUX1123371

�ୀ /9991107 25 153 1108ସାଗରିକା େବନିଆ ପି ରାମଚ<�  େବନିଆ ZUX0946467

�ୀ /9991108 26 153 1109ଜ$ବୁତୀ ଭତରା  ା ସହେଦବ ଭତରା ZUX1012616

ପ ୁ /9991109 27 153 1110ସହେଦବ ଭତ� ା ପି ହରି ଭତ� ା ZUX1012624

ପ ୁ /9991110 35 153 1111ବିେନାଦ ବିେଶାଇ ପି ନୀଳକI ବିେଶାଇ ZUX1012558

ପ ୁ /9991111 39 153 1112ଶିବଶ"ର ଦେଳଇ ପି ନିଳକI ଦେଳଇ ZUX0946418

ପ ୁ /9991112 35 153 1113ପ�ଭାତ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଜୟେଦବ ଦେଳଇ ZUX1012541

�ୀ /9991113 27 153 1114ସେQାଷୀ ଦେଳଇ  ା ପ�ଭାତ କମୁାର ଦେଳଇ ZUX1012533

�ୀ /9991114 27 153 1115ପଦ3 ା ଦେଳଇ  ା ଶିବଶ"ର ଦେଳଇ ZUX0946491

�ୀ /9991115 39 153 1116େମାନାଲିସା ଦାସ  ା େସାରଜ କମୁାର ଦାସ ZUX0555243

�ୀ /9991116 27 153 1117ସମKଳା ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ ZUX0946483

�ୀ /9991117 24 153 1118ପ�ିଯ$ଦା ଦାସ ପି ଶରତ ଚ<�  ଦାସ ZUX1208057

ପ ୁ /9991118 46 153 1119େକ ଦାସ ୁ ପି େକ.ନରସିଂହ ମତୁ4 ୀ ZUX1245331

ପ ୁ /9991119 32 153 1120େଯାେଗଶ େଗାଖେଲ ପି ଅମାନତ ରାଓ େଗାଖେଲ ZUX1003342

�ୀ /9991120 22 153 1121ଗାୟତ�ୀ ହରିଜନ  ା ରାମ ହରିଜନ ZUX1341130

�ୀ /9991121 27 153 1122ସନୁା ଜାନୀ  ା ଶକୁେଦବ ଜାନୀ ZUX1012640

�ୀ /9991122 24 153 1123ସ3 ୃତି େରଖା େଜନା ପି ସସଧର େଜନା ZUX1208172

�ୀ /9991123 45 153 1124ଏସ.ଭାଗ; ଲ13ୀ  ା ଏସ.ରାମ ବାବୁ LSL2067650

�ୀ /9991124 25 153 1125ପନୁମ ମାଳି  ା ପ_ୁ4 ସେQାଷ ମାଳି ZUX0872796

�ୀ /9991125 65 153 1126ଟି. ମେନାରମା  ା ଅମାନତ ରାଓ ZUX1003334

�ୀ /9991126 55 153 1127େସ-ହଲତା ମିଶ�  ା େକଲୖାଶ ଚଂଦ�  ମିଶ� ZUX1245455

ପ ୁ /9991127 21 153 1128ସସୁାQ ଶ"ର ମିଶ� ପି ବନବିହାରୀ ମିଶ� ZUX1245398

�ୀ /9991128 77 153 1129ମ�ତା ନାୟକ  ା ଧନୁ ନାୟକ ZUX1039437

ପ ୁ /9991129 58 153 1130ଅଭିମନ; ୁନାୟକ ପି ଧନୁ ନାୟକ ZUX1041557

ପ ୁ /9991130 32 153 1131େକଲୖାସ ଚ<�  ନାୟକ ପି ଅଭିମନ; ୁନାୟକ ZUX1039353

ପ ୁ /9991131 31 153 1132ପ�କାଶ ଚ<�  ନାୟକ ପି ଅଭିମନ; ୁନାୟକ ZUX1039494

�ୀ /9991132 25 153 1133ପ�ିୟଦଶKନୀ ନାୟକ ପି ଆଦିକ< ନାୟକ ZUX1012566

�ୀ /9991133 25 153 1134କaୁଣୀ ନାୟକ  ା ଅଭିମନ; ୁନାୟକ ZUX1045202

ପ ୁ /9991134 23 153 1135ସେୁର<�  ନାୟକ ପି ନରସିଂଗ ନାୟକ ZUX1287325

ପ ୁ /9991135 22 153 1136ସେର<�  ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX1275916

ପ ୁ /9991136 33 153 1137ଶ�ୀକାQ ପାଢି ପି ପଦ3  ଚରଣ ପାଢି ZUX1131317

ପ ୁ /9991137 27 153 1138ମଧସୁଦୂନ ପLା ପି କିେଶାର ଚ<�  ପLା ZUX1003326

ପ ୁ /9991138 44 153 1139ଶିମାGଳ ପାତ� ପି ଲ13ୀନାରାୟଣ ପାତ� OR/12/089/286162

�ୀ /9991139 35 153 1140ଚ<ନା ପାତ�  ା ବୃ<ାବନ ଚ<�  ସାହୁ ZUX1012632

ପ ୁ /9991140 30 153 1141ଜଗଦିଷ ପଜୁାରୀ ପି ଶିରା ପଜୁାରୀ ZUX1012608

ପ ୁ /9991141 24 153 1142ସମୁନ ରାୟ ପି ରାମଲାଲ ରାୟ ZUX1245414

ପ ୁ /9991142 62 153 1143ଟି. େଭ"ଟ ରାଓ ପି ଟି. ଆoାଲା ,ୱାମି ZUX1001049

�ୀ /9991143 76 153 1144େଗୗରୀ ଷଡ�ୀ  ା ନିଳକI ଷଡ�ୀ ZUX0946459

ପ ୁ /9991144 32 153 1145ଅନିଲ କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି ଉମାକାQ ଷଡ�ୀ ZUX1003359

ପ ୁ /9991145 72 153 1146ବାଲାଜୀ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି େନଲା କଂଠ ସାହୁ ZUX0865899

�ୀ /9991146 31 153 1147ମମତା ସାହୁ  ା ତ�ିପତି ସାହୁ ZUX1012582

ଅ /9991147 26 153 1148ଗାୟତ�ୀ ସାହୁ ପି ଭା\ର ସାହୁ ZUX0817494

�ୀ /9991148 20 153 1149ଅନୁଧା ସାହୁ ପି ଚିତ�େସନା ସାହୁ ZUX1275908

�ୀ /9991149 20 153 1150ଅନୁଧା ସାହୁ ପି ଚିତ�େସନା ସାହୁ ZUX1286632

ପ ୁ /9991150 21 153 1151ଏସ ସାଇକୃ◌Aିା ପି ଏସ ରାମବାବୁ ZUX1208388

�ୀ /9991151 65 153 1152ମଧ ୁଚଂଦା ସଶ ୂ  ା ବାଲାଜୀ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0865907

ପ ୁ /9991152 24 153 1153ଏସ. ସତ;ନାରାୟଣ ପି ଏସ.ରାମ ବାବୁ ZUX0946475

�ୀ /9991153 65 153 1154େସ-ହଲତା  ାଇଁ  ା ନାରାୟଣ  ାଇଁ ZUX0817452

ପ ୁ /9991154 58 153 1155ସିମାGଳ  ାଇଁ ପି େଗାଲା  ାଇଁ OR/12/089/201035

�ୀ /9991155 49 153 1156ପଦ3 ାବତୀ  ାଇଁ  ା ସିମାGଳ  ାଇଁ OR/12/089/201036

ପ ୁ /9991156 26 153 1157ସତ;ବ� ତ  ାଇଁ ପି ସିମାGଳ  ାଇଁ ZUX0970533

ପ ୁ /9991157 25 153 1158ଦିେନଶ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଜୟQ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0817510

�ୀ /10731158 42 153 1159ସଜୁାତା ରାଉତ  ା ସେରାଜ ରାଉତ ZUX0865949

�ୀ /House No-1159 19 153 1160ମଯରୂୀ ସାବତ ପି ଭଗବାନ ସାବତ ZUX1304799

�ୀ /011160 26 153 1161 ପ-ା େଚୗଧରୁୀ  ା ଶ�ୀକାQ େଚୗଧରୁୀ ZUX1398239

�ୀ /011161 26 153 1162 ପ-ା େଚୗଧରୁୀ  ା ଶ�ୀକାQ େଚୗଧରୁୀ ZUX1398486

ପ ୁ /191162 24 153 1163ଆକାଶ ର6ନ ପରିଡ଼ା ପି େଦେବ<ର ଚଂଦ�  ପରିଡ଼ା ZUX1399377

ପ ୁ /001163 32 153 1164ନିତାଈ ମିଧD ପି ପ�ଭାସ ମିଧD ZUX1420637

ପ ୁ /Jayanagar1164 27 153 1165ଗୀତାଂଜଳୀ ମହାପାତ�  େଗାପାଳ କୃ- େଗାପାଳ କୃA ମହାପାତ�  ZUX1423011

ପ ୁ /911165 18 153 1166େନତ� ା ନ< ମାଝୀ େନତ� ା ପି ପରୂନ ଚଂଦ�  ମାଝୀ ZUX1423250

ପ ୁ /D/8321166 24 153 1167ତାପସ ତ�ୀପାଠୀ ପି ପ�ଶାQ କମୁାର ତ�ୀପାଠୀ ZUX0879841

19 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1167 54 154 1ଶରତ ଚ<�  ମିଶ� ପି ଭିକାରି ମିଶ� ZUX0946699

�ୀ /1168 41 154 2ଭାଗ;ଲ13ି ପାଢି ପି ସିମାଦ� ି ପାଢି LSL1334739

ପ ୁ /1169 22 154 3ବିେନାଦ କମୁାର ପLା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପLା ZUX1090646

�ୀ /01170 23 154 4ଲାବନ;ା େବେହରା  ା ପ�ଭାତ କମୁାର େବେହରା ZUX1350321

ପ ୁ /001171 60 154 5ନିମ4ଳ କମୁାର େବେହରା - େଲଟ ZUX1362284

�ୀ /001172 66 154 6ଚ<� ମଣି ପLା ପି ମଲିକା ଅଜୁ4 ନ ସାମQରା ZUX1237205

ପ ୁ /011173 30 154 7ଡ$ରୁ ମଦୁୁଲି ପି ବାଲୁ ମଦୁୁଲି ZUX1097401

ପ ୁ /11174 44 154 8େକ େମେହବୁବୁ , ପି େକ ଏମ ହୁେସନ , OR/12/089/202162

�ୀ /11175 55 154 9ରସନାରା େବଗମ . ପି େକ ଏମ ହୁେସନ . OR/12/089/202165

�ୀ /11176 34 154 10ସନିୁତା ବାରିକ  ା ଗଗନ ବାରିକ ZUX1101377

ପ ୁ /11177 59 154 11ବ� ଜ କିେଶାର େଜନା ପି ପG ୁସତ;ନାରାୟଣ LSL2632255

�ୀ /11178 46 154 12ବିଣାପାଣି େଜନା  ା ବ� ଜ କିେଶାର େଜନା ZUX0432666

ପ ୁ /11179 31 154 13ବଟକୃA େଜନା ପି ବ� ଜ କିେଶାର େଜନା ZUX0432138

�ୀ /11180 30 154 14ଜାନକି ରାଣୀ େଜନା ପି ବ� ଜ କିେଶାର େଜନା ZUX0432146

�ୀ /11181 47 154 15େଜ;ାସ-ା ମାଝି  ା େସାମନାଥ ମାଝି LSL1335363

�ୀ /11182 22 154 17େମୗସମୁୀ ପ�ଧାନ  ା ବଟ କୃA େଜନା ZUX1227990

ପ ୁ /21183 55 154 18େକ ଏସ େଗୗସ , ପି େକ ଏମ ହୁେସନ , OR/12/089/202160

�ୀ /21184 45 154 19ତାହିରା େବଗମ .  ା େକ ଏମ େଗାସ . OR/12/089/202163

ପ ୁ /21185 59 154 20କାOKକ େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା ZUX1136241

�ୀ /21186 56 154 21ସକୁାQି େବେହରା  ା କାOKକ େବେହରା ZUX1136290

�ୀ /21187 75 154 22ପାବ4 ତୀ ତ�ିପାଠି  ା ମାୟାଧର ତ�ିପାଠି OR/12/089/282060

ପ ୁ /21188 52 154 23ସେୁରଶ ଚ<�  ତ�ିପାଠି ପି ମାୟାଧର ତ�ିପାଠି ZUX0667444

�ୀ /21189 51 154 24େସୗଦାମିନୀ ତ�ିପାଠୀ  ା ସେୁରଶ ଚ<�  ତ�ିପାଠୀ LSL1442599

ପ ୁ /21190 42 154 25ସଯୂ;4ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠି ପି ମାୟାଧର ତ�ିପାଠି LSL1442573

�ୀ /21191 22 154 26ପନୁମ ତ�ିପାଠୀ ପି ସେୁରଶ ଚ<�  ତ�ିପାଠୀ ZUX1136340

�ୀ /031192 32 154 27େଶକ ଆଶିକ ପି େସଖ ସରିଫ ZUX1341999

�ୀ /031193 21 154 28ଅ/ଯା ବାନ ପି େଶକ ଆସିକ ZUX1342013

�ୀ /031194 44 154 29ଉସନର ବାନୁ ପି ଶାୟକ ସରିଫ ZUX0753913

�ୀ /31195 48 154 30ସାବନା େବଗମ .  ା େକ ଏମ ହଲିଲ . OR/12/089/200514

ପ ୁ /31196 40 154 31ଏସ ସେୁରଶ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ଏସ ଚୁଡାମଣି ଆଚାରୀ LSL1334309

�ୀ /31197 39 154 32େକ. ଲଳିତା ଆଚାରୀ  ା ଏ,. ସେୁରଶ କମୁାର ଆଚାରୀ ZUX0946673

�ୀ /31198 36 154 33ପ�ଭାସିନି ଆଚାରୀ  ା ସିମାଦ� ି ସଧିୁର କମୁାର ଆଚାରୀ ZUX0644245

ପ ୁ /31199 44 154 34ସିମାଦ� ୀ ସଧୁୀରକମୁାର ଆଚାରୀ ପି ଚୁଡାମଣି ଆଚାz◌ଯ୍; ସିମାଦ� ୀ ZUX1323328

ପ ୁ /31200 38 154 35ସିମାଦ� ୀ ସଶୁୀଲ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ସିମାଦ� ୀ ଚୁଡାମଣି ଆଚାରି LSL1334291

ପ ୁ /31201 25 154 36େଶv ସାବିର ଅଲି ମା ହୁସନାରା ବାନୁ ZUX0946723

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବDଚନ ନିମେQ ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ-  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବDଚନ କମିଶନ ଭାରତ" �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ;କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବDଚନ ପବୂ4 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ" ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରQୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.1 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ"ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ" ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

20 20/M.O.P େଯାଗ;ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାQ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା1ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /31 31 154 37ନୁର ମହ�ଦ ଖା ପି ଂେଶ! ଖାଲିଲ ZUX0390690

ପ ୁ /32 39 154 38ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଢି ପି ସିମାଦ� ି ପାଢି LSL1334275

ପ ୁ /33 50 154 39େଶଖ ସରିଫ ପି େଶେକା େମା$ାନ ZUX0754135

%ୀ /044 26 154 40ଚୁମକିୁ ପ'ା ପି ପ�ଭାକର ପ'ା ZUX0753590

ପ ୁ /45 76 154 41ସିମାଦ� ୀ ଚୁଡାମଣି ଆଚାରୀ ପି ¥✓ ସିମାଦ� ୀ ପାବ- ତୀଶ. ଆଚାରୀ ZUX0936104

%ୀ /46 67 154 42ସିମାଦ� ୀ ସର/ତି ଆଚାରୀ /ା ଏସ.ଚୁଡାମଣି ଆଚାରୀ ZUX1421908

ପ ୁ /47 42 154 43ନୃସିଂହା2 ପାଢୀ ପି ବୃ2ାବନ ପାଢୀ LSL1334861

%ୀ /48 38 154 44ସସ3ିତା ପାଢୀ /ା ନୃସିଂହାନ2 ପାଢୀ ZUX0341008

ପ ୁ /49 50 154 45ପ�ଭାକର ପ'ା ପି ତ�ିନାଥ ପ'ା ZUX0431874

%ୀ /410 47 154 46ରଶ3 ି ପ'ା /ା ପ�ଭାକର ପ'ା ZUX0431866

%ୀ /0511 22 154 47ହରିପ�ିୟା ପାଣିଗ�ାହି ପି ର4ୀତ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX1246321

ପ ୁ /512 32 154 48ଇ6ର ଚ2�  ଖାଡିଆ ପି ବାେଲ6ର ଖାଡିଆ ZUX0115451

ପ ୁ /513 69 154 49ନାରାୟଣ ମାଝି ପି େର8ା ମାଝି OR/12/089/200703

%ୀ /514 65 154 50ନୀଳା ମାଝି /ା ନାରାୟଣ ମାଝି OR/12/089/200704

ପ ୁ /515 46 154 51େସାମନାଥ ମାଝି ପି ନାରାୟଣ ମାଝି OR/12/089/200705

ପ ୁ /516 45 154 52ସମୁ: ମାଝି ପି ନାରାୟଣ ମାଝି OR/12/089/201033

ପ ୁ /517 52 154 53ର4ିତ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଂବୃ2ାବନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0117184

%ୀ /518 43 154 54ମ4ରୁାଣି ପାଣିଗ�ାହୀ /ା ର4ିତ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0432104

%ୀ /519 23 154 55େସାନାଲୀ ପାଣିଗ�ାହି ପି ର4ିତ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0946772

ପ ୁ /520 59 154 56େକଶବ ପଟନାୟକ ପି ଦମଦାର ପଟନାୟକ ZUX0754432

ପ ୁ /521 23 154 57ରାେଜଶ ପ<ନାୟକ ପି େକଶବ ପ<ନାୟକ ZUX0946749

%ୀ /522 42 154 58ମମତା ପ<ନାୟକ /ା େକଶବ ପଟନାୟକ ZUX0754234

ପ ୁ /523 64 154 59େଗାବି2 ଚ2�  ରାଉତ ପି ଏକାଦଶି ରାଉତ ZUX0431627

%ୀ /524 60 154 60ଲିଲି ରାଉତ /ା େଗାବି2 ଚ2�  ରାଉତ ZUX0431643

ପ ୁ /625 42 154 61ଅ?ୟ ପାଢୀ ପି ଭଗବାନ ପାଢୀ LSL1335264

%ୀ /626 34 154 62ସର/ତୀ େଶାଭା ପି କମଲ େଲାଚନ େଶାଭା ZUX0341016

ପ ୁ /627 58 154 63କମଳ େଲାଚନ େଶାଭା ପି ତାଉଡୁ େଶାଭା OR/12/089/200697

%ୀ /628 49 154 64ପାବ- ତୀ େଶାଭା /ା େକାମଳଲଚନ େଶାଭା OR/12/089/200700

ପ ୁ /629 33 154 65ସେ:ାଶ କମୁାର େଶାଭା ପି କମଳେଲାଚନ େଶାଭା ZUX0115469

%ୀ /630 27 154 66ଖସୁବୂ େସାଭା ପି କମଳ େଲାଚଣ େସାଭା ZUX0753673

ପ ୁ /631 26 154 67ଉମା ମେହ6ର େସାଭା ପି କମଳଚନ ସଭା ZUX0754507

ପ ୁ /0732 32 154 68ନାରାୟଣ ଗାଦବା ପି ମଦିୁ ଗାଦବା ZUX0817734

%ୀ /0733 27 154 69ଲ?3ୀ ଗାଦବା /ା ନାରାୟଣ ଗାଦବା ZUX0817726

ପ ୁ /734 75 154 70ମଦିୁ ଗାଦବା ପି ମ�ଳା ଗାଦବା OR/12/089/200515

%ୀ /735 62 154 71ରତନି ଗାଦବା /ା ମଦିୁ ଗାଦବା OR/12/089/200516

ପ ୁ /736 39 154 72ମଧସୁଦୁନ େଗୗଡ ମା କମଳା େଗୗଡ LSL1517051

ପ ୁ /837 48 154 73କମଳଚନ ଗାଦବା ପି ଅଜୁ- ନ ଗାଦବା ZUX0753947

%ୀ /838 48 154 74ଦିନି ହରିଜନ /ା ଭିକାରି ହରିଜନ ZUX0754168

ପ ୁ /839 41 154 75ଗCୁ ହରିଜନ ପି ଭୀକାରୀ ହରିଜନ LSL1339571

%ୀ /840 48 154 76ତୁଳସା ଯାନି /ା ଦୟା ଯାନି OR/12/089/200252

%ୀ /0941 21 154 77ରୁତୁ ବାଘ ପି ପ�ଫଲୁF  ବାଘ ZUX1245612

%ୀ /0942 24 154 78ପ�ିୟGା ପ�ିୟଦଶ-ନୀ ବାରିକ /ା ଶ�ୀନିବାଶ େବେହରା ZUX1245984

ପ ୁ /0943 35 154 79ଶ�ୀନିବାଶ େବେହରା ପି କାH-କ େବେହରା ZUX1245935

%ୀ /944 45 154 80ଶକୁରିୁ ବାଗ /ା ପ�ଫଲୁ ବାଗ LSL1340108

%ୀ /945 39 154 81ସଲମା େବଗମ ପି େକ.ଏ.. ଆବଦୁଲ ସାମାଦ LSL1442540

ପ ୁ /946 24 154 82ଅଜିତ ଗଦବା ପି ଟାGା ଗଦବା ZUX1345602

%ୀ /947 45 154 83ଶ�ୀମତି ଶା:ି ମହା:ି /ା େଗାପୀନାଥ ମହା:ି ZUX0116749

ପ ୁ /1048 32 154 84ଗଗନ ବାରିକ ପି ଖେଗIଵର ବାରିକ ZUX1101567

ପ ୁ /1049 45 154 85ବାଲK େଗୗଡ ପି ସନୁାଧର େଗୗଡ LSL1406347

%ୀ /1050 40 154 86ସମିୁତ�ା େଗୗଡ /ା ବାଲK େଗୗଡ LSL1406321

1 20/M.O.P େଯାଗKତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀG /ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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%ୀ /1051 22 154 87ଭବାନୀ େଗୗଡ ପି ବାଲK େଗୗଡ ZUX1228022

ପ ୁ /1052 48 154 88ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ େଜନା ZUX0870139

%ୀ /1053 39 154 89ବିଦୁଲତା େଜନା /ା ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ZUX0753830

ପ ୁ /1054 62 154 90ପ�କାଶ ମହାପାତ� ପି େସାମନାଥ ମହାପାତ� LSL2630549

%ୀ /1055 52 154 91ନମିତା ମହାପାତ� /ା ପ�କାଶ ମହାପାତ� LSL2630556

ପ ୁ /1056 41 154 92ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ସିମାQଳ ମହାପାତ� LSL1334283

ପ ୁ /1057 23 154 93ଶଭୁ� ମନK ୁମହାପାତ� ପି ପ�କାଶ ମହାପାତ� ZUX1012749

ପ ୁ /1058 55 154 94ଗେଣଶ ପ�ସାଦ /ାଇଁ ପି ହରି /ାଇଁ LSL1334879

%ୀ /1059 50 154 95ମେନାରମା /ାଇଁ /ା ଗେଣଶ ପ�ସାଦ /ାଇଁ LSL1334424

%ୀ /01 WARD N60 65 154 96/R- ପ�ଭା ପାଣିଗ�ାହି /ା େଲଟ ଘନଶKାମ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1352129

%ୀ /1161 53 154 97ରୁନୀ ରାଣୀ ଦାସ /ା ବିଜୟ କମୁାର ତ�ିପାଠି ZUX1352707

ପ ୁ /1162 46 154 98ପି.ରମଣା ପି ପି.ସଯୂK-ନାରାୟଣ ZUX0667469

%ୀ /1163 41 154 99ପି.ନାଗମଣି /ା ପି.ରମଣା ZUX0667451

%ୀ /1164 39 154 100ସକିଲା ବିବି /ା ଏ..ଡି. ତାରକ ZUX0276287

ପ ୁ /1165 58 154 101ଏ .େଭGଟରାଓ େଚୗଧରୁୀ ପି ଏ .ଜାନକିରାମୟା େଚୗଧରୁୀ ZUX0116848

%ୀ /1166 52 154 102ଏ .କନକଦୁଗM େଚୗଧରୁୀ /ା ଏ .େଭGଟରାଓ େଚୗଧରୁୀ ZUX0116830

ପ ୁ /1167 33 154 103ଡି.େମାହନରାଜ ଓଦାଦି ପି ଡି.ଭାUର ଓଦାଦି ZUX0390641

ପ ୁ /1168 35 154 104ବିଳାପ ପ�ଧାନ ପି ବିେନାଦ ପ�ଧାନ ZUX0117309

ପ ୁ /1169 35 154 105ସଶୁା: କମୁାର ରଥ ପି େଗାପୀନାଥ ରଥ ZUX0390559

%ୀ /1170 34 154 106ଅନିତା ରଥ /ା ମିଶ� ରଥ ZUX0760009

ପ ୁ /1171 33 154 107େମାତି ର4ନ ରଥ ପି ନଳିନୀକା: ରଥ ZUX0116756

ପ ୁ /1172 33 154 108ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ନିତKାନ2 ରାଉତ ZUX0431668

%ୀ /1173 27 154 109ଭାରତୀ ରାଉତ ପି େଯାେୟା ରାଉତ ZUX0753558

ପ ୁ /1174 36 154 110ଶKାମସ2ୁର ସାହୁ ପି ଶ�ୀଧର ସାହୁ ZUX0116988

%ୀ /1175 32 154 111ପଦ3 ିନୀ କମୁାରୀ ଶତପଥି ପି ବିେଘV6ର ଶତପଥି ZUX0390567

ପ ୁ /1176 40 154 112ରେମଶ ସନୁାରୀ ପି ପ�େକଶ ସନୁାରୀ ZUX0870105

%ୀ /1177 36 154 113ଭବାନୀ ସନୁାରୀ /ା ରେମଶ ସନୁାରୀ ZUX0870113

ପ ୁ /1278 37 154 114ମକର ଭୂମିଆ ପି ସନୁାଧର ଭୂମିଆ ZUX0759985

%ୀ /1279 21 154 115ଅସ3ିତା ଷଡ�ୀ ପି ବଲF ଭ ନାରାୟଣ ଷଡ�ୀ ZUX1094432

ପ ୁ /1280 56 154 116ବଲF ଭ ନାରାୟଣ ଷଡ�ୀ ପି ନୀଳକX ଷଡ�ୀ ZUX0754127

ପ ୁ /1281 39 154 117ପGଜ େଲାଚନ /ାଇଁ ପି ଗେଣଶ ପ�ସାଦ /ାଇଁ LSL1339043

%ୀ /1282 30 154 118ରାଜଲ?3ି /ାଇଁ ପି ଗେଣଶ ପ�ସାଦ /ାଇଁ ZUX0430728

ପ ୁ /1383 85 154 119ରେମଶ ଚ2�  ମିଶ� ପି ବନମାଳି ମିଶ� LSL1459486

%ୀ /1384 75 154 120ପ�ଭାରାଣୀ ମିଶ� /ା ରେମଶଚ2�  ମିଶ� LSL1459494

%ୀ /1385 63 154 121କନକଲତା ମିଶ� /ା ଉେମଶଚ2�  ମିଶ� ZUX0276295

ପ ୁ /1386 57 154 122ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମିଶ� ପି ରେମଶଚ2�  ମିଶ� LSL1459502

ପ ୁ /1387 49 154 123ବିପି  ବିହାରୀ ମିଶ� ପି ରେମଶ ଚ2�  ମିଶ� LSL1339720

ପ ୁ /1388 44 154 124ଦିଲିପ କମୁାର ମିଶ� ପି ଉେମଶ ଚ2�  ମିଶ� OR/12/089/200898

ପ ୁ /1389 43 154 125ରବି2�  କମୁାର ମିଶ� ପି ଉେମଶଚ2�  ମିଶ� ZUX0276303

%ୀ /1390 42 154 126ସଶୁୀଳା କମୁାରୀ ମିଶ� /ା ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ� ZUX0276329

%ୀ /1391 39 154 127ସଂଯYୁା କମୁାରୀ ମିଶ� /ା ଦିଲିପ କମୁାର ମିଶ� ZUX0276311

%ୀ /1392 37 154 128ସସ3 ିତା ମିଶ� /ା ରବି2�  କମୁାର ମିଶ� ZUX0115477

ପ ୁ /1393 46 154 129ବୁଲୁ ମିଶ� ପି ରେମଶ ମିଶ� ZUX0754069

ପ ୁ /1394 39 154 130େକଳୖାସ ଚ2�  ମିଶ� ପି ରାମଚ2�  ମିଶ� ZUX0753954

%ୀ /1395 39 154 131ମ4 ୁମିଶ� /ା ବୁଲୁ ମିଶ� ZUX0754291

%ୀ /1396 39 154 132ସଜୁାତା ନ2ା /ା ସିବା ଚରଣ ପାଣୀ ZUX1342070

ପ ୁ /1397 40 154 133ଚ2ନ କମୁାର ପାଢି ପି ନିଳକX ପାଢି LSL1340181

ପ ୁ /1398 72 154 134ପଦ3 ନାଭ ପାଣି ପି ସମନାଥ ପାଣି OR/12/089/200508

%ୀ /1399 65 154 135ପ�ମିଳା ପାଣି /ା ପଦ3 ନାଭ ପାଣି OR/12/089/200509

ପ ୁ /13100 42 154 136ସିବା ଚଂଦନ ପାଣୀ ପି ଶ�ୀ  ପଦ3 ନାଭ ପାଣୀ ZUX1342054

%ୀ /14101 54 154 137ଏ[ ରଜିଂଦମ ପି ଏ[ ରାମେତୱାର ZUX0115501

%ୀ /14102 44 154 138େଶ! ତାଜୁ େବଗ. ପି େଶ! ମା$ାନା  ZUX0115519

ପ ୁ /14103 68 154 139େଶଖମ$ାନା . ପି ନିଜ /ହିମଦ . LSL2632040

%ୀ /14104 37 154 140ଶଅର ବାନୁ /ା ଶାୟକ ଉସମାନ ZUX0754382

%ୀ /14105 33 154 141େଶ! ହାଜିରା ବାନୁ ପି େଶ! ମା$ାନା  ZUX0115485

%ୀ /14106 40 154 142ସଲମା େବଗ3 /ା େଶ! ଆ\ର LSL1334796

%ୀ /14107 26 154 143େଫଇମିଦା େବଗମ /ା େଶଖ ସଲିମ ZUX0940403

%ୀ /14108 23 154 144ରୁବିନା େବଗ. ପି ଏ[ େକ ହାେସନ ZUX0946780

%ୀ /14109 66 154 145ଫତିମା ବିବି /ା େଶ! ମ$ାନା ZUX0431049

ପ ୁ /14110 49 154 146ଏ[.େକ ହାେସନ ପି ଏ[.େକ. ଏେହମ] ZUX0115493

ପ ୁ /14111 21 154 147ଏସ.େକ କରୀ. ପି ଏସ.େକ ହାେସ ZUX1246206

ପ ୁ /14112 34 154 148ଅହ�ଦ ଖାନ ପି ମହ�ଦ ରଫି^ ZUX0432815

2 20/M.O.P େଯାଗKତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀG /ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /14113 32 154 149ଏ[.ସା�ୁ ନାଦା ପି ଏ[.ର4ିଦ. ZUX0390534

ପ ୁ /14114 34 154 150େଶଖ ସଲିମ ପି େଶେଖା େମାକବୁଲ ZUX0754143

%ୀ /14115 27 154 151ଜୟ:ୀ ଶିରଧା /ା ନଜୟ ଶିରଧା ZUX0753442

%ୀ /14116 45 154 152ପ�ମିଳା ତ�ିପାଠୀ /ା ବସ: କମୁାର ତ�ିପାଠୀ LSL1339522

ପ ୁ /15117 50 154 153ମହମଦ ରାପିଂ . ପି ମହମଦ ଇସମାଇଲ . OR/12/089/200496

ପ ୁ /15118 46 154 154େଦବାଶିଷ ଆଚାଯK- ପି ବାଉରୀ ବ_ୁ ଆଚାଯK- ZUX0206987

%ୀ /15119 41 154 155ପR̀ୂମା ଆଚାଯK- /ା େଦବାଶିଷ ଆଚାଯK- ZUX0206995

%ୀ /15120 24 154 156ଫରନା େବଗମ /ା େଶକ ରିaଵ୍ାନ ZUX1343748

%ୀ /15121 51 154 157ଶକିଲା େବଗମ /ା େଶଖ ମକବୁଲ OR/12/089/270260

%ୀ /15122 39 154 158ସବିନା େବଗ. /ା ଏମ ଡ଼ ଜାହି] ZUX0276345

%ୀ /15123 52 154 159ଜୁେବଦା ବିଭି /ା ଏ..ଡି. େରଫି LSL1334705

ପ ୁ /15124 46 154 160ଏମ ଡ଼ ିଜାହି] ମା ଅମିନା ବିବି ZUX0276337

ପ ୁ /15125 56 154 161େଶକ ମକବୁଲ ପି େଶଖ ମ$ାନୀ OR/12/089/270259

ପ ୁ /15126 31 154 162େଶଖ ରିଜୱାନ ପି େଶଖ ମକବୁଲ ZUX0753939

ପ ୁ /15127 86 154 163ସକୁା: ସାହୁ ପି ଚକ�ଧର ସାହୁ ZUX0117705

ପ ୁ /15128 37 154 164ମାଧବ ସାହୁ ପି ଉଦୟ ସାହୁ ZUX0117788

ପ ୁ /15129 40 154 165ଆଶିଷ ତ�ିପାଠୀ ପି ସଦାଶିବ ତ�ିପାଠୀ LSL1339779

ପ ୁ /15130 35 154 166ପ�େମାଦ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ବିଦKାଧର ତ�ିପାଠୀ ZUX0116970

%ୀ /15131 24 154 167ପ�ିୟGା ତ�ୀପାଠୀ ପି ସେୁରଶ ଚ2�  ତ� ୀପାଠୀ ZUX0873406

ପ ୁ /15132 40 154 168େସଖ ଉସମାନ ପି େସଖ କମାଲ ଖା ZUX0753921

%ୀ /16133 29 154 169ବଶି ରୁନି ବେନା ପି ମହ�ଦ ସାତାରା ZUX0753897

%ୀ /16134 28 154 170ନାଶରୁଣ ବେନା ପି ମହ�ଦ ବେନା ZUX0753715

%ୀ /16135 26 154 171ନାଜିୟା ବାନୁ ପି ମହମଦ ସତାର ZUX0753574

%ୀ /16136 41 154 172ହମିଦା େବଗମ /ା ମହ�ଦ ହାକିମ ZUX0817601

ପ ୁ /16137 46 154 173ମଦନ ଭୂମିଆ ପି ସ2ୁର ଭୂମିଆ ZUX0759969

%ୀ /16138 50 154 174େଗାହିର ଜାନ ବୀବୀ /ା ମହମଦ ସତାର OR/12/089/200499

ପ ୁ /16139 51 154 175ମହ�ଦ ହକିମ ପି ମହମଦ ଇସ3ାଇଲ ZUX0817593

ପ ୁ /16140 71 154 176ମହ�ଦ ଖାନ ପି ସଲୁତାନ ଖାନ ZUX0431551

ପ ୁ /16141 32 154 177ଆଫସର ଖାନ ପି ମହ�ଦ ଖାନ ZUX0431460

ପ ୁ /16142 29 154 178ମ$ୁା^ ଖାନ ପି ମହ�ଦ ଖାନ ZUX0431528

ପ ୁ /16143 27 154 179ଗଲୁାମ ଖା ପି ମହ�ଦ ଖାନ ZUX0431544

%ୀ /16144 32 154 180ଟିେକ6ର ଖରା /ା େଗାପୀନାଥ ଖରା ZUX0667477

%ୀ /16145 54 154 181ସଲୁତାନା ଖାତୁନ /ା ମହ�ଦ ଖାନ ZUX0431569

%ୀ /16146 37 154 182ସାବାନା ଖାତୁନ ପି ମହ�ଦ ଖାନ ZUX0431478

%ୀ /16147 33 154 183େରାକସାନା ଖାତୁନୁ ପି ମହ�ଦ ଖା ZUX0431536

ପ ୁ /16148 55 154 184ମହମଦ ସତାର ପି ମହମଦ ସାେମଲ ଶତାର OR/12/089/200498

%ୀ /17149 42 154 185ସବିନା ବିବି /ା ମହ�ଦ ଜାହିଦ LSL2668903

%ୀ /17150 42 154 186ସବିୟା ବୀବୀ /ା ମହମଦ ଅସରଫ OR/12/089/200495

ପ ୁ /18151 19 154 187େଗାପାଳ କୃdା ପି ପି ପାଇଡ଼ୁତାଲି ZUX1097393

ପ ୁ /18152 67 154 188ପି ଜାଗମ ପି ପି ସମଲୁ ZUX0754572

ପ ୁ /18153 42 154 189ପି େକଶବ ପି ପି ଜଗମ ZUX0754580

ପ ୁ /18154 36 154 190ପି. ତ�ିନାଥ କମୁାର ପି ପି. ଜଗା. ZUX0431817

%ୀ /18155 32 154 191ପି ଲ?3ୀ /ା ପି େକଶବ ZUX0753905

%ୀ /18156 40 154 192ଶା:ି ଲତା ମହାପାତ� /ା ଜିେତ2�  କମୁାର ମହାପାତ� LSL1517010

ପ ୁ /18157 88 154 193ହରିକୃd ମହାରଣା ପି ରାମଚ2�  ମହାରଣା OR/12/089/200811

%ୀ /18158 80 154 194େଶାଭାବତୀ ମହାରଣା /ା ହରିକୃd ମହାରଣା OR/12/089/200812

%ୀ /18159 45 154 195ଅପ̀ତା ମହାରଣା ପି ହରିକୃd ମହାରଣା OR/12/089/200815

%ୀ /18160 30 154 196ପି ନିମ-ଳା /ା ପି ତ�ିନାଥ କମୁାର ZUX0754333

ପ ୁ /18161 30 154 197ପି ସେୁରଶ ପି ପି ଜଗମ ZUX0753970

ପ ୁ /19162 63 154 198େଜ.ଭି. ଆର ରାଜୁ . ପି ସଯୁK-ନାରାୟଣ ସି�ରାଜୁ . OR/12/089/254826

ପ ୁ /19163 40 154 199ସେୁରଶ କମୁାର ରାଜୁ . ପି େକ. ଭି. ଆର. ରାଜୁ . LSL1335256

ପ ୁ /19164 33 154 200ସାଗର ର4ନ େବେହରା ପି କାରାତିକ େବେହର ZUX0753749

%ୀ /19165 42 154 201ବବି କମୁାରୀ ଦେଳଇ /ା ବାଳକୃd ଦେଳଇ LSL1339209

%ୀ /19166 38 154 202ବKାସଳିନୀ ଢଳସମ: /ା ଏସ େକ ରଜୁ ZUX0753814

%ୀ /19167 53 154 203େଜ. ପାବ- ତୀ /ା J. V. R ରାଜୁ OR/12/089/200890

ପ ୁ /19168 38 154 204ସେ:ାଷ କମୁାର ରାଜୁ ପି େଜ ଭି ଆର ରାଜୁ LSL1334325

%ୀ /19169 42 154 205େରାଜା ରାନୀ ପି ଆର ରଜୁ ZUX0753780

ପ ୁ /20170 64 154 206ଅଜୁ- ନ ଆଲମ�ା ପି ସକୁରୁା ଆଲମ�ା ZUX1245802

%ୀ /20171 57 154 207ମ�ଳୀ ଆଲମା� /ା ଅଜୁ- ନ ଆଲମା� ZUX1245638

ପ ୁ /20172 31 154 208ଅଜ- ନ ହରିଜନ ପି ରଘ ୁହରିଜନ ZUX0873166

%ୀ /20173 62 154 209ରାେଜ6ରୀ ପାଢୀ /ା ସିମାଦ� ୀ ପାଢୀ OR/12/089/200889

ପ ୁ /20174 43 154 210ବିନାୟକ ପାଢୀ ପି ସିମା2� ୀ ପାଢୀ LSL2636330

3 20/M.O.P େଯାଗKତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀG /ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /20175 42 154 211ପ�ଫଲୁF  ପାଢି ପି ସିମାଦ� ି ପାଢି LSL1334341

ପ ୁ /20176 35 154 212ବାବୁଲା କମୁାର ସାହୁ ପି ବାଲ3 ୀକି ସାହୁ ZUX1165414

%ୀ /21177 44 154 213ପାରବତୀ ଭୂମିଆ /ା ଭଗବାନ ଭୂମିଆ ZUX0116947

ପ ୁ /21178 41 154 214ଅନୁପ କମୁାର ଦାସ ପି ଶ�ୀଧର ଦାସ LSL1339985

ପ ୁ /21179 54 154 215ସଧୁାକର ମିଶ� ପି ରାମଚ2�  ମିଶ� ZUX0276352

ପ ୁ /21180 52 154 216ସିସିର କମୁାର ମହା:ି ପି ପ�ହଲାଦ ମହା:ି OR/12/089/200801

ପ ୁ /21181 44 154 217ନିର4ନ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ ZUX0117754

%ୀ /22182 39 154 218ସବିତା ଦେଳଇ /ା ନରସିଂହ ଦେଳଇ ZUX0430702

ପ ୁ /22183 39 154 219ନରସିଂହ ଦେଳଇ ପି ଟG ଦେଳଇ ZUX0430710

%ୀ /22184 67 154 220ବି ସର/ତି ମହା:ି /ା ପ�ହଲାଦ ମହା:ି OR/12/089/200800

ପ ୁ /22185 40 154 221ସବୁାଷ ନାୟକ ମା େଦବକି ନାୟକ LSL1406305

ପ ୁ /23186 39 154 222ଇ6ର ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ LSL1406313

ପ ୁ /23187 95 154 223ମ�ୁଳୁ ଗାଦବା ପି ଭି. ସଦା ଗାଦବା LSL1334333

%ୀ /23188 46 154 224ଯମନୁା ମାଝୀ /ା ପRୁ-ଚ2�  ମାଝୀ LSL1335348

%ୀ /23189 29 154 225େଜାସVା ମାଝୀ ପି ପRୁ- ଚ2�  ମାଝୀ ZUX0431700

%ୀ /23190 28 154 226ବିଜୟ ଲ?3ୀ ମାଝୀ ମା ଯମନୁା ମାଝୀ ZUX0431692

ପ ୁ /23191 58 154 227ରୁପଧୁରୁ ନାୟକ ପି ଲ?ଣ ନାୟକ OR/12/089/200792

%ୀ /23192 52 154 228ଡମଣିୁ ନାୟକ /ା ରୁପଧର ନାୟକ OR/12/089/200793

ପ ୁ /23193 40 154 229େଗୗରା� ନାୟକ ପି ରୁପଧର ନାୟକ LSL1335389

%ୀ /23194 36 154 230େକଲୖାଶ ଚ2�  ନାୟକ ପି ରୂପଧର ନାୟକ ZUX0754002

ପ ୁ /23195 30 154 231କୃd-ଚ2�  ନାୟକ ପି ରୁପଧର ନାୟକ ZUX0431254

ପ ୁ /23196 47 154 232ନାରାୟଣ ପାଲାମ ପି ଜଗନV ାଥ ପାଲାମ ZUX0754077

%ୀ /23197 38 154 233ଚhା ପଲମ /ା ନାରାୟଣ ପଲମ ZUX0754275

ପ ୁ /23198 35 154 234ବିଳାପ ପ�ଦାନ ପି ବିନଦ ପ�ଦାନ ZUX0754101

ପ ୁ /23199 63 154 235ବିେନାଦ ପ�ଧାନ ପି ଲି�ରାଜ ପ�ଧାନ LSL1339225

%ୀ /23200 53 154 236ଛବି ପ�ଧାନ /ା ବିେନାଦ ପ�ଧାନ LSL1335207

ପ ୁ /23201 33 154 237ବିଚିତ�  ପ�ଧାନ ପି ବିେନାଦ ପ�ଧାନ ZUX0276360

%ୀ /23202 32 154 238ମମତା ପ�ଧାନ /ା ବିପିନ ପ�ଧାନ ZUX0754184

%ୀ /23203 31 154 239ମ4 ୁପ�ଧାନ /ା ବିଳାପ ପ�ଧାନ ZUX0754218

%ୀ /24204 45 154 240ଲ?3ି ଗାଦବା /ା କମଳେଲାଚନ ଗାଦବା. OR/12/089/200810

ପ ୁ /25205 55 154 241ଗେଣଶ ଚ2�  ମହାରଣା ପି ଭୂବନୀ ମହାରଣା ZUX0431221

%ୀ /25206 48 154 242ସବିତା ମହାରଣା /ା ଗେଣଶ ଚ2�  ମହାରଣା ZUX0431262

ପ ୁ /25207 46 154 243ତ�ିେଲାଚନ ମହାରଣା ପି ସିମାQଳ ମହାରଣା LSL1334747

%ୀ /25208 44 154 244ସଂଯYୁା ମହାରଣା ପି ସିମାQଳ ମହାରଣା LSL1334234

%ୀ /25209 44 154 245ଛବି ମହାରଣା /ା ତ�ିେଲାଚନ ମହାରଣା ZUX0431239

ପ ୁ /25210 60 154 246ଲି�ରାଜ ନାୟକ ପି ଡjରୁୁଧର ନାୟକ OR/12/089/200701

%ୀ /25211 55 154 247ରମାବତୀ ନାୟକ /ା ଲି�ରାଜ ନାୟକ OR/12/089/200702

ପ ୁ /25212 49 154 248ମୀନ ନାୟକ ମା ବଇଦି ନାୟକ ZUX1101518

%ୀ /25213 43 154 249ଡାଳିj ନାୟକ /ା ମୀନ ନାୟକ ZUX1104041

ପ ୁ /25214 34 154 250ରାେଜ2�  ନାୟକ ପି ଲି�ରାଜ ନାୟକ ZUX0759928

ପ ୁ /25215 62 154 251ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବାନା ସାହୁ LSL1334846

%ୀ /25216 52 154 252ସଶୁମା ସାହୁ /ା ନାରାୟଣ ସାହୁ LSL1335215

%ୀ /26217 49 154 253ସର/ତୀ ମହାରଣା /ା ଉମାକା: ମହାରଣା LSL1334697

%ୀ /26218 46 154 254ଲ?3ୀ ମହାରଣା ପି େଗାପିନାଥ ମହାରଣା OR/12/089/200398

%ୀ /26219 45 154 255େଜKାସVା ମହାରଣା ପି େଗାପିନାଥ ମହାରଣା LSL1334481

%ୀ /26220 39 154 256ନିରୂପମା ମହାରଣା /ା େକୖଳାଶ ମହାରଣା ZUX0754259

ପ ୁ /27221 60 154 257ବାେଲ6ର ଖାଡିଆ ପି ଭଗବାନ ଖାଡିଆ OR/12/089/200843

%ୀ /27222 57 154 258ଶକ:ୁଳା ଖାଡିଆ /ା ବାେଲ6ର ଖାଡିଆ OR/12/089/200860

ପ ୁ /27223 42 154 259ଗାପରୁ ଖାଡିଆ ପି ବାେଲ6ର ଖାଡିଆ ZUX0759910

ପ ୁ /27224 40 154 260ମାଧବ ଖାଡିଆ ପି ବାେଲ6ର ଖାଡିଆ ZUX0115543

%ୀ /27225 34 154 261ବାସ:ୀ ଖାଡିଆ /ା ଗାପରୁ ଖାଡିଆ ZUX0754424

ପ ୁ /27226 31 154 262ବୁବୁଲା ଖାଡ଼ଆି ପି ବାେଲ6ର ଖାଡ଼ଆି ZUX0431601

ପ ୁ /27227 46 154 263ସିେk6ର ରାଉତ ପି ଧେନ/ର ରାଉତ ZUX0117432

%ୀ /28228 36 154 264ତୁଳସା ଗଦାବା /ା କମଳଚନ ଗଦାବା ZUX0753764

%ୀ /28229 42 154 265ଜୟ:ୀ ମହାରଣା /ା ପ�ତାପ ମହାରଣା LSL1339704

ପ ୁ /28230 46 154 266ଶରତଚ2�  ପ�ଧାନ ପି ଉମାଚରଣ ପ�ଧାନ LSL1406792

%ୀ /28231 38 154 267ଅ4ନା ପ�ଧାନ /ା ପ�ତାପ କମୁାର ପ�ଧାନ OR/12/089/200781

ପ ୁ /28232 38 154 268ପRୂ-ଚ2�  ପ�ଧାନ ପି ପ�ତାପ କମୁାର ପ�ଧାନ LSL1335371

ପ ୁ /29233 24 154 269ତୁଫାନ ହରିଜନ ପି ଗCୁ ହରିଜନ ZUX0873422

ପ ୁ /29234 39 154 270େଗାପୀନାଥ ଖରା ପି ମାଧବ ଖରା LSL1406669

ପ ୁ /29235 52 154 271ହରିହର ପାଇକ ପି ସି� ପାଇକ LSL2654713

%ୀ /29236 49 154 272େଯାଶଦା ପାଇକ /ା ହରି ପାଇକ OR/12/089/200777

4 20/M.O.P େଯାଗKତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀG /ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /29237 29 154 273େବାନମାଳି ପାଇକ ପି ହରିହର ପାଇକ ZUX0430744

ପ ୁ /30238 42 154 274କନୁୁରଣା . ପି ଡjରୁଣା OR/12/089/200941

ପ ୁ /30239 66 154 275େଗାପ ସ2ୁର େବବHM ପି ହେରକୃd େବବHM ZUX1156702

%ୀ /30240 60 154 276ପlୁା4ଳି େବବHM /ା େଗାପ ସ2ୁର େବବHM ZUX1156561

ପ ୁ /30241 37 154 277ଅରୁଣ କମୁାର େବବHM ପି େଗାପ ସ2ୁର େବବHM ZUX1165448

%ୀ /30242 56 154 278ରଇଲା ରଣା /ା ଟGଧର ରଣା OR/12/089/200773

%ୀ /30243 40 154 279ଡାଳିj ରଣା /ା କନୁୁ ରଣା ZUX0759886

ପ ୁ /30244 29 154 280େଗାପ ୁରଣା ପି ଟGଧର ରଣା ZUX0432435

%ୀ /30245 28 154 281ମାଣିକ ରଣା /ା େଗାପ ୁରଣା ZUX1245687

%ୀ /30246 22 154 282ମିନା?ୀ ରାଣା ପି ଟGଧର ରାଣା ZUX1228055

ପ ୁ /30247 21 154 283ସେ:ାଷ ରଣା ପି କନୁୁ ରଣା ZUX1245893

ପ ୁ /31248 25 154 284ଆଶିଷ େଗୗଡ ପି ଶKାମ ସ2ୁର େଗୗଡ ZUX0817684

%ୀ /31249 24 154 285ମନିଶା େଗୗଡ ପି ଶKାମ ସ2ୁର େଗୗଡ ZUX0817585

ପ ୁ /31250 44 154 286ବିନଦ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବେନାମାଳି ମହାରଣା ZUX0817825

%ୀ /31251 25 154 287ରୁକଣୁା ମହାରଣା /ା ବିେନାଦ ମହାରଣା ZUX0817809

ପ ୁ /31252 65 154 288କିେଶାର ଚ2�  ପ'ା ପି ନରସିଂହ ପ'ା LSL1459544

%ୀ /31253 58 154 289ସଂଯYୁା ପ'ା /ା କିେଶାରଚ2�  ପ'ା OR/12/089/286638

ପ ୁ /31254 32 154 290ଧିେରାଜ କମୁାର ପ'ା ପି କିେଶାର ଚ2�  ପ'ା LSL1526011

%ୀ /31255 55 154 291ସmାରି ରଣା /ା ଡୁj ୁରଣା OR/12/089/200770

ପ ୁ /31256 28 154 292ବିଘV ରଣା ପି ସକୁରୁା ରାଣୀ ZUX0754556

%ୀ /31257 27 154 293ମମତା ରଣା /ା ବିଘନ ରଣା ZUX0817742

%ୀ /32258 55 154 294ପlୁା4ଳି ବଇଦ /ା ଭିମ ବଇଦ OR/12/089/200767

ପ ୁ /32259 33 154 295ଅନିଲ ବଇଦ ମା ପlୁା4ଳୀ ବଇଦ ZUX0117283

ପ ୁ /32260 41 154 296ଚ2�କା: ପ<ନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ପ<ନାୟକ LSL1339167

%ୀ /33261 26 154 297କମଳା େଗୗଡ /ା ତ�ୀନାଥ େଗୗଡ ZUX0873380

ପ ୁ /33262 45 154 298ପତିତ ପାବନ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳକୃd ମହାରଣା LSL1335272

%ୀ /33263 44 154 299ଗିତା4ଳି ମହାରଣା /ା ନୃସିଂହ ମହାରଣା ZUX1274125

ପ ୁ /33264 41 154 300େଗାବି2 ଚ2�  ମହାରଣା ପି େଗାପାଳକୃd ମହାରଣା LSL1339050

%ୀ /33265 37 154 301େଗୗରୀ ମହାରଣା /ା ପତିତପାବନ ମହାରଣା ZUX1274117

%ୀ /33266 20 154 302େଗୗରି ମହାରଣା /ା ପତିତ ପାବନ ମହାରଣା ZUX1287937

%ୀ /33267 72 154 303ବିଜୟଲ?3ୀ ପାଢୀ /ା ବୃ2ାବନ ପାଢୀ OR/12/089/200756

%ୀ /34268 40 154 304େଦେହରା େବଗ. /ା ଆ[ରଫ ୁଅହ�ତ ଖା ZUX0117028

ପ ୁ /34269 80 154 305ନବିନଚ2�  ପାଢୀ ପି େସାମନାଥ ପାଢୀ OR/12/089/200757

ପ ୁ /34270 62 154 306ପRୂ-ଚ2�  ପାଢୀ ପି େସାମନାଥ ପାଢୀ OR/12/089/200761

%ୀ /34271 52 154 307ଶା:ିଲତା ପାଢୀ /ା ପRୁ- ପାଢୀ OR/12/089/200762

ପ ୁ /34272 45 154 308ର4ିତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ନବୀନ ଚ2�  ପାଢୀ ZUX0341024

ପ ୁ /34273 42 154 309େରାହିତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ନବିନ ଚ2�  ପାଢୀ LSL1335397

%ୀ /34274 30 154 310େସୗମKଶ�ୀ ପାଢ଼ୀ ପି ପRୂ-ଚ2�  ପାଢ଼ୀ ZUX0430413

ପ ୁ /34275 73 154 311ବଂଶୀଧର ପ'ା ପି ଗଜାନନ ପ'ା ZUX0432534

ପ ୁ /34276 42 154 312ଅ?ୟ ପ'ା ପି ବଂଶଧିର ପ'ା ZUX0432526

ପ ୁ /34277 38 154 313େଗାପିନାଥ ପ'ା ପି ବଂଶଧିର ପ'ା ZUX0432518

%ୀ /35278 72 154 314େକ.ପାବ- ତୀ /ା େକ.ନରସିଂହ ମତୁ- ୀ ZUX1104074

ପ ୁ /35279 40 154 315େକ.ସତୀଶ ପି େକ.ନରସିଂହ ମHୂ-ୀ ZUX1101476

%ୀ /35280 36 154 316କାରା ଭାଗKବତୀ /ା କାରା ସତୀଶ ZUX1101393

ପ ୁ /35281 70 154 317ଭଗବାନ ପାଢୀ ପି େସାମନାଥ ପାଢୀ OR/12/089/200759

%ୀ /35282 61 154 318ପlୁଲତା ପାଢୀ /ା ଭଗବାନ ପାଢୀ OR/12/089/200760

ପ ୁ /35283 46 154 319ସ4ୟ କମୁାର ପାତ� ପି ଡି. ସିମାQଳ ପାତ� LSL1339803

%ୀ /35284 36 154 320ଶଶ3ୀତା ପାତ� ପି ଡି.ସିମାQଳ ପାତ� LSL1526045

%ୀ /36285 75 154 321େସାନିଆ ଗାଦବା ପି ସନିଆ ଗାଦବା OR/12/089/200752

ପ ୁ /36286 44 154 322ସତୁାରୁ ଗ' ପି ସଖୁମନ ଗ' ZUX0276386

%ୀ /36287 36 154 323ମାୟା େବାତି େଗା'ା /ା ସବୁାରୁ େଗା'ା ZUX0753822

%ୀ /36288 50 154 324କନିୁ ପଜୁାରି /ା ସନିଆ ପଜୁାରି OR/12/089/200753

%ୀ /36289 28 154 325ଲ?3ୀ ପଜୂାରୀ ପି େସାନିୟା ପଜୂାରୀ ZUX0753467

ପ ୁ /36290 42 154 326ସଦାଶିବ ସାହୁ ପି େମାଦନମହନ ସାହୁ LSL1334754

%ୀ /36291 36 154 327ର4ିତା ସାହୁ /ା ସଦାଶିବ ସାହୁ ZUX0431585

ପ ୁ /37292 24 154 328ରୁପା ମାଝୀ ପି ସନKାସି ମାଝୀ ZUX0946756

%ୀ /37293 51 154 329ଗୀତା4ଳି ପ'ା /ା ସି ଏଚ ଶିଵସତK ନାରାୟଣ LSL1442482

ପ ୁ /37294 42 154 330ସଂଜୀବ କମୁାର ପେତ� ା ପି ଡି. ସିମାQଳ ପାତ� LSL1340017

%ୀ /37295 34 154 331ଦଇବାଲି ଶିସା /ା ଶGର ଶିସା ZUX0430314

%ୀ /37296 38 154 332େକୗଶିଲୟା ଶିଷା /ା ଘାସି ଶିଷା ZUX0873141

ପ ୁ /37\297 42 154 333ଘାସି ଶିଷା ପି ସକୁ� ା ଶିଷା ZUX0873133

%ୀ /38298 59 154 334ପRୂ- ଭୂମିଆ /ା ଲଛମନ ଭୂମିଆ LSL1442490
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%ୀ /38299 29 154 335ମଣିମା ଗାଦବା /ା ନରି ଗାଦବା ZUX0873349

ପ ୁ /38300 61 154 336ତ�ିପତି ମହା:ି ପି କାମା ମହା:ି ZUX1165307

ପ ୁ /38301 61 154 337ଶା:ୁନୁ କମୁାର ରଥ ପି ନିର4ନ ରଥ OR/12/089/200606

ପ ୁ /38302 34 154 338ଅମିତ ରଥ ପି ଶା:ୁନୁ କମୁାର ରଥ ZUX0115576

ପ ୁ /38303 31 154 339ରହିତ କମୁାର ରଥ ପି ସା:ୁନୁ ରଥ ZUX0115568

ପ ୁ /39304 52 154 340େସ^ .ଇବ� ାହିମ ପି ନାଜିରୁ ହେସ  . ZUX1255280

%ୀ /39305 27 154 341ରୁକସାନା େବଗମ /ା େଶକ Begam ZUX1245737

%ୀ /39306 50 154 342ଅପ�ାt େବଗମ /ା େଶ!ୖ ୟାସିନ LSL1334267

ପ ୁ /39307 24 154 343େଶଖ ଇବ� ାହିମ ପି େଶ! ୟାସିନ ZUX0940411

%ୀ /39308 46 154 344ଆଶାେଦବୀ ରଥ /ା ଶା:ନୁ କମୁାର ରଥ ZUX0753756

ପ ୁ /39309 21 154 345େଶ! ରୁ$ମ ପି େଶ! ୟାସି ZUX1245760

ପ ୁ /41310 39 154 346ଦୀନବ_ୁ ଗାଦବା ପି ବଳି ଗାଦବା OR/12/089/200855

%ୀ /41311 39 154 347ଦହଣା ଗାଦବା /ା େଚତୖନK ଗାଦବା LSL1442557

ପ ୁ /41312 24 154 348ପଦ3 ନ ଗାଦବା ମା େଚତୖନK ଗାଦବା ZUX1245711

ପ ୁ /41313 38 154 349ସରୁଜ କମୁାର ପ'ା ପି କିେଶାର ଚ2�  ପ'ା LSL1442516

ପ ୁ /42314 45 154 350େକ. ଏମ ରାମଜାନ ପି େକ ଏମ ଅମିର LSL1407014

ପ ୁ /42315 75 154 351େକ.ଏ..ଅମିର . ପି କାସିନ . OR/12/089/200741

ପ ୁ /42316 32 154 352କାରିବu ଆ[ ରାv ପି େକ. ଏ.. ଆମିର ZUX0430850

%ୀ /42317 62 154 353ଅହଲKା ବିବୀ /ା େକ ଏ. ଅମୀର OR/12/089/200742

%ୀ /42318 37 154 354ସମସଇଦ ବିବି /ା ରମଜାନ େକ ଏମ ZUX0754408

ପ ୁ /42319 27 154 355ଆଦିତK ଚ2�  ଗCୁ େଲGା ପି ଭଗବାନ େଲGା ZUX0873315

%ୀ /43320 33 154 356ପ�ତିମା ଗଉଡ /ା ବଳରାମ ଗଉଡ ZUX0754416

ପ ୁ /43321 37 154 357ବଳରାମ େଗୗଡ ପି ଡjରୁଧର େଗୗଡ LSL1517135

ପ ୁ /43322 58 154 358ମେନାଜ କମୁାର ପ'ା ପି ବାଳକୃd ପ'ା OR/12/089/200737

ପ ୁ /43323 50 154 359ପ�ଶା: କମୁାର ପ'ା ପି ବାଳକୃd ପ'ା OR/12/089/200739

%ୀ /43324 47 154 360ସନିୁତା ପ'ା /ା ପ�ଶା:କମୁାର ପ'ା LSL2632289

%ୀ /43325 31 154 361ଆଶାଲତା ପ'ା ପି ମେନାଜ କମୁାର ପ'ା ZUX0431791

%ୀ /43326 27 154 362ଶ�ୀଲତା ପ'ା ପି ମେନାଜ କମୁାର ପ'ା ZUX0753665

%ୀ /43327 24 154 363ରଶ3 ି ପ<ନାୟକ ପି େକଶବ ପ<ନାୟକ ZUX0873414

ପ ୁ /44328 39 154 364ବାଳକୃd ନାୟକ ପି ମକୁ2ୁ ନାୟକ LSL1517622

%ୀ /45329 53 154 365େମାହିନି ହ:ାଳ /ା ଜଗବ_ୁ ହ:ାଳ ZUX1274174

ପ ୁ /45330 48 154 366େଦବ ହ:ାଳ ପି ବୃ2ାବନ ହ:ାଳ ZUX1165364

%ୀ /45331 30 154 367ଚ2�ମା ହ:ାଳ /ା େଗାପୀନାଥ ହ:ାଳ ZUX1165380

%ୀ /45332 20 154 368େମାହିନି ହ:ାଳ /ା ଜଗବ2ୁ ହ:ାଳ ZUX1289842

ପ ୁ /45333 39 154 369ଜଗନV ାଥ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ କୃd ମହାରଣା LSL1458389

%ୀ /45334 32 154 370ସଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ମଦନ ମଦୁୁଲି ZUX1274166

%ୀ /45335 20 154 371ସଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ମଦନ ମଦୁୁଲି ZUX1289826

%ୀ /46336 48 154 372ଶଇଳବାଳା ପ'ା /ା ମେନାଜ ପ'ା OR/12/089/200738

ପ ୁ /46337 47 154 373ଶରତ କମୁାର ପ'ା ପି ବାଳକୃd ପ'ା OR/12/089/200740

%ୀ /46338 46 154 374ସଂଯYୁା ପ'ା /ା ସରତକମୁାର ପ'ା ZUX0115584

%ୀ /46339 39 154 375ଭଗବତି ପ'ା /ା ନେରଶ ପ'ା ZUX0432583

%ୀ /47340 41 154 376ପ�ଭା ମ4ରୁୀ ମହାରଣା /ା ବିପିନ ମହାରଣା LSL1442524

ପ ୁ /48341 21 154 377କରୁଣାକର େଦବତା ପି ଭୁବନୀ େଦବତା ZUX1104165

%ୀ /48342 67 154 378କନକ ଗାଦବା /ା ମଦିୁ ଗାଦବା LSL1340074

ପ ୁ /48343 74 154 379ସବୁାସଚ2�  ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ OR/12/089/200728

%ୀ /48344 60 154 380ସତKଭାମା ନାୟକ /ା ସବୁାଶ ଚ2�  ନାୟକ ZUX0870121

ପ ୁ /48345 41 154 381ପ�େମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୁାସଚ2�  ନାୟକ LSL1336072

%ୀ /48346 32 154 382ପଦ3 ଜା ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ2�  ନାୟକ ZUX0115592

%ୀ /49347 43 154 383ସନିୁତା ମିଶ� /ା କାହV ୁ  ଚରଣ ମିଶ� LSL1442532

%ୀ /51348 37 154 384ଡି. ପିGି ଅଦାଦି /ା ଡି. ଶଉିରାଜ ଅଦାଦି ZUX0117721

ପ ୁ /51349 32 154 385ଟୁପ ୁବାଘା ପି ପ�ଫଲୁF  ବାଘା ZUX0117069

ପ ୁ /51350 34 154 386ସଦନ ଗାଦବା ପି ଦୟାନିଧି ଗାଦବା ZUX0276394

ପ ୁ /51351 39 154 387କମଳୁୁ ମଦିୁଲି ପି ସjାରୁ ମଦିୁଲି ZUX0115618

%ୀ /51352 28 154 388େସାନେଦଇ ମଦୁୁଲି /ା କାମଳୁୁ ମଦୁୁଲି ZUX0753541

%ୀ /52353 50 154 389ଡମଣିୁ ଗାଦବା /ା କମଳୁ ଗାଦବା OR/12/089/200726

%ୀ /52354 36 154 390ଅw-ନା ନାୟକ /ା ବିଭୁଷଣ ପ<ନାୟକ ZUX0873026

%ୀ /53355 51 154 391ବିମଳା ଗାଦବା /ା ଡjରୁ ଗାଦବା OR/12/089/200806

ପ ୁ /54356 50 154 392ବିପିନ ମହାରଣା ପି ପQାନନ ମହାରଣା OR/12/089/200861

ପ ୁ /54357 38 154 393ରଜତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ନବୀନ ଚ2�  ପାଢୀ ZUX0117242

ପ ୁ /55358 58 154 394ରାେଯ2�  ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ଶିମାQଳ ଦାସ OR/12/089/200734

%ୀ /55359 51 154 395ଗାୟତ�ି  ଦାସ /ା ରାେଜ2�  ଦାସ OR/12/089/200735

%ୀ /55360 30 154 396/ାଗତିକା ଦାଶ ପି ରାେଜ2�  ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX0431809
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%ୀ /55361 29 154 397ଇତିଶ�ୀ ଦାଶ ପି ରାେଜ2�  ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX0431825

ପ ୁ /56362 60 154 398ଲ?3ଣ ଭତରା ପି ରାମଚ2�  ଭତରା OR/12/089/200695

%ୀ /56363 55 154 399ରାମା ଭତରା /ା ଲଇ?ଣ ଭତରା OR/12/089/200696

ପ ୁ /56364 33 154 400କୃdଚ2�  ଭତରା ପି ଲଛମନ ଭତରା ZUX0115626

%ୀ /56365 24 154 401ସନୁା ଜାନୀ /ା ସକୁେଦବ ଜାନୀ ZUX1165190

%ୀ /57366 55 154 402ଗରୁୁବାରି ହରିଜନ /ା ମାଗତିଆ ହରିଜନ OR/12/089/200672

%ୀ /57367 45 154 403ରାଧା ହରିଜନ /ା ବୀର ହରିଜନ LSL1459528

ପ ୁ /57368 42 154 404ବିର ହରିଜନ ପି ବାସ ୁହରିଜନ OR/12/089/200688

%ୀ /57369 22 154 405ରିତା ହରିଜନ ମା ରାଧା ହରିଜନ ZUX1245695

%ୀ /57370 21 154 406ସୀତା ହରିଜନ ମା ବେରା ହରିଜନ ZUX1245844

%ୀ /58371 44 154 407ବିଜୟଲ?3ୀ ଦେଳଇ /ା ରାେଜ2�  ପ�ସାଦ ମହା:ି ZUX0115642

ପ ୁ /58372 48 154 408େଗାପି ହରିଜନ ପି ଘାସି ହରିଜନ OR/12/089/200676

%ୀ /58373 66 154 409ଶା:ିକମୁାରୀ ମିଶ� /ା ତ�ିନାଥ ମିଶ� ZUX0645747

ପ ୁ /58374 63 154 410ତ�ିନାଥ ମିଶ� ପି ରାଧାେମାହନ ମିଶ� ZUX0645754

ପ ୁ /58375 45 154 411ସତK ପ�କାଶ ମିଶ� ପି ତ�ିନାଥ ମିଶ� ZUX0667204

ପ ୁ /58376 42 154 412ସେ:ାଷ କମୁାର ମିଶ� ପି ତ�ିନାଥ ମିଶ� ZUX0276410

%ୀ /58377 38 154 413ଯଶ/ିନୀ ତ�ିପାଠୀ /ା ସେ:ାଷ କମୁାର ମିଶ� ZUX0341032

ପ ୁ /59378 57 154 414ସଦନ ହରିଜନ ପି କା2� ା ହରିଜନ ZUX1255298

ପ ୁ /59379 46 154 415େଗାପି ହରିଜନ ପି ଅଜୁ- ନ ହରିଜନ ZUX0754028

%ୀ /59380 45 154 416ହିରା ହରିଜନ /ା ସଦନ ହରିଜନ OR/12/089/200684

ପ ୁ /59381 36 154 417ଅx ୁ-ନ ହରିଜନ ପି ସଦନ ହରିଜନ LSL2630788

%ୀ /59382 29 154 418ଯମନୁା ହରିଜନ ପି ସଦନ ହରିଜନ ZUX0946889

ପ ୁ /59383 26 154 419ସିତା ହରିଜନ ପି ସଦନ ହରିଜନ ZUX0753509

ପ ୁ /59384 26 154 420କିରଣ ହରିଜନ ପି ସଦନ ହରିଜନ ZUX0754440

ପ ୁ /59385 25 154 421ବିେରନ ହରିଜନ ପି ସଦନ ହରିଜନ ZUX0946897

%ୀ /59386 49 154 422ସିର ନାୟକ ପି କା2� ା ନାୟକ OR/12/089/200686

%ୀ /59387 45 154 423ବାସ:ି ନାୟକ /ା ସିର ନାୟକ OR/12/089/200687

ପ ୁ /59388 24 154 424ଶିବା ନାୟକ ପି ଶିର ନାୟକ ZUX1101559

ପ ୁ /60389 88 154 425ଏ  ମ�ା�ା ପି ଏନ ଜାନକି ରାେମୟା OR/12/089/200637

%ୀ /60390 65 154 426େମାହନ ହରିଜନ ପି େସାମନାଥ ହରିଜନ OR/12/089/280292

%ୀ /60391 45 154 427କଶୁମୁା ହରିଜନ /ା େମାହନ ହରିଜନ OR/12/089/280293

%ୀ /60392 35 154 428ସସ3 ିତା କମୁାରି େଜନା ପି ଭାUର େଜନା ZUX0116764

ପ ୁ /60393 36 154 429ସେୁରଶ ସାହୁ ପି େଗାବି2 ସାହୁ ZUX0117549

%ୀ /61394 60 154 430ଦିନି ହରିଜନ /ା ଭିକାରି ହରିଜନ OR/12/089/202170

%ୀ /61395 38 154 431ରାମା ହରିଜନ ପି ଭY ହରିଜନ ZUX0116889

%ୀ /61396 38 154 432ସନମତି ହରିଜନ /ା ଗCୁ ହରିଜନ LSL1339589

ପ ୁ /62397 39 154 433ପର?ିତ ହରିଜନ ପି ବିନାୟକ ହରିଜନ ZUX0944645

ପ ୁ /63398 65 154 434େଗାରା ହରିଜନ ପି ବାୟା ହରିଜନ OR/12/089/200677

ପ ୁ /63399 50 154 435ରଘନୁାଥ ହରିଜନ ପି ଭାଗିରଥି ହରିଜନ OR/12/089/200680

%ୀ /63400 45 154 436ରାଧା ହରିଜନ /ା ରଘନୁାଥ ହରିଜନ OR/12/089/200681

%ୀ /63401 40 154 437ପଦ3 ା ହରିଜନ ପି ଭାଗିରଥି ହରିଜନ OR/12/089/200682

ପ ୁ /63402 35 154 438ବୁନୁ ହରିଜନ ପି ବିନାୟକ ହରିଜନ ZUX0117473

ପ ୁ /63403 33 154 439ବାବୁଲା ହରିଜନ ପି ରଘନୁାଥ ହରିଜନ ZUX0115667

ପ ୁ /63404 32 154 440ସନାତନ ହରିଜନ ପି େଗାରା ହରିଜନ ZUX0432351

%ୀ /63405 30 154 441ନୀଳା ହରିଜନ ପି କନୁୁ ହରିଜନ ZUX0753483

ପ ୁ /63406 30 154 442ଶKାମ ହରିଜନ ପି େଗାରା ହରିଜନ ZUX0754598

%ୀ /63407 29 154 443ବତୀ ହରିଜନ /ା ଶKାମ ହରିଜନ ZUX0753491

%ୀ /63408 29 154 444ରୁବି ହରିଜନ /ା ସନାତନ ହରିଜନ ZUX0432369

%ୀ /63409 28 154 445ବୁଲି ହରିଜନ /ା ବୁନୁ ହରିଜନ ZUX0753475

%ୀ /63410 50 154 446ହସଲ େଦଇ ଖରା /ା ଧନ ଖରା OR/12/089/200892

ପ ୁ /63411 42 154 447େଗାବରଧନ ଖରା ପି ଧନ ଖରା LSL1336015

%ୀ /63412 35 154 448େପୗଷା ଖରା /ା େଗାବରଧନ ଖରା ZUX0431726

ପ ୁ /63413 34 154 449ବନମାଳୀ ଖରା ପି ଧନ ଖରା ZUX0115675

ପ ୁ /63414 42 154 450ସଂଜୀବ ମହାପାତ� ପି ଉମାକା: ମହାପାତ� LSL1336049

%ୀ /63415 34 154 451ଯyାସିନୀ ମହାପାତ� /ା ସଂଜୀବ ମହାପାତ� ZUX0754341

%ୀ /64416 34 154 452େକ େଜKାତି ପି େକ କରୁଣାକର ZUX0115683

%ୀ /64417 29 154 453େକ.ପାବନୀ /ା େକ.ସେ:ାଷ କମୁାର ରାଓ ZUX0753798

%ୀ /64418 51 154 454େକ. ରାଜ ଲ?3ୀ . /ା େକ. କରୁଣାକର . OR/12/089/202180

%ୀ /64419 32 154 455େକ.ଶ�ୀ ଲତା ମା େକ ରାଜ ଲ?3ୀ ZUX0754226

ପ ୁ /65420 65 154 456ଭY ହରିଜନ ପି େଗାପି ହରିଜନ OR/12/089/200669

%ୀ /65421 58 154 457ଯମନୁା ହରିଜନ /ା ଭY ହରିଜନ OR/12/089/200670

ପ ୁ /65422 41 154 458ଭୀମ ହରିଜନ ପି ଭY ହରିଜନ LSL1335298
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%ୀ /65423 35 154 459ବବି ହରିଜନ /ା ଭୀମ ହରିଜନ ZUX0430363

%ୀ /65424 23 154 460କନିୁ ହରିଜନ ମା ଯମନୁା ହରିଜନ ZUX1245661

%ୀ /65425 21 154 461ମନିୁ ହରିଜନ ପି ଭY ହରିଜନ ZUX1245869

ପ ୁ /65426 44 154 462େକ. ସେ:ାଷ କମୁାର ରାଓ ପି େକ. କରୁଣାକର ରାଓ LSL1339084

%ୀ /66427 69 154 463ସାହାଜାଦି େବଗମ /ା େକ ଏମ ଅବଦୁଲ ସମଦ OR/12/089/202185

ପ ୁ /66428 58 154 464ମYୁାରି େବଗମ ପି େକ ଏମ ଅବଦୁଲ ସମଦ OR/12/089/202186

%ୀ /66429 43 154 465ତାଇରା େବଗମ ପି େକ ଏମ ଅବଦୁଲ .ସମଦ LSL2636470

ପ ୁ /66430 40 154 466େକ ଏମ ଜାେହଦ ହୁେସନ ପି ଅବଦୁଲ ହୁେସନ OR/12/089/202192

ପ ୁ /66431 50 154 467େକ ଏ. ନୁର ପି େକ ଏ. ଅବଦୁଲ ସମଦ OR/12/089/202189

ପ ୁ /66432 83 154 468େକ ଏମ ଅବଦୁଲ ସମଦ ପି K. M. ଖାସିମ OR/12/089/202184

%ୀ /67433 84 154 469ଚ2� ମଣି ମିଶ� /ା ରାମଚ2�  ମିଶ� OR/12/089/200662

ପ ୁ /68434 57 154 470ଥବିର େଗୗଡ ପି ଚକ�  େଗୗଡ OR/12/089/200615

%ୀ /69435 62 154 471ଧେନ6ର ରାଉତ ପି େଗାପିନାଥ ରାଉତ ZUX0667212

ପ ୁ /69436 50 154 472େକ ଏମ େଗୗସ ପି େକ ଏ. ଅମିର ZUX0115691

ପ ୁ /69437 23 154 473େକ. ଏ.. ବାଦଶାହା ପି େକ. ଏ.. େଗୗସ ZUX0946665

%ୀ /69438 45 154 474ସାବିରା େବଗମ /ା େକ ଏମ େଗୗସ LSL1339530

%ୀ /69439 25 154 475ସାବ� ି  େବଗମ ପି େକ.ଏ.. େଗା[ ZUX0946681

%ୀ /69440 55 154 476କମୁଦିୁନି ଦାସ /ା ଶ�ୀଧର ଦାସ OR/12/089/200354

%ୀ /69441 70 154 477ଫଲୁମତି ଗଉଡ /ା ସନୁାଧର ଗଉଡ OR/12/089/200646

ପ ୁ /69442 49 154 478ଖେ'6ର ଗଉଡ ପି ସନୁାଧର ଗଉଡ OR/12/089/200647

%ୀ /69443 45 154 479ସାବିତ�ି  ଗଉଡ /ା ଖେ'6ର ଗଉଡ OR/12/089/200648

ପ ୁ /69444 74 154 480ଉମାକା: ମହାପାତ� ପି ଚ2�  େଶଖର ମହାପାତ� OR/12/089/282853

%ୀ /69445 66 154 481ଶଶୁୀଳା ମହାପାତ� /ା ଉମାକା: ମହାପାତ� OR/12/089/282854

ପ ୁ /69446 58 154 482ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଚ2�  େଶଖର ମହାପାତ� LSL1340223

ପ ୁ /69447 56 154 483ଦିବାକର ମହାପାତ� ପି ଚ2�  େଶଖର ମହାପାତ� LSL1406743

%ୀ /69448 46 154 484ଗୀତା4ଳୀ ମହାପାତ� /ା ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ� LSL1340215

%ୀ /69449 27 154 485ଲ?3ୀ ପରଜା /ା େଘନୁ ପରଜା ZUX0817577

%ୀ /69450 62 154 486ହାରାମଣି ରାଉତ /ା ଧେନ6ର ରାଉତ ZUX0115709

ପ ୁ /69451 43 154 487ସେବ- 6ର ରାଉତ ପି ଧେନ6ର ରାଉତ ZUX0115717

ପ ୁ /69452 40 154 488ମେହ6ର ରାଉତ ପି ଧେନ6ର ରାଉତ LSL2668929

%ୀ /69453 39 154 489ସସ3ିତା ରାଉତ ପି ଧେନ6ର ରାଉତ ZUX0115725

%ୀ /70454 23 154 490େସାନାଲି େବେହରା /ା ପବନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0946855

%ୀ /70455 50 154 491ରାଇମା| ବିବି /ା େସ! ବାସା LSL1339639

ପ ୁ /70456 66 154 492ଏ . େଭେGଟ ରାଓ େଚଧୖରିୁ ପି ଏନ ଜାନକି ରାେମୟା OR/12/089/200642

ପ ୁ /70457 71 154 493ଏନ. ଗରୁୁମH̀ୂ େଚୗଧରୁୀ ପି ଏ .ଜାନକୀରା�ାୟା େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/201011

ପ ୁ /70458 69 154 494ଏନ. ହରିହର େଚୗଧରୁୀ ପି ଏନ ଜାନକି ରାେମୟା OR/12/089/211024

%ୀ /70459 61 154 495ଏନ.ସଯୂM କମୁାରୀ େଚୗଧରୁୀ /ା ଏ .ଗରୁୁମH̀ୂ େଚୗଧରୁୀ ZUX1357615

%ୀ /70460 60 154 496ଏନ. ଲ?3ୀ େଚୗଧରୁୀ /ା ଏନ ହରିହର େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/200641

ପ ୁ /70461 42 154 497ଏନ େମାହନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଏନ ଗରୁୁମH̀ୂ େଚୗଧରୁୀ ZUX0276451

%ୀ /70462 35 154 498େଲାପାମଦୁ� ା େଚୗଧରୁୀ /ା ଏ  େମାହନ େଚୗଧରୁୀ ZUX0432641

ପ ୁ /70463 27 154 499ଅଭିନାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ଏନ.େଭେGଟ ରାଓ େଚୗଧରୁୀ ZUX0946863

ପ ୁ /70464 55 154 500ଏ .ଚ2�  େଶଖର େଚୗଧରିୁ ପି ଏନ ଜାନକି ରାେମୟା ZUX1421916

%ୀ /70465 45 154 501ଏନ ନିମ-ଳା େଚୗଧରୁୀ /ା ଏନଚ2�  େଶଖର େଚୗଧରୁୀ ZUX0115741

ପ ୁ /70466 38 154 502ପଵନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଏନ ହରିହର େଚୗଧରୁୀ LSL1514330

%ୀ /70467 28 154 503ସର/ତୀ ହରିଜନ /ା ସନୁୀଲ ହରିଜନ ZUX0753459

%ୀ /70468 26 154 504ସଧୁା ହରିଜନ /ା ଅଜୁ- ନ ହରିଜନ ZUX0873174

ପ ୁ /70469 31 154 505ଶବିା ନାୟକ ପି ସଦା ନାୟକ ZUX0940304

%ୀ /70470 27 154 506ମାଲା ନାୟକ /ା ସବିନ ହରିଜନ ZUX0940320

ପ ୁ /71471 54 154 507ଗରିଧାରି ସାହୁ ପି ଚକ�ଧର ସାହୁ OR/12/089/200873

%ୀ /71472 51 154 508ପ�ମିଳା ସାହୁ /ା ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ OR/12/089/200956

%ୀ /71473 43 154 509ମ4ଲୁତା ସାହୁ /ା ସକୁା: ସାହୁ ZUX0432575

ପ ୁ /71474 27 154 510ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗିରିଦାରି ସାହୁ ZUX0753426

ପ ୁ /72475 67 154 511ନିର4ନ ମିଶ� ପି ବିଘVରାଜ ମିଶ� ZUX0936112

ପ ୁ /72476 39 154 512େଦବାଶିଶ ମିଶ� ପି ନିର4ନ ମିଶ� ZUX0276477

%ୀ /72477 31 154 513ଦୀପିକା ମିଶ� ପି ନିର4ନ ମିଶ� LSL1529916

ପ ୁ /72478 30 154 514ଶଭୁାଶିଷ ମିଶ� ପି ନିର4ନ ମିଶ� ZUX0276485

%ୀ /72479 59 154 515କୃdା କମୁାରୀ ନ2 /ା ନିରଜଂନ ମିଶ� OR/12/089/200629

ପ ୁ /73480 35 154 516ଆସେୁତାଶ ମିଶ� ପି ସବୁାଷ ଚ2�  ମିଶ� ZUX0117218

ପ ୁ /73481 61 154 517ସବୁାସଚ2�  ମିଶ� ପି ବିଘVରାଜ ମିଶ� ZUX0936120

ପ ୁ /73482 33 154 518ଅବିନାଶ ମିଶ� ପି ସବୁାସଚ2�  ମିଶ� ZUX0754051

%ୀ /73483 34 154 519ସରିତା େମାହାପାତ� /ା ଆଶେୁତାଷ ମିଶ� ZUX0870147

%ୀ /73484 59 154 520ସେରାଜୀନୀ ତ�ୀପାଠୀ /ା ଶବୁାସ ଚ2�  ମିଶ� OR/12/089/200631

8 20/M.O.P େଯାଗKତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀG /ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /74485 44 154 521ରଶ3 ିର4ନ େବେହରା ପି ଂ ଭାଗିରଥୀ େବେହରା ZUX0207027

%ୀ /74486 40 154 522ପଦ3 ାବତୀ େବେହରା /ା ରଶ3 ିର4ନ େବେହରା ZUX0207019

ପ ୁ /74487 39 154 523ଶିବ ଶGର େବେହରା ପି ସୀମା େବେହରା ZUX1012871

%ୀ /74488 26 154 524ଶିବାନୀ େବେହରା /ା ଶିବ ଶGର େବେହରା ZUX1012798

ପ ୁ /74489 59 154 525ରତV ାକର େହାତା ପି ଦୟାନିଧି େହାତା OR/12/089/352157

%ୀ /74490 51 154 526ମିନତୀ େହାତା /ା ରତV ାକର େହାତା OR/12/089/201000

%ୀ /74491 39 154 527ଗାୟତ�ୀ େହାତା /ା ସକୁା: ମିଶ� ZUX0341040

%ୀ /74492 26 154 528ରଶ3 ିତା େହାତା ପି ରତV ାକର େହାତା ZUX0753525

ପ ୁ /74493 34 154 529ରତନ ମାଝୀ ପି ସ ଯାସୀ ମାଝୀ ZUX1342302

%ୀ /74494 24 154 530ପ�ବ- ତି ମାଝୀ /ା ରତନ ମାଝୀ ZUX1342336

%ୀ /74495 58 154 531ଭିମାx ୁ-ନ ମିଶ� ପି ବିଘVରାଜ ମିଶ� OR/12/089/200624

ପ ୁ /74496 52 154 532କାହV ୁ  ଚରଣ ମିଶ� ପି ଆନ2 ମିଶ� OR/12/089/200627

%ୀ /74497 50 154 533ପ}ୁଲତା ମିଶ� /ା ଭିମାx-ନ ମିଶ� OR/12/089/200625

ପ ୁ /74498 49 154 534ମେନାଜ ମିଶ� ପି ଆନ2 ମିଶ� OR/12/089/200857

%ୀ /74499 45 154 535ଆରତୀ ମିଶ� /ା ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ� LSL2656098

ପ ୁ /74500 41 154 536ଶକୁା: ମିଶ� ପି ଆନ2 ମିଶ� OR/12/089/202625

ପ ୁ /74501 40 154 537ବିdୁ ଚରଣ ମିଶ� ପି ନିର4ନ ମିଶ� ZUX0754093

ପ ୁ /74502 32 154 538ଅେଶାକ ମିଶ� ପି ଭିମାଯ ୁ- ନ ମିଶ� ZUX0430348

ପ ୁ /74503 27 154 539ପଦ3 ନାବ ମିଶ� ପି ନିର4ନ ମିଶ� ZUX0754564

ପ ୁ /76504 65 154 540ଡjରୁଧର ଗଉଡ ପି ରୁପଧୁର ଗଉଡ OR/12/089/200617

%ୀ /76505 60 154 541ବତି ଗଉଡ /ା ଡjରୁ ଗଉଡ OR/12/089/200618

%ୀ /76506 38 154 542ଗରୁୁବାରୀ େଗୗଡ ପି େଗାରା େଗୗଡ ZUX0117150

ପ ୁ /76507 45 154 543େସାମନାଥ ପଜୁାରୀ ପି େଚତୖନK ପଜୁାରୀ LSL1517184

%ୀ /76508 39 154 544ଗରୁୁବାରୀ ପଜୁାରୀ /ା େସାମନାଥ ପଜୁାରୀ LSL1517465

%ୀ /76509 20 154 545ସସ3ିତା ପଜୁାରୀ ପି େସାମନାଥ ପଜୁାରୀ ZUX1245885

ପ ୁ /77510 43 154 546େସକ ଅନଵର ପି େଶଖ ମ$ାନା  ZUX0276501

%ୀ /77511 55 154 547ରାଧିକା ଗଉଡ /ା ଅଗାଧ ୁଗଉଡ OR/12/089/202228

ପ ୁ /77512 50 154 548ଅଗାଧ ୁେଗୗଡ ପି ଦାଶ େଗୗଡ LSL1339241

ପ ୁ /77513 32 154 549ନରସିଂହ େଗୗଡ ପି ଅଗାଧ ୁେଗୗଡ ZUX0117465

ପ ୁ /77514 65 154 550ମଦନେମାହନ ସାହୁ ପି ନିତKାନ2 ସାହୁ OR/12/089/200435

%ୀ /77515 55 154 551ସାବିତ�ି  ସାହୁ /ା ମଦନ ସାହୁ OR/12/089/200436

ପ ୁ /77516 43 154 552ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ମଦନେମାହନ ସାହୁ LSL1335199

ପ ୁ /77517 38 154 553ସେ:ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଦନେମାହନ ସାହୁ LSL1335355

ପ ୁ /77518 36 154 554କୃdଚ2�  ସାହୁ ପି ମଦନେମାହନ ସାହୁ LSL2630945

ପ ୁ /78519 26 154 555େଯାେଗ6ର େବାଦା ପି ଧନୁଜK-ୟ େବାଦା ZUX0753988

ପ ୁ /78520 46 154 556ଧନୁଜୟ େବାଦା ପି ଜଗବ_ୁ େବାଦା OR/12/089/200907

%ୀ /78521 40 154 557ରାଧାମଣି େବାଦା /ା ଧନୁଯ- ୟ େବାଦା ZUX0115766

%ୀ /78522 73 154 558ଲଛମା ଗଉଡ /ା ଆନ2 ଗଉଡ ZUX0667220

%ୀ /78523 46 154 559ପାବ- ତି ଗଉଡ /ା ସଦନ ଗଉଡ OR/12/089/202226

ପ ୁ /78524 45 154 560ସଦନ ଗଉଡ ପି ଆନ2 ଗଉଡ OR/12/089/202225

ପ ୁ /78525 50 154 561ଧନ େଗୗଡ ପି ଭଗବାନ େଗୗଡ LSL1406818

%ୀ /78526 45 154 562ଶକୁା:ି େଗୗଡ /ା ଧନ େଗୗଡ LSL1407147

ପ ୁ /78527 47 154 563ସଦନ େଗୗଡ ପି ଆନ2 େଗୗଡ ZUX0754044

ପ ୁ /78528 30 154 564ତ�ିନାଥ େଗୗଡ ପି ସଦନ େଗୗଡ ZUX0754036

%ୀ /78529 26 154 565ପ�ମିଳା େଗୗଡ ପି ସଦନ ଗଉଡ ZUX0753566

%ୀ /78530 22 154 566ମେହIଵରୀ ଗଉଡ ପି ଧନ ଗଉଡ ZUX1104207

ପ ୁ /78531 56 154 567ହେରକୃd ପୃ~ି ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ପୃ~ି LSL1339662

ପ ୁ /79532 62 154 568େଗୗରହରି /ାଇଁ ପି ଲଖଣ /ାଇଁ OR/12/089/200803

%ୀ /79533 54 154 569ଭାଗK ଲତା /ାଇଁ /ା େଗୗରହରି /ାଇଁ OR/12/089/200804

ପ ୁ /80534 51 154 570ଦୀପକ କମୁାର ପାତ� ପି ରାମକୃd ପାତ� LSL1340058

%ୀ /80535 45 154 571ମମତା ପାତ� /ା ଦିପକ କମୁାର ପାତ� LSL1340082

%ୀ /80536 50 154 572ମାଳତୀଲତା ପୃ~ି /ା ହେରକୃd ପୃ~ି LSL1339654

ପ ୁ /80537 50 154 573ଗୀତୀକୃd ପୃ~ି ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ପୃ~ି LSL1340165

%ୀ /80538 64 154 574ଶା:ି ତ�ିପାଠି /ା ସଦାସିବ ତ�ିପାଠି OR/12/089/200610

ପ ୁ /80539 43 154 575େଦବାଶିଷ ତ�ିପାଠୀ ପି ସଦାଶିବ ତ�ିପାଠୀ LSL1335181

%ୀ /80540 37 154 576ସାଗରିକା ତ�ୀପାଠୀ /ା େଦବାଶିଷ ତ�ୀପାଠୀ LSL2630978

%ୀ /80541 34 154 577ପ�ଣିତା କମୁାରୀ ତ�ିପାଠୀ /ା ଆଶିଷ ତ�ିପାଠୀ ZUX0430868

%ୀ /81542 62 154 578ରାଇବତୀ ଜାନି /ା ବୁଟି ଜାନି ZUX1246271

ପ ୁ /81543 51 154 579ବିରୁପା? ମିଶ� ପି ବିପିନି ବିହାରୀ ମିଶ� OR/12/089/201015

ପ ୁ /81544 49 154 580ପ�ଦିC କମୁାର ମିଶ� ପି ବିପିନV  ବିହାରୀ ମିଶ� OR/12/089/200603

%ୀ /81545 43 154 581ଅନୁସୟୂା ମିଶ� /ା ପ�ଦିCା କମୁାର ମିଶ� ZUX1246255

ପ ୁ /82546 41 154 582ଉେପ2�  ମିଶ� ପି ରଘନୁାଥ ମିଶ� OR/12/089/200881
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%ୀ /82547 43 154 583ଲିସା ମିଶ� /ା ଉେପ2�  ମିଶ� ZUX0754150

%ୀ /82548 38 154 584ଲିଲି ପାତ� /ା ପ�େମାଦ ପାତ� ZUX0117671

%ୀ /82549 68 154 585ସକୁା:ି ରଥ /ା ରାେଜ2�  ରଥ LSL1459437

ପ ୁ /83550 37 154 586କରୁଣାକର େଦବତା ପି ଭବାନୀ େଦବତା ZUX1166602

%ୀ /83551 29 154 587ସର[ଵତୀ େଦବତା /ା କରୁଣାକର େଦବତା ZUX1166578

ପ ୁ /83552 56 154 588କବିରାଯ ରାଉତ ପି ବିନାୟକ ରାଉତ OR/12/089/200764

ପ ୁ /83553 34 154 589ଶGର କମୁାର ରାଉତ ପି କବିରାଜ ରାଉତ ZUX0115782

%ୀ /84554 48 154 590ରାେଜ6ରୀ ରାଉତ /ା କବିରାଯ ରାଉତ OR/12/089/200765

%ୀ /85555 33 154 591ଲ?3ୀ ମଦୁୁଲି ପି ସjାରୁ ମଦୁୁଲି ZUX0117796

ପ ୁ /85556 46 154 592ବି6ନାଥ ପ�ହରାଜ ରାଜଗରୁୁ ପି ଜଗନV ାଥ ପ�ହରାଜ ରାଜଗରୁୁ LSL1340124

ପ ୁ /85557 46 154 593େଗାରଚ2�  ପ�ହରାଜ ରାଜଗରୁୁ ପି ଜଗନାଥ ପ�ହରାଜ ରାଜଗରୁୁ LSL1339753

%ୀ /85558 31 154 594ଅ4ନା ପ�ହରାଜ ରାଜଗରୁୁ /ା େଗୗରଚ2�  ରାଜଗରୁୁ ZUX0873471

ପ ୁ /86559 33 154 595ପ�ଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ବି6ନାଥ େବେହରା ZUX0485995

ପ ୁ /86560 65 154 596ପ�ଶନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧେନ6ର ନାୟକ OR/12/089/200574

ପ ୁ /87561 55 154 597ବିମଳା ନାୟକ ପି ମକୁ2ୁ ନାୟକ OR/12/089/202222

ପ ୁ /88562 62 154 598ଲଡୁକିେଶାର େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା OR/12/089/200583

ପ ୁ /88563 35 154 599ରେମଶ ଚ2�  େବେହରା ପି େଲାଡୁକିେଶାର େବେହରା ZUX0116913

%ୀ /88564 32 154 600ସୀତା େବେହରା /ା ଲଡୁେକ6ର େବେହରା ZUX0817833

%ୀ /88565 30 154 601ର4ିତା କମୁାରୀ େବେହରା ପି ଲଡୁ କିେଶାର େବେହରା ZUX0341057

%ୀ /89566 60 154 602ଶକ:ୁଳା ମହାପାତ� /ା ନରସିଂହ ମହାପାତ� OR/12/089/200581

ପ ୁ /89567 38 154 603ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ� - ନରସିଂହ ମହାପାତ� OR/12/089/201031

%ୀ /89568 37 154 604ରୁନି ମହାପାତ� ମା ଶକ:ୁଳା ମହାପାତ� ZUX0116921

%ୀ /89569 29 154 605ମ�ଳୀ ପରଜା /ା ମନୂା ପରଜା ZUX0753848

%ୀ /89570 27 154 606ଲ?3ୀ ପରଜା - ନରସିଂହ ପରଜା ZUX1165281

ପ ୁ /89571 22 154 607ରାମଚ2�  ପରଜା ପି କତୁ ପରଜା ZUX1165158

%ୀ /90572 57 154 608ମଣିମା ରଣା /ା ବାବୁଲାଲ ରଣା LSL1517697

ପ ୁ /90573 33 154 609କR- କମୁାର ରଣା ପି ବାବୁଲା ରଣା ZUX0276519

%ୀ /91574 49 154 610େସୗଦାମିନି ଦାସ /ା ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/12/089/200261

ପ ୁ /91575 43 154 611ଜଗନV ାଥ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ LSL1442607

ପ ୁ /91576 41 154 612ରବି ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ LSL1442615

%ୀ /91577 38 154 613ଲ?3ୀ କମୁାର ଦାସ /ା ଜଗନV ାଥ ଦାସ ZUX0431759

ପ ୁ /91578 56 154 614ପRୂ-ଚ2�  ମାଝୀ ପି ଡ଼jରୁୁ ମାଝୀ ZUX0431718

ପ ୁ /91579 28 154 615େଗାପାଳ କୃd ମାଝୀ ପି ପRୂ- ଚ2�  ମାଝୀ ZUX0946764

ପ ୁ /92580 31 154 616େଶଖ ଅମିର ପି େଶଖ ସରିଫ ZUX0754465

%ୀ /92581 28 154 617ସମିନା ଜାହାନ /ା େସଖ ଅମୀର ZUX1342237

%ୀ /92582 38 154 618କମଳା ମାହାଲ କାରିଆ /ା ମେହ2�  ପଜୁାରୀ LSL1407121

ପ ୁ /92583 32 154 619ଜାେଫାର ମହ�ଦ ପି ମହ�ଦ ଆକ�ମ ZUX0390575

%ୀ /92584 65 154 620/R- ପ�ଭା ପାଣିଗ�ାହି /ା ଘନଶKାମ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1274000

%ୀ /92585 65 154 621/ଣ ପ�ଭା ପାଣିଗ�ାହି /ା ଘନଶKାମ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1289891

ପ ୁ /92586 44 154 622ଗେଣଷ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କାେମ6ର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0946806

%ୀ /92587 27 154 623ରୀତା4ଳି ପାଣିଗ�ାହୀ /ା ଗେଣଷ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0946798

ପ ୁ /92588 22 154 624ମେନାଜ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଘନଶKାମ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1273994

ପ ୁ /92589 21 154 625ମେନାଜ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଘନଶKାମ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1289883

%ୀ /92590 55 154 626ସଷୁୀଳା ପଜୁାରି /ା ମେନାହର ପଜୁାରି ZUX0667246

ପ ୁ /92591 42 154 627ମେହ2�  ପଜୁାରୀ ପି ମେନାହର ପଜୁାରୀ LSL1407139

ପ ୁ /92592 36 154 628ସେୁର2�  ପଜୂାରୀ ପି ମେନାହର ପଜୂାରୀ ZUX0117275

ପ ୁ /92593 54 154 629ଅମିୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ2�  ସାହୁ ZUX1170042

%ୀ /92594 45 154 630ସକୁା:ି ସାହୁ /ା ଗ�ାଧର ସାହୁ ZUX1245836

%ୀ /92595 42 154 631ଉପମା ସାହୁ /ା ଅମିୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX1166677

%ୀ /93596 21 154 632ଦଶ ୁେଗାରାହା'ିଆ /ା େଦତୖାରୀ ମାଠପଡିଆ ZUX1184050

ପ ୁ /93597 38 154 633କାତ̀କ ଜାନି ପି ବାସ ୁଜାନି ZUX0753996

%ୀ /93598 37 154 634ପାବ- ତୀ ଜାନୀ ପି ସjାରୁ ଜାନୀ ZUX0117804

ପ ୁ /93599 34 154 635ଦଇତାରୀ ମାଟପଡିଆ ପି ଧନୁଜ- ୟ ମାଟପଡିଆ ZUX0115790

ପ ୁ /93600 29 154 636ରଘନୁାଥ ମାଟପାଡ଼ଆି ପି ଧନୁଜ- ୟ ମାଟପାଡ଼ଆି ZUX0431973

ପ ୁ /93601 57 154 637ଧନୁଜ- ୟ ମାଠପଡିଆ ପି ବୁଦୁରାମ ମାଠପଡିଆ OR/12/089/200563

%ୀ /93602 52 154 638ଶଭୁଦ� ା ମାଠପଡିଆ /ା ଧନ ମାଠପଡିଆ OR/12/089/200564

%ୀ /93603 26 154 639ଯଶଧା ମାେଠାପଡିଆ ପି ଧନୁଜ- ୟ ମାେଠାପଡିଆ ZUX0753616

%ୀ /94604 65 154 640ଚ2� ମ� ଦେଳଇ /ା କମଲଲଚନ ଦେଳଇ OR/12/089/200830

%ୀ /94605 37 154 641କ�ନା ପ�ଧାନ ମା ଚ2� ମା ଦେଳଇ ZUX0431684

%ୀ /95606 44 154 642ପି. ଲ?3ୀ /ା ପି. ପାଇଡୁତାଲି LSL1517796

%ୀ /95607 38 154 643ପି ପାଇଡୁତାଲି . ମା ପି ଗ�ା�ା  OR/12/089/202237

ପ ୁ /95608 76 154 644ଭାଗି ପ�ଧାନ ପି ପQାନନ ପ�ଧାନ ZUX1245570
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%ୀ /95609 64 154 645ନୟାନୀ ପ�ଧାନ /ା ଭାଗୀ ପ�ଧାନ ZUX1246057

ପ ୁ /95610 39 154 646ମେହ6ର ପ�ଧାନ ପି ଭାଗି ପ�ଧାନ ZUX1245596

%ୀ /95611 25 154 647ପି. ସମୁତି ପି ପି. ପାଇଟିତାଲୁ ZUX0817767

%ୀ /96612 50 154 648ଅjିକା ଅନ� ପି ଚଇତନ ଅନ� OR/12/089/200551

ପ ୁ /96613 48 154 649ନେର2�  ଅନ� ପି େଚତୖନK ଅନ� OR/12/089/201021

%ୀ /96614 44 154 650ମମତା ଅନ� /ା ମକୁ2ୁ ଅନ� ZUX0432567

ପ ୁ /96615 42 154 651ମକୁ2ୁ ଅନ� ପି େଚତୖନK ଅନ� OR/12/089/200955

%ୀ /96616 41 154 652ଅନିତା ଅନ� /ା ନେର2�  ଅନ� LSL2632354

ପ ୁ /96617 38 154 653ନରସିଂହ ଅନ� ପି େଚତୖନK ଅନ� LSL2630580

%ୀ /96618 24 154 654ସବିତା ଅନ� /ା ନରସିଂହ ଅନ� ZUX0946814

%ୀ /96619 21 154 655ସ2Kାରଣୀ ଅନ� ପି ନେର2�  ଅନ� ZUX1246115

ପ ୁ /96620 37 154 656ସେ:ାଷ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଆଦିକ_ ସାହୁ ZUX0430520

ପ ୁ /96621 44 154 657ପ�ଶା: କମୁାର ସବୁୁkି ପି େଗାପିନାଥ ସବୁୁkି ZUX0390682

%ୀ /97622 50 154 658ସର/ତୀ ମିଶ� /ା ସତK ନାରାୟଣ ମିଶ� LSL1406909

ପ ୁ /97623 50 154 659ମାଗତା ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/12/089/200224

%ୀ /97624 47 154 660ଡାଲିj ନାୟକ /ା ମାଗଣ ନାୟକ OR/12/089/200225

ପ ୁ /97625 27 154 661ଗCୁା ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ମେଗତା ନାୟକ ZUX0754499

%ୀ /98626 65 154 662ଘାସିଆଣି ଦେଳଇ /ା ନିଲକX ଦେଳଇ OR/12/089/200554

ପ ୁ /98627 32 154 663େଶଖ ନାଜିର ପି କରୀମ େଶଖ ZUX0754374

%ୀ /98628 39 154 664େଶ! ରସଲୁF ା ପି ନାଜିର ହୁେସନ ZUX0431452

ପ ୁ /98629 44 154 665େଶ! େରେହମାନ ପି ନଜିର ହୁେସ ZUX0431411

%ୀ /99630 35 154 666ସନିୁତା ମିଶ� /ା ଅେଶାକ ମିଶ� ZUX0775106

ପ ୁ /99631 45 154 667ସିରୀ ପାଇକ ପି ସି� ପାଇକ OR/12/089/201017

ପ ୁ /99632 22 154 668ଲାଲୂ ପାଇକ ପି ଶ�ୀ ପାଇକ ZUX1246032

ପ ୁ /99633 48 154 669ବିIେଵIଵର ପ'ା ପି ରଘନୁାଥ ପ'ା ZUX0775114

ପ ୁ /100634 59 154 670ଦିଲିପ ପ<ନାୟକ ପି ଭାUର ଚ2�  ପ<ନାୟକ ZUX0667279

ପ ୁ /100635 77 154 671ବରାହନାଥ ପାତ� ପି କରୁଣାକର ପାତ� OR/12/089/200545

%ୀ /100636 69 154 672ଶା:ିଲତା ପାତ� /ା ବରାହନାଥ ପାତ� OR/12/089/200546

%ୀ /100637 49 154 673ମେନାରମା ପାତ� /ା ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ� ZUX1012889

%ୀ /100638 47 154 674ସଜୁାତା ପାତ� /ା ଅଜିତ କମୁାର ପାତ� LSL1517606

ପ ୁ /100639 46 154 675ଅଜିତ କମୁାର ପାତ� ପି ବରାହନାଥ ପାତ� OR/12/089/200838

ପ ୁ /100640 45 154 676ଅନିଲ କମୁାର ପାତ� ପି ବରାହନାଥ ପାତ� OR/12/089/200864

%ୀ /100641 44 154 677ଅେଶାକ ପାତ� ପି ବରାହନାଥ ପାତ� OR/12/089/200547

ପ ୁ /100642 24 154 678ଅଭିେଷକ ପାତ� ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ� ZUX0946871

%ୀ /100643 49 154 679ରିନା ପ<ନାୟକ /ା ଦିଲିପ କମୁାର ପ<ନାୟକ ZUX0206896

ପ ୁ /101644 53 154 680ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାପାଳ କୃd େବେହରା OR/12/089/200542

ପ ୁ /101645 38 154 681ମାନସର4ନ େବେହରା ପି େଗାପାଳକୃd େବେହରା OR/12/089/200835

ପ ୁ /101646 34 154 682ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ପି ସjାରୁ ମଦୁୁଲି ZUX0276527

%ୀ /101647 40 154 683ରଶ3ିତା ରାଉତ /ା ସିେk6ର ରାଉତ ZUX0117408

%ୀ /102648 55 154 684େଦବକି ନାୟକ /ା ଶGର ନାୟକ OR/12/089/200534

%ୀ /102649 29 154 685ମ4ଳୁା ନାୟକ /ା ସବୁାଷ ଚ2�  ନାୟକ ZUX0430546

%ୀ /102650 28 154 686ଭବାନୀ ନାୟକ ପି ଶGର ନାୟକ ZUX0753517

%ୀ /102651 27 154 687ପାବ- ତୀ ନାୟକ /ା େଗାପବ_ୁ ନାୟକ ZUX0817759

ପ ୁ /103652 47 154 688ତ�ିନାଥ େବେହରା ପି ଛବି େବେହରା OR/12/089/200538

%ୀ /103653 45 154 689ବାେଲ6ର େବେହରା /ା ତ�ିନାଥ େବେହରା OR/12/089/200539

ପ ୁ /103654 38 154 690କପିଳ େବେହରା ପି ଶବି େବେହରା ZUX0117085

%ୀ /103655 34 154 691କମଳା େବେହରା /ା କପିଳ େବେହରା ZUX0117101

ପ ୁ /103656 31 154 692କୃdଚ2�  େବେହରା ପି ସଦାଶବି େବେହରା ZUX0431189

ପ ୁ /103657 28 154 693ପବିତ� େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା ZUX0430421

%ୀ /103658 26 154 694ଦୁଗM େବେହରା /ା କୃd ଚ2�  େବେହରା ZUX0946905

ପ ୁ /104659 48 154 695ରଘନୁାଥ ବାଦାମ ପି େଦବରାଜ ବାଦାମ ZUX0432302

%ୀ /104660 45 154 696କମଳା ବାଦାମ /ା ରଘନୁାଥ ବାଦାମ ZUX0432294

%ୀ /104661 57 154 697ରୁକଣୁା ପାତ� /ା େକଶବ ପାତ� OR/12/089/200528

ପ ୁ /104662 55 154 698ସଦୁାମ ପାତ� ପି େକଶବ ପାତ� LSL1406891

%ୀ /104663 38 154 699େଗୗରୀ ପାତ� /ା ସଦୁାମ ପାତ� OR/12/089/200530

ପ ୁ /105664 55 154 700େଲାକନାଥ ଦାସ ପି ମଧ ୁଦାସ ZUX0681072

%ୀ /105665 36 154 701ମିନା?ୀ ଦାସ /ା ଦିପ^ କମୁାର ଦାସ ZUX0431023

%ୀ /105666 34 154 702ବୃ2ାବତୀ େଗୗଡ /ା ମଧସୁଦୂନ େଗୗଡ ZUX0117366

ପ ୁ /106667 32 154 703ବିକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି କ4ୁବିହାରୀ ନାୟକ ZUX0117390

%ୀ /107668 70 154 704ସନୁା େଦଇ ହ:ାଳ /ା ମ�ୁଲୁ ହ:ାଳ LSL1406917

ପ ୁ /108669 79 154 705ନିଥା ବାହାଦୂର ପି ନର ବାହାଦୂର ZUX0276535

%ୀ /108670 34 154 706ସେ:ାଷୀ ବାହାଦୂର ପି ନିଥା ବାହାଦୂର ZUX0276543
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%ୀ /108671 32 154 707ସେରାଜିନୀ ବାହାଦୂର ପି ମିଥା ବାହାଦୂର ZUX0276550

%ୀ /108672 29 154 708ରଜନୀ ବାହାଦୂର ପି ନିଥା ବାହାଦୂର ZUX0431593

%ୀ /108673 27 154 709ପିGି ବାହାଦୁର ପି େଝGର ବାହାଦୁର ZUX0754390

ପ ୁ /108674 50 154 710ବି6ାମିତ�  େବେହରା ପି ଅବଧତ େବେହରା OR/12/089/350045

%ୀ /108675 45 154 711ଶହୁାଗିନି େବେହରା /ା ବି6ାମିତ�  େବେହରା OR/12/089/350046

ପ ୁ /108676 25 154 712ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ବି6ାମିତ�  େବେହରା ZUX1022243

%ୀ /108677 25 154 713େସାେମ6ରୀ ମିଶ� ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମିଶ� ZUX0873430

%ୀ /108678 38 154 714ସାଗରିକା ନାୟକ /ା ସେୁରଶ ନାୟକ ZUX0431346

%ୀ /108679 31 154 715ନମିତା ନାୟକ ମା ଶକୁ:ଳା ନାୟକ ZUX0431577

ପ ୁ /109680 40 154 716ଭିକାରୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ସତKବାଦୀ ତ�ିପାଠୀ LSL2632164

%ୀ /110681 45 154 717ଭଗବତୀ ସଅରଁା /ା ବାସ ୁସଅଁରା OR/12/089/200958

ପ ୁ /111682 33 154 718ମାଧବ ଗାଦବା ପି ଦୟାନିଧି ଗାଦବା ZUX0115808

%ୀ /111683 35 154 719ତୁଳସା ଜାନୀ /ା ଦୟା ଜାନୀ ZUX0432336

%ୀ /111684 29 154 720ଡ଼ମଣିୁ ଜାନୀ ପି ଗରୁୁ ଜାନୀ ZUX0432807

ପ ୁ /111685 26 154 721କମଳୁ ମଦୁଲି ମା ଗୃବୁେର ମଦୁୁଳି ZUX0754523

ପ ୁ /111686 60 154 722ସjାରୁ ମଦୁୁଲି ପି ଦୀନବ_ୁ ମଦୁୁଲି LSL1406701

%ୀ /111687 57 154 723ଗରୁୁବାରୀ ମଦୁୁଲି /ା ସjାରୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/200483

%ୀ /111688 38 154 724ରଇବାରି ମଦୁୁଲି /ା ନୀଳାjର ମଦୁୁଲି ZUX0754283

ପ ୁ /111689 36 154 725ନିଳାjର ମଦୁୁଲି ପି ସjାରୁ ମଦୁୁଲି ZUX0276568

%ୀ /111690 30 154 726ଯମନୁା ମଦୁୁଲି ପି ସjରୁ ମଦୁୁଲି ZUX0753681

ପ ୁ /112691 50 154 727ଗରୁୁ ଜାନୀ ପି ଡjରୁ ଜାନୀ LSL1406651

ପ ୁ /112692 26 154 728ରାମ ଜାନି ପି ଗରୁୁ ଜାନି ZUX0754457

ପ ୁ /113693 27 154 729ବାବୁଲା ମଦୁୁଲି ଜାନି ପି ପଦଲୁ ମଦୁୁଲି ଜାନି ZUX0754473

ପ ୁ /113694 65 154 730ନିଳାjର ମଦୁୁଲି ପି ଦୟା ମଦୁୁଲି OR/12/089/200485

%ୀ /113695 55 154 731ମYୁା ମଦୁୁଲି /ା ନୀଳାjର ମଦୁୁଲି OR/12/089/200486

%ୀ /113696 23 154 732ସବିତା ମଦୁୁଲି /ା ବାବୁଲା ମଦୁୁଲି ZUX1057793

ପ ୁ /114697 52 154 733ବ� ହ3 ାନ2 ରାଉଳ ପି ଦୁଃଖବ_ୁ ରାଉଳ ZUX0206946

%ୀ /114698 48 154 734ନମ-ଦା ରାଉଳ /ା ବ� ହ3 ାନ2 ରାଉଳ ZUX0206953

%ୀ /114699 21 154 735ବ2ନା ରାଉଳ ପି ବ� ମହାନ2 ରାଉଳ ZUX1104223

ପ ୁ /114700 51 154 736ଆଭିମନK ୁ/ାଇଁ ପି ଲ?3ଣ /ାଇଁ ZUX0115816

%ୀ /114701 38 154 737ସଂଯYୁା /ାଇଁ /ା ଅଭିମନK ୁ/ାଇଁ LSL2632206

ପ ୁ /114702 33 154 738ରେମଶ କମୁାର /ାଇଁ ପି ସଦୁଶ-ନ /ାଇଁ ZUX0115824

%ୀ /114703 22 154 739ଲିପିେରଖା [ୱାଇଁ ପି ଅଭିମନK ୁ[ୱାଇଁ ZUX1134253

%ୀ /114704 26 154 740ସ3 ୃତିେରଖା [ଵାନୀ ପି ଅଭିମାନK [ଵାନୀ ZUX0753624

ପ ୁ /116705 46 154 741ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ OR/12/089/200854

%ୀ /116706 39 154 742ମଧସୁ3 ିତା ଦାସ /ା ପ�ଦୀପ ଦାସ OR/12/089/200908

%ୀ /118707 47 154 743ପଦ3 ା ଗାଦବା /ା ଡjରୁୁ ଗାଦବା LSL1339514

%ୀ /118708 30 154 744ସେନଇ ଜାନୀ /ା ଜଗବ_ୁ ଜାନୀ ZUX0431379

%ୀ /120709 59 154 745ତୁଳସା ଗାଦବା /ା ଭଗବାନ ଗାଦବା OR/12/089/200474

ପ ୁ /121710 60 154 746ଗରୁୁ ଯାନି ପି ଲଛମନ ଯାନି ZUX0115832

%ୀ /121711 55 154 747ତୁଳସା ଯାନି /ା ଗରୁୁ ଯାନି ZUX0115840

%ୀ /121712 29 154 748କନିୁ ଜାନି /ା ଗରୁୁ ଜାନି ZUX0753632

ପ ୁ /121713 43 154 749ନବୀନ ମାଝି ପି ବଳି ମାଝି LSL1334887

%ୀ /121714 40 154 750ମYୁା ମାଝୀ /ା ନବୀନ ମାଝୀ LSL1334812

%ୀ /122715 50 154 751ପ�ମିଳା କର /ା େକୗଳାସଚ2�  କର OR/12/089/200991

ପ ୁ /122716 40 154 752ରାେଜ2�  କର ପି େକଳୖାଶଚ2�  କର LSL1339092

%ୀ /122717 34 154 753ସସ3 ିତା କର /ା ରାେଜ2�  କର ZUX0431098

ପ ୁ /122718 34 154 754ବିେଜ2�  କମୁାର କର ମା ପ�ମିଳା କର ZUX0117689

%ୀ /122719 32 154 755ସ4ଲୁତା କର ମା ଉମ̀ଳା କର ZUX0431015

ପ ୁ /122720 29 154 756ରବି2�  କମୁାର କର ମା ପ�ମିଳା କର ZUX0430983

ପ ୁ /122721 33 154 757େସୗମିତ� କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି ଉମାକା: ଷଡ�ୀ ZUX0276584

ପ ୁ /122722 32 154 758ଅନୀu କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି ଉମାକା: ଷଡ�ୀ ZUX0276576

ପ ୁ /122723 27 154 759କାହV ା ଚରଣ ଷଡ�ୀ ପି ଉମାକା: ଷଡ�ୀ ZUX0817718

%ୀ /123724 30 154 760ନିରୁପମା ମହା:ି ମା କଲKାଣୀ ମହା:ି ZUX0431270

ପ ୁ /123725 54 154 761ମହ�ଦ ମିରା ପି ମହ�ଦ ଅକର. ZUX0276592

ପ ୁ /123726 55 154 762ସନୁାକର ମହା:ି ପି ମାୟାଧର ମହା:ି OR/12/089/200439

%ୀ /123727 48 154 763କଲKାଣି ମହା:ି /ା ଏସ େକ ମହା:ି OR/12/089/200440

ପ ୁ /123728 28 154 764ସବୁ� ତ ମହା:ି ପି ସନୁାକର ମହା:ି ZUX0431635

ପ ୁ /123729 39 154 765ପ�େମାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି ପୀତାjର ରାଉତ OR/12/089/200966

%ୀ /124730 71 154 766ମ4ଲୁତା ନ2 /ା ଦାସରଥି ନ2 OR/12/089/200449

ପ ୁ /124731 55 154 767ଦାସରଥି ନ2 ପି ଗ�ାଧର ନ2 OR/12/089/200448

ପ ୁ /124732 51 154 768ସଧୁାଂସ ୁନ2 ପି ଦାସରଥି ନ2 ZUX1422336
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ପ ୁ /124733 47 154 769ହୀମାଂସ ୁନ2 ପି ଦାସରଥି ନ2 OR/12/089/200942

%ୀ /125734 26 154 770ଜୟ:ୀ େଗୗଡ ପି ବିଜୟ େଗୗଡ ZUX0753707

ପ ୁ /125735 58 154 771ପ�ହଲାଦ ମାଝି ପି ଅଗାଧ ୁମାଝି OR/12/089/200432

%ୀ /125736 49 154 772ମାଣିକ ମାଝି /ା ପ�ହଲାଦ ମାଝି OR/12/089/200433

%ୀ /125737 29 154 773େଗୗରି ମାଝି ପି ପ�ହଲF ାଦ ମାଝି ZUX0754200

%ୀ /126738 68 154 774କ2ୁନ ରାଯ ୁ /ା ପ�ଭାକର ରାଯ ୁ OR/12/089/200431

%ୀ /126739 33 154 775ଶା:ିଲତା ରାଜୁ /ା ମକର�ଜ ରାଜୁ ZUX0276600

%ୀ /126740 29 154 776ସାବିତ�ୀ ରାଜୁ /ା ଘଏନୁ ରାଜୁ ZUX0432716

ପ ୁ /127741 29 154 777ସନୁାଧର ନାୟକ ପି ଶଦାଶିବ ନାୟକ ZUX0431353

ପ ୁ /127742 63 154 778ରେମଶ ଚ2�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1103449

%ୀ /127743 49 154 779ପ�ୁା4ଳୀ ପାଣିଗ�ାହି /ା ରେମଶ ଚ2ର ପାଣିଗ�ାହି ZUX1103415

ପ ୁ /127744 29 154 780ରେମଶ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ରେମଶ ଚନଦର ପାଣିଗ�ାହି ZUX1102714

%ୀ /127745 28 154 781ପରୟGା ପାଣିଗ�ାହୀ /ା ର4ନ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1103423

ପ ୁ /127746 21 154 782�ान रंजन सासमल रंजन ପି େମଘନାଦ ସାସମଲ ZUX1209733

%ୀ /127747 23 154 783ସାଗରିକା ସାସମଲ ପି େମଘନାଦ ସାସମଲ ZUX1166594

ପ ୁ /128748 34 154 784ସଶୁା: କମୁାର ମହା:ି ପି ସନୁାକର ମହା:ି LSL2656080

%ୀ /130749 67 154 785ଜି.ପ}ୁା ପ<ନାୟକ /ା ଜି.େଭGଟ ରାଓ ZUX0115873

ପ ୁ /130750 40 154 786ଜି.ଲି�ରାଜ ପ<ନାୟକ ପି ଜି.ଭେGଟ ରାଓ ZUX0115865

ପ ୁ /131751 54 154 787ଗେଣଶ ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା OR/12/089/200400

%ୀ /131752 52 154 788ସଶୁୀଳା ମହାରଣା /ା ବାବୁଲା ମହାରଣା ZUX0754176

ପ ୁ /131753 46 154 789ବାବୁଲା ମହାରଣା ପି ଉଦୟ ନାଥ ମହାରଣା ZUX1330034

ପ ୁ /131754 45 154 790େକଳୖାଶଚ2�  ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା OR/12/089/200401

%ୀ /131755 41 154 791ପGଜିନି ମହାରଣା /ା ବାବୁଲା ମହାରଣା ZUX1329986

ପ ୁ /131756 31 154 792େକଶବ ଚ2�  ମହାରଣା ପି ବାବୁଲା ମହାରଣା ZUX0432419

ପ ୁ /131757 28 154 793ଶିବରାମ ମହାରଣା ପି ବାବୁଲା ମହାରଣା ZUX0432401

ପ ୁ /131758 34 154 794ବାସେୁଦବ ମହାରଣଆ ପି ବାବୁଲା ମହାରଣା ZUX0432427

ପ ୁ /132759 50 154 795ଉମାକା: ମହାରଣା ପି େଗାପୀନାଥ ମହାରଣା OR/12/089/200397

%ୀ /132760 43 154 796ପ�ତିମା ମହାରଣା /ା ଗେଣଶ ମହାରଣା LSL1334242

%ୀ /133761 75 154 797ଚ2�ମା ମହାରଣା /ା ରାମଚ2�  ମହାରଣା OR/12/089/200390

ପ ୁ /133762 58 154 798ଜଗନV ାଥ ମହାରଣା ପି ରାମଚ2�  ମହାରଣା OR/12/089/200391

%ୀ /133763 54 154 799ବିdୁପ�ିୟା ମହାରଣା /ା ଜଗନାଥ ମହାରଣା OR/12/089/200392

ପ ୁ /133764 29 154 800ଭୀମେସନ ମଦୁୁଲି ପି ଜଗବ_ୁ ମଦୁୁଲି ZUX0431445

ପ ୁ /133765 29 154 801ଶିବ ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି ZUX1101450

ପ ୁ /133766 28 154 802ଟୁଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି ZUX1104173

%ୀ /134767 45 154 803ସିତା ଗଉଡ /ା ଧନପତି ଗଉଡ OR/12/089/200084

%ୀ /134768 40 154 804େଗୗରୀ େଗୗଡ ପି ନକଳୁ େଗୗଡ LSL2632032

ପ ୁ /134769 34 154 805ହରୀ େଗୗଡ ମା ସୀତା େଗୗଡ ZUX0115899

ପ ୁ /134770 29 154 806ବିଜୟ େଗୗଡ଼ ପି ଧନପତି େଗୗଡ଼ ZUX0431361

%ୀ /134771 21 154 807ପଦ3 ା େଗୗଡ ପି ଧନପତି GOUDA ZUX1230416

ପ ୁ /134772 55 154 808ପ�କାଶ ପାତ� ପି ଇ2�  ପାତ� LSL1406297

%ୀ /134773 50 154 809ପ�ଭାସିନି ପାତ� /ା ପ�କାଶ ପାତ� LSL1406289

ପ ୁ /134774 30 154 810ରାେକଶ ପାତ� ପି ପ�କାଶ ପାତ� ZUX0431213

ପ ୁ /134775 41 154 811ସଂଜୟ  କମୁାର ସାହୁ ପି ଲ?3ୀକା: ସାହୁ ZUX1342351

%ୀ /135776 58 154 812ଶା:ିଲତା ସାହୁ /ା ଲ?3ୀକା: ସାହୁ OR/12/089/200933

ପ ୁ /135777 44 154 813ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲ?3ୀକା: ସାହୁ ZUX0116962

%ୀ /135778 40 154 814ସ�ୀତା ସାହୁ /ା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0276618

%ୀ /135779 32 154 815ଶଭୁସ3 ିତ ସାହୁ /ା ସ4ୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0753772

%ୀ /135780 31 154 816ଟୁନା ସାହୁ ପି ଲ?3ୀଧର ସାହୁ ZUX0431148

ପ ୁ /135781 73 154 817ଲ?3ୀ ଧର ସଉ ପି ବାବାଜି ସାହୁ ZUX0116954

%ୀ /136782 46 154 818ଅଜରମପତି . /ା ଶKାମ . OR/12/089/200936

ପ ୁ /136783 75 154 819ଶKାମ ପାତିକା ପି ଜ�ମ ପାତିକା LSL1406271

ପ ୁ /137784 54 154 820କୃd େଗୗଡ ପି ମାଧବ େଗୗଡ OR/12/089/200845

ପ ୁ /137785 36 154 821ରେମଶ େଗୗଡ଼ ପି ମାଧବ େଗୗଡ଼ ZUX0431783

ପ ୁ /137786 22 154 822କାତ̀କ େଗୗଡା ପି କୃd ଚଂଦ�  େଗୗଡା ZUX1246180

%ୀ /137787 77 154 823ସjାରି ପଜୁାରୀ /ା ଡମ ୁେଗୗଡ OR/12/089/200871

%ୀ /137788 49 154 824େହମଲତା ପଜୁାରୀ /ା କୃd ପଜୁାରୀ OR/12/089/200869

%ୀ /137789 65 154 825ବାସ:ୀ ସାହୁ /ା ଭୂବନାନ2 ସାହୁ LSL1339829

ପ ୁ /137790 42 154 826ବିଦKାଧର ସାହୁ ପି ଭୁବନାନ2 ସାହୁ LSL1340199

%ୀ /137791 38 154 827ସଂଯYୁା ସାହୁ ପି ଭବନାନ2 ସାହୁ LSL1339191

%ୀ /137792 25 154 828ମମତା ସାହୁ /ା ବିଦKାଧର ସାହୁ ZUX0817791

%ୀ /138793 25 154 829ତୁଳସା ଗାଦବା /ା ଅନ2 ଶିସା ZUX1012848

ପ ୁ /138794 50 154 830ବାଶ ୁେସୗରା ପି ରଘନୁାଥ େସୗରା LSL1406677
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ପ ୁ /139795 60 154 831ଘନ ଗଉଡ ପି ମ�ଳା ଗଉଡ OR/12/089/200257

%ୀ /139796 55 154 832କ2ୁନ ଗଉଡ /ା ଘନ ଗଉଡ OR/12/089/200258

ପ ୁ /139797 45 154 833ଅଯ ୁ- ନ େଗୗଡ ପି ଘନ େଗୗଡ LSL1406941

%ୀ /139798 40 154 834ଖଲୁଣା େଗୗଡ /ା ଅଜୁ- ନ େଗୗଡ LSL1406958

%ୀ /139799 39 154 835ରାଧା େଗୗଡ /ା କମଳେଲାଚନ େଗୗଡ ZUX0115931

ପ ୁ /139800 38 154 836କମଳୁ େଗୗଡ ପି ଘନ େଗୗଡ LSL2630721

ପ ୁ /139801 33 154 837ମଧସୁଦୁନ େଗୗଡ ପି େଘାନ େଗୗଡ ZUX0115923

%ୀ /139802 29 154 838ସାବିତ�ୀ େଗୗଡ ପି ଘନ େଗୗଡ ZUX0754317

ପ ୁ /139803 29 154 839େଗୗରା� େଗୗଡ଼ ପି କୃଷ3 େଗୗଡ଼ ZUX0430595

%ୀ /139804 24 154 840ରାଖୀ ମହାରାଣା େଗୗଡ /ା େଗୗରାଂଗ େଗୗଡ ZUX1342112

%ୀ /139805 78 154 841ରଇଲା ନାୟକ /ା ସେୁର2�  ନାୟକ OR/12/089/200832

ପ ୁ /139806 31 154 842େଗୗରା� ସଉଡା ପି ଘନ ସଉଡା ZUX0754366

ପ ୁ /140807 22 154 843ସାଗର େମାହ:ି ପି ଭାଗବନ େମାହ:ି ZUX1051804

%ୀ /140808 56 154 844ରିCିମୟୀ ଦାସ /ା କିେଶାରଚ2�  ଦାସ LSL1406933

%ୀ /140809 28 154 845ମେନାରମା ଦାସ ପି କିେଶାରଚ2�  ଦାସ ZUX0430447

%ୀ /140810 46 154 846ସାବିତ�ୀ େଗୗଡ଼ /ା କୃd େଗୗଡ଼ ZUX0430579

%ୀ /140811 28 154 847ମିନତୀ ମହାରଣା /ା ପ�ଶା: ମହାରଣା ZUX0754309

ପ ୁ /140812 53 154 848ଭଗବାନ ମହା:ି ପି ରାମକୃd ମହା:ି ZUX0645770

%ୀ /140813 49 154 849ସଜୁାତା ମହା:ି /ା ଭଗବାନ ମହା:ି ZUX0645762

%ୀ /140814 25 154 850ରଶ3 ିତା ମହା:ି ପି ଭଗବାନ ମହା:ି ZUX0912725

%ୀ /141815 52 154 851ମେନାରମା ରଥ /ା ନଳିନୀ କା: ରଥ LSL2632073

ପ ୁ /141816 52 154 852ନଳିନିକା: ରଥ ପି ନଟବର ରଥ OR/12/089/200381

%ୀ /141817 28 154 853େମାନାଲିସା ରଥ ପି ନଳିନୀକା: ରଥ ZUX0432005

ପ ୁ /142818 58 154 854ଶରତ ଚ2�  ଦାସ ପି ଦୁଃଶାସନ ଦାସ LSL1339787

%ୀ /142819 50 154 855ପାବ- ତୀ ଦାସ /ା ଶରତଚ2�  ଦାସ ZUX0390518

ପ ୁ /142820 20 154 856ସିkାଥ- ଦାସ ପି ସରତ ଚଂଦ�  ଦାସ ZUX1246016

ପ ୁ /143821 58 154 857ଭରତଚ2�  ପୃ~ି ପି ବାବାଜି ପୃ~ି OR/12/089/200404

%ୀ /143822 56 154 858ଶସିେରଖା ପୃ~ି /ା ଭରତ ପୃ~ି OR/12/089/200405

%ୀ /143823 32 154 859କମୁାରୀ ଝରଣା ରାଣୀ ପୃ~ି ପି ଶ�ୀ ଭରତ ପୃ~ି ZUX0116772

ପ ୁ /144824 36 154 860ପ�ଶା: ମହାରଣା ପି ମେହ6ର ମହାରଣା LSL2709558

ପ ୁ /144825 61 154 861ପରୂନ ଚଂଦ�  ସାହୁ ପି ଲ?3ୀଧର ସାହୁ ZUX1358597

%ୀ /144826 52 154 862ସବିତା ସାହୁ /ା ପରୂନ ଚଂଦ�  ସାହୁ ZUX1358605

ପ ୁ /144827 32 154 863ରବି2�  କମୁାର ସାହୁ ପି ପRୂ-ଚ2�  ସାହୁ ZUX0115949

%ୀ /144828 28 154 864ପ�ଭାତି ସାହୁ ପି ପRୂ- ଚ2�  ସାହୁ ZUX0431197

%ୀ /145829 31 154 865ଗୀତା େବହରା ପି ସରତ ଚ2�  େବେହରା ZUX0753863

ପ ୁ /145830 34 154 866ଲଛମନ େଗୗଡ଼ ପି ମନ େଗୗଡ଼ ZUX0431437

%ୀ /145831 27 154 867ରୀନା େଗୗଡ଼ /ା ମYୁା ନାୟକ ZUX0431429

ପ ୁ /145832 52 154 868ପଦଲାମ ନାୟକ ପି ସଦାସିବ ନାୟକ OR/12/089/200407

%ୀ /145833 48 154 869ମYୁା ନାୟକ /ା ପଦଲାମ ନାୟକ OR/12/089/200408

ପ ୁ /145834 32 154 870ତ�ିପତି ନାୟକ ପି ମYୁା ନାୟକ ZUX0431114

%ୀ /145835 26 154 871ଶବିାନୀ ନାୟକ /ା ତ�ପତି ନାୟକ ZUX0753533

ପ ୁ /145836 48 154 872ଗCୁ ପ�ସାଦ ପାଢ଼ି ପି ରେମଶ ଚ2�  ପାଢ଼ି ZUX0432468

ପ ୁ /145837 42 154 873�ାରିକା ପ�ସାଦ ପାଢ଼ି ପି ରେମଶ ଚ2�  ପାଢ଼ି ZUX0432443

%ୀ /145838 39 154 874ସସ3 ିତା ପାଢ଼ି /ା ଗCୁ ପ�ସାଦ ପାଢ଼ି ZUX0432476

%ୀ /145839 38 154 875ଉମା ପାଢ଼ି /ା �ାରିକା ପ�ସାଦ ପାଢ଼ି ZUX0432450

%ୀ /146840 55 154 876ପଦ3 ା ନାୟକ /ା ମକୁ2ୁ ନାୟକ OR/12/089/200410

ପ ୁ /146841 38 154 877ବାଳକୃd ନାୟକ ପି ମକୁ2ୁ ନାୟକ ZUX0115964

%ୀ /146842 30 154 878ବୃ2ା ନାୟକ /ା ବାଳକୃd ନାୟକ ZUX0754242

ପ ୁ /147843 58 154 879ହରୀ ଗାଦବା ପି ହରିବ_ୁ ଗାଦବା OR/12/089/200776

%ୀ /147844 55 154 880ହ�ରାମଣି ଗାଦବା /ା ନ2 ଗାଦବା OR/12/089/200459

%ୀ /148845 40 154 881ରୁନି େବେହରା /ା ପ'ୁ ୁରାମ େବେହରା ZUX0753889

%ୀ /148846 30 154 882ଦୀପିକା େବେହରା ମା ସୀମା େବେହରା ZUX0753871

%ୀ /148847 20 154 883ପ�ିୟGା େବେହରା ପି େପ'ରୁାମ େବେହରା ZUX1246297

%ୀ /148848 19 154 884ଲିସା ମହାରାଣା /ା ଅବିନାଶ ମହାରାଣା ZUX1347608

ପ ୁ /148849 65 154 885ମେହ6ର ମହାରଣା ପି ବିଣା ମହାରଣା OR/12/089/200417

%ୀ /148850 58 154 886ଊେବ- ସି ମହାରଣା /ା ମେହ6ର ମହାରଣା OR/12/089/200418

ପ ୁ /148851 47 154 887ପ�େମାଦ କମୁାର ମହାରଣା ପି ମେହ6ର ମହାରଣା LSL1335405

ପ ୁ /148852 42 154 888ମନୁା ମହାରଣା ପି ମେହ6ର ମହାରଣା LSL1334473

%ୀ /148853 36 154 889କନିୁ ମହାରଣା /ା ପ�େମାଦ କମୁାର ମହାରଣା ZUX0430355

ପ ୁ /148854 35 154 890ବସେୁଦବ ମହାରଣା ପି ଦନାଦ- ନ ମହାରଣା ZUX0754085

ପ ୁ /148855 21 154 891ଅବିନାଶ ମହାରଣା ପି ପ�ତାପ ମହାରଣା ZUX1134295

%ୀ /148856 57 154 892ସକୁା:ୀ ନ2 /ା ଦିବାକର ନ2ା ZUX1345438

14 20/M.O.P େଯାଗKତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀG /ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /148857 37 154 893ଚଂଦ�  େଶଖର ନ2 ମା ସକୁା:ୀ ନ2 ZUX1345412

%ୀ /148858 42 154 894ନୀଳାଦ� ି େସନାପତି /ା ପ�ଭାକର େସନାପତି ZUX0753855

ପ ୁ /148859 35 154 895ସେ:ାଷ େସନାପତି ପି ପ�ଭାକର େସନାପତି ZUX0431494

ପ ୁ /148860 32 154 896ରେମଶ େସନାପତି ପି ପ�ଭାକର େସନାପତି ZUX0431502

ପ ୁ /149861 55 154 897ଦ'ାସି େବେହରା ପି ଯାଗିୟା େବେହରା OR/12/089/200356

%ୀ /149862 39 154 898ରଶ3 ିତା େଗୗଡ଼ /ା ରାମଚ2�  େଗୗଡ଼ ZUX0431072

%ୀ /149863 28 154 899ଅନିତା ମହାରଣା /ା ମନୁା ମହାରଣା ZUX0754325

ପ ୁ /149864 32 154 900ସନୁ କମୁାର େମାହତା ପି ସ4ୟ କମୁାର େମାହତା ZUX0754010

%ୀ /149865 48 154 901ଅରୁଣା େମାେହାର /ା ସ4ୟ କମୁାର େମାେହାର ZUX0753806

ପ ୁ /149866 44 154 902ପ�କାଶ ସାହୁ ପି ପଦନୀ ସାହୁ ZUX0115972

%ୀ /149867 40 154 903ମମତା ସାହୁ /ା ପ�କାଶ ସାହୁ ZUX0115980

ପ ୁ /150868 33 154 904ସେୟଦ ଆକ�ମ ପି ସେୟଦ ଇବ� ାହିମ ZUX1204304

%ୀ /150869 28 154 905ନସରିନ ବାନୁ /ା ସେୟଦ ଆକ�ମ ZUX1204379

%ୀ /150870 72 154 906ବୁେଦଇ ଭୁମିଆ /ା ମକୁ2ୁ ଭୁମିଆ OR/12/089/200349

%ୀ /150871 52 154 907ଲ?3ୀ ଭୁମିଆ ପି ମକୁ2ୁ ଭୁମିଆ OR/12/089/200350

ପ ୁ /150872 49 154 908ବିଷ3ଚୁରଣ ପାତ� ପି ଂଯଧିୁ�ିର ପାତ� ZUX0117606

%ୀ /150873 44 154 909ଅ4ଳି ପାତ� /ା ବିdୁଚରଣ ପାତ� ZUX0117614

%ୀ /151874 27 154 910ବିମଳା ଭୂମିଆ /ା ନରୟଣ ଭୂମିଆ ZUX0753608

ପ ୁ /151875 42 154 911ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ପି ଶ�ୀଧର ଦାସ OR/12/089/200850

ପ ୁ /152876 60 154 912ମାଧବ ଖରା ପି ରାମଚ2�  ଖରା OR/12/089/200345

ପ ୁ /152877 45 154 913େସାମନାଥ ଖରା ପି ମାଧବ ଖରା OR/12/089/200347

%ୀ /152878 39 154 914ଉମ̀ଳା ଖରା /ା େସାମନଥ ଖରା LSL1334374

ପ ୁ /152879 38 154 915ପଦ3 ନାଭ ଖରା ପି ମାଧବ ଖରା LSL1334366

%ୀ /152880 34 154 916ଜାସ3ିନ ଖରା /ା ପଦ3 ନାଭ ଖରା ZUX0817775

%ୀ /152881 21 154 917ସଶୁା: ଖରା ପି େସାମନାଥ ଖରା ZUX1134162

%ୀ /153882 36 154 918ଲି�ା ପାତ� /ା ମରୁଲୀ ସାହୁ ZUX0432310

ପ ୁ /153883 70 154 919ଗଉରା� ସାହୁ ପି ହେରକୃd ସାହୁ OR/12/089/200334

%ୀ /153884 62 154 920ପଦ3 ାବତି ସାହୁ /ା ଗଉରା� ସାହୁ OR/12/089/200335

ପ ୁ /153885 45 154 921ମରୁଲି ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ OR/12/089/200836

ପ ୁ /154886 58 154 922ପଶ ୁ-ରାମ ନାୟକ ପି କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ OR/12/089/274264

%ୀ /154887 48 154 923ପାବ- ତି ନାୟକ /ା ପଶ ୁ-ରାମ ନାୟକ OR/12/089/274205

%ୀ /154888 27 154 924ପlୁା4ଳି ନାୟକ ପି ପରଶମୁ- ରାମ ନାୟକ ZUX0753699

%ୀ /155889 75 154 925ମଣିମା ଭୁମିଆ /ା ପିH ଭୁମିଆ LSL1407063

%ୀ /156890 60 154 926ସେୁଲାଚନା େବେହରା /ା ତ�ୀନାଥ େବେହରା OR/12/089/200325

%ୀ /156891 43 154 927କନିୁ ଗଲରୀ ପି ମଧ ୁଗଲରୀ LSL1406982

%ୀ /156892 39 154 928ଭି ସଜୁାତା ପ<ନାୟକ ମା ଭି ପାପା ପ<ନାୟକ LSL1406974

%ୀ /157893 71 154 929କମଳା ପ<ନାୟକ /ା ପଶ ୁ-ରାମ ପ<ନାୟକ OR/12/089/200329

ପ ୁ /158894 57 154 930ବଳଭଦ�  େଜନା ପି ଚି:ାମଣି େଜନା LSL1339258

%ୀ /158895 48 154 931ବିେନାଦିନୀ େଜନା /ା ବଳଭଦ�  େଜନା ZUX0432591

ପ ୁ /158896 26 154 932ବିକ�ମ ନ2 େଜନା ପି ବଳଭଦ�  େଜନା ZUX0754515

ପ ୁ /158897 51 154 933ଭାUରଚ2�  ସାହୁ ପି ସୀତାରାମ ସାହୁ OR/12/089/200980

%ୀ /158898 43 154 934କଳପନା ସାହୁ /ା ଭାUରଚ2�  ସାହୁ ZUX0116004

ପ ୁ /159899 55 154 935ଭାUର େଯନା ପି ସତK େଯନା OR/12/089/200137

%ୀ /159900 48 154 936ସିବରାଣି େଯନା /ା ଭାUର େଯନା OR/12/089/200138

%ୀ /159901 22 154 937ଦିCି ମହା:ି ପି ବିଜୟ ମହା:ି ZUX1166719

%ୀ /160902 69 154 938ପି. ପ�ଭାବତି /ା ପି. ସଦୁଶ-ନ ରାଓ OR/12/089/200304

ପ ୁ /160903 48 154 939ସନସିଖା ବାବୁ ପି ପି.ସଦୁଶ-ନ ରାଓ . OR/12/089/200305

%ୀ /160904 39 154 940େପଦୀନା ଉମା ମେହ6ରୀ /ା େପଦୀନା ସନV �ଖୁା ରାଓ ZUX0754267

%ୀ /160905 22 154 941ସଚିୁସ3 ିତା ମହାପାତ� ପି ଅ?ୟ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX1156850

ପ ୁ /160906 35 154 942ଉHମ କମୁାର ନିଶG ପି େଦେବ2�  କମୁାର ନିଶାG ZUX0430926

ପ ୁ /160907 60 154 943େଦେବ2�  କମୁାର ନିଶG ପି ରାମଚ2�  ନିଶାG ZUX0430900

%ୀ /160908 56 154 944ପ�ସାଦିନୀ ନିଶG /ା େଦେବ2�  କମୁାର ନିଶାG ZUX0430884

ପ ୁ /160909 29 154 945ଗେଣ6ର ନିଶG ପି େଦେବ2�  କମୁାର ନିଶାG ZUX0430934

ପ ୁ /160910 23 154 946ଅେk- 2ୁ େଶଖର ସାହୁ ପି ନବ କିେଶାର ସାହୁ ZUX1160233

ପ ୁ /160911 23 154 947ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ନବଘନ ସାହୁ ZUX1156835

ପ ୁ /160912 57 154 948ନବ କିେଶାର ସାହୁ ପି ରାମଚ2�  ସାହୁ LSL1407006

ପ ୁ /160913 51 154 949ନବଘନ ସାହୁ ପି ପRୁ-ଚ2�  ସାହୁ LSL1339977

%ୀ /160914 46 154 950ମିନତୀ ସାହୁ /ା ନବଘନ ସାହୁ LSL1339969

%ୀ /160915 54 154 951େବଜୖ:ିମାଳା ସବୁୁ�ି /ା ନବକିେଶାର ସାହୁ LSL1406990

ପ ୁ /160916 44 154 952ସଶୁା: କମୁାର ସବୁୁkି ପି େଗାପୀନାଥ ସବୁୁkି ZUX0432484

ପ ୁ /160917 76 154 953ପି. ସଦୁଶ-ନ ରାଓ ପି ପି କୃdାମH̀ୁ OR/12/089/200303

ପ ୁ /162918 20 154 954ଶିମାQଳ ଚଲାଣ ପି ନିଳକX ଚଲାଣ ZUX1287929

15 20/M.O.P େଯାଗKତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀG /ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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%ୀ /162919 27 154 955ଦୀପା େଜନା ପି ଟୁନା େଜନା ZUX0753434

ପ ୁ /162920 50 154 956ସିବ ପ�ଧାନ ପି କୃd ପ�ଧାନ OR/12/089/200926

ପ ୁ /162921 56 154 957ନିର4ନ /ାଇ ପି ମାଗତା /ାଇ ZUX0753962

%ୀ /162922 46 154 958ମ4ଳା /ାଇଁ /ା ନିର4ନ /ାଇଁ ZUX1288463

ପ ୁ /162923 29 154 959ଅନୁ� ସାଗର /ାଇଁ ପି ନିର4ନ /ାଇଁ ZUX0430306

ପ ୁ /162924 26 154 960ଅ6ିନୀ ସାଗର /ାଇଁ ପି ନିର4ନ /ାଇଁ ZUX1274109

ପ ୁ /162925 26 154 961ଅIଵିନ ସାଗର /ାଇଁ ପି ନିର4ନ /ାଇଁ ZUX1287986

%ୀ /163926 48 154 962ଅ4ନା େଜନା /ା ଟୁନା େଜନା LSL1406867

ପ ୁ /163927 47 154 963ଟୁନା େଯନା ପି ନିତKାନ2 େଯନା OR/12/089/200182

ପ ୁ /164928 70 154 964ଆଦିକ2 େହାତା ପି ଅନ: େହାତା OR/12/089/200289

%ୀ /164929 52 154 965ଗୀତା4ଳୀ େହାତା ପି ଆଦିକ2 େହାତା LSL1406776

%ୀ /164930 45 154 966ରଂଜିତା େହାତା ପି ଆଦିକ2 େହାତା LSL1406784

ପ ୁ /164931 43 154 967ସିମାQଳ େହାତା ପି ଆଦିକ2 େହାତା ZUX0276675

ପ ୁ /164932 39 154 968ଗCୁ ପ�ସାଦ େହାତା ପି ଆଦିକ2 େହାତା LSL1406685

%ୀ /164933 33 154 969ଦିପିକା େହାତା /ା ସିମାQଳ େହାତା ZUX0276667

%ୀ /164934 32 154 970ଟିକିନା େହାତା /ା ଗCୁପ�ସାଦ େହାତା ZUX0276659

%ୀ /165935 43 154 971ପlୁା4ଳୀ ନାୟକ /ା ଆେଶାକ େସଠୀ ZUX0390617

%ୀ /165936 65 154 972ସାବିତ�ୀ େସଠି /ା ହରିହର େସଠି OR/12/089/200295

ପ ୁ /165937 44 154 973ଆେଲାକ େସଠି ପି ହରିହର େସଠି LSL1335991

%ୀ /165938 48 154 974ସେରାଜୀନୀ େସଠୀ /ା ଆେଲାକ େସଠୀ ZUX0117655

ପ ୁ /165939 46 154 975ଅେଶାକ େସଠୀ ପି ହରିହର େସଠୀ LSL1406750

ପ ୁ /166940 44 154 976ଚ2�କା: ମହାପାତ� ପି ଅଭିମନK ୁମହାପାତ� ZUX0431882

%ୀ /166941 33 154 977ବିଳାସିନି ମହାପାତ� /ା ଚ2�କା: ମହାପାତ� ZUX0431890

%ୀ /166942 39 154 978ଜୟଶ�ୀ ପ<ନାୟକ /ା ର4ିତ କମୁାର ପ<ନାୟକ ZUX0430488

ପ ୁ /166943 52 154 979କବିସଯୁK- ପ<ନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ପ<ନାୟକ ZUX1422062

%ୀ /166944 44 154 980ସଜୁାତା ପ<ନାୟକ /ା କବିସଯୂK- ପ<ନାୟକ LSL1339605

ପ ୁ /166945 38 154 981ର4ିତ କମୁାର ପ<ନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ପ<ନାୟକ OR/12/089/200929

ପ ୁ /166946 34 154 982ମେନାଜ କମୁାର ପ<ନାୟକ ପି ସିମାQଳ ପ<ନାୟକ LSL1526037

%ୀ /166947 60 154 983ଉମ̀ଳା ସି� /ା ରାେଘା ସି� ZUX0430512

ପ ୁ /166948 71 154 984ରାେଘା ସି�ି ପି ଚ2ନ ସି�ି ZUX0430462

ପ ୁ /166949 42 154 985ସନିୁଲ କମୁାର ସି� ପି ରାେଘା ସି� ZUX0430504

%ୀ /166950 37 154 986ମନୁV ୀ ସି�୍ /ା ସନିୁଲ କମୁାର ସି� ZUX0430496

ପ ୁ /166951 35 154 987ସ4ି| କମୁାର ସି�ି ପି ରାେଘା ସି�ି ZUX0430454

%ୀ /167952 60 154 988ପ�ିୟjଦା ପ<ନାୟକ /ା ରାଯକିେଶାର ପ<ନାୟକ ZUX0116012

ପ ୁ /167953 51 154 989ସଯୁK-ନାରାୟଣ ପ<ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ପ<ନାୟକ OR/12/089/200264

%ୀ /167954 46 154 990ଶା:ିଲତା ପ<ନାୟକ /ା ସଯୂK-ନାରାୟଣ ପ<ନାୟକ LSL1339597

ପ ୁ /167955 44 154 991ତ�ୀନାଥ ପ<ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ପ<ନାୟକ OR/12/089/201016

%ୀ /167956 43 154 992ସଂଯYୁା ପ<ନାୟକ /ା ତ�ିନାଥ ପ<ନାୟକ ZUX0116020

ପ ୁ /167957 40 154 993ହରିବ_ୁ ପ<ନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ପ<ନାୟକ LSL1339159

ପ ୁ /168958 57 154 994ସାଇବ ଗାଦବା ପି ରାମ ଗାଦବା OR/12/089/200244

%ୀ /168959 54 154 995ମାଳତୀ ଗାଦବା /ା ସାଇବ ଗାଦବା OR/12/089/200245

ପ ୁ /168960 24 154 996ମାନସ ଗାଦବା ପି ସାେହବ ଗାଦବା ZUX1156926

%ୀ /169961 67 154 997ଲଛମା ଗାଦବା /ା ଡjରୁୁ ଗାଦବା ZUX0667287

ପ ୁ /169962 55 154 998ସଦା ଗାଦବା ପି ଭଗବାନ ଗାଦବା OR/12/089/200232

%ୀ /169963 50 154 999ଡମଣିୁ ଗାଦବା /ା ସଦା ଗାଦବା OR/12/089/200233

ପ ୁ /169964 43 154 1000କମଳୁ ଗାଦବା ପି ଡjରୁୁ ଗାଦବା LSL1340231

%ୀ /169965 39 154 1001ହୀରାମଣି ଗାଦବା /ା ଶKାମ ଗାଦବା ZUX0430827

ପ ୁ /169966 38 154 1002େଚତୖନK ଗାଦବା ପି ଡjରୁୁ ଗାଦବା LSL1407089

%ୀ /169967 34 154 1003କମଳା ଗାଦବା /ା କମଳ ୁଗାଦବା LSL2630564

ପ ୁ /169968 26 154 1004ପଦମନ ଗଡବା ପି ସଦା ଗଦାବ ZUX0754549

ପ ୁ /169969 22 154 1005ବଳରାମ ଗାଦବା ପି ପରୁୁସତି ଗାଦବା ZUX1201169

%ୀ /169970 22 154 1006େପ�ାଟିମା ଗାଦବା /ା େହାରିହର ଗାଦବା ZUX1246347

%ୀ /169971 21 154 1007ଭଗବତୀ ଗାଦବା ପି ଶKାମ ଗାଦବା ZUX1101427

ପ ୁ /169972 28 154 1008ସଯୂK- େଗାଦାବା ପି ସଦା େଗାଦାବା ZUX0754531

%ୀ /169973 33 154 1009ଗଗୁନିୁ ଯାନୀ /ା ସବୁାଶ ଯାନୀ ZUX1160241

%ୀ /169974 31 154 1010ପଲF ଭୀ ପାଣିଗ�ାହୀ /ା ହୃଷିେକଷ ପ'ା ZUX0873216

ପ ୁ /171975 45 154 1011ଆର ରାଜେଗାପାଳ ପି ଆର ରାଜୁ OR/12/089/200243

%ୀ /171976 38 154 1012ଯେଶାଦା ରାଜୁ /ା ଆର. ରାଜ େଗାପାଳ ରାଜୁ ZUX0116038

ପ ୁ /172977 77 154 1013ବିପିନ ବିହାରି ପାଢୀ ପି େସାମନାଥ ପାଢୀ OR/12/089/200230

%ୀ /172978 68 154 1014ପGଜିନି ପାଢୀ /ା ବିପିନ ବିହାରି ପାଢୀ OR/12/089/200231

%ୀ /173979 60 154 1015ପଦ3 ା ମଦୁୁଲି /ା ସନୁ ମଦୁୁଲି ZUX0116053

ପ ୁ /173980 34 154 1016ଚ2�  ମଦୁୁଲି ପି େସାନୁ ମଦୁୁଲି ZUX0116061

16 20/M.O.P େଯାଗKତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀG /ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 1ୱାଡ-  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

2!
��* ����� '�����-

%ୀ /173981 44 154 1017ସପୁ�ଭା ପ'ା /ା ନିର4ନ ପ'ା ZUX0817627

ପ ୁ /174982 60 154 1018େଗାପିନାଥ ମହା:ି ପି ପ�ଫଲୁ ମହା:ି OR/12/089/200223

ପ ୁ /175983 53 154 1019ରେମଶ ପ'ା ପି ମଦନ ପ'ା ZUX0817635

ପ ୁ /175984 49 154 1020ନିର4ନ ପ'ା ପି ମଦନ ପ'ା ZUX0817643

%ୀ /175985 28 154 1021ଶଭୁଦଶ̀ନୀ ପ'ା ପି ରେମଶ ପ'ା ZUX0817619

%ୀ /175986 23 154 1022ପ�ିୟଦଶ̀ନୀ ପ'ା ପି ରେଣଶ ପ'ା ZUX1012731

ପ ୁ /175987 80 154 1023ଗ�ାଧର ତ�ୀପାଠୀ ପି େସାମନାଥ ତ�ୀପାଠୀ OR/12/089/200215

%ୀ /175988 75 154 1024େଶୗଳବାଳା ତ�ୀପାଠୀ /ା ଗ�ାଧର ତ�ୀପାଠୀ OR/12/089/200216

ପ ୁ /175989 53 154 1025ବିଜୟ କମୁାର ତ�ୀପାଠୀ ପି ଗ�ାଧର ତ�ୀପାଠୀ OR/12/089/200217

ପ ୁ /175990 51 154 1026ବସ: କମୁାର ତ�ୀପାଠୀ ପି ଗ�ାଧର ତ�ୀପାଠୀ OR/12/089/200218

ପ ୁ /175991 23 154 1027େଦବାଶିଷ ତ�ିପାଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0946715

%ୀ /175992 22 154 1028ଅẁତା ତ�ିପାଠୀ ପି ବସ: କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX1140870

%ୀ /175993 21 154 1029ମନୀଷା ତ�ିପାଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX1205210

%ୀ /176994 23 154 1030ପଲF ବୀ ମହାରାଣା ପି ବିପିନ ମହାରାଣା  ZUX1051838

%ୀ /176995 60 154 1031ସଭୁଦ� ା ମହାରଣା /ା େଗାପାଳକୃd ମହାରଣା OR/12/089/200368

ପ ୁ /176996 51 154 1032ବିପିନ ମହାରଣା ପି ବ� ଜରାଜ ମହାରଣା LSL1339134

%ୀ /176997 44 154 1033ବୃ2ାବତୀ ମହାରଣା /ା ବିପିନ ମହାରଣା LSL1339126

ପ ୁ /176998 41 154 1034ଭାଗିରଥି ମହାରଣା ପି େଗାପାଳକୃd ମହାରଣା OR/12/089/200369

ପ ୁ /177999 79 154 1035ରାଧାକୃd ସାହୁ ପି ଲ?ଣ ସାହୁ OR/12/089/200362

%ୀ /1771000 68 154 1036ଶକ:ୁଳା ସାହୁ /ା ରାଧାକୃd ସାହୁ OR/12/089/200363

ପ ୁ /1771001 46 154 1037ବିେ6ସର ସାହୁ ପି ରାଧାକୃd ସାହୁ OR/12/089/200364

ପ ୁ /1781002 50 154 1038ବୃ2ାବନ େଗୗଡ ପି ଲାବଣKନିଧି େଗୗଡ ZUX0116079

ପ ୁ /1791003 62 154 1039ଭଗବାନ େଲGା ପି େ?ତ�ବାସୀ େଲGା ZUX0116087

%ୀ /1791004 54 154 1040ସବିତା େଲGା /ା ଭଗବାନ େଲGା OR/12/089/196723

ପ ୁ /1791005 27 154 1041ଆଦିତKଚ2�ଗCୁ େଲGା ପି ଭଗବାନ େଲGା ZUX0870154

%ୀ /1791006 23 154 1042ଅମ�ିତା େଲGା ପି ଭଗବାନ େଲGା ZUX1157619

ପ ୁ /1801007 59 154 1043ଅନିରୁk ନାଥ ପି ଶ�ୀଧର ନାଥ OR/12/089/200192

%ୀ /1801008 45 154 1044କସୁମୁ ନାଥ ନାଥ /ା ଅନିରୁk ନାଥ OR/12/089/200193

%ୀ /1801009 30 154 1045ସେ:ାଷି ନାଥ ପି ଅନିରୁ_ ନାଥ ZUX0341065

%ୀ /1801010 26 154 1046ବବିତା ନାଥ ପି ଅନିରୁk ନାଥ ZUX0753582

ପ ୁ /1811011 77 154 1047ଶ�ୀଧର ମହାପାତ� ପି ଗେୁC6ର ମହାପାତ� ZUX0116095

ପ ୁ /1811012 77 154 1048ଗେୁC6ର ମହାପାତ� ପି ଚ2� େଶଖର ମହାପାତ� ZUX0667295

ପ ୁ /1811013 40 154 1049ଦୁଗMପ�ସାଦ ମହାପାତ� ପି ଗେୁC6ର ମହାପାତ� ZUX0116111

%ୀ /1811014 37 154 1050ସସ3 ିତା ମହାପାତ� /ା ଶ�ୀଧର ମହାପାତ� ZUX0116129

%ୀ /1811015 36 154 1051ସରୁଭୀ କମୁାରୀ ମିଶ� /ା ଶ�ୀକା: ମହାପାତ� ZUX0754192

ପ ୁ /1811016 47 154 1052ଶ�ୀକା: ମହାପାତ� ପି ଗେୁCIଵର ମହାପାତ� ZUX0116103

ପ ୁ /1821017 70 154 1053ସବୁାସଚ2�  ସାବତ ପି ଲଡୁ ସାବତ OR/12/089/200184

%ୀ /1821018 61 154 1054ସଷୁମା ସାବତ /ା ସବୁାସ ଚ2�  ସାବତ OR/12/089/200185

ପ ୁ /1821019 41 154 1055ରତିରଂଜନ ସାବତ ପି ସବୁାସଚ2�  ସାବତ LSL1406693

%ୀ /1831020 34 154 1056ତୃCିମୟୀ ମହା:ି /ା ଆଲାନ ବଡ- ର ନାୟକ ZUX1166628

ପ ୁ /1831021 65 154 1057ମିନେକତନ ପାତ� ପି େଗୗର ଚ2�  ପାତ� LSL1340041

%ୀ /1831022 56 154 1058ସଂଯYୁା ପାତ� /ା ମିନେକତନ ପାତ� LSL1340116

ପ ୁ /1831023 50 154 1059ମନୁା କମୁାର ପାତ� ପି େଗୗର ଚ2�  ପାତ� LSL1340090

%ୀ /1831024 37 154 1060ସଜୁାତା ପାତ� /ା ମନୁା କମୁାର ପାତ� ZUX0276725

ପ ୁ /1831025 34 154 1061ସମୀର ର4ନ ପାତ� ପି ମୀନେକତନ ପାତ� ZUX0276717

ପ ୁ /1831026 31 154 1062ଗଗନ ବିହାରୀ ପାତ� ପି ମୀନେକତନ ପାତ� ZUX0117317

ପ ୁ /1841027 58 154 1063ଉମାକା: େଯନା ପି ନୀତKାନ2 େଯନା OR/12/089/200180

ପ ୁ /1841028 27 154 1064ଦିଲୀପ କମୁାର େଜନା ପି ଉମାକା: େଜନା ZUX0754481

ପ ୁ /1851029 62 154 1065ବସ: କମୁାର ଛୁଆଳ ସିଂ ପି ନାରାୟଣ ଛୁଆଳ ସିଂ OR/12/089/200613

%ୀ /1851030 50 154 1066ମାନସି ଛୁଆଳସିଂ /ା ବସ: ଛୁଆଳସିଂ OR/12/089/200614

ପ ୁ /1851031 36 154 1067ଶବିାଜୀ ଛୁଆଳସିଂ ପି ବସ: ଛୁଆଳସିଂ LSL2632230

ପ ୁ /1851032 40 154 1068ବିଦKାଭୂଷଣ ଛୁଆଳସିଂହ ପି ବସ: କମୁାର ଛୁଆଳସିଂହ LSL1406966

%ୀ /1871033 65 154 1069ରାଜକମୁାରୀ େଜନା /ା ଘାସିରାମ େଜନା OR/12/089/278161

ପ ୁ /1871034 45 154 1070ରଜତ କମୁାର େଜନା ପି ଘାସିରାମ େଜନା OR/12/089/276791

ପ ୁ /1871035 86 154 1071ଅମରେମାହନ ପ<ନାୟକ ପି େକଶବ ପ<ନାୟକ OR/12/089/200919

ପ ୁ /1871036 45 154 1072ଲଳିତ େମାହନ ପ<ନାୟକ ପି ଅମର େମାହନ ପ<ନାୟକ OR/12/089/200897

ପ ୁ /1881037 43 154 1073ଟି. େରବ| କମୁାର େର�ି ପି ଟି. ପ�କାଶ େର�ି ZUX0432500

%ୀ /1881038 41 154 1074ଟି. ରାଜଶ�ୀ େରଡି ପି ଟି. ପି େରଡି LSL1339118

ପ ୁ /1881039 40 154 1075ଟି. ଶଶୁୀଲ କମୁାର େରଡି ପି ଟି. ପ�କାଶ େରଡି LSL1339761

ପ ୁ /1891040 44 154 1076ସ2ୀପ କମୁାର େଜନା ପି ଘାସିରାମ େଜନା LSL1335330

ପ ୁ /1891041 57 154 1077କୃdଚ2�  ମହାରଣା ପି ରାମଚ2�  ମହାରଣା OR/12/089/200205

%ୀ /1891042 52 154 1078କ$ରିୁ ମହାରଣା /ା କୃd ମହାରଣା OR/12/089/200206

17 20/M.O.P େଯାଗKତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀG /ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1891043 34 154 1079ସେ:ାଷ ମହାରାଣା ପି କୃd ମହାରାଣା ZUX0117200

ପ ୁ /1891044 28 154 1080ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି କୃdଚ2�  ମହାରଣା ZUX0431007

%ୀ /1901045 49 154 1081ବିଜୟଲ?3ୀ ଚଲାଣ ପି ନୀଳକX ଚଲାଣ OR/12/089/200202

ପ ୁ /1901046 47 154 1082ଅଭିମନK ୁଚଲାଣ ପି ନୀଳକX ଚଲାଣ ZUX1245786

ପ ୁ /1901047 40 154 1083ଅଭିମନK ୁଚଲାଣ ପି ନିଳକX ଚଲାଣ OR/12/089/200961

%ୀ /1901048 39 154 1084େବୖେଦହୀ ଚଲାଣ ପି ନିଳକX ଚଲାଣ OR/12/089/200988

%ୀ /1911049 65 154 1085ଦନାଇ ପରଜା /ା ସନିଆ ପରଜା OR/12/089/200073

%ୀ /1921050 55 154 1086ଗଉରୀମଣି ମଦୁୁଲି /ା ମାଧବ ମଦୁୁଲି OR/12/089/200069

ପ ୁ /1921051 53 154 1087ମାଧବ ମଦୁୁଲି ପି ଆଶାଡୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/200068

ପ ୁ /1921052 21 154 1088ଦିପନ ସାଗର /ାଇଁ ପି ନିର4ନ /ାଇଁ ZUX1246065

%ୀ /1931053 47 154 1089ଯମନୁା ପରଯା /ା ବୁଲୁ OR/12/089/200047

%ୀ /1941054 45 154 1090ମାଳତୀ ପରଜା /ା ଭୀମ ପରଜା LSL1334432

ପ ୁ /1941055 44 154 1091ଭିମ ପରଜା ପି କୃd ପରଜା LSL1336056

%ୀ /1941056 39 154 1092ପଦ3 ିନୀ ପରଜା ପି କୃd ପରଜା ZUX0116137

%ୀ /1951057 55 154 1093କବିତା କମୁାରି ଦାସ - . . ZUX1132133

ପ ୁ /1951058 80 154 1094କୃd ଚ2�  ପାତ� ପି େଗାପି ପାତ� OR/12/089/200135

%ୀ /1951059 65 154 1095କନୁୀ ପାତ� /ା କୃd ପାତ� OR/12/089/200136

ପ ୁ /1951060 44 154 1096ଯଧିୁ�ିର ପାତ� ପି କୃdଚ2�  ପାତ� LSL1335413

%ୀ /1951061 20 154 1097େଯାଛନା ପାତ� ପି ଯଧିୁ~ିର ପାତ� ZUX1297928

%ୀ /1961062 34 154 1098ଡମାଇ ଭୂମିଆ /ା େଦତୖାରୀ ଭୂମିଆ ZUX0432252

%ୀ /1961063 70 154 1099ଶକୁ� ି ମଦୁୁଲି /ା େଦତୖାରି ପରଜା OR/12/089/200140

%ୀ /1961064 42 154 1100ଧେନଇ ମଦୁୁଲି /ା ବିଶ ୁମଦୁୁଲି OR/12/089/200142

ପ ୁ /1961065 50 154 1101ବିdୁ ପରଜା ପି େଦତୖାରି ପରଜା OR/12/089/200141

%ୀ /1961066 40 154 1102ରାଧା ପରଜା /ା ଧବୁଲୁ ପରଜା LSL1339274

%ୀ /1961067 45 154 1103ମାନସୀ ପାତ� /ା ଯଧୁୀ~ିର ପାତ� LSL1334838

ପ ୁ /1961068 41 154 1104ରାମଚ2�  ପାତ� ପି କୃdଚ2�  ପାତ� LSL2636389

%ୀ /1971069 70 154 1105କମଳା ମଦୁୁଲି /ା ଘାସି ମଦୁୁଲି OR/12/089/200311

%ୀ /1981070 38 154 1106ସନୁା େଦଇ ପି େଘନୁ ପରଜା OR/12/089/200484

%ୀ /1991071 60 154 1107ଗଉରି ଯାନୀ /ା ଡjରୁୁ ଯାନୀ OR/12/089/200129

ପ ୁ /1991072 42 154 1108ଲ?3ଣ ଜାନୀ ପି ଡjରୁୁ ଜାନୀ LSL1335280

%ୀ /1991073 40 154 1109ଶା:ି ଜାନି /ା ଲ?3ଣ ଜାନି LSL1334465

%ୀ /1991074 57 154 1110ଲ?3ୀ ପରଜା /ା ସେୁର2�  ପରଜା LSL1334317

ପ ୁ /1991075 31 154 1111ଭୀମ ପରଜା ମା ଲ?3ୀ ପରଜା ZUX0430777

ପ ୁ /1991076 29 154 1112ଡୁସା ପରଜା ମା ଲ?3ୀ ପରଜା ZUX0430835

%ୀ /1991077 29 154 1113େମାତି ପରଜା /ା ଭୀମ ପରଜା ZUX0430785

ପ ୁ /2001078 31 154 1114ମେନାଜ କମୁାର ସିଂ େଦଓ ପି ଭY ପ�ସାଦ ସିଂ େଦଓ ZUX0431742

%ୀ /2001079 57 154 1115ସେରାଜିନୀ ସିଂେଦଓ /ା ଭY ପ�ସାଦ ସିଂେଦଓ ZUX1245968

ପ ୁ /2001080 34 154 1116ସେରାଜ କମୁାର ସିଂେଦଓ ପି ଭY ପ�ସାଦ ସିଂେଦଓ ZUX1245992

ପ ୁ /2011081 68 154 1117ଭଗବାନ େବେହରା ପି ଅଯ ୁ- ନ େବେହରା OR/12/089/200098

%ୀ /2011082 65 154 1118ପଦ3 ିନି େବେହରା /ା ଭଗବାନ େବେହରା OR/12/089/200099

%ୀ /2471083 31 154 1119ନବିନା ପ�ଧାନ /ା ପRୁ- ଚ2�  ପ�ଧାନ ZUX0873059

%ୀ /2541084 24 154 1120ସାବିତ�ୀ ରଣା ପି କନୁୁ ରଣା ZUX0873448

%ୀ /2591085 26 154 1121ସେ:ାଷୀ ରଣା ମା ରଇଲା ରଣା ZUX0873158

ପ ୁ /2671086 24 154 1122ଅଂସମୁନ ମହାରାଣା ପି ପ�ତାପ ମହାପାତ� ZUX1355114

ପ ୁ /2831087 19 154 1123ଗେଣଶ ହରିଜନ ପି ମାଗତିୟା ହରିଜନ ZUX1345628

%ୀ /2961088 24 154 1124ବାସ:ୀ େଗୗଡ ପି ଘାସିରାମ େଗୗଡ ZUX1156736

%ୀ /3171089 25 154 1125େଶ! ଆଜଗାରୀ େବଗମ ପି େଶ! ୟାସି ZUX1245919

ପ ୁ /3461090 34 154 1126ନରି ଗାଦବା ପି େଗୗରା� ଗାଦବା ZUX0873331

%ୀ /3461091 31 154 1127ସନୁୀତା ଗାଦବା /ା ସଦନ ଗାଦବା ZUX0873455

%ୀ /3461092 34 154 1128ଭାଗKଶ�ୀ ମାଝୀ /ା ସମୁ: ମାଝୀ ZUX1273986

%ୀ /3461093 20 154 1129ଭାଗKଶ�ୀ ମାଝି /ା ସମୁ: ମାଝି ZUX1289867

%ୀ /3461094 32 154 1130ବିସ3 ିତା ସାହୁ ପି ତ�ୀନାଥ ସାହୁ ZUX1274141

%ୀ /3461095 20 154 1131ବିସ3 ିତା ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ ZUX1288489

%ୀ /3461096 41 154 1132େକ ୱାରାଲ?3ୀ /ା େକ ତିରୁପତି ରାଓ ZUX0873372

%ୀ /3531097 34 154 1133ରାେଜIଵରୀ ନାୟକ /ା ପ�େମାଦ କମୁାର ନାୟକ ZUX1104082

%ୀ /3831098 46 154 1134ତୁଳା ହରିଜନ /ା ଘାସୀ ହରିଜନ ZUX1246354

%ୀ /3831099 32 154 1135?ୀର ହରିଜନ /ା ଲ?3ଣ ହରିଜନ ZUX0872994

ପ ୁ /3831100 31 154 1136ସନୁୀଲ ହରିଜନ ପି ମା�ତିଆ ହରିଜନ ZUX0873000

ପ ୁ /3831101 29 154 1137ରାମ ହରିଜନ ପି ନିଳକX ହରିଜନ ZUX1274158

ପ ୁ /3831102 23 154 1138ସବା ହରିଜନ ପି ମ�ତିଆ ହରିଜନ ZUX1359314

ପ ୁ /3831103 21 154 1139ଗେଣଶ ହରିଜନ ପି ମ�ୁଳା ହରିଜନ ZUX1157668

%ୀ /3831104 20 154 1140ବି2ିଆ ହରିଜନ /ା ସବା ହରିଜନ ZUX1359306

18 20/M.O.P େଯାଗKତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀG /ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /3831105 20 154 1141ରାମ ହରିଜନ ପି ନିଳକX ହରିଜନ ZUX1288505

%ୀ /3831106 22 154 1142ପ�ୀତି େହାରିଜାନ ପି େଭାଗ ୂେହାରିଜାନ ZUX1246339

ପ ୁ /3831107 24 154 1143ଅନିଲ ନାୟକ ପି ସେରା ନାୟକ ZUX1246107

ପ ୁ /3891108 31 154 1144କନୁୁ ହରିଜନ ପି ବିନାୟକ ହରିଜନ ZUX0873356

ପ ୁ /3891109 25 154 1145ମନୁା ହରିଜନ ପି ବିନାୟକ ହରିଜନ ZUX0873364

%ୀ /4161110 27 154 1146ମୀଲକି ପି ଭଗତ ହରିଜନ ZUX0873323

ପ ୁ /5141111 24 154 1147ଜଗଦିଶ େଗୗଡ ପି ଧନ େଗୗଡ ZUX0873398

%ୀ /5171112 28 154 1148ଫରିଦା ବିବି /ା ନାଜିର ସାଇଖ ZUX0753657

ପ ୁ /5281113 35 154 1149ବିଭୁ ଭୁଷଣ ପ<ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ<ନାୟକକ ZUX0873018

ପ ୁ /6151114 38 154 1150ସେୁର2�  କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ପି ଶ�ୀ କୃdକମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ZUX0873109

%ୀ /6151115 25 154 1151ଏସ ମଣି ପ<ନାୟକ ପି ଏସ ସରିୁ ପ<ନାୟକ ZUX0873091

%ୀ /6381116 56 154 1152ହୀରାମଣି ଗାଦବା /ା ନରସିଂହ ଗାଦବା ZUX0872978

%ୀ /6751117 35 154 1153ରଂଜିତା ଅଗ�ୱାଲ /ା ସେୁର2�  କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ZUX0873117

ପ ୁ /6751118 50 154 1154ଏସ ସରିୁ ପ<ନାୟକ ପି େସାମ େଶଖର ରାଓ ZUX0873075

%ୀ /6751119 47 154 1155ଏସ ପଦ3 ା ପ<ନାୟକ /ା ଏସ ସରିୁ ପ<ନାୟକ ZUX0873083

ପ ୁ /6961120 32 154 1156ମନୁା ପରଜା ପି ଘାସି ପରଜା ପରଜା ZUX0873034

%ୀ /6961121 26 154 1157ଲ?3ୀ ପରଜା ପି ବୁଦୁ ପରଜା ZUX0873042

%ୀ /6961122 26 154 1158ଲ?3ୀ େପାରଜା - କର ଦାସ ୁ ZUX1246370

%ୀ /7001123 46 154 1159ଲଳିତା ମାଝୀ /ା ନବୀନ ମାଝୀ ZUX0873125

%ୀ /7471124 25 154 1160ରଶ3 ି େଗୗଡ /ା ହରି େଗୗଡ ZUX0873190

%ୀ /7731125 31 154 1161ଗରୁୁବାରୀ େଗୗଡ /ା ମଧସୁଦୁନ େଗୗଡ ZUX0873067

%ୀ /8921126 22 154 1162ହରିପ�ିୟା େଗୗଡା ମା ରସ3ୀତା େଗୗଡା ZUX1345446

ପ ୁ /8981127 24 154 1163ନୀଳମାଧବ େଜନା ପି ଟୁନା େଜନା ZUX0872986

%ୀ /9341128 24 154 1164ହି�ୁଲା ଗାଦବା /ା େଚତୖନK ଗାଦବା ZUX0873208

%ୀ /9401129 24 154 1165ବୃ2ା ଗାଦବା /ା ସଯୁK- ଗାଦବା ZUX0873463

ପ ୁ /9991130 24 154 1166ଟି. ଅନିଲ ପି ଟି. େଭେGଟ ରାଓ ZUX0912782

%ୀ /9991131 26 154 1167େଫଇମିଦା େବଗମ /ା େଶଖ ସଲିମ ZUX0946913

ପ ୁ /9991132 38 154 1168ମେନାେବାଧ େବେହରା ପି ଲ?3ଣ େବେହରା ZUX0940445

%ୀ /9991133 35 154 1169ସେ:ାଷିନୀ େବେହରା /ା ମନେବାଧ େବେହରା ZUX0940437

%ୀ /9991134 29 154 1170େଗୗରୀ େବେହରା /ା ସନୁାଧର େବେହରା ZUX0940353

%ୀ /9991135 24 154 1171ଶିବାନୀ େବେହରା ପି ବିପିନ ଚ2�  େବେହରା ZUX0946731

ପ ୁ /9991136 24 154 1172ଅଭି ଭତ� ା ପି ଶKାମ ଭତ� ା ZUX0946830

%ୀ /9991137 74 154 1173ରତନୀ ଭୂମିଆ /ା ଜୟରାମ ଭୂମିଆ ZUX0873307

%ୀ /9991138 24 154 1174ମYୁା ଭୂମିଆ /ା ବିIୱନାଥ ଭୂମିଆ ZUX0940346

ପ ୁ /9991139 46 154 1175ସେରାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ବିଘVରାଜ ଦାଶ OR/12/089/362356

%ୀ /9991140 25 154 1176ସନୁୀତା ଦିଶାରୀ ପି ମନୁା ଦିଶାରୀ ZUX0946848

%ୀ /9991141 66 154 1177ସନୁାେଦଇ ହ:ାଳ /ା ମଧ ୁହ:ାଳ ZUX0940429

%ୀ /9991142 65 154 1178ରାଇମତୀ ହରିଜନ /ା ନିଳକX ହରିଜନ ZUX1331032

%ୀ /9991143 37 154 1179କନିୁ ହରିଜନ /ା ରବି ହରିଜନ ZUX0912774

ପ ୁ /9991144 36 154 1180ଲ?3ଣ ହରିଜନ ପି ନିଳମଣି ହରିଜନ ZUX1276716

ପ ୁ /9991145 35 154 1181ଡjରୁ ହରିଜନ ପି ମ�ଳା ହରିଜନ ZUX1012863

%ୀ /9991146 35 154 1182ଦୁତୀ ହରିଜନ ପି ମ�ଳା ହରିଜନ ZUX1353549

%ୀ /9991147 33 154 1183ସଂଜୂ ହରିଜନ /ା ଲ?3ଣ ହରିଜନ ZUX1246396

%ୀ /9991148 33 154 1184ରତV ା ହରିଜନ ପି ଶ�ୀପତି ହରିଜନ ZUX1353556

%ୀ /9991149 31 154 1185େଗୗର ହରିଜନ ପି ମ�ଳା ହରିଜନ ZUX0912766

ପ ୁ /9991150 30 154 1186କ�ିdା ହରିଜନ ପି ସାନ ହରିଜନ ZUX1012764

%ୀ /9991151 30 154 1187େସବତୀ ହରିଜନ /ା େକଳୖାସ ହରିଜନ ZUX1012772

ପ ୁ /9991152 30 154 1188ଭୀମ ହରିଜନ ପି ସନୁା ହରିଜନ ZUX0940296

ପ ୁ /9991153 30 154 1189ସାବିନ ହରିଜନ ପି ହରିବ_ୁ ହରିଜନ ZUX0940312

ପ ୁ /9991154 30 154 1190କବି ରାଜ ହରିଜନ ପି ବଳରାମ ହରିଜନ ZUX0940270

%ୀ /9991155 30 154 1191ବାସ:ି ହରିଜନ /ା େଗୗରା ହରିଜନ ZUX0912758

%ୀ /9991156 28 154 1192ସଯୂK-ମଣୀ ହରିଜନ /ା ଭୀମ ହରିଜନ ZUX0940288

%ୀ /9991157 27 154 1193ସନିଆ ହରିଜନ /ା େଧାବା ହରିଜନ ZUX1012756

ପ ୁ /9991158 27 154 1194େଦବା ହରିଜନ ପି ମା�ତିଆ ହରିଜନ ZUX0940460

%ୀ /9991159 26 154 1195ଶକୁ� ି ହରିଜନ /ା ନବୀନ ହରିଜନ ZUX0940510

%ୀ /9991160 26 154 1196ପାବ- ତୀ ହରିଜନ /ା ଗCୁ ହରିଜନ ZUX0940387

%ୀ /9991161 26 154 1197ମ�ୁଳୀ ହରିଜନ ପି ଅଜୁ- ନ ହରିଜନ ZUX0912733

ପ ୁ /9991162 26 154 1198ସେୁରଶ ହରିଜନ ପି ଦିଗାjର ହରିଜନ ZUX1012830

%ୀ /9991163 25 154 1199େନV ଜମା ହରିଜନ /ା କବିରାଜ ହରିଜନ ZUX0940379

%ୀ /9991164 25 154 1200ନିଶି ପ�ିୟା ହରିଜନ /ା େଦବା ହରିଜନ ZUX0940478

%ୀ /9991165 24 154 1201ଅନିତା ହରିଜନ /ା ଟୁନା ହରିଜନ ZUX1012681

ପ ୁ /9991166 21 154 1202ବିଜୟ ହରିଜନ ପି ସନୁା ହରିଜନ ZUX1246131

19 20/M.O.P େଯାଗKତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀG /ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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%ୀ /9991167 19 154 1203ଲ?3ୀ ହରିଜନ /ା ପ�ଦୀପ ହରିଜନ ZUX1353531

%ୀ /9991168 24 154 1204ବିdୁ ପ�ିୟା େହାତା ପି ରତV ାକର େହାତା ZUX1001056

%ୀ /9991169 22 154 1205ସି�ା େଜନା ପି ଟୁନା େଜନା ZUX1246305

%ୀ /9991170 36 154 1206ଭଗବତୀ ମାଝୀ /ା ରେମଶ େଗୗଡ ZUX0940486

ପ ୁ /9991171 25 154 1207ଜଗନV ାଥ ମାଝୀ ପି ପ�ହଲF ାଦ ମାଝୀ ZUX1012806

ପ ୁ /9991172 57 154 1208ବିଘVରାଜ ମିଶ� ପି ଲ?3ୀ ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0873299

%ୀ /9991173 57 154 1209ଫେୁଲ2ୁ ମିଶ� /ା ବିଘVରାଜ ମିଶ� ZUX0873232

%ୀ /9991174 28 154 1210ରୁକ ୁମଦୁୁଲି /ା ରାମ ଚ2�  ମଦୁୁଲି ZUX0940338

%ୀ /9991175 26 154 1211ଗରିମଣୀ ମଦୁୁଲି /ା କମଳୁ ମଦୁୁଲି ZUX0940361

%ୀ /9991176 20 154 1212ର4ୀତା ନାଗା /ା ବିଜୟ ହରିଜନ ZUX1246214

%ୀ /9991177 91 154 1213ସଶୁୀଳା ନାୟକ /ା ତ�ିପତି ନାୟକ ZUX0873224

%ୀ /9991178 84 154 1214ମ2 ନାୟକ /ା ଧନୁ ନାୟକ ZUX1012707

ପ ୁ /9991179 60 154 1215ଅଭିମନK ୁନାୟକ ପି ଧନୁ ନାୟକ ZUX1016021

ପ ୁ /9991180 40 154 1216ଗଦା ନାୟକ ପି ସଦା ନାୟକ ZUX1012814

ପ ୁ /9991181 35 154 1217ବିକାଶ ଚ2�  ନାୟକ ପି ଅଭିମନK ୁନାୟକ ZUX1012715

%ୀ /9991182 30 154 1218ଲ?3ୀ ନାୟକ /ା ଗଦା ନାୟକ ZUX1012822

%ୀ /9991183 26 154 1219ତୁଳସୀ ନାୟକ /ା ଶିବ ନାୟକ ZUX0940494

%ୀ /9991184 25 154 1220ସ:ୁଳା ନାୟକ /ା ସେୁରଶ ହରିଜନ ZUX1012855

%ୀ /9991185 45 154 1221କି6ରୀ ପ'ା /ା ଦିଲିପ ପ'ା ZUX0873257

%ୀ /9991186 35 154 1222ରଘବିୁର ପ'ା ପି ଦିଲିପ ପ'ା ZUX0873265

%ୀ /9991187 26 154 1223ସନିୁତା ପା�ି /ା ନୀଳ ପା�ି ZUX0940502

ପ ୁ /9991188 59 154 1224ଜାଗ�ତ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାେଜ2�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0946822

%ୀ /9991189 30 154 1225ପଦ3 ନୀ ପରଜା /ା ପଦ ପରଜା ZUX0940395

%ୀ /9991190 26 154 1226ପାବ- ତୀ ପରଜା /ା ଡଶ ୁପରଜା ZUX0873281

ପ ୁ /9991191 30 154 1227ଗଗନ ବିହାରୀ ପାତ� ପି ମୀନେକତନ ପାତ� ZUX0341073

ପ ୁ /9991192 58 154 1228େକ.ସରୁୟା ରାଓ ପି େକାଦଂଡ ରାଓ ZUX1246230

%ୀ /9991193 54 154 1229େକ.ଗୀରିଜା ରାଓ /ା େକ.ସରୁୟା ରାଓ ZUX1246156

%ୀ /9991194 29 154 1230େବୖଶାଳୀ ରଥ /ା ଅମିତ ରଥ ZUX0977710

%ୀ /9991195 44 154 1231ଦୀପା ସି� /ା ପ�ତାପ ସି� ZUX1343730

%ୀ /9991196 25 154 1232ପlୁା4ଳୀ ଟାକ�ି /ା ସଦିୁନ କମୁାର ଟାକ�ି ZUX1012780

%ୀ /9991197 30 154 1233ବାନୁ ୟୁସvୁ /ା େଶ! ୟୁସvୁ ZUX0946707

ପ ୁ /11581198 32 154 1234ମନୁ ଆଡରୀ ପି ଡjରୁ ଆଡାରୀ ZUX1357748

ପ ୁ /001199 23 154 1235ସେ:ାଷ ହରିଜନ ପି ପ�କାଶ ହରିଜନ ZUX1367440

ପ ୁ /69381200 19 154 1236ଅ�ଲୁ ଶକରୂ ଦୀନ ଅ�ଲୁ ପି େସର ଅନଵର ZUX1367572

%ୀ /851201 42 154 1237ର4ିତା ପାଣିଗ�ାହି /ା ଶା:ନୁ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1401934

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବMଚନ ନିମେ: ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନV  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବMଚନ କମିଶନ ଭାରତG �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତKକ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବMଚନ ପବୂ- ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣG ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର:ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.1 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 ମାନGର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନG ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

20 20/M.O.P େଯାଗKତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀG /ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /1 23 150 1ଜେଗ$ଵରୀ ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ସାହୁ ZUX1058627

"ୀ /C/O MANOJ2 38 150 2ଶି(ା ରଥ )ା ମେନାଜ କମୁାର ରଥ ZUX0389940

"ୀ /C/O NARAS3 66 150 3ସବୁାସିନି ରଥ )ା ନରସିଂହ ରଥ ZUX0429290

ପ ୁ /COCO HOUS4 34 150 4ଵୀକ�ମ ଵୀ+ଵାଜୀତ ମିଶ�ା ପି ବିେନାଦ କମୁାର ZUX1058882

ପ ୁ /gadaba st5 38 150 5ବୃ,ାବନ ନାୟକ ପି ରାମଚ,�  ନାୟକ LSL1425065

ପ ୁ /HANUMAN S6 77 150 6ନରସିଂଗା ରଥ ପି ଶ�ୀନିବାଶ ରଥ ZUX1097195

ପ ୁ /NEAR JAGA7 39 150 7ମେନାଜ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଘନଶ�ାମ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1300474

"ୀ /PAIKA SAH8 25 150 8ବ,ନା ଦାସ ପି ବରଜ କିେଶାର ଦାସ ZUX1104124

"ୀ /PAIKA SAH9 21 150 9ଜି/ାଂଶ ଦାଶ ପି ବ� ଜ କିେଶାର ଦାସ ZUX1101211

"ୀ /Paika Str10 20 150 10ଭଵାନୀ ଦାସ ପି େଗାକଲୁ ଚଂଦ�  ଦାସ ZUX1355015

ପ ୁ /Panchabat11 33 150 11ସି1ାଥ2 ଶଂକର ମିଶ� ପି ସତ� ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX1278894

"ୀ /112 52 150 12ମ3ଶୁ�ୀ େବେହରା ପି ଉଦୟନାଥ େବେହରା ZUX0871814

ପ ୁ /113 27 150 13ସି1ା4 ପ�ହରାଜ ପି ପ�ଭାକର ପ�ହରାଜ ZUX0603332

ପ ୁ /0214 63 150 14ନିର3ନ ବାଘ ପି ମଧସୁଦୂନ ବାଘ ZUX1207984

"ୀ /0215 49 150 15ଲ67ୀ ବାଘ )ା ନିର3ନ ବାଘ ZUX1208149

"ୀ /0216 22 150 16ମ3ଷୁା ବାଘ ମା ତାରା ମେ�9ରୀ ବାଘ ZUX1205921

ପ ୁ /0217 21 150 17େଯାେଗ,�  ବାଘ ମା ତାରା ମେ�9ରୀ ବାଘ ZUX1208107

"ୀ /0218 22 150 18େ)ତା ପ�ହରାଜ ପି ପ�ଭାକର ପ�ହ� ରାଜ ZUX1131044

ପ ୁ /0219 46 150 19ଇ,�  ପ�ସାଦ େରଗାମି ପି ଅନ ବାହାଦୁର ZUX0816645

"ୀ /0220 41 150 20ତିଲକ କମୁାରୀ େରଗାମୀ ପି ଅନ ବାହାଦୁର ZUX0816637

"ୀ /0221 39 150 21ନିରୁ େରଗାମି )ା ଇ,�  ପ�ସାଦ େରଗାମି ZUX0816629

"ୀ /222 50 150 22ତାରା େମ�ଶରୀ ବାଘ )ା େମାହନ ରାଜ ବାଘ ZUX0945139

ପ ୁ /223 28 150 23ନବୀନ ଚରଣ ବାଘ ମା ଲ67ୀ ବାଘ ZUX0698399

ପ ୁ /224 26 150 24ରାମକୃ< େବେହରା ପି ଶ�ାମସ,ୁର େବେହରା ZUX0698555

"ୀ /225 43 150 25ଜୟ4ୀ ବି9ାଳ )ା ନବୀନ ପାତ� ZUX0698464

ପ ୁ /226 48 150 26କିେଶାର ଜାନୀ ପି ରଘନୁାଥ ଜାନୀ ZUX0275594

ପ ୁ /227 23 150 27ଅଭିେଷକ ମହାପାତ� ପି ଫକିର େମାହନ ମହାପାତ� ZUX0945204

ପ ୁ /228 59 150 28ପରଶରୁାମ ପାଢି ପି ରଘନୁାଥ ପାଢି LSL1337328

"ୀ /229 55 150 29ସପୁ�ଭା ପାଢି )ା ପରଶରୁାମ ପାଢି LSL1337310

ପ ୁ /230 31 150 30ସତ�ନାରାୟଣ ପାଣି ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଣି ZUX0275586

"ୀ /231 39 150 31ପ�ମିଳା ପାଣିଗ�ାହୀ )ା ତ�ିପତି ବାଲାଜୀ ମିଶ� ZUX0307710

ପ ୁ /232 41 150 32ନବୀନ ପାତ� ପି େକଶବ ପାତ� ZUX0770552

ପ ୁ /233 60 150 33ପ�ଭାକର ପ�ହରାଜ ପି କୃ<ଚ,�  ପ�ହରାଜ ZUX0485946

ପ ୁ /234 38 150 34ମାନସ କମୁାର ରଥ ପି ନରସିଂହ ରଥ ZUX0389965

"ୀ /235 33 150 35ସନୁୀତା ରଥ )ା ମାନସ କମୁାର ରଥ ZUX0389957

"ୀ /236 59 150 36ନିେବଦିତା ସାହୁ )ା ପ�ଭାକର ପ�ହରାଜ ସାହୁ ZUX0485938

ପ ୁ /237 23 150 37ପ�ଭା ର3ନ େସଠୀ ପି ଦୁେଯ�@ଧନ େସଠୀ ZUX0945147

ପ ୁ /0338 66 150 38ସେୁରଶ ଚ,�  ଭA ପି ଲଳିତ େମାହନ ଭA ZUX1332444

"ୀ /0339 61 150 39ଗୀତା3ଳୀ ଭA )ା ସେୁରଶ ଚ,�  ଭA ZUX1335488

ପ ୁ /0340 35 150 40ସାଗର କମୁାର ଭA ପି ସେୁରଶ ଚ,�  ଭA ZUX1242924

"ୀ /0341 31 150 41ରଶ7 ିମହାପାତ� )ା ସାଗର କମୁାର ଭA ZUX1332600

ପ ୁ /0342 36 150 42ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ନାୟକ ZUX0206342

ପ ୁ /0343 59 150 43ବିଜୟ କମୁାର ପାଣି ପି େସାମନାଥ ପାଣି ZUX1131531

"ୀ /344 38 150 44ର3ିତା ତ�ିପାଠୀ )ା ରଜନୀକା4 ତ�ିପାଠୀ ZUX1220284

ପ ୁ /Paik stre45 19 150 45େଗୗରଵ ର3ନ ଦାସ ପି ର3ନ ଦାସ ZUX1362045

"ୀ /446 36 150 46ସଶୁା4ି େବେହରା )ା ଶCର ପ�ସାଦ େବେହରା ZUX0603183

"ୀ /PAIK STRE47 31 150 47ମମତା ସାହୁ ପି ସେୁର,�  ସାହୁ ZUX1351352

ପ ୁ /548 46 150 48ଶCର ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା LSL1336767

"ୀ /0649 29 150 49ଶାକDରୀ ଷଡ଼�ୀ )ା େସୗରଭ ଷଡ଼�ୀ ZUX1273010

ପ ୁ /650 51 150 50ଲି�ରାଜ େବେହରା ପି ପିତାDର େବେହରା ZUX0645648

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀC )ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /651 46 150 51)L2ଲତା େବେହରା )ା ଲି�ରାଜ େବେହରା ZUX0645655

"ୀ /652 32 150 52ଅନିତା େଘାM ପି ସପନ କମୁାର େଘାM ZUX0666842

"ୀ /653 42 150 53ଅନିତା ରାଉତ )ା ଅଜିତ ବିଧାର ZUX0871863

"ୀ /654 23 150 54ସମୀ6ା ଷଢ�ୀ ପି ଦିଲN ିପ କମୁାର ଷଢ�ୀ ZUX0945196

ପ ୁ /655 21 150 55ଓଂକାର ଷଡ�ୀ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଷଡ�ୀ ZUX1160746

ପ ୁ /656 53 150 56ଦିଲN ିପ ଷଡ�ି ପି ବୃ,ାବନ ଷଡ�ି ZUX0365155

"ୀ /657 43 150 57ସଷୁମା ଷଡ�ି )ା ଦିଲN ିପ ଷଡ�ି ZUX0365148

"ୀ /658 22 150 58ନିେବଦିତା ତାପାଲି ପି ନିଖିଲ ତାପାଲି ZUX1207240

ପ ୁ /0759 52 150 59କୃ< ଚ,�  େବେହରା ପି କ� ିତନ େବେହରା ZUX1335207

ପ ୁ /0760 60 150 60ଲ67ୀ ନାରାୟଣ ପAନାୟକ ପି କାଶିନାଥ ପAନାୟକ ZUX1131648

ପ ୁ /761 21 150 61େଦବାଶିଷ େବେହରା ପି କୃ< ଚ,�  େବେହରା ZUX1104454

"ୀ /762 27 150 62ପ�ିୟCା ପାଢୀ )ା ଗେୁPଶ ରଥ ZUX0603647

ପ ୁ /763 21 150 63ଆଦିତ� ପ�ାସାଦ ପAନାୟକ ପି ଲ67ୀ ନାରାୟଣ ପAନାୟକ ZUX1104181

"ୀ /764 60 150 64ଶ�ୀମତି ବିଜୟଲ67ୀ ପAନାୟକ )ା ନଳିନ କମୁାର ପAନାୟକ ZUX0945154

ପ ୁ /865 39 150 65ଅମିR କମୁାର ଦାଶ ପି ବି9Dର ଦାଶ ZUX0429282

ପ ୁ /866 37 150 66ଅନୁS କମୁାର ଦାଶ ପି ବି9Dର ଦାଶ ZUX0429357

ପ ୁ /867 32 150 67ରାମକୃ< ମଦୁୁଲି ପି ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି ZUX0112805

"ୀ /868 44 150 68ଉବ2 ଶି ପ�ଧାନ ପି ଶତୃଘନ ପ�ଧାନ ZUX0112839

ପ ୁ /869 22 150 69ରାେକଶ ପ�ଧାନ ମା ଉବ2 ସୀ ପ�ଧାନ ZUX1041433

ପ ୁ /870 56 150 70ଦିଲିପ ରାମ ପେୁଡଲ ପି ତାରାପତି ପେୁଡଲ ZUX0871640

"ୀ /971 21 150 71ଭୁବେନ$ଵରୀ ଗମା� ପି ସତ�ବାନ ଗମା� ZUX1219922

ପ ୁ /972 53 150 72ସତ�ବାନ ଗମା� ପି ଭାନୁେଦବୀ ଗମା� ZUX1220516

ପ ୁ /973 21 150 73ଚିTର3ନ ଗମା� ପି ସତ�ବାନ ଗମା� ZUX1219989

"ୀ /974 28 150 74େଗୗରୀ ହରିଜନ )ା ରତନ ହରିଜନ ZUX0698712

"ୀ /975 26 150 75କମୁଳି ପ�ିୟCା ପି େକ.କ� ୀ< ରାଓ ZUX0698563

ପ ୁ /1076 69 150 76ବିଜୟା କମୁାର ଗରଡ ପି େହାରୀ ଗରଡ ZUX1049410

ପ ୁ /1077 73 150 77ଚ,�  ଖିଲ ପି ଦାମ ଖିଲ ZUX1242767

"ୀ /1078 63 150 78ବାସ4ୀ ଖିଲ )ା ଚ,�  ଖିଲ ZUX1242775

ପ ୁ /1079 41 150 79ସଂଜୀବ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ରମାକା4 ମହାପାତ� ZUX1223726

"ୀ /1080 37 150 80ରିତା3ଳି ପVା )ା ହରିହର େଚଧୖରୁୀ ZUX0344739

ପ ୁ /1081 38 150 81ସନୁୀଳ କମୁାର ପଟନାୟକ ପଟନାୟପି ଦVପାଣି ପAନାୟକ LSL1344274

"ୀ /1082 31 150 82କXନା କମୁାରୀ ପAନାୟକ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ପAନାୟକ ZUX1143452

ପ ୁ /1083 66 150 83ଦVପାଣୀ ପAନାୟକ ପି ନିର3ନ ପAନାୟକ LSL2379774

"ୀ /1084 58 150 84ଗୀତା3ଳୀ ପAନାୟକ )ା ଦVପାଣି ପAନାୟକ OR/12/089/088771

"ୀ /1085 35 150 85ସଶ7ିତା ପAନାୟକ ପି ଦVପାଣି ପAନାୟକ ZUX0312199

ପ ୁ /1086 58 150 86ସବୁାଷ ଚ,�  େସଠୀ ପି ରଘନୁାଥ େସଠୀ ZUX1220680

"ୀ /1187 33 150 87ନାସିମ େବଗମ )ା ମହYଦ ମନୁZ ା ZUX1045111

ପ ୁ /1188 68 150 88ଚତୁଭୁ2 ଜ ବିେଶାଇ ପି ଖଗପତି ବିେଶାଇ ZUX0112847

"ୀ /1189 21 150 89ରୁପDିକା ବି9ାଳ ପି ରଜନୀକା4 ବି9ାଳ ZUX1173962

ପ ୁ /1190 35 150 90ସନିୁଲ କମୁାର ପVା ପି େବକୖ[ୁନାଥ ପVା ZUX1158781

"ୀ /1291 48 150 91ଇ,ିରା କମୁାରୀ ଦାଶ )ା ଅେଶାକ କମୁାର ପ�ହରାଜ ZUX0698373

ପ ୁ /1292 23 150 92ଶ(ି ପ�ସାଦ େଜନା ମା ରାଧାରାଣୀ େଜନା ZUX0945105

ପ ୁ /1293 22 150 93ମିଥେଲ+ କ+ୁୱାହା ପି ରାେଘୗ ସିଂହ କ+ୁୱାହା ZUX1041458

ପ ୁ /1294 63 150 94ରାଘବ ସିଂ କସୁବୁାହ ପି ରାମ କସୁବୁାହ ZUX0114215

ପ ୁ /1295 33 150 95ମେୁକଶ କସୁବୁାହ ପି ରାଘବ ସିଂ କସୁବୁାହ ZUX0114249

ପ ୁ /1296 29 150 96କମେଲଶ କମୁାର କସୁବୁାହ ପି ରାଘବ ସିଂ କସୁବୁାହ ZUX1016914

"ୀ /1297 28 150 97ମିନାେଦବୀ କସୁବୁାହ )ା ମେୁକଶ କସୁବୁାହ ZUX0603084

ପ ୁ /1298 52 150 98ଅେଶାକ କମୁାର ପ�ହରାଜ ପି କୃ< ଚ,�  ପ�ହରାଜ ZUX0698365

ପ ୁ /1299 52 150 99ନାରାୟଣ େସଠୀ ପି ପରିୁଆ େସଠୀ ZUX0603134

ପ ୁ /12100 21 150 100ରାେଜଶ କମୁାର େସଠି ପି ନାରାୟଣ େସଠି ZUX1133420

"ୀ /13101 56 150 101େନତ�ମଣି ଚିନାରା )ା ଫକିର େମାହନ ମହାପାତ� OR/12/089/196374

ପ ୁ /13102 64 150 102ଫକିର େମାହନ ମହାପାତ� ପି ଲି�ରାଜ ମହାପାତ� OR/12/089/196373

ପ ୁ /13103 29 150 103ମନ େମାହନ ମହାପାତ� ପି ଫକିର େମାହନ ମହାପାତ� ZUX0602920

"ୀ /13104 33 150 104େସୗମ�ା ମହା4ି )ା ଦୁଗ@ ମାଧବ ପ�ଧାନ ZUX0871897

"ୀ /13105 29 150 105ତପ)ିନୀ ମହାପାତ� ପି ଫକିର େମାହନ ମହାପାତ� ZUX0602938

ପ ୁ /13106 30 150 106ସରଜ ପAନାୟକ ମା ସାଧନ ପAନାୟକ ZUX0698647

ପ ୁ /13107 23 150 107ପରେମ,�  ପୃ\ି ପି ରଘନୁାଥ ପୃ\ି ZUX1333582

"ୀ /13108 41 150 108ରିଷିକା ସାହୁ )ା ଶ�ୀ ରତନ ସାହୁ ZUX1202522

"ୀ /14109 42 150 109େକ. ସତ�ାବତି )ା େକ.ଭି .ଆର ଏନ ରାଜ କମୁାର LSL1465756

"ୀ /14110 26 150 110ସ]�ାରାଣୀ େବେହରା )ା ସନୁୀଲ କମୁାର େବେହରା ZUX0698662

"ୀ /14111 31 150 111ପ�ମିଳା ଭତରା )ା ବଳି ଭତରା ZUX0816439

ପ ୁ /14112 52 150 112େକ.ଭି.ଆର ଏନ ରାଜକମୁାର ପି େକ. ତାରାପତି ରାଓ LSL1465764

2 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀC )ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /14113 65 150 113ସେନଇ ନାୟକ )ା ପିତବାସ ନାୟକ ZUX1131630

ପ ୁ /15114 22 150 114ଅଭିେଷକ େବଉରିଆ ପି ଚିT ର3ନ େବଉରିଆ ZUX1112101

"ୀ /15115 32 150 115କନିୁ େଗୗଡ )ା ସେ4ାଷ େଗୗଡ ZUX1021971

ପ ୁ /15116 32 150 116ବିଟୁ ଚରଣ ନାୟକ ପି ବିଭିଷଣ ନାୟକ ZUX0114223

"ୀ /16117 61 150 117ଲ67ୀ ମଜୁମଦାର )ା କୃ< ମଜୁମଦାର ZUX1206341

"ୀ /17118 54 150 118ଅନିତା ଦାଶ )ା େପ�ମଚା, ଦାଶ ZUX0770511

ପ ୁ /17119 68 150 119କୃ< ମଜୁମଦାର ପି େଦେବ,�  ମଜୁମଦାର ZUX1207455

ପ ୁ /17120 59 150 120େପ�ମଚା, ପAାୟକ ପି କିେଶାର ଚ,�  ପAାୟକ ZUX1201789

"ୀ /17121 24 150 121ପ�ିୟCା ପAନାୟକ ପି େପ�ମଚା, ପAନାୟକ ZUX0944991

ପ ୁ /18122 24 150 122େଜ�ାତି ପ�କାଶ େଜନା ମା ରାଧାରାଣୀ େଜନା ZUX1131069

ପ ୁ /18123 55 150 123କାଳିପ�ସାଦ ପAନାୟକ ପି ହରପ�ସାଦ ପAନାୟକ LSL1369594

ପ ୁ /20124 45 150 124ରାେକଶ ଦାସ ପି କାଳିପଦ ଦାସ ZUX0942821

"ୀ /20125 41 150 125ବL@ଳୀ ଦାସ )ା ରାେକଶ ଦାସ ZUX0942839

"ୀ /20126 26 150 126ସନିୁତା ରାଣୀ େଜନା ମା ରାଧାରାଣୀ େଜନା ZUX0816363

"ୀ /20127 38 150 127ପଦ7 ିନୀ ପାଢୀ )ା ସିମା^ଳ ପାଢୀ ZUX0944793

"ୀ /20128 61 150 128ସ]�ାରାଣି ପଟନାୟକ )ା ପ�ଫଲୁ ପଟନାୟକ OR/12/089/244428

ପ ୁ /21129 60 150 129ରେମଶ ଚ,�  ନାୟକ ପି ନୀଳକ_ ନାୟକ ZUX1242627

ପ ୁ /21130 49 150 130ନରସିଂହ ନାୟକ ପି ନିଳକ[ ନାୟକ ZUX1276096

"ୀ /21131 45 150 131େଶୖଳବଳ ନାୟକ )ା ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX1242973

"ୀ /21132 43 150 132ସବିତା ନାୟକ )ା ରେମଶ ଚ,�  ନାୟକ ZUX1242635

ପ ୁ /21133 38 150 133ଶ�ୀମ4 ନାୟକ ପି ହେରକୃ< ନାୟକ LSL1465772

ପ ୁ /21134 29 150 134ଅମିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ,�  ନାୟକ ZUX0945170

ପ ୁ /21135 25 150 135ସଜିୁତ କମୁାର . ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ,�  ନାୟକ ZUX0945188

"ୀ /22136 51 150 136ସଲମା ଜାନୀ )ା କମଳ େଲାଚନ ଜାନୀ ZUX1332899

"ୀ /22137 29 150 137ଫଲୁମତୀ ଜାନୀ - କମଳ େଲାଚନ ଜାନୀ ZUX1335546

ପ ୁ /22138 27 150 138ଜଗଦୀସ ଜାନୀ - କମଳ େଲାଚନ ଜାନୀ ZUX1334218

"ୀ /22139 27 150 139ଦୀପା ଜାନି )ା ସେ4ାଷ ଜାନି ZUX0698472

ପ ୁ /22140 25 150 140ଭଗବାନ ଜାନୀ ପି କମଳ େଲାଚନ ଜାନୀ ZUX1332832

ପ ୁ /22141 23 150 141ବଇଦ ଜାନୀ ପି କମଳ େଲାଚନା ଜାନୀ ZUX1332865

ପ ୁ /22142 19 150 142ଶCର ଜାନୀ - କମଳ େଲାଚନ ଜାନୀ ZUX1335256

"ୀ /22143 64 150 143େରଣପୁ�ଭା ନାୟକ )ା ପ�େମାଦ କମୁାର ନାୟକ ZUX0206326

ପ ୁ /22144 36 150 144ସଦୁାମ କମୁାର )ାଇଁ ପି ନିଳମଣି )ାଇଁ ZUX0206300

"ୀ /22145 35 150 145ବାସ4ି )ାଈଁ )ା ସଦୁାମ କମୁାର )ାଈଁ ZUX0816371

ପ ୁ /22146 32 150 146ସି1ାଥ2 ଶCର )ାଇଁ ପି ସବୁାଷ ଚ,�  )ାଇଁ ZUX0206318

ପ ୁ /23147 45 150 147ଅଭୟ କମୁାର ଆଲଢିଆ ପି କ,ି ଆଲଢିଆ ZUX0603449

ପ ୁ /23148 47 150 148ବାଲ� ମାହା4ି ପି ସDାରୁ ମାହା4ି LSL2654663

"ୀ /23149 37 150 149ସଂଗୀତା ମହା4ି )ା ବାଲ� ମହା4ି ZUX0112870

"ୀ /23150 35 150 150ସସ7 ିତା କମୁାରୀ ପ�ଧାନଆଲଡିଆ )ା ଅଭୟ କମୁାର ଆଲଡିଆ ZUX0603456

"ୀ /24151 51 150 151ପାନ ହରିଜନ )ା ସାଧବ ହରିଜନ ZUX1039221

"ୀ /25152 52 150 152ପ�ଣତି େବଉରିଆ )ା ଚିTର3ନ େବଉରିଆ ZUX1333905

"ୀ /25153 25 150 153ଅଭିbା େବଉରିଆ ପି ଚିT ର3ନ େବଉରିଆ ZUX1103902

"ୀ /25154 19 150 154ଅଭିଲିbା ତ�ିପାଠୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX1351048

"ୀ /26155 46 150 155ର3ିତା ପcଡ୍ା )ା ପ�େମାଦ ଭୂୟe ZUX1352764

ପ ୁ /26156 38 150 156ସେ4ାଷ କମୁାର ପVା ପି େପ�ାମଦ ପVା ZUX1104157

"ୀ /26157 35 150 157କXନା ପVା )ା ସେ4ାଷ କମୁାର ପVା ZUX0206359

ପ ୁ /27158 50 150 158ରମାକା4 ସାହୁ ପି ବଂଶଧିର ସାହୁ LSL1514041

"ୀ /27159 40 150 159କାମିନି ସାହୁ )ା ରମାକା4 ସାହୁ LSL1514033

"ୀ /28160 26 150 160ରଶ7ତିା କVାେଗାରୀ ପି ରାଜରାଓ କVାେଗାରି ZUX0698852

"ୀ /29161 26 150 161ସେ4ାଷୀ େବେହରା ପି ଦVାସୀ େବେହରା ZUX0698845

ପ ୁ /29162 33 150 162ମନୁା କVାେଗାରୀ ପି ରାଜାରାଓ କVାେଗାରୀ ZUX0114306

"ୀ /29163 31 150 163ବfଜା ମିଶ� - ସଶC େଶଖର ମିଶ� ZUX1335561

ପ ୁ /29164 32 150 164ରାଜୀବ େଲାଚନ ପାଢୀ ପି କୃ< ଚ,�  ପାଢୀ ZUX0429050

ପ ୁ /29165 29 150 165ଆଶିଷ କମୁାର ତ�ିପାଚୀ ପି ସିମା^ଳ ତ�ିପାଠୀ ZUX0603712

ପ ୁ /29166 27 150 166ଅବିନାଶ ତ�ିପାଠୀ ପି ସିମା^ଳ ତ�ିପାଠୀ ZUX0603720

"ୀ /30167 42 150 167େଶବୖଳିନି ଆଚାଯ�2 )ା ସମିର କମୁାର ନାୟକ ZUX0112896

ପ ୁ /30168 61 150 168ବିପିନ ଚ,�  େବେହରା ପି ଂରାମଚ,�  େବେହରା ZUX0112938

"ୀ /30169 45 150 169କନିୁ େବେହରା )ା ବିପିନ ଚ,�  େବେହରା ZUX0112946

ପ ୁ /30170 21 150 170ମାନସ େବେହରା ପି ବିପିନ ଚ,�  େବେହରା ZUX1332253

ପ ୁ /30171 34 150 171ରୁହିଆ ହଂସଦା ପି ରୁପାଈଁ◌ଁ ହଂସଦା ZUX1333814

"ୀ /30172 25 150 172ମଣିକା ହଂସଦା )ା ରୁହିଆ ହଂସଦା ZUX1335009

"ୀ /30173 74 150 173ଶା4ିଲତା ନାୟକ )ା ସଚିଦାନ, ନାୟକ ZUX0112920

ପ ୁ /30174 45 150 174ସମିର କମୁାର ନାୟକ ପି ସ�ିଦାନ, ନାୟକ ZUX0112888

3 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀC )ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /30175 43 150 175ମନେରାମା େସଠି )ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର େସଠି LSL2636322

ପ ୁ /30176 40 150 176ଅମଲୁ� େସଠି ପି ଶCଷ2 ଣ େସଠି ZUX0365395

ପ ୁ /30177 39 150 177ପ�ଫଲୁ କମୁାର େସଠି ପି ସCସ2ଣ େସଠି LSL2655975

ପ ୁ /30178 36 150 178କିTh ପ�କାଶ େସଠୀ ପି ହରିହର େସଠୀ ZUX1208222

"ୀ /30179 32 150 179ବିଜୟନି େସଠି )ା ଅମଲୁ� େସଠି ZUX0365403

"ୀ /30180 55 150 180ବିDଳି େସଠୀ )ା ଶCଷ2 ଣ େସଠୀ OR/12/089/197116

"ୀ /31181 69 150 181ମ(ୁା େଗୗଡ଼ )ା ଖଗପତି େଗୗଡ଼ ZUX0114173

ପ ୁ /32182 50 150 182ପ�ଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି ସCରସଣ େଜନା LSL1336221

"ୀ /32183 27 150 183)ରୁଣୀକା େଜନା ପି ରାେଜ,�  କମୁାର େଜନା ZUX0816504

ପ ୁ /32184 26 150 184ବିପିନ ବିହାରି େଜନା ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର େଜନା ZUX0816447

ପ ୁ /33185 41 150 185ନିର3ନ ସାହୁ ପି ଅେଲକ ସାହୁ ZUX0114371

"ୀ /33186 33 150 186ଜୟ4ି ସାହୁ )ା ନିର3ନ ସାହୁ ZUX0429241

ପ ୁ /34187 46 150 187ହରିi,�  ମଲିକ ପି ପରମାନ, ମଲିକ ZUX0944637

"ୀ /34188 35 150 188ରିତାରାଣି ମଲN ିକ )ା ହରିi,�  ମଲN ିକ ZUX0365379

ପ ୁ /35189 80 150 189ଅଜୁ2 ନ ଚରଣ େବହୁରା ପି ରCବ]ୁ େବହୁରା LSL1523042

"ୀ /35190 73 150 190ମ3ଶୁ�ୀ େବହୁରା )ା ଅଜୁ2 ନ ଚରଣ େବହୁରା LSL1514215

ପ ୁ /35191 49 150 191ସିଧାଥ2 େବହୁରା ପି ଅଜୁ2 ନ ଚରଣ େବହୁରା LSL1526516

ପ ୁ /36192 64 150 192ମେନାର3ନ େବଉରିଆ ପି ସତ�ନାରାୟଣ େବଉରିଆ ZUX0603399

"ୀ /36193 60 150 193ଶଶିେରଖା େବଉରିଆ )ା ମନର3ନ େବଉରିଆ ZUX1101492

ପ ୁ /36194 33 150 194େସୗମ� ପ�କାଶ େବଉରିଆ ପି ମେନାର3ନ େବଉରିଆ ZUX0429266

"ୀ /36195 41 150 195ଶାରଦା େଗୗଡ଼ )ା ବି9ନାଥ େଗୗଡ଼ ZUX0112953

ପ ୁ /36196 57 150 196ପ�େମାଦ କମୁାର ଗଉଡ ପି ଗଣପତି ଗଉଡ ZUX1243070

ପ ୁ /37197 46 150 197ଦିପକ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ମରୁଲିଧର ରାଉତରାୟ LSL1459221

"ୀ /37198 42 150 198ମ3ରୁୀ ରାଉତରାୟ )ା ଦୀପକ କମୁାର ରାଉତରାୟ ZUX1242759

ପ ୁ /37199 40 150 199ତପନ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ମରୁଲିଧର ରାଉତରାୟ LSL1459239

ପ ୁ /38200 26 150 200ଅମଲୂ� କମୁାର ପVା ପି ଲିମାଇ ପVା ZUX1102110

ପ ୁ /38201 24 150 201େଦବାଶିଷ ପ�ଧାନ ପି ରାଧାକୃ< ପ�ଧାନ ZUX1101153

ପ ୁ /38202 46 150 202ଦୁଗ@ ପ�ସାଦ ତରାସିଆ ପି ସଦୁାମ ତରାସିଆ LSL1363936

ପ ୁ /38203 45 150 203ସିବରାମ ତରାସିଆ ପି ସଦୁାମ ତରାସିଆ LSL2631778

"ୀ /38204 39 150 204ସର+ଵତୀ ତରାସିଆ )ା ଶିବରାମ ତରାସିଆ ZUX0770503

"ୀ /39205 71 150 205େରଣବୁାଳା ପAନାୟକ )ା ଲ67ୀନାରାୟଣ ପAନାୟକ ZUX1104496

"ୀ /40206 85 150 206େଯାjZା େଦବୀ )ା ଅଗାଧ ୁବ� ହ7 ା LSL1427665

"ୀ /40207 56 150 207ମୀନା6ି ବ� ହ7 ା )ା ଗେୁP9ର ବ� ହ7 ା LSL1427657

ପ ୁ /40208 59 150 208ଗେୁP$ଵର ବ� ହ7 ା ପି ଅଗାଦୁ ବ� ହ7 ା ZUX1242932

ପ ୁ /40209 59 150 209ବିମଳ ମିଶ� ପି ନିଶାକର ମିଶ� ZUX0390120

ପ ୁ /40210 37 150 210ଶା4ନୁ ମିଶ� ପି ବିମଳ ମିଶ� ZUX0390021

"ୀ /40211 30 150 211ସ7ରଣିକା ମିଶ� )ା ଶା4ନୁ ମିଶ� ZUX0428938

ପ ୁ /40212 58 150 212ରବି,�  କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଗେଣଶ ତ�ିପାଠୀ ZUX0603076

ପ ୁ /40213 27 150 213ଅମିତ ତ�ିପାଠୀ ପି ରବି,�  କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0603068

ପ ୁ /40214 24 150 214ଆଶଷି ତ�ିପାଠୀ ପି ରବି,�  କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX1068568

"ୀ /41215 26 150 215)L2ଲତା ମଲN ିକ ପି କାThକ ଚ,�  ମଲN ିକ ZUX0871905

ପ ୁ /41216 55 150 216କାThକ ଚ,�  ମଲN ିକ ପି ପରମାନ, ମଲN ିକ ZUX0871616

"ୀ /41217 24 150 217ଶୀରା ରୀୟା ସZନି ପି ସZନି.ଟି ଦାନିଏଲ ZUX0945089

"ୀ /42218 40 150 218ସନୁାେଦଇ ଭୂମିଆ ପି ଧ�ୁବ ଭୂମିଆ ZUX0698704

"ୀ /42219 27 150 219ଅDିକା ଭୂମିଆ )ା ଜଗନZ ାଥ ଭୂମିଆ ZUX0698548

ପ ୁ /42220 27 150 220କାତhକ ଭୂମିଆ ପି େକବୖଲ� ଭୂମିଆ ZUX0698431

"ୀ /42221 41 150 221ସେ4ାେଷାନି ମହାପାତ� ପି ଗ�ା ପ�ସାଦ ମହାପାତ� LSL1330893

ପ ୁ /42222 49 150 222ସତ� ନାରାୟଣ ମିଶ� ପି େପ�ାଫଲୁN  ଚ,�  ମିଶ� ZUX1243112

ପ ୁ /43223 44 150 223ଅସିତ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଆଦିତ� ମହାପାତ� OR/12/089/196729

"ୀ /43224 41 150 224ରୂପଶ�ୀ ମହାପାତ� )ା ଅସିତ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0112979

ପ ୁ /43225 23 150 225ଅନିରୁ1 ମହାପାତ� ପି ଅ9ିନୀ ମହାପାତ� ZUX1016906

ପ ୁ /43226 29 150 226ଅରବି, ମହାପାତ� ପି ଅ9ିନୀ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0429316

ପ ୁ /43227 55 150 227ଆଲାଜି� ଇ9ର ରାଓ ପି ଆଲାଜି� ସୟୁ2ନାରାୟଣ ZUX0816256

"ୀ /43228 55 150 228ଆଲଜି� ସତ�ବତୀ ରାଓ )ା ଆଲଜି� ଇ9ର ରାଓ ZUX0816264

ପ ୁ /43229 37 150 229ଆଲଜି� ମଧସୁଦୁନ ରାଓ ପି ଆଲଜି� ଇ9ର ରାଓ ZUX0816280

ପ ୁ /44230 22 150 230ମାନଶ କମୁାର େବେହରା ପି ବିପିନ ଚ,�  େବେହରା ZUX1109305

"ୀ /44231 47 150 231ଭାରତୀ ପାତ� )ା ସେରାଜ କମୁାର ପାତ� LSL1363878

ପ ୁ /44232 24 150 232ସମୁନ ପାତ� ପି େସାେରାଜ କମୁାର ପାତ� ZUX1123926

ପ ୁ /45233 70 150 233ଜଗନZ ାଥ ମାଇତି ପି ରାଜ ବଲN ଭ ମାଇତି LSL1363480

ପ ୁ /45234 31 150 234ଶା4ନୁ କମୁାର ମାଇତି ପି ଜଗନZ ାଥ ମାଇତି ZUX0275602

"ୀ /45235 29 150 235ରନୀତା ମାଇତି )ା େଦବାଶିଷ ମାଇତି ZUX1206838

ପ ୁ /45236 35 150 236େଦବାଶିଷ ମାଇତି ପି ଜଗନZ ାଥ ମାଇତି LSL2631737
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"ୀ /45237 67 150 237ରୂପଶ�ୀ ମାଲତି )ା ଜଗନZ ାଥ ମାଲତି ZUX0603233

ପ ୁ /46238 48 150 238କାହZ ୁ  ଚରଣ ବଡ଼ତ�ା ପି ଧନୁଧ2ର ବଡ଼ତ�ା ZUX1276088

ପ ୁ /46239 45 150 239କାହZ ୁ  ଚରଣ ବାଡ଼ତ�ା ପି ଧନୁ12 ର ବାଡ଼ତ�ା ZUX1286582

"ୀ /46240 35 150 240େଜ�ାତି ବଦତ�ା )ା କାହZ ୁ  ଚରଣ ବଦତ�ା ZUX1242916

ପ ୁ /47241 40 150 241େଶଖ ଅନବାର ହୁଏସନ . ପି େଶଖ ଇସ7ାଇଲ . OR/12/089/197123

"ୀ /47242 39 150 242ଫାରିଦା େବଗ� )ା ମହYଦ ସଫିk. LSL1336213

"ୀ /47243 28 150 243ନାସିମା ବାନୁ )ା େଶଇକ ଅକବର ହୁେଶନ ZUX1243005

"ୀ /47244 39 150 244ଖ�ରୁf ନିଶା େବଗ� )ା େଶl ଆନୱାର ହୁେସf ZUX0770487

"ୀ /47245 57 150 245ମେନାଜା ଦାଶ )ା ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ ZUX1107960

ପ ୁ /47246 39 150 246େସk ଆmର ହୁେସନ ପି େସk ଇସମାଇଲ LSL1336361

ପ ୁ /47247 42 150 247େସଖ ଇସ7ାଇଲ ପି େସଖ ହାଜି ଇସ7ାଇଲ OR/12/089/196597

ପ ୁ /47248 42 150 248ମହମଦ ସଫିନ ପି ମହମଦ ରପିକା ZUX1242981

"ୀ /48249 23 150 249େନହା େବରୁକୁ ପି ରବୀ,�  ନାଥ େବରୁକୁ ZUX1242742

ପ ୁ /48250 26 150 250ମହYଦ ରାଜା ପି ମହYଦ ଅଂସାର ଅଲି ZUX1242734

ପ ୁ /49251 23 150 251ପ�ତାପ େବେହରା ପି ହାଡି ବ]ୁ େବେହରା ZUX1101302

"ୀ /49252 21 150 252+3ାନା େବେହରା ପି ହାଡି େବେହରା ZUX1103951

ପ ୁ /50253 46 150 253ମହYଦ ଆନସର ଆଲN ି ପି ମହYଦ ରଫିk ZUX0770214

"ୀ /50254 26 150 254ଆସିୟା ବାନୁ ପି ମମତାଜ େବଗମ ZUX0816561

"ୀ /50255 35 150 255ସାକିରା େବଗମ ପି ୟାସିନ ଖାନ ZUX0816199

"ୀ /50256 46 150 256ମମତାଜ େବଗମ )ା ଆଜିମ ଖାf ZUX0770479

ପ ୁ /50257 35 150 257ଟୁନା େବେହରା ପି କାଶି େବେହରା ZUX0770230

"ୀ /50258 33 150 258ସ4ଷୀ େବେହରା )ା ଟୁନା େବେହରା ZUX0275636

ପ ୁ /50259 69 150 259ମାୟାବତୀ ଗଉଡ ପି ନୀଳାDର ଗଉଡ OR/12/089/196575

ପ ୁ /50260 45 150 260ପିତବାସ ଗଉଡ ପି ନୀଳାDର ଗଉଡ OR/12/089/196748

ପ ୁ /50261 37 150 261ଗେଣଶ େଗୗଡ଼ ପି ନିଳାDର େଗୗଡ଼ ZUX0112987

"ୀ /50262 35 150 262ମାଧରୁୀ େଗୗଡ଼ )ା ପିତବାସ େଗୗଡ଼ ZUX0770222

"ୀ /50263 34 150 263ସନୁୀତା େଗୗଡ଼ )ା ଭୀମ େଗୗଡ଼ ZUX0770248

ପ ୁ /50264 70 150 264ନିଳାDର େଗୗଡ ପି ଦୟାନିଧି େଗୗଡ OR/12/089/196574

ପ ୁ /50265 38 150 265ଭୀମ େଗୗଡ ପି ନୀଳାDର େଗୗଡ LSL1330430

"ୀ /50266 30 150 266ସବିତା େଗୗଡ )ା ପ ୂନ୍2  ଚ,�  େଗୗଡ ZUX1161207

ପ ୁ /51267 48 150 267ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ତ�ିେଲାଚନ ନାୟକ LSL1330414

"ୀ /51268 35 150 268ସନିୁତା ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ ZUX1101641

ପ ୁ /51269 81 150 269ନୀଳକ[ ପାତ� ପି େବାଇଦ�ନାଥ ପାତ� ZUX1169689

"ୀ /51270 62 150 270ମାଣିକ ପାତ� )ା ମାଧବ ପାତ� ZUX1123520

ପ ୁ /51271 60 150 271ମାଧବ ପାତ� ପି ବନ କମୁାର ପାତ� LSL1330067

"ୀ /51272 56 150 272ମାଣିକ ପାତ� )ା ମାଧଵ ପାତ� ZUX1332238

ପ ୁ /51273 34 150 273ଜାDବତୀ ପାତ� ପି ମାଧବ ପାତ� ZUX1123819

"ୀ /51274 38 150 274ଚ^ଳା ସାହୁ )ା ମେନାଜକମୁାର ZUX0275644

ପ ୁ /51275 35 150 275ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶାଇେବା ସାହୁ ZUX1242817

"ୀ /52276 42 150 276ରୀନା ଲମତା )ା କ3ୁ ବିହାରି ଲମତା ZUX1286673

ପ ୁ /52277 24 150 277ଜନା12 ନ ନାଗ ପି େକଶବ ନାଗ ZUX0114348

ପ ୁ /54278 40 150 278ହାକି� େବn ପି କାେଦo େବn LSL1330455

"ୀ /54279 34 150 279ନାଜୁ ବିବି )ା ହାକିଶ େବn ZUX0770255

ପ ୁ /54280 41 150 280କମଳା କମୁାର କରଣ ପି ନକଳୁ କରଣ ZUX1101898

ପ ୁ /55281 36 150 281ରାେଜଶ ବଟ ମିଶ� ପି ଉେମଶ ଚ,�  ବଟମିଶ� ZUX0865170

"ୀ /55282 27 150 282ପଦ7 ିନୀ ପରଜା )ା ଶବି ପରଜା ZUX0871855

"ୀ /55283 30 150 283ଆରତୀ ପଟନାୟକ )ା ସଭୁାନ୍ସ ୁପଟନାୟକ ZUX1068584

ପ ୁ /55284 66 150 284ସବୁାସ ଚ,�  ପAନାୟକ ପି ସଦୁସ2ନ ପAନାୟକ OR/12/089/196314

"ୀ /55285 64 150 285ବସ4 କମୁାରି ପAନାୟକ )ା ସବୁାସ ଚ,�  ପAନାୟକ OR/12/089/196316

ପ ୁ /55286 45 150 286ମେନାଜ କମୁାର ପAନାୟକ ପି ଲଳିତ େମାହନ ପAନାୟକ LSL1523133

ପ ୁ /55287 43 150 287ଶଭୁ� ାଂଶ ୁପAନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ,�  ପAନାୟକ LSL1336775

ପ ୁ /55288 40 150 288କାThେକ9ର ପAନାୟକ ପି ଲଳିତ େମାହନ ପAନାୟକ LSL1459189

ପ ୁ /55289 38 150 289ସ,ିପ ପAନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ,�  ପAନାୟକ LSL1330075

"ୀ /55290 26 150 290ପpୁଲତା ପAନାୟକ )ା ସ,ୀପ ପAନାୟକ ZUX1331735

ପ ୁ /56291 56 150 291ପିତବାସ େବହରା ପି ରବିନ େବେହରା ZUX0871806

ପ ୁ /56292 46 150 292ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଉଦୟନାଥ େବେହରା ZUX0770263

"ୀ /56293 38 150 293)ପZାରାଣି େବେହରା )ା ପଦ7 ନ କମୁାର େବେହରା ZUX0770271

"ୀ /56294 34 150 294କନିୁ େଦବୀ େବେହରା )ା େମାନଜ କମୁାର େବେହରା ZUX1242783

"ୀ /56295 29 150 295ପ�ତିମା େବେହରା )ା ଅେଶାକ େବେହରା ZUX0871798

ପ ୁ /56296 34 150 296କXତରୁ କରଣ ପି ନକଳୁ କରଣ ZUX1101872

"ୀ /56297 24 150 297ସ�ୀତା ପVା ପି ଲିମାଇ ପVା ZUX1101955

"ୀ /57298 45 150 298ବବିତା ଦାସ )ା ଭୁବନା ନ, ଦାସ LSL2634210
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ପ ୁ /57299 25 150 299ପ�େବାଧ ପ�କାଶ ଦାସ ପି ଭୁବନାନ, ଦାସ ZUX0944983

ପ ୁ /57300 23 150 300ପାଥ2 ପ�ତିମା ଦାସ ମା ବବିତା ଦାସ ZUX1220425

ପ ୁ /57301 39 150 301ଗିରିଧାରୀ ପ�ଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପ�ଧାନ ZUX1219765

"ୀ /57302 21 150 302ଈ$ଵରୀ ରାଉଳ )ା ଗିରିଧାରୀ ପ�ଧାନ ZUX1221746

ପ ୁ /58303 71 150 303ପ�େମାଦ ଚ,�  ବ� ହ7 ା ପି ବାେC9ର ବ� ହ7 ା ZUX0113001

ପ ୁ /58304 40 150 304ଲଳିତ କମୁାର ବ� ହ7 ା ପି ପ�େମାଦ ଚ,�  ବ� ହ7 ା ZUX0888263

ପ ୁ /58305 38 150 305ସେ4ାଷ କମୁାର ବ� ହ7 ା ପି ପ�େମାଦ ବ� ହ7 ା LSL2656064

"ୀ /58306 33 150 306ରଶ7 ିତା ବ� ହ7 ା )ା ସେ4ାଷ କମୁାର ବ� ହ7 ା ZUX0816413

"ୀ /58307 31 150 307ସସ7ିତା ବ� ହ7 ା )ା ଲଳିତ କମୁାର ବ� ହ7 ା ZUX0816421

"ୀ /58308 66 150 308ପ�ମିଳା ଦାସ )ା ଅଖିଳ ଚରଣ ଦାସ ZUX1352558

ପ ୁ /58309 47 150 309ଅମଲୁ� କମୁାର ଦାସ ପି ଅଖିଳ ଚ,�  ଦାସ OR/12/089/298696

ପ ୁ /58310 42 150 310େଦବାଶିସ ଦାସ ପି ଅଖିଳ ଚରଣ ଦାସ ZUX0770289

"ୀ /58311 34 150 311େସZହା3ଳି ଦାସ )ା େଦବାଶିସ ଦାସ ZUX1187806

ପ ୁ /58312 31 150 312େକଶବ କରଣ ପି ନକଳୁ କରଣ ZUX1101856

ପ ୁ /58313 53 150 313ବିେଦଶି ନାୟକ ପି ବୃ,ାବନ ନାୟକ ZUX0275677

"ୀ /58314 43 150 314ସନୁତି ନାୟକ )ା ବିେଦଶି ନାୟକ ZUX0275669

"ୀ /58315 21 150 315ଶିବାନୀ ପVା ପି ଦୁଗ@ ପ�ସାଦ ପVା ZUX1207869

"ୀ /59316 58 150 316ଦଇମତି ଗଉଡ )ା ପରୂୁଶତି ଗଉଡ OR/12/089/196559

ପ ୁ /59317 53 150 317ପରୁୁଶତି ଗଉଡ ପି ମଧ ୁଗଉଡ OR/12/089/196558

ପ ୁ /59318 50 150 318େଗାବି, ଗଉଡ ପି ମଧ ୂଗଉଡ OR/12/089/196560

"ୀ /59319 59 150 319ଚ,�ମା େଗୗଡ )ା େଗାବି, େଗୗଡ LSL1459197

ପ ୁ /59320 35 150 320ଧନପତି େଗୗଡ଼ ପି ପରୁୁସତି େଗୗଡ଼ ZUX1109347

ପ ୁ /59321 22 150 321ଧନପତି େଗୗଡ଼ ପି େଗାବି, େଗୗଡ଼ ZUX1133297

"ୀ /60322 33 150 322ର3ିତା ଲମତା )ା ଜଗନZ ାଥ ଲମତା ZUX0865295

ପ ୁ /60323 32 150 323କମଳ କା4 ମହାପାତ� ପି ବୃ]ାବନ ମହାପାତ� ZUX0275693

ପ ୁ /60324 30 150 324କାଳି ଶCର ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ଚ,�  ସାହୁ ZUX0428953

ପ ୁ /61325 48 150 325ସଧୁାକର ପାତ� ପି ନଟବର ପାତ� OR/12/089/196709

"ୀ /61326 45 150 326ମାମି ପାତ� )ା ସଧୁାକର ପାତ� LSL1459148

"ୀ /61327 25 150 327ମିନତି ପାତ� ପି ସଧୁାକର ପାତ� ZUX0816686

ପ ୁ /62328 50 150 328ସବୁାସଚ,�  ସାହୁ ପି ମୃତ�3ୁୟ ସାହୁ OR/12/089/196552

"ୀ /62329 43 150 329ରାଧାମଣି ସାହୁ )ା ସବୁାସ ସାହୁ OR/12/089/196553

ପ ୁ /62330 21 150 330ଲ67ୀ ନୃଶିହ ସାହୁ ପି ସବୁାଶ ଚ,�  ସାହୁ ZUX1242718

"ୀ /63331 80 150 331ଧନାଇ େଗୗଡ )ା ତିଳ େଗୗଡ ZUX0666867

ପ ୁ /63332 63 150 332ମାନସିଂ େଗୗଡ ପି ମିେଳା େଗୗଡ ZUX0666875

ପ ୁ /63333 52 150 333ଭଗବାନ େଗୗଡ ପି ତିଲ େଗୗଡ ZUX1335173

"ୀ /63334 50 150 334ଲଛମା େଗୗଡ )ା ମାନସିଂ େଗୗଡ ZUX0888297

"ୀ /64335 37 150 335ଅନିତା ଖଟୁଆ )ା ଅ6ୟ କମୁାର ଖଟୁଆ ZUX1275262

ପ ୁ /64336 44 150 336ସଶୁା4 କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାବି, ଚ,�  ନାୟକ ZUX0114181

ପ ୁ /64337 40 150 337ବସ4 କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାବି, ଚ,�  ନାୟକ ZUX0428920

"ୀ /64338 33 150 338ପ�ଭାସିନୀ ନାୟକ )ା ବସ4 କମୁାର ନାୟକ ZUX0429001

ପ ୁ /64339 25 150 339ଅ9ିନୀ ନାୟକ ପି ଶବିରାମ ନାୟକ ZUX0944801

"ୀ /65340 65 150 340ତମାଳକମୁାରି ମାଦଳା )ା ରଘନୁାଥ ମାଦଳା OR/12/089/196590

"ୀ /65341 65 150 341ତମାଳ ମଦଲା )ା ରଘନୁାଥ ମଦଲା ZUX1334093

ପ ୁ /65342 52 150 342ପ�େମାଦକମୁାର ମାଦଳା ପି ରଘନୁାଥ ମାଦଳା OR/12/089/196589

ପ ୁ /65343 51 150 343ପ�େମାଦ କମୁାର ମଦଲା ପି ରଘନୁାଥ ମଦଲା ZUX1332410

ପ ୁ /65344 49 150 344ପLୁ2ଚ,�  ମାଦଳା ପି ରଘନୁାଥ ମାଦଳା OR/12/089/196591

ପ ୁ /65345 46 150 345ବିେନାଦ କମୁାର ମାଦଳା ପି ରଘନୁାଥ ମାଦଳା ZUX0645572

ପ ୁ /65346 45 150 346ହରିହର ମାଦଳା ପି ରଘନୁାଥ ମାଦଳା LSL1456961

"ୀ /65347 43 150 347ରୀତା ମାଦଳା )ା ବିେନାଦ ମାଦଳା ZUX0340778

"ୀ /65348 42 150 348ବି,ୁ ବ,ନା ମାଦଳା )ା ହରିହର ମାଦଳା ZUX0770297

"ୀ /65349 42 150 349ରୀତା3ଳୀ ମାଦଳା )ା ବିନଦ କମୁାର ମାଦଳା ZUX0645721

"ୀ /65350 42 150 350ପ�ଭାସିନି ମାଦଳା )ା ପ�େମାଦ କମୁାର ମାଦଳା LSL1456920

"ୀ /65351 39 150 351ଅ3ନା ମାଦଳା )ା ପLୂ2 ଚ,�  ମାଦଳା ZUX0770305

ପ ୁ /65352 23 150 352େପ�ମ ର3ନ ମାଦଳା ପି େପ�ାମଦ କମୁାର ମାଦଳା ZUX1104421

"ୀ /65353 19 150 353ପ�ିୟCା ମାଦଳା ପି ପ�ମଦ କମୁାର ମାଦଳା ZUX1356138

ପ ୁ /65354 37 150 354ସସୁା4 କମୁାର ମାହା4ି ପି ରାମଚ,�  ମାହା4ି ZUX1131143

"ୀ /65355 30 150 355ପ�ଭାସିନୀ ମହା4ି )ା ସଶୁା4 କମୁାର ମହା4ି ZUX1102144

"ୀ /66356 49 150 356ବିଜୟଲ67ୀ ନାୟକ )ା ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ZUX1139542

"ୀ /66357 26 150 357ସରୁଭି ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ZUX0871830

ପ ୁ /66358 24 150 358ବି9ଜିତ ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ZUX0871913

ପ ୁ /66359 31 150 359ରାମନାଥ ପରଜା ପି େମନ ପରଜ ZUX0603563

ପ ୁ /68360 50 150 360ସିମାଦ� ି ପVା ପି ବୁଲୁ ପVା OR/12/089/196700
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"ୀ /68361 45 150 361ସଶୁୀଳା ପVା )ା ସିମାଦ� ୀ ପVା OR/12/089/196655

"ୀ /68362 43 150 362ସ3(ୁା ପଂଡା ପି ବିରୂପକଷା ଦାସ। ZUX1243013

"ୀ /68363 30 150 363)ାତୀ ପVା ପି ସିମାଦ� ୀ ପVା ZUX0340794

"ୀ /68364 28 150 364ସୃତି ପVା ପି ସିମାଦ� ୀ ପVା ZUX0603209

"ୀ /68365 26 150 365ଶା4ି ପVା ପି ସିମାଦ� ୀ ପVା ZUX0776609

ପ ୁ /69366 27 150 366ରାେଜଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରେମଶ ଚ,�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1041508

"ୀ /70367 80 150 367ରୁକ7 ଣି ଦାସ )ା ରାମଚ,�  ଦାସ OR/12/089/196521

ପ ୁ /70368 60 150 368ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି ରାମଚ,�  ଦାସ LSL1337344

"ୀ /70369 56 150 369ସାବିତ�ୀ ଦାସ )ା ରାଜକିେଶାର ଦାସ LSL1337351

ପ ୁ /70370 55 150 370ଦିବାକର ଦାସ ପି ରାମଚ,�  ଦାସ OR/12/089/196522

"ୀ /70371 50 150 371ସବିତା ଦାସ )ା ଦିବାକର ଦାସ OR/12/089/196523

ପ ୁ /70372 44 150 372ସିମା^ଳ ଦାସ ପି ରାମଚ,�  ଦାସ OR/12/089/196818

"ୀ /70373 37 150 373ସଚିୁଶ7 ିତା ଦାସ )ା ସୀମା^ଳ ଦାସ ZUX0645713

"ୀ /70374 29 150 374ର3ିତା ଦାସ ପି ଦିବାକର ଦାସ ZUX0429175

ପ ୁ /70375 25 150 375ରଶ7 ି ର3ନ ଦାସ ମା ସବିତା ଦାସ ZUX0864983

ପ ୁ /71376 32 150 376ତ�ିପତି କମୁାର କ,ପାନ ପି ହରିi,�  କ,ପାନ ZUX0206367

ପ ୁ /72377 50 150 377ବାଲ�ପ�ସାଦ ଭଟମିଶ� ପି ଗେୁP9ର ଭଟମିଶ� OR/12/089/196529

"ୀ /72378 46 150 378ପrୁା3ଳି ଭAମିଶ� )ା ବାଲ� ପ�ସାଦ ଭAମିଶ� OR/12/089/197091

"ୀ /72379 27 150 379ସ7 ୃତି ଭAମିଶ� ପି ବାଲ� ପ�ସାଦ ଭAମିଶ� ZUX0698290

ପ ୁ /72380 29 150 380ସରୂଜ ଭA ମିଶ� ମା ସକୁା4ି ଭA ମିଶ� ZUX0698605

ପ ୁ /72381 65 150 381ବିେନାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଲ67ୀ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0602979

"ୀ /72382 32 150 382ପଲN ବୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବିେନାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0602995

"ୀ /72383 26 150 383ପ�ତିଭା ପାନିଗ�ାହୀ ପି ବିେନାଦ ପାନିଗ�ାହୀ ZUX0698910

ପ ୁ /72384 62 150 384ନଳିନ କମୁାର ପAନାୟକ ପି ବାନା�ୱର ପAନାୟକ ZUX0945162

"ୀ /72385 60 150 385ସଚିୁତ� ା ସାହୁ )ା ବିେନାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0602961

"ୀ /73386 55 150 386ଡଲି େଚୗଧରିୁ )ା ଦୁଗ@ ପ�ସାଦ େଚୗଧରିୁ ZUX0666883

ପ ୁ /74387 22 150 387ମାନସ ର3ନ ପଟନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁପଟନାୟକ ZUX1125913

ପ ୁ /74388 80 150 388ଅଜୁ2 ନ ପAନାୟକ ପି ଲ67ଣ ପAନାୟକ LSL1330117

ପ ୁ /74389 52 150 389ମେନାଜ କମୁାର ପAନାୟକ ପି ଅଜୁ2 ନ ପAନାୟକ LSL1330083

ପ ୁ /74390 52 150 390ଅଭିମନ� ୁପAନାୟକ ପି ଅଜୁ2 ନ ପAନାୟକ ZUX0206383

"ୀ /74391 49 150 391ରାଧାରାଣି ପAନାୟକ )ା ଅଭିମନ� ୁପAନାୟକ ZUX0206375

"ୀ /75392 92 150 392ସବିତା ପVା )ା େକଳୖାସ ଚ,�  ପVା ZUX0390187

ପ ୁ /75393 68 150 393ଭିମେସନ ପVା ପି ମାଗତା ପVା ZUX0770313

ପ ୁ /75394 66 150 394େକଳୖାଶ ଚ,�  ପVା ପି ବୃ,ାବନ ପVା ZUX0275727

"ୀ /75395 60 150 395ବାସ4ି ପVା )ା ଭୀମେସନ ପVା ZUX1220300

ପ ୁ /75396 31 150 396ସନିୁଲ ପVା ପି ଭିମେସନ ପVା ZUX0428987

"ୀ /75397 25 150 397ଦମୟ4ି ପVା )ା ଅନିଲ କମୁାର ପVା ZUX1219609

ପ ୁ /76398 66 150 398ର�ନିଧି ସାହୁ ପି ପ^ାନନ ସାହୁ OR/12/089/212760

"ୀ /76399 58 150 399ମାଧରିୁ ସାହୁ )ା ର�ନିଧି ସାହୁ OR/12/089/212761

ପ ୁ /76400 35 150 400ତ�ିପତି କମୁାର ସାହୁ ପି ରCନିଧି ସାହୁ ZUX0206391

ପ ୁ /76401 33 150 401ସିମା^ଳ ସାହୁ ପି ରCନିଧି ସାହୁ ZUX0485847

"ୀ /77402 80 150 402ହାରାେଦବି ପାଣିଗ�ାହି )ା ଚ,� ିକା ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/198609

"ୀ /77403 78 150 403ଚ,� ିକା ପାଣିଗ�ାହି ପି କାେ]ଇ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0666891

ପ ୁ /77404 50 150 404ମନେମାହନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଚ,� ିକା ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1364108

ପ ୁ /77405 46 150 405ଜଗ େମାହନ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଚ,� ିକା ପାଣିଗ�ାହି LSL1330059

"ୀ /77406 44 150 406ଗିରିଜା ପାଣିଗ�ାହୀ )ା ମନେମାହନ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1364090

ପ ୁ /79407 38 150 407ଅଜୟ କମୁାର େବହୁରିଆ ପି େବ<ୖବ େବହୁରିଆ ZUX0602953

"ୀ /79408 35 150 408ବିଜୟ ଲ67 ିେବହୁରିଆ )ା ଅଜୟ କମୁାର େବହୁରିଆ ZUX0602946

"ୀ /79409 60 150 409େଶଳୖବାଳା ଭଟମିଶ� )ା ରେମଶ ଚ,�  ଭଟମିଶ� OR/12/089/196526

"ୀ /79410 52 150 410ଶକୁା4ି ଭଟମିଶ� )ା ଜୟପ�ସାଦ ଭଟମିଶ� OR/12/089/196528

"ୀ /79411 32 150 411ରଶ7ତିା ଭA ମିଶ� ମା ସକୁା4ି ଭA ମିଶ� ZUX0340810

"ୀ /79412 30 150 412ସଶ7 ିତା ଭA ମିଶ� ମା ସକୁା4ି ଭA ମିଶ� ZUX0340828

"ୀ /79413 29 150 413ସେ4ାସୀ ହରିଜନ )ା କ� ୀ<ା ହରିଜନ ZUX0698688

ପ ୁ /79414 29 150 414ରତନ ହରିଜନ ପି ରାମା ହରିଜନ ZUX0698696

ପ ୁ /79415 28 150 415କ� ୀ<ା ହରିଜନ ପି ସାେନା ହରିଜନ ZUX0698720

ପ ୁ /79416 46 150 416ସ3ୀବ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଘନଶ�ାମ ପ�ଧାନ ZUX0865220

"ୀ /79417 35 150 417ସମିୁତ� ା ପ�ଧାନ )ା ସ3ୀବ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0865238

ପ ୁ /80418 34 150 418େସୗମ� ର3ନ ମହାପାତ� ପି v ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0698886

"ୀ /80419 26 150 419ସZିtାରାଣୀ ପVା ପି ମେହ,�  ପVା ZUX0698878

"ୀ /81420 31 150 420ତୁଳସା ସାହୁ )ା ରାେଜ,�  ସାହୁ ZUX0698597

ପ ୁ /81421 27 150 421ସେ4ାଷ ସାହୁ ପି ମଥରୁା ସାହୁ ZUX0698746

ପ ୁ /82422 19 150 422ପେୁr,ୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ସRଯ ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX1360510
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"ୀ /82423 81 150 423ସୟୂ2 େଗୗଡ )ା ନହCି େଗୗଡ ZUX1220623

ପ ୁ /82424 40 150 424େଗାକଳୁ େଗୗଡ ପି ନହCି େଗୗଡ ZUX1220565

ପ ୁ /82425 55 150 425େଶଷାନ, େହାତା ପି େଦବରାଜ େହାତା ZUX1134212

ପ ୁ /82426 57 150 426େକଦାରନାଥ ମହା4ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା4ି ZUX1129139

"ୀ /82427 47 150 427ସେରାଜିନି ମହା4ି )ା େକଦାର ନାଥ ମହା4ି ZUX1125996

ପ ୁ /82428 24 150 428ସେୁଭ,ୁ ମାହା4ି ପି େକଦାର ନାଥ ମହା4ି ZUX1125962

ପ ୁ /82429 61 150 429େଦେବ,� ନାଥ ନାୟକ ପି ରାମନାଥ ନାୟକ ZUX1107739

ପ ୁ /82430 59 150 430ନିଳମାଧବ ନାୟକ ପି ତ�ପତି ବାଲାଜି ନାୟକ ZUX0485854

ପ ୁ /82431 55 150 431ରବୀ,�  ନାୟକ ପି ତ�ୀପତି ବାଲାଜି ନାୟକ LSL1363852

"ୀ /82432 53 150 432ସଷୁମା ନାୟକ )ା ରବୀ,�  ନାୟକ LSL1363845

"ୀ /82433 53 150 433ମିନତି ନାୟକ )ା େଦେବ,�  ନାଥ ନାୟକ ZUX1133479

"ୀ /82434 52 150 434ମେହ)ରି ନାୟକ )ା ନିଳମାଧବ ନାୟକ ZUX0485912

ପ ୁ /82435 50 150 435ସତ� ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ତ�ିପତୀ ବାଲାଜି ନାୟକ LSL1459254

"ୀ /82436 49 150 436ପ�ଭାସିନି ନାୟକ )ା ସତ� ନାରାୟଣ ନାୟକ LSL1477991

"ୀ /82437 45 150 437ଗିରିଜା ନାୟକ ପି ନବିନ ନାୟକ ZUX1273283

"ୀ /82438 44 150 438ଗିରିଜା ନାୟକ ପି ନବିନ ନାୟକ ZUX1286574

"ୀ /82439 42 150 439ସରୀତା ନାୟକ )ା ସଧୁାକର ନାୟକ ZUX1219799

ପ ୁ /82440 35 150 440ଶ(ି ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ନବିନ ନାୟକ ZUX0944777

"ୀ /82441 31 150 441ସମିୁତା ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ZUX1101997

"ୀ /82442 21 150 442ଅମ�ୀତା ନାୟକ ପି ସଧୁାକର ନାୟକ ZUX1104199

"ୀ /82443 23 150 443ଶ�ୀତି ପାତ� ପି ସେ4ାଷ ପାତ� ZUX0944918

ପ ୁ /82444 29 150 444ତୁଷାର ପAନାୟକ ପି େଦେବ,�ନାଥ ପAନାୟକ ZUX1109248

ପ ୁ /82445 47 150 445ଉେମଶ  ଚ,�  ପAନାୟକ ପି ନୃଶିu ପAନାୟକ ZUX1209071

ପ ୁ /82446 26 150 446ସକୁା4 ପଟନାୟକ ପି ନରସୀଘZ ପଟନାୟକ ZUX1068618

"ୀ /82447 21 150 447ପରସା4ୀ ପଟନାୟକ )ା ଶ(ୀପରସାଦ ପଟନାୟକ ZUX1068600

"ୀ /82448 60 150 448ନଳିନୀ ସାହୁ )ା ସେ4ାଷ କମୁାର ପାତ� ZUX0816215

"ୀ /82449 55 150 449ନିହାରାବାଳା ସାହୁ )ା 6ୀରଦ କମୁାର ଶମ@ ZUX1296318

"ୀ /82450 21 150 450ଦିଶା ଶମ@ ପି ଶ�ୀ ଖିେରାଦ କମୁାର ଶମ@ ZUX1206176

ପ ୁ /83451 56 150 451ଲି�ରାଜ ପାତ� ପି ଶତ�ୁଘZ ପାତ� ZUX0666909

"ୀ /83452 38 150 452ଉମାରାଣୀ ପାତ� )ା ଲି�ରାଜ ପାତ� ZUX0666917

ପ ୁ /83453 52 150 453ମେହ,�  ପAନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ,�  ପAନାୟକ ZUX0603225

"ୀ /83454 44 150 454ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା ପAନାୟକ )ା ମେହ,�  ପAନାୟକ ZUX0603191

ପ ୁ /83455 34 150 455ସେୁର,�  ପAନାୟକ ପି ପLୂ2ଚ,�  ପAନାୟକ ZUX1129170

ପ ୁ /83456 24 150 456େଦେବ,�  କମୁାର ପAନାୟକ ମା ସମୁତୀ ପAନାୟକ ZUX1220524

"ୀ /83457 70 150 457ସଷୁମା ପAନାୟକ )ା କିେଶାର ଚ,�  ପAନାୟକ LSL1407436

"ୀ /83458 63 150 458ସମୁତୀ ପAନାୟକ )ା ଶ�ୀ ପଣୂ2ଚ,�  ପAନାୟକ ZUX1127182

"ୀ /84459 43 150 459ତିଳଠାYା ପAନାୟକ )ା ସରଜ କମୁାର ପAନାୟକ ZUX1101351

"ୀ /84460 32 150 460ରିତାଳି ସାହୁ )ା ବି$ଵ ରvନ +ଵାଇଁ ZUX1242650

ପ ୁ /85461 41 150 461ସ3ିବ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ରମାକା4 ମହାପାତ� ZUX1329721

ପ ୁ /86462 32 150 462ସାବନ କମୁାର ଗରଡ଼ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଗରଡ଼ା ZUX0206409

ପ ୁ /87463 46 150 463ଏ ଭୀମ ରାଓ ପି ଏ ଡ଼ାଲିବ]ୁ ZUX0114710

"ୀ /87464 32 150 464ଏ ଶ�ୀେଦବୀ )ା ଏ ଭୀମା ରାଓ ZUX0524918

"ୀ /87465 48 150 465ସବୁାଷ ଚଂଦ�  ମିଶ� ପି ନିଳକ[ ମିଶ� ZUX1335017

"ୀ /87466 46 150 466କXନା ମିଶ� )ା ସବୁାଷ ଚ,�  ମିଶ� ZUX1207406

ପ ୁ /87467 42 150 467ସଲିଳ ମିଶ� ପି ବିପିନ ବିହାରି ମିଶ� LSL1337286

ପ ୁ /88468 54 150 468ଏମ ଡି ଆକବର ପି ଏମ ଡି କାଦର ବସା ZUX1356062

"ୀ /89469 28 150 469େଯେହରା ବାନୁ )ା ମହYଦ ଫକିର ZUX1202308

"ୀ /89470 26 150 470େସାଫିୟା େବଗମ ପି େସକନେନ ସାଇଦାେଭଲି ZUX0816579

ପ ୁ /89471 65 150 471ମେହାYଦ ଫକିର ପି ମେହାYଦ କାଦର ବାସା ZUX1202480

ପ ୁ /89472 29 150 472ମହYଦ ହବିବୁଲN ା ପି ମହYଦ ଫକିର ZUX0428813

ପ ୁ /89473 48 150 473ମହYଦ ମନୁା ପି ମହYଦ କାଦର OR/12/089/296469

ପ ୁ /89474 34 150 474ମହYଦ ସାମିଉଲN ା ପି ମହYଦ ଫକିର ZUX0485904

ପ ୁ /90475 26 150 475ରାମ ଭତ� ା ପି ରଘନୁାଥ ଭତ� ା ZUX1206754

"ୀ /90476 22 150 476ସେ4ାଷୀ ଭତ� ା )ା ରାମ ଭତ� ା ZUX1206796

"ୀ /90477 20 150 477ହସିନା ବିବି )ା ମହYଦ ରଶିଦ ZUX1242809

"ୀ /90478 32 150 478ଶଭୁଦ� ା ନାୟକ )ା ସେୁରଶ ମହାCଡୁ ZUX1202266

ପ ୁ /90479 31 150 479ଦୀନବ]ୁ ନାୟକ ପି କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ZUX1206739

"ୀ /90480 22 150 480େଜମା ନାୟକ )ା ଦୀନବ]ୁ ନାୟକ ZUX1202571

ପ ୁ /90481 51 150 481ଶ�ୀମ4 ପାଳ ପି ଧେନ$ଵର ପାଳ ZUX1202365

"ୀ /90482 42 150 482କନିୁ ପାଳ )ା ଶ�ୀମ4 ପାଳ ZUX1202332

"ୀ /90483 22 150 483ପ�ିୟCା ପାଳ ପି ଶ�ୀମ4 ପାଳ ZUX1206515

ପ ୁ /90484 31 150 484ମହYଦ ରଶିଦ ପି ଅବଦୁଲ ରଶିଦ ZUX1242791

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀC )ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /90485 58 150 485ପ�େମାଦ ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ ZUX1202407

"ୀ /90486 52 150 486ନମ2ଦା ସାହୁ )ା ପ�େମାଦ କମୁାର ସାହୁ ZUX1202449

ପ ୁ /92487 75 150 487ଦୁଲଭ େବେହରା ପି ହେରକୃ< େବେହରା LSL1407550

"ୀ /92488 69 150 488ସାବିତ�ି  େବେହରା )ା ଦୁଲଭ େବେହରା LSL1459205

"ୀ /92489 66 150 489କମଳା କମୁାରି େବେହରା )ା ମାଝି େବେହରା ZUX1119437

ପ ୁ /92490 51 150 490ସେ4ାସ େବେହରା ପି ଦୁଲଭ େବେହରା LSL1363928

"ୀ /92491 48 150 491ବି<ୁ ପ�ିୟା େବେହରା )ା ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ZUX0275743

ପ ୁ /92492 47 150 492ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଦୁଲଭ େବେହରା LSL1364066

"ୀ /92493 45 150 493ସବୁL2 େବେହରା )ା ସେ4ାଷ େବେହରା ZUX0275768

ପ ୁ /92494 33 150 494ମାନସ ର3ନ େବେହରା ପି ମାଜି େବେହରା ZUX0275750

ପ ୁ /92495 29 150 495ଦିବ� ର3ନ େବେହରା ପି ମାଝୀ େବେହରା ZUX0428870

"ୀ /92496 39 150 496ଅନିତା ପାଣିଗ�ାହି )ା ସେରାଜ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1289909

ପ ୁ /92497 50 150 497ହରେମାହନ ପାତ� ପି ମଦନ େମାହନ ପାତ� ZUX0865261

"ୀ /92498 47 150 498ମମତା ପାତ� )ା ହରେମାହନ ପାତ� ZUX0865279

"ୀ /92499 33 150 499+ୱୀଟୀ ଶା$ୱତୀ ପ�ସାଦ )ା ମାନସ ର3ନ େବେହରା ZUX1119320

ପ ୁ /93500 32 150 500ତାରିଣୀ େଗୗଡ ପି ଶ�ୀ ଦVାସୀ େଗୗଡ ZUX0698928

ପ ୁ /93501 62 150 501ଦVାସି ଗଉଡ ପି ଭିକାରି ଗଉଡ ZUX0429027

"ୀ /93502 55 150 502ଅନୁସୟୂା ଗଉଡ )ା ଦVାସି ଗଉଡ ZUX0429035

"ୀ /94503 21 150 503କଫଫିଆ ଖତୂନ ପି ମହYଦ ସରଦାର ZUX1104025

ପ ୁ /94504 48 150 504ଡDରୁଧର ଖିଲ ପି ଗରୁୁ ଖିଲ ZUX1242858

"ୀ /94505 38 150 505ନିମ2ଲା ଖିx )ା ଡDରୁଧର ଖିx ZUX1242841

ପ ୁ /94506 79 150 506ରଘନୁାଥ ସବତ ପି ରାମଚ,�  ସବତ ZUX1104876

"ୀ /94507 70 150 507ଉଷାରଣୀ ସବତ )ା ରଘନୁାଥ ସବତ ZUX1107846

"ୀ /94508 44 150 508ସନୁ,ା ସବତ ପି ରଘନୁାଥ ସବତ ZUX1116169

"ୀ /94509 40 150 509ନଲିନୀ ପ�ଭା ସବତ )ା ସଲିଳ ସବତ ZUX1105121

ପ ୁ /94510 34 150 510ଆଶୀଷ ସାବତ ପି ରଘନୁାଥ ସବତ ZUX1101906

"ୀ /94511 33 150 511ସସ7ିତା ସାହୁ )ା ଆଶୀଷ ସାବତ ZUX1112424

ପ ୁ /94512 50 150 512ମହYଦ ସରଦାର - ଶମିମ ଖତୂନ ZUX1103860

ପ ୁ /95513 66 150 513ଉଦୟ ଶCର ଜାନୀ ପି ଶ�ୀମଖୁ ଜାନୀ LSL1330885

"ୀ /95514 56 150 514ଅନୁସୟୁା ଜାନୀ )ା ଉଦୟ ଶCର ଜାନୀ LSL1330877

"ୀ /95515 23 150 515ଶିବାନୀ ଜାନୀ ପି ଉଦୟ ଶCର ଜାନୀ ZUX0945022

ପ ୁ /96516 58 150 516ଚ,�ମଣି େଗୗଡ ପି କାଶିନାଥ େଗୗଡ LSL1363944

"ୀ /96517 27 150 517ଶଭୁସ7 ିତା େଗୗଡ ପି ଚ,�ମଣି େଗୗଡ ZUX0698340

"ୀ /97518 38 150 518କିଲା େଦବୀ )ା କିଲା ଗେଣ9ର ZUX0114678

ପ ୁ /97519 44 150 519େକ ଗେଣ$ଵର ପି େକ ସତ�ନାରାୟନ ZUX1242940

"ୀ /98520 56 150 520କବିତା କମୁାରୀ ଦାସ - େବକୖ[ୁ ପVା ZUX1334267

"ୀ /99521 29 150 521ଗରୁୁବାରି ଅମନାତ� ପି ସଦନ ଅମାନାତ� ZUX0776591

ପ ୁ /99522 33 150 522େସାମନାଥ ଚାତାର ପି କାThକ ଚାତାର ZUX0113043

"ୀ /99523 30 150 523ଅମ�ିତା େଦଓ )ା େଶଷେଦବ େଦଓ ZUX0776757

ପ ୁ /99524 26 150 524ଦିବାକର ହରିଜନ ପି ଶତୃଘନ ହରିଜନ ZUX0776807

"ୀ /99525 26 150 525ପ�ୀତି ଜାନୀ ପି ଉଦୟ ଶCର ଜାନି ZUX0776419

ପ ୁ /99526 58 150 526ବାଲ� ବ]ୁ ମାଦଳା ପି ଜଗନZ ାଥ ମାଦଳା ZUX0888230

"ୀ /99527 49 150 527େରଣକୁା ମାଦଳା ପି ଜଗନZ ାଥ ମାଦଳା ZUX0888255

"ୀ /99528 67 150 528ଚପଳା ମହା4ି )ା ଦଶରଥୀ ମହା4ି ZUX0776336

"ୀ /99529 62 150 529ଦାସରଥି ମହା4ି ପି ଦାମଦର ମହା4ି ZUX0776328

ପ ୁ /99530 39 150 530େକୗସିକ ମହା4ି ପି ଅଭିଭୁସଣ ମହା4ି ZUX0776377

ପ ୁ /99531 36 150 531ଚ,ନ କମୁାର ମହା4ି ପି ଅଭିଭୁସଣ ମହା4ି ZUX0776351

"ୀ /99532 63 150 532ସଲୁତା ମହାପାତ� )ା ପନୁ2  ଚ,�  ମହାପାତ� ZUX0776542

ପ ୁ /99533 49 150 533ଅନ4 ନାରାୟଣ ମହାପାତ� ମା ସଲୁତା ମହାପାତ� ZUX0776567

"ୀ /99534 42 150 534କାକଲି ମଜୁମଦାର )ା ଶCର ସରକାର ZUX0776393

ପ ୁ /99535 52 150 535ଶାରଦା ପ�ସନ ମଲN ପି ପ�ଭାକର ମଲ ZUX0776500

"ୀ /99536 53 150 536ନମିତା ମVଳ )ା ଶଶାC େସଖର ମVଳ ZUX0776534

ପ ୁ /99537 38 150 537ଶCର ମVଳ ପି ନଟବର ମVଳ ZUX0940155

"ୀ /99538 32 150 538ଗୀତା3ଳୀ ମVଳ )ା ସଧୁାକର ମVଳ ZUX0940148

"ୀ /99539 28 150 539ସଜୁାତା ମVଳ ପି ନଟବର ମVଳ ZUX1101930

"ୀ /99540 33 150 540େଜାସZାରାଣୀ ମyୀ )ା ସେ4ାଷ କମୁାର ମyୀ ZUX0888248

ପ ୁ /99541 57 150 541ପ�େମାଦ କମୁାର ମିଶ� ପି ନରସିଂହ ମିଶ� ZUX0776831

"ୀ /99542 25 150 542ପଲN ବୀ ମିଶ� ପି ପ�େମାଦ ମିଶ� ZUX0816728

"ୀ /99543 46 150 543ରଶ7 ିତା ମିଶ� )ା ର�ନାଥ ମିଶ� ZUX0776583

"ୀ /99544 66 150 544ସୟୁ2ମଣି ନାୟକ )ା ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX0776443

ପ ୁ /99545 51 150 545ସଧୁାକର ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟାଣା ନାୟକ ZUX0776476

ପ ୁ /99546 36 150 546କିଶର ଚ,�  ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX0776427

9 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀC )ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /99547 45 150 547ନିେବଦିତା ପାଢି )ା ଶିବ ପ�ସାଦ ପVା ZUX0774976

"ୀ /99548 41 150 548ନମିତା ପାଢୀ ପାଢୀ )ା ଅନ4 ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପାଢୀ ZUX0776559

ପ ୁ /99549 54 150 549ଲିମାଇ ଁଚରଣ ପVା ପି ତ�ିପତି ବାଲାଜି ପVା ZUX0776682

"ୀ /99550 33 150 550ଦିPିରାଣୀ ପVା )ା ସଯୂ�2 ନାରାୟଣ ମହାପାତ� ZUX0777185

ପ ୁ /99551 32 150 551ସ7 ୃତି ରଂଜନ ପVା ପି ନରସିଂହ ପVା ZUX0776468

"ୀ /99552 44 150 552ଚzା ମଣି ପାVି )ା ବନମାଳି ପାVି ZUX0776690

"ୀ /99553 72 150 553ପିCି ପାଣିଗ�ାହି )ା ସିମା^ଳ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0776484

ପ ୁ /99554 59 150 554ସିମା^ଳ ପାଣିଗ�ାହି ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0776492

"ୀ /99555 62 150 555ବାସ4ି ପାତୀ )ା ବିନଦ ପାତୀ ZUX0776765

ପ ୁ /99556 41 150 556ସେ4ାଷ କମୁାର ପତି ପି ବିନଦ ପାତି ZUX0776773

ପ ୁ /99557 39 150 557ଜୟ4 କମୁାର ପତୀ ପି ବିନଦ ପତୀ ZUX0776575

ପ ୁ /99558 35 150 558ପ�ଶା4 କମୁାର ପତି ପି ବିନଦ ପତି ZUX0776781

"ୀ /99559 47 150 559ଝୁନୁ ପାତ� )ା ରେମଶ ପାତ� ZUX0776237

"ୀ /99560 28 150 560ସିଖf କମୁାର ପାତ� ପି ସେରାଜ କମୁାର ପାତ� ZUX0888305

"ୀ /99561 45 150 561)ାଗତୀକା ପAନାୟକ )ା କିେଶାର ଚ,�  ପAନାୟକ ZUX0776815

"ୀ /99562 44 150 562ସାଗରିକା ପAନାୟକ )ା ମେନାଜ କମୁାର ପAନାୟକ ZUX0776799

"ୀ /99563 43 150 563ତିଲତାମା ପAନାୟକ )ା ସେରାଜ କମୁାର ପAନାୟକ ZUX0776864

"ୀ /99564 48 150 564େସୗଭାଗିନୀ ପ�ଧାନ )ା ପ�କାଶ ଚ,�  +ଵାଇଁ ZUX0776526

ପ ୁ /99565 74 150 565ଜି. ରା�ା ରାଓ ପି ଜି. େଭେCଟ ରାଓ ZUX0777177

"ୀ /99566 32 150 566ରୁକ7 ଣୀ ରଥ )ା ସେ4ାଷ କମୁାର ପାଠି ZUX0816595

ପ ୁ /99567 55 150 567ସକୁା4 କମୁାର ରାଉତ ପି ମଧସୁଦୁନ ରାଉତ ZUX0776344

ପ ୁ /99568 65 150 568ନିସାନାଥ ସାହୁ ପି େଦତୖାରି ସାହୁ ZUX0776369

ପ ୁ /99569 41 150 569ଶCର ସରକାର ପି ସବୁାସ ଚ,�  ସରକାର ZUX0776401

ପ ୁ /99570 59 150 570ରାେଧଶ�ାମ େସନାପତି ପି ବାସେୁଦବ େସନାପତି ZUX0776625

ପ ୁ /99571 25 150 571ରାେକଶ ଚ,�  େସନାପତି ପି ରାଧାଶ�ାମ େସନାପତି ZUX0816652

ପ ୁ /99572 48 150 572ପ�କାଶ ଚ,�  )ାଇଁ ପି ବାବାଜି ଚରଣ )ାଇଁ ZUX0776518

ପ ୁ /99573 33 150 573ବି9 ର3ନ )ାଇଁ ପି ନାରାୟଣ )ାଇଁ ZUX0776294

"ୀ /99574 69 150 574ଦମୟ4ି ତରାସିଆ )ା ସଦୁାମ ଚରଣ ତରାସିଆ ZUX0776450

ପ ୁ /100575 26 150 575ନାରୟଣ ଦାସ ପି କାଳୁ ଚରଣ ଦାସ ZUX1206762

ପ ୁ /100576 49 150 576ସତ� ର3ନ ରାଉତ ପି ମାନେଗାବି, ରାଉତ LSL1336783

"ୀ /100577 45 150 577ପ�ଭାସିନି ରାଉତ )ା ସତ� ର3ନ ରାଉତ LSL1337229

"ୀ /100578 25 150 578ସଂ�ୀତା ରାଉତ ପି ସତ� ର3ନ ରାଉତ ZUX0816355

"ୀ /100579 21 150 579ବ,ିତା ରାଉତ ପି ସତ�ର3ନ ରାଉତ ZUX1207075

ପ ୁ /100580 39 150 580ମହYଦ େମହବୁ{ ସା ପି ମହYଦ ନିହାଲ ସା ZUX0340844

ପ ୁ /101581 62 150 581େଚତୖନ� େବେହରା ପି ମାଗଣିୁ େବେହରା LSL1337278

ପ ୁ /101582 59 150 582ପିତାDର େବେହରା ପି ମଧ ୁେବେହରା ZUX0340851

"ୀ /101583 55 150 583ଫଲୁରାଣୀ େବେହରା )ା ପିତାDର େବେହରା ZUX0340869

"ୀ /101584 51 150 584ସମୁତି େବେହରା )ା େଚତୖନ� େବେହରା LSL1337260

ପ ୁ /101585 36 150 585ଅଜିତ କମୁାର େବେହରା ପି େଚତୖନ� େବେହରା ZUX0113076

ପ ୁ /101586 29 150 586ଅରବି, େବେହରା ପି ପିତାDର େବେହରା ZUX0429100

ପ ୁ /101587 29 150 587ଅେଶାକ େବେହରା ପି େଚତୖନ� େବେହରା ZUX0603217

ପ ୁ /101588 28 150 588େଗାପାଳ ଚ,�  େବେହରା ପି କାମରାଜୁ େବେହରା ZUX0429340

"ୀ /101589 28 150 589କାଜଲ ଖଡ଼ଗରାୟ )ା ଅଭୟ ର3ନ ତ�ିପାଠୀ ZUX0603498

"ୀ /101590 31 150 590ମି+ ମୀରା ପି ପିତାDର େବେହରା ZUX0340877

"ୀ /101591 50 150 591ଅନୁପମା ପାଢୀ )ା ବିଜୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0603480

ପ ୁ /101592 37 150 592ଅଭୟ ର3ନ ତ�ିପାଠୀ ପି ବିର^ ିନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0390153

ପ ୁ /101593 52 150 593ବିଜୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ବିର^ନିାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0603514

"ୀ /102594 32 150 594|,ିନୀ େବଗ� )ା ଏ�.ଡ଼ି. ଇକବାx ZUX0770321

ପ ୁ /102595 46 150 595ମନ7 ଥ ମହା4ି ପି ଗ]ବ2  ମହା4ି ZUX1101625

"ୀ /103596 63 150 596ବିଜାନ ବିବ )ା ଅବଦୁଲକାଲ� ଖାf ZUX1097716

"ୀ /103597 58 150 597ସମ,ର େଦବି )ା କମଳ ରାୟ େଦବି OR/12/089/197100

"ୀ /103598 44 150 598ଶିବାନୀ ମହା4ି )ା ରେମଶ ଚ,�  ପAନାୟକ ZUX0114660

"ୀ /103599 61 150 599ସେ4ାଷୀ ପାତ� )ା ପLୁ2 ଚ,�  ପାତ� ZUX0816249

ପ ୁ /105600 60 150 600ବାମେଦବ ସାହୁ ପି ବିକ�ମ ସାହୁ ZUX0645705

"ୀ /105601 49 150 601େସାରଜିନି ସାହୁ )ା ବାମେଦବ ସାହୁ ZUX0645697

"ୀ /105602 23 150 602ସମୁନ ସାହୁ ପି ବାମେଦବ ସାହୁ ZUX1206861

"ୀ /105603 21 150 603ଦିPି ସାହୁ ପି ବାମେଦବ ସାହୁ ZUX1206820

"ୀ /105604 28 150 604ସନୁ,ା ସାହୁ ପି ବାମେଦବ ସାହୁ ZUX0603159

ପ ୁ /105605 22 150 605ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1101831

"ୀ /106606 71 150 606ଏf ଲ67ୀ )ା ଏf ନାରାୟଣ ରାଓ LSL1465632

"ୀ /106607 73 150 607ବସ4 ମ3ରି ମଲN )ା ହଲଧର ମଲN ZUX1242833

ପ ୁ /106608 50 150 608ଅ6ୟ କମୁାର ମଲN ପି େହାଳଧର ମଲN । ZUX1242668

10 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀC )ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /106609 47 150 609ରିତା ମଲN )ା ଅ6ୟ ମଲN ZUX0114421

ପ ୁ /106610 36 150 610ଅଭୟ ର3ନ ନାୟକ ପି ହରି$ ଚ,�  ନାୟକ ZUX0784942

ପ ୁ /106611 24 150 611ମାନସ ପାVି ପି ବନମାଳୀ ପାVି ZUX1242676

ପ ୁ /106612 21 150 612ନିଖିଲ ପ�ସାଦ ପି ନାରାୟଣ ରିଜାଲ ZUX1275197

ପ ୁ /106613 79 150 613ଏf. ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଏf. ଏ+. ସାହୁ LSL1465624

ପ ୁ /106614 55 150 614ନାରାୟଣ ରିଜାଲ ପି ଗେଣଷ ପ�ସାଦ ରିଜାଲ OR/12/089/196507

ପ ୁ /106615 49 150 615ଶ�ାମ ପ�ସାଦ ରିଜାଲ ପି ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ରିଜାଲ OR/12/089/196509

"ୀ /106616 46 150 616ହୀରା ରିଜାଲ )ା ନାରାୟଣ ରିଜାଲ OR/12/089/196757

"ୀ /106617 40 150 617ଭୁବେନ$ଵରୀ ରି}ାଲ )ା ଶ�ାମ ପ�ସାଦ ରିଜାଲ LSL1330380

ପ ୁ /106618 42 150 618ପLୂ2ଚ,�  ସାହୁ ପି ଏf. ନାରାୟଣ ରାଓ LSL1465673

"ୀ /106619 43 150 619ଲତା କମୁାରୀ ଶମ@ ପି ବସ4 ରାଜ ଶମ@ LSL1336288

ପ ୁ /107620 70 150 620ନକଳୁ କରଣ ପି ଘନ କରଣ ZUX1131465

"ୀ /107621 66 150 621କା^ନ କରଣ )ା ନକଳୁ କରଣ ZUX1123231

"ୀ /107622 33 150 622ଚ,� କା4ି କରଣ ପି ନକଳୁ କରଣ ZUX1104892

"ୀ /107623 40 150 623ଶଭୁମଲN ିକା ମହା4ି )ା ମନ7 ଥ ମହା4ି ZUX0603506

"ୀ /107624 36 150 624ଛବି ମVଳ )ା କମଳ ମVଳ ZUX1104918

ପ ୁ /107625 68 150 625ସଯୁ�2 ନାରାୟଣ ପAନାୟକ ପି ନରସି� ରାଓ ପAନାୟକ LSL1460302

"ୀ /107626 57 150 626େକ. +ୱରୂପା ପAନାୟକ )ା େକ. ଗେୁP$ୱର ପAନାୟକ ZUX1129006

ପ ୁ /107627 51 150 627ଜି ଡ଼ ିଶିବ ପ�ସାଦ ପAନାୟକ ପି ଜି ଏଲ ଏମ ଆର ପAନାୟକ ZUX1242601

ପ ୁ /107628 46 150 628େହମ4 କମୁାର ପAନାୟକ ପି ସଯୁ�2 ନାରାୟଣ ପAନାୟକ ZUX0113084

"ୀ /107629 44 150 629ଜି େଜ�ାତି ପAନାୟକ )ା ଜି ଡ଼ ିଶିବ ପ�ସାଦ ପAନାୟକ ZUX1242619

"ୀ /107630 30 150 630ନିଲା ପAନାୟକ )ା ମେନାଜ କମୁାର ପAନାୟକ ZUX1128925

"ୀ /107631 29 150 631ମାଣିେକ9ରୀ ପAନାୟକ )ା ସେ4ାଷ କମୁାର ପAନାୟକ ZUX0888271

"ୀ /107632 60 150 632ଶା4ିଲତା ପAନାୟକ )ା ସଯୂ�2 ନାରାୟଣ ପAନାୟକ ZUX0888289

ପ ୁ /107633 42 150 633ସେ4ାସ କମୁାର ପAନାୟକ ପି ସଯୁ�2 ନାରାୟଣ ପAନାୟକ LSL1363563

ପ ୁ /107634 39 150 634ମେନାଜ କମୁାର ପAନାୟକ ପି ସଯୁ�2 ନାରାୟଣ ପAନାୟକ ZUX0113092

ପ ୁ /108635 65 150 635ପଦ7 ନାଭ ଆଚାଯ�2 ପି କାଶୀନାଥ ଆଚାଯ�2 ZUX1220243

ପ ୁ /108636 37 150 636ଶ�ୀକା4 ଆଚାଯ�2 ପି ପଦ7 ନାଭ ଆଚାଯ�2 ZUX1220599

ପ ୁ /108637 75 150 637ଶିବ ନାରାୟଣ ମହାପାତ� ପି ଦାମଦର ମହାପାତ� LSL2634186

"ୀ /108638 70 150 638ପାବ2 ତି ମହାପାତ� )ା ଶିବନାରାୟଣ ମହାପାତ� OR/12/089/302262

ପ ୁ /108639 44 150 639ରାଜ କିେଶାର ମହାପାତ� ପି ଶିବ ନାରାୟଣ ମହାପାତ� LSL1526524

ପ ୁ /108640 43 150 640ସେ4ାସ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଶିବ ନାରାୟଣ ମହାପାତ� OR/12/089/305020

ପ ୁ /108641 39 150 641ପ�ଶା4 ମହାପାତ� ପି ଶିବନାରାୟଣ ମହାପାତ� LSL2634194

"ୀ /108642 39 150 642ସଚିୁତ� ା ମହାପାତ� )ା େଲାକନାଥ ମହାପାତ� LSL2634111

"ୀ /108643 35 150 643େଯାଗମାୟା ମହାପାତ� ପି ଶିବନାରାୟଣ ମହାପାତ� ZUX0770339

ପ ୁ /108644 34 150 644ପବିତ�  େମାହନ ମହାପାତ� ପି ଶିବ ନାରାୟଣ ମହାପାତ� ZUX0340885

"ୀ /108645 32 150 645ଇତିଶ�ୀ ମିଶ� )ା ଶ�ୀକା4 ଆଚାଯ�2 ZUX1220557

ପ ୁ /108646 65 150 646ତ�ିପତୀ ବାଲାଜୀ ପାଢୀ ପି ଦଳ େଗାବି, ପାଢୀ ZUX0340893

"ୀ /108647 55 150 647ନମିତା ପାଢୀ )ା ତ�ିପତୀ ବାଲାଜୀ ପାଢୀ ZUX0340901

ପ ୁ /108648 31 150 648ମନ7 ଥ ପାଢୀ ପି ତ�ିପତି ବାଲାଜୀ ପାଢୀ ZUX0428961

ପ ୁ /108649 29 150 649ସମୁ4 ପାଢୀ ପି ତ�ିପତି ବାଲାଜୀ ପାଢୀ ZUX0428847

ପ ୁ /109650 59 150 650େବକୖ[ୁ େବେହରା ପି ସେୁର,�  େବେହରା ZUX0114389

ପ ୁ /109651 36 150 651ସେ4ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାପାଳ ଦାଶ ZUX0114207

"ୀ /110652 35 150 652ସାମିଜା େବଗମ ପି ହାଜରୁଲା LSL2631620

ପ ୁ /110653 45 150 653ମହYଦ ଆନୱାର ପି ମହମଦ େଜଲିଲି ZUX0390211

"ୀ /110654 57 150 654ସବିନା େବଗମ )ା ମହYଦ ଇବ� ାହିମ ZUX1276484

"ୀ /110655 56 150 655ସାବିନା େବଗମ )ା ମହYଦ ଇବ� ାହି� ZUX1286566

"ୀ /110656 56 150 656ସାେବରା େବଗମ ପି ପି େକ ଏମ ନୁର େବଗମ LSL2631612

"ୀ /110657 46 150 657ରସିଦା େବଗମ ପି ମହମଦ େମେହବୁବ ZUX0390229

"ୀ /110658 32 150 658ୟାସ7 ିନ େବଗମ )ା ମହYଦ ଗଲୁାମ ନବୀ ZUX1242908

"ୀ /110659 31 150 659ସବନ� େବଗ� )ା ମହମଦ ଆନୱାର ZUX0429191

ପ ୁ /110660 65 150 660ମହମଦ ଇବ� ାହିମ ପି ମହମଦ େମେହବୁବ OR/12/089/196501

ପ ୁ /110661 35 150 661ମହYଦ ଇକବାଲ ପି ଅବଦୁଲ ଇକବାଲ LSL2633857

ପ ୁ /110662 30 150 662େଶl ସାଜିଦ ଇମିତିୟାf ମା ରସିଦା େବଗ� ZUX0390146

ପ ୁ /110663 70 150 663ମମମଦ େଜଲିଲ ପି ମହମଦ େମେହବୁବ େଜଲିଲ OR/12/089/196495

ପ ୁ /110664 34 150 664ମହYଦ ଗଲୁାମ ନାବି ପି ମହYଦ ଇବ� ାହିମ ZUX0206441

ପ ୁ /110665 24 150 665ଆେଲାକ ପାଢୀ ପି ପରଶରୁାମ ପାଢୀ ZUX0871731

ପ ୁ /111666 33 150 666ଶିବ ଭତ� ା ପି ସନୁାଧର ଭତ� ା ZUX0340976

ପ ୁ /111667 34 150 667େଜାଗ ୂମାଝୀ ମା ଡ଼ମନୁୀ ମାଝୀ ZUX1275080

"ୀ /111668 34 150 668)ପZା ମାଝୀ )ା ଗବୁରୂ ମାଝୀ ZUX1275098

ପ ୁ /111669 63 150 669ବିେନାଦ କମୁାର ମିଶ� ପି ନରସିଂ ମିଶ� ZUX0113100

"ୀ /111670 58 150 670ସ]�ା ରାଣୀ ମିଶ� )ା ଉଦୟ ଚ,�  ମିଶ� ZUX0603027

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀC )ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 2ୱାଡ2  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

3!
��* ����� '�����-

"ୀ /111671 57 150 671ଅମିତା କମୁାରୀ ମିଶ� )ା ବିେନାଦ କମୁାର ମିଶ� ZUX0113118

"ୀ /111672 46 150 672ବି<ୁପ�ିୟା ମିଶ� )ା ଧବେଳ9ର ମିଶ� LSL2633915

ପ ୁ /111673 41 150 673ତାପସ କମୁାର ମିଶ� ପି ଉଦୟ ଚ,�  ମିଶ� ZUX0603035

ପ ୁ /111674 38 150 674ଶା9ତ କମୁାର ମିଶ� ପି ଉଦୟ ଚ,�  ମିଶ� ZUX0603050

"ୀ /111675 38 150 675ମାମିନୀ କମୁାରୀ ଦାଶ ମିଶ� )ା ଶା9ତ କମୁାର ମିଶ� ZUX0871665

ପ ୁ /111676 35 150 676ବି ବି ମିଶ� ପି ବିେନାଦ କମୁାର ମିଶ� ZUX0113126

"ୀ /111677 19 150 677ଅପhତା ମିଶ� ପି ଧବେଳ9ର ମିଶ� ZUX1286525

ପ ୁ /111678 56 150 678ଧବେଲ9ର ମିଶ� ପି ଏମ ମିଶ� LSL2633618

"ୀ /111679 34 150 679ଶଭୁଶ�ୀ ମିଶ� ପି ଉଦୟ ଚ,�  ମିଶ� ZUX0871657

"ୀ /111680 32 150 680ସ/ୁାନିବାଳା ପାଢି ପି କାହZ ୁଚରଣ ପାଢି ZUX0114579

"ୀ /111681 66 150 681ବି<ୁପ�ିୟା ତ�ିପାଠୀ )ା ଦାସରଥି ତ�ିପାଠୀ LSL2631851

"ୀ /111682 46 150 682ଏସ ଏମ ତ�ିପାଠୀ )ା ଏସ ଏନ ତ�ିପାଠୀ LSL2634277

"ୀ /111683 40 150 683ଭାରତି ତ�ୀପାଠୀ )ା ଗ�ାଧର ତ�ୀପାଠୀ OR/12/089/196504

ପ ୁ /111684 40 150 684ସେ4ାଷ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଗ�ାଧର ତ�ିପାଠୀ LSL1408137

"ୀ /111685 35 150 685େମତୖ�ି  ତ�ିପାଠି )ା ସେ4ାଷ କମୁାର ତ�ିପାଠି ZUX0666925

ପ ୁ /111686 78 150 686ଦାସରଥି ତ�ିପାଠୀ ପି େଦବରାଜ ତ�ିପାଠୀ ZUX1275270

ପ ୁ /112687 50 150 687େଗୗରହରି ପାତ� ପି ନଟବର ପାତ� LSL1459122

ପ ୁ /112688 49 150 688ଗରୁା ହରି ପାତ� - ନାଟବର ପାତ� ZUX1334309

"ୀ /112689 44 150 689ଟୁକନିୁ ପାତ� )ା ବାବୁଲା ପାତ� LSL1459130

"ୀ /112690 31 150 690ଶକ4ୁଳା ପାତ� )ା ତପନ କମୁାର ପାତ� ZUX1243096

"ୀ /112691 20 150 691ଶଭୁଶ�ୀ ପାତ� ପି େଗୗରା ହରି ପାତ� ZUX1242890

ପ ୁ /113692 50 150 692ସବୁାସ ଚ,�  ପVା ପି ବି9ନାଥ ପVା ZUX0645598

"ୀ /113693 42 150 693ମମତା ପVା )ା ସବୁାସ ପVା ZUX0645606

"ୀ /113694 25 150 694େମାନାଲିଶା ପVା ପି ସବୁାସ ଚ,�  ପVା ZUX0816512

"ୀ /114695 80 150 695ରୂକମଣି ଅନକା )ା କୃପାଦାନ ଅନକା OR/12/089/196514

ପ ୁ /114696 52 150 696େପ�ମଚ,�  ଅନକା ପି କୃପାଦାନ ଅନକା LSL1330372

ପ ୁ /114697 45 150 697ସଶୁା4 ଅନକା ପି କୃପାଦାନ ଅନକା OR/12/089/196517

"ୀ /114698 40 150 698ବିଜୁଳି ଅନକା )ା ପାପା ଅନକା OR/12/089/196518

ପ ୁ /114699 31 150 699ମେହାନ ଅନକା ପି େପ�ମ ଅନକା ZUX0390104

"ୀ /114700 27 150 700ସନିୁତା ଅନକା ପି ସଶୁା4 ଅନକା ZUX0865204

"ୀ /114701 26 150 701ମିନତୀ କମୁାରୀ ଅନକା ପି େପ�ମ ଚା, ଅନକା ZUX0944843

ପ ୁ /114702 25 150 702ବିକ�ମ ଅନକା ପି େପ�ମ ଚ,�  ଅନକା ZUX0816496

"ୀ /114703 45 150 703ଶକୁଳ େଦଇ ଅନକା )ା େପ�ମ ଅନକା OR/12/089/196516

"ୀ /114704 62 150 704ଜାମବ4ି କସୁବୁାହ )ା ରାଘବସିଂ କସୁବୁାହ ZUX0206458

"ୀ /114705 26 150 705ମ3 ୁନାୟକ ପି ମ�ଳା ନାୟକ ZUX0816470

"ୀ /114706 26 150 706ଅନିତା ଅନକା ପି ସଶୁା4 ଅନକା ZUX0774968

"ୀ /114707 28 150 707ତାପସୀ ପାତ� )ା େମାହନ ଅନକା ZUX0816694

ପ ୁ /115708 38 150 708େଜ ବିନୟ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି େଜ ପ�କାଶ ରାଓ ଆଚାରୀ ZUX1224955

ପ ୁ /115709 45 150 709ବ� ଜକିେଶାର ଦାସ ପି କୃ<େମାହନ ଦାସ LSL2631554

"ୀ /115710 42 150 710େଲାପାମଦୁ� ା ଦାସ )ା ବ� ଜ କିେଶାର ଦାସ ZUX0113159

ପ ୁ /115711 42 150 711ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ,�  ସାହୁ ZUX0429068

ପ ୁ /116712 34 150 712ବସ4 କମୁାର ଦାଶ ପି େଗାପାଳ କୃ< ଦାଶ ZUX0114199

"ୀ /117713 59 150 713କାଜଲ ମଜୁମଦାo )ା ସଧୁୀର ଚ,�  ମଜୁମଦାo LSL1456938

ପ ୁ /117714 65 150 714ସଧିୁର ଚ,�  ମଜୁମଦାର ପି ଗ�ା ଚରଣ ମଜୁମଦାର LSL1456946

ପ ୁ /117715 34 150 715ସଜିୁତ କମୁାର ମଜୁମଦାର ପି ସଧିୁର ଚ,�  ମଜୁମଦାର ZUX0275776

ପ ୁ /117716 30 150 716ସମିର କମୁାର ମଜୁମଦାର ପି ସଧୁର ଚ,�  ମଜୁମଦାର ZUX0390096

ପ ୁ /118717 57 150 717ନିମଏୁଲ ଦାସ ପି ମାଧବ ଚ,�  ଦାସ LSL1336759

"ୀ /118718 55 150 718ଭାରତୀ ଦାସ )ା ନିମଏୁଲ ଦାସ LSL1337302

"ୀ /118719 27 150 719ଆେୟଶା ଦାସ ପି ନିମଏୁଲ ଦାସ ZUX0603282

"ୀ /119720 22 150 720ସମୁନ େବେହରା ପି ରାମହରି େବେହରା ZUX1164029

"ୀ /120721 44 150 723ଶବୁ� ତା ମଜମଦାର ପି କୃ<ପଦ ମଜମଦାର ZUX0770347

"ୀ /120722 38 150 724ସମିୁତା ମଜମଦାର ପି କୃ<ପଦ ମଜମଦାର ZUX0390005

ପ ୁ /121723 71 150 725ସଧୁା ର3ନ ମିଶ� ପି େଗାବି,ା ମିଶ� ZUX0865246

"ୀ /121724 61 150 726ପrୁା3ଳୀ ମିଶ� )ା ସଧୁା ର3ନ ମିଶ� ZUX0865253

"ୀ /121725 30 150 727େକତକି ନାୟକ )ା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX1021963

ପ ୁ /121726 58 150 728ବିେନାଦ କମୁାର ରାୟ ପି ଦେବ2 9ର ରାୟ ZUX0645671

"ୀ /121727 48 150 729ନୀନମ ରାୟ )ା ବିେନାଦ କମୁାର ରାୟ ZUX0645689

ପ ୁ /121728 27 150 730ବିଭ+ ରଂଜନ ରାୟ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ରାୟ ZUX0603142

"ୀ /122729 50 150 731ସଂଯ(ୁା କମୁାରୀ ସାହୁ )ା ମଦନେମାହନ ସାହୁ ZUX0114264

ପ ୁ /122730 49 150 732ମଦନେମାହନ ସାହୁ ପି ଦVପାଣି ସାହୁ ZUX0114702

ପ ୁ /123731 32 150 733କାହ7 ୁଚରଣ ବାଘ ପି ନିର3ନ ବାଘ ZUX0113175

ପ ୁ /123732 33 150 734ବିରୁପା6 ମିଶ� ପି ପ�ଫଲୁ ମିଶ� ZUX0114637

12 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀC )ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /123733 35 150 735ସନାଲି ମହା4ି )ା ଶCରଶନ ସତପଥୀ ZUX1101336

ପ ୁ /123734 77 150 736ବା~ାନିଧି ଶତପଥି ପି ଲଛବନ ଶତପଥି ZUX0429142

"ୀ /123735 70 150 737ତମାଳ ଶତପଥି )ା ବା~ାନିଧି ଶତପଥି ZUX0429134

ପ ୁ /123736 52 150 738ସେ4ାଷ କମୁାର ଶତପଥି ପି ବା~ାନିଧି ଶତପଥି ZUX0429365

ପ ୁ /123737 48 150 739ଶCରଶଣ ଶତପଥି ପି ବା~ାନିଧି ସତପଥି ZUX0429126

"ୀ /123738 48 150 740ଭାଗ�ଲତା ଶତପଥି )ା ସେ4ାଷ କମୁାର ଶତପଥି ZUX0429159

"ୀ /123739 20 150 741ଅନୁରାଧା ସତପଥି ପି ସେ4ାଷ କମୁାର ସତପଥି ZUX1331990

"ୀ /124740 52 150 742ବିନି େଜନା )ା ବ� ଜ କିେଶାର େଜନା ZUX0206474

"ୀ /126741 39 150 743ଗୀତାେଦବୀ ଜୟଶ�ୀ )ା ଶଶୀଧର ଜୟଶ�ୀ ZUX0770354

ପ ୁ /127742 33 150 744ସମିୁତ କମୁାର ପାଡ଼ୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପାଡ଼ୀ ZUX0206482

"ୀ /127743 46 150 745ସ7ିତା ପାଡ଼ି )ା ଶCର ପ�ହରାଜ ZUX0206508

"ୀ /127744 38 150 746ସକୁା4ି ପାଡ଼ୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପାଡ଼ୀ ZUX0206490

ପ ୁ /127745 78 150 747ସବୁାଷ ଚ,�  ପ�ହରାଜ ପି ନରସିଂହ ପ�ହରାଜ ZUX0206540

"ୀ /127746 70 150 748େହମା�ିନି ପ�ହରାଜ )ା ସବୁାଷ ଚ,�  ପ�ହରାଜ ZUX0206532

ପ ୁ /127747 63 150 749ଶିବ ପ�ସାଦ ପ�ହରାଜ ପି ନରସିଂହ ପ�ହରାଜ LSL1408061

"ୀ /127748 57 150 750ସଂଗୀତା ପ�ହରାଜ )ା ଶିବ ପ�ସାଦ ପ�ହରାଜ LSL1408053

ପ ୁ /127749 49 150 751ଶCର ପ�ହରାଜ ପି ସବୁାଷ ଚ,�  ପ�ହରାଜ ZUX0206516

ପ ୁ /127750 46 150 752ସନୁୀଲ କମୁାର ପ�ହରାଜ ପି ସବୁାଷ ଚ,�  ପ�ହରାଜ ZUX0816223

"ୀ /127751 41 150 753ମଧସୁ7 ିତା ପ�ହରାଜ )ା ସନିୁଲ କମୁାର ପ�ହରାଜ ZUX0206524

ପ ୁ /127752 34 150 754ଆକାଶ ପ�ହରାଜ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ପ�ହରାଜ LSL1526540

"ୀ /127753 33 150 755େଚତୖାଲି ପ�ହରାଜ )ା ଆଶିଶ କମୁାର ପ�ହରାଜ ZUX0205310

"ୀ /127754 44 150 756େହମଲତା ସାହୁ )ା ଜିେତf କମୁାର ସାହୁ ZUX0206557

"ୀ /128755 42 150 757ନିହାରିକା ମଲN )ା ଅେଶାକ ମଲN ZUX0114439

ପ ୁ /128756 32 150 758ବି9ନାଥ ନାୟକ ପି ଜୟହରି ନାୟକ ZUX0206573

ପ ୁ /129757 61 150 759ରତିକା4 ଦାଶ ପି ଲିfଗରାଜ ଦାଶ LSL2634293

"ୀ /129758 57 150 760ଗାୟତ�ି  ଦାଶ )ା ରତିକା4 ଦାଶ LSL2634269

ପ ୁ /129759 34 150 761ଦିବ� ର3ନ ଦାଶ ପି ରତିକା4 ଦାଶ LSL1526508

ପ ୁ /129760 24 150 762ଅCଶୁ େଗୗଡ ପି ଭା�ର େଗୗଡ ZUX0871921

"ୀ /129761 22 150 763ଅCିତା େଗୗଡ ପି ଭା�ର େଗୗଡ ZUX1045046

ପ ୁ /129762 43 150 764ଶଶିଧର ଜ�ଶ�ୀ ପି ଶିବଲାx ବାହାଦୂର ZUX0770362

ପ ୁ /129763 41 150 765ରାମ ପରସାଦ ଜୟଶିରି ପି ଶୀବ ଲାଲ ଜୟଶିରି ZUX1073337

"ୀ /129764 60 150 766େପ�ମଲତା କ,ପାନ )ା ହରିi,�  କ,ପାନ LSL1337161

"ୀ /129765 39 150 767େଜ�ାତିମାଳା କ,ପାନ ପି ହରିi,�  କ,ପାନ LSL1337294

"ୀ /129766 24 150 768େଶୖଳବାଳା ନାୟକ ପି ପ�ତାପ େକଶରୀ କ]ପାନ ZUX0944835

"ୀ /129767 56 150 769େସZହଲତା ପଟନାୟକ )ା ଭା�ର େଗୗଡ ZUX0602987

ପ ୁ /129768 41 150 770ଗେଣଶ ବାହାଦୁର ସଉଦ ପି େଟେକ ସଉଦ ZUX1103993

ପ ୁ /130769 32 150 771ଭବାନୀ ଶCର କିମିଲି ପି କୃ<ରାଓ କିମିଲି ZUX0114686

"ୀ /130770 33 150 772ରାେଜଶରୀ ପVା )ା ରାେଜଶ ପVା ZUX0945113

ପ ୁ /131771 66 150 773େକଳୖାଶ ଚ,�  ପVା ପି ବୃ,ାବନ ଚ,�  ପVା LSL2634178

"ୀ /131772 62 150 774େବଜୖ4ୀ ପVା )ା େକଳୖାଶ ଚ,�  ପVା LSL2631877

ପ ୁ /131773 57 150 775ସଯୁ�2ନାରାୟଣ ପVା ପି ରାମଦାସ ପVା ZUX0113191

"ୀ /131774 48 150 776ରଶ7ୀ ପVା )ା ସେୁଯ2 ୟନାରାୟଣ ପVା ZUX0113183

ପ ୁ /131775 34 150 777ବି9ଜିତ ପVା ପି େକଳୖାସଚ,�  ପVା LSL2633949

ପ ୁ /131776 29 150 778କିରଣ କମୁାର ପVା ପି ସଯୂ�2ନାରାୟଣ ପVା ZUX0602904

"ୀ /132777 56 150 779ପLୁhମା େଘାଷ )ା ସପନକମୁାର େଘାଷ ZUX0275784

ପ ୁ /132778 35 150 780ବି9ଜିତ େଘାଷ ପି ସପନ କମୁାର େଘାଷ LSL2633733

ପ ୁ /132779 32 150 781ସରୁଜ କମୁାର େଘାଷ ପି ସପନ କମୁାର େଘାଷ LSL2633758

ପ ୁ /132780 34 150 782ଗେୁP9ର ମହାପାତ� ପି ଗ�ାପ�ସାଦ ମହାପାତ� ZUX0114488

ପ ୁ /132781 37 150 783କନୁାଲ ପ�ସାଦ ମଜୁମଦାର ପି େକ.ପି. ମଜୁମଦାର LSL2633717

"ୀ /132782 30 150 784ସନିୁତା ସାବତ )ା ଗେୁP$ଵର ମହାପାତ� ZUX1243039

"ୀ /133783 33 150 785ସାବନା େବଗ� ପି ଏ+.େକ. ମଦିନା  ZUX0114272

"ୀ /133784 31 150 786ଆନବାରି ବିବି ମା ଦିନମହYଦ ଖାନ ZUX0698316

"ୀ /133785 35 150 787ସ]�ା ରାଣି ପVା )ା ଲିମାଇଁ ଚରଣ ପVା ZUX0776674

"ୀ /133786 41 150 788ପ�ଭାସିନି େସଠୀ )ା ନାରାୟଣ େସଠୀ ZUX0603126

"ୀ /134787 46 150 789)L2 ଲତା ପVା )ା ରବି,�  କମୁାର ପVା ZUX0206581

ପ ୁ /135788 44 150 790ଏ+.େକ. ପିରାf ପି ଏ+.େକ. େପ_ ୁ ZUX0206599

ପ ୁ /136789 33 150 791ରବି,�  େଜନା ପି ଶିବରାମ େଜନା ZUX0206623

ପ ୁ /136790 58 150 792ସି.ଏ�. ରାେଜ,�  ପାତ� ପି ସି.ଏ�. ଭିେମୟା ପାତ� ZUX0114496

"ୀ /136791 57 150 793ସି ଏଚ େଜ�ାତିମାଳା ପାତ� )ା ସି ଏଚ ରାେଜ,�  ପାତ� ZUX0275792

ପ ୁ /136792 35 150 794ସି.ଏ�. ଶିବଶCର ପାତ� ପି ସି.ଏ�. ରାେଜ,�  ପାତ� ZUX0114504

"ୀ /136793 28 150 795ଡ଼.ିଶଭୁଶ�ୀ ପାତ� )ା ସିଏଚ.ସିବା ଶCର ପାତ� ZUX1242999

ପ ୁ /137794 58 150 796ଚକ�ଧର ମଲN ିକ ପି ରାୟ ରାୟ ZUX0113209

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀC )ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /137795 53 150 797ବିଜୟ ଲ67ୀ ମଲN ିକ )ା ଚକ�ଧର ମଲN ିକ ZUX1187798

"ୀ /137796 30 150 798େକ.ସରିତା ନାୟାର ପି େକ.ପ�ଭାକର ନାୟାର ZUX0113225

"ୀ /138797 23 150 799ଲ67ୀ େଲCା )ା ଶCର କମୁାର େଲCା ZUX1041466

"ୀ /138798 33 150 800ବନିତା ନାୟକ ପି ବିଭିଷଣ ନାୟକ ZUX0114256

"ୀ /138799 28 150 801କାେଜାଲ ସାହୁ )ା ସଶୁା4 କମୁାର ସାହୁ ZUX1225119

ପ ୁ /139800 59 150 802ଚ,�  କା4 ମହାପାତ� ପି ଜୟରାମ ମହାପାତ� ZUX1335140

ପ ୁ /139801 54 150 803ଜୟରାଜ ମହାପାତ� ପି ସଦୁଶ2ନ ମହାପାତ� ZUX0429233

ପ ୁ /139802 32 150 804ସରୁଜ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଚ,� କା4 ମହାପାତ� ZUX0114280

"ୀ /139803 58 150 805�ଯାଶZା ସାବତ )ା ଚ,�  କା4 ସାବତ ZUX1335124

ପ ୁ /140804 58 150 806ଶ�ୀବj କମୁାର ଆଏଚ ପି ଧରଣୀଧର ଆଏଚ ZUX0113233

"ୀ /140805 50 150 807େସୗଦାମିନି ଆଏଚ )ା ଶ�ୀବj କମୁାର ଆଏଚ ZUX0113241

"ୀ /140806 23 150 808ସଦିୁପା ଆଏଚ ପି ଶ�ୀବj କମୁାର ଆଏଚ ZUX0944892

ପ ୁ /142807 37 150 809ପ�ତାପ େକଶରୀ କ,ପାନ ପି ହରିi,�  ହରିଜନ LSL2631836

"ୀ /143808 27 150 810ସ3(ୁା ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ ZUX1284066

"ୀ /143809 26 150 811ନମିତା କମୁାରୀ ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ ZUX1284074

ପ ୁ /143810 23 150 812େଜ�ାତି ର3ନ ଦାସ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାସ ZUX1284090

ପ ୁ /143811 48 150 813ଶିବ ପ�ସାଦ ପVା ପି ଲ67ୀକା4 ପVା LSL2636157

"ୀ /143812 46 150 814ଗିତା3ଲି ପVା )ା ଶିବପ�ସାଦ ପVା LSL2636140

ପ ୁ /143813 36 150 815ସେରାଜ କମୁାର ପVା ପି ରାଧାକୃ< ପVା LSL2631802

ପ ୁ /143814 22 150 816େସୗମ� ର3ନ ପVା ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ପVା ZUX1101674

ପ ୁ /144815 31 150 817ମହ�ଦ ଉସ7ା କାହରୀ ପି ହାକିମ ସାେହବ ଅବଦୁଲ ଅବଦୁଲ ର ZUX0776658

ପ ୁ /144816 65 150 818ତମାଳ ଚ,�  ରାଓ ପି ଖେଗ9ର ରାଓ ZUX0816389

"ୀ /145817 49 150 819ରିନା ପାଣିଗ�ାହୀ )ା ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0429043

ପ ୁ /145818 41 150 820ସରତ କମୁାର ପାତ� ପି ନୀଳକ[ ପାତ� ZUX1356054

ପ ୁ /145819 36 150 821ଦୁଗ@ଦT ପାତ� ପି ଏନ େକ ପାତ� ZUX0275800

"ୀ /147820 44 150 822େଜ�ାସZା େବେହରା )ା ପି ବି େବେହରା ZUX0770404

ପ ୁ /147821 43 150 823ପଦ7 ନ କମୁାର େବେହରା ପି ୟୁ.ଏf.େବେହରା େବେହରା ZUX0770412

ପ ୁ /147822 39 150 824ଅେସାକ େବେହରା ପି ୟୁ ଏନ େବେହରା ZUX0770396

"ୀ /148823 50 150 825େହମଲତା େବେହରା ପି ସିମାଦ� ି େବେହରା OR/12/089/197016

ପ ୁ /148824 45 150 826ନିଳକ[ େବେହରା ପି ସିମାଦ� ି େବେହରା ZUX0770420

ପ ୁ /148825 43 150 827ବିନାୟକ େବେହରା ପି ସିମାଦ� ି େବେହରା ZUX0770438

ପ ୁ /148826 40 150 828ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ସିମାଦ� ି େବେହରା ZUX0770446

ପ ୁ /148827 24 150 829ମେନାମହନ େବେହରା ପି ନିଳକ[ େବେହରା ZUX1207141

ପ ୁ /148828 22 150 830ରାେଜ,�  କମୁାର େବେହରା ପି ନୀଳକ[ େବେହରା ZUX1207851

ପ ୁ /148829 42 150 831ଗେୁP9ର ମହା4ି ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମହା4ି OR/12/089/197005

"ୀ /150830 61 150 832େଜ�ାସZା ରାଣି ପ�ଧାନ ପି ବାନାDର ପ�ଧାନ ZUX1131556

ପ ୁ /151831 72 150 833ନବକିେଶାର ରାଜୁ ପି ଲ67ଣ ରାଜୁ OR/12/089/196648

"ୀ /151832 67 150 834ଇ,ୁମତି ରାଜୁ ପି ନବକିେଶାର ରାଜୁ OR/12/089/196673

"ୀ /151833 50 150 835ଅନୁପମା ରାଜୁ )ା କାଳୀ ପ�ସାଦ ପAନାୟକ ZUX0871939

ପ ୁ /151834 39 150 836ପ�ଶା4 କମୁାର ରାଜୁ ପି ନବକିେଶାର ରାଜୁ OR/12/089/197011

"ୀ /152835 38 150 837ନମିତା ନାୟକ ପି ନିଳକ[ ନାୟକ OR/12/089/197084

ପ ୁ /152836 59 150 838ତ�ିପତି ପାଣିଗ�ାହି ପି ଜଗନZ ାଥ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1352459

"ୀ /152837 48 150 839ସବିତା ପାଣିଗ�ାହି )ା ତ�ିପତିବାଲାଜି ପାଣିଗ�ାହି ZUX1352699

"ୀ /154838 51 150 840ମଂଜୁଲତା ଦାସ )ା ସ�ାମସ,ୁର ଦାସ ZUX0390195

ପ ୁ /154839 26 150 841େଦବୀ ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ଶ�ାମ ସ,ୁର ଦାସ ZUX0944850

ପ ୁ /154840 23 150 842ବିଭୁ ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ଶ�ାମ ସ,ୁର ଦାସ ZUX0944868

ପ ୁ /154841 50 150 843ଶ�ାମ ସ,ୁର ଦାଶ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଦାଶ OR/12/089/197118

ପ ୁ /157842 40 150 844ରେମଶ ଚ,�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ସନାତନ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/197003

"ୀ /158843 62 150 845ରଶ7ୀେରଖା ଆnଭଯ�2 )ା ପଦ7 ନାଭ ଆnଭଯ�2 ZUX0206656

"ୀ /159844 21 150 846େମାନାଲିସା ସାମଲ ପି ଟୁକନୁା ସାମଲ ZUX1242700

"ୀ /160845 41 150 847ନିେବଦିତା ପ�ହରାଜ )ା ଏ େକ ପ�ହରାଜ OR/12/089/196630

"ୀ /160846 25 150 848େସାନାଲି ପ�ହରାଜ ପି ଅରୁଣ ପ�ହରାଜ ZUX0816488

"ୀ /160847 23 150 849ରୁପାଲି ପ�ହରାଜ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପ�ହରାଜ ZUX0944926

"ୀ /161848 53 150 850ଆର ଲିଲୀ )ା ସବୁାଷ ଚ,�  ରାଓ ZUX1333970

"ୀ /161849 28 150 851ପ�/ା ପାଣି ପି େଦବାଶିସ ପାଣି ZUX0429217

ପ ୁ /161850 61 150 852ଆର ସବୁାଷ ରାଓ ପି ଆର ସଯୂ�2 ପ�କାଶ ରାଓ ZUX1332550

ପ ୁ /163851 62 150 853କିେଶାର ଚ,�  ମହା4ି ପି ରାମକୃ< ମହା4ି ZUX1242882

"ୀ /163852 59 150 854ସ]�ାରାଣି ମହା4ି )ା କିେଶାର ଚଂଦ�  ମହା4ି LSL1364041

ପ ୁ /163853 45 150 855ଚ,� େସଖର ମହା4ି ପି ରାମକୃ< ମହା4ି OR/12/089/196699

"ୀ /163854 19 150 856ଶ�1ା ସମୁନ େମାହା4ି ପି ଚ,�  େଶଖର େମାହା4ି ZUX1356039

ପ ୁ /166855 60 150 857ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ପି ଚା, ନାୟକ OR/12/089/197078

ପ ୁ /167856 70 150 858ଯୟେଦବ ଗଉଡ ପି ସDାରୁ ଗଉଡ OR/12/089/197044

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀC )ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /167857 38 150 859ଶେରାଜ କମୁାର ଗଉଡ )ା ଜୟେଦବ ଗଉଡ ZUX0666933

"ୀ /167858 35 150 860ରୀନା ଗଉଡ଼ )ା ସେରାଜ ଗଉଡ଼ ZUX0113258

ପ ୁ /167859 47 150 861ସେରାଜ େଗୗଡ - ଜୟେଦବ େଗୗଡ ZUX1334069

"ୀ /167860 30 150 862ରୁନି ନାୟକ )ା ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX0698480

ପ ୁ /167861 34 150 863ଅନିx କମୁାର ପVା ପି ଭିମେସନ ପVା ZUX0428995

ପ ୁ /168862 42 150 864ସେରାଜ କମୁାର ପAନାୟକ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ପAନାୟକ ZUX0114512

ପ ୁ /170863 45 150 865ଚ,� ମଣି େଗୗଡ ପି ଉଲା େଗୗଡ LSL2654689

"ୀ /170864 40 150 866ଗୀତା3ଳୀ େଗୗଡ )ା ଚ,� ମଣି େଗୗଡ LSL2654697

"ୀ /173865 44 150 867େନମ ୁନିଶା )ା ଏମଡି.ଅନସାର ଅଲି LSL1466036

"ୀ /176866 30 150 868ସେ4ାଷୀ ସାହୁ )ା ଚ,�  େଶଖର ସାହୁ ZUX0776633

"ୀ /179867 37 150 869ରତିକଳା ପାVବ )ା PRASANT କମୁାର ନାୟକ ZUX1109255

"ୀ /1/80868 62 150 870କମଳ କମୁାରୀ ଦାଶ )ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0816660

"ୀ /180869 57 150 871ଗୀତା3ଳି ରାଓ )ା ତାମାଲ ଚ,�  ରାଓ ZUX0816397

"ୀ /182870 55 150 872କ4ୁଳା ଲମତା )ା ଲ67ଣ ଲମତା OR/12/089/197057

"ୀ /183871 52 150 873େକୗସଲ�ା ଭୁମିଆ )ା ରାମଚ,�  ଭୁମିଆ OR/12/089/197058

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ@ଚନ ନିମେ4 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନZ  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ@ଚନ କମିଶନ ଭାରତC �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ@ଚନ ପବୂ2 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣC ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର4ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.2 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 ମାନCର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନC ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ@ଚନ ଅଧିକାରୀC )ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1831 34 150 874ନାରାୟଣ ଭୂମିଆ ପି ରାମ ଭୂମିଆ ZUX0114231

%ୀ /1832 24 150 875ଭଗବତୀ ଭୂମିଆ &ା ସଦନ ଭୂମିଆ ZUX1108026

%ୀ /1833 22 150 876ସସ'ିତା ଭୂମିଆ ପି କୃ(ା ଭୂମିଆ ZUX1243138

ପ ୁ /1844 52 150 877ଦୁଗ) ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହି ପି ବାଳକୃ( ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/206349

ପ ୁ /1845 30 150 878ଶଭୁାଶିଷ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଦୁଗ) ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0428821

ପ ୁ /1876 48 150 879ପ�ସନ, ା ଦଳାଇ ପି ରାମ ଚ.�  ଦଳାଇ ZUX1104215

ପ ୁ /1877 34 150 880ପାଥ/ ଦେଳଇ ମା ଭାରତୀ ଦେଳଇ ZUX0206664

%ୀ /1878 32 150 881ପନୁ� ଦେଳଇ ମା ଭାରତୀ ଦେଳଇ ZUX0206672

%ୀ /1879 29 150 882ପଜୂା ଦେଳଇ ପି ପ�ଦିପ ଦେଳଇ ZUX0429209

%ୀ /18710 39 150 883ସ1ୁ2ୁ ମହା3ି &ା ପ�ଶନ, ା ଦଲାଇ ZUX1104058

%ୀ /18911 39 150 884େସ,ହଲତା ମହା3ି ପି େଲାକନାଥ ମହା3ି OR/12/089/196768

ପ ୁ /18912 38 150 885ସନିୁଲ କିମାର ମହା3ି ପି େଲାକନାଥ ମହା3ି ZUX0770453

ପ ୁ /18913 36 150 886ଅନିଲ କମୁାର ମହା3ି ପି େଲାକନାଥ ମହା3ି ZUX0871673

%ୀ /19014 29 150 887େମୗସମିୁ େଜନା ପି ବଳରାମ େଜନା ZUX0429183

ପ ୁ /19015 25 150 888ସେରାଜ କମୁାର େଜନା ପି ବଳରାମ େଜନା ZUX0871889

ପ ୁ /19316 45 150 889ର1ନ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଦିବାକର ତ�ିପାଠୀ ZUX0390161

%ୀ /19317 37 150 890ସକୁା3ି ତ�ିପାଠୀ &ା ର1ନ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0390179

ପ ୁ /19418 50 150 891କାତ/ ୀକ ପାତ� ପି ଭାଗିରଥି ପାତ� OR/12/089/197063

%ୀ /19419 45 150 892ଶକ3ୁଳା ପାତ� &ା କା78କ ପାତ� OR/12/089/197035

%ୀ /19720 35 150 893ତାବାସମୁ େବଗମ &ା ମହ9ଦ ଅବଦୁଲ ଲତିଫ LSL2634137

%ୀ /19721 49 150 894େସାଭା ଦାସ &ା କୃ( ଚଂଦ�  ଦାସ ZUX1163963

ପ ୁ /19722 38 150 895ସମିୟ ର1ନ ଦାସ ପି କୃ( ଚ.�  ଦାସ ZUX1158526

%ୀ /19723 32 150 896ସ�ୀତା ଦାସ ପି କୃ( ଚ.�  ଦାସ ZUX1156686

ପ ୁ /19724 59 150 897ଭାନୁ ପ�ସାଦ ସତପଥି ପି କୃ( ଚ.�  ସତପଥି ZUX1356179

%ୀ /19725 49 150 898ର1 ୁଲତା ସତପଥି &ା ଭାନୁ ପ�ସାଦ ସତପଥି ZUX1356146

ପ ୁ /19826 60 150 899େଗାଲକବିହାରି ମହାପାତ� ପି ବିରବର ମହାପାତ� OR/12/089/196623

ପ ୁ /19827 60 150 900ପ�କାଶଚ.�  ରାୟ ପି ନୃସିଂହଚରଣ ରାୟ OR/12/089/196622

ପ ୁ /19928 58 150 901ଖଲିଆ େବେହରା ପି ହାଡୁ େବେହରା ZUX0390252

%ୀ /19929 53 150 902ଭାସି େବେହରା &ା ଖଲିଆ େବେହରା ZUX0390245

ପ ୁ /19930 39 150 903ବୁଲୁଧର େବେହରା ପି ଖଲିଆ େବେହରା ZUX0113266

ପ ୁ /19931 35 150 904ମାନସକମୁାର େବେହରା ପି ଖଲିଆ େବେହରା ZUX0113274

%ୀ /19932 24 150 905ପି?ି େବେହରା &ା ମାନସ କମୁାର େବେହରା ZUX1242866

%ୀ /19933 54 150 906ପାମିନି ଗିରିଜା &ା ପାମିନି ମାଧବ ZUX0888321

ପ ୁ /19934 64 150 907ପାମିନି ମାଧବ ପି ପାମିନି ରାମାୟା ZUX0888313

ପ ୁ /19935 31 150 908ପାମିନି ପ�ଦୀପ ପି ପାମିନି ମାଧବ ZUX0871715

%ୀ /20036 28 150 909ରାନୁ େବରୁକୁ ପି ରବି.�  ନାଥ େବରୁକୁ ZUX1127299

ପ ୁ /20037 33 150 910ଜଗନ, ାଥ ମାଝୀ ପି ଡAରୁ ମାଝୀ ZUX0340943

ପ ୁ /20038 31 150 911ଶିବ ଶ?ର ମାଝି ପି ଦAରୁୁଧର ମାଝି ZUX1242643

ପ ୁ /20039 29 150 912ରାେଜ.�  ମାଝି ପି ଡAରୁ ମାଝି ZUX0428912

ପ ୁ /20040 23 150 913ବିନାୟକ ରାଉଳ ପି ସିମାBଳ ରାଉଳ ZUX1127216

%ୀ /20141 55 150 914ତିଳତମା ମାଝି &ା ଡAରୁ ମାଝି OR/12/089/197113

ପ ୁ /20242 48 150 915ସେୁର.�  କମୁାର ଅଗ�ୱାD ପି ଶ�ୀକୃ( କମୁାର ଅଗ�ୱାD ZUX0206698

%ୀ /20243 40 150 916ର1ିତା ଅଗ�ୱାଲ &ା ସେୁର.�  କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ZUX0206680

%ୀ /20244 28 150 917ତପ&ୀନୀ ପାEି ପି ବନମାଳି ପାEି ZUX0776641

ପ ୁ /20545 47 150 918ପି.ଏମ. ତ�ିପାଠୀ ପି ଆର.ଏଲ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/196764

%ୀ /20546 43 150 919ମମତା ତ�ିପାଠୀ &ା ପି.ଏମ. ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/196659

ପ ୁ /20647 40 150 920େକଏମ ଜାକିର ହୁେସନ ପି େକ ଏମ ସାବିର ହୁେସନ. ZUX0936013

%ୀ /20648 55 150 921ଜସ' ିH େବଗ� &ା େସI ରହି9JିୁH OR/12/089/196633

%ୀ /20649 40 150 922ସବିରୁନ, ିଶା େବଗମ &ା େକ ଏମ ଜାକିର ହୁେସନ ZUX0429118

%ୀ /20650 32 150 923ଫାତିମା େବଗ� ପି ଇବ� ାହି� େବଗ� ZUX0114520

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ)ଚନ ଅଧିକାରୀ? &ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /20751 37 150 924ହିମାଂଶ ୁରଂଜନ କାO ମା ହରିହର ରାୟ GZX2591899

%ୀ /20752 32 150 925ପ�Pା ପାରମିତା କାO &ା ହିମାଂଶ ୁର1ନ କାO ZUX0871822

ପ ୁ /20753 21 150 926େଦବଦ7 ପ�ଧାନ ପି ରାଧା କୃ( ପ�ଧାନ ZUX1101260

%ୀ /20754 57 150 927ଚ.� ି ତିରିଆ &ା ସରJ)ର ତିରିଆ ZUX0390237

ପ ୁ /20755 34 150 928ରାେଜ.�  ତିରିଆ ପି ସରJ)ର ତିରିଆ ZUX0275859

ପ ୁ /20756 31 150 929ଉେମଶ ତିରିଆ ପି ସJ)ର ତିରିଆ ZUX0340950

%ୀ /20757 30 150 930ବାସ3ି ତିରିଆ &ା ସେୁରଶ ତିରିଆ ZUX0365189

ପ ୁ /20758 36 150 931ସେୁରଶ ତିରିଆ ପି ଶରଧାର ତିରିଆ ZUX1243054

%ୀ /21059 32 150 932ଗୀତା1ଳି େଜନା ପି ଶିବରାମ େଜନା ZUX0114652

%ୀ /21160 38 150 933ଚBଳା େବେହରା ପି ତୁA ନାଥ େବେହରା OR/12/089/197019

ପ ୁ /21161 40 150 934ଅଜୟ େନେହରୁ ନାଗ ପି ବିଦ�ା ନାଗ ZUX0114538

%ୀ /21162 54 150 935କାଦାମା ପରିQା &ା ରାମ ଶ?ର ପରିQା ZUX0206714

ପ ୁ /21163 52 150 936ହୀନ &ାଇଁ ପି ନରସିଂହ &ାଇଁ ZUX0603019

ପ ୁ /21364 74 150 937ପ�ଭାତ ଭୁୟS ପି ବୃ.ାବନ ଭୁୟS ZUX1357607

ପ ୁ /21565 37 150 938ସେୁର.�  ନାୟକ ପି ଗଣପତି ନାୟକ LSL1517069

ପ ୁ /21666 55 150 939କାହ, ୁ  ଚରଣ ମହାେଭାଇ ପି ମାନ ମହାେଭାଇ LSL1517580

%ୀ /21767 48 150 940ମିରା ପEା &ା ବୁଲୁ ପEା LSL1517242

ପ ୁ /21868 37 150 941ନାରାୟଣ ଭତ� ା ପି ଘନ ଭତ� ା ZUX0275867

ପ ୁ /22069 33 150 942େଚତୖନ� ହରିଜନ ପି େଗାବV/ ନ ହରିଜନ ZUX0428862

%ୀ /22270 52 150 943ଆରତୀ ଦାସ &ା କାହ, ୁ  ଚରଣ ମହାେଭାଇ LSL1517598

ପ ୁ /22371 70 150 944ବାଳକୃ( ପାଢୀ ପି ବୃ.ାବନ ପାଢୀ ZUX0865188

%ୀ /22372 56 150 945ପXୁା1ଳୀ ପାଢୀ &ା ବାଳକୃ( ପାଢୀ ZUX0944900

ପ ୁ /22373 35 150 946ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାଢି ପି ବାଳକୃ( ପାଢି LSL1514132

%ୀ /22474 36 150 947ହିରାମଣି ହରିଜନ &ା ହରି ହରିଜନ ZUX0390070

ପ ୁ /22575 53 150 948େହମ3 ଗଉଡ ପି ପରଶ ୁଗଉଡ LSL1517630

ପ ୁ /22676 43 150 949କ.ୁ ଭତରା ପି ବୁଟି ଭତରା LSL1517754

%ୀ /22777 40 150 950ଦଇମତି ଭତରା ପି ସନୁାଧର ଭତରା LSL1516962

ପ ୁ /22878 23 150 951ଡAରୁ ଭତରା ପି େକୖଳାଶ ଭତରା ZUX1086461

%ୀ /22879 58 150 952ଚ.�ମା ଭତ� ା &ା ରବି ଭତ� ା LSL1516707

%ୀ /22880 53 150 953େମାତି ଭତ� ା &ା ସନୁାଧର ଭତ� ା LSL1517283

ପ ୁ /22881 40 150 954ଭଗବାନ ଭତ� ା ପି ସମଦୁ ଭତ� ା LSL1514173

ପ ୁ /22882 38 150 955ବାସେୁଦବ ଭତ� ା ପି ବଳରାମ ଭତ� ା LSL1516624

%ୀ /22883 34 150 956ସନମତୀ ଭତ� ା &ା ଭଗବାନ ଭତ� ା ZUX0113308

%ୀ /22884 34 150 957ଭାନୁମତୀ ଭତ� ା &ା ବାସେୁଦବ ଭତ� ା ZUX0113316

%ୀ /22885 23 150 958ପଦ' ିନି ଭତ� ା &ା ଲM'ଣ ଭତ� ା ZUX1021955

%ୀ /22986 39 150 959ମମତା ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ LSL1517192

ପ ୁ /23087 58 150 960ଧବୁ ଚରଣ ନାୟକ ପି ସେବ/ Yର ନାୟକ LSL1516616

ପ ୁ /23288 37 150 961ଦୁଲ/ ଭ ଜାନି ପି ଶାO ୁଜାନି LSL1517481

%ୀ /23289 35 150 962ରଇଲା ଜାନି &ା ଦୁଲZ ବ ଜାନି ZUX0113324

%ୀ /23490 41 150 963ତୁଲାସା ମଦୁୁଲି ପି ଚି�ୁଡୁ ମଦୁୁଲି ZUX1101468

%ୀ /23491 39 150 964ତୁଳସା ମଦୁୁଲି ପି ଚି�ୁଡୁ ମଦୁୁଲି LSL1516715

ପ ୁ /23592 38 150 965ମଳୟକମୁାର ନାଥ ପି ମରୁଲିଧର ନାଥ ZUX0113332

%ୀ /23593 32 150 966ଗୀତା1ଳି ନାଥ ପି ବିମଳ ନାଥ ZUX0114405

ପ ୁ /23694 43 150 967ସତ� ହଲବା ପି ରତନ ହଲବା ZUX0871624

%ୀ /23695 24 150 968ନୀତୂ◌ୁ ହାଲବା ପି ସତ� ହାଲବା ZUX1077957

ପ ୁ /23696 22 150 969େକୖଳାଶ ହାଲବା ପି ସତ� ହାଲବା ZUX1086487

%ୀ /23697 39 150 970ତୁଲସି ହଲବା &ା ସତ� ହଲବା ZUX0871632

%ୀ /23798 39 150 971ରଶ'ତିା ଅନକା &ା ନାଥନ ଅନକା ZUX0770461

ପ ୁ /23899 38 150 972ଜିେତ.�  େବେହରା ପି ତୁAନାଥ େବେହରା ZUX0113340

ପ ୁ /239100 50 150 973ବିେଶYର େଦଓ ପି ଜଗନ, ାଥ େଦଓ ZUX0113357

ପ ୁ /239101 43 150 974କୃ( ଚରଣ େଦଓ ପି ଜଗନ, ାଥ େଦଓ LSL2636249

%ୀ /239102 42 150 975ଦମୟ3ି େଦଓ &ା ବିେଶYର େଦଓ ZUX0113365

ପ ୁ /239103 39 150 976େଶଷେଦବ େଦଓ ପି ନରସିଂହ େଦଓ LSL2631646

%ୀ /239104 38 150 977ପପୁ1ଳି େଦଓ &ା କୃ( ଚରଣ େଦଓ ZUX0865212

%ୀ /239105 32 150 978ଅA�ିତା େଦଓ &ା େଶଷେଦବ େଦଓ ZUX0944785

%ୀ /241106 65 150 979ଶଶିେଦବୀ ଗଉଡ &ା ଘନଶ�ାମ ଗଉଡ LSL1516830

ପ ୁ /241107 42 150 980ମେନାଜ କମୁାର ଗଉଡ ପି ଘନଶ�ାମ ଗଉଡ LSL1516608

ପ ୁ /241108 77 150 981ଘନଶ�ାମ େଗୗଡ ପି େଦବହରି େଗୗଡ LSL1516822

%ୀ /241109 42 150 982ରୀନା କମୁାରୀ େଗୗଡ &ା ପ�ଦିପ େଗୗଡ LSL1517549

ପ ୁ /241110 49 150 983ପ�ଦୀପ କମୁାର େଗୗଡ଼ ପି ଘନଶ�ାମ େଗୗଡ଼ ZUX1133206

ପ ୁ /241111 39 150 984ରବି େଗୗଡ଼ ପି ସଜନ େଗୗଡ଼ ZUX1112333

ପ ୁ /241112 22 150 985ଦୀପା େଗୗଡ଼ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର େଗୗଡ଼ ZUX1109156

2 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ)ଚନ ଅଧିକାରୀ? &ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /242113 38 150 986େଚତୖନ ନାୟକ ପି ମଦନ ନାୟକ ZUX1207992

%ୀ /242114 38 150 987କମଲା ନାୟକ &ା େଚତୖନ ନାୟକ ZUX1242825

%ୀ /243115 58 150 988ଆସମତି ଗାଦବା &ା ଭଗବାନ ଗାଦବା LSL1517077

%ୀ /244116 53 150 989କମଳା ଭତ� ା &ା ଡମ ୁଭତ� ା LSL1516582

%ୀ /245117 66 150 990ମ2ୁା େଗୗଡ &ା ଖଗପତି େଗୗଡ LSL1517291

ପ ୁ /245118 50 150 991ତ�ିନାଥ େଗୗଡ ପି ବଂଶିଧର େଗୗଡ LSL1516566

%ୀ /245119 24 150 992େଗୗରୀ େଗୗଡ଼ ପି ତ�ିନାଥ େଗୗଡ଼ ZUX1104090

ପ ୁ /245120 21 150 993କାତ8କ ଗଉଡ ପି ତ�ିନାଥ ଗଉଡ ZUX1242726

ପ ୁ /246121 38 150 994ପ�କାଶ ଚ.�  ପ�ଧାନ ପି ଲM'ଣ ପ�ଧାନ LSL1517150

ପ ୁ /248122 49 150 995ପଶ ୁ/ରାମ ଭତ� ା ପି ଅଜୁ/ ନ ଭତ� ା ZUX0390062

ପ ୁ /248123 36 150 996ଧନୁସିଂ ଭତ� ା ପି ସନୁାଧର ଭତ� ା LSL1517226

%ୀ /248124 31 150 997ଦୁତିକା ଭତରା &ା ପଶ ୁ/ରାମ ଭତରା ZUX0428946

ପ ୁ /248125 22 150 998ନୀଳକ^ ପଜୂାରୀ ପି କମଳା ପଜୂାରୀ ZUX1109230

%ୀ /249126 43 150 999ବଇଦି େଲ?ା &ା କିେଶାର େଲ?ା LSL1517762

%ୀ /250127 50 150 1000ସଷୁମା େବେହରା ପି ତ�ିେଲାଚନ େବେହରା ZUX1331743

%ୀ /250128 45 150 1001ସଷୁମା େବେହରା &ା ତ�ିେଲାଚନ େବେହରା ZUX0944975

ପ ୁ /250129 58 150 1002ଡAରୁ ହାଡାରି ପି ସନିଆଁ ହାଡାରି LSL1516996

ପ ୁ /250130 36 150 1003ବୁଲା ହଡାରି ପି ଡAରୁ ହଡାରି LSL1517812

ପ ୁ /250131 29 150 1004ଗରୁୁରଣା ହଡାରି ପି ଡମରୁ ହଡାରୀ ZUX0698530

%ୀ /250132 21 150 1005ଗରୁୁବାରୀ ହଡାରୀ &ା ବୁଲା ହଡାରୀ ZUX1220292

ପ ୁ /251133 27 150 1006ପଲZ ବ କମୁାର &ାଇଁ ପି ପ�ାଣ କୃ( &ାଇଁ ZUX0944876

ପ ୁ /251134 25 150 1007ବିପ_ବ &ାଇଁ ପି ପ�ାଣ କୃ( &ାଇଁ ZUX0944884

%ୀ /252135 58 150 1008ଝରଣା ନାଥ &ା ବିମଳ କମୁାର ନାଥ LSL1517119

ପ ୁ /252136 36 150 1009ଅପିତ ନାଥ ପି ବିମଳ କମୁାର ନାଥ LSL1516673

ପ ୁ /254137 38 150 1010ମାକ/ E ପEା ପି ବୃ.ାବନ ପEା LSL1517564

ପ ୁ /254138 38 150 1011ସେ3ାଷ ପEା ପି ମାଧବ ପEା LSL1516590

ପ ୁ /255139 43 150 1012େକଳୖାସ ଭତ� ା ପି ସମଦୁୁ ଭତ� ା LSL1517473

ପ ୁ /255140 39 150 1013ପଦ' ନ ଭତ� ା ପି ଘନ ଭତ� ା LSL1516632

%ୀ /255141 36 150 1014ପ�ତିମା ଭତ� ା &ା ପଦ' ନ ଭତ� ା LSL1516699

ପ ୁ /257142 64 150 1015ଭଗବାନ ପାତ� ପି କାଶୀନାଥ ପାତ� ZUX0871699

ପ ୁ /257143 36 150 1016ଅଜି` କମୁାର ପାତ� ପି ଭଗବାନ ପାତ� LSL2633774

%ୀ /257144 28 150 1017ଶଭୁଦଶ8ନୀ ପାତ� &ା ଅଜିତ କମୁାର ପାତ� ZUX0945055

%ୀ /259145 48 150 1018ବଇଦି ଜାନୀ &ା ଶକୁ� ା ଜାନୀ LSL1516756

%ୀ /261146 43 150 1019େଜମା େଗୗଡ &ା ତ�ିନାଥ େଗୗଡ LSL1517234

ପ ୁ /262147 41 150 1020ସଂଜୟ କମୁାର ଆଚାଯ�/ ପି ଉେମଶ ଚ.�  ଆଚାଯ�/ LSL1516772

ପ ୁ /266148 29 150 1021ଦିବ� ର1ନ ପaନାୟକ ପି ଖଲି ପaନାୟକ ZUX0428839

ପ ୁ /266149 65 150 1022ଖଲି ପaନାୟକ ପି ତ�ିେଲାଚନ ପaନାୟକ LSL2631943

%ୀ /266150 56 150 1023କOରୁୀ ପaନାୟକ &ା ଖଲି ପaନାୟକ LSL2631950

ପ ୁ /266151 33 150 1024ରାଧାେମାହନ ପaନାୟକ ପି ଖଲି ପaନାୟକ LSL2631976

ପ ୁ /266152 43 150 1025ସଂଜୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ବିରBନିାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0603415

%ୀ /266153 39 150 1026ପ�ମିଳା ମୟୀ ତ�ିପାଠୀ &ା ସଂଜୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0603407

ପ ୁ /267154 55 150 1027କନୁା ମହାପାତ�  ପି େବକୖଂୁଠ ମହାପାତ�  ZUX1049469

%ୀ /267155 47 150 1028ସନୁୀତା ମହାପାତ�  &ା କନୁା ମହାପାତ�  ZUX1049477

%ୀ /269156 42 150 1029ସପୁ�ଭା ବ� ହ' ା &ା େଗୗରୀଶ?ର ବ� ହ' ା ZUX0113407

ପ ୁ /271157 33 150 1030ତପନ କମୁାର ଖEପାନ ପି ହରିb.�  ଖEପାନ LSL2631869

ପ ୁ /273158 54 150 1031ସନିୁଲ କମୁାର ରଥ ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ରଥ ZUX0389999

%ୀ /273159 41 150 1032ଗାୟତ�ୀ ରଥ &ା ସନିୁଲ କମୁାର ରଥ ZUX0389981

ପ ୁ /273160 28 150 1033ରାେକଶ ରଥ ପି ରବି.�  ନାଥ ରଥ ZUX1276518

ପ ୁ /273161 22 150 1034ସତୀଶ ରଥ ପି ସନୁୀଲ ରଥ ZUX1104108

ପ ୁ /273162 21 150 1035ରାେକଶ ରଥ ପି ରବି.�  ନାଥ ରଥ ZUX1286590

%ୀ /274163 52 150 1036ସବିତା ରାଣୀ ବ� ହ' ା ପି ପ�କାଶ ବ� ହ' ା ZUX0603167

ପ ୁ /274164 68 150 1037ଦାସରଥି େମାହା3ି - ଦାମଦର େମାହା3ି ZUX1332634

%ୀ /274165 44 150 1038େଦବଶ�ୀ େମାହା3ି &ା ସବୁ� ତ କମୁାର େମାହା3ି ZUX1335181

ପ ୁ /274166 44 150 1039ସବୁ� ତ କମୁାର ମହା3ି ପି ଦାସରଥି ମହା3ି ZUX0603365

ପ ୁ /274167 53 150 1040ମେହଶ ପ�ସାଦ ପEା ପି େଗାବି. ଚ.�  ପEା ZUX0603175

ପ ୁ /274168 59 150 1041ଅMୟ କମୁାର ପାତ� ପି କପିଲ ପାତ� ZUX0603324

%ୀ /274169 52 150 1042ଲଗ, ପାତ� &ା ଅMୟ କମୁାର ପାତ� ZUX0603357

%ୀ /274170 33 150 1043ପ�ିୟ ଦଶ/ ନି ପାତ� ପି ଅMୟ କମୁାର ପାତ� ZUX0603373

%ୀ /274171 27 150 1044ପ�ିୟ?ା ପାତ� ପି ଅMୟ କମୁାର ପାତ� ZUX0603340

ପ ୁ /274172 25 150 1045ଅଭିେଷକ ପାତ� ପି ଅMୟ କମୁାର ପାତ� ZUX0944959

%ୀ /274173 77 150 1046ଶା3ିଲତା ସାବତ &ା ରାଧା େମାହନ ସାବତ ZUX1275189

%ୀ /274174 57 150 1047ସଷୁମା କମୁାରୀ ସାବତ ପି ରାଧା େମାହନ ସାବତ ZUX0603290

3 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ)ଚନ ଅଧିକାରୀ? &ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /274175 70 150 1048ପଦ'  ଚରଣ ସାହୁ ପି ରାମ ଚ.�  ସାହୁ ZUX1045061

ପ ୁ /275176 44 150 1049ପଦ' ନ ମାଦଳା ପି ଜଗନ, ାଥ ମାଦଳା ZUX0888222

ପ ୁ /276177 34 150 1050ଶଶା? େଶଖର ପି ପ�କାଶ ଚ.�  ସାହୁ ZUX1335066

ପ ୁ /701178 52 150 1051କୃ( ଚ.�  େବେହରା ପି କୀତ/ ନ େବେହରା ZUX1101716

%ୀ /901179 44 150 1052େଦବକୀ ମହା3ି &ା ସବୁ� ତ ମହା3ି ZUX0698670

%ୀ /901180 49 150 1053କନିୁ େସନାପତି &ା ରାେଧଶ�ାମ େସନାପତି ZUX0776617

ପ ୁ /901181 19 150 1054ଆକାଶ କମୁାର େସନାପତି ପି ରାଧାଶ�ାମ େସନାପତି ZUX1286558

%ୀ /904182 37 150 1055ସବିତା ମାଦଳା &ା ପଦ' ନ ମାଦଳା ZUX0698282

ପ ୁ /906183 27 150 1056ଅନିଲ କମୁାର େହାତା ପି େଶଷନ. େହାତା ZUX0698498

ପ ୁ /907184 29 150 1057ଦୃତିକୃ( େବେହରା ପି ଶ�ାମସ.ୁର େବେହରା ZUX0698506

ପ ୁ /907185 45 150 1058ସକୁା3 ଦାସ ପି ଦୁଖିଶ�ାମ ଦାସ ZUX0698621

%ୀ /908186 40 150 1059େଗୗରି ଅଗ�ୱାଲ &ା ବ?ିମଚ.�  ଅଗ�ୱାଲ ZUX0698522

ପ ୁ /909187 43 150 1060କମୁଦୁଚ.�  ସାହୁ ପି ନିଶନାଥ ସାହୁ ZUX0698589

%ୀ /912188 24 150 1061ମଧସୁ' ିତା େବେହରା ପି ସେ3ାଷ କମୁାର େବେହରା ZUX0945212

%ୀ /950189 67 150 1062ସାବିତ�ି  ମନି େବେହରା &ା ମେନାରଞନ ମEଳ ZUX0776732

ପ ୁ /950190 69 150 1063ମନରଞନ ମEଳ ପି ହୃସିେକଶ ମEଳ ZUX0776740

ପ ୁ /999191 87 150 1064ଏସ ଏମ ଅନବର ଅଲି ପି ଏସ ୱାରିଶ ଅଲି ZUX0865139

ପ ୁ /999192 38 150 1065ଏସ ଏମ ଅଜହର ଅଲି ପି ଏସ ଏମ ଅନବର ଅଲି ZUX0865162

ପ ୁ /999193 48 150 1066ଏସ ଏମ ଅରେଶଦ ଅଲି ପି ଏସ ଏମ ଅନବର ଅଲି ZUX0865154

%ୀ /999194 77 150 1067ସଲୁତାନା େବଗମ &ା ମହ9ଦ େମେହବୁବ ZUX0865147

%ୀ /999195 33 150 1068େକେହଖଶା େବଗମ &ା ଏମ.ଡି ଇସାକ ZUX0698308

%ୀ /999196 29 150 1069ସାମିଭୁନ େବଗମ ପି ମହ9ଦ ଇବ� ାହିମ ZUX0698837

%ୀ /999197 31 150 1070କନକ ଭତ� ା ପି ବଳରାମ ଭତ� ା ZUX0945071

%ୀ /999198 24 150 1071ଗୀତା1ଳି ଭa ମିଶ� &ା ରାେଜଶ ଭa ମିଶ� ZUX1224823

%ୀ /999199 26 150 1072ରଶ' ିତା ଭୂମିଆ ପି କୃ( ଭୂମିଆ ZUX0698407

ପ ୁ /999200 47 150 1073ଅରୁଣ କମୁାର ଭୂଯାନ ପି ରାମ ଚ.�  ଭୂଯାନ ZUX1255595

%ୀ /999201 37 150 1074େମାନାଲିସା ଭୂଯାନ &ା ଅରୁଣ କମୁାର ଭୂଯାନ ZUX1255603

%ୀ /999202 57 150 1075ନଳିନୀପ�ଭା ଦାସ &ା ବିଶAର ଦାସ ZUX0776252

%ୀ /999203 38 150 1076ସଜୁାତା ଦାସ &ା ସକୁା3 ଦାସ ZUX1041482

%ୀ /999204 22 150 1077ଆBD ରାଣୀ ଦାଶ ପି େମାନଜ କମୁାର ଦାଶ ZUX1213883

%ୀ /999205 30 150 1078େଦବକୀ େଗୗଡ &ା ଧନପତି େଗୗଡ ZUX0698787

%ୀ /999206 30 150 1079ପି?ି େଗୗଡ ପି େଗାବି. େଗୗଡ ZUX0758367

%ୀ /999207 28 150 1080ଚି?ି େଗୗଡ ପି େଗାବି. େଗୗଡ ZUX0698795

ପ ୁ /999208 56 150 1081ସାଧବ ହରିଜନ ପି ଭଗତ ହରିଜନ ZUX1039270

%ୀ /999209 29 150 1082ଲM'ୀ ହରିଜନ &ା ଟୁନା ହରିଜନ ZUX0698423

%ୀ /999210 28 150 1083ଯମ ୁଯାନୀ &ା ଭଜନ ଯାନୀ ZUX1041524

%ୀ /999211 46 150 1084ଶମିମା ଖାତୁନ &ା ସଦ)ର ଏମଡି ZUX0816553

ପ ୁ /999212 54 150 1085କିସନୁ କିେXାଟା ପି ତୁଳସୀ ଦାସ କିେXାଟା ZUX0945048

ପ ୁ /999213 64 150 1086ମେନାର1ନ ମହାପାତ� ପି ହରିବdୁ ମହାପାତ� ZUX0912642

%ୀ /999214 58 150 1087ମଧମିୁତା ମହାପାତ� &ା ଦୁଗ) ପ�ସାଦ ମହାପାତ� OR/12/089/198078

%ୀ /999215 56 150 1088ସd�ାରାଣୀ ମହାପାତ� &ା ମେନାର1ନ ମହାପାତ� ZUX0912634

ପ ୁ /999216 34 150 1089କାହ, ୁଚରଣ ମହାପାତ� ପି ଦୁଗ) ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ZUX0276170

%ୀ /999217 26 150 1090ଶ�ଦ1ଳି ମହାରଣା ପି େଗୗରା� ମହାରଣା ZUX0698381

ପ ୁ /999218 50 150 1091ଜୁଧୀeିର ମଳିକ ପି ରଘନୁାଥ ମଳିକ ZUX0816520

%ୀ /999219 43 150 1092ସd�ାରାଣୀ ମଳିକ &ା ଜୁଧୀeିର ମଳିକ ZUX0816538

ପ ୁ /999220 56 150 1093ଶଶା? େଶଖର ମEଳ ପି ଇYର ମEଳ ZUX0816603

ପ ୁ /999221 25 150 1094ଗେଣଶ ମିଶ� ପି ରାଘବ ମିଶ� ZUX1341551

%ୀ /999222 50 150 1095ସାରଦା ମିଶ� &ା ପ�ଫଲୁ ମିଶ� ZUX0698779

%ୀ /999223 26 150 1096ଅରୁdତୀ ମିଶ� ପି ଧେନYର ମିଶ� ZUX0698803

ପ ୁ /999224 60 150 1097ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ପି େବନୁ ନାୟକ ZUX0871749

%ୀ /999225 23 150 1098ଭାଗ�ଶ�ୀ ନାୟକ ପି ରବି.�  କମୁାର ନାୟକ ZUX0871756

ପ ୁ /999226 53 150 1099ରାେଜ.�  ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ରାଧାଶ�ାମ ପାଢୀ LSL2391886

%ୀ /999227 51 150 1100ନିରୁପମା ପାଢୀ &ା ସଶୁା3 କମୁାର ପEା ZUX1012509

ପ ୁ /999228 25 150 1101ସAିତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରାେଜ.�  ନାରାୟଣ ପାଢୀ ZUX0871764

%ୀ /999229 30 150 1102ଭାରତୀ ପEା ପି ରାଧାକୃ( ପEା ZUX0698332

ପ ୁ /999230 26 150 1103ଅରୁଣ କମୁାର ପEା ପି ସୟୁ/ନାରାୟନ ପEା ZUX0698811

%ୀ /999231 24 150 1104ସହାନୁ ବ78ତା ପEା ପି ସଶୁା3 କମୁାର ପEା ZUX0940452

ପ ୁ /999232 24 150 1105ରଘନୁାଥ ପEା ପି ରାଧାକୃ( ପEା ZUX0944967

ପ ୁ /999233 72 150 1106ବିନଦ କମୁାର ପତି ପି ପBାନନ ପତି ZUX0776260

%ୀ /999234 56 150 1107ପfୂ/ ବାସୀ ପାତ� &ା ଭଗବାନ ପାତ� ZUX0945063

%ୀ /999235 54 150 1108ମିନତି ପାତ� &ା ବାସେୁଦବ େସନାପତି ZUX0930222

%ୀ /999236 33 150 1109ମନ&ୀନୀ ପାତ� &ା େସୗମ� ର1ନ ମହାପାତ� ZUX0313395

4 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ)ଚନ ଅଧିକାରୀ? &ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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%ୀ /999237 25 150 1110ଶ�Vା1ଳୀ ପ�ହରାଜ ପି ଲି�ରାଜ ପ�ହରାଜ ZUX0945030

ପ ୁ /999238 24 150 1111ନିସା3 କମୁାର ପଜୁାରୀ ମା ରଜନୀ ପଜୁାରୀ ZUX0871681

ପ ୁ /999239 25 150 1112ନିରଜ ପ�ସାଦ ରିଜାଲ ପି ନାରାୟଣ ରିଜାଲ ZUX0930248

ପ ୁ /999240 20 150 1113ରଜତ କମୁାର ରାଉତ ପି ରବୀ.�  କମୁାର ରାଉତ ZUX1272889

%ୀ /999241 48 150 1114ର1ିତା ସାବତ &ା ରାେଜ.�  ନାରାୟଣ ପାଢୀ LSL2446474

ପ ୁ /999242 69 150 1115ପ�କାଶ ଚ.�  ସାହୁ ପି ବାgାନିଧି ସାହୁ OR/12/089/206324

%ୀ /999243 68 150 1116ଶ�ୀମତି ଶରତ ସାହୁ &ା ପ�କାଶ ଚ.�  ସାହୁ OR/12/089/206325

%ୀ /999244 57 150 1117ପ�ଫଲୁ ସାହୁ &ା ପଦ'  ଚରଣ ସାହୁ ZUX1045087

ପ ୁ /999245 33 150 1118ପ�କାଶ ଚ.�  ସାହୁ ପି ପ�ଖାଶ ଚ.�  ସାହୁ LSL2628170

ପ ୁ /999246 26 150 1119ଦୀପକ ସାହୁ ପି ବାମେଦବ ସାହୁ ZUX0698761

ପ ୁ /999247 26 150 1120ରାେକଶ ସାହୁ ପି ଅମଲୂ� ସାହୁ ZUX0698902

ପ ୁ /999248 57 150 1121ବାସେୁଦବ େସନାପତି ପି ଖତୁଗଡିୁ େସନାପତି ZUX0930214

ପ ୁ /999249 28 150 1122ଅବିନାଶ େସନାପତି ପି ବାସେୁଦବ େସନାପତି ZUX0930230

ପ ୁ /999250 55 150 1123Mୀେରାଦ କମୁାର ଶମ) ପି ଅ3ଯ�)ମୀ ଶମ) LSL1449941

ପ ୁ /999251 26 150 1124ପ�ସାଦ କମୁାର ଶ�ୀଚ.ନ ପି େତାଫାନ କମୁାର ଶ�ୀଚ.ନ ZUX0816611

ପ ୁ /999252 57 150 1125ନାରାୟଣ &ାଇଁ ମା ସପନୀ &ାଇଁ ZUX0816702

%ୀ /999253 32 150 1126କମୁଲି େତଜବତୀ ପି େକ.କ� ୀ(ା ରାଓ ZUX0698571

%ୀ /999254 28 150 1127ଅAିକା ତ�ିପାଠୀ &ା ସେ3ାଷ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0816546

%ୀ /999255 25 150 1128ସାେଲାନୀ ତ�ିପାଠୀ &ା ଶ�ୀକା3 କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX1016898

ପ ୁ /999256 28 150 1129ଅବଦୁଲ ୱାହାବ ପି ସାେହବ ୱାହାବ ZUX0698738

ପ ୁ /104/21257 27 150 1130ମିଥନୁ କମୁାର ଦାଶ ପି ସସୁା3 କମୁାର ZUX1286186

%ୀ /WARD NO.258 19 150 1131ଅଂକିତା ପଟନାୟକ Patnaik ପି ଅମିୟ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1367283

ପ ୁ /331259 20 150 1132ସଂେତାଷ ସଡ�ୀ ପପ ୂ - ସଶୁାଂତ ସଡ�ୀ ZUX1367416

%ୀ /WARD NO.260 19 150 1133ଅଂକିତା ପଟନାୟକ Patnaik ପି ଅମିୟ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1374164

ପ ୁ /Parvati C261 18 150 1134ଶାnଵତ ମହାପାତ� ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ�  ZUX1397504

ପ ୁ /143262 18 150 1135ସିପକ &ାଇ ଁ&ାଇଁ ପି ସିବରାମ &ାଇ ଁ ZUX1399567

%ୀ /99263 18 150 1136ନ.ାେଦବି ମିଶ� ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ମିଶ� ZUX1426360

%ୀ /00264 27 152 1ନବୀନା ହରିଜନ &ା େଦବ ହରିଜନ ZUX0698050

ପ ୁ /00265 26 152 2ଜଗନ, ାଥ ମାଝି ପି ରୀେତଶ ସଦ�ୀ ZUX0698035

%ୀ /00266 28 152 3ଶଭୁତ� ା ନାୟକ &ା ସେୁର.�  ନାୟକ ZUX0698043

%ୀ /00267 29 152 4ଗାୟତ�ୀ ସାହୁ ପି ଗେଣଷ ସାହୁ ZUX0698027

ପ ୁ /No268 21 152 5ସଂେତାଷ କମୁାର ପEା ପି େକଲୖାଶ ଚଂଦ�  ପEା ZUX1217389

%ୀ /XXX269 50 152 6େହମଲତା ସାହୁ &ା ରଘନୁାଥ ସାହୁ LSL1357169

%ୀ /XXXX270 24 152 7ନିେବଦିତା ପ�ିୟଦଶ/ନୀ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0884171

ପ ୁ /XXXX271 21 152 8ପ�ିୟବ� ତ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX1167543

ପ ୁ /XXXX272 54 152 9ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ରାମଚ.�  ସାହୁ LSL1338581

ପ ୁ /01273 22 152 10ରିେ?ଶ େଗୗଡ଼ ପି ଦEାସି େଗୗଡ଼ ZUX1277003

%ୀ /01274 28 152 11କଳାବତୀ ହରିଜନ &ା କେରଶ ହରିଜନ ZUX0697995

%ୀ /01275 21 152 12ଅ1ଳି ହରିଜନ &ା ପ�କାଶ ହରିଜନ ZUX1244466

ପ ୁ /01276 27 152 13ଶବି କମୁାର େଲ?ା ପି କିେଶାର େଲ?ା ZUX0865659

ପ ୁ /01277 25 152 14ଶ?ର କମୁାର େଲ?ା ପି କିେଶାର େଲ?ା ZUX0865667

%ୀ /01278 25 152 15ନିମ/ଳା େଲ?ା &ା ଶବି କମୁାର େଲ?ା ZUX0872630

ପ ୁ /01279 23 152 16ଗେଣଶ କମୁାର େଲ?ା ପି କିେଶାର େଲ?ା ZUX1022037

ପ ୁ /01280 23 152 17ଗେଣସ େଲ?ା ପି କିେଶାର େଲ?ା ZUX1273531

%ୀ /01281 41 152 18ଅନିତା ସାହୁ &ା କନୁା ସାହୁ ZUX0812263

ପ ୁ /01282 24 152 19ଚ.ନ କମୁାର ଶତପଥି ପି ବି(ୁ ପ�ସାଦ ଶତପଥି ZUX1303197

ପ ୁ /1283 20 152 20ବିଜୟା ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ ZUX1351147

%ୀ /1284 31 152 21କମୁାରୀ ହରିଜନ ମା ରାଈବାରୀ ହରିଜନ ZUX0390286

%ୀ /1285 38 152 22ରଶ'ତିା ନାୟକ &ା ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX0114728

ପ ୁ /1286 61 152 23ଜଗନ, ାଥ ପEା ପି ସାରଥି ପEା ZUX0603795

%ୀ /1287 55 152 24ରାେଜYରୀ ପEା &ା ଜଗନ, ାଥ ପEା ZUX0603787

ପ ୁ /1288 33 152 25କିେଶାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ରାମଚ.�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0525014

ପ ୁ /1289 29 152 26ବାପନୁୀ ଚ.�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାମଚ.�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0429571

ପ ୁ /1290 34 152 27ସାଗର ପaନାୟକ ପି ଭୀମଶ?ର ରାଓ LSL1529932

ପ ୁ /1291 60 152 28ରାନୁପ�ସାଦ ସତପଥି ପି କୃ(ଚ.�  ସତପଥି OR/12/089/198523

%ୀ /1292 46 152 29ସସ'ିତା ଶତପଥି &ା ବି(ୁ ପ�ସାଦ ଶତପଥି ZUX1303189

ପ ୁ /1293 47 152 30ବି(ୁ ପ�ସାଦ ଶତପଥି ପି କୃ(ଚ.�  ଶତପଥି OR/12/089/198525

%ୀ /1294 42 152 31ର1ଲୁତା ଶତପଥୀ &ା ଭାନୁପ�ସାଦ ଶତପଥୀ OR/12/089/198524

ପ ୁ /1295 28 152 32ଅବିନାଶ ଶତପଥି ପି ଭାନୁ ପ�ସାଦ ଶତପଥି ZUX0430223

ପ ୁ /2296 35 152 33ଗଲୁଜାର େବଗ ପି କାଦର େବq ZUX0604215

%ୀ /2297 24 152 34େଶଖଲା େବଗମ &ା େସଖ ନାଦୀର ZUX1203991

ପ ୁ /2298 32 152 35ଏସ େକ େଚାଟୁ ପି ଏସ େକ ଇଶ ୁ ZUX1203785

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ)ଚନ ଅଧିକାରୀ? &ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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%ୀ /2299 54 152 36େଶୖଳବାଳା ଦେଳଇ &ା ଦୟାନିଧି ଦେଳଇ OR/12/089/198522

ପ ୁ /2300 36 152 37ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଦୟାନିଧି ଦେଳଇ ZUX0114736

%ୀ /2301 52 152 38ବାସ3ି ଲମତା &ା ହରିହର ଲମତା ZUX0760074

ପ ୁ /2302 50 152 39କ1ୁବିହାରି ଲମତା ପି ସମନାଥ ଲମତା OR/12/089/198519

ପ ୁ /2303 31 152 40େସଖ ନାଦୀର ପି େସଖ ଖାଦର ZUX1203017

%ୀ /03304 63 152 41ଆଶାଲତା ଦାଶ &ା ରେମଶ ଦାଶ ZUX1244532

ପ ୁ /03305 76 152 42ଭଗୀ ପ�ଧାନ ପି ପB ୁପ�ଧାନ ZUX1234178

%ୀ /03306 64 152 43ନୟନୀ ପ�ଧାନ &ା ଭାଗୀରଥି ପ�ଧାନ ZUX1234210

ପ ୁ /03307 39 152 44ମେହYର ପ�ଧାନ ପି ଭାଗୀରଥି ପ�ଧାନ ZUX1234186

ପ ୁ /03308 24 152 45ଶଶୁା3 ଷଡ଼�ୀ ପି ସବୁାସ ଚ.�  ଷଡ଼�ୀ ZUX1244102

%ୀ /03309 58 152 46ରାମା ସାହୁ &ା ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1304013

ପ ୁ /3310 62 152 47ସବୁାସଚ.�  ସଡ�ି ପି ରାଧାେଗାବି. ସଡ�ି OR/12/089/198526

%ୀ /3311 51 152 48ଆଶାଲତା ସଡ�ି &ା ଶବୁାସଚ.�  ସଡ�ି OR/12/089/198527

ପ ୁ /4312 47 152 49ଶିବ ପ�ସାଦ ଲମତା ପି ସ.ୁର ଲମତା OR/12/089/198530

ପ ୁ /4313 46 152 50ଦିପକ କମୁାର ପାଢୀ ପି ସେୁର.�  ଚ.�  ପାଢୀ ZUX0430124

%ୀ /4314 40 152 51ସଜୁାତା ପାଢୀ &ା ଦିପକ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0430116

%ୀ /4315 25 152 52ରଶ' ିତା ପାଢି &ା ଶଶା? େଶଖର ସାହୁ ZUX0945972

%ୀ /05316 32 152 53ହି କ� ା3ି &ା ଡି େମାହନ ରାଜ ZUX1244524

%ୀ /05317 28 152 54ସଜୁାତା ମEଳ ପି ନଟବର ମEଳ ZUX0775049

%ୀ /05318 73 152 55ଦଇମତି ତରାସିଆ &ା ସଦୁାମ ଚରଣ ତରାସିଆ ZUX0870568

ପ ୁ /5319 61 152 56ଜଗନ, ାଥ ପାତ� ପି ନିଳାAର ପାତ� OR/12/089/198531

%ୀ /5320 54 152 57ସେରାଜୀନି ପାତ� &ା ଜଗନ, ାଥ ପାତ� OR/12/089/198532

ପ ୁ /5321 37 152 58ଗିରିଧାରୀ ପାତ� ପି ଜଗନ, ାଥ ପାତ� ZUX0485961

ପ ୁ /5322 27 152 59ସେ3ାଷ କମୁାର ପାତ� ପି ଜଗନ, ାଥ ପାତ� ZUX0604413

%ୀ /06323 28 152 60ବା�ାରୀ &ାତୀ &ା ବା�ାରୀ ମରୁଲୀ ZUX1244896

ପ ୁ /6324 42 152 61ଯଗୁଳ କିଶର େବବ7) ପି ତ�ିନାଥ େବବ7) OR/12/089/198535

%ୀ /6325 58 152 62ଅf/ପfୁ) ମାଝି &ା େଗୗରା� ମାଝି OR/12/089/198548

%ୀ /6326 31 152 63ଜସ'ିନ ସାହୁ ପି ପ�ତାପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0429688

ପ ୁ /6327 23 152 64ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1156454

%ୀ /6328 80 152 65ଶକ3ୁଳା &ାଇଁ &ା ହରିବdୁ &ାଇଁ OR/12/089/198539

ପ ୁ /6329 63 152 66ଶରତ ଚ.�  &ାଇଁ ପି ହରିବdୁ &ାଇଁ OR/12/089/198542

ପ ୁ /6330 56 152 67ବିଧଭୁୁସଣ &ାଇଁ ପି ହରିବdୁ &ାଇଁ LSL2378842

ପ ୁ /6331 55 152 68ସବୁାସଚ.�  &ାଇଁ ପି ହରିବdୁ &ାଇଁ OR/12/089/198540

%ୀ /6332 45 152 69ଟୁନି &ାଇଁ &ା ଶବୁାସ ଚ.�  &ାଇଁ OR/12/089/198541

%ୀ /6333 43 152 70ମଂଯ ୁ&ାଇଁ &ା ସରତଚ.�  &ାଇଁ LSL2378800

ପ ୁ /6334 42 152 71ସଦୁାମ କମୁାର &ାଇଁ ପି ନିଳମଣି &ାଇଁ LSL1459346

%ୀ /6335 30 152 72େମାନା &ାଇଁ ପି ଶରତ ଚ.�  &ାଇଁ ZUX0604439

%ୀ /6336 30 152 73ପ�ିୟ?ା ପ�ିୟଦଶ8ନୀ &ାଇଁ &ା େସୗମ� ପ�କାଶ &ାଇଁ ZUX1022094

%ୀ /07337 42 152 74ଉମ8ଳା ପ�ଧାନି &ା ସବୁାସ ପ�ଧାନି ZUX1245018

ପ ୁ /7338 49 152 75େଦେବ.�  ମିଶ� ପି ଝରିଲାଲ ମିଶ� ZUX1156470

ପ ୁ /7339 53 152 76ଇYର ପ�ଧାନି ପି ଗ�ାଧର ପ�ଧାନି OR/12/089/198723

ପ ୁ /7340 50 152 77ସବୁାସ ପ�ଧାନି ପି ଗ�ା ପ�ଧାନି OR/12/089/198551

%ୀ /7341 28 152 78ବବିତା ପ�ଧାନି ପି ସବୁାଷ ଚ.�  ପ�ଧାନି ZUX0651828

ପ ୁ /7342 33 152 79ଡି. ସେୁର.� ପି ଡି. ଭାrର ZUX0307819

%ୀ /8343 46 152 80ସଲମା ଜାନି &ା କମଳ େଲାଚନ ଜାନି OR/12/089/198561

ପ ୁ /8344 29 152 81େଦତୖାରୀ ଜାନି ପି କମଳ େଲାଚନ ଜାନି ZUX0872671

%ୀ /09345 29 152 82ରିତା1ଳି େଗୗଡ଼ &ା ସେ3ାଷ େଗୗଡ଼ ZUX1244722

%ୀ /09346 27 152 83ତୁଳା ପା�ୀ &ା ଦେମାଦର ପା�ୀ ZUX0811984

%ୀ /10347 24 152 84ବବି ଭାଲୁ &ା ନିଳାAର ଭାଲୁ ZUX1148196

%ୀ /10348 50 152 85ପବୁ) ଭତରା &ା ସମଦୁ ଭତରା OR/12/089/198589

ପ ୁ /10349 31 152 86େକୖଳାଶ ଭତରା ପି ଧବୁଲୁ ଭତରା ZUX0698076

%ୀ /10350 74 152 87ପfୁ8 ଭତ� ା &ା ଧବୁଲୁ ଭତ� ା ZUX0604207

%ୀ /10351 41 152 88ସଭୁଦ� ା ଭତ� ା &ା ପଶ ୁ/  ଭତ� ା ZUX0604173

ପ ୁ /10352 39 152 89ପଶ ୁ/  ଭତରା ପି ଧବୁଲୁ ଭତରା ZUX0604181

%ୀ /10353 28 152 90ପ�ମିଳା ଭତ� ା &ା ବଳଭଦ�  ଭତ� ା ZUX0865592

%ୀ /10354 23 152 91ବାସ3ି ଭତ� ା &ା ସତ� ଭତ� ା ZUX1157874

ପ ୁ /10355 24 152 92ଈଶ ୁଗାଦବା ପି ହରି ଗାଦବା ZUX1155084

ପ ୁ /10356 37 152 93ବଡ ହରିଜନ ପି ଥକା ହରିଜନ LSL2374478

ପ ୁ /10357 27 152 94ରଇନୁ ହରିଜନ ପି ସମାରୁ ହରିଜନ ZUX1148170

ପ ୁ /10358 26 152 95କୀସନ ହରିଜନ ପି ହରି ହରିଜନ ZUX1244151

%ୀ /10359 23 152 96ପଦ' ା ହରିଜନ &ା ରଇନୁ ହରିଜନ ZUX1158450

ପ ୁ /10360 22 152 97େଗାବି. ହରିଜନ ପି ସମାରୁ ହରିଜନ ZUX1148113

6 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ)ଚନ ଅଧିକାରୀ? &ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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%ୀ /10361 38 152 98ଲM'ି େଜନା &ା ସିବରାମ େଜନା OR/12/089/198555

ପ ୁ /10362 32 152 99ରବି.�  କମୁାର େଜନା ପି ଶିବରାମ େଜନା ZUX0114744

ପ ୁ /11363 42 152 100ଲେAାଦର ନାୟକ ପି ଲM'ଣ ନାୟକ ZUX0206862

ପ ୁ /11364 27 152 101ଭାrର ପଟନାୟକ ପି େଦବି ପ�ସାଦ ପaନାୟକ ZUX0872713

%ୀ /12365 20 152 102େସବତୀ ହରିଜନ ପି ସାନୂ ହରିଜନ ZUX1347616

ପ ୁ /13366 20 152 103ବାବୁଲି ହରିଜନ ପି ମ�ଳା ହରିଜନ ZUX1244136

%ୀ /13367 48 152 104ଲM'ି ନାୟକ &ା ସନୁାଧର ନାୟକ OR/12/089/198573

ପ ୁ /13368 35 152 105ଜଗନ, ାଥ ନାୟକ ପି ସନୁାଧର ନାୟକ ZUX0114751

ପ ୁ /13369 30 152 106କୃ( ନାୟକ ପି ସନୁାଧର ନାୟକ ZUX0429977

%ୀ /13370 29 152 107ଅOମା ନାୟକ &ା ଜଗନ, ାଥ ନାୟକ ZUX0429936

ପ ୁ /13371 22 152 108ବଳରାମ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ ZUX1044957

%ୀ /13372 29 152 109ଶsିୁ ପି?ି &ା ଶsିୁ ଚ.� ZUX1244995

%ୀ /14373 39 152 110ଭଗବତୀ େବେହରା ପି ତୁେAାନାଥ େବେହରା ZUX1252881

ପ ୁ /14374 50 152 111ସମନାଥ ମିଶ� ପି ଗପିନାଥ ମିଶ� OR/12/089/198718

ପ ୁ /14375 43 152 112େକଦାରନାଥ ମିଶ� ପି େଗାପିନାଥ ମିଶ� ZUX0603944

%ୀ /14376 40 152 113େଗୗରୀ ମିଶ� &ା େକଦାରନାତ ମିଶ� ZUX0603977

%ୀ /14377 28 152 114ନମ/ଦା ମିଶ� ପି େକଦାରନାଥ ମିଶ� ZUX0651869

ପ ୁ /14378 23 152 115ପବନ ମିଶ� ପି େକଦାରନାଥ ମିଶ� ZUX1244052

%ୀ /14379 49 152 116ପ?ଜ ମିଶ� &ା େସାମନାଥ ମିଶ� ZUX0429829

ପ ୁ /14380 31 152 117ମାନସ ର1ନ ମିଶ� ପି େସାମନାଥ ମିଶ� ZUX0429837

%ୀ /14381 52 152 118ନଳିନୀ ପ�ଭା ନାୟକ &ା ଗଗନ କମୁାର ନାୟକ ZUX0365494

%ୀ /14382 25 152 119ଅନୂ ଶ�ୁତି ନାୟକ ପି ଗଗନ କମୁାର ନାୟକ ZUX1361278

ପ ୁ /14383 40 152 120େସୗଭାଗ� ର1ନ ପaନାୟକ ପି ଧ�ୁବ ଚରଣ ପaନାୟକ ZUX0603811

ପ ୁ /14384 61 152 121ଭଗବାନ ପାତ� ପି କାଶିନାଥ ପାତ� ZUX1041326

%ୀ /14385 54 152 122ପfୂ/ବାସୀ ପାତ� &ା ଭଗବାନ ପାତ� ZUX1041334

ପ ୁ /14386 35 152 123ଅଜିତ କମୁାର ପାତ� ପି ଭଗବାନ ପାତ� ZUX1041367

ପ ୁ /14387 51 152 124ଅରୁଣ କମୁାର ପaନାୟକ ପି ଦEପାଣି ପaନାୟକ ZUX0429894

%ୀ /14388 45 152 125ଅ�/ନା ପaନାୟକ &ା ଅରୁଣ କମୁାର ପaନାୟକ ZUX0429589

ପ ୁ /14389 52 152 126ବିଛ. ଚରଣ ସାହୁ ପି ଧାେରYର ସାହୁ ZUX0604702

%ୀ /14390 44 152 127ପ�ଭାତି ଲତା ସାହୁ &ା ବିଛ. ଚରଣ ସାହୁ ZUX0604736

%ୀ /14391 21 152 128େYତା�ୀ ଦବୀ ସାହୁ ପି ବିଛ. ଚରଣ ସାହୁ ZUX1244284

%ୀ /14392 67 152 129ମାଧରୁୀ ତ�ିପାଠୀ &ା ରଜନୀ ତ�ିପାଠୀ ZUX1361310

ପ ୁ /15393 47 152 130ହାଡିବdୁ େବେହରା ପି ଧମ ୁ/  େବେହରା ZUX0604066

%ୀ /15394 42 152 131ଯମନୁା ନାୟକ &ା ଭିମ ନାୟକ OR/12/089/198565

ପ ୁ /15395 33 152 132ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ ZUX0276048

%ୀ /15396 29 152 133ରୁନି ନାୟକ &ା ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX0698084

%ୀ /16397 31 152 134ପ�ତିମା ଭତରା &ା ପଦ' ନ ଭତରା ZUX0651927

ପ ୁ /16398 50 152 135ବଳରାମ ଭତ� ା ପି ସନିଆ ଭତ� ା OR/12/089/198571

%ୀ /16399 45 152 136ଡମଣିୁ ଭତ�ା &ା ବଳରାମ ଭତ�ା OR/12/089/198572

%ୀ /16400 42 152 137କ.ୁ ଭତ�ା ପି ବୁଟି ଭତ�ା ZUX0604330

ପ ୁ /16401 28 152 138ଲM'ଣ ଭତ�ା ପି ବଳରାମ ଭତ�ା ZUX0865766

ପ ୁ /16402 51 152 139େକବୖଲ� ଭୁମିଆ ପି େଯାଗ ୁଭୁମିଆ LSL1456995

%ୀ /16403 44 152 140ମାଣିକ ଭୁମିଆ &ା େକବୖଲ� ଭୁମିଆ LSL1457001

%ୀ /16404 35 152 141ମ�ୁଳି ଭୂମିଆ &ା ଲM'ଣ ଭୂମିଆ ZUX0946152

%ୀ /16405 32 152 142ବତୀ ଭୂମିଆ ପି ଧ�ୁବ ଭୂମିଆ ZUX0429530

ପ ୁ /16406 28 152 143ଜଗନ, ାଥ ଭୂମିଆ ପି େକବୖଲ� ଭୂମିଆ ZUX0429555

ପ ୁ /16407 27 152 144ସଦନ ଭୂମିଆ ପି ରାମ ଭୂମିଆ ZUX0945964

%ୀ /16408 26 152 145ଅAିକା ଭୁମିଆଁ &ା ଜଗନ, ାଥ ଭୁମିଆଁ ZUX0812115

ପ ୁ /16409 25 152 146ଶବି ଭୂମିଆ ପି ରାମ ଭୂମିଆ ZUX0945956

%ୀ /16410 25 152 147ଲM'ୀ ଭୂମିଆ ପି ଲM'ଣ ଭୂମିଆ ZUX0946160

%ୀ /16411 28 152 148ବାସ3ି ଭୁମିଆଁ &ା ହରୀ ଭୁମିଆଁ ZUX0870717

%ୀ /16412 25 152 149ଯମନୁା ମାଝି &ା ଜଗବdୁ ମାଝି ZUX0946145

%ୀ /17413 29 152 150େମରିୟ� େବଗମ &ା ଗରୁଜାର େବଗ ZUX0604249

ପ ୁ /17414 33 152 151ବଳି ଭତରା ପି ସଦନ ଭତରା ZUX0697722

%ୀ /18415 31 152 152ଡାଳିA ଭତରା &ା ନାରାୟଣ ଭତରା ZUX0651810

%ୀ /18416 28 152 153ଗୀତା ଭତରା &ା ଧନସି� ଭତରା ZUX0697441

ପ ୁ /18417 52 152 154ଘନ ଭତ� ା ପି ପରୁୁଷ7ମ ଭତ� ା OR/12/089/198574

%ୀ /18418 50 152 155ପି ଆସି ଭତ� ା &ା ଘନ ଭତ� ା OR/12/089/198575

ପ ୁ /18419 49 152 156ଅଜୁ/ ନ ନାୟକ ପି ସମାରୁ ନାୟକ ZUX0365528

%ୀ /18420 45 152 157ସବିତା ନାୟକ &ା ଅଜୁ/ ନ ନାୟକ ZUX0365536

%ୀ /19421 65 152 158େଦୗପଦୀ ଭତ� ା ପି ନରସିଂହ ଭତ� ା OR/12/089/198590

ପ ୁ /19422 29 152 159ଅରୁଣ ଭୂମିଆ ପି ଅଭି ଭୁମିଆ ZUX0697532
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%ୀ /19423 35 152 160ରାଧା ହରିଜନ ପି ମଦନ ହରିଜନ ZUX1244383

ପ ୁ /19424 25 152 161ନିର1ନ ହରିଜନ ପି ମଦନ ହରିଜନ ZUX1244599

ପ ୁ /19425 28 152 162ଜଗବdୁ ମାଝୀ ପି ଡମ ୁମାଝୀ ZUX1022102

ପ ୁ /19426 45 152 163ସିମାBଳ ମହା3ି ପି ସAାରି ମହା3ି LSL2396745

ପ ୁ /19427 43 152 164ରାମଚ.�  ମହା3ି ପି ସAାରି ମହା3ି OR/12/089/198562

%ୀ /19428 41 152 165କମୁାରି ମହା3ି &ା ସିମାBଳ ମହା3ି LSL2396737

%ୀ /19429 39 152 166ମନାସ ମହା3ି &ା ରାମଚ.�  ମହା3ି OR/12/089/198712

%ୀ /20430 27 152 167ରାଧା ଅଡାରି &ା ମନୁ ଅଡାରି ZUX0812297

ପ ୁ /20431 62 152 168େଚତୖନ� ଜାନି ପି ମାଧବ ଜାନି ZUX0114769

%ୀ /20432 60 152 169େଗାରି ଜାନି &ା େଚତୖନ� ଜାନି ZUX0114777

ପ ୁ /20433 46 152 170ତୁଳାରାମ ଯାନି ପି େଚତୖନ� ଯାନି ZUX0114785

%ୀ /20434 29 152 171ତୁଳସୀ ଜାନି &ା ଦୀନବ.ୁ ଜାନି ZUX0697425

ପ ୁ /20435 24 152 172େଗାପିନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ପବିତ�  ମଦୁୁଲି ZUX0872689

%ୀ /20436 31 152 173ଗରୁୁବାରି ରଣା &ା ବୁଲା ରଣା ZUX0604223

ପ ୁ /21437 34 152 174ସେ3ାଷ ଜାନୀ ପି ବଲZ ଭ ଜାନୀ ZUX0114793

%ୀ /21438 28 152 175ଦୀପା ଜାନି &ା ସେ3ାଷ ଜାନି ZUX0698092

ପ ୁ /Gih-21439 19 152 176େଶାଭିତ ପାଢ଼ୀ ମା ର1ୀତା ପାଢୀ ZUX1305309

%ୀ /22440 23 152 177ରଇଲା େବଜା &ା େଦବ େବଜା ZUX1286657

%ୀ /22441 73 152 178ଶା3ିଲତା ମିଶ� &ା ନିଳକ^ ମିଶ� OR/12/089/195675

ପ ୁ /22442 68 152 179ନରସିଂହନାଥ ମିଶ� ପି ମୃତ�1ୁୟ ମିଶ� ZUX1244615

%ୀ /22443 63 152 180େଜ�ାସ,ାମୟୀ ମିଶ� &ା ନରସିଂହନାଥ ମିଶ� ZUX1244664

ପ ୁ /22444 36 152 181ଅଜିତ କମୁାର ମିଶ� ପି ନରସିଂହନାଥ ମିଶ� ZUX1244623

ପ ୁ /22445 56 152 182ରଘନୁାଥ ମିଶ� ପି ନିଳକ^ ମିଶ� ZUX0812362

ପ ୁ /22446 51 152 183ର�ନାଥ ମିଶ� ପି ନିଳକ^ ମିଶ� ZUX0812347

%ୀ /22447 47 152 184ରୁମିତା ମିଶ� &ା ର�ନାଥ ମିଶ� ZUX0812354

%ୀ /22448 34 152 185ସନୁୀତା ପାଣିଗ�ାହି &ା ଅଜିତ କମୁାର ମିଶ� ZUX1354463

ପ ୁ /23449 78 152 186ମିନେକତନ ଦଳାଇ ପି େଶୖଳ ଦଳାଇ OR/12/089/214212

%ୀ /23450 75 152 187ସାବିତ�ୀ ଦଳାଇ &ା ମୀନେକତନ ଦଳାଇ LSL1408368

ପ ୁ /23451 55 152 188ଦିଲିପ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ମୀନ େକତନ ଦଳାଇ LSL1408210

%ୀ /23452 44 152 189ଗୀତା1ଳି ଦଳାଇ ପି ମୀନେକତନ ଦଳାଇ LSL1408350

%ୀ /23453 44 152 190ଦିପାରାଣୀ ପାତ� &ା ଦିଲZ ିପ କମୁାର ଦଳାଇ LSL2374759

ପ ୁ /24454 45 152 191େକଦାର େସaୀ ଦିବାକର ରାଓ ପି େକଦାର େସaୀ ତ�ିପତି ZUX0604579

%ୀ /24455 40 152 192ଅନିତା େକଦାରେସaୀ &ା ଦିବାକର ରାଓ େକଦାରେସaୀ ZUX0430249

%ୀ /24456 23 152 193େମଘା ସାମ3ରାୟ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାମ3ରାୟ ZUX1228238

ପ ୁ /24457 55 152 194ଅନୁପ କମୁାର ସାମ3ରାୟ ପି ରାମେମାହନ ସାମ3ରାୟ LSL1363274

ପ ୁ /24458 47 152 195ମାତୃ ପ�ସାଦ ସାମ3ରାୟ ପି ହରି େମାହନ ସାମ3ରାୟ LSL1407857

%ୀ /24459 47 152 196ଶଭୁ ଲM'ୀ ସାମ3ରାୟ &ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାମ3ରାୟ ZUX1229244

%ୀ /24460 45 152 197ର1ିତା ସାମ3ରାୟ &ା ମାତୃ ପ�ସାଦ ସାମ3ରାୟ LSL1407840

ପ ୁ /24461 47 152 198ସ.ିପ କମୁାର ସାମ3ରାୟ ପି ରାମ େମାହନ ସାମ3ରାୟ ZUX1244920

ପ ୁ /24462 26 152 199ଅଭିଲାଷ ସାମ3ରାୟ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାମ3ରାୟ ZUX0697466

ପ ୁ /24463 22 152 200କାnଯପ ସାମ3ରାୟ ପି ଅନୁପ  କମୁାର ସାମ3ରାୟ ZUX1206960

%ୀ /24464 48 152 201େସୗଦାମିନୀ ତ�ିପାଠୀ &ା ଅନୂପ ସାମ3ରାୟ LSL1363282

%ୀ /25465 53 152 202ସମିୁତା ମିଶ� &ା ପ�େମାଦ କମୁାର ମିଶ� LSL1450485

ପ ୁ /25466 66 152 203କାହ, ୁଚରଣ ପାଢି ପି ଗପିନାଥ ପାଢି OR/12/089/198476

%ୀ /25467 61 152 204ନଳିନିବାଳା ପାଢି &ା କାହ, ୁଚରଣ ପାଢି OR/12/089/198477

%ୀ /25468 45 152 205ଜୟ3ୀ ପାଢୀ &ା ଜଗଦୀଶ ପାଢୀ ZUX0365601

ପ ୁ /26469 50 152 206ପ�େମାଦ ଭୁୟS ପି ବୃ.ାବନ ଭୁୟS OR/12/089/198004

ପ ୁ /26470 29 152 207କାତ8କ ଚ.�  ମଲZ ିକ ପି ଶ?କ୍ଶ/ନ ମଲZ ିକ ZUX0697516

%ୀ /26471 50 152 208କମଳ କମୁାରୀ ପାତ� &ା ରାମପ�ସାଦ ପାତ� LSL2397099

%ୀ /27472 20 152 209ପXୁା1ଳୀ ଦାସ ପି ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX1244391

ପ ୁ /27473 33 152 210କଲୁୁ ହରିଜନ ପି ବିନାୟକ ହରିଜନ ZUX1148147

ପ ୁ /27474 74 152 211ମାଧବ ପାତ� ପି ବନ କମୁାର ପାତ� ZUX0604009

ପ ୁ /27475 62 152 212ରାମ ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ନିଳକ^ ପାତ� LSL2397081

ପ ୁ /27476 32 152 213ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାତ� ପି ରାମ ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0430157

ପ ୁ /27477 29 152 214ପ�ଶା3 କମୁାର ପାତ� ପି ରାମ ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0430165

ପ ୁ /28478 61 152 215ବୁଦୁ ହରିଜନ ପି ମଲିୁଆ ହରିଜନ ZUX1244730

%ୀ /28479 59 152 216ରାଇବାରୀ ହରିଜନ &ା ବୁଦୁ ହରିଜନ ZUX1244755

%ୀ /28480 21 152 217ଚBଳା ହରିଜନ ପି ବୁଡ଼ୁ ହରିଜନ ZUX1244425

%ୀ /28481 20 152 218ଚ.� ିକା ହରିଜନ &ା ଟୁନା ହରିଜନ ZUX1361260

%ୀ /28482 61 152 219ସନାଇ ଯାନି &ା ଶାO ୁଯାନି OR/12/089/198600

%ୀ /28483 50 152 220େଜମା ଜାନି &ା ସନିଆ ଜାନି LSL1330711

ପ ୁ /29484 43 152 221କାରି ସତ�ନାରାୟଣ ପି କାରି ସମାୟା ZUX0114819
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%ୀ /29485 37 152 222କାରି ସଧୁା &ା କାରି ସତ�ନାରାୟଣା ZUX0114801

%ୀ /29486 25 152 223େଜ�ାତି ହରିଜନ ପି ଅଜୁ/ ନ ହରିଜନ ZUX1244771

%ୀ /29487 24 152 224ମିଲିକ ନାୟକ &ା ଅରୁନ ନାୟକ ZUX1244649

%ୀ /30488 26 152 225ସାଗରିକା ବାରିକ &ା Mିତୀn କମୁାର ବାରିକ ZUX0946111

ପ ୁ /30489 24 152 226Mୀେରାଦ କମୁାର ବାରିକ ପି ଖେଗ.�  ବାରିକ ZUX0946129

ପ ୁ /30490 21 152 227ଅଭି ଭତ� ା ପି ପଶ ୁ/  ଭତ� ା ZUX1361229

ପ ୁ /30491 21 152 228ଟୁନା ହରିଜନ ପି ବୁଡ଼ୁ ହରିଜନ ZUX1361252

ପ ୁ /30492 60 152 229ଉମା ନାଥ ମିଶ� ପି ପ�ମଥ ନାଥ ମିଶ� ZUX0946178

%ୀ /30493 54 152 230ପ�ଭାସିନି ମିଶ� &ା ରାଘବ ମିଶ� OR/12/089/196756

ପ ୁ /30494 26 152 231ଆଦଶ/ ମିଶ� ପି ଉମନାଥ ମିଶ� ZUX0697631

%ୀ /30495 26 152 232େମୗସମୁୀ ଷଡ�ୀ ପି ବିନଦ କମୁାର ଷଡ�ୀ ZUX0697623

ପ ୁ /31496 72 152 233ନିର1ନ ସାହୁ ପି ଲି�ରାଯ ସାହୁ OR/12/089/198482

%ୀ /31497 72 152 234ଉଷାରାଣୀ ସାହୁ &ା ନିର1ନ ସାହୁ ZUX0812370

ପ ୁ /31498 58 152 235ବିଷ'ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର1ନ ସାହୁ OR/12/089/198484

%ୀ /31499 49 152 236ସମିତା ସାହୁ &ା ବିଷ'ୟ କମୁାର ସାହୁ LSL1407956

%ୀ /31500 35 152 237ରସ'ିତା ସାହୁ &ା ଶଶା? େଶଖର ସାହୁ ZUX0604603

ପ ୁ /32501 65 152 238ତୁେAାନାଥ େବେହରା ପି କୃ(ା େବେହରା ZUX1252923

ପ ୁ /32502 26 152 239ଦିବାକର ହରିଜନ ପି ଶତ�ୁଘ, ହରିଜନ ZUX0870592

%ୀ /32503 26 152 240ଉମ8ଳା ନାୟକ &ା ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX0872580

%ୀ /33504 28 152 241ଯମନୁା ହରିଜନ ପି ଭରତ ହରିଜନ ZUX0604793

%ୀ /33505 70 152 242ଦମୟ3ି ପାତ� &ା ବିେନାଦ ପାତ� OR/12/089/198467

ପ ୁ /33506 49 152 243ତପନ ପାତ� ପି ବିେନାଦ ପାତ� OR/12/089/198468

ପ ୁ /34507 52 152 244ନ. କିେଶାର ଚକ�ବ7/ୀ ପି େଯାେଗ.�ନାଥ ଚକ�ବ7/ୀ ZUX1252907

ପ ୁ /34508 54 152 245ସନୁ. କିେଶାର ଚକ�ବ7/ୀ ପି େଯାେଗ.�ନାଥ ଚକ�ବ7/ୀ LSL1457134

%ୀ /34509 45 152 246ଜୟ3ି ଚକ�ବ7/ୀ &ା ସନୁ. କିେଶାର ଚକ�ବ7/ୀ LSL2397123

ପ ୁ /34510 57 152 247ଆନ. କିେଶାର ଚକ�ବ78 ପି େଯାେଗ.�  ଦ7 ଚକ�ବ78 ZUX0870576

ପ ୁ /34511 20 152 248ଅଭିେସw ତକ�ବ78 ପି ଜୟ3 ତକ�ବ78 ZUX1244359

ପ ୁ /34512 50 152 249ହୃଦୟ ପାଣିଗ�ାହି ପି ହୃଷିେକଶ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1252899

ପ ୁ /35513 35 152 250କ.ରା ହରିଜନ ପି ପିଲି ହରିଜନ ZUX1244193

ପ ୁ /35514 78 152 251ସବୁାସ ଚ.�  କର ପି ରାଧାମହନ କର OR/12/089/198461

%ୀ /35515 68 152 252ସରୁମା କର &ା ଶବୁାସଚ.�  କର OR/12/089/198462

ପ ୁ /36516 39 152 253ର1ିତ କମୁାର ଆଚାଯ�/ ପି ରାଜକିେଶାର ଆଚାଯ�/ ZUX0604850

ପ ୁ /36517 36 152 254ହୃଷିେକଶ ପEା ପି ସଯୁ�/ନାରାୟଣ ପEା ZUX0114827

ପ ୁ /36518 60 152 255ବିଜୟ କମୁାର ପାଣି ପି େସାମନାଥ ପାଣି OR/12/089/198350

ପ ୁ /36519 30 152 256ସତ�ନାରାୟଣ ପାଣି ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଣି ZUX0307918

ପ ୁ /37520 34 152 257େଲାକନାଥ ହରିଜନ ପି ଭରତ ହରିଜନ LSL2374619

%ୀ /37521 33 152 258ସଧୁା ହରିଜନ ପି ସଦା ହରିଜନ ZUX0114835

ପ ୁ /37522 32 152 259ଶିବ ହରିଜନ ପି ସଦା ହରିଜନ ZUX0114843

ପ ୁ /37523 26 152 260ଟୁକ ୁହରିଜନ ପି ପାଉଲ ହରିଜନ ZUX1244169

ପ ୁ /37524 25 152 261ବଳଭଦ�  ହରିଜନ ପି ପଦୁ ହରିଜନ ZUX1153931

%ୀ /37525 24 152 262ଗ�ା ହରିଜନ ପି ଧନ ହରିଜନ ZUX1244672

ପ ୁ /37526 23 152 263ଅବତାର ହରିଜନ ପି ହରିହର ହରିଜନ ZUX1244250

ପ ୁ /37527 23 152 264ମଧ ୁହରିଜନ ପି େସାନୁ ହରିଜନ ZUX1153782

%ୀ /37528 23 152 265ବାସ3ି ହରିଜନ &ା ବଳଭଦ�  ହରିଜନ ZUX1153964

%ୀ /37529 23 152 266ଅନିତା ହରିଜନ &ା ଟୁକ ୁହରିଜନ ZUX1244177

%ୀ /37530 22 152 267ଚ.�ବତୀ ହରିଜନ ପି ପାଉଲ ହରିଜନ ZUX1207091

%ୀ /37531 62 152 268ଶସିୁଳା ମହା3ି &ା କୃ( ଚ.�  ମହା3ି ZUX0872598

ପ ୁ /37532 43 152 269ସେ3ାଷ କମୁାର ମହା3ି ପି କୃ( ଚ.�  ମହା3ି OR/12/089/200573

ପ ୁ /37533 74 152 270କୃ( ଚ.�  ମହା3ି ପି େଚତୖନ� ମହା3ି OR/12/089/200570

%ୀ /37534 39 152 271ମିନତି ମହା3ି &ା ସେ3ାଷ କମୁାର ମହା3ି ZUX0114850

ପ ୁ /38535 49 152 272ଭରତ େବେହରା ପି ଭାrର େବେହରା LSL1466119

%ୀ /38536 38 152 273ଜୟ3ି େବେହରା &ା ଭରତ େବେହରା LSL2397156

ପ ୁ /38537 37 152 274ଜିେତ.�  େବେହରା ପି ତୁxନାଥ େବେହରା LSL2374353

ପ ୁ /38538 26 152 275ପ�ଶା3 େବେହରା ପି ହାଡିବା.ୁ େବେହରା ZUX0697508

%ୀ /38539 41 152 276ଶଶା ହରିଜନ ପି େଯାଗୀ ହରିଜନ ZUX1244706

%ୀ /38540 32 152 277ଚା.ିନୀ କମୁାରୀ ନାୟକ &ା ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ZUX0946137

%ୀ /38541 64 152 278ପଦ' ାବତି ପାଢି &ା ଭିମେସନ ପାଢି OR/12/089/198447

ପ ୁ /38542 46 152 279ରାମକୃ( ପାଢି ପି ଭିମେସନ ପାଢି OR/12/089/198707

%ୀ /38543 37 152 280ବନିତା ପାଣିଗ�ାହୀ &ା ରାମକୃ( ପାଢି ZUX0872424

ପ ୁ /38544 45 152 281ଶିବ ପ�ସାଦ ପାତୀ ପି ଭୀମେସନ ପାତୀ LSL1330257

%ୀ /39545 26 152 282ସାଇରା େବଗମ &ା ଅଲZ ି  ମହ9ଦ ଖାନ ZUX1244342

%ୀ /39546 28 152 283ଫତିମା ବିବି &ା ନିଜମJିୁନ ଖାନ ZUX0697854

9 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ)ଚନ ଅଧିକାରୀ? &ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /39547 72 152 284ରମାକା3 ମହାପାତ� ପି ରାଯେଗାପାଳ ମହାପାତ� OR/12/089/198395

ପ ୁ /39548 33 152 285ଲଳିତ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ରମାକା3 ମହାପାତ� ZUX0485953

%ୀ /39549 65 152 286ରାଜଲM'ୀ ନ. &ା ରମାକା3 ମହାପାତ� OR/12/089/198396

ପ ୁ /40550 59 152 287ରଜନୀ କା3 ବିYାଳ ପି ମାଧବ ବିYାଳ LSL1330935

%ୀ /40551 45 152 288ପXୁା1ଳି ବିYାଳ &ା ରଜନୀକା3 ବିYାଳ LSL1330836

ପ ୁ /40552 40 152 289ଅଜୟ କମୁାର ବିYାଳ ପି ସାେହବ ବିYାଳ LSL1330620

%ୀ /40553 24 152 290ଅନୁରାଧା ବିnଵାଳ &ା ଅଜୟ କମୁାର ବିnଵାଳ ZUX1157726

%ୀ /41554 31 152 292ଏ� ଦୁଗ) ଭବାନୀ &ା ଏ� ନାଗରାଜୁ ZUX0430074

ପ ୁ /41555 44 152 293ହରିଶକମୁାର ବ� ହ' ା ପି ପ�କାଶ ବ� ହ' ା LSL1330232

ପ ୁ /41556 44 152 294ଏ� ନାଗରାଜୁ ପି ଏ� ନାଗାନା ZUX0430066

%ୀ /41557 44 152 295ଜାନକୀ ପଡାଲ &ା ମନମଦ ରାଓ ପଡାଲ ZUX0603761

ପ ୁ /41558 28 152 296ପି. ପ�ସାଦ ପି ପି. ମାଧବ ZUX0604512

ପ ୁ /41559 47 152 297ମନମଦ ରାଓ ପଡାଲ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ ପଡାଲ ZUX0603779

ପ ୁ /41560 53 152 298ରବି.� ନାଥ ରଥ ପି ବୃ.ାବନ ରଥ OR/12/089/198435

%ୀ /41561 45 152 299ବାସ3ି ରାଣି ରଥ &ା ରବି.�  ରଥ OR/12/089/198436

ପ ୁ /41562 32 152 300ଦିେନଶ ରଥ ପି ରବି.� ନାଥ ରଥ ZUX0429985

ପ ୁ /41563 28 152 301ରାେକଶ ରଥ ପି ରବି.� ନାଥ ରଥ ZUX0429993

ପ ୁ /42564 60 152 302ପ�କାଶଚ.�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ରାମଚ.�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/198432

%ୀ /42565 57 152 303ମନରମା ପାଣିଗ�ାହି &ା ପ�କାଶଚ.�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/198433

ପ ୁ /42566 47 152 304େଗୗରା� ପାଣିଗ�ାହି ପି ପ�କାଶ ଚ.�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/198434

%ୀ /42567 35 152 305ପଦ' ିନୀ ପାଣିଗ�ାହୀ &ା େଗୗରା� ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0114868

%ୀ /42568 51 152 306ଗୀତା କମୁାରୀ ପାତ� &ା ଲେAାଦର ଶତପଥୀ ZUX0429613

ପ ୁ /42569 51 152 307ଲେAାଦର ଶତପଥି ପି ଉଦୟନାଥ ଶତପଥି ZUX0365429

%ୀ /42570 35 152 308ଚିନମୟୀ ଶତପଥି ପି ଭଗବାନ ଶତପଥି ZUX0604710

%ୀ /43571 52 152 309େଜ�ାy,ାରାଣି ଦାସ &ା ବ� ଜକିେଶାର ଦାସ LSL1363829

ପ ୁ /44572 75 152 310େଗାକଳୁା ନ. ମାଦଳା ପି େଲାକନାଥ ମାଦଳା LSL1408327

ପ ୁ /44573 60 152 311ସଧିୁର କମୁାର ମାଦଳା ପି େଲାକନାଥ ମାଦଳା LSL1407873

ପ ୁ /44574 56 152 312ରାେଜ.�  ମାଦଳା ପି େଲାକନାଥ ମାଦଳା OR/12/089/198402

ପ ୁ /44575 48 152 313ସେ3ାଷ କମୁାର ମାଦଳା ପି େଗାକଳୁା ନ. ମାଦଳା OR/12/089/198403

%ୀ /44576 46 152 314ସରିତା ମାଦଳା &ା ସଧୁୀର କମୁାର ମାଦଳା LSL1408319

ପ ୁ /44577 42 152 315ସେୁରଶ କମୁାର ମାଦଳା ପି େଗାକଳୁାନ. ମାଦଳା LSL1336163

%ୀ /44578 40 152 316ଶଭୁସ' ିତା ମାଦଳା &ା େଶୈଳଶ କମୁାର ମାଦଳା ZUX0430108

ପ ୁ /44579 40 152 317େଶୈଳଶ କମୁାର ମାଦଳା ପି େଗାକଳୁାନ. ମାଦଳା LSL1336148

%ୀ /44580 36 152 318ସଜୁାତା ମାଦଳା &ା ସେୁରଶ ମାଦଳା ZUX0604587

ପ ୁ /44581 32 152 319&େଦଶ କମୁାର ମାଦଳା ପି େଗାକଳୁାନ. ମାଦଳା ZUX0390476

%ୀ /44582 46 152 320ପ�ତୀମା ପaନାୟକ &ା ଅମୀୟ କମୁାର ପaନାୟକ ZUX0604918

ପ ୁ /44583 57 152 321ଆରତ ତ� ାଣ ପାତ� ପି ଉଲZ ାସ ପାତ� ZUX0604645

%ୀ /44584 48 152 322ନମିତା ପାତ� &ା ଆରତ ତ� ାଣ ପାତ� ZUX0604678

ପ ୁ /44585 28 152 323ଅମିତ କମୁାର ପାତ� ପି ଆରତ ତ� ାଣ ପାତ� ZUX0604694

ପ ୁ /44586 28 152 324ଅସିତ କମୁାର ପାତ� ପି ଆରତ ତ�ାଣ ପାତ� ZUX0604660

%ୀ /44587 28 152 325ଶଭୁସ' ିତା ପaନାୟକ &ା &େଦଶ କମୁାର ମାଦଳ ZUX1153998

%ୀ /44588 28 152 326ମାଣିେକYରୀ ପaନାୟକ &ା ସେ3ାଷ କମୁାର ପaନାୟକ ZUX0872382

%ୀ /44589 28 152 327ସd�ାରାଣୀ ପaନାୟକ &ା େହମ3 କମୁାର ପaନାୟକ ZUX0872390

ପ ୁ /44590 52 152 328ଅମୀୟ କମୁାର ପaନାୟକ ପି ବିନାୟକ ପaନାୟକ OR/12/089/198404

ପ ୁ /45591 34 152 329ସିମାBଳ ବିେଶାଇ ପି ବଳଭଦ�  ବିେଶାଇ ZUX0114876

%ୀ /45592 34 152 330ପି. ଚିନ, ାମଲିୁ &ା ପି. େଲାେକYର ରାଓ ZUX0604470

ପ ୁ /45593 41 152 331ପି. େଲାେକYର ରାଓ ପି ପି. ରାଜା ରାଓ ZUX0604447

ପ ୁ /46594 75 152 332ମାୟାଧର ମିଶ� ପି ଅଗାଧ ୁମିଶ� OR/12/089/198419

ପ ୁ /46595 33 152 333ଅନୀଲ କମୁାର ମିଶ� ପି ମାୟାଧର ମିଶ� LSL1529924

%ୀ /46596 32 152 334ମମତା କମୁାରୀ ମିଶ� &ା ଅନିଲ କମୁାର ମିଶ� ZUX0651893

%ୀ /47597 70 152 335ବିଯୟଲM' ିବ� ହ' ା &ା ପ�କାଶ ବ� ହ' ା OR/12/089/198414

ପ ୁ /47598 25 152 336ଏସ.େକ କବୀର - ଏସ.େକ ଜାନୁ ZUX1148089

%ୀ /47599 23 152 337ଏସ.େକ ମrୁାନ &ା ଏସ.େକ ବକର ZUX1148048

%ୀ /48600 37 152 338ମିନତି ପ�ଭା ମାଦଳା &ା ସେ3ାଷ କମୁାର ମାଦଳା ZUX0205336

%ୀ /48601 34 152 339ସନିୁତା ମିଶ� &ା ଅଜିତ କମୁାର ମିଶ� ZUX0812149

ପ ୁ /48602 68 152 340ନୀଳକ^ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଲM'ୀ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1228295

ପ ୁ /48603 65 152 341ଶଶିଭୁସଣ ପାଣିଗ�ାହି ପି ରାମଚ.�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/198411

%ୀ /48604 55 152 342େଯ�y,ା ପାଣିଗ�ାହି &ା ଶଶିଭୁଶଣ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/198412

ପ ୁ /48605 32 152 343ସଶୁା3 ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଶଶିଭୁଷଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0114884

%ୀ /49606 41 152 344ଲM'ି େବେହରା &ା ହାଡିବdୁ େବେହରା ZUX0604058

ପ ୁ /50607 32 152 345ବିେବକ କମୁାର ନ. ପି ଜଗଦୀଶ ଚ.�  ନ. LSL1525963

%ୀ /51608 58 152 346ରଶ' ି କମୁାରୀ ଦୁେବ &ା ଜଗଦିଶ ଚ.�  ନ. LSL1457126

10 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ)ଚନ ଅଧିକାରୀ? &ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /51609 59 152 347ଜଗଦିଶ ଚ.�  ନ. ପି େଲାକନାଥ ନ. LSL1457118

ପ ୁ /51610 29 152 348ଆେଲାକ କମୁାର ନ. ପି ଜଗଦୀଶ ଚ.�  ନ. ZUX0365486

ପ ୁ /52611 35 152 349କିେଶାର ପaନାୟକ ପି ପfୂ/ଚ.�  ପaନାୟକ ZUX0604322

ପ ୁ /52612 70 152 350େଲାକନାଥ ଷଡ�ି ପି େMତ�ବାସି ଷଡ�ି ZUX0760066

%ୀ /53613 73 152 351ଶଲୁଚନା ଗପ &ା ଦାମଦର ଗପ OR/12/089/198113

ପ ୁ /53614 38 152 352ରେମଶ ଚ.�  ଗପ ପି ଦାମଦର ଗପ LSL2374536

ପ ୁ /53615 76 152 353ପ�କାଶ ଚ.�  କର ପି ଜଗନ, ାଥ କର LSL1337021

%ୀ /53616 66 152 354ପ�େମାଦିନୀ କର &ା ପ�କାଶ ଚ.�  କର LSL1337435

ପ ୁ /53617 44 152 355ଧିର ର1ନ କର ପି ପ�କାଶ ଚ.�  କର LSL1516640

ପ ୁ /53618 44 152 356ରବି ର1ନ କର ପି ପ�କାଶ ଚ.�  କର LSL1337518

ପ ୁ /53619 38 152 357ବିଭୂତୀ ଭୂଷଣ କର ପି ପ�କାଶ ଚ.�  କର LSL1337468

%ୀ /54620 60 152 358ଯାନକୀ ମାଝି &ା ବି&ନାଥ ମାଝି OR/12/089/198248

ପ ୁ /54621 40 152 359ନେର.�  କମୁାର ମାଝୀ ପି ବିYନାଥ ମାଝୀ LSL1363761

%ୀ /54622 30 152 360ରାେଜYରୀ ମାଝି &ା ନେର.�  କମୁାର ମାଝି ZUX0604371

ପ ୁ /54623 46 152 361ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି େମାହନଲାଲ ନାୟକ ZUX1155027

ପ ୁ /55624 76 152 362ତାରିଣୀ ଚରଣ େବେହରା ପି ଜଗନ, ାଥ େବେହରା OR/12/089/212108

ପ ୁ /55625 50 152 363ଗେଣଶ ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ତାରିଣି ଚରଣ େବେହରା OR/12/089/212110

ପ ୁ /55626 46 152 364ତୁଳସୀ ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ େବେହରା LSL2374239

ପ ୁ /55627 41 152 365ଶ2ି ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ତାରିଣି ଚରଣ େବେହରା LSL1457092

%ୀ /55628 37 152 366ଶଭୂଶ�ୀ େବେହରା &ା ଶ2ି ପ�ସାଦ େବେହରା ZUX1063981

%ୀ /55629 37 152 367ଶଭୁଶିରି େବେହରା &ା ଶ2ି ପ�ସାଦ େବେହରା ZUX1074392

%ୀ /55630 20 152 368ସ,ିzାମୟୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ZUX1244185

%ୀ /55631 20 152 369ସ,ିzାମୟୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ତାରିଣୀଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ZUX1303999

%ୀ /55632 47 152 370ରାଧାରାଣୀ େଜନା &ା ତ�ିେଲାଚନ େଜନା ZUX1237171

%ୀ /55633 47 152 371ନିରୁପମା ନାୟକ &ା ଗେଣଶ ପ�ସାଦ େବେହରା LSL1457100

ପ ୁ /55634 48 152 372ରବି.�  କମୁାର ରାଉତ ପି ବଳରାମ ରାଉତ LSL1408020

ପ ୁ /55635 26 152 373ସିମାBଳ ରାଉତ ପି ମାଧବ ରାଉତ ZUX0872655

ପ ୁ /56636 26 152 374ଶିବ ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ ZUX1069798

%ୀ /56637 24 152 375ସନୁା ଜାନୀ &ା ଶକୁେଦବ ଜାନୀ ZUX1097823

ପ ୁ /56638 23 152 376ଗ{ୁ ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ ZUX1069822

%ୀ /56639 22 152 377ସମାରି ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ ZUX1069772

ପ ୁ /56640 65 152 378ପ�େମାଦ ଚ.�  ପEା ପି ତ�ିନାଥ ପEା OR/12/089/198387

%ୀ /56641 60 152 379ପXୁାଞଳି ପEା &ା ପ�େମାଦ କମୁାର ପEା ZUX0812099

ପ ୁ /57642 42 152 380ମେନାଜ କମୁାର ମାଝି ପି େଗୗରା� ମାଝି LSL1330844

ପ ୁ /57643 38 152 381ସେରାଜ କମୁାର ମାଝି ପି େଗୗରା� ମାଝି LSL1330570

%ୀ /57644 31 152 382ନଳିନୀ ମାଝି &ା ମେନାଜ କମୁାର ମାଝି ZUX0651836

%ୀ /57645 29 152 383ପXୁା1ଳି ମାଝି &ା ସେରାଜ କମୁାର ମାଝି ZUX0872440

ପ ୁ /57646 38 152 384ସେ3ାଷ କମୁାର ପEା ପି ପ�େମାଦ ପEା LSL1330703

ପ ୁ /57647 45 152 385ନିଳକ^ ତ�ିପାଠୀ ପି େଗାଦାବରୀ ତ�ିପାଠୀ LSL1336932

%ୀ /57648 41 152 386ସବିତା ତ�ିପାଠୀ &ା ନିଳକ^ ତ�ିପାଠୀ ZUX0603753

%ୀ /59649 70 152 387ପ�ଭାବତି ଖାଡ�ା &ା ତ�ିନାଥ ଖାଡ�ା OR/12/089/198371

ପ ୁ /59650 47 152 388ଗ{ୁ ପ�ସାଦ ଖଡ଼�ା ପି ତ�ିନାଥ ଖଡ଼�ା ZUX1361286

%ୀ /59651 41 152 389ରଶ'ତିା କମୁାରୀ ଖାଡ�ା &ା ଗ{ୁ ପ�ସାଦ ଖାଡ�ା ZUX0604538

ପ ୁ /60652 62 152 390ହରିହର ମାଝି ପି ରତନ ମାଝି ZUX1244508

%ୀ /60653 56 152 391ଲM'ୀପ�ିୟା ମାଝି &ା ହରିହର ମାଝି ZUX1272525

ପ ୁ /60654 39 152 392ଦିବାକର ମାଝି ପି ହରିହର ମାଝି ZUX1244557

ପ ୁ /60655 37 152 393ଅରୁଣ କମୁାର ମାଝୀ ପି ହରିହର ମାଝୀ ZUX1354489

%ୀ /60656 32 152 394ପ�ତିମା ମାଝି &ା ଦିବାକର ମାଝି ZUX1244490

ପ ୁ /60657 49 152 395ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� ପି ପ�ଫଲୁZ  ଚ.�  ମିଶ� LSL1330265

%ୀ /60658 26 152 396ଶା3ି ସ, ିzା ମହା3ି ପି ଦୁେୟ)ଧନ ମହା3ି ZUX0865832

ପ ୁ /60659 63 152 397ଦୁେୟ)ଧନ ମହା3ି ପି ଫକିର ଚରଣ ମହା3ି LSL1330174

ପ ୁ /60660 42 152 398ଶଶା? େଶଖର ମହା3ି ପି ଦୁେଯ�)ଧନ ମହା3ି ZUX0865808

ପ ୁ /61661 56 152 399ପ�ାଣକୃ( &ାଇଁ ପି ବିପିନ ଚରଣ &ାଇଁ ZUX0114892

%ୀ /61662 48 152 400ଲତିକା &ାଇଁ &ା ପ�ାଣକୃ( &ାଇଁ ZUX0114900

ପ ୁ /62663 64 152 401ରାଧାକୃ( ପEା ପି ମହାେଦବ ପEା ZUX0429910

ପ ୁ /62664 59 152 402ରାଧାକୃ( ପEା ପି ପ�ହଲାଦ ପEା LSL1465012

%ୀ /62665 57 152 403ସାରଦା ପEା &ା ରାଧାକୃ( ପEା LSL1336585

%ୀ /62666 49 152 404ଅହଲ�ା ପEା &ା ରାଧାକୃ( ପEା ZUX0936047

ପ ୁ /62667 40 152 405ମେନାଜ କମୁାର ପEା ପି ରାଧାକୃ( ପEା LSL1330281

ପ ୁ /62668 36 152 406ସେରାଜ କମୁାର ପEା ପି ରାଧାକୃ( ପEା ZUX0429902

%ୀ /62669 33 152 407ଗାୟତ�ୀ ପEା &ା ସେରାଜ କମୁାର ପEା LSL2398741

ପ ୁ /62670 32 152 408ଦୀପକ କମୁାର ପEା ପି ରାଧାକୃ( ପEା LSL1525971

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ)ଚନ ଅଧିକାରୀ? &ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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%ୀ /62671 31 152 409ସଚିୁଶ' ିତା ପEା &ା ମେନାଜ କମୁାର ପEା FVN1675511

%ୀ /63672 41 152 410ସସ'ିତା ଲମତା &ା ଶିବ ପ�ସାଦ ଲମତା LSL1330943

ପ ୁ /63673 59 152 411ଅରୁଣ କମୁାର ପ�ହରାଜ ପି ଲାD ଚ.�  ପ�ହରାଜ LSL1330141

%ୀ /63674 49 152 412ନିେବଦିତା ପ�ହରାଜ &ା ଅରୁଣ କମୁାର ପ�ହରାଜ LSL1330158

%ୀ /64675 60 152 413େହମଲତା େବେହରା ପି ସିମାଦ� ି େବେହରା OR/12/089/198264

ପ ୁ /64676 57 152 414ନିଳକ^ େବେହରା ପି ଶିମାଦ� ି େବେହରା OR/12/089/198265

ପ ୁ /64677 55 152 415ବିନାୟକ େବେହରା ପି ସିମାଦ� ି େବେହରା OR/12/089/198266

ପ ୁ /64678 50 152 416ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ସିମାଦ� ୀ େବେହରା OR/12/089/198268

%ୀ /64679 49 152 417ବିଜୟଲM'ୀ େବେହରା &ା ବିନାୟକ େବେହରା LSL1364140

%ୀ /64680 47 152 418େରଣକୁା େବେହରା &ା ନିଳକ^ େବେହରା LSL1364132

%ୀ /64681 39 152 419ବି(ୁ ପ�ିୟା େବେହରା &ା ସତ� ନାରାୟଣ େବେହରା ZUX0604546

ପ ୁ /64682 32 152 420େକଲୖାଶ ହରିଜନ ମା ରାଇବାରି ହରିଜନ ZUX0390294

%ୀ /64683 31 152 421ରଇଲା ହରିଜନ &ା େକଳୖାଶ ହରିଜନ ZUX0429506

%ୀ /64684 30 152 422ସକୁା3ି ହରିଜନ &ା ରାେଜଶ ହରିଜନ ZUX0697979

%ୀ /64685 24 152 423ସଭୁଦ� ା ହରିଜନ &ା ଶ�ାମ ହରିଜନ ZUX1022052

ପ ୁ /64686 24 152 424େଗାବି. ହରିଜନ ପି ଗରୁୁନାଥ ହରିଜନ ZUX1022078

%ୀ /64687 22 152 425ସସ'ିତା ହରିଜନ &ା େଗାବି. ହରିଜନ ZUX1244326

ପ ୁ /64688 21 152 426େଦବରାଜ ପରିଛା ପି କମଳାକା3 ପରିଛା ZUX1221159

%ୀ /64689 32 152 427ମନିଷା ସାମ3ରାୟ &ା ରବି ନାରାୟଣ ମହାପାତ� ZUX0946228

ପ ୁ /65690 72 152 428ପ�ଫଲୁଚ.�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ମାଧବ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/198302

%ୀ /65691 63 152 429ନଳିନି ପାଣିଗ�ାହି &ା ପ�ଫଲୁ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/198303

%ୀ /66692 48 152 430ଶଶ' ିତାରାଣି ନାଥ &ା ବାgାନିଧି ନାଥ LSL1330331

ପ ୁ /67693 63 152 431ବାgାନିଧି ନାଥ ପି ରାମ ନାଥ OR/12/089/200846

ପ ୁ /68694 46 152 432ଦୁଃଶାସନ ସାଗ�ୀଆ ପି ସ.ୁରମଣି ସାଗ�ୀଆ LSL1330554

ପ ୁ /69695 49 152 433ପ�ସା3 କମୁାର ନାୟକ ପି କରୁଣା କର ନାୟକ LSL1330562

%ୀ /69696 40 152 434ରିତିକଳା ନାୟକ &ା ପ�ଶା3 କମୁାର ନାୟକ ZUX0276055

ପ ୁ /69697 26 152 435େଗାପାଳ କୃ( ନାୟକ ପି େଗୗରା� ପ�ସଦ ନାୟକ ZUX0870600

ପ ୁ /69698 53 152 436ଟୁକନୁା ସାମଲ ପି ଶ?ରଷ/ ଣ ସାମଲ OR/12/093/340853

%ୀ /69699 42 152 437ଅAିକା ସାମଲ &ା ଟୁକନୁା ସାମଲ LSL1336403

ପ ୁ /70700 47 152 438ଦଇତାରି ମଦୁୁଲି ପି ମଧ ୁମଦୁୁଲି ZUX1073923

%ୀ /70701 26 152 439ଶଭୁସ'ିତା ରଥ &ା ରିେତଶକମୁାର ସଡ�ୀ ZUX1104033

ପ ୁ /70702 36 152 440ରିେତଶ କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଷଡ�ୀ LSL2374221

%ୀ /70703 35 152 441ତନୁଶ�ୀ କମୁାରୀ ଷଡ�ୀ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଷଡ�ୀ LSL2374247

ପ ୁ /71704 53 152 442କମଳାକା3 ପରିQା ପି ପରୁୁେଷା7ମ ପରିQା LSL1336890

%ୀ /71705 44 152 443ମିନତୀ ପରିQା &ା କମଳାକା3 ପରିQା LSL1336882

%ୀ /72706 87 152 444ଚ.�ମା ନାୟକ &ା ନିଳକ^ ନାୟକ OR/12/089/198316

%ୀ /72707 46 152 445େଶୖଳବାଳା ନାୟକ &ା ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX0307884

ପ ୁ /72708 46 152 446ଶଶି ଭୂଷଣ ନାୟକ ପି ନିଳକ^ ନାୟକ ZUX0429860

%ୀ /73709 70 152 447ବ� େଯYରି ନାୟକ &ା େକ ସି ନାୟକ OR/12/089/198324

%ୀ /74710 37 152 448କବିତା କମୁାରି ଦଳାଇ &ା ଚ.�େଶଖର ମହା3ି ZUX0429845

ପ ୁ /74711 52 152 449ଚ.�  େଶଖର ମହା3ି ପି ରାମକୃ( ମହା3ି ZUX0429852

%ୀ /74712 24 152 450ରଚିତା କମୁାରୀ ମିଶ� &ା ଶ�ୀର1ନ ମହା3ି ZUX0872457

ପ ୁ /74713 58 152 451ପfୁ/ଚ.�  ମହା3ି ପି ରାମକୃ( ମହା3ି OR/12/089/198229

%ୀ /74714 55 152 452ସଂଯ2ୁା ମହା3ି &ା କିେଶାର ମହା3ି OR/12/089/198228

%ୀ /74715 55 152 453ସେରାଜିନୀ ମହା3ି &ା ପfୂ/ଚ.�  ମହା3ି LSL1336866

ପ ୁ /74716 54 152 454ସେୁରଶ ଚ.�  ମହା3ି ପି ରାମକୃ( ମହା3ି OR/12/089/198230

%ୀ /74717 48 152 455ସବିତା ମହା3ି &ା ସେୁରଶ ଚ.�  ମହା3ି LSL1336874

ପ ୁ /74718 30 152 456େସାମ� ର1ନ ମହା3ି ପି କିେଶାର ଚ.�  ମହା3ି ZUX0307876

ପ ୁ /74719 28 152 457ଶ�ୀର1ନ ମହା3ି ପି ପfୂ/ଚ.�  ମହା3ି ZUX0604553

%ୀ /74720 23 152 458ଶଭୁଶ�ୀ ମହା3ି ପି ପfୂ/ଚ.�  ମହା3ି ZUX1038819

%ୀ /74721 23 152 459ଭାଗ�ଶ�ୀ ମାହା3ି ପି ପfୂ/ଚ.�  ମାହା3ି ZUX1044932

ପ ୁ /75722 65 152 460ସଦାସିବ ପaନାୟକ ପି ଶ.ୁର ପaନାୟକ OR/12/089/198232

%ୀ /75723 55 152 461ହିରାମଣି ପaନାୟକ &ା ସଦାସିବ ପaନାୟକ OR/12/089/198233

ପ ୁ /76724 50 152 462ଡAରୁ ପରଜା ପି ଶକୁ�ୁ  ପରଜା LSL1407865

%ୀ /76725 23 152 463ମେହYରି ପରଜା ପି ଡAରୁ ପରଜା ZUX1244128

ପ ୁ /76726 51 152 464ମେନାଜ କମୁାର ପaନାୟକ ପି ରାମାରାଓ ପaନାୟକ ZUX0429753

%ୀ /77727 57 152 465ପ�ତିମା ହରିଜନ &ା ପଦୁ ହରିଜ ZUX1244979

%ୀ /77728 39 152 466ଜୟ3ି ପରଜା &ା ଡAରୁ ପରଜା LSL1363597

%ୀ /77729 27 152 467ପଦ' ିନୀ ପରଜା &ା ଶିବ ପରଜା ZUX0865600

%ୀ /78730 54 152 468ଭାରତି ଦଳାଇ &ା ପ�ଦିପ ଦଳାଇ OR/12/089/198192

ପ ୁ /78731 50 152 469ପ�ଶନ,  ଦଳାଇ ପି ରାମଚ.�  ଦଳାଇ OR/12/089/198193

%ୀ /78732 45 152 470ପ�ବୀଣା ଦଳାଇ ପି ରାମଚ.�  ଦଳାଇ OR/12/089/198194
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%ୀ /78733 26 152 471ନିରଜା ଦଳାଇ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ଦଳାଇ ZUX0946194

ପ ୁ /78734 24 152 472ସିVାଥ/ ଦଳାଇ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ଦଳାଇ ZUX0946202

%ୀ /78735 39 152 473ପ�ମିଳା ଦେଳଇ ପି ରାମଚ.�  ଦେଳଇ LSL1336452

%ୀ /78736 54 152 474ରଶ' ିତା ପାଣିଗ�ାହି &ା ନିଳକ^ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1244854

ପ ୁ /79737 49 152 475କିଶର ଚ.�  ପaନାୟକ ପି ତାରିଣି ଚରଣ ପaନାୟକ OR/12/089/197043

ପ ୁ /79738 51 152 476ମେନାଜ କମୁାର ପaନାୟକ ପି ତାରିଣି ଚରଣ ପaନାୟକ OR/12/089/197012

ପ ୁ /79739 45 152 477ସ1ୟ କମୁାର ପaନାୟକ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ପaନାୟକ LSL1363225

ପ ୁ /79740 42 152 478ସେରାଜ କମୁାର ପaନାୟକ ପି ତାରିଣିଚରଣ ପaନାୟକ LSL1336924

ପ ୁ /80741 47 152 479ଏ. େକାଦE ରାଓ ପି ଏ. ମଖୁଲି�ମ OR/12/089/198706

ପ ୁ /81742 68 152 480ବିେନାଦଚ.�  ପାଣି ପି ଭଗବାନ ପାଣି OR/12/089/198210

%ୀ /81743 63 152 481ସଂଧ�ାରାଣି ପାଣି &ା ବିେନାଦ ପାଣି OR/12/089/198211

%ୀ /81744 61 152 482ତମାଳ ପାଣି &ା ଶବୁାସ ପାଣି OR/12/089/198213

ପ ୁ /81745 40 152 483ର1ିତ କମୁାର ପାଣି ପି ସବୁାସ ପାଣି LSL2374338

ପ ୁ /81746 39 152 484ସଜିୁତ ପାଣି ପି ସବୁାଷ ପାଣି LSL1336957

%ୀ /81747 34 152 485ମଧସୁ' ିତା ପାଣି &ା ସଦାନ. ସାହୁ ZUX0812123

%ୀ /81748 32 152 486ସାଗରିକା ପାଣି &ା ରଞିତ କମୁାର ପାଣି ZUX0812206

%ୀ /81749 32 152 487େମାନାଲିସା ପାଣିଗ�ାହି &ା ସଜିୁତ ପାଣି ZUX0812289

ପ ୁ /81750 44 152 488ସଦାନ. ସାହୁ ପି ମାଗତା ସାହୁ LSL1389493

ପ ୁ /82751 54 152 489ପ�ହZ ାଦ ପ�ଧାନ ପି ଅ} ୁ/ନ ପ�ଧାନ OR/12/089/198219

%ୀ /82752 48 152 490ଲM'ି ପ�ଧାନ &ା ପ�ହZ ାଦ ପ�ଧାନ OR/12/089/198220

ପ ୁ /82753 28 152 491ସେ3ାଷ ପ�ଧାନ ପି ପ�ହଲZ ାଦ ପ�ଧାନ ZUX0604488

ପ ୁ /82754 25 152 492ସିବାନ. ପ�ଧାନ ପି ପ�ହZ ାଦ ପ�ଧାନ ZUX0812156

ପ ୁ /83755 40 152 493ଜଗଦୀଶ ଚ.�  ଗରୁୁ ପି ଚ.�  େଶଖର ଗରୁୁ ZUX0872606

ପ ୁ /83756 46 152 494ସ{ୁକମୁାର ମହା3ି ପି ମନ େମାହନ ମହା3ି ZUX0604751

ପ ୁ /83757 63 152 495ନବିନ ଚ.�  ମହା3ି ପି ରାମକୃ( ମହା3ି OR/12/089/197042

%ୀ /83758 37 152 496ସଚିୁସ'ିତା ମହା3ି &ା ସ{ୁ କମୁାର ମହା3ି ZUX0604769

%ୀ /84759 61 152 497କମଳା ମାଝି &ା ପଦଲାମ ମାଝି ZUX1244912

ପ ୁ /84760 47 152 498ସଧିୁର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1363399

ପ ୁ /84761 45 152 499ପ�ସନ,  କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1363712

%ୀ /84762 43 152 500ଇ.ିରା ପାଣିଗ�ାହୀ &ା ସ3ଷ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1330166

ପ ୁ /84763 42 152 501ସେ3ାଷ ପାଣିଗ�ାହି ପି ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/198236

%ୀ /84764 40 152 502ସେୁଦ(ା ପାଣିଗ�ାହି &ା ସଧୁୀର ପାଣିଗ�ାହି LSL2374411

%ୀ /84765 40 152 503ଇ.ିରା ପାଣିଗ�ାହି &ା ସେ3ାଷ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1354588

%ୀ /84766 19 152 504ରିତିକା ପାଣିଗ�ାହି ପି ସେ3ାଷ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1354596

%ୀ /84767 19 152 505ରିତିକା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସେ3ାଷ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1351683

ପ ୁ /85768 48 152 506େପ�ମ ପ�କାଶ ନାୟକ ପି ଅଜୁ/ ନ ନାୟକ ZUX0429738

%ୀ /85769 46 152 507ରଶ'ିତା ନାୟକ &ା େପ�ମ ପ�କାଶ ନାୟକ ZUX0429746

%ୀ /85770 32 152 508~ଵପ,ା1ଳି ନାୟକ &ା ସଶୁା3 କମୁାର ନାୟକ ZUX0697474

ପ ୁ /85771 73 152 509ପ�ଭାକର ପାଣିଗ�ାହି ପି ରାମଚ.�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/198175

ପ ୁ /85772 73 152 510ପ�ଭାକର ପାଣିଗ�ାହି ପି ରାମ ଚ.�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX1354570

%ୀ /85773 63 152 511ମ1ରି ପାଣିଗ�ାହି &ା ପ�ଭାକର ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/198176

ପ ୁ /85774 47 152 512ନିର1ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପ�ଭାକର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1396811

ପ ୁ /85775 47 152 513ନିର1ନ ପାଣିଗ�ାହି ପି ପ�ଭାକର ପାଣିଗ�ାହି ZUX1354554

ପ ୁ /85776 45 152 514ଶା3ନୁ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପ�ଭାକର ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1407949

%ୀ /85777 41 152 515ବିଜୟ ଲM'ୀ &ାଇଁ &ା ନିର1ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0390310

ପ ୁ /87778 54 152 516ର1ନ କମୁର େବେହରା ପି େଗାଲକ ନାଥ େବେହରା OR/12/089/198092

%ୀ /87779 52 152 517ପ�ତିମା େବେହରା &ା ର1ନ କମୁାର େବେହରା LSL1363704

%ୀ /87780 23 152 518&ାତୀପf) େବେହରା ପି ର1ନ କମୁାର େବେହରା ZUX0946210

ପ ୁ /88781 64 152 519ରଜନୀକା3 ମହାପାତ� - ଚ.�କା3 ମହାପାତ� ZUX1354497

%ୀ /88782 58 152 520ବ.ିତା ମହାପାତ� &ା ରଜନୀକା3 ମହାପାତ� ZUX1354547

ପ ୁ /88783 58 152 521ରଜନୀକା3 ମହାପାତ� ପି ଜୟରାମ ମହାପାତ� OR/12/089/198149

%ୀ /88784 53 152 522ବ.ିତା ମହାପାତ� &ା ରଯନୀକା3 ମହାପାତ� OR/12/089/198150

%ୀ /88785 38 152 523ସ�ୀତା ମହାପାତ� &ା ସ`ଯନାରାୟଣ ମହାପାତ� ZUX1354539

ପ ୁ /88786 33 152 524ନଳିନୀ କା3 ମହାପାତ� - ଚ.�  କା3 ମହାପାତ� ZUX1354505

ପ ୁ /88787 33 152 525ନଳିନିକା3 ମହାପାତ� ପି ରଜନିକା3 ମହାପାତ� ZUX0114926

ପ ୁ /93788 54 152 526ଅଜିତ କମୁାର ମିଶ� ପି କୃ(ଚ.�  ମିଶ� OR/12/144/368788

%ୀ /93789 47 152 527ଗାୟତ�ି ଷଡ�ି &ା ଅଜିତ କମୁାର ମିଶ� OR/08/058/092457

ପ ୁ /94790 56 152 528ଗରୁୁନାଥ ହରିଜନ ପି ମଦନ ହରିଜନ ZUX1244938

%ୀ /94791 53 152 529ମଇନା ହରିଜନ &ା ଗରୁୁନାଥ ହରିଜନ ZUX1244953

%ୀ /94792 60 152 530େଯମାମଣି ନାୟକ &ା ଗ{ୁ ନାୟକ OR/12/089/198255

ପ ୁ /94793 48 152 531େଗାପାଳ କୃ( ନାୟକ ପି ଗ{ୁ ନାୟକ OR/12/089/198256

%ୀ /94794 38 152 532ଗୀତା ନାୟକ &ା େଗାପାଳ ନାୟକ ZUX0114934

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ)ଚନ ଅଧିକାରୀ? &ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /94795 45 152 533େଦବରାଜ ଶୀଲ ପି ନାରାୟଣ ଚ.�  ଶୀଲ ZUX1237163

%ୀ /94796 36 152 534ଭାରତୀ ଶୀଲ &ା େଦବରାଜ ଶୀଲ ZUX0936054

ପ ୁ /95797 54 152 535େକ.ରାଜାରାଓ ପି ଦିନବdୁ କEାଗରି OR/12/089/196443

ପ ୁ /96798 36 152 536କିେଶାର ଚ.�  ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX0114959

ପ ୁ /96799 35 152 537ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX0114942

ପ ୁ /96800 29 152 538ନରସିଂହ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX0429878

%ୀ /96801 27 152 539େନାଜାଲିସା ନାୟକ &ା କିେଶାର ଚ.�  ନାୟକ ZUX1244441

ପ ୁ /96802 47 152 540ନେର.�  କମୁାର ପEା ପି ସଯୂ�/ନାରାୟଣ ପEା ZUX1244714

%ୀ /97803 67 152 541କମଳ କମୁାରୀ େବେହରା &ା ମାଝୀ େବେହରା ZUX0775080

ପ ୁ /97804 56 152 542କାଳିପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ LSL1336981

ପ ୁ /97805 49 152 543ମେନାଜ ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/12/089/198274

%ୀ /97806 48 152 544ସତ�ଭାମା ନାୟକ &ା କାଳିପ�ସାଦ ନାୟକ LSL1336973

ପ ୁ /97807 47 152 545ଭବାନି ଶ?ର ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/12/089/198275

%ୀ /97808 36 152 546ରଶ' ିତା ନାୟକ &ା ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX0604868

%ୀ /97809 34 152 547ରଶ' ିତା ନାୟକ &ା ଭବାନି ଶ?ର ନାୟକ ZUX0604595

ପ ୁ /97810 21 152 548ଓ� ପ�କାଶ ନାୟକ ପି କାଳି ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX1244219

%ୀ /97811 20 152 549ସଧୁାରାଣୀ ପEା ପି େକୖଳାଶ ପEା ZUX1244094

%ୀ /98812 62 152 550ଏ.ତୁଳସି ପାତ� &ା ଏ.ଜଗନ, ାଥ ପାତ� OR/12/089/198280

ପ ୁ /98813 47 152 551ଏ କିରଣ କମୁାର ପାତ� ପି ଏ ଜଗନ, ାଥ ପାତ� OR/12/089/198281

ପ ୁ /98814 43 152 552ଏ ପ�ଭାତ କମୁାର ପାତ� ପି ଏ ଜଗନ, ାଥ ପାତ� LSL1408236

%ୀ /99815 57 152 553ଶକ3ୁଳା ଦାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଜୟ ଚ.�  ଦାଶ େଚୗଧରୁୀ ZUX0461830

ପ ୁ /99816 65 152 554ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଖାଡ�ା ପି ଲM'ୀ ନାରାୟଣ ଖାଡ�ା ZUX0872572

%ୀ /99817 30 152 555&ାଗତିକା ଖାଡ଼�ା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଖାଡ଼�ା ZUX0461848

ପ ୁ /99818 29 152 556େଦବାଶିଷ ଖାଡ଼�ା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଖାଡ଼�ା ZUX0461855

ପ ୁ /99819 29 152 557କାହ, ୁ  ଚରଣ ସି� ପି ପଦ' ାବତୀ ସି� ZUX0430173

ପ ୁ /100820 66 152 558ସବୁାସଚ.�  ପEା ପି ମହାେଦବ ପEା OR/12/089/198292

%ୀ /100821 57 152 559ମହାଲM'ି ପEା &ା ଶବୁାସ ଚ.�  ପEା OR/12/089/198293

ପ ୁ /100822 41 152 560ସେ3ାଷ କମୁାର ପEା ପି ସବୁାସ ଚ.�  ପEା LSL1363605

ପ ୁ /100823 39 152 561ର1ନ କମୁାର ପEା ପି ସବୁାଷ ଚ.�  ପEା LSL1459288

%ୀ /100824 33 152 562ଟିକିନା ପEା &ା ସେ3ାଷ କମୁାର ପEା ZUX0651844

ପ ୁ /100825 32 152 563ଶ2ି ପ�ସାଦ ସାମ3 ପି ରାମହରି ସାମ3 ZUX0945998

ପ ୁ /100826 27 152 564ସଧିୁର କମୁାର ସାମ3 ପି ରାମହରି ସାମ3 ZUX0603894

%ୀ /101827 31 152 565ଚା.ିନି େବଗମ &ା ମହ9ଦ ଇକବାଲ ZUX0651778

ପ ୁ /101828 69 152 566ଅବଦୁଲ ହନିଫ ପି ଅବୁଦୁଲ ଆଲZ ି OR/12/089/198287

ପ ୁ /102829 58 152 567େଗାବି. ଚ.�  ସାହୁ ପି ପfୂ/ଚ.�  ସାହୁ OR/12/089/196530

%ୀ /102830 48 152 568କନକଲତା ସାହୁ &ା େଗାବି. ଚ.�  ସାହୁ OR/12/089/196531

ପ ୁ /102831 29 152 569େକଳୖାସ ଚ.�  ସାହୁ ପି େଗାବି. ଚ.�  ସାହୁ ZUX0429928

ପ ୁ /104832 55 152 570େକ.କ�ି(ା ରାଓ ପି େକ.ରାମଲୁୁ LSL1336437

%ୀ /104833 52 152 571େକ.ସଜୁାତା ରାଓ &ା େକ.କ�ି(ା ରାଓ LSL1336601

ପ ୁ /105834 56 152 572ଦEାସି େବେହରା ପି ଲM'ଣ େବେହରା OR/12/089/310736

%ୀ /105835 50 152 573ଭାନୁମତି େବେହରା &ା ଦEାସି େବେହରା OR/12/089/311091

ପ ୁ /105836 31 152 574ଟୁନା େବେହରା ପି କାଶୀ େବେହରା ZUX0697987

ପ ୁ /106837 43 152 575ରାହୁଲ ଗ{ୁା ପି ନ.ନ ଗ{ୁା ZUX0946046

%ୀ /106838 37 152 576ସd�ା ଗ{ୁା &ା ରାହୁଲ ଗ{ୁା ZUX0946038

ପ ୁ /106839 57 152 577ବିଘ,ରାଜ ମିଶ� ପି ଲM'ୀ ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0865576

%ୀ /106840 54 152 578ଫେୁଲ.ି ମିଶ� &ା ବିଘ,ରାଜ ମିଶ� ZUX0865568

ପ ୁ /106841 33 152 579ଧମ/ରାଜ ମିଶ� ପି ବିଘ,ରାଜ ମିଶ� ZUX0429639

%ୀ /106842 31 152 580ଚା.ିନୀ ମିଶ� &ା ଧମ/ରାଜ ମିଶ� ZUX0429621

ପ ୁ /106843 42 152 581ସ1ୟ ମରୁୁଡି ପି ଦୁଆରି ମରୁୁଡି ZUX0865535

%ୀ /106844 35 152 582ଗୀତାରାଣୀ ମରୁୁଡି &ା ସ1ୟ ମରୁୁଡି ZUX0865543

%ୀ /106845 52 152 583ସବିତା ତ�ିପାଠୀ &ା ବିପ�ଚରଣ ତ�ିପାଠୀ LSL1363332

%ୀ /107846 60 152 584େଯ�ାତି ନାୟକ &ା ସତ� ନାୟକ OR/12/089/196744

%ୀ /107847 36 152 585ରଶ' ିତା ନାୟକ ପି ଅନୁଚରଣ ନାୟକ ZUX0603860

%ୀ /107848 35 152 586ଅନିତା ନାୟକ &ା ପ�ାଣକୃ( ନାୟକ ZUX0430132

%ୀ /108849 44 152 587ଉମ8ଳା ପ�ଧାନି &ା ସବୁାଷ ପ�ଧାନି ZUX0114967

ପ ୁ /110850 40 152 588ଅMୟ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ଅଭିମନ� ୁଖଟୁଆ LSL1330976

%ୀ /111851 61 152 589ରଶ' ିର1ିତା ଖଟୁଆ &ା ଅଭିମନ� ୁଖଟୁଆ OR/12/089/200712

ପ ୁ /111852 27 152 590ଶିବ କମୁାର େଲ?ା ପି କିେଶାର େଲ?ା ZUX0946004

ପ ୁ /111853 25 152 591ଶ?ର କମୁାର େଲ?ା ପି କିେଶାର େଲ?ା ZUX0946020

ପ ୁ /111854 42 152 592ରବି ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥୀ ସାହୁ LSL1337047

%ୀ /111855 40 152 593ଗୀତା ସାହୁ &ା ରବି ସାହୁ LSL1337039

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ)ଚନ ଅଧିକାରୀ? &ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ)ଚନ ନିମେ3 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ,  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ)ଚନ କମିଶନ ଭାରତ? �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ)ଚନ ପବୂ/ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ? ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର3ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.2 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ?ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ? ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ)ଚନ ଅଧିକାରୀ? &ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /1121 41 152 594ଡମଣିୁ ଭୂମିଆ 'ା କଷୁ ଭୂମିଆ LSL1408202

ପ ୁ /1122 28 152 595ଅଜୁ* ନ ଭୁମିଆ ପି ଚ,�  ଭୁମିଆ ZUX0811950

ପ ୁ /1123 45 152 596କୃ- ଭୂମିଆଁ ପି ଯଗ ୁଭୂମିଆଁ OR/12/089/376513

"ୀ /1124 33 152 597ସବୁ0* ଭୂମିଆଁ ପି େଗୗରଚ,�  ଭୂମିଆଁ LSL2374486

"ୀ /1125 27 152 598ଚ,� ମ3 ଭୁମିଆଁ 'ା ଅଜୁ* ନ ଭୁମିଆଁ ZUX0811968

ପ ୁ /1126 28 152 599ସବୁାସ ମଦୁୁଲୀ ପି ପବିତ�  ମଦୁୁଲୀ ZUX0946244

"ୀ /1127 26 152 600କମଳା ମଦୁୁଲି 'ା ସବୁାଷ ମଦୁୁଲି ZUX1158435

ପ ୁ /1128 24 152 601ମେନାଜ ମଦୁୁଲି ପି ପବିତ�  ମଦୁୁଲୀ ZUX0946251

ପ ୁ /1139 73 152 602କି4*ନ େବେହରା ପି କାଶିନାଥ େବେହରା OR/12/089/322506

ପ ୁ /11310 52 152 603କୃ-ଚ,�  େବେହରା ପି କି4*ନ େବେହରା OR/12/089/322507

"ୀ /11311 48 152 604ସକୁା6ି େବେହରା 'ା କୃ-ଚ,�  େବେହରା ZUX0760058

ପ ୁ /11312 38 152 605ସଶୁା6 କମୁାର େବେହରା ପି କି4*ନ େବେହରା ZUX0760041

"ୀ /11313 26 152 606ପ7ୁା8ଳି େବେହରା 'ା ସଶୁା6 କମୁାର େବେହରା ZUX0946392

"ୀ /11314 26 152 607ଲିଜରାଣୀ େବେହରା ପି କୃ- ଚ,�  େବେହରା ZUX0698126

"ୀ /11415 26 152 608ମିନତି କମୁାରି ଅନକା ପି େପ�ମଚା,ା ଅନକା ZUX0775015

ପ ୁ /11416 56 152 609ଚ,� କା6 ମହାପାତ� ପି ଯୟରାମ ମହାପାତ� OR/12/089/198153

"ୀ /11417 58 152 6109େଯା:ଶନା ସାବତ 'ା ଚ,�କା6 ମହାପାତ� ZUX1237155

ପ ୁ /11518 66 152 611େଗାପାଳ କୃ- ଦାସ ପି ଆନ, ଦାସ LSL1337443

"ୀ /11519 50 152 612କମୁାରୀ ଦାସ 'ା ଜି.େକ. ଦାସ ZUX0114983

ପ ୁ /11520 30 152 613ସସୁା6 କମୁାର ଦାସ ପି େଗାପାଳ କୃ- ଦାସ ZUX0651919

"ୀ /11521 30 152 614ପ7ୁା8ଳି ଦାସ ପି ଆନ,ଚ,�  ଦାସ ZUX0697524

"ୀ /11622 32 152 615ସପୁ�ିୟା ପ�ଧାନ ପି ପ�ଫଲୁ ପ�ଧାନ ZUX0604827

ପ ୁ /11623 29 152 616ସେୁରଶ ପ�ଧାନ ପି ପ�ଫଲୁ ପ�ଧାନ ZUX0365544

ପ ୁ /11724 52 152 617ଜଗନ> ାଥ ମିଶ� ପି ବିନାୟକ ମିଶ� OR/12/089/274528

ପ ୁ /11825 41 152 618ପ�କାଶ ରାଓ ପି େକ େଗାପାଳ ରାଓ LSL1363787

"ୀ /11826 21 152 619କ@ନା ସାସମଲ ପି କଳାକାର ସାସମଲ ZUX1069756

ପ ୁ /11927 58 152 620ସିମାAଳ ତ�ିପାଠୀ ପି ବିCନାଥ ତ�ିପାଠୀ LSL1337070

"ୀ /11928 48 152 621ବବିତା ତ�ିପାଠୀ 'ା ସିମାAଳ ତ�ିପାଠୀ LSL1337492

ପ ୁ /12129 52 152 622ପି. େବକୖEୁ ରାଓ ପି ପି. ୟାରାୟାନା ରାଓ ZUX0603985

ପ ୁ /12130 69 152 623ଜୟେଦବ ଗଉଡ ପି ସFାରୁ ଗଉଡ OR/12/089/198259

ପ ୁ /12131 50 152 624ତ�ିନାଥ େଗୗଡ଼ ପି ଜୟେଦବ େଗୗଡ଼ ZUX0276071

ପ ୁ /12132 47 152 625ସେରାଯ ଗଉଡ ପି ଯୟେଦବ ଗଉଡ OR/12/089/198261

ପ ୁ /12133 40 152 626ତ�ିେଲାଚନ େଗୗଡ଼ ପି ନହHି େଗୗଡ଼ ZUX1230309

ପ ୁ /12134 44 152 627େକଶବ ଖରା ପି ଘନଶ�ାମ ଖରା ZUX0604629

"ୀ /12135 43 152 628ରାଧାରାଣି ଖରା 'ା େକଶବ ଖରା ZUX0604652

"ୀ /12136 19 152 629ସାଗରିକା ଖରା ପି େକଶବ ଖରା ZUX1354471

"ୀ /12137 27 152 630ମନିୁ ସଉରା ପି ତ�ିନାଥ ସଉରା ZUX0812248

"ୀ /12138 44 152 631ପି. ଶ�ାମଳା 'ା ପି. େବକୖEୁ ରାଓ ZUX0604017

ପ ୁ /12239 47 152 632ରାମହରି େବେହରା ପି ଉଲK ାସ େବେହରା LSL2633972

"ୀ /12240 40 152 633ଝୁନୁ େବେହରା 'ା ରାମହରି େବେହରା LSL2633980

ପ ୁ /12341 38 152 634ଏମ.ଡି.ଇସାକ ପି ହାକିମ ସାେହବ LSL2374395

"ୀ /12342 45 152 635େରସିଦା ବାନୁ 'ା ଏମ.ଡି.ୟସୁ ୁ ZUX0114991

ପ ୁ /12343 43 152 636ଇN ମାଇଲ େବO ପି କାଦିP େବO ZUX0390427

"ୀ /12344 25 152 637ଫଉଜିଆ େବଗ� ପି ମହQଦ ୟୁସଫୁ ZUX0946285

"ୀ /12345 39 152 638େରହିମା ବିବି 'ା ଇସମାଇଲ େବଗ ZUX0365460

"ୀ /12346 42 152 639େକଇମRୁ ନିସା 'ା ଏ�.ଡି.ଅନସP ଅଲK ି ZUX0872408

ପ ୁ /12347 21 152 640େଶS ରସଲୁ ପି େଶS ରଫି ZUX1148220

ପ ୁ /12348 35 152 641େରାମଜାନ େଶଖ ପି େମାଦିନା େଶଖ ZUX0115006

ପ ୁ /12349 31 152 642ସାଇଦ ମହQଦ ଉସମାନ ପି ସାଇଦ ଅବଦୁଲ ରସଲୁ ZUX0870618

ପ ୁ /12350 23 152 643ମହQଦ ୟୁନୁN ପି ମହQଦ ୟୁସTୁ ZUX0946277
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ପ ୁ /12351 49 152 644ଏମ.ଡି. ୟୁସଫୁ ପି ହାକିମ ସାେହବ ଅବଦୁଲ ରସଲୁ ZUX0604900

ପ ୁ /12452 39 152 645େସାନୁ ଅମନାତ� ପି ସଦନ ଅମନାତ� LSL2397149

"ୀ /12453 58 152 646ରାେଜCରି ମହାପାତ� 'ା ରମାକା6 ମହାପାତ� OR/12/089/198156

"ୀ /12454 30 152 647େସ>ହା8ଳି ରଥ 'ା ସ8ିବ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0651901

ପ ୁ /12555 53 152 648ମଦନ େମାହନ ଗଉଡ ପି ରଘନୁାଥ ଗଉଡ LSL1408251

"ୀ /12556 47 152 649ମ[ୁା ଗଉଡ 'ା ମଦନ େମାହନ ଗଉଡ LSL1408244

ପ ୁ /12657 64 152 650ଶHର ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ପି ସଦାଶିବ ମହାପାତ� OR/12/089/198159

ପ ୁ /12658 49 152 651ସେବ* Cର ମହାପାତ� ପି ସଦାଶିବ ମହାପାତ� OR/12/089/198161

"ୀ /12659 47 152 652ଆରତୀ ମହାପାତ� 'ା ସେବ* Cର ମହାପାତ� ZUX0604926

ପ ୁ /12660 34 152 653େହମ6 କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଶHର ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ZUX0651877

ପ ୁ /12761 70 152 654ଉମାଚରଣ ପାଢି ପି ଦନା]*ନ ପାଢି OR/12/089/198171

"ୀ /12762 56 152 655ରଜନୀବାଳା ପାଢି 'ା ଉମାଚରଣ ପାଢି OR/12/089/198172

ପ ୁ /12863 66 152 656ଗେଣଷ ଚରଣ ପାଢୀ ପି େସାମନାଥ ପାଢୀ OR/13/088/016258

"ୀ /12864 57 152 657ପଦି̂ନୀ ପାଢୀ 'ା ଗେଣଶ ଚରଣ ପାଢୀ OR/13/088/016259

ପ ୁ /12865 35 152 658ଅବିନାଶ ପାଢୀ ପି ଗେଣ_ର ପାଢୀ ZUX0485979

ପ ୁ /12866 31 152 659ଅବିଜିତ ପାଢ଼ୀ ପି ଗେଣଶ ଚରଣ ପାଢ଼ୀ ZUX0115014

ପ ୁ /12967 54 152 660ତଫାନ କମୁାର ଶ�ୀଚ,ନ ପି ଅପ4a ଶ�ୀଚ,ନ OR/12/089/196370

"ୀ /12968 46 152 661ଝରଣା ଶ�ୀଚ,ନ 'ା ତଫାନ କମୁାର ଶ�ୀଚ,ନ OR/12/089/196731

ପ ୁ /13069 21 152 662'ାଧିନ କମୁାର ପbନାୟକ ପି ଅଜିତ କମୁାର ପbନାୟକ ZUX1244300

ପ ୁ /13070 31 152 663ଅଜିତ କମୁାର ପbନାୟକ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ପbନାୟକ ZUX0870691

"ୀ /13071 25 152 664େସୗମ� ଶ�ୀ ପbନାୟକ ପି ଲŴୀ ନାରାୟଣ ପbନାୟକ ZUX0812305

ପ ୁ /13072 61 152 665ଲŴୀନାରାୟଣ ପbନାୟକ ପି କାଶିନାଥ ପbନାୟକ LSL1337534

"ୀ /13073 59 152 666ପHଜି୍ନି ପbନାୟକ 'ା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ପbନାୟକ ZUX0812081

"ୀ /13074 54 152 667େରଣବୁାଳା ପbନାୟକ 'ା ଲŴୀ ନାରାୟଣ ପbନାୟକ LSL1337526

ପ ୁ /13075 29 152 668ସଜିୁତ କମୁାର ପbନାୟକ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ପbନାୟକ ZUX0870683

"ୀ /13076 27 152 669ବି. ଶ6ିଲତା ପbନାୟକ 'ା ସଜିୁତ କମୁାର ପbନାୟକ ZUX0870675

ପ ୁ /13177 54 152 670କରୁଣାକର ପdା ପି ସଯୂ�*ନାରାୟଣ ପdା LSL1337450

"ୀ /13178 48 152 671ଉମା ପdା 'ା କରୁଣାକର ପdା ZUX0115022

ପ ୁ /13179 45 152 672ସଚି,�  କମୁାର ପdା ପି ସଯୂ�*ନାରାୟଣ ପdା LSL1330786

"ୀ /13180 38 152 673ଅ0*ପ0ୁା ପdା 'ା ନେର,�  କମୁାର ପdା ZUX0946053

ପ ୁ /13281 78 152 674ନଟବର ମdଳ ପି ବିନାୟକ ମdଳ LSL1330661

"ୀ /13282 65 152 675ଲŴୀ ମdଳ 'ା ନଟବର ମdଳ LSL1330653

ପ ୁ /13283 40 152 676ସଧୁାକର ମdଳ ପି ନଟବର ମdଳ LSL1330596

"ୀ /13284 31 152 677ସଜୁାତା ମdଳ ପି ନଟବର ମdଳ ZUX0698118

ପ ୁ /13385 42 152 678ଜଗନ> ାଥ ଲମତା ପି ଲŴଣ ଲମତା ZUX0760025

ପ ୁ /13386 40 152 679ଦୁଗV ପ�ସାଦ ଲମତା ପି ଲŴଣ ଲମତା LSL1457167

"ୀ /13387 31 152 680ସନିୁତା ଲମତା 'ା େଯାେଗ,�  ଲମତା ZUX0651935

"ୀ /13488 60 152 681ତୁଳସୀ େବେହରା 'ା ତୁeନାଥ େବେହରା LSL2378982

ପ ୁ /13489 43 152 682େଦବଦ4 େବେହରା ପି ତୁeନାଥ େବେହରା LSL1459361

"ୀ /13490 39 152 683କମୁଦିୁନୀ େବେହରା ପି ତୁeନାଥ େବେହରା LSL1459379

"ୀ /13491 24 152 684ସେ6ାଶୀ େବେହରା 'ା େଦବେଦା4 େବେହରା ZUX1203066

"ୀ /13592 33 152 685ଆରତି ଆଚାଯ�* 'ା ବିନାୟକ ପdା ZUX0485987

ପ ୁ /13593 32 152 686ରାେଜଶ ନାୟକ ପି ବ� ଜେମାହନ ନାୟକ ZUX0115048

ପ ୁ /13594 48 152 687ତ�ିନାଥ ପdା ପି ବାଲ� କୃ- ପdା LSL1337484

"ୀ /13595 46 152 688ସମୁତୀ ପdା 'ା ତ�ୀନାଥ ପdା ZUX1229228

ପ ୁ /13596 44 152 689ବିନାୟକ ପdା ପି ବାଲ� କୃ- ପdା LSL1337088

ପ ୁ /13597 32 152 690ସ̂ତିୃର8ନ ପdା ପି ନରସିଂହ ପdା ZUX1202860

ପ ୁ /13798 66 152 691ପ0ୂ*ଚ,�  'ାଇଁ ପି ବିCନାଥ 'ାଇଁ OR/12/089/210551

"ୀ /13799 61 152 692େଜ�ାf>ାରାଣୀ 'ାଇଁ 'ା ପ0ୂ*ଚ,�  'ାଇଁ OR/12/089/210842

ପ ୁ /137100 39 152 693େଲାକନାଥ 'ାଇଁ ପି ପ0ୂ* ଚ,�  'ାଇଁ LSL1407899

"ୀ /137101 34 152 694ଗାୟତ�ୀ 'ାଇଁ ପି ପ0ୁ*ଚ,�  'ାଇଁ LSL2374742

ପ ୁ /137102 29 152 695େଜ�ାତୀ ର8ନ 'ାଇଁ ପି ପ0ୂ* ଚ,�  'ାଇଁ ZUX0430140

ପ ୁ /138103 63 152 696ଉମାକା6 ମାଥV ପି ସଯୁ�*ମଣି ମାଥV OR/12/089/198103

"ୀ /138104 55 152 697ମ8ଳିୁ ମାଥV 'ା ଉମାକା6 ମାଥV OR/12/089/198104

ପ ୁ /139105 37 152 698ସଯୁ�*ଭାନୁ ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ LSL2374767

"ୀ /139106 28 152 699ଲଳିତା ନାୟକ 'ା ସଯୂ�*ଭାନୁ ନାୟକ ZUX0429522

ପ ୁ /139107 80 152 700ମଥରୁା ସାହୁ ପି ପ0ୂ* ସାହୁ OR/12/089/196752

"ୀ /139108 70 152 701ପଦ̂ା ସାହୁ 'ା ମଥରୁା ସାହୁ OR/12/089/196742

ପ ୁ /139109 48 152 702ଅମଲୁ� ସାହୁ ପି ମଥରୁା ସାହୁ LSL1336395

"ୀ /139110 46 152 703ଲŴୀ ସାହୁ 'ା ଅମଲୁ� ସାହୁ LSL1336387

ପ ୁ /139111 34 152 704ରାେଜ,�  ସାହୁ ପି ମଥରୁା ସାହୁ LSL2397164

"ୀ /140112 39 152 705ନିମ*ଳା େଗୗଡ଼ 'ା ଭାgର େଗୗଡ଼ ZUX0276113
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ପ ୁ /140113 38 152 706ଭାhର େଗୗଡ ପି ସେବ* Cର େଗୗଡ LSL1459338

ପ ୁ /141114 55 152 707ଦୁଗV ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ନରସିଂହ ଦାଶ ZUX1245042

ପ ୁ /141115 27 152 708ମିହିର କମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ZUX0870709

ପ ୁ /141116 60 152 709ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ ପି କୃ- େମାହନ ଦାଶ ZUX1022136

"ୀ /141117 55 152 710ପ�ଭାତ ମ8ରୀ ଦାଶ 'ା ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ ZUX1022144

"ୀ /141118 54 152 711ଧେନCରୀ ଦାଶ 'ା ଦୁଗVପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX1245034

"ୀ /141119 37 152 712ସଜୁାତା ଦାଶ 'ା ରାେଜଶ ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX1183995

ପ ୁ /141120 35 152 713ସମୀର କମୁାର ଦାଶ ପି ବୀଜୟ କମୁାର ଦାଶ ZUX1022003

"ୀ /141121 33 152 714ସି̂ତା ଦାଶ 'ା ସମୀର କମୁାର ଦାଶ ZUX1022086

ପ ୁ /141122 29 152 715ଆେଲାକ କମୁାର ଦାଶ ପି ଦୁଗV ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX0307827

"ୀ /141123 55 152 716ଶଷୁମା ପାଢି 'ା ବିଜୟ କମୁାର ପାଢି ZUX0307835

ପ ୁ /141124 29 152 717ସେୁବାଧ କମୁାର ପାଢି ପି ବୀଜୟ କମୁାର ପାଢି ZUX0307843

ପ ୁ /142125 65 152 718ସଦାନ, ଦାସ ପି ଭୀମ ଦାସ LSL1330125

ପ ୁ /143126 40 152 719ରେମଶ ବାହାଦୁର ପି ନହର ବାହାଦୁର LSL1363688

"ୀ /143127 40 152 720ଲŴୀ ବାହାଦୁର 'ା ରେମଶ ବାହାଦୁର LSL1363233

ପ ୁ /143128 21 152 721ବାବୁଲା ବାହାଦୁର ପି ରେମଶ ବାହାଦୁର ZUX1244227

ପ ୁ /144129 61 152 722େଦେବ,�  ନାଥ ନାୟକ ପି ରାମନାଥ ନାୟକ OR/12/089/198328

"ୀ /144130 53 152 723ମିନତି ନାୟକ 'ା େଦେବ,�  ନାଥ ନାୟକ OR/12/089/198329

ପ ୁ /144131 29 152 724ତୁଷାର ପbନାୟକ ପି େଦେବ,�ନାଥ ପbନାୟକ ZUX0430207

ପ ୁ /146132 51 152 725ପବିତ�  ମଦୁୁଲି ପି ମାଧବ ମଦୁୁଲି ZUX1244797

ପ ୁ /146133 23 152 726ମେନାଜ ମଦୁୁଲି ପି ପବିତ�  ମଦୁୁଲି ZUX1244375

"ୀ /146134 78 152 727ଶକ6ୁଳା ନାୟକ 'ା ଜଗନ> ାଥ ନାୟକ OR/12/089/198106

"ୀ /146135 50 152 728ସଜୁାତା ନାୟକ ପି ଜଗନ> ାଥ ନାୟକ OR/12/089/198107

ପ ୁ /146136 46 152 729ସଶୁା6 କମୁାର ନାୟକ ପି ଜଗନ> ାଥ ନାୟକ OR/12/089/198108

"ୀ /146137 46 152 730ସବିତା ନାୟକ ପି ତ�ିପତୀ ନାୟକ OR/12/089/198343

ପ ୁ /146138 41 152 731ସେ6ାଷ କମୁାର ନାୟକ ମା ଶକ6ୁଳା ନାୟକ LSL2374288

ପ ୁ /146139 37 152 732ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ ପି ଜଗନ> ାଥ ନାୟକ ZUX0276121

"ୀ /146140 32 152 733ବିନୀତା ନାୟକ ପି ଜଗନ> ାଥ ନାୟକ ZUX0865519

"ୀ /146141 30 152 734ମମତା ନାୟକ 'ା ସଶୁା6 ନାୟକ ZUX0865527

"ୀ /146142 28 152 735କରିଶ̂ା ନାୟକ ପି ତ�ିପତି ନାୟକ ZUX0865501

ପ ୁ /146143 65 152 736ନରସିଂହ ପଟନାୟକ ପି ପୀତବାସ ପଟନାୟକ ZUX0865733

"ୀ /146144 60 152 737ପଦ̂ାବତୀ ପଟନାୟକ 'ା ନରସିଂହ ପଟନାୟକ ZUX0865741

ପ ୁ /146145 46 152 738ଉେମଶ ଚ,�  ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପଟନାୟକ ZUX0865717

ପ ୁ /146146 44 152 739ରେମଶ ଚ,�  ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପଟନାୟକ ZUX0865725

ପ ୁ /146147 36 152 740ସେୁରଶ ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପଟନାୟକ ZUX0865691

"ୀ /146148 31 152 741ବାସ6ୀ ପଟନାୟକ 'ା ସେୁରଶ ପଟନାୟକ ZUX0865683

ପ ୁ /146149 26 152 742ସକୁା6 ପଟନାୟାକ ପି ନରସିଂହ ପଟନାୟାକ ZUX0865758

"ୀ /146150 41 152 743ର8ୀତା ପଟନାୟକ 'ା ଊେମଶ ଚ,�  ପଟନାୟକ ZUX1354455

ପ ୁ /147151 52 152 744ବଲK ଭ ନାରାୟଣ ଖାଡା�ା ପି ନିଳକE ଖାଡା�ା LSL1459312

"ୀ /148152 49 152 745ସଭୁାସିନି ଖାଡ�ା 'ା ବଲK ଭ ନାରାୟଣ ଖାଡ�ା LSL1459304

ପ ୁ /149153 44 152 746ନାରାୟଣ ରଥ ପି ଅଜୁ* ନ ରଥ ZUX0115071

ପ ୁ /149154 42 152 747େଗାବି, ରଥ ପି ଅଜୁ* ନ ରଥ ZUX0115089

"ୀ /149155 34 152 748ଆରତୀ କମୁାରି ତ�ିପାଠୀ 'ା ନାରାୟଣ ରଥ ZUX0651950

ପ ୁ /150156 42 152 749ଝୁନୁ ହରିଜନ ପି ରାମନାଥ ହରିଜନ LSL1363381

"ୀ /150157 28 152 750ଗୀତା ହରିଜନ 'ା ପ�ହଲାଦ ହରିଜନ ZUX0697409

ପ ୁ /150158 22 152 751ମେନାଜ ହରିଜନ ପି ଟୁ◌ୁନୁ ହରିଜନ ZUX1244268

"ୀ /151159 78 152 752ଜାନକି ନାୟକ 'ା ନବିନ ନାୟକ OR/12/089/198111

ପ ୁ /151160 34 152 753ଶ[ି ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ନବୀନ ଚ,�  ନାୟକ ZUX0115097

ପ ୁ /152161 21 152 754ଦୀପକକମୁାର ଗଉଡ ପି ଅଜୁ* ନ ଗଉଡ ZUX1101195

"ୀ /152162 61 152 755ଶସିେରଖା ପ�ଧାନ 'ା ଗଉର ପ�ଧାନ OR/12/089/198119

"ୀ /152163 29 152 756ଶାକFରୀ ଷଡ଼�ୀ ପି ରବି ଶHର ଷଡ଼�ୀ ZUX0459602

"ୀ /153164 73 152 757ବିେନାଦିନି ମହାପାତ� 'ା ଉମାଚରଣ ମହାପାତ� OR/12/089/198130

ପ ୁ /153165 53 152 758ଶ�ୀକା6 ମହାପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ମହାପାତ� OR/12/089/197099

"ୀ /153166 44 152 759ମାନସୀ ମହାପାତ� 'ା ଶ�ୀକା6 ମହାପାତ� ZUX0115105

ପ ୁ /155167 57 152 760ବିଘ>ରାଜ ନାୟକ ପି ତ�ିପତି ବାଳାଜୀ ନାୟକ LSL1336627

"ୀ /155168 55 152 761ପ7ୁଲତା ନାୟକ 'ା ବିଘ>ରାଜ ନାୟକ LSL1336551

"ୀ /156169 50 152 762େଜ�ାତି ଗଉଡ 'ା ବାଲିHି ଗଉଡ LSL1330729

ପ ୁ /156170 45 152 763ବାଲିHି ଗଉଡ ପି ସଦନ ଗଉଡ LSL1363183

ପ ୁ /156171 42 152 764ରବି ଗଉଡ ପି ସଦନ ଗଉଡ LSL1330760

ପ ୁ /156172 38 152 765ଶିବ ଗଉଡ ପି ସଜନ ଗଉଡ LSL1363670

"ୀ /156173 34 152 766ସବିତା େଗୗଡ଼ 'ା ଶିବ େଗୗଡ଼ ZUX0276147

"ୀ /156174 33 152 767ସବିତା େଗୗଡ 'ା ଶିବ େଗୗଡ ZUX1022128

3 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା6 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବVଚନ ଅଧିକାରୀH 'ାWର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /156175 21 152 768ପବିତ�  େଗୗଡ଼ ପି ବାଲିHି େଗୗଡ଼ ZUX1244201

ପ ୁ /158176 56 152 769ସେରାଜ ବିେଷାଇ ପି ହୃଷିେକଶ ବିେଷାଇ OR/12/089/274029

"ୀ /158177 46 152 770ଲŴୀ ବିେଷାଇ 'ା ସେରଜ ବିେଷାଇ OR/12/089/274031

ପ ୁ /158178 30 152 771େଶାଭନ କମୁାର ବିେଷାୟୀ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ବିେଷାୟୀ ZUX0307926

ପ ୁ /159179 64 152 772ଏ ନାେଗkୱର ରାଓ ପି ଏ େସାମାରାଜୁ ZUX1038892

ପ ୁ /159180 63 152 773ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ବିେର,�  େଜନା ZUX0603803

"ୀ /159181 23 152 774ବି ଝାRସି େଦବି ପି ବି ବିଜୟ ପ�ଧାନ ZUX1244870

ପ ୁ /159182 81 152 775ହରିହର ରଥ ପି ଦିନବlୁ ରଥ OR/12/089/292807

"ୀ /159183 71 152 776ଶଶିୁଳା ରଥ 'ା ହରିହର ରଥ OR/12/089/292808

ପ ୁ /159184 53 152 777ମେନାର8ନ ରଥ ପି ହରିହର ରଥ OR/12/089/292809

ପ ୁ /159185 41 152 778ବିଦ�ାଧର ସାହୂ ପି ବିNଵFର ସାହୂ ZUX1361294

"ୀ /160186 38 152 779କନିୁ ପdା 'ା ଆନ, ଚ,�  ପdା ZUX0429761

"ୀ /160187 30 152 780ବବିତା ପାତ� 'ା ଅଭିମନ� ୁପାତ� ZUX0872556

"ୀ /160188 70 152 781ବିଦ�ତୁ ଲତା େସଠି 'ା ବାବାଜି େସଠି OR/12/089/198579

ପ ୁ /160189 47 152 782ରେମଶ ଚ,�  େସଠି ପି ବାବାଜି େସଠି OR/12/089/198581

"ୀ /160190 37 152 783ସଶି̂ତା େସଠି ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େସଠି ZUX0115113

"ୀ /160191 34 152 784ପ7ୁଲତା େସଠି 'ା ରେମଶ ଚ,�  େସଠି ZUX0115121

ପ ୁ /161192 50 152 785େଚତୖନ ଗଉଡ ପି ଦାମ ଗଉଡ OR/12/089/197122

ପ ୁ /162193 50 152 786ର8ନ ଦାସ ପି ହଳଧର ଦାସ LSL2378875

"ୀ /162194 41 152 787ସ8[ୁା ଦାସ 'ା ର8ନ ଦାସ LSL2378883

"ୀ /162195 42 152 788ରୀନା ମାଝି ପି ଡeରୁଧର ମାଝି LSL1363746

"ୀ /162196 40 152 789ମିନା କମୁାରି ମାଝୀ ପି ଡeରୁଧର ମାଝୀ LSL1363753

ପ ୁ /162197 32 152 790ଶିବ ଶHର ମାଝୀ ପି ଡ଼eରୁଧର ମାଝୀ ZUX0115139

ପ ୁ /163198 60 152 791ରବି,�ନାଥ ମnୀ ପି ହେରକୃ- ମnୀ OR/12/089/198061

"ୀ /163199 58 152 792ମ8ଲୁତା ମnି 'ା ଶ�ୀ ରବି,�ନାଥ ମnି OR/12/089/198062

ପ ୁ /163200 44 152 793ରେମଶ ଚ,�  ମnୀ ପି ରବି,�ନାଥ ମnୀ LSL1363654

ପ ୁ /163201 42 152 794ସେ6ାଷ କମୁାର ମnୀ ପି ରବି,�ନାଥ ମnୀ LSL1363621

"ୀ /163202 38 152 795ମିଲR ପ�ଭା ମnୀ 'ା ରେମଶଚ,�  ମnୀ ZUX0206912

ପ ୁ /163203 36 152 796ପ�କାଶ ଚ,�  ମnୀ ପି ରବି,�ନାଥ ମnୀ ZUX0115147

ପ ୁ /164204 66 152 797ଶେୁର,�ନାଥ ମହାପାତ� ପି ଆଦିକ, ମହାପାତ� OR/12/089/198348

"ୀ /164205 55 152 798ଲWି̂େଦବି ମହାପାତ� 'ା ସେୁର,�  ନାଥ ମହାପାତ� OR/12/089/198349

ପ ୁ /164206 40 152 799ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ� ପି ସେୁର,�ନାଥ ମହାପାତ� LSL1363613

ପ ୁ /164207 38 152 800ସଯୂ�* ନାରାୟଣ ମହାପାତ� ପି ସେୁର,�  ନାଥ ମହାପାତ� LSL1336635

ପ ୁ /165208 61 152 801ପ�ତାପ ଚ,�  ପାଢି ପି ବିCନାଥ ପାଢି ZUX0603936

"ୀ /165209 34 152 802ମମତା ପାଢି 'ା ପ�ତାପ ଚ,�  ପାଢି ZUX0603928

ପ ୁ /165210 61 152 803ବୀଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର8ନ ସାହୁ ZUX0603951

"ୀ /165211 56 152 804ଶା6ିଲତା ସାହୁ 'ା ଗେଣଶ ସାହୁ OR/12/089/198036

"ୀ /165212 48 152 805ସପୁ�ଭା ସାହୁ 'ା ବଂଶିଧର ସାହୁ ZUX0646679

ପ ୁ /165213 44 152 806ବଂସିଧର ସାହୁ ପି ରାମଚ,�  ସାହୁ OR/12/089/198037

ପ ୁ /166214 55 152 807ଦୁେଯ�Vଧନ ବାଲିପଟିୁଆ ପି ବଲK ଭ ବାଲିପଟିୁଆ OR/12/089/198043

"ୀ /166215 50 152 808ତିଲତମା ବାଲିପଟିୁଆ 'ା ଦୁେଯ�Vଧନ ବାଲିପଟିୁଆ ZUX0115154

"ୀ /166216 49 152 809ତିଳତମା ବାଲିପଟିୁଆ 'ା ଦୁଯ�*ଧନ ବାଲିପଟିୁଆ ZUX1244417

ପ ୁ /166217 28 152 810ଦୁବVଦଳ ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ,�  ନାୟକ ZUX0870667

"ୀ /166218 26 152 811ପ�ିୟଦଶ*ନୀ ନାୟକ 'ା ଦୁବVଦଳ ନାୟକ ZUX0870642

ପ ୁ /166219 39 152 812ରତ> ାକର ସାହୁ ପି ମଦନମେହାନ ସାହୁ ZUX0206920

ପ ୁ /167220 39 152 813େହମଂତ କମୁାର ପାତ�  ପି ନିଲକ ପାତ�o ZUX1054782

ପ ୁ /167221 54 152 814ରସିକ େବସରା ପି େଗୗରା� େବସରା ZUX0603969

"ୀ /167222 68 152 815କିଶରମଣି ପାତ� 'ା ନିଳକE ପାତ� OR/12/089/198049

ପ ୁ /167223 31 152 816ଚିନ̂ୟ ପାତ� ପି ନିଳକE ପାତ� ZUX0429803

ପ ୁ /169224 55 152 817ମକରpଜ ପାତ� ପି ଭାଗ�ମଣି ପାତ� OR/12/089/198058

"ୀ /169225 45 152 818ସଯୁ�*ମଣି ପାତ� 'ା ମକରpଜ ପାତ� OR/12/089/198059

ପ ୁ /169226 39 152 819ଅଗାଧ ୁପାତ� ପି ମକରpଜ ପାତ� OR/12/089/198060

ପ ୁ /169227 39 152 820େକଳୖାସ ପାତ� ପି ମକରpଜ ପାତ� LSL1363373

ପ ୁ /169228 39 152 821ପ�ଭାତ କମୁାର ପାତ� ପି ମକରଧ�ଜ ପାତ� LSL2374304

"ୀ /169229 27 152 822କମିନି ପାତ� 'ା େକଳୖାସ ପାତ� ZUX0812164

"ୀ /170230 65 152 823ତମାଳ ମହାରଣା 'ା ଅଭିମନ� ୁମହାରଣା OR/12/089/198019

ପ ୁ /170231 56 152 824େଗୗରା� ମହାରଣା ପି ରାମଚ,�  ମହାରଣା OR/12/089/200393

"ୀ /170232 48 152 825ଗିତା8ଳି ମହାରଣା ପି ଅଭିମନ� ୁମହାରଣା OR/12/089/198020

"ୀ /171233 25 152 826େତଜ'ିନୀ ଦାସ ପି ତ�ିନାଥ ଦାସ ZUX0946236

"ୀ /171234 80 152 827ପ�ମିଳା ଦାଶ 'ା ରଘନୁାଥ ଦାଶ OR/12/089/198516

ପ ୁ /171235 58 152 828ତ�ିନାଥ ଦାଶ ପି ରଘନୁାଥ ଦାଶ OR/12/089/198517

"ୀ /171236 51 152 829ସାବିତ�ୀ ଦାସ 'ା ତ�ିନାଥ ଦାସ ZUX0604637
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ପ ୁ /171237 27 152 830ସତ�ଜିତ ଦାସ ପି ତ�ିନାଥ ଦାସ ZUX0604611

ପ ୁ /172238 37 152 831ବିେର,�  କମୁାର ନାୟକ ପି ମରୁଲିଧର ନାୟକ ZUX0115188

ପ ୁ /173239 52 152 832ବୃଷବ ନାଗ ପି ସାର� ନାଗ OR/12/089/198013

ପ ୁ /173240 51 152 833େକଶବ ନାଗ ପି ଶାର� ନାଗ ZUX0812255

"ୀ /173241 50 152 834ପେୁନଇ ନାଗ 'ା ଶାର� ନାଗ OR/12/089/197022

"ୀ /173242 41 152 835ନମିତା ନାଗ 'ା ବୃଷବ ନାଗ LSL1459296

ପ ୁ /173243 33 152 836ଟHଧର ନାଗ ପି େକଶବ ନାଗ ZUX0115204

"ୀ /173244 29 152 837ମ8ଳୁା ନାଗ ପି େକଶବ ନାଗ ZUX0429399

ପ ୁ /173245 25 152 838ପ�ତାପ ନାଗ ପି େକଶବ ନାଗ ZUX0812214

ପ ୁ /173246 32 152 839ଖିମ ପ�ସାଦ ଶମV ପି ବଲ ବାହାଦୁର ଶମV ZUX0604405

"ୀ /174247 70 152 840ଶସିକଳା ଭୁୟ3 'ା ବୃ,ାବନ ଭୁୟ3 OR/12/089/198002

ପ ୁ /175248 69 152 841ବଲK ବ ତ�ିପାଠୀ ପି ପରୁୁେଷା4ମ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/198705

"ୀ /175249 67 152 842ରୁନୁ ତ� ୀପାଠୀ 'ା ବଲK ଭ ତ�ୀପାଠୀ OR/12/089/198702

"ୀ /175250 36 152 843ଛବିରାଣୀ ତ�ିପାଠୀ 'ା ସଶୁା6 କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0946376

ପ ୁ /176251 66 152 844ପଦୁ ହରିଜନ ପି ରଘନୁାଥ ହରିଜନ ZUX1244698

ପ ୁ /176252 28 152 845ରଇନୁ ହରିଜନ ପି ସମାରୁ ହରିଜନ ZUX0651794

ପ ୁ /177253 40 152 846ଉଦୟ ହରିଜନ ପି ଖଗପତୀ ହରିଜନ LSL1408335

"ୀ /177254 37 152 847ଭଗବତୀ ହରିଜନ 'ା ଉଦୟ ହରିଜନ ZUX0390369

"ୀ /177255 34 152 848ବଇଦୀ ହରିଜନ 'ା ପାଉଲ ହରିଜନ ZUX0429472

"ୀ /177256 31 152 849କନିୁ ହରିଜନ 'ା ଶ�ୀପତି ହରିଜନ ZUX0604157

ପ ୁ /177257 29 152 850ଭାgର ହରିଜନ ପି ବୁଡୁ ହରିଜନ ZUX0604728

ପ ୁ /177258 29 152 851ପ�କାଶ ହରିଜନ ପି ଚ,�  ହରିଜନ ZUX1244078

ପ ୁ /177259 28 152 852ଶ�ାମ ହରିଜନ ପି ପାଉଲ ହରିଜନ ZUX0429480

"ୀ /177260 28 152 853ପ�ତିମା ହରିଜନ 'ା ଭାgର ହରିଜନ ZUX0604744

"ୀ /177261 27 152 854ସବିତା ହରିଜନ ପି ମ�ୁଳୁ ହରିଜନ ZUX0946319

ପ ୁ /177262 27 152 855ଚ,�  ହରିଜନ ପି ଖଗପତି ହରିଜନ ZUX0604165

"ୀ /177263 26 152 856କବିତା ହରିଜନ ପି ମ�ୁଳୁ ହରିଜନ ZUX0946335

ପ ୁ /177264 26 152 857ସrୁଦାସ ହରିଜନ ପି ଗରୁୁନାଥ ହରିଜନ ZUX0870626

"ୀ /177265 25 152 858ବୁରୁ,ା ହରିଜନ 'ା ସକୁଦାସ ହରିଜନ ZUX0946269

ପ ୁ /177266 25 152 859ସେୁରଶ ହରିଜନ ପି ମ�ୁଳୁ ହରିଜନ ZUX0946327

ପ ୁ /178267 51 152 860ଚ,�  ହରିଯନ ପି ଚି�ୁଡୁ ହରିଯନ OR/12/089/198658

ପ ୁ /178268 27 152 861ସବୁାଶ ହରିଜନ ପି ଚକ�  ହରିଜନ ZUX0698068

"ୀ /178269 24 152 862ଜୟ6ି ହରିଜନ ପି ସବୁାଷ ହରିଜନ ZUX1022029

ପ ୁ /179270 34 152 863ହରି ହରିଜନ ମା ଜମନୁା ହରିଜନ ZUX0390351

ପ ୁ /179271 28 152 864େଦବ ହରିଜନ ପି େସାନୁ ହରିଜନ ZUX0429548

ପ ୁ /180272 32 152 865ନକଳୁ ହରିଜନ ପି ରଘନୁାଥ ହରିଜନ ZUX0390336

"ୀ /180273 29 152 866ଖ�ିsମଣୀ ହରିଜନ 'ା ନକଳୁ ହରିଜନ ZUX0429498

"ୀ /180274 21 152 867ରାନୁ ପାତ� ପି ଅଭିମନ� ୁପାତ� ZUX1272558

"ୀ /180275 19 152 868ରାନୁ ପାତ� ପି ଅଭିମନ� ୁପାତ� ZUX1286608

ପ ୁ /181276 59 152 869ସେରାଜ କମୁାର ପdା ପି ବାଳକୃ- ପdା OR/12/089/198622

"ୀ /181277 52 152 870ସସି̂ତା ପdା 'ା ସେରାଜ କମୁାର ପdା LSL1407907

ପ ୁ /181278 31 152 871ରାେଜଶ ତିରିୟା ପି ସtVର ତିରିୟା ZUX1022011

"ୀ /182279 29 152 872ରସ̂ୀତା ସାହୁ 'ା ସେ6ାଶ କମୁାର ସାହୁ ZUX1051747

"ୀ /182280 29 152 873ରଶ̂ୀତା ସାହୁ 'ା ସେ6ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX1354430

ପ ୁ /182281 63 152 874ରାମକୃ- ସାହୁ ପି ଭବାନି ସାହୁ OR/12/089/198620

"ୀ /182282 57 152 875କମୁାରି ସାହୁ 'ା ରାମକୃ- ସାହୁ OR/12/089/198621

ପ ୁ /182283 39 152 876ସେ6ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମକୃ-ା ସାହୁ ZUX1354422

ପ ୁ /182284 36 152 877ସେ6ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମକୃ- ସାହୁ ZUX0390328

ପ ୁ /182285 35 152 878ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମକୃ- ସାହୁ ZUX1354448

ପ ୁ /182286 33 152 879ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମକୃ- ସାହୁ ZUX0390344

ପ ୁ /182287 27 152 880ସତ�ପ�ିୟ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ,�  ସାହୁ ZUX0870659

"ୀ /182288 25 152 881ପ�ୀତି ସ> ିuା ସାହୁ 'ା ରାେଜଶ ସାହୁ ZUX1354414

"ୀ /182289 25 152 882ପ�ିତିସ> ିuା ସାହୁ 'ା ରାେଜଶ ସାହୁ ZUX1244813

"ୀ /183290 61 152 883ପ�ମିଳା ପdା 'ା େଦବରାଯ ପdା OR/12/089/198619

ପ ୁ /183291 42 152 884ସେ6ାଷ କମୁାର ପdା ପି େଦବରାଜ ପdା LSL1330612

ପ ୁ /183292 40 152 885ରାେଜk କମୁାର ପdା ପି େଦବରାଜ ପdା LSL1336379

"ୀ /183293 31 152 886ମଧସି̂ୁତା ପdା 'ା ସେ6ାଷ କମୁାର ପdା ZUX0429969

"ୀ /184294 37 152 887ସେ6ାଷି ପାଢୀ ପି ସଯୂ�*ନାରାୟଣ ପାଢୀ LSL2374262

"ୀ /184295 66 152 888କନକ ପdା 'ା ବୃ,ାବନ ପdା OR/12/089/200580

ପ ୁ /190296 36 152 889ପ�ିୟଶHର ମହାପାତ� ପି ପଦ̂ନାଭ ମହାପାତ� LSL2374544

ପ ୁ /191297 43 152 890ଏ.ସଯୁ�* ନାରାୟଣ ପି ଏ. ମଖୁଲି�ମ LSL2374213

"ୀ /191298 39 152 891ଏ.ଉମାଲŴୀ 'ା ଏ.େକାଦd ZUX0115238
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"ୀ /193299 42 152 892ରମା ପାତ� 'ା ବସ6 କମୁାର ପାତ� ZUX0775072

"ୀ /193300 41 152 893ସବିତା ପାତ� ା 'ା େହେମା6 କମୁାର ପାତ� ା ZUX0775064

"ୀ /193301 48 152 894ସମିୁତ� ା ରଥ 'ା ମେନାର8ନ ରଥ LSL2374585

ପ ୁ /194302 60 152 895ପ0ୂ*ଚ,�  ସାବତ ପି ଦୀନବlୁ ସାବତ LSL2374684

"ୀ /194303 52 152 896ସବିତା ସାବତ 'ା ପଣୂ>*ଚ,�  ସାବତ LSL2374361

ପ ୁ /194304 31 152 897ଶିବ ପ�ସାଦ ସାବତ ପି ପ0ୂ*ଚ,�  ସାବତ ZUX0276162

ପ ୁ /195305 35 152 898ଶେୁଭ,ୁ କମୁାର ସାବତ ପି ପ0ୂ*ଚ,�  ସାବତ ZUX0115246

"ୀ /196306 39 152 899ମଧସି̂ୁତା ପାଢୀ 'ା ପ�ସନ>  କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି LSL2374510

"ୀ /197307 48 152 900ପ7ୁା8ଳି େଜନା 'ା ବୀରେସନ େଜନା LSL2374577

ପ ୁ /199308 37 152 901ସଯୂ�*ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ପଦ̂ଚରଣ ପାଢୀ LSL1517820

"ୀ /200309 33 152 902ସନିୁତା େବେହରା 'ା ବୁଲୁଧର େବେହରା ZUX0429647

ପ ୁ /201310 67 152 903େଶଖ ମvାନ ପି େଶଖ କାସିମ ZUX0812107

ପ ୁ /202311 55 152 904େଶS ଅବଦୁଲ ପି େଶS ଜମାଲ ZUX0365478

"ୀ /202312 48 152 905ଜରିନା େବଗମ 'ା ନେନ ସଇଦାେଭଲି ZUX0365585

"ୀ /202313 28 152 906ମାଜମା େବଗମ ପି ନେନ ସାଇଦାଭାଲି ZUX0365577

"ୀ /202314 49 152 907ଖାତିନା ବିବି 'ା େଶS ଅବଦୁଲ ZUX0390443

"ୀ /202315 67 152 908େଶଖ ପ�ାରୀ 'ା େଶଖ ମvାନ LSL2374734

ପ ୁ /202316 56 152 909ସିr ନେନ ସାଇଦାେଭଲି ପି ସିr ମସତାନ ZUX0365593

ପ ୁ /203317 55 152 910ଅଭିମନ� ୁପbନାୟକ ପି ଅଜୁ* ନ ପbନାୟକ ZUX0604280

ପ ୁ /203318 49 152 911ର8ନ ପbନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁପbନାୟକ ZUX0604389

"ୀ /203319 41 152 912ଇେଲାରା ପbନାୟକ 'ା ର8ନ ପbନାୟକ ZUX0604272

ପ ୁ /204320 33 152 913ଲŴଣ ହରିଜନ ପି ମା�ତିଆ ହରିଜନ ZUX0206938

ପ ୁ /206321 29 152 914ପ�ଶା6 ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଶଶି ଭୂଷଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0390468

"ୀ /207322 43 152 915ପାବ* ତୀ ଅମାନାତ� 'ା ହରି ଅମାନାତ� ZUX0390278

"ୀ /207323 35 152 916ତିଳ4ମା ଅମାନାତ� 'ା େଦବଦାସ ଅମାନାତ� ZUX0390492

ପ ୁ /209324 53 152 917ବୃ,ାବନ ପ�ଧାନ ପି ଶ�ାମ ପ�ଧାନ ZUX0276188

"ୀ /209325 49 152 918କମଳା ପ�ଧାନ 'ା ବୃ,ାବନ ପ�ଧାନ ZUX0276196

ପ ୁ /209326 29 152 919ସେ6ାଷ ପ�ଧାନ ପି ବୃ,ାବନ ପ�ଧାନ ZUX0430033

ପ ୁ /210327 29 152 920ସେ6ାଷ କମୁାର ଗଉଡ ପି ପଦ̂ନ ଗଉଡ ZUX0525006

"ୀ /210328 30 152 921ମମତା ଗଉଡ 'ା େଗୗତମ ଗଉଡ ZUX0865873

ପ ୁ /210329 51 152 922ଅଜୁ* ନ ଗଉଡ ପି ରାମଚ,�  ଗଉଡ ZUX1101187

"ୀ /210330 47 152 923େକୗଶଲ�ା ଗଉଡ 'ା ଅଜୁ* ନ ଗଉଡ ZUX1101161

ପ ୁ /210331 29 152 924େଗୗତମ ଗଉଡ ପି ପଦଲାମ ଗଉଡ ZUX0651760

"ୀ /210332 24 152 925କିେଶାରୀ ଗଉଡ ପି ଅଜୁ* ନ ଗଉଡ ZUX1101179

ପ ୁ /210333 48 152 926ତ�ିନାଥ ମହାHଡୁ ପି ଉwଳ ମହାHଡୁ ZUX1022169

"ୀ /210334 38 152 927ବବିତା ମହାHଡୁ 'ା ତ�ିନାଥ ମହାHଡୁ ZUX0865881

"ୀ /210335 23 152 928ରଶି̂ତା ମହାHଡୁ ପି କୃ- ଚ,�  ମହାHଡୁ ZUX1022045

"ୀ /211336 31 152 929ମ�ୁଳି ଅମାନାତ� 'ା େସାନୁ ଅମାନାତ� ZUX0390401

"ୀ /211337 29 152 930କମଳା ସତୁାର 'ା ସେ6ାଷ କମୁାର ସତୁାର ZUX0946301

ପ ୁ /212338 29 152 931କାହ> ୁଚରଣ ବାO ପି ନିର8ନ ବାO ZUX0604256

"ୀ /212339 36 152 932ପ�ମିଳା ଭତରା 'ା େକୖଳାସ ଭତରା ZUX0390393

ପ ୁ /212340 45 152 933ଚ,�େକତୁ ଗିରୀ ପି ଶତୃଘନ ଗିରୀ ZUX0604041

"ୀ /212341 39 152 934ତିଳ4ମା ଗିରୀ 'ା ଚ,�େକତୁ ଗିରୀ ZUX0604025

"ୀ /221342 32 152 935ଶଭୁଶ�ୀ ପାଢି ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଢି ZUX1187913

"ୀ /242343 27 152 936ଗରୁୁବାରି ଅମନାତ� ପି ସଦନ ଅମନାତ� ZUX0775056

ପ ୁ /333344 25 152 937ମାନସ ପାdି ପି ବନମାଳୀ ପାdି ZUX1195825

"ୀ /356345 22 152 938ସନି ହରିଜନ 'ା ମନୁା ହରିଜନ ZUX1154947

ପ ୁ /441346 46 152 939ରାେଜଶ ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ସେୁର,�ନାଥ ଦାସ ZUX1187863

ପ ୁ /628347 21 152 940ମେନାର8ନ ପdା ପି କରୁଣାକର ପdା ZUX1190867

ପ ୁ /889348 20 152 941ପ�ତ�ଷୁ କିରଣ ପdା ପି ମେହଶ ପ�ସାଦ ପdା ZUX1345206

ପ ୁ /999349 36 152 942େଦବଦାସ amanatya ମା ପାବ* ତୀ ଅମନାତ� ZUX0697490

ପ ୁ /999350 43 152 943କୃ- ଚ,�  େବେହରା ପି କି4*ନ େବେହରା ZUX0870584

"ୀ /999351 30 152 944କନିୁ ଭତ� ା 'ା େନାବିନା ଭତ� ା ZUX0865790

ପ ୁ /999352 54 152 945ଅଜିତ କମୁାର ଦାଶ ପି ସଚିଦାନ, ଦାଶ ZUX0865477

"ୀ /999353 28 152 946େକଲମ େସଟି ଗାୟତ�ି ପି େକଲମ ସଯୂ�* ରାଓ ZUX0930263

ପ ୁ /999354 21 152 947ପାଦଳା ଗିରିସ ପି ପାଦଳା େବକୖEୁ ରାଓ ZUX1202779

ପ ୁ /999355 62 152 948ପଦ̂ନ େଗୗଡ ପି ସତ�ବାଦୀ େଗୗଡ ZUX0865857

"ୀ /999356 60 152 949ସଯୂ�*ମଣୀ େଗୗଡ 'ା ପଦ̂ନ େଗୗଡ ZUX0865865

ପ ୁ /999357 26 152 950ଧନୁଯ* ୟ େଗୗଡ ପି ମାRସିଂ େଗୗଡ ZUX0812198

ପ ୁ /999358 40 152 951ବିଘ> ହରିଜନ ପି ହରିବlୁ ହରିଜନ ZUX1275924

"ୀ /999359 39 152 952ବିଘ> ହରିଜନ ପି ହାଡ଼ବିlୁ ହରିଜନ ZUX1286624

"ୀ /999360 37 152 953ସଯୂ�* ହରିଜନ 'ା ଟୁନୁ ହରିଜନ ZUX1286616
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"ୀ /999361 47 152 954ପ7ୁଲତା େହାତା 'ା େସଶାନ, େହାତା ZUX1003318

"ୀ /999362 25 152 955ସ�ିତା କମୁାରି େହାତା ପି େସଶାନ, େହାତା ZUX1003300

ପ ୁ /999363 25 152 956ଗ}ୁ ଜାନି ପି ସନିଆ ଜାନି ZUX0812321

"ୀ /999364 33 152 957ଶଭୁଲŴୀ େଜନା 'ା େସୗଭାଗ� ର8ନ ପbନାୟକ ZUX1213941

"ୀ /999365 31 152 958ବାସ6ୀ କମୁାରୀ େଲHା ପି କିେଶାର େଲHା ZUX0865774

"ୀ /999366 67 152 959ଡମଣୁୀ ମାଝି 'ା ପିତାeର ମାଝି ZUX0865824

ପ ୁ /999367 29 152 960େଗାବରୁ ମାଝୀ ପି ପୀତାeର ମାଝୀ ZUX0697417

ପ ୁ /999368 43 152 961ହରିଶ ଚ,�  ମଲK ିକ ପି ପରମାନ, ମଲK ିକ ZUX0860692

ପ ୁ /999369 38 152 962ଶHର ମdଳ ପି ନଟବର ମdଳ ZUX0865493

ପ ୁ /999370 50 152 963ପବିତ�  ମଦୁୁଲି ପି ମାଧବ ମଦୁୁଲି ZUX1286665

"ୀ /999371 46 152 964ଯମନୁା ମଦୁୁଲି 'ା ପବିତ�  ମଦୁୁଲି ZUX1286541

ପ ୁ /999372 26 152 965େଗାପୀନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ପବିତ�  ମଦୁୁଲି ZUX0865675

"ୀ /999373 50 152 966ନିରୁପମା ପାଢୀ 'ା ଶସୁା6 କମୁାର ପdା LSL1335249

ପ ୁ /999374 52 152 967ସଶୁା6 କମୁାର ପdା ପି ତ�ିନାଥ ପdା LSL1406735

"ୀ /999375 63 152 968ମ8ରୁୀ ପାଣିଗ�ାହି 'ା ପ�ଭାକର ପାଣିଗ�ାହି ZUX1354562

"ୀ /999376 43 152 969ତିଳ4ମା ପାତ� ପି ଏ କିରନ କମୁାର ପାତ� ZUX1286756

"ୀ /999377 43 152 970ତିଳତମା ପାତ� 'ା ଏ କିରନ କମୁାର ZUX1274562

"ୀ /999378 21 152 971ପ�ିୟଦଶ*ନୀ ରାଉଳ ପି ସିମAଳ ରାଉଳ ZUX1230705

ପ ୁ /999379 29 152 972ସେ6ାଷ କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ଷଡ�ୀ ZUX0872739

"ୀ /999380 27 152 973ରୂପା0*ବା ଷଡ�ୀ ପି େଲାକନାଥ ଷଡ�ୀ ZUX0865840

ପ ୁ /999381 25 152 974େଦବାଶିଷ ଷଡ�ୀ ପି ଶିବ ପ�ଶାଦ ଷଡ�ୀ ZUX0946400

ପ ୁ /999382 47 152 975ସରୁଜ କମୁାର ସାହା - ନିଖିଳ ସାହା ZUX0812131

"ୀ /999383 38 152 976ପ�ଭା ସାହା - ହରିଦାସ ସାହା ZUX0812222

"ୀ /999384 27 152 977ସନୁ,ା ସାହୁ ପି ବାମେଦବ ସାହୁ ZUX0697433

ପ ୁ /999385 22 152 978େସ>ହାଶେୁଶଖର ସାହୁ ପି ବିେ~,�  ସାହୁ ZUX1211887

ପ ୁ /999386 31 152 979େକଲମ େସଟି ବିକ�ମ ପି େକଲମ େସଟି ସଯୂ�* ରାଓ ZUX0930271

"ୀ /c/17 (87)387 25 152 980ରୁତୁପ0V େବେହରା ପି ର8ନ କମୁାର େବେହରା ZUX0812313

"ୀ /867c-39388 37 152 981ବ,ନା ପ�ିୟଦଶ*ୀନୀ ପି ରମାକା6 ମହାପାତ� ZUX0812339

"ୀ /01389 22 152 982ବି ଆମିନି ପି ବି ଘାସି ZUX1277052

ପ ୁ /1390 35 152 983ବି.ଆ�ାରାଓ ପି ଂବି.ପାରିଗିଆ ZUX0115253

"ୀ /1391 34 152 984ବି.ଧେବR 'ା ବି.ଆ�ାରାଓ ZUX0115261

ପ ୁ /1392 55 152 985ବି ଘାସି . ପି ବାନାବାଟି . ZUX0276212

"ୀ /1393 52 152 986ବି ନାଗାମା . 'ା ଘାସି . OR/12/089/202470

ପ ୁ /1394 31 152 987ବି ଅପରାୟ ପି ବି ପରାଜିୟା ZUX0697607

ପ ୁ /1395 29 152 988ବି ଡeରୁ ପି ବି ଘାସି ZUX0429407

"ୀ /1396 23 152 989ପ7ୁା କଲୁଦିପ 'ା ବି-ୁ କଲୁଦିପ ZUX1156421

"ୀ /1397 23 152 990ପ�ିୟHା କଲୁଦୀପ 'ା େରାହିତ କଲୁଦୀପ ZUX1162486

ପ ୁ /1398 31 152 991ବି.ଆ�ା ରାଓ ପି ବି.ଅପନ> ା  ZUX1162502

ପ ୁ /2399 55 152 992ବୁରା ପ�କାଶ . ପି ପାେdଆ . OR/12/089/202472

"ୀ /3400 67 152 993ଆଡାଦି ରାମଲୁୁ େରଲି . 'ା ଗଣପତି େରଲି . OR/12/089/202468

"ୀ /4401 32 152 994ଏ.କବିତା  'ା ଏ.କିରନ ZUX0525022

ପ ୁ /4402 42 152 995ଏଡଗାଲି ଜେନସ . ପି ବନମାଳି . OR/12/089/202621

"ୀ /4403 28 152 996ଏ ଅନିତା 'ା ଏ ରେମଶ ZUX0697615

"ୀ /4404 61 152 997ଏ. ମ[ୁା 'ା ଏ. ବନମାଳି ZUX0946079

ପ ୁ /4405 25 152 998ବି ପ�ଶା6 ପି ବି ଗ�ା ZUX1030931

"ୀ /4406 24 152 999ବି. ପ�ିୟHା ପି ବି ଗ�ା ZUX1030956

"ୀ /4407 49 152 1000ଲŴୀ ଶ�ିୁ 'ା ଏ ଜେନN ZUX0429449

"ୀ /4408 23 152 1001ବି ସଧୁା ପି ପି ଦାସ ୁ ZUX1030964

"ୀ /4409 23 152 1002ପିHି ଶ�ୁୀ 'ା ଚ,�  ଶ�ୁୀ ZUX1203843

ପ ୁ /05410 48 152 1003ସଦାଶବି ଖରା ପି ମ�ଳଦାନ ଖରା ZUX0812040

"ୀ /05411 47 152 1004ସାବିତ�ୀ ଖରା 'ା ସଦାଶବି ଖରା ZUX0812057

ପ ୁ /05412 27 152 1005ବି. ସେୁରଶ ପି ବି. ବାବୁରାଓ ZUX0817031

"ୀ /5413 28 152 1006ଏ. ଅ8ନା ପି ଏ. ପାପାରାଓ େରଲି ZUX0604777

"ୀ /5414 32 152 1007ଏ କ@ନା କମୁାରୀ ପି ଏ ପାପା ରାଓ େରଲି ZUX0429423

"ୀ /5415 26 152 1008ଏ କ@ନା କମୁାରୀ 'ା େଦଭୀଡ ଲଛମଣ ZUX1155092

ପ ୁ /5416 32 152 1009େଡଭିଡ ଲ~ମନ ପି େଜାହନ ଲ~ମନ ZUX1148212

ପ ୁ /06417 26 152 1010ବି େମାହନ ପି ବି ସା6ିୟା  ZUX1038843

ପ ୁ /06418 27 152 1011ବି. ଶିବ ଗେଣଶ ପି ବି. ୟHୟା ZUX0812032

"ୀ /6419 26 152 1012ଡି.ସେରାଜିନୀ 'ା ବି.କ� ି-ା ହରିଜନ ZUX1147107

ପ ୁ /6420 46 152 1013ବି. ତଳାୟା . ପି ବି ସାେ6ୟା OR/12/089/202462

"ୀ /6421 44 152 1014ବି. ଇ,ିରା . 'ା ବି. ତଳାୟା . LSL1335058

ପ ୁ /6422 31 152 1015ବି କ� ୀ-ା ହରିଜନ ପି ବି ସା6ାୟା ZUX0429456
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ପ ୁ /6423 30 152 1016ବି ମରୁଲୀ ପି ବି ସା6ାୟା ZUX0429605

"ୀ /6424 42 152 1017ବି. ରମା 'ା ବି. ଗ�ା ZUX0946061

"ୀ /6425 26 152 1018ବି. ରତନା 'ା ବି. ରବି ZUX0872465

"ୀ /6426 25 152 1019େକ ସକୁା6ି ପି େକ ଦଶରଥ ZUX1030949

"ୀ /07427 27 152 1020ଡି. େଗୗତମ 'ା ଡି. ସେୁର,� ZUX0811992

ପ ୁ /07428 27 152 1021ଏN. େଜାେସT ପି ଏN. ଅ8ଲୁୁ ZUX0817064

"ୀ /07429 20 152 1022ବି ମନିୁ ପି ବି ଗ�ା ZUX1244367

ପ ୁ /7430 46 152 1023ବି. ବୁଡୁ . ପି ବି.ଆପନା . LSL1335033

ପ ୁ /7431 44 152 1024ବି. ଗ�ା . ପି ବି.ଆପନା ରାଓ LSL1334580

ପ ୁ /7432 30 152 1025ବି ଚାoି ପି ବାdିଦାସ ୁେରଲି ZUX0429431

"ୀ /7433 35 152 1026ଏସ ଲŴୀ 'ା ଏସ ଅ8ି ZUX0365437

"ୀ /7434 46 152 1027ବି ଇ,ିରା େରଲି 'ା ଦାଶ ୁେରଲି OR/12/089/202456

"ୀ /08435 21 152 1028ଆରତି ହରିଜନ ପି ମଦନ ହରିଜନ ZUX1277011

ପ ୁ /08436 26 152 1029ବି. କ4aକ ପି ବି. ନାଗା ZUX0817056

"ୀ /8437 52 152 1030େକାଅଲା ଆଚାଲୁ େରଲି . 'ା େକ ଦଶରଥି େରଲି . OR/12/089/202450

ପ ୁ /8438 32 152 1031େକ କ� ା6ି ପି େକ ଦଶରଥ ZUX0429415

ପ ୁ /8439 26 152 1032େକ ଶ�ାବଣ କମୁାର ପି େକ ଦଶରଥ ZUX0865642

ପ ୁ /9440 45 152 1033ବି ସାତିଗା . ପି ବି. ଲାଛନା . LSL1334556

ପ ୁ /10441 53 152 1034ହରୀ ହରୀଯନ ପି ଶମନ ହରୀଯନ OR/12/089/202320

"ୀ /10442 45 152 1035ସବୁ0* ହରୀଯନ 'ା କୃତିବାସ ହରୀଯନ OR/12/089/202317

ପ ୁ /10443 42 152 1036ରାମ ହରୀଯନ ପି ଶନୁ ହରୀଯନ OR/12/089/202318

ପ ୁ /10444 38 152 1037ପ�ଫଲୁ ହରୀଯନ ପି ଶନୁ ହରୀଯନ OR/12/089/202319

"ୀ /11445 49 152 1038ସ,ୁରି ମଣି ହରୀଯନ 'ା ହରି ହରୀଯନ OR/12/089/202321

"ୀ /12446 70 152 1039ହିରା ହରୀଯନ 'ା ସନୁ ହରୀଯନ OR/12/089/202344

ପ ୁ /12447 43 152 1040ସାନ ହରୀଯନ ପି େକ ହରୀଯନ OR/12/089/202341

"ୀ /12448 39 152 1041ଲŴୀ ହରୀଯନ 'ା ସାନ ହରୀଯନ OR/12/089/202342

"ୀ /12449 20 152 1042େସପତୀ ହରିଜନ ମା ହୀରା ହରିଜନ ZUX1341502

"ୀ /13450 53 152 1043ଉମaଳା ହରୀଯନ 'ା ସନୁା ହରୀଯନ OR/12/089/202349

ପ ୁ /13451 41 152 1044ଦାମ ହରୀଯନ ପି ସନୁ ହରୀଯନ OR/12/089/202345

"ୀ /13452 40 152 1045େରବତି ହରୀଯନ ପି ସନୁ ହରୀଯନ OR/12/089/202347

"ୀ /13453 38 152 1046ସବୁ0* ହରୀଯନ 'ା ଦାମ ହରୀଯନ OR/12/089/202346

"ୀ /13454 24 152 1047ଜୟ6ି ହରିଜନ ପି ସନୁା ହରିଜନ ZUX1015999

ପ ୁ /14455 53 152 1048ରଘରୁାମ ହରିଯନ ପି ଅଯ ୁ* ନ ହରିଯନ OR/12/089/202353

"ୀ /14456 48 152 1049ମ[ୁା ହରିଯନ 'ା ରଘରୁାମ ହରିଯନ OR/12/089/202354

"ୀ /14457 40 152 1050ଆରତୀ ହରିଜନ 'ା ମ�ୁଳୁ ହରିଜନ OR/12/089/202335

ପ ୁ /14458 28 152 1051ଅମିତ ହରିଜନ ପି ଏସ ବାବୁରାୟ ହରିଜନ ZUX0697573

"ୀ /14459 26 152 1052ବୁଲକି ହରିଜନ 'ା ସଦନ ହରିଜନ ZUX0872473

ପ ୁ /14460 59 152 1053ଗଗନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଲŴଣ ନାୟକ ନାୟକ LSL1442698

"ୀ /14461 28 152 1054ଶାCତୀ ନାୟକ ପି ଗଗନ କମୁାର ନାୟକ ZUX0603746

"ୀ /15462 38 152 1055ପାନୁ ହରିଯନ 'ା ରେମଶ ହରିଯନ OR/12/089/202407

"ୀ /16463 27 152 1056ମନିୁ ଦାସ 'ା ଶ�ାମ ସ,ୁର ଦାସ ZUX1074350

"ୀ /16464 46 152 1057ଭାବି ହରିଯନ 'ା େଦାରା ହରିଯନ OR/12/089/202421

ପ ୁ /16465 29 152 1058ଶHର ହରିଜନ ପି େଦାରା ହରିଜନ ZUX0812024

"ୀ /16466 27 152 1059ରଶ̂ ିହରିଜନ 'ା ଶHର ହରିଜନ ZUX0812016

ପ ୁ /17467 34 152 1060ଡ଼ି.େମାହନ ରାଜ ପି ଡ଼ି.ଭାgର ZUX0276220

"ୀ /17468 27 152 1061ଡି.ପ�ଣତି 'ା ଡି.େମାହନ ରାଜ ZUX1148246

"ୀ /17469 27 152 1062ଡି. ପ�ଣତି 'ା ଡି. େମାହନ ରାଓ ZUX0817072

"ୀ /18470 40 152 1063ବି. ତାରା  'ା ବି.ସାତିଗା  LSL1334606

"ୀ /19471 50 152 1064ହରାଲୁ ଭୂମିଆ 'ା ଅଭି ଭୂମିଆ LSL1335827

ପ ୁ /19472 41 152 1065ରାେଜଶ ଭୂମିଆ ପି ଅଭି ଭୂମିଆ LSL1335082

ପ ୁ /19473 35 152 1066ଜଗ ୁେଛdା ପି ବଳି େଛdା ZUX0365510

"ୀ /19474 32 152 1067ଲଳିତା େଛdା 'ା ଜଗ ୁେଛdା ZUX0365502

ପ ୁ /19475 55 152 1068ମଦନ ହରିଜନ ପି େଗାରା ହରିଜନ LSL1339902

"ୀ /19476 55 152 1069ହୀରାମଣି ହରିଜନ 'ା ମଦନ ହରିଜନ LSL1339951

ପ ୁ /20477 39 152 1070ବି ରେମଶ . ପି ପି.ବି ସା6ାୟ . LSL1335645

"ୀ /20478 34 152 1071ବି. ସଜୁାତା 'ା ବି. ରେମଶ ZUX0604421

"ୀ /21479 40 152 1072ବି. ମ8ଳୁା . 'ା ବି. ବୁଡୁ . LSL1335017

"ୀ /22480 36 152 1073ବି ସତ� 'ା ବି ପ�କାଶ LSL1516871

"ୀ /23481 40 152 1074ଏମ ମିନାକମୁାରି 'ା ଏମ ଜଗନ> ାଥ LSL1517325

"ୀ /24482 37 152 1075ସ,ୁରି ବାO 'ା ତୁଲୁ ବାO LSL1516889

"ୀ /24483 37 152 1076ସ,ୁରୀ ହରିଜନ 'ା ତୁଲୁ ହରିଜନ ZUX1022177

ପ ୁ /25484 37 152 1077ରେମଶ ଏଡଗାଲି ପି ବନମାଳି ଏଡଗାଲି LSL2378974
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"ୀ /26485 39 152 1078ଗ�ା ଭୁମିଆ 'ା ରାେଜଶ ଭୁମିଆ LSL1516855

ପ ୁ /27486 37 152 1079ଏ ଶିବ ଶHର ରାଓ ପି ଏ ପାପା ରାଓ LSL1516806

"ୀ /29487 29 152 1080ରତ> ମଣୀ ହରିଜନ 'ା ସିତାରାମ ହରିଜନ ZUX0429514

"ୀ /30488 21 152 1081ଅନିତା ଭତ� ା 'ା ଡeରୁ ଭତ� ା ZUX1361302

"ୀ /30489 22 152 1082ପ�ୀତି ହରିଜନ ପି ଭାଗ ୁହରିଜନ ZUX1361245

ପ ୁ /30490 19 152 1083ଶିବା ହରିଜନ ପି ଡeରୁ ହରିଜନ ZUX1361237

ପ ୁ /34491 26 152 1084େଗାପିନାଥ ହରିଜନ ପି ଭରତ ହରିଜନ ZUX0946095

ପ ୁ /36492 32 152 1085ସ̂ୁତି ପdା ପି ନରସିଂହ ପdା ZUX0865550

"ୀ /047493 27 152 1086ଏN. ବାସ6ି 'ା ଏN. ରଞି: ZUX0811901

"ୀ /56494 26 152 1087ବିଜୟ ଲŴୀ ପdା 'ା ସ̂ୁତୀ ର8ନ ପdା ZUX1074384

ପ ୁ /79495 22 152 1088କା4aକ ହରିଜନ ପି ତିରୁପତି ହରିଜନ ZUX1158419

ପ ୁ /79496 23 152 1089େରାହିତ କଳୁଦୀପ ପି ବୁଡୁ କଳୁଦୀପ ZUX1158377

ପ ୁ /210497 29 152 1090େଗୗତମ ଗଉଡ ପି ପଦଲାମ ଗଉଡ ZUX1046192

"ୀ /999498 75 152 1091ତିେଳା4ମା ପ�ଧାନ 'ା ତ�ିନାଥ ପ�ଧାନ LSL1340322

ପ ୁ /999499 40 152 1092ଅଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ତ�ିନାଥ ପ�ଧାନ LSL1407188

"ୀ /999500 31 152 1093ବବିତା ପ�ଧାନ 'ା ଅଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX1016005

ପ ୁ /��501 28 152 1094େଗୗର ହରିଜନ ପି ମ�ଳା ହରିଜନ ZUX0870741

ପ ୁ /01502 25 152 1095ବି- କଳୁଦୀପ ପି େକ. ଚ,�  ରାଓ ZUX0811877

"ୀ /1503 65 152 1096େକ. ରାବଣା . 'ା ପି. ପା6ୁଲୁ . LSL1334572

ପ ୁ /1504 42 152 1097େକ ଚ,�  ରାଓ ପି ପା6ୁଲୁ ରାଓ LSL1334564

"ୀ /02505 27 152 1098ବି. ଆରତି 'ା ବି. ଡeରୁୁ ZUX0870725

"ୀ /03506 22 152 1099ବି େସାନିୟା 'ା ବି ସତୀଗା ZUX1203124

"ୀ /3507 41 152 1100ଚ�ା ହରିଜନ 'ା େକୗଶଲ�ା ହରିଜନ LSL1335850

"ୀ /3508 39 152 1101ରୁକଣା ହରିଜନ ପି ଦାସ ହରିଜନ LSL1335702

"ୀ /3509 37 152 1102ସାଜନା ହରିଜନ 'ା େଖମ ହରିଜନ LSL2378867

"ୀ /3510 36 152 1103ମୀନା ହରିଜନ 'ା ସନୁ ହରିଜନ LSL2378834

"ୀ /3511 33 152 1104ଗୀତା ହରିଜନ 'ା ରବି ହରିଜନ LSL2374809

ପ ୁ /3512 30 152 1105ରାେଜଶ ହରିଜନ ପି ସମାରୁ ହରିଜନ ZUX0697565

"ୀ /3513 30 152 1106ତୁଳସୀ ହରିଜନ 'ା ଡeରୁ ହରିଜନ ZUX0697862

"ୀ /3514 28 152 1107ପ7ୁା ଖରା 'ା ଡeରୁ ହରିଜନ ZUX0604561

ପ ୁ /4515 35 152 1108େକଏମ ମଦର ପି େକଏମଦାଦା LSL2396729

ପ ୁ /4516 55 152 1109ଏସ ଗମା� ରାଓ ପି ନରସିଂହଲୁ ରାଓ OR/12/089/202439

"ୀ /4517 57 152 1110ଏସ ଗା�ାମା େରଲି . 'ା ଦାଶ ୁରାଓ OR/12/089/202440

ପ ୁ /05518 30 152 1111ସାନ ହରିଜନ ପି ଖଗପତି ହରିଜନ ZUX1022227

"ୀ /05519 25 152 1112ଲଛନେଦଇ ହରିଜନ 'ା ସାନ ହରିଜନ ZUX1022219

ପ ୁ /05520 26 152 1113କମୁାର ଖରା ପି ସଦାଶିବ ଖରା ZUX0817098

ପ ୁ /05521 25 152 1114ଚ,�େସନ ଖରା ପି ସଦାଶିବ ଖରା ZUX0817080

"ୀ /05522 25 152 1115ଉମାରାଣୀ ଖରା 'ା କମୁାର ଖରା ZUX0946103

"ୀ /5523 53 152 1116ବି ସାବିତ�ି  'ା ବାବୁରାଓ OR/12/089/202435

ପ ୁ /5524 36 152 1117ଡିଶବିରାଜ ପି ଡି ଭାgର LSL2374726

"ୀ /5525 35 152 1118ବି େରଣକୁା 'ା ବି କ� ି-ା LSL2374700

"ୀ /5526 33 152 1119େକଅeିକା ପି େକଦଶରଥ LSL2374718

"ୀ /5527 38 152 1120ପ�କାଶ ହରିଜନ 'ା ଶେୁଭ,�ଚ,�  ହରିଜନ ZUX0115287

ପ ୁ /5528 35 152 1121େକଳୖାସ ହରିଜନ ପି ସବୁାସ ହରିଜନ LSL2374635

"ୀ /5529 33 152 1122ସେୁଲାଚନା ହରିଜନ ପି େମଘମାଳା ହରିଜନ LSL2378966

ପ ୁ /5530 30 152 1123େଗାବି, ହରିଜନ ପି ସବୁାସ ହରିଜନ ZUX0697813

"ୀ /5531 28 152 1124ସରNଵତୀ ହରିଜନ 'ା ଗାବି, ହରିଜନ ZUX0697805

ପ ୁ /5532 25 152 1125ଭାରତ ହରିଜନ ପି େକଲୖାଶ ହରିଜନ ZUX1203256

ପ ୁ /5533 30 152 1126େରବତୀରମ ଖରା ପି ସଦାଶବି ହରିଜନ ZUX0697821

"ୀ /5534 28 152 1127ସୀତା ଖରା 'ା େରବତିରାମ ଖରା ZUX0697839

"ୀ /5535 30 152 1128ବି ସେବରା ପି ବି ସେୁରଶ ZUX0697557

"ୀ /6536 52 152 1129ଡି ପାବ* ତି . 'ା ଭାgର . OR/12/089/202430

ପ ୁ /6537 36 152 1130ଜଗ ୁହରିଜନ ପି େଯାଗୀ ହରିଜନ LSL2374825

"ୀ /6538 32 152 1131ସମେମାତି ହରିଜନ 'ା ଜଗ ୁହରିଜନ ZUX0115295

"ୀ /6539 29 152 1132ସନମତି ହରିଜନ 'ା ଜଗ ୁହରିଜନ ZUX0697755

"ୀ /7540 65 152 1133ଏସ ଅ0*ପ0ୁV . 'ା େଗାପି . OR/12/089/202428

"ୀ /8541 48 152 1134ବି ପାନ େରଲି 'ା ଆ8ଲୁୁ େରଲି OR/12/089/202442

"ୀ /09542 67 152 1135ଭାନୁ ଅଲ� 'ା େଗାବt* ନ ଅଲ� ZUX0811927

ପ ୁ /9543 50 152 1136େଗାବt* ନ ଅେଲା� ପି ସନିଆ ଅେଲା� ZUX0697896

"ୀ /9544 48 152 1137ଜୀରା ଛତାର 'ା କରତିକ ଛତାର ZUX0697904

ପ ୁ /9545 60 152 1138ନରସିଂହ େଗୗଡ ପି ଅଗାଧ ୁେଗୗଡ LSL2378818

ପ ୁ /9546 39 152 1139ଟୁନା େଗୗଡ ପି ନରସିଂହ େଗୗଡ LSL2378909
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ପ ୁ /9547 37 152 1140ସେ6ାଷ େଗୗଡ ପି ନରସିଂହ େଗୗଡ LSL2378917

ପ ୁ /9548 36 152 1141ପ0ୁ*ଚ,�  େଗୗଡ ପି ନରସିଂହ େଗୗଡ LSL2378941

"ୀ /9549 29 152 1142ଝୁନୁ ଗଉଡ 'ା ଟୁନା ଗଉଡ ZUX0604686

"ୀ /9550 55 152 1143ସବୁାସିନି େଗୗଡ 'ା ନରସିଂହ େଗୗଡ LSL2378933

"ୀ /9551 60 152 1144ମନି ହରିଜନ 'ା ଭଗବାନ ହରିଜନ OR/12/089/202422

ପ ୁ /9552 57 152 1145ରାମଚ,�  ସାହୁ ପି ବ� ିଜ େମାହନ ସାହୁ ZUX0604074

"ୀ /10553 50 152 1146ମତି ହରିଜନ 'ା ନ, ହରିଜନ OR/12/089/202424

ପ ୁ /10554 38 152 1147ଲଳିତ ହରିଜନ ପି ଡeରୁ ହରିଜନ LSL2378792

"ୀ /10555 30 152 1148ବି,ିଆ ହରିଜନ ପି କତୁaବାସ ହରିଜନ ZUX0697599

ପ ୁ /10556 30 152 1149ରତନ ହରିଜନ ପି ରାମ ହରିଜନ ZUX0697540

ପ ୁ /10557 26 152 1150ମନହର ହରିଜନ ପି ରାମ ହରିଜନ ZUX0817023

ପ ୁ /10558 25 152 1151ରାେଜ,�  ହରିଜନ ପି ରାମ ହରିଜନ ZUX0812008

ପ ୁ /11559 38 152 1152ଗଦା ହରିଜନ ପି ସଦା ହରିଜନ LSL1335462

ପ ୁ /11560 28 152 1153ପବିତ�  ହରିଜନ ପି ଶ�ୀ ପତି ହରିଜନ ZUX0697649

"ୀ /12561 44 152 1154େଲେଲନ ହରିଜନ 'ା ଟୁନୁ ହରିଜନ OR/12/089/202419

ପ ୁ /13562 65 152 1155ମ�ଳା ହରିଜନ ପି ଗରୁୁ ହରିଜନ OR/12/089/202399

ପ ୁ /13563 36 152 1156ଗ�ା ହରିଜନ ପି ମ�ଳା ହରିଜନ LSL2378891

"ୀ /13564 28 152 1157ଛୁନୀ ହରିଜନ ପି ଗ�ା ହରିଜନ ZUX0697672

"ୀ /13565 28 152 1158କନିୁ ହରିଜନ 'ା ପବିତ�  ହରିଜନ ZUX0697789

"ୀ /13566 25 152 1159େସବତୀ ହରିଜନ 'ା େକଳୖାସ ହରିଜନ ZUX0946087

ପ ୁ /14567 65 152 1160ରଘ ୁହରିଜନ ପି ଗରୁୁ ହରିଜନ OR/12/089/202397

ପ ୁ /14568 27 152 1161ଟିକଲୁୁ ହରିଜନ ପି ରଘରୁାମ ହରିଜନ ZUX0812073

ପ ୁ /14569 22 152 1162ବିଶାଳ ହରିଜନ ପି ରଘରୁାମ ହରିଜନ ZUX1203207

"ୀ /14570 22 152 1163ଗୀତା ହରିଜନ ପି ରଘନୁାଥ ହରିଜନ ZUX1074327

"ୀ /15571 43 152 1164ଦସାଇ ହରିଜନ 'ା ସରୁୀ ହରିଜନ OR/12/089/202403

"ୀ /16572 61 152 1165େକତକୀ ହରିଜନ 'ା ସବୁାସ ହରିଜନ OR/12/089/202405

ପ ୁ /18573 53 152 1166ଚ,�  ହରିଜନ ପି େଗୗରା� ହରିଜନ OR/12/089/202558

"ୀ /18574 47 152 1167ସକୁଳେଦଈ ହରିଜନ 'ା ଚ,�  ହରିଜନ OR/12/089/202413

"ୀ /19575 30 152 1168ସ8 ୁଭୁମିଆ 'ା ସିନୁ ଭୁମିଆ ZUX0365452

"ୀ /19576 26 152 1169େସବତି ହରିଜନ ପି ମଦନ ହରିଜନ ZUX0817049

ପ ୁ /19577 25 152 1170ନାରାୟଣ ହରିଜନ ପି ମଦନ ହରିଜନ ZUX0812065

"ୀ /20578 56 152 1171ନିଳା ହରିଜନ 'ା ଇ,�  ହରିଜନ OR/12/089/202393

ପ ୁ /21579 45 152 1172ନୀେଳ,�  ହରିଜନ ପି ଗରୁୁ ହରିଜନ OR/12/089/202391

ପ ୁ /22580 55 152 1173ଜେଳ,�  ହରିଜନ ପି ରୁରୁ ହରିଜନ OR/12/089/202375

"ୀ /22581 55 152 1174ତାରା ହରିଜନ 'ା ଜେଳ,�  ହରିଜନ OR/12/089/202376

"ୀ /23582 30 152 1175ରାଧା ହରିଜନ 'ା କୃ- ହରିଜନ ZUX0697797

ପ ୁ /23583 27 152 1176କୃ- ହରିଜନ ପି େଦବ ହରିଜନ ZUX0697847

ପ ୁ /24584 60 152 1177େମଘମାଳ ହରିଜନ ପି କେହ> ଇ ହରିଜନ OR/12/089/202385

"ୀ /24585 52 152 1178ଭଗବତି ହରିଜନ 'ା େମଘମାଳ ହରିଜନ OR/12/089/202386

ପ ୁ /24586 42 152 1179େମଘରାଜ ହରିଜନ ପି େମଘମାଳ ହରିଜନ OR/12/089/202637

"ୀ /24587 31 152 1180ରଇଲା ହରିଜନ 'ା େପ�ମ ହରିଜନ ZUX0872564

"ୀ /25588 55 152 1181ସରୁ ହରିଜନ 'ା ସeାରୁ ହରିଜନ OR/12/089/202383

ପ ୁ /25589 40 152 1182ରାେଜଶ ହରିଜନ ପି ସeାରୁ ହରିଜନ ZUX0115303

"ୀ /25590 40 152 1183କvରିୁ ହରିଜନ 'ା ଶ�ାମ ହରିଜନ LSL1335777

"ୀ /25591 33 152 1184ହାରାବତୀ ନାୟକ 'ା ସଦୁଶ*ନ ନାୟକ LSL2374270

"ୀ /26592 28 152 1185ରୁକ̂ଣୀ ହରିଜନ 'ା ବଡ ହରିଜନ ZUX0697961

"ୀ /26593 85 152 1186ମ[ୁାମଣି ଟାକରି 'ା ରାମଦାସ ଟାକରି OR/12/089/202379

ପ ୁ /26594 49 152 1187େଗାପି ଟାକରି ପି ରାମଦାସ ଟାକରି OR/12/089/202380

ପ ୁ /26595 42 152 1188ରଘନୁାଥ ଟାକରି ପି ରାମଦାସ ଟାକରି OR/12/089/202381

ପ ୁ /26596 39 152 1189ବୁଡୁ ଟାକ� ୀ ପି କାବିଲି ଟାକ� ୀ ZUX0604231

"ୀ /26597 34 152 1190ହସମତି ଟାକ� ୀ 'ା ବୁଡୁ ଟାକ� ୀ ZUX0604264

ପ ୁ /27598 68 152 1191ଦଶରଥି ବାଗ ପି ବୁଦୁରା ବାଗ OR/12/089/202377

"ୀ /27599 27 152 1192କଲିୁ ବାଘ ପି ବିନାୟକ ବାଘ ZUX0872523

ପ ୁ /27600 25 152 1193ଅଜୟ ବାଘ ପି କଲୁୁ ବାଘ ZUX0872515

"ୀ /27601 45 152 1194ସଯୂ�* ହରିଜନ 'ା ଉଦବଳ ହରିଜନ ZUX0115311

"ୀ /27602 39 152 1195ଉwଳ ହରିଜନ ପି କଶୁ ହରିଜନ LSL2378826

ପ ୁ /28603 60 152 1196ରଘ ୁହରିଜନ ପି େଗାରା ହରିଜନ OR/12/089/202373

ପ ୁ /28604 45 152 1197ଉଲଟୁ ହରିଜନ ପି ନରସିଂହ ହରିଜନ ZUX0115329

ପ ୁ /28605 39 152 1198ଇCର ହରିଜନ ପି ଆଲବାR ହରିଜନ ZUX0604785

"ୀ /28606 33 152 1199ଲଳିତା ହରିଜନ 'ା ଜଗ ୁହରିଜନ LSL2374791

"ୀ /28607 28 152 1200ନିକିତା ହରିଜନ ପି ଜଗଦୀଶ ହରିଜନ ZUX0697664

ପ ୁ /28608 27 152 1201ଜଗଦୀଶ ହରିଜନ ପି ରଘ ୁହରିଜନ ZUX0697656

10 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା6 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବVଚନ ଅଧିକାରୀH 'ାWର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /28609 25 152 1202ଦ� ପତୀ ହରିଜନ 'ା କିଶାନ ହରିଜନ ZUX1022201

ପ ୁ /29610 28 152 1203କାେରR ନାଏକ ପି ନାରାୟଣ ନାଏକ ZUX0604454

"ୀ /29611 46 152 1204େଲେଲନ ନାୟକ 'ା ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/12/089/202329

ପ ୁ /29612 25 152 1205ଅରୁଣ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0872549

"ୀ /30613 31 152 1206େଲାଏN ବାଘ 'ା ପଦ̂ନ ହରିଜନ ZUX0604363

ପ ୁ /30614 57 152 1207ଖେଗ,�  ବାରିକ ପି ରାମଚ,�  ବାରିକ ZUX0429704

"ୀ /30615 49 152 1208ମମତା ବାରିକ 'ା ଖେଗ,�  ବାରିକ ZUX0429712

"ୀ /30616 47 152 1209ମମତା ବାରିକ 'ା ଖେଗ,�  ବାରିକ ZUX1203025

ପ ୁ /30617 28 152 1210ଖିତିସ କମୁାର ବାରିକ ପି ଖେଗ,�  ବାରିକ ZUX0429720

ପ ୁ /30618 43 152 1211ବିେନାଦ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଦୁଯ�*ଧନ େଚୗଧରୁୀ ZUX0604298

"ୀ /30619 39 152 1212ଗୀତା8ଳି େଚୗଧରୁୀ 'ା େଯାେଗ,�  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0604306

"ୀ /30620 80 152 1213ଚ,� ମା ହରୀଯନ 'ା ପାକଲୁୁ ହରୀଯନ OR/12/089/202307

ପ ୁ /30621 48 152 1214ଲŴଣ ହରୀଯନ ପି ପାକଲୁୁ ହରୀଯନ OR/12/089/202308

"ୀ /30622 42 152 1215ସବିତା ହରିଜନ 'ା ଲŴଣ ହରିଜନ OR/12/089/202589

ପ ୁ /30623 41 152 1216ପଦ̂ନ ହରିଜନ ପି ପାକଲୁ ହରିଜନ ZUX0604355

ପ ୁ /30624 40 152 1217ଡeରୁ ହରିଜନ ପି ସତୃଘନ ହରିଜନ LSL1335736

ପ ୁ /30625 38 152 1218ଲଛମନ ହରିଜନ ପି ପାକଲୁୁ ହରିଜନ OR/12/089/202309

"ୀ /30626 34 152 1219ଲŴୀ ହରିଜନ 'ା ଭଗ ୁହରିଜନ ZUX0603902

ପ ୁ /30627 29 152 1220ଭଗ ୁହରିଜନ ପି ଭଗବାନ ହରିଜନ ZUX0811869

"ୀ /30628 65 152 1221ନିଳିମା ମିଶ� 'ା ଦିବାକର ମିଶ� ZUX0115386

"ୀ /30629 54 152 1222ଅନିମା ମିଶ� 'ା ଉମାନାଥ ମିଶ� ZUX0115360

ପ ୁ /30630 53 152 1223ସେରାଜ ମିଶ� ପି ବାଳକୃ- ମିଶ� ZUX0604520

ପ ୁ /30631 68 152 1224େକଳୖାସ ଚ,�  ରଥ ପି କୃ- ଚ,�  ରଥ ZUX0115337

ପ ୁ /30632 42 152 1225ଲŴୀ ନାରାୟଣ ରଥ ପି େକଳୖାସ ଚ,�  ରଥ LSL1340389

ପ ୁ /30633 41 152 1226ସେ6ାଷ କମୁାର ରଥ ପି େକଳୖାସ ଚ,�  ରଥ LSL1340371

ପ ୁ /30634 53 152 1227ପିତାeର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0430058

"ୀ /30635 46 152 1228ବି-ୁପ�ିୟା ସାହୁ 'ା ପିତାeର ସାହୁ ZUX0430264

"ୀ /30636 54 152 1229'ୟଂପ�ଭା ଷଡ�ି 'ା ବିେନାଦ କମୁାର ଷଡ�ି ZUX0115352

"ୀ /31637 65 152 1230ମା�େତନ ହରିଜନ 'ା ସଦା ହରିଜନ ZUX1022235

"ୀ /31638 61 152 1231ମ�ଳୀ ହରିଜନ 'ା ଅଭିରାମ ହରିଜନ ZUX0697920

"ୀ /31639 48 152 1232ଚଇତୀ ହରିଜନ ପି ଅଯ ୁ* ନ ହରିଜନ OR/12/089/202362

"ୀ /31640 45 152 1233େରବତି ହରିଯନ ପି ଅଯ ୁ* ନ ହରିଯନ OR/12/089/202363

ପ ୁ /31641 39 152 1234ପଦK ାମ ହରିଜନ ପି ଅଜୁ* ନ ହରିଜନ LSL1334929

"ୀ /31642 29 152 1235ମ,ିରା ହରିଜନ ପି ପଦଲାମ ହରିଜନ ZUX0697698

"ୀ /31643 27 152 1236ରାଧିକା ହରିଜନ 'ା ଅଭିରାମ ହରିଜନ ZUX0872499

"ୀ /31644 24 152 1237ମମତା ହରିଜନ ପି ରାମ ହରିଜନ ZUX1022185

"ୀ /32645 59 152 1238ମ�ଳି ହରୀଯନ 'ା ଶତ�ୁଘନ ହରୀଯନ OR/12/089/202305

ପ ୁ /32646 58 152 1239ଶତ�ୁଘନ ହରୀଯନ ପି ପାକଲୁୁ ହରୀଯନ OR/12/089/202304

ପ ୁ /32647 38 152 1240ସବୁନ*  ହରିଜନ ପି ଦାମ ହରିଜନ ZUX1203181

ପ ୁ /32648 34 152 1241ପ7ୁା8ଳୀ ହରିଜନ ପି ଶତ�ୁଘନ ହରିଜନ ZUX0115394

"ୀ /32649 32 152 1242ସର'ତୀ ହରିଜନ ପି ଶତ�ୁଘନ ହରିଜନ ZUX0115402

ପ ୁ /32650 25 152 1243ସଦନ ହରିଜନ ପି େଦତୖାରି ହରିଜନ ZUX0872531

"ୀ /32651 23 152 1244ନିକିତା େମାହାପାତର 'ା ଦିବାକର ହରିଜନ ZUX1164243

ପ ୁ /33652 55 152 1245ଦାସରି ହରିଜନ ପି ଘାସି ହରିଜନ OR/12/089/202294

"ୀ /33653 48 152 1246ତୁଳସା ହରିଜନ 'ା ଦାସରି ହରିଜନ OR/12/089/202295

"ୀ /33654 47 152 1247ଲŴୀ ହରିଜନ ପି ଘାସି ହରିଜନ ZUX1074368

ପ ୁ /33655 37 152 1248କାନୁ ହରିଜନ ପି ସମାରୁ ହରିଜନ ZUX0603910

ପ ୁ /33656 36 152 1249ଶବି ହରିଜନ ପି ଦାସି ହରିଜନ ZUX0115410

ପ ୁ /33657 30 152 1250ପ�ଶାଦ ହରିଜନ ପି ଦାସୀ ହରିଜନ ZUX1207000

"ୀ /33658 27 152 1251ସ�ୀତା ହରିଜନ ପି ଦାସୀ ହରିଜନ ZUX1074343

"ୀ /33659 24 152 1252ରୀତା ହରିଜନ ପି ଦାସୀ ହରିଜନ ZUX1074335

ପ ୁ /34660 52 152 1253ଭରତ ହରିଯନ ପି ପାକଲୁୁ ହରିଯନ OR/12/089/202358

"ୀ /34661 50 152 1254ମାଣିକ ହରିଜନ 'ା ଭରତ ହରିଜନ ZUX1277029

"ୀ /34662 48 152 1255ମାଣିକ ହରିଯନ 'ା ଭରତ ହରିଯନ OR/12/089/202359

ପ ୁ /34663 39 152 1256ଭକତ ରାମ ହରିଜନ ପି ଜୟରାମ ହରିଜନ LSL1516665

ପ ୁ /34664 31 152 1257ନ,କିଶର ହରିଜନ ପି ପ�ସାଦ ହରିଜନ ZUX0697870

"ୀ /34665 28 152 1258ପ7ୁା ହରିଜନ 'ା ନ,କିଶର ହରିଜନ ZUX0697888

ପ ୁ /34666 28 152 1259ତାରିଣି ହରିଜନ ପି ଭରତ ହରିଜନ ZUX0604397

ପ ୁ /34667 23 152 1260ରବିକା6 ହରିଜନ ପି ଭରତ ହରିଜନ ZUX1022193

ପ ୁ /35668 68 152 1261ପିତୃ ହରିଜନ ପି ଭକତ ହରିଜନ OR/12/089/202287

"ୀ /35669 29 152 1262ଲŴୀ ହରିଜନ 'ା ମ�ଲୁ ହରିଜନ ZUX0697771

"ୀ /35670 29 152 1263ରମଣି ହରିଜନ 'ା ମେନାଜ ହରିଜନ ZUX0872507

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା6 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବVଚନ ଅଧିକାରୀH 'ାWର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /35671 28 152 1264କଳାବତୀ ହରିଜନ ପି ପୀତୁ ହରିଜନ ZUX0697938

ପ ୁ /35672 27 152 1265ମେନାଜ ହରିଜନ ପି ମ�ୁଳୁ ହରିଜନ ZUX0872481

"ୀ /036673 42 152 1266ବାସ6ି ହରିଜନ 'ା କମଳୁ ହରିଜନ ZUX0870733

ପ ୁ /36674 41 152 1267ଡeରୁ ହରିଜନ ପି ମ�ଳା ହରିଜନ ZUX0115428

"ୀ /37675 43 152 1268ମତୀ େଦଇ 'ା ରସିକ େବସ�ା ZUX0429795

"ୀ /37676 55 152 1269ହାେଡନ ହରିଜନ 'ା ହରିହର ହରିଜନ OR/12/089/202289

ପ ୁ /37677 50 152 1270ହରିହର ହରିଜନ ପି ଭ[ ହରିଜନ OR/12/089/202288

"ୀ /37678 29 152 1271ତୁଳସା ହରିଜନ 'ା ଶିବ ହରିଜନ ZUX0697706

"ୀ /37679 23 152 1272ମେହCରୀ ହରିଜନ ପି ହରିବ,ୁ ହରିଜନ ZUX1164201

"ୀ /38680 58 152 1273ଯେୁବଦା ବିବି . 'ା ଦିନମହମଦ . OR/12/089/202271

"ୀ /38681 37 152 1274ହାସିନା ବିବି ପି ଦିନମହମ� ଖାR ZUX0390435

ପ ୁ /38682 29 152 1275ଲବ ହରିଜନ ପି ହରିହର ହରିଜନ ZUX0697748

ପ ୁ /38683 28 152 1276କଶୁ ହରିଜନ ପି ହରିହର ହରିଜନ ZUX0697714

ପ ୁ /38684 27 152 1277ପ�କାଶ ହରିଜନ ପି ହରିହର ହରିଜନ ZUX0697730

ପ ୁ /39685 43 152 1278ଅଲି ମହQଦ ଖା ଲି . ପି ଉଜିରମହମଦ ଖାନ . OR/12/089/202622

"ୀ /39686 40 152 1279ମମତା ଦୁଗV ପି ମରୂଲୀକା6 ଦୁଗV OR/12/089/202281

ପ ୁ /39687 40 152 1280ମରୂଲୀକା6 ଦୁଗV ପି କୃ- ଦୁଗV ZUX0430082

ପ ୁ /39688 31 152 1281ନିଜାମ ଉ]ିନ ଖାନ ପି ଗଲୁାମ ମହQଦ ଖାନ ZUX0390419

ପ ୁ /40689 34 152 1282ଅବଦୁଲ ୱାହାଦ ପି ସାଇଦ ବୁଖାରୀ ZUX0115436

"ୀ /40690 48 152 1283ମଲିକା େବଗମ . 'ା ସାଇବ ବଖାରି . OR/12/089/202280

ପ ୁ /41691 57 152 1284େସS ପିରା ପି େଖଖ ପିo ୁ ZUX0115444

"ୀ /42692 55 152 1285ଶଶି ହରିଜନ 'ା େଯାଗୀ ହରିଜନ OR/12/089/202292

ପ ୁ /42693 40 152 1286ରବି ହରିଜନ ପି ସଦା ହରିଜନ LSL1334986

ପ ୁ /42694 40 152 1287ସନୁ ହରିଜନ ପି ସଦା ହରିଜନ LSL1335587

"ୀ /42695 38 152 1288ସଶୁୀଳା ହରିଜନ 'ା ରବି ହରିଜନ LSL1334994

"ୀ /42696 26 152 1289ସପନା ହରିଜନ ପି ରବି ହରିଜନ ZUX1207638

"ୀ /42697 25 152 1290ରାଧା ହରିଜନ ପି େଜାଗୀ ହରିଜନ ZUX0811893

ପ ୁ /42698 35 152 1291ଜଗତପାଲ ସିଂ ପି େଭରୖବ ସିଂ LSL2379006

"ୀ /43699 45 152 1292ମାଳତି ହରିଜନ 'ା େକଳୖାସ ହରିଜନ LSL1407170

"ୀ /46700 44 152 1293ସନମତି ହରିଜନ 'ା ପ�କାଶ ହରିଜନ LSL1459429

"ୀ /47701 40 152 1294ଫଲୁମତି ହରିଜନ ପି ପାବୁଲୁ ହରିଜନ LSL2378990

"ୀ /48702 41 152 1295ନବିନା ହରିଜନ 'ା େସୗଦାରି ହରିଜନ LSL2378784

ପ ୁ /49703 37 152 1296ସଦୁଶ*ନ ନାୟକ ପି କ0* ନାୟକ LSL2374254

"ୀ /50704 38 152 1297ଫଲୁମତି ହରିଜନ 'ା ରାେଜସ ହରିଜନ LSL1517176

"ୀ /51705 38 152 1298କମୁାରି ବାଘ 'ା ତ�ିନାଥ ବାଘ LSL1517044

"ୀ /52706 66 152 1299ଘାସିଆଣି ହରିଜନ 'ା ଗରୁୁବl ହରିଜନ LSL1516764

"ୀ /52707 29 152 1300ମାଳତୀ ହରିଜନ 'ା େସାମନାଥ ହରିଜନ ZUX1190842

ପ ୁ /53708 38 152 1301େସାମନାଥ ହରିଜନ ପି ଦାଶରଥୀ ହରିଜନ LSL2379014

"ୀ /53709 33 152 1302ସାବିତ�ୀ ହରିଜନ 'ା ଅଭି ହରିଜନ LSL2374783

"ୀ /54710 47 152 1303ପ�ବୀଣା କମୁାରୀ ଖରା 'ା ଦିଲK ୀପ କମୁାର ନାୟକ ZUX0276238

ପ ୁ /55711 31 152 1304ପିତବାସ ହରିଜନ ପି କୃ4ିବାସ ହରିଜନ ZUX0276246

"ୀ /55712 28 152 1305ସିଲା ହରିଜନ ପି ପୀତବାସ ହରିଜନ ZUX0697680

"ୀ /55713 43 152 1306ରିନିତା ରାଣୀ ପ�ଧାନ 'ା ତାରିଣୀଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ZUX1304005

ପ ୁ /56714 33 152 1307ରାଜୁ ହରିଜନ ପି ପିଲି ହରିଜନ ZUX0604462

"ୀ /56715 33 152 1308କମଳା ହରିଜନ 'ା ରାଜୁ ହରିଜନ ZUX0646661

"ୀ /124716 23 152 1309ଚିନ̂ୟୀ ଚକ�ବ4a ପି ଆନ, କିେଶାର ଚକ�ବ4a ZUX0946384

ପ ୁ /166717 29 152 1310ଖଗପତି ବାଲିପଟିୁଆ ପି ଦୁୟ*ଧନ ବାଲିପଟିୁଆ ZUX0865782

ପ ୁ /178718 29 152 1311ରାେଜଶ ହରିଜନ ପି ଚ,�  ହରିଜନ ZUX0698134

"ୀ /179719 27 152 1312ଲŴୀ ହରିଜନ 'ା ହରି ହରିଜନ ZUX0698100

ପ ୁ /918720 30 152 1313ପ�ହଲK ାଦ ହରିଜନ ପି ରଘରୁାମ ହରିଜନ ZUX0697763

"ୀ /999721 70 152 1314ବାନୁ ହରିଜନ 'ା ସଦା ହରିଜନ OR/12/089/202389

ପ ୁ /999722 27 152 1315ଜଗ ୁହରିଜନ ପି ରଘ ୁହରିଜନ ZUX0811885

"ୀ /999723 25 152 1316ବିମଳା ହରିଜନ ପି ସଦା ହରିଜନ ZUX1012525

"ୀ /0724 26 152 1317ବବିତା ରଥ 'ା େଗାଵୀଂଦ ରଥ ZUX1400662

ପ ୁ /0000725 19 152 1318ରବିରାଜା ହରିଜନ ପି ଲଛମଣ ହରିଜନ ZUX1418532

ପ ୁ /999726 48 152 1319ବନମାଳୀ ଦାଶ ପି ଦୁଗV ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX1428226

"ୀ /999727 42 152 1320ସମିୁତା ଦାଶ 'ା ବନମାଳୀ ଦାଶ ZUX1428291

ପ ୁ /1728 70 151 951ନେର,� ନାଥ ବଳ ପି େWତ�େମାହନ ବଳ OR/12/089/196479

"ୀ /02729 25 151 952ସିଲପା ରଥ ପି ଉେପ, କମୁାର ରଥ ZUX0816918

ପ ୁ /02730 20 151 953ଶ[ୀ 'ରୂପ ରଥ ପି ଉେପ,�  କମୁାର ରଥ ZUX1243716

ପ ୁ /2731 47 151 954ରତିକା6 ଦାସ ପି ପଦ̂ଚରଣ ଦାସ ZUX0603654

"ୀ /2732 52 151 955ମିନତି କମୁାରୀ େହାତା 'ା ଉେପ,�  କମୁାର ରଥ ZUX0603621
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ପ ୁ /2733 59 151 956ଉେପ,�  କମୁାର ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ ZUX0603639

"ୀ /2734 40 151 957ମନ'ିନୀ ରଥ 'ା ରତିକା6 ଦାସ ZUX0603662

ପ ୁ /3735 33 151 958ଜଗବଂଧ ୁେଗାପ ପି ସେୁରଶ ଚ,�  େଗାପ ZUX0114041

"ୀ /3736 44 151 959େସୗଦାମିନୀ ମହାHଡୁ 'ା କୃ-ଚ,�  ମହାHଡୁ ZUX0428011

ପ ୁ /3737 56 151 960ଲŴଣ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ LSL2631810

ପ ୁ /3738 46 151 961ମ�ଳା ନାୟକ ପି ବନମାଳି ନାୟକ LSL2631703

"ୀ /3739 44 151 962ପାବ* ତୀ ନାୟକ 'ା ମ�ଲା ନାୟକ LSL2631695

"ୀ /3740 25 151 963ର8 ୁନାୟକ ପି ମ�ଳା ନାୟକ ZUX0945899

"ୀ /3741 36 151 964ପ0ୁ*ପ�ଭା ପାଢୀ ପି ତ�ିନାଥ ପାଢୀ LSL2631653

"ୀ /3742 28 151 965ଲି�ା ରଥ ପି ଉେପ,�  କମୁାର ରଥ ZUX0428029

ପ ୁ /4743 77 151 966ଜନ ଜଜ* ପି ପି.ଏମ ଜଜ* LSL1407733

ପ ୁ /05744 26 151 967ସମୀର ଗ6ାୟତ ପି ଊମାକାଂତ ଗଂତାୟତ ZUX1348085

ପ ୁ /5745 41 151 968େସାମନାଥ ମିଶ� ପି ଚ,� pଜ ମିଶ� ZUX0603688

"ୀ /5746 33 151 969ସବିତା ମିଶ� 'ା େସାମନାଥ ମିଶ� ZUX0603670

ପ ୁ /6747 62 151 970ବୀଜୟ କମୁାର ଗରଡା ପି ହରି ଗରଡା LSL1407535

"ୀ /6748 55 151 971କନିୁମା ଗରଡା 'ା ବୀଜୟ କମୁାର ଗରଡା LSL1407527

ପ ୁ /6749 33 151 972ସବିର କମୁାର ଗରଡ଼ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଗରଡ଼ା ZUX0206805

ପ ୁ /6750 57 151 973ମେହଶ ପ�ସାଦ ପbନାୟକ ପି ଏN ରାମାରାଓ ପbନାୟକ ZUX0428003

"ୀ /6751 50 151 974'ାତୀ ପbନାୟକ 'ା ମେହଶ ପ�ସାଦ ପbନାୟକ ZUX0427997

"ୀ /7752 51 151 975କମଳା ନାୟକ 'ା ଲŴଣ ନାୟକ LSL2631828

ପ ୁ /7753 64 151 976ପ�ଫଲୁK  କମୁାର ପdା ପି ରାଧା େମାହନ ପdା ZUX1154921

ପ ୁ /4754 72 151 977ସବୁାସ ଚ,�  ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ LSL1517382

"ୀ /7755 63 151 978ପ�ବାସୀନୀ ରଥ 'ା ପ�ଫଲୁK  କମୁାର ପdା ZUX1154889

ପ ୁ /7756 38 151 979ଗେୁ}ଶ ରଥ ପି ସବୁାସ ଚ,�  ରଥ LSL1517390

ପ ୁ /8757 77 151 980ତ�ିନାଥ ପାଢୀ ମା ବାଉରୀ ପାଢୀ LSL2632016

"ୀ /8758 67 151 981ତମାଳ ପାଢୀ 'ା ତ�ିନାଥ ପାଢୀ LSL2632024

ପ ୁ /9759 33 151 982ସନୁୀଲକମୁାର େହe�ମ ପି ନୟାଲ େହe�ମ LSL2634301

ପ ୁ /9760 38 151 983ଅନୀଲକମୁାର େହe�ମ ପି ନୟାଲ େହe�ମ LSL2634095

ପ ୁ /9761 34 151 984ଲŴୀକା6 ମହାପାତ� ପି ବୃ,ାବନ ମହାପାତ� LSL2634202

"ୀ /10762 73 151 985ବିେନାଦ େହାତା ପି ବାରାନିଧୀ େହାତା ZUX0816801

ପ ୁ /10763 43 151 986ପଦ̂ନାଭ େହାତା ପି ବିେନାଦ େହାତା ZUX0602185

ପ ୁ /10764 40 151 987ବି-ୁ ଚରଣ େହାତା ପି ବିେନାଦ େହାତା ZUX0816892

ପ ୁ /10765 44 151 988ବିCନାଥ େହାତା ପି ବିେନାଦ େହାତା ZUX0602193

"ୀ /10766 44 151 989ସଂଗୀତା କମୁାରୀ ପାତ� 'ା ପଦ̂ନାଭ େହାତା ZUX0602219

"ୀ /10767 42 151 990ଚAଳା ତ�ୀପାଠୀ 'ା ବିCନାଥ େହାତା ZUX0603597

"ୀ /11768 56 151 991ତ'ିR ମିତା ଦାN 'ା ମେନାଜ କମୁାର ସାମ6ରାୟ ZUX0485870

"ୀ /11769 20 151 992ଶଭୁଶ�ୀ ଦାଶ ପି ଗେୁ}Cର ଦାଶ ZUX1345297

"ୀ /11770 26 151 993ଯା�େସନୀ େହାତା 'ା ଗେୁ}ଶ ରଥ ZUX1345685

ପ ୁ /11771 59 151 994ମେନାଜ କମୁାର ସାମ6ରାୟ ପି ଶ�ୀପତି ସାମ6ରାୟ ZUX0485862

"ୀ /11772 26 151 995େସୗମ�ାଶ�ୀ ସାମ6ରାୟ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାମ6ରାୟ ZUX0816884

"ୀ /11773 29 151 996ଶଭୁଶ�ୀ ସାମ6ରାୟ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାମ6ାରାୟ ZUX0427971

ପ ୁ /13774 39 151 997ତ�ିପରୁା ନାୟକ ପି ତ�ିପତି ବାଲାଜି ନାୟକ ZUX0206813

ପ ୁ /14775 50 151 998େ଼ଲଡୁକିସର ମହାରାଣା ପି ଦdପାଣୀ ମହାରାଣା ZUX1046309

"ୀ /14776 35 151 999ଜୟ6ି ମହାରାଣା 'ା ଲଡୁକିଶର ମହାରାଣା ZUX1042605

ପ ୁ /14777 32 151 1000ପ�ଭାତ କମୁାର ନାହାକ ପି ପଦ̂ାନଵ ନାହାକ ZUX1243971

ପ ୁ /14778 31 151 1001ପ�ଦୀପ କମୁାର ନାହାକ ପି ପଦ̂ନାଵ ନାହାକ ZUX1243625

ପ ୁ /14779 30 151 1002ପ�କାଶ କମୁାର ନାହାକ ପି ପଦ̂ାନଵ ନାହାକ ZUX1243617

"ୀ /14780 30 151 1003ପ�କାଶ କମୁାର ନାହାକ ପି ପଦ> ନାଭ ନାହାକ ZUX0427955

"ୀ /14781 29 151 1004ସାଗରିକା ନାହାକ 'ା ପ�ଭାତ ନାହାକ ZUX1243567

"ୀ /14782 26 151 1005ରିନିତା ନାହାକ 'ା ପ�ଦୀପ ନାହାକ ZUX1243237

"ୀ /14783 25 151 1006ଅଲକା ନାହାକ 'ା ପ�କାଶ ନାହାକ ZUX1243229

ପ ୁ /15784 23 151 1007ହରୀସHର ବି ମା ପାବ* ତୀ ବି ZUX1042688

"ୀ /15785 22 151 1008ଦାମନିୁ ଜାନୀ 'ା ବଲରାମ ଜାନୀ ZUX1102482

"ୀ /15786 33 151 1009ଅେଜ̂ରୀ ଖାତୁନ 'ା ମହମଦ ZUX1042670

"ୀ /15787 51 151 1010ସକୁା6ି ନାୟକ 'ା ମାଗଣିୁ ନାୟକ ZUX0864884

ପ ୁ /15788 31 151 1011ଶ�ୀଦ4 ଶମV ପି ବ� ବାହାଦୁର ଶମV ZUX0427989

ପ ୁ /16789 55 151 1012ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାବି, ଚ,�  ନାୟକ ZUX0603605

"ୀ /16790 48 151 1013ଅନୂପମା ନାୟକ 'ା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX0603613

ପ ୁ /24791 35 151 1014ଇଶରାଳ ଆନକ ପି ଏସବାଦନ ଆନକ ZUX1105600

ପ ୁ /50792 43 151 1015ସେ6ାଷ ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ ZUX1051911

"ୀ /50793 37 151 1016େହମା ନାୟକ 'ା ସେ6ାସ ସାହୁ ZUX1051895

ପ ୁ /50794 73 151 1017ଲେeାଦର ମହାରଣା - ତମାଳ ମହାରଣା ZUX1147479

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା6 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବVଚନ ଅଧିକାରୀH 'ାWର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /50795 67 151 1018ତମାଳ ମହାରଣା 'ା ଲେeାଦର ମହାରଣା ZUX1155696

ପ ୁ /50796 46 151 1019କାହ> ୁ  ଚରଣ ମହାରଣା ପି ଲେeାଦର ମହାରଣା ZUX1147263

"ୀ /50797 34 151 1020େଜ�ାସ>ା କମୁାରୀ ମହାରାଣୀ 'ା କାହ> ୁ  ଚରଣ ମହାରଣା ZUX1147297

"ୀ /50798 25 151 1021ସିଲା ମହାରଣା 'ା ରାମ ଚ,�  ମହାରଣା ZUX1155670

ପ ୁ /50799 56 151 1022ପଦମନବ ନାହାକ ପି େଗୗରି ହରି ନାହାକ ZUX1155803

"ୀ /50800 50 151 1023ର8ୀତା ନାହାକ 'ା ପଦମନଵ ନାହାକ ZUX1155712

ପ ୁ /50801 26 151 1024ପୃଥିବୀ ରାଜ ନାହାକ ପି ପଦମନବ ନାହାକ ZUX1155761

"ୀ /62802 42 151 1025ରଶି̂ତା ଦାସ 'ା ଗେୁ}Cର ଦାସ LSL1457811

ପ ୁ /62803 64 151 1026ପ��ୂଲ କମୁାର େମାହ6ି ପି ବୀେରା େମାହ6ି ZUX1357714

"ୀ /62804 60 151 1027ମେନାରମା େମାହା6ି 'ା ପ�ଫଲୁK  କମୁାର େମାହା6ି ZUX1357722

ପ ୁ /85805 53 151 1028ଗେୁ}Cର ଦାଶ ପି ଶ�ାମଘନ ଦାଶ LSL1457803

"ୀ /999806 33 151 1029ଅHିତା େବାହୀଦାର 'ା ସଭୁକା6 ଗ6ାୟତ ZUX1359231

ପ ୁ /999807 59 151 1030ଉମା କା6 ଗ6ାୟତ ପି ଲŴୀକା6 ଗଂତାୟତ ZUX1348028

ପ ୁ /999808 68 151 1031ରମାକା6 ଗ6ାୟତ ପି ଲWି̂କା6 ଗ6ାୟତ ZUX1357672

"ୀ /999809 66 151 1032ମୀରା ଗ6ାୟତ 'ା ରମାକା6 ଗ6ାୟତ ZUX1357664

ପ ୁ /999810 41 151 1033ସଭୁକା6 ଗ6ାୟତ ପି ରମାକା6 ଗ6ାୟତ ZUX1357656

ପ ୁ /999811 24 151 1034ସ,ିପ ଗ6ାୟତ ପି ଊମାକାଂତ ଗଂତାୟତ ZUX1348036

"ୀ /999812 36 151 1035ଶ�ୀମତୀ ସକୁ6ୁଳା ନାୟକ 'ା ତ�ିପରୁା ନାୟକ ZUX0817015

ପ ୁ /1813 40 151 1036ଅଭିେସଖ ସାହା ପି ରାେମCର ସାହା LSL1336817

"ୀ /Word no 1814 52 151 1037ମନୀଷ ମିଶ�ା 'ା ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ�ା ZUX1238088

ପ ୁ /2815 66 151 1038ଟି.ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ଟି.ରାଜିବ େବେହରା LSL1363910

"ୀ /2816 65 151 1039େମାତି ହାଲୱା 'ା କମଳେଲାଚନ ହାଲୱା ZUX0770560

"ୀ /3817 57 151 1040ପାବ* ତି େବେହରା 'ା ଟି.ରଘନୁାଥ େବେହରା LSL1363902

ପ ୁ /4818 35 151 1041ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା ZUX0114090

"ୀ /4819 53 151 1042ସାଧନା ପbନାୟକ 'ା ସନିୁଲ କମୁାର ପbନାୟକ LSL1363894

"ୀ /5820 52 151 1043ପ�ଭାମୟୀ ଶ�ୀଚ,ନ 'ା ବ� ଜକିେଶାର ଶ�ୀଚ,ନ OR/12/089/196369

"ୀ /06821 44 151 1044Nଵପ>ା ରାଣୀ ତିଗଗା 'ା ସଧୁୀର ଚ,�  ତିଗଗା ZUX1158997

ପ ୁ /7822 36 151 1045େଦେବ,�  ଦାସ ପି ବାଳକୃ- ଦାସ ZUX0603704

ପ ୁ /8823 49 151 1046ମେନାର8ନ ଦାସ ପି ଅବନି କମୁାର ଦାସ LSL1516814

"ୀ /8824 38 151 1047ସମିୁତ� ା ଦାସ ପି ମନରଂଜନ ଦାସ LSL2636298

"ୀ /9825 31 151 1048ସ�0ୁV ପdା ପି ସେ6ାଷ କମୁାର ପdା ZUX0428581

ପ ୁ /9826 72 151 1049ରାମ ପbନାୟକ ପି ରାବେଣାୟା ପbନାୟକ OR/12/089/196354

"ୀ /9827 68 151 1050ବିଜୟା ପbନାୟକ 'ା ରାମ ପbନାୟକ OR/12/089/196355

ପ ୁ /9828 42 151 1051ଶ�ୀନିବାସ ପbନାୟକ ପି ରାମ ପbନାୟକ LSL1336353

ପ ୁ /10829 38 151 1052ଆନ,କମୁାର ସେ6ାଷ ପି ସିଲି ସେ6ାଷ OR/12/089/196383

ପ ୁ /11830 69 151 1053ନୟାଲ େହମ�� ପି େଯାେସୟା େହମ�� OR/12/089/196651

"ୀ /12831 37 151 1054ସଂଯ[ୁା ସରି ପି ନରସିଂ ସରି LSL2636314

"ୀ /14832 34 151 1055ମନବିନ େଜନା ପି ବଲରାମ େଜନା LSL2709483

ପ ୁ /15833 60 151 1056ସିମା8ଳ େଗୗଡ ପି େମାତିରାମ େଗୗଡ ZUX0114116

ପ ୁ /17834 22 151 1057ସଦୁ�  ଦୁରୁଆ ପି ଗରୁୂଧର ଦୁରୁଆ ZUX1059518

ପ ୁ /17835 53 151 1058ଏସ ରାମ 'ାମୀ େରଡି ପି ଏସ ଏଲ େରଡି LSL2631596

"ୀ /17836 45 151 1059ହରିପ�ିୟା ସଗୁ ୁ 'ା ରାମା'ାମି େରଡି LSL2631588

ପ ୁ /18837 37 151 1060ସନୁୀଲ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଉମାଚରଣ ପାଢୀ LSL2656072

ପ ୁ /18838 35 151 1061ଅନିଲ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଉମାଚରଣ ପାଢୀ LSL2656056

ପ ୁ /20839 77 151 1062ଦାଶରଥି ତ�ିପାଠୀ ପି େଦବରାଜ ତ�ିପାଠୀ LSL2633584

ପ ୁ /20840 47 151 1063ଶବିନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ ପି ଦାଶରଥି ତ�ିପାଠୀ LSL2630465

ପ ୁ /20841 44 151 1064ଜଗନ> ାଥ ତ�ିପାଠୀ ପି ଦାଶରଥି ତ�ିପାଠୀ ZUX0114124

"ୀ /20842 43 151 1065କବିତା ତ�ିପାଠୀ 'ା ଜଗନ> ାଥ ତ�ୀପାଠୀ ZUX0684886

ପ ୁ /20843 42 151 1066ସେ6ାଷ ତ�ିପାଠୀ ପି ଦାଶରଥି ତ�ିପାଠୀ LSL2633600

"ୀ /20844 39 151 1067ସରିତା ତ�ିପାଠୀ ପି ଦାଶରଥି ତ�ିପାଠୀ LSL2634129

ପ ୁ /22845 39 151 1068ଆଶଶି କମୁାର ପ�ହରାଜ ପି ଶବି ପ�ସାଦ ପ�ହରାଜ ZUX0206821

ପ ୁ /50846 40 151 1069ରାମ ଚ,�  ମହାରଣା ପି ଲେeାଦର ମହାରଣା ZUX1147412

"ୀ /59847 23 151 1070ଚ,� ାବତୀ ଦୁରୁଆ 'ା ଧନସିଂ ଦୁରୁଆ ZUX1059534

"ୀ /103848 36 151 1071ନିରୂପମା ଘଟାଲ 'ା ମେନାର8ନ େଘାଟାଲ ZUX0684878

ପ ୁ /999849 27 151 1072ସଦନ ଭୂମିଆ ପି ରାମ ଭୂମିଆ ZUX0870907

ପ ୁ /999850 25 151 1073ଶିବ ଭୂମିଆ ପି ରାମ ଭୂମିଆ ZUX0870899

"ୀ /999851 49 151 1074ରାଜଲŴୀ ମିଶ� 'ା ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0945741

"ୀ /999852 47 151 1075ଗୀତା8ଳି ମିଶ� 'ା ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ� ZUX0945758

ପ ୁ /999853 32 151 1076େସାମ� କମୁାର ମିଶ� ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ� ZUX0945766

ପ ୁ /999854 24 151 1077ଶା6 କମୁାର ମିଶ� ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ� ZUX0945733

ପ ୁ /A.I.R. Ro855 43 151 1110ସିହ̂ାଦ� ି ସେୁରଶ ଆଚାରୀ ପି ସିହ̂ାଦ� ି ନୀଳକE ଆଚାରୀ ZUX0618694

ପ ୁ /ADIMOOLAM856 51 151 1111େସଶଗୀରୀ ଅଦିମେୂଲମ ମା ଅନ> ପଣୂV ଅଦିମେୂଲମ ZUX1208701

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା6 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବVଚନ ଅଧିକାରୀH 'ାWର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /HANUMAN S857 43 151 1112ମେନାଜ କମୁାର ରଥ ପି ନରସିଂଗା ରଥ ZUX1230945

ପ ୁ /1858 76 151 1113ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ଊେପ,�  େବେହରା OR/12/089/196306

"ୀ /1859 65 151 1114କମଳ େବେହରା 'ା ରଘନୁାଥ େବେହରା OR/12/089/196307

ପ ୁ /1860 43 151 1115ସେ6ାଷ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା LSL1364116

"ୀ /1861 33 151 1116ବ,ିତା େବେହରା 'ା ସେ6ାଷ େବେହରା ZUX1158104

"ୀ /1862 33 151 1117ଅ�*ନା କମୁାରୀ ପ�ଚିମ କବାଟ ପି ରତ> ାକର ପ�ଚିମ କବାଟ ZUX0276030

ପ ୁ /2863 35 151 1118ରାେକଶ କମୁାର ପ�ିମ କବାଟ ପି ରତ> ାକର ପ�ିମ କବାଟ ZUX0427948

ପ ୁ /2864 30 151 1119ବିକାଶ କମୁାର ପ�ିମକବାଟ ପି ରତ> ାକର ପ�ିମକବାଟ ZUX0427963

ପ ୁ /2865 65 151 1120ରତ> ାକର ପ�ିମକବାଟ ପି ମ�ୁଳି ପ�ିମକବାଟ OR/12/089/196304

"ୀ /2866 56 151 1121କମୁଦିୁନୀ ପ�ିମକବାଟ 'ା ରତ> ାକର ପ�ିମକବାଟ OR/12/089/196305

ପ ୁ /3867 26 151 1122ନେବ,ୁ ମିଶ� ପି ନିହାର ରଂଜନ ମିଶ� ZUX0945642

ପ ୁ /3868 61 151 1123ଡeରୁଧର ପ�ଧାନ ପି ଉ�ଳ ପ�ଧାନ ZUX0603696

ପ ୁ /4869 52 151 1124ସତ�ବାନ ଗମା� ମା ଭାନୁେଦବି ଗମା� LSL2656049

"ୀ /4870 43 151 1125ଅ0*ପ0ୁV ଗମା� 'ା ସତ�ବାନ ଗମା� LSL2656031

"ୀ /4871 63 151 1126ଶା6ିଲତା ମିଶ� 'ା ସବୁାସ ଚ,�  ରଥ LSL2656023

"ୀ /6872 46 151 1127ଶ�ୀେଦବୀ ପାେଲଟି 'ା ପ�ଭାକର ରାଓ ପାେଲଟି ZUX0603738

ପ ୁ /7873 53 151 1128ଶିବଶHର ପdା ପି ଡିଆର ପdା ZUX0114074

"ୀ /7874 46 151 1129ଶା6ିଲତା ପdା 'ା ଶିବଶHର ପdା ZUX0114082

"ୀ /7875 21 151 1130ଅନିତା ପ�ଧାନୀ ପି ସବୁାସ ଚ,�  ପ�ଧାନୀ ZUX1074319

ପ ୁ /999876 30 151 1131ସବୁାଶ ମଦୁୁଲି ପି ପବିତ�  ମଦୁୁଲି ZUX0865337

"ୀ /999877 26 151 1132ସଂଗୀତା ମଦୁୁଲି 'ା ସବୁାଶ ମଦୁୁଲି ZUX0865329

ପ ୁ /999878 24 151 1133ଜଗନ> ାଥ ସା6ା ପି ବାଲାଜି ସା6ା ZUX1054196

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବVଚନ ନିମେ6 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ>  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବVଚନ କମିଶନ ଭାରତH �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବVଚନ ପବୂ* ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣH ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର6ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.2 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 ମାନHର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନH ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା6 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବVଚନ ଅଧିକାରୀH 'ାWର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /001 53 151 1ରଜନୀ େବେହରା �ା ନିମ ଳ କମୁାର ZUX1362557

�ୀ /002 21 151 2ସଷୁମା ଖାଡ଼ଂଗା ମା ସାବିତ�ୀ କଳୁଦୀପ ZUX1111699

ପ ୁ /Hanaguda3 24 151 3ସମୀର କମୁାର ଖାଡ଼ଂଗା ପି ମେହ�ର ଖାଡ଼ଗାଂ ZUX1358530

ପ ୁ /LINGARAJ4 23 151 4ଆକାଶ ରାଇ େଜନା ରାଓ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଇ େଜନା ରାଓ ZUX1105725

ପ ୁ /PANCHABAT5 57 151 5ନେର*�  ନାଥ ପଟନାୟକ ପି ରାମ େମାହନ ପ,ନାୟକ ZUX0428334

ପ ୁ /sai aavaa6 37 151 6ଜତି*�  କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ପଟନାୟକ DBZ0451666

ପ ୁ /017 58 151 7ଚ*� କା. ବି/ାଳ ପି ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ବି/ାଳ ZUX0864876

�ୀ /018 54 151 8େଜ�ାସ1ା ବାଳା ବି/ାଳ �ା ଚ*� କା.ା ବି/ାଳ ZUX0816835

�ୀ /019 28 151 9େସାନାଲି ବି/ାଳ ପି ଚ*�  କା. ମି/ାଳ ZUX0816827

ପ ୁ /0110 21 151 10ସଭୁା �ାଗତ ବି3ଵାଲ ପି ଚ*�  କା. ବି3ଵାଲ ZUX1357383

ପ ୁ /0111 24 151 11ବିଜୟ ଦୁଗ5 ପି ଲ67ଣ ଦୁଗ5 ZUX1243922

ପ ୁ /0112 22 151 12ସଂଜୟ ଦୁଗ5 ପି ଲ67ଣ ଦୁଗ5 ZUX1243815

�ୀ /0113 19 151 13ଅ9ଳି ଦୁଗ5 ପି ଲ67ଣ ଦୁଗ5 ZUX1357300

�ୀ /0114 23 151 14ଜଲୀ ନାଗ �ା ବିଜୟା ଦୁଗ5 ZUX1243609

�ୀ /115 41 151 15କନିୁ ଦୁଗ5 �ା ଲ67ଣ ଦୁଗ5 LSL1459247

ପ ୁ /116 39 151 16ବାବୁଲା ହରିଜନ ପି ବୁଦ: ହରିଜନ ZUX0275891

�ୀ /117 35 151 17ଗରୁୁବାରୀ ହରିଜନ �ା ବାବୁଲା ହରିଜନ ZUX0275909

ପ ୁ /118 37 151 18ଶିମ. ହିଆ; ମା ହିରାମଣୀ ହିଆ; ZUX0645622

�ୀ /119 25 151 19ନିମ ଳା େଲ<ା �ା ଶିବ କମୁାର େଲ<ା ZUX0872267

�ୀ /120 58 151 20ଅ9ଳୀ ବାଳା ପରିଡା �ା େଦେବ*�  ଚ*�  ପରିଡା ZUX0428318

ପ ୁ /121 59 151 21େଦେବ*�  ଚ*�  ପରିଡା ପି ନଟବର ପରିଡା ZUX0428375

ପ ୁ /122 29 151 22ଆଦଶ  ର9ନ ପରିଡା ପି େଦେବ*�  ଚ*�  ପରିଡା ZUX0428409

ପ ୁ /123 69 151 23ପ�ଫଲୁ>  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଂ ସାଧଚୁରଣ ରାଉତରାୟ ZUX0524926

ପ ୁ /124 33 151 24ସ*ୀପ ରାଉତରାୟ ପି ପ�ଫଲୁ>  କମୁାର ରାଉତରାୟ ZUX0524959

ପ ୁ /125 31 151 25ସରୁଜିତ ରାଉତରାୟ ପି ପ�ଫଲୁ>  କମୁାର ରାଉତରାୟ ZUX0524942

�ୀ /126 32 151 26ମମତା ସାହୁ �ା ସେ.ାଷ ସାହୁ ZUX0365312

�ୀ /ward no 127 39 151 27ସଂAଯା ରାଣୀ ପଢ଼ୀ �ା ବିDେଵDଵର ପEା ZUX1238112

�ୀ /0228 26 151 28ଅ9ଲି ମହାନ*ିଆ ପି ଶବାସନ ମହାନ*ିଆ ZUX1243336

�ୀ /0229 32 151 29ରାେହଲ ମହାନ*ିଆ �ା ରାେଜଶ ମହାନ*ିଆ ZUX0816793

�ୀ /0230 26 151 30ରାଧା ମହାନ*ିଆ �ା ଶଦୂ� ାସନ ମହାନ*ିଆ ZUX1102664

ପ ୁ /231 40 151 31ବାବୁଲା ମହାନ*ିଆ ପି ନବିନପାତ�  ମହାନ*ିଆ ZUX0113589

�ୀ /232 38 151 32ସନିୁତା ମହାନ*ିଆ �ା ବାବୁଲା ମହାନ*ିଆ ZUX0113597

ପ ୁ /233 36 151 33ସଦୁଶ ନ ମହାନ*ିଆ ପି ନବିନପାତ�  ମହାନ*ିଆ ZUX0113605

ପ ୁ /234 30 151 34ରାେଜଶ ମହାନ*ିଆ ପି ସଭାସନ ମହାନ*ିଆ ZUX0428136

ପ ୁ /235 28 151 35ସନୁ* ମହାନ*ିଆ ପି ସଭାସନ ମହାନ*ିଆ ZUX0428128

�ୀ /0336 27 151 36ରଶ7ିତା ମହାନ*ିଆ ପି ଜୁେଲସ ମହାନ*ିଆ ZUX0816934

ପ ୁ /0337 29 151 37ମେନାହର ପା�ି ପି ତୁଳାରାମ ପା�ି ZUX1050822

�ୀ /0338 29 151 38ସାବିତ�ୀ ପା�ି �ା ମେନାହର ପା�ି ZUX1054345

�ୀ /339 35 151 39ଗାରିମା ଅଗ�ବାଲ ପି ଅଭିେଷକ କମୁାର ଅଗ�ବାଲ ZUX0945816

�ୀ /340 85 151 40ବସ. ମିଶ� �ା ନରସିଂହ ମିଶ� LSL2634046

�ୀ /341 45 151 41ମାଧରିୁ ମିଶ� �ା ନିହାର ମିଶ� LSL2634053

ପ ୁ /342 28 151 42ଇଶାକ ଅନକା ପି ଗଲୁଜାର େବଗ ZUX0945220

ପ ୁ /343 25 151 43ଚିନ7 ୟ ପଜୁାରୀ ପି ଧନର ପଜୁାରୀ ZUX0945238

�ୀ /344 57 151 44ମୀନା6ୀ ରାଉତରାୟ ପି ପ�ଫଲୁ>  କମୁାର ରାଉତରାୟ ZUX0524934

�ୀ /0445 22 151 45ଗୀତା ନାୟକ �ା ଜୀସଦୁାନ ନାୟକ ZUX1054709

ପ ୁ /446 40 151 46ଯୀଶଦୁାନ ନାୟକ ପି େପ�ମ େମାହନ ନାୟକ LSL1466408

�ୀ /447 33 151 47ରୀନା ନାୟକ ପି େପ�ମ େମାହନ ନାୟକ ZUX0603571

ପ ୁ /448 22 151 48େଯାେସବ ନାୟକ ପି େପ�ମ େମାହନ ନାୟକ ZUX1174184

ପ ୁ /0549 28 151 49ସନୁୀଲ ନାୟକ ପି େପ�ମ େମାହନ ନାୟକ ZUX0684944

ପ ୁ /550 60 151 50େପ�ମ େମାହନ ନାୟକ ପି ଦାନିୟ; ନାୟକ OR/12/089/196199

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ5ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /551 36 151 51ଅରୁଣ ନାୟକ ପି େପ�ମେମାହନ ନାୟକ ZUX0113613

�ୀ /552 28 151 52ଶା.ି ନାୟକ �ା ଅରୁଣ ନାୟକ ZUX0428045

ପ ୁ /0653 29 151 53ସୀମା ମାଝୀ ପି ସାନିଆ ମାଝୀ ZUX1054741

ପ ୁ /0654 23 151 54ଜାେଭଦ ଅେଲମ ପି ଏମ.ଡ଼ ିନଜରୁଲ ଖାତୂନ ZUX1244029

ପ ୁ /0655 20 151 55ଏମ.ଡୀ ଜୁଗନୂ ପି ଏମ.ଡୀ ନାLରୁଲ ଖାତୁନ ZUX1244003

�ୀ /0656 20 151 56ସ�ୀତା ମାଝୀ ପି ପMୂ  ମାଝୀ ZUX1357326

ପ ୁ /0657 33 151 57ମହମଦ ରଜାକ ପି ମହମଦ ଈଶାO ZUX1243898

�ୀ /0658 22 151 58ନିସା ସା �ା ଏମ.ଡୀ ଅନୱର ZUX1243179

ପ ୁ /659 24 151 59ଏP ଡି ଅନୁଓQର ପି ଏP ଡି ନାଜୁର ZUX0945402

ପ ୁ /660 31 151 60ଶଶୁା. ଡ�ରୀ ପି ମ�ଳଦାନ ଡ�ରୀ ZUX0945501

ପ ୁ /661 33 151 61ଜୀବ. ଡ�ରୀ ପି ମ�ଳଦାନ ଡ�ରୀ ZUX0945568

�ୀ /662 82 151 62ରିମସା ଖାତୁନ �ା ମହRଦ ଜସିମ OR/12/089/200591

�ୀ /663 55 151 63ରସିଦା ଖାତୁନ �ା ଏମ ଡି ନଜ�ୁ ; .. LSL1408178

�ୀ /0864 26 151 64ଗଲୂଟୀ ଜାନୀ �ା ଭାSର ଜାନୀ ZUX1054865

�ୀ /0865 20 151 65କମୁାରୀ ହରିଜନ ପି କୃT ହରିଜନ ZUX1357185

�ୀ /0866 34 151 66ପଦ7 ାବତୀ ମଦୂଲୀ �ା ଭାSର ମଦୂଲୀ ZUX1357557

�ୀ /0867 20 151 67କାମେସନା ନାଗ �ା େUଶନ ନାଗ ZUX1357730

ପ ୁ /868 44 151 68ସVାରୁ ବାଘ ପି ମନ ବାଘ ZUX0428193

ପ ୁ /869 46 151 69ଡVରୁ ଧର ଭୁମିଆ ପି ନବିେନା ଭୁମିଆ OR/12/089/197020

ପ ୁ /870 41 151 70କ� ୀT ହରିଜନ ପି ସଦାନ* ହରିଜନ ZUX0945667

�ୀ /871 36 151 71ସନୁାେଦଇ ହରିଜନ �ା ସଦାନ* ହରିଜନ ZUX0945659

ପ ୁ /872 55 151 72ହରି ମଦୁୁଲି ପି େତଲି ମଦୁୁଲି ZUX0428433

�ୀ /873 52 151 73କିଳାଇ ମଦୁୁଲି �ା ହରି ମଦୁୁଲି ZUX0428425

ପ ୁ /874 35 151 74ଭାXର ମଦୁୁଲି ପି ହରି ମଦୁୁଲି ZUX1016922

ପ ୁ /875 31 151 75ପିତାVର ମଦୁୁଲି ପି ହରି ମଦୁୁଲି ZUX0428060

�ୀ /876 26 151 76ଦିହାଇ ମଦୁୁଲି �ା ପିତାVର ମଦୁୁଲି ZUX1012517

ପ ୁ /877 31 151 77େYସନ ନାଗ ପି ମକୁ*ୁ ନାଗ ZUX0816975

�ୀ /878 29 151 78ଜୁବୁଲି ନାଗ �ା େYସନ ନାଗ ZUX0816967

ପ ୁ /0979 21 151 79ଆଦଶ  ଅଗ�ୱାଲ ପି ପଵନ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ZUX1243781

ପ ୁ /0980 81 151 80ଆନଂଦ ନାୟକ ପି ଏଲିେଜାର ନାୟକ ZUX1357458

�ୀ /0981 38 151 81ତନୁଜା ନାୟକ �ା ସଂଜୀବ କମୁାର ନାୟକ ZUX1255264

�ୀ /0982 36 151 82ତନୁଜା ନାୟକ �ା ସ9ିବ କମୁାର ନାୟକ ZUX1286533

�ୀ /0983 25 151 83ସଶିୁଳା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି େପ�ମ ଦୟା ନାୟକ ZUX0816751

ପ ୁ /0984 23 151 84ସଚିନ ନାୟକ ପି ସଂଜୀବ ନାୟକ ZUX1243872

ପ ୁ /985 36 151 85ଅଭିେଷକ କମୁାର ଅଗ�ବାଲ ପି ଅରବି* କମୁାର ଅଗ�ବାଲ ZUX0945808

ପ ୁ /986 36 151 86ଅନ. ହିଆଲ ପି ଅVର ହିଆଲ ZUX0113647

ପ ୁ /987 33 151 87ଧରମ ଖରା ପି ନ* ଖରା ZUX0113712

�ୀ /988 28 151 88ସାରୁଣା ପZୁା ଖରା �ା ଧରମ ଖରା ZUX0428367

ପ ୁ /989 72 151 89େପ�ମଦୟା ନାୟକ ପି ଏଲିଏଜର ନାୟକ ZUX0602284

�ୀ /990 63 151 90ଲଳିତା ନାୟକ �ା ଜୟଦାସ ନାୟକ OR/12/089/196167

�ୀ /991 54 151 91େଜମାମଣି ନାୟକ �ା େପ�ମଦୟା ନାୟକ ZUX0602268

ପ ୁ /992 47 151 92େପ�ମରାଜ ନାୟକ ପି ଅଜୁ ନାୟକ ZUX0113704

ପ ୁ /993 45 151 93ସଂଜୀବକମୁାର ନାୟକ ପି ଅଜୁ ନାୟକ LSL2631919

ପ ୁ /994 39 151 94ସେୁର*�  ନାୟକ ପି ଆନ* ନାୟକ LSL2633568

ପ ୁ /995 38 151 95ଜୟ. ନାୟକ ପି ଅVର ନାୟକ ZUX0113696

ପ ୁ /996 38 151 96ମାନତ ନାୟକ ପି ଜୟଦାସ ନାୟକ ZUX0275925

ପ ୁ /997 37 151 97ଅ9ନ ନାୟକ ମା ମ[ୁାମଣି ନାୟକ ZUX0602243

�ୀ /998 36 151 98ସନୁୀତା ନାୟକ �ା ସେୁର*�  ନାୟକ LSL2631927

�ୀ /999 34 151 99େଜ�ାତି ନାୟକ ପି ଅନ. ନାୟକ ZUX0113688

ପ ୁ /9100 33 151 100ଆଶୀଷ ନାୟକ ପି ଜୟଦାସ ନାୟକ ZUX0113654

�ୀ /9101 32 151 101ମାଥ5 ନାୟକ �ା ଅ9ନ ନାୟକ ZUX0428243

�ୀ /9102 30 151 102େଜ�ାତି କମୁାରୀ ନାୟକ ପି େପ�ମଦୟା ନାୟକ ZUX0602300

ପ ୁ /9103 28 151 103ପ�ଫୁଲ କମୁାର ନାୟକ ପି େପ�ମଦୟା ନାୟକ ZUX0602292

ପ ୁ /9104 27 151 104େଯାହନ ନାୟକ ପି େପ�ମଦୟ ନାୟକ ZUX1105410

�ୀ /9105 24 151 105େରଶମା ନାୟକ ପି ସଂଜିବ କମୁାର ନାୟକ ZUX0945527

ପ ୁ /9106 23 151 106ସେ.ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି େପ�ମଦୟ ନାୟକ ZUX1105402

�ୀ /10107 45 151 107ଦି\ିମଣି ବାଘ �ା େମାତିସିଂ ବାଘ ZUX0113506

ପ ୁ /10108 70 151 108ନିଳକ] ଜାନି ପି େଗାପାଳ ଜାନି OR/12/089/196104

�ୀ /10109 37 151 109ତାରା ଜାନୀ �ା ରାମ ଜାନୀ ZUX0428235

ପ ୁ /10110 37 151 110ରାମ ଜାନି ପି ନୀଳକ] ଜାନି ZUX0113720

�ୀ /10111 31 151 111େଗୗରୀ ଜାନୀ �ା େଦବ ଜାନୀ ZUX0817007

ପ ୁ /11112 30 151 112ଲାଲୁ ଜାନୀ ପି କମଳୁ ଜାନୀ ZUX0602615

2 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ5ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /11113 29 151 113ବୁେଦଇ ଜାନୀ �ା ଲାଲୁ ଜାନୀ ZUX0602607

�ୀ /11114 33 151 114ସ9ଳୁା ଖରା ପି ନୀଳକ] ଖରା ZUX1156488

ପ ୁ /11115 28 151 115ସରୁଜ ଖରା ପି ଶରତ ଖରା ZUX0428250

ପ ୁ /11116 27 151 116ସେୁରଶ ଖରା ପି ଶରତ ଖରା ZUX0685057

ପ ୁ /11117 50 151 117ପ�ଭାତ ମହୁରିଆ ପି ନିଲକାଂେଟା ମହୁରିଆ ZUX1329614

�ୀ /11118 46 151 118ଈUାର ରାଣୀ ମହୁରିଆ �ା େପ�ାଭତ ମହୁରିଆ ZUX1331305

ପ ୁ /12119 29 151 119ତ�ିନାଥ ମଦୂୁଲୀ ପି ଡVରୁ ମଦୂୁଲୀ ZUX1054733

�ୀ /12120 24 151 120ଲିତୁ ମଦୂୁଲୀ �ା ତ�ିନାଥ ମଦୂୁଲୀ ZUX1055052

�ୀ /12121 24 151 121ଆନ*ିନି କାକଡିୁ ପି ଇଶ�ାଏଲ କାକଡିୁ ZUX0945923

�ୀ /12122 75 151 122ପାବ_ତି ମଦୁୁଲି �ା ତ�ିନାଥ ମଦୁୁଲି ZUX0365171

ପ ୁ /12123 36 151 123ନରସିଂହ ମଦୁୁଲି ପି ବଳି ମଦୁୁଲି ZUX0113738

ପ ୁ /12124 35 151 124ଅ� ମଦୁୁଲି ମା ପାବ ତି ମଦୁୁଲି ZUX0816744

�ୀ /12125 33 151 125ସନୁୀତା ମଦୁୁଲି ମା ପାବ ତୀ ମଦୁୁଲି ZUX0816850

�ୀ /12126 32 151 126ରମା ମଦୁୁଲୀ ପି ନରସିଂହ ମଦୁୁଲୀ ZUX0816777

�ୀ /12127 32 151 127କା.ା ମଦୁୁଲି �ା ସେୁର*�  ମଦୁୁଲି ZUX0365163

�ୀ /12128 31 151 128ତାରା ମଦୁୁଲି �ା ନରସିଂହ ମଦୁୁଲି ZUX0816736

ପ ୁ /12129 39 151 129ଗ\ୁା ସାହୁ ପି ରାଜା ସାହୁ ZUX1105477

ପ ୁ /12130 35 151 130ସେ.ାଷ ସାହୁ ପି ଶ<ର ସାହୁ ZUX0365304

�ୀ /12131 32 151 131ରି<ି ସାହୁ �ା ଗ\ୁା ସାହୁ ZUX1105469

�ୀ /13132 63 151 132ତିେଳା`ମା ଭତ� ା �ା ରାମ ଭତ� ା ZUX1174218

�ୀ /13133 59 151 133ମା�ାମଣୀ ଭତରା �ା ଭ9 ଭତରା ZUX0428441

ପ ୁ /13134 28 151 134ଜିସାଏଲ କାକଡିୁ ପି ଇଶ�ାଇଲ କାକଡିୁ ZUX0428086

�ୀ /13135 22 151 135ରଶ7ୀତା କାକଡୁୀ �ା ଜିସାଏଲ କାକଡୁୀ ZUX1357193

�ୀ /13136 32 151 136ମାରତୀ ନାଗ ପି ଜିଶଦୁା3 ନାଗ ZUX0816991

ପ ୁ /13137 26 151 137ଆକାଶ ନାଗ ପି ଜିସଦୁାସ ନାଗ ZUX0945352

ପ ୁ /13138 24 151 138ପବନ ନାଗ ପି ଯୀଶଦୁନ ନାଗ ZUX1102367

�ୀ /13139 26 151 139ଚ*�ମା ନାୟକ �ା କୃT ନାୟକ ZUX0872002

ପ ୁ /13140 24 151 140ସେ.ାଷ କମୁାର ପା�ି ପି ତୁଳାରାମ ପା�ି ZUX1056191

ପ ୁ /14141 40 151 141ନାରାୟଣ ଜାନି ପି ସ*ୁର ଜାନି ZUX0770610

ପ ୁ /15142 57 151 142େସାମନାଥ ଯାନି ପି ରଘନୁାଥ ଯାନି OR/12/089/196124

ପ ୁ /15143 21 151 143ସାନ ଜାନୀ ପି େସାମନାଥ ଜାନୀ ZUX1165810

�ୀ /15144 46 151 144ତିଳତମ ପାତ� �ା ଭଗବାନ ପାତ� ZUX1102599

ପ ୁ /15145 21 151 145କନୁାଳ ସାହୁ ମା ପଦ7 ା ସାହୁ ZUX1105683

�ୀ /17146 48 151 146ବିମଳା ଜାନୀ �ା ଜୟରାମ ଜାନୀ LSL1330919

ପ ୁ /17147 48 151 147ବାଳକୃT ଜାନି ପି ସନୁାଧର ଜାନି LSL1330091

�ୀ /17148 45 151 148ପଦ7 ା ଜାନୀ �ା ବାଳକୃT ଜାନୀ LSL1330505

ପ ୁ /17149 25 151 149ବିନାୟକ ଜାନି ପି ବାଳକୃT ଜାନି ZUX0945378

�ୀ /18150 26 151 150ସମାରୀ ଭତ� ା �ା ଧନପତି ଭତ� ା ZUX1054881

�ୀ /18151 24 151 151କନିୁ ଜାନୀ �ା ସାନ ଜାନୀ ZUX1054832

�ୀ /18152 44 151 152େମରୀ ବାଘ �ା ସVାରୁ ବାଘ ZUX0524892

ପ ୁ /18153 24 151 153ସତ� ଭତରା ପି ବୁଟି ଭତରା ZUX0872333

ପ ୁ /18154 55 151 154କନିୁ ଜାନି ପି ଘନଶ�ାମ ଜାନି LSL1408152

�ୀ /18155 55 151 155ସଶୁଲିା ଜାନି �ା ମାଧବ ଜାନି ZUX0365130

ପ ୁ /18156 49 151 156ମାଧବ ଜାନି ପି ଶ�ାମଘନ ଜାନି ZUX0113753

�ୀ /18157 44 151 157ଦଇମତି ଜାନି �ା ମାଧବ ଜାନି ZUX0113746

�ୀ /18158 28 151 158କମଳା ଜାନୀ �ା ସନୁାଧର ଜାନୀ ZUX0428144

ପ ୁ /18159 28 151 159ସନୁାଧର ଜାନୀ ପି ମାଧବ ଜାନୀ ZUX0428151

ପ ୁ /18160 22 151 160ସନୁା ଜାନୀ ପି ସମଦୁୁ ଜାନୀ ZUX1165919

ପ ୁ /18161 31 151 161ପି< ୁଚ*�  ମହା.ି ପି ଜୁେନସ ମହା.ି ZUX0816868

ପ ୁ /19162 52 151 162ର9ନ ନାୟକ ପି କଶୁଳ ନାୟକ OR/12/089/196143

�ୀ /20163 71 151 163ଏମ ରାଧା  �ା ଏମ ରାଜୁ LSL1465988

�ୀ /20164 80 151 164ଉମ_ଳା ଜୁଇଫୁଲ �ା ଜି ସ*ୁର ରାଓ ZUX0365296

�ୀ /20165 34 151 165ଜି. େଲଲୖାରାଣୀ ରାଓ ମା ଉମ_ଳା ଜୁଇଫୁଲ ZUX0602326

ପ ୁ /20166 25 151 166େଗାପିନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ପବିତ�  ମଦୁୁଲି ZUX0872325

ପ ୁ /20167 38 151 167ଜି. ସେୁରଶ କମୁାର ରାଓ ପି ଜି. ସ*ୁର ରାଓ ZUX1167048

�ୀ /20168 36 151 168ଜି ଅରୁଣା ରାଓ �ା ଜି ସେୁରଶ ରାଓ ZUX0365288

�ୀ /21169 25 151 169ଅଞଳି ଦଳପତି ପି େଲାକନାଥ ପ�ସାଦ ଦଳପତି ZUX1054923

ପ ୁ /21170 55 151 170ପ�ସନ1  କମୁାର ବିେଶାଇ ପି େଗାରା ବିେଶାଇ OR/12/089/196149

ପ ୁ /21171 35 151 171ରଜତ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ପ�ଶନ1  କମୁାର ବିେଶାଇ ZUX0113761

�ୀ /21172 27 151 172ରାେଜ/ରୀ ବିେଶାଇ ପି ପ�ସନ1  କମୁାର ବିେଶାଇ ZUX0945428

�ୀ /22173 47 151 173ଝରାବତି କଳୁଦିପ �ା ବିଭିଷଣ କଳୁଦିପ OR/12/089/196785

ପ ୁ /22174 28 151 174େଯାେଶଫ କଳୁଦୀପ ପି ବିଭୀଷଣ କଳୁଦୀପ ZUX0685032

3 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ5ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /22175 49 151 175ଘାସିରାମ ନାୟକ ପି ଇ/ର ନାୟକ LSL1407683

�ୀ /22176 42 151 176କ*ୁନ ନାୟକ �ା ଘାସିରାମ ନାୟକ LSL1407675

�ୀ /22177 25 151 177ପନୁମ ନାୟକ ପି ଘାସିରାମ ନାୟକ ZUX0940205

�ୀ /23178 50 151 178ଦିନମଣି ବିେଶାଇ �ା ପ�ସନ1  ବିେଶାଇ OR/12/089/196150

ପ ୁ /24179 60 151 179େମାହନଚ*�  ଅନକା ପି ସଖୁାଂଳା ଅନକା OR/12/089/196779

�ୀ /24180 38 151 180ସନୁୀତା ସିଂହ �ା ବାବୁଲା ମହାନ*ିଆ ZUX1243161

�ୀ /25181 35 151 181ସୀପ�ା ବାଘ �ା େଡବିଟ ବାଘ ZUX0113779

�ୀ /25182 30 151 182ପାଉଲୀ ବାଘ �ା ସାଜନ ବାଘ ZUX0602557

ପ ୁ /25183 40 151 183େଡବିଡ ବାଘ ପି ପାତ�  ବାଘ ZUX0113787

ପ ୁ /25184 36 151 184ସାଜନ ବାଘ ପି ଶକୁରାମ ବାଘ LSL2633626

ପ ୁ /25185 34 151 185ଅନ. ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ LSL2633709

ପ ୁ /25186 34 151 186ଅଜିତ ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ LSL2633550

�ୀ /25187 23 151 187ସ*�ା ପାତ� ପି ସେୁର*�  ପାତ� ZUX1243203

ପ ୁ /26188 23 151 188ଈDଵର ହରିଜନ ପି ପତି ହରିଜନ ZUX1054667

ପ ୁ /26189 60 151 189ରାମନାଥ ହରିଜନ ପି ରଘ ୁହରିଜନ LSL1465848

�ୀ /26190 58 151 190ସବିତା ହରିଜନ �ା ରାମନାଥ ହରିଜନ LSL1465822

�ୀ /26191 29 151 191ସ�ୀତା ହରିଜନ ପି ରମାନାଥ ହରିଜନ ZUX0684951

ପ ୁ /26192 24 151 192ନିମଳ ହରିଜନ ପି ରମନାଥ ହରିଜନ ZUX1105519

�ୀ /26193 51 151 193ଦୟାମଣି ହରିଜନ �ା ଶ�ାମଘନ ହରିଜନ ZUX0428110

ପ ୁ /27194 44 151 194ହରିଶ ଚ*�  ମାଝୀ ପି ନିଳକ] ମାଝୀ ZUX1357201

�ୀ /27195 55 151 195ବୁେଦଇ ଟାକ� ୀ �ା ହରି ଟାକ� ୀ LSL1407998

�ୀ /28196 23 151 196ସେୁନମିଆ ବାଘ �ା େସୗରଵ ବାଘ ZUX1243385

ପ ୁ /28197 22 151 197େସୗରଵ ବାଘ ପି ସବୁାଶ ବାଘ ZUX1243930

ପ ୁ /28198 53 151 198ଦିବାକର ବାଘ ପି ଦୟାସିcୁ ବାଘ OR/12/089/196833

�ୀ /28199 61 151 199ଫିଲିବିନା ନାଏd �ା ବିଜୟ ନାଏd LSL1407485

ପ ୁ /28200 45 151 200ରେମଶ ନାଏର ପି ବିଜୟ ନାଏର LSL1407659

ପ ୁ /28201 45 151 201ସବୁାଷ ନାଏର ପି ବିଜୟ ନାଏର LSL2633741

�ୀ /28202 43 151 202ରତ1 ମଣି ନାଏର �ା ସବୁାସ ନାଏର LSL1407717

�ୀ /28203 41 151 203ଦି\ିମଣୀ ନାଏd �ା ରେମଶ ନାଏd LSL1408103

ପ ୁ /29204 27 151 204ସନୁାମ ମହାନଦିଆ ପି ସଭାସନ ନମହାନଦିଆ ZUX1054527

�ୀ /29205 29 151 205ଶିଲା ମହାନଳିଆ �ା ରାେଜ*�  ମହାନଳିଆ ZUX0945592

ପ ୁ /29206 36 151 206ର9ିତ ମହାନ*ିଆ ପି ଯଲୁ3 ମହାନ*ିଆ ZUX0113795

ପ ୁ /29207 33 151 207ରାେଜ*�  ମହାନ*ିଆ ପି ଯଲିୁୟସ ମହାନ*ିଆ ZUX0113803

�ୀ /29208 25 151 208େମରିଜନ ମହାନ*ିଆ �ା ସନୁ* ମହାନ*ିଆ ZUX1156397

�ୀ /29209 22 151 209କରିନା ମହାନ*ିଆ �ା ସେ.ାଷ ନାୟକ ZUX1097856

�ୀ /29210 23 151 210ଅନିତା ମହାନ*ିଆ ପି ଜୁଲିଏ3 ମହାନ*ିଆ ZUX1083955

�ୀ /30211 23 151 211ସମିୁତ� ା ଦୁଗ5 �ା େସବକା ଦୁଗ5 ZUX1055789

ପ ୁ /30212 58 151 212ମ�ଳ ଦାନ ଦୁଗ5 ପି ନ* ଦୁଗ5 OR/12/089/196245

�ୀ /30213 56 151 213ଭାବି ଦୁଗ5 �ା ମ�ଳ ଦୁଗ5 OR/12/089/196246

ପ ୁ /30214 34 151 214ଭରତ ଦୁଗ5 ପି ମ�ଳଦାନ ଦୁଗ5 ZUX0602565

�ୀ /30215 34 151 215ପଦ7 ନି ଦୁଗ5 �ା ରାମ ଦୁଗ5 ZUX0602276

�ୀ /30216 33 151 216ସା*ି ଦୁଗ5 �ା ଭରତ ଦୁଗ5 ZUX0602599

ପ ୁ /30217 32 151 217ରାମ ଦୁଗ5 ପି ମ�ଳଦାନ ଦୁଗ5 ZUX0275941

ପ ୁ /30218 23 151 218େସବକ ଦୁଗ5 ପି ମ�ଳଦାନ ଦୁଗ5 ZUX1174200

ପ ୁ /31219 40 151 219ଅଜିe ବାଘ ପି ପ�ଫଲୁ ବାଘ ZUX0602508

�ୀ /31220 31 151 220ସନିୁତା ବାଘ �ା ପ�ବିଣ ବାଘ ZUX0365247

�ୀ /31221 25 151 221ନିରତି ବାଘ ପି େପ�ମା ବାଘ ZUX0945345

�ୀ /31222 48 151 222ଭଗବତି ବାଘ �ା ବିପିନ ବାଘ OR/12/089/196717

ପ ୁ /31223 34 151 223ପ�ବିଣ ବାଘ ପି ବିପିନ ବାଘ ZUX0390039

�ୀ /31224 25 151 224ସ�ିତା ହରିଜନ �ା ଅଜିe ବାଘ ZUX0945337

�ୀ /32225 24 151 225େଜ�ାତି ଜାନୀ �ା ସବୁାଷ ନାୟକ ZUX1243583

�ୀ /32226 26 151 226ଉମ_ଳା ନାୟକ �ା ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX0872218

ପ ୁ /32227 48 151 227ସାମଏୁଲ ସତପଥି ପି ଚକ�ଧର ସତପଥି OR/12/089/196783

�ୀ /32228 44 151 228fଯାତୀ ସତପଥି �ା ସାମଏୁଲ ସତପଥି ZUX1357649

ପ ୁ /32229 21 151 229ଇକାଶ ସତପତି ପି ସାମଏୁଲ ସତପତି ZUX1167121

ପ ୁ /32230 26 151 230ବିକାଶ ସgପତି ପି ସାମଏୁଲ ସgପତି ZUX0945360

ପ ୁ /33231 45 151 231ବିପିନ େବନିଆ ପି ଜିବିତ େବନିଆ LSL1465947

�ୀ /33232 44 151 232ବନିତା େବନିଆ �ା ବିପିନ େବନିଆ LSL1465913

ପ ୁ /33233 21 151 233ଜାେପତ େବନିୟ ପି ବିପିନ େବନିୟ ZUX1243641

ପ ୁ /33234 30 151 234ସମିର ଭତରା ପି ଭ9 ଭତରା ZUX0365338

�ୀ /33235 28 151 235ମାଲା ଭତରା �ା ଜଗନ1 ାଥ ଭତରା ZUX1156538

ପ ୁ /34236 60 151 236ଗ�ାେବ� ଲ କାକଡିୁ ପି ରୁେବଲ କାକଡିୁ LSL1465939
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�ୀ /34237 24 151 237ମମତା କାକଡୁୀ ପି ଗାେବ� ଲ କାକଡୁୀ ZUX1328749

ପ ୁ /35238 45 151 238ରାେଜ*�  େଚଟୀ ପି ତିପାନ େଚଟୀ LSL1407626

�ୀ /35239 34 151 239ଭାରତୀ େଚଟୀ �ା ରାେଜ*�  େଚଟୀ ZUX0428094

ପ ୁ /36240 44 151 240େଗାବh ନ ହରିଜନ ପି ଡVରୁ ହରିଜନ LSL1407287

�ୀ /36241 43 151 241ରଂଜିତା ହରିଜନ �ା େଗାବh ନ ହରିଜନ LSL1407279

ପ ୁ /36242 22 151 242ଆଶୀଷ ହରିଜନ ପି େଗାବଧ ନ ହରିଜନ ZUX1243849

�ୀ /36243 22 151 243ସ9ଳି ମହାନ*ିଆ �ା ଆଶୀଷ ହରିଜନ ZUX1243351

ପ ୁ /37244 21 151 244ସିବରାଜ ବାଘ ପି ମକୁ*ୁ ବାଘ ZUX1243997

�ୀ /37245 42 151 245ଅVିକା ବାଘ �ା ମକୁ*ୁ ବାଘ LSL1407816

ପ ୁ /37246 40 151 246ମକୁ*ୁ ବାଘ ପି ଚ*�  ବାଘ LSL1407360

�ୀ /38247 20 151 247ସେୁରଖା ବାଘ ପି ଥିେମାଠିଯ ବାଘ ZUX1357425

ପ ୁ /38248 50 151 248ଥିେମାଥିୟ ବାଘ ପି ଯ6 ବାଘ LSL1465830

�ୀ /38249 48 151 249ରମଣି ବାଘ �ା ତିେମାତିଆ ବାଘ LSL1467893

�ୀ /38250 37 151 250ବନିତା ପାଣିଗ�ାହୀ �ା ରାମ କୃT ପାଢି ZUX0871996

�ୀ /39251 69 151 251ସାନା ନାୟକ �ା ଥମସ ନାୟକ ZUX1357565

ପ ୁ /39252 45 151 252େନହୁରୁ ନାୟକ ପି ଥମାସ ନାୟକ LSL1407634

�ୀ /39253 40 151 253ଜହନା ନାୟକ �ା େନେହରୁ ନାୟକ LSL1408111

ପ ୁ /39254 28 151 254ସେ.ାଷ ନାୟକ ପି େନହୁରୁ ନାୟକ ZUX0602623

ପ ୁ /39255 25 151 255ପ�ଦୀପ ନାୟକ ପି େନହରୂ ନାୟକ ZUX1348069

�ୀ /40256 30 151 256ରସ7ୀତା ବାଘ ପି ଡVରୁ ବାଘ ZUX1357342

ପ ୁ /40257 28 151 257ପଦ7 ନା ବାଘ ପି ଦମବୁରୁ ବାଘ ZUX1105352

ପ ୁ /40258 28 151 258ପଦ7 ନ ବାଘ ପି ଡVରୁ ବାଘ ZUX0945469

�ୀ /40259 26 151 259ମିନତି ବାଘ �ା ପଦ7 ନ ବାଘ ZUX0945444

ପ ୁ /40260 26 151 260ସରୁୀ ବାଘ ପି ଡVରୁ ବାଘ ZUX0945451

�ୀ /40261 58 151 261ଡVରୁ ବାଘ ପି ପାତ�  ବାଘ OR/12/089/196144

�ୀ /40262 56 151 262ରାମ ବାଘ �ା ଡVରୁ ବାଘ OR/12/089/196148

ପ ୁ /40263 27 151 263ଶ�ାମ ବାଘ ପି ଡVରୁ ବାଘ ZUX0945881

ପ ୁ /40264 24 151 264େଦେବ*ର ବାଘ ପି ଡVରୁ ବାଘ ZUX1357417

�ୀ /41265 68 151 265ପ�ମିଳା ନାୟକ �ା େପ�ମ େମାହନ ନାୟକ LSL2633865

�ୀ /42266 57 151 266ଜୟ.ି ପାତ� �ା ସେୁର*�  ପାତ� LSL2633766

ପ ୁ /43267 80 151 267ସଦନ ହରିଜନ ପି ନ* ହରିଜନ OR/12/089/196242

�ୀ /43268 78 151 268ରାମା ହରିଜନ �ା ସଦନ ହରିଜନ OR/12/089/197087

ପ ୁ /43269 39 151 269ଜଗବcୁ ହରିଜନ ପି ସଦନ ହରିଜନ LSL1465905

ପ ୁ /43270 27 151 270ସଶିୁଲ ହରିଜନ ପି ସଦନ ହରିଜନ ZUX0602441

�ୀ /43271 25 151 271ସାଲୁ ହରିଜନ �ା ଜଗବcୁ ହରିଜନ ZUX0945386

�ୀ /43272 20 151 272େମରସି ହରିଜନ �ା ସଶିୁଲ ହରିଜନ ZUX1252832

�ୀ /44273 64 151 273ଚ*�ମା ହରିଜନ �ା ଡ଼Vରୁ ହରିଜନ ZUX0275990

ପ ୁ /44274 36 151 274ବୁଡ଼ୁ ହରିଜନ ପି ଡ଼Vରୁ ହରିଜନ ZUX0275982

�ୀ /44275 33 151 275ପZୁା ହରିଜନ �ା ବୁଡୁ ହରିଜନ ZUX0275974

�ୀ /44276 28 151 276ମାଣଇେକ/ରୀ ପ,ନାୟକ �ା ସେ.ାଷ କମୁାର ପ,ନାୟକ ZUX0871954

�ୀ /44277 28 151 277ସc�ାରାଣୀ ପ,ନାୟକ �ା େହମ. କମୁାର ପ,ନାୟକ ZUX0871962

�ୀ /45278 25 151 278ଚkଳା ବାଘ ପି ସକୁରାମ ବାଘ ZUX1086586

�ୀ /45279 22 151 279ପZୁା ବାଘ ପି ସକୁରାମ ବାଘ ZUX1078344

�ୀ /45280 55 151 280ମିନା ବାଘ �ା ଶଖୁରାମ ବାଘ LSL1407469

ପ ୁ /45281 32 151 281ହାରିଲାଲ କଲୁଦୀପ ପି ଅମର ବିଳାସ କଲୁଦୀପ ZUX0865352

�ୀ /45282 30 151 282ଲ67ୀ କଳୁଦୀପ �ା ହାରିଲାଲ କଳୁଦୀପ ZUX0865360

ପ ୁ /45283 25 151 283ଗ\ୁା ନାୟକ ପି ଡାଳିV ନାୟକ ZUX1105535

ପ ୁ /45284 23 151 284କଂୁଦନ କମୁାର ସା ପି ସeଯ ନାରାୟଣ ସା ZUX1357375

ପ ୁ /46285 46 151 285ଜ:ସ: ହିଆଲ ପି େଗାରା ହିଆଲ LSL1515378

�ୀ /46286 40 151 286ବବିତା ହିଆଲ �ା ଜନସ: ହିଆଲ LSL1515360

�ୀ /46287 25 151 287ମାମି ହିଆଲ ପି ଜନସନ ହିଆଲ ZUX0945519

�ୀ /47288 56 151 288ମଣି ନାଗ �ା ଧନସିଂହ ନାଗ ZUX0524850

ପ ୁ /48289 50 151 289ଜଗବcୁ ଗEା ପି ବାୟା ଗEା ZUX0113811

�ୀ /48290 48 151 290ଜାୟାମଣି ଗEା �ା ଜଗବcୁ ଗEା ZUX0113829

ପ ୁ /48291 37 151 291ମୀନ େକତନ ଗEା ପି ସନୁାଧର ଗEା ZUX0602524

�ୀ /48292 35 151 292ପZୁା9ଳି ଗEା �ା ମିନେକତନ ଗEା ZUX0365262

ପ ୁ /48293 29 151 293କୃT ଗEା ପି ଜଗବcୁ ଗEା ZUX0602250

�ୀ /48294 29 151 294େଦବକି ଗEା �ା କୃT ଗEା ZUX0602573

ପ ୁ /48295 24 151 295ବିପ> ବ ପାତ� ପି ଉମଜା] ପାତ� ZUX1105618

ପ ୁ /49296 60 151 296ରାମନାଥ କାକଡିୁ ପି ତ�ିେଲାଚନ କାକଡିୁ LSL1467885

�ୀ /49297 58 151 297ପବିତ�  ମଣି କାକଡିୁ �ା ରାମନାଥ କାକଡିୁ OR/12/089/196279

ପ ୁ /49298 32 151 298ମେନାଜ କାକଡ଼ୁି ପି ରାମନାଥ ଟାକ� ି ZUX0113837
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�ୀ /49299 27 151 299େଜ�ାତି ନାୟକ �ା ମେନାଜ କାକଡିୁ ZUX0945279

�ୀ /50300 56 151 300ପାବ ତୀ ହରିଜନ �ା ରତନ ହରିଜନ ZUX1243435

ପ ୁ /50301 28 151 301ପଦଲାମ ହରିଜନ ପି ସାମ ହରିଜନ ZUX0945477

ପ ୁ /50302 47 151 302ମାନୁଏଲ ନାଗ ପି ରତନ ନାଗ LSL1407741

�ୀ /50303 44 151 303ଶିରମଣି ନାଗ �ା ମାନୁଏଲ ନାଗ LSL1407725

ପ ୁ /50304 24 151 304ସଧୁୀର ନାଗ ପି ମାନୁଏଲ ନାଗ ZUX1163997

ପ ୁ /50305 22 151 305ସମିୁତ ନାଗ ପି ମାନୁଏଲ ନାଗ ZUX1173996

�ୀ /51306 20 151 306ପ�ୟ<ା ବାଲିପଟିୁଆ �ା ଅଚୁତ ପଜୁାରୀ ZUX1252840

�ୀ /51307 51 151 307ମିନତି ପଜୂାରୀ �ା ନିରସିଂହ ପ�ସାଦ ପଜୁାରୀ LSL1466028

ପ ୁ /51308 28 151 308ଅଚୁତ ପଜୂାରୀ ପି ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ପଜୂାରୀ ZUX0602581

�ୀ /52309 47 151 309ସବୁାସିନି େଖାସଲା �ା ଉhବ େଖାସଲା LSL1466002

ପ ୁ /52310 25 151 310ସନିୁଲ େଖାସଲା ପି ଉh ବ େଖାସଲା ZUX1144534

ପ ୁ /53311 40 151 311ବୁଦୁରା ଟାକ�ି ପି େଲଲି ଟାକ� ି LSL1465863

�ୀ /53312 39 151 312ସଂଜିତା ଟାକ�ି ପି ବୁଦୁରା ଟାକ�ି LSL1465855

ପ ୁ /54313 30 151 313ସସୁା. ବାଘ ପି ଲକାନାଥ ବାଘ ZUX1356070

�ୀ /54314 61 151 314ତୁଳସା ବାଘ �ା େଲାକନାଥ ବାଘ ZUX1356096

ପ ୁ /54315 32 151 315ପ�ସାଦ ବାଘ ପି ଲକନାଥ ବାଘ ZUX1328822

ପ ୁ /54316 32 151 316ପ�ସାଦ ବାଘ ପି େଲାକନାଥ ବାଘ ZUX1356088

ପ ୁ /54317 30 151 317ସସୁା.ା ବାଘା ପି େଲାକନାଥ ବାଘା ZUX1328780

ପ ୁ /55318 48 151 318ମହନ ଖରା ପି ନୀଳ କ] ଖରା ZUX0113845

�ୀ /55319 47 151 319ମ9ସୁା ଖରା �ା େମାହନ ଖରା LSL1407261

�ୀ /55320 39 151 320କେଲତା ଖରା �ା ରାେଜଶ ଖରା ZUX1243294

�ୀ /55321 21 151 321ପଲ> ବି ଖରା ପି ରାେଜଶ ଖରା ZUX1243310

�ୀ /55322 22 151 322ପ�ଣତି ପରିଡା ପି ପ�େମାଦ ବିହାରୀ ପରିଡା ZUX1211051

ପ ୁ /55323 31 151 323ସାଗର ପ,ନାୟକ ପି ପMୂ ଚ*�  ପ,ନାୟକ ZUX0604314

ପ ୁ /56324 58 151 324ମ�ଳା ହରିଜନ ପି ନ* ହରିଜନ OR/12/089/196195

�ୀ /56325 51 151 325ଋକ7 ଣି ହରିଜନ �ା ମ�ଳା ହରିଜନ OR/12/089/196196

ପ ୁ /57326 40 151 326ଡVରୁ କଚିମ ପି ଫଲୁ> ସର କଚିମ ZUX0113852

�ୀ /58327 51 151 327ବନମାଳି ନାୟକ �ା ଲଇଛନ ନାୟକ LSL1407543

�ୀ /58328 43 151 328ପାବ ତୀ ନାୟକ �ା ବନମାଳି ନାୟକ LSL1407402

ପ ୁ /58329 23 151 329ଗେୁ\Dଵର ନାୟକ ପି ବନମାଳୀ ନାୟକ ZUX1243914

�ୀ /58330 20 151 330ରସ7ୀତା ନାୟକ ପି ବନମାଳୀ ନାୟକ ZUX1243419

ପ ୁ /59331 27 151 331ପଦ7 ନ ବାଘ ପି ଶ�ାମ ବାଘ ZUX0602458

�ୀ /59332 48 151 332ଦିନମଣି ବାଘ �ା ଶ�ାମ ବାଘ OR/12/089/196241

ପ ୁ /60333 31 151 333ଅେମଶ ନାଗ ପି ପ�ଭୁଦାନ ନାଗ ZUX0945584

ପ ୁ /60334 29 151 334ରେମଶ ନାଗ ପି ପ�ଭୁଦାନ ନାଗ ZUX0945576

�ୀ /60335 29 151 335ରୀତୁ ନାଗ �ା ପାଉଲ ନାଗ ZUX1156462

�ୀ /60336 25 151 336ଝୁନୁ ନାଗ �ା ଅେମଶ ନାଗ ZUX0945485

�ୀ /61337 55 151 337େପ�ମେମାହିନୀ ଟାକ� ା �ା ବିପନବିହାରୀ ଟାକ� ା ZUX0113878

ପ ୁ /61338 65 151 338ବିପିନବିହାରୀ ଟାକ� ୀ ପି ସରଳ ଟାକ� ୀ LSL2633899

�ୀ /61339 60 151 339ସଭୁଦ� ା ଟାକ� ି �ା ମନ ଟାକ�ି LSL1407477

ପ ୁ /61340 44 151 340ମନୁ ଟାକ�ି ପି ସଦା ଟାକ�ି ZUX0524868

�ୀ /61341 33 151 341ମଧସୁ7 ିତା ଟାକ� ି ପି ବିପିନବିହାରି ଟାକ�ି ZUX0113886

ପ ୁ /61342 29 151 342ଲଛମନ ଟାକ�ି ପି ମନ ଟାକ�ି ZUX0428359

�ୀ /61343 29 151 343ସପୁ�ିୟା ଟାକ� ି �ା ଲଇଛନ ଟାକ�ି ZUX0945600

�ୀ /61344 28 151 344ସେ.ାଷୀ ଟାକ� ୀ �ା ଲଛମନ ଟାକ� ୀ ZUX0428078

ପ ୁ /61345 25 151 345ଲଇଛନ ଟାକ�ି ପି ମନ ଟାକ�ି ZUX0945618

ପ ୁ /62346 46 151 346ରାଧାକୃT ମହା.ି ପି ପ�ଫଲୁ>  ମହା.ି LSL1520063

�ୀ /63347 25 151 347ବ*ନା ଦୁରୁଆ �ା ବ*ୁ ଦୁରୁଆ ZUX1056183

ପ ୁ /64348 28 151 348କରିବର ହରିଜନ ପି ବୁଦୁ ହରିଜନ ZUX0872283

�ୀ /64349 53 151 349ଜୟ.ୀ ପ,ନାୟକ �ା ନେର*�  ନାଥ ପ,ନାୟକ ZUX0428342

�ୀ /64350 29 151 350ବଷ5 ପ,ନାୟକ ପି ନେର*�  ନାଥ ପ,ନାୟକ ZUX0602375

�ୀ /65351 33 151 351େଜ�ାତି େଖାରା ପି ଶରତ େଖାରା ZUX0685008

�ୀ /65352 32 151 352ନିରତି େଖାରା ପି ଶରତ େଖାରା ZUX0685016

ପ ୁ /65353 56 151 353ଉଦୟନାଥ ପ�ଧାନ ପି େସାମନାଥ ପ�ଧାନ ZUX1105774

�ୀ /65354 53 151 354ଖଲୁାନ ପ�ଧାନ �ା େଜାଗି ପ�ଧାନ ZUX1105808

ପ ୁ /65355 43 151 355ଅରୁଣ କମୁାର �ାଇଁ ପି ଜଗନ1 ାଥ �ାଇଁ ZUX0113894

ପ ୁ /66356 48 151 356ବିଶମ ବାଘ ପି ଭାଲ ବାଘ LSL1522432

�ୀ /66357 28 151 357େଗୗରି ଜାନି �ା ଭଗବାନ ଜାନି ZUX0684910

ପ ୁ /66358 26 151 358େଖତ� ଜାନୀ ପି ମଧ ୁଜାନୀ ZUX1357441

�ୀ /66359 41 151 359ଅନ1 ପMୁ5 ମାଝୀ ମା ତିେଳା`ମା ମାଝୀ LSL2634152

�ୀ /71360 31 151 360ସେୁନମିୟା ନାୟକ �ା ଶ�ୀନିବାସ ନାୟକ ZUX0603381

6 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ5ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /72361 50 151 361ସଦାସିବ ନାୟକ ପି ଲଛମନ ନାୟକ LSL1363548

�ୀ /72362 47 151 362ଦାନମଣୀ ନାୟକ �ା ସଦାସିବ ନାୟକ LSL1364033

ପ ୁ /72363 22 151 363ସିେନଇ ନାୟକ ପି ନେର*�  ନାୟକ ZUX1156363

�ୀ /73364 40 151 364ରାଇନା ବାହାଦୁର �ା େମାହନ ବାହାଦୁର LSL1465996

ପ ୁ /73365 26 151 365ଜଦ5ନ ବିେଶାଇ ପି ଆନ* କମୁାର ବିେଶାଇ ZUX0685040

�ୀ /73366 20 151 366େସାନାଲୀ ବିେସାଈ ପି ଆନ* କମୁାର ବିେସାଈ ZUX1356005

�ୀ /73367 20 151 367େସାନାଲୀ ବିେସାଈ ପି ଆନ* କମୁାର ବିେସାଈ ZUX1328608

ପ ୁ /73368 28 151 368ଜିେନଶ ନାଗ ପି କାମେସ: ନାଗ ZUX0602532

ପ ୁ /73369 26 151 369ହାେନଶ ନାଗ ପି କମେଶନ ନାଗ ZUX0684977

�ୀ /73370 23 151 370ସମୁନ ନାଗ �ା ଜିେନଶ ନାଗ ZUX1357706

�ୀ /74371 55 151 371ଭଗବାତି ଯାନି �ା ଚ*� େଶଖର ଯାନି OR/12/089/196103

�ୀ /74372 43 151 372ସବୁତି ଜାନି �ା ସତିସ ଜାନି LSL2634145

ପ ୁ /74373 38 151 373ସତିସ ଜାନି ପି ଚ*� େସଖର ଜାନି ZUX0936039

�ୀ /74374 24 151 374ରଚିତା କମୁାରୀ ମିଶ� �ା ର9ନ ମହା.ି ZUX0872200

ପ ୁ /75375 27 151 375ସେ.ାଷ ଜାନୀ ପି ଗରୁୁ ଜାନୀ ZUX1054725

�ୀ /75376 23 151 376ରଶ7 ି ଜାନୀ ପି ଗରୁୁ ଜାନୀ ZUX1055151

ପ ୁ /75377 48 151 377ଗରୁୁବcୁ ଜାନି ପି ବୁଟି ଜାନି LSL2633816

�ୀ /75378 43 151 378କମୁାରୀ ଜାନି �ା ଗରୁୁ ବcୁ ଜାନି LSL2633964

ପ ୁ /75379 35 151 379ସନିଆ ଜାନୀ ପି ବୁଟି ଜାନୀ ZUX0428383

�ୀ /75380 31 151 380ଗରୁୁବାରୀ ଜାନୀ �ା ସନିଆ ଜାନୀ ZUX0428391

�ୀ /75381 29 151 381ଲଲିତା ଜାନୀ �ା ସେ.ାଷ ଜାନୀ ZUX0816926

ପ ୁ /75382 27 151 382ମନୁା ଜାନୀ ପି ଗରୁୁ ଜାନୀ ZUX0816983

�ୀ /75383 25 151 383କନୁୀ ଜାନୀ �ା ମନୂା ଜାନୀ ZUX1357409

�ୀ /76384 65 151 384ପାରବତି ଜାନି �ା ନିଳକ] ଜାନି OR/12/089/196105

ପ ୁ /76385 32 151 385ବିେନଶ ନାଗ ପି କାମେନଶ ନାଗ ZUX0113910

ପ ୁ /76386 26 151 386ଭାSର ପ,ନାୟକ ପି େଦବି ପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ ZUX0872366

�ୀ /77387 57 151 387ପଦ7 ା ଯାନୀ �ା କମଳୁୁ ଯାନୀ OR/12/089/196108

�ୀ /78388 33 151 388ଲଲିତା ଜାନୀ �ା ରତନ ଜାନୀ ZUX1156504

ପ ୁ /79389 36 151 389ସାହିବ ଜାନୀ ପି ମାଧବ ଜାନୀ ZUX0428185

ପ ୁ /79390 46 151 390ଭଗବାନ ପାତ� ପି େସାନିଆ ପାତ� ZUX1159243

�ୀ /80391 23 151 391ରତନ ଜାନୀ �ା ରାମ ଜାନୀ ZUX1054931

�ୀ /80392 22 151 392ସରିତା ବିେସାଈ ପି ସରତ କମୁାର ବିେସାଈ ZUX1055086

�ୀ /80393 22 151 393ପ�ିୟ<ା ବିେସାଈ �ା ରାହୁଲ ବିେସାଈ ZUX1054592

ପ ୁ /80394 23 151 394ଆକାଶ ବିେଷାଇ ପି ଆନ* ବିେଷାଇ ZUX1105329

�ୀ /80395 22 151 395ସରିତା ବିେଷାଇ ପି ଶରତ କମୁାର ବିେଷାଇ ZUX1102383

ପ ୁ /80396 45 151 396ଶରତକମୁାର ବିେସାଇ ପି ର9ନ ବିେସାଇ OR/12/089/196205

�ୀ /80397 43 151 397େବଜୖ.ି ମାଳା ବିେଷାଇ ପି ର9ନ କମୁାର ବିେଷାଇ LSL1407824

ପ ୁ /80398 42 151 398ସାମ. ବିେଶାଇ ପି େଗାରା ବିେଶାଇ LSL1407253

�ୀ /80399 40 151 399ୟସମିନ ବିେଷାଇ �ା ଶରତ କମୁାର ବିେଷାଇ LSL1407808

�ୀ /80400 52 151 400େକାମଳା ଯାନି �ା େସାମନାଥ ଯାନି OR/12/089/196125

�ୀ /80401 50 151 401ଗରୁୁବାରୀ ଜାନି �ା େସାମନାଥ ଜାନି ZUX1174093

ପ ୁ /80402 36 151 402ରାମନାଥ ଜାନୀ ପି େସାମନାଥ ଜାନୀ ZUX0428466

�ୀ /80403 34 151 403ନୀଳା ଜାନୀ �ା ରାମନାଥ ଜାନୀ ZUX0428458

ପ ୁ /80404 31 151 404ପMୂ  ଜାନୀ ପି େସାମନାଥ ଜାନୀ ZUX0428102

�ୀ /80405 29 151 405ଯ଼ମନୁା ଜାନୀ �ା ପMୂ  ଜାନୀ ZUX0428169

ପ ୁ /80406 28 151 406ସାନ ଜାନୀ ପି େସାମନାଥ ଜାନୀ ZUX0428227

ପ ୁ /80407 22 151 407ଟୁନା ଜାନୀ ପି େସାମନାଥ ଜାନୀ ZUX1357508

ପ ୁ /80408 22 151 408ବୁଲୁ ଜାନି ପି େସାମନାଥ ଜାନି ZUX1173970

ପ ୁ /81409 25 151 409ରାେକଶ ନାଗ ପି େପ�ମ ନାଗ ZUX1054691

�ୀ /81410 45 151 410ନୀଳା ମଦୁୁଲି �ା ଧନୁଜ� ୟ ମଦୁୁଲି OR/12/089/197105

�ୀ /81411 24 151 411ଯମନୁା ମଦୁୁଳି ପି ଧନୁଜ�  ମଦୁୁଳି ZUX1223627

ପ ୁ /81412 22 151 412ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି ପି ଧନୁଜ ୟ ମଦୁୁଲି ZUX1207497

ପ ୁ /81413 62 151 413େପ�ମ ନାଗ ପି କଶୁ ନାଗ OR/12/089/196229

�ୀ /81414 57 151 414ରଜନି ନାଗ �ା େପ�ମ ନାଗ OR/12/089/196230

ପ ୁ /81415 48 151 415େପ�ମ ନାଗ ପି କଶୁ ନାଗ ZUX1054766

ପ ୁ /81416 25 151 416ରାେଜଶ କମୁାର ନାଗ ପି େପ�ମ ନାଗ ZUX0816900

ପ ୁ /81417 24 151 417ରବିନ ନାଗ ପି େପ�ମ ନାଗ ZUX1156447

�ୀ /82418 25 151 418କମୁାରୀ ସଜୁାତା େବନିୟା ପି େପ�ମ ପ�କାଶ େବନିୟା ZUX1104629

ପ ୁ /82419 46 151 419େଲାକନାଥ ଦଳପତୀ ପି ରାମକୃT ଦଳପତୀ OR/12/089/196128

�ୀ /82420 22 151 420ପନୁମ ଦଳପତି ପି ଏଲ େକ େପ�ାସଦ ଦଳପତି ZUX1357367

�ୀ /83421 22 151 421ସବିତା ଟାକ� ୀ ପି ଅବିନାଶ ଟାକ� ୀ ZUX1055144

ପ ୁ /83422 58 151 422େକୖଳାସ ଖରା ପି ନିଳକ] ଖରା LSL1407501

7 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ5ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /83423 57 151 423ଉମ_ଳା ଖରା �ା ଶରତ ଖରା ZUX0276014

�ୀ /83424 54 151 424ଜମନୁା ଖରା �ା ନ* ଖରା ZUX0602409

ପ ୁ /83425 42 151 425ଧନୁଜ ୟ ଖରା ପି ନିଳକ] ଖରା ZUX1357482

�ୀ /83426 40 151 426ଧାମ_କ ଖରା �ା ଧନୁଯ ୟ ଖରା LSL1407378

ପ ୁ /83427 38 151 427ସଂଜିତା ଖରା ପି ନୀଳକ] ଖରା ZUX0113936

�ୀ /83428 36 151 428ଗୀତା ଖରା ମା ଜମନୁା ଖରା ZUX0602474

�ୀ /83429 30 151 429େନତ�ମଣି ଖରା �ା ସ9ିତ ଖରା ZUX0365254

�ୀ /83430 50 151 430ଦି\ିମଣି ନାୟକ �ା ର9ନ ନାୟକ ZUX0113928

�ୀ /84431 67 151 431ମ[ୁାମଣି ନାୟକ �ା କସୁଳ ନାୟକ OR/12/089/196146

�ୀ /85432 43 151 432େଜାସଦା ଦEେସନା �ା ନବିେନା ଦEେସନା OR/12/089/196434

�ୀ /85433 45 151 433ସନାଇ ଡ�ରି �ା ମାକ  ଡ�ରି OR/12/089/196262

�ୀ /85434 45 151 434ସବିତା ଡ�ରି �ା ମ�ଲ ଡ�ରି ZUX0524876

ପ ୁ /85435 22 151 435ସାବତ ଡ�ରୀ ପି ମ�ଳଦାନ ଡ�ରୀ ZUX1174192

ପ ୁ /85436 43 151 436ରୁେବନ ଧାନପଲୁ ପି ନାଳତାଲି ଧାନପଲୁ LSL2633873

�ୀ /85437 21 151 437ଅଲିଭା Aଣଫଲୁ �ା ସରିୁ ବାଘ ZUX1105485

�ୀ /85438 50 151 438ରଜମାଡ�ରି ଫଲୁ �ା ଇ�ର ଦାନ ଫଲୁ OR/12/089/022591

�ୀ /85439 60 151 439ଧଯ� ମଣି ଫଲୁ �ା ରତନ ଫଲୁ OR/12/089/196161

ପ ୁ /85440 26 151 440େହବଲ ଫଲୁ ପି ଇ/ରଦାନ ଫଲୁ ଡ�ରୀ ZUX0945329

�ୀ /85441 24 151 441ଅମିଶା ଫଲୁ �ା େହବଲ ଫଲୁ ZUX1073709

ପ ୁ /85442 54 151 442ଇ/ରଦାନ ଫଲୁ ଡ�ରି ପି ଫଲୁ ନକତାଲି OR/12/089/196162

ପ ୁ /86443 49 151 443ଦାଉଦ ଟାକିରି ପି ଦାରୁଣ ଟାକିରି OR/12/089/196211

�ୀ /86444 45 151 444େମାଗଦଲି ଟାକିରି ପି ଦାରୁଣ ଟାକିରି LSL1465871

�ୀ /86445 42 151 445ଦଇେମାତି ଟାକିରି �ା ଦାଉଦ ଟାକିରି OR/12/089/196212

ପ ୁ /86446 34 151 446େତଜନ ଟାକ�ି ପି ଅବିନାଶ ଟାକ�ି ZUX0113944

�ୀ /86447 33 151 447ରଶ7 ିତା ଟାକ� ି �ା େତଜନ ଟାକ�ି ZUX0113951

�ୀ /86448 28 151 448ନୟବି ଟାକ� ୀ ପି ଦାଉଦ ଟାକ� ୀ ZUX1105451

ପ ୁ /86449 24 151 449ସଲମନ ଟାକ� ୀ ପି ଦାଉଦ ଟାକ� ୀ ZUX0945246

ପ ୁ /87450 67 151 450ଜୟଦାସ ନାୟକ ପି ଏଲିଏଜର ନାୟକ OR/12/089/196166

�ୀ /87451 27 151 451ମହିମା ରାଣୀ ନାୟକ ପି ଜୟଦାସ ନାୟକ ZUX0602466

�ୀ /88452 50 151 452କେମାଦିନି ଅନକା �ା େମାହନ ଅନକା ZUX0113969

�ୀ /89453 44 151 453ପ�ଭାତୀ ବାଘ �ା ଦିବାକର ବାଘ OR/12/089/197097

ପ ୁ /89454 40 151 454ପ�ଭାକର ବାଘ ପି ଜୟସିcୁ ବାଘ OR/12/089/196170

�ୀ /89455 40 151 455ନିମ ଳା ବାଘ �ା ପ�ଭାକର ବାଘ ZUX0645630

ପ ୁ /90456 38 151 456ପ�ଫଲୁ ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ ZUX0113985

ପ ୁ /90457 41 151 457େସାଭାସନ ମହାନ*ିଆ ପି ଯାସନୁ ମହାନ*ିଆ OR/12/089/196176

ପ ୁ /90458 37 151 458ଜଳସନ ମହାନ*ିଆ ପି ନବୀନପାତ�  ମହାନ*ିଆ LSL2633824

�ୀ /90459 31 151 459ର9ିତା ମହାନ*ିଆ �ା ଜଳସନ ମହାନ*ିଆ ZUX0816819

�ୀ /90460 46 151 460କ.ୁଳା ନାଗ �ା ସେୁରଶ ନାଗ ZUX0113977

ପ ୁ /90461 34 151 461ବାବୁଲା ନାଗ ପି ସେୁରଶ ନାଗ ZUX0113993

�ୀ /91462 23 151 462ଏpର ନାଗ �ା ରାେକଶ ନାଗ ZUX1054998

�ୀ /91463 31 151 463ଆରତି ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ ZUX0684969

�ୀ /91464 31 151 464ମିନତି ବାଘ �ା ସଜିବ ବାଘ ZUX0684928

ପ ୁ /91465 24 151 465ସାଗର ବାଘ ପି ଘାସି ରାମ ବାଘ ZUX0945634

ପ ୁ /91466 23 151 466ସିଧା. ବାଘ ପି ଗାଶୀ ରାମ ବାଘ ZUX1243856

ପ ୁ /91467 85 151 467ରଘନୁାଥ ବାଘ ପି ମନଧର ବାଘ OR/12/089/196243

�ୀ /91468 75 151 468ବିମଳା ବାଘ �ା ରଘନୁାଥ ବାଘ LSL1407394

ପ ୁ /91469 45 151 469ଘାସିରାମ ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ LSL1407493

ପ ୁ /91470 40 151 470ସଜୀବ ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ LSL2633691

�ୀ /91471 20 151 471ନିକିତା ବିେସାଈ �ା ସିcା. ବାଘ ZUX1243377

ପ ୁ /91472 44 151 472ଭିମ ବିେଷାଇ ପି ଗପିନାଥ ବିେଷାଇ LSL1407774

�ୀ /91473 41 151 473ମିନା ବିେଷାଇ �ା ଭିମ ବିେଷାଇ LSL1407667

�ୀ /91474 36 151 474ଡାଳିV ବିେଶାଇ ପି େଗାପିନାଥ ବିେଶାଇ ZUX0945394

ପ ୁ /91475 23 151 475ରାହୁଲ ବିେଶାଇ ପି ଭିମ ବିେଶାଇ ZUX0945626

�ୀ /91476 40 151 476ସନିୁତା କଚିମ �ା ଡVରୁ କଚିମ LSL2630499

ପ ୁ /91477 54 151 477ସଦାଶିବ ନାଗ ପି ଗରୁୁ ନାଗ LSL1456854

�ୀ /91478 49 151 478ସବୁା`5 ନାଗ �ା ସଦାଶିବ ନାଗ LSL1456847

ପ ୁ /91479 25 151 479ଖ�ୀYେଫର ନାଗ ପି ସଦାଶିବ ନାଗ ZUX0816843

�ୀ /91480 25 151 480ସବୁତି ନାଗ ପି ପ�ଭୁଦାନ ନାଗ ZUX1097864

ପ ୁ /91481 23 151 481ସତ� ପ�କାଶ ନାଗ ପି ସଦୁଶ ନ ନାଗ ZUX0945931

�ୀ /92482 37 151 482ଶା.ିଲତା ବିେଶାଇ �ା ସାମ. ବିେଶାଇ LSL2633659

�ୀ /92483 50 151 483ଲମ�ମଣି ନାୟକ �ା ନେର*�  ନାୟକ LSL1407691

�ୀ /92484 49 151 484ବିଭିଲନା ନାୟକ �ା ବିପିନ ବିହାରୀ ନାୟକ ZUX0114603

8 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ5ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /92485 33 151 485ସେରାଜ ନାୟକ ମା େପ�ରିକା ନାୟକ ZUX0816769

�ୀ /92486 33 151 486ମ9ଳୁା ନାୟକ �ା ସରୂଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX1243484

�ୀ /92487 22 151 487କବିତା ନାୟକ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ନାୟକ ZUX1357318

�ୀ /93488 53 151 488ସଜୁାତା ଆଚାରୀ �ା ସ9ୟ କମୁାର େବଠୖାରୁ ZUX0428177

ପ ୁ /93489 60 151 489ଶିବ ଚରଣ ମିଶ� ପି ଚକ�ପାଣି ମିଶ� ZUX0428201

�ୀ /93490 49 151 490ଉମ_ଳା ମିଶ� �ା ଶିବ ଚରଣ ମିଶ� ZUX0428219

�ୀ /93491 46 151 491ଭାରତୀ ମିଶ� ପି ରାମ ଚରଣ ମିଶ� ZUX0872184

�ୀ /93492 25 151 492େସାନାଲି ମିଶ� ପି ଶିବ ଚରଣ ମିଶ� ZUX0872192

�ୀ /93493 49 151 493ସବିତା ନାୟକ �ା ମେନାଜ େସଠୀ ZUX0428326

ପ ୁ /93494 63 151 494ବିଜୟ କମୁାର ପEା ପି ଲ67ୀକା. ପEା ZUX0428276

�ୀ /93495 50 151 495ସବିତା ପEା �ା ବିଜୟ କମୁାର ପEା ZUX0428284

�ୀ /93496 28 151 496େଜ�ାସ1ାରାଣୀ ପEା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପEା ZUX0428300

ପ ୁ /93497 46 151 497ପ�ଫଲୁ>  େସଠୀ ପି ମଧସୁଦୁନ େସଠୀ ZUX0428268

ପ ୁ /94498 37 151 498େହମ. କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ପ�ସନ1  କମୁାର ବିେଶାଇ ZUX0114611

�ୀ /94499 27 151 499ସପୁ�ିୟା ବିେଶାଇ �ା େହମ. କମୁାର ବିେଶାଇ ZUX0945543

ପ ୁ /94500 54 151 502ସନ�ାସି ଡ�ରୀ ପି ଜୟ ଡ�ରୀ ZUX0602383

�ୀ /94501 52 151 503ତୁଳସୀ ଡ�ରୀ �ା ସନ�ାସି ଡ�ରୀ ZUX0602359

�ୀ /94502 34 151 504ପ<ଜିନି ଡ଼�ରି ପି ମାକ  ଡ଼�ରି ZUX0276022

ପ ୁ /94503 32 151 505ଦାନିଏଲ ଡ଼�ରି ପି ମାକ  ଡ଼�ରି ZUX0114009

�ୀ /94504 29 151 506ସ9 ୁଡ�ରି �ା ଦାନିଏଲ ଡ�ରି ZUX0602540

�ୀ /94505 37 151 507ରଜିଂତ ଡ�ୀ �ା ମାନୁଏଲ ଡ�ୀ LSL2633576

ପ ୁ /94506 40 151 508ମାନୁଏଲ ଡ�� ୀ ପି ମାକ  ଡ�� ୀ LSL2630523

�ୀ /94507 54 151 509ମ[ୁାମଣି ମହୁରିଆ �ା େପ�ମଚା* ମହୁରିଆ ZUX0602334

�ୀ /94508 23 151 510କବିତା ମହୁରିଆ ମା ମ[ୁାମଣୀ ମହୁରିଆ ZUX1357433

ପ ୁ /94509 22 151 511ଉଦିତ ମହୁରିଆ ପି ପ�ଭାତ ମହୁରିଆ ZUX1357359

�ୀ /94510 19 151 512ମମତା ମହୁରିଆ ମା ମ[ୁାମଣୀ ମହୁରିଆ ZUX1357391

�ୀ /94511 43 151 513ଏଆର େମାହୁରିଆ �ା ପିେକ େମାହୁରିଆ LSL2633907

ପ ୁ /95512 36 151 514ଜୁଗଳ ଦୁଗ5 ପି ଧନର ଦୁଗ5 LSL2633592

�ୀ /95513 32 151 515ସନିୁତା ଦୁଗ5 �ା ଜୁଗଳ ଦୁଗ5 ZUX0365197

�ୀ /95514 73 151 516ଆଳିୟାମା େମgଯୁ �ା ଟୀ.ଏମ େମgଯ ୁ ZUX1243542

ପ ୁ /95515 39 151 517ଶ�ାମ ମାଥ� ୁ ପି ଟୀ.ଏମ ମାଥ� ୁ ZUX1243799

�ୀ /96516 35 151 518ଆଜଗରି ବିବି �ା ମହRଦ ଅଦିମ ZUX0114017

�ୀ /97517 23 151 519ରସ7ୀତା ମାଝୀ �ା ଫିଲିପ ଜPସ ପ�ଧାନ ZUX1243450

ପ ୁ /97518 38 151 520ଅନୁଗୃହ ନାର�ୀ ପି ଜୁନାଧନ ନାର�ୀ ZUX1243823

�ୀ /97519 34 151 521ସଜୁାତା ନାର�ୀ �ା ଅନୁଗୃହ ନାର�ୀ ZUX1243500

ପ ୁ /97520 48 151 522ଯବୁରାଜ ପ�ଧାନ ପି ମqୀବର ପ�ଧାନ LSL2633683

�ୀ /97521 46 151 523ଲିଲିମା ପ�ଧାନ �ା ଯବୁରାଜ ପ�ଧାନ LSL2633675

ପ ୁ /97522 45 151 524େକଳୖାସଚ*�  ପ�ଧାନ ପି ବି/Vର ପ�ଧାନ ZUX0114025

�ୀ /97523 40 151 525ମ9ଲୁତା ପ�ଧାନ �ା େକଳୖାସଚ*�  ପ�ଧାନ LSL2633535

ପ ୁ /97524 26 151 526ଜସୀୟ ପ�ଧାନ ପି ଯବୁରଜ ପ�ଧାନ ZUX0685024

ପ ୁ /97525 24 151 527ଆଗାମ ପ�ଧାନ ପି େକଲୖାଶ ଚ*�  ପ�ଧାନ ZUX1156413

ପ ୁ /98526 36 151 528ମହRଦ ଆଜିP ପି ମହRଦ ଜସିମ LSL2631992

ପ ୁ /98527 28 151 529ଫିଲିପ େଜମସ ପ�ଧାନ ପି ଯବୁରାଜ ପ�ଧାନ ZUX1252865

ପ ୁ /98528 28 151 530ଫିଲିପ େଜମ3 ପ�ଧାନ ପି ଯବୁରାf ପ�ଧାନ ZUX0602516

�ୀ /99529 41 151 531ଝୁନୁ ଭୂମିଆ �ା ଡVରୁଧର ଭୂମିଆ ZUX0114033

�ୀ /100530 64 151 532ବିମଳା ବାହାଦୁର �ା ପଣୂ  ବାହାଦୁର ZUX1243526

ପ ୁ /100531 38 151 533େମାହନ ବାହାଦୁର ପି ପMୁ  ବାହାଦୁର LSL2632008

ପ ୁ /100532 26 151 534କମଳ ବାହାଦୂର ପି ପMୂ  ବାହାଦୂର ZUX0945436

�ୀ /100533 22 151 535ପ�ିୟା ବାହାଦୁର �ା କମଳ ବାହାଦୁର ZUX1357490

ପ ୁ /100534 21 151 536େପ�ମ ବାହାଦୁର ପି େମାହନ ବାହାଦୁର ZUX1243740

ପ ୁ /100535 39 151 537ତରୁଣ ପାଣି ପି ସବୁାଶ ପଣି ZUX1102433

�ୀ /100536 32 151 538ସ7ିତା ପ�rାନ ସାଧ ୁ �ା ତରୁଣ ପାଣି ZUX1102425

ପ ୁ /101537 34 151 539ମେହ*�  ଅନକା ପି େମାହନ ଚ*�  ଅନକା ZUX0114595

�ୀ /101538 62 151 540ରାଧାମଣି ହରିଜନ �ା ପିତ ହରିଜନ ZUX1357532

ପ ୁ /101539 35 151 541ମଲାଖି ହରିଜନ ପି ପିତୁ ହରିଜନ ZUX0114587

�ୀ /101540 27 151 542ଉଲକା ହରିଜନ �ା ମଲାଖି ହରିଜନ ZUX0945550

�ୀ /101541 24 151 543ଜି ଆଇଷ ରାଓ �ା େମାତିରମ ଅ<ା ZUX1102524

ପ ୁ /102542 54 151 544ବିପି: ବିହାରୀ ନାୟକ ପି ଇବ� ାହିP ନାୟକ ZUX0114629

�ୀ /103543 69 151 545କମଳା ମଦୁୁଲି �ା ଡମ ୁମଦୁୁଲି ZUX0205344

ପ ୁ /104544 21 151 546ମନଧର ଭତରା ପି ଧମ ସି� ଭତରା ZUX1167089

�ୀ /104545 48 151 547ହଂସାଇ କଇଁଚ �ା ଆନ* କଇଁଚ ZUX0602425

ପ ୁ /104546 29 151 548ଉମାକା. କଇଁଚ ପି ଆନ* କଇଁଚ ZUX0602417

9 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ5ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /104547 25 151 549ମୀନା କଇଁଚ ପି ଆନ* କଇଁଚ ZUX0945535

�ୀ /104548 23 151 550ରୀନା େକ:ୖଚା ପି ଆନଂଦ େକ:ୖଚା ZUX1348077

ପ ୁ /104549 41 151 551ପ�ଭୁଦାନ େଖାସ> ା ପି ମ�ଳଦାନ େଖାସ> ା ZUX0602318

�ୀ /104550 33 151 552ଫବିତା େଖାସ> ା �ା ପ�ଭୁଦାନ େଖାସ> ା ZUX0602342

ପ ୁ /104551 22 151 553ବିସାଲ େଖାସ> ା ମା ଊtବ େଖାସ> ା ZUX1083971

ପ ୁ /104552 22 151 554ମ�ଳୁ ମଦୁୁଲି ପି ଦୁଜ  ମଦୁୁଲି ZUX1166693

ପ ୁ /104553 30 151 555େମାତିରମ ଅ<ା ପି ସ*ୁର ଅ<ା ZUX1105238

�ୀ /104554 58 151 556ବୁଦୁରି ପରଜା �ା ଦାସ ପରଜା ZUX1165745

ପ ୁ /104555 23 151 557ସହେଦବ ପଜୂାରୀ ପି ଭିମ ପଜୂାରୀ ZUX1165778

�ୀ /104556 21 151 558ହୀରା ପଜୂାରୀ ପି ରାମ ପଜୂାରୀ ZUX1165935

ପ ୁ /104557 21 151 559ବସ. ପଜୂାରୀ ପି ରାମ ପଜୂାରୀ ZUX1167105

�ୀ /106558 41 151 560ରାଧା ପରଜା ପି ହରି ପରଜା ZUX1102870

ପ ୁ /106559 22 151 561େସାରଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ବିଧ�ାଧର ରାଉତ ZUX1104694

�ୀ /109560 30 151 562ପଦ7 ା େଗାଲାରି ପି ଉେପ*�  େଗାଲାରି ZUX1104751

ପ ୁ /113561 63 151 563ଡVରୁ ନାୟକ ପି ଘାସୀରାମ ନାୟକ ZUX1357516

ପ ୁ /113562 39 151 564ଗରୁୁେଦବ ନାୟକ ପି ମାଗରୂୀ ନାୟକ ZUX1357581

�ୀ /123563 42 151 565େକଇମନୁ ନିସା �ା ଏମ.ଡି.ଅନସର ଅଲ> ି ZUX0871970

�ୀ /131564 45 151 566କିେଶାରି କମୁାରି ପEା �ା ଦିଲ> ିପ କମୁାର ପEା ZUX0872259

�ୀ /151565 23 151 567ରଇଲା ମଦୂୁଲୀ ମା ସଇତା ମଦୂୁଲୀ ZUX1361005

ପ ୁ /999566 58 151 568ସ9ୟ କମୁାର େବଠୖାରୁ ପି ସଯୂ�଼  ନାରାୟଣ େବଠୖାରୁ ZUX0940163

ପ ୁ /999567 53 151 569ସଶୁା. କମୁାର ଭ,ାଚାଯ ପି ଶା.ିର9ନ ଭ,ାଚାଯ ZUX1207422

�ୀ /999568 46 151 570ଆେ*�  େରେମାନା େକାu �ା ଜସନ ଲୀଘ େକାu ZUX1357243

ପ ୁ /999569 25 151 571ଅଜୟ ଦୁଗ5 ପି ଲ67ଣ ଦୁଗ5 ZUX0945774

ପ ୁ /999570 23 151 572େଲାକନାଥ େଗୗଡ ପି ଦିବାକର େଗୗଡ ZUX1054097

ପ ୁ /999571 67 151 573େମାହନ ଲାଲ ହରିଜନ ପି ସ*ୁର ଲାଲ ହରିଜନ ZUX1329531

�ୀ /999572 40 151 574ସକୁ� ି ହରିଜନ ପି ସନସାଇ ହରିଜନ ZUX0945725

ପ ୁ /999573 36 151 575ଲ67ଣ ହରିଜନ ପି ନିଳକ] ହରିଜନ ZUX1244045

�ୀ /999574 30 151 576ଲ67ୀ ହରିଜନ ମା ପଦ7 ା ହରିଜନ ZUX0945873

�ୀ /999575 29 151 577ଧନାଈ ହରିଜନ ମା ପଦ7 ା ହରିଜନ ZUX0945865

�ୀ /999576 23 151 578େହମ ହରିଜନ ମା ପଦ7 ା ହରିଜନ ZUX0945857

�ୀ /999577 23 151 579ପାର ହରିଜନ ମା ପଦ7 ା ହରିଜନ ZUX0945907

ପ ୁ /999578 29 151 580ଏଲିଓ େହେଏଳୖା ପି ଖଗପତି େହେଏଳୖା ZUX0945683

�ୀ /999579 26 151 581େଗାରୀ ଜାନୀ �ା ଜୟ ଜାନୀ ZUX1329671

�ୀ /999580 29 151 582ସଜୁାତା ଖରା �ା ଏଲିଓ େହେଏଳୖା ZUX0945675

ପ ୁ /999581 34 151 583ଟୁେଫନ କଲୂଦୀପ ପି ମଦନ କଲୂଦୀପ ZUX1357474

�ୀ /999582 32 151 584ମଧ ୁକଲୂଦୀପ �ା ତୁଫା: କଲୂଦୀପ ZUX1357466

�ୀ /999583 27 151 585କମଳା କଳୁଦୀପ �ା ସେୁର*�  ଟାକ� ୀ ZUX0945287

�ୀ /999584 30 151 586ସ1ିvା ମିଶ� ପି ଅେଶାକ ମିଶ� ZUX0698654

�ୀ /999585 56 151 587ସର�ତି ନାଗ �ା େମାହନ ଲାଲ ହରିଜନ ZUX1330125

ପ ୁ /999586 39 151 588ରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି େମାହନ ଲାଲ ହରିଜନ ZUX1329994

�ୀ /999587 29 151 589େଜ�ାତିମ ୟ ନାୟକ �ା ଚିନ7 ୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX1357284

�ୀ /999588 28 151 590ନି◌*ିିଆ  ଲାଲ ନାୟକ �ା ରାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX1329697

ପ ୁ /999589 52 151 591ପ�େମାଦ ବିହାରୀ ପରିଡା ପି ଧ�ୁବ ପିରଡା ZUX1350750

�ୀ /999590 43 151 592ଭାରତୀ ପରିଡା �ା ପ�େମାଦ ବିହାରୀ ପରିଡା ZUX1350164

�ୀ /999591 19 151 593ପ�ୀତିମୟୀ ପରିଡା ପି ପ�େମାଦ ବିହାରୀ ପରିଡା ZUX1350180

ପ ୁ /999592 69 151 594ପMୂ  ଚ*�  ପ,ନାୟକ ପି ତିରୁପତି ରାଓ ପ,ନାୟକ ZUX0945782

�ୀ /999593 63 151 595ସ7 ିତା ପ,ନାୟକ �ା ପMୂ  ଚ*�  ପ,ନାୟକ ZUX0945790

�ୀ /999594 56 151 596ସଂc�ାରାଣି ପ,ନାଯକ �ା ପ�ଫଲୁ>  କମୁାର ପ,ନାଯକ ZUX1357334

ପ ୁ /999595 36 151 597ଚିନ7 ୟ କମୁାର ପ,ନାୟକ ପି ପ�ଫଲୁ>  କମୁାର ପ,ନାୟକ ZUX1357292

ପ ୁ /999596 68 151 598ସେୁର*�  ପ�ଧାନ ପି ଶକୁ�ୁ  ପ�ଧାନ ZUX0474007

�ୀ /999597 61 151 599ପ<ଜିନୀ ପ�ଧାନ �ା ସେୁର*�  ପ�ଧାନ ZUX0472357

ପ ୁ /999598 45 151 600ପMୂ ଚ*�  ପ�ଧାନ ପି ସେୁର*�  ପ�ଧାନ ZUX0472456

�ୀ /999599 43 151 601ରିନିତା ରାଣୀ ପ�ଧାନ �ା ତାରିଣି ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ZUX0551606

ପ ୁ /999600 43 151 602କୃT ଚ*�  ପ�ଧାନ ପି ସେୁର*�  ପ�ଧାନ ZUX0474015

�ୀ /999601 41 151 603�ାଗତିକା ପ�ଧାନ �ା ପMୂ ଚ*�  ପ�ଧାନ ZUX0472449

ପ ୁ /999602 40 151 604େଗାପାଳ ଚ*�  ପ�ଧାନ ପି ସେୁର*�  ପ�ଧାନ ZUX0551572

ପ ୁ /999603 34 151 605ରବି*� ନାଥ ପ�ଧାନ ପି ସେୁର*�  ପ�ଧାନ ZUX0472340

�ୀ /999604 31 151 606ବନିତା ପ�ଧାନ �ା କୃT ଚ*�  ପ�ଧାନ ZUX0551580

�ୀ /999605 30 151 607ଗୀତା9ଳୀ ପ�ଧାନ ପି ସେୁର*�  ପ�ଧାନ ZUX0472431

�ୀ /999606 28 151 608ପ�ମିତା ପ�ଧାନ �ା େଗାପାଳ ଚ*�  ପ�ଧାନ ZUX0551598

ପ ୁ /999607 31 151 609ରାେଜ*�  ଟାକ� ୀ ପି ଅଭିନାଶ ଟାକ� ୀ ZUX0945261

ପ ୁ /999608 31 151 610ସେୁର*�  ଟାକ� ୀ ପି ଅଭିନାଶ ଟାକ� ୀ ZUX0945295

10 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ5ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /999609 26 151 611ରୀତା ଟାକ� ୀ ପି ଅଭିନାଶ ଟାକ� ୀ ZUX0945253

ପ ୁ /Plot No-2610 28 151 612ଆଶିଷ କମୁାର ବରାଡ ପି େବଣଧୁର ବରାଡ ZUX0612853

�ୀ /01611 26 151 613ପZୁା9ଳୀ େସଠୀ ପି ନରସିଂହ େସଠୀ ZUX0829846

ପ ୁ /1612 24 151 614ଆକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି କାଳ*ୀ ଚରଣ େବେହରା ZUX0945303

�ୀ /1613 45 151 615ଆନ*ି ନାଗ �ା କାମେଶନ ନାଗ OR/12/089/196187

�ୀ /1614 45 151 616ପMୁ_ ନାୟକ �ା ଜVରୁ ନାୟକ ZUX0365353

�ୀ /1615 31 151 617ତିଲତାମ ପରଜା ପି ହରି ପରଜା ZUX1104652

�ୀ /1616 48 151 618ରାଜଲ67ୀ ପରିଡା �ା କାଳ*ି ଚରଣ େବେହରା LSL2631661

�ୀ /1617 39 151 619ବନିତା ପରିଡା �ା ରାଧାଶ�ାମ ପରିଡା LSL2631679

�ୀ /1618 28 151 620କମୁାରୀ ସତନାମୀ �ା ସେୁଲକସନ ସତନାମୀ ZUX1141407

ପ ୁ /02619 27 151 621େଦବାଶିଷ ମEଳ ପି ପାରିେତାଷ ମEଳ ZUX0653139

ପ ୁ /3620 60 151 622ଯଲିୁଏସ ମହାନ*ିଆ ପି ମାନାସନ ମହାନ*ିଆ OR/12/089/196180

�ୀ /4621 55 151 623େକୗଶ;ଯା ମହାନ*ିୟା ମହାନ*ିଆ�ା ଯଲିୁଏସ ମହାନ*ିଆ OR/12/089/196181

�ୀ /5622 64 151 624ରତ1 ମଣି ବିେସାଇ �ା ର9ନ ବିେସାଇ OR/12/089/196204

�ୀ /5623 34 151 625ମାଧରୁୀ ଚିରରା �ା Yିେଭନ ଚିରରା ZUX0433359

ପ ୁ /5624 47 151 626ରାଧାଶ�ାମ ପରିଡା ପି ବ� ହ7 ାନ* ପରିଡା LSL1407345

ପ ୁ /6625 57 151 627ମ�ଲ ଦାନ ଡ�ରି ପି ଦୟାଦାନ ଡ�ରି ZUX0666941

�ୀ /07626 32 151 628ରୀତା ରାଣୀ ମିଶ� �ା ରାେଜଶ କମୁାର ମିଶ� ZUX0816785

�ୀ /7627 50 151 629ରାଧାମଣି ଖ�ୀYିୟାନ �ା ଧନ ଖ�ୀYିୟାନ OR/12/089/196152

ପ ୁ /9628 30 151 630ସିମାଦ� ି େବେହରା ପି ବିTୁଚରଣ େବେହରା ZUX0602896

ପ ୁ /10629 38 151 631Yିେଭ: ଚିରା ପି ୟହନ ଚିରା ZUX0341438

ପ ୁ /10630 56 151 632ଶରତ ଖରା ପି ସରୁାନା ଖରା LSL1407766

ପ ୁ /12631 67 151 633ଇଶ�ାଇଲ କାକରି ପି ଆଇତୁ କାକରି OR/12/089/196276

ପ ୁ /13632 57 151 634ଦାସ ନାଗ ପି ବିେନାଦ ନାଗ ZUX0666958

ପ ୁ /15633 22 151 635ବି. ହରିକ�ିTା ପି ବି. େଗାବି* ZUX1144773

ପ ୁ /15634 27 151 636େପ�P ବିକାଶ େବନିଆ ପି େପ�ମ ପ�କାଶ େବନିଆ ZUX0602888

ପ ୁ /15635 27 151 637େଗୗରା� ନାୟକ ପି ସଦା ନାୟକ ZUX1105311

�ୀ /15636 26 151 638ସ�ୀତା ନାୟକ �ା େଗାରା ନାୟକ ZUX0865444

�ୀ /15637 22 151 639ଶା.ି ନାୟକ �ା େଗୗରା� ନାୟକ ZUX1144658

ପ ୁ /17638 26 151 640ସଯୂ଼�  ଦୁଆରୁ ପି ଶାମ ସ*ୁର ଦୁଆରୁ ZUX1151232

�ୀ /17639 23 151 641ଗିତା ଦୁଆରୁ �ା ସଯୂ�଼  ଦୁଆରୁ ZUX1157601

ପ ୁ /17640 22 151 642କୃତୀବାସ ଦୁରୁଆ ପି ଚ*�  ଦୁରୁଆ ZUX1059492

�ୀ /17641 70 151 643ଦେନଇ ଜାନି ପି ବୁଦୁ ଜାନି ZUX0365361

�ୀ /17642 25 151 644ନିଲୁ ନାୟକ �ା ବଳରାମ ନାୟକ ZUX1141795

�ୀ /18643 70 151 645େସାନି ପରଜା �ା ରାମ ପରଜା ZUX0365346

�ୀ /19644 57 151 646ରାମା ନାୟକ �ା ପMୁ  ନାୟକ OR/12/089/196021

ପ ୁ /19645 29 151 647ସେ.ାଷ ନାୟକ ପି ପMୁ  ନାୟକ ZUX0428771

�ୀ /20646 25 151 648ପ�ମିଳା ବାଘ ପି ଦିବାକର ବାଘ ZUX1046333

�ୀ /20647 24 151 649ସମ_ଲା ବାଘ ପି ଦିବାକର ବାଘ ZUX1046424

ପ ୁ /20648 55 151 650ରାମନାଥ େକାରା ପି ସକୁେଦବ େକାରା ZUX1236694

�ୀ /20649 74 151 651େଗାରି ମଦୁୁଲି �ା ଦଳପତି ମଦୁୁଲି ZUX0428672

ପ ୁ /20650 33 151 652େସାମନାଥ ନାୟକ ପି ଦଳପତି ନାୟକ ZUX1141746

�ୀ /21651 24 151 653ଏସ ଗେୁ\Dୱରୀ �ା ଏସ ସାଇକମୁାର ZUX0940221

�ୀ /21652 39 151 654ପZୁା9ଳୀ ନାୟକ �ା ହୃ*ାବନ ନାୟକ ZUX0428474

ପ ୁ /21653 29 151 655େମାହନ ନାୟକ ପି ଅଜୁ ନ ନାୟକ ZUX0428508

�ୀ /21654 29 151 656ମିନତୀ ନାୟକ ପି ମାଗଣୁୀ ନାୟକ ZUX0865451

ପ ୁ /21655 28 151 657ର9ିତ ନାୟକ ପି ଅଜୁ ନ ନାୟକ ZUX0428656

ପ ୁ /21656 26 151 658ଇ*�  କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଜୁ ନ ନାୟକ ZUX0684845

�ୀ /21657 21 151 659ତୁଳସା ନାୟକ �ା ର9ିତ ନାୟକ ZUX1144948

ପ ୁ /21658 29 151 660ସ�ମ ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ ZUX0684860

ପ ୁ /21659 25 151 661ଏସ ସାଇ କମୁାର ମା ଏସ ଅରୁଣା ZUX0940213

ପ ୁ /22660 58 151 662xୀତିୟ ଜାନି ପି େଗନୁଆ ଜାନି LSL1337195

ପ ୁ /22661 29 151 663ସଦାଶିବ ଜାନୀ ପି ଦୁତ� ଜାନୀ ZUX0428789

ପ ୁ /23662 62 151 664ଦାସି ଯାନି ପି େଘନୁ ଯାନି OR/12/089/196044

ପ ୁ /23663 32 151 665ସକୁେଦବ ଯାନୀ ପି ଦାସି ଯାନୀ ZUX0602748

ପ ୁ /24664 52 151 666ରାମଚ*�  ମଦୁୁଲି ପି ଅy ୁ ନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/196068

�ୀ /24665 44 151 667ସାବିତ�ୀ ମଦୁୁଲି �ା ଘାସିରାମ ମଦୁୁଲି LSL1336197

�ୀ /24666 28 151 668ଚ*� କା.ି ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ଚ*�  ମଦୁୁଲି ZUX0602771

�ୀ /24667 25 151 669ଲତାଶା ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ଚ*�  ମଦୁୁଲି ZUX0945824

ପ ୁ /24668 22 151 670ଦୀପକ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ଚ*�  ମଦୁୁଲି ZUX1105428

ପ ୁ /24669 21 151 671ମେଦଶ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଘାସିରାମ ମଦୁୁଲି ZUX1145572

�ୀ /24670 20 151 672ପଜୁାରାଣୀ ମଦୂୁଲୀ ପି ରାମଚ*�  ମଦୂୁଲୀ ZUX1357680

11 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ5ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /24671 23 151 673ପ�ଳୟ ପାତ� ପି ଊମାକାଂତ ପାତ� ZUX1350933

ପ ୁ /25672 32 151 674ଗ�ା ନାୟକ ପି େତଲି ନାୟକ ZUX0428599

ପ ୁ /25673 31 151 675ବନମାଳୀ ନାୟକ ମା ପଦ7 ା ନାୟକ ZUX0428755

�ୀ /25674 23 151 676ରାଧା ନାୟକ ପି େତଲି ନାୟକ ZUX1141423

ପ ୁ /25675 19 151 677ଦାସରଥି ନାୟକ ମା ପଦ7 ା ନାୟକ ZUX1357698

�ୀ /26676 58 151 678ରଇଲା ମାଝି �ା େଦବ ମାଝି OR/12/089/196055

ପ ୁ /26677 41 151 679ସଦାଶିବ ମାଝି ପି େଦବ ମାଝି LSL1337187

ପ ୁ /26678 31 151 680ସବୁାଷ ମାଝୀ ମା ରଇଲା ମାଝୀ ZUX0428565

ପ ୁ /26679 30 151 681ସେୁର*�  ମାଝି ମା ରଇଲା ମାଝି ZUX0365239

�ୀ /26680 29 151 682ନୀଳାବତୀ ମାଝି �ା ସବୁାଶ ମାଝି ZUX0684829

�ୀ /26681 29 151 683ଭାରତୀ ମାଝୀ �ା ସେୁର*�  ମାଝୀ ZUX1145630

ପ ୁ /27682 52 151 684ମହାେଦବ ମାଝି ପି ନିଳକ] ମାଝି ZUX0666966

�ୀ /29683 65 151 685ଗରୁୁବାରି ମାଝି �ା ଦାେମାଦର ମାଝି LSL1363555

�ୀ /29684 45 151 686ମ�ଳେଦଇ ମାଝି �ା ମନମଧ ମାଝି LSL1336320

ପ ୁ /29685 33 151 687ଗ\ୁ ମାଝୀ ପି ଦାେମାଦର ମାଝୀ ZUX0113415

ପ ୁ /29686 19 151 688ଚଂଦ�  େଶଖର ମାଝୀ ପି ମନମଥ ମାଝୀ ZUX1357177

�ୀ /31687 60 151 689େଜମା ନାୟକ �ା ମକୁ*ୁ ନାୟକ OR/12/089/196060

�ୀ /31688 30 151 690ରଇଲା ନାୟକ �ା ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX1141852

ପ ୁ /31689 23 151 691ରୁେପଶ ନାୟକ ପି ମକୁ*ୁ ନାୟକ ZUX1151273

ପ ୁ /32690 57 151 692ସାନ ନାୟକ ପି ସନିଆ ନାୟକ LSL1337336

�ୀ /32691 48 151 693ସୀତା ନାୟକ �ା ସାନ ନାୟକ LSL1337369

ପ ୁ /32692 27 151 694ସବୁାସ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ ZUX0602789

�ୀ /32693 24 151 695େଗୗରୀ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ ZUX1243252

ପ ୁ /34694 31 151 696ସଯୂ� ବାନୁ ଗାଦବା ପି ହରି ଗାଦବା ZUX0428706

�ୀ /34695 29 151 697ସନିୁତା ଗାଦବା �ା ହରି ଗାଦବା ZUX0428698

ପ ୁ /34696 21 151 698ସେୁରଶ ଗଦବ ପି ନାଥ ଗଦବ ZUX1102698

ପ ୁ /34697 33 151 699ସକୁେଦବ ମଦୁୁଲି ପି ପଣୂ7  ମଦୁୁଲି ZUX0113423

�ୀ /34698 30 151 700ଶିବାନୀ ମଦୁୁଲି �ା ସକୁେଦବ ମଦୁୁଲି ZUX0684902

ପ ୁ /35699 55 151 701ରଘ ୁଯାନି ପି ଝିତୁରୁ ଯାନି OR/12/089/196081

�ୀ /36700 60 151 702ଦନାଇ ଜାନୀ ପି ବୁଦୁ ଜାନୀ LSL1408079

�ୀ /36701 49 151 703ମଇନା ଜାନି ପି ବୁଦୁ ଜାନି ZUX0113431

ପ ୁ /36702 29 151 704ବଳରାମ ଜାନୀ ମା ଦନାଇ ଜାନୀ ZUX0428797

ପ ୁ /37703 71 151 705ସେୁରଶ ଚ*�  ଖରା ପି ଉରିଓ ଖରା ZUX0602862

�ୀ /37704 60 151 706ରାଧା ପାଇକ �ା ରଘ ୁପାଇକ LSL1407618

ପ ୁ /37705 49 151 707ରଘ ୁପାଇକ ପି ପଦଲାମ ପାଇକ LSL1363506

ପ ୁ /37706 29 151 708ସେ.ାଷ ପାଇକ ପି ରଘ ୁପାଇକ ZUX0428615

�ୀ /37707 25 151 709େସବତି ପାଇକ �ା ସେ.ାଷ ପାଇକ ZUX1145473

ପ ୁ /37708 24 151 710ଲିଲୀ ପାଇକ ପି ରଘ ୁପାଇକ ZUX1105287

ପ ୁ /37709 39 151 711ନିର9ନ ତ�ିପାଠି ପି ଭୀମେସନ ତ�ିପାଠି ZUX0865386

�ୀ /37710 35 151 712ଦୀପାଲି ତ�ିପାଠି �ା ନିର9ନ ତ�ିପାଠି ZUX0865378

ପ ୁ /38711 48 151 713ବଳରାମ ବzା ପି ଜଗବcୁ ବzା LSL2654705

�ୀ /38712 39 151 714ପଦ7 ନି ବଛା �ା ବଳରାମ ବଛା LSL1522499

ପ ୁ /39713 60 151 715ଟୁନା ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ ZUX0667162

�ୀ /39714 55 151 716କମଳା ନାୟକ �ା ଟୁନୁ ନାୟକ ZUX0666974

ପ ୁ /39715 23 151 717ଅଜୁ ନ ନାୟକ ପି ଟୁନୁ ନାୟକ ZUX1144815

�ୀ /39716 22 151 718ପଦ7 ନୀ ନାୟକ ପି ଟୁନୁ ନାୟକ ZUX1141886

�ୀ /40717 29 151 719ଲ67ୀ ନାଗ �ା ଜିେତ*�  କମୁାର ନାଗ ZUX0428490

ପ ୁ /40718 71 151 720ମାକ E ପରିଡା ପି ଅ<ରୁ ପରିଡା ZUX0945311

ପ ୁ /40719 45 151 721ଡVରୁପ�ସାଦ ପରିଡା ପି ମାକ E ପରିଡା LSL2631570

�ୀ /40720 43 151 722ଗୀତା9ଳୀ ପରିଡା �ା ଡVରୁ ପ�ସାଦପରିଡା LSL2631562

�ୀ /41721 55 151 723େଶାଭା ସିଂ ତାEି �ା ଯଶୱାଲ ସିଂ ତାEି OR/12/089/196099

�ୀ /42722 28 151 724େମାତି ନାୟକ �ା ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX1150473

�ୀ /42723 21 151 725ନଳିନୀ ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX1150457

ପ ୁ /44724 29 151 726େଗାରା ନାୟକ ମା େବୖେଦହୀ ନାୟକ ZUX0428722

�ୀ /44725 26 151 727ସଜୁଂ[ା ନାୟକ �ା େଗାରା ନାୟକ ZUX0816876

�ୀ /44726 60 151 728େବୈଦହି ପଜୁାରି �ା ପରୁୁସତିୁ ପଜୁାରି OR/12/089/196005

ପ ୁ /44727 28 151 729ଭଗବାନ ପଜୁାରୀ ପି ପରୁୁଷତି ପଜୁାରୀ ZUX1141639

ପ ୁ /44728 25 151 730ମାଧବ ପଜୁାରୀ ପି ପରୁୁଷତି ପଜୁାରୀ ZUX1141977

�ୀ /44729 23 151 731ଭଗବତୀ ପଜୁାରୀ ପି ପରୁୁଷତି ପଜୁାରୀ ZUX1141654

ପ ୁ /45730 46 151 732ନାରାୟଣ ଜାନି ପି ରାମଚ*�  ଜାନି LSL1363985

�ୀ /45731 39 151 733ବାସ.ି ଜାନୀ �ା ନାରାୟଣ ଜାନୀ LSL1363977

ପ ୁ /45732 20 151 734ଅନଂତ ଜାନୀ ପି ନାରାୟଣ ଜାନୀ ZUX1243955

12 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ5ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /45733 57 151 735ନିଳକ] ନାୟକ ପି ସନିଆ ନାୟକ ZUX0666982

�ୀ /46734 57 151 736େଗାରି ଜାନି �ା ଖଗପତି ଜାନି OR/12/089/196017

�ୀ /46735 29 151 737ସ*ୁରୀ ଜାନୀ �ା ପଗପତି ଜାନୀ ZUX0428763

�ୀ /46736 29 151 738ସ*ୁରି ଜାନି ପି ଖଗପତି ଜାନି ZUX1141597

�ୀ /46737 28 151 739ଲ67ୀ ଜାନି ପି ଭଗବାନ ଜାନି ZUX1141464

ପ ୁ /46738 22 151 740ସକୁେଦବ ଜାନି ପି ଖଗପତି ଜାନି ZUX1141902

�ୀ /46739 21 151 741ଭଗବତୀ ଜାନି ପି ଖଗପତି ଜାନି ZUX1141506

�ୀ /46740 21 151 742ମନି ଜାନି ପି ଖଗପତି ଜାନି ZUX1141522

�ୀ /47741 58 151 743ଦଇେମାତି ଜାନୀ �ା ସାନିଆ ଜାନୀ ZUX1243187

ପ ୁ /47742 33 151 744ଭରତ ମଦୁୁଲି ପି ପାପା ମଦୁୁଲି ZUX1144575

�ୀ /47743 28 151 745େମାତି ମଦୁୁଲି �ା ଭରତ ମଦୁୁଲି ZUX1142009

ପ ୁ /47744 25 151 746ସଦାଶିବ ମଦୁୁଲି ପି ଭରତ ମଦୁୁଲି ZUX1145499

�ୀ /47745 21 151 747ସକୁା.ି ମଦୁୁଲି ପି ଭରତ ମଦୁୁଲି ZUX1145028

ପ ୁ /48746 41 151 748ପMୁ  ନାୟକ ପି ପାକଲୁୁ ନାୟକ LSL1408012

�ୀ /48747 31 151 749େଗୗରୀ ନାୟକ �ା ସଦନ ନାୟକ ZUX0428607

�ୀ /48748 30 151 750ଭବାନୀ ନାୟକ �ା ପMୂ  ନାୟକ ZUX0684894

ପ ୁ /48749 44 151 751ଉମାକା. ପାତ� ପି କୃT  େମାହନ ପାତ� ZUX0603522

�ୀ /48750 39 151 752େହମଲତା ପାତ� �ା ଉମାକା. ପାତ� ZUX0603555

ପ ୁ /48751 36 151 753ମଧସୁଦୁନ ପଜୂାରୀ ପି ଦିନବcୁ ପଜୂାରୀ ZUX0603530

�ୀ /49752 50 151 754େମାତି ନାଏକ �ା ସାଧ ୁନାଏକ LSL1408160

�ୀ /49753 24 151 755ଗଆୁଲି ନାୟକ �ା ନେର*�  ନାୟକ ZUX1243278

ପ ୁ /49754 23 151 756ନେର*�  ନାୟକ ପି ସାଧ ୁନାୟକ ZUX1144880

ପ ୁ /49755 21 151 757ଭ[ ନାୟକ ପି ସାଧ ୁନାୟକ ZUX1150309

ପ ୁ /50756 47 151 758େମାହନ ପଜୁାରି ପି ଦାଶରଥି ପଜୁାରି OR/12/089/196025

�ୀ /50757 43 151 759ମ�ଲି ପଜୁାରୀ �ା େମାହନ ପଜୁାରୀ LSL1363530

ପ ୁ /50758 41 151 760ଶ�ୀଧର ପଜୂାରି ପି ଦାଶରଥି ପଜୂାରି LSL1522523

�ୀ /50759 26 151 761ଲ67ୀ ପଜୁାରୀ �ା ଶ�ୀଧର ପଜୁାରୀ ZUX1144666

�ୀ /51760 63 151 762ରାଧା ନାୟକ �ା କମଳୁ ନାୟକ ZUX1144914

�ୀ /51761 52 151 763ଚ*�ମା ନାୟକ �ା େମାହନ ନାୟକ OR/12/089/196032

ପ ୁ /51762 31 151 764େମାହନ ନାୟକ ପି ଅଜୁ ନ ନାୟକ ZUX1150259

�ୀ /51763 29 151 765ସକୁା.ି ନାୟକ �ା େମାହନ ନାୟକ ZUX1150119

ପ ୁ /52764 50 151 766ପିେକ େଗୗଡ ପି ଜି େଗୗଡ LSL2630473

�ୀ /52765 45 151 767ଗୀତାରାଣୀ େଗୗଡ �ା ପିେକ େଗୗଡ LSL2630481

�ୀ /52766 52 151 768ଚ*�ମା ନାୟକ �ା କଶୁ ନାୟକ OR/12/089/196035

ପ ୁ /52767 40 151 769ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି କଶୁ ନାୟକ LSL1364009

�ୀ /52768 30 151 770ବଲା ନାୟକ �ା ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX0365205

ପ ୁ /52769 30 151 771ଗିରିଧର ନାୟକ ମା ଚ*�ମା ନାୟକ ZUX0602813

�ୀ /52770 29 151 772ଅVିକା ନାୟକ ମା ଚ*�ମା ନାୟକ ZUX0428540

�ୀ /52771 27 151 773ପZୁା9ଳି ନାୟକ �ା ଗିରିଧର ନାୟକ ZUX0602912

�ୀ /53772 32 151 774ଋ<ି ବାଘ �ା ବୁଡୁ ବାଘ ZUX0865410

�ୀ /53773 62 151 775ମାଳତି ନାୟକ �ା ମହାେଦବ ନାୟକ OR/12/089/196041

�ୀ /53774 50 151 776ତୁଳା ନାୟକ �ା ସ<ର ନାୟକ LSL2633998

ପ ୁ /53775 38 151 777ଶ<ର ନାୟକ ପି ମହାେଦବ ନାୟକ OR/12/089/196825

ପ ୁ /53776 29 151 778ଜିତୁ ନାୟକ ପି ତୁଳା ନାୟକ ZUX0428664

�ୀ /53777 25 151 779ସନୁୀ ନାୟକ �ା ଜିତୁ ନାୟକ ZUX1223619

�ୀ /53778 44 151 780ମିତା ପରିzା �ା ସାଇ ରାଜୁ ZUX0429324

ପ ୁ /54779 67 151 781ଜୀତୁ ଜାନୀ ପି କମଲୁୂ ଜାନୀ ZUX1243757

�ୀ /54780 50 151 782େପ{ାେଦଇ ଜାନି �ା ଝିତୁରୁ ଜାନି ZUX1255272

�ୀ /56781 55 151 783ଲ67ୀ ନାୟକ �ା ଅy ୁ ନ ନାୟକ OR/12/089/196053

�ୀ /56782 40 151 784ପZୁା9ଳି ନାୟକ ପି ଅଜିନ ନାୟକ ZUX0770594

ପ ୁ /56783 34 151 785ସବୁାସ ନାୟକ ପି େଗାରା ନାୟକ ZUX0113464

�ୀ /56784 33 151 786ତୁଳସୀ ନାୟକ �ା ସବୁାସ ନାୟକ ZUX0113472

�ୀ /57785 56 151 787ରତ1 ି  ଯାନି �ା ଦାସି ଯାନି OR/12/089/196045

ପ ୁ /57786 50 151 788ରଘମୁଣି ଯାନି ପି େଘନୁଆ ଯାନି OR/12/089/196046

�ୀ /57787 45 151 789ଲ67ୀ ଯାନି �ା ରଘମୁଣୀ ଯାନି OR/12/089/196047

ପ ୁ /57788 29 151 790ବଳ ଜାନୀ ପି ରଘମୁଣି ଜାନୀ ZUX0428748

�ୀ /58789 47 151 791ଚ|ା ମଦୁୁଲି �ା ରାମଚ*�  ମଦୁୁଲି OR/12/089/196069

ପ ୁ /58790 47 151 792ଘାସିରାମ ମଦୁୁଲି ପି ଅy ୁ ନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/196070

�ୀ /58791 38 151 793ଧନେମାତି ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁ ନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/196073

�ୀ /58792 21 151 794ସନିୁତା ମଦୁୁଲି �ା ସଦାଶିବ ମଦୁୁଲି ZUX1145531

�ୀ /59793 45 151 795ପଦ7 ା ନାୟକ �ା େତଲି ନାୟକ OR/12/089/196072

�ୀ /59794 28 151 796ସମିୁତ� ା ପରଜା �ା ରାମନାଥ ପରଜା ZUX0603548

13 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ5ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /60795 52 151 797ପ�ଦୀପ କମୁାର ବାଇ ପି େକସବ ଚ*�  ବାଇ ZUX0602680

�ୀ /60796 41 151 798ଗୀତା9ଳି ବାଇ �ା ପ�ଦିପ କମୁାର ବାଇ ZUX0602698

ପ ୁ /60797 27 151 799ମରୁଲୀଧର ପ�ଧାନୀ ପି ବନମାଳୀ ପ�ଧାନୀ ZUX0816942

ପ ୁ /60798 25 151 800ମକର* ପ�ଧାନୀ ପି ବନମାଳୀ ପ�ଧାନୀ ZUX0945717

�ୀ /60799 55 151 801ପଦ7 ାବତୀ ସାହୁ �ା ହରିହର ସାହୁ LSL1336312

�ୀ /60800 39 151 802ସଶୁା.ି ସାହୁ �ା ଅଜୁ ନ ସାହୁ ZUX0602797

�ୀ /60801 37 151 803ସକ.ୁଳା ସାହୁ �ା ରାେଜ*�  ସାହୁ ZUX0602839

ପ ୁ /60802 26 151 804ତପନ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ ZUX0816959

�ୀ /62803 42 151 805ସବିତା ବାଘ �ା ଅରୁଣେଦବ ବାଘ ZUX0113480

ପ ୁ /62804 60 151 806ଅରୁଣ େଜବ ପି େତୟବସା େଜବ LSL1363498

�ୀ /62805 68 151 807ବାଲି ମାଝି �ା ନିଳକ] ମାଝି ZUX0389973

ପ ୁ /62806 58 151 808ହରି}*�  ମାଝି ପି ନିଳକ] ମାଝି LSL1336833

ପ ୁ /62807 47 151 809ମଧ ୁସଦୁନ ମାଝି ପି ନିଳକ] ମାଝି LSL1408145

�ୀ /62808 44 151 810ସାବିତ�ି  ମାଝି �ା ମହାେଦବ ମାଝି OR/12/089/196057

ପ ୁ /62809 44 151 811ମଦନ ମାଝି ପି ନୀଳକ] ମାଝି LSL1363514

�ୀ /62810 43 151 812ସଭୁଦ� ା ମାଝି �ା ମଦନ ମାଝି LSL1522713

�ୀ /62811 30 151 813ସନମତି ମାଝୀ �ା ହରି}*�  ମାଝୀ ZUX0428557

�ୀ /62812 29 151 814ରାଧା ମାଝି �ା ମଧସୁଦୁନ ମାଝି ZUX0365221

ପ ୁ /62813 27 151 815ରାେଜଶ ମାଝୀ ପି ମଦନ ମାଝୀ ZUX1243765

�ୀ /62814 22 151 816ଡମଣିୁ ମାଝୀ �ା ବଳରାମ ମାଝୀ ZUX1145671

�ୀ /62815 21 151 817ଚkଳା ମାଝୀ �ା ଶ<ର ମାଝୀ ZUX1357631

�ୀ /62816 21 151 818ତୁଳସୀ ମାଝୀ ପି ମଦନ ମାଝୀ ZUX1145457

ପ ୁ /62817 20 151 819ଶଂକର ମାଝୀ ପି ମାଧଵ ମାଝୀ ZUX1243674

�ୀ /62818 51 151 820ଡାଳିV ନାୟକ ପି ପଦଲାମ ପ�ଧାନୀ ZUX1145184

�ୀ /63819 50 151 821ମ[ୁା ଯାନି �ା ରଥ ଯାନି OR/12/089/196078

ପ ୁ /63820 31 151 822କହ1 ୁ  ଜାନୀ ମା ମ[ୁା ଜାନୀ ZUX0429332

ପ ୁ /64821 27 151 823ଡV ୁଜାନି ପି ଭଗବାନ ଜାନି ZUX0684837

ପ ୁ /66822 56 151 824ମଧ ୁଜାନି ପି ବଳରାମ ଜାନି OR/12/089/196090

�ୀ /66823 43 151 825ପାବ ତି ଜାନି �ା ମଧ ୁଜାନି OR/12/089/196091

�ୀ /66824 40 151 826ମାଧରୁୀ ଜାନୀ �ା ଅନୀଲ ଜାନୀ LSL2634251

�ୀ /66825 36 151 827ଲଳିତା ଜାନୀ �ା ସନୁୀଲ ଜାନୀ LSL2631984

ପ ୁ /66826 34 151 828ଭଗବାନ ଯାନୀ ପି ଦାସୀ ଯାନୀ LSL2633782

�ୀ /66827 24 151 829ନିମାଈ ଜାନୀ �ା େଖତରା ଜାନୀ ZUX1357524

�ୀ /66828 61 151 830ରାଇଲା ନାୟକ ପି ବୁଦୁ ନାୟକ ZUX1252857

�ୀ /66829 67 151 831ରଇଲା ପରଜା ପି ବୁଦୁ ପରଜା OR/12/089/196089

�ୀ /68830 71 151 832ପାକୀଲୀ ନାୟକ ପି େଜମା ନାୟକ ZUX1243401

ପ ୁ /68831 43 151 833ଅଜୁ ନ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX1243690

ପ ୁ /68832 43 151 834ସ9ିବ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ ZUX0602847

ପ ୁ /68833 42 151 835ଅଜୁ ନ ନାୟକ ପି ରାମ ବାହାଦୁର ନାୟକ LSL1363969

�ୀ /68834 38 151 836ପଦ7 ନୀ ନାୟକ �ା ଅଜୁ ନ ନାୟକ LSL1363951

ପ ୁ /68835 32 151 837ଝାେଡ/ର ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ ZUX0602870

�ୀ /68836 29 151 838ସେ.ାଷୀ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ ZUX0428805

�ୀ /68837 29 151 839ତୁଳସୀ ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ ZUX0602854

�ୀ /68838 23 151 840ମମତା ନାୟକ �ା ଝାେଡ/ର ନାୟକ ZUX1144617

�ୀ /68839 37 151 841ଶା.ି ସାହୁ �ା ସେ.ାଷ ସାହୁ ZUX1328566

�ୀ /68840 37 151 842ଶା.ୀ ସାହୁ �ା ସେ.ାଷ ସାହୁ ZUX1356013

ପ ୁ /69841 44 151 843ଦିଲି~ ମEଲ ପି ସଂକର ମEଲ ZUX0603472

�ୀ /69842 43 151 844େହମଲତା ମEଳ �ା ଦିଲି~ ମEଳ ZUX0603464

�ୀ /69843 50 151 845ଉମ_ଳା ପରିଡା �ା େଗୗରିଶ<ର ପରିଡା OR/12/089/196064

ପ ୁ /70844 50 151 846କାମେନସ ନାଗ ପି ଇ�ର ନାଗ OR/12/089/196186

ପ ୁ /71845 33 151 847ଏମ.ଡି. ଅମିରୁଲ ପି ଏମ.ଡି. ୟୁନସ ZUX1157908

ପ ୁ /71846 27 151 848ଅଜୁ ନ ହ.ାଳ - ଚା*ିନୀ ହ.ାଳ ZUX1252873

�ୀ /71847 26 151 849ଚା*ନୀ ହ.ାଳ �ା ଅଜୁ ନ ହ.ାଳ ZUX0865402

�ୀ /71848 50 151 850େତେହରା ଖାତୁନ �ା ମହRଦ ଇସାକ LSL2631745

�ୀ /71849 28 151 851ଆଜେମରୀ ଖାତୁନ �ା ଏମ.ଡି. ଅନିରୁଲ ZUX1147065

�ୀ /71850 21 151 852ସବନମ ଖାତୁନ ପି େଓୗରା�େଜବ ଖାତୁନ ZUX1157825

�ୀ /71851 26 151 853ସବନମ ଖତୁନ ମା େତେହରା ଖତୁନ ZUX0865394

�ୀ /71852 67 151 854ସଯୁ� ମଣି ମହାନ*ିଆ �ା ନବିନ ପାତ�  ମହାନ*ିଆ OR/12/089/196179

ପ ୁ /71853 41 151 855ଦିଗାVର ସାମଲ ପି ପ�ାଣ କୃT ସାମଲ ZUX0865428

�ୀ /71854 35 151 856ଲ67ୀ ସାମଲ �ା ଦିଗାVର ସାମଲ ZUX0865436

�ୀ /72855 55 151 857କମଳା ନାୟକ �ା େପ�ମ େମାହନ ନାୟକ ZUX0113498

ପ ୁ /73856 50 151 858ଆନ*କମୁାର ବୀେଷାଇ ପି େଗାରା ବୀେଷାଇ OR/12/089/196207

14 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ5ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /73857 45 151 859ଶଭାମଣି ବୀେଷାଇ ପି େଗାରା ବୀେଷାଇ OR/12/089/962081

�ୀ /73858 41 151 860େଗୗରୀ ପାତ� �ା ପ�ବିଣ ପାତ� ZUX0114546

ପ ୁ /74859 40 151 861ରାେଜଶ ଖରା ପି ନୀଳକ] ଖରା OR/12/089/196787

�ୀ /75860 40 151 862ଅନୁ ଖରା �ା େକୖଳାସ ଖରା LSL1465889

�ୀ /76861 52 151 863ପଦ7 ା ହରିଜନ �ା ପିତାVର ହରିଜନ OR/12/089/196227

ପ ୁ /78862 38 151 864ଲ61ଣ ଖ�ୀYିୟାନ ପି ଧନ ଖ�ୀYିୟାନ OR/12/089/196153

ପ ୁ /79863 57 151 865େମାତି ସି� ବାଘ ପି ମନଧର ବାଘ ZUX0113514

�ୀ /80864 42 151 866ଝରଣା ବାଘ �ା ଜୟରାମ ବାଘ LSL1465954

�ୀ /80865 42 151 867ଦୟାମଣି ବାଘ �ା ଘାସିରାମ ବାଘ LSL1465970

ପ ୁ /80866 38 151 868ଜୟରାମ ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ ZUX1352467

ପ ୁ /81867 54 151 869େଗୗରୀଶ<ର ମହା.ି ପି ବିଚିତ�  ଶ<ର ମହା.ି ZUX0206730

ପ ୁ /82868 40 151 870ନେର*�  ନାୟକ ପି ଆନ* ନାୟକ OR/12/089/196234

�ୀ /83869 62 151 871େପ�ମମଣି କାକରି �ା ଇସ�ାଇଲ କାକରି OR/12/089/196784

ପ ୁ /83870 31 151 872େକ ସେ.ାଷ ରାଓ ପି େକ ଗେଣ/ର ରାଓ ZUX0428730

�ୀ /83871 41 151 873ନିମ ଳା ସିଂ�୍ �ା ରବିନାରାୟଣ ସିଂ�୍ ZUX0206748

�ୀ /85872 32 151 874ସବିତା ଦEେସନା ପି ନବିନ ଦEେସନା ZUX0770586

ପ ୁ /85873 30 151 875ରବି ଦEେସନା ମା ଯେଶାଦା ଦEେସନା ZUX0945832

ପ ୁ /85874 28 151 876ରାମ ଚ*�  ଦEେସନା ମା ଯେଶାଦା ଦEେସନା ZUX0945840

�ୀ /86875 32 151 877ସକୁ କ*ପାନ �ା ଲାଲୁ କ*ପାନ ZUX0365213

�ୀ /86876 55 151 878ସାଇତା ଖEପାଣ �ା ଖ�ୀY ଖEପାଣ OR/12/089/196470

ପ ୁ /86877 38 151 879ଲାଳୁ ଶEପାନ ପି ଖ�ୀY ଶEପାନ ZUX0113522

�ୀ /87878 60 151 880ସତ�ଭାମା xିେବଦି �ା ପରେମ/ର xିେବଦି OR/12/089/196457

ପ ୁ /87879 46 151 881ସିବନାରାୟଣ xିେବଦି ପି ପରେମ/ର xିେବଦି OR/12/089/196458

�ୀ /87880 40 151 882ସବିତା xିେବଦି �ା ଶିବ ନାରାୟଣ xିେବଦି LSL2655983

�ୀ /87881 49 151 883ଜମନୁା ମ�ରାଜ �ା ଲେVାଧର ମ�ରାଜ ZUX0114553

ପ ୁ /88882 65 151 884ବିରk ିଧୀର ପି ମରୁଲି ଧୀର ZUX0603431

�ୀ /88883 51 151 885ଟୁନି ଧୀର �ା ବିରk ିଧୀର ZUX0603423

ପ ୁ /88884 48 151 886େଜ ଏଲ ସାମଲ ପି ଚ*�  େଶଖର ସାମଲ ZUX0428631

�ୀ /88885 21 151 887ପZୁା9ଳୀ ଶା�ୀ ପି ସାମିଏଲ ଶା�ୀ ZUX1145408

�ୀ /88886 38 151 888ସାଲମି ଶା�ୀ �ା େଜ ଏଲ ସାମଲ ZUX0428649

ପ ୁ /89887 25 151 889ବଲରାମ ମାଝୀ ପି ମାଧବ ମାଝୀ ZUX1102854

ପ ୁ /89888 34 151 890ମହRଦ ରଜା� ପି ମହRଦ ଇସା� ZUX0666990

ପ ୁ /89889 32 151 891ମହRଦ ରଫି ପି ମହRଦ ଇସାକ ZUX0667006

ପ ୁ /90890 52 151 892ସହେଦବ ମଦୁୁଲି ପି େକଶବ ମଦୁୁଲି OR/12/089/196075

ପ ୁ /90891 36 151 893ଲ67ଣ ମଦୁୁଲି ପି ସହେଦବ ମଦୁୁଲି ZUX0113530

ପ ୁ /90892 28 151 894ଶିବାନ* ମଦୁୁଲି ପି ସହେଦବ ମଦୁୁଲି ZUX0428524

�ୀ /90893 28 151 895ଲ67ୀ ମଦୁୁଲି ପି ସହେଦବ ମଦୁୁଲି ZUX0428714

�ୀ /90894 28 151 896ପି<ି ମଦୁୁଲି �ା ଲ67ଣ ମଦୁୁଲି ZUX0684811

�ୀ /91895 44 151 897ଏମ ପଦ7 ା �ା ଏମ େଭେ<ଟ ରାଓ ZUX0428680

ପ ୁ /91896 47 151 898ବି.ଶ�ନିିବାସ ପ�ଧାନ ପି ବି.ବାସଧୁର ପ�ଧାନ ZUX0667014

�ୀ /91897 40 151 899ବି.କଲ�ାଣି ପ�ଧାନ �ା ବି.ଶ�ୀନିବାସ ପ�ଧାନ ZUX0667022

ପ ୁ /92898 40 151 900ରଘନୁାଥ ପଜୂାରି ପି ଦାଳରଥି ପଜୂାରି LSL2634020

�ୀ /92899 28 151 901ସଖୁେଦଇ ପଜୁାରୀ �ା ରଘନୁାଥ ପଜୁାରୀ ZUX1144740

�ୀ /94900 39 151 902ସେରାଜିନି ହିଆ; �ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ହିଆ; ZUX0206763

ପ ୁ /95901 79 151 903ହରି}*�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ଗଣପତି ପାଣିଗ�ାହି LSL2636223

�ୀ /95902 68 151 904ପ�ଭାସିନି ପାଣିଗ�ାହି �ା ହରି}*�  ପାଣିଗ�ାହି LSL2636165

ପ ୁ /95903 47 151 905ସେୁରଶ ଚ*�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ହରି}*�  ପାଣିଗ�ାହି LSL2636181

�ୀ /95904 44 151 906ନିମ ଳା ପାଣିଗ�ାହି �ା ସେୁରଶ ଚ*�  ପାଣିଗ�ାହି LSL2636173

ପ ୁ /95905 42 151 907ରେମଶ ଚ*�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ହରି}*�  ପାଣିଗ�ାହି LSL2636199

ପ ୁ /96906 40 151 908ୟସବିନ କମୁାର ବାଘେର ପି ମେହ*�କମୁାର ବାଘେର ZUX0113548

�ୀ /97907 60 151 909ସଂଧାରାଣୀ କମୁାର �ା ଶ<ର କମୁାର ZUX0113555

ପ ୁ /98908 40 151 910ହରି ପଜୁାରୀ ପି ଜଗବଂଧ ୁପଜୁାରୀ LSL2633808

�ୀ /99909 28 151 911ଆରତି ଦାସ �ା ଉମା ମେହ/ର ଦାସ ZUX1145044

�ୀ /100910 50 151 912ୱାଇଚ*� ରାଓ �ା ୱାଇ ସଯୁ� ନାରାୟଣ ZUX0667030

ପ ୁ /101911 37 151 913ସନୁା ସା ପି ଅରୁଣେଦବ ସା ZUX0113563

ପ ୁ /101912 23 151 914ରାଜ କିଶନ ସା ପି େଓୗର�େଜବ ସା ZUX1144708

ପ ୁ /102913 41 151 915ରବୀ*�  କମୁାର ମହା.ି ପି େକଳୖାସ ଚ*�  ମହା.ି ZUX0113571

ପ ୁ /103914 49 151 916ମେନାର9ନ ଘଟାଲ ପି େଗାେରଖ ଚ*�  ଘଟାଲ ZUX0667048

ପ ୁ /103915 45 151 917ଚି`ରଂଜନ ଘଟାଲ ପି େଗାେରଖଚ*�  ଘଟାଲ LSL2633840

�ୀ /103916 40 151 918କନିୁ ଘଟାଲ �ା ଚି`ରଂଜନ ଘଟା LSL2634079

�ୀ /104917 48 151 919ୱାଇପାବ ତRା �ା ୱାଇଚ*� ରାଓ ZUX0667063

ପ ୁ /104918 41 151 920ମହମଦ ଅସରଫ ପି ମହମଦ ଜୁନବ ZUX1102946

15 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ5ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /105919 54 151 921େପ�ମପ�କାଶ େବନିଆ ପି େପ�ଦାନ େବନିଆ ZUX0667089

�ୀ /105920 49 151 922ଅନିତା େବନିଆ �ା େପ�ମପ�କାଶ େବନିଆ ZUX0667071

�ୀ /107921 39 151 923ଉମ_ଳା ନାୟକ �ା ପ�ଦୀପ ନାୟକ ZUX0206771

�ୀ /108922 49 151 924ରିନା ବାରିକ ପି ତ�ିନାଥ ବାରିକ ZUX0206789

ପ ୁ /108923 47 151 925ତ�ିନାଥ ବାରିକ ପି ଚ*�  ବାରିକ ZUX0428623

ପ ୁ /109924 53 151 926ସେୁର*�  ନାୟକ ପି େଗାପି ନାୟକ ZUX0114645

�ୀ /109925 41 151 927ର9ିତା ନାୟକ �ା ସେୁର*�  ନାୟକ ZUX0872176

ପ ୁ /109926 27 151 928ପ�ଶା. ନାୟକ ପି ସେୁର*�  ନାୟକ ZUX0872168

ପ ୁ /109927 25 151 929ଗେଣଶ ନାୟକ ପି ସେୁର*�  ନାୟକ ZUX0872150

ପ ୁ /109928 22 151 930େସା.ୁ ନାୟକ ପି ସଦାଶିବ ନାୟକ ZUX1105576

ପ ୁ /109929 38 151 931େରାହିତ ସାହୁ ପି ହରି}*�  ସାହୁ ZUX0602672

�ୀ /109930 37 151 932ସଂଯ[ୁା ସାହୁ �ା େରାହିତ ସାହୁ ZUX0602706

ପ ୁ /109931 69 151 933ହରି}*�  ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ ZUX0602664

�ୀ /109932 64 151 934ପଦ7 ା ସାହୁ �ା ହରି}*�  ସାହୁ ZUX0602649

ପ ୁ /109933 46 151 935ରାେଜ*�  ସାହୁ ପି ମ�ଳା ସାହୁ ZUX0602821

ପ ୁ /109934 41 151 936ବନମାଳି ସାହୁ ପି ହରି}*�  ସାହୁ ZUX0602722

ପ ୁ /109935 37 151 937ରାେଜଶ ସାହୁ ପି ହରି}*�  ସାହୁ ZUX0602714

�ୀ /109936 35 151 938େରବତି ସାହୁ �ା ବନମାଳି ସାହୁ ZUX0602730

�ୀ /109937 32 151 939ରଶ7 ିତା ସାହୁ �ା ରାେଜଶ ସାହୁ ZUX0602755

ପ ୁ /109938 30 151 940ଗେଣଶ ସାହୁ ପି ସବୁଳ କମୁାର ସାହୁ ZUX0602805

ପ ୁ /110939 60 151 941ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି ଲଛମନ ନାୟକ ZUX0645614

�ୀ /110940 55 151 942ଜମଦୁା ନାୟକ �ା ବାସ ୁନାୟକ ZUX0645663

�ୀ /111941 27 151 943େକ. ଅVିକା �ା େକ. କାେନୟା ZUX1145606

�ୀ /113942 35 151 944ଲ67ୀପ�ିୟା ନାୟକ �ା ଗରୁୁେଦବ ନାୟକ ZUX0865469

�ୀ /999943 52 151 945େକ. ଈ/ରୀ �ା େକ. ଗେଣ/ର ZUX0114454

�ୀ /999944 31 151 946ରୀନା ଘେଡଇ �ା ସେ.ାଷ ଘେଡଇ ZUX0930255

ପ ୁ /999945 32 151 947ପ<ଜ ଗ\ୁା ପି େମୗଜ ଗ\ୁା ZUX1055508

�ୀ /999946 37 151 948ଏସ ରମା ମା ଏସ. ଜୟା ZUX0940189

ପ ୁ /999947 24 151 949ମେନାଜ କମୁାର ସି� ପି ରବି ନାରାୟଣ ସି� ZUX1216670

ପ ୁ /999948 67 151 950କାହ1 ୁ  ଚରଣ ସବୁୁhି ପି େଗୗରା� ଚରଣ ସବୁୁhି ZUX0945709

�ୀ /1949 27 151 1079ଜରିନା େବଗP �ା େଶO ରାମାଜା: ZUX0428037

ପ ୁ /1950 54 151 1080କାଳ*ି ଚରଣ େବେହରା ପି ପ�ଭାସ ଚ*�  େବେହରା LSL1456862

�ୀ /1951 31 151 1081ଅମ�ିତା ମହାପାତ� ପି େକଦାରନାଥ ମହାପାତ� ZUX0206847

�ୀ /02952 44 151 1082ମେହ/ର ଷଢ�ୀ ପି ଗ�ାଧର ଷଢ�ୀ ZUX0774992

�ୀ /02953 43 151 1083ମିନତୀ ରାଣୀ ଷଢ�ୀ �ା ମେହ/ର ଷଢ�ୀ ZUX0774984

ପ ୁ /2954 65 151 1084ନରସିଂହ ପାଢୀ ପି େଗୗରଚ*�  ପାଢୀ OR/12/089/196454

ପ ୁ /3955 68 151 1085ଅନ. କମୁାର ମିଶ� ପି ମରୁଲିଧର ମିଶ� OR/12/089/196696

ପ ୁ /4956 70 151 1086ଅ9ନିକମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ପି ଜୟାରାମ ଅଗ�ୱାଲ OR/12/089/196471

�ୀ /5957 65 151 1087କେମାଳିନି ପରିଡା �ା ବ� ହ7 ାନ* ପରିଡା OR/12/089/196452

ପ ୁ /5958 24 151 1088ଆକାଶ ର9ନ ପରିଡା ପି େଦେବ*�  ପରିଡା ZUX1158203

�ୀ /7959 60 151 1089ପZୁା9ଳି ମିଶ� �ା ଅନ. ମିଶ� OR/12/089/196639

ପ ୁ /7960 44 151 1090ରାେଜଶ କମୁାର ମିଶ� ପି ଅନ. କମୁାର ମିଶ� LSL1456979

ପ ୁ /8961 51 151 1091ରାଜ କମୁାର ଦୀପକ ପି ଧନୁଯ� ୟ ଦୀପକ ZUX0602227

�ୀ /8962 46 151 1092ସାଇବାନୀ ଦୀପକ �ା ରାଜ କମୁାର ଦୀପକ ZUX0602235

�ୀ /9963 62 151 1093ଚ*�କଳା େଦବି ଅଗ�ୱାଲ �ା ଅ9ନି ଅଗ�ୱାଲ OR/12/089/196472

ପ ୁ /9964 56 151 1094ଅରବି* କମୁାର ଅଗ�ବାଲ ପି ଦୟାରାମ ଅଗ�ବାଲ OR/12/089/196474

ପ ୁ /9965 49 151 1095ପବନକମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ପି ଅ9ନି ଅଗ�ୱାଲ OR/12/089/196473

�ୀ /10966 53 151 1096ସ�ିତା ଅଗ�ୱାଲ �ା ଅରବି* ଅଗ�ୱାଲ OR/12/089/196475

�ୀ /10967 44 151 1097ନୀତୁ ଅଗ�ବାଲ �ା ପବନ କମୁାର ଅଗ�ବାଲ LSL1459262

ପ ୁ /10968 23 151 1098ପାଥ  ପ�ତିମା ଦାସ ପି ଭୁବନାନ* ଦାସ ZUX1348002

ପ ୁ /10969 65 151 1099ଦିବାକର କର ପି ବୃ*ାବନ କର OR/12/089/196421

�ୀ /12970 58 151 1100ବିେଦଶିନୀ ମହାପାତ� �ା େକଦାରନାଥ ମହାପାତ� LSL1456896

ପ ୁ /13971 39 151 1101ଗରୁୁେଦବ ନାୟକ ପି ମାଗଣିୁ ନାୟକ LSL1456870

�ୀ /14972 24 151 1102ଦୟାମଣୀ ହରିଜନ �ା ମତିରାମ ହରିଜନ ZUX1056142

�ୀ /14973 33 151 1103ରଶ7 ିତା କମୁାରୀ ପାତ� ପି ଏ ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0206854

ପ ୁ /14974 32 151 1104ସନୁୀଲ କମୁାର ପାତ� ପି ଏ ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0206839

�ୀ /26975 46 151 1105କମଳା ଦୁରୁଆ �ା ଡମ ୁଦୁରୁଆ ZUX1050723

�ୀ /27976 24 151 1106ଫଲୁ ଦୁରୁଆ �ା ସଦନ ଦୁରୁଆ ZUX1050756

�ୀ /999977 37 151 1107ସଜୁାତା େବେହରା �ା ଶ[ି କା. େବେହରା ZUX1357268

ପ ୁ /999978 30 151 1108ଶ[ି କା. େବେହରା ପି େବକୖ]ୁ େବେହରା ZUX1357250

�ୀ /999979 51 151 1109ସର�ି ଦୁରୁଆ �ା ରଘନୁାଥ ଦୁରୁଆ ZUX1056167

ପ ୁ /00980 20 151 1134ରାେଜ*�  ବାଘ ପି ପ�ଭାକର ବାଘ ZUX1367523

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ5ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /Hanaguda981 24 151 1135ସମୀର କମୁାର ଖାଡ଼ଗା◌ଂ ପି ମେହDଵର ଖାଡ଼ଗାଂ ZUX1371715

ପ ୁ /999982 18 151 1136ଅବିନାଶ ଦାସ ପି ରତିକା. ଦାସ ZUX1396977

ପ ୁ /2983 21 151 1137କାଳୀ ଚରଣ ପାଢ଼ୀ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ପଢ଼ୀ ZUX1399237

ପ ୁ /C/8, All984 19 151 1138ଆ� ଯମାନ ପଟନାୟକ ପଟନାୟକ- ଆୟୁଷମାନ ପଟନାୟକ ZUX1400654

�ୀ /06985 48 151 1139ଆରତୀ ଗ.ାୟତ �ା ଉମା କା. ଗ.ାୟତ ZUX1401454

ପ ୁ /557 -H986 18 151 1140ସମୀର ଘଟାଲ ପି ଚି`ରଂଜନ ଘଟାଲ ZUX1401728

�ୀ /00987 22 151 1141ଦିବ�ାଭାରତୀ ପଡାଲ �ା ଇ*�  କମୁାର ନାୟକ ZUX1402122

�ୀ /00988 21 151 1142ସବିତା ଭତ� ା �ା ବୀେନଶ ନାଗ ZUX1402379

ପ ୁ /MISHRA CO989 25 151 1143ଭଗବାନ ମିଶ� ପି ନିଳମାଧବ ମିଶ� ZUX1404318

ପ ୁ /00990 26 151 1144Pଡ ହାଇଦର ଅଲୀ ପି Pଡ ଇଦରୀସ ZUX1405422

ପ ୁ /85991 23 151 1145ଦଶ ନ ଦାନଫଲୁ ପି ଈDଵରଦାନ  ଫଲୁ ଡ�ରି ZUX1406784

ପ ୁ /00992 19 151 1146େରାହନ ବିେଶାଇ ପି ଭିମ ବିେଶାଇ ZUX1407246

ପ ୁ /16993 22 151 1147ଅ9ନୀ କମୁାର ନାୟକ ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX1409028

�ୀ /0082994 28 151 1148ସବିତା ବାଘ ପି େମାତିସିଂ ବାଘ ZUX1414424

�ୀ /13995 22 151 1149ମିନା ନାଗ �ା ପବନ ନାଗ ZUX1414432

ପ ୁ /59996 20 151 1150ଶିବ ହରିଜନ ପି ଖଗପତି ହରିଜନ ZUX1414465

ପ ୁ /20997 21 151 1151ଜି ସେମଶ େୱରାଓ ପି ଜି ସେୁରଶ କମୁାର ରାଓ ZUX1414473

ପ ୁ /89998 18 151 1152ସେରାଜ ବାଘ ପି ଦିବାକର ବାଘ ZUX1414549

�ୀ /89999 21 151 1153ଉମ_ଳା ବାଘ ପି ଦିବାକର ବାଘ ZUX1414572

ପ ୁ /791000 26 151 1154ସରୁୁତି ର9ନ େବେହରା ପି ନିମ ଳ କମୁାର େବେହରା ZUX1416437

�ୀ /9991001 21 151 1155ରତନୀ ମାଳି �ା ଶିବ ହରିଜନ ZUX1416593

�ୀ /261002 19 151 1156ରୀନା ହରିଜନ �ା ନିମ ଳ ହରିଜନ ZUX1416692

�ୀ /00821003 37 151 1157େମାମତା କମୁାରୀ ବାଘ ପି େମାତିସିଂ ବାଘ ZUX1416841

�ୀ /00821004 27 151 1158ସସ7ିତା ବାଘ ପି େମାତିସିଂ ବାଘ ZUX1417823

�ୀ /701005 24 151 1159କସୁମୁା ମଦୂଲୀ ପି ଆକାଶ ନାଗ ZUX1420520

ପ ୁ /Plot No-21006 63 151 1160େବଣଧୁର ବରାଡ ପି ମଧସୁଦୂନ ବରାଡ LSL1411750

�ୀ /Plot No-21007 57 151 1161ନଳିନୀ ବରାଡ �ା େବଣଧୁର ବରାଡ LSL1459858

ପ ୁ /00821008 24 151 1162ସେ.ାଷ କମୁାର ବାଘ ବାଘ ପି େମାତିସିଂହ ବାଘ ZUX1422849

�ୀ /00821009 33 151 1163ସଂଯ[ୁା ବାଘ ପି େମାତିସିଂ ବାଘା  ZUX1422864

�ୀ /891010 18 151 1164େପ�ରନା ରାଓ ପି ଜି ସେୁରଶ କମୁାର ରାଓ ZUX1422880

�ୀ /591011 23 151 1165ପଲ> ବୀ ବାଘ ପି ପଦ7 ନ ବାଘ ZUX1422948

�ୀ /991012 30 151 1166ଇSାହ ଶରନ ଟାୟେଲାର ପି ଏସଜି ଟାୟେଲାd ZUX1422989

�ୀ /001013 21 151 1167ସବୂM  ନାଇକ �ା ଶିବାନ* ମଦୂୁଲି ZUX1423029

ପ ୁ /01014 29 151 1168ଖେଗ3ଵର ହରିଜନ ପି ନବୀନ ହରିଜନ ZUX1424852

ପ ୁ /111015 36 151 1169ଶ�ୀ ଆଯ�  େଜ�ାତି ମିଶ� ପି ତାରା ଚରଣ ମିଶ� ZUX0166439

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ5ଚନ ନିମେ. ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ1  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ5ଚନ କମିଶନ ଭାରତ< xାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ5ଚନ ପବୂ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ< ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର.ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.3 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ<ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ< ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

17 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ5ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



3����  ��-
	
� ��-

� ������ - ��� 
�

���� � - ������ 
�

2) ���� ����� ����� � 
�
 � -

����� -

���� -

566

1199

��	 !� "#����$

633

��� 
� ��%� ����&

��� 
� ��%� ����&

��� 
� ��%� ����&

7

0'( '$� ��)-

!
��* ����� '�����- +,++

-��.� ��%� ��	 !�





� /!$�'0

����  ��-

���� 

���� ��10� 	2���/"	4�'� ���� �� ��	� �5� 	� ����� ��� ���� �����6 �����

� 
�
 � �����

���� 
7� 
�����

�( 8��
  
�( 8�

3 421 5 6 7 8

	
9 �� 

1199566
"�� �����	 �0��: ;< 	�&����, 
>���?�� �����$ �
 @-+

� ������ - ��� 
�

���� � - ������ 
�

3

����A ���B� �C�� �D'0, 
"��� �������$,  �0 �C�A� 
���� !'
��  ?��

633 309

��� 
� ��%� ����&

9

0

ତୃତୀୟ 
ଲି�

7





!
��* ����� '�����-+,++

���� ?0�E ��10 � ��� - "	4�'�-

���� � - ������ 
�

� ������ - ��� 
�
ଅପର େକାଲାବ ପ�େଜ� ଉ� ବିଦ�ାଳୟ, ଇରିେଗସନ 
େକାଲନୀ ରୁ�-୨

����  ��- 3

���

1 2 3 4 5

�����  
�0��� 7� ��. �G��  ��'� / H��$ 6 ��� 	�� ��)

6 7

	�#����� ��	 !�
����� '����� 

��?/�0��� ����� 

8 9

����� ���!��'0 ��

��� 
� ��%� ����&

7	
� ��-

I�� �J�-1
-��.� ��%� ����/(4) &0 C	�

����A ���B� �C�� �D'0, "��� �������$,  �0 �C�A� ���� !'
��  ?��
���� �� 
��	� �5� 	� 
����� ���

ପ ୁ /11 42 157 471ହରି ଭତ� ା ପି ସନା ଭତ� ା ZUX0121814

#ୀ /12 38 157 472ଅନି. ଭତ� ା %ା ହରି ଭତ� ା ZUX0121822

ପ ୁ /23 41 157 473କୃ& ଭୂମିଆ ପି ଚ+�  ଭୂମିଆ ZUX0874297

#ୀ /24 36 157 474ଲଳିତା ଭୂମିଆ %ା କୃ& ଭୂମିଆ ZUX0874305

#ୀ /25 30 157 475କନିୁ ପାତ� %ା ପ�ଶା- ପାତ� ZUX0940635

ପ ୁ /26 60 157 476ରଘନୁାଥ ରଣା ପି ମ1ୁରା ରଣା OR/12/089/156423

#ୀ /27 55 157 477ପଦ2 ା ରଣା %ା ରଘନୁାଥ ରଣା OR/12/089/156424

ପ ୁ /38 44 157 478ବି3ଜି4 େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା ZUX0121921

#ୀ /39 43 157 479ପ�ଭାତୀ େବେହରା %ା ବି3ଜିତ େବେହରା LSL1334143

ପ ୁ /410 61 157 480େଗାପାଳ ତ-ୀ ପି ବାଲ2 ିକି ତ-ୀ OR/12/089/172303

#ୀ /411 56 157 481ରୁକ2 ିଣୀ ତ-ୀ %ା େଗାପାଳ ତ-ୀ OR/12/089/172304

ପ ୁ /412 33 157 482ରେମସକମୁାର ତ-ୀ ପି େଗାପାଳ ତ-ୀ ZUX0121962

ପ ୁ /413 29 157 483କିେଶାର କମୁାର ତ-ି ପି େଗାପାଳ ତ-ି ZUX0645176

#ୀ /414 27 157 484ଉଷା ରାଣୀ ତ-ୀ %ା ରେମଶ କମୁାର ତ-ୀ ZUX0940551

ପ ୁ /515 50 157 485ଏସ ହନୁମ- ରାଓ ଆଚାରି ପି କାସିନାଥ ଆଚାରି OR/12/089/206463

#ୀ /516 49 157 486ଏସ ଅନୁରାଧା ଆଚାରି %ା ଏସ ହନୁମ- ରାଓ ଆଚାରି OR/12/089/206464

#ୀ /517 35 157 487ଏସ.ମାଧବି ଆଚାରୀ ପି ଏସ.ହନୁମ- ରାଓ ଆଚାରୀ ZUX0122002

#ୀ /518 32 157 488ଏସ.କଲ�ାଣି ଆଚାରୀ ପି ଏସ.ହନୁମ- ରାଓ ଆଚାରୀ ZUX0122010

#ୀ /519 48 157 489ଏ: ସକ-ୁଳା ଆଚାରି %ା ଏ: ରାମକୃ& ଆଚାରି OR/12/089/206466

ପ ୁ /520 46 157 490ଏ: ରାମକୃ& ଆଚାରି ପି ଏ: କାସିନାଥ ଆଚାରି OR/12/089/206465

#ୀ /521 29 157 491ଏସ.ଭବାନୀ ଆଚାରୀ ପି ଏସ.ରାମ କ�ି&ା ଆଚାରୀ ZUX0652362

#ୀ /522 28 157 492ଏସ.ଭାରତୀ ଆଚାରୀ ପି ଏସ.ହନୁମ- ରାଓ ଆଚାରୀ ZUX0652347

ପ ୁ /623 51 157 493ରେମଶ ଚ+�  ପ;ନାୟକ ପି ନିଳକ< ପ;ନାୟକ OR/12/089/206399

#ୀ /624 32 157 494ବିଜୟତା ପ;ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ;ନାୟକ ZUX0652370

#ୀ /625 65 157 495ବିଯୟଲ>2ୀ ପଟନାୟକ %ା ନିଳକ< ପଟନାୟକ OR/12/089/206471

ପ ୁ /626 56 157 496ନରସିଂହ ପ;ନାୟକ ପି ନିଳକ< ପ;ନାୟକ ZUX0122036

#ୀ /627 52 157 497ଅନୁସୟୂା ପ;ନାୟକ %ା ନରସିଂହ ପ;ନାୟକ ZUX0122044

#ୀ /728 49 157 498ସଯୁ�@ ଭୂମିଆ %ା ଅଜୁ@ ନ ଭୂମିଆ ZUX0278390

ପ ୁ /729 27 157 499ତ�ିନାଥ ଭୂମିଆ ପି ସଯୂ�@ ଭୂମିଆ ZUX0940668

ପ ୁ /730 25 157 500ସନୁ ଭୂମିଆ ପି ସଯୂ�@ ଭୂମିଆ ZUX0940643

#ୀ /831 42 157 501ମମତାରାଣି ପ;ନାୟକ %ା ରେମଶ ଚ+�  ପ;ନାୟକ ZUX0391235

ପ ୁ /832 30 157 502ମାନସ ପ;ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ;ନାୟକ ZUX0391243

#ୀ /0033 59 156 2ସର%ତି ପାତ�  - ଜଗନ ମହାନ ଶଟପଥୀ ZUX1055821

ପ ୁ /0034 49 156 3ଅତୁଲ ଆନଂଦ ଝପିତ - ଆଠୂ@ ର ଅେମାସ ଝପିତ ZUX1055300

ପ ୁ /0035 21 156 4ଆଜାଦ ହି+ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଜଗଦିଶ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1190933

#ୀ /dwarakana36 27 156 5ଅଂକିତା ପ1ା ପି ପ�ଫଲୁD  କମୁାର ପ1ା ZUX1238070

ପ ୁ /dwarakana37 24 156 6ପଵନ ପ1ା ପ1ା ପି ପ�ଫଲୁD  କମୁାର ପ1ା ପ1ା ZUX1238013

#ୀ /KENDUGUDA38 28 156 7ଲିଲୀ େସଠୀ %ା ପ�ଫଲୁD  େସଠୀ ZUX1289131

ପ ୁ /Lingaraj39 20 156 8ତୁଷାର କମୁାର ନାୟକ ପି ତପନ କମୁାର ନାୟକ ZUX1361864

ପ ୁ /Lingaraj40 20 156 9ସିFାଥ@ ପଢ଼ୀ ପି ପବିତ�ା କମୁାର ପଢ଼ୀ ZUX1266741

#ୀ /N/A41 19 156 10ଶବିାନୀ %ାଇ ଁ%ାଇଁ ପି ଶବିାନୀ %ାଇ ଁ ZUX1348101

#ୀ /NEAR AIRT42 25 156 11ଶବିାନୀ ରଥ ପି ରଜତ କମୁାର ZUX1110519

ପ ୁ /NEAR AIRT43 20 156 12ସେ-ାଷ କମୁାର ରଥ ପି ରଜତ କମୁାର ରଥ ZUX1359116

ପ ୁ /Near Radh44 44 156 13ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ପି ହରିହର ପାଢ଼ୀ ZUX1118009

#ୀ /Near Radh45 38 156 14ନିତୁ ଶତପଥୀ %ା ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ZUX1123850

ପ ୁ /RABI NIBA46 22 156 15ରବି ଶଂକର ମହା-ି ମହା-ି ପି ଗେୁIJଵର ମହା-ି ମହା-ି ZUX1233808

#ୀ /RUDRAKSHY47 34 156 16ମିନା>ୀ େମାହପତ�  ପି େବ� ାେଜ+�  େମାହନ େମାହପତ� ZUX1359074

ପ ୁ /RUDRAKSHY48 32 156 17ତପK କମୁାର େମାହପାତ� େବ� ାେଜ+ପି େବାେଜ+�  େମାହନ େମାହାପାତ�  ZUX1359082

ପ ୁ /RUDRAKSHY49 32 156 18ତପନ କମୁାର େମାହପାତର - ଅପLତା େମାହପାତର ZUX1286384

#ୀ /RUDRAKSHY50 30 156 19ଅପLତା େମାହପାତ�  ତପନ କମୁାର େ%ା ତପନ କମୁାର େମାହପତ�  ZUX1351717

1 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /0151 38 156 20େମାନାଲିସା ହାଲବା ପି ପଦ2 ନାଭ ହାଲବା ZUX1246925

#ୀ /152 44 156 21ନାନSା େସତୀ  କମଲା େଭଲD ୀ %ା ନାନSା େସତୀ ବାବୁ ରାଓ ZUX0864835

ପ ୁ /153 24 156 22ସମୁ- ଦାସ ପି ସଶୁା- କମୁାର ଦାସ ZUX0873745

ପ ୁ /154 75 156 23ରମାକା- ପ�ଧାନ ପି ଦିବ�ସିଂହ ପ�ଧାନ OR/12/089/204062

#ୀ /155 67 156 24ବାସ-ିଲତା ପ�ଧାନ %ା ରମାକା- ପ�ଧାନ OR/12/089/204063

ପ ୁ /156 39 156 25ନଳିନୀକା- ପ�ଧାନ ପି ରମାକା- ପ�ଧାନ LSL1337583

#ୀ /157 33 156 26ବ+ୀତା ପ�ଧାନ ପି ରମାକା- ପ�ଧାନ ZUX0278002

ପ ୁ /258 48 156 27ବାନାTର େଲPା ପି ବି&ୁଚରଣ େଲPା OR/12/089/106087

#ୀ /259 42 156 28ସେରାଜିନୀ େଲPା %ା ବାନାTର େଲPା LSL2375277

ପ ୁ /0360 31 156 29Jଯାମ ସନୁଦ ରପାତ�  ପି େମାହନ ପାତ�  ZUX1055805

ପ ୁ /361 64 156 30ଭଗବାନ ମିଶ� ପି ବାଉରିବ+ୁ ମିଶ� OR/12/089/204173

#ୀ /362 52 156 31େଜ�ାସ2ାରାଣୀ ମିଶ� %ା ଭଗବାନ ମିଶ� OR/12/089/204174

ପ ୁ /363 29 156 32ସ+ୀପ କମୁାର ମିଶ� ପି ଭଗବାନ ମିଶ� ZUX0433490

ପ ୁ /364 27 156 33ଆଶେୁତାଷ ମିଶ� ପି ଭଗବାନ ମିଶ� ZUX0606475

ପ ୁ /365 77 156 34ଚ+�  େଶଖର ପ;ନାୟକ ପି ଡ଼ି େକ ପ;ନାୟକ LSL1361617

#ୀ /466 42 156 35େବବି ଶତପଥି %ା ଜଗନ େମାହନ ଶତପଥି ZUX0390922

ପ ୁ /467 53 156 36ଜଗନ େମାହନ ଶତପଥୀ ପି କିେଶାର ଚ+�  ଶତପଥୀ ZUX0207118

ପ ୁ /568 34 156 37େକ. ରାେଜଶ ପି େକ. େକଳୖାସଚ+�  ରାଓ ZUX0118463

#ୀ /569 46 156 38େକ େଜ�ାତି . %ା େକ େକୖଳାସ ରାଓ . OR/12/089/204215

ପ ୁ /570 67 156 39ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ� ପି ଋଶ�ଶ�ୃ ମିଶ� MGH1334879

#ୀ /571 56 156 40ସବିତା ନାୟକ %ା ରେମଶଚ+�  ନାୟକ OR/12/089/300447

ପ ୁ /572 52 156 41େକ େକୖଳାସ ରାଓ ପି େକ ରାେଜ3ର ରାଓ OR/12/089/204214

ପ ୁ /573 31 156 42େକ ରଵୀ ପି େକ େକୖଳାସ ରାଓ ZUX0207514

ପ ୁ /0674 45 156 43ଉXଳ ମିଶ� ପି ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0295428

ପ ୁ /675 30 156 44ପYୂ@ ଚ+�  ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ+�  ନାୟକ ZUX0467613

#ୀ /776 52 156 45କZନା ମହାକଡୁ %ା ବି3ର[ନ େଗୗଡ ZUX0341784

ପ ୁ /777 56 156 46>ୀେରାଦ କମୁାର ମହାରଣା ପି କ1ରିୁ ମହାରଣା LSL1331651

#ୀ /778 47 156 47ଅନିତା ମହାରଣା %ା >ୀେରାଦକମୁାର ମହାରଣା LSL2371672

ପ ୁ /879 33 156 48େସୗଭାଗ� ରଂଜନ ମିଶ� ପି ଅଜୟ କମୁା] ମିଶ� LSL2371375

ପ ୁ /880 28 156 49ଶିବ ଶPର ପ;ନାୟକ ପି ରାମକୃ& ପ;ନାୟକ ZUX0433532

#ୀ /881 39 156 50ସତ�ଭାମା ପ;ନାୟକ %ା ଦାେମାଦର ପ;ନାୟକ LSL2371193

#ୀ /882 38 156 51संयु�त पटनायक %ା େଦେବ+�  ପ;ନାୟକ ZUX0341941

#ୀ /883 70 156 52ସେୁଲାଚନା ପ;ନାୟକ %ା ଘାସିରାମ ପ;ନାୟକ LSL1332691

ପ ୁ /884 48 156 53ଦାେମାଦର ପ;ନାୟକ ପି ଘାସିରାମ ପ;ନାୟକ LSL1332493

ପ ୁ /885 45 156 54େଦେବ+�  ପ;ନାୟକ ପି ଘାସିରାମ ପ;ନାୟକ LSL1331503

#ୀ /8/86 31 156 55ସ�ୀତା ମିଶ� ପି ଅଜୟ କମୁାର. ମିଶ� ZUX0277178

ପ ୁ /HOUSE NO87 29 156 56ଗଗନ କମୁାର େଗୗଡ ପି ପ�ଶନ̂ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0433144

ପ ୁ /988 68 156 57ନିଳମାଧବ ମିଶ� ପି ତୁTନାଥ ମିଶ� OR/12/089/204926

#ୀ /989 31 156 58ଶଭୁଶ�ୀ ସ_ଦା ମିଶ� ପି ନୀଳ ମାଧବ ମିଶ� ZUX0433938

#ୀ /990 60 156 59ଯା`ସିନୀ ରଥ %ା ଅମୀୟ କମୁାର ତ�ିପାଠି ZUX0172734

#ୀ /991 58 156 60ଗାୟତ�ୀ ସଡ�ୀ %ା ନିଳମାଧବ ମିଶ� LSL1338474

ପ ୁ /992 61 156 61ଅମୀୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଉଦୟ ନାଥ ତ�ିପାଠୀ ZUX0172726

ପ ୁ /993 32 156 62ସତ� ବ� ତ ତ�ିପାଠୀ ପି ଅମିୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0172759

#ୀ /994 30 156 63ମନୀଷା ତ�ିପାଠୀ ପି ଅମୀୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0349506

ପ ୁ /1095 45 156 64ଜି ସାଇରାମ ପି ଜି ରାବଣା  ZUX0205617

#ୀ /1096 32 156 65ଏେଡଲିK ଆେ1ରେସନ ପି ଆଲେବଟ@  ଆେ1ରେସନ ZUX0341487

ପ ୁ /1097 72 156 66େକୖଳାସ େହାତା ପି ଗ�ାଧର େହାତା ZUX0936195

#ୀ /1098 71 156 67ନୀେଳ+� ୀ େହାତା %ା େକୖଳାସ େହାତା OR/12/089/304695

ପ ୁ /1099 44 156 68ଅରୁଣ କମୁାର େହାତା ପି େକଳୖାସ ଚ+�  େହାତା OR/12/089/304940

ପ ୁ /10100 39 156 69ଆେଲାକ େହାତା ପି େକୖଳାସ େହାତା LSL1401496

ପ ୁ /10101 47 156 70ଚିaର[ନ ମହା-ି ପି ନାରାୟଣ ମହା-ି LSL1340454

ପ ୁ /10102 43 156 71େଜ�ାତିର[ନ ମହା-ି ପି ନାରାୟଣ ମହା-ି LSL1408582

ପ ୁ /10103 64 156 72ସେୁରଶ ଚ+�  ପାଢି ପି ରେମଶ ଚ+�  ପାଢି OR/12/089/242397

ପ ୁ /10104 33 156 73ତରୁଣକା- ପାଢୀ ପି ସେୁରଷ ଚ+�  ପାଢୀ ZUX0119073

ପ ୁ /10105 30 156 74ସମିର କା- ପାଢୀ ପି ସେୁରଶ ଚ+�  ପାଢୀ ZUX0433409

ପ ୁ /10106 45 156 75ତ�ିପତି ପ�ସାଦ ପ1ା ପି ବିହାରି ପ1ା OR/12/089/204747

ପ ୁ /10107 48 156 76ଗିରି ଶPର ପଜୁାରୀ ପି ପYୂ@ଚ+�  ପଜୁାରୀ ZUX0936203

ପ ୁ /10108 43 156 77ମେନାଜ କମୁାର ରାୟ ପି ଚ+�  େଶଖର ରାୟ ZUX0873927

#ୀ /10109 38 156 78େଦବସ2ିତା ରାୟ %ା ମେନାଜ କମୁାର ରାୟ ZUX0873919

#ୀ /10110 40 156 79େରାଜିସମୀତା ରାଉତ %ା ଚିaରଂଜନ ମହା-ି LSL2371540

#ୀ /10111 56 156 80ବନମାଳା ସାହୁ %ା ସେୁରଶ ଚ+�  ପାଢ଼ୀ OR/12/089/242398

#ୀ /10112 40 156 81ଲ>2ୀକମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଜୟେଦବ ସାହୁ LSL2386860

2 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /10113 37 156 82ସସ2ିତା ସାହୁ ପି ଜୟେଦବ ସାହୁ ZUX0161455

ପ ୁ /11114 39 156 83ପଦଲାମ େଗୗଡ ମା ଉଲାସ େଗୗଡ ZUX0117127

#ୀ /11115 51 156 84ସଚିୁତା ପ1ା %ା ଡ ଆନ+ ଚ+�  ସାମ-ରାୟ LSL1331545

ପ ୁ /11116 25 156 85ସାଇରାଜ ପଟନାୟକ ପି ବିଜୟାନ+ ପଟନାୟକ ZUX1352855

ପ ୁ /11117 26 156 86ଶାରଦା ଦa ସାମ-ରାୟ ପି ଡ. ଆନ+ ଚ+�  ସାମ-ରାୟ ZUX0692772

ପ ୁ /13118 64 156 87େମାହନ ପାତ�  - ଜଗନେମାହ ନସତପଥୀ ZUX1055268

ପ ୁ /13119 29 156 88ସcଯସାଚୀ ପାତ�  - ଜଗନ େମାହନ ପାତ�  ZUX1055847

ପ ୁ /13120 55 156 89େବରୖାଗି ଚ+�  ପାତ� ପି ଚିନ̂ାୟା ପାତ� LSL1332675

#ୀ /13121 47 156 90ଲ>2ି ପାତ� %ା େବରୖାଗି ଚ+�  ପାତ� LSL1332501

ପ ୁ /13122 29 156 91ମେହଶ ପାତ� ପି େବରୖାଗୀ ଚ+�  ପାତ� ZUX0652297

#ୀ /13123 27 156 92େଜ�ାତିପ�ିୟା ପାତ� %ା େବରୖାଗୀ ଚ+�  ପାତ� ZUX0817999

ପ ୁ /14124 51 156 93ବାଲାଜୀ ନାୟକ ପି ନିର[ନ ନାୟକ LSL2375343

ପ ୁ /14125 32 156 94ଭଗବାନ ପ�ଧାନ ପି ନରସିଂହ ପ�ଧାନ ZUX0433243

#ୀ /15126 21 156 95ରଶ2 ିତା େଲPା ପି ବାନାTର େଲPା ZUX1225267

ପ ୁ /15127 33 156 96ଅମିତ କମୁାର ମଲD ିକ ପି ବି3Tର ମଲD ିକ ZUX0121269

#ୀ /15128 68 156 97କାdନବାଳା ମହା-ି %ା ନାରାୟଣ ମହା-ି OR/12/089/204154

ପ ୁ /15129 45 156 98ମେନାର[ନ ମହା-ି ପି ନାରାୟଣ ମହା-ି OR/12/089/204799

ପ ୁ /15130 74 156 99ବିପ�ଚରଣ ନାୟକ ପି ମାକ@ 1 ନାୟକ OR/12/089/296416

#ୀ /15131 72 156 100ରାେଜ3ରୀ ନାୟକ %ା ବିପ�ଚରଣ ନାୟକ OR/12/089/296647

ପ ୁ /15132 49 156 101ଅେଶାକକମୁାର ନାୟକ ପି ବିପ� ଚରଣ ନାୟକ OR/12/089/296648

ପ ୁ /15133 47 156 102ପ�ଶା-କମୁାର ନାୟକ ପି ବିପ�ଚରଣ ନାୟକ OR/12/089/296777

#ୀ /15134 39 156 103ସସ2ିତା ନାୟକ %ା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ LSL2375186

ପ ୁ /15135 24 156 104ଦିେନଶ କମୁାର ରଥ ପି ଦୁଗO ପ�ସାଦ ରଥ ZUX1022318

#ୀ /15136 37 156 105ପeୁା[ଳୀ ସାଗର %ା ରଶ2 ିରଂଜନ ସାଗର ZUX0390864

#ୀ /16137 59 156 106ସବିତା ନାୟକ %ା ଆତ2 ାନ+ ନାୟକ OR/12/089/027004

#ୀ /16138 28 156 107େସାନାଲି ନାୟକ ପି ଆତ2 ାନ+ ନାୟକ ZUX0606384

#ୀ /16139 25 156 108ସନାଲି ପରିfା %ା ଶPର ପରିfା ZUX1233501

ପ ୁ /17140 60 156 109ପ�ଫଲୁD  କମୁାର ପାଠୀ ପି ପdାନନ ପାଠୀ LSL1338623

#ୀ /17141 30 156 110ପ�`ା ପ�ିୟଦଶLନୀ ପି ପ�ଫଲୁD  କମୁାର ପାଠୀ ZUX0341537

#ୀ /17142 55 156 111ଅYପYୁO ଶତପଥୀ %ା ପ�ଫଲୁD  କମୁାର ପାଠୀ LSL1338797

#ୀ /18143 25 156 112ଶା-ିମଣୀ ନାୟକ ପି ଧନିରାମ ନାୟକ ZUX1012913

ପ ୁ /18144 55 156 113ଗIୁ ପ�ସାଦ ସାବତ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ସାବତ LSL2375145

#ୀ /18145 50 156 114ସୀତା ସାବତ %ା ଗIୁ ପ�ସାଦ ସାବତ LSL2374999

#ୀ /19146 63 156 115ପeୁା[ଳୀ ପାତ� %ା ତ�ିେଲାଚନ ପାତ� LSL1332527

ପ ୁ /19147 41 156 116ଚ+ନ ପାତ� ପି ତ�ିେଲାଚନ ପାତ� LSL1332535

ପ ୁ /19148 39 156 117ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପାତ� ପି ତ�ିେଲାଚନ ପାତ� LSL1332444

#ୀ /20149 34 156 118ସି. ଏg. ଲ>2ୀ %ା ସି. ଏg. ରେମଶ ନାଇଡୁ ZUX0277368

#ୀ /20150 53 156 119ସି ଏଚ ଆଦିଲ>2ି . %ା ସି ଏଚ ଲ>2ଣ ନାଇଡୁ ZUX0119412

#ୀ /20151 52 156 120ଜୟ-ି ମିଶ� %ା ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ� MGH1334861

ପ ୁ /20152 59 156 121ସିଏg ଲ>2ଣ ନାଇଡୁ ପି ସିଏଚ ରାମଲୁ ନାଇଡୁ ZUX0119420

ପ ୁ /20153 37 156 122ସି.ଏg. ରେମଶ ନାଇଡୁ ପି ସି. ଏg. ଲ>2ଣ ନାଇଡୁ ZUX0119438

#ୀ /20154 56 156 123ସh�ାରାଣି ରଥ %ା ରେମଶ ଚ+�  ରଥ OR/12/083/052412

#ୀ /21155 39 156 124ଏ.ଧନଲ>2ୀ ପଟନାୟକ %ା ଏ.ରେମଶ ଚ+�  ରାଓ ZUX0873760

#ୀ /21156 68 156 125ଏ ପଦ2 ାବତୀ ରାଓ %ା ଏ ଚିନା ରାଓ LSL1332485

ପ ୁ /21157 46 156 126ଏ ରେମଶ ଚ+�  ରାଓ ପି ଏ ଚିନା ରାଓ LSL1332212

ପ ୁ /22158 68 156 127ନିତ�ାନ+ ଦାସ ପି ଶPର ଦାସ OR/12/089/204898

#ୀ /22159 60 156 128ଜୟ-ି ଦାସ %ା ନିତ�ାନ+ ଦାସ OR/12/089/204935

#ୀ /22160 30 156 129ନୀଳିମା ଦାସ ପି ନିତ�ାନ+ ଦାସ ZUX0375360

ପ ୁ /23161 52 156 130ପାରଦୀଶ କମୁାର ଫିଲିi ପି େପ�ମଚ+�  ଫିଲିi OR/12/089/208336

#ୀ /24162 37 156 131ଜି. ତୁଳସୀ %ା ଜି. ଶ�ନିୀବାସ ରାଓ ZUX0207142

#ୀ /24163 48 156 132ଇ+ିରା ନାୟକ %ା ବାଲାଜୀ ନାୟକ LSL2375350

ପ ୁ /24164 48 156 133ଜି ଶ�ିନିବାସ ରାଓ ପି ଜି ଜଗନ̂ାଥ LSL1331578

ପ ୁ /25165 56 156 134ନିର[ନ ଦଳେବେହରା ପି କମୁରବର ଦଳେବେହରା LSL1332386

#ୀ /25166 50 156 135ର[ିତା ଦଳେବେହରା %ା ନିର[ନ ଦଳେବେହରା LSL1333806

#ୀ /25167 29 156 136ରିତୁପYO ଦଳେବେହରା ପି ନିର[ନ ଦଳେବେହରା ZUX0434167

ପ ୁ /25168 27 156 137ନିହାର ରଂଜନ ଦଳେବେହରା ପି ନିର[ନ ଦଳେବେହରା ZUX0652123

ପ ୁ /26169 54 156 138ନାରାୟଣ ଚ+�  ଦାସ ପି େଦେବ+�  ନାଥ ଦାସ OR/12/089/206947

#ୀ /26170 48 156 139େଜ�ାjାରାଣୀ ଦାସ %ା ନାରାୟଣ ଚ+�  ଦାସ ZUX0277376

ପ ୁ /27171 49 156 140କ-ାରୁ େକବୖa@ ପି ସିମାଦ� ୀ େକବୖa@ ZUX0119602

#ୀ /27172 44 156 141ଉଷା େକୖବa@ %ା କ-ାରୁ େକବୖa@ ZUX0119594

ପ ୁ /27173 58 156 142ଲିମା ନାଏକ ପି ଲ>2ଣ ନାଏକ ZUX0692582

#ୀ /28174 60 156 143ପPଜ ନଳିନୀ ନାୟକ %ା ପ�ତାପ ଚ+�  ମହା-ି ZUX0873828

3 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /28175 36 156 144ଦୁଗO ପ�ସାଦ ପ1ା ପି ତ�ିପତୀ ପ�ସାଦ ପ1ା ZUX0874008

#ୀ /28176 30 156 145କବିତା ପ1ା ପି ଦୁଗO ପ�ସାଦ ପ1ା ZUX0873786

#ୀ /28177 47 156 146ଅରୁଣା ସିଂ %ା ଅଭୟ କମୁାର %ାଇଁ LSL2396760

ପ ୁ /28178 55 156 147ଅଭୟ କମୁାର %ାଇଁ ପି ବଟକୃ& %ାଇଁ LSL2396778

ପ ୁ /29179 25 156 148ଉମାକା- ଧଳ ପି ଦୁେଯ�Oଧନ ଧଳ ZUX0873737

ପ ୁ /29180 58 156 149ପ�ହD ାଦ %ାଇଁ ପି ନାରାୟଣ %ାଇଁ LSL1357664

#ୀ /29181 52 156 150କZନା %ାଇଁ %ା ପ�ହD ାଦ %ାଇଁ LSL1332170

ପ ୁ /29182 48 156 151ପ�ବୀର କମୁାର %ାଇଁ ପି ନାରାୟଣ %ାଇଁ LSL1331719

#ୀ /29183 42 156 152ପ�ଭାତି %ାଇଁ %ା ପ�ବିର %ାଇଁ LSL1332188

ପ ୁ /30184 58 156 153ବଲଭଦ�  ପ�ସାଦ ଦାସ ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ଦାସ OR/12/089/269190

#ୀ /30185 54 156 154ମିନାଲତା ଦାସ %ା ବଳଭଦ�  ପ�ସାଦ ଦାସ LSL1338037

ପ ୁ /30186 30 156 155ନିହାର ବଚନ ଦାସ ପି ବଳଭଦ�  ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX0652230

ପ ୁ /30187 33 156 156ତୁଷାର ବଷ@ ଣ ଦାଶ ପି ବଳଭଦ�  ଦାଶ ZUX0120972

ପ ୁ /30188 33 156 157ବିଦ�ତୁ ମରୁତି ଦାଶ ପି ବଳଭଦ�  ଦାଶ ZUX0207159

ପ ୁ /31189 75 156 158େକଦାରନାଥ େବେହରା ପି ରାମଚ+�  େବେହରା ZUX0119800

#ୀ /31190 66 156 159କଲ�ାଣି େବେହରା %ା େକଦାରନାଥ େବେହରା ZUX0119818

#ୀ /32191 44 156 160ପି. ମାେଲ3ରୀ %ା ପି. ଶ�ୀନୁୱାସ ୁରାଓ LSL1473495

ପ ୁ /32192 61 156 161ସେୁରଶ ଚ+�  େବେହରା ପି ଂେଗାକଳୁ େବେହରା ZUX0119826

#ୀ /32193 52 156 162ସଂଯkୁା େବେହରା %ା ସେୁରଶ ଚ+�  େବେହରା ZUX0119834

#ୀ /32194 20 156 163େପଟD ା ତନୁଷା ପି େପଟD ା ଶ�ୀନୁଵସ ୂରାଓ ZUX1246818

ପ ୁ /33195 78 156 164ଶ�ୀକା- େବେହରା ପି ଅଭିମନ� ୁେବେହରା LSL1338102

#ୀ /33196 75 156 165ସରୁୁଚି େବେହରା %ା ଶ�ୀକା- େବେହରା LSL1338094

ପ ୁ /33197 55 156 166ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା ପି ଶ�ୀକା- େବେହରା LSL1333111

#ୀ /33198 50 156 167ବବିତା େବେହରା %ା ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା LSL1338086

#ୀ /33199 43 156 168ଶ�ାମଳା େବେହରା ପି ଶ�ୀକା- େବେହରା LSL1443019

ପ ୁ /33200 40 156 169ଅବ-ୀ କମୁାର େବେହରା ପି ଶ�ୀକା- େବେହରା LSL1443001

ପ ୁ /33201 24 156 170ଐJଵଯ�@ ଅPିତ େବେହରା ମା ବବିତା େବେହରା ZUX1151414

#ୀ /34202 47 156 171େଜମାମଣି ନାୟକ %ା ମାଧବ ନାୟକ LSL1338219

#ୀ /36203 60 156 172େକ ରତ̂ମାଳାେଦବୀ . %ା େକ ଉମାରାଓ . LSL1333855

ପ ୁ /36204 67 156 173େକ ଉମା ରାଓ .. ପି େକ ରାମାରାଓ ପ;ନାୟକ LSL1408517

#ୀ /36205 36 156 174ଭାରତୀ ପ;ନାୟକ %ା ସେ-ାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0433789

ପ ୁ /36206 38 156 175ସେବ@ 3ର କମୁାର ପ;ନାୟକ ପି େକ ଉମା ରାଓ ପ;ନାୟକ LSL1337641

ପ ୁ /36207 41 156 176ଅଭିଜୀତ ସାହୁ ପି େକ ଉମାରାଓ ପ;ନାୟକ LSL1331057

#ୀ /37208 26 156 177ପାବ@ ତୀ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ ZUX0692392

ପ ୁ /37209 64 156 178ବିଜୟ କମୁାର ପଢିହାରି ପି ସକୁେଦବ ପଢିହାରି OR/12/089/204715

#ୀ /37210 58 156 179ସଯୁ�@କା-ୀ ପଢିହାରି %ା ବିଜୟ କମୁାର ପଢିହାରି OR/12/089/204716

ପ ୁ /37211 35 156 180ବି3ର[ନ ପଢିହାରୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଢିହାରୀ LSL1524792

ପ ୁ /38212 50 156 181କିେଶାର କମୁାର ନାୟକ ପି ଶତୃଘ̂ ନାୟକ LSL1408574

#ୀ /38213 45 156 182ଲ>2ୀପ�ିୟା ନାୟକ %ା କିେଶାର କମୁାର ନାୟକ ZUX0119990

#ୀ /39214 26 156 183ରାେମ3ରୀ ପ;ନାୟକ ପି େକାେଟ3ର ପ;ନାୟକ ZUX0692376

ପ ୁ /39215 53 156 184େକାେଟ%ର ପ;ନାୟକ ପି େକ. ରାମାରାଓ ପ;ନାୟକ LSL1408509

#ୀ /39216 48 156 185ସେରାଜା ପ;ନାୟକ %ା େକାେଟ%ର ପ;ନାୟକ LSL1408400

ପ ୁ /40217 62 156 186ଗିରିଧାରି ଦାସ ପି କାaLକ ଦାସ OR/12/082/272243

#ୀ /40218 53 156 187ଉମLଳା ଦାସ %ା ଗିରିଧାରୀ ଦାସ OR/12/082/272244

#ୀ /40219 39 156 188ନମିତା ଦାସ %ା ସତ�ବ� ତ ଦାସ ZUX0818047

ପ ୁ /40220 36 156 189ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଦାସ ପି ଗିରିଧାରି ଦାସ ZUX0277384

ପ ୁ /40221 33 156 190ପ�ସା- କମୁାର ଦାସ ପି ଗିରିଧାରି ଦାସ ZUX0120063

ପ ୁ /41222 76 156 191ବି&ୁ ପ�ସାଦ ତ�ିପାଠୀ ପି ହରିବhୁ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/206034

#ୀ /41223 69 156 192ଭାରତି ତ�ିପାଠୀ %ା ବି&ୁପ�ସାଦ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/206033

ପ ୁ /41224 48 156 193ସେ-ାଷ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ବିଷ2ପୁ�ସାଦ ତ�ିପାଠୀ ZUX0936211

#ୀ /41225 42 156 194ସ�ିତା ତ�ିପାଠୀ %ା ସେ-ାଷ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ LSL1442938

ପ ୁ /41226 35 156 195ପବୀତ� ପ�ସାଦ ତ�ିପାଠୀ ପି ବିଷ2ପୁ�ସାଦ ତ�ିପାଠୀ LSL2375368

ପ ୁ /42227 64 156 196ସବୁାଶ ଚ+�  ପାତ� ପି ଆନ+ ପାତ� ZUX0433102

#ୀ /42228 56 156 197ପ�ତିମା ପାତ� %ା ସବୁାଶ ଚ+�  ପାତ� ZUX0433110

ପ ୁ /42229 34 156 198ଆଶିଷ ରଂଜନ ପାତ� ପି ସବୁାଶ ଚ+�  ପାତ� LSL2379170

ପ ୁ /42230 30 156 199େଦବାଶିଷ ର[ନ ପାତ� ପି ସବୁାଶ ଚ+�  ପାତ� ZUX0433128

ପ ୁ /43231 63 156 200େଗାପାଳ କୃ& ଗ-ାୟତ ପି ସଗୁ�ୀବର ଗ-ାୟତ OR/12/089/012638

#ୀ /43232 58 156 201େଜ�ାĵାରାଣି ଗ-ାୟତ %ା େଗାପାଳକୃ& ଗ-ାୟତ OR/12/089/012639

ପ ୁ /43233 36 156 202ଚିନ2 ୟ କମୁାର ଗଂତାୟତ ଗଂତାୟତପି େଗାପାଳ କୃ& ଗଂତାୟତ ଗଂତାୟତ LSL1524677

#ୀ /43234 34 156 203ଆଧ�ାତ2 ିକା ଗ-ାୟତ ପି େଗାପାଳ କୃ& ଗ-ାୟତ LSL1524669

ପ ୁ /44235 57 156 204ପ�ସନ̂ କମୁାର େଗୗଡ ପି ବୁଧି େଗୗଡ ZUX0277392

#ୀ /44236 53 156 205ମ[ଳୁା େଗୗଡ %ା ପ�ସନ̂ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0277400

4 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /44237 34 156 206େତାଫାନ କମୁାର େଗୗଡ ପି ପ�ସନ̂ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0277418

#ୀ /44238 23 156 207ଦୀପିକା େଗୗଡ %ା ତପନ କମୁାର େଗୗଡ ZUX1105964

#ୀ /44239 23 156 208ଦୀପିକା େଗୗଡ %ା େତାଫାନ େଗୗଡ ZUX1199926

ପ ୁ /45240 31 156 211ବିନୟ ଭୂଷଣ ମିଶ� ପି େ>ତ�  େମାହନ ମିଶ� ZUX0207530

ପ ୁ /45241 27 156 212ବିଭୁତିଭୁଷଣ ମିଶ� ପି େ>ତ�େମାହନ ମିଶ� ZUX0606350

ପ ୁ /46242 107 156 213ବସ- କମୁାର ଓଡୁ ପି ନାଥନ ଓଡୁ LSL1337732

#ୀ /46243 58 156 214କନକ ମଜଂରୀ ଓଡୁ %ା ବସ- କମୁାର ଓଡୁ LSL1338821

#ୀ /46244 42 156 215ନମିତା ଓଡୁ %ା ବସ- କମୁାର ଓଡୁ ZUX0692400

#ୀ /46245 35 156 216ପ�ିୟPା ଓଡୁ ପି ବସ- କମୁାର ଓଡୁ ZUX0207506

ପ ୁ /46246 29 156 217ଅଭିେଷକ ଓଡୁ ପି ବସ- କମୁାର ଓଡୁ ZUX0433235

#ୀ /47247 78 156 218ଜୟ-ୀ ପ;ନାୟକ %ା ରଘନୁାଥ ପ;ନାୟକ OR/12/089/204809

ପ ୁ /47248 49 156 219ସନତ ପ;ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପ;ନାୟକ LSL2379055

ପ ୁ /48249 67 156 220େଧାବୁଲୁ ଅନକା ପି ଲୁକ ଅନକା LSL1338615

ପ ୁ /48250 38 156 221ସମୁ- ଅନକା ପି େଧାବଲୁ ଅନକା LSL1338763

ପ ୁ /48251 59 156 222ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ ପି ଶ�ୀଧର ନାୟକ LSL1346675

ପ ୁ /48252 40 156 223ସଶୁା- କମୁାର ଅKକା ପି େଧାବୁଲୁ ଅKକା ZUX0207175

ପ ୁ /48253 27 156 224ଭିକି ପାଉଲ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ପାଉଲ ZUX0652164

ପ ୁ /49254 77 156 225ଲ>2ୀଚରଣ ପ1ା ପି ନରସିଂହ ପ1ା LSL1333814

#ୀ /49255 70 156 226ମାଧବି ପ1ା %ା ଲ>2ୀଚରଣ ପ1ା LSL1333822

ପ ୁ /49256 45 156 227ନିହାର ରଂଜନ ପ1ା ପି ଲ>2ୀଚରଣ ପ1ା ZUX0341842

ପ ୁ /49257 42 156 228ପ�ଭାତରଂଜନ ପ1ା ପି ଲ>2ୀଚରଣ ପ1ା ZUX0390948

#ୀ /49258 40 156 229ଅନୀତା କମୁାରୀ ପ1ା %ା ନିହାର ରଂଜନ ପ1ା ZUX0341859

#ୀ /49259 36 156 230ଗୀତା[ଳୀ ପ1ା %ା ପ�ଭାତରଂଜନ ପ1ା ZUX0341867

ପ ୁ /50260 56 156 231ରେମଶ ଚ+�  ପାତ� ପି ଇେଗ̂ଶ ପାତ� FBW1908276

#ୀ /50261 49 156 232ସଂଧ�ାରାଣୀ ପାତ� %ା ରେମଶଚ+�  ପାତ� FBW1908326

#ୀ /52262 49 156 233କନିୁ ସାହୁ %ା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ LSL1332162

ପ ୁ /52263 45 156 234ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭଗିରଥି ସାହୁ OR/12/089/206073

ପ ୁ /53264 75 156 235ଜୟରାମ ପରିଡା ପି ଶ�ିଧର ପରିଡା OR/12/089/186088

#ୀ /53265 74 156 236ସା-ିଲତା ପରିଡା %ା ଜୟରାମ ପରିଡା OR/12/089/186089

#ୀ /53266 48 156 237ମିନଭO ପରିଡା ପି ଜୟରାମ ପରିଡ଼ା OR/12/089/206949

ପ ୁ /54267 23 156 238େକ.ପି.ସରୁଜ ପି େକ.ପି. ଏରୁକଲୁୁ ZUX1038777

ପ ୁ /54268 22 156 239ପ�ବିଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର+�  ସାହୁ ZUX1069434

ପ ୁ /54269 53 156 240ନେର+�  ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0120253

#ୀ /54270 48 156 241ପଦ2 ାବତୀ ସାହୁ %ା ନେର+�  କମୁାର ସାହୁ ZUX0120261

#ୀ /54271 26 156 242ପ�ିୟPା ସାହୁ ପି ନେର+�  ସାହୁ ZUX0692533

#ୀ /55272 64 156 243ରୁmମଣୀ ନାୟକ %ା ଲ>2ଣ ନାୟକ ZUX0120287

ପ ୁ /56273 73 156 244ନିମ@ଳ ଚ+�  ମଲD ିକ ପି ନିତ�ାନ+ ମଲିକ LSL1357698

#ୀ /56274 67 156 245ବାସ-ୀ ମଲD ିକ %ା ନିମ@ଳ ଚ+�  ମଲD ିକ LSL1408921

ପ ୁ /56275 44 156 246ସବ�ସାଚି ମଲD ିକ ପି ନିମ@ଳ ଚ+�  ମଲD ିକ LSL2371490

ପ ୁ /56276 42 156 247ପାଥ@ସାରଥୀ ମଲD ିକ ପି ନିମ@ଳଚ+�  ମଲD ିକ LSL1337674

#ୀ /57277 38 156 248ଶବିାନୀ ପ�ିୟଦଶ@ନି ମିଶ� %ା ଜଗନ̂ାଥ ନ+ ZUX0207183

ପ ୁ /57278 68 156 249କମଳାକା- ନ+ ପି ରତ̂ାକର ନ+ LSL1408905

#ୀ /57279 60 156 250ଶକ-ୁଳା ନ+ %ା କମଳାକା- ନ+ LSL1408889

ପ ୁ /57280 44 156 251ଜଗନ̂ାଥ ନ+ ପି କମଳାକା- ନ+ LSL1443043

ପ ୁ /57281 42 156 252ସତିଶ କମୁାର ନ+ ପି କମଳାକା- ନ+ LSL1332980

#ୀ /57282 37 156 253େମାନାଲିସା ନ+ %ା ସତିଶ କମୁାର ନ+ ZUX0120295

#ୀ /58283 35 156 254ଅନ̂ପଣୂO େଜନା %ା ପ�କାଶ କମୁାର ନାୟକ ZUX1103027

ପ ୁ /58284 76 156 255ବଳରାମ ନାୟକ ପି ମେହ3ର ନାୟକ OR/12/089/206135

#ୀ /58285 72 156 256େହମଲତା ନାୟକ %ା ବଳରାମ ନାୟକ OR/12/089/204784

ପ ୁ /58286 66 156 257ଜଳଧର ନାୟକ - ସେରାଜିନୀ ନାୟକ ZUX1044924

#ୀ /58287 63 156 258ସେରାଜିନୀ ନାୟକ %ା ଜଳଧର ନାୟକ ZUX1038744

ପ ୁ /58288 44 156 259ମାନସରଂଜନ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ ZUX1237239

#ୀ /58289 41 156 260ରଶ2 ିତା ନାୟକ %ା ମାନସର[ନ ନାୟକ LSL1522267

ପ ୁ /58290 38 156 261ପ�କାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ LSL1332642

ପ ୁ /58291 33 156 262ବିକାଶକମୁାର ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ LSL2371250

#ୀ /59292 36 156 263ରଂଜିତା ଧଳ %ା ଚିaରଂଜନ ନାୟକ ZUX0692657

ପ ୁ /59293 66 156 264େଗାପବhୁ ନାୟକ ପି ମେହ3ର ନାୟକ LSL1338193

#ୀ /59294 60 156 265େଜ�ାସ2ାମୟୀ ନାୟକ %ା େଗାପବhୁ ନାୟକ OR/12/089/206987

ପ ୁ /59295 40 156 266ରତ̂ାକର ନାୟକ ପି େଗାପବhୁ ନାୟକ LSL1332659

ପ ୁ /59296 39 156 267ଚିa ର[ନ ନାୟକ ପି େଗାପବhୁ ନାୟକ LSL1408434

#ୀ /59297 36 156 268ସନୁୀତା ନାୟକ %ା ରତ̂ାକର ନାୟକ ZUX0341883

ପ ୁ /59298 34 156 269`ାନ ର[ନ ନାୟକ ପି େଗାପବhୁ ନାୟକ LSL2371268

5 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /60299 48 156 270କାaLେକ3ର ରାଉତ ପି ରାଜନ ରାଉତ LSL1333475

#ୀ /60300 42 156 271ଦମୟ-ି ରାଉତ %ା କାaLେକ3ର ରାଉତ LSL1333467

#ୀ /60301 25 156 272କ� ି&ା[ଳୀ ରାଉତ ପି କାaLେକ3ର ରାଉତ ZUX0818013

ପ ୁ /61302 34 156 273ଅPରୁ ମିଶ� ପି ଶ�ୀହଷ@  ମିଶ� ZUX0207191

#ୀ /62303 22 156 274ଇ+ିରା ପ�ିୟଦଶLନୀ େଗୗଡ ପି ବି3 ର[ନ େଗୗଡ ZUX1016039

ପ ୁ /63304 44 156 275େକଦାରନାଥ ଆଚାଯ�@ ପି ଭଗବାନ ଆଚାଯ�@ LSL1442896

#ୀ /63305 39 156 276ସସ2ିତା ଆଚାଯ�@ %ା େକଦାର ନାଥ ଆଚାଯ�@ ZUX0341891

ପ ୁ /63306 58 156 277ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ପି ଭଗବାନ ଦାଶ LSL1442870

#ୀ /63307 49 156 278ସବିତା ଦାଶ %ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାଶ LSL1442888

#ୀ /63308 25 156 279ପ�`ା ପ�ିୟା ଦାସ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ZUX0818005

ପ ୁ /63309 24 156 280ସିFାଥ@ ଶPର ପାଢି ପି ତ�ିନାଥ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0873901

#ୀ /64310 41 156 281ସେୁଲାହିତା ପେୁରାହିତ %ା ସେ-ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX0120311

#ୀ /64311 78 156 282ସର%ତୀ. ସାହୁ %ା ହରି କୃ& ସାହୁ ZUX0120337

ପ ୁ /64312 50 156 283ସେ-ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରି କୃ& ସାହୁ ZUX0120329

#ୀ /64313 39 156 284ପଜୂା େସଠୀ %ା ବୁଧିରା� େସଠୀ ZUX0341677

ପ ୁ /65314 24 156 285ଅସିମ ବିକ�ମ ଆଚାଯ�@ ପି ରଶ2 ି ର[ନ ଆଚାଯ�@ ZUX0873893

#ୀ /65315 55 156 286ଶା-ିଲତା ପାଣିଗ�ାହୀ %ା େଗାପେମାହନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0390740

#ୀ /65316 35 156 287ସିଲୁ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଗାପେମାହନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0375303

ପ ୁ /65317 33 156 288ସଧୁୀର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଗାପେମାହନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0375311

#ୀ /65318 29 156 290ମନିଷା ପ;ନାୟକ %ା ମେହଶ ପାତ� ZUX1300672

ପ ୁ /66319 47 156 291ଗେଣଶ ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ନବୀନ ଚ+�  େବେହରା ZUX0817882

#ୀ /66320 35 156 292ସମିୁତ� ା େବେହରା %ା ଗେଣଶ ପ�ସାଦ େବେହରା ZUX0817874

ପ ୁ /66321 61 156 293ସକୁମୁାର ଦାସ ପି ଅଧିର ଚ+�  ଦାସ OR/12/089/282028

#ୀ /66322 51 156 294ଶୀବାନି ରଣା ଦାସ %ା ସକୁମୁାର ଦାସ ZUX0873943

ପ ୁ /66323 34 156 295ରାେକଶ କମୁାର ଦାସ ପି ସକୁମୁାର ଦାସ ZUX0120980

ପ ୁ /66324 26 156 296ରାଜୀବ କମୁାର ଦାସ ପି ସକୁମୁାର ଦାସ ZUX0873968

ପ ୁ /67325 61 156 297ସଚିଦାନ+ ପ;ନାୟକ ପି ମାଧବ ପ;ନାୟକ LSL2379238

#ୀ /67326 31 156 298ରୁକଣା ପ�ଭା ପ;ନାୟକ ପି ସଚିଦନ+ ପ;ନାୟକ ZUX0692335

ପ ୁ /67327 26 156 299େସୗରଭ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ସଚିଦାନ+ ପଟନାୟକ ZUX0692343

#ୀ /67328 54 156 300େରଣପୁ�ଭା ପ;ନାୟକ %ା ସ�ିଦାନ+ ପ;ନାୟକ LSL2379246

ପ ୁ /68329 63 156 301ବଂଶୀଧର ବିେଷାୟୀ ପି ତ�ିନାଥ ବିେଷାୟୀ LSL1442789

#ୀ /68330 55 156 302ମେହ3ରୀ ବିେଷାୟୀ %ା ବଂଶୀଧର ବିେଷାୟୀ LSL1442771

ପ ୁ /68331 32 156 303ଅବିନାଶ ପାେ1 ପି ରାମଚ+�  ପାେ1 ZUX0277442

#ୀ /68332 29 156 304ଅ�@ନା ପ�ିୟଦଶ@ନୀ ପି ବଂଶୀଧର ବିେଶାଇ ZUX0692459

ପ ୁ /69333 57 156 305ରଜତ କମୁାର ରଥ ପି ଂ ରାମଚ+�  ରଥ ZUX0277459

#ୀ /69334 46 156 306ପ�ଭାମୟୀ ରଥ %ା ରଜତ କମୁାର ରଥ ZUX0277467

ପ ୁ /70335 62 156 307େକଳୖାସ ଚ+�  େଗୗଡ଼ ପି ଂକିa@ନ େଗୗଡ଼ ZUX0120394

#ୀ /70336 53 156 308ବି&ୁପ�ିୟା େଗୗଡ଼ %ା େକଳୖାସ ଚ+�  େଗୗଡ଼ ZUX0120402

ପ ୁ /70337 34 156 309ପେରଶ କମୁାର େଗୗଡ଼ ପି େକଳୖାସ ଚ+�  େଗୗଡ଼ ZUX0120410

ପ ୁ /70338 31 156 310ରୁେପଶ କମୁାର େଗୗଡ ପି େକଳୖାଶ ଚ+�  େଗୗଡ ZUX0433508

ପ ୁ /71339 69 156 311ବଜରଂଗ ଲାଲ େଜନୖ ପି ନସୀବ ଚଂଦ େଜନୖ LSL2375541

#ୀ /71340 58 156 312ସ2 ିତା େଜନୖ %ା ବଜର�୍ ଲାଲ େଜନୖ LSL2375558

ପ ୁ /71341 38 156 313େଗୗତମ କମୁାର େଜନୖ ପି ବଜରଂଗ ଲାଲ େଜନୖ LSL2379287

#ୀ /71342 36 156 314ଅନୀତା େଜନୖ ପି ବଜର�୍ ଲାଲ େଜନୖ LSL2375509

#ୀ /71343 35 156 315ସଂଗୀତା େଜନୖ ପି ବଜର�୍ ଲାଲ େଜନୖ LSL2375491

ପ ୁ /71344 39 156 316ବିେବକ କମୁାର େଜନୖ ପି ବଜରଂଗ ଲାଲ େଜନୖ LSL1524701

#ୀ /72345 88 156 317କମଳା ନାୟକ %ା ନଟବର ନାୟକ LSL2375434

ପ ୁ /72346 59 156 318ନୀଳକ< ନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ LSL2371722

#ୀ /72347 55 156 319ସେରାଜିନୀ ନାୟକ %ା ନୀଳକ< ନାୟକ LSL2371730

ପ ୁ /72348 45 156 320ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ନଟବର ନାୟକ LSL2375046

#ୀ /72349 41 156 321ର[ୀତା ନାୟକ %ା ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX0120477

ପ ୁ /72350 28 156 322ପ�ଶା-କମୁାର ନାୟକ ପି ନୀଲକ< ନାୟକ ZUX0607226

ପ ୁ /73351 67 156 323ରାେଜ+�  ମେନାର[ନ େବପୖାରୀ ପି ମନେମାହନ େବପୖାରୀ LSL1442847

#ୀ /73352 59 156 324ବିେନାଦିନୀ େବପୖାରୀ %ା ରାେଜ+�  ମେନାର[ନ େବପୖାରୀ LSL1442953

#ୀ /73353 39 156 325ବନିତା େବପୖାରୀ ପି ରାେଜ+�  ମେନାର[ନ େବପୖାରୀ LSL1442979

ପ ୁ /73354 34 156 326ଉoଳ ରଂଜନ େବପୖାରୀ ପି ରାେଜ+�  ମେନାର[ନ େବପୖାରୀ ZUX0207209

ପ ୁ /73355 29 156 327ସମୀର ର[ନ େବପୖାରୀ ପି ରାେଜ+�  ମେନାର[ନ େବପୖାରୀ ZUX0433540

ପ ୁ /74356 52 156 328ମରୁୁଲି କୃ& ପ;ନାୟକ ପି ସଯୂ�@ନାରାୟଣ ପ;ନାୟକ LSL2375004

#ୀ /74357 51 156 329ମମତା ପ;ନାୟକ %ା ମରୁଲୀକୃ& ପ;ନାୟକ LSL2375079

ପ ୁ /75358 47 156 330ଦୁଯ�@ଧନ ଧଳ ପି େଯାଗିନାଥ ଧଳ OR/12/089/320717

#ୀ /75359 46 156 331କମୁଦିୁନି ଧଳ %ା ଦୁେଯ�Oଧନ ଧଳ OR/12/089/320716

ପ ୁ /76360 45 156 332ନିହାର ରଂଜନ ପରିଡା ପି େବକୖ<ୁନାଥ ପରିଡା LSL2379261

6 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /77361 73 156 333ରାମଚ+�  େହାତା ପି ଗଂଗାଧର େହାତା LSL1522044

#ୀ /77362 65 156 334କ-ୁଳ େହାତା %ା ରାମଚ+�  େହାତା ZUX0207217

ପ ୁ /77363 46 156 335ସେ-ାଷ କମୁାର େହାତା ପି ରାମଚ+�  େହାତା LSL2371623

#ୀ /77364 43 156 336ସଜୁାତା େହାତା %ା ସେ-ାଷ କମୁାର େହାତା ZUX0341925

ପ ୁ /78365 63 156 337ତ�ିେଲାକନାଥ ମହାପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ� ZUX0120451

#ୀ /78366 61 156 338ସଜୁାତା ମହାପାତ� %ା ତ�ିେଲାକନାଥ ମହାପାତ� OR/12/089/272615

ପ ୁ /78367 32 156 339େ3ତାଂଶ ୁମହାପାତ� ପି ତ�ିେଲାକନାଥ ମହାପାତ� ZUX0207225

ପ ୁ /79368 34 156 340ଶPର ପରିଛା ପି ନାରାୟଣ ପରିଛା LSL2375293

#ୀ /79369 32 156 341ଆରତୀ ପରିfା ପି ନାରାୟଣ ପରିfା ZUX0120923

#ୀ /79370 29 156 342ଭାରତୀ ପରିfା ପି ନାରାୟଣ ପରିfା ZUX0433011

ପ ୁ /80371 38 156 343େସାେମ3ର ନାଏକ ପି ନିଳାTର ନାୟକ LSL2374866

#ୀ /80372 31 156 344ସରୁଜିତା ନାଏକ ପି ନିଳାTର ନାଏକ ZUX0277475

#ୀ /80373 35 156 345ସଜୁାତା ନାୟକ ପି ନୀଳାTର ନାୟକ ZUX0120527

ପ ୁ /81374 67 156 346ପ�ଫଲୁ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଚ+� େଶଖର ତ�ିପାଠୀ LSL2374890

#ୀ /81375 60 156 347ଭାରତୀ ତ�ିପାଠୀ %ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ LSL2371219

ପ ୁ /81376 36 156 348ଆଶୀଷକମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ପ�ଫଲୁD  କମୁାର ତ�ିପାଠୀ LSL2371227

#ୀ /81377 32 156 349ଅମ�ିତା ତ�ିପାଠୀ ପି ପ�ଫଲୁD  କମୁାର ତ�ିପାଠୀ LSL1524735

ପ ୁ /82378 54 156 350େଗାବି+ ଦାଶ ପି େକଳୖାସ କମୁାର ଦାସ OR/12/089/134341

#ୀ /82379 47 156 351ସନୁ+ା ଦାଶ %ା େଗାବି+ ଦାଶ LSL1338748

ପ ୁ /82380 46 156 352ସତ�ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି େକଳୖାସ କମୁାର ଦାଶ OR/12/084/008266

#ୀ /82381 41 156 353ସଚୁରିତା ଦାଶ %ା ସତ�ନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX0277491

#ୀ /82382 82 156 354ହରପ�ିୟା ଦାଶ %ା େକଳୖାସ କମୁାର ଦାଶ OR/12/084/008262

ପ ୁ /83383 67 156 355ରେମଶ ଚ+�  ସାମ- ପି େଯାେଗ+�  ନାଥ ସାମ- ZUX0120626

#ୀ /83384 56 156 356ମେନାରମା ସାମ- %ା ରେମଶ ଚ+�  ସାମ- ZUX0120634

ପ ୁ /83385 36 156 357ଜୟଚ+�  ସାମ- ପି ରେମଶଚ+�  ସାମ- ZUX0120642

#ୀ /84386 69 156 359େରଣକୁା ନାୟକ %ା ଉଦୟଚ+�  ନାୟକ OR/12/089/310341

ପ ୁ /84387 48 156 360ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉଦୟ ଚ+�  ନାୟକ OR/12/089/204891

#ୀ /84388 37 156 361ରଶ2 ିତା ନାୟକ %ା ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ ZUX0341933

ପ ୁ /84389 35 156 362ନୀଳମାଧବ ନାୟକ ପି ଉଦୟଚ+�  ନାୟକ ZUX0120709

#ୀ /84390 25 156 363ଗୀତା[ଳି ନାୟକ %ା ଲିଳମାଦବ ନାୟକ ZUX1246776

ପ ୁ /85391 45 156 364ଅେଶାକ କମୁାର %ାଇଁ ପି କୃ&ଚ+�  %ାଇଁ LSL1514058

#ୀ /85392 39 156 365ଲିଲି ଲତା %ାଇଁ %ା ଅେଶାକ କମୁାର %ାଇଁ ZUX0207282

#ୀ /86393 69 156 366ରମାେଦବୀ %ା ଲ>2ୀଧର ପ�ଧାନ ZUX0120725

ପ ୁ /86394 74 156 367ଲ>2ୀଧର ପ�ଧାନ ପି ଡTରୁଧର ପ�ଧାନ ZUX0120717

ପ ୁ /86395 44 156 368େଦବାଶିଷ ପ�ଧାନ ପି ଲ>2ୀଧର ପ�ଧାନ LSL1524651

#ୀ /86396 40 156 369ଶତିୃ ସରିତା ପ�ଧାନ %ା େଦବାଶିଷ ପ�ଧାନ LSL1524644

#ୀ /86397 40 156 370ବିଜୟାଶ�ୀ ପ�ଧାନ ପି ଲ>2ୀଧର ପ�ଧାନ LSL1524636

#ୀ /86398 37 156 371େଦବଶ�ୀ ପ�ଧାନ ପି ଲ>2ୀଧର ପ�ଧାନ ZUX0434001

#ୀ /87399 57 156 372କମଳା କମୁାରୀ ଦାଶ %ା ଜଗନ̂ାଥ ପରିfା LSL2374882

ପ ୁ /87400 62 156 373ଜଗନ̂ାଥ ପରିଛା ପି କିେଶାର ଚ+�  ପରିfା LSL2374874

#ୀ /88401 77 156 374ଲ>2ୀ ପାଢୀ %ା ନିମାଇଁଚରଣ ପାଢୀ OR/12/089/286606

ପ ୁ /88402 49 156 376ଶୀବ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ପାଢୀ LSL2379196

#ୀ /88403 39 156 378ନିେବଦିତା ପାଣିଗ�ାହୀ %ା ଶବି ପ�ସାଦ ପାଢୀ ZUX0434159

ପ ୁ /89404 57 156 379ଶPର ପ�ସାଦ ରଥ ପି ଲ>2ୀ ନାରାୟଣ ରଥ OR/12/089/207067

#ୀ /89405 48 156 380ବିଜୟଲ>2ୀ ରଥ %ା ଶPର ପ�ସାଦ ରଥ OR/12/089/207069

#ୀ /89406 27 156 381ସଷୁମା ରଥ ପି ଶPର ପ�ସାଦ ରଥ ZUX0606020

#ୀ /89407 22 156 382ଅସୀମା ରଥ ପି ଶPର ପ�ସାଦ ରଥ ZUX1069152

ପ ୁ /90408 44 156 383ମୀନ ମାଳି ପି ସନୁାଧର ମାଳି LSL2371417

#ୀ /90409 39 156 384ମଣୀ ମାଳି %ା ମୀନ ମାଳି LSL2371391

ପ ୁ /91410 61 156 385କମୁଦୁ ଚ+� . ରଥ ପି ଦ1ପାଣି ରଥ LSL2371151

#ୀ /91411 55 156 386ମୀନତି ରଥ %ା କମୁଦୁ ଚ+�  ରଥ LSL2371201

ପ ୁ /91412 35 156 387ତନ2 ୟ କମୁାର ରଥ ପି କମୁଦୁ ଚ+�  ରଥ ZUX0120782

ପ ୁ /91413 31 156 388ଚିନ2 ୟ କମୁାର ରଥ ପି କମୁଦୁ ଚ+�  ରଥ LSL2371169

ପ ୁ /92414 68 156 389ପdାନନ ତ�ିପାଠୀ ପି ବିଦ�ାଧର ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/204102

#ୀ /92415 62 156 390ସଧୁାମଣୀ ତ�ିପାଠୀ %ା ପdାନନ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/204103

ପ ୁ /92416 36 156 391ବିକାଶ ତ�ିପାଠି ପି ପdାନନ ତ�ିପାଠି LSL2371474

#ୀ /92417 40 156 392ବି+ିୟାରାଣି ତ�ିପାଠି ପି ପdାନନ ତ�ିପାଠି ZUX0118141

#ୀ /93418 56 156 393ପ�ଣତି ମହା-ି %ା ସେୁଦଶ କମୁାର ପାତ� LSL2371334

ପ ୁ /93419 62 156 394ସେୁଦଶ କମୁାର ପାତ� ପି ମଧସୁଦୁନ ପାତ� LSL2371300

ପ ୁ /93420 20 156 395ବିJଵଜୀତ ପଟନାୟକ ପି ଧରଣୀ ଧର ପଟନାୟକ ZUX1324847

#ୀ /94421 44 156 396କାଦTିନୀ ମହା-ି %ା ପ�ଭାକର ନାୟକ ZUX0817866

ପ ୁ /94422 47 156 397ପ�ଭାକର ନାୟକ ପି ଆନ+ ନାୟକ ZUX0818138

7 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 3ୱାଡ@  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

7!
��* ����� '�����-

#ୀ /94423 20 156 399ମାମାଲି ନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ନାୟକ ZUX1300698

ପ ୁ /94424 66 156 400ଗେଣଶ ପାଢ଼ୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢ଼ୀ OR/12/089/218617

#ୀ /94425 57 156 401ଆଲD ାଦିନୀ ପାଢ଼ୀ %ା ଗେଣଶ ପାଢ଼ୀ OR/12/089/218618

ପ ୁ /94426 32 156 402ଓେଜ: କମୁାର ପାଢୀ ପି ଗେଣଶ ପାଢୀ LSL2397289

ପ ୁ /94427 32 156 403ଊେଜସ କମୂାରନ ପାଢ଼ୀ ପି ଗେଣଶ ପାଢୀ ZUX1225010

ପ ୁ /94428 27 156 404ଅଭିେଷକ ପାଢୀ ପି ଗେଣଶ ପାଢୀ ZUX1226067

ପ ୁ /94429 65 156 405ଗେଣଶ ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ ZUX1225044

#ୀ /94430 59 156 406ଆଲD ାଦିନୀ ପାଢୀ %ା ଗେଣଶ ପାଢୀ ZUX1226091

#ୀ /95431 23 156 407ସ[ନା ପ;ନାୟକ ପି େଭେPେଟ3ର ପ;ନାୟକ ZUX1022326

ପ ୁ /95432 57 156 408େଭPେଟ3ର ପ;ନାୟକ ପି କ� ି&ାରାଓ ପ;ନାୟକ ZUX0207316

#ୀ /95433 48 156 409ସସ2ିତା ପ;ନାୟକ %ା େଭPେଟ3ର ପ;ନାୟକ LSL1524727

ପ ୁ /96434 75 156 410ବିr ସିଂ ପି ସକୃୁ ସିଂ ZUX0277525

#ୀ /96435 71 156 411ପ�ିrିଲା ସିଂ %ା ବିr ସିଂ LSL2396836

ପ ୁ /97436 87 156 412ରାଧାନାଥ ମହାପାତ� ପି ବି3ନାଥ ମହାପାତ� LSL2371441

#ୀ /97437 77 156 413ଶା-ିଲତା ମହାପାତ� %ା ରାଧାନାଥ ମହାପାତ� LSL2371433

ପ ୁ /98438 53 156 414ବୃ+ାବନ ପ�ଧାନ ପି ଦାସରଥୀ ପ�ଧାନ OR/12/089/208900

#ୀ /98439 52 156 415ସଲୁତା ସାମ-ରା %ା େକଳୖାସ ଚ+�  ସାମ-ରାୟ LSL1423508

ପ ୁ /98440 59 156 416େକଳୖାସ ଚ+�  ସାମ-ରା ପି ଲଡୁ କିେଶାର ସାମ-ରା LSL1473230

#ୀ /98441 30 156 417ସସୁ2 ିତା ସାମ-ରା ପି େକଳୖାସ ଚ+�  ସାମ-ରା ZUX0629956

#ୀ /98442 28 156 418ସଚିୁତ� ା ସାମ-ରା ପି େକଳୖାଶ ଚ+�  ସାମ-ରା ZUX0629949

#ୀ /99443 28 156 419ସସ2ିତା ଡାକଆୁ ପି ମରୁଲି ଡାକଆୁ ZUX0433003

#ୀ /99444 23 156 420ମଧସୁ2 ିତା େମାହରଣ ପି ମେନାଜ କମୁାର େମାହରଣା ZUX1108208

ପ ୁ /99445 74 156 421ବିଘ̂ରାଜ ପାଢୀ ପି ନରସିଂହ ପାଢୀ LSL2371284

#ୀ /99446 67 156 422ଉଷାକିରଣ ପାଢୀ %ା ବିଘ̂ରାଜ ପାଢୀ LSL2374965

ପ ୁ /99447 50 156 423ରଜତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ବିଘ̂ରାଜ ପାଢୀ LSL2374973

#ୀ /99448 45 156 424ନୀେବଦିତା ପାଢୀ %ା ରଜତ କମୁାର ପାଢୀ LSL2374981

#ୀ /100449 61 156 425ଜାନକୀ େବନିଆ %ା ଗ�ାଧର େବନିଆ LSL1338326

ପ ୁ /100450 44 156 426ବୀଜୟ କମୁାର େବନିଆ ପି ଗ�ାଧର େବନିଆ ZUX0606913

#ୀ /100451 40 156 427ସଶିୁଳା େବନିଆ %ା ବିଜୟ କମୁାର େବନିଆ ZUX0606905

ପ ୁ /100452 39 156 428ନିଳକ< େବନିଆ ପି ଗ�ାଧର େବନିଆ LSL1338300

#ୀ /100453 38 156 429ତୁଳା େବନିଆ %ା ନିଳକ< େବନିଆ ZUX0121277

ପ ୁ /100454 34 156 430େଗୗତମ େବନିଆ ପି ଗ�ାଧର େବନିଆ ZUX0121285

ପ ୁ /100455 30 156 431ଚ+�  େଶଖର େବନିଆ ପି ଗ�ାଧର େବନିଆ ZUX0433193

ପ ୁ /100456 67 156 432ଗ�ାଧର େବନିଆଁ ପି ଧବଳୁ େବନିଆଁ LSL1337807

ପ ୁ /100457 25 156 433ଶPର ପ�ସାଦ େଜନା ମା ସମିୁତ� ା େଜନା ZUX0873851

ପ ୁ /100458 54 156 434ବିକଶ ଚ+�  ନାୟକ ପି ବାଳକୃ& ନାୟକ ZUX0818203

#ୀ /100459 52 156 435ବଷO ରାଣୀ ନାୟକ %ା ବିକାଶ ଚ+�  ନାୟକ ZUX0818195

ପ ୁ /100460 50 156 436ଜଗଦୀଶ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଗେଣଶ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1188093

ପ ୁ /101461 71 156 437ସବୁାସ ଚ+�  ନାୟକ ପି େବୖଦ�ନାଥ ନାୟକ LSL2632586

#ୀ /101462 65 156 438ସାରଦା ନାୟକ %ା ସବୁାସ ଚ+�  ନାୟକ LSL2632578

ପ ୁ /101463 54 156 439ତପନ କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ+�  ନାୟକ OR/12/089/186061

#ୀ /101464 48 156 440ସଜୁାତା ନାୟକ %ା ତପନ କମୁାର ନାୟକ ZUX0121301

ପ ୁ /101465 45 156 441ତରୁଣ ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ+�  ନାୟକ LSL2632420

#ୀ /101466 42 156 442ଜୟଶ�ୀ ନାୟକ %ା ତରୁଣ ନାୟକ LSL2632412

ପ ୁ /101467 41 156 443ଅରୁଣ ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ+�  ନାୟକ LSL2636512

ପ ୁ /101468 56 156 444ବିେନାଦ କମୁାର ପାଉଲ ପି ଏ�.ଜି. ସତ�ାନ+ ପାଉଲ ZUX0277566

#ୀ /101469 25 156 445ବବାନୀ ପାଉଲ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ପାଉଲ ZUX0873794

ପ ୁ /101470 24 156 446େକୗଶକି ସାମ-ରା ପି େକଳୖାସ ଚ+�  ସାମ-ରା ZUX1059088

#ୀ /101471 54 156 447ସh�ାରାଣୀ ସତନମ %ା ବିେନାଦ କମୁାର ପାଉଲ ZUX0277541

ପ ୁ /102472 60 156 448ରଶ2 ିର[ନ ଆଚାଯ�@ ପି ପଦ2 ନାଭ ଆଚାଯ�@ LSL1357516

#ୀ /102473 54 156 449ଆରତି ଆଚାଯ�@ %ା ରସ2 ିର[ନ ଆଚାଯ�@ LSL1357524

ପ ୁ /103474 47 156 450ଶୀବାଜୀ ଘେଡ଼ଇ ପି ଶୀବାଜୀ ଘେଡ଼ଇ ZUX1069194

#ୀ /103475 36 156 451ସକୁା-ୀ ଘେଡ଼ଇ %ା ଶିବାଜୀ ଘେଡ଼ଇ ZUX1069186

#ୀ /103476 70 156 452ସେୁଲାଚନା ପ�ଧାନୀ %ା ଘାସି ପ�ଧାନୀ ZUX0121327

ପ ୁ /103477 51 156 453େବଣଧୁର ପ�ଧାନୀ ପି ଘାସି ପ�ଧାନୀ LSL1357540

#ୀ /103478 48 156 454ଶ�ୀମତୀ ପାବ@ ତୀ ପ�ଧାନି %ା େବଣଧୁର ପ�ଧାନି LSL1332717

ପ ୁ /103479 39 156 455ବିଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନୀ ପି ଘାସି ପ�ଧାନୀ LSL1331909

ପ ୁ /104480 49 156 456ଶ�ାମସ+ୁର ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ନାୟକ OR/12/089/207010

ପ ୁ /105481 64 156 457ମଧସୁଦୁନ ମିଶ� ପି େଗାବି+ ଚ+�  ମିଶ� LSL1443191

#ୀ /105482 58 156 458ପ�ଣିତା ମିଶ� %ା ମଧସୁଦୁନ ମିଶ� LSL1443217

ପ ୁ /105483 39 156 459ମାନସ ର[ନ ମିଶ� ପି ମଧସୁଦୁନ ମିଶ� LSL1443209

#ୀ /105484 34 156 460ବ+ିତା ମିଶ� ପି ମଧସୁଦୂନ ମିଶ� ZUX0121335

8 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /105485 32 156 461ମନୀଷା ମିଶ� ପି ମଧସୁଦୂନ ମିଶ� ZUX0121343

#ୀ /105486 21 156 462ମାମିନୀ ପ�ଧାନ %ା ସଂେତାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX1351295

ପ ୁ /106487 22 156 463ସେରାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ବିଦ�ାଧର ରାଉତ ZUX1324938

#ୀ /106488 71 156 464ସେରାଜ ଦାଶ %ା ସଭୁାଷ ଚ+�  ଦାଶ ZUX0433839

ପ ୁ /106489 48 156 465ବିଦ�ାଧର ରାଉତ ପି ଅଗାଦୁ ରାଉତ ZUX1421924

#ୀ /106490 40 156 466ଝୁନୁ ରାଉତ %ା ବିଦ�ାଧର ରାଉତ ZUX0277574

#ୀ /106491 24 156 467ଅନ̂ପଣୂO ରାଉତ %ା ରୁଦ�  ମାଧବ ପାତ� ZUX1105998

#ୀ /107492 71 156 468ବାସ-ି େବେହରା %ା ଦିନବhୁ େବେହରା OR/12/089/207185

ପ ୁ /107493 38 156 469ଅନ- କମୁାର େବେହରା ପି ଦିନବhୁ େବେହରା LSL1408756

#ୀ /108494 43 156 470ଶା-ିଲତା ପ;ନାୟକ %ା ଚିର[ିବୀ ପ;ନାୟକ ZUX0433946

ପ ୁ /108495 80 156 471କିେଶାରଚ+�  ପଟନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ପଟନାୟକ OR/12/089/206221

#ୀ /108496 80 156 472ପଦ2 ିନି ପଟନାୟକ %ା କିେଶାରଚ+�  ପଟନାୟକ OR/12/089/206222

ପ ୁ /108497 48 156 473ଚିର[ିବି ପଟନାୟକ ପି କିେଶାରଚ+�  ପଟନାୟକ OR/12/089/206224

#ୀ /109498 47 156 474ସମLଳା ପ;ନାୟକ %ା ସେୁରଶ କମୁାର ପ;ନାୟକ ZUX0121350

ପ ୁ /109499 52 156 475ସେୁରଶ କମୁାର ପ;ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ+�  ପ;ନାୟକ OR/12/089/206294

ପ ୁ /109500 45 156 476ସ[ୟ କମୁାର ପ;ନାୟକ ପି ସବୁାଶ ଚ+�  ପ;ନାୟକ LSL1408707

ପ ୁ /110501 74 156 477ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପାଢି ପି ବାହିନି ପାଢି OR/12/089/206307

#ୀ /110502 66 156 478େଶଳୖବାଳା ପାଢି %ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପାଢି OR/12/089/206308

ପ ୁ /110503 45 156 479ର[ିତ କମୁାର ପାଢି ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପାଢି OR/12/089/206310

#ୀ /110504 37 156 480ଆେଲଖିକା ପାଢୀ %ା ର[ିତ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0433466

#ୀ /110505 41 156 481ଅପYO ପାଢୀ %ା ଅଭିଜିତ କମୁାର ପାଢୀ LSL1525021

ପ ୁ /111506 43 156 482ସେ-ାଶ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବାଲୁPି ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1525039

ପ ୁ /112507 37 156 483ବାନାTର ଦାସ ପି ଶରତ ଚ+�  ଦାସ LSL1443118

ପ ୁ /112508 79 156 484ରବି+�  ନାଥ ମହା-ି ପି ଦିବାକର ମହା-ି OR/12/089/206198

ପ ୁ /112509 49 156 485ପ�େମାଦ କମୁାର ମହା-ି ପି ରବି+�ନାଥ ମହା-ି OR/12/089/206202

#ୀ /112510 46 156 486ସମLsା ମହା-ି %ା ପ�େମାଦ କମୁାର ମହା-ି LSL1333731

ପ ୁ /113511 72 156 487ସିମାdଳ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଶ�ିନିବାସ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0390815

#ୀ /113512 67 156 488ଶକ-ୁଳା ପାଣିଗ�ାହୀ %ା ସିମାdଳ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0390823

ପ ୁ /113513 43 156 489ସେୁର+�  କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସିମାdଳ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0390849

ପ ୁ /113514 76 156 490ଜଗନାଥ ସାବତ ପି ଶ�ାମସ+ୁର ସାବତ OR/12/089/206186

#ୀ /113515 69 156 491କ-ୁଳା ସାବତ %ା ଜଗନାଥ ସାବତ OR/12/089/206187

#ୀ /113516 42 156 492ତନୁଜା ସାବତ %ା େଗାପାଳ କୃ& ସାବତ ZUX0341404

ପ ୁ /113517 39 156 493େଗାପାଳ କୃ& ସାବତ ପି ଜଗନାଥ ସାବତ OR/12/089/206189

ପ ୁ /113518 38 156 494ହରିଶPର ସାବତ ପି ଜଗନ̂ାଥ ସାବତ LSL1331404

#ୀ /113519 32 156 495ଦୀIିମୟୀ ସାବତ %ା ହରିଶPର ସାବତ ZUX0341396

#ୀ /114520 34 156 496ଅନିତାଶ�ୀ %ା ଏ ସତୀଶ କମୁାର ZUX1226034

#ୀ /114521 70 156 497ମହାଲ>2ୀ ଏ %ା ସୟୂ@ ନାରାୟଣ ଏ ZUX1225762

ପ ୁ /114522 36 156 498ସତୀଶ କମୁାର ଏ ପି ସୟୂ@ ନାରାୟଣ ଏ ZUX1226125

#ୀ /114523 63 156 499ମୀନା>ୀ ଆଚାଯ�@ %ା ସକୁା- ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/206381

ପ ୁ /114524 38 156 500ରାମ ର[ନ ତ�ିପାଠୀ ପି ସକୁା- ତ�ିପାଠୀ LSL2628113

#ୀ /114525 32 156 501ସ ୁ̀ ାନୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ସକୁା- ତ�ିପାଠୀ ZUX0207332

ପ ୁ /115526 68 156 502ବି ନରସିଂହ େଦାରା ପି %ଗ@ତ ବି ଦ1ପାଣି େଦାରା LSL2632610

#ୀ /115527 61 156 503ବିଉଷା େଦାରା %ା ବି ନରସିଂହ େଦାରା LSL2636496

#ୀ /115528 32 156 504ନିଖିଳା େଦାରା ପି ବି. ନରସିଂହ େଦାରା ZUX0341412

ପ ୁ /115529 28 156 505ସଭୁାଦିତ� %ାଇଁ ପି ପ�ହଲD ାଦ %ାଇଁ ZUX0873885

ପ ୁ /116530 64 156 506ବାବାଜି ନ+ି ପି ମାଧବ ନ+ି LSL1331446

#ୀ /116531 58 156 507ନମିତା[ଳୀ େସK %ା ବାବାଜୀ ନ+ି LSL1331453

#ୀ /117532 76 156 508ଅନୁସୟା ପ;ନାୟକ %ା େଗାପାଳ କୃ& ପ;ନାୟକ OR/12/089/206798

#ୀ /117533 53 156 509ଅନିମା ପ;ନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃ& ପ;ନାୟକ OR/12/089/206800

#ୀ /117534 46 156 510ଗୀତାଶ�ୀ ପ;ନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃ& ପ;ନାୟକ OR/12/089/212865

ପ ୁ /117535 40 156 511େସୗମ� ର[ନ ପ;ନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃ& ପ;ନାୟକ LSL1357441

ପ ୁ /118536 45 156 512ସଯୁ�@ ନାରାୟଣ ବିେଷାୟୀ ପି ଭରତ ବିେଷାୟୀ LSL1333178

ପ ୁ /118537 58 156 513ନାରାୟଣ ପ1ା ପି େମାହନ ପ1ା OR/12/089/206998

#ୀ /118538 54 156 514ଝୁନୁ ପ1ା %ା ନାରାୟଣ ପ1ା OR/12/089/206995

#ୀ /118539 32 156 515ବନିତା ପ1ା ପି ନାରାୟଣ ପ1ା ZUX0121392

#ୀ /118540 28 156 516ସନିୁତା କମୁାରୀ ପ1ା ପି ନାରାୟଣ ପ1ା ZUX0606947

ପ ୁ /118541 24 156 517ସ[ୟ କମୁାର ପtତା ପି ନାରାୟଣ ପtତା ZUX1116680

ପ ୁ /119542 52 156 518ରାେଜ+�  କମୁାର େଜନା ପି ସେୁର+�  ନାଥ େଜନା LSL2636611

ପ ୁ /119543 48 156 519ରବି+�  କମୁାର େଜନା ପି %ଗ@ତ ସେୁର+�  ନାଥ େଜନା LSL2636587

#ୀ /119544 48 156 520ସଜୁାତା େଜନା %ା ରାେଜ+�  େଜନା LSL2636629

#ୀ /119545 43 156 521ରଶ2ୀତା େଜନା %ା ରବି+�  କମୁାର େଜନା LSL2636637

#ୀ /120546 68 156 522ବାସ-ୀ େଚୗଧରୁୀ %ା uାରିକାନାଥ େଚୗଧରୁୀ LSL1357185

9 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /121547 59 156 523ସଦୁଶ@ନ ବିେଷାଇ ପି ଆନ+ ବିେଷାଇ OR/12/089/314587

ପ ୁ /121548 30 156 524ସାଗର ବିେଶାଇ ପି ସଦୁଶ@ନ ବିେଶାଇ ZUX0341420

#ୀ /121549 55 156 525ପ�ଭାତୀ ବିେଷାୟୀ %ା ସଦୁଶ@ନ ବିେଷାୟୀ LSL2628345

ପ ୁ /121550 33 156 526ଦୂଗOପ�ସାଦ ବିେଷାୟୀ ପି ସଦୁଶ@ନ ବିେଷାୟୀ ZUX0207571

ପ ୁ /121551 64 156 527ଦିଲDD ିପ କମୁାର ରାୟ ପି ସେୁର+�  ନାଥ ରାୟ ZUX0825539

#ୀ /121552 58 156 528ଉvଳା ରାୟ %ା ଦିଲିପ କମୁାର ରାୟ ZUX0825612

#ୀ /121553 36 156 529େସାେମ3ର ରାୟ ପି ଦିଲD ିପ କମୁାର ରାୟ ZUX0825547

#ୀ /121554 28 156 530ପଜୁା ରାଣୀ ସିକଦାର %ା େସାେମ3ର ରାୟ ZUX0825554

ପ ୁ /122555 70 156 531ବ� ଜକିେଶାର ରଥ ପି ଚକ�ଧର ରଥ OR/12/089/206522

#ୀ /122556 54 156 532ଗିତାରାଣୀ ରଥ %ା ବ� ଜ କିେଶାର ରଥ OR/12/089/206523

ପ ୁ /122557 42 156 533େଜ�ାତି ଶPର ରଥ ପି ବ� ଜ କିେଶାର ରଥ LSL1338276

#ୀ /122558 29 156 534େଜ�ାସ̂ାମୟୀ ରଥ ପି ବ� ଜ କିେଶାର ରଥ ZUX0433854

#ୀ /123559 32 156 535େଲାପାମଦୁ� ା ବିେଶାୟୀ %ା ସିମାdଳ %ାଇଁ ZUX0873802

ପ ୁ /123560 57 156 536ଯଧିୁsିର %ାଇଁ ପି ଖଲି %ାଇଁ ZUX0121426

#ୀ /123561 49 156 537ପeୁା[ଳି %ାଇଁ %ା ଯଧିୁsିର %ାଇଁ OR/12/089/186805

ପ ୁ /123562 35 156 538ସିମାdଳ %ାଇଁ ପି ଯଧିୁsିର %ାଇଁ ZUX0277590

ପ ୁ /123563 30 156 539ସ[ିବ କମୁାର %ାଇଁ ପି ଯଧିୁsିର %ାଇଁ ZUX0434183

ପ ୁ /124564 67 156 540େଦେବ+�ନାଥ ବଳବ-ରାୟ ପି କଳୁମଣି ବଳବ-ରାୟ LSL1408624

#ୀ /124565 59 156 541ଗାୟତ�ୀ ବଳବ-ରାୟ %ା େଦେବ+�ନାଥ ବଳବ-ରାୟ LSL1408632

ପ ୁ /124566 22 156 542ଦିବ�ର[ନ ବଲବ-ରାୟ ପି େଦେବ+�  ବଲବ-ରାୟ ZUX1073725

#ୀ /124567 23 156 543େଜ�ାସ̂ା ପାତ� %ା ଆଶିସ ର[ନ ପାତ� ZUX1273853

#ୀ /124568 22 156 544େଜ�ାସ̂ା ପାତ� %ା ଆଶିସ ର[ନ ପାତ� ZUX1300987

#ୀ /124569 37 156 545ସ[kୁା ସୀଲ %ା ଅଭିେଶଖ ହାଲଦାର ZUX1225887

#ୀ /125570 48 156 546ପୀ.ଆରତୀ ପାତ� %ା ପୀ.ପ�ଭାକର ପାତ� ZUX1246701

ପ ୁ /126571 26 156 547େଦବାଶୀଷ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଚ+�  ଦାସ ZUX0692830

#ୀ /126572 73 156 548ସପୁ�ଭା ସାହୁ %ା ରଜନିକା- ସାହୁ OR/12/089/207072

ପ ୁ /126573 58 156 549ଅରବି+ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ରଜନିକା- ସାହୁ LSL1522184

ପ ୁ /126574 52 156 550ପ�ଶା-ହୃଦୟ ସାହୁ ପି ରଜନିକା- ସାହୁ OR/12/089/207087

ପ ୁ /126575 48 156 551ପ�ଭାତ ରଂଜନ ସାହୁ ପି ରଜନିକା- ସାହୁ LSL1338334

#ୀ /126576 46 156 552ମିନତୀ ସାହୁ %ା ଅରବି+ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0817957

#ୀ /126577 44 156 553ସପୁ�ଭା ସାମ-ରାୟ %ା ପ�ଭାତ ର[ନ ସାହୁ ZUX0818161

ପ ୁ /127578 63 156 554ହେରଶ w+�  ମହାରଣା ପି କପିଳ ମହାରଣା LSL1334002

#ୀ /127579 54 156 555କନିୁ ମହାରଣା %ା ହେରଶ w+�  ମହାରଣା LSL1332246

#ୀ /127580 30 156 556ପଦ2 ିନୀ ମହାରଣା ପି ହେରଶ ଚ+�  ମହାରଣା ZUX0433557

ପ ୁ /127581 26 156 557ଗIୁ ପ�ସାଦ ମହାରଣା ପି ହେରଶ ଚ+�  ମହାରଣା ZUX0692699

#ୀ /127582 22 156 558ପ�ିୟPା ମହାରଣା ପି ହେରଶ ଚ+�  ମହାରଣା ZUX1225150

#ୀ /128583 48 156 559ମମତା ରାଣି ସରକାର %ା ପ�ଭାସ ଚ+�  ସରକାର OR/12/089/148530

ପ ୁ /128584 50 156 560ପ�ଭାସ ଚ+� . ସରକାର ପି ରାେଜ+�  ନାଥ ସରକାର ZUX0936229

ପ ୁ /128585 29 156 561ଅଭିଜିତ ସରକାର ପି ପ�ଭାସ ଚ+�  ସରକାର ZUX0433771

#ୀ /129586 23 156 562ମାଧରୁୀ ଦିଶାରି %ା ପ�ଶା- କମୁାର ନାୟକ ZUX1225796

ପ ୁ /129587 66 156 563ଆନ+ ଚ+�  ରଥ ପି େସାମନାଥ ରଥ OR/12/089/207186

#ୀ /129588 57 156 564ଶା-ିଲତା ରଥ %ା ଆନ+ ଚ+�  ରଥ OR/12/089/207065

ପ ୁ /130589 56 156 565ଲ>2ନିାରାୟଣ ଦାଶ ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ ଦାଶ OR/12/089/206524

#ୀ /130590 20 156 566େମାନାଲିସା ଦାଶ ପି ଲ>2ୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX1246800

#ୀ /130591 52 156 567ଗୀତାରାଣି ପାଢୀ %ା ଲ>2ୀନାରାୟଣ ଦାଶ OR/12/089/206912

ପ ୁ /131592 57 156 568ସଚିଦାନ+ ଗାyା ପି ସତ�ାନ+ ଗାyା LSL1357458

#ୀ /131593 50 156 569ସବୁାସିନୀ ଗାyା %ା ସଚିଦାନ+ ଗାyା LSL1357474

ପ ୁ /132594 82 156 570ସଦାନ+ କର ପି ଗତିକୃ& କର LSL1331479

#ୀ /132595 74 156 571ବିେନାଦିନୀ କର %ା ସଦାନ+ କର LSL1331461

#ୀ /133596 55 156 572ଲ>2ୀ ରାଇେଜନା େଦଓ %ା ପ�ଫଲୁ ଚ+�  ରାଇେଜନାେଦଓ OR/12/089/207169

ପ ୁ /133597 55 156 573ବିଜୟ କମୁାର ରାଇ େଜନା େଦଓ ପି ଗେଣଶ ଚ+�  ରାଇ େଜନା େଦଓ OR/12/089/206973

#ୀ /133598 70 156 574ପାବ@ ତୀ କମୁାରୀ ରାଇେଜନା େଦଓ%ା ଗେଣଶ ଚ+�  ରାଇେଜନା େଦଓ OR/12/089/206993

ପ ୁ /133599 54 156 575ସ[ୟ କମୁାର ରାଇେଜନା େଦଓ ପି ଗେଣଶ ଚ+�  ରାଇେଜନା େଦଓ OR/12/089/207028

#ୀ /133600 45 156 576ମମତା କମୁାରୀ ରାଇେଜନା େଦଓ %ା ବିଜୟ କମୁାର ରାଇେଜନା େଦଓ LSL1332261

#ୀ /133601 43 156 577ମମତା ରାଇେଜନା େଦଓ %ା ରେମଶ ଚ+�  ରାଇେଜନା େଦଓ ZUX0121459

#ୀ /133602 36 156 578ସଜୁାତା ରାଇେଜନା େଦଓ ପି ପ�ଫୁଲD  କମୁାର ରାଇେଜନା େଦଓ ZUX0122267

ପ ୁ /133603 60 156 579ପ�ଫୁଲ ଚ+�  ରାଇେଜନାେଦଓ ପି େଦବରାଜ ରାଇେଜନାେଦଓ OR/12/089/206839

ପ ୁ /133604 46 156 580ରେମଶ ଚ+�  ରାଇେଜନାେଦଓ ପି ଗେଣଶ ଚ+�  ରାଇେଜନାେଦଓ OR/12/089/206838

ପ ୁ /133605 23 156 581ଆକାଶ ରାଜ େଜନା େଦଓ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଜ େଜନା େଦଓ ZUX1224997

#ୀ /134606 55 156 582ରଜନୀରାଣୀ ପାତ� %ା ରାେଜ+� ନାଥ ସାହୁ ZUX0341388

ପ ୁ /134607 58 156 583ରାେଜ+� ନାଥ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହାନ+ ସାହୁ ZUX0341370

ପ ୁ /135608 59 156 584ମେନାର[ନ ମି#ୀ ପି କ[ୁ ବିହାରୀ ମି#ୀ LSL1408764

10 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /135609 54 156 585ଭାନୁମତୀ ମି#ୀ %ା ମେନାର[ନ ମି#ୀ LSL1408780

ପ ୁ /135610 34 156 586ମଳୟ ର[ନ ମି#ି ପି ମେନାର[ନ ମି#ି ZUX0207365

#ୀ /135611 32 156 587ରିzଵିକା ମି#ୀ ପି ମେନାର[ନ ମି#ି ZUX0121467

ପ ୁ /136612 45 156 588ମୀନେକତନ ଦାସ ପି େଗାବି+ଚ+�  ଦାସ LSL2636546

#ୀ /136613 39 156 589ଗୀତା[ଳୀ ଦାଶ %ା ମିନ େକତନ ଦାଶ ZUX0433755

#ୀ /137614 75 156 590ମେନାରମା ଦାସ %ା ବନମାଳୀ ଦାସ LSL1339019

ପ ୁ /137615 53 156 591ସଶୁା- କମୁାର ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ LSL1333319

ପ ୁ /137616 47 156 592ଜୟ- କମୁାର ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ LSL1338318

ପ ୁ /137617 46 156 593େହମ- କମୁାର ଦାସ ପି ବନମାଳୀ ଦାସ LSL1357532

#ୀ /137618 45 156 594ପ�ତିମାରାଣୀ ଦାସ %ା ସଶୁା- କମୁାର ଦାସ LSL1338995

#ୀ /137619 44 156 595ଉମLଳା ଦାସ %ା ଜୟ- କମୁାର ଦାସ LSL1339001

#ୀ /137620 44 156 596%Y@ଲତା ଦାସ %ା େହମ- କମୁାର ଦାସ ZUX0341479

#ୀ /137621 26 156 597େମାନାଲିସା ଦାସ ପି ସଶୁା- କମୁାର ଦାସ ZUX0817973

#ୀ /137622 21 156 598ମନିଷା ଦାସ ପି ଜୟ- କମୁାର ଦାସ ZUX1116623

#ୀ /137623 38 156 599ସମୁନ ପାତ� %ା କୃ& ପାତ� ZUX1204791

ପ ୁ /137624 62 156 600ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX1126283

#ୀ /137625 31 156 601ଆରତୀ ସାହୁ ପି ନୁେରନ କମୁାର ସାହୁ ZUX0375352

#ୀ /137626 24 156 602ଅପLତା ସାହୁ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ZUX1352798

#ୀ /137627 21 156 603ଅଚLତା ସାହୁ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ZUX1205269

#ୀ /138628 54 156 604କନକଲତା ସାହୁ %ା ନୁେରନ କମୁାର ସାହୁ ZUX0390781

ପ ୁ /138629 34 156 605ସଶୁା- କମୁାର ସାହୁ ପି ନୁେରK କମୁାର ସାହୁ ZUX0390799

#ୀ /139630 42 156 606ମିନା>ୀ ପଜୁାରୀ %ା ଗିରିଶPର ପଜୁାରୀ ZUX0390807

#ୀ /140631 43 156 607ପଦ2 ିନୀ ପ1ା %ା ସମୁ- କମୁାର ସାହୁ ZUX0121475

ପ ୁ /140632 80 156 608ଶ�ାମସ+ୁର ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ OR/12/089/207078

#ୀ /140633 77 156 609ଶା-ିଲତା ସାହୁ %ା ଶ�ାମସ+ୁର ସାହୁ ZUX0207373

ପ ୁ /140634 55 156 610ସମୁ- କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ�ାମ ସ+ୁର ସାହୁ OR/12/089/207050

ପ ୁ /142635 60 156 611ଚ+�େଶଖର ସାହୁ ପି ବ� ହ2 ଚାରୀ ସାହୁ ZUX0121517

#ୀ /142636 50 156 612ବିଦ�ଲୁତା ସାହୁ %ା ଚ+�  େଶଖର ସାହୁ ZUX0121509

ପ ୁ /142637 32 156 613ଦୀIି ର[ନ ସାହୁ ପି ଚ+�େଶଖର ସାହୁ ZUX0341594

#ୀ /142638 30 156 614ଗାୟତ�ୀ ସାହୁ ପି ଚ+�େଶଖର ସାହୁ ZUX0341503

ପ ୁ /142639 28 156 615ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚ+�  େଶଖର ସାହୁ ZUX0433029

ପ ୁ /143640 27 156 616କନୁାଳ ପ;ନାୟକ ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପ;ନାୟକ ZUX0652206

ପ ୁ /143641 62 156 617ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପ;ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ପ;ନାୟକ LSL1331354

#ୀ /143642 53 156 618ଅରୁhତି ପ;ନାୟକ %ା ପ�ଫଲୁକମୁାର ପ;ନାୟକ LSL1331347

ପ ୁ /144643 61 156 619ନିମାଇ ଁଚରଣ %ାଇଁ ପି ଭଗବାନ %ାଇଁ LSL1333657

#ୀ /144644 53 156 620ପ�ତିମା %ାଇଁ %ା ନିମାଇଁ ଚରଣ %ାଇଁ LSL1333640

#ୀ /144645 32 156 621ସଶୁ�ୀସ�ିତା %ାଇଁ ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ %ାଇଁ ZUX0121525

ପ ୁ /144646 30 156 622େଦବବ� ତ %ାଇଁ ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ %ାଇଁ ZUX0606228

#ୀ /144647 27 156 623ମଧସୁ2 ିତା %ାଇଁ ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ %ାଇଁ ZUX0606210

ପ ୁ /145648 49 156 624ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ LSL1338508

#ୀ /145649 49 156 625ଯେଶାଧାରା ସାହୁ %ା ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ସାହୁ LSL1338516

ପ ୁ /146650 66 156 626ନିର[ନ ଅଧିକାରୀ ପି ବିନାୟକ ଅଧିକାରୀ LSL1338565

ପ ୁ /146651 30 156 627େସୗମ�ସଯୂ�@ ଅଧିକାରୀ ପି ନିର[ନ ଅଧିକାରୀ ZUX0341214

#ୀ /146652 64 156 628ସପୁ�ଭା ସାହୁ %ା ନିର[ନ ଅଧିକାରୀ LSL1338573

#ୀ /147653 68 156 629ପି. ପeୁାଲତା  %ା ପି. େୱPାେଟ3ାରା ରାଓ OR/12/089/280424

ପ ୁ /147654 41 156 630ଶବି କମୁାର ପାଇକାଟି ପି େୱPାେଟ3ାରା ରାଓ ପାଇକାଟି LSL2628444

ପ ୁ /147655 39 156 631ଶା-ି କମୁାର ପାଇକାଟି ପି େୱPାେଟ3ାରା ରାଓ ପାଇକାଟି LSL2628154

ପ ୁ /147656 34 156 632ଆଦିତ� କମୁାର ପାଇକାଟି ପି େୱPାେଟ3ାରା ରାଓ ପାଇକାଟି LSL2628238

ପ ୁ /147657 73 156 633ପି. େୱPାେଟ3ାରା ରାଓ ପି ପି. ମାଧବ ରାଓ OR/12/089/280423

#ୀ /147658 42 156 634ଲ>2ୀ କମୁାରୀ ସାଉକାରୀ %ା ଶବି କମୁାର ପାଇକାଟି ZUX0692491

ପ ୁ /148659 78 156 635ବିଜୟକମୁାର ଦାଶ ପି ଜଗନାଥ ଦାଶ OR/12/089/206383

#ୀ /148660 60 156 636ନିରୁପମା ଦାଶ %ା ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ OR/12/089/206384

ପ ୁ /148661 45 156 637ସନିୁଲ କମୁାର ଦାଶ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାଶ OR/12/089/207157

ପ ୁ /149662 71 156 638ଶ�ାମ ଘନ ମହାପାତ� ପି ଡିଲି ମହାପାତ� OR/12/089/206402

#ୀ /149663 60 156 639କମୁଦିୁନୀ ମହାପାତ� %ା ଶ�ାମଘନ ମହାପାତ� OR/12/089/206403

ପ ୁ /149664 45 156 640ତରୁଣ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଶ�ାମଘନ ମହାପାତ� LSL2628188

#ୀ /149665 37 156 641ସ�ୀତା ମହାପାତ� %ା ତରୁଣ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0207712

#ୀ /149666 36 156 642ଡିେଲ3ରୀ ମହାପାତ� %ା ତପନ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0207381

#ୀ /150667 70 156 643ବି&ୁପ�ିୟା ପାଢୀ %ା ବୃ+ାବନ ପାଢୀ OR/12/089/206519

ପ ୁ /150668 54 156 644ତ�ିନାଥକମୁାର ପାଢୀ ପି ବୃ+ାବନ ପାଢୀ OR/12/089/206870

ପ ୁ /150669 49 156 645ସେରାଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି ବୃ+ାବନ ପାଢୀ ZUX0207480

ପ ୁ /150670 80 156 646ବୃ+ାବନ ପାଢୀ ପି ମହାେଦବ ପାଢୀ OR/12/089/206518
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ପ ୁ /150671 20 156 647ଆଶେୁତାଷ ପାଢ଼ୀ ପି ତ�ିନାଥ କମୁାର ପଢ଼ୀ ZUX1342179

#ୀ /150672 51 156 648ଅନିତା ପ1ା %ା ତ�ିନାଥ କମୁାର ପାଢୀ OR/12/089/206875

ପ ୁ /150673 58 156 649େସାମନାଥ ସାହୁ ପି କଲୁମଣି ସାହୁ ZUX1209113

#ୀ /151674 79 156 650ସର%ତି ମହା-ି %ା ସତ�ନାରାୟଣ ମହା-ି LSL1333707

ପ ୁ /151675 49 156 651ଗେୁI3ର ମହା-ି ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମହା-ି LSL1338896

ପ ୁ /151676 22 156 652ରବି ଶଂକର ମହା-ି ପି ଗେୁI3ର ମହା-ି ZUX1246727

#ୀ /151677 56 156 653କZନା ପ1ା %ା ବିେନାଦ କମୁାର ପଣିଗ�ାହୀ LSL1332311

#ୀ /151678 33 156 654ଦୀପିକା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବିେନାଦକମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ LSL2656106

#ୀ /151679 29 156 655ଲିପିକା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0375378

#ୀ /151680 28 156 656ଚ+� ିକା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବିେନାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0432997

#ୀ /151681 45 156 657ସଂଯkୁା ପ;ନାୟକ %ା ଗେୁI3ର ମହା-ି LSL1338888

#ୀ /152682 50 156 658ପ�ଭାଶିନି ଖିଲ %ା ରାମଚ+�  ଖିଲ OR/12/089/206570

ପ ୁ /152683 53 156 659ଶରତ ଚ+�  %ାଇଁ ପି ସପନି ଚରଣ %ାଇଁ LSL1443225

#ୀ /152684 44 156 660ଚପଳା %ାଇଁ %ା ସରତ ଚ+�  %ାଇଁ LSL2632602

ପ ୁ /153685 60 156 661ବଳରାମ %ାଇଁ ପି ଧରଣୀଧର %ାଇଁ LSL1333210

#ୀ /153686 43 156 662କବିତା %ାଇଁ %ା ବଳରାମ %ାଇଁ LSL1333228

#ୀ /154687 28 156 663େକ. ମୀରାରାଣୀ %ା ଇJୱ େଶଳୖଷ ପାତ� ZUX0947309

ପ ୁ /154688 67 156 664ଇ ତାରିଣି ପାତ� ପି ଇ ଖଲି ପାତ� OR/12/089/210854

#ୀ /154689 56 156 665ଇ3ା ଶ�ାମଳା ପାତ� %ା ଇ3ା ତାରିଣୀ ପାତ� OR/12/089/210855

ପ ୁ /154690 37 156 666ଇ.ସେ-ାଷ କମୁାର ପାତ� ପି ଇ.ତାରିଣୀ ପାତ� LSL1521772

ପ ୁ /154691 34 156 667ଇ େଶୈଳଶ ପାତ� ପି ଇ ତାରିଣୀ ପାତ� LSL2628246

ପ ୁ /155692 22 156 668େସୗମ� ର[ନ ନାୟକ ମା ଲ>2ୀପ�ୀୟା ନାୟକ ZUX1073733

ପ ୁ /155693 54 156 669େ>ତ�ବାସି ପ1ା ପି ଦ1ପାଣି ପ1ା ZUX0390765

ପ ୁ /155694 23 156 670`ାନ ସାଗର ପ1ା ପି େ>ତ�ବାସୀ ପ1ା ZUX1016047

#ୀ /155695 52 156 671ସଜୁାତା ପାଣିଗ�ାହୀ %ା େ>ତ�ବାସୀ ପ1ା ZUX0390773

#ୀ /156696 42 156 672ଗୀତା[ଳି ବାଇ %ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ବାଇ ZUX1225291

ପ ୁ /156697 66 156 673େଗାଦାବରିଶ ମାଝୀ ପି ବା{ାନିଧୀ ମାଝୀ LSL2628121

#ୀ /156698 55 156 674ବାସ-ୀ ମାଝୀ %ା େଗାଦାବରୀଶ ମାଝୀ LSL2628139

ପ ୁ /156699 27 156 675ଦୀପକ କମୁାର ମାଝୀ ପି େଗାଦାବରିଷ ମାଝୀ ZUX0652263

ପ ୁ /157700 40 156 676େରାହିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଦିଗାTର ରାଉତ LSL2628147

#ୀ /157701 35 156 677ମିନଭO ରାଉତ %ା େରାହିତକମୁାର ରାଉତ LSL2628162

#ୀ /158702 42 156 678ର[ିତା କମୁାର ପାଢି - ବ�ୁ +ାବନ ପtତା ZUX1117894

ପ ୁ /158703 75 156 679ବୃ+ାବନ ଚ+�  ପ1ା ପି ବିନାୟକ ପ1ା ZUX0121574

#ୀ /158704 65 156 680ପPଜିନୀ ପ1ା %ା ବୃ+ାବନ ପ1ା ZUX0121582

ପ ୁ /158705 53 156 681ର[ିତ କମୁାର ପ1ା ପି ବୃ+ାବନ ପ1ା ZUX1207026

#ୀ /158706 25 156 682ଭବାନୀ ପାତ� ପି ପ�େମାଦ ଚ+�  ପାତ� ZUX1117951

ପ ୁ /159707 24 156 683ଭଗବାନ ଭତ� ା - ଉେପ+�  କମୁାର ଭତ�ା ZUX1038918

ପ ୁ /159708 36 156 684ଉପ ମାଝୀ ପି ଅନ- ମାଝୀ ZUX0121590

ପ ୁ /160709 73 156 685େମଘ କମୁାର େଜନୖ ପି ରିgପା| େଜନୖ ZUX0122473

#ୀ /160710 71 156 686ଅ�ୁରେଦବୀ େଜKୖ %ା େମଘକମୁାର େଜKୖ ZUX0121632

ପ ୁ /160711 45 156 687ପ�େମାଦ କମୁାର େଜନୖ ପି େମଘ କମୁାର େଜନୖ ZUX0121624

#ୀ /160712 39 156 688ଏକତା େଜKୖ %ା ପ�େମାଦ କମୁାର େଜKୖ ZUX0121657

ପ ୁ /161713 64 156 689ରେମଶ ଚ+�  ରଥ ପି ରାମ କୃ& ରଥ ZUX0936237

ପ ୁ /161714 34 156 690ବାଲ2 ିକି ରଥ ପି ରେମଶ ଚ+�  ରଥ ZUX0652065

#ୀ /162715 45 156 691ସଜୁାତା ସାମ-ରାୟ %ା େସୗଜେନ+�  ସାମ-ରାୟ ZUX0864892

ପ ୁ /162716 47 156 692େସୗଜେନ+�  %ାଇଁ ପି ନେର+�  ନାଥ %ାଇଁ LSL2636488

ପ ୁ /163717 50 156 693ସସୁା- କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ନିତ�ାନ+ େଚୗଧରୁୀ ZUX0121665

#ୀ /163718 46 156 694ପ�ଭାସିନୀ େଚୗଧରୁୀ %ା ସଶୁା- େଶଖର େଚୗଧରୁୀ ZUX0277624

ପ ୁ /164719 55 156 695ପଦ2 େଲାଚନ େବେହରା ପି ପYୂ@ଚ+�  େବେହରା LSL2656114

#ୀ /164720 54 156 696ଜୟ-ି େବେହରା %ା ପଦ2 େଲାଚନ େବେହରା LSL2656130

ପ ୁ /164721 31 156 697ସଂଗ�ାମ େବେହରା ପି ପଦ2 େଲାଚନ େବେହରା ZUX0207522

#ୀ /165722 45 156 698ମମତା କମୁାରୀ ଦାସ %ା ଅTିକା ପ�ସାଦ ଶତପଥି LSL2628329

#ୀ /165723 44 156 699ଅନିତା କମୁାରୀ ଦାସ %ା େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ଶତପଥି ZUX0122309

#ୀ /165724 35 156 700ସhଯ୍ା ମହାପାତ� %ା ସେବJଵର ପ;ନାୟକ ZUX1225978

ପ ୁ /165725 55 156 701ଆTିକା ପ�ସାଦ ଶତପଥି ପି େଲାକନାଥ ଶତପଥି LSL2628337

ପ ୁ /165726 41 156 702ରାମକୃ& ଶତପଥି ପି େଲାକନାଥ ଶତପଥି ZUX0391011

#ୀ /166727 40 156 703ବିଜୟଲ>2ୀ େସଠି %ା ସେ-ାଷ କମୁାର େସଠି LSL2628360

#ୀ /166728 35 156 704ଭାଗ�ଲ>2ୀ େସଠୀ %ା ରାେଜ+�  ପ�ସାଦ େସଠୀ ZUX1296193

ପ ୁ /166729 21 156 705ଅଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ସେ-ାଷ କମୁାର େସଠୀ ZUX1297852

ପ ୁ /166730 51 156 706ସେ-ାଷ କମୁାର େସଠୀ ପି ବାଂକ େସଠୀ LSL2628378

ପ ୁ /167731 59 156 707ଅରୁଣ କମୁାର େପା}ାର ପି ଉେପ+�  ନାଥ େପା}ାର LSL1443159

#ୀ /167732 28 156 708ଅେସାTିତା େପା}ାର ପି ଅରୁଣ କମୁାର େପା}ାର ZUX0433052

12 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /167733 23 156 709ନିେବଦିତା େପା}ାର ପି ଅରୁଣ କମୁାର େପା}ାର ZUX1276583

#ୀ /167734 40 156 710ସବିତା େପା}ାର %ା ଅରୁଣ କମୁାର େପା}ାର OR/12/089/206961

ପ ୁ /168735 71 156 711ଉXେଳ+ୁ େପା}ାର ପି ଉେପ+�  େପା}ାର LSL2632529

#ୀ /168736 56 156 712ଅନିତା େପା}ାର %ା ଉXେଳ+ୁ େପା}ାର OR/12/089/206941

ପ ୁ /168737 34 156 713ସେୁଭ+ୁ େପା}ାର ପି ଉXେଳ+ୁ େପା}ାର ZUX0121673

ପ ୁ /169738 38 156 714ସ+ିପ କମୁାର େପା}ାର ପି ନ� ିେପ+�  ନାଥ େପା}ାର ZUX0207407

ପ ୁ /169739 30 156 715ଅେରାପ�ିୟ େପା}ାର ପି ନୃେପ+�  ନାଥ େପା}ାର ZUX0433060

ପ ୁ /170740 59 156 716ନୂରସିଂହ ଚରଣ େବେହରା ପି େଗାବି+ ଚରଣ େବେହରା ZUX0120931

ପ ୁ /170741 28 156 717ସେ-ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ନୃଂସିହ ଚରଣ େବେହରା ZUX0652255

#ୀ /170742 26 156 718ଉମLଳା େବେହରା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା ZUX0692624

ପ ୁ /171743 60 156 719ପYୂ@ଚ+�  ଦାଶ ପି ଂଅବୁଝା ଦାଶ ZUX0121038

#ୀ /171744 55 156 720ମୀନା ଦାଶ %ା ପYୂ@ଚ+�  ଦାଶ ZUX0121046

ପ ୁ /171745 35 156 721ଇ+� ଜୀତ ଦାଶ ପି ପYୂ@ଚ+�  ଦାଶ ZUX0121053

ପ ୁ /171746 32 156 722ବି3ଜିତ ଦାଶ ପି ପYୂ@ଚ+�  ଦାଶ ZUX0121061

ପ ୁ /172747 53 156 723େଗାଦାବରିଶ ପ1ା ପି େଦବରାଜ ପ1ା ZUX0121079

#ୀ /172748 42 156 724ଗାୟତ�ି  ପ1ା %ା େଗାଦାବରିଶ ପ1ା ZUX0121087

#ୀ /173749 58 156 725ବିଥିକା ରାଣୀ ହାଲଦାର %ା ମନ େତାଷ ହାଲଦାର ZUX0121103

ପ ୁ /173750 38 156 726ଅଭିନବ ହାଲଦାର ପି ମନ େତାଷ ହାଲଦାର ZUX0207415

ପ ୁ /173751 34 156 727ଅଭିେଷକ ହାଲଦାର ପି ମନ େତାଷ ହାଲଦାର ZUX0121111

ପ ୁ /174752 54 156 728େକ ପି ଏରୁକଲୁୁ ପି େକ ପି େକେତୟା ZUX0121160

#ୀ /174753 49 156 729େକ ପି ସେରାଜିନୀ %ା େକ ପି ଏରୁକଲୁୁ ZUX0121178

ପ ୁ /174754 42 156 730େକ ପି ମେହ3ର ପି େକ ପି େକେତୟା ZUX0121186

#ୀ /174755 25 156 731େକ.ପି େଜ�ାତି %ା େକ.ପି ମେହJୱର ZUX1123223

ପ ୁ /174756 27 156 732େକ ପି ଶଭୁମ ପି େକ ପି ଏରୁକଲୁୁ ZUX0607192

#ୀ /175757 55 156 733ସେୁଚତା ସାବତ %ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0121236

ପ ୁ /175758 58 156 734ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିକୃ& ସାହୁ ZUX0277657

#ୀ /175759 24 156 735ଶା3ତୀ ସାହୁ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX1022334

ପ ୁ /176760 56 156 736ବି3Tର ମଲD ିକ ପି ର�ାଧର ମଲD ିକ ZUX0121244

#ୀ /176761 52 156 737ସର%ତୀ ମଲD ିକ %ା ବି3Tର ମଲD ିକ ZUX0121251

#ୀ /176762 29 156 738ବ+ିତା :ଵାଇଁ %ା ଅମିତ କମୁାର ମଲD ିକ ZUX1161264

ପ ୁ /176763 67 156 739ହେରକୃ& ତ-ୀ - ଅମିତ କମୁାର ମଲD ିକ ZUX1161694

#ୀ /176764 60 156 740େଯାଶଦା ତ-ୀ %ା ହେର କୃ& ତ-ୀ ZUX1161322

ପ ୁ /176765 42 156 741ଜଗଦୀଶ ତ-ୀ ପି ହେର କୃ& ତ-ୀ ZUX1161900

#ୀ /176766 37 156 742ଇ+� ାଣୀ ତ-ୀ - ଜଗଦୀଶ ତ-ୀ ZUX1161678

#ୀ /176767 31 156 743େଜ�ା&ା ତ-ୀ %ା ପ�ଶା- ତ-ୀ ZUX1161710

ପ ୁ /176768 34 156 744ପ�ଶା- ତ-ୀ - ହେର କୃ& ତ-ି ZUX1150762

ପ ୁ /177769 49 156 745ର[ିତ ପ�ଧାନ ପି ପ�ଫଲୁD  କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0606715

#ୀ /177770 44 156 746ସ~ମିତ� ା ପ�ଧାନ %ା ର[ିତ ପ�ଧାନ ZUX0606707

ପ ୁ /178771 62 156 747ମିହିର ପ;ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ+�  ପ;ନାୟକ ZUX0607044

ପ ୁ /178772 42 156 748ସାଗର ପ;ନାୟକ ପି ଶଶିରି ପ;ନାୟକ ZUX0375410

ପ ୁ /178773 44 156 749ସମୀର ପ;ନାୟକ ପି ଶଶିରି ପ;ନାୟକ ZUX0122622

ପ ୁ /179774 52 156 750ଜଗନ େମାହନ ଆଚାଯ�@ ପି େବଣଧୁର ଆଚାଯ�@ ZUX0277665

ପ ୁ /179775 49 156 751ମନେମାହନ ଆଚାଯ�@ ପି େବଣଧୁର ଆଚାଯ�@ LSL2632537

#ୀ /179776 48 156 752ସ�ୀତା ଆଚାଯ�@ %ା ଜଗନ େମାହନ ଆଚାଯ�@ ZUX0277673

#ୀ /179777 41 156 753ଆରତୀ ଆଚାଯ�@ %ା ମନେମାହନ ଆଚାଯ�@ ZUX0122630

#ୀ /180778 67 156 754ରାଧାମଣି ପରିfା %ା େଗାପିନାଥ ପରିfା ZUX0277749

ପ ୁ /180779 48 156 755ଅସିତ କମୁାର ପରିfା ପି େଗାପୀନାଥ ପରିfା ZUX0277681

ପ ୁ /180780 41 156 756ରବି ନାରାୟଣ ପରିfା ପି େଗାପୀନାଥ ପରିfା ZUX0390989

#ୀ /180781 34 156 757ଅନୁପମା ପରିfା %ା ଅସିତ କମୁାର ପରିfା ZUX0390971

ପ ୁ /181782 43 156 758େପ�ମ ସନୁା ପି ମାଧବ ସନୁା ZUX0121145

#ୀ /181783 39 156 759ଗୀତା ସନୁା %ା େପ�ମ ସନୁା ZUX0121152

#ୀ /182784 61 156 760ଧାମLକା ହାଲବା %ା ପଦ2 ନାଭ ହାଲବା ZUX0121202

ପ ୁ /182785 66 156 761ପଦ2 ନାଭ ହାଲବା ପି ମଧ ୁହାଲବା ZUX0121194

#ୀ /182786 24 156 762ଅନ̂ପଣୂO ହଲବା ପି ପଦ2 ନାଭ ହଲବା ZUX1226026

#ୀ /183787 29 156 763େରନୖା ଅନକା ପି େଧାବୁଲୁ ଅନକା ZUX0947069

ପ ୁ /183788 72 156 764ଈJଵର ଚଂଦ�  ପଟନାୟକ ପି େଗାବି+ ପ;ନାୟକ ZUX0277731

#ୀ /183789 62 156 765ଜୟ-ୀ ପ;ନାୟକ %ା ଈ3ର ଚ+�  ପ;ନାୟକ ZUX0277699

ପ ୁ /183790 42 156 766େଦେବ+�  କମୁାର ପ;ନାୟକ ପି ଈ3ର ଚ+�  ପ;ନାୟକ ZUX0277707

#ୀ /183791 39 156 767ପନୁମ ପ;ନାୟକ ପି ଈ3ର ଚ+�  ପ;ନାୟକ ZUX0277715

ପ ୁ /183792 36 156 768ଦୀେନଶ ପ;ନାୟକ ପି ଈ3ର ଚ+�  ପ;ନାୟକ ZUX0277723

ପ ୁ /184793 67 156 769ଗେଣ3ର ପ1ା ପି ରଘନୁାଥ ପ1ା ZUX0341560

#ୀ /184794 57 156 770ସଧୁାଂଶ ୁପ1ା %ା ଗେଣ3ର ପ1ା ZUX0341578
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ପ ୁ /184795 33 156 771ସେରାଜ କମୁାର ପ1ା ପି ଗେଣ3ର ପ1ା ZUX0390997

#ୀ /184796 30 156 772ଦୀପିକା ପ1ା %ା ସେରାଜ କମୁାର ପ1ା ZUX0341586

#ୀ /185797 21 156 773େସୗଜନ�ା ପ;ନାୟକ ପି େକାେଟJଵର ପ;ନାୟକ ZUX1225085

#ୀ /185798 53 156 774ଦଶମି ତ-ୀ %ା ଧରମା ତ-ୀ ZUX0277764

ପ ୁ /185799 24 156 775ସଦା ତ-ୀ ପି ଧରମା ତ-ୀ ZUX0277756

ପ ୁ /186800 55 156 776କୃ& ଚ+�  େଜନା ପି ବିଜୟରାମ େଜନା ZUX0277772

#ୀ /186801 46 156 777ସବିତା େଜନା %ା କୃ&ଚ+�  େଜନା ZUX0277780

ପ ୁ /187802 68 156 778କ<ମଣୀ. ଦାସ ପି େଦତୖାରୀ ଦାସ ZUX0277806

ପ ୁ /188803 58 156 779ଶିକାରି ଦଳାଇ ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ ଦଳାଇ ZUX0277814

ପ ୁ /188804 28 156 780`ାନର[ନ ଦଳାଇ ପି ଶିକାରି ଦଳାଇ ZUX0606616

#ୀ /189805 36 156 781ଚିନ2 ୟୀ ପାତ� %ା ସଜିୁତ ପାତ� ZUX0817940

ପ ୁ /189806 74 156 782ପ�କାଶ ଚ+�  ପତ�ୀ ପି ରଘନୁାଥ ପତ�ୀ ZUX0277822

#ୀ /189807 69 156 783ପ�ଭାସିନି ପତ�ୀ %ା ପ�କାଶ ଚ+�  ପତ�ୀ OR/12/089/295250

ପ ୁ /189808 47 156 784ସଶୁା- ପତ�ୀ ପି ପ�କାଶଚ+�  ପତ�ୀ OR/12/089/295146

ପ ୁ /189809 42 156 785ସଜିୁତ କମୁାର ପତ�ୀ ପି ପ�କାଶ ଚ+�  ପତ�ୀ ZUX0207548

ପ ୁ /190810 52 156 786ସେବ@ 3ର ପ�ଧାନ ପି ଂ ବୁFି ପ�ଧାନ ZUX0277855

#ୀ /190811 46 156 787ବିମଳା ପ�ଧାନ %ା ସେବ@ 3ର ପ�ଧାନ ZUX0391003

ପ ୁ /190812 29 156 788ବି3ନାଥ ପ�ଧାନ ପି ସେବ@ 3ର ପ�ଧାନ ZUX0606582

ପ ୁ /191813 66 156 789େଚତୖନ� ମାଝୀ ପି ଡମ ୁମାଝୀ ZUX0277863

#ୀ /191814 61 156 790ଶକ-ୁଳା ମାଝୀ %ା େଚତୖନ� ମାଝୀ ZUX0277871

ପ ୁ /191815 31 156 791ହରି�+�  ମାଝୀ ପି େଚତୖନ� ମାଝୀ ZUX0277889

ପ ୁ /192816 53 156 792ରାମଚ+�  ମାଝୀ ପି ବଂଶିରାମ ମାଝୀ ZUX0818179

ପ ୁ /192817 66 156 793କିେଶାର ଚ+�  ପ;ନାୟକ ପି ବାଉରିବhୁ ପ;ନାୟକ ZUX0207597

#ୀ /192818 56 156 794ରୁନୁ ପ;ନାୟକ %ା କିେଶାର ଚ+�  ପ;ନାୟକ ZUX0207605

ପ ୁ /192819 34 156 795ଅରୁଣ କମୁାର ପ;ନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ+�  ପ;ନାୟକ ZUX0207621

ପ ୁ /193820 73 156 796ଭୁବେନ3ର ମହାରଣା ପି ରାମଚ+�  ମହାରଣା ZUX0277897

#ୀ /193821 60 156 797େଗୗରୀ ମହାରଣା %ା ଭୁବେନ3ର ମହାରଣା ZUX0277905

#ୀ /193822 38 156 798ସh�ାରାଣୀ ମହାରଣା ପି ଭୁବେନ3ର ମହାରଣା ZUX0277921

ପ ୁ /193823 34 156 799ଶ�ୀନିବାସ ମହାରଣା ପି ଭୁବେନ3ର ମହାରଣା ZUX0277947

#ୀ /193824 30 156 800ସେ-ାଷୀ ମହାରଣା ପି ଭୁବେନ3ର ମହାରଣା ZUX0433201

ପ ୁ /194825 61 156 801ପ�େମାଦ କମୁାର ସା�ା ପି ମଦନ େମାହନ ସା�ା ZUX0207720

#ୀ /194826 50 156 802ସଂଯkୁା ସା�ା %ା ପ�େମାଦ ସା�ା ZUX0171082

ପ ୁ /194827 30 156 803େରାହନ କମୁାର ସା�ା ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ସା�ା ZUX0433037

#ୀ /194828 26 156 804ରୁପାଲି ସା�ା ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ସା�ା ZUX0692780

#ୀ /195829 44 156 805େସ̂ହଲତା. ବି3ାଳ %ା େରାହିତ କମୁାର ଗଡନାୟକ ZUX0207647

ପ ୁ /195830 46 156 806େରାହିତ କମୁାର ଗଡନାୟକ ପି ଶ�ୀଧର ଗଡନାୟକ ZUX0207639

ପ ୁ /195831 38 156 807ସତ�ନାରାୟଣା ଗଡନାୟକ ପି ଶ�ୀଧର ଗଡନାୟକ ZUX0207654

#ୀ /196832 72 156 808ପ�ଫଲୁD  କମୁାରୀ ପାଳ %ା ଜହନ ପାଳ ZUX0277954

ପ ୁ /196833 55 156 809ସଦୁୀପ କମୁାର ପାଳ ପି ଜହନ ପାଳ ZUX0277962

#ୀ /196834 47 156 810ସଂଯkୁା କମୁାରୀ ପାଳ ପି ଜହନ ପାଳ ZUX0277970

ପ ୁ /197835 71 156 811ପ�ଫଲୁD  କମୁାର େଗୗଡ ପି ନପତାଲି େଗୗଡ ZUX0207688

#ୀ /198836 25 156 812ସାଗରିକା ଧିବର ପି ଅନ- ବିଜୟ ଧିବର ZUX1246834

ପ ୁ /198837 23 156 813ଧରଣୀ ଧର ଧିବର ପି ଅନ- ବିଜୟ ଧିବର ZUX1246867

ପ ୁ /198838 61 156 814ଅନ- ବିଜୟ ଧୀବର ପି ଡTରୁୁଧର ଧୀବର ZUX0207662

#ୀ /198839 55 156 815ଧନଲ>2ୀ ଧୀବର %ା ଅନ- ବିଜୟ ଧୀବର ZUX0207670

ପ ୁ /198840 29 156 816ସନୁ+ ଧୀବର ପି ଅନ- ବିଜୟ ଧୀବର ZUX0433482

ପ ୁ /198841 26 156 817େଦବଦଶ@ନ ଧୀବର ପି ଅନ- ବିଜୟ ଧୀବର ZUX0692806

#ୀ /199842 63 156 818େସୗଦାମିନୀ ନାଗ %ା ସବOନ+ ନାଗ ZUX0277996

ପ ୁ /199843 45 156 819ଦିIିପ�କାଶ ନାଗ ପି ସବOନ+ ନାଗ LSL1474105

ପ ୁ /199844 41 156 820େଜ�ାତL ପ�କାଶ ନାଗ ପି ସବOନ+ ନାଗ LSL2680114

#ୀ /199845 31 156 821େଜ�ାସ̂ା ରାଣୀ ନାଗ %ା ଦୀIି ପ�କାଶ ନାଗ ZUX0652057

#ୀ /199846 31 156 822ଅ[ଳି ନ+ %ା େଜ�ାତି ପ�କାଶ ନାଗ ZUX0652131

ପ ୁ /200847 45 156 823ଡTରୁଧର ନାୟକ ପି ଦ1ପାଣି ନାୟକ ZUX0818146

ପ ୁ /200848 66 156 824ବିଜୟ କମୁାର ପ1ା ପି ରାମକୃ& ପ1ା ZUX0341446

#ୀ /200849 55 156 825ମାଧରୁୀ ପ1ା %ା ବିଜୟ କମୁାର ପ1ା ZUX0341453

ପ ୁ /200850 32 156 826ଅବିନାଶ ପ1ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ1ା ZUX0341461

ପ ୁ /200851 27 156 827ଅଭିେଷକ ପ1ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ1ା ZUX0652248

ପ ୁ /200852 44 156 828େମେହର କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବିଦ�ାଧର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0207696

#ୀ /200853 43 156 829ଅନିତା ପାଣିଗ�ାହୀ %ା େମେହର କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0207704

#ୀ /200854 42 156 830ପ�ଭାସିନୀ ସାହୁ %ା ଡTରୁଧର ନାୟକ ZUX0818153

#ୀ /201855 34 156 831ଲଳିତା ଜାନୀ ପି େକଶବ ଜାନୀ ZUX0433664

#ୀ /201856 47 156 832ଟୁନି କମୁାରୀ ପାତ� %ା ଅରବି+ କମୁାର ଦାଶ ZUX0433086

14 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 3ୱାଡ@  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

7!
��* ����� '�����-

#ୀ /202857 45 156 835ସଷୁମା %ାଇଁ %ା ଟୁନା %ାଇଁ ZUX0433169

ପ ୁ /203858 43 156 836ସଯୁ�@ ନାରାୟଣ %ାଇଁ ପି ଡTରୁୁଧର %ାଇଁ ZUX0433219

#ୀ /203859 37 156 837ଭାରତୀ %ାଇଁ %ା ସଯୁ�@ ନାରାୟଣ %ାଇଁ ZUX0433227

ପ ୁ /204860 63 156 838ରେମଶ ଚ+�  ଅଗ�ୱାଲ ପି ନ+ଲାଲ ଅଗ�ୱାଲ ZUX0433276

#ୀ /204861 51 156 839ସବିତା ଅଗ�ୱାଲ %ା ରେମଶ ଚ+�  ଅଗ�ୱାଲ ZUX0433284

ପ ୁ /204862 29 156 840ବିଥଲ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ପି ରେମଶ ଚ+�  ଅଗ�ୱାଲ ZUX0433292

#ୀ /204863 28 156 841ବବଲି ଅଗ�ୱାଲ ପି ରେମଶ ଚ+�  ଅଗ�ୱାଲ ZUX0433300

#ୀ /204864 27 156 842ବୁଲବୁଲ ଅଗ�ୱାଲ ପି ରେମଶ ଚ+�  ଅଗ�ୱାଲ ZUX0692814

ପ ୁ /204865 55 156 843ରାମ ଚ+�  %ାଇଁ ପି ବାସେୁଦବ %ାଇଁ ZUX0341644

ପ ୁ /204866 28 156 844ବିକ�ମ େକଶରୀ %ାଇଁ ପି ରାମଚ+�  %ାଇଁ ZUX0606335

ପ ୁ /205867 47 156 845ଅ>ୟ କମୁାର ପ1ା ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ପ1ା ZUX0433367

#ୀ /205868 38 156 846ଅମିତା ପ1ା %ା ଅ>ୟ କମୁାର ପ1ା ZUX0433417

ପ ୁ /205869 45 156 847ବୁଧିରା� େସଠୀ ପି ବାP େସଠୀ ZUX0341669

#ୀ /206870 43 156 848ଟିକିନି େଚୗଧରୁୀ %ା ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ପାଢ଼ୀ ZUX0433375

#ୀ /206871 67 156 849ହରିପ�ିୟା ପାଢୀ %ା ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାଢୀ ZUX0433433

#ୀ /206872 51 156 850ଅନ̂ପYୂO ପାଢୀ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାଢୀ ZUX0433441

ପ ୁ /206873 49 156 851ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାଢୀ ZUX0433458

ପ ୁ /206874 47 156 852େଗାପାଳ କୃ& ପାଢୀ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାଢୀ ZUX0434175

ପ ୁ /206875 39 156 853ସିFାଥ@ ଶPର ପାତ� ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପାତ� ZUX0873752

ପ ୁ /206876 81 156 854କାଳି ଚରଣ ରଥ ପି ଅନ- ରଥ ZUX0341701

#ୀ /206877 75 156 855ପPଜ କମୁାରୀ ରଥ %ା କାଳି ଚରଣ ରଥ ZUX0341719

ପ ୁ /206878 45 156 856ବିଭୂ ପ�ସାଦ ରଥ ପି କାଳି ଚରଣ ରଥ ZUX0434092

ପ ୁ /207879 53 156 857େଦବାନ+ େବେହରା ପି ଖଲି େବେହରା ZUX0433383

#ୀ /207880 47 156 858ବବି େବେହରା %ା େଦବାନ+ େବେହରା ZUX0433391

#ୀ /207881 57 156 859ପଦ2 ିନୀ କମୁାରୀ େଦବୀ %ା ପ�ଫଲୁD  କମୁାର ସାବତ ZUX0341743

#ୀ /207882 28 156 860ସମୁନ ନ+ %ା ପ�େମାଦ କମୁାର ସାବତ ZUX1012921

ପ ୁ /207883 31 156 861ପ�େମାଦ କମୁାର ସାବତ ପି ପ�ଫଲୁD  କମୁାର ସାବତ ZUX0341750

ପ ୁ /207884 30 156 862ଅତିସ କମୁାର ସାବତ ପି ପ�ଫଲୁD  କମୁାର ସାବତ ZUX0341768

ପ ୁ /207885 62 156 863ପ�ଫଲୁ କମୁାର ସାବତ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ସାବତ ZUX0341735

ପ ୁ /208886 49 156 864େଲTଟ@  ଆ1ରସନ ପି ଗିଲବଟ@  ଜହନ ଆ1ରସନ ZUX0433565

#ୀ /208887 43 156 865େହମା�ିନୀ ଉଷା ବିଭାସିନୀ ବାଘ %ା େଲTଟ@  ଆ1ରସନ ZUX0433573

#ୀ /208888 33 156 866ସିପ�ାରାଣୀ ପାତ� %ା ସିFାଥ@ ଶPର ପାତ� ZUX0873844

#ୀ /209889 35 156 867ରଶ2ିତା ଦଳାଇ %ା ସେ-ାଷ ଘେଡଇ ZUX0433599

ପ ୁ /209890 44 156 868ସେ-ାଷ କମୁାର ଘେଡଇ ପି ଜୟଚ+�  ଘେଡଇ ZUX0433581

ପ ୁ /209891 64 156 869ଘାସି ଖରା ପି େଦତୖାରି ଖରା ZUX0341792

#ୀ /209892 33 156 870ପଲD ବି ଖରା ପି ଘାସି ଖରା ZUX0341818

#ୀ /209893 54 156 871ଲତିକା ନାଗ %ା ଘାସି ଖରା ZUX0341800

#ୀ /210894 69 156 872ଗୀତା[ଳୀ ଖାଡ�ା %ା ବିମଳକା- ଖାଡ�ା ZUX0341826

ପ ୁ /210895 42 156 873ଲ>2ୀ ନାରାୟଣ ମିଶ� ପି ଅଜୁ@ ନ ମିଶ� ZUX0433623

ପ ୁ /211896 47 156 874ରାେଜ+�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସିମାdଳ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0390831

#ୀ /211897 36 156 875ସସ2 ିତା ପାଣିଗ�ାହୀ %ା ରାେଜ+�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0375337

ପ ୁ /211898 27 156 876ରୁଦ� ମାଧବ ପାତ� ପି ରାଧାେମାହନ ପାତ� ZUX0776120

#ୀ /212899 68 156 877ମଣି ମାଝୀ %ା ମଧ ୁମାଝୀ ZUX0433656

ପ ୁ /212900 41 156 878ଜୀେତ+�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସିମାdଳ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0375329

#ୀ /212901 35 156 879ସକୁା-ି ପାଣିଗ�ାହୀ %ା ସେୁର+�  କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0375345

#ୀ /213902 41 156 880ପ�ୀୟTଦା େଛାଟରାୟ %ା `ାନ ର[ନ େଛାଟରାୟ ZUX0433748

ପ ୁ /213903 74 156 881ଶବିନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଉfବ ନାୟକ ZUX0607077

#ୀ /213904 65 156 882ମେନାରମା ନାୟକ %ା ଶବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0433706

#ୀ /213905 54 156 883ସବୁାସିନି ନାୟକ - ସେ-ାଷ କମୁାର ନାୟକ ZUX1122423

ପ ୁ /213906 44 156 884ବି3 ର[ନ ନାୟକ ପି ଶବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0433722

ପ ୁ /213907 43 156 885େଜ�ାତି ର[ନ ନାୟକ ପି ଶବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0433714

#ୀ /213908 42 156 886ସବିତା ନାୟକ %ା ବି3 ର[ନ ନାୟକ ZUX0433730

ପ ୁ /214909 76 156 887ସଭୁାଶ ଚ+�  ଦାଶ ପି ରାମନାଥ ଦାଶ ZUX0433821

ପ ୁ /214910 30 156 888େମାହନ ପରଜା ପି ଉ}@ବ ପରଜା ZUX0341875

#ୀ /215911 36 156 889ଭି ପିPି ପି ଭି େଭPଟ ରମଣ ZUX0434035

ପ ୁ /215912 69 156 890ଭି େଭPଟ ରମଣ ପି ସରିୁ ନାରାୟଣା ZUX0434019

#ୀ /215913 64 156 891ଭି ସେରାଜିନୀ %ା ଭି େଭPଟ ରମଣ ZUX0434027

ପ ୁ /216914 68 156 892ଏ. ଫିଲି� ବିେଶାୟୀ ପି ଅମୃତି ବିେଶାୟୀ ZUX0341909

ପ ୁ /216915 36 156 893ଜି.ପି ଗିଲିୟଦ ପି ଗିଦିୟନ ପାଣି ZUX1117357

ପ ୁ /216916 54 156 894ସାଜି ଜାଭିୟର ପି ଓ ଡି ଜାଭିୟର ZUX0434043

#ୀ /216917 50 156 895ଶିବା ସାଜି %ା ସାଜି ଜାଭିୟର ZUX0434050

#ୀ /216918 28 156 896ଏଲସା ସାଜି ପି ସାଜି ଜାଭିୟର ZUX0434068

15 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /217919 39 156 897େକାରଡା ଲାବଣ�ା %ା େକାରଡା ସରିୂୟା ରାଓ ZUX0434084

ପ ୁ /217920 44 156 898େକାରଡା ସରିୁୟା ରାଓ ପି େକାରଡା େମାହନ ରାଓ ZUX0434076

ପ ୁ /218921 45 156 899ରାେଜ+�  ଅଧିକାରୀ ପି ସଦାନ+ ଅଧିକାରୀ ZUX0375394

ପ ୁ /218922 51 156 900ଅ� ୁନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ ZUX0434100

#ୀ /218923 37 156 901ଉଷା ନାୟକ %ା ଅ� ୁନାୟକ ZUX0434118

#ୀ /218924 44 156 902ଅନାମିକା ତ�ିପାଠୀ %ା ରାେଜ+�  ଅଧିକାରୀ ZUX0375402

#ୀ /219925 41 156 903ଅସ2ିତା େବେହରା %ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମଦୁୁଲି ZUX0375451

ପ ୁ /219926 75 156 904େକଲୖାସ ଚ+�  ମଦୁୁଲି ପି ବୃ+ାବନ ମଦୁୁଲି ZUX0375428

#ୀ /219927 72 156 905ପ�ଭାତି ମଦୁୁଲି %ା େକଲୖାସ ଚ+�  ମଦୁୁଲି ZUX0375436

ପ ୁ /219928 48 156 906ସଶୁା- େଶଖର ମଦୁୁଲି ପି େକଲୖାସ ଚ+�  ମଦୁୁଲି ZUX0375444

ପ ୁ /219929 46 156 907ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମଦୁୁଲି ପି େକଲୖାସ ଚ+�  ମଦୁୁଲି ZUX0375469

#ୀ /219930 44 156 908ଅନୁଚି-ା ପ�ଧାନ %ା ସଶୁା- େଶଖର ମଦୁୁଲି ZUX0375477

ପ ୁ /220931 59 156 909େଗାପାଳରାଜ ଥାପା ପି ନ+ରାଜ ଥାପା ZUX0606053

#ୀ /220932 54 156 910େମାତୀ ଥାପା %ା େଗାପାଳରାଜ ଥାପା ZUX0606046

ପ ୁ /220933 29 156 911ଶିବହରି ଥାପା ପି େଗାପାଳରାଜ ଥାପା ZUX0606079

#ୀ /220934 27 156 912ସସ2ିତା ଥାପା ପି େଗାପାଳରାଜ ଥାପା ZUX0606061

#ୀ /221935 39 156 913େପ�ମେମାହିନୀ କଳୁଦୀପ %ା ପ�ଫଲୁD କମୁାର ସାମଲ ZUX0605972

ପ ୁ /221936 44 156 914ପ�ଫଲୁD କମୁାର ସାମଲ ପି ଧିେର+�ନାଥ ସାମଲ ZUX0605980

#ୀ /222937 25 156 915ଉoଳିକା ରାଉତ ପି ଶିଶିର କମୁାର ରାଉତ ZUX0818021

ପ ୁ /222938 61 156 916ଶିଶିର କମୁାର ରାଉତ ପି ଧରଣୀଧର ରାଉତ ZUX0607259

#ୀ /222939 53 156 917ଉଷାରାଣୀ ରାଉତ %ା ଶିଶିରକମୁାର ରାଉତ ZUX0607242

#ୀ /222940 31 156 918`ାେନ3ରୀ ରାଉତ ପି ଶିଶିର କମୁାର ରାଉତ ZUX0607234

ପ ୁ /223941 26 156 919ସାଗର ରଥ ପି ପ�ତାପ କମୁାର ରଥ ZUX0692798

ପ ୁ /223942 54 156 920ପ�ତାପ କମୁାର ରଥ ପି ଉମାଶPର ରଥ HDL2429421

#ୀ /223943 49 156 921ପeୁା[ଳି ରଥ %ା ପ�ତାପ କମୁାର ରଥ HDL2429447

ପ ୁ /223944 60 156 922ନିର[ନ %ାଇଁ ପି ମାଧବାନ+ %ାଇଁ ZUX0606186

#ୀ /224945 63 156 923ନଳିନୀ ବୁରୁଦା %ା ଦଶରଥ ବୁରୁଦା ZUX0606343

ପ ୁ /224946 43 156 924ହରି ଶPର ବୁରୁଦା ପି ଦଶରଥ ବୁରୁଦା ZUX0692467

#ୀ /225947 40 156 925ସଜୁାତା ମନ%ିନୀ ନାଇକ %ା ପାରଦୀଶ କମୁାର ଫିଲିi ZUX0435941

ପ ୁ /226948 48 156 926ରେମଶ କମୁାର ଗରଡା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଗରଡା ZUX0280370

ପ ୁ /226949 19 156 927ସାଥ@କ ଗଡO ପି ରେମଶ ଗଡO ZUX1341098

#ୀ /226950 61 156 928ଇ+ୁେଜ�ାĵା ଫିଲିi୍ ପି େପ�ମଚ+�  ଫିଲିi OR/12/089/208335

ପ ୁ /227951 39 156 929କରୁଣାକର େଗୗଡ ପି ମିନା େଗୗଡ ZUX0606418

#ୀ /227952 34 156 930ପିPି େଗୗଡ %ା କରୁଣାକର େଗୗଡ ZUX0606434

ପ ୁ /228953 40 156 931ଦିନବhୁ ଲିମା ପି ଦିବାକର ଲିମା ZUX0606426

#ୀ /228954 34 156 932ଗୀତା[ଳି ଲିମା %ା ଦିନବhୁ ଲିମା ZUX0606459

ପ ୁ /229955 62 156 933ଜୀବନ ଚ+�  େଖାରା ପି େଗରସନ େଖାରା ZUX0341628

#ୀ /229956 54 156 934ମେନାରମା େଖାରା %ା ଜୀବନ ଚ+�  େଖାରା ZUX0341636

ପ ୁ /229957 48 156 935େକଳୖାସଚ+�  ପ1ା ପି ବିହାରି ପ1ା LSL2397313

#ୀ /229958 44 156 936ସାଗରିକା ପ1ା %ା େକଳୖାସଚ+�  ପ1ା ZUX0486035

ପ ୁ /230959 69 156 937ପ�େମାଦ ଚ+�  ଶତପଥି ପି ବିନାୟକ ଶତପଥି ZUX0606509

#ୀ /230960 69 156 938େପ�ମଲତା ଶତପଥି %ା ପ�େମାଦ ଚ+�  ଶତପଥି ZUX0606533

ପ ୁ /231961 36 156 939ସତ�ବ� ତ ଦାସ ପି ମନେମାହନ ଦାସ ZUX0606640

ପ ୁ /231962 32 156 940ସଜିୁତ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ରମାକା- ପ�ଧାନ ZUX0606558

#ୀ /231963 30 156 941ରିନିଆ ପ�ଧାନ %ା ସଜିୁତ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0606541

#ୀ /232964 45 156 942ପeୁା[ଳି ଦାଶ %ା ପ�ବିଣ କମୁାର ତ�ିପାଠି ZUX0606665

ପ ୁ /232965 48 156 943ପ�ବିଣ କମୁାର ତ�ିପାଠି ପି ପ�ଫଲୁD  ଚ+�  ତ�ିପାଠି ZUX0606673

ପ ୁ /233966 28 156 944ଟିy ୁକମୁାର ଦିଗାଲ ପି ଶ�ାମ ସ+ୁର ଦିଗାଲ ZUX0606699

ପ ୁ /233967 32 156 945ପବିତ� କମୁାର ହିଆଲ ପି ବିଘ̂ରାଜ ହରିଜନ ZUX0606681

ପ ୁ /234968 41 156 946ସିFାଥ@ ଶPର ବୁରୁଦା ପି ଦଶରଥ ବୁରୁଦା ZUX0606996

ପ ୁ /234969 44 156 947ରଶ2ରିଂଜନ ସାଗର ପି ନାରାୟଣ ସାଗର ZUX0390856

#ୀ /235970 54 156 948ପeୁଲତା ରାଉତ %ା ପYୂ@ଚ+�  ରାଉତ ZUX0606756

#ୀ /235971 26 156 949ପ�ିୟPା ରାଉତ ପି ପYୁ@ଚ+�  ରାଉତ ZUX0692301

ପ ୁ /235972 58 156 950ପYୂ@ ଚ+�  ରାଉତ ପି ବାବାଜୀ ରାଉତ ZUX0873992

#ୀ /235973 24 156 951ପ�ିୟା ରାଉତ ପି ପYୂ@ ଚ+�  ରାଉତ ZUX0873778

#ୀ /236974 39 156 952ଅନୀତା ମହା-ି %ା ସ[ୟ ମହା-ି ZUX0606772

#ୀ /236975 68 156 953ସାରଦା ମହା-ି %ା କିେଶାର ଚ+�  ମହା-ି OR/12/089/294610

ପ ୁ /236976 45 156 954ସ[ୟ ମହା-ି ପି କିେଶାର ଚ+�  ମହା-ି OR/12/089/295411

ପ ୁ /236977 73 156 955କିେଶାର ଚ+�  ମହା-ି ପି ଶ�ାମ ସ+ୁର ମହା-ି OR/12/089/294609

ପ ୁ /236978 56 156 956ବିଜୟାନ+ ପ;ନାୟକ ପି ରାହାସବିହାରୀ ପ;ନାୟକ ZUX0606749

#ୀ /236979 47 156 957ଅନୀତା ପ;ନାୟକ %ା ବିଜୟାନ+ ପ;ନାୟକ OR/12/089/294611

#ୀ /237980 54 156 958ଉଷା ସାହୁ %ା ବାଉରୀ ସାହୁ OR/12/089/222607

16 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /237981 33 156 959ସେ-ାଷ ସାହୁ ପି ବାଉରି ସାହୁ ZUX0692319

ପ ୁ /237982 31 156 960ଶPର ସାହୁ ପି ବାଉରି ସାହୁ ZUX0692285

#ୀ /237983 28 156 961ଶ�ୀେଦବୀ ସାହୁ %ା ସେ-ାଷ ସାହୁ ZUX0692277

#ୀ /237984 28 156 962ସଚିୁତ� ା ସାହୁ %ା ଶPର ସାହୁ ZUX0692293

ପ ୁ /238985 70 156 963ଶରତ ଚ+�  ସାହୁ ପି େଚାରି ସାହୁ ZUX0606822

#ୀ /238986 66 156 964ପଦ2 ିନି ସାହୁ %ା ଶରତ ଚ+�  ସାହୁ ZUX0606855

#ୀ /238987 30 156 965ରାଜଶ�ୀ ସାହୁ %ା ମାନସରଂଜନ ସାହୁ ZUX0692418

ପ ୁ /239988 57 156 966ରାେଜ+�  ୍କମୁା] ପଟନାୟକ ପି ନରଶି� ପଟନାୟକ LSL1473453

#ୀ /239989 54 156 967ସସ2ିତା ପ;ନାୟକ %ା ରାେଜ+�  ୍କମୁା] ପ;ନାୟକ LSL1473164

ପ ୁ /241990 38 156 968ଅଂଶମୁାନ ଦାଶ ପି ପ�ଶା- କମୁାର ଦାଶ ZUX0606954

ପ ୁ /242991 62 156 969ସେୁର+�  ଦାଶ ପି ତ�ିନାଥ ଦାଶ ZUX0607002

#ୀ /242992 58 156 970ରତ̂ମଣି ଦାଶ %ା ସେୁର+�  ଦାଶ ZUX0607036

ପ ୁ /242993 42 156 971ଦୀଲD ିପ କମୁାର ଦାଶ ପି ସେୁର+�  ଦାଶ ZUX0606988

ପ ୁ /242994 41 156 972ଅଜିତ କମୁାର ଦାଶ ପି ସେୁର+�  ଦାଶ ZUX0607028

#ୀ /242995 40 156 973ଗିତା[ଳି ଦାଶ %ା ଦିଲD ିପ କମୁାର ଦାଶ ZUX0607010

#ୀ /242996 32 156 974େସୗଦାମିନି ଦାଶ %ା ଅଜିତ କମୁାର ଦାଶ ZUX0607051

ପ ୁ /243997 73 156 975ରଘନୁାଥ ପାଢି ପି ସିମାdଳ ପାଢି ZUX0607101

#ୀ /243998 71 156 976ବିେନାଦିନି ପାଢି %ା ରଘନୁାଥ ପାଢି ZUX0607135

ପ ୁ /243999 44 156 977ସ�ିନ କମୁାର ପାଢି ପି ରଘନୁାଥ ପାଢି ZUX0607127

ପ ୁ /2431000 42 156 978ଜତିନ ପାଢି ପି ରଘନୁାଥ ପାଢି ZUX0607143

#ୀ /2431001 33 156 979ପ�ଣିତା ପାଢି %ା ସ�ିନ କମୁାର ପାଢି ZUX0607150

#ୀ /2441002 27 156 980ପ�ଗତି ପ�ିୟଦଶ@ନୀ ପ1ା ପି ବିପ� ଚରଣ ପ1ା ZUX0652156

#ୀ /2451003 66 156 981ତନୁଲତା େବେହରା %ା ପYୂ@ ଚ+�  େବେହରା OR/12/089/282011

ପ ୁ /2451004 43 156 982ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି ପYୂ@ ଚ+�  େବେହରା ZUX0652214

#ୀ /2451005 42 156 983ସମLଳା େବେହରା %ା ମାନସ କମୁାର େବେହରା LSL1524586

ପ ୁ /2451006 41 156 984ସବୁ� ତ େବେହରା ପି ଜୟରାମ େବେହରା ZUX0818062

#ୀ /2451007 36 156 985ସh�ାରାଣୀ େବେହରା ପି ପYୂ@ ଚ+�  େବେହରା LSL2372688

#ୀ /2451008 35 156 986%Y@ ଲତା େବେହରା ପି ପYୂ@ ଚ+�  େବେହରା LSL2337260

ପ ୁ /2451009 71 156 987ରବୀ+�ନାଥ ପ�ହରାଜ ପି ଦ1ପାଣି ପ�ହରାଜ OR/12/089/204203

ପ ୁ /2451010 40 156 988ର[ନ କମୁାର ପ�ହରାଜ ପି ରବି+�ନାଥ ପ�ହରାଜ LSL1408442

ପ ୁ /2451011 35 156 989ରାେଜଶ କମୁାର ପ�ହରାଜ ପି ରବି+�  ନାଥ ପ�ହରାଜ LSL1524834

ପ ୁ /2481012 25 156 990ଶଭୁ2 � େସୗରଜିତ ପି ସେ-ାଷ କମୁାର %ାଈଁ ZUX0818088

#ୀ /2481013 53 156 991ପeୁଲତା ମିଶ� %ା ସେ-ାଷ କମୁାର %ାଇଁ ZUX0433615

#ୀ /2481014 22 156 992ଶ�ୀୟା ସଚୁରିତା ପି ସେ-ାଷ ସଚୁରିତା ZUX1069160

#ୀ /2481015 22 156 993ଶ�ିୟା ସଚୁରିତା ପି ସେ-ାଷ କମୁାର ସଚୁରିତା ZUX1098029

ପ ୁ /2481016 56 156 994ସେ-ାଷ କମୁାର %ାଇଁ ପି ଦ1ପାଣି %ାଇଁ ZUX0433607

ପ ୁ /2491017 47 156 995ପ�ହD ାଦ ରାଉତ ପି ବୀରକିେଶାର ରାଉତ ZUX0606962

ପ ୁ /2501018 31 156 996ଅମିତ ଦାସ ପି ମେନାଜ ଦାସ ZUX0673277

#ୀ /2611019 26 156 997କଲ�ାଣୀ ସାମ-ରା ପି େକଳୖାସଚ+�  ସାମ-ରା ZUX0692475

ପ ୁ /2661020 57 156 998ଶ�ୀକା- ମିଶ� ପି େଭାବନି ମିଶ� ZUX1150879

#ୀ /2661021 48 156 999ମାନସୀ ମିଶ� %ା ଶ�ୀକା- ମିଶ� ZUX1150838

#ୀ /2661022 21 156 1000ଶ�ାବଣୀ ମିଶ� ପି ଶ�ୀକା- ମିଶ� ZUX1150739

#ୀ /2661023 37 156 1001ବିଦ�4ୁ ପ�ଭା ମିଶ� %ା ମେନାଜ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0692731

ପ ୁ /2661024 58 156 1002ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ସଯୁ�@ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0692764

#ୀ /2661025 54 156 1003ଗିତୀ[ଳି ପାଣିଗ�ାହି %ା ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0692756

ପ ୁ /2661026 38 156 1004ମଳୟ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0692723

ପ ୁ /2671027 50 156 1005ତ�ିପତି ସାହୁ ପି ଲାବନ� ସାହୁ ZUX0692715

#ୀ /2671028 44 156 1006ଅନିତା ସାହୁ %ା ତ�ିପତି ସାହୁ ZUX0692707

ପ ୁ /2681029 48 156 1007ଅଖୟ ମିଶ� ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ� ZUX0692681

#ୀ /2681030 32 156 1008ପଜୂା ମିଶ� %ା ଅ>ୟ ମିଶ� ZUX0692673

#ୀ /2681031 67 156 1009ମଂଞୁkା ପ1ା %ା ଭଗବାK ପ�ସାଦ ପ1ା ZUX0776211

ପ ୁ /2681032 67 156 1010ଭଗବାK ପ�ସାଦ ପ1ା ପି ଲି�ରାଜ ପ1 ZUX0776229

ପ ୁ /2681033 40 156 1011ସିମାdଳ ପ1ା ପି ଭଗବାK ପ�ସାଦ ପ1ା ZUX0776203

#ୀ /2681034 35 156 1012ମିନତି ପାଣିଗ�ାହୀ %ା ସିମାdଳ ପ1ା ZUX0776195

ପ ୁ /2691035 32 156 1013ମାନସ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶତୃଘ̂ ନାୟକ ZUX0692368

#ୀ /2691036 30 156 1014ରଶ2 ିତା ନାୟକ %ା ମାନସ କମୁାର ନାୟକ ZUX0692350

ପ ୁ /2691037 51 156 1015ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ସାହୁ ZUX0776187

#ୀ /2691038 46 156 1016ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ %ା ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ZUX0776179

#ୀ /2691039 30 156 1017ଦିIିମୟୀ ସାହୁ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ZUX0776161

ପ ୁ /2701040 45 156 1018ନିରଞନ େଗୗଡ଼ ପି ସିମାdଳ େଗୗଡ଼ ZUX0776153

#ୀ /2701041 31 156 1019ଚିନ2 ୟୀ େଗୗଡ଼ %ା ନିର[ନ େଗୗଡ ZUX0776146

ପ ୁ /2701042 56 156 1020ମେହସ ପ�ସାଦ ପି ରାମକୃ& ସାବ ZUX0692384

17 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /2711043 48 156 1022ନିରୁପମା ପାତ� %ା ରାଧାେମାହନ ପାତ� ZUX0776138

#ୀ /2711044 42 156 1023ସସ2ିତା ପାତ� %ା ମଦନ େମାହନ ପାତ� ZUX0692426

ପ ୁ /2721045 47 156 1024ପ�କାଶ ଚ+�  ବି3ାଳ ପି ମରୁଲୀଧର ବି3ାଳ ZUX0776112

#ୀ /2721046 36 156 1025ନିମ@ଳା ବି3ାଳ %ା ପ�କାଶ ଚ+�  ବି3ାଳ ZUX0776104

ପ ୁ /2721047 25 156 1026ଅମିୟ ଭୂଷଣ ଖyିୁଆ ପି ଆa@ରଣ ଖyିୁଆ ZUX0947226

ପ ୁ /2731048 61 156 1027ଅରଖିତ ସାହୁ ପି ରବିବାରିଆ ସାହୁ ZUX0776096

#ୀ /2731049 52 156 1028ଲ>2ୀ ସାହୁ %ା ଅରଖିତ ସାହୁ ZUX0776088

ପ ୁ /2741050 66 156 1029ରାଧାନାଥ ରଥ ପି ଶ�ୀନିବାସ ରଥ ZUX0692558

#ୀ /2741051 56 156 1030ର[ନା ରଥ %ା ରାଧାନାଥ ରଥ ZUX0692541

ପ ୁ /2741052 34 156 1031ହରିହର ରଥ ପି ରାଧାନାଥ ରଥ ZUX0692574

ପ ୁ /2751053 43 156 1032ପ�େଦାସ କମୁାର ଆଚାଯ�@ ପି କିେଶାର ଆଚାଯ�@ ZUX0692566

ପ ୁ /2751054 40 156 1033ସେ-ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX0818054

ପ ୁ /2751055 31 156 1034ଶkି କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX0817965

ପ ୁ /2751056 25 156 1035ଶସୁା- କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX0817981

ପ ୁ /2751057 22 156 1036ସଶୁା- କମୁାର ନାୟକ ପି ନୀଳକ< ନାୟକ ZUX1191162

#ୀ /2751058 36 156 1037ସାଗରିକା ରଖ %ା ପ�େଦାସ କମୁାର ଆଚାଯ�@ ZUX0692590

ପ ୁ /2761059 71 156 1038ଆa@ତ� ାଣ ଖtୁତିଆ - ଅମିୟ ଭୂଷଣ ଖtୁତିଆ ZUX1123280

#ୀ /2761060 21 156 1039ସାଧନା ଖyିୁଆ - ଅମିୟ ଭୂଷଣ ଖyିୁଆ ZUX1126382

#ୀ /2761061 48 156 1040ଲଳିତା ନାୟକ %ା ଲିମା ନାଏକ ZUX0692616

ପ ୁ /2771062 37 156 1041ପବିତ�  େମାହନ ପାଢୀ ପି ବା� ବିହାରୀ ପାଢୀ ZUX0817932

#ୀ /2771063 51 156 1042ଅପYO ପ;ନାୟକ %ା ବସ- କମୁାର ସିଂ ZUX0692632

ପ ୁ /2771064 52 156 1043ବସ- କମୁାର ସିଂ ପି ଶ�ୀମାନ ସିଂ ZUX0692608

ପ ୁ /2781065 21 156 1044େତାଫାନ େଶଠୀ ପି ବୁFିରାମ େଶଠୀ ZUX1225192

ପ ୁ /2791066 48 156 1045ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଅଦୁ ପି ଶଛିଦାନ+ ଅଦୁ ZUX0692640

#ୀ /2791067 33 156 1046ଶ�ାବଣୀ ଅଦୁ %ା ପ�ଫଲୁକମୁାର ଅଦୁ ZUX0692665

#ୀ /2841068 31 156 1047ଦିIୀମୟୀ ଦାସ %ା ସଜିୁତ କମୁାର ଦାସ ZUX0818070

ପ ୁ /3571069 23 156 1048ଅଭିଜିତ ସାହୁ ସାହୁ ପି ରାେଜ+�  ନାଥ ସାହୁ ZUX0947341

#ୀ /6001070 24 156 1049ପeୁଲତା େବେହରା ପି ପଦ2 େଲାଚନ େବେହରା ZUX0947077

ପ ୁ /6661071 20 156 1050ସିFାଥ@ ପାଢ଼ୀ ପି ପବିତ�  ପାଢ଼ୀ ZUX1352830

ପ ୁ /6721072 21 156 1051ବିକ�ମ କମୁାର େବେହରା ପି ପଦ2 େଲାଚନ େବେହରା ZUX1246685

#ୀ /71/31073 22 156 1052ପ�ିୟPା ଦାଶ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ZUX1362680

ପ ୁ /7301074 23 156 1053ସଂଗ�ାମ %ାଇଁ ପି ରାମ ଚ+�  %ାଇଁ ZUX0947150

ପ ୁ /9051075 41 156 1054େକ ସିବାଶPର ପାତ�  ପାତ� ପି ହରି ଶPର ପାତ�  ZUX1352038

#ୀ /9731076 47 156 1055%ପ̂ା ପ�ିୟା ଦାସ %ା ଜନ2 ଜୟ ଦାସ ZUX0873810

#ୀ /9751077 32 156 1056େଜ େଗୗରି ଆଚାରୀ %ା େଜ ବିନୟ କମୁାର ଆଚାରୀ ZUX1225655

ପ ୁ /9751078 82 156 1057ରାମ ପ�ସାଦ ପ;ନାୟକ ପି ସତ� ନାରୟଣ ପ;ନାୟକ ZUX1225721

#ୀ /9751079 63 156 1058କୃଷାେବଣୀ ପ;ନାୟକ %ା ରାମ ପ�ସାଦ ପ;ନାୟକ ZUX1224971

#ୀ /9991080 21 156 1059ପ�ତ�ାଶା ବାଈ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ବାଈ ZUX1352848

#ୀ /9991081 19 156 1060ପ�ିୟPା ବାଈ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ବାଈ ZUX1352806

ପ ୁ /9991082 25 156 1061ସବ�ଶାଚୀ େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ+�  େବେହରା ZUX0873984

#ୀ /9991083 23 156 1062ଶଭୁଲ>2ୀ େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ+�  େବେହରା ZUX0947333

ପ ୁ /9991084 72 156 1063ଦଶରଥ ବୁଦୁରା ପି ମ�ଳା ବୁଦୁରା ZUX1273796

ପ ୁ /9991085 72 156 1064ଦଶରଥ ବୁରୁଦା ପି ମ�ଳା ବୁରୁଦା ZUX1297860

ପ ୁ /9991086 52 156 1065ଜନ2 ଜୟ ଦାସ ପି କିେଶାର ଦାସ ZUX0873687

#ୀ /9991087 45 156 1066ନିେବଦିତା ଦାଶ ପି ନିର[ନ କମୁାର ଦାଶ ZUX1287499

ପ ୁ /9991088 24 156 1067ସେରାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ଲ>2ୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX0873729

#ୀ /9991089 21 156 1068ସh�ାରାଣୀ ଧଳ ପି ଦୁଯ�@ଧନ ଧଳ ZUX1212505

ପ ୁ /9991090 24 156 1069ସନିୁଲ ହରିଜନ ପି ମାଧବ ହରିଜନ ZUX0947101

ପ ୁ /9991091 45 156 1070ତପନକମୁାର ମହାପାତ� ପି ଶ�ାେମାଶେନା ମହାପାତ� ZUX1206978

#ୀ /9991092 33 156 1071ସନିୁତା ମହାପାତ� %ା ର[ିତ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0465146

ପ ୁ /9991093 65 156 1072ଅଭିମନ� ୁମିଶ� ପି ନ+ କିେଶାର ମିଶ� OR/12/089/298174

#ୀ /9991094 55 156 1073ଯା`େସନୀ ମିଶ� %ା ଅଭିମନ� ୁମିଶ� OR/12/089/298175

ପ ୁ /9991095 49 156 1074ସଂଜୟ କମୁାର ମହା-ି ପି େ>ତ�  େମାହନ ମହା-ି ZUX0816330

ପ ୁ /9991096 36 156 1075ଚିନ2 ୟ ମହା-ି ପି େ>ତ�  େମାହନ ମହା-ି ZUX0816348

ପ ୁ /9991097 33 156 1076ଅମିତ କମୁାର ମହା-ି ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମହା-ି ZUX1012905

ପ ୁ /9991098 30 156 1077ପ�ବୀଣ ମହା-ି ପି ପ�ତାପ ଚ+�  ମହା-ି ZUX0873711

ପ ୁ /9991099 28 156 1078ପେମOଦ କମୁାର ମହା-ି ପି ପ�ତାପ ଚ+�  ମହା-ି ZUX0873703

ପ ୁ /9991100 24 156 1079ଅPିତ ଅନୁରୁପ ମହା-ି ପି ସ[ୟ କମୁାର ମହା-ି ZUX1122282

ପ ୁ /9991101 62 156 1080ସବୁାଷ ଚ+�  ମଦୁୁଲି ପି େକଳୖାସ ଚ+�  ମଦୁୁଲି ZUX0873976

ପ ୁ /9991102 39 156 1081ଅରୁଣ କମୁାର ନାହାକ ପି ଆଦିକ+ ନାହାକ ZUX0873679

#ୀ /9991103 37 156 1082ରଶ2 ିତା ନାହାକ %ା ଅରୁଣ ନାହାକ ZUX0873869

ପ ୁ /9991104 27 156 1083ସଜିୁତ ନାହାକ ପି ଭଗବାନ ନାହାକ ZUX0621839

18 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /9991105 25 156 1084ସନିୁଲ ନାହାକ ପି ଭଗବାନ ନାହାକ ZUX0873877

#ୀ /9991106 59 156 1085ଅY@ପYୂO ନ+ %ା ବିପ�ଚରଣ ପ1ା ZUX1150697

#ୀ /9991107 55 156 1086ବି&ୁ ପ�ିୟା ନାୟକ %ା ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX0947275

ପ ୁ /9991108 28 156 1087େହମ- କମୁାର ନାୟକ ପି ବି&ୁ ପ�ିୟା ନାୟକ ZUX0947283

#ୀ /9991109 27 156 1088ଅେଶDଷା ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ ZUX0947085

ପ ୁ /9991110 26 156 1089ଅ>ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ବି&ୁ ପ�ିୟା ନାୟକ ZUX0947291

ପ ୁ /9991111 23 156 1090ଲଳିତ େମାହନ ନାୟକ ପି ଲିମା ନାୟକ ZUX1041318

ପ ୁ /9991112 60 156 1091ବିପ� ଚରଣ ପ1ା ପି ନିଶାମଣି ପ1ା ZUX0777318

ପ ୁ /9991113 44 156 1092ମେନାଜ  କମୁାର ପ1ା ପି ବାେଚ3ର ପ1ା ZUX1358936

#ୀ /9991114 27 156 1093ପ�ଗତୀ ପ�ିୟଦଶ@ନୀ ପ1ା %ା ବିପ� ଚରଣ ପ1ା ZUX0874016

#ୀ /9991115 24 156 1094ପ�`ା ପ�ିୟଦଶ@ନୀ ପ1ା ପି ବିପ� ଚରଣ ପ1ା ZUX0873836

#ୀ /9991116 67 156 1095`ାନଦା ପାଣି ପି ସାମଏୁଲ ପାଣି ZUX0947234

#ୀ /9991117 50 156 1096ଗୀତା ପାଣିଗ�ାହି %ା ଗଂଗାଧର ସଦ�ୀ ZUX1284397

#ୀ /9991118 28 156 1097ପ�ଗତୀ ପାଣିଗ�ାହୀ %ା ସଧୁୀର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0947317

#ୀ /9991119 54 156 1098ସରୁ�ିନି ପରିfା %ା ସଲମନା ପରିfା ZUX1273424

#ୀ /9991120 34 156 1099େସାନା ପରିfା %ା ରବି ନାରାୟଣ ପରିfା ZUX1275577

ପ ୁ /9991121 23 156 1100ଚିରାଗ ପ;ନାୟକ ପି ମରୁଲି କୃ& ପ;ନାୟକ ZUX0947408

#ୀ /9991122 21 156 1101ଶିବାନୀ ପଟନାୟକ ପି ରାେଜ+�  କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1300615

#ୀ /9991123 56 156 1102ରଜନୀ ରାଣୀ ପାତ� %ା ରାେଜ+�  ନାଥ ସାହୁ ZUX0947036

ପ ୁ /9991124 23 156 1103ପୀ.େଭPେଟଶ ପାତ� ପି ପୀ.ପ�ଭାକର ପାତ� ZUX1246719

#ୀ /9991125 31 156 1104େରଖା ପ�ଭା ପ;ନାୟକ ପି ସଚିଦାନ+ ପ;ନାୟକ ZUX0947218

#ୀ /9991126 20 156 1105ଅPିତା ପ;ନାୟକ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପ;ନାୟକ ZUX1275395

ପ ୁ /9991127 53 156 1106ବିକ�ମାଦିତ� ରଥ ପି କାଳିଚରଣ ରଥ ZUX1297845

ପ ୁ /9991128 58 156 1107ଗ�ାଧର ଷଡ�ୀ ପି ଦଶରଥୀ ଷଡ�ୀ ZUX0947184

ପ ୁ /9991129 21 156 1108ଆଶେୁତାଷ ଷଡ�ୀ ପି ଗ�ାଧର ଷଡ�ୀ ZUX1122266

#ୀ /9991130 40 156 1109ଲ>2ୀ ଶଗରିଆ %ା ଚ+�  ସାଇ ଶଗରିଆ ZUX1103076

ପ ୁ /9991131 50 156 1110ସଧୁାଂଶ ୁ ଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ଦ1ପଣି ସାହୁ ZUX1246883

ପ ୁ /9991132 64 156 1111ର[ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ+�  ସାହୁ LSL1388123

ପ ୁ /9991133 62 156 1112ରାେଜ+�  ନାଥ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହନ+ ସାହୁ ZUX0947028

#ୀ /9991134 58 156 1113ଲ>2ୀପ�ୀୟା ସାହୁ %ା ରେମଶ ସାହୁ OR/12/089/295283

ପ ୁ /9991135 27 156 1114ଅଂଶମୁାନ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ରାେଜ+�  ନାଥ ସାହୁ ZUX0947044

#ୀ /9991136 40 156 1115ସh�ାରାଣୀ ଶବୁୁFି %ା ସଧୁାଂଶ ୁଭୂଷଣ ସାହୁ ZUX1246909

ପ ୁ /9991137 33 156 1116ଶେୁଭ+ୁ %ାଇଁ ପି ପ�ଫଲୁD  କମୁାର %ାଇଁ ZUX1136456

ପ ୁ /9991138 25 156 1117ସ+ିପ କମୁାର :ୱାଇଁ ପି ଟୁନା :ୱାଇଁ ZUX0947325

ପ ୁ /9991139 24 156 1118%ାତି ର[ନ :ୱାଇଁ ପି ଶରତ ଚ+�  :ୱାଇଁ ZUX0947382

#ୀ /9991140 24 156 1119ସାଗରିକା :ୱାଇଁ ପି ଟୁନା :ୱାଇଁ ZUX0947390

ପ ୁ /9991141 24 156 1120ସଦା ତ-ୀ ପି ଦଶମି ତ-ି ZUX0873695

#ୀ /9991142 43 156 1121ସରିତା ତ�ିପାଠୀ %ା uାରିକା ନାଥ ତ�ିପାଠୀ ZUX0818187

ପ ୁ /9991143 62 156 1122ଅମିୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ଉଦୟନାଥ ତ�ିପାଠୀ ZUX1327378

#ୀ /9991144 39 156 1123ଅରୁhତି ତ�ିପାଠୀ %ା ନରସିଂହ େମାହାପାତ� ZUX1246735

#ୀ /10001145 35 156 1124ବି&ୁପ�ିୟା ମିଶ� %ା ପବିତ� େମାହନ ପାଢୀ ZUX0817858

#ୀ /10011146 26 156 1125ବି େଗ�ସୀ ରାଜ - . . ZUX1188150

ପ ୁ /10021147 41 156 1126ସନୁୀଲ କମୁାର ବା�ାରୀ ପି ତୁଳସୀ ଦାସ ବା�ାରୀ ZUX0817908

ପ ୁ /10021148 25 156 1127ଆେଲାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ+�  ନାୟକ ZUX0947051

ପ ୁ /10031149 37 156 1128ନଳିନିକା- ବିପ� ପି ସ+ୁର ଜୟ ବିପ� ZUX0817916

ପ ୁ /10031150 35 156 1129ତୁସାର କମୁାର ବିପ� ପି ସ+ୁର ଜୟ ବିପ� ZUX0817924

ପ ୁ /10041151 51 156 1130ସଶୁୀଳ କମୁାର ରଥ ପି କାଳି ଚରଣ ରଥ ZUX0818120

ପ ୁ /10041152 47 156 1131ପତିତପାବନ ରଥ ପି କାଳିଚରଣ ରଥ ZUX0818096

ପ ୁ /10061153 25 156 1132ତପନ କମୁାର ଖିଲ ପି ରାମଚ+�  ଖିଲ ZUX0818112

ପ ୁ /10061154 27 156 1133େଗୗତମ କମୁାର ଖିଲ ପି ରାମଚ+�  ଖିଲ ZUX0818104

#ୀ /10091155 48 156 1134ସସ2 ିତା ଦାଶ %ା ସବୁାଷ ଚ+�  ମିଶ� ZUX0947200

ପ ୁ /10091156 30 156 1135ଲଲାେଟ+ୁ ମିଶ� ପି ସବୁାଷ ଚ+�  ମିଶ� ZUX0947259

ପ ୁ /10091157 23 156 1136ଆକାଶ ରଥ ପି ପ�ତାପ କମୁାର ରଥ ZUX0947093

#ୀ /10091158 24 156 1137ରଚିତା ଷଡ�ୀ ପି ଗ�ାଧର ଷଡ�ୀ ZUX0947176

#ୀ /10101159 28 156 1138ମାନସି କମୁାରି େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା ZUX0947267

ପ ୁ /10101160 49 156 1139ସଶୁା- ଦାଶ - :ୱାତୀ ପଟନାୟକ ZUX1117928

#ୀ /10101161 45 156 1140ଅନିତା ମିଶ� - :ୱାତୀ ପଟନାୟକ ZUX1117860

ପ ୁ /10101162 26 156 1141କନୁାଲ ମିଶ� ପି ସବୁାଷ ଚ+�  ମିଶ� ZUX0947192

ପ ୁ /10101163 58 156 1142ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ ପି ଶ�ୀଧର ନାୟକ ZUX0947119

#ୀ /10101164 56 156 1143%ାତୀ ପଟନାୟକ %ା ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ ZUX0947127

ପ ୁ /10101165 23 156 1144ବଳରାମ ତ-ୀ ପି ଧରମା ତ-ୀ ZUX0947242

#ୀ /10111166 32 156 1145ସସୁୀଲା ନାୟକ %ା ସେ-ାଷ ନାୟକ ZUX1117274

19 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /10121167 62 156 1146ସବୁାସ ଚ+�  ଭ;ାଚାଯ�@ ପି ଶ�ୀ ଶା-ି ର[ନ ଭ;ାଚାଯ�@ ZUX0947135

#ୀ /10121168 44 156 1147ମିନତୀ ଭ;ାଚାଯ�@ %ା ସବୁାସ ଚ+�  ଭ;ାଚାଯ�@ ZUX0947143

ପ ୁ /10441169 23 156 1148ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ସେ-ାଷ କମୁାର େସଠୀ ZUX1038769

ପ ୁ /1/1511170 55 156 1149ରାମଚ+�  ଖିଲ ପି ବୁଦୁ ଖିଲ OR/12/089/206569

ପ ୁ /12141171 58 156 1150ପ�ଭାକର ପାତ� ପି ପୀ.ଲି�ରାଜ ପାତ� ZUX1246750

#ୀ /12161172 25 156 1151ପି ଗାୟତ�ୀ ପାତ� ପି ପି ପ�ଭାକର ପାତ� ZUX1300946

ପ ୁ /1/2731173 40 156 1152ସଯୂ�@ ସାହୁ ପି ଅରଖିତ ସାହୁ ZUX0776062

#ୀ /1/2731174 34 156 1153କାମିନୀ ସାହୁ %ା ସଯୂ�@ ସାହୁ ZUX0776898

ପ ୁ /1/2731175 33 156 1154ଉଦୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅରଖିତ ସାହୁ ZUX0776070

ପ ୁ /1/2741176 40 156 1155ଦିଲD ୀପ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଲଡୁ କିେଶାର ଦେଳଇ ZUX0776880

ପ ୁ /1/2751177 45 156 1156କିେଶାର ଚ+�  %ାଇଁ ପି ଶକୁେଦବ %ାଇଁ ZUX0776872

ପ ୁ /1/2761178 68 156 1157ଆa@ତ� ାଣ ଖyିୁଆ ପି ଅମିୟ ଭୂଷଣ ଖyିୁଆ ZUX1123512

#ୀ /1/2761179 51 156 1158ମିନତୀ ଖyିୁଆ - ଅମିୟ ଭୂଷଣ ଖyିୁଆ ZUX1123546

ପ ୁ /House no1180 24 156 1160ଯିଶାୟ ଗଂତା ପି ସ�ିଦାନ+ ଗଂତା ZUX1282326

ପ ୁ /HOUSE NO-1181 47 156 1161ଅଭିଜିତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ପ�ଫଲୁD  କମୁାର ପାଢୀ ZUX0207324

#ୀ /121/51 dw1182 53 156 1162ସିଧରାନୀ ପ1ା %ା ପ�ଫଲୁD  କମୁାର ପ1ା ZUX1238054

ପ ୁ /121/1001183 21 156 1163ବିକ�ମ କମୁାର େବେହରା - ପଦ2 େଲାଚନ େବେହରା ZUX1355007

ପ ୁ /263/63011184 36 156 1164ମେନାର[ନ େବେହରା - ବାବୁରୀ ଚରଣ େବେହରା  ZUX1340868

ପ ୁ /331185 56 156 1165ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା - ବବିତା େବେହରା ZUX1162072

#ୀ /121186 21 156 1166େରାଜଲୀନ ସାହୂ %ା ବାଦଲ େଜନା ZUX1363969

ପ ୁ /121187 27 156 1167ନିମO|ଯ କମୁାର େଜନା ମା ଗୀତାଂଜଳୀ େଜନା ZUX1367325

ପ ୁ /Lingaraj1188 19 156 1168ଅଯେୁଶ2ନ ନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ନାୟକ ନାୟକ ZUX1367390

#ୀ /Lingaraj1189 22 156 1169ମାମାଲି ନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ନାୟକ ZUX1367408

#ୀ /01190 29 156 1170ସାସ2ୀତା ହିଆଲ %ା ରାମ ଭତରା ZUX1367663

ପ ୁ /001191 44 156 1171ମାନସ ର[ନ ନାୟକ ମାନସ ର[ନ ନାୟକପି ବଳରାମ ନାୟକ ZUX1381193

ପ ୁ /71192 20 156 1172ରୂଦ�  େମାହାରଣା ପି ଖିେରାଦ କମୁାର େମାହରନା ZUX1381904

ପ ୁ /061193 72 156 1173ପ�ସାଦ ମିଶ� - ଗିରୀଜା ମିଶ� ZUX1409895

#ୀ /061194 66 156 1174ଗିରୀଜା ମିଶ� %ା ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX1410356

#ୀ /1191195 22 156 1175ସମୀ>ା େଜନା ପି ରାେଜ+�  କମୁାର େଜନା ZUX1412550

ପ ୁ /121/2791196 19 156 1176ବିକାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ପରୁhର ନାୟକ ZUX1414317

#ୀ /2191197 18 156 1177ସଚିୂସ2 ିତା ମଦୁୁଲି ପି ସଶୁା- େଶଖର ମଦୁୁଲି ZUX1423110

ପ ୁ /nanda kid1198 30 156 1178ରଶ2ିକା- ନାୟକ ପି ଜଳଧର ନାୟକ RXL0461921

ପ ୁ /1741199 19 156 1179େକପି େଭ P େଟJୱ ର େସଠୀ ପି େକ ପୀ ଏରୁକଲୂୁ ZUX1427541

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବOଚନ ନିମେ- ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ̂ ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବOଚନ କମିଶନ ଭାରତP uାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବOଚନ ପବୂ@ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣP ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର-ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.3 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 ମାନPର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନP ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

20 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା- େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP %ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /001 29 155 1ସବୁାଷ ମଦୁୁଲି ପି ହରି ମଦୁୁଲି ZUX1184241

ପ ୁ /002 60 155 2େକଳୖାସ ଚ&�  ନାୟକ ପି ଦ'ାସି ନାୟକ ZUX1191246

(ୀ /003 49 155 3କବିତା ନାୟକ )ା େକଳୖାଶ ଚ&�  ନାୟକ ZUX1190883

(ୀ /004 65 155 4ରମା ପ+ନାୟକ )ା ବିଦ�ାଧର ପ+ନାୟକ ZUX1184282

ପ ୁ /005 46 155 5ସେରାଜ କମୁାର ପ+ନାୟକ ପି ବିଦ�ାଧର ପ+ନାୟକ ZUX1184506

(ୀ /006 42 155 6ଉଷାରାଣୀ ପ+ନାୟକ )ା ସେରାଜ କମୁାର ପ+ନାୟକ ZUX1184316

(ୀ /017 22 155 7ସସୁ. ିତା ମହାପାତ�  ପି ଚ&�  େଶଖର ମହାପାତ�  ZUX1054212

ପ ୁ /018 41 155 8ରାମଚ&�  ଜାନୀ ପି ଭାଗୀରଥୀ ଜାନୀ ZUX1221001

(ୀ /019 30 155 9ମା ମହାମାୟା ରାଉତରାୟ ପି ସଶୁା2 କମୁାର ରାଉତରାୟ ZUX0873570

ପ ୁ /110 24 155 10ଜନାଦ3 ନ କମୁାର - ସସୁୀଳା ଯାଦାଵ ZUX1272251

ପ ୁ /111 61 155 11ଚ&� େଶଖର ମହାପାତ� ପି ଲତାବନ ମହାପାତ� OR/12/089/204015

(ୀ /112 50 155 12ଉଷାରାଣୀ ମହାପାତ� )ା ଚ&� େଶଖର ମହାପାତ� OR/12/089/204016

(ୀ /113 51 155 13ରା�େକଶୀ ଯାଦାଵ - ଅରବି& ୟାଦାବ ZUX1272244

(ୀ /114 30 155 14ସସୁୀଳା ଯାଦାଵ ପି 6ଯାମ ଲାଲ ଯାଦାଵ ZUX1272269

(ୀ /115 21 155 15ଶଶିକଳା ଯାଦାଵ ମା ରା�େକଶୀ ଯାଦାଵ ZUX1272236

ପ ୁ /0216 22 155 16ସାଗର କମୁାର ପରିଡା ପି କରୁଣାକର ପରିଡା ZUX1046036

ପ ୁ /317 30 155 17ଆର. ସେ2ାଷ କମୁାର େଦାରା ପି ଆ:. ତୁଳସୀ ରାଓ ZUX0390724

(ୀ /318 31 155 18ଇ&ୁମତି ମହା2ି )ା ଅନିଲ କମୁାର ମହା2ି ZUX0699272

ପ ୁ /319 42 155 19ଅନିଲ କମୁାର ପାଢୀ ପି ମେହ=ର ପାଢୀ ZUX0699280

(ୀ /0420 31 155 20ଟାକ� ୀ ବି?ଵାଲ )ା ବିଚିତ�  ବି?ଵାଲ ZUX1339068

ପ ୁ /421 54 155 21ସେରାଜ କମୁାର ଖ'ପାଣି ପି ଅେଲଶ ଖ'ପାଣି ZUX0699215

(ୀ /422 51 155 22ମଧମିୁତା ମଲ@ ିକ )ା ସେରାଜ ଖ'ପାଣି ZUX0699207

ପ ୁ /423 29 155 23େଜ�ାତି ପ�ସାଦ ପତି ପି ରାଜକିେଶାର ପତି ZUX0390757

ପ ୁ /0524 22 155 24ଅଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ZUX1246560

ପ ୁ /525 65 155 25ଲA.ଣ ତ2ୀ ପି ଆଇଦୁ ତ2ୀ OR/12/089/208418

(ୀ /526 58 155 26ସଶିୁଳା ତ2ୀ )ା ଲA.ଣ ତ2ୀ OR/12/089/208419

(ୀ /0727 25 155 27ନବୀନା ହରିଜନ )ା ଈ6ଵର ହରିଜନ ZUX1054105

ପ ୁ /728 73 155 28ମା�ଲୁ ହରିଜନ ପି ମ�ଲା ହରିଜନ ZUX0698936

(ୀ /729 58 155 29ଶୀଳମଣି ହରିଜନ )ା ମା�ଲୁ ହରିଜନ ZUX0698944

ପ ୁ /730 53 155 30ଈ=ର ହରିଜନ ପି ମା�ଲୁ ହରିଜନ ZUX0698977

ପ ୁ /731 38 155 31ପରମାନ& ହରିଜନ ପି ମା�ଲୁ ହରିଜନ ZUX0698969

(ୀ /732 37 155 32ଚ&�ମା ହରିଜନ ପି ମା�ଲୁ ହରିଜନ ZUX0698993

(ୀ /0833 22 155 33ସ�ୀତା େବେହରା ପି ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ZUX1246545

ପ ୁ /834 59 155 34ତାରିଣୀ ଚରଣ ତ�ିପାଠି ପି ପଦ. ନାଭ ତ�ିପାଠି ZUX0076380

(ୀ /835 56 155 35ଝୁନୁ ତ�ିପାଠି )ା ତାରିଣି ତ�ିପାଠି ZUX0076372

ପ ୁ /836 28 155 36େଦବାଶିଷ ତ�ିପାଠୀ ପି ତାରିଣୀ ତ�ିପାଠୀ ZUX0699223

ପ ୁ /937 55 155 37ପ�ଫଲୁ@  କମୁାର ପ'ା ପି େଗାଦାବରିଶ ପ'ା OR/12/085/206560

(ୀ /938 46 155 38ଲA.ୀ ପ'ା )ା ପ�ଫଲୁ@  ୍କମୁାର ପ'ା OR/12/085/206561

(ୀ /1039 47 155 39ଆଲGମଣି କଲୁଦିପ )ା ରାେଜ&�  କଲୁଦିପ ZUX0375279

(ୀ /1040 61 155 40କମୁଦିୁନି ସାହୁ )ା ଜୟେଦବ ସାହୁ OR/12/089/272030

ପ ୁ /1141 54 155 41ଲି�ରାଜ େବେହରା ପି କୃH ଚ&�  େବେହରା OR/12/085/206411

(ୀ /1142 44 155 42ନମିତା େବେହରା )ା ଲି�ରାଜ େବେହରା KBH2102861

ପ ୁ /1243 65 155 43ଧନପତି ବିIାଣି ପି ଚ&�  ବିIାଣି OR/12/089/200001

(ୀ /1344 55 155 44ସଜ ବାଗ )ା ତାମିଲଧର ବାଗ OR/12/089/204043

ପ ୁ /1345 27 155 45ଜେଳ&�  ବାଘ ପି ତାମିଲଧର ବାଘ ZUX0606376

ପ ୁ /1346 34 155 46ଗେଜ&�  ବାଘ ପି ତାମିଲିଧର ବାଘ ZUX0120956

(ୀ /1347 32 155 47ସେ2ାଷୀ ବାଘ )ା ଗେଜ&�  ବାଘ ZUX0120964

ପ ୁ /1348 21 155 48ବାେଳଦବ ହ2ାଳ ପି ଗରୁୁମLୂ3ୀ ହ2ାଳ ZUX1338763

ପ ୁ /1449 23 155 49କା�େଡବା ହ2ାଳ ପି ଗରୁୁମLୂ3ୀ ହ2ାଳ ZUX1338805

(ୀ /1450 40 155 50ମଧସୁ. ିତା ମିଶ� ପି ପିତାMର ନାୟକ LSL2371656

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀG )ାAର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1551 68 155 51ଦୁେଯ�Nଧନ ବହଳି ପି କୃHଚ&�  ବହଳି OR/12/089/204037

(ୀ /1552 61 155 52େଜମାମଣି ବହଳି )ା ଦୁେଯ�Nଧନ ବହଳି OR/12/089/204038

ପ ୁ /1553 41 155 53ଅନ2 କମୁାର ବହଳି ପି ଦୁେଯ�Nଧନ ବହଳି LSL1338631

(ୀ /1554 37 155 54ବିHୁପ�ିୟା ବହଳୀ )ା ଅନ2 କମୁାର ବହଳୀ ZUX0117887

ପ ୁ /1555 33 155 55େଜ�ାତିରଂଜନ ବହଳି ପି ଦୁେଯ�Nଧନ ବହଳି LSL2371573

ପ ୁ /1556 53 155 56େଚତନ� ଦାସ ପି ରାମଚ&�  ଦାସ ZUX0946954

(ୀ /1557 24 155 57ନିକିତା ମହା2ି ପି ରାେଜଶ କମୁାର ମହା2ି ZUX1338847

ପ ୁ /1558 34 155 58ଲA.ିନାରାୟଣ ପ'ା ପି ରେମଶଚ&�  ପ'ା ZUX0606657

(ୀ /1559 40 155 59ମମତା ପାତ� )ା େଚତନ� ଦାସ ZUX0946947

(ୀ /1660 71 155 60ପାଥ3ବୀ ନାୟକ )ା ବିର ନାୟକ OR/12/089/204020

ପ ୁ /1661 45 155 61ଘାସିରାମ ନାୟକ ପି ବିର ନାୟକ OR/12/089/204021

(ୀ /1662 40 155 62କମୁଦିୁନୀ ନାୟକ )ା ଘାସିରାମ ନାୟକ LSL1331966

(ୀ /1663 22 155 63ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଘାସିରାମ ନାୟକ ZUX1104462

ପ ୁ /1764 52 155 64ନରସିଂହ ନାଗ ପି ମ�ଳ ନାଗ LSL1331180

(ୀ /1765 45 155 65ଧନପତି ନାଗ )ା ନରସିଂହ ନାଗ LSL1331255

(ୀ /1866 68 155 66ଶକ2ୁଳା ଜାଲ )ା େସାମନାଥ ଜାଲ OR/12/089/204018

ପ ୁ /1867 40 155 67ରାଜକମୁାର ଜାଲ ପି େସାମନାଥ ଜାଲ LSL1331750

(ୀ /1868 39 155 68ବିମଳା ଜାଲ )ା ରାଜକମୁାର ଜାଲ LSL1331735

(ୀ /1969 41 155 69ମିନା ମାଝୀ )ା କୃH ମାଝି OR/12/089/204024

(ୀ /2070 52 155 70ଦାନୁ ଖିଲ )ା ଶିବ ଖିଲ OR/12/089/204032

ପ ୁ /2071 61 155 71ଶିବ ଖିଲ ପି କ�ିH ଖିଲ ZUX1255314

ପ ୁ /2072 27 155 72ନିରଦ ଖିଲ ପି ଶିବ ଖିଲ ZUX0605964

ପ ୁ /2173 35 155 73ପ�ଶା2 କମୁାର ସାମଲ ପି ରତS ାକର ସାମଲ ZUX0277079

ପ ୁ /2174 35 155 74ସେ2ାଷ କମୁାର. ସାମଲ ପି ରତS ାକର ସାମଲ ZUX0390872

ପ ୁ /2175 33 155 75ଜଗନS ାଥ ସାମଲ ପି ଂରତS ାକର ସାମଲ ZUX0117960

(ୀ /2176 32 155 76ସ�ୀତା ସାମଲ ମା ଶା2ି କମୁାରୀ ସାମଲ ZUX0433177

ପ ୁ /2277 69 155 77େରାହିତ େସନାପତି ପି ରG େସନାପତି OR/12/089/204006

(ୀ /2278 60 155 78ସରୁୁବାଲି େସନାପତି )ା େରାହିତ େସନାପତି OR/12/089/204007

ପ ୁ /2279 46 155 79ରବୀ&�  େସନାପତି ପି େରାହିତ େସନାପତି OR/12/089/204008

(ୀ /2280 45 155 80ରୁନୁ େସନାପତି )ା ରବି&�  େସନାପତି LSL1331743

ପ ୁ /2381 67 155 81ହରିବIୁ ହ2ାଳ ପି ସଦନ ହ2ାଳ OR/12/089/204058

(ୀ /2382 64 155 82ଦଇମତି ହ2ାଳ )ା ହରିବ&ୁ ହ2ାଳ OR/12/089/204059

(ୀ /2483 28 155 83ପଣୁTମା ଖାନ ପି କାଦର ଖାନ ZUX0698985

ପ ୁ /2484 40 155 84ଶ�ାମ େଖାସଲା ପି ଡ଼ମ ୁେଖାସଲା ZUX0117978

(ୀ /2485 36 155 85ସକୁା2ି େଖାସଲା )ା ଶ�ାମ େଖାସଲା ZUX0117986

(ୀ /2586 55 155 86ଅଇଲା େଖାସଲା )ା ସେରାଜ େବେହରା LSL2375376

ପ ୁ /2587 20 155 87ସଭୁାଶୀଷ ମଲିକ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମଲିକ ZUX1355072

ପ ୁ /2688 62 155 88ସନୁାଧର େଖାସଲା ପି ଦୁଲ@3 ଭ େଖାସଲା OR/12/089/206964

(ୀ /2689 58 155 89ସାବିତ�ି େଖାସଲା )ା ସନୁାଧର େଖାସଲା OR/12/089/206874

ପ ୁ /2690 33 155 90େଦତୖାରୀ େଖାସଲା ପି ସନୁାଧର େଖାସଲା LSL2379394

(ୀ /2691 28 155 91ନିଳ&� ୀ େଖାସଲା )ା େଦତୖାରି େଖାସଲା ZUX0606277

ପ ୁ /2792 46 155 92ସସୁା2 ସନୁା ପି କାLTକ ସନୁା LSL1337617

(ୀ /2793 40 155 93ଲA.ୀ ସନୁା )ା ସଶୁା2 ସନୁା LSL1331685

ପ ୁ /2894 22 155 94ନାେଗଶ ନାୟକ ପି ଧନୀରାମ ନାୟକ ZUX1054188

ପ ୁ /2895 27 155 95ଶGର ନାୟକ ପି ଧନରାମ ନାୟକ ZUX0652271

ପ ୁ /2896 23 155 96ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧନିରାମ ନାୟକ ZUX1022300

ପ ୁ /2897 60 155 97ଧନିରାମ ଟାକ� ୀ ପି କମୁାର ଟାକ� ୀ LSL1333517

(ୀ /2898 55 155 98ତାରା ଟାକ� ୀ )ା ଧନୀରାମ ଟାକ� ୀ LSL1333509

ପ ୁ /2999 21 155 99େକୖଳାସ କମାର ପି ଧନୁଯ�3ୟ କମୁାର ZUX1274224

(ୀ /29100 45 155 100େସବତି େଖାସଲା )ା ତାରିଣୀ େଖାସଲା OR/12/089/204061

(ୀ /30101 60 155 101ସାବିତ�ୀ େଖାସଲା )ା ନ& େଖାସଲା LSL2375194

ପ ୁ /30102 45 155 102ଜଗଦିଶ େଖାସଲା ପି ନ& େଖାସଲା LSL2397297

(ୀ /30103 40 155 103ନିେବଦିତା େଖାସଲା )ା ଜଗଦିଶ େଖାସଲା LSL2397305

ପ ୁ /31104 55 155 104ରାମ କIପାନ ପି ସକୁ� ା କIପାନ OR/12/089/204050

(ୀ /31105 41 155 105ଭଗବତୀ କIପାନ )ା ରାମ କIପାନ OR/12/089/204051

ପ ୁ /31106 31 155 106ପGଜ କIପାନ ପି ରାମ କIପାନ ZUX0277087

(ୀ /31107 27 155 107ମVରୁୀ କIପାନ ପି ରାମଚ&�  କIପାନ ZUX0606038

(ୀ /31108 24 155 108ଗୀତା ଖ&ପାନ ପି ରାମ ଖ&ପାନ ZUX1069426

ପ ୁ /31109 23 155 109ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧନିରାମ ନାୟକ ZUX1042399

ପ ୁ /32110 69 155 110ଡମ ୁେଖାସଲା ପି ଦୁଲଭ େଖାସଲା OR/12/089/210379

(ୀ /32111 58 155 111ନବୀନା େଖାସଲା )ା ଡM ୁେଖାସଲା LSL2375285

ପ ୁ /33112 38 155 112େଗାରା େଖାସଲା ପି ଡମ ୁେଖାସଲା LSL2375301

2 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀG )ାAର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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(ୀ /33113 34 155 113ତୁଳସି େଖାସ@ ା )ା େଗାରା େଖାସ@ ା ZUX0118018

ପ ୁ /34114 43 155 114ଚ&�  େଶଖର ସାହୁ ପି ବୃ&ାବନ ସାହୁ LSL1357672

(ୀ /34115 40 155 115ସଜୁାତା ସାହୁ )ା ଚ&� େଶଖର ସାହୁ ZUX0341263

(ୀ /SR-34116 26 155 116ରବିନା ମାଝି ମା ସ&ୁରି ମାଝି ZUX1207927

ପ ୁ /35117 70 155 117ନାରାୟଣ େଲGା ପି ଭୁବନି େଲGା OR/12/089/204072

(ୀ /35118 64 155 118ତମାଳ େଲGା )ା ନାରାୟଣ େଲGା OR/12/089/204073

ପ ୁ /35119 45 155 119ବାବୁ େଲGା ପି ନାରାୟଣ େଲGା OR/12/089/204834

ପ ୁ /35120 37 155 120କାହS ୁଚରଣ େଲGା ପି ନାରାୟଣ େଲGା LSL2375244

ପ ୁ /35121 24 155 121େଦବଦL ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX1274208

(ୀ /35122 22 155 122ଅଚ3ନା ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX1274216

ପ ୁ /36123 60 155 123ବୁଦୁନାଥ ନାଗ ପି ଚ&�ୁ  ନାଗ OR/12/089/204053

(ୀ /36124 55 155 124କଉସଲ�ା ନାଗ )ା ବୁଦୁନାଥ ନାଗ OR/12/089/204054

ପ ୁ /36125 41 155 125େଗାବି& ଚ&�  ନାଗ ପି ବୁଦୁନାଥ ନାଗ LSL1332071

(ୀ /36126 34 155 126କନିୁ ନାଗ )ା େଗାବି& ନାଗ LSL2375525

(ୀ /37127 58 155 127ଧନେଦଇ )ା ପରେମ=ର ଭାର ZUX0118091

ପ ୁ /37128 70 155 128ପରେମ=ର ଭାର ପି ଂଜୟଧର ଭାର ZUX0118083

ପ ୁ /37129 42 155 129ବିେର&�  ପ�ସାଦ ଭାର ପି ପରେମ=ର ଭାର ZUX0699314

ପ ୁ /37130 41 155 130ଯଧିୁWିର ପ�ସାଦ ଭାର ପି ପରେମ=ର ଭାର KTX1418458

ପ ୁ /37131 36 155 131ପ�ଶା2 କମୁାର ଭାର ପି ପରେମ=ର ଭାର ZUX0118075

(ୀ /37132 32 155 132ଚXା ଭାର ପି ପରେମ=ର ଭାର ZUX0118109

(ୀ /37133 38 155 133ବି&ୁଲତା େଦଇ ପି ପରେମ=ର ଭାର KTX1418466

ପ ୁ /38134 66 155 134ପGଜନୟନ ମହାପାତ� ପି ମାଧବ ମହାପାତ� OR/12/089/204089

ପ ୁ /38135 36 155 135ରୁଦ� ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ପି ପGଜ ନୟନ ମହାପାତ� ZUX0390880

ପ ୁ /38136 28 155 136ଯYାନ ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ପି ପଂକଜ ନୟନ ମହାପାତ� ZUX0946988

(ୀ /38137 55 155 137ପ�ମିଳା ମହାପାତ� )ା ପGଜନୟନ ମହାପାତ� OR/12/089/204090

ପ ୁ /39138 59 155 138ବିରଶ ସତପଥୀ ପି ଦିନବIୁ ସତପଥୀ LSL1332196

(ୀ /39139 48 155 139ସଜୁାତା ସତପଥୀ )ା ବିରସ ସତପଥୀ LSL1332204

ପ ୁ /39140 27 155 140ବିକାଶ ସତପଥି ପି ବିରଶ ସତପଥି ZUX0606111

ପ ୁ /39141 25 155 141ବିକ�ମ ଶତପଥୀ ପି ବିେରଶ ଶତପଥୀ ZUX0873513

(ୀ /39142 74 155 142ଭାନୁମତି ଶତପଥି )ା ଦିନବIୁ ଶତପଥି OR/12/089/204681

ପ ୁ /40143 63 155 143େଗାପି ହରିଜନ ପି ନ&ିଆ ହରିଜନ OR/12/089/204096

(ୀ /40144 51 155 144େଜମା ହରିଜନ )ା େଗାପି ହରିଜନ OR/12/089/204097

(ୀ /40145 26 155 145ଝୁନୀ ହରିଜନ ପି େଗାପୀ ହରିଜନ ZUX0699157

ପ ୁ /40146 21 155 146ପ�କାଶ କମୁାର ରାଉତ ପି େଗୗରା� ଚରଣ ରାଉତ ZUX1355064

(ୀ /41147 33 155 147ଆର. ତ�ିେବଣୀ ପି ଆ: ତୁଳସୀ ରାଓ ZUX0118133

(ୀ /41148 53 155 148ଆର ରମଣି . )ା ଆର ତୁଳଶିରାଓ . OR/12/089/204099

ପ ୁ /41149 60 155 149ଆର ତୁଳସି ରାଓ ପି ଆର ଆପାରାଓ OR/12/089/204098

ପ ୁ /42150 21 155 150ପ�କାଶ କମୁାର ରାଉତ ପି େଗୗରା� ଚରଣ ରାଉତ ZUX1274539

(ୀ /42151 35 155 151ପ�ିୟଦଶ3ନୀ ସତପଥି ପି ମଦନ ସତପଥି LSL1524610

ପ ୁ /42152 61 155 152ମଦନ ଶଥପଥି ପି ଗ�ାଧର ଶଥପଥି OR/12/089/204100

(ୀ /42153 57 155 153ଉମTଳା ଶଥପଥି )ା ମଦନ ଶଥପଥି OR/12/089/204101

ପ ୁ /43154 67 155 154ଶସିୁଳକମୁାର ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ OR/12/089/204104

ପ ୁ /43155 20 155 155ସେୁର&� ା ନାୟକ ପି ଚଂଦ�  ନାୟକ ZUX1246453

(ୀ /43156 57 155 156ପ[ୁା ଉପାଧାୟ )ା ସଶୁୀଲ କମୁାର ଦାସ LSL2375566

(ୀ /44157 39 155 157ସେରାଜିନି େସଠି )ା ଅନ2 ଚ&�  େସଠି ZUX0606574

ପ ୁ /44158 32 155 158ଦିବାକର େସଠୀ ପି ପାେର=ର େସଠୀ ZUX0341305

ପ ୁ /44159 69 155 159ପାେର=ର େସଠୀ ପି ନିଳମଣୀ େସଠୀ OR/13/088/026527

(ୀ /44160 58 155 160ଶା2ିଲତା େସଠୀ )ା ପାେର=ର େସଠୀ MGH1383715

ପ ୁ /44161 39 155 161ନୀରାକାର େସଠୀ ପି ପାେର=ର େସଠୀ MGH1332527

ପ ୁ /44162 33 155 162ପ�ଭାକର େସଠୀ ପି ପାେର=ର େସଠୀ LSL2375095

ପ ୁ /44163 31 155 163ସେୁର&�  େଷଠି ପି ପାେର=ର େଷଠି ZUX0699041

(ୀ /45164 41 155 164ଲୀନା ରାଣୀ େବେହରା ପି ଉଦୟ ଚଂଦ�  େବେହରା ZUX1246438

ପ ୁ /45165 64 155 165ରାଜକିେଶାର ପତି ପି ସଦୁଶ3ନ ପତି OR/12/089/204116

ପ ୁ /46166 59 155 166ଉଦୟନାଥ େସଠୀ ପି ପ\ ୁେସଠୀ LSL1331248

(ୀ /46167 50 155 167ପ�ତିମା େସଠୀ )ା ଉଦୟନାଥ େସଠୀ LSL1331230

ପ ୁ /46168 27 155 168ନୀଲମାଧବ େସଠୀ ପି ଉଦୟନାଥ େସଠୀ ZUX0606145

ପ ୁ /46169 25 155 169ନିରVନ େସଠୀ ପି ଉଦୟନାଥ େସଠୀ ZUX0873547

ପ ୁ /47170 68 155 170ରାମଚ&�  ମଦୁୁଲି ପି ଶ�ାମସ&ୁର ମଦୁୁଲି ZUX0118190

(ୀ /47171 63 155 171ଲA.ୀ ମଦୁୁଲୀ )ା ରାମଚ&�  ମଦୁୁଳୀ ZUX0699173

ପ ୁ /47172 32 155 172ସକୁମୁନ ମଦୁୁଲି ପି ରାମଚ&�  ମଦୁୁଲି ZUX0118182

(ୀ /48173 67 155 173ସନୁାେଦଇ ମଦୁୁଲି )ା ରାମଚ&�  ମଦୁୁଲି OR/12/089/204123

ପ ୁ /48174 47 155 174ହରି ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/089/204124
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(ୀ /48175 46 155 175ସMାରି ମଦୁୁଲି )ା ହରି ମଦୁୁଲି LSL1332832

(ୀ /48176 22 155 176ସବିତା ମଦୁୁଲି ପି ହରି ମଦୁୁଲି ZUX1228428

(ୀ /49177 28 155 177ଶ�]ାVଳି ଦାଶ ପି ଅରଖିତ ଦାଶ ZUX0652180

(ୀ /49178 54 155 178ମାଧରୁୀ ଲତା ସାହୁ )ା ଅରଖିତ ଦାଶ ZUX0936146

ପ ୁ /50179 22 155 179ସରୂଜ ପ'ା ପି କୃHଚ&�  ପ'ା ZUX1054253

ପ ୁ /50180 53 155 180କୃHଚ&�  ପ'ା ପି ନିତ�ାନ& ପ'ା LSL1331032

(ୀ /50181 48 155 181ପାବ3 ତୀ ପ'ା )ା କୃHଚ&�  ପ'ା LSL1332840

(ୀ /50182 22 155 182ସନିୁତା ପ'ା ପି କୃH ଚ&�  ପ'ା ZUX1229327

ପ ୁ /51183 57 155 183ଚଇତନ� ବିେଶାଇ ପି ରାମକୃH ବିେଶାଇ OR/12/089/204930

(ୀ /51184 47 155 184ଦମୟ2ି ବିେଶାଇ )ା ଚଇତନ� ବିେଶାଇ OR/12/089/204931

(ୀ /51185 30 155 185ଝୁନୁ ବିେଷାଇ )ା ଭାଗୀରଥୀ ବିେଷାଇ ZUX1107622

ପ ୁ /51186 29 155 186ଭାଗିରଥୀ ବିେଶାଇ ପି ଚଇତନ� ବିେଶାଇ ZUX0341313

(ୀ /51187 29 155 187ଝୁନୁ ବିେଶାଇ )ା ଭାଗୀରଥୀ ବିେଶାଇ ZUX1230242

ପ ୁ /51188 27 155 188ରେମଶ ଚ&�  ବିେଶାଇ ପି ଚଇତନ� ବିେଶାଇ ZUX0607325

(ୀ /52189 50 155 189ଲଛମା ମଦୁୁଲି )ା ଡ�ୁରୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/200004

(ୀ /53190 66 155 190େମାତି ମଦୁୁଲି )ା ସ�ାସ ମଦୁୁଲି LSL1331511

(ୀ /54191 42 155 191କମଳା ଜାନି )ା ସନୁାଧର ଜାନି LSL1332873

ପ ୁ /55192 28 155 192େକୖଳାସ ବାଡମ ପି ରଘନୁାଥ ବାଡମ ZUX0607200

(ୀ /55193 22 155 193ମମତା ବାଦାମ ପି ରଘନୁାଥ ବାଦାମ ZUX1228386

(ୀ /56194 53 155 194ପାବ3 ତୀ େଦବୀ )ା ନେର&�  କମୁାର ସାହୁ LSL1332063

(ୀ /56195 23 155 195ମନୀଷା ସାହୁ ପି ନେର&�  ସାହୁ ZUX1107986

ପ ୁ /56196 60 155 196ନେର&�  କମୁାର ସାହୁ ପି ବIୁ ସାହୁ LSL1332055

(ୀ /56197 30 155 197େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ନେର&�  କମୁାର ସାହୁ ZUX0341321

(ୀ /56198 27 155 198ନୀତାରାଣୀ ସାହୁ ପି ନେର&�କମୁାର ସାହୁ ZUX0607317

(ୀ /57199 51 155 199ପରୁIର ନାୟକ ପି ଲA�ପତି ନାୟକ ZUX0699025

(ୀ /57200 40 155 200ତପ?ଵୀନି ନାୟକ )ା ପରୁIର ନାୟକ ZUX0699058

(ୀ /58201 48 155 201ମଂଜୁଲତା ମିଶ� )ା ମଧସୁଦୁନ ତ�ିପାଠି LSL2375129

ପ ୁ /58202 34 155 202େଗୗତମ ନାୟକ ପି ଜଳଧର ନାୟକ ZUX1038827

ପ ୁ /58203 52 155 203ମଧସୁଦୁନ ତ�ିପାଠି ପି ଜଗବIୁ ତ�ିପାଠି LSL2371664

(ୀ /59204 86 155 204ଇଲା ବ]3 ନ )ା ଶା2ିରଂଜନ ବ]3 ନ OR/12/089/204143

ପ ୁ /59205 58 155 205ସାଗର କମୁାର ବ]3 ନ ପି ଶା2ିରଂଜନ ବ]3 ନ OR/12/089/204142

ପ ୁ /59206 56 155 206ପାଥ3 ବ]3 ନ ପି ଶା2ିରVନ ବ]3 ନ LSL2379105

(ୀ /59207 49 155 207ମଲ@ ିକା ବ]3 ନ )ା ସାଗର କମୁାର ବ]3 ନ LSL1338185

ପ ୁ /60208 40 155 208େଚତୖନ� ମ'ଳ ପି ଦୀନବIୁ ମ'ଳ ZUX0118125

ପ ୁ /61209 74 155 209ସିମା\ଳ ଆଚାଯ�3 ପି ଅନ2 ଆଚାଯ�3 OR/12/089/204145

(ୀ /61210 64 155 210ରାଧାରାଣୀ ଆଚାଯ�3 )ା ସିମା\ଳ ଆଚାଯ�3 OR/12/089/204146

(ୀ /61211 43 155 211ସସ. ିତା ଆଚାଯ�3 ପି ସିମା\ଳ ଆଚାଯ�3 ZUX1016930

ପ ୁ /61212 41 155 212ସି]ାଥ3 ପ�ସାଦ ଆଚାଯ�3 ପି ସିମା\ଳ ଆଚାଯ�3 LSL1357789

(ୀ /61213 31 155 213ସର=ତୀ ଆଚାଯ�3 )ା ସି]ାଥ3 ପ�ସାଦ ଆଚାଯ�3 ZUX0699306

(ୀ /62214 44 155 214େପ�ମୀ ଖିଲ )ା ବାବୁଲା ସାହୁ ZUX0699074

(ୀ /62215 28 155 215ସାରଣୀ ସାହୁ ପି ବାବୁଲା ସାହୁ ZUX0699066

ପ ୁ /63216 46 155 216ନିରVନ ନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ନାୟକ ZUX0118281

(ୀ /63217 42 155 217ସଜୁାତା ନାୟକ )ା ନିରVନ ନାୟକ ZUX0118299

ପ ୁ /64218 62 155 218ବାବାଜୀ ଚରଣ ରାଉତ ପି ବ� ହ. ାନ& ରାଉତ OR/12/089/106085

(ୀ /64219 52 155 219ମେନାରମା ରାଉତ )ା ବାବାଜୀ ଚରଣ ରାଉତ OR/12/089/106086

ପ ୁ /64220 38 155 220ସେ2ାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ରାଉତ LSL1338714

ପ ୁ /64221 34 155 221ସବୁ� ତ କମୁାର ରାଉତ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ରାଉତ LSL1524818

ପ ୁ /65222 62 155 222ଶବିପ�ସାଦ ପ'ା ପି ଲA.ଣ ପ'ା LSL1331677

(ୀ /65223 52 155 223ଶା2ିଲତା ପ'ା )ା ଶବିପ�ସାଦ ପ'ା LSL1331669

ପ ୁ /65224 33 155 224ଅନିଲ କମୁାର ପ'ା ପି ଶବିପ�ସାଦ ପ'ା ZUX0118315

ପ ୁ /66225 60 155 225ପ�ଶା2 କମୁାର ଖ'ଆୁଳ ପି ମାକ3 ' ଖ'ଆୁଳ OR/12/089/204169

ପ ୁ /66226 32 155 226ଶଭୁ�  ରVନ ଖ'ଆୁଳ ପି ପ�ଶା2 କମୁାର ଖ'ଆୁଳ ZUX0118331

ପ ୁ /66227 26 155 227ରଜତ ରVନ ଖ'ଆୁଳ ପି ପ�ଶା2 କମୁାର ଖ'ଆୁଳ ZUX0860759

(ୀ /67228 42 155 228ଏମ େଜ�ାତି )ା ଏମ ସେ2ାଷ କମୁାର ZUX0936153

ପ ୁ /67229 24 155 229ମେନାଜ କମୁାର ତ2ି ମା େରଖା କମୁାରୀ ତ2ି ZUX1246586

(ୀ /68230 23 155 230ରତନା ଭୂମିଆ )ା ଭୀଷ. ମାଝି ZUX1112374

ପ ୁ /68231 45 155 231ପ_ୁ3 ମାଝୀ ପି ରଘନୁାଥ ମାଝୀ OR/12/089/204509

(ୀ /68232 40 155 232ସନମତୀ ମାଝୀ )ା ପ_ୁ3 ମାଝୀ LSL1337567

ପ ୁ /68233 24 155 233ଭୀଷ. ମାଝୀ ପି ପ_ୂ3 ମାଝୀ ZUX1104447

(ୀ /68234 22 155 234କନୁୀ ମାଝି ପି ପ_ୁ3 ମାଝି ZUX1189604

ପ ୁ /69235 56 155 235ରେମଶଚ&�  ମାଝି ପି ଧନୁଯ3 ୟ ମାଝି OR/12/089/204177

(ୀ /69236 53 155 236)_3ପ�ଭା ମାଝି )ା ରେମଶଚ&�  ମାଝି OR/12/089/204178
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(ୀ /69237 33 155 237ସ.ୀତା ରାଣୀ ମାଝି ପି ରେମଶ ଚ&�  ମାଝି ZUX0118349

ପ ୁ /69238 31 155 238ପ�ଦୀପ କମୁାର ମାଝୀ ପି ରେମଶ ଚ&�  ମାଝୀ ZUX0341347

(ୀ /69239 29 155 239ପ�ଣୀତା ମାଝୀ ପି ରେମଶ ଚ&�  ମାଝୀ ZUX0432955

ପ ୁ /70240 60 155 240ବୁଲୁ ଖିଲ ପି ଧନିଆ ଖିଲ OR/13/088/026551

(ୀ /70241 51 155 241ସନୁାମଣୀ ଖିଲ )ା ବୁଲୁ ଖିଲ OR/13/088/026552

ପ ୁ /71242 47 155 242ଗରୁୁମLୂT ହ2ାଳ ପି ଲA.ିଧର ହ2ାଳ OR/12/089/204286

(ୀ /72243 58 155 243ସେୁଲାଚନା େଦଇ )ା ବ� ଜ କିେଶାର େଲGା OR/12/089/204192

ପ ୁ /72244 42 155 244ଉ`ଳ େକଶରୀ େଲGା ପି ବ� ଜ କିେଶାର େଲGା LSL1332477

ପ ୁ /73245 61 155 245ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ&ାବନ ସାହୁ LSL2371094

(ୀ /73246 51 155 246ସଂଜୁaା ସାହୁ )ା ବିଜୟ ସାହୁ OR/13/088/032460

ପ ୁ /73247 30 155 247େଦବାଶିଷ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0432906

(ୀ /73248 24 155 248କାଜଲ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0873612

ପ ୁ /74249 56 155 249ସଧିୁର ଚ&�  ସାହୁ ପି ବସ2 କମୁାର ସାହୁ OR/12/089/204590

(ୀ /74250 42 155 250ମିନାAୀ ସାହୁ )ା ସଧିୁର ଚ&�  ସାହୁ ZUX0118380

ପ ୁ /75251 39 155 251ଜିତୁ ଖରା ପି ଅବିନାଶ ଖରା LSL2351245

(ୀ /75252 30 155 252ରVୀତା ଖରl )ା ତପନ କମୁାର କଂଡପାନ ZUX0606442

ପ ୁ /76253 44 155 253ମେନାରଂଜନ ବରାଡ ପି ନିଳମଣୀ ବରାଡ ZUX0118448

(ୀ /76254 32 155 254ରୀତା ବରାଡ )ା ମେନାରVନ ବରାଡ ZUX0606525

ପ ୁ /77255 50 155 255ଧନୁଜ3 ୟ ମାଝି ପି ରଘନୁାଥ ମାଝି OR/12/089/204507

(ୀ /77256 44 155 256ପ�ତିମା ମାଝି )ା ଧନୁଜ3 ୟ ମାଝି OR/12/089/204508

ପ ୁ /77257 27 155 257ଦୁଯ଼�Nଧନ ମାଝୀ ପି ଧନୁଜ3 ୟ ମାଝୀ ZUX0605956

ପ ୁ /78258 50 155 258ବଳରାମ ବି=ନାଥ ପି ଗ�ା ବି=ନାଥ LSL1331271

(ୀ /78259 46 155 259ସବିତା ବି=ନାଥ )ା ବଳରାମ ବି=ନାଥ LSL1331297

ପ ୁ /78260 27 155 260ବିେନାଦ ବି=ନାଥ ପି ବଳରାମ ବି=ନାଥ ZUX0606293

ପ ୁ /80261 69 155 261ବିପ� ଚରଣ େଲGା ପି ଧମ ୁ3  େଲGା OR/12/089/204500

(ୀ /80262 63 155 262େରବତୀ େଲGା )ା ବିପ�ଚରଣ େଲGା OR/12/089/204501

ପ ୁ /80263 37 155 263େଗାପାଳକୃH େଲGା ପି ବିପ�ଚରଣ େଲGା LSL2371854

ପ ୁ /80264 33 155 264ସଂଜୟକମୁାର େଲGା ପି ବିପ�ଚରଣ େଲGା LSL2371839

ପ ୁ /80265 30 155 265ଶିବଶGର େଲGା ପି ବିପ�ଚରଣ େଲGା ZUX0606392

(ୀ /81266 34 155 266ସେରାଜିନୀ ବି=ାସ ପି ରବି&�ନାଥ ବି=ାସ LSL2371383

(ୀ /81267 30 155 267ଦୀପା ବି=ାସ ପି ରବି&�ନାଥ ବି=ାସ ZUX0375188

(ୀ /81268 56 155 268ସବିତାରାଣୀ ମ'ଳ )ା ରବି&�ନାଥ ବି=ାସ LSL1332881

ପ ୁ /82269 49 155 269ଶ�ୀକମୁାର ପାତ� ପି କିେଶାର ଚ&�  ପାତ� OR/12/089/204222

(ୀ /83270 31 155 270କମଳା ଭୂମିଆଁ ପି ରାମଚ&�  ଭୂମିଆଁ ZUX0606152

ପ ୁ /84271 67 155 271େବୖେଲାଚନ େବେହରା ପି ବଂଶିଧର େବେହରା OR/12/089/204227

ପ ୁ /84272 39 155 272ବି=ରVନ େବେହରା ପି େବୖେଲାଚନ େବେହରା LSL1338052

(ୀ /84273 35 155 273ଉମTଲା େବେହରା )ା ବି=ରଂଜନ େବେହରା ZUX0375204

ପ ୁ /84274 30 155 274େଜ�ାତିରVନ େବେହରା ପି େବୖେଲାଚନ େବେହରା ZUX0341354

(ୀ /85275 56 155 275ସନୁ&ା ପ+ନାୟକ )ା ନବିନ କିେଶାର ପ+ନାୟକ OR/12/089/204237

ପ ୁ /85276 34 155 276େଦବାଶଷି ପ+ନାୟକ ପି ନବୀନକିେଶାର ପ+ନାୟକ ZUX0118505

(ୀ /86277 60 155 277ଜି ତିରୁମାଳା )ା ଭି େଭେGଟ ରାଜୁ ZUX0936161

ପ ୁ /86278 46 155 278ଜି. ଦାନିଏଲ ପି ଜି େଭେGଟ ରାଜୁ OR/13/085/206623

(ୀ /86279 24 155 279େଗ@ ାରୀ ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଦାସ ZUX0946939

(ୀ /86280 40 155 280ଜି. ମାଳତୀ )ା ଜି. ଦାନିଏଲ ZUX0118620

(ୀ /86281 25 155 281ସନୁୀତା କମୁାରୀ ପ�ଧାନ )ା େଗାପାଳ କୃH େଲGା ZUX0873604

ପ ୁ /86282 22 155 282ବି ରାଜୁ ପି ବି ଗେଣଶ ଦାସ ZUX1200690

ପ ୁ /87283 58 155 283ହରିହର େଷe ପି ଂଯଧିୁWର େଷe OR/12/089/262826

(ୀ /87284 45 155 284ବବିତା େଷe )ା ହରିହର େଷe ZUX0118562

ପ ୁ /88285 27 155 285ରବୀ&�  ନାୟକ . ପି େକଶବ ନାୟକ ZUX0606764

ପ ୁ /88286 56 155 286େକଶବ. ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ ZUX0118778

(ୀ /88287 49 155 287ସଂଯaୁା ନାୟକ )ା େକଶବ ନାୟକ ZUX0277137

ପ ୁ /88288 35 155 288ଶ�ୀ କ� ୀHା ନାୟକ ପି େକଶବ ନାୟକ ZUX0118570

(ୀ /88289 33 155 289ରଂଜୀତା ନାୟକ ପି େକଶବ ନାୟକ ZUX0118588

(ୀ /88290 29 155 290ପ�ିୟGା ନାୟକ ପି େକଶବ ନାୟକ ZUX0606798

(ୀ /89291 58 155 291ଇ&ୁମତୀ ଦାସ )ା ପ�ସା2 କମୁାର ପ'ା LSL1357821

ପ ୁ /89292 59 155 292ପ�ଶା2 କମୁାର ପ'ା ପି ଦଇତାରି ପ'ା OR/12/089/204247

ପ ୁ /89293 25 155 293ଅଭିଜିତ ପ'ା ପି ପ�ଶା2 କମୁାର ପ'ା ZUX0946921

(ୀ /90294 47 155 294ରିନା କମୁାରୀ େଦବୀ )ା ରାଧା େମାହନ ପ'ା LSL1331305

ପ ୁ /90295 57 155 295ରାଧା େମାହନ ପ'ା ପି େଲାକନାଥ ପ'ା OR/12/089/204246

ପ ୁ /90296 41 155 296ଚିLରVନ ପ'ା ପି େଲାକନାଥ ପ'ା LSL1333491

ପ ୁ /90297 22 155 297ଶଭୁାଶିଷ ପ'ା ପି ରାଧା େମାହନ ପ'ା ZUX1022284

(ୀ /91298 65 155 298ଲA.ୀ କମୁଟିୁ )ା ଚି�ୁଡୁ କମୁଟିୁ OR/12/089/204251

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀG )ାAର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /91299 42 155 299ରାେଜ&�  କମୁାର କମୁଟିୁ ପି ଚି�ୁଡୁ କମୁଟିୁ LSL1338870

ପ ୁ /91300 24 155 300ଶ�ୀନିେବସ ନହIକ ପି କିେଶାରଚଂଦ�  ନହIକ ZUX1046408

ପ ୁ /92301 65 155 301ଝଟକ େବେହରା ପି ହରିବIୁ େବେହରା LSL1337609

(ୀ /92302 60 155 302େଦବକି େବେହରା )ା ଝଟକ େବେହରା OR/12/089/204253

ପ ୁ /92303 30 155 303ପ�ଶା2 କମୁାର େବେହରା ପି ଝଟକ େବେହରା ZUX0341362

ପ ୁ /92304 24 155 304କୃH ଚ&�  େବେହରା ପି ଝଟକ େବେହରା ZUX0946996

ପ ୁ /93305 38 155 305ବିଚିତ�  ବି=ାଳ ପି ବଳରାମ ବି=ାଳ ZUX0433862

(ୀ /93306 37 155 306ସVaୁା ବି=ାଳ )ା ବିଚିତ�  ବି=ାଳ ZUX0433870

ପ ୁ /94307 54 155 307ରାମ ମାଝୀ ପି ଶିବ ମାଝୀ OR/13/088/262936

ପ ୁ /95308 44 155 308ସନୁାଧର ଖିଲ ପି କମଳୁ ଖିଲ LSL1332287

(ୀ /95309 39 155 309ବଇଦି ଖିଲ )ା ସନୁାଧର ଖିଲ LSL1332279

(ୀ /95310 76 155 310େମନୖା ପା�ି ପି ରାମଚ&�  ପା�ି LSL1334200

(ୀ /96311 68 155 311ସେରାଜିନି େଗୗଡ )ା ଦାଶରଥି େଗୗଡ OR/12/089/210334

ପ ୁ /96312 42 155 312ମିଲନ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଦାସରଥି େଗୗଡ LSL1331628

(ୀ /96313 38 155 313ବିେଜତା ରାଣୀ େଗୗଡ )ା ମିଲନ କମୁାର େଗୗଡ LSL1348101

(ୀ /97314 55 155 314ଶାଲିଆ ପଜୁାରି )ା ସଦନ ପଜୁାରି LSL1331073

(ୀ /98315 59 155 315ଲA.ି େଦଇ )ା ଗରୁୁନାଥ ସାହୁ OR/12/089/204342

ପ ୁ /98316 32 155 316ଦିଲ@ ୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗରୁୁନାଥ ସାହୁ ZUX0118844

ପ ୁ /98317 64 155 317ଗରୁୁନାଥ ସାହୁ ପି ଗ'ିୁଚା ସାହୁ OR/12/089/204341

ପ ୁ /98318 35 155 318ସେ2ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗରୁୁନାଥ ସାହୁ LSL2396786

(ୀ /99319 58 155 319ବାସ2ି େଲGା )ା ଇ&�ମଣି େଲGା OR/12/089/204272

ପ ୁ /99320 46 155 320ସଂଜିବ କମୁାର େଲGା ପି ଇ&�ମଣି େଲGା OR/12/089/204894

(ୀ /100321 60 155 321ଆମଲୁୁ ଆଚାରୀ )ା ସେବ3 =ର ଆଚାରୀ OR/12/089/204274

ପ ୁ /100322 38 155 322ଅେଶାକ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ସେବ3 =ର ଆଚାରୀ LSL1332931

ପ ୁ /100323 34 155 323କୃତିବାସ ଆଚାରୀ ପି ସେବ3 =ର ଆଚାରୀ LSL2371748

(ୀ /101324 60 155 324ଉମା ବିେଶାଈ )ା କମଲ େଲାଚନ ବିେଶାଈ ZUX1277672

ପ ୁ /101325 48 155 325ନିରVନ ବିେଶାଇ ପି କମଳ େଲାଚନ ବିେଶାଇ LSL1338771

ପ ୁ /101326 46 155 326ପଦ. ନ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି କମଳ େଲାଚନ ବିେଶାଈ LSL1521525

ପ ୁ /101327 39 155 327ଗଜାନନ ବିେଷାଇ ପି କମଳ େଲାଚନ ବିେଷାଇ LSL2379089

(ୀ /101328 38 155 328େଶଳୖଭାମା ବିେଶାଇ )ା ନିରଂଜନ ବିେଶାଇ LSL2379147

(ୀ /101329 38 155 329ପ�ତିମା ବିେଶାଇ ପି କମଳ େଲାଚନ ବିେଶାଈ ZUX0118687

ପ ୁ /101330 33 155 330କାହS ୁଚରଣ ବିେଶାଇ ପି କମଳେଲାଚନ ବିେଶାଇ LSL2375178

(ୀ /101331 33 155 331ଝରଣା ବିେଶାଇ ପି ଂକମଳେଲାଚନ ବିେଶାଇ ZUX0118695

ପ ୁ /102332 41 155 332ବିେର&�  କମୁାର ସାହୁ ପି ମିଟି ସାହୁ LSL1332923

ପ ୁ /102333 38 155 333ସେୁର&�  କମୁାର ସାହୁ ପି ମିଟି ସାହୁ LSL1333038

(ୀ /102334 34 155 334ସନୁୀତା ସାହୁ )ା ବିେର&�  କମୁାର ସାହୁ ZUX0118711

ପ ୁ /102335 33 155 335ଉମାଚରଣ ସାହୁ ପି ମିଟି ସାହୁ ZUX0118703

(ୀ /103336 44 155 336ସଂଯaୁା େସଠି )ା କପିଳ େସଠି ZUX0118729

(ୀ /103337 29 155 337ଝିଲି େସଠୀ )ା ବଳରାମ େସଠୀ ZUX0433680

ପ ୁ /103338 22 155 338ବାଦଲ େସଠୀ ପି କାଳୁ ଚରଣ େସଠୀ ZUX1184134

ପ ୁ /103339 52 155 339କାଳୁଚରଣ େସଠୀ ପି ରାମଚ&�  େସଠୀ OR/12/089/204280

ପ ୁ /103340 51 155 340କପିଳ େସଠୀ ପି ରାମଚ&�  େସଠୀ OR/12/089/204281

ପ ୁ /103341 47 155 341ବଲରାମ େସଠୀ ପି ରାମଚ&�  େସଠୀ LSL1332592

ପ ୁ /103342 45 155 342ଗଣପତି େସଠୀ ପି ରାମଚ&�  େସଠୀ LSL1332956

(ୀ /103343 45 155 343ବ�ାଳୀ େସଠୀ )ା କାଳୁଚରଣ େସଠୀ LSL1338490

ପ ୁ /104344 54 155 344ଶରତଚ&�  ହ2ାଳ ପି ଲA.ଧିର ହ2ାଳ OR/12/089/204284

(ୀ /104345 48 155 345ପ�ତିମା ହ2ାଳ )ା ଶରତଚ&�  ହ2ାଳ OR/12/089/204285

ପ ୁ /105346 29 155 346ସନୁୀଲ କମୁାର ବାଘ ପି ଯୀଶଦୁନ ବାଘ ZUX0699132

(ୀ /105347 27 155 347େରଣକୁା ବାଘ ପି ଯୀଶଦୁନ ବାଘ ZUX0699124

ପ ୁ /105348 62 155 348ଯିସଦୁାନ ବାଘ ପି ଇଲିଆ ବାଘ OR/12/089/204873

(ୀ /105349 55 155 349େପ�ମଲତା ବାଘ )ା ଯୀଶଦୁାନ ବାଘ OR/12/089/206962

(ୀ /106350 53 155 350ସକୁା2ି ସାହୁ )ା େଗୗରା� ସାହୁ ZUX1107762

ପ ୁ /106351 67 155 351ଗଣୁନିଧି ସାମଲ ପି ଦାେମାଦର ସାମଲ OR/12/089/204297

(ୀ /106352 58 155 352ସVaୁା ସାମଲ )ା ଗଣୁନିଧି ସାମଲ OR/12/089/204298

ପ ୁ /106353 32 155 353ମେନାରVନ ସାମଲ ପି ଗଣୁନିଧୀ ସାମଲ ZUX0118737

ପ ୁ /107354 52 155 354ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଆକଳୁ େବେହରା LSL1337591

(ୀ /107355 46 155 355ମନୁ େବେହରା )ା ଅେଶାକ େବେହରା LSL1337682

ପ ୁ /107356 25 155 356gଷୀେକଶ େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ZUX0946970

ପ ୁ /107357 24 155 357ଭବାନୀ ଶGର େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ZUX0873646

(ୀ /108358 70 155 358ପରିମଳା ପ'ା )ା ସୀମା\ଳ ପ'ା LSL1332113

ପ ୁ /108359 45 155 359ସଯୂ�3ନାରାୟଣ ପ'ା ପି ସୀମା\ଳ ପ'ା LSL1332105

(ୀ /108360 37 155 360ନୀଳମଣୀ ପ'ା )ା ସଯୂ�3ନାରାୟଣ ପ'ା LSL2371482
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(ୀ /109361 21 155 361ସସ.ିତା ସାହୁ ପି ସେୁର&�  ସାହୁ ZUX1189448

ପ ୁ /109362 50 155 362ସେୁର&�  ସାହୁ ପି ସବୁୁଧି ସାହୁ OR/12/089/204301

(ୀ /109363 45 155 363ଜମନୁା ସାହୁ )ା ସେୁର&�  ସାହୁ LSL1337690

ପ ୁ /110364 46 155 364ପ�ଦିପ କମୁାର ସାମଲ ପି ଜଗନାଥ ସାମଲ OR/12/089/204348

(ୀ /111365 27 155 365ସଭ�ା ବିଶି )ା ରବି େଗୗଡ ZUX0873489

ପ ୁ /111366 61 155 366ରାମ େଗୗଡ଼ ପି କୃH େଗୗଡ଼ ZUX0277152

(ୀ /111367 56 155 367ଲଳିତା େଗୗଡ଼ )ା ରାମ େଗୗଡ଼ ZUX0118752

ପ ୁ /111368 33 155 368ରବି େଗୗଡ଼ ପି ରାମ େଗୗଡ଼ ZUX0118760

ପ ୁ /111369 29 155 369ବିର\ ିେଗୗଡ ପି ରାମ େଗୗଡ ZUX0606012

(ୀ /112370 69 155 370ଅହଲ�ା ପ'ା )ା ଉଦୟନାଥ ପ'ା OR/12/089/204309

ପ ୁ /112371 55 155 371ଭାhର ପ'ା ପି ବନମାଳୀ ପ'ା ZUX0375238

ପ ୁ /112372 51 155 372ଶିଶିରକା2 ପ'ା ପି ଉଦୟନାଥ ପ'ା OR/12/089/204310

(ୀ /112373 48 155 373ରାେଜ=ରୀ ପ'ା )ା ଭାhର ପ'ା ZUX0375246

(ୀ /112374 43 155 374ଝୁନୁ ପ'ା )ା ଶିଶିର କା2 ପ'ା LSL2379253

ପ ୁ /112375 42 155 375ଶରତ ଚ&�  ପ'ା ପି ଉଦୟନାଥ ପ'ା LSL1332857

ପ ୁ /112376 35 155 376ସେ2ାଷ କମୁାର ପ'ା ପି ଂଉଦୟନାଥ ପ'ା ZUX0118786

(ୀ /112377 33 155 377ସେ2ାଷୀ ପ'ା )ା ସରତଚ&�  ପ'ା ZUX0118794

(ୀ /113378 68 155 378ଛାୟାରାଣି େଜନା )ା ପ\ାନନ େଜନା LSL2379352

ପ ୁ /113379 47 155 379ପ�ତାପ ଚ&�  େଜନା ପି ପ\ାନନ େଜନା LSL1357375

(ୀ /113380 44 155 380ମେନାରମା େଜନା )ା ପ�ତାପ ଚ&�  େଜନା ZUX0341180

ପ ୁ /113381 43 155 381ପ�କାଶ ଚ&�  େଜନା ପି ପ\ାନନ େଜନା LSL1337666

ପ ୁ /113382 41 155 382ପ�ଭାତଚ&�  େଜନା ପି ପ\ାନନ େଜନା LSL1332600

(ୀ /114383 69 155 383ଦମୟ2ି ପ'ା )ା େଦବରାଜ ପ'ା OR/12/089/204487

ପ ୁ /114384 39 155 384ଦିବାକର ପ'ା ପି େଦବରାଜ ପ'ା LSL1443035

(ୀ /114385 35 155 385ପାବ3 ତୀ ପ'ା ପି େଦବରାଜ ପ'ା ZUX0118802

(ୀ /114386 28 155 386େଦବସ.ିତା ପ'ା ପି େଦବରାଜ ପ'ା ZUX0433078

(ୀ /114387 27 155 387ଜୟସ.ୀତା ପ'ା ପି େଦବରାଜ ପ'ା ZUX0652115

(ୀ /115388 61 155 388ପ�ମିଳା ସାମଲ )ା ଯଧିୁWିର ସାମଲ ZUX0390906

(ୀ /115389 38 155 389ରଶ. ିେରଖା ସାମଲ ପି ଯଧିୁWିର ସାମଲ ZUX0118810

(ୀ /115390 37 155 390ପ[ୁାVଳୀ ସାମଲ ପି ଯଧିୁWିର ସାମଲ ZUX0118828

ପ ୁ /115391 33 155 391େସୗମ�ରVନ ସାମଲ ପି ଯଧିୁWିର ସାମଲ LSL2397362

(ୀ /115392 27 155 392ପ�ିୟାVଳୀ ସାମଲ ପି ଯଧିୁWିର ସାମଲ ZUX0873505

ପ ୁ /116393 48 155 393େକଳୖାସଚ&�  ମହାରଣା ପି ବି=ନାଥ ମହାରଣା OR/12/089/204325

ପ ୁ /117394 27 155 394ହରପ�ିୟ ଶବର ପି େକଶବ ଶବର ZUX0607184

(ୀ /117395 52 155 395ସଂଧ�ାରାଣୀ ଶବର )ା େକଶବ ଶବର OR/13/088/026368

ପ ୁ /117396 32 155 396ପ�ଦୀପ କମୁାର ଶବର ପି େକଶବ ଶବର ZUX0207449

ପ ୁ /118397 29 155 397ଅଜୟ କମୁାର େଜନା େଜନା ପି ନ& କିେଶାର େଜନା ZUX0432963

ପ ୁ /118398 52 155 398ନ&କିେସାର େଜନା ପି ଦରି େଜନା OR/12/089/204713

(ୀ /118399 49 155 399ଦୁଖନ େଜନା )ା ନ&କିେସାର େଜନା OR/12/089/204714

(ୀ /118400 32 155 400ଗୀତାVଳି େଜନା ପି ନ&କିେଶାର େଜନା ZUX0118885

(ୀ /118401 27 155 401ରୀତା େଜନା ପି ନ& କିେଶାର େଜନା ZUX0606251

ପ ୁ /119402 62 155 402ବି=Mର ଗମା� ପି ସକୁଲୁୁ ଗମା� OR/12/089/204355

(ୀ /119403 52 155 403ସସିୁଳା ଗମା� )ା ବି=Mର ଗମା� OR/12/089/204356

(ୀ /119404 32 155 404େରଣକୁା ଗମା� ପି ବିଶMର ଗମା� ZUX0118893

ପ ୁ /119405 30 155 405ଭାhର ଗମା� ପି ବି=Mର ଗମା� ZUX0341198

ପ ୁ /119406 28 155 406ଲA.ନିାରାୟଣ ଗମା� ପି ବି=Mର ଗମା� ZUX0606285

ପ ୁ /120407 69 155 407ରବି&�  କମୁାର ବହଳି ପି କୃHଚ&�  ବହଳି OR/12/089/204039

(ୀ /120408 52 155 408ମାଳତୀଲତା ବହଳି )ା ରବି&�  କମୁାର ବହଳି OR/12/089/204040

(ୀ /120409 33 155 409ପ�ଭାVଳୀ. ବହଳୀ ପି ରବୀ&�  କମୁାର ବହଳୀ ZUX0277160

(ୀ /120410 29 155 410ପ�Yା ପରମିତା ବହଳି ପି ରବି&�  କମୁାର ବହଳି ZUX0668616

(ୀ /120411 24 155 411େମାନାଲିସା ବହଳୀ ପି ରବି&�  କମୁାର ବହଳୀ ZUX0947002

ପ ୁ /121412 68 155 412ଗଦାଧର. ପ�ଧାନ ପି କାଳ&ିଚରଣ ପ�ଧାନ OR/12/089/204360

(ୀ /121413 61 155 413ବାସ2ିଲତା. ପ�ଧାନ )ା ଗଦାଧର ପ�ଧାନ OR/12/089/204361

(ୀ /121414 34 155 414ମାନିନୀ ପ�ଧାନ ପି ଗଦାଧର ପ�ଧାନ ZUX0118919

ପ ୁ /121415 30 155 415ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ପ�ଧାନ ପି ଗଦାଧର ପ�ଧାନ ZUX0341206

ପ ୁ /122416 52 155 416ଧନୁଜ3 ୟ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ LSL1357383

(ୀ /122417 48 155 417ରିନା ନାୟକ )ା ଧନୁଜ3 ୟ ନାୟକ OR/12/089/206738

ପ ୁ /122418 29 155 418ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ଧନୁଜ3 ୟ ନାୟକ ZUX0433318

(ୀ /122419 27 155 419କରୁଣା ନାୟକ ପି ଧନୁଜ3 ୟ ନାୟକ ZUX0652081

ପ ୁ /123420 54 155 420ପରୁୁେଷାLମ ଖଡା ପି େମାହନ ଖଡା OR/12/089/206734

(ୀ /123421 50 155 421େମାତି ଖଡା )ା ପରୁୁେଷାLମ ଖଡା OR/12/089/204909

ପ ୁ /123422 28 155 422ଶିବ ଖଡା ପି ପରୁୁେଷାLମ ଖଡା ZUX1108000

7 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀG )ାAର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /123423 24 155 423ଅଜୁ3 ନ ଖଡା ପି ପରୁୁେଷାLମ ଖଡା ZUX1104488

(ୀ /123424 31 155 424ତୁଳସା ସକୁ� ି )ା ଶିବ ଖଡା ZUX1107671

ପ ୁ /124425 47 155 425ସ&ୁର ଭୂମିଆ ପି ଶକୁମୁନ ଭୂମିଆ ZUX0607176

(ୀ /124426 46 155 426ଯମନୁା ଭୁମିଆ ପି ସ&ୁର ଭୁମିଆ ZUX0118943

ପ ୁ /125427 42 155 427େଗାବ]3 ନ ଭୂମିଆ ପି ଘନ ଭୂମିଆ LSL1331529

ପ ୁ /125428 39 155 428େବଦୖ�ନାଥ ଭୂମିଆ ପି ଘନ ଭୂମିଆ LSL1332022

ପ ୁ /125429 38 155 429ଧନପତି ଭୁମିଆଁ ପି ଘନ ଭୁମିଆଁ ZUX0118968

ପ ୁ /125430 37 155 430କମଳେଲାଚନ ଭୁମିଆଁ ପି ଘନ ଭୁମିଆଁ ZUX0118984

(ୀ /125431 36 155 431େଜ�ାତି ଭୁମିଆଁ )ା େବଦୖ�ନାଥ ଭୁମିଆଁ ZUX0118950

(ୀ /125432 33 155 432ଅସମୁତି ଭୁମିଆଁ )ା କମଳେଲାଚନ ଭୁମିଆଁ ZUX0118976

ପ ୁ /126433 39 155 433ହରିହର ଗଲରି ପି ବୁ&ୁରା ଗଲରି LSL1332030

(ୀ /126434 36 155 434ପାବ3 ତୀ ଗଲରୀ )ା ହରିହର ଗଲରୀ ZUX0118992

ପ ୁ /126435 33 155 435ମାଧବ ଗଲରୀ ପି ବୁଦୁରା ଗଲରୀ LSL2375202

(ୀ /127436 59 155 436ପଦ. ିନୀ ନାୟକ )ା ବIୁ ନାୟକ OR/12/089/204889

(ୀ /127437 31 155 437ତୁଳସା ନାୟକ ପି ବIୁ ନାୟକ ZUX0606129

(ୀ /128438 41 155 438ଲA.ୀ ପ�ଧାନ )ା ସେୁର&�  ପ�ଧାନ ZUX0119024

ପ ୁ /129439 74 155 439ସମୁନ ଖରା ପି ଅବିନାଶ ଚ&�  ଖରା ZUX0873562

(ୀ /129440 58 155 440ଭଗବତି ପା�ି )ା ପିତବାସ ପା�ି OR/12/089/206719

ପ ୁ /129441 44 155 441ମାଧବ ପା�ି ପି ପିତବାସ ପା�ି LSL1333483

(ୀ /129442 34 155 442ପାବ3 ତୀ ପା�ି )ା ମାଧବ ପା�ି ZUX0652016

ପ ୁ /130443 60 155 443େଲାକନାଥ ଭୂମିଆ ପି େଗାପିନାଥ ଭୂମିଆ OR/12/089/206712

(ୀ /130444 45 155 444ରମା ଭୂମିଆ )ା େଲାକନାଥ ଭୂମିଆ OR/12/089/206713

ପ ୁ /131445 70 155 445ସଦା ଭୁମିଆ ପି ସଦନ ଭୁମିଆ OR/12/089/206704

(ୀ /131446 33 155 446ଯମନୁା ଭୂମିଆ )ା ଅଭି ଭୂମିଆ ZUX0119040

ପ ୁ /131447 35 155 447ଅଭି ଭୂମିୟା ପି ସଦା ଭୂମିୟା LSL2375467

ପ ୁ /132448 26 155 448ଅନିତ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ରାେଜ&�  କଳୁଦୀପ ZUX1246644

ପ ୁ /132449 20 155 449ନିହାର କଳୂଦୀପ ପି ଆେଲାGମଣି କଳୂଦୀପ ZUX1355098

(ୀ /132450 23 155 450ଆରତୀ କମୁାରୀ କଲୁୁଦୀପ ପି ରାେଜ&�  କମୁାର କଲୁୁଦୀପ ZUX1246636

(ୀ /132451 49 155 451ମିନି ନାୟକ )ା କବିରାଜ ନାୟକ OR/12/089/190520

ପ ୁ /132452 33 155 452ଶ�ୀକା2 ନାୟକ ପି କବିରାଜ ନାୟକ LSL2371557

(ୀ /132453 22 155 453ରୀତା ?ୱାଇଁ )ା ଶ�ୀକା2 ନାୟକ ZUX1187954

ପ ୁ /133454 51 155 454ରାଜୁ ହିଆଲ ପି ଘାସି ହିଆଲ LSL2396810

(ୀ /133455 46 155 455ର�ବତୀ ହିଆଲ )ା ରାଜୁ ହିଆଲ LSL2396828

ପ ୁ /134456 47 155 456ଧରଣୀଧର େସଠୀ ପି କରୁଣା କର େସଠୀ ZUX0936187

(ୀ /134457 38 155 457ପ�ିୟLମା େସଠୀ )ା ଧରଣୀଧର େସଠୀ ZUX0936179

(ୀ /135458 49 155 458ସରୁପ�ଭା ସାହୁ )ା କାLTେକ=ର ସାହୁ LSL1332410

(ୀ /135459 28 155 459ମିନତୀ ସାହୁ ପି କାLTେକ=ର ସାହୁ ZUX0432930

(ୀ /135460 27 155 460ଆରତୀ ସାହୁ ପି କାL3ୀେକ=ର ସାହୁ ZUX0605998

(ୀ /135461 24 155 461ଗାୟତ�ୀ ସାହୁ ପି କାLTେକ=ର ସାହୁ ZUX0873638

(ୀ /135462 22 155 462ବିଜୟଲA.ୀ ସାହୁ ପି କାLTେକ6ଵର ସାହୁ ZUX1228444

ପ ୁ /135463 58 155 463କାLTେକ=ର ସାହୁ ପି ରାହାସ ସାହୁ OR/12/089/204111

(ୀ /136464 54 155 464ସ&ୁରୀ ମାଝୀ )ା ପ_ୂ3ଚ&�  ମାଝୀ OR/12/085/202589

ପ ୁ /136465 21 155 465ସନୁୀଲ ମାଝୀ ମା ସ&ୁରୀ ମାଝୀ ZUX1069350

(ୀ /137466 52 155 466ରତନି ଭୂମିଆ )ା ଟG ଭୂମିଆ LSL1357292

ପ ୁ /138467 42 155 467ପବିତ� ହରିଜନ ପି େପ�ମାନ& ହରିଜନ LSL2371177

(ୀ /138468 37 155 468ଜୟ2ୀ ହରିଜନ )ା ପବିତ� ହରିଜନ ZUX0119537

ପ ୁ /139469 46 155 469ନାେଗ=ର ତ2ୀ ପି ମେନାହର ତ2ୀ ZUX0120865

(ୀ /139470 41 155 470େହମବତୀ ତ2ି )ା ନାେଗ=ର ତ2ି ZUX0120873

(ୀ /139471 20 155 471ପ�ିୟGା ତ2ି ପି ନାେଗ=ର ତ2ି ZUX1246552

ପ ୁ /140472 32 155 472ଏମ ଦିେଲ6 ପି ଏମ ମାଧବ ରାଓ ZUX0119545

(ୀ /140473 52 155 473ଏମ ପାବ3 ତି )ା ଏମ ମାଧବ ରାଓ . LSL2371698

(ୀ /141474 26 155 474ସମିୁତ� ା ନାୟକ )ା ପରମାନ& ନାୟକ ZUX0946962

ପ ୁ /141475 37 155 475ଶିବ ପାଣିଗ�ହୀ ପି ଧୀର ପାଣିଗ�ହୀ ZUX0866277

(ୀ /141476 33 155 476ସI�ା ପଣିଗ�ାହୀ )ା ଶିବ ପଣିଗ�ାହୀ ZUX0866285

ପ ୁ /141477 60 155 477ରବି ପଜୁାରି ପି ସମରା ପଜୁାରି OR/12/089/204702

(ୀ /141478 56 155 478ବୁଦୁରି ପଜୁାରି )ା ରବି ପଜୁାରି OR/12/089/204703

(ୀ /141479 32 155 479ଯେଶାଦା ପଜୂାରୀ ପି ରବି ପଜୂାରୀ ZUX0119974

ପ ୁ /141480 26 155 480େଗାବି& ଚ&�  ପଜୂାରୀ ପି ରବି ପଜୂାରୀ ZUX0866293

ପ ୁ /142481 46 155 481ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ ZUX0119081

(ୀ /142482 39 155 482କନକ ନାୟକ )ା ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0119099

ପ ୁ /142483 29 155 483ପରମାନ& ନାୟକ ପି ସନୁାଧର ନାୟକ ZUX0606327

ପ ୁ /143484 75 155 484ରG ପ'ା ପି େକୖବଲ ପ'ା OR/12/089/204385
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ପ ୁ /143485 48 155 485ବୁଲୁ ପ'ା ପି ରG ପ'ା OR/12/089/204387

(ୀ /143486 40 155 486ସଂଯaୁା ପ'ା )ା ବୁଲୁ ପ'ା LSL1334176

ପ ୁ /144487 62 155 487ଖଦିୁରାମ େଜନା ପି ଦରି େଜନା OR/12/089/204705

(ୀ /144488 57 155 488ତପ)ିନି େଜନା )ା ଖଦିୁରାମ େଜନା OR/12/089/204706

ପ ୁ /144489 38 155 489ସଂଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଖଦିୁରାମ େଜନା LSL1331107

ପ ୁ /144490 35 155 490ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଖଦିୁରାମ େଜନା LSL2371243

ପ ୁ /145491 69 155 491ଉମାକା2 େବେହରା ପି ମାକ3 '. େବେହରା OR/12/089/204380

(ୀ /145492 60 155 492ବାସ2ି େବେହରା )ା ଉମାକା2 େବେହରା OR/12/089/204381

ପ ୁ /145493 40 155 493ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଉମାକା2 େବେହରା LSL1332626

ପ ୁ /145494 32 155 494ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଉମାକା2 େବେହରା ZUX0119115

ପ ୁ /146495 27 155 495ସେୁର&�  ବାଘ ମା ମାଣିକ ବାଘ ZUX0699108

ପ ୁ /146496 62 155 496ମାଣିକ ବାଘ ପି ଚ'ାଳ ବାଘ OR/12/089/204819

(ୀ /146497 52 155 497ଶଭୁାସିନି ବାଘ )ା ମାଣିକ ବାଘ OR/12/089/204837

ପ ୁ /146498 42 155 498ଧେମ3&�  ବାଘ ପି ମାଣିକ ବାଘ LSL1331602

(ୀ /146499 38 155 499େରାଜି ବାଘ )ା ଧେମ3&�  ବାଘ LSL2375251

ପ ୁ /146500 33 155 500ଜିେତ&� . ବାଘ ପି ମାଣିକ ବାଘ ZUX0277053

ପ ୁ /147501 46 155 501ସେ2ାସ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି େଗାପିନାଥ ପ�ଧାନ OR/12/089/204379

ପ ୁ /147502 44 155 502ରାେଜ&�  କମୁା: ପ�ଧାନ ପି େଗାପିନାଥ ପ�ଧାନ OR/12/089/204903

(ୀ /147503 40 155 503ଭାଗ�ଶ�ୀ ପ�ଧାନ )ା ସେ2ାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ LSL1332451

ପ ୁ /147504 21 155 504ସରୁଜ କମୁାର ପ�ଧାନୀ ପି ସେ2ାଷ କମୁାର ପ�ଧାନୀ ZUX1069400

ପ ୁ /148505 59 155 505ସେ2ାଷ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ବାସେୁଦବ ଡାକଆୁ ZUX0119156

(ୀ /148506 47 155 506କନିୁ ଡାକଆୁ )ା ସେ2ାଷକମୁାର ଡାକଆୁ ZUX0119149

(ୀ /148507 27 155 507ରୁନୁ ଡାକଆୁ ପି ସେ2ାଷ ଡାକଆୁ ZUX0606103

ପ ୁ /149508 69 155 508ଏମ କାମରାଜୁ ପି ଏ� ଜଗା ରାଓ OR/12/089/204478

(ୀ /149509 57 155 509ଏମ ନାରସiା )ା ଏମ କାମରାଜୁ OR/12/089/204479

ପ ୁ /149510 27 155 510ଏମ ଭବାନି ଶGର ପି ଏମ କାମରାଜୁ ZUX0607218

(ୀ /150511 68 155 511କମଳା ନାୟକ )ା ରାମ ନାୟକ OR/12/089/204510

ପ ୁ /150512 49 155 512ଚ&� . ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ LSL1332147

ପ ୁ /151513 85 155 513ହରିବIୁ )ାଇଁ ପି ରାମ )ାଇଁ OR/12/089/204368

(ୀ /151514 75 155 514ତମାଳ )ାଇଁ )ା ହରିବIୁ )ାଇଁ OR/12/089/204369

ପ ୁ /151515 49 155 515ଉLମକମୁାର )ାଇଁ ପି ହରିବIୁ )ାଇଁ OR/12/089/204371

ପ ୁ /151516 47 155 516ଗଉତମ )ାଇଁ ପି ହରିବ&ୁ )ାଇଁ OR/12/089/204821

(ୀ /151517 42 155 517ସବିତା କମୁାରି )ାଇଁ )ା ସେ2ାଷ କମୁାର )ାଇଁ ZUX0119206

(ୀ /151518 41 155 518ସମିୁତ� ା )ାଇଁ )ା ଉLମ କମୁା: )ାଇଁ ZUX0119214

ପ ୁ /151519 41 155 519ନାରାୟଣ )ାଇଁ ପି ହରିବIୁ )ାଇଁ LSL1338029

(ୀ /151520 38 155 520ମମିତା )ାଇଁ )ା େଗୗତମ କମୁାର )ାଇଁ ZUX0119222

ପ ୁ /152521 56 155 521YାନରVନ ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ OR/13/088/020407

ପ ୁ /152522 54 155 522ରଜନୀକା2 ମିଶ� ପି ପଣୂ3ଚ&�  ମିଶ� ZUX0699140

(ୀ /152523 46 155 523)ଣ3ପ�ଭା ମିଶ� )ା ରଜନୀକା2 ମିଶ� ZUX0699165

(ୀ /153524 34 155 524ସଂଜିତା ବାରିକ )ା ସେୁରଶ କମୁାର ବାରିକ ZUX0860817

ପ ୁ /153525 69 155 525ଉଦୟଚ&� . େବେହରା ପି ସକୁଟୁୁ େବେହରା OR/12/089/206006

(ୀ /153526 58 155 526ଗିରିଜା େବେହରା )ା ଉଦୟଚ&�  େବେହରା OR/12/089/206007

ପ ୁ /153527 43 155 527ସେ2ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଉଦୟଚ&�  େବେହରା LSL1357276

ପ ୁ /153528 39 155 528ରେମଶ େବେହରା ପି ଉଦୟ ଚ&�  େବେହରା LSL1333871

ପ ୁ /153529 38 155 529ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଉଦୟ ଚ&�  େବେହରା LSL2375152

(ୀ /153530 36 155 530ସଜୁାତା େବେହରା )ା ସେ2ାଷ କମୁାର େବେହରା ZUX0433268

(ୀ /153531 34 155 531ମିନତୀ ତରାସିଆ )ା ରେମଶ େବେହରା ZUX0860858

ପ ୁ /155532 20 155 532ନେର&�  କମୁାର ହ2ାଲ ପି ସରତ ଚଂଦ�  ହ2ାଲ ZUX1338961

(ୀ /155533 20 155 533ସSିjା ରାଣୀ େପ�ମ ପି ଅନିଲ ଚଂଦ�  େପ�ମ ZUX1339209

(ୀ /155534 51 155 534ପ�ଫଲୁ@  ମଣି ସନୁା - ମିଲନ େଗୗଡା ZUX1339100

(ୀ /155535 55 155 535େରଖାକମୁାରି ତ2ୀ )ା ଲବ ତ2ୀ OR/12/089/204363

ପ ୁ /155536 33 155 536ଦୀପକକମୁାର ତ2ୀ ପି ଲବ ତ2ୀ LSL2371110

ପ ୁ /155537 30 155 537ସରଦାର କମୁାର ତ2ି - ଶା2ି ତ2ି ZUX1339084

ପ ୁ /156538 35 155 538ଆନ& ବି=ାସ ରାୟ ପି ଅେଶାକ ବି=ାସ ରାୟ ZUX0341834

ପ ୁ /157539 69 155 539ଚକ�ଧର ସାହୁ ପି ସିେଧ)ର ସାହୁ OR/12/089/204718

(ୀ /157540 62 155 540ଝରଣାବାଳା ସାହୁ )ା ଚକ�ଧର ସାହୁ OR/12/089/204719

ପ ୁ /158541 68 155 541ପ�ହ@ ାଦ ନାଗ ପି ଘାସି ନାଗ LSL1333954

(ୀ /158542 65 155 542େଧାବଲି ନାଗ )ା ପ�ହଲ@ ାଦ ନାଗ LSL1333962

ପ ୁ /158543 42 155 543ଅଜୟ ନାଗ ପି ପ�ହ@ ାଦ ନାଗ LSL1338722

(ୀ /158544 40 155 544ସକୁା2ି ନାଗ )ା ସଂଜୟ ନାଗ LSL1333996

ପ ୁ /158545 39 155 545ସନୁୀଲ ନାଗ ପି ପ�ହଲ@ ାଦ ନାଗ ZUX0119263

(ୀ /158546 38 155 546ସଶୁା2ି ନାଗ ପି ପ�ହଲ@ ାଦ ନାଗ LSL1348143

9 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀG )ାAର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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(ୀ /158547 34 155 547ରିନୁ ନାଗ )ା ସନିୁଲ ନାଗ ZUX0277194

(ୀ /158548 33 155 548କନିୁ ନାଗ )ା େସାମନାଥ ନାଗ ZUX1184068

(ୀ /158549 20 155 549େନନସି ନାଗ ମା ସକୁା2ି ନାଗ ZUX1274232

(ୀ /158550 27 155 550ଶଭୁଦ� ା ସାହୁ )ା ସେ2ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX0873588

ପ ୁ /158551 39 155 551ସେ2ାଷ କମୁାର. ସାହୁ ପି ଚକ�ଧର ସାହୁ LSL1333103

(ୀ /159552 37 155 552ଜି.ରାଣୀ )ା ଜି.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ LSL2379121

(ୀ /159553 50 155 553ପି ଜୟାଆମା . )ା ପି ବାସ ୁ. OR/12/089/204952

ପ ୁ /159554 46 155 554ଜି ଶ�ିନିବାସ ରାଓ . ପି ଜି ଆପାରାଓ . OR/12/089/204449

ପ ୁ /159555 31 155 555ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପି ପି. ବାସେୁଦବ ... ZUX0341222

(ୀ /159556 70 155 556ଜି ଉମTଳା )ା ଜି ଆପାରାଓ OR/12/089/204445

ପ ୁ /160557 60 155 557ସବୁାସଚ&�  ଗଉଡ ପି ରଇବାରି ଗଉଡ OR/12/089/204440

(ୀ /160558 55 155 558ତମାଳ ଗଉଡ )ା ସବୁାସଚ&�  ଗଉଡ OR/12/089/204442

(ୀ /160559 28 155 559ସବିତା ଗଉଡ ପି ସବୁାଷ ଚ&�  ଗଉଡ ZUX0432948

ପ ୁ /160560 35 155 560ତ�ିନାଥ େଗୗଡ ପି ସବୁାସ ଚ&�  େଗୗଡ LSL2375335

ପ ୁ /161561 81 155 561ଜି ଚିନS ାୟା ପି ଂଜି ଜଗାୟା ZUX0119305

(ୀ /161562 69 155 562ରତS ା ଆiା )ା ଜି ଚିନS ାୟା OR/18/122/046268

(ୀ /161563 44 155 563ସର)ତୀ ରାଓ )ା ଧରମା ରାଓ ZUX0119321

ପ ୁ /161564 30 155 564ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଧମN ରାଓ ZUX0606087

(ୀ /162565 52 155 565ଟିନା କମୁାରୀ ମହା2ି )ା ଅ2ଯ��Nମି ମହା2ି ZUX0120022

(ୀ /162566 22 155 566ସସ.ିତା ତ2ି - ତ�ିନାଥ ତ2ି ZUX1246602

ପ ୁ /163567 41 155 567େସାମନାଥ ମା'ି ପି ଭଗ ୁମା'ି LSL2374908

(ୀ /163568 36 155 568ରାଧା ମା'ି )ା େସାମନାଥ ମା'ି LSL2374916

(ୀ /164569 70 155 569ରୁକମଣିୁ ମା'ୀ )ା ଭଗ ୁମା'ୀ OR/12/089/204432

ପ ୁ /164570 47 155 570ସମରାତ ମା'ୀ ପି ଭଗ ୁମା'ୀ OR/12/089/204818

(ୀ /164571 35 155 571ହିରାମଣୀ ମା'ି )ା ସମରାତ ମା'ି LSL1524800

ପ ୁ /165572 52 155 572ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶକୁେଦବ ନାୟକ LSL1331206

(ୀ /165573 49 155 573ମିନତୀ ନାୟକ )ା ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ OR/12/089/204428

ପ ୁ /166574 55 155 574କରୁଣାକର ପରିଡା ପି କାହS ୁଚରଣ ପରିଡା OR/12/089/204458

(ୀ /166575 51 155 575ବିଚିତ� ା ପରିଡା )ା କରୁଣାକର ପରିଡା LSL1348135

ପ ୁ /166576 29 155 576ସମୀର କମୁାର ପରିଡା ପି କରୁଣାକର ପରିଡା ZUX0432989

(ୀ /166577 26 155 577ସଜୁାତା ପରିଡା ପି କରୁଣାକର ପରିଡା ZUX0699330

ପ ୁ /167578 45 155 578ତୁଷାର କା2 େସଠୀ ପି ପ�ଫଲୁ@  କମୁାର େସଠୀ OR/12/089/204760

(ୀ /167579 40 155 579ଲA.ୀପ�ିୟା େସଠୀ )ା ତୁଷାରକା2 େସଠୀ ZUX0120006

ପ ୁ /168580 68 155 580ପିତାMର େଲGା ପି ଝରି େଲGା OR/12/089/204422

(ୀ /168581 61 155 581େରଣବୁାଳା େଲGା )ା ପିତାMର େଲGା OR/12/089/204423

ପ ୁ /168582 36 155 582ତପ3ଣ କମୁାର େଲGା ପି ପିତାMର େଲGା LSL1523448

(ୀ /169583 53 155 583େଜ�ାkାରାଣି ପ�ଧାନ )ା କାଶିନାଥ ପ�ଧାନ OR/12/089/204421

ପ ୁ /169584 31 155 584େଜ�ାତି ରVନ ପ�ଧାନ ପି କାଶିନାଥ ପ�ଧାନ ZUX0277202

ପ ୁ /170585 57 155 585ଦୁଜ�Nଧନ ଭୂମିଆ ପି ପିତାବଶ ଭୂମିଆ ZUX1105931

ପ ୁ /170586 30 155 586ନାରାୟଣ ଭୂମିଆ ପି ପିତବାସ ଭୂମିଆ ZUX0433763

ପ ୁ /170587 21 155 587ସଧୁୀର ଭୂମିଆ ପି ପୀତବାସ ଭୂମିଆ ZUX1101732

ପ ୁ /170588 57 155 588ପିତବାସ ଭୂମିଆଁ ପି ରଘନୁାଥ ଭୂମିଆଁ OR/12/089/204416

(ୀ /170589 54 155 589ବତି ଭୂମିଆଁ )ା ପିତବାସ ଭୂମିଆଁ OR/12/089/204419

ପ ୁ /171590 48 155 590ଭାଗିରଥି ହରିଜନ ପି ମଦିୁ ହରିଜନା OR/12/089/204484

(ୀ /171591 28 155 591େକୗଶଲ�ା ହରିଜନ )ା ନବୀନ ଚ&�  ସରାବୁ ZUX0652032

ପ ୁ /171592 30 155 592ନବୀନ ଚ&�  ସରାବୁ ପି େଚତୖନ� ସରାବୁ ZUX0652073

ପ ୁ /172593 52 155 593ପି ସGର ରାଓ . ପି ପି ସତ�ନାରାୟଣ . OR/12/089/204482

(ୀ /172594 47 155 594ପି ପଦ. ାବତୀ . )ା ପି ସGରରାଓ . OR/12/089/204880

ପ ୁ /172595 26 155 595ପି ରାେଜଶ ପି ପି ଶGର ରାଓ ZUX1210152

(ୀ /172596 31 155 596ପି େରଣକୁା ପି ପି ଶGର ରାଓ ZUX0606137

ପ ୁ /174597 69 155 597ବାଉରୀ ବଂଧ ୁଡାକଆୁ ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ଡାକଆୁ OR/12/089/204476

(ୀ /174598 55 155 598ସେରାଜିନି ଡାକଆୁ )ା ବାଉରିବIୁ ଡାକଆୁ OR/12/089/204477

ପ ୁ /174599 37 155 599ସMିତ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ବାଉରୀ ବଂଧ ୁଡାକଆୁ LSL1331636

(ୀ /174600 29 155 600ଶ�ୁତି ସଂଗୀତା ଡାକଆୁ )ା ସMିତ କମୁାର ଡାକଆୁ ZUX1358852

(ୀ /174601 28 155 601ଶ�ୃ ତି ସ�ୀତା ଡାକଆୁ )ା ସMିତ କମୁାର ଡାକଆୁ ZUX1173236

(ୀ /175602 41 155 602ରଦୁ ସଗରୀଆ ପି େଧାବଲୁ ସଗରୀଆ LSL1337633

ପ ୁ /175603 27 155 603ଗେଣଶଚ&�  ସଗରିଆ ପି େଧାବା ସଗରିଆ ZUX0606194

(ୀ /175604 22 155 604ବୃ&ାବତୀ ସଗରିଆ ପି େଧାବା ସଗରିଆ ZUX1189638

(ୀ /175605 45 155 605ମଣି. ଶଗରିଆ )ା େଧାବା ଶଗରିଆ OR/12/089/204467

(ୀ /176606 64 155 606ଶା2ି ଛତ�ୀ )ା ମହାବୀର ଛତ�ୀ OR/12/089/204463

ପ ୁ /176607 33 155 607ଦିଲୀପ ଛତ�ୀ ପି ମହାବୀର ଛତ�ୀ ZUX0119362

(ୀ /176608 27 155 608େଗୗରୀ ଛତ�ୀ )ା ଦିଲ@ ୀପ ଛତ�ୀ ZUX0652222
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(ୀ /177609 70 155 609ସଶିକଳା ପ+ନାୟକ )ା ପ�ଫଲୁ@  କମୁାର ପ+ନାୟକ OR/12/089/204454

ପ ୁ /177610 42 155 610ଶ�ୀକା2 ପ+ନାୟକ ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପ+ନାୟକ LSL1332949

(ୀ /177611 35 155 611ସସ.ିତା ପ+ନାୟକ )ା ଶ�ୀକା2 ପ+ନାୟକ ZUX0119370

(ୀ /178612 27 155 612ସର)ତୀ କହଁର ପି ବରୁଣ କହଁର ZUX0606632

ପ ୁ /178613 59 155 613ବରୁଣ କହଁର ପି ଂବଳଭଦ�  କହଁର LSL1332006

(ୀ /178614 48 155 614ପାବ3 ତୀ କହଁର )ା ବରୁଣ କହଁର LSL1332014

(ୀ /178615 29 155 615ସେ2ାଷୀ କହଁର ପି ବରୁଣ କହଁର ZUX0433094

ପ ୁ /178616 24 155 616ସେ2ାଷ କହଁର ପି ବରୁଣ କହଁର ZUX1173251

ପ ୁ /178617 24 155 617ସେ2ାଷ କହଁର ପି ବରୁଣ କହଁର ZUX1358860

ପ ୁ /179618 68 155 618ରଥି ତ2ି ପି ବନୁ ତ2ି OR/12/089/206016

(ୀ /179619 64 155 619କମଳା ତ2ି )ା ରଥି ତ2ି OR/12/089/204964

ପ ୁ /179620 50 155 620ମ�ରାଜ ତ2ି ପି ପଦ. ନ ତ2ି LSL1357318

(ୀ /179621 48 155 621ମନମତି ତ2ି )ା ମ�ରାଜ ତ2ି LSL1333897

ପ ୁ /179622 26 155 622ବିେନାଦ ତ2ୀ ପି ମ�ରାଜ ତ2ୀ ZUX0873653

(ୀ /180623 31 155 623ମା େଜାଗମାୟା ରାଉତରାୟ ପି ସେ2ାଷ କମୁାର ରାଉତରାୟ ZUX0606624

ପ ୁ /180624 55 155 624ସେ2ାଷ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଶ�ିଧର ପ�ସାଦ ରାଉତରାୟ OR/12/089/206018

(ୀ /180625 48 155 625େସ.ହଲତା ରାଉତରାୟ )ା ସେ2ାଷ କମୁାର ରାଉତରାୟ LSL1337708

(ୀ /180626 27 155 626ମା ଗାୟତ�ୀ େଦବୀ ରାଉତରାୟ ପି ସେ2ାଷ କମୁାର ରାଉତରାୟ ZUX0873620

ପ ୁ /180627 23 155 627ସତ�ଜିତ ରାଉତରାୟ ପି ସେ2ାଷ କମୁାର ରାଉତରାୟ ZUX1189521

ପ ୁ /181628 49 155 628ଆନ& ଚ&�  ରାଉତ ପି ସାଧ ୁରାଉତ LSL1333939

(ୀ /182629 45 155 629ଭଗବତି କଳୁଦିପ )ା ସିମାନ କଳୁଦିପ OR/12/089/204469

(ୀ /182630 35 155 630ଚ\ଳା କଳୁଦିପ ପି ସିମାନ କଳୁଦିପ ZUX0119396

ପ ୁ /182631 24 155 631କରନ କଳୁଦୀପ ପି ସିମନ କଳୁଦୀପ ZUX0873521

ପ ୁ /182632 22 155 632ଅଜୁ3 ନ କଳୁଦୀପ ପି ସିମନ କଳୁଦୀପ ZUX1189570

(ୀ /182633 21 155 633େଲାେକ6ୱରୀ ନାୟକ )ା କରନ କଳୁଦୀପ ZUX1184225

ପ ୁ /183634 32 155 634ଜୟଚ&�  େଜନା ପି ରାଜକିେଶାର େଜନା ZUX0119446

ପ ୁ /183635 29 155 635ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ରାଜ କିେଶାର େଜନା ZUX0375196

ପ ୁ /184636 39 155 636ଧନୁଜ3 ୟ ହରିଜନ ପି ଘାସି ହରିଜନ ZUX0606731

(ୀ /184637 34 155 637ଶରତ ହରିଜନ )ା ଧନୁଜ3 ୟ ହରିଜନ ZUX0606723

ପ ୁ /185638 63 155 638ରାମ ସଗରିଆ ପି ମିନ ସଗରିଆ OR/12/089/192223

(ୀ /185639 53 155 639ଜମନୁା ସଗରିଆ )ା ରାମ ସଗରିଆ OR/12/089/192224

(ୀ /185640 39 155 640କବିତା ସଗରିଆ ପି ରାମ ସଗରିଆ LSL2379139

ପ ୁ /185641 38 155 641ଟGଧର ସଗରିଆ ପି ରାମ ସଗରିଆ LSL2379402

(ୀ /185642 34 155 642ସଶ.ିତା ସଗରିଆ ପି ରାମ ସଗରିଆ ZUX0119479

ପ ୁ /186643 55 155 643େପ�ମା ନାୟକ ପି ଇ&�  ନାୟକ OR/12/089/206084

(ୀ /186644 50 155 644ଚ\ଳା ନାୟକ )ା େପ�ମା ନାୟକ OR/12/089/206085

(ୀ /186645 28 155 645ବବିତା ନାୟକ ପି େପ�ମା ନାୟକ ZUX0606160

ପ ୁ /186646 24 155 646ଗlୁ ନାୟକ ପି େପ�ମ ନାୟକ ZUX0873554

ପ ୁ /187647 23 155 647ପ�ଶା2 େକମ'ୁୁ ପି ଏରନା େଖମ'ୁୁ ZUX1022276

(ୀ /187648 63 155 648ଦେନଇ ଖରା )ା ସନ�ାସି ଖରା OR/12/089/190086

(ୀ /187649 38 155 649ସେନଇ ଖରା )ା କାଶନିାଥ େଖମ'ୁୁ LSL1333426

ପ ୁ /187650 41 155 650କାଶନିାଥ େଖମ'ୁୁ ପି ହରିବIୁ େଖମ'ୁୁ LSL2375061

(ୀ /187651 26 155 651ମୀନା େଖମ'ୁୁ ପି ହିରନ େଖମ'ୁୁ ZUX1022292

ପ ୁ /188652 30 155 652କିେଶାର କମୁାର ପାତ� ପି ବିଲିୟମ ପାତ� ZUX0341248

ପ ୁ /189653 61 155 653ସବୁାଷ ମଳିୁ ପି ଅଜୁ3 ନ ମଳିୁ LSL2350775

(ୀ /189654 49 155 654କନିୁ ମଳିୁ )ା ସବୁାଷ ମଳିୁ LSL1489939

(ୀ /189655 21 155 655େରଶମା ମଳିୁ ପି ଭଗବାନ ମଳିୁ ZUX1187970

(ୀ /190656 38 155 656ଶା2ି ଲତା ତ2ି )ା ତ�ିନାଥ ତ2ି ZUX1246461

ପ ୁ /190657 33 155 657ତ�ୀନାଥ ତ2ୀ ପି ରଘନୁାଥ ତ2ୀ LSL2396802

ପ ୁ /190658 28 155 658ଜିେତଦ�  ତ2ି - ତ�ିନାଥ ତ2ି ZUX1246495

ପ ୁ /191659 55 155 659ରେମଶ େଜନା ପି ଚକରା େଜନା LSL2371425

(ୀ /191660 51 155 660ଲA.ୀ େଜନା )ା ରେମଶ େଜନା LSL2379428

ପ ୁ /191661 32 155 661ଶିବରାମ େଜନା ପି ରେମଶ ଚଦ�  େଜନା LSL2371342

ପ ୁ /191662 29 155 662ଶGର େଜନା ପି ରେମଶ େଜନା ZUX0433185

ପ ୁ /191663 26 155 663ଈ=ର େଜନା ପି ରେମଶ େଜନା ZUX0699264

ପ ୁ /191664 31 155 664ସେ2ାଷ କମୁାର. ପଜୂାରୀ ପି ସଦନ ପଜୂାରୀ ZUX0207423

ପ ୁ /192665 48 155 665ଜଗନାଥ ହରିଯନ ପି ମନୁ ହରିଯନ OR/12/089/204828

(ୀ /192666 40 155 666ବବିତା ହରିଜନ )ା ଜଗନS ାଥ ହରିଜନ LSL1333905

(ୀ /193667 54 155 667ଗVୁଲିୁ ଖରା )ା ରଘନୁାଥ ଖରା OR/12/089/204841

ପ ୁ /193668 47 155 668ରଘନୁାଥ ଖରା ପି ସହେଦବ ଖରା OR/12/089/204826

ପ ୁ /193669 39 155 669ନିଳକm ଖରା ପି ରଘନୁାଥ ଖରା LSL1331594

(ୀ /193670 36 155 670ଅବ2ି ଖରା )ା ନୀଳକm ଖରା ZUX0119503

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀG )ାAର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /194671 60 155 671ପଦ. ନ ହିଆଲ ପି ଘାସି ହିଆଲ LSL1332907

(ୀ /194672 55 155 672ସବୁାଶିନି ହିଆଲ )ା ପଦ. ନ ହିଆଲ LSL1332915

ପ ୁ /194673 38 155 673ମେନାଜ କମୁାର ହିଆଲ ପି ପଦ. ନ ହିଆଲ LSL1331586

ପ ୁ /195674 33 155 674ରାେଜ&�  ହରିଜନ ପି େପ�ମାନ& ହରିଜନ LSL2371565

(ୀ /195675 55 155 675େହମବତି ମଦୁୁଲି )ା େପ�ମାନ& ମଦୁୁଲି ZUX0119511

ପ ୁ /195676 28 155 676ଊେପ&�  ମଦୁୁଲି ପି େପ�ମାନ& ମଦୁୁଲି ZUX1069418

(ୀ /196677 55 155 677କମୁଦିୁନୀ ହ2ାଳ )ା ମାଧବ ହ2ାଳ LSL1338706

ପ ୁ /196678 37 155 678ଦିଲୀପ ହରିଜନ ମା େହମବତୀ ହରିଜନ ZUX1229251

(ୀ /196679 22 155 679ବାସ2ୀ ନାୟକ )ା ଦିଲୀପ ହରିଜନ ZUX1228279

(ୀ /198680 74 155 683ସି ଏଚ ଲA.ୀ . )ା ସି ଏଚ ରଘ ୁ. OR/12/089/204531

ପ ୁ /198681 40 155 684ସି ଏଚ କ� ିHାପାତ�  .. ପି ସି ଏଚ ରଘ ୁ.. LSL1408392

ପ ୁ /198682 46 155 685ସି ଏଚ େଭେGେଟ=ର ପାତ� ପି ସି ଏଚ ରଘ ୁ.. OR/12/089/204839

(ୀ /198683 34 155 686ସି ଏo େହମବି&ୁ )ା ସି ଏo ଜଗା ପାତ� ZUX0606814

(ୀ /198684 32 155 687ସି ଏo ଇ=ରୀ )ା ସି ଏo େଭେGେଟ=ର ପାତ� ZUX0606780

ପ ୁ /198685 43 155 688ସି ଏଚ ଜଗା ପାତ� ପି ସି ଏଚ ରଘ ୁ.. LSL1408913

(ୀ /198686 38 155 689ସି ଏo େଭେGଟଲA.ି )ା ସି ଏo କ� ିHା ପାତ� ZUX0606806

ପ ୁ /199687 69 155 690ଶରତ କମୁାର ମହା2ି ପି ପ�ଭୁଚରଣ ମହା2ି OR/12/089/204532

(ୀ /199688 55 155 691ଲA.ୀପ�ିୟା ମହା2ି )ା ଶରତକମୁାର ମହା2ି OR/12/089/204533

(ୀ /199689 35 155 692ସଚିୁସ.ିତା ମହା2ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା2ି LSL2371821

ପ ୁ /199690 33 155 693ଅରବି& ମହା2ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା2ି LSL2371847

(ୀ /200691 37 155 695େମାନାଲିସା ପତି )ା ସନିୁଲ କମୁାର ପତି ZUX0119560

(ୀ /201692 42 155 696ଜି େଜ�ାତି )ା ବିଭୁତିଭୁଷଣ ମଲ@ ିକ LSL1331644

ପ ୁ /201693 49 155 697ବିଭୂତିଭୁଷଣ ମଲ@ ୀକ ପି ଅନ2ଚରଣ ମଲ@ ୀକ OR/12/089/204542

ପ ୁ /202694 69 155 698ଦିବାକର େବେହରା ପି ଂରାମଚ&�  େବେହରା OR/12/089/304569

(ୀ /202695 58 155 699ନମିତା େବେହରା )ା ଦିବାକର େବେହରା ZUX1255306

(ୀ /202696 34 155 700ଦିପାVଳୀ େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା ZUX0277244

ପ ୁ /202697 33 155 701ସବୁାଶ ଚ&�  େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା ZUX0277236

(ୀ /202698 32 155 702ଇ&ିରା େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା ZUX0120154

ପ ୁ /202699 27 155 703ପ�ଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା ZUX0606400

(ୀ /203700 51 155 704େସବତୀ େଚଟୀ )ା ପ�ଭାକର େଚଟୀ OR/12/089/210328

(ୀ /203701 26 155 705ମଧସୁ. ିତା େଚଟି ପି ପ�ଭାକର େଚଟୀ ZUX0699181

ପ ୁ /203702 26 155 706ଦିବାକର େଚଟୀ ପି ପ�ଭାକର େଚଟୀ ZUX0699199

ପ ୁ /203703 25 155 707ବିଟୁନ େଚଟୀ ପି ପ�ଭାକର େଚଟୀ ZUX0873661

ପ ୁ /204704 51 155 708ଘାସି ଖିଲ ପି ରାମ ଖିଲ OR/12/089/086487

(ୀ /204705 47 155 709ହାରାବତୀ ଖିଲ )ା ଘାସି ଖିଲ OR/12/089/086488

(ୀ /204706 27 155 710ରାଜକମୁାରି ଖିଲ ପି ଘାସି ଖିଲ ZUX0606178

ପ ୁ /206707 39 155 711ଜଗନS ାଥ ହରିଜନ ପି ଂଘାସି ହରିଜନ ZUX0119610

(ୀ /206708 38 155 712ଜମନୁା ହରିଜନ )ା ଜଗନS ାଥ ହରିଜନ ZUX0119628

(ୀ /207709 70 155 713ସମୁତିରାମଚ&�ନ . )ା ଟି ଏସ ରାମଚ&�ନ . OR/12/089/204548

ପ ୁ /209710 53 155 714େଗୗରା� ଚରଣ ରାଉତ ପି ପ�ହଲାଦ ରାଉତ LSL1333434

(ୀ /209711 48 155 715ନିରୁପମା ରାଉତ )ା େଗୗରା� ଚରଣ ରାଉତ ZUX0120303

(ୀ /209712 23 155 716ଶଭୁଶ�ୀ ରାଉତ ପି େଗୗରା� ରାଉତ ZUX1209758

ପ ୁ /209713 21 155 717ପ�କାଶ କମୁାର ରାଉତ ପି େଗୗରା� ଚରଣ ରାଉତ ZUX1202951

(ୀ /210714 60 155 718ଶଶୁଳିା ଗରଡା )ା ତ�ିେଲାଚନ ଗରଡା OR/12/089/204871

(ୀ /211715 62 155 719କମଳ କମୁାରୀ ଦାସ )ା କାLTକ ବିଜୟ କମୁାର ସାମଲ OR/12/089/204976

(ୀ /211716 27 155 720ସରୁୁଚି ସାମଲ ପି କାLTକବିଜୟକମୁାର ସାମଲ ZUX0607267

ପ ୁ /211717 27 155 721ସପୁ�ୀତ ସାମଲ ପି କାLTକବିଜୟକମୁାର ସାମଲ ZUX0607275

(ୀ /212718 65 155 722ସମୁତି େବେହରୁକ )ା ପିତାMର େବେହରୁକ OR/12/089/204854

ପ ୁ /213719 72 155 723କୃHଚ&�  ଘଡାଇ ପି ଅନାମ ଚରଣ ଘଡାଇ OR/12/089/204558

ପ ୁ /213720 31 155 724ଅଜିତ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ମରୁଲିଧର ପ�ଧାନ ZUX0652149

(ୀ /214721 55 155 725ବିମଳା ପ�ଧାନ )ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପ�ଧାନ LSL1513852

ପ ୁ /214722 33 155 726େଜ�ାତିରVନ ପ�ଧାନ ପି ପ�ଫୁଲ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0646216

(ୀ /214723 29 155 727ଲତାVଳୀ ପ�ଧାନ ପି ପ�ଫୁଲ@  କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0432971

(ୀ /214724 27 155 728େହମାVଳୀ ପ�ଧାନ ପି ପ�ଫୁଲକମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0606004

ପ ୁ /215725 52 155 729ଭାhର ଭୂୟp ପି କୀL3ନ ଭୂୟp OR/12/089/204339

(ୀ /215726 47 155 730କବିତା ଭୂୟp )ା ଭାhର ଭୂୟp OR/12/089/204340

ପ ୁ /215727 32 155 731ସାଗର କମୁାର ଭୂୟp ପି ଭାhର ଭୂୟp ZUX0119636

(ୀ /215728 28 155 732ସI�ା ରାଣୀ ଭୂୟp ପି ଭାhର ଭୂୟp ZUX0432922

ପ ୁ /216729 48 155 733ରଘନୁାଥ ଖରା ପି ମନୁ ଖରା OR/12/089/204846

(ୀ /216730 46 155 734ରମା ଖରା )ା ରଘନୁାଥ ଖରା ZUX0119644

ପ ୁ /216731 33 155 735ଟୁନା ଖରା ପି ରଘନୁାଥ ଖରା ZUX0433888

ପ ୁ /217732 48 155 736ଦୁରୁଜ ସନୁା ପି କମଳୁ ସନୁା LSL2375442

12 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀG )ାAର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 4ୱାଡ3  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

8!
��* ����� '�����-

(ୀ /217733 45 155 737ବାସ2ି ସନୁା )ା ଦୁରୁଜ େସନା LSL2375459

(ୀ /218734 68 155 738ସଭୁାସିନି ପାଢୀ )ା ଭଗବାନ ପାଢୀ OR/12/089/204563

ପ ୁ /218735 43 155 739ଅ=ୀନି କମୁାର ପାଢୀ ପି ଭଗବାନ ପାଢୀ LSL1338201

(ୀ /218736 41 155 740ବିସ. ିତା ପାଢୀ )ା ଅAୟ କମୁାର ପାଢୀ LSL2375137

(ୀ /218737 36 155 741କମୁାରୀ ମିନତୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାମଚ&�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0163279

ପ ୁ /219738 62 155 742ପ�ଫଲୁ@  କମୁାର ପାଢୀ ପି ବିନାୟକ ପାଢୀ LSL1408871

(ୀ /219739 57 155 743ସବିତା ପାଢୀ )ା ପ�ଫଲୁ@  ପାଢୀ LSL1442797

(ୀ /219740 47 155 744ଅMିକା କମୁାରୀ ପାଢୀ )ା ପ�ବିତ�  କମୁାର ପାଢୀ LSL1443050

ପ ୁ /219741 26 155 745ଓକଁାର ଶ�ୀନାଥ ପି ପ�ଫଲୁ@  କମୁାର ପାଢୀ ZUX0699249

(ୀ /220742 56 155 746ସବୁାସିନି େଦଇ )ା ଗଦାଧର େଲGା ZUX0606590

ପ ୁ /220743 52 155 747ଗଦାଧର େଲGା ପି ନାରାୟଣ େଲGା LSL1332667

ପ ୁ /220744 37 155 748ସଂଗ�ାମ କମୁାର େଲGା ପି ଗଦାଧର େଲGା ZUX1101823

(ୀ /220745 32 155 749ଜୟଶ�ୀ ସ�ୀତା େଲGା ପି ଗଦାଧର େଲGା ZUX0118836

(ୀ /221746 30 155 750ବନିତା Mଳି )ା ରବି Mଳି ZUX0341255

ପ ୁ /221747 63 155 751ଜୟ ମଳିୂ ପି ହରି ମଳିୂ OR/13/088/026541

(ୀ /221748 56 155 752ଚ&� ମା ମଳିୂ )ା ଜୟ ମଳିୂ OR/13/088/026542

ପ ୁ /221749 35 155 753ରବି ମଳିୂ ପି ଜୟ ମଳିୂ LSL2375053

ପ ୁ /222750 59 155 754ସଯୁ�3ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ମରୁଲି ସାହୁ ZUX0607093

(ୀ /222751 52 155 755ସବିତା ସାହୁ )ା ସଯୁ�3ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0607085

ପ ୁ /222752 29 155 756ସି]ାଥ3 କମୁାର ସାହୁ ପି ସଯୁ�3 ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0607119

(ୀ /222753 26 155 757ଶ�ୀ େଲଖା ସାହୁ ପି ସଯୂ�3 ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0698951

ପ ୁ /223754 26 155 758ଅAୟ କମୁାର କ&ପାନ ପି ଅନିଲ କମୁାର କ&ପାନ ZUX0699322

ପ ୁ /223755 46 155 759ଅନିଲ କମୁାର କIପାନ ପି ଘାସି କIପାନ LSL1338466

(ୀ /223756 44 155 760ମିନତୀ କIପାନ )ା ଅନିଲ କମୁାର କIପାନ LSL1331941

ପ ୁ /224757 60 155 761ଘାସିରାମ ମା'ୀ ପି ଭଗ ୁମା'ୀ OR/12/089/204810

(ୀ /224758 52 155 762କନିୁ ମା'ି )ା ଘାସିରାମ ମା'ି LSL1331990

ପ ୁ /224759 33 155 763ହରିହର ମା'ି ପି ଘାସିରାମ ମା'ି ZUX0119685

(ୀ /224760 23 155 764ସI�ାରାଣୀ ମା'ି ପି ଘାସିରାମ ମା'ି ZUX1188077

ପ ୁ /225761 56 155 765ରାମ ଟ�ାକ� ି ପି ଂକମୁାର ଟ�ାକ� ୀ ZUX0119693

(ୀ /225762 48 155 766ମଂଜୁ ଟ�ାକ� ି )ା ରାମ ଟ�ାକ� ି ZUX0119701

ପ ୁ /226763 55 155 767ରାମଚ&�  େବେହରା ପି ଭଗବାନ େବେହରା LSL1331552

(ୀ /226764 45 155 768କନକଲତା େବେହରା )ା ରାମଚ&�  େବେହରା OR/12/089/206830

ପ ୁ /226765 33 155 769ପ�କାଶ କମୁାର ସବୁୁ]ି ପି ରାମଚ&�  େବେହରା LSL1524743

(ୀ /227766 35 155 770େମୗସମୁୀ ପ'ା )ା ପ�ସା2 କମୁାର ଭାର ZUX0119719

ପ ୁ /228767 52 155 771େକଦାର ଡାକଆୁ ପି ସତ�ବାଦି ଡାକଆୁ OR/12/089/204033

(ୀ /228768 45 155 772େଶଳୖ ଡାକଆୁ )ା େକଦାର ଡାକଆୁ OR/12/089/204034

(ୀ /229769 59 155 773ଚଂଦ�  େଵନୀ େଚୗଧରୁୀ )ା ବିଜୟକମୁାର େଚୗଧରୁୀ LSL2371680

ପ ୁ /229770 34 155 774ସଯୁ�3କା2 େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LSL2371862

ପ ୁ /229771 27 155 775ପୃଥି ରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0606244

ପ ୁ /230772 56 155 776ଡMରୁ ଖରା ପି ଜାMଧର ଖରା OR/12/089/204583

(ୀ /230773 54 155 777ସନୁାମଣି ଖରା )ା ଡMରୁ ଖରା OR/12/089/204584

ପ ୁ /230774 38 155 778ବଳଭଦ�  ଖରା ପି ଡMରୁ ଖରା LSL2371789

(ୀ /230775 36 155 779ରାଧାମଣି ଖରା )ା ବଳଭଦ�  ଖରା LSL2371797

(ୀ /230776 30 155 780ପଦ. ା ଖରା ପି ଡMରୁ ଖରା ZUX0652024

ପ ୁ /231777 68 155 781ରଘନୁାଥ ଦ'େସନା ପି ଡMରୁ ଦ'େସନା OR/12/089/204586

(ୀ /231778 60 155 782ପାବ3 ତୀ ଦ'େସନା )ା ରଘନୁାଥ ଦ'େସନା OR/12/089/204587

ପ ୁ /231779 42 155 783େଗାବି& ଦ'େସନା ପି ରଘନୁାଥ ଦ'େସନା LSL2375228

(ୀ /231780 40 155 784େଗୗରି ଦ'େସନା )ା େଗାବି& ଦ'େସନା LSL1357722

ପ ୁ /231781 37 155 785ଶ�ାମସ&ୁର ପାମିଆ ପି ଧନ ପାମିଆ ZUX0119743

ପ ୁ /233782 50 155 786ରବି&�  କମୁାର ମହାରଣା ପି ପ�ଫଲୁ ମହାରଣା OR/12/089/204593

(ୀ /233783 45 155 787ବିHୁପ�ିୟା ମହାରଣା )ା ରବି&�କମୁାର ମହାରଣା OR/12/089/204594

ପ ୁ /233784 29 155 788ଜୀେତ&�  ମହାରଣା ପି ରବୀ&�  କମୁାର ମହାରଣା ZUX0375261

(ୀ /233785 26 155 789ଗାୟତ�ୀ ମହାରଣା ପି ରବୀ&�  ମହାରଣା ZUX0699090

ପ ୁ /234786 38 155 790ଜୟଦ� ଥ ଖ'ପାନ ପି ରାମ ଖ'ପାନ LSL1337625

(ୀ /234787 33 155 791ମେନାରମା ଖ'ପାନ ପି ରାମ ଖ'ପାନ ZUX0277251

ପ ୁ /234788 30 155 792ସିIୁରଥ ଖ'ପାନ ପି ରାମ ଖ'ପାନ ZUX0606608

ପ ୁ /234789 26 155 793େବୗଦ�ନାଥ ଖ'ପନ ପି ରାମ ଖ'ପନ ZUX0699256

ପ ୁ /234790 55 155 794ରାମ ପାଣି ପି ମାଳି ପାଣି OR/12/089/204591

(ୀ /234791 50 155 795କାଳି&� ି ପାଣି )ା ରାମ ପାଣି OR/12/089/204592

(ୀ /235792 67 155 796ପି େଜ�ାkାରାଣି ରାଓ ପି ପି ରାମାରାଓ LSL1382530

ପ ୁ /236793 28 155 797ନୀଳାMର ହରିଜନ ପି ବଳି ହରିଜନ ZUX0699298

ପ ୁ /236794 34 155 798ଭୀମ ଖରା ପି ଶିବ ଖରା ZUX0652198

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀG )ାAର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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(ୀ /236795 30 155 799ଗୀତା ଖରା )ା ଭୀମ ଖରା ZUX0652289

(ୀ /237796 56 155 800ପ�ମିଳା ଟାକିରି )ା ଆନ& ଟାକିରି OR/12/089/188602

ପ ୁ /239797 56 155 801ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ପି ମାଗ ୁସାହୁ OR/12/089/204612

(ୀ /239798 48 155 802ବିଣାପାଣି ସାହୁ )ା ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ OR/12/089/204970

ପ ୁ /242799 55 155 803ଅ=ନୀ ସାମଲ ପି ନୃସିଂହ ସାମଲ OR/12/089/280971

(ୀ /242800 49 155 804ବସ2 ସାମଲ )ା ଅ=ନୀ ସାମଲ ZUX0277269

(ୀ /242801 29 155 805େହମାମାଳିନୀ ସାମଲ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାମଲ ZUX0652099

(ୀ /242802 27 155 806େସାନାଲି ସାମଲ ପି ଅ=ନୀ ସାମଲ ZUX0652107

(ୀ /243803 55 155 807ସମିୁତା ଭତ� ା )ା ସVୀବ Yାନ ଭତ� ା OR/12/089/222801

ପ ୁ /243804 55 155 808ସVୀବ Yାନ ଭତ� ା ପି ଶାମସନ ଭତ� ା OR/12/089/222800

(ୀ /243805 29 155 809ମରସୀ ଭତ� ା ପି ସVୀବ Yାନ ଭତ� ା ZUX0652172

ପ ୁ /243806 25 155 810ବି= ରVନ ଭତ� ା ପି ସVୀବ Yାନ qତ� ା ZUX0873539

ପ ୁ /244807 68 155 811ହରିr&�  ମହାGଡୁ ପି େଗାବି& ମହାGଡୁ OR/12/089/204750

ପ ୁ /245808 64 155 812େଗାପ େଖମ'ୁୁ ପି କମଳୁୁ େଖମ'ୁୁ ZUX0119867

ପ ୁ /246809 50 155 813ଗ�ାଧର ସାହୁ ପି ବାsା ସାହୁ ZUX1335678

(ୀ /246810 42 155 814କtନା ମVରୁୀ ସାହୁ )ା ଗ�ାଧର ସାହୁ ZUX0375212

ପ ୁ /247811 29 155 815ଲA.ୀ ନାରାୟଣ ପ+ନାୟକ ପି ମେନାରଂଜନ ପ+ନାୟକ ZUX0375220

(ୀ /247812 27 155 816ଅନୁରାଧା ପ+ନାୟକ ପି ମେନା ରVନ ପ+ନାୟକ ZUX0817841

(ୀ /247813 48 155 817ସଂଯaୁା େଦବୀ ପାତ� )ା ମେନା ରVନ ପଟନାୟକ ZUX0860783

ପ ୁ /247814 64 155 818ମେନାରଂଜନ ପ+ନାୟକ ପି ନବିନ ଚ&�  ପ+ନାୟକ LSL1330497

(ୀ /248815 60 155 819କମୁଦିୁନି ପ'ା )ା େଗାପାଳକୃH ପ'ା LSL2371805

ପ ୁ /248816 39 155 820କାହS ୁ  ପ'ା ପି େଗାପାଳ କୃH ପ'ା LSL1357623

(ୀ /248817 35 155 821ସସ.ିତା ପ'ା )ା କାହS ୁ  ପ'ା LSL2371813

ପ ୁ /248818 33 155 822ରବି&�କମୁାର ପ'ା ପି େଗାପାଳକୃH ପ'ା LSL2371359

(ୀ /249819 52 155 823କମଳ କମୁାରୀ ପ'ା )ା ଗେଣଶ ଚ&�  ପ'ା LSL1337963

(ୀ /250820 50 155 824କା\ନ ଖରା )ା ପ�ତାପ ଖରା LSL1332469

(ୀ /250821 22 155 825େମରି ଖରା ମା କା\ନ ଖରା ZUX1111004

(ୀ /251822 48 155 826ରୁପା ନାୟକ )ା ଂବିଦ�ାଧର ନାୟକ ZUX0119958

(ୀ /251823 28 155 827ମାଳତି ନାୟକ ପି ବିଦ�ାଧର ନାୟକ ZUX0606301

ପ ୁ /251824 26 155 828ଶ�ାମଘନ ନାୟକ ମା ରୂପା ନାୟକ ZUX1101880

ପ ୁ /251825 24 155 829ପ�କାଶ ନାୟକ ମା ରୁପା ନାୟକ ZUX1101658

ପ ୁ /252826 33 155 830ପଦ. େଲାଚନ ପ'ା ପି ବିେନାଦ କମୁାର ପ'ା ZUX0119925

(ୀ /252827 27 155 831ଅGିତା ପ'ା )ା ପଦ. େଲାଚନ ପ'ା ZUX1022250

ପ ୁ /253828 47 155 832ସେୁରଶ ଚ&�  ନାଏକ ପି ପୃLିବାସ ନାଏକ LSL2371771

(ୀ /253829 35 155 833ଲA.ୀ ନାୟକ )ା ସେୁରଶଚ&�  ନାୟକ LSL2371763

ପ ୁ /254830 38 155 834ସତ� ରାଜ ନାୟକ ପି େଦେବ&�  ନାୟକ LSL2375426

(ୀ /254831 36 155 835ସନୁୀତା ନାୟକ )ା ସତ� ରାଜ ନାୟକ LSL2379220

(ୀ /254832 21 155 836ନମିତା ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX1189471

ପ ୁ /255833 56 155 837ପ�ଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ସଚିଦାନ& େବେହରା LSL1522903

(ୀ /255834 48 155 838ସାଧନା େବେହରା )ା ପ�ଦୀପ କମୁାର େବେହରା ZUX0277319

ପ ୁ /255835 22 155 839ସ&ୀପ େବେହରା ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର େବେହରା ZUX1173335

(ୀ /255836 27 155 840େସାଫିଆ ନାuସୀ ନାୟକ - ପ�ଦୀପ କମୁାର େବେହରା ZUX1358886

ପ ୁ /256837 24 155 841ସା2ୁନୁ କମୁାର ?ୱାଇଁ ପି ପ�vୂଲ@  କମୁାର ?ୱାଇ ଁ ZUX1054303

ପ ୁ /256838 30 155 842ସନୁୀଳ କମୁାର ମହାରାଣା ପି ମ�ୁଳୁ ମହାରାଣା ZUX1338987

(ୀ /256839 27 155 843ସନୁୀତା କମୁାରୀ ମହାରଣା ପି ମ�ୁଳୁ ମହାରଣା ZUX1246537

ପ ୁ /256840 25 155 844ସିମା\ଳ ମହାରଣା ପି ମ�ୁଳୁ ମହାରଣା ZUX1246511

ପ ୁ /256841 49 155 845ପ�ଫଲୁ କମୁାର )ାଇଁ ପି କାLTକ )ାଇଁ OR/12/089/192079

(ୀ /256842 43 155 846ପ�ତିମା )ାଇଁ )ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର )ାଇଁ ZUX0120501

ପ ୁ /257843 66 155 847ଚ&�େସନ. ଗଲରୀ ପି ଶ�ାମସ&ୁର ଗଲରୀ OR/12/089/192026

(ୀ /257844 58 155 848ଦଇମତି ଗଲରି )ା ଚ&�େସନ ଗଲରି OR/12/089/192027

ପ ୁ /257845 36 155 849ପ�ହଲ@ ାଦ ଗଲରୀ ପି ଚ&�େସନ ଗଲରୀ LSL2371755

ପ ୁ /258846 46 155 850ଧନୁଯ3 ୟ କମାର ପି ପିତବାସ କମାର OR/12/089/192018

(ୀ /258847 42 155 851ଗଉରୀ କମାର )ା ଧନୁଯ3 ୟ କମାର ZUX0120543

(ୀ /259848 23 155 852ଲତା ତ2ି ପି କମଳୁ ତ2ି ZUX1054147

(ୀ /259849 42 155 853ରୁକ. ଣୀ ତ2ି )ା କମଳୁ ତ2ି ZUX0120584

(ୀ /259850 23 155 854ଶା2ି ତ2ି ପି କମଳୁୁ ତ2ି ZUX1104413

(ୀ /259851 22 155 855ଶା2ି ତ2ି ପି କମଳୁ ତ2ି ZUX1054246

ପ ୁ /259852 45 155 856କମଳୁ ତwି ପି େସାମଧର ତwୀ ZUX0120576

(ୀ /260853 44 155 857ବାସ2ୀ ମହାପାତ� )ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ� LSL1468186

ପ ୁ /260854 51 155 858ପ�ଦିପ କମୁାର ମିଶ� ପି ଜୟକୃH ମିଶ� LSL1465145

ପ ୁ /261855 50 155 859ଫଲୁ ସିଂ େନତାମ ପି ଗୟାରାମ େନତାମ LSL1522028

ପ ୁ /262856 37 155 860ହୀରାଧର ଭତ� ା ପି ଘନ ଭତ� ା LSL2371235

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀG )ାAର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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(ୀ /262857 30 155 861ତୁଳସି ଭତ� ା )ା ହୀରାଧର ଭତ� ା ZUX0341271

(ୀ /263858 25 155 862ଗଲୁନାର ହୁେସନ ପି େସଖ େଗାଲାମ ମହiଦ ଅଲି ହୁେସନ ZUX1107705

ପ ୁ /263859 52 155 863େସକ ଗଲୁାମ ମହiଦ ଅଲ@ ୀ ହୁେସନପି େସକ ଜୁଲ ଫକୁାର ZUX0207092

ପ ୁ /264860 50 155 864ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଂକାମରାଜୁ େବେହରା MGH1333400

(ୀ /264861 43 155 865ସାବିତ�ି  େବେହରା )ା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା LSL2379436

(ୀ /264862 37 155 866)ପSାରାଣୀ େବେହରା ପି ହାଡୁବIୁ େବେହରା ZUX0606897

ପ ୁ /264863 33 155 867ବିHୁଚରଣ େବେହରା ପି ହାଡୁବIୁ େବେହରା ZUX0606889

ପ ୁ /265864 33 155 868ଶ�ୀକା2 କମୁାର େବେହରା ପି କଳୁମଣୀ େବେହରା ZUX0390914

ପ ୁ /265865 48 155 869ଦିଲିପ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ବନମାଳି ଦେଳଇ LSL2397230

(ୀ /265866 42 155 870ପ�ଭାସିନୀ ଦେଳଇ )ା ଦୀଲିପ କମୁା: ଦେଳଇ LSL2397222

(ୀ /267867 47 155 871େକୗଶଲ�ା ଜାଲ )ା କରୁଣାକର ଜାଲ LSL2371466

ପ ୁ /268868 52 155 872ଦିଲ@ ୀପ କମୁାର ପ'ା ପି ସଦାଶିବ ପ'ା ZUX0433334

(ୀ /268869 44 155 873ଚ\ଳା ପ'ା )ା ଦିଲ@ ୀପ କମୁାର ପ'ା ZUX0433342

ପ ୁ /268870 24 155 874ଦୀପକ କମୁାର ପ'ା ପି ଦିଲ@ ିପ କମୁାର ପ'ା ZUX0873596

ପ ୁ /269871 26 155 875ରVନ କମୁାର ମହା2ି ପି ରାେଜଶ କମୁାର ମହା2ି ZUX0699231

ପ ୁ /269872 55 155 876ରାେଜଶ କମୁାର ମହା2ି ପି େକଳୖାସ ଚ&�  ମହା2ି ZUX0433797

(ୀ /269873 43 155 877ରVଲୁତା ମହା2ି )ା ରାେଜଶ କମୁାର ମହା2ି ZUX0433805

(ୀ /269874 28 155 878ରାନୁ ମହା2ି ପି ରାେଜଶ କମୁାର ମହା2ି ZUX0433813

(ୀ /270875 38 155 879େସାନାଲେବନ ହିରି )ା ଏଡିସନ ନାଗ ZUX1358894

(ୀ /270876 34 155 880େସାନାଲେବନ ହିରି )ା ଏଡିସନ ନାଗ ZUX1173277

ପ ୁ /270877 60 155 881ନିଖିଳ ନାଗ ପି ଦାଶରଥି ନାଗ ZUX0433896

(ୀ /270878 54 155 882ସଷୁମା ନାଗ )ା ନିଖିଳ ନାଗ ZUX0433904

ପ ୁ /270879 36 155 883ଏଡିସନ ନାଗ ପି ନିଖିଲ ନାଗ ZUX1173285

ପ ୁ /270880 34 155 884ସାମସନ ନାଗ ପି ନିଖିଳ ନାଗ ZUX0607309

(ୀ /270881 31 155 885େକୗଶଲ�ା ନାଗ )ା ସାମସନ ନାଗ ZUX0607291

ପ ୁ /271882 56 155 886କିେଶାର ଚ&�  ନାହାକ ପି ରଘନୁାଥ ନାହାକ ZUX0433912

(ୀ /271883 44 155 887ସଂଯaୁା ନାହାକ )ା କିେଶାର ଚ&�  ନାହାକ ZUX0433920

ପ ୁ /271884 24 155 888ଶ�ୀନିବାସ ନାହାକ ପି କିେଶାର ଚ&�  ନାହାକ ZUX1173293

ପ ୁ /272885 71 155 889ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ ZUX0433953

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବNଚନ ନିମେ2 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନS  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବNଚନ କମିଶନ ଭାରତG yାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବNଚନ ପବୂ3 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣG ନାମ ଅଛି କି ନାହz  ଦୟାକରି ତନଖି କର2ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.4 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 ମାନGର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନG ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀG )ାAର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /2721 66 155 890େଶାଭାରାଣୀ ସାହୁ &ା ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0434191

ପ ୁ /2722 49 155 891ସେୁରଶ ଚ*�  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0433961

ପ ୁ /2723 47 155 892ସବୁାଷ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0433987

!ୀ /2724 45 155 893ଲ,-ୀପ�ିୟା ସାହୁ &ା ସେୁରଶ ଚ*�  ସାହୁ ZUX0433979

!ୀ /2725 34 155 894େମାନାଲିସା ସାହୁ &ା ସବୁାଷ ଚ*�  ସାହୁ ZUX0433995

!ୀ /2736 23 155 895ସସ-ୀତା େଜନା &ା ସଂଜର କମୁାର େଜନା ZUX1358928

!ୀ /2737 23 155 896ସସ-ିତା େଜନା &ା ସ0ୟ କମୁାର େଜନା ZUX1173301

ପ ୁ /2738 49 155 897ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ପି େଗୗର ଚ*�  ସାହୁ ZUX0434126

!ୀ /2739 45 155 898ବାସ2ି ସାହୁ &ା ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ZUX0434134

ପ ୁ /27310 29 155 899ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ସାହୁ ପି ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ZUX0434142

ପ ୁ /90911 21 155 900ବ4ନ ବିହାରୀ େବେହରା ପି ରାମ ଚ*�  େବେହରା ZUX1228113

!ୀ /99812 30 155 901ଗରୁୁବାରୀ ଗରଡା &ା ଗଂଗା ଗରଡା ZUX1338912

ପ ୁ /99913 28 155 902ବାଦଲ ବିହାରୀ େବେହରା ପି ରାମଚ*�  େବେହରା ZUX1339696

!ୀ /99914 29 155 903ହିମାବି*ୁ େଚୗଧରୁୀ &ା ସଯୂ�9କା2 େଚୗଧରୁୀ ZUX1012897

ପ ୁ /99915 42 155 904ଜଳଧର େହ:�ମ ପି ରାମସାଇ େହ:�ମ ZUX0829861

ପ ୁ /99916 31 155 905ଜିେତ*�  କମୁାର େଜନା ପି ରବି*�  େଜନା ZUX0944322

!ୀ /99917 24 155 906େସୗମ�ାରାଣୀ େଜନା &ା ଜିେତ*�  େଜନା ZUX0944330

ପ ୁ /99918 22 155 907ସନୁୀଳ େଖମ;ୁୁ ପି ଧନଜ େଖମ;ୁୁ ZUX1339712

!ୀ /99919 31 155 908ଅ:ିକା େଖାସଲା &ା କୃ< ନାୟକ ZUX1246420

ପ ୁ /99920 45 155 909ଶା2ୁନୁ କମୁାର ଖରୁା ପି ବା=ନିଧି ଖରୁା OR/12/089/208621

!ୀ /99921 37 155 910େସେଲାନି ରାଣି ଖରୁା &ା ସା2ୁନୁ କମୁାର ଖରୁା LSL1525484

!ୀ /99922 68 155 911ଅଚ9ନା ମହା2ି &ା କଶୁ ମହା2ି ZUX1230697

!ୀ /99923 41 155 912ତୁଳସୀ ମହା2ି &ା ଦୀେନଶ କମୁାର ମହା2ି ZUX0829887

ପ ୁ /99924 54 155 913ଦିେନଶ କମୁାର ମହା2ି - ତୁଳସୀ ମହା2ି ZUX1101799

!ୀ /99925 62 155 914ତିେଳା>ମା ମଳୂୀ &ା ରାମଚ*�  ମଳୂୀ ZUX1210202

ପ ୁ /99926 48 155 915ଭଗବାନ ମଳୂୀ ପି ରାମଚ*�  ମଳୂୀ ZUX1210178

ପ ୁ /99927 44 155 916ମେନାଜ କମୁାର ପ;ା ପି ବାେଚ?ର ପ;ା ZUX1173319

ପ ୁ /99928 32 155 917ଜଗନ@ ାଥ ପ;ା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପ;ା ZUX0829853

ପ ୁ /99929 27 155 918କାଳି କୃଷ@ ପ;ା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପ;ା ZUX0829879

!ୀ /99930 35 155 919ର0ିତା ରାଉତ &ା ସେ2ାଷ ରାଉତ ZUX1274190

ପ ୁ /99931 26 155 920ଘାସିରାମ ତ2ି ପି ପଣୂ9 ତ2ି ZUX1229269

ପ ୁ /99932 25 155 921ଦ:ରୁୁଧର ତ2ି ପି ପଣୂ9 ତ2ି ZUX1230267

ପ ୁ /121/5133 24 155 922ପଵନ ପ;ା ପି ପ�ଫଲୁC  କମୁାର ପ;ା ZUX1237122

!ୀ /034 31 155 923ସନୁୀତା &ାଇଁ &ା ନାରାୟଣ &ାଇଁ ZUX1364041

!ୀ /QR NO S S35 19 155 924ସଚୂୀସ- ିତା ମହାରଣା ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ZUX1418557

!ୀ /99936 66 155 925ବC ାଂଦୀନା ନାଗ - ଜୟଂତୀ ZUX1425727

!ୀ /012537 22 155 926ରଶ-ୀତା ସାବର sabar &ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାବର ZUX1428127

!ୀ /0038 29 157 1ସଜନୀ େବେହରା &ା ର0ୀତ କମୁାର େବେହରା ZUX1052711

ପ ୁ /Aurobindo39 31 157 2ସେ2ାଷ କମୁାର ପାତ� ପି ଜଗଦିଶ କମୁାର ପାତ� LSL1525047

ପ ୁ /140 53 157 3ଶା2ିଶୀଳ ଖରା ପି ଗ�ାଧର ଖରା OR/12/089/204011

!ୀ /141 48 157 4ଲ,-ୀ ଖରା &ା ଶା2ିଶଳି ଖରା OR/12/089/204012

!ୀ /142 27 157 5ଜୟ2ି ଖରା ପି ଶା2ିଶୀଳ ଖରା ZUX0645432

ପ ୁ /243 35 157 6ରାଜୁ ଭାIର ପି ଏମ ଏନ ଭାIର ପାଣିେକର ZUX0669036

ପ ୁ /244 30 157 7ଗKୁ ଜାନୀ ପି ମଦନ ଜାନୀ ZUX0652420

ପ ୁ /245 28 157 8ଜଗନ@ ାଥ ଜନୀ ପି ମଦନ ଜନୀ ZUX0652446

ପ ୁ /346 67 157 9ଅମିୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ OR/13/093/330362

!ୀ /347 54 157 10ସମିୁତ�ା ଦାସ &ା ଅମିୟ କମୁାର ଦାସ OR/13/093/330363

ପ ୁ /348 41 157 11ସଜିୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ଅମିୟ କମୁାର ଦାସ LSL1443092

ପ ୁ /449 48 157 12ରବି*�  କମୁାର &ାଇଁ ପି ସିେନଇ &ାଇଁ OR/12/089/204305

!ୀ /650 56 157 13ଜୟ2ି. ଦଳପତି &ା କମଳେଲାଚନ ଦଳପତି OR/13/093/330233

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO &ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /651 31 157 14ମେହ?ର ଦଳପତି ପି କମଳ େଲାଚନ ଦଳପତି ZUX0278028

ପ ୁ /652 24 157 15ନିର0ନ ଦଳପତି ପି କମଳ େଲାଚନ ଦଳପତି ZUX0874396

ପ ୁ /753 67 157 16କାଳ*ି ଚରଣ ରାଉତ ପି ନବଘନ ରାଉତ OR/12/089/204429

ପ ୁ /754 42 157 17ସତ�ପ�ିୟ ରାଉତ ପି କାଳ*ୀ ଚରଣ ରାଉତ LSL1333046

!ୀ /755 38 157 18ମଧସୁ- ିତା ରାଉତ &ା ସତ�ପ�ିୟ ରାଉତ LSL2375210

!ୀ /856 27 157 19ଶ�ାବଣୀ ମଲC ିକ ପି ଶିବ ରାମ ମଲC ିକ ZUX0652412

ପ ୁ /957 68 157 20ଦୟାନିଧି ମହା2ି ପି ବି?ନାଥ ମହା2ି OR/12/089/204543

!ୀ /958 68 157 21ସକୁା2ି ବାଳା ମହା2ି &ା ଦୟାନିଧି ମହା2ି OR/12/089/204544

ପ ୁ /959 38 157 22େଦବାଶିସ ମହା2ି ପି ଦୟାନିଧି ମହା2ି LSL1331610

!ୀ /960 36 157 23େଦବିଶ�ୀ ମହା2ି ପି ଦୟାନିଧି ମହା2ି LSL2375038

ପ ୁ /961 33 157 24ସଭୁାଶିଷ ମହା2ି ପି ଦୟାନିଧି ମହା2ି LSL2375020

!ୀ /1062 52 157 25ପ�ଣୀତା କମୁାରୀ େଦବୀ &ା ଅସ� ପାଢୀ LSL1333137

ପ ୁ /1063 55 157 26ଅସ� ପାଢୀ ପି ରାମଚରଣ ପାଢୀ LSL1333129

ପ ୁ /1164 59 157 27ଶିବ େକଶବ ଦାଶ ପି ମିନ େକତନ ଦାଶ OR/12/089/204602

!ୀ /1165 53 157 28ପ�ତିମା ଦାସ &ା ଶିବ େକଶବ ଦାସ OR/12/089/204603

ପ ୁ /1166 32 157 29ବିପSବ ଦାସ ପି ଶିବେକଶବ ଦାସ ZUX0123067

!ୀ /1167 29 157 30ସାଗରିକା ଦାଶ ପି ଶିବ େକଶବ ଦାଶ ZUX0434498

!ୀ /1368 51 157 31ସନିୁତା ରଥ &ା ତପନ କିରଣ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/204874

ପ ୁ /1369 57 157 32ତପନ କିରଣ ତ�ିପାଠୀ ପି ଦିଗା:ର ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/204937

ପ ୁ /1370 28 157 33ରାେଜଶ ତ�ିପାଠୀ ପି ତପନ କିରଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0434241

!ୀ /1371 24 157 34ମନୀଷା ତ�ିପାଠୀ ପି ତପନ କିରଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0874388

!ୀ /1372 23 157 35େଲାପାମଦୁ� ା ତ�ିପାଠି ପି ତାରା ଚରଣ ତ�ିପାଠି ZUX1188176

ପ ୁ /1573 61 157 36ପ�ହଲC ାଦ ମହାରଣା ପି ବିର ମହାରଣା OR/12/089/204948

!ୀ /1574 57 157 37ଶା2ିଲତା ମହାରଣା &ା ପ�ହଲC ାଦ ମହାରଣା ZUX0123109

ପ ୁ /1575 40 157 38ସେ2ାଷ ମହାରଣା ପି ପ�ହଲC ାଦ ମହାରଣା ZUX0123117

ପ ୁ /1576 32 157 39କାଳୀକୃ< ମହାରଣା ପି ପ�ହଲC ାଦ ମହାରଣା ZUX0123125

ପ ୁ /1677 49 157 40ମେନାରଂଜନ ଦାସ ପି େଗୗରା� ଚରଣ ଦାସ ZUX0207787

ପ ୁ /1678 44 157 41ମିନେକତନ ଦାସ ପି େଗୗରା� ଚରଣ ଦାସ LSL2379345

!ୀ /1679 42 157 42ଅଳକା ଦାସ &ା ମୀନେକତନ ଦାସ LSL2379337

!ୀ /1680 41 157 43ସମUVା ଦାସ &ା ମେନାରଂଜନ ଦାସ LSL2379329

!ୀ /1781 57 157 44ହରପ�ିୟା ପାଢୀ &ା ରାେଜ*�  ପାଢୀ OR/12/089/204966

ପ ୁ /1782 34 157 45ଚମନ ପାଢୀ ପି ରାେଜ*�  ପାଢୀ ZUX0123141

!ୀ /1783 31 157 46ଚ*ନା ପାଢୀ &ା ଚମନ ପାଢୀ ZUX0874180

!ୀ /1884 34 157 47ସେରାଜନୀ କWପ &ା ଅନୀଲ କWପ ZUX0762146

ପ ୁ /1885 46 157 48ମରୁଲିଧର ନାୟକ ପି ମନଚିତ ନାୟକ LSL1331081

!ୀ /1886 42 157 49ଲ,-ୀ ନାୟକ &ା ମରୁଲୀଧର ନାୟକ LSL2397321

!ୀ /1987 45 157 50ଟି, ଗିତା &ା ରାମଚ*�  େଧାବି LSL1331024

ପ ୁ /1988 54 157 51ରାମଚ*�  େଧାବି ପି ଲଛେମୟା େଧାବି LSL1331016

!ୀ /1989 24 157 52କରିଶ-ା କ*ପନ &ା ରବି କ*ପନ ZUX1104884

ପ ୁ /2090 46 157 53ରାେଜ*�  କମୁାର ନାୟକ ପି ରୁପସିଂ ନାୟକ LSL2375103

!ୀ /2091 34 157 54ସେୁଶାଭିତା ନାୟକ &ା ରାେଜ*�  କମୁାର ନାୟକ LSL2375111

ପ ୁ /2192 48 157 55ରେମଶ ଚ*� . ନାୟକ ପି ରୁପସିଂ ନାୟକ LSL1514280

!ୀ /2193 38 157 56ମମତା ନାୟକ &ା ରେମଶ ଚ*�  ନାୟକ LSL2375574

ପ ୁ /2394 62 157 57ଅରୁେଣାଦୟ ପ�ହରାଜ ପି କୃ< ଚ*�  ପ�ହରାଜ ZUX0123174

!ୀ /2395 39 157 58େରାଜିତା ପ�ହରାଜ ପି ଅରୁେଣାଦୟ ପ�ହରାଜ ZUX0123190

ପ ୁ /2396 37 157 59ରାେଜଶ କମୁାର ପ�ହରାଜ ପି ଅରୁେଣାଦୟ ପ�ହରାଜ ZUX0207795

ପ ୁ /2497 67 157 60ଶ�ାମ ଖିଲ ପି .ଦୁଲC ଭ ଖିଲ ZUX0278051

ପ ୁ /2498 62 157 61ବଲା ଖିଲ ପି ଶ�ାମ ଖିଲ ZUX0278069

!ୀ /2499 35 157 62ଟୁକନୁା ଖଡୁା &ା ଧନୁ ଖଡୁା ZUX0645291

ପ ୁ /24100 35 157 63ଧନୁ ଖଡୁା ପି େଦତୖାରୀ ଖଡୁା ZUX0645416

ପ ୁ /24101 34 157 64ଗ�ାଧର ଖଡୁା ପି ଶ�ାମ ଖଡୁା LSL2379410

ପ ୁ /24102 29 157 65ଲବ ଖଡୁା ପି େଦତୖାରି ଖଡୁା ZUX0645275

!ୀ /25103 28 157 66ଶଭୁ ଦଶ9ନୀ ପରିWା ପି ନାରାୟଣ ପରିWା ZUX0434563

ପ ୁ /26104 56 157 67ରାେଜ*�  ନାୟକ ପି ରାଧାକୃ< ନାୟକ LSL2371649

!ୀ /26105 48 157 68ରୀତା ନାୟକ &ା ରାେଜ*�  ନାୟକ LSL2371631

ପ ୁ /26106 29 157 69େରାବିନ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାେଜ*�  କମୁାର ନାୟକ ZUX0367342

ପ ୁ /26107 23 157 70େରାହନ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାେଜ*�  କମୁାର ନାୟକ ZUX1189257

!ୀ /28108 56 157 71ସଜୁାତା ବZି &ା ରବିନାରାୟଣ ନ* ZUX0278085

ପ ୁ /28109 60 157 72ରବି ନାରାୟଣ ନ* ପି ଯ[ିୁVିର ନ* ZUX0278077

!ୀ /28110 23 157 73େସାନାଲି ନ* ପି ରବି ନାରାୟଣ ନ* ZUX0947424

ପ ୁ /29111 66 157 74େମାହନ ଚ*�  େବନିଆ ପି ଲାଜର େବନିଆ OR/12/089/206286

!ୀ /29112 55 157 75ମନିୁ େବନିଆ &ା େମାହନ ଚ*�  େବନିଆ OR/12/089/206287

2 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO &ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 4ୱାଡ9  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

9!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /29113 35 157 76ସରୁଜ କମୁାର େବନିଆ ପି େମାହନ ଚ*�  େବନିଆ LSL2632545

ପ ୁ /29114 28 157 77େସାେଫାନ କମୁାର େବନିଆ ପି େମାହନ ଚ*�  େବନିଆ ZUX0644823

ପ ୁ /30115 26 157 78ମାନସ ରଂଜନ ମହା2ି ପି ତୁଷାର କା2 ମହା2ି ZUX0698274

ପ ୁ /30116 61 157 79ତୁଷାର କା2 ମହା2ି ପି ରାମଚ*�  ମହା2ି LSL1331883

!ୀ /30117 54 157 80ଶା2ିମ0ରୀ ମହା2ି &ା ତୁଷାର କା2 ମହା2ି LSL2632552

ପ ୁ /30118 28 157 81]ାନ ପ�କାଶ ମହା2ି ପି ତୁଷାର କା2 ମହା2ି ZUX0341982

!ୀ /30119 24 157 82ନମ�ତା ପ^ନାୟକ ମା ସବୁାଶିନୀ ପ^ନାୟକ ZUX1192368

ପ ୁ /31120 60 157 83ଜଗନାଥ ପାଇକ ପି ସମରା ପାଇକ OR/12/089/206282

!ୀ /31121 53 157 84ମିନତୀ ପାଇକ &ା ଜଗନ@ ାଥ ପାଇକ OR/12/089/206283

ପ ୁ /31122 28 157 85ବିଜୟ କମୁାର ପାଇକ ପି ଜଗନ@ ାଥ ପାଇକ ZUX0652438

!ୀ /31123 30 157 86ବିଜୟ ଲ,-ୀ ପାଇକ ପି ଜଗନ@ ାଥ ପାଇକ ZUX0341990

!ୀ /33124 60 157 87ମ_ୁା େଖମ;ୁୁ &ା େଖମ;ୁ ୁେରଲି OR/12/089/206281

ପ ୁ /33125 40 157 88ଦଶରଥ େଖମ;ୁୁ ପି େଖମ;ୁ ୁେରଲି LSL1408616

!ୀ /33126 22 157 89େମନକା େଖମ;ୁୁ ପି େଖମ;ୁ ୁେରଲି ZUX1189364

ପ ୁ /34127 39 157 90ପ�ଶା2 କମୁାର େବେହରା ପି କାଳୁ ଚରଣ େବେହରା LSL1337864

ପ ୁ /34128 34 157 91ପ�ଫଲୁC  କମୁାର େବେହରା ପି କାଳୁଚରଣ େବେହରା LSL2628204

ପ ୁ /35129 57 157 92କ0ୁ ବିହାରୀ ସାମଲ ପି ହେରକୃ< ସାମଲ LSL1338938

!ୀ /35130 55 157 93ମ0ଲୁତା ସାମଲ &ା କ0ୁ ବିହାରି ସାମଲ LSL1339035

ପ ୁ /35131 22 157 94ସତ�ବ� ତ ସାମଲ ପି କ0ୁ ବିହାରୀ ସାମଲ ZUX1226315

ପ ୁ /36132 58 157 95ହେରକୃ< ରାଉତ ପି ପିତା:ର ରାଉତ LSL2628428

!ୀ /36133 48 157 96ର�ଲତା ରାଉତ &ା ହେରକୃ< ରାଉତ LSL2628410

!ୀ /37134 76 157 97କମୁଦିୁନି ଦାଶ &ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ OR/12/089/206272

ପ ୁ /37135 54 157 98ନିଳା=ଳ ଦାଶ ପି ପ�ଫଲୁC  କମୁାର ଦାଶ OR/12/089/206273

ପ ୁ /37136 52 157 99ତ�ୀପତି ଦାଶ ପି ପ�ଫଲୁC  କମୁାର ଦାଶ OR/12/089/206274

!ୀ /37137 40 157 100କବୀତା ଦାଶ &ା ତ�ିପତି ଦାଶ LSL1332345

!ୀ /37138 46 157 101ମମତା ତ�ିପାଠୀ &ା ନିଳା=ଳ ଦାଶ LSL1332337

ପ ୁ /38139 64 157 102ତ�ୀନାଥ ଗଉଡ ପି େସାମନାଥ ଗଉଡ OR/12/089/312161

!ୀ /38140 58 157 103ସାହାବାଣି ଗଉଡ &ା ତ�ୀନାଥ ଗଉଡ OR/12/089/312163

ପ ୁ /38141 43 157 104ମେନାଜ କମୁାର ଗଉଡ ପି ତ�ୀନାଥ ଗଉଡ LSL1334226

ପ ୁ /38142 38 157 105ସରୁଜକମୁାର େଗୗଡ ପି ତ�ିନାଥ େଗୗଡ LSL2632495

!ୀ /38143 35 157 106ଅନିତା େଗୗଡ &ା ମେନାଜ େଗୗଡ LSL1525070

ପ ୁ /38144 34 157 107ଫିେରାଜ କମୁାର େଗୗଡ ପି ତ�ିନାଥ େଗୗଡ LSL2632461

ପ ୁ /39145 63 157 108ଆଦୁ ମାଝି ପି ହରିବ4ୁ ମାଝି OR/12/089/206262

!ୀ /39146 58 157 109ସର&ତି ମାଝି &ା ଆଦୁ ମାଝି OR/12/089/206263

ପ ୁ /39147 39 157 110େମାହନ ମାଝି ପି ଆଦୁ ମାଝି LSL1332709

!ୀ /39148 34 157 111ସଶିୁଳା ମାଝୀ ପି ଆଦୁ ମାଝୀ LSL2628311

ପ ୁ /39149 34 157 112ବାସେୁଦବ ମାଝୀ ପି ଆଦୁ ମାଝୀ ZUX0278093

!ୀ /39150 28 157 113ଲ,-ି ମାଝୀ &ା ବାସେୁଦବ ମାଝୀ ZUX0645044

ପ ୁ /40151 28 157 114େଲାକିତ ବାବର ପି ଲଳିତ ବାବର ZUX0652404

!ୀ /40152 57 157 115ରାଜାରାଣି ବମN &ା ଏa େକ ବମN OR/12/089/206254

ପ ୁ /40153 55 157 116ଅବିନାଶ ଚ*�  ବମN ପି ଗରୁୁଦାସ ରାମ ବମN OR/12/089/206898

ପ ୁ /40154 48 157 117ଆନନ କମୁାର ବମN ପି ଗରୁୁଦାସ ରାମ ବମN OR/12/089/206257

!ୀ /40155 46 157 118ଜୟଶ�ୀ ସାହୁ &ା ଆନନ କମୁାର ବମN LSL1332790

ପ ୁ /40156 60 157 119ମେୁ_?ର ଲାଲ ବମN ପି ଗରୁୁଦାସ ରାମ ବମN OR/12/089/206255

!ୀ /40157 52 157 120େରଣବୁାଳା ବମN &ା ମେୁ_?ର ଲାଲ ବମN OR/12/089/206256

!ୀ /40158 49 157 121କମେଲଶ ବମN &ା ଅବିନାଶ ଚ*�  ବମN OR/12/089/212593

ପ ୁ /40159 30 157 122ସ*ିପ ବମN ପି ମେୁ_?ର ଲାଲ ବମN ZUX0342055

!ୀ /41160 90 157 123ଶସିୁଳାରାଣି ବମN &ା ଗରୁୁଦାସ ରାମ ବମN OR/12/089/206252

ପ ୁ /41161 67 157 124&ତା2ର କମୁାର ବମN ପି ଗରୁୁଦାସ ରାମ ବମN OR/12/089/206253

!ୀ /42162 61 157 125ନିମ9ଳା ଭୂୟb &ା ବି<ୁଚରଣ ଭୂୟb OR/12/089/206250

ପ ୁ /42163 40 157 126ମି0ନ କମୁାର ଭୂୟb ପି ବି<ୁଚରଣ ଭୂୟb LSL1443290

ପ ୁ /42164 38 157 127ସ0ୟ କମୁାର ଭୂୟb ପି ବି<ୁଚରଣ ଭୂୟb LSL1334010

ପ ୁ /42165 38 157 128ରଂଜନକମୁାର ଭୁୟb ପି ବି<ୁଚରଣ ଭୁୟb LSL2636553

!ୀ /42166 35 157 129ଅନୁପମା ଭୂୟb &ା ମି0ନ କମୁାର ଭୂୟb ZUX0391177

ପ ୁ /42167 34 157 130ମେନାଜକମୁାର ଭୁୟb ପି ବିଷ-ଚୁରଣ ଭୁୟb LSL2628352

!ୀ /42168 34 157 131ଶବ9 ରୀ ଶଭୁଦଶ9ନୀ ଭୂୟb ପି ବି<ୁଚରଣ ଭୂୟb ZUX0278291

ପ ୁ /42169 26 157 132ରବି*�  କମୁାର ଭୂୟାୱ ମା ନିମ9ଳା ଭୂୟାୱ ZUX0698266

ପ ୁ /43170 79 157 133ନେର*�  କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଭିକାରି ମହାପାତ� OR/12/089/206243

!ୀ /43171 68 157 134ମିନା ମହାପାତ� &ା ନେର*�  କମୁାର ମହାପାତ� OR/12/089/206244

ପ ୁ /43172 55 157 135ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ନେର*�  କମୁାର ମହାପାତ� OR/12/089/206245

!ୀ /43173 50 157 136ରାଜଶ�ୀ ମହାପାତ� &ା ସେରାଜକମୁାର ମହାପାତ� OR/12/089/206831

!ୀ /43174 45 157 137ପcୁଲତା ମହାପାତ� &ା ସନିୁଲ କମୁାର ମହାପାତ� LSL1443282

3 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO &ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /43175 41 157 138ସନିୁଲ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ନେର*�  କମୁାର ମହାପାତ� OR/12/089/206246

!ୀ /44176 31 157 139ରାେଜଶ ଭାIର ପି ଏମ ଏନ ଭାIର ZUX0278101

ପ ୁ /44177 59 157 140ଏ� ଏd ଭାIର ପି ଏ� ଏd ନାନୁ OR/12/089/206284

!ୀ /44178 43 157 141ସେରାଜିନି ଭାIର ପି ଏମ. ଏନ . ଭାIର OR/12/089/207180

ପ ୁ /44179 38 157 142ସେ2ାଷ ପାଣିେକର ପି ଏମ ଏନ ଭାeର ପାଣିେକର ZUX0121723

ପ ୁ /45180 39 157 143ଶରତ ଚ*�  େଜନା ପି ମାୟାଧର େଜନା LSL1331396

!ୀ /45181 28 157 144ଅ�9ନା େଜନା &ା ଶରତ ଚ*�  େଜନା ZUX0645440

!ୀ /47182 65 157 145ପଦ- ିନୀ ପାଢୀ &ା ରଜନୀକା2 ପାଢୀ ZUX0391110

ପ ୁ /47183 52 157 146ପ�ଳୟ ପ�ଭ0ନ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ରଜନୀ କା2 ପାଢୀ LSL1333715

ପ ୁ /47184 49 157 147ଦୀଲିପ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରଜନୀ କା2 ପାଢୀ LSL1333566

ପ ୁ /47185 44 157 148ନିର0ନ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରଜନୀ କା2 ପାଢୀ LSL1334168

!ୀ /47186 43 157 149େଲାପାମଦୁ� ା ପାଢୀ &ା ପ�ଳୟ ପ�ଭ0ନ ପ�ସାଦ ପାଢୀ LSL1333723

!ୀ /47187 36 157 150ସରୁଭି କମୁାରୀ ପାଢୀ &ା ନିର0ନ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0342063

!ୀ /47188 22 157 151ଅନେମାଲ ପାଢି ପି ଦିଲC ିପ କମୁାର ପାଢି ZUX1120229

!ୀ /47189 42 157 152ସମUVା ପ;ା &ା ଦିଲC ୀପ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0391128

ପ ୁ /48190 30 157 153ସି[ାଥ9 ଶOର ସାହୁ ପି ପ�କାଶ ଚ*�  ସାହୁ ZUX0342071

!ୀ /49191 83 157 154ଅf9ପfୁN ପ;ା &ା ନବିନଚ*�  ପ;ା OR/12/089/206010

ପ ୁ /49192 59 157 155ମେନାର0ନ ପ;ା ପି ନବିନଚ*�  ପ;ା OR/12/089/207115

ପ ୁ /49193 50 157 156ପ�ଭାତ କମୁାର ପ;ା ପି ନବିନଚ*�  ପ;ା OR/12/089/206012

!ୀ /49194 44 157 157ସଜୁାତା ପାଣିଗ�ାହୀ &ା ପ�ଭାତ କମୁାର ପ;ା ZUX0391136

!ୀ /50195 44 157 158ସଚିୁତ� ା ସାମଲ ପି ତ�ିବାକର ସାମଲ LSL1337849

!ୀ /50196 41 157 159ନିେବଦିତା ସାମଲ &ା ସେରାଜ କମୁାର ସାମଲ ZUX0669028

ପ ୁ /53197 23 157 161ଗKୁ ବାଘ ପି ଭ_ ବାଘ ZUX1022342

ପ ୁ /53198 50 157 162ଭ_ ବାଘ ପି ନ* ବାଘ OR/12/089/206168

!ୀ /53199 40 157 163ସାବି ବାଘ &ା ଭ_ ବାଘ OR/12/089/206169

!ୀ /54200 57 157 164କ�ି<ାମୟୀ ଦାସ &ା ଜଗଦୀଶ ପ�ସାଦ &ାଇଁ LSL1334101

ପ ୁ /54201 58 157 165ଜଗଦିଶ ପ�ସାଦ &ାଇଁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ &ାଇଁ LSL1334135

!ୀ /54202 33 157 166ଦିKିମୟ ି&ାଇଁ ପି ଜଗଦିଶ ପ�ସାଦ &ାଇଁ ZUX0122242

ପ ୁ /55203 27 157 167ର0ିତ କମୁାର ବାଘ ପି କୃ< ବାଘ ZUX0874412

ପ ୁ /55204 24 157 168ସ0ୀତ ବାଘ ପି କୃ< ବାଘ ZUX1102128

ପ ୁ /55205 60 157 169କୃ< ବାଘ ପି ଚ;ାଳ ବାଘ OR/12/089/206170

!ୀ /55206 50 157 170େବଜୖୟ2ି ବାଘ &ା କୃ< ବାଘ OR/12/089/206171

ପ ୁ /55207 39 157 171ଟନିକ ବାଘ ପି କୃ< ବାଘ ZUX0122655

ପ ୁ /55208 30 157 172ରବି କ*ପାନ ପି ବାମନୁୁ କ*ପାନ ZUX1102094

!ୀ /55209 23 157 173ମମତା ପାତ� ପି କନୁୁ େଗାଲାପୀ ପାତ� ZUX1102011

ପ ୁ /55210 45 157 174ସନୁୀଲ େସାେର� ପି ଭିେ�ାର େସାେର� ZUX0122663

!ୀ /55211 34 157 175ବିଜୁଳି େସାେର� &ା ସନିୁଲ େସାେର� ZUX0122671

ପ ୁ /55212 30 157 176େଦବଦ> ପ�ସାଦ &ାଇଁ ପି ଜଗଦୀଶ ପ�ସାଦ &ାଇଁ ZUX0342089

ପ ୁ /56213 68 157 177ଘନଶ�ାମ େବେହରା ପି gାଦଶୀ େବେହରା LSL1338557

!ୀ /56214 58 157 178ବାସ2ୀ େବେହରା &ା ଘନଶ�ାମ େବେହରା LSL1338540

ପ ୁ /56215 40 157 179ସେ2ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଘନଶ�ାମ େବେହରା LSL2628212

!ୀ /56216 34 157 180େସ@ହଲତା େବେହରା &ା ସେ2ାଷ କମୁାର େବେହରା ZUX0644989

ପ ୁ /57217 48 157 181ଦୁhାଲା େକାଦ; ରାଓ ପି ଦୁhାଲା ରାମଲୁୁ OR/13/088/026366

!ୀ /58218 74 157 182ଚ*�ମଣି େଦବି &ା ହରିହର ମିଶ� OR/12/089/330113

ପ ୁ /58219 55 157 183ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ� ପି ହରିହର ମିଶ� LSL1333590

ପ ୁ /58220 49 157 184ବିଜୟକମୁାର ମିଶ� ପି ହରିହର ମିଶ� LSL1443274

!ୀ /58221 47 157 185ପ�ଭାସିନୀ ମିଶ� &ା ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ� ZUX0121905

ପ ୁ /59222 61 157 186ଶରତ ଚ*�  ତ�ିପାଠି ପି ବି?ନାଥ ତ�ିପାଠି OR/12/089/206147

!ୀ /59223 56 157 187ଚପଳା ତ�ିପାଠୀ &ା ଶରତ ଚ*�  ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/207042

ପ ୁ /59224 31 157 188ଆଶଷି ତ�ିପାଠୀ ପି ଶରତ ଚ*�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0278127

ପ ୁ /60225 38 157 189ସା2ନୁ କମୁାର ପରିଡା ପି ପଦ- ଚରଣ ପରିଡା LSL1331792

ପ ୁ /61226 52 157 190ବିେଦଶୀ ପ;ା ପି େଗାବି* ଚ*�  ପ;ା LSL1357268

!ୀ /61227 46 157 191ଲ,-ୀ ପ;ା &ା ବିେଦଶୀ ପ;ା LSL1357565

ପ ୁ /62228 60 157 192େକାରା ପ;ା ପି େଗାବି* ଚ*�  ପ;ା LSL1382548

!ୀ /62229 55 157 193ସ4�ାରାଣି ପ;ା &ା େକାରା ପ;ା LSL1357128

ପ ୁ /63230 26 157 194ଅବିନାଶ େଚୗଧରି ପି ପ�କାଶ ଚ*�  େସଠି ZUX0698142

!ୀ /63231 23 157 195ଚିନ- ୟୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ପ�କାଶ ଚ*�  େସଠୀ ZUX1189653

ପ ୁ /63232 53 157 196ପ�କାଶ ଚ*�  େସଠୀ ପି ଶ�ୀବj େସଠୀ LSL1331388

!ୀ /63233 48 157 197,ୀେରାଦା େସଠୀ &ା ପ�କାଶଚ*�  େସଠୀ LSL1348127

!ୀ /64234 40 157 198ତୁଳସା ଭୁମିଆ &ା ମ�ଳା ଭୁମିଆ ZUX0121806

ପ ୁ /64235 40 157 199ମ�ଳା ଭୁମିଆ ପି ପରୁୁେଷା>ି ଭୁମିଆ ZUX0278135

!ୀ /64236 21 157 200ଚୁମକି ଭୂମିଆ ପି ମ�ଳା ଭୂମିଆ ZUX1107861

4 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO &ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /65237 62 157 201ଭଗବାନ ହରିଜନ ପି ମଦିୁ ହରଜନ LSL1332758

!ୀ /66238 54 157 202ସମିୁତ� ା େଜନା &ା େଗାଲଖ ଚ*�  େଜନା LSL1408749

!ୀ /67239 59 157 203କନକ ବାରିକ &ା ଚ*� ମଣି ବାରିକ LSL1357466

ପ ୁ /67240 55 157 204ଚ*� ମଣି ବାରିକ ପି ଧଡି ବାରିକ LSL1338375

ପ ୁ /67241 31 157 205ସ- ୃତି ର0ନ ବାରିକ ପି ଚ*� ମଣି ବାରିକ ZUX0434365

ପ ୁ /67242 28 157 206ଅସିk ର0ନ ବାରିକ ପି ଚ*� ମଣି ବାରିକ ZUX0434373

ପ ୁ /69243 44 157 207େକଦାର ନାଥ ଦାସ ପି ନିଳକl ଦାସ ZUX1255322

!ୀ /69244 52 157 208ସକୁା2ି ପାତ� &ା େକଦାରନାଥ ଦାସ LSL1334150

ପ ୁ /69245 32 157 209ଦିଲC ୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି gାରିକା ନାଥ ସାହୁ ZUX0278143

!ୀ /70246 81 157 210ଏa ସେୁଲାଚନା . &ା ଡି ଶ�ୀନିବାସ . LSL1408640

!ୀ /70247 38 157 211ଆର େକ େଦବୀଶ�ୀ &ା ଏସ ରେମଶ କମୁାର ZUX0645499

ପ ୁ /70248 51 157 212ଏସ. ରେମଶ କମୁାର ପି ଡି ଶ�ୀନୀଵାସନ LSL1331891

ପ ୁ /71249 60 157 213ଗ�ାଧର ଭୁୟb ପି େଗାବି* ଭୁୟb ZUX0121863

!ୀ /71250 50 157 214ଭାଗ�ଲତା ଭୂୟb &ା ଗ�ାଧର ଭୂୟb LSL1357136

!ୀ /71251 27 157 215ରିOିନା କମୁାରୀ ଭୁୟb ପି ଗ�ାଧର ଭୁୟb ZUX0644898

ପ ୁ /71252 24 157 216ସିଲୁ କମୁାର ଭୂୟb ପି ଗ�ାଧର ଭୂୟb ZUX0940601

ପ ୁ /72253 60 157 217କମଳୁ ମାଝୀ ପି ନରସିଂହ ମାଝୀ LSL1333699

!ୀ /72254 55 157 218ତୁଳସା ମାଝୀ &ା କମଳୁ ମାଝୀ LSL1334051

ପ ୁ /72255 33 157 219ଶ�ାମସ*ୁର ମାଝି ପି କମଳୁ ମାଝି LSL2636561

ପ ୁ /72256 34 157 220ବିକ�ମ କମୁାର ନାୟକ ପି େକଳୖାଶ ଚ*�  ନାୟକ LSL2628196

!ୀ /72257 33 157 221ରଶ- ିତା ନାୟକ &ା ବିକ�ମ କମୁାର ନାୟକ ZUX1157163

!ୀ /72258 31 157 222ରଶ- ିତା ନାୟକ &ା ବିକ�ମ କମୁାର ନାୟକ ZUX1107903

ପ ୁ /73259 44 157 223ଇ?ର ନାୟକ ପି ସନିଆ ନାୟକ LSL1332733

!ୀ /73260 40 157 224ବୁଦୁରୀ ନାୟକ &ା ଇ?ର ନାୟକ LSL1333194

!ୀ /74261 54 157 225ରୁନୁ ଶତପଥି &ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଶତପଥି LSL1333202

ପ ୁ /74262 32 157 226ଆଶେୁତାଷ ଶତପଥୀ ପି ପ�ଫଲୁC  କମୁାର ଶତପଥୀ ZUX0342105

ପ ୁ /75263 62 157 227ସଧୁାକର ଭଦ� ପି ଉjବ ଭଦ� LSL1357482

!ୀ /75264 33 157 228ରୂପନୀତା ଭଦ� ପି ସଧୁାକର ଭଦ� ZUX0122283

ପ ୁ /75265 30 157 229ବି?ଭାନ ଭଦ� ପି ସଧୁାକର ଭଦ� ZUX0342113

!ୀ /75266 59 157 230ମୀରା ଦାସ &ା ସଧୁାକର ଭଦ� LSL1357490

!ୀ /76267 50 157 231ବୁଦୁରୀ ଚାଲାଣ &ା ସମରା ଚାଲାଣ LSL1338391

!ୀ /76268 25 157 232ଚhା ଚଲାଣ ମା ବୁଦୁରୀ ଚଲାଣ ZUX0874354

!ୀ /77269 53 157 233ଇଭାତୁରିୀ ଅନୁରାଧା &ା ଇଭାତୁରୀ ଶା:ାଶିବ ରାଓ LSL2636504

ପ ୁ /77270 58 157 234ଇଭାତୁରୀ ଶା:ାଶିବ ରାଓ ପି ଇଭାତୁରୀ େଭOଟ ରାଓ LSL2632560

ପ ୁ /77271 30 157 235ଇଭାତୁରୀ ଶ�ୀକା2 ପି ଇଭାତୁରୀ ଶା:ାଶିବ ରାଓ ZUX0342121

ପ ୁ /78272 44 157 236ମୀନ ବିେଶାୟୀ ପି ସ*ୁର ବିେଶାୟୀ ZUX0122259

!ୀ /78273 39 157 237ମ�ଳ ବିେଶାୟୀ &ା ମୀନ ବିେଶାୟୀ ZUX0207829

!ୀ /79274 49 157 238େଗୗରୀ େବେହରା &ା ରବିଲାଲ େବେହରା LSL2628253

ପ ୁ /79275 33 157 239ରଂଜିତକମୁାର େବେହରା ପି ରବିଲାଲ େବେହରା LSL2628279

ପ ୁ /80276 54 157 240ସସୁା2 କମୁାର ଦାସ ପି ହରି ଦାସ LSL2628287

!ୀ /80277 47 157 241ମ�ୁଳି ଦାସ &ା ସସୁା2 କମୁାର ଦାସ LSL2628295

ପ ୁ /80278 31 157 242ସମୀର କମୁାର ଦାସ ପି ସଶୁା2 କମୁାର ଦାସ ZUX0122382

ପ ୁ /81279 43 157 243ପ�ଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଅର,ତି େବେହରା LSL1467240

!ୀ /81280 34 157 244ସଭୁାସିନୀ େଜନା &ା ପ�ଦୀପ କମୁାର େବେହରା ZUX0342139

ପ ୁ /82281 33 157 245େହମ2 କମୁାର ନାୟକ ପି ଧନୁଜ9 ୟ ନାୟକ LSL2632503

ପ ୁ /82282 30 157 246ବସ2 କମୁାର ନାୟକ ପି ଧନୁଜ9 ୟ ନାୟକ ZUX0434290

!ୀ /82283 24 157 247ଚhା ନାୟକ &ା ବସ2 କମୁାର ନାୟକ ZUX1129592

ପ ୁ /83284 48 157 248େଡଭିଡ ରିଚାଡ9  େନଲସନ ଦୀନବ4ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଦୀନବ4ୁ ZUX0122507

!ୀ /83285 56 157 249ସଭୁାଂସି ମନଜମାଳା ଦୀନବ4ୁ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଦୀନବ4ୁ ZUX0122499

!ୀ /83286 41 157 250ସଭୁସ- ିତା ଦୀନବ4ୁ &ା େଡଭିm ରିଚାଡ9  େନଲସd ଦୀନବ4ୁ ZUX0342147

ପ ୁ /84287 64 157 251କିେଶାର ଚ*�  ନାୟକ ପି ଗଣପତି ନାୟକ ZUX0122523

!ୀ /84288 57 157 252ଶା2ି ଲତା ନାୟକ &ା କିେଶାର ଚ*�  ନାୟକ ZUX0122531

ପ ୁ /84289 32 157 253େଦବାଶିଷ ନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ*�  ୍ନାୟକ ZUX0122549

ପ ୁ /84290 30 157 254େସ@ହାଶିଷ ନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ*�  ନାୟକ ZUX0342154

!ୀ /85291 43 157 255ଦିKିମୟୀ େଲOା &ା ତୁଷାର ର0ନ ନାୟକ LSL2636603

ପ ୁ /85292 49 157 256ତୁଷାର ର0ନ ନାୟକ ପି ଉେପ*�  ନାଥ ନାୟକ LSL2636595

ପ ୁ /86293 66 157 257ବିଭୁ ଭୂଷଣ ଖ;ାୟୀ ପି ପରୁୁେଷା>ମ ଖ;ାୟୀ ZUX0122515

ପ ୁ /86294 38 157 258ଧନୁଜ9 ୟ ତ2ୀ ପି ମଧ ୁତ2ୀ ZUX0278150

!ୀ /86295 33 157 259କମଳା ତ2ୀ &ା ଧନୁଜ9 ୟ ତ2ୀ ZUX0278168

!ୀ /87296 59 157 260ମେନାରମା ପାଣିଗ�ାହୀ &ା ରାେଜ*�  କମୁାର ସାoା ZUX0122598

ପ ୁ /87297 24 157 261େରାହିତ ପଟନାୟକ ପି େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ZUX0940577

ପ ୁ /87298 55 157 262ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି କଳୁମଣି ସାହୁ ZUX1127976

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO &ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /87299 46 157 263ମଳୟ ସାହୁ &ା ଅେଶାକ ସାହୁ ZUX1128008

ପ ୁ /87300 61 157 264ରାେଜ*�  ସାoା ପି ନାରାୟଣ ସାoା ZUX0122606

!ୀ /87301 33 157 265ବନାନୀ ସାoା ପି ରାେଜ*�  ସାoା ZUX0122614

ପ ୁ /88302 44 157 266ଟୁନା ଭୂମିଆଁ ପି କଶୁ ଭୂମିଆଁ ZUX0122846

!ୀ /88303 34 157 267ନବୀନା ଭୂମିଆଁ &ା ଟୁନା ଭୂମିଆଁ ZUX0122853

ପ ୁ /89304 33 157 268ଭ0 ଜାନୀ ପି ଗା�ୁ ଜାନୀ ZUX0122861

ପ ୁ /89305 39 157 269ମନୁା ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0122879

!ୀ /90306 40 157 270ଯମନୁା େଦଇ &ା ଧବେଳ&ର ରାଉତ ZUX0122903

ପ ୁ /90307 43 157 271ଧବେଳ&ର ରାଉତ ପି ଂଚ*� ଭାନୁ ରାଉତ ZUX0122895

ପ ୁ /91308 64 157 272ସଦାନ* େଭାଇ ପି େବରୖାଗୀ େଭାଇ ZUX0278176

ପ ୁ /92309 43 157 273ଲାଇବନ ତ2ୀ ପି ସାଧରୁାମ ତ2ୀ ZUX0278184

!ୀ /92310 38 157 274କମଳା ତ2ୀ &ା ଲାଇବନ ତ2ୀ ZUX0278192

!ୀ /93311 49 157 275ଲ,-ୀନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ପି ବଂଶିଧର ପଟନାୟକ OR/12/089/206877

!ୀ /93312 47 157 276ଶ2ିଲତା ପଟନାୟକ &ା ଲ,-ୀ ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ LSL1332295

!ୀ /93313 25 157 277ସଶୁ�ୀ ଶ�[ା�ିନୀ ପ^ନାୟକ ପି ଧରଣୀଧର ପ^ନାୟକ ZUX0874131

ପ ୁ /93314 25 157 278ବି? ବିହାରୀ ପ^ନାୟକ ପି ଲ,-ୀ ନାରାୟଣ ପ^ନାୟକ ZUX0874172

ପ ୁ /93315 64 157 279ସେୁରଶ ଚ*�  ପ^ନାୟକ ପି ବଂଶିଧର ପ^ନାୟକ LSL1357508

ପ ୁ /93316 54 157 280ଧରଣୀ ଧର ପ^ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ପ^ନାୟକ OR/12/089/206985

!ୀ /93317 49 157 281ସଚଳା ପ^ନାୟକ &ା ଧରଣୀ ଧର ପ^ନାୟକ OR/12/089/206978

!ୀ /94318 55 157 282ଜମନୁା ପରଦୁଣୀ &ା ଗରୁୁ ପରଜା OR/12/089/204914

!ୀ /94319 33 157 283ପାବ9 ତୀ ପରଜୁଣୀ ପି ଗରୁୁ ପରଜା ZUX0117952

ପ ୁ /95320 23 157 284ଅଭିନିତ ପଢ଼ୀ ପାଢି ପି ନୀଳକl ପଢ଼ୀ ପାଡି ZUX1129600

!ୀ /95321 50 157 285ଭାରତୀ ପାଢୀ &ା ନିଳକl ପାଢୀ LSL1332121

ପ ୁ /95322 56 157 286ନୀଳକl ପାଢୀ ପି ଲ,-ି ନରସିଂହ ପାଢୀ LSL1332139

!ୀ /95323 51 157 287ସକୁା2ି ପ�ଧାନ &ା ବୁ*ାବନ ପ�ଧାନ OR/12/089/208901

ପ ୁ /96324 42 157 288ନେଗ*�  ନାଥ ବିେଶାଈ ପି ରଘନୁାଥ ବିେଶାଈ ZUX0278200

!ୀ /96325 42 157 289ରତ@ ଶିଳା ବିେଶାଈ &ା ନେଗ*�  ନାଥ ବିେଶାଈ ZUX0278218

!ୀ /97326 55 157 290େବଶୖାଖ ୁତ2ୀ ପି ଡମ ୁତ2ି ZUX0278226

!ୀ /97327 55 157 291ମନମତି ତ2ୀ &ା େବଶୖାଖ ୁତ2ୀ ZUX0278234

ପ ୁ /98328 46 157 292ତ�ିେଲାଚନ ତ2ୀ ପି ଧନର ତ2ୀ ZUX0391169

!ୀ /98329 43 157 293ସନୁାମଣି ତ2ୀ &ା ତ�ିେଲାଚନ ତ2ୀ ZUX0278242

ପ ୁ /101330 40 157 294ଶିବା େଖମ;ୁୁ ପି େରଲି େଖମ;ୁୁ ZUX0342162

!ୀ /101331 37 157 295ଚ*�ମା େଖମ;ୁୁ &ା ଶିବା େଖମ;ୁୁ ZUX0342170

ପ ୁ /102332 45 157 296ରବି*�  ନାଥ ସିଂ ପି ହାଡି ବ4ୁ ସିଂ ZUX0342188

!ୀ /103333 76 157 297ମାଳତୀପ�ୀୟା ବାରିକ &ା ମରୂଲୀଧର ବାରିକ ZUX0342204

ପ ୁ /103334 46 157 298ସକୁା2 ବାରିକ ପି ମରୂଲୀଧର ବାରିକ ZUX0342212

!ୀ /103335 34 157 299ପ�ଭାସିନି ବାରିକ &ା ସକୁା2କିେଶାର ବାରିକ ZUX0644971

ପ ୁ /103336 22 157 300ବାଦଲ େସଠି ପି କାଲୁଚରଣ େସଠି ZUX1069376

ପ ୁ /104337 68 157 301ବିଦ�ାଧର ପତି ଶମN ପି ନିଧିରାମ ପତି ଶମN ZUX0391185

!ୀ /104338 57 157 302ଶା2ି ଲତା ପତି ଶମN &ା ବିଦ�ାଧର ପତି ଶମN ZUX0391193

ପ ୁ /104339 40 157 303ସାଇ ଶOର ପତି ଶମN ପି ବିଦ�ାଧର ପତି ଶମN ZUX0391201

!ୀ /106340 64 157 304ଚ=ଳା ନାୟକ &ା କୃ<ଚ*�  ନାୟକ ZUX0434449

!ୀ /107341 35 157 305ପି. ନୀଳାେବଣୀ &ା ପି. େମାହନ ରାଓ ZUX0434480

ପ ୁ /107342 45 157 306ପି. େମାହନ ରାଓ ପି ପି. ସୀତାୟା ZUX0434472

ପ ୁ /108343 52 157 307ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବାrାନିଧି ମହାରଣା ZUX0434225

!ୀ /108344 46 157 308ସପୁ�ଭା ମହାରଣା &ା ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ZUX0434233

!ୀ /108345 38 157 309ପିOି ସାହୁ &ା ସଧୁାକର ସାହୁ ZUX0434266

ପ ୁ /109346 49 157 310ସଧୁାକର ସାହୁ ପି କାଶନିାଥ ସାହୁ ZUX0434258

ପ ୁ /110347 27 157 311ବଇଦ ହରିଜନ ପି େଶାଭା ହରିଜନ ZUX1105089

ପ ୁ /110348 47 157 312କନୁୁେଗାଲାପୀ ପାତ� ପି ବିଲିୟ� ପାତ� ZUX0434274

!ୀ /110349 41 157 313ସକୁମୁାରୀ ପାତ� &ା କନୁୁେଗାଲାପୀ ପାତ� ZUX0434282

!ୀ /110350 26 157 314ସନିୁତା ପାତ� ପି କନୁୁ େଗାଲାପି ପାତ� ZUX0698159

!ୀ /110351 23 157 315ମମତା ପାତ� &ା େବଦୖ ହରିଜନ ZUX1189679

!ୀ /111352 69 157 316ବିନତି େଗୗଡ &ା ବିଜୟ େଗୗଡ ZUX0645523

ପ ୁ /111353 42 157 317ରବୀ*�  କମୁାର େଗୗଡ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0645556

!ୀ /111354 37 157 318ରଶ- ି କମୁାରୀ େଗୗଡ &ା ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0645549

ପ ୁ /111355 34 157 319ନେର*�  କମୁାର େଗୗଡ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0645531

!ୀ /112356 51 157 320କନିୁ ତ2ି &ା ଆକାଶ ତ2ି ZUX0645515

ପ ୁ /112357 29 157 321ତ�ିନାଥ ତ2ି ପି ଆକାଶ ତ2ି ZUX0645507

ପ ୁ /113358 44 157 322ବସ2 କମୁାର ରାଉତ ପି ରାଜନ ରାଉତ ZUX0645481

!ୀ /113359 38 157 323କନିୁ ରାଉତ &ା ବସ2 କମୁାର ରାଉତ ZUX0645473

ପ ୁ /114360 38 157 324ରାମଚ*�  ସାହୁ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ ZUX0645457

6 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO &ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /114361 33 157 325ଜୟ2ି ସାହୁ &ା ରାମଚ*�  ସାହୁ ZUX0645465

ପ ୁ /115362 54 157 326ସ0ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ*ାବନ ସାହୁ ZUX0644807

!ୀ /115363 41 157 327ସ�ିତା ସାସମଲ &ା ସ0ୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0644815

ପ ୁ /116364 47 157 328ସିେ[?ର ନାୟକ ପି ସାଗ?ୁର ନାୟକ ZUX0644831

!ୀ /116365 36 157 329େଶୖଳବାଳା ନାୟକ &ା ସିେ[?ର ନାୟକ ZUX0644849

ପ ୁ /117366 31 157 330େସାମନାଥ େଖମଡ଼ୁୁ ପି ଧନୁଜ9 ୟ େଖମଡୁୁ ZUX0644864

ପ ୁ /117367 29 157 331ଅଜୁ9 ନ େଖମଡୁୁ ପି ଧନୁଜ9 ୟ େଖମଡୁୁ ZUX0644872

!ୀ /117368 25 157 332ଝୁନୁ େଖମଡୁୁ &ା େସାମନାଥ େଖମଡୁୁ ZUX1129535

ପ ୁ /117369 64 157 333ଧନୁଜ9 ୟ େଖମ;ୁୁ ପି ଅଜୁ9 ନ େଖମ;ୁୁ ZUX0644856

!ୀ /118370 36 157 334ଇ ଏa ପ�ିୟା ପି ଇ ଜି େସାମନ ZUX0644880

ପ ୁ /119371 43 157 335ଧନ ମହାେଦବ ଗ;ା ପି ରଘନୁାଥ ଗ;ା ZUX0644906

!ୀ /119372 41 157 336ମିନା,ି ଗ;ା &ା ଧନ ମହାେଦବ ଗ;ା ZUX0644914

ପ ୁ /120373 31 157 337ଭୀମ େବନୀଆ ପି ଡମ ୁହରିଜନ ZUX0874222

!ୀ /120374 26 157 338ଅ�Uତା େବନିଆ &ା ଭୀମ େବନିଆ ZUX0874347

!ୀ /120375 54 157 339କଳାବତି ହରିଜନ &ା ଡମ ୁହରିଜନ ZUX0644948

ପ ୁ /120376 27 157 340ଦୀନା ନାଥ ହରିଜନ ପି ଡ: ହରିଜନ ZUX0698175

ପ ୁ /121377 45 157 341ଧେନ?ର ମଳିୁ ପି ଅଜୁ9 ନ ମଳିୁ ZUX0644955

!ୀ /121378 31 157 342ମିଲି ମଳିୁ &ା ଧେନ?ର ମଳିୁ ZUX0644963

!ୀ /122379 39 157 343ଡି ମିନା,ି &ା ଡି ଶ�ାମ ରାଓ ZUX0645002

!ୀ /122380 67 157 344ଡି ପଦ- ାବତି &ା ଡି ଦୁଗNରାଓ ZUX0645010

ପ ୁ /122381 50 157 345ଡି ଶ�ାମ ରାଓ ପି ଡି ଦୁଗN ରାଓ ZUX0644997

ପ ୁ /122382 48 157 346ଡି େଶଖର ପି ଡି ଦୁଗN ରାଓ ZUX0645028

!ୀ /122383 34 157 347ଡି ସନିୁତା &ା ଡି େଶଖର ରାଓ ZUX0645036

!ୀ /123384 35 157 348ଗୀତା0ଳି ପାଢୀ &ା ଅମେର*�  ପତି ZUX0645077

ପ ୁ /123385 66 157 349ଅମଲୁ� ପତି ପି କୃ<ଚ*�  ପତି ZUX0645051

ପ ୁ /123386 40 157 350ଅମେର*�  ପତି ପି ଅମଲୁ� କମୁାର ପତି ZUX0645069

ପ ୁ /123387 35 157 351ଅମS ାନ କମୁାର ପତି ପି ଅମଲୁ� କମୁାର ପତି ZUX0645085

ପ ୁ /123388 32 157 352ଅସିତ କମୁାର ପତି ପି ଅମଲୁ� କମୁାର ପତି ZUX0645093

ପ ୁ /123389 27 157 353କାଳୀକୃ< ପତି ପି ଅମଲୁ� କମୁାର ପତି ZUX0645101

ପ ୁ /124390 66 157 354ପ�ଫଲୁC  କମୁାର ଦାଶ ପି ଦୟାନିଧି ଦାଶ ZUX0645366

!ୀ /124391 62 157 355ଜୟ2ି ଦାଶ &ା ପ�ଫଲୁC  କମୁାର ଦାଶ ZUX0645374

!ୀ /124392 35 157 356ଅନି*ିତା ଦାଶ ପି ପ�ଫଲୁC  କମୁାର ଦାଶ ZUX0645382

!ୀ /124393 30 157 357ଚାରୁସ- ିତା ଦାଶ ପି ପ�ଫଲୁC  କମୁାର ଦାଶ ZUX0645390

!ୀ /124394 35 157 358ରିମା ନାୟକ &ା ଜଗଦିସ ନାୟକ ZUX1070309

!ୀ /192395 39 157 359ପ�ଭାସିନୀ ଖରା ପି େଯାେଗଶ ଖରା ZUX1101971

ପ ୁ /264396 24 157 360ଗେଣଶ ଚଲାଣ ମା ବୁଦୁରୀ ଚଲାଣ ZUX0874404

!ୀ /542397 41 157 361ମାଳୀ ତ2ୀ ପି ଶକୁେଦବ ତ2ୀ ZUX1186451

!ୀ /999398 19 157 362ତୁଳସୀ ପାମିଆ ପି tଯାମା ସ*ୁର ପାମିଆ ZUX1325711

!ୀ /999399 24 157 363ଅନିତା ସେ2ାଷ ପି େମାହନ ସେ2ାଷ ZUX1208123

!ୀ /1400 54 157 364ସଭୁଦ� ା ସାସମଲ &ା ବିରବର ସାସମଲ LSL1333186

!ୀ /2401 60 157 365ବିଜୟ ଲ,-ୀ ପରିଡା &ା େପ�ମାନ* ପରିଡା OR/12/089/206487

ପ ୁ /2402 41 157 366ସ�ିଦାନ* ପରିଡା ପି &ଗ9ତ େପ�ମାନ* ପରିଡା LSL1333269

!ୀ /3403 61 157 367ଶା2ିଲତା ପ;ା &ା ପ�କାସ ଚ*�  ପ;ା ZUX0486050

ପ ୁ /3404 53 157 368େଦବରାଜ ସାହୁ ପି କପିଳ ସାହୁ ZUX0122077

!ୀ /3405 45 157 369ର0ିତା ସାହୁ &ା େଦବରାଜ ସାହୁ LSL1333681

!ୀ /4406 26 157 370େଜ�ାତି ରଂଜନ େଚଟି ପି ଦୟାନ* େଚଟି ZUX0698233

!ୀ /4407 35 157 371େଜ�ାj@ାରାଣୀ େଚ^ୀ ପି ଦୟାନ* େଚ^ୀ ZUX0278317

ପ ୁ /4408 30 157 372ଦୀପକ କମୁାର େଚ^ି ପି ଜୟାନ* େଚ^ି ZUX0341958

ପ ୁ /4409 62 157 373ଜୟାନ* େଚଟି ପି ପ�ଭୁଦାନ େଚଟି OR/12/089/207045

!ୀ /4410 52 157 374େପ�ମ ମ0ଳା ମାଥ9ମା େଖାସC ା &ା ଜୟାନ* େଚ^ି LSL1332808

!ୀ /4411 32 157 375ମଧମିୁତା ନାଗ &ା ଦୀପକ କମୁାର େଚ^ି ZUX0698209

ପ ୁ /4412 35 157 376କାହ@ ୁ  ରଣା ପି ଗରୁୁ ରଣା ZUX0278309

!ୀ /5413 81 157 377ପ�ଫୁଲC  ପାଣିଗ�ାହୀ &ା େଗାବି* ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0434357

ପ ୁ /5414 43 157 378ମକରୁ ରଣା ପି କୃ>ିବାସ ରଣା ZUX0278325

ପ ୁ /6415 55 157 379ହରିବ4ୁ ମାଝି ପି ଶକୁ� ା ମାଝି OR/12/089/206390

ପ ୁ /6416 38 157 380ଚ*� େଶଖର ମାଝି ପି ହରିବଂଧ ୁମାଝି LSL2636579

!ୀ /6417 30 157 381ପଦ- ାବତୀ ମାଝି &ା ଚ*�  େଶଖର ମାଝୀ ZUX0652396

!ୀ /8418 53 157 382ବି. ସେୁଚତା କୃପାଳିନୀ &ା ରେମଶ କମୁାର ଗରଡା OR/12/089/206400

ପ ୁ /8419 27 157 383ଆଦଶ9  ଏବିଏଲ ଗରଡା ପି ରେମଶ କମୁାର ଗରଡା ZUX0652388

!ୀ /9420 60 157 384କମୁଦିୁନି ମହାରଣା &ା ରାମକୃ< ମହାରଣା OR/12/089/204471

ପ ୁ /9421 50 157 385ଶସାOେସଖର ମହାରଣା ପି ରାମକୃ< ମହାରଣା OR/12/089/204472

ପ ୁ /9422 47 157 386ନିଲୁ ମହାରଣା ପି ରାମକୃ< ମହାରଣା OR/12/089/204473

7 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO &ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /11423 45 157 387ବୁଦୁରାମ ଚାଲାଣ ପି ସନିଆ ଚାଲାଣ LSL1334184

!ୀ /11424 26 157 388ରଶ- ିତା ପ^ନାୟକ &ା ରାଧାକୃ< ପ^ନାୟକ ZUX0874248

ପ ୁ /11425 37 157 389ରାଧାକୃ< ପ^ନାୟକ ପି ସନାତନ ପ^ନାୟକ ZUX0874230

ପ ୁ /13426 44 157 390ରାମଚ*�  ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ OR/12/089/207008

!ୀ /13427 41 157 391ଦମୟ2ୀ ନାୟକ &ା ରାମଚ*�  ନାୟକ OR/12/089/206896

!ୀ /14428 56 157 392କା=ନ ରଣା &ା ସନିଆ ରଣା OR/12/089/206416

ପ ୁ /14429 27 157 393ଡ:ରୁ ରଣା ପି ସନିଆ ରଣା ZUX0947473

ପ ୁ /15430 56 157 394ଗରୁୁ ରଣା ପି ଡ:ରୁ ରଣା OR/12/089/206417

!ୀ /15431 50 157 395ତୁଳସା ରଣା &ା ଗରୁୁ ରଣା OR/12/089/206418

ପ ୁ /15432 31 157 396ରବି ରଣା ପି ଗରୁୁ ରଣା ZUX0278358

!ୀ /15433 27 157 397ମାମି ରଣା &ା ରବି ରଣା ZUX0874289

ପ ୁ /16434 64 157 398ପ�ସନ@  କମୁାର ଆଚାଯ�9 ପି ସେୁରଶ ଚ*�  ଆଚାଯ�9 OR/12/089/206478

!ୀ /16435 55 157 399ଶା2ିଲତା ଆଚାଯ�9 &ା ପ�ସନ@  କମୁାର ଆଚାଯ�9 OR/12/089/206479

ପ ୁ /16436 49 157 400ପ�ଶା2 କମୁାର ଆଚାଯ�9 ପି ସେୁରଶ ଚ*�  ଆଚାଯ�9 OR/12/089/206481

!ୀ /16437 34 157 401ଶଭୁାକାଂଖୀ ଆଚାଯ�9 ପି ପ�ସନ@  କମୁାର ଆଚାଯ�9 LSL1525146

ପ ୁ /16438 29 157 402ସନିୁଲ କମୁାର ଆଚାଯ�9 ପି ପ�ଶନ@  କମୁାର ଆଚାଯ�9 ZUX0341966

!ୀ /16439 28 157 403ପ�ଭାକଂ,ୀ ଆଚାଯ�9 ପି ପ�ସନ@  କମୁାର ଆଚାଯ�9 ZUX0645424

ପ ୁ /16440 70 157 404ଶଶି ଭୂଷଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ଭୂଜବଳ େଚୗଧରୁୀ ZUX0874149

!ୀ /16441 47 157 405ପାବ9 ତୀ େଚୗଧରୁୀ &ା ଶଶି ଭୂଷଣ େଚୗଧରୁୀ ZUX0874156

!ୀ /16442 36 157 406ଲ,-ୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶଶି ଭୂଷଣ େଚୗଧରୁୀ ZUX0874164

ପ ୁ /17443 66 157 407ଏକାଦଶୀ େଭାଇ ପି େଭାଳାନାଥ େଭାଇ OR/12/089/206482

!ୀ /17444 54 157 408ର�ଲତା େଭାଇ &ା ଏକାଦସି େଭାଇ OR/12/089/206483

!ୀ /17445 28 157 409ଭାଗ�ଲ,-ୀ େଭାଇ ପି ଏକାଦଶି େଭାଇ ZUX0434464

ପ ୁ /18446 55 157 410ପ= ୁେବେହରା ପି ତ�ୀନାଥ େବେହରା LSL1334192

!ୀ /18447 49 157 411ପfୁUମା େବେହରା &ା ପ= ୁେବେହରା LSL1334085

!ୀ /18448 25 157 412ପ�ୀୟଞନା େବେହରା ପି ପr ୁେବେହରା ZUX1074194

!ୀ /19449 34 157 414ଶାଇvା ନିଗାର ପି ୟୁନa ମହwଦ ZUX0121947

!ୀ /19450 33 157 415ଶହଲା ନିଗାର ପି ୟୁନa ମହwଦ ZUX0121939

ପ ୁ /20451 59 157 416ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ� ପି ଶବୁାସ ମିଶ� OR/12/089/206439

!ୀ /20452 56 157 417ଭାରତି ମିଶ� &ା ଅେଶାକ ମିଶ� OR/12/089/206440

ପ ୁ /20453 33 157 418ଜଗନ@ ାଥ ମିଶ� ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ� LSL1525112

ପ ୁ /22454 61 157 419ଲ,-ୀ କା2 ମିଶ� ପି ପଥୁନୁାଥ ମିଶ� ZUX0391094

!ୀ /22455 53 157 420ଜୟ2ୀ ମିଶ� &ା ଲ,-ିକା2 ମିଶ� ZUX0342006

ପ ୁ /22456 59 157 421ବବୃବାହନ ରାଉତ ପି େଭାବାନି ରାଉତ ZUX0367375

!ୀ /22457 53 157 422ଲ,-ୀ ରାଉତ &ା ବବୃବାହନ ରାଉତ ZUX0367383

ପ ୁ /22458 31 157 423ଉେପ*�  ରାଉତ ପି ବବୃବାହନ ରାଉତ ZUX0367391

ପ ୁ /22459 27 157 424ପ�େମାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି ବବୃ ବାହନ ରାଉତ ZUX0652305

!ୀ /23460 49 157 425ଦିପାଲୀ ବି?ାସ &ା େଗାପାଳ ଚ*�  ଡାକଆୁ OR/12/089/206438

ପ ୁ /23461 54 157 426େଗାପାଳ ଚ*�  ଡାକଆୁ ପି ଶରତ ଚ*�  ଡାକଆୁ OR/12/089/206437

!ୀ /23462 21 157 427ମାଉମି ଡାକଆୁ ପି େଗାପାଳ ଚ*�  ଡାକଆୁ ZUX1084060

ପ ୁ /24463 41 157 428ବଳରାମ କିନ@ ର ପି ସନିଆ ନାୟକ LSL2379279

!ୀ /24464 64 157 429ମ�ୁଳି ନାୟକ &ା ସନିଆ ନାୟକ OR/12/089/207152

ପ ୁ /24465 30 157 430ତ�ିନାଥ ନାୟକ ପି ସନିଆ ନାୟକ ZUX0278366

ପ ୁ /25466 38 157 431ପ�ହଲC ାଦ ରଣା ପି ଶକୁ�ୁ  ରଣା ZUX0122978

!ୀ /25467 34 157 432ବବିତା ରଣା &ା ପ�ହଲC ାଦ ରଣା ZUX0122986

!ୀ /26468 25 157 433ମନିୁ ଅମନାତ� &ା ମ�ଳୁ ଅମନାତ� ZUX0874321

!ୀ /26469 50 157 434ସକୁ� ୀ ରଣା &ା ମ�ଳା ରଣା OR/12/089/206413

!ୀ /27470 53 157 435ଚ*�ମା ପ^ନାୟକ &ା େଶଷେଦବ ପ^ନାୟକ ZUX0122051

ପ ୁ /27471 29 157 436େଦବାସିଶ ପ^ନାୟକ ପି େଶଷେଦବ ପ^ନାୟକ ZUX0367367

ପ ୁ /28472 32 157 437ଧନପତି ରଣା ପି ମ�ଳା ରଣା ZUX0278374

!ୀ /29473 38 157 438କନୁୀ ରଣା &ା ମକରୁ ରଣା ZUX0278382

!ୀ /30474 64 157 439କନକଲତା ନାୟକ &ା ସବୁାଶ ଚ*�  ନାୟକ ZUX0342014

ପ ୁ /30475 31 157 440ସରୁଜ ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ*�  ନାୟକ ZUX0698241

!ୀ /30476 28 157 441େଜନିମା ନାୟକ &ା ସରୁଜ ନାୟକ ZUX0698258

!ୀ /30477 24 157 442ନ*ିତା ପ^ନାୟକ ମା ସବୁାଶିନୀ ପ^ନାୟକ ZUX1186477

ପ ୁ /30478 62 157 443ନରସିଂହ ପ^ନାୟକ ପି କୃ<ଚ*�  ପ^ନାୟକ ZUX0367409

!ୀ /30479 54 157 444ସବୁାଶିନୀ ପ^ନାୟକ &ା ନରସିଂହ ପ^ନାୟକ ZUX0367417

!ୀ /30480 30 157 445ନିେବଦୀତା ପ^ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ^ନାୟକ ZUX0367425

!ୀ /30481 29 157 446ନିହାରିକା ପ^ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ^ନାୟକ ZUX0367433

ପ ୁ /31482 51 157 447େଦତୖାରୀ ନାୟକ ପି ମେହାନ ନାୟକ ZUX0342030

ପ ୁ /32483 64 157 448ସଯୂ�9 ଦଳ େବେହରା ପି ଗେଜ*�  ଦଳ େବେହରା ZUX0391292

!ୀ /32484 52 157 449ଉମା ଦଳ େବେହରା &ା ସଯୂ�9 ଦଳ େବେହରା ZUX0391284

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO &ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /32485 35 157 450ମଧସୁଦୂନ ଦଳ େବେହରା ପି ସଯୂ�9 ଦଳ େବେହରା ZUX0391318

ପ ୁ /32486 32 157 451ଯଦୁ ଦଳ େବେହରା ପି ସଯୂ�9 ଦଳ େବେହରା ZUX0391300

!ୀ /32487 22 157 452ମାଧରୁୀ ନାୟକ &ା ଯଦୁ ଦଳ ନାୟକ ZUX1105113

!ୀ /32488 22 157 453ନ*ିନୀ ସାହୁ &ା ମଧସୁଦୂନ ଦଳେବେହରା ZUX1116144

!ୀ /33489 62 157 454ଗୀତାରାଣୀ ବି?ାସ &ା ନିମ9ଳଚ*�  ରାୟ ZUX0434217

ପ ୁ /33490 41 157 455ଗରୁୁ ଗlୁା ପି ସଦା ଗlୁା ZUX0434514

ପ ୁ /33491 43 157 456େଗାବି* ଖରା ପି ଆତୃ ଖରା ZUX0367441

!ୀ /33492 37 157 457କଲୁୁନା ଖରା &ା େଗାବି* ଖରା ZUX0367458

ପ ୁ /33493 34 157 458ଅମିk କମୁାର ରାୟ ପି ନିମ9ଳଚ*�  ରାୟ ZUX0434209

!ୀ /34494 37 157 459ରାେଜ?ରୀ ଗlୁା &ା ଗରୁୁ ଗlୁା ZUX0391102

!ୀ /35495 28 157 460ଜାହ@ ବୀ ଅଦ�ାଶା ଗରଡା ପି ରେମଶ କମୁାର ଗରଡା ZUX0391060

ପ ୁ /36496 44 157 461ମ�ଳୁ ମସାଦି ପି ଗରୁୁନାଥ ମସାଦି ZUX0645119

!ୀ /36497 41 157 462ଉଲC ାସ ମସାଦି &ା ମ�ଳୁ ମସାଦି ZUX0645127

ପ ୁ /37498 59 157 463ରମଣୀ ର0ନ ବାଗ ପି ସାମଏୁଲ ବାଗ ZUX0645143

ପ ୁ /37499 39 157 464ପଶ ୁ9ରାମ ମିନର ବାଲିଆ ପି ଅଜୁ9 ନ ମିନର ବାଲିଆ ZUX0818476

!ୀ /37500 29 157 465ସବୁf9 ମିନର ବାଲିଆ &ା ପଷ ୁ9 ରାମ ମିନର ବାଲିଆ ZUX0818468

!ୀ /194501 36 157 466ପଦ- ିନୀ େଗୗଡ &ା ପଦଲାମ େଗୗଡ ZUX0117697

!ୀ /999502 21 157 467ଦମୟ2ି ବାଘ ମା ମ0ଳୁା ବାଘ ZUX1206101

ପ ୁ /999503 56 157 468ରେମଶ କମୁାର ଗରଡା - ବୀ.ସେୂଚତା କୃପାଲୀନୀ ZUX1275494

ପ ୁ /999504 21 157 469ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାମ ଚ*�  ନାୟକ ZUX1304682

ପ ୁ /999505 25 157 470େସାମନାଥ ରାଣା ପି ମ�ଳା ରାଣା ZUX1325505

!ୀ /00506 31 157 503େକୗଶxଯା ପଜୁାରୀ &ା ତ�ିେଲାଚନ ପଜୁାରୀ ZUX1052802

ପ ୁ /00507 24 157 504ସରୂଜ ନାଗ ପି ଲେ,-ନ ନାଗ ZUX1052760

ପ ୁ /1508 28 157 505ସଧୁୀର କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଦୟାପାତ�  ବିେଶାଇ ZUX0645267

ପ ୁ /1509 60 157 506ଦୟାପାତ�  ବିେଶାଇ ପି ଜଗନ@ ାଥ ବିେଶାଇ OR/12/089/206726

!ୀ /1510 50 157 507ପ�ଭାବତି ବିେଶାଇ &ା ଦୟାପାତ�  ବିେଶାଇ ZUX0122176

!ୀ /1511 35 157 508ସଜୁାତା ବିେଶାଇ ପି ଦୟାପାତ�  ବିେଶାଇ ZUX0122192

ପ ୁ /1512 26 157 509ସମିୁର କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଦୟା ପାତ� ZUX0874339

!ୀ /2513 69 157 510ସତ�ବତୀ େଖାସC ା &ା ଗKୁ େଖାସC ା ZUX0122440

ପ ୁ /2514 37 157 511ସେ2ାଷ େଖାସC ା ପି ଗKୁ େଖାସC ା ZUX0122457

!ୀ /2515 34 157 512ସେ2ାଷୀ େଖାସC ା &ା ସେ2ାଷ େଖାସC ା ZUX0122689

!ୀ /03516 23 157 513କନିୁ ଟାକ�ି ପି ଶକୁ� ା ଟାକ� ି ZUX1084029

ପ ୁ /3517 55 157 514ଶକୁ� ା ଟାକ� ି ପି ହରି ଟାକ�ି ZUX0121681

!ୀ /3518 45 157 515ସଷୁମା ଟାକ� ୀ &ା ଶକୁ� ା ଟାକ� ୀ OR/12/089/206594

!ୀ /3519 30 157 516େରଖା ଟାକ�ି &ା ସେୁର*�  େଗୗଡ ZUX0947465

!ୀ /3520 21 157 517ଇtୱରୀ ଟାକ�ି ପି ଶକୁ� ା ଟାକ� ି ZUX1190651

!ୀ /04521 51 157 518ସବିତା0ଳି ଭତ� ା &ା ପ�ଭୁଦାନ ହିଆଲ ZUX1127935

ପ ୁ /04522 23 157 519ଶଭୁକଂର ରାଓ ଗbନାୟକ ପି ଜିସେମସ ରାଓ ZUX1070242

ପ ୁ /04523 54 157 520ପ�ଭୁଦାନ ହିଆଲ ପି େମାହନମଣ ହିଆଲ ZUX1127901

ପ ୁ /04524 30 157 521ବାବୁଲା ଜାଲC ା ପି ମଦିୁ ଜାଲC ା ZUX0947440

!ୀ /04525 27 157 522ରଶ- ିଜାଲC ା &ା ବାବୁଲା ଜାଲC ା ZUX0947432

!ୀ /04526 21 157 523ସାଲିନା େସାହନି ନାଗ ପି ଶା2ି େମାହନ ନାଗ ZUX1084011

!ୀ /4527 36 157 524େକ. େରଣ ୁେଦବୀ &ା ମଳୟ କମୁାର ତୁରୁକ ZUX0874255

ପ ୁ /4528 21 157 525ସେୁଯାଗ� ହିଆଲ ପି ପ�ଭୁଦାନ ହିଆଲ ZUX1105055

ପ ୁ /4529 47 157 526ଶା2ି େମାହନ ନାଗ ପି ଜୁନାଥନ ନାଗ LSL1337823

!ୀ /4530 42 157 527ସବିତା େହମା�ିନି ନାଗ &ା ଶା2ି େମାହନ ନାଗ LSL1331818

ପ ୁ /4531 53 157 528ଜି.ସେମସ ରାଓ ପି ଜି.ଆପା ରାଓ ZUX0874123

!ୀ /4532 49 157 529ଜି.ସ4�ାରାଣୀ ରାଓ &ା ଜି.ସେମଶ ରାଓ ZUX0874107

!ୀ /4533 25 157 530ଜି.େସାମ�ାରାଣୀ ରାଓ ପି ଜି.ସେମଶ ରାଓ ZUX0874115

ପ ୁ /4534 38 157 531ମଳୟ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ତୁରୁକ ZUX0874024

!ୀ /05535 23 157 532ଟୁନି ନାୟକ ପି ଲ,-ଣ ନାୟକ ZUX1226356

ପ ୁ /05536 21 157 533ରବି ନାୟକ ପି ଲ,-ଣ ନାୟକ ZUX1226349

ପ ୁ /5537 50 157 534ଲ,-ଣ ନାଏକ ପି ରାମଚ*�  ନାଏକ OR/12/089/206678

!ୀ /5538 48 157 535ଲ,-ୀ ନାଏକ &ା ଲ,-ଣ ନାଏକ OR/12/089/207136

!ୀ /5539 41 157 536ରୂପସୀ ମଧମିୁତା ନାୟକ &ା ଅନିଲ ପାତ� ZUX0941336

ପ ୁ /5540 30 157 537ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୀମ ଚରଣ ନାୟକ ZUX0698191

!ୀ /5541 26 157 538ଶା2ି ମଣି ନାୟକ ପି ଲ,-ଣ ନାୟକ ZUX0698183

ପ ୁ /5542 26 157 539ମନୁା ନାୟକ ପି ଲ,-ଣ ନାୟକ ZUX0874362

ପ ୁ /5543 42 157 540ଅନିଲ କମୁାର ପାତ� ପି ଜୟବାନ ପାତ� ZUX0941328

!ୀ /6544 42 157 541ରତନମଣି ନାଏକ &ା ବୁଟି ଟାକ� ି OR/12/089/206679

ପ ୁ /07545 23 157 542ଧନୁ ନାଇକ ପି ରାମ ଚଂଦ�  ନାୟକ ZUX1055193

ପ ୁ /7546 68 157 543ରାମଚ*�  ନାଏକ ପି ହରି ନାଏକ OR/12/089/206676
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!ୀ /7547 64 157 544କମଳା ନାୟକ &ା ରାମଚ*�  ନାୟକ OR/12/089/206677

ପ ୁ /7548 37 157 545କନୁା ନାୟକ ପି ରାମଚ*�  ନାୟକ ZUX0278408

!ୀ /7549 44 157 546ଅvି ପଜୂାରୀ ମା କମୁାରି ପଜୂାରୀ ZUX0610519

ପ ୁ /7550 27 157 547ତ�ିେଲାଚନ ପଜୂାରୀ ପି ବୁଦୁରାମ ପଜୂାରୀ ZUX0610501

ପ ୁ /8551 40 157 548ଭଗବାନ ନାଏକ ପି ରାମଚ*�  ନାୟକ LSL1331370

!ୀ /8552 38 157 549ବାସ2ି ନାୟକ &ା ଭଗବାନ ନାୟକ LSL1331842

ପ ୁ /9553 38 157 550ନରସିଂହ ନାୟକ ପି ରାମଚ*�  ନାୟକ LSL1338425

!ୀ /9554 34 157 551କ2ିୁ ନାୟକ &ା ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX0122135

!ୀ /10555 22 157 552ସଜୁାତା ସ2ଷ ପି ପ�କାଶ ସ2ଷ ZUX1052836

!ୀ /10556 22 157 553ତାପସୀ ପାଢୀ ପି ଅସ� ପାଢୀ ZUX1102037

!ୀ /10557 27 157 554ରଶ- ିତା ସେ2ାଷ ପି ପ�କାସ ସେ2ାଷ ZUX0652354

ପ ୁ /10558 55 157 555ପ�କାଶ ଷେ2ାସ ପି ଆଲପିୟସ ଷେ2ାସ OR/12/089/204929

!ୀ /10559 50 157 556ବିବଲିନା ଷେ2ାଷ &ା ପ�କାସ ଷେ2ାଷ OR/12/089/204840

ପ ୁ /11560 48 157 557ସନୁୀଲ ଡ�ରି ପି େକଶବ ଡ�ରି OR/12/089/207040

!ୀ /11561 42 157 558,ମା ଡ�ରୀ &ା ସନିୁଲ ଡ�ରୀ LSL1331834

ପ ୁ /11562 45 157 559ରାେଜଦ�  କଳୁଦୀପ ପି ମକୁ*ୁ କଳୁଦୀପ ZUX0646224

ପ ୁ /11563 28 157 560ସମିୁତ କଳୁଦୀପ ପି ରାେଜ*�  କଳୁଦୀପ ZUX0645259

!ୀ /12564 41 157 561କମୁାରୀ କଳୁଦୀପ &ା ରାେଜ*�  କଳୁଦୀପ ZUX0278416

!ୀ /12565 37 157 562ଅନିତା ନାଗ &ା ରବି ନାଗ ZUX0123919

!ୀ /12566 33 157 563ରଦମା ପା�ୀ ପି ନରସିଂହ ପା�ୀ ZUX0947457

ପ ୁ /13567 70 157 564କୃପାସି*ୁ ଡ�ରି ପି ଧନ ଡ�ରି OR/12/089/206683

!ୀ /13568 68 157 565ଲଛମା ଡ�ରି &ା କୃପାସି4ୁ ଡ�ରି OR/12/089/206684

ପ ୁ /13569 42 157 566େଗାବି* ଡ�ରି ପି କୃପାସି4ୁ ଡ�ରି LSL1338417

ପ ୁ /14570 30 157 567ମାଧଵ ପଜୁାରୀ ପି ସମାରୂ ପଜୁାରୀ ZUX1055284

!ୀ /14571 23 157 568ବାସଂତୀ ପଜୁାରୀ &ା ମାଧଵ ପଜୁାରୀ ZUX1055243

ପ ୁ /14572 36 157 569େଚତୖନ� ପଜୁାରୀ ପି ସମାରୁ ପଜୁାରୀ ZUX0434399

!ୀ /14573 29 157 570ରୁକ- ଣୀ ପଜୁାରୀ &ା େଚତୖନ� ପଜୁାରୀ ZUX0434407

ପ ୁ /15574 35 157 571ସଦାଶିବ ଗାଦବା ପି ଗଣପତି ଗାଦବା ZUX0122713

ପ ୁ /15575 32 157 572େସାମନାଥ ଗାଦବା ପି ଗଣପତି ଗାଦବା ZUX0122705

!ୀ /15576 26 157 573କମଳି ଗାଦବା &ା େସାମନାଥ ଗାଦବା ZUX0818484

!ୀ /15577 23 157 574ସୀତା ଗାଦବା &ା ସଦାଶିବ ଗାଦବା ZUX1192418

!ୀ /16578 58 157 575କମଳା େଖମଡୁୁ &ା ଭରତ େଖମଡୁୁ OR/12/089/206701

ପ ୁ /16579 42 157 576ଧନୁଜ9 ୟ େଖମ;ୁୁ ପି ଭରତ େଖମଡୁୁ LSL1337799

!ୀ /16580 34 157 577ଶିyା େଖମ;ୁୁ &ା ଧନୁଜ9 ୟ େଖମ;ୁୁ ZUX0122234

!ୀ /17581 50 157 578େଯମା ହ2ାଳ &ା ଅଯ ୁ9 ନ ହ2ାଳ OR/12/089/206670

ପ ୁ /17582 32 157 579ବାବୁଲା ହ2ାଳ ପି ଅଜୁ9 ନ ହ2ାଳ ZUX0122721

!ୀ /17583 29 157 580ଅ0ଳି ହ2ାଳ &ା ବାବୁଲା ହ2ାଳ ZUX0645184

!ୀ /17584 24 157 581ରିନା ହ2ାଳ ମା େଜମା ହ2ାଳ ZUX0940650

!ୀ /18585 24 157 582ପିOି ଖରା &ା ଅଜୟ ଖରା ZUX0940544

ପ ୁ /18586 34 157 583ଅନୀଲ କମୁାର କWପ ପି େପ�ମ ଦଶ9ନ କWପ ZUX0874032

!ୀ /18587 65 157 584ଚ*�ମା ମହା2ି &ା ପ�କାଶ ମହା2ି ZUX0936245

ପ ୁ /18588 32 157 585ମେନାଜ ମହା2ି ମା ଚ*�ମା ମହା2ି ZUX0122218

ପ ୁ /18589 30 157 586ସେରାଜ କମୁାର ମହା2ି ପି ପ�କାଶ ଚ*�  ମହା2ି ZUX0645226

!ୀ /18590 24 157 587ମମତା ମହା2ି ମା ଚ*�ମା ମହା2ି ZUX0874073

ପ ୁ /18591 35 157 588େଦବଦ> େସାମନାଥ ପାଣି ପି େରବତୀ ଜନାନ* ପାଣି ZUX0874271

!ୀ /18592 30 157 589ଜୟ2ି ପାଣି &ା େଦବଦ> େସାମନାଥ ପାଣି ZUX0874263

!ୀ /18593 27 157 590ଫେୁଲ?ର ପରଜା &ା ସେରାଜ କମୁାର ପରଜା ZUX1084052

ପ ୁ /19594 29 157 591େସୈଲ*�  କମୁାର ବାଘ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବାଘ ZUX0652339

!ୀ /20595 40 157 592େକତକି ପଜୁାରୀ ପି ହରି ପଜୁାରୀ LSL1357201

!ୀ /21596 45 157 593େକୗଶଲ�ା ନାୟକ &ା ରାମ ନାୟକ LSL1357219

!ୀ /22597 22 157 594ଅମୃତା େଡାଂଗାରୀ ପି କମୂdୂଡା େଡାଂଗାରୀ ZUX1055201

!ୀ /22598 40 157 595ଅନିତା ଆରତୀ ଲତା ବିେଷାୟୀ ପି ଫିଲିପ ବିେଷାୟୀ ZUX1277474

ପ ୁ /22599 47 157 596କମୁ*ୁ ଡ�ରି ପି ପି.କୃପାସି4ୁ ଡ�ରି LSL1337815

!ୀ /22600 40 157 597ପଦ- ିନି ଡ�ରି &ା କମୁଦୁ ଡ�ରି LSL1338292

!ୀ /23601 38 157 598କନିୁ ଡ�ରୀ &ା େଗାବି* ଡ�ରୀ LSL1338441

!ୀ /24602 45 157 599ଶବୁତି ହରିଜନ &ା ସବୁାଷ ହରିଜନ OR/12/089/207170

ପ ୁ /24603 39 157 600ତୁଳାରାମ ହରିଜନ ପି ସବୁାଶ ହରିଜନ ZUX0122747

!ୀ /24604 34 157 601କମଳା ହରିଜନ &ା ତୁଲାରାମ ହରିଜନ ZUX0122754

ପ ୁ /25605 37 157 602ଅଜୁ9 ନ େଖମ;ୁୁ ପି ଭରତ େଖମ;ୁୁ ZUX0122481

!ୀ /25606 33 157 603ସଂଜିତା େଖମ;ୁୁ &ା ଅଜୁ9 ନ େଖମ;ୁୁ ZUX0122416

ପ ୁ /25607 46 157 604ଡ:ରୁଧର ନାୟକ ପି ବଳିଆର ସି� ନାୟକ ZUX0940593

!ୀ /25608 42 157 605ତୁଳସୀ ନାୟକ &ା ଡ:ରୁଧର ନାୟକ ZUX0940585
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ପ ୁ /26609 29 157 606ଗେଣଶ ଖଡା ପି ଶିବ ଖଡା ZUX0874081

ପ ୁ /26610 26 157 607କା>Uକ ଖଡା ପି ଶିବ ଖଡା ZUX0874099

ପ ୁ /26611 22 157 608ଲବ ଖଡା ପି ଶିବ ଖଡା ZUX1226240

!ୀ /27612 50 157 609ହିରାମଣି ବାଘ &ା ହରିଶOର ଦେଳଇ LSL1331313

ପ ୁ /27613 32 157 610ବୃ*ାବନ ନାଗ ପି ହରିଶOର ଦେଳଇ ZUX0123273

ପ ୁ /28614 34 157 611ସେ2ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସାଇବ ସାହୁ ZUX0652321

ପ ୁ /29615 44 157 612କୃ< ଖରା ପି ରୁେବନ ଖରା ZUX0645192

!ୀ /29616 39 157 613ସବନା ଖରା &ା କୃ< ଖରା ZUX0122119

ପ ୁ /29617 24 157 614ଅଜୟ ଖରା ପି କୃ< ଖରା ZUX0940536

!ୀ /30618 48 157 615ସବୁାଶିନୀ ଖରା &ା ବନ ଖରା OR/12/089/206689

ପ ୁ /30619 48 157 616ବନ ଖରା ପି ରୁେବନ ଖରା ZUX0645200

!ୀ /30620 39 157 617ରହିଲା ଖରା ପି ରୂେବନ ଖରା ZUX0122408

!ୀ /30621 36 157 618ଅନୀତା ଖରା ପି ବନ ଖରା ZUX0122697

ପ ୁ /30622 27 157 619ସ0ୟ ଖରା ପି ବନ ଖରା ZUX0645218

ପ ୁ /31623 63 157 620ପଦ- ନାଭ ସାମ2ରାୟ ପି ସିମାଦ� ୀ ସାମ2ରାୟ OR/12/089/206644

!ୀ /31624 59 157 621ରମାମଣି ସାମ2ରାୟ &ା ପfୁ9ଚ*�  ସାମ2ରାୟ ZUX0122200

!ୀ /31625 59 157 622ରାେଜ?ରୀ ସାମ2ରାୟ &ା ପଦ- ନାଭ ସାମ2ରାୟ OR/12/089/206647

ପ ୁ /31626 40 157 623ପ�ଶା2 କମୁାର ସାମ2ରାୟ ପି ପଦ- ନାଭ ସାମ2ରାୟ LSL1333251

ପ ୁ /32627 60 157 624ଲ,-ଣ ସାମ2ରା ପି ସିମାଦ� ୀ ସାମ2ରା OR/12/089/206645

!ୀ /32628 50 157 625ରାଧାମଣି ସାମ2ରାୟ &ା ଲ,-ଣ ସାମ2ରାୟ OR/12/089/206648

ପ ୁ /32629 38 157 626ଗେଣଷ ପ�ସାଦ ସାମ2ରାୟ ପି ଲ,-ଣ ସାମ2ରାୟ LSL2628386

ପ ୁ /32630 33 157 627ଶିବ ପ�ସାଦ ସାମ2ରାୟ ପି ଲ,-ଣ ସାମ2ରାୟ LSL2628394

ପ ୁ /33631 54 157 628ଭାଗ�ବାନ ସାମ2ରାୟ ପି ସିମାଦ� ୀ ସାମ2ରାୟ OR/12/089/206646

!ୀ /33632 50 157 629ଭାଗ�ଲତା ସାମ2ରାୟ &ା ଭାଗ�ବାନ ସାମ2ରାୟ ZUX0122093

ପ ୁ /34633 50 157 630ପfୁ9ଚ*�  ସାମ2ରାୟ ପି ସିମାଦ� ୀ ସାମ2ରାୟ OR/12/089/206649

!ୀ /35634 25 157 631ଗିତାଂଞଳି ବେଗx ପି ବିଜୟ ବେଗx ZUX1070325

!ୀ /35635 40 157 632ଶକ2ୁଳା େଗୗଡ଼ &ା ତ�ିନାଥ େଗୗଡ଼ ZUX0278424

!ୀ /36636 34 157 633ମୀତମାପରିଚା &ା ଚିତାର0 ନପରିଚା  ZUX1052745

!ୀ /36637 22 157 634କମୁାରୀ ପାଣୀ &ା ସରୂଜ ନାଗ ZUX1052786

!ୀ /36638 46 157 635ସକୁଳେଦଇ ନାଗ &ା ଲ,-ଣ ନାଗ ZUX0434431

ପ ୁ /37639 35 157 636ଅେଶାକକମୁାର ଅନକା ପି ପ�ଫଲୁC  ଅନକା LSL2628733

ପ ୁ /37640 23 157 637ସିେତ*�  ବେଗx ପି ବିଜୟ କମୁାର ବେଗx ZUX1084078

!ୀ /37641 69 157 638ମ�ଲି ବାଘ &ା ବିଜୟ ବାଘ ZUX0125013

ପ ୁ /37642 61 157 639ବିଜୟ ବାଘ ପି ସମିୁk କମୁାର ବାଘ LSL1382878

ପ ୁ /39643 49 157 640ରାେମ?ର ହିଆଲ ପି ଯଏୁଲ ହିଆଲ ZUX0874313

!ୀ /39644 40 157 641ରଜନୀ ହିଆଲ &ା ରାେମ?ର ହିଆଲ ZUX0698217

ପ ୁ /39645 21 157 642ନି◌େିଲ?ର ହିଆଲ ପି ରାେମ?ର ହିଆଲ ZUX1226273

!ୀ /39646 37 157 643ସବୁାସିନୀ ସନୁା &ା ଅନୀଲ କମୁାର ସନୁା ZUX0818310

!ୀ /64647 43 157 644ଏ�. େଜ�ାତି &ା ଏ�. ସେ2ାଷ କମୁାର LSL1451111

ପ ୁ /67648 45 157 645ଏମ. ସେ2ାଷ କମୁାର ପି ଏମ. େଦବଦାସ LSL1451129

!ୀ /78649 21 157 646ସ�ୀତା ବିେଶାଇ ପି ମିନ ବିେଶାଇ ZUX1070267

ପ ୁ /120650 46 157 647ଡମ ୁହରିଜନ ପି ଚଇତନ ହରିଜନ ZUX0644930

ପ ୁ /152651 55 157 648ମ�ରୁ ବାଘ ପି ହସିୟ ବାଘ ZUX0874057

!ୀ /152652 49 157 649ଶରତ ମଣୀ ବାଘ &ା ମ�ରୁ ବାଘ ZUX0874040

!ୀ /152653 39 157 650ମ0ଲୁତା େବେହରା &ା ସନିୁଲ କମୁାର ଖରା ZUX0874065

!ୀ /152654 56 157 651ବସ2 ପରିWା &ା ର0ିତ କମୁାର ପରିWା ZUX1104868

ପ ୁ /152655 21 157 652େରାହିତ କମୁାର ପରିWା ପି ର0ିତ କମୁାର ପରିWା ZUX1116185

ପ ୁ /157656 38 157 653କ0ୁ ବିହାରୀ ବାଗ` ପି ଲ,-ଣ ବାଗ ZUX1153790

!ୀ /157657 34 157 654ପ�ମିଳା ବାଗ &ା କ0ୁ ବିହାରୀ ବାଗ ZUX1145309

ପ ୁ /999658 52 157 655ଭୁବନାନ* େବେହରା ପି ଦୁଲC ଭନ* େବେହରା ZUX1102078

!ୀ /999659 52 157 656େଶୖଳବାଳା େବେହରା &ା ଭୁବନାନ* େବେହରା ZUX1104942

!ୀ /999660 52 157 657େଶୖଳବାଳା େବେହରା &ା ଭୁବନା ନ* େବେହରା ZUX1044882

ପ ୁ /999661 52 157 658ଭୁବନା ନ* େବେହରା ପି ଦୁଲC ଭ ନ* େବେହରା ZUX1044908

!ୀ /999662 22 157 659ଲୀପଶାରାନୀ ବିହାରୀ େବେହରା ପି ଭୁବନାନ* େବେହରା ZUX1107895

!ୀ /999663 24 157 660ପେବନୀ ଗKୁା &ା ସନୁୀଳ ଗKୁା ZUX1287721

ପ ୁ /2664 56 157 661େଜ ସବୁ� ମଣ�ମ ପି େଜ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0278432

ପ ୁ /2665 34 157 662େଜ ଜଗଦିଶ ପି େଜ ସବୁ� ମଣ�ମ ZUX0122762

!ୀ /2666 32 157 663େଜ ଉମାେଦବୀ ପି େଜ ସବୁ� ମଣ�ମ ZUX0122788

!ୀ /2667 53 157 664େଜ ଭାଗ�ଲ,-ୀ &ା େଜ.ସବୁ� ମଣ�� .. OR/12/089/207130

ପ ୁ /3668 69 157 665ଲ,-ୀକା2 ଦାସ ପି କୃ<ଚ*�  ଦାସ OR/12/089/206551

!ୀ /3669 50 157 666ନମ9ଦା ଦାସ &ା ଲ,-ୀକା2 ଦାସ ZUX0122366

ପ ୁ /3670 36 157 667ନାରାୟଣ ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ଲ,-ୀକା2 ଦାସ LSL1521566

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO &ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /4671 65 157 668େ?ତ କମୁାର େବେହରା ପି ବୁ[ି େବେହରା OR/12/089/206549

!ୀ /4672 55 157 669ବାଉରୀ େବେହରା &ା େ?ତ କମୁାର େବେହରା OR/12/089/206550

ପ ୁ /4673 34 157 670ସେ2ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି େ?ତ କମୁାର େବେହରା ZUX0122325

ପ ୁ /4674 33 157 671ଦ;ପାଣି େବେହରା ପି େ?ତ କମୁାର େବେହରା ZUX0122317

ପ ୁ /5675 70 157 672ଅର,ିତ ସବର ପି ମିନା ସବର LSL1357599

!ୀ /5676 69 157 673ସକୁମୁାରି ସବର &ା ମିନା ସବର OR/12/089/206545

ପ ୁ /5677 45 157 674ରାେଜ*�  ଶବର ପି ମୀନା ଶବର LSL1521517

ପ ୁ /5678 45 157 675ଗଉରିକମୁାର ଶବର ପି ମିନା ଶବର OR/12/089/206893

ପ ୁ /5679 33 157 676ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଶବର ପି ମିନା ଶବର ZUX0122648

ପ ୁ /6680 74 157 677ନରସିଂ� ପଟନାୟକ ପି ଶାମଶିବ ପଟନାୟକ OR/12/089/206538

!ୀ /6681 65 157 678ସବିତା ପଟନାୟକ &ା ନରସିଂ� ପଟନାୟକ OR/12/089/206539

ପ ୁ /6682 48 157 679ଅରୁଣକମୁାର ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂ� ପଟନାୟକ OR/12/089/206540

!ୀ /6683 45 157 680ସରିତା ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂ� ପଟନାୟକ OR/12/089/207123

!ୀ /7684 57 157 681ଶଭୁାସିନି ଅମନାତ� &ା ନରସିଂହ ଅମନାତ� LSL2656122

ପ ୁ /7685 26 157 682ରାଜୀବ ଅମାନତ� ପି ନରସିଂହ ଅମନାତ� ZUX0940569

!ୀ /7686 22 157 683ମନୁୀ ଅମନାତ� ମା ସବୁାଶିନୀ ଅମନାତ� ZUX1157692

!ୀ /7687 21 157 684ଲକି ଅମନାତ� ମା ସବୁାସିନୀ ଅମନାତ� ZUX1102151

!ୀ /7688 25 157 685ଭବାନୀ ପ�ଧାନୀ &ା ବଳରାମ ଅମନାତ� ZUX0940528

ପ ୁ /8689 51 157 686ରାେଜ*�  କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ମଦନ େମାହନ ତ�ିପାଠୀ ZUX0278465

!ୀ /8690 44 157 687ସ4�ାରାଣୀ ତ�ିପାଠୀ &ା ରାେଜ*�  କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0278473

!ୀ /9691 26 157 688ସେ2ାଷୀ କମୁାରୀ ଷଡ�ୀ ମା େଗୗରୀ ଷଡ�ୀ ZUX0940619

!ୀ /9692 22 157 689ଶିବାନୀ ଷଡ�ୀ ପି ଈtଵର ଷଡ�ୀ ZUX1110980

!ୀ /9693 49 157 690େଗୗରି ଷଡ�ି &ା ଇ?ର ଚ*�  ଷଡ�ି LSL1332238

ପ ୁ /10694 60 157 691ଭାeର ଚରଣ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/12/089/281037

!ୀ /10695 55 157 692ସାବିତ�ି  େବେହରା &ା ଭାIର ଚରଣ େବେହରା LSL1408814

ପ ୁ /10696 29 157 693ଶିବରାଜ େବେହରା ପି ଭାIର େବେହରା ZUX0434571

ପ ୁ /10697 28 157 694ଅନିରୁ[ େବେହରା ପି ଭାIର ଚରଣ େବେହରା ZUX0391250

ପ ୁ /11698 39 157 695ସେ2ାଷ କମୁାର ଦେଳଇ ପି େଗାବି* ଦେଳଇ LSL1338409

ପ ୁ /12699 62 157 696ଅେଲଖ. ସାହୁ ପି ନ* ସାହୁ OR/12/089/206547

!ୀ /12700 49 157 697ଜୟ2ୀ ସାହୁ &ା ଅେଲଖ ସାହୁ ZUX0122358

ପ ୁ /12701 36 157 698ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ ZUX0207837

ପ ୁ /13702 66 157 699ସେୁର*�  ଛୁଆଳ ସିଂହ ପି ଦିନବ4ୁ ଛୁଆଳ ସିଂହ OR/12/089/206541

ପ ୁ /13703 33 157 700ବିଭୂ ପ�ସାଦ ଛୁଆଳ ସିଂହ ପି ସେୁର*�  ଛୁଆଳ ସିଂହ ZUX0122432

!ୀ /13704 59 157 701ପ�ଭାତି ଛୁଆଳସିଂହ &ା ସେୁର*�  ଛୁଆଳସିଂହ OR/12/089/206542

ପ ୁ /13705 26 157 702ପଦଲାମ ନାୟକ ପି ରାମଚ*�  ନାୟ ZUX0874370

ପ ୁ /14706 39 157 703ରାେକଶ ପଢ଼ିହାରୀ ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପଢ଼ହିାରୀ ZUX0434456

ପ ୁ /15707 65 157 704ଅମୀୟ କମୁାର ମହାପାତ� ପି େକଳୁ ଚରଣ ମହାପାତ� LSL1338284

!ୀ /15708 60 157 705ମମତା ମହାପାତ� &ା ଅମୀୟ କମୁାର ମହାପାତ� LSL1338342

!ୀ /15709 40 157 706ବନୀତା ମହାପାତ� ପି ଅମୀୟ କମୁାର ମହାପାତ� LSL1333772

ପ ୁ /15710 38 157 707ଅନୀଲ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଅମୀୟ କମୁାର ମହାପାତ� LSL1333582

!ୀ /17711 49 157 708େଶାଭା ରାଉତ &ା କୃ<ଚ*�  ରାଉତ ZUX0122945

ପ ୁ /17712 27 157 709ମେହ?ର ରାଉତ ପି କୃ< ଚ*�  ରାଉତ ZUX0652313

!ୀ /19713 46 157 710ପଦ- ା ନାୟକ &ା େଦତୖାରି ନାୟକ ZUX0342048

!ୀ /7331714 42 157 711ଅନିତା ମହାପାତ� ପି ଅମିୟ ମହାପାତ� ZUX1355080

!ୀ /7331715 42 157 712ଅନିତା ମହାପାତ� ପି ଅମୀୟା ମହାପାତ� ZUX1273267

ପ ୁ /1716 47 157 713ବିନୟ କମୁାର ଜୟସିଂହ ପି ବିଛ* ଚ*�  ଜୟସିଂହ LSL2375012

ପ ୁ /2717 48 157 714ପଦ- ନାଭ ପଜୁାରି ପି ସନା ପଜୁାରି ZUX0391227

!ୀ /2718 45 157 715ଲ,-ୀ ପଜୁାରୀ &ା ପଦ- ନାଭ ପଜୁାରୀ ZUX0122028

ପ ୁ /3719 63 157 716ବ� ଜେମାହନ େବେହରା ପି ଦାଶରଥି େବେହରା ZUX0122911

!ୀ /3720 33 157 717ରଶ-ତିା େବେହରା ପି ବ� ଜେମାହନ େବେହରା ZUX0122937

ପ ୁ /3721 29 157 718େଦବାଶିଷ େବେହରା ପି ବ� ଜ େମାହନ େବେହରା ZUX0434555

ପ ୁ /4722 59 157 719ବାବାଜି ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଗାବି* ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0391276

!ୀ /4723 52 157 720ଭାଗ�ଲତା ପାଣିଗ�ାହୀ &ା ବାବାଜି ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0391268

ପ ୁ /4724 27 157 721ରାେକଶ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0645309

ପ ୁ /5725 47 157 722ସଶୁା2 କମୁାର ନାୟକ ପି ଗେଜ*�  କମୁାର ନାୟକ ZUX0645317

!ୀ /5726 47 157 723ଡଲି ପରିଡା &ା ସଶୁା2 କମୁାର ନାୟକ ZUX0645325

ପ ୁ /00727 21 157 757ସା&ତ ମହାପାତ� ପି କାଳୀ ଚରଣ ମହାପାତ� ZUX1277318

ପ ୁ /00728 21 157 758ଶ�ୀଧର &ାଇ ପି ପ�ଫଲୁC  କମୁାର &ାଇ ZUX1361427

ପ ୁ /At/po-irr729 29 157 759ଅଜୟ କମୁାର େକନା ପି ନ*ା କିେଶାର େଜନା ZUX1277524

ପ ୁ /IRRIGATIO730 19 157 760ତ�ିେଲାଚନ େସଠୀ ପି ବୁଧିରାମ େସଠୀ ZUX1351303

!ୀ /Lingaraj731 36 157 761େକ ମଣିକା ପାତ�  ପାତ� - ହରି ଶOର ପାତ�  ZUX1352046

!ୀ /Near hort732 20 157 762ଅନ@ ୁdଜଯ ଵମN ପି ଅନନ କମୁାର ଵମN ZUX1277417

12 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO &ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /Thakurani733 43 157 763ସେ2ାଷିନୀ ମହାରଣା ପି ବ� ଜବ4ୁ ମହାରଣା LSL1396191

ପ ୁ /4734 59 157 764ନାଥନ ନାଗ ପି ଜୁନାଥନ ନାଗ ZUX0818252

!ୀ /4735 46 157 765ଶକ2ୁଳା ନାଗ &ା ନାଥନ ନାଗ ZUX0818260

ପ ୁ /4736 25 157 766ଆେଲାକ କମୁାର ନାଗ ପି ନାଥନ ନାଗ ZUX0818278

!ୀ /05737 21 157 767ସେ2ାଷୀ ନାୟକ ପି ନକଲୁ ନାୟକ ZUX1073717

ପ ୁ /05738 60 157 768େଗୗରି ପ�ସାଦ ପ^ନାୟକ ପି ଅନ2 ରାଓ ପ^ନାୟକ ZUX0870204

!ୀ /05739 52 157 769କବିତା ବାଣି ପ^ନାୟକ &ା େଗୗରି ପ�ସାଦ ପ^ନାୟକ ZUX0870196

ପ ୁ /D S F-D-5740 21 157 770&ରାଜ &ରୂପ ମିଶ� ପି ରଜନୀ କାଂତ ମିଶ� ZUX1234061

!ୀ /7741 26 157 771ଅaଵvୀ &ାଇଁ ପି ରବୀ*�  କମୁାର &ାଇଁ ZUX1361674

ପ ୁ /12742 24 157 772ସିପନୁ ଟାକ� ୀ ପି ରାମ ଟାକ� ୀ ZUX1148550

!ୀ /22743 27 157 773ଝିଲି ପ�ଧାନ &ା ଉେପ*�  ରାଉତ ZUX0818377

!ୀ /23744 60 157 774ମହାଲ,-ୀ ପ�ହରାଜ &ା ଅରୁଣେଦାୟ ପ�ହରାଜ ZUX1226281

!ୀ /24745 38 157 775ମଳୂା ବତୀ ଖଡ଼ୁା - ଗ�ାଧର ଖଡ଼ୁା ZUX1070184

ପ ୁ /24746 26 157 776କଶୁ ଖଡୁା ପି େଦତୖାରୀ ଖଡୁା ZUX0818369

!ୀ /24747 26 157 777ପିOି ଖଡ଼ୁା &ା ଲବ ଖଡ଼ୁା ZUX1070150

!ୀ /29748 22 157 778କଶୁମତୀ ହରିଜନ &ା ଟୁଲୁ ଖରା ZUX1070200

ପ ୁ /29749 22 157 779ଟୁଲୁ ଖରା ପି ପବିତ�  ଖରା ZUX1070226

!ୀ /29750 35 157 780ମମତା ରାଣୀ ନାଗ &ା ସରୁଜ କମୁାର େବନିଆ ZUX0818435

!ୀ /37751 20 157 781ସଭୁସ-ୀତା ଦାଶ ପି ତ�ୀପାତୀ ଦାଶ ZUX1275502

!ୀ /37752 20 157 782ସ- ୃତି ସ@ ି|ା ଦାଶ ପି ନିଲା=ଳ ଦାଶ ZUX1275510

!ୀ /37753 33 157 783ଦୀପା0ଳୀ ପାଣି - ଅେଶାକ କମୁାର ଅନକା ZUX0818245

ପ ୁ /39754 38 157 784ହରିଶOର ପାତ� ପି ଜୟରାମ ପାତ� LSL2653046

!ୀ /39755 29 157 785ରିOୀ ପାତ� &ା ହରିଶଂକର ପାତ� ZUX1340942

ପ ୁ /39756 41 157 786ଅନୀଲ କମୁାର ସନୁା ପି ଆରିଖମ ସନୁା ZUX0818237

ପ ୁ /41757 21 157 787ପୀ ଦିେନଶ ପି ପୀ ରେମଶ ZUX1331933

ପ ୁ /41758 23 157 788ଅଂଶମୁାନ େପ�� ପି ଅନୀଲଚ*�  େପ�� ZUX1159789

ପ ୁ /45759 22 157 789ରବି*�  କମୁାର େଦାରା ପି ଭଗବାନ େଦାରା ZUX1173368

!ୀ /50760 72 157 790ଲ,-ୀପ�ିୟା ସାମଲ &ା ତ�ିବାକାର ସାମଲ ZUX1246974

ପ ୁ /54761 19 157 791ବିକ�ମ ସାହୁ ପି ନେର*�  ସାହୁ ZUX1326321

!ୀ /56762 34 157 792ଝରଣା ଭୁୟb &ା ସେ2ାଷ େଜନା ZUX0818450

ପ ୁ /56763 41 157 793ସେ2ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା ZUX0818443

!ୀ /57764 42 157 794ଡି. ଲ,-ୀ &ା ଦୁhାଲା େକାଦ;ା ରାଓ ZUX0818286

!ୀ /61765 25 157 795ରୁନୁ ପ;ା ପି ବିେଦଶୀ ପ;ା ZUX0818294

!ୀ /65766 19 157 796ପ�ିୟOା ମାଦଲା ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ମାଦଲା ZUX1335942

!ୀ /71767 26 157 797ଲିପିନା କମୁାରୀ ଭୁୟb ପି ଗ�ାଧର ଭୁୟb ZUX0698167

ପ ୁ /Sr 71768 22 157 798ମଳୟ ପ�ଭା େଚଟି ପି ପ�ଭାକର େଚଟି ZUX1216456

ପ ୁ /80769 24 157 799ସ0ିବ କମୁାର ଦାସ ପି ସଶୁା2 କମୁାର ଦାସ ZUX1226299

!ୀ /80770 23 157 800ମ0ଲୁତା ଦାସ &ା ସ0ିବ କମୁାର ଦାସ ZUX1226307

!ୀ /83771 39 157 801ଫଲୁରିଦନା ବାଘ ପି ପ�ସନ@  ବାଘ ZUX0870170

ପ ୁ /83772 26 157 802ଆେମାଦ କମୁାର ବାଘ ପି ପ�ସନ@  କମୁାର ବାଘ ZUX0870188

ପ ୁ /83773 25 157 803ଅ0ତ କମୁାର ବାଘ ପି ପ�ସନ@  କମୁାର ବାଘ ZUX0870162

!ୀ /85774 42 157 804ସ�ୀତା ସାହୁ &ା ରାେଜ*�  କମୁାର ସାହୁ ZUX1226323

!ୀ /86775 43 157 805ନମ9ଦା ରାଉତ &ା ଆନ* ଚ*�  ରାଉତ ZUX0375253

!ୀ /87776 25 157 806ବିନୀତା ପଟନାୟକ ପି ଶ�ୀ େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ZUX0818351

!ୀ /87777 29 157 807ବଷN ସାoା ପି ରାେଜ*�  ସାoା ZUX0818229

ପ ୁ /87778 25 157 808ଅଂଶମୁାନ ସାoା ପି ରାେଜ*�  କମୁାର ସାoା ZUX0818211

!ୀ /90779 23 157 809ଅମୃତା ସରୂୂ ପି ଏସ ସଦୁଶ9ନ ରାଓ ZUX1331917

ପ ୁ /90780 19 157 810ଅ,� ସରୂୂ ପି ଏସ ସଦୁଶ9ନ ରାଓ ZUX1331891

ପ ୁ /103781 47 157 811ଶବିାଜୀ ଘେଡ଼ଇ ପି ଶବିାଜୀ ଘେଡ଼ଇ ZUX1097997

!ୀ /103782 36 157 812ସକୁା2ି ଘେଡଈ &ା ସକୁା2ୀ ଘେଡଈ ZUX1098003

!ୀ /104783 23 157 813େସାନାଲୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ମଧସୁଦୂନ ତ�ିପାଠୀ ZUX1252956

ପ ୁ /108784 45 157 814ସକୁା2 େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା ZUX1246958

!ୀ /108785 40 157 815ରାଜଶ�ୀ େବେହରା &ା ସକୁା2 େବେହରା ZUX1246941

!ୀ /122786 22 157 816ଶିବାନୀ େଜନା &ା ଶିବରାମ େଜନା ZUX1234160

!ୀ /123787 31 157 817ବନିତା ପତି &ା ଅମC ାନ କମୁାର ପତି ZUX1158013

!ୀ /123788 26 157 818ଗାୟତ�ୀ ପତି &ା ଅସିତ କମୁାର ପତି ZUX1157916

!ୀ /127789 25 157 819ମାନସ ପ�ଧାନ &ା ସଂଜୟ କମୁାର ଭୂୟାଂ ZUX1338672

!ୀ /130790 32 157 820ସାସ-ୀତା ଭୂୟb &ା ମେନାଜ କମୁାର ଭୂୟb ZUX1355502

ପ ୁ /152791 66 157 821ଜୟ ପ�କାଶ କର ପି ସଶୁୀଳ କମୁାର କର ZUX0818427

!ୀ /152792 56 157 822ସେୁକଶୀ କର &ା ଜୟ ପ�କାଶ କର ZUX0818419

!ୀ /152793 36 157 823ରୁପାଲିନୀ କର ପି ଜୟପ�କାଶ କର ZUX0818401

!ୀ /157794 21 157 824ନିକିତା ଦାଶ ପି େକଦାରନାଥ ଦାଶ ZUX1252931

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO &ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /160795 20 157 825ସଜୁାତା େଗୗଡ ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ�  େଗୗଡ ZUX1255256

!ୀ /197796 49 157 826ର0ଲୁତା ସତପଥି &ା ଭାନୁ ପ�ସାଦ ସତପଥି ZUX1335918

!ୀ /239797 22 157 827ଶିବାନୀ ପଟନାୟକ ପି ରାେଜ*�  କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1320985

ପ ୁ /255798 22 157 828ସ*ିପ େବେହରା ପି ପ�ଦିପ କମୁାର େବହରା ZUX1358878

ପ ୁ /270799 26 157 829ଏଡିସନ ନାଗ ପି ନିଖିଲ ନାଗ ZUX1358902

ପ ୁ /271800 24 157 830ଶ�ୀନୀଵାସ ନାହାକ ପି କିେଶାର ଚ*�  ନାହାକ ZUX1358910

ପ ୁ /321801 20 157 831ଦିେନଶ କମୁାର ପ;ା ପି ଦିଲC ୀପ କମୁାର ପ;ା ZUX1303338

!ୀ /555802 47 157 832ଶକ2ୁଳା େମାହା2ି &ା ସିମା=ଳ େଚୗଧରୁୀ ZUX1356112

!ୀ /999803 19 157 833ପ�ିୟଦଶ9ନୀ େବବ>N ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର େବବ>N ZUX1303080

ପ ୁ /999804 41 157 834ପ�ସ2 କମୁାର େବେହରା ପି ଝୀନବସ େବେହରା ZUX1331875

!ୀ /999805 21 157 835ସଟା}ୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ସିମା=ଳ େଚୗଧରୁୀ ZUX1356120

ପ ୁ /999806 23 157 836ଅମିୟ ଭୂଷଣ ଡାକଆୁ ପି େକଦାର ଡାକଆୁ ZUX1012939

!ୀ /999807 28 157 837ଅନୁରାଧା ଦାସ &ା ସମୀର କମୁାର ଦାସ ZUX1226265

!ୀ /999808 22 157 838ଲ,-ୀ େଗୗଡ &ା ପଦଳମ ନାୟକ ZUX1275486

!ୀ /999809 33 157 839େରାଜାଲିନୀ କର - ଜୟ ପ�କାଶ କର ZUX0818393

ପ ୁ /999810 28 157 840େଗୗରବ ପ�କାଶ କର ପି ଜୟ ପ�କାଶ କର ZUX0818385

!ୀ /999811 26 157 841ଜଶମୀନ େକାରା ପି ଜୀବନ ଚଂଦ�  େକାରା ZUX1325513

ପ ୁ /999812 29 157 842ଗରୁୁ ଚରଣ ମଳିକ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ମଳିକ ZUX0947416

ପ ୁ /999813 19 157 843ଅଭିନାଶ ମିଶ� ପି ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ� ZUX1304377

!ୀ /999814 19 157 844େଜ�ାସ@ା ରାଣୀ ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ ZUX1303072

!ୀ /999815 54 157 845ପ�ମିଳା ଲତା ପତି &ା ଅମଲୁ� କମୁାର ପତି ZUX0940676

ପ ୁ /999816 66 157 846ଟି. ଅେଶାକ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଟି. ଭାIର ରାଓ ZUX0818344

!ୀ /999817 57 157 847େଦବିକା ପଟନାୟକ &ା ଟି. ଅେଶାକ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0818336

ପ ୁ /999818 28 157 848ସାଇ ବିକାଶ ପଟନାୟକ ପି ଟି. ଅେଶାକ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0818328

ପ ୁ /999819 23 157 849ବିଶାଲ ପ^ନାୟକ ପି ଲ,-ୀ ନାରାୟଣ ପ^ନାୟକ ZUX1276112

!ୀ /999820 29 157 850ସାଇ ବି*ୁ ପଟନାୟକ ପି ଟି. ଅେଶାକ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0818302

!ୀ /999821 19 157 851ଲିସା ପଟନାୟକ ପି ନବୀନା ଚ*�  ପଟନାୟକ ZUX1331867

!ୀ /999822 29 157 852ରିOୀ ପ�ୁ~ୀ &ା ହରିଶOର ପାତ� ZUX1331859

!ୀ /999823 59 157 853ଯା]େସନୀ ରଥ ରଥ &ା ଅମିୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX1327311

!ୀ /999824 28 157 854ଶଭୁସ-ୀତା ସାହୁ &ା ପ�ତାପ କମୁାର ସାହୁ ZUX1325976

ପ ୁ /999825 49 157 855gାରିକା ନାଥ ତ�ିପାଠୀ ପି ଦ;ପାଣୀ ତ�ିପାଠୀ ZUX0864801

!ୀ /999826 30 157 856ମନୀଶା ତ�ିପାଠୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ଅମିୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX1341056

ପ ୁ /54827 18 157 857ଅସିତ ଧାନଫଲୁ ପି ସନୁ* ଧାନଫଲୁ ZUX1397546

!ୀ /christian828 24 157 858ସାସ-ୀତା ନାୟକ &ା ବୀନ ଜାନ ନାଇକ ZUX1399740

!ୀ /00829 62 157 859ବନପ�ିୟା ମହା2ି &ା ରାଜ କିେଶାର ମହା2ି ZUX1403526

ପ ୁ /SR-36830 18 157 860ନଳିନୀ ଚୁରା ପି ସାମ2 ଚୁରା ZUX1423813

!ୀ /U K P COL831 37 157 861ପ�ିୟତମା େସଠୀ &ା ଧରଣୀଧର େସଠୀ ZUX1424811

ପ ୁ /49832 22 157 862ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର ସାହୁ ZUX1425958

ପ ୁ /12833 19 157 863ସିେଟଶ ହରିଜନ ହରିଜନ ମା ଜୟଂତୀ ହରିଜନ ZUX1427855

ପ ୁ /26/34834 18 157 864େବଦପ�କାଶ ପଟନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ପଟନାୟକ ZUX1427996

!ୀ /0835 45 157 865ଅନିତା ପଟନାୟକ &ା ଅରୁଣ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1428135

!ୀ /00836 27 159 1ସେୁନଲି ଗରଡା ମା ଜାହାନା ଗରଡା ZUX0699454

ପ ୁ /00837 26 159 2ସଂକy ସାହିଲ - . . ZUX1189505

ପ ୁ /01838 23 159 3ବିପଳୁ କମୁାର ଆଶା ପି ଏେନାସ ଆଶା ZUX1041268

ପ ୁ /1839 50 159 4ଏନସ ଆସା ପି େଜାେସଫ ଆସା OR/12/089/208261

!ୀ /1840 46 159 5ସେୁଲାରିଡା ଆଶା &ା ଏନସ ଆଶା LSL1342989

!ୀ /1841 26 159 6ନିକିତା ସାଲନୀ ଆଶା ପି ଏନସ ଆଶା ZUX0874776

ପ ୁ /1842 21 159 7ବ� ାଏନ ଆଶା ପି ଏନସ ଆଶା ZUX1202183

ପ ୁ /02843 21 159 8ଏେଲZ ଉ�ନ େବନ�ା ପି ପ�ଭାତ ଚ*�  େବନ�ା ZUX1255249

ପ ୁ /02844 19 159 9ରିଥୀଲ ଲାଲ ନାୟକ ମା ରୀନା ଲାଲ ନାୟକ ZUX1341262

!ୀ /02845 23 159 10ସପୁ�ିୟା ସଲନୀ ପାତ� ପି ଅତୁଲ� ଚ*�  ପାତ� ZUX0947663

ପ ୁ /2846 41 159 11ମକର ଭତରା ପି ମାଧବ ଭତରା ZUX0941021

!ୀ /2847 34 159 12କନିୁ ଭତରା &ା ମକର ଭତରା ZUX0941039

ପ ୁ /2848 40 159 13ନେରଶ ଖ�ିୁଆ ପି ନବୀନ ଚ*�  ଖ�ିୁଆ ZUX0278614

!ୀ /2849 38 159 14ରଶ- ିତା ଖ�ିୁଆ &ା ନେରଶ ଖ�ିୁଆ ZUX0278606

ପ ୁ /2850 59 159 15ବିଶC ାମ ବିଚିତ� ା ନ* ନାଇକ ପି ମଥସିଲ ନାଇକ OR/12/089/210033

!ୀ /2851 54 159 16ଉଷା ରାଣୀ ନାଇକ &ା ବିଶC ାମ ବିଚିତ� ା ନ* ନାଇକ OR/12/089/210034

ପ ୁ /2852 34 159 17ସଲୁଭ ପ�ତୀକ ନାଇକ ପି ବିଶC ାମ ବିଚିତ� ା ନ* ନାଇକ LSL2372225

!ୀ /2853 29 159 18େସହନାଜ ସମିକା ନାଇକ ପି ବିଶC ାମ ବିଚିତ� ା ନ* ନାଇକ ZUX0434779

!ୀ /2854 27 159 19ସମିମ ସିମ�ନ ନାଇକ ପି ବିଶS ାମ ବିଚିତ� ା ନ* ରାୟ ZUX0611319

!ୀ /2855 24 159 20ପଜୂା ନାୟକ - ବିସଲାମ ନାୟକ ZUX1125384

!ୀ /2856 23 159 21ସନିୁତା ନାୟକ - ବିସଲାମ ନାୟକ ZUX1125509

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO &ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /2857 21 159 22ପ�ିତୀ ନାୟକ - ବିଶC ାମ ବିଚିତ� ା ନ* ନାୟକ ZUX1189455

ପ ୁ /3858 36 159 23ଜଖିୟ ବର ପି ମିଲଟନ ବର LSL2371896

ପ ୁ /4859 56 159 24ପି ବାବୁ ପି ଦୁଖିଶ�ାମ OR/12/089/210036

!ୀ /4860 50 159 25ପି .େବବି &ା ପି. ବାବୁ LSL1343433

ପ ୁ /4861 33 159 26ମvୁାକ ଅଲC ୀ ପି ଫରୁଜା* ଅଲC ୀ ZUX0874644

!ୀ /4862 70 159 27ଇ କୃ< େବଣି &ା ପରୁvମ େବଣି OR/12/089/210035

!ୀ /4863 32 159 28ଅଲC ୀମନୁ ନିଶା &ା ମvୁାକ ଅଲC ୀ ZUX0874784

!ୀ /05864 37 159 29ଡି ମ0ଳୁା ଖସା ପି ଡି ଜହନ ଖସା ZUX1287424

ପ ୁ /5865 48 159 30ଇ ରତ@  ପି ଇ ହରିବ4ୁ ପାତ� ZUX0278622

ପ ୁ /5866 38 159 31ଇ ଗେୁK?ର ପାତ� ପି ହରିବ4ୁ ପାତ� OR/12/089/210039

ପ ୁ /06867 23 159 32ସବ9 ଜିତ ବିଭୁେଧ*�  ବାଘ ପି େପ�ମ ଚ*�  ବାଘ ZUX0947754

ପ ୁ /6868 59 159 33ଖ�ୀ� ପ�ଦୀପ ଖରା ପି ଲାେରନତୁସ ଖରା LSL1341981

!ୀ /6869 27 159 34ସ@ି|ା ଖରା ପି ପ�ବିଣ ଖରା ZUX0818898

!ୀ /6870 26 159 35େବେଥଲ ରାଣୀ ଖରା ପି ଖ�ୀ� ପ�ଦୀପ ଖରା ZUX0818922

!ୀ /6871 59 159 36ସେରାଜିନୀ ମହା2ି &ା ଖ�ି� ପ�ଦିପ ମହା2ି LSL1342062

ପ ୁ /6872 47 159 37ପ�ଦିପ କମୁାର ମହା2ି ପି ଦଳେଗାବି* ମହା2ି OR/12/089/210704

!ୀ /6873 67 159 38େପ�ମଶିଳା ନାୟକ &ା ବିେବକାନ* ନାୟକ OR/12/089/210026

!ୀ /6874 41 159 39େଜ�ାସ@ାରାଣୀ ସାହୁ &ା ରାେଜ*�  କମୁାର ସାହୁ ZUX0861344

ପ ୁ /7875 50 159 40ଆମନ ଉଜବିନ ନାଇକ ପି ବିେବକା ନ* ନାଇକ OR/12/089/210028

!ୀ /7876 49 159 41ଗିତା ରାଣି ନାଇକ &ା ଆମd ଉଜବିd ନାଇକ OR/12/089/210031

!ୀ /7877 32 159 42େ&ତା ରାଣୀ ନାଇକ ପି ଅମନ ଉଜବିd ନାଇକ ZUX0123299

ପ ୁ /7878 30 159 43ସି[ାଥ9 ପ�ତୀକ ନାଇକ ପି ଆମନ ଉଜବିନ ନାଇକ ZUX0940841

!ୀ /8879 46 159 44ସକୁା2ି ନାଇକ &ା ଆଦମ ନାଇକ LSL2375798

ପ ୁ /8880 53 159 45ଆଦ� ନାୟକ ପି ବିେବକାନ* ନାୟକ LSL2379592

!ୀ /09881 26 159 46ଦୀପାଳି ରାଣୀ ମହା2ି ପି ବିକ�ମ କମୁାର ମହା2ି ZUX0699488

!ୀ /09882 23 159 47ପଲC ବି ରାଣି ମହା2ି ପି ବିକ�ମ କମୁାର ମହା2ି ZUX0947705

!ୀ /9883 45 159 48ବିସ- ିଲା କମୁାରି ମହା2ି &ା ବିକ�ମ କମୁାର ମହା2ି LSL2379618

!ୀ /10884 45 159 49କସୁମୁ ମ0ରିୁ ନାଇକ &ା େହବଲ ନାଇକ OR/12/089/210032

ପ ୁ /10885 48 159 50େହବଲ ନାୟକ ପି ବିେବକାନ* ନାୟକ OR/12/089/210029

!ୀ /11886 26 159 51ତୁଳସା େବେହରା &ା ସେୁର*�  େବେହରା ZUX1206382

!ୀ /11887 60 159 52ତାବିତାକମୁାରି ରାଓ &ା ବାସେୁଦବ ରାଓ OR/12/089/210041

ପ ୁ /11888 46 159 53ମଦନ େଗାପାଳ ରାଓ ପି ବାସେୁଦବ ରାଓ OR/12/089/210042

!ୀ /11889 42 159 54ଶା2ିଲତା ରାଓ &ା ମଦନ େଗାପାଳ ରାଓ LSL1344035

ପ ୁ /11890 42 159 55େବଣେୁଗାପାଳ ରାଓ ପି ବାସେୁଦବ ରାଓ OR/12/089/210043

ପ ୁ /11891 40 159 56ପ�ଶା2 ରାଓ ମା ତାବିତା ରାଓ LSL2372357

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବNଚନ ନିମେ2 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ@  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବNଚନ କମିଶନ ଭାରତO gାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବNଚନ ପବୂ9 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣO ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର2ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.4 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 ମାନOର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନO ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO &ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /111 39 159 57ଭା"ର ରାଓ ପି ବାସେୁଦବ ରାଓ LSL2379568

$ୀ /112 38 159 58ମୀନା କମୁାରୀ ରାଓ ପି ବାସେୁଦବ ରାଓ LSL1344043

$ୀ /113 34 159 59ରମଣୀ ରାଓ ପି ପ�ଶା( ରାଓ LSL2375772

ପ ୁ /114 20 159 60ରାେଜଶ ରାଓ ପି ମଦନ େଗାପାଳ ରାଓ ZUX1341247

$ୀ /125 32 159 61ସାହୀ* ସରୀ* ଓରାଓଁ ,ା ରବି-�  ଓରାଓଁ ZUX0123372

$ୀ /126 60 159 62ପ�ଫଲୁ କମୁାରୀ ଓରାଓଁ ,ା େଚେରା ଓରାଓଁ OR/12/089/210045

$ୀ /127 54 159 63ବି ର�ିନୀ କସୁମୁ ମାଳା ପାତ� ,ା ବି େଜମ0 ବିପି* ବିହାରି ପାତ� ZUX0699645

ପ ୁ /138 38 159 64ପି ମେନାଜ କମୁାର ପି ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� LSL2375830

$ୀ /139 33 159 65ବି. ଲ34ୀ ,ା ମେନାଜ କମୁାର ZUX0874651

$ୀ /1310 60 159 66ପି କମଳା ପାତ� ,ା ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� OR/12/089/210053

ପ ୁ /1311 55 159 67ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� ପି ଦୁଖିସ�ାମ ପାତ� OR/12/089/210052

ପ ୁ /1312 36 159 68ପି ସେରାଜ କମୁାର ପାତ� ପି ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� LSL2379576

ପ ୁ /1313 34 159 69ପି ସେୁରଶକମୁାର ପାତ� ପି ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� ZUX0123307

$ୀ /1314 23 159 70ପି ସମିୁତ� ା ପାତ� ,ା ପି ସେରାଜ କମୁାର ପାତ� ZUX1247162

ପ ୁ /1415 34 159 71ଆମ78�� ଆଶା ପି ରେମଶର9ନ ଆଶା LSL2379493

$ୀ /1416 34 159 72ଚିନ4 ୟୀ ବାଘ ,ା ସନିୁଲ କମୁାର ବାଘ LSL2379642

ପ ୁ /1417 54 159 73ସତ�ର9ନ ନାୟକ ପି ଂ ଚ-�  େମାହନ ନାୟକ ZUX0525030

$ୀ /1418 23 159 74େସ< ଭା େଶାଇଲା ନାୟକ ପି ସତ� ର9ନ ନାୟକ ZUX1039130

$ୀ /1419 47 159 75େସୗଭାଗିନୀ ରିନା ନାୟକ ପି ଚ-�ମହନ ନାୟକ OR/12/089/209022

ପ ୁ /1520 20 159 76ନିହାର ର9ନ ସାହୁ ପି ରାେଜ-�  ସାହୁ ZUX1281914

ପ ୁ /1721 59 159 77ସିଏଚହୃଦୟାନ- ପି ସିଏଚ ନିତ�ାନ- ZUX0123315

$ୀ /1722 54 159 78ସି ଏଚ ସଂଯ@ୁାରାଣୀ ,ା ସି ଏଚ େନତ� ାନ- LSL1411099

$ୀ /1723 51 159 79ସିଏଚ ପAିୁତା  ,ା ସିଏଚ ହୃଦୟାନ- ZUX0123323

$ୀ /1724 25 159 80ଚାନାପା େଏୖCୱୟE ମା ଚାନାପା ସଂଯ@ୁା ରାଣୀ ZUX1044890

ପ ୁ /1725 21 159 81ଚିନF ାପା ଅଭିେଷକ ପି ଚିନF ାପା ହୃଦୟାନ- ZUX1143098

$ୀ /1726 82 159 82ସି. ଏଚ. ଅମୃତମା ,ା ନିତ�ାନ- ଅମୃତମା LSL1443571

$ୀ /1727 20 159 83ଚୀନF ପା ଅHିତା ପି ସି ଏI ହୃଦୟାନ- ZUX1354695

$ୀ /1828 30 159 84ଏଲିସା ନାୟକ ପି ଆଦମ ନାୟକ ZUX0818963

$ୀ /1829 28 159 85ସଫିଆ ନାୟକ ପି ଆଦମ ନାୟକ ZUX0818955

$ୀ /1830 25 159 86ଲଜିନା ନାୟକ ପି ଆଦମ ନାୟକ ZUX0818948

$ୀ /1831 40 159 87େଜ�ାତିମୟୀ ସାମ(ରାୟ ପି ଦୟାବାନ ସାମ(ରାୟ OR/12/089/208515

ପ ୁ /1932 45 159 88ସେ(ାଷକମୁାର େଗୗଡ ପି େଗାବି- େଗୗଡ LSL2375681

$ୀ /1933 39 159 89ମମତା େଗୗଡ ,ା ସେ(ାଷ କମୁାର େଗୗଡ LSL2375699

ପ ୁ /1934 52 159 90ଖ�ି8େପ�ମ ନାୟକ ପି କିୟଫା ନାୟକ OR/12/089/210017

$ୀ /2035 56 159 91ଖ�ୀଟ େସବିକା ନାଗ ,ା େକୟାଫା େମାେହାରିୟା OR/12/089/210015

ପ ୁ /2136 42 159 92ସଜିୁତ କମୁାର ନାଗ ପି ଏସ କମୁାର ନାଗ LSL2375731

$ୀ /2137 35 159 93ସଚିୁତା ନାଗ ,ା ସଜିୁତ କମୁାର ନାଗ LSL2375749

ପ ୁ /2138 52 159 94ଅମେର-�  ,ାଇଁ ପି େ3ତ� େମାହନ ,ାଇଁ OR/12/089/210018

$ୀ /2139 45 159 95ପ�ଭାତି ,ାଇଁ ,ା ଅମେର-�  ,ାଇଁ OR/12/089/210019

ପ ୁ /2140 32 159 96ଅମିL କମୁାର ,ାଇଁ ପି ଅମେର-�  ,ାଇଁ ZUX0278648

ପ ୁ /2141 25 159 97ଆମନ ,ାଇଁ ପି ଅମେର-�  ,ାଇଁ ZUX0818930

$ୀ /2242 60 159 98େମରି ବର ,ା ମି<ଟ* ବର OR/12/089/210021

$ୀ /2243 52 159 99ନମିତା ଜଏଲ ,ା ପMୁN ଚ-�  ଜଏଲ ZUX0947689

ପ ୁ /2244 25 159 100ଶେୁଭ-ୁ େଯାଏଲ ପି ପMୁN ଚ-�  ଜଏଲ ZUX0818914

$ୀ /2345 74 159 101ଦିବରା ଧାନଫଲୁ ,ା ଦିନୁ ଗାଦବା OR/12/089/210088

$ୀ /2346 57 159 102ସଂଯ@ୁା ଧାନଫଲୁ ,ା ର9ନ କମୁାର ପା< ZUX1422120

ପ ୁ /2347 51 159 103ପ�ଦିପକମୁାର ଗାଦବା ପି ଦିନୁ ଗାଦବା OR/12/089/210090

$ୀ /2348 50 159 104ରାେଜPରୀ ଗାଦବା ,ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ଗାଦବା ZUX0123331

$ୀ /2349 24 159 105ପ�ତ�ଷୁା ଗାଦବା ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଗାଦବା ZUX0874735

ପ ୁ /2350 21 159 106ସଦୁୀପ ସମୀର ଗାଦାବା ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଗାଦାବା ZUX1206879

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀH ,ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /2351 40 159 107ମିହିର କମୁାର କରକରା ପି ବୁଦୁରା କରକରା ZUX0123356

ପ ୁ /2352 33 159 108ବିନ ପିଟର ନାୟକ ପି ବି ବି ନାୟକ ZUX0311647

ପ ୁ /2353 47 159 109ର9ନ କମୁାର ପା< ପି ଇରା* ପା< OR/12/089/210878

$ୀ /2354 35 159 110ସଦିୁRା ପା< ପି ର9ନ କମୁାର ପା< ZUX0123349

$ୀ /2355 26 159 111ସପୁ�ିତା କମୁାରୀ ପାଲ ପି ର9ନ କମୁାର ପାଲ ZUX0818856

ପ ୁ /2456 30 159 112େହେ�ରୀ ଦାସ ଖରା ପି େହମ( ଦାସ ଖରା ZUX0434993

$ୀ /2457 70 159 113େଜ�ାତିରମଣି ଖରା ,ା ଜୟଦାସ ଖରା OR/12/089/210092

$ୀ /2458 57 159 114Sାନ ସ-ୁରୀ ବିଳାସିନୀ ଖରା ପି ଜୟଦାସ ଖରା ZUX0874743

ପ ୁ /2459 50 159 115େହମ( ଦାସ ଖରା ପି ଜୟଦାସ ଖରା OR/12/089/210093

$ୀ /2460 40 159 116ଅନ(ଦାସ ଖରା ପି ଜୟଦାସ ଖରା OR/12/089/210095

$ୀ /2461 40 159 117ସସ4ିତା ଖରା ପି ଜୟଦାସ ଖରା LSL1343995

ପ ୁ /2462 38 159 118ତୃRିଦାସ ଖରା ପି ଜୟଦାସ ଖରା LSL1412063

$ୀ /2463 45 159 119ଅନାରେକଲି ଖରା ,ା େହମ( ଖରା OR/12/089/210094

$ୀ /2564 52 159 120ରାେଜPରୀ ଗTା ,ା ମନ ଗTା ZUX0123364

ପ ୁ /2565 42 159 121ପ�ଶା( ଦାସ ଖରା ପି ଜୟ ଦାସ ଖରା OR/12/089/209101

$ୀ /2566 40 159 122େପ�ମଦାନି ଖରା ,ା ପ�ଶା( ଦାସ ଖରା OR/12/089/209102

$ୀ /2567 24 159 123ପAୁା9ଳୀ େଖାରା ପି ପ�ଶା( େଖାରା ZUX0874727

ପ ୁ /2668 65 159 124ନିଳିମା କସୁମୁ ଗଉଡ ପି ଏଲପିେନସ େଗୗଡ OR/12/089/210065

$ୀ /2669 24 159 125ରଜନୀ ରାଣୀ େଗୗଡ ମା ନିଳିମା କସୁମୁ େଗୗଡ ZUX1164268

ପ ୁ /2670 24 159 126ନିଖିଲ ନାଇକ ପି େହବଲ ନାଇକ ZUX0874636

$ୀ /2771 27 159 127ରିHି ବାଘ ,ା ଆବ� ାହମ ବାଘ ZUX1157973

$ୀ /2772 36 159 128ଚମିରା େଗୗଡ଼ ,ା ସଦୁାନସା େଗୗଡ଼ ZUX0278689

ପ ୁ /2773 35 159 129କାVସିିନୀ େଗୗଡ଼ ପି ଇମାନୁଏଲ େଗୗଡ଼ ZUX0278671

ପ ୁ /2774 40 159 130ପିେନସ େଗୗଡ ପି ନିକW ାଉସ େଗୗଡ LSL1341643

ପ ୁ /2775 52 159 131ଏଲଗିେନଶ େଗୗଡ଼ - ପିେନଶ େଗୗଡ଼ ZUX1247238

$ୀ /2776 34 159 132ପ�ତିମା େଗୗଡ଼ ,ା ଆଲଗିେନଶ େଗୗଡ଼ ZUX1247253

$ୀ /2777 45 159 133ନିେବଦିତା ମହରିଆ ,ା ଖ�ୀ8 େସବକ ମହରିଆ OR/12/089/209030

$ୀ /2778 44 159 134,MNଲତା ନାୟକ ,ା ଅ3ୟ େଜନା OR/12/089/209024

ପ ୁ /2779 42 159 135ସିଲାସ ମୃତ�9ୟ ନାୟକ ପି ଖ�ୀ8େସବକ ନାୟକ ZUX0123398

ପ ୁ /2780 42 159 136ଆେଲାକ ବିହାରୀ ନାୟକ ପି ଖ�ି8େସବକ ନାୟକ LSL1341965

$ୀ /2781 41 159 137େ,ତା ନାୟକ ,ା ସିଲାସ ମୃତ�9ୟ ନାୟକ ZUX0123380

$ୀ /2782 24 159 138ଲିଲିୟାନ ଶରଣ ପି ନିମNଳ ପ�ଭାକର ଶରଣ ZUX0941005

ପ ୁ /2783 53 159 139ନିମNଲ ପ�ଭାକର ଶରଣ ପି ବି ପରୁୁଷXମ ଶରଣ ZUX0123406

$ୀ /2784 45 159 140ଫିଲିସିତା ଶରଣ ,ା ନିମNଳ ଶରଣ LSL1411669

ପ ୁ /2785 27 159 141ପବିତ�  ଶରଣ ପି ପରୁୁଷXମ ଶରଣ ZUX0699355

ପ ୁ /2886 59 159 142ଅତୁଳାନ- ଆନ- ପି େଦବାନ- ଆନ- LSL1411610

$ୀ /2887 32 159 143ସଜୁାତା ଗଡE ପି ବାYାନିଧି ଗଡE ZUX0123414

ପ ୁ /2988 61 159 144େଜ�ାତିମNୟ ଇମାରତ େପ�ମ ପି ଜିୟାଖି� େପ�ମ LSL1359074

$ୀ /2989 53 159 145େହମା9ଳୀ େପ�ମ ,ା େଜ�ାତିମNୟ ଇମାରତ େପ�ମ LSL1359066

$ୀ /2990 23 159 146ହଦସା େମରୀଲିନ େପ�ମ ପି େଜ�ାତିମNୟ େପ�ମ ZUX0947614

$ୀ /2991 21 159 147େଡଲନାଜ େପ�ମ ପି େଜ�ାତିମNୟ ଇମାରତ େପ�ମ ZUX1134832

ପ ୁ /3092 58 159 148ସେୁରଶ େପ�� ପି ଆବ� ାହା� େପ�� OR/12/089/408710

$ୀ /3093 57 159 149ଇ-ୁେଜ�ାZା େପ�ମ ,ା ସେୁରଶ େପ�ମ OR/12/089/208711

ପ ୁ /3094 40 159 150ଆଶୀଷ ରାଜ େପ�ମ ପି ସେୁରଶ େପ�ମ ZUX0278697

ପ ୁ /3195 49 159 151ବିମଳ କମୁାର ଦୁଃଖି ପି ଦିତ�ୀକ ଦୁଃଖି OR/12/089/210072

ପ ୁ /3196 29 159 152ବିଶାଲ କମୁାର ଦୁଃଖୀ ପି ବିମଳ ଦୁଃଖୀ ZUX0434746

$ୀ /3197 54 159 153ରସନି କ\ନା ଦୁଖୀ ,ା ବିମଳକମୁାର ଦୁଃଖି OR/12/089/210073

$ୀ /3198 31 159 154ମଧସୁ4 ିତା ଦୁଃଖୀ ପି ବିମଳ କମୁାର ଦୁଃଖୀ ZUX0278739

$ୀ /3199 21 159 155ମମତା ଗTା ,ା ନେର-�  ଗTା ZUX1167923

$ୀ /32100 70 159 156ବି. କା(ାମା  ,ା ଶ�ୀରାମଲୁୁ LSL1343508

$ୀ /32101 41 159 157ବି. ଲ34ୀ ପି ଶ�ୀରାମଲୁୁ ZUX0123430

ପ ୁ /32102 38 159 158ବି ଶHର ପି ବି ଶ�ୀରାମଲୁୁ LSL1343466

ପ ୁ /32103 43 159 159ମାନସଜିL େଖାସଲା ପି ବସ( କମୁାର େଖାସଲା LSL1523372

$ୀ /33104 48 159 160ନିରୁପମା ଖସଲା ,ା ତୁସାରକା(ି ଖସଲା OR/12/089/210104

$ୀ /33105 37 159 161ଭିଜ7ନିଆ େରାଜ େଖାସଲା ପି ତୁଷାର କା(ି େଖାସଲା LSL1443308

ପ ୁ /33106 69 159 162ତୁସାର କା(ି େଖାସଲା - ନିରୁପମା େଖାସଲା ZUX1273317

ପ ୁ /34107 76 159 163ସେୁରସଚ-�  େବଲଫଲୁ ପି ସସିପାତ�  େବଲଫଲୁ OR/12/089/210108

$ୀ /34108 69 159 164ଶଲୁଚନା େବଲଫଲୁ ,ା ସେୁରସଚ-�  େବଲଫଲୁ OR/12/089/210109

ପ ୁ /34109 42 159 165ସମୁନଜିL େବଲଫଲୁ ପି ସେୁରଶ ଚ-�  େବଲଫଲୁ LSL1383421

ପ ୁ /34110 38 159 166ସମିୁତ ସାରବୁେଲନ େବଲଫଲୁ ପି ସେୁରଶ ଚ-�  େବଲଫଲୁ LSL1411081

$ୀ /35111 68 159 167ପ�ଫଲୁ କସୁମୁ ମ9ରି ଜାନି ,ା ଖ�ୀ8ଦାନ ଜାନି ZUX0646752

$ୀ /35112 41 159 168ଚVଳା ଖିଲ ,ା କାX7କ ସକୁାଲୁ ZUX0818823

2 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀH ,ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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$ୀ /35113 24 159 169ନମିତା କଳୁଦୀପ ମା ତୁଳାବତୀ କଳୁଦୀପ ZUX1158005

ପ ୁ /35114 68 159 170ପ�ବୀର ପାତ� ପି ଖ�ି8ଦାନ ନାୟକ LSL1340587

$ୀ /35115 64 159 171େରଣକୁା ପାତ� ,ା ପ�ବୀର ଚ-�  ପାତ� ZUX0435099

ପ ୁ /35116 40 159 172ପ�ବିଣ ରାଜ ପାତ� ପି ପ�ବିର ଚ-�  ପାତ� LSL1443530

$ୀ /35117 37 159 173ପ�ଭୁ ଦାସୀ ପାତ� ,ା ପ�ବୀର ପାତ� ZUX0777862

ପ ୁ /35118 50 159 174ଦୀପକ ରା] ପାତ� ପି ଶଭୁାଶିଷ େସFହମୟ ପାତ� ZUX0435032

$ୀ /35119 33 159 175ସହୁାନୀ ଚା-ନୀ ପାତ� ,ା ଦୀପକ ରା] ପାତ� ZUX0435040

$ୀ /36120 47 159 176ବି. େଜ�ାତି ,ା ବି. ଜେସ^ ZUX1345347

ପ ୁ /36121 22 159 177ଏ ଅHଶୁ ମା ନିେବଦିତା ଟାଇଗର ZUX1041284

ପ ୁ /36122 41 159 178ଧୀରଜ େବନ�ା ପି ସେୁରଶ ଚ-�  େବନ�ା LSL1359942

$ୀ /36123 65 159 179ସନିୁତା େବନ�ା ,ା ସେୁରସ ଚ-�  େବନ�ା OR/12/089/210121

ପ ୁ /36124 65 159 180ସେୁରସ ଚ-�  େବନ�ା ପି ଆୟୁବ େବନ�ା OR/12/089/210120

$ୀ /36125 40 159 181ଦିପମାଲା େବନ�ା ,ା ଧୀରଜ େବନ�ା LSL1359850

ପ ୁ /36126 38 159 182ନୀରଜ େବନ�ା ପି ସେୁରଶ ଚ-�  େବନ�ା LSL1341684

ପ ୁ /36127 39 159 183ପ�ତ�ଶୁରାଜ ପାତ� ପି ପ�ବୀର ପାତ� LSL1342492

$ୀ /36128 25 159 184ଟି. େବେନଜ7ନ ସ4 ିତା ପି ଅଜିତ ଟାଇଗର ZUX0818872

$ୀ /36129 50 159 185ନିେବଦିତା ଟାଇଗର ,ା ଅଜିତ ଟାଇଗର ZUX0207845

$ୀ /37130 75 159 186ଜି.ଲ34ୀ ଜି ,ା ଜି. ସବୁ� ମM�Nମ ଜି LSL1383348

$ୀ /38131 36 159 187ଖସୁବୁମାଳା େବନ�ା ,ା ନିରଜ େବନ�ା ZUX0123448

$ୀ /38132 31 159 188େକଯିଆନାଥାଲି େଟୟଲର ପି 8ଆୁଟଦି େଟୟଲର ZUX0278788

$ୀ /38133 57 159 189ଦିRିମଣି ଥମାସ ,ା ମିଲନ ଥମାସ OR/12/089/210118

ପ ୁ /38134 60 159 190ଅ3ୟ ମିଲନ ଥମାସ ପି ଲେରନସ ଥମାସ OR/12/089/210117

ପ ୁ /38135 32 159 191ବିଲସନ େଥାମା0 ପି ଅ3ୟ ମିଲ* େଥାମା0 ZUX0278770

ପ ୁ /39136 29 159 192ଦିେପସ ବାଘ ପି ମାକN  ବାଘ ZUX0699579

$ୀ /39137 62 159 193ସାରଜା ବତକ ,ା ଂମେହାନ ବତକ OR/12/089/210002

ପ ୁ /39138 48 159 194ସାବନ କମୁାର ବତକ ପି ଂମେହାନ ଚ-�  ବତକ LSL1349638

$ୀ /39139 46 159 195ସାଲମ ଦିପିକା ବତକ ,ା ସାବନ କମୁାର ବତକ ZUX0123455

ପ ୁ /39140 44 159 196ପବନ କମୁାର ବତକ ପି େମାହନଚ-�  ବତକ LSL1412014

ପ ୁ /40141 32 159 197ଅନୁଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ-�  ନାୟକ ZUX0123463

$ୀ /40142 61 159 198ଶା(ିଲତା ଥମାସ ,ା ଅମର େଲଲିନ ଥମାସ OR/12/089/210116

ପ ୁ /40143 21 159 199ମାଟ7ନ େଥାମାସ ମା ଶା(ିଲତା େଥାମାସ ZUX1225218

$ୀ /42144 30 159 200ପ�ମିତା ଖସW ା ପି ଅମିତା ଖସW ା ZUX0435206

$ୀ /42145 39 159 201ଯଶିଲା ଯସPନି େଖାସଲା ପି ପ�ଫଲୁ େଖାସଲା ZUX0123471

$ୀ /42146 36 159 202ରି_ାରାଣୀ େଖାସW ା ମା ଅମିତା େଖାସW ା ZUX0435404

ପ ୁ /42147 22 159 203ସାହିଲ ନ- - ସବୁାଶ ନାୟକ ZUX1125103

ପ ୁ /42148 72 159 204ସବୁାସ ଚ-�  ନାୟକ ପି ଚ-�େସଖର ନାୟକ OR/12/089/210126

$ୀ /42149 70 159 205ସରଳା ନାୟକ ,ା ସବୁାସ ଚ-�  ନାୟକ OR/12/089/210127

$ୀ /42150 51 159 206ସଜୁତା ,ପFା ନାୟକ ,ା ପ�େମାଦ କମୁାର ନାୟକ ZUX1273374

$ୀ /42151 50 159 207ସଜୁତା ,ପFା ନାୟକ ,ା ପ�େମାଦ କମୁାର ନାୟକ ZUX1287408

ପ ୁ /42152 47 159 208ସରୁଜ ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ-�  ନାୟକ OR/12/089/210132

ପ ୁ /42153 47 159 209ସରୁଜୀତ କମୁା` ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ-�  ନାୟକ LSL1359991

$ୀ /42154 40 159 210ନିଳିମା ମାଧରୁୀ ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ-�  ନାୟକ ZUX1247212

$ୀ /42.155 26 159 211ସଫିରା ପ�ଗତିକା େଖାସW ା - ଯାଶୀଳ ଯଶ0ଵିନୀ ଗରଡା ZUX0699496

$ୀ /43156 42 159 212ମମତା ପାଉଲ ,ା ଶ�ାମସ-ୁର ପାଉଲ ZUX0124685

$ୀ /44157 48 159 213ରତୁରାଣୀ ଆନ- ,ା ଅତୁଳାନ- ଆନ- LSL1411602

ପ ୁ /45158 20 159 214ଅଭୟାନ- ଖସଲା ମା ରଶ4ରିାଣୀ ଖସଲା ZUX1276039

ପ ୁ /45159 20 159 215ଅଭୟନ- େଖାସଲା ମା ରଶ4ରିାଣୀ ରାଓ ZUX1287655

$ୀ /45160 40 159 216ରସ4 ିରାଣି ରାଓ ,ା ଉେମଶ ଚ-�  େଖାସW ା ZUX0123489

ପ ୁ /46161 47 159 217ଶଶରିାଜ ମହରିୟା ପି ଶଲିା ମହରିୟା OR/12/089/208690

$ୀ /46162 42 159 218ଦଲିଳା ମହରିୟା ,ା ଶଶରିାଜ ମହରିୟା ZUX0278804

ପ ୁ /46163 21 159 219ସାହିଲ ରାଜ େମାହରିଆ ପି ସଶରିାଜ େମାହରିଆ ZUX1206929

$ୀ /46164 23 159 220େସଲିନା ସପୁ�ିୟା ମହୁରିଆ ପି ଶଶିରାଜ ମହୁରିଆ ZUX0947713

$ୀ /46165 49 159 221ସସୁ4 ିତା ରାଣି ସନୁା ,ା ସଚିଦା େସୈଳ-�  ମହା(ି ZUX0278812

$ୀ /47166 52 159 222େସବିକା େଗୗଡ ,ା ସେୁରସ େଗୗଡ OR/12/089/210203

$ୀ /47167 71 159 223ପି ସେରାଜିନି ନାଇଡୁ ,ା ପି ଦାଉଦ ନାଇଡୁ OR/12/089/210199

$ୀ /48168 60 159 224ରିବିକା ବାଘ ,ା ମାଧବ ବାଘ ZUX0123497

$ୀ /48169 33 159 225ଲିସା େଚbୀ ,ା େଡଭିଡ େଜାନାଥ* େଚbୀ ZUX0669150

ପ ୁ /48170 55 159 226ରାେଜଶ ଗଉଡ ପି ହାବିଲ ଗଉଡ OR/12/089/210205

$ୀ /48171 51 159 227ତାରାମଣି ଗଉଡ ,ା ରାେଜସ ଗଉଡ OR/12/089/210206

ପ ୁ /48172 35 159 228ସାଇନିତ େଗୗଡ ପି ରାେଜଶ େଗୗଡ LSL2372332

$ୀ /48173 28 159 229ପଲW ବି େଗୗଡ଼ ପି ରାେଜଶ େଗୗଡ଼ ZUX0435289

$ୀ /48174 45 159 230ପଦ4 ା ନାଗ ,ା ବିଶଦୁାନ ନାଗ ZUX0123505

3 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀH ,ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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$ୀ /48175 23 159 231ଆଲଫା ନାc ପି ଯୀଶଦୁାନ ନାc ZUX1045038

ପ ୁ /49176 40 159 232କM7ଲିୟସ ବାଘ ପି ଡdରୁୁ ବାଘ LSL2372340

ପ ୁ /49177 44 159 233ସମୀର କମୁାର ମହା(ି ପି ଅନ( କମୁାର ମହା(ି ZUX0699397

ପ ୁ /49178 45 159 234ବିକ�ମକମୁାର ମହା(ି ପି ଅନ(କମୁାର ମହା(ି ZUX0391367

ପ ୁ /49179 21 159 235ବିକ� ାଂତ କମୁାର େମାହ(ି ପି ବିକ� ାମ କମୁାର େମାହ(ି ZUX1338128

$ୀ /50180 45 159 236ରାଧା ଗRୁା ,ା ଅନୀଲ ଗRୁା LSL2397370

ପ ୁ /51181 47 159 237ଜି ସଲମନରାଜ ପି ଜି ଦିଗବିଜୟରାଜ LSL2397396

$ୀ /51182 45 159 238କବିତା ରା] ,ା ଜି ସଲମନ ରା] LSL2397388

ପ ୁ /52183 53 159 239ଶିଶିର ଖରା ପି ଆଲପିୟସ ଖରା OR/12/089/212012

ପ ୁ /52184 46 159 240ପ�ଣୟ କମୁାର ଖରା ପି ପ�ସନF  କମୁାର ଖରା LSL1383322

$ୀ /52185 35 159 241ଲୁଇ0 େମରୀ ଖରା ,ା ପ�ଣୟ କମୁାର ଖରା ZUX0278820

$ୀ /52186 24 159 242ମୀନା3ୀ େଖାସଲା ମା ଦିRିମଣୀ େଖାସଲା ZUX1168004

$ୀ /53187 65 159 243ଗଣୁନିଧି େବନ�ା ପି ସନୁାରି େବନ�ା OR/12/089/210423

$ୀ /53188 60 159 244ପଦ4 ା େବନ�ା ,ା ଗଣୁନିଧି େବନ�ା OR/12/089/210424

ପ ୁ /53189 53 159 245ଖଗପତି େବନ�ା - ଗଣୁନିଧୀ େବନ�ା ZUX1247600

$ୀ /53190 51 159 246ନୟମୀ େବନ�ା ,ା ଖଗପତି େବନ�ା ZUX1247634

ପ ୁ /53191 40 159 247ରେମଶ େବନ�ା ପି ଗଣୁନିଧି େବନ�ା OR/12/089/210425

$ୀ /53192 40 159 248ମନିୁ େବନ�ା ,ା ରେମସ େବନ�ା OR/12/089/210426

ପ ୁ /53193 30 159 249ପ�ଭୁଦାନ େବନ�ା ପି ଗଣୁନିଧି େବନ�ା ZUX0699439

ପ ୁ /53194 50 159 250ବସ( କମୁାର କଚିମ ପି େପ�ମଦଶNନ କଚିମ ZUX0123513

$ୀ /53195 23 159 251ବିଦିଶା ରାଣୀ କଚିମ ପି ବସ( କମୁାର କଚିମ ZUX1247972

ପ ୁ /53196 21 159 252େକବୖଲ� କମୁାର କଚିମ ପି ବସ( କମୁାର କଚିମ ZUX1225168

ପ ୁ /54197 46 159 253ରା] କମୁାର ଭତ� ା ପି କାଶିନାଥ ଭତ� ା ZUX0123521

$ୀ /54198 41 159 254ର9ିତା ଭତ� ା ,ା ରାଜକମୁାର ଭତ� ା ZUX0123539

$ୀ /54199 55 159 255ସାବିତ�ୀ ନିଗି ,ା ଆନ- ନିଗି LSL2372449

$ୀ /54200 33 159 256ରୀନାକମୁାରୀ ନି�ୀ ପି ଆନ- ନି�ୀ LSL2372423

$ୀ /55201 50 159 257ରଶ4 ି ର9ିତା କଚି� ,ା ବସ( କମୁାର କଚି� OR/13/089/268431

$ୀ /56202 62 159 258େମାହିନି ଦିRି ,ା ଠାକରୁ େମାହନ ସିଂ ZUX0278838

ପ ୁ /56203 40 159 259ହରିବfୁ େଦଶିନାୟକ ପି ପରେମPର େଦଶିନାୟକ ZUX0699686

$ୀ /56204 62 159 260କାVନମାଳା ଦିRି ,ା ଆଲୁଅ ଦିRି OR/12/089/208242

ପ ୁ /56205 60 159 261ଆଲୁଅ ଦୀRି ପି ଯିଶାୟ ଦୀRି OR/12/089/208938

$ୀ /56206 51 159 262ତରୁମାଳା ଦୀRି ପି ଆଲୁଅ ଦୀRି OR/12/089/208243

ପ ୁ /56207 47 159 263ଶା(ନୁ କମୁାର ଦୀRି ପି ଆଲୁଅ ଦୀRି OR/12/089/208963

$ୀ /56208 39 159 264ମାଳବିକା େସାଭନା ଦିRି ପି ଆଲୁଅ ଦିRି OR/12/089/208962

$ୀ /56209 38 159 265ଲୀଳା ସସ4 ିତା ଦିRି ପି ଆଲୁଅ ଦିRି LSL1341114

$ୀ /56210 22 159 266ସିଫରା ସାଲିନୀ ପ�ତ�ାଶା ପି ସେୁରଶ ଚ-�  ପ�ତ�ାଶା ZUX1247394

$ୀ /56211 22 159 267େଜ�ାସFା ପଲW ବୀ ସାହୁ ପି େଜମସ ମାଲକମ ସାହୁ ZUX1167980

ପ ୁ /56212 62 159 268ହେରସଚ-�  େସଠିଆ ପି ମନାସି େସଠିଆ OR/12/089/210263

$ୀ /56213 51 159 269ସପୁ_ୁା େସଠିଆ ,ା ହେରସ ଚ-�  େସଠିଆ OR/12/089/210264

ପ ୁ /56214 51 159 270ମାନସମହନ େସଠିଆ ପି ହେରସ ଚ-�  େସଠିଆ OR/12/089/210851

$ୀ /56215 40 159 271ସପୁ�ିୟା େସଠିଆ ,ା ମାନସ େମାହନ େସଠିଆ LSL1342906

ପ ୁ /56216 39 159 272ସତ� ସଭନ େସଠିଆ ପି ହେରଶ ଚ-�  େସଠିଆ LSL1340488

$ୀ /56217 34 159 273ସନିୁତାସଜିବନୀ େସଠିଆ ପି ହେରଶଚ-�  େସଠିଆ ZUX0123554

ପ ୁ /57218 22 159 274ସମୀର ରାଜ କଚିମ ପି ରାେଜଶ କମୁାର କଚିମ ZUX1168046

$ୀ /57219 43 159 275ସଦାମଣି ଖରା ,ା ଉgବ ଖରା LSL1344548

ପ ୁ /57220 65 159 276ର9ିତ ସିଂ ପି ବି ସିଂ ZUX0278846

$ୀ /58221 80 159 277ପAୁ ମାଗNଲିତା େଗୗଡ଼ ,ା ଏhବି* ଜହନ େଗୗଡ଼ LSL1343482

ପ ୁ /58222 39 159 278ସଧୁାଂଶ ୁଗଉଡ଼ ପି ଇମାନୁଏଲ ଗଉଡ଼ ZUX0278853

$ୀ /58223 55 159 279ଇମଦିନି େଗୗଡ ,ା ସ(ଷ କମୁାର େଗୗଡ LSL1343474

$ୀ /59224 44 159 280ସଂଯ@ୁା େଗୗଡ଼ ,ା 8ିମନେସନ େଗୗଡ଼ ZUX0311662

$ୀ /60225 62 159 281ବାସ(ିକମୁାରି ନିଧି ,ା ରବି-� େମାହନ ନିଧି OR/12/089/210233

$ୀ /60226 40 159 282ସRୁପ�ଭା ନିଧି ପି ରବି- େମାହନ ନିଧି LSL1344456

ପ ୁ /60227 37 159 283ସିେତ-�  େମାହନ ନିଧି ପି ରବି-�  େମାହନ ନିଧି ZUX0278861

$ୀ /60228 34 159 284ଲଛମି ନିଧି ,ା ବିେର-�  ନିଧି ZUX0874719

ପ ୁ /61229 55 159 285ସେୁର-� କମୁାର ସନୁା ପି ସାମଏୁଲ ସନୁା OR/12/089/210265

$ୀ /61230 52 159 286ବିନିତା େସୗଭାଗିନୀ ସନୁା ,ା ସେୁର-�  କମୁାର ସନୁା OR/12/089/210266

$ୀ /61231 30 159 287ସବିୁ ଅ9ନା ସନୁା ପି ସେୁର-�  କମୁାର ସନୁା ZUX0435073

$ୀ /61232 23 159 288ଗୀତା9ଳି ସନୁା ପି ସେୁର-�  ସନୁା ZUX0947697

ପ ୁ /62233 52 159 289ଅ,ିନୀ କମୁାର େଗୗଡ଼ ପି ଏhବି* େଗୗଡ଼ OR/12/089/210240

$ୀ /62234 45 159 290ସ(ସିନି ଗଉଡ ,ା ଅ,ିନି କମୁାର ଗଉଡ OR/12/089/210241

$ୀ /62235 23 159 291ପଲW ବୀ େଗୗଡ ପି ଅ,ିନୀ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0947648

ପ ୁ /62236 27 159 292ହୁେସ* ନାଇକ ପି ମଇଦିନ ନାଇକ ZUX0434811

4 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀH ,ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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$ୀ /62237 22 159 293ଦୟମତି ନାଇକ ,ା ହୁେସ* ନାଇକ ZUX1276674

$ୀ /62238 21 159 294ଦୟମତି ନାଇକ ,ା ହୁେସ* ନାଇକ ZUX1296367

ପ ୁ /63239 39 159 295ମୃତ�9ୁୟ ଭତରା ପି ଶରତ ଚ-�  ଭତରା ZUX0434837

$ୀ /63240 44 159 296ସସୁ4 ିତା ଭାତ� ା ,ା ସେରାଜ ପାଣି ପାତ� ZUX0123562

$ୀ /63241 40 159 297ମିନତି ପାଣି ,ା ରୁେପଷ ପାଣି ZUX0699744

ପ ୁ /63242 41 159 298ରୁେପଶ ପାଣି ପି ସବୁାସ ପାଣି ZUX1422377

$ୀ /63243 68 159 299ସାବିନା ପାଣିପାତ� ,ା ସବୁାସ ପାଣିପାତ� OR/12/089/210195

$ୀ /63244 40 159 300ସରଜ ପାଣିପାତ� ପି ସବୁାସ ପାଣିପାତ� OR/12/089/210196

$ୀ /63245 34 159 301ସ4ିତା ପାଣିପାତ� ,ା ତରୁଣ ପାଣିପାତ� ZUX0940999

ପ ୁ /63246 40 159 302ତରୁଣପାଣି ପାତ� ପି ସବୁାସ ପାଣି ପାତ� LSL1348820

$ୀ /64247 75 159 303ଖ�ି8ଦିନା ନାୟକ ,ା ମକୁ-ୁ ନାୟକ OR/12/089/210190

ପ ୁ /65248 37 159 304ଏ େକ ବାଘ ପି ଂ ଏ ବାଘ ZUX0123604

ପ ୁ /65249 34 159 305ଅମରଜିତ ବାଘ ପି ଂ ଏ ବାଘ ZUX0123588

$ୀ /65250 32 159 306ଅସ4ିତା ବାଘ ପି ଆଇବ* ବାଘ ZUX0669143

$ୀ /65251 41 159 307କନୁୀ ଗTା ,ା ଭି ଗTା LSL2375855

ପ ୁ /65252 29 159 308ସେ(ାଷ ଉଇ<ସ* ଖରୁା ମା ସ9ୀବନୀ ତୁରୁକ ZUX0699710

$ୀ /65253 26 159 309େPତା େସଲନୀ ଖରୁା ମା ସ9ିବନୀ ତୁରୁକ ZUX0699728

$ୀ /65254 30 159 310େସାନାଲୀ ପbନାୟକ ପି ଯଧୁୀ8ିର ପbନାୟକ ZUX0777896

$ୀ /65255 55 159 311ସଂଜିବନି ତୁରୁକ ,ା ଉଦୟଚ-�  ତୁରୁକ OR/12/089/209033

ପ ୁ /65256 46 159 312ବିନୟକମୁାର ତୁରୁj ପି ଉଦୟ ଚ-�  ତୁରୁj LSL1412006

ପ ୁ /65257 40 159 313ସ9ୟ ତୁରୁj ପି ଉଦୟ ଚ-�  ତୁରୁj OR/12/089/210184

$ୀ /65258 36 159 314ସଜୁାତା କମୁାରୀ ତୁରୁକ ପି ଉଦୟଚ-�  ତୁରୁକ ZUX0123570

$ୀ /66259 33 159 315େମଲିପଋତୁ ଦୁଃଖୀ ପି ସାଧସୁ-ୁରସିଂ ଦୁଃଖୀ LSL2375764

$ୀ /66260 57 159 316ପ�ଫଲୁକମୁାରି ଦୁଃଖି ,ା ସାଧସୁ-ୁର ସିଂ ଦୁଃଖି OR/12/089/210180

ପ ୁ /66261 48 159 317ସସୁା(କମୁାର ଦୁଃଖି ପି ସାଧସୁ-ୁର ସିଂ ଦୁଃଖି OR/12/089/210181

$ୀ /66262 36 159 318ସଶ4ୀତା ପbନାୟକ ପି େହମଚ-�  ପbନାୟକ ZUX0777904

$ୀ /67263 40 159 319ଲ34ି ବାଘ ,ା ବାବୁଲା ବାଘ OR/12/089/209085

ପ ୁ /69264 42 159 320େଗାପବfୁ ଭତ� ା ପି ପିତ ଭତ� ା LSL1348812

ପ ୁ /69265 55 159 321ନୀଳକl େଚୗଧରୁୀ ପି େଭHm ରତF ାମ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/210172

$ୀ /70266 49 159 322ସନିୁତି େବଣ ୁ - େପ�ମା�ିନି େବଣ ୁ ZUX0435446

$ୀ /70267 48 159 323ମିନା କମୁାରି େବଣ ୁ ,ା ଖ�ୀ8କଲ�ାଣଁ େବଣ ୁ OR/12/089/210272

ପ ୁ /70268 39 159 324ଖ�ୀ8ପରିତ� ାଣ େବଣ ୁ ପି ଖ�ି8କଲ�ାଣ େବଣ ୁ LSL1342518

$ୀ /70269 38 159 325େପ�ମା�ିନୀ େବଣ ୁ ପି ଖ�ି8କଲ�ାଣ େବଣ ୁ ZUX0278895

$ୀ /70270 34 159 326ପନୁସପରାଜିନୀ େବଣ ୁ ପି ଂଖ�ୀ8ାକଲ�ାଣ େବଣ ୁ LSL2372282

$ୀ /70271 50 159 327ଏମ ସ9@ୁା ରାଣୀ ପି ଏମ ମାରାୟା ZUX0699363

ପ ୁ /71272 30 159 328ରବି-�  େବନ�ା ପି େରାେବଟ େବନ�ା ZUX0435123

$ୀ /71273 26 159 329ନବନିତା େବନ�ା ,ା ରବି-�  େବନ�ା ZUX0818807

ପ ୁ /71274 27 159 330ସିgାଥN ଭତ�ା ମା ଏମ ସ9@ୁା ,ତୀ ରାଣୀ ZUX0699637

ପ ୁ /71275 63 159 331ସେୁରV ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ନାଇକ ପି ଆଲୁଅ କମୁାର ନାଇକ OR/12/089/210276

$ୀ /71276 56 159 332ପAୁା9ଳି ନାୟକ ,ା ସେୁରV ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ନାୟକ OR/12/089/210277

$ୀ /71277 38 159 333ବିେଜତା ବିଜଲବିନ ନାୟକ ପି ସେୁରV ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ନାୟକ LSL1343003

ପ ୁ /71278 37 159 334ମେନାଜକମୁାର ଅନକା ପି ମହାନ- ଅନକା LSL2372209

$ୀ /73279 38 159 335ମnଳିନୀ ଅନକା ପି ମହାନ- ଅନକା LSL2372308

ପ ୁ /73280 60 159 336ମହାନ- ଅନକା ପି ଝାପିତ ଅନକା OR/12/089/210281

$ୀ /74281 56 159 337ହାନିସିନି ଆପଟ ,ା ଲି�ରାଜ ଆପଟ OR/12/089/210429

$ୀ /74282 41 159 338ସFିଗଧାରାଣୀ ଆପଟ ପି ଲି�ରାଜ ଆପଟ LSL1340991

$ୀ /74283 37 159 339ସବନମ ସଧୁା ହରିଜନ ,ା ଅଗାଧ ୁହରିଜନ LSL1459775

ପ ୁ /75284 57 159 340ସେୁରଶ ଚ-�  େଗୗଡ ପି ଦୟାଦାନ େଗୗଡ LSL1342997

$ୀ /75285 48 159 341େଧଯୖ�Nମଣି େଗୗଡ ,ା ସେୁରଶ ଚ-�  େଗୗଡ LSL1343409

ପ ୁ /75286 32 159 342ପ�ହରୀ ନାଇକ ପି ଭା"ର ଚ-�  ନାଇକ ZUX0278929

ପ ୁ /76287 33 159 343ସେ(ାଷ କଳୂଦୀପ ପି େପ�ମାନ- କଳୂଦୀପ ZUX0123646

$ୀ /76288 46 159 344ନିରୁପମା ନ- ,ା ସଧୁାସଂୁ ନ- LSL1343490

$ୀ /77289 76 159 345ଖ�ି8ଦିନା ମହା(ି ,ା େଦାଳେଗାବି- ମହା(ି OR/12/089/210700

ପ ୁ /77290 58 159 346ମାଧଵ େଗାଵିଂଦ େମାହ(ି ମା କ� ିqଦନ େମାହ(ି ZUX1360502

ପ ୁ /77291 49 159 347ସ9ୟ କମୁାର ମହା(ି ପି ଦଳେଗାବି- ମହା(ି OR/12/089/210702

ପ ୁ /77292 49 159 348ସ9ିବ କମୁାର ମହା(ି ପି ଦଳେଗାବି- ମହା(ି OR/12/089/210703

$ୀ /77293 52 159 349ପ�ବିଣା କମୁାରୀ ନାୟକ ,ା ଭା"ର ଚ-�  ନାୟକ ZUX1287440

$ୀ /77294 62 159 350ହିେଲରମଣି େପ�ମ ,ା େବନ�ାବିନ େପ�ମ OR/12/089/210438

ପ ୁ /77295 43 159 351ଏେଷୗ େପ�ମ ପି େବନ�ାବିନ େପ�ମ LSL1358985

$ୀ /77296 41 159 352ଭାରତୀ େପ�ମ ,ା ଏେଷୗ େପ�ମ LSL1358977

ପ ୁ /78297 23 159 353ସଲମନ ଅHିତ ଆଶା ପି ସ9ୟ ଆଶା ZUX0947747

$ୀ /78298 66 159 354ସେୁଲାଚନା ଖରା ,ା ଏhବି* ଖରା LSL1360064

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀH ,ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /78299 60 159 355ଈPରଦାନ ମହାନ-ିଆ ପି ରୁେବନ ମହାନ-ିଆ ZUX1168715

$ୀ /79300 53 159 356ସରୁଭି େବନ�ା ,ା ମହା(ି େବନ�ା OR/12/089/209075

ପ ୁ /79301 48 159 357ମହା(ି େବନ�ା ପି ଯୀଶଦୁାନ େବନ�ା OR/12/089/209067

ପ ୁ /79302 36 159 358ଚ-� େଶଖର େଗୗଡ ପି ରାେଜ-�  େଗୗଡ ZUX0699512

$ୀ /80303 78 159 359କାVନମଣି ମହରିଆ ,ା ଦୟାନ- ମହରିଆ OR/12/089/210442

ପ ୁ /80304 42 159 360ରାୟମତ ମହରିଆ ମା କାVନ ମଣି ମହରିଆ LSL1358910

$ୀ /80305 41 159 361ସ9ିବନୀ ମହରିୟା ,ା ରାୟମତ ମହରିୟା LSL1383454

ପ ୁ /80306 32 159 362ପିs ୁକମୁାର ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ZUX0123653

$ୀ /81307 58 159 363ସେ(ାସିନୀ ଖରା ପି ପାtିଲିୟସ ଖରା LSL1411040

$ୀ /81308 56 159 364ଶା(ୀ ପAୁଲତା ଖରା ,ା ସେୁର-�  କଲୁଦିପ�ା ZUX0777870

$ୀ /81309 52 159 365ମେନାରମା ଖରା ,ା ବିନୟ କମୁାର ଖରା LSL2375723

ପ ୁ /81310 48 159 366ବିନୟ କମୁାର ଖରା ପି ପାtିଲିୟସ ଖରା OR/12/089/210391

$ୀ /81311 47 159 367ବିଦ�ତୁ ପ�ଭା ଖରା ପି ପାtିଲିୟସ ଖରା LSL1411032

$ୀ /81312 46 159 368ବାଲ�ନ-ିନୀ ଖରା ପି ପାtିଲିୟସ ଖରା LSL1344431

$ୀ /81313 20 159 369ଇଲିଶା ଖରା ପି ବିନୟ କମୁାର ଖରା ZUX1247618

$ୀ /81314 43 159 370େପ�ମଲତା କଳୁଦୀପ ,ା କମୁାର କଳୁଦୀପ OR/12/089/210392

$ୀ /81315 32 159 371ସFିcଧା କଳୁଦୀପ ମା େପ�ମଲତା ଖରା ZUX0123661

ପ ୁ /81316 52 159 372ସେୁର-�  କଲୁଦିପ�ା ପି ଭିକାରୀ କଲୁଦିପ�ା ZUX0777888

$ୀ /81317 22 159 373େମଘା ରାଣୀ କଲୁଦିପ�ା ପି ସେୁର-�  କଲୁଦିପ�ା ZUX1168707

ପ ୁ /82318 51 159 374ଯଦୁ ହରିଜନ - ସାମସନ ହରିଜନ ZUX1247410

ପ ୁ /82319 48 159 375ଇ-�  ହରିଯନ ପି ପରୁୁେଷାXମ ହରିଯନ OR/12/089/209034

$ୀ /82320 46 159 376ଆ-ିନି ହରିଯନ ,ା ଈ-�  ହରିଯନ OR/12/089/209035

ପ ୁ /82321 39 159 377ଅଗାଧ ୁହରିଜନ ପି ଇ-�  ହରିଜନ LSL1360130

$ୀ /82322 39 159 378େଗାମତି ହରିଜନ ,ା ଯଦୁ ହରିଜନ ZUX1247477

ପ ୁ /82323 35 159 379ଜେଳ-�  ହରିଜନ ପି ଇ-�  ହରିଜନ LSL2372464

$ୀ /83324 39 159 380ଫଲୁରିଦା ବାଘ ,ା ପ�ସନF  କମୁାର ବାଘ ZUX0870261

$ୀ /83325 45 159 381ଲଲିତା ମିଶ� ,ା ଗେଣଶ ମିଶ� LSL1360171

$ୀ /83326 24 159 382ପିHି ରଜନୀ ମିଶ� ମା ଲଳିତା ମିଶ� ZUX0947630

$ୀ /83327 70 159 383ଦୟାମଣି ନାୟକ ,ା ରେମଶ ନାୟକ OR/12/089/210397

$ୀ /84328 23 159 384ସପୁ�ିୟା ବାଘ ପି ରଘ ୁବାଘ ZUX1142025

ପ ୁ /84329 55 159 385ରଘ ୁବାଘ ପି ରେମଶଚ-�  ବାଘ LSL1360189

$ୀ /84330 50 159 386େମାହିନି ବାଘ ,ା ରଘ ୁବାଘ LSL1342971

$ୀ /84331 41 159 387ମନିକା ବାଘ ପି ରେମଶ ବାଘ LSL1344498

$ୀ /84332 22 159 388ଏଲୀନା ରାଣୀ ପTା - ରଘ ୁବାଘ ZUX1164037

$ୀ /85333 40 159 389ବି ସନୁ-ା ମିନା3ୀ େସFହଲତା ପି ବି ପାtିଲିୟସ OR/12/089/210861

$ୀ /85334 39 159 390ନବରିତା ଗରଡ଼ା ,ା ବି ଦିେନଶ କମୁାର ଗରଡ଼ା ZUX1297894

ପ ୁ /85335 50 159 391ବି େଜ�0 ବିପିନ ବିହାରି ପାତ� ପି ବି ପାtିଲିୟସ OR/12/089/210290

ପ ୁ /85336 40 159 392ବି. ସିେତ-�  କମୁାର ପାତ� ପି ବି. ପାtିଲିୟସ LSL1349752

$ୀ /85337 30 159 393ଦିପିକା ସନୁା ପି ଇPରଦାନ ସନୁା ZUX0435354

ପ ୁ /85338 28 159 394େଚତନ ରାଜ ସନୁା ପି ସେୁର-�  କମୁାର ସନୁା ZUX0435347

$ୀ /86339 78 159 395ବି ସବୁଚନି େଧାବା ,ା ,qିନିୟସ େଧାବା OR/12/089/210294

$ୀ /86340 51 159 396ପ�ତିତି ପ�ଶର େଧାବା ପି ,qିନିୟ0 େଧାବା OR/12/089/210296

ପ ୁ /86341 50 159 397ପ�ତାପ କିେଶାର େଧାବା ପି ,qିନିୟସ େଧାବା LSL1359876

$ୀ /86342 50 159 398ଖ�ୀ8ି େଧାବା ,ା ପ�ତାପ କିେଶାର େଧାବା LSL1359397

$ୀ /86343 47 159 399ବି େଜ�ାତି - ବି କବିତା କମୁାର ZUX1253012

$ୀ /86344 61 159 400ବି ସେୁରଖା କନକଲତା ପି ପାtିଲିୟସ ବାଘ ZUX0699652

$ୀ /86345 27 159 401ବି କବିତା କରୁଣା ମା ବି େଜ�ାତି ZUX0699504

ପ ୁ /86346 58 159 402ପ�ଶା(ଚ-�  ନାୟକ ପି ଚ-�  େଶଖର ନାୟକ LSL1359371

$ୀ /86347 50 159 403ସନୁୀଳ ପ�ତିଭା ନାୟକ ,ା ପ�ଶା( ଚ-�  ନାୟକ LSL1359389

ପ ୁ /86348 29 159 404ଆPିନ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ�ଶା( ଚ-�  ନାୟକ ZUX0434712

$ୀ /86349 26 159 405ସମିୁତ�ା ନାୟକ ପି ପ�ଶା( ଚ-�  ନାୟକ ZUX0699702

ପ ୁ /86350 24 159 406ଆଶିଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ�ଶା( ଚ-�  ନାୟକ ZUX0940981

$ୀ /86351 38 159 407ବି ସନୁ- ଅନୁସୟା ପାତ� ,ା ବି. ସିେତ-�  କମୁାର ପାତ� ZUX0699678

$ୀ /86352 26 159 408ଶ�ଧାଞଳୀ ସ4 ିL ପି ରାେଜCୱର ରାଓ ସ4ିL ZUX0699660

ପ ୁ /87353 35 159 409ମହvଦ ଇବ� ାହିମ ପି ମହvଦ ରାହିମ ZUX0123752

$ୀ /87354 53 159 410ସବିତା ଆT�ସ* ,ା ଉପହାର ନାଗ LSL1342542

$ୀ /87355 32 159 411ଯାେହରା େବଗମ ,ା ମହvଦ ଇବ� ାହିମ ZUX0123760

ପ ୁ /87356 46 159 412ସୀମାVଳ ଦିଗାଲ ପି ପV ୁଦିଗାଲ LSL2371953

$ୀ /87357 42 159 413,MNଲତା ଦିଗାଲ ,ା ସିମାVଳ ଦିଗାଲ LSL2375590

ପ ୁ /87358 29 159 414ପ�ଭାତ କମୁାର ନାଗ ପି ପ�ତାପ କମୁାର ନାଗ ZUX0435321

ପ ୁ /87359 24 159 415ଇvାନୁଏଲ େଗW କେ8ାନ ନାଗ ପି ସି.ଏଚ.ଡି.ଉପହାର ନାଗ ZUX0940809

ପ ୁ /87360 22 159 416ଇw ନାଇେଜର ସଲମନ ନାc ପି ସିଏI ଡି ଊପହର ନାc ZUX1041490

6 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀH ,ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /88361 41 159 417ସେୁରଶ ସନୁା ପି ପରେମPର ସନୁା ZUX0123778

$ୀ /88362 40 159 418ସଶୁମା ସନୁା ,ା ସେୁରଶ ସନୁା LSL1342963

$ୀ /89363 74 159 419ବି େହରବିନା ବାଘ ,ା ଜହନ ବାଘ OR/12/089/210304

ପ ୁ /89364 60 159 420େଜ�ାତିଲତା ବାଘ ପି ଜହନ ବାଘ OR/12/089/210305

$ୀ /90365 33 159 421େହମା�ିନି ମିଶ� ପି ବସ( କମୁାର ମିଶ� ZUX0123794

$ୀ /90366 44 159 422ନମିତା ନାୟକ ,ା ବିପିନ ନାୟକ ZUX0123786

$ୀ /90367 90 159 423ପ�ଫଲୁକମୁାରି ରାଉତ ,ା ବିେନାଦ ରାଉତ OR/12/089/210306

$ୀ /90368 46 159 424ପ�ଫଲୁମଣି ରାଉତ ପି ମ�ଳ ରାମ ରାଓ OR/12/089/210307

ପ ୁ /91369 62 159 425ଚ-�  େମାହନ ପାତ� ପି ଦୟାବାନ ପାତ� LSL1358936

$ୀ /91370 58 159 426ମାଥEମଣି ପାତ� ,ା ଚ-�  େମାହନ ପାତ� LSL1358928

ପ ୁ /92371 57 159 427ସନିୁଲ ଆେଲାକ ଛିVାଣି ପି େପ�ମଚ-�  ଛିVାଣି LSL1411594

ପ ୁ /92372 55 159 428ନଳିନୀ ର9ନ ଛିVାଣି ପି େପ�ମଚ-�  ଛିVାଣି OR/12/089/210311

ପ ୁ /92373 50 159 429େପ�ମ ଅନିଲ ଛିVାଣି - େପ�ମ ଚ-�  ଛିVାଣି OR/12/089/209107

ପ ୁ /92374 48 159 430ମହିମା ମଳୟ ଛିVାଣି ପି େପ�ମଚ-�  ଛିVାଣି OR/12/089/209108

$ୀ /92375 46 159 431ଡରଥି େନନସି ଛିVାଣି ,ା ନଳିନୀ ର9ନ ଛିVାଣି LSL1344522

$ୀ /92376 40 159 432େକୗଶରିକା ଛିVାଣୀ ପି ସନୁୀଲ ଆେଲାକ ଛିVାଣୀ ZUX0434928

ପ ୁ /92377 51 159 433ବିପିନ ନାୟକ ପି ଆ-� ିୟ ନାୟକ ZUX0123802

ପ ୁ /93378 35 159 434ଅମିତକମୁାର େଚଟୀ ପି ମେନାହର େଚଟୀ LSL2372159

$ୀ /93379 29 159 435ଏଲିନା େଚଟୀ ,ା ଉଜବୀୟ େଚଟୀ ZUX0699470

$ୀ /93380 50 159 436ଉyଳା େଚଟି ,ା ମନହର େଚଟି OR/12/089/210355

$ୀ /95381 72 159 437ବW ାନଦିନା ନାୟକ ,ା ଚ-�େସଖର ନାୟକ OR/12/089/210319

ପ ୁ /95382 60 159 438ପ�େମାଦଚ-�  ନାୟକ ପି ଚ-�େସଖର ନାୟକ LSL1342575

$ୀ /95383 52 159 439ରଜିତାସଭନା ନାୟକ ପି ଚ-�େସଖର ନାୟକ OR/12/089/210321

ପ ୁ /95384 50 159 440ଅନ(ଚ-�  ନାୟକ ପି ଚ-�  ଶଖର ନାୟକ OR/12/089/210894

ପ ୁ /95385 43 159 441େଗାକଳୁଚ-�  ନାୟକ ପି ଚ-�  େଶଖର ନାୟକ LSL1343425

ପ ୁ /95386 42 159 442ପ�ବିଣାକିରଣ ନାୟକ ପି ଚ-�େସଖର ନାୟକ OR/12/089/210322

ପ ୁ /95387 40 159 443କମଲଚ-�  ନାୟକ ପି ଚ-�େସଖର ନାୟକ OR/12/089/210873

ପ ୁ /95388 39 159 444ସାମଏୁଲଚ-�  ନାୟକ ପି ଚ-�େସଖର ନାୟକ OR/12/089/210324

ପ ୁ /95389 38 159 445ନିମNଳ ଚ-�  ନାୟକ ପି ଚ-�େସଖର ନାୟକ OR/12/089/210866

$ୀ /96390 67 159 446ମରିୟମ ନାୟକ ,ା ପ�କାଶ ଚ-�  ନାୟକ ZUX0870279

ପ ୁ /96391 48 159 447ତିସବି ଏଲିଏ0 ନାୟକ ପି ପ�କାଶଚ-�  ନାୟକ LSL1361153

$ୀ /96392 41 159 448ମମତା ଅ9ନା ନାୟକ ,ା ତିସବି ଏଲିୟସ ନାୟକ ZUX0874669

ପ ୁ /96393 38 159 449ତିସବି ଆସିସ ନାୟକ ପି ପ�କାଶ ଚ-�  ନାୟକ OR/12/089/210865

$ୀ /96394 31 159 450େଗଲି ନାୟକ ,ା ତିସବୀ ଆଶିଷ ନାୟକ ZUX0870253

ପ ୁ /97395 36 159 451େଡ଼ ବତି ସମିୁତ ନାୟକ ପି ଅଜିତ ଭାତ ନାୟକ ZUX0278945

$ୀ /97396 67 159 452Sାନଦା ପାଣି ପି ସାମଏୁଲ ପାଣି ZUX0123810

ପ ୁ /97397 47 159 453ସବୁାସିତ େପ�ମ ପି ଜସିପାୟସ େପ�ମ LSL1341635

$ୀ /97398 21 159 454େସFହା ସଫୀରା େପ�ମ ପି ସବୁାସିତ େପ�ମ ZUX1247451

ପ ୁ /98399 24 159 455ଡି ସଧୁାକର ପି ଡି ଶ�ୀନିବାସ ZUX1045053

$ୀ /98400 42 159 456ପ�ିତିମା ଅନୁସୟୂା ପାତ� ପି ପ�ବୀର ଚ-�  ପାତ� ZUX0434985

$ୀ /98401 30 159 457େଜରୁସା େଚଟୀ ମା ଉzଳା େଚଟୀ ZUX0435412

ପ ୁ /98402 31 159 458େହମ( କମୁାର େଗୗଡ଼ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ଼ ZUX0434795

$ୀ /98403 30 159 459ପ�ଭାତି କମୁାରି ହିଆଲ ପି ଲବ ହିଆଲ ZUX0435297

ପ ୁ /98404 46 159 460ତରୁଣ ଖରା ପି କାହF ୁଚରଣ ଖରା ZUX0435008

ପ ୁ /98405 34 159 461ସରୁୁ େଖାସଲା ପି କମୁର େଖାସଲା ZUX0278952

$ୀ /98406 31 159 462ସମାରୀ େଖାସଲା ,ା ସରୁୁ େଖାସଲା ZUX0278960

ପ ୁ /98407 46 159 463ଇ-ର ନାଇକ - ମନଲିସା ନାଇକ ZUX1164235

ପ ୁ /98408 55 159 464ରାଜୁ ନାୟକ ପି ପAୁ ନାୟକ LSL1341007

$ୀ /98409 48 159 465ବାସ(ି ନାୟକ ,ା ରାଜୁ ନାୟକ LSL1341015

$ୀ /98410 33 159 466େମେବବି0 େଗW ାରି ନାୟକ ପି ଇtାନୁେୟଲ ନାୟକ ZUX0434662

$ୀ /98411 23 159 467ମନାଲିସା ନାୟକ ମା ଅ(ଶନିି ନାୟକ ZUX0947739

$ୀ /98412 23 159 468ରଶ4 ିତା ନାୟକ - ମନାଲିଶା ନାୟକ ZUX1143072

$ୀ /98413 41 159 469ଇତିଶ�ୀ ପbନାୟକ ,ା ଗିରିଜା ଶHର ପbନାୟକ ZUX0434753

ପ ୁ /98414 54 159 470ଡି ଶ�ୀନିବାଶ ପି ଡି ଚମନ ରାୟ ZUX0123828

$ୀ /99415 35 159 471ସ9ୀତା କମୁାର ବାଘ ,ା ଦିଲୀପ କମୁାର ବାଘ ZUX1141332

ପ ୁ /99416 52 159 472ସିବ ବାଘ ପି ଗରୁୁ ବାଘ OR/12/089/148445

$ୀ /99417 46 159 473ଲତା ବାଘ ,ା ସିବ ବାଘ OR/12/089/148446

$ୀ /99418 33 159 474ସଂଘମିତ� ା ଧାନଫଲୁ ପି ସଧୁୀନ ଧାନଫଲୁ ZUX0777912

$ୀ /99419 41 159 475ସରୁ ଗlୁା ,ା ଅେଶାକ କମୁାର େକାସW ା ZUX0777920

$ୀ /99420 33 159 476ସବନ� ରାଣୀ ହିଆଲ ,ା ବିଭୁତି କମୁାର ହିଆଲ ZUX0434654

$ୀ /99421 42 159 477ସବୁାଶିନୀ ଯାତ�ୀ ,ା ସଧୁୀର ଯାତ�ୀ ZUX0123836

ପ ୁ /99422 24 159 478ସଜୁୀତ କମୁାର ଯାତ�ୀ ପି ସଧିୁର କମୁାର ଯାତ�ୀ ZUX0940882

7 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀH ,ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /101423 48 159 479ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଅଦୁ ପି ସଚିଦାନ- ଅଦୁ LSL1342443

$ୀ /101424 44 159 480ଚtାମଣି ଅଦୁ ,ା ସଚିଦାନ- ଅଦୁ OR/12/089/210758

ପ ୁ /101425 28 159 481େସୗରଭ ର9ନ େଚଟୀ ମା ସଭୁାସିନିମଣି ପାତ� ZUX0434613

$ୀ /101426 43 159 482ସେୁଲାଚନା େଚଟୀ ପି େଯାହନ େଚଟୀ ZUX0434852

$ୀ /101427 56 159 483ସଭୁାସିନୀ ମଣି ପାତ� ,ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାତ� ZUX0278986

ପ ୁ /102428 28 159 484ଉଜବିନ କଳୁଦୀପ ପି ଉ]ୱଳ କଳୁଦୀପ ZUX0940940

$ୀ /102429 26 159 485େବବୀ କଳୁଦୀପ ,ା ଉଜବିନ କଳୁଦୀପ ZUX0940932

ପ ୁ /102430 75 159 486ଇସାଖ କଳୁଦିପ ପି ଫିେଲମନ କଳୁଦିପ OR/12/089/210836

$ୀ /102431 55 159 487ରିବିକା କଳୁଦିପ ,ା ଇସାଖ କଳୁଦିପ OR/12/089/210461

ପ ୁ /102432 50 159 488ଉଜଳ କଳୁଦିପ ପି ବୁଦୁରୁ କଳୁଦିପ OR/12/089/210462

$ୀ /102433 48 159 489ସଧୁାମୟୀ କଳୁଦିପ ,ା ଉଜଳ କଳୁଦିପ OR/12/089/210463

ପ ୁ /102434 41 159 490ୱଲିିୟମ କଳୁଦୀପ ପି ରିବିୟମ କଳୁଦୀପ ZUX0124651

$ୀ /102435 39 159 491ପAୁା9ଳି କଳୁଦୀପ ପି ଇଶାକ କଳୁଦୀପ ZUX0124636

$ୀ /102436 38 159 492କନକ କଳୁଦୀପ ,ା ୱଲିିୟମ କଳୁଦୀପ ZUX0124644

$ୀ /102437 36 159 493ପAୁ9ଳୀ କଳୁଦୀପ ,ା ବାବୁଲା କଳୁଦୀପ ZUX0435024

ପ ୁ /102438 36 159 494ବିଜୟ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ଉyଳ କଳୁଦୀପ ZUX0124628

$ୀ /102439 34 159 495ସବୁାସିନୀ କଳୁଦୀପ ,ା ବିଜୟ କମୁାର କଳୁଦୀପ ZUX0279026

ପ ୁ /102440 33 159 496ସ9ୟ କଳୁଦୀପ ପି ଉzଳ କଳୁଦୀପ ZUX0279018

$ୀ /102441 32 159 497ସେୁରଖା କଳୁଦୀପ ,ା ସ9ୟ କଳୁଦୀପ ZUX0279000

ପ ୁ /102442 30 159 498ସ0ୱନି କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ଉzଳ କମୁାର କଳୁଦୀପ ZUX0278994

$ୀ /102443 25 159 499େମାନାଲିସା କଳୁଦୀପ ପି ଇଶାକ କଳୁଦୀପ ZUX0940924

ପ ୁ /102444 62 159 500ଇଷାକ କଳୁଦୀପ ପି ଫିଲମନ କଳୁଦୀପ ZUX1253004

$ୀ /102445 35 159 501ପAୁା9ଳି କଳୁଦୀପ ପି ଇଷାକ କଳୁଦୀପ ZUX1253020

ପ ୁ /102446 38 159 502ବାବୁଲା ସାହୁ ପି ରାମପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0435370

ପ ୁ /103447 46 159 503ପ�ଦୀପକମୁାର ମହରିୟା ପି ଖ�ି8େପ�ମ ମହରିୟା ZUX0279034

$ୀ /103448 42 159 504ପ�ବିଣାକମୁାରି ମହରିୟା ,ା ପ�ଦିପକମୁାର ମହରିୟା ZUX0646778

ପ ୁ /103449 24 159 505ଯିହିତ ମହରିଆ ପି ପ�ଦୀପ ମହରିଆ ZUX0941013

ପ ୁ /104450 21 159 506ଯନୁସ କଳୁଦୀପ ପି ଶାମଏୁଲ କଳୁଦୀପ ZUX1276641

$ୀ /104451 41 159 507ରତF ମଣି କଳୁଦିପ ,ା ସାମଏୁଲ କଳୁଦିପ OR/12/089/210465

$ୀ /104452 26 159 508ସସୁ4 ିତା କଲୂଦୀପ ମା ରତF ମଣି କଲୂଦୀପ ZUX1247725

$ୀ /104453 22 159 509ଆଶା କଲୂଦୀପ ମା ପ�କାଶ କଲୂଦୀପ ZUX1247923

ପ ୁ /104454 21 159 510ପ�କାଶ କଲୂଦୀପ ମା କମଳା କଲୂଦୀପ ZUX1247899

ପ ୁ /104455 21 159 511ଯନୁସ କଳୁଦୀପ ପି ସାମଏୁଲ କଳୁଦୀପ ZUX1287416

$ୀ /104456 28 159 512ମନିୁ କଳୁଦୀପ ପି ଶାମଏୁଲ କଳୁଦୀପ ZUX1022359

$ୀ /104457 24 159 513ସରିତା କଳୁଦୀପ ମା ରତF ମଣି କଳୁଦୀପ ZUX1252998

$ୀ /104458 31 159 514ମନିୁ ସରଧ` ମା ରାେକଶ ସରଧର ZUX1247758

ପ ୁ /104459 24 159 515ରାେକଶ ସରଧ` ପି ବ� ତବାସୀ ସରଧ` ZUX1247766

ପ ୁ /105460 26 159 516ମାନସ ର9ନ େବନ�ା ପି ଆଲବା* େବନ�ା ZUX0699736

$ୀ /105461 85 159 517ସନାମଣି କଳୁଦୀପ ,ା ପରକି କଳୁଦୀପ OR/12/089/209093

$ୀ /105462 55 159 518ତୁଳାବତୀ କଳୁଦୀପ ,ା ରଘରୁାମ କଳୁଦୀପ OR/12/089/209091

ପ ୁ /106463 30 159 519ରବି ବାଗ ପି ଭୀମ ବାଗ ZUX0870238

$ୀ /106464 28 159 520ସ9�ୁା ବାଗ ,ା ରବି ବାଗ ZUX0870220

$ୀ /106465 55 159 521ସବିୁତା ଗTା ,ା ସେୁର-�  ଗTା LSL1341502

ପ ୁ /106466 34 159 522େଦେବ-�  ଗTା ପି ସେୁର-�  ଗTା ZUX0279059

$ୀ /106467 32 159 523େପ�ମିକା ଗTା ,ା େଦେବ-�  ଗTା ZUX0279042

ପ ୁ /106468 24 159 524ଧେମNଦ�  ଗTା ମା ସବିୁତା ଗTା ZUX1247949

$ୀ /107469 42 159 525ଜୟ(ୀ ଭତରା ,ା ଭ9 ଭତରା LSL1341072

ପ ୁ /107470 34 159 526ଦିଲW ିପ େଚଟି - ସେୁକଶନିୀ େଚଟି ZUX1287382

$ୀ /107471 33 159 527ସେୁକଶନିୀ େଚbୀ ,ା ଦିଲW ୀପ େଚbୀ ZUX0279083

$ୀ /107472 33 159 528ରୁପାମଣି ହିଆଲ ,ା ସନୁାଧର ହିଆଲ ZUX0279067

ପ ୁ /107473 38 159 529ସେୁର-�  କସଲା ପି କମୁର କସଲା ZUX0279091

$ୀ /107474 33 159 530ଝୁନୁ କସଲା ,ା ସେୁର-�  କସଲା ZUX0279075

ପ ୁ /109475 46 159 531ପ�ଭୂଦାନ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ LSL1360106

$ୀ /109476 38 159 532ବିନି ନାୟକ ,ା ପ�ଭୂଦାନ ନାୟକ ZUX0646836

ପ ୁ /110477 76 159 533ଆଲବାନ େଚଟି ପି ଜ8ିନ େଚଟି LSL1383488

$ୀ /110478 65 159 534ଚVଳା େଚଟି ,ା ଆଲବାନ େଚଟି LSL1383470

ପ ୁ /110479 45 159 535ତପନ କମୁାର େଚଟୀ ପି ଆଲବାନ େଚଟୀ LSL1411107

$ୀ /110480 36 159 536େଜ�ାZFା େଚbୀ ,ା ତପନ କମୁାର େଚbୀ ZUX0279109

$ୀ /110481 24 159 537ମିଖାଲ ହିଆଲ ,ା ଆPଦାନ ହିଆଲ ZUX1276633

$ୀ /110482 23 159 538ମିଖାଲ ହିଆଲ ,ା ଆPଦାନ ହିଆଲ ZUX1287432

$ୀ /110483 20 159 539ଆPଦାନ ହିଆଲ ପି ମ�ଳଦାନ ହିଆଲ ZUX1252980

ପ ୁ /110484 34 159 540ଆେଲାକ ଭୂବନ େସଠି ପି ଆଲବାନ େସଠି ZUX0434720

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀH ,ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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$ୀ /111485 60 159 541ମାରିଆ ଖରା ପି େଚତୖନ ଖରା LSL1341577

$ୀ /111486 28 159 542ଶବୁା ଖରା ,ା ରୁବାନ ଖରା ZUX0940890

ପ ୁ /111487 28 159 543ରୁେବନ ଖରା ମା ମାରିଆ ଖରା ZUX0940908

ପ ୁ /112488 24 159 544ସ-ୀପ ଦିଗାଲ ପି ସବୁ� ତ ଦିଗାଲ ZUX0940833

ପ ୁ /112489 65 159 545ବାVାନିଧି ଗରଡା ପି ପି. ଗରଡା OR/12/089/208669

$ୀ /112490 50 159 546େରଖା ଗରଡା ,ା ବାVାନିଧି ଗରଡା OR/12/089/208670

ପ ୁ /114491 40 159 547ଏଲିଓ ବାଘ ମା ମଣିମା ବାଘ LSL1344399

$ୀ /114492 40 159 548ସାବିନା ବାଘ ,ା ଏଲିଓ ବାଘ LSL1342500

ପ ୁ /115493 62 159 549ମହନ ଖରା ପି ଧବୁଲୁ ଖରା OR/12/089/209031

$ୀ /115494 55 159 550ପଦ4 ାବତୀ ଖରା ,ା େମାହନ ଖରା LSL1358993

$ୀ /115495 33 159 551ପିHି ଖରା ପି େମାହନ ଖରା ZUX1012962

$ୀ /116496 43 159 552ସାବିତ�ୀ ସନୁା ,ା ଦିଲିପ କମୁାର ସନୁା ZUX1286301

$ୀ /117497 33 159 553ସସ4ିତା ବିେଶାଇ ପି େଗାପିନାଥ ବିେଶାଇ ZUX0434647

ପ ୁ /117498 60 159 554େଗାପିନାଥ ବିେସାଇ ପି ସଦାନ- ବିେସାଇ OR/12/089/210583

$ୀ /117499 50 159 555େଭHେଟPରୀ ବିେସାଇ ,ା ଗପିନାଥ ବିେସାଇ OR/12/089/210584

ପ ୁ /117500 42 159 556ତ�ିେଲାଚନ ବିେଶାଇ ପି େଗାପିନାଥ ବିେଶାଇ LSL1343946

ପ ୁ /117501 64 159 557ଗପାଳକୃ{ ସାହୁ ପି ସିତାରାମ ସାହୁ LSL1343938

ପ ୁ /118502 70 159 558ହିେର-�  କମୁାର େବନ�ା ପି ଗାୟକ େବନ�ା LSL1359892

ପ ୁ /118503 46 159 559େହବଲ କମୁାର େବନ�ା ପି ହିେର-�  େବନ�ା LSL1342013

ପ ୁ /118504 41 159 560ତୁବଲ କମୁାର େବନ�ା ପି ହିେର-�  କମୁାର େବନ�ା LSL1349729

$ୀ /118505 38 159 561ସକୁା(ି କମୁାରୀ େବନ�ା ପି ହିେର-�  େବନ�ା LSL1383462

$ୀ /118506 33 159 562ସା(|ନା କମୁାରୀ େବନ�ା ପି ହିେର-�  କମୁାର େବନ�ା ZUX0123844

$ୀ /119507 75 159 563ଜି ଇPରୀଆମା ,ା ଜିନିଲକl LSL2372563

ପ ୁ /120508 60 159 564କୃ{ଚ-�  ସାହୁ ପି ବାରାନିଧି ସାହୁ LSL1342450

$ୀ /120509 50 159 565ଗାୟତ�ି  କମୁାର ସାହୁ ,ା କୃ{ଚ-�  ସାହୁ ZUX0646844

ପ ୁ /120510 29 159 566ସମୀର କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପାଳ କ� ି{ା ସାହୁ ZUX0435313

$ୀ /120511 24 159 567ସସୁ4 ିତା ସାହୁ ପି କୃ{ଚ-ର ସାହୁ ZUX1166198

ପ ୁ /121512 57 159 568ଇ ପ�କାଶ ପାତ� ପି ଖଲି ପାତ� OR/12/089/210058

$ୀ /121513 49 159 569ଇ ପାବN ତୀ ପାତ� ,ା ଇ ପ�କାଶ ପାତ� LSL1412022

ପ ୁ /123514 50 159 570ଶିଶିରକମୁାର େଚଟୀ ପି ଉyଳ େଚଟୀ LSL2371870

$ୀ /123515 48 159 571େସFହମୟିେମରୀ ନାୟକ ପି ନାଥନ ନାୟକ OR/12/089/210531

$ୀ /123516 45 159 572ପଦ4 ମ9ରି ନାୟକ ପି ନାଥନ ନାୟକ OR/12/089/210532

$ୀ /124517 25 159 573ସିେବ� ାନ ସିେହାନା େଖାସW ା ପି ରେଜ-�  ପାତ�  େଖାସW ା ZUX0818773

$ୀ /124518 64 159 574େହମଲତା ନାୟକ ,ା େସଲିୟସ ନାୟକ ZUX0311688

ପ ୁ /124519 40 159 575ସ9ୀବ କମୁାର ନାୟକ ପି େସଲିୟସ ନାୟକ ZUX0435453

ପ ୁ /124520 38 159 576ସ-ିପରାଜ ନାୟକ ପି େସଲୁସ କମୁାର ନାୟକ ZUX0936278

$ୀ /125521 55 159 577େସକ େପ�ମଲତା ,ା େସକ ରାମଜାନି OR/12/089/210521

$ୀ /126522 44 159 578ନିରତି ବାଘ ,ା ସଶୁା( ବାଘ OR/12/089/210776

ପ ୁ /126523 51 159 579ଅନ( ଗରଡା ପି ଅଗ8 ଗରଡା OR/12/089/210777

ପ ୁ /126524 51 159 580ଆରତି ଗରଡା ପି ଅଗ8 ଗରଡା OR/12/089/210775

$ୀ /126525 50 159 581ସାବିତ�ି ଗରଡା ,ା ଅନ( ଗରଡା OR/12/089/210778

ପ ୁ /127526 60 159 582ଇସମାଏଲ ଖରା ପି େଚତୖନ� ଖରା LSL1383496

$ୀ /127527 60 159 583ଗୀତା ଖରା ,ା ଇସମାଏଲ ଖରା LSL1360015

$ୀ /127528 39 159 584ସମିୁତା ଖରା ପି ଇସମାଏଲ ଖରା LSL1361161

ପ ୁ /127529 62 159 585ତ�ିନାଥ ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ନାୟକ LSL1344480

$ୀ /127530 60 159 586ନିର9ନୀ ନାୟକ ,ା ତ�ିନାଥ ନାୟକ LSL1344472

ପ ୁ /127531 48 159 587େଗାବgN ନ େସଠିଆ ପି ଧନ େସଠିଆ LSL1343854

$ୀ /127532 45 159 588ପଦ4 ିନୀ େସଠିଆ ,ା େଗାବgN ନ େସଠିଆ LSL1343862

ପ ୁ /127533 25 159 589ଯେଗଶ େସଠିଆ ପି ଗବgN ନ େସଠିଆ ZUX0940957

ପ ୁ /127534 23 159 590ବିକାଶ େସଠିଆ ପି ଗବgN ନ େସଠିଆ ZUX0947655

ପ ୁ /127535 35 159 591ଶHର ତ(ି ପି ଲ3ଣ ତ(ି ZUX0669135

$ୀ /127536 33 159 592ସେୁଲାଚନା ତ(ି ,ା ସନସିଂ ତ(ି ZUX0279133

ପ ୁ /127537 31 159 593ହରିହର ତ(ି ପି ଶHର ତ(ି ZUX0279125

$ୀ /128538 34 159 594ଲିସା େଚbୀ ,ା େଡଭିh େଯାନାଥN  େଚbୀ ZUX0311696

ପ ୁ /128539 43 159 595ନିର9ନ ଗରଡା ପି ଜୟଦାଶ ଗରଡା ZUX0699348

$ୀ /128540 32 159 596ଜାନକୀ ଗରଡା ,ା ନିର9ନ ଗରଡା ZUX0699371

ପ ୁ /128541 39 159 597ପ�ଦୀପ କମୁାର ଗଡE ପି ଅନ( ଗଡE LSL1383512

ପ ୁ /128542 34 159 598ସଜିୁତ ଗଡE ପି ଅନ( ଗଡE ZUX0279158

$ୀ /128543 33 159 599ରିନି ଗଡE ,ା ସଜିୁL ଗଡE ZUX0279141

$ୀ /128544 48 159 600ଜାହାନା ଗଉଡା ,ା ପ�ଶା( ଗଉଡା LSL1343912

$ୀ /129545 76 159 601ଗଣୁବତି ପାତ� ,ା ଦୟାସିfୁ ପାତ� OR/12/089/210768

ପ ୁ /129546 43 159 602ଅନିଳନୟନ ପାତ� ପି ଦୟାସିfୁ ପାତ� ZUX0279166
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$ୀ /129547 43 159 603ଅଫିୟା ସଜୁାତା ପାତ� ,ା ଅନିଳ ନୟନ ପାତ� LSL2379626

ପ ୁ /129548 25 159 604େକ.ରେଜର ପାତ� ପି ଅନୁଗ�ହ ପାତ� ZUX0940973

$ୀ /129549 24 159 605େକ.ସାଲମୀ ପାତ� ପି ଅନୁଗ�ହ ପାତ� ZUX0940965

$ୀ /129550 21 159 606େକ.ଅଭିଷିRା ପାତ� ପି ଅନିଲ ନୟନ ପାତ� ZUX1132638

ପ ୁ /129551 19 159 607େକ ଅଭିଲିନରାଜ ପାତ� ପି ଅନିଲ ନୟନ ପାତ� ZUX1301860

$ୀ /130552 80 159 608ମରିୟମ ନାଇକ ,ା ଦାଉଦ ନାଇକ OR/12/089/210523

ପ ୁ /130553 52 159 609ଅଜିତ ନାଇକ ପି ଦାଉଦ ନାଇକ OR/12/089/210524

$ୀ /130554 50 159 610ସକୁା(ି ନାଇକ ,ା ଅଜିତ ନାଇକ OR/12/089/210525

ପ ୁ /130555 39 159 611ଖ�ୀ8ଅମିତ ନାଇକ ପି ଅଜିତ ନାଇକ LSL1342955

$ୀ /130556 44 159 612ସମୁଣି ନାୟକ ପି ଶିବ ବାଘ ZUX1247204

$ୀ /130557 35 159 613ରଶ4 ିରାଣୀ ନାୟକ ,ା ଖ�ୀ8ଅମିତ ନାୟକ ZUX0435164

ପ ୁ /130558 32 159 614ସନୀତ ପିଟର ନାୟକ ପି ଅଜିତ ନାୟକ ZUX0279174

$ୀ /130559 31 159 615ସ4ିତା ରାଣୀ ନାୟକ ମା ସାନିତା େପଟର ନାୟକ ZUX1338375

$ୀ /132560 64 159 616ଆନ-ିତା ନାଗ ପି ସଦା ନାଗ OR/12/089/210695

$ୀ /132561 59 159 617ନଳିନୀ ନାଗ ,ା ସତ�ନ- ନାଗ ZUX0870246

ପ ୁ /132562 45 159 618ରବି-�  କମୁାର ନାଗ ପି ସଦାନ- ନାଗ OR/12/089/210696

ପ ୁ /132563 45 159 619ରୁେପସ କମୁାର ନାଗ ପି ସଦାନ- ନାଗ ZUX0123851

$ୀ /132564 38 159 620ନାଜିମା ନାଗ ,ା ରବି-�  ନାଗ OR/12/089/210697

$ୀ /132565 36 159 621ମ-ିରା ନାଗ ,ା ରୁେପ0 କମୁାର ନାଗ ZUX0435396

ପ ୁ /132566 33 159 622ବିେର-�  କମୁାର ନାଗ ପି ସତ�ାନ- ନାଗ ZUX0434878

$ୀ /132567 31 159 623,ିଟି ସ�ୀତା ନାଗ ପି ରବୀ-�  କମୁାର ନାଗ ZUX0279182

ପ ୁ /132568 30 159 624ସତ� ସଲମାନ ନାଗ ମା ନଳିନୀ ନାଗ ZUX1135078

ପ ୁ /132569 26 159 625ରିଚାଡN ସନ ନାଗ ପି ରବି-�  ନାଗ ZUX0818880

$ୀ /133570 35 159 626କମୁାରୀ ବିଦ�ତୁ ପ�ଭା ବାଘ ପି ମ�ଳ ବାଘ ZUX0123869

$ୀ /133571 42 159 627ଜାନକୀ ଖରା ପି ତରୁଣ େସ* ଖରା OR/12/089/210678

ପ ୁ /134572 62 159 628ପ�ତାପକମୁାର େବନ�ା ପି ପ�ସନ େବନ�ା ZUX0525089

$ୀ /134573 45 159 629କାେମ,ରୀ େବନ�ା ,ା ପ�ତାପ େବନ�ା LSL1359918

$ୀ /135574 53 159 630ସ(ସମଣି 3ଦୁ� ,ା ଗରଖନାଥ ଯାଦବ OR/12/089/210683

ପ ୁ /135575 40 159 631େମାହନ ଚ-�  3ଦୁ� ପି କା( କମୁାର 3ଦୁ� LSL1341080

$ୀ /136576 27 159 632ସଫିରା ବାଘ ପି ବିପିନ ବାଘ ZUX0874768

$ୀ /136577 24 159 633କରୀଶ4ା ବାଘ ପି ବିପିନ ବାଘ ZUX0874750

ପ ୁ /136578 55 159 634ର9ନ କିେସାର ଗରଡା ପି ଆେଲକସିସ ଗରଡା OR/12/089/210526

$ୀ /136579 45 159 635ଭାରତି ଭାବିନି ଗରଡା ,ା ର9ନ ଗରଡା OR/12/089/210527

ପ ୁ /136580 34 159 636,ରୁପକମୁାର ଗରଡା ପି ର9ନକମୁାର ଗରଡା LSL2372258

$ୀ /136581 30 159 637ପଲW ବିତା ରାଣୀ ଗରଡ଼ା ,ା ଆେଲାକ କମୁାର ଗରଡା ZUX0699421

ପ ୁ /136582 35 159 638,ରାଜ� ଗଡE ପି ର9ନ କିେଶାର ଗଡE ZUX0365635

ପ ୁ /137583 52 159 639ଉXମ କମୁାର ଗରଡା ପି ଆେଲକସିସ ଗରଡା ZUX1300425

$ୀ /137584 43 159 640ସଭୁାଶିତା ମେନାରମା ଗରଡା ,ା ଉXମ ଗରଡା ZUX1299817

$ୀ /137585 25 159 641ସପୁ�ିୟା ତନୁଶ�ୀ ଗଡE ପି ଉXମ କମୁାର ଗଡE ZUX0818781

$ୀ /137586 55 159 642ଅଲHମଣି କଳୁଦିପ ,ା ରବିୟ� କଳୁଦିପ OR/12/089/209007

$ୀ /137587 25 159 643ଅମ�ିତା କଳୁଦୀପ ପି ରିହବିୟାମ କଳୁଦୀ ZUX0818740

$ୀ /137588 33 159 644ମୃଦୁ ତର�ିନୀ ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ ZUX0279190

ପ ୁ /138589 44 159 645ଜାସନ କମୁାର ଡ�� ୀ ପି ମହନ ଡ�� ୀ OR/12/089/208986

ପ ୁ /138590 30 159 646ସିgା( କାX7କ ପି ଆେଲାକ ସଦୁାମ କାX7କ ZUX0699546

$ୀ /139591 33 159 647ପରବୀ-ର ସିଂହ ପି େଯାେଗ-ର ସିଂହ ZUX0699561

$ୀ /139592 60 159 648ମ9 ୁସିଂ ,ା ଜିେଗ-�  ସିଂ LSL1348804

ପ ୁ /140593 74 159 649ସେୁରଶ ଚ-�  ମହା(ି ପି ଆନ- ଚ-�  ମହା(ି LSL1383405

ପ ୁ /140594 45 159 650ଯସ4 ି* ମହା(ି ପି ସେୁରଶ ଚ-�  ମହା(ି LSL1341122

$ୀ /140595 42 159 651ରାେଚ< ମହା(ି ,ା ମହW ାର େମା3 ରା] ଭତ�ା ମହା(ି LSL1360114

$ୀ /140596 42 159 652ରଶ4 ିଟାକ� ୀ ,ା ଯସ4 ିନ େମାହା(ି ZUX1273309

$ୀ /141597 53 159 653ସର,ତୀ ବମE ,ା ରାେକଶ ବମE LSL1443563

$ୀ /141598 50 159 654ସf�ା ବମE ,ା ମେୁକଶ ବମE LSL1443555

$ୀ /141599 43 159 655ରଶ4 ି ବମE ପି ହରିଲାଲ ବମE LSL1443548

ପ ୁ /141600 80 159 656ହରି ଲାଲ ଵମE - ସର,ତି ଵମE ZUX1247691

$ୀ /141601 72 159 657ଉମ7ଳା ଵମE - ସର,ତି ଵମE ZUX1247683

ପ ୁ /141602 53 159 658ରାେକଶ ଵମE - ସର,ତି ଵମE ZUX1247667

ପ ୁ /141603 52 159 659ମେୁକଶ ଵମE - ସf�ା ଵମE ZUX1247642

$ୀ /142604 65 159 660େପ�ମମଣି ଖରା ,ା ଆେଲାକଚିX ଖରା OR/12/089/210706

ପ ୁ /142605 42 159 661ଅମିଶ କମୁାର ଖରା ପି ଆେଲାକଚିX ଖରା LSL1342088

ପ ୁ /142606 47 159 662ଅନିଲ କମୁାର ପାଲ ପି ଆେଲାକଚିL ପାଲ OR/12/089/210707

ପ ୁ /142607 44 159 663ଅଶି� କମୁାର ପାଲ ପି ଆେଲାକଚିL ପାଲ LSL1358944

ପ ୁ /142608 40 159 664ଅମଲୁ� ଚିର9ିବି ପାଲ ପି ଆେଲାକଚିL ପାଲ LSL1359017
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$ୀ /142609 36 159 665ଅମ�ିତା ମାଧରିୁ ପା< ପି ଆେଲାକଚିତ ଖରା ZUX0123877

$ୀ /142610 28 159 666ପ�ଭାସୀନୀ ପାଲ ,ା ଅନିଲ କମୁାର ପାଲ ZUX1354687

$ୀ /143611 31 159 667,ାଗତିକା ରାଣୀ ଗଡE ପି କିେଶାର ଚ-�  ଗଡE ZUX0279216

$ୀ /143612 25 159 668ପଦ4 ା େଗୗଡ ,ା ଚ-�  େଶଖର େଗୗଡ ZUX0939231

ପ ୁ /143613 23 159 669ନେରଶ ହରିଜନ ପି ଗରୁୁବfୁ ହରିଜନ ZUX1134519

ପ ୁ /143614 50 159 670ଗରୁୁବ-ୁ ହିଆଲ ପି ସନୁ ହିଆଲ OR/12/089/209084

ପ ୁ /143615 33 159 671କMN ହିଆଲ ପି ଗରୁୁବଂଧ ୁହିଆଲ LSL2372472

$ୀ /143616 45 159 672ନିଳା ହିୟାଲ ,ା ଗରୁୁବ-ୁ ହିୟାଲ OR/12/089/209083

$ୀ /143617 33 159 673qତିୁମୟୀ ପାଲ ପି ଖ�ୀ8ଦାନ ଟାକ� ି ZUX0699751

$ୀ /144618 70 159 674ସାବିତ�ି  ପାଲ ,ା ଖ�ି8ଚରଣ ପାଲ OR/12/089/210717

ପ ୁ /144619 55 159 675ସବୁୁଧ ନିର9ନ ପା< ପି ଖ�ି8ଚରଣ ପା< OR/12/089/210709

ପ ୁ /144620 50 159 676ଆେଲାକ ମେନାର9ନ ପାଲ ପି ଖ�ି8ଚରଣ ପାଲ OR/12/089/210718

ପ ୁ /144621 48 159 677େସୗେମ-�  କମୁାର ପା< ପି ଖ�ି8ଚରଣ ପା< OR/12/089/210719

$ୀ /144622 39 159 678ପନୁମ ପାଲ ,ା ସେମ-�  କମୁାର ପାଲ ZUX0818831

$ୀ /145623 80 159 679ଆଶ�ୀତା ପାଲ ,ା ଖ�ି8 ଆସ�ିତ ପାଲ OR/12/089/210712

ପ ୁ /145624 52 159 680ବସ( କମୁାର ପାଲ ପି ଖ�ି8ସିତ ପାଲ OR/12/089/210713

$ୀ /145625 42 159 681ସେୁଚତା କମୁଲିତା ପାଲ ପି ଖ�ି8ସିତ ପାଲ OR/12/089/210714

$ୀ /145626 40 159 682ସ9@ୁା ରାଣି ପାଲ ପି ଖ�ି8ସ�ିତ ପାଲ OR/12/089/210715

$ୀ /146627 80 159 683ଚ-�କଳା ସାହୁ ,ା େଗୗରଚ-�  ସାହୁ OR/12/089/210723

$ୀ /146628 42 159 684ଗୀତା9ଳି ସାହୁ ,ା ଜଗଦୀଶ ସାହୁ ZUX0669119

$ୀ /147629 56 159 685ମନର9ନି ଭତ� ା ,ା କୃପାଦାନ ସନୁା OR/12/089/210498

ପ ୁ /147630 55 159 686କୃପାଦାନ ସନୁା ପି ସଦାନ- ସନୁା OR/12/089/210497

ପ ୁ /147631 39 159 687ଜ�ାତୀ* ର9ନ ସନୁା ପି କୃପାଦାନ ସନୁା LSL1340504

ପ ୁ /148632 55 159 688ପ�ଦିପକମୁାର ଖସଲା ପି ସା(ିସିଳ ଖସଲା OR/12/089/210420

ପ ୁ /148633 40 159 689ଇ-ୁଭୂଷଣ େଖାସଲା ପି ଶା(ିଶୀଳ େଖାସଲା OR/12/089/209032

$ୀ /148634 39 159 690କୃପା9ଳି େଖାସଲା ,ା ପ�ଦୀପ କମୁାର େଖାସଲା OR/12/089/210421

$ୀ /148635 37 159 691ମଧସୁ4 ିତା େଖାସଲା ,ା ଇ-ୁ ଭୂଷଣ େଖାସଲା ZUX1039080

$ୀ /148636 28 159 692ଲିପିକା େଖାସW ା ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର େଖାସW ା ZUX0435081

ପ ୁ /148637 23 159 693େସୗରମ� େଖାସଲା ପି ପ�ଦିପ େଖାସଲା ZUX1041441

ପ ୁ /149638 78 159 694ମ�ଳମଣି ଗଡE ପି ଏଲିଓ ଗଡE OR/12/089/210890

$ୀ /149639 70 159 695କୃପାମଣି ଗଡE ,ା ମ�ଳମଣି ଗଡE OR/12/089/208305

ପ ୁ /150640 62 159 696ଯିଶଦୁା* ବିସଇ ପି ସଶିୁଳ ବିସଇ OR/12/089/210416

$ୀ /150641 55 159 697ଫଲୁରୀଡା ବିସଇ ,ା ଯିଶଦୁା* ବିସଇ OR/12/089/210417

ପ ୁ /150642 40 159 698ର9ିତ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଯୀଶଦୁାନ ବିେଶାଇ LSL1341999

$ୀ /150643 37 159 699ର9ିତା ବିେଶାଇ ପି ଯୀଶଦୁାନ ବିେଶାଇ ZUX0123885

$ୀ /150644 26 159 700ସ�ୀତା ବିେଶାୟୀ ପି ଯୀଶଦୁାନ ବିେଶାୟୀ ZUX0947622

$ୀ /150645 32 159 701ସଚିୁସ4 ିତା ଧାନଫଲୁ ପି ସଦିୁନ ଧାନଫଲୁ ZUX0311704

ପ ୁ /151646 58 159 702ସିମନ ନାଗ ପି ଫିଲିମନ ନାଗ OR/12/089/210730

$ୀ /151647 53 159 703ମିନଦିନି ନାଗ ,ା ସିମନ ନାଗ OR/12/089/210731

ପ ୁ /151648 35 159 704ସମୀରକମୁାର ନାଗ ପି ସିମନ ନାଗ LSL2379535

$ୀ /151649 34 159 705ପ�ଭୁଦାସୀ ନାଗ ପି ଂପିତର ନାଗ ZUX0279257

ପ ୁ /152650 65 159 706ସାଇବ େବନ�ା ପି ସନୁାରି େବନ�ା LSL1340546

$ୀ /152651 55 159 707ପ�ତିମା େବନ�ା ,ା ସାଇବ େବନ�ା LSL1340538

ପ ୁ /153652 47 159 708ବାବୁଲି ଗTା ପି ସନୁାଧାର ଗTା ZUX0699603

ପ ୁ /153653 82 159 709ପି ଏଚ େଗୗଡ ପି ଜାହାନ େଗୗଡ OR/12/089/210225

ପ ୁ /153654 55 159 710ରବିନ େଗୗଡ ପି ପି ଏଚ େଗୗଡ OR/12/089/210229

ପ ୁ /153655 48 159 711ପିତବାସ େଗୗଡ ପି େଦବ େଗୗଡ LSL1358886

$ୀ /153656 45 159 712ଲଳିତା େଗୗଡ ,ା ପିତବାସ େଗୗଡ LSL1358878

ପ ୁ /153657 56 159 713Sାନ ର9ନ ସ4ରଣ ସିଂ େଗୗଡ଼ ପି ପ�ଭୁଦାନ ହାନସ େଗୗଡ଼ OR/12/089/210227

ପ ୁ /153658 24 159 714ରହିତ ରାଜ େଗୗଡ ପି Sାନ ର9ନ େଗୗଡ ZUX0874685

$ୀ /153659 46 159 715ଅ9ଳୁ େସୗଭାଗିନି େଗୗଡ ,ା Sାନ ର9ନ େଗୗଡ OR/12/089/210228

$ୀ /153660 26 159 716ରିମା,ୀନି େଗୗଡ ପି Sାନ ର9ନ େଗୗଡ ZUX0874693

ପ ୁ /153661 67 159 717ଆରମ କମୁାର ମହା(ି - ଫିଲୀମନ େମାହ(ି ZUX1134758

ପ ୁ /153662 38 159 718ସଂଜୟ ସରିତ ମହl(ି ପି ଆରାମ କମୁାର ମହl(ି ZUX1132760

$ୀ /154663 31 159 719ସେୁନମିୟା କସW ା ପି କମୁର କସW ା ZUX0434605

$ୀ /154664 78 159 720େଧଯୖ�Nମଣି ଖସଲା ,ା ଜୟ ଖସଲା OR/12/089/210733

$ୀ /154665 48 159 721କମୁଦୁୁନି ଖସଲା ,ା କମୁର ଖସଲା OR/12/089/210735

ପ ୁ /154666 23 159 722ଅମତସିୟା େଖାସଲା ପି କମୁର େଖାସଲା ZUX1041425

ପ ୁ /155667 40 159 723ସଧୁୀର କମୁାର ତକ� ୀ ସଧୁୀର କମୁାରପି ମଧ ୁସଦୁାନ ତକ� ୀ ମଧ ୁସଦୁାନ ତକ� ୀ LSL1344365

$ୀ /155668 55 159 724ସା(ିମଣି ଟାକ� ି ,ା ମଦୁସଦୁନ ଟାକରି LSL1349646

ପ ୁ /155669 37 159 725ମେଜସ କମୁାର ଟାକ� ୀ ପି ମଧସୁଦୂନ ଟାକ� ୀ LSL1443316

ପ ୁ /155670 31 159 726ସରୁଜ ଟାକ� ି ପି ମଧସୂଦୁନ ଟାକ� ି ZUX0818971

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀH ,ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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$ୀ /156671 32 159 727ମିନା3ୀ େମାଜୀତା ନାଇକ ପି ସବୂାସ ଚ-�  ନାଇକ ZUX1303353

ପ ୁ /157672 45 159 728କ-ୁନ ଖସଲା ପି େଲବି ଖସଲା OR/12/089/210745

ପ ୁ /157673 50 159 729ଗRୁ ଟାକ� ି ପି ମ�ଳା ଟାକ� ି LSL2379634

$ୀ /157674 45 159 730ଅ9ଳି ଟାକ� ି ,ା ଗRୁ ଟାକ� ି LSL1343524

ପ ୁ /158675 28 159 731ରାଜୀବ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX0777847

$ୀ /158676 71 159 732ବି. ସେରାଜିନି ସିଂ ,ା ସରତ ଚ-�  ସିଂ LSL1341536

$ୀ /158677 23 159 733ପ�ିତିକା ସନୁା - ବି ସରଜିନି ZUX1247436

$ୀ /158678 22 159 734ସାଗରିକା ସନୁା - ବି ସରଜିନି ,ଇଁ ZUX1276658

$ୀ /158679 21 159 735ସାଗରିକା ସନୁା - ବି ସରଜିନୀ ସିଂ ZUX1296797

ପ ୁ /159680 56 159 736ଭ9 ଭତ� ା ପି ଲାେରନତୁସ ଭତ� ା LSL1340496

ପ ୁ /159681 24 159 737ରାହୁଲବିନ ଭତ� ା ପି ଭ9 ଭତ� ା ZUX1044874

ପ ୁ /159682 52 159 738େମାହନ ନାଗ - ଶକ(ୁଳା ନାଗ ZUX1247584

$ୀ /159683 44 159 739ସକୁ(ୁଲା ନାଗ ପି େମାହନ ନାଗ ZUX0123893

$ୀ /159684 72 159 740ସଲୁାମିତ ନାୟକ ,ା ଫିଲିମନ ନାୟକ OR/12/089/210753

$ୀ /159685 60 159 741ଖ�ୀ8ଅ9ଳି ନାୟକ ପି ପିଲିମିନିଦାନ ନାୟକ OR/12/089/210754

$ୀ /159686 52 159 742ସଲୁଚନା ନାୟକ ପି ପିଲିମିନିଦାନ ନାୟକ LSL1341676

ପ ୁ /159687 31 159 743ମିରାଜ େମାହନ ନାୟକ ପି ପିଲିମନଦାନ ନାୟକ ZUX0435248

$ୀ /159688 55 159 744ସଯୂ�Nମଣି ପାଢି ,ା ରାମ ସଂHର ପାଢି LSL1341494

ପ ୁ /159689 46 159 745ସେୁରଶଚ-�  ପ�ତ�ାଶା ପି ଆଲବାନ ପ�ତ�ାଶା LSL1359108

$ୀ /159690 44 159 746ପ�ଭାସିନି ପ�ତ�ାଶା ,ା ସେୁରଶଚ-�  ପ�ତ�ାଶା LSL1341700

ପ ୁ /159691 23 159 747ସଫୀର କମୁାର ପ�ତ�ାଶା ପି ସେୁରଶ ଚ-�  ପ�ତ�ଶା ZUX1276534

ପ ୁ /159692 22 159 748ସାଫିର କମୁାର ପ�ତ�ାଶା ପି ସେୁରଶ ଚ-�  ପ�ତ�ାଶା ZUX1287374

ପ ୁ /160693 62 159 749ସଚିଦାନ- ବି,ାସି ପି କୃପାନ- ବି,ାସି ZUX0123927

$ୀ /160694 53 159 750ସମ7ଳା ବି,ାସି ,ା ସଚିଦାନ- ବି,ାସି OR/12/089/210006

ପ ୁ /160695 40 159 751ସଜିଲ ବିPାସୀ ପି ସଚୀଦାନ- ବିPାସୀ LSL1341064

ପ ୁ /160696 34 159 752ସ-ିପ ବିPାସୀ ପି ସ�ିଦାନ- ବିPାସୀ ZUX0279265

$ୀ /160697 30 159 753େନ*ସୀ ବିPାସୀ ପି ସଚିଦାନ- ବିଶ ◌ବ୍ାସୀ ZUX0434704

$ୀ /160698 25 159 754ଆଦିତ� ବିPାସୀ ,ା ସ-ୀପ ବିPାସୀ ZUX0818864

ପ ୁ /160699 47 159 755ଜିେତ-�  େମାେହାରିଆ ପି ମ�ଳଦାନ େମାେହାରିଆ ZUX0123935

$ୀ /160700 36 159 756ସନିୁତା ମହରିଆ ,ା ଜିେତ-�  ମହରିଆ ZUX1225275

ପ ୁ /161701 71 159 757ଶରତଚ-�  େ3ତ�ୀୟ ପି ପ�ଘଦୁାନ େ3ତ�ୀୟ OR/12/089/210007

$ୀ /161702 69 159 758ଅମୃତାମା େ3ତ�ୀୟ ,ା ଶରତ ଚ-�  େ3ତ�ୀୟ LSL1382936

$ୀ /161703 33 159 759ଶି�ା ନିତିଶା େ3ତ�ୀୟ ପି ଶରତ ଚ-�  େ3ତ�ୀୟ ZUX0434639

$ୀ /162704 28 159 760େନଂସୀ ଏଲିଜାେବଥ ମହା(ି ,ା ସଚିନ ଧୀେରନ ମହା(ି ZUX0699520

$ୀ /162705 60 159 761େସଲିଲା ମାହା(ି ,ା ରାେଜ-�  ମାହା(ି OR/12/089/210154

ପ ୁ /162706 46 159 762ସଚିଦା େଶୈଳ-�  ମହା(ି ପି ରାେଜ-�  ପ�ସାଦ ମହା(ି ZUX0699553

ପ ୁ /162707 33 159 763ଦୀପକ ମହା(ି ପି ରାେଜ-�ପ�ସାଦ ମହା(ି LSL2372167

$ୀ /163708 50 159 764ସବିତା ମହରିଆ ,ା ନାଦିରକା( ମହରିଆ LSL1343359

$ୀ /163709 49 159 765ଦିନ ମହାରିଆ ,ା ଶଧିୁର ମହାରିଆ OR/12/089/210150

$ୀ /163710 28 159 766,ପFାପ�ିୟା ମହରିଆ ପି ଶଶରିାଜ ମହରିଆ ZUX0435180

ପ ୁ /163711 32 159 767ସବୀର କମୁାର ମହରିୟା ପି ସଧୁୀର କମୁାର ମହରିୟା ZUX0435420

ପ ୁ /163712 36 159 768ଋତୁ େମାହରିଆ ମା ଦୀନା େମାହରିଆ LSL2371904

$ୀ /164713 75 159 769ମାରୀୟା ମହରୀୟା ,ା ଦୟାଦାନ ମହରୀୟା OR/12/089/210144

$ୀ /165714 23 159 770ମରିୟମ ଆଲଫା ଆଦୁ ପି ଅସିମ ଦାସ ଆଦୁ ZUX1041300

ପ ୁ /165715 59 159 771ଅସିମ ଦାସ ଅଦୁ ପି ଇPର ଦାନ ଅଦୁ LSL1342054

$ୀ /165716 53 159 772ମମତା ଅଦୁ ,ା ଅସୀମ ଦାସ ଅଦୁ LSL1342047

ପ ୁ /165717 42 159 773ଅମେରସ ଅଦୁ ପି ଇ,ରଦାନ ଅଦୁ OR/12/089/210143

ପ ୁ /165718 42 159 774ଏ େକ ପାତ� ପି ପି େକ ପାତ� ZUX0123943

ପ ୁ /166719 62 159 775ବିମଳ କମୁାର ବିPାସୀ ପି ପ�ଭୁଦାନ ବିPାସୀ OR/12/089/208300

$ୀ /166720 57 159 776କାଦdିନୀ ବିPାସୀ ,ା ବିମଳ କମୁାର ବିPାସୀ OR/12/089/208301

$ୀ /167721 80 159 777ଦିRିମଣି ବାଘ ,ା ଜୀଶଦୁାସ ବାଘ LSL1360023

$ୀ /167722 45 159 778େପ�ମିକା ବାଘ ,ା େପ�ମଚ-�  ବାଘ OR/12/089/210131

$ୀ /167723 42 159 779ତସବିର କମୁାର ବାଘ ,ା ଯୀଶଦୁାସ ବାଘ LSL1342427

$ୀ /167724 40 159 780ରାେଜPରୀ ବାଘ ,ା ତସବN ର କମୁାର ବାଘ LSL1342419

$ୀ /167725 32 159 781ଉପନୀତା ବାଘ ପି େପ�ମଚ-�  ବାଘ ZUX0279273

$ୀ /168726 56 159 782ସରଜିନି ମାହା(ି ,ା ବିପିନ ମାହା(ି OR/12/089/210346

ପ ୁ /168727 26 159 783ମନିଷ ମ9ିତ ମହା(ି ପି ବିପିନ ମହା(ି ZUX0940916

ପ ୁ /168728 55 159 784ଅନୁପକମୁାର ଟାକିରୀ ପି ହାନସ ଟାକିରୀ OR/12/089/210347

$ୀ /168729 40 159 785ସଜୁାତା ଟାକ� ି ,ା ଅନୁପ କମୁାର ଟାକ� ି ZUX0311712

ପ ୁ /169730 46 159 786ନିର9ନ ଗଉଡ ପି ନବିନ ଗଉଡ OR/12/089/210340

$ୀ /169731 50 159 787ପAୁା9ଳି େଗୗଡ ,ା ନିର9ନ େଗୗଡ LSL1359421

ପ ୁ /169732 42 159 788ନେର-�  କମୁାର େଗୗଡ ପି ନବିନ େଗୗଡ OR/12/089/210342

12 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀH ,ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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$ୀ /169733 39 159 789ସରିତା େଗୗଡ ,ା ନେର-�  କମୁାର େଗୗଡ ZUX0777854

ପ ୁ /169734 28 159 790ଅHଶୁ କମୁାର େଗୗଡ ପି ନିର9ନ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0947762

ପ ୁ /169735 74 159 791ରାମନାଥ ନାଇକ ପି ପିତର ନାଇକ ZUX0279281

$ୀ /169736 54 159 792କ9ୁଲତା ନାଇକ ,ା ରାମନାଥ ନାଇକ ZUX0435149

$ୀ /169737 68 159 793କ9ୁଲତା ନାୟକ ,ା ରାମନାଥ ନାୟକ ZUX0279307

$ୀ /169738 32 159 794କନକ ମ9ରୀ ନାୟକ ପି ରାମନାଥ ନାୟକ ZUX0279299

$ୀ /170739 42 159 795ସନିୁତା େବଣ ୁ ପି ବିଜୟ ଚ-�  େଗୗଡ LSL1361104

ପ ୁ /170740 39 159 796ସବିର କମୁାର େଗୗଡ଼ ପି ବିଜୟ ଚ-�  େଗୗଡ଼ ZUX0279315

$ୀ /170741 38 159 797େଜ�ାତି େରଖା େଗୗଡ଼ ,ା କିରଣ କମୁାର େଗୗଡ଼ ZUX0124669

ପ ୁ /170742 78 159 798ବିଜୟଚ-�  େଗୗଡ ପି ଯିRହ େଗୗଡ LSL1359405

$ୀ /170743 65 159 799େଗ�ସିଦାରମଣୀ େଗୗଡ ,ା ବିଜୟଚ-�  େଗୗଡ LSL1359413

ପ ୁ /170744 49 159 800ସରୁଜଶା( େଗୗଡ ପି ବିଜୟ ଚ-�  େଗୗଡ LSL1359983

ପ ୁ /170745 45 159 801କିରଣ କମୁାର େଗୗଡ ପି ବିଜୟ ଚ-�  େଗୗଡ LSL1361138

$ୀ /170746 28 159 802ଝିମିମା େଗୗଡ ,ା ସବିର କମୁାର େଗୗଡ ZUX0818757

$ୀ /171747 69 159 803କାVନମଣୀ ଗ(ାୟତ ,ା ଂଲାବଣ� ଗ(ାୟତ ZUX0124677

ପ ୁ /172748 62 159 804ପ�କାଶ ଚ-�  ଗଡE ପି ସଦାନ- ଗଡE LSL1343953

$ୀ /172749 59 159 805ଶେୁଚତା େହମଲିନି ଗଡE ,ା ପ�କାଶ ଚ-�  ଗଡE LSL1383439

ପ ୁ /172750 39 159 806ବିକାଶ ସପୁ�ିତ ଗଡE ପି ପ�କାଶ ଚ-�  ଗଡE LSL1342484

ପ ୁ /173751 42 159 807ପ�ୀତମରାଜ ପାତ� ପି କିେଶାର ଚ-�  ପାତ� LSL1342039

ପ ୁ /174752 71 159 808ବାବୁରାଓ ସ4ିଥ ପି େଜ�0 ରବଟN  ସ4 ିଥ OR/12/089/210356

$ୀ /174753 57 159 809ବିେନାଦିନି ସ4 ି� ,ା ବାବୁ ରାଓ ସ4 ି� OR/12/089/210357

ପ ୁ /174754 56 159 810ରାେଜPର ରାଓ ସ4ି� ପି େଜମ0 େରାବଟN  ସ4 ି� ZUX1237288

$ୀ /174755 47 159 811ଭବା9ଳୀ ସ4ିL ,ା ରାେଜPର ରାଓ ସ4ିL ZUX0434894

$ୀ /174756 40 159 812ବିଣା େଦବୀ ସ4 ିଥ ପି ବାବୁରାଓ ସ4ିଥ LSL1429380

ପ ୁ /174757 38 159 813ବାବି ଜନ ସ4 ି� ପି ବାବୁରାଓ ସ4ି� LSL1341056

$ୀ /174758 33 159 814ବନଜା ରାଣୀ ସ4 ି� ପି ବାବୁରାଓ ସ4ି� LSL2372076

ପ ୁ /175759 68 159 815େଦବ ପ�ସାଦ ଦୁଃଖ ୁ ପି ପାtିଲିଅ0 ଦୁଃଖ ୁ ZUX0124016

ପ ୁ /176760 55 159 816ରଜତ ର-�  ପାତ� ପି ଦୟା ପାତ� OR/12/089/210359

ପ ୁ /176761 20 159 817ସ-ି� କମୁାର ପାତ� ପି ରଜତ କମୁାର ପାତ� ZUX1252972

$ୀ /176762 23 159 818ମଧମିୁତା ପାତ� ପି ରଜତ ଚ-�  ପାତ� ZUX0947721

$ୀ /177763 33 159 819ସର ମହା(ି ,ା ନିର9ନ ମହା(ି ZUX0435222

ପ ୁ /177764 58 159 820ସା(ିେମାହନ ରତF ାକର ମହା(ି ପି ଏhୱନି ମହା(ି OR/12/089/210366

$ୀ /177765 56 159 821ମିନା3ୀ ମାହା(ି ,ା ସା(ିେମାହନ ରତF ାକର ମାହା(ି LSL1349687

$ୀ /177766 50 159 822ସାକିଳା ମାହା(ି ପି ଏଡବିନ ମାହା(ି LSL1348838

$ୀ /177767 43 159 823ସିନି ମହା(ି ,ା ଅଚ�ତୁାନ- ମହା(ି ZUX0124065

$ୀ /177768 43 159 824ନିମNଳା ମହା(ି ପି ଏhୱ*ି ମହା(ି OR/12/089/210369

$ୀ /177769 43 159 825ଅଚ�ତୁା ନ- ମହା(ି ପି ଏhୱନି ମହା(ି LSL1344076

$ୀ /177770 40 159 826ସ9ଳୁା ମହା(ି ପି ଏଡବିନ ମହା(ି LSL1349695

ପ ୁ /177771 38 159 827ଶା(ି କିରଣ ମହା(ି ପି ଶା(ି େମାହନ ମହା(ି LSL1342005

$ୀ /177772 34 159 828ମାମିନା େଦବୀ ମହା(ି ପି ଶା(ିେମାହନ ରତF ାକର ମହା(ି LSL2372100

$ୀ /178773 47 159 829ପ�ମିଳା ର9ିତ ,ା ପ�ଭାତ କମୁାର େଚଟୀ ZUX1225846

$ୀ /178774 23 159 830ଆଶୟିାନା ବାଘ ,ା ସମୀର କମୁାର ବାଘ ZUX0947580

ପ ୁ /178775 50 159 831ପ�ଭାତ କମୁାର େଚଟୀ ପି ଇPର ଚ-�  େଚଟି LSL1342922

$ୀ /178776 28 159 832ଅ9ଳୀ େଚଟୀ ପି ପ�ଭାତ କମୁାର େଚଟୀ ZUX1207265

$ୀ /178777 50 159 833ସା(ିଲତା ଦାସ ,ା ଅନିଲ ଦାସ OR/12/089/210860

ପ ୁ /178778 33 159 834ଅମିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନୀଲ ଦାସ LSL2372316

ପ ୁ /178779 23 159 835ଅସୀମ କମୁାର ଦାସ ମା ଶା(ିଲତା ଦାସ ZUX0947671

ପ ୁ /178780 39 159 836ସେୁର-�  କମୁାର େଗୗଡ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0646802

ପ ୁ /178781 47 159 837ସଧୁୀର କମୁାର ଯାତ�ୀ ପି ରେବm ଯାତ�ୀ ZUX0435115

$ୀ /178782 48 159 838ସଂଜୁ@ା ପାତ� ,ା ପ�ଭାତ େଚଟି LSL1342930

ପ ୁ /179783 72 159 839ପ�ଭୁଦାନ ଗlୁା ପି ଲବ� ଗlୁା LSL1360098

ପ ୁ /179784 45 159 840ବିେରନ କମୁାର ଗlୁା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଗlୁା LSL1361187

$ୀ /179785 43 159 841େରାଜଲିନ ସାଗରିକା ଗlୁା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଗlୁା LSL1359900

ପ ୁ /179786 42 159 842ଧୀେରନ କମୁାର ଗlୁା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଗlୁା LSL1383520

$ୀ /179787 37 159 843ନିହାରିକା େସFହବାଳା ଗlୁା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଗlୁା LSL1443324

ପ ୁ /179788 26 159 844େପ�ମଦାନ ମହା(ି ମା ସର ମହା(ି ZUX0699694

$ୀ /179789 26 159 845ରୁତ ମହା(ି ,ା େପ�ମଦାନ ମହା(ି ZUX1045079

$ୀ /179790 35 159 846ସବିତା ସାଗରୀକା ନାୟକ ,ା ସ9ୀବ କମୁାର ନାୟକ ZUX0435156

ପ ୁ /180791 57 159 847ବିଜୟ କମୁାର ଗlୁା ପି ମାଗଣିୁ ଗlୁା ZUX0124610

$ୀ /180792 52 159 848କ�ନା ଗlୁା ,ା ବିଜୟ କମୁାର ଗlୁା ZUX0124602

$ୀ /181793 37 159 849ସ9@ୁା ଗ�ୁା ,ା ବିେରନ କମୁାର ଗ�ୁା ZUX0699405

$ୀ /181794 43 159 850ପାଉଲନା ଜହF ୀଫଲୁ ପି ଗିଲେଫ� ଡ ମିଲଟନ ଜହF ୀଫଲୁ LSL1344449

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀH ,ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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$ୀ /181795 30 159 851ରଜଲିନି ଜନିଫ<ୁ ପି ମିଲିଟ* ଜନିଫଲୁ ZUX0435065

$ୀ /181796 55 159 852ସବିତା ଜନୀଫଲୁ ,ା ଗିେ��ଡ ମିଲଟ* ଜନୀଫଲୁ OR/12/089/210250

ପ ୁ /181797 34 159 8538ିେପନ ଜନିଫଲୁ ପି ମିଲଟନ ଜନିଫଲୁ ZUX0124107

ପ ୁ /181798 61 159 854ଗିଲେଫ� ଡ ମିଲଟନ ପି ପାଉଲଜନୀଫଲୁ ମିଲଟନ OR/12/089/210249

$ୀ /181799 23 159 855ଲ34ୀ ମହାରିୟା ,ା ଉXମ ପାତ�  ମହାରିୟା ZUX1167964

$ୀ /181800 25 159 856ବବିତା ନାଗ ପି ସେୁଦଶ ବସ( ନାଗ ZUX0818906

$ୀ /181801 34 159 857ମାଧରୁୀ ଓରାଂଵ ,ା ଧମNରାଜ ପାତ� LSL2372290

$ୀ /182802 58 159 858ଫଲୁମା ଭାତ� ା ,ା ସବୁାସ ଭାତ� ା OR/12/089/210378

$ୀ /182803 43 159 859ପ�ମିଳା ଭତ� ା ପି ସବୁାଷ ଚ-�  ଭତ� ା LSL1383314

ପ ୁ /182804 38 159 860ଅଜିତ ଭତ� ା ପି େଦବାନ- ଭତ� ା ZUX0699389

ପ ୁ /182805 38 159 861ଶସୁା( ଭାତ� ା ପି ଶବୁାସ ଭାତ� ା OR/12/089/209099

$ୀ /182806 37 159 862ଉମ7ଳା ଭତ� ା ପି ସବୁାସ ଭତ� ା LSL1459767

$ୀ /182807 37 159 863ମମତା ଭତ� ା ,ା ଅଜିତ ଭତ� ା ZUX0699413

ପ ୁ /182808 34 159 864କାେଲବ ଭତ� ା ପି ସବୁାସ ଚ-�  ଭତ� ା ZUX0279349

ପ ୁ /182809 20 159 865ଅରୁଣ ଭତ� ା ପି ଅଜୀL କମୁାର ଭତ� ା ZUX1297985

ପ ୁ /183810 45 159 866ଉyଳ ବାଘ ପି ଲାେର* ବାଘ ZUX0124115

$ୀ /183811 36 159 867ନବୀନା ଗTା ପି ମନ ଗTା ZUX0699611

$ୀ /183812 26 159 868ମଇନା ଗTା ପି ମନ ଗTା ZUX0699629

ପ ୁ /183813 44 159 869ବିPdର ନାୟକ ପି ମଦିୁ ନାୟକ ZUX0947606

$ୀ /183814 43 159 870ଝରଣା ନାୟକ ,ା ବିPdର ନାୟକ ZUX0947572

ପ ୁ /183815 38 159 871ଧରମରାଜ ପାତ� ପି କିେଶାର ଚ-�  ପାତ� LSL1349711

$ୀ /183816 70 159 872ଅବିଜା ସନୁା ,ା ଅବିନାଶ ସନୁା LSL1343888

$ୀ /183817 68 159 873ସାବିତ�ୀ ସନୁା ,ା ନାରାୟଣ ସନୁା OR/12/089/210246

ପ ୁ /183818 46 159 874ଜୟ( କମୁାର ସନୁା ପି ନାରାୟଣ ସନୁା LSL1411651

$ୀ /183819 41 159 875ଏଲିଜାେବ� ସନୁା ,ା ସଜିୁL କମୁାର ସନୁା ZUX0124123

ପ ୁ /184820 75 159 876ଆନ-କମୁାର ନୀ�ୀ ପି େଚତୖନ� ନୀ�ୀ LSL2372431

$ୀ /185821 38 159 877ସଂଜିବନି ନାୟକ ଗଲୁା� ,ା ଯୀଶଦୁା* ଗଲୁା� LSL1343987

ପ ୁ /185822 65 159 878ସନିୁଲ କମୁାର ପାତ� ପି ଖ�ୀ8ଦାନ ନାୟକ ZUX0279356

$ୀ /185823 50 159 879ଫଲୁରିଡା ପାତ� ,ା ସନିୁଲ ପାତ�ନାୟକ ZUX0279364

ପ ୁ /185824 40 159 880ସଧୁାଂଶ ୁେସଖର ପାତ� ପି ସନିୁଲ କମୁାର ପାତ� LSL1341130

ପ ୁ /185825 34 159 881ରାଜକମୁାର ପାତ� ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ପାତ� LSL2372019

$ୀ /186826 24 159 882କାଜଲ ରାଣୀ ଅନକା ,ା କନୁାଲ କମୁାର ଅନକା ZUX1056506

$ୀ /186827 38 159 883ଖ�ୀ8 େସହିଲି ରାଓ ,ା ଭା"ର ରାଓ LSL1349661

$ୀ /187828 32 159 884ଝିଲିପା ରାଣୀ ନାରା ପି ବିPନାଥ ନାରା ZUX0124131

$ୀ /188829 30 159 885ବdିନା ଖସW ା ପି ଆଲେଫ� ଡ ଖସW ା ZUX0777946

ପ ୁ /188830 51 159 886ରବି-�  େଖାସW ା ପି ମ�ଳଦାନ େଖାସW ା OR/12/089/210187

$ୀ /188831 48 159 887ଶନିୁତା େଖାସW ା ,ା ରବି-�  େଖାସW ା OR/12/089/210188

ପ ୁ /188832 37 159 888ଯଶବି* େଖାସW ା ପି ରବି-�  େଖାସW ା LSL1522002

ପ ୁ /188833 35 159 889ଜୁ* ଜ* ଯତୀ* େଖାସଲା ପି ଆଲେଫ� h େଖାସW ା ZUX0777938

ପ ୁ /188834 56 159 890ପ�େଦପ ଚଂଦ�  ମଲିକ ପି ଜୟାନଂଦ ମଲିକ ZUX1338011

$ୀ /189835 29 159 891ସନୁ-ା ଧାନଫଲୁ ପି ସଧିୁନ ଧାନଫଲୁ ZUX0434670

$ୀ /189836 55 159 892େପ�ମକମୁାରୀ ଧାନଫଲୁ ,ା ସଧୁୀନ ବାଘ OR/12/089/210262

$ୀ /189837 33 159 893ସଂଘମିତ�ା େହାତା ,ା ରଜିଂତ େହାତା LSL2375897

$ୀ /190838 53 159 894େସୗଭାଗିନୀ ଭାରତୀ େପ�ମ ,ା ଜାବଲ େପ�ମ ZUX0279372

ପ ୁ /190839 52 159 895ରଜତରଶ4 ିେପ�ମ ପି ଜାବଲ େପ�ମ OR/12/089/210257

$ୀ /190840 48 159 896ମାଥE େପ�ମ ,ା ରଜତ ରଶ4 ିେପ�ମ OR/12/089/210258

$ୀ /190841 40 159 897ସ9ିବନୀ ପ�ଭୂଦାସୀ େପ�ମ ପି ଯାବଲ େପ�ମ LSL1344001

ପ ୁ /190842 28 159 898ଜାବିL ସ4 ିL େପ�ମ ପି ରଜତ ରଶ4 ିେପ�ମ ZUX0435339

ପ ୁ /191843 24 159 899ସପୁ�ିମ ସଜୁୁରିଆନ ନାୟକ ପି ସତ�ର9ନ ନାୟକ ZUX0940825

ପ ୁ /191844 23 159 900ସିgାଥN ଚ-�  ନାୟକ ପି ରତF ାକର ନାୟକ ZUX1132695

ପ ୁ /191845 67 159 901ରତF ାକର ନାୟକ ପି ଚ-�  ନାୟକ OR/12/089/210078

ପ ୁ /191846 27 159 902ଶେୁଭfୁ ଚ-�  ନାୟକ ପି ରତF ାକର ନାୟକ ZUX0940874

$ୀ /191847 25 159 903ରୁମା ପ�ଧାନ ,ା ସତ�ର9ନ ନାୟକ ZUX0940817

$ୀ /199848 23 159 904େହନା ଖରା ପି ରାହୁଲ ଖରା ZUX1137371

ପ ୁ /222849 32 159 905ସରଜ ସମ� େଖାସW ା ପି ରବୀ-�  େଖାସW ା ZUX0699587

ପ ୁ /222850 45 159 906ମେହPର ନାୟକ - ପଜୁା ନାୟକ ZUX1287390

$ୀ /999851 20 159 907ବବିତା ବାଘ ପି ଆୟୁବ ବାଘ ZUX1247816

ପ ୁ /999852 41 159 908ଶ�ୀଧର େବଣ ୁ ପି ଚାରେଲଶ େବଣ ୁ ZUX0818799

$ୀ /999853 31 159 909ପଦ4 ା ହରିଜନ - ଟିମପ ୁହରିଜନ ZUX1125756

$ୀ /999854 41 159 910ସଜନୀ କକN ରା ,ା ବିପିନ କକN ରା ZUX0940858

$ୀ /999855 29 159 911ରୁକ4 ଣୀ ଖରା ,ା ଟିt ୁଖରା ZUX1012970

$ୀ /999856 54 159 912ପଦ4 ଶ�ୀ ଖରା ,ା େମାହନ ଖରା ZUX1041474

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀH ,ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999857 29 159 913ଟି�ପ ୁଖରା ପି େପ�ମ ଖରା ZUX0940866

ପ ୁ /999858 26 159 914ସନିୁଲ ଖରା ପି େଚତୖନ� ଖରା ZUX1247675

$ୀ /999859 23 159 915ପାବN ତୀ େକାରା ,ା ସନୁୀଳ େକାରା ZUX1247709

ପ ୁ /999860 45 159 916ବିପିନ େକାକN ରା ପି ବିେନାଦ େକାକN ରା ZUX0947598

ପ ୁ /999861 20 159 917ସ-ୀପ ନାଗ ମା ସ9ୀତା ନାଗ ZUX1360494

$ୀ /999862 20 159 918ନିମNଳା ନାଗ ମା ସ9ୀତା ନାଗ ZUX1360486

$ୀ /999863 23 159 919େମାନାଲିସା ନାଇକ ,ା ସେ(ାଷ ଓWିଲସନ ZUX1044916

$ୀ /999864 72 159 920ବସେ(ା କମୁାରୀ େପ�େମା - ସ*ଜିବୀନୀ ପ�ଭୂଦାସୀ େପ�ମ ZUX1247501

$ୀ /999865 28 159 921ଲ34ୀ ତ(ୀ ପି ଟଭା ତ(ୀ ZUX1296888

$ୀ /999866 23 159 922ଲ34ୀ ତ(ି ପି ଟଭା ତ(ି ZUX1276435

ପ ୁ /867 32 157 724େପ�ମ ରା]ଵ*ଶ ପି କିେଶାର ଚଂଦ�  ସାଧ ୁ ZUX1044130

$ୀ /Sanateli868 21 157 725ମନିୁ ହିଆଲ ପି ପ�ଭୁଦାସ ZUX1360403

ପ ୁ /01869 19 157 726େସୗେମଶ ମିଶ� ପି ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ� ZUX1349802

ପ ୁ /1870 59 157 727ରାମ ପ�ସାଦ ଆପଟ ପି ସନ�ାଶି ଆପଟ ZUX0874198

$ୀ /1871 26 157 728ସନହାତା ଆପଟ ପି ରାମ ପ�ସାଦ ଆପଟ ZUX0874206

ପ ୁ /1872 56 157 729ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ� ପି ଅନ( ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0434530

$ୀ /1873 47 157 730ସାବିତ�ୀ ନାୟକ ,ା ରାମ ପ�ସାଦ ଆପଟ ZUX0874214

$ୀ /1874 48 157 731ବବିତା ପTା ,ା ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ� ZUX0434548

ପ ୁ /2875 66 157 732ସେୁରଶ କମୁାର ପbନାୟକ ପି ତ�ିପତି ପbନାୟକ ZUX0434589

ପ ୁ /3876 45 157 733େକଦାର େଗୗରୀ ପା9ିଆ ପି ଟHଧର ପା9ିଆ ZUX0121889

ପ ୁ /4877 55 157 734ସେୁର-�କମୁାର ସାମ(ରାୟ ପି ଲଛମନ ସାମ(ରାୟ LSL2632404

$ୀ /4878 50 157 735ସଧୁାରାଣୀ ସାମ(ରାୟ ,ା ସେୁର-�  ସାମ(ରାୟ LSL2632453

ପ ୁ /4879 35 157 736,ାଗତ ସାମ(ରାୟ ପି ସେୁର-�  ସାମ(ରାୟ LSL2632446

$ୀ /4880 33 157 737କ�ଶ�ୀ ସାମ(ରାୟ ପି ସେୁର-�  କମୁାର ସାମ(ରାୟ ZUX0122838

ପ ୁ /4881 30 157 738ସବୁ� ତ ସାମ(ରାୟ ପି ସେୁର-�  କମୁାର ସାମ(ରାୟ ZUX0367482

ପ ୁ /5882 59 157 739କମୁର ମହାରଣା ପି ଂ ସନାତନ ମହାରଣା ZUX0278531

$ୀ /5883 53 157 740କମୁଦିୁନୀ ମହାରଣା ,ା କମୁର ମହାରଣା ZUX0278549

ପ ୁ /5884 33 157 741କିେଶାର ଚ-�  ମହାରଣା ପି କମୁର ମହାରଣା ZUX0278556

ପ ୁ /5885 29 157 742େକଳୖାଶ ଚ-�  ମହାରଣା ପି କମୁର ମହାରଣା ZUX0652453

$ୀ /6886 19 157 743ପ�ିୟା ହିଆଲ ମା ମ9 ୁହିଆଲ ZUX1360395

ପ ୁ /6887 55 157 744ନବୀନ ଚ-�  ପbନାୟକ ପି ନୀଳକl ପbନାୟକ ZUX0278572

$ୀ /6888 47 157 745ପ�ମିଳା ପbନାୟକ ,ା ନବୀନ ଚ-�  ପbନାୟକ ZUX0278580

$ୀ /6889 40 157 746କିେଶାରୀ ସାହୁ ,ା େକଦାର େଗୗରୀ ପା9ିଆ ZUX0278564

ପ ୁ /7890 58 157 747ସେୁରଶ ଚ-�  େବେହରା ପି ଅଭିମନ� ୁେବେହରା ZUX0391037

ପ ୁ /7891 32 157 748ମାନସ ର9ନ େବେହରା ପି ସେୁରଶ ଚ-�  େବେହରା ZUX0391052

ପ ୁ /8892 72 157 749ପଦ4 ନାଭ ପଟନାୟକ ପି ଭାଗିରଥୀ ପଟନାୟକ ZUX0367474

ପ ୁ /10893 58 157 750ଦିଲW ୀପ କମୁାର ମିଶ� ପି ଦାେମାଦର ମିଶ� ZUX0645333

$ୀ /10894 49 157 751ଜୟ(ି ମିଶ� ,ା ଦିଲW ୀପ କମୁାର ମିଶ� ZUX0645341

ପ ୁ /10895 28 157 752ସାଥNକ ,ରୁପ ମିଶ� ପି ଦିଲW ୀପ କମୁାର ମିଶ� ZUX0645358

$ୀ /65896 20 157 756େଲୟା ବାହାଦୁର ମା ସ9@ୁା ବାହାଦୁର ZUX1350842

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବEଚନ ନିମେ( ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନF  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବEଚନ କମିଶନ ଭାରତH �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବEଚନ ପବୂN ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣH ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର(ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.4 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 ମାନHର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନH ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀH ,ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /M I COLON1 19 160 1ସେ"ାଷ କମୁାର ସିଂହ ପି କାଳିଚରଣ ସିଂହ ZUX1340884

ପ ୁ /Second La2 32 160 2େଜେରାଡ େଜାହ* ସନ େଖାସଲା ପି ତସେରା କାଂତୀ େଖାସଲା ZUX1216910

ପ ୁ /013 58 160 3ମେହ+�  ବାଘ ପି ପ�ସନ*  କମୁାର ବାଘ ZUX1052513

ପ ୁ /014 22 160 4ଆଶୀଷ କମୁାର ଖରା ପି ରାଜ କମୁାର ଖରା ZUX1053305

ପ ୁ /015 37 160 5ରବି କଳୁଦିପ ପି ମଧସୁଦୁନ କଳୁଦିପ ZUX0790741

/ୀ /016 71 160 6ପି. ସୟୂ2କା"3 - ପି. ଗେୁ56ର ରାଓ ZUX1232495

/ୀ /17 66 160 7892େରଖା ଭତ� ା 8ା େପ�ମନାଥ ଭତ� ା LSL2709079

/ୀ /18 43 160 8େପ�ମେରଖା ଭତ� ା ପି େପ�ମନାଥ ଭତ� ା LSL1349174

ପ ୁ /19 39 160 9ସମୀର ଭତ� ା ପି େପ�ମ ନାଥ ଭତ� ା LSL1341205

/ୀ /110 38 160 10ସରିତ ବାଳା ଭତ� ା ପି େପ�ମନାଥ ଭତ� ା LSL2628956

ପ ୁ /111 33 160 118ରୁପ ନାଥ ଭତ� ା ପି େପ�ମ* ାଥ ଭତ� ା LSL1525781

/ୀ /112 34 160 12ରୀନା କଳୁଦୀପ 8ା ରବୀ କଳୁଦୀପ LSL1525393

ପ ୁ /113 66 160 13କାଳିଆ କଳୁଦୀପ ପି ରଘ ୁକଳୁଦୀପ ZUX0871293

ପ ୁ /114 24 160 14ରାେଜଶ କମୁାର ତାଡି�ୀ ପି ତ�ିେଲାଚନ ତାଡି�ୀ ZUX0941237

ପ ୁ /0215 26 160 15ସଚିନ କମୁାର ବାଘ ପି େଯାହନ ବାଘ ZUX0699892

/ୀ /0216 27 160 16କା=ନ ମାଢୀ - ରବି େଶଖର ପଆୁଲା ZUX1248046

/ୀ /217 45 160 17ପି. .ଲ?@ୀ 8ା ପି.ଗେୁ56ର ରାଓ ZUX1232438

/ୀ /218 31 160 18ଦିଲରାଜ ପଵୁାଲା ପଵୁାଲା ପି ଗ�ାଧର ପୱୁାଲା ZUX0279802

ପ ୁ /0319 25 160 19ପି. ଜଗଦୀଶ ପି ପୀ ଗେୁ58ର ରାଓ ZUX0790907

/ୀ /320 61 160 20ମାରିଆ ଡ�ରୀ 8ା ପାତ�  ଡ�ରୀ OR/12/089/208195

ପ ୁ /321 61 160 21ପି.ଗେୁ56ର ରାଓ ପି ପି. ନିଳକC ରାଓ LSL1383272

ପ ୁ /0422 26 160 22ଆତିD ଡ�� ୀ ପି ଚ+�େସE ଡ�� ୀ ZUX0791087

/ୀ /0423 20 160 23ଦିପିକା ଡ�ୀ ପି ଚ+�େସE ଡ�ୀ ZUX1276161

/ୀ /424 61 160 24ଆରତୀ ଡ�ାରୀ 8ା ଚ+�େସନ ଡ�ାରୀ OR/12/089/208193

/ୀ /425 24 160 25ସ@ିତା ଡଙ� ୀ ପି ଚ+�େସନ ଡ�� ୀ ZUX0941096

/ୀ /426 19 160 26ଦିପିକା ଡଂ�� ୀ ପି ଚ+� େସନ ଡଂ�� ୀ ZUX1287531

ପ ୁ /427 32 160 27ଅନିଲ େଖାସH ା ପି କୃପାସିIୁ େଖାସH ା ZUX0124735

ପ ୁ /528 30 160 28କିରଣ ଖରା ପି ଚ+�  ଖରା ZUX0435735

ପ ୁ /529 27 160 29ଚ+�  ଖରା ପି ବJକା ଖରା ZUX0874800

/ୀ /530 66 160 30ଶଭୁ କମୁାରି ନାୟକ 8ା େଗୗର ନାୟକ OR/12/089/208197

ପ ୁ /531 52 160 31ବିପିନ ନାୟକ ପି େଗୗର ଚ+�  ନାୟକ LSL1349075

ପ ୁ /532 30 160 32ବିେରନ ବିହାରୀ ନାୟକ ପି ବିପିେନ+�  ନାୟକ ZUX0435636

ପ ୁ /533 24 160 33ରବି+�  କମୁାର ନାୟକ ପି ବିପିେନ+�  ନାୟକ ZUX0941062

ପ ୁ /634 63 160 34ପ�ଫଲୁ ବାଘ ପି େଲବି ବାଘ ZUX0124743

ପ ୁ /635 40 160 35ଅଜିତ ବାଘ ପି ପ�ଫଲୁ ବାଘ LSL2632727

/ୀ /636 39 160 36ସଂଯMୁା ବାଘ 8ା ଅଜିତ ବାଘ LSL1344647

/ୀ /637 24 160 37Dେୱତା େସାଲାନି ବାଘ ପି ଅଜିତ ବାଘ ZUX0941070

/ୀ /638 61 160 38ହଷ2 ମଣୀ ଖରା 8ା ଚ+� ା ଖରା ZUX0486084

ପ ୁ /639 35 160 39ସନିୁଲ ଖରା ପି ଚ+�  ଖରା LSL1525302

/ୀ /0740 51 160 40ତବା କମୁାରୀ ବାଘ 8ା କୃପା ବIୁ ବାଘ ZUX1248871

/ୀ /0741 21 160 41ସରିତା ବାଘ ମା ସଭୁାସିନୀ ବାଘ ZUX1248855

/ୀ /742 71 160 42ପNଜିନି ବାଘ 8ା ଆOପିୟସ ବାଘ ZUX0124750

ପ ୁ /743 52 160 43ଦୀଲିP କମୁାର ବାଘ ପି ଆOପିୟସ ବାଘ LSL1525674

ପ ୁ /744 47 160 44ସQିବ ବାଘ ପି ଆଲପିଅସ ବାଘ OR/12/089/208203

ପ ୁ /745 33 160 45ଉRମ କମୁାର ବାଘ ପି ଆଲପିୟୁD ବାଘ LSL1525500

ପ ୁ /746 26 160 46େଯାେଶଫ କମୁାର ବାଘ ପି ଦୀଲିପ କମୁାର ବାଘ ZUX0941260

/ୀ /747 24 160 47ପନିନା ରାଣୀ ବାଘ 8ା ସଶୁା" ଅEକା ZUX0941088

ପ ୁ /748 23 160 48ସମିୁତ ନାୟକ ପି େମଘରାଜ ନାୟକ ZUX1128024

/ୀ /849 46 160 49ସଜୁାତା ବାଘ 8ା ଦିଲH ୀପ କମୁାର ବାଘ LSL1344639

ପ ୁ /850 46 160 50ସନିୁଲ କମୁାର ବାଘ ପି ଭାSର ବାଘ LSL1349190

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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/ୀ /851 45 160 51କମୁଦିୁନୀ ବାଘ 8ା ସQିବ ବାଘ LSL1383793

/ୀ /852 43 160 52ସQିତା ବାଘ ପି ଭାSର ବାଘ LSL1411859

/ୀ /853 40 160 53ରQୀତା ରଶ@ ି ବାଘ 8ା ସନୁୀଲ କମୁାର ବାଘ LSL1525757

ପ ୁ /854 27 160 54ସମୀର କମୁାର ବାଘ ପି ସQୀବ କମୁାର ବାଘ ZUX0941203

ପ ୁ /0955 22 160 55େରାସନ ଓEକା ପି ସେୁଦଶ ଓEକା ZUX1248822

ପ ୁ /956 71 160 56ପ�ଭୁଦାନ ଅନକା ପି େଜ�ାତି ଅନକା ZUX0311928

/ୀ /957 66 160 57892ମଣି ଅନକା 8ା ପ�ଭୁଦାନ ଅନକା OR/12/089/208207

/ୀ /958 43 160 58ଦିପକ କମୁାର ଅନକା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଅନକା OR/12/089/208209

ପ ୁ /959 43 160 59ପ�ଦୀପ କମୁାର ଅନକା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଅନକା LSL1457282

/ୀ /960 37 160 60ସରୁମା ଅEକା 8ା ସେୁଦଶ କମୁାର ଅEକା ZUX0311936

/ୀ /961 22 160 61ରାେଜVୱରୀ ଖରା ପି କା=ନ ଖରା ZUX1136225

/ୀ /1062 47 160 62ସଧୁା ତୁରୁW 8ା ନେର+�  ତୁରୁW ZUX0279810

/ୀ /1063 43 160 63ନେର+�  ତୁରୁକ ପି ଶା"ିଶିଳ ତୁରୁକ OR/12/089/208217

/ୀ /1164 63 160 64ଆଲେମରି ବାହାଦୁର 8ା ଖ�ୀ�  େମାହନ ଚ+�  ବାହାଦୁର ZUX1299791

ପ ୁ /1165 43 160 65ଇସଫ ବାହାଦୁର ପି ମାନସିଂ ବାହାଦୁର LSL1521723

ପ ୁ /1166 41 160 66େଯାେସଫ ବାହାଦୁର ପି ଖ�ୀ�  େମାହନ ଚ+�  ବାହାଦୁର LSL1521780

/ୀ /1167 29 160 67େମାନାଲିସା ବାହାଦୁର ପି ଖ�ୀ� େମାହନ ବାହାଦୁର ZUX0435966

ପ ୁ /1168 32 160 68ଆକାଶ କମୁାର ସିଂ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିଂ ZUX0435610

ପ ୁ /1269 33 160 69ପବିତ�  ନାଗ ପି ନିମ2ଳ ନାଗ ZUX0699801

/ୀ /1270 29 160 70ଅନାମିକା ଅନକା ପି ରାେଜଶ କମୁାର ଅନକା ZUX0613745

ପ ୁ /1371 49 160 71ବିଦ�ାଭୁଷଣ ଭାତ� ା ପି ପି ସି ଏଚ ଭାତ� ା ZUX1252717

/ୀ /1372 48 160 72ଭଗବତି ହରିଜନ 8ା ସଦା ହରିଜନ OR/12/089/212446

ପ ୁ /1373 49 160 73ଆରତ କଳୁଦୀପ ପି ସକୁ�ୁ  କଳୁଦୀପ LSL1383546

/ୀ /1374 45 160 74ଯମନୁା କଳୁଦୀପ 8ା ଆରତ କଳୁଦୀପ LSL1383553

/ୀ /1375 37 160 75ପ�ମିଳା ସିରା 8ା ବିଦ�ାଭୁଷଣ ଭତ� ା LSL1525518

/ୀ /1476 34 160 76ପନୁମ କମୁାରୀ ବାହାଦୁର ପି ହରକା ବାହାଦୁର . ZUX0613943

/ୀ /1477 60 160 77ନିମ2ଲା େଚଟି 8ା ଗାବ� ିଏO େଚଟି ZUX1252709

/ୀ /1478 56 160 78କମୁାରି ଗରୁୁମ 8ା ହେରକ ଗରୁୁମ OR/12/089/208123

ପ ୁ /1479 65 160 79ହରକା ବାହାଦୁର ଗରୁୁ� ପି ଧନମାE ବାହାଦୁର ଗରୁୁ� OR/12/089/208122

/ୀ /1480 56 160 80େପ�ମ ମାୟା ଗରୁୁ� 8ା େଟW ବାହାଦୁର ଗରୁୁ� ZUX0874925

/ୀ /1481 29 160 81ଅନୁ ବାହାଦୁର ଗରୁୁ� ପି ହେରW ବାହାଦୁର ଗରୁୁ� ZUX0435586

/ୀ /1482 27 160 82େରଣ ୁବାହାଦୁର ଗରୁୁ� ପି ହରକା ବାହାଦୁର ଗରୁୁ� ZUX0613828

ପ ୁ /1583 66 160 83ଗାବ� ିଏO େଚଟି ମା ଡି େଚଟି OR/12/089/208120

/ୀ /1584 34 160 84ଝିମିମା ଏEେଜO େଚଟି ପି ଗାବ� ିଏO େଚଟି ZUX0124776

/ୀ /1585 31 160 85ସଷୁମା ଏେQଲ େଚଟି ପି ଗାବ� ିଏଲ େଚଟି ZUX0613380

ପ ୁ /1686 39 160 86ସତ� େଶାଭନ େଚଟୀ ପି ଗାବ� ିଏଲ େଚଟୀ LSL1343235

/ୀ /1687 23 160 87ପ�ିୟNା େଚଟୀ 8ା ସତ� ସବୁନ େଚଟୀ ZUX0947879

/ୀ /1788 38 160 88େଜ�ାତି ଖYପାନ 8ା ସବୁାସ ଖYପାନ ZUX0525238

/ୀ /1789 85 160 89ଵଜZଲିଯାଭାଈ ଲାଚମନ - ଜୟରାଜ ଲଚମନ ZUX1248673

/ୀ /1890 36 160 90ପିNିକମୁାରୀ ଅନକା ପି େପ�ମାନ+ ଅନକା LSL2636678

ପ ୁ /1891 36 160 91ଅନିଲକମୁାର କ\ପ ପି େପ�ମଦଶ2ନ କ\ପ LSL2628717

ପ ୁ /1892 27 160 92ଅମିତ କଚିମ ପି ଦଶ2ନ କଚିମ ZUX0699785

/ୀ /1893 49 160 93େସଲିଆ ନାୟାର ପି େଶଖ ମହ]ଦ ଆକବର LSL1411883

/ୀ /1994 22 160 94େମାତି କିଷTନୀ 8ା ରେମଶ ମଦୁୁଲି ZUX1134378

ପ ୁ /1995 22 160 95ରେମଶ ମଦୁୁଲି ପି ଲଛୁ ମଦୁୁଲି ZUX1128388

/ୀ /1996 44 160 968ପ*ା େସୗଭା�ିନୀ ନାୟକ ପି ସାମ" େଶଖର ନାୟକ LSL1525583

/ୀ /1997 34 160 97ସଂ�ୀତା ସହୁାସିନି ନାୟକ ପି ସାମ" େଶଖର ନାୟକ LSL1525575

/ୀ /2098 32 160 98ଜି ଏଲିD ନିେବଦିତା ପି ଉଦୟ ଚ+�  ଗା_ା LSL1525658

/ୀ /2099 84 160 99ସଧୁାମଣି ଗା_ା - ଉଦୟ ଚ+�  ଗା_ା ZUX1287523

ପ ୁ /20100 59 160 100ଉଦୟ ଚ+�  ଗା_ା ପି ଆନ+ ଗା_ା OR/12/089/208105

/ୀ /20101 28 160 101ଲି`ା ହିଆଲ ପି ସବୁାସଚ+�  ହିଆଲ ZUX0699975

/ୀ /20102 27 160 102ଜି.ଭି. ଇପସିତା ପି ଉଦୟ ଚ+�  ଗା_ା ZUX0652636

/ୀ /20103 57 160 103ନଳିନୀ କଳୁଦୀପ 8ା ଉଦୟ ଚ+�  ଗା_ା OR/12/089/208106

/ୀ /21104 51 160 104ଉମ2ଳା କଳୁଦୀପ ଗା_ା 8ା ପ�କାଶ ଚ+�  ଗା_ା LSL1341239

/ୀ /21105 44 160 105କନିୁ ଖଡଗରାୟ 8ା େମାଦନ ଖଡଗରାୟ OR/12/089/208084

ପ ୁ /21106 28 160 106ସିଧାଥ2  େସୗରଭ େସଠିଆ ପି ହାନD େସଠିଆ ZUX0436055

ପ ୁ /22107 51 160 107େସବକ ବାଘ ପି ରାମ ବାଘ OR/12/089/208089

ପ ୁ /22108 30 160 108ଅନିଲ ବାଘ ପି େସବକ ବାଘ ZUX0435677

/ୀ /22109 34 160 109ଅନିତା ବାଘ ପି େସବକ ବାଘ LSL1525427

ପ ୁ /22110 47 160 110ସେୁବାଧ ବର ପି ମିଲଟନ ବର ZUX0790808

/ୀ /22111 46 160 111ସନୁ+ା ଡ�� ୀ 8ା ବିର=ି ଡ�� ୀ ZUX0791582

ପ ୁ /22112 41 160 112ବିର=ୀ ଡ�� ୀ ପି ଦୟା ପାତ�  ଡ�� ୀ ZUX0790691

2 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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/ୀ /22113 21 160 113ଏନିV ଡ�� ୀ ପି ବିର=ୀ ଡ�� ୀ ZUX1248020

ପ ୁ /22114 43 160 114ସQୟ କମୁାର 8ାଇଁ ପି ମନରQନ 8ାଇଁ LSL1525807

ପ ୁ /23115 49 160 115ସQିବ କମୁାର ବାଘ ପି ଜୟଦାଶ ବାଘ LSL1383165

ପ ୁ /23116 31 160 116ସିମ�ନ ସଲମନ ସୀତାରାମ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସୀତାରାମ ZUX0700153

ପ ୁ /23117 37 160 117ଶଶୁା" କମୁାର ତୁରୁକ ମା ସଯୂ�2ମଣି ତୁରୁକ LSL1525534

/ୀ /24118 71 160 118ପ9ୂ2 ଅନକା 8ା ଦୟାଦାନ ଅନକା LSL1411420

/ୀ /26119 76 160 119ଶକ"ୁଲା ବାଘ 8ା ଜୟଦାସ ବାଘ OR/12/089/210818

/ୀ /27120 25 160 120ମଧସୁ@ୀତା ସ@ରଣିକା ଖରା ପି ପ�ବୀଣ କମୁାର ଖରା ZUX0791418

/ୀ /27121 81 160 121ନିମ2ଳିନି ଖରୁା ପି େଯା�ିE ଖରୁା ZUX1248475

ପ ୁ /27122 51 160 122ପବିତ�  ଖରୁା ପି େପ�ମାନ+ ଖରୁା OR/12/089/208046

ପ ୁ /27123 49 160 123ପ�ବିଣ କମୁାର ଖରୁା ପି େପ�ମାନ+ ଖରୁା OR/12/089/208047

/ୀ /28124 33 160 124ଶମZଳା ବାଘ ପି ହେରଶ ଚ+�  ବାଘ ZUX0435594

/ୀ /28125 40 160 125ଏଲିଜାେବଥ ବାଘ ପି େଦବ ବାଘ LSL1382928

ପ ୁ /28126 40 160 126ଇମାନୁଏଲ ବାଘ ପି େଦବ ବାଘ LSL1382795

ପ ୁ /28127 53 160 127େଦେବ+�  ସିଂହ ସିଂହ ପି ନାେଗ+�  ସିଂହ ZUX0791616

ପ ୁ /28128 24 160 128ବିକ�ମ ସିଂହ ପି େଦେବ+�  ସିଂହ ZUX1155886

/ୀ /28129 54 160 129କମୁଦିୁନି ସନୁା 8ା େଦେବ+�  ସିଂହ ZUX0791608

/ୀ /29130 51 160 130ସତ�ପ�ିୟା ହନୁଭତ� ା 8ା ଅଜୟ କମୁାର ହନୁଭତ� ା LSL1411966

/ୀ /29131 39 160 131ମେନାଜବାଳା ହିଆO 8ା ଯେଶାବ" ହିଆO LSL1460245

ପ ୁ /29132 29 160 132ସମିୁତ ନାୟକ ପି ସେୁର+�  ନାୟକ ZUX0700252

ପ ୁ /30133 36 160 133ହଶିୟ େଗୗଡ଼ ପି ଫଗ ୁେଗୗଡ଼ ZUX0124818

/ୀ /30134 56 160 134ସାବିନା େଗୗଡ 8ା ଫଗ ୁେଗୗଡ LSL1341791

ପ ୁ /30135 43 160 135ପNଜ େମାଦୀ ପି ବିଜୟ େମାଦୀ LSL1341171

/ୀ /31136 25 160 136ଆଲିଶା େହେନରିକା ଚା+ ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଚା+ ZUX0791392

/ୀ /31137 41 160 137ସନିୁତା େମାଦି 8ା ପNଜ େମାଦି LSL1349083

ପ ୁ /31138 34 160 138ବଚନ ପେଟଲ ପି ବାଚୁ ପେଟଲ ZUX0700302

ପ ୁ /32139 51 160 139ସେରାଜ କମୁାର ଭାତ� ା ପି ଶ�ାମସ+ୁର ଭତ� ା OR/12/089/210910

ପ ୁ /32140 48 160 140ନିେରାଜ କମୁାର ଭାତ� ା ପି ଶ�ାମସ+ୁର ଭତ� ା OR/12/089/208040

/ୀ /32141 65 160 141ନଳିନୀ ପ�ଭା ଭତ� ା 8ା ଶ�ାମ ସ+ୁର ଭତ� ା OR/12/089/208037

/ୀ /32142 44 160 142ସସ@ିତା ଭତ� ା ପି ଶ�ାମସ+ୁର ଭତ� ା LSL1343664

/ୀ /32143 51 160 143େଫH ାରିଡା େଖାସଲା 8ା େଯାଶେକତନ େଖାସଲା LSL2628451

ପ ୁ /32144 23 160 144ଅଭିେଷକ େଖାସH ା ପି ଯଶ େକତନ େଖାସH ା ZUX0947796

/ୀ /33145 31 160 145ସବୁ ସବନମ ହନୁ ଭତ� ା ପି ଅଜୟ କମୁାର େହାନୁଭତରା ZUX0311944

ପ ୁ /33146 57 160 146ଅଜୟ କମୁାର ହନୁଭତ� ା ପି ସମନାଥ ହନୁଭତ� ା LSL1411933

ପ ୁ /33147 25 160 147ର�ିE ଯଶୀେଲ ହନୁଭତ� ା ପି ଅଜୟ କମୁାର ହନୁଭତ� ା ZUX0791509

ପ ୁ /33148 20 160 148େରାନାOେଡା େହାନୁଭତ�ା ପି ଅଜୟ କମୁାର ଭତ� ା ZUX1253061

ପ ୁ /33149 32 160 149େରାମୀୟ ଯଶୀେଲ େହାନୁଭତ�ା ପି ଅଜୟ କମୁାର ହନୁଭତ� ା ZUX0125468

/ୀ /34150 66 160 150ବାସ"ି େଚଟି ପି ଦାନ େଚଟି OR/12/089/208041

ପ ୁ /34151 31 160 151ତନd କମୁାର ଭତ�ା ପି ଶ�ା3 ସ+ୁର ଭତ�ା ZUX0342477

/ୀ /34152 37 160 152ଜୁଡି ନାନେସଲି ଭତରା 8ା ବିଜୟ କମୁାର େଜନା LSL1457316

/ୀ /34153 39 160 153ବନିତା େଚଟି ମା ବାସ"ି େଚଟି ZUX0762120

ପ ୁ /34154 40 160 154ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି ଦାନିଏଲ େଜନା ZUX1174143

/ୀ /35155 50 160 155ମMୁା ମଣି ହିଆଲ 8ା ଯଦୁ ହିଆଲ ZUX0791152

/ୀ /35156 30 160 156େରଣ ୁକମୁାରୀ ହିଆଲ ପି ଯଦୁ ହିଆଲ ZUX0791145

/ୀ /35157 30 160 157ମଣି କମୁାରୀ ହିଆଲ ପି ସେୁରଶ ହିଆଲ ZUX0790790

ପ ୁ /35158 27 160 158ଶା"ିରାଜ ହିଆଲ ପି ଯଦୁ ହିଆଲ ZUX0791103

/ୀ /35159 73 160 159ଚeାମଣି ମାଝୀ 8ା େଯାେଶଫ ମାଝୀ OR/12/089/208993

/ୀ /36160 49 160 160ସଲୁଚନା ମହାନ+ିଆ 8ା ଜୟଦାନ ମହାନ+ିଆ OR/12/089/208031

/ୀ /36161 25 160 161େରାଜି ମହାନ+ିଅ ପି ଦୟାଦାନ ମହାନ+ିଆ ZUX0790832

/ୀ /37162 83 160 162ସାବିତ�ି ହିଆଲ 8ା ସବୁାସ ହିଆଲ LSL1344175

ପ ୁ /37163 27 160 163ସାଲିମ ହିଆଲ ପି ରେମଶ ହିଆଲ ZUX0700088

/ୀ /38164 56 160 164ଯମନୁା ଗYା 8ା େପ�ମନାଥ ଗYା OR/12/089/205186

ପ ୁ /38165 23 160 165େଯାହନ ଗYା ମା ଜମନୁା େଗାYା ZUX1054352

/ୀ /39166 50 160 166ସାବିତ�ି  ଡାଲିଆ 8ା ଜିହୁଦା ଡାଲିଆ OR/12/089/208015

/ୀ /39167 39 160 167ମାଟZନା ଏଲିଜାେବଥ ଡ଼ାଲିଆ 8ା ସଂଜୀବ କମୁାର ଡ଼ାଲିଆ LSL1525708

/ୀ /39168 29 160 168ପ�ଭQନୀ ଗYା ପି ତୁଷାରକା" ଗYା ZUX0525097

ପ ୁ /39169 39 160 169ଚ+ନ କମୁାର ଲାଲ ପି ଂଅମିତ କମୁାର ଲାଲ ZUX0125500

/ୀ /39170 33 160 170ବଲ3 ଲାଲ 8ା ଚ+ନ ଲାଲ ZUX0279828

/ୀ /40171 61 160 171େମରି େଖାସଲା 8ା େସବକ େଖାସଲା OR/12/089/208012

ପ ୁ /40172 29 160 172ସରୁଜ ବାଘ ପି ଦୟାଦାନ ବାଘ ZUX0790881

/ୀ /40173 33 160 173ରଶ@ ି ଖସH ା 8ା ରେମଶ ଖସH ା LSL1525286

ପ ୁ /40174 40 160 174ରେମଶ େଖାସH ା ପି େସବକ େଖାସH ା LSL1341163

3 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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/ୀ /40175 31 160 175ସବିତା ମହାନ+ିଆ ପି ଜୟଦାନ ମହାନ+ିଆ ZUX0279836

/ୀ /40176 27 160 176ବବିତା ମହାନ+ିଆ ପି ଜୟଦାନ ମହାନ+ିଆ ZUX0613612

ପ ୁ /40177 28 160 177େସୗରଭ ରାଜ ସWୁଦୁଲାରୀ ମା ରQିତା େରଜିୟା େଖାସH ା ZUX0436006

ପ ୁ /41178 69 160 178େଶାଭା ସ+ୁର ହିଆଲ ପି ଜିମଆୁ ହିଆଲ OR/12/089/208020

ପ ୁ /41179 40 160 179ପ9ୁ2ଚ+�  ହିଆଲ ପି ସବାସ+ୁର ହିଆଲ LSL2628600

/ୀ /41180 32 160 180ସବିତା ହିଆଲ 8ା ପ9ୁ2 ଚ+�  ହିଆଲ ZUX0791301

/ୀ /42181 44 160 181ଲତା ସେ"ାଷ 8ା ବିନୟଚ+�  ସେ"ାଷ ZUX0525279

ପ ୁ /42182 56 160 182ଅନୁଗ�ହପାତ�  େଚଟି ପି େପ�ମଚ+�  େଚଟି LSL1359215

ପ ୁ /42183 50 160 183ପ�ସା"କମୁାର େଚଟି ପି େପ�ମଚ+�  େଚଟି OR/12/089/208520

/ୀ /42184 48 160 184େହମଲତା େଚଟି ପି େଶାଲମନ େଚଟି OR/12/089/208018

ପ ୁ /42185 27 160 185ଟାଉେସର ଚ+�  ସେ"ାଷ ପି ବିନୟ ଚ+�  ସେ"ାଷ ZUX0790816

ପ ୁ /42186 26 160 186ପ�ିୟପ�ଦ�ତୁ ସନୁା ପି ଈ6ରଦାନ ସନୁା ZUX0700278

/ୀ /43187 54 160 187କନକ ମQରି ଭତ� ା 8ା ଉଦୟ ନାଥ ଦାଶ LSL2636751

ପ ୁ /43188 56 160 188ଜହୁଦା ଡାଲିଆ ପି େବନିଆଦିନ ଡାଲିଆ OR/12/089/208014

ପ ୁ /43189 45 160 189ସବିତ କମୁାର ଡାଲିଆ ପି ଯିହୁଦା ଡାଲିଆ LSL1343219

ପ ୁ /43190 43 160 190ସQିବ କମୁାର ଡାଲିଆ ପି ଜିହୁଦା ଡାଲିଆ ZUX1273077

ପ ୁ /43191 42 160 191ସQିବ କମୁାର ଡାଲିଆ ପି ଯିହୁଦା ଡାଲିଆ ZUX1296268

ପ ୁ /43192 32 160 192ଶାମଏୁଲ ଡ଼ାଲିଆ ପି ଯୀହୁଦା ଡ଼ାଲିଆ ZUX0124826

ପ ୁ /43193 29 160 193କମଏୁଲ ଡାଲିଆ ପି ଜିହୁଦା ଡାଲିଆ ZUX0435792

ପ ୁ /43194 58 160 194ଉଦୟ ନାଥ ଦାସ ମା ଦିନବ+ୁ ଦାସ LSL2636769

/ୀ /43195 22 160 195ସିପ�ା ଦାସ ପି ଉଦୟନାଥ ଦାସ ZUX1225143

/ୀ /44196 43 160 196ଭାଗ�ଲ?@ୀ ପି ପ9ୁ2ଚ+�  ଦାସ ZUX0486266

ପ ୁ /44197 42 160 197କମଳ କା" ବାଲା ମା ପଲିୁE ବାଲା LSL2628691

/ୀ /44198 40 160 198ପfୁଲ?@ୀ ଦାସ ପି ପ9ୂ2ଚ+�  ଦାସ LSL1359199

ପ ୁ /44199 45 160 199ପ�ାରିଲାଲ ମ�ରାଜ ପି ଅଭୀ ମ�ରାଜ LSL1359223

/ୀ /44200 28 160 200ଅQଳୀ ମ�ରାଜ ପି ପିତାgର ମ�ରାଜ ZUX0435974

/ୀ /45201 79 160 201ଏମ ଜୀ ବାସ"ି 8ା ଏ3 ଜି ପ9ୂTନ+ ZUX0681098

ପ ୁ /45202 46 160 202ଖ�ୀ� ଆଶିଷ ମିଶନ ଗ�ହଣ ପି ପ9ୁ2ନ+ ମିଶନ ଗ�ହଣ LSL1361229

/ୀ /45203 44 160 203ଏମ ଜୀ ମଧସୁ@ୀତା ପି ପ9ୂTନ+ ମିଶନ ଗ�ହଣ OR/12/089/208180

/ୀ /45204 55 160 204ସବୁାଷୀ ଝରଣା ଧାନଫଲୁ 8ା େଜ�ାତିମ2ୟ ମିଶନ ଗ�ହଣ ZUX0125518

ପ ୁ /45205 61 160 205ଏ3 ଜି େଜ�ାତିମ2ୟ ମିଶନ ଗ�ହଣ ପି ଏ3 ଜି ପ9ୂTନ+ LSL1361203

ପ ୁ /45206 38 160 206ବ� େଜ+�  କମୁାର ନାh ପି ସତ�ାନ+ ନାh LSL2629038

/ୀ /45207 27 160 207ପ�ିୟNା ନାଗ 8ା ବ� େଜ+�  କମୁାର ନାଗ ZUX0866087

ପ ୁ /46208 44 160 208ସେୁରଶ କମୁାର େଚଟୀ ପି ବିଜୟଚ+�  େଚଟୀ LSL2636652

/ୀ /46209 57 160 209ସବୁାସିନି େଚଟି 8ା ବିଜୟ େଚଟି OR/12/089/208035

ପ ୁ /46210 23 160 210ନିଖିଳ ନାୟକ ପି ଦୁେଯ�଼Tଧନ ନାୟକ ZUX1191303

/ୀ /46211 59 160 211ପ�ଭାତୀ କମୁାରୀ ସନୁା 8ା ରେମଶ ଚ+�  ସନୁା LSL1340694

ପ ୁ /46212 27 160 212େଗ�ସ େଜମସ ସନୁା ପି ରେମଶ ସନୁା ZUX0652750

ପ ୁ /47213 56 160 213ବିନୟଚ+�  ସେ"ାଷ ପି ନବିନଚ+�  ସେ"ାଷ OR/12/089/208405

/ୀ /47214 52 160 214ମରିୟମ ସନୁା 8ା ସଦାନ+ ସନୁା ZUX1256197

ପ ୁ /47215 42 160 215ଜଳଧର ସନୁା ପି ସଦାନ+ ସନୁା LSL1411941

/ୀ /48216 30 160 216ରୁଦ ସQ ୁନାଗ 8ା ସଜିୁତ ନାଗ ZUX0652669

ପ ୁ /48217 47 160 217ମ�ଳଦାନ ସନୁା ପି େପ�ମାନ+ ସନୁା OR/12/089/208170

/ୀ /48218 40 160 218ଚeାମଣୀ ସନୁା ପି େପ�ମାନ+ ସନୁା LSL1522150

ପ ୁ /49219 58 160 219ଗଗନ ବିହାରୀ ସାମ"ରାୟ ପି ଦୟାଵାନ ସାମ"ରାୟ ZUX1328210

ପ ୁ /49220 46 160 220ବିଜୟରQନ ବାଘ ମା ଲଳିତା ବାଘ LSL2628493

/ୀ /49221 41 160 221େଜାସ*ା ବାଘ 8ା ବିଜୟରQନ ବାଘ LSL2628535

/ୀ /49222 65 160 222ଅନୁଲତା 8ାଇଁ 8ା ଅମିଆନ+ 8ାଇଁ OR/12/089/208172

ପ ୁ /49223 46 160 223ସQୟ 8ାଇଁ ପି ଆମିୟାନ+ 8ାଇଁ LSL2628683

/ୀ /49224 41 160 224େମାହିନି 8ାଇଁ 8ା ସଂଜୟ 8ାଇଁ LSL2636744

/ୀ /49225 20 160 225ସଚିୁତ�ା 8ାଇଁ ପି ସଂଜୟ 8ାଇଁ ZUX1248848

ପ ୁ /50226 59 160 226ପଦଲାମ ହରିଜନ ପି ନିତ�ା ହରିଜନ OR/12/089/208637

/ୀ /50227 50 160 227ଚ+� ମା ହରିଜନ 8ା ପଦ@ ଲାମ ହରିଜନ OR/12/089/208638

ପ ୁ /51228 46 160 228େଦେବ+�  ଗରଡ଼ା ପି ଆନିD ଗରଡ଼ା ZUX1248269

/ୀ /51229 43 160 229େଜ�ାତିମହିମା ଗରଡା ପି ନିକଲାସ ଗରଡା LSL1341759

ପ ୁ /51230 28 160 230ନିକାଶ ନମଏୁଲ ଗରଡା ପି ନିକଲାସ ଗରଡା ZUX0652743

/ୀ /51231 56 160 231ସରଜିନି ଗଡT 8ା ନିକH ାଉସ ଗରଡା LSL1342708

ପ ୁ /51232 83 160 232ଅମୃତ ଜତସି ସନୁା ପି ଶାଇଲ ସନୁା OR/12/089/284765

ପ ୁ /52233 61 160 233ଚ+�  େଶଖର ସନୁା ପି ଜଗବIୁ ସନୁା LSL1349315

ପ ୁ /52234 61 160 234ସଦାନ+ ସନୁା ପି ସିମନ ସନୁା ZUX1299270

ପ ୁ /53235 43 160 235ଜଗନ* ାଥ ଖରା ପି କମଳୁୁ ଖରା LSL1349224

ପ ୁ /54236 25 160 236ସବିର ଧାନଫଲୁ ପି ସଜୁନ ଧାନଫଲୁ ZUX0790980

4 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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/ୀ /54237 79 160 237ଖ�ୀ�ଧନୀ ଧାନଫଲୁ 8ା ବୁଦୁ ଧାନଫଲୁ OR/12/089/208150

ପ ୁ /54238 51 160 238ସଜୁନ ଧାନଫଲୁ ପି ଖ�ୀ� ଧାନଫଲୁ OR/12/089/208151

ପ ୁ /54239 50 160 239ସନୁ+ ଧାନଫଲୁ ପି ଖ�ୀ� େସବକ ଧାନଫଲୁ LSL1349141

/ୀ /54240 47 160 2408ପ*ାରାଣୀ ଧାନଫଲୁ 8ା ସନୁ+ ଧାନଫଲୁ LSL1349182

/ୀ /54241 46 160 241ରତ* ମଣି ଧାନଫଲୁ 8ା ସଜୁନ ଧାନଫଲୁ OR/12/089/208152

ପ ୁ /54242 28 160 242ଜଶମିର ଧାନଫଲୁ ପି ସଜୁନ ଧାନଫଲୁ ZUX0614008

ପ ୁ /54243 30 160 243ସମୀର ଧାନଫଲୁ ପି ସଜୁE ଧାନଫଲୁ ZUX0791186

/ୀ /54244 24 160 244ଆଲିଶା ଧାEଫଲୁ ପି ସନୁ+ ଧାEଫଲୁ ZUX0874834

/ୀ /54245 46 160 245ଏନ.ସ@ିତାେରଖା 8ା ସଂଜିବ ମଣି ZUX0124842

/ୀ /55246 36 160 246ଆହH ାଦିନୀ ଅନକା 8ା ଦୀପକ ଅନକା ZUX0941179

/ୀ /55247 61 160 247ଫଲୁ କ+ପାନ 8ା ଯିରିମୟ କ+ପାନ OR/12/089/209018

/ୀ /55248 39 160 248ପାନ କ+ପାନ ମା ଫଲୁ କ+ପାନ LSL1525377

ପ ୁ /56249 57 160 249ବିନପତି ଭତରା ପି ସବୁଳନ ଭତରା ZUX0700120

/ୀ /56250 28 160 250ମିନା କମୁାରୀ ଭତରା ପି ବିନପତି ଭତରା ZUX0700096

/ୀ /56251 56 160 251ସେ"ାଷ ନାଗ 8ା ଇ6ର ନାଗ OR/12/089/208176

/ୀ /56252 37 160 252ମମତା ମQରୁୀ ନାଗ ମା ସେ"ାଷ କମୁାରୀ ନାଗ ZUX0279885

ପ ୁ /56253 34 160 253ଜଶପାO ନାଗ ପି ରାମ ନାଗ ZUX0124859

ପ ୁ /57254 21 160 254ରେମଶ ଦାସ ପି େଗୗର ଦାସ ZUX1128156

/ୀ /57255 51 160 255ପାବ2 ତୀ ଟାକ� ୀ 8ା ଲଏକE ଟାକ� ୀ OR/12/089/208995

/ୀ /57256 26 160 256ମଦନା ଟାକ� ୀ ପି ଲ?@ଣ ଟାକ� ୀ ZUX0790915

ପ ୁ /58257 56 160 257ଶେୁରଶ ହିଆଲ . ପି ସବାସନ . ZUX0124867

/ୀ /58258 51 160 258ରଦାମଣୀ ହିଆଲ 8ା ସେୁରଶ ହିଆଲ OR/12/089/208148

/ୀ /58259 41 160 259ସାବିତ�ୀ ହିଆଲ ପି ସବୁାସନ ହିଆଲ OR/12/089/208146

ପ ୁ /58260 38 160 260ରବି କିେରାଣ ହିଆଲ ପି ଲଇଚନ ହିଆଲ ZUX0124875

/ୀ /58261 32 160 261କjନା ହିଆଲ ପି ସେୁରଶ ହିଆଲ ZUX0311969

/ୀ /58262 31 160 262େଗାରୀମଣି ହିଆଲ ପି ତ�ିେଲାଚନ ହିଆଲ ZUX0311951

/ୀ /58263 31 160 2638ପ*ା ହିଆଲ ପି ସେୁରଶ ହିଆଲ ZUX0435958

/ୀ /58264 24 160 264ସବନମ ହିଆଲ ପି ସେୁରଶ ହିଆଲ ZUX0941195

ପ ୁ /59265 59 160 265ପ�ଭୁଦାସ ହିଆଲ ପି ଲଇଚନ ହିଆଲ OR/12/089/208144

/ୀ /59266 42 160 266ଇ.ଜି. ଭାନୁମତୀ ପି ଇ.ଜି. ସମନ OR/12/089/210959

ପ ୁ /59267 36 160 267ସବୁାଷ ଚ+�  ହରିଜନ ପି ଘାସି ହରିଜନ ZUX0279893

/ୀ /59268 76 160 268େମରି କମୁାରୀ ହିଆଲ 8ା ଲାଇଚନ ହିଆଲ OR/12/089/208141

/ୀ /59269 41 160 269ଲିଲି ହିଆଲ 8ା ବଚନ ହିଆଲ LSL1344670

/ୀ /59270 39 160 270ମମତା ମQରି ହିଆଲ ପି ଲଇଚE ହିଆଲ LSL1521921

/ୀ /59271 34 160 271ଆରତୀରାଣୀ ହିଆO 8ା ଧିେରE ହିଆO ZUX1248715

ପ ୁ /59272 33 160 272ଧିେରନ ହିଆଲ ପି ପ�ଭୁଦାD ହିଆଲ LSL1525492

ପ ୁ /59273 32 160 273ବିେର+�  ହିଆଲ ପି ପ�ଭୂଦାସ ହିଆଲ ZUX0311977

ପ ୁ /59274 27 160 274କିରନ ହିଆଲ ପି ପ�ଭୁଦାସ ହିଆଲ ZUX0613323

ପ ୁ /59275 26 160 275ସିଲବ� ୀଟ ହିଆଲ ପି ବଚନ ହିଆଲ ZUX0700054

/ୀ /59276 26 160 276ମାନିଆ କମୁାରୀ ହିଆଲ ପି ପ�ଭୁଦାସ ହିଆଲ ZUX0790782

/ୀ /59277 23 160 277େମଘା ହିଆO ପି ପ�ଭୁଦାସ ହିଆO ZUX1248061

/ୀ /60278 66 160 278କ92ମଣି ହିଆଲ 8ା େଗାରା ହିଆଲ OR/12/089/208970

/ୀ /60279 36 160 279ସେୁଲାଚନା ହରିଜନ 8ା ସବୁାଷ ହରିଜନ ZUX0279901

ପ ୁ /61280 53 160 280େଗାବି+ େଖାସଲା ପି େପ�ମାନ+ େଖାସଲା LSL1349422

/ୀ /61281 46 160 281ରଶ@ୀ େଖାସଲା 8ା େଗାବି+ େଖାସଲା LSL1343599

/ୀ /62282 51 160 282ମରିୟମ ଗ"ାୟତ 8ା ସବୁାଷ ଗ"ାୟତ LSL1343557

/ୀ /63283 32 160 283ଅଳକା ଭାଗ2ବି ଗଡT ପି ଅ?ୟ କମୁାର ଗଡT ZUX0614065

ପ ୁ /63284 61 160 284ତ�ିେଲାଚନ ହିଆଲ ପି ମଲିୁଆ ହିଆଲ LSL1343573

/ୀ /63285 61 160 285ଲ?@ୀ ହିଆଲ 8ା ତ�ିେଲାଚନ ହିଆଲ LSL1343581

ପ ୁ /63286 22 160 286ଅଭିଜିତ ରଥ ପି କଳୀଚରଣ ରଥ ZUX1128271

/ୀ /64287 51 160 287ଭଗବତି ହିଆଲ 8ା ପ�ଭୁଦାସ ହିଆଲ OR/12/089/208145

ପ ୁ /64288 54 160 288ଖ��ି ସଦରକ ବାହାଦୁର ପି ଦାନିଏଲ ବାହାଦୁର OR/12/089/208128

ପ ୁ /64289 53 160 289ଶରୁଜ ବାହାଦୁର ପି ଦାନିଏଲ ବାହାଦୁର OR/12/089/206126

/ୀ /64290 51 160 290ଭାନୁମତି ବାହାଦୁର 8ା ଶରୁଜ ବାହାଦୁର OR/12/089/208126

ପ ୁ /64291 44 160 291ଯିସାଇ ବାହାଦୁର ପି ଦାନିଏଲ ବାହାଦୁର ZUX0681106

ପ ୁ /64292 32 160 292ଫିେରାଜ କମୁାର ବାହାଦୁର ପି ଖ�ୀ� ସଦ� W ବାହାଦୁର ZUX0311985

/ୀ /64293 29 160 293ମଧସୁ@ ିତା ବାହାଦୁର ପି ସଦ� କ ବାହାଦୁର ZUX0613950

ପ ୁ /64294 23 160 294ଜୁନସ ବାହାଦୁର ପି ଜିଶାୟ ବାହାଦୁର ZUX1225101

ପ ୁ /64295 22 160 295ଅମନ ବାହାଦୁର ପି ସରୂଜ ବାହାଦୁର ZUX1225747

/ୀ /64296 46 160 296ମଂଜୁଳା ବାହାଦୁର 8ା ଖ�ୀ� ସଦରW ବାହାଦୁର. OR/12/089/208129

/ୀ /64297 32 160 297ସାଗରିକା ଗ"ାୟତ ପି ସବୁାସ ଚ+�  ଗ"ାୟତ ZUX0124883

/ୀ /65298 48 160 298ସQMୁା ବହାଦୁର 8ା ଇଶାକ ବାହାଦୁର OR/12/089/208131

5 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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/ୀ /65299 23 160 299ତନୁଜା ହରିଜନ ମା ପ�ଫଲୁ କମୁାରୀ ହରିଜନ ZUX1276179

/ୀ /65300 22 160 300ତନୁଜା ହରିଜନ ମା ପ�ଫଲୁ କମୁାରୀ ହରିଜନ ZUX1287044

/ୀ /65301 51 160 301କମୁାରୀ ହିଆଲ 8ା ବାଲକ ହିଆଲ LSL1343276

ପ ୁ /65302 25 160 302ରାଜିବ ହିଆଲ ପି ବାଳକ ହିଆଲ ZUX1053289

/ୀ /66303 21 160 303ପ�ିୟା ବିଡିକା - ବିଜଯ ପାଲକା ZUX1225077

ପ ୁ /66304 24 160 304ବସ" ପାଇକ ପି ବିଜଯ ପାଇକ ZUX1226018

ପ ୁ /66305 56 160 305ବିଜୟ ପାଲକା ପି କଶୁ ପାଲକା LSL1349158

/ୀ /66306 46 160 306ମିନି ପାଲକା 8ା ବିଜୟ ପାଲକା LSL1349232

/ୀ /66307 28 160 307କମୁଦିୁନି ପାଲକା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଲକା ZUX0613596

ପ ୁ /66308 27 160 308ଜୟ" ପାଲH କା ପି ବିଜୟ ପାଲH କା ZUX0790725

ପ ୁ /67309 45 160 310ବଚନ ହିଆଲ ପି ଲଇଚନ ହିଆଲ ZUX0525212

ପ ୁ /67310 21 160 311ଅଲବ� ୀଟ ହିଆଲ ପି ବଚନ ହିଆଲ ZUX1147735

ପ ୁ /68311 51 160 312କୃପାସିIୁ େଖାସଲା ପି ଈ6ର ଚ+�  େଖାସଲା ZUX0762112

/ୀ /68312 48 160 313ସାବାତ�ି  େଖାସଲା 8ା କୃପାସିIୁ େଖାସଲା ZUX0762104

ପ ୁ /69313 44 160 314େମାହନ େଖାରା ପି ଚ+�  େଖାରା ZUX0669218

ପ ୁ /69314 34 160 315ହିରାନ େଖାରା ପି ଚ+�  େଖାରା LSL2628865

/ୀ /69315 32 160 316ସQMୁା େଖାରା 8ା ହିରନ େଖାରା ZUX1138783

/ୀ /70316 99 160 317ଏଲଫିଡT ବାଘ 8ା ଭରିଥ ବାଘ LSL1342690

/ୀ /70317 71 160 318ସେୁଲାଚନା ମହାପାତ� 8ା ଏE. ପି. ମହାପାତ� LSL1457324

ପ ୁ /70318 47 160 319ସQିବ ମହାପାତ� ପି ଏE .ପି ମହାପାତ� LSL1457274

/ୀ /70319 42 160 320ବନୀତା କମୁାରୀ ସାହୁ 8ା ସQିବ ମହାପାତ� LSL1457308

/ୀ /71320 21 160 321ସକୁା"ି କ+ପାନ ପି ସବୁାଶ ଚ+�  କ+ପାନ ZUX1287515

/ୀ /72321 44 160 322ପଦ@ ା ବାଘ 8ା ମ�ଳୁ ବାଘ LSL1382845

ପ ୁ /72322 41 160 323କାେଲବ ଭତ� ା ପି ଜୟସିଂ ଭତ� ା LSL2628618

/ୀ /72323 40 160 324ସସ@ିତା ଭତ� ା 8ା କାେଲବ ଭତ� ା LSL2628741

/ୀ /73324 49 160 325େବଜୖ"ମାଳା େଖାସଲା 8ା ପ�ଫଲୁ ଚ+�  ଖସଲା OR/12/089/208060

ପ ୁ /73325 51 160 326ପ�ଫଲୁ କମୁାର େଖାସH ା ପି ଈ6ର ଚ+�  େଖାସH ା ZUX1237486

ପ ୁ /73326 28 160 327ନିଖୀଲ େଖାସH ା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର େଖାସH ା ZUX0791129

ପ ୁ /74327 55 160 328ଅନ" ଈ6ର ଟାକ�ି ପି ଆେଲlଜାYାର ଟାକ�ି OR/12/089/208057

/ୀ /74328 47 160 329ପ�ଫଲୁ ଟାକ�ି 8ା ଅନ" ଇ6ର ଟାକ�ି OR/12/089/208050

/ୀ /74329 24 160 330ଅNିତା ଆଭା ଟାକ� ୀ ପି ଅନ" ଟାକ� ୀ ZUX0947812

ପ ୁ /75330 61 160 331ରତନକମୁାର ପି ରଘନୁାଥ OR/12/089/210921

/ୀ /76331 68 160 332ଧନି ଶଗଡିଆ 8ା ରାମ ଶଗଡିଆ OR/12/089/208099

ପ ୁ /77332 63 160 333ଇସ@ଏଲ ଡାଲିଆ ପି େବନିଆବିନ OR/12/089/208028

/ୀ /77333 59 160 334ରମାମଣି ଡାଲିଆ 8ା ଇସ@ଏଲ ଡାଲିଆ OR/12/089/208029

ପ ୁ /77334 31 160 335ରମିୟ ଡାଲିଆ ପି ଇସ@ାଏଲ ଡାଲିଆ ZUX0613851

ପ ୁ /78335 71 160 336ଧନପତିଟାକ�ି . ପି ବି6ନାଥ . OR/12/089/208212

ପ ୁ /78336 46 160 337ବାବୁଲାକମୁାର େଜନା ପି ଭାଗିରଥି େଜନା ZUX0125377

/ୀ /78337 51 160 338େରାମିନା ମହାନ+ିଆ 8ା ଈ6ରଦାନ ମହାନ+ିଆ ZUX1168731

/ୀ /79338 40 160 339ନାଜରୀତା ବି6ାସୀ ପି ପ�ଭୁଦାନ ବି6ାସୀ OR/12/089/208304

/ୀ /79339 44 160 340ମQଳୁା େଜନା 8ା ବାବୁଲାକମୁାର େଜନା ZUX0125385

ପ ୁ /79340 43 160 341େଗାଲକବିହାରି ସାମ"ରାୟ ପି ଦୟାବାନ ସାମ"ରାୟ OR/12/089/208514

/ୀ /80341 73 160 342କୃପାମଣି ଗାଡT 8ା ମ�ଳମଣି ଗଡT OR/12/089/208306

/ୀ /80342 49 160 343େଜ�ାm*ାକା"ି ବାଗ 8ା ଏଡବିE େଯାହନ ବାଗ LSL1343698

ପ ୁ /80343 38 160 344ରାଜକିରଣ ବାଗ ମା େଜାm*ାକା"ି ବାଗ LSL1457217

/ୀ /81344 61 160 345ରାଧାମଣୀ ବାଘ 8ା େଯାହେନସ ବାଘ ZUX0681114

/ୀ /81345 22 160 346ପ�ିEସୀ କଂnପାନ 8ା ଅମିତ କଂnପାନ ZUX1138643

/ୀ /82346 55 160 347ନିମ2ଳା ଠିକାରୀ 8ା ରାେଜ+�କମୁାର ଠିକାରୀ ZUX0681122

ପ ୁ /83347 56 160 348ସଧୁାକର ହରିଜନ ପି ଜଗବIୁ ହରିଜନ LSL1411453

/ୀ /83348 49 160 349ମQଲୁତା ହରିଜନ 8ା ସଧୁାକର ହରିଜନ LSL1410950

/ୀ /83349 24 160 350ସଭୁ� ତାେଶୗଲୀ ହରିଜନ ପି ସଧୁାକର ହରିଜନ ZUX1137421

ପ ୁ /84350 27 160 351େହମେରାନ ବାଘ ପି କୃପାଦାନ ବାଘ ZUX0613547

ପ ୁ /84351 61 160 352କୃପାଦାନ ବାଘ ପି ପ�ଭୁଦାନ ବାଘ ZUX0648584

/ୀ /84352 56 160 353ଦି5ୀମଣି େଖାଶH ା 8ା କୃପାଦାନ େଖାଶH ା LSL1344167

/ୀ /84353 50 160 354କ"ିୁ ନାଗ 8ା ରାମ ନାଗ ZUX0435511

ପ ୁ /84354 48 160 355ରାମ ନାଗ ପି ଲଛମନ ନାଗ ZUX0874941

ପ ୁ /84355 43 160 356ରାେଜ6ର ନାଗ ପି ଈ6ର ନାଗ ZUX0435867

ପ ୁ /84356 36 160 357ଅନୀO ଦR ନାଗ ପି ଇ6ର ଦR ନାଗ ZUX0791533

ପ ୁ /85357 52 160 358ତୁବଲ ଭତରା ପି ବିେନାଦ ଭତରା LSL1457241

ପ ୁ /85358 45 160 359ଆଶିଷ କମୁାର ବିେଷାଇ ପି ଆଲବାନ ବିେଷାଇ ZUX0762096

/ୀ /85359 37 160 360ସରୁଭି ବିେଶାଇ 8ା ଆଶିଷ ବିେଶାଇ LSL1525344

ପ ୁ /86360 40 160 361େପ�ମଦାନ ଅନକା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଅନକା LSL2628584

6 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 5ୱାଡ2  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

11!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /87361 66 160 362ରଜତ କମୁାର ବି6ାସୀ ପି ପ�ଭୁଦାନ ବି6ାସୀ OR/12/089/208298

/ୀ /87362 57 160 363ଦି5ି ମାଗ2େରo ବି6ାସୀ 8ା ରଜତକମୁାର ବି6ାସୀ LSL1343565

/ୀ /87363 30 160 364ସେୁନମିଆ ପ�ଣୀତା ବି6ାସୀ ପି ରଜତ କମୁାର ବି6ାସୀ ZUX0375030

ପ ୁ /87364 52 160 365ଅନିଲ ଚ+�  େପ�ମ ପି ଆନ+ କମୁାର େପ�ମ OR/12/089/208413

ପ ୁ /87365 50 160 366ସନିୁଲ କମୁାର େପ�ମ ପି ଆନ+ କମୁାର େପ�ମ OR/12/089/208414

ପ ୁ /87366 44 160 367ଶଶିୁଲ କମୁାର େପ�ମ ପି ଆନ+ କମୁାର େପ�ମ OR/12/089/208415

/ୀ /87367 30 160 368ପଦ@ ଜା ସନୁାମ 8ା ଶସୁୀଲ କମୁାର େପ�ମ ZUX0874842

ପ ୁ /88368 41 160 369ସQିତ ଚ+�  େବନିଆ ପି େମାହନ ଚ+�  େବନିଆ LSL1332766

/ୀ /88369 33 160 370ଅନୁପମା େବନିଆ 8ା ସQିତ ଚ+�  େବନିଆ ZUX0341974

/ୀ /88370 55 160 371ଶମିୁଲା ଚ"ି 8ା ଲ?@ଣ ଚ"ି ZUX0936294

/ୀ /88371 43 160 372ବି.ବି ମହାନIିଆ 8ା କିରଣ ମଣି LSL2631513

/ୀ /89372 32 160 373ପ�ିୟNା ପ�ିୟଦଶ2ନୀ ଖସH ା ପି ଅ?ୟ ଚ+�  ଖସH ା LSL1525443

ପ ୁ /89373 59 160 374ଅ?ୟ ଚ+�  େଖାସଲା ପି ଖ�ିpଚ+�  େଖାସଲା LSL1343227

ପ ୁ /89374 26 160 375ଅଭିେଷକ ଖସH ା ପି ଅ?ୟଚ+�  ଖସH ା ZUX0700294

/ୀ /90375 81 160 376ଫଲୁମଣି ବିେଶାଇ 8ା ସସିୁଲ ବିେଶାଇ ZUX0762062

ପ ୁ /90376 61 160 377ଆଲବାନ ବିେଶାଇ ପି ସସିୁଲ ବିେଶାଇ OR/12/089/208370

/ୀ /90377 51 160 378ନିରQନ ବିେଶାଇ ପି ସସିୁଲ ବିେଶାଇ OR/12/089/208371

/ୀ /90378 43 160 379ଅQନା ବିେଶାଇ ପି ଆଲବାନ ବିେଶାଇ LSL1344217

ପ ୁ /91379 74 160 380ଖ�ୀ�ଦାସ ଗYା ପି ଶିମନ ଗYା OR/12/089/208373

/ୀ /91380 43 160 381ମମତା ସଭୁାସିନି ଗYା 8ା ବିଜୟ କମୁାର ଗYା LSL1411396

/ୀ /91381 31 160 382କନିୁ ଗYା 8ା ଖ�ୀ� ଗYା ZUX0525261

ପ ୁ /91382 51 160 383ଖ�ୀ� ପାଲ ପି ଖ�ୀ�ଦାସ ପାଲ OR/12/089/208375

/ୀ /92383 35 160 384ପ�ିୟNା କିସTନୀ 8ା ପ�ଶା" କିସTନୀ ZUX0699991

/ୀ /92384 27 160 385ମଧମିୁତା ଟାକ�ି ପି ନେର+�  ଟାକ� ି ZUX0652610

/ୀ /92385 26 160 386ଆରତୀ ଟାକ� ୀ ପି ନେର+�  ଟାକ� ୀ ZUX0790857

ପ ୁ /92386 23 160 387ଦିବ� ରQନ ଟାକ� ୀ ପି ନେର+�  ଟାକ� ୀ ZUX0947903

ପ ୁ /92387 66 160 388ନେର+�  କମୁାର ଠିକାରୀ ପି ପ�ସନ*  ଠିକାରୀ OR/12/089/208376

/ୀ /92388 59 160 389ଦୀ5ିମଣୀ ଠିକାରୀ 8ା ନେର+�  ଠିକାରୀ LSL1410943

ପ ୁ /93389 52 160 390ଦିବାକର ନାୟକ ପି ଆେଲଜ� ନାୟକ LSL1411008

/ୀ /93390 71 160 391ଫିଲମିନା ନାୟକ 8ା ଆେଲଜ� ନାୟକ LSL1411016

/ୀ /93391 43 160 392କjନା ନାୟକ 8ା ଦିବାକର ନାୟକ LSL1429406

ପ ୁ /93392 41 160 393ପିତାgର ନାୟକ ପି ଆେଲଜ� ନାୟକ LSL1342583

/ୀ /93393 39 160 394ସଂଧ�ାରାଣି ନାୟକ 8ା ରବିE ଚ+�  ନାୟକ LSL1525625

ପ ୁ /93394 28 160 395ରବିନଚ+�  ନାୟକ ପି ଆେଲଜ� ନାୟକ LSL1341726

ପ ୁ /94395 47 160 396ପ�ଭାକର େଦାରା . ପି ମ�ଲୁ େଦାରା LSL1411404

/ୀ /95396 49 160 397ସବୁାସିନୀ ଏଡିଲା 8ା ଅନୁଗ�ହ ଏଡିଲା LSL2656197

/ୀ /95397 39 160 398ସସ@ ିତା ଲଛମନ 8ା ସଂQିତ କମୁାର ସନୁା ZUX0790733

/ୀ /95398 24 160 399ନାଫିସା େବଭୖବି ନାୟକ 8ା ମିହିର କମୁାର ସନୁା ZUX1147677

ପ ୁ /95399 61 160 400ଚିRରQନ ସନୁା ପି ସିଲିରିଏନ ସନୁା OR/12/089/208465

/ୀ /95400 54 160 401ସବୁାସିନି ସନୁା 8ା ଚିRରQନ ସନୁା OR/12/089/208406

/ୀ /95401 38 160 402ଭଗ�ବତୀ ସନୁା ପି ପରମାନ+ ସନୁା LSL1525450

ପ ୁ /95402 34 160 403ସମିର କମୁାର ସନୁା ପି ଚିRରQନ ସନୁା ZUX0311993

/ୀ /95403 31 160 404ରିବିକା ସନୁା 8ା ସମୀର କମୁାର ସନୁା ZUX0791244

ପ ୁ /95404 27 160 405ମିହିର କମୁାର ସନୁା ପି ଚିR ରQନ ସନୁା ZUX0613281

ପ ୁ /96405 22 160 406ରବି ହ"ାଳ ପି ବିଜୟ ହ"ାଳ ZUX1141555

ପ ୁ /96406 50 160 407ଖ�ୀ�ଦାନ ସନୁା ପି ସିେଲରିୟାନ ସନୁା LSL1460229

ପ ୁ /96407 45 160 408େଗାକଳୁ ସନୁା ପି ଜହନ ସନୁା LSL1411438

/ୀ /96408 36 160 409େସଓନି ସନୁା 8ା ଖ�ୀେ�ାଦାନ ସନୁା LSL1525773

ପ ୁ /96409 29 160 410ସସୁ@ ିତା ସନୁା ପି େଯାହନ ସନୁା ZUX0525246

/ୀ /96410 29 160 411ପfିୁତା ସନୁା ପି େଜାହନ ସନୁା ZUX1051598

/ୀ /98411 61 160 412ବାସ"ି ସାହୁ 8ା କବିରାଜ ସାହୁ ZUX0681130

/ୀ /98412 32 160 413ଚୁ3କି ସାହୁ ପି କବିରାଜ ସାହୁ LSL1525831

/ୀ /98413 30 160 414ମଧମିୁତା ସାହୁ ପି କବିରାଜ ସାହୁ ZUX0435552

ପ ୁ /98414 28 160 415ସବୁାଶିଷ ସାହୁ ପି କବିରାଜ ସାହୁ ZUX0652578

ପ ୁ /99415 51 160 416ପ�କାଶଚ+�  . ପି ଆେଲକସିସ . OR/12/089/208473

ପ ୁ /99416 47 160 417ଦିଲିପ କମୁାର ବାଘ ପି ପ�ସନ*  କମୁାର ବାଘ ZUX0776906

/ୀ /99417 35 160 418ସQୀତା କମୁାରୀ ବାଘ 8ା ଦୀଲିପ କମୁାର ବାଘ ZUX1194182

/ୀ /99418 29 160 419ରଶ@ ିତା େଚଟି 8ା ସେୁରଶ କମୁାର େଚଟି ZUX0776054

ପ ୁ /99419 41 160 420ସQୟ କମୁାର େଗାଲାପ ପି ରେମଶ ଚ+�  େଗାଲାପ ZUX0944652

/ୀ /99420 33 160 421ସ@ିତା ରାଣୀ େଗାଲାପ 8ା ସQୟ କମୁାର େଗାଲାପ ZUX0944660

/ୀ /99421 36 160 422ବାସ"ି ଖିଲ 8ା ଗଣପତି ଖିଲ ZUX0279927

ପ ୁ /99422 37 160 423ଗଣ ଖିଲ ପି ରାମ ଖିଲ ZUX0791293

7 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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/ୀ /99423 58 160 424ବସ"ମଞରି ନାୟକ 8ା ପ�କାଶଚ+�  ନାୟକ OR/12/089/208474

ପ ୁ /99424 55 160 425ରେମଶଚ+�  ନାୟକ ପି ଆେଲକସିD ନାୟକ LSL1360486

/ୀ /99425 50 160 426ଭାଗ�ବତୀ ନାୟକ 8ା ରେମଶ ଚ+�  ନାୟକ LSL1344191

/ୀ /99426 46 160 427ଆ6ଶିନୀ ନାୟକ ପି ଆେଲକସିସ ନାୟକ LSL1344209

/ୀ /99427 32 160 428ସେନନୖା ସନାଲି ନାୟକ ପି ପ�କାଶ ଚ+�  ନାୟକ ZUX0312009

/ୀ /99428 24 160 429ଶ�ଧା ସିମ�ନ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ+�  ନାୟକ ZUX1193853

ପ ୁ /99429 22 160 430ପ�ତିକ ଅନୁରାଗ ନାୟକ ପି ପ�କାଶ ଚ+�  ନାୟକ ZUX1196872

ପ ୁ /100430 41 160 431ଧିରଜ କମୁାର ବାଘ ପି ଜହେନଷ ବାଘ LSL1459783

ପ ୁ /101431 56 160 432େହବଲ ଖରା ପି ନୀଲ ଖରା OR/12/089/208411

/ୀ /101432 44 160 433ଗୀତା ଖରା 8ା େହବଲ ଖରା LSL1349166

/ୀ /101433 71 160 434ଶା"ି ଖରା 8ା ନୀଲ ଖରା OR/12/089/208410

/ୀ /101434 27 160 435ସସୁ@ ିତା ଖରା ପି ସନିୁଲ ଖରା ZUX0791046

/ୀ /102435 67 160 436ସଗୁନ ବାଘ 8ା େପ�ମଦାସ ବାଘ ZUX0700229

ପ ୁ /102436 43 160 437ସQୟ ବାଘ ପି େପ�ମଦାସ ବାଘ ZUX0700203

/ୀ /102437 39 160 438ଚeା ବାଘ 8ା ସQୟ ବାଘ ZUX0435990

/ୀ /102438 29 160 439ବିବିନା ବାଘ 8ା ସରୁଜ ବାଘ ZUX0790873

ପ ୁ /102439 61 160 440ଖ�ୀ� ଦାନ ବାଘ ପି େଗାବି+ ବାଘ ZUX0648576

/ୀ /102440 59 160 441େସY�ିଲା ବାଘ ପି ପ�ଭୁଦାନ ବାଘ ZUX0648519

ପ ୁ /102441 25 160 442ଏଲି ଏଜର େବେହରା ପି ପଦ@ ନ େବେହରା ZUX0791319

/ୀ /102442 43 160 443ଶା"ିମଣି ଗରଡ଼ା 8ା େଦେବ+�  ଗରଡ଼ା ZUX1248442

/ୀ /102443 44 160 444ପfୁାQଳୀ ଖରା ପି ପ�ଶନ*  ବାଘ ZUX1248137

ପ ୁ /103444 41 160 445ଅଜିr ସନୁା ପି େଗୗର ସନୁା LSL1383835

/ୀ /103445 41 160 446ପ�ମିଳା ସନୁା ପି େଗୗର ସନୁା LSL1349091

ପ ୁ /104446 38 160 447େଲଇସିୟନ ଶାଉଲ ଗ�ିଲ ପି େରାଲ ୱଲିିୟମ ୱଲିିୟମ LSL1341742

/ୀ /105447 22 160 448ଆରତୀ ଚାଲାଣ ମା ଧନିsା ଚାଲାଣ ZUX1141712

/ୀ /105448 39 160 449ଶା"ିକମୁାରୀ କ+ପାନ 8ା ପ�ଶା" କମୁାର କ+ପାନ LSL1349067

ପ ୁ /105449 61 160 450ରାେଜ+�  ନାୟକ ପି ବିେନାଦ ନାୟକ OR/12/089/208573

/ୀ /105450 56 160 451ସେରାଜୀନି ନାୟକ 8ା ରାେଜ+�  ନାୟକ OR/12/089/208574

ପ ୁ /106451 40 160 452ପ�ଶା" କମୁାର କ+ପାନ ପି ଇ6ରଦାନ କ+ପାନ LSL1349117

ପ ୁ /107452 61 160 453େମାହନ କ+ପାନ ପି ମାଥଉ କ+ପାନ OR/12/089/208426

/ୀ /107453 59 160 454ହଷ2 ମଣୀ କ+ପାନ 8ା େମାହନ ଚ+�  କ+ପାନ OR/12/089/208427

ପ ୁ /107454 32 160 455ଦିଲିପ କମୁାର କ+ପାନ ପି େମାହନ କମୁାର କ+ପାନ ZUX0486076

/ୀ /107455 30 160 456ବବିତା କ+ପାE 8ା ଦିଲିପ କମୁାର କ+ପାE ZUX0435537

ପ ୁ /107456 29 160 457ମଲିପ କ+ପାନ ପି େମାହନ କ+ପାନ ZUX0652792

/ୀ /107457 27 160 458ସ�ିତା କIପାନ 8ା ମଲିପ କIପାନ ZUX0652586

/ୀ /107458 23 160 459ପ�ିୟା କ+ପାନ 8ା ଦିଲିପ କମୁାର କ+ପାନ ZUX1189539

/ୀ /108459 56 160 460ମMୁା ବାଘ 8ା ସିଲିବାନ ବାଘ ZUX0874917

ପ ୁ /108460 34 160 461ଯହନ ଟ�ାୱାସ ବାt ପି େଯାହନ େଫଡ�ିକ ବୁସ LSL1525799

/ୀ /108461 32 160 462ଅନୁଜା ରାଣି ବାt ପି ଯାହାE େଫଡ�ିW ବାt LSL1525724

/ୀ /108462 28 160 463ଫିରଜା ରାଣୀ ବାଘ ପି ଜନ ଫ�ିଦା ବାଘ ZUX0652719

/ୀ /108463 28 160 464ରଶ@ତିା ବାଘ 8ା ଯହନ ଟ�ାୱାସ ବାଘ ZUX0941054

ପ ୁ /108464 25 160 465ଯଶରାଜ ବାଘ ପି ୟାହାନ େଫଡ�ିକ ବାଘ ZUX0941211

/ୀ /108465 25 160 466ମିନତି ବାଘ 8ା ଜସରାଜ ବାଘ ZUX0941112

/ୀ /108466 51 160 467ପ�ିୟବତୀ ବାଘ 8ା ଜାହାE ବାଘ OR/12/089/208443

/ୀ /108467 43 160 468କମୁଦିୁନୀ ବାଘ ପି ହନକ ବାଘ LSL1411388

ପ ୁ /109468 59 160 469ଯିଶଦୁାନ ଡ��ି ପି ଯନୁସ ଡ��ି OR/12/089/208408

/ୀ /110469 29 160 470ସପୁ�ିୟା ରାଣୀ େବନ�ା 8ା େପ�ମସଦୁନ େବନ�ା ZUX1273200

/ୀ /110470 28 160 471ସ◌ୁୂପ�ିୟା େବନ�ା 8ା େପ�ମସଦୁନ ସାଧ ୁ ZUX1286947

/ୀ /110471 56 160 472କା=ନମଣି ସାଧ ୁ 8ା କିେଶାର ଚ+�  ସାଧ ୁ LSL1343615

/ୀ /110472 28 160 4738ାଗତିକା ସାଧ ୁ ପି କିେଶାର ଚ+�  ସାଧ ୁ ZUX0791749

/ୀ /111473 81 160 474ଏଲିେସବା ନାୟକ 8ା କୃପାଦାନ ନାୟକ LSL1411354

/ୀ /111474 22 160 475ଦି5ୀ ପା�ୀ 8ା ଲିଭି� େଡଭିଡ େରଡି ZUX1051556

ପ ୁ /111475 34 160 476ଲିଭିଂ ଡ଼ଭିv େରwଡ଼ି ମା େଗାପାଲ େରଡ଼ି LSL1525401

/ୀ /111476 59 160 477ସଶୁା"ି େରଡି 8ା େଗପାଳ େରଡି ZUX0305771

/ୀ /112477 29 160 478ସମିୁତ� ା କମୁାରୀ ଅEକା ମା ପ�ଫୁଲH  କମୁାରୀ ଅEକା ZUX0391391

ପ ୁ /112478 22 160 479ଶ�ାମ ଖରା ମା ପଦ@ ା ଖରା ZUX1136142

/ୀ /113479 66 160 480ସଭୁାସିନି ଜଏଲ 8ା କୃପାସିIୁ ଜଏଲ LSL1359801

ପ ୁ /113480 37 160 481ଯେଶଫ ସଧୁାକର ଜଏO ମା ସବୁାସିନି ଯଏO LSL1525419

/ୀ /113481 34 160 482ଶଶୁ�ୀ ଶ�xାQଳି େଯାଏଲ ପି କୃପାସିIୁ େଯାଏଲ LSL1525351

ପ ୁ /114482 57 160 483ରମାକା" ଦାସ ପି ଶିବପ�ସାଦ ଦାସ OR/12/089/258627

ପ ୁ /115483 46 160 484େଜମସ ବିNେଲରି ହରିଜନ ପି ରଘଦୁାସ ହରିଜନ LSL1341775

/ୀ /115484 38 160 485ରଶ@ ି ହରିଜନ 8ା େଜମସ ବିNେରଲି ହରିଜନ LSL1342609

8 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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/ୀ /115485 21 160 486ସନିୁତି ହରିଜନ ପି େଜମD ବିNେଲy ହରିଜନ ZUX1273457

/ୀ /115486 20 160 487ସନିୁତା ହରିଜନ ପି େଜମସ ବିNେଲy ହରିଜନ ZUX1287077

/ୀ /115487 24 160 488ଆ6ୀନୀ ହରିଜନ ପି େଜ3ସ ୱNିେଲର ହରିଜନ ZUX0947911

ପ ୁ /115488 69 160 489ରଘଦୁସ କଳୁଦିପ ପି ଅବ� ହାମ କଳୁଦିପ ZUX0648535

/ୀ /115489 56 160 490ମMୁାମଣି କଳୁଦିପ 8ା ରଘଦୁାସ କଳୁଦିପ ZUX0312025

/ୀ /115490 32 160 491ସେୁନମିୟା କଳୁଦୀପ ପି ରଘଦୁାସ କଳୁଦୀପ ZUX0124974

/ୀ /115491 48 160 492ସମିୁତା ମହାପାତ� - ସେ"ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX1136068

/ୀ /116492 41 160 493ସାରା ଫ� ାନସିସକା ପି ପ�ଫଲୁ ଚ+�  ଖYପାନ LSL1522838

/ୀ /116493 63 160 494ମାଧରୁୀ କ+ପାନ 8ା ପ�ଫଲୁଚ+�  କ+ପାନ LSL1344696

/ୀ /116494 56 160 495ମରିୟମ କ+ପାନ ପି ଏ ସି କ+ପାନ OR/12/089/208507

/ୀ /116495 46 160 496ବିଜୟା କ+ପାନ ପି ଏ ସି କ+ପାନ OR/12/089/208508

ପ ୁ /116496 42 160 497ଅମୀୟ ଖ�ୀ� ରQନ କ+ପାନ ପି କରୁଣାକର କ+ପାନ LSL1342625

/ୀ /116497 61 160 498େରଣକୁା ଖYପାଣୀ ମା ଦି5ିମଣି ଖYପାଣୀ LSL1342187

/ୀ /116498 35 160 499ସ*ିzା ରୁ{ ଖYପାଣି ପି କରୁଣାକର ଖYପାଣି ZUX0436063

ପ ୁ /116499 56 160 500ଐକ� ପ�ିୟ ପାଉଲ କ+ପାନ ପି ଏ ସି କ+ପାନ LSL1522275

ପ ୁ /116500 44 160 501ଅେଶାକକମୁାର େକାସ} ା ପି ଖ�ୀ�ଫର େକାସ} ା OR/12/089/208494

ପ ୁ /116501 41 160 502ସେରାଜ େକାସ} ା ପି ଖ�ି�ଫର େକାସ} ା ZUX0762021

/ୀ /118502 46 160 503େରାଜାଲିନ ପାତ� 8ା ବସ" କମୁାର ପାତ� LSL1383678

ପ ୁ /119503 61 160 504ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା ପି ନିତ�ାନ+ େବେହରା OR/12/089/208479

/ୀ /120504 56 160 505ଜମନୁା ଭତ� ା 8ା ଅଜୁ2 ନ ଭତ� ା ZUX0613760

ପ ୁ /120505 34 160 506ପ�ବୀନ ଭତ� ା ପି ନବୀନ ଚ+�  ଭତ� ା ZUX0391458

ପ ୁ /120506 23 160 507ଦୁଜ2 ନ ଭତ� ା ପି ଅଜୁ2 ନ ଭତ� ା ZUX0947861

ପ ୁ /120507 50 160 508ରାେଜଶ ହିଆଲ ପି େଗାରା ହିଆଲ LSL1521830

/ୀ /120508 44 160 509ରମାମଣି ହିଆଲ 8ା ରାେଜଶ ହିଆଲ OR/12/089/223015

ପ ୁ /120509 30 160 510େମାେଜଶ କମୁାର ହିଆଲ ପି ରାେଜ+�  କମୁାର ହିଆଲ ZUX0435859

/ୀ /120510 27 160 511ଏଲିସାେବଥ ହିଆଲ ପି ରାେଜ+�  କମୁାର ହିଆଲ ZUX0791350

/ୀ /120511 22 160 512ସଜୁାତା ହିଆଲ ପି ରାେଜ+�  ହିଆଲ ZUX1275981

/ୀ /120512 21 160 513ସଜୁତା ହିଆଲ ପି ରାେଜ+�  ହିଆଲ ZUX1287036

ପ ୁ /120513 45 160 514ସବୁାଷଚ+�  ଖYପାନ ପି ଚ+�  ଖYପାନ ZUX1248343

/ୀ /121514 41 160 515ଶକ"ୁଳା ଭୂଇମଁାଳି 8ା ରାଜକମୁାର ଭୂଇମଁାଳି LSL1521913

/ୀ /122515 68 160 516େପ�ମମଣି କ+ପାନ 8ା ଇ6ରଦାନ କ+ପାନ OR/12/089/208379

/ୀ /122516 66 160 517ଦୟାବତୀ କ+ପାନ 8ା କମୁର କ+ପାନ ZUX0681148

ପ ୁ /122517 37 160 518ସଶୁା" କମୁାର କ+ପାନ ପି ଇ6ରଦାନ କ+ପାନ ZUX0279943

/ୀ /122518 32 160 519ଅମୃତ ରାଣି କ+ପାନ 8ା ସସୁା" କମୁାର କ+ପାନ ZUX0790774

/ୀ /123519 31 160 520େରଶ@ା ବାଘ 8ା ଜଜ2 ବିE ବାଘ ZUX0874875

/ୀ /123520 65 160 521ନମ�ମଣି ବାଘ 8ା େପ�ମ େମାହନ ବାଘ OR/12/089/208589

ପ ୁ /123521 48 160 522େପ�ମ େମାହନ ବାଘ ପି ଦୟାଳୁ ବାଘ OR/12/089/208588

ପ ୁ /123522 33 160 523ଜଜ2 ବିନ ବାଘ ପି େମାହନ ବାଘ ZUX0279950

/ୀ /123523 32 160 524ବି ଜସମିନ ଏମିନା ବାଘ ପି େପ�ମ େମାହନ ବାଘ ZUX0279968

ପ ୁ /123524 51 160 525ପ9ୁ2ଚ+�  ନାୟକ ପି ସଦାଶବି ନାୟକ LSL2628626

/ୀ /123525 46 160 526ସବୁାସିନି ନାୟକ 8ା ପ9ୁ2ଚ+�  ନାୟକ LSL2628634

/ୀ /123526 45 160 527ସ92ଲତା ନାୟକ 8ା େମାହନଚ+�  ନାୟକ LSL2632636

/ୀ /123527 36 160 528ଲ~ୀ ନାୟକ 8ା ବିେନାଦ ନାୟକ LSL2628667

/ୀ /123528 30 160 529ବି ସ�ୀତା ପି ବି େପ�ମ ମହନ ZUX0700013

ପ ୁ /124529 57 160 530ଜଗଦିଶ ନାଗ ପି ସନସାୟ ନାଗ OR/12/089/210371

ପ ୁ /125530 67 160 531ସି ଏଚ ପ9ୁ2ହଷ2  ପ�କାଶ , ପି ସି ଏଚ କୃପାଦାନ , ZUX0279976

ପ ୁ /126531 30 160 532ରାହୁଲ େଦବ ପ�ନାୟକ ପି କାହ* ୁ  ଚରଣ ପ�ନାୟକ ZUX0436014

ପ ୁ /126532 27 160 533ଉ�ଳ େଦ ପ�ନାୟକ ପି କାହ* ୁ  ଚରଣ ପ�ନାୟକ ZUX0613984

ପ ୁ /126533 53 160 534କାହ* ୁଚରଣ ପ�ନାୟକ ପି ତିଥ2ବାସ ପ�ନାୟକ LSL1344126

/ୀ /126534 51 160 535ଉସାରାଣି ପ�ନାୟକ 8ା କାହ* ୁଚରଣ ପ�ନାୟକ LSL1344134

/ୀ /127535 19 160 5368+ିତା େସଇଜଲ ସାଗର ପି େକାଈେନା କମୁାର ସାଗର ZUX1360882

ପ ୁ /128536 34 160 537ସମୁନସଧିୁର ଗYା ପି ଅନ" ଗYା ZUX0613554

ପ ୁ /128537 58 160 538ପ�େମାଦକମୁାର ଖରା ପି ଖ�ୀ�ଦାସ ଖରା OR/12/089/210350

/ୀ /128538 51 160 539ବସ"ମQରି ଖରା 8ା ପ�େମାଦକମୁାର ଖରା OR/12/089/210351

/ୀ /128539 27 160 540ପ��ଳିନୀ ଖରା ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ଖରା ZUX0613422

ପ ୁ /128540 23 160 541ପ�ଦି5 ଖରା ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ଖରା ZUX1055938

/ୀ /128541 32 160 542ପ�ତିଭା ମQରି ଖରା ପି ପ�ମଦ କମୁାର ଖରା ZUX0125005

/ୀ /128542 28 160 543ପ�ତ�ଷୁା ଖରା ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ଖରା ZUX0435891

/ୀ /129543 60 160 544ପ�ଫଲୁକମୁାରୀ ଅନକା 8ା େପ�ମାନ+ ଅନକା OR/12/089/208510

ପ ୁ /129544 43 160 545ଧେମ2+�  କମୁାର ଅନକା ପି େପ�ମାନ+ କମୁାର ଅନକା LSL1344662

/ୀ /129545 36 160 546ସସୁ@ ିତକମୁାରୀ ଅନକା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଅନକା LSL2628568

ପ ୁ /129546 35 160 547ଉେମଶ କମୁାର ଅନକା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଅନକା LSL2628774

9 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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/ୀ /129547 38 160 548ପ�ିୟNା ଅEକା 8ା ପ�ଶା" କମୁାର ଅEକା ZUX0125021

ପ ୁ /129548 41 160 549ପ�ଶା" କମୁାର ଅନକା ପି େପ�ମାନ+ ଅନକା LSL1428200

ପ ୁ /129549 30 160 550ବିେର+�  କମୁାର ଅନକା ପି େପ�ମାନ+ ଅନକା ZUX0435560

ପ ୁ /130550 33 160 551େକ ଗାେୟE ଚିନା ପି �ାେନ+�  ଖରୁା ZUX0435719

ପ ୁ /130551 44 160 552ଯାସନ ଡ��ି ପି ସାଉଦା ଡ��ି ZUX0761759

/ୀ /130552 40 160 553ସବିତା ଡ��ି 8ା ଯାଦବ ଡ��ି ZUX0486167

/ୀ /130553 26 160 554ଜସ@ିନ ଡ�ରୀ ପି ଯାସନ ଡ�ରୀ ZUX0700070

/ୀ /130554 51 160 555େମରୀ ଖରୁା 8ା �ାେନ+�  ଖରୁା OR/12/089/208537

/ୀ /130555 46 160 556ଜମିମା ଖରୁା ପି 8ଗZୟ �ାେନ+�  ଖରୁା LSL1383702

/ୀ /130556 46 160 557ଜୟ"ୀ ଖରୁା 8ା ଉ�ଳ କମୁାର ଖରୁା LSL1383769

/ୀ /130557 45 160 558ରଶ@ୀ େଶାଭନା ଖରୁା 8ା ଉ�ଳ କମୁାର ଖରୁା LSL1360478

ପ ୁ /130558 34 160 559େଗୗରବ ଖରୁା ମା େମରୀ ଖରୁା ZUX0613513

ପ ୁ /130559 31 160 560େକ ମଗନ ମା େମରୀ ଖରୁା ZUX0613786

ପ ୁ /131560 31 160 561ସମିୁତ ବାହାଲ ପି ପୃ�ୀରାଜ ବାହାଲ ZUX0279984

ପ ୁ /132561 40 160 562ସନୁୀଳ କମୁାର ବାଘ ପି େସବW ବାଘ LSL1525641

ପ ୁ /132562 57 160 563ଅେଶାକ କମୁାର େଚୗହାନ ପି ବି ଭି େଚୗହାନ OR/12/089/208544

ପ ୁ /132563 47 160 564ଜୟେଦବ େଚୗହାନ ପି ବି ଭି େଚୗହାନ OR/12/089/208545

/ୀ /132564 41 160 565ସବିୁଦିତା େଚୗହାନ 8ା ଅେସାକକମୁାର େଚୗହାନ LSL2632719

/ୀ /132565 73 160 566ଫିେଜର ଶା"ି 8ା ବି ଭି େଚୗହାନ OR/12/089/208543

/ୀ /134566 71 160 567ଦୟାମଣି ଦାସ 8ା ରେମଶ ଚ+�  ଦାସ ZUX1299932

ପ ୁ /134567 51 160 568ରେମଶଚ+�  ଦାସ ପି ଜିବନଚ+�  ଦାସ ZUX0681171

ପ ୁ /134568 34 160 569ଦୀପକ ଦାଶ ପି ରେମଶ ଦାଶ ZUX0613620

ପ ୁ /135569 63 160 570ଚିRରQନ ଗରଡା ପି ଧମ2ଦାସ ଗରଡା OR/12/089/302353

/ୀ /135570 51 160 571କା=ନମଣି ଗରଡା 8ା ଚିRରଞନ ଗରଡା OR/12/089/302354

/ୀ /135571 34 160 572ହର ଉବ2 ସି ଗଡT 8ା ଅଜୟ କମୁାର ଗଡT ZUX0861492

ପ ୁ /135572 35 160 573ଅଜୟ କମୁାର ଗରଡ଼ା ପି ଚିR ରQନ ଗରଡ଼ା LSL1525666

ପ ୁ /136573 52 160 574ପିସି ସାଗର ପି ଜହାେନସ ସାଗର LSL1342112

/ୀ /136574 46 160 575ସବୁାସିନି ସାଗର 8ା ପ�ଫଲୁ ସାଗର LSL1349323

/ୀ /137575 48 160 576ଚ+�ମା କଳୁଦିପ 8ା ସିେମାନ କଳୁଦିପ OR/12/089/208554

/ୀ /138576 24 160 577େବH ସୀ ବାଘ ପି ଭାSର ବାଘ ZUX0947838

ପ ୁ /138577 63 160 578ଭାSର ବାଘ ପି ଦାୟାସି+ୁ ବାଘ OR/12/089/208567

/ୀ /138578 62 160 579ନୟମି ଖ�ତପାଣି 8ା ଭାSର ବାଘ OR/12/089/208568

/ୀ /139579 42 160 580ଦୀନା ହରିଜE 8ା ସଜୁୀତ କମୁାର ଖYପାଣୀ ZUX1248764

/ୀ /139580 58 160 581ହଷ2 ମଣି କ+ପାନ 8ା େଯାହେନସ କ+ପାନ OR/12/089/210831

ପ ୁ /139581 49 160 582ନେରଶ କ+ପାନ ପି େଯାହେନଶ କ+ପାନ ZUX0391417

ପ ୁ /139582 44 160 583ସଜିୁତ କମୁାର ଖYପାଣି ପି ଜହାେନD ଖYପାଣି LSL1341254

ପ ୁ /140583 45 160 584ପ�ଫଲୁକମୁାର ଦାସ ପି େଗୗରିଶNର ଦାସ OR/12/089/210829

ପ ୁ /140584 51 160 585ହାେନଶ କ+ପାନ ପି ନାଥନିଏO କ+ପାନ OR/12/089/208967

/ୀ /140585 39 160 586ମମତା କ+ପାନ 8ା ନେରଶ କ+ପାନ ZUX0391425

/ୀ /140586 24 160 587େ6ତ8ିନୀ ଖYପାଣି ପି ହାେନV କମୁାର ଖYପାଣି ZUX1248004

ପ ୁ /140587 22 160 588ୱାଲସନ ଖYପାଣୀ ପି ହାେନଶ କମୁାର ଖYପାଣୀ ZUX1273358

ପ ୁ /140588 22 160 589ୱାଲଶନ ଖYପାଣି ପି ହାନV କମୁାର ଖYପାଣି ZUX1286996

/ୀ /140589 21 160 590ସ@ ିତା6ିନୀ ଖYପାଣି ପି ହାେନV କ+ପାନ ZUX1248178

/ୀ /141590 71 160 591ପାଲିନା କ+ପାନ 8ା େଯାେସଫ କ+ପାନ OR/12/089/208576

ପ ୁ /141591 37 160 592ଆରତ ମନ ରQନ ମାଳି ପି େଜାେସ� ମାଳି ZUX0435925

/ୀ /142592 45 160 593ରୁQା ବାସ"ି 8ା ଆର. ଭାSର ରାଓ LSL1342468

/ୀ /142593 47 160 594େଜଶ ିଗଡT 8ା େହବଲଚରଣ ଗରଡା LSL1343250

ପ ୁ /142594 51 160 595େହବଲ ଚରଣ ଗଡT ପି ଧମ2ଦାସ ଗଡT OR/12/089/208579

ପ ୁ /142595 27 160 596ସମୀର କମୁାର ଗଡT ପି େହବଲ ଚରଣ ଗଡT ZUX0652693

ପ ୁ /142596 24 160 597ସବିର କମୁାର ଗଡT ପି େହବଲ ଚରଣ ଗଡT ZUX0941047

ପ ୁ /142597 62 160 598ରୁQା ଭାSର ରାଓ ପି ରୁQା ଏସାୟା ରାଓ LSL1342096

/ୀ /143598 66 160 599ଲଳିତା େବନିଆ 8ା ଅଜୁ2 ନ େବନିଆ LSL1349109

/ୀ /143599 52 160 600ସଜୁାତା େହା 8ା ଦୟାନିଧୀ େହା ZUX0791632

/ୀ /143600 56 160 601େପ�ମମଣି ନାଗ 8ା ସବୁାସ ନାଗ ZUX1287069

ପ ୁ /144601 66 160 602ସବୁାସଚ+�  ବାଘ ପି ଦିନବ+ୁ ବାଘ ZUX0681189

/ୀ /144602 61 160 603ନିଖିଳାମଣି ବାଘ 8ା ସବୁାସଚ+�  ବାଘ LSL1383298

/ୀ /144603 35 160 604ଶା"ିଲତା ବାଘ ପି ସବୁାଷ ବାଘ ZUX0280008

ପ ୁ /144604 34 160 605ସନିୁଲ ବାଘ ପି ସବୁାସ ବାଘ ZUX0125039

/ୀ /144605 33 160 606ରିତା ବାଘ 8ା ସନିୁO ବାଘ ZUX0125047

/ୀ /145606 41 160 607ପfୁାବତୀ ୱାଗZଶ 8ା ପାଉO ୱାଗZଶ ZUX0125054

ପ ୁ /146607 46 160 608ରାେଜV ନାଗ ପି ଧନୁ ନାଗ ZUX1248152

/ୀ /146608 40 160 609ଉମZଳା ନାଗ 8ା ରାେଜV ନାଗ ZUX1248111

10 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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/ୀ /146609 71 160 610ପ�ମିଳାମଣି ସାଗର 8ା ବିଜୟ ସାଗର OR/12/089/208528

/ୀ /146610 42 160 611ସନିୁତା କମୁାରୀ ସାଗର ପି ବସ" ସାଗର LSL2666477

ପ ୁ /146611 41 160 612ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାଗର ପି ହରିଶଚ+�  ସାଗର LSL1342138

ପ ୁ /146612 39 160 613ବୀେର+�  କମୁାର ସାଗର ପି ବିଜୟ ବସ" ସାଗର ZUX0648527

/ୀ /146613 33 160 614ସମZsା ସାଗର ପି ବସ" ସାଗର ZUX0125070

/ୀ /147614 83 160 615ସrଯବତୀ ବାଘ 8ା ଆଲୁଅ ବାଘ ZUX1340876

/ୀ /147615 28 160 616ପ�ିୟNା ବାଘ ପି ଅଜୟ ବାଘ ZUX0700047

ପ ୁ /147616 34 160 617ବିଜୟ ବାଘ ମା ରାଧାମଣି ବାଘ ZUX0125096

ପ ୁ /147617 33 160 618ସQୟ ବାଘ ମା ରାଧାମଣି ବାଘ ZUX0125088

/ୀ /147618 51 160 619ଅଞୁଳି ନ+ 8ା ନିରଞନପ�ସାଦ ନ+ ZUX0486241

ପ ୁ /147619 41 160 620ସନିୁO ନିଲକମଲ ପି ଆଲବାନ ନିଲକମଲ ZUX0486233

/ୀ /147620 40 160 621ଅମିତା କମୁାରୀ ନିଲକମଲ 8ା ସନିୁଲ ନିଲକମଲ LSL1349042

/ୀ /148621 59 160 622ହୀରାମଣି ନାୟକ ପି ଜିଖରିୟ ନାୟକ ZUX0435743

ପ ୁ /148622 51 160 623ସେୁରଜକମୁାର ନାୟକ ପି ଯିଖିରୟ ନାୟକ OR/12/089/210914

/ୀ /148623 46 160 624ରାେଜ6ରି ନାୟକ 8ା ସେୁରଜକମୁାର ନାୟକ ZUX0486258

ପ ୁ /148624 31 160 625ଦିବାନ େଡଭିଡ ନାୟକ ପି ସରୁଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX0613737

/ୀ /148625 28 160 626ରଶ@ ି ପ��ଳୀତା ନାୟକ ପି ସରୁଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX0435628

ପ ୁ /149626 72 160 627ସ+ୁର ବାଘ ପି ପିଲିମନ ବାଘ ZUX0790717

/ୀ /150627 71 160 628ପ�ଫଲୁ କମୁାରୀ ସାଗର 8ା ହରି�+�  ସାଗର OR/12/089/208630

/ୀ /150628 51 160 629କା=ନମାଳା ସାଗର ପି ହରି�+�  ସାଗର OR/12/089/208631

/ୀ /150629 41 160 630େବଜୖ"ି ସାଗର ପି ହରି�+�  ସାଗର LSL1411909

/ୀ /150630 41 160 631ଅQଳି କନକ ପ�ଭା ସାଗର ପି ହଶ2ଚ+�  ସାଗର LSL1360445

/ୀ /152631 61 160 632ଏଲଜାେବଥ ବାଘା 8ା ଶଶିୁଲ ବାଘା LSL1342161

ପ ୁ /152632 41 160 633ଫିେରାଦ ବାଘ ମା ଏଲିଜାେବ{ ବାଘ LSL1342203

ପ ୁ /152633 41 160 634ପ�ଦୀପ କମୁାର ବାଘ ପି ଶଶିୁଲ ବାଘ OR/12/089/208628

ପ ୁ /153634 50 160 635ନାେଗ6ର କ+ପାନ ମା ପଣୁ�ବତୀ କ+ପାନ ZUX0125112

/ୀ /153635 48 160 636ଏଲିଜାେବ{ କ+ପାନ 8ା ନାେଗ6ର କ+ପାନ ZUX0125104

ପ ୁ /153636 26 160 637ସମିୁତ କମୁାର କ+ପାନ ପି ନାେଗ6ର କ+ପାନ ZUX0700260

/ୀ /153637 47 160 638ସବିତା ଖରା 8ା େଦେବ+�  ଖରା LSL1383280

/ୀ /153638 32 160 639ନିରଳା କମୁଦିୁନୀ ଖରା ପି ବା�ାନିଧି ଖରା ZUX0435545

/ୀ /153639 61 160 640ପ�ଫଲୁମଣି ଖରୁା 8ା ବା�ାନିଧି ଖରୁା OR/12/089/208620

ପ ୁ /153640 37 160 641ବQିତ କମୁାର ଖରୁା ପି ବା�ାନିଧି ଖରୁା LSL1521574

/ୀ /153641 41 160 642ପ�ଭାତି ସଭୁା�ିନୀ 8ାଇଁ 8ା ମଳୟ କମୁାର 8ାଇଁ LSL1359751

/ୀ /154642 42 160 643ସନିୁତା ଖରା 8ା ମେହାନ ଖରା LSL1349281

/ୀ /154643 67 160 644ସଯୁ�2ମଣି ନାୟକ 8ା ନହସନ ନାୟକ ZUX0791715

ପ ୁ /154644 53 160 645ଦୁେଯ�Tଧନ ନାୟକ ପି େଗାବx2 ନ ନାୟକ LSL1360429

/ୀ /154645 53 160 646ସାବିନା ନାୟକ 8ା େମାହନ ପାତ� ନାୟକ ZUX0761791

/ୀ /154646 44 160 647କQୁଲତା ନାୟକ 8ା ଦୁେଯ�Tଧନ ନାୟକ LSL1360437

ପ ୁ /154647 34 160 648ଦିବାକର ନାୟକ ପି ମହନ ନାୟକ ZUX0125120

ପ ୁ /154648 29 160 649ଜୁନD ନାୟକ ମା ସଯୂ�2ମଣି ନାୟକ ZUX0436097

/ୀ /155649 37 160 650ବୀଣା ବାଘ 8ା ରେମଶ ବାଘ LSL2628725

ପ ୁ /155650 51 160 651ଶା"ିଶଳି ନାଗ ପି ଆ+� ିୟ ନାଗ ZUX0681197

/ୀ /155651 44 160 652ରମାମଣୀ ନାଗ 8ା ଶା"ିଶଳି ନାଗ ZUX0525253

ପ ୁ /155652 32 160 653େପ�ମଶୀଳ ନାଗ ପି ଶା"ିଲତା ନାଗ ZUX0280024

/ୀ /155653 28 160 654ସାଗରିକା ନାଗ 8ା େପ�ମଶୀଳ ନାଗ ZUX0613729

ପ ୁ /155654 28 160 655ଉେପ+�  ନାଗ ପି ଶା"ିଶୀଳ ନାଗ ZUX0435776

/ୀ /155655 27 160 656େରେହନା ନାଗ ପି ଶା"ିଶୀଳ ନାଗ ZUX0791111

/ୀ /155656 24 160 657ଶଭୁସ@ ିତା ନାଗ 8ା ଉେପ+�  ନାଗ ZUX0941161

ପ ୁ /156657 68 160 658ସବୁାସ ଚ+�  ନାଇକ ପି ଶଶପିାତ� ନାଇକ ZUX1299619

ପ ୁ /156658 51 160 659େଶଖର ଚ+�  ନାଇକ ପି ଯଶୟି ନାଇକ LSL2629178

/ୀ /156659 27 160 660ସ*ିzା ରାଣୀ ନାଇକ ପି ସବୁାସ ଚ+�  ନାଇକ ZUX0614081

/ୀ /156660 25 160 661ଏକତା ନାୟକ ପି ରା?ିତ ନାୟକ ZUX1053701

/ୀ /156661 23 160 662ସସୁ@ ିତା କମୁାରୀ ନାଏକ ପି ରାଖିତ କମୁାର ନାଏକ ZUX1053362

ପ ୁ /156662 20 160 663ସବୁୀର କମୁାର ନାୟକ ପି ରାଖିତ କମୁାର ନାୟକ ZUX1248806

ପ ୁ /156663 52 160 664ରଖିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ତବିୟD ନାୟକ ZUX0435818

/ୀ /156664 51 160 665ଉଷାରାଣି ନାୟକ 8ା ଶବୁାଷଚ+�  ନାୟକ ZUX0681205

ପ ୁ /156665 48 160 666ବିମଳ ନାୟକ ପି େଯାଶିୟ ନାୟକ LSL1361260

/ୀ /156666 45 160 667ସଶୁୀଳା ନାୟକ 8ା ରଖିତ ନାୟକ ZUX0435826

/ୀ /156667 43 160 668ଖ�ି�ିୟାନୀ ନାୟକ 8ା ବିମଳ ନାୟକ LSL1361252

ପ ୁ /156668 39 160 669ସମୀପ ସାଗର ନାୟକ ପି ଅବିୟD ନାୟକ ZUX0435800

/ୀ /156669 35 160 670ପ�ଣତି ସାଗରିକା ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ+�  ନାୟକ ZUX0125138

/ୀ /157670 61 160 671ବାସ"ି କପଳଦିପ 8ା ଅବିନାସ କପଳଦିପ ZUX0681221

11 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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/ୀ /157671 71 160 672ରାଜମଣି ସାହୁ 8ା େକ ପି ସାହୁ OR/12/089/208651

ପ ୁ /157672 46 160 673ଚିତରQନ ସାହୁ ପି େକ ପି ସାହୁ OR/12/089/208652

/ୀ /157673 45 160 674ବିଦ�ାସିନୀ ସାହୁ 8ା ଚିତରQନ ସାହୁ LSL1342153

ପ ୁ /157674 44 160 675ସଧିୁର ରQନ ସାହୁ ପି କିଶର ପି ସାହୁ LSL1342179

ପ ୁ /157675 40 160 676ରାେକଶ ରQନ ସାହୁ ପି େକ ପି ସାହୁ ZUX0125146

ପ ୁ /157676 20 160 677�େିଭନ ରQନ ସାହୁ ପି ଚିତରQନ ସାହୁ ZUX1253053

ପ ୁ /158677 51 160 678େଦେବ+�  ଖରା ପି ଉରିଓ ଖରା ZUX0761809

/ୀ /158678 56 160 679ସଭୁାସିନି କଳୁଦିପ 8ା କୃପାସିIୁ କଳୁଦିP ZUX0486217

/ୀ /158679 32 160 680ସQMୁା ରାଣୀ କଳୁଦୀପ ପି କୃପାସିIୁ କଳୁଦୀପ ZUX0435750

/ୀ /160680 53 160 681ନମିତା ରାଣି ବାଘ 8ା ସQୟ ବାଘ ZUX1287051

/ୀ /160681 43 160 682ନମିତାରାଣୀ ବାଘ 8ା ସଞୟ ବାଘ ZUX1278191

ପ ୁ /160682 27 160 683ରହୀମ ରାd ବାଘ ପି ସQୟ କମୁାର ବାଘ ZUX0791079

/ୀ /160683 25 160 684େରାଜଲିନା ବାଘ ପି ସQୟ କମୁାର ବାଘ ZUX0791012

ପ ୁ /160684 23 160 685ବିକାଶ କମୁାର ବାଘ ପି ସଞୟ କମୁାର ବାଘ ZUX1054477

ପ ୁ /160685 43 160 686ସQିବ କମୁାର ବାଘ ପି ସାମଏୁଲ ବାଘ LSL1342120

ପ ୁ /160686 39 160 687ଗିତାରାଣି ବାଘ ପି ଶାମାଏଲ ବାଘ ZUX0486100

/ୀ /160687 39 160 688େଜନିେଗ�ସି ବାଘ 8ା ସାମଏୁଲ ବାଘ ZUX0486092

/ୀ /160688 43 160 689ଅନୀତା ସନୁା 8ା ପିତର ସନୁା LSL1349398

/ୀ /161689 71 160 690ହଷ2 ମଣି ସନୁା 8ା ଆଲବାନ ସନୁା ZUX0486282

ପ ୁ /162690 42 160 691ନମ�ଶୀଳ ନାଗ ପି ଶା"ିଶିଲ ନାଗ LSL1344605

/ୀ /162691 41 160 692ସଂQିତା ନାh 8ା ନମ�ଶିଳ ନାh LSL1349307

ପ ୁ /162692 46 160 693ପିତର ସନୁା ପି ହରି ସନୁା LSL1349430

ପ ୁ /163693 53 160 694େମାେଜV ଗରଡା ପି ଆେଲକ ସିସ ଗରଡା ZUX1237338

/ୀ /163694 48 160 695ସ�ୀତା ଗରଡା 8ା େମାେଜD କମୁାର ଗରଡା ZUX0280032

/ୀ /163695 65 160 696ଅଶ�ୀତା ରାଓ 8ା ପ�ଭାକର ରାଓ OR/12/089/208605

ପ ୁ /163696 35 160 697ପି ଅଜିତା ରାଣୀ ରାଓ ପି ପି.ପ�ଭାକର ରାଓ ZUX1242387

/ୀ /165697 51 160 698କମୁଦିୁନି ପାତ� 8ା ପି ଏମ ପାତ� OR/12/089/208601

ପ ୁ /165698 28 160 699ରହିତ କମୁାର ପାତ� ପି େପ�ମ େମାହନ ପାତ� ZUX0791269

ପ ୁ /165699 31 160 700ପ�ଣୟ କମୁାର ପାତ� ମା କମୁଦିନି ପାତ� ZUX0391466

/ୀ /166700 66 160 701େଦେବ+�  କମୁାର ନୟକ ପି େବEଜାମିନ ନାୟକ ZUX1237353

/ୀ /166701 61 160 702ଖ�ୀ� େମାହିନୀ ନାୟକ 8ା େଦେବ+�କମୁାର ନାୟକ ZUX1237346

/ୀ /166702 38 160 703ସଂଯMୁା ସମିରା ନାୟକ ପି େଦେବ+�  କମୁାର ନାୟକ LSL1521509

/ୀ /166703 31 160 704ଶ@ିତାରାଣୀ ନାୟକ ପି େଦରିୟାସ େଦଭିଡ ZUX0486142

ପ ୁ /166704 46 160 705େଯାେଶଫ ୱାଗZD ପି ଟି.ଭି ୱାଗZD LSL1382886

/ୀ /166705 38 160 706ଉମZଳା ୱାଗZଶ 8ା େଯାେଶ� ୱାଗZଶ ZUX0125153

ପ ୁ /167706 67 160 707େଡରିୟD େଡଭିw ନାୟକ ପି େବଞାମିନ ନାୟକ ZUX1237379

/ୀ /167707 65 160 708େସ*ହଲତା ନାୟକ 8ା େଡରିୟD େଡଭିw ନାୟକ ZUX1237395

ପ ୁ /167708 42 160 709ପ�ଣବ କିେଶାର ନାୟକ ପି େଡ଼ଭିଡ଼ ଦାରିୟସ ନାୟକ LSL1525815

/ୀ /167709 41 160 710ଧିରଜ କିେଶାର ନାୟକ ପି ଡି ଡି ନାୟକ LSL1360452

ପ ୁ /167710 28 160 711କମଲ ଉ�ିନ ନାୟକ ପି ଡାରିୟD େଡଭିw ନାୟକ ZUX0435933

/ୀ /167711 34 160 712ତପ8ିନୀ ସଗରିଆ ପି ଟNଧର ସଗରିଆ ZUX0125161

ପ ୁ /168712 32 160 713ସଲମନ ରାଜ ବାଘ ପି ଆଶା କିରଣ ବାଘ LSL1525690

/ୀ /168713 29 160 714ଜସ@ ିE ରାଣୀ ବାଘ ପି ଆଶା କିରଣ ବାଘ ZUX0435784

ପ ୁ /168714 69 160 715ଅଶା କିରଣ ବାଘ ପି ସବୁୁଲE ବାଘ LSL1342641

/ୀ /168715 57 160 716ପ��ଳିନି ବାଘ 8ା ଆଶା କିରଣ ବାଘ LSL1342633

/ୀ /168716 49 160 717ଆରତି ନ+ିନୀ ବାଘ ପି ସବୁେଲାନ ବାଘ ZUX0486209

ପ ୁ /169717 30 160 718ସମିୁତ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଧେନVଵର େଗୗଡ ZUX0375048

/ୀ /169718 42 160 719ସନୁୀତା ସିଂ ପି ରାଧା କୃp ସିଂ ZUX0435669

ପ ୁ /169719 49 160 720ଫିେରାଜକମୁାର ସିରତା ପି ନବକମୁାର ସିରତା ZUX0525113

/ୀ /169720 81 160 721ସବୂ92 ମଣି ସିେରାଟା 8ା ନାବ କମୁାର ସିେରାଟା LSL1383223

/ୀ /169721 43 160 722ସସୁ@ ିତା ରାଣୀ ସିେରାଟା ପି ନାବ କମୁାର ସିେରାଟା LSL1383215

/ୀ /169722 25 160 723ସିମରନ ଶ�ୀୟା ସିରତା ପି ଫିରଜ କମୁାର ସିରତା ZUX0791699

/ୀ /169723 21 160 724ସିପ�ା ସାହିନ ସୀରତା ପି ଫିେରାଜ କମୁାର ସୀରତା ZUX1229483

/ୀ /170724 51 160 725ମେହଶ କମୁାର ରାଓ ପି ସ+ୁର ରାଓ ZUX0486183

/ୀ /170725 46 160 726ସବିତା ରାଓ 8ା ମେହଶ କମୁାର ରାଓ LSL1428440

ପ ୁ /170726 23 160 727େପ�ମ କମୁାର ରାଓ ପି ମେହସ କମୁାର ରାଓ ZUX1137397

ପ ୁ /171727 66 160 728ଜଜ2  ଇଉେନD ଧମT ପି ଜିଖରିୟ ଧମT ZUX0435909

/ୀ /171728 61 160 729ସାବିନା ଧମT 8ା ଜଜ2  ଇଉନD ଧମT ZUX0791624

ପ ୁ /171729 56 160 730ମେନାରQନ ସେୁଧସ ଧମT ପି େଜ ଧମT LSL2629202

ପ ୁ /171730 39 160 731ଜଜ2  ଏରେନ�୍ ଧମT ପି ଜଜ2  ଇଉେନସ ଧମT ZUX0791640

ପ ୁ /171731 38 160 732ପି_ ୁଧମT ପି ଜଜ2  ୟୁେନD ଧମT ZUX0435917

/ୀ /172732 54 160 733ଖ�ୀ� ଆଶ�ିତା ନାୟକ 8ା େପ�ମକା" ନାୟକ ZUX1237460

12 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 5ୱାଡ2  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

11!
��* ����� '�����-

/ୀ /175733 66 160 734ରାଜ ନାଇକାଣି 8ା େକଶବ ନାଇକାଣି OR/12/089/208686

ପ ୁ /175734 49 160 735କାତZକ ନାୟକ ପି େକଶବ ନାୟକ LSL1342146

/ୀ /175735 33 160 736କବିତା ନାୟକ ମା ରାଜ ନାୟକ ZUX0280040

ପ ୁ /176736 44 160 737ଫିେରାଜ କମୁାର ଗEଡା ପି ଆଥନାସିୟୁସ ଗEଡା ZUX1237403

/ୀ /176737 38 160 738ସ@ିତାରାଣୀ ଗYା 8ା ଫିେରାଜ କମୁାର ଗEଡା ZUX0613307

/ୀ /176738 29 160 739େସାନାଲି େସାଫିଆ େମାହରିଆ ପି ପ�ହରାଜ େମାହରିଆ ZUX0613463

ପ ୁ /176739 21 160 740ନିଖିଲ ମହରିଆ ପି ପ�ହରାଜ ମହରିଆ ZUX1286954

ପ ୁ /176740 22 160 741ନିଖିଲ ମହରିଆ ପି ପ�ହରାଜ ମହରିଆ ZUX1276138

ପ ୁ /176741 59 160 742ପ�ହରାଜ ମହରିଆ ପି ଶିଲା ମହରିଆ ZUX0375022

/ୀ /176742 49 160 743ଶଭୁ� େକଶି ମହରିଆ 8ା ପ�ହରାଜ େମାହରିଆ ZUX1237411

ପ ୁ /176743 26 160 744ମାନସ କମୁାର ମହରିଆ ପି ପ�ହରାଜ ମହରିଆ ZUX0790683

/ୀ /177744 81 160 745ସିେଲାମଣି େମାହରିଆ 8ା ଶିଲ େମାହରିଆ OR/12/089/208687

/ୀ /178745 53 160 747ଅନୁସୟା ନାୟକ ପି ଲ?@ନ ନାୟକ ZUX1237429

ପ ୁ /178746 46 160 748ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ରଘଦୁାସ ନାୟକ OR/12/089/208699

ପ ୁ /178747 39 160 749ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ରଘଦୁାସ ନାୟକ ZUX1242452

/ୀ /179748 73 160 750ଇସାେବଲ େପ�ମ 8ା ଜୀୟାଖିମ େପ�ମ OR/12/089/208702

/ୀ /179749 53 160 751ଆହH ାଦିନି େପ�ମ 8ା େଜ�ାତିE ଇଭାE େପ�3 OR/12/089/208704

/ୀ /179750 33 160 752ଜରିନା କାେବରୀ େପ�ମ ପି ଂ ଜତିE ଇଭାE େପ�ମ ZUX0280057

ପ ୁ /179751 31 160 753ସିମ�ନ େସୗରଭ େପ�ମ ପି ଜତୀନ ଇଭାନ େପ�ମ ZUX0280065

/ୀ /180752 64 160 754ରାେହଲ େପ�ମ 8ା କାବେଲର େପ�ମ LSL1410984

ପ ୁ /181753 41 160 755ଆଶିଷ ରାଜ େପ�ମ ପି ଶେୁରସ େପ�ମ LSL1411321

/ୀ /181754 32 160 756ଏEେଜଲ େପ�ମ 8ା ଅମିତ କମୁାର Dଵାଇଁ ZUX0280081

ପ ୁ /182755 51 160 757ହାମିn ହୁେସନ ପି ହରୁନ ରଶୀଦ ZUX0280107

/ୀ /182756 43 160 758ସ@ିତା ରାଣୀ େବଗମ 8ା ଆଦିଲ ରସିଦ LSL1411271

/ୀ /182757 48 160 759ସାକିନା େବଗମ ପି ହାରୁE ରସିn LSL1411297

ପ ୁ /182758 86 160 760ହାରୁନ ରସିଦ ପି କାେଦର ବl LSL1410851

ପ ୁ /182759 45 160 761ଆଦିଲ ରସିଦ ପି ହାରୁଣ ରସିଦ LSL1361237

ପ ୁ /183760 31 160 762ସବୁ� r କମୁାy ବାଘ ପି ବିଜୟ ବାଘ ZUX0207878

ପ ୁ /183761 25 160 763ଶଭୁମ ସରିତ ବାଘ ପି ବିଜୟ ବାଘ ZUX0941187

/ୀ /183762 59 160 764ମାନୁକମୁାରୀ ବାଘ 8ା ବିଜୟ କମୁାର ବାଘ OR/12/089/208759

/ୀ /183763 41 160 765ଉମZଳା ବାଘ ପି ସବୁାସ ବାଘ LSL2631505

ପ ୁ /183764 63 160 766ସତ�ଦାନ ମହାନ+ିଆ ପି ଜୁନସ ମହାନ+ିଆ ZUX0312041

/ୀ /183765 57 160 767ପ�ଭାସିନୀ ମହାନ+ିଆ 8ା ସତ�ଦାନ ମହାନ+ିଆ LSL1359454

/ୀ /183766 32 160 768ଫିେ�Eସି ମହାନ+ିଆ ପି ସତ�ଦାନ ମହାନ+ିଆ ZUX0312033

/ୀ /184767 26 160 769ସାଲିନା େଚଟୀ ପି ଅନ" େଚଟୀ ZUX0790998

/ୀ /184768 66 160 770ନିରୁପମା ସଧୁାଂଶବୁାଳା ଦାସ ପି ପରମ ଚରଣ ଦାସ ZUX0669192

ପ ୁ /184769 56 160 771ରାଜକମୁାର ଦାସ ପି ପରମ ଚରଣ ଦାସ LSL1341809

ପ ୁ /184770 48 160 772ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ପି ସି ଦାସ ZUX1237445

/ୀ /184771 46 160 773େରସମା କମୁାରୀ ଦାସ 8ା ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ZUX1237437

ପ ୁ /184772 51 160 774ଇଶ�ଏଲ ଖରା ପି େଚତୖନ� ଖରା ZUX0486126

/ୀ /184773 48 160 775ପ�ମିଳା ଖରା 8ା େଚତୖନ� ଖରା ZUX0486134

ପ ୁ /184774 31 160 776ଜାକମନ ଖରା ମା ପ�ମିଳା ଖରା ZUX0435768

/ୀ /184775 30 160 777ସଫିରା ଖରା 8ା ଜାକମନ ଖରା ZUX0613703

/ୀ /185776 58 160 778ସଯୂ�2ମଣି ବାଘ 8ା ହରି ବାଘ ZUX0761817

ପ ୁ /185777 29 160 779ସQିବ ବାଘ ପି ହରି ବାଘ ZUX0375071

/ୀ /185778 27 160 780ପ�ିSିଲା ବାଘ 8ା ସQୀବ ବାଘ ZUX0699850

ପ ୁ /185779 58 160 781ହରି ବାଘ ପି ସନାରି ବାଘ ZUX1237452

ପ ୁ /185780 59 160 782ସଭାମଣି େଖାସH ା ପି େଚତୖନ� େଖାସH ା OR/12/089/208006

/ୀ /185781 46 160 783ସବୁାସିନୀ େଖାସH ା 8ା ସନୁ େଖାସH ା OR/12/089/210927

/ୀ /185782 42 160 784ସେ"ାଷ େଖାସH ା 8ା ଆନ+ େଖାସH ା ZUX0681239

/ୀ /185783 24 160 785ସେୁନଲି ଖସଲା ପି ଆନ+ ଖସଲା ZUX0947820

/ୀ /185784 37 160 786େମରୀ କଲୂଦୀପ 8ା ସଧୁାକର କଲୂଦୀପ LSL2628832

/ୀ /186785 51 160 787େଜ�ାତିେମାହିନୀ େଖାସH ା 8ା ରଜତ େଖାସH ା OR/12/089/208004

ପ ୁ /186786 27 160 788ଉ�ଳ େଖାସH ା ପି ରଜତ େଖାସH ା ZUX0791723

ପ ୁ /186787 30 160 789ପNଜ ସନୁା ପି ରଜତ େଖାସH ା ZUX0435693

ପ ୁ /187788 35 160 790ସ+ିପରାଜ ସଖୁଦୁଲାରି ମା ରQିତାେରଜିଆ ସଖୁଦୁଲାରି LSL2636793

ପ ୁ /188789 38 160 791ଜିମ ଜକି ଥମାସ ପି ଯହନ ଥମାସ LSL1460211

ପ ୁ /188790 69 160 792ଜନ େଥାମାସ ପି ନମ�  ମଣି ନାଇକ ZUX1361401

/ୀ /188791 59 160 793ସଂଯMୁା େଥାମାସ 8ା ଜହନ େଥାମାସ OR/12/089/210013

ପ ୁ /188792 33 160 794ଡ଼Eି ଜନ େଥାମାD ପି ଜହନ େଥାମାD ZUX0280115

/ୀ /188793 28 160 795ଅରୁଣା ପ�ତିଭା େଥାମାD 8ା ଡିନ ଜନ େଥାମାD ZUX0613257

/ୀ /189794 48 160 796ସI�ାରଣୀ େଖାସH ା 8ା ଂଅ?ୟ େଖାସH ା ZUX0280131

13 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /189795 31 160 797ଆଶେୁତାଷ େଖାସH ା ପି ଅ?ୟ େଖାସH ା ZUX0280164

ପ ୁ /189796 22 160 798ଏଲାଈବ ରାଜ େଖାସH ା ମା ସ+�ାରାଣୀ େଖାସH ା ZUX1137488

ପ ୁ /189797 61 160 799ଶା"ିରାଜ େକାସH ା ପି ମାଟିନ େକାସH ା OR/12/089/208751

ପ ୁ /189798 73 160 800ହାନସ େଯାେସ� େସଠିଆ ପି ଇଫ�ିୟମ େସଠିଆ ZUX0280149

/ୀ /189799 59 160 801ନିରତି େସଠିଆ 8ା ହାନସ େଯାେସ� େସଠିଆ ZUX0280156

ପ ୁ /190800 23 160 802ସଂଜୀବ ବାଘ ପି ଉdୱଳ ବାଘ ZUX1053313

ପ ୁ /190801 46 160 803ଉ�ଳ ବାଘ ପି େଗାବି+ ବାଘ LSL2628576

/ୀ /190802 45 160 804ମିନା କମୁାର ନାୟକ 8ା ଅ?ୟ ନାୟକ ZUX0525121

ପ ୁ /190803 30 160 805ଗରୁୁ େଗାବି+ ଚ+�  ନାୟକ ପି ଅ?ୟକମୁାର ନାୟକ ZUX0652768

/ୀ /190804 27 160 806ମହିତ�ୀ ନାୟକ ମା ମିନା କମୁାରୀ ନାୟକ ZUX0613430

ପ ୁ /190805 25 160 807ବୁxି ଶNର ନାୟକ ପି ଅ?ୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX0941153

/ୀ /191806 27 160 808େରଣକୁା ବାଘ 8ା ଅଜୟ କମୁାର ବାଘ ZUX0652685

/ୀ /191807 89 160 809ସେ"ାଷମଣି ବାଘ 8ା ଆୟୁବ ବାଘ LSL1411412

/ୀ /192808 41 160 810ସାରିକା ବାଘ 8ା ଉ�ଳ ବାଘ ZUX0681247

/ୀ /194809 51 160 811ଶଶିୁଲା ଗ5ୁା 8ା ରାମ କୃp ଗ5ୁା LSL1344597

ପ ୁ /194810 49 160 812ରାମକିଶନ ଗ5ୁା ପି ରାମଲାଲ ଗ5ୁା ZUX0125195

ପ ୁ /194811 39 160 813ଭରତ ଗ5ୁା ପି ରାମକ� ୀpା ଗ5ୁା ZUX0125203

ପ ୁ /194812 20 160 814ବିକ�ମ ଗ5ୁା ପି ରାମ କୃpା ଗ5ୁା ZUX1248780

ପ ୁ /195813 42 160 815ସବୁ� ତ େବନ�ା ପି ପ�କାଶ ଚ+�  େବନ�ା ZUX0791590

ପ ୁ /195814 51 160 816ପ�ାଭାତଚ+�  େବନ�ା ପି ପ�କାଶଳଚ+�  ୍େବନ�ା OR/12/089/208958

/ୀ /195815 39 160 817ଏଲିନା େବନ�ା ପି ପ�ଭାତ ଚ+�  େବନ�ା ZUX0280172

ପ ୁ /196816 56 160 818ପ�ଫଲୁ ନାଗ ପି ଆେସଲ ନାଗ LSL1359777

ପ ୁ /196817 49 160 819ସବୁାଶ ନାଗ ପି ଆସିଲ ନାଗ LSL1359835

/ୀ /196818 41 160 820କବିତା ନାଗ 8ା ସବୁାଷ ନାଗ LSL1359827

ପ ୁ /196819 33 160 821ପ�ଭାr ନାଗ ପି ପ�ଫଲୁ ନାଗ ZUX0125211

ପ ୁ /196820 32 160 822ପ�ଭାସିଶ ନାଗ ପି ପ�ଫଲୁ ନାଗ ZUX0699934

ପ ୁ /197821 43 160 823ନାଶା କଚିମ ପି ଜିନୁ କଚିମ LSL1343284

/ୀ /197822 41 160 824ଆଲH ାଦିତା କଚିମ 8ା ନାସା କଚିମ LSL1343292

ପ ୁ /197823 37 160 825ତମାV େକାଚି3 ପି ଜୀନୁ େକାଚି3 ZUX1248624

/ୀ /197824 40 160 826ଅମିତା କଳୁଦୀପ ପି ବାମେଦବ କଳୁଦୀପ LSL1343268

ପ ୁ /198825 46 160 827ଈ6ରଦାନ ନାଗ ପି ସନୁ ନାଗ LSL1341783

/ୀ /198826 41 160 828ପ�ମିଳା ନାଗ 8ା ଈ6ରଦାନ ନାଗ LSL1343631

ପ ୁ /198827 22 160 829ସଲମE ନାଗ ପି ଇ6ରଦାନ ନାଗ ZUX1248335

ପ ୁ /199828 27 160 830ଅମିର ଧାନଫଲୁ ପି ସଜୁନ ଧାନଫଲୁ ZUX0280180

/ୀ /199829 76 160 831ସବୁାସିନି ନାୟକ 8ା ପ�ଭୁଦାନ ନାୟକ OR/12/089/208795

ପ ୁ /200830 40 160 832ବାନେଦବ କଚିମ ପି େଗାବି+ କଚିମ ZUX0125229

/ୀ /201831 51 160 833ଧଯ�2ମଣି ନାଇକ 8ା ଲୁଥର ନାଇକ LSL2628790

ପ ୁ /202832 36 160 834ରିତୁ କମୁାର ବାଘ ପି ସବୁାସ କମୁାର ବାଘ ZUX0435602

/ୀ /202833 66 160 835ଶା"ିମଣି ବାଘ 8ା ସବୁାସ ଚ+�  ବାଘ OR/12/089/208797

ପ ୁ /202834 22 160 836ଅଜୁ2 ନ ହରିଜନ ପି େଜାଧ ୁହରିଜନ ZUX1248277

ପ ୁ /202835 44 160 837ଧିେର+�  କମୁାର ନାଗ ପି ସବୁାସ ଚ+�  ବାଘ OR/12/089/208798

/ୀ /202836 43 160 838ଗିତା ନାଗ 8ା ଧିେର+�  କମୁାର ନାଗ LSL1344159

ପ ୁ /202837 24 160 839େରାକି ନାଗ ପି ଧୀେରନ କମୁାର ନାଗ ZUX1253038

/ୀ /202838 21 160 840ଲିପି ନାଗ ପି ଧୀେର+�  ନାଗ ZUX1253046

/ୀ /203839 39 160 841ସଷୁମା ସଭୁା�ିନୀ ବାଘ ପି ସେୁର+�  କମୁାର ବାଘ ZUX0874891

ପ ୁ /203840 59 160 842ସେୁର+�  ବାଘ ପି ଆନ+ କମୁାର ବାଘ LSL1344241

/ୀ /203841 44 160 843ସେୁଶନା କମୁାରୀ ବାଘ 8ା ସେୁର+�  ବାଘ OR/12/089/208783

ପ ୁ /203842 69 160 844ୱଲିିୟମ େଗାYା ପି ଫିଲୀମନ େଗାYା ZUX1056027

ପ ୁ /204843 46 160 845ତୁଷାରକା" ଗYା ପି ଜୟଦାସ ଗYା ZUX0280198

ପ ୁ /204844 28 160 846ହିମାଂଶ ୁକା" ଗYା ପି ତୁଷାରକା" ଗYା ZUX0613638

/ୀ /205845 47 160 847ଶା"ିମଣି ଗYା 8ା �ାହପାତ�  ଗYା ZUX1281831

ପ ୁ /205846 32 160 848ଜୟେଦବ ପିନ ଗYା ମା ଶା"ିମଣି ଗYା ZUX0613497

/ୀ /205847 28 160 849ସQିତା ମQରୁୀ ଗYା ମା ଶା"ିମଣି ଗYା ZUX0613687

/ୀ /205848 31 160 850ମQିତା ମQରୁୀ ସନୁା ମା ଶା"ିମଣି ଗYା ZUX0613562

ପ ୁ /207849 47 160 851ହେରକୃp ନାୟକ ପି ଝାେଡ6ର ନାୟକ OR/12/089/209661

/ୀ /207850 43 160 852ହାଲିମା ନାୟକ 8ା ହେରକୃp ନାୟକ OR/12/089/209060

ପ ୁ /207851 30 160 853ହେରଶ ନାୟକ ପି ହେରକୃp ନାୟକ ZUX0699959

/ୀ /207852 28 160 854ଦିବ�ା ଆରତି ନାୟକ 8ା ହେରଶ କମୁାର ନାୟକ ZUX0613414

ପ ୁ /207853 22 160 855ହିମାଂଶ ୁନାୟକ ପି ହେରକୃp ନାୟକ ZUX1053354

/ୀ /208854 55 160 856ମରିୟମ ବାଘ 8ା ହାବିଲ ବାଘ ZUX0525220

ପ ୁ /209855 46 160 857ସେରାଜ ନାଗ ପି ସଦନ ନାଗ LSL1349455

/ୀ /209856 41 160 858ବାସ"ି ନାଗ 8ା ସେରାଜ ନାଗ LSL1349448

14 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /209857 27 160 859ୟାକବୁ ନାଗ ପି େସାରଜ ନାଗ ZUX0652552

ପ ୁ /209858 24 160 860ଜୁେନଶ ନାଗ ପି ସେରାଜ ନାଗ ZUX1052281

/ୀ /210859 49 160 861ରମାମଣି ନାଗ 8ା ଦାଉଦ ନାଗ OR/12/089/209063

ପ ୁ /210860 39 160 862ନାଗ ଭୁଷଣ ନାଗ ପି ଦାଉଦ ନାଗ LSL1525385

/ୀ /210861 32 160 863ସରିତା ନାଗ 8ା ଭୂଷଣ ନାଗ ZUX0699868

/ୀ /211862 23 160 864ଆନମ ସବିତା କମୁାରୀ ବାଘ 8ା ପି_ ୁନାଗ ZUX1248491

ପ ୁ /211863 44 160 865ସବୁାଶ ନାଗ ପି ଆନ+ ନାଗ ZUX1286988

ପ ୁ /211864 30 160 866ରିN ୁନାଗ ପି ସବୁାଷ ନାଗ ZUX0700062

ପ ୁ /211865 28 160 867ପିN ୁନାଗ ପି ସବୁାଶ ନାଗ ZUX0700039

/ୀ /211866 26 160 868ଲତା ନାଗ 8ା ପିN ୁନାଗ ZUX0866079

/ୀ /212867 56 160 869ଅଲNମଣି ନାଗ 8ା ନବକମୁାର ନାଗ LSL1412055

/ୀ /213868 67 160 870ତୁଳାବତି ବାଘ 8ା �ାତି ବାଘ ZUX0939249

ପ ୁ /213869 33 160 871ସQୟ ବାଘ ପି ଜୟଦାନ ବାଘ ZUX0700195

/ୀ /213870 26 160 872ସାଇନା ବାଘ 8ା ସQୟ ବାଘ ZUX0700187

/ୀ /213871 91 160 873ସନମତି ବାଘ ପି ଶଲିବାନ ବାଘ LSL1344183

ପ ୁ /213872 61 160 874େସଲିବାନ ବାଘ ପି ଦୟାବାନ ବାଘ ZUX0669168

/ୀ /213873 39 160 875ଏଲିସା ବାଘ 8ା ଜୟଦାନ ବାଘ ZUX0125237

ପ ୁ /213874 36 160 876ଖ�ୀ�ଦାନ ବାଘ ପି ଗ�ାତ ବାଘ LSL1525633

/ୀ /213875 32 160 877ପ�ମିଳା ବାଘ ପି ଖ�ୀ�ଦାନ ବାଘା LSL1525617

/ୀ /215876 35 160 878ରାେହଲ ବାଘ 8ା ନାଥନିଲ ବାଘ ZUX0613406

/ୀ /215877 33 160 879ନାଜରିଏO ବାଘ ପି ଗାବ� ିଏଲ ବାଘ ZUX0791178

/ୀ /215878 29 160 880ଗୀତା ବାଘ 8ା ରାେଜଲ ବାଘ ZUX0613398

/ୀ /215879 46 160 881ଦି5ିମଣି ବାଘ 8ା ଗାବ� ିଏଲ ବାଘ OR/12/089/208772

/ୀ /215880 32 160 882େପ�ମମଣି ହିଆଲ 8ା ମନଧର ହିଆଲ ZUX0613521

/ୀ /216881 61 160 883େପ�ମମଣି ଶମT 8ା େଗାପାଲ ଶମT OR/12/089/208774

ପ ୁ /217882 25 160 884ପିଟୁ ନାଗ ପି ସବୁାଶ ନାଗ ZUX0866020

/ୀ /217883 40 160 885େସେମ ନାଇକ 8ା ସେରାଜ କମୁାର ନାଇକ OR/12/089/208876

ପ ୁ /217884 30 160 886ଅମିତ ଜିତ କାଳିଆ ନାୟକ ପି ସରଜ କମୁାର କାଳିଆ ନାୟକ ZUX0613299

ପ ୁ /217885 28 160 887ସିବରିର ଜିତ କାଳିଆ ନାୟକ ମା େସେମ ନାୟକ ZUX0613273

/ୀ /217886 26 160 888ଯେସDଵିନୀ ନାୟକ ମା େସY�ିଲା ନାଇକ ZUX0700286

/ୀ /217887 25 160 889ସଂେତାଷୀ ନାୟକ 8ା ଅମିତ ଜୀତ ନାୟକ ZUX1052588

ପ ୁ /220888 54 160 890ମହାନ+ ଟାକ�ି ପି ଶାମସE ଟାକ�ି LSL1361294

/ୀ /220889 47 160 891ସେ"ାଷ ମଣୀ ଟାକ� ୀ 8ା ମହାନ+ ଟାକ� ୀ LSL1361302

ପ ୁ /220890 33 160 892ଅବ� ାହାମ ଟାକ� ୀ ପି ମହାନ+ ଟାକ� ୀ ZUX0791210

ପ ୁ /220891 31 160 893ଜିଶଦୁାନ ଟାକ�ି ପି ମହାନ+ ଟାକ�ି ZUX0613778

/ୀ /220892 30 160 894ସାରା ଟାକ� ୀ 8ା ଅବ� ାହାମ ଟାକ� ୀ ZUX0791194

/ୀ /220893 22 160 895ନିେହମି ଟାକ�ି 8ା ଇଶଦୁାନ ଟାକ�ି ZUX1248350

/ୀ /221894 49 160 896େପ�ମଶ+ୁରୀ ନାଗ 8ା ଆନ+କମୁାର ନାଗ ZUX0525204

ପ ୁ /221895 49 160 897ଆନ+ କମୁାର ନାଗ ପି ଯେଶ� ନାଗ ZUX1286970

/ୀ /221896 48 160 898ସଭୁାସିନୀ ନାଗ 8ା ସବୁାସ ନାଗ ZUX0791236

ପ ୁ /221897 36 160 899ସନିୁO କମୁାର ନାଗ ପି ଆନ+ ୍କମୁାର ନାଗ LSL1525591

/ୀ /221898 33 160 900ଜୟ"ି କମୁାରୀ ନାଗ 8ା ଶନିୁଲ କମୁାର ନାଗ LSL1525609

/ୀ /221899 30 160 901ପ�ିତିସାଗରିକା ପାଲ ପି େହମ" କମୁାର ପାଲ ZUX0614057

ପ ୁ /222900 46 160 902େହମ" ପାଲ ପି ଅଶ�ତି ପାଲ OR/12/089/210835

/ୀ /222901 41 160 903କମୁଦିୁନି ପଲ 8ା େହମ" ପଲ OR/12/089/208968

ପ ୁ /222902 26 160 904ଇମାନୁଏO ପାO ପି େହମ" ପାO ZUX1248194

/ୀ /223903 49 160 905େରାଏଲା ନାଗ 8ା ସଦା ନାଗ OR/12/089/210950

/ୀ /224904 81 160 906ପ�ଭୁଦାସି ନାଗ 8ା ସଦନ ନାଗ OR/12/089/210906

/ୀ /225905 34 160 907େକାମଲ କମୁାରୀ ନାଗ 8ା େସାରଜ କମୁାର ନାଗ ZUX0613844

ପ ୁ /225906 31 160 908େଜାେଶବ ନାଗ ପି ସକୁଦାସ ନାଗ ZUX0613471

/ୀ /225907 30 160 909ରିତାQଳି ନାଗ 8ା େଜାେସବ ନାଗ ZUX0613489

/ୀ /225908 29 160 910େବବି ନାଗ ପି ସକୁଦାସ ନାଗ ZUX0613570

/ୀ /225909 50 160 911ସଷୁମା ରାଉଳ 8ା କମଳେଲାଚନ ରାଉଳ LSL1458603

ପ ୁ /226910 51 160 912ତୁବଲ େବନ�ା ପି ଖ�ୀ� େବନ�ା OR/12/089/208807

/ୀ /226911 51 160 913ସାବିନା େବନ�ା 8ା ଆଦମ େବନ�ା ZUX0791228

/ୀ /226912 48 160 914େପ�ମା େବନ�ା 8ା ତୁବଲ େବନ�ା OR/12/089/208808

/ୀ /226913 30 160 915ଏଲିସା େବନ�ା ପି ତୁବଲ େବନ�ା ZUX0613455

/ୀ /226914 28 160 916ଅମିତା େବନ�ା 8ା ଉଦୟ େବନ�ା ZUX0790865

ପ ୁ /226915 27 160 917ଉଦୟ େବନ�ା ପି େକୗବଲ� େବନ�ା ZUX0699876

/ୀ /226916 27 160 918ସଷୁମା େବନ�ା ପି ଆଦମ େବନ�ା ZUX0652727

/ୀ /226917 47 160 919ସବିତା ଦିଗାଲ 8ା ପ�ତାପ ଦିଗାଲ LSL1458595

/ୀ /227918 62 160 920ମ�ୁଳୀ ବାଘ 8ା େବନିଆ ବାଘ ZUX1248574

15 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /227919 33 160 921ଜୟସିଂ ବାଘ ପି ଜଗବIୁ ବାଘ ZUX0613992

/ୀ /227920 32 160 922ଏ�ର ବାଘ 8ା ଜୟସିଂ ବାଘ ZUX0613836

ପ ୁ /227921 28 160 923ହରିବIୁ ବାଘ ପି ଜଗବIୁ ବାଘ ZUX0614073

/ୀ /227922 34 160 924ନିମ2ଲା ହରିଜନ 8ା ଦିବ ହରିଜନ ZUX0699918

ପ ୁ /227923 32 160 925ମେନାଜ କମୁାର ନାଗ ପି ଗରୁୁ ନାଗ ZUX0652594

ପ ୁ /227924 30 160 926କଇନ ନାଗ ପି ଗରୁୁ ନାଗ ZUX0652735

/ୀ /228925 59 160 927ସେୁଲାଚନା େବନ�ା 8ା ସବୁାଷ ଚ+�  େବନ�ା ZUX1237478

/ୀ /228926 30 160 928ସାଲମା େବନ�ା ମା ସଲଚନା େବନ�ା ZUX0614016

/ୀ /228927 28 160 929ଉପାସନା ରାଣୀ େବନ�ା ପି ସବୂାସ ଚ+�  େବନ�ା ZUX1053818

ପ ୁ /229928 50 160 930ହଷTନ+ େବନ�ା ପି ଖ�ୀ�ଦାସ େବନ�ା ZUX0648618

/ୀ /229929 44 160 931ସେ"ା କମୁାରୀ େବନ�ା 8ା ରେମଶ େବନ�ା ZUX0648600

ପ ୁ /229930 29 160 932ରମିୟ େବନ�ା ପି ହଷTନ+ େବନ�ା ZUX0613604

ପ ୁ /229931 27 160 933ଆେଶର କମୁାର େବନ�ା ପି ହଷT ନ+ େବନ�ା ZUX0652776

ପ ୁ /230932 24 160 934ସେମ+�  େବନ�ା ପି ରେବଟ2  େବନ�ା ZUX0941245

/ୀ /230933 45 160 935େସବତି େବନ�ା 8ା େରବଟ େବନ�ା OR/12/089/208825

ପ ୁ /230934 28 160 936ସେୁବ+�  େବନ�ା ମା େସବତି େବନ�ା ZUX0613653

/ୀ /230935 23 160 937ପ�ଗତି େବନିୟା 8ା ସେୁବ+�  େବନିୟା ZUX1051713

/ୀ /230936 32 160 938େଜ�ାତି ମହାରଣା 8ା ଦିପକ ମହାରଣା ZUX0613315

ପ ୁ /230937 31 160 939ଦିପକ ମହାରଣା ପି ରତ* ାକର ମହାରଣା ZUX0613448

/ୀ /231938 60 160 940ଫଲୁମଣି ନାଗ 8ା ଦାଉଦ ନାଗ ZUX0761833

/ୀ /232939 49 160 941େମାହନ ଦାସ ପି େଗୗରା� ଦାସ OR/12/089/208833

ପ ୁ /232940 33 160 942ମାନସ କମୁାର ଦାସ ପି େଗୗରା� ଦାସ LSL1525740

/ୀ /232941 28 160 943ଯବିୁ ଦାସ 8ା ପ�ଭାତ ଚ+�  ଦାସ ZUX0947895

ପ ୁ /232942 27 160 944ପ�ିEସ ପ�ଭାତ ଦାସ ଦାସ ପି େଗୗରା� ଦାସ ZUX0613711

/ୀ /232943 36 160 945ମମତା ଦାଶ 8ା େଗୗରା� ଦାଶ LSL1525369

ପ ୁ /233944 69 160 946ରାେଜଶ େବନ�ା ପି ସତ�ବାଦି େବନ�ା OR/12/089/208836

/ୀ /233945 61 160 947ଦିନମଣୀ େବନ�ା 8ା ରାେଜଶ େବନ�ା LSL1411974

ପ ୁ /233946 41 160 948ଚାେଲ2 D େବନ�ା ପି ଗାବ� ିଏO େବନ�ା ZUX1248426

/ୀ /233947 39 160 949ଗୀତାଂଜଳୀ େବନ�ା 8ା ଚରେଲD େବନ�ା ZUX0669176

ପ ୁ /233948 26 160 950ଆଶିଷ େବନ�ା ପି ରାେଜଶ େବନ�ା ZUX0699926

/ୀ /234949 24 160 951ଚ+ା େବନିଆ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େବନିଆ ZUX1248723

/ୀ /234950 56 160 952ରାମା େବନ�ା 8ା ବିପିନ ବିହାରୀ େବନ�ା LSL1411982

ପ ୁ /234951 49 160 953ବିପିନ ବିହାରୀ େବନ�ା ପି କୃପାବIୁ େବନ�ା ZUX0125245

ପ ୁ /234952 22 160 954ଚ+ନ େବନ�ା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େବନ�ା ZUX1248749

ପ ୁ /235953 43 160 955ଫିରଜ କମୁାର ବାଘ ପି ଖ�ୀ�ଦାନ ବାଘ LSL2632651

/ୀ /236954 81 160 956ଅଲNମଣି ଲଗରିଆ 8ା େପ�ମଦାନ ଲଗରିଆ OR/12/089/208840

ପ ୁ /237955 41 160 957ଅେଶାକ କମୁାର ନାଗ ପି ନାଥନ ନାଗ LSL1343326

ପ ୁ /237956 33 160 958ଦିପW କମୁାର ନାଗ ପି ନାଥନ ନାଗ ZUX0125252

/ୀ /237957 23 160 959ସସ@ ିତା ନାୟକ 8ା ଦୀପକ କମୁାର ନାଗ ZUX1255231

/ୀ /237958 46 160 960ସଞିବନି ସଗରିଆ 8ା ପ�ଭାକର ସଗରିଆ OR/12/089/208842

/ୀ /238959 53 160 961ଧଯ�2ମଣି ନାଗ 8ା ଶଶୁା" କମୁାର ନାଗ OR/12/089/208848

/ୀ /238960 27 160 962କବିତା ନାଗ ମା ଧଯ2 ମଣି ନାଗ ZUX1248236

/ୀ /239961 61 160 963େହମଲତା ନାୟକ 8ା େପଟ�ିକା ନାୟକ OR/12/089/208850

/ୀ /239962 53 160 964ସାଲମା ନାୟକ ପି ଇଶ�ାଏO ନାୟକ ZUX1248608

ପ ୁ /239963 44 160 965ଅମିତ କମୁାର ନାୟକ ପି େପଟ�ିକ ନାୟକ LSL1361245

/ୀ /239964 36 160 966ଜମିଲା ରାଣି ନାୟକ ପି େପଟ�ିW ନାୟକ LSL1525294

/ୀ /239965 35 160 967ତପ8ିନି ନାୟକ 8ା ଅମିତ କମୁାର ନାୟକ ZUX0614024

/ୀ /240966 43 160 968ପfୁାQଳି ବାଘ 8ା ଭାSର ବାଘ ZUX0613372

/ୀ /240967 37 160 969ପନୂମ ଖରା 8ା ସନୁ ଖରା ZUX0700161

ପ ୁ /240968 53 160 970ଡି ଆପନା େଖାସଲା ପି ଡି ରାମଲୁୁ େଖାସଲା LSL1359439

/ୀ /240969 51 160 971ଡି ରଞିତା େଖାସଲା 8ା ଡି ଆପନା େଖାସଲା LSL1359447

ପ ୁ /240970 33 160 972ମିଖାଏO େଖାସH ା ପି ଡ଼ ିଅ�ନା େଖାସH ା LSL1525765

/ୀ /240971 32 160 973ଡି ବିଜୟା କାମିନୀ େଖାସH ା 8ା ଡି ମାଇେକଲ େଖାସH ା ZUX0613505

/ୀ /240972 29 160 974ଡି ଜୁବି ହାନା େଖାସH ା ପି ଡି ଆପ*ାନା େଖାସH ା ZUX0435727

ପ ୁ /241973 39 160 975ସେୁରାଜ େଖାସH ା ପି ପିତର େଖାସH ା LSL1410885

ପ ୁ /241974 35 160 976ଫିରଜ େଖାସH ା ମା େରଜିନା େଖାସH ା ZUX0125260

/ୀ /241975 28 160 977ମQ ୁେଖାସH ା 8ା ସରୁଜ େଖାସH ା ZUX0435883

/ୀ /241976 25 160 978ରଶ@ ିତା େଖାସH ା 8ା ଫିେରାଜ େଖାସH ା ZUX0435875

ପ ୁ /241977 61 160 979ପିତର କମୁାର େକାସH ା ପି ଲାଜର େକାସH ା OR/12/089/208859

/ୀ /241978 46 160 980ରିଜିନା େକାସH ା 8ା ପିତର େକାସH ା OR/12/089/208860

/ୀ /241979 42 160 981ସ@ିତା ରାଣୀ େପ�ମ 8ା ଜୟ" େପ�ମ LSL1410877

/ୀ /242980 53 160 982ଶଭୁାସିନୀ ଗଡT 8ା ଅ?ୟ କମୁାର ଗଡT OR/12/089/210676

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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/ୀ /243981 69 160 983ସରିୁଆକା"ାମା େଚଟି 8ା ପ9ୁ2ଚ+�  େଚଟି OR/12/089/208887

/ୀ /244982 46 160 984ସାରାଭା ନାଗ 8ା ମେନାଜ କମୁାର ନାଗ LSL1361278

ପ ୁ /245983 45 160 985ପ�ବିଣ ରାଓ ପି ଟି. ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ LSL1343714

/ୀ /245984 40 160 986କମୁଦିୁନି ରାଓ 8ା ପ�ବିଣ ରାଓ LSL1344100

ପ ୁ /245985 36 160 987ଦୀପକ ରାଓ ପି ଟି ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0614040

ପ ୁ /245986 36 160 988ରବିନ କମୁାର ରାଓ ପି ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0613810

/ୀ /245987 34 160 989ଏଲିଜା ରାଓ 8ା ଦୀପକ ରାଓ ZUX0614032

/ୀ /245988 20 160 990ପ�ଣତୀ ରାଓ ପି ପ�ବିଣ ରାଓ ZUX1248384

ପ ୁ /246989 53 160 991େଯାହନ େଖାସଲା ପି ନବିନ େଖାସଲା LSL1410976

ପ ୁ /246990 26 160 992ରହନ ଖସH ା ପି େଯାହନ ଖସH ା ZUX0700005

/ୀ /246991 23 160 993ଗଡୁୀ ଖସH ା 8ା ରହନ ଖସH ା ZUX1248681

ପ ୁ /246992 20 160 994ଆଦିତ� େଖାସH ା ମା େରଖା େଖାସH ା ZUX1248293

ପ ୁ /247993 36 160 995ବାବୁଲା ନାୟକ ମା ରୁକଣୁା ରାଓ ZUX0613935

/ୀ /247994 33 160 996ଚଦ� ା ନାୟକ 8ା ବାବୁଲା ରାଓ ZUX0613877

/ୀ /248995 41 160 997େଦ� ୗପଦୀ େସEଗରବୀ େଦ� ୗପଦୀ େ8ା ଭଗବାନ ସି�ରଦି LSL2628675

/ୀ /248996 26 160 998ସବିତା େସ�ରବି ପି ଭଗବାନ େସ�ରବି ZUX0790899

/ୀ /248997 27 160 999ସI�ା ରାଣୀ େସ�ରବି - ମଧ ୁେସ�ରବି ZUX0791038

/ୀ /248998 29 160 1000ପାବ2 ତୀ େସ�ରବି 8ା ମୀେନା େସ�ରବି ZUX1155852

ପ ୁ /248999 28 160 1001ଶNର େସ�ରବି ପି େଚତୖନ େସ�ରବି ZUX0613752

ପ ୁ /2481000 36 160 1002ମୀନ େସ�ରବି ପି େଚୗତନ� େସ�ରବି ZUX0280206

ପ ୁ /2481001 61 160 1003େଚତୖନ ସିଘରବି ପି ପଦଲାମ ସିଘରବି OR/12/089/208895

/ୀ /2481002 54 160 1004ଶବୁ92 ସିଂଘରବି 8ା େଚୗତନ� ସିଂଘରବି OR/12/089/208896

ପ ୁ /2491003 32 160 1005ରାଜିଏଲ ବାଘ ମା ଦି5ୀମଣି ବାଘ ZUX0652651

ପ ୁ /2491004 53 160 1006ଶିବସNର ସାହାଣି ପି ଖତୁ ସାହାଣି OR/12/089/208898

ପ ୁ /2491005 31 160 1007ସେ"ାଷ କମୁାର ସାହାଣୀ ପି ଶିବ ଶNର ସାହାଣୀ ZUX0280214

ପ ୁ /2491006 27 160 1008ହରି ହର ସାହାଣୀ ପି ଶିବ ସNର ସାହାଣୀ ZUX0652628

ପ ୁ /2491007 23 160 1009ସଶୁା" କମୁାର ସାହାଣୀ ପି ଶିବ ଶNର ସାହାଣୀ ZUX1248244

/ୀ /2491008 51 160 1010କନିୁ ସାଇନି 8ା ଶିବଶNର ସାଇନି OR/12/089/208903

ପ ୁ /2501009 46 160 1011େଗୗରୀଶNର ସାଇନି ପି ଖତୁ ସାଇନି OR/12/089/210904

/ୀ /2501010 42 160 1012ସକୁମୁାରୀ ସାଇନି 8ା େଗୗରିଶNର ସାଇନି OR/12/089/210903

/ୀ /2511011 43 160 1013ସକୁା"ି ପାତ� 8ା ବାଲ� ପାତ� LSL2636785

ପ ୁ /2511012 27 160 1014ଚ+ନ ପାତ� ମା ସକୁା"ି ପାତ� ZUX0613265

/ୀ /2511013 23 160 1015ମନିଶା ଜୁଲି ପାତ� 8ା ଚ+ନ ପାତ� ZUX0947788

/ୀ /2511014 78 160 1016ଟବା ପ�ଧାନ 8ା ଦାସO ପ�ଧାନ ZUX1248657

ପ ୁ /2511015 29 160 1017ମଧସୁଦୁନ ରାଓ ପି ଭାSର ରାଓ ZUX0391375

/ୀ /2511016 44 160 1018ଲ?@ୀ ସାଇନି ପି ଖତୁ ସାଇନି OR/12/089/208899

/ୀ /2521017 40 160 1019ଉମZଳା ସାହୁ ସନୁା 8ା ପବିତ�  ସନୁା LSL2629129

ପ ୁ /2531018 37 160 1020ଯାVଵିନ କମୁାର ବେଘଳ ପି ମେହ+�  କମୁାର ବେଘଳ ZUX0699827

ପ ୁ /2531019 71 160 1021ମେହ+�କମୁାର େଦବରାମ ପି େଦବରାମ କରସନ OR/12/089/208911

/ୀ /2531020 32 160 1022ସିjା ରାଣୀ ୱାେଗଲ ପି ମେହ+�  କମୁାର ୱାେଗଲ LSL1525278

/ୀ /2531021 58 160 1023ଜୟ"ି ୱାେଘଲା 8ା ମେହ+�କମୁାର ୱାେଘଲା OR/12/089/208912

/ୀ /2541022 50 160 1024ଟNଧର ମାଝି ପି ରଘନୁାଥ ମାଝି OR/12/089/208917

/ୀ /2541023 44 160 1025ପାବ2 ତି ମାଝି 8ା ଟNଧନ ମାଝି OR/12/089/208918

/ୀ /2541024 30 160 1026ଶବିାନୀ ନାୟକ 8ା ସଯୂ�2 ନାୟକ ZUX0699793

ପ ୁ /2541025 29 160 1027ସୟୁ2 ନାୟକ ପି ସଧୁାମ ନାୟକ ZUX0790840

/ୀ /2551026 41 160 1028ଲ?@ୀ ନାଇକ 8ା େଗୗରା ଚ+�  ନାଇକ ZUX0790931

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବTଚନ ନିମେ" ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ*  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବTଚନ କମିଶନ ଭାରତN �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବTଚନ ପବୂ2 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣN ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର"ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.5 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 ମାନNର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନN ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

17 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀN 8ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /2551 70 160 1029ବୁଦ� ି ନାୟକ ପି କୃ#ଚ%�  ନାୟକ OR/12/089/208914

ପ ୁ /2562 47 160 1030ପ&ାନନ ପ�ଧାନ ପି ପ(ୁ)ଚ%�  ପ�ଧାନ LSL1382837

*ୀ /2563 43 160 1031କନିୁ ପ�ଧାନ +ା େସାମନାଥ ପ�ଧାନ LSL1411370

ପ ୁ /2564 43 160 1032ଅଜୁ) ନ ପ�ଧାନ ପି ପ(ୁ)ଚ%�  ପ�ଧାନ LSL1343243

ପ ୁ /2565 43 160 1033େସାମନାଥ ପ�ଧାନ ପି ପ(ୁ)ଚ%�  ପ�ଧାନ LSL1382829

ପ ୁ /2586 46 160 1034ପ(ୂ)ଚ%�  କ%ପାନ ପି କମଳଚନ କ%ପାନ LSL1359173

*ୀ /2597 41 160 1035ତୁଳସୀ କ%ପାନ +ା ପ(ୁ)ଚ%�  କ%ପାନ LSL1349414

*ୀ /2618 89 160 1036େଯାଶାମଣୀ ନାଗ +ା େଗୗର ନାଗ LSL1349273

ପ ୁ /2619 61 160 1037େଗୗର ନାଗ ପି ଆନ% ନାଗ LSL1411024

ପ ୁ /26410 53 160 1038ଉ4)ବ ହରିଜନ ପି ମ�ଳୁ ହରିଜନ ZUX0125278

*ୀ /26411 51 160 1039ନୀଲା ହରିଜନ +ା ଉ6) ବ ହରିଜନ ZUX0648568

ପ ୁ /26412 27 160 1040ଗେଣଶ ହରିଜନ ପି ଉ6) ବ ହରିଜନ ZUX0699942

ପ ୁ /26413 26 160 1041କିରଣ ହରିଜନ ପି ଉ6) ବ ହରିଜନ ZUX0700245

ପ ୁ /26414 26 160 1042ବଳରାମ ହରିଜନ ପି ଉ6) ବ ହରିଜନ ZUX1248095

*ୀ /26415 35 160 1043ସଧୁାକର ଖରା ପି ସବୁାଷ ଖରା ZUX1174168

*ୀ /26416 31 160 1044େଜ�ାତି ଖରା +ା ସଧୁାକର ଖରା ZUX1174150

ପ ୁ /26517 86 160 1045ଶସିୁଲ ନାଗ ପି େଗାରା ନାଗ LSL1349257

*ୀ /26518 86 160 1046ଚ%�ମଣି ନାଗ +ା ଶସିୁଲ ନାଗ LSL1349299

ପ ୁ /26619 56 160 1047ନବିନ ଭଏସଁା ପି ସକୁମନ ଭଏସଁା LSL1349372

*ୀ /26620 53 160 1048ରାଜେମାନି ଭଏସଁା +ା ନବିନ ଭଏଁସା LSL1349380

*ୀ /26621 44 160 1049ଶା:ି କଲୁଦିପ +ା ସନୁା କଲୁଦିପ ZUX0613356

ପ ୁ /26622 26 160 1050ସମୀର କଳୁଦୀପ ପି ସନୁା କଳୁଦୀପ ZUX0700179

*ୀ /26623 23 160 1051ବୂ%ାବତି କଳୁଦୀପ +ା ସମୀର କଳୁଦୀପ ZUX1054394

ପ ୁ /26624 41 160 1052ଦିଓ କଳୁଦିପ ପି ଧନ କଳୁଦିପ ZUX1248319

*ୀ /26725 56 160 1053ସଯୁ�)ମଣି ନାଗ +ା ମ�ଳଦାନ ନାଗ ZUX0761841

*ୀ /26726 44 160 1054ହସାଏ ନାଗ +ା ସନୁ ନାଗ OR/12/089/208823

ପ ୁ /26727 41 160 1055ମୃତୁ<ୟ ନାଗ ପି ସନୁା ନାଗ ZUX0125286

*ୀ /26728 35 160 1056ଧନୀ ନାଗ +ା ମୃତ�<ୁୟ ନାଗ ZUX0791061

ପ ୁ /26729 32 160 1057ମହନ ନାଗ ପି ସନୁ ନାଗ ZUX0125294

*ୀ /26730 27 160 1058ଗୀତା ନାଗ +ା େମାହନ ନାଗ ZUX1052497

*ୀ /26731 26 160 1059ମହିନି ନାଗ +ା ସରୁଜ ନାଗ ZUX0791285

*ୀ /26732 39 160 1060େପ�ମାଶିସ ସତମନ ପି େପ�ମାନ% ସତମନ ZUX0525295

ପ ୁ /26933 43 160 1061େଗାପାଳ ଖିଲ ପି ରାମ ଖିଲ LSL2656189

ପ ୁ /26934 30 160 1062ସେ:ାଷ ଖିଲ ପି ରାମ ଖିଲ ZUX0375097

*ୀ /26935 27 160 1063ସପ=ା ଖିଲ +ା େଗାପାଲ ଖିଲ ZUX0791426

*ୀ /27036 41 160 1064ପ�ଭାସିନି ତୁରୁକ +ା ହଷ) ଚ%�  ତୁରୁକ OR/12/089/208232

ପ ୁ /27037 33 160 1065ଅତିତ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ଅ<ନ କମୁାର ତୁରୁକ ZUX0613968

*ୀ /27038 27 160 1066ପ�ୟ>ା ତୁରୁକ ମା ପ�ଭାସିନି ତୁରୁକ ZUX0613588

ପ ୁ /27139 55 160 1067ଚାରେଳସ େବନ�ା ପି ଗାବ� ିଏଲ େବନ�ା OR/12/089/208839

*ୀ /27140 40 160 1068େଗୗରି ହରିଜନ ପି ସମାରୁ ହରିଜନ OR/12/089/208954

ପ ୁ /27241 76 160 1069ଉ?ଳ ଚ%�  ଖରୁା ପି ରୁେବନ ଖରୁା LSL1410893

ପ ୁ /27242 49 160 1070ଉ@ଳ କମୁାର ଖରୁା ପି ଉ?ଳ ଚ%�  ଖରୁା LSL1383827

*ୀ /27243 44 160 1071େସୗଦାମିନି ଖରୁା ପି ଉ?ଳ ଚ%�  ଖରୁା ZUX0613661

*ୀ /27244 20 160 1072େସରିନା ଖରୁା ପି ଉ@ଳ କମୁାର ଖରୁା ZUX1276146

*ୀ /27245 19 160 1073େସରିନା ଖରୁା ପି ଉAଳ କମୁାର ଖରୁା ZUX1287556

ପ ୁ /27246 46 160 1074େମାହନ ଚ%�  ସେ:ାଷ ପି ନବିନ ଚ%�  ସେ:ାଷ LSL1411305

*ୀ /27247 41 160 1075ସମିୁ ସେ:ାଷ +ା େମାହନ ଚ%�  ସେ:ାଷ OR/12/089/210951

*ୀ /27248 25 160 1076କବିତା ସେ:ାଷ ପି େମାହନ ଚ%�  ସେ:ାଷ ZUX0791707

*ୀ /27349 67 160 1077ସେରାଜିନୀ ଖରୁା +ା ଉ?ଳ ଚ%�  ଖରୁା LSL1383777

ପ ୁ /27350 51 160 1078ଉBଳ କମୁାର ଖରୁା ପି ଇ?ଳଚ%�  ଖରୁା LSL1360460
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*ୀ /27451 31 160 1079ସ�ୀତା ପ�ବୀଣା ନାୟକ +ା ଦିବାକର ନାୟକ ZUX0280230

ପ ୁ /27452 51 160 1080ପIିୁତ ପ�ବୀଣ ରାଓ ପି K ଜାନକୀ ରାଓ OR/12/089/208581

*ୀ /27453 31 160 1081ସପୁ�ିୟା ପ�ବିଣା ରାଓ ପି ପKିୁତ ପ�ବୀଣ ରାଓ ZUX0280222

*ୀ /27454 26 160 1082େତେଯLଵିନୀ ରାଓ ପି ପKିୁତ ରାଓ ZUX0699884

ପ ୁ /27455 23 160 1083ବିକାଶ ପ�ବୀଣ ରାଓ ମା କ<ୁଲତା ରାଓ ZUX1248210

ପ ୁ /27556 28 160 1084ସମିୁN ଭତ� ା ପି େଯାହନ ଭତ� ା ZUX0435842

*ୀ /27557 53 160 1085ସେ:ାସିନି କଳୁଦୀପ +ା ନିମ)ଳ କଳୁଦୀପ ZUX0761858

ପ ୁ /27558 28 160 1086ସ<ୀବ କଳୁଦୀପ ପି ନିମ)ଳ କଳୁଦୀପ ZUX0699900

*ୀ /27559 23 160 1087େନନୖା କଳୁଦୀପ +ା ସଞୀବ କଳୁଦୀପ ZUX1053651

*ୀ /27560 66 160 1088ସରଜିନି ନାୟକ ପି ଶଶିପାତ�  ନାୟକ OR/12/089/208663

ପ ୁ /27661 53 160 1089ମହିମା ମଳୟ ଛି&ାଣୀ ପି େପ�ମଚ%�  ଛି&ାଣୀ LSL1383157

*ୀ /27762 51 160 1090ଅନ:ିନି େଖାସଲା +ା ନବିନ କମୁାର େଖାସଲା ZUX0125310

ପ ୁ /27763 23 160 1091ହାେନଶ କମୁାର େଖାସR ା ପି ନବୀନ କମୁାର େଖାସR ା ZUX0947929

*ୀ /27864 43 160 1092େଶାଭନା ବିରାଜିନି ନାୟକ ପି ସାମ: େଶଖର ନାୟକ LSL1359462

*ୀ /27965 62 160 1093େଜ�ାସ=ାବାଳା ଖSପାଣି ପି ଅବିନାଶ ଚ%�  ଖSପାଣି ZUX0376079

ପ ୁ /27966 69 160 1094କରୁଣାକର ପ�ଫଲୁ ଚ%�  କ%ପାନ ପି ଅବିନାଶ ଚ%�  କ%ପାନ LSL1359819

ପ ୁ /28067 77 160 1095ବ� ଜ େମାହନ ନ% ପି ପରୁUର ନ% ZUX0391508

ପ ୁ /28068 50 160 1096ପ�ଭାତ କମୁାର ନ% ପି ବ� ଜ େମାହନ ନ% ZUX0280255

ପ ୁ /28069 42 160 1097ପ�ଦୀପ କମୁାର ନ% ପି ବ� ଜ େମାହନ ନ% ZUX0280248

*ୀ /28070 38 160 1098ଜନନୀ ନ% +ା ପ�ଭାତ କମୁାର ନ% LSL2636686

*ୀ /28171 43 160 1099ସଭୁମ�ାଇଦିତା େବଣ ୁ ପି ମିହିର କମୁାର େବଣ ୁ ZUX0525147

ପ ୁ /28172 42 160 1100ଅମେରଶ ଚ%�  େବଣ ୁ ପି ମିହିର କମୁାର େବଣ ୁ LSL2636777

ପ ୁ /28173 40 160 1101ବିVଜିତ େବଣ ୁ ପି ମିହିର କମୁାର େବଣ ୁ LSL2628907

ପ ୁ /28274 46 160 1102ସ%ୀପ ନାୟକ ପି ଶଶୁା: ନାୟକ LSL1457258

*ୀ /28275 44 160 1103ନିରୂପା ନାୟକ +ା ସUିପ ନାୟକ ZUX0391433

ପ ୁ /28276 42 160 1104+ରୁW କମୁାର ନାୟକ ପି ଶଶୁା: ନାୟକ LSL1457266

*ୀ /28277 32 160 1105େମାନାଲିସା ପାତ� +ା +ରୁପ ନାୟକ ZUX0874826

ପ ୁ /28378 37 160 1106ଫିେରାଜ େବନିଆ ପି ସେୁରଶ ଚ%�  େବନିଆ LSL1521491

ପ ୁ /28379 54 160 1107େକାେରଶ େବନ�ା ପି େଗବ� ିଏଲ େବନ�ା LSL1522135

*ୀ /28380 49 160 1108ସଷୁମା େବନ�ା +ା େକାେରଶ େବନ�ା LSL1522143

*ୀ /28381 28 160 1109ଦୀପା<ଳି େବନ�ା ପି କେରଶ େବନ�ା ZUX0652677

ପ ୁ /28382 42 160 1110ସମୁ: କମୁାର ଓନକା ପି େଧାବୁଲୁ ଓନକା LSL1341395

*ୀ /28483 33 160 1111ରୁତ ବାଘ +ା ଦିବ� କମୁାର ବାଘ ZUX0613539

*ୀ /28484 31 160 1112ରାେହଲ ରାଣୀ ବାଘ +ା କିଶାନ କମୁାର ବାଘ ZUX0613885

ପ ୁ /28485 39 160 1113ଦିବ�ାକମୁାର ବାଘ ମା ରାଧାମଣୀ ବାଘ LSL2629111

*ୀ /28486 38 160 1114କାଜିଲି ବାଘ +ା ମନୁ ବାଘ LSL2632750

ପ ୁ /28487 34 160 1115କିଶାନ କମୁାର ବାଘ ମା ରାଧାମଣୀ ବାଘ LSL1522010

*ୀ /28488 44 160 1116େକ ବିଜୟା +ା େକ ରାଜୁ LSL1349588

*ୀ /28589 64 160 1117ଜାଇ ନାୟକ +ା ପହଲୀ ନାୟକ LSL1522945

ପ ୁ /28590 45 160 1118ସରୁଜିତ ନାୟକ ପି ରାେଜ%�  ନାୟକ ZUX0125344

*ୀ /28591 37 160 1119ପ�ିୟା ନାୟକ +ା ସରୁଜିତ ନାୟକ ZUX0435578

*ୀ /28692 35 160 1120ପଲବିତା ଟାକ�ି ପି ନେର%�  ଟାକ� ି ZUX0525154

ପ ୁ /28793 60 160 1121ସି.ଏZ ହୃଦୟାନ% ପି ସି.ଏଚ ନିତ�ାନ% LSL1521962

ପ ୁ /28994 35 160 1122ସଳମାନ ଶଶିରି କମୁାର େବେହରା ପି େଗାକଳୁା ଚ%�  େବେହରା ZUX0866012

ପ ୁ /28995 46 160 1123ସବୁାଷ ବିVନାଥ େସଠି ପି ଗ�ା ବିVନାଥ େସଠି ZUX1248533

*ୀ /28996 37 160 1124ଭାଗ�ଲE\ୀ ବିVନାଥ େସଠୀ +ା ସବୁାଶ ବିVନାଥ େସଠୀ ZUX1248707

ପ ୁ /28997 54 160 1125କାଳିଚରଣ ସିଂ ପି େନତ�ାନ% ସିଂ LSL1516269

*ୀ /28998 41 160 1126େଗୗରି ସିଂହ +ା କଲି ଚରଣ ସିଂହ ZUX0866038

ପ ୁ /28999 22 160 1127ଶା:ନୁ କମୁାର ସିଂହ ପି କାଳି ଚରଣ ସିଂହ ZUX1276609

ପ ୁ /289100 21 160 1128ଶା:ୁନୁ କମୁାର ସିଂହ ପି କାଳି ଚରଣ ସିଂହ ZUX1286962

ପ ୁ /291101 36 160 1129ପ�ତ�ଷୁ ରାଜ େପ�ମ ପି ସେୁରଶ େପ�ମ LSL1521822

ପ ୁ /292102 54 160 1130ରବୀନ ଫ� ା>ଲିନ ଆଶା ପି ଜସମନ ଆଶା ZUX0280289

*ୀ /292103 49 160 1131ଜୟ:ି ଆଶା +ା ରବୀନ ଫ� ା>ଲିନ ଆଶା ZUX0280263

*ୀ /292104 49 160 1132ସବିତା ସରୁମା ଆଶା ପି ଜସମନ ଆଶା OR/12/089/212037

ପ ୁ /292105 41 160 1133ପ�ବିଣ ଆଶା ପି ଜସମନ ଆଶା ZUX0312058

*ୀ /292106 39 160 1134ସଜୁାତାମୀନାEୀ ଆଶା ପି େଯାଶମନ ଆଶା OR/12/089/212998

*ୀ /292107 24 160 1135ଡଲରିଜ େବେନଜୁଏଲା ଆଶା ପି ରବିନ ଫ� ା>ଲି] ଆଶା ZUX0941120

*ୀ /292108 22 160 1136ମନିଶା ଆଶା +ା ଜାେବଦ େ^ଲୀନ ଆଶା ZUX1053610

*ୀ /292109 28 160 1137ରୁକସାନା ସବନମ ଆଶା ପି ରବିନ େଫ� >ଲିନ ଆଶା ZUX0613695

ପ ୁ /293110 33 160 1138ଅରୁଣ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଆ_ା] ବିେଶାଇ LSL1525526

ପ ୁ /294111 38 160 1139ସଂଜୟ ଖରା ପି ମ�ଳଦାନ ଖରା LSL1521707

*ୀ /294112 37 160 1140ସଂଜୁ`ା ଖରା +ା ସଂଜୟ ଖରା LSL1521715
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ପ ୁ /294113 32 160 1141ଆଶିଷ କମୁାର ଖରୁା ପି ମ�ଳଦାନ ଖରୁା ZUX0312066

ପ ୁ /295114 38 160 1142ଅେଶାକ କମୁାର ଡ��ି ପି ଯୀଶଦୁାନ ଡ��ି LSL1521582

ପ ୁ /297115 42 160 1143ରାେଜ%�  କମୁାର େଚଟି ପି ବିଜୟ କମୁାର େଚଟି LSL1521897

ପ ୁ /298116 38 160 1144ଅLଵିନ କମୁାର ବିେଶାଈ ପି ଆଲବାନ ବିେଶାଈ LSL1521756

ପ ୁ /299117 37 160 1145ରାେଜ%�  େବେହରା ପି େଦେବ%�  େବେହରା LSL1521665

*ୀ /299118 29 160 1147ପ�ିତି +ାଇଁ +ା ରାେଜ%�  େବେହରା ZUX1287549

*ୀ /301119 38 160 1148ଜି େଲଲା ରାଓ ପି ଜି ସ%ୁରି ରାଓ LSL2628923

*ୀ /302120 84 160 1149ଉମbଳା ଜୟଫଲୁ +ା ଜି ସ%ୁର ରାଓ LSL2628915

ପ ୁ /304121 41 160 1150ବିVନାଥ ବାଲୁ ପି ମ�ଳା ବାଲୁ ZUX0125369

*ୀ /306122 48 160 1151ସଷୁମା ସିଂହ ବରିଆ +ା ଧିେର%� ସିଂହ ବରିଆ ZUX0312082

*ୀ /306123 40 160 1152େରଜିତା ମାଧରିୁ ନାୟକ +ା ସମିପ ସାଗର ନାୟକ LSL1521483

ପ ୁ /307124 44 160 1153ବି ଦିେନଶ କମୁାର ପାତ� ପି ବି ଇଗନା ପାତ� LSL2628972

*ୀ /310125 51 160 1154ନୀଳା ହରିଜନ +ା ଉ6ବ ହରିଜନ LSL2628659

*ୀ /311126 36 160 1155ବୁଲକୀ ବାହାଦୁର +ା ଟୁନା ବାହାଦୁର LSL2629046

ପ ୁ /313127 35 160 1156ସବୁ� ତସ%ୁର ପାତ� ପି ରଜତ ପାତ� LSL2628899

ପ ୁ /314128 54 160 1157ଅନୁଗ�ହ ଏଡିଲା ପି ଲାବଣ� ଏଚିଲା ZUX0761874

*ୀ /315129 49 160 1158କନିୁ ଗଡD +ା ପ�କାଶ ଗଡD ZUX0525170

ପ ୁ /315130 46 160 1159ପ�କାଶ ଗଡD ପି ରବି ଗଡD ZUX0525188

ପ ୁ /315131 39 160 1160ଭାcର ଗଡD ପି ହରି ଗଡD ZUX0525162

*ୀ /315132 30 160 1161ସତ� ଗରଡା +ା ଭାcର ଗରଡା ZUX0613794

*ୀ /316133 38 160 1162ମଣି ଭାଲୁ +ା ବିVମାଧ ଭାଲୁ LSL2628477

ପ ୁ /317134 46 160 1163ଦିଲିପକମୁାର େଚଟୀ ପି ବ� ଜେମାହନ େଚଟୀ LSL2628485

*ୀ /317135 37 160 1164ର<ିତା େଚଟୀ +ା ର<ିତ େଚଟୀ LSL1525542

ପ ୁ /317136 37 160 1165ଜାେବଜ େଚଟି ପି ଗାବ� ିୟାଲ େଚଟି ZUX0280297

*ୀ /317137 37 160 1166ଫ� ାନସିcା େଚଟୀ +ା ଜାେବଜ େଚଟୀ ZUX0791400

*ୀ /317138 36 160 1167ମ<ଳୁା େଚଟୀ +ା ଦିଲିପ କମୁାର େଚଟୀ ZUX0941138

*ୀ /317139 24 160 1168ନିହାରିକା େଚଟୀ ପି ଦିଲିପ େଚଟୀ ZUX0941146

*ୀ /317140 33 160 1169ର<ିତ େଚଟୀ ପି ବ� ଜ େମାହନ େଚଟୀ LSL1525559

*ୀ /318141 58 160 1170ସକ:ୁଳା େମାଦି +ା ବିଜୟ େମାଦି OR/12/089/208159

*ୀ /318142 58 160 1171ଲE\ୀ ପେଟଲ +ା ବାଚୁ ପେଟଲ ZUX0790766

ପ ୁ /320143 42 160 1172ଆଶୀଷ ଚଂଦ�  ନାୟକ ପି ରାମନାଥ ନାୟକ LSL2636702

*ୀ /322144 31 160 1173+ରୂପା ବିଭାସିନୀ ଡାଲିଆ +ା ସାମଏୁଲ ଡାଲିଆ ZUX0280321

ପ ୁ /322145 61 160 1174ସାମ:େସଖର ନାୟକ ପି କୃପାପାତ�  ନାୟକ OR/12/089/208483

*ୀ /322146 58 160 1175ବିଜୟପ�ଭାସିନୀ ନାୟକ +ା ସାମ:େଶଖର ନାୟକ OR/12/089/208484

ପ ୁ /322147 29 160 1176ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ ପି ସାମ: େଶଖର ନାୟକ ZUX0435529

ପ ୁ /322148 24 160 1177ଶଶା> େଶଖର ନାୟକ ପି ସାମ: େଶଖର ନାୟକ ZUX0947945

ପ ୁ /323149 50 160 1178େଦେବ%�  ଶନୁା ପି େଯାହନ ସନୁା ZUX1237312

*ୀ /323150 47 160 1179ଲୁସି ସନୁା +ା େଦେବ%�  ସନୁା OR/12/089/208737

*ୀ /323151 22 160 1180ନିହାରିକା ସନୁା ପି େଦେବ%�  ସନୁା ZUX1248087

ପ ୁ /324152 71 160 1181େପ�ମଦଶ)ନ େଗୗଡ ପି େବନ�ାବିନ େଗୗଡ OR/12/089/210917

ପ ୁ /324153 62 160 1182ମେହାନଚ%�  ସେ:ାଶ ପି େପ�ମଦଶ)ନ ସେ:ାଶ ZUX0525287

*ୀ /325154 58 160 1183ବିେବକବତି େବେହରା +ା େଦେବ%�  େବେହରା OR/12/089/208445

*ୀ /326155 55 160 1184ପ�ମିଳା ଡ��ି +ା ଯିସଦୁାନ ଡ��ି ZUX1237320

*ୀ /327156 54 160 1185ଫିରିଡା ଭାତ�ା +ା ବିନାପତି ଭାତ�ା ZUX0681254

ପ ୁ /327157 51 160 1186ବିନାପତି ଭତ�ା ପି ସବୁଲମ ଭତ�ା ZUX0681262

*ୀ /327158 27 160 1187ସସୁ\ ିତା ଭତ�ା +ା କମୁଦୁ ଭତ�ା ZUX0791434

*ୀ /327159 27 160 1188ନିଳୀମା କଲୁଦୀପ +ା ନେର%�  କଲୁଦୀପ ZUX0791467

*ୀ /328160 61 160 1189ସଯୁ�ମଣି ତୁରୁକ +ା କେରଶଚ%�  ତୁରୁକ LSL1521616

*ୀ /328161 32 160 1190ସ�ୀତା କମୁାରୀ ତୁରୁd ପି କେରସ ଚ%�  ତୁରୁd ZUX0435651

ପ ୁ /328162 29 160 1191ଅେଶାକ କମୁାର ତୁରୁକ ପି କେରଶ ଚ%�  ତୁରୁକ ZUX0435503

*ୀ /328163 25 160 1192ର<ିତା କମୁାରୀ ତୁରୁକ ପି କେରଶ ଚ%�  ତୁରୁକ ZUX0791160

*ୀ /329164 27 160 1193ସାଲମି ପ�ିୟା େମାହରୀଆ ପି ଶସିରାଜ େମାହରିଆ ZUX0652560

*ୀ /330165 51 160 1194ନିରୁପମା ଗSା +ା ତୁଷାରକା: ୍ଗSା ZUX0280339

ପ ୁ /330166 32 160 1195ଅଗ= ା+ିନି ଗSା ପି େସ=ହପାତ�  ଗSା LSL2628824

ପ ୁ /331167 44 160 1196ରାେଜ%�  କମୁାର ବାଘ ପି ଆନ% କମୁାର ବାଘ OR/12/089/210919

ପ ୁ /331168 26 160 1197ବିେର%�  କମୁାର ବାଘ ପି ନେର%�  ବାଘ ZUX0700138

*ୀ /331169 21 160 1198େନନୖା କମୁାରୀ ବାଘ ପି ନେର%�  ବାଘ ZUX1248368

*ୀ /331170 47 160 1199ଗିତା<ଳି ବାଘ +ା ନେର%�  ବାଘ ZUX1256205

ପ ୁ /332171 56 160 1200ଆଲବାନ େବସରା ପି ସନ େବସରା LSL1342591

*ୀ /332172 48 160 1201ବସ:ମଞରି େବସରା +ା ଆଲବାନ େବସରା OR/12/089/211925

ପ ୁ /332173 31 160 1202ସେୁର%�  େବସ�ା ପି ଅଳବାନ େବସ�ା ZUX0700112

*ୀ /332174 28 160 1203କମୁାରୀ େବସ�ା +ା ସେୁର%�  େବସ�ା ZUX0700146
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ପ ୁ /333175 77 160 1204ନବକମୁାର ନାଗ ପି ଭଗବାନ ନାଗ OR/12/089/210936

*ୀ /335176 36 160 1205ସସୁାନା ଡାଲିଆ ପି ଯିହୁଦା ଡାଲିଆ LSL2628527

*ୀ /335177 37 160 1206ସନୁମିୟା ଡାଲିୟା ପି ଇସ\ାଇଲ ଡାଲିଆ LSL2628519

ପ ୁ /337178 34 160 1207ପରୂନ କମୁାର ଟାକ� ୀ ପି ଲE\ଣ ଟାକ� ୀ LSL2628592

*ୀ /337179 28 160 1208+ପ=ା ଟାକ� ୀ +ା ପରୁନ ଟାକ� ୀ ZUX1022367

ପ ୁ /338180 38 160 1209େଯାେସଫ ଉଇ>େଲର ଗ:ାୟତ ପି ସବୁାସଚ%�  ଗ:ାୟତ ZUX0125401

*ୀ /339181 38 160 1210ଧଯ�)ମଣି ହିଆଲ ପି ତ�ିେଲାଚନ ହିଆଲ LSL2632644

*ୀ /339182 28 160 1211ଗୀତା<ଳି ହିଆଲ +ା େଗାବି%ା ହିଆଲ ZUX0865998

ପ ୁ /339183 37 160 1212େଗାବି% ହିୟାଲ ପି ତ�ିେଲାଚନ ହିୟାଲ LSL2629228

ପ ୁ /340184 34 160 1213େଜାଜ)  ଜଫସ)ନ ଗିf ମା ବସ: କମୁାରୀ ଗିf LSL2628709

ପ ୁ /341185 36 160 1214ଅରୁଣକମୁାର ଡ�� ୀ ପି ଯିଶଦୁାନ ଡ�� ୀ LSL2628501

ପ ୁ /342186 34 160 1215େପ�ମସଧୁାନ ସାଧ ୁ ପି କିେଶାର ସାଧ ୁ LSL2632701

*ୀ /343187 35 160 1216ସରମିgା ବାଘ +ା ପ�ଭାତ ବାଘ LSL2629210

ପ ୁ /344188 66 160 1217ଜୟରାଜ ଲଛମ] ପି ଜୁଲିଏh ଲଛମ] LSL1349216

*ୀ /344189 38 160 1218ସଷୁମା ସାଗର +ା ଶରଣକମୁାର ସାଗର LSL2628873

ପ ୁ /344190 38 160 1219ଶ�ବଣକମୁାର ସାଗର ପି ପ�ଫଲୁR କମୁାର ସାଗର LSL2632693

ପ ୁ /345191 35 160 1220ଏ ନାଗ ପି ଚ%� େଶଖର ନାଗ LSL2632669

*ୀ /346192 35 160 1221ସବୀତା ସାଗର ପି ବସ: ସାଗର LSL2629012

*ୀ /347193 40 160 1222ରଜVିନି ଧମD ପି ଜଜ) ୟୁନୁସ ଧମD LSL2628949

*ୀ /348194 39 160 1223ଜଶVିନୀ ଧମD ପି ଜଜ)  ୟୁନୁସ ଧମD LSL2628931

ପ ୁ /350195 56 160 1224ହେରL ଚ%�  ବାଘ ପି ଆୟୁବ ବାଘ ZUX1248517

*ୀ /350196 30 160 1225ମଗଦଲିନ ବାଘ +ା ଅବୟ କମୁାର ବାଘ ZUX0947887

ପ ୁ /350197 40 160 1226ସଂଜୟକମୁାର ବାଘ ପି ହେରଶଚ%�  ବାଘ LSL2628998

*ୀ /350198 36 160 1227ସରିତାକମୁାରୀ ବାଘ +ା ସଂଜୟକମୁାର ବାଘ LSL2628808

ପ ୁ /350199 33 160 1228ଅଭୟ କମୁାର ବାଘ ପି ହେରଶଚ%�  ବାଘ ZUX0125427

*ୀ /351200 39 160 1229ପ�ମିଳା ଭତ� ା +ା େମାହନ ଚ%�  ଭତ� ା ଭତ� ା ZUX0125435

ପ ୁ /352201 36 160 1230ଅଜିବ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ଅ<ନକମୁାର ତୁରୁକ LSL2656221

*ୀ /352202 33 160 1231ମ<ଲୁା ତୁରୁକ +ା ଅଜୀବ କମୁାର ତୁରୁକ ZUX0699769

ପ ୁ /353203 50 160 1232ଅଭିମନ� ୁଭତ� ା ପି ଜଜ) ସନ ଭତ� ା LSL2636660

*ୀ /353204 46 160 1233ପ�େମାଦିନି ଭତ� ା +ା ଅଭିମନ� ୁଭତ� ା ZUX0761940

ପ ୁ /354205 51 160 1234ପାଥଏୁଲ ହିଆଲ ପି ଜୁଏଲ ହିଆଲ LSL2656171

*ୀ /354206 48 160 1235ପKୁା<ଳି ହିଆଲ +ା ପାଥଏୁଲ ହିଆଲ LSL2656163

*ୀ /354207 26 160 1236ଅ>ିତା ପ�ିୟା ହିଆଲ ପି ପଥଏୁଲ ହିଆଲ ZUX0700237

ପ ୁ /354208 22 160 1237େଦବାସିସ ହିଆଲ ପି ପଥଏୁଲ ହିଆଲ ZUX1053321

*ୀ /355209 61 160 1238ଚେମଲି ମSଳ ପି େଗାପାଳ େଦ ZUX0791657

ପ ୁ /355210 34 160 1239ବିଜୁ ମSଳ ପି ବି#ୁ ପଦ ମSଳ ZUX0435487

*ୀ /355211 30 160 1240ବ%ନା ମSଳ +ା ବିଜୁ ମSଳ ZUX0435495

ପ ୁ /356212 64 160 1241େଗାଲକ ଚ%�  ମହା:ି ପି ରାମ ଚ%�  ମହା:ି ZUX0436022

*ୀ /356213 40 160 1242ମମତା ମହା:ି +ା େଗାଲକ ଚ%�  ମହା:ି ZUX0436030

*ୀ /357214 35 160 1243ହାରାବତି ଭତ�ା +ା ସକା%�  ଭତ�ା ZUX0613364

ପ ୁ /357215 30 160 1244େଗାପାଳ କ%ପାନ ପି କୃପା କ%ପାନ ZUX0613893

*ୀ /357216 30 160 1245େସବିକା କ%ପାନ +ା େଗାପାଳ କ%ପାନ ZUX0700104

*ୀ /357217 47 160 1246ଅମିତା ମଲR ିକ +ା ବିଦ�ାଧର ମଲR ିକ ZUX0866004

ପ ୁ /357218 46 160 1247ବିଦ�ାଧର ମଲR ିକ ପି କରୁଣା ମଲR ିକ ZUX0936302

*ୀ /357219 40 160 1248େବଥେସବା ନାୟକ ମା ସାଲମା ନାୟକ ZUX0613802

*ୀ /357220 25 160 1249ଏେଲେସବା ନାୟକ ପି ରେମଶ ନାୟକ ZUX0865980

*ୀ /357221 37 160 1250ବାସ:ି ପାତ� ଯାତ�ୀ +ା ପ�କାଶ ପାତ� ଯାତ�ୀ ZUX0613349

ପ ୁ /357222 37 160 1251ପ�କାଶ ପାତ� ଯାତ�ୀ ପି େମାହନ ପାତ� ଯାତ�ୀ ZUX0791459

ପ ୁ /357223 36 160 1252ପ�ଭୁଦାସ ରୁ<ା ପି ଏଲାୟା ରୁ<ା ZUX0613646

*ୀ /864224 20 160 1253ଅମ�ିତାନାୟକ +ା ଏଲପାନଖସଲା ZUX1363415

ପ ୁ /935225 28 160 1254ଶ>ର ମାଝୀ ପି ଟଗଧର ମାଝୀ ZUX0699777

ପ ୁ /999226 22 160 1255ଚିନ= ପା ଅଭିେଶକ ପି ଚିନ= ପା ହୃଦୟାନ% ZUX1044858

ପ ୁ /999227 25 160 1256େରାମିେଯା ରାଜ େକାଚିମ ପି ରାେଜଶ କମୁାର କଚିମ ZUX0791343

ପ ୁ /999228 49 160 1257ସେୁଦଶ ଆନକା ପି ପ�ଭୂଦାନ ଆନକା ZUX0866061

ପ ୁ /999229 29 160 1258ସଶୁା: ଅ]କା ପି ଦୟାଦାନ ଅ]କା ZUX0941252

ପ ୁ /999230 27 160 1259େରାହନ ଅ>ା ପି ସେୁଦଶ କମୁାର ଅ>ା ZUX0947937

*ୀ /999231 54 160 1260ସାଲିମି ଦିନା ବାଘ +ା େଗାରା ବାଘ ZUX0791137

*ୀ /999232 37 160 1261ସଜୁାତା ଶଶିେରଖା ବାଘ ପି େଗାରା ବାଘ ZUX0791020

*ୀ /999233 28 160 1262ସାେଲାମି ବାହାଦୁର ପି ଖ�ୀ� ସଦ� କ ବାହାଦୁର ZUX0791327

*ୀ /999234 36 160 1263ନମିତା େବେହରା +ା ସାଲମନ ଶିଶିର େବେହରା ZUX0866046

*ୀ /999235 45 160 1264ରଜାଲିନ ବିVାସି ପି ଆଲେଫ� ଡ ବିVାସି ZUX0861351

ପ ୁ /999236 28 160 1265ଅନ: େଚଟୀ ପି େମାହନ େଚଟୀ ZUX0790964

4 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ> +ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 5ୱାଡ)  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

12!
��* ����� '�����-

*ୀ /999237 62 160 1266ଫଲୁବତୀ ଦାସ +ା ଖ�ୀ� ଦାସ ZUX0861427

ପ ୁ /999238 57 160 1267ଖ�ୀ� ଦାସ ପି ଝାପିତ ଦାସ ZUX0861393

ପ ୁ /999239 45 160 1268କମଳୁ ହରିଜନ ପି ଶିଶ ୁହରିଜନ ZUX0791053

ପ ୁ /999240 43 160 1269କୃପାଦାନ ହରିଜନ ପି ଦୟାଦାନ ହରିଜନ ZUX0874958

*ୀ /999241 38 160 1270ବାସ:ି ହରିଜନ +ା କମଲୁ ହରିଜନ ZUX0791004

*ୀ /999242 36 160 1271କୃପାମଣୀ ହରିଜନ +ା କୃପାଦାନ ହରିଜନ ZUX0874966

ପ ୁ /999243 61 160 1272ମେନାଜ ଖଡଗରାୟ ପି ବ� ଖଡଗରାୟ ZUX0791483

ପ ୁ /999244 52 160 1273ଅରୁଣ କମୁାର ଖjରାୟ ପି ପ�ସନ=  କମୁାର ଖjରାୟ ZUX0790709

*ୀ /999245 27 160 1274ରଶ\ୀ ଖରା +ା କନୁା ଖରା ZUX0790949

ପ ୁ /999246 44 160 1275ଖ�ୀ�ଦାନ େଖାରା ପି ରାେଫଲ ଖରା ZUX0791335

*ୀ /999247 45 160 1276ଭାରତୀ ଖସR ା +ା ଶାମ େଖାସR ା ZUX0791525

ପ ୁ /999248 38 160 1277ଆ%� ୀୟ େଖାସR ା ପି ଶଲମନ େଖାସR ା ZUX0791673

*ୀ /999249 35 160 1278ଶକ:ୁଳା େଖାସR ା +ା ଆ%� ୀୟ େଖାସR ା ZUX0791681

ପ ୁ /999250 27 160 1279ଯନୁସ କମୁାର େଖାସR ା ପି ନବୀନ କମୁାର େଖାସR ା ZUX0791517

ପ ୁ /999251 42 160 1280ରାେଜଶ କମୁାର କ�ିମ ପି ନବୀନ କମୁାର କ�ିମ ZUX0791376

*ୀ /999252 41 160 1281ସକୁା:ି କମୁାରୀ କ�ିମ +ା ରାେଜଶ କମୁାର କ�ିମ ZUX0791368

*ୀ /999253 33 160 1282େଦବକି େକାଚିମ +ା ତମାଶ େକାଚିମ ZUX0699967

*ୀ /999254 21 160 1283କବିତା େକାଚିମ ରାମିୟ ରାଜ େକାଚ+ା ରମୀୟ ରାଜ କାଛିମ ZUX1160142

ପ ୁ /999255 27 160 1284ନେର%�  କଳୁଦୀପ ପି ମଧସୁଦୁନ କଳୁଦୀପ ZUX0791442

*ୀ /999256 26 160 1285ନୀଳବତୀ କଳୁଦୀପ ପି ସଦା କଳୁଦୀପ ZUX0699983

ପ ୁ /999257 30 160 1286ସଧୁାକର କଲୁଦୀପ ପି ଚ]ଡାଲ କଲୁଦୀପ ZUX0790972

ପ ୁ /999258 33 160 1287ସେୁର%�  ମହାପାତ� ପି ଦିଲR ିପ ମହାପାତ� ZUX1248327

ପ ୁ /999259 25 160 1288େହବଲ ନାଗ ପି ଶକୁଦାସ ନାଗ ZUX0790923

*ୀ /999260 23 160 1289ପ�ବୀନା ନାଗ ପି ପ�ଫଲୁR  ନାଗ ZUX1248699

*ୀ /999261 46 160 1290ବିଦ�ତୁ କମୁାରୀ ନାୟକ +ା ଉ6) ବ ହରିଜନ ZUX0791475

*ୀ /999262 25 160 1291ଦାଇଭା ନିରିEଣା ରୁ<ା ପି ଭାcର ରାଓ ରୁ<ା ZUX0790824

*ୀ /999263 50 160 1292ଚkା େସ�ରବି +ା ମଧ ୁେସ�ରବି ZUX0791202

*ୀ /999264 41 160 1293ଶ�ୀମତୀ େଗୗରୀ ସିଂହ +ା ଶ�ୀ କାଳି ଚରଣ ସାହୁ ZUX0861468

*ୀ /999265 39 160 1294ବିମଳା ସନୁା +ା ପରୁlମ ସନୁା ZUX0791095

*ୀ /2989266 30 160 1295ରଶ\ୀତା ବିେଶାଈ +ା ଅLଵିନ କମୁାର ବିେଶାଈ ZUX0699843

ପ ୁ /190267 21 160 1296ରାଜା ୱଗ)ୀସ ମା ପKୁା ୱଗ)ୀସ ZUX1402155

ପ ୁ /178268 20 160 1297ଆକାଶ େଚଟୀ ପି ପ�ଭାତ େଚଟୀ ZUX1406230

ପ ୁ /142269 20 160 1298ଆର ଦାଈବା ଇmାନୁଏଲ ପି ଆର ଭାcର ZUX1411156

*ୀ /1124270 21 160 1299ପ�ାଚୀ ଜାଲ +ା ଏମ ସଶୁା: ସିଂ ZUX1412055

ପ ୁ /1124271 27 160 1300ଏମ ସଶୁା: ସିଂ ମା ଏମ ଶା:ି ସିଂ ZUX1412592

*ୀ /166272 19 160 1301ପିଂକି ବାଘ +ା କାେଲବ ୱଗ)ୀସ ZUX1415017

ପ ୁ /166273 20 160 1302ଇସ\ାନ ହରିଜନ ପି େଯାେସଫ ୱାଗ)ୀସ ZUX1415066

ପ ୁ /166274 20 160 1303କାେଲବ ୱାଗ)ୀସ ପି େଯାେସଫ ୱାଗ)ୀସ ZUX1417799

ପ ୁ /163275 18 160 1304ସଜୁଲ େପୗଲ େଗାରଡା ପି େମାେଜଶ େଗାରଡା  ZUX1418995

ପ ୁ /0276 19 158 1Lଯାମ ହେସନ ସିଂହ ପି ଚଂଦ�  େଶଖର ସିଂହ ZUX1360379

*ୀ /00277 45 158 2କnନା କମୁାରୀ େଖାସR ା +ା େଲବି ସାଗର ZUX1189422

*ୀ /BIJU RAJA278 23 158 3ବବିତା ହରିଜନ +ା ଗେଣଶ ହରିଜନ ZUX1361955

ପ ୁ /EVEREST P279 25 158 4+lିକ ମହା:ି ପି ସେ:ାଷ କମୁାର ମହା:ି ZUX1217066

ପ ୁ /new280 37 158 5େକ ବାଲ�କ�ି# ପାତ� ପି େକ ଜୟରାମ ପାତ� LSL2653020

ପ ୁ /01281 31 158 6ଅଭିନାଥ ନାରା ପି ବିVନଥ ନାରା ZUX0861120

ପ ୁ /01282 58 158 7ରାେଜଶ ସନୁା ପି ସିେଲରିେୟନ ସନୁା ZUX1137538

*ୀ /01283 29 158 8ପKିୁତା ସନୁା ପି େଯାହନ ସନୁା ZUX1137215

*ୀ /1284 23 158 9ଏଚ ଏସ େସୗମ� ଛତo ପି ହରିବାଲା ଛତ� ZUX1102060

*ୀ /1285 29 158 10ଚା%ିନୀ ଗରୁୁ +ା ସକୁା: ପpନାୟକ ZUX1116235

ପ ୁ /1286 40 158 11ମ< ୁହିଆଲ ପି ସବୁାଷ ହିଆଲ ZUX1116292

ପ ୁ /1287 48 158 12ସ<ୟ ପ�ଦୀପ ନାୟକ ପି ସନୁାମ ନାୟକ ZUX1116219

*ୀ /02288 20 158 13ଜସ\ିନ େହନା ନାୟକ ପି େସାରଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX1247063

ପ ୁ /02289 28 158 14ଦିବାରା ନାରା ପି ବିVନାଥ ନାରା ZUX0861047

ପ ୁ /2290 29 158 15ଗR ାqେ�ାନ ନାୟକ ପି େହବଲ ନାୟକ ZUX0610279

ପ ୁ /2291 27 158 16େମକା<ି ନାୟକ ପି େହବଲ ନାୟକ ZUX0610576

*ୀ /3292 31 158 17ମଦୁସ\ିତା ଓରା] ପି େଚେରା ଓରା] ZUX0610436

ପ ୁ /3293 29 158 18ବିେଜ%�  ଓରା] ପି େଚେରା ଓରା] ZUX0610691

ପ ୁ /4294 27 158 19ସମିର କମୁାର ନାଇଡୁ ପି ରାଜୁ ନାଇଡୁ ZUX0652529

ପ ୁ /05295 39 158 20ଜୂରଜୀେନ) ^ ଧମ) ମା ସବୀନା ଧମ) ZUX1361963

*ୀ /05296 38 158 21ମମତା ରାଣି ପାତ� +ା ଅମିତ କମୁାର ସତ\ ନ ZUX1247006

ପ ୁ /05297 37 158 22ଅମିN କମୁାର ସତ\ ନ ପି ଅଜିତ କମୁାର ସତ\ ନ ZUX1247014

*ୀ /5298 48 158 23ନ%ିତା ରାଣୀ ଖjରାୟ ପି ପ�ସନ=  କମୁାର ଖjରାୟ ZUX0610998

5 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ> +ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /6299 27 158 24ରେମଶ ହରିଜନ ପି ଗରୁୁବUୁ ହରିଜନ ZUX0610139

*ୀ /07300 30 158 25ମହିମା ମନIିନୀ ନାୟକ +ା ସି6ାଥ) ପ�ତିକ ନାଇକ ZUX1350859

*ୀ /7301 38 158 26ସଂଯ ୁ̀ ା ବର ପି ମିଲଟ] ବର ZUX0611038

ପ ୁ /08302 20 158 27ସrଲି ସମୀନ ବାଘ ମା ର<ୀତା ରଶ\ ି ବାଘ ZUX1304732

ପ ୁ /08303 21 158 28ସ\ିN ରାଜ େପ�ୟସୀ ପି େ�ନଲୀ ସେୁରଶ ଚ%�  େପ�ୟସୀ ZUX1078237

ପ ୁ /8304 27 158 29ପ�sୁN ଖରା ପି ପ�ଶା: ଖରା ZUX0610451

ପ ୁ /8305 28 158 30େହମାଂଶ ୁଦାସ େଖାରା ପି େହମ: ଦାସ େଖାରା ZUX0611095

ପ ୁ /9306 28 158 31ସରୁଜ କମୁାର େଗୗଡ ପି ସନିୁ େଗୗଡ ZUX0611277

ପ ୁ /10307 20 158 32ଏZ ଏh େସୗମ� ଛତର ପି ହରିେବାଲ ଛତର ZUX1247048

*ୀ /10308 27 158 33ନାତାସା େଜନା ମା +()ଲତା େଜନା ZUX0610659

ପ ୁ /11309 28 158 34େଗୗରବ ର<ନ େଚଟୀ ମା ଶଭୁାସିନି ମାଣି ପାତ� ZUX0652495

ପ ୁ /11310 35 158 35ସଜୁbତ ସିଂ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିଂ ZUX1361559

*ୀ /12311 49 158 36ମରିୟମ ନାଇକ +ା କିେଶାର ନାଇକ ZUX0610626

*ୀ /13312 19 158 37ସାବିତ�ୀ ଚାଲାଣ +ା ହଳଧର ଚାଲାଣ ZUX1304823

ପ ୁ /13313 64 158 38ଲେବା ହିଆଲ ପି ପିଲି ହିଆଲ ZUX0818609

ପ ୁ /13314 43 158 39ପ�ଶା: କମୁାର ହିଆଲ ପି ଲେବା ହିଆଲ ZUX0818625

*ୀ /13315 27 158 40ପKିୁତା ରାଣୀ ହିଆଲ ମା ସରୁଭି ହିଆଲ ZUX0652545

ପ ୁ /13316 46 158 41ଶ�ିନିବାସ ରାଓ ପି ଝୁନୁ ରାଓ ZUX0874552

*ୀ /14317 23 158 42ସUିtା େସଲିନା ଭତ� ା ପି ଚ%�  େଶଖର ଭତ� ା ZUX1097880

*ୀ /14318 29 158 43ଛାୟା ବିନିତା ନାଇକ ମା ଇmାନୁେୟଲ ନାଇକ ZUX0610469

ପ ୁ /15319 28 158 44ସନିୁଲ ଗtୁା ପି ଅନିଲ କମୁାର ଗtୁା ZUX0652537

ପ ୁ /16320 31 158 45ଉେମଶ କମୁାର େବନ�ା ପି ଖଗପତି େବନ�ା ZUX0610196

*ୀ /17321 29 158 46ସାଲମିତା କମୁାରି େଗୗଡ ମା ଇମଦିନୀ େଗୗଡ ZUX0610162

ପ ୁ /17322 29 158 47ଶଶୁା: କମୁାର େଗୗଡ ପି ଇମଦିନୀ େଗୗଡ ZUX0611228

*ୀ /18323 30 158 48ସଦୁୀtା ନଳିନୀ େବନ�ା ପି ମହା:ି େବନ�ା ZUX0610972

ପ ୁ /18324 21 158 49ଜାେଫରସନ ଭତ� ା ପି ପ�ଫଲୁR  ଭତ� ା ZUX1078203

*ୀ /19325 28 158 50ସେୁରଖା ସିନି େଗୗଡ ପି ଅVନକମୁାର େଗୗଡ ZUX0610485

*ୀ /19326 28 158 51ସରିତା ସିନି େଗୗଡ ପି ଅVିନ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0610527

*ୀ /19327 36 158 52ସାରିକା ସିନି ପି ଅVିନ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0610832

ପ ୁ /20328 27 158 53ବି] ଜ] ନାଇକ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ନାଇକ ZUX0611178

ପ ୁ /21329 47 158 54ସିତୁ ଅନକା ପି କୃପାଦାନ ଅନକା ZUX0610220

*ୀ /21330 30 158 55ସଂ�ୀତା ଅନକା +ା ଏu େକ ଅନକା ZUX0610873

*ୀ /21331 27 158 56ବନଜା ରାଣୀ ଅନକା +ା େଯାେଷଫ କମୁାର ଅନକା ZUX0610899

ପ ୁ /22332 29 158 57ଆରମିନ ମହରିଆ ପି ପ�ଭୁଦୟା ମହରିଆ ZUX0610253

*ୀ /23333 29 158 58ସଂ�ିତା ବାଘ ପି ରଘ ୁବାଘ ZUX0611152

ପ ୁ /24334 27 158 59ବି ଜଜ)  େକେନଡି ପାତ� ପି ବି ଅତୁଲ�ଚ%�  ପାତ� ZUX0610105

*ୀ /25335 27 158 60ସସ\ ିତା ନାଇକ ପି ବିପିନ ନାଇକ ZUX0610311

*ୀ /25336 22 158 61େଜ�ାସ=ା ପଲR ବୀ ପି େଜମh ସାହୁ ZUX1059617

ପ ୁ /26337 37 158 62ରାଜପଲକ ମହା:ି ପି ରାେଜ%�  ପ�ସାଦ ମହା:ି LSL1521475

ପ ୁ /26338 34 158 63ସଂଜୀବ ପpନାଯକ ପି ଜୁଧିv◌ଠ୍ୀର ପpନାଯକ LSL2629061

ପ ୁ /26339 39 158 64ରମାକା: ପpନାୟକ ପି େହମଚ%�  ପpନାୟକ LSL2629053

*ୀ /26340 61 158 65େଜ�ାx=ା ରାଣି ସNମନ +ା ବିମଳ ଚ%�  ସNମନ ZUX0124768

*ୀ /27341 27 158 66ରି>ି ବାଘ +ା ଅବ� ାହମ ବାଘ ZUX1058940

ପ ୁ /27342 29 158 67ଅବ� ାହମ ବାଘ ପି ଶବି ବାଘ ZUX0610667

ପ ୁ /27343 25 158 68ଅନିେକତ ପ�ତୀଶ ନାୟକ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ZUX0818724

ପ ୁ /28344 34 158 69ସନୁୀଲ କଳୂଦୀପ ପି ରଘରୁାମ କଳୂଦୀପ ZUX0610907

ପ ୁ /28345 21 158 70ଜହ=  କR ିଟନ ସନୁା ମା ପାବ) ତୀ କମୁାରୀ ସନୁା ZUX1273788

*ୀ /29346 31 158 71ମାନସୀ ମହରିଆ ପି ପ�ଦିପ ମହରିଆ. ZUX0610352

*ୀ /29347 27 158 72ମୀନାଖୀ ମହୁରିଆ ପି ପ�ଦିପ ମହୁରିଆ ZUX0611079

*ୀ /30348 24 158 73ମିନାEୀ େଖାସR ା ମା ଦିtୀେମାନି େଖାସR ା ZUX1059047

ପ ୁ /30349 29 158 74ସଚିନ କଳୂଦୀପ ପି ଶାମଏୁଲ କଳୂଦୀପ ZUX0610816

ପ ୁ /31350 28 158 75ନେର%�  ଗSା ପି ସେୁର%�  ଗSା ZUX0610782

*ୀ /31351 23 158 76ମମତା ଗyତା +ା ନେର%�  ଗyତା ZUX1059633

*ୀ /32352 31 158 77ସସ\ିତା ଗଡD ପି ବାzାନିଧି ଗଡD ZUX0610428

ପ ୁ /32353 27 158 78ଏଲି ଆଖିସ ଗଡD ପି ବାzାନିଧି ଗଡD ZUX0874503

*ୀ /32354 29 158 79ରଶ\ ିତା ହରିଜନ ପି ବାzାନିଧି ଗଡD ZUX0874495

*ୀ /32355 38 158 80ସାଗରିକା େଖାସR ା - ମାନh ଜୀତ େଖାସR ା ZUX0777839

*ୀ /32356 35 158 81ସହୁାନୀକା େଖାସR ା - ମାନh ଜୀତ େଖାସR ା ZUX0777821

ପ ୁ /33357 31 158 82ଉ{ିୟ େଚଟୀ ପି ଯୀଶଦୁାସ େଚଟୀ ZUX0610360

ପ ୁ /33358 27 158 83ସମିୁN େସାଲମନ େଚଟୀ ପି ଯୀସଦୁାସ େଚଟୀ ZUX0610741

ପ ୁ /33359 27 158 84ଅଜୟ କମୁାର େଚଟୀ ପି ଯୀଶଦୁାନ େଚଟୀ ZUX0610261

*ୀ /34360 41 158 85ସ<ଳୁା ମହା:ି େବନ�ା +ା େହବଲ କମୁାର େବନ�ା ZUX0611012

6 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ> +ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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*ୀ /35361 27 158 86ପସୁ\ ିତା ସାହୁ ପି କ� ୀ#ା ଚ%�  ସାହୁ ZUX0610923

ପ ୁ /36362 24 158 87େଗୗରାମ କଳୁଦୀପ ପି ସଦା କଳୁଦୀପ ZUX0947515

ପ ୁ /36363 55 158 88ଶ>ର ତ:ୀ ପି ଲାଇଖନ ତ:ୀ ZUX0610774

*ୀ /36364 54 158 89ଧନପତି ତ:ୀ +ା ଶ>ର ତ:ୀ ZUX0610766

*ୀ /36365 27 158 90ରଶ\ ି ତ:ୀ ପି ଶ>ର ତ:ୀ ZUX0947531

ପ ୁ /37366 61 158 91ଅନୁଗ�ହ ପାତ� ପି ଦୟାସିUୁ ପାତ� ZUX0611111

*ୀ /37367 57 158 92ଯଶ+ିନୀ ପାତ� +ା ଅନୁଗ�ହ ପାତ� ZUX0611103

ପ ୁ /37368 33 158 93େକ େରା|େଭfଟ ଜାନୁ ପାତ� ପି ଅନୁଗ�ହ ପାତ� ZUX0611137

*ୀ /37369 30 158 94େକ ସଫିଆ ସିକି ପାତ� ପି ଅନୁଗ�ହ ପାତ� ZUX0610444

*ୀ /38370 40 158 95ସମିୁତ� ା ଅ<ନା ନାଇକ +ା ନିର<ନ ଭତ� ା ZUX0610337

*ୀ /39371 31 158 96ପ�ଗତି ହିଆଲ +ା କ() ହିଆଲ ZUX0610808

*ୀ /40372 48 158 97ସବିତା ନାୟକ +ା କମଳ ଚ%�  ନାୟକ ZUX0611202

ପ ୁ /41373 23 158 98ଅଂଶମୁାନ% େପ�ମ ପି ଅନିଲ ଚ%�  େପ�ମ ZUX1146042

*ୀ /41374 38 158 99ମଛ�ଗUା ସିଂ +ା େଜ�ାତି] ର<ନ ସନୁା ZUX0611004

*ୀ /42375 31 158 100ରୁN କମୁାରୀ ନାଗ +ା ବିsୁN କମୁାରୀ ନାଗ ZUX0610295

*ୀ /43376 24 158 101ଶ�ୀୟା ଦାସ ପି ଉଦୟ ଦାସ ZUX1097898

*ୀ /43377 28 158 102ନବିନା େଗୗଡ ପି ପି}ବାସ େଗୗଡ ZUX0611210

ପ ୁ /43378 29 158 103େପ�ାତ�ଷୁ େପ�ମା<ନ େଗୗଡ ପି ୱାନ ର<ନ େଗୗଡ ZUX0652503

ପ ୁ /43379 22 158 104ସବୁାସ େଗୗଡ଼ ପି ପିତବାସ େଗୗଡ଼ ZUX1276708

ପ ୁ /44380 27 158 105ସଗୁମ ସେ%ଶ କସR ା ପି େଲବି କସR ା ZUX0611160

*ୀ /44381 31 158 106ରୁକମଣି େଖାସR ା ପି ଯାକବ େଖାସR ା ZUX0611129

ପ ୁ /45382 28 158 107େସଲଭାସନ ଜହ= ଫଲୁ ପି ମିଲଟନ ଜହ= ିଫଲୁ ZUX0610246

ପ ୁ /46383 57 158 108ମନ ଗSା ପି ସଦୁୁ ଗSା ZUX0610915

ପ ୁ /46384 37 158 109ରାଜ କମୁାର ସନୁା ମା ଶାବିତ�ୀ ସନୁା ZUX0610204

ପ ୁ /46385 21 158 110ଜ] କ�ି�] ସନୁା ମା ପ�ଭାତୀ କମୁାରୀ ସନୁା ZUX1340975

*ୀ /47386 50 158 111ଉସାକିରଣ ନାୟକ +ା ରତ= ାକର ନାୟକ ZUX0646786

ପ ୁ /47387 32 158 112ଜୁବଲ ଯିତ େପ�ମ ପି ରଜN ରଶ\ ି େପ�ମ ZUX0124149

ପ ୁ /48388 65 158 113ପ�ତାପ କମୁାର ନାଗ ପି ଅବଦିନିକ ନାଗ OR/12/089/210252

*ୀ /48389 58 158 114ଉମbଳା ନାଗ +ା ପ�ତାପ କମୁାର ନାଗ OR/12/089/210253

ପ ୁ /48390 26 158 115ପ>ଜ କମୁାର ନାଗ ପି ପ�ତାପକମୁାର ନାଗ ZUX0684159

*ୀ /49391 55 158 116ଶମbଳା କମୁାରୀ ନାଗ +ା ମଳୟ ବସ: ନାଗ LSL1348846

ପ ୁ /50392 60 158 117ମଳୟ ବସ: ନାଗ ପି କମୁର ନାଗ LSL1348853

ପ ୁ /50393 33 158 118ସେୁଦସ ବସ: ନାଗ ପି ମଳୟ ବସ: ନାଗ ZUX0124156

ପ ୁ /52394 68 158 119ସେୁର%�  କମୁାର େବନ�ା ପି ଗାୟକ େବନ�ା LSL1341973

ପ ୁ /52395 56 158 120ଉେପ%�  େବନ�ା ପି ଗାୟକ େବନ�ା OR/12/089/210435

*ୀ /52396 54 158 121ପ�ଫଲୁକମୁାରୀ େବନ�ା +ା ସେୁର%�  କମୁାର େବନ�ା OR/12/089/210434

*ୀ /52397 52 158 122ଅନୁପମା େବନ�ା +ା ଉେପ%�  େବନ�ା OR/12/089/210436

ପ ୁ /52398 25 158 123ଆଲିଫ େବନ�ା ପି ଉେପ%�  କମୁାର େବନ�ା ZUX0818666

*ୀ /52399 24 158 124ନମିତା କଳୂଦୀପ ମା ତୁଳାବତୀ କଳୂଦୀପ ZUX1059641

*ୀ /55400 46 158 125ପନିନାରାଣୀ ହିଆf +ା ସବୁାସିତ େସ=ହମୟ ପାତ� LSL2372027

ପ ୁ /55401 55 158 126ସବୁାସିତ େସ=ହମୟ ପାତ� ପି େପ�ମ ପାତ� ସାଗର LSL2372035

*ୀ /55402 40 158 127ସହୁାନୀ ପାତ� +ା କଇନ କମୁାର ସାଗର LSL1411123

*ୀ /55403 50 158 128କଲ�ାଣିକମୁାରୀ ସାଗର ପି ହମିଦ ହୁେସନ ZUX0279380

ପ ୁ /55404 42 158 129ଅଖୟ କମୁାର ସାଗର ପି େପ�ମପାତ� ସାଗର LSL1411644

*ୀ /55405 41 158 130ସଜୁାତା ସା:ିଲତା ସାଗର ପି େପ�ମପାତ� ସାଗର LSL1373414

ପ ୁ /55406 40 158 131ଗାୟନ କମୁାର ସାଗର ପି େପ�ମପାତ� ସାଗର LSL1341023

ପ ୁ /55407 37 158 132ଆଶସି କମୁାର ସାଗର ପି େପ�ମ ପାତ� ସାଗର LSL1344589

*ୀ /56408 40 158 133ନିଲମରାଣୀ େବନ�ା ପି ଅବିନାଶ ଚ%�  େବନ�ା LSL1343367

ପ ୁ /56409 38 158 134ସ:ସରାଜ େବନ�ା ପି ଅବିନାଶ େବନ�ା LSL2375806

ପ ୁ /56410 34 158 135ଶା:ିରାଜ େବନ�ା ପି ଂ ଅବିନାଶ େବନ�ା ZUX0311738

ପ ୁ /57411 22 158 136ସମୀର ରାଜ କଚିମ ପି ରାେଜଶ କମୁାର କଚିମ ZUX1058973

ପ ୁ /57412 77 158 137ପି ଏଲ ମାହା:ି ପି ଏu ପାଉଲ OR/12/089/210283

*ୀ /57413 50 158 138ସା:ି କମୁାରୀ ମହା:ି +ା ପି ଏଲ ମହା:ି OR/12/089/210284

*ୀ /57414 34 158 139ଇ%� ାଣୀସସ\ିତା ମହା:ି ପି ପିଏଲ ମହା:ି LSL2372092

ପ ୁ /58415 65 158 140ଜହେନସ ହରିଜନ ପି ମାକ ୁହରିଜନ ZUX0124701

*ୀ /58416 60 158 141ତାରାେଦଇ ହରିଜନ +ା ଜହେନସ ହରିଜନ ZUX0124719

ପ ୁ /59417 59 158 142େରଜିୟା େବଗମ ପି େଶ� ଇଦ� ିସ OR/12/089/210386

ପ ୁ /59418 56 158 143େକ ଏମ ଖାଲିଦ ପି େକ ଏମ ମାଧାର OR/12/089/210387

*ୀ /59419 48 158 144ତସନିମ େରହାନା +ା େକ ଏମ ଖାଲିଦ LSL1523703

*ୀ /60420 42 158 145ଏଲିନ ଆSରୁସନ ପି ଆଲବରଟ ଆSରସନ ZUX0279398

ପ ୁ /60421 70 158 146ଆଲବାଟ)  ଅSରସ] ପି େଜମସ ଅSରସନ OR/12/089/210902

*ୀ /60422 65 158 147େଜ�ାତିେରଖା ଅSରସନ +ା ଆଲବାଟ)  ଅSରସନ OR/12/089/210549

7 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ> +ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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*ୀ /60423 40 158 148ଏନି ଆSରସନ ପି ଆଲବରଟ ଆSରସନ ZUX0279406

*ୀ /60424 30 158 149ଅବିଗାଲ ଅSରେସନ ପି ଆଲବାଟ)  ଅSରେସ] ZUX0434936

ପ ୁ /60425 29 158 150ଏରିଲ ଅSରେସ] ପି ଆଲବାଟ)  ଅSରେସ] ZUX0434944

*ୀ /60426 29 158 151ମଣି େଲସଲି ଅେSରେସ] ପି ଆଲବାଟ)  ଅେSରେସ] ZUX0434969

*ୀ /60427 36 158 152ଏ େଜାଏh ପି ଏ ଅSରେସ] ZUX1276740

*ୀ /60428 35 158 153ଏ. େଜାଈସ ପି ଆେ_ଟ)  ଅ]େଡେସ)ନ ZUX1287705

*ୀ /61429 55 158 154ଡାଲି େପ�ିଆ +ା ଧନ େପ�ିଆ LSL1344084

ପ ୁ /61430 50 158 155ଧନ େପ�ିଆ ପି ବୁଟି େପ�ିଆ LSL1344092

*ୀ /61431 25 158 156ସାରଦା େପ�ିଆ ପି ଧନ େପ�ିଆ ZUX0818690

ପ ୁ /62432 32 158 157ସାଗର କମୁାର େବେହରା ପି ଏମାନୁଏଲ ନାୟକ ZUX0684084

ପ ୁ /62433 30 158 160ସମୁନ କଚିମ ପି ସେୁରଖା କଚିମ ZUX0684076

ପ ୁ /63434 70 158 161ସବୁାସ ଚ%�  େହାତା ପି ଗ�ାଧର େହାତା LSL1459734

*ୀ /63435 57 158 162ସପୁ�ଭା େହାତା +ା ସବୁାଷଚ%�  େହାତା LSL1460237

*ୀ /63436 36 158 163ସ\ିତାରାଣୀ େହାତା ପି ସବୁାଶଚ%�  େହାତା LSL2372498

ପ ୁ /63437 32 158 164ସତ� ପ�କାଶ େହାତା ପି ସବୁାଷ ଚ%�  େହାତା ZUX0279414

ପ ୁ /65438 52 158 165ଜୁଧିgିର ପଟନାୟକ ପି ଆପନା ପଟନାୟକ OR/12/089/210484

ପ ୁ /65439 64 158 166ରାେଜ%�  କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗବUୁ ସାହୁ ZUX0124172

ପ ୁ /66440 44 158 167ମେନଶ କମୁାର ମହା:ି - ସଷୁମା ପpନାୟକ ZUX1304104

*ୀ /66441 42 158 168ସଷୁମା ପଟନାୟକ ପି ମେନଶ ପଟନାୟକ LSL1343458

ପ ୁ /66442 32 158 169ପ�ଶା: କମୁାର ପpନାୟକ ପି େହମଚ%�  ପpନାୟକ ZUX0434845

*ୀ /66443 68 158 170ପIୁଲତା ପଟନାୟକ +ା େହମଚ%�  ପଟନାୟକ OR/12/089/210494

ପ ୁ /66444 41 158 171ସକୁା: ପpନାୟକ ପି େହମଚ%�  ପpନାୟକ LSL1342435

*ୀ /66445 32 158 172େହ�ା େଥାମାh ପି ଅମର େଥାମାh LSL1525336

ପ ୁ /67446 72 158 173ଶରତ ଚ%�  େଗୗଡ ପି ସଧିୁର େଗୗଡ LSL2372043

*ୀ /67447 35 158 174େପ�ମେରଖା େଗୗଡ +ା ନବୀନ େଗୗଡ LSL2372050

*ୀ /67448 34 158 175ବିଜ:ି କମୁାରି ଗଉଡ଼ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଗଉଡ଼ ZUX0434829

*ୀ /67449 28 158 176ଲE\ୀ କମୁାରୀ େଗୗଡ +ା େହମ: କମୁାର େଗୗଡ ZUX0611285

ପ ୁ /67450 22 158 177ଜଜ) ବିଟ ହିଆଲ ପି ବଚନ ହିଆଲ ZUX1078229

ପ ୁ /67451 38 158 178ସେୁର%�  ନାୟକ ପି ଡ଼�ରୁ ନାୟକ ZUX0124180

*ୀ /67452 33 158 179ରି>ି ନାୟକ +ା ସେୁର%�  ନାୟକ LSL2379543

ପ ୁ /67453 49 158 180ସିବାଜି ପଟନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ପଟନାୟକ OR/12/089/209070

*ୀ /67454 45 158 181ସବିତା ପଟନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ପଟନାୟକ OR/12/089/209046

*ୀ /67455 69 158 182ପ�ମିଳା ପpନାୟକ ପି ଗ�ଧର ପpନାୟକ OR/12/089/209047

*ୀ /68456 48 158 183ୱାଇ. ନାଗମଣି . +ା ୱାଇ. ନାଗରାଜୁ . LSL1344415

ପ ୁ /68457 48 158 184ସାମସନ ନାଗ ହରିଜନ ପି ପିତା�ର ହରିଜନ LSL1342559

ପ ୁ /68458 24 158 185ହିରାଫିନ ହରିଜନ ପି ଶାମସନ ହରିଜନ ZUX0940783

*ୀ /68459 39 158 186ସନୁ%ା ନାଗ +ା ସାମସନ ନାଗ LSL1342567

*ୀ /68460 48 158 187ୱାଇ ନାଗରାଜୁ ରାଜୁ ପି ୱାଇ ସନ�ାସୀ ରାଜୁ LSL1344407

*ୀ /69461 47 158 188ରତ= ାବତୀ ନିଧି +ା ରାେଜ%�  ନିଧି LSL1344357

*ୀ /70462 38 158 189ରଜନି ବାଘ +ା ସଯୂ�)ମଣି ନାଗ ZUX0610592

ପ ୁ /70463 30 158 190ସରୁଜ ନାଗ ପି ସଯୂ�)ମଣି ନାଗ ZUX0610568

*ୀ /70464 25 158 191ପ�ୀୟୀଶୀ ପାଳ +ା ପ�େମାଦ  କମୁାର ବାଘ ZUX1088541

*ୀ /70465 43 158 192ସେରାଜିନି ପSା +ା ସେମ%�  ପSା LSL2372530

*ୀ /72466 50 158 193ବାସ:ି େଜନା +ା ଗ�ାଧର େଜନା OR/12/089/210603

ପ ୁ /73467 40 158 194ନବୀନ ଗଉଡ ପି ଶରତ ଚ%�  ଗଉଡ LSL1342070

*ୀ /73468 24 158 195େରାଜି ଖରା ପି ର<ନ ଖରା ZUX0874529

ପ ୁ /73469 58 158 196ମହିପାଳ ଚ%�  ନାୟକ ପି କୃପାଦାନ ନାୟକ OR/12/089/210610

*ୀ /73470 52 158 197ଅନିତା ନାୟକ +ା ମହିପାଳ ଚ%�  ନାୟକ OR/12/089/210611

ପ ୁ /73471 31 158 198ଆମନ ନାୟକ ପି ମହିପାଲ ନାୟକ ZUX0279430

*ୀ /73472 39 158 199ଝୁନୁ ରାଓ +ା ଶ�ୀନୁ ରାଓ ZUX0279422

ପ ୁ /75473 56 158 200ପ�ଶା: ଗରଡ଼ା ପି ଅେଶା� ଗରଡ଼ା ZUX1247022

*ୀ /75474 55 158 201ନିତ�ାନ% ଗରଡା ପି ସାମସନ ଗରଡା LSL1344019

ପ ୁ /75475 55 158 202ବିଜୟ ଗରଡା ପି ସାମସନ ଗରଡା OR/12/089/210785

*ୀ /75476 52 158 203ଫୁଲମତି ଗରଡା +ା ନିତ�ାନ% ଗରଡା LSL1344027

*ୀ /75477 51 158 204ଆଲା ଗରଡ଼ା +ା ବିଜୟ ଗରଡ଼ା ZUX1247121

ପ ୁ /75478 40 158 205ଅ<ିତ ଗଡD ପି ବିଜୟ ଗଡD ZUX0940700

ପ ୁ /75479 27 158 206ଅମିତ ଗଡD ପି ବିଜୟ ଗଡD ZUX0610931

*ୀ /75480 26 158 207ପ�ିତି ଗଡD ପି ସଧୁୀର ଗଡD ZUX0818583

*ୀ /75481 25 158 208ର<ିତା ଗରଡା ପି କମୁଦ ଡ�� ୀ ZUX0940718

ପ ୁ /75482 28 158 209ସମିୁତ ଗଡD ପି ବିଜୟ ଗଡD ZUX0940692

*ୀ /75483 26 158 210ସମିୁତା କମୁାରୀ ଗଡD ପି ନିତ�ାନ% ଗଡD ZUX0874560

ପ ୁ /75484 24 158 211ମିଖାଏଲ କମୁାର ଗରଡା ପି ନିତ�ାନ% ଗରଡା ZUX0874578
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ପ ୁ /75485 36 158 212ସରଜ କମୁାର ଶଗରିଆ ପି ଜୁଲିୟସ କମୁାର ଶଗରିଆ ZUX0874602

ପ ୁ /76486 42 158 213ସଂଜିବ ସଗରିଆ ପି ଜୁଲୀଏh ସଗରିଆ LSL1343540

*ୀ /76487 39 158 214ସେରାଜିନି ସଗରୀଆ +ା ସଂଜି� ସଗରୀଆ LSL1343532

ପ ୁ /76488 20 158 215ଅରୁଣ କମୁାର ସାଗରିଆ ପି ସଂଜୀବ ସାଗରିଆ ZUX1287242

*ୀ /76489 27 158 216ରିେଚଲ ମଣି ଶଗରିଆ ପି Wଭାକର ମଣି ଶଗରିଆ ZUX0611301

ପ ୁ /77490 50 158 217ଦିଲିପକମୁାର ନାଗ ମା ସକ:ୁଳା ନାଗ OR/12/089/210751

*ୀ /78491 48 158 218ପଦମା ନାଗ +ା ଦିଲିପ ନାଗ OR/12/089/209094

*ୀ /79492 45 158 219ଏଲିଜାେବଥ କ%ପାନ +ା ନାେଗVର କ%ପାନ OR/12/089/209009

*ୀ /80493 27 158 220େଗାରୀ ହରିଜନ +ା ପି�କୁମୁାର ସାହୁ ZUX0683854

*ୀ /80494 48 158 221େହଲିନାକମୁାରୀ ଶନୁା +ା କା: ଶନୁା OR/12/089/210616

ପ ୁ /80495 31 158 222ସମିୁତ ସନୁା ପି େହଲିନା କମୁାରି ସନୁା ZUX0610493

ପ ୁ /81496 26 158 223ଅମିତ କUପାନ ପି ନାେଗଶ କUପାନ ZUX0940775

ପ ୁ /82497 23 158 224ଆଦଶ) େବନ�ା ପି ଉେପ%�  କମୁାର େବନ�ା ZUX0947549

ପ ୁ /82498 60 158 225ରାେଜସ ସିUୁ ପି ଗପାଳ ସିUୁ OR/12/089/210805

*ୀ /82499 39 158 226ଖ�ୀ�ବUନା ସିUୁ ପି ରାେଜଶ ସିUୁ LSL1359959

*ୀ /83500 57 158 227ସମୁତି ବାଘ +ା ଭଜମନ ବାଘ OR/12/089/210799

ପ ୁ /85501 48 158 228ଚ%�  େବଶ�ା ପି େମାହନ ପାତ�  େବଶ�ା LSL1361112

*ୀ /85502 45 158 229େପ�ମମଣି େବଶ�ା +ା ଚ%�  େବଶ�ା LSL1360007

ପ ୁ /86503 22 158 230ଧିରଜ ଦାନ ପି ଦୀପକ ଦାନ େଗାଲାପ ZUX1225325

*ୀ /86504 32 158 231ଅମିN ମାଧରୁୀ େଗାଲାପ +ା . େଗାଲାପ ZUX0124198

*ୀ /86505 60 158 232ରମାମନି ଗଲୁାପି +ା ଆେଲକସସି ଗଲୁାପି OR/12/089/210662

ପ ୁ /86506 43 158 233ଦିପକଦାନ ଗଲୁାପି ପି ଆେଲକସସି ଗଲୁାପି OR/12/089/209043

ପ ୁ /86507 40 158 234ଖ�ୀ�ଦାନ ଗଲୁାପି ପି ଆେଲକସିସ ଗଲୁାପି LSL2379519

*ୀ /86508 40 158 235େହମା�ିନି ଗଲୁାପି +ା ଦୀପକଦାନ ଗଲୁାପି LSL1343920

*ୀ /87509 46 158 236ଆଲାଦିନ କ%ପାନ +ା ମହନ କ%ପାନ OR/12/089/210642

ପ ୁ /88510 55 158 237ତ�ିେଲାଚନ ହରିଜନ ପି ସ%ିୁ ପା�ି LSL1344423

*ୀ /88511 50 158 238ସାବିନା ପା�ି +ା ତ�ିେଲାଚନ ପା�ି OR/12/089/210639

ପ ୁ /89512 45 158 239ଯାକବୁ ବାଘ ପି େମାହନ ବାଘ LSL1359058

*ୀ /89513 40 158 240ନବିନା ବାଘ +ା ଆୟବ ବାଘ LSL1344068

*ୀ /89514 40 158 241ଲଳିତା ବାଘ +ା ଯାକବୁ ବାଘ LSL1344050

ପ ୁ /90515 28 158 242ମ�ଳଦାନ ନାଚା ପି ମ� ଦୟାମଣି ନାଗ ZUX0610238

ପ ୁ /90516 60 158 243ନୀଳକ� ନାଗ ପି ମାଥିଓ ନାଗ LSL1359041

*ୀ /90517 46 158 244ଦୟାମଣି ନାଗ +ା ନିଳକ� ନାଗ OR/12/089/210644

ପ ୁ /90518 40 158 245ପ�ଫଲୁ ନାଗ ପି ନୀଳକ� ନାଗ LSL1341718

*ୀ /90519 33 158 246ପ�ଶା:ି ନାଗ +ା ପ�ଫଲୁR  ନାଗ ZUX0669093

*ୀ /90520 32 158 247ଫଲୁମଣି ନାଗ ପି ନୀଳକ� ନାଗ ZUX0610287

ପ ୁ /90521 28 158 248ମ�ଳଦାନ ନାଗ ପି ନୀଳକ� ନାଗ ZUX0940791

*ୀ /90522 26 158 249ଶା:ିମଣି ନାଗ ପି ନୀଳକ� ନାଗ ZUX0683946

*ୀ /90523 24 158 250ସ<ିତା ନାଗ +ା ମ�ଳଦାନ ନାୟଗ ZUX0940684

ପ ୁ /91524 57 158 251ସନିୁଲ ଭତ�ା ପି ଖ�ି�େସବକ ଭତ�ା LSL1359090

*ୀ /91525 45 158 252ଲତା ଭାତ�ା +ା ସନୁୀଲ ଭାତ�ା LSL1360148

ପ ୁ /91526 45 158 253ରାେଜ%�  ଭାତ�ା ପି ଖ�ୀ�େସବକ ଭାତ�ା LSL1361146

*ୀ /91527 42 158 254େପ�ମ ଭତ�ା +ା ରାେଜ%�  ଭତ�ା LSL1361096

*ୀ /91528 24 158 255ସନୁାମଣି ଭତ�ା +ା ଶ�କିା: ଭତ�ା ZUX1287713

ପ ୁ /91529 20 158 256ଶ�ୀକା: ଭତ�ା ପି ରାେଜ%�  ଭତ�ା ZUX1247105

ପ ୁ /92530 24 158 257ଆକାଶ ବାଘ ପି ଦୟାଦାନ ବାଘ ZUX0874594

*ୀ /92531 55 158 258େପ�ମସିଳା ବାଘ +ା ଖ�ି�ଦାନ ବାଘ OR/12/089/210636

ପ ୁ /92532 47 158 259ଦୟାଦାନ ବାଘ ପି ଖ�ୀ�ଦାନ ବାଘ OR/12/089/210635

*ୀ /92533 42 158 260େଫବିୖମଣି ବାଘ +ା ଦୟାଦାନ ବାଘ LSL1344530

ପ ୁ /92534 38 158 261ଇVରଦାନ ବାଘ ପି ଖ�ୀ�ଦାନ ବାଘ LSL2371987

*ୀ /92535 35 158 262ନିମ)ଳା ବାଘ +ା ଇVରଦାନ ବାଘ LSL2372548

ପ ୁ /93536 55 158 263ସବୁାସ ମାହ:ି ପି ନାତ�ା ମାହ:ି LSL1359033

*ୀ /93537 43 158 264ସନିୁତା ମହା:ି +ା ସବୁାସ ମହା:ି LSL1344555

ପ ୁ /93538 65 158 265ଶଶିୁଳ ନାଗ ପି େଗାରା ନାଗ OR/12/089/210653

*ୀ /93539 60 158 266ଶଶିୁଳା ନାଗ +ା ଶଶିୁଳ ନାଗ OR/12/089/210654

*ୀ /93540 40 158 267ସତ� ନାଗ +ା ଭାcର ଗରଡା LSL1349737

ପ ୁ /93541 39 158 268ସନୁୀଲ କମୁାର ନାଗ ପି ସଶୁୀଳ ନାଗ LSL1358902

*ୀ /94542 65 158 269ସାବିତ�ୀ ନାୟକ +ା ରାଧ� ନାୟକ OR/12/089/210629

*ୀ /95543 50 158 270ଆଲେମରି ବାଘ +ା ଦିବରାଜ ବାଘ OR/12/089/210627

*ୀ /95544 38 158 271ମମତା ବାଘ ପି ଦିବରାଜ ବାଘ ZUX0124206

*ୀ /96545 31 158 272ଯାମିନୀ ବାଘ +ା ମନଜ ବାଘ ZUX0818567

ପ ୁ /96546 55 158 273େପ�ମ ସରଣି ନାଗ ପି ମ�ଳଦାନ ନାଗ OR/12/089/210634
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ପ ୁ /97547 55 158 274ବିନଦ କସଲା ପି ଆନ% କସଲା OR/12/089/210659

*ୀ /97548 50 158 275ଫଲୁମଣି କସଲା +ା ବିନଦ କସଲା OR/12/089/210660

ପ ୁ /98549 38 158 276ପ�ଶା: କମୁାର କଚିମ ପି କମୁର େଖାସଲା LSL1383330

ପ ୁ /98550 65 158 277କମୁର େଖାସଲା ପି ଆନ% େଖାସଲା LSL1360049

*ୀ /98551 60 158 278େମାହିନୀ େଖାସଲା +ା କମୁର େଖାସଲା LSL1360031

ପ ୁ /98552 24 158 279ରାେଜଶ କମୁାର ନାଇକ ପି ଗରୁୁ ନାଇକ ZUX1073980

ପ ୁ /98553 48 158 280ଗରୁୁ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ LSL2375814

*ୀ /98554 43 158 281ମିନତି ନାୟକ +ା ଗରୁୁ ନାୟକ LSL2375822

*ୀ /99555 28 158 282ତାରାନୁମ ଖରୁେଦଶ ପି ରିଆଜୁଲ ହାକ ZUX0811851

ପ ୁ /99556 26 158 283ଅନିଲ କମୁାର ନାଇକ ପି ହରି ନାୟକ ZUX0683862

*ୀ /99557 24 158 284ଅନିତା ନାଇକ ପି ହରି ନାଇକ ZUX0947556

ପ ୁ /99558 55 158 285ହରୀ ନାୟକ ପି ରାମଚ%�  ନାୟକ OR/12/089/210803

*ୀ /99559 48 158 286ପଦମା ନାୟକ +ା ହରୀ ନାୟକ OR/12/089/209044

*ୀ /99560 61 158 287ସାଦାକା ପାରବିର +ା ରିଆଜୁଲ ହାକ ZUX0811844

ପ ୁ /99561 27 158 288ଡି ସିବା ପି ଡି ଶ�ୀନୁ ZUX0684142

*ୀ /99562 25 158 289ଫଉଜିଆ ତନବିର ପି େଶଖ ଇଦରିସ ZUX0861252

*ୀ /100563 32 158 290ପ�ିୟ>ା ଧାନଫଲୁ +ା ସ<ୟ ମହା:ି ZUX0435362

*ୀ /100564 28 158 291ସନିୁତା ଧାନଫଲୁ +ା ଦାେନVର ଧାନଫଲୁ ZUX0610113

*ୀ /100565 65 158 292ସରଜିନି ଧାନଫଲୁ +ା ସିେ6Vର ଧାନଫଲୁ ZUX0279463

*ୀ /100566 39 158 293ମାଇକଲତା ଧାନଫଲୁ ପି ସିେ6Vର ଧାନଫଲୁ LSL1358969

ପ ୁ /100567 38 158 294ଫିେରାଜ ରାଜ ଧାନଫଲୁ ପି ଆେବଦ ଧାନଫଲୁ ZUX0311746

*ୀ /100568 33 158 295ସU�ାଲପ ଧାନଫଲୁ ପି ସିେ6Vର ଧାନଫଲୁ ZUX0279471

*ୀ /101569 58 158 296କାଦ�ିନୀ ବୀର +ା ଦିtିଜୟ ବୀର LSL1360080

*ୀ /101570 38 158 297ସ\ିତାେରାଜାଲିନ ବିର ପି ଦିtିଜୟ ବିର LSL1359363

ପ ୁ /101571 34 158 298େଯାେଶ� କମୁାର ବୀର ପି ଦିtୀଜୟ ବୀର ZUX0279497

*ୀ /101572 33 158 299ଏଲିଜାେବ� ବୀର ପି ଦିtୀଜୟ ବୀର ZUX0279489

ପ ୁ /101573 38 158 300ସଜିୁତ କମୁାର ସନୁା ପି ଅବିନାଶ ସନୁା ZUX0124214

ପ ୁ /102574 62 158 301ବିଜୟ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି େଗରସନ କଳୁଦୀପ LSL1382944

*ୀ /102575 38 158 302ସ\ିତା ମାଗDେରଟ କଳୁଦୀପ ପି ବିଜୟ କମୁାର କଳୁଦୀପ LSL1382951

*ୀ /102576 32 158 303ସିକି ନାଇକ ମା ସକୁା:ୀ ନାଇକ ZUX0610618

ପ ୁ /103577 65 158 304କୃପାଦାନ ଅନକା ପି ରୁେବନ ଅନକା OR/12/089/209100

ପ ୁ /103578 39 158 305ସନୁୀଲ କମୁାର ଅନକା ପି କୃପାଦାନ ଅନକା LSL1341510

*ୀ /103579 38 158 306ଇଶା ଅନକା ପି କୃପାଦାନ ଅନକା LSL1344373

*ୀ /103580 27 158 307hଵାତୀ ଅନକା +ା ପିତୁ ଅନକା ZUX0683938

ପ ୁ /103581 33 158 308ଦୁଜ) ୟ ବାରିକ - ମଧ ୁବାରିକ ZUX0683896

*ୀ /103582 31 158 309ସ�ୀତା ବାରିକ +ା ଦୁଜ�) ବାରିକ ZUX0683888

*ୀ /104583 41 158 310ମୀନା କମୁାରୀ ନାୟକ +ା ନବୀନ ନାୟକ LSL1383447

ପ ୁ /105584 65 158 311ଆଲବାନ େବନ�ା ପି ଖ�ି�େଦାସ େବନ�ା LSL1340603

*ୀ /105585 55 158 312ଉମbଲା େବନ�ା +ା ଆଲବାନ େବନ�ା LSL1340595

ପ ୁ /105586 43 158 313ସାମ: େଶଖର େବନ�ା ପି ଆଲବାନ େବନ�ା LSL1341668

ପ ୁ /105587 41 158 315ଖ�ୀ�ଦାନ େବନ�ା ପି ଆଲବାନ େବନ�ା LSL1383504

*ୀ /105588 32 158 317ବିେନାଦିନୀ େବନ�ା ପି ଆfବା] େବନ�ା ZUX0279521

*ୀ /105589 47 158 318ଧାମbକା େଗୗଡ଼ +ା ସେୁର%�  କମୁାର େଗୗଡ଼ ZUX0434902

ପ ୁ /105590 30 158 319ସେ:ାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ବୃ%ାବନ ପ�ଧାନ ZUX0434860

ପ ୁ /106591 27 158 320ଅଭିେଶଖରାଜ ଖସR ା ମା ସU�ାରାଣୀ ଖସR ା ZUX0683953

*ୀ /106592 39 158 321ସାରିକା େଖାସଲା +ା ଳିଭି� େ�ା] େଖାସଲା LSL1360163

*ୀ /106593 68 158 322ଯମନୁା ପାଣିଗ�ାହୀ +ା ଉେପ%�  ନାଇକ ZUX0279539

ପ ୁ /106594 31 158 323ଶ�ାମ ସ%ୁର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଉେପ%�  ପାଣିଗ�ାହି LSL1341569

*ୀ /106595 28 158 324ସ< ୁ̀ ା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଉେପ%�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0646760

ପ ୁ /107596 59 158 325ଭ`ରାମ ହରିଜନ ପି କମଳେଲାଚନ ହରିଜନ LSL1515816

*ୀ /107597 55 158 326ପଦମଲତା ହରିଜନ +ା ଭ`ରାମ ହରିଜନ OR/12/089/210618

ପ ୁ /107598 28 158 327ରାଜୁ ହରିଜନ ପି ଭ`ରାମ ହରିଜନ ZUX0435107

*ୀ /107599 27 158 328ରି>ି ହରିଜନ ପି ଭ`ରାମ ହରିଜନ ZUX0611194

ପ ୁ /108600 23 158 329ବିକାଶ କମୁାର ଗରଡ଼ା ପି ବାବୁଲା ଗରଡ଼ା ZUX1073964

ପ ୁ /108601 27 158 330ଇମ�ାନ ଗଡD ପି ବାବୁଲା ଗଡD ZUX0818716

*ୀ /108602 35 158 331େପ�ମଲତା େଗୗଡ଼ +ା ଚ%�  େମାହନ େଗୗଡ଼ ZUX0124230

ପ ୁ /108603 48 158 332ବାବୁଲା ଗଉଡା ପି ସାମସନ ଗଉଡା OR/12/089/210665

*ୀ /108604 45 158 333ତାରା ଗଉଡା +ା ଶଧିୁର ଗଉଡା OR/12/089/210668

ପ ୁ /108605 43 158 334ସଯୂ�)ମଣି ଗଉଡା ପି ବାବୁଲା ଗଉଡା LSL1343904

*ୀ /108606 25 158 335ଆଶା ଗଡD ପି ବାବୁଲା ଗଡD ZUX0818633

ପ ୁ /108607 31 158 336ସରୁଜ ହରିଜନ ପି ଆଲେମରୀ ବାଘ ହରିଜନ ZUX0610121

*ୀ /109608 25 158 337ଶଭୁଶ�ୀ େସ=ହମୟୀ ନାଏକ ପି ଭାcର ଚ%�  ନାଏକ ZUX0818534
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ପ ୁ /109609 70 158 338ପ�କାଶଚ%�  ନାୟକ ପି କୃପାଦାନ ନାୟକ ZUX0646877

*ୀ /109610 60 158 339ସରଜିନି ନାୟକ +ା ପ�କାସଚ%�  ନାୟକ ZUX0646869

ପ ୁ /109611 43 158 340ସtୁ ପ�ଭାତ ନାୟକ ପି ପ�କାଶ ନାୟକ LSL1343961

*ୀ /109612 40 158 341ମରିୟମ ନାୟକ +ା ସtୁ ପ�ଭାତ ନାୟକ LSL1343979

ପ ୁ /109613 40 158 342ଭୂବନଚ%�  ନାୟକ ପି ପ�କାଶଚ%�  ନାୟକ LSL1343896

ପ ୁ /109614 39 158 343ପ�ଭାତ ଚ%�  ନାୟକ ପି ପ�କାଶ ଚ%�  ନାୟକ LSL1359009

*ୀ /109615 38 158 344ପ�ଣତୀ ନାୟକ ପି ପ�କାଶ ଚ%�  ନାୟକ LSL1344464

*ୀ /109616 35 158 345ମନେମାହିନୀ ନାୟକ +ା ଭୁବନଚ%�  ନାୟକ LSL2375780

*ୀ /109617 31 158 346ସଜୁାତା ନାୟକ +ା ପ�ଭାତ ଚ%�  ନାୟକ ZUX0610725

*ୀ /109618 33 158 347ସବୁାଶିନି ପାତ� +ା ସତ�ବାଦି ପାତ� ZUX0124248

ପ ୁ /110619 51 158 348ରାଯ ୁନାୟୁଡୁ ପି ଗବି% ନାୟୁଡୁ OR/12/089/210200

*ୀ /110620 48 158 349ସବିତା ନାୟୁଡୁ +ା ରାଯ ୁନାୟୁଡୁ OR/12/089/210201

ପ ୁ /110621 23 158 350ସାନ ସମରପ�ୀତ ସାଧ ୁ ପି କିେଶାର ସାଧ ୁ ZUX1069111

ପ ୁ /111622 62 158 351େକ ଭି ଆର ସନ ପଟନାୟକ ପି େକ ଭିଏମ ପଟନାୟକ OR/12/089/210591

*ୀ /112623 28 158 352ସR ିକ ରାଇଚାଲ ହରିଜନ ପି ଶାମେସନ ହରିଜନ ZUX0611269

*ୀ /112624 43 158 353ଅ:ସିନି ନାୟକ +ା ଇମାନୁଏଲ ନାୟକ ZUX0525063

*ୀ /113625 55 158 354ଲତା ତୁରୁକ +ା ପିତବାସ ତୁରୁକ OR/12/089/210607

ପ ୁ /113626 40 158 355ରାେଜ%�  ତୁରୁକ ପି ପିତବାସ ତୁରୁକ LSL1361120

*ୀ /113627 36 158 356ପKୁା ତୁରୁକ +ା ରାେଜ%�  ତୁରୁକ LSL2372274

*ୀ /113628 25 158 357ଶା:ି ତୁରୁକ - ଲତା କମୁାରୀ ତୁରୁକ ZUX1247089

ପ ୁ /114629 30 158 358ଖଗପତି ହରିଜନ ପି ସମାରୁ ହରିଜନ ZUX0874420

*ୀ /114630 29 158 359ସିAି ହରିଜନ +ା ଖଗପତି ହରିଜନ ZUX0874438

*ୀ /114631 48 158 360କ:ୁଳା କମୁାରି େମେହର +ା ଦୁଃଖରୁାମ େମେହର OR/12/089/208636

*ୀ /114632 50 158 361ପଦ\ ଜା ନାଇକ +ା େହମ: ଚ%�  ନାଇକ LSL1411115

ପ ୁ /114633 60 158 362ଉଦୟଚ%�  ନାୟକ ପି ଆଲବାନ ନାୟକ LSL1340561

ପ ୁ /114634 52 158 363େହମ: ନାୟକ ପି ଆଁଲବାନ ନାୟକ OR/12/089/210511

*ୀ /114635 45 158 364େଶଳୖ କମୁାରୀ ନାୟକ +ା ଉଦୟ ନାୟକ OR/12/089/210515

*ୀ /114636 42 158 365ସକୁା:ି ନାୟକ +ା ଗଗନ ନାୟକ OR/12/089/210516

ପ ୁ /114637 42 158 366ଜିସଦୁାନ ନାୟକ ପି ଆଲବାନ ନାୟକ ZUX0525071

ପ ୁ /114638 39 158 367ଯନରାଇଟ ନାୟକ ପି ଗଗନ ନାୟକ LSL1341585

*ୀ /114639 33 158 368ନିଖିଳା ରାଣୀ ନାୟକ ପି ଗଗନ ଚ%�  ନାୟକ ZUX0124255

ପ ୁ /114640 28 158 369ଶିnା ଚା% ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାୟକ ZUX0874446

ପ ୁ /114641 25 158 370ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାୟକ ZUX0874453

*ୀ /114642 19 158 371େପ�ାହିତ ନାୟକ ପି େହମ: ନାୟକ ZUX1352749

*ୀ /115643 29 158 372ନିେବଦିତା ମହା:ି ପି େକଦାର ନାଥ ମହା:ି ZUX0610865

ପ ୁ /115644 48 158 373େକଦାରନାଥ ମହା:ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା:ି OR/12/089/198667

*ୀ /115645 47 158 374ସରଜିନି ମାହା:ି +ା େକଦାର ମାହା:ି OR/12/089/198668

ପ ୁ /115646 25 158 375ଶେୁଵ%ୁ ମହ:ି ପି େକଦାର ନାଥ ମହ:ି ZUX0861187

ପ ୁ /116647 49 158 376କାନନ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଇ%�ମଣି ପ�ଧାନ LSL1459742

*ୀ /116648 44 158 377ପ�ଭାସିନି ପ�ଧାନ +ା କାନନ କମୁାର ପ�ଧାନ LSL1459759

ପ ୁ /116649 44 158 378ବିପିନ ପ�ଧାନ ପି ଇ%�ମଣି ପ�ଧାନ ZUX0124263

ପ ୁ /118650 60 158 379ଶରତଚ%�  ପ�ଧାନ ପି ଖଲି ପ�ଧାନ OR/12/089/209048

*ୀ /119651 53 158 380ଖ�ୀ�ପ�ିୟା େଗୗଡ +ା ଗାରଫିଲ େଗୗଡ OR/12/089/210856

ପ ୁ /120652 35 158 381ର<ିତ ଡ�� ୀ ପି ପାତ� ଡ�� ୀ ZUX0279588

*ୀ /120653 32 158 382ସାବିତ�ୀ ଡ�� ୀ +ା ର<ିତ ଡ�� ୀ ZUX0646851

ପ ୁ /120654 58 158 383ମ�ଲା ହିଆଲ ପି ଲଛମି ହିଆଲ ZUX0124271

*ୀ /120655 52 158 384ଡୁଲସା ହିଆଲ +ା ମ�ଲା ହିଆଲ ZUX0124289

ପ ୁ /120656 40 158 385ମ�ଳଦାନ ହିଆଲ ପି ମ�ଳା ହିଆଲ ZUX0279554

ପ ୁ /120657 31 158 386ସନୁାଧର ହିଆଲ ପି ମ�ଳା ହିଆଲ ZUX0610881

*ୀ /120658 30 158 387କମୁାରୀ ପଜୁାରୀ ପି ବୁଦୁରାମ ପଜୁାରୀ ZUX1086610

*ୀ /121659 55 158 388ସନମତି କଲୁଦିପ +ା ସମୁାର କଲୁଦିପ OR/12/089/210458

*ୀ /121660 35 158 389ମରିୟu କଳୁଦୀପ +ା ସାମଏୁଲ କଳୁଦୀପ ZUX0279604

*ୀ /121661 32 158 390ସାରିକା କଳୁଦୀପ ପି କମୁର କଳୁଦୀପ ZUX0279596

ପ ୁ /123662 26 158 391ଫିରଜ ହରିଜନ ପି ତ�ିନାଥ ହରିଜନ ZUX0683805

*ୀ /123663 70 158 392ସବିତାକମୁାରି ପାତ� +ା ପ�ହଲାଦ ପାତ� OR/12/089/210268

ପ ୁ /123664 45 158 393ଗଦାଧର ପାତ� ପି ଡ଼�ରୁ ପାତ� ZUX0435271

ପ ୁ /123665 44 158 394ଆନ%କମୁାର ପାତ� ପି ପ�ହଲାଦ ପାତ� ZUX0761742

ପ ୁ /123666 40 158 395ସରୁଜ କମୁାର ପାତ� ପି ପ�ହଲାଦ ପାତ� LSL1340512

ପ ୁ /123667 39 158 396ଅେଶାକ ପାତ� ପି ପ�ହଲାଦ ପାତ� ZUX0124297

*ୀ /123668 35 158 397ସ\ିତା ପାତ� +ା ଗଦାଧର ପାତ� ZUX0435255

ପ ୁ /123669 35 158 398ସତ�ବାଦୀ ପାତ� ପି ପ�ହଲR ାଦ ପାତ� OR/12/089/210269

*ୀ /124670 48 158 399ପIୁା<ଳି େଖାସଲା +ା ରାେଜ%�  େଖାସଲା OR/12/089/210403
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ପ ୁ /125671 33 158 400ସଚିନ ଦାସ ପି ରେମଶ ଦାସ ZUX0610733

*ୀ /125672 33 158 401ସବୁା�ାନୀ ଦାସ +ା ସଚିନ ଦାସ ZUX0610709

ପ ୁ /125673 26 158 402ୟହନ ହରିଜନ ପି ଶିବ ହରିଜନ ZUX0861070

ପ ୁ /125674 65 158 403ସଦୁର କଳୁଦିପ ପି ଶ�ାମ କଳୁଦିପ ZUX0279612

*ୀ /125675 55 158 404କମଳା କଳୁଦିପ +ା ସ%ୁର କଳୁଦିପ ZUX0124313

ପ ୁ /126676 39 158 405ପ�ଣବ କିେଶାର ନାୟକ ପି େଡରିୟh େଡଭିq ନାୟକ ZUX1237262

*ୀ /127677 42 158 406ଯମନୁା ହନୁ +ା ରାମ ହନୁ OR/12/089/209082

ପ ୁ /127678 55 158 407କୃ# ଖରା ପି ସଖୁଦାସ ଖରା OR/12/089/209086

ପ ୁ /127679 38 158 408କୟନିକମୁାର ସାଗର ପି େପ�ମପାତ�  ସାଗର OR/12/089/209074

ପ ୁ /128680 62 158 409ଜଗଦୀଶ ନାଗ ପି ସନସାଇ ନାଗ LSL1359124

*ୀ /128681 58 158 410ପ�ମିଳା ନାଗ +ା ଜଗଦିଶ ନାଗ LSL1359116

ପ ୁ /129682 45 158 411ସନୁାମ କସଲା ପି ଶସି କସଲା OR/12/089/210404

*ୀ /129683 40 158 412ମାଲତି କମୁାରି କସଲା +ା ସନୁାମ କସଲା OR/12/089/210405

*ୀ /130684 45 158 413ନଳିନୀ କମୁାରୀ ବାଘ +ା ପ�ଫିଲ କମୁାର ବାଘ LSL1343870

ପ ୁ /130685 45 158 414ପ�ଫଲୁ କମୁାର ବାଘ ପି େମାହନ କମୁାର ବାଘ LSL1344506

ପ ୁ /130686 25 158 415କାେଲବ େବନ�ା ପି ଖଗପତି େବନ�ା ZUX0874586

*ୀ /130687 19 158 416େହେ|ଲ େବ]ଯା - କାେଲବ େବ]ଯା ZUX1351287

*ୀ /130688 65 158 417ସାବିନ କମୁାରୀ େଗୗଡ +ା େବନ�ାମିନ ନାୟକ LSL1343441

ପ ୁ /131689 31 158 418ଆ]େସ] ନାଇକ ପି ଆେSରସ] ନାଇକ ZUX0610683

*ୀ /131690 50 158 419େପ�ମଲତା ନାୟକ +ା ଆSରସ] ନାୟକ OR/12/089/210449

ପ ୁ /131691 36 158 420ରବୀନସନ ନାୟକ ପି ଆSରେସନ ନାୟକ LSL2372456

*ୀ /131692 32 158 421େରାହୀନୀ ରସ\ିତା ନାୟକ ମା େପ�ମ ଲତା ନାୟକ ZUX0610543

*ୀ /133693 41 158 422ମମତା ପଟନାୟକ ପି ପଣୂ)ଚ%�  ପଟନାୟକ ZUX0683912

ପ ୁ /133694 48 158 423ଗିରିଜାଶ>ର ପpନାୟକ ପି ପ(ୁ)ଚ%�  ପନାୟକ LSL1342021

*ୀ /135695 55 158 424କମଲା କଲୁଦିପ +ା ଇସହାକ କଲୁଦିପ OR/12/089/210623

*ୀ /136696 56 158 425େପ�ମଶିଲା ବାଘ +ା ପାତ�  ବାଘ OR/12/089/210650

ପ ୁ /136697 60 158 426ଅ{ ୁ)ନ ହରିଜନ ପି ଡ�ରୁୁ ହରିଜନ OR/12/089/210645

*ୀ /136698 55 158 427ସବୁ() ହରିଜନ +ା ଅ{ ୁ)ନ ହରିଜନ OR/12/089/210646

ପ ୁ /136699 43 158 428ଡ�ରୁ ହରିଜନ ପି ଘାସି ହରିଜନ LSL1341528

*ୀ /136700 35 158 429ଶା:ିମଣି ହରିଜନ +ା ଡ�ରୁ ହରିଜନ ZUX0124321

*ୀ /136701 30 158 430ରୁକ\ ଣୀ ହରିଜନ ପି ଅଜୁ) ନ ହରିଜନ ZUX0684134

ପ ୁ /136702 27 158 431ରାଜିବ କଚିମ ହରିଜନ ପି ଅଜୁ) ନ ହରିଜନ ZUX0610303

*ୀ /136703 26 158 432ତିଳତମା ହରିଜନ +ା ରାଜିବ କଚିମ ହରିଜନ ZUX0940734

*ୀ /137704 29 158 433ଲE\ୀ ଗରଡା ପି +ରାଜ ଗରଡା ZUX0818559

ପ ୁ /138705 43 158 434ଧୀେରାଜ ରାଜ ଧାନଫଲୁ ପି ଆେବଦ କର ଧାନଫଲୁ ZUX0610378

ପ ୁ /138706 43 158 435ସରୂଜ ରାଜ ଧାନଫଲୁ ପି ଆେବଦ କର ଧାନଫଲୁ ZUX0435388

*ୀ /138707 35 158 436ଏଲିୟାରାଣୀ ଧାନଫଲୁ ପି ଆେବ�କର ଧାନଫଲୁ ZUX0435131

*ୀ /138708 34 158 437ଜିମିମା ଧାନଫଲୁ +ା ସରୁଜରାଜ ଧାନଫଲୁ ZUX0435057

ପ ୁ /138709 31 158 438ଧିେର] ରାଜ ଧାନଫଲୁ ପି ଆେବଦକର ଧାନଫଲୁ ZUX0279646

*ୀ /138710 29 158 439ଆନିଶା କା}bକ ପି ସଦୁାମ କା}bକ ZUX0365627

*ୀ /139711 55 158 440ସନିୁତା ମହାରିଆ +ା ଇଶାକ ମହାରିଆ OR/12/089/210075

*ୀ /139712 40 158 441ସଶ\ତିା ମହରିଆ ପି ଇଶାକ େମାହନ ମହରିଆ LSL1411990

ପ ୁ /139713 35 158 442ଇଫ�ିୟମ ମହରିଆ ପି ଇଷାd ମହରିଆ LSL2371920

*ୀ /139714 33 158 443ରଶ\ୀତ ମହରିଆ ମା ଇଷାd ମହରିଆ LSL2372233

*ୀ /139715 28 158 444ର<ିତା ମହରିଆ ପି ଇସାକ େମାହନ ମହରିଆ ZUX0435230

*ୀ /140716 69 158 445ମ ୁ̀ ାମଣି େବଶ�ା +ା ଧନଜ) ୟ େବଶ�ା ZUX0434696

ପ ୁ /140717 63 158 446ବାଲାଜି ନାଗ ପି େଗାବି% ନାଗ ZUX0669044

ପ ୁ /140718 36 158 447ରାେଜ%�  ନାଗ ପି ସେୁର%�  ନାଗ ZUX0124339

*ୀ /140719 32 158 448ସ<ୀତା ନାଗ +ା ରାେଜ%�  ନାଗ ZUX0124347

*ୀ /140720 25 158 449େବଲା ନାଗ ପି ବାଲାଜି ନାଗ ZUX0818641

*ୀ /141721 45 158 450େହେଲନ ବିVାସି +ା ବି .ବି. ରାଜୁ ବିVାସି LSL2375863

*ୀ /141722 42 158 451େରାଜାଲିନ ବିVାସି ପି ଆଲେଫଡ ବିVାସି OR/12/089/210236

*ୀ /141723 46 158 452ସଂଯ ୁ̀ ା ଦାସ +ା େପ�ମ କୃ# ଦାସ ZUX0669077

*ୀ /141724 38 158 453ମାେନVିନୀ ଦାସ +ା ପ�ଫୁଲ କମୁାର ଦାସ ZUX0279653

*ୀ /141725 38 158 454ଇଭନୱଲିନ ଜୁମାନୀ +ା ଭାରତ କମୁାର ଜୁମାନୀ ZUX1283217

*ୀ /142726 35 158 455େମରୀ େଗୗଡ +ା ପ�ବୀଣ ଚ%�  େଗୗଡ LSL2372118

ପ ୁ /142727 21 158 456େସୗରଭ ଗଡD ପି େହବଲ  ଚରଣ ଗଡD ZUX1069087

*ୀ /142728 67 158 457େଫବିୖ କମୁାରୀ ମାଳି +ା ଆର.ଅମର ରାଓ LSL1341106

ପ ୁ /142729 55 158 458ବିVନାଥ ନାରା ପି ଖ�ୀ�ିଆନ ଦାସ ନାରା LSL2375871

*ୀ /142730 50 158 459ଅଜ:ି କମୁାରି ନାରା +ା ବିVନାଥ ନାରା LSL2375889

ପ ୁ /142731 34 158 460ଜୀବ: ପରିଛା ପି ପ�ଦୀପ ପରିଛା ZUX0434910

*ୀ /142732 29 158 461ଜୟ:ୀ ପରିଛା +ା ଜୀବ: ପରିଛା ZUX0434597

12 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ> +ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /142733 68 158 462ଆର.ଅମର ରାଓ ପି ଆର. େପ�ାୟା ରାଓ LSL1341098

ପ ୁ /142734 53 158 463େଜuସ ମାଲକମ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ LSL1443332

*ୀ /142735 52 158 464ଆରତୀ ସାହୁ +ା େଜuସ ମାଲକମ ସାହୁ LSL1443340

*ୀ /142736 28 158 465ଜସମୀନ ପେଲନ ସାହୁ ପି େଜମସ ମାଲକମ ସାହୁ ZUX0818526

ପ ୁ /142737 25 158 466ଜାସେପର ସାମଏୁଲ ସାହୁ ପି େଜମସ ମାଲକମ ସାହୁ ZUX0818492

*ୀ /143738 27 158 467ନମିତା ଆଶା +ା ହିସବ] ଆଶା ZUX0874537

*ୀ /143739 34 158 468ମଗଦଲିନି ବାଘ +ା ଏଲିଆ ବାଘ ZUX0610675

ପ ୁ /143740 54 158 469ତୁବଲ ବାଘ ପି ହରି ବାଘ LSL1521558

*ୀ /143741 50 158 470ରତ= ମଣି ବାଘ +ା ତୁବଲ ବାଘ LSL1521749

ପ ୁ /143742 34 158 471ଏଲିଓ ବାଘ ପି ତୁଦଲ ବାଘ ZUX0279661

ପ ୁ /143743 61 158 472ରାେଜ%�  େଗୗଡ ପି ଦୟାବାନ େଗୗଡ LSL2372365

*ୀ /143744 54 158 473ଆଲୁକାମଣି େଗୗଡ +ା ରାେଜ%�  େଗୗଡ LSL2372373

*ୀ /143745 32 158 474ଜୟ:ୀ ମିଣି େଗୗଡ ପି ରାେଜ%�  କମୁାର େଗୗଡ ZUX0611251

ପ ୁ /143746 36 158 475ଚ%� େମାହନ େଗୗଡ଼ ପି ରାେଜ%�  କମୁାର େଗୗଡ଼ ZUX0435438

*ୀ /143747 28 158 476ପ�ତିମା କମୁାରି କସR ା +ା ପବିତ�  କସR ା ZUX0874545

*ୀ /143748 29 158 477ନିରୁପମା ଟାକରି ପି ମହାନ% ଟାକରି ZUX0683813

*ୀ /144749 19 158 478ଅେଖLଵର ଆନ% ପି େହେନରୀ ଆନ% ZUX1354398

ପ ୁ /144750 48 158 479େହେନରୀ ଦାସ ଆନ% ପି ମୀନସୀ ଆନ% LSL1521889

*ୀ /144751 40 158 480ବବିତା ଆନ% +ା େହେନରୀ ଦାସ ଆନ% LSL1521871

ପ ୁ /145752 65 158 481ଇମାନୁଏଲ ଚି}ର<ନ ଖSପାନ ପି ଅବିନାଶ ଚ%�  କUପାନ LSL1443357

ପ ୁ /145753 46 158 482େଯାେଷଫ ଊBଲରାଜ ଖSପାନ ପି ଅବିନାଶ ଚ%�  ଖSପାନ ZUX0611145

ପ ୁ /145754 26 158 483ମିଖାଏf ଅଭିେଷd ଖSପାନ ପି ଇmାନୁେଲ ଚି}ର<ନ ଖSପାନ ZUX0874610

*ୀ /145755 30 158 484ରାଇେଚଲ ପ�ିୟଦଶbନୀ ଖSପାଣି ପି ଆଇ. ଚି}ର<ନ ଖSପାଣି ZUX0435305

*ୀ /145756 54 158 485ଅନୁପମା ସାମ:ରାୟ +ା ଇମାନୁଏଲ ଚି}ର<ନ ଖSପାନ LSL1443365

*ୀ /145757 45 158 486ଜୟଶ�ୀ ସାମ:ରାୟ ପି ଦୟାବାନ ସାମ:ରାୟ LSL1443373

*ୀ /146758 44 158 487ବିମଳା ବାଘ +ା ଉ{ଳ ବାଘ LSL1443514

*ୀ /147759 50 158 488କମୁଦିୁନୀ ବାଘ +ା ବିପିନ ବାଘ LSL1443399

*ୀ /147760 59 158 489ତାରା େଗୗଡ଼ +ା ଦୟାନିଧି େଗୗଡ଼ OR/12/089/210590

*ୀ /149761 32 158 490ସଜୁାତା ବାଘ ପି ବିପି] ବାଘ ZUX0365643

ପ ୁ /149762 67 158 491ଦୟାନିଧି ମହା>ଡୁ ପି ରାମଚ%�  ମହା>ଡୁ ZUX0207860

*ୀ /150763 46 158 492ବିଜୟ ଲE\ୀ ଲିମା ପି ଫିଲିମନ ଲିମା LSL1443449

ପ ୁ /151764 36 158 493ଏନଦିଲୀପକମୁାର ଦାସ ପି ଏନ ଭୂଷଣ ଦାସ ZUX0683979

ପ ୁ /151765 39 158 494େସୗଭାଗ� ଲିମା ପି ଆVାସନ ଲିମା ZUX0124693

ପ ୁ /151766 43 158 495ହନକ ଲିmା ପି ସତିୁକା ଲିmା ZUX0434803

*ୀ /151767 35 158 496ବିଶାଦିନି ଲିmା +ା ହନକ ଲିmା ZUX0434886

*ୀ /153768 74 158 497ଋକ\ ଣୀ କମୁାରୀ ଦାଶ +ା େଗୗରୀ ଶ>ର ଦାଶ LSL2379659

ପ ୁ /153769 54 158 498େପ�ମକୃ# ଦାଶ ପି େଗୗରୀ ଶ>ର ଦାଶ LSL2379667

ପ ୁ /153770 49 158 499ପ�ଫଲୁR  କମୁାର ଦାଶ ପି େଗୗରୀ ଶ>ର ଦାଶ LSL2375582

ପ ୁ /154771 67 158 500ନିର<ନ ଷଡ�ୀ ପି ଶ�ୀଧର ଷଡ�ୀ LSL1443456

ପ ୁ /154772 38 158 501ନଳିନୀ କା: ଷଡ�ୀ ପି ନିର<ନ ଷଡ�ୀ LSL1443472

ପ ୁ /154773 37 158 502େଦବକା: ଷଡ�ୀ ପି ନିର<ନ ଷଡ�ୀ LSL1443480

ପ ୁ /155774 89 158 503ବ� ଜ େମାହନ ମଣୀ ପି ରୁେବନ ମଣୀ LSL1443498

*ୀ /155775 76 158 504ପKୁଲତା ମଣୀ +ା ବ� ଜ େମାହନ ମଣୀ LSL1443506

ପ ୁ /156776 49 158 505ପ�ଦୀପ କମୁାର େଚଟି ମା ମ ୁ̀ ାମଣି େଚଟି LSL2375756

ପ ୁ /156777 21 158 506ପ�Nଯଶୁରାଜ ନାଇକ ପି ସବୂାସ ଚ%�  ନାଇକ ZUX1303361

*ୀ /157778 69 158 507ସଲୁଚନା ନାୟକ +ା ରାମ ନାୟକ ZUX0435214

ପ ୁ /157779 46 158 508ପ�ଭୂଚରଣ ନାୟକ ମା ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ZUX0486068

*ୀ /157780 39 158 509େପ�ମ ମଣି ନାୟକ +ା ପ�ଭୂ ଚରଣ ନାୟକ LSL2372480

ପ ୁ /157781 23 158 510ଅଭିେଷକ ନାୟକ ପି ପ�ଭୁଚରଣ ନାୟକ ZUX0947523

*ୀ /158782 59 158 511ସବୁାସିନି େସ=ହଲତା ନାୟକ +ା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ LSL1522093

*ୀ /158783 54 158 512ପ�ମିଳାସିନୀ ନାୟକ +ା ଦୟାନିଧି ନାୟକ ZUX0311753

ପ ୁ /158784 38 158 513ସ<ିବ କମୁାର ନାୟକ ପି େସଲୁସ କମୁାର ନାୟକ LSL1524164

ପ ୁ /158785 36 158 514ଅଭିେଶକ ନାୟକ ପି ମହିପାଲ ନାୟକ LSL2372571

ପ ୁ /158786 36 158 515ଅEୟ ସେରାଜ ନାୟକ ପି ରାେଜ%�  ନାୟକ LSL1521699

ପ ୁ /158787 36 158 516ପ�ଦୀପ କିେଶାର ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ LSL2372217

ପ ୁ /158788 31 158 517ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX0947481

ପ ୁ /158789 29 158 518ରାଜୀବ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX0947499

ପ ୁ /158790 24 158 519ଏଫିଏଲ ନାୟକ ମା ପ�ମିଳାସିନୀ ନାୟକ ZUX0861153

*ୀ /158791 32 158 520େକ ପ�ୀତି ନ% ପାତ� +ା େକ ବାଲ� କୃ# ପାତ� ZUX1105063

ପ ୁ /159792 49 158 521ଅଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ ମା ଶଶୀକଳା ପ�ଧାନ ZUX0124370

ପ ୁ /159793 26 158 522ସମୀର ପ�ତିଆଶା ପି ସେୁରଶଚ%�  ପ�ତିଆଶା ZUX0683797

ପ ୁ /160794 27 158 523ଦାନିେୟଲ ବାଘ ପି ଭଜ େମାହନ ବାଘ ZUX0610147
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ପ ୁ /160795 36 158 524ରବି%�  କମୁାର ଖସଲା ପି ଖ�ୀ�ଫର ଖସଲା LSL2375640

ପ ୁ /161796 36 158 525େରାଶିନ ନିରଜ ନାୟକ ପି ଡି ଡି ନାୟକ LSL1521533

ପ ୁ /162797 38 158 526ସାମଏୁଲ ବାଗ ପି ଭଜେମାହନ ବାଗ LSL2379550

ପ ୁ /162798 36 158 527ଇVରଦାନ ବାଗ ପି ଦିଆଦ ବାଗ LSL2375624

*ୀ /162799 41 158 528ବିVର<ନୀ ବାଘ +ା ପ�ଭାତ ବାଘ ZUX0947564

ପ ୁ /162800 26 158 529ଯାେବଶ ବାଘ ପି ମାକ)  ବାଘ ZUX0861286

ପ ୁ /162801 39 158 530ପ�ଭାତ ବାଘ ପି ପ�ଫଲୁ ବାଘ LSL1521996

ପ ୁ /162802 38 158 531ସଶୁା: ବାଘ ପି ଆଲବିନ ବାଘ ZUX0279687

ପ ୁ /162803 36 158 532ନାଥନିଲ ବାଘ ପି େଗବ� ିେଲ ବାଘ ZUX0279679

*ୀ /162804 34 158 533ମାଧରୁୀ ବାଘ +ା ଇVରଦାନ ବାଘ ZUX0124388

ପ ୁ /162805 37 158 534ବାcର ହରିଜନ ପି କୃ# ହରିଜନ ZUX0124404

ପ ୁ /162806 37 158 535ରାେଜ%�  କମୁାର ନାୟକ ପି େବୗଶାଖ ୁନାୟକ ZUX0684001

ପ ୁ /163807 36 158 536ଆଦିତ� ସ%ୀପ ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ%�  ନାୟକ LSL1521467

ପ ୁ /164808 36 158 537ନାେଗ%�  କମୁାର ବାଘ ପି ସେୁର%�  କମୁାର ବାଘ ZUX0279695

*ୀ /166809 76 158 538ଜୟମଣି ବାଘ +ା ସଦୁଶ)ନ ବାଘ ZUX0279703

*ୀ /03810 55 158 539ଜୟଂତୀ କର +ା ବିଜୟ ପ�କାଶ କର LSL1515105

*ୀ /168811 28 158 540ସ<ନା ସରିତା ରାଣୀ କର ପି ବିଜୟ ପ�କାଶ କର ZUX0611020

*ୀ /168812 21 158 541େଜୗଈସ ଗଂତା କର +ା ସ%ୀପ କିରଣ କର ZUX1278852

ପ ୁ /169813 32 158 542ସ%ିପ କମୁାର କର ପି ବିଜୟ ପ�କାଶ କର ZUX0124420

ପ ୁ /169814 36 158 543ସାମସ] ଖରା ପି ଇସ\ାଇଲ ଖରା LSL2372324

ପ ୁ /169815 29 158 544ନିହାର ର<ନ ଖରା ପି ହଷDନ% ଖରା ZUX0611053

*ୀ /169816 39 158 545ନିହାରିକା କମୁଦୁୁନି ଖରା ପି ହଷDନ% ଖରା ZUX0124412

*ୀ /173817 28 158 546ଅ�ିକା ନାଇକ +ା ଆଚିତାନ% ନାଇକ ZUX0683847

ପ ୁ /173818 37 158 547ଅଚ�ତୁାନ% ନାୟକ ପି ଇମାନୁଏଲ ନାୟକ LSL2372266

*ୀ /173819 30 158 548ଲାବଳିନାଜରିତା ନାୟକ ପି ଏମନୁଏଲ ନାୟକ ZUX0683839

*ୀ /173820 38 158 549ପି>ି ପାତ� ପି ପ�ିତମରାଜ ପାତ� ZUX0124438

*ୀ /176821 34 158 550ଫଲୁମଣି ବାଘ +ା ଇଶ ୁବାଘ ZUX0610535

ପ ୁ /176822 30 158 551ଶିଶ ୁବାଘ ପି ଦୁଲବ ବାଘ ZUX0684019

*ୀ /176823 28 158 552ସମୁନ ବାଘ ପି ଶିଶ ୁବାଘ ZUX0684118

ପ ୁ /176824 36 158 553ଇଶ ୁବାଘ ପି ଦୁକ ୁବାଘ ZUX0124446

*ୀ /176825 31 158 554ସkନୀ ନାୟକ +ା ରାେଜ%�  ନାୟକ ZUX0684100

ପ ୁ /177826 32 158 555ଶାମଏୁଲ ଅନିଲ କମୁାର ବାଘ ପି ଭାcର ବାଘ ZUX0435263

*ୀ /178827 58 158 556ଗରୁୁବାରୀ ଟାକ�ି +ା େଗାପୀ ଟାକ�ି ZUX0279711

*ୀ /179828 22 158 557େନହା କ%ପାନ ପି ହିରନ ଚ%�  କ%ପାନ ZUX1145705

ପ ୁ /179829 42 158 558ସସୁା: କମୁାର କUପାନ ପି ଈVରଦାନ କUପାନ LSL1521541

ପ ୁ /179830 45 158 559ହରିନ ଚ%�  ଖSପାନ ପି େଗାପିନାଥ ଖSପାନ ZUX0279737

*ୀ /179831 43 158 560ଗିତା<ଳି ଖSପାନ +ା ହରି�%�  ଖSପାନ ZUX0279729

*ୀ /180832 40 158 561େମରି ବାଗ +ା ସନୁମ ଚ%�  ବାଗ LSL2372183

ପ ୁ /180833 44 158 562ସନୁାମ ଚ%�  ବାଘ ପି ଚ%�  ବାଘ LSL2372175

ପ ୁ /181834 60 158 563ବଟେମନ ମହରିଆ ପି ପାତ� ମହରିଆ ZUX0279752

*ୀ /181835 52 158 564ମାଣିକ ମହରିଆ +ା ବଟେମନ ମହରିଆ ZUX0279745

ପ ୁ /181836 32 158 565ଉ}ମ ପାତ� ମେହାରିଆ ପି େବା�େମ] ମେହାରିଆ ZUX0279760

*ୀ /181837 36 158 566ପ�ଭିତା<ଳି ମହୁରିଆ ପି େବାଟମ�ାନ ମହୁରିଆ LSL2371961

*ୀ /181838 23 158 567ଲE\ୀ ମହରିୟା +ା ଉତମପାତ� ମହରିୟା ZUX1059625

*ୀ /182839 38 158 568ସ\ ିତାରାଣୀ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ LSL1522077

*ୀ /184840 37 158 569ର<ିତା େଚଟି ପି ବିଜୟ େଚଟି LSL1521731

ପ ୁ /184841 34 158 570େଡଭିଡ ଜନାଥ) େଚଟି ପି ଯିଶଦୁାସ େଚଟି LSL2375657

*ୀ /185842 36 158 571ଦିtିମାୟା ଗରୁୁ� ପି ବିନି ଗରୁୁ� ZUX0279778

ପ ୁ /186843 32 158 572କନୁାଲ କମୁାର ଅନକା ପି େପ�ମାନ% ଅନକା ZUX0124453

ପ ୁ /186844 29 158 573ପ�ୀତମ ଅନକା ପି କୃପାଦାନ ଅନକା ZUX0683995

ପ ୁ /186845 24 158 574ସଶୁଲି ସନୁା ପି ରଞ] ସନୁା ZUX1069129

ପ ୁ /187846 36 158 575ଉଦୟ ନାଗ ପି େସାନୁ ନାଗ LSL2375632

*ୀ /187847 34 158 576ସାବିତ�ୀ ନାଗ +ା ଉଦୟ ନାଗ ZUX0434787

ପ ୁ /188848 37 158 577ଊଦିତ ଗରଡା ପି ଅନ: ଗରଡା LSL2375665

ପ ୁ /188849 37 158 578ଯଶି େଗୗଡ ପି ରାେଜଶ େଗୗଡ LSL1521657

*ୀ /188850 36 158 579ମିତା େଗୗଡ +ା େଯାଶୀ େଗୗଡ LSL1522101

*ୀ /188851 28 158 580ରାେହଲ େଗୗଡ +ା ଯଶି େଗୗଡ ZUX0652487

*ୀ /188852 33 158 581ଦିନମଣୀ ଗଡD +ା ଉଦିତ ଗଡD ZUX0940759

*ୀ /188853 38 158 582ସ< ୁେଖମSୁୁ +ା ରେମଶ େଖମSୁୁ LSL2372001

*ୀ /188854 36 158 583ମରିୟu କମୁାରୀ ନାଗ +ା ସନିୁଲ କମୁାର ନାଗ LSL2372126

ପ ୁ /189855 37 158 584ବିକାଶ ସାହୁ ପି କବିରାଜ ସାହୁ LSL1521590

*ୀ /190856 40 158 585ପKୁା ୱାଗbh +ା ପାଊଲ ୱାଗbh ZUX0391359

14 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ> +ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /191857 34 158 586େଜାନ ହରିଜନ ପି ରଘଦୁାସ ହରିଜନ LSL1521905

*ୀ /191858 33 158 587ଟାକ� ୀ ହରିଜନ +ା େଜା] କଳୁଦୀପ ZUX0124479

ପ ୁ /191859 32 158 588ଅମୀୟ ହରିଜନ ପି ରଘନୁାଥ ହରିଜନ LSL2372142

ପ ୁ /191860 29 158 589େରାମୀୟ ହରିଜନ ପି ନ% ହରିଜନ ZUX0435172

*ୀ /192861 36 158 590ସଜିୁତା ଗରଡା ପି ନିତ�ାନ% ଗରଡା ZUX0311761

ପ ୁ /192862 38 158 591ପ�ବୀଣ ଚ%�  େଗୗଡ ପି +ରାଜ ଚ%�  େଗୗଡ LSL2372134

*ୀ /193863 36 158 592ସକ:ୁଳା ହରିଜନ ପି ମାନ ହରିଜନ ZUX0124495

*ୀ /193864 38 158 593ନିତା<ଳି ନାୟକ ପି ମହୀପାଲ ନାୟକ ZUX0124487

ପ ୁ /03865 63 158 594ବିଜୟ ପ�କାଶ କର ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର କର LSL1515113

*ୀ /194866 36 158 595ସଂଗିତା +ରୂପା ରାଣୀ କର ପି ବିଜୟ ପ�କାଶ କର LSL1510452

ପ ୁ /195867 31 158 596ସ<ିତା େବନିଆ ପି ପ�ଭାତ ଚ%�  େବନିଆ ZUX1273036

ପ ୁ /195868 31 158 597େସା]ଜିତ ରାଜ େବନିଆ ପି ପ�ତାପ ଚଂଦ�  େବନିଆ ZUX1287259

ପ ୁ /195869 40 158 598ରେମଶ େଖମSୁୁ ପି ମାଧବ େଖମSୁୁ LSL2371979

ପ ୁ /196870 22 158 599ମାନଶ ର<ନ ଆଶା  ପି ରେମଶ ର<ନ ଆଶା ZUX1056472

*ୀ /196871 48 158 600ମିନତୀ ଆଶା +ା ରେମଶ ର<ନ ଆଶା ZUX0124503

ପ ୁ /196872 27 158 601ହିସବନ ଆଶା ମା ମିନତୀ ଆଶା ZUX0652479

ପ ୁ /196873 23 158 602ପ�ବିଣ ନାଗ ପି ପ�ଫଲୁ ନାଗ ZUX1069103

ପ ୁ /199874 43 158 603େମାହନ ଖରା ପି ଚ%�  ଖରା LSL2371888

*ୀ /199875 37 158 604ମରିୟମ ଖରା +ା ଖ�ୀ�ଦାନ ଖରା ZUX0435016

ପ ୁ /199876 42 158 605ସେରାଜ କମୁାର େଖାସଲା ପି ଖ�ୀ� କମୁାର େଖାସଲା LSL2379527

ପ ୁ /199877 36 158 606େଜମh େଖାସଲା ପି ଖ�ୀ� ଫର େଖାସଲା LSL2375715

*ୀ /199878 26 158 607ମଧଶୁ\ ିତା ଖସଲା +ା େଜମସ ଖସଲା ZUX0818682

ପ ୁ /204879 38 158 608ସ<ିବ ଟାକ�ି ପି ଗtୁ ଟାକ�ି LSL2375673

ପ ୁ /205880 31 158 609ପ�ଶା: କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଊେପ%�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0279786

*ୀ /205881 27 158 610େହମା�ିନୀ ପାଣିଗ�ାହୀ +ା ପ�ଶା: କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0611046

ପ ୁ /206882 36 158 611ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ପି ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ZUX0311779

ପ ୁ /206883 38 158 612ବିେକ%�  ନିଧି ପି ସେୁର%�  ନିଧି ZUX0124511

ପ ୁ /207884 36 158 613େବନହୁର ବତକ ପି େମାହନ ଚ%�  ବତକ LSL1521970

ପ ୁ /207885 36 158 614ସେବ) Vର ଧାନଫଲୁ ପି ସିେ6Vର ଧାନଫଲୁ LSL1515774

*ୀ /208886 41 158 615ଭୂବନ ରାଜ ଖରୁା ପି ଊ?ଳ ଚ%�  ଖରୁା ZUX0124529

*ୀ /209887 36 158 616ଲିପିକା ଖରା +ା ରିତୁ ବାଘ ZUX0124537

*ୀ /210888 42 158 617ଜଲି ଜାନୀ +ା ଭ` ଜାନୀ LSL2371995

ପ ୁ /210889 28 158 618ନିଭା କମୁାର ଜାନି ପି ଭ` କମୁାର ଜାନି ZUX0610824

*ୀ /210890 28 158 619ପ�ିୟ>ା ସନୁା ପି ଇVର ଦାନ ସନୁା ZUX0611186

ପ ୁ /211891 51 158 620ଭ` ଜାନୀ ପି ନାଥ ଜାନୀ LSL2371912

ପ ୁ /211892 26 158 621େଦବା କମୁାର ଜାନି ପି ଭ` ଜାନି ZUX0683987

*ୀ /211893 24 158 622ପ�ିୟା କମୁାକୀ ଜାନୀ ପି ଭ` ଜାନୀ ZUX1276591

*ୀ /211894 24 158 623ପ�ିୟା କମୁାର ଜାନୀ ପି ଭ` ଜାନୀ ZUX1287697

*ୀ /211895 82 158 624କମୁଦିନୀ ପSା +ା େଗାପିନାଥ ପSା ZUX0124545

ପ ୁ /211896 68 158 625ପ�ଶନ=  କମୁାର ପSା ପି େଗାପିନାଥ ପSା LSL2372381

*ୀ /211897 54 158 626କନୁୀ ପSା +ା ପ�ଶନ=  ପSା LSL2372399

*ୀ /211898 37 158 627ସରୁସ\ ିତା ପSା ପି ପ�ଶନ=  କମୁାର ପSା LSL2372407

*ୀ /211899 33 158 628ସ�ିତା ରାଣୀ ପSା ପି ପ�ସନ=  କମୁାର ପSା ZUX0124552

ପ ୁ /211900 32 158 629ନୃସିଂହ ଚରଣ ପSା ପି ପ�ସନ=  କମୁାର ପSା ZUX0279794

*ୀ /212901 37 158 630ସରିତା େସୗଦାମିନୀ ସନୁା ପି କୃପାଦାନ ସନୁା LSL2397404

ପ ୁ /212902 35 158 631ରାଜ.ଅଭିେଷକ ସନୁା ପି କୃପାଦାନ ସନୁା LSL2372084

ପ ୁ /212903 33 158 632ରୁତୁରାଜ ସନୁା ପି କୃପାଦାନ ସନୁା ZUX0124560

ପ ୁ /212904 28 158 633େରାହିତ େଶଖର ସନୁା ପି କୃପାଦାନ ସନୁା ZUX0434621

ପ ୁ /216905 39 158 634ପ�ଭାତ କମୁାର ବ� ହ\ ା ପି ଜଗବUୁ ବ� ହ\ ା LSL2372506

*ୀ /217906 37 158 635ମାଧରୁୀ ଗାୱା ପି ସବୁାସ ଗାୱା LSL2371938

*ୀ /218907 46 158 636ସଂଜୁ ଗାୱା +ା ସରୁୁପ ଗାୱା LSL2371946

ପ ୁ /219908 46 158 637ଭି ଗSା ପି ଡି େଜ ଗSା LSL2375848

*ୀ /219909 59 158 638ସଭୁଦ� ା କଚିମ +ା ସଲିବାନ କଚିମ ZUX0124578

*ୀ /220910 56 158 639ଶକୁ� େଦଇ ଗାଦବା +ା କମଳେଲାଚନ ଗାଦବା ZUX0610410

*ୀ /221911 32 158 640ସନିୁତା କଚିମ +ା ସଲିବାନ କଚିମ ZUX0124594

*ୀ /222912 35 158 641ଏଚ.ଅମ�ିତା ପି ଯୀଶଦୁାନ ବିେଶାଇ ZUX0311852

ପ ୁ /222913 29 158 642ପ�ିୟ ର<ନ ଆଚାଯ�) ପି ଶରତ ଚ%�  ଆଚାଯ�) ZUX0391342

*ୀ /222914 33 158 643ସି. ଏZ ଆଲିଶା ମା ସି. ଏZ ଉ{ଳା ZUX0311886

*ୀ /222915 31 158 644ଅମ�ିତା ବାଘ - ଆଇବାନ ବାଘ ZUX0342261

ପ ୁ /222916 30 158 645ଅଜୟ କମୁାର େବନ�ା ପି ରେମଶ େବନ�ା ZUX0311894

ପ ୁ /222917 30 158 646ଶଭୁାସିଷ େସ=ହମୟ େବନ�ା ପି ଆଲବାନ େବନ�ା ZUX0311837

ପ ୁ /222918 24 158 647ନମିତ େବନ�ା ପି ରେମଶ କମୁାର େବନ�ା ZUX0940742

15 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ> +ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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*ୀ /222919 30 158 648ମାଗDେର� ବୀo ମା କାଦ�ିନୀ ବୀo ZUX0311860

*ୀ /222920 38 158 649ଯିମିମା ଦୁଃଖି +ା ଶଶୁା: କମୁାର ଦୁଃଖି ZUX0342337

*ୀ /222921 33 158 650େସଲିନା ଋN ଦୁଃଖି ପି ସାଧସୁ%ୁର ସିଂ ଦୁଃଖି ZUX0342345

*ୀ /222922 31 158 651ପଲR ାଶ�ୀ େଗୗଡ ପି ରାେଜଶ େଗୗଡ ZUX0761734

ପ ୁ /222923 31 158 652ବିେର] ଚ%�  େଗୗଡ ପି ରାେଜ%�  େଗୗଡ ZUX0311845

*ୀ /222924 28 158 653ନିେବଦିତା କଚିମ ପି ବସ: କମୁାର କଚିମ ZUX0342287

ପ ୁ /222925 59 158 654କମୁର ଖସଲା ପି ଜୟ ଖସଲା ZUX0311811

ପ ୁ /222926 32 158 655ଅମର େଜାସି ଖସଲା ପି କମୁର ଖସଲା ZUX0311803

*ୀ /222927 27 158 656ଜ�ାତି ଖସR ା +ା ଅମରଜସୀ ଖସR ା ZUX0684043

*ୀ /222928 31 158 657ସେୁନଲୀ +ପ=ା େଖାସR ା ପି େଲବୀ େଖାସR ା ZUX0311829

ପ ୁ /222929 30 158 658ବି>େଲର େଖାସR ା ମା ସନିୁତା େଖାସR ା ZUX0342238

ପ ୁ /222930 31 158 659ସବିର କମୁାର ନାଇଡୁ ପି ରାଜୁ ନାଇଡୁ ZUX0311902

ପ ୁ /222931 34 158 660େଦେବ%�  ନାଇକ ପି ସନୁୀଲ ନାଇକ ZUX0646711

*ୀ /222932 31 158 661ଅ�ିକା ରାଣୀ ନାୟକ +ା ରବି]ସ] ନାୟକ ZUX0311795

ପ ୁ /222933 23 158 662ଗR ାଡବି] ନାୟକ ପି ରାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX0947507

ପ ୁ /222934 33 158 663ଆଶିଷ ନିର<ନ ପାଲ ପି ସବୁଦ ନିର<ନ ପାଲ ZUX0646737

ପ ୁ /222935 31 158 664େରାନିN କମୁାର ପାଲ ପି ର<ନ କମୁାର ପାଲ ZUX0311878

ପ ୁ /222936 30 158 665ଜଜ)  ଇମ�ନ ପାଲ ପି େହମ: କମୁାର ପାଲ ZUX0525055

*ୀ /222937 41 158 666ଇ.ସ%�ାରାଣୀ ପାତ� +ା ଇ. ରାଜୁ ZUX0391334

ପ ୁ /222938 30 158 667ସି ଏZ େରାମୀୟ ମା ସି ଏZ େନତ�ନ% ZUX0342246

ପ ୁ /222939 33 158 668ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପାଳକୃ# ସାହୁ ZUX0342253

ପ ୁ /222940 30 158 669ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପାଳ କୃ# ସାହୁ ZUX0342279

ପ ୁ /222941 35 158 670େଦବଦ} େସାମନାଥ ମା �ାନଦାପାଣି େସାମନାଥ ZUX0311910

ପ ୁ /222942 31 158 671ସି ଏZ େସୗମ� ସୃ�ି ପି ସି ଏZ େନତ� ାନ% ZUX0342220

*ୀ /222943 30 158 672ସବିୁ ଅ<ନା ସନୁା ପି ସେୁର%�  ସନୁା ZUX0342360

*ୀ /222944 31 158 673ସି ଏZ େତଜ+ିନୀ +ା ସି. ଏZ େରାମୀୟ ZUX0610980

*ୀ /223945 32 158 674ଅେSର ଲି] ଅେSରସ] ପି ଆଲବାଟ)  ଅେSରସ] ZUX0434951

*ୀ /224946 43 158 675ନମିତା ପାf +ା ଆେଲାକ ମନର<ନ ପାଲ ZUX0610857

ପ ୁ /225947 57 158 676ଘାସି ନାଗ ପି େଯାେଷଫ ନାଗ ZUX0610717

*ୀ /225948 29 158 677ରୁବି ନାଗ ପି ଘାସି ନାଗ ZUX0683821

ପ ୁ /226949 28 158 678ମିଖାେୟଲ ହରିଜନ ପି ଶାମସନ ନାଗ ହରିଜନ ZUX0610170

*ୀ /227950 21 158 679ନିକିତା କଳୂଦୀପ +ା ଆଶୀଷ କମୁାର ନାଗ ZUX1362649

*ୀ /227951 27 158 680ସପୁ�ିୟା ପSା. ପି ସେମ%�  କମୁାର ପSା ZUX0610402

*ୀ /228952 33 158 681ପନୁମ ବାଘ ପି ରଘ ୁବାଘ ZUX0610477

*ୀ /228953 29 158 682ସମିୁଳା ବାଘ ପି ବିପି] ବାଘ ZUX0610964

ପ ୁ /228954 27 158 683ଅଭିେ◌ଷକ ରାଜା େଚତୀ ପି ପ�ଭାତ େଚତୀ ZUX0610329

*ୀ /228955 28 158 684lିଫ�ା ରାନ�ା େଚpି ମା ଉ?ଲ େଚpି ZUX0652461

*ୀ /228956 28 158 685ଦିtୀ କମୁାରୀ ଦାସ ପି େପ�ମକୃଷ= ଦାସ ZUX0610584

*ୀ /228957 28 158 686ଏଲିଜା େବN େଗୗଡ ପି ଅVିନ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0610550

ପ ୁ /228958 27 158 687ମଦନ େଗୗଡ ପି ପି}ବାସ େଗୗଡ ZUX0610394

ପ ୁ /228959 32 158 688ସ%ୀପ କୀରଣ କର ପି ବିଜୟ ପ�କାଶ କର ZUX0611087

*ୀ /228960 21 158 689େଜୗଈସ କର +ା ସଂଦୀପ କିରଣ କର ZUX1354406

*ୀ /228961 27 158 690ରିତୁ ରାଣୀ ଖରା ପି କୃ# ଖରା ZUX0610758

*ୀ /228962 31 158 691ପ�ଭା ମ<ରୁୀ ଖରା ପି ହଷDନ% ଖରା ZUX0610840

*ୀ /228963 27 158 692ଅଲଫା େଖାସଲା ପି ସନୁାମ େଖାସଲା ZUX0611293

*ୀ /228964 27 158 693ପ�ୟ>ା େଖାସR ା ପି ଜହନ େଖାସR ା ZUX0610212

ପ ୁ /228965 41 158 694ଯେଷଫ କଚିu ପି ସରୁୁ କଚିu ZUX0940767

ପ ୁ /228966 36 158 695ମାନୁ କଳୂଦୀପ ପି ମରିୟମ କଳୂଦୀପ ZUX0610949

ପ ୁ /228967 27 158 696ସମିୁତ କମୁାର କଳୂଦୀପ ପି ହରିବUୁ (କଳୂଦୀପ) ହରିଜନ ZUX0610386

ପ ୁ /228968 28 158 697ବିଶାଳ ମହରିଆ ପି ନାଦିର ମହରିଆ ZUX0652511

ପ ୁ /228969 35 158 698ସାେହବ ନାଗ ପି ବଳି ନାଗ ZUX0610600

*ୀ /228970 33 158 699ଗରି ନାଗ +ା ସାେହବ ନାଗ ZUX0610634

*ୀ /228971 28 158 700ତାବିତା କମୁାରି ନାଗ ମା େପ�ମ ସରଣି ନାଗ ZUX0610345

ପ ୁ /228972 28 158 701ସମିୁN କମୁାର ନାଇଡୁ ପି ରାଜୁ ନାଇଡୁ ZUX0610188

*ୀ /228973 30 158 702ଡଲି ନିଗି ପି ଆନ% ନିଗି ZUX0611244

ପ ୁ /228974 27 158 703ଜିତୁ ନିଗି ପି ଆନ% ନିଗି ZUX0611236

ପ ୁ /228975 34 158 704ସନସିଂ ତ:ୀ ପି ଶ>ର ତ:ୀ ZUX0610790

ପ ୁ /230976 33 158 705ଯଗୁଲ କିେଶାର ରାଓ ପି ଆର ଅରାଲୁ ରାଓ ZUX0610642

*ୀ /233977 22 158 706ସିହାନା େବନ�ା +ା ଆଶିସ େବନ�ା ZUX1069145

ପ ୁ /241978 22 158 707ସାଲିu େଖାସR ା ପି ସନୁାମ େଖାସR ା ZUX1069137

ପ ୁ /246979 21 158 708ଇଲପା] େଖାସR ା ପି େଯାହ] େଖାସR ା ZUX1073600

ପ ୁ /248980 49 158 709ମଧସୁଦୂନ େସ�ବb ପି ପଦଲାu େସ]ଗବ) ୀ ZUX1287945

16 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ> +ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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*ୀ /270981 21 158 710ଅନିଷା ଜୁଲି ତୁରୁକ +ା ଅତିN ତୁରୁକ ZUX1069079

*ୀ /273982 26 158 711ସ�ୀତା ମହା:ି ପି ସବୁାସ ମହା:ି ZUX0684126

ପ ୁ /317983 22 158 712ମିହିର କମୁାର େଚଟି ମା ମ< ୁେଚଟି ZUX1361583

*ୀ /328984 26 158 713ନମିତା ତୁରୁକ +ା ଅେଶାକ କମୁାର ତୁରୁକ ZUX1303379

ପ ୁ /331985 48 158 714ନେର%�  ବାଘ ପି ଆନ% ବାଘ ZUX1303346

*ୀ /345986 25 158 715ସମିୁତ� ା ନାଗ +ା ଏ ନାଗ ZUX1069061

*ୀ /969987 29 158 716ରୁନି ବାଘ ପି େଦବରାଜ ବାଘ ZUX0818500

*ୀ /989988 28 158 717ସମୀତା କଇଁଚ ପି କମୁାର ଖସR ା ZUX0684092

*ୀ /999989 31 158 718ସରୁଭି [ପ�ଧାନ +ା ଅଜୟ ପ�ଧାନ ZUX0683920

ପ ୁ /999990 33 158 719ମନଜ ବାଘ ମା େମରି ବାଘ ZUX0683904

*ୀ /999991 28 158 720ଯମନୁା ବାଘ +ା ସନୁୀଲ ବାଘ ZUX0683870

*ୀ /999992 23 158 721ମମତା ବାଘ ପି ଉ?ଳ ବାଘ ZUX1073956

ପ ୁ /999993 20 158 722ଅ>ଶୁ କମୁାର ବାଘ ପି ଉ{ଳ କମୁାର ବାଘ ZUX1276617

ପ ୁ /999994 20 158 723ଅ]କସୁ କମୁାର ବାଘ ପି ଉ?ଳ କମୁାର ବାଘ ZUX1287267

*ୀ /999995 43 158 724ଯମନୁା ବାରିକ +ା ଅଜୁ) ନ ବାରିକ ZUX0684027

*ୀ /999996 28 158 725ସଂଦୟାରାନି େବନ�ା +ା ରାମିୟା େବନ�ା ZUX1287689

ପ ୁ /999997 25 158 726ମାଇେକଲ ବିେ�] େବନ�ା ପି ମହା:ି େବନ�ା ZUX0874511

ପ ୁ /999998 20 158 727ସମୀର େବସ�ା ପି ଚଂଦ�  େବସ�ା ZUX1287275

*ୀ /999999 37 158 728ତପIିନୀ ଭତରା +ା ସଶୁା: ଭତରା ZUX0683961

ପ ୁ /9991000 36 158 729େଦବ ହରିଜନ ପି ଲଛମନ ହରିଜନ ZUX0684050

*ୀ /9991001 33 158 730େଜମା ହରିଜନ +ା େଦବ ହରିଜନ ZUX0684068

*ୀ /9991002 55 158 731ଗାବ� ିେଲା େଏୗVଯ�D ଖSପାଣୀ ପି ଇmାନୁେଲ ଚି}ର<ନ ଖSପାଣୀ ZUX0874628

*ୀ /9991003 26 158 732ଅ<ଳିୁ କଳୁଦୀପ +ା ସମିୁତ କମୁାର କଳୁଦୀପ ZUX0818542

*ୀ /9991004 27 158 733େସବିକା କଳୁଦୀପ - ସନମତୀ କଳୁଦୀପ ZUX1276682

*ୀ /9991005 27 158 734େସବିକା କଳୁଦୀପ ପି ରଘନୁାଥ କଳୁଦୀପ ZUX1287671

*ୀ /9991006 40 158 735ବି> ୁେମାନଜ କମୁାର ପି ନିତ�ାନ% େବନ�ା ZUX1225911

*ୀ /9991007 63 158 736+� ସ<ିବିନୀ ମହା:ି +ା ଆରାମ କମୁାର ମହା:ି ZUX0818591

ପ ୁ /9991008 22 158 737ଇପ�ିୟମ ପାତ�  ମହରିଆ ପି ବଟେମ] ପାତ�  ହମରିଆ ZUX1273804

*ୀ /9991009 28 158 738ପ�ଭାତୀ ନାଗ ପି ପ�ାଜୁଲR ା ନାଗ ZUX0870212

ପ ୁ /9991010 24 158 739ଲାଲୁ ନାଗ ପି ନୀଲକuଠ ନାଗ ZUX0874487

ପ ୁ /9991011 25 158 740ହା6bକ ନାୟକ ପି େହମ: ଚ%�  ନାୟକ ZUX0818518

*ୀ /9991012 58 158 741ବି ଉଲkା ନିଧି +ା ଅତନା ନିଧି ZUX1142199

*ୀ /9991013 30 158 742+ପ=ା ପାତ� +ା ସେରାଜ ପାତ� ZUX0874479

ପ ୁ /9991014 22 158 743ଏr�ୀମ ପାତ� ପି ବେଟ\ନ େମାେହାରିଆ ZUX1355106

*ୀ /9991015 44 158 744ଆ.େମସ)ୀ �ାନ ରୀତା +ା ଆେ�ାନୀ ସାମୀ ଭାକ ZUX1012947

*ୀ /9991016 33 158 745ମମତା ଟାକ� ୀ +ା ସଂଜୀବ ଟାକ� ୀ ZUX1287663

ପ ୁ /9991017 46 158 746ଆେ�ାନୀ +ାମି ବାକ ପି କରୁନାଇ କାରୁନାଇେଡାସ ZUX1012954

*ୀ /11018 76 158 747ପିଲିଦିନା ବାଘ +ା ଲୁଥର ବାଘ ZUX0936310

ପ ୁ /11019 46 158 748ଯାକବୁ ବାଘ ପି ଲୁଥର ବାଘ OR/12/089/208357

*ୀ /11020 45 158 749ଅଲ]କା ମଣି କେୁଲସିକା କେୁଲସିକ+ା ତ�ିେଲାଚନ ତାଡ଼�ିି ZUX1237254

ପ ୁ /11021 44 158 750ବସ: କମୁାର ତାଡି� ପି ବାସ ୁତାଡି� LSL1383264

ପ ୁ /11022 29 158 751େନଲସନ ତାଡି�ି ପି ତ�ିେଲାଚନ ତାଡି�ି ZUX0613869

ପ ୁ /21023 60 158 752େସବକ ବାଘ . ପି ଲୁଥର ବାଘ OR/12/089/208354

*ୀ /21024 50 158 753ରତ= ମଣି ବାଘ . +ା ଯହନ ବାଘ OR/12/089/208356

ପ ୁ /21025 41 158 754ଯହନ ବାଘ . ପି ଲୁଥର ବାଘ OR/12/089/208355

*ୀ /21026 31 158 755ସାଗରିକା ସାକିନା ବାଘ ପି େଯାହନ ବାଘ ZUX0280347

*ୀ /21027 29 158 756େସବିକା +ପ=ା ବାଘ ପି େଯାହନ ବାଘ ZUX0435685

ପ ୁ /031028 19 158 757ସିଏZ କ�ିh ଏେନା� ପି ସିଏZ ଐLଯ ପ�କାଶ ZUX1325950

*ୀ /31029 63 158 758ସିଏଚ କମୁଦିୁନି +ା ସି ଏଚ ପିଏZ ପ�କାଶ ZUX0124917

*ୀ /31030 46 158 759ସି ଏଚ ମିନରଭା ନିଝ)ରିଣୀ +ା ସି ଏଟ ଐଶ�ପ�କାଶ ZUX0124925

*ୀ /31031 57 158 760ସ<ୀବନୀ ପାf +ା ମେନାର<ନ ଚିନ= ାପା  LSL1383710

17 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ> +ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବDଚନ ନିମେ: ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ=  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବDଚନ କମିଶନ ଭାରତ> sାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବDଚନ ପବୂ) ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ> ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର:ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.5 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ>ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ> ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

18 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ> +ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /31 45 158 761ସି ଏଚ ଐଶ�ପ�କାଶ . ପି ସିଏ' ପିଏ' ପ�କାଶ ZUX0124909

ପ ୁ /32 70 158 762ମେନାର(ନ ଚିନ) ାପା ପି କୃପାଦାନ ଚିନ) ାପା LSL1383199

*ୀ /33 28 158 763ଭାବନା ଚିନ) ାପା ପି ମେନାର(ନ ଚିନ) ାପା ZUX0613679

*ୀ /34 33 158 764ଲାରିନା ଚିନ) ାପା ପି ମେନାର(ନ ଚିନ) ାପା LSL2629087

*ୀ /35 36 158 765ଚିନ) ାପା ମ-ୂ.ନା ପି ମନରଂଜନ ଚିନ) ାପା LSL2631497

ପ ୁ /36 41 158 766ସିଏଚ. ପ�ଦୀ0 ପ�ତ�ଷୁ ରାଜ ପି ସିଏଚ ପି ଏଚ ପ�କାଶ ZUX0280354

ପ ୁ /47 29 158 767ଅନୁଜ କମୁାର ସତମ3 ପି ଅଜିତ କମୁାର ସତମ3 ZUX0375063

ପ ୁ /58 43 158 768ପ�ଣୟକା5 ପା6 ପି ବିପିନ ବିହାରି ପା6 ZUX0648550

ପ ୁ /59 58 158 769ଅଜିତକମୁାର ସତମ3 ପି ଶ5ୁକମୁାର ସତମ3 OR/12/089/208350

ପ ୁ /510 55 158 7708ଳ5 କମୁାର ସତମନ ପି ଶା5 କମୁାର ସତମନ LSL1457183

*ୀ /511 53 158 771କା5ିସେୁଶାଭିନି ସ9ମନ :ା ଅଜୀତକମୁାର ସ9ମନ OR/12/089/208351

ପ ୁ /512 33 158 772ସମିୁ9 େସୗରଭ ସତମନ ପି ଅଜି9 କମୁାର ସତମନ ZUX0525196

*ୀ /513 31 158 773:<. ମ(ସୁା ସତମନ ପି ଅଜି9 କମୁାର ସତମନ ZUX0312090

ପ ୁ /614 49 158 774ନେର=�  ମାଝି ପି ପରୁ=ର ମାଝି LSL1344233

*ୀ /615 43 158 775ସବୁାସିନୀ ମାଝି :ା ନେର=�  ମାଝି LSL1344225

*ୀ /616 23 158 776ଉ?ଳିକା ମାଝୀ ପି ନେର=�  ମାଝୀ ZUX0941229

ପ ୁ /717 71 158 777ପି ଗ�ାଧର ପି ପି ଚିେନୟା  LSL2632677

*ୀ /718 63 158 778ବାଳକବତୀ କେୁଲସିକା :ା ଗ�ାଧର ପଆୁଲା LSL1359785

*ୀ /719 33 158 779େମାନାଲିସା ମାହୁକା ପି ରିଶି ମାହୁକା ZUX0207886

*ୀ /720 36 158 780ସମୁନ ରାଜ ପଆୁଲା ପି ଗ�ାଧର ପଆୁଲା LSL2629103

*ୀ /0821 23 158 781ସପୁ�ୀୟା େପ�ୟସୀ ପି େ�ନଲୀ ସେୁରଶ ଚ=ର େପ�ୟସୀ ZUX1069095

ପ ୁ /822 69 158 782ସେୁରଶ କମୁାର େପ�ୟସୀ ପି ଏ3 େପ�ୟସୀ LSL1343649

*ୀ /823 59 158 783ପଣୁ�ମୟୀ େପ�ୟସୀ :ା ସେୁରଶ େପ�ୟସୀ OR/12/089/208697

ପ ୁ /924 66 158 784ଏମ ଜି ସଧିୁର କମୁାର . ପି ଏମ ଜୀ ସତ�ାନ= . LSL1341262

*ୀ /925 40 158 785ଅବୟନି େସଲିନା େହେB�ାମ :ା ସଧୁୀର କମୁାର ମିଶନଗ�ହଣ ZUX0312140

*ୀ /926 65 158 786ସଷୁମା େହମା�ିନୀ ପାଲ ପି ଏମ. ଜୀ. ସତ�ାନ= ପାଲ LSL1340629

ପ ୁ /927 46 158 787ଜଶବୀର ଦାନୀଏଲ ପାଉଲ ପି ଏC ବି.ବି. ପାଉଲ LSL1457191

*ୀ /928 44 158 788ନିରୁପାତନD ୟୀ ପାଉଲ :ା ଜଶବୀର ଦାନିଏଲ ପାଉଲ LSL1457209

ପ ୁ /1029 51 158 789ହରିେବାଲ ଛତର ପି ଶ�ାମସ=ୁର ଛତର ZUX0604116

ପ ୁ /1030 47 158 790ପଲୁକଚ=�  ଫିଲିG ପି େପ�ମଚ=�  ଫିଲିG LSL1411347

ପ ୁ /1031 50 158 791ନିରୂପ କମୁାର ଫିଲିG୍ ପି େପ�ମ ଚ=�  ଫିଲିG୍ OR/12/089/208337

*ୀ /1032 41 158 792ଋ9 ରାଣି ଫିଲିG :ା ନିରୁପ କମୁାର ଫିଲିG ZUX0124891

*ୀ /1033 37 158 793େକ. ଯିମିମା ସD ିତାରାଣୀ :ା ପଲୁକ ଚ=�  ଫିଲିG୍ ZUX0312132

ପ ୁ /1134 46 158 794ସଂକK ନିକ(ୁନିଧି ପାଉଲ ପି ଈMରଦାନ ଗNା ZUX0312108

*ୀ /1135 69 158 795ଯୀଶ ୁେସବିକା ଗNା :ା ଈMରଦାନ ଗNା LSL1340678

*ୀ /1136 47 158 796ସାଲମଦିପିକା ଗNା :ା ଶାବନ କମୁାର ବତକ LSL1340686

ପ ୁ /1137 44 158 797େଡଇଜି ଏଲିଜାେବଥ ପାଉଲ ପି ଈMରଦାନ ଗNା LSL1340710

*ୀ /1238 61 158 798କୃପାମଣି ନାଗ :ା ନିମ.ଳ ନାଗ OR/12/089/210736

ପ ୁ /1239 41 158 799ବିମଳ ନାଗ ପି ନିମ.ଳ ନାଗ LSL1341213

ପ ୁ /1240 36 158 800ଯଗୁଳ କିେଶାର ନାଗ ପି ନିମ.ଳ ନାଗ LSL1525567

ପ ୁ /1241 30 158 801ସମିୁ6 ସସୁୀ6 ନାଗ ପି ନିମ.ଳ ନାଗ ZUX0435834

*ୀ /1242 28 158 802ରୀତା(ଳି ନାଗ ପି ନିମ.ଳ ନାଗ ZUX0791251

ପ ୁ /1243 25 158 803ଦୀପକ କମୁାର ନାଗ ପି ନିମ.ଳ ନାଗ ZUX1327436

ପ ୁ /1344 66 158 804ୱାଇ ଚିନ) ାରାଓ ପି ଚ=ିଆ . OR/12/089/208290

*ୀ /1345 63 158 805ୱାଇ ଚSଲା ରାଓ :ା ୱାଇ ଚିନD ାରାଓ ରାଓ OR/12/089/208291

ପ ୁ /1346 46 158 806ୱାଇ ରେମସ ରାଓ ପି ୱାଇ ଚିନD ା ରାଓ OR/12/089/208292

*ୀ /1347 42 158 807ୱାଇ. ରାେଜMରୀ ରାଓ :ା ଏ. ଚ=�  େଶଖର ରାଓ LSL1343680

ପ ୁ /1448 48 158 808ଚ=�େଶଖର ଭତ�ା ପି ଲା5ୁସ ଭତ�ା LSL1361195

*ୀ /1449 48 158 809ସମିୁତ�ୀ କମୁାରୀ ଭତ�ା :ା ଚ=�  େଶଖର ଭତ�ା LSL2632628

ପ ୁ /1450 24 158 810ପ�ିୟସ ଅନୁରାଗ ଭତ�ା ପି ଚ=�  େଶଖର ଭତ�ା ZUX0874933

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀU :ାVର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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*ୀ /1451 19 158 811ସSତିା ରାଣୀ ଭତ� ା ପି ଚ=�  େଶଖର ଭତ� ା ZUX1351261

*ୀ /1652 70 158 812ରତ) ମଣୀ େପ�ମ :ା େପ�ମଚ=�  େପ�ମ OR/12/089/208412

*ୀ /1753 37 158 813ଲିପସା ରାଣୀ ହିଆଲ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ହିଆଲ LSL1457233

*ୀ /1754 34 158 814ବ=ିତା ସପୁ�ିୟା ଲଚମନ :ା େଜ�ାତିନ ରାଜ ଲଚମନ ZUX0342394

*ୀ /1755 63 158 815ପ�ଭାସିନୀ ଲଛମନ :ା ଜୟରାଜ ଲଛମନ LSL1410844

ପ ୁ /1756 41 158 816ଜସDିନ ରାଜ ଲଛମନ ପି ଜୟରାଜ ଲଛମନ LSL1359181

ପ ୁ /1757 39 158 817େଜ�ାତିନରାଜ ଲଛମନ ପି ଜୟରାଜ ଲଛମନ ZUX0124941

*ୀ /1858 74 158 818େଲୟା ଭତ� ା :ା ଯିଶଦୁାନ ଭତ� ା LSL1383819

ପ ୁ /1859 53 158 819ଡା ସନୁୀଲ କମୁାର ଭତ� ା ପି ଯୀଶଦୁାନ ଭତ� ା LSL1411867

ପ ୁ /1860 51 158 820ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଭତ� ା ପି ଯୀଶଦୁାନ ଭତ� ା OR/12/089/210963

ପ ୁ /1861 32 158 821:ରୂପ ଅ3କା ମା ସନୁ=ା ଅ3କା ZUX0342402

ପ ୁ /1862 50 158 822ଶିଶିର କମୁାର ଭତ� ା ପି ଯୀଶଦୁାନ ଭତ� ା LSL1360395

*ୀ /1863 43 158 823ର(ିତା େମୗସମୁୀ ଭତ� ା ପି ଯିଶଦୁାନ ଭତ� ା LSL1359165

*ୀ /1864 45 158 824େମୗସମୁୀ ଧା3ପାଲ :ା ସନିୁଲ କମୁାର ଭତ� ା LSL1411875

*ୀ /1865 37 158 825ମିନାVୀ େଖାସX ା :ା ଶିଶିର କମୁାର ଭତ� ା ZUX1111814

*ୀ /1866 51 158 826ଉYିବନୀ ସେରାଜ ରାଣୀ ଖରୁା :ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଭତ� ା LSL1411917

ପ ୁ /1967 48 158 827ସ(ିବ ମଣି ପି ଚ=�  େମାହନ ମଣୀ LSL1383751

*ୀ /1968 58 158 828ଶଷୁମା ମଣି ମା ଚ=�  େମାହନ ମଣି LSL1361211

ପ ୁ /1969 47 158 829କିରଣ କମୁାର ମଣି ପି ଚ=�  େମାହନ ମଣୀ LSL1383207

ପ ୁ /2070 73 158 830ସବୁାଷ ଚ=�  ହିଆଲ ପି ପ�ଭୁଦାନ ହିଆଲ LSL1383694

*ୀ /2071 37 158 831ନାନସି ହିଆଲ ପି ସବୁାସଚ=�  ହିଆଲ LSL2636728

*ୀ /2072 36 158 832ଚୁଇସି ହିଆଲ ପି ସବୁାସ ଚ=�  ହିଆଲ LSL2636710

*ୀ /2073 30 158 833ମସ.ୀ ହିଆ6 ପି ସବୁାସ ଚ=�  ହିଆ6 ZUX0342410

*ୀ /2074 29 158 834େଡଇଜି ହିଆଲ ପି ସବୁାସ ଚ=�  ହିଆଲ ZUX0613919

*ୀ /2075 64 158 835ନିମ.ଳା ସଭୁାସୀନି ପାତ� :ା ସବୁାସଚ=�  ଆଲ LSL1382811

*ୀ /2176 62 158 836େପ�ମା�ିନୀ ଦ� ାVାଲତା :ା େକ ଭୁଷଣ ଦୁଖୀ OR/12/089/208289

ପ ୁ /2177 42 158 837ବିଭୁ େଶାଭନ ଦୁଖି ପି େକ. ଭୂଷଣ ଦୁଖି LSL1349406

ପ ୁ /2178 39 158 838ବିକାଶ ଧିେରନ ଦୁଖୀ ପି େକ. ଭୁଷଣ ଦୁଖୀ LSL2629095

ପ ୁ /2179 33 158 839ବିକ�ମ ଦୁଖୀ ପି େକ ଭୁଷଣ ଦୁଖୀ LSL2628840

*ୀ /2280 55 158 840ଶମZଳା ରଥ :ା ହୃଦର(ନ ସତମ3 LSL1340660

*ୀ /2281 53 158 841ସରଳା ରଥ :ା ଉ[ୱଳଚ=�  ସତମ3 LSL1349208

*ୀ /2282 24 158 842ସ\ନ) ା ସତମ3 ପି ହୃଦ ର(ନ ସତମ3 ZUX0874859

ପ ୁ /2383 49 158 843ରୁେବନ ସିତାରାମ ପି ଦାନିଏଲ ସିତାରାମ LSL1341155

*ୀ /2384 51 158 844ମେନାରମା ସିତାରାମ . ପି ଦାନିଏଲ ସିତାରାମ OR/12/089/208319

*ୀ /2385 37 158 845ପ�ୀତି ସDରଣିକା ଖରୁା :ା ରୁେବ3 ସିତାରାମ ZUX0486274

*ୀ /2386 61 158 846ପିUିରଜନି ସିତାରାମ :ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସିତାରାମ OR/12/089/208972

ପ ୁ /2387 59 158 847ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ସିତାରାମ ପି ଦାନିଏଲ ସିତାରାମ OR/12/089/208971

*ୀ /2388 51 158 848ଏଲିଜାେବଥ ସଭୁାସିନୀ ସୀତାରାମପି ଦାନିଏଲ ସୀତାରାମ ZUX0435479

*ୀ /2389 46 158 849ପ�ତିଭା ସୀତାରାମ :ା ବିରକିେଶାର କମୁାର ସୀତାରାମ ZUX0124933

ପ ୁ /2490 37 158 850ଯନସନ ଲୁଥର ଥମାସ ପି େଜାହନ ଥମାସ LSL1521848

*ୀ /2491 34 158 851ସରୁମିତା େଥାମା] :ା ଜନସ3 ଲୁଥର େଥାମା] ZUX0435644

*ୀ /2592 41 158 852ସବିତା ଆଶା :ା ସଂଦିପ ଆଶା ZUX0125393

*ୀ /2693 47 158 853ଦଶ.ନୀ ବାଗ :ା ଯାକବୁ ବାଗ LSL2632685

*ୀ /2794 67 158 854ସବୁାମଣି ଗା^ା :ା ଆନ= ଗା^ା ZUX0761981

*ୀ /2795 36 158 855ଆେଗ)ଶପ�ିୟା ପାଉଲ ମା େସବିକା ପାଉଲ LSL2629145

*ୀ /2896 71 158 856ଲୁଧିଆ ସନୁା . :ା :ାଗ . OR/12/089/208332

*ୀ /2897 53 158 857ମ(ଳୁାମଣି ସନୁା :ା ଧମ.ଜୟ ସନୁା OR/12/089/208329

*ୀ /2898 37 158 858ଅମ�ିତା ସନୁା ପି ଧମ.ଜୟ ସନୁା LSL2629186

ପ ୁ /2899 36 158 859:ରୁପ ସମୁନ ସନୁା ପି ଧେମ.ଜୟା ସନୁା LSL2628857

*ୀ /28100 34 158 860ସେୁନଲିସପନା ସନୁା ପି ଧମ.ଜୟ ସନୁା LSL2629194

ପ ୁ /28101 29 158 861ସାନସି ସାମଏୁଲ ସନୁା ପି ଧମ.ଜୟ ସନୁା ZUX0435461

*ୀ /29102 49 158 862ସହୁାଗିନୀ ବାଘ ପି ଜିସ ୂବାଘ ZUX1246990

ପ ୁ /29103 83 158 863ଏC ଏ` ହିଆ6 ପି ଆେମାଶ ହିଆ6 ZUX0125419

ପ ୁ /29104 47 158 864ଯଶବ5 ହିଆଲ ପି ଏମ ଏଫ ହିଆଲ OR/12/089/208295

ପ ୁ /29105 45 158 865ଅରୁଣ କମୁାର ହିଆଲ ପି େମାେଜସ େଫ� େଡରିକ ହିଆଲ OR/12/089/210930

ପ ୁ /29106 45 158 866ଅନୁପମା ହିଆଲ ପି େମାେଜସ େଫ� େଡରିକ ହିଆଲ OR/12/089/210908

ପ ୁ /30107 65 158 867ରାମ ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ ZUX0342428

ପ ୁ /30108 41 158 868ଶରଣ କମୁାର ସାଗର ପି ପ�ଭୁଚରଣ ସାଗର LSL2628881

*ୀ /31109 47 158 869େହେଲନା ରୁପଶିଲା ଆଶା :ା ଉଦୟ ନ= ଆଶା ZUX0125526

ପ ୁ /31110 47 158 870ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଚା= ପି ହିକିନିୟ କମୁାର ଚା= ZUX0125492

*ୀ /32111 76 158 871ନିମ.ଳୀନା ଖରୁା :ା େପ�ମାନ= ଖରୁା ZUX0342444

*ୀ /32112 33 158 872ସଂଯaୁା ଖରୁା :ା ପ�ବୀଣ ଖରୁା ZUX0342436

2 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀU :ାVର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /33113 36 158 873ର(ି9 କମୁାର େଗୗଡ ପି ଧେନMର େଗୗଡ ZUX0342451

*ୀ /33114 30 158 874କବିତା େଗୗଡ ପି ଫଗ ୁେଗୗଡ ZUX0648543

*ୀ /33115 26 158 875ଶା5ିଲତା େଗୗଡ :ା ର(ିତ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0874909

*ୀ /34116 32 158 876େମାନାଲିସା େବେହରା :ା ନିେରାଜ ଭତ� ା ZUX0342485

ପ ୁ /34117 35 158 877ଆନ= ଭତ� ା - ସବୁାଶିନୀ ଭତ� ା ZUX0342469

*ୀ /35118 37 158 878ଦୀନା ହରିଜନ ମା ମ�ଲି ହରିଜନ ZUX0342493

ପ ୁ /35119 58 158 879ଯଦୁ ହିଆ6 ପି ଲଇଚନ ହିଆ6 ZUX0391482

ପ ୁ /35120 32 158 880ଦୁଖିରାଜ ହିଆଲ ପି ଜଦୁ ହିଆଲ ZUX0613331

ପ ୁ /37121 30 158 881ଅନି6 କମୁାର ବାଘ ପି ଚ=�  ବାଘ ZUX0342519

ପ ୁ /38122 30 158 882ଆଟି6 ଟାକ� ୀ ପି ଅନ5 ଇMର ଟାକ� ୀ ZUX0312124

ପ ୁ /39123 31 158 883ରମିଓ ଡାଲିଆ ପି ଏସDାଏ6 ଡାଲିଆ ZUX0342527

ପ ୁ /40124 36 158 884ସବୁାଷ ବାଘ ପି ଜୟାଦାନ ବାଘ ZUX0342543

ପ ୁ /41125 30 158 885ସଲମ3 ଚିନ) ାପା ପି ମେନାର(ନ ଚିନ) ାପା ZUX0342550

*ୀ /41126 46 158 886ସକ5ୁଳା ପରଜା :ା ଅନିଲ ଚ=�  େପ�ମ ZUX0342584

*ୀ /41127 31 158 887ନିରୁପମା େପ�C ପି ଆନ= କମୁାର େପ�C ZUX0342568

*ୀ /41128 31 158 888ରେଜଲି3 ମାଧରୂୀ େପ�ମ ପି ଆନ= କମୁାର େପ�ମ ZUX0342576

ପ ୁ /42129 31 158 889ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ଏଡX ା ପି ଅନୁଗ�ହ ଏଡX ା ZUX0342618

ପ ୁ /42130 54 158 890ଇMରଦାନ ସନୁା ପି ସିେଲରିଆ3 ସନୁା ZUX0342626

*ୀ /42131 46 158 891କସୁମୁ ମ(ରୁୀ ସନୁା :ା ଇMର ଦାନ ସନୁା ZUX0613927

ପ ୁ /42132 31 158 892ସବୀର କମୁାର ସନୁା ପି ଚିb ର(ନ ସନୁା ZUX0342592

*ୀ /43133 33 158 893ସରୁଭି ସନୁା ପି େଯାହନ ସନୁା ZUX0486191

*ୀ /43134 31 158 894ସସୁD ିତା ସନୁା ପି େଯାହନ ସନୁା ZUX0342634

ପ ୁ /44135 30 158 895ସVୁାତ ପାଉଲ ଗି6 ମା େରାଲ ୱଲିିୟମ ଗି6 ZUX0342642

ପ ୁ /45136 23 158 896ଏC.ଜି ଗ(ୁନା ସDରଣିକା :ାତୀ ପି ଏମ.ଜି. େଜ�ାତିମ.ୟ ZUX1012988

ପ ୁ /46137 32 158 897ର(ିପ ଟାକ୍� ି ପି ଦୟାଦାନ ଟାକ� ୀ ZUX0888339

*ୀ /47138 28 158 898ଇତିଶ�ୀ ଜଏ6 ମା ସଭୁାସିନୀ ଜଏ6 ZUX0342667

*ୀ /49139 31 158 899ପି. ଅଜିତାରାଣୀ ପି ପି. ପ�ଭକର ରାଓ ZUX0342683

ପ ୁ /49140 75 158 900ପି. ପ�ଭାକର ରାଓ ପି ପି. େପରାୟା ZUX0342691

ପ ୁ /50141 32 158 901ପ�ତିc ରାଜ ଶdୁଦୁଲାରୀ ମା ର(ିତା େରଜିୟା େଖାସX ା ZUX0342709

*ୀ /51142 38 158 902ଶସୁମା ହରିଜନ :ା ବାବୁଲା ହରିଜନ ZUX0342717

*ୀ /52143 30 158 903ପ�ଭା�ିନୀ ଗNା ପି ତୁଷାର କା5 ଗNା ZUX0312116

*ୀ /53144 52 158 904ସଦାମଣି େବନ�ା :ା ଯଗୁଳ େବନ�ା ZUX0648592

ପ ୁ /54145 32 158 905ସଜିୁ9 ନାଗ ପି ପଦD ନ ନାଗ ZUX0342725

ପ ୁ /55146 28 158 906ସେ5ାଷ କମୁାର ପାତ� ମା ସକୁା5ି ପାତ� ZUX0342733

ପ ୁ /56147 33 158 907ମେନାଜ କମୁାର ଭତ� ା ପି ବିନପତି ଭତ� ା ZUX0342758

*ୀ /57148 35 158 908ବନଜା କମୁାରୀ ପାତ� :ା ମେହ=�  କମୁାର ସବୁୁeି ZUX0375055

ପ ୁ /57149 41 158 909ମେହ=�  ସବୁୁeି ପି ମରୁଲୀଧର ସବୁୁeି ZUX0375014

ପ ୁ /58150 69 158 910ସବୁାସ ଚ=�  େଗୗଡ ପି ଦାଉଦ େଗୗଡ ZUX0436089

*ୀ /58151 56 158 911ସମZଳା େଗୗଡ :ା ସବୁାସ ଚ=�  େଗୗଡ ZUX0436071

ପ ୁ /58152 21 158 912େସୗରଭ ସ\ନ େଗୗଡ଼ ପି ସବୁାଷ ଚନ�  େଗୗଡ଼ ZUX1078211

*ୀ /58153 27 158 913ସସୁଜୀତା େଗୗଡ଼ ପି ସବୁାସ ଚ=�  େଗୗଡ଼ ZUX0673285

*ୀ /58154 25 158 914ସେୁଶାଭିତା େଗୗଡ ପି ସବୁାସ ଚ=�  େଗୗଡ ZUX0947846

*ୀ /66155 33 158 915ସାବିତ�ୀ ଗN :ା ଅନ5 ଗN ZUX1220755

*ୀ /68156 83 158 916େପ�ମମଣି ଧାନଫଲୁ :ା ଝିତରୁ ଧାନଫଲୁ ZUX1220748

ପ ୁ /84157 27 158 917କୃg ନାଗ ପି ରାମ ନାଗ ZUX0874867

*ୀ /84158 23 158 918ମମତା ନାଗ ପି ରାମ ନାଗ ZUX0947804

*ୀ /84159 51 158 919େସାଭାଗିନୀ ନ= :ା ହରିେବାଲ ଛତର ZUX0604140

*ୀ /205160 31 158 920ପଦD ା ହରିଜନ ଗNା :ା ଜୟେଦବ ପିନ ଗNା ZUX1287960

*ୀ /999161 54 158 922ପ�ମିଳା କମୁାରୀ ନାଏକ ପି ରଘ ୁଦାସ ନାଏକ ZUX0947770

*ୀ /ground fl162 20 158 923େସ)ହାରାଣୀ ବାଘ ପି ଉ[ୱଳ ବାଘ ZUX1367531

*ୀ /180163 38 158 924ରାଣୀ ଏଲିଜାେବଥ େବନ�ା ପି ଆ6ବା3 େବନ�ା ZUX0279513

*ୀ /christian164 18 158 925ପାମୀ ରାଣୀ ପNା ପି ସେମ=ରା କମୁାର ପNା ବୀରୁ ZUX1399328

*ୀ /184165 18 158 926ମାଳବିକା ଶା5ି ପ�ିୟା ଦାସ ମା ନିରୂପମା ସଧୁାଂସ ୁବାଲା ଦାସ ZUX1400811

ପ ୁ /185166 18 158 927ମାକ. ଲୀନ େଖାସX ା ମା ସବୁାସିନୀ େଖାସଲା ZUX1401918

*ୀ /185167 19 158 928ମରିୟମ େଖାଶX ା ମା ସବୂାସୀନୀ େଖାସଲା ZUX1402080

*ୀ /105168 20 158 929ସକୁା5ୀ କ=ପାନ :ା ରାଜା ୱଗ.ୀସ ZUX1402346

ପ ୁ /70169 28 158 930ପ�େମାଦ ବାଘ - ପ�ୀୟୀଶୀ ପାଳ ZUX1405356

*ୀ /158170 44 158 931ନଳିନୀ େଲନିନ :ା େଜାେଶଫ େଲନିନ ZUX1410075

ପ ୁ /999171 19 158 932ସଜିୁତ ହରିଜନ ପି କମଲୁ ହରିଜନ ZUX1410349

*ୀ /CHRISTIAN172 24 158 933hିନା ପNା ପି ସମ=�  ପNା ZUX1414028

*ୀ /CHRISTIAN173 24 158 934hିନା ପNା ପି ସମ=�  ପNା ZUX1414044

*ୀ /142174 28 158 935ପ�ଭାସିନି ହରିଜନ :ା ଅନିଲ କମୁାର ପାଲ ZUX1415447
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*ୀ /207175 21 158 936iିେUଲ ଧାନଫଲୁ :ା ସେବ. :ର ଧ3ଫଲୁ ZUX1422492

ପ ୁ /158176 62 158 937େଯାେସଫ େଲନିନ ପି jନTଂେଡk େଜାେସଫ ZUX1422823

*ୀ /92177 24 158 938ପିଂକି ହରିଜନ :ା ଆକାଶ ବାଘ ZUX1422831

*ୀ /45178 21 158 939ଆଦି9ଯ ରାଣୀ ଭଟ�ା ମା ଜୟଂତୀ ଭଟ�ା ZUX1427145

*ୀ /00179 52 161 1େକ ଭୁେଦବୀ :ା େକ ପିତାBର େରଡି ZUX1183334

*ୀ /000180 33 161 2ମୀନା ହରିଜନ :ା ଟୁନା ହରିଜନ ZUX1238435

ପ ୁ /TOTASAHI181 36 161 3ବାବୁଲା ବାଘ ପି ଘାସିରମ ବାଘ ZUX1225648

*ୀ /TOTASAHI182 23 161 4ସେ5ାଷୀ ଟାକରି :ା ବାବୁଲା ବାଘ ZUX1225697

ପ ୁ /01183 21 161 5ବ� ିଆମ ଆଶା ପି ଏନ] ଆଶା ZUX1103811

ପ ୁ /1184 57 161 6େକଜାନକୀରାଓ ପି େକ ନାରାୟଣ:ାମୀ LSL2375905

*ୀ /1185 21 161 7ସ( ୁଖରା ପି ସବୁାସ ଖରା ZUX1183326

*ୀ /2186 46 161 8ମaୁା ନାଇକ :ା କମୁାର ନାଇକ LSL1411156

*ୀ /03187 21 161 9ମମତା ହରିଜନ ପି ପୀତାBର ହରିଜନ ZUX1224922

*ୀ /03188 23 161 10ପିUି ]ଵାଇଁ ପି ଅଜୟ :ାଇଁ ZUX1225002

*ୀ /3189 25 161 11ବବି ଚିnୀ :ା ଶିବା େଚnୀ ZUX1022409

ପ ୁ /3190 43 161 12ଘାସିରାମ ହରିଜନ ପି କମଳେଲାଚନ ହରିଜନ LSL2376242

ପ ୁ /3191 41 161 13ପିତା ହରିଜନ ପି କମୁଲୁଚ=�  ହରିଜନ LSL2376267

ପ ୁ /3192 39 161 14େଚତୖନ ହରିଜନ ପି କମଳେଲାଚନ ହରିଜନ LSL2376580

*ୀ /3193 38 161 15ସରୁମା ହରିଜନ :ା ପିତା ହରିଜନ LSL2376366

*ୀ /3194 37 161 16େଜମା ହରିଜନ :ା େଚତୖନ� ହରିଜନ LSL2376531

*ୀ /3195 28 161 17ରଜନୀ ହରିଜନ :ା େଚତୖନ ହରିଜନ ZUX0700658

*ୀ /4196 40 161 18ବୁଢୀ ବାଘ :ା େଗାପି ବାଘ LSL1349570

ପ ୁ /4197 37 161 19ଅଜୁ. ନ ବାଘ ପି ହରିq=�  ବାଘ LSL2379873

ପ ୁ /4198 37 161 20େଗାପି ବାଘ ପି ସନୁାଧର ବାଘ ZUX0648840

*ୀ /4199 36 161 21କନିୁ ବାଘ :ା ଅଜୁ. ନ ବାଘ LSL2379881

*ୀ /4200 24 161 22ଶକ5ୁଳା ହିଆଲ :ା ବାବୁଲା ହିଆଲ ZUX1056126

*ୀ /05201 22 161 23ରଶD ିତା ନାୟକ ପି କାଲୁ ନାୟକ ZUX1100890

*ୀ /5202 42 161 24ସ(ଲୁତା ସାହୁ :ା େଲାକନାଥ ସାହୁ LSL2376184

ପ ୁ /6203 34 161 25ହାଡି ବାଘ ପି ପରୁୁଷତିୁ ବାଘ ZUX0612002

*ୀ /6204 32 161 26ଫଲୁ5ି ବାଘ :ା ହାଡି ବାଘ ZUX0611996

*ୀ /6205 31 161 27ବିନତି ବାଘ :ା ଡBରୁୁ ବାଘ ZUX0612234

ପ ୁ /6206 66 161 28ପରୁସତୀ ବାଘ ପି ସBାରୁ ବାଘ OR/12/089/212245

*ୀ /6207 56 161 29ପାବ. ତୀ ବାଘ :ା ପରୁସତି ବାଘ OR/12/089/212246

ପ ୁ /6208 38 161 30ଡBରୁ ବାଘ ପି ପରୁୁଷbି ବାଘ LSL2376457

*ୀ /6209 28 161 31ଲଲିତା ହରିଜନ ପି େତାଟାସହି ଜଯପରୁ ZUX1225093

ପ ୁ /7210 61 161 32ସଦନ ବାଘ ପି ମାଧ ୁବାଘ OR/12/089/212239

*ୀ /7211 46 161 33ପଦD ା ବାଘ :ା ସଦନ ବାଘ LSL1343847

*ୀ /8212 44 161 34େକୗଶଲ�ା ହରିଜନ :ା ନରସିଂହ ହରିଜନ LSL1342880

ପ ୁ /8213 39 161 35ନରସିଂହ ହରିଜନ ପି ରତୀ ହରିଜନ LSL1348952

ପ ୁ /9214 90 161 36ସନୁ ହରିଜନ ପି ପରିୁଆ ହରିଜନ OR/12/089/212254

*ୀ /9215 89 161 37େଗୗରି ହରିଜନ :ା ସନୁ ହରିଜନ OR/12/089/212255

*ୀ /10216 44 161 38ଉଷା େଚnୀ :ା କୃପା େଚnୀ ZUX0866186

ପ ୁ /10217 61 161 39େଗାବe. ନ ହରିଜନ ପି ପଦD  ହରିଜନ OR/12/089/212991

*ୀ /10218 52 161 40ମaୁା ହରିଜନ :ା େଗାବe. ନ ହରିଜନ OR/12/089/212990

ପ ୁ /10219 41 161 41ପ<ୂ. ହରିଜନ ପି ପତି ହରିଜନ ZUX0866178

*ୀ /10220 40 161 42ଲVDୀ ହରିଜନ :ା ପଣୂ. ହରିଜନ ZUX0866210

*ୀ /10221 37 161 43ଲVDୀ ହରିଜନ :ା ପ<ୂ. ହରିଜନ ZUX1016062

*ୀ /10222 35 161 44ରାଇମତି ହରିଜନ :ା ଗ0ୁ ହରିଜନ ZUX0866194

ପ ୁ /10223 26 161 45ଭିକି ହରିଜନ ପି େଗାବି= ହରିଜନ ZUX0866152

*ୀ /10224 25 161 46ଛବି ହରିଜନ ପି ଭିକି ହରିଜନ ZUX0866145

ପ ୁ /10225 24 161 47ନବିନ ନାଗ ପି ପ<ୂ. ନାଗ ZUX1016070

*ୀ /10226 52 161 48େସାଭା ପେଟଲ :ା ସେୁରଶ ପେଟଲ ZUX0866202

*ୀ /10227 37 161 49ମୀନା ସନୁା ପି ଗିରି ସନୁା LSL1444504

ପ ୁ /11228 42 161 50ସରୂଜ ଡ�ରୀ ପି ଦିଲX ୀପ ଡ�ରୀ LSL2376614

*ୀ /11229 37 161 51ସଦୁା ଡ�ରୀ :ା ସରୂଜ ଡ�ରୀ LSL2376358

ପ ୁ /11230 21 161 52ସତ� ଡ�ରୀ ପି ଅଭି ଡ�ରୀ ZUX1225929

*ୀ /11231 47 161 53ଡାଳିB ଡଂଗ�ି :ା ପବିତ�  ଡଂଗ�ି LSL1343060

ପ ୁ /11232 21 161 54ଈମାନୁଈଏ6 ନାଏଡୁ ମା ସ3ଜୁaା ନାଏଡୁ ZUX1068808

*ୀ /11233 36 161 55ଗ�ା ନାୟକ :ା ଅବି ନାୟକ ZUX0875039

ପ ୁ /11234 22 161 56ରାେକଶ ରାଓ ପି ମଦନ େଗାପାଳ ରାଓ ZUX1103605

*ୀ /12235 31 161 57ସତି ଡ�� ୀ :ା କBୁାସରୁ ଡ�� ୀ ZUX0612010

ପ ୁ /13236 66 161 58ଭିମ ଚାଟୀ ପି ଶ�ାମସ=ୁର ଚାଟୀ OR/12/089/312513

4 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀU :ାVର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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*ୀ /13237 53 161 59ତୁଳା ଛାତୀ :ା ଭିମ ଛାତୀ OR/12/089/312514

ପ ୁ /14238 49 161 60ଶ�ାମ ହରିଜନ ପି ରତନ ହରିଜନ LSL1348994

*ୀ /14239 40 161 61ସକୁା5ି ହରିଜନ ପି ଶ�ାମ ହରିଜନ LSL1343151

ପ ୁ /15240 43 161 62ମାହା5ି ନାୟକ ପି ଜଗନ) ାଥ ନାୟକ LSL2376259

*ୀ /15241 41 161 63:ପ)ା ନାୟକ :ା ମାହା5ି ନାୟକ LSL1343052

*ୀ /16242 40 161 64ସେମତି େଖାସଲା :ା ଶ�ୀଧର େଖାସଲା LSL2376556

ପ ୁ /16243 34 161 65Vୀର ଧର େଖାସX ା ପି ସାଧ ୁଁ  େଖାସX ା ZUX0611863

*ୀ /17244 90 161 66ଲVDୀ େଦାରା :ା େମାହନ େଦାରା LSL1349521

ପ ୁ /17245 31 161 67େଦେବ=�  ସାଗର ପି ଖଗପତି ସାଗର ZUX0436188

*ୀ /17246 26 161 68ଗ�ା ସାଗର :ା େଦେବ=�  ସାଗର ZUX0700336

*ୀ /17247 24 161 69ସଶୁା5ି ସାଗର ପି ଖଗପତି ସାଗର ZUX0875088

ପ ୁ /18248 43 161 70ତ�ିନାଥ ବାଘ ପି ସଦନ ବାଘ LSL2376275

ପ ୁ /18249 41 161 71ଇMର ବାଘ ପି ସଦନ ବାଘ LSL1348895

*ୀ /19250 66 161 72ପାବ. ତୀ ହରିଜନ :ା ରଘନୁାଥ ହରିଜନ OR/12/089/212273

ପ ୁ /19251 63 161 73ରଘନୁାଥ ହରିଜନ ପି ଲଛମନ ହରିଜନ ZUX0941310

ପ ୁ /19252 41 161 74ମେନାଜ ହରିଜନ ପି ରଘନୁାଥ ହରିଜନ LSL1342385

*ୀ /19253 40 161 75ଗୀତା ହରିଜନ ପି ରଘ ୁହରିଜନ LSL1343839

ପ ୁ /19254 39 161 76ଟୁନା ହରିଜନ ପି ରଘନୁାଥ ହରିଜନ LSL1343144

ପ ୁ /19255 39 161 77ସହଦ ହରିଜନ ପି ରଘନୁାଥ ହରିଜନ LSL2376341

ଅ /19256 31 161 78ସାହାନା କିନ) ର ପି ରଘନୁାଥ ହରିଜନ ZUX0941278

ପ ୁ /19257 64 161 79ଶରତ ନାୟକ ପି ଆନ= ନାୟକ LSL1343110

*ୀ /20258 41 161 80ସଶୁା5 ଦାସ ପି ତୁଳସୀ ଦାସ LSL2376515

*ୀ /20259 66 161 81ସଭୁଦ� ା ଦାସ ପି ତୁଳସି ଦାସ LSL1343821

*ୀ /20260 38 161 82ଜାନକୀ ଦାସ :ା ସେ5ାଷ ଦାସ LSL2376291

*ୀ /20261 35 161 83ଗରୁୁବାରୀ ଦାସ :ା ଗ0ୁ ଦାସ LSL2376382

ପ ୁ /20262 28 161 84ରାମ ଦାସ ପି ତୁଲସୀ ଦାସ ZUX1225804

*ୀ /20263 23 161 85ବନିତା ଦାସ :ା ରାମ ଦାସ ZUX1225135

ପ ୁ /20264 41 161 86ସେ5ାଷ ଦାଶ ପି ତୁଳସୀ ଦାଶ LSL1343805

ପ ୁ /20265 51 161 87େଜାଦୁ ହରିଜନ - ଖ�ୀ� େସବିେକା ନାଗ ZUX1103779

*ୀ /21266 27 161 88କନିୁ ହରିଜନ ପି ଦଶ.ନ ହରିଜନ ZUX1016054

*ୀ /21267 45 161 89କରୁଣା କଳପାନ :ା ଦରସନ କଳପାନ OR/12/089/212427

ପ ୁ /21268 41 161 90ପ�ସନ)  କ=ପାନ ପି ଦରଶନ କ=ପାନ LSL1348945

*ୀ /21269 41 161 91େକୗଶଲ�ା କ=ପାନ :ା ପ�ସନ କ=ପାନ LSL1342864

ପ ୁ /22270 42 161 92ଉେପ=�  ହରିଜନ ପି ଖଗପତି ହରିଜନ LSL1465350

*ୀ /22271 41 161 93ଦୟାମତୀ ହରିଜନ :ା ଉେପ=�  ହରିଜନ LSL2376507

ପ ୁ /22272 35 161 94ଦିଲୀପ ଖରା ପି ଦୀନବrୁ ଖରା ZUX0700344

*ୀ /22273 33 161 95େସବତୀ khara :ା ଦିଲୀପ ଖରା ZUX0700351

ପ ୁ /22274 35 161 96ମେହ=�  ଶକୁX ପି ଗେଣଷ ଶକୁX LSL2372902

*ୀ /24275 51 161 97ରାଧା େଗୗଡ :ା ନରସିଂହ େଗୗଡ LSL1342807

*ୀ /25276 22 161 98ମିନତୀ ମାଳୀ :ା ଡBରୁଧର ମାଳି ZUX1225069

*ୀ /25277 41 161 99ସ5ୁ ପ�ଧାନ ପି ବିମଳ ପ�ଧାନ LSL2376077

ପ ୁ /26278 58 161 100ଡBରୁ ହରିଜନ ପି ମଧ ୁହରିଜନ OR/12/089/212282

*ୀ /26279 53 161 101ଡମାଇ ହରିଜନ :ା ଡBରୁ ହରିଜନ OR/12/089/212283

ପ ୁ /26280 39 161 102େଗୗରା� ହରିଜନ ପି ଡBରୁ ହରିଜନ LSL2376523

*ୀ /26281 36 161 103ପିUି ହରିଜନ :ା େଗୗରା� ହରିଜନ ZUX0280560

ପ ୁ /26282 34 161 104େକଳୖାସ ହରିଜନ ପି ଡBରୁୁ ହରିଜନ ZUX0612796

ପ ୁ /26283 33 161 105ନବୀନ ହରିଜନ ପି ଡBରୁୁ ହରିଜନ ZUX0612283

*ୀ /26284 29 161 106କନିୁ ହରିଜନ :ା େକଳୖାସ ହରିଜନ ZUX0612804

ପ ୁ /27285 40 161 107େକଶବ ପNା ପି ରାଧାକୃg ପNା LSL1349562

*ୀ /27286 39 161 108ନିମ.ଳା ପNା :ା େକଶବ ପNା LSL1349554

ପ ୁ /28287 53 161 109ଡିଲି େବେହରା ପି ଆପନ) ା େବେହରା ZUX0126003

*ୀ /28288 49 161 110ଝୁନୁ େବେହରା :ା ଡିଲି େବେହରା LSL2379832

*ୀ /29289 53 161 111ଧନି େବେହରା :ା ବଳରାମ େବେହରା LSL2379808

*ୀ /30290 49 161 112ଶଶି େବେହରା :ା ଶ�ାମ େବେହରା OR/12/089/212319

ପ ୁ /30291 29 161 113ଗ0ୁ େବେହରା ପି ଶାମ ୁେବେହରା ZUX0700583

*ୀ /30292 26 161 114ରଶD ିତା େବେହରା :ା ଗ0ୁ େବେହରା ZUX0700591

*ୀ /31293 69 161 115ଲVDୀ େବେହରା :ା ପାଣ େବେହରା OR/12/089/212331

*ୀ /32294 68 161 116ଯମନୁା େବେହରା :ା ବାଇରି େବେହରା OR/12/089/212326

*ୀ /32295 34 161 117ଲVDୀ େବେହରା ପି ବାଇରୀ େବେହରା ZUX0700419

ପ ୁ /33296 45 161 118ବୁଧବାର େବେହରା ପି ଶକୁ�ୁ  େବେହରା LSL1382621

*ୀ /33297 41 161 119କନକ େବେହରା :ା ବୁଧବାର େବେହରା LSL1382589

ପ ୁ /33298 25 161 120ମାୟାଧର ନାଇକ ପି ଦୁଯ�.ଧନ ନାଇକ ZUX1217827
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*ୀ /34299 26 161 121ଏସ. ରାଧାମଣି ଆwା ପି ଏସ. ମରୁଲିଧର ପିେଲଇ ZUX0819136

ପ ୁ /34300 63 161 122ଦାସନ କଳପାନ ପି ବଳଭଦ�  କଳପାନ OR/12/089/212428

*ୀ /34301 58 161 123େପ�ମ କଳପାନ :ା ଦାସନ କଳପାନ OR/12/089/212429

*ୀ /34302 27 161 124ନବୀନା କ=ପାନ ପି ଦାସ କ=ପାନ ZUX0819045

*ୀ /34303 56 161 125ଏସ. ପାବ. ତୀ ପିେଲଈ ପି ଟି. ଆର ନାରାୟଣ ZUX0819128

*ୀ /35304 28 161 126ରାଧିକା ହରିଜନ :ା େମାନଜ ହାରିଜନ ZUX1225358

ପ ୁ /35305 44 161 127ବିପଲୁ ମNଳ ପି ବିମଳ ମNଳ LSL1411198

*ୀ /35306 39 161 128ଚ=� ାରାଣି ମNଳ :ା ବିପଲୁ ମNଳ LSL1383074

*ୀ /36307 29 161 129ଟି. ଇMରୀ ମା ଟି.କାେମMରୀ ରାଓ ZUX0875203

ପ ୁ /36308 61 161 130ଟି କାେମMର ରାଓ ପି ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/212413

*ୀ /36309 41 161 131ଟି ଲVDୀ ରାଓ :ା କାେମMର ରାଓ OR/12/089/212414

*ୀ /37310 43 161 132ଏ] କଲ�ାଣୀ :ା ଏ] ଆପାଲ ରାଜୁ LSL2376325

ପ ୁ /37311 45 161 133ଏ] ପାଇଡରାଜୁ . ପି ସିମାଦ� ି . OR/12/089/212439

ପ ୁ /37312 42 161 134ଏ] ଆପାଲ ପାଜୁ ରାଜୁ . ପି ସିମାଦ� ି . OR/12/089/212438

*ୀ /37313 41 161 135ଏମ ଇMରୀ ଆwା . :ା ଏ] ପାଇx ରାଜୁ . LSL2376309

ପ ୁ /37314 27 161 136ଏସ.ଅରୁଣା କମୁାରୀ ପି ଏ].ପାଇଡୁ ରାଜୁ ZUX0875153

*ୀ /38315 84 161 137ଚ=� ା େବନିଆ :ା ଲଳିତ େବନିଆ OR/12/089/212436

*ୀ /38316 46 161 138ସ(aୁା େବନିଆ :ା ସେୁର=�  େବନିଆ OR/12/089/212435

ପ ୁ /38317 30 161 139ବିକ�ମ େବନିଆ ପି ସେୁର=�  େବନିଆ ZUX0611897

ପ ୁ /38318 28 161 140ପବନ କମୁାର େବନିଆ ପି ସେୁର=�  େବନିଆ ZUX0611905

*ୀ /38319 87 161 141ପ<ୁZ ହରିଜନ ମା େଘନ େବନ�ା ZUX0819318

ପ ୁ /39320 43 161 142ନୀଳମାଧବ ହରିଜନ ପି ସଦନ ହରିଜନ LSL2376044

*ୀ /39321 43 161 143ନୀଳା=� ି ହରିଜନ :ା ବିଜୟ ହରିଜନ LSL2376127

ପ ୁ /39322 35 161 144ରାମଚ=�  ହରିଜନ ପି ସଦନ ହରିଜନ LSL2376069

*ୀ /39323 28 161 145େଜମା ଶା5ା ପି ସଦନ ହରିଜନ ZUX1095405

*ୀ /39324 26 161 146ସସDିତା ହରିଜନ :ା ନୀଳ ମାଧବ ହରିଜନ ZUX1161272

ପ ୁ /39325 21 161 147େଗୗରୀ ଶUର ହରିଜନ ପି ସଦନ ହରିଜନ ZUX1124007

*ୀ /40326 23 161 148େଗୗରି ହରିଜନ :ା ସେୁର=�  ହାରିଜନ ZUX1225036

*ୀ /40327 68 161 149ରଇଲା ପାଢୀ :ା କମୁାର ପାଢୀ ZUX0700740

*ୀ /40328 38 161 150ସକୁା5ି ପା�ି ମା ରଏଲା ପା�ି ZUX0280578

ପ ୁ /40329 37 161 151ସଦା ପା�ି ମା ରଏଲା ପା�ି LSL2376440

ପ ୁ /40330 29 161 152ଗରୁୁନାଥ ପା�ି ପି କମୁାର ପା�ି ZUX0700732

ପ ୁ /41331 26 161 153ଶିବା େଚଟୀ ପି ମ�ଲ େଚଟୀ ZUX0700724

*ୀ /41332 52 161 154ଦଇତୀ ଚିଟୀ :ା ମ�ଳ ଚିଟୀ OR/12/089/212292

ପ ୁ /41333 27 161 155ଇMର ଚିnୀ ପି ମ�ଳ ଚିnୀ ZUX1022391

*ୀ /41334 25 161 156ଅ(ଳୀ ଚିnୀ :ା ଇMର ଚିnୀ ZUX1022417

ପ ୁ /42335 56 161 157ସଦା ହରିଜନ ପି ବୁଦ� ା ହରିଜନ OR/12/089/212445

ପ ୁ /43336 61 161 158ଜଗବrୁ ଖରା ପି ଲଇଖନ ଖରା OR/12/089/212293

*ୀ /43337 51 161 159ସଭା ଖରା :ା ଜଗବrୁ ଖରା OR/12/089/212294

*ୀ /43338 47 161 160ପyୁା ଖରା :ା ହରି ଖରା ZUX0126011

*ୀ /43339 39 161 161େଶାଭା ଖରା :ା ର(ନ ଖରା LSL2376374

*ୀ /43340 21 161 162ନିହାରିକା ଓଝା ପି ଶଶକିା5 ଓଝା ZUX1226117

*ୀ /44341 58 161 163ଭାରତୀ ଦଳାଇ :ା ରଘନୁାଥ ଦଳାଇ OR/12/089/212302

ପ ୁ /44342 56 161 164ସବୁାଶ ଦଳାଇ ପି ଗରା ଦଳାଇ LSL2376051

*ୀ /44343 54 161 165ମଣି ଦଳାଇ :ା ସବୁାଶ ଦଳାଇ OR/12/089/212304

*ୀ /44344 36 161 166େନତ�ମଣି ଦେଳଇ ପି ରଘନୁାଥ ଦେଳଇ ZUX0612812

*ୀ /45345 70 161 167ରକମଣି ହରିଜନ :ା ମ�ରା ହରିଜନ OR/12/089/212306

*ୀ /45346 33 161 168ଲଛା ହରିଜନ :ା ଶବି ହରିଜନ ZUX0700310

ପ ୁ /45347 33 161 169ଶବି ହରିଜନ ପି ମ�ରା ହରିଜନ ZUX0700328

*ୀ /45348 33 161 170ସଶୁଳିା ହରିଜନ :ା କାbZକ ହରିଜନ ZUX1225903

*ୀ /46349 34 161 171ରାଧା ବାଘ :ା ତ�ିନାଥ ବାଘ ZUX0875179

*ୀ /46350 51 161 172ରିତା ବାଘ :ା ସଦନ ବାଘ OR/12/089/212300

*ୀ /47351 66 161 173ସଯୁ�. ସବର :ା ଭଦବଲ ସବର OR/12/089/212296

ପ ୁ /47352 44 161 174ଭଦବଲ ସବର ପି ଅY ୁ.ନ ସବର OR/12/089/212262

ପ ୁ /48353 71 161 175ରାଜାରାମ ପ�ଜାପତୀ ପି ଇMରପ�ସାଦ ପ�ଜାପତୀ OR/12/089/212410

*ୀ /48354 67 161 176କମଳା ପ�ଜାପତୀ :ା ରାଜାରାମ ପ�ଜାପତୀ ZUX0126029

*ୀ /49355 56 161 177ମଂଜୁଳା ସାବତ :ା ସଦୁାମ ସାବତ OR/12/089/230530

ପ ୁ /50356 61 161 178ଦୁଲ. ଭ େବେହରା ପି ସନ�ା େବେହରା OR/12/089/212378

*ୀ /50357 56 161 179ଭାନୁ େବେହରା :ା ଦୁଲ. ଭ େବେହରା OR/12/089/212379

ପ ୁ /50358 29 161 180ବାବୁଲା େବେହରା ପି ଦୁଲ. ଭ େବେହରା ZUX0700393

ପ ୁ /50359 26 161 181ସେ5ାଷ େଖାରା ପି ହରି େଖାରା ZUX0700617

ପ ୁ /51360 51 161 182ଘନଶ�ାମ େବେହରା ପି ସନ�ା େବେହରା OR/12/089/212374

6 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀU :ାVର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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*ୀ /51361 45 161 183ରମା େବେହରା :ା ଘନଶ�ାମ େବେହରା OR/12/089/212375

*ୀ /51362 32 161 184େରଣ ୁେବେହରା :ା ବଲX ଭ େବେହରା ZUX1275429

*ୀ /51363 31 161 185େରଣ ୁେବେହରା :ା ବଲX ଭ େବେହରା ZUX1288539

ପ ୁ /52364 41 161 186ତ�ିେଲାଚନ େବେହରା ପି ଶ�ାମ େବେହରା OR/12/089/213017

*ୀ /53365 23 161 187ବିଦିସାରାଣୀ କଚିମ ପି ବସ5 କମୁାର କଚିମ ZUX1103845

ପ ୁ /53366 21 161 188େଜବୖଲ� କମୁାର କଚିମ ପି ବସ5 କମୁାର କଚିମ ZUX1103621

*ୀ /54367 47 161 189େକ ଲVDୀ ରାଓ :ା େକ ଚିଲି ରାଓ OR/12/089/212314

*ୀ /55368 49 161 190ସନୁା େବେହରା :ା ଦNାସି େବେହରା ZUX0126037

ପ ୁ /55369 46 161 191ଦNାସି େବେହରା ପି ବାରୁ େବେହରା OR/12/089/212327

*ୀ /55370 42 161 192ପରିୁ େବେହରା :ା ଦNାସି େବେହରା OR/12/089/212328

ପ ୁ /55371 38 161 193େଦବରାଜ େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା ZUX0700401

*ୀ /55372 33 161 194ମ( ୁେବେହରା :ା େଦବରାଜ େବେହରା ZUX0700435

*ୀ /59373 64 161 195ହିରାବତୀ ପରଯା :ା ଚହରମଣି ପରଯା OR/12/089/212358

*ୀ /59374 63 161 196ଦଇମତି ପରଯା :ା ସପନା ପରଯା ZUX0126045

ପ ୁ /59375 31 161 197ସଦାଶିବ ପରଜା ପି ସେଘନା ପରଜା ZUX0612267

*ୀ /59376 27 161 198ଭାରତୀ ପରଜା :ା ସଦାଶିବ ପରଜା ZUX0700799

ପ ୁ /60377 27 161 199େକ େଭ�ଟସ ପି େକ ପିତାBର େରଡି ZUX1183375

*ୀ /60378 22 161 200ଦିବ�ା ଖରା ପି ଅଜୟ ଖରା ZUX1183409

ପ ୁ /61379 61 161 201ଶ�ୀନିବାସ ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ ZUX1352574

*ୀ /61380 51 161 202ସଷୁମା ନାୟକ :ା ଶ�ୀନିବାସ ନାୟକ OR/12/089/226291

*ୀ /62381 51 161 203ପଦD ା ପରଯା :ା ଗNୁ ୁପରଯା OR/12/089/212396

*ୀ /63382 62 161 204ତିଳ େବେହରା :ା ସBାରୁ େବେହରା ZUX0126052

*ୀ /63383 56 161 205ଚ=�ମା େବେହରା :ା ପଦD ନାଭ େବେହରା OR/12/089/212403

ପ ୁ /63384 26 161 206େମାହନ େବେହରା ପି ସBାରୁ େବେହରା ZUX0700427

*ୀ /63385 93 161 207ସନମତି ହରିଜନ :ା ଶଂକର ହରିଜନ LSL1343813

ପ ୁ /63386 29 161 208ଜଗଦିଶ ନାଇd ପି ସବୁାଶ ନାଇd ZUX0612846

*ୀ /63387 27 161 209ସେୁନମିୟା zିଟା ନାଇd :ା ଜଗଦିଶ ନାଇକ ZUX0612861

*ୀ /63388 43 161 210େଗାମତି ନାୟକ :ା ସବୁାସ ନାୟକ OR/12/089/212211

*ୀ /64389 49 161 211ସି ଲVDୀ ରାଓ :ା ସି ଆପା ରାଓ OR/12/089/213033

ପ ୁ /65390 23 161 212ଅଜୟ ଖରା ପି ସବୁାସ ଖରା ZUX1183359

*ୀ /65391 71 161 213ସି ରାବଣାମା ରାଓ :ା ଡି ମେୁସଟି ରାଓ OR/12/089/212369

ପ ୁ /66392 51 161 214ସାଧବ ମଦୁୁଲି ପି ହରୀ ମଦୁୁଲି OR/12/089/212372

*ୀ /66393 46 161 215ଜାନକି ମଦୁୁଲି :ା ସାଧବ ମଦୁୁଲି OR/12/089/212373

ପ ୁ /66394 31 161 216ସେ5ାଷ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ସାଦବ ମଦୁୁଲି ZUX0612374

*ୀ /66395 24 161 217ଶିବାନୀ ମଦୁୁଲି :ା ସେ5ାଷ  କମୁାର ମଦୁୁଲି ZUX1226059

*ୀ /67396 51 161 218ଲVDି ମଦୁୁଲି :ା ରାେଜ=�  ମଦୁୁଲି OR/12/089/212364

*ୀ /68397 49 161 219ଶକ5ୁଳା ମଦୁୁଲି :ା ଭିମ ମଦୁୁଲି OR/12/089/213001

ପ ୁ /70398 40 161 220ସୀମା ମାଝୀ ପି ସନିଆ ମାଝୀ ZUX1195106

*ୀ /70399 71 161 221ତୁଳସୀ ପରଜା :ା ରାମଚ=�  ପରଜା OR/12/089/212354

ପ ୁ /71400 77 161 222ଲ�ମନ ଯାନି ପି ହରି ଯାନି OR/12/089/212337

*ୀ /71401 72 161 223ସଶୁଳିା ଯାନି :ା ଲ�ମନ ଯାନି OR/12/089/212338

ପ ୁ /73402 58 161 224ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି ପି ଜୟରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/089/212343

*ୀ /73403 55 161 225ରାଧା ମଦୁୁଲି :ା ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/212344

*ୀ /73404 25 161 226ମ( ୁନାଗ :ା ଦୁଯ�଼. ନାଗ ZUX1130814

ପ ୁ /74405 56 161 227ଲVDୀଧର େଦାରା ପି କାଳିଆ େଦାରା OR/12/089/212512

*ୀ /74406 46 161 228େଗୗରୀ େଦାରା :ା ଲVDୀଧର େଦାରା OR/12/089/212513

ପ ୁ /75407 53 161 229ଭୀମ ସାଗର ପି କ|ୁ ସାଗର OR/12/089/212266

*ୀ /75408 61 161 230ମନା ଶାହା :ା ସକୁମୁାର ଶାହା OR/12/089/212226

*ୀ /75409 40 161 231ସଂଜିତା ଶାହା ପି ସକୁମୁାର ଶାହା LSL1459601

*ୀ /75410 33 161 232ସନୁୀତା ସାହା ପି ସକୁମୁାର ସାହା ZUX0612077

*ୀ /75411 31 161 233ମୀନା ସାହା ପି ସକୁମୁାର ସାହା ZUX0612101

ପ ୁ /75412 29 161 234ସଂଜୟ ସାହା ପି ସକୁମୁାର ସାହା ZUX0612085

ପ ୁ /75413 27 161 235ସରୂଜ ସାହା ପି ସକୁମୁାର ସାହା ZUX0612093

*ୀ /76414 39 161 236ମିତା ମହା5ି :ା କୃଷ) କମୁାର ମହା5ି ZUX0611681

*ୀ /76415 77 161 237ପଦD ା ମହା5ି :ା ବଲଭ ମହା5ି OR/12/089/212224

ପ ୁ /76416 56 161 238ସସିୁଳ କମୁାର ମହା5ି ପି ବଲଭ ମହା5ି OR/12/089/212220

ପ ୁ /76417 53 161 239ନିଳକ} ମହା5ି ପି ବଲଭ ମହା5ି OR/12/089/212222

*ୀ /76418 51 161 240ରମା ମହା5ି :ା ସସିୁଳ ମହା5ି OR/12/089/212221

*ୀ /76419 50 161 241ଗୀତା ମହା5ି :ା ନୀଳକ} ମହା5ି LSL1459593

ପ ୁ /76420 47 161 242କୃg କମୁାର ମହା5ି ପି ବଲଭ ମହା5ି OR/12/089/212223

ପ ୁ /77421 22 161 243ଯିରୁବାେବଲ ମହୁରିଆ ପି ସେୁର=�  କମୁାର ମହୁରିଆ ZUX1103837

*ୀ /77422 71 161 244ପUଜୀନି ସାବତ :ା ଭଗବାନ ସାବତ OR/12/089/230534

7 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀU :ାVର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /77423 42 161 245ସବୁାସ ସାବତ ପି ଭଗବାନ ସାବତ LSL1382597

ପ ୁ /77424 41 161 246ରେମଶ ସାବତ ପି ଭଗବାନ ସାବତ LSL1383850

ପ ୁ /79425 53 161 247ମାଧବ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ OR/12/089/212510

*ୀ /79426 49 161 248ଡାଳିB ନାୟକ :ା ମାଧବ ନାୟକ OR/12/089/212511

*ୀ /80427 61 161 249ଲVDୀ ନାୟକ :ା ମଦନ ନାୟକ LSL1383108

ପ ୁ /82428 39 161 250ସି ଏ' ଜୟରାମ କୃg ପି ସି ଏ' ଆଦି ନାରାୟଣ LSL2397461

ପ ୁ /82429 44 161 251ସିଏଚ ସେୁରଶ -- ପି ସି ଏ' ଆଦିନାରାୟଣ -- LSL2397479

*ୀ /82430 67 161 252ସି ଏ' କ� ିgେବଣି . :ା ସି ଏ' ଆଦିନାରାୟଣ OR/12/089/212500

ପ ୁ /82431 44 161 253ସିଏ' ଶ�ିନିବାସ ପି ସି ଏ' ଆଦିନାରାୟଣ OR/12/089/212501

ପ ୁ /83432 41 161 254ପି. େଗୗରୀ ଶUର ପି ପି. ଶାBମbୂ.ୀ LSL2372860

*ୀ /83433 31 161 255ପି କନକ ରତ) :ା ପି େଗୗରୀ ଶUର ZUX0436444

*ୀ /83434 56 161 256ଏନ ସତ�ାବତୀ :ା ଏ3 ରାମଲୁୁ OR/12/089/212517

ପ ୁ /84435 54 161 257ବାବୁ ମହାରଣା ପି ସତ�ବାଦି ମହାରଣା OR/12/089/212456

*ୀ /84436 44 161 258ସ(ୟ ମହାରଣା :ା ସତ�ବାଦି ମହାରଣା LSL2372910

*ୀ /84437 43 161 259ପାବ. ତୀ ମହାରଣା :ା ସଂଜୟ ମହାରଣା LSL2372928

ପ ୁ /84438 32 161 260ସେ5ାଷ ମହାରଣା ପି ବାବୁ ମହାରଣା. ZUX0612564

ପ ୁ /84439 31 161 261ସସୁା5 ମହାରଣା ପି ବାବୁ ମହାରଣା ZUX0612572

*ୀ /84440 31 161 262ପ�ିୟwଦା ମହାରଣା :ା ସେ5ାଷ ମହାରଣା ZUX0612556

ପ ୁ /85441 26 161 263ମନ ର(ନ ନାୟକ ପି ଲଳିତ ନାୟକ ZUX1195023

*ୀ /85442 56 161 264ଲଛମା ପା�ି :ା ରତନ ପା�ି ZUX1224419

ପ ୁ /85443 56 161 265େକ ଶUର ରାଓ ପି େକ ମbୂ.ୀ :ାମୀ ରାଓ OR/12/089/212461

*ୀ /85444 45 161 266େକ ଶ�ାମଲା :ା େକ ଶUର ରାଓ OR/12/089/212462

*ୀ /86445 61 161 267େକୗଶଲ�ା ପରଜା :ା ବାସ ୁପରଜା OR/12/089/213007

ପ ୁ /87446 54 161 268ଦିନବrୁ େବେହରା ପି ମ�ୁଲୁ େବେହରା LSL2376465

*ୀ /87447 31 161 269ଜୟ5ି କମୁାରୀ େଦାରା ପି ଅଭିମନ� ୁେଦାରା ZUX0308247

ପ ୁ /87448 30 161 270େକ ସେ5ାଷ କମୁାର ପି େକ ଶUର ରାଓ ZUX0308023

*ୀ /88449 73 161 271ଭି ସୀତାମା . :ା ଭି ପଶ ୁ.ରାମ . OR/12/089/212463

*ୀ /88450 71 161 272ବାୟାଣି େବେହରା :ା ତାରଣ େବେହରା OR/12/089/212323

*ୀ /88451 36 161 273ସନିୁତା ମାଝୀ :ା ସୀମା ମାଝୀ ZUX1195296

*ୀ /89452 61 161 274ଲVDୀ ସାହୁ :ା େକାରା ସାହୁ OR/12/089/212477

*ୀ /89453 40 161 275ରଂଜନା ସାହୁ ପି େକାରା ସାହୁ LSL1383090

ପ ୁ /89454 39 161 276କୃgଚ=�  ସାହୁ ପି େକାରା ସାହୁ ZUX0280586

ପ ୁ /89455 37 161 277ତ�ୀପତୀ ସାହୁ ପି େକାରା ସାହୁ ZUX0391540

*ୀ /89456 36 161 278ଭାନୁମତି ସାହୁ :ା ତ�ୀପତି ସାହୁ ZUX0365692

*ୀ /89457 33 161 279େହମଲତା ସାହୁ :ା କୃg ଚ=�  ସାହୁ ZUX0436436

*ୀ /90458 53 161 280େକ ଚିଟିଆମା . :ା େକ େଭେUରାଓ . OR/12/089/212480

ପ ୁ /90459 49 161 281େକ େଭେUଟ ରାଓ ପି େକ ସତ�ମ ରାଓ OR/12/089/212479

ପ ୁ /91460 71 161 282ଦୟା ସାଗର ନାଗ ପି ଦୟାଳୁ ନାଗ LSL2375970

*ୀ /91461 65 161 283ଜସପିନ ନାଗ :ା ଦୟାଳୁ ନାଗ LSL1342765

*ୀ /91462 42 161 284କମଳମଣୀ ନାଗ ପି ସବୁାସ ନାଗ LSL2376408

ପ ୁ /91463 42 161 285ସବୁାସ ନାଗ ପି ରବି ନାଗ LSL2376432

ପ ୁ /91464 39 161 286ଜଗଦୀଶ ନାଗ ପି ଦୟାଳୁ ନାଗ LSL2376226

*ୀ /91465 35 161 287ମ=ାକିନୀ ନାଗ ପି ଦୟାଳୁ ନାଗ LSL2376218

*ୀ /91466 32 161 288ବିଜିଳି ନାଗ ପି ଦୟାଳୁ ନାଗ ZUX0700633

*ୀ /92467 74 161 289ସିତାମା େଦାରା :ା ଆପନା େଦାରା OR/12/089/213025

ପ ୁ /92468 51 161 290ଅଭିମନ� ୁେଦାରା ପି ଆପନା େଦାରା OR/12/089/212483

*ୀ /92469 46 161 291େଗୗରି େଦାରା :ା ଅଭିମନ� ୁେଦାରା OR/12/089/212484

ପ ୁ /93470 44 161 292େକ ରାଜୁ - ପି େକ ସତ�ନାରାୟଣା - OR/12/089/212497

ପ ୁ /93471 45 161 293େକ ସରିୁନାରାୟଣ -- ପି େକ ସତ�ନାରାୟଣା -- OR/12/089/212495

*ୀ /93472 44 161 294େକ ମାଣିକ�ମ :ା େକ ନାରାୟଣା  OR/12/089/212496

*ୀ /94473 32 161 295ସ�ିତା ରାଣୀ ମହା5ି ପି େପ�ାମଦ କମୁାର ମହା5ି ZUX1206291

ପ ୁ /94474 50 161 296ପ�େମାଦ କମୁାର ମହା5ି ପି ଗରୁୁଚରଣ ମହା5ି OR/12/089/212485

*ୀ /94475 49 161 297ବିରାଜିନି ମହା5ି :ା ପ�େମାଦ କମୁାର ମହା5ି OR/12/089/212486

ପ ୁ /96476 46 161 298ଡBରୁ ପରଜା ପି ଧନ ପରଜା ZUX0126078

*ୀ /96477 43 161 299ଘରି ପରଜା :ା ଡBରୁ ପରଜା ZUX0126086

*ୀ /97478 64 161 300କମଳା ଜାନି :ା ଶ�ାମ ଜାନି ZUX0126094

ପ ୁ /97479 51 161 301ଭୀମ ମଦୁୁଲି ପି ହରି ମଦୁୁଲି OR/12/089/213000

ପ ୁ /98480 56 161 302ଦିବାକର ନାୟକ ପି ଲVDଣ ନାୟକ OR/12/089/212365

ପ ୁ /99481 40 161 303ନିରାକାର େବେହରା ପି ସକୁେଦବ େବେହରା ZUX0126102

*ୀ /99482 43 161 304ରାମା ପରଯା :ା ଦିବାକର ପରଯା OR/12/089/212366

ପ ୁ /100483 31 161 305ସନିୁଲ ଜାନି ପି ଅଯ ୁ. ନ ଜାନି ZUX0612291

ପ ୁ /101484 49 161 306ଏC େଭUଟ ରାଓ ପି ଏC ଆପାରାଓ ZUX0126110
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ପ ୁ /101485 51 161 307ଟି କ� ିgା ରାଓ ପି ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/212418

ପ ୁ /102486 59 161 308ହରିବrୁ ହିରଜନ ପି ବୁଦ� ା ହିରଜନ OR/12/089/212443

*ୀ /102487 55 161 309ସତ� ହିରଜନ :ା ହରିବrୁ ହିରଜନ OR/12/089/212444

ପ ୁ /103488 66 161 310ରଘନୁାଥ ଦଳାଇ ପି େଗୗରା� ଦଳାଇ OR/12/089/212301

*ୀ /103489 32 161 311ନିତୁ ଦେଳଇ ପି ରଘନୁାଥ ଦେଳଇ ZUX0611970

ପ ୁ /103490 29 161 312ଭୁବନ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ରଘନୁାଥ ଦେଳଇ ZUX0611988

ପ ୁ /104491 64 161 313ପଦD ନାଭ େବେହରା ପି କମଲ େବେହରା OR/12/089/212402

ପ ୁ /105492 66 161 314ରାମଚ=�  ରାମ ପି ହେର=�  ରାମ OR/12/089/213003

*ୀ /106493 46 161 315ବିgୁପ�ିୟା ମହାପଣା :ା ବାବୁ ମହାପଣା OR/12/089/212457

ପ ୁ /108494 51 161 316ଟି ବିମା ରାଓ ପି ଟି ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/212417

ପ ୁ /109495 50 161 317ସେୁର=�  େବନିଆ ପି ଲଳିତ େବନିଆ OR/12/089/212434

*ୀ /110496 32 161 318ଲVDୀ େବନିଆ ପି ସେୁର=�  େବନିଆ ZUX0612515

*ୀ /111497 42 161 319ଏ େଫX ାେର3ସ :ା ଏ େଲାେକଶ ZUX0126128

ପ ୁ /111498 39 161 320େଲାେକଶ କମୁାର ଅେଲD ା3ଡା ପି ସ=ୁରାରାଜୂ ଅେଲD ା3ଡା LSL1443647

*ୀ /112499 26 161 321ଜ�ାସ)) ା ଚକ�ବତ. ୀ ପି ଜୟ ଚକ�ବତ. ୀ ZUX0700674

*ୀ /112500 52 161 322ମାଳତୀ ଚକ�ବbZ :ା େଜ ଚକ�ବbZ LSL2379840

ପ ୁ /113501 46 161 323ମାନସିଂ ହିଆଲ ପି ଭୁଏଲ ହିଆଲ LSL2376093

*ୀ /113502 42 161 324ରିବିକା ହିଆଲ :ା ମାନସିଂ ହିଆଲ LSL2376085

ପ ୁ /114503 28 161 325ଆଶିଷ ମହା5ି ପି ବାରିକ ମହା5ି ZUX0700500

ପ ୁ /114504 25 161 326ଆକାଶ ମହା5ି ପି ବାରିକ ମହା5ି ZUX0819292

ପ ୁ /114505 55 161 327ବାରିକ ମହା5ି ପି ତ�ିନାଥ ମହା5ି LSL2379717

*ୀ /114506 49 161 328ଶଭୁଦ� ା ମହା5ି :ା ବାରିକ ମହା5ି LSL2379741

ପ ୁ /114507 38 161 329ଅମିତ ମହା5ି ପି ପ�େମାଦ ମହା5ି LSL2376135

ପ ୁ /114508 36 161 330ସବିୁର ମହା5ି ପି ପ�େମାଦ ମହା5ି LSL2376143

ପ ୁ /116509 38 161 331ରାଜୁ େସଠୀ ପି ସତୁୁରୁ େସଠୀ ZUX0126136

ପ ୁ /117510 39 161 332ଉେପ=�  ସାବତ ପି ସଦୁାମ ସାବତ ZUX0126144

*ୀ /117511 32 161 333ସମିୁତ� ା ସାବତ :ା ଉେପ=�  ସାବତ ZUX0875161

ପ ୁ /118512 41 161 334ବିଧାନ ରାୟ ପି ଦୁଗTପଦ ରାୟ ZUX0126151

*ୀ /119513 35 161 335ଶ�ାବଣୀ େସଠୀ :ା ରାଜୁ େସଠୀ ZUX0126169

*ୀ /120514 51 161 336େକ ଭାରତୀ :ା େକ ଜାନକୀରାଓ LSL2375913

ପ ୁ /121515 22 161 337େଡଭିଡ ରମନ ହିଆଲ ପି େମାନସିଂ ହିଆଲ ZUX1206275

ପ ୁ /122516 34 161 338ମଉଳି ବାଘ ପି ପରୁୁଷତି ବାଘ ZUX0611962

*ୀ /122517 29 161 339ମନିୁ ବାଘ :ା ମଉଳି ବାଘ ZUX0611954

ପ ୁ /122518 28 161 340ଜଗଦିଶ ଡ��ି ପି ଅଭି ଡ��ି ZUX0612820

*ୀ /122519 31 161 341ଚୁମକିୁ ୍ହରିଜନ :ା ନବିନ ହରିଜନ ZUX0612259

ପ ୁ /122520 37 161 342ଜେଳ=�  ହିଆଲ ପି ହରି ହିଆଲ ZUX0611939

*ୀ /122521 35 161 343କଳାବତୀ ହିଆଲ :ା ଜେଳ=�  ହିଆଲ ZUX0611947

ପ ୁ /122522 34 161 344ବାବୁଲା ହିଆଲ ପି ରାମଚ=�  ହିଆଲ ZUX0612044

*ୀ /122523 32 161 345ପ�ଶା5ି ହିଆଲ :ା ବାବୁଲା ହିଆଲ ZUX0612028

*ୀ /122524 31 161 346ପ�ମିଲା େଖାସଲା :ା Vୀର ଧର େଖାସଲା ZUX0611855

ପ ୁ /122525 44 161 347ସ(ୟ ମହିରିଆ ପି ଦାମଦର ମହିରିଆ ZUX0612770

*ୀ /122526 35 161 348େଗୗରୀମଣି ମହିରିଆ :ା ସ(ୟ ମହିରିଆ ZUX0612788

ପ ୁ /122527 28 161 349ସନୁ ସାଗାର ପି କାପରୁ ସାଗର ZUX0612325

ପ ୁ /188528 25 161 350ରାହୁଲେଦବ େଖାସଲା - ଯନୁଯାନ େଖାସଲା ZUX1103597

ପ ୁ /305529 21 161 351େକ ତରୁଣ ଇNିଆ3 ପି େକ ହରିq=�  ରାଓ ZUX1130764

*ୀ /305530 22 161 352େକ ପ�ିୟUା ପି େକ ହରିq=�  ରାଓ ZUX1140763

ପ ୁ /0910531 36 161 353ଲVDୀ ନାରାୟଣ ପNା ନାରାୟଣ ପପି ରାଧାକ�ୁ �)ା ପNା ପNା ZUX1236710

*ୀ /0910532 32 161 354ନିନୀ ପNା ନିନୀ ପNା :ା ନାରାୟଣ ପNା ପNା ZUX1236728

*ୀ /999533 33 161 355ମୀନା ହରିଜନ :ା ଟୁନା ହରିଜନ ZUX1255611

*ୀ /1037534 28 161 356େକ େସାନାଲି ପାତ� ପି େକ ଈେଗ)ଶ ପାତ� ZUX1104397

*ୀ /Padhi Bha535 44 161 357ମମତା ଦାଶ :ା େଦେବ=�  କମୁାର ପାଡୀ LSL2397503

ପ ୁ /02536 25 161 358ସ�ୀତ ଶଭୁ ଶUର ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX1297464

ପ ୁ /02537 22 161 359ସBିତ ନାୟକ ପି ସରଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX1288554

*ୀ /2538 66 161 360ସଷୁମା ମ(ରିୁ ନାୟକ :ା େଗାପାଳ ଚ=�  ନାୟକ ZUX0125815

*ୀ /2539 66 161 361ଶାରଦାମ(ରୁୀ ନାୟକ :ା େଗାବି=ଚ=�  ନାୟକ OR/12/089/212600

*ୀ /2540 52 161 362:<.ଲତା ନାୟକ :ା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ OR/12/089/212952

ପ ୁ /2541 47 161 363ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାବି= ଚ=�  ନାୟକ OR/12/089/212601

ପ ୁ /3542 43 161 364ଟୁକନୁା ମାଝି ପି ଧନ ମାଝି LSL1348911

*ୀ /4543 59 161 365ବାସ5ି ବାଘ :ା ରାେଜ=�  ବାଘ ZUX0365759

ପ ୁ /4544 36 161 366ସେ5ାଷ କମୁାର ବାଘ ପି ରାେଜ=�  ବାଘ ZUX0365767

*ୀ /4545 44 161 367ରିତା(ଳି ପNା ପି ଦୁେଯ�Tଧନ ପNା LSL1344746

ପ ୁ /5546 73 161 368ଦୁେଯ�Tଧନ ପNା ପି ଅଜୁ. ନ ପNା OR/12/089/212930
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*ୀ /5547 42 161 369କଲ�ାଣୀ ପNା ପି ଦୁେଯ�Tଧନ ପNା OR/12/089/212932

*ୀ /5548 39 161 370ଗିତା(ଳି ପNା ପି ଦୁେଯ�Tଧନ ପNା OR/12/089/212929

ପ ୁ /6549 21 161 371ରାେଜଶ କମୁାର ପାତ� ପି ରେମଶ ଚ=�  ପାତ� ZUX1173574

*ୀ /6550 21 161 372ରାେଜMରୀ ପାତ� ପି ରେମଶ  ଚ=�  ପାତ� ZUX1173640

ପ ୁ /7551 69 161 373ଲି�ରାଜ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଜୟଚ=�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/212570

*ୀ /7552 40 161 374ଅପରାଜିତ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲି�ରାଜ ପାଣିଗ�ାହି LSL1344753

ପ ୁ /7553 39 161 375ଅମ� ାନ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲି�ରାଜ ପାଣିଗ�ାହି LSL1411164

ପ ୁ /9554 42 161 376େକ ମଉଳିଧର ପି େକ ରାମଲୁୁ LSL1411149

ପ ୁ /10555 40 161 377ଗଣୁସିଂ ମାଝୀ ମା ଘାେସନ େଦଇ ମାଝୀ ZUX0280487

ପ ୁ /11556 36 161 378ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଡାକଆୁ ପି ପ<ୂ.ଚ=�  ଡାକଆୁ LSL2372845

ପ ୁ /11557 35 161 379ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଡାକଆୁ ପି ପ<ୂ.ଚ=�  ଡାକଆୁ LSL2372837

ପ ୁ /12558 62 161 380ରାଘବଚ=�  ଚିନ) ରା ପି ଭଗବାନ ଚିନ) ରା OR/12/089/212621

*ୀ /12559 56 161 381ଚSଳା ଚିନ) ରା :ା ରାଘବଚ=�  ଚିନ) ରା OR/12/089/212622

*ୀ /12560 84 161 382ରୁକD ଣୀ ପାଢୀ :ା ରଘନୁାଥ ପାଢୀ ZUX0486290

ପ ୁ /13561 44 161 383ବି ଗେୁ0Mର ରାଓ ପି ବି ସତ�ା ରାଓ LSL1443811

ପ ୁ /13562 40 161 384ବି ସେୁରଶ ପି ବି ସତ�ାରାଓ LSL1344282

*ୀ /13563 39 161 385ବି େରବତୀ ପି ବି ସତ�ାରାଓ ZUX0280495

*ୀ /13564 25 161 386ସାଇଶ�ୀ ବି ପି ନାେହMର ବି ZUX0819367

ପ ୁ /13565 48 161 387ବି ନାେଗMର ରାଓ ପି ବି ସତ�ା ରାଓ LSL1443779

*ୀ /13566 23 161 388ବି ମାଲାଶ�ୀ ରାଓ ପି ବି ନାେଗMର ରାଓ ZUX1095272

ପ ୁ /14567 67 161 389ସିରା ନରସିଂହ ପ�ଧାନ ପି ସିରା େକାରା ପ�ଧାନ LSL1411826

*ୀ /14568 56 161 390କୃgା କମୁାରୀ ପ�ଧାନ :ା ସିରା ନରସିଂହ ପ�ଧାନ LSL1411842

ପ ୁ /14569 40 161 391ଗେୁ0Mର ପ�ଧାନ ପି ସିରା ନରସିଂହ ପ�ଧାନ LSL1411834

*ୀ /14570 37 161 392ମିନାVୀ ପ�ଧାନ ପି ନ�ୁ ସିCହା ପ�ଧାନ ZUX1341734

*ୀ /15571 28 161 393ବାଣୀଶ�ୀ ପି କୃg ଚ=�  ପାତ� ZUX0436113

ପ ୁ /15572 25 161 394ଶ�ୀହଷ.  ପି କୃg ଚ=�  ପାତ� ZUX0871202

ପ ୁ /15573 59 161 395କୃg ଚ=�  ପାତ� ପି ଲVDୀଧର ପାତ� OR/12/089/212887

*ୀ /15574 55 161 396ସDିତା ପାତ� :ା କୃg ଚ=�  ପାତ� OR/12/089/212888

*ୀ /15575 22 161 397ଦୀପିକା ପnନାୟକ ପି ମରୂଲୀଧର ପnନାୟକ ZUX1213677

ପ ୁ /16576 59 161 398କାବ� କା5 ମହା5ି ପି ରବୀ=�ନାଥ ମହା5ି LSL1361328

*ୀ /16577 49 161 399ସପୁ�ଭା ମହା5ି :ା କାବ�କା5 ମହା5ି LSL1361310

ପ ୁ /17578 53 161 400ପିତବାସ ବିMାଳ ପି େବଣଧୁର ବିMାଳ OR/12/089/212638

*ୀ /17579 28 161 401େଲାପାମଦୁ� ା ବିMାଳ ପି ପୀତବାସ ବିMାଳ ZUX0436253

ପ ୁ /17580 24 161 402ପେରଶ କମୁାର ବିMାଳ ପି ପୀତବାସ ବିMାଳ ZUX1001064

*ୀ /18581 73 161 403ସଜୁାତା ଡାକଆୁ :ା ପ<ୂ. ଚ=�  ଡାକଆୁ ZUX0436402

ପ ୁ /18582 41 161 404ଜିେତ=�  କମୁାର ଗ5ାୟତ ପି େତେଜzର ଗ5ାୟତ LSL1349604

ପ ୁ /18583 60 161 405ଭାଗୀଥୀ ନାୟକ ପି ଦୀନବrୁ ନାୟକ ZUX0775189

*ୀ /18584 54 161 406କନକଲତା ନାୟକ :ା ଭାଗୀର� ନାୟକ ZUX0775155

*ୀ /18585 36 161 407ସ�ୀତା ରାଣୀ ନାୟକ ପି ଭାଗୀର� ନାୟକ ZUX0775163

*ୀ /18586 42 161 408ସନୁୀତା ପnନାୟକ ପି ଦNପାଣି ପnନାୟକ LSL1411222

ପ ୁ /18587 38 161 409ସେୁରଶ ଚ=�  ପnନାୟକ ପି ରାମଚ=�  ପnନାୟକ LSL2372654

*ୀ /18588 34 161 410ମୀନାVୀ ପnନାୟକ ପି ଦNପାଣି ପnନାୟକ ZUX0312207

ପ ୁ /18589 39 161 411ଅ�ଵିନୀ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଜଗନ) ାଥ ପ�ଧାନ LSL1382605

*ୀ /F18590 34 161 412ସରୀତା ରାଣୀ ନାୟକ ପି ଭାଗୀରଥୀ ନାୟକ ZUX0775171

*ୀ /19591 47 161 413ସସD ିତା ବିMାଳ :ା ପିତବାସ ବିMାଳ OR/12/089/212639

ପ ୁ /19592 41 161 414ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ସାମଲ ପି ନିରଂଜନ ସାମଲ LSL1341338

*ୀ /20593 30 161 415ସ�ୁ)ଯାସମୀତା ଚୀନାର ପି ଆର ସି ଏଚ ଚିନାରା ZUX0312215

ପ ୁ /21594 68 161 416ପ�ସନ)  କମୁାର ଦାଶ ପି ବା�ାନିଧି ଦାଶ LSL1411131

*ୀ /21595 56 161 417ପ�ଭାସିନୀ ଦାଶ :ା ପ�ସନ)  ଦାଶ OR/12/089/190713

ପ ୁ /21596 37 161 418ରାେକଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ପ�ସନ)  କମୁାର ଦାଶ LSL2376192

ପ ୁ /21597 32 161 419ଦୀପକ କମୁାର ଦାଶ ପି ପ�ସନ)  କମୁାର ଦାଶ ZUX0436287

ପ ୁ /22598 58 161 420ଅରୁେଣାଦୟ ତ�ିପାଠି ପି ମାୟାଧର ତ�ିପାଠି LSL2372746

*ୀ /22599 49 161 421ଶ�ୀମତୀ େବଶୖାଳିନୀ ତ�ିପାଠୀ :ା ଅରୁଣଦୟ ତ�ିପାଠୀ LSL2372795

ପ ୁ /23600 59 161 422ରାମକୃg ଗN ପି ଧନସିଂ ଗN LSL2372597

*ୀ /23601 49 161 423ଜାନକୀ ଗN :ା ରାମକୃg ଗN LSL2376424

ପ ୁ /23602 28 161 424ମାନସ କମୁାର ଗN ପି ରାମକୃg ଗN ZUX0436709

*ୀ /23603 26 161 425ଶଭୁ� ା ପ�ିୟା ଗN ପି ରାମ କୃg ଗN ZUX1016088

*ୀ /23604 72 161 426ବିେନାଦିନି ପNା :ା ଲି�ରାଜ ପNା LSL2376564

ପ ୁ /23605 55 161 427ଅରୁଣ କମୁାର ପNା ପି ଲି�ରାଜ ପNା LSL2379477

ପ ୁ /23606 46 161 428େକଦାରନାଥ ପNା ପି ଲି�ରାଜ ପNା LSL2379733

*ୀ /23607 43 161 429ରଶD ି ପNା :ା େକଦାରନାଥ ପNା ZUX0775130

*ୀ /24608 51 161 430ଅ(ଳି ଦାଶ :ା ବିMଜି9 ଦାଶ LSL2372621
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ପ ୁ /25609 72 161 431େତଜMର ଗ5ାୟତ ପି ନବିନଚ=�  ଗ5ାୟତ LSL1360288

*ୀ /25610 61 161 432ରାଜଲVDୀ ଗ5ାୟତ :ା େତେଜMର ଗ5ାୟତ LSL1359579

*ୀ /25611 36 161 433ଯଶ:ିନୀ ଗ5ାୟତ ପି େତଜMର ଗ5ାୟତ ZUX0125831

*ୀ /25612 34 161 434ସଶD ିତା ଗ5ାୟତ ପି େତଜMର ଗ5ାୟତ ZUX0125849

ପ ୁ /25613 53 161 435ଶିରିଷ କମୁାର ମହା5ି ପି ଗrବ.  କମୁାର ମହା5ି ZUX0125682

*ୀ /25614 34 161 436ଇ�ସା ନାୟକ ପି ସେରାଜ ନାୟକ ZUX0125724

ପ ୁ /25615 32 161 437ସାଥ.କ ସବ�ସାଚି ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX0125732

ପ ୁ /25616 56 161 438ମରୁଲୀଧର ପnନାୟକ ପି ଜଗଦୀଶ ପnନାୟକ ZUX0125690

*ୀ /25617 49 161 439ସଲୁରଚନା ପnନାୟକ :ା ମରୁଲୀଧର ପnନାୟକ ZUX0125708

ପ ୁ /26618 26 161 440:ାଗତ ହରିଜନ ପି ଟUଧର ହରିଜନ ZUX0819243

ପ ୁ /26619 27 161 441କପିଲେଦବ ପରି-ା ପି ବିରS ିପରି-ା ZUX1173608

ପ ୁ /27620 45 161 442ପ�େମାଦ କମୁାର େବେହରା ପି ଧେନMର େବେହରା LSL1443639

*ୀ /27621 34 161 443ଚିନD ୟୀ େବେହରା :ା ପ�େମାଦ କମୁାର େବେହରା ZUX0126508

ପ ୁ /27622 33 161 444ଦାଶରଥି େବେହରା ପି କୃପାସିrୁ େବେହରା ZUX0126490

ପ ୁ /27623 22 161 445କୃg ଗରଡ ପି େଜାେଗଂଦ�  ଗରଡ ZUX1341742

*ୀ /27624 20 161 446ନିକିତା ଗାଡT :ା ବୁଲୁ ଖସାଲା ZUX1344100

ପ ୁ /27625 46 161 447ପ�ସନ)  ପାଢୀ ପି ପ�ତାପ ପାଢୀ ZUX0126482

*ୀ /QTR NO-H/626 73 161 448ବାସ5ି ସାହୁ :ା ଶUଷ. ଣ ସାହୁ ZUX1422419

ପ ୁ /27627 56 161 449ସେ5ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶUଷ. ଣ ସାହୁ LSL1361344

*ୀ /27628 52 161 450କବିତା ସାହୁ :ା ସେ5ାଷ କମୁାର ସାହୁ LSL1360213

ପ ୁ /27629 45 161 451ଗୀରୀଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶUଷ. ଣ ସାହୁ LSL1360221

ପ ୁ /29630 56 161 452ଦିଲିପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି କୃgମbୂZ େଚୗଧରୁୀ LSL1360239

*ୀ /29631 46 161 453ପyୁଲତା େଚୗଧରୁୀ :ା ଦିଲX ିପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LSL1360312

ପ ୁ /30632 68 161 454ଶିବରାମ ବିେଶାଇ ପି ଦାେମାଦର ବିେଶାଇ LSL1344266

*ୀ /30633 61 161 455ଶା5ି ଲତା ବିେଶାଇ :ା ଶିବରାମ ବିେଶାଇ LSL1344258

ପ ୁ /30634 38 161 456ସନ= କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଶିବରାମ ବିେଶାଇ LSL1341346

ପ ୁ /31635 29 161 457ମନଜ େଖାସଲା ପି ବ� ଜ େଖାସଲା ZUX0611830

ପ ୁ /31636 19 161 458ସିେବା େଖାସଲା ପି େବ� ାେଜା େଖାସଲା ZUX1343755

ପ ୁ /31637 56 161 459ଉଦୟନାଥ ପ�ଧାନ ପି ପଟନାୟକ ପ�ଧାନ OR/12/089/212690

ପ ୁ /31638 43 161 460ପ�ଦିପ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ପଟନାୟକ ପ�ଧାନ OR/12/089/212691

ପ ୁ /32639 37 161 461ରାେକଶ ବିMାଳ ପି ଉେମଶ ଚ=�  ବିMାଳ LSL2376028

ପ ୁ /32640 35 161 462କାେମସ ଚ=�  ବିMାଳ ପି େକଳୖାଶ ଚ=�  ବିMାଳ LSL2376234

ପ ୁ /32641 68 161 463େଗାବି=ଚ=�  ନାୟକ ପି ପ�ାଣକୃg ନାୟକ OR/12/089/212599

*ୀ /34642 25 161 464େମନୖା ବାଘା :ା େସାେରାଜ ହିଆଲ ZUX1344225

ପ ୁ /34643 44 161 465ରାେଜ=�  କମୁାର ଗ5ାୟତ ପି େତେଜzର ଗ5ାୟତ LSL1359264

ପ ୁ /34644 25 161 466ସରଜ ହିଆଲ ପି ନବୀନ ହିଆଲ ZUX1341759

ପ ୁ /34645 21 161 467ସମିୁତ ହିଆଲ ପି ନବୀନ ହିଆଲ ZUX1343912

*ୀ /34646 20 161 468ମମତା େଖାସଲା :ା ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ZUX1341726

*ୀ /34647 39 161 469ସେୁଶଲା ସନୁା :ା ଅସତା ସନୁା ZUX1344183

*ୀ /35648 38 161 470ବାସ5ୀ ଗରଡା :ା ଜଗଦୀଶ ଗରଡା LSL2379766

*ୀ /36649 41 161 471ପyୁା ହିଆଲ :ା ସନୁାମ ହିଆଲ LSL2379758

ପ ୁ /37650 60 161 472ପବିତ� େଜନା ପି ମଦନ େଜନା LSL2375962

*ୀ /37651 50 161 473ଶା5ିଲତା େଜନା :ା ପବିତ� େଜନା LSL2379857

ପ ୁ /37652 25 161 474ଆଶେୁତାଷ େଜନା ପି ପବିତ� େଜନା ZUX0819334

*ୀ /40653 48 161 475ସସD ିତାରାଣୀ ଭଗବତ :ା ମଳୟ ଶତପଥି LSL2376481

*ୀ /40654 21 161 476ସଂଯaୁା କrପାନ :ା ରେମଶ କଳୁଦୀପ ZUX1173582

*ୀ /40655 56 161 477ବବିତା େଖାସX ା :ା ଦୟାଲୁ େଖାସX ା ZUX0280511

ପ ୁ /40656 55 161 478ମଳୟ ଶତପଥି ପି ରଘନୁାଥ ଶତପଥି LSL2376390

*ୀ /41657 54 161 480ନୀଳିମା ଦାସ :ା ଉମାକା5 ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0125872

ପ ୁ /41658 64 161 481ଉମାକା5 ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0125864

ପ ୁ /41659 28 161 482ଅବିନାଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଉମାକା5 ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0775122

*ୀ /41660 25 161 483ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ପି ଉମାକା5 ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0819037

*ୀ /41661 26 161 484ଐMଜ�T ତ�ିପାଠୀ ପି ଶ�ୀ ଅରୁଣଦୟ ତ�ିପାଠୀ ZUX0700641

ପ ୁ /44662 66 161 485ରାମନାଥ ପେୁରାହିତ ପି କୃgଚ=�  ପେୁରାହିତ LSL2372738

*ୀ /44663 57 161 486େହମଲତା ପେୁରାହିତ :ା ରାମନାଥ ପେୁରାହିତ ZUX0125906

ପ ୁ /44664 31 161 487ବିଜୟ କମୁାର ପେୁରାହିତ ପି ରାମନାଥ ପେୁରାହିତ ZUX0436121

ପ ୁ /46665 47 161 488ସନ�ାସୀ େଦାରା ପି ଲଚମନ େଦାରା ZUX0308064

*ୀ /46666 47 161 489ଯମନୁା େଦାରା :ା ସନ�ାସୀ େଦାରା ZUX0308072

*ୀ /46667 34 161 490ଲVDୀ ଖସଲା :ା ପ�ମଦ ଖସଲା ZUX0612192

ପ ୁ /46668 32 161 491ପ�େମାଦ େଖାସଲା ପି ସବୁାସ େଖାସଲା ZUX0308122

*ୀ /46669 31 161 492େମାତି େଖାସX ା :ା ହିରନ େଖାସX ା ZUX0611392

ପ ୁ /46670 26 161 493ବୁଲୁ େଖାସX ା ପି ବ� ଜ େଖାସX ା ZUX0819029
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ପ ୁ /46671 32 161 494ସଶିୁଲ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବ� ଜ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0308270

ପ ୁ /46672 30 161 495ନୀଳକ} ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବିପିନ ଚ=�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0308080

*ୀ /46673 36 161 496ସସDିତା ପ�ଧାନ ପି ଜଗନ) ାଥ ପ�ଧାନ ZUX0308262

*ୀ /46674 31 161 497ସରିତା ପ�ଧାନ ପି ଜଗନ) ାଥ ପ�ଧାନ ZUX0308254

ପ ୁ /46675 27 161 498ଜଗନ) ାଥ ପ�ଧାନ ପି ଉଦୟନାଥ ପ�ଧାନ OR/12/089/212723

ପ ୁ /46676 46 161 499ରାଜୀବ ଟାକ� ୀ ପି ଚ=�  ଟାକ� ୀ ZUX0308197

*ୀ /46677 41 161 500ଯେଶାଦା ଟାକ� ୀ :ା ରାଜୀବ ଟାକ� ୀ ZUX0308205

*ୀ /47678 55 161 501େହମଲତା ଗମା� :ା ସକୁା5 ଗମା� ZUX0436386

*ୀ /47679 24 161 502ସ�ୁାନୀ ପ�ିୟଦଶ.ୀନୀ ମା େହମଲତା ନାୟକ ZUX1013010

ପ ୁ /48680 63 161 503ରାେଜ=�  ବାଘ ପି ରାମ ବାଘ ZUX0365742

*ୀ /49681 44 161 504ମaୁା ବାଘ :ା ଡBରୁୁ ବାଘ ZUX0612754

ପ ୁ /49682 32 161 505ଆନ= ବାଘ ପି ର(ନ ବାଘ ZUX0611350

ପ ୁ /49683 29 161 506ବଇଦ ବାଘ ପି ଡBରୁୁ ବାଘ ZUX0612762

*ୀ /49684 33 161 507ଲିଜା ଗରଡା :ା ଦାସ ଗରଡା ZUX0612630

ପ ୁ /49685 33 161 508ଦାସ ଗରଡା ମା ସଭା ଗରଡା ZUX0612598

*ୀ /49686 34 161 509ଗୀତା ଗରଡା :ା ଫଲୁଧର ଗରଡା ZUX0612218

ପ ୁ /49687 38 161 510ର(ନ ଖରା ପି ମ�ଳଧର ଖରା ZUX0612721

*ୀ /49688 35 161 511ସଂr�ା ଖରା :ା ର(ନ ଖରା ZUX0612705

ପ ୁ /49689 51 161 512ଗବରଧନ ଖସଲା ପି ଚ=�ୁ  ଖସଲା ZUX0612366

*ୀ /49690 37 161 513ଭାନ ଖସଲା :ା ସବୁା ଖସଲା ZUX0612341

ପ ୁ /49691 44 161 514ସବୁା େଖାସଲା ପି ଘାସିରାମ ଖସଲା ZUX0612333

*ୀ /49692 39 161 515କାଲିମନି େଖାସଲା :ା ସଧିୁର େଖାସଲା ZUX0612309

ପ ୁ /49693 34 161 516ଲାଜର େଖାସଲା ପି ବ� ଜ େଖାସଲା ZUX0612317

*ୀ /49694 30 161 517ଭାମା େଖାସଲା :ା ଲାଜର େଖାସଲା ZUX0611335

*ୀ /49695 41 161 518େସବତୀ ଖସଲା :ା ଗବରଧନ ଖସଲା ZUX0612358

*ୀ /49696 74 161 519ପଦD ାେଦବୀ ନାୟକ :ା େଚତୖ� ନାୟକ ZUX0612507

ପ ୁ /49697 49 161 520ଅଭିମ� ୁନାୟକ ପି େଚତୖ� ନାୟକ ZUX0612499

*ୀ /49698 46 161 521ତୁଳସୀ ନାୟକ ପି େଚତୖନ� ନାୟକ ZUX0612473

*ୀ /49699 44 161 522ସମିୁତା ନାୟକ :ା ଅଭିମ� ୁନାୟକ ZUX0612481

ପ ୁ /49700 32 161 523ପି} ୁନାୟକ ପି ଗେଜ=�  ନାୟକ ZUX0611343

*ୀ /49701 29 161 524ରଜନୀ ନାୟକ ପି ପି}ି ନାୟକ ZUX0611327

ପ ୁ /49702 21 161 525ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜେଗ=�  ନାୟକ ZUX1097617

*ୀ /49703 27 161 526ତୁଳସୀ ସନୁା ପି ଆସତ ସନୁା ZUX0819235

*ୀ /49704 20 161 527େଜ�ାତି ସନୁା ପି ଆସତ ସନୁା ZUX1248970

ପ ୁ /999705 44 161 528ପିତବାସ ହରିଜନ ପି କମଳ େଲାଚନ ହରିଜନ ZUX0839555

*ୀ /999706 24 161 529ଟିକିଲି ହରିଜନ :ା ପିତବାସ ହରିଜନ ZUX0947960

*ୀ /999707 21 161 530ଜୟା ୱାଇ ପି ୱାଇ ରାଜୁ ZUX1206374

ପ ୁ /00708 30 161 714ପ�ସନ)  ବିMାଳ ପି ବୁଦୁରାମ ବିMାଳ ZUX0700807

ପ ୁ /00709 29 161 715ସନୁୀଲ ପାଣି ପି ସବୁାସନ ପାଣି ZUX0700559

ପ ୁ /00710 26 161 716େକଲୖାସ ପାତ� ପି ସିମାSଳ ପାତ� ZUX0700765

*ୀ /1711 32 161 717ସଚିୁସD ିତା ରାୟ ପି ଶ�ାମ ସ=ୁର ରାୟ ZUX0613141

*ୀ /1712 31 161 718ସସୁD ିତା େରାଏ ପି ଶ�ାମ ସ=ୁର େରାଏ ZUX0611731

ପ ୁ /1713 27 161 719ରାେକଶ ରଶନ ରୟ ପି ଶ�ାମ ସ=ୁର ରୟ ZUX0611624

*ୀ /02714 21 161 720ଶ�ୀନିତ�ା ରାୟ ପି ଶ�ୀନିଭାଶ ରାୟ ZUX1248996

*ୀ /02715 26 161 721ଶ�ୀମୟ ିରାୟ ପି ଶ�ୀନିବାସ ବାଲାଜି ରାୟ ZUX0819227

ପ ୁ /2716 48 161 722ବିଜୟ କମୁାର ମହା5ି ପି ମାକ. N ମହା5ି ZUX0436162

*ୀ /2717 41 161 723ସସD ିତା ମହା5ି :ା ବିଜୟ କମୁାର ମହା5ି ZUX0436170

ପ ୁ /2718 55 161 724େଦବରାଜ ମହା5ି ପି ରାମଚ=�  ମହା5ି ZUX0126219

*ୀ /2719 45 161 725ସବିତା ମହା5ି :ା େଦବରାଜ ମହା5ି ZUX0126227

*ୀ /2720 24 161 726ଭାରତୀ ମହା5ି ପି େଦବରାଜ ମହା5ି ZUX0948018

ପ ୁ /2721 42 161 727ସେୁବାଧ ପାଳ ପି ସଧିୁର ପାଳ ZUX0126250

*ୀ /2722 33 161 728ଅନୁସୟୁା ପାଳ :ା ସେୁବାଧ ପାଳ ZUX0312231

*ୀ /2723 68 161 729ଜୟଶ�ୀ ରାୟ ପି କମଲ ନାଥ ରାୟ LSL1460161

ପ ୁ /2724 61 161 730ଶ�ାମସ=ୁର ରାୟ ପି କମଲ ନାଥ ରାୟ LSL1411529

ପ ୁ /2725 56 161 731ଶ�ୀନିବାସ ବାଲାଜୀ ରାୟ ପି କମଳ ନାଥ ରାୟ LSL1348937

*ୀ /2726 52 161 732ଭaିଲତା ରାୟ :ା ଶ�ିନୀବାସ ବାଲାଜି ରାୟ LSL1360346

*ୀ /2727 51 161 733ରାଜଲVDୀ ରାୟ :ା ନାଗଭୁଷଣ ରାୟ LSL1411503

*ୀ /2728 51 161 734ଅନୀତା ରାୟ :ା ଶ�ାମଶ=ୁର ରାୟ LSL1411511

*ୀ /2729 47 161 735ଚ=� ପ�ଭା ରାୟ :ା ତୀରୁମଲ ରାୟ LSL1348960

*ୀ /2730 28 161 736ଇ=ିରା ରୟ ପି କାଳୀ କିUର ରୟ ZUX0365783

*ୀ /2731 29 161 737ସ�ତା ରାୟ ପି କାଳୀ କିUର ରାୟ ZUX0365650

ପ ୁ /2732 26 161 738ରାହୁଲ ରୟ ପି କାଲିକିUର ରୟ ZUX0700666
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*ୀ /2733 33 161 739େବବୀ ସାହୁ :ା ବୁଲୁ ସାହୁ ZUX0126235

*ୀ /3734 71 161 740ଜାନକୀ ପରଜା :ା ବାବୁଲା ପରଜା ZUX0875211

ପ ୁ /3735 70 161 741ବାବୁଲା ପରଜା ପି େଗାବି= ପରଜା LSL1348986

ପ ୁ /3736 61 161 742ନାଗଭୂଷଣ ରାୟ ପି କମଲନାଥ ରାୟ LSL1411495

ପ ୁ /3737 53 161 743ତୀରୁମଲ ରାୟ ପି କମଲନାଥ ରାୟ LSL1348978

ପ ୁ /3738 28 161 744ଲେକସ ର(ନ ରୟ ପି ନାଗଭୂଷଣ ରୟ ZUX0611541

ପ ୁ /3739 27 161 745ମେହଶ ରଂ(ନ ରୟ ପି ନାଗଭୂଷଣ ରୟ ZUX0611574

ପ ୁ /4740 71 161 746ଲି�ରାଜ ଅାପଟ ପି ଦିନବrୁ ଆପଟ ZUX1277698

*ୀ /4741 68 161 747ଲVDୀ ଅାପଟ :ା ଲି�ରାଜ ଆପଟ ZUX0612168

*ୀ /5742 46 161 748ପାବ. ତୀ େଦଓ :ା ବିଘ)ରାଜ େଦଓ LSL1343136

ପ ୁ /5743 24 161 749ଅେଶାକ କମୁାର େଦଓ ପି ବିଘ) ରାଜ େଦଓ ZUX0875013

ପ ୁ /6744 50 161 750ଅଭୟ କମୁାର େଜନା ପି ଜଟାଧାରୀ େଜନା LSL1341411

*ୀ /6745 43 161 751େସୗଦାମିନୀ େଜନା :ା ଅଭୟ କମୁାର େଜନା LSL1341429

ପ ୁ /6746 21 161 752ଆଶିଷ କମୁାର େଜନା ପି ଅଭୟ କମୁାର େଜନା ZUX1183441

ପ ୁ /7747 50 161 753ହରିଚ=�  ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ ZUX1173541

*ୀ /7748 46 161 754ଉମZଳା ସାହୁ :ା ହରିq=�  ସାହୁ ZUX1173558

*ୀ /7749 24 161 755କବିତା ସାହୁ ପି ହରିq=�  ସାହୁ ZUX1173566

ପ ୁ /8750 28 161 756ସବୁାସ ସାହୁ ପି ଟୁନୁ ସାହୁ ZUX0611608

ପ ୁ /9751 42 161 757ଅମଲୁ�ରତ)  ଦାସ ପି ନିର(ନ ଦାସ ZUX0126268

ପ ୁ /10752 48 161 758ମିହିର କମୁାର ନାଗ ପି େପ�ମାନ= ନାଗ ZUX0875138

ପ ୁ /10753 23 161 759ମାନସ ର(ନ ନାଗ ପି ମିହିର କମୁାର ନାଗ ZUX1053917

ପ ୁ /11754 48 161 760ସେୁଵାଧ ଅାପଟ ପି ଲି�ରାଜ ଆପଟ ZUX1281856

*ୀ /11755 41 161 761ରଂଜିତା ଆପଟ :ା ସେୁବାଧ ଆପଟ LSL1383033

ପ ୁ /11756 19 161 762ସିeାଥ. ଅେପାଟ ପି ସେୁବାଧ ଅେପାଟ ZUX1353028

*ୀ /11757 26 161 763ଅସୀମା ସାହୁ ପି ଶରଟ ଚ=�  ସାହୁ ZUX0819078

ପ ୁ /12758 40 161 764ସେରାଜ କମୁାର ଆପଟ ପି ଲି�ରାଜ ଆପଟ ZUX0312256

*ୀ /12759 39 161 765ଭାରତୀ ଆପଟ :ା ସେରାଜ ଆପଟ ZUX0612119

*ୀ /12760 32 161 766ମମତା ମହାପାତ� :ା ଶUର ମହାପାତ� ZUX1095793

ପ ୁ /12761 57 161 767ନଟବର ପତି ପି ସିମାSଳ ପତି ZUX1173525

*ୀ /12762 55 161 768ଭବାନୀ ପତି :ା ନଟବର ପତି ZUX1095975

ପ ୁ /13763 49 161 769ବି.େମାହନ ଦାଶ ପି ବି. ଭାzର ଦାଶ LSL1521855

ପ ୁ /15764 40 161 770ଅପ ୁରାୟ ପି ଅଜିତ ରାୟ ZUX0391516

ପ ୁ /16765 46 161 771ପ�ତାପ କମୁାର ବିMାଳ ପି େପ�ମାନ= ବିMାଳ ZUX0312264

*ୀ /17766 32 161 772ମୀରା ରାୟ ପି ସପନ ମNଳ ZUX0391524

ପ ୁ /18767 40 161 773ରାେଜଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଦୀନବrୁ ଦାସ ZUX0126276

*ୀ /18768 35 161 774�ତିୁମାଳା ଦାସ ପି ଦିନବrୁ ଦାସ ZUX0611533

ପ ୁ /18769 28 161 775କୃg ଚ=�  ପାତ� ପି ସିମାSଳ ପାତ� ZUX0819144

ପ ୁ /18770 24 161 776ଦିପକ କମୁାର ପାତ� ପି ସୀମାSଳ ପାତ� ZUX0874990

ପ ୁ /19771 59 161 777ଶରତ ଚ=�  େବେହରା ପି ଭୀମେସନ େବେହରା LSL2375988

ପ ୁ /19772 44 161 778ସତ�ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ନିତ�ାନ= ମହାରଣା ZUX0126284

ପ ୁ /20773 50 161 779ବି.ସ(ୟ ରାୟ ପି ଭି. ଶUର ରାୟ ZUX0875096

*ୀ /20774 47 161 780ବି. ସାରଦା ରାୟ :ା ସ(ୟ ରାୟ ZUX0819219

ପ ୁ /20775 22 161 781ଜତୀନ ରାଯ ପି ସଂଜୟ ରାଯ ZUX1353093

ପ ୁ /20776 21 161 782ଲଳିତ ରାୟ ପି ସ(ୟ ରାୟ ZUX1353085

*ୀ /20777 38 161 783ପଲX ବୀ େତାଟା ପି ମୀନରାଓ େତାଟା LSL2397412

ପ ୁ /21778 40 161 784ପ�କାଶଚ=�  ବିMାଳ ପି େପ�ମାନ= ବିMାଳ ZUX0312272

ପ ୁ /21779 46 161 785ଦNପାଣୀ ମହାପାତ� ପି ଖଲି ମହାପାତ� LSL2379469

ପ ୁ /21780 52 161 786ଚ=�  ସନୁା ପି ରାମଚ=�  ସନୁା LSL2372753

ପ ୁ /22781 42 161 787ବଂଶଧିର ମNଳ ପି ସିrୁନାଥ ମNଳ LSL2372787

ପ ୁ /23782 44 161 788ନୀଳାBର ବାଡ଼ତ�ା ପି ଭାzର ବାଡ଼ତ�ା LSL2376010

*ୀ /23783 33 161 789ଗୀତାଂଜଳୀ ବାଡ଼ତି�ା :ା ନୀଳାBର ବାଡ଼ତି�ା ZUX0126292

*ୀ /24784 35 161 790ରାଜ ଲVDୀ ମହିନୀ :ା ଜନାe. ନ ପାଢି ZUX0874982

ପ ୁ /24785 48 161 791ଜନାଦ. ନ ପାଡୀ ପି ବାଉରୀ ବrୁ ପାଡୀ ZUX0819383

ପ ୁ /25786 37 161 792ବୁଲୁ ସାହୁ ପି ରାମହରି ସାହୁ ZUX0308031

*ୀ /26787 57 161 793ପ�ବିଣା ନାଗ :ା ସକୁା5 ନାଗ ZUX0875187

ପ ୁ /26788 53 161 794ନହସନ ପାଳ ପି ଖ�ୀ�ଦାସ ପାଳ ZUX0436139

*ୀ /26789 20 161 795ପhୁା(ଳୀ ପାେଲା ପି ନହସନ ପାେଲା ZUX1353010

*ୀ /26790 20 161 796ପyୁା(ଳି ପାଳ ପି ନହେଶାନ ପାଳ ZUX1275437

*ୀ /26791 19 161 797ପyୁାଞଜଳି ପାଳ ପି ନହେଶାନ ପାଳ ZUX1288547

ପ ୁ /26792 42 161 798ମେହ=�  କମୁାର ସବୁୁeି ପି ମରୁଲୀଧର ସବୁୁeି ZUX0436279

*ୀ /27793 36 161 799େକ ବନଜା କମୁାରୀ ପାତ� :ା ମେହ=�  କମୁାର ସବୁୁeି ZUX0436261

ପ ୁ /29794 41 161 802ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଅକ�ୁ ର ଚରଣ େବେହରା ZUX0436329
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*ୀ /29795 35 161 803ସଜୁାତା େବେହରା :ା ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା ZUX0436337

ପ ୁ /30796 35 161 804ରଜନୀ କା5 ମହା5ି ପି ଦିବାକର ମହା5ି ZUX0436410

ପ ୁ /30797 22 161 805ଆକାଶ ସାହୁ ପି ବଟ କୃg ସାହୁ ZUX1225465

ପ ୁ /31798 56 161 806ଶରତ ଚ=�  ସାହୁ ପି ବାନାBର ସାହୁ LSL1359306

*ୀ /31799 51 161 807ଅନିତା ସାହୁ :ା ଶରତ ଚ=�  ସାହୁ LSL1344332

*ୀ /32800 31 161 808ବବିତା ଟାକ� ି :ା ସଧୁାକର ଟାକ� ି ZUX0613109

*ୀ /33801 27 161 809ସବୁାସିନୀ ସାହୁ ମା ଟୁନୁ ସାହୁ ZUX0611632

ପ ୁ /34802 32 161 810ଉେମଶ ଭତ� ା ପି ଉଦୟ ନାଥ ଭତ� ା ZUX0611483

ପ ୁ /34803 52 161 811ରାଧାକା5 ମିଶ� ପି ସିତାପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0611558

*ୀ /34804 42 161 812ଇ=ିରା ମିଶ� :ା ରାଧାକା5 ମିଶ� ZUX0611525

ପ ୁ /34805 48 161 813ଝିମିରି ପା�ି ପି ବିଶ ୁ.  ପା�ି ZUX0612184

*ୀ /34806 44 161 814ସନୁୀତା ପା�ି :ା ଝିମିରି ପା�ି ZUX0612150

*ୀ /34807 20 161 815ସଷୁମା ପା�ୀ ପି ଝିମିରି ପା�ୀ ZUX1353069

ପ ୁ /34808 28 161 816କୃg ଚ=�  ପାତ� ପି ସିମାSଳ ପାତ� ZUX1249044

*ୀ /34809 55 161 817ନମିତା ସାହୁ :ା ରାମହରି ସାହୁ ZUX0612143

ପ ୁ /34810 35 161 818ସେୁର=�  ସାହୁ ପି ଅଭିମ� ୁସାହୁ ZUX0613208

*ୀ /34811 29 161 819ଜିନିଆ ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ=�  ସାହୁ ZUX0611673

*ୀ /34812 28 161 820ମ( ୁସାହୁ ପି ଅଭିମ� ୁସାହୁ ZUX0611418

*ୀ /34813 28 161 821ଦୀ0ି ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ=�  ସାହୁ ZUX0611640

*ୀ /34814 27 161 822ସr�ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ଅଭିମ� ୁସାହୁ ZUX0611434

*ୀ /34815 27 161 823ର( ୁସାହୁ ପି ଅଭିମ� ୁସାହୁ ZUX0611400

*ୀ /34816 19 161 824ଭବାନୀ ସାହୁ ପି ସ3ଯାସୀ ସାହୁ ZUX1352756

ପ ୁ /34817 44 161 825ଅେଶାକ ଶମT ପି ଇ=�େଦବ ଶମT ZUX0611822

*ୀ /34818 41 161 826ଇ=ୁ ଶମT :ା ଅଶକ ଶମT ZUX0611798

ପ ୁ /34819 34 161 827ଅମନ ଶମT ପି ଇ=�  େଦବ ZUX0611814

ପ ୁ /34820 27 161 828ରୂେପଶ କମୁାର ଶମT ପି ଅେଶାକ ଶମT ZUX0611806

ପ ୁ /34821 27 161 829ଉେମଶ ଶମT ପି ଅଶକ ଶମT ZUX0611848

ପ ୁ /34822 27 161 830ପ�ବିର କମୁାର ସନୁା ପି ପ�ବିଣା ସନୁା ZUX0613091

ପ ୁ /34823 36 161 831ସଧୁାକର ଟାକ�ି ପି ନମମଣି ଟାକ�ି ZUX0613117

ପ ୁ /37824 20 161 832ଅଂସମୁନ େଜନା ପି ପବିତ�  େଜନା ZUX1353077

ପ ୁ /38825 19 161 833ଏମ େଶଖର ସମୁନ ପି ଏମ ରାେଜ=�  େର�ୀ ZUX1353036

ପ ୁ /486826 24 161 834ନିେକଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦିଲିପ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0947952

*ୀ /999827 44 161 835ନିରୁପମା ନାଗ :ା ମିହିର କମୁାର ନାଗ ZUX0875120

*ୀ /999828 27 161 836ଏଲିଲ3 ମାଗTେରଟ ନାଗ ପି ମିହିର କମୁାର ନାଗ ZUX0875104

ପ ୁ /999829 24 161 837ମିଖାଏଲ ନାଗ ପି ମିହିର କମୁାର ନାଗ ZUX0875112

*ୀ /999830 22 161 838ଭାଗ�ଶ�ୀ ରୟ ପି ନାଗଭୂଷଣ ରୟ ZUX1212463

*ୀ /999831 21 161 839ପ�ିୟା ରୟ ପି ତ�ିମଲ ରୟ ZUX1213842

ପ ୁ /999832 42 161 840ସ(ୀବ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିପ� ଚରଣ ସାହୁ ZUX0875054

*ୀ /999833 34 161 841ସମିୁତା ସାହୁ :ା ସ(ୀବ କମୁାର ସାହୁ ZUX0875062

ପ ୁ /1834 53 161 842ଅଜୟ କମୁାର :ାଇଁ ପି ବୃ=ାବନ :ାଇଁ OR/12/089/212698

*ୀ /1835 50 161 843ବିନୁ :ାଇଁ :ା ଅଜୟ କମୁାର :ାଇଁ OR/12/089/212699

ପ ୁ /3836 53 161 844ନାରାୟଣ :ାଇଁ ପି ବୃ=ାବନ :ାଇଁ ZUX0365718

*ୀ /3837 48 161 845ମହିଳା :ାଇଁ :ା ନାରାୟଣ :ାଇଁ ZUX0365726

ପ ୁ /4838 58 161 846େକଳୖାଶଚ=�  ସାହୁ ପି ଧେନMର ସାହୁ OR/12/089/210579

*ୀ /4839 51 161 847ମାନଶ�ୀ ସାହୁ :ା େକଳୖଶଚ=�  ସାହୁ OR/12/089/210580

ପ ୁ /5840 58 161 848େଦେବ=�  ପାତ� ପି ସିତାରାମ ପାତ� OR/12/089/212758

*ୀ /5841 53 161 849ପ�ତୀମା ପାତ� :ା େଦେବ=�  ପାତ� OR/12/089/212759

ପ ୁ /5842 28 161 850ସଂଜୟ ପାତ� ପି େଦେବ=�  ପାତ� ZUX0365700

*ୀ /6843 71 161 851ସବୁାସିନି ପାତ� :ା େକବୖଲ� ପାତ� OR/12/089/212773

ପ ୁ /6844 52 161 852ରେମଶ ଚ=�  ପାତ� ପି େକବୖଲ� ପାତ� OR/12/089/212774

ପ ୁ /7845 63 161 853ଧାନ ମାଝି ପି ଭୀମ ମାଝି OR/12/089/212775

ପ ୁ /8846 69 161 854ବିପିନଚ=�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ରାମଚ=�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/212777

*ୀ /10847 60 161 855ତୁଳସା ସାହୁ :ା ମାଧବ ସାହୁ OR/12/089/212896

ପ ୁ /11848 56 161 856ଅେଶାକ ଚ=�  ବାଲା ପି ଲାଲଚା= ବାଲା OR/12/089/268812

*ୀ /11849 53 161 857େରବାରାଣି. ବାଲା :ା ଅଶକ ଚ=�  ବାଲା OR/12/089/268813

*ୀ /12850 54 161 858ହିରା ଗରଡା :ା ମଲିୁଆ ଗରଡା LSL1340876

*ୀ /12851 44 161 859ଭାଗ� ଗରଡା :ା ବାସ ଗରଡା LSL1342823

ପ ୁ /13852 44 161 860ସନିୁଲ କମୁାର ହିଆଲ ପି େମାହନ ହିଆଲ LSL1341312

*ୀ /13853 41 161 861ଲଲିତା ହିଆଲ :ା ସନିୁଲ କମୁାର ହିଆଲ LSL1341320

*ୀ /16854 73 161 862ଫଲୁ ଭତରା :ା ଚିତୁ ଭତରା OR/12/089/212750

*ୀ /16855 53 161 863ସେୁକଶିନୀ େଜନା :ା ରଂଜନ କମୁାର ନାହାକ LSL1411768

*ୀ /16856 42 161 864ଜୟ5ୀ େଜନା ପି ଆୟୁବ ଚ=�  େଜନା LSL1514116

14 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀU :ାVର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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*ୀ /17857 40 161 865ତନୁଶ�ାବଣୀ ଡାକଆୁ ପି ପ<ୂ. ଚ=�  ଡାକଆୁ LSL1342369

ପ ୁ /17858 64 161 866ମଲିୁଆ ଗରଡା ପି ଭa ଗରଡା LSL1340868

*ୀ /17859 61 161 867ସଯୁ�. ଗରଡା :ା ସଭା ଗରଡା LSL1340884

ପ ୁ /18860 49 161 868ଈMର ଖରା ପି ଦୟାବାନ ଖରା LSL1340850

*ୀ /18861 45 161 869କମଳା ଖରା :ା ଈMର ଖରା LSL1340843

*ୀ /19862 26 161 870କମୁଦିୁନୀ ଖରା :ା ଅମିର ମହାନ=ିଆ ZUX1288521

ପ ୁ /19863 49 161 871ମେନାଜ ମହାନ=ିଆ ପି ସାଦକ ମହାନ=ିଆ ZUX0280545

*ୀ /19864 49 161 872କମୁାରୀ ମହାନ=ିଆ :ା ପବିତ�  ମହାନ=ିଆ ZUX0669101

*ୀ /19865 44 161 873ମଂଜୁଳା ମହାନ=ିଆ :ା ମେନାଜ ମହାନ=ିଆ ZUX0280537

*ୀ /19866 33 161 874ମମତାଜ ମହାନ=ିଆ ପି ପବିତ�  ମହାନ=ିଆ ZUX0280529

ପ ୁ /19867 30 161 875ଅମିର ମହାନ=ିଆ ପି ପବିତ�  ମହାନ=ିଆ ZUX0611871

*ୀ /19868 27 161 876ସନିୁତା ମହାନ=ିଆ ପି ମେନାଜ ମହାନ=ିଆ ZUX0612697

ପ ୁ /19869 27 161 877ସେୁବନ ମହାନ=ିଆ ପି ପବିତ�  ମହାନ=ିଆ ZUX0611889

*ୀ /20870 39 161 878େଗାମତୀ ହରୀଜ3 - ଖୀସ.ଟ ନା� ZUX1068782

ପ ୁ /20871 64 161 879ହରି ପରଜା ପି ରାମ ପରଜା OR/12/089/212677

*ୀ /21872 57 161 880ପଦD ା ଭତ� ା :ା ଧନୁ ଭତ� ା OR/12/089/212676

ପ ୁ /22873 63 161 881ସନୁ ବାଘ ପି ନରସିଂହ ବାଘ OR/12/089/214440

*ୀ /22874 56 161 882ଆଶମତି ବାଘ :ା ସନୁ ବାଘ OR/12/089/214441

ପ ୁ /23875 69 161 883ଚ=�  ଟାକିରି ପି ଶ�ାମସ=ୁର ଟାକିରି OR/12/089/214447

*ୀ /23876 66 161 884ଚ=� ୀ ଟାକିରି :ା ଚ=�ୁ  ଟାକିରି OR/12/089/214448

ପ ୁ /23877 48 161 885ଶିବ ଟାକିରି ପି ଚ=�  ଟାକିରି OR/12/089/214449

*ୀ /23878 40 161 886େରଖା ଟାକିରି :ା ଶିବ ଟାକିରି OR/12/089/214450

ପ ୁ /23879 29 161 887ଜୁେଗାଳ କିେଶାର ଟାକ�ି ପି ଚ=�  ଟାକ� ି ZUX0612531

ପ ୁ /23880 23 161 888ନିହାର ର(ନ ଟାକ�ି ପି ଶିବ ଟାକ�ି ZUX1097666

*ୀ /23881 21 161 889ସରୁଭି ଟାକ�ି ପି ଶିବ ଟାକ�ି ZUX1090927

*ୀ /25882 55 161 890ମଝିୁ ବାଘ :ା ପଦୁ ବାଘ OR/12/089/214452

*ୀ /27883 63 161 891ରତ) ା ଗରଡା :ା ସେୁବାଧ ଗରଡା LSL1340751

ପ ୁ /27884 48 161 892େଯାେଗMର ଗରଡା ପି ଭa ଗରଡା OR/12/089/212792

*ୀ /27885 46 161 893ବାଲମତୀ ଗରଡା :ା େଯାେଗMର ଗରଡା OR/12/089/212793

*ୀ /27886 29 161 894ଜାନକି ଗରଡା ପି ଜେଗMର ଗରଡା ZUX0612671

ପ ୁ /27887 25 161 895ମଧସୁଦୁନ ଗଡT ପି େଯାେଗMର ଗଡT ZUX0819250

ପ ୁ /27888 73 161 896ଖ�ୀ�ଦାସ ପାଣି ପି ପ�ଭୁଦୟା ପାଣି OR/12/089/212646

ପ ୁ /27889 53 161 897ଜୟଦାସ ପାଣି ପି ଖ�ୀ�ଦାସ ପାଣି OR/12/089/212648

*ୀ /27890 51 161 898ମକୁଦୁୁଲଣୀ ପାଣି :ା ଜୟଦାସ ପାଣି OR/12/089/212649

*ୀ /28891 51 161 899ଯaୁା ଖସଲା :ା ଶବୁାସ ଖସଲା LSL1343755

*ୀ /28892 32 161 900ପନୁZମା ଖସଲା :ା ପ�ଦୀପ ଖସଲା ZUX0612614

ପ ୁ /28893 31 161 901ପ�ଦୀପ ଖସଲା ପି ସବୁାଷ ଖସଲା ZUX0612606

*ୀ /28894 27 161 902ସ(ିତା ଖସଲା ପି ସବୁାଷ ଖସଲା ZUX0612689

ପ ୁ /28895 56 161 903ସବୁାସ େଖାସଲା ପି ସ=ୁର େଖାସଲା LSL1340959

*ୀ /29896 39 161 904ଗ�ା ବାଘ :ା ଗଡୁୁ ବାଘ LSL1340819

*ୀ /30897 42 161 905ସାଗରବତୀ ବାଘ :ା ଦାେମାଦର ବାଘ LSL1340827

ପ ୁ /30898 56 161 906ସଭା ଗରଡା ପି ଭaି ଗରଡା LSL1340900

ପ ୁ /30899 31 161 907ଅଜୟ କମୁାର ସାବତ ପି ସେୁରଶ ଚ=�  ସାବତ ZUX0436519

ପ ୁ /31900 69 161 908ବ� ଜ େଖାସଲା ପି ଧମ. ଦାସ େଖାସଲା LSL1341890

*ୀ /31901 64 161 909ଲୁସି େଖାସଲା :ା ବ� ଜ େଖାସଲା LSL1341908

ପ ୁ /32902 53 161 910ବିgୁ ବାହାଦୁର ପି ପିତ ବାହାଦୁର OR/12/089/212805

*ୀ /32903 53 161 911ନାଭାଜ ବାହାଦୁର :ା ବିgୁ ବାହାଦୁର OR/12/089/212806

*ୀ /34904 47 161 912ବିgୁପ�ିୟା ସାହୁ :ା ଭଗବାନ ସାହୁ LSL1382977

*ୀ /35905 44 161 913ଉମZଳା ଖରା :ା ଅଲX ି ଖରା ZUX0280552

*ୀ /35906 27 161 914ପ�ତିମା େଖାରା ପି ଅଭି େଖାରା ZUX0612549

ପ ୁ /36907 36 161 915ଅନିଲ ଖରା ପି ଟUଧର ଖରା ZUX0669127

ପ ୁ /37908 69 161 916କିେଶାର କମୁାର କରନ ପି େକଳୖାସଚ=�  କରନ ZUX0125922

*ୀ /37909 57 161 917ସDିଗଧା କରଣ :ା କିେଶାର କରଣ ZUX0125914

ପ ୁ /38910 66 161 918େଧାଯ ସାଉଦ ପି େପ�ମ ସାଉଦ ZUX0125930

*ୀ /38911 46 161 919ଲଳିତା ସାଉଦ :ା େଧାଜ ସାଉଦ LSL1360379

*ୀ /39912 43 161 920ଏC. ସାବିତ�ି  :ା ଏC େଭUଟ ରାଓ LSL1383066

*ୀ /40913 36 161 921ବ=ିତା ପNା :ା ଦିଲX ୀପ କମୁାର ପNା ZUX0436345

ପ ୁ /40914 38 161 922ଦୀଲିପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ନ=କିେଶାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0125948

ପ ୁ /41915 44 161 923ମିଜT ଜୁମନ େବଗ ପି ମଜT ପାଣ ୁେବଗ LSL2372852

ପ ୁ /41916 45 161 924ନିଆମଚ ଖ� ପି ଅକ�ମ ଖ� LSL2372803

ପ ୁ /41917 40 161 925ଅବଦୁଲ ହାବିବୁର ଖା3 ପି ଅବଦୁଲ ସତାର ଖା3 LSL2372878

ପ ୁ /42918 51 161 926ମତଲୁବଆଲି ଖ� ପି ରହିମ ଖ� LSL2372811

15 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀU :ାVର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /43919 32 161 927ଫଲୁଧର ଗରଡା ପି ମରୁଲି ଗରଡା ZUX0612242

ପ ୁ /43920 48 161 928ଶଶୀକା5 ଓଝା ପି କୃଷ) ଚ=�  ଓଝା ZUX0612648

ପ ୁ /46921 27 161 929ଲୁଲୁ େଖାସX ା ପି ବ� ଜ େଖାସX ା ZUX0819169

ପ ୁ /95922 22 161 930ପ�ଳୟ ରା[ ନାୟକ ପି ପ�ମୟ ନାୟକ ZUX1068790

*ୀ /02923 47 161 1155ବଳବି=ର େକୗର :ା ପରମଜିତ ସିଂ ZUX0819193

ପ ୁ /2924 62 161 1156ଭାzର ମହାପାତ� ପି କୃg ମହାପାତ� LSL1382522

ପ ୁ /4925 43 161 1157ରବି ମଦୁୁଲି ପି ଦାସ ମଦୁୁଲି LSL1342740

*ୀ /4926 41 161 1158ମଇନା ମଦୁୁଲି :ା ରବି ମଦୁୁଲି LSL1343102

ପ ୁ /5927 61 161 1159ଜୟଚ=�  ମାଝି ପି ଜଜ ମାଝି LSL1340942

*ୀ /5928 56 161 1160ଶକ5ୁଳା ମାଝି :ା ଜୟଚ=�  ମାଝି OR/12/089/212531

ପ ୁ /7929 64 161 1161ଦୁେଯTଧନ ପାଇକ ପି ନରସିଂହ ପାଇକ ZUX0280594

*ୀ /7930 56 161 1162ବାସ5ି ପାଇକ :ା ଦୁେଯ�Tଧନ ପାଇକ ZUX0280602

ପ ୁ /7931 41 161 1163ପ<ୂ.ଚ=�  ପାଇକ ପି ଦୁେଯ�Tଧନ ପାଇକ LSL1342302

ପ ୁ /7932 33 161 1164ର(ନ ପାଇକ ପି ଦୁେଯ�Tଧନ ପାଇକ ZUX0280610

ପ ୁ /7933 30 161 1165ଗିରିଜା ଶUର ପାଇକ ପି ଦୁେଯ�Tଧନ ପାଇକ ZUX0436360

ପ ୁ /8934 59 161 1166ତୁଳାରାମ ଗNା ପି କମଳୁ ଗNା LSL1349547

*ୀ /8935 56 161 1167ଚSଳା ଗNା :ା ତୁଳାରାମ ଗNା LSL1349539

*ୀ /8936 42 161 1168ସବିତା ଗ}ା :ା ତୁଳାରାମ ଗ}ା ZUX0612069

ପ ୁ /8937 41 161 1169ଲVୀନାଥ ହରିଜନ ପି ତୁଳାରାମ ହରିଜନ LSL1361377

ପ ୁ /9938 66 161 1170ଲVDିଧର ମହାପାତ� ପି ଚି5ାମଣି ମହାପାତ� OR/12/089/212525

*ୀ /9939 57 161 1171ଲତାମଣି ମହାପାତ� :ା ଲVDିଧର ମହାପାତ� OR/12/089/212526

ପ ୁ /11940 46 161 1172େଜନା ଜାନୀ ପି େବନୁ ଜାନୀ LSL1342773

ପ ୁ /12941 44 161 1173ହିରନ େଖାସଲା ପି ବ� ଜ େଖାସଲା LSL1341353

*ୀ /13942 64 161 1174ମaୁା ମଦୁୁଲି :ା ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି LSL1521640

*ୀ /16943 54 161 1175ଏଲିଜାେବଥ େଗାରଡ଼ା :ା ପ�ଫଲୁ କଶ�ପ ZUX0312223

ପ ୁ /21944 47 161 1176Vୀେରାଦ ଚ=�  େବେହରା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା ZUX0436485

*ୀ /22945 38 161 1177ଜି :ପ)ା ପnନାୟକ :ା ଏC ସେୁରଶ ପnନାୟକ ZUX0436493

ପ ୁ /23946 50 161 1178ଏମ ସେୁରଶ ପnନାୟକ ପି ଏମ କ�ିgାମbୂ.ୀ ପnନାୟକ ZUX0436501

ପ ୁ /25947 27 161 1179ଅକଲୁା ଚରଣ ଗଉଡ ପି ପ�କାଶ ଚ=�  ଗଉଡ ZUX0613067

*ୀ /25948 32 161 1180ଜୟଶ�ୀ େଗୗଡ଼ :ା ରାେଜ=�  କମୁାର େଗୗଡ଼ ZUX0613075

*ୀ /38949 69 161 1181େରାଜାନୀ ସାଉଦ :ା େପ�ମ ସାଉଦ ZUX0866236

*ୀ /988950 28 161 1182ଗିତା ଡ�� ୀ :ା ଜଗଦୀଶ ଡ�� ୀ ZUX0819052

*ୀ /999951 24 161 1183ରାେମMରୀ ହିକାକା ମା ଏ'.ଉମା ରାେମMରୀ ZUX0875070

*ୀ /999952 48 161 1184ଏ'.ଉମା ମେହMରୀ :ା ଏ'.ରାମ ନାୟକ ZUX0874974

ପ ୁ /999953 54 161 1185ଜୁେଗାଳ କିେଶାର ନାଏକ - ବୃ=ାବନ ନାଏକ ZUX0785030

*ୀ /1954 68 161 1215ଆର ଆ|ାଜି . :ା ରାମା ରାଓ OR/12/089/212198

ପ ୁ /1955 75 161 1216ଆର ରାମା ରାଓ ପି ପଇତିେତଲି OR/12/089/212197

*ୀ /2956 43 161 1217ଟି. ଲତା :ା ଟି. ବିଜୟ LSL1383025

ପ ୁ /2957 39 161 1218େତାଟା ସତୀଶ ପି ଟି.ମୀନା ରାଓ LSL1342310

*ୀ /2958 31 161 1219େଟାଟା ପଦD ାବତୀ :ା େଟାଟା ସତୀସ ZUX0941302

*ୀ /2959 51 161 1220ଟି ଲVDୀ ରାଓ :ା ମେହଶ ରାଓ OR/12/089/212192

ପ ୁ /3960 43 161 1221ଟି ବିଜୟ . ପି ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ . OR/12/089/212190

*ୀ /3961 62 161 1222େଟାଟା ଅନ) ପ<ୁT :ା େଟାଟା ମିନା ରାଓ OR/12/089/212187

ପ ୁ /3962 30 161 1223େତାଟା ଭିସାଲ ପି ଟି େଭUଟ ରାଓ ZUX0612036

ପ ୁ /3963 23 161 1224ଟି. କମୁାର ପି ଟି.ବିଜୟ କମୁାର ZUX1013002

ପ ୁ /3964 58 161 1225ଟି ମେହଶ ରାଓ ପି ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ OR/12/089/212191

ପ ୁ /3965 56 161 1226ଟି େଭେUଟ ରାଓ ପି ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ OR/12/089/212193

*ୀ /3966 39 161 1227ଟି ପyୁା ରାଓ :ା େଭେUଟ ରାଓ OR/12/089/212194

ପ ୁ /4967 28 161 1228ଅମୀତ କମୁାର ତାରିଣୀ ପି ଜୟେଦବ ତାରଣୀ ZUX0613125

ପ ୁ /5968 35 161 1229ସେୁରଶ କମୁାର େବେହରା ପି ରାମହରି େବେହରା ZUX0611442

*ୀ /6969 34 161 1230ଶା5ି େଦବୀ :ା ବାହାଦୂର ଶାହା ZUX0613182

ପ ୁ /6970 28 161 1231ଟୁଟୁନା େଦାରା. ପି ସରିୁ େଦାରା ZUX0611475

ପ ୁ /6971 33 161 1232ହରି ପରଜା ପି ରଘନୁାଥ ପରଜା ZUX0611772

ପ ୁ /6972 37 161 1233ବାବୁଲି ପାତ� ପି ଲVDିନାଥ ପାତ� ZUX0613224

*ୀ /6973 33 161 1234କ� ା5ି ପାତ� :ା ବାବୁଲି ପାତ� ZUX0613216

ପ ୁ /6974 39 161 1235ବାହାଦୂର ଶାହା ପି ଡିଲ ଶାହା ZUX0613174

ପ ୁ /6975 28 161 1236ରାଜ କମୁାର ଶାହା ପି ଶ�ୀ ଚ=ନ ଶାହା ZUX0613166

ପ ୁ /Quarter N976 19 161 1237ଶ�ୀପଦ ସାହୁ ପି ସେ5ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX1367267

ପ ୁ /654977 45 161 1238ଭୂବନ େସ� ପି ଭଗବାନ େସ� ZUX0436311

*ୀ /654978 47 161 1239ସେୁଦgା େସଠ :ା ଭୂବନ େସ� ZUX0436303

ପ ୁ /14979 30 161 1240ବିଜୟ ଠାକରୁ ପି ଗେଣଶ ଠାକରୁ ZUX1380609

ପ ୁ /00980 20 161 1241ଗ�ାଧର େଜନା ପି ଟU ଧର େଜନା ZUX1400639

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀU :ାVର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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*ୀ /04981 32 161 1242େବଜୖୟ5ୀ ନାୟକ :ା ସେୁର=�  ସାସମଲ ZUX1402148

*ୀ /105982 20 161 1243ସକୁା5ୀ କ=ପାନ :ା ରାଜା ୱଗ.ୀସ ZUX1402338

ପ ୁ /00983 18 161 1244ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ଟU ଧର େଜନା ZUX1402932

*ୀ /1984 28 161 1245ସନୁୀତା େଗୗଡ :ା ସଂେତାଷ େଗୗଡା ZUX1405380

*ୀ /F/40985 18 161 1246ଶ�ୀପଦD ା ସାହୁ ପି ସେ5ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX1416015

*ୀ /03986 20 161 1247ସୃତି ସିଂ ମା ରୀନା ସିଂ ZUX1422898

*ୀ /03987 45 161 1248ରୀନା ସିଂ :ା ରାଧାକା5 ସିଂ ZUX1423771

*ୀ /84988 19 161 1249ନିେବଦିତା ମହାରଣା ପି ସଂଜୟ ମହାରଣା ZUX1425206

ପ ୁ /26989 18 161 1250କିରଣ କମୁାର ପାଲ ପି େନାହେସନ ପାଲ ZUX1427301

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବTଚନ ନିମେ5 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ)  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବTଚନ କମିଶନ ଭାରତU �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବTଚନ ପବୂ. ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣU ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର5ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.5 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 ମାନUର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନU ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

17 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବTଚନ ଅଧିକାରୀU :ାVର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /LIC COLON1 21 161 931ପଵନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାେଜ"�  କମୁାର ସାହୁ ZUX1233279

ପ ୁ /012 20 161 932କାତ#କ $ାଇଁ ପି ଅଜୟ $ାଇଁ ZUX1344068

(ୀ /13 52 161 933େଗୗରି ହରିଜନ ପି ସ+ାରୁ ହରିଜନ LSL1522085

ପ ୁ /14 45 161 934ଗିରୀଶ ପ�ସାଦ ରଥ ପି ମେହ-ର ରଥ LSL1443696

(ୀ /25 28 161 935ଭାଗ� ଲତା $ାଇଁ ପି ନାରାୟଣ $ାଇଁ ZUX0613026

ପ ୁ /036 20 161 936ନେର"�  $ାଇଁ ପି ନାରାୟଣ $ାଇଁ ZUX1341767

ପ ୁ /37 31 161 937ରବି"�  ନାଥ $ାଇଁ ପି ନାରାୟଣ $ାଇଁ ZUX0365734

(ୀ /48 41 161 938େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ବିର0 ିନାରାୟଣ ସାହୁ LSL1382555

ପ ୁ /49 40 161 939ଅ-ୀନୀ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିର0 ିନାରାୟଣ ସାହୁ LSL1397868

(ୀ /510 26 161 940ସସ1ିତା ପାତ� ପି େଦେବ"�  ପାତ� ZUX0700609

ପ ୁ /511 76 161 941ମନ ବାହାଦୁର ଥାପା ପି ଶିବରାଜ ଥାପା LSL1359298

(ୀ /512 58 161 942ନିଲା ବାହାଦୁର ଥାପା $ା ମନବାହାଦୁର ଥାପା LSL1359280

(ୀ /613 66 161 943ଚିେ3ମା ଆମା $ା ରାମଚ"�  ରାଓ LSL1342260

(ୀ /614 76 161 944ସନିୁତା ଦାସ $ା ଭଜେଗାବି" ଦାସ OR/12/089/206809

(ୀ /715 55 161 945କନକ ଲତା ପାତ� ପି ଚ"�  େସଖର ପାତ� LSL1383579

ପ ୁ /716 71 161 946ଏମ ରାମଚ"�  ରାଓ ପି ଏମ ଏସ ଏନ ଶା8ୀ ରାଓ LSL1383058

ପ ୁ /717 41 161 947ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ଶତପଥୀ ପି ମୃତ�ଂୁଜୟ ଶତପଥୀ LSL1341841

(ୀ /818 44 161 948େତରସ ପାଳ $ା ନହସନ ପାଳ LSL1383561

(ୀ /919 40 161 949ସଜୁାତା ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ LSL1411545

(ୀ /920 39 161 950$;<ଲତା ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ LSL1344324

(ୀ /921 34 161 951ସଂଘମିତ� ା ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ LSL2379790

(ୀ /1022 96 161 952ଚ"�ମା େବେହରା $ା ନାଥ େବେହରା LSL1344316

(ୀ /1023 46 161 953େଗହ> ି େବେହରା $ା ବାଇରି େବେହରା LSL1344340

(ୀ /1124 34 161 954ରୁକମଣି ପଜୂାରୀ $ା ଚକ�ଧର ପଜୂାରୀ ZUX1173632

ପ ୁ /1225 51 161 955ସବୁାସ େଗୗଡ ପି ତ�ିନାଥ େଗୗଡ LSL1383660

(ୀ /1226 49 161 956ର@ା େଗୗଡ $ା ସବୁାସ େଗୗଡ LSL1383652

ପ ୁ /227 57 161 957ପ�ଦିପକମୁାର ପାଢୀ ପି ବି-ନାଥ ପାଢୀ ZUX1382407

(ୀ /1328 43 161 958ସସ1ିତା ପଟନାୟକ ପି ରତିକାC ପଟନାୟକ LSL1383603

ପ ୁ /1329 40 161 959େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ପ3ନାୟକ ପି ରତିକାC ପ3ନାୟକ LSL1382571

(ୀ /1430 44 161 960େଗାମତୀ ଭତ� ା ପି ଚିତୁ ଭତ� ା LSL1411479

ପ ୁ /1431 43 161 961େମାହନ ଭତ� ା ପି ଚିତୁ ଭତ� ା LSL1340744

(ୀ /1432 41 161 962ଭଗବତୀ ଭତ� ା $ା େମାହନ ଭତ� ା LSL1411487

(ୀ /1533 28 161 963ପ�ଭାସିନୀ ବିେଷାୟୀ ପି ଅଭିମନ� ୁବିେଷାୟୀ ZUX0436741

ପ ୁ /1534 32 161 964ଜଗଦୀଶ ବିେଷାୟୀ ପି ଅଭିମନ� ୁବିେଷାୟୀ ZUX0207944

(ୀ /1535 50 161 965ସତ�ଭାମା ବିେଷାୟୀ $ା ଅଭିମନ� ୁବିେଷାୟୀ ZUX0207951

(ୀ /1736 48 161 966େଜ�ାତିମୟୀ ତ�ିପାଠି $ା ଡଗଦିଶ ତ�ିପାଠି OR/12/089/213018

(ୀ /1837 30 161 967ଜମନୁା ବାଘ ପି ସନୁ ବାଘ ZUX0611590

ପ ୁ /1838 28 161 968କୃF ୍ବାଘ ପି ସନୁ ବାଘ ZUX0611582

(ୀ /1839 27 161 969େଗୗରୀ ବାଘ $ା ସଦନ ବାଘ ZUX0612747

ପ ୁ /1840 37 161 970ମଦନ ବାଘ ପି ସନୁ ବାଘ LSL2379675

ପ ୁ /1841 34 161 971ସଦନ ବାଘ ପି ସନୁ ବାଘ LSL2379683

ପ ୁ /1942 39 161 972ସବୁାସ କମୁାର େବେହରା ପି ରାମହରି େବେହରା LSL2375921

(ୀ /2043 39 161 973ରୀନା ଟାକିରୀ ପି ଚ"�  ଟାକିରୀ LSL1383017

ପ ୁ /2144 24 161 974େକ େଗୗରି ଶHର ଆଚାରୀ ପି େକ ସବୁାସ ଚ"�  ଆଚାରୀ ZUX1206069

ପ ୁ /2145 23 161 975େକ ହରିହର ଆଚାରୀ ପି େକ ସବୁାସ ଚ"�  ଆଚାରୀ ZUX1202134

ପ ୁ /2146 22 161 976େକ ଉମା ଶHର ଆଚାରୀ ପି େକ ସବୁାସ ଚ"�  ଆଚାରୀ ZUX1209600

ପ ୁ /2147 43 161 977ଜଗଦୀଶ ଗରଡା ପି ସେୁବାଧ ଗରଡା LSL1340769

(ୀ /2248 43 161 978ଯମନୁା ଜାନୀ $ା େଜନା ଜାନୀ LSL1342781

ପ ୁ /2349 59 161 979ଦାେମାଦର ବାଘ ପି ଶକୁମନ ବାଘ LSL1344761

ପ ୁ /2350 39 161 980ଗଡୁୁ ବାଘ ପି ଦାେମାଦର ବାଘ LSL1344779
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ପ ୁ /2451 62 161 981ରାମହରି େବେହରା ପି ତାରିଣି େବେହରା OR/12/089/208269

ପ ୁ /2452 84 161 982ନ" କିେଶାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଚକ�ଧର ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1341288

ପ ୁ /2553 38 161 983ସେୁର"�  ଖରା ପି ସବୁାସ ଖରା ZUX1248921

(ୀ /2554 35 161 984ମମତା ଖରା $ା ସେୁର"�  ଖରା ZUX1248939

ପ ୁ /2755 49 161 985ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ବୀର ସାହୁ LSL1382985

(ୀ /3056 86 161 986ମରିୟମ ହିଆଲ $ା ଅଭିମନ� ୁହିଆଲ LSL1344712

ପ ୁ /3057 64 161 987ମହନ ହିଆଲ ପି ଅଭିମN ୁହିଆଲ ZUX0612382

ପ ୁ /3058 35 161 988ଜୁଲିଏସ ହିଆଲ ପି ମହନ ପାତ�  ହିଆଲ ZUX0819011

(ୀ /3159 39 161 989ଏ�. ନାଗାମଣି $ା ଭି.ଭି.ଗିରୀ ରାଓ LSL1342344

(ୀ /3160 43 161 990ପ�ାସନୁା ରାଣି $ା ବି.ଏଚ. ପ�ଭାକର ଶମJ LSL1342245

(ୀ /3261 41 161 991ମିନାKୀ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ LSL1343730

(ୀ /3362 39 161 992େନତ�ମଣୀ ଦଳାଇ ପି ରଘନୁାଥ ଦଳାଇ LSL2376572

(ୀ /3463 48 161 993ଅବCୀ ହିଆଲ $ା ନବୀନ ହିଆଲ ZUX0436527

ପ ୁ /3464 47 161 994ଆଲପି ହିଆଲ ପି ଅଭିମନ� ୁହିଆଲ ZUX0436535

ପ ୁ /3465 45 161 995ସନୁାମ ହିଆଲ ପି ଅଭିମନ� ୁହିଆଲ ZUX0436543

(ୀ /3466 30 161 996ଜୁଲି ହିଆଲ ପି ଆଲପି ହିଆଲ ZUX0612457

(ୀ /3467 27 161 997ଅPଳି ହିଆଲ ପି ଆଲପି ହିଆଲ ZUX0612465

(ୀ /3468 27 161 998ମP ୁହିଆଲ ପି ଆଲପି ହିଆଲ ZUX0612440

ପ ୁ /3469 34 161 999ସଯୁ�<ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି ପି ବିପିନଚ"�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0391532

ପ ୁ /3570 44 161 1000ସୟୂ< ବିେଷାଇ ପି ଦQାଶି ବିେଷାଇ ZUX0866244

ପ ୁ /3571 21 161 1001ଶ�ୀ ହରି ବିେଶାଇ ପି ସୟୂ< ବିେଶାଇ ZUX1225242

ପ ୁ /3572 50 161 1002ମଣିରାମ ମାଝି ପି ସକିୁୟା ମାଝି LSL2379691

(ୀ /3573 44 161 1003ଦୁତିକା ମାଝି $ା ମଣିରାମ ମାଝି LSL2376101

ପ ୁ /3574 38 161 1004ବାସେୁଦବ ମାଝି ପି େକଶବ ମାଝି LSL2372761

(ୀ /3575 34 161 1005ଗୀତାPଳୀ ମାଝି ପି େକଶବଚ"�  ମାଝି LSL2376036

(ୀ /3576 31 161 1006କିେଶାରୀ ମାଝୀ $ା ଲଳିତ ମାଝୀ ZUX0436717

ପ ୁ /3977 49 161 1007ସଧୁାକର ପQା ପି େକପି ପQା LSL2372894

(ୀ /3978 44 161 1008ସବିତାକମୁାରି ପQା $ା ସଧୁାକର ପQା LSL2372886

ପ ୁ /3979 23 161 1009ସବୁ� ତ ପQା ପି ସଧୁାକର ପQା ZUX1111889

(ୀ /4680 34 161 1010ସଜୁାତା ସାମCରାୟ $ା ସେCାଷ ସାମCରାୟ ZUX0126185

ପ ୁ /4781 43 161 1011ସେCାଷ ସାମCରାୟ ପି ବସC ସାମCରାୟ ZUX0126193

(ୀ /4882 34 161 1012ଅନୀତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନ"କିେଶାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0126201

ପ ୁ /5183 61 161 1013ଅଭିମନ� ୁବିେଶାଇ ପି ଆନଳ ବିେଶାଇ ZUX0205393

ପ ୁ /5184 32 161 1014ବଳରାମ ବିେଶାଇ ପି ଅଭିମନ� ୁବିେଶାଇ ZUX0205385

ପ ୁ /5285 62 161 1015ଦୁଲ> ଭ ପଜୁାରୀ ପି େଚତୖନ� ପଜୂାରୀ ZUX0436733

(ୀ /5286 55 161 1016ଜମନୁା ପଜୂାରୀ $ା ଦୁଲ> ଭ ପଜୂାରୀ ZUX0436725

ପ ୁ /5387 39 161 1017ଡ+ରୁୁ ଭତ� ା ପି ପଦୁ ଭତ� ା ZUX0613059

(ୀ /5388 37 161 1018େସବତି ଭାତ�ା $ା ଡ+ରୁୁ ଭାତ� ା ZUX0612903

ପ ୁ /5389 47 161 1019ବିଭୂତି ରPନ ମହାପାତ� ପି ପାଗଳା ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ZUX0612986

(ୀ /5390 34 161 1020ଇ-ରୀ ମାଝୀ $ା ଲଲିତ ମାଝୀ ZUX0612895

ପ ୁ /5391 38 161 1021ସଦା ମାQି ପି ଧବୁଲୁ ମାQି ZUX0611616

(ୀ /5392 32 161 1022େଗୗରୀ ମାQି $ା ସଦା ମାQି ZUX0611566

ପ ୁ /5393 49 161 1023ହରି ପ�ଧାନ ପି ଶ�ାମ ପ�ଧାନ ZUX0613042

(ୀ /5394 44 161 1024ଲଛମା ପ�ଧାନ $ା ହରି ପ�ଧାନ ZUX0613034

ପ ୁ /5395 25 161 1025ଶବି ପ�ସାଦ $ାଈଁ ପି ଅଜୟ $ାଈଁ ZUX0819284

(ୀ /5796 60 161 1026ସେରାଜ କମୁାରୀ ମହାପାତ� $ା କାେମVଵର ମହାପାତ� ZUX1193887

ପ ୁ /5797 35 161 1027କୃF ଚ"�  ମହାପାତ� ପି କାେମVଵର ମହାପାତ� ZUX1193820

ପ ୁ /5798 27 161 1028େହମC ମହାପାତ� ପି କାେମ-ର ମହାପାତ� ZUX1106467

ପ ୁ /99999 46 161 1029ସତ� ନାରାୟଣ େସଠୀ ପି ଦାଦି ବାମନ େସଠୀ ZUX0819359

(ୀ /999100 40 161 1030ବିେନାଦିନୀ େସଠୀ $ା ସତ�ନାରାୟଣ େସଠୀ ZUX0819342

ପ ୁ /101 22 162 1ରାେଜ"�  େମେହର ପି ଭୁବେନVଵର େମେହର ZUX1058643

ପ ୁ /102 23 162 2ନିେଳଶ େମାେନାହର େସଠୀ ପି ହରିଶ ଚଂଦ�  େସଠୀ ZUX1058924

ପ ୁ /001103 50 162 3େହମଂତ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଗେଣVଵର ତ�ିପାଠୀ ZUX1216936

ପ ୁ /00104 37 162 4ଡ+ରୁ ଧର ନାହାକ ପି ପ◌ୁୁଣ< ଚଂଦ�  ନାହାକ ZUX1238096

ପ ୁ /00105 34 162 5ଶିବ ଶHର ପQା ପି କିେଶାର ଚ"�  ପQା ZUX1188572

ପ ୁ /00106 26 162 6େଦେବ"�  ପQା ପି ସିମା0ଳ ପQା ZUX0683714

(ୀ /00107 31 162 7ମାନାଲିସା ପାତ� $ା ସେCାଷ ପାତ� ZUX0683698

ପ ୁ /00108 26 162 8ପ�ଜୀX ରଥ ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ରଥ ZUX0683672

ପ ୁ /AUROBINDA109 20 162 9େରାଶନ ସିଂହ ବରିହା ପି ଧୀେରଂଦ�  ସିଂହ ବରିହା ZUX1359066

ପ ୁ /Aurobindo110 67 162 10ସନୁୀଳ କମୁାର ପ।ଢ଼ୀ ପି ମାଧଵ ପ।ଢ଼ୀ RWX0409367

ପ ୁ /C/o Hara111 24 162 11ସXଯଜୀତ େମାହପାତରା ପି େଦବୀ ପ�ସନ େମାହପାତରା ZUX1208768

ପ ୁ /hitech ho112 42 162 12େଚୗଧରୁୀ ପ�ଣବ କିେଶାର ମହାCି ପି ହୃଷୀେକଶ ମହାCି ZUX1233428
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(ୀ /Hitech ho113 42 162 13ନିେବଦିତା ସାମଲ $ା େଚୗଧରୁୀ ପ�ଣବ କିେଶାର ମହାCି ZUX1233436

ପ ୁ /L I C COL114 21 162 14ନେର"�  $ାଇଁ ପି ନାରାୟଣ $ାଇଁ ZUX1238310

ପ ୁ /L I C COL115 52 162 15ରାେଜ"�  କମୁାର ସାହୁ ପି ଲZ ୂକିେଶାର ସାହୁ ZUX1097104

(ୀ /L I C COL116 48 162 16ସP[ୁା ସାହୁ ପି ସବୂାସ ନାୟକ ZUX1097112

ପ ୁ /Mahaveer117 20 162 17େସାନୂ କମୁାର ପାଣୀ ପି ରାମ ଚଂଦ�  ପାଣୀ ZUX1277409

ପ ୁ /oo118 35 162 18ନ�ୁ ସିଂଘା ଚରଣ ପQା ପି େଢନୂଦହର ପQା ZUX1301696

ପ ୁ /Palo colo119 21 162 19ଚ"ନ ଲଗନଜିX ପି ଊେମଶ ପ�ସାଦ ରଥ ZUX1134311

ପ ୁ /S/O SASHI120 20 162 20ଚଂଦନ କମୁାର ଦଲାଇ ପି ଶଶି ଭୂଷଣ ଦଲାଇ ZUX1357276

(ୀ /SRIRAM CO121 22 162 21ନମ�ତା ପାଲ ପି େମାନିଦ�  ପାଲ ZUX1238351

(ୀ /SRIRAM NA122 55 162 22େଜ�ାସ]ା ତ�ିପାଠୀ $ା ମାଧବ ଚ"�  ଆଚାଯ�< ZUX1312537

ପ ୁ /01123 35 162 23ରାଜା ବରଧନ - ରାଜା ବରଧନ ZUX1053107

ପ ୁ /01124 24 162 24ନବୀନ େବେହରା ମା େପ�ମ େବେହରା ZUX1056639

(ୀ /01125 36 162 25ଚିରସ1ିତା ଦାଶ $ା ରାେଜ"�  େମେହର ZUX1249135

ପ ୁ /01126 55 162 26ବୁଶୀ କ� ୀFା ରାଓ େଦାର - ବି ଭିମେସନ େଦାରା ZUX1056654

(ୀ /01127 23 162 27ଆରତୀ ମଦୂଲୀ ପି ପଣୂ<ଚ"�  ମଦୂଲୀ ZUX1249143

(ୀ /01128 30 162 28ଚୀନ1 ଯୀ ନାୟକ $ା ରାେକଶକମୁାର ନାୟକ ZUX1053099

(ୀ /01129 41 162 29ରଶ1ୀତା କମୁାରୀ ପQା ମା ଭାରତୀ ପQା ZUX1053123

ପ ୁ /01130 29 162 30ସେCାଷକମୁାର ପQା ମା ମଧଛୁ"ା ପQା ZUX1056621

(ୀ /01131 22 162 31ପ�ିୟସି ପ�ିୟହଶ<ନୀ ପରିଡ଼ା ପି ପ�ଭାତକମୁାର ପରିଡ଼ା ZUX1053065

ପ ୁ /01132 27 162 32ସନିୁଲ ପ3ନାୟକ ପି ମେନାଜ ପ3ନାୟକ ZUX1053024

(ୀ /01133 35 162 33ପ_ୁାPଳୀ ସତୁାର $ା ଚ"�କାC ସତୁାର ZUX1051143

(ୀ /01134 32 162 34ପଵାଣୀ େଵଂପାଲା $ା ରବିକମୁାର େଵଂପାଲା ZUX1056647

(ୀ /1135 58 162 35େସ]ହଲତା ମିଶ� $ା େଗୗରା� ଚ"�  ମିଶ� LSL2377380

ପ ୁ /1136 31 162 36ଶିବରାମ . ପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� ZUX0948315

(ୀ /02137 25 162 37$ାଗତିକା ମାଦଳା ପି ଗଗନ ଭିକାରି ମାଦଳା ZUX1225507

(ୀ /2138 33 162 38ଜଶମି` ଜୟସିଂହ $ା ସାଗର ପ3ନାୟକ ZUX0948356

ପ ୁ /2139 64 162 39ଗଗନ ବିହାରୀ ମାଦଳା ପି େଲାକନାଥ ମାଦଳା ZUX0126565

ପ ୁ /2140 32 162 40$ାଗତ ମାଦଳା ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ମାଦଳା ZUX0126532

ପ ୁ /2141 58 162 41ପ�ଶାC ମିଶ� ପି ବିFୁେଦବ ମିଶ� OR/12/089/214408

(ୀ /2142 54 162 42ଶଶି ମିଶ� $ା ପ�ଶାC ମିଶ� OR/12/089/214409

ପ ୁ /2143 51 162 43ଅନୁରାଗ ମିଶ� ପି ଭି ଡି ମିଶ� LSL1347806

(ୀ /2144 64 162 44ମଧଛୁ"ା ପQା $ା ଈ-ର ଚ"�  ପQା ZUX0126581

(ୀ /2145 38 162 45ସଂଘମିତ� ା ପQା ପି ଈ-ର ଚ"�  ପQା ZUX0126599

(ୀ /2146 35 162 46ସନୁ"ା ପQା ପି ଈ-ର ଚ"�  ପQା LSL1529957

(ୀ /2147 59 162 47େପ�ମଲତା ପ3ନାୟକ $ା ଅତୁଲ� କମୁାର ପ3ନାୟକ LSL1347657

(ୀ /2148 58 162 48ସ1 ୃତି ପ3ନାୟକ $ା ଗଗନ ବିହାରୀ ମାଦଳା ZUX0668665

ପ ୁ /2149 36 162 49ସାଗର ପ3ନାୟକ ପି ଅତୁଲ� କମୁାର ପ3ନାୟକ ZUX0126615

ପ ୁ /2150 33 162 50ଚ"ନ ପ3ନାୟକ ପି ଅତୁଲ� କମୁାର ପ3ନାୟକ ZUX0668673

(ୀ /2151 51 162 51ରା�େକଶୀ ଯାଦାଵ $ା Vଯାମ> ାଲ ଯାଦାଵ ZUX1359009

ପ ୁ /Q 02152 53 162 52ପୀ ରାେଜ"�  କମୁାର ନାୟର ନାୟରପି ନିସା େକ ଏସ ସରୂଜ କମୁାର ନାୟର ZUX1277334

ପ ୁ /03153 46 162 53ଶ�ୀନୀଵାସ ଚୀଲିେକାଟୀ ପି ଚୀଲିେକାଟୀ ଆଦିନାରାୟଣ ZUX1350396

ପ ୁ /03154 19 162 54ସତୀଶ ଚୀଲିେକାଟୀ ପି ଶ�ୀନୀଵାସ ZUX1349992

ପ ୁ /03155 37 162 55ନକଳୁ ନାୟକ ପି ପଦ1 ରାମ ନାୟକ ZUX1046002

ପ ୁ /3156 64 162 56େଗୗରା� ଚ"�  ମିଶ� ପି େଗୗପିନାଥ ମିଶ� LSL2377398

(ୀ /3157 21 162 57ତପaୱନୀ ମିଶ� ପି ବିରୁପାK ମିଶ� ZUX1140136

(ୀ /3158 30 162 58ରିମା ମିଶ� ପି େଗୗର� ଚ"�  ମିଶ� ZUX0352013

ପ ୁ /3159 50 162 59ଶବି ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି େଗାପାଳକୃF ସାହୁ ZUX0351965

(ୀ /3160 25 162 60ସିବାନୀ ସାହୁ $ା ହରି ପ�ସାଦ େକ ZUX1233477

ପ ୁ /3161 27 162 61ଅରବି" ୟାଦାବ ମା ରା�େକଶୀ ଯାଦାଵ ZUX1359017

(ୀ /3rd162 20 162 62ବିbା ପାଢ଼ୀ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଢ଼ୀ ZUX1351279

(ୀ /04163 46 162 63ପcୁକରାଜ ପ3ନାୟକ ପି ଉେମଶ ଚ"�  ପ3ନାୟକ ZUX0821850

(ୀ /04164 64 162 64ସଶୁାCି ପ3ନାୟକ $ା ଉଦୟନାଥ ପ3ନାୟକ OR/12/089/296345

(ୀ /4165 62 162 65ମହାଲK1ୀ ମିଶ� $ା ପ;ୂ<ଚ"�  ମିଶ� ZUX0129221

ପ ୁ /4166 61 162 66ପ;ୁ<ଚ"�  ମିଶ� ପି ନ" କିେଶାର ମିଶ� OR/12/089/286772

ପ ୁ /4167 38 162 67ତ�ିବିକ�ମ ମିଶ� ପି ପ;ୁ<ଚ"�  ମିଶ� LSL1361666

ପ ୁ /4168 35 162 68ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ମିଶ� ପି ପ;ୂ< ଚ"�  ମିଶ� ZUX0129239

(ୀ /4169 34 162 69ରାଧାରାଣୀ ମିଶ� $ା ତ�ୀବିକ�ମ ମିଶ� ZUX0608299

ପ ୁ /4170 22 162 70ଅଭିେଷକ ମିଶ� ପି ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ� ZUX1151141

(ୀ /4171 74 162 71ନିରPନ ମିଶ� ପି ନ"କି୍ଶର ମିଶ� ZUX0683326

(ୀ /4172 65 162 72ସଯୂ�<ମଣି ମିଶ� $ା ନିରPନ ମିଶ� ZUX0683482

ପ ୁ /4173 39 162 73ବାବାଶ�ିତ ମିଶ� ପି ନିରPନ ମିଶ� ZUX0683490

ପ ୁ /4174 34 162 74ଶିବାଶ�ିତ ମିଶ� ପି ନିରPନ ମିଶ� ZUX0683508

3 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀH $ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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(ୀ /4175 26 162 75ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ $ା ସଂଗ�ାମ େକେସାରୀ ମିଶ� ZUX0751826

ପ ୁ /05176 25 162 76ସିଧାଥ< ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0820407

ପ ୁ /05177 37 162 77ଏମ ଶ�ୀନିବାସ ପି ଏମ ଏଲ ରାଓ LSL2373371

(ୀ /5178 35 162 78ଇେcାରୀ େଦାରା $ା ସବୁାଷ ଚ"�  େଦାରା ZUX0466664

(ୀ /5179 67 162 79ପ_ୁା ମିରାନୀ $ା ନିଚଲ ଦାସ ମିରାନୀ ZUX0668681

ପ ୁ /5180 50 162 80ଅେଶାକ ମିରାନୀ ପି ନିଚଲ ଦାସ ମିରାନୀ ZUX0126623

ପ ୁ /5181 49 162 81େହମC ମିରାନୀ ପି ନିଚଲ ଦାସ ମିରାନୀ ZUX0668699

(ୀ /5182 47 162 82କିେଶାର କମୁାର ମିରାନୀ $ା ନିଚଲ ଦାସ ମିରାନୀ ZUX0668715

(ୀ /5183 46 162 83ଅନୀତା ମିରାନୀ $ା େହମC କମୁାର ମିରାନୀ ZUX0668707

(ୀ /5184 45 162 84ଦିବ�ା ମିରାନୀ $ା ଅେଶାକ କମୁାର ମିରାନୀ ZUX0126631

ପ ୁ /5185 54 162 85ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ"ାବନ ସାହୁ OR/12/089/278467

(ୀ /5186 48 162 86ଉମ#ଳା ସାହୁ $ା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0436758

(ୀ /001187 38 162 87ହୀମ ବି"ୁ ତ�ିପାଠୀ $ା େହମC କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0668723

ପ ୁ /006188 22 162 88अ�मत कुमार बेहेरा - समीर कुमार बेहेरा ZUX1350016

ପ ୁ /06189 26 162 89ମେନାଜ ମହାରଣା ପି ଲK1ଣ ମହାରଣା ZUX0683318

(ୀ /06190 21 162 90ଶଭଶ�ୀ ଶତପଥି ପି େଗାପାଳ ଚ"�  ଶତପଥି ZUX1212794

(ୀ /6191 37 162 91ପରମଜିତ ଢାକା $ା ରାେଜ"�  ଢାକା ZUX0126656

(ୀ /6192 75 162 92କମା ମହାରଣା $ା ସହେଦବ ମହାରଣା ZUX0280677

(ୀ /6193 60 162 93ଉମ#ଳା ମହାରଣା $ା ଲK1ଣ ମହାରଣା LSL1365303

ପ ୁ /6194 55 162 94ତାରିଣୀ ମହାରଣା ପି ସହେଦବ ମହାରଣା ZUX0280651

(ୀ /6195 46 162 95ନମିତା ମହାରଣା $ା ତାରିଣୀ ମହାରଣା ZUX0280669

ପ ୁ /6196 35 162 96ଶରତ ମହାରଣା ପି ଲK1ଣ ମହାରଣା ZUX0280685

ପ ୁ /6197 35 162 97ଜିେତ"�  ମହାରଣା ପି ଅଭିମନ� ୁମହାରଣା ZUX0948273

(ୀ /6198 25 162 98ପଜୁା ମହାରଣା $ା ଜିେତ"�  ମହାରଣା ZUX0948281

ପ ୁ /6199 56 162 99ନେରଶ କମୁାର ମାଟାନିଆ ପି ମାମଚା" ମାଟାନିଆ ZUX0437376

(ୀ /6200 50 162 100ସP ୁେଦବୀ ମାଟାନିଆ $ା ନେରଶ କମୁାର ମାଟାନିଆ ZUX0437384

(ୀ /6201 26 162 101ଆୟାଷା ମଟାନିଆ ପି ନେରଶ କମୁାର ମାଟାନିଆ ZUX0437392

ପ ୁ /6202 29 162 102ରାେକଶ କମୁାର ନାଏକ ପି ଘାସିରାମ ନାଏକ ZUX0436832

ପ ୁ /6203 64 162 103ଘାସିରାମ ନାଏକ ପି ଲାdା ନାଏକ ZUX0822171

(ୀ /6204 48 162 104ସରcତି ନାଏକ $ା ଘାସିରାମ ନାଏକ ZUX0822163

ପ ୁ /6205 38 162 105ଲK1ୀନାରାୟଣ ପାତ� ପି ରPିତ କମୁାର ପାତ� ZUX0683045

ପ ୁ /6206 34 162 106ଜି ସଯୂ�< ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ଜି ରPିତ କମୁାର ପାତ� ZUX0683052

(ୀ /6207 28 162 107ମନସ1 ିତା ସାହୁ ପି ଶ�ୀଧର ସାହୁ ZUX0436790

(ୀ /6208 32 162 108ପିHି ଶମJ $ା ରାେକଶ ଶମJ ZUX0821934

(ୀ /6209 27 162 109ବି. ସପ]] ା $ା ବି. ସବୁ� ମନ�ମୁ ପାତ� ZUX0822080

ପ ୁ /7210 27 162 110ସେରାଜ ମହାରଣା ପି ଲK1ଣ ମହାରଣା ZUX0280644

ପ ୁ /7211 37 162 111ଦିବ� ପ�ଶାC ପQା ପି େଦବି ପ�ସାଦ ପQା ZUX0820902

ପ ୁ /7212 50 162 112ମେନାରPନ ପତି ପି କନକ ବିହାରୀ ପତି ZUX0281766

(ୀ /7213 45 162 113ମମତା ପତି $ା ମନରଂଜନ ପତି ZUX0281758

(ୀ /08214 60 162 114ଅନ] ପଣୂ< ପଟନାୟକ $ା ବବ�ୁ ବାହନ ପଟନାୟକ ZUX1272806

ପ ୁ /08215 30 162 115ଭାଵଟ ଭୂଷଣ ପଟନାୟକ ପି ବବ�ୁ ବାହନ ପଟନାୟକ ZUX1272814

(ୀ /8216 32 162 116ଏ�. ଖସୁବୁ ପି ଏମ,ବାସେୁଦବ ରାଓ ZUX0615955

(ୀ /8217 30 162 117ଏମ. ଲତା ପି ଏମ.ବାସେୁଦବ ରାଓ ZUX0615963

(ୀ /8218 32 162 118ସନିୁତା ମହାରଣା ପି ଲK1ଣ ମହାରଣା ZUX0280693

(ୀ /8219 23 162 119ନିକିତା ମହାରଣା ପି ଲK1ଣ ମହାରଣା ZUX1201995

(ୀ /8220 28 162 120ମନୀଷା ପ3ନାୟକ $ା ସମିୁତ କମୁାର ପQା ZUX0615450

ପ ୁ /8221 60 162 121ରବି"�  କମୁାର ପ3ନାୟକ ପି ନ"କିେଶାର ପ3ନାୟକ ZUX0126664

(ୀ /8222 51 162 122ନଳିନୀ କମୁାରୀ ପ3ନାୟକ $ା ରବି"�  କମୁାର ପ3ନାୟକ ZUX0126672

ପ ୁ /8223 58 162 123ଏମ.ବାସେୁଦବ ରାଓ ପି ଏ�.ସନ] �ାସୀ ରାଓ ZUX0614099

(ୀ /8224 35 162 124େରଣ ୁକମୁାରୀ ସିଂ $ା େଦବି ପ�ସାଦ ଶତପଥୀ ZUX0312314

(ୀ /8225 25 162 125ପ�ତିଭା ସିଂ ପି ରାଜାରାମ ସିଂ ZUX0875435

(ୀ /8226 54 162 126ଏମ, ତୁଳସୀ $ା ଏ�.ବାସେୁଦବ ରାଓ ZUX0615948

(ୀ /09227 25 162 127ସାହିଲ ପ�ଧାନ ପି ଗିରିଜା କାC ପ�ଧାନ ZUX1225481

(ୀ /9228 45 162 128ପ�ୀତିଲତା ମହାପାତ� $ା ଓ� ପ�କାଶ ମିଶ� ZUX0438275

ପ ୁ /9229 51 162 129ଓ� ପ�କାଶ ମିଶ� ପି ନିଳା0ଳ ମିଶ� ZUX0437855

ପ ୁ /9230 28 162 130େସୗରୟ େରାPନ ମିଶ� ପି େଦେବ"�  ନାଥ ମିଶ� ZUX0682922

ପ ୁ /9231 46 162 131ଅ-ିନ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ପତିତ ପ�ଧାନ ZUX0436899

ପ ୁ /9232 75 162 132ଶମୁନକମୁାର ସାହାନି ପି ମଥରୁା ସାହାନି OR/12/089/214410

ପ ୁ /10233 60 162 133ପ�ବିଣ କମୁାର େଜନୖ ପି ଭଗତରାମ େଜନୖ OR/12/089/294889

(ୀ /10234 58 162 134ଲତା େଜନୖ $ା ରାେଜ"�  ପ�ସାଦ େଜନୖ ZUX0437285

(ୀ /10235 55 162 135ଅନୁଭା େଜନୖ $ା ପ�ବିଣି କମୁାର େଜନୖ OR/12/089/294890

ପ ୁ /10236 31 162 136େରାହିତ କମୁାର େଜନୖ ପି ପ�ବୀଣ କମୁାର େଜନୖ ZUX0280719

4 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀH $ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /10237 30 162 137େଗୗରବ େଜନୖ ପି ରାେଜ"�  ପ�ସାଦ େଜନୖ ZUX0437293

ପ ୁ /10238 28 162 138େସୗରଭ େଜନୖ ପି ରାେଜ"�  ପ�ସାଦ େଜନୖ ZUX0437301

ପ ୁ /10239 27 162 139ରିେHଶ େଜନୖ ପି ପ�ବିନ କମୁାର େଜନୖ ZUX0652818

ପ ୁ /10240 35 162 140ଅନିଲ ମିଶ� ପି ବାଲାଜୀ ମିଶ� ZUX0941351

ପ ୁ /10241 26 162 141େଦବାସିସ ମିଶ� ପି ସିବ ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX1353200

ପ ୁ /10242 56 162 142ସାନୁe କମୁାର ନାୟକ ପି ଇ-ର ନାୟକ OR/12/089/216791

(ୀ /10243 46 162 143େମନକା ନାୟକ $ା ସାନୁଜ କମୁାର ନାୟକ OR/12/089/216792

ପ ୁ /10244 43 162 144ପରମାନ" ନାୟକ ପି ପ�ହଲ> ାଦ ନାୟକ ZUX1224021

ପ ୁ /10245 42 162 145ଜଗଦୀଶ ଚ"�  ନାୟକ ପି ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX0280701

(ୀ /10246 31 162 146ପ�ଭାବତି ନାୟକ $ା ଜଗଦୀଶ ଚ"�  ନାୟକ ZUX0615443

ପ ୁ /10247 26 162 147େସାନୁ ନାୟକ ପି ସାନୁଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX0821603

ପ ୁ /10248 45 162 148ସବ�ସାଚୀ ପରିଡା ପି ଉେମଶ ଚ"�  ପରିଡା ZUX0970566

ପ ୁ /10249 40 162 149ଦୀପକ କମୁାର ପରିଡା ପି ଉେମଶ ଚ"�  ପରିଡା ZUX0133702

(ୀ /10250 36 162 150େଜ�ାf]ା ପରିଡ଼ା $ା ସବ�ସାଚୀ ପରିଡ଼ା ZUX0442160

(ୀ /10251 31 162 151ଝରଣା ଶତପଥୀ $ା ଅନିଲ ମିଶ� ZUX0941369

ପ ୁ /10252 58 162 152ତାରା ଚା" ତ�ିପାଠୀ ପି ଦାେମାଦର ତ�ୀପାଠୀ ZUX0822155

(ୀ /10253 51 162 153ରPିତା ତ�ୀପାଠୀ $ା ତାରାଚ"�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0820548

(ୀ /11254 75 162 154ଏମ ଭି ଏସ ସଧୁା . $ା ଏମ ଭି ରାମ େଗାପାଳ ରାଓ LSL1347160

ପ ୁ /11255 59 162 155ରେମଶ ଚ"�  ବମJ ପି େଦବ ନାରାୟଣ ବମJ ZUX0438010

ପ ୁ /11256 27 162 156ଅବିନାଶ ମହାCି ପି ସାCୁନୁ କମୁାର ମହାCି ZUX1170984

ପ ୁ /11257 26 162 157ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ମହାCି ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ମହାCି ZUX0683664

ପ ୁ /11258 21 162 158ଶଭୁHର ପQା ପି ସଶୁାC କମୁାର ପQା ZUX1158864

ପ ୁ /11259 83 162 159ଏମ ଭି ରାମେଗାପାଳ ରାଓ ପି ଏମ ସୀତାରାମ ଶମJ LSL1347178

(ୀ /11260 48 162 160ସାନା ସବିତା $ା ସାନା ବାବୁ ରାଓ ZUX0881433

(ୀ /11261 23 162 161ଏସ. ସଇୁଟୀ ପି ସାନା ବାବୁ ରାଓ ZUX0951475

(ୀ /12262 33 162 162ଧରତ�ୀ ବିେଷାୟୀ $ା ଟୁନା ଚ"�  ପାତ� ZUX0875468

ପ ୁ /12263 64 162 163ଶେୁଭ"�  କମୁାର ପାତ� ପି ପରମାନ" ପାତ� OR/12/089/216322

ପ ୁ /12264 56 162 164ମେହ"�  କମୁାର ପାତ� ପି ପରମାନ" ପାତ� OR/12/089/216326

ପ ୁ /12265 45 162 165ଦିଲିପ ପାତ� ପି ଜି େକ ପାତ� LSL1347756

ପ ୁ /12266 52 162 166ସେCାଷ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ସବୁାଷ ଚ"�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0280750

ପ ୁ /12267 41 162 167େଜ�ାତି ଶHର ତ�ିପାଠୀ ପି େକଳୖାସଚ"�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0936328

ପ ୁ /12268 35 162 168ମେହଶ ପ�ସାଦ ତ�ିପାଠୀ ପି ଶରତ ଚ"�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0438242

(ୀ /12269 31 162 169ସ1 ୃତି େରଖା ତ�ିପାଠୀ ପି ସେରାଜ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0437137

(ୀ /12270 29 162 170ଶ�ୀେଲଖା ତ�ିପାଠୀ ପି ସେରାଜ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0437095

ପ ୁ /12271 69 162 171େକଳୖାଶ ଚ"�  ତ�ିପାଠୀ ପି େଲାକନାଥ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/264405

ପ ୁ /12272 36 162 172ଅନୁପମ ତ�ିପାଠୀ ପି ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ ତ�ିପାଠୀ ZUX0437806

(ୀ /12273 32 162 173ବିଜୟାଲK1ୀ ପାଣି $ା େଜ�ାତିଶHର ତ�ିପାଠୀ ZUX0683656

(ୀ /13274 36 162 174ନିହାରିକା ଓଦୁ ପି ଶରତ କମୁାର ଓଦୁ ZUX0437012

ପ ୁ /13275 30 162 175େସୗମ�କାC ଓଦୁ ପି ଶରତ କମୁାର ଓଦୁ ZUX0437046

(ୀ /13276 29 162 176କରିସ1ା ଓଦୁ ପି ଶରତ କମୁାର ଓଦୁ ZUX0437053

ପ ୁ /13277 31 162 177ସମୀର କମୁାର ପାଢି ପି ହରିg"�  ପାଢି ZUX0436915

ପ ୁ /14278 66 162 178ବସC କମୁାର େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା ZUX1359256

(ୀ /14279 57 162 179ସବୂାସୀନୀ େବେହରା $ା ବସC କମୁାର େବେହରା ZUX1359199

ପ ୁ /14280 32 162 180ସାଗର ରPନ େବେହରା ପି ବସଂତ କମୁାର େବେହରା ZUX1359215

(ୀ /14281 26 162 181ସଚୂୀସ1 ିତା େବେହରା $ା ସାଗର ରPନ େବେହରା ZUX1359223

(ୀ /14282 30 162 182ଅHିତା ପରିhା ପି ମୀନେକତନ ପରିhା ZUX0436865

ପ ୁ /14283 63 162 183ପ�ଭାତ କମୁାର ପରିଡା ପି ଗଣୁନିଧି ପରିଡା LSL2636942

(ୀ /14284 23 162 184ପ�ିୟHା ପ�ିୟଦଶ#ନି ପରିଡା ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ପରିଡା ZUX0948109

ପ ୁ /14285 24 162 185ଦିେନଶ ପଟନାୟକ ପି ମରୂଲୀ ଧର ପଟନାୟକ ZUX1057785

ପ ୁ /15286 41 162 186ତରୁଣ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ନୀଳକi ମହାପାତ� ZUX0365833

(ୀ /15287 31 162 187ବନିତା ମହାପାତ� $ା ତରୁଣ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0365825

ପ ୁ /16288 38 162 188ଦୀପକ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ମଳୟ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0437251

ପ ୁ /16289 27 162 189ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପQା ପି ଜଗବ"ୁ ପQା ZUX0683516

ପ ୁ /16290 27 162 190ଶ�ୀ ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପQା ପି ଶ�ୀ ଜଗବjୁ ପQା ZUX0822106

ପ ୁ /17291 33 162 191ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ"�  ନାୟକ ZUX0342782

(ୀ /18292 32 162 192ପ�ିୟHା ପ�ିୟଦଶ#ନୀ େବେହରା $ା କଳି� କମୁାର ମହାପାତ� ZUX1007400

ପ ୁ /18293 35 162 193କଳି� କମୁାର ମହାପାତ� ପି ମଳୟ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0127662

ପ ୁ /19294 44 162 194ଆk<ବjୁ କରଣ ପି ଭରତ ଚ"�  କରଣ ZUX0822056

ପ ୁ /19295 44 162 195ସନିୁତା ନାୟକ ପି ଉେପ"�  ନାୟକ ZUX0343137

ପ ୁ /19296 61 162 196ପ�ଦୀl କମୁାର ପ3ନାୟକ ପି ଯଧିୁmିର ପ3ନାୟକ ZUX0436964

(ୀ /19297 30 162 197ଶ�ୀପ;J ପ3ନାୟକ ପି ପ�ଦୀl କମୁାର ପ3ନାୟକ ZUX0436923

ପ ୁ /19298 72 162 198ଦୁଗJଚରଣ ପ3ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ପ3ନାୟକ ZUX0391581

5 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀH $ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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(ୀ /19299 64 162 199ବାସCି ପ3ନାୟକ $ା ଦୁଗJଚରଣ ପ3ନାୟକ ZUX0342824

ପ ୁ /19300 42 162 200ଧିେର` କମୁାର ପ3ନାୟକ ପି ଦୁଗJ ଚରଣ ପ3ନାୟକ ZUX0342790

ପ ୁ /19301 37 162 201ବିେର` ପ3ନାୟକ ପି ଦୁଗJଚରଣ ପ3ନାୟକ ZUX0391649

(ୀ /19302 35 162 202ଇତିଶ�ୀ ପ3ନାୟକ ପି ଦୁଗJଚରଣ ପ3ନାୟକ ZUX0342816

(ୀ /19303 33 162 203ପ�ଣିତା ପ3ନାୟକ $ା ଧିେର` କମୁାର ପ3ନାୟକ ZUX0342808

ପ ୁ /20304 37 162 204ଜଗା େବେହରା ପି ପରୁ8ମ େବେହରା ZUX0821462

ପ ୁ /20305 52 162 205ସଶୁାC କମୁାର ଭP ପି ବି+ାଧର ଭP GZX2605895

(ୀ /20306 23 162 206ସେୁଚତା ଭP ପି ସଶୁାC କମୁାର ଭP ZUX0951509

ପ ୁ /20307 46 162 207ସଦୁା+ଂଧ ୂଭ3ମୀଶରା ପି ହରିହର ଭ3ମୀଶରା ZUX1358159

ପ ୁ /20308 20 162 208ଏନ ସnଵିକ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଏନ ସଂେତାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX1358035

ପ ୁ /20309 32 162 209ତାପସ କମୁାର ଢାଲି ପି ସେୁରଶ ଚ"�  ଢାଲି ZUX0436857

(ୀ /20310 42 162 210ସ+ିତ ପ�o]ଯା ମିଶ� $ା ସଦୁମ ବଂଧ ୁମିଶ� ZUX1358167

ପ ୁ /20311 59 162 211ଲK1ୀକାC ପାଢ଼ି ପି ହରିବjୁ ପାଢ଼ି ZUX0438028

(ୀ /20312 53 162 212ଲK1ୀ ପାଢ଼ି $ା ଲK1ୀକାC ପାଢ଼ି ZUX0436840

ପ ୁ /20313 60 162 213ରବିଦ�  କମୁାର ପାଢି ପି ଜନାp<ନ ପାଢୀ ZUX0437657

(ୀ /20314 47 162 214ସP[ୁା ପାଢୀ $ା ରବି"�  କମୁାର ପାଢୀ ZUX0437665

ପ ୁ /20315 57 162 215ଯେq-ର ପQା ପି ହେର କୃF ପQା ZUX0128900

ପ ୁ /20316 57 162 216ଜଗବjୁ ପQା ପି ସେୁର"�  ନାଥ ପQା LSL2373744

ପ ୁ /20317 50 162 217ଅଜୟ କମୁାର ପQା ପି ଚତୃଭୂଜ ପQା ZUX1249093

(ୀ /20318 49 162 218ଆେଲାକ ପ�ଭା ପQା $ା ପ�ଫଲୁ>  କମୁାର ପQା ZUX1358027

(ୀ /20319 45 162 219ସସ1ିତା ପQା $ା ଯେq-ର ପQା ZUX0128918

(ୀ /20320 25 162 220ଯାqେସନୀ ପQା ପି ଶ�ୀ ଜଗବjୁ ପQା ZUX0820860

(ୀ /20321 20 162 221ଆଦ�ାଶା ପQା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପQା ZUX1358019

(ୀ /20322 21 162 222ଯଶସ1ିତା ପ�ିୟଦଶ<ନୀ ପି ଯେqVୱର ପQା ZUX1140276

(ୀ /20323 62 162 223େବବି ରାଜନ $ା େକ ଜି ରାଜନ LSL1364900

ପ ୁ /20324 39 162 224ଅ-ିନ ଭରେଗସ ରାଜନ ପି େକ ଜି ରାଜନ LSL1364918

(ୀ /20325 50 162 225ସP[ୁା ରାଉତ $ା ସଶୁାC କମୁାର ଭP GZX2606887

ପ ୁ /20326 24 162 226ଜୀବନ େସୗରଭ ପି ଜେq-ର ପQା ZUX0875328

(ୀ /21327 38 162 227ମାନିନୀ ଦାସ $ା ପୀ ପcୁକ ରାଜ ଦାସ ZUX1358183

(ୀ /21328 33 162 228େରାଜା ପ3ନାୟକ $ା ସହେଦବ ପ3ନାୟକ ZUX0682963

ପ ୁ /21329 36 162 229େଜାହରାଜ ପ3ନାୟକ ପି ଉେମଶ ଚ"�  ପ3ାନାୟକ ZUX0821660

ପ ୁ /21330 28 162 230ଆଶୀବJଦ ପ3ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ"�  ପ3ନାୟକ ZUX0682906

ପ ୁ /21331 58 162 231ଆs ମୃତୁPୟ ପଟନାୟକ ପି ଭାtର ପଟନାୟକ ZUX1358100

(ୀ /21332 49 162 232ସଂଗୀତା ପଟନାୟକ $ା ଆs ମୃତ�Pୁୟ ପଟନାୟକ ZUX1358050

ପ ୁ /21333 48 162 233େଗୗରୀ ଶଂକର ପଟନାୟକ ପି ସିମା0ଳ ପଟନାୟକ ZUX0126730

ପ ୁ /21334 19 162 234ଆଦିXଯ ରାଜ ପଟନାୟକ ପି ପୀ ପcୁକ ରାଜ ପଟନାୟକ ZUX1358175

ପ ୁ /21335 81 162 235ସିମା0ଳ ପ3ନାୟକ ପି ସନ�ାସୀ ପ3ନାୟକ ZUX0126680

ପ ୁ /21336 56 162 236ପ�କାଶ ଚ"�  ପ3ନାୟକ ପି ସିମା0ଳ ପ3ନାୟକ ZUX0126698

ପ ୁ /21337 53 162 237ରମାକାC ପ3ନାୟକ ପି ସିମା0ଳ ପ3ନାୟକ ZUX0126714

(ୀ /21338 48 162 238ଗୀତା ପ3ନାୟକ $ା ପ�କାସ ଚ"�  ପ3ନାୟକ ZUX0126706

(ୀ /21339 45 162 239ମିନତୀ ପ3ନାୟକ $ା ରମାକାC ପ3ନାୟକ ZUX0126722

(ୀ /21340 36 162 240ସପୁ�ିୟା ପ3ନାୟକ $ା େଗୗରୀଶHର ପ3ନାୟକ ZUX0126748

(ୀ /21341 35 162 241ଲିପସା ପ3ନାୟକ $ା େଜାହାରାe ପ3ନାୟକ ZUX0821652

ପ ୁ /22342 65 162 242ପ;ୂ< ଚ"�  ନାହାକ ପି ମାକ< Q ନାହାକ ZUX1358084

(ୀ /22343 60 162 243ତମଲା ଲତା ନାହକ $ା ପଣୂ<ଚ"�  ନାହକ ZUX1358068

(ୀ /22344 55 162 244କପ ୁ<ର ନାହକ $ା େଗାପାଳକୃF ନାହକ ZUX0126755

ପ ୁ /22345 34 162 245ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ନହକ - କପ ୁ<ତ ନାହକ ZUX0342832

(ୀ /22346 28 162 246ନିହାରିକା ନାହାକ ପି କପ ୁ<ର ନାହାକ ZUX0821959

(ୀ /22347 23 162 247ବଷJ ରାଣୀ ନାହକ $ା ଡ+ରୁଧର ନାହକ ZUX1358043

(ୀ /22348 40 162 248ସP[ୁା ପQା $ା ରାଜ କିଶର ପQା ZUX0682815

ପ ୁ /23349 53 162 249ଋଷିେକଶ ପ3ନାୟକ ପି ରାଧାେମାହନ ପ3ନାୟକ ZUX0391565

(ୀ /23350 33 162 250କମୁାରୀ ଦିପୀକା ପଟନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ"�  ପଟନାୟକ ZUX0280784

(ୀ /24351 39 162 251ନ"ିନୀ େଜୖ̀ $ା ମେନାଜ କମୁାର େଜୖ̀ ZUX0342857

ପ ୁ /24352 36 162 252ଶେୁଭ"ୁ ପ�ତାପ ପQା ପି ପ�ଫୁଲ>  କମୁାର ପQା ZUX0486431

(ୀ /25353 31 162 253େvନିଥ କମୁାର େହାତା $ା ପି ଦୁଗJରାଓ ZUX0280792

(ୀ /25354 38 162 254ଶ�ୀମା ନାୟକ ପି ମଖୁଲି� ପ�ସାଦ ନାୟକ LSL1347210

(ୀ /25355 25 162 255ନିେବଦିତା ପାଢି $ା ଶିବ ପ�ସାଦ ପQା ZUX0821744

ପ ୁ /25356 47 162 256ଲି�ରାଜ ପାଳ ପି କୃFଚ"�  ପାଳ LSL1347236

(ୀ /25357 43 162 257େସ]ହଲତା ପାଳ $ା ଲି�ରାଜ ପାଳ LSL1347228

(ୀ /25358 66 162 258ଏମ ପବ< ତୀ $ା ମ.ସନ�ାସିରାଓ ଆଗରୀ ZUX0948141

(ୀ /25359 36 162 259ପ�ିୟଦଶ<ନୀ ପ3ନାୟକ $ା ସତ�ନାରାୟଣ ପ3ନାୟକ ZUX0465492

ପ ୁ /25360 39 162 260ଲK1ୀନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ପଟନାୟକ OR/12/089/296801

6 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀH $ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /25361 43 162 261ସତ� ନାରାୟଣ ପ3ନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ପ3ନାୟକ LSL1450998

ପ ୁ /25362 41 162 262ସଯୂ�<ନାରାୟଣ ପ3ନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ପ3ନାୟକ LSL1391010

ପ ୁ /25363 48 162 263ଏମ ଆପଲା ରାଜୁ ପି ସନ�ାସୀ ରାଓ ZUX0948166

(ୀ /25364 41 162 264ଏମ େରାଜୀ $ା ଏମ ଆପଲାରାଜୁ ZUX0948158

ପ ୁ /26365 60 162 265ବସC କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗରହରି ସାହୁ ZUX0126763

(ୀ /26366 46 162 266ବବିତା ସାହୁ $ା ବସC କମୁାର ସାହୁ ZUX0668624

(ୀ /26367 29 162 267ଗୀତାPଳୀ ସାହୁ $ା ସେୁର"�  କମୁାର ସାହୁ ZUX0820381

(ୀ /26368 25 162 268ସନୁୀତା ସାହୁ ପି କିk<ନ ସାହୁ ZUX0821389

ପ ୁ /27369 60 162 269ରାେଜ"�  ପ�ସାଦ େଜନୖ ପି ନଶିବ ଚା" େଜନୖ ZUX0437335

ପ ୁ /27370 40 162 270ରPିତ କମୁାର େଜନା ପି ସଧିୁର ଚ"�  େଜନା ZUX0127704

ପ ୁ /28371 25 162 271େଜନିଥ କମୁାର େହାତା େହାତା ପି ସେୁରଶ କମୁାର େହାତା ZUX0820977

(ୀ /28372 74 162 272ଜ+ବୁତୀ େଦବୀ $ା ଭଗବାନ େହାତା ZUX0126805

ପ ୁ /28373 79 162 273ଭଗବାନ େହାତା ପି େମାହନ େହାତା ZUX0126797

(ୀ /28374 75 162 274ଶାCିକମୁାରୀ େହାତା $ା ଦାେମାଦର େହାତା ZUX0821017

ପ ୁ /28375 57 162 275ସେୁରଶ କମୁାର େହାତା ପି ଦାେମାଦର େହାତା ZUX0820985

(ୀ /28376 53 162 276$ାତୀ େହାତା $ା ସେୁରଶ କମୁାର େହାତା ZUX0820993

ପ ୁ /28377 50 162 277ସେୁବାଧ େହାତା ପି ଭଗବାନ େହାତା ZUX0365841

ପ ୁ /28378 48 162 278ସନିୁଲ କମୁାର େହାତା ପି ଭଗବାନ ହତା ZUX0820340

ପ ୁ /28379 22 162 279ଅମ�ୀତ େହାତା ପି ସେୁରଶ କମୁାର େହାତା ZUX1140151

ପ ୁ /28380 66 162 280ବି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବି ବୀରବର ମହାରଣା LSL2634426

ପ ୁ /28381 61 162 281କପ ୁ<ର ମହାରଣା ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା LSL2634400

ପ ୁ /28382 58 162 282ପି ସି ଏଚ ମହାରଣା ପି କୃF ମହାରଣା LSL2634442

ପ ୁ /28383 52 162 283ସବୁାସ ଚ"�  ମହାରଣା ପି କୃF ମହାରଣା ZUX0525345

(ୀ /28384 46 162 284ଲK1ୀ ମହାରଣା $ା ପିସି ଏଚ ମହାରଣା LSL2634418

ପ ୁ /28385 22 162 285ଅଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପ�ତାପ ଚ"�  ମହାରଣା ZUX1210459

(ୀ /28386 38 162 286େସ]ହାPଳି ପାଇକାରାୟ $ା ସବୁାସ ଚ"�  ମହାରଣା ZUX0683151

ପ ୁ /29387 74 162 287ନୀଳକi ମହାପାତ� ପି ରାଧାକୃF ମହାପାତ� OR/12/084/128001

ପ ୁ /29388 40 162 288ଅରୁଣ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ନୀଳକi ମହାପାତ� ZUX0437236

(ୀ /29389 40 162 289ଶାCିଲତା ମହାପାତ� $ା ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0437244

ପ ୁ /29390 38 162 290ରାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ନୀଳକi ମହାପାତ� ZUX0437277

ପ ୁ /29391 21 162 291ଶିବ ନାରାୟଣ ମହାପାତ� ପି ହରିg"�  ମହାପାତ� ZUX1140235

ପ ୁ /29392 46 162 292मनोज कुमार महापा� महापा� ପି ନୀଳକi ମହାପାତ� ZUX1326651

(ୀ /29393 47 162 293ଆେଲାକ ପ�ଭା ପQା $ା ପ�ଫଲୁ>  କମୁାର ପQା ZUX1277284

(ୀ /29394 20 162 294wଯାସା ପQା ପି ପ�ଫଲୁ>  କମୁାର ପQା ZUX1277250

ପ ୁ /29395 48 162 295ସଶୁାC କମୁାର ପାତ� - ରାେଜ"�  କମୁାର େଗୗଡ ZUX1140094

ପ ୁ /30396 28 162 296ସନୁା ଗାଦବା ପି େଶରାସଟୁ ଗାଦବା ZUX0683219

ପ ୁ /30397 46 162 297ସଦୁଶ<ନ େହାତା ପି ଭଗବାନ େହାତା ZUX0126813

(ୀ /30398 34 162 298କଲ�ାଣୀ େହାତା $ା ଶ�ୀକାC େହାତା ZUX0525311

(ୀ /30399 29 162 299େଜେୱଲ େହାତା ପି କ� ୀFା ଚ"�  େହାତା ZUX0682930

ପ ୁ /30400 56 162 300ଦୁଗJ ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ପି ସତ�ବାଡି ମହାପାତ� ZUX0820894

ପ ୁ /30401 50 162 301ବିFୁ ପ�ଶାଦ ମହାପାତ� ପି ସତ�ବାଡି ମହାପାତ� ZUX0821918

(ୀ /30402 49 162 302ମହିନି ମାଳା ମହାପାତ� $ା ଦୁଗJପ�ସାଦ ମହାପାତ� ZUX0820217

ପ ୁ /30403 56 162 303ସିମା0ଳ ନାୟକ ପି େଗୗରହରୀ ନାୟକ LSL1412691

(ୀ /30404 50 162 304ସବିତା ନାୟକ ମା ଚ"�ମା ନାୟକ LSL1412683

(ୀ /31405 58 162 305ଆଶା ବମJ $ା ରେମଶ ଚ"�  ବମJ ZUX0436766

ପ ୁ /31406 45 162 306ଏସ େକ ଝା ପି ଏନ ଝା LSL2629285

ପ ୁ /31407 64 162 307ଦୀପକ ପାେQ ପି େରବାଧର ପାେQ LSL1364231

(ୀ /31408 60 162 308ବିଭା ପାେQ $ା ଦୀପକ ପାେQ LSL1364223

(ୀ /31409 44 162 309େଜ ସନୁୀତା $ା ଏସ େକ ଝା LSL2629368

(ୀ /31410 25 162 310ମନିଶା ଉପାx�ାୟ ପି ପରେମ-ର ଉପାx�ାୟ ZUX0820969

(ୀ /32411 32 162 311ଲK1ୀ ମହାCି ପି ବୃ"ାବନ ମହାCି ZUX0683441

(ୀ /32412 32 162 312ସନିୁତା ମହାCି $ା ସନୁୀଲ କମୁାର ମହାCି ZUX0683771

ପ ୁ /32413 67 162 313ଭାଗିରଥୀ ମହାCି ପି ହୀନ ମହାCି ZUX0280800

(ୀ /32414 50 162 314ସାଇବାଣୀ ମହାCି $ା ଭାଗିରଥୀ ମହାCି ZUX0668731

ପ ୁ /32415 39 162 315ସନିୁଲ କମୁାର ମହାCି ପି ଭାଗିରଥୀ ମହାCି ZUX0126821

ପ ୁ /32416 34 162 316ପ;ୂ<ଚ"�  ମହାCି ପି ଭାଗିରଥୀ ମହାCି ZUX0126839

ପ ୁ /32417 26 162 317ରାମ ମହାCି ପି ପରମାନ" ମହCି ZUX0875419

ପ ୁ /32418 23 162 318େପQ�ା ପ�ସାଦ ମହାCି ପି ନିଳକi ମହାCି ZUX1229657

(ୀ /32419 31 162 319ଟି.ସୀମCିନୀ ପାତ� $ା ଟି.େମାହନ କମୁାର ପାତ� ZUX1249127

ପ ୁ /32420 31 162 320ଟି.େମାହନ କମୁାର ପାତ� - ଟି.ସୀମCିନୀ ପାତ� ZUX1249119

ପ ୁ /32421 29 162 321ଅଭିଳାଷ ସାହୁ ମା ପ;ୂ<ବାସୀ ସାହୁ ZUX0437319

ପ ୁ /33422 38 162 322ଏସ ଏସ େବେହରା ପି ଏସ େବେହରା ZUX0126870
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(ୀ /33423 36 162 323ସନୁୀତା େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା ZUX0126888

ପ ୁ /33424 34 162 324ଜଗନ] ାଥ େବେହରା ପି ଏସ େବେହରା ZUX0126862

(ୀ /33425 30 162 325ଅନିତା େବେହରା $ା ଜଗରନାଥ େବେହରା ZUX1209824

ପ ୁ /33426 25 162 326ସମୀର କମୁାର େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା ZUX0875344

ପ ୁ /33427 31 162 327ତାପସ କମୁାର େଦାରା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର େଦାରା ZUX0683235

ପ ୁ /33428 26 162 328ସବୁାସ ଚ"�  େଦାରା ପି େKତ�  ବର େଦାରା ZUX0821306

ପ ୁ /34429 55 162 329କାଳ"ି ଦk ପି ଗ�ାଧର ଦk LSL1364678

(ୀ /34430 50 162 330ସକୁାCି ଦk $ା କାଳ"ି ଦk LSL1364660

ପ ୁ /34431 32 162 331ଲK1ଣ $ାଇଁ ପି ଭାtର $ାଇଁ ZUX0683185

(ୀ /34432 26 162 332ଜାନକୀ aୱାଇଁ $ା ଲK1ଣ aୱାଇଁ ZUX0948240

ପ ୁ /35433 46 162 333ଧନୁ େବେହରା ପି ତାରଣ େବେହରା LSL2636926

(ୀ /35434 42 162 334ସରସ1ତୀ େବେହରା $ା ଧନୁ େବେହରା LSL2636918

(ୀ /35435 63 162 335ପ�ଭାସିନୀ ଦାଶ $ା ଲK1ୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX0437442

ପ ୁ /35436 49 162 336ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ସଯୂ�<ନାରାୟଣ ଦାସ LSL1528983

(ୀ /35437 41 162 337ଅନିତା ଦାସ $ା ଶ�ୀନିବାସ ଦାସ LSL1529262

ପ ୁ /35438 41 162 338ରାମ ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ଲି�ରାଜ ଦାସ ZUX1164607

ପ ୁ /35439 35 162 339କମଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ZUX0280818

(ୀ /35440 31 162 340ଶାCିଲତା ଦାସ $ା ରାମ ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX1164565

ପ ୁ /35441 53 162 341ଅKୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ଦୀନବjୁ ଦାଶ ZUX0437640

(ୀ /35442 38 162 342ଆଦ�ା ଦାଶ ପି ଲK1ୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX0438101

(ୀ /35443 35 162 343ମାନସୀ ଦାଶ ପି ଲK1ୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX0437459

ପ ୁ /35444 24 162 344ପ�ୀତି ରPନ ଦାସ ପି ପ�ବିର କମୁାର ଦାସ ZUX1111897

(ୀ /35445 48 162 345େଦୗପଦୀ ପଜୂାରି $ା ଧନର ପଜୂାରି OR/12/089/216456

(ୀ /35446 48 162 346ଏନ. ସବିତା $ା ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX0609727

ପ ୁ /36447 41 162 347ନିରୁ ବାହାଦୁର ପି ଧନ ବାହାଦୁର LSL1347046

(ୀ /36448 21 162 348ରସ1ୀତା େମାହCି ପି ନିଳକi େମାହCି ZUX1358092

(ୀ /37449 58 162 349$;<ଲତା ବି-ାସ $ା ଦିଲୀପ କମୁାର ମQଳ ZUX0436824

ପ ୁ /37450 45 162 350ପ�ଶନ]  କମୁାର ଚyାତୀ ପି ପଠାଣୀ ଚyାତୀ ZUX0821082

(ୀ /37451 37 162 351ଶକCୁଳା ଚzତୀ $ା ପ�ସନ]  କମୁାର ଚzତୀ ZUX0821108

ପ ୁ /37452 80 162 352ଶରତ କମୁାର ମହାCି ପି ରାଧାେମାହନ ମହାCି ZUX0821801

(ୀ /37453 78 162 353ମଂଜୁଲତା ମହାCି $ା ଶରତ କମୁାର ମହାCି ZUX0821827

(ୀ /37454 26 162 354ଗା{ା େମତୖ� ୀ ପି ଗା{ା େଭHଟା େରଡୀ ZUX0821868

ପ ୁ /37455 59 162 355ସଖୁ ରPନ ମQଳ ପି ସେCାଷ କମୁାର ମQଳ ZUX0126912

ପ ୁ /37456 57 162 356େଗାକଲୁ ମQଳ ପି ବାବୁରାମ ମQଳ ZUX0821124

ପ ୁ /37457 55 162 357ଦିଲିପ କମୁାର ମQଳ ପି ଆନ" ମQଳ LSL1347699

(ୀ /37458 52 162 358ପ_ୁାରାଣୀ ମQଳ $ା ସଖୁ ରPନ ମQଳ ZUX0126920

(ୀ /37459 45 162 359ପାରୁଲବାଲା ମQଳ $ା େଗାକଳୁ ମQଳ ZUX0821140

ପ ୁ /37460 33 162 360ସମର କାCି ମQଳ ପି ସଖୁ ରPନ ମQଳ ZUX0126938

ପ ୁ /37461 32 162 361ସଶୁାC ମQଲ ପି ପୀତବାସ ମQଲ ZUX0683599

(ୀ /37462 32 162 362ମୀନାKୀ ମQଳ ପି ସଖୁ ରPନ ମQଳ ZUX0126946

(ୀ /37463 50 162 363ଗା{ା ନିଳିମା $ା ଗା{ା େଭHଟ େରଡ଼ି ZUX0437996

ପ ୁ /37464 57 162 364ଗା{ା େଭH େରଡ଼ି ପି ସଯୂ�<ନାରାୟଣ ଗା{ା ZUX0438002

ପ ୁ /38465 25 162 365ବିକାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ତ�ୀନାଥ େଚୗଧରୁୀ ZUX0821702

ପ ୁ /38466 36 162 366ଫାହିମ ଆକବର ଖାନ ପି ମଜହର ଖାନ ZUX0683573

ପ ୁ /38467 48 162 367ସଧୁାକର ପ�ହରାଜ ପି ଶରତଚ"�  ପ�ହରାଜ LSL1364785

(ୀ /39468 33 162 368େମାନାଲିସା େଗୗଡ $ା ଗେଣଶ େଗୗଡ ZUX0652867

(ୀ /39469 49 162 369କଲ�ାଣୀ ପQା $ା ସେCାଷ କମୁାର ପାତ� ZUX0821520

(ୀ /39470 43 162 370ସବିତା ପQା $ା ବିପିନ ରଥ ZUX0437681

ପ ୁ /39471 58 162 371େଲାକନାଥ ପଣିଗ�ାହି ପି ଅେଭଦା ନ" ପାଣିଗ�ାହି ZUX0820225

ପ ୁ /39472 57 162 372ରାେଜ"�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଚକ�ଧର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0683136

ପ ୁ /39473 52 162 373ସେୁରଶ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ - ସଂଯ[ୁା ରାଣୀ ପାତ� ZUX1140128

(ୀ /39474 47 162 374ପ�ତିମା ପାଣିଗ�ାହୀ $ା ରାେଜ"�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0683144

ପ ୁ /39475 36 162 375ନୟନ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ପ�ଫୁଲ କମୁାର` ପାଣିଗ�ାହି ZUX0822023

(ୀ /39476 34 162 376ମନ-ୀନି ପାଣିଗ�ାହୀ $ା ଅ-ୀନି ପାଣିଗ�ାହି ZUX0821728

ପ ୁ /39477 29 162 377ପବନ କମୁାର ପାଣିଗ�ହୀ ପି େପ�ାଫୁେଲ> ା ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0682898

ପ ୁ /39478 26 162 378ଅମିତ କମୁାର ପାନିଗ�ାହୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0682880

ପ ୁ /39479 24 162 379ସନିୁଲ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଜଗନ] ାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0948372

(ୀ /39480 49 162 380ସଂଯ[ୁା ରାଣୀ ପାତ� $ା ସେୁରଶ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1140060

ପ ୁ /39481 62 162 381ଚ"�  ଧୃଜ ରଥ ପି ବସC କମୁାର ରଥ ZUX0126979

(ୀ /39482 55 162 382ଗୀତାPଳୀ ରଥ $ା ଚ"� }ଜ ରଥ ZUX0126987

ପ ୁ /39483 54 162 383ବିପିନ ରଥ ପି ଯଧିୁmିର ରଥ ZUX0438200

ପ ୁ /39484 28 162 384ତଥାଗତ ରଥ ପି ଚ"� ଧୃଜ ରଥ ZUX0682773
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ପ ୁ /39485 23 162 385େସୗମ� ରPନ ରଥ ପି ବିପିନ ରଥ ZUX1151117

ପ ୁ /39486 38 162 386ପ�ଦ�ମୁ]  କମୁାର ସାହାଣି ପି ପ�ସନ]  କମୁାର ସାହାଣି ZUX0683169

ପ ୁ /39487 66 162 387ଚିତରPନ ଶତପତି ପି ରାମ ଚ"�  ଶତପତି ZUX0683102

ପ ୁ /40488 50 162 388ଜି ଜଗଦୀଶ ପି ଜି ସତ�ନାରାୟଣ LSL1348747

(ୀ /40489 46 162 389ଜି ପଦ1 ାବତୀ $ା ଜି ଲK1ୀ ନାରାୟଣ LSL1347350

(ୀ /40490 22 162 390ଗ�ା ବରପ ୁ ମା ପଦ1 ାବତୀ ବରପ ୁ ZUX1224179

(ୀ /40491 22 162 391ପ_ୁଲତା ଗାଂଗ ବରପ ୁ ମା ଗଂଗା ବରପ ୁଲK1ୀ ନାରାୟଣ ZUX1144781

ପ ୁ /40492 53 162 392ଜି ଲK1ୀ ନାରାୟଣ ପି ଜି ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1167824

(ୀ /40493 30 162 393େମାନାଲିସା ମହାCି ପି ଶାCନୁ କମୁାର ମହାCି ZUX0438267

ପ ୁ /40494 38 162 394ରାେଜଶ ମହାପାତ� ପି ଦୁଗJ ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ZUX0437541

(ୀ /40495 35 162 395ପ�ିୟHା ମହାପାତ� $ା ରାେଜଶ ମହାପାତ� ZUX0437533

ପ ୁ /40496 32 162 396ଧିେରସ ମହାପାତ� ପି ଦୁଗJ ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ZUX0438143

ପ ୁ /40497 42 162 397ବିଭୂ କଲ�ାଣ ମିଶ� ପି ବିେବକାନ" ମିଶ� ZUX0438135

(ୀ /40498 40 162 398ସସୁ1 ିତା ମିଶ� ପି ବିଭୁଦk ମିଶ� ZUX0821546

(ୀ /40499 36 162 399େରାଷନୀ ମିଶ� $ା ବିଭୁକଲ�ାଣ ମିଶ� ZUX0682757

ପ ୁ /40500 62 162 400ସାCନୁ କମୁାର ମହାCି ପି ବସC କମୁାର ମହାCି ZUX0126995

(ୀ /40501 31 162 401$ାଗତିକା ମହାCି $ା ବିଭୁଦk ମିଶ� ZUX0683060

ପ ୁ /40502 27 162 402ଅବିନାଶ ମହାCି ପି ଶାCନୁ କମୁାର ମହାCି ZUX1030972

(ୀ /40503 47 162 403�ब�णु ��या महापा� $ା ଦୁଗJ ପ�ସାଦ महापा� ZUX1357599

(ୀ /40504 32 162 404ରଶ1 ି ପାଢୀ ପି େଗାପାଳ କୃF ପାଢୀ ZUX0127019

(ୀ /40505 51 162 405େରଣକୁା ପରିhା $ା ସାCନୁ କମୁାର ମହାCି ZUX0127001

ପ ୁ /40506 25 162 406ଜି◌ ିସାଇ କମୁାର ମା ଜି ପଦ1 ାବତୀ ZUX1224187

(ୀ /40507 43 162 407ମାନସିନୀ ଟାକରି $ା ଜି ବାଲାଜୀ ରାଓ ZUX0683540

(ୀ /41508 34 162 408ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ମା ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ZUX0127027

ପ ୁ /41509 34 162 409ପ�ତାପ ଦାସ ପି େକୖଳାସ ଦାସ ZUX0683466

ପ ୁ /41510 31 162 410ବି-ଜିତ ଦାସ ପି ପ;ୂ< ଚ"�  ଦାସ ZUX0682971

ପ ୁ /41511 30 162 411ହରି ଦାସ ପି ଭୁବେନ ଦାସ ZUX0683458

ପ ୁ /41512 61 162 412ରେମଶ ଚ"�  ପQା - ଶଭୁଶ�ୀ ପQା ZUX1078476

(ୀ /42513 45 162 413ଆର େଗୗରୀ $ା ଆର େପାତନା OR/12/089/212231

(ୀ /42514 68 162 414ସେୁଚତା େଦାରା $ା ଉfବ େଦାରା ZUX0437863

ପ ୁ /42515 42 162 415ପ�ଦୀପ କମୁାର େଦାରା ପି ଉfବ େଦାରା ZUX0437871

(ୀ /42516 40 162 416ଚ"� ିକା େଦାରା $ା ସେୁର"�  େଦାରା ZUX0280826

(ୀ /42517 37 162 417ରଜନୀ େଦାରା $ା ପ�ଦୀପ କମୁାର େଦାରା ZUX0437889

(ୀ /42518 36 162 418ସସ1 ିତା େଦାରା $ା ଅରବି" େଦାରା ZUX0437897

(ୀ /42519 60 162 419ଶ�ୀମତୀ ହାତୀ $ା ପ�ୂ<ଣ ଚ"�  ହାତୀ ZUX0948364

(ୀ /43520 42 162 420ଶ�ୀମCିନି େଦାରା $ା ସବୁାସଚ"�  େଦାରା ZUX0280834

(ୀ /43521 39 162 421ଅନୀତା େଦାରା $ା ଦିଲୀପ େଦାରା ZUX0437848

(ୀ /43522 73 162 422କକା0ନମାଲା ପ3ନାୟକ $ା ଚପଳତି ରାଓ ପ3ନାୟକ ZUX0683532

(ୀ /44523 42 162 423ଉମ#ଳା େଦବୀ $ା ପାରସ ନାଥ ଖସୁୱା ZUX0437699

ପ ୁ /44524 46 162 424ପାରସ ନାଥ ଖସୁୱା ପି ରାମଦୀନ ଖସୁୱା ZUX0437707

ପ ୁ /44525 62 162 425ଗେଣଶ ପ�ସାଦ କଶୁୱାହା ପି ଶବିାଜୀ ପ�ସାଦ କଶୁୱାହା OR/12/089/216712

ପ ୁ /44526 47 162 426େହମC ମିଶ�ା ପି ଶ@ ୁମିଶ�ା ZUX0436931

(ୀ /44527 42 162 427ପନୁାମ ମିଶ�ା $ା େହମC ମିଶ�ା ZUX0436949

ପ ୁ /44528 25 162 428ଆଶତୁସ ପQା ମା ଶଭୁଶ�ୀ ପQା ZUX1083997

ପ ୁ /45529 36 162 429ଦୂଗJ ପ�ସାଦ େଗୗଡ ପି ଜଗନ] ାଥ େଗୗଡ ZUX0683524

(ୀ /45530 67 162 430ଅନ] ପ;ୂJ ମହାପାତ� ପି ବିେବକାନ" ମିଶ� ZUX0438176

ପ ୁ /45531 72 162 431ବିେବକାନ" ମିଶ� ପି ଭିକାରୀ ମିଶ� ZUX0438150

ପ ୁ /45532 34 162 432ସେCାଷ କମୁାର ମିଶ� ପି ପିତା+ର ମିଶ� ZUX0525303

ପ ୁ /45533 41 162 433ବିଭୂଦତ ମିଶ� ପି କPୁବିହାରୀ ମିଶ� ZUX0683078

(ୀ /45534 34 162 434ଅ�<ନା ଶତପଥି ପି ଭୀମେସନ ଶତପଥି ZUX0437525

(ୀ /45535 31 162 435ଚ"ନା ଶତପଥି ପି ଭୀମେସନ ଶତପଥି ZUX0437517

(ୀ /46536 34 162 436ସି. ଏ~. େଜ�ାତିମ<ୟୀ $ା ସି. ଏ~ ଶ�ିନୀବାସ ZUX0280859

ପ ୁ /46537 55 162 437ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଅଜୁ< ନ ଚ"�  ଦାସ ZUX0486415

(ୀ /46538 50 162 438କାମିନୀ ଦାସ $ା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ZUX0486423

(ୀ /46539 49 162 439ଅନ] ପ;ୂJ େଦବୀ $ା ଅKୟ କମୁାର ଦାଶ ZUX0437632

ପ ୁ /46540 21 162 440େଜାଶଆୁ ହିଆଲ ପି ଜୀସଦୁାନ ହିଆଲ ZUX1358746

ପ ୁ /46541 75 162 441େଗାଲକ ବିହାରୀ ଖାଡ�ା ପି ରଘନୁାଥ ଖାଡ�ା LSL1412741

(ୀ /46542 72 162 442ପ�ଶନ]  କମୁାରୀ ଖାଡ�ା $ା େଗାଲକ ବିହାରୀ ଖାଡ�ା OR/12/089/301248

(ୀ /46543 70 162 443ପ�ସନ]  କମୁାରୀ ଖାଡ�ା $ା େଗାଲକ ବିହାରି ଖାଡ�ା ZUX1144567

(ୀ /46544 52 162 444ଗିରୀଜା ଖାଡ�ା $ା େଦବରାଜ ମହାପାତ� ZUX0280867

ପ ୁ /46545 50 162 445େଦବ ପ�ସାଦ ଖାଡ�ା ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ଖାଡ�ା ZUX0668749

(ୀ /46546 49 162 446ସରaୱତୀ ଖାଡ�ା $ା ତପନ କମୁାର ଖାଡ�ା ZUX0948117
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(ୀ /46547 44 162 447କମୁାରୀ ବନଜା ଖାଡ�ା ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ଖାଡ�ା LSL1364389

ପ ୁ /46548 42 162 448କାଳୀ ପ�ସାଦ ଖାଡ�ା ପି ଭାtର ଖାଡ�ା LSL1364371

ପ ୁ /46549 41 162 449େଦବୀ ପ�ସାଦ ଖାଡ�ା ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ଖାଢ�ା ZUX0948042

ପ ୁ /46550 23 162 450ସ1 ୃତି ତପନ ଖାଡ�ା ପି ତପନ କମୁାର ଖାଡ�ା ZUX0948125

(ୀ /46551 20 162 451ଶ�ୁତି ତପନ ଖଡ�ା ପି ତପନ କମୁାର ଖଡ�ା ZUX1272798

ପ ୁ /46552 53 162 452େଦବରାଜ ମହାପାତ� ପି ନିଳକi ମହାପାତ� ZUX0280875

(ୀ /46553 39 162 453ଶାCିଲତା ମହାପାତ� $ା ଅେଶାକ ମହାପାତ� ZUX0436907

(ୀ /46554 40 162 454ନିେବଦିତା ମିଶ� $ା େଦବୀ ପ�ସାଦ ଖାଡ�ା ZUX1064948

(ୀ /46555 22 162 455ସଚିୁସ1ିତା ମହାପାତ� ପି େଦବରାଜ ମହାପାତ� ZUX1151364

ପ ୁ /46556 61 162 456ଶରତ କମୁାର $ାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ $ାଇଁ ZUX0127050

(ୀ /46557 58 162 457ସଂଯ[ୁା $ାଇଁ $ା ଶରତ କମୁାର $ାଇଁ ZUX0127068

ପ ୁ /46558 45 162 458ସ1 ୃତି ରPନ $ାଇଁ ପି ସଦୁଶ<ନ $ାଇଁ ZUX0437418

ପ ୁ /46559 43 162 459ମନ ରPନ $ାଇଁ ପି ସଦୁଶ<ନ $ାଇଁ ZUX0437350

(ୀ /46560 42 162 460ସସ1ିତା $ାଇଁ $ା ସ1 ୃତି ରPନ $ାଇଁ ZUX0438093

(ୀ /46561 37 162 461ସଲୁଗ] ା $ାଇଁ $ା ମନ ରPନ $ାଇଁ ZUX0437400

ପ ୁ /46562 32 162 462ସରପ�a $ାଇଁ ପି ଶରତ କମୁାର $ାଇଁ ZUX0280842

(ୀ /46563 30 162 463ସରିତା $ାଇଁ ପି ଶରତ କମୁାର $ାଇଁ ZUX0437061

ପ ୁ /47564 29 162 464ସଯୂ�< ଦଶ<ନ େଦ ପି ଚିkରPନ େଦ ZUX0683615

ପ ୁ /47565 35 162 465ଏ� େଭHଟ ରାଓ ପି ଏ� ସଯୂ�< ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0437343

(ୀ /48566 25 162 466କଲ�ାଣୀ ସାହୁ $ା ହୃଶିେକଶ ସାହୁ ZUX1288588

(ୀ /48567 71 162 467ସକୁାCି ସାହୁ $ା ଦୀନବjୁ ସାହୁ ZUX0683201

ପ ୁ /48568 60 162 468ରHନିଧି ସାହୁ ପି ମାଗତା ସାହୁ ZUX0437988

ପ ୁ /48569 60 162 469ଦୀନବjୁ ସାହୁ ପି ରାମଚ"�  ସାହୁ ZUX0683193

(ୀ /48570 50 162 470ଆଶାଲତା ସାହୁ $ା ରHନିଧି ସାହୁ ZUX0437368

ପ ୁ /48571 43 162 471ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ପି ଦୀନବjୁ ସାହୁ LSL1519263

ପ ୁ /48572 41 162 472ସରୁଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୀନବjୁ ସାହୁ LSL1519297

ପ ୁ /48573 38 162 473ମହିମା ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ବି-ନାଥ ସାହୁ ZUX0437491

(ୀ /48574 35 162 474ସଂଯ[ୁା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଦିନବjୁ ସାହୁ ZUX0280883

ପ ୁ /48575 33 162 475ରାମ କୃF ସାହୁ ପି ରHନିଧି ସାହୁ ZUX0438119

(ୀ /48576 32 162 476ପିHି ସାହୁ ପି ରHନିଧି ସାହୁ ZUX0437467

(ୀ /48577 30 162 477ରିHି ସାହୁ ପି ରHନିଧି ସାହୁ ZUX0437434

ପ ୁ /48578 26 162 478ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସବୁାସ ଚ"�  ସାହୁ ZUX0682989

ପ ୁ /49579 32 162 479ନିରPନ ଗମ�ା ପି ଲK1ଣ ଗମ�ା ZUX0683631

ପ ୁ /49580 42 162 480ଟୁନା ଚ"�  ପାତ� ପି େକବୖଲ� ପାତ� LSL1343193

(ୀ /50581 31 162 481େସୗମ�ା ଶ�ି ପାଢୀ $ା ସେରାଜ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0683474

ପ ୁ /50582 76 162 482ହେରକୃF ସାହୁ ପି ନିରଂଜନ ସାହୁ LSL1343029

(ୀ /50583 70 162 483େଯାେଗ-ରୀ ସାହୁ $ା ହେରକୃF ସାହୁ LSL1343037

ପ ୁ /50584 50 162 484କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ ପି ହେରକୃF ସାହୁ LSL1341858

(ୀ /50585 45 162 485ଗୀତାPଳୀ ସାହୁ $ା କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ LSL1342872

(ୀ /51586 47 162 486ସଂଯ[ୁା ସାମଲ $ା ମଳୟରଂଜନ ସାମଲ LSL2637015

(ୀ /51587 41 162 487ମମତା ପ�ିୟଦଶ#ନୀ ସାମଲ ପି ନିରPନ ସାମଲ LSL1359587

ପ ୁ /52588 40 162 488ବିନୟ ଭୂଷଣ େଜନା ପି ବିଚିତ�ା ନ" େଜନା LSL1522366

(ୀ /52589 38 162 489ଦିପାPଳି େଜନା ପି ବିଚିତ�ା ନ" େଜନା LSL1516095

(ୀ /52590 57 162 490ସj�ାରାଣି ସାହୁ $ା ଧନୁx< ର ସାହୁ OR/12/089/206329

ପ ୁ /52591 34 162 491ଶ�ୀକାC ସାହୁ ପି ଧନୁx< ର ସାହୁ ZUX0121756

ପ ୁ /52592 33 162 492ସେCାଷ ସାହୁ ପି ଧନୁଧ<ର ସାହୁ LSL2628436

(ୀ /53593 29 162 493$ାଗତିକା ଦାସ $ା ଭବାନି ଶHର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0875518

(ୀ /53594 40 162 494ସଂଯ[ୁା ପାଣିଗ�ାହୀ $ା ଶବିପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0682856

ପ ୁ /53595 61 162 495ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ହରିg"�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0948091

(ୀ /53596 39 162 496ସବିତା କମୁାରୀ ପାଣିଗ�ାହୀ $ା ଅ-ିନ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0437772

ପ ୁ /53597 39 162 497ରାମପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ତ�ିନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0280909

ପ ୁ /53598 37 162 498ଭବାନୀ ଶHର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବିପିନ ଚ"�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0668756

(ୀ /53599 27 162 499ସ�ୀତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0615971

(ୀ /53600 25 162 500ସନିୁତା ପାଣିଗ�ାହି $ା ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0875534

(ୀ /53601 27 162 501ସj�ା ପ�ିୟଦଶ#ନୀ ପି ଜଗନ] ାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0682831

(ୀ /53602 49 162 502କଲ�ାଣୀ ଷଡ଼�ୀ $ା ଲେ+ାଦର ଷଡ଼�ୀ ZUX1331503

ପ ୁ /53603 79 162 503େଗାପାଳ କୃF ସାହୁ ପି ବାଉରୀ ବ"ୁ ସାହୁ ZUX0682864

(ୀ /53604 72 162 504େମାନରମା ସାହୁ $ା େଗାପାଳ କୃF ସାହୁ ZUX0682872

ପ ୁ /53605 59 162 505େଗୗରିଶHର ସାହୁ ପି ଚକ�ପାନି ସାହୁ ZUX0820399

(ୀ /53606 56 162 506େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ $ା ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0948059

(ୀ /54607 35 162 507ଚ"ନା ରାଇ ପାତ� ପି ସବୁାଷ ଚ"�  ରାଇ ପାତ� LSL1529940

ପ ୁ /54608 64 162 508ସବୁାଷ ଚ"�  ରାଇପାତ� ପି ମଧସୁଦୁନ ରାଇପାତ� ZUX0668764
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ପ ୁ /54609 38 162 509େହମC କମୁାର ରାଇପାତ� ପି ସବୁାଷ ଚ"�  ରାଇପାତ� ZUX0668772

ପ ୁ /55610 36 162 510େଦଵ କମୁାର ଗମା� ପି ଦିଗ+ର େଗାମଂେଗା LSL1519222

(ୀ /55611 48 162 511ସବୁାସିନୀ ନାୟକ ପି ଲି�ା ନାୟକ ZUX0668780

(ୀ /55612 48 162 512ସେରାଜିନୀ ନାୟକ ପି ଲି�ା ନାୟକ ZUX0668806

ପ ୁ /55613 43 162 513ହରି ନାୟକ ପି ଜଗ ୁନାୟକ LSL1518372

(ୀ /55614 38 162 514ରାଊତି ନାୟକ $ା ହରି ନାୟକ LSL1518513

ପ ୁ /56615 53 162 515ଶଶି ଭୁଷଣ ଦଳାଇ ପି େଦାଳା େଗାବି" ଦଳାଇ ZUX0616029

(ୀ /56616 48 162 516ଶାCି କମୁାରୀ ଦଳାଇ $ା ଶଶି ଭୁଷଣ ଦଳାଇ ZUX0616011

ପ ୁ /56617 27 162 517ଲଳିତ େମାହନ ଦଳାଇ ପି ଶିଶି ଭୁଷଣ ଦଳାଇ ZUX0616003

(ୀ /56618 34 162 518ସନୁୀତା ଦେଳଇ ପି େବକୖiୁ ଦେଳଇ ZUX0820597

ପ ୁ /56619 46 162 519କିରଣ ଦk ପି କମଳକାCି ଦk LSL1519131

(ୀ /56620 41 162 520ସଂଗିତା ଦk $ା କିରଣ ଦk LSL1519123

ପ ୁ /57621 66 162 521ମହାକାଳ ବାଉରି ପି କCାରୁ ବାଉରି ZUX0280917

(ୀ /57622 56 162 522ବିଜୟ ଲK1ୀ ବାଊରୀ $ା ମହାକାଳ ବାଊରୀ ZUX0668798

ପ ୁ /57623 26 162 523ପ�ଶାC ମହାCି ପି ରଘ ୁମହାCି ZUX0682997

ପ ୁ /57624 33 162 524ଦିବ� ରPନ ପ�ଧାନ ପି ତ�ିପତି ପ�ଧାନ ZUX0312298

ପ ୁ /58625 26 162 525ଜି. ବିେରନ କମୁାର େଦାରା ପି ଜି. ରାମବାବୁ େଦାରା ZUX0822148

(ୀ /58626 27 162 526ସାଧନା କମୁାରୀ ମିଶ� ପି ଲି�ରାଜ ମିଶ� ZUX0820357

(ୀ /58627 35 162 527ଅନୁଷା ପ3ନାୟକ ପି ପି.କ� ିେF-ର ପ3ନାୟକ ZUX0127076

(ୀ /59628 73 162 528ଜା+ବତୀ େଗୗଡ $ା ଦାଶରଥି େଗୗଡ OR/12/089/241708

ପ ୁ /59629 53 162 529କୃF େଗୗଡ ପି ଚ"�େସଖର େଗୗଡ LSL1510155

ପ ୁ /59630 53 162 530ରାଧାେମାହନ େଗୗଡ ପି ଦାସରଥି େଗୗଡ LSL1516053

(ୀ /59631 45 162 531ସାବିତ�ୀ େଗୗଡ $ା କୃF େଗୗଡ LSL1510163

(ୀ /59632 39 162 532ବିେନାଦିନି େଗୗଡ $ା ରେମଶ େଗୗଡ LSL1518737

ପ ୁ /59633 57 162 533ମାଗଣୂୀ େଗୗଡ - ରାଧା େମାହନ େଗୗଡ ZUX1358191

(ୀ /59634 48 162 534ଶକCୁଳା େଗୗଡ $ା ମାଗଣୂୀ େଗୗଡ ZUX1358209

ପ ୁ /59635 21 162 535ସଭୁାଶୀଷ େଗୗଡ ପି ମାଗଣୂୀ େଗୗଡ ZUX1358217

(ୀ /59636 27 162 536ଲିଜା ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ ZUX0652834

(ୀ /60637 36 162 537ପ�ତିଭା ମହାCି ପି ରାଜ େଗାପାଳ ମହାCି ZUX0683250

(ୀ /60638 33 162 538ସପୁ�ଭା ମହାCି ପି ର� େଗାପାଳ ମହାCି ZUX0683268

ପ ୁ /60639 76 162 539ରଘନୁାଥ ମହାରଣା ପି ତାରିଣି ମହାରଣା OR/12/089/214938

(ୀ /60640 49 162 540େଯାଶଦା ମହାରଣା $ା ରଘନୁାଥ ମହାରଣା OR/12/089/214039

ପ ୁ /60641 49 162 541ପ�େମାଦ ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା OR/12/089/214040

(ୀ /60642 48 162 542ସାCିଲତା ମହାରଣା $ା ପ�େମାଦ ମହାରଣା ZUX0486381

(ୀ /61643 68 162 543େଦମୖତି ପରଜା $ା ଟିବୁ ପରଜା LSL1518505

ପ ୁ /61644 43 162 544ଗlୁ ପରଜା ପି ଘାସି ପରଜା LSL1523794

ପ ୁ /61645 41 162 545ଘାସି ପରଜା ପି ନ" ପରଜା LSL1518356

(ୀ /61646 39 162 546ଫଲୁ ପରଜା $ା ବୁଲୁ ପରଜା LSL1523653

ପ ୁ /61647 36 162 547ଜଗନ] ାଥ ପରଜା ପି ଅଜୁ< ନ ପରଜା LSL1523786

(ୀ /62648 50 162 548ସଚଳା ବାଡତ�ା $ା େଗାପିନାଥ ବାଡତ�ା ZUX0127084

ପ ୁ /62649 22 162 549ଅମନ କମୁାର ବାଡତ�ା ପି େଗାପିନାଥ ବାଡତ�ା ZUX1144633

(ୀ /63650 45 162 550େଶାଭା େଦବୀ $ା ବି-ନାଥ ସିଂ ZUX0436881

(ୀ /63651 58 162 551ମଲି େବେହରା $ା େଗାପାଳ େବେହରା LSL1510262

ପ ୁ /63652 54 162 552କାଶନିାଥ େବେହରା ପି ଗାQଆୁ େବେହରା LSL1510213

(ୀ /63653 53 162 553ଶ�ୀମତି େବେହରା $ା େକଶବ େବେହରା LSL1510254

ପ ୁ /63654 53 162 554ଚ"�  େବେହରା ପି ତାରିଣି େବେହରା ZUX0127142

(ୀ /63655 53 162 555କCୁଳା େବେହରା $ା କାଶୀନାଥ େବେହରା ZUX0668814

(ୀ /63656 48 162 556ଲଳିତା େବେହରା $ା ଶବି େବେହରା ZUX0668848

ପ ୁ /63657 48 162 557କୃପା େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା ZUX0668822

(ୀ /63658 48 162 558ଡାଳି+ େବେହରା $ା ଚ"�  େବେହରା ZUX0127159

ପ ୁ /63659 43 162 559ଘନ େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା LSL1510353

(ୀ /63660 43 162 560ପଦ1 ା େବେହରା $ା କୃପା େବେହରା ZUX0668830

(ୀ /63661 43 162 561ପରି େବେହରା $ା ଛବି େବେହରା ZUX0127092

(ୀ /63662 43 162 562ସଜୁାତା େବେହରା ପି କାଶିନାଥ େବେହରା ZUX0127100

(ୀ /63663 43 162 563ସP ୁେବେହରା $ା ଘନ େବେହରା LSL1510288

(ୀ /63664 43 162 564କାସିନି େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା LSL1510304

(ୀ /63665 40 162 565ସକୁାCି େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା LSL1510296

ପ ୁ /63666 40 162 566ଅରୁଣ େବେହରା ପି କାଶିନାଥ େବେହରା ZUX0127118

(ୀ /63667 40 162 567େକଶବାଣି େବେହରା ପି ଗରୁୁବାର େବେହରା ZUX0127126

ପ ୁ /63668 36 162 568ଶିବ େବେହରା ପି ଘନ େବେହରା LSL1510221

(ୀ /63669 32 162 569ସବୁାସିନୀ େଜନା $ା ପ�ଦୀପ କମୁାର େଜନା ZUX1229665

(ୀ /63670 28 162 570ଇ"ିରା ସିଂ ପି ବିଜୟ ନାଥ ସିଂ ZUX0683011
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ପ ୁ /63671 48 162 571ବି-ନାଥ ସିଂ ପି େକ ପି ସିଂ ZUX0436873

ପ ୁ /63672 22 162 572କରଣ କମୁର ସିଂହ ପି ବିVଵନାଥ ସିଂହ ZUX1210046

(ୀ /64673 41 162 573ସିଗୀ ହାଇମାବତୀ $ା ସିଗୀ ଚିରPିବି ZUX0820563

ପ ୁ /64674 53 162 574ଲଳିତ େମାହନ ପQା ପି େମାହନ ପQା ZUX0821207

ପ ୁ /64675 52 162 575ନିଳା0ଳ ପQା ପି ବି-ନାଥ ପQା ZUX0615013

(ୀ /64676 48 162 576େସୗଭାଗିନୀ ପQା $ା ଲଳିତ େମାହନ ପQା ZUX0821181

(ୀ /64677 42 162 577ସସ1ିତା ପQା $ା ନିଳା0ଳ ପQା ZUX0614867

(ୀ /65678 63 162 578େଦମୖତି େବେହରା $ା େହମ େବେହରା LSL1510270

(ୀ /65679 48 162 579ଛବି େବେହରା ପି ଘନ େବେହରା LSL1510346

ପ ୁ /65680 48 162 580ସେୁର"�  େବେହରା ପି େହମ େବେହରା LSL1510239

ପ ୁ /65681 43 162 581ପ�େମାଦ େବେହରା ପି ଘନ େବେହରା LSL1510338

ପ ୁ /65682 21 162 582କ� ିତୀ କମୁାର େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ"�  େବେହରା ZUX1358076

(ୀ /66683 43 162 583ପଦ1 ା ମଦୁୁଲି $ା ପ�ସାଦି ମଦୁୁଲି LSL1518448

ପ ୁ /66684 40 162 584ବୁଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ହରି ମଦୁୁଲି LSL2634376

(ୀ /66685 37 162 585କମଳା ମଦୁୁଲି $ା ବୁଲୁ ମଦୁୁଲି LSL1510437

ପ ୁ /67686 43 162 586ଅନିଳ ଜାନୀ ପି େପ{ା ଜାନୀ LSL1515675

(ୀ /67687 41 162 587ଜିମାଇ ଜାନୀ $ା ଅନିଳ ଜାନୀ LSL1518414

ପ ୁ /67688 40 162 588ଲK1ଣ ଜାନୀ ପି ମଧ ୁଜାନୀ LSL1510205

ପ ୁ /67689 38 162 589ବଳି ଜାନୀ ପି ନାଥ ଜାନୀ LSL1510171

(ୀ /67690 36 162 590ହିରା ଜାନୀ $ା ବଳି ଜାନୀ LSL1518406

(ୀ /67691 28 162 591ଜିମି ଜାନୀ $ା ମନୁା ଜାନୀ ZUX1288562

ପ ୁ /67692 23 162 592ମନୂା ଜାନୀ ପି େଚତୖନ ଜାନୀ ZUX1272855

ପ ୁ /68693 36 162 593ମେନାଜ େଗୗଡ ପି ଭଗବାନ େଗୗଡ LSL1516079

(ୀ /68694 36 162 594ଭାନୁମତି େଗୗଡ ପି ଜଗନ] ାଥ େଗୗଡ LSL1518927

(ୀ /68695 34 162 595ସନିୁତା ସାହୁ ମା ତୁଳସା ସାହୁ ZUX1140185

ପ ୁ /68696 26 162 596ଅେଲଖ ନିରPନ ସାହୁ ମା ତୁଳସା ସାହୁ ZUX1140201

ପ ୁ /68697 24 162 597ଅKୟ କମୁାର ସାହୁ ମା ତୁଳସା ସାହୁ ZUX1140177

ପ ୁ /69698 66 162 598ପ�ଫଲୁ>  ଚ"�  ନାୟକ ପି େଗାବି" ନାୟକ LSL1348176

(ୀ /69699 56 162 599ପ�ଭାତି ନାୟକ $ା ପ�ଫଲୁ>  ଚ"�  ନାୟକ LSL1348184

ପ ୁ /69700 43 162 600ଉମାକାC ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ନା�କ ZUX0821793

(ୀ /69701 29 162 601ପ�ିୟ+ଦା ନାୟକ ପି ପ�ଫଲୁ>  ଚ"�  ନାୟକ ZUX0615997

(ୀ /69702 27 162 602ପ�ତିmା ନାୟକ ପି ପ�ଫଲୁ>  ଚ"�  ନାୟକ ZUX0615989

ପ ୁ /70703 48 162 603ସବୁାସଚ"�  ପ�ଧାନ ପି ଗଣପତି ପ�ଧାନ LSL2634350

(ୀ /71704 42 162 604େକ କବିତା $ା େକ ତିେମାତି ZUX0280933

ପ ୁ /71705 35 162 605ଜିେତ"�  ତରାଇ ପି ଅKୟ କମୁାର ତରାଇ ZUX0280941

ପ ୁ /71706 44 162 606େକ ତିେମାତି ପି େକ ସି ଦାa ZUX0280925

ପ ୁ /72707 68 162 607ବି.େଭେHଟ ରାଓ ମା ବQାଡା ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ZUX0668871

ପ ୁ /72708 30 162 608ବି. ଅମିତ ପି ବି.େଭେHଟ ରାଓ ZUX0948265

(ୀ /72709 48 162 609ଲଳିତା ବQାଡ଼ା $ା ବି େଭHଟ ରାଓ ZUX0127654

(ୀ /72710 26 162 610ଚ"ନା ବାQାଡା ପି ବି.େଭHଟ ରାଓ ZUX0948083

(ୀ /72711 26 162 611ବି. ଚ"ନା ପି ବି.େଭେHଟ ରାଓ ZUX1013044

(ୀ /72712 31 162 612ମନୀଷା ପାଢ଼ି ପି ଲK1ୀକାC ପାଢ଼ି ZUX0437731

(ୀ /72713 49 162 613ସନିୁତୀ ପୃ�ି $ା ପ�ସନ]  କମୁାର ପୃ�ି ZUX0668863

(ୀ /72714 28 162 614ରୁନୀ ପୃ�ି ପି ପ�ସନ]  କମୁାର ପୃ�ି ZUX0652875

(ୀ /73715 64 162 615େସ]ହଲତା େଦଇ $ା ମଳୟ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0821975

(ୀ /73716 54 162 616ପ�ତୀମା କମୁାରୀ ମହାCି $ା ଲି�ରାଜ ନାୟକ ZUX0486365

ପ ୁ /73717 58 162 617ଲି�ରାଜ ନାୟକ ପି ରାଧାନାଥ ନାୟକ ZUX0486373

ପ ୁ /73718 28 162 618େସୗମ� ରPନ ପ3ନାୟକ ପି ଲି�ରାଜ ନାୟକ ZUX0438069

(ୀ /73719 26 162 619ପ�ଭା ମPରୀ ପ3ନାୟକ ପି ଲି�ରାଜ ନାୟକ ZUX0652826

(ୀ /73720 27 162 620ଓହମାଦ ସାଜିଦ ପି େମାହମଦ ସାଜିଦ ZUX1358225

ପ ୁ /74721 66 162 621ଲି�ରାଜ ମିଶ� - େସ]ହଲତା ମିଶ� ZUX1224047

ପ ୁ /74722 47 162 622ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ� ପି ତ�ିେଲାଚନ ମିଶ� ZUX0437038

(ୀ /74723 37 162 623ରଶ1 ିତା ମିଶ� $ା ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ� ZUX0437020

(ୀ /74724 35 162 624ଅ�<ନା ମିଶ� $ା ରPନ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0437152

ପ ୁ /74725 35 162 625ଋତିି� ମିଶ� ପି ରାେଜଶ ମିଶ� ZUX0437749

(ୀ /74726 35 162 626ଦିବ�ା ମିଶ� $ା ମ�ିଗନିକ ମିଶ� ZUX0437756

ପ ୁ /74727 32 162 627ସିବା� ମିଶ� ପି ଭୂବେନ-ର ମିଶ� ZUX0437269

ପ ୁ /75728 49 162 628ଅଖିେଳଶ କମୁାର ଗlୁା ପି ଅ+ିକା ପ�ସାଦ ଗlୁା ZUX0615856

(ୀ /75729 39 162 629ନୀତୁ ଗlୁା $ା ଅଖିେଳଶ କମୁାର ଗlୁା ZUX0615849

ପ ୁ /76730 26 162 630ମହ�ଦ ସାଜିଦ .. ପି ମହ�ଦ ଇସକ ZUX0683755

ପ ୁ /76731 29 162 631ମହ�ଦ ଅବଜଲ ପି ମହ�ଦ ଗନି ZUX0437483

ପ ୁ /76732 41 162 632େତେଜ-ର ଆଚାରୀ ପି ରାଜା ରାଓ ଆଚାରୀ ZUX0437228
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(ୀ /76733 40 162 633ପି ଜ�ାସ] ା ସିରୀ ଆଚାରୀ $ା ପି ଭି ଏସ ନାନାଜି ଆଚାରୀ ZUX0682807

(ୀ /76734 29 162 634ନିେରାଜା କମୁାରୀ ଆଚାରୀ ପି ବିଜୟ ଆଚାରୀ ZUX0437210

ପ ୁ /76735 31 162 635ମହ�ଦ ଅହମଦ ପି ମହ�ଦ ଗାନି ZUX0342949

ପ ୁ /76736 33 162 636ମହ�ଦ ଅଲି ପି ମହ�ଦ ଗାନି ZUX0312322

ପ ୁ /76737 33 162 637ମହ�ଦ ଆସି� ପି ମହ�ଦ ହନି� ZUX0342956

(ୀ /76738 38 162 638େଗାସିୟା େବଗ� ପି ମହ�ଦ େବଗ� ZUX0342931

(ୀ /76739 38 162 639ଜସ1ିନ େବଗମ $ା ମହ�ଦ ଆରି� ZUX0437475

(ୀ /76740 35 162 640ଆଶିୟା େବଗ� ପି ମହ�ଦ ହନି� ZUX0486357

ପ ୁ /76741 60 162 641େବକୖiୁ ଦେଳଇ ପି ଇ"� ମଣି ଦେଳଇ ZUX0820845

(ୀ /76742 44 162 642େଶଲୖ କମୁାରୀ $ା ରାେଜV କମୁାର ZUX0614891

ପ ୁ /76743 77 162 643ଉେପ"�  ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ ZUX0342998

(ୀ /76744 68 162 644ବିଜୟ ଲK1ୀ ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ପ3ନାୟକ ZUX0342972

(ୀ /76745 65 162 645ବିଜୟଲK1ୀ ନାୟକ $ା ଉେପ"�  ନାୟକ ZUX0343004

ପ ୁ /76746 56 162 646ଗଦାଧର ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ ZUX0820589

(ୀ /76747 45 162 647ରୁନି କମୁାରୀ ନାୟକ $ା ଗଦାଧର ନାୟକ ZUX0820423

(ୀ /76748 29 162 648ମଧସୁ1 ିତା ନାୟକ ମା ମିରା ନାୟକ ZUX0820431

(ୀ /76749 28 162 649େମାନାଲି ପଟନାୟକ $ା ଦୀପକ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1358118

ପ ୁ /76750 56 162 650ବିପିନବିହାରୀ ପ�ଧାନ ପି ଟୁପଡୁା ପ�ଧାନ ZUX0342907

(ୀ /76751 52 162 651ସେୁଲଖା ପ�ଧାନ $ା ବିପିନ ବିହାରୀ ପ�ଧାନ ZUX0668889

(ୀ /76752 34 162 652ବିଜୟ ଲK1ୀ ପ�ଧାନ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପ�ଧାନ ZUX0436998

ପ ୁ /76753 32 162 653ତୁଷାରକାC ପ�ଧାନ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପ�ଧାନ ZUX0436980

(ୀ /76754 38 162 654ବୀଣାପାଣି ରାଉତ $ା ତୁଷାର ରPନ ପ�ଧାନ ZUX1272830

(ୀ /76755 40 162 655ସଜୁାତା ସାହୁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ZUX0342923

ପ ୁ /76756 26 162 656ମହ�ଦ ସାଜିw ପି ମହ�ଦ ଇସାକ ZUX0820670

ପ ୁ /76757 28 162 657ମହ�ଦ ସିରାଜ ପି ମହ�ଦ ଇସା� ZUX0437509

ପ ୁ /77758 46 162 658ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜେପୟୀ ପି ଲK1ିଧର ବାଜେପୟୀ ZUX0437673

(ୀ /77759 43 162 659ମାନସୀ ପ�ତିମା ବାଜେପୟୀ $ା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜେପୟୀ ZUX0437624

ପ ୁ /77760 39 162 660ଶିବରାମ ଦାସ ପି କୃF ଚ"�  ଦାସ LSL1342377

(ୀ /77761 45 162 661ଉଷା େଦବୀ $ା ରାେଜଶ କମୁାର ZUX0436782

(ୀ /77762 57 162 662ସଷୁମା ରାଣୀ ଗCାୟତ $ା ପ�ଦୀl କମୁାର ପ3ନାୟକ ZUX0436972

ପ ୁ /77763 34 162 663େଗାପାଳ କୃF ଖଡଗରାୟ ପି ରାଧା େଗାବି" ଖଡଗରାୟ ZUX0437103

ପ ୁ /77764 29 162 664ମଦନ େମାହନ ଖଡଗରାୟ ପି ରାଧା େଗାବି" ଖଡଗରାୟ ZUX0437111

ପ ୁ /77765 46 162 665ରାେଜଶ କମୁାର ପି ହରି �ାର ZUX0436774

ପ ୁ /77766 26 162 666ରାେଜଶ ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX0683110

(ୀ /77767 47 162 667ସବିତା ନିଦଡାଭଲୁ ପି ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX0365874

(ୀ /77768 36 162 668ପ�ତିଭା କମୁାରୀ ରଥ $ା ଶିବରାମ ଦାସ ZUX0875286

ପ ୁ /77769 29 162 669ସି ସେCାଷ ପି ସି ଆପାରାଓ ZUX0437582

ପ ୁ /78770 48 162 670ରାେଜଶ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ� ZUX0683565

(ୀ /79771 25 162 671ରୁବି ବାହାଦୁର $ା ବିFୁ ବାହାଦୁର ZUX1151182

ପ ୁ /79772 76 162 672ଏସ ସି ଖଡକରାୟ ପି ହୃଦୟାନ" ଖଡକରାୟ ZUX0128355

(ୀ /79773 60 162 673େଜ�ାf]ାରାଣି ଖଡକରାୟ $ା ଏସ ସି ଖଡକରାୟ OR/12/089/216385

ପ ୁ /79774 36 162 674ମନରPନ ମହାHଡୁ ପି ନଟବର ମହାHଡୁ ZUX0683227

ପ ୁ /79775 26 162 675ସରୁଜ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଲାକନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1151208

ପ ୁ /80776 68 162 676ଦିନବjୁ ଅଗ�ୱାଲ ପି qାନିରାମ ଅଗ�ୱାଲ ZUX0614420

(ୀ /80777 66 162 677ସଶୁଳିା ଅଗ�ୱାଲ $ା ଦିନବjୁ ଅଗ�ୱାଲ ZUX0614412

(ୀ /80778 40 162 678ଶଲିିପି ଅଗ�ୱାଲ $ା ଅତିଶ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ZUX0614404

ପ ୁ /80779 36 162 679ସPୟ ବାରିକ ପି ମରୁଲୀଧର ବାରିକ ZUX0614263

(ୀ /80780 44 162 680କବିତା ରାଣି େବେହରା $ା ସେତ"�  କମୁାର ଦk ZUX0614222

ପ ୁ /80781 33 162 681ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା ZUX0614362

(ୀ /80782 41 162 682ଲK1ୀ ଭୁମିଆ $ା ରାଜୁ ଭୁମିଆ ZUX0615518

(ୀ /80783 56 162 683ଗାୟତ�ୀ ଦାସ $ା ଶ�ୀନିବାସ ଦାସ ZUX0615278

ପ ୁ /80784 32 162 685ମ�ଳା ଚରଣ ଦାସ ପି ଶ�ୀନିବାସ ଦାସ ZUX0615260

(ୀ /80785 29 162 686ସସ1ିତା ଦାସ ପି ଶ�ୀନିବାସ ଦାସ ZUX0615286

(ୀ /80786 28 162 687ରଶ1 ିତା କମୁାରୀ ଦାସ ପି ଶ�ୀନିବାସ ଦାସ ZUX0615294

ପ ୁ /80787 52 162 688ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ପି ମଣି ଦାଶ ZUX0615310

(ୀ /80788 28 162 689ଶାCିଲତା ଦାଶ $ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ZUX0615302

ପ ୁ /80789 45 162 690ସେତ"�  କମୁାର ଦk ପି ନୀଳମଣୀ ଦk ZUX0614214

(ୀ /80790 39 162 691ଅରୁପା ଦk $ା ବଳରାମ ଦk ZUX0615211

(ୀ /80791 59 162 692ସj�ା େଦବି $ା ମୃତ�Pୁୟ ମଣି ତିୱାରି ZUX0614479

(ୀ /80792 41 162 693େପ�ମ ଶିଳା େଦବି $ା ପ�େମାଦ କମୁାର ତିୱାରି ZUX0614560

(ୀ /80793 36 162 694ବିଜୟ ଲK1ୀ ଢାକା ପି ଶ�ୱାନ କମୁାର ଢାକା ZUX0614669

(ୀ /80794 36 162 695ଇ.ନିମ<ଲା େଦାରା $ା ଇ.ଅଜୟ କମୁାର େଦାରା ZUX0614396

13 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀH $ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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(ୀ /80795 28 162 696ଆେୟଷା େଗୗଡ $ା େଗାପାଳ କୃF େଗୗଡ ZUX0683003

(ୀ /80796 27 162 697ରP[ୁା େଗୗଡ ପି ପ�କାଶ ଚ"�  େଗୗଡ ZUX0615054

(ୀ /80797 27 162 698ଯୀଶୀସାରା ହିଆଲ ପି ଯୀଶଦୁନ ହିଆ� ZUX0614784

(ୀ /80798 26 162 699ସେୁନମିୟା ହିଆଲ ପି ଯୀଶଦୁାନ ହିଆଲ ZUX0821884

ପ ୁ /80799 39 162 700ଅଜୁ< ନ ଜାନୀ ମା ସମାରୀ ଜାନୀ ZUX0614388

(ୀ /80800 33 162 701ସନାବତି ଜାନି $ା ଶିବା ଜାନି ZUX0615500

ପ ୁ /80801 33 162 702ମନୁା ଜାନୀ ପି ସମାରୀ ଜାନୀ ZUX0614370

ପ ୁ /80802 29 162 703ପଦମନ ଜାନୀ ପି ବଳରାମ ଜାନି ZUX0615401

(ୀ /80803 41 162 704ବନିତା େଜନା $ା ରମା େଜନା ZUX0615146

(ୀ /80804 32 162 705$ାତୀ କ0ଡା $ା େଗୗତମ ପାତ� ZUX0615708

ପ ୁ /80805 29 162 706ସନିୁଲ େଖମQୁୁ ପି େଗୗର େଖମQୁୁ ZUX0614875

ପ ୁ /80806 52 162 707ରେମଶ କମୁାର ପି ଶିବ ଚ"�  ଠାକରୁ ZUX0614610

(ୀ /80807 48 162 708ତପସ�ା କମୁାର $ା କବି ରଣା ZUX0615658

ପ ୁ /80808 44 162 709ରାେଜV କମୁାର ପି ରାମ ସିଂ ZUX0614909

(ୀ /80809 52 162 710ପ�ିୟା କମୁାରୀ $ା ରେମV କମୁାର ZUX0614511

(ୀ /80810 72 162 711ପି. ଲK1ୀ $ା ପି. ଲK1ମୟା ZUX0614107

ପ ୁ /80811 66 162 712ମଳୟ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ପରଶରୁାମ ମହାପାତ� ZUX0614693

ପ ୁ /80812 50 162 713ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ� ପି େକାରା ମହାପାତ� ZUX0683292

ପ ୁ /80813 43 162 714ଅେଶାକ ମହାପାତ� ପି େଗାଦାବରି ମହାପାତ� ZUX0615922

(ୀ /80814 32 162 715ସାଗରିକା ପ�ିୟଦଶ<ନୀ ମହାପାତ� $ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0683300

ପ ୁ /80815 82 162 716ନରସିଂହ ମହାରଣା ପି ଗଣପତି ମହାରଣା ZUX0614800

(ୀ /80816 71 162 717େମାଚି ମହାରଣା $ା ନରସିଂହ ମହାରଣା ZUX0614826

ପ ୁ /80817 41 162 718କୃF ଚ"�  ମହାରଣା ପି ନରିସିଂହ ମହାରଣା ZUX0614834

(ୀ /80818 40 162 719ବନିତା ମହାରଣା $ା କୃF ଚ"�  ମହାରଣା ZUX0614842

(ୀ /80819 27 162 720ପଜୁା ମହାରଣା $ା ପ�େମାଦ କମୁାର ମହାରଣା ZUX0615229

(ୀ /80820 43 162 721$;<ଲିପି ମିଶ� $ା ବିFୁ ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ZUX0614289

ପ ୁ /80821 71 162 722େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ବୁଦୁରା ମଦୁୁଲି ZUX0615930

(ୀ /80822 54 162 723କମଳା ମଦୁୁଲି $ା ରାମା ରା� ZUX0614115

ପ ୁ /80823 53 162 724ସିବରାମ ମଦୁୁଲି ପି ପରୁ8ମ ମଦୁୁଲି ZUX0614529

ପ ୁ /80824 39 162 725ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି ପି ରାମଚ"�  ମଦୁୁଲି ZUX0614123

(ୀ /80825 31 162 726ପଦ1 ମିନୀ ମଦୁୁଲି $ା ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି ZUX0614131

(ୀ /80826 29 162 727ସCୁ ମଦୁୁଲି ପି ଭିମ ମଦୁୁଲି ZUX0615484

(ୀ /80827 28 162 728ଲK1ୀ ମଦୁୁଲୀ $ା କମଳ େଲାଚନ ମଦୁୁଲୀ ZUX1224740

ପ ୁ /80828 23 162 729ମନୁ ମଦୁୁଲି ପି ବୁଲୁ ମଦୁୁଲି ZUX1229905

(ୀ /80829 21 162 730ସକୁ� ି ମଦୁୁଲି ପି ବୁଲୁ ମଦୁୁଲି ZUX1229897

(ୀ /80830 59 162 731ସଚଳା ନାହାକ $ା ନିତ�ନ" ନାହାକ ZUX0614230

(ୀ /80831 35 162 732ସେCାଷିନୀ ନାହାକ $ା ସିବରାମ ବାରିକ ZUX1358126

ପ ୁ /80832 60 162 733କିେଶାର କମୁାର ନ" ପି େବରୖାଗୀ ନ" ZUX1140367

ପ ୁ /80833 54 162 734ସଜିୁତ କମୁାର ନ" ପି େବରୖାଗୀ ନ" ZUX1140342

(ୀ /80834 22 162 735ଆଦଶ# ନ" ପି ସଜିୁତ କମୁାର ନ" ZUX1140383

(ୀ /80835 22 162 736ଶ�ୀୟା ନ" ପି କିେଶାର କମୁାର ନ" ZUX1151299

(ୀ /80836 58 162 737େଗୗରୀ ନାୟକ $ା େଯାେଗ"�  ନାଥ ନାୟକ ZUX0615435

ପ ୁ /80837 44 162 738ପ�କାଶ ଚ"�  ନାୟକ ପି ଦୟାନୀଧୀ ନାୟକ ZUX0614172

ପ ୁ /80838 44 162 739ସCଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ ZUX0614149

(ୀ /80839 43 162 740ସକୁାCି ନାୟକ $ା ସCଷ କମୁାର ନାୟକ ZUX0614156

ପ ୁ /80840 40 162 741େଗାପାଳ କ�ିFା ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ ZUX0615021

ପ ୁ /80841 38 162 742ଅମିୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଯାେଗ"�  ନାଥ ନାୟକ ZUX0615252

(ୀ /80842 37 162 743ଲK1ୀ ନାୟକ $ା ଅମିୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX0682914

(ୀ /80843 33 162 744ବିଜୟ ଲK1ୀ ନାୟକ $ା ପ�କାଶ ଚ"�  ନାୟକ ZUX0614164

ପ ୁ /80844 29 162 745ଅଜୁ< ନ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ ZUX0615336

ପ ୁ /80845 29 162 746ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ ZUX0615344

ପ ୁ /80846 27 162 747ଶିବ ଶHର ନାୟକ ପି ସହେଦବ ନାୟକ ZUX0682955

(ୀ /80847 42 162 748ସମସନୁ ନିସା $ା ଶତାର ଖାନ ZUX0615765

ପ ୁ /80848 27 162 749ଶିବରାମ ପାଢୀ ପି ବାବା େବୖଦ�ନାଥ ପାଢୀ ZUX0614255

(ୀ /80849 25 162 750ଲିପସା ପାଢି ପି ମନଜ କମୁାର ପାଢି ZUX0821785

ପ ୁ /80850 55 162 753ଚିତରPନ ପQା - କ�ନା ପQା ZUX1224773

ପ ୁ /80851 50 162 754ଅଜୟ କମୁାର ପQା ପି ଚତ�ୁ ଭୁଜ ପQା ZUX1272921

(ୀ /80852 47 162 755କ�ନା ପQା $ା ଚିେkାରPନ ପQା ZUX0614297

(ୀ /80853 47 162 756ସj�ା ରାଣୀ ପQା $ା ଚ"� }ଜ ପQା ZUX0614743

(ୀ /80854 43 162 757ଭଗବତୀ ପQା $ା ଅଜୟ କମୁାର ପQା ZUX1272954

ପ ୁ /80855 28 162 758ରବି"�  ପQା ପି ସିମାଂଚଳ ପQା ZUX0615427

ପ ୁ /80856 23 162 759ଧେମ<"�  ପQା ପି ସିମା0ଳ ପQା ZUX0948349

14 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀH $ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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(ୀ /80857 22 162 760ଲିସାରାଣୀ ପQା ପି ଚିkରPନ ପQା ZUX1224781

(ୀ /80858 22 162 761ଅନୁପ�ିୟା ପQା ପି ଅଜୟ ପQା ZUX1272939

(ୀ /80859 20 162 762ବିଶାଖା ପ�ିୟଦଶ<ନୀ ପQା ପି ଅଜୟ କମୁାର ପQା ZUX1272947

(ୀ /80860 58 162 763ସପୁ�ିତି ପାଣିଗ�ାହୀ $ା କିେଶାର କମୁାର ନ" ZUX1151315

(ୀ /80861 29 162 764ମାଧରୁୀ ପରଜା $ା ଗlୁ ପରଜା ZUX0615328

(ୀ /80862 28 162 765ମଇନା ପରଜା $ା ଜିତୁ ପରଜା ZUX0615567

ପ ୁ /80863 40 162 766ସବୁ� ତ କମୁାର ପରିଡା ପି ସବୁଳ ଚରଣ ପରିଡା ZUX0615799

ପ ୁ /80864 45 162 767ଚ"�  େସଖର ପତି ପି ଚକ�ଧର ପତି ZUX0614990

ପ ୁ /80865 27 162 768ସଂଦୀପ ପଟନାୟକ ପି ପ�କାଶ ଚ"�  ପ3ନାୟକ ZUX0615112

(ୀ /80866 48 162 769ସ�ୀତା କମୁାରି ପାତ� $ା ସଜିୁତ କମୁାର ନ" ZUX1140300

(ୀ /80867 29 162 770ତୃlି େତାପସ�ା ପ3ାନାୟକ $ା ପ�ଣୟ ପ3ନାୟକ ZUX0614594

ପ ୁ /80868 29 162 771ପ�ଣୟ ପ3ନାୟକ ପି ପ;ୁ< ଚ"�  ପ3ନାୟକ ZUX0614602

ପ ୁ /80869 28 162 772ଆଦିତ� ପ�ଧାନ ପି ବିପିନ ବିହାରି ପ�ଧାନ ZUX0615161

(ୀ /80870 33 162 773େକାQିଟି ପନୁ�ଭାତି $ା େକାQିଟି ଜନJଧନ ZUX0614859

(ୀ /80871 39 162 774ସାଗରିକା ରଥ $ା ବିଜୟ କାk#କ ପି ZUX0614495

ପ ୁ /80872 45 162 775ନଳିନୀକାC ରାୟ ପି ନିରPନ ରାୟ ZUX0820605

(ୀ /80873 43 162 776ମଧମିୁତା ରାୟ $ା ନଳିନୀ କାC ରାୟ ZUX0820787

(ୀ /80874 34 162 777ବିଶାଖା ରାୟ $ା ବିଧାନ ରାୟ ZUX0668897

ପ ୁ /80875 47 162 778ପ�ତାପ କମୁାର ରାୟ ପି ପ�େମାଦ ରPନ ରାୟ ZUX0615880

(ୀ /80876 46 162 779ସଚିୁତ� ା ରାୟ $ା ପ�ତାପ କମୁାର ରାୟ ZUX0615203

ପ ୁ /80877 68 162 780ପ�କାଶ ଚ"�  ସାହୁ ପି େମାଚି ସାହୁ ZUX1229616

(ୀ /80878 63 162 781େସାରଜିନି ସାହୁ $ା ପ�କାଶ ଚ"�  ସାହୁ ZUX1224211

(ୀ /80879 56 162 782ସାମC ସାହୁ $ା ଯୀଶଦୁାନ ହିଆ� ZUX0614776

ପ ୁ /80880 55 162 783ମାନସ ଚ"�  ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ ZUX0614735

ପ ୁ /80881 52 162 784େମାହନ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0615617

(ୀ /80882 50 162 785ନଳିନୀ ସାହୁ $ା ମାନସ ଚ"�  ସାହୁ ZUX0614727

(ୀ /80883 42 162 786ସP[ୁା ସାହୁ $ା େମାହନ ସାହୁ ZUX0615419

ପ ୁ /80884 37 162 788ଟିକିନା ସାହୁ ପି ସେୁର"�  ସାହୂ ZUX0615690

ପ ୁ /80885 34 162 789ପ�ଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ ZUX0615906

ପ ୁ /80886 33 162 790ସPୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଆdନା ସାହୁ ZUX0615195

ପ ୁ /80887 31 162 791ସଦୁଶ<ନ ସାହୁ ପି ମାନସ ଚ"�  ସାହୁ ZUX0615138

ପ ୁ /80888 30 162 792ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଆdନା ସାହୁ ZUX0615187

(ୀ /80889 28 162 793ଗାତାPଳି ସାହୁ $ା ଟିକିନା ସାହୁ ZUX0615682

ପ ୁ /80890 23 162 794ଗେଣଶ ସାହୁ ପି ମାନସ ଚ"�  ସାହୁ ZUX1164540

ପ ୁ /80891 50 162 795ବିର0 ିନାରାୟଣ ସାମଲ ପି ଅଭିମନୁ� ୁସାମଲ ZUX0614768

(ୀ /80892 42 162 796ବୀରାଜିନି ସାମଲ $ା ବିର0 ିନାରାୟଣ ସାମଲ ZUX0614750

ପ ୁ /80893 41 162 797ବସC କମୁାର ସାସମଲ ପି ଅଭିମନ� ୁସାସମଲ ZUX0683094

(ୀ /80894 35 162 798ଗୀତାPଳି ସାସମଳ $ା ସେCାଷ କମୁାର ସାସମଳ ZUX0683086

(ୀ /80895 35 162 799ଗିତାPଳି ସାସମଲ $ା ସେCାଷ କମୁାର ସାସମଲ ZUX0820415

ପ ୁ /80896 62 162 800ଜଗନ] ାଥ ଶତପଥି ପି ଅନC ଶତପଥି ZUX0614628

(ୀ /80897 52 162 801େଜ�ାସ]ା ଶତପଥି $ା ଜଗନ] ାଥ ଶତପଥି ZUX0614636

(ୀ /80898 31 162 802ଝରଣା ଶତପଥି ପି ଜଗନ] ାଥ ଶତପଥି ZUX0614651

ପ ୁ /80899 29 162 803ଧିେରନ ଶତପଥି ପି ଜଗନ] ାଥ ଶତପଥି ZUX0614644

(ୀ /80900 29 162 804ଉପାସନା ପ�ିୟଦଶ#ନି ଶତପଥି ପି ପଣୂ< ଚ"�  ଶତପଥି ZUX0682799

(ୀ /80901 23 162 805ପ�ିୟHା ଷତପଥି ପି ଜଗନ] ାଥ ଷତପଥି ZUX1059054

(ୀ /80902 29 162 806$ପ]ା ସିଂ ପି ବାଳକୃF ସିଂ ZUX0683243

(ୀ /80903 69 162 807ସନିୁତା ସିହ] ା $ା େବାେନାଦା ନ" ସିହ] ା ZUX0615120

ପ ୁ /80904 66 162 808ବିେନାଦ ନ" ସ]ିହା ପି ଧମ<ରାଜ କିେଶାର ZUX0614545

ପ ୁ /80905 49 162 809ମୃତ�Pୁୟ ମଣି ତିୱାରି ପି ଲାଲବଚନ ତିୱାରି ZUX0614487

ପ ୁ /80906 47 162 810ପ�େମାଦ କମୁାର ତିୱାରି ପି ଲାଲାବଚନ ତିୱାରି ZUX0614552

ପ ୁ /80907 29 162 811ଭିେବକ କମୁାର ତିୱାରି ପି ମୃତPୟ ମଣି ତିୱାରି ZUX0614461

(ୀ /80908 43 162 812ମନିଷା ମିନୀ ତ�ିପାଠୀ $ା ଚ"�  େଶଖର ପତି ZUX0615005

(ୀ /80909 26 162 813$ାଗତିକା ତ�ିପାଠୀ ପି ତାରାଚା" ତ�ିପାଠୀ ZUX0821223

(ୀ /80910 43 162 814ସଂଯ[ୁା ତ�ିପାଠୀ $ା େଜ�ାତି ରPନ ତ�ପାଠୀ ZUX0614537

ପ ୁ /80911 43 162 815ରାମ ପ�ତାପ ସିଂ ୟାଦ� ପି ଗ�ା ୟାଦବ ZUX0614719

(ୀ /80912 37 162 816ଚିCା ୟାଦବ $ା ରାମ ପ�ତାପ ସି ୟା� ZUX0614701

(ୀ /82913 65 162 817େଶୖଳାବାଳା ପQା $ା ଗେଣ-ର ପQା ZUX0875302

ପ ୁ /82914 46 162 818େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ପQା ପି ନିତ�ାନ" ପQା ZUX0820951

(ୀ /82915 39 162 819$;<ଲତା ପQା $ା େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ପQା ZUX0820944

(ୀ /83916 41 162 820ଡି ଆଦିଲK1ୀ $ା ଡି ରାମିଲୁ ZUX1224732

ପ ୁ /83917 39 162 821େନମାନୀ ବାଲାଜୀ ପି େନମାନୀ ଶ�ୀନୀଵାସ ରାଓ ZUX1272822

(ୀ /83918 67 162 822ନିମଣୀ କନକଲK1ୀ $ା େନମାନୀ ଶ�ୀନୀଵାସ ରାଓ ZUX1272780

15 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀH $ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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(ୀ /83919 34 162 823େନମାନୀ ମଯେୁର $ା େନମାନୀ ବାଲାଜୀ ZUX1272848

ପ ୁ /83920 61 162 824ଡି ରାମଲୁୁ ପି ଡି ଚ"� ୟା ZUX1224716

(ୀ /83921 67 162 825ଅରୁଣା କମୁାରୀ ରାଓ ମା େକ.ଅମାଜୀ ଅ�ା ZUX1272871

ପ ୁ /83922 59 162 826େକ.େଗାପାଲ ରାଓ ପି େକ.କୃଷ]ା ମରୂଥୀ ZUX1272863

ପ ୁ /83923 42 162 827ୱାଇ ରାମା ରାଓ ପି ୱାଇ. ଈ-ର ରାଓ ZUX0821686

(ୀ /83924 41 162 828ୱାଇ. େଜେଗଦ+-ରୀ ରାଓ $ା ୱାଇ. ରାମା ରାଓ ZUX0821694

ପ ୁ /83925 27 162 829ଆs ତ�ିନାଥ ମା ଆs ସିମା0ଳ� ZUX0821413

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବJଚନ ନିମେC ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ]  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବJଚନ କମିଶନ ଭାରତH �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବJଚନ ପବୂ< ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣH ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରCୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.6 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 ମାନHର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନH ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

16 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀH $ାKର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /901 69 162 830ଶଶିେରଖା ପତି !ା ଚକ�ଧର ପତି ZUX1272962

�ୀ /932 26 162 831ନମ�ିତା ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ZUX0683607

ପ ୁ /943 56 162 832ଅନୁପ କମୁାର ପାତ� ପି ବାଳକୄ' ପାତ� ZUX0821439

ପ ୁ /944 56 162 833ସେ(ାଷ କମୁାର ପାତ� ପି ବି'ୁ ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0821504

ପ ୁ /945 22 162 834ଅଭିେଷକ ପାତ� ପି ସେ(ାଷ କମୁାର ପାତ� ZUX1153311

�ୀ /946 52 162 835ପ+ୁା,ଳି ସାହୁ !ା ଅନୁପ କମୁାର ପାତ� ZUX0821421

�ୀ /947 39 162 836ପ�ଭା େଶ�.ା !ା ଶ�ୀଧର େଭ/ାଲ ZUX1022425

ପ ୁ /948 69 162 837ତିରୁପତି େଭ/ାଲା ପି ରାମା!ାମୀ େଭ/ାଲା ZUX0821629

�ୀ /949 67 162 838ଚିନ0 ାମଳୁ େଭ/ାଲା !ା ତିରୁପତି େଭ/ାଲା ZUX0821637

ପ ୁ /9410 43 162 839ଶ�ୀଧର େଭ/ାଲା ପି ତିତୁପତି େଭ/ାଲା ZUX0821645

ପ ୁ /9411 40 162 840ରବି କମୁାର େଭ/ାଲା ପି ତିରୁପତି େଭ/ଲା ZUX0821371

�ୀ /9912 27 162 841ପଜୁାରାଣୀ ବି3ାଳ !ା ଚି4 ର,ନ ବି3ାଳ ZUX0875427

�ୀ /9913 54 162 842ଶକ(ୁଳା ନାଗ - . . ZUX1164581

ପ ୁ /9914 47 162 843ମନି7�  ପାଲ ପି ସଖୁଲାଲ ପାଲ ZUX0820522

�ୀ /10015 19 162 844େସାେଲାନୀ ପ8ା ମା ସଲୂତା ପ8ା ZUX1358449

ପ ୁ /10116 26 162 845େହମ େବେହରା ପି ରୁଷୀୟା େବେହରା ZUX0821157

ପ ୁ /10217 21 162 846ସି:ାଥ; େହାତା ପି ଶ�ୀକା( କମୁାର େହାତା ZUX1223171

ପ ୁ /10218 19 162 847ସି:ା( ଶ�ୀକଲ�ାଣ େହାତା ପି ଶ�ୀକା( େହାତା ZUX1350735

ପ ୁ /10219 21 162 848ଅଂଶମୁାନ ପ=ନାୟକ ପି ହରପ�ସାଦ ପ=ନାୟକ ZUX1161181

ପ ୁ /11120 52 162 849ସାନା ବାବୁ ରାଓ ପି ସାନା ଅେଯାଧ��ା ZUX0881425

�ୀ /1/17D21 23 162 850ପ�ିୟ@ା ନାୟକ ପି ବିେରଂଦ�  କମୁାର ନାୟକ ZUX1272160

ପ ୁ /12122 25 162 851ଇ. ସମୀର ପାତ� ପି ଇ. ପ�କାଶ ପାତ� ZUX0820712

�ୀ /12523 29 162 852ଭାବନା ନାୟକ ପି ସସିୁଲ ନାୟକ ZUX0820738

�ୀ /12524 28 162 853େସୗଜନ� ସାସଣପରୁୀ ପି ଏD ସହେଦବ ରାଓ ZUX1228030

�ୀ /12925 22 162 854ମନିୁ ପାତ� - କମଳୁୁ ପାତ� ZUX1074202

�ୀ /13426 27 162 855ଜାନକୀ !ାଇଁ !ା ଲFGଣ !ାଇଁ ZUX0948182

�ୀ /13527 27 162 856ଅନୁ ଶା ପ=ନାୟକ !ା ଗ�ା ପ=ନାୟକ ZUX0820746

ପ ୁ /16228 21 162 857ଶିବ ନାରାୟଣ ମହାପାତ� ପି ହରିH7�  ମହାପାତ� ZUX1217967

ପ ୁ /16229 21 162 858ୟୁନସ ମହIଦ ମା ସେହନାଜ ମହIଦ ZUX1218130

�ୀ /20930 41 162 859ଗୀତା,ଳୀ େବେହରା !ା ଜ�ାତି ର,ନ େବେହରା ZUX0683029

ପ ୁ /23331 56 162 860ସବୁାଷ ଚ7�  େବେହରା - ମଦନ େମାହନ େବେହରା ZUX1358456

ପ ୁ /23332 20 162 861ଏମ ସାଈ କମୁାର ପି ଏମ ଅKା ରାଜୁ ZUX1358142

ପ ୁ /24233 25 162 862ଅନୁଦୀL ସାମଲ ପି ଅ3ନୀ କମୁାର ସାମଲ ZUX0820696

�ୀ /30234 45 162 863ଭାଗ�ଲFGୀ ଆଚାଯ�; !ା େମାନଜ କମୁର ଆଚାଯ�; ZUX1224161

�ୀ /30235 44 162 864ଭାଗ�ଲFGୀ ଆଚାୟ; ପି ମେନାଜ କମୁାର ତ�ୀପାଠୀ ZUX0820498

�ୀ /30236 24 162 865Oେୱତା ପ=ନାୟକ ପି ରବି7�  କମୁାର ପ=ନାୟକ ZUX1151240

�ୀ /35/237 48 162 866ଝୁନୁ ପାଣିଗ�ାହି ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପାତ� ZUX0820241

�ୀ /77838 43 162 867ରଶGି ଲତା ମହାପାତ� ପରିଡା !ା ରାେଜଶ କମୁାର ମହାପାତ� ପରିଡା ZUX0683557

�ୀ /C88(1)39 23 162 868ଚଂଚଳ ମଟାନିଆ ପି ନେରଶ କମୁାର ମଟାନିଆ ZUX1233584

ପ ୁ /99940 54 162 869ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ� ପି ଅନ( ମିଶ� ZUX1054840

�ୀ /99941 45 162 870ଜୟା ମିଶ� !ା ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ� ZUX1054907

�ୀ /99942 48 162 871ହାସିନା େବଗମ !ା ମହIଦ ଇସାକ ZUX0821777

ପ ୁ /99943 66 162 872ସିବରାମ େବରୁଖ ପି ବଳରାମ େବରୁଖ ZUX0875401

�ୀ /99944 57 162 873ବାସ(ି େବରୁଖ !ା ସିବରାମ େବରୁଖ ZUX0875393

�ୀ /99945 26 162 874Oେୱତା ଭ, ପି ସଶୁା( କମୁାର ଭ, ZUX0942714

ପ ୁ /99946 36 162 875ର,ିତ ବିେଶାଇ ପି ଶବିରାମ ବିେଶାଇ ZUX1230002

�ୀ /99947 68 162 876ବିେନାଦିନୀ ଦଳାଈ !ା ସଶୁୀଳ କମୁାର ରାୟ ZUX0820639

ପ ୁ /99948 66 162 877ନୀଳକେTOଵର ଦାସ ପି ବୃ7ାବନ ଦାସ ZUX1272681

�ୀ /99949 62 162 878କମଳ କମୁାରୀ ଦାସ !ା କା4Vକ ବିଜୟ ସାମଲ ZUX0948224

�ୀ /99950 58 162 879ଶା(ିଲତା ଦାସ !ା ନିଳକେW3ର ଦାସ ZUX1272707

1 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /99951 56 162 880ଶା(ିଲତା ଦାସ !ା ନିଳକେW3ର ଦାସ ZUX1288570

ପ ୁ /99952 38 162 881ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି ନିଲକଂେଠOଵର ଦାସ ZUX1272699

�ୀ /99953 22 162 882ଅମ�ିତା ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ZUX1296243

ପ ୁ /99954 54 162 883ନୃସିଂହ ନ7 ଦାଶ ପି ଜଗନ0 ାଥ ଦାଶ ZUX0820373

�ୀ /99955 34 162 884ଶା(ିଲତା ଦାଶ !ା ରାମପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX1052844

�ୀ /99956 57 162 885ରାଧାରାଣୀ େଦାରା !ା େଗାବ:; ନ େଦାରା ZUX1022433

ପ ୁ /99957 48 162 886ରାେଜ7�  କମୁାର େଗୗଡ ପି ସେୁର7�  ନାଥ େଗୗଡ OR/12/089/306845

�ୀ /99958 36 162 887ରାଣି େଗୗଡ ପି ପ�ଶା( କମୁାର େଗୗଡ ZUX0820316

�ୀ /99959 29 162 888ଆଶା କମୁାରୀ ଇ8ିଗ ୁ ପି ମେହ3ର ରାଓ ଇ8ିଗୁ ZUX0628875

ପ ୁ /99960 63 162 889ମହIଦ ଇସାକ ପି ମହIଦ ଇବ� ାହିମ ZUX0821751

ପ ୁ /99961 48 162 890ସେ(ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ସବୁାଷ ଚ7�  େଜନା ZUX0820936

�ୀ /99962 37 162 891ନ7ିନୀ େଜନା !ା ସେ(ାଷ କମୁାର େଜନା ZUX0820928

ପ ୁ /99963 77 162 892ନାରାୟଣ ଝା ପି ଉେପ7�  ଝା OR/12/089/301085

�ୀ /99964 47 162 893ଶରମିଲା ଝା !ା ଲଳିତ କମୁାର ଝା OR/12/089/301086

�ୀ /99965 24 162 894ପ�ଗତୀ ଝା ପି ଲଳିତ କମୁାର ଝା ZUX1013077

�ୀ /99966 25 162 895େକ. େଜ�ାତି !ା େକ. ରାଜୁ ZUX1016096

ପ ୁ /99967 42 162 896ଅରବି7 କମୁାର ପି ଶ�ୀରାମ ଅବତାର ଶମX ZUX0948380

ପ ୁ /99968 63 162 897ରବି7�  କମୁାର ମହା(ି ପି କୄ'ଚ7�  ମହା(ି ZUX0821454

�ୀ /99969 31 162 898ରଶGୀତା ମହା(ି !ା ଚି(ାମଣି ମହା(ି ZUX0820464

ପ ୁ /99970 25 162 899ପରମା ମାଝୀ ମା କମଳା ମାଝୀ ZUX1213735

�ୀ /99971 67 162 900କ�ିଷ0 ା ମ8ଳ !ା ସଖୁଲାଲ ମ8ଳ ZUX0822064

ପ ୁ /99972 54 162 901ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ� ପି ରଘନୁାଥ ମିଶ� ZUX1052828

�ୀ /99973 43 162 902!ନ;  ଲିପି ମିଶ� !ା ବି'ୁପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0821991

ପ ୁ /99974 22 162 903େଦବାଶିଷ ମହା(ି ପି ମେହOୱର ମହା(ି ZUX1052869

�ୀ /99975 21 162 904ସୃ.ିDଵରୂପା ମହା(ି ପି େଲାକନାଥ ମହା(ି ZUX1211028

ପ ୁ /99976 52 162 905ନିର,ନ ମହାପାତ� ପି ହରିଶ@ର ମହାପାତ� ZUX1004951

ପ ୁ /99977 69 162 906ହରିH7�  ପାଢୀ ପି କାଳିଆ ପାଢୀ OR/12/089/228577

ପ ୁ /99978 24 162 907ବିେବକ ପାଢୀ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଢୀ ZUX0970541

�ୀ /99979 44 162 908ନିେବଦିତା ପାଢୀ !ା ଶିବପ�ସାଦ ପ8ା ZUX1052794

ପ ୁ /99980 26 162 909େରାହନ ପାଢୀ ପି ଆଶିଷ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0875542

ପ ୁ /99981 24 162 910ରିତିକ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଆଶିଷ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0870303

ପ ୁ /99982 72 162 911ସଖୁଲାଲ ପାଲ ପି କାଳି ଚରଣ ପାଲ ZUX0820191

�ୀ /99983 43 162 912ଦୁଲାଲି ପାଲ ପି ମନିୁ7�  ପାଲ ZUX0821900

ପ ୁ /99984 44 162 913ସେ(ାଷ ପ8ା ପି ଗେଣ3ର ପ8ା ZUX0875310

ପ ୁ /99985 41 162 914ପ�ଶନ0  ପ8ା ପି ରାମଚ7�  ପ8ା OR/12/089/216718

�ୀ /99986 39 162 915ରଶGୀ େରଖା ପ8ା !ା ଶିବ ଶ@ର ପ8ା ZUX0820332

�ୀ /99987 27 162 916ଜୟଶ�ୀ ପ8ା !ା ସଶୁା(କମୁାର ପ8ା ZUX1052901

ପ ୁ /99988 58 162 917କ�ି'ାଚ7�  ପାଣିଗ�ାହି ପି େଭେ@ଟ!ର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0821488

ପ ୁ /99989 23 162 918ସବ�ସାଇ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1017219

ପ ୁ /99990 58 162 919ବିର\ ିପରିଛା ପି ସନାତନ ପରିଛା ZUX0821595

�ୀ /99991 55 162 920ଏେ^ସିଆ ପରିଛା !ା ବିର\ ିପରିଛା ZUX0821579

�ୀ /99992 29 162 921ରାନୁ ପରିଛା ପି ବିର\ ିପରିଛା ZUX0821553

ପ ୁ /99993 26 162 922ଜଗଦୀଶ ପରିଛା ପି ବିର\ ିପରିଛା ZUX0821173

ପ ୁ /99994 35 162 923ନିରାକାର ପଥାଲ ପି ଉେପ7�  ନାଥ ପଥାଲ ZUX1030998

�ୀ /99995 29 162 924ସନିୁତା ମ,ରୀ ପଥାଲ !ା ନିରାକାର ପଥାଲ ZUX1031004

ପ ୁ /99996 63 162 925ବି. ସିମା\ଳ ପାତ� ପି ବି. ଲFGୀନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0820613

�ୀ /99997 60 162 926ଅନୁରାଧା ପାତ� !ା ଲି�ରାଜ ପାତ� ZUX0820159

ପ ୁ /99998 20 162 927ଆଦିତ�ା କମୁାର ପାତ� ପି ରାଜ କିେଶାର ପାତ� ZUX1272970

�ୀ /99999 37 162 928ନ7ୀନୀ ପ�ଧାନ !ା ସେ(ାଷ କମୁାର େଜନା ZUX0948133

ପ ୁ /999100 40 162 929େକ. ରାଜୁ ପି େକ. ମକୁଲି�ମ ZUX0820050

�ୀ /999101 57 162 930ତାରିଣି କମୁାରୀ ରଥ !ା ଜଗଦିଶ ରଥ ZUX0875377

�ୀ /999102 29 162 931ପ�ଭାତୀ କମୁାରୀ ରଥ ମା ତାରିଣୀ କମୁାରୀ ରଥ ZUX0948026

ପ ୁ /999103 68 162 932ସଶୁୀଳ କମୁାର ରାୟ ପି ପ�ହ_ ାଦ ଚ7�  ରାୟ ZUX0820761

ପ ୁ /999104 64 162 933ରେମଶ ଚ7�  ରାଉତ ପି େଗାବି7 ଚ7�  ରାଉତ ZUX0820886

�ୀ /999105 58 162 934କା\ନବାଳା ରାଉତ ପି ମଣି ଚରଣ ରାଉତ ZUX0820878

�ୀ /999106 32 162 935େମାନିକା ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ7�  ରାଉତ ZUX0820803

�ୀ /999107 29 162 936େଲାପିତା ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ7�  ରାଉତ ZUX0820829

�ୀ /999108 63 162 937େପ�ମଲତା ରାୟ !ା ଅତୁଲ� କମୁାର ପ=ନାୟକ ZUX0820662

�ୀ /999109 51 162 938ଶ�:ା,ଳୀ ସାହୁ !ା େଗୗରି ଶ@ର ସାହୁ ZUX0820365

�ୀ /999110 32 162 939କନକ ଲତା ସାହୁ ପି ଶ�ୀଧର ସାହୁ ZUX0821363

ପ ୁ /999111 30 162 940ସଦୁଶ;ନ ସାହୁ ପି ନୀର,ନ ସାହୁ ZUX1004969

ପ ୁ /999112 24 162 941େସୗଭାଗ� ର,ନ ସାହୁ ପି ଶ�ୀଧର ସାହୁ ZUX0977728

2 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999113 24 162 942ସଦୁଶ;ନ ସାମଲ - . . ZUX1140219

ପ ୁ /999114 39 162 943ଗାଯତ�ୀ ଶମX ପି ଯେଶାମ( ଶମX ZUX0821348

ପ ୁ /999115 34 162 944ରାେକଶ ଶମX ପି ରାେମ3ର ଶମX ZUX0861674

�ୀ /999116 29 162 945େସାନି କମୁାରୀ ଶମX !ା ଜମନୁା ବିOୱକମX ZUX0948398

ପ ୁ /999117 27 162 946ସନୁ ସି� ପି ଦିଲିପ ସି� ZUX1017227

ପ ୁ /999118 37 162 947ଚ7� କା( ସତୁାର ପି ବାଇଧର ସତୁାର LSL1418839

�ୀ /999119 33 162 948ପ+ୁା,ଳୀ ସତୁାର !ା ଚ7� କା( ସତୁାର ZUX0177345

ପ ୁ /999120 35 162 949ଶ�ୀକା( କମୁାର !ାଇଁ ପି ସଦୁାମ ଚ7�  !ାଇଁ ZUX0735506

�ୀ /999121 34 162 950ମାରତୁ Dଵାତୀ !ା ମାରତୁ ଶ�ୀନୀବାସ ZUX1227271

ପ ୁ /999122 46 162 951ଜ�ତି ର,ନ ତ�ିପାଠୀ ପି ନବୀନ ଚ7�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0820266

ପ ୁ /1170123 29 162 952ଶଧୁାଶଂୁ େଶଖର ନାହାକ ପି େଗାପାଳ କ� ି'ା ନାହାକ ZUX0875443

ପ ୁ /119/75124 41 162 953ପ�ଶା( କମୁାର େଗୗଡ ପି ମିନା େଗୗଡ ZUX0820175

�ୀ /119/75125 47 162 954ସନିୁତା ପାଣିଗ�ାହି ପି ନୃସିଂହ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0820290

�ୀ /119/75126 47 162 955ରାେଜ3ରି ପାଣିଗ�ାହି !ା ଦିଲିପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0822049

ପ ୁ /52/157127 66 162 956ଧନୁ:; ର ସାହୁ ପି ବୃ7ାବନ ସାହୁ OR/12/089/206328

�ୀ /883C/1/7128 32 162 957ନିରୂପମା େବେହରା !ା ସାଗର କମୁାର େବେହରା ZUX1361971

�ୀ /00129 20 162 958ଶ�ାବଣୀ ଚିଲିେକାଟି ପି ଶ�ୀନିବାସ ଚିଲିେକାଟି ZUX1321033

�ୀ /LIC COLON130 32 162 959େକ ତ�ିପଦା ଆଚାରୀ ପି େକ ରା` େଗାପାଳ ଆଚାରୀ ZUX1217249

ପ ୁ /PADMA NIV131 21 162 960ଅନିେମଶ ପାଣିଗ�ାହି ପି ପ�ଦିLା କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX1097385

�ୀ /1132 44 162 961ରଶG ିଲତା ମହାପାତ� !ା ରାେକଶ ମହାପାତ� ZUX0343103

ପ ୁ /1133 65 162 962ଅତୁଲ� କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ବାବୁରାଓ ପ=ନାୟକ LSL1347665

�ୀ /3134 32 162 963ପଲ_ ଭୀ ଦଳେବେହରା ପି ଦୁଜ�;ଧନ ଦଳେବେହରା ZUX0683789

ପ ୁ /3135 38 162 964ରାେଜ7�  ଢାକା ପି ଶରୱa କମୁାର ଢାକା LSL1347319

�ୀ /3136 38 162 965େଜ�ାb0ା ପାଇକରାୟ !ା ମେହ7�  ମହାପାତ� LSL2662575

�ୀ /4137 36 162 966କିରଣ ବାହାଦୁର !ା େଦବରାଜ ବାହାଦୁର LSL2634467

�ୀ /4138 31 162 967ରଶG ିତା କମୁାରୀ ନାଏକ ପି ଘାସିରାମ ନାଏକ ZUX0343111

ପ ୁ /4139 31 162 968ରାେଜଶ କମୁାର ନାଏକ ପି ଘାସିରାମ ନାଏକ ZUX0343129

ପ ୁ /5140 38 162 969ଜିେତ7�  ମହାପାତ� ପି cାରିକାନାଥ ମହାପାତ� LSL2629319

ପ ୁ /6141 35 162 970ଟୁନା !ାଇଁ ପି ଭାdର !ାଇଁ LSL2636843

�ୀ /6142 24 162 971େରାଜାରାଣୀ !ାଇଁ !ା ଟୁନା !ାଇଁ ZUX0948216

ପ ୁ /7143 45 162 972ଏଗିରିବାବୁ ପି ଏ ସଯୁ�;ନାରାୟଣା ZUX0127647

�ୀ /7144 44 162 973ଏ ସାଇ ଲFGୀ ପି ବି ନାରାୟଣ ରାଓ LSL2637064

�ୀ /7145 39 162 974ଏସଜୁାତା !ା ଏଗିରିବାବୁ ZUX0127639

ପ ୁ /9146 35 162 975ଶିବରାମ ରାଜୁ ପି ନାଗ ରାଜୁ LSL2629327

�ୀ /10147 24 162 976ଆବିନାଶ ବାଡେବ8ଳ ପି ରାମା ରାଓ ବାଡେବ8ଳ ZUX1229772

ପ ୁ /10148 35 162 977ନୀଳକW େଗୗଡ ପି ଦ8ାସି େଗୗଡ ZUX0281097

�ୀ /10149 26 162 978ରାେଜ3ରୀ େଗୗଡ !ା ନିଳକW େଗୗଡ ZUX0875500

�ୀ /10150 42 162 979ବନିତା ଆର !ା ରାମା ରାଓ ବି ZUX1230747

ପ ୁ /10151 53 162 980ବଡେବ8ଲା ରାମା ରାଓ ପି ବାୟାନ0 ା ବଡେବ8ଲା ZUX1229756

ପ ୁ /11152 59 162 981ପ�େମାଦକମୁାର ମହା(ି ପି ଦୃତିକୃ' ମହା(ି OR/12/089/214732

�ୀ /80153 44 162 982ଗୀତା,ଳି ଦାଶ !ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ZUX1210012

ପ ୁ /99154 30 162 983ସତିସ କମୁାର ବଇନି ପି ସରିୁ ବଇନି ZUX1254549

�ୀ /99155 32 162 984ଚା7ିନୀ ପାଗଡି ପି ପାଗଡି ଶ@ରୀୟା ZUX0821033

�ୀ /99156 58 162 985ସଜୁାତା ପାଗିଡି !ା ପାଗଡି ଶ@ରୀଆ ZUX0821066

�ୀ /99157 50 162 986ସେୁଲାଚନା ପ=ନାୟକ !ା ସରିୁ େବାଇନି ZUX1276757

ପ ୁ /99158 68 162 987ପାଗଡିଆ ଶ@ରୀଆ ପି ପି. ବାସାପା ZUX0821058

ପ ୁ /99159 57 162 988େବାଇନି ସରିୁ ପି େବାଇନି େସାମଲୁୁ ZUX1276765

ପ ୁ /999160 68 162 989ଜି.ନାେଗOୱର ରାଓ ପି ଜି.ଜଗା ରାଓ ZUX1042522

ପ ୁ /999161 66 162 990ଜି.ର,ିତ କମୁାର ପାତ�  ପି ଭୀମରାଜ ପାତ�  ZUX1053644

�ୀ /999162 62 162 991ଜି.ରାଧା !ା ଜି.ନାେଗOୱର ରାଓ ZUX1042530

�ୀ /999163 57 162 992ସେରାଜିନୀ ପାତ�  !ା ଜି.ର,ିତ କମୁାର ପାତ�  ZUX1053677

ପ ୁ /999164 38 162 993ଲFGୀ ନାରାୟଣ ପାତ�  ପି ଜି.ର,ିତ କମୁାର ପାତ�  ZUX1054915

�ୀ /999165 37 162 994ଜି.ଗୀତା,ଳୀ ପି ଜି.ନାେଗOୱର ରାଓ ZUX1042514

ପ ୁ /999166 35 162 995ଟି.େଗୗରୀ ଶ@ର ପି ଟି.ନାରାୟଣ ମ4ୂ;ୀ ZUX1046457

ପ ୁ /999167 34 162 996ଜି.ସଯୂ�;ନାରାୟଣ ପାତ�  ପି ଜି.ର,ିତ କମୁାର ପାତ�  ZUX1053693

ପ ୁ /999168 63 162 997େକ. ଏନ. ହରି ଲାଲ ପି ସି. େକ. ନାରାୟାନାa ZUX0861666

�ୀ /999169 44 162 998ମନିତା ମହାପାତ� !ା ନିର,ନ ମହାପାତ� ZUX0970558

�ୀ /B6170 34 162 999େସାନାଲୀ ରଥ ପି ସବୂାସ ଚଂଦ�  ରଥ
ପ ୁ /Second li171 19 162 1000ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ମହା(ି ମା ରୀନା ରାଣୀ ଦାସ ZUX1367564

�ୀ /21172 24 162 1001ବାଲି ହରି ପ�ିୟା ପି ବାଲି ଜୟବାବୁ ZUX1367937

ପ ୁ /Parabeda173 54 162 1002ଗେନOଵର ସାବତ ଗେନOଵର ସାବତ- େଯ�ାଶନାରାନୀ େଚୗଧରୁୀ ZUX1369024

�ୀ /Jeypore174 22 162 1003େସାନାଲି ମହାରାଣା ପି ପିତବାସ ମହାରଣା ZUX1399856

3 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /56175 33 162 1004ଜୁଲୀ ପରଜା !ା ଲାବ ZUX1401595

ପ ୁ /32176 21 162 1005ଆକାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ତ�ିନାଥ େଚୗଧରୁୀ ZUX1401736

ପ ୁ /38177 19 162 1006ହିେତଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ଲFGୀ କାଂତା େଚୗଧରୁୀ ZUX1401744

�ୀ /46178 18 162 1007!ାଗତିକା ମହାପାତ� ପି େଦବରାଜ ମହାପାତ�  ZUX1401769

ପ ୁ /00179 29 162 1008ଅଭିେ◌ଷକ ପ�ମାଣିକ ପି ରତନ ଚଂଦ�  ପ�ମାଣିକ ZUX1404474

�ୀ /31180 20 162 1009ଦୀପା ନାୟକ ପି ଲଛମଣ ନାୟକ ZUX1408699

ପ ୁ /Parabeda-181 18 162 1010ଆେଲାକ େମାହ(ି ପି ରବୀ7�  କମୁାର େମାହ(ି ZUX1409671

ପ ୁ /68182 65 162 1011ଭାdର ମିଶ� ପି ଶ�ୀନିବାଶ ମିଶ�ା  ZUX1412220

�ୀ /Jeypore183 22 162 1012େସାନାଲି ମହାରାଣା ପି ପିତବାସ ମହାରଣା ZUX1423458

ପ ୁ /68184 56 162 1013ପfିୁତା ମିଶ� - ଭାdର ମିଶ�ା ZUX1423698

�ୀ /Pradeep S185 20 162 1014ଉପାସନା ଶମX ଶମX ପି ପ�ଦୀପ ଶମX ZUX1423706

�ୀ /4186 50 162 1015ରଶG ି ମିଶ� !ା ସିମା\ଳ ମିଶ� OR/13/090/340160

�ୀ /1187 20 162 1016ପଲ_ ବୀ ଆଚାg◌ଯ୍� !ା ଚଂଦନ ମିଶ� ZUX1424894

ପ ୁ /Ahuja Nag188 21 162 1017ପ�ତୀକ ଶମX ଶମX ପି ପ�ଦୀପ ଶମX ZUX1425008

ପ ୁ /43189 56 162 1018ସବୂାସ ଚଂଦ�  େଡାରା - ଶ�ୀମଂଟୀନୀ େଡାରା ZUX1425222

�ୀ /plot no.190 23 162 1019େମାନିକା ନାୟକ ନାୟକ - ରୁଚୀକା ନାୟକ ZUX1425289

ପ ୁ /68191 32 162 1020େସୗ�େଯଶ ମିଶ� ପି ଭାdର ମିଶ� ZUX1426022

�ୀ /00192 27 163 1ସଂଗୀତା ବାଗ� ପି ଡiରୁ ବାର� ZUX0705004

�ୀ /00193 62 163 2ସଭୁଦ� ା ରାନୀ ବି3ାସ !ା ରତନ ଚ7�  ପ�ାମାଣିକ ZUX0705178

�ୀ /00194 37 163 3ଶ�ିଲାଥା ଦାସ !ା ମେହଶ ଦାସ ZUX1341221

�ୀ /00195 26 163 4ହୀରାମଣି ଜାନି !ା ଗLୁ ଜାନି ZUX0705350

�ୀ /00196 26 163 5ନିତୁ ପ8ା ପି ପ�ଶନ0  ପ8ା ZUX0705327

ପ ୁ /00197 67 163 6ରତନ ଚ7�  ପ�ାମାଣିକ ପି ରାେମ3ର ପ�ାମାଣିକ ZUX0705160

�ୀ /00198 31 163 7ପ�ିୟ@ା େସ�ୱାଲ ପି କିେଶାକ କମୁାର େସ�ୱାଲ ZUX0705202

�ୀ /00199 28 163 8ସିବାନି େସ�ୱାଲ ପି କିେଶାର କମୁାର େସ�ୱାଲ ZUX0705194

�ୀ /00200 27 163 9କିରa େସ�ୱାଲ ପି କିେଶାର କମୁାର େସ�ୱାଲ ZUX0705186

ପ ୁ /AUROBINDO201 19 163 10ଆଶିଷ କମୁାର ମହାରାଣା ପି ରାଜକିେଶାର ମହାରାଣା ZUX1351915

�ୀ /PARABEDA202 33 163 11ପfୁା,ଳୀ େଭାଇ !ା ଭରତ କମୁାର େଜନା ZUX1303122

ପ ୁ /PARABEDA203 33 163 12ଭରତ କମୁାର େଜନା ପି ସୃଷଟିଧର େଜନା ZUX1304435

ପ ୁ /sailaplaz204 36 163 13ଡାବଳୁ େମେହର ପି ବନମାଳୀ େମେହର FBZ2345957

�ୀ /01205 45 163 14ପ+ୁା,ଳୀ ମହା(ୀ !ା ମେହ3ର ମହା(ୀ OR/12/089/216821

�ୀ /1206 28 163 15େଜ�ାତି ପ�ଭା େଗୗଡ ପି କୃ' ଚ7�  େଗୗଡ ZUX0607564

ପ ୁ /1st lane207 29 163 16େଭରୖବ ପ�ସାଦ ଅଧିକାରୀ ପି ଚିତ ର,ନ ଅଧିକାରୀ ZUX1058825

ପ ୁ /E01208 42 163 17ପ�ସନ0  କମୁାର ମିଶ� ପି ଲFGୀକା( ମିଶ� ZUX1310481

ପ ୁ /02209 52 163 18ଦିଲିପ କମୁାର ପ8ା ପି ରଘନୁାଥ ପ8ା ZUX1273762

ପ ୁ /2210 31 163 20ଶିବାଜୀ ନାୟକ ପି ସଦୁାମ ନାୟକ ZUX0608182

�ୀ /2211 48 163 21ମ,ଳୁା ପାଢ଼ୀ !ା ଦିଲ_ ୀପ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ZUX1296136

ପ ୁ /2212 52 163 22ଅେଶାକ କମୁାର ପ8ା ପି ବାଉରି ବlୁ ପ�ଡା ZUX0941377

�ୀ /2213 50 163 23ସେ(ାଷ ବାଳା ପ8ା !ା ଶାରଦାନ7ନ ପ8ା OR/12/089/214527

�ୀ /2214 38 163 24ମ,ଲୁତା ପ8ା !ା ଅେଶାକ କମୁାର ପ8ା ZUX0941385

ପ ୁ /Line No 2215 27 163 25ଜତୀନ ମିଶ�ା ମା େଜ�ାb0 ା ମିଶ�ା ZUX1360981

�ୀ /03216 55 163 26ଜୟ ବସ( ଲFGୀ !ା ରଘନୁାଥ ପ=ନାୟକ ZUX1288604

ପ ୁ /03217 62 163 27ରଘନୁାଥ ପ=ନାୟକ ପି ମାଧବ ପ=ନାୟକ ZUX1288596

�ୀ /03218 32 163 28ଅନୁଷା ପ=ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପ=ନାୟକ ZUX1289115

�ୀ /3219 59 163 29ସେରାଜା ପଟନାୟକ !ା ରାେଜ7�  କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0609644

�ୀ /3220 31 163 30ଲିପସା ପଟନାୟକ ପି ରାେଜ7�  କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0609685

�ୀ /3221 30 163 31ଜିପସୀ ପଟନାୟକ ପି ରାେଜ7�  କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0609669

ପ ୁ /parabeda222 23 163 32ଶଶିରି କମୁାର େବେହରା ପି ଗଂଗାଧର େବେହରା ZUX1126663

�ୀ /4223 58 163 33କିରଣ ମିଶ� !ା ଭୁବେନ3ର ମିଶ� OR/12/089/214406

�ୀ /4224 50 163 34େଜ�ାb0ା ମଶି� !ା ଜୟ( ମିଶ� LSL1347798

ପ ୁ /4225 39 163 35ମ�ିଗା@ ମିଶ� ପି ରାେଜଶ ମିଶ� ZUX0438218

ପ ୁ /5226 64 163 36ରାେଜଶ କମୁାର ମିଶ� ପି ଶ�ୀ ଭି ଡି ମିଶ� LSL1347749

�ୀ /5227 63 163 37ପ�ମିଳା ମିଶ� !ା ରାେଜଶ କମୁାର ମିଶ� LSL1347731

ପ ୁ /5228 58 163 38ଜୟ( ମିଶ� ପି ବି'ୁେଦବ ମିଶ� OR/12/089/214404

ପ ୁ /5229 19 163 39ସଯୂ; mପ�କାଶ ମିଶ� ପି ଓ� ପ�କାଶ ମିଶ� ZUX1304773

ପ ୁ /6230 64 163 40ପ\ାନନ ନାୟକ ପି ଦୁତିକୃ' ନାୟକ OR/12/089/214483

�ୀ /6231 30 163 41ଅନିରୁ: ପ8ା ପି ଉମାକା( ପ8ା ZUX0609214

�ୀ /6232 28 163 42ସଂଘମିତ� ା ପ8ା ପି ଉମାକା( ପ8ା ZUX0609206

ପ ୁ /07233 53 163 43ଏ� େଯାେଗ3ର ପି ଏ� ଜଗନ0 ାଥ ZUX1224294

�ୀ /07234 48 163 44ଏ� ନାେଗ3ରୀ !ା ଏ� ଯେଗ3ରି ZUX1226190

�ୀ /07235 40 163 45ର,ିତା କମୁାରୀ ନାୟକ !ା େକ ମାଉଲିଢn ନାୟକ ZUX1226216

�ୀ /7236 27 163 46ମାରତୀ ମନୀଶା ପି ମାରତୀ ନାଗ ZUX0607531

4 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /08237 49 163 47ନରସିଂହ େବହରା ପି କ� ୀ'ା େବହରା ZUX0870311

ପ ୁ /08238 22 163 48ଚିନG ୟକମୁାର ରଥ ପି ପ�oୂଲ_ ଚ7�  ରଥ ZUX1049170

ପ ୁ /8239 36 163 49େଗାପାଳ କୃ' ଦାସ ପି ସିତାରାମ ଦାସ LSL2629251

�ୀ /8240 55 163 50ବିନତୀ ଦାଶ !ା ପ�ଫଲୁ ଚ7�  ରଥ LSL1401157

�ୀ /8241 35 163 51ରଶG ିଳତା ପ8ା !ା ର,ିତ ପ8ା ZUX0705129

ପ ୁ /8242 60 163 52ପ�ଫଲୁ ଚ7�  ରଥ ପି ହରିଚ7�  ରଥ LSL1401165

ପ ୁ /8243 28 163 53ବିସGୟ ରଂଜନ ରଥ ପି ପ�ଫଲୁ_  ଚ7�  ରଥ ZUX0643056

�ୀ /8244 35 163 54ଶା(ିଲତା ସାହୁ !ା େଗାପାଳ କୃ' ଦାସ ZUX1188630

ପ ୁ /9245 27 163 55ଅନ0 ଭ କମୁାର ପାତ� ପି ପpୂ; ଚ7�  ପାତ� ZUX0610022

ପ ୁ /9246 45 163 56ଲFGଣ େପWିଆ ପି ସାରଥି େପWିଆ LSL2629277

�ୀ /9247 43 163 57ରାଧା େପTିଆ !ା ଲFGଣ େପTିଆ LSL2629236

ପ ୁ /10248 31 163 58ସଶୁା( କମୁାର ପଟନାୟକ ପି େକଲୖାଶଚ7�  ପଟନାୟକ ZUX0705574

ପ ୁ /10249 53 163 59ନେର7�  ସାହୁ ପି ଲଡୁ ସାହୁ ZUX1140425

�ୀ /10250 49 163 60ଶାରଦା ସାହୁ !ା ନେର7�  ସାହୁ ZUX0465609

ପ ୁ /10251 30 163 61ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର7�  ସାହୁ ZUX0465591

ପ ୁ /11252 72 163 62ସବୁାସ ଚ7�  ଅଧିକାରି ପି େଗାପିନାଥ ଅଧିକାରି OR/12/089/214530

�ୀ /11253 62 163 63ନମିତା ଅଧିକାରି !ା ସବୁାସଚ7�  ଅଧିକାରି OR/12/089/214531

�ୀ /11254 60 163 64ପଦG ନୀ ଅଧିକାରି !ା ସତ�ନାରାୟଣ ଅଧିକାରି ZUX0127191

ପ ୁ /11255 52 163 65ସେୁରଶ ଚ7�  ଅଧିକାରି ପି େଗାପିନାଥ ଅଧିକାରି OR/12/089/214534

ପ ୁ /11256 51 163 66ସସୁା( କମୁାର ଅଧିକାରି ପି େଗାପିନାଥ ଅଧିକାରି OR/12/089/214535

�ୀ /11257 40 163 67ଶ�ୀୟା ଅଧିକାରି ପି ସବୁାସ ଚ7�  ଅଧିକାରି ZUX0208025

�ୀ /12258 39 163 68ସଜୁାତା ସାହୁ !ା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ZUX0607812

ପ ୁ /12259 42 163 69ଶ�ାମ ସ7ୁର ତ�ିପାଠୀ ପି ଦଧୀ ଭବନ ତ�ିପାଠୀ ZUX0822817

�ୀ /13260 29 163 70ସାରିକା ପାଣି ପି ରାମ ଚ7�  ପାଟି ZUX0608679

�ୀ /13261 27 163 71ଭାରତି ପାଣି !ା ରାମ ଚ7�  ପାଣି ZUX0608661

�ୀ /13262 27 163 72ଶିqା ପାଣି ପି ରାମ ଚ7�  ପାଣି ZUX0608646

�ୀ /14263 75 163 73ସାବିତ�ୀ ଭତରା !ା ପ�ଭୂଦାନ ଭତରା ZUX0609511

�ୀ /14264 23 163 74ସଭୁଦ� ା ମଦୁୁଲି ପି େଗାପୀନାଥ ମଦୁୁଲି ZUX1138601

ପ ୁ /15265 49 163 75ନିରାକାର ମଲିକ ପି ଅଗାଧ ୁମଲିକ ZUX0875773

�ୀ /15266 70 163 76େସୗଦାମିନୀ ମଲ_ ିକ !ା ନିରାକର ମଲ_ ିକ ZUX0609180

ପ ୁ /15267 40 163 77ସେ(ାଷ କମୁାର ମଲ_ ିକ ପି ନିରାକର ମଲ_ ିକ ZUX0609487

ପ ୁ /15268 20 163 78େସ0ହଶୀଶ ମଦୂଲୀ ପି ସବୁାଷ ମଦୂଲୀ ZUX1277128

�ୀ /15269 38 163 79ସେୁରଖା ପ8ା !ା ବିକ�ମ ନ7 ରାଉତ ZUX0705111

�ୀ /16270 64 163 80ମଧମିୁତା ପାଳ !ା େଗାପିନାଥ ପ�ସାଦ ପାଳ OR/12/089/214623

ପ ୁ /16271 48 163 81ଦିଲିପକମୁାର ପାଳ ପି େଗାପିନାଥ ପ�ସାଦ ପାଳ OR/12/089/214624

ପ ୁ /17272 25 163 82ଲFGୀକା( ସବର ପି ନିଳକW ଶବର ZUX0822619

ପ ୁ /17273 26 163 83େକଲୖବ� ମିଶ� ପି ସବୁାଶ ଚ7�  ମିଶ� ZUX0705277

ପ ୁ /17274 47 163 84ଦିେନସ କମୁାର ପାଳ ପି େଗାପିନାଥ ପ�ସାଦ ପାଳ LSL1347053

ପ ୁ /17275 61 163 85ନିଳକW ଶବର ପି ବାସେୁଦବ ଶବର ZUX0280768

�ୀ /17276 40 163 86ଭଗବତୀ ଶବର !ା ନୀଳକW ଶବର ZUX0280776

�ୀ /18277 62 163 87ଏ ଲFGି !ା ଏ କୃ' ମ4ୁ;ୀ ZUX0775221

ପ ୁ /18278 46 163 88ମରୁଲୀ େମାହନ ମ4ୂ;ୀ ପି ଏ କୃଷ0 ମ4ୂ;ୀ ZUX0607408

ପ ୁ /18279 40 163 89ଏ ବିକ�ମ କିେଶାର ମ4ୂ;ୀ ପି କୃଷ0 ମ4ୂ;ୀ ZUX0607358

ପ ୁ /18280 76 163 90ଏ କୃ' ମ4ୁ;ୀ ପି ଏ ବିସନୁାଥ ବିସନୁାଥ ZUX0775213

�ୀ /18281 33 163 91ପ�rା ପ�ବୀଣା ପି ଏ କୃଷ0 ମ4ୂ;ୀ ZUX0607382

�ୀ /18282 41 163 92ଆଲ_ ୁ  ରାମାନୀଲିମା !ା ଆଲ_ ୁ  ମରୁଲୀ େମାହନ ମ4ୂ;ୀ ZUX0607374

ପ ୁ /19283 46 163 93ସେରାଜ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଦୀନବlୁ ବିେଶାଇ ZUX0126771

�ୀ /19284 37 163 94ସଶGତିା ବିେଶାଇ !ା ସେରାଜ କମୁାର ବିେଶାଇ ZUX0126789

ପ ୁ /19285 66 163 95କିେଶାର ଚ7�  େହାତା ପି ଗ�ାଧର େହାତା ZUX0525329

�ୀ /19286 51 163 96କାେବରୀ େହାତା !ା କିେଶାର ଚ7�  େହାତା ZUX0525337

�ୀ /19287 39 163 97କାଜଲ େହାତା ପି କିେଶାର ଚ7�  େହାତା LSL1411180

ପ ୁ /19288 38 163 98ଶିବ ପ�କାଶ େହାତା ପି କିେଶାର ଚ7�  େହାତା LSL1411172

�ୀ /19289 32 163 99କିରa େହାତା ପି କିେଶାର ଚ7�  େହାତା ZUX0280891

�ୀ /19290 48 163 100ସମିୁତ� ା ପ8ା !ା ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ପ8ା ZUX0610097

�ୀ /20291 47 163 101କମୁାରୀ ମହାନ7ିଆ !ା ପବିତ�  ମହାନ7ିଆ OR/12/089/212812

ପ ୁ /22292 40 163 102ଜୟରାମ ପରଜା ପି କମଳୁ ପରଜା LSL1348705

ପ ୁ /23293 55 163 103ସଦା ମାଝି ପି ରଘ ୁମାଝି OR/12/089/216194

�ୀ /23294 50 163 104ଧନୀsା ମାଝି !ା ସଦା ମାଝି OR/12/089/216195

ପ ୁ /23295 46 163 105ଧନୁଜ; ୟ ମାଝୀ ପି ପଦଲାମ ମାଝୀ ZUX0875591

�ୀ /23296 36 163 106ରତନୀ ମାଝୀ !ା ଧନୁଜ; ୟ ମାଝୀ ZUX0875609

�ୀ /24297 45 163 107ଡାଳିi ପରଜା !ା ହରି ପରଜା LSL1348200

ପ ୁ /25298 32 163 108ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ ପି ଭାଗୀରଥି ନାୟକ ZUX0775205

5 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /25299 67 163 109ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ ZUX0281451

�ୀ /25300 47 163 110ପ�ଭାସିନି ସାହୁ !ା ବିଜୟକମୁାର ସାହୁ ZUX0391656

ପ ୁ /25301 43 163 111ସେ(ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LSL1346683

ପ ୁ /26302 55 163 112ଯଦୁ ପରଜା ପି ଗରୁୁ ପରଜା OR/12/089/216205

�ୀ /26303 50 163 113ରାେଧଇ ପରଯା !ା ଯଦୁ ପରଯା OR/12/089/216206

ପ ୁ /26304 53 163 114ଏ� ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଏ� ଆKା ରାଓ ZUX0128363

ପ ୁ /26305 47 163 115ଏ� ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ� ଆKା ରାଓ ZUX0770909

ପ ୁ /26306 45 163 116ଏ� ପ�କାଶ ରାଓ ପି ଏ� ଆKାରାଓ ZUX0128371

�ୀ /27307 45 163 117ଡେମଇ ପରଯା !ା ଲFGଣ ପରଯା ZUX0770891

ପ ୁ /28308 35 163 118ତ�ିନାଥ ମାଝୀ ପି ସନୁ ମାଝୀ LSL1529338

ପ ୁ /28309 55 163 119ପ�ଦିt କମୁାର ପ8ା ପି ଆନ7ଚ7�  ପ8ା LSL1348069

�ୀ /28310 53 163 120ପ�ମିଳା ପ8ା !ା ପ�ଦିପ କମୁାର ପ8ା LSL1347582

ପ ୁ /28311 25 163 121ଚ7ନ ପ8ା ପି ପ�ଦୀପ ପ8ା ZUX0875856

ପ ୁ /28312 34 163 122ସ,ୟ େସଠି ପି ସତ�ବାଦୀ େସଠି ZUX0128389

ପ ୁ /29313 50 163 123ଡiରୁ ପରଜା ପି ଟିବୁ ପରଜା OR/12/089/216213

�ୀ /29314 45 163 124ଭଗବତୀ ପରଜା !ା ଡiରୁ ପରଜା OR/12/089/216214

�ୀ /30315 45 163 125ଲଳିତା ଗାଦବା !ା ରେମଶ ଗାଦବା ZUX0486506

ପ ୁ /30316 30 163 126େରାଶନ ଗାଦବା ପି ରେମଶ ଗାଦବା ZUX0438820

ପ ୁ /30317 26 163 127କିରଣ ମହାରଣା ପି ତାରିଣୀ ମହାରଣା ZUX0705475

ପ ୁ /30318 65 163 128ବୁଦୁରା ନାୟକ ପି ବୁଦୁ ନାୟକ OR/12/089/216216

�ୀ /30319 60 163 129େଗାରି ନାୟକ !ା ବୁଦୁରା ନାୟକ OR/12/089/216217

ପ ୁ /30320 46 163 130ମାଧବ ନାୟକ ପି ବୁଦୁରୁ ନାୟକ OR/12/089/216218

ପ ୁ /30321 42 163 131ମରୁଲୀ ନାୟକ ପି ବୁଦୁରା ନାୟକ LSL1348697

ପ ୁ /30322 40 163 132କାହ0 ୁ  ନାୟକ ପି ବୁଦୁରା ନାୟକ LSL1412568

�ୀ /30323 39 163 133େଗୗରୀ ନାୟକ !ା ମାଧବ ନାୟକ LSL1346782

ପ ୁ /30324 60 163 134ଇ7�  ପଯୁାରି ପି ଡiରୁ ପଯୁାରି OR/12/089/216390

�ୀ /30325 50 163 135ଧେନଇ ପଯୁାରି !ା ଇ7�  ପଯୁାରି OR/12/089/216391

ପ ୁ /30326 41 163 136ଗLୁ ପଜୂାରୀ ପି ରଘନୁାଥ ପଜୂାରୀ ZUX0875583

ପ ୁ /30327 26 163 137ପ@ଜ ପଜୂାରୀ ପି ଦେନଇ ପଜୂାରୀ ZUX1016104

�ୀ /31328 39 163 138ମାଳତୀ ମାଳି !ା ମାଧବ ମାଳି OR/12/089/216620

ପ ୁ /31329 39 163 139ଦଇତାରି ମାଳି ପି ଉଧ;ବ ମାଳି OR/12/089/216618

ପ ୁ /31330 45 163 140େଗାପାଳ ନାୟକ ପି ବୁଦୁରା ନାୟକ LSL1346865

�ୀ /31331 41 163 141ପଦG ା ନାୟକ !ା େଗାପାଳ ନାୟକ LSL1346717

ପ ୁ /31332 60 163 142ଗLୁ ପଜୁାରୀ ପି ରଘନୁାଥ ପଜୁାରୀ OR/12/089/216410

�ୀ /32333 54 163 143ସବୁp; ଭୁମିଆଁ !ା ମନିୁରାମ ଭୁମିଆଁ ZUX0129353

ପ ୁ /34334 51 163 144ଧନୁଯ�;ୟ ମାଝି ପି ପଦଲାମ ମାଝି LSL1346832

�ୀ /34335 45 163 145ରତ0 ା ମାଝୀ !ା ଧନୁଜ; ୟ ମାଝୀ LSL1347483

ପ ୁ /35336 57 163 146ସିମା\ଳମ େମାହପାତରା - ର,ୀତା ପଢ଼ୀ ZUX1351766

�ୀ /35337 54 163 147ର,ୀତା ପଢ଼ୀ !ା ସିମା\ଳମ େମାହପାତରା ZUX1351758

ପ ୁ /35338 19 163 148ଅବିନାଶ େମାହପାତରା ପି ସିମା\ଳମ େମାହପାତରା ZUX1351741

ପ ୁ /35339 65 163 149ଡiରୁ ଭତ�ା ପି ତୁଲୁ ଭତ�ା LSL1347509

ପ ୁ /35340 47 163 150ଧାନସିଂ ଭତ�ା ପି ମତିରାମ ଭତ�ା ZUX0704890

�ୀ /35341 46 163 151ସiାରୀ ଭତ�ା !ା ଧାନସିଂ ଭତ�ା ZUX0704874

ପ ୁ /35342 29 163 152େଗାେଣଶ ଭତ�ା ପି ଧାନସିଂ ଭତ�ା ZUX0704866

�ୀ /35343 48 163 153ଯଶGୀ େକୗର !ା ବଲଦୀପ ସିଂ ZUX0770867

ପ ୁ /35344 40 163 154ବଳଦୀପ ସିଂ ପି ମଦନ ସିଂ ZUX0770883

ପ ୁ /35345 40 163 155ରେମସ ସିଂ ପି ମଦନ ସିଂ LSL1347533

ପ ୁ /35346 39 163 156ସବୁାସ ସିଂ ପି ମଦନ ସିଂ ZUX0770875

�ୀ /36347 48 163 157ସrୁାନୀ ନାୟକ !ା ନିରାକାର ପରିuା ZUX0705459

�ୀ /36348 60 163 158ସର3ତି ପରିଛା !ା ଶରତଚ7�  ପରିଛା OR/12/089/216401

ପ ୁ /36349 60 163 159ନିରାକାର ପରିuା ପି କିଶରଚ7ର ପରିuା ZUX0705467

ପ ୁ /36350 38 163 160େଦବପ�ସାଦ ପରିଛା ପି ଶରତଚ7�  ପରିଛା OR/12/089/216402

ଅ /36351 28 163 161ଚ7ନା ପରିଛା !ା ସଂଜୟ ପତ�ି ZUX0705012

ପ ୁ /36352 26 163 162ସନୁୀଲ ପରିଛା ପି ନିରାକାର ପରିଛା ZUX0875831

�ୀ /38353 48 163 163ଟି ରାେଜ3ରୀ !ା ଟି େଭେ@େଟ3ର ରାଓ LSL1529411

ପ ୁ /38354 64 163 164ବୃ7ାବନ ନାୟକ ପି ବ� ଜ େମାହନ ନାୟକ LSL1347996

�ୀ /38355 59 163 165େହମ ନାୟକ !ା ବୃ7ାବନ ନାୟକ LSL1347970

�ୀ /38356 38 163 166ମାଧରୁୀ ନାୟକ ପି ବୃ7ାବନ ନାୟକ LSL1347988

�ୀ /38357 34 163 167ନିଳମଣୀ ନାୟକ ପି ବ7ାବନ ନାୟକ LSL1529056

�ୀ /38358 26 163 168େଶୖଳଜା ନାୟକ ମା େହମ ନାୟକ ZUX0875674

ପ ୁ /38359 54 163 169ହରିପ�ସାଦ ପ8ା ପି ହେରକୃ' ପ8ା OR/12/089/216422

�ୀ /38360 48 163 170େସ0ହଲତା ପ8ା !ା ହରପ�ସାଦ ପ8ା OR/12/089/216423

6 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /38361 52 163 171ଟି େଭେ@େଟ3ର ରାଓ ପି ବୀରଭଦ�  ତାେଡ଼ପାଲ_ ୀ LSL1529429

ପ ୁ /38362 33 163 172ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି େଗାେଣଶ ସାହୁ ZUX0770859

�ୀ /38363 24 163 173ରି@ି ସାହୁ !ା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ZUX1040070

ପ ୁ /39364 52 163 174ରାଜୁ ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ LSL1364553

�ୀ /39365 44 163 175ଜୟ(ୀ ସାହୁ !ା ରାଜୁ ସାହୁ LSL1364546

�ୀ /40366 60 163 176ବଉରିପାଲି ସେରାଯିନି . !ା କୃ'ାମ4ୁV . OR/12/089/216243

ପ ୁ /40367 43 163 177ଜି ଶ@ର ରାଓ . ପି କୃ'ାମ4ୁV . OR/12/089/216244

�ୀ /40368 60 163 178ରତନି ଅମାନତ� !ା କେହ0 ଇ ଅମାନତ� ZUX0668459

ପ ୁ /40369 50 163 179କେହ0 ଇ ଅମାନାତ� ପି ପଦଲାମ ଅମାନାତ� LSL1348689

ପ ୁ /41370 62 163 180େକଳୖାଶଚ7�  ପଟନାୟକ ପି ଧକୂନୁାଥ ପଟନାୟକ ZUX0705483

ପ ୁ /41371 46 163 181ଅନିଲ ପ=ନାୟକ ପି ଗେୁL3ର ପ=ନାୟକ ZUX0608414

�ୀ /41372 39 163 182ରାଧୀକା ପ=ନାୟକ !ା ରେମଶ ଚ7�  ପ=ନାୟକ ZUX0822841

�ୀ /41373 33 163 183ଅନିତା ପ=ନାୟକ !ା ଅନିଲ ପ=ନାୟକ ZUX0608406

�ୀ /41374 33 163 184ଉଷାରାଣୀ ପ=ନାୟକ !ା ସନିୁଲ କମୁାର ପ=ନାୟକ ZUX0948471

ପ ୁ /41375 51 163 185ଭି ରେମଶ ଚ7�  ପ=ନାୟକ ପି ଭି. ଲFGୀନାରାୟଣ ପ=ନାୟକ ZUX0822320

�ୀ /41376 47 163 186କମୁଦୁୁନୀ ପ=ନାୟକ !ା େକୖଳାସ ପ=ନାୟକ ZUX0875666

ପ ୁ /41377 46 163 187ସନିୁଲ କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ଗେୁL3ର ପ=ନାୟକ ZUX0875617

�ୀ /41378 33 163 188ଉଷାରାଣୀ ପ=ନାୟକ !ା ସନିୁଲ କମୁାର ପ=ନାୟକ ZUX0875633

�ୀ /41379 43 163 189ଜହ0 ବି ପ=ନାୟକ !ା େଶସଗିୁରି ପ=ନାୟକ OR/12/089/216250

�ୀ /41380 54 163 190ଏମ ସେରାଜିନି !ା ବି ସିମା\ଳ ପ=ନାୟକ ZUX1144823

�ୀ /42381 72 163 191ଲFGୀ ଅଧିକାରୀ !ା ବାସେୁଦବ ଅଧିକାରୀ OR/12/089/216462

�ୀ /42382 52 163 192ସମିୁତା ଅଧିକାରୀ !ା ଶରତ ଚ7�  ଅଧିକାରୀ LSL1346626

ପ ୁ /42383 43 163 193ପpୁ;ଚ7�  ଅଧିକାରୀ ପି ବାସେୁଦବ ଅଧିକାରୀ LSL1346709

ପ ୁ /42384 43 163 194ରେମସଚ7�  ଅଧିକାରୀ ପି ବାସେୁଦବ ଅଧିକାରୀ OR/12/089/216464

ପ ୁ /42385 40 163 195ବି!ନାଥ ଅଧିକାରୀ ପି ବାସେୁଦବ ଅଧିକାରୀ OR/12/089/216465

�ୀ /42386 39 163 196ସ�ୀତା ଅଧିକାରୀ !ା ପpୂ; ଚ7�  ଅଧିକାରୀ ZUX0948588

ପ ୁ /42387 21 163 197ସବୁରଂଶ ୁଅଧିକାରୀ ପି ଶରତ ଅଧିକାରୀ ZUX1210442

�ୀ /43388 38 163 198ଦୀପମାଲା ପାଲ !ା ସମେର7�  ସାହୁ ZUX1358522

�ୀ /43389 38 163 199ଦୀପମାଳା ପାଳ !ା ସମେର7�  ସାହୁ ZUX1249168

ପ ୁ /43390 80 163 200ଲFGୀଧର ସାହୁ ପି ରାଧାେମାହନ ସାହୁ OR/12/089/216466

ପ ୁ /43391 66 163 201ହରିହର ସାହୁ ପି ଭଜରାମ ସାହୁ ZUX0822726

�ୀ /43392 61 163 202ମେନାରମା ସାହୁ !ା ହରିହର ସାହୁ ZUX0822742

�ୀ /43393 45 163 203ସପୁ�ଭା ସାହୁ !ା ସେ(ାଷ ସାହୁ ZUX0281469

ପ ୁ /43394 45 163 204ସେ(ାସ ସାହୁ ପି ଲFGୀଧର ସାହୁ OR/12/089/216467

�ୀ /44395 43 163 205ଶଭୁଶ�ୀ ପ8ା !ା ରେମଶଚ7�  ପ8ା LSL1462746

ପ ୁ /45396 61 163 206କ� ୀ'ା େଦାରା ପି ଅରବି7 େଦାରା ZUX0704924

�ୀ /45397 55 163 207ଗୀତା,ଳି େଦାରା !ା କୃ' େଦାରା ZUX0704932

�ୀ /45398 45 163 208ଲFGି ପରଯା !ା ବଳି ପରଯା OR/12/089/216167

�ୀ /45399 39 163 209ମମତା ପରିଜା !ା ସବୁ� ତ କମୁାର ପରିଡା ZUX0607952

ପ ୁ /45400 60 163 210ଧନୁଜ; ୟ ପଜୁାରି ପି ଶ�ାମ ପଜୁାରି OR/12/089/216475

�ୀ /45401 58 163 211ଚ7�ମା ପରଜା !ା ଧନୁଜ; ୟ ପଜୁାରି OR/12/089/216476

ପ ୁ /45402 42 163 212ନିଳକW ପଜୁାରୀ ପି ଧନୁଜ; ୟ ପଜୁାରୀ LSL1347913

�ୀ /45403 42 163 213ଚ7�ମଣୀ ପଜୁାରୀ !ା ନିଳକW ପଜୁାରୀ LSL1347905

ପ ୁ /46404 46 163 214ମେନାଜ କମୁାର ବାରିକ ପି ହେର କୃ' ବାରିକ ZUX0308098

�ୀ /46405 38 163 215କରବୀଲତା ବାରିକ !ା ମେନାଜ କମୁାର ବାରିକ ZUX0308106

ପ ୁ /46406 50 163 216ଗମୁର ଭତ�ା ପି ହରି ଭତ�ା ZUX0770842

�ୀ /46407 45 163 217ସମୀର ଭତ�ା !ା ଗମର ଭତ�ା ZUX0770834

�ୀ /46408 52 163 218ମତି ପରଜା !ା ଗଲୁା ପରଜା LSL1347608

ପ ୁ /46409 45 163 219ଗଲୁା ପରଜା ପି ଘାସି ପରଜା LSL1348663

�ୀ /47410 48 163 220ଅମିତା ମହାପାତ� !ା ରାମଚ7�  ମହା(ି ZUX0281477

ପ ୁ /47411 51 163 221ରାମଚ7�  ମହା(ି ପି ପ�ଫଲୁ_  ଚ7�  ମହା(ି ZUX0281485

ପ ୁ /48412 50 163 222ପ�ଫୁଲ_  େବେହରା ପି କା(ାର େବେହରା LSL1518489

�ୀ /48413 45 163 223ଗଊରୀ େବେହରା !ା ପ�ଫୁଲ_  େବେହରା LSL1518018

�ୀ /48414 55 163 224ଗଉରୀ ସାହୁ !ା ରଜନୀ କା( ସାହୁ LSL1412857

ପ ୁ /49415 26 163 225େକ. ଧମ;ରାଜୁ ପି େକ. ନାରାୟଣ ZUX0705608

ପ ୁ /49416 23 163 226େକ ହରିଶ ପି େକ ନାରାୟଣ ZUX1140524

�ୀ /49417 47 163 227େକ େହମଲତା !ା େକ ନାରାୟଣ ZUX1140482

ପ ୁ /49418 56 163 228େକ ନାରାୟଣ ପି େକ ଜଗନ0 ାଥ ZUX1140557

ପ ୁ /50419 63 163 229ଅଭିମନ� ୁବାଡତ�ା ପି େFତ�ବାସୀ ବାଡତ�ା OR/21/089/214247

�ୀ /50420 56 163 230ତମାଳ ବାଡତ�ା !ା ଅଭିମନ� ୁବାଡତ�ା OR/12/089/214248

ପ ୁ /50421 38 163 231ଭାdର ବାଡତ�ା ପି ଅଭିମନ� ୁବାଡତ�ା OR/12/089/214249

�ୀ /50422 81 163 232ମାଳତି ପରଯା ପି ଘାସି ପରଯା OR/12/089/216270

7 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /50423 39 163 233ବୃ7ା ପରଜା ପି ଘାସି ପରଜା LSL1462753

�ୀ /51424 49 163 234ଅନୁପମା ପାଣିଗ�ାହୀ !ା କୃ'ଚ7�  ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1347889

�ୀ /52425 38 163 235ଯେଶାଦା ନାୟକ !ା ପଶ ୁ;  ନାୟକ ZUX0770628

ପ ୁ /52426 60 163 236ଜଗନ0 ାଥ ପରଜା ପି ସନ�ାସି ପରଜା LSL1518554

�ୀ /52427 55 163 237କମଳା ପରଯା !ା ଜଗନ0 ାଥ ପରଯା ZUX0770826

�ୀ /53428 24 163 238ବାସ(ୀ ନାୟକ ପି ରବି ନାୟକ ZUX1228170

ପ ୁ /53429 65 163 239ବଳଭଦ�  ପରଯା ପି ସନ�ାସି ପରଯା OR/12/089/216277

�ୀ /53430 57 163 240ଚ7� ମା ପରଯା !ା ବଳଭଦ�  ପରଯା OR/12/089/216278

ପ ୁ /53431 43 163 241ବୃ7ା ରlାରୀ ପି ତୁଳାରାମ ରlାରୀ ZUX0668475

�ୀ /54432 40 163 242ଏ� ବିଜୟଲFGୀ ପି ଏ� ଆପାରାଓ LSL2377711

�ୀ /54433 23 163 243ଏମ ଦୀLି ପି ଏମ ଆKା ରାଓ ZUX1017086

ପ ୁ /54434 39 163 244ଗଣୁ ସିଂ ମାଝୀ ପି ରାନୁ ମାଝୀ ZUX0888388

ପ ୁ /54435 24 163 245ଦିବ� ର,ନ ପାଳ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ପାଳ ZUX0875732

�ୀ /54436 65 163 246ଏମ ରାମଲୁାମା ରାଓ !ା ଏ ଲାଛାନା ରାଓ LSL2373678

ପ ୁ /54437 50 163 247ଏମ ଆKା ରାଓ ପି ଏମ. ଲF0ଣ ରାଓ LSL2373546

�ୀ /54438 38 163 248ମ,ଲୁତା ସାହୁ - ସବୁଳ ରାୟ ZUX1153451

ପ ୁ /55439 56 163 249ଭୁବେନ3ର ମିଶ� ପି େପ�ମ ଶ@ର ମିଶ� OR/12/089/214405

ପ ୁ /55440 55 163 250ଡiରୁ ପରଜା ପି ଚ7�  ପରଜା LSL2373611

ପ ୁ /56441 57 163 251ଏମ ରାମା ରାଓ ମା ଏମ କମଳା  ZUX0128405

ପ ୁ /56442 58 163 252ସହେଦବ ନାଯକ - େଗାଲାପ ନାଯକ ZUX1095207

ପ ୁ /56443 58 163 253ସହେଦବ ନାୟକ ପି େଗାଲାପ ନାୟକ ZUX1127356

�ୀ /56444 51 163 254ଶମVଳା ନାୟକ !ା ଈ3ର ଚ7�  ନାୟକ LSL1529288

�ୀ /56445 47 163 255େଗାଲାପ ନାୟକ !ା ସହେଦବ ନାୟକ LSL1529304

ପ ୁ /56446 57 163 256ସିମାଦ� ୀ ପାଳ ପି େଗାପିନାଥ ପାଳ LSL1529312

�ୀ /56447 28 163 257ପ�ିୟ@ା ପାଳ ପି ସିମାଦ� ି ପାଳ ZUX0705053

�ୀ /56448 56 163 258ବାସ(ିମାଳା ପ8ା !ା ସିମାଦ� ୀ ପାେଲା LSL1529296

�ୀ /56449 49 163 259ଯମନୁା ପରଯା !ା ଜଗନ0 ାଥ ପରଯା ZUX0770636

ପ ୁ /56450 31 163 260ବିଶ ୁପରଜା ମା ଜମନୁା ପରଜା ZUX1249366

�ୀ /57451 55 163 261ଜି ରାେଜ3ରୀ . !ା େଭ@ଟରାଓ . ZUX0770644

�ୀ /57452 50 163 262ବତି ପରଯା !ା କମୁଟିୁ ପରଯା OR/12/089/216286

ପ ୁ /57453 71 163 263ରାେକଶ କମୁାର ସିଂ ପି ଚତୁରଗନ ସିଂ ZUX0704999

�ୀ /57454 47 163 264ଶxି ସିଂ !ା ରଜନୀକା( ସିଂ ZUX0704981

�ୀ /58455 48 163 265ରଇଲା ପରଯା !ା େଧାବଲୁ ପରଯା OR/12/089/216288

ପ ୁ /59456 48 163 266ପରଶରୁାମ ନାୟକ ପି ଲଛମନ ନାୟକ ZUX0770651

ପ ୁ /59457 56 163 267ପpୁ; ଚ7�  ପାଢୀ ପି େଗାପିନାଥ ପାଢୀ LSL1413038

ପ ୁ /59458 24 163 268ରାେଜ7�  ପାଢି ପି ପଣୂ;  ଚଂଦ�  ପାଢି ZUX1249291

ପ ୁ /60459 36 163 269ଶ@ର କମୁାର ପ8ା ପି ନରସିଂହ ପ8ା ZUX0128413

ପ ୁ /60460 44 163 270ସେୁର7�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଖଲି ପାଣିଗ�ାହୀ LSL2373397

�ୀ /60461 38 163 271ସବିତା ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ସେୁର7�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0875740

ପ ୁ /60462 43 163 272ବିଦ�ା ପ�ଧାନ ପି ରାମଚ7�  ପ�ଧାନ LSL1529015

�ୀ /60463 38 163 273ମମତା ପ�ଧାନ !ା ବିଦ�ା ପ�ଧାନ LSL1529007

ପ ୁ /61464 56 163 274ସିମା\ଳ ପ8ା ପି ଚକ�  ଧର ପ8ା ZUX0870295

�ୀ /61465 49 163 275ରଶGୀ େରଖା ପ8ା !ା ଶବି ଶ@ର ପ8ା ZUX0822544

�ୀ /61466 47 163 276ଲFGୀ ପ8ା !ା ସିମା\ଳ ପ8ା OR/12/089/212947

�ୀ /61467 78 163 277ସରତ ମrରି େସନାପତି !ା େକଦାର ନାଥ େସନାପତି LSL1463967

ପ ୁ /62468 34 163 278ସରୁୁ ଭତ�ା - ବ3ଜିତ ଭତ�ା ZUX1083880

ପ ୁ /62469 68 163 279କଳୁମଣି ବି3ାଳ ପି କ8ରିୁ ବି3ାଳ OR/12/089/216131

�ୀ /62470 60 163 280ସାବିତ�ି ବି3ାଳ !ା କଳୁମଣି ବି3ାଳ OR/12/089/216132

ପ ୁ /62471 51 163 281ବିନୟ ଭୂଷଣ ବି3ାଳ ପି କଳୁମଣି ବି3ାଳ LSL1347947

ପ ୁ /62472 47 163 282ବି!ଭୁସଣ ବି3ାଳ ପି କଳୁମଣି ବି3ାଳ OR/12/089/216133

�ୀ /62473 45 163 283କqନା ବି3ାଳ ପି ବି3ଭୂଷଣ ବି3ାଳ LSL2380772

�ୀ /62474 44 163 284ଅiିକା ବି3ାଳ !ା ବିନୟ ଭୂଷଣ ବି3ାଳ ZUX0437145

�ୀ /62475 44 163 285କqନା ବି3ାଳ !ା ବି3 ଭୂଷଣ ବି3ାଳ ZUX0607416

ପ ୁ /62476 41 163 286ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ବି3ାଳ ପି କଳୁମଣି ବି3ାଳ OR/12/089/216134

�ୀ /62477 41 163 287ସବିତା ବି3ାଳ !ା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବି3ାଳ ZUX0437186

ପ ୁ /62478 24 163 288ପ�ଭ,ନ ବି3ାଳ ପି ବି3 ଭୂଷଣ ବି3ାଳ ZUX0875864

�ୀ /63479 50 163 289ରାଧା ମଦୁୁଲି !ା ଜଗନ0 ାଥ ମଦୁୁଲି LSL1347558

�ୀ /63480 37 163 290ଅଜ(ା ପାଲ !ା ନେର7�  କମୁାର ପାଲ ZUX0208488

�ୀ /65481 57 163 291ମ,ଳୁା ସାବତ !ା ଶ�ାମସ7ୁର ସାବତ OR/12/089/216313

�ୀ /67482 65 163 292ଭାଗ�ଲତା ପାତ� !ା ରେମଶ ଚ7�  ପାତ� OR/12/089/216317

ପ ୁ /67483 46 163 293ସ,ୟ କମୁାର ପାତ� ପି ରେମଶଚ7�  ପାତ� OR/12/089/216318

ପ ୁ /67484 41 163 294ସମିର କମୁାର ପାତ� ପି ରେମସ ଚ7�  ପାତ� OR/12/089/216319

8 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /67485 38 163 295େମାନରମା ପାତ� ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପାତ� ZUX0705038

�ୀ /67486 38 163 296ଶ�ୀୟା ସାହୁ !ା ରଞିତ ସାହୁ ZUX1083898

�ୀ /68487 41 163 297କବିତା ପଟନାୟକ !ା େଗୗରିପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ZUX0704742

�ୀ /68488 81 163 298ସର!ତି ପାତ� !ା ପରମାନ7 ପାତ� OR/12/089/216321

ପ ୁ /69489 65 163 299ପ\ାନନ ସାହୁ ପି େଗାଦାବରୀଶ ସାହୁ ZUX0128421

�ୀ /69490 62 163 300ଜୟ(ୀ ସାହୁ !ା ପ\ାନନ ସାହୁ LSL1364538

�ୀ /69491 41 163 301ରୀତା ସାହୁ !ା ପରୀ ସାହୁ LSL1364454

ପ ୁ /70492 85 163 302ହରୀH7�  ପ8ା ପି ଆପନା ପ8ା OR/12/089/216330

�ୀ /70493 51 163 303ସl�ାରାଣୀ ପ8ା !ା ସକୁା( ପ8ା OR/12/089/216794

ପ ୁ /70494 50 163 304ଶକୁା( ପ8ା ପି ହରିH7�  ପ8ା OR/12/089/216332

�ୀ /70495 50 163 305ସl�ାରାଣୀ ପ8ା !ା ସକୁା( ପ8ା ZUX1249176

ପ ୁ /70496 45 163 306ଶଶୁା( କମୁାର ପ8ା ପି ହରୀH7�  ପ8ା OR/12/089/216333

ପ ୁ /70497 27 163 307ସiିତ କମୁାର ପ8ା ପି ସକୁା( ପ8ା ZUX1249192

ପ ୁ /70498 22 163 308ସଭୁ@ର ପ8ା ପି ସଶୁା( କମୁାର ପ8ା ZUX1249341

�ୀ /71499 50 163 309େଜାସ0ା ଦାଶ !ା ମେନାଜକମୁାର ଦାଶ LSL2373421

ପ ୁ /71500 89 163 310ମାଧବ ପାଢୀ ପି ବିନାୟକ ପାଢୀ OR/12/089/216335

�ୀ /71501 80 163 311ପଦG ାଳୟା ପାଢୀ !ା ମାଧବ ପାଢୀ OR/12/089/216336

ପ ୁ /71502 58 163 312ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର ପାଢୀ ପି ମାଧବ ପାଢୀ OR/12/089/216839

ପ ୁ /71503 50 163 313ସଧିୁର କମୁାର ପାଢି ପି ମାଧବ ପାଢି OR/12/089/216342

ପ ୁ /71504 48 163 314ସବୁ� ତ କମୁାର ପାଢି ପି ମାଧବ ପାଢି OR/12/089/216343

�ୀ /72505 24 163 315ଶଶୁ�ୀ ଶଭୁ� ତା ନାୟକ ପି ସୀମା\ଳ ନାୟକ ZUX0875641

�ୀ /73506 45 163 316ରାଧା ପରଯଣିୁ !ା ପଦୁ ପରଯା OR/12/089/216093

ପ ୁ /73507 40 163 317ସ,ୟ କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ଏD. େକ. ପ=ନାୟକ OR/12/089/216665

�ୀ /74508 63 163 318େକ ଦୁଗXIା !ା େକ ଭି ଆKା ରାଓ ZUX0208355

ପ ୁ /74509 41 163 319େକ ସରିୁଆ ରାଓ ପି େକ ଭି ଆKା ରାଓ ZUX0208322

�ୀ /74510 41 163 320େକ ଶ�ାମଳା !ା େକ େଗାବି7 ରାଓ ZUX0208330

ପ ୁ /74511 41 163 321େକ େଗାବି7 ରାଓ ପି େକ ଭି ଆKା ରାଓ ZUX0208348

�ୀ /74512 35 163 322େକ ସେ(ାଷୀ !ା େକ ସଯୁ�;ରାଓ ZUX0208314

ପ ୁ /74513 79 163 323ସତ�ନାରାୟଣ ଖାନସମା ପ=ନାୟକପି କୃ'ମ4ୁ;ୀ ଖାନସମା ପ=ନାୟକ LSL1522531

ପ ୁ /74514 71 163 324ଘାସିରାମ ମହାପାତ� ପି ଗେଣଶ ମହାପାତ� ZUX0705368

�ୀ /74515 64 163 325ଇ7ିରା ମହାପାତ� !ା ଘାସିରାମ ମହାପାତ� ZUX0705376

�ୀ /74516 55 163 326ପ�ଭାସିନୀ ମହାପାତ� !ା ଚି4ର,ନ ଦାଶ ZUX0375493

ପ ୁ /74517 45 163 327ସେୁର7�  କମୁାର ମହାପାତ� ପି ସଦାଶିବ ମହାପାତ� LSL1523000

�ୀ /74518 37 163 328ଶ�:ା,ଳୀ ମହାପାତ� !ା ସେୁର7�  କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0438655

ପ ୁ /74519 54 163 329ମେହ3ର ମହା(ି ପି ସଦାସିବ ମହା(ି OR/12/089/216820

ପ ୁ /74520 49 163 330ଶରତ ଚ7�  ମହା(ି ପି ତ�ିନାଥ ମହା(ି ZUX1288653

�ୀ /74521 38 163 331ମଧସୁG ିତା ମହା(ି - ସରତ ଚ7�  ମହା(ି ZUX1273689

�ୀ /74522 37 163 332ମଧସୁGୀତା େମାହା(ି ପି ସରତ ଚ7�  େମାହା(ି ZUX1288661

�ୀ /74523 22 163 333ଅ@ିତା ମହା(ି ପି ମେହ3ର ମହା(ି ZUX1224252

�ୀ /74524 42 163 334ସସG ିତା ପଟନାୟକ !ା ସ,ୟ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0888370

�ୀ /74525 45 163 335ସସୁG ିତା ପ=ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ=ନାୟକ LSL1522424

�ୀ /74526 34 163 336ଶଭୁଶ�ୀ ପ=ନାୟକ !ା ଏସ ଏନ ପ=ନାୟକ LSL2377620

�ୀ /75527 70 163 337ଆର ଜେଗ3ରୀ !ା ଆର ଆଦିନାରାୟଣ େରଡି LSL1444322

�ୀ /75528 36 163 338ପି େସାେ(ାଷୀ େରzୀ !ା ପି ବିେନାଦ େରzୀ ZUX0129247

ପ ୁ /75529 77 163 339ଆଦିନାରାୟଣ େରଡି - ଆର େକ େରଡି LSL1348168

ପ ୁ /75530 46 163 340ଆର ବିେନାଦ େରଡି ପି ଆର ଆଦିନାରାୟଣ େରଡି LSL1364397

ପ ୁ /76531 45 163 341େଲାକନାଥ ପଯୁାରି ପି ଇ3ର ପଯୁାରି OR/12/089/216355

�ୀ /76532 43 163 342ବିମଳା ପଯୁାରି !ା େଲାକନାଥ ପଯୁାରି OR/12/089/216356

ପ ୁ /76533 34 163 343ରବୀ7�  ପଜୂାରୀ ପି େଲାକନାଥ ପଜୂାରୀ ZUX0705244

�ୀ /76534 29 163 344ପଦG ିନ0 ୀ ପଜୂାରୀ ପି େଲାକନାଥ ପଜୂାରୀ ZUX0705236

ପ ୁ /76535 27 163 345ଜଗନ0 ାଥ ପଜୂାରୀ ପି େଲାକନାଥ ପଜୂାରୀ ZUX0705251

�ୀ /76536 27 163 346ଚିତ�  େଲଖା ପଜୂାରୀ ପି େଲାକନାଥ ପଜୂାରୀ ZUX0705269

�ୀ /77537 31 163 347ଚ7� ମା ଜାନି !ା ଗବି7 ଜାନି ZUX0705517

�ୀ /77538 51 163 348ବାଲା ପଜୂାରୀ !ା ମାଧବ ପଜୂାରୀ OR/12/089/216451

�ୀ /78539 31 163 349ପଦG ମନୀ ପଜୁାରୀ !ା ରାମଚ7�  ପଜୁାରୀ ZUX0308353

ପ ୁ /79540 73 163 350େକ ଆପାରାଓ . ପି ଆପଲା!ାମି . OR/12/089/216363

�ୀ /79541 63 163 351େକ ଶା(ାମା . !ା ଆପାରାଓ . OR/12/089/216364

ପ ୁ /79542 55 163 352ବିଜୟ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି କାେମ3ର ଆଚାରୀ ZUX0128470

�ୀ /79543 52 163 353ସମିୁତ� ା ଆଚାରୀ !ା ବିଜୟ କମୁାର ଆଚାରୀ ZUX0128447

�ୀ /79544 42 163 354ଉଷା ଆଚାରୀ !ା ଉମାକା( ଆଚାରୀ ZUX0281501

�ୀ /79545 34 163 355ମାମି ଆଚାରୀ ପି କାେମ3ର ଆଚାରୀ ZUX0128454

�ୀ /79546 32 163 356ରଶG ିତା କମୁାରୀ ଆଚାରୀ ପି ବିଜୟ ଆଚାରୀ ZUX0128439

9 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /79547 36 163 357ମିନତି ସାମଲ ପି ବି3ନାଥ ସାମଲ ZUX0128462

�ୀ /80548 43 163 358ଶିଳାଲିପି ଖଡଗରାୟ !ା ଶିବରତ0  ଖଡଗରାୟ LSL1364405

�ୀ /81549 60 163 359ସ^ାରୀ ପଜୁାରି !ା ଡiରୁ ପଜୁାରି OR/12/089/216395

ପ ୁ /82550 64 163 360ହରିବlୁ ପଜୁାରି ପି ଡiରୁ ପଜୁାରି LSL1461078

�ୀ /83551 47 163 361ଭାରତୀ ନ7 !ା ହୃଷିେକଶ ନ7 ZUX0668590

�ୀ /83552 24 163 362ଇତିଶ�ୀ ନ7 ମା ଭରତୀ ନ7 ZUX1224278

�ୀ /83553 21 163 363େଦବଶ� ନ7 ମା ଭାରତୀ ନ7 ZUX1224245

ପ ୁ /85554 83 163 364ତାରିଣି ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ଶ�ୀନିବାସ ସାହୁ LSL1462704

�ୀ /85555 75 163 365ପ+ୁ,ଳି ସାହୁ !ା ତାରିଣି ପ�ସାଦ ସାହୁ LSL1462696

ପ ୁ /85556 52 163 366ରବି7� ନାଥ ସାହୁ ପି ବୃ7ାବନ ସାହୁ OR/12/089/216413

ପ ୁ /85557 48 163 367ସ,ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ତାରିଣି କମୁାର ସାହୁ LSL1462712

ପ ୁ /85558 32 163 368ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ସାହୁ ZUX0308346

�ୀ /87559 45 163 369ତୁଳାରାମ ରlାରୀ ପି ଚକ�  ରlାରୀ ZUX0770669

�ୀ /88560 27 163 370ରୀ@ି େବେହରା !ା prabin େବେହରା ZUX0705442

ପ ୁ /90561 34 163 371ରାଜୁ ମଦୁୁଲୀ ପି ଧନ ମଦୁୁଲୀ LSL1529403

�ୀ /90562 70 163 372ଚ7� ମା ପାତ� !ା ନାରାୟଣ ପାତ� OR/12/089/216452

�ୀ /91563 22 163 373କନୁୀ ଜାନୀ ମା ତୁଳା ଜାନୀ ZUX1050947

ପ ୁ /92564 45 163 374ସରତଚ7�  ଅଧିକାରୀ ପି ବାସେୁଦବ ଅଧିକାରୀ OR/12/089/216463

ପ ୁ /92565 24 163 375ସବୁ� ତ ଅଧିକାରୀ ପି ଶରତ ଅଧିକାରୀ ZUX0875872

�ୀ /94566 50 163 376ତୁଳା ଜାନି !ା ଚକ�  ଜାନି ZUX0668491

�ୀ /95567 60 163 377ଡମଣିୁ ମଦୁୁଲି !ା ଡi ୁମଦୁୁଲି LSL1348655

ପ ୁ /95568 43 163 378ତ�ିନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ଡi ୁମଦୁୁଲି LSL1348671

�ୀ /96569 58 163 379ଅଚ;ନା କମୁାରୀ ପ8ା !ା ଗ�ାଧର ପାନିଗ�ାହୀ ZUX0704957

ପ ୁ /96570 63 163 380ଗ�ାଧର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଲାକନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0704940

�ୀ /96571 49 163 381ମିନତୀ କମୁାରୀ ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ଉେମଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0705152

ପ ୁ /96572 43 163 382ମାନସ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଜଗନ0 ାଥ ପାଣିଗ�ାହି LSL1412550

�ୀ /96573 30 163 383ସିxା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଗ�ାଧର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0704973

ପ ୁ /96574 51 163 384ଉେମଶ ପ�ସାଦ ରଥ ପି ମେହ3ର ରଥ ZUX0822445

�ୀ /97575 54 163 385ଶିବାଜି ମଖୁାଜV ପି ବି. ମଖୁାଜV OR/12/089/216656

ପ ୁ /98576 87 163 386ମନG ଥ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ OR/12/089/216515

�ୀ /98577 80 163 387ପଦG ାବତି ସାହୁ !ା ମନG ଥ ସାହୁ OR/12/089/216516

ପ ୁ /98578 54 163 388ପ�ଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ମନG ଥ ସାହୁ OR/12/089/216517

�ୀ /98579 41 163 389ବଇଯୟ(ିମାଳା ସାହୁ !ା ପ�ଦିପକମୁାର ସାହୁ OR/12/089/216518

�ୀ /98580 28 163 390ପ�ିୟ@ା ସାହୁ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0704734

�ୀ /98581 24 163 391ପ�rାସା ସାହୁ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0875724

�ୀ /98582 24 163 392ପ�ିୟାଶଂ ସାହୁ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0875559

ପ ୁ /99583 64 163 393ମେହଶଚ7�  ଦାସ ପି ତ�ିନାଥ ଦାସ OR/12/089/216533

ପ ୁ /99584 60 163 394ରଶGିର,ନ ଦାସ ପି ହାଡିବlୁ ଦାସ ZUX1041581

�ୀ /99585 54 163 395ଶସୁମା ଦାସ !ା ମେହଶ ଦାସ OR/12/089/216534

ପ ୁ /99586 36 163 396ପ�ଣୟ ଦାସ ପି ରବି7�  ନାଥ ଦାଶ ZUX0705137

�ୀ /99587 34 163 397ଅଭିପସା ଦାସ ପି ମେହଶ ଚ7�  ଦାସ ZUX0948455

�ୀ /99588 32 163 398ସଚିୁତ�ା ଦାସ ପି ପ�ଣୟ ଦାଶ ZUX0705145

�ୀ /99589 56 163 399ଉଷାରାଣୀ ମିଶ� !ା ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ� ZUX0776922

ପ ୁ /99590 30 163 400ମେନାଜ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଲାକନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0775254

ପ ୁ /99591 26 163 401ସରୁଜ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଲାକନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0775247

ପ ୁ /99592 23 163 402ଏମ େଭ@ାଟା ରାମାଣା ପି ଏମ କ�ି'ା ZUX1164904

ପ ୁ /99593 68 163 403ଭଗବାନ ଟାକ� ୀ - . . ZUX1164854

�ୀ /100594 48 163 404କନକଲତା ପାଢୀ !ା ଅମଲୁ�କୃ' ପ8ା LSL1347855

ପ ୁ /100595 48 163 405ଅମଲୁ�କୃ' ପ8ା ପି ଜଗନ0 ାଥ ପ8ା OR/12/089/216543

�ୀ /100596 48 163 406ସଲୁତା ପ8ା !ା ଅତୁଲ� ପ8ା LSL1347848

ପ ୁ /100597 22 163 407ପଵନ କମୁାର ପ8ା ପି ଅମଲୁ�କୃ' ପ8ା ZUX1051051

�ୀ /102598 34 163 408ରୁମଲି େଜନା !ା ସ,ିବ ପ=ନାୟକ ZUX0948562

�ୀ /102599 26 163 409ଆର ଲFGୀ ପି ଆର.ଆପା ରାଓ ZUX0704882

ପ ୁ /102600 63 163 410ପ�ଫୁଲ_  ଚ7�  ନାୟକ ପି େଗାବି7 ନାୟକ ZUX0525352

ପ ୁ /102601 56 163 411ବିପିନ ବିହାରୀ ନାୟକ ପି େକ.ସିଏଚ. ନାୟକ LSL1522770

�ୀ /102602 38 163 412ରୁକଣୁୀ ନାୟକ !ା କହ0 ୁ  ନାୟକ ZUX0128488

�ୀ /102603 37 163 413ମ8ୁରୁୀ ନାୟକ !ା ମରୁଲୀ ନାୟକ LSL1518893

ପ ୁ /102604 42 163 414ସଂଜୀବ ପଟନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ7�  ପ=ନାୟକ ZUX0486563

�ୀ /102605 67 163 415କ� ି'ା କମୁାରୀ ପ=ନାୟକ !ା ଶରତ ଚ7�  ପ=ନାୟକ ZUX0822650

ପ ୁ /102606 83 163 416େଦେବ7� ନାଥ ପଟନାୟକ ପି ଲFGଣ ପଟନାୟକ OR/12/089/216549

�ୀ /102607 79 163 417େସ0ହଲତା ପ=ନାୟକ !ା େଦେବ7� ନାଥ ପ=ନାୟକ OR/12/089/216550

ପ ୁ /102608 74 163 418ରେମଶ ଚ7�  ପ=ନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ପ=ନାୟକ ZUX0128496

10 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /102609 71 163 419କୃ'ା ପ=ନାୟକ !ା ରେମଶ ଚ7�  ପ=ନାୟକ OR/12/089/146023

ପ ୁ /102610 54 163 420ହରପ�ସାଦ ପ=ନାୟକ ପି େଦେବ7� ନାଥ ପ=ନାୟକ OR/12/089/216552

�ୀ /102611 51 163 421ଶୀଲା ପ=ନାୟକ !ା ହରପ�ସାଦ ପ=ନାୟକ LSL1444280

�ୀ /103612 50 163 422ସବୀତା ପ=ନାୟକ !ା କୃ'ଚ7�  ଦାସ OR/12/089/216564

�ୀ /104613 50 163 423ସବିତା ପ8ା ପି ଭାଗିରଥି ସାବତ ZUX0704783

�ୀ /104614 70 163 424ସବୁସିନି ସାବତ !ା ଭାଗିରଥି ସାବତ OR/12/089/216568

�ୀ /104615 45 163 425ନିେବଦିତା ସାବତ !ା ସେ(ାଷ କମୁାର ସାବତ ZUX0875682

ପ ୁ /104616 38 163 426ସେ(ାସ କମୁାର ସାବତ ପି ଭାଗିରଥି ସାବତ OR/12/089/216573

�ୀ /104617 31 163 427େଜ�ାb0ାରାଣୀ ସାବତ ପି ପ�ହ_ ାଦ ସାବତ ZUX0208363

ପ ୁ /104618 26 163 428ରାେକଶ କମୁାର ସାବତ ପି ପ�ହଲ_ ାଦ ସାବତ ZUX0704809

�ୀ /104619 23 163 429ପ�ିୟ@ା ସାବତ ମା ଲFGୀପ�ିୟା ସାବତ ZUX0948570

ପ ୁ /105620 56 163 430ସନୁ ମାଝୀ ପି ରାମଚ7�  ମାଝୀ ZUX0208389

�ୀ /105621 40 163 431ସବିତା ରାଣୀ ମାଝୀ !ା ଗଣୁ ସିଂ ମାଝୀ ZUX0208371

ପ ୁ /105622 72 163 432ଆର ଏନ ପାଢୀ ପି ଅଗାଧ ୁପାଢୀ OR/12/089/214487

ପ ୁ /105623 57 163 433ଆଶିଷ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ ZUX0705491

ପ ୁ /105624 54 163 434େଦେବଶ ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ ZUX0705509

�ୀ /105625 49 163 435ଅରୁଣା ପାଢୀ !ା େଦେବଶ ପାଢୀ OR/12/089/338796

ପ ୁ /105626 49 163 436ସନିୁଲ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଚ7�  େଶଖର ପାଢୀ ZUX0438945

ପ ୁ /105627 46 163 437ପଣୂ; ଚ7�  ପାଢୀ ପି ଭାdର ପାଢୀ ZUX1210509

�ୀ /105628 43 163 438ଅ,ନା ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ ZUX0704817

�ୀ /105629 42 163 439ସଉଦାମିନି ପାଢୀ ପି ଆର ଏନ ପାଢୀ OR/12/089/216804

�ୀ /105630 41 163 440ପ�ିୟ ର,ନୀ ପାଢୀ !ା ସନିୁଲ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0438937

�ୀ /105631 36 163 441ପ�ଗତି ପାଢୀ !ା ଲFGୀ ନାରାୟଣ ପାଢୀ ZUX0391755

ପ ୁ /106632 58 163 442ପୃଥୀରାଜ ଭୁୟ� ପି ଗଉରା� ଭୁୟ� OR/12/089/216576

ପ ୁ /106633 55 163 443ପଦG ନାଭ ଭୁୟ� ପି ଗଉରା� ଭୁୟ� OR/12/089/216578

ପ ୁ /106634 53 163 444ଯଧିୁsିର ଭୁୟ� ପି ଗଉରା� ଭୁୟ� OR/12/089/216580

�ୀ /106635 33 163 445ଭବାନୀ ଭୂୟ� ପି ପୃ�ୀରାଜ ଭୂୟ� LSL1529072

�ୀ /106636 43 163 446ବି ରିତା କମୁାରୀ ପାତ� !ା ବି ଭଗବାନ ପାତ� LSL1529197

�ୀ /106637 23 163 447ବି ଲିଜାରାଣି ପାତ� ପି ବି ସିମା\ଳ ପାତ� ZUX1153402

ପ ୁ /106638 22 163 448ବି ଲି@ନ ପାତ� ପି ବି ସିମା\ଳ ପାତ� ZUX1170554

�ୀ /106639 46 163 449ମା�X ସେରାଜା !ା ମା�X ରାମାରାଓ ZUX0128538

�ୀ /107640 50 163 450େଦବକି ଭୁୟ� !ା ପୃ�ୀରାଜ ଭୁୟ� OR/12/089/216830

�ୀ /107641 45 163 451ଦୁଖିମଣି ଭୁୟ� !ା ପଦନାଭ ଭୁୟ� OR/12/089/216579

�ୀ /107642 42 163 452ବିଳାସିନି ଭୁୟ� !ା ଯଧିୁsୀର ଭୁୟ� OR/12/089/216581

�ୀ /108643 32 163 453ସଚିୂସG ିତା ବ� ହ0 ା ପି ରାମ ପ�ସାଦ ବ� ହ0 ା ZUX0486589

�ୀ /108644 33 163 454ସଭୁଦ� ା ମାଝୀ !ା ହରିହର ମାଝୀ ZUX0208397

�ୀ /108645 27 163 455ଲିସା ମାଝୀ !ା ଦୀପକ ମାଝୀ ZUX0875658

ପ ୁ /108646 27 163 456ଦିେନଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ନେର7�  କମୁାର ସାହୁ ZUX0563387

ପ ୁ /109647 50 163 457ଚ7�େଶଖର ଦାସ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ZUX0208272

�ୀ /109648 39 163 458ପpୂVମା ଦାସ !ା ଚ7�େଶଖର ଦାସ ZUX0208280

ପ ୁ /109649 55 163 459ଆର ଟି ଖଡକରାୟ ପି ବିପିନଚରଣ ଖଡକରାୟ ZUX0668517

�ୀ /109650 45 163 460ପଦG ାବତୀ ଖଡକରାୟ !ା ଆର ଟି ଖଡକରାୟ ZUX0668525

�ୀ /110651 47 163 461ଫଲୁମତି ନାୟକ !ା ଗପୁତ ପ�ଶାଦ ନାୟକ OR/12/089/216458

ପ ୁ /111652 39 163 462ପ�କାଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବନମାଳୀ ମହାରଣା LSL1443910

�ୀ /112653 53 163 463ଅନୀତା ସିମଲ !ା କିେଶାର କମୁାର ସିମଲ LSL1443936

�ୀ /113654 35 163 464ନମିତା ପାଢୀ !ା କିରଣ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX1054436

�ୀ /113655 52 163 465େସ0ହଲତା ପ8ା !ା ଶା(ୁନୁ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1444116

�ୀ /113656 38 163 466ସାଗରୀକା ପ8ା ପି ଶ@ର ପ�ସାଦ ପ8ା LSL1443951

�ୀ /113657 36 163 467ସମVଳା ପ8ା ପି ଶ@ର ପ�ସାଦ ପ8ା ZUX0705392

ପ ୁ /113658 65 163 468ରାମାନ7 ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅଜୁ; ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0948620

�ୀ /113659 61 163 469ସ,xୁା ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ରାମାନ7 ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0948604

ପ ୁ /113660 57 163 470ସା(ନୁ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଗାପୀନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1443944

ପ ୁ /113661 38 163 471କିରଣ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଗାମଚ7�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX1050905

ପ ୁ /113662 34 163 472ଅରୁଣ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାମାନ7 ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0948612

ପ ୁ /113663 28 163 473ଜିେତ7�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାେଜ7�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0351890

�ୀ /113664 26 163 474େ3ତାପ�ି ଦଶ;ନୀ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଶା(ନୁ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0705384

ପ ୁ /113665 24 163 475ନିର,ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଲାକନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1144898

ପ ୁ /114666 42 163 476ସି.ଏ�. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ମା ସି.ଏ�. ଅ,ଳୀ LSL1443969

ପ ୁ /115667 39 163 477ପବିତ�  େବେହରା ପି ପ�ଫଲୁ_  େବେହରା LSL1443977

ପ ୁ /116668 65 163 478େଡ�ା କକ; ରା ପି କାହ0 ୁ  କକ; ରା LSL1443985

�ୀ /116669 59 163 479ସବୁାସିନୀ କକ; ରା !ା େଡ�ା କକ; ରା LSL1443993

ପ ୁ /116670 27 163 480ସିେlOଵର କକ; ରା ପି େଡ�ା କକ; ରା ZUX0705533

11 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /117671 26 163 481ବି'ୁପ�ିୟା ବିଶି ପି ମେନାଜ କମୁାର ବିଶି ZUX0705541

�ୀ /118672 37 163 482ଆରତୀ େଚୗଧରୁୀ !ା ପ�ସା( କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX1358340

ପ ୁ /118673 54 163 483ପ�େମାଦ କମୁାର ପ8ା ପି ମୀନେକତନ ପ8ା LSL1462910

�ୀ /118674 45 163 484!ପ0ା ପ8ା !ା ପ�େମାଦ କମୁାର ପ8ା LSL1462902

ପ ୁ /119675 45 163 485େକ ଭି ପ�ସାଦ ପି େକ ରାମଲୁ ZUX0208611

ପ ୁ /119676 40 163 486େକ ମରୁଲୀଧର ପି େକ ରାମଲୁ ZUX0208603

�ୀ /119677 37 163 487େକ ଭାରତୀ !ା େକ ଭି ପ�ସାଦ ZUX0439224

ପ ୁ /119678 54 163 488ଗେଣଶ ଚ7�  ପାଢି ପି ବଂଶୀଧର ପାଢି LSL1461102

ପ ୁ /119679 51 163 489ପ�କାଶ ଚ7�  ପାଢି ପି ବଂଶୀଧର ପାଢି ZUX0668541

�ୀ /119680 46 163 490ରୀନା କମୁାରୀ ପାଢି !ା ଗେଣଶ ଚ7�  ପାଢି ZUX0770685

�ୀ /119681 41 163 491ସେୁଲାଚନା ପାଢି !ା ପ�କାଶ ଚ7�  ପାଢି LSL1444017

ପ ୁ /119682 25 163 492ସ7ୀପ ପାଢି ପି ଗେଣଶ ପାଢି ZUX0948497

ପ ୁ /119683 23 163 493ସରୁଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଗେଣଶ ଚ7�  ପାଢୀ ZUX1211184

�ୀ /120684 49 163 494ନବବ7ିତା ପାଢି !ା ମେହ7�  କମୁାର ପାଢି LSL1444041

�ୀ /120685 81 163 495ଯାrେସନୀ ପ8ା !ା ପpୂ; ଚ7�  ପ8ା LSL1444025

ପ ୁ /120686 59 163 496ରାେଜ7�  ନାରାୟଣ ପ8ା ପି ପpୂ; ଚ7�  ପ8ା LSL1458835

�ୀ /120687 46 163 497ବବିତା ସାହୁ !ା ରାଧାଶ�ାମ ସାହୁ ZUX0486613

�ୀ /120688 56 163 498ବିଜୟ ଲFGୀ ସାମ(ରାୟ !ା ରାେଜ7�  ନାରାୟଣ ପ8ା LSL1444033

ପ ୁ /120689 47 163 499ମେନାରrନ େସନାପତି ପି େକଦାରନାଥ େସନାପତି LSL1444058

ପ ୁ /121690 43 163 500ପ�ତ�ଷୁ କମୁାର !ାଇଁ ପି ଅେcତୖ ଚରଣ !ାଇଁ LSL1444066

ପ ୁ /122691 58 163 501ମେୁକଶ ବି3ାଳ ମା ସାବିତ�ି  ବି3ାଳ LSL1444074

�ୀ /122692 49 163 502ଅନୁସୟା ବି3ାଳ !ା ମେୁକଶ ବି3ାଳ LSL1458827

ପ ୁ /123693 26 163 503ତ�ିପତିନାଥ ଖ�ୁୱାହା ପି ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ଖ�ୁୱାହା ZUX0705426

ପ ୁ /123694 67 163 504ସବୁାସ ଚ7�  ରଥ ପି େଲାକନାଥ ରଥ OR/12/089/212134

ପ ୁ /123695 35 163 505ସiିତ ରଥ ପି ସବୁାଷଚ7�  ରଥ ZUX0208157

�ୀ /123696 34 163 506େସାନାଲୀ ରଥ ପି ସବୁାଷଚ7�  ରଥ ZUX0208165

ପ ୁ /123697 74 163 507ବସ( କମୁାର ଶମX - ସଷୁମା ଶମX ZUX1249317

�ୀ /123698 63 163 508ସଷୁମା ଶମX !ା ବସ( କମୁାର ଶମX ZUX0208587

�ୀ /123699 38 163 509ଉ�ଲା ଶମX ପି ବସ( କମୁାର ଶମX ZUX0208561

ପ ୁ /123700 38 163 510ବିେବକ କମୁାର ଶମX ପି ବସ( କମୁାର ଶମX ZUX0208579

�ୀ /123701 63 163 511େଜ�ାb0ା ତ�ିପାଠୀ !ା ସବୁାଷ ଚ7�  ରଥ ZUX0208173

ପ ୁ /123702 61 163 512ପ�ଦୀପ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ତ�ିପରୁାରୀ ତ�ିପାଠୀ ZUX1358324

�ୀ /123703 53 163 513ଗୀତା ତ�ିପାଠୀ !ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX1358308

�ୀ /123704 24 163 514ପ�ିୟ@ା ତ�ିପାଠୀ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX1358290

�ୀ /123705 20 163 515ପ�ତିFା ତ�ିପାଠୀ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX1358316

ପ ୁ /124706 41 163 516ମହIଦ ଆରିଫ ପି ମହIଦ ହେନଫ LSL1444082

�ୀ /124707 60 163 517ଫାତିମନୁ େବଗମ !ା ମହIଦ ମକମଲୁ ଖାନ ZUX0126854

ପ ୁ /124708 65 163 518ମହIଦ ମକବୁଲ ଖାନ ପି ମହIଦ ହୁେସନ ଖାନ OR/12/089/214485

ପ ୁ /124709 45 163 519ମହIଦ ଶକିଲ ଖାନ ପି ମହIଦ ମକବୁଲ ଖାନ LSL1412295

ପ ୁ /125710 48 163 520ରାମପ�ସାଦ ପାଢି ପି ବଂଶୀଧର ପାଢି ZUX0770693

ପ ୁ /125711 41 163 521ପ�ଶା( କମୁାର ପାଢୀ ପି ପ�ଫଲୁ ପାଢୀ LSL1529361

ପ ୁ /125712 50 163 522ଦୀଲ_ ୀପ କମୁାର ପାଳ ପି େଗାପୀନାଥ ପ�ସାଦ ପାଳ LSL1462811

�ୀ /125713 35 163 523ସସG ିତା ପ�ଧାନ ପି ଅଭିମନ� ୁପ�ଧାନ LSL1529270

ପ ୁ /125714 61 163 524ତାର� ଚ7�  ସରକାର ମା ଗ�ାଧର ସରକାର LSL1461110

�ୀ /125715 57 163 525ଗୀତା ସରକାର !ା ତାର� ଚ7�  ସରକାର LSL1461128

�ୀ /125716 38 163 526ଶ/ା ସରକାର ପି ତାର� ଚ7�  ସରକାର LSL1461136

ପ ୁ /125717 36 163 527ମାନସ କମୁାର ସରକାର ପି ତାର� ଚ7�  ସରକାର ZUX0438507

ପ ୁ /127718 70 163 528ବନବିହାରୀ ପ8ା ପି ଦାେମାଦର ପ8ା OR/12/089/216545

�ୀ /127719 61 163 529ସବୁାସିନୀ ପ8ା !ା ବନବିହାରୀ ପ8ା OR/12/089/216546

ପ ୁ /127720 41 163 530ବିଜୟ କୃ' ପ8ା ପି ବନବିହାରୀ ପ8ା OR/12/089/216548

ପ ୁ /127721 40 163 531ବିମଳ କୃ' ପ8ା ପି ବନବିହାରୀ ପ8ା OR/12/089/216626

ପ ୁ /128722 38 163 532େକୖଳାସ ପରଜା ପି ଯଦୁ ପରଜା LSL1518075

�ୀ /129723 45 163 533କନିୁ ପାତ� !ା କମଳୁ ପାତ� LSL1510593

�ୀ /129724 43 163 534କମଳୁ ପାତ� ପି ଡମ ୁପାତ� ZUX0128553

�ୀ /129725 25 163 535ମନିୁ ପାତ� ମା କନିୁ ପାତ� ZUX1052521

ପ ୁ /130726 43 163 536ମ�ଳୁ ବାଡତ�ା ପି ଅଭିମନ� ୁବାଡତ�ା LSL1461052

ପ ୁ /131727 55 163 537ତୁଳାରାମ ରlାରୀ ପି ଚକ�  ରlାରୀ LSL1461086

�ୀ /132728 44 163 538ଜସମିa େକୗର !ା ବଲଦୀପ େକୗର LSL1462779

�ୀ /132729 29 163 539ମିତାଲୀ ମଧସୁG ିତା ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0351882

ପ ୁ /133730 45 163 540ଭୀମ ପରଜା ପି ଧବଲୁ ପରଜା LSL2373330

�ୀ /133731 42 163 541ଦଶଦୁା ପରଜା !ା ପଶ ୁ;  ପରଜା LSL1462795

�ୀ /134732 41 163 542ଲFGୀ ଚାଲାଣ !ା ବଳରାମ ଚାଲାଣ LSL1462787

12 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /134733 56 163 543ପpୂ;ବାସୀ ସାହୁ !ା ସଦୁାମ ସାହୁ ZUX0208447

�ୀ /135734 48 163 544କା\ନ କମୁାରୀ !ା ସ,ୀବ କମୁାର ZUX0208454

ପ ୁ /136735 50 163 545କମୁ ମଦୁୁଲି ପି ଦମ ୁମଦୁୁଲି ZUX0875815

�ୀ /136736 47 163 546େମାତି ମଦୁୁଲି !ା ଧନ ମଦୁୁଲି LSL1462761

�ୀ /136737 44 163 547ସବନୀ ମଦୁୁଲି !ା କମୁ ମଦୁୁଲି ZUX0875807

ପ ୁ /140738 46 163 548ବଳରାମ ଚଲାଣ ପି େଘନୁ ଚଲାଣ LSL1461045

ପ ୁ /141739 37 163 549ଦୟାନିଧି ଦାଶ ପି କୃ'ଚ7�  ଦାଶ LSL1444108

ପ ୁ /142740 74 163 550ସହେଦବ ମହାରଣା ପି ଡiରୁ ମହାରଣା LSL1458405

�ୀ /142741 67 163 551ଶଶି ମହାରଣା !ା ସହେଦବ ମହାରଣା LSL1458819

�ୀ /142742 38 163 552ରଶG ିତା ମହାରଣା ପି ସହେଦବ ମହାରଣା LSL1444124

ପ ୁ /143743 40 163 553ଜି. ଅଜି� ଚ7� ପି ଜି. ଜଗନ0 ାଥ ରାଓ LSL1444132

ପ ୁ /144744 45 163 554ରାଜୀବ ହରିଜନ ପି ଚ7�  ହରିଜନ LSL1444157

ପ ୁ /145745 38 163 555େଗାପୀନାଥ ପାଢୀ ପି ଲFGୀକା( ପାଢୀ LSL1460468

ପ ୁ /146746 68 163 556ବିଦ�ାଧg େବେହରା ପି ବଂଶୀଧg େବେହରା LSL1469055

ପ ୁ /147747 32 163 557ଜି ଅଭିଳାଶ େରzି ମା ଜି ଜାନକୀ େରzି ZUX0129254

�ୀ /147748 58 163 558ଜି. ଜାନକୀ େରଡି ପି ଆg. ଆଦିନାରାୟଣ େରଡି LSL1444173

�ୀ /147749 23 163 559ଗାTା ଶ�ୁତି ପି ଗାTା େଭେ@ଟ େରzି ZUX1144856

ପ ୁ /148750 83 163 560ରଘନୁାଥ ରାଉଳ ପି ଧେନ3ର ରାଉଳ LSL1444181

ପ ୁ /148751 61 163 561ରମାକା( ରାଉଳ ପି ରଘନୁାଥ ରାଉଳ OR/12/089/214465

ପ ୁ /148752 22 163 562ସାଥ;କ ରାଊଳ ପି ରମାକା( ରାଉଳ ZUX1164870

�ୀ /148753 49 163 563ଜୁନୁଲତା ସାମଲ !ା ରମାକା( ରାଉଳ LSL1444207

�ୀ /149754 28 163 564ନିେବଦିତା ପ�ିୟଦଶ;ନୀ ଦାସ ପି Fିତୀଶ ଚ7�  ଦାସ ZUX0438309

ପ ୁ /149755 59 163 565Fିତୀଶ ଚ7�  ଦାଶ ପି କାଳ7ି ଚରଣ ଦାଶ ZUX0128587

�ୀ /149756 52 163 566ସଧୁାରାଣୀ ଦାଶ !ା Fିତୀଶ ଚ7�  ଦାଶ ZUX0128579

ପ ୁ /149757 32 163 567ଅମ� ାନଇ7ୁ ଦାଶ ପି Fିତିଶ ଚ7�  ଦାଶ ZUX0128561

ପ ୁ /149758 56 163 568ଅନ( କରଣ ପି େକଳୖାସଚ7�  କରଣ LSL1444215

ପ ୁ /149759 54 163 569ଶ�ୀକା( କରଣ ପି େକଳୖାସଚ7�  କରଣ LSL1444223

�ୀ /149760 50 163 570ସବିତା କରଣ !ା ଶ�ୀକା( କମୁାର କରଣ LSL1458843

�ୀ /149761 50 163 571ସୀମା କରଣ !ା ଅନ( କରଣ LSL1460559

ପ ୁ /149762 28 163 572ଅଭିଜିତ କରଣ ପି ଶ�ୀକା( କମୁାର କରଣ ZUX0875575

ପ ୁ /149763 24 163 573ଅଭିେଷକ କରଣ ପି ଅନ( କରଣ ZUX0875716

ପ ୁ /149764 21 163 574ପ�ିୟାଂସ ୁକରଣ ପି ଶ�ୀକା( କମୁାର କରଣ ZUX1129261

ପ ୁ /150765 49 163 575େକ.ପି ମେହ3ର ରାଓ ପି େକ.ପି. କ� ି'ା ରାଓ LSL1444231

�ୀ /151766 38 163 576ଲିଲିମା ସିଂହ ପି ଖେଗ3ର ସିଂହ LSL1519206

ପ ୁ /Plot No 1767 27 163 577ଜତୀନ ମିଶ�ା ପି ଜୟଂତ ମିଶ�ା ZUX1236678

�ୀ /152768 36 163 578ଗାୟତ�ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଗାପାଳକୃ' ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1518232

ପ ୁ /153769 42 163 579ହରିହର ମାଝି ପି େଚତୖନ� ମାଝି LSL1523265

ପ ୁ /155770 36 163 580ବିଧ ୁଭୁଷଣ କକ; ରା ପି େଡ�ା କକ; ରା ZUX0128595

�ୀ /156771 43 163 581ବୃ7ା ରlାରି !ା ତୁଳାରାମ ରlାରି ZUX0770701

ପ ୁ /156772 74 163 582ସiିତ କମୁାର ସତପଥୀ ପି ଉମା ଶ@ର ସତପଥୀ ZUX1129469

ପ ୁ /156773 54 163 583ଉମା ଶ@ର ଶତପଥି ପି ରଘନୁାଥ ଶତପଥି ZUX0438564

�ୀ /156774 44 163 584ସନୁୀତା ଶତପଥି !ା ଉମା ଶ@ର ଶତପଥି ZUX0438556

ପ ୁ /156775 67 163 585ପ�ଭାତ ଚ7�  ଶତପଥି ପି େଦବରାଜ ଶତପଥି ZUX0704791

�ୀ /156776 64 163 586ଗୀତା,ଳି ଶତପଥି !ା ପ�ଭାତ ଚ7�  ଶତପଥି ZUX0704775

�ୀ /157777 51 163 587ଭାରତୀ ଅଧିକାରୀ !ା ସରୁାଶଚ7�  ଅଧିକାରୀ LSL1518158

�ୀ /157778 47 163 588ଅନୀତା ଅଧିକାରୀ !ା ସସୁା( ଅଧିକାରୀ LSL1518166

�ୀ /158779 57 163 589ସଂଘମିତ�ା ଭୁକ� ା !ା କୃ'ଚ7�  ମିଶ� ZUX0770719

�ୀ /158780 30 163 590େଯାଶଦା ନାୟକ ପି ପରୀଣୀ ଚରଣ ନାୟକ ZUX0822502

ପ ୁ /158781 68 163 591ଜଗଦିD କମୁାg ପାତ� ପି କୃ'ଚ7�  ପାତ� LSL1466192

�ୀ /158782 58 163 592କନିୁମା ପାତ� !ା ଜଗଦିଶ କମୁାର ପାତ� ZUX0121855

�ୀ /158783 36 163 593ସନୁୀତା ପାତ� ପି ଜଗଦୀଶ କମୁାର ପାତ� ZUX0207811

ପ ୁ /158784 34 163 594ସଦୁାମ କମୁାର ପାତ� ପି ଜଗଦିଶ କମୁାର ପାତ� LSL1525062

ପ ୁ /160785 38 163 595ସଂଦିପ ଅଧିକାରି ପି ସବୁାଷ ଚ7�  ଅଧିକାରି LSL1518216

ପ ୁ /160786 37 163 596ସମିୁତ ଅଧିକାରି ପି ସବୁାଷ ଚ7�  ଅଧିକାରି LSL1518141

ପ ୁ /160787 29 163 597େଭରୖବ ପ�ସାଦ ଅଧିକାରୀ ପି ଚି4ରଂଜନ ଅଧିକାରୀ ZUX0351916

ପ ୁ /161788 53 163 598ଡiରୁ ଭତ� ା ପି ହରି ଭତ� ା LSL1519040

�ୀ /161789 48 163 599ସମାରି ଭତ� ା !ା ଡiରୁ ଭତ� ା LSL1519057

ପ ୁ /162790 54 163 600କ8ାଗରି ହରି ପି କ8ାଗରି ଦାମ LSL1519107

�ୀ /162791 49 163 601େକ ଅନିତା !ା େକ ହରି LSL2397776

ପ ୁ /162792 26 163 602କ8ାଗିରି ବିଜୟ ପି କ8ାଗିରି ହରି ZUX0822270

�ୀ /163793 58 163 603ର(ି ଅମନାଥ !ା କନାଇ ଅମନାଥ LSL1510577

ପ ୁ /163794 21 163 604ସମିର କମୁାର େବେହରା ପି ସାଧ ୁଚରଣ େବେହରା ZUX1153378

13 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /165795 37 163 605େସାମନାଥ ଚାଲାଣ ପି େଘନୁ ଚାଲାଣ LSL1510536

�ୀ /165796 25 163 606କନିୁ ଚଲାଣ ମା ମଇନା ଚଲାଣ ZUX1052570

�ୀ /166797 37 163 607ପ�rା ପରମିତା ସଆୁର ପି ସେୁରଶ ଚ7�  ସଆୁର LSL2380582

�ୀ /166798 36 163 608ପ�ିୟ@ା ପ�ିୟଦଶVନୀ !ାର ପି ସେୁରଶ ଚ7�  !ାର ZUX0128603

ପ ୁ /167799 53 163 609ଲି�ରାଜ ସାମ( ରାୟ ପି ରଘନୁାଥ ବାହିନୀ ପତି LSL1518778

ପ ୁ /167800 35 163 610ପ�ବିa କମୁାର ସାମ(ରାୟ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାମ(ରାୟ ZUX0281527

ପ ୁ /167801 23 163 611ନମନ ସାମ(ରାୟ ପି ଲି�ରାଜ ସାମ(ରାୟ ZUX1053784

ପ ୁ /168802 25 163 612େଦବାଶିଷ ସତପଥୀ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଶତପଥୀ ZUX0822452

ପ ୁ /168803 84 163 613ଲFGୀ ଚରଣ ଶତପଥି ପି ପ�ହଲାଦ ଶତପଥି ZUX0281550

ପ ୁ /168804 52 163 614ଦିଲିପ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଲFGୀ ଚରଣ ଶତପଥି ZUX0281535

�ୀ /168805 49 163 615ମାଧରୁୀ ଶତପଥି !ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ଶତପଥି ZUX0281543

ପ ୁ /168806 37 163 616ଅନିଲ ଶତପଥି ପି ଚି4ର,ନ ଶତପଥି LSL1519065

ପ ୁ /168807 22 163 617ଶିବାଶିଷ ସତପଥି ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଶତପଥି ZUX1153485

�ୀ /169808 56 163 618ପ�ମିଳା ବେରଇ !ା ଦିପ@ର ବେରଇ LSL1510619

�ୀ /170809 58 163 619ନମିତା ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ ZUX0822775

�ୀ /170810 55 163 620ପ�ଭାତୀ ପାତ� !ା ପ�ଫଲୁ_  ଚ7�  ନାୟକ ZUX0770727

ପ ୁ /170811 37 163 621ଲି�ରାଜ ପାତ� ପି ମରୁଲୀ େମାହନ ପାତ� ZUX0128611

ପ ୁ /171812 40 163 622ରାମଚ7�  ଦିସାରୀ ପି ବିଶ ୁଦିସାରୀ LSL1522937

�ୀ /171813 38 163 623ଅ,ନା ଦିସାରୀ !ା ରାମଚ7�  ଦିସାରୀ LSL1522929

�ୀ /171814 31 163 624ଅ,ନା ଦିଶାରି !ା ରାମ ଚ7�  ଦିଶାରି ZUX1211200

ପ ୁ /172815 68 163 625ଅସାଦୁ ଜାନୀ ପି ଡiରୁ ଜାନୀ LSL1510544

�ୀ /172816 67 163 626କମଳା ଜାନୀ !ା ଅସାଧ ୁଜାନୀ LSL1510551

�ୀ /172817 63 163 627ସନୁାମଣୀ ଜାନୀ !ା ସମlୁ ଜାନୀ LSL1518224

ପ ୁ /172818 54 163 628େଚତୖନ� ଜାନୀ ପି ଯଦୁ ଜାନୀ ZUX0607390

�ୀ /172819 51 163 629ଚ\ଳା ଜାନୀ !ା େଚତୖନ� ଜାନୀ ZUX0607424

ପ ୁ /172820 43 163 630ମଲିୁଆ ଜାନୀ ପି ସମlୁ ଜାନୀ LSL1510585

�ୀ /172821 37 163 631ବିମଳା ଜାନୀ !ା ବୁଟି ଜାନୀ LSL2373405

�ୀ /172822 48 163 632ସାବିତ�ି  ପଜୁାରି !ା ଶନି ନାୟକ ZUX0770735

�ୀ /172823 26 163 633ମଣି ଯାନୀ ପି ସiାରୁ ଯାନୀ ZUX0705061

ପ ୁ /173824 63 163 634ଲେiାଦର ପାଢୀ ପି େଦହରାଜ ପାଢୀ LSL1518802

�ୀ /173825 58 163 635ଲଳିତା ପାଢୀ !ା ଲେiାଦର ପାଢୀ LSL1518794

�ୀ /173826 37 163 636ରାଜଲFGୀ ଗାୟତ�ୀ ପାଢୀ ପି ଲେiାଦର ପାଢୀ LSL1518786

�ୀ /174827 57 163 637େଯାସ0ାମୟୀ ଚିନ0 ାKା !ା ଅେଶାକ ସାହୁ ZUX1153550

ପ ୁ /174828 61 163 638ଅେଶାକ ସାହୁ ପି ସଚିଦାନ7 ସାହୁ ZUX1153519

ପ ୁ /174829 56 163 639ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ ସାହୁ LSL2396885

�ୀ /174830 46 163 640ଭବାନୀ ସାହୁ !ା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ LSL2396877

�ୀ /174831 44 163 641ସର!ତୀ ସାହୁ ପି ବାବାଜୀଚରଣ ସାହୁ LSL2373538

�ୀ /174832 26 163 642ଏେ,ଲା ସାହୁ ପି ଅେଶାକ ସାହୁ ZUX1157460

ପ ୁ /175833 37 163 643ବାସେୁଦବ କଳୁଦୀପ ମା ଶଶୀ କଳୁଦୀପ ZUX0128629

ପ ୁ /175834 34 163 644ରାେଜ7�  କଳୁଦୀପ ମା ଶଶୀ କଳୁଦୀପ ZUX0281568

�ୀ /175835 37 163 645ରାଧାମଣୀ ପଜୂାରୀ ପି ଇ7�  ପଜୂାରୀ ZUX0128652

�ୀ /175836 35 163 646ମିରା ପଜୂାରୀ ପି ଇ7�  ପଜୂାରୀ ZUX0128645

ପ ୁ /175837 34 163 647ଶରତ ପଜୂାରୀ ପି ଇ7�  ପଜୂାରୀ ZUX0128637

�ୀ /175838 22 163 648ମଧଚୁ7�  ସନୁା !ା ରେଜ7�  କଲୁଦିପ ZUX1129626

ପ ୁ /176839 53 163 649ଶଭୁ� ରାଜ ପ8ା ପି କାଶନିାଥ ପ8ା LSL1515311

�ୀ /176840 42 163 650ସିତାେଦଇ ପ8ା !ା ତାରିଣି ଚରଣ ପ8ା ZUX0128660

ପ ୁ /177841 52 163 651ମେନାଜ କମୁାର ବିଶି ପି ତ�ିବିକ�ମ ବିଶି LSL1529163

�ୀ /177842 46 163 652ସବିତା ବିଶି !ା ମେନାଜ ବିଶି LSL1529155

ପ ୁ /177843 42 163 653େଗାପାଳ ମଦୁୁଲି ପି ମଦନ ମଦୁୁଲି LSL1519073

�ୀ /177844 39 163 654ଗୀତା ମଦୁୁଲି !ା େଗାପାଳ ମଦୁୁଲି LSL1519032

ପ ୁ /177845 38 163 655ଜାiବତୀ ମଦୁୁଲି ପି ପବୂ;  ମଦୁୁଲି LSL1518323

ପ ୁ /179846 44 163 656ଆଦୁ ନାୟକ ପି ନିଳାiର ନାୟକ ZUX0668558

�ୀ /179847 41 163 657ସାବିତ�ି  ନାୟକ !ା ମନୁା ନାୟକ LSL1518646

ପ ୁ /180848 70 163 658େଗାପିନାଥ େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା ZUX0128702

�ୀ /180849 60 163 659ଜୟ(ୀ େବେହରା !ା େଗପିନାଥ େବେହରା ZUX0128694

�ୀ /180850 41 163 660େଗୗରୀ େବହରା !ା େଗୗରୀ େବହରା ZUX0128686

�ୀ /180851 40 163 661ଲFGୀ େବେହରା !ା େଗାରୀ େବେହରା ZUX0128678

ପ ୁ /180852 39 163 662ଅଜିତ େବେହରା ପି ଗୟାଧର େବେହରା ZUX0705418

ପ ୁ /180853 31 163 663ରାଖଲ େବେହରା ପି ଗୟାଧର େବେହରା ZUX0705400

ପ ୁ /180854 28 163 664ଶ@ର େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା ZUX0439091

ପ ୁ /181855 48 163 665ଭdରଚ7�  ନାୟକ ପି ଭୀମେସନ ନାୟକ ZUX0281584

�ୀ /181856 42 163 666ବିଜୟଲFGୀ ନାୟକ !ା ଭାdର ଚ7�  ନାୟକ ZUX0668566

14 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /181857 33 163 667ର^ା ନାୟକ ପି ପରିଣୀ ଚରଣ ନାୟକ ZUX0822536

�ୀ /181858 32 163 668େକୗଶଲ�ା ନାୟକ - ପରିଣୀ ଚରଣ ନାୟକ ZUX0822510

�ୀ /181859 29 163 669ପ@ଜନୀ ନାୟକ ପି ପରିଣୀ ଚରଣ ନାୟକ ZUX0822528

ପ ୁ /181860 26 163 670ସଶୁା( ନାୟକ ପି ପରିମୀ ଚରଣ ନାୟକ ZUX0822494

ପ ୁ /182861 52 163 671େଗୗରହରି ପ�ଧାନ ପି ସହେଦବ ପ�ଧାନ ZUX0128728

�ୀ /182862 48 163 672ର,ିତା ପ�ଧାନ !ା େଗୗରହରି ପ�ଧାନ ZUX0128710

ପ ୁ /182863 25 163 673ଆଶୀଷ ପ�ଧାନ ପି େଗୗରହରି ପ�ଧାନ ZUX1358464

ପ ୁ /182864 25 163 674ଆଶୀଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି Pradhan ପ�ଧାନ ZUX1210582

ପ ୁ /183865 36 163 675େହମ( କମୁାର େଗୗଡ ପି ଲିମା େଗୗଡ ZUX0281592

�ୀ /185866 45 163 676ଜୟା ମିଶ� !ା ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ� LSL1420330

ପ ୁ /185867 75 163 677ରବି7�  ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ପରୁୁେଷା4ମ ମିଶ� OR/12/089/206933

ପ ୁ /185868 56 163 678ଲFGଣ କମୁାର ମିଶ� ପି କୃ4ିବାସ ମିଶ� ZUX0281600

ପ ୁ /185869 55 163 679ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ� ପି ଅନ( ମିଶ� LSL1420322

ପ ୁ /185870 50 163 680ଅନୀଳ କମୁାର ମିଶ� ପି ରବି7�  ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX1237510

�ୀ /185871 37 163 681ସଷୁମା ମିଶ� !ା ରବି7�  ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0936344

ପ ୁ /185872 36 163 682େଦବଶ କମୁାର ମିଶ� ପି ଚ7� େଶଖର ମିଶ� ZUX0668574

�ୀ /186873 39 163 683ମାନସୀ ମିଶ� !ା ଳFGଣ କମୁାର ମିଶ� ZUX0281618

�ୀ /186874 38 163 684ସଂଘମିତ� ା ପ=ନାୟକ ପି କିେଶାରଚ7�  ପ=ନାୟକ LSL1517887

ପ ୁ /186875 36 163 685ସି�ାଥ; କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ବି.ସିମା\ଳ ପ=ନାୟକ ZUX0770743

ପ ୁ /187876 65 163 686ଚି4ର,ନ ଦାଶ ପି ବିନାୟକ ଦାଶ ZUX0375485

�ୀ /187877 57 163 687ଆଲ_ ାଦିନୀ ଦାଶ !ା ଚୂଡାମଣି ଦାଶ ZUX0704841

�ୀ /187878 37 163 688େ3ତା ଦାଶ !ା ଅଜିତ କମୁାର ଦାଶ ZUX0704858

ପ ୁ /187879 37 163 689ଅଜିତ କମୁାର ଦାଶ ମା ଆଲ_ ାଦିନୀ ଦାଶ ZUX0704833

ପ ୁ /187880 30 163 690ସବୁ� ତ କମୁାର ଦାଶ ପି ଚି4ରଂଜନ ଦାଶ ZUX0351924

ପ ୁ /188881 52 163 691ବସ( କମୁାର ପାଢୀ ପି ତ�ିନାଥ ପାଢୀ LSL2396869

�ୀ /188882 49 163 692ମମତା ପାଢୀ !ା ବସ( କମୁାର ପାଢୀ LSL2396851

ପ ୁ /189883 51 163 693ରବିa ଚ7�  ମହାନ7ିଆ ପି ଜଏଲ ମହାନ7ିଆ LSL2380509

�ୀ /189884 38 163 694େନୈବଦ� ଅiରିକା ମହାନ7ିଆ !ା ରବିନ ଚ7�  ମହାନ7ିଆ LSL2380525

�ୀ /190885 68 163 695ଜାଇମତି ପରଜା !ା ଚଂଡାଳ ପରଜା LSL1518760

ପ ୁ /190886 60 163 696ଦସାଇ ପରଜା ପି ବୁଦ� ା ପରଜା LSL1518745

�ୀ /190887 58 163 697ରାଧା ପରଜା !ା ମ�ଳା ପରଜା LSL1518265

ପ ୁ /190888 56 163 698ଧନୁ ପରଜା ପି ରାମଚ7�  ପରଜା LSL1523257

ପ ୁ /190889 48 163 699ଶିବ ପରଜା ପି କମଳୁ ପରଜା ZUX0770768

�ୀ /190890 44 163 700ପତି ପରଜା ପି ଚ8ାଳ ପରଜା LSL1515733

ପ ୁ /190891 43 163 701ଭୀମ ପରଜା ପି ଧବଳୁ ପରଜା ZUX0770750

�ୀ /190892 40 163 702ସଲୁ ପରଜା !ା ପତି ପରଜା LSL1518919

�ୀ /190893 40 163 703କମଳା ପରଜା !ା ଜଗା ପରଜା ZUX0128744

ପ ୁ /190894 40 163 704ଡiରୁଧର ପରଜା ପି ରାମଚ7�  ପରଜା LSL1523273

ପ ୁ /190895 39 163 705େମାଟୁ ପରଜା ପି ଧବଲୁ ପରଜା LSL1519024

�ୀ /190896 38 163 706ସାବିତ�ି ପରଜା !ା ଭୀମ ପରଜା LSL2373322

�ୀ /190897 37 163 707ପାକଲି ପରଜା !ା ହରି ପରଜା LSL1518851

�ୀ /190898 36 163 708ବୃ7ା ପରଜା ପି ମ�ଳା ପରଜା LSL1518687

�ୀ /190899 36 163 709କା\ନ ପରଜା ପି ଧନୁ ପରଜା LSL1523240

�ୀ /190900 32 163 710ସ,xୁା ପରଜା ପି ଧନୁ ପରଜା ZUX0308296

�ୀ /190901 31 163 711ସଂଜୁxା ପରଜା ପି ଧନୁ ପରଜା ZUX0822437

ପ ୁ /190902 32 163 712େସାମନାଥ ଯାନୀ ମା ତୁଳା ଯାନୀ ZUX0705228

�ୀ /191903 54 163 713ର,ିତା ପାତ� !ା ଶେୁଭ7�  କମୁାର ପାତ� LSL1513761

ପ ୁ /192904 57 163 714ଗରୁୁ ଅମାନାତ� ପି ଭଗତ ଅମାନାତ� LSL2373355

�ୀ /194905 48 163 715ଇତି ମହା(ି !ା ପ�ଶା( କମୁାର ପ=ନାୟକ ZUX0128777

ପ ୁ /194906 42 163 716ରଶGୀର,ନ ପ=ନାୟକ ପି ରାମଚ7�  ପ=ନାୟକ ZUX0704825

ପ ୁ /194907 31 163 717େସୗମିତ� ପ=ନାୟକ ପି ପ�ଭାତୀ ପ=ନାୟକ ZUX1013093

�ୀ /194908 54 163 718ପ�ଭାତୀ ପ=ନାୟକ !ା ସେରାଜ କମୁାର ପ=ନାୟକ LSL2380665

ପ ୁ /194909 53 163 719ପ�େମାଦ କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ=ନାୟକ LSL2380699

ପ ୁ /194910 52 163 720ପ�ଦୀପ କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ=ନାୟକ ZUX0128751

ପ ୁ /194911 51 163 721ପ�ଶା( କମୁାର ପ=ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ=ନାୟକ ZUX0128769

�ୀ /194912 45 163 722ହରପ�ିୟା ପ=ନାୟକ !ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ପ=ନାୟକ ZUX0208520

�ୀ /194913 43 163 723ମମତା ପ=ନାୟକ !ା ପ�େମାଦ କମୁାର ପ=ନାୟକ LSL2380673

ପ ୁ /194914 34 163 724ସବୁ� ତ ପ=ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପ=ନାୟକ ZUX0128793

ପ ୁ /195915 54 163 725ବିେର7�  କମୁାର ପ8ା ପି ରାମଚରଣ ପ8ା ZUX0128801

�ୀ /195916 43 163 726ମ,ଲୁତା ପ8ା !ା ବିେର7�  କମୁାର ପ8ା ZUX0439133

ପ ୁ /195917 42 163 727େଜ�ାତି ପ�କାଶ ପ�ଧାନ ପି ପଦG ଚରଣ ପ�ଧାନ ZUX0784959

ପ ୁ /196918 31 163 728ରାେଖଲ େବେହରା ପି ଗୟାଧର େବେହରା ZUX0705293

15 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /196919 92 163 729ବାସ(ୀ ଶତପଥି !ା େଦବରାଜ ଶତପଥୀ ZUX0704759

�ୀ /196920 35 163 730ଲୀପଶା ଶତପଥୀ ପି ପ�ଭାତ ଚ7�  ଶତପଥି ZUX0704767

�ୀ /196921 42 163 731ସଜୁତା !ାଇଁ !ା ବି3 ଭୁଷଣ !ାଇଁ ZUX0208181

ପ ୁ /198922 39 163 732ଅଜିତ େବେହରା - ଗୟାଧର େବେହରା ZUX0705285

�ୀ /198923 36 163 733ସସGିତା େବେହରା !ା ପବିତ�  େବେହରା ZUX0308361

ପ ୁ /199924 59 163 734ବୃ7ାବନ ମହା(ି ପି ବି'ୁଚରଣ ମହା(ି ZUX0770792

�ୀ /199925 54 163 735ଅନ0 ପpୁX ମହା(ି !ା ବୃ7ାବନ ମହା(ି ZUX0770776

ପ ୁ /199926 50 163 736ଟୁନାଚ7�  ମହା(ି ପି ବି'ୁଚରଣ ମହା(ି LSL2380616

�ୀ /199927 48 163 737ନମିତା ମହା(ି !ା ଟୁନାଚ7�  ମହା(ି ZUX0770784

ପ ୁ /199928 44 163 738େକଳୖାଶ ଚ7�  ମହା(ି ପି ବି'ୁଚରଣ ମହା(ି LSL2380780

ପ ୁ /199929 41 163 739ରଂଜନ କମୁାର ମହା(ି ପି ବି'ୁଚରଣ ମହା(ି LSL2380731

ପ ୁ /202930 37 163 740ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ LSL2377547

ପ ୁ /203931 43 163 741ସମୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ7�  ସାହୁ LSL2380681

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବXଚନ ନିମେ( ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ0  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବXଚନ କମିଶନ ଭାରତ@ cାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବXଚନ ପବୂ; ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ@ ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର(ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.6 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ@ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ@ ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

16 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା( େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବXଚନ ଅଧିକାରୀ@ !ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /2031 36 163 742ବବିତା ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ଚ#�  ସାହୁ ZUX0822387

�ୀ /2032 26 163 743ସମିୁତ� ା ସାହୁ - ସମୀର କମୁାର ସାହୁ ZUX0704908

�ୀ /2043 66 163 744ଭି.ଲ&'ୀ (ା ଭି.କ� ି)ାମ+ୂ, ପ-ନାୟକ LSL2373587

ପ ୁ /2044 54 163 745େଗୗର ଚ#�  ପ-ନାୟକ ପି ବି.ସଯୁ�2ନାରାୟଣ ପ-ନାୟକ ZUX0351866

�ୀ /2045 43 163 746ସସ'ିତା ପ-ନାୟକ (ା େଗୗର ଚ#�  ପ-ନାୟକ ZUX0351858

�ୀ /2046 35 163 747କମୁାରୀ ମମତା ପ-ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ପ-ନାୟକ ZUX0352005

ପ ୁ /2047 76 163 748ଭି.କ� ି)ାମ+ୂ, ପ-ନାୟକ ପି ଭି.ନରସିଂହ ପ-ନାୟକ LSL2373579

�ୀ /2048 40 163 749କବିତା ପ-ନାୟକ ପି ଭି.କ� ି)ାମ+ୂ, ପ-ନାୟକ LSL2373710

ପ ୁ /2049 36 163 750ଅେଶାକ ପ-ନାୟକ ପି ଭି.କ� ି)ାମ+ୂ, ପ-ନାୟକ LSL2373595

ପ ୁ /20410 35 163 751ସ#ିପ ପ-ନାୟକ ପି ଭି.କ� ି)ାମ+ୂ, ପ-ନାୟକ LSL2373603

�ୀ /20511 36 163 752ନିଝ2ରୀ ମହାପାତ� ପି ଲ&'ୀଧର ମହାପାତ� ZUX0128819

�ୀ /20612 54 163 753ବିଜୟୀ ଲ&'ୀ ମାଝୀ (ା େସାନୁ ମାଝୀ ZUX0705210

ପ ୁ /20613 57 163 754କପିେଲ#�  ସାହୂ ପି େବଶୖ:ବୁ ଚରଣ ସାହୂ ZUX1358423

�ୀ /20614 49 163 755ମାୟାବୀନୀ ସାହୂ (ା କପିେଲ#�  ସାହୂ ZUX1358373

�ୀ /20615 22 163 756ଲୀଳା ମାଧରୁୀ ସାହୂ ପି କପିେଲ#�  ସାହୂ ZUX1358332

ପ ୁ /20616 76 163 757େହମ; ଭା<ର ସାହୁ ପି ନୀଳକ= ସାହୁ ZUX0128827

�ୀ /20617 69 163 758ସତ�ଭାମା ସାହୁ (ା େହମ; ଭା<ର ସାହୁ ZUX0128835

ପ ୁ /20618 50 163 759ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି େହମ; ଭା<ର ସାହୁ LSL2373660

ପ ୁ /20619 47 163 760ସେ;ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି େହମ; ଭା<ର ସାହୁ ZUX0281626

�ୀ /20720 47 163 761େଜ�ାତି ମିଶ� (ା ଦୀଲିପ କମୁାର ସାହୁ LSL2373694

ପ ୁ /20821 67 163 762ଅରସୀ ସବର ପି ପାଗ ୁସବର ZUX0281634

�ୀ /20822 58 163 763ଦମୟ;ି ସବର (ା ଅରସୀ ସବର ZUX0281642

ପ ୁ /20923 46 163 764େଜ�ାତିର?ନ େବେହରା ପି ହରିବ@ୁ େବେହରା ZUX0770800

ପ ୁ /21124 70 163 765ନବୀନ ଚ#�  ଦାସ ପି ଅବିନାଶ ଦାସ LSL2402659

�ୀ /21125 57 163 766ଆରତୀ ଦାସ (ା ଏନ.ସି.ଏଚ ଦାସ LSL2402667

ପ ୁ /21126 36 163 767(ରୂପ କମୁାର ଦାସ ପି ଏନ.ସି.ଏଚ ଦାସ LSL2402675

�ୀ /21627 54 163 768ବି)ୁପ�ିୟା ପCା (ା କିେଶାର ଚ#�  ପCା OR/12/089/212616

ପ ୁ /21628 35 163 769ଶିଶିର କମୁାର ପCା ପି କିେଶାର ଚ#�  ପCା ZUX0208199

�ୀ /21729 28 163 770ୱାଇ. କFନା (ା ୱାଇ. ବିଜୟ ZUX0875625

ପ ୁ /21730 51 163 771y.କୃ)ା ରାଓ ପି y. ନରସି�ଲୁ ZUX0705590

�ୀ /21731 42 163 772ଚିହ: ାମଲୁୁ ରାଓ (ା କ� ୀ)ା ରାଓ ZUX0705582

ପ ୁ /21732 62 163 773ଶିବରାମ ତ�ିପାଠି ପି ବାସେୁଦବ ତ�ିପାଠି OR/12/089/212586

�ୀ /21733 54 163 774ମିନା&ୀ ତ�ିପାଠି (ା ଶିବରାମ ତ�ିପାଠି OR/12/089/212587

ପ ୁ /21734 36 163 775ରାଜୀବ େଲାଚନ ତ�ିପାଠି ପି ଶିବରାମ ତ�ିପାଠି ZUX0208207

ପ ୁ /21735 35 163 776ସଂଜୀବ କମୁାର ତ�ୀପାଠି ପି ଶିବରାମ ତ�ୀପାଠି LSL2373686

ପ ୁ /21736 33 163 777ୱାଇ ବିଜୟ ୱା ପି ୱାଇ କୃ)ା ରାଓ LSL1529346

�ୀ /22037 56 163 778େବୗଜୟ;ିମାଳା ଦାସ (ା ପ�ଭାତକମୁାର ପରିଡା ZUX0128868

ପ ୁ /22038 51 163 779ଅମୀୟକମୁାର ଦାସ ପି ଶରତଚ#�  ଦାସ LSL2373520

ପ ୁ /22139 47 163 780େକେଭJଟପ�ସାଦ େଦାରା ପି େକବାବୁରାଓ େଦାରା LSL2402683

ପ ୁ /22140 46 163 781ସେୁରଶ କମୁାର ନାଇଡ଼ୁ ପି େକ ଶJର ରାଓ ନାଇଡ଼ୁ LSL1529379

�ୀ /22141 43 163 782ସନିୁତା ନାଇଡ଼ୁ (ା ସେୁରଶ କମୁାର ନାଇଡ଼ୁ LSL1529387

ପ ୁ /22242 58 163 783ବିେନାଦକମୁାର ପCା ପି ବିଦ�ାଧର ପCା LSL2373504

�ୀ /22243 44 163 784ମଧସୁ' ିତା ରଣାସିଂ (ା ହରପ�ସାଦ ଗମୁାନସିଂ LSL1529213

ପ ୁ /22344 40 163 785ଆନ#ଚ#�  ଓଝା ପି ଶକୁେଦବ ଓଝା LSL2373512

ପ ୁ /22445 55 163 786ଚି+ରଂଜନ ବିMାଳ ପି କିେଶାର ଚ#�  ବିMାଳ LSL2402634

�ୀ /22446 49 163 787ସ?Nୁା ବିMାଳ (ା ଚି+ରଂଜନ ବିMାଳ LSL2402642

�ୀ /22447 27 163 788ପଜୂାରାଣୀ ବିOୱାଳ ପି ଚି+ର?ନ ବିOୱାଳ ZUX1052638

�ୀ /22448 22 163 789ପାୟଲ ବିOୱାଳ ପି ଚି+ର?ନ ବିOୱାଳ ZUX1051002

ପ ୁ /22649 27 163 790ଅମିତାଭ କରଣ ପି ଅନ; କରଣ ZUX0875567

�ୀ /22750 62 163 791ଦୁତିକା େଗୗଡ (ା ଶ�ାମସ#ୁର େଗୗଡ ZUX0281683

1 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀJ (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /22751 36 163 792ସଭୁଦ� ା େଗୗଡ ମା ଦୁତିକା େଗୗଡ LSL2380517

�ୀ /22752 39 163 793େଗୗରୀ େଗୗଡ (ା ବାେଲMର େଗୗଡ ZUX0822676

�ୀ /22853 85 163 794ପିବRିରାମଣାSା  (ା ପିେଭJଟାରାଓ LSL2373702

�ୀ /22854 55 163 795େତଜା ପ-ନାୟକ (ା ପିକ� ିେ)Mର ରାଓ LSL2373777

ପ ୁ /22855 36 163 796ରାେଜଶକମୁାର ପ-ନାୟକ ପି ପି କ� ିେ)Mର ରାଓ LSL2380798

ପ ୁ /22856 65 163 797ପିକ� ିେ)Mର ରାଓ ପି ପିେଭJଟା ରାଓ LSL2373769

�ୀ /22857 53 163 798ଆର ସିମାTଳ (ା ଆର ସିମା#� ି ZUX0948489

ପ ୁ /22958 40 163 799ବିକ�ମେକଶରୀ ସାମଲ ପି ନିର?ନ ସାମଲ ZUX0128876

ପ ୁ /23059 54 163 800ସେ;ାଷ ପCା ପି ଶJର ପCା LSL2377703

�ୀ /23060 48 163 801ପUୁା ପCା (ା ସେ;ାଷ ପCା LSL2377695

ପ ୁ /23061 25 163 802ଦିବ� ର?ନ ପCା ପି ସେ;ାଷ କମୁାର ପCା ZUX0822692

ପ ୁ /23062 38 163 803େଗାକଳୁକୃ) ପାତ� ପି ଦCପାଣୀ ପାତ� LSL2377604

ପ ୁ /23163 65 163 804ତ�ିେଲାଚନ କର ପି େବୖଦନାଥ କର ZUX0281709

ପ ୁ /23164 33 163 805େଯାେଗMର କର ପି ତ�ିେଲାଚନ କର ZUX0281691

�ୀ /23265 49 163 806ଲତାମ?ରୀ ଆଚାରୀ (ା େକସବୁାସଚ#�  ଆଚାରୀ ZUX0281717

ପ ୁ /23366 58 163 807ଏମରାଜେଗାପାଳ େଦାରା ପି ଏମକି)ମ+ୁ2ୀ େଦାରା LSL2380459

�ୀ /23367 26 163 808ଐMଯ�P ତ�ିପାଠୀ ପି ଅରୁେଣାଦୟ ତ�ିପାଠୀ ZUX1161926

�ୀ /23368 23 163 809ଅଭିଲିପସା ତ�ୀପାଠୀ ପି ଅରୁେଣାଦୟ ତ�ୀପାଠୀ ZUX1161538

ପ ୁ /23469 33 163 810ଗରୁୁ ଦିସାରୀ ପି ବିସ ୁଦିସାରୀ ZUX0281725

ପ ୁ /23570 34 163 811ସଦା ନାୟକ ପି ଶକୃୁ ନାୟକ LSL2377372

ପ ୁ /23671 36 163 812ଜଗବ@ୁ ଦିସାରୀ ପି ବିସ ୁଦିସାରୀ ZUX0486480

�ୀ /23772 25 163 813େଦବଲିନା ବିେଷାୟୀ (ା ରବି#�  କମୁାର ସାହୁ ZUX1017094

ପ ୁ /23773 37 163 814ରବି#�  କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ#�  ସାହୁ LSL2377489

ପ ୁ /23874 72 163 815ମେନାର?ନ ମହାJଡୁ ପି େମାହନ ମହାJଡୁ ZUX0128884

ପ ୁ /23875 43 163 816ସେ;ାଶ କମୁାର ମହାJଡୁ ପି ମେନାର?ନ ମହାJଡୁ ZUX0128892

�ୀ /23876 60 163 817ଚ#�ପ�ଭା ମହାJଢୁ (ା ମେନାରଂଜନ ମହାJଢୁ LSL2373447

ପ ୁ /23877 40 163 818ବିଜୟକମୁାର ମହାJଢୁ ପି ମନରଂଜନ ମହାJଢୁ LSL2373363

ପ ୁ /23878 37 163 819ରାେଜଶକମୁାର ମାହାJଢୁ ପି ମନରଂଜନ ମାହାJଢୁ LSL2373389

�ୀ /23979 56 163 820ପ�ଫଲୁY  ମହାରଣା (ା ରତ: ାକର ମହାରଣା ZUX0875781

ପ ୁ /23980 52 163 821ପିତବାସ ମହାରଣା ପି େଗାବି# ମହାରଣା LSL2380723

�ୀ /23981 44 163 822ସବିତା ମହାରଣା (ା ପିତବାସ ମହାରଣା LSL2380715

�ୀ /24082 41 163 823ଏମ େଦବୀ ପି ଏମ କାମରାଜୁ LSL2373306

ପ ୁ /24083 38 163 824ଏମ ସେ;ାଷକମୁାର ପି ଏମ କାମରାଜୁ LSL2373314

�ୀ /24184 35 163 825େମୗସମୁୀ ମହାJଢୁ ପି ମେନାର?ନ ମହାJଢୁ LSL2373454

ପ ୁ /24285 41 163 826ଦୁଯ�2 ଉତରା ମା ଫଲୁ ଉତରା LSL2373470

ପ ୁ /24386 50 163 827ପ�ଦିପକମୁାର ସିଂହ ପି ସେବ2 Mର ସିଂହ ZUX0128934

�ୀ /24387 38 163 828ମାଳତୀ ସିଂହ (ା ପ�ଦିZକମୁାର ସିଂହ ZUX0128926

ପ ୁ /24488 50 163 829େଗୗରହରି େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା ZUX0128959

�ୀ /24489 42 163 830ସବିତା େବେହରା (ା େଗୗରହରି େବେହରା ZUX0128942

�ୀ /24590 36 163 831ସାନ ଭତ�ା (ା ଡ଼[ରୁ ଭତ�ା ZUX0128975

�ୀ /24591 32 163 832ଆରତୀ ଭତ�ା (ା ବୃ#ାବନ ଭତ�ା ZUX0128967

ପ ୁ /24592 60 163 833ସନୁାଧର ନାୟକ ପି ଲ&'ଣ ନାୟକ LSL2446169

�ୀ /24893 49 163 834ଏମ ସାରଦା େଦାରା (ା ଏମ ରାଜେଗାପାଳ େଦାରା LSL2380749

ପ ୁ /24994 33 163 835ସଂଗ�ାମେକଶରୀ ସାହୁ ପି ଶରତ ସାହୁ LSL2446227

�ୀ /25095 57 163 836ବସ; ସାସମଲ (ା ଅବିମନ� ୁସାସମଲ ZUX0128983

ପ ୁ /25096 41 163 837ସେ;ାଷକମୁାର ସାସମଲ ପି ଅବିମନ� ୁସାସମଲ LSL2397784

ପ ୁ /25097 39 163 838ତ�ୀପତିକମୁାର ସାସମଲ ପି ଅଭିମନ� ୁସାସମଲ LSL2397768

�ୀ /25198 55 163 839ଆରତୀ ସାହୁ (ା ଅନୁପକମୁାର ସାହୁ LSL2377687

ପ ୁ /25199 33 163 840ପTାନନ ସାହୁ ପି ତାରିଣୀ ସାହୁ LSL2373462

�ୀ /253100 36 163 841େଜାସ:ା ପାତ� ପି ଦCପାଣି ପାତ� LSL2377745

�ୀ /255101 40 163 842ପ�ଶତୀ ପ-ନାୟକ ପି ପ\ୁ2ଚ#�  ପ-ନାୟକ ZUX0770818

ପ ୁ /256102 51 163 843ବୀରTିନାରାୟଣ ସାମଲ ପି ଅଭିମନ� ୁସାମଲ LSL2377737

�ୀ /256103 47 163 844କନକ ଲତା ସାମଲ ପି ସେୁରଶ ଚ#�  ସାମଲ ZUX1358431

�ୀ /256104 43 163 845ବିରାଜିନୀ ସାମଲ (ା ବୀରTିନାରାୟଣ ସାମଲ LSL2377729

ପ ୁ /257105 37 163 846ବାବୁରାଓ ଚିପରପାଲି ପି ଆ]ାରାଓ ଚିପରପାଲି LSL2377612

ପ ୁ /258106 44 163 847ବିେନାଦ ମହାରଣା ପି ବନମାଳି ମହାରଣା LSL2380566

�ୀ /258107 35 163 848ରୁକଣୁା ମହାରଣା (ା ବିେନାଦ ମହାରଣା LSL2380574

ପ ୁ /259108 35 163 849ବାବୁ ବିMାସ ପି ଜିତିନ ବିMାସ ZUX0705566

�ୀ /259109 34 163 850ବିତିକାରାଣୀ ବିMାସ ପି ବିକାଶଚ#�  ବିMାସ LSL2373629

�ୀ /259110 28 163 851ଜୁଲିରାନୀ ବିMାସ (ା ବାବୁ ବିMାସ ZUX0705558

�ୀ /260111 39 163 852ନମିତା ଗରୁୁ ପି ସଧୁାରାମ ଗରୁୁ LSL2373637

ପ ୁ /261112 36 163 853ସେ;ାଷ ଠାକରୁ ପି ରାମଶରଣ ଠାକରୁ ZUX0129007

2 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀJ (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /261113 35 163 854ରାଧା ଠାକରୁ (ା ସେ;ାଷ ଠାକରୁ ZUX0486522

ପ ୁ /262114 80 163 855ପିତା[ର େଜନା - . . ZUX1159797

�ୀ /262115 76 163 856େଗାଦାବରି େଜନା (ା ପିତା[ର େଜନା ZUX1151455

ପ ୁ /262116 32 163 857ଅରଜିତ େଜନା ପି ବିଜୟ ଚ#�  େଜନା ZUX0129270

�ୀ /262117 33 163 858ପଦ' ାଳୟା ନାୟକ ପି ମଖୁଲି� ନାୟକ LSL2377562

�ୀ /262118 59 163 859ସସ'ିତା ରାଉତ (ା ବିଜୟ ଚ#�  ରାଉତ ZUX0129262

ପ ୁ /263119 38 163 860େକ ଜନା 2̂ ନ ପି େକ ଶରିୁୟା ରାଓ LSL2380707

ପ ୁ /263120 38 163 861େକ ହରିପ�ସାଦ ପି େକ ଶରିୁୟାରାଓ LSL2377497

�ୀ /264121 59 163 862ଭାରତୀ ପCା (ା ପ�େମାଦଚ#�  ପCା LSL2377653

�ୀ /264122 42 163 863ରଶ' ିତାକମୁାରୀ ପCା ପି ପ�େମାଦଚ#�  ପCା LSL2380533

ପ ୁ /264123 38 163 864ର?ିତ କମୁାର ପCା ପି ପ�େମାଦ ଚ#�  ପCା LSL2380590

�ୀ /264124 37 163 865ରାଜଲ&'ୀ ପCା ପି େପ�ାମଦଚ#�  ପCା LSL2380483

ପ ୁ /264125 33 163 866ଶିବଶJର ପCା ପି ପ�େମାଦଚ#�  ପCା LSL2380491

�ୀ /265126 47 163 867ନିେବଦିତା ତ�ିପାଠୀ (ା ନରସିଂହ ତ�ିପାଠୀ ZUX0208546

ପ ୁ /265127 54 163 868ନରସିଂହ ତ�ିପାଠୀ ପି କାଳୀଚରଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0208553

�ୀ /266128 72 163 869େସୗରୀପ�ଭା ସାମଲ (ା ସେୁରଶ ଚ#�  ସାମଲ ZUX0281733

ପ ୁ /267129 37 163 870ମାନସରଂଜନ ଗରୁୁ ପି ସଧୁାରାମ ଗରୁୁ LSL2373413

ପ ୁ /267130 33 163 871ମେହଶ ପ�ସାଦ ଗରୁୁ ପି ସଧୁାରାମ ଗରୁୁ ZUX0438622

ପ ୁ /268131 58 163 872େକଦାରଚ#�  େବେହରା ପି ଉେପ#�  େବେହରା OR/12/089/296734

�ୀ /268132 55 163 873େଜାସ:ାକମୁାରୀ େବେହରା (ା େକଦାରଚ#�  େବେହରା OR/12/089/296765

�ୀ /268133 27 163 874ସମୁନ େବେହରା ମା େଜ�ା_:ା କମୁାରୀ େବେହରା ZUX0822353

ପ ୁ /268134 24 163 875େସୗରଭ େବେହରା ପି େକଦାର ଚ#�  େବେହରା ZUX0875849

ପ ୁ /269135 43 163 876ବିେବକାନ# ତ�ିପାଠୀ ପି ଯେମMର ତ�ିପାଠୀ LSL2380467

ପ ୁ /271136 40 163 877ବି)ୁପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ବିଜୟକମୁାର ଦାଶ ZUX0208249

�ୀ /271137 38 163 878ଗାୟତ�ୀ ପାଣିଗ�ାହି (ା ବି)ୁପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX0208231

�ୀ /272138 59 163 879ଶା;ିଲତା ମଲY ିକ (ା ଅଜୁ2 ନଚରଣ ମଲY ିକ ZUX0281741

�ୀ /273139 40 163 880ପUୁାଲତା ତ�ିପାଠୀ (ା ଯଶବ; ତ�ିପାଠୀ LSL2380558

ପ ୁ /273140 39 163 881ଜୟ; ତ�ିପାଠୀ ପି ପTାନନ ତ�ିପାଠୀ LSL2377588

ପ ୁ /274141 58 163 882େଦବୀପ�ସନ:  ମହାପାତ� ପି ବାଉରୀବଂଧ ୁମହାପାତ� LSL2377521

�ୀ /274142 54 163 883କଲ�ାଣୀ ମହାପାତ� (ା େଦବୀପ�ସନ:  ମହାପାତ� LSL2377539

�ୀ /275143 42 163 884ଗୀତା?ଳି ସାବତ (ା ନିର?ନ ସାବତ LSL2373751

ପ ୁ /277144 43 163 885ସପନ େବରୖାଗି ପି ସତିଶ େବରୖାଗି LSL2373645

�ୀ /277145 39 163 886ବିମଳା େବରୖାଗି (ା ସପନ େବରୖାଗି LSL2373652

�ୀ /278146 33 163 887କନିୁ ମହାରଣା ପି ଯଗୁଳ ମହାରଣା LSL2373736

ପ ୁ /279147 43 163 888ରବି#�କମୁାର ମହା;ି ପି େଦବରାଜ ମହା;ି LSL2380434

�ୀ /279148 33 163 889ସଚିୁସ' ିତା ମହା;ି (ା ରବି#�କମୁାର ମହା;ି ZUX0129072

�ୀ /280149 39 163 890ଭବାନୀ ଅଧିକାରୀ (ା ରେମଶଚ#�  ଅଧିକାରୀ LSL2373496

ପ ୁ /281150 57 163 891ସାଧଚୁରଣ େବେହରା ପି ମାୟାଧର େବେହରା LSL2377463

�ୀ /281151 45 163 892ରଶ'ିତା େବେହରା (ା ସାଧଚୁରଣ େବେହରା LSL2377471

ପ ୁ /281152 23 163 893ଶଶିରି କମୁାର େବେହରା ପି ସାଧ ୁଚରଣ େବେହରା ZUX1144922

ପ ୁ /281153 60 163 894ବାଳକୃ) ପାତ� ପି ପ�ହଲY ାଦ ପାତ� ZUX1211168

�ୀ /282154 45 163 895ଶକ;ୁଳା ଅଧିକାରୀ (ା ସଂଜୟ ଅଧିକାରୀ ZUX0129080

ପ ୁ /283155 59 163 896ମେନାଜକମୁାର ଦାଶ ପି ର�ନାଥ ଦାଶ LSL2373439

ପ ୁ /284156 33 163 897ବିକ�ମକମୁାର ଭୁୟ` ପି ପୃଥିବିରାଜ ଭୁୟ` LSL2380475

ପ ୁ /285157 54 163 898ସିେହଚ ରାେଜMର ରାଓ ଆଚାରୀ ପି ସିେହଚରାମାରାଓ ଆଚାରୀ LSL2380442

�ୀ /285158 52 163 899ସିେହଚ ଅରୁଣା ଆଚାରୀ (ା ସି େହଚ ରାେଜMର ରାଓ ଆଚାରୀ LSL2380764

ପ ୁ /285159 49 163 900ବି ନମଃଶବିାୟ ଆଚାରୀ ପି ବି କୃ) େଦବରାୟ ଆଚାରୀ ZUX0439398

�ୀ /285160 44 163 901ବି ଶାରଦା ଆଚାରୀ (ା ବି ନମଃଶବିାୟ ଆଚାରୀ ZUX0439380

ପ ୁ /286161 44 163 902େଗୗରା� େବେହରା ମା ତ[ାଳ େବେହରା ZUX0391748

ପ ୁ /286162 69 163 903ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ପ�ହଲY ାଦ ପାତ� ZUX0822460

�ୀ /286163 57 163 904ସ' ିତାରାଣୀ ପାତ� (ା ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0822486

ପ ୁ /286164 39 163 905ସଭୁାbସ ୁପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0705095

�ୀ /286165 37 163 906ଶଭୁଶ�ୀ ପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0822478

ଅ /286166 35 163 907ସଧୁାଶ�ୀ ପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0705103

ପ ୁ /287167 49 163 908ଦିଲY ିପ େମାହିତକର ପି ଭାଉରଦ େମାହିତକର ZUX0129098

�ୀ /288168 34 163 909େଗାରୀ ଭତରା (ା ରତନ ଭତରା ZUX0705079

ପ ୁ /288169 37 163 910ଡ[ରୁ ମଦୁୁଲି ପି ରାମଚ#�  ମଦୁୁଲି ZUX0129106

ପ ୁ /289170 48 163 911ଦୁଗPଦ+ ତାକଲ ପି ଚକ�ପାଣୀ ତାକଲ ZUX0281790

ପ ୁ /290171 41 163 912ରତନ ଉତରା ପି ଘନ ଉତରା ZUX0129114

ପ ୁ /291172 87 163 913ରାମଚ#�  ସାହୁ ପି ପT ୁସାହୁ LSL2377364

ପ ୁ /292173 50 163 914ଶାମ ନାୟକ ପି ସନ�ା ନାୟକ LSL2377505

�ୀ /293174 45 163 915ଅ\2ପ\ୁP ତିଆଡି (ା ଶିବପ�ସାଦ ତିଆଡି ZUX0208256
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�ୀ /294175 62 163 916ପଦ' ାବତି ପାଣିଗ�ାହି (ା ଜଗନ: ାଥ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/216493

ପ ୁ /295176 35 163 917ଦୁଗP ପ�ସାଦ ପCା ପି େଦବୀ ପ�ସାଦ ପCା LSL1529064

ପ ୁ /296177 74 163 918ପ�ଫଲୁY  କମୁାର ପାଢୀ ପି େକଳୁ ପାଢୀ OR/12/089/212882

�ୀ /296178 71 163 919ଦୁଗP ବାଇ ପାଢୀ (ା ପ�ଫଲୁY  କମୁାର ପାଢୀ OR/12/089/212940

ପ ୁ /296179 50 163 920ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାଢୀ ପି ପ�ଫଲୁY  କମୁାର ପାଢୀ ZUX0668582

ପ ୁ /296180 48 163 921ପ�ଭାତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ପ�ଫଲୁY  କମୁାର ପାଢୀ OR/12/089/212973

�ୀ /296181 42 163 922ସସ'ିତା ପାଢୀ ପି ପ�ଫଲୁY  କମୁାର ପାଢୀ ZUX0205468

�ୀ /297182 63 163 923ପ�ତିମା େଗୗଡ (ା ଜନକ େଗୗଡ ZUX0281816

�ୀ /297183 35 163 924ରଶ' ି େଗୗଡ (ା ପ�ଫଲୁY  େଗୗଡ ZUX0281824

�ୀ /297184 41 163 925ପ�ମିଳା ପଜୂାରୀ (ା ଜନକ ପଜୂାରୀ ZUX0875799

ପ ୁ /299185 32 163 926ରେମଶ ଚ#�  ଭତ� ା ପି ନକଳୁ ଭତ� ା ZUX0391730

�ୀ /299186 38 163 927ସକୁା;ି ନାୟକ (ା ତପନ େବେହରା ZUX0281832

�ୀ /301187 32 163 928ମମତା ଦିସାରୀ (ା ଜଗବ@ୁ ଦିସାରୀ ZUX0439430

�ୀ /301188 36 163 929ଜି. ନମ2ଦା ପି ଜି. ନାେଗMର ରାଓ ZUX0439406

�ୀ /301189 31 163 930ଶଶୀ ପରଜା (ା ଗZୁ ପରଜା ZUX1210483

ପ ୁ /302190 51 163 931ରାଜୁ ନାୟକ ପି ଦାମ ୁନାୟକ ZUX1046218

�ୀ /302191 44 163 932ରୁବି ନାୟକ (ା ରାଜୁ ନାୟକ ZUX1046234

�ୀ /302192 27 163 933ଅJିତା ନାୟକ ପି ରାଜୁ ନାୟକ ZUX1046242

�ୀ /302193 39 163 934ମିନତୀ କମୁାରି ଆଚାଯ�2 (ା ବିମଲ କୃ)2 ପCା ZUX0608489

�ୀ /302194 36 163 935ବି. ଆଶାଲତା (ା ବି. ଗେୁZMର ରାଓ ZUX0608091

ପ ୁ /302195 34 163 936ରାଜୁ ବାବାଦୂର ପି କ�ି)ା ବାହାଦୂର ZUX0608356

ପ ୁ /302196 32 163 937େଗାପି ବାଦାବୂର ପି କ�ି)ା ବାହାଦୂର ZUX0608315

ପ ୁ /302197 49 163 938େଗାପିନାଥ ବାଡତ�ା ପି େ&ତ�ବାସି ବାଡତ�ା ZUX0607887

ପ ୁ /302198 28 163 939ର?ନ କମୁାର ବାଡତ�ା ପି ଗପି ନାଥ ବାଡତ�ା ZUX0607911

�ୀ /302199 30 163 940ପଦ' ା ବାହାଦୁର ପି ରାଜୁ ବାହାଦୁର ZUX0608224

�ୀ /302200 31 163 941ମି?ାଇ ବାହାଦୁର ପି େଗାପି କ� ି)ା ବାହାଦୁର ZUX0608190

�ୀ /302201 60 163 942ପUୁା?ଳି ବଇଦ (ା ଭିମ ବଇଦ ZUX0609032

ପ ୁ /302202 31 163 943ଅଜିତ କମୁାର ବଇଦ ପି ଭିମ ବଇଦ ZUX0609008

ପ ୁ /302203 28 163 944ସମୁନ ବସପୁତି ପି ତ�ିନାଥ ବସପୁତି ZUX0608596

ପ ୁ /302204 47 163 945ଭୃଗ ୁବdିପାତ� ପି ହରିe#�  ବdିପାତ� KBH1672641

ପ ୁ /302205 53 163 946ରାଜ କିେଶାର େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା ZUX0608166

ପ ୁ /302206 45 163 947ବଳରାମ େବେହରା ପି ବିMନାଥ େବେହରା ZUX0608539

�ୀ /302207 45 163 948ସ?ବୁାଳା େବେହରା (ା ରାଜ କିେଶାର େବେହରା ZUX0608133

�ୀ /302208 36 163 949ଅଖଜୀ େବେହରା (ା ବଳରାମ େବେହରା ZUX0608521

�ୀ /302209 34 163 950ରୁକମଣୀ େବେହରା (ା ନୀଳ ମାଧବ େବେହରା ZUX0609289

ପ ୁ /302210 31 163 951ସିମାTଳ େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା ZUX0609578

�ୀ /302211 27 163 952ବିନି େବେହରା (ା ସଂJର ଷ2 ଣ େବେହରା ZUX0609800

ପ ୁ /302212 62 163 953ଦାସରଥୀ ଭତରା ପି ଡମ ୁଭତରା ZUX0609693

�ୀ /302213 49 163 954ରୁକଣୁା ଭତରା (ା ଦାସରଥୀ ଭତରା ZUX0609701

ପ ୁ /302214 36 163 955ବୃ@ାବନ ଭତରା ପି ଡ[ରୁୁ ଭତରା ZUX0609651

ପ ୁ /302215 47 163 956ଦାଶରଥି ଭତ�ା ପି ଡମ ୁଭତ�ା ZUX0609495

�ୀ /302216 44 163 957ରୁକଣୁା ଭତ�ା (ା ଦାଶରଥି ଭତ�ା ZUX0609503

�ୀ /302217 28 163 958ମଣିମା ଭତ�ା ପି ଡ[ରୁ ଭତ�ା ZUX0608075

ପ ୁ /302218 44 163 959ତ�ିେଲାଚନ ଭ- ପି ସତ�ନାରାୟଣ ଭ- ZUX0609859

ପ ୁ /302219 30 163 960ବିMଜୀତ ଭୂୟ` ପି ଯଧିୁfିର ଭୂୟ` ZUX0608513

ପ ୁ /302220 29 163 961ବିMgର ନାଥ ଭୂୟ` ପି ପଦ' ନାଭ ଭୂୟ` ZUX0608471

�ୀ /302221 28 163 962ସେ;ାଷୀ ବିେଶାୟୀ ପି ଦୁେଯ�Pଧନ ବିେଶାୟୀ ZUX0608778

�ୀ /302222 29 163 963ମାଳତି େବାଇଦ (ା ଅଜିତ େବାଇଦ ZUX0609339

ପ ୁ /302223 33 163 964ଗZୁ ବକଖି ପି ମନି ବକଖି ZUX0607895

ପ ୁ /302224 30 163 965କଲଳ ପଦ ବdି ପି କାଳି ପଦ ବdି ZUX0609024

ପ ୁ /302225 37 163 966ମହାେଦବ ଚଲାଣ ମା ମଇନା ପରଜୁଣି ZUX0608828

�ୀ /302226 32 163 967ଦୀZିମୟୀ ଦେଳଇ (ା ସକୁା; କମୁାର ନାୟକ ZUX0608125

ପ ୁ /302227 62 163 968ପTାନନ ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX0609438

�ୀ /302228 53 163 969ରୀତା ଦାଶ (ା ପTାନନ ଦାଶ ZUX0609453

�ୀ /302229 28 163 970େମାନାଲିସା ଦାଶ ପି ପTାନନ ଦାଶ ZUX0609446

�ୀ /302230 27 163 971କନିୁ ଦାସ (ା ସଷୁ; ଦାସ ZUX0608059

ପ ୁ /302231 26 163 972ଅଂଶମୁାନ ଦାସ ପି ପTାନନ ଦାସ ZUX1273705

ପ ୁ /302232 46 163 973ପ�ଶା; ଦାଶ ମା ସଯୂ�2ମଣି ଦାଶ ZUX0609115

ପ ୁ /302233 38 163 975ହାଡିବ@ୁ ଦାଶ ପି ଧୀେରନ କମୁାର ଦାଶ ZUX0608034

�ୀ /302234 35 163 976ଅନ: ପ\ୁP ଦାଶ (ା ପ�ଶା; ଦାଶ ZUX0822312

ପ ୁ /302235 26 163 977ଅଂଶମୁାନ ଦାଶ ପି ପTାନନ ଦାଶ ZUX1289123

�ୀ /302236 39 163 978ବିଭା େଦବୀ (ା ବିଦ�ାନ# ରାୟ ZUX0609131

4 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀJ (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /302237 68 163 979ମଦନ େମାହନ େଦାରା ପି ବାସେୁଦଭ େଦାରା ZUX0607580

�ୀ /302238 64 163 980ପାଲାମବତୀ େଦାରା (ା ମଦନ େମାହନ େଦାରା ZUX0607572

ପ ୁ /302239 46 163 981ସ?ୟ କମୁାର େଦାରା ପି ମଦନ େମାହନ େଦାରା ZUX0607606

ପ ୁ /302240 42 163 982ଅଜୟ କମୁାର େଦାରା ପି ମଦନ େମାହନ େଦାରା ZUX0607622

ପ ୁ /302241 40 163 983ବିଜୟ କମୁାର େଦାରା ପି ମଦନ େମାହନ େଦାରା ZUX0607549

�ୀ /302242 36 163 984ଲ&'ୀ ପ�ୀୟା େଦାରା (ା ସ?ୟ କମୁାର େଦାରା ZUX0607598

�ୀ /302243 32 163 985ଇପିସ'ିତା େଦାରା ପି କୃ) ରାଓ େଦାରା ZUX0608711

�ୀ /302244 28 163 986ସଚିୂସ'ିତା େଦାରା ପି କୃ) ରାଓ େଦାରା ZUX0608687

ପ ୁ /302245 39 163 987ପ�ଫଲୁ ଗଉଡ ପି ଜନକ ଗଉଡ ZUX0609107

�ୀ /302246 25 163 988ନଳିନୀ େଗୗଡ ପି ସବୁାସ େଗୗଡ ZUX1164987

�ୀ /302247 22 163 989େସାନାଲି େଗୗଡ ପି ସବୁାସ େଗୗଡ ZUX1164888

ପ ୁ /302248 31 163 990ରଘପୁତି ଜାନୀ ପି ଡ[ରୁ ଜାନୀ ZUX0607499

ପ ୁ /302249 30 163 991କ@ା ଜାନୀ ପି ବଳି ଜାନୀ ZUX0608786

�ୀ /302250 29 163 992ସନିୁତା ଜାନୀ (ା ରଘପୁତି ଜାନୀ ZUX0608653

ପ ୁ /302251 28 163 993ରାମ ଜାନୀ ପି ସମଦୁୁ ଜାନୀ ZUX0609057

ପ ୁ /302252 28 163 994ଗZୁ ଜାନି ପି ହରି ଜାନି ZUX0705343

ପ ୁ /302253 28 163 995େଗାପି ଜାନୀ ପି ମଲିୁଆ ଜାନୀ ZUX0608380

�ୀ /302254 27 163 996ଶା;ି ଜାନୀ (ା କ@ା ଜାନୀ ZUX0822593

�ୀ /302255 21 163 997ରଶ' ି ଜାନି (ା େଗାପି ଜାନି ZUX1129436

�ୀ /302256 28 163 998ପ�ତିଭା ଝା ପି ଲଳିତ କମୁାର ଝା ZUX0608273

ପ ୁ /302257 27 163 999ଚିର?ିବି ଝା ପି ସଶିୁଲ ଝା ZUX0608232

ପ ୁ /302258 44 163 1000ସତ� କମାର ପି େଚତୖନ� କମାର ZUX0607762

�ୀ /302259 36 163 1001ଉଲ[େଦଇ କମାର (ା ସତ� କମାର ZUX0609073

�ୀ /302260 29 163 1002କବିତା କCାଗୀରି ପି ହରି କCାଗୀରି ZUX0609776

ପ ୁ /302261 44 163 1003ମେନାଜ ଖିଲ ପି ଟୁନିଆ ଖିଲ ZUX0608612

ପ ୁ /302262 68 163 1004ନବିନ ଚ#�  ଖରା ପି ଯଶନ ଖରା OR/13/090/308962

�ୀ /302263 64 163 1005େହରାବିନ ଖରା (ା ନବିନ ଚ#�  ଖରା GZX2242360

ପ ୁ /302264 42 163 1006ସନିୁଲ କମୁାର ଖରା ପି ନବିନ ଚ#�  ଖରା GZX2241867

�ୀ /302265 34 163 1007ସମୁୀ କଲୁଦୀପ (ା ବାସେୁଦବ କଲୁଦୀପ ZUX0607671

ପ ୁ /302266 30 163 1008େକ.ସେ;ାଷ କମୁାର ପି େକ.ଶJର ରାଓ ZUX0608810

ପ ୁ /302267 27 163 1009ଜି.ସାଇ କମୁାର ପି ଜି.ଲ&'ୀ ନାରାୟଣ ZUX0608364

ପ ୁ /302268 47 163 1010ମନିଷ କଶୁବାହା ପି ରାେଦୟା ଶ�ାମ କଶୁବାହା ZUX0607846

�ୀ /302269 32 163 1011ସର(ତୀ େଦବୀ କଶୁବାହା (ା ମନିଷ କଶୁବାହା ZUX0607861

�ୀ /302270 30 163 1012ୱାଇ. ଲତା ପି ୱାଇ. କ� ି)ା ରାଓ ZUX0608372

ପ ୁ /302271 54 163 1013େଗାଲଖ ଚ#�  ମହା;ି ପି ରାମ ଚ#�  ମହ;ି ZUX0609164

�ୀ /302272 40 163 1014ମମତା ମହ;ି (ା େଗାଲଖ ଚ#�  ମହା;ି ZUX0609081

�ୀ /302273 29 163 1015ସସ'ୀତା ମହାପାତ� (ା ଅରୁଣ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0608257

�ୀ /302274 48 163 1016ନବତା କମୁାରୀ ମାଝୀ (ା େଗାକଳୁ ନ# ସାହୁ ZUX0610071

ପ ୁ /302275 38 163 1017ଜନା 2̂ ନ ମାଝୀ ପି ରାମଚ#�  ମାଝୀ ZUX0610006

�ୀ /302276 36 163 1018ମାଧରୁୀ ମାଝୀ (ା ଜନା 2̂ ନ ମାଝୀ ZUX0609990

ପ ୁ /302277 35 163 1019ରାମ ମାଝୀ ପି ରଘ ୁମାଝୀ ZUX0609297

�ୀ /302278 34 163 1020ଶବିରାଣୀ ମାଝୀ (ା ରାମ ମାଝୀ ZUX0609263

�ୀ /302279 28 163 1021ଶଶ ିମାଝି ପି ସଦା ମାଝି ZUX0608844

�ୀ /302280 28 163 1022ପାବ2 ତୀ ମାଝି ପି ସଦା ମାଝି ZUX0608919

ପ ୁ /302281 28 163 1023େସାମନାଥ ମାଝୀ ପି େସାନୁ ମାଝୀ ZUX0608141

ପ ୁ /302282 28 163 1024ବାବୁଲା ମାଝୀ ପି ସଦା ମାଝୀ ZUX0609362

�ୀ /302283 27 163 1025ଇହନ ଅMୀନ ମାଝୀ (ା ତ�ିନାଥ ମାଝୀ ZUX0608448

�ୀ /302284 28 163 1026େଗାରିମଣି ମାଳୀ ପି ମାଧବ ମାଳୀ ZUX0608638

�ୀ /302285 36 163 1027ମ? ୁମCଳ ମା ମନି ବକଖି ZUX0607929

ପ ୁ /302286 38 163 1028ସଜିୁତ କମୁାର ମାଥP ପି େଗାଲକ ଚରଣ ମାଥP ZUX0608497

ପ ୁ /302287 63 163 1029ଶବିରାମ ମିଶ� ପି ମଧ ୁସଦୁନ ମିଶ� ZUX0607440

ପ ୁ /302288 59 163 1030ଜୟ ପ�କାଶ ଚ#�  ମିଶ� ପି ମଧସୁଦୂନ ମିଶ� ZUX0607481

ପ ୁ /302289 51 163 1031ଆ+2ବ@ୁ ମିଶ� ପି ଶ�ୀଧର ମିଶ� ZUX0875757

�ୀ /302290 43 163 1032ମଧସୁ' ିତା ମିଶ� (ା ଅନିଲ କମୁାର ମିଶ� ZUX0608158

�ୀ /302291 43 163 1033ଜଗମାୟା ମିଶ� (ା ଆ+2ବ@ୁ ମିଶ� ZUX0875765

ପ ୁ /302292 39 163 1034ଜୟ; କମୁାର ମିଶ� ପି ମେହ#�  ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0607986

ପ ୁ /302293 38 163 1035ଦୁେଗ2ଶ ମିଶ� ପି ଓମ ପ�କାଶ ମିଶ� ZUX0609636

�ୀ /302294 34 163 1036ନିଶା େଦବୀ ମିଶ� (ା ଦୁେଗ2ଶ ମିଶ� ZUX0609602

ପ ୁ /302295 31 163 1037ଦିେନଶ ମିଶ� ପି ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ� ZUX0608703

�ୀ /302296 28 163 1038ଅଭିଳାଷା ମିଶ� ପି ଶିବ ରାମ ମିଶ� ZUX0607432

�ୀ /302297 26 163 1039ଅମୃତା ମିଶ�ା ମିଶ� ପି ଜୟପ�କାଶ ମିଶ� ZUX0704965

ପ ୁ /302298 21 163 1040ଅJିତ ମିଶ� ପି ଜୟା ପ�କାଶ ଚ#�  ମିଶ� ZUX1210533

5 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀJ (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /302299 49 163 1041କଲୁମଣି ମିଶ� ପି ମେହMର ମିଶ� ZUX0610063

�ୀ /302300 42 163 1042ରଶ' ିତା ମିଶ� (ା କଳୁମଣି ମିଶ� ZUX0610055

�ୀ /302301 33 163 1043ମ#ାକିନି ମିଶ� ପି ଶିବରାମ ମିଶ� ZUX0822296

�ୀ /302302 31 163 1044ସ'ୀତା ମହା;ି ପି ଦାଶରଥୀ ମହା;ି ZUX0608307

ପ ୁ /302303 27 163 1045ତୁଷାର ମହା;ି ପି ଦାଶରଥୀ ମହା;ୀ ZUX0607960

ପ ୁ /302304 41 163 1046ର?ନ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ମଳୟ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0607978

ପ ୁ /302305 59 163 1047ରାମ ଚ#�  ମଦୁୁଲି ମା ଡମଣିୁ ମଦୁୁଲି ZUX0609156

ପ ୁ /302306 45 163 1048ନିଳା[ର ମଦୁୁଲି ପି ଲଇଚନ ମଦୁୁଲି ZUX0609065

ପ ୁ /302307 43 163 1049ହରି ମଦୁୁଲି ମା ଧେନଇ ମଦୁୁଲି ZUX0609040

ପ ୁ /302308 41 163 1050ଡ[ ୁମଦୁୁଲି ମା ବେଦଇ ମଦୁୁଲି ZUX0609768

�ୀ /302309 40 163 1051ବତି ମଦୁୁଲି (ା ନିଳା[ର ମଦୁୁଲି ZUX0609099

�ୀ /302310 37 163 1052ଦନା ମଦୁୁଲି (ା ଡ[ ୁମଦୁୁଲି ZUX0609750

ପ ୁ /302311 34 163 1053ବୁଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ଶନୁାଧର ମଦୁୁଲି ZUX0608554

ପ ୁ /302312 31 163 1054ସେୁରଶ ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି ZUX0609594

ପ ୁ /302313 31 163 1055ଜୟ ମଦୁୁଲି ପି ଚCାଳ ମଦୁୁଲି ZUX0609784

ପ ୁ /302314 31 163 1056କମୁ ମଦୁୁଲି ପି େଗାରୀ ମଦୁୁଲି ZUX0607739

�ୀ /302315 29 163 1057ଶବିୁ ମଦୁୁଲି ପି େଗାପାଲ ମଦୁୁଲି ZUX0608885

�ୀ /302316 29 163 1058େଦମୖତି ମଦୁୁଲି ପି ଶନୁାଧର ମଦୁୁଲି ZUX0607796

�ୀ /302317 29 163 1059ଲ&'ୀ ମଦୁୁଲି (ା ସେୁରଶ ମଦୁୁଲି ZUX0609586

ପ ୁ /302318 28 163 1060ବାବୁଲା ମଦୁୁଲି ମା ମତି ପରଜା ZUX0608745

�ୀ /302319 28 163 1061କନିୁ ମଦୁୁଲି ମା ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି ZUX0608331

�ୀ /302320 28 163 1062ଉଷା କିରନ ମ+ୂ, (ା ଅତୁଲ କମୁାର ପ-ନାୟକ ZUX0608240

ପ ୁ /302321 49 163 1063ଜଗନ: ାଥ ନାହକ ପି ନିତ�ାନ# ନାହକ ZUX0608000

�ୀ /302322 39 163 1064ପ�ଭାତୀ ନାହକ (ା ଜଗନ: ାଥ ନାହକ ZUX0608026

�ୀ /302323 27 163 1065ସବୁଶ�ୀ ନ# ପି ହୃଷିେକଶ ନ# ZUX0608018

ପ ୁ /302324 56 163 1066େଗାପାଳ ଚ#�  ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ନାୟକ ZUX0609743

�ୀ /302325 49 163 1067ଅଳକା ନାୟକ (ା େଗାପାଳ ଚ#�  ନାୟକ ZUX0609719

ପ ୁ /302326 47 163 1068ବିେର#�  କମୁାର ନାୟକ ପି ପ�ାଣ କୃ)2 ନାୟକ ZUX0608323

ପ ୁ /302327 44 163 1069ପରଶ ୁନାୟକ ପି ତୁଳସୀ ନାଇଜାଣି ZUX0608620

�ୀ /302328 43 163 1070ଦିZି ପ�ଭା ନାୟକ (ା ବିେର#�  କମୁାର ନାୟକ ZUX0608109

�ୀ /302329 41 163 1071ଉଦୟ ନାୟକ (ା ଶ�ାମ ନାୟକ ZUX0607705

�ୀ /302330 40 163 1072ସବୁ\2 ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ ZUX0607770

�ୀ /302331 39 163 1073ଦେଶାଦା ନାୟକ (ା ପପରଶ ୁନାୟକ ZUX0607523

ପ ୁ /302332 34 163 1074ନବୀନ ନାୟକ ମା ତୁଲସା ନାଇକାଣି ZUX0608570

�ୀ /302333 33 163 1075ଡମାଇ ନାୟକ ପି ରଘ ୁନାୟକ ZUX0608984

�ୀ /302334 33 163 1076ମିନତି ନାୟକ (ା ପ�ଶା; ନାୟକ ZUX0607333

ପ ୁ /302335 32 163 1077ମେହ#�  ନାୟକ ପି ତୁଳସା ନାୟକ ZUX0609545

ପ ୁ /302336 31 163 1078ଘନ ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ ZUX0607804

�ୀ /302337 31 163 1079ମ�ୁଲି ନାୟକ ମା ତୁଲସା ନାଇକାଣି ZUX0608547

ପ ୁ /302338 31 163 1080ଶବି ନାୟକ ପି ଶକୁ�  ନାୟକ ZUX0609230

ପ ୁ /302339 31 163 1081ବୁଡୁ ନାୟକ ପି ନୀଳା[ର ନାୟକ ZUX0705319

�ୀ /302340 29 163 1082ସକୁ� ି ନାୟକ (ା ମେହ#�  ନାୟକ ZUX0609529

ପ ୁ /302341 29 163 1083ଅନ; କମୁାର ନାୟକ ପି ପTାନନ ନାୟକ ZUX0608117

�ୀ /302342 29 163 1084ତୁଳସୀ ନାୟକ (ା ମନ ନାୟକ ZUX0608562

�ୀ /302343 28 163 1085ରୁବି ନାୟକ ପି ଶକୁ�  ନାୟକ ZUX0607515

ପ ୁ /302344 28 163 1086ଶJର ନାୟକ ପି ସନୁାଧର ନାୟକ ZUX0609552

�ୀ /302345 27 163 1087େଶୖଳଜା ନାୟକ ପି ବୃ#ାବନ ନାୟକ ZUX0610030

�ୀ /302346 27 163 1088ଖସୁବୁ ନାୟକ ପି କାଶୀନାଥ ନାୟକ ZUX0607879

�ୀ /302347 27 163 1089ସବିତା ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ ZUX0608901

�ୀ /302348 27 163 1090ପUୁା ନାୟକ (ା ଘନ ନାୟକ ZUX0948463

�ୀ /302349 23 163 1091େଦଵୀ ନାୟକ ମା ଉଦୟ ନାୟକ ZUX1052752

�ୀ /302350 44 163 1092(\2ଲତା ପାଢୀ ପି େଦବରାଜ ପାଢୀ ZUX0608463

�ୀ /302351 35 163 1093ମିତା ରାଣୀ ପାଢୀ (ା ରାମ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ZUX0608083

�ୀ /302352 27 163 1094ମନୀଷା ପାଢୀ ପି ମେନାଜ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0609925

�ୀ /302353 27 163 1095ପ�ିୟାଷା ପାଳ ପି ମେନାଜ କମୁାର ପାଳ ZUX0608943

ପ ୁ /302354 67 163 1096ରାେଜ#�  ପCା ପି ପ�ଭାକର ପCା ZUX0607614

�ୀ /302355 62 163 1097ବି)ୁ ପ�ୀୟା ପCା (ା ରାେଜ#�  ପCା ZUX0607648

�ୀ /302356 54 163 1098ଭାରତୀ ପCା (ା ପ�ସନ:  ପCା ZUX0609883

�ୀ /302357 44 163 1099ମ?ଲୁତା ପCା (ା ବିେର#�  କମୁାର ପCା ZUX0607366

�ୀ /302358 42 163 1100ସଶ' ିତା ପCା (ା ତ�ିେଲାଚନ ଭ- ZUX0948596

�ୀ /302359 39 163 1101କମୁାରୀ ସେ;ାଷିନୀ ପCା (ା ହାଡିବ@ୁ ଦାଶ ZUX0608042

ପ ୁ /302360 39 163 1102େଶଷ େଦବ ପCା ପି ମେହMର ପCା ZUX0609628

6 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀJ (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /302361 38 163 1103ର?ିତା କମୁାରୀ ପCା (ା ସେ;ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX0608976

�ୀ /302362 34 163 1104ଲିକ ୁପCା (ା େଶଷ େଦବ ପCା ZUX0609610

�ୀ /302363 33 163 1105େଯାଗମାୟା ପC ପି ମାଗତା ପCା ZUX0608695

ପ ୁ /302364 32 163 1106ଶ�ୀକା; ପCା ପି ରଘନୁାଥ ପCା ZUX0609149

ପ ୁ /302365 30 163 1107ତ�ୀେଲାଚନ ପCା ପି େସାମନାଥ ପCା ZUX0609933

�ୀ /302366 29 163 1108ପ�ୀତି ପCା ପି ରେମଶ ଚ#�  ପCା ZUX0609396

ପ ୁ /302367 29 163 1109ସି^�ାନାଥ ପCା ପି ଗେଜ#�  ପCା ZUX0609982

ପ ୁ /302368 29 163 1110େଦବାଶିଷ ପCା ପି େକଳୖାଶ ଚ#�  ପCା ZUX0705525

�ୀ /302369 27 163 1111େଦବଯାନୀ ପCା ପି େକଳୖାସ ଚ#�  ପCା ZUX0609016

�ୀ /302370 60 163 1112ସପୁ�ିୟା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ଶିବରାମ ମିଶ� ZUX0607465

ପ ୁ /302371 48 163 1113େଜ�ାତିମ2ୟ ରବି ଶJର ପାଣିଗ�ାହୀପି ମାଣିକ ଚ#�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1140334

�ୀ /302372 44 163 1114ପଦ' ଜା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ଜୟ ପ�କାଶ ଚ#�  ମିଶ� ZUX0607473

�ୀ /302373 38 163 1115ପ\ୂ2ବାସୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନ# କିେଶାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0609792

�ୀ /302374 36 163 1116ବ#ିତା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ଦିଲିପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0609826

�ୀ /302375 36 163 1117ସେ;ାଷି ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ଲ&'ୀନୃସିଂହ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1126812

�ୀ /302376 48 163 1118ସବୁ\2 ପରଜା (ା ସଦା ପରଜା ZUX0607689

ପ ୁ /302377 43 163 1119ଡ[ାରୁ ପରଜା ପି ଧନ ପରଜା ZUX0608398

�ୀ /302378 39 163 1120ପଦ' ା ପରଜା (ା ଡ[ାରୁ ଜାନୀ ZUX0608422

ପ ୁ /302379 38 163 1121ଭ? ପରଜା ପି ଜମନୁା ପରଜା ZUX0609321

�ୀ /302380 37 163 1122ଦନା ପରଜା (ା ନୀର ପରଜା ZUX0607655

�ୀ /302381 35 163 1123ଶଶୀ ପରଜା (ା େକୖଳାସ ପରଜା ZUX0609370

ପ ୁ /302382 34 163 1124େଗାରା ପରଜା ପି ବଲ ପରଜା ZUX0609941

ପ ୁ /302383 33 163 1125ରାମ ପରଜା ପି ମ�ଳା ପରଜା ZUX0948539

�ୀ /302384 31 163 1126ସ?Nୁା ପରଜା ପି ଧନୁ ପରଜା ZUX0705335

�ୀ /302385 31 163 1127କନିୁ ପରଜା ମା ଜମନୁା ପରଜା ZUX0609347

�ୀ /302386 31 163 1128ସବିତା ପରଜା (ା େମାଟୁ ପରଜା ZUX0607721

�ୀ /302387 31 163 1129ସଶିୁଲା ପରଜା ପି ଲ&'ଣ ପରଜା ZUX0608794

ପ ୁ /302388 30 163 1130େମାହନା ପରଜା ପି ଧବଲୁ ପରଜା ZUX0609255

ପ ୁ /302389 30 163 1131ରାମ ପରଜା ପି ଢାବାଲୁ ପରଜା ZUX0705301

�ୀ /302390 29 163 1132ମ? ୁପରଜା ମା ଯମନୁା ପରଜା ZUX0608869

�ୀ /302391 29 163 1133କନିୁ ପରଜା ପି ଲ&'ଣ ପରଜା ZUX0608760

�ୀ /302392 29 163 1134ଡାଳି[ ପରଜା (ା ବିMନାଥ ପରଜା ZUX0607630

�ୀ /302393 29 163 1135ଡମଣିୁ ପରଜା ମା ଚ#�ମା ପରଜୁଣୀ ZUX0609123

ପ ୁ /302394 28 163 1136ଶJର ପରଜା ପି ବତୀ ପରଜା ZUX0607713

�ୀ /302395 28 163 1137ଭଗବତୀ ପରଜା (ା ରଘରୁାମ ପରଜା ZUX0607747

�ୀ /302396 28 163 1138ତୁଲସୀ ପରଜା ମା ବତୀ ପରଜା ZUX0608877

ପ ୁ /302397 27 163 1139ମନୁା ପରଜା ପି ଯଦୁ ପରଜା ZUX0609354

ପ ୁ /302398 27 163 1140ସନୁ ପରଜା ମା ଜଦୁ ପରାଜ ZUX0609305

ପ ୁ /302399 26 163 1141ଧନୁଜ2 ୟ ପରଜା ପି ଶିବ ପରଜା ZUX0822346

�ୀ /302400 26 163 1142ମାଳତୀ ପରଜା (ା ଧନୁଜ2 ୟ ପରଜା ZUX1056613

�ୀ /302401 23 163 1143ସବିତା ପରଜା (ା ରାମ ପରଜା ZUX0948547

ପ ୁ /302402 23 163 1144େଗାପାଳ ପରଜା ପି ରାଜୁ ନାୟକ ZUX1046184

�ୀ /302403 39 163 1145କ;ିୁ ପରଜୁଣୀ ମା ଲ&'ୀ ପରଜୁଣୀ ZUX0607663

�ୀ /302404 43 163 1146ପଜୂା ପରିiା (ା େଦବ ପ�ସାଦ ପରିiା ZUX0609198

ପ ୁ /302405 33 163 1147ପ\ୂ2 ଚ#�  ପରିiା ମା ସର(ତୀ ପରିiା ZUX0608802

�ୀ /302406 45 163 1148ହରପ�ିୟା ପ-ନାୟକ (ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ପ-ନାୟକ ZUX0609461

ପ ୁ /302407 41 163 1149ଅତୁଲ କମୁାର ପ-ନାୟକ ପି ଲ&'ଣ କମୁାର ପ-ନାୟକ ZUX0608216

�ୀ /302408 45 163 1150ପଦ' ଜା ପ-ନାୟକ (ା ଋଷିେକଶ ପ-ନାୟକ ZUX0608455

�ୀ /302409 22 163 1151ଆକାଂ&ା ପ-ନାୟକ ପି ରବି#�  କମୁାର ପ-ନାୟକ ZUX1140433

�ୀ /302410 36 163 1152ଶୀବାନି ପଟନାୟକ (ା ଭବାନୀ ଶJର ସାହୁ ZUX0822551

ପ ୁ /302411 49 163 1153ଇMର ପାତ� ପି ଭୂବେନMର ପାତ� ZUX0609735

�ୀ /302412 43 163 1154ଅ�2ନା ପାତ� (ା ଜଗେମାହନ ପାତ� ZUX0822262

ପ ୁ /302413 24 163 1155ଚ#ନ କମୁାର ପାତ� ପି ଇMର ପାତ� ZUX0875823

ପ ୁ /302414 49 163 1156ଜଗେମାହନ ପାତ� ପି ନେର#�  ପାତ� ZUX0609917

ପ ୁ /302415 31 163 1157ଜାଦୁ େପ=ିଆ ପି ସାରଥୀ େପ=ିଆ ZUX0608836

�ୀ /302416 44 163 1158ବୃ#ା ପରଜା (ା ତୁଳାରାମ ପରଜା ZUX0608935

ପ ୁ /302417 44 163 1159ବିପିନ ପ�ଧାନ ମା ଇ#� ମଣି ପ�ଧାନ ZUX0609271

�ୀ /302418 40 163 1160େବବିନା ପ�ଧାନ (ା ବିପିନ ପ�ଧାନ ZUX0609172

�ୀ /302419 34 163 1161ମମତା ପ�ଧାନ (ା ମେନାଜ ଖିଲ ZUX0608604

�ୀ /302420 37 163 1162ଜଟି ପଜୁାରୀ ପି ଡ[ରୁୁ ପଜୁାରୀ ZUX0609560

�ୀ /302421 30 163 1163ଫଲୁ ପଜୂାରୀ ପି ହରିବ#ୁ ପଜୂାରୀ ZUX0948554

ପ ୁ /302422 29 163 1164ଅଜୁ2 ନ ପଜୁାରୀ ମା ବଲା ପଜୁାରୀ ZUX0609537
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ପ ୁ /302423 29 163 1165ମେନାଜ ପଜୂାରୀ ପି ଇ#�  ପଜୂାରୀ ZUX0608968

�ୀ /302424 29 163 1166ଭଗବତୀ ପଜୂାରୀ ପି ବଲା ପଜୂାରୀ ZUX0608893

ପ ୁ /302425 58 163 1167ବିMରାଜ ରଥ ପି େଲାକନାଥ ରଥ ZUX0608752

�ୀ /302426 49 163 1168ତର�ୀଣୀ ରଥ (ା ବିMରାଜ ରଥ ZUX0608737

�ୀ /302427 44 163 1169ମମତା ରଥ (ା ପ�ଶା; କମୁାର ଶତପଥି ZUX0609677

�ୀ /302428 27 163 1170େସାନାଲି ରଥ ପି ବିMରାଜ ରଥ ZUX0608729

ପ ୁ /302429 31 163 1171ଜଗେମାହନ ଖଡଗ ରାୟ ପି ରାଧା େଗାବି@ ଖଡଗ ରାୟ ZUX0608265

�ୀ /302430 29 163 1172ସଂଜିତ ରାଏ (ା କୃ) ଚ#�  ରାଏ ZUX0608067

ପ ୁ /302431 42 163 1173ବିଦ�ାନ# ରାୟ ପି ବାସେୁଦବ ରାୟ ZUX0609958

ପ ୁ /302432 39 163 1174ରେତ: ଶ କମୁାର ରାୟ ପି କେୁଣMର ରାୟ ZUX0607341

ପ ୁ /302433 51 163 1175ନିର?ନ ସାବତ ପି ଭାଗିରଥୀ ସାବତ ZUX0608430

�ୀ /302434 50 163 1176ପUୁା?ଳି ସାବତ (ା ବିଜୟ ସାବତ ZUX0609891

ପ ୁ /302435 57 163 1177େଗାକଳୁ ନ# ସାହୁ ପି ଶ�ୀରାମ ଚ#�  ସାହୁ ZUX0610089

�ୀ /302436 38 163 1178ପ�ତୀତ କାTନ ସାହୁ (ା ସଜିୁତ କମୁାର ମାଥP ZUX0608505

ପ ୁ /302437 28 163 1179ଦୀପକ ସାହୁ ପି ଗେଣଷ ସାହୁ ZUX0607507

�ୀ /302438 28 163 1180ଗୀତା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି େଗୗରୀ ସାହୁ ZUX0609867

ପ ୁ /302439 27 163 1181ପ�ତୀକ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�ତାପ ଚ#�  ସାହୁ ZUX0608588

�ୀ /302440 27 163 1182ପ�ିୟJା ସାହୁ ପି ଅନୁପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0607556

�ୀ /302441 28 163 1183ୱାଇ ସରିତା ପି ଇ. କ� ି)ା ରାଓ ZUX0608349

ପ ୁ /302442 60 163 1184ସତ� ବାଦୀ େସଠୀ ପି ଭୂବନ େସଠୀ ZUX0609412

�ୀ /302443 51 163 1185ବିଳାଶ େସଠୀ (ା ସତ� ବାଦୀ େସଠୀ ZUX0609420

ପ ୁ /302444 30 163 1186ଶ�ୀନୁ େସଠୀ ପି ସତ� ବାଦୀ େସଠୀ ZUX0609388

ପ ୁ /302445 27 163 1187ରାେଜ#�  େସଠୀ ପି ସତ� ବାଦୀ େସଠୀ ZUX0609404

�ୀ /302446 34 163 1188ମଧସୁ' ିତା ଶବର ପି ଆରସୀ ଶବର ZUX0609974

�ୀ /302447 32 163 1189ଦୁଲାଳି ଶବର ପି ଆେରସୀ ଶବର ZUX0609966

�ୀ /302448 28 163 1190ଇ#ୁପ�ଭା ଶବର ପି ଆରସୀ ଶବର ZUX0610048

ପ ୁ /302449 28 163 1191ବିକାଷ ଶରମା ପି େଗାପାଳ ଶରମା ZUX0607945

ପ ୁ /302450 46 163 1192ଶିବନାଥ ସିଂହ ପି କଉଡପତି ସିଂହ ZUX0610014

ପ ୁ /302451 27 163 1193େପ�ମ କମୁାର ସିଂ ପି ବିMନାଥ ସିଂ ZUX0608992

ପ ୁ /302452 35 163 1194ଉେମଶ ସଯୂ�P ପି ଭା<ର ସଯୂ�P ZUX0607838

�ୀ /302453 33 163 1195କନିୁ ସଯୂ�P (ା ଉେମଶ ସଯୂ�P ZUX0607820

�ୀ /302454 52 163 1196ଗାୟତ�ୀ (ାଇଁ (ା ଶ�ୀଧର (ାଇଁ ZUX0607903

ପ ୁ /302455 50 163 1197ଶ�ୀଧର (ାଇଁ ପି ପନୁାନ# (ାଇଁ ZUX0607937

�ୀ /302456 64 163 1198ପ\ୂ2ବାସୀ (ାର (ା ନେର#�  (ାର ZUX0608950

�ୀ /302457 32 163 1199ମିନତୀ ସଆୁର (ା ଗଣପତି ସଆୁର ZUX0608927

ପ ୁ /302458 53 163 1200ମେନାଜ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଦଧୀ ଭମନ ତ�ିପାଠୀ ZUX0822791

�ୀ /302459 29 163 1201ଅ�2ନା କମୁାରୀ ତ�ିପାଠୀ (ା ଶ�ମ ସ#ୁର ତ�ିପାଠୀ ZUX0705434

ପ ୁ /302460 55 163 1202ଗଦାଧର ତ�ିପାଠୀ ପି ଭା<ର ତ�ିପାଠୀ ZUX1140409

ପ ୁ /302461 50 163 1203ଜୟ ପ�କାଶ ତ�ିପତୀ ପି ପTାନନ ତ�ିପତୀ ZUX0609313

ପ ୁ /302462 47 163 1204ଅନ; ତ�ିପାଠୀ ପି କାଳୀଚରଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0607853

�ୀ /302463 46 163 1205ର?ିତା ତ�ିପାଠୀ (ା ଗଦାଧର ତ�ିପାଠୀ ZUX1140375

�ୀ /302464 33 163 1207ବିଜୟତା ତ�ିପାଠୀ (ା ବାବାଶ�ୀତ ମିଶ� ZUX0609479

�ୀ /302465 31 163 1208ବ#ନା ତ�ିପାଠୀ (ା ବିେବକାନ# ତ�ିପାଠୀ ZUX0609834

ପ ୁ /302466 27 163 1209ର?ିତ କମୁାର ଉପଦ�ା ପି ପରେମMର ଉପଦ�ା ZUX0608281

ପ ୁ /335467 27 163 1210ଅଜୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଅ&ୟ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0705020

�ୀ /896468 22 163 1211ଅନୁପ�ିୟା ପCା ପି ଅଜୟ ପCା ZUX1164946

�ୀ /999469 66 163 1212ସଷୁମା ସାହୁ (ା ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX1056092

ପ ୁ /999470 66 163 1213ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ବିର ଲ&'ଣ ସାହୁ ZUX1055870

ପ ୁ /999471 39 163 1214ସତ� ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX1055904

�ୀ /999472 29 163 1215ଶFିା ବରଧାନ (ା ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ZUX1053750

ପ ୁ /999473 64 163 1216ରାେଜ#�  ପ�ସାଦ ବମP ପି ରାମ ମିଲb ବମP ZUX0822767

ପ ୁ /999474 58 163 1217ଗ�ାଧର େବେହରା ପି ତାରିଣୀ େବେହରା OR/12/090/330763

ପ ୁ /999475 53 163 1218ମରୂଲୀଧର େବେହରା ପି ତାରଣ େବେହରା ZUX0283358

�ୀ /999476 47 163 1219ସ?Nୁା େବେହରା (ା ନରସିଂହ େବେହରା ZUX1013127

�ୀ /999477 46 163 1220ସଷୁମା େବେହରା (ା ଗ�ାଧର େବେହରା ZUX0948513

�ୀ /999478 43 163 1221ରୀନା େବେହରା (ା ମରୂଲୀଧର େବେହରା ZUX0283366

ପ ୁ /999479 33 163 1223ଶିବ େବେହରା ପି ସୀମା େବେହରା ZUX1211085

ପ ୁ /999480 33 163 1224ସନୁୀଲ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଦ�ାଧର େବେହରା ZUX1358357

ପ ୁ /999481 32 163 1225ସାଗର କମୁାର େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା ZUX0948505

�ୀ /999482 25 163 1226ଗୀତା?ଳି େବେହରା (ା ଶିବ େବେହରା ZUX1211150

ପ ୁ /999483 41 163 1228ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଭାରିମଲି ପି କେୁବର ଭରିମଲି ZUX1140466

�ୀ /999484 36 163 1229ପUୁଲତା ଭାରିମଲି (ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଭରିମଲି ZUX1151497
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�ୀ /999485 54 163 1230ବିେନାଦୀନୀ ଦଳାଇ ପି ଗ�ାଧର ଦଳାଇ OR/12/089/285043

ପ ୁ /999486 74 163 1231ସବୁାସିନି ଦେଳଇ ପି ଗ�ାଧର ଦେଳଇ OR/12/089/284369

ପ ୁ /999487 42 163 1232ଘନଶ�ାମ ଦେଲଇ - ସବୂାସୀନୀ ଦେଲଇ ZUX1358514

�ୀ /999488 36 163 1233ଶମ,lା ଦଲାଇ ଦେଲଇ - ସବୂାସୀନୀ ଦେଲଇ ZUX1358506

�ୀ /999489 32 163 1234ରୁଚିରା ଦେଳଇ ପି ନିଳମାଧବ ଦେଳଇ ZUX0166512

ପ ୁ /999490 39 163 1235ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସ ପି ନିଲକଂେଠOଵର ଦାସ ZUX1249218

ପ ୁ /999491 34 163 1236ପ�ସନ: ା କମୁାର ଦାସ ପି ନିଲକଂେଠOଵର ଦାସ ZUX1249259

ପ ୁ /999492 53 163 1237ସେରାଜା ଦାଶ ପି ଔେରାବୀ# ନାଗର ଦାଶ ZUX1358498

�ୀ /999493 47 163 1238ମିନତୀ ଦାଶ (ା ସେରାଜ ର?ନ ଦାଶ ZUX1358472

�ୀ /999494 45 163 1239ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ (ା ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ZUX0948521

ପ ୁ /999495 25 163 1240ଅମn ାନ ଦାଶ ପି ରାେଜ#�  କମୁାର ଦାଶ ZUX0930289

�ୀ /999496 29 163 1241ରୁକମଣୀ ଜାନୀ (ା େସାମନାଥ ଜାନୀ ZUX0948414

ପ ୁ /999497 32 163 1242ପ�ଶା; କମୁାର ପି େଦବ କମୁାର ZUX0912808

�ୀ /999498 44 163 1243ନମିତା ମହାପାତ� (ା ନିରନଜନ ମହାପାତ� ZUX0775239

ପ ୁ /999499 58 163 1244ଅ[ିକା ପ�ଧାନ ମାଝୀ ପି ଭାଗବତ ମାଝୀ ZUX0822403

�ୀ /999500 43 163 1245ପଣୁ,ମା ମିଶ� (ା େକଲୖାଶ ଚଂଦ�  ପCା ZUX1249275

�ୀ /999501 28 163 1246ଦି&ୀତା ମିଶ� ପି ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ� ZUX0776914

ପ ୁ /999502 54 163 1247ସକୁା; କମୁାର େମାହା;ି ପି ପ�ାoହାଦ ଚ#�  େମାହା;ି ZUX1358365

ପ ୁ /999503 21 163 1248େଦବାଶିଷ ମହା;ି ପି େଗାଲଖ ଚ#�  ମହା;ି ZUX1213917

ପ ୁ /999504 20 163 1249େଜ�ାତି ର?ନ େମାହା;ି ପି ସକୁା; କମୁାର େମାହା;ି ZUX1358233

ପ ୁ /999505 57 163 1250ସିମାTଳ େମାହାପାତ� ପି କାଶୀନାଥ େମାହାପାତ� ZUX1358282

ପ ୁ /999506 24 163 1251ଅେpଷ ମହାପାତ� ପି ସିମାTଳ ମହାପାତ� ZUX0912790

ପ ୁ /999507 19 163 1252ଅଭିନାଶ େମାହାପାତ� ପି ସିମାTଳ େମାହାପାତ� ZUX1358266

�ୀ /999508 46 163 1253ଭାରତୀ ନ# (ା ଋଷିେକଶ ନ# ZUX1300458

�ୀ /999509 30 163 1254ରାଧିକା ନାୟକ (ା ଅନ; ନାୟକ ZUX0875708

�ୀ /999510 23 163 1255ସେ;ାଷି ନାୟକ (ା ଶJର ନାୟକ ZUX0948422

�ୀ /999511 64 163 1256େଜ�ାତିମ2ୟୀ ପାଢି (ା ସେୁର#�  କମୁାର ପାଢି ZUX0865055

�ୀ /999512 54 163 1257ର?ୀତା ପାଢ଼ୀ (ା ସିମାTଳ େମାହପାତ� ZUX1358258

ପ ୁ /999513 49 163 1258କିରଣ ଚରଣ ପାଢୀ ପି କୃ) ଚ#�  ପାଢୀ ZUX0948430

�ୀ /999514 38 163 1259ବ#ନା ପାଢୀ (ା କିରଣ ଚରଣ ପାଢୀ ZUX0948448

ପ ୁ /999515 43 163 1260ପ�ଶା; କମୁାର ପCା ପି ବିନାଦ ଚ#�  ପCା ZUX1255892

ପ ୁ /999516 27 163 1261ଅନ,େମଷ ପାନିଗ�ାହୀ ପି ଗ�ାଧର ପାନିଗ�ାହୀ ZUX0704916

�ୀ /999517 70 163 1262ମାୟା ପଟନାୟକ (ା ନୀଳ ମାଧବ ଦଳାଇ OR/12/089/284366

�ୀ /999518 30 163 1263ଅନିତା ପ-ନାୟକ ପି ସସ' ିତା ସାହୁ ZUX0875690

ପ ୁ /999519 43 163 1264ଶଭୁ� ାଂଶ ୁସାମଲ ପି ଚ#�  େଶଖର ସାମଲ ZUX0822411

�ୀ /999520 35 163 1265ସସ'ୀତା ସାମଲ (ା ଶଭୁ� ାଂଶ ୁସାମଲ ZUX0822577

ପ ୁ /9999521 72 163 1266ନୀଳ ମାଧବ ଦେଳଇ ପି ଗ�ାଧର ଦେଳଇ OR/12/089/284365

ପ ୁ /SAILAPLAZ522 29 163 1267ରାେଜଶ କମୁାର ଦାସ ପି ପ\ୂ2 r#�  ଦାସ UNW0544403

ପ ୁ /00523 23 163 1268ରେମଶ କଲୁସିକା ପି ମାନା କଲୁସିକା ZUX1367457

ପ ୁ /sriram Na524 18 163 1269ଆୟୁଷ'ାb ଭ- ପି ପ\ୂ2ଚ#�  ଭ- ZUX1398262

ପ ୁ /Plot no.525 18 163 1270ଶଵି ସ#ୁର ନାୟକ ନାୟକ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ନାୟକ ZUX1425263

ପ ୁ /00526 46 164 1ମେନାଜ କମୁାର େଜନୖ ପି ରାମ କମୁାର େଜନୖ ZUX0684167

�ୀ /00527 40 164 2ନ#ିନୀ େଜନୖ (ା େମାନଜ କମୁାର େଜନୖ ZUX0684183

�ୀ /00528 26 164 3ନିରଜା ପ-ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ#�  ପ-ନାୟକ ZUX1188697

�ୀ /0-0529 34 164 4ଜାବିନ େବଗମ (ା ଶକୀଲ ଖାନ ZUX1361419

ପ ୁ /Anusua Bh530 20 164 5ନିତିନ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ନରସିଂହ ତ�ିପାଠୀ ZUX1254911

ପ ୁ /ARABINDA531 20 164 6ବବୁଲୁ ପ�ଧାନ ପି ବିଦ�ା ପ�ଧାନ ZUX1309202

ପ ୁ /C/O Bhask532 35 164 7ପ�ଶାଂତ ପି ପି ମାଟିଆ ZUX1113349

�ୀ /Hema madh533 23 164 8Sugyani େଗୗଡା ପି କୃ) ଚଂଦ�  େଗୗଡା ZUX1360627

�ୀ /Satya Nar534 26 164 9ସପୁନ: P ଅଧିକାରୀ ମା ପଦ' ିନୀ ଅଧିକାରୀ ZUX1249374

�ୀ /01535 24 164 10ଶଶ ିନାୟକ (ା ରାଜୁ ନାୟକ ZUX1051374

ପ ୁ /1536 64 164 11ରାମ ପ�ସାଦ ବ� ହ' ା ପି କାମନା ବ� ହ' ା OR/12/089/216010

�ୀ /1537 62 164 12ଗିତା?ଳି ବ� ହ' ା (ା ରାମ ପ�ସାଦ ବ� ହ' ା OR/12/089/216011

ପ ୁ /1538 38 164 13ଶେୁଭ#ୁ େଶଖର ବ� ହ' ା ପି ରାମ ପ�ସାଦ ବ� ହ' ା LSL1347442

ପ ୁ /1539 25 164 14ଶNି(ର ବ� ହ' ା ପି ବ� େଜ#�  କମୁାର ବ� ହ' ା ZUX0870329

�ୀ /QR-1,c/o540 35 164 15ସଶୁ�ୀ ପ�ିୟJା ପାଣିଗ�ାହି (ା ଶNୀ ପ�ସନ:  ଖଦଂଗା ZUX1233212

ପ ୁ /3541 45 164 16ପ\ୁ2ଚ#�  ଭ- ପି କି+2ନ ଭ- LSL2373561

�ୀ /3542 44 164 17ଲିଲିବାଳା ଭ- (ା ପ\ୁ2ଚ#�  ଭ- LSL2373553

ପ ୁ /3543 39 164 18ରାେଜଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଗାପାଳ କୃ) ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1365246

ପ ୁ /5544 68 164 19ସବୁାଷଚ#�  ପାଢୀ ପି ଭୀମେସନ ପାଢୀ ZUX0771071

�ୀ /5545 62 164 20ସକ;ୁଳା ପାଢୀ (ା ସବୁାଷଚ#�  ପାଢୀ ZUX0771063

�ୀ /06546 68 164 21ଜୟ;ୀ ପରିଜା ମା େନତ�ମଣି ପରିଜା ZUX1359512

9 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀJ (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /06547 61 164 22ଗିରୀଜା କାତ; ପ�ଧାନ ପି ଦୟାନିଧି ପ�ଧାନ ZUX1359488

ପ ୁ /6548 51 164 23ହର େଗାପାଳ ମହା;ି ପି େଗାଲକ ଚ#�  ମହା;ି ZUX1226687

�ୀ /6549 50 164 24ଭୂବନ ବିହାରୀ ମହା;ି (ା ବ� ଜବିହାରୀ ମହା;ି ZUX0771055

�ୀ /6550 44 164 25ସମିୁତା ପାଢୀ (ା ପ�ଶା; କମୁାର ପାତ� ZUX1165927

ପ ୁ /6551 24 164 26ଭବାନୀ ଶJର ପCା ପି ପ�ସାଦ ଚ#�  ପCା ZUX0875898

�ୀ /6552 49 164 27େଦବସ'ିତା ପରଜା (ା ହର େଗାପାଳ ପରଜା ZUX1224609

ପ ୁ /6553 26 164 28ସାଜିତ ସିମ�ନ ପ�ଧାନ ପି ଗିରିଜାକା; ପ�ଧାନ ZUX1226679

ପ ୁ /7554 68 164 29େଦବୀ ପ�ସାଦ ପCା ପି ଂନ# କିେଶାର ପCା OR/12/089/260422

�ୀ /7555 60 164 30ସାଇଗୀତା ପCା (ା େଦବୀପ�ସାଦ ପCା OR/12/089/260423

ପ ୁ /7556 43 164 31ନିଳୟ କମୁାର ପCା ପି େଦବୀପ�ସାଦ ପCା ZUX0281113

�ୀ /7557 39 164 32ମଧମିୁତା ପCା ପି େଦବୀ ପ�ସାଦ ପCା LSL1364512

ପ ୁ /7558 34 164 33ଗZୁ ପରଜା ପି ଧନୁ ପରଜା ZUX0948729

ପ ୁ /7559 33 164 34ଗZୁ ପରଜା ପି ଧନୁ ପରଜା ZUX0127738

�ୀ /7560 30 164 35ଶଶୀ ପରଜା (ା ଗZୁ ପରଜା ZUX1016112

�ୀ /7561 29 164 36ନିପ\ୂP ପ-ନାୟକ ପି ଶେୁଭ#ୁ ପ-ନାୟକ ZUX0351874

�ୀ /7562 58 164 37ସ@�ାରାଣୀ ପ-ନାୟକ (ା ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0127712

�ୀ /7563 37 164 38ସାଇଗୀତା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0127720

�ୀ /08564 53 164 39ସର(ତୀ ପାଢ଼ୀ (ା ଲ&'ୀକା; ପାଢ଼ୀ LSL1529965

ପ ୁ /08565 28 164 40ଅଭିନାଶ ପାଢୀ ପି ଲ&'ୀକା; ପାଢୀ ZUX0616045

�ୀ /08566 27 164 41ପ�ିୟJା ପାଢୀ ପି ଲ&'ୀକା; ପାଢୀ ZUX0616037

�ୀ /8567 40 164 42ଶ'ତିୃେରଖା ସାହୁ ପି ଶଶି ଭୂଷଣ ସାହୁ LSL1462928

ପ ୁ /9568 44 164 43ସଜିୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ଗଦାଧର େବେହରା LSL1412915

ପ ୁ /9569 62 164 44ରବି#�  ନାଥ ପ-ନାୟକ ପି ସଯୁ�2ନାରାୟଣ ପ-ନାୟକ OR/12/089/216001

�ୀ /9570 48 164 45ବିମଳା ପ-ନାୟକ (ା ରବି#�  ନାରାୟଣ ପ-ନାୟକ OR/12/089/216002

ପ ୁ /9571 42 164 46(ୟଂପ�କାଶ ପ-ନାୟକ ପି ରବି#�ନାଥ ପ-ନାୟକ ZUX0127746

ପ ୁ /9572 61 164 47ପ\ୁ2 ଚ#�  ଶତପଥୀ ପି ବିନାୟକ ଶତପଥୀ LSL1462936

ପ ୁ /9573 52 164 48ପ�ଶା;କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ବିନାୟକ ଶତପଥୀ OR/12/089/216749

�ୀ /9574 43 164 49ସ@�ା ରାଣୀ ଶତପଥୀ (ା ପ\ୁ2ଚ#�  ଶତପଥୀ OR/12/089/216757

�ୀ /10575 50 164 50ନିେବଦିତା ମହା;ି (ା ସକୁା; କମୁାର ମହା;ି LSL1412923

ପ ୁ /10576 64 164 51ରାେଜ#�  କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ରାମାରାଓ ପଟନାୟକ LSL1529130

ପ ୁ /11577 56 164 52ମେନାର?ନ ମାଳୀ ପି ମହାେଦବ ମାଳୀ LSL1412618

�ୀ /11578 50 164 53ସବିତା ମାଳୀ (ା ମେନାର?ନ ମାଳୀ LSL1412600

�ୀ /11579 29 164 54ଲିପିକା ମାଳୀ ପି ମେନାର?ନ ମାଳୀ ZUX0439166

�ୀ /11580 46 164 55ରଶ'ିତା ମିଶ� (ା ଉେମଶ ଚ#�  ମିଶ� ZUX0127761

ପ ୁ /11581 45 164 56ସେ;ାଷ ମିଶ� ପି ଶରତଚ#�  ମିଶ� ZUX0127779

ପ ୁ /11582 24 164 57କିରଣକମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ମେନାର?ନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1051440

ପ ୁ /12583 54 164 58ମନର?ନ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲଡୁ କିେଶାର ପାଣିଗ�ାହି LSL1364991

�ୀ /12584 50 164 59ସଂଧ�ାରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହି (ା ମନର?ନ ପାଣିଗ�ାହି LSL1365006

ପ ୁ /12585 28 164 60କା+,କ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ମନର?ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0875930

�ୀ /12586 58 164 61ବାସ;ି ପ�ଧାନ (ା ଭାyର ପ�ଧାନ ZUX0281121

�ୀ /12587 27 164 62ଟିନା ଯାନୀ ପି େଗାବି# ଯାନୀ ZUX0684175

�ୀ /13588 40 164 63ଅହଲ� ବିେଶାଇ (ା ସଯୂ�2 ବିେଶାଇ ZUX1225523

�ୀ /13589 55 164 64ନଳିନୀ ପ�ଭା ମହା;ି (ା ଉମାକା; ପCା LSL1347426

�ୀ /13590 40 164 65କ;ିୁ ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ନାୟକ ZUX0127795

ପ ୁ /13591 59 164 66ଉମାକା; ପCା ପି ଜଗନ: ାଥ ପCା LSL1347434

ପ ୁ /13592 69 164 67ଭାyର ପ�ଧାନ ପି ତ�ିନାଥ ପ�ଧାନ ZUX0281139

�ୀ /13593 38 164 68ସିଳକା ପ�ଧାନ ପି ଭା<ର ପ�ଧାନ LSL1462944

ପ ୁ /14594 62 164 69ମେନାର?ନ ଦି&ତି ପି ମରୁଲୀଧର ଦି&ତି ZUX0439000

�ୀ /14595 58 164 70ଅନୁସୟୂା ଦି&ତି (ା ମେନାର?ନ ଦି&ତି ZUX0439018

�ୀ /14596 32 164 71ଦିZିମୟୀ ଦି&ତି ପି ମନର?ନ ଦି&ତି ZUX0439026

�ୀ /14597 35 164 72ଲିପିକା ମାଟିଆ (ା ପ�ଶା; କମୁାର ମାଟିଆ ZUX1164631

ପ ୁ /14598 22 164 73ପ�ିbେକ କମୁାର ପରିଡା ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ପରିଡା ZUX1165968

�ୀ /14599 22 164 74ପ�ିୟସୀ ପ�ିୟଦଷ2 ନି ପରିଡା ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ପରିଡା ZUX1166016

ପ ୁ /15600 60 164 75ଅରବି# ମହାପାତ� ପି ମକୁ#ୁ ମହାପାତ� ZUX0127803

�ୀ /15601 49 164 76ସଷୁମା ମହାପାତ� (ା ଅରବି# ମହାପାତ� ZUX0127811

ପ ୁ /15602 46 164 77ଅଜୁ2 ନ ମାଝି ପି ରାମ ମାଝୀ ZUX0875922

ପ ୁ /15603 25 164 78ସଭୁାଷ ମାଝୀ ପି ଅଜୁ2 ନ ମାଝୀ ZUX1051358

ପ ୁ /15604 22 164 79ବାବୁଲା ମାଝୀ ପି ଅଜୁ2 ନ ମାଝୀ ZUX1051176

ପ ୁ /15605 59 164 80ପ�କାଶ ଚ#�  ମିଶ� ପି ଅନ� ଭୀମ ମିଶ� LSL1444249

�ୀ /15606 57 164 81ସବିତା ପCା (ା କିେଶାରଚ#�  ପCା LSL1518182

ପ ୁ /16607 21 164 82ଶ�ୀ ଅନୁରଗ ଦାସ ପି ଅ&ୟ କମୁାର ଦାସ ZUX1168095

�ୀ /16608 38 164 83ରଇଲାମତି ହରିଜନ ପି ହରି ହରିଜନ LSL1364579

10 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀJ (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /16609 59 164 84ସଷୁମା ମହାପାତ� (ା ପ�କାଶ ଚ#�  ମିଶ� LSL1412584

ପ ୁ /16610 45 164 85ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମିଶ� ପି ଂଅନ�ଭୀମ ମିଶ� ZUX0129122

�ୀ /16611 26 164 86(ିକୃତି ମିଶ� ପି ପ�କାଶ ଚ#�  ମିଶ� ZUX0864900

ପ ୁ /16612 25 164 87ସାଥ2କ ମିଶ� ପି ପ�କାଶ ଚ#�  ମିଶ� ZUX0823039

�ୀ /16613 26 164 88ପUୁା ନାଗ ପି ମେହMର ନାଗ ZUX0870352

�ୀ /16614 25 164 89ପUୁ ମ?ରୀ ନାଗ ପି ମେହOଵର ନାଗ ZUX1223437

ପ ୁ /16615 19 164 90ସଭୁ� ାଂଶ ୁେଶଖର ପCା ପି ବିOଵନାଥ ପCା ZUX1359322

ପ ୁ /17616 54 164 91ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ ପି ଚି+ରଂଜନ ଦାସ ZUX0281147

ପ ୁ /17617 52 164 92େଗୗରଚ#�  ଦାସ ପି ଚି+ରଂଜନ ଦାସ ZUX0771022

ପ ୁ /17618 50 164 93କୃ)ଚ#�  ଦାସ ପି ଚି+ରଂଜନ ଦାସ ZUX0281154

�ୀ /17619 47 164 94(\2ଲତା ଦାସ (ା ନିମାଇଁ ଚରଣ ଦାସ ZUX0127837

�ୀ /17620 45 164 95ମମତା ଦାସ (ା କୃ)ଚ#�  ଦାସ ZUX0127845

�ୀ /17621 45 164 96କମଳ କମୁାରୀ ଦାସ (ା େଗୗରଚ#�  ଦାସ OR/12/082/274039

ପ ୁ /17622 43 164 97ପJଜ ମାzା{ ପି େଦବୀଲାଲ ମାzା{ LSL1529320

ପ ୁ /17623 65 164 98ସବୁାସ ଚ#�  ମିଶ� ପି ଅନ� ଭୀମ ମିଶ� LSL1364603

ପ ୁ /17624 33 164 99ନିମPଲ� ମିଶ� ପି ସବୁାଷ ଚ#�  ମିଶ� LSL1529353

ପ ୁ /17625 26 164 100େକବୖଲ� ମିଶ� ପି ସବୁାଷ ଚ#�  ମିଶ� ZUX1118496

ପ ୁ /17626 57 164 101ଅନିଲ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0684365

ପ ୁ /17627 26 164 102ଅଭିେଶଖ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅନିଲ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0684316

ପ ୁ /17628 56 164 103ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶିବନାରାୟଣ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0127852

�ୀ /17629 53 164 104ମୀନା କମୁାରୀ ସାହୁ (ା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0127878

ପ ୁ /17630 42 164 105ର?ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶିବ ନାରାୟଣ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0127894

�ୀ /17631 33 164 106େଜ�ାତି ସାହୁ (ା ର?ିତ କମୁାର ସାହୁ ZUX0127860

�ୀ /17632 30 164 107ପନୁମ କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0684332

�ୀ /18633 33 164 108ନମିତା କମୁାରୀ ଦାସ ପି କୃ)ଚ#�  ଦାସ ZUX0129171

�ୀ /18634 38 164 109ସେରା ଜାନୀ (ା ଧନ ଜାନୀ ZUX1226893

�ୀ /18635 68 164 110ପUୁା?ଳୀ ପାଣିଗ�ାହି (ା ପଦ' ନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0129163

ପ ୁ /18636 46 164 111ଜଗଦୀଶ ଚ#�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପଦ' ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0208033

ପ ୁ /18637 44 164 112େଯାେଗଶ ଚ#�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ପଦ' ନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0208041

ପ ୁ /18638 64 164 113େକଳୖାଶ ଚ#�  ତ�ିପାଠୀ ପି ଲଡୁ ତ�ିପାଠୀ ZUX0438390

�ୀ /18639 57 164 114ଶ�ିମ;ିନୀ ତ�ିପାଠୀ (ା େକଳୖାଶ ଚ#�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0438374

ପ ୁ /18640 36 164 115ଶ�ୀକା; କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି େକଳୖାଶ ଚ#�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0438416

ପ ୁ /18641 35 164 116ରଶ'ିକା; ତ�ିପାଠୀ ପି େକଳୖାଶ ଚ#�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0438408

ପ ୁ /18642 34 164 117ସଦାଶିବ ତ�ିପାଠୀ ପି େକଳୖାଶ ଚ#�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0438341

�ୀ /18643 32 164 118ଶାକ[ରୀ ତ�ିପାଠୀ ପି େକଳୖାଶ ଚ#�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0438358

ପ ୁ /18644 31 164 119ଅରୁଣ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି େକଳୖାଶ ଚ#�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0438382

ପ ୁ /18645 29 164 120େସାମନାଥ ତ�ିପାଠୀ ପି େକଳୖାଶ ଚ#�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0438366

ପ ୁ /19646 70 164 121ନୟନ କିେଶାର ମହା;ି ପି ନବ କିେଶାର ମହା;ି ZUX0352021

�ୀ /19647 69 164 122କମୁଦୁମାଳା ମହା;ି (ା ନୟନ କିେଶାର ମହା;ି ZUX0352039

�ୀ /19648 61 164 123ଲ&'ୀ ମଦୁୁଲି - ବୀଜ ମଦୁୁଲି ZUX1249465

�ୀ /19649 21 164 124ସେ;ାଷୀ ମଦୁୁଳି ପି ଅଜୁ2 ନ ମଦୁୁଳି ZUX1224237

ପ ୁ /19650 20 164 125ଆନ# ମଦୁୁଲି ପି ପ\ୂ2 ଚ#�  ମଦୁୁଲି ZUX1272566

ପ ୁ /19651 19 164 126ଆନ# ମଦୁୁଲି ପି ପ\ୂ2 ଚ#�  ମଦୁୁଲି ZUX1288679

ପ ୁ /19652 64 164 127ମୀନେକତନ ପରିiା ପି ନାରାୟଣ ପରିiା ZUX0525394

ପ ୁ /19653 90 164 128ହାଡି ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ LSL1365055

ପ ୁ /19654 74 164 129ଖିେରାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ହାଡି ସାହୁ LSL2377414

ପ ୁ /19655 52 164 130େମାହନ ସାହୁ ପି ହାଡି ସାହୁ LSL1412501

�ୀ /19656 46 164 131ଗୀତା?ଳୀ ସାହୁ (ା େମାହନ ସାହୁ LSL1365287

�ୀ /19657 44 164 132କଲ�ାଣୀ ସାହୁ (ା &ୀେରାଦ ସାହୁ ZUX0823138

ପ ୁ /19658 40 164 133ସେ;ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ�ାମ ସ#ୁର ସାହୁ ZUX0948695

�ୀ /19659 34 164 134ରତ: ମାଳା ସାହୁ (ା ସେ;ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX0948703

�ୀ /19660 25 164 135ପUୁା?ଳୀ ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ ZUX0823120

ପ ୁ /20661 41 164 136େଗୗର େବେହରା ପି େଦବରାଜ େବେହରା ZUX0771048

�ୀ /20662 38 164 137ଲ&'ୀ େବେହରା (ା େଗୗର େବେହରା ZUX0771014

�ୀ /20663 25 164 138ଉସାରାଣୀ େବେହରା ପି ବସ; କମୁାର େବେହରା ZUX1359397

ପ ୁ /20664 23 164 139କାହ: ୁ  େବେହରା ପି େଗୗରା� େବେହରା ZUX0948802

ପ ୁ /20665 20 164 140କ� ୀତି କମୁାର େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ#�  େବେହରା ZUX1300441

ପ ୁ /20666 19 164 141ସ' ୃତୀ ର?ନ େବେହରା ପି ବସ; କମୁାର େବେହରା ZUX1359355

ପ ୁ /20667 19 164 142ପ�ତୀକ ରଥ ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ରଥ ZUX1287341

ପ ୁ /21668 30 164 143େସୗମ�କା; େଗୗଡ ପି ଲିମା େଗୗଡ ZUX0391722

�ୀ /21669 24 164 144ପ�ିତୀଶା ପ-ନାୟକ ପି ଚ#�  େଶଖର ପ-ନାୟକ ZUX1122951

ପ ୁ /21670 23 164 145ଦୁେରଶ ପ-ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ#�  ପ-ନାୟକ ZUX1126408

11 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀJ (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /21671 22 164 146ବିଶାଳ ପ-ନାୟକ ପି ଆଶୀବPଦ ପ-ନାୟକ ZUX1125285

ପ ୁ /21672 62 164 147ଦCପାଣି ପାତ� ପି ବାଉରି ପାତ� ZUX0681270

�ୀ /21673 42 164 148ଶିଲପା ପାତ� ପି ମରୁଲି େମାହନ ପାତ� LSL1516327

ପ ୁ /22674 61 164 149ସଦା ଜାନି ପି ହରି ଜାନି ZUX0875906

�ୀ /22675 34 164 150ସନୁାମଣୀ ଜାନି (ା ସଦା ଜାନି ZUX0208058

�ୀ /22676 35 164 151ସ�ୀତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରେମଶ ଚ#�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0129189

�ୀ /23677 23 164 152ସଭୁଦ� ା ମାଝୀ ମା ଧନୀ|ା ମାଝୀ ZUX1052661

ପ ୁ /23678 53 164 153ସିମାଦ� ି ସାହୁ ପି ସକୁଟୁା ସାହୁ LSL1348580

�ୀ /23679 50 164 154ରତ: ମାଳା ସାହୁ (ା ସିମାଦ� ୀ ସାହୁ LSL1365279

�ୀ /24680 36 164 155ଜି ମମତା ମା ଜି ରାେଜMରୀ ZUX0771030

�ୀ /24681 51 164 156bijayalaxmi ମାଝି (ା େଶାନୁ ମାଝି ମାଝି ZUX0684225

�ୀ /25682 34 164 157ରଶ'ୀ ବାହାଦୁର (ା ରତ: ା ବାହାଦୁର ZUX1224633

ପ ୁ /25683 79 164 158କଇଳାସଚ#�  ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ OR/12/089/216809

�ୀ /25684 76 164 159ପ�ସନ: ା ଦାସ (ା େକଳୖାସଚ#�  ଦାସ LSL1461060

ପ ୁ /25685 73 164 160ଲ&'ୀନାରାୟଣ ଦାସ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଦାସ LSL1346659

�ୀ /25686 38 164 161କିରଣ ମହା;ି ପି େକ ଏନ ମହା;ି ZUX0771006

�ୀ /25687 49 164 162େଯାଗମାୟା ନାୟକ (ା ନିେରାଧକମୁାର ନାୟକ ZUX0125823

�ୀ /25688 41 164 163ରଶ' ିତା ପାତ� ପି େକ ରବି#�  ନାଥ ପାତ� LSL1347814

ପ ୁ /25689 37 164 164ରଂଜନ କମୁାର ପାତ� ପି େକ ଅର ଏନ ପାତ� LSL2373488

�ୀ /25690 62 164 165ଇ ରାେଜMରୀ (ା େକ ରବି#�  ନାଥ ପାତ� LSL1347822

ପ ୁ /26691 33 164 166ବିM ପ�ଣବ ଦାସ ମା ସବିତା ପଟନାୟକ ZUX0438598

�ୀ /26692 28 164 167ଅପ,ତା ଦାସ ମା ସବିତା ପଟନାୟକ ZUX0438580

�ୀ /26693 52 164 168ଟି ବିଜୟା ଲ&'ୀ (ା ଟିନ ଗେୁZMର ରାଓ ZUX0684290

ପ ୁ /26694 56 164 169ଟୀଗZୁ�ଵର ରାଓ ପି ନୀଳକେ�ା ରାଓ ZUX0684241

�ୀ /26695 48 164 170ଏମ ରୀତା େଦବୀ ରାଓ (ା ଏମ ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0684233

�ୀ /26696 42 164 171ଏମ ସରଜିନୀ ରାଓ (ା ଏମ ପ�କାଶ ରାଓ ZUX0684282

�ୀ /26697 33 164 172ଏମ ପାରବତୀ ରାଓ (ା ଏମ ଶ�ୀ ନିବାସ ରାଓ ZUX0684258

ପ ୁ /27698 34 164 173ଜି ମରୁଲୀ କୃ) ମା ଜି ରାେଜMରୀ ZUX0770990

�ୀ /28699 50 164 174କମଳନି ଗ;ାୟତ (ା ଶେୁଭ#ୁ ପ-ନାୟକ OR/12/089/216782

�ୀ /28700 45 164 175ବି ଗୀତା?ଳି ପାତ� (ା ବି ସିମାTଳ ପାତ� LSL1529460

ପ ୁ /28701 85 164 176ବ� ଜବ@ୁ ପଟନାୟକ ପି ଶ�ାମସ#ୁର ପଟନାୟକ OR/12/089/294487

ପ ୁ /28702 54 164 177ଶେୁଭ#ୁ ପ-ନାୟକ ପି ବ� ଜବ#ୁ ପ-ନାୟକ OR/12/089/216779

ପ ୁ /28703 65 164 178ରାମନାଥ ସାହୁ ପି େକ ବି ସାହୁ LSL1365063

�ୀ /28704 60 164 179କିରଣ ସାହୁ (ା ରାମନାଥ ସାହୁ LSL1365261

ପ ୁ /29705 81 164 180ଚ#�  େଶଖର ମିଶ� ପି ବାସେୁଦବ ମିଶ� LSL1444272

�ୀ /29706 70 164 181ଉଷାରାଣି ମିଶ� (ା ଚ#�େଶଖର ମିଶ� LSL1348523

ପ ୁ /29707 49 164 182ମନୁ ମିଶ� ପି ଚ#�  େଶଖର ମିଶ� LSL1364645

ପ ୁ /29708 39 164 183କିରଣ କମୁାର ମିଶ� ପି ଚ#�  େଶଖର ମିଶ� LSL1364637

�ୀ /29709 28 164 184ଶକ;ୁଳା ମିଶ� (ା ଶିବାନ# େଚୗଧରୁୀ ZUX1166040

�ୀ /29710 26 164 185ଅପ\P ମିଶ� ପି ଭୂବେନOୱର ମିଶ� ZUX0948786

ପ ୁ /29711 51 164 186ଅନୂପ କମୁାର ପCା ପି ଭା<ର ପCା ZUX0525360

�ୀ /29712 39 164 187େଜ�ାତି ପCା (ା ଅନୂପ ପCା ZUX0525378

�ୀ /29713 22 164 188ପ\ୁP ପCା ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ପCା ZUX1164599

�ୀ /29714 41 164 189ସନିୁତି ରଥ (ା ମନୁ ମିଶ� ZUX1210665

ପ ୁ /30715 26 164 190ବାବୁଲା ନାୟକ ମା େଗୗରି ନାୟକ ZUX0684589

�ୀ /30716 23 164 191ଲ&'ୀ ନାୟକ (ା ବାବୁଲା ନାୟକ ZUX1120344

�ୀ /30717 22 164 192କାTନ ନାୟକ - ବାବୁଲା ନାୟକ ZUX1051028

�ୀ /30718 53 164 193ଶା;ିଲତା ପାତ� (ା ଶ�ାମଘନ ପାତ� ZUX1288695

�ୀ /30719 50 164 194ଶା;ିଲତା ପାତ� (ା ଶ�ାମଘନ ପାତ� ZUX1273572

ପ ୁ /30720 48 164 195ଶ�ାମଘନ ପାତ� ପି ଡ[ରୁୁ ପାତ� ZUX1300565

ପ ୁ /30721 34 164 196ଶଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ପାତ� ପି ଶ�ାମଘନ ପାତ� ZUX0391698

�ୀ /30722 30 164 197ଦିZିମୟୀ ପାତ� (ା ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର ପାତ� ZUX1249390

ପ ୁ /30723 66 164 198ଶ�ାମଘନ ପାତ� ପି ଡ[ରୁ ପାତ� ZUX1272996

�ୀ /30724 27 164 199ପଦ' ିନୀ ପଜୂାରୀ (ା ରାମଚ#�  ପଜୂାରୀ ZUX0684381

�ୀ /32725 62 164 200ଚ#� ପ�ଭା ମହାକଡ଼ୁ (ା ମନର?ନ ମହାକଡ଼ୁ ZUX0129288

�ୀ /33726 57 164 201ସଜୁାତା ବହିନୀପତି (ା କମୁଦୁ  ଚ#�  େହାତା ZUX1359454

ପ ୁ /33727 55 164 202କୃ)ଚ#�  େହାତା ପି ଗ�ାଧର େହାତା LSL1461151

�ୀ /33728 52 164 203ସନୁ#ା କମୁାରୀ େହାତା (ା କୃ) ଚ#�  େହାତା OR/12/089/304228

�ୀ /33729 20 164 204ଆଶେୁତାଷ େହାତା ମା ସଜୁାତା ବାହିନୀପତି ZUX1359447

�ୀ /33730 61 164 205ପ�ଭାକମୁାରି ପାଣିଗ�ାହୀ (ା କୃ)ଚ#�  ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1460955

ପ ୁ /33731 45 164 206ଅଶିନୀ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କୃ)ଚ#�  ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1364413

ପ ୁ /34732 34 164 207ବଳରାମ ପCା ପି କାହ: ୁଚରଣ ପCା ZUX0129296
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ପ ୁ /35733 76 164 208ନବୀନ ଚ#�  ସତପଥି ପି ସି�ନାଥ ସତପଥି ZUX0129304

�ୀ /36734 41 164 209ରୀତାରାଣୀ ବାଡ଼ତ�ା (ା ଭା<ର ବାଡ଼ତ�ା LSL1529247

�ୀ /36735 50 164 210ଭାରତୀ େହାତା (ା େକଳୖାସ ଚ#�  ତ�ିପାଠୀ LSL1364975

�ୀ /36736 71 164 211ସର(ତୀ ପCା (ା ମାଗଣିୁ ପCା ZUX0127993

ପ ୁ /36737 71 164 212ବାଳ କୃ) ପCା ପି ଲି�ରାଜ ପCା LSL1412535

�ୀ /36738 64 164 213ମେନାରମା ପCା ପି ଶ�ାମ ସ#ୁର ପCା ZUX0439331

ପ ୁ /36739 61 164 214ପ�ସାଦ ଚ#�  ପCା ପି ଶ�ାମସ#ୁର ପCା ZUX0127985

�ୀ /36740 57 164 215କନକ ପCା (ା ପ�ଫଲୁY  ପCା ZUX0128017

ପ ୁ /36741 55 164 216ପ�ଫଲୁY  କମୁାର ପCା ପି ଶ�ାମସ#ୁର ପCା ZUX0128009

�ୀ /36742 48 164 217(ପ:ା ପCା (ା ପ�ସାଦ ପCା ZUX0127951

�ୀ /36743 45 164 218ସନିୁତା ପCା ମା ସର(ତୀ ପCା LSL1451204

ପ ୁ /36744 42 164 219ପ�ଶା; ପCା ମା ସର(ତୀ ପCା ZUX0127936

�ୀ /36745 41 164 220େଜ�ା_:ା କମୁାରୀ ପCା ପି ବାଳ କୃ) ପCା LSL1412527

�ୀ /36746 38 164 221(ପ:ା ପCା ପି ବାଲକୃ) ପCା ZUX0127969

ପ ୁ /36747 33 164 222ରାେଜଶ ପCା ପି ବାଲକୃ) ପCା ZUX0208074

�ୀ /36748 32 164 223ସାଧନାରାଣା ପCା ପି ବାଳକୃ) ପCା ZUX0127977

�ୀ /36749 28 164 224ଅ?ଳି କମୁାରୀ ପାତ� ପି ସଧିୁରକା; ପାତ� ZUX0352047

�ୀ /36750 64 164 225ସିମା ରାଣି ପCା (ା ବାଳ କୃ) ପCା ZUX1273119

�ୀ /36751 47 164 226ସୀମାରାଣୀ ପCା (ା ବାଳକୃ) ପCା ZUX1288687

�ୀ /36752 27 164 227ପରଜା ପରଜା ପି ପ�ସାଦ ଚ#�  ପCା ZUX0948687

�ୀ /36753 44 164 228ଦୁଗP ସିଂ (ା ସବିଦିତ ସିଂ LSL1463991

�ୀ /36754 38 164 229ରୀତା କମୁାରୀ ସିଂହ - ସବ2 ଜୀତ ସିଂହ ZUX1051119

ପ ୁ /36755 52 164 230େକଳୖାସ ଚ#�  ତ�ିପାଠୀ ପି ରଘନୁାଥ ତ�ିପାଠୀ LSL1364983

�ୀ /36756 74 164 231ସର(ତୀ ତ�ିପାଠୀ (ା ମକର �ଜ ତ�ିପାଠୀ ZUX0438291

�ୀ /36757 55 164 232ସମୁୀତା ତ�ିପାଠୀ ପି ମକର �ଜ ତ�ିପାଠୀ ZUX0439448

�ୀ /36758 52 164 233ର?ିତା କମୁାରୀ ତ�ିପାଠୀ (ା ମକର �ଜ ତ�ିପାଠୀ ZUX1003383

ପ ୁ /36759 44 164 234ଗZୁ ପ�ସାଦ ତ�ିପାଠୀ ପି ମକର �ଜ ତ�ିପାଠୀ ZUX0438283

ପ ୁ /36760 26 164 235ଆେଲାକ ତ�ିପାଠୀ ପି ମକର �ଜ ତ�ିପାଠୀ ZUX1003375

�ୀ /36761 20 164 236ଅପ,ତା ତ�ିପାଠୀ ପି େକଳୖାସ ଚ#�  ତ�ିପାଠୀ ZUX1350743

�ୀ /37762 63 164 237ଦୀZି ସତପଥି (ା ନବୀନଚ#�  ସତପଥି ZUX0129312

ପ ୁ /38763 21 164 238ଆକାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ପୀ ତ�ିନାଥ େଚୗଧରୁୀ ZUX1359363

ପ ୁ /38764 46 164 239ସନିୁଲ ସାହାନି ପି ବିପିନ ସାହାନି ZUX0208082

�ୀ /38765 67 164 240ସବୂ\2 ମଖୁୀ ତିରୁପତି - ଲ&'ୀ ତିରୁପତି ZUX1354133

ପ ୁ /39766 52 164 241ପ�ଫଲୁ ବିେଷାୟୀ ପି ଶତୃଘ: ବିେଷାୟୀ LSL1346592

�ୀ /39767 45 164 242ରମା ବିେଶାୟୀ (ା ପ�ଫଲୁ ବିେଶାୟୀ LSL1346600

�ୀ /39768 31 164 243େରବା ରାଣୀ କକ2 ରା ପି େଡ�ା କକ2 ରା ZUX0351973

ପ ୁ /39769 57 164 244ସଦୁାମ ନାୟକ ପି ସନ�ାସୀ ନାୟକ ZUX0128033

ପ ୁ /39770 54 164 245ଯଗୁଳକିଶର ନାୟକ ପି ବୃ#ାବନ ନାୟକ ZUX0684415

�ୀ /39771 45 164 246ପ�ମିଳା ନାୟକ (ା ସଦୁାମ ନାୟକ ZUX0128041

�ୀ /39772 44 164 247ମଧଲୁତା ନାୟକ (ା ଯଗୁଲ କିଶର ନାୟକ ZUX0684373

ପ ୁ /39773 22 164 248ସେ;ାଷ ପାଣିଗ�ାହି ପି ବିଘ:ରାଜ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1359348

�ୀ /39774 51 164 249ଶଭୁାସିନି ଶତପଥି (ା ଚିତର?ନ ଶତପଥି OR/12/089/214345

ପ ୁ /39775 42 164 250ଅଜିତ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଚିତରଂଜନ ଶତପଥି LSL1517952

ପ ୁ /40776 43 164 251ବିଭୂ ଭୂଷଣ ମିଶ� ପି କୃ)ା ନ# ମିଶ� ZUX1286202

�ୀ /40777 26 164 252ସ:ି�ାରାଣୀ ମିଶ� (ା ସ#ୀପ କମୁାର ତ�ୀପାଠୀ ZUX1273473

�ୀ /40778 25 164 253ସ:ି�ାରାଣୀ ମିଶ� (ା ସ#ିପ କମୁାର ତ�ୀପାଠୀ ZUX1300433

ପ ୁ /40779 69 164 254ଅଭିମନ� ୁତ�ିପାଠୀ ପି ପିତା[ର ତ�ିପାଠୀ ZUX0438978

�ୀ /40780 63 164 255ଉଷାରାଣୀ ତ�ିପାଠୀ (ା ଅଭିମନ� ୁତ�ିପାଠୀ ZUX0438986

ପ ୁ /40781 38 164 256ସ#ୀପ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଅଭିମନ� ୁତ�ିପାଠୀ ZUX0438994

�ୀ /42782 52 164 257ସିମ;ିନି ସତପଥି (ା ପ�ଶା; କମୁାର ନାୟକ ZUX0208090

ପ ୁ /43783 37 164 258ଶେୁଭ#ୁ ନାୟକ ପି ସଦୁାମ ନାୟକ ZUX0128058

ପ ୁ /43784 32 164 259ଶିବାଜୀ ନାୟକ ପି ସଦୁାମ ନାୟକ ZUX0208108

�ୀ /43785 32 164 260ସନୁୀତା ନାୟକ ପି ସଦୁାମ ନାୟକ ZUX0128066

�ୀ /43786 40 164 261ପ�ତିଭା ପ-ନାୟକ (ା ଅମିୟ କମୁାର ଦାଶ LSL1529452

�ୀ /43787 38 164 262ମଧସୁ@୍ୟା ସତୁାର (ା ଆନ# ଚ#�  ଓଝା LSL1529445

ପ ୁ /44788 50 164 263ଅରୁଣ କମୁାର ମଲY ିକ ପି ନିରାକାର ମଲY ିକ LSL1513886

�ୀ /44789 37 164 264ରିନା ରୟ (ା ଅଶି[ ରୟ LSL1529221

ପ ୁ /45790 76 164 265ଉ_ବ େଦାରା ପି ଗଣପତି େଦାରା ZUX0770917

ପ ୁ /45791 51 164 266ଦିଲୀପ େଦାରା ପି ଉ_ବ େଦାରା OR/12/089/296621

ପ ୁ /45792 45 164 267ଅରବି# େଦାରା ପି ଉ_ବ େଦାରା OR/12/089/296623

ପ ୁ /45793 43 164 268ପ�ଦୀପ େଦାରା ପି ଉ_ବ େଦାରା ZUX0770933

ପ ୁ /45794 41 164 269ଶକୁ�ୁ  େଗୗଡ଼ ପି େଚତୖନ� େଗୗଡ଼ ZUX1226711
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�ୀ /46795 58 164 270ସବିତା ଦାସ (ା ପ\ୂ2 ଚ#�  ପାତ� ZUX0439042

ପ ୁ /46796 72 164 271ଜଗନ: ାଥ ପାତ� ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାତ� LSL1514322

ପ ୁ /46797 66 164 272ପ\ୂ2 ଚ#�  ପାତ� ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାତ� ZUX0439570

�ୀ /46798 59 164 273ମୀରାବାଈ ପାତ� ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାତ� LSL1348085

�ୀ /46799 55 164 274ବନଲତା ପାତ� ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାତ� LSL1348077

�ୀ /46800 28 164 275ଅରୁଣାଭା ପାତ� ପି ପ\ୂ2 ଚ#�  ପାତ� ZUX0439059

�ୀ /48801 45 164 276�ଵାତୀ ମେରାତୁ (ା ମେରାତୁ ଶ�ୀନିବାସ ZUX1167675

�ୀ /48802 54 164 277ଅ?ଳିବାଳା ମିଶ� (ା େଦବରାଜ ତ�ିପାଠୀ ZUX0128082

ପ ୁ /48803 57 164 278େଗାଦାବରୀ ସାହୁ ପି ରJନିଧି ସାହୁ ZUX0129130

�ୀ /48804 47 164 279ବବିତା ସାହୁ (ା େଗାଦାବରୀ ସାହୁ ZUX0129148

ପ ୁ /48805 60 164 280କିେଶାର ଚ#�  ତ�ିପାଠି ପି ବାସେୁଦବ ତ�ିପାଠି OR/12/089/212588

ପ ୁ /48806 56 164 281େଦବରାଜ ତ�ିପାଠୀ ପି ବାସେୁଦବ ତ�ିପାଠୀ ZUX0128074

ପ ୁ /48807 46 164 282ରମାକା; ତ�ିପାଠି - କିେଶାର ଚ#�  ତ�ିପାଠି ZUX1122878

�ୀ /48808 44 164 283ସବିତା ତ�ିପାଠି - କିେଶାର ଚ#�  ତ�ିପାଠୀ ZUX1123009

ପ ୁ /48809 29 164 284ଅଜୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି କିେଶାର ଚ#�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0823104

ପ ୁ /48810 24 164 285ଅମୀୟ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି କିେଶାର ଚ#�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0941393

�ୀ /49811 72 164 286ମେନାରମା ଦାଶ (ା ରାେଜ#�  ପ�ସାଦ ଦାଶ LSL1365220

ପ ୁ /49812 46 164 287ବିM[ର ଦାଶ ପି ରାେଜ#�  ଦାଶ OR/13/090/069090

ପ ୁ /49813 23 164 288ଗେଣଶ ଜାନୀ ପି ଲ&'ୀ ପରୁଜୁନୀ ZUX1052729

�ୀ /49814 38 164 289ରୀନା ରାଣି ମିଶ� (ା ବିପିନ ବୀହାରି ମିଶ� ZUX0352054

�ୀ /50815 60 164 290ନଳିନୀ ଆଚାଯ�2 (ା ଯଦୁନାଥ ଆଚାଯ�2 ZUX1116946

ପ ୁ /50816 38 164 291ଯଦୁନାଥ ଆଚାଯ�2 ପି କଷୁ ଆଚାଯ�2 ZUX1116987

ପ ୁ /50817 68 164 292ଚି+ରଂଜନ ଅଧିକାରି ପି ବିନାୟକ ଅଧିକାରି OR/12/089/228047

�ୀ /50818 58 164 293ମିନତୀ ଅଧିକାରୀ (ା ଚି+ ରଂଜନ ଅଧିକାରୀ LSL1365238

�ୀ /50819 33 164 294ଭୂବେନMରୀ ଅଧିକାରୀ ପି ଚି+ର?ନ ଅଧିକାରୀ ZUX0128108

ପ ୁ /50820 24 164 295ପ�ଦ�ଷୁ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ପ\ୂ2 ଚ#�  ଶତପଥୀ ZUX0875955

�ୀ /51821 26 164 296ମାମିନ େଗୗଡ ପି ସକୃୁ େଗୗଡ ZUX1224070

ପ ୁ /51822 33 164 297ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ LSL1529254

�ୀ /52823 42 164 298ଲିଲି ମହାରଣା (ା ରବି#�  କମୁାର ମହାରଣା LSL1444314

�ୀ /52824 31 164 299େଜ�ାତି ପାଳ (ା ସ#ୀପ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0823161

ପ ୁ /52825 72 164 300ବ� ଜ ସ#ୁର ପାଣିଗ�ାହି ପି େଗାବି# ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/245075

�ୀ /52826 66 164 301ଗୀତା ପାଣିଗ�ାହି (ା ବ� ଜ ସ#ୁର ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/245029

�ୀ /52827 42 164 302ଶମ,fା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବ� ଜସ#ୁର ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1347574

ପ ୁ /52828 40 164 303ସ@ୀପ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବ� ଜସ#ୁର ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1347566

ପ ୁ /52829 31 164 304େସୗମ�ର?ନ ପାଣିଗ�ାହି ପି ରାେଜ#�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0308338

ପ ୁ /52830 41 164 305ମୃତ�?ୁୟ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ LSL2377570

�ୀ /53831 37 164 306େବବି ଭ-ମିଶ� ପି ଅନ; ଭ-ମିଶ� ZUX1126903

ପ ୁ /53832 46 164 307ତୁଳାରାମ ର@ାରି ପି ଚକ�  ର@ାରି ZUX0684357

ପ ୁ /54833 41 164 308ବିମଳ କା; େଜନା ପି େବଣଧୁର େଜନା ZUX1359389

�ୀ /54834 30 164 309ଆଶାରାଣୀ େଜନା (ା ବିମଳ କା; େଜନା ZUX1359413

ପ ୁ /54835 50 164 310ଶ�ୀକା; ପାତ� ପି ଶ�ାମ ସ#ୁର ପାତ� ZUX0281238

ପ ୁ /54836 49 164 311ଶଶକିା; ପାତ� ପି ଶ�ାମ ସ#ୁର ପାତ� ZUX0208124

ପ ୁ /54837 44 164 312ସଯୂ�2 ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ଶ�ାମ ସ#ୁର ପାତ� ZUX0208132

�ୀ /54838 42 164 313ରୁବିତା ପାତ� (ା ଶ�ୀକା; ପାତ� ZUX0128116

ପ ୁ /54839 26 164 314େଗୗତମ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0823195

ପ ୁ /54840 57 164 315ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ;ଯ�Pମୀ ସାହୁ LSL1364470

�ୀ /54841 53 164 316ମମତା ସାହୁ (ା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ LSL1364462

ପ ୁ /55842 57 164 317ମନିୁରାମ ଭୁମିଆ ପି ବଳରାମ ଭୁମିଆ ZUX0129346

�ୀ /55843 44 164 318ଅନୁସୟୂା େଜନା (ା ଦିଲY ିପ କମୁାର ନାୟକ ZUX0125856

ପ ୁ /55844 68 164 319େଗାପାଳଚ#�  ନାୟକ ପି ପ�ାଣକୃ) ନାୟକ LSL1514009

ପ ୁ /55845 53 164 320ନିେରାଧକମୁାର ନାୟକ ପି େଗାପାଳଚ#�  ନାୟକ OR/12/089/212605

ପ ୁ /55846 41 164 321ଦିଲିପକମୁାର ନାୟକ ପି େଗାପାଳଚ#�  ନାୟକ OR/12/089/212607

�ୀ /55847 21 164 322ଶଭୁଶ�ୀ ନୟନୀକା ନାୟକ ପି ନିେରାଦ କମୁାର ନାୟକ ZUX1183433

ପ ୁ /56848 43 164 323ଜି ଗZୁ ପି ଜି ନାମାଲୁ LSL1346824

ପ ୁ /56849 45 164 324ଏମ ନାଗା . ପି ଆପାଲା(ାମି . OR/12/089/216054

ପ ୁ /56850 50 164 325ପ\ୁ2 ଚ#�  େଚୗଧରୁୀ ପି ତ�ୀନାଥ େଚୗଧରୁୀ ZUX0823153

�ୀ /56851 41 164 326େହମଲତା େଚୗଧରୁୀ (ା ପ\ୁ2 ଚ#�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0823146

�ୀ /56852 20 164 327ସବୁାସିନୀ ନାୟକ ମା େଗାଲପ ନାୟକ ZUX1249523

ପ ୁ /56853 27 164 328ଲବ ପରଜା ମା ବତୀ ପରଜା ZUX0684571

�ୀ /56854 65 164 329ଆଲାଦିନୀ ପାତ� (ା େଶାଭାସ#ୁର ପାତ� ZUX0281253

ପ ୁ /56855 55 164 330କିେଶାର ଚ#�  ପାତ� ପି ଶ�ାମ ସ#ୁର ପାତ� ZUX0128132

�ୀ /56856 43 164 331ସିମ;ିନି ପାତ� (ା କିେସାର ଚ#�  ପାତ� ZUX0128140

14 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀJ (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /56857 41 164 332ସେ;ାଷ ପାତ� ପି େଶାଭା ସ#ୁର ପାତ� ZUX0281246

�ୀ /56858 39 164 333ସ�ୀତା ପାତ� ପି େଶାଭା ସ#ୁର ପାତ� ZUX0208439

ପ ୁ /56859 80 164 334ରାଜୁ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ PR/12/089/240804

�ୀ /56860 70 164 335ବାସ;ି ସାହୁ (ା ରାଜୁ ସାହୁ LSL2377679

ପ ୁ /56861 51 164 336ସେ;ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜୁ ସାହୁ LSL1460948

ପ ୁ /56862 51 164 337ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜୁ ସାହୁ LSL1346790

ପ ୁ /56863 47 164 338ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଜୁ ସାହୁ LSL1463124

ପ ୁ /57864 47 164 339ଶିବ ପ�ସାଦ ନାୟକ ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ# ନାୟକ LSL1346881

�ୀ /57865 24 164 340ସକୁା;ି ମହା;ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା;ି ZUX1224765

ପ ୁ /57866 24 164 341ସଶୁା; ମହା;ି ପି େରାଜନି ମହା;ି ZUX1224195

ପ ୁ /57867 22 164 342ଅଜୟ କମୁାର େମାହାରଣା ପି ପ�ତାପ କମୁାର େମାହାରଣା ZUX1158039

ପ ୁ /57868 82 164 343ନିତ�ାନ# ନାୟକ ପି ନ#ି କିେଶାର ନାୟକ LSL1346691

�ୀ /57869 73 164 344ପଦ' ିନୀ ନାୟକ (ା ନିତ�ାନ# ନାୟକ LSL1346816

�ୀ /57870 43 164 345ସରିତା ଜୟ;ି ନାୟକ (ା ଶିବ ପ�ସାଦ ନାୟକ ନାୟକ ZUX0770941

�ୀ /57871 39 164 346େସୗମ�ାଶ�ୀ ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ# ନାୟକ LSL1346873

�ୀ /57872 45 164 347ପଲY ବୀ ଶତପଥୀ (ା ଦିଲY ୀପ କମୁାର ଶତପଥୀ ZUX0281261

ପ ୁ /57873 83 164 348ଚତୁରଗନୁ ସିଂ ପି ବାସେୁଦଓ ସିଂ LSL1412956

ପ ୁ /57874 59 164 349ପ�ଦିପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଚତୁରଗନୁ ସିଂ LSL1413020

ପ ୁ /58875 41 164 350ସେରାଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି ସେୁର#�  ପାଢୀ LSL1412477

ପ ୁ /58876 46 164 351ତ�ିପତି ସାହୁ ମା ମହାଲ&'ୀ ସାହୁ ZUX0438770

�ୀ /58877 31 164 352ଗିତା?ଳୀ ସାହୁ (ା ତ�ିପତି ସାହୁ ZUX0823179

�ୀ /59878 55 164 353ପ�ିୟ[ଦା ପାଢୀ (ା ଅ&ୟ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0128173

�ୀ /59879 33 164 354ରାେଜMରୀ ଗାୟତ�ୀ ପାଢୀ ପି ଲେ[ାଦର ପାଢୀ ZUX0351908

�ୀ /59880 28 164 355ରଜଶ�ୀ ପାଢୀ ପି ଲେ[ାଦର ପାଢୀ ZUX0351981

�ୀ /59881 52 164 356ନଳିନୀ ପାଣି (ା ରାମଚ#�  ପାଣି ZUX0128165

ପ ୁ /59882 20 164 357େସାନୂ ପାଣୀ - ରାମ ଚଂଦ�  ପାଣୀ ZUX1249424

ପ ୁ /59883 60 164 358ପ�ଦୀZ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅଗାଧ ୁପାଣିଗ�ାହୀ LSL1348044

�ୀ /60884 33 164 359ପJଜିନୀ ଭୁମିଆଁ ପି ମନିୁରାମ ଭୁମିଆଁ ZUX0129361

ପ ୁ /60885 72 164 360�ାରିକାନାଥ ମହାପାତ� ପି ରାମଚ#�  ମହାପାତ� LSL1347830

�ୀ /60886 59 164 361ପ�ତିମା ରାଣି ମହାପାତ� (ା �ାରିକାନାଥ ମହାପାତ� ZUX0486597

ପ ୁ /60887 41 164 362ବିଦ�ାଧର ମହାପାତ� ପି �ାରିକାନାଥ ମହାପାତ� ZUX0875880

�ୀ /60888 72 164 363ଶା;ିଲତା ପାଢି (ା ହରି ହର ପାଢି LSL1346899

�ୀ /61889 50 164 364େପ�ମଲତା ଭତ� ା (ା ନବକିେସାର ଭତ� ା OR/12/089/216057

ପ ୁ /61890 42 164 365େପ�ମ କିେଶାର ଭତ� ା ପି ନବକିେଶାର ଭତ� ା LSL1347517

�ୀ /61891 34 164 366ପ�ୀତି େଶାଭନା ଭତ� ା ପି ନବ କିେଶାର ଭତ� ା ZUX0281279

�ୀ /61892 31 164 367ପ�ିୟJା ଭତ� ା ପି ନବକିେଶାର ଭତ� ା ZUX0208512

ପ ୁ /61893 75 164 368ନବ କିେଶାର ଭତ� ା ପି ଉରିଅ ଭତ� ା OR/12/089/216602

�ୀ /61894 43 164 369ତପ(ୀନୀ ପାତ� (ା ସେରାଜ କମୁାର ପାତ� ZUX0439414

�ୀ /61895 43 164 370ରଶ'ୀ ପାତ� (ା ମେନାଜ କମୁାର ପାତ� ZUX0439422

ପ ୁ /62896 88 164 371ପ�ଭୁଦାନ ଭତ�ା ପି ୟୁରିୟା ଭତ�ା OR/12/089/216058

�ୀ /62897 70 164 372ଚ#�ପ�ଭା ଭତ�ା (ା ପ�ଭୁଦାନ ଭତ�ା OR/12/089/216059

ପ ୁ /62898 50 164 373ବି(ଜିତ ଭତ�ା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଭତ�ା OR/12/089/216062

�ୀ /62899 45 164 374ଅରୁଣା ଭତ�ା (ା ସରୁଜ ନାୟକ OR/12/089/216064

ପ ୁ /62900 44 164 375ଜିେତ#�  ଭତ�ା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଭତ�ା OR/12/089/216063

�ୀ /62901 42 164 376ଶା;ି ଭତ�ା ପି ପ�ଭୂଦାନ ଭତ�ା LSL1347525

ପ ୁ /62902 40 164 377େଗୗରବ ଭତ�ା ପି ପ�ଭୂଦାନ ଭତ�ା LSL1347541

�ୀ /62903 38 164 378ସେୁନଲି ଭତ�ା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଭତ�ା OR/12/089/216786

ପ ୁ /62904 52 164 379ଦିବାକର ଲିମା ପି ନାରାୟଣ ଲିମା ZUX0351940

�ୀ /62905 40 164 380ଟୁନି ଲିମା (ା ଦିବାକର ଲିମା ZUX0351932

ପ ୁ /62906 58 164 381ଅ&ୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି ସିମାTଳ ପାଢୀ ZUX0128199

�ୀ /62907 58 164 382ସଂଗୀତା ପାତ� (ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0486639

�ୀ /62908 45 164 383ସଶ' ିତା ପାତ� (ା ସଂଜୟ ପାତ� ZUX0486621

�ୀ /63909 70 164 384ଟି ଏ ମା�ାମା  (ା ପTାନନ ପାତ� LSL1364496

�ୀ /63910 58 164 385ସରୁମା ମହାପାତ� (ା ପ�ଦୀZ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1348051

�ୀ /63911 53 164 386ଦୁଖୀ ମଦୁୁଲୀ (ା ରାମଚ#�  ମଦୁୁଲୀ ZUX0684217

�ୀ /63912 34 164 387ଲ&'ୀ ମଦୁୁଲି (ା ଚି� ୁମଦୁୁଲି ZUX0684472

ପ ୁ /63913 27 164 388ସକୁ ୁମଦୁୁଲି ମା ରାଧା ମଦୁୁଲି ZUX0684522

ପ ୁ /63914 27 164 389ଗେଣଶ ପରଜା ମା ସେନଇ ପରଜା ZUX0684464

ପ ୁ /63915 76 164 390ପTାନନ ପାତ� ପି ଲ&'ୀନାରାୟଣ ପାତ� LSL1364504

ପ ୁ /63916 40 164 391େଗୗତମ ପାତ� ପି ପTାନନ ପାତ� LSL1347467

�ୀ /64917 27 164 392ମିନୁ ଗାଦବା ମା ପଦ' ା ଗାଦବା ZUX1227388

ପ ୁ /64918 33 164 393ଗେୁZMର ମହାରଣା ପି ଯେୁଗାଳ ମହାରଣା ZUX0129379

15 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀJ (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /64919 22 164 394ନିର?ନ ମହାରଣା ପି ସଂଜୟ ମହାରଣା ZUX1052554

ପ ୁ /65920 51 164 395ଡ[ରୁ କମାର ପି ରଘନୁାଥ କମାର OR/12/089/216072

ପ ୁ /65921 45 164 396ସଦାନ# ମଦୁୁଲି ପି େକଶବ ମଦୁୁଲି LSL1348549

ପ ୁ /65922 57 164 397ବ� ଜ ସ#ୁର ସାହୁ ମା ହରିମତୀ ସାହୁ ZUX0439489

ପ ୁ /65923 56 164 398ସବୁାସଚ#�  ସାହୁ ପି ପ�ଭାକର ସାହୁ LSL1364447

�ୀ /65924 53 164 399ଉଷାରାଣୀ ସାହୁ (ା ବ� ଜ ସ#ୁର ସାହୁ ZUX0438747

�ୀ /65925 45 164 400ମମତା ସାହୁ (ା ସବୁାଷଚ#�  ସାହୁ ZUX0668400

�ୀ /65926 28 164 401େରାନୀକା ବ� ଜ ସ#ୁର ସାହୁ ପି ବ� ଜ ସ#ୁର ସାହୁ ZUX0438846

ପ ୁ /65927 25 164 402ନିଳମଣି ବ� ଜ ସ#ୁର ସାହୁ ପି ବ� ଜ ସ#ୁର ସାହୁ ZUX0823187

ପ ୁ /65928 79 164 403ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ତ�ିପାଠୀ ପି ତ�ିପରୁାରୀ ତ�ିପାଠୀ LSL2380624

�ୀ /65929 71 164 404େଶଳୖବାଳା ତ�ିପାଠୀ (ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ତ�ିପାଠୀ LSL2380632

ପ ୁ /65930 53 164 405ସପନ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ତ�ିପାଠୀ LSL1348572

�ୀ /65931 49 164 406(ପ:ା ତ�ିପାଠୀ (ା ସପନ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ LSL1348556

ପ ୁ /65932 48 164 407ସମୀର କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ତ�ିପାଠୀ LSL1348564

�ୀ /66933 44 164 408ପି ବାଲା କମୁାରୀ ପି ପି ରଘନୁାଥ ରାଓ LSL1412543

ପ ୁ /66934 52 164 409ପି ଭି ଏସ ନାନାଜୀ ଆଚାରୀ ପି ପି ରଘନୁାଥ ରାଓ LSL1364587

ପ ୁ /66935 57 164 410ରାମ କୃ) ଦାସ ପି ମନ ର?ନ ଦାସ LSL1346667

ପ ୁ /66936 54 164 411ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି େମାନର?ନ ଦାସ ZUX0684324

�ୀ /66937 52 164 412ସଂଧ�ା ରାଣୀ ଦାସ (ା ହରିହର ଦାସ LSL1346774

ପ ୁ /66938 42 164 413ପ�େମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ମନ ର?ନ ଦାସ LSL1346766

ପ ୁ /66939 59 164 414ହରିହର ଦାଶ ପି ମନର?ନ ଦାଶ ZUX0281311

�ୀ /66940 43 164 415ଗୀତା?ଳୀ ଦାଶ (ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ZUX0948646

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବPଚନ ନିମେ; ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ:  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବPଚନ କମିଶନ ଭାରତJ �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବPଚନ ପବୂ2 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣJ ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର;ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.6 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 ମାନJର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନJ ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

16 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା; େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବPଚନ ଅଧିକାରୀJ (ା&ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /671 80 164 416ତୁଳସୀ ଦାସ ପି ବାଲକା ଦାସ LSL1348606

�ୀ /672 71 164 417ଜୟଲ !ୀ ଦାସ "ା ତୁଳସୀ ଦାସ LSL1348598

ପ ୁ /673 43 164 418ର#ିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମ ଚ&�  ସାହୁ LSL1346733

ପ ୁ /684 80 164 419େଜ ନୀଳକ(ରାଓ ପି େଜ ବୀରଭେଦ� ୟା LSL1519172

�ୀ /685 74 164 420େଜ ଜଗଦୀ,ରୀ "ା େଜ ନିଳକ(ରାଓ ZUX0128207

ପ ୁ /686 67 164 421ନିରଂଜନ ଆଚାଯ�0 ପି ଅନାମ ଆଚାଯ�0 ZUX0770958

�ୀ /687 60 164 422ଉଷାରାଣୀ ଆଚାଯ�0 "ା ନିର#ନ ଆଚାଯ�0 ZUX0770966

ପ ୁ /688 35 164 423ନିହାର ର#ନ ଆଚାଯ�0 ପି ନିର#ନ ଆଚାଯ�0 LSL1529148

ପ ୁ /689 40 164 424ମାନସ ରଂଜନ ବି,ାଳ ପି ଲ !ୀଧର ବି,ାଳ LSL1347418

ପ ୁ /6810 60 164 425ଲ !ଣ ନାୟକ ପି ଦାସ ନାୟକ OR/12/089/216085

�ୀ /6811 50 164 426ମତି ନାୟକ "ା ଲ !ଣ ନାୟକ OR/12/089/216086

�ୀ /6812 40 164 427ପଦ! ା ନାୟକ ପି ଦାସ ନାୟକ LSL1462803

ପ ୁ /6813 31 164 428ମେନା ନାୟକ ପି ଲଖଣ ନାୟକ ZUX0684530

ପ ୁ /6814 26 164 429ରଜୁ ନାୟକ ପି ଲ !ଣ ନାୟକ ZUX0684514

ପ ୁ /6815 26 164 430ଚନ ନାୟକ ପି ଲ !ଣ ନାୟକ ZUX0684563

ପ ୁ /6816 20 164 431େଗାପୀ ନାୟକ ପି ଲ !ଣ ନାୟକ ZUX1249481

ପ ୁ /6817 76 164 432ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପ7ା ପି ଶ�ୀକୃ9ଚ&�  ପ7ା ZUX0281329

ପ ୁ /6818 46 164 433େଜ�ାତି ପ�କାଶ ପ7ା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପ7ା OR/12/089/244081

ପ ୁ /6819 23 164 434ରଶ! ି ର#ନ ପ7ା ପି ପ�ଶନ:  ପ7ା ZUX0948737

ପ ୁ /6920 71 164 435ଲ !ୀଧର ବି,ାଳ ପି େକଶବ ଚ&�  ବି,ାଳ LSL1364629

�ୀ /6921 67 164 436େପ�ମଲତା ବି,ାଳ "ା ଲ !ୀଧର ବି,ାଳ LSL1364611

ପ ୁ /6922 47 164 437ପ�କାଶ ଚ&�  ବି,ାଳ ପି ମରୁଲିଧର ବି,ାଳ ZUX1126671

ପ ୁ /6923 42 164 438ରାେଜଶ କମୁାର ବି,ାଳ ପି ଲ !ୀଧର ବି,ାଳ LSL1347459

�ୀ /6924 39 164 439ରଶ! ି େରଖା ବି,ାଳ "ା ରାେଜଶ କମୁାର ବି,ାଳ ZUX0438713

ପ ୁ /6925 38 164 440ବି,ଜିତ ବି,ାଳ ପି ସେବ0 ,ର ବି,ାଳ LSL1347400

�ୀ /6926 37 164 441ନମ0ଦା ବି,ାଳ "ା ପ�କାଶ ଚ&�  ବି,ାଳ ZUX1118538

ପ ୁ /6927 58 164 442ବଳଭଦ�  େଗୗଡ ପି ଜଗନ: ାଥ େଗୗଡ ZUX0281352

�ୀ /6928 38 164 443ନମିତା କମୁାରୀ ମିଶ� ପି ଚ&�<ଜ ମିଶ� LSL1529189

ପ ୁ /6929 82 164 444ବାଲୁେ=,ର ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ OR/12/089/332231

�ୀ /6930 74 164 445କମୁଦିୁନୀ ପାଢୀ "ା ବାଲୁେ=,ର ପାଢୀ ZUX0936351

ପ ୁ /6931 49 164 446ଲ !ୀନାରାୟଣ ପାଡୀ ପି ବାେଲେ=,ର ପାଡୀ LSL1348093

�ୀ /6932 74 164 447ଗୀତା#ଳୀ ପାଳ "ା ବାଲାଜୀନାଥ ପ�ସାଦ ପାଳ ZUX0281345

ପ ୁ /6933 51 164 448ମେନାଜ କମୁାର ପାଳ ପି ବାଲାଜୀନାଥ ପ�ସାଦ ପାଳ LSL1462738

�ୀ /6934 47 164 449ସନୁୀତା ପାଳ "ା ମେନାଜ କମୁାର ପାଳ LSL1462720

�ୀ /6935 38 164 450ରସ!ୀତା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ LSL1529171

�ୀ /6936 32 164 451ଦୁଲାଲି ଶବର ପି ଆେରାଶି ଶବର ZUX0308288

ପ ୁ /6937 41 164 452ଗଣପତି ସଆୁର ପି ନେର&�  ସଆୁର LSL1529205

ପ ୁ /6938 34 164 453ଅନିଲ କମୁାର ସଆୁର ପି ନେର&�  ସଆୁର ZUX0128215

ପ ୁ /7039 47 164 454ରମାକା@ ଆଚାରୀ ପି କାେମ,ର ଆଚାରୀ ZUX0128231

ପ ୁ /7040 43 164 455େକ.ଜୟେଦବ ଆଚାରୀ ପି େକ.କାେମ,ର ଆଚାରୀ ZUX0770974

ପ ୁ /7041 42 164 456ଉମାକା@ ଆଚାରୀ ପି କାେମ,ର ଆଚାରୀ ZUX0128249

�ୀ /7042 28 164 457ଏ.ଜାନକୀ ଆଚାରୀ "ା େକ.ଜୟେଦବ ଆଚାରୀ ZUX0948638

ପ ୁ /7043 39 164 458େକ ଉମା କା@ ଆଚାରୀ ପି େକ କାେମCଵର ଆଚାରୀ ZUX1224567

�ୀ /7044 24 164 459େକ ପଦ! ିନୀ ଆଚାରୀ "ା େକ ଉମାକା@ ଆଚାରୀ ZUX1224799

ପ ୁ /7045 43 164 460ନୀଳମାଧବ େବେହରା ପି ହଟିଆ େବେହରା ZUX0208470

�ୀ /7046 23 164 461ସ ୁG୍ାନୀ େଗୗ଼ଡ ମା ମୀନତୀ େଗୗଡ଼ ZUX1123728

ପ ୁ /7047 57 164 462ସଦୁଶ0ନ େଗୗଡ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ େଗୗଡ LSL1346758

ପ ୁ /7048 51 164 463ସେୁରଶ ଚ&�  େଗୗଡ ପି ଖ�ୀI ଆଶ�ତି େଗୗଡ ZUX1124700

�ୀ /7049 35 164 464ସନିୁତା େଗୗଡ ପି ସେୁରଶ କମୁାର େଗୗଡ ZUX1126572

ପ ୁ /7050 24 164 465େଦବାଶଷି େଗୗଡ ପି ସଦୁଶ0ନ େଗୗଡ ZUX0948836

1 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ= "ା ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /7051 50 164 466ସ&ୀପ କମୁାର ମିଶ� ପି ପ�ଫଲୁM  ମିଶ� ZUX1359561

�ୀ /7052 54 164 467ମିନତି କମୁାରୀ ନାୟକ "ା ସଦୁଶ0ନ େଗୗଡ LSL1346741

�ୀ /7053 48 164 468ସ�ୀତା ପାଢୀ "ା ପରଜା ମିଶ� ZUX1359579

�ୀ /7054 66 164 469ଜୟଶ�ୀ ପରିଡା "ା ଉେମଶ ଚ&�  ପରିଡା OR/12/089/226399

ପ ୁ /7055 44 164 470ସବ�ସାଚୀ ପରିଡା ପି ଉେମଶଚ&�  ପରିଡା OR/12/089/226851

ପ ୁ /7056 40 164 471ଦୀପକ ପରିଡା ପି ଉେମଶ ଚ&�  ପରିଡା LSL1444264

ପ ୁ /7057 34 164 472ସଜିୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର#ନ ସାହୁ ZUX0486514

�ୀ /7058 22 164 473େସଲୖଟ!ଜା ସଭୁଦସ0ଣୀ ପି ସଂଦୀପ କମୁାର ମିଶ� ZUX1359330

�ୀ /7159 42 164 474ସOମିତ� ା ଦାସ "ା ବିCୱ�ୱର ଦାଶ ZUX0948760

�ୀ /7260 68 164 475ରାେଜ,ରୀ ପ7ା "ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପ7ା ZUX0281386

ପ ୁ /7361 42 164 476ପି ଭଗବାନ ପି ପି ଝାଡୁ LSL1412840

�ୀ /7362 38 164 477ପି ଇ&ୁ ପ�ିୟା ପି ପି ଝାଡୁ LSL1412972

�ୀ /7363 40 164 478ପି ପାବ0 ତୀ େଦବୀ ପି ପି ଝାଡୁ . LSL1412998

�ୀ /7364 52 164 479ପି େଗାଉରୀ "ା ଝାେଡ"ର OR/12/089/216097

ପ ୁ /7365 59 164 480େକଳୖାସ ଚ&�  ପ7ା ପି ଶଶିଭୂଷଣ ପ7ା ZUX0439208

�ୀ /7366 48 164 481ସସ!ିତା ପ7ା "ା େକଳୖାସ ଚ&�  ପ7ା ZUX0439679

ପ ୁ /7367 29 164 482େଦବାଶିସ ପ7ା ପି େକଳୖାସ ଚ&�  ପ7ା ZUX0438572

ପ ୁ /7368 37 164 483ଆଶିଶ କମୁାର ପରିSା ପି ମୀନେକତନ ପରିSା ZUX0486548

ପ ୁ /7369 35 164 484ଅରୁଣ କମୁାର ପରିSା ପି ମୀନେକତନ ପରିSା ZUX0486530

ପ ୁ /7370 58 164 485ପ�ଭାତ କମୁାର ରଥ ପି ବିପିନ ଚ&�  ରଥ OR/12/089/282142

ପ ୁ /7371 56 164 486ଲ !ୀ ନାରାୟଣ ରଥ ପି ବିପିନ ଚ&�  ରଥ OR/12/089/274755

�ୀ /7372 53 164 487ଗୀତା#ଳୀ ରଥ "ା ପ�ଭାତ କମୁାର ରଥ OR/12/089/280211

�ୀ /7373 73 164 488ମେନାରମା ସାହୁ "ା କିେଶାର ଚ&�  ସାହୁ ZUX0281428

�ୀ /7374 43 164 489ତପ"ୀନୀ ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ&�  ସାହୁ LSL1364439

ପ ୁ /7475 53 164 490କୃ9ା ବାହାଦୂର ପି ପଦମ ବାହାଦୂର OR/12/089/216793

�ୀ /7476 40 164 491ମାୟାକମୁାରୀ ବାହାଦୁର "ା କୃ9ା ବାହାଦୁର OR/12/089/216819

ପ ୁ /7477 59 164 492ରାଧାମାଧବ େଚୗଧରୁୀ ପି ପ�ଫଲୁM  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0128264

ପ ୁ /7478 34 164 493ବିଘ:ପ�ଣବ ଦାସ ମା ସବିତା ପTନାୟକ ZUX0770982

�ୀ /7479 48 164 494ଗୀତା#ଳୀ ପାଢୀ "ା ଲି�ରାଜ ସାମ@ରାୟ ZUX0281436

�ୀ /7480 39 164 495ଅରୁUତୀ ପାଣିଗ�ାହୀ "ା ରାେଜଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0128256

�ୀ /7481 55 164 496କ@ୁଳା ପାତ� "ା ରାଧାମାଧବ ପାତ� ZUX0208496

ପ ୁ /7482 48 164 497ପ�ବିଣ କମୁାର ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ LSL1529437

ପ ୁ /7583 55 164 498ଅଜୟ କମୁାର ପି ଭାରତ ଭୂଷଣ ZUX0208660

ପ ୁ /7584 65 164 499କୃ9 ଚ&�  ଦାଶ ପି ଦ7ପାଣୀ ଦାଶ ZUX1280940

�ୀ /7585 63 164 500ସାବିତ�ୀ ଦାଶ "ା କୃ9 ଚ&�  ଦାଶ ZUX1280544

ପ ୁ /7586 42 164 501ଦିଲୀପ କମୁାର ଦାଶ ପି କୃ9ଚ&�  ଦାଶ LSL1346584

ପ ୁ /7587 41 164 502ଦୀପକ କମୁାର ଦାଶ ପି କୃ9 ଚ&�  ଦାଶ LSL1412519

ପ ୁ /7688 47 164 503ରାଜିବ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ଶାମସନ ତୁରୁକ OR/12/089/216065

ପ ୁ /7789 56 164 504େଗାବି& ଯାନି ପି ଗରୁୁ ଯାନି OR/12/089/216112

ପ ୁ /7890 47 164 505କୃ9 େଗୗଡ ପି ରସିକ େଗୗଡ LSL1461037

�ୀ /7891 42 164 506ଭାରତୀ େଗୗଡ "ା କୃ9ଚ&�  େଗୗଡ LSL1460567

�ୀ /7892 24 164 507ମହାମାୟା େଗୗଡ ପି କୃ9 ତ&�  େଗୗଡ ZUX0948679

�ୀ /7893 66 164 508ଅନୁରାଧା ମହା@ି "ା ବ� ଜ ବିହାରୀ ମହା@ି ZUX0875948

ପ ୁ /7994 80 164 509ଜଗନ: ାଥ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଭିମ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/216117

�ୀ /7995 46 164 510ଗୀତା#ଳୀ ପାଣିଗ�ାହୀ "ା ଜଗନ: ାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1412907

ପ ୁ /7996 42 164 511ବି,ନାଥ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଭିମ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/216118

�ୀ /8097 78 164 512ସଯୂ�0ମଣି ପାତ� "ା ମାଧବ ପାତ� LSL1365014

�ୀ /8098 78 164 513ସଯୂ�0ମଣି ପାତ� - ସଧୁୀର କାଂତା ପାତ� ZUX1249457

ପ ୁ /8099 52 164 514ଅରୁଣ କମୁାର ପାତ� ପି ମାଧବ ପାତ� LSL1365030

�ୀ /80100 50 164 515ଅ#ଳୀ ପାତ� "ା ଅରୁଣ କମୁାର ପାତ� LSL1365022

ପ ୁ /80101 50 164 516ଶଧିୁରକା@ ପାତ� ପି ମାଧବ ପାତ� OR/12/089/216119

�ୀ /80102 42 164 517ଶପୁ�ଭା ପାତ� "ା ଶଧିୁରକା@ ପାତ� OR/12/089/216120

ପ ୁ /80103 34 164 518ମେନାଜ ପାତ� ପି ସଧିୁର କା@ ପାତ� ZUX0308320

ପ ୁ /80104 32 164 519ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ� ପି ସଧିୁର କା@ ପାତ� ZUX0645796

�ୀ /83105 55 164 520ଯାନକି ଲତା ମହା@ି "ା ସଧୁାକର ମହା@ି OR/12/089/216137

�ୀ /85106 51 164 521ମମତା ମହାପାତ� "ା ଜିେତ&�  ମହାପାତ� LSL1364421

ପ ୁ /85107 85 164 522ବି"ନାଥ ସାହୁ ପି କU ସାହୁ OR/12/089/216795

�ୀ /85108 70 164 523େରବତି ସାହୁ "ା ବି,ନାଥ ସାହୁ OR/12/089/216428

ପ ୁ /86109 65 164 524ଗରୁୁ ପରଜା ପି ମଣି ପରଜା OR/12/089/216142

ପ ୁ /86110 26 164 525ଜୁନା ପରଜା ପି ଗରୁୁ ପରଜା ZUX0684498

ପ ୁ /86111 26 164 526କନୁା େପାେରାଜା ପି ଗରୁୁ େପାେରାଜା ZUX1249507

ପ ୁ /87112 76 164 527ଦୟାନିଧୀ େବେହରା ପି ଦ7ପାଣି େବେହରା ZUX0128272

2 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ= "ା ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /87113 61 164 528ଲିଲିେଦବୀ େବେହରା "ା ଦୟାନିଧୀ େବେହରା ZUX0128280

ପ ୁ /87114 49 164 529ଅନୀଳକମୁାର େବେହରା ପି ଦୟାନିଧି େବେହରା LSL2377596

�ୀ /87115 41 164 530ଅନୀତା େବେହରା ପି ଦୟାନିଧୀ େବେହରା ZUX0128298

�ୀ /87116 40 164 531ସନୁୀତା େବେହରା ପି ଦୟାନିଧୀ େବେହରା ZUX0486571

ପ ୁ /87117 38 164 532ସନିୁଲକମୁାର େବେହରା ପି ଦୟାନିଧି େବେହରା LSL2380541

�ୀ /87118 43 164 533ବବିତା ପାତ� "ା ଇ,ର ପାତ� LSL1348531

ପ ୁ /87119 55 164 534ଗେଣଶ ସାହୁ ପି ବୃ&ାବନ ସାହୁ LSL1412832

�ୀ /87120 50 164 535କ@ୁଳା ସାହୁ "ା ଗେଣଶ ସାହୁ LSL1412949

ପ ୁ /88121 50 164 536ପ�ଫଲୁ େବେହରା ପି ଖଲି େବେହରା OR/12/089/216145

�ୀ /88122 45 164 537ଭାସି େବେହରା "ା ପ�ଫଲୁ େବେହରା OR/12/089/216146

ପ ୁ /88123 33 164 538ପ�ଶା@ େବେହରା ପି ପ�ଫଲୁM  େବେହରା ZUX0128306

ପ ୁ /88124 32 164 539ପ�ବୀଣ େବେହରା ପି ପ�ଫଲୁM  େବେହରା ZUX0391714

�ୀ /88125 29 164 540ପଦ! ିନୀ ନାୟକ "ା ସନୁାଧର ନାୟକ ZUX1226885

�ୀ /88126 40 164 541ମVୁା ପରଜା "ା ଇ,ର ପରଜା ZUX1227370

ପ ୁ /89127 66 164 542େଗାପାଳ କୃ9 ପାଣିଗ�ାହି ପି ସିମାଦ� ୀ ପାଣିଗ�ାହି LSL1517879

�ୀ /89128 59 164 543କମୁଦିୁନୀ ପାଣିଗ�ାହି "ା େଗାପାଳ କୃ9 ପାଣିଗ�ାହି LSL1348739

ପ ୁ /90129 36 164 544ବିଘ:ରାଜ ମହାପାତ� ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ମହାପାତ� LSL1528975

ପ ୁ /90130 44 164 545ଦିବାକର ପାଡୀ ପି ସାେହବ ପାଡୀ ZUX0823054

ପ ୁ /91131 50 164 546ଭୀମ ନାୟକ ପି ଦାସ ନାୟକ ZUX0128314

�ୀ /91132 23 164 547ଜାWବତୀ ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ ZUX1051408

ପ ୁ /91133 34 164 548ରାମଚ&�  ପଜୂାରୀ ପି ଧନୁ#ୟ ପଜୂାରୀ ZUX0281444

ପ ୁ /92134 61 164 549େଲାକନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଭୀମ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1346840

�ୀ /92135 49 164 550ଅମଲୁ� ପାଣିଗ�ାହି "ା େଲାକନାଥ ପାଣିଗ�ାହି LSL1346808

ପ ୁ /93136 75 164 551ଲଛମନ ନାୟକ ପି ବୁଧ ୁନାୟକ OR/12/089/216158

ପ ୁ /93137 43 164 552ସାଧବ ନାୟକ ପି ଳSମନ ନାୟକ ZUX0684506

ପ ୁ /93138 26 164 553ପିY ୁନାୟକ ମା ପାବ0 ତୀ ନାୟକ ZUX0684480

�ୀ /94139 55 164 554ପାବ0 ତି ନାୟକ "ା ସାଧବ ନାୟକ LSL1347491

ପ ୁ /95140 48 164 555ଶକୁ� ା ନାୟକ ପି ଲଛମନ ନାୟକ OR/12/089/216160

�ୀ /95141 42 164 556ପାବ0 ତୀ ନାୟକ "ା ଶକୁ� ା ନାୟକ OR/12/089/216161

�ୀ /98142 37 164 557ଜରୀନା ପାଢ଼ୀ "ା ରାମ ଚ&�  ପାଢ଼ୀ ZUX1359439

�ୀ /98143 71 164 558ଲ !ିପ�ିୟା ରାଉତ "ା ଅଜୟକମୁାର ରାଉତ OR/12/089/216171

ପ ୁ /98144 69 164 559ଅଯୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ନିଳକ( ରାଉତ OR/12/089/216170

ପ ୁ /98145 48 164 560ବି,ଜିତ ରାଉତ ପି ଅଜୟକମୁାର ରାଉତ OR/12/089/216697

ପ ୁ /98146 44 164 561ସଜିୁତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ LSL1348713

�ୀ /98147 28 164 562ସ:ିତାରଣୀ ରାଉତ "ା ସଜିୁତ କମୁାର ରାଉତ ZUX0684340

ପ ୁ /98148 59 164 563େଗୗରି ଶ=ର ସାହୁ ପି ଚକ�ପାନି ସାହୁ ZUX0823013

ପ ୁ /98149 58 164 564କୃ9ଚ&�  ସାହୁ ପି ନୃସିଂହଚରଣ ସାହୁ OR/12/089/216776

�ୀ /98150 51 164 565ଶ�ଧା#ଳୀ ସାହୁ "ା େଗୗରି ଶ=ର ସାହୁ ZUX0823005

ପ ୁ /98151 29 164 566ବିନୟ ଭୁଷଣ ସାହୁ ପି େଗୗରି ଶ=ର ସାହୁ ZUX0822965

ପ ୁ /98152 27 164 567ଚିନ! ୟ ଭୁଷଣ ସାହୁ ପି େଗୗରି ଶ=ର ସାହୁ ZUX0822981

ପ ୁ /99153 60 164 568ସନିଆ ଯାନି ପି ବା# ୁଯାନି OR/12/089/216175

�ୀ /99154 59 164 569ଧେନଇ ଯାନି "ା ସନିଆ ଯାନି OR/12/089/216176

ପ ୁ /99155 23 164 570ଦିଗ&ର ଜାନୀ ପି ସରାବୁ ଜାନୀ ZUX0948794

ପ ୁ /99156 57 164 571ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଢୀ ପି ରାମଚ&�  ପାଢୀ ZUX0948851

�ୀ /99157 47 164 572ସବିତା ପାଢୀ "ା ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଢୀ ZUX0948844

ପ ୁ /99158 40 164 573ଫକିର ମେହାନ ପାଢି ପି ସରତ ଚ&�  ପାଢି ZUX0777219

ପ ୁ /100159 60 164 574ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି ପି ଧନିଆ ମଦୁୁଲି OR/12/089/216177

�ୀ /101160 60 164 575ଜାନକୀ ମଦୁୁଲି ପି ଧନିୟା ମଦୁୁଲି LSL1346634

ପ ୁ /102161 30 164 576ରାମକୃ9 ଆରୁଖ ପି ଧୃବେସନ ଆରୁଖ ZUX0439620

�ୀ /102162 43 164 577ସଲୁ ଣା ବାଡତ�ା "ା ସଂଜୀବ କମୁାର ବାଡତ�ା ZUX0438333

ପ ୁ /102163 56 164 578ଅେଶାକ ଚ&�  ବାଲା ପି ଲା[ ଚା& ବାଲା ZUX0438853

�ୀ /102164 53 164 579େରବାରାଣୀ ବାଲା "ା ଅେଶାକ ଚ&�  ବାଲା ZUX0438861

�ୀ /102165 31 164 580ଅନୁପ�ିୟା ବାଲା ପି ଅେଶାକ ଚ&�  ବାଲା ZUX0438879

ପ ୁ /102166 28 164 581ପଲୁକ ବଳ ପି ଅେଶାକ ଚ&�  ବଳ ZUX0438887

ପ ୁ /102167 37 164 582ମଦନ େମାହନ ବାନରା ପି ଜୟରାମ ବାନରା ZUX0438796

ପ ୁ /102168 50 164 583ପ�ଶା@ କମୁାର ବରାଳ ପି ଜଳଧର ବରାଳ ZUX0439588

�ୀ /102169 44 164 584ରଶ! ିତା ବରାଳ "ା ପ�ଶା@ କମୁାର ବରାଳ ZUX0439596

ପ ୁ /102170 31 164 585ନିଳା\ଳ ବାରିକ ପି େଗାପିନାଥ ବାରିକ ZUX0438838

�ୀ /102171 34 164 586ରିହାନ େବଗମ "ା ଅବଦୁଲ ଖାନ ZUX1285881

ପ ୁ /102172 46 164 587ରାମହରି େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା ZUX0438903

ପ ୁ /102173 30 164 588ରବି&�  ଭୂମିଆ ପି ମନିୁରାମ ଭୂମିଆ ZUX0439604

ପ ୁ /102174 27 164 589ମେନାଜ ବିଶଇ ପି ଦୁେଯ�Jଧନ ବିଶଇ ZUX0438663
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ପ ୁ /102175 45 164 590ବିଟୁ ଛତ�ିଆ ପି େଚରମଣି ଛତ�ିଆ ZUX0439653

�ୀ /102176 36 164 591କମୁାରୀ ଛତ�ିଆ "ା ବିଟୁ ଛତ�ିଆ ZUX0439661

ପ ୁ /102177 31 164 592ଅଭିଜିତ ଦାସ ପି ଅମେର&�  ଦାସ ZUX0438804

ପ ୁ /102178 29 164 594ଚ&�  େଶଖର େଗୗଡ ପି ଗଜପତି େଗୗଡ ZUX0870345

ପ ୁ /102179 27 164 595ଲୀ�ରାଜ େଗୗଡ ପି ସଦାନ& େଗୗଡ ZUX0870337

�ୀ /102180 46 164 596କଲ�ାଣୀ େହାତା "ା ଶ�ୀକା@ େହାତା ZUX0439117

�ୀ /102181 37 164 597ନିଲ]^ା େହାତା "ା ସନୁୀଲ େହାତା ZUX0439612

�ୀ /102182 30 164 598ପାୟଲ େହାତା ପି କୃ9 ଚ&�  େହାତା ZUX0438895

ପ ୁ /102183 21 164 599ସି_ାଥ0 ଶ�ୀକାଲୟମ େହାତା ପି ସନୁୀଲ କମୁାର େହାତା ZUX1210806

ପ ୁ /102184 50 164 600ସରାବୁ ଜାନି ପି ସନୁ ଜାନ LSL1347871

ପ ୁ /102185 37 164 601ସାଧବ ଯାନି ପି ପଦୁ ଯାନି ZUX0438952

�ୀ /102186 32 164 602ବୁଦାଇ ଯାନି "ା ସାଧବ ଯାନି ZUX0438960

ପ ୁ /102187 43 164 603ଅବଦୁଲ ଖାନ ପି ମହ`ଦ ଖାନ ZUX0439638

�ୀ /102188 35 164 604କିରଣ କମୁାରୀ "ା ଉେମଶ ପ�ସାଦ ସିଂ ZUX0438432

ପ ୁ /102189 72 164 605ବାନାWର ମହାପାତ� - ବିCୱନାଥ ମହାପାତ� ZUX1117092

�ୀ /102190 63 164 606ସଂଯVୁା ମହାପାତ� "ା ବନWର ମହାପାତ� ZUX1117076

ପ ୁ /102191 50 164 607ହରିa&�  ମହାପାତ� ପି ସଯୂ�0ନାରାୟଣ ମହାପାତ� ZUX0439182

�ୀ /102192 48 164 608ଅନୁରାଧା ମହାପାତ� "ା ହରିa&�  ମହାପାତ� ZUX0439174

ପ ୁ /102193 38 164 609ଗୁ̂  ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ପି ଲ !ୀଧର ମହାପାତ� ZUX0439125

ପ ୁ /102194 30 164 610ଆଦଶ0 ମହାପାତ� ପି ଅରବି& ମହାପାତ� ZUX0438465

�ୀ /102195 25 164 611େସ:ହଲତା ମହାପାତ� ପି ହରିa&�  ମହାପାତ� ZUX0823112

ପ ୁ /102196 44 164 612ଲଡୁ କିେଶାର ମହାରଣା ପି ଲ !ଣ ମହାରଣା ZUX0438911

�ୀ /102197 35 164 613ବନୀତା ମହାରଣା "ା ଲଡୁ କିେଶାର ମହାରଣା ZUX0439547

�ୀ /102198 33 164 614ମନୀଷା ମାଳୀ ପି ମେନାର#ନ ମାଳୀ ZUX0439158

�ୀ /102199 28 164 615ନିରୁ ମାଳି ପି ଧବୁଲୁ ମାଳି ZUX0438929

ପ ୁ /102200 56 164 616ଯାମିନୀ କା@ ମିଶ� ପି େକଳୖାସ ଚ&�  ମିଶ� ZUX0438671

�ୀ /102201 46 164 617ପbୁା#ଳୀ ମିଶ� "ା ଯାମିନୀ କା@ ମିଶ� ZUX0438689

�ୀ /102202 25 164 618ଇତିଶ�ୀ ମିଶ� ପି ସିମା\ଳ ମିଶ� ZUX0948828

ପ ୁ /102203 21 164 619ମାନସ ର#ନ ମିଶ� ପି ଯାମିନୀ କା@ ମିଶ� ZUX1164458

ପ ୁ /102204 62 164 620ଶିବ ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି େସାମନାଥ ମିଶ� ZUX0439323

�ୀ /102205 56 164 621େଜ�ାସ:ା ମିଶ� "ା ଶିବ ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0439315

ପ ୁ /102206 52 164 622ଉେମଶ ଚ&�  ମିଶ� ପି ଶରତ ଚ&�  ମିଶ� ZUX0439299

ପ ୁ /102207 36 164 623େଦେବଶ କମୁାର ମିଶ� ପି ଚ&�  େଶଖର ମିଶ� ZUX0439067

�ୀ /102208 29 164 624ଇcିତା ମିଶ� ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0439307

ପ ୁ /102209 34 164 625ଶ�ାମ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ଚ&�  ମଦୁୁଲି ZUX0439075

�ୀ /102210 31 164 626ଲଳିତା ମଦୁୁଲି "ା ରାଜୁ ମଦୁୁଲି ZUX0438754

�ୀ /102211 29 164 627କନିୁ ମଦୁୁଲି "ା ଶ�ାମ ମଦୁୁଲି ZUX0439083

�ୀ /102212 26 164 628େଜମା ମଦୂୁଲୀ "ା ସକୁ�ୁ  ମଦୂୁଲୀ ZUX1050962

�ୀ /102213 52 164 629ମୀରା ନାୟକ - ସଶୁା@ ନାୟକ ZUX1125079

�ୀ /102214 38 164 630ଦଇମତି ନାୟକ "ା ଆଦୁ ନାୟକ ZUX0439562

�ୀ /102215 35 164 631ସଂଯVୁା ନାୟକ "ା ଶେୁଭ&ୁ ନାୟକ ZUX0438457

ପ ୁ /102216 34 164 632ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶ�ୀନିବାସ ନାୟକ ZUX1052810

ପ ୁ /102217 29 164 633ରବି ନାୟକ ପି ବୁଦୁରା ନାୟକ ZUX0438648

ପ ୁ /102218 29 164 634ମନୁା ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ ZUX0439513

�ୀ /102219 28 164 635ମଧସୁ! ିତା ନାୟକ - ସସୁା@ ନାୟକ ZUX1118181

�ୀ /102220 26 164 636ସସୁ�ୀତା ନାୟକ - ସଶୁା@ ନାୟକ ZUX1118322

�ୀ /102221 26 164 637"ାଗତିକା ନାୟକ - ସଶୁା@ ନାୟକ ZUX1124999

�ୀ /102222 26 164 638ବୃ&ା ନାୟକ "ା ମନୁା ନାୟକ ZUX1118751

�ୀ /102223 22 164 639କା\ନ ନୀୟକ - ମନୁା ନାୟକ ZUX1118579

ପ ୁ /102224 22 164 640ଅଭିଳାଶ ନାୟକ - ଶସୁା@ ନାୟକ ZUX1117993

�ୀ /102225 24 164 641ଅS0ନା ପଢ଼ୀ "ା ଆଦଶ0 ମହାପାତ� ZUX1249416

ପ ୁ /102226 28 164 642େସୗମ� ର#ନ ପାଳ ପି ଦିଲM ୀପ କମୁାର ପାଳ ZUX0438614

ପ ୁ /102227 35 164 643ନବୀନ ପାଲମ ପି ସିମା\ଳ ପାଲମ ZUX0439109

�ୀ /102228 31 164 644ଅ�0ନା ପାଳ ପି ଦିେନଶ କମୁାର ପାଳ ZUX0438606

�ୀ /102229 32 164 645ସ�ିତା ପ7ା ପି ଶାରଦା ନ&ନ ପ7ା ZUX0439687

�ୀ /102230 31 164 646ସନୁୀତା କମୁାରୀ ପ7ା ମା ବି9ୁପ�ିୟା ପ7ା ZUX0439695

ପ ୁ /102231 29 164 647ମନ ର#ନ ପ7ା ପି ସେ@ାଷ ପ7ା ZUX0439505

�ୀ /102232 28 164 648ସଚିୁସ!ିତା ପ7ା ପି ହର ପ�ସାଦ ପ7ା ZUX0439737

ପ ୁ /102233 49 164 649ଭାବଗ�ାହୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଉେପ&�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0439281

�ୀ /102234 42 164 650କବିତା କମୁାରୀ ପାଣିଗ�ାହୀ "ା ଭାବଗ�ାହୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0439729

�ୀ /102235 54 164 651ଭଗବତୀ ପରଜା - ଘାସୀରାମ ପରଜା ZUX1051168

ପ ୁ /102236 29 164 652ମନୁା ପରଜା ପି ଯଦୁ ପରଜା ZUX0438523
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ପ ୁ /102237 28 164 653ଘାସିରାମ ପରଜା ପି ଡWରୁ ପରଜା ZUX0438630

ପ ୁ /102238 28 164 654ରଘରୁାମ ପରଜା ପି ଗରୁୁ ପରଜା ZUX0439554

ପ ୁ /102239 27 164 655ସନୁା ପରଜା ପି ଯଦୁ ପରଜା ZUX0438762

�ୀ /102240 23 164 656କମଳା ପରଜା "ା ଘାସୀରାମ ପରଜା ZUX1052612

�ୀ /102241 23 164 657କମଳା ପରଜା "ା ଘାସିରାମ ପରଜା ZUX1125368

�ୀ /102242 32 164 658ରୁପWିକା ପତି "ା ଶିବ ପ�କାଶ େହାତା ZUX0438440

ପ ୁ /102243 31 164 659ସଶୁା@ କମୁାର ପTନାୟକ ପି େକଳୖାସ ଚ&�  ପTନାୟକ ZUX0439216

�ୀ /102244 29 164 660ଆd ରାବଣା`ା ମା ଆd ସିମା\ଳ� ZUX0438473

�ୀ /102245 25 164 661ଶିରିଷା ରାୟ ପି ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ରାୟ ZUX0823070

ପ ୁ /102246 49 164 662ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ରାୟ ପି େସାମନାଥ ରାୟ ZUX0439240

�ୀ /102247 48 164 663ନିମ0ଳା ରାୟ "ା ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ରାୟ ZUX0439232

�ୀ /102248 57 164 664ସେୁଦIା ସାବତ "ା ସଯୂ�0 କ�କାଶ ସାବତ ZUX0438325

ପ ୁ /102249 41 164 665ଦୀପe ସାବତ ପି ସଯୂ�0 ପ�କାଶ ସାବତ ZUX0438317

ପ ୁ /102250 30 164 666ସେ@ାଷ କମୁାର ସାବତ ପି ସଯୂ�0 ପ�କାସ ସାବତ ZUX0439455

ପ ୁ /102251 28 164 667ସନିୁ[ କମୁାର ସାବତ ପି ସଯୁ�0 ପ�କାଶ ସାବତ ZUX0439463

ପ ୁ /102252 54 164 668ରାଧାଶ�ାମ ସାହୁ ପି େ ତ�ବାସୀ ସାହୁ ZUX0439703

�ୀ /102253 35 164 669ସବିତା ସାହୁ "ା ସେ@ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX0439711

�ୀ /102254 30 164 670ନିରୁପମା ସାହୁ "ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0439273

ପ ୁ /102255 28 164 671ଦିଲM ୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗେଶଶ ସାହୁ ZUX0439141

ପ ୁ /102256 28 164 672େଗାକଳୁ ସାହୁ ପି ପ\ାନନ ସାହୁ ZUX0438499

ପ ୁ /102257 46 164 673ସଲିଳ କମୁାର ସାମ@ ପି ସf ଚରଣ ସାମ@ ZUX0439646

ପ ୁ /102258 46 164 674ସଲୀଳ କମୁାର ସାମ@ ପି ସf ଚରଣ ସାମ@ ZUX1051077

�ୀ /102259 38 164 675ଅନ: ପଣୂJ ସାମ@ "ା ସଲିଳ କମୁାର ସାମ@ ZUX0439190

ପ ୁ /102260 31 164 676ପ�ଶା@ ସାମ@ରାୟ ପି ବସ@ ସାମ@ରାୟ ZUX0438788

�ୀ /102261 32 164 677ଆd ସର"ତୀ "ା ଆd ଆgା ରାଓ ZUX0439497

ପ ୁ /102262 37 164 678େଦବୀପ�ସାଦ ଶତପଥି ମା ଉମାମଣୀ କର ZUX0438721

ପ ୁ /102263 79 164 679େକଦାର ନାଥ େସନାପତି ପି ଈଗ:ି େସନାପତି ZUX0439349

�ୀ /102264 75 164 680ଶରତ ମଂଜରୀ େସନାପତି "ା େକଦାର ନାଥ େସନାପତି ZUX0439356

�ୀ /102265 41 164 681ମଧସୁ! ିତା େସନାପତି ପି େକଦାର ନାଥ େସନାପତି ZUX0439372

�ୀ /102266 39 164 682ସରିତା େସନାପତି "ା ମେନାରଂଜନ େସନାପତି ZUX0439364

ପ ୁ /102267 31 164 684ଆର ଶିବଶ=ର ପି ଆର ଆgାରାଓ ZUX0308379

ପ ୁ /102268 50 164 685ଉେମଶ ପ�ସାଦ ସିଂ ପି ଜଗଦୀଶ ପ�ସାଦ ସିଂ ZUX0438424

�ୀ /102269 28 164 686ରିତୁ ସିଂହ ପି ରାଜାରାମ ସିଂହ ZUX0438739

ପ ୁ /102270 40 164 687ଗୁ̂  େସୗରା ପି କୃପା େସୗରା ZUX0439521

�ୀ /102271 35 164 688କନିୁ େସୗରା "ା ଗ ୁ̂  େସୗର ZUX0439539

�ୀ /102272 42 164 689େବବିରାଣୀ ତ�ିପାଠୀ "ା ଜୟ ପ�କାଶ ତ�ିପାଠୀ ZUX0438812

�ୀ /103273 45 164 690ପାବ0 ତୀ ବିେଶାଇ "ା ଦୁେଯ�Jଧନ ବିେଶାଇ LSL1364520

�ୀ /103274 24 164 691ଶଶି ବିେସାଈ "ା ମେନାଜ ବିେସାଈ ZUX1052778

�ୀ /103275 22 164 692ତୁଳସୀ ବିେଷାଈ ପି ଦୁେଯJଧନ ବିେଷାଈ ZUX1051424

ପ ୁ /103276 47 164 693ଦୁେଯ�Jଧନ ବିେଶାୟୀ ପି େଗାବି& ବିେଶାୟୀ LSL1347962

�ୀ /103277 44 164 694ଫଲୁମତି ଜାନି "ା ମଲିୁଆ ଜାନି LSL1346725

�ୀ /103278 24 164 695ପାବ0 ତୀ ଜାନୀ "ା ଡମ ୁଜାନୀ ZUX0948752

�ୀ /103279 38 164 696ଦୁବାଇ ମଦୁୁଲି "ା ତ�ିନାଥ ମଦୁୁଲି LSL1367952

ପ ୁ /104280 60 164 697ଧନ ମଦୁୁଲି ପି ଧନିଆ ମଦୁୁଲି OR/12/089/216180

�ୀ /104281 45 164 698ବତୀ ମଦୁୁଲି "ା ଧନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/216181

ପ ୁ /104282 26 164 699ଜିେତ&�  ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି ZUX0684548

ପ ୁ /104283 65 164 700ମାଧବ ତୁଲଟିଆ ପି ପା7�ୁ ତୁଲଟିଆ ZUX1224658

ପ ୁ /105284 60 164 701ମାଧବ ମାଳି ପି ତ�ୀେଲାଚନ ମାଳି LSL1348721

�ୀ /105285 58 164 702ସନୁାେଦଇ ମାଳି ପି ମାଧବ ମାଳି LSL1347475

ପ ୁ /106286 21 164 703ବି ଳି=ନ ପାତ� ପି ବି ସିମା\ଳ ପାତ� ZUX1153410

�ୀ /107287 57 164 704େଜ�ାj:ା ଦାସ "ା ପ�କାଶ ଚ&�  ମହାନ&ିଆ ZUX0936377

ପ ୁ /107288 67 164 705ପ�କାଶ ଚ&�  ମହାନ&ିଆ ପି େଯାୟଲ ମହାନ&ିଆ OR/12/089/214610

�ୀ /107289 36 164 706ମନିଷା ମହାନ&ିଆ ପି ପ�କାଶ ଚ&�  ମହାନ&ିଆ ZUX0128348

ପ ୁ /107290 35 164 707ମାନସ ମହାନ&ିଆ ପି ପ�କାଶ k:ଦ�  ମହାନ&ିଆ ZUX0128330

�ୀ /108291 50 164 708ମେନାରମା େଦବି "ା ଅଜିତ ସାହୁ OR/12/089/216838

ପ ୁ /108292 60 164 709ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିଳକ( ସାହୁ ZUX0823096

ପ ୁ /108293 28 164 710ଅଂକିତ ସାହୁ ପି ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ZUX1249432

ପ ୁ /109294 80 164 711େକଦାରନାଥ େସନାପତି ପି ଇଗ:ି େସନାପତି LSL1463975

�ୀ /143295 26 164 712େଗାରିମଣୀ ମାଝୀ "ା େକୖଳାଶ ମାଝୀ ZUX0875914

ପ ୁ /156296 24 164 713ସମୁୀତ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଉମା ଶ=ର ଶତପଥୀ ZUX0948661

ପ ୁ /164297 23 164 714ରୂେପଣ ଅଧିକାରୀ ପି େଲାକନାଥ ଅଧିକାରୀ ZUX1210715

ପ ୁ /BOOTH NO298 30 164 715ହ�ୁ ଶୀେକଶ ସାହୁକାର ପି ଚଂଦ�  େଶଖର ସାହୁକାର ZUX1341585
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�ୀ /171299 27 164 716ସମିୁତ� ା ଦିଶାରି "ା ଗରୁୁ ଦିଶାରି ZUX0684456

�ୀ /172300 29 164 717ସନା ଯାନୀ ପି େଗାବି& ଯାନୀ ZUX0684209

�ୀ /172301 26 164 718ରୂପା ଯାନୀ ପି େଗାବି& ଯାନୀ ZUX0684191

�ୀ /178302 27 164 719ନୀଳା ନାୟକ ପି ଅଦୁ ନାୟକ ZUX0684423

ପ ୁ /190303 30 164 720ବି,ନାଥ ପରଜା ମା ଯମନୁା ପରଜା ZUX0684431

ପ ୁ /190304 27 164 721ମିଟୁ ପରଜା ମା ଯମନୁା ପରଜା ZUX0684449

�ୀ /245305 40 164 722ମ�ୁଳି ନାୟକ "ା ନବୀନ ନାୟକ ZUX0684308

ପ ୁ /245306 37 164 723ନବୀନ ନାୟକ ପି ସନୁାଧାର ନାୟକ ZUX0684266

ପ ୁ /270307 23 164 724ସWିତ ନାୟକ ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ନାୟକ ZUX1233220

�ୀ /302308 19 164 725େ"ତା ରାଣୀ ମିଶ� ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ� ZUX1359405

ପ ୁ /302309 56 164 726ସଦାଶିବ ମିଶ� ପି ଲ !ୀନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0684399

�ୀ /302310 50 164 727ସଜୁାତା ମିଶ� "ା ସଦାଶିବ ମିଶ� ZUX0684407

�ୀ /302311 27 164 728ମନିୁ ପରଜା ମା କ@ୁୀ ପରଜା ZUX0684555

�ୀ /302312 23 164 729ପ�ିୟା େସଠୀ ପି ସତ�ବାଦୀ େସଠୀ ZUX0948653

ପ ୁ /0430313 21 164 730ଅଚ�ତୁ ପେତ� ା  ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ପେତ� ା ZUX1228527

ପ ୁ /H.NO-59,3314 56 164 731ଖିେରାଦ କମୁାର ଭTମୀସରା ପି ପଦ! ନାଭ ଭTମିଶ� ZUX0129320

�ୀ /721315 39 164 732ସନିୁତା ମହାରଣା - ଶତିୃ େରଖା ମହାରଣା ZUX1120286

�ୀ /893316 64 164 733େମାହପାତରା େମାହପାତରା "ା ସବୁାଷ ଚ&�  ମିଶ� ZUX1237528

�ୀ /999317 32 164 734ସଚୂୀସ!ିତା େବେହରା "ା ସନୁୀଲ କମୁାର େବେହରା ZUX1359470

�ୀ /999318 21 164 735ମାମି େବେହରା ପି ଶ�ାମ େବେହରା ZUX1206812

�ୀ /999319 19 164 736େମାନାଲିସା ଦାଶ ପି ସେରାଜା ଦାଶ ZUX1358480

�ୀ /999320 36 164 737ବବୀ େଦଵୀ - ବିଭା େଦଵୀ ZUX1359504

�ୀ /999321 21 164 738ଗାୟତ�ୀ ଗାଦବା "ା ମନୁା ଗାଦବା ZUX1227362

ପ ୁ /999322 19 164 739ଓମ ତୁଷାର େମାହା@ି ପି ହର େଗାପାଳ େମାହା@ି ZUX1359496

ପ ୁ /999323 27 164 740ଫଣୀ&�  ମରୂଟୀ ମା ବିଜୟ ରାଣୀ ମରୂଟୀ ZUX1359546

�ୀ /999324 37 164 741ମଧଷୁ!ିତା ପାଢି "ା ଫକିର ମେହାନ ପାଢି ZUX0777201

ପ ୁ /999325 24 164 742ବିେବକ ପାଢୀ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଢୀ ZUX0948745

�ୀ /999326 22 164 743ସଂlଯାରାଣୀ ପ�ଧାନ ପି ବିଦ�ାଧର ପ�ଧାନ ZUX1359462

ପ ୁ /999327 36 164 744ଅନାରଜୀm ରାୟ - ବିଭା ରାୟ ZUX1359520

�ୀ /999328 55 164 745ରୀତା ସି� "ା ର#ନ କମୁାର ସିଂ ZUX1242585

ପ ୁ /00329 62 164 747ଭିେମା େଚଟୀ ପି ଶ�ାମ ସ&ୁର େଚଟୀ ZUX1276831

�ୀ /00330 61 164 748ପbୁା#ଳି ଗମା� "ା ଦିଗWର େଗାମଂେଗା ZUX1322908

�ୀ /Near F.C.331 22 164 749ଊଶସ�ୀ ମିଶ� ପି ଓମପ�କାଶ ମିଶ� ZUX1221563

�ୀ /1332 45 164 750ସନିୁତା ମିଶ� "ା ଅନୁରାଗ ମିଶ� LSL1347780

ପ ୁ /1333 62 164 751ପ�ଭାକର ପାତ� ପି େଗାବି&ରାଓ ପାତ� LSL1347137

ପ ୁ /2334 44 164 752ବୀପିନକମୁାର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ OR/12/089/214550

ପ ୁ /2335 42 164 753ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ LSL1412774

�ୀ /3336 74 164 754ଆଶା ସାହାନି "ା ସମୁନକମୁାର ସାହାନି OR/12/089/214411

�ୀ /3337 47 164 755ରଜନୀ ସାହାନି "ା ବିେବକ କମୁାର ସାହାନି LSL1514124

ପ ୁ /3338 60 164 756ଶ�ୀଧର ସାହୁ ପି ରାମଚ&�  ସାହୁ OR/12/089/214538

�ୀ /3339 54 164 757ସକୁା@ି ସାହୁ "ା ଶ�ୀଧର ସାହୁ LSL1365212

�ୀ /3340 45 164 758ଲ !ୀପ�ିୟା ସାହୁ ପି ରାମଚ&�  ସାହୁ LSL1365204

�ୀ /3341 31 164 759ଶଭୁସ! ିତା ସାହୁ ପି ଶ�ୀଧର ସାହୁ ZUX0351957

�ୀ /3342 27 164 760ଅନୁସୟୁା ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ZUX0615823

ପ ୁ /4343 49 164 761ସ#ୟ କମୁାର ଅଧିକାରି ପି େଗାପିନାଥ ଅଧିକାରି OR/12/089/214536

�ୀ /4344 41 164 762ମାନିନୀ ଦାସ "ା ପbୁକ ରାଜ େମାେଜସ LSL1347624

�ୀ /5345 45 164 763ମାୟା ମିଶ� "ା ଗେୁ^,ର ମିଶ� OR/12/089/214090

�ୀ /5346 24 164 764ପ�ିୟ=ା ମିଶ� ପି ଗେୁ^ଶର ମିଶ� ZUX0948331

ପ ୁ /5347 54 164 765ଗେୁ^,ର ମିଶ� ପି ରାମଚ&�  ମିଶ� OR/12/089/214089

ପ ୁ /5348 28 164 766ସେ@ାଷ ଶ=ର ମିଶ� ପି ଗେୁ^,ର ମିଶ� ZUX0437822

ପ ୁ /5349 73 164 767ଗୁ̂  ପ�ସାଦ ଶତପଥି ପି ଭାଗିରଥି ଶତପଥି OR/12/089/214648

ପ ୁ /5350 70 164 768େକଳୖାଶ ଚ&�  ଶତପଥି ପି ପ�ହଲM ାଦ ଶତପଥି ZUX0437079

�ୀ /5351 62 164 769ବାସ@ି ଶତପଥି "ା ଗୁ̂ ପ�ସାଦ ଶତପଥି OR/12/089/214649

�ୀ /5352 59 164 770ଶା@ିଲତା ଶତପଥି "ା େକଳୖାଶ ଚ&�  ଶତପଥି ZUX0438036

ପ ୁ /5353 38 164 771କାଜଲ ଶତପଥି ପି ଗୁ̂ ପ�ସାଦ ଶତପଥି ZUX0668905

ପ ୁ /5354 58 164 772ଭୁବନା ନ& ଶତପଥି ପି ଭଗବାନ ଶତପଥି ZUX0615831

ପ ୁ /5355 44 164 773ବାଦଲ ଶତପତି ପି ଗୁ̂ ପ�ସାଦ ଶତପତି LSL1510379

�ୀ /6356 62 164 774ବି9ୁ ପ�ିୟା ଦାସ "ା େକଳୖାସ ଚ&�  ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/264406

ପ ୁ /6357 38 164 775Tୁକନୁା ମିଶ� ପି ରାମଚ&�  ମିଶ� OR/12/089/214654

ପ ୁ /6358 22 164 776ଶ�ୀମ@ ମିଶ� ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ� ZUX1229871

�ୀ /6359 75 164 777ବିଜୟ ଲ !ୀ ମିଶ� "ା ସଦୁଶ0ନ ମିଶ� ZUX0437939

ପ ୁ /6360 56 164 778ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ� ପି ସଦୁଶ0ନ ମିଶ� ZUX0437962
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ପ ୁ /6361 67 164 779ବି ବି,ନାଥ ପାତ� ପି ବି ଟ&� ାୟା ପାତ� LSL2377455

�ୀ /6362 60 164 780ବି କଳାବତୀ ପାତ� "ା ବି ବି,ନାଥ ପାତ� LSL2377448

ପ ୁ /6363 49 164 781ପ�ସା@ ପାତ� ପି ଜି େକ ପାତ� LSL2637049

�ୀ /6364 46 164 782ଅନୀତା ପାତ� "ା ପ�ସା@କମୁାର ପାତ� ZUX0127209

�ୀ /6365 45 164 783ତନୁଜା ପାତ� "ା ଦିଲିପ ପାତ� LSL2636983

ପ ୁ /6366 41 164 784ବି ଶ�ୀନିବାସ ପାତ� ପି ବି ବି,ନାଥ ପାତ� LSL2377422

ପ ୁ /6367 41 164 785େଗାପାଳକୃ9 ପାତ� ପି ଦ7ପାଣୀ ପାତ� ZUX0668913

ପ ୁ /6368 39 164 786ବିସବୁ� ମଣ�ମ ପାତ� ପି ବିବି,ନାଥ ପାତ� LSL2377430

�ୀ /6369 44 164 787ସଷୁମା କମୁାରୀ ରଥ "ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ� ZUX0437921

ପ ୁ /6370 44 164 788ବାଲାଜି ସାହୁ ପି ସିମାଦ� ି ସାହୁ OR/12/089/214665

�ୀ /7371 61 164 789ର#ିତା ପ7ା "ା ନିର#ନ କମୁାର ପ7ା ZUX0486332

�ୀ /7372 40 164 790ମ�ୁଣ!ୟୀ ପ7ା ପି ନିର#ନ କମୁାର ପ7ା LSL1467265

ପ ୁ /7373 40 164 791ନେରଶ କମୁାର ପ7ା ପି ନିର#ନ କମୁାର ପ7ା LSL1460278

�ୀ /08374 36 164 792ଜରୀନା ପାଢ଼ୀ "ା ରାମ ଚ&�  ପାଢ଼ୀ ZUX1360221

ପ ୁ /8375 71 164 793େକ ଜି ରାଜନ ପି ପି ଭରଗିଜ LSL1347632

ପ ୁ /8376 65 164 794ଲ !ୀକା@ ପାଢୀ ପି ରାଧାକୃ9 ପାଢୀ. LSL1364868

ପ ୁ /8377 41 164 795ରାମଚ&�  ପାଢୀ ପି ଲ !ୀକା@ ପାଢୀ LSL1364256

ପ ୁ /8378 32 164 796ଆନୱନି ଭରଗିo ରାଜନ ପି େକ ଜି ରାଜନ ZUX0438259

ପ ୁ /9379 56 164 797Gାନରାଜ ନାୟକ ପି ଡWରୁୁଧର ନାୟକ OR/12/089/214505

�ୀ /9380 53 164 798ଅନିତା ନାୟକ "ା Gାନିରାଯ ୁନାୟକ OR/12/089/214506

�ୀ /9381 55 164 799ଅନୁସୟୂା ପାଇକରାୟ "ା କୃ9 ପାଇକରାୟ OR/12/089/168923

ପ ୁ /9382 40 164 800ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଇକରାୟ ପି କୃ9 ଚ&�  ପାଇକରାୟ LSL1347095

ପ ୁ /9383 30 164 801ସେ@ାଷ ପ�ସାଦ ପାଇକରାୟ ପି କୃ9 ତ&�  ପାଇକରାୟ ZUX0437814

ପ ୁ /10384 34 164 802ନୀଳକ( ଗଉଡ ପି ଦ7ସି ଗଉଡ ZUX0683763

�ୀ /10385 34 164 803ଅ#ନା େଗୗଡ଼ ପି ଜଗନ: ାଥ େଗୗଡ଼ ZUX0127670

�ୀ /10386 40 164 804ବବିତା େଗୗଡ "ା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ େଗୗଡ ZUX0875278

�ୀ /11387 35 164 805ମନୀଷା େଗୗଡ଼ ପି ନଟବର େଗୗଡ଼ ZUX0127688

�ୀ /12388 24 164 806ମଲM ିସୟୁା ହିଆଲ ପି ଯୀଶଦୁାନ ହିଆଲ ZUX1230283

ପ ୁ /12389 66 164 807ପ�ଫଲୁକମୁାର ପ7ା ପି ଚ&�େଶଖର ପ7ା LSL1347152

�ୀ /12390 58 164 808ଭାରତୀ ପ7ା "ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପ7ା LSL1347145

�ୀ /12391 40 164 809ମୃଦୁ ମ&ାକିନୀ ପ7ା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପ7ା LSL1346956

ପ ୁ /12392 29 164 810ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ପ7ା ପି ପ�ଫଲୁM  କମୁାର ପ7ା ZUX0438226

�ୀ /12393 58 164 811ସଂଯVୁା ପାତ� "ା ସିମା\ଳ ପାତ� LSL1364322

ପ ୁ /12394 44 164 812ସଧୁାଶଂୁ େଶଖର ପାତ� ପି ସିମା\ଳ ପାତ� LSL1364314

�ୀ /13395 34 164 813ମୀନା ୀ େଗୗଡ଼ ପି ଲାବଣ� େଗୗଡ଼ ZUX0668921

�ୀ /13396 23 164 814େଗୗରି ଜାନୀ ପି ବଡପିଲା ଜାନୀ ZUX0948067

ପ ୁ /14397 57 164 815ଅଭିମନ� ୁମହାରଣା ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ମହାରଣା LSL1364884

�ୀ /14398 47 164 816କାମିନୀ ମହାରଣା "ା ଅଭିମନ� ୁମହାରଣା LSL1364876

ପ ୁ /14399 39 164 817ମେହଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ମଖୁଲି� ପ�ସାଦ ନାୟକ LSL1412816

�ୀ /14400 72 164 818ନମ0ଦା ସାହୁ "ା ଦିବାକର ସାହୁ OR/12/089/214549

�ୀ /14401 62 164 819ମାଣିେକ,ରୀ ସାହୁ "ା ମଖୁଲି� ପ�ସାଦ ନାୟକ OR/12/089/218376

�ୀ /15402 34 164 820ରାଜଲ !ୀ େଗୗଡ଼ ପି ଯେୁଗାଳ େଗୗଡ଼ ZUX0127696

ପ ୁ /16403 51 164 821ବି,ନାଥ ପ7ା ପି ସେୁର&�ନାଥ ପ7ା LSL2634384

�ୀ /16404 50 164 822ଜୟ@ୀ ପ7ା "ା ଜଗବଂଧ ୁପ7ା ZUX0127225

�ୀ /16405 47 164 823ସପୁ�ିୟା ପ7ା "ା ବି,ନାଥ ପ7ା LSL2634392

�ୀ /16406 37 164 824ଆରତୀ ପ7ା "ା ବ� ଜ କିେଶାର ପ7ା ZUX0437087

�ୀ /16407 31 164 825ସଧୁା�ନା ପ7ା ପି ମଣି କିେଶାର ପ7ା ZUX0127217

�ୀ /16408 73 164 826ଉମାରାଣୀ ସାମଲ "ା ମନ! ଥ ସାମଲ LSL1347376

ପ ୁ /16409 51 164 827ମଳୟ ରଂଜନ ସାମଲ ପି ମନ! ଥ ସାମଲ LSL1347194

ପ ୁ /16410 47 164 828ଅଜୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ମନ! ଥ ସାମଲ LSL2637023

�ୀ /16411 38 164 829ପ�ସା@ି ସାମଲ ପି ମନ! ଥ ସାମଲ LSL1347368

ପ ୁ /17412 49 164 830ନ&ମ ଅଜୟ କମୁାର ପି ନ&ମ ଆgାରାଓ LSL2636900

�ୀ /17413 49 164 831ମVୁା ପରଜା ପି ଇ,ର ପରଜା OR/12/089/214153

�ୀ /17414 25 164 832ଭାଗ� ପରଜା ପି ଇCୱର ପରଜା ZUX0948307

�ୀ /17415 25 164 833କqରୁୀ ସାମଲ ପି ଇCୱର ପରଜା ZUX0948299

�ୀ /17416 39 164 834ନ&ମ ସନୁୀତା "ା ନ&ମ ଅଜୟ କମୁାର LSL2636934

�ୀ /18417 82 164 835ମିଲିକି ଜାନି "ା ମଧ ୁଜାନି OR/12/089/214139

�ୀ /18418 52 164 836ଧନ ଜାନି ପି ମଧ ୁଜାନି OR/12/089/214140

ପ ୁ /18419 47 164 837ସଦନ ଜାନି ପି ମଧ ୁଜାନି ZUX0127241

�ୀ /18420 40 164 838ସର ଜାନି "ା ଧନ ଜାନି ZUX0127233

ପ ୁ /19421 60 164 839ଶରୱr କମୁାର ଢାକା ପି ବନୱାରୀ ଲା[ ଢାକା OR/12/089/242048

�ୀ /19422 55 164 840ଭଗଵାନୀ ଡାକ "ା ଶରୱr କମୁାର ଢାକା OR/12/089/242049

7 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ= "ା ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /19423 33 164 841ପ�ୀତି ଢାକା ପି ଶରୱr କମୁାର ଢାକା ZUX0127308

ପ ୁ /19424 55 164 842ଭୀମ ମଦୁୁଲି ପି ଦାସରଥୀ ମଦୁୁଲି ZUX0127282

�ୀ /19425 51 164 843େଜମା ମଦୁୁଲି "ା ଭୀମା ମଦୁୁଲି ZUX0127274

ପ ୁ /19426 41 164 844େମାହନ ମଦୁୁଲି ପି ଡWରୁ ମଦୁୁଲି LSL1365147

�ୀ /19427 40 164 845େମାତି ମଦୁୁଲି "ା େମାହନ ମଦୁୁଲି LSL1365162

ପ ୁ /19428 38 164 846ବିଜା ମଦୁୁଲି ପି ଘାସି ମଦୁୁଲି ZUX0127266

ପ ୁ /19429 37 164 847ଅଜୁ0 ନ ମଦୁୁଲି ପି ହରି ମଦୁୁଲି LSL2634483

�ୀ /19430 37 164 848ଗୀତା ମଦୁୁଲି "ା ବୀଜା ମଦୁୁଲି ZUX0127258

�ୀ /19431 35 164 849େସାନି ମଦୁୁଲି "ା ଅs ୁ0ନ ମଦୁୁଲି LSL2634475

ପ ୁ /19432 35 164 850େକ&ୁ ମଦୁୁଲି ପି ଘାସି ମଦୁୁଲି ZUX0127290

ପ ୁ /19433 23 164 851ରାହୁଲ ନାୟକ ମା ଗୀତା#ଳି ନାୟକ ZUX1224054

�ୀ /20434 55 164 852ଶଶି େବେହରା "ା ସେୁର&�  େବେହରା LSL1364835

�ୀ /20435 46 164 853ପbୁା#ଳି ରାଉତ ପି ବିଚିତ� ା ନ& ରାଉତ LSL1515030

�ୀ /21436 45 164 854tଵu0ଲତା "ା ଚ&�  େଶଖର ପTନାୟକ ZUX0127357

ପ ୁ /21437 64 164 855ସେୁରଶ ଚଦ�  ପTନାୟକ ପି ଭାvର ପTନାୟକ ZUX0127316

ପ ୁ /21438 59 164 856ଟାକ� ୀ ପଟନାୟକ ପି ଟାକ� ୀ ପଟନାୟକ ZUX0280974

ପ ୁ /21439 52 164 857ଚ&�  େଶଖର ପTନାୟକ ପି ଭାvର ପTନାୟକ ZUX0127340

�ୀ /21440 46 164 858ରଶ! ିଲତା ପଟନାୟକ "ା ରେମଶ ଚଂଦ�  ପଟନାୟକ ZUX0127332

ପ ୁ /21441 67 164 859ଉେମଶ ଚ&�  ପTନାୟକ ପି ଆପାଲା"ାମୀ ପTନାୟକ ZUX0875476

ପ ୁ /21442 47 164 860ବିWାଧର ପTନାୟକ ପି ବୃଷଭାନୁ ପTନାୟକ ZUX0875260

�ୀ /21443 39 164 861ବନ ଲ !ୀ ପTନାୟକ "ା ବିWାଧର ପTନାୟକ ZUX0875245

�ୀ /21444 26 164 862ଯଶ"ିନୀ ପTନାୟକ ପି ମୃତ�#ୁୟ ପTନାୟକ ZUX0683128

�ୀ /21445 42 164 863ସେରାଜିନୀ ପTନାୟକ "ା ଦୁଗJ ପTନାୟକ ZUX0875492

�ୀ /21446 24 164 864ନିଶାଶ�ୀ ପTନାୟକ ପି ଦୁଗJ ପTନାୟକ ZUX0875484

�ୀ /21447 57 164 865ପଦ! ାବତୀ ପTନାୟକ "ା ସେୁରଶ ଚ&�  ପTନାୟକ ZUX0127324

ପ ୁ /21448 48 164 866ସହେଦବ ପTନାୟକ ପି ଭାvର ପTନାୟକ LSL2629335

ପ ୁ /22449 60 164 867ସେୁର&�  େବେହରା ପି ବାରିକ େବେହରା LSL1364843

�ୀ /22450 58 164 868ସାବିତ�ି  େଜନୖ "ା ଓମପ�କାସ େଜନୖ OR/12/089/214495

ପ ୁ /22451 79 164 869ପ\ାନନ ପ7ା ପି କୃ9ଚ&�  ପ7ା LSL1365188

�ୀ /22452 65 164 870ରାଧାରାଣୀ ପ7ା "ା ପ\ାନନ ପ7ା LSL1364793

ପ ୁ /22453 46 164 871ରାଜ କିେଶାର ପ7ା ପି ପ\ାନନ ପ7ା LSL1364769

ପ ୁ /22454 44 164 872ବ� ଜ କିେଶାର ପ7ା ପି ପ\ାନନ ପ7ା LSL1364751

ପ ୁ /22455 40 164 873ସଶୁା@ କମୁାର ପ7ା ପି ପ\ାନନ ପ7ା LSL1364199

�ୀ /22456 61 164 874ସନାଇ ପରଜା "ା ଅଜୁ0 ନ ପରଜା OR/12/089/214151

ପ ୁ /23457 60 164 875ଦାଶରଥି ମହା@ି ପି ଚ&�  େଶଖର ମହା@ି LSL1365154

�ୀ /23458 51 164 876ବିଜୟ ଲ !ି ମହା@ି "ା ଦାଶରଥି ମହା@ି LSL1365295

ପ ୁ /24459 60 164 877ବାବା େବୖଦ�ନାଥ ପାଢୀ ପି ବନମାଳୀ ପାଢୀ LSL1412717

�ୀ /24460 52 164 878ଲିଲି ପାଢୀ "ା ବାବା େବୖଦ�ନାଥ ପାଢୀ LSL1412709

�ୀ /24461 45 164 879ଶକୁଲ ପରଜା "ା ବୁଟି ପରଜା LSL1510429

�ୀ /25462 69 164 880ପି ନାରାୟଣଆମା "ା ପି ସ�େମ,ର ରାଓ .. OR/12/089/241081

ପ ୁ /25463 76 164 881ଧନ ବାହାଦୂର ପି ଶମୁ ବାହାଦୂର OR/12/089/214479

�ୀ /25464 65 164 882ଦିନମଣି ବାହାଦୂର "ା ଧନବାନ ବାହାଦୂର OR/12/089/214480

ପ ୁ /25465 48 164 883େଦବରାଜ ବାହାଦୁର ପି ଧନ ବାହାଦୁର LSL1347038

�ୀ /25466 45 164 884ରତ: ା ବାହାଦୁର ପି ଧନ ବାହାଦୁର ZUX0668939

�ୀ /25467 32 164 885କୃ9 ପ�ିୟା େଗାମା� ପି ଦିଗାWର େଗାମା� ZUX0437178

�ୀ /25468 44 164 886ପି ଲ !ୀ "ା ପି.ଲ !ଣ ରାଓ LSL2708873

�ୀ /25469 40 164 887ଇ ଲିଲାବତୀ "ା ଇ େଗାବି&ା LSL1412410

ପ ୁ /25470 55 164 888କ#ୁବନ ମଦୁୁଲି ପି ଝିଟୁକ ୁମଦୁୁଲି LSL1364686

�ୀ /25471 50 164 889ଲ !ୀ ମଦୁୁଲି "ା କ#ୁବନ ମଦୁୁଲି LSL1364652

ପ ୁ /25472 48 164 890ତାରିଣି ଚରଣ ପ7ା ପି ମେହ,ର ପ7ା LSL1462860

ପ ୁ /25473 71 164 891ପି ସ�େମ,ର ରାଓ ପି ପି ଜାମାୟା OR/12/089/214080

ପ ୁ /25474 44 164 892ପି ଦୁଗJ ରାଓ ପି ପି ସ�ାେମ,ର ରାଓ LSL1412428

ପ ୁ /25475 43 164 893ପି ଲଛମନ ରାଓ ପି ପି ସ�େମ,ର ରାଓ OR/12/089/214083

�ୀ /25476 60 164 894କୃ9ା କମୁାରି ସାହୁ "ା ତାରିଣି ଚରଣ ସାହୁ LSL1462852

ପ ୁ /26477 54 164 895କୀw0ନ ସାହୁ ପି ପ&ାରୀ ସାହୁ LSL1365121

�ୀ /26478 46 164 896ବାସ@ି ସାହୁ "ା କୀw0ନ ସାହୁ LSL2636892

ପ ୁ /26479 45 164 897ସେୁର&�  କମୁାର ସାହୁ ପି ପଂ&ାରୀ ସାହୁ LSL1364330

ପ ୁ /27480 58 164 898ରାମ ଜାନି ପି ସମାରୁ ଜାନି LSL1364728

�ୀ /27481 48 164 899ସବୁu0 ଜାନି "ା ରାମ ଜାନି LSL1364710

�ୀ /27482 56 164 900ଭାସି ନାୟକ "ା ପ\ାନନ ନାୟକ OR/12/089/214484

ପ ୁ /27483 45 164 901ପ�ଶା@ ନାୟକ ପି ପ\ାନନ ନାୟକ ZUX0668947

ପ ୁ /27484 42 164 902ସକୁା@ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ\ାନନ ନାୟକ LSL1346618

8 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ= "ା ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /27485 58 164 903ଭାଗିରଥି ପାଢି ପି ଦାେମାଦର ପାଢି LSL2636991

�ୀ /27486 52 164 904ବିଜୟ ଲ !ି ପାଢି "ା ଭାଗିରଥି ପାଢି LSL2637007

ପ ୁ /28487 55 164 905ଜି ରାମ ବାବୁ େଦାରା ପି ଜି ରଘନୁାଥ େଦାରା LSL1364306

�ୀ /28488 65 164 906ଡମଣିୁ ଜାନି "ା ବଡପିଲା ଜାନି OR/12/089/214146

ପ ୁ /28489 54 164 907ବଡ ପିଲା ଜାନି ମା ଗରୁୁବାରି ଜାନି OR/12/089/214145

ପ ୁ /29490 38 164 908ଶିବାନ& େଚୗଧରୁୀ ପି ପଦ! ନାଭ େଚୗଧରୁୀ LSL2629301

ପ ୁ /29491 60 164 909ସଧୁାନିଧି ପାTେଯାଶୀ ପି ବିପିନ ବିହାରି ପାTେଯାଶୀ ZUX0668954

�ୀ /29492 56 164 910ପଦ! ଗUା ପାTେଯାଶୀ "ା ସଧୁାନିଧୀ ପାTେଯାଶୀ LSL1412287

�ୀ /29493 28 164 911ରଶ! ି େରଖା ପାTେଯାଶୀ ପି ସଧୁାନିଧି ପାTେଯାଶୀ ZUX0437798

ପ ୁ /29494 26 164 912ମେହଶ କମୁାର ପTେଯାଶୀ ପି ସଧୁାନିଧିୀ ପାTେଯାଶୀ ZUX0875450

ପ ୁ /29495 26 164 913ମେହଶ କମୁାର ପାTେଯାଶୀ ପି ସଧୁା ନିଧୀ ପାTେଯାଶୀ ZUX0821280

ପ ୁ /30496 55 164 914ପଦୁ ଗାଦବା ପି ହରି ଗାଦବା LSL1364694

�ୀ /30497 45 164 915ପଦ! ା ଗାଦବା "ା ପଦୁ ଗାଦବା LSL1364702

ପ ୁ /30498 28 164 916ଟୁନା ଗଦବା ପି ପାଦୁ ଗଦବା ZUX0683375

�ୀ /30499 58 164 917ମେନାରମା ମହାପାତ� "ା େଗାଦାବରି ମହାପାତ� OR/12/089/214088

ପ ୁ /30500 42 164 918ଅରୁଣ ମହାପାତ� ପି େଗାଦାବରୀ ମହାପାତ� LSL1365139

�ୀ /30501 39 164 919ମମତା ମହାପାତ� ପି େଗାଦାବରି ମହାପାତ� OR/12/089/214669

�ୀ /31502 54 164 920ସାଇବାଣି ମହାରଣା "ା ଜୁଗଳ ମହାରଣା OR/12/089/214472

ପ ୁ /31503 62 164 921ଲଛମନ ନାୟକ ପି ଜଗନାଥ ନାୟକ OR/12/089/214174

�ୀ /31504 55 164 922ଆରତି ଉପାଧିୟ "ା ପରେମ,ର ଉପାଧିୟ LSL1462878

ପ ୁ /31505 60 164 923ପରେମ,ର ଉପାଧ�ାୟ ପି ରାଧାରମଣ ଉପାଧ�ାୟ LSL1412220

�ୀ /31506 29 164 924ନିଶା ଉପାଧ�ାୟ ପି ପରେମ,ର ଉପାଧ�ାୟ ZUX0437129

ପ ୁ /32507 53 164 925ତ�ୀନାଥ େଚୗଧରିୁ ପି ବୃ&ାବନ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/214025

�ୀ /32508 58 164 926ପି େଜ�ାତି ପି ପି ନାଗରାଜୁ OR/12/089/214092

ପ ୁ /32509 29 164 927ରବୀ&�  କମୁାର ମହା@ି ପି ବୃ&ାବନ ମହା@ି ZUX0683425

�ୀ /32510 28 164 928ହର ପ�ିୟା ମହା@ି ପି ବୃ&ାବନ ମହା@ି ZUX0683433

ପ ୁ /32511 60 164 929ମ�ଳୁ ମହାରଣା ପି ଜୟ ମହାରଣା ZUX0437947

ପ ୁ /32512 30 164 930ସନିୁଲ କମୁାର ମହାରଣା ପି ମ�ଳୁ ମହାରଣା ZUX0437913

�ୀ /32513 46 164 931ପି ନାଗଲ !ି "ା ପି େବନୁରାଜୁ OR/12/089/214098

ପ ୁ /32514 59 164 932େଗାପାଳ କୃ9 ପାଢୀ ପି ଦାଶରଥୀ ପାଢୀ OR/12/089/214268

�ୀ /32515 54 164 933ମ#ମାଳା ପାଢୀ "ା େଗାପାଳ କୃ9 ପାଢୀ OR/12/089/214269

ପ ୁ /32516 33 164 934ସତ� ନାରୟଣ ପାଢୀ ପି େଗାପାଳ କୃ9 ପାଢୀ ZUX0343012

ପ ୁ /32517 63 164 935ପି ନାଗ ରାଜୁ ପି ପି ଏt ରାଜୁ OR/12/089/214091

�ୀ /33518 49 164 936ପbୁା#ଳୀ େଦବୀ "ା ପ�ତାପ ଚ&�  ସାହୁ OR/12/089/187318

ପ ୁ /33519 63 164 937ପ�ଫଲୁ କମୁାର େଦାରା ପି ଅଗାଧ ୁେଦାରା LSL1364934

�ୀ /33520 56 164 938ବିଜୟ ଲ !ୀ େଦାରା "ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର େଦାରା LSL1364181

ପ ୁ /33521 35 164 939ମାନସ ର#ନ େଦାରା ପି ପ�ଫଲୁM  କମୁାର େଦାରା ZUX0205450

ପ ୁ /33522 31 164 940ତାପସ କମୁାର େଦାରା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର େଦାରା ZUX0652859

�ୀ /33523 60 164 941ସର"ତୀ ରାଓ "ା ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/214773

ପ ୁ /33524 59 164 942ପ�ତାପ ଚ&�  ସାହୁ ପି କୃ9ଚ&�  ସାହୁ OR/12/089/187319

�ୀ /34525 60 164 943ଭଗବତୀ ମଦୁୁଲି "ା ବଳଭଦ�  ମଦୁୁଲି LSL1347335

ପ ୁ /34526 56 164 944ବଳଭଦ�  ମଦୁୁଲି ପି ଦ& ମଦୁୁଲି OR/12/089/214185

�ୀ /34527 52 164 945କନିୁ ମଦୁୁଲି "ା ରାଜୁ ମଦୁୁଲି ZUX0281030

ପ ୁ /34528 52 164 946ପuୁ0ଚ&�  ମଦୁୁଲି ପି ଦ& ମଦୁୁଲି OR/12/089/214182

�ୀ /34529 47 164 947ମିଲିକି ମଦୁୁଲି "ା ପuୁ0ଚ&�  ମଦୁୁଲି OR/12/089/214183

ପ ୁ /34530 44 164 948ଭିମ ମଦୁୁଲି ପି ଦU ମଦୁୁଲି OR/12/089/214186

ପ ୁ /34531 67 164 949େଗାପାଳ ଶମJ ପି ରାମସରୁପ ଶମJ LSL1346998

�ୀ /34532 55 164 950ମାଳତି ସମJ "ା େଗାପାଳ ସମJ LSL1346980

ପ ୁ /34533 60 164 951ଭାvର "ାଇଁ ପି ଜଗନ: ାଥ "ାଇଁ LSL1364801

�ୀ /34534 55 164 952ସାରିଆ "ାଇଁ "ା ଭାvର "ାଇଁ LSL1364819

ପ ୁ /35535 63 164 953ମହ`ଦ ହାନିy ପି ମହ`ଦ ଇବ� ାହିମ LSL1364280

ପ ୁ /35536 53 164 954ମହ`ଦ ଫିେରାଜ ପି ମହ`ଦ ଇବ� ାହିମ ZUX0281048

�ୀ /35537 52 164 955ନାଜମା େବଗମ "ା ମହ`ଦ ହାନିଫ LSL1412360

�ୀ /35538 47 164 956ସାେହନାଜ େବଗମ "ା ମହ`ଦ ଇଶଫୁ LSL1412402

�ୀ /35539 45 164 957ଫାତିମା େବଗମ "ା ମହ`ଦ ଫିେରାଜ LSL1412378

�ୀ /35540 75 164 958ୱାହିଦା େବଗମ "ା ମହ`ଦ ଇବ� ାହିମ LSL1412394

�ୀ /35541 52 164 959ନାସିମା େବଗମ "ା ମହ`ଦ ଗାନି LSL1412386

ପ ୁ /35542 59 164 960ମହ`ଦ ଗାନି ପି ମହ`ଦ ଇବ� ାହିମ LSL1514066

ପ ୁ /35543 50 164 961ମହ`ଦ ଗଲୁାମ ନାବି ପି ମହ`ଦ ଇବ� ାହିମ OR/12/089/212209

�ୀ /36544 63 164 962ଶକ@ୁଳା େଚୗଧରୁୀ "ା ପଦ! ନାଭ େଚୗଧରୁୀ LSL1412345

�ୀ /36545 41 164 963ସବିତା େଚୗଧରୁୀ ପି ପଦ! ନାଭ େଚୗଧରୁୀ LSL1412337

�ୀ /36546 40 164 964ସସ!ିତା କମୁାରି େଚୗଧରୁୀ ପି ପଦ! ନାଭ େଚୗଧରୁୀ LSL1412329

9 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ= "ା ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /36547 61 164 965ଚ&� ମା ହାଲବା "ା ଡWରୁ ହାଲବା OR/12/089/214734

ପ ୁ /37548 57 164 966େଦବାଶିସ ମହା@ି ପି ଶରତ କମୁାର ମହା@ି ZUX0127381

�ୀ /38549 44 164 967ଗଲୁସାr ବିବି "ା ହମିz ଖାତr ZUX0281063

ପ ୁ /38550 55 164 968ଶତାର ଖାନ . ପି ଜବାର ଖାନ . LSL1347640

�ୀ /38551 80 164 969ହମିଦୁ େବଗମ "ା ଜବାର ଖାନ LSL1346964

ପ ୁ /38552 96 164 970ବୃ&ାବନ େଚୗଧରିୁ ପି ଲଖଣ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/214023

�ୀ /38553 71 164 971ପଦ! ାବତି େଚୗଧରିୁ "ା ବୃ&ାବନ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/214024

ପ ୁ /38554 52 164 972ଲ !ିକା@ େଚୗଧରିୁ ପି ବୃ&ାବନ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/214026

�ୀ /38555 45 164 973ରୀତା#ଳୀ େଚୗଧରୁୀ "ା ତ�ିନାଥ େଚୗଧରୁୀ LSL2634434

�ୀ /38556 40 164 974ରିନା େଚୗଧରୁୀ "ା ଲ !ୀକା@ େଚୗଧରୁୀ LSL1412303

ପ ୁ /38557 93 164 975ହମିଦ ଖାନ ପି ଜବାର ଖାନ OR/12/089/214391

ପ ୁ /38558 44 164 976ଅଜିତ ଖାନ ପି ଜବର ଖାନ OR/12/089/214394

ପ ୁ /38559 44 164 977ଫରିz ଖାନ ପି ଜବର ଖାନ LSL2634459

�ୀ /38560 42 164 978ଜାେହରା ଖାତୁନ "ା ଜାହାଂଗୀର ଟାକ� ୀ ZUX0875294

ପ ୁ /38561 67 164 979େପ�ମାନ& ମହା@ି ପି ପ�ଭାକର ମହା@ି ZUX0437327

ପ ୁ /38562 71 164 980ରାଧାକୃ9 ପାଲାେପାଠୂ - ଶ�ୀଲ !ୀ ତିରୁପତି ZUX1354141

ପ ୁ /38563 66 164 981ସଦୁାମ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/12/089/214573

ପ ୁ /39564 76 164 982ନବିନଚ&�  ପାଣିଗ�ାହି ପି େମାହନ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/214019

�ୀ /39565 66 164 983େଜାଛନାକମୁାରୀ ପାଣିଗ�ାହି "ା ନବିନ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/214020

�ୀ /39566 50 164 984ନମ0ଦା ପାଣିଗ�ାହୀ "ା ବିଘ:ରାଜ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1346949

ପ ୁ /39567 47 164 985ବିଘ:ନରାଜ ପାଣିଗ�ାହି ପି ନବିନ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/214021

ପ ୁ /39568 64 164 986ବିଯୟକମୁାର ପାତ� ପି ପ�ହଲାଦ ପାତ� OR/12/089/214306

�ୀ /39569 58 164 987ଶତ�ବତୀ ପାତ� "ା ବିଯୟକମୁାର ପାତ� OR/12/089/214307

�ୀ /40570 49 164 988କବିତା ସାମଲ ପି ଗୟାଧର ସାମଲ LSL1443902

ପ ୁ /40571 26 164 989ସି ଉମାଶ=ର ପି ସି ଅପା ରାଓ ZUX0682781

�ୀ /41572 56 164 990ମଣି ବ{ି "ା କାଳିପଦ ବ{ି OR/12/089/214207

�ୀ /41573 42 164 991ମଂଜୁଳା ବ{ି ପି କାଳିପଦ ବ{ି ZUX0127399

�ୀ /41574 38 164 992ଶ�ୁତି ଦାଶ "ା େମାହନ କମୁାର ଦାଶ ZUX0683284

�ୀ /41575 67 164 993ଏମ ମ�ଳମ "ା ଏମ ମଣି OR/12/089/214002

ପ ୁ /41576 73 164 994ଏ� ମଣି ପି ଏ� ମୃଗୟା OR/12/089/214001

�ୀ /42577 60 164 995େକ ଶା@ି "ା େକ ସି ଦାସ ZUX0281071

�ୀ /42578 76 164 996ଶ�ୀମତି ପTନାୟକ "ା ପuୁ0ଚ&�  ପTନାୟକ OR/12/089/214079

ପ ୁ /42579 63 164 997ପuୁ0ଚ&�  ପTନାୟକ ପି ଆପଲ"ାମି ପTନାୟକ OR/12/089/214078

ପ ୁ /42580 36 164 998ରାେକଶ ପTନାୟକ ପି ପି କ� ିେ9,ରରାଓ LSL2629293

�ୀ /43581 65 164 999ଏଲ ଲ !ି . "ା ଆନ&ରାଓ . OR/12/089/214229

ପ ୁ /43582 51 164 1000ଶେୁରସ କମୁାର ପTନାୟକ ପି ଚ&ପତି ରାଓ ପଟନାୟକ OR/12/089/214228

�ୀ /43583 24 164 1001ବନିତା ପଟନାୟକ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1164532

�ୀ /43584 22 164 1002େମାନିକା ପTନାୟକ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1164573

ପ ୁ /43585 57 164 1003େକ ସ&ୁରରାଓ ପାତ� ପି େକ.ଆେବଇ ପାତ� ZUX0648857

ପ ୁ /43586 57 164 1004େକ ଦ7ପାଣି ପାତ� ପି େକ.ଆେବଇ ପାତ� OR/12/089/214007

�ୀ /43587 44 164 1005େକ ସବିତା ପାତ� "ା େକ ସ&ୁର ରାଓ ପାତ� LSL1364744

�ୀ /43588 47 164 1006କଲ�ାଣି ପTନାୟକ "ା ସେୁରଶ କମୁାର ପTନାୟକ LSL1347343

�ୀ /43589 70 164 1007ଶଶ ିସାହୁ "ା ଲ !ଣ ସାହୁ OR/12/089/214012

�ୀ /43590 34 164 1008ର#ିତା ସାହୁ ପି ନୀଳକ( ସାହୁ ZUX0683722

ପ ୁ /43591 31 164 1009ପ�କାଶ ଚ&�  ସାହୁ ପି ନୀଳକ( ସାହୁ ZUX0683706

ପ ୁ /44592 44 164 1010ମେନାର#ନ ମହା=ଡୁ ପି ନଟବର ମହା=ଡୁ LSL1347764

�ୀ /44593 29 164 1011ସଶୁ�ୀ ସାହୁ ପି େକଳୖାସ ଚ&�  ସାହୁ ZUX0391573

�ୀ /44594 27 164 1012ଶଭୁଶ�ୀ ସାହୁ ପି େକଳୖାସ ଚ&�  ସାହୁ ZUX0652800

ପ ୁ /44595 87 164 1013ଲ !ଣ ସାହୁ ପି କ@ାରୁ ସାହୁ OR/12/089/214011

�ୀ /44596 65 164 1014ମହାଲ !ୀ ସାହୁ "ା ସିମାଦ� ି ସାହୁ OR/12/089/214670

ପ ୁ /44597 46 164 1015ପ�ତାପକମୁାର ସାହୁ ପି ରସାନ& ସାହୁ ZUX0127407

ପ ୁ /44598 45 164 1016ତ�ିପତି ସାହୁ ପି ପ�ହଲM ାଦ ସାହୁ LSL2636850

ପ ୁ /44599 35 164 1017ରାେଜ&�  ସାହୁ ପି ଦୀନବଂଧ ୁସାହୁ ZUX0668970

�ୀ /45600 57 164 1018ସି େଚ ଅ#ଳି . "ା ସି ଏk ପ�ଭାକର . OR/12/089/214016

�ୀ /45601 56 164 1019ସଶିୁଳା େଗୗଡ଼ "ା ଲାବଣ� େଗୗଡ଼ OR/12/089/214237

�ୀ /45602 51 164 1020ତ�ୀେବଣି ଗଉଡ "ା ଯଗୁଳ ଗଉଡ OR/12/089/214241

ପ ୁ /45603 61 164 1021ଲାବଣ� େଗୗଡ ପି ଚ&� େଶଖର େଗୗଡ OR/12/089/214236

ପ ୁ /45604 54 164 1022ଯଗୁଳ େଗୗଡ ପି ଚ&� େଶଖର େଗୗଡ OR/12/089/214240

�ୀ /45605 50 164 1023ଜାନକି େଗୗଡ ପି ଜଗନ: ାଥ େଗୗଡ OR/12/089/214687

ପ ୁ /45606 43 164 1024ଦୁଗJପ�ସାଦ େଗୗଡ ପି ଜଗନ: ାଥ େଗୗଡ LSL1347772

�ୀ /45607 67 164 1025ସାଇବାଣି େଗୗଡ "ା ଜଗନ: ାଥ େଗୗଡ OR/12/089/214245

ପ ୁ /45608 41 164 1026ସି ଏk ଶ�ିନୀବାସ ରାଓ ପି ସି ଏଚ ପ�ଭାକର ZUX0936336
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ପ ୁ /46609 39 164 1027ପି ବିଜୟ କାw]କ ପି ପି ରାଧାକ� ି9 ZUX0127415

ପ ୁ /46610 33 164 1028େକ. ଶ�ିନୀବାସ ମା େକ. ଲ !ୀ ZUX0127423

ପ ୁ /46611 69 164 1029େକ ସିମା\ଳ . ପି େକ.ସତ�ନାରାୟଣ . OR/12/089/214375

�ୀ /46612 34 164 1030େକ ଅନିତା ପି େକ ସତ� ନାରାୟଣ ZUX0437780

�ୀ /46613 48 164 1031େକ ଲ !ି "ା େକ ସିମା\ଳ� OR/12/089/214376

�ୀ /46614 53 164 1032େକ ଲ !ି "ା େକ ରାମଲୁୁ ZUX1299759

�ୀ /46615 49 164 1033ଡି.କନକ ଲ !ୀ "ା ଡି. ମେହଶ ZUX0615385

�ୀ /46616 35 164 1034େକ ପଦ! ା ମା େକ ଲ !ୀ ZUX1249382

�ୀ /46617 35 164 1035େକ ପଦ! ା ପି େକ ରାମଳୁୁ ZUX1303031

�ୀ /46618 27 164 1036େକ. ସନିୁତା ପି େକ. ସିମା\ଳ ZUX0615393

ପ ୁ /47619 63 164 1037ଚିତର#ନ େଦ ପି ବିେର,ର େଦ OR/12/089/214128

�ୀ /47620 53 164 1038େଜ�jାମୟୀ େଦ "ା ଚିତର#ନ େଦ OR/12/089/214129

�ୀ /47621 47 164 1039ପuୁ0ବାସୀ ଗଉଡ ପି ଭଗବାନ ଗଉଡ OR/12/089/214252

ପ ୁ /47622 44 164 1040ସବୁାସଚ&�  ଗଉଡ ପି ଦାସରଥି ଗଉଡ OR/12/089/214690

ପ ୁ /47623 71 164 1041ଭଗବାନ େଗୗଡ ପି ଲ !ୀ ନାରାୟଣ େଗୗଡ OR/12/089/214250

�ୀ /47624 50 164 1042ସକ@ୁଳା େଗୗଡ ପି ଦାଶରଥି େଗୗଡ OR/12/089/214688

�ୀ /47625 44 164 1043ସମୁତି େଗୗଡ ପି ଭଗବାନ େଗୗଡ LSL1347277

�ୀ /47626 44 164 1044ସଂଜୁVା େଗୗଡ ପି ଭଗବାନ େଗୗଡ OR/12/089/216724

ପ ୁ /47627 42 164 1045କାହ: ୁ  େଗୗଡ ପି ଭଗବାନ େଗୗଡ LSL1347327

ପ ୁ /47628 42 164 1046ସେୁରଶ େଗୗଡ ପି ଦାଶରଥି େଗୗଡ LSL1347293

�ୀ /47629 32 164 1047ସସ!ିତା େଗୗଡ "ା ଗ ୁ̂  ପ�ସାଦ େଗୗଡ ZUX0436808

�ୀ /48630 80 164 1048ମିରାରାଣୀ ଦw "ା ସେ@ାଷ କମୁାର ଦw LSL1461029

ପ ୁ /48631 52 164 1049କୃ9ଚ&�  ଦw ପି ସେ@ାଷ କମୁାର ଦw LSL1460997

�ୀ /48632 49 164 1050ମାନସୀ ଦw "ା କୃ9ଚ&�  ଦw LSL1514256

ପ ୁ /48633 48 164 1051ସବୁାସଚ&�  ଦw ପି ସେ@ାଷ କମୁାର ଦw LSL1461003

�ୀ /48634 39 164 1052ରାଧାରାଣୀ ଦw ପି ସେ@ାଷ କମୁାର ଦw LSL1461011

�ୀ /48635 38 164 1053ନବନିତା ଦw "ା ସବୁାସ ଚ&�  ଦw ZUX0614677

�ୀ /48636 35 164 1054ଦୁଗJରାଣୀ ଦw ପି ସେ@ାଷ କମୁାର ଦw ZUX0614685

ପ ୁ /48637 50 164 1055ବଳରାମ ଦw ପି ସେ@ାଷ କମୁାର ଦw ZUX0127431

�ୀ /48638 66 164 1056ସତ�ଭାମା େଗୗଡ "ା ତ�ୀନାଥ େଗୗଡ OR/12/089/214254

ପ ୁ /48639 44 164 1057ଗେଣଶ େଗୗଡ ପି ତ�ୀନାଥ େଗୗଡ OR/12/089/214255

�ୀ /48640 54 164 1058ରାେଗ,ରୀ ମହା@ି "ା େପ�ମାନ& ମହା@ି ZUX0438085

�ୀ /48641 33 164 1059ସOମିତ� ା ମହା@ି ପି େପ�ମାନ& ମହା@ି ZUX0438077

ପ ୁ /48642 51 164 1060େମାହନ ମହା@ି ପି ମଦନ ମହା@ି OR/12/089/214283

�ୀ /49643 84 164 1061ରମା ପରଯଣିୁ . "ା ଧନ ପରଯା . OR/12/089/214632

�ୀ /49644 84 164 1062ବାସ@ି େବେହରା "ା ଲ !ଣ େବେହରା OR/12/089/214261

ପ ୁ /49645 66 164 1063ଲ !ଣ େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା OR/12/089/214260

ପ ୁ /49646 42 164 1064ସେ@ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଲ !ଣ େବେହରା LSL1348770

ପ ୁ /49647 41 164 1065ରେମଶ ଚ&�  େବେହରା ପି ଭୀମେସନ େବେହରା LSL1347301

ପ ୁ /49648 41 164 1066ଜଗଦୀଶ େବେହରା ପି ଲ !ଣ େବେହରା LSL1347186

ପ ୁ /49649 36 164 1067ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଦୀନବUୁ େବେହରା ZUX0437574

�ୀ /49650 30 164 1068ରି=ି େବେହରା ପି ଦୀନବUୁ େବେହରା ZUX0683383

�ୀ /49651 30 164 1069ରଶ!ତିା କମୁାରୀ େବେହରା ପି ଲ !ଣ େବେହରା ZUX0437160

�ୀ /49652 28 164 1070ମି=ି େବେହରା ପି ଦୀନବUୁ େବେହରା ZUX0683391

ପ ୁ /49653 66 164 1071ଦିଗାWର ଗମା� ପି ସନିଆ ଗମା� OR/12/089/214366

ପ ୁ /49654 86 164 1072ଧନ ପରଜା ପି ମଦୂୁଲି ପରଜା OR/12/089/214631

ପ ୁ /49655 33 164 1073ଜୀତୁ ପାରଜା ପି ଧନ ପତି ପରଜା ZUX0683409

ପ ୁ /50656 48 164 1074ଭV ର#ନ ଆଚାଯ�0 ପି ସଯୁ�0ମଣି ଆଚାଯ�0 ZUX0438192

�ୀ /50657 37 164 1075େବବିନା ଆଚାଯ�0 "ା ଭV ର#ନ ଆଚାଯ�0 ZUX0438184

ପ ୁ /50658 74 164 1076ସନ�ାସି ପାଢୀ ପି ରାମଚ&�  ପାଢୀ OR/12/089/214262

�ୀ /50659 66 164 1077ମହାଲ !ୀ ପାଢି "ା ସନ�ାସି ପାଢି OR/12/089/214263

ପ ୁ /50660 66 164 1078ବିେନାଦ ପାଢି ପି ସନ�ାସି ପାଢି OR/12/089/214264

�ୀ /50661 46 164 1079ସଦୁ9ା ପାଢି "ା ବିେନାଦ ପାଢି OR/12/089/214789

ପ ୁ /50662 44 164 1080ମେନାଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି ସନ�ାସୀ ପାଢୀ LSL1460492

ପ ୁ /50663 42 164 1081ସେରାଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି ସନ�ାସି ପାଢୀ LSL1460518

�ୀ /50664 40 164 1082ଗୀତା#ଳୀ ପାଢି "ା ମେନାଜ କମୁାର ପାଢି ZUX0668632

ପ ୁ /51665 71 164 1083ରସିକ ଗଉଡ ପି କାଶିନାଥ ଗଉଡ OR/12/089/214265

�ୀ /51666 61 164 1084ସତ�ବତୀ ଗଉଡ "ା ରସିକ ଗଉଡ OR/12/089/214266

�ୀ /51667 48 164 1085କନିୁ ମହା@ି "ା ପ�େମାଦ କମୁାର ମହା@ି ZUX0127449

ପ ୁ /52668 58 164 1086ନାରାୟଣ ବି,ାଳ ପି ମନୁ ବି,ାଳ ZUX0127456

ପ ୁ /53669 66 164 1087ହର ମଦୁୁଲି . ପି ତୁବୁରାସପରଜା . OR/12/089/214158

�ୀ /53670 55 164 1088ଦଇମତି ଖାଡ଼ଆି "ା ଜୟସିଂ ଖାଡ଼ଆି OR/12/089/214136
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ପ ୁ /53671 40 164 1089କନୁୀ ଖାଡିଆ ପି ଜୟ ସିଂ ଖାଡିଆ LSL1346972

�ୀ /54672 65 164 1090ରମା େଜନା "ା ର#ନ େଜନା LSL2629269

�ୀ /54673 38 164 1091ସନିୁତା େଜନା ପି ର#ନ େଜନା LSL2629244

�ୀ /55674 22 164 1092େମଘାଶ�ୟା ନାୟକ ପି ସେ@ାଷ କମୁାର ନାୟକ ZUX1207810

�ୀ /55675 54 164 1093ଶକ@ୁଳା ସାହୁ "ା ଆପନ: ା ସାହୁ ZUX0127464

ପ ୁ /55676 34 164 1094ସ#ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଆପନ: ା ସାହୁ ZUX0127472

ପ ୁ /55677 32 164 1095ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଆପନ: ା ସାହୁ ZUX0127480

�ୀ /56678 25 164 1096େଦବଲିନା ବିେଷାୟୀ "ା ରବି&�  କମୁାର ସାହୁ ZUX1164524

ପ ୁ /56679 65 164 1097ରାମଚ&�  ସାହୁ ପି ଖଲିଆ ସାହୁ OR/12/089/214279

�ୀ /56680 58 164 1098ପ�ମିଳା ସାହୁ "ା ରାମଚ&�  ସାହୁ OR/12/089/214280

�ୀ /57681 66 164 1099ହିରା ମହା@ି "ା ମଦନ ମହା@ି OR/12/089/214282

ପ ୁ /57682 47 164 1100ରଘ ୁମହା@ି ପି ମଦନ ମହା@ି OR/12/089/214772

�ୀ /57683 47 164 1101ରଜନୀ ମହା@ି "ା ରଘନୁାଥ ମହା@ି ZUX0668640

�ୀ /57684 45 164 1102କନିୁ ମହା@ି "ା େମାହନ ମହା@ି ZUX0127498

�ୀ /58685 53 164 1103ଜି ଇ&ିରା େଦାରା "ା ଜି ରାମବାବୁ େଦାରା LSL1364298

ପ ୁ /58686 26 164 1104ଜି. ବିେରନ କମୁାର େଦାରା ପି ଜି. ରାମ ବାବୁ େଦାରା ZUX0821256

ପ ୁ /58687 79 164 1105ଲ !ୀକା@ ମିଶ� ପି ଆନ& ମିଶ� OR/12/089/214703

�ୀ /58688 74 164 1106ମିନା ି ମିଶ� "ା ଲ !ିକା@ ମିଶ� OR/12/089/214704

ପ ୁ /58689 67 164 1107ଲି�ରାଜ ମିଶ� ପି ନରସିଂହ ମିଶ� ZUX0948323

�ୀ /58690 57 164 1108େହମଲତା ମିଶ� "ା ଲି�ରାଜ ମିଶ� ZUX0948174

ପ ୁ /58691 56 164 1109ସ#ିବ କମୁାର ମିଶ� ପି ଲ !ିକା@ ମିଶ� OR/12/089/214783

�ୀ /58692 48 164 1110ସU�ାରାଣି ମିଶ� "ା ସ#ିବକମୁାର ମିଶ� OR/12/089/214784

ପ ୁ /58693 48 164 1111ଶଶା= େଶଖର ମିଶ� ପି ଲ !ିକା@ ମିଶ� OR/12/089/214689

�ୀ /58694 45 164 1112ସରିତା ମିଶ� "ା ଶଶା= ମିଶ� LSL1412667

�ୀ /58695 45 164 1113ସ�ିତା ମିଶ� "ା ପ�ଫଲୁM  ମିଶ� LSL1412659

�ୀ /58696 30 164 1114ଗିତା#ଳୀ ମିଶ� ପି ଲି�ରାଜ ମିଶ� ZUX0436956

�ୀ /58697 27 164 1115େରାଶ! ି ମିଶ� ପି ସଂଜିବ କମୁାର ମିଶ� ZUX0614982

�ୀ /58698 24 164 1116ସଜୁାତା ମିଶ� ପି ଲି�ରାଜ ମିଶ� ZUX0875336

�ୀ /59699 62 164 1117ଜୟ@ି ମିଶ� "ା ନାରାୟଣ ରଥ OR/12/089/214322

�ୀ /59700 55 164 1118ଲ !ି ମଦୁୁଲି "ା ହରି ମଦୁୁଲି OR/12/089/214159

�ୀ /59701 87 164 1119ଅପସରା ରଥ "ା ବି,ନାଥ ରଥ OR/12/089/214323

ପ ୁ /59702 70 164 1120ନାରାୟଣ ରଥ ପି ବି,ନାଥ ରଥ OR/12/089/214321

�ୀ /59703 43 164 1121େମାନାଲିସା ରଥ ପି ନାରାୟଣ ରଥ ZUX0486340

ପ ୁ /60704 30 164 1122ଶିବ ପ�ସାଦ ମହା@ି ପି ରାଜ େଗାପାଳ ମହା@ି ZUX0683276

ପ ୁ /60705 63 164 1123ରାଜ େଗାପାଳ ମହା@ି ପି େଗାବି& ମହା@ି LSL2637056

�ୀ /61706 43 164 1124ସଜୁାତା ନାୟକ "ା ସବୁ� ତ ନାୟକ ZUX0437970

ପ ୁ /62707 46 164 1125ଶ�ୀନିବାସ ଖ7ଆୁଳ ପି ସଦାଶିବ ଖ7ଆୁଳ ZUX0437566

�ୀ /62708 37 164 1126ସଶ!ିତା ଖ7ଆୁଳ "ା ଶ�ୀନିବାସ ଖ7ଆୁଳ ZUX0437616

�ୀ /62709 38 164 1127ମଧସୁ! ିତା ପଜୁାରୀ "ା ପାପା ପଜୁାରୀ ZUX0615732

�ୀ /63710 61 164 1128ପ�ିତି ଚକ�ବw] "ା େନପାଳ ଚକ�ବw] OR/12/089/214296

�ୀ /63711 54 164 1129ଶଧୁା ଚକ�ବw] ପି ବଲରାମ ଚକ�ବw] OR/12/089/214298

ପ ୁ /63712 47 164 1130ଜୟ@ି ଚକ�ବw] ପି ସନୁ& ଚକ�ବw] OR/12/089/214709

ପ ୁ /63713 42 164 1131ବିଜୟ ଚକ�ବw] ପି େନପାଳ ଚକ�ବw] LSL1460500

ପ ୁ /63714 51 164 1132ବଳରାମ େଗାଲେପଦା ପି ବୁରୁସା େଗାଲ ପଦା LSL1347129

ପ ୁ /63715 55 164 1133େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ବୁଦୂରା ମଦୁୁଲି OR/12/089/214162

�ୀ /63716 52 164 1134ଚ&�ମା ମଦୁୁଲି "ା େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି OR/12/089/214163

ପ ୁ /63717 50 164 1135େଗାପାଳ ସିଂପwୂ] ପି ରୁପ ନାରାୟଣ ସିଂପwୂ] LSL1364249

�ୀ /64718 65 164 1136ଦଇମତି ପରଜା "ା ସWାରୁ ପରଜା OR/12/089/214167

ପ ୁ /64719 50 164 1137ଡWରୁ ପରଜା ପି େସାମାରୁ ପରଜା ZUX0127506

ପ ୁ /64720 50 164 1138େମଟା ପରଜା ପି ରାମ ପରଜା LSL1346931

�ୀ /64721 37 164 1139ଫଲୁ ପରଜା "ା ଡWରୁ ପରଜା ZUX0127514

�ୀ /64722 76 164 1140ମେନାରମା ପାତ� "ା ପ�ହଲାଦ ପାତ� OR/12/089/214303

ପ ୁ /64723 71 164 1141ପ�ାଣବUୁ ପାତ� ପି ପ�ହଲାଦ ପାତ� OR/12/089/214779

�ୀ /64724 56 164 1142ପbୁା#ଳି ପାତ� "ା ପ�ାଣବUୁ ପାତ� OR/12/089/214305

ପ ୁ /64725 56 164 1143ରାଜ କିେଶାର ପାତ� ପି ପ�ହଲାଦ ପାତ� OR/12/089/214308

�ୀ /64726 51 164 1144ବିଜୟ ଲ !ୀ ପାତ� "ା ରାଜ କିେଶାର ପାତ� LSL1346915

ପ ୁ /64727 40 164 1145ସେ@ାଷ କମୁାର ପାତ� ପି ଲି�ରାଜ ପାତ� LSL1346923

ପ ୁ /64728 32 164 1146ନରସିଂହପ�ସାଦ ପାତ� ପି ପ�ାଣବଂଧ ୁପାତ� LSL2636967

ପ ୁ /65729 55 164 1147ନୃସିଂହଚରଣ ଓଝା ପି େଗାବି& ଚ&�  ଓଝା LSL1522853

�ୀ /65730 50 164 1148ପ�ତିଭା ଓଝା "ା ନୃସିଂହ ଚରଣ ଓଝା LSL1522861

ପ ୁ /65731 45 164 1149େଶଷେଦବ ଓଝା ପି େଗାବି& ଚ&�  ଓଝା LSL1522895

ପ ୁ /66732 67 164 1150ଦ7ାସି ଗଉଡ ପି ଚ&� େସଖର ଗଉଡ OR/12/089/214332

12 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ= "ା ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /66733 48 164 1151ନରସିଂହ ଗଉଡ ପି ଦ7ାସି ଗଉଡ OR/12/089/214334

�ୀ /66734 43 164 1152ସୀତାରାଣୀ େଗୗଡ "ା ନରସିଂହ େଗୗଡ LSL1347673

ପ ୁ /66735 42 164 1153ଗୁ̂  ପ�ସାଦ େଗୗଡ ପି ଦ7ାସି େଗୗଡ LSL1347681

�ୀ /66736 62 164 1154ସସି ଗଉଡୁଣି "ା ଦ7ାସି ଗଉଡ OR/12/089/214333

�ୀ /66737 21 164 1155ପ�ିୟ=ା େଗୗଡ ପି ନରସିଂହ େଗୗଡ ZUX1255900

ପ ୁ /66738 29 164 1156କମଳ ଲଚନ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ଚ&�  ମଦୁୁଲି ZUX0682765

�ୀ /67739 57 164 1157େସାମାରି ନାଇକ "ା ଲଛମନ ନାଇକ OR/12/089/214175

�ୀ /68740 45 164 1158କନିୁ ଗଉଡ "ା କାw]କ ଗଉଡ LSL1348762

ପ ୁ /68741 43 164 1159ରେମଶ ଗଉଡ ପି େଶାଭା ଗଉଡ LSL1348754

ପ ୁ /68742 47 164 1160କାw]କ େଗୗଡ ପି େଶାଭା େଗୗଡ OR/12/089/214340

ପ ୁ /68743 65 164 1161ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଆପ[ "ାମୀ OR/12/089/214778

�ୀ /69744 92 164 1162ଆମାଲୁ ନାୟକ "ା ସତ�ୁଘନ ନାୟକ OR/12/089/214343

ପ ୁ /69745 57 164 1163କାଶିନାଥ ନାୟକ ପି ସତ�ୁଘନ ନାୟକ OR/12/089/214341

�ୀ /69746 33 164 1164କାଜଲ ନାୟକ ପି କାଶୀନାଥ ନାୟକ ZUX0127522

�ୀ /69747 32 164 1165କିରଣ ନାୟକ ପି କାଶୀନାଥ ନାୟକ ZUX0127530

ପ ୁ /70748 54 164 1166ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି ମଶୁ େବେହରା ZUX0486407

�ୀ /70749 52 164 1167"u0ଲତା େବେହରା "ା ବାସେୁଦବ େବେହରା ZUX0127548

�ୀ /70750 31 164 1168ମଧସୁ! ିତା େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା ZUX0437202

�ୀ /71751 36 164 1169ଶକ@ୁଳା େଗୗଡ଼ ପି ଜଗନ: ାଥ େଗୗଡ଼ ZUX1226802

ପ ୁ /71752 41 164 1170ସେ@ାଷ ଜାନି ପି େସାମନାଥ ଜାନି ZUX1224104

�ୀ /71753 36 164 1171ଫଲୁମଣୀ ଜାନି ପି ରାମଚ&�  ଜାନି ZUX1226810

�ୀ /71754 22 164 1172କଳାବତୀ ଜାନୀ "ା ଅଜୁ0 ନ ଜାନୀ ZUX1226869

ପ ୁ /71755 48 164 1173ରାଜୁ ମଦୁୁଲି ପି ଦ& ମଦୁୁଲି OR/12/089/214187

�ୀ /71756 25 164 1174ସର"ତୀ ମଦୁୁଲି ପି େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି ZUX1226836

ପ ୁ /71757 25 164 1175ସଦୁଶ0ନ ପରଜା ପି େମାହନ ପରଜା ZUX1224088

�ୀ /72758 30 164 1176ସGୁାସ! ିତା ଚିନରା ପି ରାଘବ ଚ&�  ଚିନ: ରା ZUX0365858

�ୀ /72759 30 164 1177ପ�Gାପରିମିତା ଚିନ: ରା ପି ରାଘବ ଚ&�  ଚିନ: ରା ZUX0365866

�ୀ /72760 62 164 1178ପଦ! ାବତୀ ନାୟକ "ା େକଳୖାସ ଚ&�  ନାୟକ OR/12/089/214347

ପ ୁ /72761 47 164 1179ପ�ଶା@ ନାୟକ ପି େକଳୖାସ ଚ&�  ନାୟକ LSL2634368

�ୀ /72762 45 164 1180ସେରାଜିନି ନାୟକ "ା ପ�ଶା@ କମୁାର ନାୟକ LSL1412675

ପ ୁ /72763 41 164 1181ପ�ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି େକଳୖାସ ଚ&�  ନାୟକ LSL1347616

�ୀ /72764 35 164 1182ପ�ଣତୀ ନାୟକ "ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ZUX0438127

ପ ୁ /73765 58 164 1183ବସ@ କମୁାର େବେହରା ପି ହେରକୃ9 େବେହରା ZUX0668988

�ୀ /73766 55 164 1184େସବତୀ କମୁାରୀ େବେହରା "ା ବସ@ କମୁାର େବେହରା ZUX0668996

ପ ୁ /73767 51 164 1185ବିମଳକମୁାର େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା ZUX0127571

ପ ୁ /73768 41 164 1186ଯଶବ@ େବେହରା ପି ବିଦ�ାଧର େବେହରା LSL1365097

�ୀ /73769 40 164 1187ବନୀତାରାଣୀ େବେହରା "ା ବିମଳକମୁାର େବେହରା ZUX0127563

ପ ୁ /74770 68 164 1188ବି,ନାଥ େଲ=ା ପି ନଟବର େଲ=ା OR/12/089/266890

�ୀ /74771 52 164 1189ବିଜୟ ଲ !ୀ େଲ=ା "ା ବି,ନାଥ େଲ=ା OR/12/089/266891

�ୀ /75772 76 164 1190େବୖଦୀ ନାୟକ "ା ଖଗପତି ନାୟକ OR/12/089/024578

ପ ୁ /75773 51 164 1191େମାହନ ନାୟକ ପି ଖଗପତି ନାୟକ OR/12/089/214196

�ୀ /75774 45 164 1192ଲିଳାବତି ନାୟକ ପି ଖଗପତି ନାୟକ OR/12/089/024580

ପ ୁ /76775 50 164 1193ବିଘ:ରାଜ ଦେଳଇ ପି ରାମଚ&�  ଦେଳଇ OR/12/089/214766

�ୀ /76776 50 164 1194ଭାରତୀ ଦେଳଇ "ା ବିଘ:ରାଜ ଦେଳଇ LSL1347004

ପ ୁ /76777 32 164 1195ରଶ! ିର#ନ େଲ=ା ପି ବି,ନାଥ େଲ=ା ZUX0438051

�ୀ /76778 30 164 1196େସ:ହଲତା େଲ=ା ପି ବି,ନାଥ େଲ=ା ZUX0438044

ପ ୁ /77779 80 164 1197ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ପି ଡWରୁଧର ନାୟକ LSL1347715

�ୀ /77780 70 164 1198ସାବିତ�ୀ ନାୟକ "ା ଅଭିମନ� ୁନାୟକ LSL1347707

�ୀ /77781 61 164 1199ଶଶ ିକମୁାରୀ ନାୟକ "ା ଦିବାକର ନାୟକ LSL2634491

ପ ୁ /77782 46 164 1200ଚିwରଂଜନ ନାୟକ ପି ଉେପ&�  ନାୟକ ZUX0312306

ପ ୁ /77783 45 164 1201ଶବୁ� ତ ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାୟକ OR/12/089/214365

ପ ୁ /77784 43 164 1202ସଜିୁତ ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାୟକ LSL1364777

ପ ୁ /77785 36 164 1203କିେସାର ନାୟକ ପି ମଦନ ନାୟକ LSL2636827

�ୀ /77786 34 164 1204ସାବିତ�ୀ ନାୟକ "ା କିେସାର ନାୟକ LSL2636819

�ୀ /77787 76 164 1205େକୗଶଲ�ାେଦବୀ ସବର "ା ହାଡିଆ ସବର OR/12/089/214363

ପ ୁ /78788 59 164 1206ବି ଏନ ମହାପାତ� ପି ଗଣପତି ମହାପାତ� LSL1365113

�ୀ /78789 55 164 1207ବିଜୟଲ !ୀ ମହାପାତ� "ା ବି ଏନ ମହାପାତ� LSL1365105

�ୀ /78790 49 164 1208ସର"ତୀ ନାୟକ "ା େମାହନ ନାୟକ OR/12/089/714696

�ୀ /79791 39 164 1209ସର"ତୀ େଗୗଡ ପି ନଟବର ମହା�ୁଡ LSL1347269

ପ ୁ /79792 34 164 1210ପବନ କମୁାର େଗୗଡ ପି ନଟବର ମହା=ଡୁ ZUX0127597

ପ ୁ /79793 60 164 1211ନଟବରକ ମହା=ଡୁ ପି ଚ&� େଶଖର ମହା=ଡୁ ZUX0669002

�ୀ /80794 29 164 1212ଇcିତା ବଳ ପି ଅଶକ କମୁାର ବଳ ZUX0682849

13 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ= "ା ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /80795 50 164 1213ମେନାଜକମୁାର ପ7ା ପି ଶ�ିନିବାସ ପ7ା OR/12/089/214777

�ୀ /80796 31 164 1214ବିମଳା ପରଜା "ା ଘାସି ପରଜା ZUX0437764

ପ ୁ /80797 26 164 1215ସ�ୀତ ଶଭୁ ନାୟକ ପି ସରଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX0683623

ପ ୁ /81798 42 164 1216ରଶ! ି ର#ନ ବି,ାଳ ପି ବସ@ କମୁାର ବି,ାଳ LSL1347020

ପ ୁ /81799 40 164 1217ଦିନବ&ୁ ନାୟକ ପି କ7ରିୁଚରଣ ନାୟକ OR/12/089/214728

ପ ୁ /82800 63 164 1218ବିଜୟ ଚ&�  େଜନା ପି ବୃ&ାବନ େଜନା LSL1443886

ପ ୁ /82801 72 164 1219ଗେଣ,ର ପ7ା ପି ଲି�ରାଜ ପ7ା ZUX0437590

�ୀ /82802 38 164 1220ଶଶୀ େରଖା ପ7ା "ା ଅରୁଣ କମୁାର ଶତପଥୀ ZUX0365809

�ୀ /82803 59 164 1221ସସୁ! ିତା ରାଉତ "ା ବିଜୟ ଚ&�  େଜନା LSL1443878

ପ ୁ /82804 49 164 1222ରାଜୀବ କମୁାର ରାଉତ ପି ବସ@ କମୁାର ରାଉତ LSL1443860

�ୀ /82805 48 164 1223ଛବିଲତା ସାହୁ ପି କାଳି&ି ଚରଣ ସାହୁ LSL1443894

ପ ୁ /82806 50 164 1224ଅରୁଣ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଶତପଥୀ ZUX0365791

ପ ୁ /83807 45 164 1225େକ ରାେଜ&�  କମୁାର ପି େକ ରାେଜ,ର ରାଓ LSL1364363

ପ ୁ /83808 42 164 1226େକ ସଂଜୀବ କମୁାର ପି େକ ରାେଜ,ର ରାଓ LSL1364272

�ୀ /83809 62 164 1227ଏ େଜ ରତନମ . "ା େକ ରାେଜ,ରରାଓ . OR/12/089/214679

�ୀ /83810 40 164 1228େକ କବିତା କମୁାରି ପି େକ ରାେଜ,ର ରାଓ ରାଓ LSL1364264

ପ ୁ /84811 46 164 1229ତ�ିେଲାଚନ େଜନା ପି େଗାପିନାଥ େଜନା LSL1347251

ପ ୁ /84812 45 164 1230ରାେଜ&�  କମୁାର ସାହୁ ପି ଉେପ&�ନାଥ ସାହୁ LSL1347244

�ୀ /86813 29 164 1231କମଳା ଜାନୀ ପି ମVୁା ଜାନୀ ZUX0437715

ପ ୁ /87814 42 164 1232ଲଛମନ େବେହରା ପି ପାଣ େବେହରା LSL1382688

ପ ୁ /88815 38 164 1233ଘନ େବେହରା ମା ଯମନୁା େବେହରା ZUX1227438

�ୀ /88816 39 164 1234ସବିତା ଜାନୀ "ା ଭୁବନ ଜାନୀ LSL1382696

�ୀ /89817 42 164 1235କନୁୀ େବେହରା "ା ଲଛମନ େବେହରା LSL1382662

�ୀ /89818 38 164 1236ପାବ0 ତୀ େବେହରା ପି ପାଣ େବେହରା LSL1382738

�ୀ /90819 58 164 1237ପ�ଭାରାଣୀ ରାମ "ା ରାମଚ&�  ରାମ LSL1382704

ପ ୁ /90820 43 164 1238ସଂଜିତ କମୁାର ରାମ ପି ରାମଚ&�  ରାମ LSL1382639

�ୀ /91821 40 164 1239ଯମନୁା ରାମ "ା ସଂଜିତ କମୁାର ରାମ LSL1382712

ପ ୁ /92822 29 164 1240ରଘ ୁନାୟକ ପି ମିଟୁ ନାୟକ ZUX0614883

ପ ୁ /92823 60 164 1241ସଦୁଶ0ନ ପଲାଇ ପି ଦୁେଯJଧନ ପଲାଇ ZUX0127605

�ୀ /92824 55 164 1242"u0ଲତା ପଲାଇ ପି ସଦୁଶ0ନ ପଲାଇ ZUX0127613

�ୀ /93825 31 164 1243ଅନିତା ଜାନୀ "ା ଜୟରାମ ଜାନୀ ZUX0437723

�ୀ /93826 51 164 1244ମ#ଳୁା ମହାରଣା "ା ମ�ୁଳୁ ମହାରଣା ZUX0437905

ପ ୁ /93827 41 164 1245ବିଧାନ ରାୟ ପି ଦୁଗJପଦ ରାୟ ZUX0669010

ପ ୁ /94828 67 164 1246ଟି ସରିୁଆରାଓ େଟଡା ପି ଟି ରାମଲୁୁ େଟଡା LSL2708865

�ୀ /94829 42 164 1247ଟି ବା�ାରା`ାେଟଟଡା ପି ଟି ସରିୁଆ ରାଓ LSL2636868

ପ ୁ /95830 30 164 1248ନିେତC ବି,ାଳ ପି ନାରାୟଣ ବି,ାଳ ZUX0343095

ପ ୁ /95831 41 164 1249ଲ !ୀକା@ େଗୗଡ ପି ରସିକ େଗୗଡ ZUX0343020

�ୀ /95832 36 164 1250ମୀନା ୀ େଗୗଡ "ା ଲ !ୀକା@ େଗୗଡ ZUX0343038

ପ ୁ /95833 32 164 1251ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପାତ� ପି ସୀମା\ଳ ପାତ� ZUX0343087

�ୀ /95834 35 164 1252ନିେବଦିତା ଶତପଥୀ ପି େକଲୖାସ ଚ&�  ଶତପଥୀ ZUX0365817

ପ ୁ /96835 60 164 1253ମଧସୁଦୁନ ପ�ଧାନ ପି ପuୁ0 ଚ&�  ପ�ଧାନ ZUX0614453

�ୀ /96836 52 164 1254ଶାରଳା ପ�ଧାନ "ା ମଧ ୁସଦୁନ ପ�ଧାନ ZUX0614446

ପ ୁ /96837 50 164 1255ରାମ ଚ&�  ପ�ଧାନ ପି ପuୂ0 ଚ&�  ପ�ଧାନ ZUX0436816

ପ ୁ /96838 23 164 1257କାହ: ୁ  ଚରଣ ପ�ଧାନ ପି ମଧ ୁସଦୂନ ପ�ଧାନ ZUX1013069

ପ ୁ /97839 31 164 1258େସୗମ� ଦଶ0ନ େଦ ପି ଚିwର#ନ େଦ ZUX0342964

ପ ୁ /98840 70 164 1259କୃ9ଚ&�  ଦାସ ପି ସତ�ବାଦି ଦାସ OR/12/089/212860

�ୀ /98841 66 164 1260ଇ&ିରା ଦାସ "ା କୃ9ଚ&�  ଦାସ OR/12/089/212861

�ୀ /98842 43 164 1261ଗୀତା#ଳୀ ଦାସ "ା ଜଗନ: ାଥ ପାଢ଼ୀ LSL1341478

ପ ୁ /98843 45 164 1262ଜଗନ: ାଥ ପାଢୀ ପି ହରିହର. ପାଢୀ ZUX0205377

�ୀ /99844 33 164 1263ଇ,ରୀ ପରଜା "ା ଧରମ ପରଜା ZUX1013051

�ୀ /99845 28 164 1264େକ.ଅନୁରାଧା ପାତ� ପି େକ.ଦ7ପାଣି ପାତ� ZUX0615179

ପ ୁ /100846 27 164 1265ସରୁଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଭାଗିରଥି ପାଢୀ ZUX0614180

ପ ୁ /101847 42 164 1266ଅଭିରାମ ବାରିକ ପି ବାମେଦବ ବାରିକ ZUX0614354

�ୀ /101848 54 164 1267େଜମା େବେହରା "ା ଋଷିଆ େବେହରା ZUX0614339

�ୀ /101849 54 164 1268କ@ୁଳା େବେହରା "ା ଦୀନବUୁ େବେହରା ZUX0615914

ପ ୁ /101850 41 164 1269ଉମାକା@ େବେହରା ପି ଭାଗିରଥି େବେହରା ZUX0614305

�ୀ /101851 37 164 1270େପ�ମ େବେହରା ପି ତ�ିେଲାଚନ େବେହରା ZUX0614321

�ୀ /101852 35 164 1271 ୀର େବେହରା "ା ଉମାକା@ େବେହରା ZUX0614347

�ୀ /101853 36 164 1272ଗୀତା ଚକ�ବw0ୀ ପି ପ�ତାପ ଚକ�ବw0ୀ ZUX0614917

�ୀ /101854 59 164 1273ଚ}ା ଚଲାଣ "ା କମଳୁ ଚ&�  ଚଲାଣ ZUX0615575

ପ ୁ /101855 37 164 1274ରାମ ୁଚଲଣ ପି କମଳୁ ଚଲାଣ ZUX0615583

ପ ୁ /101856 33 164 1275ଭିମ ଚଲାଣ ମା ଫଲୁ ପରଜା ZUX0615625

14 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ= "ା ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /101857 28 164 1276କମଳା ଚଲାଣ "ା ଭିମ ଚଲାଣ ZUX0615609

�ୀ /101858 29 164 1277ସନୁାେଦୟ ଚାଲM ାନ "ା ରାମ ୁଚାଲM ାନ ZUX0683680

�ୀ /101859 39 164 1278ମାମୀ େଗୗଡ "ା ତ�ିନାଥ େଗୗଡ ZUX0614925

ପ ୁ /101860 58 164 1279ଯୀଶଦୁନ ହିଆ[ ପି ମ�ଳଦାନ ହିଆ[ ZUX0614792

ପ ୁ /101861 39 164 1280ଶିବା ଜାନି ପି ଅଜୁ0 ନ ଜାନି ZUX0615492

�ୀ /101862 36 164 1281ଡମଣୁୀ ଜାନୀ "ା ବଡପିଲା ଜାନୀ ZUX0948232

ପ ୁ /101863 33 164 1282ସକୁ�ୁ  ଜାନି ପି ଘାସି ଜାନି ZUX0615526

�ୀ /101864 28 164 1283ନବିନା ଜାନି "ା ସକୁ�ୁ  ଜାନି ZUX0615534

�ୀ /101865 25 164 1284ଶକୁ� ି ଜାନୀ ପି ZUX0948034

ପ ୁ /101866 36 164 1285ଚିଲିେକାଟି ଜୟରାମ କ�ି9ା ପି ଚିଲିେକାଟି ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0615088

�ୀ /101867 40 164 1286ପbୁ#ଳୀ ଖାଡ�ା "ା ରାମନାଥ ତ�ିପାଠୀ ZUX0614578

�ୀ /101868 65 164 1287ଚିଲିେକାଟି କ� ି9ାେବଣି "ା ଚିଲିେକାଟି ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0615062

ପ ୁ /101869 54 164 1288କୃ9 ଚ&�  ମିଶ� ପି େଲାକନାଥ ମିଶ� ZUX0614974

�ୀ /101870 29 164 1289ଶତା~ୀ ମିଶ� ପି କୃ9ଚ&�  ମିଶ� ZUX0615872

ପ ୁ /101871 24 164 1290ଶଭୁଦ ମିଶ� ପି କୃ9 ଚ&�  ମିଶ� ZUX0875526

�ୀ /101872 38 164 1291ନିେଳ&� ି ମଦୁୁଲି "ା ସଦାନ& ମଦୁୁଲି ZUX0615591

ପ ୁ /101873 34 164 1292ସନୁାଧର ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ ZUX0615773

�ୀ /101874 33 164 1293ଭାରତୀ ନାୟକ ପି ମଦନ ନାୟକ ZUX0615633

�ୀ /101875 51 164 1294ଉଷା ନାୟକ "ା କାସିନାଥ ନାୟକ ZUX0615245

�ୀ /101876 46 164 1295ଗୁ̂  ନାୟକ "ା ଅଗାଦୁ ନାୟକ ZUX0615542

�ୀ /101877 33 164 1296ମିନା ି ନାୟକ "ା ରାଜୁ ନାୟକ ZUX0615559

ପ ୁ /101878 30 164 1297ସଶୁା@ ନାୟକ ପି ମଦନ ନାୟକ ZUX0615468

�ୀ /101879 35 164 1298ପ�ିତିସ! ିତା ପ7ା "ା ସେ@ାଷ ପ7ା ZUX0614966

�ୀ /101880 67 164 1299ଚ}ଇ ଚାଲାଣ ପରଜା "ା କମଳୁୁ ଚାଲାଣ ପରଜା ZUX0614958

�ୀ /101881 48 164 1300ଦମୟ@ି ପରଜା "ା କସ ୁପରଜା ZUX0615666

�ୀ /101882 47 164 1301ସନୁାେଦଇ ପରଜା "ା ଜଗ ୁପରଜା ZUX0615476

ପ ୁ /101883 27 164 1302ଗୁ̂  ପରଜା ପି ସWାରୁ ପରଜା ZUX0615781

ପ ୁ /101884 27 164 1303ସନିୁଲ ପTନାୟକ ପି ମେନାଜ ପTନାୟକ ZUX0614248

ପ ୁ /101885 56 164 1304ରବି&�  ପାତ� ପି େକଶବ ପାତ� ZUX0615351

�ୀ /101886 49 164 1305ପ�ତିମା ପାତ� "ା ରବି&�  ପାତ� ZUX0615369

�ୀ /101887 27 164 1306ନିକିତା ପାତ� ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ� ZUX0614933

ପ ୁ /101888 31 164 1307ନିେତଶ କମୁାର ପାତ� ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ� ZUX0614941

ପ ୁ /101889 27 164 1308ଅନିଲ ପTନାୟକ ପି ମେନାଜ ପTନାୟକ ZUX0615740

�ୀ /101890 32 164 1309ଚିଲିେକାଟି ରମା "ା ଚିଲିେକାଟି ଜୟରାମ କ�ି9ା ZUX0615104

�ୀ /101891 28 164 1310ଅନିତା ଏt ପି ଲ !ୀ ଏt ZUX0615641

ପ ୁ /101892 30 164 1311ଜିେତ&�  ସାହୁ ପି ରାମ ଚ&�  ସାହୁ ZUX0615153

�ୀ /101893 31 164 1312ନିଧି ଶମJ ପି େଗାପାଳ ଶମJ ZUX0668657

ପ ୁ /101894 46 164 1313ଚିଲିେକାଟି ଶ�ୀନିବାସ ପି ଚିଲିେକାଟି ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0615070

�ୀ /101895 42 164 1314ଚିଲିେକାଟି "ାତି "ା ଚିଲିେକାଟି ଶ�ୀନିବାସ ZUX0615096

ପ ୁ /101896 53 164 1315ରାମନାଥ ତ�ିପାଠୀ ପି କାଳୀଚରଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0614586

ପ ୁ /102897 30 164 1316ବି,ଜିତ େବହୁରିଆ ପି ତିଲତମା ବିଜଯ ନ& େବହୁରିଆ ZUX0683367

�ୀ /102898 28 164 1317ମନିନୀ ସାହୁ "ା ଭଗବତୀ ବି,ଜିତ ଲ !ୀ ଧର େବହୁର ZUX0683359

ପ ୁ /213899 28 164 1318ରାଜୁ ସାଗର ପି ଦୁଆରିକୀ ପ�ସାଦ ZUX1233535

�ୀ /999900 69 164 1319ପି.ନାରାୟଣ ଆ`ା "ା ପି.ସ�ମ ଇ,ର ରାଓ ZUX1030980

�ୀ /999901 34 164 1320େକ ଅନିତ ପି େକ ସିମା\ଳ ZUX0683730

�ୀ /999902 65 164 1321ବିଜଯ ଲ !ୀ େବହୁରିଆ ପି ସୀବନରାୟନ େବହୁରିଆ ZUX0683334

�ୀ /999903 22 164 1322ଶଶୁ�ୀତା େଦାରା ପି ସବୁାଷ ଚ&�  େଦାରା ZUX1210699

�ୀ /999904 46 164 1323ପ�ତୀତି େଗୗେଡା "ା ରାଧା େମାହନ େଗୗେଡା ZUX0683417

�ୀ /999905 37 164 1324େପାେଦାମା ଜାନି "ା ସଦନ ଜାନି ZUX0683649

ପ ୁ /999906 24 164 1325େସାନୁ ଜାନୀ ପି ଧନ ଜାନୀ ZUX0875252

ପ ୁ /999907 41 164 1326ଫରିଦ ଖ� ପି ଯାବର ଖ� ZUX0948190

�ୀ /999908 27 164 1327ମନାଲିସା ଓଝା ପି େରବତୀ ନ&ନ ଓଝା ZUX0683581

ପ ୁ /999909 21 164 1328ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ପାଢୀ ZUX1212646

�ୀ /999910 26 164 1329ବିଜଯ ଲ !ୀ ପ7ା ପି ଶିେବା ପ�ସାଦ ପ7ା ZUX0682823

�ୀ /999911 67 164 1330ଛାୟାରାଣୀ ରାୟ "ା ରାମଚ&�  ରାୟ ZUX1166941

�ୀ /999912 53 164 1331ଛାୟାରାଣୀ ରାୟ "ା ରାମ ଚ&�  ରାୟ LSL1460534

ପ ୁ /999913 42 164 1332କୃ9ଚ&�  ରାୟ ପି ରାମ ଚ&�  ରାୟ LSL1460542

ପ ୁ /999914 42 164 1333କୃ9 ଚ&�  ରାୟ ପି ରାମଚ&�  ରାୟ ZUX1160050

�ୀ /999915 29 164 1334ଅଚ0ନା ସ! ୃତି ପ�ାଞା ପି ପ�କାଶ ଚ&�  େବହୁରିଆ ZUX0683342

ପ ୁ /999916 26 164 1335େକ ଉମା ମେହଶ ପି େକ ସିମା\ଳ ZUX0683748

ପ ୁ /821917 19 164 1336ସଭୁ� ାଂଶ ୁେଶଖର ପ7ା ପ7ା ପି ବିCଵନାଥ ପ7ା ZUX1367952

ପ ୁ /19918 19 164 1337ସଶୁା@ ମଦୁୁଲି ସଶୁା@ ମଦୁୁଲି ପି ସଧାବ ମଦୁୁଲି ZUX1381177

15 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ= "ା ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 6ୱାଡ0  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

17!
��* ����� '�����-

�ୀ /7919 20 164 1338ଶୀତଲ ସାଗର "ା ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX1397280

�ୀ /khalosahi920 18 164 1339ସଭୁଦ� ା ରାଣୀ ସାହୁ ସାହୁ "ା ଜିେତଂଦ�  ସାହୁ ZUX1397298

�ୀ /67921 22 164 1340ମାଧରୁୀ ମାଧରୁୀ ଜାନୀ ପି ଅନିଲ ଜାନୀ ZUX1397306

ପ ୁ /999922 61 164 1341ରଘନୁାଥ ମିଶ� ପି ଘାସି ମିଶ� OR/12/089/286650

�ୀ /999923 55 164 1342ସବୁାସିନି ମିଶ� "ା ରଘନୁାଥ ମିଶ� OR/12/089/286651

�ୀ /34924 19 164 1343ବବି କUପାନ ମା େପ�ମ କ&ପାନ ZUX1424605

ପ ୁ /JEEVARATN925 22 164 1344ପଦୂ�େକଦ ସାଜୀ ସଂଦୀପ ସଂଦୀପପି ପୀ େକ ସାଜୀ ZUX1427533

�ୀ /arabinda926 22 164 1345ସବୂାସୀନୀ ନାୟକ ନାୟକ ପି ଜଗଦିଶ ନାୟକ ZUX1427970

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବJଚନ ନିମେ@ ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ:  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବJଚନ କମିଶନ ଭାରତ= �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବJଚନ ପବୂ0 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ= ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର@ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.6 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ=ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ= ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

16 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ= "ା ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /1 55 165 1ଆମାଜି ଖରା !ା ଗିରିଧର ଖରା ZUX1237551

�ୀ /02 22 165 2ସାବିତ�ୀ ଖରା !ା ଜୀତୁ ଖରା ZUX1104389

�ୀ /03 32 165 3ପ�ଭାତି ସାମ$ରାୟ !ା େସ& ସନୱାର ZUX0685925

ପ ୁ /004 26 165 4ସଜୁୀତ େଖାରା ମା ଗରୁୁବାରୀ ନାଗ ZUX1052695

ପ ୁ /005 23 165 5ଦିଲୀପ େଖାରା ମା ଲବଣୀ େଖାରା ZUX1054816

ପ ୁ /006 53 165 6ସରୂଜୀତ ଚେ,ରଜୀ ପି ସକୁମୁାର ଚେ,ରଜୀ ZUX0686998

ପ ୁ /007 26 165 7ଥମାସ େକ ଭି ପି ଆଉେସଫ େକଭି ZUX0686345

ପ ୁ /008 32 165 8ଟୁନା ପାଢି ପି ନାେରନ ପାଢି ZUX0686840

�ୀ /009 28 165 9ନିତ�ା ପାଢି !ା ଟୁନା ପାଢି ZUX0686832

ପ ୁ /0010 27 165 10ଜଗନ1 ାଥ ସାଗର ପି ପିତା2ର ସାଗର ZUX0685727

ପ ୁ /0011 61 165 11ବାବୁଲା େସଠୀ ପି େଗାବିଂଦ େସଠୀ ZUX1277714

�ୀ /BAPUJI NA12 54 165 12େକ ଅନିତା ରାଣୀ ଆଚାରୀ !ା ୰େକ ରାଜ େଗାପାଳ ଆଚାରୀ ZUX1094358

ପ ୁ /013 35 165 13ସବୁ� ତ କମୁାର େର ପି ଫନିଭୂଶନ ରାୟ ZUX0440289

ପ ୁ /00114 22 165 14ରୂେପଶ ହ$ାଳ ପି ସଦାନ� ହ$ାଳ ZUX1228725

�ୀ /0115 27 165 15ପଦ9 ା ଖରା !ା ଭଗବାନ ଖରା ZUX1055730

�ୀ /0116 52 165 16େସାନାଲି ଚାଟାଜ: ୀ !ା ସରୁଜିତ ଚାଟାଜ: ୀ ZUX1045228

ପ ୁ /0117 33 165 17ଭଗବାନ ଖରା ପି ମଧ ୁଖରା ZUX0622852

ପ ୁ /0118 22 165 18ଭୂଷଣ ଖିଲଡି ପି ବିଜୟାନ� ଖିଲଡି ZUX1230101

ପ ୁ /119 48 165 19ନେଗ��  ବି<କମ= ପି ହରିନାରାୟଣ ବି<କମ= LSL2630267

�ୀ /120 43 165 20ମାଧରୁୀ ବି<କମ= !ା ନେଗ��  ବି<କମ= LSL2630275

�ୀ /121 59 165 21ଲ>9ୀ ଦୁଗ= !ା େସାମନାଥ ଦୁଗ= ZUX0282368

�ୀ /122 45 165 22ସକ$ୁଳା କଳାଡି !ା ବିଜୟନ� କଳାଡି LSL1345446

�ୀ /123 29 165 23ବବିତା େକଲାଡି ପି ଦଗଦିଶ େକଲାଡି ZUX0686956

ପ ୁ /124 37 165 24ସଂଜୟ ଖିଲାଡୀ ପି ଜଗଦୀଶ ଚ��  ଖିଲାଡୀ ZUX0282350

�ୀ /125 56 165 25ବାସ$ୀ େକାଲାଡି !ା ଜଗଦୀଶ ଚ��  େକାଲାଡି ZUX0681353

�ୀ /126 41 165 26ପାବ: ତୀ ମଦୁୁଲି !ା ସହେଦବ ମଦୁୁଲି ZUX0282384

�ୀ /127 54 165 27ଶା$ିଲତା ପ�ଧାନ !ା ନଳିନୀର?ନ ପ�ଧାନ ZUX1182922

�ୀ /128 27 165 28ମେହ@ଵରୀ ପ�ଧାନ ପି ନଳିନୀର?ନ ପ�ଧାନ ZUX1187731

�ୀ /0229 23 165 29ପ�ତି ଖିଲ ପି ମାଳା ଖିଲ ZUX1213990

ପ ୁ /0230 32 165 30ଦୁଗ= ଶBର ସବର ପି ଜୁଗଳ କିେଶାର ସବର ZUX0685909

�ୀ /0231 22 165 31ବିେନାଦିନୀ ସବର ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ସବର ZUX1128511

ପ ୁ /232 55 165 32ଯଗୁଳ କିେଶାର ସବର ପି ସତ�ାନ� ସବର OR/12/089/220044

�ୀ /233 42 165 33ଆଶାଲତା ସବର !ା ଯଗୁଳକିଶର ସବର OR/12/089/220045

�ୀ /234 27 165 34ସାବିତ�ି  ସବର !ା ଦୁଗ= ଶBର ସବର ZUX0685917

�ୀ /335 28 165 35ସସୁ9ୀତା ଦଳାଇ ପି ହରି କୃE ଦଳାଇ ZUX0823674

ପ ୁ /336 59 165 36ହରିକୃE ଦେଳଇ ପି ଧନୁଯ�:ୟ ଦେଳଇ OR/12/089/220036

�ୀ /337 42 165 37ପଦ9 ିନି ଦେଳଇ !ା ହରିକୃE ଦେଳଇ OR/12/089/220037

ପ ୁ /438 43 165 38ନେର��  ନାFକ ପି େଗାବିେ�ା ନାFକ ZUX0775262

�ୀ /439 37 165 39ସବିତା କମୁାରି ରାଉତ !ା େଗୗରି ଶBର !ାଈଂ ZUX0775288

�ୀ /540 68 165 40ସନ�ାସି ଆIା !ା େକ େକ ନାଗ OR/12/089/220049

�ୀ /541 27 165 41ବତି ସିଂ !ା ହରିହର ସିଂ ZUX0876466

ପ ୁ /0642 22 165 42ପଟJକ ହରିଜନ ପି ସବୁାଷ ହରିଜନ ZUX1039619

�ୀ /0643 30 165 43ଖସିୁ ପାଲ !ା ବି<ଜୀତ ପାଲ ZUX0949289

�ୀ /644 27 165 44ମଇନା ହରିଜନ !ା ଖେଗଶ ହରିଜନ ZUX0876474

�ୀ /645 60 165 45ସେୁଦସ ସମ= !ା ଅଶକ ସମ= OR/12/089/220067

ପ ୁ /646 32 165 46ଓଁକାର ଶମ= ପି ଅେଶାକ ଶମ= ZUX0282400

�ୀ /0747 27 165 47ରମା େବନିଆ !ା ହରିହର େବନିଆ ZUX0949131

�ୀ /0748 30 165 48ପିBି ହ$ାଳ ପି ରବି ହ$ାଳ ZUX1230275

�ୀ /0749 22 165 49ଭବାନୀ ଖରା !ା ଟି ସଞୟ ZUX1078047

ପ ୁ /0750 24 165 50ସଶୁଲି ନାୟକ ପି େମଘରାଜ ନାୟକ ZUX1176387

1 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀB !ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /751 26 165 51ମ�ୁଳୁ ବାଡତ�ା ପି େଧାବ ବାଡତ�ା ZUX0941591

�ୀ /752 25 165 52ବିନି ହ$ାଳ ପି ପ�ଦୀପ ହ$ାଳ ZUX0941583

�ୀ /753 34 165 53ସୀତା େଖାସQ ା !ା ହରିହର େଖାସQ ା ZUX0622035

�ୀ /754 38 165 54ହୀନା ନାୟକ !ା େମଘରାଜ ନାୟକ ZUX0130518

ପ ୁ /755 38 165 55େମଘରାଜ ନାୟକ ପି ଲ>9ଣ ନାୟକ OR/12/089/220748

ପ ୁ /756 30 165 56ବଂଧ ୁନାୟକ ପି ଲ>9ଣ ନାୟକ ZUX0686980

ପ ୁ /757 34 165 57ବି<ଜିତ ପାଲ ପି ଚ�� ସିଂ ପାଲ ZUX0948943

ପ ୁ /758 26 165 58ବଳରାମ ପରଜା ପି ଡମ ୁପରଜା ZUX0941567

�ୀ /759 21 165 59ମତି ପରଜା !ା ବଳରାମ ପରଜା ZUX1160753

�ୀ /0860 24 165 60ସବିତା ହ$ାଳ !ା ହିମ ସନୁା ZUX1128685

ପ ୁ /0861 46 165 61ବୁଦ� ା ଜାନୀ ପି ଶକୁ�ୁ  ଜାନୀ ZUX1176395

ପ ୁ /862 55 165 62ଗଣପତି ସନୁା ପି ପତି ସନୁା OR/12/089/220117

�ୀ /863 50 165 63କ�ୁ ସନୁା !ା ଗଣପତି ସନୁା OR/12/089/220119

�ୀ /864 48 165 64ଲ>9ି ସନୁା !ା ଘନପତି ସନୁା ZUX0668418

�ୀ /865 28 165 65ଟୁନି ସନୁା ପି ଗଣପତି ସନୁା ZUX0686972

ପ ୁ /866 26 165 66ହିମ ସନୁା ପି ଗଣପତି ସନୁା ZUX0686725

�ୀ /0967 22 165 67ରାେଜ@ଵରୀ େଖାରା ପି କାRନ େଖାରା ZUX1229434

ପ ୁ /0968 22 165 68ଟିB ୁଖରା ପି ବଳେଦବ ଖରା ZUX1208834

�ୀ /969 58 165 69ବିମଳା ଖରା !ା ବଳେଦବ ଖରା OR/12/089/220752

�ୀ /970 55 165 70ବଇଦି ଖରା !ା ଅଭିମନ� ୁଖରା OR/12/089/220731

�ୀ /971 40 165 71ଭାବୀ ଖରା !ା ସନୁା ଖରା LSL2630333

�ୀ /972 38 165 72ଡାଳି2 ଖରା !ା ତ�ିନାଥ ଖରା ZUX0391847

�ୀ /973 38 165 73େଗାଦାବରୀ ନାୟକ !ା େମଘରାଜ ନାୟକ ZUX0130526

ପ ୁ /1074 22 165 74େରାହିତ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ଦଳାଇ ZUX1176429

�ୀ /1075 48 165 75ଗାୟୀତ�ୀ ଦାସ ପି ଶ�ିବS ଦାସ OR/12/089/220706

ପ ୁ /1076 44 165 76ନିମ:ଳ ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ନିର?ନ ଦାସ ZUX0440305

ପ ୁ /1077 29 165 77ଟି କ� ିEା ପି ରାମଶାନ କ�ିEା ZUX0686790

�ୀ /1078 40 165 78ଶକ$ୁଳା ସାଗର ପି ଲଚୁ ସାଗର LSL2629566

�ୀ /1079 38 165 79ଇ<ରୀ ସାଗର ପି ଲଚୁ ସାଗର LSL2629574

�ୀ /1180 65 165 80ହିରା ସନୁା !ା ବିଣା ସନୁା OR/12/089/220319

ପ ୁ /1181 50 165 81ଉT:ବ ସନୁା ପି ବିଣା ସନୁା OR/12/089/220321

�ୀ /1182 41 165 82ଶମJଳା ସନୁା !ା ଉU: ବ ସନୁା LSL1463215

�ୀ /1183 40 165 83ସନିୁତା ଶନୁା !ା ନୀଳକV ଶନୁା LSL1463223

ପ ୁ /1184 26 165 84ଜିତୁ ସନୁା ପି ଉWବ ସନୁା ZUX0686196

�ୀ /1285 33 165 85ଟନିକା ହ$ାଳ ପି ଚିନା ହ$ାଳ ZUX0686915

ପ ୁ /1286 36 165 86କନୁା ମଦୁୁଲି ପି ଜନ ମଦୁୁଲି ZUX1086511

�ୀ /1287 60 165 87ବଇରୀ ସାଗର !ା ଚୀନା ସାଗର OR/12/089/220355

�ୀ /1288 31 165 88ଲ>9ୀ ସନୁା !ା ହଳ ସନୁା ZUX0948869

ପ ୁ /1389 31 165 89େକ ରାେମ<ର ଆଚାରୀ ପି େକ. ରାଜ େଗାପାଳ ଆଚାରୀ ZUX0439869

ପ ୁ /1390 29 165 90ଖେଗ<ର େବନ�ା ପି ଲ>9ଣ େବନ�ା ZUX0687152

ପ ୁ /1391 48 165 91ପ�ହଲାଦ ଖରା ପି ବ� ଖରା OR/12/089/220334

�ୀ /1392 42 165 92ରାଧା ଖରା !ା ପ�ହQ ାଦ ଖରା LSL1346469

�ୀ /1393 38 165 93ରଜନୀ ଖରା !ା ନବୀନ ଖରା LSL1460393

ପ ୁ /1394 27 165 94ଶବି ଖରା ପି ନିଳଧର ଖରା ZUX0439802

�ୀ /1395 26 165 95ସିପ�ା ଖରା !ା ଶବି ଖରା ZUX0876276

�ୀ /1396 22 165 96ଚ�ନା େଖାର ପି ନବୀନ େଖାର ZUX1191360

ପ ୁ /1497 45 165 97ଗYୁ ଖରା ପି ବ� ଖରା OR/12/089/220339

�ୀ /1498 40 165 98େଗୗରି ଖରା !ା ଗYୁ ଖରା OR/12/089/220340

�ୀ /1499 29 165 99ଅ?ନା ଖରା !ା ଗYୁ ଖରା ZUX0686758

ପ ୁ /14100 26 165 100ଅରୁଣ େଖାରା ପି ଗYୁା େଖାରା ZUX1193010

�ୀ /14101 25 165 101କଲୁୁ ପରଜା ପି ମକୁ�ୁ ପରଜା ZUX1068337

ପ ୁ /15102 44 165 102ନବିନ ଖରା ପି ନିଳକV ଖରା LSL1460419

�ୀ /15103 39 165 103ଲ>9ୀ ଖରା !ା ପଦ9 ନ ଖରା OR/12/089/220343

ପ ୁ /15104 27 165 104ଆସା$ ଖରା ମା ଲ>9ୀ ଖରା ZUX0686204

ପ ୁ /15105 25 165 105ଆକାଶ କମୁାର ଖରା ପି ନବିନ କମୁାର ଖରା ZUX0948935

�ୀ /15106 26 165 106େଗାମତୀ ସବର !ା ଦୁଗ= ଶBର ସବର ZUX1013192

�ୀ /16107 57 165 107ଚZା ହ$ାଳ !ା ନିଳ ହ$ାଳ OR/12/089/220010

ପ ୁ /16108 41 165 108ବୃ�ାବନ ହ$ାଳ ପି ନୀଳ ହ$ାଳ LSL1460435

ପ ୁ /16109 39 165 109ଭୀମ ହ$ାଳ ପି ନୀଳ ହ$ାଳ LSL1460732

�ୀ /16110 30 165 110ଯମନୁା ହ$ାଳ ପି ନୀଳ ହ$ାଳ ZUX0685677

ପ ୁ /16111 29 165 111ରାମ ହ$ାଳ ପି ନୀଳ ହ$ାଳ ZUX0685685

�ୀ /16112 64 165 112ପଦ9 ା କମାର !ା ମ�ଳା କମାର ZUX0621987
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�ୀ /16113 29 165 113ନମିତା ଖରା !ା ବୃ�ାବନ ହ$ାଳ ZUX0824029

ପ ୁ /17114 41 165 114ପ�ଦିପ ହ$ାଳ ପି ଗଉରା� ହ$ାଳ OR/12/089/220007

�ୀ /17115 38 165 115ତନୁଜା ହ$ାଳ ପି େଗୗରା� ହ$ାଳ OR/12/089/220006

�ୀ /17116 38 165 116ପଦ9 ା ହ$ାଳ !ା ପ�ଦିପ ହ$ାଳ OR/12/089/220008

ପ ୁ /17117 38 165 117ଅନ$ ହ$ାଳ ପି େଗୗରା� ହ$ାଳ LSL1461185

�ୀ /17118 31 165 118ଆଶା ହ$ାଳ ପି ପ�ଦୀପ ହ$ାଳ ZUX1077858

ପ ୁ /17119 27 165 119ଅଜୟ ହ$ାଳ ପି ପ�ଦୀପ ହ$ାଳ ZUX0875997

�ୀ /17120 22 165 120ରୀନା ହ$ାଳ !ା ଅନ$ ହ$ାଳ ZUX1083690

�ୀ /18121 50 165 121ତୁଳା ହ$ାଳ !ା ନଳ ହ$ାଳ OR/12/089/220003

ପ ୁ /18122 32 165 122ଟୁନା ହ$ାଳ ପି ନଳ ହ$ାଳ ZUX0823591

ପ ୁ /18123 27 165 123େହାବି� ହ$ାଳ ପି ତୁଳା ହ$ାଳ ZUX0687178

�ୀ /18124 27 165 124ଲଛମୀ ହ$ାଳ !ା ଟୁନା ହ$ାଳ ZUX0948992

�ୀ /18125 26 165 125ମନୀତା ହ$ାଳ !ା େଗାଗି� ହ$ାଳ ZUX0687160

�ୀ /18126 34 165 126ଭାରତୀ ହ$ାଳ !ା େଗାପାଳ ହ$ାଳ ZUX1176403

ପ ୁ /18127 26 165 127ନିହାଲ ସାମ$ରାୟ ପି ପ�ଭାତ ସାମ$ରାୟ ZUX0685735

�ୀ /18128 28 165 128ପ�ିୟBା ସାମ$ରାୟ ମା ନିରୁପମା ସାମ$ରାୟ ZUX0823278

ପ ୁ /18129 26 165 129ନିତିଶ ସାମ$ରାୟ ପି ପ�ଭାତ ସାମ$ରାୟ ZUX0686899

�ୀ /19130 65 165 130ପଦ9 ିନି ଖରା !ା ପାକଳୁୁ ଖରା OR/12/089/220327

�ୀ /19131 39 165 131ଚZା ଖରା !ା ପ�ହQ ାଦ ଖରା OR/12/089/220329

ପ ୁ /19132 39 165 132ପଦ9 ନା ଖରା ପି ପିତବାସ ଖରା OR/12/089/220732

ପ ୁ /19133 38 165 133ଲୁେକସ ଖରା ପି ପଦ9 ନ ଖରା ZUX0686923

�ୀ /19134 33 165 134େରଶ9ା ଖରା !ା ଅମିର ଖରା ZUX0686931

�ୀ /19135 28 165 135ଗଡିୁ ଖରା ପି ପଦ9 ନ ଖରା ZUX0686626

ପ ୁ /19136 24 165 136କ� ୀEା ଖରା ପି ପଦ9 ନ ଖରା ZUX1068162

�ୀ /19137 25 165 137ସଧୁା ଖରା !ା ଅଜୟ ଖରା ZUX0949156

�ୀ /19138 25 165 138େମନକା େଖାରା !ା ଶBର େଖାରା ZUX1193036

�ୀ /19139 23 165 139ଅ\:ନା େଖାରା !ା କ� ୀEା େଖାରା ZUX1189497

�ୀ /20140 45 165 140ତୁଳସି ଖରା !ା ସେୁର��  ଖରା OR/12/089/218658

ପ ୁ /20141 39 165 141ସନୀଦ] କମୁାର ଖରା ପି ମନୁସାଇ ଖରା LSL1348325

�ୀ /20142 39 165 142କାRନ ଖରା !ା ସନୀେତାଲ ଖରା LSL1460591

ପ ୁ /20143 33 165 143ସେ$ାଷ ଖରା ପି ମନସାଇ ଖରା ZUX0686683

�ୀ /20144 32 165 144ଲ>9ୀ ଖରା !ା ସେ$ାଷ ଖରା ZUX0686691

ପ ୁ /20145 27 165 145ବୁଲବୁଲ ଖରା ପି ପଦ9 ନ ଖରା ZUX0622274

�ୀ /20146 31 165 146ସାନ ଖରା !ା କେୁମଶ ହ$ାଳ ZUX0622357

�ୀ /20147 24 165 147ସବିତା େଖାରା !ା ବୁଲବୁଲ େଖାରା ZUX1191857

�ୀ /20148 24 165 148ରୀନା ସାଗର ପି ହରି ସାଗର ZUX0948968

ପ ୁ /20149 41 165 149ଦିପBର ସିକଦାର ପି େଦେବ��  ନାଥ ସିକଦାର ZUX0949099

ପ ୁ /20150 30 165 150ପ�ଦୀପ କମୁାର ସଯୂ�: ପି ଶ�ୀ ରାମଚ��  ସଯୂ�: ZUX0440206

�ୀ /20151 60 165 151ଶଶିେରଖା ସଯୁ�: !ା ରାମଚ��  ସଯୁ�: OR/12/089/220111

�ୀ /20152 43 165 152ଡୁଲିରାଣୀ ସଯୁ�: ପି ରାମଚ��  ସଯୁ�: LSL2637346

ପ ୁ /20153 42 165 153ଯଧିୁ^ିର ପ�ସାଦ ସଯୁ�: ପି ରାମଚ��  ସଯୁ�: ZUX0129726

ପ ୁ /20154 38 165 154ହେର��  ସଯୂ�: ପି ରାମଚ��  ସଯୂ�: ZUX0876136

�ୀ /20155 38 165 155ରଜନିକା$ ସଯୁ�: ପି ରାମଚ��  ସଯୁ�: OR/12/089/220112

�ୀ /20156 32 165 156ଠୁଲିରାଣୀ ସଯୂ�: ମା ଶଶେିରଖା ସଯୂ�: ZUX0440545

�ୀ /20157 32 165 157େଜ�ାSାରାଣୀ ସଯୂ�: ପି ରାମଚ��  ସଯୂ�: ZUX0876128

�ୀ /20158 28 165 158ଇ�ିରା ସଯୂ�: ପି ରାମଚ��  ସଯୂ�: ZUX0876110

ପ ୁ /20159 38 165 159େଖଲଚା� ସଯୂ��: ମା ଶଶେିରଖା ସଯୂ��: ZUX0391839

ପ ୁ /21160 55 165 160ବଇଶଁ ିହ$ାଳ ପି ଶବି ହ$ାଳ OR/12/089/218661

�ୀ /21161 52 165 161କମଲା ହ$ାଳ !ା ବଇଁଶ ିହ$ାଳ OR/12/089/218662

ପ ୁ /21162 33 165 162ହରି ହ$ାଳ ପି ବଇଁଶ ିହ$ାଳ ZUX0686113

ପ ୁ /21163 31 165 163ରେମଶ ହ$ାଳ ପି ବଇଁଶ ିହ$ାଳ ZUX0686675

�ୀ /21164 28 165 164ସାରିକା ହ$ାଳ !ା ହରି ହ$ାଳ ZUX0686105

�ୀ /21165 28 165 165ତୁଳସୀ ହ$ାଳ !ା ରେମଶ ହ$ାଳ ZUX0686071

ପ ୁ /21166 75 165 166ଦାେମାଦର ରଣା ପି ହାଡିବ�ୁ ରଣା ZUX1047745

ପ ୁ /21167 48 165 167ନାରାୟଣ ସଯୁ�: ପି ସମନାଥ ସଯୁ�: OR/12/089/220108

�ୀ /21168 42 165 168ସାବିତ�ି  ସଯୁ�: ପି ସମନାଥ ସଯୁ�: OR/12/089/220109

�ୀ /21169 39 165 169ସ_�ା ସଯୁ�: !ା ନାରାୟଣ ସଯୁ�: ZUX0130534

ପ ୁ /22170 75 165 170ରାମ ହ$ାଲ ପି ସନୁ ହ$ାଲ OR/12/089/220104

�ୀ /22171 50 165 171ଭାନୁମତି ହ$ାଳ !ା ରାମ ହ$ାଳ OR/12/089/220121

ପ ୁ /22172 33 165 172ରାଜକମୁାର ହ$ାଳ ପି ରାମ ହ$ାଳ LSL2634772

ପ ୁ /22173 30 165 173ଦିଲିପ କମୁାର ହ$ାଳ ପି ରାମ ହ$ାଳ ZUX0949404

�ୀ /22174 29 165 174ବ�ିତା ହ$ାଳ !ା ଦିଲିପ କମୁାର ହ$ାଳ ZUX0949081

3 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀB !ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /22175 29 165 175ବିଜୟଲ>9ୀ ହ$ାଳ !ା ରାଜକମୁାର ହ$ାଳ ZUX0949396

ପ ୁ /22176 27 165 176କା J̀କ ହ$ାଳ ପି ରାମ ହ$ାଳ ZUX0686055

�ୀ /22177 23 165 177ବିEୁପ�ିୟା ହ$ାଳ ପି ରାମ ହ$ାଳ ZUX1068196

ପ ୁ /22178 50 165 178ଦାମ ଖରା ପି କୃତିବାସ ଖରା OR/12/089/220402

�ୀ /22179 48 165 179ଗରୁୁବାରି ଖରା !ା ଦାମ ଖରା OR/12/089/220404

�ୀ /22180 45 165 180ପାବ: ତି ଖରା !ା ଦାମ ଖରା OR/12/089/220403

ପ ୁ /22181 29 165 181ରେମଶ ଖରା ପି ଦାମ ଖରା ZUX0686659

�ୀ /22182 26 165 182ବ�ନା େଖାରା !ା ରେମଶ େଖାରା ZUX1193051

ପ ୁ /22183 25 165 183ମେନାଜ ଖରା ପି କୃ`ିବାସ ଖରା ZUX0949164

ପ ୁ /23184 70 165 184ମaୁା ସଯୁ�: ଖରା ପି ଲ>9ଣ ଖରା OR/12/089/220405

�ୀ /23185 42 165 185ବତୀ ସଯୁ�: ଖରା ପି ସଯୁ�: ଖରା LSL1461193

ପ ୁ /24186 35 165 186ପବିତ�  ଭତ� ା ପି ଆଶାନ� ଭତ� ା ZUX0622647

�ୀ /24187 70 165 187କଳୁୁ ଖରା !ା କୃE ଖରା ZUX0681361

�ୀ /24188 42 165 188ପାବ: ତୀ ନାଗ !ା େକୖଳାସ ନାଗ LSL1346097

�ୀ /24189 40 165 189ନବିନା ନାଗ !ା େକୖଳାସ ନାଗ OR/12/089/220821

�ୀ /24190 40 165 190ଲଳିତା ନାଗ !ା ହରିc��  ନାଗ LSL1346493

ପ ୁ /24191 34 165 191ବାସେୁଦବ ନାଗ ପି ରପଚ��  ନାଗ ZUX0823310

�ୀ /24192 32 165 192େଗୗରୀ ନାଗ !ା ବାସେୁଦବ ନାଗ ZUX0823286

ପ ୁ /24193 24 165 193ଲ>9ୀ ନାରାୟଣ ନାଗ ପି େକୖଳାସ ନାଗ ZUX0949412

�ୀ /24194 24 165 194ନିକି ଶମ= ପି ରାେକଶ ଶମ= ZUX0876201

ପ ୁ /25195 38 165 195କିେଶାର ହ$ାଳ ପି କମଳେଲାଚନ ହ$ାଳ LSL1518315

�ୀ /25196 36 165 196ସକୁାନ ହ$ାଳ !ା କିେଶାର ହ$ାଳ LSL1520220

ପ ୁ /25197 33 165 197ରାମଚ��  ହ$ାଳ ପି କମଳେଲାଚନ ହ$ାଳ ZUX0129734

�ୀ /25198 30 165 198ଭବନୀ ହ$ାଳ !ା ସନୁୀଲ ହ$ାଳ ZUX0823757

�ୀ /25199 65 165 199ହିରା ଖରା !ା ନିଲକV ଖରା OR/12/089/218670

�ୀ /25200 32 165 200ବାେB<ରୀ ଖରା !ା ଜନାW:ନ ଖରା ZUX0823302

�ୀ /25201 23 165 201ସସୁ9 ିତା ସାହୁ ପି ସଜୁନ କମୁାର ସାହୁ ZUX1045327

ପ ୁ /25202 21 165 202ସମୁନ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଜୁନ କମୁାର ସାହୁ ZUX1189695

�ୀ /25203 25 165 203େସାବନମ େସଠି !ା ରାମଚ��  ହ$ାଳ ZUX1230184

�ୀ /26204 55 165 204ଲୁଇସି ଖରା !ା ନରସଂଦ ଖରା OR/12/089/318664

�ୀ /26205 38 165 205ଲବଣି ଖରା !ା ଲ>9ଣ ଖରା OR/12/089/218666

�ୀ /26206 27 165 206ଗାୟତ�ି  ଖରା !ା ନାରାୟଣ ଖରା ZUX0686709

ପ ୁ /26207 26 165 207ନାରାୟଣ ଖରା ମା ଲ>9ୀ ଖରା ZUX0686717

�ୀ /27208 60 165 208ମ�ୁଲି ଖରା !ା ପଶ ୁ:  ଖରା OR/12/089/218667

ପ ୁ /27209 40 165 209ହାଡି ଖରା ପି ପରଶ ୁଖରା ZUX0668426

�ୀ /27210 28 165 210ବୁଢି ଖରା !ା ଅଜୟ ଖରା ZUX0687020

�ୀ /27211 26 165 211ପଦ9 ିନୀ ଖରା !ା ହାଡି ଖରା ZUX0686741

ପ ୁ /27212 30 165 212ଅଜୟ ଖରା ପି ଜିତୁରୁ ଖରା ZUX0948927

�ୀ /27213 66 165 213କମଳା ମଦୁୁଲି !ା ମା�ତା ମଦୁୁଲି ZUX0876243

ପ ୁ /27214 62 165 214ତ�ିନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ମା�ତା ମଦୁୁଲି ZUX0876235

ପ ୁ /28215 45 165 215ଯଦୁ ଖରା ପି ପିତବାସ ଖରା OR/12/089/220761

�ୀ /28216 28 165 216ଆ2ିକା ସଯୁ�: !ା କାହ1 ୁ  ସଯୁ�: ZUX0687137

�ୀ /29217 55 165 217ଲ>9ୀ ହ$ାଳ !ା ଅd ୁ:ନ ହ$ାଳ ZUX0681379

�ୀ /29218 51 165 218େଦବକୀ ହ$ାଳ !ା ଅଜୁ: ନ ହ$ାଳ ZUX0282392

ପ ୁ /29219 42 165 219ସନିୁଲ ହ$ାଳ ପି ଦାେମାଦର ହ$ାଳ ZUX0941559

�ୀ /29220 31 165 220ସଂଧ�ା ହ$ାଳ ପି ମିନ ହ$ାଳ ZUX0622464

�ୀ /29221 31 165 221େହମା ହ$ାଳ ପି ଦାମଧର ହ$ାଳ ZUX0876219

�ୀ /29222 30 165 222ନିହାରିକା ହ$ାଳ !ା ଅେଶାକ ହ$ାଳ ZUX0686667

ପ ୁ /29223 29 165 223ଅଜିe ହ$ାଳ ପି ଅଜୁ: ନ ହ$ାଳ ZUX0440271

�ୀ /29224 28 165 224ଡଲି ହ$ାଳ !ା ପଦ9 ନ ହ$ାଳ ZUX0687038

ପ ୁ /29225 28 165 225ନିଥfୁ ହ$ାଳ ପି ଅଜୁ: ନ ହ$ାଳ ZUX0622431

ପ ୁ /29226 27 165 226ଜଗନ1 ାଥ ହ$ାଳ ପି ମୀf ହ$ାଳ ZUX0622407

�ୀ /29227 27 165 227ସବିତା ହ$ାଳ !ା ଅଜିତ ହ$ାଳ ZUX1068170

ପ ୁ /29228 26 165 228ଆେଶାକ ହ$ାଳ ପି ଅଜୁ: ନ ହ$ାଳ ZUX0685990

�ୀ /29229 38 165 229ରଜନୀରାଣୀ ଖରା !ା ରଜନୀ ଖରା ZUX0282418

ପ ୁ /29230 32 165 230ବଳେଦବ ପା�ି ପି େହମ ପା�ି ZUX0686410

�ୀ /29231 30 165 231ଲ>9ୀ ପା�ି !ା ବଳେଦବ ପା�ି ZUX0686402

�ୀ /29232 29 165 232ଝିଲି ପରଜା !ା ପhୂ: ପରଜା ZUX0622480

�ୀ /29233 56 165 233ମ�ଳ େଦଇ ସଗର !ା ମାଧବ ସଗର ZUX0876284

ପ ୁ /29234 47 165 234ମଧ ୁସାଗର ପି ରାମମ ୁ̀ :ୀ ସାଗର ZUX0823955

�ୀ /29235 38 165 235କ$ୁଳା ସାଗର !ା ରବି ସାଗର ZUX0681387

ପ ୁ /30236 29 165 236ହଳ େବସରା ପି ବଇଦ ନାଥ େବସରା ZUX0440586

4 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀB !ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /30237 55 165 237ରତନୀ ହ$ାଳ !ା େଗାବରୁ ହ$ାଳ ZUX0949057

�ୀ /30238 22 165 238ଗାୟତ�ୀ ହ$ାଳ ପି ରାେଜ��  ହ$ାଳ ZUX1083708

ପ ୁ /30239 41 165 239ଅଜୟ କମୁାର ଖିଲାଡି ପି ଜଗଦୀଶ ଚ��  ଖିଲାଡି ZUX0949222

ପ ୁ /30240 50 165 240ଶ�ାମ ସ�ୁର ନାୟକ ପି ରଥ ନାୟକ OR/12/089/218650

ପ ୁ /30241 47 165 241ରାେଜ��  ନାୟକ ପି ରଥ ନାୟକ OR/12/089/218651

ପ ୁ /30242 46 165 242ଶ�ାମଶ�ୁର ନାୟକ ପି ରଥ ନାୟକ OR/12/089/218656

ପ ୁ /30243 41 165 243ସକୁା$ କମୁାର ନାୟକ ପି ରଥ ନାୟକ LSL1348291

�ୀ /30244 39 165 244ହାସୀନା ନାୟକ !ା ସକୁା$ ନାୟକ LSL1348283

�ୀ /30245 38 165 245ଉଷାରାଣୀ ନାୟକ !ା ଶ�ାମ ସ�ୁର ନାୟକ LSL2637627

�ୀ /30246 33 165 246ରାେମ<ରୀ ନାୟକ !ା କମୁାର ନାୟକ ZUX0823971

ପ ୁ /30247 24 165 247େଯାଶବ$ ନାୟକ ପି ରାେଜ��  ନାୟକ ZUX1193085

ପ ୁ /31248 57 165 248ମୀନ ହ$ାଳ ପି ଧନପତି ହ$ାଳ LSL1346154

�ୀ /31249 42 165 249ମaୁା ହ$ାଳ !ା ମିନ ହ$ାଳ OR/12/089/218653

ପ ୁ /32250 45 165 250ରାମଚ��  ନାଗ ପି େହମ ନାଗ LSL1348333

�ୀ /32251 40 165 251ଡିZନୁା ନାଗ !ା ରାମଚ��  ନାଗ LSL1346071

�ୀ /32252 29 165 252ଗୀତା ନାଗ !ା ଜଗଦୀଶ ନାଗ ZUX0440156

ପ ୁ /33253 55 165 253ରତି ହ$ାଲ ପି ସ�ାମସ�ୁର ହ$ାଲ OR/12/089/220126

�ୀ /33254 45 165 254ଉମା ହ$ାଳ !ା ରତି ହ$ାଳ OR/12/089/220127

ପ ୁ /33255 42 165 255ଅରବି� ହ$ାଳ ପି ରତି ହ$ାଳ LSL2709228

ପ ୁ /33256 38 165 256ତରୁଣ ହ$ାଳ ପି ରତି ହ$ାଳ ZUX0129635

ପ ୁ /33257 36 165 257ଅରୁଣ ହ$ାଳ ପି ରତି ହ$ାଳ LSL2709426

�ୀ /33258 26 165 258ଚା�ିନୀ ହ$ାଳ !ା ଅରୁଣ ହ$ାଳ ZUX0685842

ପ ୁ /33259 27 165 259ଟୁନା ପରଜା ପି ଜିଟକ ୁପରଜା ZUX0622050

�ୀ /34260 45 165 260ପାବ: ତୀ ଜାନୀ !ା ଚି�ୁଡ଼ୁ ଜାନୀ ZUX1097344

ପ ୁ /34261 47 165 261ଶରତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ବିଘ1ରାଜ ପାଢୀ ZUX0120907

�ୀ /34262 47 165 262ନିହାରିକା ପjା ପjା !ା ଶରତ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0277533

ପ ୁ /34263 71 165 263ସତପାଲ ଶମ= ପି ଜାନକୀନାଥ ଶମ= OR/12/089/220069

�ୀ /34264 52 165 264ବିଣା ଶମ= !ା ଶତପାଲ ଶମ= OR/12/089/220070

ପ ୁ /35265 29 165 265ଚିକ ୁବାଘ ପି ଅଜୁ: ନ ବାଘ ZUX0440180

�ୀ /35266 28 165 266ମେନାରମା ବାଘ !ା ଚିକ ୁବାଘ ZUX0685859

�ୀ /35267 40 165 267ଭାରତୀ ସଯୂ�: !ା ସବୁାଷ ସଯୂ�: LSL1346089

�ୀ /36268 24 165 268ସାବିତ�ୀ ନାୟକ !ା ତ�ୀପତି ନାୟକ ZUX1097336

ପ ୁ /36269 45 165 269େମାହନ ପଇବା ପି ଦାମଦର ପଇବା OR/12/089/220276

�ୀ /36270 39 165 270ରଦମା ପଇବା !ା େମାହନ ପଇବା OR/12/089/220277

ପ ୁ /36271 23 165 271ଆଦିତ� ର?ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଦୁଗ=ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1121250

ପ ୁ /36272 27 165 272ବାବୁଲା େପାଇବା ପି େମାହନ େପାଇବା ZUX0686733

�ୀ /37273 42 165 273ସର!ତି ଖରା !ା ଗପି ଖରା OR/12/089/220181

�ୀ /37274 40 165 274ଉଷା ଖରା !ା ଶ�ୀଧର ଖରା LSL1345206

�ୀ /37275 40 165 275କମୁାରି ଖରା !ା ଗପି ଖରା OR/12/089/220182

ପ ୁ /37276 38 165 276ଶ�ୀଧର ଖରା ପି ବିଦ�ାଧର ଖରା OR/12/089/220817

ପ ୁ /37277 35 165 277ଦିବାକର ଖରା ପି େଗାପି ଖରା ZUX0439828

ପ ୁ /37278 28 165 278ନାରାୟଣ ଖରା ପି ମନୁା ଖରା ZUX0876078

ପ ୁ /37279 26 165 279ଶବିରାମ ଖରା ପି େଗାପି ଖରା ZUX0876060

ପ ୁ /37280 24 165 280ନାେଗ<ର ଖରା ପି େଗାପି ଖରା ZUX0876086

�ୀ /37281 22 165 281ପାବ: ତୀ ଖରା !ା ନାରାୟଣ ଖରା ZUX1183698

ପ ୁ /37282 32 165 282ଲୁଲୁ ଖରା ପି େଗାପି ଖରା ZUX0876052

�ୀ /37283 29 165 283ସସ9 ିତା ଖରା !ା ଲୁଲୁ ଖରା ZUX0876045

ପ ୁ /37284 26 165 284କିସନ େଖାରା ପି େଗାପି େଖାରା ZUX0686428

�ୀ /37285 24 165 285େବଜୖ$ୀ ଖରା !ା ଲୁଲୁ ଖରା ZUX1141118

ପ ୁ /37286 24 165 286ମେୁକଶ େଖାରା ପି ଶ�ୀଧର େଖାରା ZUX1191840

�ୀ /37287 23 165 287ଲ>9ୀ େଖାରା !ା ନାେଗ@ଵର େଖାରା ZUX1191881

�ୀ /37288 23 165 288ମଇନା େଖାରା !ା କିଶାନ େଖାରା ZUX1191865

�ୀ /37289 28 165 289ଚRଲା ଥାପା !ା ସେ$ାଷ ଥାପା ZUX0686279

�ୀ /38290 52 165 290!ାତି ହ$ାଲ !ା କଶ ୁହ$ାଲ LSL2630283

ପ ୁ /38291 27 165 291େସାରଜ ହ$ାଳ ପି କମ ୁହ$ାଳ ZUX0622225

�ୀ /38292 24 165 292ଭବାନୀ ହ$ାଳ !ା ସେରାଜ ହ$ାଳ ZUX0949420

ପ ୁ /38293 46 165 293ପଦ9 ନ ଖରା ପି ପାକଲୁୁ ଖରା OR/12/089/220330

ପ ୁ /38294 26 165 294ଅମିର ଖରା ପି ପଦ9 ନ ଖରା ZUX0686311

ପ ୁ /38295 71 165 295ରତନ ସିଂ ପି ଭଗବାନ ସିଂ LSL1518877

�ୀ /38296 22 165 296ବାସ$ୀ ଟାକ� ୀ !ା ମନ ହରିଜନ ZUX1068345

ପ ୁ /38297 21 165 297ଶିବ ଟାକ� ି ପି ହରି ଟାକ� ି ZUX1176452

�ୀ /39298 25 165 298ରମା ମଦୁୁଲି ପି େଚତୖନ ମଦୁୁଳି ZUX0948919

5 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀB !ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /39299 54 165 299େରଣକୁା ପାଢୀ !ା ମନୁ1 ା ପାଢୀ ZUX0130583

ପ ୁ /39300 33 165 300ମନୁ1 ା ପାଢୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଢୀ LSL2637163

�ୀ /40301 28 165 301ଲାଲୀ ବାହାଦୁର !ା ସେ$ାଷ ବାହାଦୁର ZUX1129733

ପ ୁ /40302 65 165 302ମ�ଳା ଚାଲାଣ ପି ନୀଳା2ର ଚାଲାଣ ZUX0936385

ପ ୁ /40303 30 165 303ପ�ଶା$ ଚାଲାନ ପି ମ�ଳା ଚାଲାନ ZUX0367912

�ୀ /40304 46 165 304ଜମନୁା ସାଗର !ା ଶ�ାମ ସାଗର OR/12/089/220299

ପ ୁ /40305 45 165 305ଲବ ସାଗର ପି ରତନ ସାଗର OR/12/089/220297

�ୀ /40306 44 165 306ପାରବତି ସାଗର !ା କସୁ ସାଗର OR/12/089/220301

�ୀ /40307 39 165 307େଗାରୀ ସାଗର !ା ଲବ ସାଗର ZUX0681411

ପ ୁ /40308 38 165 308ଜିkରାଜ ସାଗର ପି ରତନ ସାଗର LSL2637619

�ୀ /40309 38 165 309ରାଧିକା ସାଗର ପି ରତନ ସାଗର LSL1460625

ପ ୁ /40310 33 165 310ପ�ଶା$ ସାଗର ପି ଶ�ାମ ସାଗର LSL2634996

ପ ୁ /40311 29 165 311ଗ?ୁ ସାଗର ପି କଶୁ ସାଗର ZUX0440495

�ୀ /40312 29 165 312ବିମଳା ସାଗର !ା ରେମଶ ସାଗର ZUX0949040

�ୀ /40313 29 165 313ସବୁାସିନୀ ସାଗର !ା ପ�ଶା$ ସାଗର ZUX1228345

ପ ୁ /40314 25 165 314ପ�ଶା$ ସାଗର ପି କଶୁ ସାଗର ZUX0823393

ପ ୁ /40315 21 165 315ମେନାଜ କମୁାର ସାଗର ପି ଜିଦରାl ସାଗର ZUX1143734

�ୀ /40316 26 165 316େମାତି ସନୁା !ା ଅମିm ସନୁା ZUX1078039

ପ ୁ /41317 45 165 317ଅବଦୁଲQ ାଜିଲାନି ପି କରିମ ଖାନ LSL2637072

ପ ୁ /41318 21 165 318ଅବଦୁଲ ସବିର ଆହମଦ ପି ଅବଦୁଲ ଜଳାନୀ ZUX1228691

�ୀ /41319 36 165 319ମମତାଜ େବଗମ !ା ଅବଦୁଲ ଜିଲାନି LSL2637080

�ୀ /42320 45 165 320ବଇଦି ଗଲରି ପି ରାେଜ��  ଗଲରି LSL1346386

ପ ୁ /42321 39 165 321ରାେଜ��  ଗଲରି ପି ରତ ଗଲରି ZUX0282434

�ୀ /42322 72 165 322ହାଡିଆଣି ଖରା !ା ସନୁ ଖରା LSL1346378

ପ ୁ /42323 50 165 323ଶିବ ଖରା ପି ସନୁ ଖରା LSL1345321

�ୀ /42324 45 165 324ନିଳା ଖରା !ା ଶିବ ଖରା OR/12/089/218930

�ୀ /42325 40 165 325ସାବି ଖରା !ା କମ ୁଖରା LSL2629624

�ୀ /42326 35 165 326ଲ>9ୀ ଖରା ପି ତିଳରାମ ଖରା LSL2630374

ପ ୁ /42327 31 165 327ମନୁା ଖରା ପି ଶିବ ଖରା ZUX0439752

�ୀ /42328 28 165 328ରଶ9 ି ଖରା !ା ମନୁା ଖରା ZUX0668434

�ୀ /42329 25 165 329େରଖା ଖରା ପି ଶିବ ଖରା ZUX1088491

�ୀ /42330 42 165 330ନିଲମଣି ନାୟକ !ା ରାେଜ��  ନାୟକ OR/12/089/218935

�ୀ /42331 26 165 331େଗୗରୀ ପରଜା ପି ବିଶ ୁପରଜା ZUX0685628

ପ ୁ /43332 52 165 332ସେୁର��  ଦୁଗ= ପି କା�ରୁ ଦୁଗ= OR/12/089/220317

�ୀ /43333 48 165 333ଜୟ$ି ଦୁଗ= !ା ସେୁର��  ଦୁଗ= OR/12/089/220296

�ୀ /43334 38 165 334େଜ�ାS1ା ଦୁଗ= !ା େରଣ ୁପ�ସାଦ ଦୁଗ= LSL1345396

ପ ୁ /43335 26 165 335ଆନ� ଦୂଗ= ପି ସେୁର��  ଦୂଗ= ZUX1193119

�ୀ /44336 55 165 336ହିରା ଦୁଗ= !ା ଠାକରୁ ଦୁଗ= OR/12/089/220307

�ୀ /44337 47 165 337ମାଥ= ନାୟକ !ା ରେମଶ ନାୟକ LSL2637353

ପ ୁ /45338 39 165 338କାହ1 ୁ  ବାଘ ପି ଅଜୁ: ନ ବାଘ ZUX0130617

�ୀ /45339 35 165 339ଝୁନୁ ବାଘ !ା କାହ1 ୁ  ବାଘ ZUX0130609

�ୀ /45340 50 165 340ସନୁାମଣି ଦୁଗ= !ା ମେହ!ର ଦୁଗ= OR/12/089/220309

ପ ୁ /45341 30 165 341ଟୁନା ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁ: ନ ମଦୁୁଲି ZUX0367631

�ୀ /45342 28 165 342ପିBି ନାୟକ !ା ବୃ�ା ନାୟକ ZUX1223221

ପ ୁ /45343 26 165 343ଶରତ ନାୟକ ପି ବୃ�ାବନ ନାୟକ ZUX0686154

�ୀ /46344 46 165 344େହମ ଦୁଗ= !ା ସଦନ ଦୁଗ= OR/12/089/220311

�ୀ /46345 36 165 345ଲ>9ୀ ଦୁଗ= !ା େସାମନାଥ ଦୁଗ= ZUX1039643

�ୀ /47346 76 165 346ପhୁ: ଦୁଗ= !ା ଧବଲୁ ଦୁଗ= OR/12/089/220304

ପ ୁ /47347 55 165 347ଜୟରାମ ଦୁଗ= ପି ଧବଲୁ ଦୁଗ= OR/12/089/220312

ପ ୁ /47348 54 165 348େବଣପୁ�ସାଦ ଦୁଗ= ପି ମେହ<ର ଦୁଗ= LSL2637635

�ୀ /47349 50 165 349ଯମନୁା ଦୁଗ= !ା ଜୟରାମ ଦୁଗ= OR/12/089/220313

�ୀ /47350 34 165 350!ପ1ା ଦୁଗ= !ା େବଣପୁ�ସାଦ ଦୁଗ= LSL2637643

�ୀ /47351 30 165 351ରnା ଦୁଗ= ପି ଜୟରାମ ଦୁଗ= ZUX0876433

ପ ୁ /47352 28 165 352ଶିବ ଦୁଗ= ପି ଜୟରାମ ଦୁଗ= ZUX0622100

�ୀ /47353 46 165 353ବିେନାଦିନି ଖରା !ା ପ�ାଣ ଖରା ZUX0823542

ପ ୁ /47354 27 165 354େଗାପାଲ ଖରା ପି ପ�ଲQ ାଦ ଖରା ZUX0686188

ପ ୁ /47355 74 165 355ଶରତ ଚ��  ସାହୁ ପି ଚକ�  ପାଣି ସାହୁ ZUX1273184

ପ ୁ /48356 32 165 356ଶ�ୀକା$ ମହାପାତ� ପି ଦାେମାଦର ମହାପାତ� ZUX0282442

ପ ୁ /49357 62 165 357ଝିମ ୁଖରା ପି ପଦ9 ନାଭ ଖରା LSL1346535

�ୀ /49358 45 165 358ଉଷା ଖରା !ା ଗେଣ<ର ଖରା LSL1348309

�ୀ /49359 45 165 359ପଣୁJମା ଖରା !ା ଝିମ ୁଖରା OR/12/089/220392

�ୀ /50360 57 165 360ଆେମନା ଖରା ପି ପଦ9 ନାଭ ଖରା OR/12/089/220393
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ପ ୁ /50361 48 165 361ଭୂଷମନ ଖରା ପି ପଦ9 ନାଭ ଖରା OR/12/089/220394

�ୀ /50362 31 165 362ଟୁନି ଖରା ପି ଅବଦୁଲ ଖରା ZUX0129866

ପ ୁ /50363 46 165 363ଗେଣ<ର ଖରା ପି ପଦ9 ନାଭ ଖରା ZUX1255330

�ୀ /50364 31 165 364େଗୗରୀ ଖରା ପି ଭୂଷମନ ଖରା ZUX0875971

�ୀ /51365 40 165 365ବିମଳା ଖରା !ା ଭୂଷମନ ଖରା LSL1346055

ପ ୁ /51366 50 165 366ତାରାେବଲ ଖରା ପି ପଦ9 ନାଭ ଖରା LSL1345230

�ୀ /51367 47 165 367ତୁଲସି ଖରା !ା ତାରାେବଳ ଖରା LSL1345438

ପ ୁ /52368 58 165 368ସାେମଲ ଖରା ପି ପଦ9 ନାଭ ଖରା OR/12/089/220389

�ୀ /52369 50 165 369େରବତୀ ଖରା !ା ସାେମଲ ଖରା OR/12/089/220390

�ୀ /52370 39 165 370ଭଗବତୀ ଖରା !ା ଜଗବ_ୁ ଖରା ZUX0622530

�ୀ /52371 32 165 371ଟିନା ଖରା ପି ସାେମଲ ଖରା ZUX0129841

ପ ୁ /52372 31 165 372ରାେଜଶ ଖରା ପି ସାେମଲ ଖରା ZUX0622233

ପ ୁ /52373 29 165 373ସଦାଶିବ ଖରା ପି ଭୂଷମନ ଖରା ZUX0622704

ପ ୁ /52374 28 165 374କାହ1 ୁ  ଖରା ପି ସାେମଲ ଖରା ZUX0686212

�ୀ /52375 23 165 375ପଦ9 ିନୀ ସାଗର !ା କାହ1 ୁ  ସାଗର ZUX1083682

ପ ୁ /53376 38 165 376ଗିରିଧର ଖରା ପି ରସିଦ ଖରା OR/12/089/220386

�ୀ /53377 38 165 377ଅନ1 ପhୂ= ନାୟକ !ା ରବି��  ନାୟକ LSL1345420

�ୀ /54378 52 165 378ଲ>9ୀ ବାଘ !ା ଭୀମେସନ ବାଘ ZUX1189786

�ୀ /54379 33 165 379ପାର ବାଘ !ା େବରୖାଗୀ ବାଘ ZUX0686394

�ୀ /54380 26 165 380ପoୁା?ଳି ବାଘ !ା ବୁpମ ବାଘ ZUX1229319

�ୀ /54381 55 165 381ସମାରୀ ବାଘ !ା କଈବର ବାଘା OR/12/089/218644

�ୀ /54382 40 165 382କମଲା ବାଘ ପି େକୖବଲ� ବାଘ OR/12/089/218645

�ୀ /54383 38 165 383!ପ1ା ବାଘ !ା ହାଡି ବାଘ LSL1345149

ପ ୁ /54384 34 165 384ବିEୁ� ବାଘ ପି ଭୀ� ବାଘ ZUX0622217

ପ ୁ /54385 38 165 385ହାଡି କାଘ ପି େକୖବଲ� କାଘ OR/12/089/218928

ପ ୁ /54386 30 165 386େଦମ$ ଟାକ�ି ପି କୃପାନ� ଟାକ�ି ZUX0622332

�ୀ /55387 24 165 387ଗାୟତ�ୀ ଖିଲ ମା ମାଳା ଖିଲ ZUX1211895

ପ ୁ /55388 58 165 388ପାତ�  ନାୟକ ପି ସବୁାସ ନାୟକ OR/12/089/218642

�ୀ /55389 50 165 389ତୁଳା ନାୟକ !ା ପାତ�  ନାୟକ OR/12/089/218643

ପ ୁ /55390 39 165 390ରବୀ��  ନାୟକ ପି ପାତ�  ନାୟକ LSL1345156

ପ ୁ /55391 38 165 391ସେୁର��  ନାୟକ ପି ପାତ�  ନାୟକ LSL1345164

ପ ୁ /55392 31 165 392ଉେପ��  ନାୟକ ପି ପାତ�  ନାୟକ ZUX0391854

�ୀ /55393 29 165 393ସ�9ତିେରଖା ନାୟକ !ା ରବୀ��  ନାୟକ ZUX0949362

�ୀ /55394 26 165 394!ାତୀ ନାୟକ !ା ସେୁର��  ନାୟକ ZUX0686261

�ୀ /55395 25 165 395ଜାମିନି ନାୟକ ପି ପାତ�  ନାୟକ ZUX0876441

�ୀ /55396 25 165 396ବି?ି ନାୟକ !ା ଉେପ��  ନାୟକ ZUX0876458

�ୀ /56397 45 165 397ସକୁା$ି େବେହରା !ା ଯତୀ��  େବେହରା ZUX0876524

�ୀ /56398 50 165 398କ�ୁନ ଚାଲାଣ !ା େସମନାଥ ଚାଲାଣ OR/12/089/220251

�ୀ /57399 75 165 399ପଦ9 ିନି ଦାସ !ା ଭିମ ଦାସ OR/12/089/220198

ପ ୁ /57400 55 165 400ଗେୁY<ରୀ ଦାସ ପି ଭିମ ଦାସ OR/12/089/220200

ପ ୁ /57401 39 165 401େଗୗର ଦାସ ପି ଭିମ ଦାସ OR/12/089/220220

�ୀ /57402 38 165 402ଶସୁା ଦାଶ !ା େଗୗର ଦାଶ LSL2709210

�ୀ /57403 41 165 403ରତନି ପରଜା ପି େମଟା ପରଜା ZUX0685743

ପ ୁ /58404 52 165 404ଆଉେସଦ େକବି ପି ଯସପ େକବି LSL2709236

�ୀ /58405 40 165 405ସୀତା ନାୟକ !ା ଟB ନାୟକ LSL2630382

ପ ୁ /59406 70 165 406ନରସି� ସଯ�: ପି ଭa ସଯ�: OR/12/089/220203

�ୀ /59407 58 165 407ଶଶ ିସଯୁ�: !ା ନରସିଂହ ସଯୁ�: OR/12/089/220204

ପ ୁ /60408 24 165 408ଆନ� ନାୟକ ପି ଭୀମା ନାୟକ ZUX1052687

�ୀ /60409 60 165 409ରାଧା ବାରିକ !ା ମ�ତୁ ବାରିକ LSL2630408

ପ ୁ /60410 55 165 410ଭିମ ନାୟକ ପି ଧବୁଳ ୁନାୟକ OR/12/089/220157

�ୀ /60411 42 165 411କମୁାରି ନାୟକ !ା ଭିମ ନାୟକ OR/12/089/220158

�ୀ /60412 40 165 412ଝୁନୁ ନାୟକ !ା େଦବ ନାୟକ LSL2635431

ପ ୁ /60413 38 165 413େଦବ ନାୟକ ପି ଧବୁଳୁ ନାୟକ OR/12/089/220159

�ୀ /60414 24 165 414ସସ9ିତା ନାୟକ !ା ଆନ� ନାୟକ ZUX1086370

�ୀ /61415 70 165 415ପଦ9 ା ନାୟକ !ା ଘାସି ନାୟକ OR/12/089/220209

ପ ୁ /61416 50 165 416ଗୀରିଧର ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ OR/12/089/220210

�ୀ /61417 40 165 417େଶାଭା ନାୟକ !ା ଗିରିଧର ନାୟକ LSL2637718

�ୀ /61418 39 165 418ଶଶିୁଳା ନାୟକ !ା ପhୂ:ଚ��  ନାୟକ ZUX0621946

ପ ୁ /61419 22 165 419ମଦନ ସନୁା ପି ନିଳକV ସନୁା ZUX1128453

ପ ୁ /62420 32 165 420ବିEୁ ପ�ସାଦ ନାଗ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ନାq ZUX0622241

�ୀ /63421 53 165 421ଅ?ନା ମିଶ� !ା କାଳି ଚରଣ ରଥ ZUX0440628

ପ ୁ /63422 45 165 422ରାମଚ��  ନାୟକ ପି ଲଉଚନ ନାୟକ OR/12/089/220265
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�ୀ /63423 40 165 423ତୁଳସି ନାୟକ !ା ରାମଚ��  ନାୟକ OR/12/089/220266

�ୀ /63424 38 165 424ଲଳିତା ନାୟକ ପି ଲଉଚନ ନାୟକ OR/12/089/220267

ପ ୁ /63425 27 165 425େହମ$ ନାୟକ ପି ରାମଚ��  ନାୟକ ZUX0686360

ପ ୁ /63426 59 165 426କାଳି ଚରଣ ରଥ ପି ସଦାଶିବ ରଥ ZUX0440479

�ୀ /63427 26 165 427ଆରାଧନା ରଥ ପି କାଳିଚରଣ ରଥ ZUX0686238

ପ ୁ /64428 50 165 428ବିଦ�ାଧର ନାୟକ ପି ବିନା ନାୟକ OR/12/089/220268

ପ ୁ /64429 28 165 429ସରତ ନାୟକ ପି ବିଦ�ାଧର ନାୟକ ZUX0686337

�ୀ /65430 60 165 430ଦରସିମା ନାଗ !ା ଠାକରୁପ�ସାଦ ନାଗ OR/12/089/220215

ପ ୁ /66431 60 165 431ଲେ2ାଦର ନାୟକ ପି ସ2ାରୁ ନାୟକ OR/12/089/220141

�ୀ /66432 55 165 432ଚାମରାଣି ନାୟକ !ା ଲେ2ାଦର ନାୟକ OR/12/089/220142

ପ ୁ /66433 37 165 433ପ�ଶା$ ନାୟକ ପି ଲେ2ାଦର ନାୟକ LSL2635423

�ୀ /66434 33 165 434କମୁାରୀ ନାୟକ !ା ପ�ଶା$ ନାୟକ LSL2635472

ପ ୁ /66435 22 165 435ରୁେପଶ ନାୟକ ପି ଲେ2ାଦର ନାୟକ ZUX1183706

ପ ୁ /66436 33 165 436କିEା ଚ��  ସାଗର ପି କାଶିନାଥ ସାଗର ZUX0439851

�ୀ /67437 50 165 437ତିଲ`ମ ନାୟକ !ା କସୁ ୁନାୟକ OR/12/089/220144

�ୀ /68438 42 165 438ବାସ$ି ସାଗର !ା କାସିନାତ ସାଗର OR/12/089/220169

ପ ୁ /68439 31 165 439ବାବୁଲା ସାଗର ପି କାଶିନାଥ ସାଗର ZUX0439844

ପ ୁ /69440 35 165 440କମୁାର ନାୟକ ପି ନିଳା ନାୟକ ZUX0861823

�ୀ /70441 41 165 441ବାଲ ନାୟକ !ା ଜଗନ1 ାଥ ନାୟକ ZUX1141282

ପ ୁ /70442 40 165 442ଜଗନାଥ ନାୟକ ପି ପଦ9 ନାଭ ନାୟକ OR/12/089/220136

�ୀ /70443 38 165 443ସ_�ାରାଣି ନାୟକ !ା ଜଗନାଥ ନାୟକ OR/12/089/220137

ପ ୁ /70444 60 165 444ଲାଲୁ !ାଇଁ ପି କିେଶାର !ାଇଁ ZUX0440644

�ୀ /70445 56 165 445େରଣକୁା !ାଇଁ !ା ଲାଲୁ !ାଇଁ ZUX0440487

ପ ୁ /71446 50 165 446ସଦା ରାଉତ ପି ସକୃୁ ରାଉତ OR/12/089/220176

�ୀ /71447 48 165 447ଯଶ ରାଉତ !ା ସଦାନ� ରାଉତ OR/12/089/220177

ପ ୁ /71448 38 165 448ବସ$ ରାଉତ ପି ସଦା ରାଉତ LSL1460286

�ୀ /71449 29 165 449ସାବି ରାଉତ ପି ସଦା ରାଉତ ZUX0875963

�ୀ /71450 23 165 450ନୀତା ରାଉତ ପି ସଦା ରାଉତ ZUX1068188

ପ ୁ /72451 34 165 451ବନମାଳି କପାଟ ପି ନିର?ନ କପାଟ ZUX0686139

�ୀ /72452 30 165 452ବାସ$ି କପାଟ !ା ବନମାଳି କପାଟ ZUX0686121

ପ ୁ /72453 55 165 453ରାମଚ��  ରାଉତ ପି ସକୃୁ ରାଉତ OR/12/089/220174

�ୀ /72454 50 165 454ଦଇମତି ରାଉତ !ା ରାମଚ��  ରାଉତ OR/12/089/220175

�ୀ /72455 39 165 455ମଂଜୁଳା ରାଉତ ପି ରାମଚ��  ରାଉତ LSL1460609

ପ ୁ /72456 30 165 456ନବୀନ ଚ��  ରାଉତ ପି ରାମଚ��  ରାଉତ ZUX0622282

�ୀ /72457 27 165 457ଗରୁୁବାରୀ ସାଗର !ା ଅଭି ସାଗର ZUX0685867

�ୀ /73458 50 165 458ପଦ9 ିନି ରାଉତ !ା ହରିc��  ରାଉତ OR/12/089/220173

ପ ୁ /73459 39 165 459ଶBର ରାଉତ ପି ହରିc��  ରାଉତ LSL1460633

�ୀ /73460 34 165 460ରଜି ରାଉତ !ା ଶBର ରାଉତ LSL2637684

�ୀ /73461 28 165 461ରଶ9ୀ ରାଉତ ମା ପଦ9 ିନୀ ରାଉତ ZUX0686600

�ୀ /74462 75 165 462ବିଦୁ ଲତା ଦାସ !ା ମନେମାହନ ଦାସ OR/12/089/220055

ପ ୁ /74463 55 165 463ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ମନେମାହନ ଦାସ OR/12/089/220056

�ୀ /74464 50 165 464ରଶ9ତିା ଦାସ !ା ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ LSL1345271

ପ ୁ /74465 23 165 465ସ?ିତ କମୁାର ଦାସ ପି ସେରାଜ କମୁାର ଦାସ ZUX1138395

ପ ୁ /75466 53 165 466ଜଗନାଥ ଖସଲା ପି ସଦନ ଖସଲା ZUX1323351

�ୀ /75467 42 165 467କ$ୁଳା ଖସଲା !ା ଜଗନାଥ ଖସଲା OR/12/089/220416

ପ ୁ /75468 30 165 468ଅେଶାକ େଖାସଲା ପି ପଦ9 ନ େଖାସଲା ZUX0440297

�ୀ /75469 26 165 469କାଜଲ େଖାସQ ା ପି ଜଗନ1 ାଥ େଖାସQ ା ZUX0686766

ପ ୁ /75470 26 165 470ନାେଗ��  ନାଗ ପି ନାଗ ୁନାଗ ZUX0686063

ପ ୁ /76471 41 165 471ପଦ9 ନ ଖସଲା ପି ସଦନ ଖସଲା OR/12/089/220417

�ୀ /76472 39 165 472େରବତି ଖସଲା !ା ପଦ9 ନ ଖସଲା OR/12/089/220418

�ୀ /76473 27 165 473ବି�ିଆ ଖସଲା ପି ପଦ9 ନ ଖସଲା ZUX0673293

ପ ୁ /77474 47 165 474ନବ କିେଶାର ନ� ପି ପ�ଫୁଲ ନ� LSL2629954

�ୀ /77475 42 165 475ସେରାଜିନୀ ନ� !ା ନବ କିେଶାର ନ� LSL2709186

�ୀ /78476 44 165 476ଦୀନା ଖସଲା !ା ଅd ୁ:ନ ଖସଲା LSL1346410

ପ ୁ /78477 55 165 477ଅଜୁ: ନ େଖାସଲା ପି େକଶବ େଖାସଲା LSL1348317

ପ ୁ /78478 25 165 478କିଶନ େଖାସଲା ପି ଅଜୁ: ନ େଖାସଲା ZUX0876490

�ୀ /78479 29 165 479ମଣିମା େଖାସQ ା !ା ଗYୁା େଖାସQ ା ZUX1189729

�ୀ /78480 23 165 480େରଣ ୁେଖାସQ ା ପି ଅଜୁ: ନ େଖାସQ ା ZUX1228576

�ୀ /79481 38 165 481ମିନତୀ ଟାକ� ି !ା େଦେବ��  ଟାକ� ି ZUX0668442

�ୀ /80482 60 165 482େଗୗରି େବନିଆ !ା କଶୁ େବନିଆ OR/12/089/220431

�ୀ /80483 50 165 483ସ�ୁରମଣି େବନିଆ !ା ଲଛମନ େବନିଆ OR/12/089/220432

�ୀ /80484 51 165 484ରାଇମତି େଖାସଲା !ା ମନ େଖାସଲା LSL1518034
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�ୀ /80485 51 165 485ରାଇମତି କମୁଝରିଆ !ା ଚ��  କମୁଝରିଆ LSL1518631

�ୀ /81486 44 165 486ସ2ାରି ଖସଲା !ା େଲଲି ଖସଲା OR/12/089/220435

ପ ୁ /81487 40 165 487ହରିହର ଖସଲା ପି ଲିଲି ଖସଲା LSL1517838

ପ ୁ /82488 49 165 488ଭିମ ଖସଲା ପି େକସବ ଖସଲା OR/12/089/220437

�ୀ /82489 45 165 489ପାବ: ତି ଖସଲା !ା ଭିମ ଖସଲା OR/12/089/220438

ପ ୁ /82490 38 165 490ନବୀନ େଖାସQ ା ପି ଭୀମ େଖାସQ ା ZUX0685792

�ୀ /83491 38 165 491ଶକ$ୁଳା େଖାସଲା !ା ଅଭିମନ� ୁେଖାସଲା LSL2635555

ପ ୁ /83492 40 165 492ଅଭିମନ� ୁେଖାସଲା ପି ବjକା େଖାସଲା LSL2635563

ପ ୁ /83493 29 165 493ଗେଣଶ େଖାସQ ା ପି ବjକା େଖାସQ ା ZUX0622571

�ୀ /85494 40 165 494ଲତା େବନିଆ !ା ଲ>9ଣ େବନିଆ LSL1346048

ପ ୁ /85495 58 165 495ଆବଦୁଲା ଖରା ପି ପଦ9 ନାଭ ଖରା OR/12/089/220387

�ୀ /86496 50 165 496ଭାନୁମତି େବନିଆ !ା ଗYୁ େବନିଆ OR/12/089/220460

�ୀ /86497 44 165 497ପାବ: ତୀ େବନିୟା ପି ଗYୁା େବନିୟା ZUX1183920

�ୀ /86498 38 165 498ସର!ତୀ େବନିଆ ପି ଗYୁ େବନିଆ LSL1518497

�ୀ /86499 37 165 499ରୁକ9 ଣୀ େବନିଆ ପି ଗYୁ େବନିଆ LSL1518596

ପ ୁ /86500 33 165 500ସେ$ାଷ େବନିଆ ମା ଭାନୁମତୀ େବନିଆ ZUX0130898

�ୀ /86501 31 165 501ଅ2ିକା େବନିଆ !ା ସେ$ାଷ େବନିଆ ZUX0281865

�ୀ /86502 28 165 502େଜ�ାତିରାଣୀ େବନିଆ !ା ରାମ େବନିଆ ZUX0622076

ପ ୁ /86503 29 165 503ରାମ େବନିଆ ପି ଗYୁ େବନିଆ ZUX0622084

�ୀ /86504 47 165 504ରଶ9 ି ସାହୁ !ା େନତ� ାନ� ସାହୁ LSL1451194

ପ ୁ /86505 46 165 505ରାେଜ��  ସାହୁ ପି ପରୁୁଷ`ମ ସାହୁ ZUX0440255

�ୀ /88506 42 165 506ଲଳିତା ହ$ାଳ !ା ଶାମ ହ$ାଳ OR/12/089/220463

ପ ୁ /88507 39 165 507ବୁଡୁ ହ$ାଳ ପି ଗବରୁ ହ$ାଳ ZUX0687004

�ୀ /88508 31 165 508ରଜନୀ ହ$ାଳ !ା ବୁଡୁ ହ$ାଳ ZUX0687012

ପ ୁ /88509 29 165 509େଗାବି�ା ହ$ାଳ ପି ଶ�ାମ ହ$ାଳ ZUX0622811

�ୀ /88510 24 165 510େବଜୖୟ$ି ଖରା !ା ଲୁଲୁ ଖରା ZUX1013143

�ୀ /88511 24 165 511ସସ9ିତା ନାୟକ !ା ଆନ� ନାୟକ ZUX1183730

ପ ୁ /89512 48 165 512କାରିମ ଖାନ ପି ହକିମ ଖାନ OR/12/089/220464

�ୀ /89513 43 165 513ଖସୁJଦା ଖାନ !ା କାରିମ ଖାନ OR/12/089/220465

�ୀ /89514 28 165 514େରଶମା ଖrf ପି କାରି� ଖାf ZUX0622191

�ୀ /89515 26 165 515େରଜୱାf ଖାf ପି କରିf ଖାନ ZUX0686618

ପ ୁ /89516 24 165 516ଗଫର ଖାନ ପି କରିମ ଖାନ ZUX1228287

�ୀ /90517 40 165 517ଗରୁୁବାରି ନାଗ !ା ମନୁା ନାଗ LSL1348259

�ୀ /91518 34 165 518ସଚିୁତ� ା ଦାସ ପି ଶ�ୀବS ଦାସ ZUX0440537

ପ ୁ /91519 35 165 519ଅେଶାକ ଝା ପି ଚତୁଭୁ: ଜ ଝା ZUX0130773

�ୀ /91520 26 165 520କମୁ କମୁ ଝା !ା ଅେଶାକ ଝା ZUX1230143

ପ ୁ /91521 29 165 521ଋତୁ ପ�ଭାତ ମିଶ� ପି ପ�ଦିପ କମୁାର ମିଶ� ZUX0440198

ପ ୁ /91522 40 165 522ଜଗଦୀଶ ନାଗ ପି େକୖଳାସ ନାଗ LSL1460427

ପ ୁ /91523 37 165 523ଗିରି ସାଗର ପି ବାବୁଲା ସାଗର ZUX0622696

�ୀ /91524 34 165 524ନବୀନା ସାଗର !ା ଗିରି ସାଗର ZUX0622415

�ୀ /92525 60 165 525ମେନାରମା ଝା , !ା ଜୟକା$ ଝା , OR/12/089/220012

�ୀ /92526 58 165 526ଭାବ ଚ�� ିକା େଦବୀ !ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ� ZUX1230218

�ୀ /92527 64 165 527ଜୟକା$ ଝା ପି ମaିୁ କା$ ଝା OR/12/089/220011

ପ ୁ /92528 55 165 528ଜଗନ1 ାଥ ଝା ପି ମaିୁକା$ ଝା OR/12/089/220013

ପ ୁ /92529 38 165 529ସଧୁୀର ଝା ପି ଜୟକା$ ଝା LSL1345933

ପ ୁ /92530 31 165 530ସନିୁ] କମୁାର ଝା ପି ଜୟକା$ ଝା ZUX0440016

�ୀ /92531 26 165 531ପ�ିୟBା ଝା !ା ସଧିୁର ଝା ZUX0876227

ପ ୁ /92532 56 165 532ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ� ପି ଅଚ�ତୁାନ� ମିଶ� ZUX1229301

ପ ୁ /92533 24 165 533!ୟଂ ପ�ତ�ଷୁ ମିଶ� ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ� ZUX0876037

ପ ୁ /93534 60 165 534ଚତୁଭୁ: ଜ ଝା . ପି ମaିୁ କା$ା . OR/12/089/220014

�ୀ /93535 50 165 535କଉଶଲ�ାଝା . !ା ଚତୁଭୁ: ଜ . OR/12/089/220015

ପ ୁ /93536 40 165 536ସେ$ାଷ ଝା ପି ଚତୁଭୁ: ଜ ଝା LSL1345180

ପ ୁ /93537 35 165 537ରାେଜଶ ଝା ପି ପେରଶନାଥ ଝା ZUX0130633

�ୀ /93538 30 165 538ରୀନା ଝା !ା ସେ$ାଷ ଝା ZUX0622761

ପ ୁ /93539 61 165 539ଶି ବି ପBଜ ଖରା ପି ଏମ ପBଜ ଖରା OR/12/089/220478

�ୀ /93540 55 165 540କଳାବତି ଖରା !ା ଶ ବି ପBଜ ଖରା OR/12/089/220479

ପ ୁ /93541 44 165 541ତ�ୀନାଥ ଖରା ପି ଶି ବି ପBଜ ଖରା OR/12/089/220480

ପ ୁ /93542 24 165 542ହରିହର ଖରା ପି ତ�ିନାଥ ଖରା ZUX0876177

ପ ୁ /94543 60 165 543ସଦାଶିବ ସି� ପି ହରିହର ସି� OR/12/089/220484

�ୀ /94544 52 165 544େଜମା ସିଂ !ା ସଦାଶିବ ସିଂ LSL1346063

ପ ୁ /95545 50 165 545ଅd ୁ:ନ ସିଂ ପି କୀ`:ନ ସିଂ OR/12/089/220492

�ୀ /95546 50 165 546କମୁାରି ସିଂ !ା କି`:ନ ସିଂ ZUX0681395

9 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀB !ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /95547 40 165 547ଭାରତୀ ସିଂ !ା ଅଜୁ: ନ ସିଂ LSL1346394

ପ ୁ /95548 39 165 548ହରିହର ସିଂ ପି କୀ`:ନ ସିଂ LSL1345214

�ୀ /96549 60 165 549ରାଧା ହ$ାଳ !ା ଜଗନ1 ାଥ ହ$ାଳ LSL2635407

ପ ୁ /96550 40 165 550ବିଜୟ ହ$ାଳ ପି ଜଗନ1 ାଥ ହ$ାଳ LSL2635548

�ୀ /96551 38 165 551ସନିୁତା ହ$ାଳ !ା ବିଜୟ ହ$ାଳ LSL1518547

�ୀ /96552 37 165 552ବାସ$ୀ ହ$ାଳ !ା ସେୁରଶ ହ$ାଳ LSL1519099

�ୀ /96553 64 165 553ମାଣିକ ନାଗ !ା ଅଭି ନାଗ LSL1518430

ପ ୁ /97554 43 165 554ମେୁକଶ ଖରା ପି କୃE ଚ��  ଖରା LSL1345412

�ୀ /97555 35 165 555ଲ>9ୀ ଖରା !ା ମେୁକଶ ଖରା ZUX0391904

�ୀ /97556 23 165 556ନ�ିf ଖରା !ା ମେନାଜ ଖରା ZUX1073105

�ୀ /98557 29 165 557ସ�ୀତା ହ$ାଳ !ା େଗାବି�ା ହ$ାଳ ZUX0622183

�ୀ /98558 44 165 558ରାଜୁ ନାଇକ ପି େଜନା ନାଇକ OR/12/089/220444

ପ ୁ /98559 29 165 559ଉମାକା$ ନାୟକ ପି ରାଜୁ ନାୟକ ZUX0623082

�ୀ /98560 43 165 560ବାସ$ୀ ନାୟକ ପି େଜନା ନାୟକ ZUX0130641

�ୀ /98561 34 165 561କମୁାରୀ ନାୟକ !ା ରାଜୁ ନାୟକ ZUX0130906

�ୀ /99562 52 165 562େସାନାଲି ଚା,ରଜୀ !ା ସରୁଜିତ ଚା,ରଜୀ ZUX0775304

ପ ୁ /99563 33 165 563ଶBର ହରିଜନ ପି ଶ�ୀବS ହରିଜନ ZUX0949339

�ୀ /99564 32 165 564ଲ>9ୀ ହରିଜନ ପି ଶBର ହରିଜନ ZUX0949321

ପ ୁ /99565 39 165 565ନେର��  ନାୟକ ପି େଗାବି� ନାୟକ ZUX1183888

ପ ୁ /99566 60 165 566େଦବ ପା�ି ପି ଗବଧ:ନ ପା�ି OR/12/089/220441

�ୀ /99567 50 165 567ଲଖ9 ି ପା�ି !ା େଦବ ପା�ି OR/12/089/220442

ପ ୁ /99568 38 165 568ବାଲୁ ପା�ି ପି େଗାରା ପା�ି ZUX0130658

�ୀ /99569 37 165 569ଧେବନ ପା�ୀ !ା ବାଲୁ ପାtଗୀ ZUX0875989

�ୀ /99570 48 165 570ସାବିତ�ି  େରୗତ !ା ନେର��  ନାFକ ZUX0775270

ପ ୁ /100571 35 165 571ଗିରି ଖରା ପି ଶ�ାମ ଖରା ZUX0622456

�ୀ /100572 31 165 572ଦିରଜା ଖରା !ା ଗିରି ଖରା ZUX0622472

�ୀ /101573 55 165 573ମଣି ଖରା !ା ମଧ ୁଖରା OR/12/089/220345

�ୀ /101574 39 165 574ଶଶି ଖରା ପି ମଧ ୁଖରା OR/12/089/220346

ପ ୁ /101575 38 165 575ତୁଳସି ଖରା ପି ମଧ ୁଖରା OR/12/089/220347

ପ ୁ /101576 34 165 576ରାେଜଶ ଖରା ପି ମଧ ୁଖରା ZUX0622845

ପ ୁ /101577 30 165 577ଜିତୁ ଖରା ପି ମଧ ୁଖରା ZUX0622878

ପ ୁ /101578 36 165 578ପଦ9 ନ ଖରା ପି ମଧ ୁଖରା ZUX0622860

�ୀ /102579 55 165 579କିରାଣୀ ସନୁା !ା ସଦନ ସନୁା ZUX0681403

ପ ୁ /102580 35 165 580ହଳ ସନୁା ପି େଫରି ସନୁା OR/12/089/220353

ପ ୁ /102581 29 165 581ଉ`ମ ସନୁା ପି ଗଣପତି ସନୁା ZUX0876011

�ୀ /102582 27 165 582ସାମରୀ ସନୁା !ା ଉ`ମ ସନୁା ZUX1228600

ପ ୁ /102583 24 165 583ରାମ ୁସନୁା ପି ଗଣପତି ସନୁା ZUX0876029

�ୀ /103584 48 165 584େସୗରୀ ଖରା !ା ସବୁାସ ଖରା OR/12/089/220338

ପ ୁ /103585 31 165 585ରାମ ଖରା ପି ସବୁାସ ଖରା ZUX0686170

�ୀ /103586 26 165 586ସାବ�ା ଖରା ପି ସବୁାସ ଖରା ZUX0686386

�ୀ /104587 65 165 587ନୂଆମଣି ଚାଲାଣ ପି ମ�ଳା ଚାଲାଣ OR/12/089/220245

ପ ୁ /104588 25 165 588ଦୀପକ ଚାଲାଣ ପି ଭରତ ଚାଲାଣ ZUX0949230

�ୀ /104589 38 165 589ବୃ�ା ହ$ାଳ !ା ବିEୁ ହ$ାଳ LSL2630358

�ୀ /104590 50 165 590ଚଇତୀ ଖରା ପି େତୗଳ ଖରା OR/12/089/220745

ପ ୁ /104591 33 165 591ପୀତନ ଖରା ମା େଚତିୖ ଖରା ZUX0687079

ପ ୁ /104592 30 165 592ତ�ିନାଥ ଖରା ପି ଶ�ୀନିବାସ ଖରା ZUX0823633

ପ ୁ /104593 29 165 593ରେମଶ ଖରା ପି ଶ�ୀନୀବାସ ଖରା ZUX0687087

�ୀ /104594 27 165 594ସରuତୀ ଖରା !ା ତ�ିନାଥ ଖରା ZUX0687053

�ୀ /104595 26 165 595କମଳା ଖରା !ା ପିତିନ ଖରା ZUX0687061

ପ ୁ /104596 36 165 596ଦିବାf ଖରା ପି ତଇଳ ଖରା ZUX0949008

�ୀ /104597 29 165 597ରାେହଲ ଖରା !ା ଦିବାନ ଖରା ZUX0949206

�ୀ /104598 28 165 598ପପିତା ରାଣୀ ଖରା !ା ଦିବାf ଖରା ZUX0949149

�ୀ /105599 28 165 599ରୀନା େବେହରା ପି ଭାvର େବେହରା ZUX0685693

�ୀ /105600 32 165 600ଭାରତି ଚାଲାମ ପି ଭରତ ଚାଲାନ ZUX0685701

ପ ୁ /105601 47 165 601ଭରତ ଚାଲାଣ ପି ନିଳାnର ଚାଲାଣ OR/12/089/220246

�ୀ /105602 45 165 602ଧନୀpା ଚାଲାଣ !ା ଭରତ ଚାଲାଣ LSL2629921

ପ ୁ /105603 42 165 603ତିେରf ଚାଲାନ ପି ମ�ଳା ଚାଲାନ LSL1517853

�ୀ /105604 33 165 604ଜୁଲି ଚାଲାଣ !ା ଜଗଦୀଶ ଚାଲାଣ ZUX0130567

ପ ୁ /105605 31 165 605କିେଶାର କମୁାର ଚଲାଣ ପି ଭରତ ଚଲାଣ ZUX0282558

�ୀ /105606 33 165 606େଶୖଳବାଳା ନାୟକ !ା ତିେରନ ଚଲାଣ ZUX0823658

�ୀ /106607 84 165 607ସଇତା ବାଗ !ା ତ�ିେଲାଚନ ବାରିକ LSL1518521

ପ ୁ /106608 46 165 608ନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ତ�ିେଲାଚନ ବାରିକ LSL2629384

10 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀB !ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /106609 42 165 609ଲଳିତା ବାରିକ !ା ନାରାୟଣ ବାରିକ LSL2630325

ପ ୁ /106610 34 165 610ଅଜୁ: ନ ବାରିକ ପି ନିର?ନ ବାରିକ ZUX0391870

�ୀ /106611 29 165 611େବଜୖ$ି ବାରିକ !ା ଅଜୁ: ନ ବାରିକ ZUX0687145

ପ ୁ /106612 29 165 612ରୁପକ ଚାଲାଣ ପି ଭରତ ଚାଲାଣ ZUX0686634

�ୀ /106613 50 165 613ପhୁJମା ସାଗର !ା ମିନ ସାଗର OR/12/089/220231

ପ ୁ /107614 32 165 614େକାଶିଳ ଖରା ପି ପ,ନାୟକ ଖରା ZUX0622621

�ୀ /107615 26 165 615ସବିତା ଖରା !ା ତାରିଣୀ ସାଗର ZUX0686444

�ୀ /107616 26 165 616କବିତା ଖରା !ା ବାଦଲ ଖରା ZUX0686303

�ୀ /107617 25 165 617କାଜଲ ଖରା !ା େକାଶିଳ ଖରା ZUX0876003

ପ ୁ /108618 48 165 618ସାଫି େବଗ ପି କାରିମ େବଗ ZUX0876102

�ୀ /108619 41 165 619ଯବିୁଦା େବଗ� !ା ସାଫି େବଗ OR/12/089/220229

�ୀ /108620 40 165 620ହି�ୁ ପେଟଲ !ା ଜୟନାରାୟଣ ପେଟଲ OR/12/089/220228

ପ ୁ /108621 32 165 621ତାରିଣୀ ସାଗର ପି ମୀନ ସାଗର ZUX0368035

ପ ୁ /109622 62 165 622ଭାvର ଷାଗର ପି ମଧ ୁଷାଗର OR/12/089/220234

�ୀ /109623 50 165 623େପ�ମ କମୁାରୀ ସାଗର !ା ଭାvର ସାଗର OR/12/089/220235

ପ ୁ /110624 50 165 624ହରି ଷାଗର ପି ଭାvର ଷାଗର OR/12/089/220236

�ୀ /110625 48 165 625ମଦନା ଷାଗର !ା ହରି ଷାଗର OR/12/089/220237

ପ ୁ /110626 39 165 626ନାରାୟଣ ସାଗର ପି ଭାvର ସାଗର LSL1345222

ପ ୁ /110627 38 165 627ଲାଲୁ ସାଗର ପି ଭାvର ସାଗର LSL1346436

�ୀ /110628 30 165 628ନିଧୀ ସାଗର !ା ଲାଲୁ ସାଗର ZUX0687194

ପ ୁ /110629 27 165 629କୃE ସାଗର ପି ହରି ସାଗର ZUX0686584

�ୀ /110630 26 165 630ଅ?ନା ସାଗର ପି ହରି ସାଗର ZUX0686329

�ୀ /110631 26 165 631ବୃ�ା ସାଗର ପି ଭାvର ସାଗର ZUX0686436

�ୀ /111632 41 165 632ମାଳା ଖିଲ !ା ସେୁର��  ଖିଲ OR/12/089/220196

�ୀ /111633 26 165 633କ$ିୁ ଖିଲ ପି ସେୁର��  ଖିଲ ZUX0685750

ପ ୁ /112634 56 165 634ପ�ାଣ ଖରା ମା େହମ ଖରା ZUX0876094

�ୀ /112635 41 165 635ପଦ9 ା ଖରା !ା ପ�ାନ ଖରା OR/12/089/220243

ପ ୁ /112636 37 165 636ଜଗବ_ୁ ଖରା ପି ଶିବ ଖରା ZUX0623124

ପ ୁ /112637 27 165 637ଅବତାର ଖରା ପି ପ�ାଣ ଖରା ZUX0687103

ପ ୁ /112638 25 165 638ରାମ ଖରା ପି ପ�ାଣ ଖରା ZUX0949248

�ୀ /113639 39 165 639େକୗଶଳା ଖରା !ା ବନମାଳି ଖରା OR/12/089/220241

ପ ୁ /113640 31 165 640ହରିc��  ଖରା ପି ବନମାଳି ଖରା ZUX0686642

ପ ୁ /113641 21 165 641ଭାଗିରଥି ଖରା ମା େକୗଶଲ�ା ଖରା ZUX1138551

�ୀ /114642 45 165 642ଭଗବତି ଦାସ !ା ମହନ ଦାସ OR/12/089/220202

�ୀ /114643 30 165 643ଲିଲି ଦାସ ମା ଭଗବତି ଦାସ ZUX0876409

ପ ୁ /115644 59 165 644ପାରସ ନାଥ ଝା ପି !ରୁପ ଲାଲ ଝା LSL1348341

�ୀ /115645 52 165 645ପଦ9 ୀନି ଝା !ା ପାରସନାଥ ଝା LSL1348226

�ୀ /115646 50 165 646ନମିତା ଝା !ା ଜଗନ1 ାଥ ଝା LSL1348234

ପ ୁ /115647 36 165 647ରାେଜଶ କମୁାର ଝା ପି ପାରସନାଥ ଝା ZUX0282582

�ୀ /115648 31 165 648ସନମ ଝା ପି ପାରଶ ନାଥ ଝା ZUX0440073

ପ ୁ /115649 28 165 649ଅମିe କମୁାର ଝା ପି ପାରସନାଥ ଝା ZUX0622670

ପ ୁ /115650 24 165 650ରାଜକିରଣ ଝା ପି ଜଗନ1 ାଥ ଝା ZUX0949123

�ୀ /115651 48 165 651ସମିୁତା ମହାପାତ� - ଦୀପକ କର ZUX1194802

�ୀ /115652 48 165 652ର?ିତା ସାହୁ !ା ସେ$ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX0130880

ପ ୁ /115653 47 165 653ସେ$ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଯଧିୁ^ିର ସାହୁ ZUX0282475

�ୀ /116654 47 165 654ଚZା ଦାସ !ା ଅBଶାନ ଦାସ LSL2709244

�ୀ /117655 45 165 655ଧାମJକ ସଯୁ�: !ା କା J̀କ ସଯୁ�: OR/12/089/220816

�ୀ /117656 39 165 656ଚା�ୁ ସଯୂ�: !ା ଗେଣଷ ସଯୂ�: LSL2629715

ପ ୁ /117657 26 165 657ଲ>9ଣ ସଯୂ�: ପି କା J̀କ ସଯୂ�: ZUX0876425

�ୀ /117658 24 165 658ଅନ1 ପhୂ= ସଯୂ�: ପି କା J̀କ ସଯୂ�: ZUX0949016

�ୀ /118659 39 165 659ସସ9ିତା କମୁାରୀ ମହାପାତ� ପି ପ�ଭାକର ମହାପାତ� LSL1444405

�ୀ /118660 50 165 660ସବୁh: ସାଗର !ା ରାମ ସାଗର ZUX0668483

�ୀ /119661 52 165 661କମୁଦିୁନୀ ସାଗର !ା ଲବ ସାଗର ZUX0130682

�ୀ /119662 29 165 662ରଶ9ୀ ସାଗର ପି ଇ<ର ଚ��  ସାଗର ZUX0622654

�ୀ /119663 50 165 663େସବତି ସଯୁ�: !ା ଶ�ାମ ସଯୁ�: OR/12/089/218435

�ୀ /120664 70 165 664ସଶୁ�ୀ ନାୟକ !ା କୃEେକଶି ନାୟକ OR/12/089/218440

�ୀ /120665 59 165 665ସନୁାମଣି ନାୟକ !ା େଗାରା ନାୟକ ZUX0439836

ପ ୁ /120666 49 165 666ନ� ନାୟକ ପି ଅଜୁ: ନ ନ� ZUX0439760

�ୀ /120667 44 165 667କନିୁ ନାୟକ ପି କୃEେକଶି ନାୟକ OR/12/089/218442

ପ ୁ /120668 41 165 668େମାହନ ମରୁଲୀ ନାୟକ ପି କୃEେକଶୀ ନାୟକ OR/12/089/218443

ପ ୁ /120669 35 165 669ପଦ9 ନ ନାୟକ ପି େଗାରା ନାୟକ ZUX0439810

�ୀ /120670 31 165 670ରିBି ନାୟକ !ା ପଦ9 ନ ନାୟକ ZUX0876516

11 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀB !ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /120671 42 165 671ଡ2ରୁୁ ପରଜା ପି େଗାପି ପରଜା ZUX0949255

�ୀ /120672 41 165 672ରୀନା ପରଜା !ା ଡ2ରୁ ପରଜା LSL2629772

ପ ୁ /121673 38 165 673ବାଲାଜୀ ନାୟକ ପି କୃEେକଶି ନାୟକ LSL1345172

�ୀ /122674 55 165 674ଧେବf ଜାନୀ !ା ଡ2 ଜାନୀ OR/12/089/220868

ପ ୁ /123675 20 165 675ଯଯାତିେକଶରୀ େବେହରା ପି ଯତୀ��  େବେହରା ZUX1326255

�ୀ /125676 55 165 676ସ2ାରି ହ$ାଳ !ା ବଳି ହ$ାଳ OR/12/089/219065

ପ ୁ /125677 45 165 677ଦୟା ହ$ାଳ ପି ବଳି ହ$ାଳ OR/12/089/219068

�ୀ /125678 41 165 678ବୃ�ା ହ$ାଳ !ା ଦୟା ହ$ାଳ OR/12/089/219069

�ୀ /125679 32 165 679ମାଳତି ହ$ାଳ !ା କୃE ହ$ାଳ ZUX0823849

ପ ୁ /125680 32 165 680କୃE ହ$ାଳ ପି ବଳି ହ$ାଳ ZUX0824078

�ୀ /125681 31 165 681ମାଳତୀ ହ$ାଳ !ା କୃE ହ$ାଳ ZUX0949438

ପ ୁ /125682 24 165 682ନାରାୟଣ ହ$ାଳ ପି ଦୟା ହ$ାଳ ZUX0876185

ପ ୁ /125683 30 165 683ନିଳା2ର ଖରା ପି ଶ�ାମ ଖରା ZUX0948950

�ୀ /127684 52 165 684କମଳା ସାଗର !ା େଚତୖନ ସାଗର ZUX1176411

ପ ୁ /127685 50 165 685େଚତୖf ସାଗର ପି ମଦନ ମେହାନ ସାଗର ZUX0623116

ପ ୁ /127686 41 165 686ମଧ ୁସାଗର ପି ରାମମ ୂ̀ J ସାଗର OR/12/089/218461

�ୀ /127687 38 165 687ବାସ$ି ସାଗର !ା ମଧ ୁସାଗର OR/12/089/218462

ପ ୁ /127688 26 165 688ଡ2ରୁ ସାଗର ପି ମଧ ୁସାଗର ZUX0686949

�ୀ /127689 24 165 689କନକ ସାଗର ପି େଚତୖନ ସାଗର ZUX0948885

�ୀ /127690 21 165 690ପାବ: ତୀ ସାଗର ପି େଚତୖନ ସାଗର ZUX1176437

�ୀ /128691 21 165 691ଗଡିୁ ଦୂଗ= ପି ଶକୁ� ା ସରୁୟା ZUX1189661

ପ ୁ /128692 41 165 692ଶକୃୁ ସଯୁ�: ପି ଭାwର ସଯୁ�: OR/12/089/218459

�ୀ /128693 40 165 693କସୁମୁା ସଯୁ�: !ା ଶକୃୁ ସଯୁ�: LSL1346543

�ୀ /129694 47 165 694େଜମା ସଯୁ�: !ା ନେର��  ସଯୁ�: OR/12/089/218464

�ୀ /129695 26 165 695ତିଳ`ମା ସଯୁ�: ମା େଜମା ସଯୁ�: ZUX0686378

�ୀ /130696 43 165 696କମୁାରୀ ସଯୂ�: !ା ବିଜୟ ସଯୂ�: OR/12/089/218466

�ୀ /130697 30 165 697ଲ>9ୀ ସଯୂ�: !ା ବଳରାମ ସଯୂ�: ZUX0949172

�ୀ /130698 29 165 698ଗୀତା ସଯୂ�: !ା ବଳରାମ ସଯୂ�: ZUX0948984

�ୀ /130699 27 165 699ଟଭା ସଯୂ�: ପି ବିଜୟ ସଯୂ�: ZUX0876391

�ୀ /130700 23 165 700ବୃହuତି ସରୁୟା ପି ବିଜୟ ସରୁୟା ZUX1191329

ପ ୁ /130701 21 165 701ଗYୁା ସରୁୟା ପି ବିଜୟ ସରୁୟା ZUX1183938

�ୀ /131702 42 165 702ସେୁଲାଚନା ହ$ାଳ !ା ସଦନ ହ$ାଳ LSL1345388

�ୀ /131703 28 165 703କବିତା ହ$ାଳ ପି ସଦାନ� ହ$ାଳ ZUX0687095

�ୀ /132704 27 165 704େଜ�ାତି ହ$ାଳ !ା ଜଗନ1 ାଥ ହ$ାଳ ZUX0622746

ପ ୁ /132705 59 165 705େକଦାରନାଥ ସାମ$ରାୟ ପି ସିେଧ!ର ସାମ$ରାୟ OR/12/089/220270

�ୀ /132706 52 165 706ବିଦ�ତୁଲତା ସାମ$ରାୟ !ା େକଦାରନାଥ ସାମ$ରାୟ OR/12/089/220271

�ୀ /132707 24 165 707ସାଗରିକା ତ�ିପାଠୀ ପି ତାରାଚା� ତ�ିପାଠୀ ZUX1128115

ପ ୁ /133708 40 165 708ନୀଳମାଧବ ରାଉତ ପି େକୖବଲ� ରାଉତ LSL1346170

ପ ୁ /134709 46 165 709ନିଳକେV<ର ରାଊତ ପି କଉବଲ� ରାଊତ OR/12/089/220148

�ୀ /134710 42 165 710ତୁଳା ରାଊତ !ା ନିଳକେV<ର ରାଊତ OR/12/089/220149

ପ ୁ /134711 29 165 711ତୁଷାରକା$ ରାଉତ ପି ନୀଳକV ରାଉତ ZUX0622597

ପ ୁ /135712 33 165 712ଜଗବ_ୁ ଖରା ପି େହମ ଖରା ZUX0686808

ପ ୁ /135713 33 165 713ଧେନy ଖରା ପି େହମ ଖରା ZUX0685800

�ୀ /135714 27 165 714େଦବକୀ ଖରା !ା ନିଳା2ର ଖରା ZUX0686824

�ୀ /135715 44 165 715ରୁ?ି ଖିଲ !ା ନାଗ ଖିଲ LSL1345263

�ୀ /135716 31 165 716ମା?ଳୁା ନାଗ !ା ରାେଜଶ ନାଗ ZUX0686857

�ୀ /136717 33 165 717ସାବିତ�ି ଭ, ମିଶ� ପି ଅନ$ ଭ, ମିଶ� ZUX0440420

�ୀ /136718 31 165 718ସେ$ାସି ଭ, ମିଶ� ପି ଅନ$ ଭ, ମିଶ� ZUX0440438

�ୀ /136719 37 165 719ଅନୁସୟୁା ଭ,ମିଶ� ପି ଅନ$ ଭ,ମିଶ� ZUX0440412

�ୀ /136720 43 165 720ନିଶା ମିଶ� !ା କାଳି ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0623017

ପ ୁ /136721 68 165 721କnପୁାଣି ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବଳଭଦ�  ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/238951

�ୀ /136722 65 165 722ସଷୁମା ପାଣିଗ�ାହୀ !ା କnପୁାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/238952

�ୀ /136723 50 165 723େଜ�ାସ1ା ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ଦୁଗ= ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1346204

ପ ୁ /136724 49 165 724ଦୁଗ=ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କnପୁାଣି ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0282509

�ୀ /136725 49 165 725ସଂଯaୁା ପାଣିଗ�ାହି !ା ପିତବାସ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0623140

ପ ୁ /136726 46 165 726ପୀତବାସ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କnପୁାଣି ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0282517

ପ ୁ /137727 48 165 727ଜଗଦିଶ ଚରାଣ ପି ନିଳା2ର ଚରାଣ OR/12/089/220244

ପ ୁ /137728 39 165 728େଦବରାଜ ନାୟକ ପି ଲ>9ଣ ନାୟକ LSL1460401

ପ ୁ /138729 40 165 729ଧବଲୁ ପରଜା ପି ଜୟରାମ ପରଜା LSL1465061

�ୀ /138730 58 165 730ପ�ତିମା ପରଯଣୁୀ !ା ଯୟରାମ ପରଯଣୁୀ OR/12/089/220602

ପ ୁ /139731 45 165 731ବି<ନାଥ ଖରା ପି ଘାସିରାମ ଖରା LSL2637171

ପ ୁ /141732 51 165 732ଶିଶିର କମୁାର ଦାସ ପି ସତ�ରାମ ଦାସ OR/12/089/220703

12 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀB !ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 7ୱାଡ:  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

18!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /141733 68 165 733ଦାମଦର ମହାପାତ� ପି ହାଡିବଂଧ ୁମହାପାତ� OR/12/089/220716

ପ ୁ /141734 49 165 734ଉ`ମ ପେଲଇ ପି େତାଳି ପେଲଇ OR/12/089/220715

ପ ୁ /141735 45 165 735ମେହ��  କମୁାର ପେଲଇ ପି ବ� ଜବ_ୁ ପେଲଇ ZUX0486647

ପ ୁ /141736 42 165 736ଅd ୁ:ନ କମୁାର ପେଲଇ ପି ବ� ଜବ_ୁ ପେଲଇ OR/12/089/220714

�ୀ /141737 58 165 737େଜ�ାS1ା ପା�ି !ା େଗାରା ପା�ି OR/12/089/220274

�ୀ /141738 29 165 738କୃ`ିକା ପା�ୀ ମା େଜ�ାସ1ା ପା�ୀ ZUX0439745

ପ ୁ /141739 65 165 739େଗୗରା� ସରକାର ପି ଏନ.ଏସ ସରକାର LSL1346121

�ୀ /141740 47 165 740ଶ�ାମଳି ସରକାର !ା େଗୗରା� ସରକାର LSL1346139

ପ ୁ /141741 33 165 741ମେନାଜ କମୁାର ସରକାର ପି େଗୗରା� ସରକାର ZUX0440099

�ୀ /142742 35 165 742ମାରିଆ ହ& !ା ଅfୱାରୁ] ହ& ZUX0367599

ପ ୁ /142743 35 165 743ଅfୱାର] ହ& ପି ଅମ]ୁ ହ& ZUX0367581

ପ ୁ /142744 63 165 744ସଧୁାକର ଖିଲ ପି ବଳରାମ ଖିଲ OR/12/089/220360

�ୀ /142745 58 165 745ସବୁh: ଖିଲ !ା ସଧୁାକର ଖିଲ OR/12/089/220367

ପ ୁ /142746 37 165 746ମେନାଜ କମୁାର ଖିଲ ପି ସଧୁାକର ଖିଲ LSL2709269

�ୀ /142747 32 165 747ସନିୁତା ଖିଲ !ା ମନଜ ଖିଲ ZUX0686352

ପ ୁ /143748 54 165 748ର?ନ କମୁାର ଦାସ ପି ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ LSL1444330

�ୀ /143749 50 165 749ମିନତୀ ଦାସ !ା ରଂଜନ କମୁାର ଦାସ LSL1444348

ପ ୁ /143750 25 165 750ବଦ� ି ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ରଂଜନ ଦାସ ZUX0823773

ପ ୁ /143751 43 165 751ଅେଶାକ କମୁାର ପ,ନାୟକ ପି ସଯୂ�:କା$ ପ,ନାୟକ LSL1444355

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ=ଚନ ନିମେ$ ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ1  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ=ଚନ କମିଶନ ଭାରତB {ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ=ଚନ ପବୂ: ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣB ନାମ ଅଛି କି ନାହ|  ଦୟାକରି ତନଖି କର$ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.7 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 ମାନBର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନB ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

13 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ=ଚନ ଅଧିକାରୀB !ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /1441 58 165 752କମୁଦିୁନୀ େଦବୀ  ା ରବି��  କମୁାର ମହା"ି LSL1444389

ପ ୁ /1442 61 165 753ରବି��  କମୁାର ମହା"ି ପି କୃ# ଚ��  ମହା"ି LSL1444371

ପ ୁ /1453 52 165 754ନେର��  ବାରିକ ପି ବିକ�ମ ବାରିକ LSL2629541

�ୀ /1454 38 165 755ଶ�ୀମତି ବାରିକ  ା ରଘ ୁବାରିକ LSL1520212

ପ ୁ /1455 56 165 756ନରସିଂହ ଖରା ପି ଲଳିତ ଖରା OR/12/089/220373

�ୀ /1456 50 165 757ସାବି ଖରା  ା ନରସିଂହ ଖରା OR/12/089/220374

�ୀ /1457 38 165 758ଧନି*ା ଖରା ପି ବଳେଦବ ଖରା LSL2637734

ପ ୁ /1458 38 165 759ଭରତ ଖରା ପି ଲ,-ଣ ଖରା ZUX0622605

ପ ୁ /1459 37 165 760ରେମଶ ଖରା ପି ରସିଦ ଖରା LSL1518422

�ୀ /14510 37 165 761ବିଜୟଲ,-ୀ ଖରା  ା ଶ�ାମଘନ ଖରା LSL1518257

�ୀ /14511 37 165 762ଟିନା ଖରା ପି ନୀଳ ଖରା LSL2637668

�ୀ /14512 37 165 763େରବତୀ ଖରା ପି େଗାପି ଖରା LSL2637650

�ୀ /14513 31 165 764େଗୗରୀ ଖରା  ା ଭରତ ଖରା ZUX0622613

ପ ୁ /14514 29 165 765ଭିଷ- ଖରା ପି ନରସିଂଘ େଖାରା ZUX0687186

ପ ୁ /14515 27 165 766କୃ# ଖରା ପି ନରସିଂହ ଖରା ZUX0823690

�ୀ /14516 23 165 767ଗାୟତ�ୀ ଖରା  ା କୃ# ଖରା ZUX0948976

�ୀ /14617 40 165 768ଜନ ପା�ୀ  ା ବାଲା ପା�ୀ LSL1517994

ପ ୁ /14618 39 165 769ରତ3 ା ପା�ୀ ପି େହମ ପା�ୀ LSL1513811

ପ ୁ /14619 38 165 770େଗାବି� ପା�ୀ ପି େଗାରା ପା�ୀ ZUX0130690

�ୀ /14620 36 165 771ଭାରତୀ ପା�ୀ  ା ମନୁା ପା�ୀ ZUX0130799

ପ ୁ /14721 32 165 772ବାଲରାମ ସାଗର ପି ଲଛମଣ ସାଗର ZUX1052653

ପ ୁ /14722 60 165 773ରଘନୁାଥ ପୃ5ି ପି ଅନାମ ଚରଣ ପୃ5ି LSL2634756

�ୀ /14723 53 165 774ମିନତୀ ପୃ5ି  ା ରଘନୁାଥ ପୃ5ି LSL2634749

ପ ୁ /14724 33 165 775ରବି��  ପୃ5ି ପି ରଘନୁାଥ ପୃ5ି LSL2629806

ପ ୁ /14725 28 165 776ଧେମ7��  ପୃ5ି ପି ରଘନୁାଥ ପୃ5ି ZUX0824045

�ୀ /14726 45 165 777ତୁଳସୀ ସାଗର  ା ରାଜୁ ସାଗର LSL2662591

ପ ୁ /14727 38 165 778ସେୁର��  ସାଗର ପି ରବି ସାଗର LSL1518943

�ୀ /14728 38 165 779ଧେବ8 ସାଗର ପି ରବି ସାଗର LSL1518349

�ୀ /14729 38 165 780ଲତା ସାଗର  ା ଜିଦରାଜ ସାଗର LSL1513977

ପ ୁ /14730 37 165 781ବଳରାମ ସାଗର ପି ଶ�ାମ ସାଗର LSL1514249

ପ ୁ /14731 37 165 782େମାହନ ସାଗର ପି ଶ�ାମ ସାଗର LSL1517945

ପ ୁ /14732 36 165 783ରେମଶ ସାଗର ପି କଶୁ ସାଗର LSL1513829

ପ ୁ /14733 36 165 784ଡ9ରୁ ସାଗର ପି ରତନ ସାଗର LSL1518950

�ୀ /14734 36 165 785କମଳା ସାଗର  ା ସେୁର��  ସାଗର LSL1518935

�ୀ /14735 36 165 786ରାମା ସାଗର  ା ବଳରାମ ସାଗର ZUX0876482

�ୀ /14736 36 165 787େରବତୀ ସାଗର ପି ବଳରାମ ସାଗର ZUX0876532

�ୀ /14737 35 165 788ପାବ7 ତୀ ସାଗର  ା ଜଗଦୀ: ସାଗର ZUX0622423

ପ ୁ /14738 35 165 789ଜଗଦୀଶ ସାଗର ପି ଦୁଗ;ଇ ସାଗର ZUX0622365

ପ ୁ /14739 34 165 790େଦତୖାରୀ ସାଗର ପି କନୁା ସାଗର LSL2635001

ପ ୁ /14840 65 165 791କପିଳ କମୁାର ମହାକଳୁ ପି ଧବ ମହାକଳୁ OR/12/089/218555

�ୀ /14841 52 165 792ସର>ତି ମହାକଳୁ  ା କପିଳ ମହାକଳୁ OR/12/089/218556

ପ ୁ /14842 41 165 793ସେୁରଷ ଚ��  ମହାକଳୁ ପି େକ.ସି.ଏଚ ମହାକଳୁ LSL2709178

ପ ୁ /14843 37 165 794ସେ"ାଷ କମୁାର ମହାକଳୁ ପି େକ.ସି.ଏଚ ମହାକଳୁ LSL2634764

�ୀ /14844 32 165 795ପଦ- ାବତୀ ମହାକଳୁ  ା ସେୁରଶ ଚ��  ମହାକଳୁ ZUX0440446

ପ ୁ /14845 50 165 796ନେରଶ ମହାକଳୁ ପି କପିଳ ଚରଣ ମହାକଳୁ OR/12/089/218557

�ୀ /14846 40 165 797ସଶୁ-ତିା ମହାକଳୁ  ା ନେରଶ ମହାକଳୁ ZUX0282293

ପ ୁ /14847 37 165 798ଜିେବଶ ଚ��  ମହାକଳୁ ପି କପିଳ ଚ��  ମହାକଳୁ LSL2629798

�ୀ /14848 37 165 799ପଦ- ା ନାୟକ  ା େଦବା ନାୟକ ZUX0130708

�ୀ /14949 40 165 800ନବିନା ହ"ାଳ  ା ପଦ- ନ ହ"ାଳ LSL2630291

ପ ୁ /14950 38 165 801େଗାପାଳ ହ"ାଳ ପି ନ� ହ"ାଳ ZUX0130716

1 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀB  ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /14951 36 165 802ରୀନା ହ"ାଳ ପି ନୀଳ ହ"ାଳ LSL1517978

�ୀ /14952 36 165 803ବିମଳା ହ"ାଳ ପି େଗାବରୁ ହ"ାଳ LSL1518174

�ୀ /14953 30 165 804ସବିତା ହ"ାଳ  ା ରାେଜ��  ହ"ାଳ ZUX0368134

�ୀ /15054 38 165 805ଆଶା ସଯୂ�7  ା ରଥ ସଯୂ�7 LSL1517986

ପ ୁ /15055 38 165 806ରଥ ସଯୁ�7 ପି ଶ�ାମ ସଯୁ�7 LSL1518281

�ୀ /15056 37 165 807ଚ�� ି ସଯୂ�7 ପି ଭାGର ସଯୂ�7 LSL1518208

ପ ୁ /15057 37 165 808ସେୁରଶ ସଯୂ�7 ପି ଭାGର ସଯୂ�7 ZUX0282525

�ୀ /15058 37 165 809ବିଜାଲି ସଯୂ�7  ା ସେୁରଶ ସଯୂ�7 LSL1520204

�ୀ /15059 36 165 810ସେ"ାଷୀ ସଯୂ�7  ା ବୁଦୁ ସଯୂ�7 LSL2630317

ପ ୁ /15060 27 165 811ଦାମ ସଯୁ�7 ପି ଭାGର ସଯୁ�7 ZUX0686964

ପ ୁ /15161 55 165 812ଚ��  ଦୁଗ; ପି ଧବଲୁ ଦୁଗ; OR/12/089/218445

ପ ୁ /15162 48 165 813ସହେଦବ ଦୁଗ; ପି ଧବଲୁ ଦୁଗ; OR/12/089/220305

�ୀ /15163 36 165 814ରHା ଦୁଗ; ପି ଜୟରାମ ଦୁଗ; LSL1517960

ପ ୁ /15164 28 165 815ଜଗଦିଶ ଦୁଗ; ପି ଚ��  ଦୁଗ; ZUX0686576

ପ ୁ /15165 39 165 816ସବୁାସ ସଯୂ�7 ପି ସାମ ସଯୂ�7 ZUX0622639

�ୀ /15166 28 165 817ସେ"ାଷୀ ସଯୂ�7  ା ସବୁାସ ସଯୂ�7 ZUX1086503

�ୀ /15367 38 165 818ସିତା ବାI  ା କିର8 ବାI LSL1517937

ପ ୁ /15368 37 165 819ତିେର8 ବାଘ ପି ଅଜୁ7 ନ ବାଘ ZUX0876375

�ୀ /15369 40 165 820ସୀତା ବାଘ  ା ତିେରନ ବାI LSL2709251

ପ ୁ /15470 42 165 821ଶ�ାମଘନ ଚଲାଣ ପି ମ�ଳା ଚଲାଣ ZUX0129742

ପ ୁ /15471 39 165 822ଜଗଦୀଶ ଚଲାଣ ପି ମ�ଳା ଚଲାଣ ZUX0129759

�ୀ /15472 24 165 823ଲ,-ୀ ଚାଲାଣ  ା ଶ�ାମଘନ ଚାଲାଣ ZUX0949354

�ୀ /15573 34 165 824େହମା ହ"ାଳ  ା ଅରବି� ହ"ାଳ ZUX0129858

�ୀ /15674 65 165 825କମଳା ହ"ାଳ  ା କJ ହ"ାଳ ZUX0130732

�ୀ /15675 45 165 826ବିଜୟ ଲ,-ୀ ହ"ାଳ  ା ଅନ" କମୁାର ହ"ାଳ ZUX0391896

ପ ୁ /15676 45 165 827ଅନ" କମୁାର ହ"ାଳ ମା କମଳା ହ"ାଳ ZUX0391763

ପ ୁ /15677 40 165 828େକୖଳାସ ହ"ାଳ ପି କJ ହ"ାଳ LSL1518364

�ୀ /15678 35 165 829ଧନି ହ"ାଳ ପି କJ ହ"ାଳ ZUX0130724

�ୀ /15679 31 165 830ମିନି ହ"ାଳ ପି କJ ହ"ାଳ ZUX0308395

�ୀ /15780 67 165 831କମଳ ଖରା  ା ନୀଳକJ ଖରା ZUX0130757

�ୀ /15781 54 165 832ଲ,-ୀ ଖରା ପି ନୀଳକJ ଖରା ZUX0440263

�ୀ /15782 48 165 833ନୀଳାବତୀ ଖରା ପି ହରିହର ଖରା LSL2629665

�ୀ /15783 47 165 834ଡାଳି9 ଖରା ପି ନିଳକJ ଖରା ZUX0130740

�ୀ /15884 36 165 835ସବିତା ଖରା  ା ପତିରାମ ଖରା LSL2630218

�ୀ /15985 23 165 836େଗୗରି ହ"ାଳ  ା କାହ3 ୁ  ହ"ାଳ ZUX1229293

ପ ୁ /15986 27 165 837କାହ3 ୁ  ସୟୂ7 ପି ମନଧର ସୟୂ7 ZUX1230754

ପ ୁ /16087 40 165 838ଗKୁପ�ସାଦ ବାଘ ପି େଗାବL7 ନ ବାଘ LSL2629707

ପ ୁ /16088 39 165 839ଇ��  ବାଘ ପି େଗାବL7 ନ ବାଘ LSL2630044

ପ ୁ /16089 37 165 840େବରୖାଗି ବାଘ ପି ବକା ବାଘ LSL2629848

�ୀ /16090 37 165 841ଲିଲି ବାଘ  ା ଇ��  ବାଘ LSL2629988

�ୀ /16091 31 165 842ବାସ"ୀ ବାଘ ପି ରାଜୁ ବାଘ ZUX0622399

�ୀ /16092 27 165 843ଟି ଦିଲିକା ରାଣୀ  ା ଗMୁ ପ�ସାଦ ବାଘ ZUX0686907

�ୀ /16093 22 165 844ସରNଵତୀ ସରୁୟା  ା ଦାମ ସରୁୟା ZUX1184118

�ୀ /16094 27 165 845କୃପ8ଜଅଲି ତ"ି ପି ସାଧଚୁରଣ ତ"ି ZUX1037233

ପ ୁ /16195 38 165 846ବନମାଳି େଖାସଲା ପି ଜଗନ3 ାଥ େଖାସଲା LSL2630234

�ୀ /16296 36 165 847ରିBି େଖାସଲା  ା ବନମାଳୀ େଖାସଲା LSL2629962

ପ ୁ /16497 55 165 848ଶ�ାମସ�ୁର ସଯୂ�7 ପି ଶ�ାମସ�ୁର ସଯୂ�7 OR/12/089/218434

�ୀ /16498 50 165 849ସହିବନୀ ସଯୂ�7  ା ଗେଣଷ ସଯୂ�7 LSL2709335

ପ ୁ /16499 33 165 850ଉେମଶ ସଯୁ�7 ପି ଭାGର ସଯୁ�7 ZUX0686774

�ୀ /164100 29 165 851ସେୁଲାଚନା ସଯୁ�7  ା ଉେମଶ ସଯୁ�7 ZUX0686782

�ୀ /165101 45 165 852ପାବ7 ତୀ ଭତ�ା  ା ନେର��  ଭତ�ା LSL2630135

ପ ୁ /165102 45 165 853ନେର��  ଭତ� ା ପି ସେୁର��  ଭତ� ା LSL2630143

�ୀ /165103 28 165 854କମୁାରୀ ଭତରା  ା ବେଜ��  ଭତରା ZUX1133628

�ୀ /165104 23 165 855ଅ9ିକା ସଯୂ�7  ା ସମୀର ସଯୂ�7 ZUX1229277

�ୀ /166105 42 165 856ଚି"ାମଣି େବସରା  ା କିେଶାର େବସରା LSL2629657

�ୀ /166106 41 165 857ସର ତୀ େବସରା  ା ରଘନୁାଥ େବସରା ZUX0282574

ପ ୁ /166107 39 165 858କିେଶାର େବସରା ପି େବୖଦ�ନାଥ େବସରା LSL2629673

�ୀ /166108 24 165 859ରଶ- ିତା େବସାରା  ା ହଳ େବସାରା ZUX0949297

ପ ୁ /166109 22 165 860ସେୁର��  େବସର ପି େବୖଦ�ନାଥ େବସର ZUX1178227

�ୀ /166110 22 165 861ଜୟ"ୀ େବସରା ପି େବୖଦ�ନାଥ େବସରା ZUX1183722

�ୀ /166111 55 165 862ରୁକଣିୁ େଦସରା  ା ବଇଦ�ନାଥ େଦସରା OR/12/089/218429

ପ ୁ /167112 40 165 863ପତିରାମ ଖରା ପି ଲ,-ୀ ଖରା LSL2630226

2 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀB  ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /168113 35 165 864େରାଜାଲିସା ଖିଲ ପି ସଧୁାକର ଖିଲ ZUX0130765

ପ ୁ /170114 57 165 865ଫନି ଭୁଷଣ ରାୟ ପି େକତକୀ ରାୟ LSL2630192

�ୀ /170115 43 165 866ନୀଳିମା ରାୟ  ା ଫନିଭୁଷଣ ରାୟ LSL2630184

ପ ୁ /171116 48 165 867ସଧୁାକର ଲମତା ପି ହରିହର ଲମତା LSL2630168

�ୀ /171117 45 165 868ତୁଳସୀ ଲମତା  ା ସଧୁାକର ଲମତା LSL2630150

ପ ୁ /172118 37 165 869ସଦ� ପା�ୀ ପି ମ�ଳ ପା�ୀ ZUX0130781

�ୀ /173119 37 165 870ଲ,-ୀ ସନୁା  ା ହଳ ସନୁା LSL2629590

ପ ୁ /174120 42 165 871ଧନମଣି ବାଘ ପି ତ�ିେଲାଚନ ବାଘ LSL2709202

�ୀ /175121 30 165 872ସଜୁାତା ଭତ� ା  ା ପବିତ�  ଭତ� ା ZUX0622886

�ୀ /175122 31 165 873ଜହ3  ଖିଲ ପି ଧନୁଯ7 ୟ ଖିଲ ZUX0685826

ପ ୁ /175123 36 165 874ନାରୟଣ ଖିଲ ପି ଧନୁଜ7 ୟ ଖିଲ ZUX0622118

�ୀ /175124 34 165 875ଝିଲି ଖିଲ  ା ନାରାୟଣ ଖିଲ ZUX0941542

ପ ୁ /176125 53 165 876କାମା,ା ପ�ସାଦ ସାମଲ ପି ଲାଲ ବିହାରୀ ସାମଲ ZUX0823559

�ୀ /176126 48 165 877ସେରାଜନୀ ସାମଲ  ା କାମା,ା ପ�ସାଦ ସାମଲ ZUX0823575

ପ ୁ /176127 32 165 878ବିକ�ମ େକଶରୀ ସାମଲ ପି ଲାଲ ବିହାରୀ ସାମଲ ZUX0824052

�ୀ /176128 27 165 879ସା,ା ପ�ିୟଦଶ7ନୀ ସାମଲ ପି କାମା,ା ପ�ସାଦ ସାମଲ ZUX0824060

ପ ୁ /177129 52 165 880ପ�େମାଦ ଚ��  ପାଢୀ ପି ଜଗନ3 ାଥ ପାଢୀ ZUX0823815

ପ ୁ /177130 23 165 881ସିTାଥ7 କମୁାର ପାଢୀ ପି ପ�େମାଦ ପାଢୀ ZUX1228550

�ୀ /199131 26 165 882ସନୁୀତା ପରଜା  ା ନାଗ ୁପରଜା ZUX0949032

ପ ୁ /201132 28 165 883ଅଜୟ ଖରା ପି ପ�ହU ାଦ ଖରା ZUX0949024

ପ ୁ /717133 27 165 884କୃ# ମଦୁୁଲି ପି ନିଲ ମଦୁୁଲି ZUX0686295

ପ ୁ /851134 51 165 885ରତ3 ାକର ସାହୁ ପି େଦୗତାରୀ ସାହୁ ZUX1041714

ପ ୁ /999135 22 165 886ରବି ବାଘ ପି ହାଡ଼ି ବାଘ ZUX1300557

ପ ୁ /999136 20 165 887ରବି ବାଘ ପି ହାଡ଼ି ବାଘ ZUX1276302

ପ ୁ /999137 24 165 888ଅନ" େକଶରୀ େବେହରା ପି ଯତୀ��  େବେହରା ZUX0941419

ପ ୁ /999138 42 165 889ପଦ- ନ ହ8ଟାଲ - ପଦ- ିନୀ ହ8ଟାଲ ZUX1357953

�ୀ /999139 41 165 890ଭବାନୀ ହ"ାଳ  ା ସନିୁଲ ହ"ାଳ ZUX0941526

�ୀ /999140 22 165 891ପଦ- ିନୀ ହ8ଟାଲ - ପଦ- ନ ହ8ଟାଲ ZUX1357946

�ୀ /999141 29 165 892ଦିMୀ ହରିଜନ ପି ରତୀ ହରିଜନ ZUX1249564

ପ ୁ /999142 22 165 893ଵଘ7 ୀସ େକ ଭି ପି େଜାେସଫ େକ ଭି ZUX1358001

ପ ୁ /999143 32 165 894ଦିଲୀପ ଖରା ପି ଦୁଲା ଖରା ZUX1357912

�ୀ /999144 32 165 895ସନିୁତା ଖରା  ା ରାମ ଖରା ZUX0876169

ପ ୁ /999145 31 165 896ଦିଲିପ ଖରା ପି ଅବଦୁW ଖରା ZUX1275841

�ୀ /999146 24 165 897ରାଧା ଖରା ପି ଭୁସମନ ଖରା ZUX0941443

�ୀ /999147 43 165 898ଶକ"ୁଳା ରାଣୀ ଖିଲାଡି ପି େଦତୖାରୀ ଖିଲାଡୀ OR/12/089/220075

ପ ୁ /999148 21 165 899େଗୗେରା େଖାରା ପି ଭୁଶମାନ େଖାରା ZUX1249614

ପ ୁ /999149 21 165 900ଦିବାକର ଖରା ପି ତାେବ7 ଲ ଖରା ZUX1249606

�ୀ /999150 21 165 901ପଦ- ା େଖାରା ପି ଗେଣ:ଵର େଖାରା ZUX1249580

�ୀ /999151 39 165 902ମଣିମା େଖାସଲା ପି ଗMୁ େଖାସଲା ZUX1039577

�ୀ /999152 24 165 903ଚ�� ିକା େଖାସU ା  ା ସେ"ାଷ େଖାସU ା ZUX0948901

ପ ୁ /999153 20 165 904ସଭୁମ କୀଲଡ଼ି ପି ଶକ"ୁଳା କୀଲଡ଼ି ZUX1357904

�ୀ /999154 19 165 905ସଭୁଦ� ା ମଦୂୁଲୀ  ା ସଦାସିବ ମଦୂୁଲୀ ZUX1357789

�ୀ /999155 25 165 906 ପ3ା ନାଗ ପି ତିଲ ନାଗ ZUX0876383

ପ ୁ /999156 21 165 907ସେ"ାଷ ନାୟକ ପି ପାତ� ନାୟକ ZUX1249598

�ୀ /999157 36 165 908ମୀରା ନାୟକ  ା ଗିରିଧର ଖରା ZUX1357839

ପ ୁ /999158 22 165 909େମାେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗିରୀ ନାୟକ ZUX1357961

�ୀ /999159 22 165 910ରୀନା ନାୟକ ପି ବିXଯାଧର ନାୟକ ZUX1357938

�ୀ /999160 34 165 911ଯେଶାଦା ପରଜା  ା ବୁଦୁ ପରଜା ZUX1045251

�ୀ /999161 26 165 912ଫେୁଲାମତୀ ପରଜା ମା ରତନ ପରଜା ZUX1344985

ପ ୁ /999162 40 165 913କାYZେକ:ୱର ପ[ନାୟକ ପି ଉେମଶ ଚ��  ପ[ନାୟକ ZUX0941518

ପ ୁ /999163 44 165 914ଶବି ଶBର ପ[ନାୟକ ପି ଉେମଶ ଚ��  ପ[ନାୟକ ZUX0941484

�ୀ /999164 35 165 915ଉମZଳା ପ[ନାୟକ ପି ଉେମଶ ଚ��  ପ[ନାୟକ ZUX0941500

�ୀ /999165 36 165 916ନିଶାମଣି ରାଉତ  ା ମୃତ�\ୁୟ ରାଉତ ZUX1189612

�ୀ /999166 19 165 917ମନୀଷା ସାବର ମା ଅାସାଲତା ସାବର ZUX1357854

�ୀ /999167 44 165 918ସଂ]ଯା ସାଗର ପି କରୀମ ଖାନ ନାଗ ZUX1357847

�ୀ /999168 25 165 919ଗୀତାଂଜଳୀ ସାଗର ପି ପିତା9ର ସାଗର ZUX1357920

�ୀ /999169 23 165 920େମାନାଲିସା େପବୖା ସାଗର  ା େମାହନ ସାଗର ZUX1013168

ପ ୁ /999170 57 165 921ସଡୁ,ଯ୍ା ନାରାୟଣ ସାହୂ ପି େଲାେକାନାଥ ସାହୂ ZUX1357995

�ୀ /999171 26 165 922େରାମାଲି ସାହୂ ପି ସଡୁ,ଯ୍ା ନାରାୟଣ ସାହୂ ZUX1357979

ପ ୁ /999172 55 165 923ପରୁୁେଷାYମ ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ ZUX0866319

ପ ୁ /999173 51 165 924େନତ� ାନ� ସାହୁ ପି ଟିେକଲାଲ ସାହୁ LSL1421825

ପ ୁ /999174 33 165 925ସକୁା" ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ��  ସାହୁ ZUX1045301

3 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀB  ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999175 24 165 926ନିଵ7ୀକ ସାମ"ରାୟ ମା ସନୁ�ା ସାମ"ରାୟ ZUX1357896

ପ ୁ /999176 31 165 927େରୗବେଲ ଶମ; ପି ସ_ାଲ ଶମ; ZUX1353473

ପ ୁ /999177 36 165 928ଜୟେଦବ ସିକଦାର ପି ସଖୁର\ନ ସିକଦାର ZUX1013176

�ୀ /999178 36 165 929ବିଶାଖା ସିକଦାର  ା ନିର\ନ ବି>ାସ ZUX0949347

�ୀ /999179 31 165 930ଆରତୀ ସିକଦାର  ା ଜୟେଦବ ସିକଦାର ZUX1013184

�ୀ /999180 24 165 931ସଂ�ୀତା ସଯୂ�7 ମା ଶଶିେରଖା ସଯୂ�7 ZUX1206747

�ୀ /999181 25 165 932ପ�ଶା"ି ଟାକ� ି ପି େକଳୖାସ ଟାକ� ି ZUX0941575

�ୀ /0182 27 165 933ଗାୟତ�ୀ ପ�ଧାନ ପି ପ�ଫଲୁ ପ�ଧାନ ZUX0685818

ପ ୁ /00183 21 165 934ସିLାଥ7 ଚେ[ଜ7 ୀ ପି ସରୂଜୀତ ଚେ[ଜ7 ୀ ZUX1286517

ପ ୁ /00184 29 165 935ରବି��  ଲମତା ପି ଭଗବାନ ଲମତା ZUX0686477

ପ ୁ /00185 33 165 936ଧନୁଯ�7ୟ ପରଜା ପି ତିଳ ପରଜା ZUX0686501

ପ ୁ /1186 31 165 937ଅରୁନ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି େକଳୖାସ ଚ��  ତ�ିପାଠୀ ZUX0439901

ପ ୁ /02187 27 165 938ଟୁନା ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି ZUX0686550

�ୀ /2188 33 165 939ରଶ- ିତା େଭାଳ  ା ସଶୁା" କମୁାର ପରିଜା ZUX1170596

�ୀ /3189 39 165 940ଶାରିକା ମହା"ି  ା ଧିେର��  କମୁାର ମହା"ି ZUX0824144

ପ ୁ /3190 62 165 941ରବି�� ନାଥ ପ[ନାୟକ ପି ମାଗତି ପ[ନାୟକ OR/12/089/298483

ପ ୁ /3191 58 165 942େଦେବ��  ନାଥ ପ[ନାୟକ ପି ସଯୂ�7ନାରାୟଣ ପ[ନାୟକ ZUX0368118

�ୀ /3192 51 165 943ହରିପ�ିୟା ପ[ନାୟକ  ା ରବି��ନାଥ ପ[ନାୟକ OR/12/089/298847

�ୀ /3193 27 165 944ପaୁା\ଳି ପ[ନାୟକ ପି ରବି��  ନାଥ ପ[ନାୟକ ZUX0564138

ପ ୁ /3194 24 165 945ସ\ୟ କମୁାର ପ[ନାୟକ ପି ରବି��  ନାଥ ପ[ନାୟକ ZUX0876193

�ୀ /3195 52 165 946ଭାରେତ>ରୀ ପ[ନାୟକ  ା େଦେବ��  ନାଥ ପ[ନାୟକ ZUX0368100

�ୀ /4196 45 165 947ଆତ- ଜା ଭତ� ା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଭତ� ା LSL1460450

�ୀ /4197 43 165 948ନିରଜା ଭତ� ା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଭତ� ା LSL1460443

�ୀ /4198 41 165 949ଅ9ଜୁା ଭତ� ା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଭତ� ା LSL1412162

ପ ୁ /4199 65 165 950ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଭତ� ା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଭତ� ା ZUX1335702

ପ ୁ /4200 36 165 951ସରୁଜ କମୁାର ଭତ� ା ପି ପ�ଫଲୁU  କମୁାର ଭତ� ା LSL2709376

�ୀ /4201 70 165 952ଲୁଇସି େ,ତ�ୀୟ  ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଭତ� ା LSL1412147

�ୀ /05202 21 165 953େଗୗରୀ ପରଜା ପି ଭଗବାନ ପରଜା ZUX1276328

ପ ୁ /05203 21 165 954ରଘରୁାମ ପରଜା ପି ଭଗବାନ ପରଜା ZUX1249655

�ୀ /5204 51 165 955ଚିନା ପରଜା  ା ମ�ଳୁ ପରଜା LSL2629764

ପ ୁ /5205 21 165 956ଚିତାରାମ ପରଜା ପି ଭଗବାନ ପରଜା ZUX1276344

�ୀ /5206 21 165 957େଗୗରୀ ପରଜା  ା ଭଗବାନ ପରଜା ZUX1297399

ପ ୁ /06207 30 165 958ଭଗବାନ ପରଜା ପି ଧନୁଯ�7ୟ ପରଜା ZUX0823682

�ୀ /06208 23 165 959ଅ\ଳି ପରଜା  ା ଭଗବାନ ପରଜା ZUX1144955

�ୀ /6209 68 165 960ଲଳିତା ମଦୁୁଲି  ା ମନୁସ ୁମଦୁୁଲି OR/12/089/218198

ପ ୁ /6210 40 165 961ମନ ମଦୁୁଲି ପି ମନୁସ ୁମଦୁୁଲି ZUX0762385

�ୀ /6211 38 165 962ବହନା ମଦୁୁଲି  ା ମନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/218200

�ୀ /6212 25 165 963ସନାଲି ମଦୁୁଲି  ା ଟୁନା ମଦୁୁଲି ZUX0876300

�ୀ /6213 30 165 964ବୁଦୁରୀ ପରଜା  ା ମନ ପରଜା ZUX0439885

ପ ୁ /6214 29 165 965ମନ ପରଜା ପି ସ�ୁର ପରଜା ZUX0439893

ପ ୁ /07215 41 165 966େଗୗତମ ମKଳ ପି ସଚି��ନାଥ ମKଳ ZUX0125799

�ୀ /07216 39 165 967ନୀତୁରାଣୀ ମKଳ  ା େଗୗତମ ମKଳ ZUX0125807

ପ ୁ /07217 64 165 968ସଚି��  ନାଥ ମKଳ ପି ପbାନନ ମKଳ ZUX0866327

�ୀ /07218 56 165 969ରୀତା ମKଳ  ା ସଚି��  ନାଥ ମKଳ ZUX0866335

ପ ୁ /07219 39 165 970ସବୁ� ତ ମKଳ ପି ସcୀ��  ନାଥ ମKଳ LSL1348879

ପ ୁ /07220 31 165 971ମ�ଳୁ ମଦୁୁଲି ପି ଶ�ାମ ମଦୁୁଲି ZUX0824110

ପ ୁ /7221 82 165 972ଲ,-ଣ ଜାନୀ ପି େସାମନାଥ ଜାନୀ OR/12/089/219048

�ୀ /7222 43 165 973ମ�ୁଳି ଯାନି  ା ଘନ ଯାନି ZUX0525402

�ୀ /7223 33 165 974ସାବିତ�ି ମଦୁୁଲି  ା ମ�ଳ ୁମଦୁୁଲି ZUX0685776

�ୀ /7224 24 165 975ପାବ7 ତୀ ମଦୁୁଳି  ା ଶBର ମଦୁୁଳି ZUX1182997

ପ ୁ /7225 24 165 976ଶBର ମଦୁୁଳି ପି ନୀଳା ମଦୁୁଳି ZUX1183037

�ୀ /7226 23 165 977କନିୁ ନାଗ  ା ଆକାଶ ନାଗ ZUX1016138

ପ ୁ /7227 27 165 978ଦୀନବdୁ ପରଜା ପି େମଟା ପରଜା ZUX0876318

�ୀ /7228 37 165 979ମଟୁୁଲି ଯାନି  ା ଡ9ରୁ ଯାନି ZUX0686162

ପ ୁ /8229 43 165 980ଧନୁeୟ ଭତରା ପି େମଘନାଦ ଭତରା ZUX0391888

�ୀ /8230 39 165 981ମାଳତୀ ଭତରା  ା ଧନୁଜ7 ୟ ଭତରା LSL1345545

�ୀ /8231 37 165 982ଗରୁୁବାରୀ ଜାନି  ା େଚତୖନ� ଜାନି LSL2709350

�ୀ /8232 35 165 983େହମା�ିନୀ ପKା  ା ହରିହର  ାଇଁ ZUX0046565

ପ ୁ /8233 55 165 984ଦାସି ପା�ି ପି େକସବ ପା�ି OR/12/089/218175

�ୀ /8234 50 165 985ପଦ- ା ପା�ି  ା ଦାସି ପା�ି OR/12/089/218176

ପ ୁ /9235 52 165 986ଅe ୁ7ନ ପା�ି ପି େକସବ ପା�ି OR/12/089/218171

�ୀ /9236 50 165 987େରବତି ପା�ି  ା ଅଯ ୁ7 ନ ପା�ି OR/12/089/218172
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�ୀ /10237 35 165 988ଝରଣା ରାଉତ  ା ନବିନ ଚ��  ରାଉତ ZUX0685644

�ୀ /10238 38 165 989ଝିଲିରାଣୀ  ାଇଁ  ା େଗୗରିଶBର  ାଇଁ ZUX0282376

ପ ୁ /11239 45 165 990େଗଲିଆ ଭତରା ପି ଗ�ାମଧ ୁଭତରା LSL1345032

�ୀ /11240 40 165 991ରଦମଣୀ ଭତରା  ା େଗଲିଆ ଭତରା LSL1345040

�ୀ /11241 80 165 992ମgୁା ଯାନି  ା ବଳଭଦ�  ଯାନି OR/12/089/218178

�ୀ /11242 55 165 993ଡମଣିୁ ଯାନି  ା କୃତିବାସ ଯାନି OR/12/089/218181

�ୀ /11243 47 165 994ରାଇମତୀ ମାଝୀ  ା ଧନୂରଜଯ ମାଝୀ LSL2629939

ପ ୁ /11244 46 165 995ଧନୁଯ7 ୟ ମାଝୀ ପି ମଧ ୁମାଝୀ ZUX0876326

ପ ୁ /11245 70 165 996ଶିବ ପରଜା ପି ବଲଭ ପରଜା OR/12/089/218182

�ୀ /11246 60 165 997ରାଇମତି ପରଜା  ା ପତି ପରଜା ZUX0367938

ପ ୁ /11247 50 165 998ବଂଧ ୁପରଜା ପି ଶିବ ପରଜା OR/12/089/218184

�ୀ /11248 46 165 999ଭାବନା ପରଜା  ା ବଂଧ ୁପରଜା OR/12/089/218185

�ୀ /11249 27 165 1000ସାବିତ�ୀ ପରଜା ମା ପଦ- ା ପରଜା ZUX1167501

ପ ୁ /11250 23 165 1001କାYZକ ପରଜା ପି ବିଶ ୁପରଜା ZUX1174028

ପ ୁ /11251 21 165 1002ଶିବ ପରଜା ମା ପଦ- ା ପରଜା ZUX1160720

�ୀ /11252 21 165 1003ଧନମତି ପରଜା ପି ମଦନ ପରଜା ZUX1160761

ପ ୁ /12253 27 165 1004ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି ପି ଲଚୁ ପରଜା ZUX0686543

�ୀ /12254 80 165 1005ସ9ାରି ପରଯା  ା ବୁଦୁ ପରଯା OR/12/089/218148

ପ ୁ /12255 60 165 1006ଧନ ପରଯା ପି ବୁଦୁ ପରଯା OR/12/089/218149

ପ ୁ /12256 50 165 1007ଆଇତୁ ପରଯା ପି କଦୁୁ ପରଯା OR/12/089/218151

�ୀ /12257 33 165 1008କମଲା ପରଜା ପି ଧନ ପରଜା ZUX0685958

�ୀ /12258 28 165 1009ବିମଳା ପରଜା ପି ଧନ ପରଜା ZUX0685966

�ୀ /12259 55 165 1010ମgୁା ପରଜୁଣି  ା ଧନ ପରଜା OR/12/089/218150

�ୀ /12260 45 165 1011ଲ,-ି ପରଜୁଣି  ା ଆଇତୁ OR/12/089/218152

�ୀ /13261 46 165 1012ପ�ତିମା ନାୟକ  ା ଶ�ାମ ନାୟକ ZUX0876334

ପ ୁ /13262 31 165 1013ଡ9ରୁ ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ ZUX0876342

�ୀ /13263 24 165 1014ସକୁଲ ନାୟକ  ା ଡ9ରୁ ନାୟକ ZUX0876359

ପ ୁ /14264 45 165 1015ସବୁାସ ପରଯା ପି େଗାରା ପରଯା OR/12/089/218163

�ୀ /14265 42 165 1016ମ�ୁଳି ପରଜା  ା ସବୁାସ ପରଜା LSL1344977

ପ ୁ /14266 32 165 1017ପhୂ7 ପରଜା ପି ଅଜୁ7 ନ ପରଜା ZUX0622514

�ୀ /15267 38 165 1018ସଇତା ଜାନୀ  ା କମଳ େଲାଚନ ଜାନୀ LSL1348390

/15268 24 165 1019ରାମ କିନ3 ର ପି ବଳରାମ ଜାନୀ ZUX1168327

�ୀ /15269 55 165 1020େଗୗରି ପରଜା  ା ଭଗବାନ ପରଜା LSL1348374

ପ ୁ /15270 52 165 1021ନରସିଂହ ପରଜା ପି ମଧ ୁପରଜା LSL1344985

ପ ୁ /15271 40 165 1022ପବୁ7  ପରଜା ପି ନରସିଂହ ପରଜା LSL1344969

�ୀ /15272 38 165 1023ଲ,-ୀ ପରଜା  ା ପବୂ7  ପରଜା LSL1348408

�ୀ /15273 33 165 1024ଗଲୁଟି ପରଜା ପି ନରସିଂହ ପରଜା ZUX0685669

ପ ୁ /16274 25 165 1025େଦବାଶିଷ ମଲU ିକ ପି ପ�କାଶ ଚ��  ମଲU ିକ ZUX1022458

ପ ୁ /16275 28 165 1026ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ପ�ତାପ ନାୟକ ZUX1130251

ପ ୁ /16276 75 165 1027ଧନଯ7 ୟ ନାୟକ ପି ଅe ୁ7ନ ନାୟକ OR/12/089/218110

�ୀ /16277 70 165 1028ମ�ୁଳି ନାୟକ  ା ଧନୁଯ7 ୟ ନାୟକ OR/12/089/218111

ପ ୁ /16278 50 165 1029ଶHାରୁ ନାୟକ ପି ଧନୁଯ7 ୟ ନାୟକ OR/12/089/218112

�ୀ /16279 45 165 1030ଜାଇମତୀ ନାୟକ ପି ଧନୁଜ7 ୟ ନାୟକ OR/12/089/219045

ପ ୁ /16280 23 165 1031ରବି ନାୟକ ପି ସମାରୁ ନାୟକ ZUX1120948

�ୀ /16281 33 165 1032ରାଜ ପରଜା ମା ଜାଇମତି ପରଜା ZUX0685941

�ୀ /16282 31 165 1033ତୁଳସି ପରଜା ପି ସ9ାରୁ ପରଜା ZUX0686253

�ୀ /17283 60 165 1034ପଦ- ା ପରଜୁଣି  ା ମାଧବ ପରଜା OR/12/089/218105

�ୀ /18284 28 165 1035ହରପ�ିୟା ମଦୁୁଲି ପି ମନୁା ମଦୁୁଲି ZUX0949263

ପ ୁ /18285 27 165 1036ମନୁା ମଦୁୁଲି ପି େଗାପି ମଦୁୁଲି ZUX0652883

�ୀ /18286 25 165 1037ଚbଳା ମଦୁୁଳି  ା କୃ# ମଦୁୁଳି ZUX1189299

ପ ୁ /18287 42 165 1038କିେଶାର ପରଜା ପି କୃ# ପରଜା ZUX0129460

�ୀ /18288 50 165 1039ଫୁଲମତି ରାଓ  ା କ� ି#ା OR/12/089/218107

ପ ୁ /19289 60 165 1040ମନ ଭୁମିଆ - ହଳଧର ଭୁମିଆ OR/12/089/218102

�ୀ /19290 55 165 1041ଭଗବତି ଭୁମିଆ  ା ମନ ଭୁମିଆ OR/12/089/218103

�ୀ /20291 42 165 1042ପଦ- ା ନାୟକ  ା ପhୂ7 ନାୟକ OR/12/089/219046

ପ ୁ /21292 34 165 1043ମଦନ ନାୟକ ପି ଧନ\ୟ ନାୟକ ZUX1016146

�ୀ /21293 63 165 1044େସାନି ପରଯଣିୁ  ା ରାମ ପରଯଣିୁ ZUX0525410

ପ ୁ /22294 25 165 1045ଇ:ଵର ଚ��  ଖିେଲU ା ପି ପରୁୁେଷାYମ ଖିେଲU ା ZUX1187582

ପ ୁ /22295 25 165 1046ଇ>ର ଚ��  ଖିଲ ପି ପରୁୁେଷାତମ ଖିଲ ZUX0823914

ପ ୁ /22296 41 165 1047କାମ ୁେଖାରା ପି ଦାମ େଖାରା ZUX1228311

�ୀ /22297 80 165 1048ଘାସିଆଣି ନାୟକ  ା େଘନୁଆ ନାୟକ OR/12/089/218120

�ୀ /22298 55 165 1049ଦହଣା ନାୟକ  ା ଜଗତରାମ ନାୟକ ନାୟକ OR/12/089/218123

5 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀB  ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /22299 42 165 1050ଉଦୟ ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ନାୟକ ZUX0282004

�ୀ /22300 29 165 1051ରାଧା ନାୟକ  ା ଇ>ର ଚ��  ଖିଲ ZUX0823930

ପ ୁ /22301 28 165 1052ଅଜୟ ନାୟକ ପି ଜଗତରାମ ନାୟକ ZUX0685974

ପ ୁ /22302 38 165 1053ଚଲୁ ପରଜା ପି ସାେଦବ ପରଜା ZUX1129915

�ୀ /22303 36 165 1054ସବିତା ପରଜା  ା ଚଲୁ ପରଜା ZUX1130129

�ୀ /22304 30 165 1055ଲ,-ୀ ପରଜା ମା ଦହନା ପରଜା ZUX0685982

ପ ୁ /23305 35 165 1056ଲଚୁ ନାୟକ ପି ରତି ନାୟକ ZUX0622969

ପ ୁ /23306 26 165 1057ସିକ�ର ନାୟକ ପି ଲଚୁ ନାୟକ ZUX0686220

�ୀ /23307 22 165 1058ଲଲିତା ନାୟକ  ା ସିକ�ର ନାୟକ ZUX1167709

�ୀ /23308 70 165 1059ରଇଲା ପରଜା  ା ରତି ପରଜା LSL1348424

�ୀ /23309 45 165 1060ଚ�� ମା ପରଜା  ା ଲଚୁ ପରଜା ZUX0936393

�ୀ /24310 48 165 1061ଲ,-ି ପରଜା  ା ଯୟରାମ ପରଜା OR/12/089/218116

�ୀ /24311 33 165 1062 ାତୀ ପରଜା ପି ଜୟରାମ ପରଜା ZUX0686451

ପ ୁ /24312 52 165 1063ରାେକଶ ଶମ; ପି ହରିନାରାୟଣ ଶମ; LSL2630127

�ୀ /24313 48 165 1064ବିdା ଶମ;  ା ରାେକଶ ଶମ; LSL2630119

�ୀ /25314 59 165 1065ଚ�� ମା ଜାନି  ା ଡମ ୁଜାନି ZUX0622019

ପ ୁ /25315 55 165 1066ଡ9 ୁଜାନି ପି େଚତୖନ� ଜାନି OR/12/089/218096

ପ ୁ /25316 46 165 1067ତ�ିପତି ଜାନି ମା ଚ��ମା ଜାନି ZUX0622753

ପ ୁ /25317 30 165 1068ରାମଚ��  ଜାନୀ ପି ଡମ ୁଜାନୀ ZUX0686568

ପ ୁ /26318 26 165 1069କନୁା ଜାନି ପି ଭୀମ ଜାନୀ ZUX0686535

ପ ୁ /26319 55 165 1070ଭିମ ପରଜା ପି ସନୁାଧର ପରଯା OR/12/089/218092

�ୀ /26320 36 165 1071ଦହଣା ପରଜା ପି ରୁକଧର ପରଜା ZUX1130228

ପ ୁ /26321 27 165 1072ଡମ ପରଜା ପି ଭିମ ପରଜା ZUX1130459

�ୀ /26322 23 165 1073ରାଧିକା ପରଜା ପି ଭିମ ପରଜା ZUX1128297

�ୀ /26323 50 165 1074ମଇନା ପରଯଣିୁ  ା ଭିମ ପରଜା OR/12/089/218093

�ୀ /27324 80 165 1075ମଣି ମଦୁୁଲି  ା ଗ�ା ମଦୁୁଲି OR/12/089/218087

ପ ୁ /27325 43 165 1076ସଦନ ମଦୁୁଲି ପି ଗ�ା ମଦୁୁଲି LSL2709384

�ୀ /27326 33 165 1077ସବିତା ମଦୁୁଲି ପି ତ�ିନାଥ ମଦୁୁଲି ZUX0685933

�ୀ /27327 31 165 1078ସ9ାରି ମଦୁୁଲି ପି ତ�ିନାଥ ମଦୁୁଲି ZUX0686246

�ୀ /27328 21 165 1079ଭଗବାନ ପରଜା ପି ମଦନ ପରଜା ZUX1189646

ପ ୁ /28329 48 165 1080ସଦା ପରଜା ପି ଛାଚୁ ପରଜା OR/12/089/218082

ପ ୁ /28330 40 165 1081ଅe ୁ7ନ ପରଜା ପି ସ�ୁର ପରଜା ZUX0282012

ପ ୁ /28331 33 165 1082ଭୀମ ପରଜା ପି େଗାପି ପରଜା ZUX0687129

�ୀ /28332 42 165 1083ମଣି ପରଯଣିୁ  ା ସଦା ପରଜା OR/12/089/218083

ପ ୁ /29333 28 165 1084ବୁଡୁ ପରଜା ପି ଘାସି ପରଜା ZUX1182989

�ୀ /31334 50 165 1085ସଇତା ପରଯା  ା ମଧ ୁପରଯା OR/12/089/218067

ପ ୁ /31335 45 165 1086ଚି�ୁଡି ପରଜା ପି ପତି ପରଜା ZUX0282038

�ୀ /31336 42 165 1087ବତୀ ପରଜା ପି ବନମାଳୀ ପରଜା ZUX1138718

�ୀ /32337 65 165 1088ଚ�� ି ପରଜା  ା ଦାନୁ ପରଜା OR/12/089/218064

ପ ୁ /32338 50 165 1089ଦାସ ପରଜା ପି ଦାନୁ ପରଜା OR/12/089/218065

�ୀ /32339 42 165 1090ଲ,-ୀ ପରଜା  ା ଦାସ ପରଜା LSL1344860

�ୀ /33340 30 165 1091ସେ"ାଷ ବିେଶାଇ  ା ନାରାୟଣ ବିେଶାଇ ZUX0686469

�ୀ /33341 50 165 1092ଡମାଏ ପରଜୁଣି  ା ନାରାୟଣ ପରଜା OR/12/089/218057

�ୀ /34342 41 165 1093ଡମାଇ ଜାନି  ା ବିଶ ୁଜାନି LSL2709400

�ୀ /34343 24 165 1094ସେ"ାଷି ଜାନି  ା ରାମ ଜାନି ZUX0876151

ପ ୁ /35344 26 165 1095ବାବୁ ମଦୁୁଲିଟ ପି େଡରା ମଦୁୁଲି ZUX0686881

�ୀ /35345 36 165 1096ନୀଳା ପରଜା  ା ବଳରାମ ପରଜା LSL2635332

ପ ୁ /36346 56 165 1097ରଘ ୁରାମ ନାଇକ ପି ଶ�ାମ ନାଇକ OR/12/089/218049

�ୀ /36347 51 165 1098ମା�ା ନାଇକ  ା ରଘ ୁରାମ ନାଇକ OR/12/089/218050

ପ ୁ /36348 27 165 1099ସନା ନାଇକ ପି ରଘରୁାମ ନାଇକ ZUX1016161

�ୀ /36349 23 165 1100ସବିତା ନାଇକ ପି ରଘରୁାମ ନାଇକ ZUX1016153

ପ ୁ /36350 45 165 1101ଉମା ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ନାୟକ LSL1344894

�ୀ /36351 39 165 1102ଯମନୁା ନାୟକ  ା ଉମା ନାୟକ LSL1345610

ପ ୁ /36352 26 165 1103ସନିୁଲ ନାୟକ ପି ରଘରୁାମ ନାୟକ ZUX0686089

�ୀ /36353 23 165 1104ସଶିୁଳା ନାୟକ  ା ସନିୁଲ ନାୟକ ZUX1128354

ପ ୁ /37354 45 165 1105ଉYର ନାଗ ପି ବୁଦନ ନାଗ LSL1345693

�ୀ /37355 24 165 1106ପଦ- ା ପରଜା  ା ଶିବ ପରଜା ZUX1073204

ପ ୁ /37356 23 165 1107ଶିବା ପରଜା - ଦିବାକର ପରଜା ZUX1078005

ପ ୁ /38357 60 165 1108ସଦା ଖିଲ ପି ବଳରାମ ଖିଲ OR/12/089/218039

�ୀ /38358 50 165 1109ବଇଦି ଖିଲ ପି ବଳରାମ ଖିଲ OR/12/089/218040

ପ ୁ /39359 50 165 1110ସଦନ ପରଯା ପି େସାନୁ ପରଯା OR/12/089/218031

�ୀ /39360 48 165 1111ରୁକ ୁପରଜୁଣୀ  ା ସଦନ ପରଜା OR/12/089/218032
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ପ ୁ /40361 70 165 1112ରାମ ଯାନୀ ପି ଶ�ାମ ଯାନୀ OR/12/089/218034

�ୀ /40362 55 165 1113କଳାବତି ଯାନୀ  ା ରାମ ଯାନୀ OR/12/089/218035

ପ ୁ /41363 75 165 1114ବୃ�ା ଖିଲ ପି ବଳରାମ ଖିଲ OR/12/089/218030

�ୀ /41364 19 165 1115ମଣିମା ମଦୁୁଲି  ା ମନୁା ମଦୁୁଲି ZUX1350511

ପ ୁ /42365 50 165 1116ବିସ ୁପରଯା ପି େସାନୁ ପରଯା OR/12/089/218027

�ୀ /42366 70 165 1117ବୁଦ� ି ପରଯଣୁୀ ପି େସାନୁ ପରଯଣୁୀ OR/12/089/218026

�ୀ /42367 40 165 1118ପାବ7 ତୀ ପରଯଣୁୀ  ା ବିସ ୁପରଯଣୁୀ OR/12/089/218028

ପ ୁ /43368 55 165 1119ଦସରୁ ପରଯା ପି ଦିନବdୁ ପରଯା OR/12/089/218020

�ୀ /43369 50 165 1120ଭଗବତି ପରଯା  ା ଦସରୁ ପରଯା OR/12/089/218021

ପ ୁ /43370 38 165 1121ରାମଚ��  ପରଜା ପି ଦସରୁ ପରଜା ZUX0686006

ପ ୁ /43371 38 165 1122ହରିj��  ପରଜା ପି ଦମରୁୁ ପରଜା LSL2630036

�ୀ /43372 36 165 1123ଦଇମତି ପରଜା ପି ଦଶରୁ ପରଜା ZUX0686022

�ୀ /43373 33 165 1124ମାଳତୀ ପରଜା  ା ଲଇଚନ ପରଜା ZUX0686048

�ୀ /43374 33 165 1125ନବିନା ପରଜା  ା ରାମଚ��  ପରଜା ZUX0686014

�ୀ /43375 33 165 1126ପhୁ7 ପରଜା ପି ଦଶରୁ ପରଜା ZUX0685784

ପ ୁ /43376 32 165 1127ଲଛମନ ପରଜା ପି ଦଶରୁ ପରଜା ZUX0686030

ପ ୁ /44377 48 165 1128ଧବଳୁ ପରଯା ପି ଦିନବdୁ ପରଯା OR/12/089/218016

�ୀ /44378 45 165 1129ଦାନମତି ପରଯଣୁୀ  ା ଧବଳୁ ପରଯଣୁୀ OR/12/089/218019

�ୀ /45379 75 165 1130ସି5ର ଅ\ନା .  ା ଲିଦୁନN ବିଲୁ�ି . LSL1345867

�ୀ /45380 45 165 1131ମହମଦ ଅହମଦଖାନ  ା ଏମ ଡି ଅଲିମ ଖାନ OR/12/089/218053

ପ ୁ /45381 43 165 1132ମହkl ଆମଜାl ଖା8 ପି ମହkl ଆଲି� ଖା8 LSL1346261

�ୀ /45382 30 165 1133ଶାବାନା ବାେନା  ା ମହkl ଆମଜାl ଖା8 ZUX0622043

�ୀ /45383 53 165 1134େମେହରୁନନିସ େବଗମ  ା ଅଲିମଚାନ େବଗମ OR/12/089/218011

ପ ୁ /45384 30 165 1135େମାହମଦ ଆଝାର ଖାନ ପି େମାହମଦ ଅଲୀମ ଖା8 ZUX0686097

�ୀ /46385 40 165 1136ରିତା ନାଗ  ା େଗାପିନାଥ ନାଗ OR/12/089/218285

�ୀ /47386 50 165 1137ବଇେଦଇ ମଦୁୁଲି  ା ମଦନ ମଦୁୁଲି ZUX0668533

�ୀ /47387 40 165 1138ଶକୁ� ୀ ମଦୁୁଲି  ା ଧନ ମଦୁୁଲି LSL1344902

�ୀ /48388 79 165 1139ସି5ର ଆନିଜନ ପି ମଣି LSL1345842

�ୀ /49389 38 165 1140ଲତା ଗରଡା  ା ପ�େମାଦ ଗରଡା LSL1345966

ପ ୁ /49390 54 165 1141ଆତ�ୁ  ସନୁା ପି ବିଣା ସନୁା ZUX0440636

�ୀ /53391 41 165 1142ବି>ନାଥ ଆଦିଲ,-ୀ  ା ବି>ନାଥ କ�ି#ା LSL2629517

�ୀ /53392 21 165 1143ବି:ୱନାଥ ଗାୟତ�ୀ ପି ବି:ୱନାଥ କ�ି#ା ZUX1120633

ପ ୁ /53393 47 165 1144ବି:ୱନାଥ କ�ି#ା ପି ବି:ୱନାଥ ଗ�ା ZUX1120534

�ୀ /55394 60 165 1145ଯାଇନି ପରଜା  ା ପତି ପରଜା OR/12/089/218055

�ୀ /56395 72 165 1146ମଣି ପରଜା  ା ଲ,-ଣ ପରଜା LSL2629947

�ୀ /57396 37 165 1147ମା�ା ଜାନି  ା ତ�ିପତି ଜାନି LSL2629871

�ୀ /57397 37 165 1148ଲ,-ୀ ଜାନି  ା ରଘ ୁଜାନି ZUX0282061

ପ ୁ /57398 32 165 1149ଡ9ରୁୁ ଜାନୀ ପି ଲି�ା ଯାନୀ ZUX0685834

�ୀ /57399 38 165 1150ଦାନାଏ ପରଜା ପି େମଟା ପରଜା ZUX0685719

�ୀ /58400 37 165 1151ତୁଳସା ପରଜା  ା ଚୁନା ପରଜା LSL2709368

ପ ୁ /59401 40 165 1152େଚତୖନ� ଜାନି ପି ପତି ଜାନି LSL2630002

ପ ୁ /60402 37 165 1153ଜେଳ��  ଉତରା ପି େଲାକନାଥ ଉତରା LSL2629525

�ୀ /61403 40 165 1154ସବୁh7 ମଦୁୁଲି  ା ଧନୁଜ7 ୟ ମଦୁୁଲି LSL2630259

�ୀ /61404 24 165 1155ସବୁh7 ମଦୁୁଲି  ା ବାବୁ ମଦୁୁଲି ZUX1073113

�ୀ /62405 59 165 1156ଅ9ିକା ମKଳ  ା ନବୀନ ମKଳ ZUX0129825

�ୀ /62406 31 165 1157ସେ"ାଷି ମKଳ  ା ପ�ଶା" ମKଳ ZUX0367961

ପ ୁ /62407 30 165 1158ପ�ଶା" ମKଳ ପି ନବୀନ ମKଳ ZUX0368027

ପ ୁ /63408 37 165 1159ରାମ ପରଜା ପି ଅଜୁ7 ନ ପରଜା LSL2629905

ପ ୁ /64409 54 165 1160ଦାଶରଥି ଜାନି ପି ଡ9ରୁ ଜାନି LSL2630010

ପ ୁ /65410 34 165 1161ସବୁL7 ନ ଖିଲ ପି ଧନୁଜ7 ୟ ଖିଲ ZUX0129833

�ୀ /65411 35 165 1162ମଧସୁ- ିତା ପାଢ଼ୀ  ା ମେହ��  କମୁାର ସାହୁ ZUX1337559

�ୀ /66412 29 165 1163ସାବିତ�ୀ ଖିେଲU ା ପି ଧନୁଜ7 ୟ ଖିେଲU ା ZUX1189240

ପ ୁ /67413 34 165 1164ଘାସି ପରଜା ପି ଧନ ପରଜା ZUX0367870

�ୀ /67414 25 165 1165କବିତା ପରଜା  ା ଦୀନବdୁ ପରଜା ZUX0876292

�ୀ /67415 24 165 1166ସବିତା ପରଜା  ା ଘାସି ପରଜା ZUX0876250

ପ ୁ /68416 52 165 1167ଲି�ରାଜ ପତି ପି ରଘନୁାଥ ବଲn ଭ ପତି ZUX0622951

�ୀ /69417 49 165 1168େମରୀ ଏେଲo ପି ଏେଲo . ZUX0949073

�ୀ /69418 48 165 1169ଶBରୀ ଦଳପତି  ା ଲି�ରାଜ ପତି ZUX0622985

ପ ୁ /69419 33 165 1170ଅଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଖଲି େଗୗଡ ZUX0623074

�ୀ /69420 32 165 1171ବି#ୁପ�ଭା ମହା"ି  ା ସତୀଶ ଚ��  ପ[ନାୟକ ZUX0622688

�ୀ /69421 37 165 1172ମମତା ମଦୁୁଲି  ା ହରିj��  ମଦୁୁଲି ZUX0622993

ପ ୁ /69422 29 165 1173ପ�ତ�ଷୁ ପ[ନାୟକ ପି େଦେବ�� ନାଥ ପ[ନାୟକ ZUX0622498
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�ୀ /69423 53 165 1174ବିଜୟ ଲ,-ୀ ପାତ�  ା େଗାପାଳ କୃ# ପାତ� ZUX0622027

ପ ୁ /69424 46 165 1175ସତୀଶ ଚ��  ପ[ନାୟକ ପି ଉେମଶ ଚ��  ପ[ନାୟକ ZUX0622712

ପ ୁ /69425 43 165 1176ପରୁୁେଷାYମ ସାହୁ ପି େଯାେଗ��  ସାହୁ ZUX0949305

�ୀ /69426 39 165 1177ଲତା ସାହୁ  ା ପରୁୁେଷାYମ ସାହୁ ZUX0949313

�ୀ /69427 55 165 1178ଲିସି େସବା5ିଆ8 ପି େସବା5ିଆ8 . ZUX0623066

�ୀ /69428 36 165 1179ରାଖି ଶିବ  ା ସବୁ� ତ ମKଳ ZUX0622738

ପ ୁ /85429 36 165 1180େଗାବଧ7ନ ଖିଲ ପି ଦୁ� ଖିଲ ZUX1068246

�ୀ /85430 30 165 1181ତୁଳା ଖିଲ  ା େଗାବଧ7ନ ଖିଲ ZUX1068238

ପ ୁ /112431 27 165 1182ବାବୁଲା ଖରା ପି ଅଭି ଖରା ZUX0949271

�ୀ /121432 19 165 1183ନୀଆଳି ପରଜା ପି ବdୁ ପରଜା ZUX1350529

�ୀ /135433 31 165 1184ଜଗତି ଖରା ପି େହ� ଖରା ZUX0686816

�ୀ /148434 21 165 1185ମୀନା ପରଜା ମା ବାସ"ୀ ପରଜା ZUX1130038

ପ ୁ /168435 22 165 1186ସଚିନ କମୁାର ମିଶ� ପି େହମ" ମିଶ� ZUX1217884

�ୀ /750436 33 165 1187ଲ,-ୀ ପରଜା ପି ନରସିଂହ ପରଜା ZUX0685636

�ୀ /999437 26 165 1188ଟି. ଭବାନୀ  ା ଟି. ଶିବା ZUX1013150

�ୀ /999438 65 165 1189ଲ,-ୀ ରାଣୀ ଭ[ାଆଚାଯ�7  ା ଦାେମାଦର ମହାପାତ� OR/12/089/220717

ପ ୁ /999439 23 165 1190ସେୁଭ��  କମୁାର ଦାଶ ପି ସିବ ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX1357862

ପ ୁ /999440 24 165 1191ନକଳୁ ହରିଜନ ପି ଭଗବାନ ହରିଜନ ZUX0941534

ପ ୁ /999441 22 165 1192େଖାେଗଶ ହରିଜନ ପି ଳଛେମାନ ହରିଜନ ZUX1228592

�ୀ /999442 23 165 1193ରିୟା େଖାସU ା ପି ବିଦ�ାଧର େଖାସU ା ZUX1191121

�ୀ /999443 25 165 1194ଲ,-ୀପ�ିୟା ମାଝୀ  ା ସତ�ବ� ତ ମାଝୀ ZUX1229137

ପ ୁ /999444 48 165 1195ଧିେର��  କମୁାର ମହା"ି ପି ଆପନ3 ା ମହା"ି ZUX0824151

ପ ୁ /999445 28 165 1196େଦବାଶିଷ ମହା"ି ପି େଦେବ��  କମୁାର ମହା"ି ZUX0824136

�ୀ /999446 54 165 1197ବତୀ ପରଜା ପି ରାମ ପରଜା ZUX1345024

ପ ୁ /999447 27 165 1198ଡମ ୁପରଜା ପି ରାମ ପରଜା ZUX1022441

ପ ୁ /999448 22 165 1199େଗୗରଵ ସାମ"ରାୟ ପି ପ�ବୀର ସାମ"ରାୟ ZUX1249630

�ୀ /00449 28 165 1200ସନିୁତା ଷK  ା ଅଜୟ ଷK ZUX0685883

ପ ୁ /00450 26 165 1201ଅଜୟ ଷp ପି େନତରାମ ଷp ZUX0685875

�ୀ /1451 47 165 1202ଆଶାମଣୀ ଛାତି  ା ଦୟାଶିଳ ଛାତି ZUX0876367

ପ ୁ /2452 55 165 1203ରାମଚ��  ପ�ଧାନ ପି ବୁdିମ" ପ�ଧାନ OR/12/089/276206

�ୀ /2453 29 165 1204ଟିନା ସାଗର ମା େଜମା ସାଗର ZUX0440610

�ୀ /3454 50 165 1205େଯମା ସାଗର  ା ମାଧବ ସାଗର OR/12/089/218278

ପ ୁ /3455 38 165 1206ଡ9ରୁ ସାଗର ପି ମାଧବ ସାଗର ZUX0129536

�ୀ /3456 33 165 1207ମାଧରୁୀ ସାଗର  ା େଗାବି� ସାଗର ZUX0440248

ପ ୁ /4457 60 165 1208ଟି ଡ9ରୁ ପି ଟି ଗ�ା  OR/12/089/218273

�ୀ /4458 29 165 1209ଟି. ଡମାଇ  ା ଟି. ଗ\ୁ ZUX0440107

�ୀ /4459 55 165 1210ଟି ଲ,-ୀ  ା ଟି ଡ9ରୁ OR/12/089/218316

ପ ୁ /4460 26 165 1211ଟି ଶBର ପି ଟି ଡ9ରୁ ZUX0687046

�ୀ /05461 36 165 1212ଶକ"ୁଳା ବାରିକ  ା ଅଭିମନ� ୁବାରିକ ZUX1086529

�ୀ /5462 50 165 1213ଝିମାଇ ପରଜା  ା ରାମ ପରଜା ZUX0681296

�ୀ /06463 66 165 1214ବିମଳା ପରଜା  ା ତିଳ ପରଜା ZUX1157346

ପ ୁ /6464 47 165 1215ଭଗବାନ ପରଯା ପି େଘନୁ ପରଯା OR/12/089/218348

ପ ୁ /6465 29 165 1216ଶକୁରୁା ପରଜା ପି ସେୁ�ଇ ପରଜା ZUX0439992

�ୀ /6466 29 165 1217ଲ,-ୀ ପରଜା  ା େମଟା ପରଜା ZUX0622522

�ୀ /6467 28 165 1218ଲେ�ଇ ପରଜା ପି ଶକୁରୁା ପରଜା ZUX0439984

ପ ୁ /7468 42 165 1219ଟି.ମଷୂା ପି ଟି.ଗ�ା  ZUX0129551

�ୀ /7469 39 165 1220ଟି.ହାସିନା   ା ଟି.କ� ୀ#ା LSL2630093

�ୀ /7470 38 165 1221ଟି.ରୀତା  ା ଟି.ମଷୂା ZUX0281931

ପ ୁ /7471 38 165 1222ଟି କ� ୀ#ା ପି ଟି ଗ�ା  ZUX0129569

ପ ୁ /7472 37 165 1223ଟି.ରବି ପି ଟି.ଗା�ା  ZUX0129577

�ୀ /7473 34 165 1224ଟି.ସେୁରଖା  ା ଟି.ରବି ZUX0936419

ପ ୁ /7474 27 165 1225ଟି ଶିବା ପି ଟି ପାଇକ ZUX0686519

ପ ୁ /8475 29 165 1226ହରି ମଦୁୁଲି ମା ରମା ମଦୁୁଲି ZUX0440172

�ୀ /8476 29 165 1227ଦଇମତି ମଦୁୁଲି  ା ହରି ମଦୁୁଲି ZUX0823336

�ୀ /8477 33 165 1228ଟି. ସେୁରଖା  ା ଟି. ରବି ZUX0948877

ପ ୁ /09478 21 165 1229ସଚି8 ମଦୁୁଲି ପି ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି ZUX1143338

ପ ୁ /9479 48 165 1230କୃପା ମଦୁୁଲି ପି ଦାସ ମଦୁୁଲି OR/12/089/218340

�ୀ /9480 44 165 1231ରଇଲା ମଦୁୁଲି  ା କୃପା ମଦୁୁଲି OR/12/089/218341

ପ ୁ /10481 31 165 1232ଟି ପାପଡିୁ ପି ଟି ଗ�ା ZUX0686865

ପ ୁ /10482 44 165 1233ଡ9ରୁ ପରଜା ପି ହରି ପରଯ LSL1346246

�ୀ /10483 41 165 1234ଧନମତି ପରଜା  ା ଗାdୀ ପରଜା ZUX1130020

ପ ୁ /10484 29 165 1235ବିଶ ୁପରଜା ମା ରାଧୀକା ପରଜା ZUX0439919

8 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀB  ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /10485 28 165 1236ରାେଜଶ ପରଜା ପି େଡବରୁ ପରଜା ZUX0440552

�ୀ /10486 27 165 1237ଡାଳି9 ପରଜା  ା ରାେଜଶ ପରଜା ZUX0439950

ପ ୁ /10487 26 165 1238ବKକା ପରଜା ପି େଘନୁ ପରଜା ZUX0686147

�ୀ /11488 52 165 1239ଲ�ଇ ମଦୁୁଲି  ା ଘାସି ମଦୁୁଲି ZUX0823476

�ୀ /11489 36 165 1240ଲଳିତା ମଦୁୁଲି  ା ଡମ ୁମଦୁୁଲି ZUX1143692

ପ ୁ /11490 22 165 1241ଡାେ9ା ମଦୁୁଲି ପି :ଯାମ ମଦୁୁଲି ZUX1228659

ପ ୁ /13491 29 165 1242େମଟା ପରଜା ପି େଘନୁ ପରଜା ZUX0440214

�ୀ /14492 56 165 1243େଦାମାଇ େଦଉଡିଆ  ା ରାମ େଦଉଡିଆ ZUX1230135

ପ ୁ /14493 50 165 1244ଈ>ର ପରଜା ପି ସମରା ପରଜା LSL1345065

ପ ୁ /14494 42 165 1245ବୁଡୁ ପରଜା ପି କାଳିଆ ପରଜା ZUX0824086

ପ ୁ /14495 31 165 1246ଆଲି ପରଜା ପି ଇ>ର ପରଜା ZUX0824094

�ୀ /14496 28 165 1247ପଦ- ା ପରଜା  ା ଆଲି ପରଜା ZUX0824102

�ୀ /15497 48 165 1248ପଦ- ା ପରଯଣିୁ  ା ମକୁ�ୁ ପରଜା OR/12/089/218217

ପ ୁ /16498 34 165 1249ପିତା9ର ଜାନି ପି ବାସ ୁଜାନି ZUX0622209

ପ ୁ /16499 48 165 1250ପ�କାସଚ��  ମଲିକ ପି ଧନଯ�7ୟ ମଲିକ OR/12/089/218210

ପ ୁ /16500 25 165 1251େଦବାଶିଷ ମଲିr ପି ପ�କାଶ ଚ��  ମଲିr ZUX1189133

�ୀ /16501 29 165 1252ସଚିୁସ-ିତା ମଲU ିକ ପି ପ�କାଶ ଚ��  ମଲU ିକ ZUX0652917

�ୀ /17502 42 165 1253ମତି ପରଯଣିୁ  ା ରାଯ ୁପରଜା OR/12/089/218232

ପ ୁ /18503 29 165 1254ବୁଡୁ ପରଜା ପି େହବରୁ ପରଜା ZUX0440594

�ୀ /18504 28 165 1255ଗ�ା ପରଜା  ା ବୁଡୁ ପରଜା ZUX0439943

�ୀ /20505 34 165 1256ମ\ ୁପରଜା ପି ମ�ଳ ପରଜା LSL2629426

ପ ୁ /20506 26 165 1257ରତନ ପରଜା ପି ରାମ ପରଜା ZUX0823492

�ୀ /21507 34 165 1258ରଇଲା ନାୟକ  ା ମଦନ ନାୟକ LSL2629616

ପ ୁ /22508 36 165 1259େଗାବି� ସାଗର ପି ମାଧବ ସାଗର LSL2634962

�ୀ /24509 66 165 1260ଟି ସେୁରଖା  ା ଟି ଗ�ା  LSL2630101

�ୀ /24510 31 165 1261ଟି କନୁୀ  ା ଟି କୃି#ା ZUX0686527

�ୀ /25511 33 165 1262ପଦ- ା ଆକଜୀ  ା ସଦନ ଆକଜୀ ZUX0129643

ପ ୁ /25512 29 165 1263ସଦନ ଆକଜୀ ପି ନାରାୟଣ ଆକଜୀ ZUX0685651

�ୀ /26513 34 165 1264ଗୀତା ସାଗର  ା ଡ9ରୁ ସାଗର LSL2708964

�ୀ /27514 40 165 1265ସବୁାସିନୀ ସମଲିଆ  ା ଅଜୁ7 ନ ସମଲିଆ LSL2629814

ପ ୁ /28515 37 165 1266ସହେଦବ ମାଝୀ ପି ଚKାଳ ମାଝୀ LSL2629475

�ୀ /28516 35 165 1267ରାଧା ମାଝୀ  ା ସହେଦବ ମାଝୀ LSL2629467

ପ ୁ /28517 21 165 1268ସେ"ାଷ ମାଝୀ ପି ସହେଦବ ମାଝୀ ZUX1121409

ପ ୁ /29518 38 165 1269ଶିବା ଜାନି ପି ବୁଦ� ା ଜାନି ZUX1086495

�ୀ /29519 36 165 1270ରସମୁତୀ ଜାନି  ା ବୁଦ� ା ଜାନି LSL2629483

�ୀ /30520 36 165 1271ଧନାଇ ମଦୁୁଲି  ା ଗରୁୁ ମଦୁୁଲି LSL2629400

�ୀ /31521 32 165 1272େମାଟୁ ମଦୁୁଲି  ା ଜୟ ମଦୁୁଲି ZUX1003391

ପ ୁ /32522 37 165 1273ବିେନାଦ ସମରଲିଆ ପି ତ�ିେଲାଚନ ସମରଲିଆ ZUX0129684

�ୀ /32523 35 165 1274ସାବିତ�ୀ ସମରଲିଆ  ା ବିେନାଦ ସମରଲିଆ ZUX0129650

ପ ୁ /32524 35 165 1275ଗେଣଶ ସମରଲିଆ ପି ତ�ିେଲାଚନ ସମରଲିଆ ZUX0129668

�ୀ /32525 34 165 1276ମgୁା ସମରଲିଆ  ା ଗେଣଶ ସମରଲିଆ ZUX0129676

ପ ୁ /32526 25 165 1277ଅମନ ସମରଳିଆ ପି ତ�ିେଲାଚନ ସମରଳିଆ ZUX1177500

�ୀ /33527 43 165 1278ବିବି ଖରା  ା ଟି ଶବି ଖରା ZUX0129692

ପ ୁ /34528 36 165 1279ରାମ ଖରା ପି ଦାମ ଖରା ZUX0129700

ପ ୁ /35529 28 165 1280ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି ମା ଶକୁ� ି  ମଦୁୁଲି ZUX0440347

�ୀ /35530 23 165 1281ସଇତା ମଦୁୁଲି  ା ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି ZUX1121086

�ୀ /35531 55 165 1282ରାଧିକା ପରଯା  ା ମଟୁୁଲୁ ପରଯା OR/12/089/218323

�ୀ /36532 38 165 1283କମୁାରୀ ପରଜା  ା ନାରାୟଣ ସାଗର ZUX0129783

ପ ୁ /37533 37 165 1284ବଳରାମ ସଯୁ�7 ପି ବିଜୟ ସଯୁ�7 ZUX0281972

ପ ୁ /38534 46 165 1285ହରି ଟାକ�ି ପି ମାଲିଆ ଟାକ�ି ZUX0281980

�ୀ /38535 40 165 1286ରାଧା ଟାକ� ି  ା ହରି ଟାକ� ି LSL1518133

�ୀ /39536 34 165 1287ଦଇମତି ହ"ାଳ  ା ପଦ- ନ ହ"ାଳ ZUX0129791

�ୀ /40537 46 165 1288ଲ,-ୀ ସନୁା  ା ଆତ�ୁ  ସନୁା ZUX0440461

ପ ୁ /40538 27 165 1289ଅମିର ସନୁା ପି ହରି ସନୁା ZUX0440370

�ୀ /40539 26 165 1290ଭବାନୀ ସନୁା  ା କ� ୀ#ା ସନୁା ZUX1191766

�ୀ /41540 28 165 1291ନବିନା ପରଜା  ା ବିଶ ୁପରଜା ZUX0439927

�ୀ /41541 24 165 1292ଡମାଇ ପରଜା ପି ଡମାଇ ପରଜା ZUX1228618

�ୀ /42542 55 165 1293ଚsା ହରିଜନ  ା ହନୁ ହରିଜନ ZUX0440230

�ୀ /83543 28 165 1294ପ�ମିଳା େଖାସU ା  ା ଗେଣଶ େଖାସU ା ZUX0686873

ପ ୁ /999544 42 165 1295ହନୁ ହରିଜନ ପି ନାରାୟଣ ହରିଜନ ZUX0941492

ପ ୁ /999545 24 165 1296ଲ,-ଣ ମାଝୀ ପି ସହେଦବ ମାଝୀ ZUX0941476

ପ ୁ /999546 41 165 1297ଗରୁୁ ମଦୁୁଳି ପି ଏଲ.ମହାେଦବ ମଦୂଲୀ ZUX1249572

9 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀB  ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999547 49 165 1298ମଦନ ନାୟକ ପି ଧନଯ�7ୟ ନାୟକ ZUX1001072

�ୀ /999548 21 165 1299େସାମାଲି ସାହୂ ପି ସଡୁ,ଯ୍ା ନାରାୟଣ ସାହୂ ZUX1357987

�ୀ /01549 21 165 1300ଏମ ଦ� ା,ା  ା ଏମ ଜୟ" କମୁାର ZUX1228667

�ୀ /1550 56 165 1301ଏ�. ତାବିଟାkା  ା ଏ�. ତାବିଟାୟା OR/12/089/226339

ପ ୁ /1551 35 165 1302ଏ�.ବିଦ�ାସାଗର ପି ଏ�.ତାବିଟାୟା LSL2709285

ପ ୁ /1552 34 165 1303ଏ�. ଜୟ" କମୁାର ପି ଏ�. ତାବିଟାୟା LSL2635415

�ୀ /1553 24 165 1304ଏ� Nୱାତୀ  ା ଏ� ବିଦ�ାସାଗର ZUX0941609

ପ ୁ /1554 61 165 1305ମତୁଚି ପଲU ି  ଟାବିଟାୟା ପି ମତୁଚି ପଲU ି  ଉଗାଦି ZUX0622928

�ୀ /2555 46 165 1306ଟୁନୁ ମିଶ�  ା ପ�ତାପ ମିଶ� OR/12/089/218395

�ୀ /2556 27 165 1307ମଧସୁ- ିତା ମିଶ� ପି ପ�ତାପ କମୁାର ମିଶ� ZUX0623157

ପ ୁ /2557 29 165 1308ଭବାନି ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ପ�ତାପ କମୁାର ମିଶ� ZUX0391821

�ୀ /2558 27 165 1309ସଚୁରିତା ପ�ଧାନ ପି ରାମ ଚ��  ପ�ଧାନ ZUX0652909

ପ ୁ /3559 60 165 1310ଗେଜ��  ମଲU ିକ ପି େଗୗରା� ମଲU ିକ LSL2635084

�ୀ /3560 50 165 1311େଶୈଳ�� ି ମଲU ିକ  ା ଗେଜ��  ମଲU ିକ OR/12/089/272469

ପ ୁ /3561 34 165 1312ନିତ�ାନ� ମଲU ିକ ପି ଗେଜ��  ମଲU ିକ ZUX0281857

ପ ୁ /4562 71 165 1313ଶିଶିରକମୁାର ପରିଜା ପି ପରୁୁେଷାYମ ପରିଜା OR/12/089/218379

�ୀ /4563 65 165 1314କିରଣ ବାଳା ପରିଜା  ା ଶିଶିର ପରିଜା ZUX0681437

ପ ୁ /4564 40 165 1315ଚିYର\ନ ପରିଜା ପି ଶିଶିର ପରିଜା OR/12/089/218381

�ୀ /4565 38 165 1316ମମତା କମୁାରୀ ପରିଜା ପି ଶିଶିର କମୁାର ପରିଜା LSL1345636

ପ ୁ /4566 34 165 1317ସଶୁା"କମୁାର ପରିଜା ପି ଶିଶିରକମୁାର ପରିଜା LSL2630028

�ୀ /4567 33 165 1318ଦିMିମୟୀ ପରିଜା  ା ଚିYରଂଜନ ପରିଜା LSL2637759

�ୀ /4568 36 165 1319ନିଶାମନି ରାଉତ  ା ମ�ୁତ�\ୁୟ ରାଉତ ZUX0775296

�ୀ /05569 27 165 1320ପ�ିୟBା ମହା"ି ପି ପଣୁ7  ଚ��  ମହା"ି ZUX0823997

ପ ୁ /5570 37 165 1321େଦବ ପ�ସାଦ ମହା"ି ପି ପhୂ7 ଚ��  ମହା"ି LSL1412188

ପ ୁ /5571 30 165 1322ଶକୁ� ା ପରଜା ମା ନବିନା ପରଜା ZUX0823617

�ୀ /5572 29 165 1323ଶିବରନା ପରଜା  ା ଶକୁ� ା ପରଜା ZUX0823898

�ୀ /5573 30 165 1324ଲିପସା ପ[ନାୟକ  ା େଦବ ପ�ସାଦ ମହା"ି ZUX0824011

ପ ୁ /6574 37 165 1325ପ�କାଶକମୁାର ଖେKଇ ପି ଜଗନ3 ାଥ ଖେKଇ LSL2630176

ପ ୁ /7575 58 165 1326ରBନିଧି େଜନା ପି ଲ,-ଣ େଜନା OR/12/089/218400

�ୀ /7576 48 165 1327ଲ,-ୀରାଣି େଜନା  ା ରBନିଧି େଜନା OR/12/089/218401

ପ ୁ /7577 24 165 1328ଆରତ ତାରଣ େଜନା ପି ରBନିଧି େଜନା ZUX0876417

�ୀ /7578 54 165 1329କନକଲତା ଖKାଇ  ା ଯଗନାଥ ଖKାଇ OR/12/089/218404

�ୀ /8579 60 165 1330ବୃ�ାବତି  ାଇଁ  ା ରତ3 ାକର  ାଇଁ OR/12/089/218399

ପ ୁ /8580 46 165 1331ଦୁଗ; ପ�ସାଦ  ାଇଁ ପି ରତ3 ାକର  ାଇଁ OR/12/089/219044

�ୀ /8581 41 165 1332ଯମନୁା  ାଇଁ  ା ଦୁଗ;ପ�ସାଦ  ାଇଁ LSL2637726

ପ ୁ /8582 38 165 1333ଶିବ ପ�ସାଦ  ାଇଁ ପି ରତ3 ାକର  ାଇଁ OR/12/089/219050

ପ ୁ /8583 37 165 1334ହରିହର  ାଇଁ ପି ରତ3 ାକର  ାଇଁ LSL1345628

ପ ୁ /9584 38 165 1335ଅବଦୁଲ ରହି� ପି ଏ େକ ଜିଲାନୀ LSL1457431

ପ ୁ /9585 35 165 1336ମହkଦ ରଫି ପି ଏ.େକ.ଜିଲାନି LSL2662583

ପ ୁ /10586 39 165 1337ନବିନଚ��  ରାଉତ ପି ଘାସି ରାଉତ OR/12/089/218365

ପ ୁ /11587 45 165 1338େକସବ  ାଇଁ ପି ବଂଶଧିର  ାଇଁ OR/12/089/218418

�ୀ /11588 40 165 1339କମଳା  ାଇଁ  ା ଦୟାନିଧି  ାଇଁ OR/12/089/218417

ପ ୁ /11589 38 165 1340େଗୗରୀଶBର  ାଇଁ ପି ବଂଶୀଧର  ାଇଁ OR/12/089/219047

�ୀ /11590 38 165 1341ପ�ମିଳା  ାଇଁ  ା ରାଧାକୃ#  ାଇଁ ZUX0281899

ପ ୁ /11591 29 165 1342େଗାପାଳ କୃ#  ାଇଁ ମା କମଳା  ାଇଁ ZUX0440081

�ୀ /12592 40 165 1343ଲ,-ୀ ଖିଲ  ା ସବୁL7 ନ ଖିଲ ZUX0129395

ପ ୁ /13593 40 165 1344ଗMୁ ଖରା ପି ପ�ହU ାଦ ଖରା ZUX0281907

�ୀ /13594 31 165 1345ସଂ��ାରାଣୀ ଖରା  ା ଗMୁ ଖରା ZUX0685768

ପ ୁ /14595 63 165 1346ରମା ଦିଉଡିଆ ପି ବନ ଦିଉଡିଆ ZUX1182963

�ୀ /14596 45 165 1347େଗାରୀ ନାୟକ  ା ଗରୁୁ ନାୟକ ZUX0129403

�ୀ /16597 45 165 1348ବିମଳା ଜାନୀ  ା ବଳରାମ ଜାନୀ LSL2629855

�ୀ /17598 40 165 1349ଚ�� ମା ମଦୁୁଲି  ା ସଦନ ମଦୁୁଲି LSL2629889

ପ ୁ /18599 39 165 1350ରଘନୁାଥ ପରଜା ପି ପତି ପରଜା ZUX0129411

�ୀ /19600 44 165 1351ମgୁା ପଜୁାରୀ  ା ଅଜୁ7 ନ ପଜୁାରୀ LSL2637320

�ୀ /20601 45 165 1352ସଭୁସ-ିତା ନ�  ା ସବୁ� t କମୁାu ନ� LSL1462951

ପ ୁ /20602 44 165 1353ସତ�ବ� ତ ନ� ପି ଂଅନ" କିେଶାର ନ� ZUX0129437

ପ ୁ /21603 37 165 1354ବଳରାମ ପରଜା ପି ଧନୁଜ7 ୟ ପରଜା ZUX0129452

�ୀ /23604 40 165 1355ଡାଳି9 ପରଜା  ା ଅଜୁ7 ନ ପରଜା ZUX0129486

�ୀ /24605 60 165 1356କମଳା ଜାନୀ  ା ଜୟରାମ ଜାନୀ ZUX0129494

�ୀ /25606 53 165 1357ରୀତା ସାମ"ରାୟ  ା ସଜୁନକମୁାର ସାହୁ ZUX0129510

�ୀ /26607 41 165 1358େହମଲତା ଲମତା  ା ଉଗ�େସନ ଲମତା ZUX0281923

ପ ୁ /27608 51 165 1359ବାଳକୃ# ପKିତ ପି ବାଇରୀ ପKିତ ZUX0823377

10 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀB  ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /27609 44 165 1360ମମତା କମୁାରୀ ପKିତ  ା ବଳକୃ# ପKିତ ZUX0823351

�ୀ /999610 38 165 1361ସନାଇ ପରଜା  ା େହାଜ ପରଜା ZUX0941401

�ୀ /01611 24 165 1362ପ�ଗତି ମହା"ି ପି େଗାପାଳ ମହା"ି ZUX1078021

�ୀ /01612 22 165 1363ପ�ଜ�ା ମହା"ୀ ପି େଗାପାଳ ମହା"ୀ ZUX1078013

ପ ୁ /1613 56 165 1364େଗାପାଳ ମହା"ି ପି ଗଣପତି ମହା"ି ZUX0130443

�ୀ /1614 47 165 1365ପ�ତିଭା ମହା"ି  ା େଗାପାଳ ମହା"ି ZUX0130450

ପ ୁ /1615 59 165 1366େଶଷରାମ ପKା ପି ହଳଧର ପKା ZUX0622910

ପ ୁ /2616 66 165 1367ଶରତଚ��  ପKା ପି ରଘନୁାଥ ପKା OR/12/089/218623

�ୀ /2617 60 165 1368ସଂd�ାରାଣି ପKା  ା ଲ9ଦର ପKା OR/12/089/218620

�ୀ /2618 54 165 1369ବିନିତା ପKା  ା ଶରତଚ��  ପKା OR/12/089/218624

�ୀ /2619 52 165 1370ସବିତା ପKା  ା କୃ#ଚ��  ପKା OR/12/089/218622

ପ ୁ /2620 47 165 1371ସେରାଜ କମୁାର ପKା ପି ଲେ9ାଦର ପKା OR/12/089/218630

�ୀ /2621 45 165 1372କvନା ପKା  ା େସସରାମ ପKା OR/12/089/218628

ପ ୁ /2622 42 165 1373ମେନାଜକମୁାର ପKା ପି ଲେ9ାଦର ପKା OR/12/089/218629

ପ ୁ /2623 32 165 1374ଅନିଲ କମୁାର ପKା ପି ଶରତ ଚ��  ପKା ZUX0440578

ପ ୁ /3624 56 165 1375ରବି�� ନାଥ ଦାଶ ପି ଜଗନ3 ାଥ ଦାଶ LSL1457407

�ୀ /3625 50 165 1376ଜୟଶ�ୀ ଦାଶ  ା ରବି��  ନାଥ ଦାଶ LSL1457415

ପ ୁ /4626 61 165 1377ପ�ଭାକର ମହାପାତ� ପି ଲ,-ଣ ମହାପାତ� OR/12/089/220733

ପ ୁ /4627 37 165 1378ଅେଶାକ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ପ�ଭାକର ମହାପାତ� ZUX0282335

ପ ୁ /5628 28 165 1379ରକି ଖJିୁଆ ପି ଅନାଦି ଚରଣ ଖJିୁଆ ZUX0440388

ପ ୁ /5629 59 165 1380ଅନାଦି w��  ଖxିୁଆ ପି ଜଗବdୁ ଖxିୁଆ LSL1458629

�ୀ /5630 54 165 1381ପhୂ7ବତୀ ଖxିୁଆ  ା ଅନାଦିଚରଣ ଖxିୁଆ ZUX0130468

�ୀ /5631 27 165 1382ଅନିତା ଖxିୁଆ ପି ଅନାଦି ଚ��  ଖxିୁଆ ZUX0652925

ପ ୁ /6632 55 165 1383ଜୟେଦବ େବେହରା ପି ଅନ" େବେହରା LSL1457423

ପ ୁ /6633 62 165 1384ବାଳକୃ# ସାହ ପି ଚକ�ପାଣି ସାହ ZUX0130914

�ୀ /6634 58 165 1385ସଂଯgୁା ସାହୁ  ା ଶରତ ଚ��  ସାହୁ OR/12/089/240859

�ୀ /6635 52 165 1386ଶା"ି ସାହୁ  ା ସବୁାଷ ଚ��  ସାହୁ OR/12/089/240846

ପ ୁ /6636 31 165 1387ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାଳକୃ# ସାହୁ ZUX0440362

ପ ୁ /6637 29 165 1388ବି#ୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ସବୁାସ ଚ��  ସାହୁ ZUX0440511

ପ ୁ /6638 29 165 1389ସ�ୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାଳକୃ# ସାହୁ ZUX0440065

ପ ୁ /7639 62 165 1390ପ�କାଶ କମୁାର ନାୟକ ପି କଳୁମଣି ନାୟକ ZUX0391789

�ୀ /7640 53 165 1391ଅହଲ�ା ନାୟକ  ା ପ�କାଶ କମୁାର ନାୟକ ZUX0391797

ପ ୁ /7641 47 165 1392ସତୀଶ ଚ��  ନାୟକ ପି କୃ# ଚ��  ନାୟକ ZUX0291401

�ୀ /7642 42 165 1393ରଶ-ି େରଖା ନାୟକ  ା ସତୀଶ ଚ��  ନାୟକ ZUX0291393

�ୀ /7643 32 165 1394ସଂଧ�ାରାଣୀ ନାୟକ ପି ପ�କାଶ କମୁାର ନାୟକ ZUX0391805

�ୀ /7644 30 165 1395ସସ- ିତା ନାୟକ ପି ପ�କାଶ ନାୟକ ZUX0391771

ପ ୁ /08645 79 165 1396ଅଛର ସିଂ ଭ9ର ପି ତୁଲସା ସିଂ ଭ9ର ZUX0777243

ପ ୁ /8646 46 165 1397େତଜିେ�ରସିଂ ଭ9ର ପି ଅcର ସିଂ ଭ9ର ZUX0622902

ପ ୁ /8647 45 165 1398ତଲବଜିt ସିଂ ଭ9ର ପି ଅcର ସିଂ ଭ9ର ZUX0622936

�ୀ /22648 26 165 1399ରାଜଶ�ୀ ଦାଶ ପି ରବି��  ନାଥ ଦାଶ ZUX0685891

ପ ୁ /17649 60 165 1403ଭଗବାନ ଲମତା ପି ପିYବାସ ଲମତା OR/12/089/224415

�ୀ /17650 52 165 1404ଲ,-ୀ ଲମତା  ା ଭଗବାନ ଲମତା OR/12/089/224416

�ୀ /1651 44 166 1173ସନୁାଦି େବନୀଆ  ା ସତୁୀ େବନୀଆ LSL1348416

�ୀ /1652 40 166 1174ମgୁା େବନ�ା  ା ଜୀବନ ଚ��  େବନ�ା LSL1345743

ପ ୁ /2653 50 166 1175ଭଗବାନ େବନୀଆ ପି ମତୀ େବନୀଆ OR/12/089/218469

�ୀ /2654 40 166 1176ସମାରି େବନୀଆ  ା ଭଗବାନ େବନୀଆ OR/12/089/218470

ପ ୁ /3655 55 166 1177ଇ��  ହରିଜନ ପି ହରି ହରିଜନ OR/12/089/218473

�ୀ /3656 55 166 1178କମଳା ହରିଜନ  ା ଇ��  ହରିଜନ LSL1344845

ପ ୁ /3657 35 166 1179ଘନ ହରିଜନ ପି ଇ��  ହରିଜନ LSL2635464

ପ ୁ /3658 30 166 1180ଦିଲିପ ହରିଜନ ପି ଇ��  ହରିଜନ ZUX0686493

�ୀ /3659 25 166 1181କମଳା ହରିଜନ  ା ଦିଲିପ ହରିଜନ ZUX0941450

ପ ୁ /4660 31 166 1182ଚ��  କଳୁଦୀପ ପି କୃ# ଚ��  କଳୁଦୀପ ZUX0440313

�ୀ /4661 28 166 1183ବିମଳା କଳୁଦୀପ  ା ଚ��  କଳୁଦୀପ ZUX0440321

ପ ୁ /4662 80 166 1184ଖଗପତି ସମଲିଆ ପି ଘାସି ସମଲିଆ OR/12/089/218475

�ୀ /4663 75 166 1185କାbନ ସମଲZଆ  ା ଖଗପତି ସମଲZଆ OR/12/089/218476

�ୀ /5664 68 166 1186ମ�ୁଳି ସମଲିଆ  ା ତ�ିେଲାଚନ ସମଲିଆ OR/12/089/218479

�ୀ /5665 29 166 1187ତୁଳସା ସମରଲିଆ  ା େଚତୖନ� ସମରଲିଆ ZUX0876508

ପ ୁ /5666 29 166 1188େଚୗତନ� ସମରଲିଆ ପି ମ�ୁଳି ସମରଲିଆ ZUX0440404

ପ ୁ /6667 44 166 1189ସବୁାଷ ହରିଜନ ପି ଅଜୁ7 ନ ହରିଜନ OR/12/089/218480

�ୀ /6668 41 166 1190ଚbଳା ହରିଜନ  ା ସବୁାଷ ହରିଜନ OR/12/089/218481

ପ ୁ /6669 35 166 1191ମ�ଳୁ ପରଜା ପି ରାମ ପରଜା LSL2709293

ପ ୁ /7670 24 166 1192ଆକାଶ ନାଗ ପି ଘାସି ନାଗ ZUX0941468

11 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀB  ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /7671 60 166 1193ଜୟରାମ ପରଜା ପି େଘନୁ ପରଜା OR/12/089/218487

�ୀ /7672 55 166 1194ଦନାଇ ପରଜା  ା ଜୟରାମ ପରଜା OR/12/089/218490

ପ ୁ /7673 38 166 1195ବିଦ�ା ପରଜା ପି ଜୟରାମ ପରଜା LSL2629699

�ୀ /08674 27 166 1196ପିଂକୀ ଝା  ା ମେହାନ rଯମର ଝା ZUX1277078

ପ ୁ /08675 22 166 1197ସ�ିପ ପ[ନାୟକ ପି ସିମାଦ� ୀ ପ[ନାୟକ ZUX1249671

ପ ୁ /8676 51 166 1198ସନୁା ହରିଜନ ପି ଅଜୁ7 ନ ହରିଜନ OR/12/089/218483

�ୀ /8677 50 166 1199ରାଇବାଲି ହରିଜନ  ା ସନୁା ହରିଜନ OR/12/089/218484

ପ ୁ /9678 55 166 1200ଘାସି ନାଗ ପି ପରମାନଦ ନାଗ OR/12/089/218494

�ୀ /9679 48 166 1201ସଷୁମା ନାଗ ପି ଘାସି ନାଗ LSL1344936

ପ ୁ /10680 50 166 1202ଗ�ା ନାଗ ପି ପରମାନଦ ନାଗ OR/12/089/218499

�ୀ /10681 48 166 1203ପ�େମାଦ ନାଗ  ା ଗ�ା ନାଗ OR/12/089/218500

ପ ୁ /11682 46 166 1204ଡମ ୁନାୟକ ପି କମଳୁ ନାୟକ LSL2634954

�ୀ /11683 43 166 1205ଗରୁୁବାରୀ ନାୟକ  ା ଡମ ୁନାୟକ LSL2637122

ପ ୁ /11684 32 166 1206ମାଗଟୁୁ ନାୟକ ପି ଧନୁଯ�7ୟ ନାୟକ ZUX0823401

�ୀ /11685 47 166 1207େଯାଶଦା ପରଜା  ା ବୁଦୁ ପରଜା ZUX0823799

�ୀ /12686 68 166 1208ମାଳତି େବନିଆ  ା ଦିବାନ େବନିଆ OR/12/089/218509

ପ ୁ /13687 67 166 1209ଲଛମନ ହରିଜନ ପି ହରି ହରିଜନ OR/12/089/218510

ପ ୁ /13688 30 166 1210ମନୁ ହରିଜନ ପି ଲଛମନ ହରିଜନ ZUX0686485

ପ ୁ /13689 69 166 1211ଚbଳା ହରିଜନ ପି ଲଛମନ ହରିଜନ OR/12/089/214511

ପ ୁ /14690 60 166 1212କଜୁା ପରଜା ପି ନ� ପରଜା OR/12/089/218516

ପ ୁ /14691 32 166 1213ଟାକଲୁୁ ପରଜା ପି େବ�ା ପରଜା ZUX0949180

�ୀ /14692 31 166 1214ବାସ"ୀ ପରଜା  ା ଟାକଲୁୁ ପରଜା ZUX0948893

�ୀ /15693 60 166 1215ଯମନୁା ଜାନି  ା କାହ3 ୁ  ଜାନି OR/12/089/218521

�ୀ /15694 45 166 1216େବୖଦୀ ପରଜା  ା େଦବରୁପ ପରଜା LSL2630051

�ୀ /15695 42 166 1217େମାତି ପରଜା  ା ବୁଡୁ ପରଜା ZUX0823450

ପ ୁ /16696 76 166 1218ଉଦୟନାଥ ଦେଳଇ ପି େମାହନ ଦେଳଇ ZUX0949214

�ୀ /16697 73 166 1219ଶା"ିଲତା ଦେଳଇ  ା ଉଦୟନାଥ ଦେଳଇ ZUX0949107

�ୀ /16698 44 166 1220ମଧସୁ- ିତା ଦେଳଇ  ା ସତ� ନାରାୟଣ ଦେଳଇ ZUX0949115

ପ ୁ /16699 38 166 1221ସନିୁଲ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଉଦୟନାଥ ଦେଳଇ ZUX0949370

ପ ୁ /16700 24 166 1222େମାନଜ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ଦେଳଇ ZUX0949388

�ୀ /16701 61 166 1223ବତୀ ପରଜା  ା ବୁଟି ପରଜା LSL1516426

ପ ୁ /16702 42 166 1224କ�ା ପରଜା ପି ଦ� ପରଜା LSL1344993

�ୀ /16703 39 166 1225ଘାସିଆଣି ପରଜା  ା କଦା ପରଜା LSL2629681

ପ ୁ /17704 40 166 1226ପ�ସାଦ ହରିଜନ ପି ଇ��  ହରିଜନ LSL2635449

ପ ୁ /18705 22 166 1227ଅମିତ ବି:ଵକମ; ପି ନେଗ��  ବି:ଵକମ; ZUX1225176

ପ ୁ /18706 56 166 1228ମୃତ�\ୁୟ ଗିରି ପି ନାରାୟଣ ପ�ସାଦ ଗିରି ZUX0282285

�ୀ /18707 51 166 1229ସଷୁମା ଗିରି  ା ମୃତ�\ୁୟ ଗିରି ZUX0391862

�ୀ /18708 26 166 1230ଦିବ�ାେଜ�ାତି ପ�ଭା ଗିରି ପି ମୃତ�\ୁୟ ଗିରି ZUX0823443

�ୀ /18709 24 166 1231ଦିMୀପ�ଭା ଗିରି ପି ମୃତ�\ୁୟ ଗିରି ZUX0949065

�ୀ /18710 50 166 1232ନିରୁପମା ମାମ"ରାୟ  ା ପ�ଭାତ ମାମ"ରାୟ OR/12/089/218262

ପ ୁ /18711 51 166 1233ପ�ବିର ସାମ"ରାୟ ପି ଇ ସାମ" ସାମ"ରାୟ LSL1518653

�ୀ /18712 50 166 1234ସନୁ�ା ସାମ"ରାୟ  ା ପ�ଭାତକମୁାର ସାମ"ରାୟ LSL2637361

�ୀ /18713 45 166 1235ପିBି ସାମ"ରାୟ  ା ପ�ବୀର ସାମ"ରାୟ ZUX0130427

�ୀ /19714 38 166 1236ପଦ- ା ରାଓ  ା େଭେBଟ ରାଓ LSL2630309

�ୀ /20715 45 166 1237ଶଶୁଳିା ପରଜା  ା ଘାସି ପରଜା OR/12/089/218071

ପ ୁ /22716 41 166 1238ବୁଦ� ା ମାଝୀ ପି ମସିଆ ମାଝୀ LSL1518828

ପ ୁ /23717 33 166 1239ପଦଲାମ ପରଜା ପି ରାମଚ��  ପରଜା ZUX0440149

�ୀ /23718 29 166 1240ବାସ"ି ପରଜା  ା ପଦଲାମ ପରଜା ZUX0440024

ପ ୁ /24719 55 166 1241େହବରୁ ପରଜା ପି ଦଉ ପରଜା LSL2630069

ପ ୁ /24720 39 166 1242ବୁଦୁ ପରଜା ପି େଦତୖାରି ପରଜା ZUX0823732

�ୀ /25721 57 166 1243ଝୁଡୁ�ୀ ପରଜା  ା ଧନୁଯ�7ୟ ପରଜା ZUX0823526

ପ ୁ /25722 47 166 1244ନବୀନ ପରଜା ପି ଶ�ାମ ପରଜା ZUX0391912

�ୀ /25723 40 166 1245େମନୖା ପରଜା  ା ନବୀନ ପରଜା OR/12/089/218333

�ୀ /27724 34 166 1246ସନୁାେଦଇ ଜାନୀ ପି ଶକୁ�ୁ  ଜାନୀ LSL2629434

ପ ୁ /28725 40 166 1247ଜୀବନଚ��  େବନିଆ ପି ଦିବାନ େବନିଆ LSL2629392

�ୀ /28726 23 166 1248ରଜନୀ େବନିଆ ପି ଜୀବନ ଚ��  େବନିଆ ZUX1169572

ପ ୁ /29727 35 166 1249େସକସହିଦ ଅଲU ି ପି ଶ�ାମLିୁନ ଅଲU ି LSL2637338

ପ ୁ /30728 26 166 1250ସମିର କମୁାର ପ[ନାୟକ ପି ସିମାଦ� ି ପ[ନାୟକ ZUX0824128

ପ ୁ /30729 57 166 1251ସୀମାଦ� ୀ ପ[ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ପ[ନାୟକ ZUX0282301

�ୀ /30730 45 166 1252େସ3ହଲତା ପ[ନାୟକ  ା ସୀମାଦ� ି ପ[ନାୟକ ZUX0282319

ପ ୁ /31731 35 166 1253ସାଇl ଆହମl ଖାନ ପି ରାସିl ଖା8 ZUX0440008

�ୀ /32732 34 166 1254ମgୁା ପରଜା  ା ବିଜୟ ପରଜା LSL2629582

12 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀB  ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /33733 37 166 1255ବିଜୟ ପରଜା ପି ଆଇତୁ ପରଜା LSL2629608

ପ ୁ /35734 47 166 1256ବିଷ ୁଜାନୀ ପି ଅଜୁ7 ନ ଜାନି LSL2709392

�ୀ /39735 34 166 1257ନମିତା ଦେଳଇ ପି ଉଦୟନାଥ ଦେଳଇ ZUX0949198

�ୀ /999736 36 166 1258ରଇଲା ନାୟକ  ା ମଦନ ନାୟକ ZUX1053719

�ୀ /999737 23 166 1259ର\ୀତା ଧ8ଫଲୁ ପି ରାମ ଦାସ ମଦୂଲୀ ZUX1358662

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ;ଚନ ନିମେ" ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ3  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ;ଚନ କମିଶନ ଭାରତB zାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ;ଚନ ପବୂ7 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣB ନାମ ଅଛି କି ନାହ{  ଦୟାକରି ତନଖି କର"ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.7 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 ମାନBର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନB ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

13 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀB  ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /11 44 165 1400ଭଗବତି ମଦୁୁଲି !ା ରତି ମଦୁୁଲି LSL1464841

�ୀ /32 54 165 1401ମେ�ଇ ଜାନି !ା ହରି ଜାନି LSL1464809

�ୀ /43 49 165 1402ରୁକଣିୁ ମଦୁୁଲି !ା ଡ'ରୁ ମଦୁୁଲି LSL1464791

�ୀ /04 29 166 1େରଶ)ା େବଗମ !ା ମହୁମଦ ପେଵ+, ଖାନ ZUX1277391

�ୀ /05 56 166 2େଦାମନୂୀ ମଦୂଲୀ !ା ଭଗବାନ ମଦୂଲୀ ZUX1361542

ପ ୁ /006 19 166 3ହରିଶ ଚଂଦ�  ଗଡାବା ପି ଅଜୁ+ ନ ଗଡାବା ZUX1325349

�ୀ /007 32 166 4ସୀ.ଏଚ. ଶ�ାବଂଟୀ ପି ସୀ.ଏଚ ସେୁରଶ କମୁାର ZUX1326370

ପ ୁ /018 24 166 5ଧନପତି ମଦୁୁଲି ପି କା5 ୁମଦୁୁଲି ZUX1139112

�ୀ /19 31 166 6ସରିତା େଚୗଧରୁୀ !ା ଜୟରାମ ସାହୁ ZUX0941690

ପ ୁ /110 34 166 7ଭରତ ଜାନୀ ପି େଚତୖନ� ଜାନୀ ZUX0877381

ପ ୁ /111 43 166 8ପ�ଦିପ ମିଶ� ପି ପି ଶି ମିଶ� OR/12/089/218606

�ୀ /112 42 166 9ପ�ଣତୀ ମିଶ� !ା ପ�ଦୀପ ମିଶ� ZUX0941666

ପ ୁ /113 41 166 10ସ8ିପ ମିଶ� ପି ପିଶି ମିଶ� OR/12/089/218607

ପ ୁ /114 27 166 11ରାଜ ଶିବଶଂକର ମିଶ� ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ� ZUX0652891

ପ ୁ /115 37 166 12ଜୟରାମ ସାହୁ ପି ସକୁେଦବ ସାହୁ ZUX0941617

ପ ୁ /0216 25 166 13ଶ�ାମ ଖିଲ ପି ସଦାଶିବ ଖିଲ ZUX1178995

ପ ୁ /217 37 166 14ପ�ସାଦ ଖିଲ ପି ସଦାଶିବ ଖିଲ ZUX0621995

�ୀ /218 41 166 15େଗୗରି ଖିଲ !ା ସଦାଶିବ ଖିଲ ZUX0876763

ପ ୁ /219 41 166 16ସଦାଶିବ ଖିଲ ପି ପ�ସାଦ ଖିଲ ZUX0876771

ପ ୁ /220 31 166 17ରେମଶ ଖିଲ ପି ସଦାଶିବ ଖିଲ ZUX0876714

ପ ୁ /221 47 166 18କୃ9 ପ:ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ପ:ନାୟକ LSL1345578

ପ ୁ /0422 60 166 19ସବୁାଷ କମୁାର େଜନୖ ପି ତୁଳସୀ ରାମ େଜନୖ ZUX0633248

�ୀ /0423 60 166 20ନିଲମ େଜନୖ !ା ସବୁାଷ କମୁାର େଜନୖ ZUX0633230

ପ ୁ /0424 37 166 21ବିକାଶ େଜନୖ ପି ସବୁାଷ କମୁାର େଜନୖ ZUX0633255

�ୀ /0425 26 166 22ମଧ ୁେଜନୖ !ା ଵୀକାସ େଜନୖ ZUX1351063

�ୀ /0426 53 166 23ଶ�ୀେଦବୀ ପ:ନାୟକ !ା ଚିନ) ୟ ପ:ନାୟକ ZUX1305945

ପ ୁ /0427 53 166 24ପ�େମାଦ କମୁାର ପ:ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁପ:ନାୟକ ZUX1122191

�ୀ /0428 23 166 25ସବନ� ପ:ନାୟକ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ପ:ନାୟକ ZUX1122175

ପ ୁ /0429 25 166 26ସ8ୀପ ବାବୁ ରାଉତ ପି ଶ=ଷ+ ଣ ରାଉତ ZUX1130673

ପ ୁ /430 34 166 27ବିେବକ େଜନୖ ପି ସବୁାଷ କମୁାର େଜନୖ ZUX0633222

ପ ୁ /431 28 166 28ଭା>ର ଖରା ପି ଆସାକାରୀ ଖରା ZUX0622324

ପ ୁ /432 42 166 29ପବିତ�  ମଲ? ିକ ପି ନୀଳମଣି ମଲ? ିକ LSL2383636

�ୀ /433 27 166 30ଟିକି ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0877142

ପ ୁ /434 56 166 31େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ପ:ନାୟକ ପି ରାମ ଶ=ର ପ:ନାୟକ ZUX0778910

�ୀ /435 74 166 32ରାଜଲ@)ୀ ପ:ନାୟକ ମା ରାମ ଶ=ର ପ:ନାୟକ ZUX0779314

ପ ୁ /436 46 166 33େଦେବ8�  ନାଥ ପ:ନାୟକ ପି ରାମ ଶ=ର ପ:ନାୟକ ZUX0779322

�ୀ /437 53 166 34ସାଗରିକା ପ:ନାୟକ !ା େଗୗରୀପ�ସାଦ ପ:ନାୟକ ZUX0159855

�ୀ /438 39 166 35ପ�େମାଦିନୀ !ାଇଁ !ା ପବିତ�  ମଲ? ିକ LSL2383628

ପ ୁ /0539 27 166 36ରଘ ୁନାୟକ ପି କାଳୁ ନାୟକ ZUX1203603

�ୀ /0540 21 166 37ରଞିତା ନାୟକ ପି କାଳୁ ନାୟକ ZUX1078633

ପ ୁ /541 55 166 38ରବି ହDାଳ ପି ଧନ ହDାଳ OR/12/089/218451

�ୀ /0642 38 166 39େଲାପାମଦୁ� ା ମି�ୀ !ା ସଜୁୟ ମି�ୀ ZUX1130772

ପ ୁ /643 60 166 40ଶ�ୀବE ଦାସ ପି ଗେଣସ ଦାସ OR/12/089/218540

�ୀ /644 50 166 41ବିଭାବତୀ ଦାସ !ା ଶ�ୀବE ଦାସ OR/12/089/218541

�ୀ /645 40 166 42ନିମାଦ� ି ଦାସ ପି ଶ�ୀବE ଦାସ LSL1523885

ପ ୁ /646 44 166 43ସଜୁୟ ମି�ୀ ପି ନଳିନୀ ବିହାରୀ ମି�ୀ ZUX1170414

�ୀ /647 36 166 44ସିମାଦ� ି ଭାନି !ା ସିମାଦ� ି ଶ�ନିିବାସ ରାଓ ZUX0440354

ପ ୁ /0748 22 166 45ଟୁନା ପରଜା ପି ଅଜୁ+ ନ ପରଜା ZUX1253129

�ୀ /749 27 166 46େଜ�ାତି ବାଘ ପି ଦଶରୁ ବାଘ ZUX0734376

ପ ୁ /750 51 166 47ବିଜୟ କମୁାର େଦବତା ପି ରାଧାନାଥ େଦବତା LSL1522622
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�ୀ /751 47 166 48ସନୁୀତା େଦବତା !ା ବିଜୟ େଦବତା LSL2656239

�ୀ /852 57 166 49ବାଲ ଗରଡା !ା ଉKବ ଗରଡା LSL2635191

ପ ୁ /853 50 166 50ରଟୁ ଗରଡା ପି ପରୁଟୁବାସ ଗରଡା OR/12/089/218927

�ୀ /854 42 166 51ସୀତାବତୀ ଗରଡା !ା ସବୁାସ ଗରଡା OR/12/089/218931

ପ ୁ /855 40 166 52ପ�ମଦ କମୁାର ଗରଡା ପି େମାହନ ଗରଡା ZUX0367987

�ୀ /856 39 166 53ଲତା ଗରଡା !ା ପ�େମାଦ ଗରଡା ZUX1203553

ପ ୁ /857 32 166 54ସପୁ�ିୟା ପ�ତାପ ଗରଡା ପି ମେହାନ ଗରଡା ZUX0878132

�ୀ /858 28 166 55ପ�ମିଳା ହରିଜାନ !ା ପ�େମାଦ କମୁାର ଗରଡା ZUX0734707

�ୀ /859 33 166 56େକାଶଲ�ା ଜାନି !ା ଜଗନL ାଥ ଜାନି ZUX0734657

ପ ୁ /860 31 166 57ଜଗନL ାଥ ଜାନୀ ପି ଗିରିଧାରୀ ଜାନୀ ZUX0876755

�ୀ /0961 20 166 58ଶକୁେଦଇ ଚ8� ିକା !ା ବିଜୟ ଲ@)ୀ ନାୟକ ZUX1253145

�ୀ /0962 20 166 59କୃ9ା ଖୀେଲା !ା Mଯାମ ଖୀେଲା ZUX1354026

ପ ୁ /0963 35 166 60ରାଜନ ମଦୂୁଲୀ ପି ତ�ିନାଥ ମଦୂୁଲୀ ZUX1354034

�ୀ /0964 61 166 61ସେୁଦଶLା ପNତା !ା ପବିତ�ନାରାୟଣ ପNତା ZUX1139286

ପ ୁ /965 48 166 62ଉଧବ ନାଗ ପି ପରମାନ8 ନାଗ OR/12/089/218507

ପ ୁ /966 70 166 63ପବିତ�  ନାରାୟଣ ପOା ପି ହରିହର ପOା OR/12/089/252216

�ୀ /1067 73 166 64ଏଲ ରମାେଦବୀ !ା ଏଲ ଆନD ରାଓ ZUX0296186

ପ ୁ /1068 41 166 65ଏଲ ଅନD ରାଓ ପି ପି ଭୀମା ରାଓ ZUX0296178

ପ ୁ /1069 38 166 66ଏଲ ପ�ଦୀପ କମୁାର ପି ଏଲ ଅନD ରାଓ ZUX0296152

�ୀ /1070 26 166 67ଲାଡି ଅPିନୀ !ା ଲାଡି ପ�ଦୀପ ZUX0886580

�ୀ /1071 46 166 68ଦୟାବତୀ ଭତ� ା !ା ଇQିପାନ ଭତ� ା ZUX1253152

ପ ୁ /1072 43 166 69ଅେଶାକ ମିଶ� ପି କିେଶାର ଚ8�  ମିଶ� ZUX1249697

�ୀ /1073 40 166 70ସଂଯRୁା ତାହିଲ !ା ଟି ଆର ଅରୁଣକମୁାର ZUX0130039

ପ ୁ /1074 73 166 71ତାୟଲି ରାଜନ ପି ତାୟଲି ଇତାମS OR/12/089/220693

ପ ୁ /1075 45 166 72ସନିୁଲ କମୁାର ଟି.ଆର ପି ଟି ରାଜନ LSL1345735

ପ ୁ /1176 21 166 73ଦିଲ? ିପ ଖରା ପି ରାମ ଚ8�  ଖରା ZUX1352228

ପ ୁ /1177 68 166 74କିେଶାର ଚ8�  ମିଶ� ପି ଗେଣPର ମିଶ� ZUX1249713

ପ ୁ /1178 55 166 75ଅଜୁ+ ନ ପରଜା ପି ଡ'ରୁୁ ପରଜା ZUX0622266

�ୀ /1179 54 166 76ଯମନୁା ପରଜା !ା ଅଜୁ+ ନ ପରଜା ZUX0878041

ପ ୁ /1180 45 166 77ନିଳକT ପରଯା ପି ଚି�ୁଡୁ ପରଯା OR/12/089/218753

�ୀ /1181 29 166 78ସମାରୀ ପରଜା ପି ଅଜୁ+ ନ ପରଜା ZUX0877498

�ୀ /1282 70 166 79ମଣି ପରଯା ପି ରାମଚ8�  ପରଯା OR/12/089/218085

�ୀ /1/383 30 166 80ଅU+ନା ପାତ� ପି କୃVିବାସ ପାତ� ZUX0734186

�ୀ /1384 57 166 81ଆମିନା ଖାତୁନ !ା ଅବଦୁଲ ମାନାନ LSL1346196

ପ ୁ /1385 42 166 82ଏ�.ଡି. ଇମରାS ଅଲ? ି ପି ଅବଦୁଲ ମାନାନ LSL1345560

�ୀ /1386 29 166 83ମହମW ଏହସାନ ଅଲ? ୀ ପି ଆମିନା ଖାତୁନ ZUX0440032

ପ ୁ /1387 23 166 84ଧନପତି ହରିଜନ ପି ଲଛମନ ହରିଜନ ZUX1130731

ପ ୁ /1388 42 166 85ଶିବ ପ�ସାଦ ନାଇକ ପି ଜୟରାମ ନାଇକ LSL1345099

�ୀ /1389 26 166 86ଆସମତି ନାୟକ !ା ଶିବ ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX1186980

�ୀ /1390 32 166 87ନିଖତ ପରବିS !ା ଏ�.ଡି. ଇମରାS ଅଲ? ୀ ZUX1139195

ପ ୁ /1391 22 166 88ୟୁହYନ ସାହିଦ ପି ସାହିଦ ପରେଭZ ZUX1138981

�ୀ /1492 70 166 89ପ[ୁ\ କମାର !ା ସିତାରାମ କମାର OR/12/089/218792

ପ ୁ /1493 30 166 90ଜଗନL ାଥ କମାର ପି ସୀତାରା କମାର ZUX0734145

�ୀ /1494 29 166 91ମୀନା କମାର !ା ଜଗନL ାଥ କମାର ZUX1230887

ପ ୁ /1495 44 166 92ହରିହର ମାଝି ପି େଚତୖନ ମାଝି ZUX0876730

�ୀ /1496 33 166 93ସଭୁଦ� ା ମାଝୀ !ା ହରିହର ମାଝୀ ZUX0734640

�ୀ /1497 25 166 94ଫଲୁମତି ମଦୁୁଲି ପି ସଦନ ମଦୁୁଲି ZUX1071190

�ୀ /1598 52 166 95ଡାଳି' କମାର !ା ଯଧିୁ_ିର କମାର ZUX1225317

ପ ୁ /1599 51 166 96ଚକ�ଧର କମାର ପି ନିଳା'ର କମାର OR/12/089/218789

�ୀ /15100 46 166 97ଡମାଇ କମାର !ା ଚକ�ଧର କମାର LSL1465038

�ୀ /15101 21 166 98ଅ'ିକା କମାର ପି ଚକ�  କମାର ZUX1071224

�ୀ /15102 21 166 99ଅ'ିକା କମାର ପି ଚକ�  କମାର ZUX1099969

�ୀ /15103 50 166 100ଶ�ୀମତୀ ମାଝୀ !ା ରଘନୁାଥ ମାଝୀ ZUX1225739

ପ ୁ /15104 23 166 101କୃ9 ମାଝି ପି ରଘନୁାଥ ମାଝି ZUX1100973

�ୀ /15105 22 166 102ଚ`ଳା ମାଝି ପି ରଘନୁାଥ ମାଝି ZUX1104561

�ୀ /15106 21 166 103ଚ`ଳା ମାଝୀ ପି ରଘନୁାଥ ମାଝୀ ZUX1100254

ପ ୁ /15107 54 166 104ରଘନୁାଥ ପାଢ଼ୀ ପି ହରିବଂଧ ୁପାଢ଼ୀ ZUX0668350

ପ ୁ /15108 36 166 105ଆb ରାଜା ପି ଆb େଭେ=ଟ ରାମନା ZUX1253202

�ୀ /16109 36 166 106ରମା ଖରା ପି ମେହାନ ଖରା ZUX0877530

�ୀ /16110 28 166 107ସନିୁତା ମଦୁୁଲି !ା ସମାରୁ ମଦୁୁଲି ZUX0877522

ପ ୁ /16111 55 166 108ମ�ଳା ପରଜା ପି ଅଜୁ+ ନ ପରଜା ZUX0367862

�ୀ /16112 40 166 109ଦାନମତି ପରଜା !ା ସବୁାଷ ପରଜା ZUX0367813
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ପ ୁ /16113 38 166 110ସବୁାଷ ପରଜା ପି ଜଗବcୁ ପରଜା ZUX0282095

�ୀ /16114 35 166 111କମଳା ପରଜା !ା ହରି ପରଜା ZUX0367805

�ୀ /16115 35 166 112ପାବ+ ତୀ ପରଜା !ା ସେୁର8�  ପରଜା ZUX0367839

ପ ୁ /16116 30 166 113ପ�ହ? ାଦ ପରଜା ପି ମ�ଳା ପରଜା ZUX0734202

ପ ୁ /16117 28 166 114ଶକୁ� ା ପରଜା ପି ବିPନାଥ ପରଜା ZUX0622340

�ୀ /16118 28 166 115େଗୗରି ପରଜା ପି ମ�ଳା ପରଜା ZUX0877464

�ୀ /16119 27 166 116ସଂଯRୁା ପରଜା !ା ପ�ହ? ାଦ ପରଜା ZUX0734194

�ୀ /16120 26 166 117କମୁାରୀ ପରଜା !ା ଶକୁ� ା ପରଜା ZUX0877514

�ୀ /16121 24 166 118ସନାଇ ପରଜା !ା ବିPନାଥ ପରଜା ZUX0876656

�ୀ /17122 24 166 119ଅମିଶା ଜାନି !ା ଜିତୁ ଜାନି ZUX1207570

ପ ୁ /17123 21 166 120ଜିତୁ ଜାନି ପି ସନୁ ଜାନି ZUX1207463

ପ ୁ /17124 49 166 121ଏମ.ଡି. ଆକବର ଖାନ ପି ଏ�.ଡି.ଅବଦୁଲ ହାଇ ଖାନ ZUX0876854

ପ ୁ /17125 50 166 122ଇPର ଖରା ପି ଦୟାଦାନ ଖରା ZUX0668368

ପ ୁ /17126 42 166 123ପବିତ�  ଖରା ପି ଦୟାଦାନ ଖରା OR/12/089/218875

�ୀ /17127 40 166 124ସନୁୀତା ଖରା !ା ସନୁା ଖରା ZUX0282103

�ୀ /17128 38 166 125ଭଗବତୀ ଖରା !ା ପବିତ�  ଖରା OR/12/089/218876

�ୀ /17129 29 166 126େଜ�ାତି ଖରା ପି ପବିତ�  ଖରା ZUX0734533

ପ ୁ /17130 26 166 127ଅମର ଚ8�  ଖରା ପି ପବିତ�  ଖରା ZUX0734525

ପ ୁ /17131 31 166 128େକଶବ ଖରା ପି ଗdୁ ଖରା ZUX1190974

�ୀ /17132 27 166 129ହୀରା ଖରା !ା େକଶବ ଖରା ZUX1191014

ପ ୁ /17133 24 166 130ଆକବର ଖରା ପି ଭାନୁ ଖରା ZUX0876821

ପ ୁ /17134 28 166 131ସମାରୁ ମଦୁୁଲି ପି ଧନପତି ମଦୁୁଲି ZUX0878074

ପ ୁ /17135 64 166 132ଅଭିମନ� ୁପ�ଧାନ ପି ଈMୱର ପ�ଧାନ ZUX1121995

�ୀ /17136 60 166 133ବାସDୀ ପ�ଧାନ !ା ଅଭିମନ� ୁପ�ଧାନ ZUX1130574

�ୀ /17137 37 166 134ଉଲ? ାସ ପଜୂାରୀ ପି ରାମ ଚ8�  ପଜୂାରୀ ZUX0876631

ପ ୁ /18138 41 166 135ସିମା`ଳ ପOା ପି ଆନ8 ପOା LSL2637502

�ୀ /18139 37 166 136ସମିୁତ� ା ପOା !ା ସୀମା`ଳ ପOା LSL2637494

ପ ୁ /18140 64 166 137ଆନ8 ପNତା ପି ଭରତ ପNତା OR/12/089/218765

ପ ୁ /19141 38 166 138ମହfଦ ଆଲ? ାଉଦିନ ଆନସାରୀ ପି ମହfଦ ଫିେରାଜ ଆନସାରୀ LSL1344886

�ୀ /19142 60 166 139ମହମଦଫିରଜ ଆନସାରି ପି ମନରୁKି ଆନସାରି OR/12/089/218919

ପ ୁ /19143 42 166 140ମହfଦ ଜାନ ଆନସରୀ ପି ମହfଦ ଫିରଜ ଆନସରୀ LSL1345537

ପ ୁ /19144 41 166 141ମହfଦ ନାବିଜାନ ଆନସରୀ ପି ଫିେରାଜ ଆନସରୀ LSL1344878

ପ ୁ /19145 40 166 142ମହfଦ ହାକିମ ଆନସାରୀ ପି ଫିେରାଜ ଆନସାରୀ LSL1344829

�ୀ /19146 30 166 143ଗୀତା ଆନସାରି !ା ମହfଦ ନବିଜାନ ଆନସାରି ZUX1203421

�ୀ /19147 55 166 144ପ�ାର େବଗମ !ା ମହମଦ େବଗମ ZUX0936427

�ୀ /19148 26 166 145ସନିୁ ନାୟକ ପି ଏMଵର ନାୟକ ZUX1225234

�ୀ /19149 48 166 146ପ[ୂ+ ପରଜା !ା ଭିମ ପରଜା ZUX0876789

ପ ୁ /19150 27 166 147ଇPର ପରଜା ପି ଭୀମ ପରଜା ZUX0734608

�ୀ /19151 26 166 148ଦଇମତି ପରଜା !ା ଇPର ପରଜା ZUX0734590

�ୀ /19152 58 166 149ଲ@)ି ପରଯଣିୁ !ା ରାମ ପରଜା OR/12/089/218126

�ୀ /19153 38 166 150େମନୖା ପରଯଣିୁ ପି ରାମ ପରଯଣିୁ OR/12/089/218056

�ୀ /20154 23 166 151ରାମ ପରଜା !ା ପିତା'ର ପରଜା ZUX1051457

ପ ୁ /20155 40 166 152ଅଜୁ+ ନ କମୁାର ମିଶ� ପି େକଲୖାଶ ଚ8�  ମିଶ� ZUX1253251

�ୀ /20156 65 166 153ସନାଇ ପରଜା !ା ଅଜୁ+ ନ ପରଜା ZUX0368084

ପ ୁ /20157 35 166 154ପିତା'ର ପରଜା ପି ରାମ ପରଜା ZUX0368092

�ୀ /20158 33 166 155ଦୁଗH ପରଜା !ା ଲକି ପରଜା ZUX0368050

�ୀ /2/1159 35 166 156ରଶ)ୀତା ପ:ନାୟକ !ା କୃ9 ପ:ନାୟକ ZUX0734251

ପ ୁ /21160 50 166 157କିେଶାର ନାୟକ ପି ଆମାନ8 ନାୟକ OR/12/089/218795

�ୀ /21161 45 166 158ଅନପ[ୁH ନାୟକ !ା କିେଶାର ନାୟକ OR/12/089/218796

ପ ୁ /21162 28 166 159ସଗଧୀର ନାୟକ ପି କିେଶାର ନାୟକ ZUX0734491

ପ ୁ /21163 28 166 160ସମିୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି କିେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ZUX0734475

�ୀ /21164 27 166 161ସମିୁ ନାୟକ !ା ସଗଧୀର ନାୟକ ZUX0734483

�ୀ /21165 56 166 162ପଦ) ା ପରଜା !ା ରାମ ଚ8�  ପରଜା ZUX0877472

ପ ୁ /21166 44 166 163ଧନପତି ପରଜା ପି ଭଗବାନ ପରଜା ZUX0877365

ପ ୁ /21167 33 166 164ସେୁର8�  ପରଜା ପି ରାମଚ8�  ପରଜା ZUX0734517

ପ ୁ /21168 29 166 165ସେୁର8�  ପରଜା ପି ମଧ ୁପରଜା ZUX0622779

�ୀ /21169 28 166 166ସନିୁତା ପରଜା !ା ସେୁର8�  ପରଜା଼ ZUX0734509

ପ ୁ /22170 24 166 167ଅଜୁ+ ନ ଗରଡ଼ା ମା ଟଭା ଗରଡ଼ା ZUX1071000

ପ ୁ /22171 29 166 168ଆb େରାହିତ କମୁାର ପି ଆb େଭେ=ଟ ରାମଣା ZUX0734400

�ୀ /22172 33 166 169ଲ@)ୀ ମାଛ !ା ସ8ୁର ମାଛ ZUX0282111

ପ ୁ /22173 36 166 170ମ�ଳଦାନ ନାଗ ପି ସଦନ ନାଘ ZUX0876748

�ୀ /22174 31 166 171ନବୀନା ପରଜା !ା ରାଜୁ ପରଜା ZUX0877191
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�ୀ /23175 76 166 172କନକ ନାୟକ !ା ଉେପ8�  ନାୟକ ZUX0819664

ପ ୁ /23176 38 166 173ରବି8�  କମୁାର ନାୟକ ପି ଉେପ8�  ନାୟକ ZUX0734582

ପ ୁ /23177 37 166 174ମେହ8�  ନାୟକ ପି ଉେପ8�  ନାୟକ ZUX0819698

�ୀ /23178 30 166 175ସଜୁାତା ନାୟକ !ା ରବି8�  କମୁାର ନାୟକ ZUX0734574

�ୀ /23179 24 166 176ଆଶା ନାୟକ !ା ମେହ8�  ନାୟକ ZUX1179068

�ୀ /23180 46 166 177ସନୁ ପରଯା ପି ହରି ପରଯା OR/12/089/218830

�ୀ /23181 38 166 178ନାଗା ପରଜା ପି ସନୁ ପରଜା LSL1345792

�ୀ /23182 23 166 179ଫଲୁ ପରଜା !ା େଗାପାଳ ପରଜା ZUX1249739

�ୀ /23183 44 166 180ପଦ) ା ପରଯଣିୁ !ା ସନୁ ପରଜା OR/12/089/218831

�ୀ /24184 71 166 181ଦହନା ପରଜା  !ା ଅଜୁ+ ନ ପରଜା ZUX1051697

ପ ୁ /24185 23 166 182ଶିବା ନାୟକ ପି ରବି ନାୟକ ZUX1051499

ପ ୁ /24186 23 166 183ରାମ ଚଂଦ�  ପି କା5 ୁମଦୂଲୀ ZUX1049303

�ୀ /24187 22 166 184କମୁମୁା ମଦୁୁଲି ପି ନୀଳ ମଦୁୁଲି ZUX1055490

�ୀ /24188 33 166 185ଶଶ) ିତା ବାଘ !ା ଈPର ବାଘ ZUX0819912

�ୀ /24189 29 166 186ଦାସରୀ ଭାରତୀ !ା ଦାସରୀ ରାମାରାଓ ZUX0734566

�ୀ /24190 32 166 187ଦାସରୀ ସନୁତା େଦବୀ !ା ଦାସରୀ େବଣ ୁ ZUX0734541

�ୀ /24191 28 166 188ଦାସରୀ େଜ�ାତି !ା ଦାସରୀ ଲ@)ଣ ନାୟକ ZUX0734558

�ୀ /24192 48 166 189ସଯୁ�+ମଣି ମାଛ ପି ନିଳକT ନିଲମ OR/12/089/218833

ପ ୁ /24193 41 166 190ରାଜନ ମଦୁୁଲି ପି ତ�ିନାଥ ମଦୁୁଲି ZUX0876938

ପ ୁ /24194 34 166 191ରବି ନାୟକ ପି ସନୁା ନାୟକ ZUX0876607

ପ ୁ /24195 48 166 192ଧବୁଲୁ ପରଜା ପି ଜୟରାମ ପରଜା ZUX0878165

�ୀ /24196 46 166 193ରଇଲା ପରଜା !ା ଧବୁଲୁ ପରଜା ZUX0877423

�ୀ /24197 26 166 194ଇ8� ା ପରଜା ପି ଅଜୁ+ ନ ପରଜା ZUX0877399

ପ ୁ /25198 38 166 195ଗେୁdMଵର େଚୗଧରୁୀ ପି ର�ାରାଓ େଚୗଧରୁୀ ZUX1224625

ପ ୁ /25199 59 166 196ରାମହରି ଗରୁୁ ପି ଦାେମାଦର ଗରୁୁ OR/12/089/301088

�ୀ /25200 27 166 197ମାନିେକPରୀ ଗରୁୁ ପି ରାମହରି ଗରୁୁ ZUX0563627

�ୀ /25201 26 166 198ଗ�ାେନPରୀ ଗରୁୁ ପି ରାମହରି ଗରୁୁ ZUX0778233

ପ ୁ /25202 36 166 199େସLହାଶଂୁ କମୁାର ଗରୁୁ ପି ରାମହରି ଗରୁୁ ZUX0563494

�ୀ /25203 46 166 200ସଂଯRୁା ମିଶ� !ା ନେର8�  ମିଶ� LSL1412089

�ୀ /25204 61 166 201େଶଳୖବାଳା ପଜୁାରି !ା ରାମହରି ଗରୁୁ OR/12/089/301089

ପ ୁ /26205 51 166 202ନେର8�  ମିଶ� ପି ଲ@)ଣ ମିଶ� OR/12/089/218967

ପ ୁ /26206 24 166 203ବିକାଶ ମିଶ� ପି ନେର8�  ମିଶ� ZUX1056795

�ୀ /27207 60 166 204ଡାଳି' ରଣା !ା ରଘ ୁରଣା LSL1346311

�ୀ /28208 39 166 205ଲ@)ୀ ପରଜା !ା ଗରୁୁ ପରଜା ZUX0877449

ପ ୁ /28209 34 166 206ମ�ଳୁ ପରଜା ପି ବକସ ୁପରଜା ZUX0878090

�ୀ /28210 33 166 207ଚା8ିନି ପରଜା !ା ମ�ଳୁ ପରଜା ZUX0367748

ପ ୁ /28211 33 166 208ହରି ପରଜା ପି ଶ�ୀରାମ ପରଜା ZUX0367755

ପ ୁ /28212 31 166 209େଗାବK+ ନ ପରଜା ପି ଘାସି ପରଜା ZUX0878173

�ୀ /28213 30 166 210ସଇତା ପରଜା !ା କମଳୁୁ ପରଜା ZUX0367730

�ୀ /29214 31 166 211ଲ@)ୀ ଜାନୀ !ା ସଦା ଜାନୀ ZUX0877811

�ୀ /29215 21 166 212ସେDାଷୀ ମହାDି ପି ରବି8�  ମହାDି ZUX1088640

ପ ୁ /29216 43 166 213ରବି8�  କମୁାର ମହାDି ପି ଜଗନL ାଥ ମହାDି OR/12/089/218949

�ୀ /29217 37 166 214ସଂଯRୁା କମୁାରି ମହାDି !ା ରବି8�  କମୁାର ମହାDି OR/12/089/218938

�ୀ /29218 56 166 215ସନାଇ ମଦୁୁଲି !ା ଇPର ମଦୁୁଲି ZUX0876557

ପ ୁ /29219 31 166 216ସଦା ମଦୁୁଲି ପି ମିଶ� ମଦୁୁଲି ZUX0877373

�ୀ /29220 26 166 217ନୀଳା ମଦୁୁଲି !ା ସଦା ମଦୁୁଲି ZUX0878033

ପ ୁ /30221 29 166 218ସିମS ବାଘ ପି ଯାକବ ବାଘ ZUX0734616

ପ ୁ /30222 47 166 219ଅଭି କଚିମ ପି ସନୁ କଚିମ OR/12/089/218853

ପ ୁ /31223 59 166 220େଗାପାଳ ଚ8�  ମOଳ ପି ଶରତ ଚ8�  ମOଳ LSL1412170

�ୀ /31224 38 166 221ଲ@)ୀ ପ�ିୟା ତରାଇ !ା ଶରତ କମୁାର ତରାଇ ZUX0308403

ପ ୁ /31225 52 166 222ମେନାରଂଜନ ତ�ିପାଠୀ ପି ସତ�ବାଦୀ ତ�ିପାଠୀ LSL1468073

�ୀ /31226 71 166 223ବିଲାଶ କମୁାର ତ�ୀପାଠୀ !ା ସତ�ାବାଦୀ ତ�ପାଠୀ LSL1468081

�ୀ /31227 41 166 224ସାସ)ୀତା ତ�ୀପାଠୀ !ା ମେନାରଂଜନ ତ�ିପାଠୀ LSL1468065

ପ ୁ /31228 21 166 225ଆଶେୁତାଷ ତ�ିପାଠୀ ପି ମେନାରjନ ତ�ିପାଠୀ ZUX1130525

�ୀ /32229 60 166 226ଅଲିମା ଖରା !ା େଚତୖନ� ଖରା OR/12/089/218448

ପ ୁ /32230 50 166 227କୃତିବାସ ଖରା ପି େଚତୖନ� ଖରା OR/12/089/218449

�ୀ /32231 40 166 228ମତି ଖରା !ା କୃତିବାସ ଖରା OR/12/089/218450

ପ ୁ /32232 24 166 229ରାଜ ମାଛ ପି ସ8ୁର ମାଛ ZUX0878124

ପ ୁ /32233 33 166 230ବ5ି ପରଜା ପି ଘାସି ପରଜା ZUX0734723

�ୀ /32234 28 166 231ସମୁତ� ା ପରଜା ମା ବ5ି ପରଜା ZUX0734715

�ୀ /33235 29 166 232ମିନି ମାଛ !ା ଲଚମନ ମାଛ ZUX0367714

ପ ୁ /33236 27 166 233ଅେଶାକ ମାଛ ପି ଅ@ୟ ମାଛ ZUX0734236

4 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାD େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀ= !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /33237 26 166 234ରାଜମଣି ମାଛ ପି ଅ@ୟ ମାଛ ZUX0734210

�ୀ /33238 26 166 235େସାନାଲି ମାଛ !ା ଅେଶାକ ମାଛ ZUX0734228

ପ ୁ /33239 45 166 236ଅ@ୟ ମାଛ ପି ସଦନ ମାଛ OR/12/089/218912

�ୀ /33240 40 166 237ରହିଲା ମାଛ !ା ଅଜୟ ମାଛ OR/12/089/218913

ପ ୁ /33241 30 166 238ଟୁନା ମାଝୀ ପି ପିତା'ର ମାଝୀ ZUX0734699

�ୀ /33242 24 166 239ତିଳେVାମା ମାଝି !ା ଟୁନା ମାଝି ZUX0876623

ପ ୁ /33243 29 166 240େଗାପାଳ ପରଜା ପି ଲବ ପରଜା ZUX0622142

�ୀ /34244 62 166 241ବୁଦ� ୀ ମଦୁୁଲି !ା କାଳିଆ ମଦୁୁଲି OR/12/089/218194

ପ ୁ /34245 46 166 242ନିଳ ମଦୂୁଲୀ ପି କଲିଆ ମଦୁୁଲି OR/12/089/218195

�ୀ /34246 42 166 243ସନାେଦଇ ମଦୁୁଲି !ା ପିଲୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/218196

ପ ୁ /34247 35 166 244ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ପି ସଦନ ମଦୁୁଲି ZUX0367557

�ୀ /34248 33 166 245ପ�ତିମା ମଦୁୁଲି !ା ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0622316

ପ ୁ /34249 24 166 246ଶ=ର ମଦୂୁଲୀ ପି ନିଲ ମଦୂଲୀ ZUX1055474

ପ ୁ /35250 56 166 247ଆଦିକ8 ବିPାଳ ପି କାଳ8ୀଚରଣ ବିPାଳ LSL1346295

ପ ୁ /35251 53 166 248ସଦାନ8 ବିPାଳ ପି କାଳ8ୀଚରଣ ବିPାଳ LSL1346337

�ୀ /35252 48 166 249ଲ@)ୀପ�ିୟା ବିPାଳ !ା ଆଦିକ8 ବିPାଳ LSL1346303

�ୀ /35253 22 166 250ଶଭୁ�ୀ ବିPାଳ ପି ଆଦିକ8 ବିPାଳ ZUX1074509

�ୀ /35254 21 166 251ଶିବା�ୀ ବିPାଳ ପି ଆଦିକ8 ବିPାଳ ZUX1070978

�ୀ /35255 44 166 252ଉଷା ରାଣୀ ନାୟକ !ା ସଦାନ8 ବିPାଳ ZUX0130922

�ୀ /35256 43 166 253ସରୁତି ବାଳା ରାଉତ !ା ନିତ�ାନ8 ରାଉତ ZUX1098466

�ୀ /35257 23 166 254ରାଜ ଲ@)ୀ ରାଉତ ପି ଅଜୟ ରାଉତ ZUX1177880

ପ ୁ /36258 28 166 255ପି= ୁଜାନୀ ପି ଗରୁୁ ଜାନୀ ZUX0877415

�ୀ /36259 40 166 256ଦଇମତୀ ନାଗ !ା ଉVର ନାଗ LSL1345701

ପ ୁ /37260 50 166 257ଭୀମ ବାହାଦୁର ଗରୁୁ� ପି ବୀର ବାହାଦୁର ଗରୁୁ� ZUX0941625

�ୀ /37261 45 166 258ଏସ.କମୁାରୀ ବାହାଦୁର ଗରୁୁ� !ା ଭୀମ ବାହାଦୁର ଗରୁୁ� ZUX0941633

ପ ୁ /37262 32 166 259ରାମ ବାହାଦୁର ଗରୁୁ� ପି ଭୀମ ବାହାଦୁର ଗରୁୁ� ZUX0941641

�ୀ /37263 27 166 260କQରୁୀ ବାହାଦୂର ଗରୁୁ� !ା ରାମ ବାହାଦୂର ଗରୁୁ� ZUX1139054

ପ ୁ /37264 26 166 261ରାଜୁ ମାଛ ପି ରାମଦାସ ମାଛ ZUX0876722

�ୀ /37265 25 166 262ଅମଲାମହୀ ମାଛ !ା ରାଜୁ ମାଛ ZUX1203363

�ୀ /37266 36 166 263ତିେଳାVମା ମାଝୀ !ା କିେଶାର ସାହୁ ZUX0439968

ପ ୁ /37267 70 166 264ଅଭିରାମ ସଡ�ୀ ପି ଲକ ନାଥ ସଡ�ୀ ZUX0819797

ପ ୁ /37268 40 166 265କିେଶାର ସାହୁ ପି ଘନଶ�ାମ ସାହୁ ZUX0439935

�ୀ /37269 62 166 266ଶଭୁ� ମଣି ଷଡ�ୀ !ା ଅଭିରାମ ଷଡ�ୀ ZUX0734129

�ୀ /38270 27 166 267େରଣବୁାଳା ନାୟକ ପି ରାମଚ8�  ନାୟକ ZUX0623132

ପ ୁ /38271 69 166 268ନିରjନ ପOା ପି ଆନ8 ପOା OR/12/089/218763

�ୀ /38272 53 166 269ସକୁାDି ପOା !ା ନିରjନ ପOା OR/12/089/218764

ପ ୁ /38273 35 166 270ରୁଦ�  ପ�ସାଦ ପOା ପି ପବିତ�  ନାରାୟଣ ପOା ZUX0439877

ପ ୁ /38274 52 166 271ପ[ୂ+ ଚ8�  ପ:ନାୟକ ପି ନିଳକT ପ:ନାୟକ LSL1468107

�ୀ /38275 45 166 272ଶିବାନୀ ପ:ନାୟକ !ା ପ[ୂ+ ଚ8�  ପ:ନାୟକ LSL1468099

ପ ୁ /39276 41 166 273େପ�ାେମାଦ କମୁାର ଗରଡ଼ା ପି େମାହନ ଗରଡ଼ା ZUX1353960

ପ ୁ /39277 25 166 274ପଦ) ନ ହରିଜନ ପି ନରହରି ହରିଜନ ZUX1353994

�ୀ /39278 20 166 275ପାବ+ ତୀ ମଦୁୁଲୀ !ା ଧନପତି ମଦୁୁଲୀ ZUX1353986

�ୀ /39279 49 166 276ଗୀତାjଳୀ ପାଢୀ !ା ବ� ହ) ଚାରୀ ପାଢୀ ZUX0623025

�ୀ /39280 45 166 277ସନୁତି ପାଢୀ !ା ସେDାଷ ସାବତ ZUX0439976

ପ ୁ /39281 27 166 278ଲକି ପାଢୀ ପି ବ� ହ) ଚାରୀ ପାଢୀ ZUX0949644

�ୀ /39282 25 166 279େମାନାଲିସା ପାଢୀ ପି ବ� ହ) ଚାରୀ ପାଢୀ ZUX0949651

�ୀ /39283 61 166 280ପଦ) ିନୀ ରାଜନ !ା ତାୟଲ ରାଜନ OR/12/089/220694

ପ ୁ /39284 71 166 281ସଜୁନ ସାବତ ପି ବୃ8ାବନ ସାବତ LSL1457357

�ୀ /39285 63 166 282େକୗଶଲ�ା ସାବତ !ା ସଜୁନ ସାବତ LSL1457365

ପ ୁ /39286 44 166 283ସେDାଷ କମୁାର ସାବତ ପି ସଜୁନ ସାବତ LSL1457373

ପ ୁ /39287 40 166 284ସେୁରଶ କମୁାର ସାବତ ପି ସଜୁନ ସାବତ LSL1457381

�ୀ /41288 59 166 285ବିମଳା ହରିଜନ !ା ସଦନ ହରିଜନ ZUX0622290

�ୀ /41289 31 166 286େଗୗରି ନାୟକ !ା ରବି ନାୟକ ZUX0876599

�ୀ /42290 54 166 287ଟଭା ପାଇକ !ା ମା�ୀ ପାଇକ ZUX0622373

ପ ୁ /42291 31 166 288ଜଗଦିଶ ରାଉତ ପି ଅଗQି ରାଉତ ZUX0876953

�ୀ /42292 26 166 289ଶାDି ଲତା ରାଉତ !ା ଜଗଦିଶ ରାଉତ ZUX0876946

ପ ୁ /42293 48 166 290ଜୟେଦବ !ାଇଁ ପି ଲଡୁ !ାଇଁ LSL1516087

�ୀ /42294 43 166 291ପ�ମିଳା !ାଇଁ !ା ଜୟେଦବ !ାଇଁ LSL1516046

ପ ୁ /42295 42 166 292ରେମଶଚ8�  !ାଇଁ ପି ନୀଳମଣି !ାଇଁ LSL1516038

�ୀ /42296 21 166 293ରଶ)ୀତା !ାଇଁ ପି ଜୟେଦବ !ାଇଁ ZUX1074574

�ୀ /43297 63 166 294ଫିଲବତୀ ଖରା !ା ଘାସିରାମ ଖରା ZUX0367607

�ୀ /43298 38 166 295ମମତା ଖରା !ା କଶୁ ଖରା LSL2635159
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�ୀ /44299 45 166 296ନବୀନା ପଜୂାରୀ !ା ରାମଚ8�  ପଜୂାରୀ ZUX0367649

ପ ୁ /44300 40 166 297ସିତାରାମ ପଜୁାରୀ ପି ଗରୁୁ ପଜୁାରୀ LSL1516285

�ୀ /44301 36 166 298ରାୟମତି ପଜୁାରୀ !ା ସିତାରାମ ପଜୁାରୀ ZUX0130070

ପ ୁ /44302 35 166 299ସେDାଷ ପଜୂାରୀ ପି ଭଗବାନ ପଜୂାରୀ ZUX0367516

�ୀ /44303 33 166 300ଆଶା ପଜୂାରୀ !ା ସେDାଷ ପଜୂାରୀ ZUX0367573

ପ ୁ /44304 30 166 301ରେମଶ ପଜୂାରୀ ପି ଭଗବାନ ପଜୂାରୀ ZUX0367615

ପ ୁ /45305 45 166 302ଶରତକମୁାର ତରାଇ ପି ବାବୁରାମ ତରାଇ LSL2637312

ପ ୁ /46306 59 166 303ଜେଗ8�  କମୁାର େଚୗହାS ପି ଭି. ବି. େଚୗହାS ZUX0130088

�ୀ /46307 54 166 304ବୃ8ାବତୀ େଚୗହାS !ା ଜେଗ8�  େଚୗହାS ZUX0130096

ପ ୁ /46308 30 166 305ଦିେପଶ କମୁାର େଚୗହାS ପି େଯାେଗ8�  କମୁାର େଚୗହାS ZUX0368068

�ୀ /46309 29 166 306ରଶ) ି େଚୗହାନ ପି େଯାେଗ8�  କମୁାର େଚୗହାନ ZUX0734632

�ୀ /46310 26 166 307ରଶ) ିତା କମୁାରୀ େଚୗହାନ ପି େଯାେଗ8�  କମୁାର େଚୗହାS ZUX0734624

ପ ୁ /46311 51 166 308ବିଦ� ସିଂହ େଜନା ପି ହରିହର େଜନା ZUX0734673

�ୀ /46312 39 166 309ଝୁନୁ େଜନା !ା ଦିବ� ସିଂ େଜନା ZUX0734665

ପ ୁ /46313 24 166 310ପାପନୁ େଜନା ମା ଝୁନୁ େଜନା ZUX0941674

ପ ୁ /46314 21 166 311େଦବାଶିଷ େଜନା ପି ଦୁବ�ସିଂହ େଜନା ZUX1139245

�ୀ /47315 41 166 312ଏମ.ଡି ହାସବୁS ନିଶା େବଗମ !ା ଏମ.ଡି.ଆକବର ଖାନ ZUX0876839

ପ ୁ /48316 40 166 313ଗରୁୁ ମାଝୀ ପି ଦିନୁ ମାଝୀ ZUX0130104

ପ ୁ /49317 57 166 314ପ�ଭାତ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାମକୃ9 ନାୟକ ZUX0130112

�ୀ /49318 51 166 315ସ�ୀତା ନାୟକ !ା ପ�ଭାତ କମୁାର ନାୟକ ZUX0130120

�ୀ /50319 73 166 316@ୀର ମହାରଣା !ା ଇPର ମହାରଣା ZUX0734434

ପ ୁ /50320 49 166 317ରବୀ8�  ମହାରଣା ପି ଇPର ମହାରଣା ZUX0734418

�ୀ /50321 39 166 318ସଜୁାତା ମହାରଣା !ା ରବି8�  ମହାରଣା ZUX0282129

�ୀ /51322 58 166 319ତୁଳସା ଖରା !ା ଥାପାରାଓ ଖରା LSL2637528

ପ ୁ /51323 61 166 320ନାରାୟଣ ତୁl ଖରା ପି ମେନାହର ଖରା ZUX1139088

ପ ୁ /52324 35 166 321ପଶ ୁ+  ମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି LSL2637460

�ୀ /52325 35 166 322ସନୁୀତା ପରଜା !ା ବଳରାମ ପରଜା LSL2630242

ପ ୁ /52326 31 166 323ବିନଦ ପଜୁାରୀ ପି ଗରୁୁ ପଜୁାରୀ ZUX1253236

ପ ୁ /53327 53 166 324ଅଜୁ+ ନ େଗୗଡ ପି ଡମ ୁେଗୗଡ ZUX0282137

�ୀ /53328 25 166 325ସମିୁତ� ା େଗୗଡ ପି ଅଜୁ+ ନ େଗୗଡ ZUX1225341

�ୀ /53329 24 166 326ଇ8ିରା ମଦୁୁଲି !ା ରାଜନା ମଦୁୁଲି ZUX1249838

�ୀ /53330 49 166 327ଲ@)ୀ ପରଜା !ା ଦିରୁ ପରଜା ZUX0877431

�ୀ /53331 44 166 328ପରଭା ପଜୂାରୀ !ା ଅଜୁ+ ନ ପଜୂାରୀ ZUX0282145

�ୀ /54332 51 166 329ଲ@)ୀ ମାଝି !ା ଗରୁୁ ମାଝି ZUX0130138

�ୀ /54333 71 166 330ଦେହାନା ପରଜା !ା ମଦୁ� ା ପରଜା ZUX1249952

ପ ୁ /54334 31 166 331ରାମଚ8�  ପ�ଧାନ ପି ଅଭିମନ� ୁପ�ଧାନ ZUX1169515

�ୀ /55335 55 166 332ରାମଣା ନାଇଡୁ ଆଲ? ୁ !ା ଆପାଲ? ା ନାଇଡୁ ଆଲ? ୁ ZUX0819755

ପ ୁ /55336 60 166 333ଆପଲା ନାଇଡୁ ଆଲୁ ପି ସିମଡୁୁ ନାଇଡୁ ZUX0819813

�ୀ /55337 37 166 334ପ[ୁ\ମା ଗାଦବା !ା ସେୁରଶ ଗାଦବା LSL2637288

�ୀ /55338 48 166 335ଚିଟୁରୁ ଲ@)ୀ !ା ଚିଟୁରୁ ସୟୁ+ନାରାୟଣ ମVୁ\ ZUX0819888

ପ ୁ /55339 28 166 336ଚିଟୁରୁ ମେହଶ ପି ଚିଟୁରୁ ସୟୁ+ନାରାୟଣ ମVୁ\ ZUX0819904

ପ ୁ /55340 29 166 337ଡ�ୱରୁ ନାଗ ପି ମୀନା ନାଗ ZUX1194935

�ୀ /55341 60 166 338ଘାସିଆଣି ପରଜା !ା ବୁରାବାେର ପେଟଲ ZUX0130146

ପ ୁ /55342 26 166 339ଚିଟୁରୁ ଶ�ୀକାD ପି ସିଏଚ. ଏନ. ମVୁ\ ZUX0819896

�ୀ /56343 35 166 340ବାସDି କ8ପାନ !ା ଇm କ8ପାନ LSL2637247

ପ ୁ /56344 47 166 341ଇmିପାନ ପାଣି ପି ତନ ପାଣି ZUX1225390

�ୀ /57345 75 166 342ଦୁଃଖି ଟାକ� ି !ା ବRା ଟାକ�ି ZUX0130153

ପ ୁ /57346 35 166 343ସେୁରଶ ଟାକ�ି ପି ବୃ8ାବନ ଟାକ�ି ZUX0368076

ପ ୁ /58347 51 166 344ପଶ ୁ+  ପରଜା ପି ଶ�ାମ ପରଜା ZUX0130161

ପ ୁ /58348 37 166 345ରଘରୁାମ ପରଜା ପି ଚି�ୁଡୁ ପରଜା ZUX0367904

ପ ୁ /58349 36 166 346ଲକି ପରଜା ପି ସମରା ପରଜା ZUX0367995

ପ ୁ /59350 41 166 347ଲ@)ୀଧର େବେହରା ପି ସେୁର8�  େବେହରା LSL2637569

�ୀ /59351 36 166 348ଗାତାjଳୀ େବେହରା !ା ଲ@)ୀଧର େବେହରା ZUX0440040

�ୀ /59352 31 166 349ରାଧା ପରଜା !ା ରଘରୁାମ ପରଜା ZUX0622001

ପ ୁ /60353 47 166 350ଆଶିଶ କାେଟକଟ ପି ହାମଶା କାେଟକଟ LSL2635365

�ୀ /61354 22 166 351ରବିନା ମଦୁୁଲି ପି ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି ZUX1249820

�ୀ /61355 48 166 352ସoୂାନୀ ନାୟକ !ା ନିରାକାର ପରିଛା ZUX1225382

ପ ୁ /63356 25 166 353ଚି5 ୁକଟାବାଇ ପି କଟା ଜାନୀ ZUX1249861

�ୀ /63357 56 166 354ମଣି ପରଜା !ା ଅଜୁ+ ନ ପରଜା ZUX0130179

ପ ୁ /63358 38 166 355ଭୀମ ପରଜା ପି ଟି�ୁଡୁ ପରଜା ZUX0877407

�ୀ /63359 34 166 356ପ[ୁ+ ପରଜା !ା ଭୀମା ପରଜା LSL2637429

�ୀ /63360 33 166 357ଟୁନା ପରଜା ପି ଅଜୁ+ ନ ପରଜା ZUX0734335
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�ୀ /63361 31 166 358ବୁଢୀ ପରଜା !ା ଟୁନା ପରଜା ZUX0734343

�ୀ /63362 28 166 359ମୀନା ପରଜା !ା ଟୁନା ପରଜା ZUX0876672

�ୀ /64363 58 166 360ମଇନା ମଦୁୁଲି !ା ଧନପତି ମଦୁୁଲି ZUX0130187

ପ ୁ /65364 27 166 361ବାବୁଲା ଖିଲ ପି ରଘମୁଣି ଖିଲ ZUX0734327

ପ ୁ /65365 41 166 362ଭୀମା ମାଝି ପି ଝୁନୁ ମାଝି LSL2637296

�ୀ /65366 35 166 363କମଳ ମାଝି !ା ଭୀମ ମାଝି LSL2637262

ପ ୁ /65367 39 166 364ରାଜୁ ପରଜା ପି ସନାଦର ପରଜା ZUX1249937

ପ ୁ /65368 22 166 365ଧନପତି ପରଜା ପି ବିଜୟ ଲ@)ୀ ନାୟକ ZUX1253137

�ୀ /66369 28 166 366ସମୁନମାଳା ପାଢ଼ି !ା ସଜିୁତ କମୁାର ପାଢ଼ି ZUX1249994

�ୀ /67370 49 166 367ଅନୀତା ବିଜୟାନ !ା ବିଜୟନୀ ନାୟର LSL2635514

ପ ୁ /67371 30 166 368ନାଗଭୂଷଣ ଦାଶ ପି କିେଶାର ଚ8�  ଦାଶ ZUX1071042

ପ ୁ /69372 53 166 369ଅଜିତ କମୁାର ପOା ପି ବୃ8ାବନ ପOା ZUX0877548

�ୀ /69373 49 166 370ପ[ୁ\ମା ପOା !ା ଅଜିତ ପOା LSL2635522

ପ ୁ /70374 21 166 371େଦବ ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି େଗାକଳୁ ଚ8�  ଦାଶ ZUX1169473

ପ ୁ /70375 39 166 372ସେDାଷକମୁାର ପOା ପି ନିରjନ ପOା LSL2634731

�ୀ /70376 34 166 373ଶିବାନୀ ପOା !ା ସେDାଷ କମୁାର ପOା ZUX0130195

�ୀ /70377 74 166 374ମେନାରମା ରଥ !ା ବନମାଳୀ ରଥ ZUX0130203

ପ ୁ /70378 73 166 375ମେହPର ରଥ ପି ଅବକାଶ ରଥ ZUX0819417

�ୀ /70379 55 166 376େଯାଗମାୟା ରଥ !ା ମେହPର ରଥ ZUX0819425

ପ ୁ /70380 47 166 377ମେନାଜ କମୁାର ରଥ ପି ମେହPର ରଥ ZUX0819862

ପ ୁ /70381 45 166 378ସନୁୀp କମୁାର ରଥ ପି ବନମାଳୀ ରଥ ZUX0130211

ପ ୁ /70382 44 166 379ସେରାଜ କମୁାର ରଥ ପି ମେହPର ରଥ ZUX0819847

ପ ୁ /70383 41 166 380ସଂଜୟ କମୁାର ରଥ ପି ମେହPର ରଥ ZUX0819391

�ୀ /70384 41 166 381ଭାଗ�ବତୀ ରଥ !ା ମେନାଜ କମୁାର ରଥ ZUX0819870

�ୀ /70385 39 166 382lୱୟଂପ�ଭା ରଥ !ା ସନୁୀଲ କମୁାର ରଥ ZUX1139161

ପ ୁ /70386 37 166 383ସଜିୁତ କମୁାର ରଥ ପି ମେହPର ରଥ ZUX0819409

�ୀ /70387 34 166 384ସଜୁାତା ରଥ !ା ସେରାଜ କମୁାର ରଥ ZUX0819854

ପ ୁ /71388 40 166 385କଶୁ ଖରା ପି କୃପାଦାନ ଖରା LSL2635217

ପ ୁ /71389 48 166 386ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0130229

�ୀ /71390 42 166 387ବନଜା ନାୟକ !ା ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX0130237

ପ ୁ /71391 35 166 388ଅମିତକମୁାର ନାୟକ ପି କିେଶାର ନାୟକ LSL2637593

ପ ୁ /71392 32 166 389େଗାପବcୁ ନାୟକ ପି କୃ9ଚ8�  ନାୟକ ZUX0130245

�ୀ /71393 25 166 390ମମତା ନାୟକ !ା େଗାପବcୁ ନାୟକ ZUX0819979

�ୀ /71394 23 166 391େସାନାଲି ନାୟକ !ା ଅମିq କମୁାର ନାୟକ ZUX1104355

ପ ୁ /71395 41 166 392ଅଜୁ+ ନ ପ�ଧାନ ପି ପ[ୂ+ଚ8�  ପ�ଧାନ ZUX0282152

�ୀ /71396 36 166 393ପି=ି ପ�ଧାନ !ା ଅଜୁ+ ନ ପ�ଧାନ ZUX0130252

�ୀ /72397 55 166 394ପାବ+ ତୀ ମରତ !ା େପ5ିଆ ମରତ ZUX0130260

�ୀ /72398 28 166 395ବି.ଲ@)ୀ ବଦା !ା ଶିବ ପ�ସାଦ ନାୟକ ବଦା ZUX0876805

ପ ୁ /73399 51 166 396ମୀନ ଖରୁୁଡି ପି ସମରା ଖରୁୁଡି ZUX1225408

�ୀ /73400 31 166 397ସଭୁଦ� ା ଖରୁୁଡି !ା ମୀନ ଖରୁୁଡି ZUX1225416

ପ ୁ /73401 60 166 398ପରୁୁେଷାVମ ମାଝି ପି ମ�ଳା ମାଝି ZUX0282160

�ୀ /73402 55 166 399କଳାବତୀ ନାଗ !ା ମୀନା ନାଗ LSL2637437

�ୀ /73403 29 166 400ମମତା ନାଗ !ା ଡ'ରୁ ନାଗ ZUX0734467

�ୀ /73404 24 166 401lୱାତୀ ନାଗ ପି ମୀନ ନାଗ ZUX0941682

ପ ୁ /73405 21 166 402ଦୁେଯ�H ନାଗ ପି ମୀନ ନାଗ ZUX1139021

ପ ୁ /73406 38 166 403GURUBARI NAYAK ପି କଡୁୂକଡିୁ ନାୟକ ZUX1225945

�ୀ /74407 35 166 404ସମ\_ା ବିେଶାଇ !ା ପ�ଦ�ମୁL ନ8 ZUX0439786

�ୀ /74408 56 166 405ବ8ନା େଦବୀ !ା ପ�ଶାD କମୁାର ନ8 ZUX0622787

�ୀ /74409 73 166 406ଦମୟDି ନ8 !ା ଲଡୁକିେଶାର ନ8 ZUX0668384

ପ ୁ /74410 60 166 407ପରଶାD କମୁାର ନ8 ପି ଲଡୁକିେଶାର ନ8 ZUX0130278

ପ ୁ /74411 52 166 408ପ�ଦୀପ ନ8 ପି ଲଡୁକିେଶାର ନ8 ZUX0668392

ପ ୁ /74412 47 166 409ପ�ଦ�ମୁL  ନ8 ପି ଲଡୁକିେଶାର ନ8 ZUX0130294

�ୀ /74413 25 166 410ସାଂେକତିକା ନ8 ପି ପ�ସାD ନ8 ZUX0877456

ପ ୁ /75414 31 166 411ସନିୁଲ ବାରିକ ପି ରାମଦାସ ବାରିକ ZUX0877027

�ୀ /75415 28 166 412ମିନା ବାରିକ ପି ସନିୁଲ ବାରିକ ZUX0876862

�ୀ /75416 47 166 413ପଦ) ାବତୀ ପOା !ା ଜଗନL ାଥ ପOା ZUX0130302

ପ ୁ /75417 29 166 414କାହL ୁ  ଚରଣ ପOା ପି ଜଗଦୀଶ ପOା ZUX0440529

ପ ୁ /75418 24 166 415ତୁଫାନ ପOା ପି ଜଗଦୀଶ ପOା ZUX0876581

�ୀ /75419 24 166 416େସାନାଲି ପOା !ା କାହL ୁ  ଚରଣ ପOା ZUX1071091

�ୀ /76420 35 166 417ପ�ତିଭା ବିcାଣି !ା ଦିବାକର ସତୁାର ZUX0440222

�ୀ /76421 57 166 418ରାଧା ନାଗ !ା ଦିଲିପ କମୁାର ନାଗ ZUX0367565

ପ ୁ /76422 42 166 419ଦିବାକର ସତୁାର ପି ନରହରି ସତୁାର LSL2630077
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ପ ୁ /77423 76 166 420ଅରୁଣ ପ�ଧାନ ପି େଗାପାଳ ପ�ଧାନ LSL2637395

�ୀ /77424 66 166 421ସକୁାDି ପ�ଧାନ !ା ଅରୁଣ ପ�ଧାନ LSL2637403

ପ ୁ /77425 38 166 422ସେDାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି କାଶିନାଥ ପ�ଧାନ ZUX0876912

ପ ୁ /77426 36 166 423ଦିଗା'ର ପ�ଧାନ ପି ଅରୁଣ ପ�ଧାନ ZUX0734681

�ୀ /77427 34 166 424ମିନି ପ�ଧାନ !ା ସେDାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0876904

�ୀ /77428 25 166 425ସେDାଷି ପ�ଧାନ !ା ଦିଗା'ର ପ�ଧାନ ZUX0876896

ପ ୁ /77429 31 166 426ବି.ସେDାଷ ବଦା ପି ବି.ଶ�ୀନୁ ବଦା ZUX0876813

�ୀ /79430 35 166 427ବତୀ ପରଜା !ା ଶ�ାମ ପରଜା LSL2629442

�ୀ /80431 33 166 428ବୁଢି ମଦୁୁଲି !ା ଗଣି ମଦୁୁଲି LSL2637486

ପ ୁ /80432 35 166 429ଶ�ାମ ପରଜା ପି ବcୁ ପରଜା LSL2629459

ପ ୁ /81433 30 166 430ରାମଦାସ ମଦୁୁଲି ପି ମଧ ୁମଦୁୁଲି ZUX0367896

�ୀ /.82434 26 166 431ସଜୁାତା ମହାପାତ� ପି ବିେନାଦ ମହାପାତ� ZUX0734178

�ୀ /82435 40 166 432ସସ)ିତା ଦV !ା ପ�େମାଦ କମୁାର ଦV ZUX0440602

�ୀ /82436 37 166 433ମତି ହରିଜନ !ା ଅଭି ହରିଜନ ZUX0367532

�ୀ /82437 51 166 434େଗୗରୀ ଜାନି !ା ସାଧ ୁଜାନି LSL2637742

ପ ୁ /82438 45 166 435ପତି ଜାନି ପି ଶକୁ�ୁ  ଜାନି ZUX0367524

�ୀ /82439 41 166 436ତୁଳସା ଜାନୀ !ା ମିଟୁ ଜାନୀ ZUX1249978

�ୀ /82440 50 166 437ରଇଲା ଖରା !ା ସବୁାଷ ଖରା ZUX0367490

�ୀ /82441 48 166 438ସଂଯRୁା ମହାପାତ� !ା ବିେନାଦ ମହାପାତ� ZUX0440115

�ୀ /82442 24 166 439!ପLା େସାନାଲିକା ମହାପାତ� ପି ବିେନାଦ ମହାପାତ� ZUX1074590

ପ ୁ /82443 55 166 440ଖାେଜ ପରଜା ପି ରତନ ପରଜା ZUX0878082

�ୀ /82444 51 166 441ଶକୁ� ି ପରଜା !ା ଖାେଦ ପରଜା ZUX0876649

ପ ୁ /82445 36 166 442ତ�ିନାଥ ପରଜା ପି ଟିଲୁ ପରଜା ZUX0878140

ପ ୁ /82446 33 166 443କମଳୁ ପରଜା ପି ଅଜୁ+ ନ ପରଜା LSL2637379

�ୀ /82447 33 166 444ମଣି ପରଜା !ା ମନ ପରଜା ZUX0367888

�ୀ /82448 28 166 445ସନମତି ପରଜା !ା ତ�ିନାଥ ପରଜା ZUX0623041

ପ ୁ /84449 30 166 446ଶକୁଧର ଜାନି ପି ଭୀମ ଜାନି ZUX0367623

�ୀ /84450 26 166 447ସଯୂ�+ ଜାନୀ !ା ଶକୁଧର ଜାନୀ ZUX0877480

�ୀ /85451 40 166 448ପଦ) ା ଜାନି !ା ଭୀମ ଜାନି ZUX0367854

�ୀ /85452 32 166 449ଫଲୁମତି ଜାନି !ା ବୁଲୁ ଜାନି ZUX0367656

ପ ୁ /85453 30 166 450ବୁଲୁ ଜାନି ପି ଗରୁୁ ଜାନି ZUX0367763

ପ ୁ /86454 35 166 451େକ.ସେୁରଶ ପି େକ.ଚ8�େମୗଳୀ LSL1524255

ପ ୁ /86455 34 166 452େକ େୱ=ାେଟଶ ପି େକ ଚ8�େମୗଳି LSL2382059

ପ ୁ /86456 58 166 453େକ ଚ8�େମୗଳି . ପି େକ ଚିଟିବାବୁ . OR/12/089/232221

ପ ୁ /86457 33 166 454ଡମ ୁପରଜା ପି ନାନୁ ପରଜା ZUX0878066

�ୀ /86458 26 166 455ଶକୁp ପରଜା !ା ଡମ ୁପରଜା ZUX0877506

�ୀ /86459 26 166 456ଭଗବତୀ ପରଜା !ା ରଘ ୁପରଜା ZUX0876615

�ୀ /86460 47 166 457ରାଧା ପରଜୁଣୀ !ା ସନୁାଧର ପରଜା LSL2637304

�ୀ /86461 54 166 458େକ ୱାରାଲା@)ୀ !ା େକ ଚ8�େମୗଳି OR/12/089/232222

ପ ୁ /87462 23 166 459ଦିଲୀପ ନାୟକ ପି ତ�ୀପାଠି ନାୟକ ZUX1051515

ପ ୁ /87463 71 166 460ଆଶାନ8 େଖାସଲା ପି ଇଲମଲ େଖାସଲା LSL2637155

�ୀ /87464 30 166 461ଟି ସରିୁୟା ପି q◌ୀପୀ ନାୟକ ZUX1084102

�ୀ /88465 61 166 462କବୁ ଖରା !ା ଶ�ାମ ଖରା LSL2630390

�ୀ /88466 53 166 463ବତୀ ପରଜା !ା ଡମ ୁପରଜା LSL2637387

ପ ୁ /88467 34 166 464ମନୁା ପରଜା ପି ରାମ ପରଜା ZUX0622381

�ୀ /88468 31 166 465ବଇଦି ପରଜା !ା ସଲପ ୁପରଜା ZUX0876565

�ୀ /88469 27 166 466ପଦ) ା ପରଜା ପି ଡମ ୁପରଜା ZUX0876573

ପ ୁ /89470 58 166 467ମଦନ ମଦୁୁଲି ପି ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0367664

�ୀ /89471 45 166 468ଲ@)ୀ ମଦୁୁଲି !ା ମଦନ ମଦୁୁଲି ZUX0367789

�ୀ /89472 33 166 469ଭଗବତୀ ମଦୁୁଲି !ା ପଶ ୁ+  ମଦୁୁଲି LSL2637270

�ୀ /89473 31 166 470ସକୁଳ ମଦୁୁଲି !ା ସମୀର ମଦୁୁଲି ZUX0367847

�ୀ /89474 30 166 471ରଇଲା ମଦୁୁଲି !ା ରାମଦାସ ମଦୁୁଲି ZUX0367953

ପ ୁ /89475 29 166 472ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ପି ମଦନ ମଦୁୁଲି ZUX0622159

�ୀ /89476 29 166 473ଇcିରା ମଦୁୁଲି !ା ରାଜନ ମଦୁୁଲି ZUX0623033

�ୀ /89477 26 166 474ସାବିନା ମଦୁୁଲି !ା ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0876664

�ୀ /91478 41 166 475ଝିପାଇ ଗରଡା !ା ରୁକଧର ଗରଡା LSL2634830

�ୀ /92479 36 166 476ସସ)ୀତା ପ:ନାଯକ !ା ଜୟ ପ�ଦୀପ ପଟନାୟକ ZUX1287903

�ୀ /92480 34 166 477ରବିନା ଟାକ� ୀ !ା ରାେଜଶ ଟାକ� ୀ LSL2635266

ପ ୁ /93481 41 166 478ସିମାଦ� ି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ସିମାଦ� ି େକଶବ ରାଓ ZUX0440396

ପ ୁ /93482 33 166 479ରାଜମିକା ଟାକ� ି ପି ଜଗଦୀଶ ଟାକ� ି LSL2635282

ପ ୁ /94483 40 166 480ଭଗବାନ େବେହରା ପି ହରି େବେହରା ZUX1208420

�ୀ /94484 33 166 481ନମିତା େବେହରା !ା ଭଗବାନ େବେହରା ZUX1208438

8 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାD େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀ= !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /94485 36 166 482ସବିତା େମେହର !ା ସଶିୁଲ େମେହର ZUX0734442

ପ ୁ /94486 65 166 483କୃ9ଚ8�  ନାୟକ ପି ବି9ୁ ନାୟକ ZUX0367672

�ୀ /94487 64 166 484ଅ'ିକା ନାୟକ !ା ରାମଚ8�  ନାୟକ OR/12/089/220691

�ୀ /94488 60 166 485ସାବିତ�ୀ ନାୟକ !ା କୃ9ଚ8�  ନାୟକ ZUX0367680

ପ ୁ /94489 36 166 486ସଶୁାDକମୁାର ନାୟକ ପି ରାମଚ8�  ନାୟକ LSL2635571

�ୀ /94490 31 166 487ଲ@)ୀ ନାୟକ !ା ସଶୁାD କମୁାର ନାୟକ ZUX0367979

ପ ୁ /94491 27 166 488ଲ@)ୀକାD ନାୟକ ପି ରାମଚ8�  ନାୟକ ZUX0734244

�ୀ /94 (b)492 30 166 489ପି=ି େଗୗଡ !ା କରୁଣାକର େଗୗଡ ZUX1208453

�ୀ /95493 19 166 490ଆରତୀ ବାଘ ପି ପ�ହ? ାଦ ବାଘ ZUX1338706

ପ ୁ /95494 31 166 491େମାନଜ ହରିଜନ ପି ଲ@)ଣ ହରିଜନ ZUX1339407

ପ ୁ /95495 26 166 492ବାବୁଲା ଜାନୀ ପି ବନମାଳୀ ଜାନୀ ZUX0878157

ପ ୁ /95496 21 166 493ବୁଲୁ ଜାନୀ ପି ବନମାଲି ଜାନୀ ZUX1104348

�ୀ /95497 20 166 494ପଜୁା ମାଛ !ା ରାେଜଶ ମାଛ ZUX1338698

ପ ୁ /95498 24 166 495ଆb ମେହଶ ପି ଆb େଭ=ଟ ରମଣା ZUX1249804

ପ ୁ /95499 19 166 496ନ8 ମଦୂୁଲୀ ପି ଈMଵର ମ◌ୁୁଦୂଲୀ ZUX1338466

�ୀ /95500 25 166 497ମj ୁନାଗ !ା ଦୂରଜୟ ନାଗ ZUX1338722

�ୀ /95501 20 166 498ଭRି ସଧୁା ନାୟକ ପି ରତନ କମୁାର ଛତ�ିଆ ZUX1338649

�ୀ /95502 46 166 499ନିଲାବତୀ ପରଜା !ା ମାଧବ ପରଜା ZUX1249895

�ୀ /96503 73 166 500ଜି େଭ=ଟରତL ମ !ା ଜି ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0208702

ପ ୁ /96504 45 166 501ଜି ସେୁରଷ ପି ଜି ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0208710

�ୀ /96505 37 166 502ଜି ବସcୁରା !ା ଜି ସେୁରଶ ZUX0208686

�ୀ /96506 29 166 503ଧନମନୀ ପରଜା !ା ଟୁନା ପରଜା ZUX1249911

�ୀ /96507 26 166 504ସନାଇ ପଜୁାରୀ !ା ବିନଦ ପଜୁାରୀ ZUX1253285

ପ ୁ /97508 99 166 505ଜି ଆଦିନାରାୟଣ ପି ଜି େୱରଭଦ� ାୟା ZUX0208736

�ୀ /97509 51 166 506ଜି ୱରଲ@)ୀ ପି ଜି ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0208728

ପ ୁ /98510 45 166 507ପ�େମାଦ କମୁାର ଦV ପି ବିଦ�ାଧର ଦV ZUX0440164

ପ ୁ /98511 21 166 508ଜୀବନ କମୁାର ଦV ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ଦV ZUX1178979

ପ ୁ /99512 30 166 509ଶିବ ପରଜା ପି ରାମଦାସ ପରଜା ZUX0734392

�ୀ /99513 29 166 510ସନମତି ପରଜା !ା ଶିବ ପରଜା ZUX0367508

ପ ୁ /100514 39 166 511ଏp. ବ� ହାଜୀ ଆଚାରୀ ପି ଏp. େପାଲିରାଜୁ ZUX0622803

�ୀ /100515 33 166 512ଏp.ବିଜୟା ଲ@)ୀ ଆଚାରୀ !ା ଏp. ବ� ହ) ାଜୀ ZUX0622944

�ୀ /100516 42 166 513ବନଲତା େବେହରା !ା ସିବରାମ େବେହରା ZUX0622829

ପ ୁ /100517 42 166 514ସିବରାମ େବେହରା ପି େଚୗେତPର େବେହରା ZUX0622837

ପ ୁ /100518 39 166 515ଭଗବାନ ହDାଳ ପି ରାମଚ8�  ହDାଳ ZUX0622175

�ୀ /100519 32 166 516ଲ@)ୀ ହDାଳ !ା ଭଗବାନ ହDାଳ ZUX0622563

�ୀ /100520 33 166 517ରଶ)ି ଖିଲ !ା ପ�ସାଦ ଖିଲ ZUX0622449

�ୀ /100521 30 166 518ବି. ତାରାେକPାରୀ ପି ବି. ଭା>ର ରାଓ ZUX0622795

�ୀ /104522 54 166 519ନଳନୀ ପଟନାୟକ ମା ରାଜଲ@)ୀ ପଟନାୟକ ZUX1302017

�ୀ /104523 20 166 520ଲୟତମିକା ପଟନାୟକ ପି େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ZUX1297506

�ୀ /105524 24 166 521ସନାମତୀ ମଦୂୁଲୀ - ଈMଵର ମଦୂୁଲୀ ZUX1339886

�ୀ /133525 26 166 522ରାବାpସା ବନଜା !ା ରାବାpସା ରାଜା ZUX1253228

ପ ୁ /137526 24 166 523ଶ�ାମ ବାହାଦୁର ଗରୁୁ� ପି ଭୀମ ବାହାଦୁର ଗରୁୁ� ZUX0941658

�ୀ /141527 26 166 524ଝିଲି ମଦୁୁଲି !ା ଅଜୁ+ ନ ମଦୁୁଲି ZUX0735456

ପ ୁ /165528 19 166 525ରାେଜଶ ମାଛ ପି ରାମ ଦାସ ମାଛ ZUX1338862

ପ ୁ /165529 22 166 526ପ�ସାଦ ପଜୁାରୀ ପି ରାମ ପଜୁାରୀ ZUX1339530

�ୀ /166530 36 166 527ଏଲ !ାତୀ ପି ଏଲ ଅନD ରାଓ ZUX0296160

�ୀ /166531 21 166 528ନମିତା େଚୗହାନ ପି େଯାେଗ8�  େଚୗହାନ ZUX1206689

ପ ୁ /166532 21 166 529ଗ�ା େଗୗଡ ପି ଅଜୁ+ ନ େଗୗଡ ZUX1209816

�ୀ /166533 76 166 530ବେଥଲ kaunri ପି େବୖକାଲ କାଉରଁୀ ZUX1253079

�ୀ /166534 27 166 531ଇ8ିରା ପରଜା - ଅଜୁ+ ନ ପରଜା ZUX1249887

ପ ୁ /175535 21 166 532ଭା>ର ଗରଡ଼ା ପି ଜାନ ଗରଡ଼ା ZUX1338409

�ୀ /175536 22 166 533ସୀତା ନାୟକ ପି ସିବା ନାୟକ ZUX1339811

�ୀ /175537 21 166 534ସାDୀ ପଜୁାରୀ ପି ପ�ସାଦ ପଜୁାରୀ ZUX1339282

�ୀ /185538 41 166 535ସଜୁାତା ଭତ� !ା ପବିତ� ା ଭତ� ା ZUX1338664

�ୀ /195539 51 166 536ପାବ+ ତୀ ବାଘ ପି ଲ@)ଣ ମାଛ ZUX1338508

�ୀ /195540 19 166 537ଚ8� ା ଜାନୀ - େଗାପୀନାଥ ଜାନୀ ZUX1339183

ପ ୁ /195541 28 166 538ସମିୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି କିେଶାର କମୁାର ନାୟକ ZUX1338870

�ୀ /195542 27 166 539ମମତା ରାଣୀ ରାଉତ ପି ସନୁ8ା କମୁାର ରାଉତ ZUX1338821

�ୀ /204543 25 166 540ଭାରତୀ ପ:ନାୟକ !ା ନିହାର ରjନ ନାୟକ ZUX1353911

�ୀ /221544 29 166 541ବାଲା ମାତୀ ମଦୂୁଲୀ - ରାମ ଦାସ ମଦୂୁ◌ୁଲୀ ZUX1339571

ପ ୁ /304545 53 166 542ମହfଦ ମିରାଜସି�ୀକୀ ପି ମହfଦ ମକିୁତ ସି�ୀକି ZUX0734368

�ୀ /304546 51 166 543ଗଜାଲା ପରବିS !ା ମହfଦ େମରାଜ ସି�ୀକୀ ZUX0734350

9 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାD େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀ= !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /305547 54 166 544ହରି�8�  ରାଓ କିଲାମେସଠୀ ପି ଆନ8 ରାଓ କିଲାମେସଠୀ ZUX0819987

�ୀ /305548 39 166 545ସାନା କାDି ରାଣୀ !ା େକ ହରି�8�  ରାଓ ZUX0735324

ପ ୁ /306549 64 166 546କବିରାଜ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଦାେମାଦର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0819730

�ୀ /306550 59 166 547ଜୟDୀ ପାଣିଗ�ାହି !ା କବିରାଜ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0819789

ପ ୁ /306551 39 166 548ଭଗବାନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କବିରାଜ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0819771

ପ ୁ /306552 38 166 549ଦିେନଶ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି କବିରାଜ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0819722

ପ ୁ /306553 34 166 550କୃ9 ଚ8�  ପାଣିଗ�ାହି ପି କବିରାଜ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0819821

�ୀ /306554 34 166 551ଲ@)ୀ ପ�ିୟା ପାଣିଗ�ାହି !ା ଦିେନଶ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0819748

�ୀ /306555 33 166 552ଶ�ୀମତୀ !ାତୀ ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ଭଗବାନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0819763

ପ ୁ /307556 53 166 553ଧନ ଖରା ମା ଶିଲା ଖରା ZUX0734301

�ୀ /307557 37 166 554ବିଜୁଳି ଖରା !ା ଧନ ଖରା ZUX0734293

�ୀ /309558 39 166 555ଭଗବତୀ ଜାନି !ା ପିତା'ର ଜାନି ZUX0734269

ପ ୁ /339559 20 166 556େକ ତରୂନ ଈଂ�ଯନ ପି େକ ହରିଶ ଚଂଦ�  ରାଓ ZUX1350867

�ୀ /462560 24 166 557ହରି�8�  ଖରା ପି ବୁଡୁ ଖରା ZUX1104579

�ୀ /462561 21 166 558ସଜୁାତା ଖରା ପି ବୁଡୁ ଖରା ZUX1098482

ପ ୁ /462562 35 166 559ଫାନୀ ଭୂଷଣୀ ପାେO ପି ଶ�ିନିବାସ ପାେO ZUX0949578

�ୀ /462563 30 166 560ଗୀତା ପାେO !ା ଫାଣୀ ଭୂଷଣି ପାେO ZUX0949594

�ୀ /462564 26 166 561ଜୁତାଡା ଶାDି ପି େଜ. ବା�ାରୀ ରାଜୁ ZUX0949685

�ୀ /463565 49 166 562େଜ. ଜାନକୀ !ା େଜ. ବା�ାରୀ ZUX0949586

�ୀ /H.NO- 59,566 23 166 563କୃତିକା ଭ:ମୀଶରା ପି ଖିେରାଦ କମୁାର ଭ:ମୀସରା ZUX1350149

�ୀ /H.NO-59,567 47 166 564ଶମ+ୀ_ା ଭ:ମୀସରା !ା ଖିେରାଦ କମୁାର ଭ:ମୀସରା ZUX1350156

ପ ୁ /H.NO-59,568 20 166 565ଖିତିଶ କମୁାର ଭ:ମୀସରା ପି ଖିେରାଦ କମୁାର ଭ:ମୀସରା ZUX1350131

�ୀ /664569 24 166 566ସନି ମଦୁୁଲି ପି ବଳିଭଦ�  ମଦୁୁଲି ZUX1249788

ପ ୁ /666570 24 166 567ଆଦି ନାରାୟଣ ବାଘ - ବିଜୟା ଲ@)ୀ ନାୟକ ZUX1352897

ପ ୁ /666571 29 166 568ଆର ରହିତ କମୁାର - ବିଜୟ ଲ@)ୀ ନାୟକ ZUX1352871

ପ ୁ /807572 26 166 569ସନୁୀଲ ପରିଛା ପି ନିରାକାର ପରିଛା ZUX0877597

ପ ୁ /HOUSE NO.573 24 166 570ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି କବିରାଜ ସାହୁ ZUX1288646

�ୀ /895574 47 166 571ରj ୁବିେଶାଇ !ା ଚକ�ଧର ବିେଶାଈ ZUX1130483

ପ ୁ /895575 27 166 572େଶୈଳ8�  ବିେଶାଇ ପି ଚକ�ଧର ବିେଶାଈ ZUX1130558

�ୀ /896576 48 166 573ଏମ ଶ�ୀେଦବୀ !ା ଏମ ଭି େକ ପାପାଜୀ ରାଓ ZUX1164789

�ୀ /999577 26 166 574ରଜନୀ ବାଗ ପି ଘାସିରାମ ନାଗ ZUX0876706

ପ ୁ /999578 24 166 575ଆଦି ନାରାୟଣ ବାଘ - ବିଜୟ ଲ@)ୀ ନାୟକ ZUX1276153

�ୀ /999579 36 166 576ବତୀ ଭତରା !ା ଜେଳ8�  ଭତରା ZUX0876870

ପ ୁ /999580 28 166 577ସିcୁ ଭତ� ା ପି ଜେଳ8�  ଭଦ� ା ZUX0876888

ପ ୁ /999581 41 166 578ପ�ମଦ ଗରଡ଼ା ପି େମାହନ ଗରଡ଼ା ZUX1273549

�ୀ /999582 61 166 579ଦସାରୀ ଜାନକି !ା ଦସାରି ଆ�ା ରାଓ ZUX0949487

�ୀ /999583 24 166 580ଜମ ୁଜାନୀ !ା ଭଜନ ଜାନୀ ZUX1084136

�ୀ /999584 44 166 581ମନୁା ଖରା ପି ଦୟାବାନ ଖରା ZUX0941732

�ୀ /999585 20 166 582କୃ9ା ଖିଲ !ା ଶ�ାମ ଖିଲ ZUX1273093

�ୀ /999586 50 166 583ସୀରା ମାତୀ ମାଝୀ - ବିଜୟ ଲ@)ୀ ନାୟକ ZUX1352889

ପ ୁ /999587 43 166 584ପବିତ� ମଲିକ ପି ନିଳମଣି ମଲିକ ZUX1352194

�ୀ /999588 39 166 585ପ�ମଦିନୀ ମଲିକ !ା ପବିତ� ମଲିକ ZUX1352210

�ୀ /999589 51 166 586ସାବିତ�ୀ ମ�ୀ !ା ଶଲିେବ� ମ�ୀ ZUX1003409

ପ ୁ /999590 68 166 587ଶଲିେବ��  ମ�ୀ ପି ଅDନାସି ମ�ି ZUX1003425

�ୀ /999591 31 166 588ବିନୟୀ ମ�ୀ ପି ଶଲିେବ��  ମ�ୀ ZUX1003417

ପ ୁ /999592 30 166 589ଶଶିHେଲାକ ମ�ୀ ପି ଶଲିେବ��  ମ�ୀ ZUX1003441

ପ ୁ /999593 25 166 590ଅଗQିS ମ�ି ପି ଶଲିେବ��  ମ�ୀ ZUX1003433

�ୀ /999594 35 166 591ରାଜନ ମଦୁୁଲି ପି ତ�ୀନାଥ ମଦୁୁଲି ZUX1273101

ପ ୁ /999595 21 166 592ସିବା ମଦୂଲୀ ପି ଡ'ରୁ ମଦୂଲୀ ZUX1358670

�ୀ /999596 26 166 593ମନୀଷା ନାଇକ ପି ଜଗା ନାରାୟଣ ନାଇକ ZUX1339662

ପ ୁ /999597 36 166 594କାନୁ ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ ZUX1359173

�ୀ /999598 24 166 595ଚୁମି ନାୟକ !ା ସମିୁତ ନାୟକ ZUX0876698

ପ ୁ /999599 23 166 596ଚ8ନ ନାୟକ ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ନାୟକ ZUX1013275

�ୀ /999600 47 166 597ଲ@)ୀ ସରଜା ପାOରିୁ !ା ପ�ଭାକର ରାଓ ପାOରିୁ ZUX1352236

ପ ୁ /999601 46 166 598କାହL ୁ  ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାମ ଚ8�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1007434

�ୀ /999602 38 166 599ବନିତା ପାଣିଗ�ାହୀ !ା କାହL ୁଚରଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1194919

�ୀ /999603 24 166 600ଫୁଲ ପରଜା !ା େଗାପାଳ ପରଜା ZUX1352202

�ୀ /999604 23 166 601ମନିୁ ପରଜା - ବିଜୟ ଲ@)ୀ ନାୟକ ZUX1352863

�ୀ /999605 23 166 602ମନିୁ ପରଜା - ବିଜୟ ଲ@)ୀ ପରଜା ZUX1276104

ପ ୁ /999606 45 166 603ପ�ହଲାଦ ପରିଡା ପି କଳୁମଣି ପରିଡା OR/12/089/216135

�ୀ /999607 25 166 604ଭାରତୀ ପ:ନାୟକ !ା ନହାର ରjନ ପ:ନାୟକ ZUX1275817

ପ ୁ /999608 40 166 605ଦସାରୀ ରାମ ରାଓ ପି ଦସାରୀ ଆ�ା ରାଓ ZUX0949495

10 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାD େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀ= !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999609 40 166 606ଡି.ଲ@)ଣ ରାଓ ପି ଡି.ଆ�ା ରାଓ ZUX0949503

�ୀ /999610 30 166 607ସାଗରିକା ସଡ଼�ି !ା ଅେଶାକ ସଡ଼�ି ZUX1352178

ପ ୁ /999611 21 166 608ଏମ.ଡ଼ ିସମୀର ସି�ିକି ପି ଏମ.ଡ଼ ିେମରାଜ ସି�ିକି ZUX1210988

ପ ୁ /999612 41 166 609ଦାସରୀ େଭଣ ୁ ପି ଡି.ଆ�ା ରାଓ ZUX0949511

�ୀ /1010613 73 166 610ଏଲ ରମା େଦବୀ !ା ଏଲ ଅନD ରାଓ ZUX1211218

ପ ୁ /1034614 22 166 611େକ ସଜିୁq କମୁାର ପାତ� ପି େକ ଇେଗLଶ ପାତ� ZUX1071125

�ୀ /00615 39 166 612ସନିୁତା େବନିଆ !ା ସନୁାଧର େବନିଆ ZUX0734913

ପ ୁ /00616 66 166 613ଦୟା ଗରଡ ପି ଦନେଡାଈ େଗାରଦା ZUX1298397

�ୀ /00617 44 166 614ଭଗବତୀ ହରିଜନ !ା ମେନାହର ହରିଜନ ZUX1286319

ପ ୁ /HATOPODA618 32 166 615ବଳରାମ ପି ପାତ�  ଅଭିମନ� ୁପାତ� ZUX1233170

ପ ୁ /1619 34 166 616ଗେଣଶ େବନିଆ ପି ଦଶରଥ େବନିଆ LSL2634988

�ୀ /1620 32 166 617ଲତା େବନିଆ !ା ଗେଣଶ େବନିଆ ZUX0735035

�ୀ /1621 40 166 618ଭାରତୀ େବନ�ା !ା ପ�ଶାଦ େବନ�ା LSL1345750

�ୀ /02622 21 166 619ଲ@)ୀ ହରିଜନ !ା ସେDାଷ ହରିଜନ ZUX1352145

ପ ୁ /2623 42 166 620ମେନାଜ ଟାକ�ି ପି କୃପାନ8 ଟାକ�ି LSL1344852

�ୀ /2624 38 166 621ସିନି ଟାକ� ି !ା କୃ9 ଟାକ� ି LSL1345669

�ୀ /2625 40 166 622ମଇନୀ ଟାକ�\ !ା ମେନାଜ ଟାକ�\ LSL1345644

ପ ୁ /2626 40 166 623କୃ9 ଟାକ�\ ପି କୃପାନ8 ଟାକ�\ LSL1345651

�ୀ /3627 38 166 624ସନାଏ ଖରା ପି ଲାଇବନ ଖରା OR/12/089/218993

�ୀ /3628 39 166 625ନୀଳା ପରଜା !ା ସଦା ପରଜା LSL2634848

�ୀ /04629 34 166 626ଦୁେଯ�Hଧନ ବାଘ ପି ରାମଦାସ ବାଘ ZUX0819540

ପ ୁ /04630 21 166 627ବିଶାଲ ଟାକ�ି ପି ପ�କାଶ ଟାକ�ି ZUX1068352

ପ ୁ /4631 27 166 628ମନୁା େବନିଆ ପି ଲାବଣ� େବନିଆ ZUX0735027

ପ ୁ /4632 64 166 629ଲାବନ� େବନ�ା ପି ଦଶରଥ େବନ�ା OR/12/089/218964

�ୀ /4633 21 166 630େମଘା େବନିୟା ପି ମନୁL ା େବନିୟା ZUX1187616

�ୀ /4634 21 166 631ସମୃKି େବନିୟା ପି ଲାବଣ� େବନିୟା ZUX1179118

ପ ୁ /5635 28 166 632େକଶବ େବନ�ା ପି େବଦୖ� େବନିଆ ZUX0734780

ପ ୁ /5636 43 166 633ମନୁା ଗରଡା ପି ଦୟାବାନ ଗରଡା ZUX0734996

ପ ୁ /5637 40 166 634ଉK+ ବ ଗରଡା ପି ମ�ଳଦାନ ଗରଡା LSL2635233

ପ ୁ /5638 28 166 635ଇPର ଗରଡା ପି ଦୟାବାନ ଗରଡା ZUX0734970

�ୀ /5639 28 166 636ସେରାଜିନୀ ଗରଡା ପି ଦୟାବାନ ଗରଡା ZUX0734988

ପ ୁ /5640 57 166 637କ8ୁ ଟାକ�ି ପି ସରୁମଣି ଟାକ�ି ZUX0761668

ପ ୁ /6641 30 166 638ସାଗର କମୁାର ବଳ ପି ଉଗେସନ ବଳ ZUX0735142

�ୀ /07642 65 166 639ପଦ) ା ହରିଜନ !ା ଅଜୁ+ ନ ହରିଜନ ZUX0819607

ପ ୁ /07643 33 166 640ସନ�ାସି ମାଛ ମା ପାବ+ ତୀ ମାଛ ZUX0819672

�ୀ /07644 26 166 641ରjିତା ମାଛ !ା େସନୖ�ାସି ମାଛ ZUX0819805

�ୀ /07645 64 166 642ହସ ୁ+ମଣୀ ସନୁା !ା ଦୀପ ୁଚ8�  ସନୁା ZUX0819615

ପ ୁ /7646 26 166 643ଗେଣଶ ବାଘ ପି ସଦୁଶ+ନ ବାଘ ZUX0878181

�ୀ /7647 24 166 644ମjୁ ବାଘ !ା ଗେଣଶ ବାଘ ZUX0876987

�ୀ /7648 45 166 645ପ�ତିମା ସାଗର ପି ସନିଆ ସାଗର OR/12/089/218918

ପ ୁ /08649 38 166 646ସେୁର8�  ହରିଜନ ପି ହରି ହରିଜନ ZUX0819482

�ୀ /08650 34 166 647ସାବିତ�ୀ ହରିଜନ !ା ସେୁର8�  ହରିଜନ ZUX0819474

ପ ୁ /08651 38 166 648ମୀନ ହିଆଲ ପି କଈବର ହିଆଲ ZUX0819490

ପ ୁ /8652 28 166 649ଗେଣଶ ଗରଡା ପି ସବୁାଷ ଗରଡ ZUX0735019

�ୀ /8653 27 166 650ଅj ୁଗରଡା !ା ଗେଣଶ ଗରଡା ZUX0735001

�ୀ /8654 38 166 651ହାଲିମା ହିଆଲ !ା ମୀନ ହିଆଲ LSL2634723

�ୀ /8655 65 166 652ସବୁ[+ ଖରା !ା ସବୁାସ ଖରା OR/12/089/218933

ପ ୁ /8656 55 166 653ଚ8�  ଖରା ପି ମନହର ଖରା OR/12/089/218883

ପ ୁ /8657 45 166 654ସବୁାସ ଖରା ପି ମେନାହର ଖରା OR/12/089/218886

�ୀ /8658 31 166 655ହୀରା ଖରା ପି ସବୁାସ ଖରା ZUX0734889

�ୀ /8659 28 166 656ଜଲି ଖରା !ା ଅନିଲ ଖରା ZUX0734871

ପ ୁ /8660 28 166 657ଅନିକ ଖରା ପି ସବୁାସ ଖରା ZUX0735258

ପ ୁ /8661 27 166 658େପ�ମ ଖରା ପି ସବୁାସ ଖରା ZUX0735043

�ୀ /09662 22 166 659ଶିରିଶା ଖରା ପି ଦO ଖରା ZUX1098474

ପ ୁ /09663 22 166 660େDାଷ ମାଛ ପି ଅଭି ମାଛ ZUX1354000

ପ ୁ /09664 63 166 661ଜଗଦୀଶ ଟାକ� ୀ ପି େଘନୁ ଟାକ� ୀ ZUX1352152

ପ ୁ /9665 55 166 662ଲାଇବନ ,. ପି ଅଜୁ+ ନ .. OR/12/089/219002

�ୀ /9666 40 166 663ଚ�ା ଖରା ପି ଦO ଖରା OR/12/089/219003

�ୀ /9667 50 166 664ସମାରି ନାଗ !ା ଲାଇବନ ନାଗ OR/12/089/219004

�ୀ /10668 38 166 665ଲ@)ୀ ଖରା !ା ଯଶନ ଖରା OR/12/089/219000

ପ ୁ /10669 37 166 666ଗdୁ ଶ=ଆୁ ପି ମଧ ୁଶ=ଆୁ LSL2637536

�ୀ /10670 35 166 667ନୀଳାବତୀ ଶ=ଆୁ !ା ଗdୁ ଶ=ଆୁ LSL2637544

11 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାD େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀ= !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /12671 20 166 668ସjୟ େବନ�ା ପି ସନୁାଧର େବନ�ା ZUX1253087

�ୀ /12672 40 166 669ଦିନମଣି କଳୁଦିପିଆ ପି େଲାକନାଥ କଳୁଦିପିଆ OR/12/089/218731

�ୀ /12673 28 166 670ଯେଶାଦା କଳୁଦୀପ ପି େଲାକନାଥ କଳୁଦୀପ ZUX0877274

�ୀ /12674 22 166 671େସାନାଲି ମଦୁୁଲୀ !ା ବାବୁଲା ମଦୁୁଲୀ ZUX1353846

�ୀ /12675 22 166 672ଲ@)ୀ ମଦୁୁଲି - ବିଜୟ ଲ@)ୀ ମଦୁୁଲି ZUX1253178

�ୀ /12676 31 166 673ଯମନୁା ନାଗ !ା ଗ�ା ନାଗ ZUX0877258

ପ ୁ /13677 43 166 674େକ ଜଗଦିMଵର ରାଓ ପି େକ କୃ9 ରାଓ ZUX1253186

ପ ୁ /13678 65 166 675ଧନପତି ଟାକ� ୀ ପି ସରୁମଣି ଟାକ� ୀ OR/12/089/218892

�ୀ /13679 65 166 676ପଦ) ା ଟାକ� ି !ା ବୃ8ାବନ ଟାକ� ି LSL2635126

�ୀ /13680 45 166 677େଦବକୀ ଟାକିରୀ !ା ଧନପତି ଟାକ� ି ZUX1422146

ପ ୁ /13681 41 166 678ବଳରାମ ଟାକ� ୀ ପି ବୃ8ାବନ ଟାକ� ୀ LSL2635092

�ୀ /13682 35 166 679ବଡି ଟାକ� ୀ !ା ବଳରାମ ଟାକ� ୀ LSL2635241

�ୀ /13683 30 166 680େଗାମତି ଟାକ�ି !ା ସେୁରଶ ଟାକ�ି ZUX0819508

ପ ୁ /13684 28 166 681ଉେପ8�  ଟାକ� ି ପି ବୃ8ାବନ ଟାକ�ି ZUX0735225

ପ ୁ /13685 27 166 682ଅମିନ ଟାକ�ି ପି ଧନପତି ଟାକ�ି ZUX0734897

�ୀ /13686 25 166 683ମjଳୁା ଟାକ�ି ପି ବୃ8ାବନ ଟାକ�ି ZUX0819581

�ୀ /14687 44 166 684କାମନୀ ଟାକ� ୀ !ା ରେମଶ ଟାକ� ୀ OR/12/089/218984

ପ ୁ /14688 40 166 685ରେମଶ ଟାକ� ୀ ପି େଘନୁ ଟାକ� ୀ LSL2637197

�ୀ /14689 38 166 686ସତ�ା ଟାକ� ୀ ପି େଘନୁ ଟାକ� ୀ OR/12/089/218985

ପ ୁ /14690 35 166 687ରାଜୁ ଟାକ� ୀ ପି ସବୁାସ ଟାକ� ୀ LSL2635308

�ୀ /14691 27 166 688େଗୗରୀ ଟାକ�ି ପି ରେମଶ ଟାକ�ି ZUX1179092

�ୀ /15692 43 166 689ବିମଲା ନାଗ !ା ସାଧ ୁନାଗ LSL1464668

ପ ୁ /16693 47 166 690ରୁକଧର ଗରଡା ପି ଧବଲୁ ଗରଡା OR/12/089/219009

�ୀ /16694 26 166 691ବାଳମତି ଗରଡା ପି ରୁକଧର ଗରଡା ZUX0877282

ପ ୁ /17695 24 166 692ଆଶୀଷ ନାଇକ ପି ବଲେଦଵ ନାଇକ ZUX1051432

�ୀ /17696 50 166 693ଶକDୁଳା ମାଡା�ି !ା ଜୁେନଶ ମାଡା�ି LSL2635027

ପ ୁ /17697 35 166 694ଜୁେନଶ ମାOା�ି ପି ଆଷାଢୁ ମାOା�ି ZUX0735266

ପ ୁ /17698 35 166 695ହରି ପରଜା ପି ଘାସି ପରଜା LSL2634863

�ୀ /17699 41 166 696େକ ପଜୂା - େକ ଜଗଦିଶ ରାଓ ZUX1253194

ପ ୁ /17700 65 166 697କୃପାନ8 ଟାକ� ୀ ପି େବପୖତି ଟାକ� ୀ OR/12/089/218885

�ୀ /17701 52 166 698ସେୁରଖା ଟାକ� ୀ !ା କcୁ ଟାକ� ୀ OR/12/089/218973

�ୀ /17702 33 166 699ଜଜ�ୀ ଟାକ�ି ପି କୃପାସିcୁ ଟାକ� ି LSL2635035

�ୀ /17703 28 166 700ବବିତା ଟାକ�ି !ା େଦମD ଟାକ�ି ZUX0819557

ପ ୁ /17704 22 166 701ବାସବ ଟାକ� ୀ ପି ଘାସୀ ଟାକ� ୀ ZUX1353895

�ୀ /18705 38 166 702ରତL ା ନାଗ !ା ସାଧନୁାଗ ନାଗ OR/12/089/218950

�ୀ /19706 65 166 703ପିରିୟ ଟାକ� ୀ !ା ଜଗଦୀଶ ଟାକ� ୀ OR/12/089/218936

ପ ୁ /19707 51 166 704ଜଗଦୀଶ ଟାକ� ୀ ପି େଘନୁ ଟାକ� ୀ LSL2637221

ପ ୁ /19708 29 166 705ମନୂା ଟାକ� ୀ ପି ଜଗଦୀଶ ଟାକ� ୀ ZUX1203371

ପ ୁ /19709 28 166 706ଟୁନା ଟାକ�ି ପି ଜଗଦୀଶ ଟାକ�ି ZUX0735233

ପ ୁ /19710 25 166 707ହରି ଟାକ�ି ପି ଜଗଦିଶ ଟାକ�ି ZUX0877316

�ୀ /20711 60 166 708ଲଛମା ଖରା !ା ରାମଧର ଖରା OR/12/089/218941

�ୀ /20712 33 166 709କବିତା ଖରା !ା ରାମଚ8�  ଖରା ZUX0735084

�ୀ /20713 39 166 710ରୀନା ଟାକ� ୀ !ା ପ�କାଶ ଟାକ� ୀ LSL2635167

ପ ୁ /20714 37 166 711ରjନ ଟାକ� ୀ ପି ସଦୁଶ+ନ ଟାକ� ୀ LSL2635340

�ୀ /20715 30 166 712ଦୁମ\ଲା ଟାକ� ି ମା ଗରୁୁବାରୀ ଟାକ�ି ZUX0735092

ପ ୁ /20716 29 166 713ଅେଶାକ ଟାକ�ି ମା ଗରୁୁବାରୀ ଟାକ�ି ZUX0735076

�ୀ /20717 28 166 714କନକ ଟାକ�ି !ା ଅେଶାକ ଟାକ�ି ZUX0735068

ପ ୁ /20718 27 166 715ରjିତ ଟାକ�ି ପି ସଦୁଶ+ନ ଟାକ�ି ZUX0735050

�ୀ /21719 41 166 716ମାଣିକ ଭତ�ା !ା ନୀଳ ଭତ�ା LSL2635316

�ୀ /21720 43 166 717ଗରିମା ସାଗର !ା @ତି ସାଗର OR/12/089/218945

ପ ୁ /21721 39 166 718ଘାସି ସାଗର ପି @ତି ସାଗର LSL2635068

ପ ୁ /21722 36 166 719ହିରନ ସାଗର ପି କମଲେଲାଚନ ସାଗର LSL2635357

�ୀ /21723 34 166 720ରୁକ) ଣୀ ସାଗର !ା ହିରଣ ସାଗର ZUX0282202

�ୀ /21724 28 166 721ବାସDି ସାଗର ପି ଘାସି ସାଗର ZUX0877225

�ୀ /22725 65 166 722ଟଭା ଗରଡା !ା ଦୟା ଗରଡା OR/12/089/218944

�ୀ /22726 29 166 723ଶଶୀେରଖା ଖରା !ା ରାମଧର ଖରା ZUX0877605

�ୀ /22727 35 166 724ନିଳିୟା ନାଗ !ା ମ�ଳ ନାଗ LSL2637676

�ୀ /23728 51 166 725େଦବକୀ ଖରା !ା ସଦା ଖରା LSL2634814

�ୀ /23729 24 166 726େଗୗରି ଖରା !ା ବାବୁଲା ଖରା ZUX0877217

�ୀ /23730 50 166 727ଗjିୁରୀ ଟାକ� ୀ !ା କୃପାଦାନ ଟାକ� ୀ OR/12/089/218958

ପ ୁ /24731 31 166 728ଈPର ବାଘ ପି ରତL ାକର ବାଘ ZUX0819920

�ୀ /24732 69 166 729ରାଧାମଣି ହରିଜନ !ା ତ�ିନାଥ ହରିଜନ LSL1464643
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�ୀ /24733 44 166 730ଗରୁୁବାରୀ ହରିଜନ !ା ମେନାହର ହରିଜନ LSL1464569

ପ ୁ /24734 36 166 731ମେନାହର ହରିଜନ ପି ତ�ିନାଥ ହରିଜନ LSL2634905

�ୀ /25735 50 166 732ପଲୁମଣି ନାୟକ !ା ଗେୁdPର ନାୟକ LSL1345594

ପ ୁ /26736 45 166 733ପଦଲାମ ଜାନି ପି ବcୁ ଜାନି LSL1464619

�ୀ /26737 40 166 734ନବିନା ଜାନି !ା ପଦଲାମ ଜାନି LSL1464601

�ୀ /27738 25 166 735ଦୁତୀ ବାଘ !ା ଅନିଲ ବାଘ ZUX1353853

�ୀ /27739 39 166 736େଜମା ମଦୁୁଲି !ା େବଦୖ ମଦୁୁଲି LSL1464585

ପ ୁ /28740 34 166 737ଧନୁଜ+ ୟ ଭତରା ପି ଦଶରଥ ଭତରା ZUX0735118

�ୀ /28741 29 166 738ତାରା ଭତରା !ା ଧନୁଯ�+ୟ ଭତରା ZUX0735100

�ୀ /29742 34 166 739ଶଆୁ ଭତରା !ା ପଶ ୁ+  ଭତରା ZUX0735126

ପ ୁ /29743 41 166 740ପଶ ୁ+  ଭତ� ା ପି ଦଶରଥ ଭତ� ା LSL1464544

�ୀ /29744 38 166 741େଦମୖତି ଭତ� ା !ା ପଶ ୁ+  ଭତ� ା LSL1468115

�ୀ /29745 42 166 742ସମୁତୀ ମହାDି !ା ନିରjନ ମହାDି ZUX0819706

�ୀ /30746 39 166 743ବାଳମତି ପିଡିଆ !ା ରବି ପିଡିଆ ZUX0819433

ପ ୁ /30747 41 166 744ରବି ପିତିଆ ପି ଗରୁୁ ପିତିଆ LSL2634798

�ୀ /31748 56 166 745କମଳା ମଦୁୁଲି !ା େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି LSL1464528

ପ ୁ /32749 65 166 746ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି ପି ଘାସି ମଦୁୁଲି LSL1464536

�ୀ /33750 39 166 747ଧନୀତା ଖରା !ା ମିନ ଖରା LSL1345784

�ୀ /33751 24 166 748ପାବ+ ତୀ ଖରା ପି ମୀନ ଖରା ZUX0877241

ପ ୁ /33752 55 166 749ଗେୁdPର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ LSL1345602

�ୀ /34753 60 166 750ଚ8�ପ�ଭା ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ହରିହର ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/218393

ପ ୁ /35754 42 166 751ରଂଜନ କମୁାର ବଳ ପି ଭାବଗ�ାହୀ ବଳ LSL1446764

ପ ୁ /35755 41 166 752େମାହନ ବଳ ପି ଭାବଗ�ାହୀ ବଳ LSL1446756

ପ ୁ /35756 34 166 753ଲ@)ଣ କମୁାର ବଳ ପି ଭାବଗ�ାହୀ ବଳ ZUX0130344

ପ ୁ /35757 50 166 754ଅଜୟ ରାଉତ ପି େବରୖାଗୀ ରାଉତ OR/12/089/246346

�ୀ /35758 46 166 755ସେୁଦ9ା ରାଉତ !ା ଅଜୟ କମୁାର ରାଉତ LSL1368380

�ୀ /36759 24 166 756ପ�ମିଳା ଗରଡ ପି ରଥ ଗରଡ ZUX1051416

ପ ୁ /36760 41 166 757ଅନD ଦାସ ପି ତ�ିନାଥ ଦାସ ZUX1353978

�ୀ /36761 50 166 758ପଦ) ାବତୀ ଗରଡା !ା ରତୁ ଗରଡା ZUX0819441

ପ ୁ /36762 28 166 759ସେୁର8�  ଗରଡା ପି ରଥ ଗରଡା ZUX0735282

�ୀ /36763 28 166 760ସାବିତ�ି  ଗରଡା !ା ପ[ୁ+ ଗରଡା ZUX0735290

ପ ୁ /36764 28 166 761ପ[ୁ+ ଗରଡା ପି ରଥ ଗରଡା ZUX0735308

ପ ୁ /36765 27 166 762ବୁଡୁ ନାଗ ପି ଲାବନ� ନାଗ ZUX0819961

ପ ୁ /36766 47 166 763ଜିେତ8�  ରାଉତ ପି େଯାେଗ8�  ରାଉତ LSL2637189

�ୀ /36767 44 166 764ସର!ତୀ ରାଉତ !ା ଜିେତ8 ରାଉତ ZUX1221498

�ୀ /38768 29 166 765ଜାନକି ଭତରା !ା ରବି ଭତରା ZUX0623090

�ୀ /38769 65 166 766ବାଲୁମତି ନାଗ !ା ମକୁ8ୁ ନାଗ LSL2634616

�ୀ /38770 30 166 767ହୀରାମଣି ନାଗ ପି ମକୁ8ୁ ନାଗ ZUX0734962

�ୀ /39771 42 166 768ଲ@)ୀ ନାଗ !ା ପରୁୁେଷାେVାମ ନାଗ ZUX1230903

ପ ୁ /39772 40 166 769ପଦଲାମ ନାଗ ପି ଲାବଣ� ନାଗ LSL2634657

�ୀ /39773 38 166 770ସଯୁ�+ ନାଗ !ା ପଦଲାମ ନାଗ ZUX0735209

ପ ୁ /39774 35 166 771ପରୁୁେଷାVମ ନାଗ ପି ଲାବଣ� ନାଗ LSL2634632

�ୀ /39775 40 166 772ମାମି ସାଗର !ା େମାହନ ସାଗର LSL2709277

�ୀ /40776 40 166 773ଫଲୁମତି ନାଗ !ା ନୀଳା'ର ନାଗ ZUX0130401

ପ ୁ /41777 40 166 774େମାହନ ସାଗର ପି ମ�ଳା ସାଗର LSL2634665

�ୀ /4/2778 48 166 775ତୁଳାବତୀ େବନ�ା !ା ଲାବନ� େବନ�ା ZUX0734749

�ୀ /4/2779 58 166 776ନୀଳାବତୀ ଟାକ�ି !ା େବଣ ୁଟାକ�ି ZUX0734905

ପ ୁ /42780 42 166 777େକବରାଜ ନାଗ ପି ହନୁ ନାଗ LSL2634640

ପ ୁ /42781 40 166 778କନୁୁ ସନୁା ପି ଘାସିରାମ ସନୁା LSL2635324

�ୀ /42782 28 166 779ପ�ମିତା ସନୁା !ା େଗୗର ସନୁା ZUX0734863

�ୀ /43783 23 166 780ମାଳତୀ ଖରା ପି ବିPନାଥ ଖରା ZUX1051580

ପ ୁ /43784 42 166 781ଅରୁଣ ନାଗ ପି କମଳେଲାଚନ ନାଗ LSL2634921

�ୀ /43785 38 166 782ଟୁନି ନାଗ !ା ଅରୁଣ ନାଗ LSL2634939

�ୀ /44786 35 166 783ସ�ାରି ନାଗ ପି େଗାବି8 ନାଗ LSL2637148

ପ ୁ /44787 24 166 784ଆଶିଶ ସାଗର ପି ବଳେଦବ ସାଗର ZUX1068378

�ୀ /45788 35 166 785ରତL ା ଗରଡା !ା ଜୁେନଶ ଗରଡା LSL2635043

ପ ୁ /45789 31 166 786ଜୁେନଶ ଗରଡା ପି ରଥ ଗରଡା ZUX0735274

ପ ୁ /46790 56 166 787ମକୁ8ୁ ନାଗ ପି ଅଚୁତ ନାଗ LSL2634624

�ୀ /46791 45 166 788ଲ@)ୀ ନାଗ !ା େକୖଶବ ନାଗ LSL2634681

�ୀ /48792 47 166 789େଦବକୀ ନାଗ !ା ପରୁୁେଷାVମ ନାଗ LSL2634699

ପ ୁ /48793 21 166 790ଅଜିତ ନାଗ ପି ଅରୂଣ ନାଗ ZUX1068386

�ୀ /49794 45 166 791କାେମPର ଜା� !ା କାମବର ଜା� LSL2637585
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ପ ୁ /51795 41 166 792ରାମଚ8�  ଖରା ପି େକଳୁ ଖରା LSL2635225

�ୀ /51796 38 166 793ମଣିମା ଖରା !ା ରାମଚ8�  ଖରା LSL2635142

ପ ୁ /52797 43 166 794ବଲ? ଭ ହିଆଲ ପି େକବୖର ହିଆର ZUX0735241

�ୀ /52798 37 166 795ସରୁଜ ହିଆଲ !ା ବଲ? ଭ ହିଆଲ ZUX0819466

�ୀ /52799 26 166 796ସେରାଜିନୀ ହିଆଲ ପି ବଲ? ଭ ହିଆଲ ZUX0877308

�ୀ /52800 36 166 797ସଂଯRୁା ଖରା ପି ସବୁାସ ଖରା ZUX1068394

ପ ୁ /52801 23 166 798ବାବୁଲା ଖରା ପି ସବୁାସ ଖରା ZUX1068410

�ୀ /52802 36 166 799ଗୀତା ଖସଲା !ା ପାତ�  ଖସଲା ZUX0819524

�ୀ /52803 37 166 800ରୀନା ସନୁା !ା କନୁୁ ସନୁା LSL2635258

ପ ୁ /53804 38 166 801ବୁଦ� ା ଜାନି ପି ଶକୁ� ା ଜାନି LSL2629491

�ୀ /53805 35 166 802ଗିତା ଟାକ� ି !ା ରjନ ଟାକ� ି ZUX0130419

ପ ୁ /54806 27 166 803ଅଜୟ େବନିଆ ପି ସନୁାଧର େବନିଆ ZUX0735316

�ୀ /54807 26 166 804ଅଜିତା େବନିଆ ପି ସନୁାଧର େବନିଆ ZUX0877290

�ୀ /54808 26 166 805େହମଲତା େବନିଆ !ା ଅଜୟ େବନିଆ ZUX0877266

�ୀ /55809 61 166 806ପ�ଭାସିନି େଚଟି !ା ରାେଜ8�  େଚଟି ZUX1068360

�ୀ /55810 22 166 807ପ�ମିଳା ଗରଡ଼ା !ା େପ�ାମଦ ଗରଡ଼ା ZUX1352160

ପ ୁ /55811 36 166 808ରାେଜଶ ଟାକ�ି ପି ଜଗଦୀଶ ଟାକ�ି LSL2635274

ପ ୁ /56812 61 166 809ବି ଭା>ର ରାଓ ପି ବି ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0282210

�ୀ /56813 51 166 810ବି ତଚଲାଇ ଆfା  !ା ବି ଭା>ର ରାଓ ZUX0282228

�ୀ /56814 21 166 811ଭି ଭବାନୀ ପି ଭି ଭା>ର ରାଓ ZUX1179027

ପ ୁ /57815 32 166 812ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାେଜ8�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0130872

ପ ୁ /57816 40 166 813ସେୁଭ8�  କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଉମାକାD ପ�ଧାନ ZUX0130864

�ୀ /57817 60 166 814ଡମାଇ ପଜୁାରୀ !ା ଝିତ�ୁ  ପଜୁାରୀ ZUX1353887

�ୀ /63818 22 166 815ବିଦ�ା ଖରା ପି ବାବୁଲା ଖରା ZUX1068402

�ୀ /63819 26 166 816ଫଲୁମଣି ମଦୁୁଲି !ା ସନି ମଦୁୁଲି ZUX1249762

�ୀ /63820 29 166 817ଅଶ) ିତା ରାଉତ !ା ଧେନMଵର ରାଉତ ZUX1253111

�ୀ /63821 26 166 818ଅମି ରାଉତ - ଧେନMଵର ରାଉତ ZUX1253095

�ୀ /63822 26 166 819ଗୀତା ରାଉତ ପି ଧେନMଵର ରାଉତ ZUX1253103

�ୀ /65823 23 166 820ମସୁକୁାନ ନାଗ !ା େଗାପାଳ ନାଗ ZUX1253244

�ୀ /67824 27 166 821ରାଜଲ@)ୀ ଦାଶ ପି କିେଶାର ଚ8�  ଦାଶ ZUX1071067

ପ ୁ /78825 80 166 822େକMଵର ରାଓ ପି ମେହଶ ରାଓ ZUX1219971

�ୀ /78826 71 166 823ରବଣାfା ରାଓ !ା େକMଵର ରାଓ ZUX1220094

�ୀ /8/2827 28 166 824ନବିନା ଖରା !ା କବି ଖରା ZUX0734806

ପ ୁ /8/2828 26 166 825କବି ଖରା ପି ଚ8�  ଖରା ZUX0734798

ପ ୁ /82829 22 166 826ନିରjନ ନାୟକ ପି ରାମ ଚ8�  ନାୟକ ZUX1253277

ପ ୁ /92830 35 166 827ଝରି ହରିଜନ ପି ମକୁ8ୁ ହରିଜନ ZUX1253269

�ୀ /111831 26 166 828ଶକୁ� ି ଶଗରିଆ !ା ମ�ଳଦାନ ଶଗରିଆ ZUX1039320

�ୀ /166832 32 166 829ଲିପିକା ବଳ !ା ଲ@)ଣ ବଳ ZUX1253210

ପ ୁ /176833 27 166 830ଗ�ାଧର ଖରା ପି ନାରାୟଣ ଖରା ZUX0734756

ପ ୁ /305834 22 166 831ସୀମାଦ� ି ଜଗଦୀMଵର ରାଓ ପି ଏସ ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX1138726

ପ ୁ /427835 28 166 832ଡି ବାପଜୁୀ ପି ଡି ଏକା'ରS ZUX0734772

�ୀ /459836 32 166 833ମିକି ନାୟକ !ା ସବୁାସ ନାୟକ ZUX0819516

ପ ୁ /460837 43 166 834ତ�ିପତି ଭତରା ପି ଜଗବଂଧ ୁଭତରା ZUX0735191

�ୀ /460838 38 166 835ଭଗବତୀ ଭତରା !ା ତ�ିପତି ଭତରା ZUX0735183

ପ ୁ /461839 32 166 836ହେରକୃ9 ନାଗ ପି ଶତୃଘL ନାଗ ZUX0735175

�ୀ /461840 28 166 837କଂସଲୁା ନାଗ !ା ହେରକୃ9 ନାଗ ZUX0735167

ପ ୁ /462841 28 166 838ନାରାୟଣ ଖରା ପି ବୁଡୁ ଖରା ZUX0735134

ପ ୁ /462842 24 166 839ହରି ଚ8�  ଖରା ପି ବୁଡୁ ଖରା ZUX1098490

ପ ୁ /464843 46 166 840ପ�ଭାତ କମୁାର ଦV ପି େଯାେଗ8�  ଚ8�  ଦV ZUX0734954

�ୀ /464844 39 166 841େଜାସLାରାଣୀ ଦV !ା ପ�ଭାତ କମୁାର ଦV ZUX0734947

�ୀ /468845 47 166 842ବିଜୟ ଲ@)ୀ ନାୟକ !ା େଗାପିନାଥ ସାହୁ ZUX0819649

�ୀ /468846 30 166 843ଜୟDି ପରଜା !ା ନାରାୟଣ ପରଜା ZUX0876847

ପ ୁ /468847 53 166 844େଗାପିନାଥ ସାହୁ ପି ଜଗନL ାଥ ସାହୁ ZUX0734137

ପ ୁ /470848 30 166 845ମିଟୁ ଯାନି ପି ହରି ଜାନି ZUX0734855

ପ ୁ /471849 26 166 846ଅଭିେଷ� ପOା ପି ବାଳକୃ9 ପOା ZUX0734848

ପ ୁ /471850 21 166 847ଆଶେୁତାଷ ପOା ପି ବାଳକୃ9 ପOା ZUX1187384

�ୀ /473851 29 166 848ଉମା ଜାନି !ା ଲଳିତ ନାଗ ZUX0734814

ପ ୁ /475852 26 166 849ସେDାଷ ମଦୁୁଲି ପି ରଥ ମଦୁୁଲି ZUX0734764

ପ ୁ /477853 33 166 850ଡ'ରୁ ନାଗ ପି ଅ=ସାନ ନାଗ ZUX0734939

�ୀ /477854 31 166 851ଉଷା ନାଗ !ା ଡ'ରୁ ନାଗ ZUX0734921

ପ ୁ /710855 23 166 852ବାବୁଲା ଭତ� ା ପି ହରି ଭତ� ା ZUX1338540

ପ ୁ /808856 27 166 853ଅନି ବାଘ ପି ସ'ାରୀ ବାଘ ZUX0877571
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�ୀ /808857 24 166 854ହସାଇ ବାଘ ପି ସ'ାରୀ ବାଘ ZUX0877589

�ୀ /888858 35 166 855ତୁଳସା ଜାନୀ !ା ମୀଟୂ ଜାନୀ ZUX1353903

�ୀ /999859 80 166 856ସ'ାରୀ ବାଘ !ା ଶ�ାମସ8ୁର ବାଘ ZUX0949479

�ୀ /999860 60 166 857ସନମତି ବାଘ !ା କିମିତି ବାଘ ZUX0878017

�ୀ /999861 25 166 858ଦୁତୀ ବାଘ !ା ଅନିଲ ବାଘ ZUX1275783

�ୀ /999862 52 166 859ଶ�ୀମତି ବସDି ବଳ !ା ଉେଗ�ସନ ବଳ ZUX1013341

ପ ୁ /999863 30 166 860ରବି ଭତରା ପି ହରି ଭତରା ZUX0623108

ପ ୁ /999864 24 166 861ମାଧବ ଭତ� ା ପି ପଶ ୁ+  ଭତ� ା ZUX1041631

�ୀ /999865 51 166 862ପ�ଭାସିନୀ େଚଟି !ା ଜିେତ8�  େଖମOୁୁ ZUX1013291

ପ ୁ /999866 41 166 863ଅନD ଦାଶ ପି ତ�ୀନାଥ ଦାଶ ZUX1273523

�ୀ /999867 30 166 864ବାjଲ ଦାଶ !ା ଅନD ଦାଶ ZUX0949453

�ୀ /999868 31 166 865ଟି. ଧନଲ@)ୀ !ା ଟି. ରାଜୁ ZUX1013242

ପ ୁ /999869 53 166 866ଦି. ଏକା'ର ପି ଦି. ମସୁଲୟା ZUX1013200

�ୀ /999870 74 166 867କମଳା ଗାଦବା !ା ମଧ ୁଗାଦବା ZUX0877688

�ୀ /999871 51 166 868ତୁଳାବତୀ ଗାଦବା !ା ଅଜୁ+ ନ ଗାଦବା ZUX0877662

�ୀ /999872 75 166 869ଟଭା ଗରଡା !ା ଦୟାବାନ ଗରଡା ZUX0949537

ପ ୁ /999873 34 166 870ଭକତ ଗରଡା ପି ମ�ଳଦାନ ଗରଡା ZUX0877902

�ୀ /999874 31 166 871ସେରାଜିନୀ ଗରଡା !ା ଭକତ ଗରଡା ZUX0877910

�ୀ /999875 26 166 872ଗୀତା ଗରଡା !ା ସେୁର8�  ଗରଡା ZUX1013317

�ୀ /999876 47 166 873ଦାଶି ଘାସି !ା ପ[ୂ+ ଘାସି ZUX1013325

ପ ୁ /999877 36 166 874ତ�ିପତୀ ହDାଳ ପି ବୁଟୁ ହDାଳ ZUX1039411

�ୀ /999878 34 166 875ସଊୁଦ� ା ହDାଳ !ା ତ�ିପତୀ ହDାଳ ZUX1039478

ପ ୁ /999879 85 166 876ବୁଡୁ ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ ZUX0877837

�ୀ /999880 81 166 877ପାବ+ ତୀ ଜାନୀ !ା ବୁଡୁ ଜାନୀ ZUX0877845

ପ ୁ /999881 70 166 878ତ�ିନାଥ ଜାନୀ ପି ସମାରୁ ଜାନୀ ZUX1013234

�ୀ /999882 69 166 879ଦନାଇ ଜାନୀ !ା ତ�ିନାଥ ଜାନୀ ZUX1013226

ପ ୁ /999883 38 166 880ମ�ୁଳୁ ଜାନୀ ପି ହରି ଜାନୀ ZUX0877761

�ୀ /999884 31 166 881ତୁଳୁସା ଜାନୀ !ା ମିଟୁ ଜାନୀ ZUX1275825

�ୀ /999885 29 166 882ମନୁୀ ଜାନୀ ପି ହରି ଜାନୀ ZUX0941708

ପ ୁ /999886 28 166 883ଜଗା ଜାନି ପି ମଧ ୁଜାନୀ ZUX0877985

�ୀ /999887 27 166 884ଧରମା ଜାନୀ !ା ମ�ୁଳି ଜାନୀ ZUX0877860

�ୀ /999888 26 166 885ନିଳା ଜାନୀ ପି ମଧ ୁଜାନୀ ZUX0877787

ପ ୁ /999889 25 166 886ଭଜନ ଜାନୀ ପି ତ�ିନାଥ ଜାନୀ ZUX1013218

�ୀ /999890 85 166 887ତିେଳାତମା ଖରା !ା ବିଦ�ାଧର ଖରା ZUX1013374

ପ ୁ /999891 61 166 888ତୁଳ ଖରା ପି ଧବଲୁ ଖରା ZUX0941831

�ୀ /999892 56 166 889ସବୁା ଖରା !ା ତୁଳ ଖରା ZUX0941823

ପ ୁ /999893 48 166 890ମୀନ ଖରା ପି ବିଦ�ାଧର ଖରା ZUX1013366

�ୀ /999894 33 166 891ଦିନୀ ଖରା !ା ଅଭି ଖରା ZUX1358704

ପ ୁ /999895 27 166 892ସମିୁତ ଖରା ପି ଲାଇେବନ ଖରା ZUX0941773

�ୀ /999896 27 166 893େନହା ଖରା !ା ମନୁା ଖରା ZUX0941781

�ୀ /999897 26 166 894lୱପLା ଖରା !ା ସମିୁତ ଖରା ZUX0941765

ପ ୁ /999898 23 166 895ପଶ ୁ+ରାମ ଖରା ପି ମୀନ ଖରା ZUX1013382

ପ ୁ /999899 32 166 896େଦବାଶଷି େଖମOୁୁ ପି ଜିେତ8�  େଖମOୁୁ ZUX1013283

ପ ୁ /999900 41 166 897େଗୗର େଖାସଲା ପି ରାମ େଖାସଲା ZUX1013358

ପ ୁ /999901 27 166 898ଦି. କିPର ପି ଦି. ଏକା'ର ZUX1013259

ପ ୁ /999902 46 166 899ସେୁରଶ ଚ8�  କମୁାର ପି ରାଧା କୃ9 କମୁାର ZUX1358654

ପ ୁ /999903 41 166 900ସSଯାସୀ ମାଛ ପି ଅଭି ମାଛ ZUX1354018

ପ ୁ /999904 55 166 901ଲ@)ୀ ଧର ମହାରଣା ପି ରାମଚ8�  ମହାରଣା ZUX0819938

�ୀ /999905 45 166 902ସତ�ନାରାୟଣ ମହାରଣା !ା ଲ@)ୀ ଧର ମହାରଣା ZUX0819946

ପ ୁ /999906 25 166 903ସେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଲ@)ୀ ଧର ମହାରଣା ZUX0819953

ପ ୁ /999907 23 166 904ରାୟ ଵାଲସା ମେହଶ ପି ଆର ଭି େଵSେକଟ ରମନା ZUX1358720

�ୀ /999908 31 166 905ଧନପତି ମାଳୀ ପି ବନମାଳୀ ମାଳୀ ZUX0877753

�ୀ /999909 31 166 906ସନିୁତା ମାଳି !ା ଧନପତି ମାଳି ZUX0877829

�ୀ /999910 54 166 907ରୁକନୂୀ ମଦୂୁଲୀ !ା ଡମ ୁମଦୂୁଲୀ ZUX1353879

�ୀ /999911 54 166 908ରୁକଣିୁ ମଦୁୁଲି !ା ଡ' ୁମଦୁୁଲି ZUX1275791

ପ ୁ /999912 34 166 909କାV\କ ମଦୁୁଲି ପି ଡ'ରୁଧର ମଦୁୁଲି ZUX0877779

�ୀ /999913 30 166 910ମମତା ମଦୁୁଲି !ା କାV\କ ମଦୁୁଲୀ ZUX0877894

ପ ୁ /999914 27 166 911ବିେନାଦ ମଦୁୁଲି ପି ଡ'ରୁଧର ମଦୁୁଲି ZUX0878025

ପ ୁ /999915 26 166 912ବାବୁଲା ମଦୁୁଲୀ ପି ପଦଲାମ ମଦୁୁଲୀ ZUX0877951

ପ ୁ /999916 23 166 913ଶ=ର ମଦୁୁଲି ପି ରଥ ମଦୁୁଲି ZUX1219401

ପ ୁ /999917 31 166 914ଲଳିତ ନାଗ ପି ହନୁ ନାଗ ZUX0877209

ପ ୁ /999918 25 166 915େଗାପାଳ ନାଗ ପି ଉVର ନାଗ ZUX0877878
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ପ ୁ /999919 23 166 916ଅଜିତ ନାଗ ପି ଅରୁଣ ନାଗ ZUX1045236

ପ ୁ /999920 70 166 917ମରୁଲୀ ଧର ନାୟକ ପି ବ� ଜ କିେଶାର ନାୟକ ZUX1355510

ପ ୁ /999921 53 166 918ଦିନବcୁ ନାୟକ ପି ଦାମଦର ନାୟକ ZUX0912832

�ୀ /999922 22 166 919ମନିଷା ନାୟକ ପି କିେଶାର ନାୟକ ZUX1352186

�ୀ /999923 52 166 920ଆର ପଦ) ାବତୀ !ା ଆର ଭି େଵନକଟ ରମନା ZUX1359165

�ୀ /999924 86 166 921ମRୁା ପରଜା !ା ମାନସି� ପରଜା ZUX0877696

�ୀ /999925 75 166 922ଡମାଇ ପରଜା !ା ରାମ ପରଜା ZUX0877852

ପ ୁ /999926 40 166 923ନାରାୟଣ ପରଜା ପି େସାମନାଥ ପରଜା ZUX0877357

�ୀ /999927 31 166 924ଜୟDି ପରଜା !ା ନାରାୟଣ ପରଜା ZUX0877746

�ୀ /999928 26 166 925ହୀରାମଣୀ ପରଜା !ା ଲଛମନ ପରଜା ZUX0877977

ପ ୁ /999929 45 166 926ଭରତ ପରିହାରୀ ପି ରjିତ ପରିହାରୀ ZUX1013309

�ୀ /999930 43 166 927ନମିତା ପରିହାରୀ !ା ଭରତ ପରିହାରୀ ZUX1013333

�ୀ /999931 55 166 928ବିମଳା ପଜୁାରୀ !ା ଝିତ�ୁ  ପଜୁାରୀ ZUX1275809

ପ ୁ /999932 36 166 929ଆର ରାଜା ପି ଆର େଵSେକଟ ରମନ ZUX1358688

�ୀ /999933 25 166 930ଦି. େରାହିନି !ା ଦି. ବାପଜୁୀ ZUX1013267

�ୀ /999934 31 166 931ରସ)ୀତା ରାଉତ ପି ଧେନMଵର ରାଉତ ZUX1360577

�ୀ /999935 28 166 932ଗୀତା ରାଉତ ପି ଧେନMଵର ରାଉତ ZUX1360569

�ୀ /999936 25 166 933ଅମିତା ରାଉତ ପି ଧେନMଵର ରାଉତ ZUX1360551

�ୀ /999937 23 166 934ସବିତା ରାଉତ ପି ଧେନMଵର ରାଉତ ZUX1360544

�ୀ /999938 88 166 935ମହାଲ@)ୀ ସାହୁ !ା ଜଗନL ାଥ ସାହୁ ZUX0877704

ପ ୁ /999939 48 166 936େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ଜଗନL ାଥ ସାହୁ ZUX0877795

�ୀ /999940 34 166 937ମjଳୁା ସାହୁ !ା େଲାକନାଥ ସାହୁ ZUX0877712

ପ ୁ /999941 19 166 938ଚ8ନ ସାହୁ ପି େଗାପୀନାଥ ସାହୁ ZUX1358639

ପ ୁ /999942 41 166 939ଦୀପକ କମୁାର ଶମH ପି ରେମଶ ଚ8�  ଶମH ZUX0949560

ପ ୁ /999943 36 166 940ଆଶିଷ ଶମH ପି ରେମଶ ଚ8�  ଶମH ZUX0941716

�ୀ /999944 75 166 941ପ�ତିମା ଟାକ�ି !ା ଘାସି ଟାକ� ି ZUX0877928

�ୀ /999945 33 166 942ବତୀ ଟାକ�ି !ା ବଳରାମ ଟାକ�ି ZUX0949461

ପ ୁ /999946 31 166 943ଜୟରାମ ଟାକ�ି ପି ବୃ8ା ଟାକ� ି ZUX0877886

�ୀ /999947 28 166 944ବଇଦି ଟାକ�ି !ା ଉେପ8�  ଟାକ� ି ZUX0949446

ପ ୁ /999948 24 166 945େରାହିତ ଟାକ�ି ପି ପ�କାଶ ଟାକ�ି ZUX0949529

�ୀ /999949 23 166 946ସବିତା ଟାକ� ୀ !ା ରାଜୁ ଟାକ� ୀ ZUX1358647

�ୀ /999950 22 166 947ଆରତୀ ଟାକ� ୀ !ା ବାସବ ଟାକ� ୀ ZUX1045210

�ୀ /999951 26 166 948ଆର ଵନଜା !ା ଆର ରାଜା ZUX1358738

ପ ୁ /999952 58 166 949ଆର ଭି େଭ=ଟ ରାଵନା ପି ଆର ଭି ରାମ ମVୂ+ୀ ZUX1358712

�ୀ /302/2953 26 166 950େଗୗରୀ ନାୟକ ପି ଗେୁdPର ନାୟକ ZUX0734830

ପ ୁ /459/2954 37 166 951ସବୁାସ ନାୟକ ପି ଜଗନL ାଥ ନାୟକ ZUX0735217

�ୀ /461/02955 26 166 952ଲିହା ହରିଜନ !ା କିେଶାର ହରିଜନ ZUX1051663

ପ ୁ /00956 54 166 953ରାେଜ8�  କମୁାର ମହାପାତ� ପି ରାଧାକୃ9 ମହାପାତ� LSL1413988

�ୀ /000957 48 166 954ଆରାଧନା ମିଶ�ା !ା ରାେଜ8�  କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0688804

ପ ୁ /1958 50 166 955େଘନୁଆ ଟାକ�ି ପି ପରଶ ୁଟାକ�ି OR/12/089/218715

�ୀ /1959 39 166 956ବୃ8ା ଟ�ାକି !ା ସନ�ାଶ ିଟ�ାକି OR/12/089/218718

�ୀ /2960 50 166 957ଘାସିନି ହରିଯନ !ା େଚତୖନ� ହରିଯନ OR/12/089/218746

ପ ୁ /3961 54 166 958ଧନୁଯ�+ୟ ପରଜା ପି ନାଥ ପରଜା ZUX0622589

�ୀ /3962 51 166 959ଚ�ାବତି ପରଯଣିୁ !ା ନାଥ ପରଯଣିୁ OR/12/089/218052

�ୀ /3963 38 166 960ସମିୁତ�ା ପରଜୁଣୀ !ା ଧନୁ�+ୟ ପରଜା LSL2635050

ପ ୁ /04964 23 166 961କାV\କ ବିେଶାଇ ପି ଚକ�ଧର ବିେଶାଈ ZUX1130293

�ୀ /04965 24 166 962ରାଜଶ�ୀ ରାଉତ ପି ଶ=ଷ+ ଣ ରାଉତ ZUX1130616

ପ ୁ /4966 40 166 963ଗରୁୁ ପରଜା ପି େଘନୁ ପରଜା LSL2635530

�ୀ /4967 38 166 964ନିଳାବତୀ ପରଜା !ା ଗରୁୁ ପରଜା ZUX0525428

�ୀ /4968 22 166 965ଶବି ପରଜା ପି ଗରୁୁ ପରଜା ZUX1186964

�ୀ /4969 55 166 966ସଇତା ପରଯଣିୁ !ା େଘନୁ ପରଯା OR/12/089/218694

ପ ୁ /5970 37 166 967ବିବକ େବନିଆ ପି ଭଗତ େବନିଆ ZUX0129908

�ୀ /5971 25 166 968ରୁକ) ଣୀ େବନିଆ !ା େକଶବ େବନିଆ ZUX0877001

ପ ୁ /5972 39 166 969େବୖଦ� େବନ�ା ପି ଖଗପତି େବନ�ା OR/12/089/218711

�ୀ /5973 33 166 970ଝୁନୁ େବନ�ା !ା ବିେବକ େବନ�ା LSL2634947

ପ ୁ /5974 27 166 971ବନମାଳୀ ଭତରା ପି ମକର ଭତରା ZUX0876979

�ୀ /5975 43 166 972ମାନିକ ଭତ� ା !ା ମକର ଭତ� ା ZUX0668343

ପ ୁ /5976 31 166 973ଲଚମନ ମାଛ ପି ହରି ମାଛ ZUX0368019

ପ ୁ /5977 34 166 974ବୀଣା ପରଜା ପି େମଟା ପରଜା ZUX0877035

�ୀ /5978 31 166 975ଲ@)ୀ ପରଜା !ା ବୀଣା ପରଜା ZUX0877019

ପ ୁ /5979 28 166 976ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରି�8�  ସାହୁ ZUX0877118

�ୀ /5980 26 166 977େବଜୖୟDି ସାହୁ !ା ମାନସ ରjନ ସାହୁ ZUX0877100
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ପ ୁ /6981 44 166 978ଶ�ୀଧର ମାଛ ପି ହରି ମାଛ LSL2635290

ପ ୁ /6982 39 166 979ବୃ8ାବନ ମାଛ ପି ହରି ମାଛ ZUX0877076

ପ ୁ /7983 35 166 980ମ�ଳଦାନ ସଗରିଆ ପି ରଘ ୁସଗରିଆ ZUX0367722

�ୀ /8984 50 166 981ଗରିୁ ପରଯଣିୁ !ା ମାଟି ପରଯା ZUX0681304

ପ ୁ /9985 48 166 982ଅଯ ୁ+ ନ ପରଯା ପି ଲ@)ଣ ପରଯା OR/12/089/218733

�ୀ /9986 70 166 983ଲ8ାଏ ପରଯଣିୁ ପି ଲ@)ଣ ପରଯା ZUX0129916

�ୀ /9987 45 166 984ପାବ+ ତି ପରଯଣିୁ !ା ଅଜୁ+ ନ ପରଯା LSL2634897

ପ ୁ /11988 50 166 985ସିତାରାମ ପରଜା ପି ବୁରୁଜା ପରଜା ZUX0681312

ପ ୁ /12989 39 166 986ସେDାଷ ବିେଶାଇ ପି ଦାେମାଦର ବିେଶାଇ ZUX0129965

�ୀ /12990 34 166 987ନିଳାବତୀ ବିେଶାଇ !ା ସେDାଷ ବିେଶାଇ ZUX0129973

ପ ୁ /12991 37 166 988ଅଜୁ+ ନ ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ ZUX0129957

ପ ୁ /12992 42 166 989ଦାସି ପରଯା ପି ଆଲିଶା ପରଯା OR/12/089/218705

ପ ୁ /12993 36 166 990େଗାପାଳ ପରଜା ପି ଦାଶୀ ପରଜା ZUX0129932

�ୀ /12994 34 166 991କମଳା ପରଜା !ା େଗାପାଳ ପରଜା ZUX0129940

�ୀ /12995 41 166 992ମତି ପରଯଣିୁ !ା ଦାସି ପରଯା ZUX0681320

ପ ୁ /12996 28 166 993ପଶ ୁ+  ସାDା ପି ସମାରୁ ସାDା ZUX0877092

�ୀ /12997 26 166 994ପାବ+ ତୀ ସାDା !ା ପଶ ୁ+  ସାDା ZUX0877084

ପ ୁ /12998 26 166 995ଗିରି ଟାକ� ି ପି ସରୁ ନାରାୟଣ ଟାକ�ି ZUX0876961

ପ ୁ /13999 42 166 996ଅଯ ୁ+ ନ ପରଜା ପି ଭଗ ୁପରଜା OR/12/089/218738

�ୀ /131000 40 166 997ପଦ) ା ପରଯଣିୁ !ା ଅ� ୁ+ନ ପରଯଣିୁ OR/12/089/218737

ପ ୁ /141001 55 166 998ସଦନ ହDାଳ ପି ଧନ ହDାଳ OR/12/089/218657

ପ ୁ /141002 39 166 999ବାନୁ ପରଜା ପି ହରି ପରଜା ZUX0129999

�ୀ /141003 36 166 1000ସନମତି ପରଜା !ା ବାନୁ ପରଜା ZUX0129981

�ୀ /151004 34 166 1001ଭଗବତୀ ନାୟକ !ା ଅଜୁ+ ନ ନାୟକ ZUX0130005

ପ ୁ /161005 39 166 1002ସଦା ପରଜା ପି ଘାସି ପରଜା LSL2634855

ପ ୁ /161006 36 166 1003ଶିବ ପରଜା ପି ଘାସି ପରଜା ZUX0130013

�ୀ /161007 34 166 1004ଫଲୁମତି ପରଜା !ା ଶିବ ପରଜା ZUX0130021

ପ ୁ /161008 32 166 1005ମଧ ୁପରଜା ପି ସଦା ପରଜା ZUX0735365

�ୀ /161009 30 166 1006ରାଧା ପରଜା !ା ମଧ ୁପରଜା ZUX0735373

�ୀ /181010 46 166 1007ଲଛମା ସାଗରିଆ !ା ରଘ ୁସାଗରିଆ ZUX0876995

ପ ୁ /181011 35 166 1008ଭୀମ ସାଗରିଆ ପି ରଘ ୁସାଗରିଆ LSL2634822

�ୀ /201012 33 166 1009ମଣି ପରଜା !ା ହରି ପରଜା LSL2634871

ପ ୁ /231013 34 166 1010ବାବୁଲା ଖରା ପି ସଦା ଖରା ZUX0877043

ପ ୁ /231014 28 166 1011ଲଳିତ ଖରା ପି ସଦା ଖରା ZUX0877050

�ୀ /261015 24 166 1012ସଭୁଦ� ା ମାଛ !ା ବୃ8ାବନ ମାଛ ZUX0877068

�ୀ /351016 39 166 1013ମିଲାରାଣୀ ବଳ !ା େମାହନ ବଳ ZUX0735399

ପ ୁ /591017 57 166 1014@ୀେରାଦ କମୁାର ଭ:ମିଶ� ପି ପଦ) ନାଭ ଭ:ମିଶ� ZUX1230861

�ୀ /591018 48 166 1015ସମ\_ା ଭ:ମିଶ� !ା @ୀେରାଦ କମୁାର ଭ:ମିଶ� ZUX1230879

�ୀ /591019 24 166 1016କୃତିକା ଭ:ମିଶ� ପି @ୀେରାଦ କମୁାର ଭ:ମିଶ� ZUX1230853

ପ ୁ /611020 60 166 1017ନିରାକାର ପରିଛା ପି କିେଶାର ଚ8�  ପରିଛା ZUX1224526

�ୀ /721021 48 166 1018େକ.ଜଯଲ@)ୀ ପାତ�  !ା େକ.ଇେଗLଶ ପାତ� ZUX1048818

�ୀ /811022 42 166 1019ବୀ.ଗୟତ�ି େଦବି !ା ଶ�ୀ ରଘନୁାଥ ପାଢ଼ୀ ZUX1051135

ପ ୁ /831023 70 166 1020ରାମ ନିବାସ ଅଗ�ବାଲ ପି ଶବି ନାରାୟଣ ଅଗ�ବାଲ LSL1361609

�ୀ /831024 68 166 1021ବିମଳା େଦବୀ ଅଗ�ବାଲ !ା ରାମ ନିବାସ ଅଗ�ବାଲ LSL1361591

ପ ୁ /831025 46 166 1022ମେନାଜ କମୁାର ଅଗ�ବାଲ ପି ରାମ ନିବାସ ଅଗ�ବାଲ LSL1361575

�ୀ /831026 39 166 1023ରି=ି ଅଗ�ୱାଲ !ା ମେନାଜ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ZUX0168260

ପ ୁ /941027 47 166 1024ସ8ୀd କିେଶାର ପଟନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାରରାଓ ZUX1048677

�ୀ /941028 42 166 1025ଏମ.ସଧୂାରାନୀ !ା ସ8ୀେdା କିେଶାର ପଟନାୟକ ZUX1050913

�ୀ /951029 57 166 1026ତିେଳାVମା ନାୟକ !ା ରତନ କମୁାର ଛତ�ିଆ ZUX1339902

ପ ୁ /1221030 54 166 1027ରାମ କୃ9 ପଜୁାରୀ ପି ବାଲିଯା ପଜୁାରୀ ZUX1051184

�ୀ /1221031 49 166 1028ସାରଦା ପଜୁାରୀ !ା ରାମକୃେଶLା ପଜୁାରୀ ZUX1051150

ପ ୁ /1331032 64 166 1029ସୀମା`ଳ ସାହୁ ପି ରାଧାନାଥ ସାହୁ ZUX1155977

�ୀ /1331033 57 166 1030ଜୟDୀ ସାହୁ !ା ସୀମା`ଳ ସାହୁ ZUX1155779

ପ ୁ /1331034 37 166 1031ସାDନୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ସୀମା`ଳ ସାହୁ ZUX1164961

�ୀ /1331035 35 166 1032ବି9ୁ ପ�ିୟା ସାହୁ ପି ସୀମା`ଳ ସାହୁ ZUX1164912

�ୀ /1551036 46 166 1033େସାନାଲୀ ମହାDୀ - ଶ=ରେସନ ସତପଥି ZUX1335793

ପ ୁ /1551037 48 166 1034ଶ=ରେସନ ସତପଥି - ବା`ାନିଧି ସତପଥି ZUX1335819

�ୀ /3041038 26 166 1035ଦିଵ�ା ମାେଛା !ା ଶ�ିଧର ମାେଛା ZUX1353929

ପ ୁ /3111039 42 166 1036ରତନ କମୁାର ଚତ�ିୟା ପି ଜଯସ କମୁାର ଚତ�ିୟା ZUX1338748

�ୀ /6091040 38 166 1037ସନିୁତା କ8ପାନ !ା ନବୀନ କ8ପାନ ZUX0735340

ପ ୁ /6091041 28 166 1038ସଶୁାD କ8ପାନ ପି ନବୀନ କ8ପାନ ZUX0735357

�ୀ /6091042 27 166 1039ଭାଗ� କ8ପାନ !ା ସଶୁାD କ8ପାନ ZUX0819623

17 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାD େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀ= !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /6091043 34 166 1040ରାେଜ8�  େଖାସଲା ପି ଆଶାନ8 େଖାସଲା ZUX0819565

�ୀ /6091044 28 166 1041ମାଧରୁୀ େଖାସଲା !ା ରାେଜ8�  େଖାସଲା ZUX0819573

�ୀ /6121045 46 166 1042ତିେଳାତମା ସକିୁଆ !ା ଦାସ ସକିୁଆ ZUX0735381

ପ ୁ /6131046 29 166 1043ରତି ମଦୁୁଲି ପି ବଳଭଦ�  ମଦୁୁଲି ZUX0735415

�ୀ /6131047 28 166 1044ଲ@)ୀ ମଦୁୁଲି !ା ରତି ମଦୁୁଲି ZUX0735407

ପ ୁ /8951048 51 166 1045ଚକ�ଧର ବିେଶାଇ ପି ସଦୁଶ+ନ ବିେଶାଈ ZUX1121896

ପ ୁ /8961049 29 166 1046ହରିଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ଏମ ଭି େକ ପାପାଜି ରାଓ ZUX1164342

ପ ୁ /8961050 61 166 1047ଏ� ଭି େକ ପାପାଜୀ ରାଓ ପି ଭୁପୟା ZUX1165083

ପ ୁ /8971051 59 166 1048ପି ନୃଶି� ଚରଣ ପି ପି ଆେବଇ ZUX1164326

�ୀ /8971052 52 166 1049ପି ସମୁତି !ା ପି ନୃଶି� ଚରଣ ZUX1164300

ପ ୁ /8971053 27 166 1050ପି ତ�ିପତି ପି ପି ନୃଶି� ଚରଣ ZUX1164284

ପ ୁ /8981054 28 166 1051େମାନି�ି ଧିରଜ କମୁାର ପି େମାନି�ି େଗୗରି ଶ=ର ZUX1155225

ପ ୁ /8981055 31 166 1052େମାନି�ି ଦିେନଶ ପି େମାନି�ି େଗୗରିଶ=ର ZUX1164193

ପ ୁ /8981056 59 166 1053ମାଣି�ୀ େଗୗରିଶ=ର ପି ମାଣି�ୀ କମୁାରlଵାମୀ ZUX1164276

�ୀ /8981057 50 166 1054ମାଣି�ୀ େକାେ:Mଵରୀ !ା େଗୗରିଶ=ର େକାେ:Mଵରୀ ZUX1170034

�ୀ /9521058 44 166 1055ୟାସ)ିନ ଅନଓ�ାର !ା ଅନଓ�ାର ହୁେସନ ZUX0949602

�ୀ /9521059 33 166 1056ସମା ଅନଓ�ାର ପି ଅନଓ�ର ହୁେସନ ZUX0949669

�ୀ /9521060 32 166 1057ନିଶାq ଅନଓ�ାର ପି ଅନଓ�ାର ହୁେସନ ZUX0949610

ପ ୁ /9521061 61 166 1058ଅନଓ�ାର ହୁେସନ ପି ରିୟାଜq ହୁେସନ ZUX0949628

�ୀ /9991062 26 166 1059ହରି ଗରଡା ପି ସବୁାଷ ଗରଡା ZUX0941849

�ୀ /9991063 25 166 1060ରୀତା ଗରଡା !ା ହରି ଗରଡା ZUX0941856

ପ ୁ /9991064 34 166 1061ରାେଜ8�  ଖସାଲା ପି ଆଶଆନଂଦ ଖସାଲା ZUX1358696

�ୀ /9991065 28 166 1062ମାଧରୁୀ ଖସଲା !ା ରାେଜ8�  ଖସଲା ZUX1359181

�ୀ /9991066 26 166 1063ଦିବ�ା ମାଛ !ା ଶ�ୀ ଧର ମାଛ ZUX1275833

�ୀ /9991067 32 166 1064କDୁୀ େଦବୀ ନାୟକ ପି କବିସଯୁ�+ ନାୟକ ZUX1339480

ପ ୁ /10181068 66 166 1065େକ.ନାରାୟଣ !ାମା  - େକ.େକଦାରୀ ZUX1051390

�ୀ /10181069 53 166 1066େକ.କୃଶLା େଵଣୀ !ା େକ.ନାରାୟମ !ାମୀ ZUX1049006

ପ ୁ /10181070 37 166 1067େକ.େହମD କମୁାର ପି େକ.ନାରାୟଣ !ାମୀ ZUX1048933

ପ ୁ /10181071 36 166 1068େକ.ହରୀ ପ�ସାଦ ପି େକ.ନାରାୟଣ !ାମୀ ZUX1048982

ପ ୁ /10181072 23 166 1069େକ ରାେଜଶ ଆଯ�+ ପି େକ.ନାରାୟଣ !ାମୀ ZUX1057314

�ୀ /10211073 84 166 1070େସୖଳବାଳା ପଟନାଯକ !ା ସରତଚ8�  ପଟନାଯକ ZUX1051127

ପ ୁ /10211074 56 166 1071ବିଜୟ କମୁାର ପଟନାଯକ ପି ସରତ ଚଂଦ�  ପଟନାଯକ ZUX1051101

�ୀ /10211075 47 166 1072ଭାରତି ପଟନାଯକ !ା ବିଜୟ କମୁାର ପଟନାଯକ ZUX1051085

ପ ୁ /10211076 25 166 1073ପୃ�ଵିରାଜ ପଟନାଯକ ପି ବିଜୟକମୁାର ପଟନାଯକ ZUX1051069

ପ ୁ /10221077 60 166 1074େକ.କୃଷLାରାଓ ପି େକ.ସଯୂ+ ନାରାଯଣ ZUX1051036

ପ ୁ /10221078 59 166 1075େକ.ଇେଗLଶ ପାତ�  ପି େକ.ଶ�ୀରାମଲୁୁ ପାତ�  ZUX1050970

�ୀ /10221079 52 166 1076େକ.ସର!ତୀ !ା େକ.କୃଷLାରାଓ ZUX1051010

ପ ୁ /10221080 30 166 1077େକ.ଅନୀଲକମୁାର ପି େକ.କୃଷLାରାଓ ZUX1050996

�ୀ /10491081 73 166 1078ଏଲ.ରମା େଦବୀ !ା ଏଲ.ଅନD ରାଓ ZUX1225630

ପ ୁ /11082 55 166 1079କୃVିବାସ ପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ପାତ� LSL1345255

ପ ୁ /21083 65 166 1080ଆଲପିଆସ ଟାକ�ି ପି ଝିମଟୁା ଟାକ� ି LSL1346022

�ୀ /21084 60 166 1081ଯମନୁା ଟାକ� ୀ !ା ଆଲପିଆସ ଟାକ� ୀ LSL1345982

�ୀ /031085 23 166 1082ସକDୁଳା ଗରଡା ପି େଜାହନ ଗରଡା ZUX1056787

ପ ୁ /41086 52 166 1083ଶ=ଷ+ ଣ ରାଉତ ପି କୃ9ଚ8�  ରାଉତ LSL1346105

�ୀ /41087 48 166 1084େସLହ ପ�ଭା ରାଉତ !ା ଶ=ଷ+ ଣ ରାଉତ LSL1346113

ପ ୁ /51088 65 166 1085ଦୟାନିଧି ବାଘ ପି ଭଗବାନ ବାଘ LSL1345313

�ୀ /51089 55 166 1086ସଯୂ�+ମଣି ବାଘ !ା ଦୟାନିଧି ବାଘ LSL1345305

�ୀ /61090 65 166 1087ଦୁଃଖୀ ପରଜା !ା ରାମଦାସ ପରଜା LSL1345529

ପ ୁ /71091 29 166 1088େରାେମଓ ବାଘ ପି ଯାକବ ବାଘ ZUX1203272

�ୀ /71092 23 166 1089େପ�ମଳତା ବାଘ !ା େରାେମଓ ବାଘ ZUX1203405

�ୀ /71093 22 166 1090ଦୀdି ବାଘ !ା ରjନ ବାଘ ZUX1203587

ପ ୁ /71094 68 166 1091ଯାକବ ବାଘ ପି ଶ�ାମ ବାଘ LSL1345347

�ୀ /71095 60 166 1092ବାସDି ବାଘ !ା ଯାକବ ବାଘ LSL1345339

�ୀ /71096 54 166 1093ଲ@)ୀ ବାଘ !ା ଦଶମ ୁବାଘ ZUX0622134

�ୀ /71097 49 166 1094ପାବ+ ତୀ ବାଘ !ା ପ�ହଲ? ାଦ ବାଘ ZUX0130815

�ୀ /71098 40 166 1095ଲତା ବାଘ !ା େଡବିଟ ବାଘ LSL1345362

ପ ୁ /71099 38 166 1096ରଂଜନ ବାଘ ପି ଯାକବ ବାଘ LSL1345370

�ୀ /WARD NO 71100 29 166 1097![+ଲତା !ାଇଁ !ା ରାମ ଚ8�  ମହାDି ZUX0878058

ପ ୁ /81101 70 166 1098ରାମ ପରଜା ପି ମକୁ8ୁ ପରଜା LSL1346428

�ୀ /81102 65 166 1099ଶଆୁ ପରଯଣିୁ !ା ରାମ ପରଜା LSL1346451

�ୀ /91103 52 166 1100େଗାରି ପରଜା !ା ଲବ ପରଜା LSL1345404

ପ ୁ /91104 45 166 1101ଲବ ପରଜା ପି ସକୃୁ ପରଜା OR/12/089/220827

18 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାD େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀ= !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /91105 23 166 1102ଶିବା ପରଜା ପି ଲବ ପରଜା ZUX1207166

�ୀ /101106 40 166 1103ପ�ତିମା କଂସାରି !ା େମାହନ କଂସାରି OR/12/089/220523

�ୀ /111107 65 166 1104ଭୀ ବା�ିରି ଆମା !ା ୱାଦା ସରିୁନାରାୟଣ ଆମା OR/12/089/220530

�ୀ /131108 65 166 1105େସାମାରି ପରଜା !ା ପାକଲୁୁ ପରଜା LSL1345511

�ୀ /141109 42 166 1106ରଇଲା ମଦୁୁଲି !ା ସଦନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/220547

ପ ୁ /141110 27 166 1107ଅଜୁ+ ନ ମଦୁୁଲି ପି ସଦନ ମଦୁୁଲି ZUX0735449

ପ ୁ /151111 46 166 1108ରୂକଧର ପରଜା ପି ଦାସି ପରଜା OR/12/089/220647

ପ ୁ /161112 38 166 1109ଭୀମ ଜାନି ପି ମ�ଳା ଜାନି LSL1348218

ପ ୁ /161113 35 166 1110ଅଜୁ+ ନ ଜାନି ପି ମ�ଳା ଜାନି ZUX0735431

ପ ୁ /171114 23 166 1111ଅଜୟ ପଜୁାରୀ ପି ରାମ ପଜୁାରୀ ZUX1051473

ପ ୁ /171115 38 166 1112ରାମ ପଜୂାରି ପି କମଳୁ ପଜୂାରି LSL1345941

ପ ୁ /181116 41 166 1113େଯାହନ ଗରଡା ପି ଫିଲିପି ଗରଡା OR/12/089/220588

�ୀ /181117 40 166 1114ରୁକମଣି ଗରଡା !ା େଯାହନ ଗରଡା OR/12/089/220589

ପ ୁ /181118 23 166 1115ରାଜ କମୁାର ଗରଡା ପି େଜାହନ ଗରଡା ZUX1225333

ପ ୁ /181119 29 166 1116ପବନ ଗରଡା ପି ଯହନ ଗରଡା ZUX0622167

�ୀ /191120 75 166 1117ସନୁାମଣି ଗରଡା !ା ଫିଲିପି ଗରଡା OR/12/089/220590

ପ ୁ /191121 50 166 1118େମାହନ ଗରଡା ପି ଫିଲିପ ଗରଡା OR/12/089/220592

�ୀ /191122 48 166 1119ସିତା ଗରଡା !ା ମହନ ଗରଡା OR/12/089/220591

�ୀ /191123 76 166 1120କମଳା ମାଛ !ା ଲ@)ଣ ମାଛ ZUX1186923

�ୀ /191124 41 166 1121ସସ)ିତା ମହାDି ପି ମନ) ଥ କମୁାର ମହାDି LSL1465129

�ୀ /201125 39 166 1122ପ�ତିମା ପଜୁାରି !ା ଭଗବାନ ପଜୁାରି OR/12/089/220567

ପ ୁ /211126 65 166 1123ପାକଲୁ ମାଝି ପି ମକୁ8ୁ ମାଝି OR/12/089/220575

�ୀ /211127 64 166 1124ସମାରି ମାଝୀ !ା ଦିନୁ ମାଝୀ ZUX0130823

ପ ୁ /221128 40 166 1125ଗରୁୁ ପରଜା ପି ସକୃୁ ପରଜା LSL1345198

ପ ୁ /231129 48 166 1126ମ�ଳା ପରଜା ପି ଅ� ୁ+ନ ପରଜା OR/12/089/220822

ପ ୁ /241130 65 166 1127ପ�ଭା ପରଜା ପି ସନିଆ ପରଜା OR/12/089/220554

ପ ୁ /241131 55 166 1128ଅ� ୁ+ନ ପରଯା ପି ଶକୁ�ୁ  ପରଯା LSL1345479

�ୀ /241132 45 166 1129ଡାଳି' ପରଜା !ା ମଧ ୁପରଜା LSL1345503

�ୀ /241133 50 166 1130ଦଅନା ପରଯଣିୁ !ା ଅ� ୁ+ନ ପରଜା LSL1345487

�ୀ /241134 40 166 1131ମRୁା ପରଜୁଣୀ !ା ଇ8�  ପରଜା LSL1345495

�ୀ /261135 65 166 1132ଶକୁ� ି ପରଯଣିୁ !ା େବଶୖାଖ ୁପରଜା OR/12/089/220563

�ୀ /271136 44 166 1133ଭାଗବତୀ ପରଜା !ା ରୂକଧର ପରଜା OR/12/089/220648

�ୀ /281137 52 166 1134ପଦ) ା ପରଯଣିୁ !ା ଯନୁ ପରଯା OR/12/089/220603

�ୀ /291138 40 166 1135ବିମଳା ମଦୁୁଲି !ା ଶିବ ମଦୁୁଲି LSL1345925

�ୀ /301139 74 166 1136ତୁଳସା ନାୟକ !ା ଖେଗPର ନାୟକ LSL1465384

�ୀ /301140 40 166 1137ଝିମାଏ ନାୟକ !ା ଜଗବcୁ ନାୟକ OR/12/089/220610

ପ ୁ /301141 23 166 1138ମ�ୁଳୁ ନାୟକ ପି ଜରବcୁ ନାୟକ ZUX1056779

ପ ୁ /321142 42 166 1139ସ8ୁର ମାଛ ପି ଲ@)ଣ ମାଛ OR/12/089/220656

�ୀ /321143 40 166 1140ଲଳିତା ମାଛ !ା ସ8ୁର ମାଛ OR/12/089/220657

�ୀ /331144 43 166 1141ପାବ+ ତି ମାଛ !ା ଅଭି ମାଛ OR/12/089/220655

�ୀ /341145 45 166 1142ମRୁା ମଦୁୁଲି !ା ତ�ିନାଥ ମଦୁୁଲି OR/12/089/220668

ପ ୁ /351146 40 166 1143ଝିଟୁକ ୁପରଜା ପି ରାମଦାସ ପରଜା OR/12/089/220680

�ୀ /351147 39 166 1144ସଲୁ ପରଜା !ା ଝିଟୁକ ୁପରଜା OR/12/089/220681

�ୀ /361148 44 166 1145ସକୁଲ ଜାନି !ା ଗରୂୁ ଜାନି OR/12/089/220675

ପ ୁ /371149 46 166 1146କୃ9 ମାଛ ପି ଭRରାମ ମାଛ OR/12/089/220619

ପ ୁ /371150 40 166 1147ରାମଦାସ ମାଛ ପି ଭR ମାଛ OR/12/089/220623

ପ ୁ /371151 40 166 1148ମଦନ ମାଛ ପି ଭRରାମ ମାଛ OR/12/089/220621

�ୀ /371152 39 166 1149ସଲୁ ମାଛ !ା ରାମଦାସ ମାଛ OR/12/089/220624

�ୀ /381153 47 166 1150ବସD େଖାସଲା !ା ମଧ ୁଖସଲା LSL1345990

ପ ୁ /401154 50 166 1151ପତି ଖରା ପି ଘାସିରା ଖରା OR/12/089/220753

ପ ୁ /411155 32 166 1152ଗରୁୁ ପ�ସାଦ େଗୗଡ଼ ମା ସଯୂ�+ମଣି େଗୗଡ଼ ZUX0130831

�ୀ /411156 58 166 1153ସଯୁ�+ମଣି େଗୗଡ !ା ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ OR/12/089/220632

ପ ୁ /411157 40 166 1154ଅDଯHମି େଗୗଡ ପି ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ LSL2637510

�ୀ /411158 32 166 1155ପ�ତିମା େଗୗଡ !ା ଅDଯ�Hମୀ େଗୗଡ ZUX0130849

ପ ୁ /411159 28 166 1156ପଦ) ନ େଗୗଡ ପି ଉଦୟ ନାଥ େଗୗଡ ZUX0621953

�ୀ /411160 24 166 1157ମୀରା ମଳିକ !ା ଗରୁୁ ପ�ସାଦ େଗୗଡ଼ ZUX1071083

ପ ୁ /411161 51 166 1158କାମା@ୀ ପ�ସାଦ ରାଉତ ପି ଦOପାଣି ରାଉତ ZUX0130856

ପ ୁ /411162 24 166 1159ସେDାଷ ରାଉତ ପି କାମା@ୀ ପ�ସାଦ ରାଉତ ZUX1016179

�ୀ /421163 48 166 1160ମିନତି କମୁାରି ମାଛ ପି ଭଗବାନ ମାଛ ZUX0668509

�ୀ /421164 40 166 1161ଲ@)ୀ ମାଛ !ା ବଳରାମ ମାଛ OR/12/089/220638

ପ ୁ /421165 38 166 1162ଭିମ ମାଛ ପି ଭଗବାନ ମାଛ OR/12/089/220640

ପ ୁ /431166 42 166 1163ଅଜୁ+ ନ ମାଝୀ ପି ଚଇତ ମାଝି OR/12/089/220677

19 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାD େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀ= !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /431167 41 166 1164ଜମନୁା ମାଝି !ା ଓକିଲ ମାଝି OR/12/089/220678

ପ ୁ /431168 26 166 1165କା`ନ ମାଝୀ ପି ଅଜୁ+ ନ ମାଝୀ ZUX0735423

�ୀ /431169 25 166 1166ସନୁାମଣୀ ମାଝି ପି ଅଜୁ+ ନ ମାଝି ZUX0877183

ପ ୁ /431170 22 166 1167କିଶନ ମାଝୀ ପି ଅଜୁ+ ନ ମାଝୀ ZUX1074533

ପ ୁ /441171 38 166 1168ରାମଚ8�  ମହାDି ପି ମନ) ଥ କମୁାର ମହାDି LSL1465137

�ୀ /951172 19 166 1169ଜୟDୀ ସଗରିଆ !ା ରାଜୁ କମୁାର ସଗରିଆ ZUX1338607

�ୀ /3081173 58 166 1170ଚୁମାଏ ନାୟକ !ା ରାମ ନାୟକ ZUX0735472

ପ ୁ /3101174 63 166 1171ଯେଦ8�  ରାଉତ ପି ବା�ାନିଧି ରାଉତ ZUX0735498

�ୀ /3101175 58 166 1172ମାୟାେଦବୀ ରାଉତ !ା ଯେଗ8�  ରାଉତ ZUX0735480

�ୀ /011176 23 166 1260ନିଲୁ ଜାନି !ା ଭୀମ ଜାନି ZUX1074558

ପ ୁ /011177 22 166 1261ରାେଜ8�  ଜାନି ପି ଚିନା ଜାନି ZUX1225705

ପ ୁ /011178 24 166 1262ଘାସି ପଜୂାରୀ ପି ରାମ ପଜୂାରୀ ZUX1074517

ପ ୁ /11179 45 166 1263ଚିନା ଯାନି ପି େଚତୖନ� ଯାନି OR/12/089/218857

�ୀ /11180 41 166 1264ବନବାସି ଜାନି !ା ଚିନା ଜାନି OR/12/089/218858

�ୀ /11181 38 166 1265ବୃ8ା ଜାନି !ା ଭରତ ଜାନି ZUX0735332

ପ ୁ /11182 29 166 1266ଭୀମା ଜାନି ପି ଚିନା ଜାନି ZUX0734079

ପ ୁ /021183 24 166 1267େଗାପିନାଥ ଜାନି ପି ରତିରାମ ଜାନି ZUX1130756

�ୀ /21184 38 166 1268ସ'ାରୀ ଜାନି !ା ରତିରାମ ଜାନି OR/12/089/218979

�ୀ /31185 50 166 1269ରାମା ମଦୁୁଲି !ା ପ[ୁ+ଚ8�  ମଦୁୁଲି ZUX0681346

ପ ୁ /31186 43 166 1270ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି ପି ଗରୁୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/218865

�ୀ /31187 41 166 1271ଦଇମତି ମଦୁୁଲି !ା ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି OR/12/089/218866

ପ ୁ /31188 27 166 1272ଶ=ର ମଦୁୁଲି ପି ରାମଦାସ ମଦୁୁଲି ZUX0622555

�ୀ /41189 33 166 1273ମିନତି ଗOା !ା ଶାDିରାଜ ଗOା ZUX0877126

ପ ୁ /41190 42 166 1274ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଯୟରାମ ନାୟକ OR/12/089/218871

�ୀ /41191 39 166 1275ଶକୁଲେଦଇ ନାୟକ !ା ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0936435

�ୀ /41192 25 166 1276ଡଲି ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0877134

�ୀ /051193 23 166 1277ପ[ିୁମା ନାୟକ ପି କାଲୁ ନାୟକ ZUX1100734

�ୀ /51194 51 166 1278ରମା ନାୟକ !ା କାଳୁ ନାୟକ ZUX0877175

ପ ୁ /51195 34 166 1279ଜଗନL ାଥ ନାୟକ ପି କାଳୁ ନାୟକ ZUX0877167

�ୀ /51196 33 166 1280ଲ@)ୀ ନାୟକ ପି କାଳୁ ନାୟକ ZUX0734111

�ୀ /51197 30 166 1281ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ପି କାଳୁ ନାୟକ ZUX0734087

�ୀ /51198 28 166 1282ବି8ିଆ ନାୟକ ପି କାଳୁ ନାୟକ ZUX0734095

�ୀ /61199 38 166 1283ସଂଯRୁା ବଳ !ା ରjନ କମୁାର ବଳ ZUX0130377

ପ ୁ /61200 24 166 1284ସେୁରଶ ଜାନୀ ପି ଚିନା ଜାନୀ ZUX1172121

�ୀ /61201 21 166 1285ରଜନୀ ଜାନୀ !ା ସେୁରଶ ଜାନୀ ZUX1164482

ପ ୁ /71202 50 166 1286ତ�ିନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ଲଛମନ ମଦୁୁଲି ZUX0367540

�ୀ /05/021203 26 166 1287ଗୀତା ଜାନୀ ପି େରାଟୀ ରାମଜାନୀ ZUX1049246

�ୀ /01204 29 166 1288ରସ)ୀତା ପାଣିଗ�ାହି !ା ପ�ଫଲୁ?  କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX1364033

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବHଚନ ନିମେD ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନL  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବHଚନ କମିଶନ ଭାରତ= �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବHଚନ ପବୂ+ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ= ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରDୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.7 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ=ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ= ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

20 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାD େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀ= !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222


