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�ୀ /01 31 187 1ବି ସଭୁାସିନୀ �ା ବି. ଶ ର ରାଓ ZUX0454561

ପ ୁ /Kumbhar S2 22 187 2ସମିୁତ କମୁାର ପ#ା ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ପ#ା ZUX1073469

�ୀ /LAXMI NAG3 19 187 3େମାନାଲିସା ପଟନାୟକ ପି େଗୗରୀ ଶଂକର ପଟନାୟକ ZUX1303304

�ୀ /014 50 187 4େରଣକୁା ପାତ+ �ା କୃ, ଚ.+  ପାତ+ ZUX0864819

�ୀ /015 26 187 5ସମୁନ ପାତ+ ପି କୃ, ଚ.+  ପାତ+ ZUX0864827

�ୀ /16 37 187 6ଉଷାରାଣୀ େବେହରା �ା କମଳ ଚରଣ େସଠୀ ZUX0943456

ପ ୁ /17 30 187 7ଲ01ିଧର ମଦୁୁଲି ପି ଗରୁୁ ମଦୁୁଲି ZUX0638536

ପ ୁ /18 41 187 8େକ ଚ.+ େଶଖର ରାଓ - ସନିୁତା ପାତ+ ZUX1199512

�ୀ /029 23 187 9ସବୁାସ ମାଳି ମା ପ4ୁ5ମା ମାଳି ZUX1139880

�ୀ /210 29 187 10ପ4ୁ5ମା ମାଳି ପି ଭିମ ମାଳି ZUX0638247

ପ ୁ /211 30 187 11ଜଗନ7 ାଥ ନାୟକ ପି ସନୁ ନାୟକ ZUX0638296

�ୀ /212 25 187 12ସମ5ଳା ନାୟକ ପି ଜଗନ7 ାଥ ନାୟକ ZUX0953687

�ୀ /213 44 187 13ସାଗରିକା ପଢ଼ୀ �ା ଅଂବିକା ପଢ଼ୀ ZUX1241181

�ୀ /214 22 187 14ପ+ଟି0ଯ୍ା ପଢ଼ୀ ପି ଅଂବିକା ପଢ଼ୀ ZUX1238369

�ୀ /0315 28 187 15ସଭୁଦ+ ା ନାୟକ �ା ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ ZUX0728881

ପ ୁ /316 27 187 16ସ=ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ4ୁ> ନାୟକ ZUX0638544

ପ ୁ /317 27 187 17ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ସକୁ ୁନାୟକ ZUX0638551

ପ ୁ /0418 23 187 18ବାଲାଜୀ ବାଘ ପି କୃ, ବାଘ ZUX1139039

ଅ /419 30 187 19ରାମ ଚଲାଣ ପି ଘନ ଚଲାଣ ZUX0638239

ପ ୁ /520 21 187 20ରେମଶ େଡାେAା ପି ଗରୁୁ େଡ଼ାେAା ZUX1199595

ପ ୁ /521 27 187 21ମ�ଳା ମଦୁୁଲି ପି ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି ZUX0638254

�ୀ /522 72 187 22େକ ସିତା - ସମୁନ ପାତ+ ZUX1194240

�ୀ /0623 37 187 23ପଦ1 ା ବତୀ ସାହୁ �ା ଜୁର ସାହୁ ZUX1354364

ପ ୁ /0624 19 187 24ପCାନନ ସାହୁ ପି ଜୁର ସାହୁ ZUX1354729

�ୀ /625 27 187 25ସକୁାDି ହରିଜନ �ା େଗାପାଳ ଟାକରି ZUX1194307

ପ ୁ /626 31 187 26ଟ ଧର ମଦୁୁଲି ପି ସାଇବ ମଦୁୁଲି ZUX0638510

�ୀ /627 29 187 27�ପ7ା ମଦୁୁଲି �ା ଟ ଧର ମଦୁୁଲି ZUX0638528

ପ ୁ /728 28 187 28ବିFନାଥ ଧାକଡ ମା ଡମଣିୁ ଧାକଡ ZUX0638130

�ୀ /729 27 187 29େଗୗରି ଧାକଡ �ା ବିFନାଥ ଧାକଡ ZUX0638122

ପ ୁ /830 29 187 30ଜଗନ7 ାଥ ମଦୁୁଲି ପି ସାଧବ ମଦୁୁଲି ZUX0638320

ପ ୁ /931 29 187 31ସେୁରଶ ଖରା ପି େମାହନ ଖରା ZUX0638262

�ୀ /1032 48 187 32ବୃ.ା କମାର �ା ସନୁାଧର କମାର ZUX0687947

ପ ୁ /1033 47 187 33ସନୁାଧର କମାର ପି କୃପା କମାର ZUX1325703

�ୀ /1034 20 187 34ଦୀପା କମାର ପି ସନୁାଧର କମାର ZUX1360346

ପ ୁ /1135 54 187 35ଅନିଲ ପ#ା ପି କୃତିବାସ ପ#ା ZUX1169630

�ୀ /1136 50 187 36ରିତାରାଣୀ ପ#ା �ା ଅନିଲ ପ#ା ZUX1167774

�ୀ /1137 32 187 37ସାଗରୀକା ପାଣି ପି ଅନିଲ ପ#ା ZUX1169614

ପ ୁ /1138 25 187 38ଶଭୁମ ପାଣି ପି ଅନିଲ ପ#ା ZUX1167790

�ୀ /1139 28 187 39ବ4>ଜିନି ପ+ଧାନ ପି ମେହFର ପ+ଧାନ ZUX0638817

�ୀ /1240 24 187 40ଶଭୁଶ+ୀ ଗାଦବା �ା ପ+ଶାD ଖିଆଲ ZUX1143528

�ୀ /1241 49 187 41ନଳିନି ଖିଆଲ �ା ଇFର ଚ.+  ଖିଆଲ ZUX0638304

ପ ୁ /1242 27 187 42ନବିନ କମୁାର ଖିଆଲ ପି ଇFର ଚ.+  ଖିଆଲ ZUX0638023

�ୀ /1243 26 187 43ଲିନା ଖିଆଲ ପି ଇFର ଚ.+  ଖିଆଲ ZUX0638346

�ୀ /1244 23 187 44ଝରଣା ଖିଆଲ �ା ନବିନ କମୁାର ଖିଆଲ ZUX1140888

ପ ୁ /1245 38 187 45ରଶ1ୀର=ନ ପ+ଧାନ ପି ମନେମାହନ ପ+ଧାନ ZUX1353358

ପ ୁ /1346 64 187 46ମରୁଲିଧର େଗୗଡ ପି ସେଦଇ େଗୗଡ ZUX0638056

�ୀ /1347 30 187 47ସନିୁତା େଗୗଡ ପି ମରୁଲିଧର େଗୗଡ ZUX0638031

�ୀ /1348 29 187 48ସଜୁାତା କମୁାରୀ େଗୗଡ ପି େକଳୖାଶ ଚ.+  େଗୗଡ ZUX0638064

�ୀ /1349 28 187 49ଅନିତା କମୁାରୀ େଗୗଡ ପି ମରୁଲିଧର େଗୗଡ ZUX0638049

�ୀ /1350 19 187 50ଭଦବତି ପରଜା �ା ମନୁା ପରଜା ZUX1322478

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାD େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ  �ା0ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /1451 35 187 51ସମୁୀ ହDାଳ ପି ଭଗବାନ ହDାଳ ZUX1211267

ପ ୁ /1452 39 187 52କମଳ େଲାଚନ ହDାଲ ପି ବଳଭଦ+  ହDାଲ ZUX0637702

�ୀ /1453 31 187 53ମନିଶା ହDାଳ �ା କମଳ େଲାଚନ ହDାଳ ZUX0637710

�ୀ /1454 23 187 54ଲ01ୀ ହDାଳ ପି ଭଗବାନ ହDାଳ ZUX1213479

ପ ୁ /1455 37 187 55କାଳୁ ମାଝୀ ପି ବଳଭଦ+  ମାଝୀ ZUX1211275

�ୀ /1456 33 187 56କନିୁ ମାଝୀ �ା କାଳୁ ମାଝୀ ZUX1211242

�ୀ /1557 71 187 57ସନୁାେଦଇ କମାର �ା ଭଗବାନ କମାର ZUX0637926

ପ ୁ /1558 44 187 58ଜଗନ7 ାଥ କମାର ପି େଗାବN> ନ କମାର ZUX0638106

�ୀ /1659 28 187 59ରଶ1 ିତା େସଠି �ା ବିଜୟ କମୁାର େସଠି ZUX0638825

ପ ୁ /1860 37 187 60ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ପି ବିପ+ ଚରଣ େଗୗଡ ZUX0883397

�ୀ /1861 35 187 61ଲ01ୀ କମୁାରୀ େଗୗଡ �ା ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0883504

ପ ୁ /1862 30 187 62କୃ, େଗୗଡ ପି ପ+ଶନ7  େଗୗଡ ZUX0638866

�ୀ /1863 29 187 63ସଲୁତା େଗୗଡ ପି ଭାOରଚ.+  େଗୗଡ ZUX0638809

�ୀ /1864 27 187 64ଝିଲି େଗୗଡ �ା ନାରାୟଣ େଗୗଡ ZUX0638601

ପ ୁ /1865 58 187 65େଗୗରୀ ଶଂକର ପଟନାୟକ ପି େଵQେକେଟRଵର ପଟନାୟକ ZUX1299627

�ୀ /1866 49 187 66ଅନିତା ପଟନାୟକ �ା େଗୗରି ଶ ର ପSନାୟକ LSL1451228

�ୀ /1867 19 187 67ମନଲିସା ପଟନାୟକ ପି େଗୗରୀ ଶ ର ପଟନାୟକ ZUX1354604

ପ ୁ /1968 60 187 68ସଦୁଶ>ନ ମଲT ିକ ପି ଗରୁୁବାରିଆ ମଲT ିକ ZUX0637900

�ୀ /1969 55 187 69ସେୁରଖା ମଲT ିକ �ା ସଦୁଶ>ନ ମଲT ିକ ZUX0637892

ପ ୁ /1970 31 187 70ସଧୁାଂଶ ୁମଲT ିକ ପି ସଦୁଶ>ନ ମଲT ିକ ZUX0637884

�ୀ /1971 21 187 71େଜ�ାତିସ1 ିତା ମଲT ିକ ପି ରବୀ.+  ମଲT ିକ ZUX1221886

ପ ୁ /2072 37 187 72େଫସୖାଲା େସାନକାର ପି ରାମବ+ ୀଜ େସାନକାର ZUX0638080

�ୀ /2073 32 187 73ପVୁା=ଳି େସାନକାର �ା େଫସୖାଲା େସାନକାର ZUX0638098

�ୀ /2174 46 187 74ଭବାନୀ ପ+ସାଦ ପSନାୟକ ପି ଉମାକାD ପSନାୟକ ZUX1221787

ପ ୁ /2175 70 187 75ଉମାକାD ପSନାୟକ ପି ଏମ ରାମାରାଓ ZUX0637819

�ୀ /2176 64 187 76େଗୗରୀ ପSନାୟକ �ା ଉମାକାD ପSନାୟକ ZUX0637827

ପ ୁ /2177 40 187 77ଆର. ତପନ ପSନାୟକ ପି ଆର.ଚ.+  ଭାନୁ ପSନାୟକ ZUX0774257

ପ ୁ /2178 37 187 78ଗେୁWFର ପSନାୟକ ପି ଉମାକାD ପSନାୟକ ZUX0637835

�ୀ /2179 36 187 79ଆX ସସୁ1 ିତା ପSନାୟକ �ା ଆର ତପନ ପSନାୟକ ZUX0638072

�ୀ /2180 26 187 80ଭବାନୀ ପSନାୟକ �ା ଗେୁWRଵର ପSନାୟକ ZUX1222892

ପ ୁ /2281 41 187 81ତୁଳାରାମ ନାୟକ ପି ଧନ ନାୟକ ZUX0637603

�ୀ /2282 35 187 82ଲ01ି ନାୟକ �ା ତୁଳାରାମ ନାୟକ ZUX0637595

�ୀ /2383 27 187 83ଜୟସିନି ପ+ଧାନ ପି େକଲୖାସ ପ+ଧାନ ZUX0638874

ପ ୁ /2484 31 187 84ଦୟା ହରିଜନ ପି ଯଦୁ ହରିଜନ ZUX0728915

ପ ୁ /2485 28 187 85ସ=ୟ ହରିଜନ ପି ସସୁାD ହରିଜନ ZUX0637728

�ୀ /2486 28 187 86ମ=ଳୁା ହରିଜନ �ା ଦୟା ହରିଜନ ZUX0728923

ପ ୁ /2587 27 187 87ମାନସ କମୁାର ପ+ଧାନ ପି ନୀର=ନ ପ+ଧାନ ZUX0638221

ପ ୁ /2688 37 187 88େଲାକନାଥ ପଜୁାରୀ ପି ଖେଗFର ପଜୁାରୀ ZUX0637694

�ୀ /2689 31 187 89ପାବ> ତି ପଜୁାରୀ �ା େଲାକନାଥ ପଜୁାରୀ ZUX0637686

�ୀ /2790 29 187 90ପ+ତିମା ଗାଦବା �ା ରଘ ୁଗାଦବା ZUX0637751

ପ ୁ /2891 31 187 91ଦାସି କ+ ିଶାନି ପି ଜୟ କ+ିଶାନି ZUX0638189

�ୀ /2892 28 187 92ଭାନୁ କ+ ିଶାନି �ା ଦାସି କ+ ିଶାନି ZUX0638197

ପ ୁ /2993 62 187 93ସଯୂ�> ନାରାୟଣ ଆଚାଯ�> ପି କୃ, ଚ.+  ଆଚାଯ�> ZUX0728725

�ୀ /2994 46 187 94େଶୖଳବାଲା ଆଚାଯ�> �ା ସଯୁ�>ନାରାୟଣ ଆଚାଯ�> ZUX0728733

�ୀ /2995 29 187 95ତନୁଶ+ୀ ଆଚାଯ�> ପି ସଯୁ�>ନାରାୟଣ ଆଚାଯ�> ZUX0637579

�ୀ /2996 27 187 96ଇତିଶ+ୀ ଅଚାଯ�> ପି ସଯୁ�>ନାରାୟଣ ଆଚାଯ�> ZUX0637587

�ୀ /2997 25 187 97ଭଗ�ଲ01ୀ ଆଚାଯ�> ପି ସଯୁ�>ନାରାୟଣ ଆଚାଯ�> ZUX0883579

ପ ୁ /2998 21 187 98ବିେବକା ନ. ଆଚାଯ�> ପି ସଯୁ�> ନାରାୟଣ ଆଚାଯ�> ZUX1143718

ପ ୁ /2999 47 187 99ବିFର=ନ େଚୗଧରିୁ ପି କୃ,ଚ.+  େଚୗଧରିୁ ZUX0638759

�ୀ /29100 36 187 100ଅନିତା େଚୗଧରୁୀ �ା ବିFର=ନ େଚୗଧରୁୀ ZUX0638742

ପ ୁ /30101 56 187 101ଏ ରାବଣାମZୁ5 , ପି ଶରିୁନାରାୟଣ , OR/12/089/248325

�ୀ /30102 37 187 102ସନୁାେଦଇ ଗାଦବା �ା ପଦଲାମ ଗାଦବା ZUX0638734

ପ ୁ /30103 23 187 103ଭଗବାନ ଗାଦବା ପି ପାକଲୁୁ ଗାଦବା ZUX1073394

�ୀ /31104 80 187 104ଲ01ୀ ଗାଦବା �ା ଜଗବ[ୁ ଗାଦବା OR/12/089/306530

�ୀ /31105 50 187 105ଡମଣିୁ ଗାଦବା ପି ଜଗବ[ୁ ଗାଦବା OR/12/089/306531

�ୀ /31106 45 187 106ମାଣିକ ଗାଦବା �ା ରଘ ୁଗାଦବା LSL1377217

ପ ୁ /32107 74 187 107ସନାତନ ଗାଦବା ପି ନରସି� ଗାଦବା OR/12/089/306535

�ୀ /32108 46 187 108େହମଲତା ଗାଦବା ପି ସନାତନ ଗାଦବା OR/12/089/306537

ପ ୁ /32109 40 187 109ଚିତ ର=ନ ଗାଦବା ପି ରୁପଧର ଗାଦବା ZUX0953653

�ୀ /32110 35 187 110ମ�ଳ େଦଇ ଗାଦବା �ା ଚିତ ର=ନ ଗାଦବା ZUX0953661

ପ ୁ /32111 33 187 111ଆନ. ଗଦବା ପି ମଧ ୁଗାଦବା ZUX0729012

�ୀ /32112 32 187 112ଡମଣୁୀ ଗାଦବା �ା ଆନ. ଗାଦବା ZUX0778506
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�ୀ /32113 23 187 113େଗୗରୀ ଗାଦବା ପି ହରି ଗାଦବା ZUX0953679

ପ ୁ /34114 44 187 114ଧନୁଯ> ୟ ଗାଦବା ପି ଭଗବାନ ଗାଦବା ZUX0771469

�ୀ /34115 41 187 115ଚCଳା ଗାଦବା �ା ବଇଦ ଗାଦବା LSL1468578

�ୀ /34116 33 187 116ଏQ ସଂଯ\ୁା �ା ଏQ ରେମଶ ZUX0729004

�ୀ /35117 26 187 117ମାମି ଗଦବ �ା େଦାମରୁ ଗଦବ ZUX0729053

ପ ୁ /35118 63 187 118ଡAରୁୁ ଗାଦବା ପି ନରସିଂହ ଗାଦବା ZUX0156372

�ୀ /36119 62 187 119ସକୁ]େଦଇ ଗାଦବା �ା ଟ  ଗାଦବା ZUX0771451

ପ ୁ /36120 38 187 120ଦିନବାନଦୁ ଗାଦବା ପି ଭଗବାନ ଗାଦବା ZUX0729111

�ୀ /37121 75 187 121କସୁମୁା ମଦୁୁଲି �ା ଆଇତୁ ମଦୁୁଲି LSL1381235

�ୀ /38122 36 187 122ଏନ.ଶକୁDଳା ପି ଏନ.ସରିୁୟା ZUX0156380

ପ ୁ /38123 34 187 123ଏନ.ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଏନ.ସରିୁୟା ZUX0290817

ପ ୁ /38124 42 187 124ନାଲା ରେମଶ - ପି ନାଲା ସରିୁରାଓ - LSL2642429

�ୀ /38125 32 187 125ଏନ. ଭାରତୀ ପି ଏନ. ସରିୁଆ ରାଓ ZUX0653584

ପ ୁ /38126 35 187 126ଉମା ଶ ର ଗଜିଵୀଲୀ ପି ଜୀ.ନାେଗRଵର ରାଓ ZUX1254002

�ୀ /38127 33 187 127ଜୀ.ମାଧରୁୀ ଗଜିଵୀଲୀ �ା ଉମା ଶ ର ଗଜିଵୀଲୀ ZUX1254010

�ୀ /38128 33 187 128ଜୀ ମାଧରୁୀ �ା ଜୀ ଉମା  ଶ ର ZUX1353481

�ୀ /38129 58 187 129ଏନ ତ+ିନାଥମ ରାଓ �ା ଶରିୁୟା ରାଓ OR/12/089/306540

�ୀ /38130 28 187 130େଦବକୀ ସାହୁ �ା ଏନ ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0883587

ପ ୁ /38131 35 187 131ଗାଜିଵୀଲୀ ଉମା ଶ ର ପି ଗାଜିବିଲି ନାେଗFର ରାଓ ZUX1353580

�ୀ /39132 40 187 132ଏନ ଦମୟDୀ �ା ଏନ କ+ି,ା ରାଓ LSL1380476

ପ ୁ /39133 37 187 133ଏQ ସତ� ନାରାୟଣ ପି ଏQ ଭି ରାଓ LSL2642924

�ୀ /39134 60 187 134ଏନ.ଓରାଲୁ ରାଓ �ା ଏ ଟ ରାଓ OR/12/089/306544

ପ ୁ /39135 46 187 135ଏନ. ଦୁଗJ ରାଓ ପି ଏ ଟ ରାଓ OR/12/089/306545

ପ ୁ /39136 43 187 136ଏQ.କି,ା ରାଓ ପି ଏQ.େଭକଂଟ ରାଓ LSL1380484

ପ ୁ /39137 21 187 137ନାଲା େମାହନ ରାଓ ପି ଏନ ଦୁଗJ ରାଓ ZUX1353457

�ୀ /39138 33 187 138ସ[�ାରାଣୀ ସାହୁ �ା ଏନ ସତ�ନାରାଯଣ ZUX1157320

ପ ୁ /40139 44 187 139ପବିତ+  କମୁାର ନାୟକ ପି ତ+ିନାଥ ନାୟକ LSL1381185

�ୀ /40140 34 187 140ପVୁା=ଳୀ ନାୟକ �ା ପବିତ+  କମୁାର ନାୟକ ZUX0312652

ପ ୁ /40141 64 187 141ତାରିଣି ଚରଣ ପ#ା ପି କୃତିବାସ ପ#ା ZUX1097153

ପ ୁ /40142 62 187 142ନିର=ନ ପ+ଧାନ ପି େମାଚିରାମ ପ+ଧାନ LSL1377290

ପ ୁ /40143 57 187 143ଶିଶିର କାD ପ+ଧାନ ପି େମାଚିରାମ ପ+ଧାନ ZUX0659516

�ୀ /40144 50 187 144ମ.ାଳସି ପ+ଧାନ �ା ନିର=ନ ପ+ଧାନ LSL1381177

�ୀ /40145 47 187 145ପ+ଭାସିନି ପ+ଧାନ �ା ଶିଶିରକାD ପ+ଧାନ ZUX0659524

�ୀ /40146 41 187 146ପ+ତୀମାକମୁାରୀ ପ+ଧାନ �ା ପ+ଶାD ପ+ଧାନ LSL2642643

ପ ୁ /40147 36 187 147ଦିନବଂଧ ୁପ+ଧାନ ପି କିେଶାର ଚ.+  ପ+ଧାନ LSL2647535

ପ ୁ /40148 29 187 148ମରୁତ କମୁାର ପ+ଧାନ ପି ନିର=ନ ପ+ଧାନ ZUX0454595

�ୀ /41149 80 187 149ଦଇମତି କମାର �ା ତ+ିେଲାଚନ କମାର OR/12/089/306559

�ୀ /42150 68 187 150ପ4ୁ>ବାସି ମହା ଡୁ �ା ନରସି� ମହା ଡୁ OR/12/089/306561

ପ ୁ /42151 50 187 151ରାେଜ.+  ମହା ଡୁ ପି ନରସିଂହ ମହା ଡୁ OR/12/089/306562

ପ ୁ /42152 47 187 152େଦେବ.+  ମହା ଡୁ ପି ନରସି� ମହା ଡୁ OR/12/089/306563

ପ ୁ /42153 37 187 153ଯେଶାବD ମହା ଡୁ ପି ନରସିଂହ ମହା ଡୁ ZUX0528034

�ୀ /42154 43 187 154ଲିତା ମହା ଢୁ �ା ରାେଜ.+  ମହା ଢୁ ZUX0156398

�ୀ /44155 72 187 155ପ4ୁ>ବାସି ମିଶ+ �ା ଖଲି ମିଶ+ OR/12/089/306570

�ୀ /45156 34 187 156ମମତା ଆସ[ୁରୀ �ା ଲଳିତ କମୁାର ବିFାଳ ZUX0774299

ପ ୁ /45157 76 187 157ଉମାକାD ବିFାଳ ପି ବିକ+ମ ବିFାଳ OR/12/089/308502

�ୀ /45158 67 187 158ମେନାରମା ବିFାଳ �ା ଉମାକାD ବିFାଳ OR/12/089/306918

ପ ୁ /45159 54 187 159ମନେମାହନ ବିFାଳ ପି ଝଡାମମି ବିFାଳ ZUX0156422

�ୀ /45160 49 187 160ଶକDୁଳା ବିFାଳ �ା ମନେମାହନ ବିFାଳ ZUX0290825

ପ ୁ /45161 46 187 161ଅେଶାକ କମୁାର ବିFାଳ ପି ଉମାକାD ବିFାଳ OR/12/089/308504

ପ ୁ /45162 39 187 162ଲଳିତ ବିFାଳ ପି ଉମାକାD ବିFାଳ LSL1468289

�ୀ /45163 38 187 163ଛବି ରାଣି ବିFାଳ ପି ଉମାକାD ବିFାଳ LSL1452341

�ୀ /45164 35 187 164ସଶ1 ିତା ବିFାଳ ପି ମନେମାହନ ବିFାଳ ZUX0156430

�ୀ /45165 32 187 165ଆେଶାସ1ିତା ବିFାଳ ପି ଉମାକାD ବିFାଳ ZUX0156406

�ୀ /45166 32 187 166ରଶ1 ିତା ବିFାଳ ପି ମନେମାହନ ବିFାଳ ZUX0156414

ପ ୁ /45167 42 187 167ବିପ]ବ କମୁାର ସାମଲ ପି କାଳି.ି ଚରଣ ସାମଲ ZUX0774315

�ୀ /45168 41 187 168ପ+ତିମା ସାମଲ �ା ବିପ]ବ କମୁାର ସାମଲ ZUX0774307

�ୀ /45169 23 187 169ଉଲୀ ସାମଲ �ା ପ+େମାଦ କମୁାର ସାମଲ ZUX1254135

ପ ୁ /46170 65 187 170ରାେଜ.+  ପ+ସାଦ େଭାଇ ପି ମଣି େଭାଇ ZUX0527986

�ୀ /46171 76 187 171କାକଳି ଜାନି �ା ମାଧବ ଜାନି OR/12/089/306072

ପ ୁ /46172 50 187 172ବୁଦୁ ଜାନି ପି ମାଧବ ଜାନି OR/12/089/306070

�ୀ /46173 43 187 173ଡମାଇ ଜାନି �ା ବୁଦୁ ଜାନି OR/12/089/306071

ପ ୁ /46174 80 187 174ଡମ ୁମଦୁୁଲି ପି ଲଛମନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/306085
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�ୀ /46175 73 187 175ଯମନୁା ମଦୁୁଲି �ା ଡମ ୁମଦୁୁଲି OR/12/089/306086

�ୀ /46176 36 187 176ସୀତା ମଦୁୁଲି ପି ଘାସିରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0883561

�ୀ /46177 36 187 177ସୀତା ମଦୁୁଲି �ା ଘାସିରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0883611

ପ ୁ /46178 49 187 178ସେୁରଶ ଚ.+  ପାଢୀ ପି ଭାଗୀରଥି ପାଢୀ LSL1379007

ପ ୁ /46179 46 187 179ରେମଶ ଚ.+  ପାଢୀ ପି ଭାଗିରଥି ପାଢୀ OR/12/089/306788

ପ ୁ /46180 39 187 180ପ4ୁ>ଚ.+  ପାଢୀ ପି ଭାଗିରଥି ପାଢୀ LSL1377811

ପ ୁ /47181 32 187 181ଶିବ ନାୟକ ପି ଭ\ ନାୟକ ZUX0659532

�ୀ /47182 47 187 182ମେନାରମା ପାଢୀ �ା େଗୗରହରି ପାଢୀ OR/12/089/306584

�ୀ /47183 35 187 183ରାନୁ କମୁାରୀ ପାଢୀ ପି େଗୗରହରି ପାଢୀ LSL2642411

ପ ୁ /47184 32 187 184କିରଣ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ପି େଗୗର ହରି ପାଢ଼ୀ ZUX0156448

�ୀ /47185 32 187 185ବି,ୁପ+ିୟା ପାଢ଼ୀ ପି େଗୗର ପାଢ଼ୀ ZUX0157123

�ୀ /47186 23 187 186�ାଗତିକା ପ#ା ପି ଭଗବାନ ପ#ା ZUX1023407

�ୀ /47187 24 187 187ପ+ିୟ ା ପ+ୁ`ୀ �ା କିରଣ କମୁାର ପାଢୀ ZUX1254093

ପ ୁ /47188 67 187 188ପ+ଫଲୁT  ଚ.+  ରଥ ପି ହରିହର ରାୟ ZUX1169390

�ୀ /48189 38 187 189ମହାନ. କଲୁକାରନୀ �ା ନେରଶ କମୁାର କଲୁକାରନି ZUX1353812

�ୀ /49190 31 187 190ଅଇଲଁା ଜାନୀ �ା ଡମ ୁଜାନୀ ZUX1304674

�ୀ /49191 45 187 191କବିତା କଳୁଦୀପ �ା ବଳରାମ କଳୁଦୀପ LSL1376938

�ୀ /49192 53 187 192ଶଶିକଳା ପାଢୀ �ା ସବୁାସ ଚ.+  ପାଢୀ LSL1380971

ପ ୁ /49193 26 187 193ଦୀପକ କମୁାର ପାଡ଼ି ପି ସବୁାଶ ଚ.+  ପାଡି ZUX0728600

ପ ୁ /49194 38 187 194ସିମାCଳ ପ+ଧାନ ପି ନିର=ନ ପ+ଧାନ LSL2642247

ପ ୁ /49195 37 187 195ଭାbର ପ+ଧାନ ପି କିେଶାର ଚ.+  ପ+ଧାନ LSL2642221

ପ ୁ /49196 36 187 196ଜଗନ7 ାଥ ପ+ଧାନ ପି ନିର=ନ ପ+ଧାନ LSL2642304

�ୀ /49197 34 187 197ରୀତା=ଳି ପ+ଧାନ �ା ସିମାCଳ ପ+ଧାନ LSL2642296

ପ ୁ /49198 79 187 198ସିମାCଳ ସତପଥି ପି ବନମାଳି ସତପଥି ZUX0638395

�ୀ /49199 73 187 199ପ+ଭାସିନି ସତପଥି �ା ସୀମାCଳ ସତପଥି ZUX0638403

ପ ୁ /50200 43 187 200ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ - ସସୁ1 ିତା ରଥ ZUX1226943

ପ ୁ /50201 80 187 201େଲାକନାଥ ଟାକୀରି ପି ରତନ ଟାକୀରି OR/12/089/306586

�ୀ /50202 79 187 202କା.ିରି ଟାକୀରି �ା େଲାକନାଥ ଟାକୀରି OR/12/089/306587

ପ ୁ /50203 41 187 203ପ+ହଲT ାଦ ଟାକିରି ପି େଲାକନାଥ ଟାକିରି LSL1376920

ପ ୁ /50204 28 187 204ସହେଦବ ଟାକ+ି ପି େଲାକନାଥ ଟାକ+ ୀ ZUX0728659

�ୀ /50205 26 187 205ନୀଳାବତୀ ଟାକ+ି ପି େଲାକନାଥ ଟାକ+ି ZUX0728899

�ୀ /50206 25 187 206ବାସDି ଟାକ+ି �ା ସହେଦବ ଟାକ+ି ZUX1211283

ପ ୁ /50207 23 187 207ରାେଜଶ ଟାକରି ପି େଲାକନାଥ ଟାକରି ZUX1214311

�ୀ /51208 35 187 208ଭାନୁ ପରଜା �ା ରାମଚ.+  ପରଜା LSL1378439

�ୀ /51209 79 187 209େଗାମତି ଟାକୀରି �ା ହରି ଟାକୀରି OR/12/089/306595

ପ ୁ /51210 46 187 210ଗେୁWFର ଟାକୀରି ପି ହରି ଟାକୀରି OR/12/089/306594

ପ ୁ /51211 45 187 211ପ+ସାଦ ଟାକିରି ପି ହରି ଟାକିରି LSL1380526

�ୀ /51212 44 187 212ରତନା ଟାକୀରି �ା ଗେୁWFର ଟାକୀରି OR/12/089/306909

�ୀ /51213 40 187 213ଯେଶାଦା ଟାକିରି �ା ପ+ସାଦ ଟାକିରି LSL1380542

ପ ୁ /51214 30 187 214ପ+ଦିପ ଟାକ+ ୀ ପି ହରି ଟାକ+ ୀ ZUX0453993

�ୀ /51215 28 187 215ଚ.+ମା ଟାକ+ ୀ �ା ପ+ଦିପ ଟାକ+ ୀ ZUX0454009

ପ ୁ /52216 24 187 216ସନୁ ନାୟକ ପି ମକା ନାୟକ ZUX1138890

�ୀ /52217 40 187 217େମାତି ପରଜା �ା ସଦନ ପରଜା LSL1377761

�ୀ /53218 70 187 218କା.ିରିମଣି ହରିଜନ �ା ରଘ ୁହରିଜନ OR/12/089/306590

ପ ୁ /53219 67 187 219ଭଗବାନ ହରିଜନ ପି ଭି ହରିଜନ ZUX0778605

�ୀ /53220 55 187 220ଲଲିତା ହରିଜନ �ା ଭଗବାନ ହରିଜନ ZUX0728634

ପ ୁ /53221 52 187 221େବଣ ୁହରିଜନ ପି ରଘ ୁହରିଜନ OR/12/089/306591

�ୀ /53222 47 187 222ସାବିତ+ି ହରିଜନ �ା େବଣ ୁହରିଜନ OR/12/089/306592

ପ ୁ /53223 25 187 223ରେମଶ ହରିଜନ ପି ଭଗବାନ ଜରିଜନ ZUX0778712

ପ ୁ /53224 29 187 224ଭୀମ ହରିଜନ ପି େବଣ ୁହରିଜନ ZUX0454017

�ୀ /53225 27 187 225ତିେଳାZମା ହରିଜନ �ା ଭୀମ ହରିଜନ ZUX0454025

�ୀ /53226 27 187 226ରାମା କସାଗଡିୁଆ ପି ଡAରୁ କଷାଗଡିୁଆ ZUX0778670

�ୀ /53227 85 187 227ଗରୁୁବାରି ପରଜା �ା ସଦା ପରଜା LSL1415678

ପ ୁ /53228 46 187 228ସଦନ ପରଜା ପି ସଦା ପରଜା LSL1378553

ପ ୁ /53229 39 187 229ଗେୁWRଵର ପଟନାୟକ ପି ଊମାକାଂତ ପଟନାୟକ ଊମାକାଂତ ପଟ LSL1468222

�ୀ /54230 66 187 230ପାବ> ତି ହରିଜନ �ା କମୁ ହରିଜନ ZUX0659540

ପ ୁ /54231 19 187 231ଭରତ ନାୟକ ପି ପ+ଦିପ ନାୟକ ZUX1322783

�ୀ /54232 27 187 232ଲିଲି କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ବିପିନ ସାହୁ ZUX0728675

ପ ୁ /55233 43 187 233ସେୁଭ.ୁ ମିଶ+ ପି ଶଶାନ. ମିଶ+ ZUX1142454

ପ ୁ /55234 53 187 234ରାମନାଥ ନାୟକ ପି ଅଗାଧ ୁନାୟକ OR/12/089/306596

�ୀ /55235 48 187 235କନିୁ ନାୟକ �ା ରାମନାଥ ନାୟକ OR/12/089/306597

�ୀ /55236 42 187 236େଗୗରି ନାୟକ ପି ରାମନାଥ ନାୟକ LSL1395367
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ପ ୁ /55237 27 187 237ସ=ୟ ନାୟକ ପି ରାମ ନାଥ ନାୟକ ZUX0728824

�ୀ /55238 23 187 238ମନ�ିନି ନାୟକ ପି ରାମନାଥ ନାୟକ ZUX1023399

ପ ୁ /55239 21 187 239ଅଜୟ ନାୟକ ପି ରାମନାଥ ନାୟକ ZUX1211259

�ୀ /55240 65 187 240ରାଧା ପରଜା �ା ଦାସି ପରଜା LSL1377167

ପ ୁ /55241 22 187 241ଭଗବାନ ପରଜା ପି ରାମ ଚ.+  ପରଜା ZUX1166065

�ୀ /56242 65 187 242ଚdା ନାୟକ �ା େସାମନାଥ ନାୟକ OR/12/089/306608

ପ ୁ /56243 42 187 243ରାମକୃ, ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ LSL1395409

�ୀ /56244 40 187 244ପଦ1 ନି ନାୟକ �ା ରାମକୃ, ନାୟକ LSL1395391

�ୀ /56245 80 187 245ରାଧା ପରଜା �ା ଡମ ୁପରଜା LSL1377027

ପ ୁ /56246 38 187 246ରାେଜଶ ପରଜା ପି ଡମ ୁପରଜା ZUX0156455

�ୀ /57247 44 187 247କମଳା ନାୟକ �ା କଳୁନାଥ ନାୟକ OR/12/089/306599

ପ ୁ /57248 26 187 248ଉଦୟନାଥ ନାୟକ ପି କଳୁ ନାଥ ନାୟକ ZUX0728642

�ୀ /57249 40 187 249ଚ.+ ମା ପରଜା �ା ଅ�ଦ ପରଜା LSL1381128

�ୀ /57250 80 187 250ଡମଣୁୀ ପଜୂାରୀ �ା ଲ01ଣ ପଜୂାରୀ LSL1427517

ପ ୁ /57251 43 187 251କୃ, ଚ.+  ପଜୂାରୀ ପି ନରସିଂହ ପଜୂାରୀ ZUX0290833

ପ ୁ /57252 41 187 252ହରି ପଜୂାରୀ ପି ନରିସଂହ ପଜୂାରୀ ZUX0290858

�ୀ /57253 38 187 253ଶନି ପଜୂାରୀ �ା କୃ, ପଜୂାରୀ ZUX0290841

�ୀ /57254 33 187 254େଗୗରୀ ପଜୂାରୀ �ା ହରି ପଜୂାରୀ ZUX0394510

�ୀ /58255 79 187 255ଲୁ.ୁକି ନାୟକ �ା ଜରି ନାୟକ LSL1377704

ପ ୁ /58256 78 187 256ଅଗାଧ ୁନାୟକ ପି େଗାପି ନାୟକ OR/12/089/306885

�ୀ /59257 50 187 257ଚ.+ମଣି ଡA �ା ରାମ ଡA OR/12/089/306601

�ୀ /59258 41 187 258ଚdା ହରିଜନ ପି ଚ.+ମଣି ହରିଜନ ZUX1194141

�ୀ /59259 21 187 259ନମିତା କAୁାର ପି ମକର କAୁାର ZUX1322072

ପ ୁ /59260 79 187 260ମକା ନାୟକ ପି ଦଳପତି ନାୟକ LSL1377035

ପ ୁ /59261 45 187 261ଲେAାଦର ନାୟକ ପି ମକା ନାୟକ LSL1415660

ପ ୁ /59262 32 187 262ଚ.+େଶଖର ନାୟକ ପି ମକା ନାୟକ ZUX0528158

�ୀ /59263 29 187 263େଗାମତି ନାୟକ �ା ଚ.+େଶଖର ନାୟକ ZUX0528166

ପ ୁ /60264 60 187 264େଧାବା ନାୟକ ପି ଜିରୁ ନାୟକ LSL1377043

�ୀ /60265 45 187 265ଲ01ୀ ନାୟକ �ା େଧାବା ନାୟକ LSL1377126

ପ ୁ /60266 25 187 266ଡମ ୁନାୟକ ପି ଦବା ନାୟକ ZUX0953778

�ୀ /60267 23 187 267ରଇଲା ନାୟକ �ା ଡମ ୁନାୟକ ZUX0953760

ପ ୁ /60268 53 187 268ନିଳକe ଟାକୀରି ପି ରାମଧର ଟାକୀରି OR/12/089/306604

�ୀ /60269 48 187 269ବତୀ ଟାକୀରି �ା ନିଳକe ଟାକୀରି OR/12/089/306605

ପ ୁ /60270 35 187 270ସେDାଷ ଟାକ+ି ପି ନିଳକe ଟାକ+ି LSL2642759

�ୀ /60271 34 187 271େସବତି ଟାକ+ି �ା ସେDାଷ ଟାକ+ି ZUX0638569

ପ ୁ /61272 67 187 272ବଳରାମ ସଗରିଆ ପି ଡAରୁ ସଗରିଆ ZUX0638858

�ୀ /61273 56 187 273ନିଳମଣି ସଗରିଆ �ା ବଳରାମ ସଗରିଆ ZUX1248129

ପ ୁ /61274 47 187 274ବୁଦୁରା ସଗରିଆ ପି ଧନ ସଗରିଆ LSL1415702

�ୀ /61275 45 187 275ଟଭା ସଗରିଆ �ା ବୁଦୁରା ସଗରିଆ OR/12/089/306906

�ୀ /61276 28 187 276କନିୁ ସଗରିଆ ପି ବଳରାମ ସଗରିଆ ZUX0638841

ପ ୁ /61277 24 187 277କନୁା ସଗରିଆ ପି ବଳରାମ ସଗରିଆ ZUX1248103

�ୀ /61278 20 187 278ଟୁନୀ ସଗରିଆ ପି ବଳରାମ ସଗରିଆ ZUX1248145

�ୀ /61279 26 187 279�ାତିଲତା ଟାକ+ି �ା କନୁା ସଗରିଆ ZUX1248079

ପ ୁ /62280 61 187 280ଗରୁୁ ଡA ପି ଉNବ ଡA OR/12/089/306602

�ୀ /62281 57 187 281ରଇଲା ଡA �ା ଗରୁୁ ଡA OR/12/089/306603

ପ ୁ /62282 23 187 282ରାେଜଶ ଡA ପି ଗରୁୁ ଡA ZUX1023449

ପ ୁ /62283 39 187 283ଭାbର ଡ�ରୀ ପି ଗରୁୁ ଡ�ରୀ LSL1380468

�ୀ /62284 26 187 284ସନିୁତା ଡ�ରୀ �ା ଭାbର ଡ�ରୀ ZUX0728857

�ୀ /62285 26 187 285କନିୁ ଡ�ରୀ ପି ସେୁର.+  ଡ�ରୀ ZUX0778555

ପ ୁ /62286 26 187 286ସେୁର.+  ଡ ରୀ ପି ଗରୁୁ ଡ�ରୀ ZUX0728840

ପ ୁ /62287 28 187 287ମିଥନୁ ଡ�ରି ପି ଗରୁୁ ଡ�ରି ZUX0454843

�ୀ /62288 25 187 288ପାବ> ତୀ ଡ�ରି �ା ମିଥନୁ ଡ�ରି ZUX0953711

ପ ୁ /62289 29 187 289ଏସ. ଶିବକମୁାର �ାମୀ ପି ଏସ. େଭ ଟ �ାମୀ ZUX0778779

ପ ୁ /63290 27 187 290ପବିତ+  ହିରଜନ ପି େବଣ ୁହରିଜନ ZUX0728741

�ୀ /63291 50 187 291ମଣି ଖସଲା �ା ଜଗତରାମ ଖସଲା OR/12/089/306620

ପ ୁ /63292 66 187 292ଜଗତରାମ େଖାସଲା ପି ରଘରୁାମ େଖାସଲା OR/12/089/306907

�ୀ /64293 40 187 293ହାରମିଲା ଟାକିରା �ା ପ+ଫୁଲ ଟାକିରା LSL1379759

ପ ୁ /64294 66 187 294ଜଗନ7 ାଥ ଟାକୀରି ପି ଲିମରୁୁ ଟାକୀରି OR/12/089/306615

�ୀ /64295 53 187 295ଶାDି ଟାକୀରି �ା ଜଗନ7 ାଥ ଟାକୀରି OR/12/089/306616

ପ ୁ /64296 42 187 296ପ+ଫଲୁT  ଟାକିରି ପି ଜଗନ7 ାଥ ଟାକିରି LSL1379767

�ୀ /64297 29 187 2970ୀରମଣୀ ଟାକ+ ୀ ପି ଜଗନ7 ାଥ ଟାକ+ ୀ ZUX0728766

ପ ୁ /65298 43 187 298କିେଶାର ହରିଜନ ପି କମୁ ହରିଜନ ZUX0771444
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�ୀ /65299 30 187 299ସଯୂ�> ହରିଜନ �ା କିେଶାର ହରିଜନ ZUX0953737

�ୀ /66300 79 187 300େଗାରି ଟାକୀରି �ା ଲିମରୁୁ ଟାକୀରି OR/12/089/306614

ପ ୁ /66301 64 187 301ଗରୁୁନାଥ ଟାକ+ ୀ ପି ଲିAରୁ ଟାକ+ ୀ ZUX0156463

�ୀ /66302 53 187 302ରାଜ ଟାକ+ ି �ା ଗରୁୁନାଥ ଟାକ+ ି ZUX0771436

�ୀ /66303 26 187 303ସକୁାDି ଟାକ+ ି �ା େଗାପାଳ ଟାକ+ ି ZUX1023415

ପ ୁ /66304 26 187 304େଗାପାଳ ଟାକ+ ୀ ପି ଗରୁୁନାଥ ଟାକ+ ି ZUX0728816

�ୀ /66305 24 187 305ବାସDି ଟାକ+ ି ପି ଗରୁୁନାଥ ଟାକ+ ି ZUX1023423

ପ ୁ /67306 43 187 306ଛବି ଟାକ+ ି ପି ଲିମଂୁରୁ ଟାକ+ ି LSL1376946

�ୀ /67307 39 187 307ନବୀନା ଟାକ+ ି �ା ଛବି ଟାକ+ ି LSL1379676

ପ ୁ /68308 40 187 308ଅଜୁ> ନ ଟାକିରି ପି ନିମରୁୁ ଟାକିରି LSL1379635

�ୀ /68309 39 187 309େଦବକି ଟାକିରି �ା ଅଜୁ> ନ ଟାକିରି LSL1379643

ପ ୁ /69310 45 187 310ଜୟରାମ ନାଗ ପି ଜଗବ[ୁ ନାଗ LSL1378579

ପ ୁ /69311 42 187 311ପଶ ୁ>  ନାଗ ପି ଜଗବ[ୁ ନାଗ LSL1378033

�ୀ /69312 40 187 312ମ=ଳୁା ନାଗ �ା ପଶ ୁ>  ନାଗ LSL1378025

�ୀ /69313 40 187 313ଲଳିତା ନାଗ �ା ଜୟରାମ ନାଗ LSL1378587

ପ ୁ /70314 27 187 314ସବନ ବାଘ ପି ଦିନୁ ବାଘ ZUX0653568

�ୀ /70315 55 187 315ଚdା ବାଘ �ା ଦିନୁ ବାଘ OR/12/089/306624

ପ ୁ /71316 28 187 316ରାଜୁ ବାଘ ପି ବୁଡୁ ବାଘ ZUX0728592

�ୀ /71317 24 187 317ଲାଲିକା ବାଘ �ା ରଜୁ ବାଘ ZUX0728584

ପ ୁ /71318 21 187 318ରାେଜଶ ବାଘ ପି ବୁଡ଼ୁ ବାଘ ZUX1356542

�ୀ /71319 20 187 319ସନାଲି ବାଘ �ା ରାେଜଶ ବାଘ ZUX1356534

�ୀ /71320 60 187 320ସAାରୀ ବାଘ �ା ଅଭି ବାଘ ZUX0970624

�ୀ /71321 45 187 321ହୀରା ବାଘ �ା ଗରୁୁ ବାଘ LSL1378744

�ୀ /71322 45 187 322ମ=ଳୁା ବାଘ �ା ବୁଡୁ ବାଘ LSL1379791

ପ ୁ /71323 43 187 323ଗରୁୁ ବାଘ ପି ହରି ବାଘ OR/12/089/306759

ପ ୁ /71324 42 187 324ବି,ୁ ବାଘ ପି ହରି ବାଘ LSL1378652

�ୀ /71325 40 187 325ମାଳତି ବାଘ �ା ବି,ୁ ବାଘ LSL1378660

ପ ୁ /72326 30 187 326ଅଜୁ> ନ ବାଘ ପି ସଦା ବାଘ ZUX0454694

ପ ୁ /72327 28 187 327ବୁଦ+ ା ବାଘ ପି କସୁ1ଲ ବାଘ ZUX0454702

�ୀ /72328 28 187 328ଜୟDି ବାଘ �ା ଅଜୁ> ନ ବାଘ ZUX0528026

ପ ୁ /72329 28 187 329ଭିମ ବାଘ ପି ସଦା ବାଘ ZUX0454744

ପ ୁ /72330 27 187 330ସନିଆ ବାଘ ପି କସୁମଲ ବାଘ ZUX0638593

�ୀ /72331 27 187 331ର=ିତା ବାଘ �ା ଭିମ ବାଘ ZUX0454751

�ୀ /72332 27 187 332ଭଲା ବାଘ ପି ବୁଦ+ ା ବାଘ ZUX1199819

�ୀ /72333 48 187 333ମ\ୁା ବାଘ �ା ସଦା ବାଘ OR/12/089/306636

�ୀ /73334 42 187 334କଳାବତୀ ବାଘ �ା ରାମ ବାଘ LSL1380765

ପ ୁ /74335 68 187 335ବଳଭଦ+  ଜାନି ପି ଧନ ଜାନି OR/12/089/306639

�ୀ /74336 55 187 336ସିତା ଜାନି �ା ବଳଭଦ+  ଜାନି OR/12/089/306640

ପ ୁ /74337 42 187 337ବଳରାମ ଜାନି ପି ବଳଭଦ+  ଜାନି LSL1377332

�ୀ /74338 33 187 338ଦହନା ଜାନୀ ପି ବଳଭଦ+  ଜାନୀ ZUX0454504

�ୀ /74339 31 187 339ଚdା ଜାନୀ ପି ବଳଭଦ+  ଜାନୀ ZUX0454496

�ୀ /74340 31 187 340ପଦ1 ା ଜାନି �ା ବଳରାମ ଜାନି ZUX0369314

ପ ୁ /74341 28 187 341ରାମ ଜାନୀ ପି ବଳଭଦ+  ଜାନୀ ZUX0454488

�ୀ /75342 42 187 342ଗ=ୁ ଜାନି �ା ରତନ ଜାନି LSL1415686

ପ ୁ /75343 45 187 343େଚତୖନ� ମଦୁୁଲି ପି ଶକୁ+ ା ମଦୁୁଲି ZUX0453662

�ୀ /75344 37 187 344େବୈଦହୀ ମଦୁୁଲି �ା େଚତୖନ� ମଦୁୁଲି ZUX0453670

ପ ୁ /75345 26 187 345ଧେନRଵର ମଦୁୁଳି ମା େଚତୖନ� ମଦୁୁଳି ZUX0729061

�ୀ /75346 48 187 346କବିତା ପରଜା �ା ପ+କାଶ ପରଜା LSL1378777

ପ ୁ /75347 40 187 347ଗରୁୁ ପରଜା ପି ରଘନୁାଥ ପରଜା LSL2647444

�ୀ /75348 35 187 348ତୁଳସା ପରଜା �ା ଗରୁୁ ପରଜା LSL2647451

ପ ୁ /75349 33 187 349ତ+ିପତି ପରଜା ପି ରଘନୁାଥ ପରଜା ZUX0290866

ପ ୁ /75350 31 187 350େଦେବ.+  ପରଜା ପି ପ+କାଶ ପରଜା ZUX0659557

�ୀ /75351 30 187 351ରାଇମତି ପରଜା �ା େଦେବ.+  ପରଜା ZUX0728873

ପ ୁ /77352 33 187 352ଦିବାକର ଜଗମ ପି ତ+ିପତି ଜଗମ ZUX0653634

�ୀ /77353 52 187 353ଗାୟତ+ୀ ଜଗଂମ �ା ତ+ିପତି ଜଗଂମ OR/12/089/306652

ପ ୁ /77354 56 187 354ତ+ିପତି ଜ�f ପି ଭିମଡୁୁ ଜ�f ZUX0937078

�ୀ /77355 51 187 355ଏQ ଏg ଜ�f ପି ଭି ଜ�f LSL2642361

ପ ୁ /77356 26 187 356ପ+ଭାକର ଜ�ମ ପି ତ+ିପତି ଜ�ମ ZUX0729210

�ୀ /77357 44 187 357େକୗଶଲ�ା ମଦୁୁଲି �ା ବସD ମଦୁୁଲି LSL2642379

�ୀ /77358 25 187 358ସନୁୀତା ମଦୁୁଲୀ ମା େକୗଶଲ�ା ମଦୁୁଲି ZUX0953620

�ୀ /77359 49 187 359ପVୁଲତା ପାଢୀ �ା ବାବୁଲି ପାଢୀ ZUX0638205

ପ ୁ /77360 50 187 360ବାବୁଲି ସାହୁ ପି ବ+ ଜ େମାହନ ସାହୁ ZUX0638213
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ପ ୁ /78361 70 187 361ରାମ ଖଡା ପି ଗରୁୁ ଖଡା OR/12/089/306667

�ୀ /78362 64 187 362ପାବ> ତି ଖଡା �ା ରାମ ଖଡା OR/12/089/306668

ପ ୁ /78363 50 187 363ତ+ିନାଥ ଖଡା ପି ରାମ ଖଡା LSL2642510

�ୀ /78364 48 187 364ମାଣିକ ଖଡା �ା ତ+ିନାଥ ଖଡା LSL2642106

�ୀ /79365 63 187 365ଗରୁୁବାରି �ାବି �ା ସଦା �ାବି OR/12/089/306660

�ୀ /79366 50 187 366ପାବ> ତୀ �ାବୀ �ା ପଦ1 ନ �ାବୀ OR/12/089/306661

ପ ୁ /79367 48 187 367ବଳଭଦ+  �ାବି ପି ସଦା �ାବି LSL1380815

ପ ୁ /79368 44 187 368ପଦ1 ନ �ାବି ପି ସଦା �ାବି ZUX0156471

ପ ୁ /79369 38 187 369ଗWୁ �ାବୀ ପି ସଦା �ାବୀ LSL1380997

�ୀ /79370 25 187 370ଲ01ୀ �ାବୀ ପି ପଦ1 ନ �ାବୀ ZUX0953729

ପ ୁ /79371 23 187 371ଗ�ା gଵାବୀ ପି ପଦ1 ନ gଵାବୀ ZUX1254127

�ୀ /80372 79 187 372ମ\ୁା ଜାନି �ା ରୁକଧର ଜାନି OR/12/089/306657

ପ ୁ /80373 45 187 373ଡAରୁ ଜାନି ପି ରୁକଧର ଜାନି OR/12/089/306658

�ୀ /80374 45 187 374େଦମୖତି ଜାନି �ା ଡAରୁ ଜାନି LSL1380823

ପ ୁ /80375 43 187 375ସନୁୀଲ ଯାନୀ ପି ଡAରୁ ଯାନୀ ZUX1199546

�ୀ /80376 28 187 376କମଲା ଜାନି �ା ମକର ଜାନି ZUX0369306

�ୀ /80377 26 187 377ଭଗବତୀ ଜାନି �ା କୃ, ଜାନି ZUX0883629

ପ ୁ /80378 23 187 378ସନୁୀଲ ଯାନୀ ପି ଡAରୁ ଯାନୀ ZUX1195494

�ୀ /81379 65 187 379ସବୁ4> ଖିଲ �ା ମ�ଳା ଖିଲ LSL1380450

ପ ୁ /81380 34 187 380ରାମନାଥ ଖିଲ ପି ମ�ଳା ଖିଲ LSL2642775

ପ ୁ /82381 24 187 381ପରେଦସୀ ଜାନୀ ମା ସନ1 ତୀ ଜାନୀ ZUX1254119

�ୀ /82382 68 187 382ପାବ> ତି କଷାଗଡିୁଆ �ା ରାମ କଷାଗଡିୁଆ OR/12/089/306673

ପ ୁ /82383 41 187 383ବଳଭଦ+  କଷାଗଡିୁଆ ପି ରାମ କଷାଗଡିୁଆ LSL1395433

�ୀ /82384 29 187 384ସନମତି କସାଗଡିୁଆ ପି ରାମ କସାଗଡିୁଆ ZUX0638015

�ୀ /83385 52 187 385େଗୗରୀ କଖାଗଡିୁଆ �ା କୃଷ1ଚ.+  କଖାଗଡିୁଆ LSL2647253

ପ ୁ /83386 68 187 386କୃ,ଚ.+  କଷାଗଡିୁଆ ପି ରାମ କଷାଗଡିୁଆ OR/12/089/306675

�ୀ /83387 46 187 387ମାଳତି କଷାଗଡିୁଆ �ା କୃ, କଷାଗଡିୁଆ OR/12/089/306676

�ୀ /84388 69 187 388କମଳା କଷାଗଡିୁଆ �ା ଦାସ କଷାଗଡିୁଆ LSL1378728

ପ ୁ /84389 26 187 389ଲବ କଷାଗଡିୁଆ ପି ଦାଶ କଷାଗଡିୁଆ ZUX0729079

�ୀ /85390 79 187 390ବୁଦୁରି କଷାଗଡିୁଆ �ା ବୁରି କଷାଗଡୁାଆ OR/12/089/306681

ପ ୁ /85391 42 187 391ସନିଆ କଷାଗଡିୁଆ ପି ସନୁ କଷାଗଡିୁଆ LSL1376953

�ୀ /85392 39 187 392ଡମଣିୁ କସାଗଡିୁଆ �ା ସନିଆ କସାଗଡିୁଆ LSL2647261

ପ ୁ /85393 25 187 393ବିFନାଥ ଖୀଲ ପି ବନମାଳି ଖୀଲ ZUX1322460

�ୀ /86394 76 187 394େକୗଶଲ�ା ଜାନି �ା ଧନ ଜାନି OR/12/089/306680

�ୀ /86395 45 187 395ମ\ୁା ଜାନି �ା ମଲିୁଆ ଜାନି OR/12/089/306686

ପ ୁ /86396 28 187 396ମକର ଜାନି ପି ମଲିୁଆ ଜାନି ZUX0728576

ପ ୁ /86397 27 187 397ଆନ. ଜାନି ପି ସଲିୁଆ ଜାନି ZUX0728972

ପ ୁ /86398 27 187 398ସବୁାସ ଜାନୀ ପି ମଲିୁଆ ଜାନୀ ZUX0728717

�ୀ /87399 60 187 399ଶଶି ଜାନି �ା େଗୗର ଜାନି OR/12/089/306678

�ୀ /87400 21 187 400ସବିତା ଜାନି ପି େଗୗରା ଜାନି ZUX1254101

ପ ୁ /87401 68 187 401େଗୗର କଷାଗଡିୁଆ ପି ବାଲି କଷାଗଡିୁଆ ZUX0771428

ପ ୁ /88402 62 187 402ବିପିନ ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ LSL2650653

ପ ୁ /88403 61 187 403ପ4ୂ> ଚ.+  ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ ZUX1157387

�ୀ /88404 58 187 404ସେୁର.+  ସାହୁ ପି ନଟ ସାହୁ ZUX0156489

ପ ୁ /88405 57 187 405ରାେଜ.+  ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ ZUX0290882

�ୀ /88406 53 187 406ବାସDୀ ସାହୁ �ା ବିପିନ ସାହୁ LSL2642130

�ୀ /88407 51 187 407ଲ01ୀ ସାହୁ �ା ରାେଜ.+  ସାହୁ ZUX0290874

�ୀ /88408 51 187 408ଫଲୁ ସାହୁ �ା ସେୁର.+  ସାହୁ ZUX0156497

�ୀ /88409 45 187 409େସାମାରି ସାହୁ �ା େକାରା ସାହୁ OR/12/089/306684

�ୀ /88410 45 187 410ଉମାେଦବୀ ସାହୁ �ା ପ4ୂ> ଚ.+  ସାହୁ ZUX1148535

ପ ୁ /88411 32 187 411ବିଭୁପ+ସାଦ ସାହୁ ପି ସେୁର.+  ସାହୁ ZUX0156505

�ୀ /88412 28 187 412ପVୁା=ଳି ସାହୁ ପି ପ4ୁ>ଚ.+  ସାହୁ ZUX1157437

ପ ୁ /88413 24 187 413ମୃତ�=ୁୟ ସାହୁ ପି ପ4ୁ>ଚ.+  ସାହୁ ZUX1157411

ପ ୁ /89414 59 187 414ଲ01ଣ ମଦୁୁଲି ପି ଲଛମନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/306692

�ୀ /89415 43 187 415କମଳା ମଦୁୁଲି �ା ଲ01ଣ ମଦୁୁଲି OR/12/089/306935

ପ ୁ /90416 49 187 416ଉଦୟ ଅଡାରୀ ପି ଜୟରାମ ଅଡାରୀ ZUX0638619

�ୀ /90417 44 187 417ସକୁାDି ଅଡାରି �ା ଉଦୟ ଅଡାରି ZUX0638627

ପ ୁ /91418 55 187 418ଜଳ[ର ନାୟକ ପି ବାଉରି ନାୟକ LSL1395375

�ୀ /91419 45 187 419ଝୁନୁ ନାୟକ �ା ଜଳ[ର ନାୟକ LSL1378785

ପ ୁ /91420 30 187 420ଟୁଟୁ ନାୟକ ପି ଜଳ[ର ନାୟକ ZUX0638270

ପ ୁ /91421 29 187 421ମ�ୁଳୁ ନାୟକ ପି ଜଳ[ର ନାୟକ ZUX0394551

ପ ୁ /91422 28 187 422ପିh ୁନାୟକ ପି ଜଳ[ର ନାୟକ ZUX0638288
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�ୀ /91423 25 187 423ମିନତୀ ନାୟକ �ା ମ�ୁଳୁ ନାୟକ ZUX0953703

�ୀ /0092424 30 187 424କନିୁ ପା�ୀ କନିୁ ପା�ୀ �ା ସAାରୁ ପା�ୀ ZUX1360593

�ୀ /93425 27 187 425କରୁଣା ଗରୁୁମାଇ ପି ଶ�ାମ ଗରୁୁମାଇ ZUX1138973

�ୀ /93426 24 187 426ସନୁାେଦଇ ଗରୁୁମାଇ ପି ଶ�ାମ ଗରୁୁମାଇ ZUX1138957

ପ ୁ /93427 23 187 427ଉNବ ଗରୁୁମାଇ ପି ଶ�ାମ ଗରୁୁମାଇ ZUX1138924

ପ ୁ /93428 57 187 428ଶ�ାମ ଗରୁୁମାଇଁ ପି ସାଧ ୁଗରୁୁମାଇଁ ZUX0369256

�ୀ /93429 50 187 429େଗୗରୀ ଗରୁୁମାଇଁ �ା ଶ�ାମ ଗରୁୁମାଇଁ ZUX0369264

�ୀ /93430 55 187 430କ.ୁନ ଜାନୀ �ା ଲ01ଣ ଜାନୀ OR/12/089/306704

ପ ୁ /93431 55 187 431େଗୗର ଜାନି ପି ବାଲି ଜାନି ZUX0369322

ପ ୁ /93432 48 187 432ସଯୁ�>ନାରାୟଣ ଜାନି ପି ଲ01ଣ ଜାନି OR/12/089/306705

�ୀ /93433 46 187 433ତିେଳାZମା ଜାନି �ା ସଯୁ�>ନାରାୟଣ ଜାନି OR/12/089/306706

ପ ୁ /93434 46 187 434ଲଳିତ ଜାନୀ ପି ଲ01ଣ ଜାନୀ LSL1377837

ପ ୁ /93435 42 187 435େଚତୖନ� ଜାନୀ ପି ଲ01ଣ ଜାନୀ LSL1376904

ପ ୁ /93436 31 187 436େସନାପତି ଜାନି ପି ବୁଟୀ ଜାନି ZUX0729236

ପ ୁ /93437 30 187 437ସ.ୁର ଜାନୀ ପି ମାଟୁ ଜାନୀ ZUX0527960

�ୀ /93438 30 187 438ମ\ୁା ଜାନି �ା େସନାପତି ଜାନି ZUX0729228

�ୀ /93439 29 187 439ଦୁତୀ ଜାନି ପି େଗୗର ଜାନି ZUX0729285

ପ ୁ /93440 29 187 440ତ+ିନାଥ ଜାନୀ ପି ରତନ ଜାନୀ ZUX0394429

ପ ୁ /93441 27 187 441ନିର=ନ ଜାନି ପି ସଯୂ�> ନାରାୟଣ ଜାନି ZUX0729293

�ୀ /93442 26 187 442ଅନିତା ଜାନି ପି େଗୗର ଜାନି ZUX0729277

�ୀ /93443 24 187 443ପ+ଭାତୀ ଜାନି ପି ସଯୂ�>ନାରାୟଣ ଜାନି ZUX1221910

�ୀ /93444 24 187 444ପାବ> ତୀ ଜାନି ପି ସଜୁ�>ନାରାୟନ ଜାନି ZUX1230762

ପ ୁ /93445 21 187 445ଚିତର=ନ ଯାନୀ ପି ସଯୂ�>ନାରାୟଣ ଜାନୀ ZUX1199629

ପ ୁ /93446 30 187 446ଜୁଗଳ ପ+କାଶ କକ> ରା ପି ବାେଲ  ଚ.+  କକ> ରା ZUX0637660

ପ ୁ /93447 29 187 447ସ=ୟ କକ> ରା ପି ବାେଲ  ଚ.+  କକ> ରା ZUX0637652

�ୀ /93448 33 187 448ପାବ> ତୀ କଷାଗଡିୁଆ ପି ସନୁ ଜାନି ZUX0729269

�ୀ /93449 45 187 449ବବି ଖିଲ �ା କମଳେଲାଚନ ଖିଲ ZUX0778761

ପ ୁ /94450 53 187 450ଦଇତାରୀ ଜାନି ପି ବାଶେୁଦବ ଜାନି OR/12/089/306701

�ୀ /94451 49 187 451ବୁେଦଇ ଜାନି �ା ଦଇତାରି ଜାନି LSL1452325

�ୀ /94452 31 187 452ଟୁନି ଜାନୀ ପି େଦତୖାରୀ ଜାନୀ ZUX0454512

�ୀ /94453 26 187 453ମନୁୁ ଜାନୀ ପି ଦଇତାରି ଜାନି ZUX0728865

�ୀ /94454 60 187 454େଗୗରୀ ପାଇକ �ା ଗ�ାଧର ପାଇକ LSL1379098

�ୀ /94455 31 187 455ଅନିତା ପାଇକ �ା ମନୁ ପାଇକ ZUX1139864

�ୀ /95456 25 187 456ଅQେୱଷା .. ପି ପ+ସନ7  କମୁାର ବiିଆ ZUX1138841

�ୀ /95457 22 187 457ଆକାଂ0ା .. ପି ପ+ସନ7  କମୁାର ବiିଆ ZUX1138817

�ୀ /95458 45 187 458ମଣି ପାଇକ �ା ହରି ପାଇକ LSL1377589

ପ ୁ /95459 45 187 459ମଦନ ପାଇକ ପି ଲ01ଣ ପାଇକ LSL1381268

�ୀ /96460 60 187 460ଭଗବତି ପାଇକ �ା ପିତାAର ପାଇକ LSL1415199

�ୀ /96461 40 187 461କDୁୀ ପାଇକ �ା ମଦନ ପାଇକ LSL1381250

�ୀ /97462 50 187 462ପି ସବୁାସିନୀ �ା ପି ଶ ର ରାଓ LSL1381110

ପ ୁ /97463 53 187 463ପି ଶ ର ରାଓ ପି ପି ଗାବାୟା ରାଓ LSL2650661

�ୀ /98464 62 187 464ମ\ୁା ମଦୁୁଲି �ା ବନୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/306908

�ୀ /98465 29 187 465ସବିତା ପାଇକ �ା ନବୀନ ପାଇକ ZUX0729103

ପ ୁ /98466 58 187 466ଡAରୁ ପାଇକ. ପି ମଧ ୁପାଇକ. LSL1381060

�ୀ /98467 45 187 467ଈFରୀ ପାଇକ. �ା ଡAରୁ ଧର ପାଇକ. LSL1381052

ପ ୁ /99468 31 187 468ରାଜୁ ଜାନି ପି ଘାସିରାମ ଜାନି ZUX0728956

ପ ୁ /99469 46 187 469ନରସିଂହ ପାଇକ. ପି ହରିବ[ୁ ପାଇକ. ZUX0528067

�ୀ /100470 61 187 470ମ\ୁା ମାଳି �ା ରାମ ମାଳି LSL1469790

�ୀ /101471 26 187 471ସ�ୀତା େବେହରା ମା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ZUX0778613

�ୀ /101472 45 187 472ପି ଲ01ୀ େଦାରା �ା ପି ଫକିର େଦାରା ZUX0527937

ପ ୁ /101473 30 187 473ପି. ଶବିା ଦରା ପି ପି. ଲ01ୀ ଦରା ZUX0778746

�ୀ /101474 21 187 474ପି.ଶାDିଲତା େଦାରା �ା ପି.ଶିବା େଦାରା ZUX1073378

�ୀ /101475 66 187 475ପାପା ମାଳି �ା ଜଗନ7 ାଥ ମାଳି ZUX0659565

ପ ୁ /102476 70 187 476ରବି କମାର ପି କାଶିନାଥ କମାର OR/12/089/306687

�ୀ /102477 69 187 477ରୁକମଣି କମାର �ା ଚ.+  କମାର ZUX0638338

�ୀ /102478 55 187 478ମଣି କମାର �ା ରବି କମାର OR/12/089/306688

ପ ୁ /102479 39 187 479ରୁକଧର କମାର ପି କୃପା କମାର ZUX0638353

�ୀ /102480 34 187 480ରତନି କମାର �ା ରୁକଧର କମାର ZUX0638361

ପ ୁ /102481 31 187 481ଇFର କମାର ପି ରବି କମାର ZUX0638387

�ୀ /102482 29 187 482ସମଲା କମାର �ା ଇFର କମାର ZUX0638379

ପ ୁ /102483 22 187 483େକୖଳାଶ କମାର ପି ରବି କମାର ZUX1143460

�ୀ /103484 80 187 484ଦଇମତି ନାୟକ �ା ବୁଦୁ ନାୟକ OR/12/089/306904
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�ୀ /104485 26 187 485ରଶ1 ି ବାଘ �ା ପରେଦଶୀ ବାଘ ZUX0778548

ପ ୁ /104486 25 187 486ତ+ିପତି ବାଘ ପି କୃ, ବାଘ ZUX0778597

ପ ୁ /104487 51 187 487କୃ, ବାଘ ପି ଗରୁୁବ[ୁ ବାଘ OR/12/089/306712

�ୀ /104488 46 187 488କମୁାରୀ ବାଘ �ା କୃ, ବାଘ OR/12/089/306713

ପ ୁ /104489 43 187 489େଦବ ବାଘ ପି ହରି ବାଘ ZUX0290908

ପ ୁ /104490 34 187 490ପରେଦଶୀ ବାଘ ପି କୃ, ବାଘ LSL2642882

�ୀ /104491 33 187 491କମଳା ବାଘ �ା ମଧ ୁବାଘ ZUX0290890

�ୀ /104492 31 187 492ବୁଢୀ ବାଘ �ା େଦବ ବାଘ ZUX0394478

�ୀ /105493 45 187 493ଡାଳିA ଟାକିରି ପି ଲଛମି ଟାକିରି ZUX0290916

�ୀ /105494 38 187 494କମୁାରି ଟାକ+ ୀ ପି ଲଛମି ଟାକ+ ୀ LSL1380690

ପ ୁ /105495 28 187 495ବୁଡୁ ଟାକ+ ି ପି ଲଛୁ ଟାକ+ ି ZUX0638155

�ୀ /105496 27 187 496ସନିୁତା ଟାକ+ ି �ା ବୁଡୁ ଟାକ+ ି ZUX0638148

ପ ୁ /106497 47 187 497େମାତିରାମ ନାୟକ ପି ବଳଭଦ+  ନାୟକ OR/12/089/306914

ପ ୁ /107498 21 187 498ରୂପା ଡିସାରୀ ପି େଡ�ା ଡିସାରୀ ZUX1222991

ପ ୁ /107499 43 187 499ଧନ କମୁ#ୁା ପି ବଳଭଦ+  କମୁ#ୁା ZUX0453803

�ୀ /107500 34 187 500ରାଧା କମୁ#ୁା �ା ଧନ କମୁ#ୁା ZUX0453829

ପ ୁ /107501 38 187 501ଡମ ୁମଦୁୁଲି ପି ଗରୁୁ ମଦୁୁଲି ZUX0156539

�ୀ /107502 27 187 502ଟୁନି ମଦୁୁଲି �ା ଡ଼ମ ୁମଦୁୁଲି ZUX0453902

�ୀ /107503 45 187 503କମଳା ନାୟକ �ା େଶାଭା ନାୟକ LSL1377258

ପ ୁ /107504 25 187 504କାହ7 ୁ  ନାୟକ ପି େଶାଭା ନାୟକ ZUX0953794

�ୀ /107505 24 187 505ଚ.+ ା ନାୟକ �ା କାହ7 ୁ  ନାୟକ ZUX0953786

ପ ୁ /107506 36 187 506ନବୀନ ସଗରିଆ ପି ସାେହବ ସଗରିଆ ZUX0290924

�ୀ /107507 33 187 507କନସଲିୁଆ ସଗରିଆ �ା ନବୀନ ସଗରିଆ ZUX0394627

ପ ୁ /108508 42 187 508ର=ନ ଗଉଡ ପି ଘନଶ�ାମ ଗଉଡ OR/12/089/306844

�ୀ /109509 26 187 509ସକୁାDି ପSନାୟକ - ହାଡିଦାସ ପSନାୟକ ZUX0778639

ପ ୁ /109510 43 187 510େଗୗରି ଶ ର ପSନାୟକ ପି ପଦ1 ନାଭ ପSନାୟକ ZUX0728782

ପ ୁ /109511 36 187 511କାଦାର ନାଥ ପSନାୟକ ପି ପଦ1 ନାଭ ପSନାୟକ ZUX0728790

�ୀ /109512 33 187 512ଊମାରାଣୀ ପSନାୟକ ପି ପଦ1 ନାଭ ପSନାୟକ ZUX0728808

�ୀ /109513 28 187 513ପି ି ପSନାୟକ �ା ସବୁାସ ଚ.+  ପSନାୟକ ZUX0728774

�ୀ /109514 33 187 514ସାବିତ+ି  ପSନାୟକ �ା ଧନୁଜ> ୟ ପSନାୟକ ZUX0454181

�ୀ /109515 31 187 515େହମଲତା ପSନାୟକ �ା ଭୀମ ପSନାୟକ ZUX0453795

�ୀ /109516 29 187 516ସମିୁତ+ ା ପSନାୟକ ମା ର�ା ପSନାୟକ ZUX0454173

�ୀ /109517 58 187 517ସେୁରଖା ପSନାୟକ �ା ତ+ିନାଥ ପSନାୟକ OR/12/089/240540

ପ ୁ /109518 34 187 518ପଶ ୁ>ରାମ ପSନାୟକ ମା ସେୁରଖା ପSନାୟକ LSL2647493

ପ ୁ /109519 33 187 519ସବୁାସଚ.+  ପSନାୟକ ପି ଭୀମ ପSନାୟକ LSL2642668

ପ ୁ /110520 55 187 520ମ�ଳା ମଦୁୁଲି ପି ବଳରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/089/306900

�ୀ /110521 50 187 521ଦହନା ମଦୁୁଲି �ା ମ�ଳା ମଦୁୁଲି OR/12/089/306902

ପ ୁ /111522 53 187 522ବିFନାଥ ଜାନି ପି କଳି ଜାନି OR/12/089/306724

�ୀ /111523 50 187 523ତୁଳସା ଜାନି �ା ବିFନାଥ ଜାନି OR/12/089/306725

ପ ୁ /111524 44 187 524ଧନୁଜ> ୟ ଜାନି ପି କଳି ଜାନି LSL1415108

�ୀ /111525 38 187 525ଯମନୁା ଜାନୀ �ା ଧନୁଜ> ୟ ଜାନୀ ZUX0290932

�ୀ /111526 34 187 526କନିୁ ଯାନୀ �ା ତୁଳାରାମ ଯାନୀ ZUX1194208

ପ ୁ /111527 27 187 527ତୁଳାରାମ ଜାନି ପି ବିFନାଥ ଜାନି ZUX0729202

ପ ୁ /111528 21 187 528ଜଗତରାୟ ଜାନି ପି ବିRଵନାଥ ଜାନି ZUX1222629

�ୀ /112529 77 187 529ଗରୁୁବାରି ମଦୁୁଲି �ା େଦବ ମଦୁୁଲି OR/12/089/306738

ପ ୁ /112530 29 187 530ଧନୁଜ> ୟ ମଦୁୁଲି ପି େଦବ ମଦୁୁଲି ZUX0369181

�ୀ /112531 27 187 531ସକୁଳ ମଦୁୁଲି �ା ଧନୁଜ> ୟ ମଦୁୁଲି ZUX0637629

ପ ୁ /113532 68 187 532େବଣ ୁମଦୁୁଲି ପି ଜୟରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/089/306740

ପ ୁ /113533 31 187 533ଚ.+  ମଦୁୁଲି ପି ନ. ମଦୁୁଲି ZUX0369199

ପ ୁ /113534 26 187 534ପୀତବାଶ ମଦୁୁଲି ପି େବଣ ୁମଦୁୁଲି ZUX0729251

ପ ୁ /113535 23 187 535ସବୁା ମଦୁୁଲି ପି େବଣ ୁମଦୁୁଲି ZUX1148816

ପ ୁ /114536 80 187 536େସାମନାଥ ଜାନି ପି ଅଜୁ> ନ ଜାନି OR/12/089/306742

�ୀ /114537 79 187 537ସ.ୁରୀ ଜାନି �ା େସାମନାଥ ଜାନି OR/12/089/306743

�ୀ /114538 68 187 538ପଦ1 ା ଜାନୀ �ା ରାମ ଜାନୀ ZUX0528133

�ୀ /114539 37 187 539େଜମା ଜାନି �ା ଲଳିତ ଜାନି LSL2642080

ପ ୁ /114540 37 187 540ଡAରୁ ଜାନି ପି େସାମନାଥ ଜାନି LSL2647402

�ୀ /114541 36 187 541ଦଶ ୁଜାନି �ା ଡମ ୁଜାନି ZUX0771410

ପ ୁ /114542 35 187 542ଗେଣଶ ଜାନି ପି ଦବୁଲୁ ଜାନି LSL2642908

�ୀ /114543 34 187 543ଦାସ ଜାନି �ା ଡAରୁ ଜାନି LSL2647394

�ୀ /114544 29 187 544ସନିୁତା ଜାନି �ା ଗେଣଶ ଜାନି ZUX0728980

�ୀ /114545 29 187 545େସାଧାଈ ଜାନି �ା ଶିବ ଜାନି ZUX1248285

ପ ୁ /114546 27 187 546ଶିବ ଜାନି ପି ରାମ ଜାନି ZUX0729137
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�ୀ /114547 46 187 547ହୀରା ପରଜା �ା ସନ�ାସୀ ପରଜା ZUX0394619

�ୀ /115548 46 187 548ସବିନି ଜାନି �ା ମ�ଳା ଜାନି OR/12/089/306745

ପ ୁ /115549 36 187 549ନାନୁ ଜାନୀ ପି ମ�ଳା ଜାନୀ ZUX0290940

ପ ୁ /115550 27 187 550ସଦା ଜାନି ପି ମ�ଳା ଜାନି ZUX0729160

�ୀ /115551 26 187 551ଚ.ା ଜାନି �ା ଭିମ ଜାନି ZUX0778696

�ୀ /115552 26 187 552ବଇଦି ଯାନୀ �ା ନାନୁ ଯାନୀ ZUX1199710

ପ ୁ /115553 25 187 553ବଳରାମ ଜାନି ପି ମ�ଳା ଜାନି ZUX0883603

�ୀ /115554 19 187 554ଲ01ୀ ମଦୁୁଲି �ା ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ZUX1304393

�ୀ /116555 22 187 555ବଇଦି ଜାନୀ �ା ନାନୁ ଜାନୀ ZUX1211291

ପ ୁ /116556 58 187 556େବନା ମଦୂଲୀ ପି Rଯାମା ମଦୂଲୀ ZUX1351840

�ୀ /116557 55 187 557ସନମତି ମଦୁୁଲି - କମୁର ମଦୁୁଲି ZUX1149038

�ୀ /116558 49 187 558ଶକୁଳ େଦଇ ମଦୁୁଲି �ା ବିଣା ମଦୁୁଲି OR/12/089/306747

ପ ୁ /116559 39 187 559କମୁର ମଦୁୁଲି ପି ନ. ମଦୁୁଲି ZUX0394387

�ୀ /116560 38 187 560ସନମତି ମଦୁୁଲି ପି ବୀଣା ମଦୁୁଲି LSL1381102

ପ ୁ /116561 37 187 561ସନୁା ମଦୁୁଲି ପି ନ. ମଦୁୁଲି ZUX1143502

ପ ୁ /116562 30 187 562ପ+ତାପ ମଦୁୁଲି ପି ବୀଣା ମଦୁୁଲି ZUX0156547

�ୀ /116563 28 187 563ଲଛମା ତ�ତ �ା ଚ.+  ତ�ତ ZUX0638692

ପ ୁ /117564 66 187 564େଗାବି. ମଦୁୁଲି ପି ଖାଡ�ା ମଦୁୁଲି OR/12/089/306733

ପ ୁ /117565 50 187 565ମାଣିକ ମଦୁୁଲି ପି ଖାଡ�ା ମଦୁୁଲି OR/12/089/306749

�ୀ /117566 48 187 566ପଲୁମତି ମଦୁୁଲି �ା ମାଣିକ ମଦୁୁଲି OR/12/089/306927

ପ ୁ /117567 26 187 567ନବୀ ମଦୁୁଲି ପି େଗାବି. ମଦୁୁଲି ZUX0883389

�ୀ /117568 26 187 568ସମିୁତ+ ା ମଦୁୁଲି �ା ନବୀ ମଦୁୁଲି ZUX0883439

�ୀ /117569 25 187 569ରୁକମଣୀ ମଦୁୁଲି �ା ମାଣିକ ମଦୁୁଲି ZUX0883447

ପ ୁ /117570 23 187 570ଧନ ମଦୁୁଲି ପି େକଶବ ମଦୁୁଲି ZUX0953695

ପ ୁ /118571 42 187 571ଲଇଛନ ଜାନି ପି େଫତ ଜାନି ZUX0528059

�ୀ /119572 81 187 572ତାରା ଜାନି �ା ବିFନାଥ ଜାନି ZUX0156554

�ୀ /119573 32 187 573ବିମଳା ଜାନି ପି ବିFାନାଥ ଜାନି ZUX0778514

ପ ୁ /119574 29 187 574େସାମନାେଥା ଜାନି ପି ବିFନାଥ ଜାନୀ ZUX0728683

ପ ୁ /120575 65 187 575ରାମ ଚ.+  ଜାନୀ ପି ହରି ଜାନୀ ZUX0883595

ପ ୁ /120576 50 187 576ହରି ଜାନି ପି ମଇନ ଜାନି OR/12/089/308003

�ୀ /120577 47 187 577ଜମ ଜାନି �ା ହରି ଜାନି OR/12/089/308004

ପ ୁ /121578 48 187 578ଡAରୁୁ ଜାଲା ପି ମାଧବ ଜାଲା OR/12/089/308018

�ୀ /121579 46 187 579ପ+ତିମା ଜାଲା �ା ଡAରୁୁ ଜାଲା ZUX0156562

ପ ୁ /121580 27 187 580ଇFର ଜାଲା ପି ଡAରୁ ଜାଲା ZUX0728998

�ୀ /121581 42 187 581ଦଶ ୁେଖମ#ୁୁ �ା ପ+ହଲT ାଦ େଖମ#ୁୁ LSL2647519

�ୀ /122582 50 187 582ଚCଳା ବାଘ �ା ଗଦା ବାଘ OR/12/089/306622

ପ ୁ /123583 50 187 583ବିଜୟ ହରିଜନ ପି ଶକୁ+ ା ହରିଜନ OR/12/089/308023

�ୀ /123584 48 187 584ଲଳିତା ହରିଜନ �ା ବିଜୟ ହରିଜନ OR/12/089/308024

�ୀ /123585 26 187 585ଲ01ୀ ହରିଜନ ପି ବିଜୟ ହରିଜନ ZUX0778720

ପ ୁ /124586 38 187 586ନାରାୟଣ େଗୗଡ଼ ପି ବି ପ+ଚାରଣ େଗୗଡ଼ ZUX1304724

�ୀ /124587 37 187 587ମିନତି େଗୗଡ଼ �ା ସଯୂ�> ନାରାୟଣ େଗୗଡ଼ ZUX1303221

ପ ୁ /124588 33 187 588ଦିଲT ିପ କମୁାର େଗୗଡ଼ ପି ସଯୂ�>ନାରାୟଣ େଗୗଡ଼ ZUX1303205

�ୀ /124589 70 187 589ଶକୁ ଜାନି �ା ଶବି ଜାନି LSL1381037

�ୀ /124590 42 187 590ଲ01ୀ ଜାନି ପି ଶବି ଜାନି OR/12/089/308050

ପ ୁ /124591 35 187 591ବାସ ୁମଦୁୁଲି ପି ପାକଲୁୁ ମଦୁୁଲି ZUX0290957

ପ ୁ /124592 27 187 592ଡAରୁ ମଦୁୁଲି ପି ପାକଲୁୁ ମଦୁୁଲି ZUX0728931

ଅ /124593 26 187 593ଶକୁଳ ମଦୁୁଲି �ା ବାସ ୁମଦୁୁଲି ZUX0728618

�ୀ /124594 26 187 594ଲିପିନା ମଦୁୁଲି �ା ଦିଲିପ କମୁାର ମଦୁୁଲି ZUX1303213

�ୀ /124595 20 187 595ଡମଣିୁ ମଦୁୁଲି �ା ଡAରୁ ମଦୁୁଲି ZUX1304427

�ୀ /125596 74 187 596ଶଆୁଇ ଜାନି �ା ଡମ ୁଜାନି OR/12/089/308026

ପ ୁ /125597 32 187 597ରାଜୁ ଜାନୀ ପି ଡମ ୁଜାନୀ ZUX0290965

�ୀ /125598 26 187 598େଜମା ଜାନି �ା ରାଜୁ ଜାନି ZUX0778522

ପ ୁ /126599 20 187 599ନାଲା ଅଂଜଲୀ ପି ଏନ କୃ,ା ରାଓ ZUX1303130

�ୀ /126600 56 187 600ପଦ1 ା ଜାନି �ା ଡAରୁୁ ଜାନି OR/12/089/308028

�ୀ /127601 80 187 601େଗାରୀ ପରଜୁଣୀ �ା ଭଇରା ପରଜା LSL1381078

ପ ୁ /128602 60 187 602ଲଛି.+  ଜାନି ପି ଶକୁ+  ଜାନି LSL1469808

ପ ୁ /128603 57 187 603ଜଗବ[ୁ ଜାନୀ ପି ଡAରୁୁ ଜାନୀ ZUX0290981

�ୀ /128604 46 187 604ଚdା ଜାନୀ �ା ଜଗବ[ୁ ଜାନୀ ZUX0290973

ପ ୁ /128605 31 187 605ନବୀନ ଜାନୀ ପି ଜଗବ[ୁ ଜାନୀ ZUX0290999

�ୀ /128606 27 187 606ସମିୁତ+ ା ଜାନୀ ପି ଜଗବ[ୁ ଜାନୀ ZUX0454587

�ୀ /128607 24 187 607ଦମୟDି ଜାନି ପି ଜଗବ[ୁ ଜାନି ZUX0883405

�ୀ /128608 36 187 608କନୁୀ ଖୀଲ ପି ରାମ ଖୀଲ ZUX1353374

10 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାD େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ  �ା0ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /128609 20 187 609ଶାDି ଲତା ଖୀଲ ପି ରାମ ଖୀଲ ZUX1353366

ପ ୁ /128610 19 187 610ସତୀଶ କମୁାର ଖୀଲ ପି ରାମ ଖୀଲ ZUX1353382

ପ ୁ /128611 29 187 611ଜି. ଅଜୟ କମୁାର ପି ଜି. ସତ� ନାରାୟଣ ZUX0774224

ପ ୁ /128612 52 187 612ସକୁରୁା ପରଜା ପି ଗରୁୁ ପରଜା OR/12/089/308032

�ୀ /128613 50 187 613ରଜନୀ ପରଜା �ା ସକୁ+ ା ପରଜା OR/12/089/308033

�ୀ /128614 28 187 614ମାଧବୀ ପରଜା ପି ଶକୁ+ ା ପରଜା ZUX0729194

ପ ୁ /128615 27 187 615ରାମ କୃ, ପରଜା ପି ଶକୁ+ ା ପରଜା ZUX0729186

ପ ୁ /128616 20 187 616େମାନଜ ପରଜା ପି ସକୁ+ ା ପରଜା ZUX1353325

ପ ୁ /128617 56 187 617ଖୀଲ ରାମ ପି ଖୀଲ ରଘ ୁ ZUX1353390

ପ ୁ /129618 85 187 618କୃZିବାସ ନାୟକ ପି ଚି�ୁଡି ନାୟକ OR/12/089/306899

ପ ୁ /129619 40 187 619ଜୟ ନାୟକ ପି ଜରି ନାୟକ LSL1377118

�ୀ /129620 39 187 620ପଦ1 ିନି ନାୟକ �ା ଜୟ ନାୟକ LSL1377100

�ୀ /129621 31 187 621େକୗଶଲ�ା ପରଜା �ା ପଦ1 ନ ନାୟକ ZUX0728691

ପ ୁ /130622 46 187 622ନ. ପରଜା ପି ରଘନୁାଥ ପରଜା LSL1381011

�ୀ /130623 40 187 623କସୁମିୁ ପରଜା �ା ନ. ପରଜା LSL1381029

ପ ୁ /130624 22 187 624ବାଦଲ PARAJA ପି ନ. PARAJA ZUX1195304

ପ ୁ /131625 50 187 625ଚ.+  ଜାନି ପି ଶିବ ଜାନି LSL1381151

�ୀ /131626 45 187 626ଚ.+ ା ଜାନି �ା ଚ.+  ଜାନି LSL1381169

ପ ୁ /132627 62 187 627ସମରା ଖିଲ ପି ଗରୁୁ ଖିଲ LSL1415223

�ୀ /132628 58 187 628ଆଦି ଖିଲ �ା ସମରା ଖିଲ LSL1415215

ପ ୁ /132629 27 187 629ନବୀନ ଖିଲ ପି ସମରା ଖିଲ ZUX0729178

ପ ୁ /132630 47 187 630ଅନD ଖିେଲା - ତୁଳସା ଖିେଲା ZUX1199421

ପ ୁ /132631 21 187 631ଅଜିତ 0ୀେଲା ପି ତୁେଲାସା ଖିେଲା ZUX1195387

�ୀ /133632 21 187 632ମାମି ବିେଶାଇ �ା ହେରଶ ନାୟକ ZUX1222611

ପ ୁ /133633 20 187 633ପିତାAର ନାୟକ ପି ସAର ନାୟକ ZUX1353838

�ୀ /133634 65 187 634ମ\ୁା ନାୟକ �ା ସଦନ ନାୟକ OR/12/089/308042

�ୀ /133635 45 187 635ମ�ୁଳି ନାୟକ �ା ସମରା ନାୟକ LSL1380799

ପ ୁ /133636 44 187 636ସAରା ନାୟକ ପି ସଦନ ନାୟକ OR/12/089/308043

ପ ୁ /133637 43 187 637ମ�ଳୁ ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାୟକ LSL1377555

ପ ୁ /133638 26 187 638ହେରଶ ନାୟକ ପି ସମରା ନାୟକ ZUX0729145

ପ ୁ /133639 22 187 639ନେରଶ ନାୟକ ପି ସAରା ନାୟକ ZUX1148667

�ୀ /133640 22 187 640ସବୁାସିନୀ ନାୟକ ପି ସAରା ନାୟକ ZUX1161330

ପ ୁ /134641 45 187 641କମୁାର କଳୁଦିପ ପି ରଘନୁାଥ କଳୁଦିପ ZUX0156588

�ୀ /134642 42 187 642ମନିୁ କଳୁଦିପ �ା କମୁାର କଳୁଦିପ ZUX0156596

�ୀ /135643 58 187 643ସଇତାବତୀ ନାୟକ �ା ରାେଜ.+  ନାୟକ OR/12/089/306730

ପ ୁ /135644 37 187 644ଶରତ ଚ.+  ନାୟକ ପି ରାେଜ.+  ନାୟକ LSL2647386

ପ ୁ /135645 33 187 645ଭୀମ ନାୟକ ପି ରାେଜ.+  ନାୟକ ZUX0291039

ପ ୁ /135646 32 187 646ଅମିୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ହରୀ ନାୟକ ZUX0637744

�ୀ /135647 31 187 647ଅ=ଳୁୀ ନାୟକ �ା ଅମିୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX0637736

�ୀ /135648 29 187 648ଚ.+ମା ନାୟକ �ା ଶରତ ଚ.+  ନାୟକ ZUX0394460

ପ ୁ /135649 27 187 649ଅଭି ନାୟକ ପି ରାେଜ.+  ନାୟକ ZUX0453720

�ୀ /135650 23 187 650ଅନିତା ନାୟକ ପି ରାେଜ.+  ନାୟକ ZUX0953638

�ୀ /136651 27 187 651ନିହାରୀକା ବାଇ ପି ଟି ଲଳିତ ନାରାୟଣ ZUX0638635

�ୀ /136652 62 187 652କଲୁଦିo େକୗର �ା ଦଲଜିp ସିଂ ZUX0453779

�ୀ /136653 37 187 653େଜ�ାତି ଶମJ �ା ଓ�କାର ସିଂ ZUX0637769

ପ ୁ /136654 46 187 654ଓକଁାର ସିଂ� ପି ଦଲଜିତ ସି�୍ ZUX0637918

�ୀ /136655 59 187 655ମା�ା ସିଂ �ା ର=ିତ ସିଂ ZUX0638700

ପ ୁ /136656 72 187 656ସ=ିତ ସିଂ ପି ଅଜେବା ସିଂ ZUX0637777

ପ ୁ /136657 67 187 657ଦଲଜିp ସିଂ ପି ଅେଜବ ସିଂ ZUX0453761

�ୀ /136658 51 187 658ଟି ଲଳିତା ସିଂ �ା ଟି ନାରାୟଣ ସିଂ OR/12/089/232450

�ୀ /136659 29 187 659ଟି �ପ7ାବାଇ ପି ଟି ଲଳିତ ନାରାୟଣ ସିଂ ZUX0638643

�ୀ /137660 75 187 660ଜି ସାରଦା �ା ଜି ସତ�ନାରାୟଣା LSL1380856

ପ ୁ /137661 50 187 661ଜି ରାମବାବୁ ପି ଜି ସତ�ନାରାୟଣା ZUX0291047

�ୀ /137662 43 187 662ଜି ଶ+ୀେଦବି �ା ଜି ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ LSL1378504

�ୀ /137663 35 187 663ଜି ଲ01ୀ �ା ଜି ରାମ ବାବୁ ZUX0394445

�ୀ /137664 50 187 664ଡି ନାରାୟନାମା - ଜି ଲ01ୀ ZUX1194331

�ୀ /137665 33 187 665େକଳା ପଦ1 ାବତୀ - ଜି ଲ01ୀ ZUX1200062

ପ ୁ /137666 53 187 666ଜି ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଜି ସତ�ନାରାୟଣା ରାଓ LSL1378496

ପ ୁ /138667 43 187 667ଏମ ନାଗ ୁଗେଣଶ ପି ଏମ ତ+ିନାଥ ରାଓ LSL1379106

�ୀ /138668 40 187 668ଏମ ତ+ିେବଣୀ ପି ଏମ ତ+ିନାଥ ରାଓ LSL1379130

�ୀ /138669 56 187 669ଏମ ରାେଜFରି �ା ଏମ ତ+ିନାଥ ରାଓ ZUX0394569

ପ ୁ /138670 66 187 670ଏମ ତ+ିନାଥ ରାଓ ପି ଏମ ରାମଲୁୁ ରାଓ ZUX0394601
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�ୀ /138671 34 187 671ଏf ସିରିସା �ା ଏf ନାଗ ୁଗେଣଷ ZUX0638791

�ୀ /139672 50 187 672ୱି ନାରାୟଣାଆqା �ା ୱ ିତ+ିନାଥ LSL1377993

ପ ୁ /140673 49 187 673ଏମ ଏ ଟରାଓ ପି କାନ7 ାମ ୁନାଇଡୁ LSL1379197

�ୀ /140674 45 187 674ଏମ ଚ.+  କାଲା  �ା ଏମ ଏେ ଟ ରାଓ LSL1379148

ପ ୁ /140675 23 187 675ଏf ଅେଶାକ କମୁାର ପି ଏf କାନ7 ାମ ୁନାଇଡୁ ZUX1139005

�ୀ /140676 22 187 676ଏମ ଶିରିଷା ପି ଏମ େଭ ଟ ରାଓ ZUX1148717

�ୀ /141677 55 187 677ଜି େଗୗରି ଆqା �ା ଜି ସତ�ନାରାୟଣା  LSL1378041

ପ ୁ /141678 52 187 678ଜି ସତ�ନାରାୟଣା  ପି ଜି େଜାଗି ନାଇଡୁ ZUX0156604

�ୀ /142679 46 187 679ଜି ପାବ> ତି �ା ଜି ଭାbର ରାଓ OR/12/089/308499

ପ ୁ /142680 27 187 680ଜି ନେର.+ ପି ଜି ଭାbର ରାଓ ZUX0638502

�ୀ /142681 22 187 681ଜୀ ପି ୀ �ା ଜୀ ନେର.+ ZUX1253996

ପ ୁ /142682 58 187 682ଜି ଭାbର ରାଓ ପି ଜି ଆପଲ �ାମି ରାଓ OR/12/089/308498

�ୀ /142683 27 187 683ଜୀ େରଵତୀ �ା ଜୀ ସେୁରଶ ZUX1253988

�ୀ /142684 42 187 684ଆର ସତ�ବତୀ �ା ଆର ଆପଲ ନାଇଡୁ ZUX0728949

ପ ୁ /142685 30 187 685େରrି ଶିବା ପି େରrି ଆପଲ ନାଇଡୁ ZUX0778738

ପ ୁ /142686 29 187 686େଗାଟାପ ୁସେୁରଶ ପି େଗାଟାପ ୁଭାbର ରାଓ ZUX0369330

�ୀ /143687 60 187 687ୱାଇ ସର�ତୀ �ା ୱାଇ ପ+ସାଦ ରାଓ LSL1377969

ପ ୁ /143688 43 187 688ୱାଇ େଗୗରିଶ ର ପି ୱାଇ ପ+ସାଦ ରାଓ ZUX0291054

�ୀ /143689 41 187 689ୱାଇ ଋକଣୁୀ �ା ୱାଇ େଗୗରୀ ଶ ର ରାଓ LSL1381094

�ୀ /143690 39 187 690ୱାଇ ପଦ1 ଜା  ପି ୱାଇ ପ+ସାଦ ରାଓ LSL1381086

�ୀ /144691 85 187 691ଏ ପାରାqା �ା ଏ ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/264441

�ୀ /144692 51 187 692ଏ ସମୁତି �ା ଏ େଗୗରୀ ନାଇଡୁ ZUX1232446

ପ ୁ /144693 58 187 693ଏ େଗୗରି ନାଇଡୁ ପି ଏ ନାରାୟଣା ରାଓ OR/12/089/264442

ପ ୁ /144694 29 187 694ଏରା େଶଖର ପି ଏରା େଗୗରା ନାଇଡ଼ୁ ZUX0453704

ପ ୁ /145695 62 187 695ଇ ଜୟ ନାଇଡୁ ପି ଇ ରାମମZୁ5 ନାଇଡୁ ZUX0156612

ପ ୁ /145696 42 187 696ଇ ଧନୁ=ୟ ପି ଇ ଜୟ ନାଇଡୁ ZUX0156638

�ୀ /145697 40 187 697ଇ ତ+ିନାଥ ପି ଇ ଜୟ ନାଇଡୁ ZUX0771402

ପ ୁ /145698 35 187 698ୱାଇ. ଉେପ.+  ପି ୱାଇ. ମାଧବ ରାଓ ZUX0156653

ପ ୁ /145699 34 187 699ଏQ. ସେନାସ ପ+ମିଲ କମୁାର ପି ଏQ. ଶ ର ରାଓ ZUX0156646

�ୀ /145700 48 187 700ୱାଇ. ଲ01ୀ �ା ୱାଇ. ମାଧବ ରାଓ LSL2642783

�ୀ /145701 29 187 701ୟାଲାକା କtନା େଦବୀ ପି ୟାଲାକା ମାଧବ ରାଓ ZUX0728568

�ୀ /145702 58 187 702ଇ ପାବ> ତି ନାଇଡୁ �ା ଇ ଜୟ ନାଇଡୁ ZUX0156620

ପ ୁ /145703 41 187 703ଇ ତ+ିନାଥ ନାଇଡୁ ପି ଜୟା ନାଇଡୁ LSL2642791

�ୀ /145704 52 187 704ପVୁା=ଳି ପ+ଧାନ �ା ଜଗନ7 ାଥ ପ+ଧାନ ZUX0883413

ପ ୁ /145705 47 187 705ଜି ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଜି ସତ�ମ ରାଓ LSL2642056

�ୀ /145706 42 187 706ଜି ଲ01ୀ ରାଓ �ା ଜି ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ LSL2642403

ପ ୁ /145707 34 187 707ଏନ ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏନେଭ ଟ ରାଓ LSL2642742

ପ ୁ /145708 22 187 708ରିତିଶ ରାଉତ ପି ଦିଲT ିo କମୁାର ରାଉତ ZUX1023431

�ୀ /146709 62 187 709ଏମ ଉଷାରାଣୀ �ା ଏମ କ+ି,ା ପSନାୟକ LSL1377977

ପ ୁ /146710 44 187 710ଏମ ଉମା ମେହଶ ପି ଏମ କ+ି,ା ପSନାୟକ LSL2647352

�ୀ /146711 38 187 711ୟୁ. େମନା  �ା ୟୁ. ମାେଲଶ ZUX0156661

ପ ୁ /146712 70 187 712ଅମ କ+ି,ା ପSନାୟକ ପି ଏମ ଗ�ାଧର ପSନାୟକ ZUX0771394

ପ ୁ /146713 42 187 713ଏମ ମାନପଦ ପSନାୟକ ପି ଏମ କ+ି,ା ପSନାୟକ LSL2642627

�ୀ /146714 39 187 714ଏମ ମାଧରୁୀ ପSନାୟକ �ା ଏମ ୟୁ ଏମ ପSନାୟକ LSL2647345

ପ ୁ /146715 38 187 715ଏମ ନାେଗFର ପSନାୟକ ପି ଏମ କ+ି,ା ପSନାୟକ LSL2642619

�ୀ /146716 37 187 716ଏମ ଶ+ୀେଦବୀ ପSନାୟକ �ା ଏମ ମନ1 ଦା ପSନାୟକ ZUX0527929

�ୀ /146717 28 187 717ଏf V.ନା �ା ଏf ନାେଗFର ପSନାୟକ ZUX0638726

�ୀ /147718 42 187 718ଜି କରୁଣା �ା ଜି େମାହନ ରାଓ LSL2647238

ପ ୁ /147719 38 187 719ଜି ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଜି େସାମଲୁୁ LSL2647501

ପ ୁ /147720 36 187 720ସିଧା ଗ�ା ପି ସିଧା ଗେଣଷ ZUX0637793

ପ ୁ /147721 22 187 721େଗାରିଲା େହମD ରାଓ ପି ଜୀ େମାହନ ରାଓ ZUX1353341

�ୀ /147722 31 187 722ସିଧା ଲତା ପି ସିଧା ଗେଣଷ ZUX0637801

ପ ୁ /147723 50 187 723ଜି େମାହନ ରାଓ ପି ଜି ସମଲୁୁ ରାଓ LSL2647220

ପ ୁ /147724 42 187 724ଜିପ+ସାଦ ରାଓ ପି ଜି ସମଲୁ ରାଓ ZUX0771386

�ୀ /147725 63 187 725କଲ�ାଣୀ ରଥ - ଜି େମାହନ ରାୟ ZUX1169374

�ୀ /147726 33 187 726ସିଧା ସ[�ା ପି ସିଧା ଗେଣଷ ZUX0637785

�ୀ /147727 71 187 727ଇ.ିରା େସଠୀ �ା ବାବୁଲା େସଠୀ ZUX0876268

�ୀ /147728 36 187 728ଜି ଉମାରାଣୀ �ା ଜି ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0637637

�ୀ /148729 45 187 729ଆର ସର�ତୀ �ା ଆର ଏସ ରାଓ LSL1378546

�ୀ /148730 36 187 730ଏ. ଅନୀତା �ା ଏ. ଆuାରାଓ ZUX0156679

ପ ୁ /148731 44 187 731ଆର ଏସ ରାଓ ପି ଆର ଲ01ିନାରାୟଣା ରାଓ ZUX0291062

�ୀ /148732 36 187 732ଆର କ+ ୀ,ା େବଣୀ �ା ଆର ମେହଶ ZUX1138916
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�ୀ /149733 70 187 733ଆର ମହାଲ01ୀ �ା ଆର ଆପଲା�ାମୀ LSL1381003

ପ ୁ /149734 55 187 734ଆର ସରିୁନାରାୟଣା ପି ଆର ଆପାଲା�ାମୀ LSL1379668

�ୀ /149735 50 187 735ଆର ଲ01ି �ା ଆର ସରିୁନାରାୟଣା LSL1378090

�ୀ /149736 45 187 736ଆର େରାହିଣି �ା ଆର ସତ�ନାରାୟଣା LSL1378058

ପ ୁ /149737 43 187 737ଆର ମେହଶ ପି ଆର ଆପାଲୁ �ାମୀ LSL1379627

�ୀ /149738 34 187 738ଆର.ଜି. ଭାରତୀ �ା ଆର.ଜି. ରାଜା ZUX0771188

�ୀ /149739 49 187 739ଆର େଜ�ାତି �ା ଟି ତ+ିନାଥ ZUX0638494

ପ ୁ /149740 24 187 740ରାଉତ କିରନ କମୁାର ମା ଆX େରାହିନି ZUX1189745

�ୀ /150741 52 187 741ବି େଗୗରିଆqା �ା ବି ଚିନ7 ା ରାଓ ZUX0771196

�ୀ /150742 33 187 742ବି. ସେDାଷିନୀ ପି ବି. ଚିନ7 ାରାଓ ZUX0156695

�ୀ /150743 51 187 743ଏଲିଶା ପଜୁାରୀ �ା େସାନୁ ପଜୁାରୀ ZUX0868224

�ୀ /150744 27 187 744ବି. ରାେଜFରୀ ପି ବି. ଆ.ୁ ZUX0454553

ପ ୁ /150745 60 187 745ବି ଚିନ7 ା ରାଓ ପି ବି େପଦା ଆପଲା ରାଓ ZUX0156687

�ୀ /150746 38 187 746ଏନ ସର�ତୀ ରାଓ �ା ଏନ ଦୁଗJ ରାଓ LSL2642650

ପ ୁ /150747 36 187 747ବି ଶ ର ରାଓ ପି ବି ଚୀନା ରାଓ LSL2642577

ପ ୁ /150748 39 187 748ଇv ୁଶିବ ଚରଣ ପି ଇv ୁରାଜା ରାଓ ZUX0953646

�ୀ /150749 37 187 749ଏସ. େହମଲତା �ାମୀ �ା ଏସ. େମାହନ �ାମୀ ZUX0774232

�ୀ /151750 38 187 750ସି ଏଚ ମହାଲ01ି �ା ସି ଏଚ ନରସିଂହ LSL2647246

�ୀ /151751 40 187 751ସି.ଏw.କ+ି,ାେବଣୀ . �ା ସି.ଏw.ସରିୂୟା ରାଓ LSL1380781

ପ ୁ /151752 48 187 752ସି.ଏw.ନରସିଂହ ମZୂୀ ପି ସି.ଏw.ରାମ ମZୂୀ LSL1377159

ପ ୁ /152753 69 187 753ରବୀ.+  ନାଥ ଦାଶ ପି ତ+ିେଲାଚନ ଦାଶ ZUX1247865

ପ ୁ /152754 63 187 754ରମାକାD ଦାଶ ପି େଗାପିନାଥ ଦାଶ ZUX0883496

�ୀ /152755 57 187 755ସେରାଜିନୀ ଦାଶ �ା ରବୀ.+  ନାଥ ଦାଶ ZUX1247881

�ୀ /152756 50 187 756ପVୁା=ଳି ଦାଶ �ା ରମାକାD ଦାଶ ZUX0883488

ପ ୁ /152757 35 187 757ସତ�ବ+ ତ ଦାଶ ପି ରବୀ.+  ନାଥ ଦାଶ ZUX1247915

ପ ୁ /152758 33 187 758ଶେୁଭ.ୁ କମୁାର ଦାଶ ପି ରମାକାD ଦାଶ ZUX0883470

�ୀ /152759 29 187 759ଆରାଧନା ଦାଶ �ା ସତ�ବ+ ତ ଦାଶ ZUX1247931

�ୀ /152760 29 187 760ସଂଗୀତା ଦାଶ �ା ଶେୁଭ.ୁ କମୁାର ଦାଶ ZUX1153287

ପ ୁ /152761 62 187 761ଲାଲ େମାହନ ମିଶ+ ପି ଅଭିମନ� ୁମିଶ+ ZUX1254143

�ୀ /152762 24 187 762ସମୀ0ା ମିଶ+ ପି ଲାଲ େମାହନ ମିଶ+ ZUX1254150

�ୀ /152763 24 187 763ସିNାD ମିଶ+ ପି ଲାଲ େମାହନ ମିଶ+ା ZUX1254077

�ୀ /152764 60 187 764ପ+ତିମା କମୁାରୀ ସାବତ �ା ଲାଲ େମାହନ ମିଶ+ ZUX1254069

ପ ୁ /152765 82 187 765ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମD ପି ଲ01ଣ ସାମD ZUX1247964

�ୀ /152766 70 187 766ଇଂଦିରା ସାମD �ା ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମD ZUX1247980

ପ ୁ /152767 49 187 767ସବୁ+ ତ ସାମD ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମD ZUX1247998

�ୀ /152768 46 187 768ପ+ୀତିନ.ା ସାମD ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମD ZUX1248012

ପ ୁ /152769 40 187 769ପ+ିୟବ+ ତ ସାମD ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମD ZUX1248038

�ୀ /152770 27 187 770ମନୀଷା ସାମD �ା ପ+ିୟବ+ ତ ସାମD ZUX1248053

ପ ୁ /152771 79 187 771ସତ�ନାରାୟଣ ସାମD ପି େଗୗରଚ.+  ସାମD OR/12/089/260082

�ୀ /152772 66 187 772ସରgxxତି ସାମD �ା ତ+ିନାଥ ସାମD ZUX0868240

�ୀ /152773 63 187 773ସତ�ବତି ସାମD �ା ସତ�ନାରାୟଣ ସାମD OR/12/089/260083

ପ ୁ /152774 42 187 774କାଳି ଚରଣ ସାମD ପି ସତ�ନାରାୟଣ ସାମD LSL1377225

�ୀ /152775 36 187 775ରୂେପଶ କମୁାର ସାମD ପି ତ+ିନାଥ ସାମD ZUX0868257

ପ ୁ /152776 68 187 776ତ+ିନାଥ ସାମD ପି ୰େଗୗର ଚ.+  ସାମD ZUX0868232

�ୀ /152777 31 187 777ସସ1 ିତା ସାମD �ା କାଳି ଚରଣ ସାମD ZUX0453712

�ୀ /152778 27 187 778ବନିତା ସେମାD �ା ଶ\ୀ ସାମD ZUX1247956

�ୀ /153779 55 187 779ଏସ ଲ01ି �ା ଏସ ବାବାଜି ରାଓ LSL1468404

ପ ୁ /153780 67 187 780ବାବାଜି ରାଓ ପି ଏସ. ବାସେୁଦବ ରାଓ LSL1452309

�ୀ /154781 64 187 781କିରଣ େଦବୀ �ା ଭୀମଚରଣ ହDାଳ ZUX0156711

ପ ୁ /154782 36 187 782ତାରz େବୖ,ବ ପି େମାନର=ନ େବୖ,ବ ZUX0454769

�ୀ /154783 33 187 783କନିକା େବ,ୖବ �ା ତାରz େବୖ,ବ ZUX0454777

ପ ୁ /154784 54 187 784ହରିପଦ ବାଲା ପି ସତିଶ ଚ.+  ବାଲା ZUX0156745

�ୀ /154785 28 187 785ଏସ ଶ+ୀ ଭାଗ� ପି ଏସ ଭି ଏସ ରଣ କ+ ୀ,ା ZUX0729244

�ୀ /154786 73 187 786{ାନଦାରାଣି ବିFାସ �ା ନିତ�ାନ. ବିFାସ ZUX0659581

ପ ୁ /154787 51 187 787େଦବର=ନ ବିFାସ ପି ନିତ�ାନ. ବିFାସ ZUX0487397

�ୀ /154788 38 187 788ଅ=ନା ବିFାସ ପି େଦବର=ନ ବିFାସ ZUX0487330

ପ ୁ /154789 37 187 789ଆନ. ବିFାସ ପି ମେହନ ବିFାସ ZUX0454439

�ୀ /154790 37 187 790ଆଶାରାଣୀ ବିFାସ ପି ନିତ�ାନ. ବିFାସ ZUX0487405

�ୀ /154791 33 187 791ଶିଲା ବିFାସ �ା ଆନ. ବିFାସ ZUX0454447

ପ ୁ /154792 31 187 792ଧନ=ୟ ବିFାସ ପି ମେହQ ବିFାସ ZUX0454421

ପ ୁ /154793 29 187 793ଗWୁ ସାଗର ହଲବା ମା ସତ�ବତୀ ହଲବା ZUX0453894

ପ ୁ /154794 74 187 794ଭୀମଚରଣ ହDାଳ ପି ବଳରାମ ହDାଳ ZUX0156703
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ପ ୁ /154795 42 187 795ସତ�ନାରାୟଣ ହDାଳ ପି ଭୀମଚରଣ ହDାଳ OR/12/089/306897

ପ ୁ /154796 28 187 796ଆX. ଜି. ଜାନୁ ପି ଆX. ଜି. େକଶଲୁୁ ZUX0453878

ପ ୁ /154797 31 187 797ଜନମ କବି ପି େଜ ବ[ୁ ZUX0729046

�ୀ /154798 33 187 798ବନିତା ଖିଲ �ା ସତ�ନାରାୟଣ ହDାଳ ZUX0156729

ପ ୁ /154799 37 187 799ସ=ୟ କିZ>ନିଆ ପି ହରଷଦ କିZ>ନିଆ ZUX0156737

ପ ୁ /154800 29 187 800ଜି. କ+ ି,ା ପି ଜି. ଆପାଲା କQଡ଼ା ZUX0453852

�ୀ /154801 30 187 801ଆX. ଜି. ଲ01ୀ ପି ଆର. ଜି. େକଶ|ୁ ZUX0454819

ପ ୁ /154802 36 187 802ଆର. ଜି. ରାଜା ପି ଆର. ଜି. େକଶଲୁୁ ZUX0454827

�ୀ /154803 74 187 803ଆX. ଜି. ଶ�ାମଲା �ା ଆର. ଜି. େକଶଲୁୁ ZUX0453860

�ୀ /154804 30 187 804ଜାନମ ସବୁାସିନି �ା େକ କବି ZUX0729038

�ୀ /154805 29 187 805ଆX. ଜି. ସବୁାସିନି ପି ଆX. ଜି. େକଶଲୁୁ ZUX0453886

�ୀ /155806 58 187 806ବାସDୀ ପାଣିଗ+ାହୀ �ା କାଳୀ ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0729129

�ୀ /155807 42 187 807ପ+ମିତା ପାଣିଗ+ାହୀ ପି କାଳି ଚରଣ ପାଣିଗ+ାହୀ LSL1380518

ପ ୁ /155808 40 187 808ପ+ଦୀପ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି କାଳିଚରଣ ପାଣିଗ+ାହୀ LSL1380559

�ୀ /155809 38 187 809ର=ିତା ପାଣିଗ+ାହି �ା ପ+ଦୀପ ପାଣିଗ+ାହି ZUX0312694

ପ ୁ /156810 38 187 810ନେରଶ କମୁାର କଲୁକାରିନି ପି ଵାମନରାଓ କଲୁକାରନି ZUX1353762

�ୀ /158811 64 187 811ଏମ ଲ01ି  �ା ଏମ ଭି ରାବଣା ରାଓ LSL1459080

�ୀ /158812 39 187 812ଏg. ସଯୂ�>କମୁାରୀ ପି ଏg. ନାଗାେରଡି ZUX0156760

�ୀ /158813 37 187 813ଟି. ଲ01ୀ ରାଜୁ �ା ଟି. ଭାbର ରାଜୁ ZUX0156778

ପ ୁ /158814 47 187 814ୟୁ. ମାେଲFର ରାଓ ପି ପି. ଭାଗିରଥି ରାଓ ZUX0528174

�ୀ /159815 30 187 815ଏମ ପାବନୀ �ା ଏମ. ସ ର ରାଓ ZUX0778704

ପ ୁ /160816 47 187 816ଟି ଭାbର ରାଜୁ ପି ଟି େପାଲରାଜୁ ରାଜୁ LSL2656403

ପ ୁ /160817 42 187 817ଏg. ନାଗ େରଡି ପି ଏg. େଭ ଟ େରଡି ZUX0156786

ପ ୁ /161818 68 187 818ଶରତ ଚ.+  େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା ZUX1166149

�ୀ /161819 63 187 819ଯମନୁା େବେହରା ପି ଶରତ ଚ.+  େବେହରା ZUX1154228

�ୀ /161820 26 187 820ପ+ୀୟAଦା ଭS ପି ଚ.ନ ଭS ZUX1151083

ପ ୁ /161821 29 187 821ସବୁ+ ତ ବିRୱାସ ପି ନେରଶ ବିRୱାସ ZUX1148741

�ୀ /161822 25 187 822ବି େହମଲତା �ା େକ ସେDାଷ କମୁାର ZUX1287010

ପ ୁ /161823 35 187 823େକ ବିଜୟ କମୁାର ପି େକ ମେହFର ରାଓ ZUX1286921

�ୀ /161824 83 187 824ଚ.+ମା ମା} �ା େଚତୖନ� ମା} ZUX1248301

�ୀ /161825 44 187 825କମୁଦିୁନୀ ମହାରାଣା �ା ଲ01ୀଧର ମହାରାଣା ZUX1247824

ପ ୁ /161826 25 187 826ସେରାଜ କମୁାର ମହାରାଣା ପି ଲ01ୀଧର ମହାରାଣା ZUX1247857

�ୀ /161827 22 187 827ଅଚ>ନା ମିଶ+ �ା ସରୂଜ କମୁାର ମିଶ+ ZUX1356567

�ୀ /161828 19 187 828ଶାFତୀ ମିଶ+ �ା ଧୀରଜ କମୁାର ପ#ା ZUX1356559

ପ ୁ /161829 27 187 829େପ+ାେମାଦ କମୁାର େମାହାପାତ+ ପି ମନେମାହନ ମହାପାତ+ ZUX1140854

�ୀ /161830 47 187 830ସଜୁାତା ନାୟକ �ା ରାେଜFର ନାୟକ ZUX1247741

ପ ୁ /161831 45 187 831ରାେଜFର ନାୟକ ପି ହରିଶ ଚଂଦ+  ନାୟକ ZUX1247733

�ୀ /161832 20 187 832ଲ01ୀ ରାfଯାଶ+ୀ ନାୟକ ପି ରାେଜFର ନାୟକ ZUX1247717

�ୀ /161833 61 187 833ଶକDୁଳା ନାୟକ �ା ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX1247774

ପ ୁ /161834 48 187 834ରାମଚଂଦ+  ନାୟକ ପି ଆଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX1247782

�ୀ /161835 41 187 835ସେDାଷିନୀ ନାୟକ �ା ରାମଚ.+  ନାୟକ ZUX1247808

ପ ୁ /161836 36 187 836ଟୀ ନିଳକe ପି ଟୀ ଏନ ଚ.+ ZUX1354737

�ୀ /161837 59 187 837ଗୀତା ରାଣୀ ପ#ା �ା ତାରିଣି ଚରଣ ପ#ା ZUX1097146

ପ ୁ /161838 34 187 838ନିେରାଜ କମୁାର ପ#ା ପି ତାରିଣି ଚରଣ ପ#ା ZUX1115476

ପ ୁ /161839 34 187 839ସରୁଜ କମୁାର ପ#ା ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ପ#ା ZUX1171586

ପ ୁ /161840 30 187 840ଧିରଜ କମୁାର ପ#ା ପି ତାରିଣି ଚରଣ ପ#ା ZUX1099076

�ୀ /161841 85 187 841େହମଲତା ପାଣିଗ+ାହି �ା େଗୗରଚ.+  ପାଣିଗ+ାହି LSL1415116

ପ ୁ /161842 56 187 842ପ+ଦିପ ପାଣିଗ+ାହି ପି େଗୗରଚ.+  ପାଣିଗ+ାହି ZUX0487363

ପ ୁ /161843 54 187 843ପ+ସାD ପାଣିଗ+ାହି ପି େଗୗରଚ.+  ପାଣିଗ+ାହି LSL1415140

�ୀ /161844 43 187 844ଦୀପା ପାଣିଗ+ାହି �ା ପ+ଦୀପ ପାଣିଗ+ାହି LSL1415124

ପ ୁ /161845 63 187 845ଅସିତ କମୁାର ପଟନାୟକ - ଲିପିକା ପଟନାୟକ ZUX1354620

�ୀ /161846 60 187 846ଲିପିକା ପଟନାୟକ �ା ଅସିତ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1354372

ପ ୁ /161847 67 187 847ଚ.+  େଶଖର ପାତ+ ପି ଅପନ7 ା ପାତ+ ZUX0883546

�ୀ /161848 62 187 848କଲ�ାଣୀ ପାତ+ �ା ଚ.+  େଶଖର ପାତ+ ZUX0883462

ପ ୁ /161849 30 187 849ଅଭିେଷକ ପାତ+ ପି ଚ.+ େଶଖର ପାତ+ ZUX0883512

ପ ୁ /161850 28 187 850ଆଶିସ ପାତ+ ପି ଚ.+  େଶଖର ପାତ+ ZUX0883538

�ୀ /161851 44 187 851ସଂଜୁ\ା ପSନାୟକ �ା ରାେଜ.+  ପSନାୟକ ZUX0883520

�ୀ /161852 61 187 852ରଇଲା ରଣା �ା ମା~ତି ରଣା ZUX1148840

�ୀ /161853 27 187 853ଶକୁ+ ୀ ରଣା �ା .. .. ZUX1157304

ପ ୁ /161854 44 187 854ଜୁର ସାହୁ ମା ଅରଖିତ ସାହୁ ZUX1354711

ପ ୁ /161855 38 187 855େକ ସେDାଷ କମୁାର ପି େକ ମେହFର ରାଓ ZUX1286897

ପ ୁ /161856 66 187 856ସବୁାସ ଚ.+  ଶତପଥୀ ପି ରାମନାଥ ଶତପଥୀ ZUX1140045
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�ୀ /161857 61 187 857ପ+ଭାଷିନି ଶତପଥୀ �ା ସବୁାସ ଚ.+  ଶତପଥୀ ZUX1140037

�ୀ /161858 35 187 858ଟୀ ସବୂ4> �ା ଟୀ ନିଳକe ZUX1354612

�ୀ /161859 25 187 859ଟି gଵାତୀ ପି ଟି ରାଜୁ ZUX1154350

ପ ୁ /162860 55 187 860ସେDାସ ମହାDି ପି େଗୗରହରି ମହାDି LSL1415611

�ୀ /162861 50 187 861�ରୁପା ମହାDି �ା ସେDାସ କମୁାର ମହାDି LSL1415157

�ୀ /162862 46 187 862ପ+ତିଭା େସଠି ପି େଗାକଳୁା ନ. େସଠି ZUX0728832

ପ ୁ /162863 45 187 863କମଳ ରମଣ େସଠି ମା େଗାକଳୁାନ. େସଠୀ ZUX0156802

ପ ୁ /164864 72 187 864େକ ଆପଲ ନାଇଡୁ ପି େକ ସ�ମ ନାଇଡୁ ZUX0156836

�ୀ /164865 60 187 865େକ ସରୁୁଡି �ା େକ ଆପଲT  ନାଇଡୁ ZUX0156844

ପ ୁ /164866 38 187 866େକ. ରାବଣା ପି େକ. ଆପଲା ନାଇଡ଼ୁ ZUX0291070

�ୀ /164867 36 187 867େକ. ରଜନୀ �ା େକ. ରାବଣା ZUX0291088

ପ ୁ /164868 22 187 868ସାତି ବିେବକାନ. େରଡି ପି ସାତି େଗାପାଳ କୃ,େରଡୀ ZUX1223007

ପ ୁ /167869 39 187 869ଶିବ କମୁାର ପି େକଳୖାଶ ଚ.+  ମହାପାତ+ LSL1415082

ପ ୁ /167870 73 187 870େକଳୖାଶ ଚ.+  ମହାପାତ+ ପି ନିତ�ାନ. ମହାପାତ+ LSL1415074

�ୀ /167871 68 187 871ସକୁାDି ମହାପାତ+ �ା େକଳୖାଶ ମହାପାତ+ LSL1415090

ପ ୁ /168872 62 187 872ଏମ. କ+ ୀ,ା  ପି ଏମ େଗୗରୀ ରାୟ ZUX0778688

ପ ୁ /168873 45 187 873ଶ�ାମସ.ୁର ପ+ଧାନ ପି ପି ବିଜୟ ପ+ଧାନ LSL2642114

�ୀ /168874 57 187 874ଏମ. ରାେଜFରୀ �ା ଏମ. କ+ ୀ,ା ରାଓ ZUX0778787

ପ ୁ /168875 36 187 875ଏମ. ଶ ର ରାଓ ପି ଏମ. କ+ ୀ,ା ରାଓ ZUX0778647

�ୀ /169876 40 187 876ବାସDୀ ସାହୁ �ା ସତ�ନାରାୟଣ ସାହୁ LSL2649507

�ୀ /170877 44 187 877ଝୁନୁ େଜନା �ା ଦିବ� ସିଂ େଜନା LSL1379650

ପ ୁ /171878 65 187 878କମଳ େଲାଚନ ମା�ରିଆ ପି ଉN> ବ ମା�ରିଆ LSL1377282

�ୀ /172879 68 187 879ମଟୁୁଳି ମା�ାରିଆ �ା କମଲ େଲାଚନ ମା�ାରିଆ LSL1377274

ପ ୁ /172880 68 187 880ରଘ ୁମଦୁୁଲି ପି ଦାନ ମଦୁୁଲି LSL1377787

�ୀ /172881 27 187 881ରଶ1 ି ମଦୁୁଲି �ା ରାେଜଶ ମଦୁୁଲି ZUX0953802

ପ ୁ /172882 68 187 882ଖଗ ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାୟକ LSL1377563

�ୀ /172883 68 187 883ମଇନା ନାୟକ �ା ଖଗ ନାୟକ LSL1377571

�ୀ /172884 31 187 884ତାରମଣି ନାୟକ �ା ମ�ଳୁ ନାୟକ ZUX0729095

ପ ୁ /172885 31 187 885ସେDାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜଗନ7 ାଥ ନାୟକ ZUX0291096

�ୀ /173886 40 187 886ସେଦଇ ମଦୁୁଲି �ା ରଘ ୁମଦୁୁଲି LSL1377753

ପ ୁ /174887 78 187 887ବଳରାମ ଜାନି ପି େଚମ ୁଜାନି LSL1379155

�ୀ /174888 69 187 8880ୀରମଣୀ ଜାନି �ା ବଳରାମ ଜାନି LSL1379163

�ୀ /174889 33 187 889ର=ିତା ପ#ା �ା ନୀରଜ କମୁାର ପ#ା ZUX1171594

�ୀ /175890 42 187 890ମାଳିନୀ ମଦୁୁଲି �ା ବୁଦୁରା ମଦୁୁଲି LSL1379734

�ୀ /176891 62 187 891ଯମନୁା ମଦୁୁଲି �ା ନାରାୟଣ ମଦୁୁଲି LSL1377530

ପ ୁ /177892 28 187 892ପ+ଶାD କମୁାର ଖିଆଲ ପି ଇFର ଚ.+  ଖିଆଲ ZUX0453837

ପ ୁ /177893 68 187 893େକଶା ମଦୁୁଲି ପି ସ.ୁର ମଦୁୁଲି LSL1377647

ପ ୁ /177894 38 187 894େଗାବି. ମଦୁୁଲି ପି େକଶା ମଦୁୁଲି ZUX0156885

�ୀ /177895 28 187 895େଗୗରୀ ମଦୁୁଲି �ା େଗାବି. ମଦୁୁଲି ZUX0528182

�ୀ /181896 42 187 896ସନୁାେଦଇ ନାୟକ ପି ଜଗବ[ୁ ନାୟକ LSL1378595

�ୀ /182897 74 187 897ସିମାCଳ ମହାରଣା �ା ପଦ1 ଚରଣ ମହାରଣା OR/12/089/194265

ପ ୁ /182898 55 187 898ରାମଚ.+  ମହାରଣା ପି ପଦ1 ଚରଣ ମହାରଣା LSL1468941

ପ ୁ /182899 53 187 899ଅେଶାକ ମହାରଣା ପି ପଦ1  ଚରଣ ମହାରଣା LSL1451863

�ୀ /182900 47 187 900ସ=\ୁା ମହାରଣା �ା ରାମଚ.+  ମହାରଣା LSL1451871

�ୀ /183901 39 187 901େଜ�ା�୍ନା େଗୗଡ �ା ଜଗଦିଶ େଗୗଡ LSL1451889

�ୀ /184902 39 187 902ସଯୂ�>ମଣୀ ଜାନି �ା ରବି ଜାନି ZUX0291104

�ୀ /185903 41 187 903ମ\ୁା ମଦୁୁଲି �ା ଗରୁୁ ମଦୁୁଲି LSL1451897

�ୀ /186904 38 187 904ରାଜକମୁାରୀ ନାୟକ ପି ରାମଚ.+  ନାୟକ LSL1451905

ପ ୁ /187905 37 187 905ଲଳିତ କମୁାର ବିFାଳ ପି ଉମାକାD ବିFାଳ ZUX0771204

�ୀ /187906 21 187 906ପ+ତି0ା ମାଲପା େରrୀ ପି ବସ ୁେଦଵ ରାଓ ମାଲପା େରrୀ ZUX1354380

�ୀ /187907 23 187 907େଲାପ+ିୟତା ନାୟକ ପି ସିମାCଳ ନାୟକ ZUX1068642

ପ ୁ /187908 28 187 908ମନୁ ପାଇକ ମା େଗୗରୀ ପାଇକ ZUX1148683

�ୀ /187909 62 187 909େକ ବାରା ଲ01ୀ �ା େକ ମେହFର ରାଓ ZUX1287002

ପ ୁ /188910 44 187 910ରାେଜଶ କମୁାର ବାହିନିପତି ପି ଉମାଚରଣ ବାହିନିପତି LSL1451921

�ୀ /188911 35 187 911ଏଜାଲିନ ବାହିନିପତି �ା ରାେଜଶ କମୁାର ବାହିନିପତି ZUX0659599

�ୀ /189912 39 187 912ସେୁଦ,ା ଦଳାଇ �ା ଅେଶାକ କମୁାର ଦଳାଇ LSL2647188

ପ ୁ /189913 48 187 913ଅେଶାକ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ସଉରୀବ[ୁ ଦେଳଇ LSL1451939

ପ ୁ /190914 47 187 914ମେନାର=ନ ଦାଶ ପି ବାଳକୃ, ଦାଶ LSL1451947

�ୀ /191915 37 187 915ଗ�ା େକାଟା �ା ନ. େକାଟା LSL1451962

�ୀ /191916 19 187 916ସମୁନ େକାଟା ପି ନ. େକାଟା ZUX1353754

�ୀ /192917 28 187 917ୟୁ. େକ. େଯା�7ା �ା ୟୁ େକ ଶ+ୀନୁ ZUX0454199

ପ ୁ /192918 64 187 918ରାଜିବ ପା�ି ପି େଗାରା ପା�ି ZUX0156893

15 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାD େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ  �ା0ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /192919 36 187 919ପାବ> ତୀ ପା�ି �ା ରଘମୁଣି ପା�ି ZUX0883421

ପ ୁ /192920 32 187 920ୟୁ. େକ. ଶ+ୀନୁ ପି ୟୁ. େକ. ସିମାCଳ ZUX0454207

ପ ୁ /193921 27 187 921ଟିଲା ହDାଳ ପି ସମରା ହDାଳ ZUX1353614

ପ ୁ /193922 23 187 922ମଦନ କାମଡିୁ ପି ସହେଦବ କାମଡିୁ ZUX1211234

�ୀ /193923 23 187 923ସଷୁମା କାମଡିୁ �ା ମଦନ କାମଡିୁ ZUX1213446

ପ ୁ /193924 39 187 924ଶିବଶ ର ପା�ି ପି ରାଜିବ ପା�ି LSL1468586

�ୀ /193925 34 187 925ସନୁୀତା ପା�ି �ା ଶିବଶ ର ପା�ି ZUX0156901

�ୀ /194926 54 187 926ଫଲୁମଣୀ ପା�ି �ା ରାଜିବ ପା�ି ZUX0156919

ପ ୁ /195927 52 187 927ପ+ସନ7  କମୁାର ବiିଆ ପି ନାଥ ବiିଆ LSL1451988

�ୀ /195928 52 187 928ସଜୁାତା ସାହୁ �ା ପ+ସନ7  କମୁାର ବiିଆ LSL1451970

�ୀ /196929 44 187 929ସ=\ୁା ପ+ଧାନ �ା ପ+କାଶ ପ+ଧାନ LSL2656379

�ୀ /197930 37 187 930ସ[�ାରାଣୀ ପSନାୟକ �ା ଲ01ିନାରାୟଣ ପSନାୟକ ZUX0638833

ପ ୁ /197931 26 187 931ଅଭିଲାଷ ପSନାୟକ ପି ସିବ ପ+ଶାଦ ପSନାୟକ ZUX0729152

�ୀ /197932 84 187 932ଶକDୁଳା ପSନାୟକ �ା ରାଜକିେଶାର ପSନାୟକ ZUX0771212

ପ ୁ /197933 44 187 933ଲ01ୀନାରାୟଣ ପSନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର ପSନାୟକ LSL1469204

�ୀ /199934 37 187 934ପଦ1 ା ପରଜୁଣୀ �ା ହରି ପରଜା LSL1452002

�ୀ /200935 30 187 935ସତ�ପ+ଦା ଦାସ �ା ବାଲାଜୀ ମହାDି ZUX1248251

�ୀ /200936 57 187 936ଲ01ୀ ମହାDି �ା ପ+ଫଲୁT  ମହାDି ZUX1248202

ପ ୁ /200937 52 187 937ପ+ଫଲୁT  ମହାDି - ବାଲାଜୀ ମହାDି ZUX1248186

ପ ୁ /200938 36 187 938ବାଲାଜୀ ମହାDି ପି ପ+ଫଲୁT  ମହାDି ZUX1248228

ପ ୁ /200939 39 187 939କମଳୁୁ ପରଜା ପି ଉN> ବ ପରଜା LSL1452010

�ୀ /200940 37 187 940ଲ01ୀ ପରଜୁଣୀ �ା କମଳୁୁ ପରଜା LSL1452028

�ୀ /201941 38 187 941ଲ01ୀ ପରଜା ପି ଡମ ୁପରଜା ZUX0646950

ପ ୁ /202942 39 187 942ଅଜୁ> ନ େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା ZUX0454249

�ୀ /202943 35 187 943େଜ�ାତି େବେହରା �ା ଅଜୁ> ନ େବେହରା ZUX0454256

�ୀ /202944 35 187 944ସବିତା େବେହରା �ା ପ+କାଶ େବେହରା ZUX0394585

ପ ୁ /203945 54 187 945ସିମାCଳ ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ LSL1452044

�ୀ /203946 44 187 946ଲ01ୀ ନାୟକ �ା ସିମାCଳ ନାୟକ LSL1452051

�ୀ /203947 27 187 947ବ,ୃପ+ିୟା ନାୟକ ପି ସିମାCଳ ନାୟକ ZUX0728758

ପ ୁ /203948 21 187 948ବିକ+ମ ନାୟକ ପି ସିମାCଳ ନାୟକ ZUX1097500

ପ ୁ /204949 55 187 949ଏf. ରାମ େମାହନ ପSନାୟକ ପି ଏf.କୃ,> ମZୂ5 ପSନାୟକ ZUX0454264

ପ ୁ /204950 22 187 950ବିନୟ କମୁାର ପSନାୟକ ପି ଏମ ରାମ େମାହନ ପSନାୟକ ZUX1139948

�ୀ /204951 21 187 951ପ+ିୟ ା ପSନାୟକ ପି ଏମ ରାମ େମାହନ ପSନାୟକ ZUX1139914

�ୀ /204952 44 187 952ଏf. ସାଇଲ01ୀ ପSନାୟକ �ା ଏf. ରାମେମାହନ ପSନାୟକ LSL1452069

ପ ୁ /205953 41 187 953ମେନାହର େପeିଆ ପି ରତନ େପeିଆ LSL1452077

�ୀ /205954 38 187 954ବାସDି େପeିଆ �ା ମେନାହର େପeିଆ LSL1452085

�ୀ /206955 38 187 955ସେରାଜିନି କମାର ପି ଡମ ୁକମାର LSL1452093

ପ ୁ /208956 54 187 956ଗ�ାଧର ଅମାନାତ� ପି େତୖଳ ଅମାନାତ� LSL1452119

�ୀ /208957 47 187 957କନିୁ ଅମାନାତ� �ା ଗ�ାଧର ଅମାନାତ� LSL1452127

ପ ୁ /209958 29 187 958ଏf ଦିଲିପ କମୁାର ପି ଏf େଭ ଟ ରାଓ ZUX0638486

ପ ୁ /209959 27 187 959ଏf ନବିନ ପି ଏf େଭ ଟ ରାଓ ZUX0638478

�ୀ /209960 42 187 960ଏf ପଦମା �ା ଏf େଭେ ଟ ରାଓ ZUX0638452

�ୀ /209961 64 187 961ଏf. ରତ7 f �ା ଏf. ସ.ୁର ରାଓ LSL1452143

ପ ୁ /209962 67 187 962ଏf. ସ.ୁର ରାଓ ପି ଏf ରାମକ+ ୀ,ା ମZୂ>ୀ LSL1452135

ପ ୁ /209963 54 187 963ଏf େଭ ଟ ରାଓ ପି ଏf ଆପାନ7 ା ZUX0638460

ପ ୁ /210964 68 187 964େପ+ମାନ. କାହ7 ୁ ମା ହରି କୃ, କାହ7 ୁ ZUX0454074

ପ ୁ /210965 36 187 965ପ+ଦୀପ କମୁାର କାହ7 ୁ ପି େପ+ମାନ. କାହ7 ୁ ZUX0454850

ପ ୁ /210966 32 187 966ସେDାଷ କମୁାର କାହ7 ୁ ପି େପ+ମାନ. କାହ7 ୁ ZUX0454462

ପ ୁ /210967 77 187 967ଉ�ବଚରଣ ରାଉଳ ପି ଧେନFର ରାଉଳ ZUX0771220

�ୀ /210968 69 187 968ପ+ମିଳା ରାଉଳ �ା ଉN> ବ ରାଉଳ ZUX0638312

ପ ୁ /210969 44 187 969ଶଶୁାD କମୁାର ରାଉଳ ପି ଉN> ବ ରାଉଳ LSL1452150

�ୀ /210970 39 187 970ସଂଜୁ\ା ରାଉଳ �ା ସଶୁାD ରାଉଳ LSL2642445

ପ ୁ /212971 46 187 971ବ+ ଜ େମାହନ ଖରୁା ପି େଗାପିନାଥ ଦୁଗJ LSL2649457

�ୀ /212972 44 187 972ସରୁତି ଖରୁା �ା ବ+ ଜେମାହନ ଖରୁା LSL2649465

ପ ୁ /212973 23 187 973ରାଜକମୁାର ଖରୁା ପି ବ+ ଜେମାହନ ଖରୁା ZUX1083807

�ୀ /214974 71 187 974େବଦିୖ ଭୁମିଆ �ା ଚ.+  ଭୁମିଆ ZUX0638775

�ୀ /215975 20 187 975ନାଲା ଅଂଜଲୀ ପି ଏନ କୃ,ା ରାଓ ZUX1353770

ପ ୁ /215976 37 187 976ଏQ. େଗୗରୀ ଇFର ରାଓ ପି ଏQ. େଭ ଟ ରାଓ LSL1452168

�ୀ /215977 29 187 977ଏQ. ନମିତା �ା ଏQ. େଗୗରୀ ଈFର ରାଓ ZUX0454868

�ୀ /216978 46 187 978ଜAବୁତୀ ଖିଲ �ା ବନମାଳୀ ଖିଲ LSL1452176

�ୀ /217979 41 187 979େଜମା ବିେଶାଇ �ା ଖଗପତି ବିେଶାଇ LSL2642551

ପ ୁ /218980 45 187 980ଅରୁଣ େଗୗଡ ପି ଭଜ େଗୗଡ LSL1468446

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାD େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ  �ା0ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /218981 51 187 981ର ନିଧି େଗୗଡ଼ ପି ଭଜରାମ େଗୗଡ଼ ZUX0454108

�ୀ /218982 44 187 982ଝୁନୁଲତା େଗୗଡ଼ �ା ର ନିଧି େଗୗଡ଼ ZUX0454116

ପ ୁ /218983 22 187 983କାହ7 ା େଗୗଡ ପି ଅରୁଣ େଗୗଡ ZUX1138866

�ୀ /219984 37 187 984ଗ�ା କମାର �ା ଜଗନ7 ାଥ କମାର ZUX0638114

ପ ୁ /219985 38 187 985ଭରତ କମୁାର ମିଶ+ ପି ଖଲି ମିଶ+ LSL1452200

�ୀ /219986 30 187 986ଲିପିକା ମିଶ+ �ା ଭରତ କମୁାର ମିଶ+ ZUX0778662

ପ ୁ /220987 38 187 987ପ4ୂ> ଚ.+  ମହାରଣା ପି ରେମଶ ମହାରଣା LSL1469766

�ୀ /221988 53 187 988ସକୁାDି ମହାରଣା �ା ରେମଶ ମହାରଣା ZUX0659607

ପ ୁ /222989 79 187 989ଏf. େଭେ ଟ ରମଣା ରାଓ ପି ଏf. େଭେ ଟ େଯାଗୀ େଚନୁଲୁ LSL1452226

�ୀ /222990 73 187 990ଏg. ଲ01ୀ �ା ଏg. େଭ ଟ ରମଣା ରାଓ LSL1452218

�ୀ /222991 32 187 991ଏସ ଲତା �ା ଏସ ସତୀଶ ZUX1355270

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବJଚନ ନିମେD ଗ+ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ7  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବJଚନ କମିଶନ ଭାରତ  �ାରା 
ପ+କାଶନ କରାଯାଏ | ପ+େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବJଚନ ପବୂ> ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ  ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରDୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.17 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 -      ଚୁଡାD େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ  �ା0ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /2221 34 187 992ଏସ ଶତୀଶ ବାବୁ ପି ଏସ ବାବୁଜୀ ZUX0291120

ପ ୁ /2232 34 187 993ଦିଲିପ କମୁାର େଦାରା ପି ଅ ଯ�"ମି େଦାରା LSL2650646

#ୀ /2233 27 187 994ପ$ତିମା େଦାରା %ା ଦିଲିପ େଦାରା ZUX0394643

ପ ୁ /2234 27 187 995ଦିପ& େଦାରା ପି ଅ ଯ�"ମୀ େଦାରା ZUX0453787

#ୀ /2235 41 187 996ସି.ଏ(. ଜୟ ି େଦାରା %ା ସି.ଏ(. ନବିନ କମୁାର େଦାରା LSL1452259

#ୀ /2256 40 187 997ସ*+ୁା ପାଣିଗ$ାହୀ %ା ପ$ସା  ୍କମୁା/ ପାଣିଗ$ାହୀ LSL1452267

#ୀ /2277 44 187 998କସମାହାଇମ ବତୀ ପି େକ ସି ଏ1 ରାଓ େରଡି LSL2642700

#ୀ /2278 38 187 999େଗାପି କସନା %ା େକ ଦିେଲ4ର ରାଓ େରଡି ZUX0156927

#ୀ /2279 78 187 1000େକ. େକା5ାଆ7ା ରାଓ %ା େକ. ସରିୁଆ ରାଓ ZUX0774281

ପ ୁ /22710 43 187 1001େକ ଦିେଲ4ର ରାଓ େରଡି ପି େକଏସ ଆର େରଡି ZUX0156935

#ୀ /22811 59 187 1002ସବିତା ପୃ8ି %ା ପ$ତାପ କିେଶାର ପୃ8ି LSL1452291

#ୀ /22812 59 187 1003ଉଷାରାଣୀ େସଠୀ %ା େଗାକଳୁା ନ; େସଠୀ ZUX0527952

#ୀ /23013 37 187 1004ପଦ< ା ନାୟକ %ା ଲେ=ାଦର ନାୟକ ZUX0291138

ପ ୁ /23014 27 187 1005ବୀଣା ପଜୂାରୀ ପି ସଦା ପଜୂାରୀ ZUX0653576

#ୀ /23115 58 187 1006ମାଣିକ ନାୟକ %ା ଧନୁଜ@ ୟ ନାୟକ LSL2647485

ପ ୁ /23116 41 187 1007ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ ପି ଧନୁଯ�@ୟ ନାୟକ LSL2642601

ପ ୁ /23117 39 187 1008ରାମଚ;$  ନାୟକ ପି ଧନୁଜ@ ୟ ନାୟକ LSL2647477

#ୀ /23118 30 187 1009ପBୁା*ଳି ନାୟକ %ା ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ ZUX0453811

ପ ୁ /23219 35 187 1010ସବୁ$ ତ କମୁାର ବଳିଆରସିଂହ ପି ସାର�ଧର ବଳିଆରସିଂହ ZUX0638676

ପ ୁ /23220 46 187 1011ସବୁାସଚ;$  ନାୟକ ପି ରାମଚ;$  ନାୟକ LSL1521053

ପ ୁ /23221 45 187 1012କିେଶାର ଚ;$  ନାୟକ ପି ରାେଜ;$  ନାୟକ LSL1520352

#ୀ /23222 40 187 1013ଜୟ ୀ ନାୟକ %ା କିେଶାର ଚ;$  ନାୟକ LSL1520345

#ୀ /23223 39 187 1014େବଜୖୟ ି ନାୟକ %ା ପ$ଦିE କମୁାର ନାୟକ ZUX0156943

#ୀ /23224 39 187 1015ଶଭୁଲG<ୀ ନାୟକ %ା ସବୁାସଚ;$  ନାୟକ ZUX0156950

ପ ୁ /23325 56 187 1016ଜଗନH ାଥ ନାୟକ ପି େଗାରା ନାୟକ ZUX0778753

#ୀ /23326 48 187 1017ମା�ାମା ନାୟକ %ା ଜଗନH ାଥ ନାୟକ ZUX0771238

ପ ୁ /23427 27 187 1018ମେହଶ କମୁାର ପ5ା ପି ନିଳକJ ପ5ା ZUX0637611

ପ ୁ /23428 27 187 1019ପ$ଫଲୁ କମୁାର ପ5ା ପି ନିଳକJ ପ5ା ZUX0527978

#ୀ /23529 79 187 1020ରମା େଦବୀ %ା ଦିବାକର େସଠି ZUX0638429

ପ ୁ /23530 90 187 1021ଦିବାକର େସଠି ପି ନିଳକJ େସଠି ZUX0638411

ପ ୁ /23531 43 187 1022କାଳିଚରଣ େସଠି ପି ଦିବାକର େସଠି ZUX0638437

#ୀ /23532 32 187 1023ସ*+ୁା େସଠି %ା କାଳିଚରଣ େସଠି ZUX0638445

ପ ୁ /23633 26 187 1024ଶତ$ୁ ଜିତ ମହା ି ପି ଆଲକ ମହା ି ZUX0729087

#ୀ /23634 79 187 1025ପାବ@ ତି ପ5ା %ା ଭୁବେନ4ର ପ5ା ZUX0637876

ପ ୁ /23635 59 187 1026ଭଗବାନ ପ5ା ପି ଭୁବେନ4ର ପ5ା ZUX0637843

#ୀ /23636 58 187 1027ବିLୁ ପ$ିୟା ପ5ା %ା ଭଗବାନ ପ5ା ZUX0637850

ପ ୁ /23637 57 187 1028ବାଳକୃL ପ5ା ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ ପ5ା ZUX0291153

#ୀ /23638 48 187 1029ପ$ତିମା ପ5ା %ା ବାଳକୃL ପ5ା ZUX0291146

ପ ୁ /23639 36 187 1030ନିଳମଣି ପ5ା ପି ପ$ଫଲୁO  ଚ;$  ପ5ା LSL1520485

#ୀ /23640 28 187 1031ନିେବଦିତା ପ5ା ପି ବାଳକୃL ପ5ା ZUX0369207

#ୀ /23641 26 187 1032ଆରାଧନା ପ5ା ପି ବାଳକୃL ପ5ା ZUX0729020

#ୀ /23642 24 187 1033ଭାରତୀ ପ5ା ପି ଭଗବାନ ପ5ା ZUX0871343

#ୀ /23643 24 187 1034ଅ�@ନା ପ5ା ପି ବାଳକୃଷH ପ5ା ZUX1254028

#ୀ /23644 23 187 1035ବ;ନା ପ5ା ପି ବାଳକୃL ପ5ା ZUX1254085

#ୀ /23645 45 187 1036ମାଲପା େରଡି ପ$ମିଳା %ା ମାଲO ାପା େରଡି ବାସେୁଦବ ରାଓ ZUX0774265

ପ ୁ /23646 51 187 1037ମାଲO ାପା େରଡି ବାସେୁଦବ ରାଓ ପି ଏP.ଏ1. ରା7ା ରାଓ ZUX0774273

#ୀ /23747 32 187 1038ସସ<ୀତା କମୁାରୀ ଦାସ %ା ତ$ିନାଥ ପାଣିଗ$ାହି ZUX1254051

#ୀ /23748 50 187 1039ପ$ମିଳା ପାଣିଗ$ାହୀ %ା ଗ�ାଧର ପାଣିଗ$ାହୀ LSL2642478

ପ ୁ /23749 39 187 1040ମୀନେକତନ ପାଣିଗ$ାହୀ ପି ହରିQ;$  ପାଣିଗ$ାହୀ ZUX0156968

#ୀ /23750 38 187 1041ସେ ାସୀ ପାଣିଗ$ାହି %ା ମୀନ େକତନ ପାଣିଗ$ାହି ZUX1254044

1 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ$କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ"ଚନ ଅଧିକାରୀS %ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /23751 37 187 1042ତ$ିନାଥ ପାଣିଗ$ାହୀ ପି ହରିQ;$  ପାଣିଗ$ାହୀ ZUX0156976

ପ ୁ /23752 22 187 1043ସିWାଥ@ ପାଣିଗ$ାହି ପି ଗ�ାଧର ପାଣିଗ$ାହି ZUX1254036

#ୀ /23853 49 187 1044ଶାରଦା ପାଣିଗ$ାହୀ %ା ରବି;$  ପାଣିଗ$ାହୀ LSL2642122

ପ ୁ /23854 47 187 1045ପ$ଶା  ପାଣିଗ$ାହୀ ପି କାଳୀଚରଣ ପାଣିଗ$ାହୀ ZUX0659623

ପ ୁ /23955 38 187 1046ରାମଦାସ କମାର ପି ଡମ ୁକମାର LSL2642767

#ୀ /23956 32 187 1047କସୁମୁା କମାର %ା ରାମଦାସ କମାର ZUX0291179

#ୀ /24057 52 187 1048େଗୗରୀ େଦାରା %ା ଅ ଯ�"ମୀ େଦାରା ZUX1143569

#ୀ /24058 37 187 1049ଗିରିଜା ଜାନୀ %ା େଚତୖନ� ଜାନୀ LSL1520980

#ୀ /24059 36 187 1050କନିୁ ଜାନୀ %ା ମନୁା ଜାନୀ ZUX0156984

ପ ୁ /24060 32 187 1051ଶ�ାମ ଜାନି ପି କୃL ଜାନି ZUX0638163

#ୀ /24061 29 187 1052ସନମତି ଜାନି %ା ଶ�ାମ ଜାନି ZUX0638171

ପ ୁ /24162 36 187 1053ତ$ିେଲାଚନ ପାତ$ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ$ LSL1520675

ପ ୁ /24163 37 187 1054େସୗମ� ରଂଜନ ପାତ$ ପି ପSଜ କମୁାର ପାତ$ LSL1520683

ପ ୁ /24264 37 187 1055ମାଧବ ହ ାଳ ପି ଗରୁୁ ହ ାଳ LSL1520600

#ୀ /24265 28 187 1056ଲାବନ� ହ ାଳ %ା ମାଧବ ହ ାଳ ZUX0728626

ପ ୁ /24366 40 187 1057ଲG<ଣ ଖିଲ ପି ଗ�ାଧର ଖିଲ LSL1520618

ପ ୁ /24367 36 187 1058ପ$େମାଦ ଖିଲ ପି ସମାରା ଖିଲ LSL2642825

#ୀ /24368 34 187 1059ସବିତା ଖିଲ %ା ପ$େମାଦ ଖିଲ ZUX0453654

ପ ୁ /24469 37 187 1060ବ$ ହ< ଦY େଗୗଡ ପି ଉେପ;$  େଗୗଡ LSL2642676

#ୀ /24470 41 187 1061କବିତା ମହାରଣା %ା ଅେଶାକ ମହାରଣା LSL2649473

ପ ୁ /24471 36 187 1062େଶଶେଦବ ମହରାଣା ପି ରେମଶ ମହରାଣା LSL1520667

#ୀ /24572 40 187 1063ଉମZଳା କ�ୁାର %ା ଲG<ଣ କ�ୁାର LSL2647428

ପ ୁ /24673 36 187 1064ଉମାଶSର ପ$ଧାନ ପି େଦବରାଜ ପ$ଧାନ LSL2642684

#ୀ /24874 43 187 1065ରୀନା ମହା ୀ %ା ସଧିୁର ମହା ୀ LSL2642171

ପ ୁ /24875 52 187 1066ମେହ%ର ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ ZUX1356484

#ୀ /24876 47 187 1067ମନୁ ନାୟକ ପି ଗେଣ[ଵର ନାୟକ ZUX1356476

ପ ୁ /24877 25 187 1068ସପନ ନାୟକ ପି ମେହ%ର ନାୟକ ZUX1356500

#ୀ /24878 19 187 1069କବିତା ପାଢ଼ୀ ପି ଜ Ĥଯାଅ ପାଢ଼ୀ ZUX1356468

ପ ୁ /24979 48 187 1070ଅ ଯ�"ମି େଦାରା ପି ନବଘନ େଦାରା ZUX0771261

ପ ୁ /25280 36 187 1071ଶ+ି ସାମ ପି ସତ�ନାରୟଣ ସାମ LSL1520915

#ୀ /25281 28 187 1072ବନିତା ସାମ %ା ଶ+ି ସାମ ZUX1157353

ପ ୁ /25382 37 187 1073ପରମାନ; ଖିନବୁଡି ପି ସନୁାଧର ଖିନବୁଡି LSL1520444

#ୀ /25383 26 187 1074ପଣୁZମା ଖିନବୁଡି %ା ପରମାନ; ଖିନବୁଡି ZUX1161769

ପ ୁ /25484 44 187 1075ଦୁଲO@ ଭ ମହାSଡୁ ପି ନରସିଂହ ମହାSଡୁ LSL2656387

#ୀ /25485 35 187 1076ସର%ତି ମହାSଡୁ %ା ଦୁଲO@ ଭ ମହାSଡୁ ZUX0638650

#ୀ /25486 32 187 1077ହରପ$ିୟା ମହାSଡୁ %ା ଜଶବ  ମହାSଡୁ ZUX0638668

#ୀ /25587 40 187 1078ମିନତୀ ପାଢୀ %ା ରେମଶ ପାଢୀ LSL2647196

#ୀ /25688 80 187 1079ଦଇମ ି ଜାଲା %ା ଭୁଗ ୁଜାଲା ZUX0528141

ପ ୁ /25689 40 187 1080ଦାଶି ଖିଲ ପି େଗାବW@ ନ ଖିଲ ZUX0953752

#ୀ /25690 35 187 1081ବୁଦୁରି ଖିଲ %ା ଦାଶ ିଖିଲ ZUX0953745

ପ ୁ /25791 63 187 1082ମଧସୁଦୁନ ପାତ$ ପି ଇ;$ମଣି ପାତ$ LSL2649523

ପ ୁ /25892 55 187 1083ଶବି ପ$ସାଦ ପaନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ପaନାୟକ ZUX0771345

#ୀ /25893 52 187 1084ମୀନତି ପaନାୟକ %ା ଶବି ପ$ସାଦ ପaନାୟକ ZUX0771352

ପ ୁ /25994 56 187 1085ଭଗବାନ ଗଲରୀ ପି ରଘନୁାଥ ଗଲରୀ LSL2642981

#ୀ /25995 50 187 1086ରାଧାମଣି ଗଲରୀ %ା ଭଗବାନ ଗଲରୀ LSL2642973

#ୀ /25996 29 187 1087ଈ4ରୀ ଗଲରୀ ପି ଭଗବାନ ଗଲାରି ZUX0728667

ପ ୁ /25997 73 187 1088ବଳରାମ ଗେଲରୀ ପି ରଘନୁାଥ ଗେଲରୀ ZUX0157008

#ୀ /25998 57 187 1089କମଳା ଗେଲରୀ %ା ବଳରାମ ଗେଲରୀ LSL2642098

#ୀ /25999 28 187 1090ମମତା କସାଗଡିୁଆ ପି କୃLଚ;$  କସାଗଡିୁଆ ZUX0637645

ପ ୁ /260100 57 187 1091ପି େବରୖୀ ପି ପି ବଳରାମ LSL2642593

#ୀ /260101 45 187 1092ପି ବିଜୟା  %ା ପି େବରୖୀ LSL2642585

ପ ୁ /260102 31 187 1093େକାରଦା େହମ  କମୁାର ପି େକାରଦା ସିଵା ଶଂକର ZUX1353671

ପ ୁ /260103 23 187 1094ଗJିେରଡି ପବନ କମୁାର ପି ପି. େବରୖୀ ZUX1227917

ପ ୁ /260104 23 187 1095ଜି.ପବନ କମୁାର ପି ଜି.ବିେର4ର ରାଓ ZUX1017078

#ୀ /260105 52 187 1096େକାରଦା ଲଳିତା କମୁାରୀ %ା େକାରଦା ସିଵା ଶଂକର ZUX1353648

ପ ୁ /260106 44 187 1097ଏମ ନାଗାରାଜୁ ପି ଏମ ଜାଗା ନାଥ ରାଓ ZUX1226976

#ୀ /260107 37 187 1098ପି. େବବି କମୁାରୀ ନାେୟ/ ପି ପି. କମୁାର ନାେୟ/ ZUX0157016

#ୀ /260108 35 187 1099ପି. େଜ�ାତି ନାେୟ/ ପି ପି. କମୁାର ନାେୟ/ ZUX0157032

#ୀ /260109 33 187 1100ପି. ଉଷା ନାେୟ/ ପି ପି. କମୁାର ନାେୟ/ ZUX0157024

ପ ୁ /260110 32 187 1101ପି. ସେ ାଷ କମୁାର ନାେୟ/ ପି ପି. କମୁାର ନାେୟ/ ZUX0157040

ପ ୁ /260111 22 187 1102ପପୁଲ ଓମପ$କାଶ ପି ପପୁଲ େବରୖୀ ZUX1227909

#ୀ /260112 34 187 1103ଏମ ଶ$ାବଣୀ %ା ଏମ ନାଗରାଜୁ ZUX1227933
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#ୀ /260113 34 187 1104ଏମ ଶ$ାବଣୀ %ା ଏମ ନାଗରାଜୁ ZUX1222975

ପ ୁ /261114 40 187 1105ସନୁା ମଲO ପି ଚ;$  ମଲO ZUX0157057

#ୀ /261115 37 187 1106େଜ�ାତି ମଲO %ା ଚ;$  ମଲO ZUX0157065

ପ ୁ /262116 27 187 1107ମ�ରାଜ ଖରା ପି ବୁଦୁ ଖରା ZUX0778563

ପ ୁ /262117 40 187 1108ହରିହର ନାୟକ ପି ଡ=ରୁ ନାୟକ ZUX0157073

#ୀ /262118 40 187 1109ଶକୁ$ ି ନାୟକ %ା ହରିହର ନାୟକ LSL2647436

ପ ୁ /262119 35 187 1110ତ$ିେଲାଚନ ନାୟକ ମା ଚcା ନାୟକ LSL2642726

#ୀ /262120 33 187 1111ଜମନୁା ନାୟକ %ା କାYିକ ନାୟକ LSL2649499

#ୀ /262121 27 187 1112ରୀନା ନାୟକ %ା ତ$ିଲଚନ ନାୟକ ZUX0778654

ପ ୁ /262122 25 187 1113େଚତୖନ ନାୟକ ପି ଡ=ରୁ ନାୟକ ZUX0778571

ପ ୁ /263123 44 187 1114କମଳ େଲାଚନ ଖିଲ ପି ନିତ�ା ଖିଲ ZUX0937086

#ୀ /264124 29 187 1115ସେନଇ ବାଘ ପି ଦିନୁ ବାଘ ZUX0653626

ପ ୁ /264125 28 187 1116ନକଳୁ ବାଘ ପି ଦିନୁ ବାଘ ZUX0653618

#ୀ /264126 27 187 1117ହିରାବତୀ ବାଘ %ା ନକଳୁ ବାଘ ZUX0653592

#ୀ /264127 27 187 1118ପ$ତିମା ବାଘ %ା ସଦନ ବାଘ ZUX0653600

#ୀ /265128 37 187 1119ବୁଦୁମରୁୁ ଭାଗ�ଲG<ି %ା ବି େଭSଟ ରାବଣା ZUX0637934

#ୀ /265129 77 187 1120ବି ଭା*Gି %ା ବି ମନ< ଥ ରାଓ ZUX0637983

#ୀ /265130 32 187 1121ଲG<ିପ$ିୟା େମାହା ି ପି ବୃ;ାବନ େମାହାନତି ZUX0637942

ପ ୁ /265131 30 187 1122ରବି;$  କମୁାର େମାହା ି ପି ବୃ;ାବନ େମାହା ି ZUX0637959

ପ ୁ /265132 47 187 1123ନୃସିଂହ ପାଣିଗ$ାହି ପି ସବୁାଷ ଚ;$  ପାଣିଗ$ାହି ZUX0637975

#ୀ /265133 41 187 1124ଲG<ି ପାଣିଗ$ାହି %ା ନରସି� ପାଣିଗ$ାହି ZUX0637967

#ୀ /265134 54 187 1125େକ େସାରଜିନି %ା େକ େଭSଟ ରାବଣା ZUX0637991

ପ ୁ /265135 57 187 1126େକ େଭSଟ ରାବଣା ପି େକ ନାରାୟଣ ମYୁZ ZUX0638007

ପ ୁ /266136 42 187 1127ଧନୁଜ@ ୟ ପରଜା ପି ବୁଟି ପରଜା ZUX0637678

#ୀ /417137 20 187 1128ଭବାନୀ ଜାନୀ ମା ଲଳିତା ଜାନୀ ZUX1353705

ପ ୁ /497138 24 187 1129ସମନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ମାଣିକ ମଦୁୁଲି ZUX0883454

ପ ୁ /776139 30 187 1130ରାେଜଶ ମଦୁୁଲି ପି ଡମ ୁମଦୁୁଲି ZUX0953810

#ୀ /999140 27 187 1131େଗୗରୀ ବାଘ ପି କୃL ବାଘ ZUX0778530

#ୀ /999141 24 187 1132ପ$ତିମା ବାଘ %ା ସବନ ବାଘ ZUX1007111

#ୀ /999142 22 187 1133ରଜନି ଦାସ ପି ଶଶିଭୂଷଣ ଦାସ ZUX1171024

ପ ୁ /999143 24 187 1134ଦିଲO ୀପ ଗାଦବା ପି ବିଣା ଗାଦବା ZUX1322049

#ୀ /999144 58 187 1135େପ$ାମଦିନୀ କରସଧୁା ପaନାୟକ %ା ଦୁଗ" ପ$ସାଦ କରସଧୁା ପaନାୟକ ZUX0352195

ପ ୁ /999145 40 187 1136େକ େଦେବଶ କମୁାର ପି େକ ମେହ4ର ରାଓ ZUX1286913

#ୀ /999146 31 187 1137ଏP ଜୟଶ$ୀ ମାେଛପାଲି %ା ଏP ଶ$ୀନିବାସ ମାେଛପାଲି ZUX0368183

ପ ୁ /999147 55 187 1138ଲG<ୀ ଧର ମହାରାଣା ପି ହୃସୀେକଶ ମହାରାଣା ZUX1328145

ପ ୁ /999148 43 187 1139ଲG<ୀ ଧର ମହାରାଣା ପି ହୃସୀେକସ ମହାରାଣା ZUX1355569

#ୀ /999149 55 187 1140ବିLୁପ$ିୟା ମିଶ$ %ା େମାତିଲାଲ ମିଶ$ OR/12/089/252017

ପ ୁ /999150 55 187 1141ନବିନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦ5ପାଣି ନାୟକ ZUX1322114

#ୀ /999151 45 187 1142ସଂଯ+ୁା ନାୟକ %ା ନବିନ କମୁାର ନାୟକ ZUX1322536

ପ ୁ /999152 33 187 1143ସସୁା  ନାୟକ ପି ବାବୁଲା ନାୟକ ZUX1248160

ପ ୁ /999153 22 187 1144ରାମଚ;$  ନାୟକ ପି ପ$ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ZUX1139955

ପ ୁ /999154 55 187 1145ତ$ିନାଥ ପାଣିଗ$ାହି ପି ଆରକ େଚୗଧରୁୀ ZUX1326131

#ୀ /999155 60 187 1146େରାଜିନା ପଟନାୟକ %ା ଗରୁୁ ପ$ସାଦ ପଟନାୟକ LSL1388198

ପ ୁ /999156 28 187 1147େଗୗରବ ପaନାୟକ ପି ଗରୁୁ ପaନାୟକ ZUX0868216

ପ ୁ /999157 72 187 1148େକ ମେହ4ର ରାଓ ପି େକ େଶଷ ଗିରି ରାଓ ZUX1286889

ପ ୁ /999158 49 187 1149ଏମ ଶ$ୀନିବାଶ ରାଓ ପି ଏମ େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0868190

ପ ୁ /999159 22 187 1150ବସ  କମୁାର ସାହୁ ପି ବିପିନ ସାହୁ ZUX1224963

#ୀ /999160 81 187 1151ଏମ ସର%ତୀ %ା ଏମ େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0868208

#ୀ /999161 26 187 1152େକ %ାତୀ %ା େକ େଦେବଶ କମୁାର ZUX1286905

ପ ୁ /999162 43 187 1153ମନୁା ଟାକ$ ୀ ପି ମଦନ ଟାକ$ ୀ ZUX1140003

#ୀ /999163 38 187 1154ଗରୁୁବାରି ଟାକ$ ି %ା ମନୁା ଟାକ$ ି ZUX1139989

ପ ୁ /1111164 25 187 1155ସବୁାସ ଯାନୀ ପି ବି[ଵନାଥ ଯାନୀ ZUX1199488

ପ ୁ /1111165 25 187 1156ବିନାଦ ଜାନୀ ପି ବି[ଵନାଥ ଜାନୀ ZUX1199355

#ୀ /1458166 31 187 1157ଇ ପଦ< ା %ା ଇ ତ$ିନାଥ ନାଇଡୁ ZUX0728907

ପ ୁ /0167 68 187 1158ମକୁ;ୁ ପାଇକ ପି ଭଗବାନ ପାଇକ ZUX1367598

ପ ୁ /00168 18 187 1159ପ$ିଯମ ଭଟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଭଟ ZUX1398023

ପ ୁ /1169 20 187 1160ରୁଦ$  ପ$ସାଦ ସାହୁ ପି ପ$ଭ*ନ ସାହୁ ZUX1399427

ପ ୁ /236170 18 187 1161ସେବ@ [ଵର ପ5ା ପି ଭଗବାନ ପ5ା ZUX1413624

#ୀ /000171 21 187 1162ଭଗବତୀ ଖର %ା କୃL ଖର ZUX1424274

ପ ୁ /73172 51 187 1163ପ$ଭାକର ନାୟକ ପି ଦାମଦର ନାୟକ ZUX0395384

ପ ୁ /73173 53 187 1164ଇ;$  ପ$ଧାନ ପି ତ$ିନାଥ ପ$ଧାନ OR/12/089/276780

ପ ୁ /73174 28 187 1165ବିକାଶ କମୁାର ପ$ଧାନ ପି ଇ;$  ପ$ଧାନ ZUX0460394
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ପ ୁ /73175 74 187 1166େଗାପିନାଥ ସାବତ ପି କୃL ଚ;$  ସାବତ LSL1397892

#ୀ /0176 30 188 1ସଜୁାତା େଗୗଡ ପି ଭାeର ଚଂଦ$  େଗୗଡ ZUX1351014

#ୀ /0177 46 188 2େଜାମନୂା ମଂଦାଧୀ %ା େମନା ରାଓ ମଂଦାଧୀ ZUX1277383

ପ ୁ /00178 65 188 3ପ$ସାଂତ କମୁାର ମିଶ$ ପି ନିଳକJ ମିଶ$ ZUX1317270

#ୀ /00179 57 188 4େସୗଦାମିନୀ େପେତାେଜାଶୀ %ା ପ$ସାଂତ କମୁାର ମିଶ$ା ZUX1320209

ପ ୁ /01180 20 188 5ଶଭୁମ ଭa ପି ବସ  କମୁାର ଭa ZUX1254168

#ୀ /01181 67 188 6ସଶିୁଳା ପaନାୟକ %ା ଏ1 ପ$ତାପ କମୁାର ପaନାୟକ ZUX1273598

ପ ୁ /01182 42 188 7ଏନ ରେମଶ ପତ$ୁ ଡୂ ପି ଏନ େମାହନ ରାଓ ZUX1355163

#ୀ /01183 67 188 8ଏସ ସସୁୀଳା ପଟନାୟକ %ା ପ$ତାପ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1355148

ପ ୁ /01184 50 188 9ଏସ ପ$ତାପ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଏସ ଭି ସି ପଟନାୟକ ZUX1355155

#ୀ /01185 40 188 10ବାଣୀ ପଟନାୟକ %ା ଏସ ପ$ତାପ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1355130

ପ ୁ /01186 50 188 11ଶିବମ ପ$ତାପ କମୁାର - ବାଣି ପaନାୟକ ZUX1273630

ପ ୁ /1187 51 188 12ବସ  କମୁାର ଭa ପି ଲଳିତ େମାହନ ଭa ZUX0453936

#ୀ /02188 40 188 13ବାଣି ପaନାୟକ %ା ଏ1 ପ$ତାପ କମୁାର ପaନାୟକ ZUX1273648

#ୀ /2189 78 188 14ବି ଖିଲ ଇରଲା , %ା ବି. ଏSଟ ରାଓ , OR/12/089/306005

#ୀ /2190 46 188 15ସଜୁାତା ଭa %ା ବସ  କମୁାର ଭa ZUX0454835

ପ ୁ /2191 48 188 16ବି ରାଯ ୁେଦାରା ପି ବି ଏେSଟ ରାଓ ZUX0937094

#ୀ /2192 31 188 17%ପHା ପରଜା ପି ଶକୁ$ ା ପରଜା ZUX0290312

ପ ୁ /2193 46 188 18ବି.ଜଗନାଥ ରାଓ ପି ବି. ଏSଟ ରାଓ OR/12/089/306006

#ୀ /2194 44 188 19ସଂଯ+ୁା ଷଡ�ୀ %ା ରଘନୁାଥ ଷଡ�ୀ OR/12/089/306522

#ୀ /3195 56 188 20ରଦମା ମାଳି %ା ଭ+ ମାଳି OR/12/089/306011

ପ ୁ /3196 38 188 21ପ$ହଲାଦ ମାଳି ପି ନାରାୟଣ ମାଳି OR/12/089/306868

#ୀ /4197 65 188 22ଚfଳା ଜgସନ %ା େକ ବି ବରଗିସ ଜgସନ ZUX0682211

#ୀ /5198 58 188 23ପଦ< ା େଗୗଡୁଣି %ା କୃL ଗଉଡ OR/12/089/306016

#ୀ /6199 55 188 24ଦନାଇ ଗାଦବା %ା ଏକିଲ ଗାଦବା OR/12/089/306014

#ୀ /07200 23 188 25ଲିସା ପରଜା ପି ତାରିଣୀ ପରଜା ZUX1229509

#ୀ /7201 50 188 26ଲG<ି ପରଜା %ା ତାରିଣୀ ପରଜା LSL1378645

ପ ୁ /08202 66 188 27ଅନ  ଚରଣ ରାଜୁ ପି ଲG<ୀନାରାୟଣ ରାଜୁ ZUX0153429

#ୀ /08203 54 188 28ଶ$ୀମତି ସଂଧ�ାରିଣି ରାଜୁ %ା ଅନ  ଚରଣ ରାଜୁ ZUX0153437

ପ ୁ /08204 36 188 29ଅେଲଖ ଚରଣ ରାଜୁ ପି ଅନ  ଚରଣ ରାଜୁ ZUX0153445

#ୀ /08205 35 188 30ମହିମାରାଣି ରାଜୁ ପି ଅନ ଚରଣ ରାଜୁ ZUX0153452

ପ ୁ /8206 32 188 31ସଦା ଜାନୀ ପି େକଶବ ଜାନୀ ZUX0312736

ପ ୁ /8207 41 188 32ଜୟେସନ ମା5ାଦି ପି ନରହରୀ ମା5ାଦି ZUX0728360

ପ ୁ /8208 48 188 33ଦୁଯ�@ ମଦୁୁଲି ପି ଶ$ୀଧର ମଦୁୁଲି ZUX0290320

#ୀ /8209 32 188 34ଗରୁୁବାରୀ ମଦୁୁଲି %ା ସଦା ମଦୁୁଲି ZUX0312744

#ୀ /10210 79 188 35ସଭୁଦ$ ା ମଦୁୁଲି %ା ଝୀତ$ୁ  ମଦୁୁଲି OR/12/089/260236

#ୀ /10211 44 188 36ରଶ<ିତା ପରିଡା %ା ରାମ ଚ;$  ସ;ୁରାଏ ZUX0630699

ପ ୁ /10212 76 188 37େଗାକଳୁ ନ; େସଠୀ ପି କୀY@ନ େସଠୀ ZUX1274729

ପ ୁ /10213 44 188 38ରାମଚ;$  ସ;ୁରରାୟ ପି ଦ5ପାଣି ସ;ୁର ରାୟ ZUX0630939

ପ ୁ /11214 19 188 39ସgଯାସୀ ପରଜା  ପି କମଲୁୂ ପରଜା ZUX1341577

ପ ୁ /11215 40 188 40ସକୁ$ ା ପରଜା ପି ସାଇବ ପରଜା LSL1415207

#ୀ /11216 31 188 41ବାସ ି ପରଜା %ା ଶକୁ$ ା ପରଜା ZUX0454231

ପ ୁ /11217 73 188 42ସିମାfଳ ପaନାୟକ ପି ସୟୁ@ନାରାୟଣ ପaନାୟକ ZUX0778803

ପ ୁ /11218 25 188 43ପଦ< ନ ପଜୁାରୀ ପି େସାମନାଥ ପଜୁାରୀ ZUX0778845

#ୀ /12219 79 188 44କମଳା ମଦୁୁଲି %ା ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି OR/12/089/306042

ପ ୁ /12220 22 188 45ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି ପି ଗରୁୁ ମଦୁୁଲି ZUX1228501

ପ ୁ /12221 53 188 46କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ପି ପଦ<  ନାୟକ ZUX1254804

#ୀ /13222 58 188 47ପାବ@ ତୀ ପରଜା %ା ଲଛୁ ପରଜା OR/12/089/306046

ପ ୁ /13223 38 188 48ଶବି ପରଜା ମା ପାବ@ ତୀ ପରଜା ZUX0728378

ପ ୁ /13224 26 188 49ମନୂା ପରଜା ପି ଲଛୁ ପରଜା ZUX0728386

ପ ୁ /14225 41 188 50ଶବି ପ$ସାଦ ମାଝୀ ପି ଦୟାନିଧି ମାଝୀ ZUX1228378

#ୀ /14226 36 188 51ଲG<ୀ ମାଝି %ା ଶିବ ମାଝି ZUX1228543

ପ ୁ /14227 50 188 52ଡ�ରୁ ମାଳି ପି ଗରୁୁ ମାଳି OR/12/089/306021

#ୀ /14228 50 188 53ଜନମତି ମାଳି %ା ଡ=ରୁ ମାଳି ZUX0155952

#ୀ /14229 42 188 54ମ* ୁମାଳି ପି ମ�ଳା ମାଳି ZUX0727842

#ୀ /15230 26 188 55େଶକ ହସିନ ପି େଶକ ବାଷା ZUX1253772

ପ ୁ /15231 29 188 56ଆକଳୁ େଲାକନାଥ ପି ଏ ରାବଣା ମYୂZ ZUX0727859

#ୀ /15232 25 188 57ମିନି ମଖୁୀ %ା ରବି;$  ନାୟକ ZUX1225663

#ୀ /15233 50 188 58ଗରୁୁବାରି ନାୟକ %ା ବ$ ଜ କିେଶାର ନାୟକ OR/12/089/306028

#ୀ /15234 40 188 59ସର%ତୀ ନାୟକ %ା ପiୂ@ ଚ;$  ନାୟକ LSL1378736

ପ ୁ /15235 38 188 60ପiୁ@ଚ;$  ନାୟକ ପି ଧନୁଜ@ ୟ ନାୟକ OR/12/089/306037

ପ ୁ /15236 32 188 61ଚ;$  େଶଖର ନାୟକ ପି ଜଗନH ାଥ ନାୟକ ZUX0454686

4 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ$କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ"ଚନ ଅଧିକାରୀS %ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /15237 29 188 62ଆଶିଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶିବନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0454124

ପ ୁ /15238 28 188 63ହରିହର ନାୟକ ପି ଜଗନH ାଥ ନାୟକ ZUX0727875

ପ ୁ /15239 24 188 64ରବି;$  ନାୟକ ପି ପiୂ@ଚ;$  ନାୟକ ZUX0883785

ପ ୁ /15240 23 188 65ଶ+ି4ର ନାୟକ ପି ପiୂ@ ଚ;$  ନାୟକ ZUX0953828

#ୀ /15241 25 188 66ଇ4ରୀ ପାତ$ %ା ପେରଶ ପାତ$ ZUX0883744

ପ ୁ /15242 28 188 67େଶ& ରjାନୀ ପି େଶ& ବାଷା ZUX1253780

ପ ୁ /15243 47 188 68େଦବରgଜନ ସାହୂ ପି ଈ[ଵର ଚଂଦ$  ସାହୂ ZUX1224914

#ୀ /15244 36 188 69କାଦ=ିନୀ ସାହୁ %ା େଦବର*ନ ସାହୁ ZUX1225622

#ୀ /15245 45 188 70ଅକଲୁା ସାରଳା %ା ଏ ରାବଣା ମYୂZ ZUX0727867

ପ ୁ /16246 40 188 71ପଦ< ନ ବାଡମ ପି ଦିବାକର ବାଡମ ZUX0155986

#ୀ /16247 27 188 72ଶକ ୁଳା ବାଡାମ ପି ଶକୂ ବାଡାମ ZUX1230150

ପ ୁ /16248 36 188 73ନିଳକJ ବାଡାମା ପି ସକୁ ୁବାଡାମ ZUX0155960

#ୀ /16249 34 188 74ଶକୁ$ ି ବାଡାମା %ା ନିଳକJ ବାଡାମା ZUX0155978

ପ ୁ /17250 71 188 75ଧନ ଗାଦବା ପି ବୁଦରା ଗାଦବା OR/12/089/306866

#ୀ /18251 56 188 76ଚ;$ ମା ଚଲାଣ %ା ଘନ ଚଲାଣ OR/12/089/306053

ପ ୁ /18252 41 188 77ନବୀନ ଚଲାଣ ପି ଘନ ଚଲାଣ LSL1379122

ପ ୁ /18253 39 188 78ଭଗବାନ ଚଲାଣ ପି ଧନ ଚଲାଣ LSL2642189

ପ ୁ /18254 36 188 79େଚ;$ ୀ ଚଲାଣ ପି ଧନ ଚଲାଣ LSL2642213

ପ ୁ /18255 36 188 80କନୁୁ ଚାଲାଣ ପି ଧନ ଚାଲାଣ LSL2642197

#ୀ /18256 35 188 81ବିମଳା ଚଲାଣ %ା େଚ;$ ି ଚଲାଣ ZUX0290346

#ୀ /18257 35 188 82ମିଲି ଚଲାଣ %ା ନବୀନ ଚଲାଣ LSL2642486

#ୀ /18258 34 188 83ଲG<ୀ ଚଲାଣ %ା ଭଗବାନ ଚଲାଣ LSL2642205

ପ ୁ /18259 26 188 84ହରି ହର ଚଲାଣ ପି ଘନ ଚଲାଣ ZUX0953893

ପ ୁ /18260 21 188 85େଲାେକଶ ଚଲାଣ ପି ଘନ ଚଲାଣ ZUX1230093

#ୀ /18261 21 188 86ପଦ< ା ଚଲାଣ ମା ଚ;$ମା ଚଲାଣ ZUX1230051

#ୀ /18262 22 188 87ରାଜେଗଲୀ ଚାଲାଣ ମା ଚଦ$ ମା ଚାଲାଣ ZUX1118876

ପ ୁ /18263 51 188 88ସହେଦବ ଖରା ପି ଘାସି ଖରା LSL2642932

#ୀ /18264 49 188 89ଶକୁ$ ି ଖରା %ା ସହେଦବ ଖରା LSL2642940

ପ ୁ /18265 35 188 90ରାମ ଖରା ପି େମାହନ ଖରା ZUX0290353

#ୀ /18266 33 188 91ସମିୁତ$ ା ଖରା ପି ସହେଦବ ଖରା LSL2642569

#ୀ /18267 30 188 92ସ ଷୀ ଖରା %ା ରାମ ଖରା ZUX0659425

ପ ୁ /18268 24 188 93ଜେଗ4ର ଖରା ପି ସହେଦବ ଖରା ZUX0883777

#ୀ /18269 29 188 94ଭାନୁମତି ଖରା ପି ସହେଦବ ଖରା ZUX0454090

#ୀ /19270 63 188 95ରଦମା ନାୟକ %ା ଶକୁ$ ା ନାୟକ OR/12/089/306054

#ୀ /19271 42 188 96ରୀନା ନାୟକ %ା ମଧ ୁଗାଦବା LSL1381201

#ୀ /19272 42 188 97ଟିନା ନାୟକ %ା ଭିମା ନାୟକ LSL1381193

#ୀ /19273 38 188 98ସବୁi@ ନାୟକ %ା ଭଗବାନ ନାୟକ OR/12/089/306863

ପ ୁ /20274 60 188 99ବଳରାମ ଜାନୀ - ମ�ଳା ଜାନୀ ZUX1228675

ପ ୁ /20275 49 188 100ମ�ଳା ଜାନି ପି ଡିବା ଜାନି ZUX0155994

#ୀ /20276 46 188 101େଗୗରୀ ଜାନି %ା ମ�ଳା ଜାନି ZUX0290361

#ୀ /21277 53 188 102କମଳା ପରଜା %ା ବଳରାମ ପରଜା OR/12/089/306884

ପ ୁ /22278 53 188 103ସେୁରଶ ଦାସ - ଅନିତା ଦାସ ZUX1160985

#ୀ /22279 79 188 104ତୁଳସା ଜାନି %ା ବିର ଜାନି OR/12/089/306061

ପ ୁ /22280 25 188 105ବୁଲୁ ଜାନି ମା ତୁଳସା ଜାନି ZUX1125426

ପ ୁ /22281 37 188 106କାYZକ ନାୟକ ପି େବରୖାଗି ନାୟକ LSL2649481

#ୀ /23282 29 188 107ବୃ;ା ମଦୁୁଲି %ା ଚ;$  ମଦୁୁଲି ZUX0369363

ପ ୁ /24283 54 188 108ସନୁାଧର ଜାନୀ ପି ଚଇତ ଜାନୀ ZUX0453977

ପ ୁ /24284 34 188 109କୃL ଜାନୀ ପି ବଳରାମ ଜାନୀ ZUX0290387

#ୀ /24285 31 188 110ଦିEୀ ଜାନୀ %ା କୃL ଜାନୀ ZUX0290379

ପ ୁ /25286 54 188 111ଗରୁୁବkୁ ଚଲାଣ ପି ହରିବkୁ ଚଲାଣ OR/12/089/306091

#ୀ /25287 49 188 112ଗଲୁଟି ଚଲାଣ %ା ଗରୁୁବkୁ ଚଲାଣ OR/12/089/306092

ପ ୁ /25288 24 188 113ରବି ଚଲାଣ ମା ଗଲୁୁଟି ଚଲାଣ ZUX1119213

#ୀ /25289 22 188 114ଅଂଜଳି ଚଲାଣ ପି ଗରୁୁବkୁ ଚାଲାଣ ZUX1125475

#ୀ /25290 33 188 115ରଶ<ୀ ଜାନୀ - ଗଲୁାଟି ଚାଲାଣ ZUX1125731

ପ ୁ /27291 23 188 116ବଳରାମ ମଦୁଳୀ ପି ଡମ ୁମଦୁୁଲୀ ZUX0953844

ପ ୁ /27292 44 188 117ଅନ କମୁାର ମଲO ିକ ପି େଧାବୁ ମଲO ିକ OR/12/089/306796

ପ ୁ /27293 71 188 118ରବି;$  କମୁାର ମହା ି ପି ଇ;$ ମଣୀ ମହା ି ZUX0454033

ପ ୁ /27294 29 188 119ସବୁ$ ତ କମୁାର ମହା ି ପି ରବି;$  କମୁାର ମହା ି ZUX0454058

ପ ୁ /27295 28 188 120ଜୟେଦବ ମହା ି ପି ରବି;$  କମୁାର ମହା ି ZUX0454066

ପ ୁ /27296 48 188 121ଡ=ରୁଧର ମଦୁୁଲି ପି ସନୁା ମଦୁୁଲି LSL1378470

#ୀ /27297 45 188 122ରମା ମଦୁୁଲି %ା ଡ=ରୁଧର ମଦୁୁଲି LSL1378520

ପ ୁ /27298 54 188 123ପଦ< ାନଵ ପ5ା ପି ପରୁୁେଷାYମ ପ5ା ZUX1298298

5 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ$କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ"ଚନ ଅଧିକାରୀS %ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /27299 49 188 124ସବିତା ପ5ା %ା ପଦ< ନାଭ ପ5ା ZUX1298272

#ୀ /28300 48 188 125ନୀଳା ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ ZUX0290395

ପ ୁ /28301 46 188 126ଦୁେଯ�"ଧନ ଜାନି ପି ମନସାଇ ଜାନି OR/12/089/306893

#ୀ /28302 45 188 127ଜୟ ୀ ଜାନୀ ପି ଦୁେଯ�"ଧନ ଜାନି OR/12/089/306882

#ୀ /28303 26 188 128ଚଦ$ ମା ଜାନୀ ପି ଦୁେଯ�"ଧନ ଜାନି ZUX1127091

#ୀ /28304 21 188 129ସା ି ଲତା ଖିଲ - ରାମ ଖିଲ ZUX1127018

#ୀ /28305 60 188 130ବତୀ ମଦୁୁଲି %ା ମଦନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/306765

#ୀ /29306 62 188 131କମଳା ଜାନି %ା ଧବଲୁ ଜାନି OR/12/089/306094

ପ ୁ /30307 56 188 132ବଳରାମ ପାତ$ ପି ରାମଚ;$  ପାତ$ LSL1378967

#ୀ /31308 41 188 133ପଦ< ା ଜାନି %ା ବଳରାମ ଜାନି LSL2642718

#ୀ /32309 55 188 134ଜମନୁା ଜାନୀ %ା ଡ=ରୁୁ ଜାନୀ ZUX1229400

#ୀ /32310 26 188 135ରାଧା ଜାନି ପି ଡ=ରୁ ଜାନି ZUX1230234

ପ ୁ /32311 21 188 136ସେ ାଷ ଜାନୀ - ବିଜୟ ନାୟକ ZUX1230119

#ୀ /32312 42 188 137ବିମଳା ନାୟକ %ା େସାମାରୁ ନାୟକ OR/12/089/306871

#ୀ /32313 26 188 138ଡମଣିୁ ନାୟକ ପି ବୁଦୁ ନାୟକ ZUX1118959

ପ ୁ /32314 23 188 139ଅଜୟ ନାୟକ ମା ବିମଳା ନାୟକ ZUX1119007

ପ ୁ /32315 23 188 140ବିଜୟ ନାୟକ ପି ସ=ାରୁ ନାୟକ ZUX0953836

#ୀ /32316 58 188 141ଉମା ପaନାୟକ %ା ନରସିଂହ ପaନାୟକ LSL1377548

#ୀ /33317 48 188 142େସା�ାରୁ . %ା ଏସ ରାମଲୁୁ . OR/12/089/306875

#ୀ /33318 70 188 143ମଳୁା ହରିଜନ %ା େଗାବW@ ନ ହରିଜନ OR/12/089/306959

#ୀ /33319 40 188 144ସନିୁତା ହରିଜନ ପି େଗାବW@ ନ ହରିଜନ ZUX0528190

ପ ୁ /33320 31 188 145ବିଭୀଷଣ ହରିଜନ ପି ଉଡୁକଡିୁ ହରିଜନ ZUX0290403

#ୀ /33321 27 188 146ଲG<ୀ ହରିଜନ %ା ବିଭିଷଣ ହରିଜନ ZUX0454363

#ୀ /34322 79 188 147କ;ୁନ ମାଝି %ା ବଳି ମାଝି OR/12/089/306880

ପ ୁ /34323 45 188 148ଘାସିରାମ ମାଝି ପି ମ�ଳୁ ମାଝି LSL2647410

#ୀ /34324 40 188 149େଗୗରି ମାଝି %ା ଘାସିରାମ ମାଝି LSL2642692

ପ ୁ /34325 30 188 150ଗରୁୁନାଥ ମାଝୀ ପି ମ�ୁଳୁ ମାଝୀ ZUX0727883

#ୀ /34326 27 188 151ମାଣିକ ମାଝୀ %ା ଗରୁୁନାଥ ମାଝୀ ZUX0727909

#ୀ /34327 44 188 152ବିମଳା ମଦୂୁଲି - ଦସାଇ ମଦୂୁଲି ZUX1304385

#ୀ /34328 40 188 153ପଦ< ିନୀ ନାୟକ %ା ଜଗନH ାଥ ନାୟକ LSL1376979

ପ ୁ /35329 47 188 154ସାଇବ ମଦୁୁଲି ପି ଘାସି ମଦୁୁଲି OR/12/089/306083

#ୀ /35330 46 188 155କାfନ ମଦୁୁଲି %ା ସାଇବ ମଦୁୁଲି OR/12/089/306084

ପ ୁ /35331 24 188 156କୃL ମଦୁୁଲି ମା କାfନ ମଦୁୁଲି ZUX1125673

#ୀ /35332 23 188 157ଲG<ୀ ମଦୁୁଲି ମା କାfନ ମଦୁୁଲି ZUX1125723

#ୀ /36333 28 188 158ସମିୁତ$ ା ପାଣିଗ$ାହୀ ପି ସିମାfଳ ପାଣିଗ$ାହୀ ZUX0453951

ପ ୁ /36334 39 188 159ସେୁର;$  ପ$ଧାନ ପି େକଶବ ପ$ଧାନ OR/12/089/306794

ପ ୁ /36335 47 188 160ଏନ ଚିଲାକା ରାଓ ପି ପି ଗ�ା ନାଇଡୁ ରାଓ LSL1376995

ପ ୁ /37336 72 188 161ଧନ ଚଲାଣ ପି ହରିବkୁ ଚଲାଣ OR/12/089/306089

ପ ୁ /38337 50 188 162ଜୟରାମ ମଦୁୁଲି ପି ଡମ ୁମଦୁୁଲି OR/12/089/306087

#ୀ /38338 46 188 163ସଭୁଦ$ ା ମଦୁୁଲି %ା ରବି ମଦୁୁଲି ZUX0682229

#ୀ /39339 42 188 164ଡମଣିୁ ମଦୁୁଲି %ା ବୁଡୁ ମଦୁୁଲି LSL1378678

ପ ୁ /39340 41 188 165ବୁଡୁ ମଦୁୁଲି ପି ଡମ ୁମଦୁୁଲି LSL1378413

#ୀ /40341 70 188 166ତିଳYମା ବିେଶାୟି %ା ତିଳ ବିେଶାୟି OR/12/089/306095

#ୀ /41342 72 188 167ଫଲୁମତୀ . %ା ସନିଆ OR/12/089/306096

#ୀ /41343 65 188 168ରାଧିକା . %ା ଘାସି . LSL2642536

#ୀ /41344 29 188 169ପଜୂା ବାଘ %ା ସାଗର ବାଘ ZUX1225713

#ୀ /41345 26 188 170ଚ;$ମା ମଦୁୁଲି ମା ସକୁ$ ୀ ମଦୁୁଲି ZUX1229343

#ୀ /42346 66 188 171େଗୗରି ହରିଜନ %ା ନ; ହରିଜନ LSL2642544

ପ ୁ /42347 44 188 172େଚତୖନ ହରିଜନ ପି ପତି ହରିଜନ ZUX0394502

ପ ୁ /42348 21 188 173ରବି ହରିଜନ ପି େଚତୖନ� ହରିଜନ ZUX1228717

ପ ୁ /42349 55 188 174ସେରାଜକା  ପaନାୟକ ପି ଶ$ୀବl ପaନାୟକ LSL1377001

#ୀ /42350 50 188 175ମିନତୀ ପaନାୟକ %ା ସେରାଜ କା  ପaନାୟକ LSL1377340

ପ ୁ /42351 61 188 176ରାୟ ରାୟ ପି ଭିମ ପ$ଧାନ ZUX0369215

ପ ୁ /44352 60 188 177ଦୁଗ"ପ$ସାଦ ମିଶ$ ପି ପ$ହଲାଦ ମିଶ$ OR/12/089/306103

ପ ୁ /44353 52 188 178ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ$ ପି ଂମେହ4ର ମିଶ$ ZUX0157099

ପ ୁ /44354 48 188 179େହମ  ମିଶ$ ପି ପ$ାଣକୃL ମିଶ$ ZUX0290445

#ୀ /44355 47 188 180ସିତା ମିଶ$ ପି ପ$ହଲାଦ ମିଶ$ OR/12/089/306106

#ୀ /44356 41 188 181ଗିରିଜା ମିଶ$ %ା ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ$ LSL1379718

#ୀ /44357 21 188 182ଅଭିଲିପସା ମିଶ$ ପି େହମ  ମିଶ$ ZUX1125558

#ୀ /44358 19 188 183ଅନିଷା ମିଶ$ ପି େହମ  ମିଶ$ ZUX1352327

#ୀ /44359 44 188 184ଅନିତା ମିଶ$ %ା େହମ  ମିଶ$ ZUX0290452

#ୀ /46360 55 188 185ସେୁଲାଚନା େବେହରା %ା ମରୁଲି େବେହରା OR/12/089/306119

6 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ$କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ"ଚନ ଅଧିକାରୀS %ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /46361 39 188 186ମେହ4ର ନାଇଡ଼ୁ ପି ସନ�ାସୀ ନାଇଡ଼ୁ ZUX0156018

#ୀ /46362 37 188 187ସବିତା ନାଇଡ଼ୁ %ା ମେହ4ର ନାଇଡ଼ୁ ZUX0156000

#ୀ /47363 63 188 188ଡମଣିୁ ଧାକଡ %ା ଧ;ୁୁ ଧାକଡ OR/12/089/306948

#ୀ /47364 22 188 189କାfନ ଧାକଡ - ଡମଣିୁ ZUX1230069

ପ ୁ /47365 25 188 190ମେନାଜ ଧାକଡ ମା ଡମଣୁୀ ଧାକଡ ZUX1023456

#ୀ /47366 49 188 191ନିଳା ପରଜା %ା ଭି�ୁ ପରଜା OR/12/089/306127

#ୀ /48367 40 188 192ରତH  ବାଡାମ %ା ପଦ< ନ ବାଡାମ ZUX1228485

ପ ୁ /48368 48 188 193ରାମଚ;$  ମଦୁୁଲି ପି ଶକୁ$ ା ମଦୁୁଲି OR/12/089/306829

#ୀ /48369 46 188 194ଲG<ୀ ମଦୁୁଲି %ା ରାମଚ;$  ମଦୁୁଲି OR/12/089/306945

ପ ୁ /48370 21 188 195କାହH ୁଚରଣ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ଚ;$  ମଦୁୁଲି ZUX1127133

#ୀ /49371 78 188 196େଗାରି ମଦୁୁଲି %ା ଧନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/306111

#ୀ /49372 55 188 197ଶକୁ$ ୀ ମଦୁୁଲି %ା ସାଧବ ମଦୁୁଲି OR/12/089/306110

#ୀ /49373 22 188 198ସନମତି ମଦୁୁଲି ମା ଶକୁ$ ି  ମଦୁୁଲି ZUX1228733

#ୀ /50374 66 188 199ଗରୁୁବାରି ମଦୁୁଲି %ା ଶକୁ$ୁ  ମଦୁୁଲି OR/12/089/306114

ପ ୁ /50375 39 188 200ଗ�ା ମଦୁୁଲି ପି ଶକୁ$ୁ  ମଦୁୁଲି ZUX0156034

#ୀ /50376 37 188 201ଲG<ୀ ମଦୁୁଲି %ା ଗ�ା ମଦୁୁଲି ZUX0156042

#ୀ /50377 22 188 202ମଣି ମଦୁୁଲି ମା ଗରୁୁବାରି ମଦୁୁଲି ZUX1125848

ପ ୁ /50378 22 188 203ସନ�ାସୀ ମଦୁୁଲି ପି ଗ�ା ମଦୁୁଲି ZUX1230127

ପ ୁ /51379 53 188 204ବାଇଧର କା5ି ପି ଶକୁେଦବ କା5ି OR/12/089/306772

#ୀ /51380 39 188 205ବିମଳା ମଦୁୁଲି %ା ଧନ ମଦୁୁଲି ZUX0156059

ପ ୁ /51381 23 188 206ଧନୁଜ@ ୟ ମଦୁୁଲି ପି ଲG<ୀ ମଦୁୁଲି ZUX1023464

#ୀ /51382 48 188 207ବାସ  କମୁାର ନାୟକ ପି ବାବୁ ନାୟକ OR/12/089/306760

ପ ୁ /51383 69 188 208ରାମଚ;$  ପାଢୀ ପି ସବୁୁWି ପାଢୀ OR/12/089/306771

#ୀ /51384 29 188 209ସୀତା ପରଜା %ା ଧନୁଜ@ ୟ ପରଜା ZUX0394676

#ୀ /53385 56 188 210ସେରାଜନି େବେହରା %ା ରବି;$  େବେହରା OR/12/089/306228

#ୀ /53386 47 188 211ସ*+ୁା େବେହରା %ା ବିଧଭୁୁଷଣ େବେହରା ZUX0528018

#ୀ /53387 46 188 212ଉବ@ ଶୀ େବେହରା %ା ତ$ିନାଥ େବେହରା LSL2647329

ପ ୁ /53388 43 188 213ବିଧଭୁୁଷଣ େବେହରା ପି ଉଦୟନାଥ େବେହରା ZUX0528000

ପ ୁ /53389 39 188 214ରେମଶ େବେହରା ପି ରବି;$  େବେହରା LSL1452317

#ୀ /53390 21 188 215େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ %ା ରେମଶ େବେହରା ZUX1225028

#ୀ /54391 30 188 216ବାସ ି କ�ୁାର %ା େଗାବି; କ�ୁାର ZUX0727917

ପ ୁ /54392 46 188 217ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁର;$  ପ$ସାଦ ନାୟକ LSL1415181

ପ ୁ /54393 39 188 218ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେୁର;$  ପ$ସାଦ ନାୟକ LSL1378751

#ୀ /54394 38 188 219ଭାରତୀ ନାୟକ %ା ସେ ାଷ କମୁାର ନାୟକ ZUX0369231

#ୀ /54395 31 188 220ବିସ< ିତା କମୁାରୀ ନାୟକ %ା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX0727933

ପ ୁ /56396 56 188 221ପSଜ କମୁାର ପାତ$ ପି କରୁଣାକର ପାତ$ OR/12/089/306135

#ୀ /56397 52 188 222ସାବିତ$ି  ପାତ$ %ା ପSଜ ପାତ$ OR/12/089/306883

ପ ୁ /56398 52 188 223ମରୁଲିଧର ପାତ$ ପି କରୁଣାକର ପାତ$ OR/12/089/306137

#ୀ /56399 45 188 224ଦିEୀମୟୀ ପାତ$ %ା ମରୁଲିଧର ପାତ$ OR/12/089/306138

#ୀ /56400 30 188 225ସମZnା ପାତ$ ପି ପSଜ କମୁାର ପାତ$ ZUX0487413

ପ ୁ /56401 35 188 226ଗେଣଶ ସାମଲ ପି ନାସ ୁ@  ସାମଲ LSL2642312

ପ ୁ /57402 79 188 227ଦୁେଯ�"ଧନ ପାଣିଗ$ାହି ପି େମାହନ ପାଣିଗ$ାହି OR/12/089/306146

#ୀ /57403 69 188 228ବାସ ି ପାଣିଗ$ାହି %ା ଦୁେଯ�"ଧନ ପାଣିଗ$ାହି OR/12/089/306147

ପ ୁ /57404 50 188 229ର*ନ ପାଣିଗ$ାହି ପି ଦୁେଯ�"ଧନ ପାଣିଗ$ାହି OR/12/089/306148

ପ ୁ /57405 43 188 230ସଂଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ$ାହୀ ପି ଦୁଯ�@ଧନ ପାଣିଗ$ାହୀ OR/12/089/306895

ପ ୁ /57406 39 188 231ଅଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ$ାହି ପି ଦୁଯ�@ଧନ ପାଣିଗ$ାହି LSL2647378

#ୀ /57407 34 188 232ସk�ାରାଣୀ ପାଣିଗ$ାହି %ା ସ*ୟ ସାହୁ ZUX0728055

ପ ୁ /58408 37 188 233ସିମାfଳ ବିେଷାଇ ପି କoତରୁ ବିେଷାଇ LSL1452333

ପ ୁ /58409 35 188 234ନିଳାfଳ ବିେଶାଇ ପି େକ ବିେଶାଇ LSL2647311

ପ ୁ /58410 76 188 235କoତରୁ ବିେଶାୟୀ ପି ବୃ;ାବନ ବିେଶାୟୀ OR/12/089/306826

#ୀ /58411 60 188 236େଗାମତି ବିେଶାୟୀ %ା କoତରୁ ବିେଶାୟୀ OR/12/089/306827

ପ ୁ /58412 50 188 237ପ$ଦୀପ ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ OR/12/089/306949

#ୀ /59413 67 188 238ମାଣିକ କ�ୁାର %ା ଦୁଃଖ ୁକ�ୁାର OR/12/089/306150

#ୀ /59414 45 188 239େହମଲତା କ�ୁାର %ା ମକର କ�ୁାର LSL1379809

ପ ୁ /59415 40 188 240ମକର କ�ୁାର ପି କମଳୁ କ�ୁାର OR/12/089/306803

ପ ୁ /59416 23 188 241େଚତୖନ� କ�ୁାର ପି ମକର କ�ୁାର ZUX1174077

ପ ୁ /60417 47 188 242କାYZକ କ�ୁାର ପି ମାଧବ କ�ୁାର LSL1377795

#ୀ /60418 47 188 243ଚcା କ�ୁାର %ା କାYZକ କ�ୁାର OR/12/089/306158

ପ ୁ /60419 46 188 244ପଦ< ନ କ�ୁାର ପି ଶକୁ$ ା କ�ୁାର LSL1521301

ପ ୁ /60420 44 188 245ଶିବ କ�ୁାର ପି ମାଧବ କ�ୁାର LSL1379783

#ୀ /60421 41 188 246ଜୟ ି କ�ୁାର %ା ପଦ< ନ କ�ୁାର LSL1521319

#ୀ /60422 40 188 247ମ+ୁାମଣି କ�ୁାର %ା ଶିବ କ�ୁାର LSL1379817
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ପ ୁ /60423 21 188 248ସାଗର କ�ୁାର ପି କାତZକ କ�ୁାର ZUX1254184

#ୀ /61424 47 188 249ଶକୁପ$ିୟା ରାଉତରାୟ %ା ଜିେତ;$  କମୁାର ରାଉତରାୟ LSL2656395

ପ ୁ /61425 47 188 250ଜିେତ;$  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଅକୃର ଚରଣ ରାଉତରାୟ OR/12/089/306161

ପ ୁ /61426 72 188 251ଅକୃର ଚରଣ ରାଉତରାୟ ପି ରୁଷିନାଥ ରାଉତରାୟ OR/12/089/306159

ପ ୁ /61427 44 188 252ଜୟ  କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଅକୃର ଚରଣ ରାଉତରାୟ ZUX0312710

#ୀ /61428 43 188 253ତନୁ ରାଉତରାୟ %ା ଜୟ  କମୁାର ରାଉତରାୟ ZUX0312728

ପ ୁ /61429 41 188 254ରାଜକମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ଅକୃର ଚରଣ ରାଉତରାୟ LSL1378991

#ୀ /61430 39 188 255ସ�ୀତା ରାଉତରାୟ %ା ରାଜକମୁାର ରାଉତରାୟ ZUX0312702

#ୀ /61431 21 188 256ରୀତିପ$ଭା ରାଉତରାୟ ପି ଜିେତ;$  କମୁାର ରାଉତରାୟ ZUX1224989

ପ ୁ /62432 56 188 257ଧୃବ କ�ୁାର ପି ଶ�ାମ କ�ୁାର OR/12/089/306169

#ୀ /62433 55 188 258ଅନୂପମା କ�ୁାର %ା ଧୃବ କ�ୁାର OR/12/089/306170

ପ ୁ /62434 45 188 259ନବିନ କ�ୁାର ପି ଶ�ାମ କ�ୁାର OR/12/089/306172

ପ ୁ /62435 32 188 260କୃL ଚ;$  କ�ୁାର ପି ଧୃବ କ�ୁାର ZUX0156075

ପ ୁ /62436 30 188 261କାହH ୁଚରଣ କ�ୁାର ପି ଧୃବ କ�ୁାର ZUX0454330

#ୀ /62437 27 188 262ରିତା*ଳି କ�ୁାର %ା କୃL ଚ;$  କ�ୁାର ZUX0394635

#ୀ /63438 36 188 263ଡ଼ମଣିୁ େଗୗଡ଼ %ା କମଳେଲାଚନ େଗୗଡ଼ ZUX0157149

#ୀ /63439 31 188 264କମୁାରୀ େଗୗଡ ପି ଲଳିତ େଗୗଡ ZUX0290486

#ୀ /64440 34 188 265ଆରତୀ କମୁାରୀ େଗୗଡ଼ %ା ଆର ଏନ େଗୗଡ଼ ZUX0157156

#ୀ /64441 66 188 266ଭାନୁ ନାୟକ %ା ବି4ନାଥ ନାୟକ OR/12/089/306174

ପ ୁ /64442 38 188 267ଡ=ରୁୁ ନାୟକ ପି ବି4ନାଥ ନାୟକ LSL1377316

#ୀ /64443 27 188 268ଅ=ିକା ନାୟକ ପି ବି4ନାଥ ନାୟକ ZUX0728097

#ୀ /65444 58 188 269ଭଗବତୀ ଗାଦବା %ା ଦାସରଥି ଗାଦବା OR/12/089/306861

ପ ୁ /65445 51 188 270ଡ=ରୁ କମାର ପି ଉWବ କମାର OR/12/089/306176

#ୀ /65446 38 188 271ଲଛମା କମାର ପି ନବିନ କମାର OR/12/089/306862

#ୀ /65447 47 188 272ସନୁା କମାରୁଣି %ା ଡ=ରୁୁ କମାର OR/12/089/306177

#ୀ /66448 60 188 273ଲG<ୀ ବାଘ %ା ଟିେକ4ର ବାଘ OR/12/089/306843

ପ ୁ /66449 39 188 274ଖଗପତି ବିେଶାଇ ପି ସନୁାଧର ବିେଶାଇ OR/12/089/306833

#ୀ /66450 65 188 275ଦଇମତି ଖରା %ା ବୁଦୁ ଖରା OR/12/089/306831

#ୀ /66451 61 188 276ର�ା କ�ୁାର %ା ରାମଚ;$  କ�ୁାର OR/12/089/306179

ପ ୁ /66452 45 188 277ଛବିଲାଲ କ�ୁାର ପି ରାମଚ;$  କ�ୁାର LSL1381045

#ୀ /66453 40 188 278ସବିତା କ�ୁାର %ା ଛବିଲାଲ କ�ୁାର LSL1378017

#ୀ /66454 43 188 279ଭାରତୀ ପ$ଧାନ ପି ମରୁଲିଧର ପ$ଧାନ OR/12/089/306840

#ୀ /66455 65 188 280ହସମତି ସଗରିଆ %ା ଡ=ରୁ ସଗରିଆ OR/12/089/306832

ପ ୁ /67456 53 188 281କମଳୂୁ କ�ୁାର ପି ଗରୁୁ କ�ୁାର OR/12/089/306184

#ୀ /67457 49 188 282ହିରାମଣି କ�ୁାର %ା କମଳୁୁ କ�ୁାର OR/12/089/306185

#ୀ /68458 51 188 283ର*ିତା ପାଢୀ %ା ବିମଳଚ;$  ପାଢୀ OR/12/089/306837

ପ ୁ /68459 51 188 284ବିମଳଚ;$  ପାଢୀ ପି େବବରାଜ ପାଢୀ OR/12/089/306838

#ୀ /69460 43 188 285ଚcା କ�ୁାର %ା ଲବ କ�ୁାର ZUX0937110

#ୀ /69461 34 188 286ମିନତୀ ସାହୁ ପି ବିପିନ ସାହୁ LSL2642148

ପ ୁ /70462 43 188 287ପ$କାଶ ସାହୁ ପି ସିମା ସାହୁ ZUX0290494

#ୀ /70463 35 188 288ଆରତି ସାହୁ ପି ପ$କାଶ ସାହୁ ZUX0290502

ପ ୁ /70464 33 188 289ସେ ାଷକମୁାର ସାହୁ ପି ବିପିନ ସାହୁ LSL2642155

ପ ୁ /70465 25 188 290ଅଜୁ@ ନ ସାହୁ ପି ପ$କାଶ ସାହୁ ZUX1229442

ପ ୁ /71466 27 188 291କମଳ ଦାସ ପି ହରି ଦାସ ZUX0454314

ପ ୁ /71467 25 188 292ଗରୁୁନାଥ ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ ZUX1352350

#ୀ /71468 25 188 293େକ ଜୀ ସାରୀ ପି କମଳ ଦାସ ZUX1352368

ପ ୁ /71469 53 188 294ହରିଦାଶ ପଟନାୟକ ପି ମିନେକତନ ପଟନାୟକ OR/12/089/306195

#ୀ /71470 49 188 295ପାବ@ ତି ପଟନାୟକ %ା ହରିଦାଶ OR/12/089/306196

#ୀ /71471 38 188 296ନୀଳା ସାହୁ %ା ପ$କାଶ ସାହୁ ZUX0290510

ପ ୁ /71472 29 188 297ରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଆଇତା ସାହୁ ZUX0454298

#ୀ /71473 27 188 298ଜାନକୀ ସାହୁ %ା ରାଜ କମୁାର ସାହୁ ZUX0454306

ପ ୁ /73474 53 188 299ରାମଖିଲ ପି ରଘଖିୁଲ LSL2376929

#ୀ /73475 19 188 300ଦିବ�ା ଗାଦବା ପି ଲGଣ ଗାଦବା ZUX1356492

ପ ୁ /73476 35 188 301ସନିୁଲକମୁାର େଗୗଡ ପି ଭାeର େଗୗଡ LSL2642809

ପ ୁ /73477 34 188 302ଶSର େଗୗଡ ପି ଗଂଗାଧର େଗୗଡ LSL2642866

ପ ୁ /73478 34 188 303ଅଜିତକମୁାର େଗୗଡ ପି ପାନା େଗୗଡ LSL2647360

#ୀ /73479 70 188 304ମ+ୁାମଣି ଖରା %ା ଡ଼=ରୁଧର ଖରା OR/12/089/308237

ପ ୁ /73480 56 188 305ପiୁ@ଚ;$  ଖରା ପି ଡ=ରୁଧର ଖରା LSL1370618

#ୀ /73481 50 188 306ପଦ< ା ଖରା %ା ପiୁ@ଚ;$  ଖରା LSL1371285

ପ ୁ /73482 41 188 307ରବି ଖରା ପି ଡ=ରୁଧର ଖରା LSL1370584

ପ ୁ /73483 31 188 308କୃL ଖରା ପି ପiୁ@ ଚ;$  ଖରା ZUX0701623

#ୀ /73484 38 188 309କନିୁ ଖିଲ ପି ରାମ ଖିଲ LSL2376937
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ପ ୁ /73485 57 188 310ବୃ;ାବନ ମହା ି ପି ସଯୁ�@ ନାରାୟଣ ମହା ି ZUX1352442

#ୀ /73486 51 188 311ଗିତା ମହା ି %ା ବୃ;ାବନ ମହା ି ZUX1352475

#ୀ /73487 30 188 312ସରୁଭି ମହା ି ପି ବୃ;ାବନ ମହା ି ZUX0346916

#ୀ /73488 27 188 313ପଲO ଭୀ ମହା ି ପି ବୃ;ାବନ ମହା ି ZUX0638577

#ୀ /73489 24 188 314ପ$ଣଭୀ ମହା ି ପି ବୃ;ାବନ ମହା ି ZUX0943464

ପ ୁ /73490 54 188 315ପ$ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜଗବkୁ ନାୟକ ZUX0156109

ପ ୁ /73491 43 188 316ପ$ଶା କମୁାର ପ$ଧାନ ପି ସଦୁଶ@ନ ପ$ଧାନ LSL2642635

ପ ୁ /73492 40 188 317େକ( ପ$ଧାନ ପି ସଦୁସ@ନ ପ$ଧାନ LSL2642890

#ୀ /73493 31 188 318ସ�ୀତା ପ$ଧାନ %ା K.CH ପ$ଧାନ ZUX1147370

#ୀ /73494 62 188 319ଋତୁପi" ସାହୁ ପି େଗାପୀ ସାହୁ LSL2650596

#ୀ /73495 55 188 320ସର%ତୀ ସାହୁ %ା ପiୁ@ ଚ;$  ସାହୁ ZUX0727024

ପ ୁ /73496 50 188 321ସତ�ନାରାୟଣା ସାହୁ ପି ତ$ିନାଥ ସାହୁ LSL2642320

ପ ୁ /73497 45 188 322ମିଟୁ ସାହୁ ପି ରS ସାହୁ ZUX0454637

#ୀ /73498 43 188 323ସ<ିYZ ସାହୁ %ା ବିେବକ କମୁାର ସାହୁ ZUX0454793

ପ ୁ /73499 42 188 324ନିେତଇ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧି ସାହୁ ZUX0454629

ପ ୁ /73500 39 188 325ପ$ଶା  କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧି ସାହୁ ZUX0454611

#ୀ /73501 36 188 326ରିନା ସାହୁ %ା ମିଟୁ ସାହୁ ZUX0454603

#ୀ /73502 36 188 327ପ$ତିମା ସାହୁ ମା ଋତୁପi" ସାହୁ LSL2650604

ପ ୁ /73503 32 188 328ନୀର*ନ ସାହୁ ପି ନାୟକ ସାହୁ ZUX0728147

#ୀ /73504 30 188 329ବାସ ି ସାହୁ %ା ସେରାଜ ସାହୁ ZUX0727032

#ୀ /73505 27 188 330ମୀନତୀ ସାହୁ %ା ନୀର ସାହୁ ZUX0728154

ପ ୁ /73506 21 188 331େକଦାର ସାହୁ ପି ମିଟୁ ସାହୁ ZUX1174036

#ୀ /74507 55 188 332ମମତା ପ$ଧାନ %ା ମେହ4ର ପ$ଧାନ LSL1378397

ପ ୁ /75508 33 188 333କାଳିଆ ସାହୁ ପି ପ$ଶା  ସାହୁ ZUX0453746

#ୀ /75509 27 188 334ସବିତ୍ା ସାହୁ %ା କାଳିଆ ସାହୁ ZUX0453738

ପ ୁ /75510 58 188 335ଭାeର ସାହୁ ପି ଦ5ପାଣି ସାହୁ LSL1468537

#ୀ /76511 58 188 336କୃLା େବଣୀ ପତି %ା ଚକ$ଧର ପତି LSL1377191

#ୀ /76512 32 188 337%ଗତିକା ପତି ପି ଚକ$ଧର ପତି ZUX0728204

#ୀ /76513 30 188 338ସସ<ିତା ପତି ପି ଚକ$ଧର ପତି ZUX0728170

ପ ୁ /77514 56 188 339ରବି;$  ପାଣିଗ$ାହି ପି ସିମାଦ$ ୀ ପାଣିଗ$ାହି OR/12/089/306213

#ୀ /78515 63 188 340ରମାଲତା ସାହୁ %ା େଗୗରା� ସାହୁ OR/12/089/306216

#ୀ /78516 45 188 341ମନୁଲତା ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ OR/12/089/306217

ପ ୁ /79517 61 188 342ରେମଶ ମହାରଣା ପି ବl ମହାରଣା ZUX0659441

ପ ୁ /80518 23 188 343େଗାପିନାଥ ମହା ି ପି ଶ$ୀନିବାସ ମହା ି ZUX1128933

#ୀ /80519 68 188 344ପାବ@ ତି ମହା ି %ା େଗୗରା� ମହା ି OR/12/089/306221

ପ ୁ /80520 67 188 345େଗୗରା� ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି OR/12/089/306220

ପ ୁ /80521 54 188 346ଶ$ୀନିବାସ ମହା ି ପି ଦିବାକର ମହା ି ZUX0454405

#ୀ /80522 47 188 347ଶା ିଲତା ମହା ି %ା ଶ$ୀନିବାସ ମହା ି ZUX0454413

ପ ୁ /80523 28 188 348େଗାପାଳ କୃL ମହା ି ପି ଶ$ୀନିବାସ ମହା ି ZUX0659458

ପ ୁ /80524 51 188 349ମେହ4ର ପ$ଧାନ ପି େବକୖଂୁଠ ପ$ଧାନ LSL1395441

#ୀ /80525 43 188 350ମ+ୁା ପ$ଧାନ %ା ମାଧବ ପ$ଧାନ ZUX0290528

ପ ୁ /80526 27 188 351ବି4ଜିତ ପ$ଧାନ ପି ମେହ4ର ପ$ଧାନ ZUX0728220

ପ ୁ /81527 54 188 352ଇ4ର ଚ;$  ଖିଆଲ ପି ଶକୁ$ ା ଖିଆଲ LSL1379221

#ୀ /82528 42 188 353ରିତା କମୁାରି ଗଉଡ %ା ମରୁଲିଧର ଗଉଡ OR/12/089/306226

#ୀ /84529 31 188 354ଗୀତା ଖିଲ %ା ଲG<ଣ ଖିଲ ZUX0394411

ପ ୁ /85530 57 188 355ବନମାଳି ଖିଲ ପି ରବି ଖିଲ OR/12/089/306229

ପ ୁ /87531 53 188 356େସାମନାଥ ହ ାଳ ପି ରଘନୁାଥ ହ ାଳ OR/12/089/306966

#ୀ /87532 49 188 357ସେରାଜନି ହ ାଳ %ା େସାମନାଥ ହ ାଳ OR/12/089/306236

ପ ୁ /87533 27 188 358ତ$ିନାଥ ହ ାଳ ପି େସାମନାଥ ହ ାଳ ZUX0454322

ପ ୁ /88534 53 188 359େଗାବି; ହ ାଳ ପି ଶ$ୀଧର ହ ାଳ OR/12/089/306856

#ୀ /88535 49 188 360ରାଧା ହ ାଳ %ା େଗାବି; ହ ାଳ ZUX0937128

#ୀ /88536 28 188 361ସେରାଜୀନି ହ ାଳ ପି େଗାବି; ହ ାଳ ZUX0728261

ପ ୁ /89537 35 188 362େଗାବି; କମୁାର ପି ଜଗବkୁ LSL2642270

#ୀ /89538 52 188 363େଜମାମଣି କ�ାର %ା ଜଗବkୁ କ�ାର OR/12/089/306242

ପ ୁ /89539 60 188 364ଜଗବkୁ କ�ୁାର ପି େବଣଧୁର କ�ୁାର OR/12/089/306241

#ୀ /90540 50 188 365ସବୁi@ କ�ୁାର %ା ଶ�ାମ କ�ୁାର OR/12/089/306916

ପ ୁ /90541 45 188 366ଶ�ାମ ସ;ୁର କ�ୁାର ପି େଚତୖନ କ�ୁାର LSL1377308

#ୀ /91542 57 188 367ହରିେବାଲ କମାର %ା ଡ=ରୁୁ କମାର OR/12/089/306246

#ୀ /91543 45 188 368ସବିତା କମୁାରି କମାର %ା ଲG<ଣ କମାର LSL1378694

ପ ୁ /91544 45 188 369ଲG<ଣ କମାର ପି ଡ=ରୁୁ କମାର OR/12/089/306247

ପ ୁ /91545 38 188 370ସେୁର;$  କମାର ପି ଡମରୁୁ କମାର LSL1378389

ପ ୁ /92546 48 188 371ବୁଦୁ େଦାେଳଇ ପି େଗାରା େଦାେଳଇ ZUX0728287
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#ୀ /92547 40 188 372େକାେତାକି େଦାେଳଇ %ା ବୁଦୁ େଦାେଳଇ ZUX0728295

ପ ୁ /92548 52 188 373ମାଧବ ହ ାଳ ପି ଶ�ାମ ହ ାଳ OR/12/089/306252

#ୀ /92549 43 188 374ବଇେଦଇ ହ ାଳ %ା ଭଗବାନ ହ ାଳ OR/12/089/306842

#ୀ /92550 42 188 375ସମିୁତ$ ା ହ ାଳ %ା ମାଧବ ହ ାଳ LSL1378686

ପ ୁ /92551 35 188 376ଡ=ରୁଧର କମାର ପି ବୃ;ାବନ କମାର ZUX0312785

#ୀ /92552 40 188 377ପିତବାସ ମାଝି ପି ସମରା ମାଝି ZUX0728410

#ୀ /92553 36 188 378ଚcା ମାଝି %ା େଗାବି; ହ ାଳ ZUX0728402

#ୀ /92554 26 188 379ସାବିତ$ୀ ମାଝି ପି ସମରା ମାଝି ZUX0728394

ପ ୁ /92555 21 188 380ପୀତବାସ ମାଝି - ସ=ାରୀ ମାଝି ZUX1228642

ପ ୁ /92556 29 188 381ଗେଣଶ ପ$ଧାନ ପି ମାଧବ ପ$ଧାନ ZUX0454215

#ୀ /92557 37 188 382ଧନାଇ ପଜୂାରୀ %ା ଦିନବkୁ ପଜୂାରୀ ZUX0728311

#ୀ /93558 65 188 383ଯମନୁା ଗଉଡ %ା ଭଗବାନ ଗଉଡ OR/12/089/306256

#ୀ /93559 40 188 384ଚ;$ ମା ଗଉଡ %ା େକୖଳାସ ଗଉଡ OR/12/089/306814

ପ ୁ /94560 60 188 385ଭଗବାନ କ�ୁାର ପି କମଳୁ କ�ୁାର OR/12/089/306964

#ୀ /94561 53 188 386ରୁକଣୁା କ�ୁାର %ା ଭଗବାନ କ�ୁାର OR/12/089/306261

ପ ୁ /94562 39 188 387ବଳରାମ କ�ୁାର ପି ଭଗବାନ କ�ୁାର LSL1381284

#ୀ /94563 31 188 388େସHହଲତା କ�ୁାର %ା ବଳରାମ କ�ୁାର ZUX0527994

#ୀ /95564 53 188 389ବୁଟକି କ�ୁାର %ା ଧନୁଜୟ କ�ୁାର OR/12/089/306263

ପ ୁ /95565 32 188 390ପiୂ@ଚ;$  କ�ୁାର ପି କମଳୁୁ କ�ୁାର ZUX0156133

#ୀ /95566 27 188 391ପ$ତିମା କ�ୁାର %ା ଜଗବ;ୁ କ�ୁାର ZUX1146810

ପ ୁ /95567 25 188 392ଜଗବkୁ କ�ୁାର ପି ଧନୁୟ�@ୟ କ�ୁାର ZUX1174101

ପ ୁ /97568 39 188 393ଅେଶାକକମୁାର େଗୗଡ ପି ତ$ିନାଥ େଗୗଡ OR/12/089/306804

ପ ୁ /97569 82 188 394େଦବରାଜ ପ$ଧାନ ପି ଶା  ପ$ଧାନ OR/12/089/306873

#ୀ /97570 65 188 395ଉବ@ ଶି ପ$ଧାନ %ା େଦବରାଜ ପ$ଧାନ OR/12/089/306267

ପ ୁ /97571 41 188 396ଶିବଶSର ପ$ଧାନ ପି େଦବରାଜ ପ$ଧାନ LSL1377845

#ୀ /97572 35 188 397ସେରାଜିନୀ ପ$ଧାନ %ା ଶିବଶSର ପ$ଧାନ ZUX0487389

ପ ୁ /98573 75 188 398ସନୁ ମାଝି ପି ଗରୁୁ ମାଝି OR/12/089/306269

ପ ୁ /98574 51 188 399ମ�ଳା ମାଝି ପି ସନୁ ମାଝି LSL1468529

#ୀ /99575 47 188 400ଚcା କମାର ପି ବଳରାମ ଖରା OR/12/089/306275

#ୀ /99576 60 188 401ରମା ଖରା %ା ବଳରାମ ଖରା OR/12/089/306276

ପ ୁ /99577 50 188 402ଲବ ଖରା ପି ବଳରାମ ଖରା LSL1380534

ପ ୁ /100578 57 188 403ସେୁର;$  କମୁାର ଦାସ ପି ଦିବାକର ଦାସ ZUX0454538

#ୀ /100579 44 188 404ରିନାବାଳା ଦାସ %ା ସେୁର;$  କମୁାର ଦାସ ZUX0454546

ପ ୁ /100580 66 188 405ରାଧାେମାହନ ଦାଶ ପି ଦାେମାଦର ଦାଶ LSL1377050

ପ ୁ /100581 57 188 406ବି4ର*ନ ଦାଶ ପି ବାମେଦବ ଦାଶ ZUX0157107

#ୀ /100582 52 188 407ପBୁା*ଳି ଦାଶ %ା ରାଧାେମାହନ ଦାଶ LSL1379189

#ୀ /100583 52 188 408ତYtମସୀ ଦାଶ %ା ବି4ର*ନ ଦାଶ ZUX0157115

ପ ୁ /100584 35 188 409ଶ$ୀକା  ଦାଶ ପି ରାଧା ମହନ ଦାଶ ZUX0156141

#ୀ /100585 32 188 410ମହାଲଷ<ୀ ଦାଶ %ା ଶ$ୀକା  ଦାଶ ZUX0727784

ପ ୁ /100586 23 188 411ସକୁା  ଦାଶ ପି ରାଧା େମାହନ ଦାଶ ZUX0953851

#ୀ /100587 38 188 412ସେ ାଷିନୀ ପ5ା %ା ହାଡ଼ବିkୁ ଦାଶ ZUX0454397

ପ ୁ /100588 39 188 413ବିଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ଲG<ଣ େସଠୀ ZUX0454652

ପ ୁ /100589 50 188 414େଦବି ପ$ସାଦ ତ$ିପାଠୀ ପି ଲG<ଣ ତ$ିପାଠୀ OR/12/089/306438

ପ ୁ /101590 43 188 415ହିମାଂଶ ୁେଶଖର େଗୗଡ ପି ସେୁରଶ ଚ;$  େଗୗଡ LSL1378603

ପ ୁ /101591 31 188 416ଏସ େଭSେଟଶ ପି ଏସ ବାବୁଜୀ ZUX0290544

ପ ୁ /102592 35 188 417ଲG<ଣ ପaନାୟକ ପି ଭୀମ ପaନାୟକ LSL2650638

ପ ୁ /103593 42 188 418କାମେଦବ େଗୗଡ ପି ଗରିବ େଗୗଡ OR/12/089/306876

#ୀ /104594 54 188 419େଗୗରୀ ଚଲାଣ %ା ଚ;$େଶଖର ଚଲାଣ OR/12/089/306285

ପ ୁ /104595 38 188 420େଚତୖନ� ଚଲାଣ ପି ଚ;$  େଶଖର ଚଲାଣ LSL1378405

#ୀ /104596 28 188 421ଧେନ4ରୀ uଲାଣ %ା େଚତୖନ� ଚଲାଣ ZUX0453753

#ୀ /105597 66 188 422କମଳା ଚଲାଣ %ା ରୁପଧର ଚଲାଣ OR/12/089/306295

ପ ୁ /105598 56 188 423େଦବ ଚଲାଣ ପି ରୁପଧର ଚଲାଣ OR/12/089/306296

ପ ୁ /105599 47 188 424ରଘନୁାଥ ଚଲାଣ ପି ଜଗନH ାଥ ଚଲାଣ OR/12/089/306293

#ୀ /105600 46 188 425ଦେନଇ ଚଲାଣ %ା ଯଗୁଳ ଚଲାଣ OR/12/089/306813

#ୀ /105601 46 188 426ଲଳିତା ଚଲାଣ ପି ରଘନୁାଥ ଚଲାଣ OR/12/089/306815

#ୀ /105602 46 188 427େଦପୖତୀ ଚଲାଣ %ା େଦବ ଚଲାଣ OR/12/089/306816

ପ ୁ /105603 42 188 428ରେମଶ ଚଳାଣ ପି ରୁପଧର ଚଳାଣ ZUX0290551

#ୀ /105604 40 188 429ସନିୁତା ଚଲାଣ %ା ରେମଶ ଚଲାଣ LSL1379775

ପ ୁ /105605 39 188 430ପଶ ୁ@ରାମ ଚଲାଣ ପି ଜଗନH ାଥ ଚଲାଣ LSL1379031

ପ ୁ /105606 32 188 431େଚତୖନ ଚଳାଣ ପି ରୁପଧର ଚଳାଣ ZUX0156158

ପ ୁ /105607 30 188 432ମେହ4ର uଲାଣ ମା ଭଗବତୀ uଲାଣ ZUX0454348

#ୀ /105608 29 188 433ଲଲିତା uଲାଣ %ା ପଶ ୁ@ରାମ uଲାଣ ZUX0454355
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#ୀ /105609 27 188 434ପ$ମିଳା ଚଲାଣ %ା ମେହ4ର ଚଲାଣ ZUX0727826

#ୀ /105610 25 188 435ମଦନା ବତୀ ଚଲାଣ %ା େଚତୖନ� ଚଲାଣ ZUX0883751

#ୀ /106611 45 188 436ତୁଳସି ନାୟକ %ା ଉଦୟ ନାୟକ LSL1378702

#ୀ /107612 54 188 437କମଳା କମାର %ା ଡମ ୁକମାର ZUX0156166

ପ ୁ /107613 48 188 438ଡ=ରୁୁଧର କମାର ପି ମ;ର କମାର ZUX0290569

ପ ୁ /107614 31 188 439ପଦ< ନ କମାର ପି ଡମ ୁକମାର ZUX0290577

ପ ୁ /108615 50 188 440ସନାତନ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ LSL1381144

ପ ୁ /108616 48 188 441ମଦନ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ LSL1379593

#ୀ /108617 45 188 442ରାମା ନାୟକ %ା ମଦନ ନାୟକ LSL1379601

ପ ୁ /108618 43 188 443ସହେଦବ ନାୟକ ପି ଦୀନବkୁ ନାୟକ ZUX0290593

#ୀ /108619 42 188 444ଜମନୁା ନାୟକ %ା ସନାତନ ନାୟକ LSL1379619

#ୀ /108620 38 188 445ପଦ< ା ନାୟକ %ା ସହେଦବ ନାୟକ ZUX0290585

ପ ୁ /108621 24 188 446ହରିହର ନାୟକ ପି ସନାତନା ନାୟକ ZUX1125491

#ୀ /108622 36 188 447ପଦ< ା ପାଇକ %ା ନରସିଂହ ପାଇକ ZUX0528091

#ୀ /110623 58 188 448ଶା ିଲତା ଗଉଡ %ା ସେୁରଶ ଗଉଡ OR/12/089/306312

ପ ୁ /110624 28 188 449ଅନିଲ କମୁାର େଗୗଡ଼ ପି ସେୁରଶ ଚ;$  େଗୗଡ଼ ZUX0454660

#ୀ /110625 24 188 450ଗ�ତ$ୀ େଗୗଡ %ା ଡି ଡି େଗୗଡ ZUX1228402

ପ ୁ /111626 27 188 451ସଂଜୟ କମୁାର େଗୗଡା ପି ସରତ କମୁାର େଗୗଡା ZUX0727792

ପ ୁ /111627 31 188 452ସାଗର ବାଘ ପି ମଦନ ବାଘ ZUX1224948

ପ ୁ /111628 35 188 453ଉଦୟଭାନୁ ବାଣଆୁ ପି ସଦାଶିବ ବାଣଆୁ LSL2642288

ପ ୁ /111629 62 188 454ଭାeର ଚ;$  ଗଉଡ ପି ବାଉରିବkୁ ଗଉଡ OR/12/089/306309

#ୀ /111630 52 188 455ସବିତା ଗଉଡ %ା ଭାeର ଗଉଡ OR/12/089/306310

ପ ୁ /111631 33 188 456େଦବଦY େଗୗଡ଼ ପି ଉେପ;$  େଗୗଡ଼ ZUX0156216

ପ ୁ /111632 53 188 457ଶରତଚ;$  େଗୗଡ ପି ଦ5ପାଣି େଗୗଡ LSL1379213

ପ ୁ /111633 48 188 458ଅେସାକ କମୁାର େଗୗଡ ପି କୀY@ନ େଗୗଡ ZUX0290619

#ୀ /111634 47 188 459ରାଣୀ େଗୗଡ %ା ଶରତଚ;$  େଗୗଡ LSL1379114

#ୀ /111635 40 188 460ସନିୁତାକମୁାରୀ େଗୗଡ %ା ସେ ାଷକମୁାର େଗୗଡ LSL1378629

#ୀ /111636 38 188 461ରଶ<ୀତା େଗୗଡ ପି ଭାeରଚ;$  େଗୗଡ LSL1378611

#ୀ /111637 27 188 462ରିSି େଗୗଡ %ା ସଦାନ; େଗୗଡ ZUX0727800

#ୀ /111638 26 188 463ମିନତି େଗୗଡ ପି ରାେଧଶ�ାମ େଗୗଡ ZUX0727818

ପ ୁ /111639 57 188 464ରାେଧଶ�ାମ େଗୗଡ଼ ପି ନିରାକାର େଗୗଡ଼ ZUX0454728

#ୀ /111640 49 188 465େଗାଲାପ େଗୗଡ଼ %ା ରାେଧଶ�ାମ େଗୗଡ଼ ZUX0454736

ପ ୁ /111641 40 188 466ସଦାନ; େଗୗଡ ପି ରେମଶ ଚ;$  େଗୗଡ ZUX1228683

ପ ୁ /111642 24 188 467ଅଜୟ େଗୗଡ ମା ରାଣୀ େଗୗଡ ZUX1229459

ପ ୁ /111643 27 188 468ର*ିତ ସାହୁ ପି ରେମଶ ସାହୁ ZUX1147198

#ୀ /111644 24 188 469ସାଗରୀକା ସାହୁ %ା ର*ିତ ସାହୁ ZUX1147164

ପ ୁ /111645 24 188 470ରବି ସାହୁ ପି ରେମଶ ସାହୁ ZUX1147404

ପ ୁ /112646 63 188 471ଉେପ;$  ଗଉଡ ପି ରଘନୁାଥ ଗଉଡ OR/12/089/306305

#ୀ /112647 56 188 472ସକୁା ି ଗଉଡ %ା ଉେପ;$  ଗଉଡ OR/12/089/306306

ପ ୁ /112648 50 188 473ପୀତବାସ ଗଉଡ ପି ରଘନୁାଥ ଗଉଡ OR/12/089/306807

ପ ୁ /112649 29 188 474ଶବିଦY େଗୗଡ ପି ଉେପ;$  େଗୗଡ ZUX0369249

ପ ୁ /113650 58 188 475ଚିYର*ନ ଗଉଡ ପି ଲି�ରାଜ ଗଉଡ OR/12/089/306307

#ୀ /113651 38 188 476କନିୁ ଗଉଡ %ା ପ$ଶା କମୁାର ଗଉଡ ZUX0659474

#ୀ /113652 50 188 477ଭଗ�ଲତା େଗୗଡ %ା ଚିYର*ନ େଗୗଡ OR/12/089/306308

ପ ୁ /113653 33 188 478ପ$ଦୀପ କମୁାର େଗୗଡ ପି କk େଗୗଡ ZUX1014638

#ୀ /113654 30 188 479ଜୟଶ$ୀ େଗୗଡ଼ %ା ରାେଜ;$  େଗୗଡ଼ ZUX0454801

ପ ୁ /113655 24 188 480େଗୗରୀ ଶSର େଗୗଡ ପି ଚିYର*ନ େଗୗଡ ZUX0883769

ପ ୁ /114656 38 188 481ପSଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ଦାଶ LSL2647295

ପ ୁ /114657 62 188 482ବାବାଜି ଚରଣ ଦାଶ ପି କୃLଚ;$  ଦାଶ OR/12/089/306336

#ୀ /114658 55 188 483ଲG<ୀପ$ୀୟା ଦାଶ %ା ବାବାଜି ଦାଶ OR/12/089/306337

ପ ୁ /114659 52 188 484ନିର*ନ ମଲO ିକ ପି ଗkବ@  ମଲO ିକ OR/12/089/306799

ପ ୁ /114660 49 188 485ନରସିଂହ ମଲO ିକ ପି ଗkବ@  ମଲO ିକ LSL1377092

ପ ୁ /114661 28 188 486ହିମାଂଶ ୁମଲO ିକ ପି ସଦୁଶ@ନ ମଲO ିକ ZUX0454645

ପ ୁ /116662 35 188 487ସଧୁା କରମସିଂ ପି ଭୀମ କରମସିଂ LSL2642528

#ୀ /116663 65 188 488ମଣି ନାୟକ ସିଂହ %ା ଭୀମ ସିଂହ LSL1377654

ପ ୁ /116664 36 188 489ଶ$ୀନିବାସ ସିଂ ପି ଭୀମ ସିଂ LSL2642163

ପ ୁ /116665 32 188 490ପiୂ@ଚ;$  ସିଂହ ପି ଭୀମ ସିଂହ ZUX0290635

#ୀ /116666 26 188 491ସ*+ୁା ସିଂ %ା ଶ$ୀନିବାସ ସିଂ ZUX0883728

#ୀ /117667 22 188 492ପ$ଭା ବୁରୁଡି %ା ହରି ବୁରୁଡି ZUX1068733

#ୀ /117668 58 188 493ବିମଳା କମାର %ା ଡ�ରୁୁ କମାର ZUX0659482

ପ ୁ /117669 33 188 494ଗ�ାଧର କମାର ପି ଡ=ରୁୁ କମାର ZUX0290643

ପ ୁ /117670 23 188 495ହରି କମାର ମା ଡ=ରୁ କମାର ZUX1068725
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#ୀ /118671 51 188 496ପ$ତିମା େଗୗଡ %ା ମକର େଗୗଡ ZUX0394593

ପ ୁ /118672 73 188 497ନାେଗ4ର ମହାରଣା ପି ଖଲି ମହାରଣା ZUX0728550

#ୀ /118673 65 188 498ସତ�ଭାମା ମହାରଣା %ା ନାେଗ4ର ମହାରଣା ZUX0728543

ପ ୁ /118674 46 188 499ସତିସ ମହାରଣା ପି ନାେଗ4ର ମହାରଣା ZUX0728535

ପ ୁ /118675 43 188 500ସଂଜୀବ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନାେଗ4ର ମହାରଣା ZUX0883645

ପ ୁ /118676 40 188 501ସଜୁୀତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ନାେଗ4ର ମହାରଣା ZUX0728501

#ୀ /118677 39 188 502ମମତା ମହାରଣା %ା ସତି1 ମହାରଣା ZUX0728527

#ୀ /118678 36 188 503ଗୀତା*ଳୀ ମହାରଣା %ା ସଂଜିବ କମୁାର ମହାରଣା ZUX0883652

#ୀ /118679 24 188 504ରାେଜ4ରୀ େମାହ ି %ା େଦବାସିଶ େମାହ ି ZUX1355288

#ୀ /118680 69 188 505ସଷୁମା ପaନାୟକ ପି ସେୁର;$  ନାଥ ପaନାୟକ ZUX1161744

ପ ୁ /118681 31 188 506େଦବାଶିଷ ପaନାୟକ ପି ପ$ଫଲୁO  ଚ;$  ପaନାୟକ ZUX0290650

ପ ୁ /118682 31 188 507ଜତିg ପaନାୟକ ପି ପ$ତାପ ଚ;$  ପaନାୟକ ZUX0312629

#ୀ /118683 29 188 508ସନୁ;ା ପaନାୟକ ପି ପ$ତାପ ଚ;$  ପaନାୟକ ZUX0453639

ପ ୁ /118684 28 188 509ଶଭୁାଶିଷ ପaନାୟକ ପି ପ$ଫଲୁO  ଚ;$  ପaନାୟକ ZUX0453621

#ୀ /118685 33 188 510ନଳିନୀ ପaନାୟକ %ା ମରୁଲିଧର ପaନାୟକ ZUX0727834

ପ ୁ /118686 65 188 511ପ$ଫଲୁ ଚ;$  ପaନାୟକ ପି ସେୁର;$  ନାଥ ପaନାୟକ OR/12/089/306789

#ୀ /118687 59 188 512ର*ିତା ପaନାୟକ %ା ପ$ଫଲୁ ପaନାୟକ OR/12/089/306325

ପ ୁ /118688 58 188 513ପ$ତାପଚ;$  ପaନାୟକ ପି ସେୁର;$  ନାଥ ପaନାୟକ OR/12/089/306326

#ୀ /118689 54 188 514େବଜୖୟ ି ପaନାୟକ %ା ପ$ତାପ ପaନାୟକ OR/12/089/306327

ପ ୁ /118690 34 188 515ଶ$ୀଧର ପaନାୟକ ପି ସିମାfଳ ପaନାୟକ ZUX0156232

ପ ୁ /119691 52 188 516ବସ କମୁାର ପaନାୟକ ପି ଯଧିୁnିର ପaନାୟକ ZUX0528075

#ୀ /119692 42 188 517ମମତାରାଣି ପaନାୟକ %ା ବସ କମୁାର ପaନାୟକ ZUX0528083

#ୀ /120693 38 188 518େଗୗରା ଅଡାରୀ %ା ମାଧବ ଅଡାରୀ LSL2642072

ପ ୁ /120694 42 188 519ମାଧବ ଅତାରି ପି କପିଳ ଅତାରି LSL2642064

#ୀ /120695 34 188 520ଲG<ୀ େଗୗଡ %ା ଅେଶାକ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0290668

ପ ୁ /122696 56 188 521ହରିହର ମହା ି ପି ପ$ଫଲୁ ମହା ି OR/12/089/306348

ପ ୁ /122697 52 188 522ସଧିୁର କମୁାର ମହା ି ପି ପ$ଫଲୁ ମହା ି OR/12/089/306347

ପ ୁ /123698 57 188 523ଉଡୁକଡିୁ ହରିଜନ ପି ଂ ରତନ ହରିଜନ ZUX0290676

#ୀ /123699 53 188 524ହୀରା ହରିଜନ %ା ଉଡୁକଡିୁ ହରିଜନ ZUX0290684

ପ ୁ /123700 66 188 525ଅଜୁ@ ନ ପ$ଧାନ ପି ମଦନ ପ$ଧାନ ZUX0953919

#ୀ /123701 61 188 526ତ$ୀେବଣୀ ପ$ଧାନ %ା ଅଜୁ@ ନ ପ$ଧାନ ZUX1254218

ପ ୁ /123702 56 188 527ପ$କାଶ ପ$ଧାନ ପି ଅv ୁ@ନ ପ$ଧାନ OR/12/089/306358

ପ ୁ /123703 51 188 528େକଳୖାସ ପ$ଧାନ ପି ମଦନ ପ$ଧାନ ZUX0394452

#ୀ /123704 49 188 529ଗୀତା ପ$ଧାନ ପି ଅଜୁ@ ନ ପ$ଧାନ ZUX0728477

#ୀ /123705 48 188 530ପ$ମିଳା ପ$ଧାନ %ା େକଳୖାସ ପ$ଧାନ ZUX0394494

#ୀ /124706 49 188 531ଭାଗ�ଲତା ପରିଡା %ା ଜୟ ପରିଡା LSL1379080

#ୀ /124707 30 188 532ଶିGାଶ$ୀ ପରିଡା ପି ଜୟକମୁାର ପରିଡା ZUX0394650

#ୀ /124708 30 188 533େସୗମ�ାଶ$ୀ ପରିଡା ପି ଜୟ କମୁାର ପରିଡା ZUX0369223

#ୀ /125709 50 188 534େଚ=ଲୁୁ ଭବାନୀ ରାଓ %ା େଚ=ଲୁୁ ଭାeର ରାଓ LSL1378983

ପ ୁ /125710 47 188 535ସି ଏଛ ଭାeର ରାଓ ପି ରାମମYୁZ ରାଓ OR/12/089/306575

ପ ୁ /125711 43 188 536ସି ଏଚ ଶରିୁଆ ରାଓ ପି ରାମମYୁZ ରାଓ OR/12/089/306577

#ୀ /126712 80 188 537େଗାରୀମଣି କ�ୁାର %ା ପଶ ୁ@  କ�ୁାର LSL1378066

ପ ୁ /126713 75 188 538ପଶ ୁ@  କ�ୁାର ପି ଲାବାନ� କ�ୁାର OR/12/089/306372

#ୀ /126714 55 188 539ରାଧା କ�ୁାର %ା ପିତବାସ କ�ୁାର LSL1378082

ପ ୁ /126715 45 188 540ପିତା=ର କ�ୁାର ପି ପଶ ୁ@ରାମ କ�ୁାର LSL1377142

#ୀ /126716 43 188 541େଗୗରି କ�ୂାର %ା ଅରGୀତ କ�ୂାର LSL1378074

ପ ୁ /126717 26 188 542ରଘନୁାଥ କ�ୁର ପି ପିତା=ର କ�ୁର ZUX0728444

#ୀ /126718 23 188 543ଭାନୁମତି କ�ୁାର %ା ରଘନୁାଥ କ�ୁାର ZUX0953901

ପ ୁ /127719 52 188 544ସକୁାଳ ୁଗଉଡ ପି ସମାରୁ େଗୗଡ LSL1377241

#ୀ /127720 50 188 545ମ+ୁା ଗଉଡୁଣୀ %ା ସକୁାଳ ୁେଗୗଡ LSL1377233

ପ ୁ /128721 50 188 546ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ସକୁ$ ା ନାୟକ OR/12/089/306956

ପ ୁ /128722 34 188 547େକ ଅୟଧ�ା ରାମ ପାତ$ ପି େକ ତିରୁପତି ପାତ$ ZUX1347988

#ୀ /129723 33 188 548ସାଗରିକା ଦାଶ %ା ମନେତାଷ ଦାଶ ZUX1356047

#ୀ /129724 58 188 549ଟୀ ମ*ଳୁା ପାତ$ ପି ଟୀ ଖଲୀ ପାତ$ ZUX1347962

ପ ୁ /129725 57 188 550େକ ତିରୁପତି ପାତ$ ପି େକ ଅପHH ା ପାତ$ ZUX1347954

ପ ୁ /129726 33 188 551େକ ଲG<ଣ ପାତ$ ପି େକ ତିରୁପତି ପାତ$ ZUX0313809

#ୀ /129727 28 188 552ପBୁା*ଳି ସାହୁ ପି ବୃ;ାବନ ସାହୁ ZUX1204403

#ୀ /131728 56 188 553ପଦ< ା ନାୟକ %ା ଇ4ର ନାୟକ LSL2642387

ପ ୁ /131729 41 188 554ପଦଲାମ ନାୟକ ପି ନାମ ନାୟକ ZUX0728428

#ୀ /131730 36 188 555ଲଷ<ୀ ନାୟକ %ା ପଦଲାମ ନାୟକ ZUX0728436

ପ ୁ /132731 45 188 556େକଶବ କମୁାର ପି ଗେଣଶ କମୁାର LSL1415645

#ୀ /133732 48 188 557ରତନ ମଣି କମାର %ା ବଳ କମାର OR/12/089/306393
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ପ ୁ /134733 50 188 558ଶିବ ମାଝି ପି ସନୁାଧର ମାଝି OR/12/089/306397

#ୀ /134734 48 188 559ଭଗବତି ମାଝି %ା ଶିବ ମାଝି OR/12/089/306398

#ୀ /134735 30 188 560ପାବ@ ତୀ ମାଝୀ ପି ଶିବ ମାଝୀ ZUX0453944

#ୀ /134736 24 188 561ବାଲା ମାଝୀ %ା ଭଗବତୀ ମାଝୀ ZUX0883736

#ୀ /135737 65 188 562ତୁଳସି ଗଉଡୁଣି %ା େସାମାରୁ ଗଉଡ OR/12/089/306394

ପ ୁ /136738 44 188 563ତ$ିେଲାଚନ ବୁରୁଡି ପି ରଘନୁାଥ ବୁରୁଡି LSL1469741

#ୀ /136739 40 188 564ବାସ ି ବୁରୁଡି %ା ତ$ିେଲାଚନ ବୁରୁଡି LSL1469758

ପ ୁ /137740 58 188 565ଲଳିତ େଗୗଡ ପି ସ=ାରୁ େଗୗଡ OR/12/089/306395

#ୀ /137741 53 188 566ବତୀ ଗଉଡୁଣି %ା ଲଳିତ ଗଉଡ OR/12/089/306396

#ୀ /137742 26 188 567ତୁଳସୀ େଗୗଡ ପି ହରୀ େଗୗଡ ZUX0727891

#ୀ /137743 24 188 568ସେ ାଷୀ େଗୗଡ - ହରି େଗୗଡ ZUX1125434

ପ ୁ /137744 22 188 569ଜଗବkୁ େଗୗଡ - ହରି େଗୗଡ ZUX1129048

#ୀ /138745 68 188 570ସନୁା କମାର ପି ଂ ଚକ$  କମାର ZUX0290700

ପ ୁ /138746 45 188 571ମାଧବ କମାର ପି ତ$ିେଲାଚନ କମାର OR/12/089/306824

#ୀ /138747 43 188 572ଚcା କମାର %ା ଡ=ରୁୁଧର କମାର ZUX0290692

#ୀ /138748 41 188 573ଡମଣିୁ କମାର %ା ମାଧବ କମାର OR/12/089/306400

#ୀ /138749 29 188 574ଆର ଶ$ାବ ୀ ପି ଆର ଶରିୁନାରାୟଣା ZUX0394668

ପ ୁ /139750 25 188 575ଡ=ରୁ ଗାଦବା ପି କମଳ େଲାଚନ ଗାଦବା ZUX0883678

ପ ୁ /139751 24 188 576ଜଗନH ାଥ ଗାଦବା ପି କମଳଚନ ଗାଦବା ZUX0883694

ପ ୁ /141752 48 188 577େଗାରା କଳୁଦିପ ପି ରଘନୁାଥ କଳୁଦିପ OR/12/089/306808

#ୀ /141753 46 188 578ହସମତି କଳୁଦିପ %ା େଗାରା କଳୁଦିପ OR/12/089/306809

#ୀ /141754 46 188 579େମାତି କଳୁଦିପ ପି ରଘନୁାଥ କଳୁଦିପ OR/12/089/306810

ପ ୁ /142755 44 188 580ରାମ ବାଘ ପି ଗରୁୁବkୁ ବାଘ OR/12/089/306409

#ୀ /142756 62 188 581େମାତି ହ ାଳ %ା ବଳରାମ ହ ାଳ LSL1395383

ପ ୁ /142757 33 188 582ବୃwାବନ ହ ଳ ପି ବଳରାମ ହ ଳ ZUX0728329

#ୀ /142758 27 188 583ସନିୁତା ହ ଳ %ା ବୃwାବନ ହ ଳ ZUX0728337

#ୀ /143759 42 188 584ଲG<ୀ ଗଲରୀ %ା ପiୁ@ ଗଲରୀ LSL1379684

#ୀ /144760 29 188 585ର*ି ଦେଳଇ %ା ରେମଶ ଦେଳଇ ZUX1230259

ପ ୁ /144761 58 188 586ତ$ିନାଥ ଦେଳଇ ପି ଶକୁ$ ା ଦେଳଇ OR/12/089/306403

ପ ୁ /144762 53 188 587ଅSରୁ ଦେଳଇ ପି ଶ$ୀଧର ଦେଳଇ LSL2647337

#ୀ /144763 48 188 588ଶଭୁଦ$ ା ଦେଳଇ %ା ତ$ୀନାଥ ଦେଳଇ ZUX1228410

ପ ୁ /144764 45 188 589କିେଶାର ଦେଳଇ ପି କମୁ ଦେଳଇ LSL1378538

ପ ୁ /144765 32 188 590ପ$ଦିପ ଦେଳଇ ପି ଗଗନ ଦେଳଇ ZUX0727966

ପ ୁ /144766 32 188 591ରେମଶ ଦେଳଇ ପି ତ$ିନାଥ ଦେଳଇ ZUX1229426

ପ ୁ /144767 31 188 592ରେମଶ ଦେଳଇ ପି ତ$ିନାଥ ଦେଳଇ ZUX1189802

#ୀ /144768 30 188 593ର*ି ଦେଳଇ %ା ରେମଶ ଦେଳଇ ZUX1189778

#ୀ /144769 27 188 594ରାେଜ4ରୀ ଦେଳଇ %ା ପ$ଦିପ ଦେଳଇ ZUX0727941

ପ ୁ /144770 26 188 595କାହଁୁ ଦେଳଇ ପି ତ$ୀନାଥ ଦେଳଇ ZUX0727925

#ୀ /145771 28 188 596ସଲ< ା େବଗ< ପି ଆଲାରଖା େଶ& ZUX0454389

#ୀ /145772 74 188 597ତୁଳାବତୀ ଦେଳଇ %ା ଲି�ରାଜ ଦେଳଇ OR/12/089/306402

ପ ୁ /145773 39 188 598ଅଭି ଦେଳଇ ପି ଲି�ରାଜ ଦେଳଇ LSL1380500

ପ ୁ /145774 28 188 599ରବି ଦେଳଇ ପି ଲି�ରାଜ ଦେଳଇ ZUX0728006

ପ ୁ /145775 26 188 600େଦେବଦ$  ଦେଳଇ ପି ଲି�ରାଜ ଦେଳଇ ZUX0727982

#ୀ /145776 26 188 601େସାମିତା ଦେଳଇ - ତୁଳାବତୀ ଦେଳଇ ZUX1188242

#ୀ /145777 22 188 602ଗିତା ଦେଳଇ ପି ଲି�ରାଜ ଦେଲଇ ZUX1188226

#ୀ /145778 50 188 603େଶଖ ମନିୁ %ା େଶଖ ଅହO ାରଖା ମନିୁ LSL1415637

ପ ୁ /145779 33 188 604ସାଲି1 େଶ& ପି ଆଲାରଖା େଶ& ZUX0454371

#ୀ /146780 40 188 605ସର%ତୀ ଟାକ$ି %ା ହୁଡୁ ଟାକ$ ି LSL1395474

ପ ୁ /146781 35 188 606ରଘ ୁଟାକ$ ୀ ପି େଶଖର ଟାକ$ ୀ ZUX0394395

ପ ୁ /146782 35 188 607ଶକୁେଦବ ଟାକ$ ୀ ପି େଶଖର ଟାକ$ ୀ ZUX0659490

#ୀ /146783 33 188 608ଶଶୁଳିା ଟାକ$ ୀ %ା ରଘ ୁଟାକ$ ୀ ZUX0394403

#ୀ /146784 29 188 609େଲେଲନ ଟାକ$ ୀ ପି ଶକେଦବ ଟାକ$ ୀ ZUX0528109

ପ ୁ /147785 53 188 610େଗାପିନାଥ ଖରା ପି ଧନୁଯ�@ୟ ଖରା OR/12/089/306416

#ୀ /147786 40 188 611ଭଗବତୀ ଖରା %ା େଗାପିନାଥ ଖରା OR/12/089/306417

ପ ୁ /147787 26 188 612ସବୁାଷ ଖରା ପି େଗାପିନାଥ ଖରା ZUX0728048

#ୀ /147788 50 188 613ଲG<ୀ ସମରଥ %ା ନ; ସମରଥ LSL1378710

ପ ୁ /147789 48 188 614ନ; ସମରଥ ପି ଧନ ସମରଥ LSL1376987

#ୀ /147790 25 188 615ମଦନା ସମରଥ %ା ମହାେଦବ ସମରଥ ZUX1014620

#ୀ /147791 24 188 616ଅନିତା ସମରଥ ପି ନ; ସମରଥ ZUX1014612

ପ ୁ /147792 32 188 617ମହାେଦବ ସମରଥ ପି ନ; ସମରଥ ZUX0453845

#ୀ /148793 43 188 618େସାମାରି ଖିଲ %ା କିଆବନ ଖିଲ LSL1380732

ପ ୁ /149794 31 188 620ଶରତ ଚ;$  େଜନା ପି ହରିହର େଜନା ZUX0290726
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ପ ୁ /149795 79 188 621େକଶବ ଖିଲ ପି ସଦା ଖିଲ OR/12/089/306425

#ୀ /149796 68 188 622େଗାରି ଖିଲ %ା େକଶବ ଖିଲ OR/12/089/306426

ପ ୁ /149797 48 188 623େଗୗରା� ଖିଲ ପି େକଶବ ଖିଲ OR/12/089/306891

#ୀ /149798 47 188 624ଲG<ୀ ଖିଲ %ା େଗୗରା� ଖିଲ OR/12/089/306919

ପ ୁ /149799 42 188 625ମ�ଳଦାନ ଖିଲ ପି େକଶବ ଖିଲ LSL1377688

#ୀ /149800 40 188 626ସନମତି ଖିଲ %ା ମ�ଳଦାନ ଖିଲ LSL1377696

#ୀ /150801 39 188 627ବତି ଦେଳଇ %ା ଅଭି ଦେଳଇ LSL1380740

ପ ୁ /150802 31 188 628ବବି ଦେଳଇ ପି ଲି�ରାଜ ଦେଳଇ ZUX0758391

#ୀ /150803 26 188 629କମୁାରୀ ଦେଳଇ %ା ବବି ଦେଳଇ ZUX0728063

ପ ୁ /150804 23 188 630ରାେଜ;$  ଦେଳଇ - ବବି ଦେଳଇ ZUX1189919

ପ ୁ /150805 51 188 631େମାହନ ଖିଲ ପି ନାରାୟଣ ଖିଲ OR/12/089/306423

#ୀ /150806 47 188 632ତାରାବତି ଖିଲ %ା େମାହନ ଖିଲ OR/12/089/306424

ପ ୁ /150807 29 188 633ସେୁରଶ ଖିଲ ପି େମାହନ ଖିଲ ZUX0454132

#ୀ /150808 27 188 634ଭଗବତୀ ଖିଲ %ା ସେୁରଶ ଖିଲ ZUX0454140

#ୀ /150809 35 188 635ଝାରଣା ପଟନାୟକ ପଟନାୟକ vରନା%ା ଇ1ଵାରାଚରାନକସ ୂ@ଦହା ପଟନାୟକ ZUX1286335

ପ ୁ /150810 36 188 636ଈ[ଵର ଚରାନକରସଦୂହା ପଟନାପି ଦୁଗ" ପ$ସାଦ କରସଦୂହା ପଟନାୟକ ZUX1286327

ପ ୁ /151811 39 188 637ଭଗବାନ ହ ାଳ ପି ସତିୁ ହ ାଳ LSL1395482

ପ ୁ /151812 24 188 638ଉଦୟ ହ ାଳ ପି ସମରା ହ ାଳ ZUX1254192

#ୀ /151813 42 188 639ଲG<ୀ ଟାକ$ ୀ %ା ଅଜୁ@ ନ ଟାକ$ ୀ LSL1395466

#ୀ /152814 60 188 640ତୁଳା ହ ାଳ %ା ପଦଲାମ ହ ାଳ OR/12/089/306433

#ୀ /152815 39 188 641ହରିେବାଲ ହ ାଳ ପି ପଦଲାମ ହ ାଳ LSL1380674

#ୀ /152816 38 188 642ଶଶିୁଳା ହ ାଳ ପି ପଦଲାମ ହ ାଳ LSL1380682

ପ ୁ /152817 31 188 643ଗEୁ ହ ାଳ ପି ପଦଲାମ ହ ାଳ ZUX0312637

ପ ୁ /153818 56 188 644ଡ�ରୁୁ ଖରା ପି ପରମାନ; ଖରା OR/12/089/306533

#ୀ /153819 50 188 645ବତୀ ଖରା %ା ଡି�ରୁୁ ଖରା OR/12/089/306534

ପ ୁ /154820 48 188 646ବିଣା ଗାଦବା ପି ବୁଟି ଗାଦବା OR/12/089/306442

ପ ୁ /155821 80 188 647ଧନ ଗାଦବା ପି ଶିବ ଗାଦବା OR/12/089/603444

ପ ୁ /155822 39 188 648ଡ଼=ରୁ ଗାଦବା ପି ଦଶରଥ ଗାଦବା ZUX0312645

#ୀ /156823 65 188 649ପାକିଲି କମାର %ା ରାମ କମାର OR/12/089/306446

ପ ୁ /156824 50 188 650ସନୁାଧର କମାର ପି ରାମ କମାର LSL1415652

ପ ୁ /156825 36 188 651ଜଗନH ାଥ କମାର ପି ଭଗବାନ କମାର LSL2642957

ପ ୁ /157826 82 188 652ଉେv ଗାଦବା ପି ଭଗବାନ ଗାଦବା LSL2642858

#ୀ /157827 80 188 653ଦହନା ଗାଦବା %ା ଉେv ଗାଦବା LSL2642874

#ୀ /157828 48 188 654ଦାନମଣି ଗାଦବା %ା ଦୁଗ" ଗାଦବା OR/12/089/306449

ପ ୁ /157829 38 188 655ରାମ ଗାଦବା ପି ଅv ୁ@ନ ଗାଦବା ZUX0156281

ପ ୁ /157830 35 188 656ପiୁ@ଚ;$  ଗାଦବା ପି ଖଗପତି ଗାଦବା LSL2649515

#ୀ /157831 34 188 657ରାଧା ଗାଦବା %ା ରାମ ଗାଦବା ZUX0156273

ପ ୁ /157832 33 188 658ମଧ ୁଗାଦବା ପି ସଦା ଗାଦବା LSL2647212

ପ ୁ /157833 59 188 659ଗଗନ ଖ5ା ପି ଶSର ଖ5ା ZUX0454157

#ୀ /157834 36 188 660ରଶ<ତିା ଖ5ା %ା ଗଗନ ଖ5ା ZUX0454165

#ୀ /158835 76 188 661ଶକୁ$ ୀ ଗାଦବାଣି %ା ସନିଆ ଗାଦବା OR/12/089/306452

ପ ୁ /159836 37 188 662ଡ=ରୁ ମଦୁୁଲି ପି ପଶ ୁ@  ମଦୁୁଲି LSL2642841

ପ ୁ /160837 58 188 663ଅv ୁ@ନ ଗାଦବା ପି ସନିଆ ଗାଦବା OR/12/089/306454

#ୀ /160838 52 188 664କମୁାରୀ ଗାଦବା %ା ଅv ୁ@ନ ଗାଦବା OR/12/089/306455

ପ ୁ /160839 44 188 665ଲG<ଣ ଗାଦବା ପି ଧନ ଗାଦବା LSL1381276

ପ ୁ /160840 33 188 666ପତି ଗାଦବା ପି ଅଜୁ@ ନ ଗାଦବା ZUX0156299

#ୀ /160841 33 188 667ପ$ମିଳା ଗାଦବା ପି ଅଜୁ@ ନ ଗାଦବା ZUX0157131

#ୀ /160842 32 188 668ଚfଳା ଗାଦବା %ା ଲG<ଣ ଗାଦବା ZUX0728089

#ୀ /161843 70 188 669ର*ିତା ପaନାୟକ %ା ଭଗବତୀ ପaନାୟକ OR/12/089/306457

#ୀ /161844 49 188 670ବବିତା ପaନାୟକ ପି ଭଗବତୀ ପaନାୟକ OR/12/089/306459

ପ ୁ /161845 40 188 671ରାେଜ;$  କମୁାର ପaନାୟକ ପି ଭଗବତୀ ପaନାୟକ OR/12/089/306461

ପ ୁ /162846 40 188 672ସତ�ନାରାୟଣ ଡାକଆୁ ପି କୃL ଚ;$  ଡାକଆୁ ZUX0369280

#ୀ /162847 37 188 673ଉମZଳା ଡାକଆୁ %ା ସତ�ନାରାୟଣ ଡାକଆୁ ZUX0369298

#ୀ /162848 53 188 674ରୁକ< ଣୀ ପଜୂାରୀ %ା େସାମନାଥ ପଜୂାରୀ ZUX0290742

#ୀ /162849 46 188 675ପରୁୁବା ପଜୁାରି %ା ମାଧବ ପଜୁାରି OR/12/089/306464

ପ ୁ /162850 28 188 676ତ$ିେଲାଚନ ପଜୁାରୀ ପି େସାମନାଥ ପଜୁାରୀ ZUX0369272

ପ ୁ /162851 22 188 677ବଳଭଦ$  ପଜୂାରୀ ମା ପରୁୁବା ପଜୂାରୀ ZUX1068709

#ୀ /163852 27 188 678ଗୀତା ଗାଦବା ପି ଗ�ାଧର ଗାଦବା ZUX1147123

ପ ୁ /163853 23 188 679ସେୁର;$  ଗାଦବା ପି ଗ�ାଧର ଗାଦବା ZUX1147073

#ୀ /163854 22 188 680ସ*ିତା ଗାଦବା ପି ଗ�ାଧର ଗାଦବା ZUX1147099

#ୀ /163855 48 188 681େଗୗରା ଗାଦବାଣି %ା ଗ�ାଧର ଗାଦବା OR/12/089/306469

#ୀ /164856 39 188 682ଲG<ୀ ଗାଦବା %ା ଧନୁଯ@ ୟ ଗାଦବା OR/12/089/306903

14 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ$କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ"ଚନ ଅଧିକାରୀS %ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /164857 26 188 683ଜୟରାମ ଗାଦବା ପି ଧନୁଜ@ ୟ ଗାଦବା ZUX0883686

#ୀ /165858 40 188 684ଏ େଦବକୀ %ା ଏ ମରୁଲୀ ZUX1125376

ପ ୁ /165859 63 188 685େଗାରା ଗାଦବା ପି ସନିଆ ଗାଦବା OR/12/089/306470

#ୀ /165860 55 188 686ମଣି ଗାଦବା %ା େଗାରା ଗାଦବା OR/12/089/306471

#ୀ /165861 37 188 687ଉମା ଗାଦବା %ା କଳୁଧର ଖିଲ LSL1395334

ପ ୁ /165862 21 188 688ଜଗନH ାଥ୍ କମାର ପି ଲବ କମାର ZUX1119148

ପ ୁ /165863 50 188 689କଳୁଧର ଖିଲ ପି େଗାରା ଖିଲ LSL1395342

#ୀ /165864 35 188 690ଏ ପଦ< ଜା %ା ଏ. ଶSର ରାଓ ZUX1125350

#ୀ /166865 78 188 691ପଦ< ା ଗାଦବା %ା ରାମ ଗାଦବା OR/12/089/306488

#ୀ /166866 52 188 692ଲG<ୀ ଗାଦବା %ା ବଳରାମ ଗାଦବା OR/12/089/306491

#ୀ /166867 47 188 693େସବତି ଗାଦବା ପି ରାମ ଗାଦବା ZUX0156331

ପ ୁ /167868 53 188 694ଧନୁଯ@ ୟ ଗାଦବା ପି ରାମ ଗାଦବା OR/12/089/306489

#ୀ /167869 48 188 695ସବୁi@ ଗାଦବା %ା ଧନୁଯ@ ୟ ଗାଦବା OR/12/089/306490

ପ ୁ /167870 27 188 696ଗEୁ ଗାଦବା ପି ଧନୁଜ@ ୟ ଗାଦବା ZUX0728162

ପ ୁ /167871 22 188 697ଗଣପତୀ ଗାଦବା ପି ପଦଲାମ ଗାଦବା ZUX1068691

ପ ୁ /168872 35 188 698ସେୁରଶ ଚ;$  ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ LSL2642239

ପ ୁ /168873 34 188 699ଶିବ ନାୟକ ପି ଡ= ୁନାୟକ LSL2649440

ପ ୁ /168874 31 188 700ତ$ିପତି ନାୟକ ପି ତ$ିନାଥ ନାୟକ ZUX0290759

#ୀ /168875 26 188 701ନାଲି ନାୟକ %ା ଶିବ ନାୟକ ZUX0883702

#ୀ /168876 23 188 702ଚିତା ପରଜା %ା ତ$ିପତି ନାୟକ ZUX1125681

ପ ୁ /168877 68 188 703ହେରକୃL ସାମ ରାୟ ପି ମଲିକାଅv ୁ@ନ ସାମ ରାୟ OR/12/089/306478

#ୀ /168878 63 188 704ସତ�ଭାମା ସାମ ରାୟ ପି ହେରକୃL ସାମ ରାୟ OR/12/089/306479

ପ ୁ /168879 43 188 705ର*ିତ ସାମ ରାୟ ପି ହେରକୃL ସାମ ରାୟ LSL1395318

ପ ୁ /168880 39 188 706ସେ ାଷ ସାମ ରାୟ ପି ହେରକୃL ସାମ ରାୟ LSL1395458

#ୀ /169881 31 188 707ଚିନ< ୟୀ ଆଚାଯ�@ ପି ସଯୂ�@ ନାରାୟଣ ଆଚାଯ�@ ZUX0290783

#ୀ /169882 30 188 708କzରୁୀ ପ5ା %ା ସିWାଥ@ ସାମ ରାୟ ZUX1254176

ପ ୁ /169883 63 188 709ବଳଭଦ$  ସାମ ରାୟ ପି ମଲିକାଜୁ@ ନ ସାମ ରାୟ ZUX0937136

#ୀ /169884 54 188 710ଭା^ଯଲତା ସାମ ରାୟ %ା ବଳଭଦ$  ସାମ ରାୟ ZUX1421973

ପ ୁ /169885 34 188 711େଗୗତମ ସାମ ରାୟ ପି ବଳଭଦ$  ସାମ ରାୟ ZUX0290767

ପ ୁ /169886 31 188 712ସିWାଥ@ ସାମ ରାୟ ପି ବଳଭଦ$  ସାମ ରାୟ ZUX1421940

ପ ୁ /170887 63 188 713କିେଶାରଚ;$  ସାମ ରାୟ ପି ମଲିକାଅv ୁ@ନ ସାମ ରାୟ OR/12/089/306483

#ୀ /170888 55 188 714ପBୁଲତା ସାମ ରାୟ %ା କିେଶାର ସାମ ରାୟ OR/12/089/306484

ପ ୁ /170889 35 188 715େଗୗରବ ସାମ ରାୟ ପି କିେଶାର ସାମ ରାୟ LSL2642353

ପ ୁ /170890 33 188 716ଚ;ନ କମୁାର ସାମ ରାୟ ପି କିେଶାର ଚ;$  ସାମ ରାୟ LSL2642502

#ୀ /171891 53 188 717କବିତା ବି4ାଳ ପି ଧ$ୁବ ଚରଣ ବି4ାଳ ZUX1254200

ପ ୁ /171892 31 188 718ସଧିୁର ବି4ାଳ ପି କିେଶାର ବି4ାଳ ZUX0487348

ପ ୁ /171893 37 188 719ରାମକୃL ମିଶ$ ପି ସବୁାଷ ଚ;$  ମିଶ$ ZUX0883710

#ୀ /171894 51 188 720ସଷୁମା ସାମ ରାୟ %ା ଗେଣଶ ସାମ ରାୟ OR/12/089/306486

ପ ୁ /171895 47 188 721ଗେଣଶ ଚ;$  ସାମ ରାୟ ପି ମଲିକାଅv ୁ@ନ ସାମ ରାୟ OR/12/089/306485

#ୀ /172896 48 188 722ଭାନୁ ଗାଦବା %ା ଦଇତାରି ଗାଦବା OR/12/089/306494

#ୀ /172897 28 188 723ପରୁୁବା ଗାଦବା %ା ଗରୁୁ ଗାଦବା ZUX0728212

ପ ୁ /172898 26 188 724ଘାସି ଗାଦବା ମା ଭାନୁ ଗାଦବାଣୀ ZUX0728188

#ୀ /174899 46 188 725ରୁକଣିୁ କମାର %ା ସନୁାଧର କମାର LSL1468552

ପ ୁ /175900 54 188 726କମଳେଲାଚନ ଗାଦବା ପି ଦିନୁ ଗାଦବା OR/12/089/306497

#ୀ /175901 41 188 727େଗୗରୀ ପ$ଧାନ %ା ପ$ଦୀପ ନାୟକ LSL2642437

ପ ୁ /176902 50 188 728ସଦା ଗାଦବା ପି ଟS ଗାଦବା OR/12/089/306499

#ୀ /176903 46 188 729ମ+ୁା ଗାଦବା %ା ସଦା ଗାଦବା OR/12/089/306500

ପ ୁ /176904 25 188 730ରାମ ଚ;$  କ�ୁାର ପି ପିତା=ର କ�ୁାର ZUX0883660

#ୀ /177905 65 188 731ପଦ< ା ଗାଦବା %ା ରତନ ଗାଦବା OR/12/089/306506

ପ ୁ /177906 43 188 732ପଦଲାମ ଗାଦବା ପି ରତନ ଗାଦବା OR/12/089/306508

#ୀ /177907 38 188 733ମିତା ଗାଦବା %ା ଦୁଗ" ପ$ସାଦ ବି4ାଳ ZUX0156349

#ୀ /177908 37 188 734େନନୖା ଗାଦବା %ା ଟS ଗାଦବା ZUX0312777

ପ ୁ /178909 32 188 735ଡ=ରୁୁ ଗାଦବା ପି ହରି ଗାଦବା ZUX0156356

ପ ୁ /179910 30 188 736ମ�ଳା ଗାଦବା ପି େଚତୖନ� ଗାଦବା ZUX0394437

ପ ୁ /179911 53 188 737ଡମ ୁନାୟକ ପି ଜଗବkୁ ନାୟକ OR/12/089/306511

#ୀ /179912 47 188 738ପଦ< ା ନାୟକ %ା ଡମ ୁନାୟକ OR/12/089/306512

#ୀ /180913 73 188 739ମଣିମା ପାମିଆ %ା ମକୁ;ୁ ପାମିଆ OR/12/089/306857

#ୀ /181914 65 188 740ମ+ୁାମଣୀ ବି4ାଳ %ା ଭିମେସନ ବି4ାଳ ZUX0728253

ପ ୁ /181915 50 188 741କିେଶାର ଚ;$  ବି4ାଳ ପି ଭିମେସନ ବି4ାଳ OR/12/089/306517

ପ ୁ /181916 40 188 742ଦୁଗ"ପ$ସାଦ ବି4ାଳ ପି ଭିମେସନ ବି4ାଳ LSL2642734

ପ ୁ /181917 39 188 743େଭାଳା ଶSର ବି4ାଳ ପି ଭୀମେସନ ବି4ାଳ LSL1380807

#ୀ /181918 30 188 744ଲଳିତା ବି4ାଳ ପି ଭିମେସg ବି4ାଳ ZUX0487355

15 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ$କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ"ଚନ ଅଧିକାରୀS %ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /181919 25 188 745ମମତା ବି4ାଳ ପି କିେଶାର ବି4ାଳ ZUX0953877

#ୀ /181920 21 188 746ଦୀପିକା ବି[ପାଳ ପି କିେଶାର ବି[ପାଳ ZUX1083831

ପ ୁ /181921 55 188 747ରଘନୁାଥ ଷଡ�ୀ ପି ରାମକୃL ଷଡ�ୀ ZUX0659508

#ୀ /181922 44 188 748ଅ*ଳି ଷଡ଼�ୀ %ା ଅଜି{ କମୁାର ଷଡ଼�ୀ ZUX0453928

ପ ୁ /182923 40 188 749ଗରୁୁନାଥ ବାଘ ପି ଯଶ� ବାଘ ZUX0778811

#ୀ /182924 38 188 750ସାବିତ$ୀ ବାଘ %ା ଗରୁୁନାଥ ବାଘ ZUX0778837

#ୀ /182925 26 188 751ବାସ ି ବ ାଳ ପି େଗାବି; ହ ାଳ ZUX0728246

#ୀ /182926 60 188 752ରାଧା ମଦୁୁଲି %ା ପଶ ୁ@  ମଦୁୁଲି OR/12/089/306524

ପ ୁ /183927 53 188 753ସଦା ଗାଦବା ପି ଡଲିଆ ଗାଦବା ZUX0156364

#ୀ /183928 33 188 754ଅନିତା ଗାଦବା %ା ମଧ ୁଗାଦବା ZUX0937144

ପ ୁ /184929 52 188 755ପାକଲୁୁ ଜାନି ପି ରାମ ଜାନି OR/12/089/306937

#ୀ /booth no930 35 188 756ସସ<ିତା ସାମଲ %ା ପେରଶ କମୁାର %ାଇଁ ZUX0642421

ପ ୁ /booth no931 39 188 757ପେରଶ କମୁାର %ାଇଁ ପି ପ$ଦୀପ କମୁାର %ାଇଁ ZUX0642439

#ୀ /238932 26 188 758ପାବ@ ତୀ ନାୟକ ପି ବା4ନାଥ ନାୟକ ZUX0728238

ପ ୁ /260933 60 188 759େକାରଦା ସିଵା ଶSର ପି େକାରଦା ରାମ ରାଓ ZUX1352335

ପ ୁ /368934 19 188 760ସିବାନ; େଗୗଡ ପି େକଲୖାଶ େଗୗଡ ZUX1303171

ପ ୁ /999935 50 188 761ମହ7ଦ ସମେଶ ଆଲାମ ପି ରିୟା େଜାଦିନ ZUX1004860

ପ ୁ /999936 35 188 762ମହ7ଦ ମନାଗିର ଆଲମ ପି ମହ7ଦ ସଲହାଉଦିନ ଆଲମ ZUX0985663

ପ ୁ /999937 32 188 763ମହ7ଦ ମିନହାଜ ଆଲାମ ପି ମହ7ଦ ସଲହାଉଦିନ ଆଲମ ZUX1004852

ପ ୁ /999938 28 188 764ମହ7ଦ ସଦାମ ଆଲମ ପି ମହ7ଦ ହାଫିଜ ଆଲାମ ZUX1004837

ପ ୁ /999939 27 188 765ମହ7ଦ ଆସିଫ ଆଲମ ପି ମହ7ଦ ବସିର ଆଲମ ZUX1004845

ପ ୁ /999940 22 188 766ଶଭୁP ପ$ସାଦ ବି4ାସ ପି ସପନ କମୁାର ବି4ାସ ZUX1189885

ପ ୁ /999941 31 188 767ଘାସି ଗାଦବା ପି ଦଇତାରୀ ଗାଦବା ZUX1163336

#ୀ /999942 74 188 768ଶକୁ$ ୀ ଜାନୀ %ା ମାଧବ ଜାନୀ ZUX0778795

#ୀ /999943 30 188 769ସ�ିତାରାଣି େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା ZUX1189851

ପ ୁ /999944 25 188 770କାY@ୀକ କମାର ପି ଡ=ରୁ କମାର ZUX0778878

ପ ୁ /999945 29 188 771େଧାବା ଖିଲ ପି ରଘ ୁଖିଲ ZUX1004878

ପ ୁ /999946 41 188 772ଏP ଅନିଲ କମୁାର ପି ଏP.ଲG<ଣ ରାଓ ZUX0137299

#ୀ /999947 83 188 773ସର%ତୀ ମହାପାତ$ %ା ରାଧାକୃL ମହାପାତ$ LSL1413921

#ୀ /999948 59 188 774ପଦ< ିନୀ ମହାପାତ$ ପି ରାଧାକୃL ମହାପାତ$ LSL1413913

#ୀ /999949 41 188 775ପ$ଭାସିନି ମହାପାତ$ %ା େଜାେଗ;$  ମହାପାତ$ ZUX0820720

#ୀ /999950 23 188 776ପ$ିୟଦଶZନୀ ମିଶ$ ପି ଚିYାର*ନ ମିଶ$ ZUX1225051

#ୀ /999951 20 188 777େତଜ%ିନୀ ମିଶ$ ପି ଚିYର*ନ ମିଶ$ ZUX1275411

#ୀ /999952 20 188 778େତଜ%ିନି ମିଶ$ ପି ଚିତର*ନ ମିଶ$ ZUX1355122

ପ ୁ /999953 50 188 779େଯାେଗ;$  ମହାପାତ$ ପି ରାଧା କୃL ମହାପାତ$ LSL1414358

#ୀ /999954 87 188 780ସନାଇ ମଦୁୁଲି %ା ଘାସି ମଦୁୁଲି ZUX0778886

#ୀ /999955 23 188 781ଶିବାନୀ ନାୟକ ପି ନବୀନ କମୁାର ନାୟକ ZUX1226083

#ୀ /999956 45 188 782ତ7ନା ପରବିନ %ା ମହ7ଦ ସମେଶଶ ଆଲାମ ZUX1004886

#ୀ /999957 34 188 783ଏP. ପBୁଲତା %ା ଏP.ଅନିଲ କମୁାର ZUX0953935

ପ ୁ /999958 29 188 784ଜଗେମାହନ ସାମ ରାୟ ପି ଗେଣଶ ଚ;$  ସାମ ରାୟ ZUX0778852

#ୀ /999959 33 188 785ଏg ଶା ି %ା ଏg ରେମଶ ZUX0953927

ପ ୁ /999960 20 188 786ଶ$ୀେଶ;ୁ ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX1415033

#ୀ /999961 18 188 787ସଦିୁEୀ ନାୟକ ପି ନବୀନ କମୁାର ନାୟକ ZUX1415140

#ୀ /77962 19 188 788ଦିEୀମୟୀ ପାଣିଗ$ାହି ପି ରବୀ;$  ପ$ସାଦ ପାଣିଗ$ାହି ZUX1419167

#ୀ /73963 32 188 789ଅରୁଣାବାଳା ଦାସ %ା ପ$ଭାକର ନାୟକ ZUX0395376

#ୀ /48964 18 188 790ଗୀତା କଷାଗଡିୁଆ %ା କାହH ୁ  ଚରଣ ମଦୁୁଲି ZUX1426246

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ"ଚନ ନିମେ  ଗ$ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନH  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ"ଚନ କମିଶନ ଭାରତS }ାରା 
ପ$କାଶନ କରାଯାଏ | ପ$େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ"ଚନ ପବୂ@ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣS ନାମ ଅଛି କି ନାହ~  ଦୟାକରି ତନଖି କର ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.17 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 ମାନSର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନS ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

16 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା  େଭାଟର ତାଲିକା ପ$କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ"ଚନ ଅଧିକାରୀS %ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /01 56 185 1ବାଗାମ ନା�ୁ କମୁାରୀ  ା ବାଗମ େଭ"ଟ ରମାନା ZUX1350172

ପ ୁ /02 23 185 2ଆଡପା ନବୀନ କମୁାର ପି ଆଦପା  ରାମ କୃ&ା ରାଓ ZUX1353952

ପ ୁ /003 36 185 3ସନୁାପ ୂବିଜୟ କମୁାର ପି ସନୁାପ ୂବାବୁ ରାଓ ZUX1343714

ପ ୁ /004 24 185 4ରାଜ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ୱପାଂଗୀ ଊେମଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1234079

ପ ୁ /C/o Jami5 22 185 5ଅଭୀସି/ଠ ଜମୀ ପି ଶ1ିନୀଵସା ରାଓ ଜମୀ ZUX1103084

ପ ୁ /Indira Ju6 19 185 6େଡଵି3 େଚୗଧରୁୀ ପି ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX1350032

ପ ୁ /N.A.7 60 185 7ଦୁଗ7 ପ1ସାଦ ପାତ1 ପି ନିଳକ8 ପାତ1 ZUX1097260

ପ ୁ /N.A.8 29 185 8ଅଂକିତ କମୁାର ପାତ1 ପି ଦୁଗ7 ପ1ସାଦ ପାତ1 XAF0216838

ପ ୁ /NO9 21 185 9ଶ1ିରଂଗମ ଭା9ର ସାମୀ ଚିନୁ ପି ଏସ ଅଦିପ1ସଦ ସାମୀ ଆଦି ZUX1236702

�ୀ /0110 66 185 10େପାନ: ା ଗା;ି ଭାଗ�ଲ<=ୀ  ା ଏମ. କମୁ7 ରାଓ ZUX0823260

ପ ୁ /0111 24 185 11େକ ମେନାଜ କମୁାର ପି େକ େଭ"ଟ ରାମଣା ZUX1248756

�ୀ /0112 72 185 12ପି ଭାଗ�ଲ<=ି େପାନାଗା;ି  ା ମକୁାଲା କମୁା ରାଓ ZUX1188952

ପ ୁ /0113 69 185 13ଏମ. କମୁ7 ରାଓ ପି ଏଲ. ଏମ. ଆଚାରୀ ZUX0823328

ପ ୁ /0114 25 185 14େକା@ଡ଼ା ବିନଦ କମୁାର ପି େକା@ଡ଼ା ଶ"ର ରାଓ ZUX1248731

�ୀ /115 76 185 15ଏନ ନାେଗAରୀ  ା ଏନ େଭଣ ୁେଗାପାଳ ରାଓ ZUX0659375

�ୀ /116 74 185 16ଏମ ଅନ: ପBୂ7   ା ଏମ େଭ"ଟ ରାଓ ZUX0659391

ପ ୁ /117 73 185 17ଏମ େଭ"ଟ ରାଓ ପି ଂ ଏମ ରାମ ମCୂDୀ ZUX0936963

ପ ୁ /118 54 185 18େକ େଭ"ଟ ରାଓ ପି େକ େସାମ ରାଓ ZUX0527788

�ୀ /119 52 185 19କୱାଲା ପଦ= ାବତୀ  ା େକ େଭ"ଟ ରାଓ ZUX0527697

ପ ୁ /120 47 185 20ପି ସତ�ନାରାୟଣା ପି ଂ ପି ନାରାୟଣାମCୂDୀ OR/12/089/308452

�ୀ /121 43 185 21ପି ଉମା  ା ପି ସତ�ନାରାୟଣା ZUX0289959

ପ ୁ /122 37 185 22ଏ ଚ�1  େଶଖର ପି ଏ ଆପଲା ନାଇଡୁ ZUX0290080

ପ ୁ /123 32 185 23େକ ଅନୀଲ କମୁାର ପି େକ କାଳୀ ପ1ସାଦ ZUX0290023

�ୀ /124 32 185 24ଏମ ଭିଶାଲ<ୀ  ା ଏମ କମଲ ହାସନ ZUX0527762

ପ ୁ /125 30 185 25େକ ଶ1ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ େଭ"ଟ ରାଓ ZUX0527689

�ୀ /126 25 185 26ଏସ ପଜୁା ଆଚାରୀ  ା ଏସ ରାମ ୂଆଚାରୀ ZUX1353143

�ୀ /127 89 185 27ଶ1ିର�H ଶଭୁଲ<=ୀ  ା ଏସ େଭ"ଟ ରାଓ ZUX0936971

�ୀ /128 67 185 28ଜି ବିଜୟ ଲ<=ୀ  ା ଜି ବଇକ8ୁH OR/12/089/250332

ପ ୁ /129 31 185 29ପି େଶଖର କମୁାର ପି ପି ଜଗା ରାଓ ZUX0394346

ପ ୁ /130 31 185 30ଟି ସ�ୀପ ପି ଟି ରାବଣା  ZUX0487314

ପ ୁ /131 31 185 31 ରୂପ କମୁାର ପି ଦୁେଯ7ଧନ େଲ"ା ZUX0290049

ପ ୁ /132 48 185 32ସତ�ନାରାୟଣା ଆଚାରୀ ପି ଂ ସୟୂ�DH ଆଚାରୀ ZUX0659383

ପ ୁ /133 51 185 33ଏJ. ବାଲାଜୀ ପି ଏJ. ରାମାରାଓ ZUX0344473

�ୀ /134 34 185 34ଜି ବିଜୟଲ<=ି  ା ଜି ଶ1ୀନିବାସ ZUX0629618

ପ ୁ /135 33 185 35େକାଟା ସେKାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି େକାଟା ସିବ ପ1ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ZUX0290098

ପ ୁ /136 31 185 36େକ ରେମଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି େକ ଶିବ ପ1ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ZUX0290106

ପ ୁ /137 22 185 37ଶି�1 ି କ1 ୀ&ା କାେମଶ ପି ଏସ ବାଲାଜୀ ZUX1253806

ପ ୁ /138 32 185 38ରାଜ କମୁାର ଖରା ପି ପBୁD ଚ�1  ଖରା ZUX0701615

�ୀ /139 31 185 39ଜି ଲଳିତା  ା ଜି ରେମଶ କମୁାର ZUX0629626

ପ ୁ /140 60 185 40ଦୁେଯ7ଧନ େଲ"ା ପି ବିରବର େଲ"ା ZUX0290056

�ୀ /141 54 185 41ଅନୁପମା େଲ"ା  ା ଦୁେଯ7ଧନ େଲ"ା ZUX0290064

�ୀ /142 32 185 42ତପ ିନୀ ନାୟକ ପି କମୁାର ଚ�1  ନାୟକ ZUX0394338

�ୀ /143 33 185 43ଜସ= ିM ନିେବଦିତା ପି ଦୁଯ�Dଧନ େଲଂକା ZUX0701672

ପ ୁ /144 37 185 44ସ�ୀପ କମୁାର ନିହାଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନିହାଲ ZUX0290031

�ୀ /145 39 185 45ତପ ୀନୀ ପNା ପି ଂ ଜଗନ: ାଥ ପNା LSL1414499

�ୀ /146 27 185 46େକ ପାବିଣି ପି େକ ଶ"ର ରାଓ ZUX0629568

ପ ୁ /147 34 185 47ଓH ପ1କାଶ  ରୂପ ପି ଦୁେଯ7ଧନ େଲ"ା ZUX0290072

�ୀ /148 46 185 48େକ େରାହିଣି  ା େକ ଶ"ର ରାଓ ZUX0629550

ପ ୁ /149 57 185 49େକ ଶ"ର ରାଓ ପି େକ ନରସିମଲୁୁ ZUX0629576

ପ ୁ /150 49 185 50ଦୂଗ7 ପ1ସାଦ ଶମ7 ପି ଏସ.େଭ"ଟ ରାଓ ZUX0527622

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ1କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /151 41 185 51ଏJ. ଶ1ୀେଦବୀ  ା ଏସ. ବାଲାଜୀ ZUX0344481

ପ ୁ /House no52 22 185 52ସିQାଥD ପାଣିଗ1ାହି ମା ପ1ମିଳା ପାଣିଗ1ାହି ZUX1226158

ପ ୁ /0253 23 185 53ହରିପରସାଦ ମହସR ମକୁଲୁ ପି କରୁମା ରାଓ M. ZUX1103019

ପ ୁ /254 66 185 54ଡି ରାମକ1 ି&ା . ପି ଦ<ିଣା ମCୁDୀ . OR/12/089/264283

�ୀ /255 53 185 55ଡି େହମଲତା .  ା ରାମକ1 ି&ା . OR/12/089/264284

ପ ୁ /356 44 185 56ପି. େଭ"ଟ ରାବଣା  ପି ପି. ଶ"ର ରାଓ . LSL1386598

ପ ୁ /357 42 185 57ପି. ରାେମାଜି ପି ପି. ଶ"ର ରାଓ . LSL1371251

ପ ୁ /358 42 185 58ପି. ଲେ<=ାଜି ପି ପି. ଶ"ର ରାଓ . LSL2649325

�ୀ /359 57 185 59ପି. ଟାଉଟିଆମା .  ା ପି ଶ"ର ରାଓ . OR/12/089/264290

ପ ୁ /360 47 185 60ପି ରାମାକ1 ି&ା . ପି ପି ରା�ାନାଥ . OR/12/089/264647

ପ ୁ /361 45 185 61ପି ରାବଣା ମତୁR  . ପି ଚିନ: ାୟା . OR/12/089/264291

�ୀ /362 68 185 62ପି ୱଶିା ଲ<=ୀ  ା ର�ନାଥ . OR/12/089/264287

�ୀ /0563 19 185 63େରାଶ:ୀ ସାହୁକାର ପି ସବୁାଷ ସାହୁକାର ZUX1357573

ପ ୁ /664 79 185 64ଜି େବକୖ8ୁ ପି ଜି. ପ1କାଶମ ଗUୁା . LSL2647055

�ୀ /665 43 185 65ଜି. ତନୁଜା   ା ଜି. ଚ�1 ମଉଳି . LSL1447663

ପ ୁ /666 46 185 66ଜି ତିରୁମଳୁା ଗUୁା ପି ଜି େବକୖ8ୁ . OR/12/089/250334

�ୀ /667 42 185 67ଜି. ଭବାନୀ  ା ଜି. ତିରୁମଲୁା ଗUୁା ZUX0452631

ପ ୁ /668 48 185 68ନୀେଲJ କମୁାର ଚା� ପି ନବୀନ V�1  ବାଘ ZUX0453092

�ୀ /669 26 185 69େକାରଡା ମଣୀ ରତନମ ପି େକାରଡା େଭେ"େଟ ରାମାନା ZUX0701854

�ୀ /770 36 185 70ଶିବକମୁାରୀ ମହାପାତ1  ା ପ1ଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ1 ZUX0155440

ପ ୁ /771 35 185 71ଜୟପ1କାଶ ପି ପି ରା�ାନାଥ ରାଓ ZUX0155929

�ୀ /772 27 185 72ଭି ସନୁ�ିନୀ ପି ଟାଭିଟି ରାଜୁ ZUX0701664

�ୀ /873 37 185 73ବି ଶିରିସା  ା ବି ଶିବେକ ର ରାଓ ZUX0287888

�ୀ /874 31 185 74ବି ଶ1ାବଣୀ  ା ବି ରାେଜ�1  ପ1ସାଦ ZUX0287425

ପ ୁ /875 45 185 75ବି ରାେଜ�1  ପ1ସାଦ . ପି ବି କ1 ି&ାରାଓ . LSL1358811

�ୀ /876 46 185 76ଦ1 ା<ାଲୁ ଆଶପୁ ୁ  ା ଉମାମେହAର ଆଶପୁ ୁ ZUX0155481

ପ ୁ /877 49 185 77ବି ଶିବେକଶର ରାଓ ପି କ1ି&ାରାଓ ରାଓ ZUX0527101

�ୀ /878 75 185 78ବି ସଯୁ�DକାKାମା  ା ବି.ଟି.ଏJ.ବି.ଟି.ଆର.େକ.ରାଓ LSL1358373

ପ ୁ /0979 54 185 79ଜଗଦୀଶ ପାଣିଗ1ାହୀ ପି େଗାପାଳକୃ& ପାଣିଗ1ାହୀ LSL1413889

�ୀ /0980 47 185 80ରଶ= ିତା ପାଣିଗ1ାହୀ  ା ଜଗଦିଶ ପାଣିଗ1ାହୀ LSL1413897

ପ ୁ /981 22 185 81ସିQାଥD ପଜୂାରୀ ପି ଦୀନବXୁ ପଜୂାରୀ ZUX1155324

�ୀ /1082 26 185 82ଏ ନ�ିନୀ ପି ଏ େଭେ"ଟ ରାଓ ZUX1159318

�ୀ /1083 27 185 83Jୱୟଂ ପ1Yା ଦାଶ ପି ବିକାଶ ଚ�1  ଦାଶ ZUX0953547

ପ ୁ /1084 21 185 84ବିAଜିତ ଦାସ ପି ବିକାଶ ଚ�1  ଦାସ ZUX1248798

ପ ୁ /1085 26 185 85େକ ମଧସୁଦୁନ େରZି ପି େକ ସତ� ନାରାୟଣ େରZି ZUX0701813

ପ ୁ /1086 38 185 86ଏମ ସତୀଶ ପି ଏମ.ଦଶରଥ ରାଓ ZUX0775460

�ୀ /1187 45 185 87େକ ବିଜୟ ଲଖ= ି .  ା ଆପାରାଓ . OR/12/089/264333

ପ ୁ /1288 38 185 88େକ ଭା9ର ରାଓ ପି େକ ଥା[ାୟା  ZUX0155507

�ୀ /1389 68 185 89େକ ଆ\ାୟା[ା   ା େକ ଥା[ାୟା  ZUX0155515

ପ ୁ /1390 43 185 90ଆଇ ପ1ସାଦ ରାଓ ପି ଆଇ ମେହAର ରାଓ ZUX0290148

�ୀ /1491 43 185 91ଆଇ. ରାଜୁମଣି ପି ଆଇ ମେହAର ରାଓ . LSL1386861

�ୀ /1492 75 185 92େଭେ"ଟା ରାତ: ାମ .  ା ଆଇ ମେହAର ରାଓ . OR/12/089/264336

ପ ୁ /1493 70 185 93ଆଇ ମେହAର ରାଓ . ପି ଆପଲରାଯ ୁ. OR/12/089/264335

�ୀ /1494 59 185 94ଟାେ�ଟି ଭବାନୀ  ା ଟାେ�ଟି ସୀତାରାମ OR/12/089/264315

ପ ୁ /1495 55 185 95ଆଇ. େଭ"] ରାଓ ପି ଆଇ. ଆପାଲା ରାଜୁ LSL1468388

ପ ୁ /1496 45 185 96ଆଇ ସେୁରଶ କମୁାର ପି ଆଇ.ମେହ ର ରାଓ OR/12/089/264684

�ୀ /1497 51 185 97ଆଇ. ପଦ= ାବତୀ  ା ଆଇ. ଶ1ନିିବାସ ରାଓ ZUX0629378

ପ ୁ /1498 48 185 98ଆଇ.ଆପଲା ରାଜୁ ପି ଆଇ.ମେହ ର ରାଓ . OR/12/089/264337

ପ ୁ /1499 71 185 99ଟାେ�ଟି ସୀତାରାମ ପି ଟାେ�ଟି ନରସିଂହାଲୁ OR/12/089/264314

�ୀ /14100 38 185 100ଆଇ. ସସିୁଳା  ା ଆଇ. ଆପାଲା ରାଜୁ ZUX0629360

�ୀ /15101 60 185 101େକ ଲ<=ୀ ରାଓ  ା ଜଗନାଥ ରାଓ OR/12/089/244765

ପ ୁ /15102 33 185 102େକ. ଶ1ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ. ଜଗନ: ାଥ ରାଓ ZUX0144147

�ୀ /16103 34 185 103 ାତୀ ବିବଗରୁା  ା ରାମକ1 ି&ା ବିବଗରୁା ZUX0155648

ପ ୁ /16104 65 185 104ପଣୂDଚ�1  ପାଣିଗ1ାହୀ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାଣିଗ1ାହୀ ZUX0864959

�ୀ /16105 59 185 105ଜୟKୀ ପାଣିଗ1ାହୀ  ା ପଣୂDଚ�1  ପାଣିଗ1ାହୀ ZUX0864967

ପ ୁ /16106 34 185 106ଶ1ୀନିବାସ ପାଣିଗ1ାହୀ ପି ପଣୂDଚ�1  ପାଣିଗ1ାହୀ ZUX0864975

ପ ୁ /16107 61 185 107ୟୁ ସଦୁଶDନ ପ^ନାୟକ ପି ୟୁ ନାରାୟଣ ପ^ନାୟକ OR/12/089/242468

ପ ୁ /16108 39 185 108ୟୁ ପୱନ କମୁାର ପ^ନାୟକ ପି ୟୁ ସଦୁଶDନ ପ^ନାୟକ ZUX0147249

ପ ୁ /17109 41 185 109ଏମ. େମାହାପାତ1 ପି ଏମ. େପଡା ବାବୁ ZUX0823229

ପ ୁ /17110 46 185 110ସେKାଷ କମୁାର ପାଢୀ ପି ନରସିଂହ ପାଢୀ ZUX0883066

ପ ୁ /18111 41 185 111େକ ପ1ଭାକର . ପି ଜଗନାଥରାଓ . OR/12/089/264601

ପ ୁ /18112 44 185 112େଯାେଗ�1  ଶମ7 ପି େକ ଦାମେଦାର ରାଓ ZUX1325034
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�ୀ /19113 27 185 113ରୀନା କମୁାରୀ ପି ରେମଶ ପାସଓ`ାନ ZUX0627489

�ୀ /19114 31 185 114ଏH. ଲାବଣ� ପି ଏH.ଏସ. ରାଜୁ ZUX0627679

ପ ୁ /19115 37 185 115ଏମ ଶ1ୀକାK ମKୀନୀ ମା ଦୁଗ7ରତ= H ମKୀନୀ ZUX0155820

ପ ୁ /19116 60 185 116ରେମଶ ପାଶୱାନ ପି ଶୀତଳ ପାଶୱାନ ZUX0627471

�ୀ /19117 58 185 117ବୀଣାେଦବୀ ପାଶାୱାନ  ା ରେମଶ ପାଶାୱାନ ZUX0155812

ପ ୁ /19118 43 185 118ଚିରaିବି ପୀଡୁଗ ୁ ପି ଂବୁଚିବାବୁ ପୀଡୁଗ ୁ ZUX0658716

ପ ୁ /20119 38 185 119େକ ଉଦୟ ଭା9ରରାଓ . ପି ସଯୁ�Dପ1କାଶ . OR/12/089/264383

ପ ୁ /21120 31 185 120ପ1ବଳ ପ1ତାପ ପାଶୱାନ ପି ରେମଶ ପାଶୱାନ ZUX0155804

�ୀ /21121 38 185 121ମାଧବୀ ପୀଡୁଗ ୁ  ା ଚିରaିବି ପୀଡୁଗ ୁ ZUX0155796

�ୀ /22122 39 185 122ସରୁୀ କମୁାରୀ ମଳୂାପରୁୀ  ା ଗ�ାଧର ମଳୂାପରୁୀ ZUX0155531

�ୀ /22123 21 185 123ଟା�ୁଡୁ ପ1ଣତୀ ପି ଟା�ୁଡୁ େଭେ"ଟ ରାମନା ZUX1095280

�ୀ /24124 59 185 124ଦୁଗ7ରାଓ ମଥିଲି ପି ଂରାଜୁଗାରୁ ମଥିଲି ZUX0155556

�ୀ /24125 37 185 125ଆର ପBୂ7 ପ^ନାୟକ  ା ଆର ଜଗନ ପ^ନାୟକ ZUX0155879

ପ ୁ /25126 62 185 126ପନାଗା;ି ଇAର ରାଓ ପି ଲି�ମ p.v ZUX1108190

ପ ୁ /25127 44 185 127ଗିଡିତୁରୀ ରେମଶ କମୁାର ପି ଜି. ଗେୁUAର ରାଓ ZUX0628750

�ୀ /25128 33 185 128ପି" ରାଣି  ା ଶdନା ଭିAନାଥ ZUX1249069

ପ ୁ /26129 38 185 129େକ ଦିେଲAର ରାଓ ପି େକ ଥା[ାୟା  ZUX0155572

ପ ୁ /26130 25 185 130କାCRକ କାମିଲି ପି ଶ1ୀକାK ଚକ1ବCDୀ କାମିଲି ZUX0823468

�ୀ /26131 54 185 131କନ�ାକମୁାରୀ ପିଡୁଗ ୁ ପି ଂସରୁୀ ପିଡୁଗ ୁ ZUX0155580

�ୀ /26132 49 185 132େକ େମନକା େରZି  ା େକ ଚିନ: ା ରାଓ ZUX0155564

�ୀ /27133 28 185 133କାମିଲି ଲ<=ୀ ତୁଲସି ପି କାମିଲି ଶ1ୀକାK ଚକ1ବCDୀ ZUX0629303

�ୀ /29134 43 185 134ଏସ ଭି ମେନାରମା  ା ଏସ ଲ<=ଣ ରାଓ ZUX0883124

ପ ୁ /29135 54 185 135ଏସ ଲ<=ଣ ରାଓ ପି ଏସ େଭେ"ଟAର ରାଓ ZUX0883140

ପ ୁ /29136 25 185 136େଭ"ଟ ସାଇ ଶ1ୀକାK ଶ1ୀର�ମ ପି ଲ<=ଣ ଶ1ୀର�ମ ZUX1248772

ପ ୁ /30137 46 185 137ଏସ. ରେମଶ କମୁାର ପି ଏJ. େଭେ"ଟ ରାଓ . OR/12/089/264645

�ୀ /30138 62 185 138ସେରାଜିନି ରାଓ .  ା ଏସ େଭ"ଟରାଓ . OR/12/089/264374

ପ ୁ /31139 62 185 139ଭି.ଏସ.ଏନ.ମCୁR ପି ବି. ସବୁାରାଓ . LSL1371327

�ୀ /31140 48 185 140ବି. ପଦ= ା  ା ବି. ଭି. ଏସ. ଏନ. ମCୁR . LSL1371319

ପ ୁ /32141 30 185 141ବି ଭି ଆର ଏJ ସଭୁ1 ମଣ�ମ ପି ବି ଏJ ଏM ମCୁR ZUX0701789

ପ ୁ /33142 33 185 142ଏମ ରବିକାK ପି ଏମ ଏସ ରାଜୁ ZUX0290155

ପ ୁ /33143 68 185 143ସି ଏଚ ଭାଗିରାଓ . ପି େରଟି ଆଚାରି . OR/12/089/264400

�ୀ /33144 65 185 144ସି ଏଚ ରାଜକମୁାରି .  ା ଭାଗିରାଓ . OR/12/089/264401

�ୀ /33145 40 185 145ସି ଏଚ ସବିତା . ପି ଭାଗିରାଓ . OR/12/089/264402

ପ ୁ /33146 40 185 146ସି ଏଚ ରାଯ ୁ. ପି ଭାଗିରାଓ . OR/12/089/264403

�ୀ /34147 51 185 147କ1ି&ା ଚକ1ବCR  ା ଆନ� କିେଶାର ଚକ1ବCR ZUX0812172

ପ ୁ /35148 52 185 148ପି.ଭି.ପ1ସାଦ ପି ଟି ରାମନା ଆଚାରୀ . LSL1386705

�ୀ /35149 44 185 149ପି.ଭି. ସତ�ବତି  ା ପି.ଭି.ପ1ସାଦ ରାଓ . LSL1371467

�ୀ /35150 28 185 150ଶ1ାବଣୀ ପାଟିେମଦା ପି ପି.େୱ"ଟ ପ1ସାଦ ରାଓ ZUX0628552

ପ ୁ /36151 52 185 151ଏଲ େଭେ"ଟାଚାରୀ ପି ଏଲ ଆପାରାଓ . LSL1413400

�ୀ /36152 44 185 152ଏଲ. ୱାଣି  ା ଏଲ. େଭେ"ଟାଚାରୀ . LSL1371442

ପ ୁ /36153 38 185 153ସନିୁଲ <ତ1ିୟ ମା ସଲମି <ତ1ିୟ ZUX0527671

ପ ୁ /37154 59 185 154ପି.ଆଚାରି ପି ପି. କ1 ି&ାମCୁR . OR/12/089/244969

�ୀ /37155 54 185 155ପି.ଲ<=ି  ା ପି.ଆଚାରି . ZUX0658658

ପ ୁ /37156 29 185 156ପି; ୁପ1ଦିପ କମୁାର ପି ପି ଆଚାରି ZUX0701607

ପ ୁ /37157 53 185 157େକାରଦା େଭ"ଟ ରାମଣା ପି େକାରଦା ରାମ  ମCୁDୀ ZUX1248814

ପ ୁ /38158 37 185 158ଏH କୃ&ା  ପି ଏସ ସଯୂ�Dନାରାୟଣ ZUX0154500

ପ ୁ /38159 32 185 159ଏମ. ସKଶ କମୁାର ପି ଏମ. ସଯୁ�Dନାରାୟଣ ZUX0823583

ପ ୁ /39160 22 185 160ସରୂଜ ପାଣିଗ1ାହୀ ମା କeନା ପାଣିଗ1ାହୀ ZUX1319490

�ୀ /39161 22 185 161ସମୁନ ତ1ିପାଠୀ ପି ରବି�1  ତ1ିପାଠୀ ZUX1315647

ପ ୁ /40162 53 185 162େଜ. ଶ1ନିିବାସ ରାଓ ପି ଜି. େଭେ"ଟ ରାବଣା ମCୁR . LSL1371483

�ୀ /40163 44 185 163େଜ. ରାଣି  ା େଜ. ଶ1ନିିବାସ ରାଓ . LSL1371475

ପ ୁ /40164 25 185 164େଯଢୀfାର ପୀ ପି ପୀ େଵMକଟା ରାଓ ZUX1356708

�ୀ /40165 57 185 165ୟୁ ରାଧା ପ^ନାୟକ  ା ସଦୁଶDନ ପ^ନାୟକ OR/12/089/242469

ପ ୁ /40166 25 185 166ପୀ େଯଢୀfାର ପି ପୀ େଵMକଟା ZUX1325760

ପ ୁ /41167 60 185 167ଭଗବାନ ହରିଜନ ପି ଧବୁଲୁ ହରିଜନ OR/12/089/142619

ପ ୁ /43168 23 185 168ଏମ ଡି ଇରଫାନ ପି ମହ[ଦ ଇଶାକ ZUX1146778

ପ ୁ /45169 80 185 169ଏସ ଭି ରାଭଣା ପି ଏସ ଜଗନ: ାଥ OR/12/089/286289

ପ ୁ /45170 50 185 170ଏସ ଚିନ: ା  ପି ଏସ ଭି ରାବଣା OR/12/089/286889

�ୀ /45171 40 185 171ଏସ ଜି ଲାବଣ�ା  ା ଏସ ଚିନ: ା  ZUX0658732

ପ ୁ /46172 52 185 172ଜି. ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଜି. ରାମଚ�1  ରାଓ .. OR/12/089/243088

�ୀ /46173 50 185 173ଜି. ଲ<=ି  ା ଜି. ସତ�ନାରାୟଣ . LSL1370550

�ୀ /47174 45 185 174ୱାଇ. ଲ<=ି କମୁାରି  ା ୱାଇ. ରବି କମୁାର LSL1370576
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�ୀ /47175 75 185 175ୱାଇ. ସତ�ବତି  ା ୱାଇ ସନ�ାସି ରାଓ . ZUX0658765

ପ ୁ /47176 48 185 176ସdନା ଚିନ: ା ପି ସdନା େଭେ"ଟ ରାଓ ZUX0823948

�ୀ /47177 35 185 177ଡି. େହମା  ା ଡି. ପ1ସାଦ ZUX0627554

ପ ୁ /47178 48 185 178ୱାଇ. ରବି କମୁାର ପି ୱାଇ. ସନ�ାସି ରାଓ ZUX0658773

ପ ୁ /51179 40 185 179ଶ1ୀନୁ ଏ ପି ରାଜାରାଓ ଏ ZUX0155895

ପ ୁ /52180 72 185 180େକ. ଦାେମାଦର ରାଓ ପି େକ. ରାଜରତ: ମ . OR/12/089/244725

�ୀ /52181 68 185 181େକ. ଆଦିଲ<=ି  ା େକ. ଦାମଦର .ରାଓ OR/12/089/244726

�ୀ /52182 34 185 182ଶ1ିବାKି େକନୁେକାଲୁ  ା େୟାେଗ�1 ର ଶମ7 ZUX0629154

�ୀ /54183 83 185 183ପି ଆପିଆ[ା  ା ପି. ସଯୁ�Dନାରାୟଣ . ZUX0658831

ପ ୁ /54184 60 185 184ପି.ଶ1ିନିବାସ ପି ପି. ସଯୁ�Dନାରାୟଣ . ZUX0658823

�ୀ /54185 55 185 185ପି. ନାଗା   ା ପି. ସତ�ନାରାୟଣ . ZUX0658849

ପ ୁ /54186 51 185 186ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ପି ପି. ସଯୁ�Dନାରାୟଣ . OR/12/089/264652

�ୀ /56187 62 185 187ଭି ଲ<=ି  ା ଭି ବ1 ହ= ାଜି OR/12/089/264357

�ୀ /56188 40 185 188ଟି. ଦିପିକା  ା ଟି. ଶ1ିନିବାସ ଆଚାରି LSL1370493

ପ ୁ /56189 50 185 189ଟି. ଶ1ିନିବାସ ଆଚାରି ପି ଟି ଆପାରାଓ ଆଚାରି LSL1370485

ପ ୁ /56190 45 185 190ସେKାଷ କମୁାର ଦଳାଇ ପି େଦବଗିର ଦଳାଇ ZUX1016989

�ୀ /56191 36 185 191େରବତୀ ଦଳାଇ  ା ସେKାଷ କମୁାର ଦଳାଇ ZUX1016971

ପ ୁ /57192 28 185 192କାନିଥି ରେମଶ କମୁାର ପି କାନିଥି େଭେ"େଟAର ଆଚାରି ZUX0701771

ପ ୁ /59193 53 185 193େକ.େଭେ"ଟ ସରୁୁଲୁ ଆଚାରି ପି େକ ଆଚାରି OR/12/089/254087

ପ ୁ /59194 26 185 194କାନିଥି ମେହଶ ପି େକ େଭେ"େଟAର ଆଚାରି ZUX0701755

�ୀ /60195 51 185 195ଏM. କ1ି&ାେବଣି  ା ତ1ିପତି ପଟନାୟକ . OR/12/089/247013

ପ ୁ /60196 56 185 196ଏନ ଶ1ିପତି ପଟନାୟକ ପି ଏM. ରାବଣା . OR/12/089/247021

ପ ୁ /62197 47 185 197ଅସିପ ୂବୀରଭଦ1  ରାଓ ପି ଅସିପ ୂସଂଜୀବ ରାଓ . ZUX0394320

�ୀ /62198 53 185 198ଆସିପ ୁବିମଳା  ା ଆସିପ ୁସୀତା ରାମଲୁୁ OR/12/089/264120

�ୀ /62199 40 185 199ଏ ଲ<=ୀ  ା ଏ ବିରଭଦ1  ରାଓ ZUX1023308

ପ ୁ /62200 56 185 200ଆସିପ ୁସୀତା ରାମଲୁୁ ପି ଆସିପ ୁସଂଜିବ ରାଓ OR/12/089/264119

�ୀ /63201 68 185 201ଏ. ସିତା  ା ଏ. ରାଜାରାଓ . OR/12/089/266116

�ୀ /64202 70 185 202ଏମ. େଗାବି�ା[ା  ା ଏH. ପାଇଡିତଲh ୀ . LSL1371376

ପ ୁ /64203 53 185 203ଏଲ ଟାଉଟି ରାଜୁ ପି ଆଦିନାରାୟଣା . OR/12/089/254671

�ୀ /64204 42 185 204ଏଲ ସଜୁାତା   ା ଏଲ ଟାଉଟିରାଜୁ . LSL2650463

�ୀ /65205 68 185 205ସର ତି େବେହରା  ା ଅନK େବେହରା େବେହରା OR/12/089/264217

�ୀ /65206 24 185 206ଭି. ସେୁରଖା ପି ବି.ତାବିଟି ରାଜୁ ZUX0883173

�ୀ /66207 47 185 207ରାନୁ ମହାପାତ1  ା ରଘନୁ�ନ ସାହୁ LSL1413798

ପ ୁ /66208 86 185 208କୃ&ଚ�1  ସାହୁ ପି ଲ<=ଣ ସାହୁ OR/12/089/134061

ପ ୁ /66209 51 185 209ରଘନୁ�ନ ସାହୁ ପି କୃ&ଚ�1  ସାହୁ LSL1386630

�ୀ /67210 36 185 210ଆର ଅମରାବତୀ  ା େକ ରବି�1  ZUX0154518

�ୀ /67211 44 185 211ଗୀତା ମହାପାତ1  ା ପ1େମାଦ ମହାପାତ1 LSL2641348

�ୀ /67212 42 185 212ବରଲ<=ି ମହାପାତ1  ା ରବି�1  ମହାପାତ1 LSL2641231

ପ ୁ /67213 38 185 213ରବି�1  ମହାପାତ1 ପି ପ1ଫଲୁ ମହାପାତ1 LSL2641249

�ୀ /68214 30 185 214େଗୗତମୀ କମୁାରୀ ପ^ନାୟକ ପି େଭେ"ଟ ରାଓ ପ^ନାୟକ ZUX0452680

�ୀ /68215 28 185 215ସVୁତି1 ା କମୁାରୀ ପ^ନାୟକ ପି େଭେ"ଟ ରାଓ ପ^ନାୟକ ZUX0452698

ପ ୁ /68216 63 185 216ୱେ"ଟ ରାଓ ପ^ନାୟକ ପି େକ. ଏM. ଆର. ପ^ନାୟକ LSL1386689

ପ ୁ /69217 44 185 217ଏH ଆନାଜି ପି ଏH ଆପାଲରାଜୁ . LSL1413780

�ୀ /69218 50 185 218ଏମ ୱାରଲଖ= ି .  ା ଆପଲରାଯ ୁ. OR/12/089/264041

�ୀ /70219 49 185 219ସାଲମି େ<ତ1ିୟ  ା ନବ କିେଶାର େ<ତ1ିୟ LSL1468263

ପ ୁ /70220 41 185 220େନ8ାନିଏi ଏ ଏେj1ାJ ପି ଏ.ଭି ଏେj1ାJ . LSL1469030

ପ ୁ /70221 71 185 221ଏ ଭି ଏେd1ାସ . ପି ଏେd1ାସ . ZUX0154526

�ୀ /70222 57 185 222ପ1ିୟା ଏେd1ାସ .  ା ଏ ଭି ଏେd1ାସ . ZUX0154534

ପ ୁ /70223 40 185 223ଅଭିସାଇ ଆେj1ାJ ପି ଏ.ଭି. ଆେj1ାJ . LSL1469162

�ୀ /70224 64 185 224େବh ାେସାମ ଆେd1ାସ  ା ଏ ଭି ଆେd1ାସ ZUX0823666

�ୀ /70225 39 185 225ଜୟା ଜି ଆେd1ାସ  ା େନ8ାନିଏଲ ଏ ଆେd1ାସ ZUX0823708

ପ ୁ /70226 32 185 226େକ ହରିପ1ସାଦ ପି େକ ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0154542

ପ ୁ /70227 25 185 227େକ. ଚ�1  େଶଖର ପି େକ. ତିରୁମାଲା ରାଓ ZUX0823484

�ୀ /70228 58 185 228ଏH.ଏସ. ୱାରାଲ<=ୀ  ା େକ. ନାରାୟାଣ ରାଓ ZUX0629188

ପ ୁ /70229 28 185 229େକ ୟାAK ପି େକ. ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0452417

ପ ୁ /71230 46 185 230ଏମ. େଶଖର ପି ଏମ. ଏସ ପ1କାଶ ରାଓ LSL1371509

ପ ୁ /71231 65 185 231ଏମ ଏସ ପ1କାଶରାଓ . ପି ଏମ ଚିନାୟା . OR/12/089/264064

�ୀ /71232 59 185 232ଏମ ରାେଜ ରି .  ା ଏମ ଏସ ପ1କାଶ . OR/12/089/264065

ପ ୁ /71233 43 185 233ଏମ ରେମଶ କମୁାର . ପି ଏମ ଏସ ପ1କାଶ . OR/12/089/264066

�ୀ /71234 32 185 234ରାମ�ା ମଦୁଗଲୁା  ା େଶଖର ମଦୁଗଲୁା ZUX0453084

ପ ୁ /72235 81 185 235ସିଏଚ. ସତ�ନାରାୟଣ ପ^ନାୟକପି ସିଏଚ. ରାମମCୁR ପ^ନାୟକ OR/12/089/236647

�ୀ /72236 46 185 236ସି.ଏଚ. ସX�ାରାଣି ପ^ନାୟକ  ା ଶ1ିନିବାସ . ZUX0658864
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ପ ୁ /72237 43 185 237ସି.ଏଚ. ରାେଜସ କମୁାର ପ^ନାୟକପି ସତ�ନାରାୟଣ . ZUX0658856

ପ ୁ /73238 56 185 238ଏରା ଶ"ର ରାଓ ପି ଏରା ସନ�ାସି . ZUX0154559

ପ ୁ /73239 30 185 239େୟରା ସାଇ କ1 ି&ା ପି େୟରା ଶ"ର ରାଓ ZUX0823864

�ୀ /74240 44 185 240ଜି. ଲ<=ି  ା ଜି. ଶ1ିନିବାସ ରାଓ . LSL1468958

�ୀ /74241 22 185 241ପ1ିୟ"ା ଜି ପି ସତୀ ବାବୁ ଜି ZUX1227149

�ୀ /74242 44 185 242ଜି କ1 ି&ା କମୁାରି  ା ଜି. ସତ�ବାବୁ କ1 ି&ା କମୁାରି LSL1417674

ପ ୁ /74243 65 185 243ଜି ମନମଥ ରାଓ ପି ଜନାଦD ନ ରାଓ OR/12/089/264090

ପ ୁ /74244 46 185 244ଜି ଶ1ୀନିବାସ ରାଓ ପି ମନମଥ ରାଓ OR/12/089/264092

ପ ୁ /74245 49 185 245ଜି ସତିବାବୁ ପି ଜି. ଆପଲରାଜୁ ସତିବାବୁ ZUX0936989

�ୀ /74246 25 185 246ଜାମି େତେଜkୱନିୀ ପି ଜାମି.ଶ1ିନିବାସ ରାଓ ZUX0943340

ପ ୁ /76247 55 185 247ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ପି ପି.ଆପାରାଓ . ZUX0154567

�ୀ /76248 45 185 248ପି. ଲ<=ି  ା ପି. ସତ�ନାରାୟଣ . LSL1386796

�ୀ /77249 62 185 249ଏM. ଦମୟKି  ା ଏM. ଆନ�ରାଓ . OR/12/089/242178

ପ ୁ /77250 42 185 250ଏM. ସaିବ କମୁାର ଚଉଧରିୁ ପି ଏନ. ଆନ�ରାଓ . LSL1386770

ପ ୁ /77251 67 185 251ଗଗନ ଚ�1  ପNା ପି ବଳରାମ ପNା LSL1386671

ପ ୁ /77252 42 185 252ଶ1ୀକାK ପNା ପି ଗଗନ ଚ�1  ପNା LSL1386655

�ୀ /77253 39 185 253ଶ1ୀମୟୀ ପNା ପି ଶ1ୀ ଗଗନଚ�1  ପNା LSL1386648

ପ ୁ /77254 33 185 254େଦବକାK ପNା ପି ଗଗନ ଚ�1  ପNା LSL1526557

ପ ୁ /77255 75 185 255ଏM ଆନ� ରାଓ ପି ଏM େସାମାନ: ା  OR/12/089/242177

�ୀ /77256 62 185 256ଭାନୁମତି ସାହୁ  ା ଗଗନ ଚ�1  ପNା LSL1386663

�ୀ /78257 39 185 257ବାରାଣାସି ମାଧବୀ ପି ଏସ. ଚ�1 ାରାଓ . LSL1386820

ପ ୁ /78258 43 185 258ବାରାଣସି ରବି କମୁାର ପି ବାରାଣସି ରାମାଣା ZUX0701821

�ୀ /79259 58 185 259ଜି. କଲ�ାଣି  ା ଜି. ବାଲାଜି . OR/12/089/264388

�ୀ /80260 44 185 260ଏM. ଶକKୁଳା .  ା ଏM. ଗେୁUAର . OR/12/089/264635

�ୀ /80261 28 185 261ଲ<=ୀ ନାଡିଲh ା ପି ଏନ. ଗେୁUAର ରାଓ ZUX0823567

ପ ୁ /81262 28 185 262ଏJ. ଆକାଶ ପି ଏJ. ସନ= ୁଖା ରାଓ ZUX0452961

ପ ୁ /81263 41 185 263ନିହାର ରaନ ଧଳ ପି ରାଜିବ େଲାଚନ ଧଳ ZUX0452425

�ୀ /81264 35 185 264ଗୀତାaଳି ଧଳ ପି ରାଜୀବ େଲାଚନ ଧଳ ZUX0452441

�ୀ /81265 34 185 265ଜଗଦିAରୀ ଧଳ  ା ନିହାର ରaନ ଧଳ ZUX0452433

ପ ୁ /81266 31 185 266ପି ଦିେନଶ ପି ପି ରବି ZUX0658872

ପ ୁ /81267 33 185 267ଏJ. ଜଗଦୀଶ ମା ଏJ. ସତ�ବତୀ ZUX0452995

�ୀ /81268 30 185 268ଅkଵିନୀ କୀେଲHେସତୀ  ା ସଂେତାଷ କୀେଲHେସତୀ ZUX0453498

ପ ୁ /81269 29 185 269ନାଗରାଜୁ େକୗଉରୁ ପି ଆପାରାଓ େକୗଉରୁ ZUX0452870

�ୀ /81270 35 185 270ହି�ୁ ମଦୁଗଲୁା  ା ରେମଶ ମଦୁଗଲୁା ZUX0453076

ପ ୁ /81271 63 185 271ଦୁଗ7ପ1ସାଦ ମହାପାତ1 ପି ସଯୂ�Dନାରାୟଣ ମହାପାତ1 ZUX0452862

�ୀ /81272 29 185 272ଲିନା ମହାପାତ1 ପି ଦୁଗ7ପ1ସାଦ ମହାପାତ1 ZUX0453514

�ୀ /81273 38 185 273େବଶୖାଳି ମୀଶ1  ା ଆେଲାକ କମୁାର ମୀଶ1 ZUX0452508

�ୀ /81274 39 185 274ଲିନା ପାଣିଗ1ାହୀ  ା ଗିରିଧାରୀ ପାଣିଗ1ାହୀ ZUX0452896

ପ ୁ /81275 50 185 275ଏଲ ଲ<=ୀପତି ପଟନାୟକ ପି ବାସେୁଦବରାଓ ପଟନାୟକ OR/12/089/264130

�ୀ /81276 46 185 276ଏଲ. ଅନିତା ପଟନାୟକ  ା ଲ<=ୀପତୀ ପଟନାୟକ OR/12/089/264131

ପ ୁ /81277 32 185 277ସତୀଶ ତାଡୁତୁରୀ ପି ମନ= ଦାରାଓ ତାଡୁତୁରୀ ZUX0453522

ପ ୁ /81278 24 185 278େକ. ବାସ�ୁରା ପି େକ ନାଗରାଜୁ ZUX1031194

ପ ୁ /82279 43 185 279ପି. ରାଜା  ପି ପି. ଶ"ରନ�ମ . LSL1371368

�ୀ /82280 55 185 280ପି ପାବD ତିଆ[ା .  ା ପି. ବୁଚିବାବୁ . OR/12/089/264123

�ୀ /82281 31 185 281ପିଡୁଗ ୁଭବାନି  ା ପି ରାଜା ZUX0701631

�ୀ /84282 47 185 282ଏସ େହମଲତା .  ା ସନମଖୁରାଓ . OR/12/089/264139

ପ ୁ /84283 51 185 283ଏସ ସନମକୁ ରାଓ ପି ରଘରୁାମଲୁୁ ରାଓ OR/12/089/264138

ପ ୁ /85284 35 185 284ଭି ପ1ସାଦ ପି ଭି ଶ"ର ରାଓ ZUX0154591

�ୀ /85285 57 185 285ଭି ରାବଣାମା .  ା ଶ"ର ରାଓ . OR/12/089/264630

ପ ୁ /85286 27 185 286ଏ.ବିଜୟ ପ1ତାପ ପି ଏ.ଶ1ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0883017

ପ ୁ /85287 60 185 287ଭି ଶ"ର ରାଓ ପି ଚିନୟା ରାଓ OR/12/089/264629

ପ ୁ /85288 42 185 288ଭି. େକାେଟAର ରାଓ ପି ଭି. ଶ"ର ରାଓ LSL1371293

ପ ୁ /86289 42 185 289ବି. ରାମକ1 ି&ା ପି ବି. ଗ�ାରାଓ . LSL1371301

�ୀ /86290 43 185 290ବି. ସନିୁତା .  ା ବି. ସରିୁନାରାୟଣ . OR/12/089/264644

�ୀ /87291 37 185 291ଅaଳି ବାରିକ  ା କାଜଲ କମୁାର ତରାସିଆ ZUX0823807

�ୀ /87292 56 185 292ହରିପ1ିୟା ତରାସିଆ  ା ଜଗଦିଶ ତରାସିଆ LSL1469170

�ୀ /87293 43 185 293ବ�ିତା ତରାସିଆ ପି ଜଗଦିଶ ଚ�1  ତରାସିଆ LSL1370535

ପ ୁ /87294 41 185 294ବାଦଲ ତରାସିଆ ପି ଜଗଦିଶଚ�1  ତରାସିଆ LSL1371491

ପ ୁ /87295 39 185 295କାଜଲ ତରାସିଆ ପି ଜଗଦୀଶ ଚ�1  ତରାସିଆ LSL1370527

�ୀ /88296 20 185 296ଲିପୀପlୁା େବେହରା - ସରତ କମୁାର େବେହରା ZUX1355346

�ୀ /88297 48 185 297ଜୟKୀ ଦାସ  ା ଶିବ ପ1ସାଦ ପାଣିଗ1ାହି ZUX1045368

�ୀ /88298 48 185 298ଜୟKୀ ଦାସ  ା ଶିବ ପ1ସାଦ ପାଣିଗ1ାହି ZUX1057777

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ1କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /88299 63 185 299ସଧୁାଶଂୁବାଳା ଗKାୟତ  ା ରାଧାକାK ଗKାୟତ ZUX1152099

ପ ୁ /88300 39 185 300ସକୁାK କମୁାର ଗKାୟତ ପି ରାଧାକାK ଗKାୟତ ZUX1145846

ପ ୁ /88301 35 185 301ଶ1ୀକାK କମୁାର ଗKାୟତ ପି ରାଧାକାK ଗKାୟତ ZUX1159912

ପ ୁ /88302 66 185 302ଶିବପ1ସାଦ ପNା ପି ରାମଚ�1  ପNା OR/12/089/264162

ପ ୁ /88303 62 185 303ବାଲାଜି ପ1ସାଦ ପNା ପି ରାମଚ�1  ପNା ZUX0453449

�ୀ /88304 58 185 304ଇ�ୁମତି ପNା  ା ବାଲାଜୀ ପ1ସାଦ ପNା ZUX0453613

�ୀ /88305 55 185 305ପ1ୀତି ପNା  ା ଶିବ ପ1ସାଦ ପNା OR/12/089/264163

ପ ୁ /88306 52 185 306ସତ�ନାରାୟଣ ପNା ପି ରାମଚ�1  ପNା OR/12/089/264168

�ୀ /88307 50 185 307ମିନତି ପNା  ା ଅେଶାକ ପNା OR/12/089/264165

�ୀ /88308 44 185 308ସଚୁରିତା ପNା  ା ସତ�ନାରାୟଣ ପNା OR/12/089/264169

�ୀ /88309 41 185 309ସସ=ିତା ପNା ପି ଶିବପ1ସାଦ ପNା LSL1469873

�ୀ /88310 39 185 310ଅଚDନା ପNା ପି ବାଲାଜି ପ1ସାଦ ପNା ZUX0453456

ପ ୁ /88311 38 185 311Jୱାଧୀନ କମୁାର ପNା ପି ଶିବ ପ1ସାଦ ପNା ZUX1152933

ପ ୁ /88312 37 185 312ପ1ବିନ ପNା ପି ବାଲାଜି ପ1ସାଦ ପNା ZUX0453464

ପ ୁ /88313 32 185 313େସୗରାଜ� ପNା ପି ଶିବ ପ1ସାଦ ପNା ZUX0453274

�ୀ /88314 30 185 314ମିତାଲି ପNା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପNା ZUX0701714

�ୀ /88315 28 185 315େମାନାଲି ପNା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପNା ZUX0701706

�ୀ /88316 26 185 316େସାନାଲି ପNା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପNା ZUX0701698

�ୀ /88317 25 185 317ଶଭୁଶ1ୀ ପNା  ା Jୱାଧୀନ କମୁାର ପmଡ୍ା ZUX1155043

ପ ୁ /88318 57 185 318ଶିବ ପ1ସାଦ ପାଣିଗ1ହି - ଜୟKୀ ଦାସ ZUX1041805

�ୀ /88319 22 185 319େଦବପ1ିୟା ପାଣିଗ1ାହି - ଶିବ ପ1ସାଦ ପାଣିଗ1ାହି ZUX1040286

�ୀ /88320 34 185 320ମାମିନା ସାବତ  ା ସକୁାK କମୁାର ଗKାୟତ ZUX1155126

�ୀ /88321 34 185 321ମାମିନା ସାବତ  ା ସକୁାK କମୁାର ଗKାୟତ ZUX1146679

�ୀ /89322 52 185 322ସଚିୁତ1 ା ତରାସିଆ .  ା ଲ<=ୀ ଚରଣ େବେହରା . OR/12/089/264174

ପ ୁ /90323 47 185 323ପି. ରେମଶ ପି ପି. ନରସିଂହ ମCୁR . ZUX0154609

�ୀ /90324 43 185 324ପି କୃ&େବଣି  ା ପି. ରେମଶ . ZUX0154617

�ୀ /90325 49 185 325ଜୟଲ<=ୀ ପି  ା ପି େଗାପାଳ କ1ି&ା ZUX1145887

ପ ୁ /90326 33 185 326ସତିଶ ପି ପି ପି େଗାପାଳ କ1ି&ା ZUX1146653

ପ ୁ /90327 28 185 327ଦିଲିପ ପି ପି ପି େଗାପାଳ କ1ି&ା ZUX1146372

ପ ୁ /90328 21 185 328ପି ପ1ଦୀପ ପି ପି ରେମଶ ZUX1227115

ପ ୁ /92329 44 185 329ଏH. ଗ�ାଧର ପି ଏH ତାମାରାଓ . LSL1371277

�ୀ /92330 44 185 330ଏH. ଆମଲାବତି ପି ଏH. ତାମାରାଓ . LSL1371210

�ୀ /92331 42 185 331ଏH. ପଦ= ାବତୀ  ା ଏH େଭେ"ଟ ରମଣା . LSL1371202

�ୀ /92332 75 185 332ଏମ. କ1 ି&ାେବଣି .  ା ତାମାରାଓ . OR/12/089/264194

ପ ୁ /92333 26 185 333ଏ ସିବା କମୁାର ପି ଏ ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜୁ ZUX0701656

ପ ୁ /92334 30 185 334ଏନ ରାେଜଶ କମୁାର ପ^ନାୟକ ପି ଏନ ଶ1ୀପଥି ପ^ନାୟକ ZUX0527630

ପ ୁ /92335 49 185 335ଏମ.ନାଗ େଭ" ରାମଣା ପି ଏମ.ତାମା ରାଓ OR/12/089/264195

ପ ୁ /92336 23 185 336ମଲୁା ପଡିୁ ଶାଇ କ1ିଷ:ା ପି ମଲୁା ପଡିୁ ନଗେଭ"ଟରାମଣ ZUX1045632

ପ ୁ /92337 23 185 337ମଲୁପଡିୁ ସାଇକୃ& ପି ମଲୁପଡିୁ େଭ"ଟରାମଣା ZUX1105956

ପ ୁ /95338 32 185 338ସନମଖୁ ଶ1ୀନୁ ପ^ନାୟକ ପି କୃ& ଚ�1  ପ^ନାୟକ ZUX0701730

�ୀ /95339 30 185 339ରାମପିଲି ନମିତା ପ^ନାୟ ପି କୃ& ଚ�1  ପ^ନାୟକ ZUX0701722

ପ ୁ /95340 50 185 340ଏସ. ଆନ� ପାତ1 ପି ଏସ. ରଘନୁାଥ ପାତ1 ZUX0823856

ପ ୁ /95341 61 185 341କୃ&ଚ�1  ପ^ନାୟକ ପି ରାମମCୂR ପ^ନାୟକ OR/12/089/250250

�ୀ /95342 56 185 342େଗୗରୀ ପ^ନାୟକ  ା କୃ&ଚ�1  ପ^ନାୟକ OR/12/089/250251

ପ ୁ /96343 67 185 343ପି ନାଗମଣି . ପି ପି.ସରିୁଲି�ମ . OR/12/089/264232

�ୀ /96344 43 185 344ପି ଗଉରି .  ା ନାଗମଣି . OR/12/089/264233

�ୀ /96345 32 185 345ପିଡୁଗ ୁଜନନୀ ପି ପିଡୁଗ ୁନାଗମଣୀ ZUX0701847

ପ ୁ /97346 40 185 346ଏ. ପ1କାଶ ରାଜୁ ପି ଏ.ଏସ ଏM ରାଜୁ . LSL1468495

�ୀ /97347 61 185 347ଏ. ସଭୁ ଲ<=ୀ  ା ଏ. ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜୁ ZUX0823294

�ୀ /97348 28 185 348ଏ ମଉନିକା  ା ଏ ପ1କାଶ ରାଜୂ ZUX0701680

ପ ୁ /97349 63 185 349ଏ. ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜୁ ପି ଏ. ନାରାୟଣ ରାଜୁ ZUX0823344

�ୀ /98350 38 185 350ରାେଜAରି ମିଶ1 ପି ଜଗନ: ାଥ ମିଶ1 ZUX0154666

�ୀ /99351 48 185 351ଏନ.ସାଇଲତା  ା ଏM. ରାେମAର ରାଓ . LSL2641025

�ୀ /99352 38 185 352ଲ<=ୀ A.  ା ଚ�ର େଶଖର A. ZUX1116326

ପ ୁ /99353 37 185 353ବିk`ଜିp ପNା ପି ବଂଶୀଧର ପNା ZUX0774208

�ୀ /99354 35 185 354ସଂଗୀତା ପNା  ା ବିk`ଜିp ପNା ZUX0774216

ପ ୁ /99355 65 185 355ଏ ଚ�1  େଶଖର ପି ଏ ଲ<=ୀପ1ସାଦ OR/12/089/252517

ପ ୁ /100356 49 185 356ଭି. ବାଲାଜି ପ^ନାୟକ ପି ଭି. କେୁଚଲରାଓ ପ^ନାୟକ ZUX0823963

�ୀ /100357 39 185 357ଭି. ଗିତା ପ^ନାୟକ  ା ଭି. ବାଲାଜି ପ^ନାୟକ ZUX0824003

�ୀ /101358 40 185 358ଏ. େଗାବି�ମା - ଏ. ରାବଣାମା . LSL2641561

�ୀ /102359 46 185 359ଆଲାଡା ମଣୀ  ା ଅଲଦା ସାdା ମରୂଟୀ . OR/12/089/264111

�ୀ /103360 64 185 360େକ ଶ1ୀେଦବି .  ା େକ ଆଦିନାରାୟଣ . OR/12/089/264344

6 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ1କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /103361 26 185 361ଟାକ1 ୀ ଟାକ1 ୀ ପି ଏସ ଶ"ର ରାଓ ZUX0883041

�ୀ /103362 29 185 362ବି ଜୟଲ<=ୀ  ା ବି ଚ�1  େଶଖର ZUX0883009

�ୀ /103363 43 185 363ଏସ ଉମା ମେହAରୀ  ା ଏସ ଉମାଶ"ର ରାଓ ZUX0882985

ପ ୁ /103364 36 185 364ବି ଚ�1  େଶଖର ପି ବି. ଗqୁା  ାମୀ ZUX0883025

ପ ୁ /105365 66 185 366ଅଲଦା ସାdା ମରୂଟୀ . ପି ଅଲଦା ସିମା@ଳ . OR/12/089/264110

ପ ୁ /105366 39 185 367େଭେ"ଟାଚାରି ଆଗରୁୁ ପି ଆପାରାଓ ଆଗରୁୁ ZUX0823609

ପ ୁ /107367 43 185 368ଏH କମଳା ହାସନ ପି ଏମ େଭେ"ଟ ରାଓ . LSL1370477

�ୀ /108368 48 185 369ସଧୁା ରାେଠାର  ା ରେମଶ ରାେଠାର LSL1413392

�ୀ /109369 53 185 370ଏ. ମାେଲAର .  ା ଏ. କ1 ି&ାରାଓ . OR/12/089/264243

ପ ୁ /109370 71 185 371ଏ.କ1 ି&ା ରାଓ ପି ଏ.ଚିନ: ା େଭ"ୟା ZUX0943365

�ୀ /110371 57 185 372ଏM ଚିଲାକା[ା  ା ଏM ଶ"ର ରାଓ . LSL1386580

�ୀ /111372 42 185 373ପି.ଶ1ୀଲ<=ୀ  ା ପି. ଶ1ୀନିବାସ ରାଜୁ LSL1447598

�ୀ /111373 26 185 374ଗୀତାaଳୀ େବେହରା - ସରତ କମୁାର େବେହରା ZUX1356591

ପ ୁ /111374 47 185 375ଏH. କିେଶାର କମୁାର ପି ଏH.ଏJ. ପ1କାଶ ରାଓ LSL1447622

�ୀ /111375 22 185 376େପନୂମ]ସ େରାଜା ରାଣୀ ପି ଶ1ିନୀଵସା ରାଓ ZUX1325729

�ୀ /111376 22 185 377ପୀ େରାଜା ରାଣୀ ପି ପୀ ଶ1ୀନୀଵାସ ରାଓ ZUX1356690

ପ ୁ /112377 53 185 378ପ1ଦୀପ କମୁାର ମିଶ1 ପି ପ1ଫଲୁ ଚ�1  ମିଶ1 LSL1447630

ପ ୁ /114378 55 185 379ଏନ ଶ"ର ରାଓ ପି ଏM େଭେ"ଟ ରାଓ . LSL1386887

ପ ୁ /114379 29 185 380ଏM. ମନିକ8 .. ପି ଏM. ଶ"ର ରାଓ ZUX0629485

ପ ୁ /116380 36 185 381ବି ବିଜୟ ପ^ନାୟକ ପି ଦୀବାକର ପ^ନାୟକ LSL2641264

ପ ୁ /116381 34 185 382ଅଜୟ ପ^ନାୟକ ପି ଦୀବାକର ପ^ନାୟକ LSL2641256

�ୀ /117382 44 185 383ଉମRଳା ପ^ନାୟକ  ା ଜୟପ1ତାପ ପ^ନାୟକ LSL2647154

ପ ୁ /120383 38 185 384େକରାମକ1ି&ା ପି େକ ଆପାରାଓ LSL2641199

�ୀ /120384 34 185 385େଦବୀ େକୗଉରୁ  ା ରାମକ1ି&ା େକୗଉରୁ ZUX0452888

�ୀ /122385 41 185 386ଏ ଲ<=ୀ  ା ଏ ରବିକମୁାର LSL2641686

ପ ୁ /124386 36 185 387ଅଲଦା ଶଂକର ରାଓ ପି ଅଲଦା ସାdା ମରୂଟୀ LSL2641355

ପ ୁ /125387 26 185 388ପି ପ1ସାK ପି ପି ପ1ସାଦ ZUX1248897

�ୀ /126388 38 185 389ପି ନିମDଳା  ା ପି ଜଗଦିଶ ରାଓ LSL2641991

ପ ୁ /127389 37 185 390ଅଜିତ କମୁାର ଝା ପି ଏନ େକ ଝା ZUX0658930

�ୀ /128390 34 185 391ପି ଲ<=ୀ  ା ପି ସତ�ନାରାୟଣା  LSL2641702

�ୀ /128391 25 185 392ଏJ ପଜୁା ଆଚାରୀ  ା ସିମାଦ1 ୀ ରାମା ରାଓ ଆଚାରୀ ZUX1274570

ପ ୁ /128392 29 185 393ସିମାଦ1 ୀ ରାମା ରାଓ ଆଚାରୀ ପି େସାେନkଵର ଆଚାରୀ ZUX1325091

�ୀ /128393 25 185 394ଏସ ପଜୁା ଆଚାରୀ  ା ସିମାଦ1 ୀ ରାମ ରାଓ ଆଚାରୀ ZUX1356575

�ୀ /128394 25 185 395ଏସ ପଜୁା ଆଚାs◌ଯ୍�  ା ଏସ ସିମାଦ1 ୀ ରାମ ରାଓ ଆଚାs◌ଯ୍� ZUX1325414

�ୀ /129395 28 185 396ଯମନୁା ନାୟକ  ା ମନୁା ନାୟକ ZUX0823385

ପ ୁ /131396 35 185 397ସଭୁାଶିଷ େବେହରା ମା ସଚିୁତ1 ା େବେହରା ZUX0758086

�ୀ /132397 33 185 398ସଭୁଶ1ୀ ଶଭୁଦଶDନୀ ମା ସଚିୁତ1 ା ତରସିଆ ZUX0758094

�ୀ /133398 40 185 399େକ ରଜନି  ା େକ ପ1ଭାକର ଦାସ LSL2641066

�ୀ /135399 39 185 400ଏମ ବାଲା   ା ଏମ ଆନାଜୀ LSL2646974

ପ ୁ /135400 36 185 401ଏମ ଶ1ନିାବାସ ରାଓ ପି ଏମ ଆପଲ ରାଜୁ LSL2650455

�ୀ /136401 72 185 402େଟକି କଲ�ାଣି - େଟକି ବିkୱନାଥ ଆଚାରି ZUX1146455

ପ ୁ /136402 26 185 403ଟି ଚିନି କ1 ିଷ:ା - େଟକି ଉମାମାେହkୱର ରାଓ ZUX1155258

�ୀ /136403 51 185 404େଟକି କମୁାରୀ - େଟକି ମେହkୱର ରାଓ ZUX1146638

�ୀ /136404 23 185 405େଟକି ଶ1ୀେଦବୀ - େଟକି ଉେମkୱର ରାଓ ZUX1142694

�ୀ /136405 24 185 406ଭାଗ�ଲ<=ୀ ଟି  ା େଟକି ଶବିକମୁାର ZUX1155233

ପ ୁ /136406 62 185 407ଉମା ମେହkୱର ରାଓ େଟକି - ଭି ସାୱାu ଆଚାରି େଟକି ZUX1146612

ପ ୁ /136407 29 185 408ଶୱିା କମୁାର େଟକି ପି ଉମା ମାେହସ ଆଚାରି େଟକି ZUX0628164

ପ ୁ /137408 33 185 409ରାେଜ�1  କମୁାର ପ^ନାୟକ ପି େଭ"ଟ ରାଓ ପ^ନାୟକ LSL2641223

ପ ୁ /138409 43 185 410ଡି ନାଗରାଜୁ ପି ଡି ରାମକ1ି& LSL2641918

�ୀ /138410 31 185 411ସତ�ବତୀ ଧାବାଳା  ା ନାଗରାଜୁ ଧାବାଳା ZUX0701599

ପ ୁ /140411 73 185 412ଏସ େଗାପାଳକୃ& ରାଓ ପି ପି ଏସ ଶ"ରମ LSL2649234

ପ ୁ /140412 48 185 413ବି ଶ"ର ରାଓ ପି ଲ<=ୀନାରାୟଣ LSL2641009

�ୀ /140413 46 185 414ବି ଶକKୁଳା  ା ବି ଶ"ର ରାଓ LSL2641017

ପ ୁ /140414 41 185 415ଏସ ଶ1ିକାK ପି ଏସ େଗାପାଳ କ1 ି&ା  LSL2641181

ପ ୁ /140415 35 185 416ଏସ ଲାବଣ� କମୁାର ପି ଏସ େଗାପାଳ କ1 ି&ା  LSL2641207

ପ ୁ /141416 44 185 417ଆର ଜଗନ ପ^ନାୟକ ପି ଆର ବାଲକ1 ି&ମCୁDୀ LSL2641637

ପ ୁ /141417 36 185 418ଆର ସେKାଷ ପ^ନାୟକ ପି ଆର କ1 ି&ମCୁR LSL2641645

ପ ୁ /142418 50 185 419ଜି ସତ�ନାରାୟଣା ପି ଜି ଆପାଲ  ାମି LSL2642015

�ୀ /142419 40 185 420ଜି ସଯୁ�Dକମୁାରି  ା ଜି ସତ�ନାରାୟଣା LSL2642007

�ୀ /143420 73 185 421ପି ନରସିମା  ା ପି ସରିୁ ନାରାୟଣା LSL2646826

ପ ୁ /143421 56 185 422ପି ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜୁ ପି ପି ସରିୁ ନାରାୟଣା ରାଜୁ LSL2649291

�ୀ /143422 45 185 423ପି ରାେଜAରୀ  ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜୁ LSL2649226
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�ୀ /143423 45 185 424ପି ଲ<=ୀ ପି ପି ସରିୁନାରାୟଣ ରାଜୁ LSL2646834

ପ ୁ /143424 53 185 425ପି.ଶ1ୀନିବାସ ରାଜୁ ପି ପି ସରୁୟ ନାରାୟଣ ରାଜୁ LSL2646818

ପ ୁ /144425 35 185 426ସବ�ସାଚି ପ^ନାୟକ ପି ଜଇକମୁାର ପ^ନାୟକ LSL2650505

ପ ୁ /145426 36 185 427ଟି ଗଂଗାଧର ପି ମନମଧରାଓ ଆଚାରି LSL2650430

ପ ୁ /146427 36 185 428ଶ"ର ରାଓ ବି ପି ଆଚାରିଆ ବି ZUX0155903

�ୀ /148428 38 185 429ମାNାଲାପ ୁଭାରତୀ  ା ମାNାଲାପ ୁଶିବା ZUX0453050

�ୀ /149429 32 185 430ଏJ. ଜୟଲ<=ୀ  ା ଏJ. ଅନିଲ କମୁାର ZUX0627570

ପ ୁ /149430 67 185 431ଏସ େଵMକଟା ରାଓ ପି ଏସ ଚିନ:  ସdର ମରୂଟୀ ZUX1356674

ପ ୁ /149431 67 185 432ଏସ େଵMକଟା ରାଓ ପି ଏସ ଚିନ:  ସାdା ମରୂଟୀ ZUX1325836

�ୀ /149432 61 185 433ଏସ ଵରଲ<=ୀ  ା ଏସ େଵMକଟା ରାଓ ZUX1356666

ପ ୁ /150433 38 185 434ମରୁଲି ଆଲH ପି େଭେ"ଟରାମନ ଆଲH ZUX0628834

�ୀ /150434 34 185 435ଏH. ଅରୁଣା  ା ଶ1ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0629147

�ୀ /150435 27 185 436ଭି. ଇ�ୁ ପି ଭି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0628396

�ୀ /150436 52 185 437ମଳୁତୀ ଜାନକୀ  ା ଏH. ନାେଗAର ରାଓ ZUX0629196

�ୀ /150437 72 185 438ଜି କଳାବତି  ା ଜି ଶାନମଖୁ ରାଓ ZUX0627463

�ୀ /150438 55 185 439େଗୗରି କମୁାରୀ କାଲିଭାରପ ୁ  ା ଶ"ର ରାଓ କାଲିଭାରପ ୁ ZUX0628230

ପ ୁ /150439 49 185 440ସ"ର ରାଓ କାଲିଭାରପ ୁ ପି ସୀତାରାମ ାମି କାଲିଭାରପ ୁ ZUX0628222

ପ ୁ /150440 30 185 441ନାଦିଲା କାCRକ ପି ନାଦିଲା େଭକଟ ରାଓ ZUX0628347

�ୀ /150441 65 185 442ବଳଜିତ େକୗର  ା କରମ ସି�୍ ZUX0627380

�ୀ /150442 38 185 443ଗରୁୁଜିତ େକୗର  ା ହରେନକ ସି� ୍ଭମ1ା ZUX0627422

�ୀ /150443 33 185 444ପୱନଦୀପ େକୗର  ା ସରିୁ�ର ସି� ୍ଭମ1ା ZUX0627414

ପ ୁ /150444 27 185 445ଶିବା େଲାଚାରଲା ପି ରାଜ: ା େଲାଚରଲା ZUX0628537

ପ ୁ /150445 29 185 446ଅକଲୁା େଲାକନାଥ ପି ଅକଲୁା ରାମାନା ମCୂR ZUX0628404

�ୀ /150446 33 185 447ସେKାଷି ଏH  ା ଏH ଲ<=ଣ ରାଓ ZUX0629477

�ୀ /150447 26 185 448ରାମ�ା ମଲୁh ାଟି ପି ଗେଣAର ରାଓ ZUX0823781

�ୀ /150448 23 185 449ରାବଲୀ ମେୁଲତି ମା ମେୁଲତି ଜାନକି ZUX1155050

�ୀ /150449 23 185 450ରାଵାଲି ମେୁଲh ଟି ମା ମେୁଲh ଟି ଜାନକି ZUX1146505

ପ ୁ /150450 55 185 451ମଳୁତୀ ନାେଗAର ରାଓ ପି ମଳୁତୀ ରାଜୁ ZUX0629204

ପ ୁ /150451 29 185 452ଜି.ଶ1ୀନିବାସ ନାଇଡୁ ପି ଜି.କ1 ି&ା ନାଇଡୁ ZUX1016492

ପ ୁ /150452 27 185 453ଜି.େମାହନ ନାଇଡୁ ପି ଜି.କ1 ି&ା ନାଇଡୁ ZUX0943399

ପ ୁ /150453 25 185 454େଗାରିଲ ପ1ସାK ନାଇଡୁ ପି ଜି.କ1 ି& ନାଇଡୁ ZUX0943381

�ୀ /150454 28 185 455େଭମଳୁା ପାବନୀ  ା େଭମଲୁା େକାେଟAର ରାଓ ZUX0627844

ପ ୁ /150455 41 185 456ଡି. ପ1ସାଦ ପି ଡି. ଲାଲବାହାଦୁର ZUX0627562

ପ ୁ /150456 29 185 457ପି ସାଇ କ1ି&ା ପପୁାଲା ପି ପି ରାଜୁ ପପୁାଲା ZUX0629493

ପ ୁ /150457 28 185 458ମେୁଲଟି ରାଜ େଶଖର ପି ମେୁଲଟୀ ନାେଗAର ରାଓ ZUX0627786

�ୀ /150458 59 185 459ଟି. ରାେଜAରି  ା ଟି. େମାନ= ମଥ ZUX0629162

ପ ୁ /150459 30 185 460ମନିକେ;ଶ ସାଭାରାପ ୁ ପି ଭା9ର ରାଓ ସାଭାରାପ ୁ ZUX0628479

ପ ୁ /150460 38 185 461ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିକୃ&ା ସାହୁ ZUX0628990

�ୀ /150461 53 185 462ସ�ାମଳା ସାdାନା  ା ପ1ଭାକର ରାଓ ସାdାନା ZUX0628099

ପ ୁ /150462 27 185 463ଓମ ସାଇ ସKଷ ପି ଓମ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0823906

�ୀ /150463 46 185 464ସଂଯvୁା ଶତପଥି  ା େଗାପାଳକ1ି&ା ନାୟର ZUX0628743

ପ ୁ /150464 41 185 465ହରେନକ ସି� ୍ଭମ1ା ପି କରମ ସି� ୍ଭମ1ା ZUX0627406

ପ ୁ /150465 70 185 466କରମ ସି�୍ ପି ନଜର ସି�୍ ZUX0627372

ପ ୁ /150466 37 185 467ସରିୁ�ର ସି�୍ ପି କରମ ସି� ୍ଭମ1ା ZUX0627398

ପ ୁ /150467 29 185 468ଗଡୁଲା ଶ1ୀକାର ପି ଗଡୁଲା ସଦୁଶDନ ରାଓ ZUX0628255

ପ ୁ /150468 35 185 469ଏH. ଶ1ନିିବାସ ରାମ କମୁାର ପି ଏH. ରାମକ1ି&ା ରାଓ ZUX0628842

ପ ୁ /150469 32 185 470ଗଡୁାଲା ଶ1ୀରାମ ପି ଗଡୁାଲା. ସଦୁଶDନ ରାଓ ZUX0628248

ପ ୁ /150470 30 185 471େଭମଲୁା େଭେ"ଟଶ ପି େଭମଲୁା ଜଗନ: ାଥ ରାଓ ZUX0628529

ପ ୁ /150471 30 185 472କାCRକ େବାଲି ପି ଶ1ୀନିବାସ େବାଲି ZUX0628560

�ୀ /151472 56 185 473ଶଶେିରଖା ପNା  ା ଜଗନ: ାଥ ପNା ZUX1285592

ପ ୁ /151473 45 185 474ଅAିନ କମୁାର ପNା ପି ଜଗନ: ାଥ ପNା LSL1414481

ପ ୁ /151474 37 185 475ତପନ କମୁାର ପNା ମା ଶଶି େରଖା ପNା ZUX0153213

�ୀ /151475 27 185 476ଅନୀତା ପNା  ା ତପନ କମୁାର ପNା ZUX1285600

�ୀ /151476 37 185 477ରaିତା ରାଉତ  ା ଅଶ: ିନି କମୁାର ପNା ZUX1182831

ପ ୁ /176477 33 185 478ପି ରାମ ୁ ପି ପି ଶ1ୀନୀବାସ ZUX0883181

ପ ୁ /185478 42 185 479ସିMଗିେସଥୀ ଅରୁଣ କମୁାର ପି ସିMଗିେସଥୀ ନରସିଂହ ମରୂଟୀ ZUX1356633

�ୀ /185479 24 185 480େପଡ଼ାପି ପାଭନୀ  ା ସତ�ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ZUX1248889

�ୀ /UPHAR  Pl480 49 185 481ରୀନା ନାୟକ  ା କିରଣ ନାୟକ ZUX1348184

ପ ୁ /UPHAR  Pl481 30 185 482ନିେତଂଶ ୁରaନ ନାୟକ ପି କିରଣ ନାୟକ ZUX0340133

�ୀ /UPHAR  Pl482 30 185 483େମାନାଲିସା ତ1ିପାଠୀ  ା ନିେତଂଶ ୁ ରaନ ନାୟକ ZUX1348168

ପ ୁ /UPHAR Plo483 35 185 484ସଭୁ1 ାଂଶ ୁରaନ ନାୟକ ପି କିରଣ ନାୟକ LSL2671972

ପ ୁ /UPHAR Plo484 33 185 485ହିମାଂସ ୁରaନ ନାୟକ ପି କିରଣ ନାୟକ LSL2671808

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ1କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /235485 22 185 486ରାଜ କମୁାରୀ ପାତ1 ପି ଶିବ ରାମ କୃେଶ:ା ପାତ1 ZUX1138700

ପ ୁ /245486 57 185 487ଏJ ବଲରାଜୁ ପି ଏJ ଅନK ZUX1249051

ପ ୁ /245487 29 185 488ଏJ ଇAର ରାଓ ପି ଏJ ବଲରାଜୁ ZUX1249036

�ୀ /245488 49 185 489ଏJ େସସ ୁ  ା ଏJ ବଲରାଜୁ ZUX1249028

�ୀ /246489 24 185 490ବସXୁରା k.  ା ନାଗରାଜୁ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1105980

�ୀ /287490 25 185 491ଶଭୁଶ1ୀ ପNା  ା Jୱାଧୀନ କମୁାର ପNା ZUX1146422

ପ ୁ /295491 23 185 492ପି ସ�ୀପ କମୁାର ପି ପି ରେମଶ ZUX1105972

�ୀ /300492 35 185 493ଏମ. ଶ�ାମଲା  ା ଏମ. େମାହନ ରାଓ ZUX0823369

�ୀ /334493 25 185 494ଏ. ଭିଜୟା ଲ<=ୀ ପି ଏ. ଶ1ିନିବାସ ରାଓ ZUX0823989

�ୀ /351494 24 185 495ଅ"ିତା ରାେଥାର ପି ରେମଶଲାଲ ରାେଥାର ZUX0883116

ପ ୁ /424495 59 185 496ରେମଶ ଲାଲ ରାେଥାଡ ପି ଅମର ଶିଧଷR ରାେଥାଡ ZUX1227024

�ୀ /424496 48 185 497ସଧୁା ରାେଥାଡ  ା ରେମଶ ଲାଲ ରାେଥାଡ ZUX1227842

�ୀ /465497 33 185 498ଏH ୱାରାଲ<=ୀ  ା ଏH ଆଦିନାରାୟଣ ZUX1249002

ପ ୁ /597498 42 185 499ସସୁାK କମୁାର ସାହୁ ପି ପ1ଭାକର ସାହୁ ZUX1356740

ପ ୁ /597499 42 185 500ସଶୁାK କମୁାର ସାହୁ ପି ପ1ଭାକର ସାହୁ ZUX1274414

�ୀ /833/D / I500 23 185 501େଦାxୀ େଲଖା ଶ1ୀ ପି େଦାxୀ କମୁାର  ାମୀ ZUX1217009

�ୀ /999501 34 185 502ଭି. ାତୀ ରାଣୀ  ା ଭି.ନାେଗAର ରାଓ ZUX0661132

ପ ୁ /999502 65 185 503ସି ଏଚ େପଦୖଯ�ା ଆଚାଯ�D ପି ସି ଏଚ ସବୁା ରାଓ ZUX0883165

ପ ୁ /999503 22 185 504ଏସ ସaୟ ଆଚାରୀ ପି ଏସ ଗେଜ�1   ାମୀ ZUX1202696

ପ ୁ /999504 72 185 505ବି ଆପାରାଓ - ବି ପ1ଭାବତି ZUX1001270

ପ ୁ /999505 21 185 506େଶଖ ଯସୁବୁ ଅହମଦ ପି େଶଖ ବସିର ଅହମଦ ZUX1217504

�ୀ /999506 78 185 507ଏନ ବାରା�ା[ା  ା ଏନ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1016500

ପ ୁ /999507 53 185 508େବଣଧୁର େବେହରା ପି େ<ତ1ବାସୀ େବେହରା ZUX0970616

�ୀ /999508 43 185 509ସନିୁତା େବେହରା  ା େବଣଧୁର େବେହରା RWX0362152

�ୀ /999509 20 185 510ଲିପିପlୁା େବେହରା - ସରତ କମୁାର େବେହରା ZUX1273580

�ୀ /999510 20 185 511ଲିପୀ ପlୁା େବେହରା - ସରତ କମୁାର େବେହରା ZUX1328541

ପ ୁ /999511 39 185 512ବି ଦାମଦs ଗUୁା ପି ବି ଆପାରାଓ ZUX1001262

�ୀ /999512 29 185 513ଏସ ଦିବ�  ା ଏସ ଗିରିଶ କମୁାର ZUX0883074

�ୀ /999513 51 185 514ବି ଇAରୀ  ା ବି ନେଗAର ରାଓ ZUX1248863

�ୀ /999514 52 185 515ଏନ. ଗା�ା  ା ଏନ. ନାେଗAର ଗ�ା ZUX0778381

�ୀ /999515 44 185 516େକ ଜାନକି ସନି ପି େକ ଭାyର ରାଓ ZUX1317577

�ୀ /999516 50 185 517ମaଳୁା େଜନା  ା ପ1କାଶ ଚ�1  ପାଢୀ ZUX1211713

�ୀ /999517 40 185 518େକ. େଜ�ାତି  ା େକ. େକୖଳାଶ ZUX0912923

ପ ୁ /999518 43 185 519େକ. େକୖଳାଶ ପି େକାଢାେକାଟା ଶ1ୀରାମ ମCୂDୀ ZUX0912915

ପ ୁ /999519 39 185 520ଏସ ଗିରିଶ କମୁାର ପି ଏସ େମାହନ ରାଓ ZUX0883082

�ୀ /999520 28 185 521ଏସ. କମୁାରୀ  ା ଏସ େମାହରଣା ରାଓ ZUX0883090

�ୀ /999521 47 185 522ଭି କଷୁମୁା  ା ଭି ରାମଜୀ ZUX1023290

�ୀ /999522 39 185 523ଏନ ଲଳିତା  ା ଏନ ମେହଶ ରାଓ ZUX1016518

�ୀ /999523 31 185 524ବି ଲାବାଣ�ା  ା ବି.ଦାେମାଦର ରାଓ ZUX1001296

�ୀ /999524 38 185 525ଏ ଲ<=ୀ  ା ଏ ଚ�1େସଖର ZUX1016963

ପ ୁ /999525 23 185 526ମzୁାଲା ହରିପ1ସାଦ ମହାଷD ୀ ପି ଏମ କମୁ7 ରାଓ ZUX0953489

ପ ୁ /999526 48 185 527ଏନ ମେହAର ପି ଏନ ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/264272

ପ ୁ /999527 37 185 528ଶବିଶ"ର ମହାପାତ1 ପି ପ1କାଶ ଚ�1  ମହାପାତ1 ZUX1231034

ପ ୁ /999528 26 185 529ଡି ସତ� ନାରାୟଣ ମCୁR ପି ଡି ଦୁଗ7 ପ1ସାଦ ZUX1207109

ପ ୁ /999529 53 185 530ବି ନାେଗAର ପି ବି ଆଦି ନାରାୟଣ ZUX1248830

ପ ୁ /999530 41 185 531ୱାରାନାସି ନାେଗAର ରାଓ ପି ୱାରାନାସି ତ1ିନାଥମ ZUX1014588

ପ ୁ /999531 22 185 532ତା�ୁଡୁ ନବୀନ କମୁାର ପି ତା�ୁଡୁ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1105923

�ୀ /999532 61 185 533ସି ଏଚ ନିମDଳା  ା ସି ଏଚ େପଦୖଯ� ଆଚାରୀ ZUX0883157

ପ ୁ /999533 56 185 534ପ1କାଶ ଚ�1  ପାଢୀ ପି େଗାପୀନାଥ ପାଢୀ ZUX1211721

ପ ୁ /999534 39 185 535ଜଗଦୀଶ ପ^ନାୟକ ପି ରାଧା କୃ& ପ^ନାୟକ ZUX1227867

�ୀ /999535 29 185 536ସX�ା ପ^ନାୟକ  ା ଜଗଦୀଶ ପ^ନାୟକ ZUX1227875

�ୀ /999536 21 185 537ଏସ ପବିତ1 ା ପ^ନାୟକ ପି ଏସ ଝାେଡkଵର ପ^ନାୟକ ZUX1217496

ପ ୁ /999537 29 185 538ଅ"ିତ କମୁାର ପାତ1 ପି ଦୁଗ7 ପ1ସାଦ ପାତ1 ZUX1014547

�ୀ /999538 56 185 539ନମିତା ପାତ1  ା ଦୁଗ7 ପ1ସାଦ ପାତ1 ZUX1014562

ପ ୁ /999539 27 185 540ସେ"ତ ପାତ1 ପି ଦୁଗ7 ପ1ସାଦ ପାତ1 ZUX1014554

�ୀ /999540 28 185 541େକ. ପୱନି  ା େକ. େପାଲି ZUX0953471

�ୀ /999541 70 185 542ବି ପ1ଭାବତି  ା ବି ଆପାରାଓ ZUX1001288

ପ ୁ /999542 42 185 543ରବୀ�1  ରାଜୁ ପି ଵିେଗ:ଶ ରାଜୁ ZUX1326156

ପ ୁ /999543 52 185 544ଭି ରାମଜୀ ପି ଭି ରାମଣାୟା ZUX1023282

�ୀ /999544 23 185 545େପନୁମ{ େରାଜା ରାଣି ପି ଶ1ୀନିଭାଶ ରାଓ ZUX1272376

ପ ୁ /999545 48 185 546ଭାyର ରାଓ ପି େକ ରାଓ ZUX1317452

ପ ୁ /999546 28 185 547ଏସ େମାହନ ରାଓ ପି ଏସ କାଶିବିAନାଥ ZUX0883108

9 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ1କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /999547 24 185 548ଜୀବନ େଜ�ାତି େରଡି - ମଧସୁଦୁନ େରଡି ZUX1273663

�ୀ /999548 24 185 549ଜୀଵନ େଜ�ାତି େରZୀ - ମଧସୁଦୂନ େରZୀ ZUX1356583

�ୀ /999549 24 185 550ଜୀବନ େଜ�ାତି େରZୀ - ମଧସୁଦୂନ େରZୀ ZUX1325216

�ୀ /999550 42 185 551ଉତଲ ସ�ୀତା  ା ଉତଲ େଶାଭାନ ବାବୁ ZUX1253970

�ୀ /999551 30 185 552ଏସ ସିeା ରାଣୀ  ା ଏସ ଅରୁଣ କମୁାର ZUX1325794

�ୀ /999552 31 185 553ଶିeାରାଣି ସି�େସ^ୀ  ା ଅରୁଣ କମୁାର ସି�େସ^ୀ ZUX1188986

ପ ୁ /999553 42 185 554ଅରୁଣ କମୁାର ସି�ିେସ^ୀ ପି ନରସିଂହ ମCୁR ସି�ିେସ^ୀ ZUX1189398

ପ ୁ /999554 42 185 555ଉତଲ େଶାଭାନ ବାବୁ - ଉତଲ ଜନାQD ନ ରାଓ ZUX1253962

�ୀ /999555 30 185 556କNପାଲି େସୗଜନିଆ  ା ଏ.ଶ"ର ରାଓ ZUX0953430

�ୀ /999556 62 185 557ଉତଲ ସଜୁାତା  ା ଉତଲ ଜନାQD ନ ରାଓ ZUX1253954

�ୀ /999557 43 185 558େଭ"ଟ ରତନାମ ଟି  ା ଟି.ବାବୁ ରାଓ ZUX0943332

ପ ୁ /999558 51 185 559େଭ"ଟ ରାମନା ଟି. ପି ଭୀମା ରାଓ ଟି. ZUX1229673

�ୀ /999559 42 185 560ଅନିତା କମୁାରୀ ଟି.  ା େଭ"ଟ ରାମନା ଟି. ZUX1229681

�ୀ /999560 21 185 561ପ1ଣତି ଟି. ପି େଭ"ଟ ରାମନା ଟି. ZUX1229699

ପ ୁ /999561 67 185 562ଏJ େଭେ"ଟା ରାଓ ପି ଏJ ଚିନ: ା ସdାମମD ZUX1274406

�ୀ /15/23562 21 185 563ଶ1ିୟା ସମୁନ େଚୗଧରୁୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ସସୁୀଳ େଚୗଧରୁୀ େଚୗଧରୁୀ ZUX1277276

ପ ୁ /13/116563 25 185 564େକ ଭାରତ କମୁାର ପି |ଯାନା ଆନଂଦ ZUX1234095

�ୀ /0564 23 185 565ଜୀ େମାନିକା ପି ଜୀ ଚିନ:  ରାଓ ZUX1356989

ପ ୁ /0565 19 185 566ଏମ ସାଈ କୃ&ା ପଟନାୟକ ପି େମଡାପଲୀ ସେୁରଶ ପଟନାୟକ ZUX1352095

�ୀ /0566 20 185 567ଜୀ ପ1ିୟ"ା ପି ଜୀ ଚିନ:  ରାଓ ZUX1356971

ପ ୁ /H/O-S.K.M567 37 185 568ରାେଜ�1  କମୁାର ପାଳ ପି ଅଭିମନ� ୁପାଳ IIR0439430

�ୀ /1568 56 185 569ସମିୁତ1 ା କମୁାରୀ ନିଆଲ  ା ବିଜୟ କମୁାର ନିଆଲ OR/12/089/266571

ପ ୁ /1569 41 185 570ହୃଷିେକଶ ନିଆଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନିଆଲ LSL2650422

�ୀ /1570 40 185 571ସସ=ିତା ନିଆଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନିଆଲ LSL2650497

�ୀ /2571 48 185 572ବୀଣା ଅେଶାକ  ା େକ.ଆs.ଅେଶାକ LSL1413699

ପ ୁ /2572 37 185 573େକ ସଧିୁର ପ^ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ^ନାୟକ ZUX0290254

ପ ୁ /3573 39 185 574ଏମ.ଆଦିନାରାୟଣ ପି ଏମ.ରାମନିଆ LSL2641736

�ୀ /3574 38 185 575ଏମ.େରାହିଣି  ା ଏମ.ତ1ିପତି ZUX0290221

�ୀ /3575 21 185 576େକାMଚଡା ସ= ିତା େସନାପତି ପି େକାMଚଡା ଭଗୀରଥୀ େସନାପତି ZUX1233964

ପ ୁ /3576 77 185 577ଏମ.ରାମନ�ା . ପି ଏମ.ଗନୁୟ�ା . OR/12/089/266309

ପ ୁ /3577 42 185 578ଡି ରାମବାବୁ . ପି ନାରାୟଣ . OR/12/089/266651

�ୀ /3578 40 185 579ଏମ ଚିଟିଆମା .  ା ରାମନିୟା . OR/12/089/266310

�ୀ /4579 55 185 580ଡି.ରାବଣାମା   ା ଡି.କ1 ି&ା LSL2647162

�ୀ /4580 44 185 581ଏମ.ପଦ= ାବତୀ  ା ଏମ.ବାଲାଜୀ ZUX0758078

�ୀ /4581 55 185 582ଏମ ସର ତି .  ା ମvୁା ବ1 ହ= ମ . ZUX0659243

ପ ୁ /4582 46 185 583ଏମ ବଇକ8ୁରାଓ. . ପି େଭେ"ନା . OR/12/089/266307

ପ ୁ /4583 43 185 584ମKୁା ବାଲାଯି . ପି ଏମ ବ1 ହ= ମ . ZUX0527663

ପ ୁ /4584 38 185 585ଏମ ଚ�1  ମଉଳି . ପି ବ1 ହ= ମ . OR/12/089/266409

�ୀ /4585 35 185 586ମuୁା ଗୀତା  ା ଏH ଚ�1  ନାଇଡୁ ZUX0701839

ପ ୁ /4586 47 185 587ଏମ.ଶ"ର ରାଓ ପି ଏମ.ବ1 ହ= ମ ZUX0527655

ପ ୁ /5587 41 185 588ବି. େହମଗିରି ପି ବି. ଜାଗାରାଓ LSL1370832

ପ ୁ /5588 48 185 589ପି ବିରଭଦ1 ରାଓ . ପି ଜନାଦD ନରାଓ . OR/12/089/266306

ପ ୁ /5589 42 185 590ଏଷ ଗଉରିAରରାଓ . ପି ଗେୁUAରରାଓ . OR/12/089/266298

ପ ୁ /5590 41 185 591ଶବିକମୁାର େଦାଲାପ ୁ ପି ଆ\ାରାଓ େଦାଲାପ ୁ ZUX0155457

ପ ୁ /5591 37 185 592େଗୗରୀଶ େଦାଲାପ ୁ ପି ଆ\ାରାଓ େଦାଲାପ ୁ ZUX0155465

�ୀ /5592 37 185 593ଆଖିଲା େଦାଲାପ ୁ  ା ଶବି କମୁାର େଦାଲାପ ୁ ZUX0155473

ପ ୁ /6593 22 185 594ଏଲ.ସାଇରାମ ଆଚାରୀ ପି ଏଲ.ତ1ୟdକ ଆଚାରୀ ZUX1136407

ପ ୁ /7594 56 185 595ଶଶକିାK ସିହ: ା ପି ଆର. ପି ସିହ: ା LSL1370907

�ୀ /7595 48 185 596େରଖା ସିହ: ା  ା ଶଶକିାK ସିMହା LSL1370899

�ୀ /7596 27 185 597ଶଖିା ସିହ: ା ପି ଶଶକିାK ସିହ: ା ZUX0653543

ପ ୁ /08597 24 185 598ଆେଲାକ ନdିଆର ପି େକ ଆର ଅେଶାକ ନdିଆର ZUX1039809

ପ ୁ /8598 56 185 599େକ.ଆର.ଅେଶାକ ପି େକ.ଭି.ପି. ନdିଆର LSL1413707

�ୀ /8599 63 185 600ଲ<=ିପ1ିୟା ଗରୁୁ  ା ରାମଚ�1  ଗରୁୁ LSL1394956

ପ ୁ /9600 63 185 601ଏମ. ନାରାୟଣା ରାଓ ପି ଏମ. ସଯୁ�7 ରାଓ LSL1370816

�ୀ /9601 54 185 602ଏମ. ଅରୁଣାଶ1ୀ  ା ଏମ. ନାରାୟଣ ରାଓ LSL1370824

�ୀ /10602 55 185 603ଏସ ଶଯୁ�D .  ା ଗେୁUAରରାଓ . OR/12/089/266297

�ୀ /11603 48 185 604ଏସ. ଶ1ୀେଦବୀ  ା ଏସ. େଗୗରୀAର ରାଓ LSL1371061

�ୀ /11604 43 185 605ଏସ.ମହାଲ<=ୀ  ା ଏସ.ସତ�ନାରାୟଣ LSL1386408

ପ ୁ /11605 38 185 606ଏସ ଉମାମେହAରରାଓ . ପି ଗେୁUAରରାଓ . OR/12/089/266299

ପ ୁ /11606 59 185 607ବିକାଶ ଚ�1  ଦାଶ ପି ଭାବଗ1ାହି ଦାଶ ZUX1352657

�ୀ /11607 53 185 608ସେରାଜିନି ଦାଶ  ା ବିକାଶ ଚ�1  ଦାଶ ZUX1352640

ପ ୁ /12608 42 185 609ପ1ଭାକର ପାଢୀ ପି ସବୁାସ ପାଢୀ OR/12/089/266589
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�ୀ /12609 42 185 610ବିଜୟଲ<=ି ପାଢି  ା ପ1ଭାକର ପାଢି OR/12/089/266694

�ୀ /12610 27 185 611ଶାKିଲତା ପାଢୀ ପି ପ1ଭାକର ପାଢୀ ZUX0627331

�ୀ /12611 60 185 612ଲ<=ୀ ପ^ନାୟକ  ା ମଧ ୁପ^ନାୟକ LSL1371616

�ୀ /12612 48 185 613ଉମା ମେହAରୀ ପ^ନାୟକ ପି ନାଗଭୂଷଣ ପ^ନାୟକ LSL1371608

ପ ୁ /12613 46 185 614ଶ1ୀନିବାସ ପ^ନାୟକ ପି ମଧ ୁପ^ନାୟକ OR/12/089/306859

�ୀ /13614 41 185 615ପି. ସର ତୀ  ା ପି. ଶିବରାମ LSL1370675

ପ ୁ /15615 65 185 616େକ.େବଣେୁଗାପାଳ ପି େକ.େକା{ମ OR/12/089/254707

�ୀ /15616 57 185 617ଜି. ପଦ= ା  ା ଜି. ଶିବାଜୀ LSL1371574

ପ ୁ /15617 55 185 618ଜି. ଶିବାଜି ପି ଜି. ଇAର ରାଓ LSL1371582

�ୀ /15618 53 185 619େକ.ଜୟଲ<=ୀ  ା େକ.େବଣେୁଗାପାଳ OR/12/089/257708

�ୀ /16619 38 185 620ଈAରୀ କରୁୁମଟୁୁ  ା ଦୁଗ7ପ1ସାଦ କରୁୁମଟୁୁ ZUX0155762

�ୀ /16620 34 185 621େରଣକୁା ଲି�େବରି  ା ଶ1ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0823625

�ୀ /18621 31 185 622ଏମ ଅନୁଷା  ା ଏମ ରାମ କମୁାର ZUX0620849

ପ ୁ /18622 45 185 623କାଳିପ1ସାଦ ପାତ1 ପି ଜି ଏନ ପାତ1 OR/12/089/266317

�ୀ /20623 45 185 624ପି.ଶ1ୀେଦବୀ  ା ପି.ବିରଭଦ1  ରାଓ LSL1386341

ପ ୁ /20624 27 185 625ଆର. ବଂସି ପି ଆର ସଦୁଶDନ ରାଓ ZUX0823831

ପ ୁ /21625 22 185 626T. ଅଭିନାଶ ପି T. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1105949

ପ ୁ /21626 52 185 627ତଳାବାଟୁଳା ଦାମଦର ପି ତାଲାବତୁଳା ସମରାଜୁ ZUX0155655

ପ ୁ /21627 53 185 628ତୁଳସି ଦାସ ବି ପି ଗେଣଶ ବି ZUX0155846

ପ ୁ /21628 24 185 629ବି.ଶେKାଷ କମୁାର ପି ବି.ତୁଲସୀ ଦାସ ZUX1045582

�ୀ /21629 42 185 630ତାଳବତୁଲା ଲୀଳାବତୀ  ା ତାଳବତୁଲା ଦାମଦର ZUX0155663

ପ ୁ /21630 22 185 631ଟି.ଅଭି ନାଶ ପି ଟି.ଦାେମାଦର ରାଓ ZUX1040203

ପ ୁ /21631 21 185 632ତଲଭvଲୁା ପବନ କମୁାର ପି ତଲଭvଲୁା ଦାେମାଦର ରାଓ ZUX1227131

ପ ୁ /22632 42 185 633ଆର. ରାଜୁ ପି ଆର. ସଦୁଶDନ ରାଓ LSL1370865

�ୀ /22633 55 185 634ଆର ମଣୀ  ା ଆର. ସଦୁଶDନ ରାଓ ZUX0823211

ପ ୁ /22634 67 185 635ଆର. ସଦୁଶDନ ରାଓ ପି ଆର. ରାଜାରାଓ LSL1370881

�ୀ /22635 35 185 636ଆର ସKଷ  ା ଆର. ରଜୁ ZUX0823872

�ୀ /23636 74 185 637ବଟୁଲା ରତ: ାଲ ଆ[ା  ା ବି. ଜଗନାଧH ZUX0627687

ପ ୁ /23637 43 185 638ପ1ଶାK କମୁାର ରାମଳୁୁ ପି ପ1ଭାକର ସାହୁ LSL1371079

�ୀ /25638 49 185 639ପି.ହାମାବତି  ା ପି.ଜଗାରାଓ LSL2641777

ପ ୁ /25639 33 185 640ପି.ସେKାଷ କମୁାର ପି ପି.ଜଗା ରାଓ LSL2641793

�ୀ /25640 49 185 641ବ�ନା ଭ^  ା େଗାକଳୁାନ� ଭ^ ZUX0823237

�ୀ /26641 33 185 642ରମାେଦବୀ ବି ମା ତୁଳସି ଦାସ ବି ZUX0155853

ପ ୁ /Plot no 2642 59 185 643େଗାକଳୁା ନ� ଭ^ ପି ବିAନାଥ ଭ^ ZUX0627919

�ୀ /27643 59 185 644ଏସ.ଲ<=ୀ  ା ଏସ.ମାଧବ LSL2641322

ପ ୁ /27644 43 185 645ଏସ.ଭାନୁପ1ସାଦ ପି ଏJ.ମାଧବରାଓ LSL2641215

ପ ୁ /27645 43 185 646ଏJ.ଚ�1େଶଖର ରାଓ ପି ଏJ.ମାଧବ ରାଓ LSL2641330

�ୀ /27646 28 185 647ଏJ େମୗଲିକା  ା ଏJ ଚ�1େଶଖର ରାଓ ZUX0627364

�ୀ /29647 45 185 648େକ. ଅରୁଣା  ା େକ. ମଧସୁଦୂନ େରଡି LSL1447762

ପ ୁ /29648 45 185 649େକ. ମଧସୁଦୂନ େରଡି ପି େକ. ସରିୁ େରଡି LSL1447754

ପ ୁ /29649 46 185 650ଦିଲh ିପ କମୁାର ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ�1  ସାହୁ LSL2646735

�ୀ /29650 44 185 651ସସ=ୀତା କମୁାରୀ ସାହୁ  ା ଈkଵର  ଚଂଦ1  ପାଣିଗ1ାହି LSL2649192

ପ ୁ /30651 43 185 652ଏଲ.ବି&ୁମCୂDୀ ପି ଏଲ.ଚ�1  ରାଓ LSL1386424

�ୀ /30652 31 185 653ଏଲ.  ାପ:ା  ା ଏଲ. ଭି&ୁ ମCୁR ZUX0823203

�ୀ /31653 45 185 654ଏଲ. ପାବD ତୀ  ା ଏଲ. ତାମା ରାଓ LSL1371087

�ୀ /31654 41 185 655ଭବାନୀ ବିAାସରାୟ  ା ସଧୁୀର କମୁାର ମହାପାତ1 LSL1400464

ପ ୁ /32655 42 185 656ଏମ. ଲ<=ଣ ରାଓ ପି ଏମ. ମାଧବ ରାଓ LSL1371624

�ୀ /33656 52 185 657ଆଇ. ଚିଲକ ୁ.  ା ଆଇ. ମେହAର ରାଓ LSL1371129

�ୀ /33657 31 185 658ସେKାଷି କମୁାରୀ ଇNିଗ ୁ ପି ମେହAର ରାଓ ଇNିଗ ୁ ZUX0627711

�ୀ /33658 69 185 659କମଳା ତ1ପାଠି  ା କମୁଦୁଚ�1  ତ1ପାଠି OR/12/089/270178

�ୀ /34659 60 185 660ହାରାବତୀ ପNା  ା ନସR� ପNା LSL1370741

�ୀ /37660 45 185 661େକ. ଲ<=ୀ  ା େକ. ଶ1ୀନିବାସ LSL1370782

ପ ୁ /39661 52 185 662ନେର�1  ପାଣିଗ1ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ1ାହି ZUX0155069

�ୀ /39662 50 185 663କeନା ପାଣିଗ1ାହି  ା ନେର�1  ପାଣିଗ1ାହି ZUX0155051

�ୀ /39663 53 185 664ସଶୁୀଳା ପାତ1  ା ଅଭିମନ� ୁତ1ିପାଠି OR/12/089/270180

�ୀ /39664 46 185 665ମିନା<ୀ ସାବତ  ା ରବି�1  ତ1ିପାଠୀ LSL1414770

ପ ୁ /39665 79 185 666କମୁଦୁ ଚ�1  ତ1ିପାଠି ପି ସଂକଳିୁ ତ1ିପାଠି OR/12/089/270177

ପ ୁ /39666 58 185 667ଅଭିମନ� ୁତ1ିପାଠି ପି କମୁଦୁ ଚ�1  ତ1ିପାଠି OR/12/089/270179

ପ ୁ /39667 57 185 668ରବି�1  ତ1ିପାଠି ପି କମୁଦୁ ଚ�1  ତ1ିପାଠି OR/12/089/270181

ପ ୁ /39668 51 185 669େଗାବି� ତ1ିପାଠୀ ପି କମୁଦୁ ଚ�1  ତ1ିପାଠୀ ZUX0823518

ପ ୁ /39669 29 185 670ନିସାନ ତ1ିପାଠୀ ପି ଅଭିମନ� ୁଟ1ିପାଠୀ ZUX0823435

ପ ୁ /39670 26 185 671କିଷାନ ତ1ିପାଠୀ ପି ଅଭିମନ� ୁତ1ିପାଠୀ ZUX0823245
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��� 
� ��%� ����& 18ୱାଡD  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

43!
��* ����� '�����-

�ୀ /40671 62 185 672ଉମା ସି.ଏ�  ା ସି.ଏ� ଆ\ା ରାଓ ZUX1288935

�ୀ /40672 35 185 673ଲତା ସି.ଏ�  ା ସି.ଏ� ସନ�ାସୀ ରାଜୁ ZUX1288976

ପ ୁ /40673 55 185 674ପ1ଦୀପ କମୁାର ନିଶ" ପି ରାଧାକୃ& ନିଶ" ZUX1288927

�ୀ /41674 36 185 675ଦୁଗ7 ନାzା  ା ରାଜା ନାzା ZUX0628446

�ୀ /41675 55 185 676ଚପଳା ନିଶ"  ା ପ1ଦୀପ କମୁାର ନିଶ" ZUX1288968

�ୀ /41676 23 185 677ନିେବଦିତା ନିଶ" ପି ପ1ଦୀପ କମୁାର ନିଶ" ZUX1288224

ପ ୁ /43677 46 185 678ଆର ଶ1ିନିବାସ େରଡି ପି ଆର ନାରାୟଣ େରଡି LSL2646800

�ୀ /43678 41 185 679ଆର ଅaନି  ା ଆର ଶ1ିନିବାସ LSL2646792

ପ ୁ /44679 62 185 680େପାNା େକାେଟAର ରାଓ ପି େପାNା ଗୟାରାହ ZUX0627794

�ୀ /46680 43 185 681ଟି ୱାରଲ<=ୀ  ା ଟି କ1 ି&ାରାଓ LSL2641470

ପ ୁ /46681 53 185 682ଟି.କ1 ି&ା ରାଓ ପି ଟି. େପାଲିସ ZUX0155085

ପ ୁ /47682 48 185 683ଏସ ଚିନ: ା  ପି ଏସ େଭ"ଟରାଓ LSL2641124

�ୀ /47683 42 185 684ଏସ ନାଗମଣି  ା ଏସ ଚିନ: ା  LSL2641132

ପ ୁ /47684 36 185 685ଏସ ତ1ିନାଥ ପି ଏସ େଭ"ଟରାଓ LSL2641116

�ୀ /47685 30 185 686େସାdନା ଜାନକି  ା େସାdନା ତ1ିନାଧା ZUX0701649

ପ ୁ /47686 33 185 687ସdାନା ବିAନାଥ ପି ଏସ.େଭ"ଟ ରାଓ LSL2641140

ପ ୁ /48687 45 185 688ଏନ ଶ1ିନିବାସ ରାଓ ପି ଏନ େଭ"ଟରାଓ ରାଓ LSL2650562

�ୀ /49688 61 185 689ଏ ପଦ= ା   ା ଏ ରାମକ1ି&ା LSL2650570

�ୀ /50689 33 185 690ୟୁ ଭି ଶାKି ପି ୟୁ ଭି େକ ରାଓ ZUX0155093

ପ ୁ /51690 40 185 691ଏସ େଗୗରିଶ"ର ପି ଏସ େଭ"ଟରାଓ LSL2649408

�ୀ /52691 48 185 692ଏମ ରତ: ମାଳା   ା ଏମ ବାଲାଜି LSL2642031

ପ ୁ /52692 45 185 693ଏମ ବାଲାଜି ପି ଏମ କ1ି&ା LSL2642023

�ୀ /52693 22 185 694ଅaଳି ଏମ ପି ବାଲାଜୀ ଏମ ZUX1227156

ପ ୁ /53694 38 185 695ଟି କାେମAର ରାଓ ପି ଟି ସତ�ରାଜୁ LSL2641520

�ୀ /53695 33 185 696ତାଳବତୁଳା ରତ: ା କମୁାରୀ  ା ତାଳବତୁଳା କାେମkଵର ରାଓ ZUX1227834

�ୀ /53696 34 185 697ଟି. ତ1ିେବଣି  ା ଟି. ସାତିରାଜୁ ZUX0628651

ପ ୁ /54697 35 185 698ଏ ରାେଜଶ ପି ଏ ଆ\ାରାଓ LSL2641728

ପ ୁ /54698 65 185 699ରାମବାବୁ ଆଲାଭିଲh ି ପି ରାମଲୁୁ ଆଲାଭିଲh ି ZUX0823740

�ୀ /54699 56 185 700ତ1ୀମଲୁା ଆଲାଭିଲh ି  ା ରାମବାବୁ ଆଲାଭିଲh ି ZUX0823765

ପ ୁ /54700 35 185 701Jagadish ରାଓ ପି ପି. ଶ1ୀନିଭାସ ରାଓ ZUX0823419

ପ ୁ /56701 59 185 702ଡି ପ1ସାଦ ପି ଡି ଏନ ମCୁDୀ LSL2649432

�ୀ /56702 48 185 703ଡି ନାଗମଣି  ା ଡି ପ1ସାଦ LSL2649374

ପ ୁ /56703 39 185 704ରାମକମୁାର ମାଲh ାେରଡୀ ପି ମରୂଲୀ କ1ି&ା ZUX1023340

ପ ୁ /56704 26 185 705ଡି. ସତ�ନାରeୟଣ ମCୁDୀ ପି ଡି.ଦୁଗ7 ପ1ସାଦ ZUX1040245

ପ ୁ /57705 38 185 706ଏମ ସେୁରଶ କମୁାର ପି ଏମ ନାରାୟଣା ାମି LSL2641512

ପ ୁ /57706 36 185 707ଏମ ସଧୁାକର ପି ଏମ ନାରାୟାଣା ାମି ସଧୁାକର ZUX0290270

ପ ୁ /58707 56 185 708ନୃସିଂହ ମିଶ1 ପି ଝରି ମିଶ1 LSL2649267

�ୀ /58708 50 185 709େସୗଦାମିନି ମିଶ1  ା ନୃସିଂହ ମିଶ1 LSL2649283

�ୀ /59709 41 185 710ଏସ ପlୁଲତା  ା ଏସ ଶ1ିନିବାସ LSL2641652

ପ ୁ /60710 33 185 711ଏନ. ସKଷ କମୁାର ପ^ନାୟକ ପି ଏନ. େକଶଭ ରାଓ ZUX0823252

ପ ୁ /60711 37 185 712ଏନ ଶ1ନିିବାସ ପ^ନାୟକ ପି ଏନ କଶର ପ^ନାୟକ LSL2646982

�ୀ /60712 65 185 713ଏନ ପ�ୁାବତୀ  ା ଏନ. େକଶବ ରାଓ ZUX0862524

�ୀ /61713 35 185 714ସରୁମା ସାହୁ  ା ପ1ଶାK କମୁାର ସାହୁ ZUX0209650

�ୀ /61714 33 185 715 ପ:ା ସାହୁ  ା ସଶୁାK ସାହୁ ZUX0155937

ପ ୁ /62715 33 185 716ଏନ ଭି ରାଜା େରZି ଗଲh ୁଗରିୁ ପି ଭୀରା ରାଘବ େରZି ଗଲh ୁଗରିୁ ZUX0758102

ପ ୁ /66716 34 185 717ବି ବିAାନାଥାM ପି ବି େପଦାକ1ି&ା ZUX0659250

ପ ୁ /67717 49 185 718ଲ<=ଣ ରାଓ ଲ"ାଳପଲh ି ପି ବ1 ହ= ାମ ଲ"ାଳପଲh ି ZUX0452623

�ୀ /67718 41 185 719ଲ"ାଳପଲh ି ମେଲAରୀ  ା ଲ"ାଳପଲh ି ଲ<ଣ ରାଓ ZUX0627620

ପ ୁ /68719 30 185 720ରାେଜଶ କମୁାର େଲାପିMଟି ପି ବ1 ହ= ାନ� େଲାପିMଟି ZUX0452607

ପ ୁ /68720 30 185 721ରାେଜଶ କମୁାର େଲାପୀKି ପି ବ1 ମାନ�ମ େଲାପୀKି ZUX1227040

ପ ୁ /68721 26 185 722ତୁଲସୀ ରାଓ େଲାପୀKି ପି ବ1 ମାନ�ମ େଲାପୀKି ZUX1227032

�ୀ /69722 34 185 723ଏM. ଗାୟତ1ୀ ପି ଏM. ସaିବ ରାଓ ZUX0453233

�ୀ /69723 69 185 724େକ. ଲ<=ୀ  ା େକ. ଆ\ାରାଓ ZUX0453118

ପ ୁ /69724 37 185 725େକ ପରେମAର ରାଓ ପି େକ. ଆ\ାରାଓ ZUX0453100

�ୀ /69725 30 185 726ମ ୁ̂ ା ସାଇ ଆ[ା ପି ମ ୁ̂ ା ଆନ� ରାଓ ZUX0452979

�ୀ /69726 40 185 727ଆଲିେୱଣୀ ଟି.  ା ବ1 ହ= H ଟି. ZUX0453373

ପ ୁ /70727 29 185 728ଏH. େଭ"େଟJ ପି ଏH. େବକୖ8ୁH ZUX0527754

ପ ୁ /72728 30 185 729ପQାପାଲh ୁ  ତାNବ କ1 ି&ା ପି ପQାପାଲh ୁ  ପ1ସାଦ ZUX0452615

ପ ୁ /73729 29 185 730ଏi. ହରି ପ1ସାଦ ପି ଏi. ଭିରାଭାଦ1 ା ZUX0452672

�ୀ /73730 28 185 731ଦିବ� କପୁଲି  ା ଦK ଆଚାରୀ କପୁଲି ZUX0628511

ପ ୁ /73731 29 185 732ଏi. େଲାେକk ପି ଏi. ରାମ ୁ ZUX0452664

�ୀ /73732 31 185 733ଏi. ପ1ମିଳା ପି ଏi. ରାମ ୁ ZUX0452649

12 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ1କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /74733 35 185 734କେନଟି  ପ:ା  ା କେନଟି ସତ�ନାରାୟଣା ZUX0452532

ପ ୁ /75734 74 185 735ଊ.ଭି. ଖାେNାବା ରାଓ ପି ଊ..ଭି. ହନୁମାu ZUX0628115

�ୀ /75735 61 185 736ଊ.ଭି. ଲ<=ି  ା ଊ.ଭି. ଖାେNାବା ରାଓ ZUX0628107

ପ ୁ /75736 26 185 737ଉଦୟଗିରି େଭେ"େଟ ସାଇ ଉେପ�ପି େକ ଖାେNାବ ରାଓ ZUX0701763

�ୀ /76737 36 185 738ମଣିପଲh ୀ ଉଷା ରାଣୀ ପି ମଣିପଲh ୀ ରାେଜAର ରାଓ ZUX0627695

ପ ୁ /77738 44 185 739େଦବୀପ1ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ZUX0628644

ପ ୁ /78739 31 185 740ପି. ଦିଲିପ କମୁାର ପି ପି.ସିଏ� ରାମବାବୁ ZUX0628636

ପ ୁ /78740 27 185 741ପି. ସେKାଷ ପ1ସାଦ ପି ପି.ଚ�1  ରାମବାବୁ ZUX0628339

ପ ୁ /80741 49 185 742ମରୁଲୀ ବNାପାଲି ପି ବି. ବା�ାର ରାଜୁ ZUX0628966

ପ ୁ /81742 27 185 743େକଲା ହରିରାମ ପି େକଲା ଶ1ିନିବାଶ ରାଓ ZUX0628776

�ୀ /81743 29 185 744େକଲା େସୖଳଜା ପି େକଲା ଶ1ିନିବାଶ ରାଓ ZUX0628768

�ୀ /82744 28 185 745ରାଜରାେଜAରୀ ଆଲାମNା ପି ସନ�ାସୀ ରାଓ ଆଲାମାNା ZUX0628545

�ୀ /82745 29 185 746ବାରିେଗଡା ଅେଲଖ�ା ପି ବି ଶ1ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0627315

ପ ୁ /82746 52 185 747ଏ. ଆ[ିରାଜୁ ପି ଏ.ଭି. ରାଘଭୁଲୁ ZUX0953463

�ୀ /82747 64 185 748ହନୁମାନଛୁପାଲି ଆନାସୟୁ[ା  ା ହନୁମାନଛୁପାଲି ଆପାରାଓ ZUX0627893

�ୀ /82748 29 185 749ଏ.ସାମାଲୀ ଏପାପାଲୀ ପି ଏ. ରାମାକ&ୁ ଏପାପାଲୀ ZUX0628131

�ୀ /82749 44 185 750ପି. ଭାରତୀ  ା ପି. େଭେ"ଟ ରାଓ ZUX0629048

ପ ୁ /82750 27 185 751ଅଭିଜିତ ଭ^ ପି େଗାକଳୁାନ� ଭ^ ZUX0627901

ପ ୁ /82751 27 185 752ବି. ଚ�1  େଶଖର ପି ବି. େକାେଟAର ରାଓ ZUX0629113

�ୀ /82752 65 185 753ସିମାଦ1 ି ଚ�1 ାବତୀ  ା ସିମାଦ1 ି ତ1ିମାଧ ରାଓ ZUX0629337

�ୀ /82753 31 185 754ଆs. ଧନଲ<=ି  ା ଆs. ସେKାଷ ପ^ନାୟକ ZUX0628610

ପ ୁ /82754 34 185 755ମvୁା ଗିରୀJ କମୁାର ପି ମvୁା େକାଡଳ ରାଓ ZUX0629212

ପ ୁ /82755 31 185 756ହାସD  େଗାଲାନି ପି େଦେବ�1  େଗାଲାନି ZUX0628594

ପ ୁ /82756 27 185 757ବିସାଲ େଗାଲାନି ପି େଦେବ�1  େଗାଲାନି ZUX0628578

�ୀ /82757 51 185 758ବି େଗୗରି  ା ବି ଶ1ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0627307

�ୀ /82758 44 185 759ଏH.ଡି. ହସିନା େବଗH  ା ଏH.ଡି. କରିH େବ| ZUX0629022

�ୀ /82759 34 185 760ଟି. େହମଲତା  ା ଟି. ସତୀସ କମୁାର ZUX0629097

�ୀ /82760 41 185 761େରବତୀ େହାତା  ା ରaୀତ କମୁାର େହାତା ZUX0629238

�ୀ /82761 30 185 762ଏ. ଜନନୀ ପି ଏ. ଆପାରାଓ ZUX0628453

ପ ୁ /82762 50 185 763ଏH.ଡି. କରିH େବ| ପି ୟାସିନ େବ| ZUX0629030

ପ ୁ /82763 41 185 764ଅମଜାଦ ଖାM ପି କାଶି ମ ଖାM ZUX0628313

�ୀ /82764 37 185 765ପ1ମିଳା କେମାଜୁ  ା ଏH.େମାହନ ରାଓ ZUX0628495

�ୀ /82765 28 185 766ଚା�ିନି ଏi. ପି ଏi. ସଧୁାକର ZUX0628065

�ୀ /82766 24 185 767YାେନAରୀ ଏଲ - ସତ�ନାରାୟଣ ଏଲ ZUX1227891

�ୀ /82767 43 185 768ଆସ7ଦା ଲ<=ି  ା ଏ. ଶ1ୀ ରାମଲୁୁ ZUX0627935

ପ ୁ /82768 53 185 769େକ. େମାହନ ରାଓ ପି େକ. େବକୖ8ୁ ZUX0628180

�ୀ /82769 26 185 770ଏ.ସାଇ େମୗନିକା ପି ଏ. ଆ[ିରାଜୁ ZUX0953448

�ୀ /82770 27 185 771େଏAୖଯ7 ନjିଆର ପି େକ.ଆର. ଅେଶାକ ନjିଆର ZUX0629287

ପ ୁ /82771 27 185 772ଏ. ପବନ କମୁାର ଏପାପାଲୀ ପି ଏ. ରାମକ&ୁ ଏପାପାଲ ZUX0628123

ପ ୁ /82772 36 185 773କରୁୁେମାଜୁ ପବନ କମୁାର ପି କରୁୁେମାଜୁ େଭ"ଟ ରାଓ ZUX1227057

�ୀ /82773 32 185 774କରୁମa ୁପ1ମିଳା  ା କରୁୁେମାa ୁପାୱାନ କମୁାର ZUX0628669

�ୀ /82774 33 185 775ଊ. ରାମନା[ା  ା ଊ. ଜଗଦୀଶ ZUX0629105

ପ ୁ /82775 42 185 776ଟି. ରେମଶ ସିଂ ପି ଟି. ବାଲାଜୀ ସିଂ ZUX0629170

ପ ୁ /82776 44 185 777ଏH.େମାହନ ରାଓ ପି ଏH. ସିମା@ଳH ZUX0628503

�ୀ /82777 28 185 778େକ.ସିବାନି ରାଓ ପି େକ.େଭେ"ଟAର ରାଓ ZUX0628735

�ୀ /82778 49 185 779େକ. େରଖା  ା େକ. େମାହନ ରାଓ ZUX0629311

ପ ୁ /82779 42 185 780ନରସଂହୁ ସାହୁ ପି ସାଇବାଣି ସାହୁ ZUX0629246

ପ ୁ /82780 38 185 781ଟି. ସତୀସ କମୁାର ପି ଟି. ସଯୁ�ନାରାୟଣ ZUX0629071

ପ ୁ /82781 60 185 782ବି ଶ1ୀନିବାସ ରାଓ ପି ବି ଶ1ୀରାମଳୁୁ ZUX0627299

ପ ୁ /82782 30 185 783ଏJ. ସ�ାମ ସ�ୁର ପି ଏJ. ନାେଗAର ରାଓ ZUX0629089

�ୀ /82783 29 185 784ବି. ସ�ୁରିୟେଦବି  ା ବି. ବିAନାଧH ZUX0627638

ପ ୁ /82784 47 185 785ଆସ7ଦା ଶ1ୀ ରାମଲୁୁ ପି ଏ. ସତ�ନାରାୟମା ZUX0627943

�ୀ /82785 26 185 786ବି ସମୁ ପି ବି ଶ1ୀ ନୀବାସ ରାଓ ZUX0701797

ପ ୁ /82786 27 185 787ଏi. ସେୁରଶ ପି ଏi. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0628628

�ୀ /82787 31 185 788େକ.  ାତି  ା େକ. ଅେଶାକ କମୁାର ZUX0629014

�ୀ /82788 27 185 789ଏJ.  ାତି ପି ଏJ. ଲ<=ଣ ରାଓ ZUX0628719

ପ ୁ /82789 40 185 790େହମାସିହଂ ଠାକରୁ ପି ଟି. ବାଲାଜିସିଂ ZUX0628073

�ୀ /82790 46 185 791ଏ. ବାଣୀ  ା ଏ. .ଆ[ିରାଜୁ ZUX0953455

ପ ୁ /91791 26 185 792ଭି େହମK କମୁାର ପି ଭି ନାେଗAର ରାଓ ZUX0701805

ପ ୁ /99792 58 185 793େଦେବ�1  େଗାଲାନି ପି େମାହନଲାଲ େଗାଲାନି ZUX0953398

ପ ୁ /116793 71 185 794ଭି.ଦିବାକର ରାଓ ପି ବି.ଗ�ୁା  ାମୀ ZUX1023316

ପ ୁ /150794 55 185 795ଜି. କ1 ୀ&ା ନାଇଡୁ ପି ଜି. ଲାଚମନ ନାଇଡୁ ZUX1229046

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ1କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /150795 22 185 796ଲାବନ�ା େଗାରିଲା ପି ଶ1ୀନିବାସ ନାଇଡୁ େଗାରିଲା ZUX1227016

�ୀ /477796 29 185 797ପ1ିୟ"ା େଡାଲାପ ୁ  ା େଗୗରୀଶ େଡାଲାପ ୁ ZUX0883058

�ୀ /523797 25 185 798େକ. ଅନୁସା ପ^ନାୟକ  ା େକ. ସଧିୁର ପ^ନାୟକ ZUX0823534

�ୀ /T86/L-5798 72 185 799ଲା<=ୀ େୱଦାଗିରି  ା ରାମାନା ରାଓ େୱଦାଗିରି ZUX1304666

ପ ୁ /T86/L-5799 49 185 800ଜଗନ: ାଥ ରାଓ େୱଦାଗିରି ପି ରମନା ରାଓ େୱଦାଗିରି ZUX1304658

ପ ୁ /T86/L-5800 47 185 801େମାହନ ରାଓ େୱଦାଗିରି ପି ରାମାନା ରାଓ େୱଦାଗିରି ZUX1303148

�ୀ /999801 63 185 802ଶକKୁଳା ବା"ା  ା ରାଜୀବ େଲାଚନ ଧଳ ZUX0823922

�ୀ /999802 55 185 803ଜରିନା େବଗମ  ା ଏସ.େକ ସବଜାନୀ ZUX0953380

�ୀ /999803 53 185 804ବୀଣା େଗାଲାନି  ା େଦେବ�1  େଗାଲାନୀ ZUX0953406

�ୀ /999804 28 185 805ବB7ଳୀ ମହାKି ପି ରaିତ ମହାKି ZUX0862532

ପ ୁ /999805 41 185 806େକ. ନାଗ ୁ ପି େକ କାେମAର ZUX0953422

ପ ୁ /999806 59 185 807ଭି.ଟି ରାଜୁ ପି ଭି. ସଯୂ�Dନାରାୟଣ ZUX0953497

ପ ୁ /999807 37 185 808ଶ1ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପେଲୟା ଲି�େବରି ZUX0823641

ପ ୁ /999808 35 185 809ଏମ. ଜଗଦିAର ରାଓ ପି ଏମ. ଗା�ାରାଜୁ ରାଓ ZUX0778399

ପ ୁ /999809 65 185 810ଏସ.େକ ସାବଜାନୀ ପି ଏସ.େକ. ଅବଦୁଲh ା ଗାଫର ZUX0953372

ପ ୁ /999810 75 185 811େକାNାଳ ରାଓ ସାଶନପରୁୀ ପି ଅପପନ: ା ସାଶନପରୁୀ ZUX1230515

ପ ୁ /999811 50 185 812େଗାବି� ରାଓ ଶାଶନପରୁୀ ପି େକାNାଳ ରାଓ ଶାଶନପରୁୀ ZUX1230531

�ୀ /999812 43 185 813କମଳା ସାଶନପରୁୀ  ା େଗାବି� ରାଓ ସାଶନପରୁୀ ZUX1229053

ପ ୁ /999813 41 185 814େଦଶୀ ରାଜୁ ସାଶନପରୁୀ ପି େକାNାଳ ରାଓ ସାଶନପରୁୀ ZUX1230507

�ୀ /999814 34 185 815ଦୀପିକା ସାଶନପରୁୀ  ା େଦଶୀ ରାଜୁ ସାଶନପରୁୀ ZUX1229020

ପ ୁ /999815 21 185 816ମନିଶ ସାଶନପରୁୀ ପି େଗାବି� ରାଓ ସାଶନପରୁୀ ZUX1227008

ପ ୁ /9-2-53816 30 185 817ଆଶିଶ ଏi. ପି ସଧୁାକର ଏi. ZUX0628081

�ୀ /2817 30 185 818ନିଟାଶା େମାହପାତରା ପି େକଲୖାଶ ଚଂଦ1  େମାହପାତରା
ପ ୁ /11818 32 185 819େରାହନା ଚାଊହାନ ପି ପ1ଫଲୁ କମୁାର ଚାଊହାନ
ପ ୁ /No.21 Buk819 40 185 820ଚୀରMଜିଵୀ ସିଗୀ ପି ନିଳକ8ମ ସିଗୀ
ପ ୁ /5820 20 185 821ଶ1ୀରଂଗମ େଗୗତମ ସାମୀ ପି ଏସ ଗେଜଂଦ1  ସାମୀ ZUX1398510

ପ ୁ /3rd line821 21 185 822ବିkଵଜୀତ ଦାଶ ପି ବିକାଶ ଚଂଦ1  ଦାଶ ZUX1398965

�ୀ /516822 21 185 823ପୀ କରୁଣା ପୀ କରୁଣା  ା ଜଗଦୀଶ ରାଓ ZUX1404979

ପ ୁ /SOMBARTOT823 18 185 824ବୂରରା ସୟୁD ଵୀଜଯ ଗେଣଶ ପି ବି ଧରମ ରାଜୁ ZUX1411479

ପ ୁ /0824 18 185 825େକ ନିଖିଲ ଆଚାଯ�D ପି େକ ଉମାଶ"ର ZUX1426352

ପ ୁ /0825 53 186 1ଏସ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଏସ ସିମା@ଳମ ZUX1351089

�ୀ /0826 44 186 2ଏସ ଉସାରାଣୀ  ା ଏସ ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX1351071

ପ ୁ /0827 21 186 3ସି ଵରୂନ ପି ସି େଵନକଟ ଜଗନ େମାହନ ରାଓ ZUX1277375

�ୀ /00828 48 186 4େଗାେରD ଲା ଈAର[ା  ା େଗାେରD ଲା ସେୂରପ ୂନାଇଡୁ ZUX1277979

�ୀ /00829 30 186 5େଜ�ାସ:ା ପNା ପି ପଦ= ନାଭ ପNା ZUX0706853

�ୀ /00830 46 186 6ମମତା ରାଜୁ ପି ସେୁର�1 ା ରାଜୁ ZUX1279033

�ୀ /KOKILA BU831 22 186 7ଏମ କମୁାରୀ ଏମ  ା ଏମ ଶ1ୀନୀଵାସ ZUX1303312

�ୀ /1832 22 186 8ଭାଗ�ଶ1ୀ ଦାସ ପି ତାରାକାK ଦାସ ZUX1167527

�ୀ /1833 35 186 9ଶ1ୀୱାଣୀ ପଟନାୟକ  ା ଶ1ୀନିବାସ ପଟନାୟକ ZUX0629139

ପ ୁ /1834 32 186 10କାଳୀକୃ& ପ^ନାୟକ ପି ଗିରିଶ ଚ�1  ପ^ନାୟକ ZUX0627323

ପ ୁ /1835 35 186 11େଦବାଶଷି ପ^ନାୟକ ପି ଗିରୀଶ ଚ�1  ପ^ନାୟକ ZUX0706770

�ୀ /1836 45 186 12ରଶ=େିରଖା ପ^ନାୟକ  ା ଟିକଚୁ�1  ପ^ନାୟକ ZUX1171271

�ୀ /1837 60 186 13ତମାଳ ପ^ନାୟକ  ା ଅନKରାମ ପ^ନାୟକ OR/12/089/266002

ପ ୁ /1838 38 186 14ସଂଜୟ ପ^ନାୟକ ପି ଅନKରାମ ପ^ନାୟକ OR/12/089/266006

ପ ୁ /1839 43 186 15ଜି. ଶ1ନିୀବାଷ ରାଓ ପି ଜି. ଗେୁUAର ରାଓ ZUX0628263

�ୀ /2840 53 186 16ଏମ.ପି. କ1 ି&ାେବଣୀ  ା ଏମ.ପି.ମଧସୁଦୂନ ରାଓ ZUX0527796

�ୀ /3841 48 186 17ଟି ଲ<= ି.  ା ସତିରାଜୁ . OR/12/089/266608

ପ ୁ /3842 28 186 18ଏ.ବିଜୟ ପ1ତାପ ପି ଏ.ଶ1ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0883231

ପ ୁ /3843 53 186 19ଏ.ଶ1ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ.ଅ\ା ରାଓ ZUX0883223

ପ ୁ /3844 56 186 20ଟି. ସତି ରାଜୁ ପି ସାମରୁଜୁ . OR/12/089/266607

�ୀ /LAXMI NAG845 42 186 21େକ ଶ1ୀେଦଵୀ  ା କାକଲ7 ରାମ କୃ&ା ZUX1277086

�ୀ /4846 42 186 22େକ ସନୁୀତା ,  ା ଅେସାକ , OR/12/089/266025

�ୀ /4847 65 186 23େକ କ{ରୁୀ ରାଓ  ା ଜନାଦD ନ ରାଓ OR/12/089/266023

ପ ୁ /4848 46 186 24େକ ଆସକ ରାଓ ପି ଜନାଦD ନ ରାଓ OR/12/089/266024

ପ ୁ /5849 58 186 25ଜି.ଚ�1  ମଉଳି ପି ଜି.ଧମ7ରାଜୁ LSL1469881

�ୀ /5850 54 186 26ଜି.ଲ<=ୀ  ା ଜି.ଚ�1 ମଉଳି ZUX0658989

ପ ୁ /5851 79 186 27ପି ଜନାଦD ନରାଓ . ପି ବିରାଚାରୀ . OR/12/089/266302

�ୀ /5852 65 186 28ପି ରାବଣାମା .  ା ଯନାଦD ନ . OR/12/089/266303

�ୀ /6853 50 186 29ଜି.େଗୗରୀ  ା ଜି.ଆପାଲ ନାଇଡୁ ZUX0658971

ପ ୁ /6854 26 186 30େଗାରଲା ସନିୁଲ ପି ଆପାଲା ନାଇଡୁ ZUX0829168

ପ ୁ /7855 42 186 31ଡି.ଶ1ୀଣ ୁ ପି ଡି.େସାମାନାଇଡୁ LSL1468743

ପ ୁ /7856 42 186 32ଜି ତ1ିନାଥ . ପି ରାମଲୁୁ . OR/12/089/266689

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ1କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /7857 38 186 33ଜି କମୁାରି .  ା ତ1ିନାଥ . OR/12/089/266673

ପ ୁ /8858 50 186 34ଏନ ସତ�ନାରାୟଣା , ପି କ1 ୀ&ାୟା , OR/12/089/264548

�ୀ /8859 44 186 35ଏନ ସଗୁଣୁା ,  ା ସତ�ନାରାୟଣ , OR/12/089/264549

�ୀ /09860 22 186 36ଆଦ�ାଶvି ପାNା ପି ଜଗଦିଶ ଚ�1  ପାNା ZUX1214972

ପ ୁ /10861 32 186 37େଶ� ଆକବର ମା େଶ� ଅମର ZUX1086479

�ୀ /11862 45 186 38େକ.ୱାରଲ<=ୀ  ା େକ.ଜଗଦିଶ ରାଓ ZUX0658997

�ୀ /11863 42 186 39େକ.ଭାରତୀ  ା େକ.େଭେ"ଟ ରାବଣା ZUX0154690

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ7ଚନ ନିମେK ଗ1ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ:  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ7ଚନ କମିଶନ ଭାରତ" �ାରା 
ପ1କାଶନ କରାଯାଏ | ପ1େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ7ଚନ ପବୂD ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ" ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରKୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.18 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ"ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ" ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ1କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ"  ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /111 43 186 40ପି ସତ�ବତୀ , �ା ଷା!ମ"ୁ# , OR/12/089/230055

ପ ୁ /112 40 186 41େକେୱ%ଟାରାବଣା , ପି ସତ�ମ , OR/12/089/230053

ପ ୁ /113 39 186 42େକ ଦୁଗ( , ପି ସତ�ମ , OR/12/089/266102

�ୀ /114 55 186 43େକ. ଆଲିେବଲି ଆମା �ା େକ ଚିହ- ାରାଓ OR/12/089/248020

ପ ୁ /115 38 186 44କା/ୀଲି ଜଗଦିଶ ପି ଚିନ2 ାରାଓ LSL2388577

�ୀ /116 29 186 45ଏ. ଲ3-ୀ �ା ଏ. ଚ45  େଶଖର ZUX1074160

�ୀ /117 29 186 46କା/ୀଲି ଲୀଳା �ା କା/ୀଲି ସେ7ାଷ ZUX1014596

�ୀ /118 28 186 47ରଶ-ୀ େରଖା ପଟୟସି �ା ସଧୁାନୀଧୀ ପଟୟସି ZUX1068550

�ୀ /119 70 186 48େକ ରାୱାଣାମା ରାଓ �ା ସତ�ମ ରାଓ OR/12/089/230050

ପ ୁ /1110 35 186 49କା/ୀଲି ସେ7ାଷ ପି ଚିନାରାଓ LSL2388585

�ୀ /1111 32 186 50କା/ୀଲି �ାତୀ �ା କା/ୀଲି ଜଗଦିଶ ZUX0155176

�ୀ /1212 47 186 51ଏସ.ଚିତ5 ା  �ା ଏସ.େସଲବା ZUX0659011

�ୀ /1213 22 186 52େକ.ଶୀରୀ ପ9ନାୟକ �ା େକ.ଶୀରୀ ପ9ନାୟକ ZUX1068576

�ୀ /1214 21 186 53େରିରାଲସ ରାମ ୁ ପି ଆ: ଆରୁଦ5 ZUX1212927

ପ ୁ /1215 41 186 54ଏସ ଶ5ୀଧର ପି ଏସ. ତ5ିନାଥ ZUX0883280

�ୀ /1316 62 186 55କାେମ<ରୀ କାକଲା �ା େଶଷଗିରି ରାଓ କାକଲା ZUX0155747

ପ ୁ /1317 37 186 56ଏ.ଚ4ର େଶଖର ପି ଏ।ଅପଲ ନାଏଡୁ ZUX1068592

�ୀ /1418 43 186 57ଇ.ପଦ- ା  �ା ଇ.କ5ି@ା LSL1468693

ପ ୁ /1419 47 186 58ଇ କ5 ୀ@ା , ପି ଇ ରାମମ"ୁ# , LSL1468685

ପ ୁ /1420 52 186 59ୱାଇ. ସେୁରଶ କମୁାର ପି େସଶାଗିରି ରାଓ ZUX0829028

ପ ୁ /1421 31 186 60ଉତA ାସେ7ାଶ କମୁାର ପି ମେହ<ର ରାଓ ଉତA ା ZUX0829044

ପ ୁ /1422 50 186 61ବBଶୀଧର ମହାକଡୁ ପି ନରସିହ ମହାକଡୁ ZUX1068626

ପ ୁ /1423 53 186 62ୟୁ. ମେହ<ର ରାଓ ପି ଉତଲା େବରୖାଗି ZUX0828988

ପ ୁ /1424 28 186 63ଯ.ୂ େସଖର ପି ଉତA ଆ୍ ମେହ<ର ରାଓ ZUX0829093

�ୀ /1425 38 186 64ମାଦାଲାପ ୁସନିୁତା �ା Madalapu ତ5ୀପତି ରାଓ ZUX0829119

ପ ୁ /1426 54 186 65ମMଲପ ୁତ5ୀପତି ରାଓ ପି ମMଲପ ୁକ5ି@ା ରାଓ ZUX0829135

ପ ୁ /1527 52 186 66ଗMରତି ପ5ସାଦ ପି ଗMରତି ସୟୁNରାଓ ZUX1048511

�ୀ /1528 47 186 67ଅନୂେପାମା ଭୂେପାତୀ �ା ଗMରତି ପ5ସାଦ ZUX1048503

ପ ୁ /1529 25 186 68ସିଂଘପାଲି େଭ%େଟଶ ପି ଏସ. ଶ5ୀ ରାମଲୁା ନାଇଡୁ ZUX0829002

ପ ୁ /1530 38 186 69ଏମ. ଡି. ଇମାନୁଏଲ ହାକ ପି ଏମ. ଡି. ପାR ୁଖାନ ZUX0829184

�ୀ /1531 27 186 70ଏ ଈଶରୁୀ �ା ଏ.ଆପଲ ନାଏଡୁ ZUX1068634

ପ ୁ /1532 55 186 71ଏମ ଷ�ମ ନାଇଡୁ ପି େଷାମା ନାଇଡୁ OR/12/089/266056

�ୀ /1533 52 186 72ଏମ ଅନୁଶୟୁା ନାଇଡୁ �ା ଏମ ସ�ମ ନାଇଡୁ OR/12/089/266055

ପ ୁ /1534 27 186 73ଜି ରାମେମାହନ ରାଓ ପି ଜି ତ5ିନାଥ ରାଓ ZUX0706887

�ୀ /1635 40 186 74ଶ7ଷିନୀ ମହାକଡୁ �ା ବନସିଧର ମହାକଡୁ ZUX1073311

ପ ୁ /1736 64 186 75ଆଇ ନାେଗ<ର ରାଓ ପି ଆଇ ଆTାଲା ରାଜୁ ZUX0155788

ପ ୁ /1737 41 186 76ଏ .ଦୂଗ( ପ5ସାଦ ପି ଏ.ଆପଲ ନାଏଡୁ ZUX1073329

ପ ୁ /1838 34 186 77ନାଲA ମେସ9ୀ ନେରଶ କମୁାର ପି ନାଲA ମେସ9ୀ କାଂତା ରାଓ ZUX1248665

�ୀ /1839 44 186 78ରାେଜUୱରୀ ପାଣିଗ5ାହୀ �ା ପଦିପ ପାଣିଗ5ାହୀ ZUX1073345

ପ ୁ /1840 48 186 79ପିତବାସ ସାହୁ ପି ମ�ୁଳୁ ସାହୁ ZUX0659052

ପ ୁ /1841 45 186 80ସେ7ାଷ ସାହୁ ପି ମ�ୁଳୁ ସାହୁ OR/12/089/258165

�ୀ /1842 43 186 81ମମତା ସାହୁ �ା ପିତବାସ ସାହୁ ZUX0659037

�ୀ /1843 40 186 82ବି@ୁପ5ିୟା ସାହୁ �ା ସେ7ାଷ ସାହୁ ZUX0659060

�ୀ /1944 48 186 83ଟି.େଗୗରୀ �ା ଟି.ଚ45ମଉଳି LSL1469147

ପ ୁ /1945 46 186 84ଟି.ଉମାମେହ<: ପି ଟି ଜଗଦି<: ରାଓ LSL1469139

ପ ୁ /1946 28 186 85ଏସ ଅଵିନାଶ ପି ଏସ ତ5ିନାଥ ରାଓ ZUX1338680

ପ ୁ /1947 52 186 86ଟି ଚ45  ମଉଳି ପି ଜଗଦିଶUଵର ରାଓ ZUX0659078

ପ ୁ /1948 25 186 87ପରସାନତ ପାଣିଗ5ାହୀ ପି ପ5ଦୀପ ପାଣିଗ5ାହୀ ZUX1073352

�ୀ /1949 26 186 88ବୁ ମଣିକା ରାଣୀ ପି ବି ଜି ପ5ସାଦ ZUX0706804

ପ ୁ /1950 46 186 89ଟି ନାେଗUଵର ରାଓ ପି ଟି ଜଗେଦ<ର ରାଓ LSL1469121
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�ୀ /1951 33 186 90ଟି ଶିରିଶ �ା ଟି ନାେଗ<ର ରାଓ ZUX0706846

ପ ୁ /2052 56 186 91ଏ ଅନିଲ କମୁାର ପି ଏ େବଣ ୁେଗାପାଳ ରାଓ ZUX1160910

�ୀ /2053 35 186 92ଭି ନିରୁପମା �ା ଭି ସତିU ZUX0629527

ପ ୁ /2054 47 186 93ପରଦିପ ପାଣିଗ5ାହୀ ପି ଗପୁତ ପାଣିଗ5ାହୀ ZUX1073360

ପ ୁ /2055 45 186 94ଭି ସତିU ପି ଭି ରାବଣାରାଓ ZUX0629584

�ୀ /2156 35 186 95ଈ<ରୀ ବଦୁ ପି ଶ%ର ରାଓ ବଦୁ ZUX0155598

ପ ୁ /2157 27 186 96ସାଇ କମୁାର ଇMିଗ ୁ ପି ମେହ<ର ରାଓ ଇMିଗୁ ZUX0628867

�ୀ /2258 62 186 97ବି ଭ5 ାମାରାୟା �ା ଲ3-ଣ OR/12/089/266037

ପ ୁ /2259 38 186 98ବି ପ5ସାଦ ରାଓ ପି ଲ3-ଣ ରାଓ OR/12/089/266645

ପ ୁ /2260 38 186 99ବି ଲ3-ଣ ରାଓ ପି ଆପାଲା�ାମୀ ରାଓ OR/12/089/266643

ପ ୁ /2361 59 186 100ଚିରଜିବି ବିକ5ମ ପି ସତ�ମ ବିକ5ମ LSL1386515

�ୀ /2362 45 186 101ବିଜୟା ବିକ5ମ �ା ଚିରZିବି ବିକ5ମ LSL1386952

�ୀ /2363 28 186 102କୀ"# ବିକ5ମ ପି ଚିରZିବୀ ବିକ5ମ ZUX0706689

ପ ୁ /2364 24 186 103କିରତନ ବିକ5ମ ପି ଚିରZୀବି ବିକ5ମ ZUX1229061

ପ ୁ /2465 60 186 104ଏମ ଗା[ି . ପି ନାରାୟଣା . ZUX0154708

�ୀ /2466 25 186 105ଏମ. ଆ<ୀନି ପି ଏମ. ନେରଶ ZUX0829101

�ୀ /2467 34 186 106ଜି ମାଧବି �ା ଜି ଶ5ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0629543

ପ ୁ /2568 52 186 107ପି ବି<ନାଥ . ପି ଗେ�ୟା . OR/12/089/264694

�ୀ /2569 47 186 108ପି ବିଜୟ ଲ3-ୀ . ପି ଗାେ�ୟା . OR/12/089/266086

�ୀ /2570 34 186 109ସଧୁା ମାଧରିୁ ପି ପି କାସିବିେସ�ର ରାଓ ZUX0629592

�ୀ /2671 111 186 110େକ.ରାେଜ<ରୀ . �ା ରାେମ<ର ରାଓ . OR/12/089/266582

ପ ୁ /2672 48 186 111େକ ଶ5ୀକା7 ଚକ5ବ"# . ପି ରାେମ<ର ରାଓ . OR/12/089/266577

�ୀ /2673 42 186 112େକ ଚ45ମଉଳି . �ା ଶ5ୀକା7 ଚକ5ବ"# . OR/12/089/266578

ପ ୁ /2674 32 186 113ବିନୟ କମୁାର ପି ପି କାଶିବିେଶ<ର ରାଓ ZUX0629600

�ୀ /2675 32 186 114ସସ-ିତା ପାଣିଗ5ାହୀ �ା ସେ7ାଷ କମୁାର ବି<ାସରାୟ ZUX0829176

ପ ୁ /2676 44 186 115େକ ପ5ସାଦ ରାଓ ପି ରାେମ<ର ରାଓ OR/12/089/266584

�ୀ /2777 56 186 116ଏନ.ମିନା3ି �ା ଏନ.ରାମାରାଓ OR/12/089/260244

�ୀ /2878 37 186 117ଜି. ଗୀତା �ା ଜି. ମରୂଲୀ ZUX0628057

�ୀ /2879 41 186 118ଜି. େଜ�ାତି �ା ଜି. ଗ�ାଧର ZUX0154492

ପ ୁ /2880 41 186 119ଜି. ମରୂଲୀ ପି ଜି. ବାଲାଜୀ ZUX0154476

ପ ୁ /2881 46 186 120ଜି.ଶ5ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଜି. ବାଲାଜୀ OR/12/089/264365

�ୀ /2882 61 186 121ଜି. ସତ�ବତୀ �ା ଜି. ବାଲାଜୀ OR/12/089/264364

�ୀ /2883 45 186 122ଜି. ବସ7 �ା ଜି. ଶ5ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0154484

ପ ୁ /2984 62 186 123ଡି.େପ\ାୟା ପି ଡି.ଆପାୟା  OR/12/089/266145

ପ ୁ /2985 39 186 124ଡି.ଶ5ୀନୁ ପି ଡି.େପ]ାୟା LSL1386317

�ୀ /2986 35 186 125ଟି ଅରୁଣା �ା ଟି ହରି ZUX0937003

ପ ୁ /3087 44 186 126ଏ.ମରୁଲି ପି ଏ.ରା�ାରାଓ LSL1468636

ପ ୁ /3088 67 186 127ଏ ରା�ାରାଓ , ପି ସତ�ନାରାୟଣ , OR/12/089/266108

�ୀ /3089 58 186 128ଏ ବିଜୟଲ3-ୀ , �ା ରା�ାରାଓ , OR/12/089/266109

ପ ୁ /3090 40 186 129ଏ ସ%ରରାଓ , ପି ରା�ାରାଓ , OR/12/089/266644

�ୀ /3191 44 186 130େକ.ଲ3-ୀ �ା େକ.େବ%ଟ େରଡି LSL1413681

ପ ୁ /3192 62 186 131ଜି. ସୟୁNନାରାୟଣ ମ"ୁ# ପି ନରସିଂହା ମ"ୁ# ZUX0862557

ପ ୁ /3193 26 186 132େକାସନା ନବୀନ େର^ୀ ପି େକ େବେ%େଟ ରାଓ େର^ୀ ZUX0706895

ପ ୁ /3294 58 186 133ଏ.ସତ�ନାରାୟାଣ ପି ଏ.କ5ି@ାୟା  OR/12/089/232542

ପ ୁ /3395 40 186 134ବି ନେଗସ . ପି ଗନୁାରାଜୁ . OR/12/089/266120

ପ ୁ /3496 55 186 135ଏସ କମୁାର�ାମି . ପି ରାମମ"ୁ# . OR/12/089/266063

�ୀ /3497 48 186 136ଏସ େରଣକୁା . �ା କମୁାର�ାମି . OR/12/089/266064

�ୀ /3598 60 186 137ଏଲ ମାଣିକ�ମ . �ା କMାଲା ରାଓ . OR/12/089/266135

ପ ୁ /3699 60 186 138ଜି ଆନ4ରାଓ . ପି ଜନା_N ନ ରାଓ . OR/12/089/266136

�ୀ /36100 56 186 139ଜି . ଅ`ିକା �ା ଆନ4 ରାଓ OR/12/089/266137

�ୀ /36101 32 186 140ଜି. େହମଲତା �ା ଜି. ଶାନମଖୁା ରାଓ ZUX0829267

ପ ୁ /36102 44 186 141ଜି.ଜନା_N ନ ରାଓ ପି ଜି.ଆନ4 ରାଓ LSL2650448

ପ ୁ /36103 43 186 142ଜି ସନମଖୁା ରାଓ ପି ଜି ଆନ4 ରାଓ LSL1468776

�ୀ /37104 44 186 143ଏନ.ଲ3-ୀ �ା ଏନ.ପ5ସାଦ LSL1413673

ପ ୁ /37105 44 186 144ଏନ.ରାଜା ପି ଏନ.ଚିନ2 ା ରାଓ LSL1413665

ପ ୁ /37106 39 186 145ଏନ ପ5ସାଦ , ପି ଚିନାରାଓ , OR/12/089/266664

ପ ୁ /37107 26 186 146ପaୂN ଚ45  ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ZUX0706879

�ୀ /37108 52 186 147ଏନ . ସର�ତି �ା ଚିନାରାଓ OR/12/089/266140

�ୀ /38109 47 186 148ଡି.େଜ�ାତି �ା ଡି.େଭେ%େଟରାବଣା  ZUX0759563

ପ ୁ /38110 45 186 149େକ ଶତ�ନାରାୟb . ପି େକ ନାରାୟଣା . OR/12/089/266661

ପ ୁ /39111 35 186 150ଏB. ଶିବ ରାମାୟା ପି ଏB. ପାପାୟା ZUX0487322

�ୀ /39112 32 186 151ଏB. ସନିୁତା �ା ଏB. ଶିବ ରାମାୟା ZUX0487306
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ପ ୁ /39113 48 186 152ଜି ତ5ିପତି ନାଇଡୁ ପି ଆପାଲା�ାମୀ ନାଇଡୁ OR/12/089/266018

�ୀ /39114 41 186 153ଜି ଲ3-ୀ ନାଇଡୁ �ା ଜି.ତ5ିପତି ନାଇଡୁ OR/12/089/266019

ପ ୁ /39115 55 186 154ବି ଏc େଗାବି4 ରାଜୁ ପି ବି. କାନକା ରାଜୁ ZUX0394353

�ୀ /40116 52 186 155ଏc.େଦଶୀ ରାଣୀ ରାଣୀ �ା ଏସ.ତ5ିନାଥ ରାଓ ZUX0527820

ପ ୁ /40117 53 186 156ଏସ.ତ5ିନାଥ ରାଓ ପି ଏସ.ସଯୂ�Nନାରାୟଣା ରାଓ ZUX0527804

�ୀ /41118 62 186 157ସମିୁତ5 ା ଦାସ �ା ଗdୁ ପ5ସାଦ ପାତ5 OR/12/089/266112

�ୀ /41119 46 186 158ନମିତା ପଢୀ �ା ପ5ବୀଣ କମୁାର ପାଣିଗ5ାହୀ ZUX0883314

ପ ୁ /41120 51 186 159ପ5ବିଣ କମୁାର ପାଣିଗ5ାହୀ ପି ଗdୁପ5ସାଦ ପାଣିଗ5ାହୀ LSL1413756

ପ ୁ /41121 70 186 160ଗdୁ ପ5ସାଦ ପାତ5 ପି ପ5ହଲାଦ ପାତ5 OR/12/089/266111

�ୀ /42122 49 186 161ଏମ ଡି ରତ2 ମ . �ା ଏମ ଏଶ ରାଯ ୁ. OR/12/089/264580

�ୀ /43123 57 186 162ଏନ.ଲ3-ୀ �ା ଏନ.ରା�ାରାଓ OR/12/089/264456

ପ ୁ /44124 45 186 163ୱାଇ.େଭେ%ଟ ରାଓ ପି ୱାଇ.ଆପଲ�ାମୀ ZUX0154732

ପ ୁ /44125 43 186 164ୱାଇ.ରବି ପି ୱାଇ.ଆପଲ�ାମି LSL1386432

ପ ୁ /44126 40 186 165ୱାଇ.ଶ%ର ରାଓ ପି ୱାଇ.ଆପାଲ�ାମୀ LSL1468453

�ୀ /44127 52 186 166ୱାଇ ଜୟଲ3-ୀ , �ା ଆପାଲା�ାମି , OR/12/089/266164

�ୀ /44128 36 186 167ଡି ଇ<ରି ଆମା . �ା ରାମବାବୁ . OR/12/089/266652

�ୀ /44129 28 186 168ୱାଇ. ହିମାବି4ୁ ପି ୱାଇ. ଶଂକର ରାଓ ZUX0829085

�ୀ /44130 34 186 169ୱାଇ. �ପ2ା �ା ୱାଇ. େବେ%ଟ ରାଓ ZUX0628693

�ୀ /45131 41 186 170ଏ.ଉମାେଗୗରୀ �ା ଏ.ଶ5ୀନିବାସ ZUX0154740

�ୀ /45132 65 186 171ଏ ସିତାମା , �ା ଆପାଲା�ାମି , OR/12/089/266166

ପ ୁ /45133 48 186 172ଏ ଶ5ୀନିବାସ , ପି ଆପାଲା�ାମି ନାଇଡୁ LSL1468750

ପ ୁ /45134 31 186 173ଟି ଅଜୟ କମୁାର ପି ଟି ଚ45  ମନୁଲି ZUX0706911

ପ ୁ /46135 49 186 174ଭି.ଗେଣଶ ପି ଭି.ପାପିନାଇଡୁ LSL1469105

�ୀ /46136 45 186 175ଭି.ଗଣପତି �ା ଭି.ଗେଣଶ LSL2650471

�ୀ /46137 23 186 176ବାରାଣସୀ େଗୗତମୀ �ା ଭି େଗୗରିଶ%ର ZUX1158807

�ୀ /46138 39 186 177ଡି. ପଦ- ାବତୀ ପି ଡି. ଶ5ୀରାମ ମତୁN ୀ ZUX0829150

�ୀ /46139 27 186 178ଡି. ସେ7ାଷି �ା ଡି. ସୟୁ( ପ5କାଶ ZUX0862581

ପ ୁ /47140 60 186 179ମିନେକତନ ଦାସ ପି ବ5 ଜବ[ୁ ଦାସ LSL2650398

�ୀ /47141 57 186 180ସ[�ାରାଣୀ ପାଢୀ �ା ମିନେକତନ ଦାସ ZUX0487298

�ୀ /47142 38 186 181ସଚିୁସ-ିତା ସିଂଘ �ା ଗdୁା ପ5ସାଦ ଦାସ ZUX0706762

�ୀ /48143 74 186 182େକ.ଆର.େଜାଶଦା �ା େକ.ଭି.ପି.ନ`ିଆର LSL1413616

�ୀ /48144 34 186 183ଟି ଶ5ୀ େଦବୀ �ା ଟି ଉମା ମେହ<ର ରାଓ ZUX0706713

ପ ୁ /49145 50 186 184ଏ.ଭି.ରାଓ ପି ଏ.ସଯୂ�Nମ ZUX0659102

�ୀ /49146 45 186 185ଏ.ଳଲିତା ପି ଏ.ସଯୂ�Nମ ZUX0659094

�ୀ /50147 40 186 186ଭି.ଦିପାରାଣୀ ପି ଭି.େସାେମ<ର ରାଓ LSL1468933

�ୀ /50148 39 186 187ଏc. ରାଧା �ା ଆଦିନାରାୟଣା ରାଓ ZUX0453365

ପ ୁ /50149 57 186 188ଏc. ଆଦି ନାରାୟଣା ରାଓ ପି ସିମାଦ5 ି�ାମୀ ଆଚାରୀ ZUX0453381

ପ ୁ /51150 57 186 189ଆଇ.େଭେ%ଟ ରାଓ ପି ଆଇ.ଆପାରାଓ ରାଓ LSL2391209

�ୀ /53151 43 186 190ୱ ିେବଣ ୁ �ା ୱି ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0706648

�ୀ /53152 68 186 191ଏ ସେରାଜିନୀ �ା ଏ ଚିରZିବୀ ରାଓ OR/12/089/252519

�ୀ /55153 25 186 192ଏମ େଗୗତମୀ ପି ଏମ ଗ�ାରାଜୁ ZUX1167469

ପ ୁ /55154 55 186 193ଅ<ିନି କମୁାର ମହା7ି ପି ପ5ଭାକର ମହା7ି LSL1413582

�ୀ /55155 44 186 194ଲିପିକା ମହା7ି �ା ଅ<ିନି କମୁାର ମହା7ି LSL1413574

ପ ୁ /56156 65 186 195ଭି କMଲ ରାଓ ପି ଜି ଏନ ରାଓ OR/12/089/266373

�ୀ /56157 60 186 196ଭି ସଭୁାୟାମା �ା କMଲରାଓ OR/12/089/266374

�ୀ /57158 64 186 197ବସ7 କମୁାରି ଆଲାମ �ା ୱାଶେୁଦବ . ZUX1255405

ପ ୁ /57159 45 186 198ଦୁଗ( ପ5ସାଦ ଆଲାମ ପି ଆଲାମ ବାସେୁଦବ ରାଓ ZUX0883306

ପ ୁ /57160 63 186 199ତ5ିେଲାଚନ ପଟନାୟକ ପି ଏf.ଏc. ପଟନାୟକ ZUX0628016

ପ ୁ /57161 41 186 200ସେ7ାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ତ5ିେଲାଚନ ପଟନାୟକ ZUX0628008

�ୀ /57162 33 186 201େସାମ� ପଟନାୟକ �ା ପ5ସା7 କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0627992

ପ ୁ /57163 72 186 202ଏ ବାସେୁଦବ ରାଓ ପି ଏ ରାମଲୁୁ ZUX1255397

ପ ୁ /58164 51 186 203ଏ କ5 ି@ାରାଓ , ପି ଏ େପାଲିନାଇଡୁ , LSL1386937

ପ ୁ /58165 50 186 204ଏ ଭିମାରାଜୁ , ପି େପାଲିନାଇଡୁ , OR/12/089/266181

�ୀ /58166 45 186 205ଏ ଉଷାରାଣି , �ା ଭିମାରାଜୁ , OR/12/089/266182

�ୀ /58167 45 186 206ଏ େଜ�ାତୀ . �ା ଏ କ5 ି@ାରାଓ . LSL1468917

�ୀ /58168 27 186 207ଅତଲା ହାରିକା ପି ଏ. କ5 ି@ା ରାଓ ZUX0653535

�ୀ /59169 50 186 208େଯ କମଳାମା . �ା ଶ5ୀରାମଚ45 ରାଓ . OR/12/089/266576

ପ ୁ /59170 70 186 209େଜ. ଶ5ୀରାମଚ45  ରାଓ ପି େଜ. େଭ%ଟାରାମଣା ମ"ୂ# LSL1371590

�ୀ /60171 65 186 210ଏ ନାଗବୁାଇ . �ା ଆପାରାଓ . OR/12/089/266483

�ୀ /61172 44 186 211େକ.ଇ< ରାମା . �ା େକ.ନାେଗ<ର ରାଓ . LSL1413442

ପ ୁ /61173 20 186 212ସgଯମ ଦାସ ପି ଶ%ଷN ଣଣ ଦାସ ZUX1348010

ପ ୁ /61174 25 186 213େକ. ହରି ପି େକ.ନାେଗ<ର ରାଓ ZUX0883298
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�ୀ /61175 26 186 214େସୗଦାମିନି ନାୟକ ପି କମୁାର ଚ45  ନାୟକ ZUX0943431

ପ ୁ /61176 53 186 215ବଲରାମ ନାଇଡୁ ପଡାଲ ପି ପି �ାମୀ ନାଇଡୁ ZUX0706754

�ୀ /61177 40 186 216ଭାରତୀ ପାଡାଲ �ା ପି ବଲରାମ ପଡାଲ ZUX0706788

�ୀ /61178 26 186 217ଅଚNନା ପାତ5 ପି ରାେଜ45  ପାତ5 ZUX0829010

ପ ୁ /61179 46 186 218େକ.ନାେଗ<ର ରାଓ ପି େକ.ଶା`ଶିବ ରାଓ LSL1413459

�ୀ /62180 48 186 219ପି.ସତ�ବତୀ �ା ପି.ରାମା ରାଓ OR/12/089/266691

�ୀ /62181 35 186 220ପାପଲା ମାଧବୀ ପି ପି ରାମ ୁ ZUX0706945

ପ ୁ /62182 48 186 221ପି.ଉମା ରାଓ ପି ପି.ତାତା ରାଓ OR/12/089/266199

�ୀ /63183 39 186 222େକ ସ�ିତା େସନାପତି �ା େକ ଭାଗିରଥି େସନାପତି ZUX0627513

�ୀ /64184 67 186 223ଏସ େଯାଶଧା �ା ଏସ ନିଳକ\ମ OR/12/089/266257

�ୀ /64185 45 186 224ଏ.ରଜନୀ ପି େକ.ଲ3-ଣ ରାଓ LSL1468974

ପ ୁ /64186 44 186 225ଏସ ରବି ଶ%ର ପି ଏସ ନିଳକ\ OR/12/089/266258

�ୀ /64187 37 186 226ଏସ ମାେଲ<ରୀ �ା ଏସ ରବିଶ%ର ZUX0527846

ପ ୁ /64188 26 186 227ମଦୁଗଲୁା ରାେଭ45  ମଉଳି ପି ଏf ଶ%ର ରାଓ ZUX0706986

ପ ୁ /64189 65 186 228େକ.ଏଲ. ରାଓ ପି େକ.ଶ5ୀରାମ ରାଓ OR/12/085/136025

�ୀ /64190 60 186 229ମିନା3ୀ ରାଓ �ା େକ.ଲ3-ଣ ରାଓ OR/12/085/136026

ପ ୁ /64191 40 186 230ଚିରZିବି ସିଗି ପି ନୀଳକ\f ସିଗି ZUX0452524

�ୀ /65192 58 186 231ଟି ମିନାଖି . �ା ଆପାରାଓ . OR/12/089/266512

ପ ୁ /65193 39 186 232ଟି.ନାେଗ<ର ରାଓ ମା ଟି.ମିନା3ୀ ରାଓ LSL2649416

�ୀ /65194 28 186 233େଵcୖଯାରାଜୂ ତ5 ୀେବଣୀ �ା େଵcୖଯାରାଜୂ ସେୁରଶ ZUX1334390

�ୀ /66195 43 186 234େକ.ମଣି �ା େକ.ଶ%ର ରାଓ LSL2641058

ପ ୁ /66196 26 186 235ଟି ଅଜୟ କମୁାର ପି ଟି ଚ45  ମଉଳି ZUX1160795

ପ ୁ /66197 50 186 236େକ.ଶ%ର ରାଓ ପି େକ.ସିମାRଳ ରାଓ LSL2641041

ପ ୁ /66198 26 186 237ଟି ବିଜୟ କମୁାର ପି ଟି ଚ45  ମଉଳି ZUX1160779

ପ ୁ /67199 37 186 238େକ.ଦ7ାଚାରୀ ପି େକ.େଷାମବାବୁ LSL2646990

�ୀ /67200 55 186 239େକ ଲ3-ି . �ା େଶାମବାବୁ . OR/12/089/266231

ପ ୁ /67201 43 186 240େକ ଶେୁରଷ . ପି େସାମବାବୁ . OR/12/089/266232

�ୀ /67202 40 186 241େକ ମାେଲ<ରି . �ା ସେୁରସ . OR/12/089/266233

�ୀ /67203 55 186 242େକ ନାଗାରତ2 ାମ. �ା ଚିନାଆଚାରି ନାଗାରତ2 ାମ. OR/12/089/266234

ପ ୁ /68204 51 186 243ଏଲ ବ5 ହ- ାନ4 . ପି ଆପଲ�ାମି . OR/12/089/266509

�ୀ /68205 48 186 244ଏଲ ଭବାନି �ା ବ5 ହ- ାନ4 OR/12/089/266510

ପ ୁ /69206 75 186 245େକ ସା`ସିବରାଓ . ପି ଚିଟିବାବୁ . OR/12/089/266665

ପ ୁ /69207 39 186 246େକ ଲ3-ୀ . ପି ସା`ସିବରାଓ . OR/12/089/266666

ପ ୁ /70208 70 186 247ପି. ଆପାରାଓ . ପି ବିରାଚାରୀ . OR/12/089/266235

ପ ୁ /70209 41 186 248ପି ଶିବରାମ . ପି ଆପାରାଓ . OR/12/089/266239

�ୀ /71210 58 186 249ବି ମଣି . �ା କ5 ୀ@ା . OR/12/089/266486

ପ ୁ /72211 39 186 250େକ ଉମାସ%ର . ମା ମହାଲ3-ୀ . OR/12/089/266243

ପ ୁ /73212 53 186 251ଏସ.ଏେ%ଟ ଧମ(ରାଓ ପି ଏସ.ବାଲକ5ି@ା ମ"ୂ# OR/12/089/264429

�ୀ /73213 48 186 252ଏସ.ଲ3-ୀ �ା ଏସ.ଶ%ର ରାଓ OR/12/089/266065

ପ ୁ /73214 39 186 253ଇଜାଦା ନାଗରାଜୁ ପି ରାମଳୁ ଇଜାଦା ZUX1158880

�ୀ /73215 30 186 254ଇଜାଦା ସୀତା ମହାଲ3-ୀ �ା ଇଜାଦା ନାଗାରାଜୁ ZUX1160878

ପ ୁ /74216 33 186 255ସନୁୀଲ ବ�ସାରାଜୁ ମା ହରିଣଧର ରାଜୁ ବ�ସାରାଜୁ ZUX0706721

�ୀ /74217 54 186 256ବି �ରାଜୀ ପାତ5 �ା ଜିେତ45  ପାତ5 OR/12/089/266249

�ୀ /74218 51 186 257ପhୁଲତା ପାତ5 �ା ଶବିରାମକୃ@ ପାତ5 LSL1386911

�ୀ /74219 45 186 258ପ5ଶା7ୀ କମୁାରୀ ପାତ5 �ା ଗ�ାଧର ପାତ5 LSL1386929

ପ ୁ /74220 44 186 259ଶବି ରାମକ5 ୀ@ା ପାତ5 ପି ଜିେତ45  ପାତ5 OR/12/089/266251

ପ ୁ /74221 43 186 260ବି ଗ�ାଧର ପାତ5 ପି ଜିେତ45  ପାତ5 OR/12/089/266252

ପ ୁ /74222 42 186 261ବିତ5ିଲଚନ ପାତ5 ପି ଜିେତ45  ପାତ5 OR/12/089/266253

�ୀ /75223 60 186 262ପଦ- ାବତୀ ପାଇକରାୟ ପି ଏସ ଏସ ପାଇକରାୟ OR/12/089/266541

�ୀ /76224 28 186 263ଏ ଲତା େଦବୀ �ା ଉମା ମେହଶ ବୁରା ZUX0706705

�ୀ /77225 48 186 264ଜି. ରାେଜ<ରି �ା ଜି. ସିମାଦ5 ି LSL1371137

�ୀ /77226 44 186 265ଜି. ନକାରାଜୁ ପି ଜି ନାେଗ<ର ZUX0659110

ପ ୁ /77227 50 186 266ଜି ଚିନାରାଓ . ପି ଗରୁୁଲୁ . OR/12/089/266413

ପ ୁ /77228 45 186 267ଜି ସିମାଦ5 ି . ପି ଗରୁୁଲୁ . OR/12/089/266415

�ୀ /77229 41 186 268ଜି ଆଚିଆମା . �ା ଚିନାରାଓ . OR/12/089/266414

ପ ୁ /77230 25 186 269ଜି. ମଣିକା7 ପି ଜି. ସିମାଦ5 ୀ ZUX0828996

�ୀ /78231 75 186 270ଏମ େଗାବି4ମା , �ା ଏସ ଆଚାରି , OR/12/089/266261

ପ ୁ /78232 71 186 271ଏମ ରାେଜ<ର ରାଓ . ପି ଏମ ଚିନାୟାଆଚାରି . OR/12/089/266262

�ୀ /78233 88 186 272ଏସ. ପଦ- ାବତୀ �ା ଏସ.ଚ45  ରାଓ ZUX0937045

�ୀ /78234 68 186 273ଏମ. ରାେଜ<ରୀ �ା ଏମ. ରାେଜ<ରୀ ରାଓ OR/12/089/266263

ପ ୁ /78235 33 186 274ଏf. ଶ5ିନିବାସ ପି ଏf. ରାେଜ<ର ରାଓ ZUX0627703

ପ ୁ /79236 38 186 275େକ ଧମ(ରାଓ . ପି େକ ବି �ାମି . OR/12/089/266266
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�ୀ /79237 38 186 276େକ ଜୟଲ3-ୀ . �ା ଧମ(ରାଓ . OR/12/089/266267

�ୀ /79238 34 186 277ପ5ଶନ2 ା ପ9ନାୟକ �ା େଶଷଗିରି ପ9ନାୟକ ZUX0706929

ପ ୁ /79239 41 186 278େଶଷଗିରି ପ9ନାୟକ ପି ଧମN ରାଓ ପ9ନାୟକ LSL1386457

ପ ୁ /80240 26 186 279ଚଦୂବାଲା ଚିନ2 ା ରାଜା ପି ଚାଦୂବାଲା େସାମାେସଖାର ରାଓ ZUX0706861

�ୀ /80241 53 186 280ସି.ଏଚ ଲିଲାବତୀ �ା ସି.ଏଚ. ଶ�ାମେଶଖର ରାଓ ZUX0759522

ପ ୁ /80242 48 186 281ସି ଏi େସାେମେଶଖର ରାଓ ପି ଶଯୁ�Nମ . OR/12/089/266271

ପ ୁ /81243 48 186 282େକ.କାଳିପ5ସାଦ ପି େକ.ସତ�ନାରାୟଣା OR/12/089/254084

�ୀ /81244 45 186 283େକ.ଲଳିତା �ା େକ.କାଳିପ5ସାଦ OR/12/089/254085

ପ ୁ /82245 44 186 284ପି.ଶ5ୀନିବାସ ପି ପି.ନାରାୟଣ ମ"ୂ# OR/12/089/308453

�ୀ /82246 41 186 285ହନୁମାନଛୁପାଲA ି  ପଦ- ା �ା ହମନୁାମଛୁପାଲA ି  ଇ<ର ରାଓ ZUX0627869

�ୀ /83247 51 186 286ମାଧରୁୀ ପMା �ା ତାରାକା7 ପMା ZUX0154583

�ୀ /84248 28 186 287ଜି. ଆଦିଲ3-ୀ �ା ଜି. ସେ7ାଷ କମୁାର ZUX0453407

ପ ୁ /84249 37 186 288ନୀଳକ\େ<ର ରାଓ ଆରୀେସ9ୀ ପି ବି@ୁମ"ୁNୀ ଆରୀେସ9ୀ ZUX0453159

ପ ୁ /84250 28 186 289ଏf. ବାଲାଜୀ ପି ଏf. େଗାବି4 ରାଓ ZUX0453480

ପ ୁ /84251 28 186 290ଏf. ହରି ପ5ସାଦ ପି ଏf. େଭ%ଟ ରାଓ ZUX0452474

�ୀ /84252 39 186 291ଭି. ଜୟଲ3-ୀ �ା ଭି. ଦMାସି ZUX0453175

ପ ୁ /84253 59 186 292ବିଚିତ5  େଜନା ପି ଅପ#ତ େଜନା OR/12/089/264653

�ୀ /84254 53 186 293ବିେନାଦିନୀ େଜନା �ା ବିଚିତ5  େଜନା ZUX0883264

ପ ୁ /84255 28 186 294ଏf. କିରଣ କମୁାର ପି ଏf. େଗାବି4ା ରାଓ ZUX0453472

�ୀ /84256 32 186 295ଜି. ଲାୱାଣ�ା �ା ଜି. ଶ5ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0453001

�ୀ /84257 36 186 296ଏf. ମାଧବୀ �ା ଏf. ରେମଶ ZUX0452458

�ୀ /84258 56 186 297ଲ3-ୀ ନାୟକ �ା ସଦା ନାୟକ ZUX0453068

ପ ୁ /84259 55 186 298ବଶ7 କମୁାର ନାୟକ ପି ବ[ୁ ନାୟକ ZUX0706796

�ୀ /84260 48 186 299ରିନା ନାୟକ �ା ବଶ7 ନାୟକ ZUX0706812

ପ ୁ /84261 38 186 300ମେନାଜ ପ9ନାୟକ ପି ଅଜୟ ପ9ନାୟକ ZUX0452771

ପ ୁ /84262 53 186 301େଭ%ଟା ରାଓ େପାନ2 ାଦା ପି ନାରାୟଣମ"ୂ# େପାନ2 ାଦା ZUX0453357

ପ ୁ /84263 29 186 302ଟି.ଶିବ ପ5ସାଦ ପି ଟି.ପାଇେଡ ରାଜୁ ZUX0883256

�ୀ /84264 30 186 303ଅନିତା ଏc. ପି ଲ3-ୀନାରାୟଣା ଏc ZUX0452730

�ୀ /84265 30 186 304େଜ�ାତି ଏc. ପି ତ5ିନାଥ ରାଓ ଏc. ZUX0452748

ପ ୁ /84266 38 186 305ଜିନାପ ୁସେ7ାଷ କମୁାର ପି ଜିନାପ ୁସଯୁ�Nନାରାୟଣ ZUX0627729

�ୀ /84267 64 186 306ଜିନାପ ୁସେରାଜିନୀ �ା ଜିନାପ ୁସଯୁ�Nନାରାୟଣ ZUX0627737

�ୀ /84268 33 186 307ଲଳିତା ଶୀଳମkୁଳା �ା ରେମଶ କମୁାର ଶୀଳମkୁଳା ZUX0452516

ପ ୁ /84269 30 186 308ଏf. ଶିବ ପ5ସାଦ ପି ଏf. େଭ%ଟ ରାଓ ZUX0452466

ପ ୁ /84270 29 186 309ଜି. ସିମାRଳf ପି ଜି. ସରୁୀ ZUX0453548

�ୀ /84271 47 186 310ଶ5ୀେଦବୀ ସରୁୁ �ା େଭ%ଟାରାମାଣା ସରୁୁ ZUX0453415

�ୀ /84272 36 186 311ଜି. ବନଜା �ା ଜି. ସହେଦବ ZUX0453530

ପ ୁ /84273 69 186 312ଜି. େଭ%ଟ ରାଓ ପି ଜି. ଚିଟA ା ଆTାନ2 ା ZUX0453134

ପ ୁ /84274 52 186 313ସରୂୀ େଭ%ଟରମଣା ପି ସରୂୀ ଈ<ରରାଓ ZUX0452789

ପ ୁ /85275 39 186 314କିେଶାର କମୁାର ପ9ନାୟକ ପି ଚିରZୀl ପ9ନାୟକ LSL1386606

�ୀ /85276 30 186 315େଗୗ"ମୀ ପ9ନାୟକ �ା କିେଶାର କମୁାର ପ9ନାୟକ ZUX0627539

ପ ୁ /85277 69 186 316ଚିରZିବି ରାଓ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/252518

ପ ୁ /86278 44 186 317ସି ଏi ସନ�ାସୀ ରାଜୁ ପି ସି ଏi ଆପା ରାଓ LSL1468339

ପ ୁ /89279 68 186 318ଏଷ ଗେୁd<ରରାଓ . ପି ଚିନାଷା`ା . OR/12/089/266296

ପ ୁ /89280 52 186 319ରାଜ କିେଶାର ପାଇକରାୟ ପି ସଦାଶବି ପାଇକରାୟ LSL1413731

�ୀ /89281 44 186 320ସଂଗୀତା ପାଇକରାୟ �ା ରାଜକିେଶାର ପାଇକରାୟ LSL1413723

�ୀ /91282 79 186 321ବି. ଆପାଲା କMା �ା ବି. ସଯୂ�Nନାରାୟଣ LSL1371400

�ୀ /91283 44 186 322ବି. େଜ�ାତି �ା ବି.ନାେଗ<ର ରାଓ LSL1371418

ପ ୁ /91284 53 186 323ବି. ନାେଗ<ର ରାଓ ପି ବି. ସଯୂ�Nନାରାୟଣ LSL1371335

ପ ୁ /92285 29 186 324େମଡ ବୟାନା କିେଶାର ପି େମଡା ବନିୟା େଭେ%ଟା ରାଓ ZUX0706978

ପ ୁ /94286 45 186 325େକ.ଶ5ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ.େବଣେୁଗାପାଳ ରାଓ OR/12/089/254709

ପ ୁ /94287 43 186 326େକ.ପ5ସାଦ ରାଓ ପି େକ.େୱଣେୁଗାପାଳ ରାଓ OR/12/089/254710

�ୀ /95288 45 186 327ଏମ ସତ�ବତି . �ା ନାରାୟଣ�ାମି . OR/12/089/266313

�ୀ /96289 55 186 328ଜି.ଏେ%ଟନରସମା �ା ଜି.ନସ#� ମ"ୂ# OR/12/089/232588

�ୀ /96290 48 186 329ଜି.ପଦ- ାବତୀ �ା ଜି.ମଧସୁଦୁନ ରାଓ OR/12/089/232589

ପ ୁ /96291 55 186 330ଜି.ମଧସୁଦୁନ ରାଓ ପି ଜି.ନସ#�ମ"ୂ# ରାଓ OR/12/089/232561

�ୀ /97292 55 186 331ରାଧାମଣି ପାତ5 �ା ଜି ଏନ ପାତ5 OR/12/089/266320

�ୀ /99293 34 186 332ବିଜୟ ଲ3-ି ପାଢୀ �ା ପ5ଭାକର ପାଢୀ ZUX0627356

ପ ୁ /99294 29 186 333ପ5ଶା7 କମୁାର ପାଢି ପି ପ5ଭାକର ପାଢି ZUX0627349

�ୀ /100295 41 186 334ମ�ଳା େଗୗରୀ ପଟନାୟକ �ା େଦବୀ ପ5ସାଦ ପଟନାୟକ ZUX0628883

ପ ୁ /100296 55 186 335ପ5ଭାକର ସାହୁ ପି ଗପିନାଥ ସାହୁ OR/12/089/266388

�ୀ /100297 52 186 336ଜାନକି ସାହୁ �ା ପ5ଭାକର ସାହୁ OR/12/089/266389

ପ ୁ /101298 57 186 337ତାରିଣିଚରଣ ଦାସ ପି ଗଣପତି ଦାସ OR/12/089/266336

5 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ5କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ(ଚନ ଅଧିକାରୀ% �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /101299 52 186 338ଉମାନି ଦାସ �ା ତାରୀଣି ଦାସ OR/12/089/266337

ପ ୁ /101300 48 186 339ଭଗବାନ ଦାସ ପି ଗଣପତି ଦାଶ OR/12/089/266688

�ୀ /101301 42 186 340ବିଯୟଲ3-ୀ ଦାସ �ା ଭଗବାନ ଦାସ OR/12/089/266334

ପ ୁ /101302 41 186 341ପ5ଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି ତାରିଣି ଚରଣ ଦାସ LSL2650513

ପ ୁ /101303 40 186 342ପ5ଶା7 କମୁାର ଦାସ ପି ତାରିଣି ଚରଣ ଦାସ LSL1468610

ପ ୁ /101304 26 186 343ଆେଲାକ କମୁାର ଦାଶ ପି ଭଗବାନ ଦାଶ ZUX1014604

ପ ୁ /102305 65 186 344ଏମ ଶଯୁ�Nନାରାୟଣ . ପି ନାରାୟଣ . OR/12/089/266331

�ୀ /102306 59 186 345ଏମ ରାବଣାମା �ା ଶଯୁ�Nନାରାୟଣ OR/12/089/266332

ପ ୁ /102307 46 186 346ଏମ.ଶ5ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏମ.ସଯୂ�Nନାରାୟଣା ରାଓ ZUX0154765

�ୀ /102308 39 186 347ବାଲା%ି ଶ5ୀେଦବି �ା ମଗୁଡୁା ରେମଶ ZUX0862565

ପ ୁ /103309 25 186 348ଦାସରି କିରଣ କମୁାର ପି ଡି. ଗଣପତି ZUX0829143

ପ ୁ /104310 60 186 349ଜି ବାଳରାଯ ୁ. ପି ନସ#ଗଲୁ . OR/12/089/266346

ପ ୁ /105311 69 186 350ପି ରାମ ପ5ସାଦ ପି ପି େଭ%ଟ ରାଓ OR/12/089/266343

ପ ୁ /105312 51 186 351ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ LSL1413533

�ୀ /105313 45 186 352ପhୁାZଳି ନାୟକ �ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ LSL1413541

ପ ୁ /106314 60 186 353ଭି ଦିବାକର . ପି ଗmୁ�ାମି . OR/12/089/266340

ପ ୁ /107315 63 186 354ପି ତ5ିପତିରାଓ . ପି ସମନାଇଡୁ . OR/12/089/266692

�ୀ /107316 48 186 355ପି ଗଉେର<ରି . �ା ତ5ିପତିରାଓ . OR/12/089/266672

ପ ୁ /107317 42 186 356ବି ଶ5ୀନୁ . ପି ଚିନ�ାମି . OR/12/089/266684

�ୀ /107318 38 186 357ବି ଉସା . �ା ଶ5ୀନୁ . OR/12/089/266671

ପ ୁ /108319 50 186 358ପି ରବି . ପି ଗ�ାରାଓ . OR/12/089/266579

�ୀ /108320 43 186 359ପି ମା�ାମା . �ା ରବି . OR/12/089/266580

�ୀ /109321 48 186 360ଡି.ବଜୟଲ3-ୀ �ା ଡି.ଶ5ୀରାମ ମ"ୂ# OR/12/089/262720

�ୀ /110322 43 186 361ପି ଇ<ରାମା . �ା ନାରାୟଣ . OR/12/089/266367

ପ ୁ /110323 50 186 362ଜି. ଗ�ାଧର ପି ଜି. ବାଲାଜୀ ZUX0937029

�ୀ /110324 35 186 363ଏସ ରାଣୀ �ା ଏସ ଜଗଦୀଶ ZUX0706655

ପ ୁ /110325 41 186 364ପି.ବିେ<<ର ରାଓ ପି ପି.ନାରାୟଣ ରାଓ LSL1413434

�ୀ /112326 48 186 365ଏମ.େଗୗରୀ ମା ଏମ.ଇ<ରାଆମା LSL2650380

ପ ୁ /112327 44 186 366ଏମ. ଚ45  େମୗଳି ପି ଏମ ସା` ଶିବରାଓ LSL1386978

�ୀ /112328 38 186 367ଏମ ଇ<ରୀ ଆମା ଆମାଲୁ �ା ଶାମସି4ୁ OR/12/089/266279

ପ ୁ /112329 38 186 368ଏମ ବ5 ହ- ାଜି ମା ଇ<ରୀ ଆମା OR/12/089/266280

�ୀ /112330 38 186 369ଏମ ନିମNଲା �ା ବ5 ହ- ାଜି OR/12/089/266281

ପ ୁ /113331 52 186 370ଏ.ରାଜୁ ପି ଏ.ରାମଣା ରାଓ ZUX0154773

�ୀ /113332 44 186 371ଏ.ଜୟାକମୁାରୀ �ା ଏ.ରାଜୁ ZUX0154781

ପ ୁ /114333 48 186 372ପି.ରାଜୁ . ପି ରାମାରାଓ . OR/12/089/266379

�ୀ /114334 59 186 373କମୁଦିୁନି ମିଶ5 ମା ପାବN ତି ମିଶ5 OR/12/089/266385

�ୀ /115335 44 186 374ସକ7ୁଳା େଦବୀ �ା ଆର.େକ. ସାହା OR/12/089/264225

�ୀ /117336 55 186 375େକ ଏଲ ଭାନୁ �ା ଏନ ମ"ୁ# OR/12/089/266391

ପ ୁ /117337 62 186 376େକ ଏନ ମ"ୁ# ପ9ନାୟକ ପି େକ ବି ଆମି ପ9ନାୟକ OR/12/089/266390

ପ ୁ /118338 46 186 377ଏମ.ଗ�ାରାଯ ୁ ପି ଏମ.ବିରବଶ5ୀ ରାଓ OR/12/089/266089

�ୀ /118339 40 186 378ଏମ.ସଜୁାତା �ା ଏମ.ଗ�ାରାଜୁ OR/12/089/266090

�ୀ /120340 44 186 379ଜି ପାବN ତି . �ା ଭି େରଡି . OR/12/089/266394

ପ ୁ /120341 42 186 380େକ. ୱୀରା ରାଘାୱା େରଡି ପି େକ. େୱ%ାଟା େରଡି LSL1447846

ପ ୁ /120342 48 186 381ଜି ଭି େରଡି ପି ଜି ଆର େରଡି OR/12/089/266395

ପ ୁ /121343 55 186 382ଏଲ.ରାଜା  ପି ଏଲ.ଆପାରାଓ OR/12/089/296693

�ୀ /121344 38 186 383ଏଲ.ପଦ- ା  �ା ଏଲ.ରାଜା  OR/12/089/296695

�ୀ /122345 43 186 384ଏଲ.ସ[�ାରାଣୀ �ା ଏଲ.ରାୱଣା ZUX0154815

ପ ୁ /122346 70 186 385ଏଲ ଚ45  ରାଓ , ପି ଆଦିନାରାୟଣ , ZUX0154799

ପ ୁ /122347 46 186 386ଏଲ.ଭି. ରାବଣା . ପି ଏଲ ଚ45  ରାଓ . LSL1386416

�ୀ /123348 55 186 387ଏଲ କା7ମା . �ା ଆପାରାଓ . OR/12/089/266417

ପ ୁ /123349 42 186 388ଏଲ ତାମାରାଓ . ପି ଆପାରାଓ . OR/12/089/266418

ପ ୁ /124350 65 186 389ରବି45 କମୁାର ମହା7ି ପି ବ5 ଜବଂଧ ୁମହା7ି OR/12/089/266187

�ୀ /124351 47 186 390ସା7ିଲତା ମହା7ି �ା ରବି45  ମହା7ି OR/12/089/266188

ପ ୁ /124352 39 186 391ରାେଜ45  କମୁାର ମହା7ି ପି ରବି45  କମୁାର ମହା7ି LSL1413467

ପ ୁ /125353 49 186 392ଏ.ଆପଲରାଜୁ ପି ଏ ସତ�ନାରାୟଣା LSL1413509

�ୀ /125354 45 186 393ଏ.େହମଲତା �ା ଏ.ଆପଲରାଜୁ LSL1413491

ପ ୁ /126355 45 186 394ଗିରିଶ ପ9ନାୟକ ପି ଭାnର ପ9ନାୟକ ZUX0659144

ପ ୁ /127356 59 186 395େକ.ଶିବପ5ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି େକ.ବି<ନାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/264236

�ୀ /127357 57 186 396େକ.ବିଜୟଲ3-ୀ େଚୗଧରୁୀ �ା େକ.ଶିବପ5ସାଦ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/264237

�ୀ /128358 40 186 397ଏସ ଯୟଲ3-ୀ �ା ନାେଗ�ର ରାଓ OR/12/089/266437

�ୀ /128359 55 186 398ଏସ ନାରାୟଣାମା �ା ଆପାରାଓ OR/12/089/266435

ପ ୁ /129360 50 186 399ଏ. ଏସ. ରାଓ ମା େଗାବି4ାମା . OR/12/089/266438
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�ୀ /129361 45 186 400ଏ ଗବି4ାମା . �ା ଏନ ଏସ ରାଓ . OR/12/089/266439

ପ ୁ /130362 48 186 401ଏମ ଆନ4ରାଓ . ପି େଗାପାଳ�ାମି . OR/12/089/266441

�ୀ /130363 43 186 402ଏମ ଜୟଲ3-ୀ . �ା ଆନ4ରାଓ . OR/12/089/266442

ପ ୁ /131364 44 186 403ଏମ.କ5 ି@ା  ପି ଏମ.ମାଧବ ରାଓ LSL2647071

ପ ୁ /131365 55 186 404ଏମ ମାଧବରାଓ . ପି ଗପାଳ�ାମି . OR/12/089/266452

�ୀ /131366 50 186 405ଏମ ଆଦିଲ3-ୀ . �ା ମାଧବରାଓ . OR/12/089/266453

ପ ୁ /131367 45 186 406ମରୁଲି େମାଟୁରୁ ପି େଭ%ଟି େମାଟୁରୁ ZUX0628909

�ୀ /131368 27 186 407େହମଲତା େମାଟୁରୁ �ା ମରୁଲି େମାଟୁରୁ ZUX0628891

ପ ୁ /131369 27 186 408େମାଟୁର ରାମବାବୁ ପି ଡ଼ବଲଇଉଏମ େଦବକା7 ରାଓ ZUX0706903

�ୀ /132370 48 186 409ଏମ ଲ3-ୀ . �ା ଚିନାରାଓ . OR/12/089/266444

ପ ୁ /132371 48 186 410ଏମ ଶ%ରରାଓ . ପି ଏମ ଚିନ2 ା ରାଓ . OR/12/089/266445

�ୀ /132372 42 186 411ଏମ.ଶ5ୀେଦବୀ . �ା ଷ%ରରାଓ . ZUX0154823

�ୀ /133373 57 186 412ଏନ ଯାନକି �ା ଲ3ଣ ରାଓ OR/12/089/266012

�ୀ /133374 67 186 413େକ. ଭାନୁମତୀ �ା େକ. େମାହନ ରାଓ LSL2641751

ପ ୁ /133375 34 186 414େକ. ଜଗନ2 ାଥ ପି େକ.େମାହନ ରାଓ LSL2641835

ପ ୁ /133376 60 186 415ଏନ ଲ3-ଣ ରାଓ ପି କ5 ୀ@ା ରାଓ OR/12/089/266011

�ୀ /134377 47 186 416ଏମ ସଯୂ�N ବାଳାଲ3-ୀ �ା ଏମ.ଶ5ିନିବାସ ରାଓ ZUX0943449

ପ ୁ /134378 25 186 417ଏf.ସେ7ାଷ କମୁାର ପି ଏf.ଶ5ିନିବାସ ରାଓ ZUX0943423

�ୀ /134379 44 186 418ଏମ ଲ3-ୀ �ା କMଳରାଓ . OR/12/089/266448

ପ ୁ /134380 53 186 419ଏମ କMଳ ରାଓ ମା ସାବିତ5ିଆମା . OR/12/089/266447

ପ ୁ /134381 67 186 420ଏମ. ଶିରନୀଭାସ ରାଓ ପି େମକା ଚାନଲୁଗାରୁ ରାଓ ZUX0953554

�ୀ /137382 43 186 421ପି ଗଉରି . �ା ପ5ସାଦରାଓ . ZUX1255371

ପ ୁ /137383 55 186 422େପଢାପଲି ପ5ସାଦ ରାଓ ପି ଶଯୁ�Nନାରାୟଣ . ZUX1255389

�ୀ /139384 51 186 423ପି. ଭି. ଲ3-ୀ �ା ପି. ସିଏi. ରାମ ବାବୁ OR/12/082/237200

�ୀ /139385 29 186 424ପି. ମZିରି ପି ପି.ଚ45 . ରାମବାବୁ ZUX0628305

ପ ୁ /139386 41 186 425ପି ସି େହi ରାମବାବୁ ପି ଆପଲ ନାଇଡୁ ରାମବାବୁ OR/12/082/237197

�ୀ /140387 49 186 426ଏf ତୁଳସି ମା�ା �ା ଏf ଶ%ର ରାଓ ZUX0629535

ପ ୁ /141388 55 186 427ଭି.ସିମାRଳ ପି ଭି.ନାରାୟଣା  LSL2641454

�ୀ /141389 48 186 428ଭି.ଅନୁସୟୁା �ା ଭି.ସିମାRଳ LSL2641462

ପ ୁ /142390 58 186 429ଜି ସରୁପ ୁନାଇଡୁ ପି ଜି.ଆTାଲା �ାମୀ OR/12/089/266016

ପ ୁ /143391 40 186 430ବି.ଆପA ା ନାଇଡୁ ପି ବି. ଗ�ାୟା ZUX0943407

�ୀ /144392 42 186 431ଏଲ.ୱାରଲ3-ୀ �ା ଏଲ.େଗାବି4ା LSL2641363

�ୀ /144393 45 186 432ଏo. ବିଜୟ ଲ3-ୀ �ା ଏo. ଶ%ର ରାଓ LSL1447820

ପ ୁ /144394 40 186 433ଏଲ ଗବି4ା ମା ଅନପaୂ(  OR/12/089/266495

ପ ୁ /145395 55 186 434ଏଲ. ଶ%ର ରାଓ ମା ଅଲ. ଅନ2 ପaୂ( OR/12/089/266494

ପ ୁ /146396 48 186 435େକ. ଭି. ଆଚାରୀ ପି େକ. ଚିଟିବାବୁ OR/12/089/266492

�ୀ /146397 45 186 436େକ ଦମୟ7ି . �ା େକ ଆଚାରି . OR/12/089/266493

�ୀ /146398 30 186 437କପୁଲିୁ ଚ45  କଳା ପି େକ ବୀରାନା ଆଚାଯ�N ZUX0706697

�ୀ /148399 45 186 438ଟି. ଲ3-ୀ �ା ଟି. ସରିୁବାବୁ LSL1371525

ପ ୁ /149400 39 186 439ଭି ବାଲାଜି ପି ଭି.ଆପାରାଓ LSL2641660

ପ ୁ /150401 31 186 440ସବଲା ଭpାନ ଜେନୟା େର^ୀ ପି ସବଲା ର�ା େର^ୀ ZUX0706739

�ୀ /150402 52 186 441ଏସ ବାରାଲ3-ୀ �ା ଏସ ରା�ା େରଡି ZUX1423151

ପ ୁ /150403 68 186 442ଏ.ବି@ୁ ମ"ୂNୀ ପି େଜ. ଗରୁୁ ZUX0937052

ପ ୁ /150404 28 186 443କରଣାf କା"# ପଟନାୟକ ପି େକ. ନରସିଂହା ମ"ୂ# ZUX0628289

ପ ୁ /150405 51 186 444ଏସ ରା�ା େରଡି ପି ଏସ ରାମି େରଡି OR/17/128/166694

�ୀ /150406 30 186 445ଭି. ସ[�ା ପି ଭି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0628388

ପ ୁ /151407 70 186 446ନସ#� ପMା ପି ମଧସୁଦୁନ ପMା ZUX0154872

ପ ୁ /151408 42 186 447ବି@ୁ ପ5ସାଦ ପMା ପି ନସ#� ପMା LSL1371566

ପ ୁ /152409 38 186 448ଏo.ରାମ ୁ ପି ଏo.ପାଇଡି ଲି� ଆଚାରି OR/12/089/266498

�ୀ /152410 45 186 449ଏo ରାବଣାମା �ା ଏo ରାମ ୁ OR/12/089/266499

ପ ୁ /153411 53 186 450ଏଲ.ସଧୁାକର ପି ଏଲ.େପନା ନରସିଂହଲୁ OR/12/089/264633

�ୀ /153412 45 186 451ଏଲ.ସିରିଷା  �ା ଏଲ.ସଧୁାକର OR/12/089/264634

�ୀ /153413 48 186 452ଏo.େଭେ%ଟ<ରୀ �ା ଏଲ.କ5 ି@ା ରାଓ LSL2641942

ପ ୁ /153414 49 186 453ଏଲ.କ5 ି@ା ରାଓ ପି ଏଲ.ସଧୁାକର ରାଓ OR/12/089/264632

ପ ୁ /154415 50 186 454ଏସ.ଲ3-ୀନାରାୟଣା ପି ଏସ.ସଯୂ�Nନାରାୟଣ ZUX0527903

�ୀ /154416 48 186 455ଏସ.ଲଳିତା �ା ଏସ.ଲ3-ୀନାରାୟଣା ZUX0527911

�ୀ /154417 64 186 456ପaୁNବାସୀ ପMା �ା ସରୂqଯା ନାରାୟଣ ପMା ZUX1347855

�ୀ /155418 62 186 457ବି.ଲାବଣ�ା  �ା ବି.ରାବଣା LSL1386440

�ୀ /156419 46 186 458ଟି ସରସତି . �ା ଆପାରାଓ . OR/12/089/266124

ପ ୁ /157420 26 186 459େଭେ%େଟଶ ଲାେକାଜୁ ପି ଏଲ. କ5 ି@ା ରାଓ ZUX0829077

ପ ୁ /158421 51 186 460ଶଧୁୀର କମୁାର ମହାପାତ5 ପି ବିଘ2ରାଜ ମହାପାତ5 LSL1386903

�ୀ /159422 55 186 461ଜି ଲଳିତା . �ା ସତ�ନାରାୟଣ . ZUX0682203
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ପ ୁ /159423 55 186 462ଜି ନରଶିଂହରାଓ . ପି େଭ%ଟରାଓ . OR/12/089/264977

ପ ୁ /159424 52 186 463ଜି ଶ5ୀନିବାସ . ପି େଭ%ଟରାଓ . OR/12/089/266570

�ୀ /159425 29 186 464ଅଟଳ ଉଷା ରାଣୀ ପି ଅତଳ ଭାଇନା ରାଜୁ ZUX0706952

�ୀ /160426 75 186 465ମିନା3ୀ ପ9ନାୟକ �ା ନସ#� ରାଓ ପ9ନାୟକ LSL1370972

ପ ୁ /160427 47 186 466ଜୟପ5ତାପ ପ9ନାୟକ ପି ପି.ନସ#� ରାଓ ପ9ନାୟକ LSL2647147

ପ ୁ /161428 50 186 467ପି ନାରାୟଣରାଓ . ପି ଯନାଦN ନରାଓ . OR/12/089/266304

�ୀ /161429 46 186 468ପି ମା�ାମା . �ା ନାରାୟଣରାଓ . OR/12/089/266305

�ୀ /161430 26 186 469ପି ନୀଳିମା ପି ପି. ଭି ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0868174

�ୀ /161431 31 186 470ରାମ�ା କମୁାରି ପାଟନାଲା ପି ବି. ନାରୟନରାଉ ପାଟନାଲା ZUX0628677

�ୀ /162432 44 186 471ଏସ.ଦମୟ7ି �ା ଏସ. ଶ5ୀରାମଲୁୁ ନାଇଡୁ LSL1468875

ପ ୁ /162433 47 186 472ଏc.ଚ45 େଶଖର . ପି ଏ.ମଗୁNନ . LSL2363844

�ୀ /162434 42 186 473ଏc. ପଦ- ା �ା ପି.ଚ45 େଶଖର LSL2650406

�ୀ /163435 39 186 474ଡି ଲା3-ି . �ା ଗଣପତି . OR/12/089/264690

ପ ୁ /163436 49 186 475ଡି ଗଣପତି ରାଓ ପି ଡି.ଆପାଲା�ାମି . OR/12/089/253107

ପ ୁ /164437 60 186 476ନସ#� ପ9ନାୟକ ପି ଆପଲରାଜୁ ପ9ନାୟକ ZUX0659185

�ୀ /164438 55 186 477ବିଜୟ ଲ3-ୀ ପ9ନାୟକ �ା ନସ#� ପ9ନାୟକ OR/12/089/266620

ପ ୁ /165439 55 186 478ପି କ5 ୀ@ା . ପି ଆମାପାଡୁ . OR/12/089/264503

�ୀ /165440 45 186 479ପି ଧନଲ3-ୀ . �ା କ5 ି@ା . OR/12/089/264504

�ୀ /165441 33 186 480ରଶ- ିତା େଭାଳ �ା ସଶୁା7 କମୁାର ପାରିଜା ZUX1160969

ପ ୁ /167442 43 186 481ଟି େଗାବି4ା . ପି ତ5 ୀନାଥରାଓ . OR/12/089/254844

�ୀ /167443 25 186 482େତଲN ପ ୁପରେମ<ରୀ ପି େତଲN ପ ୁେଗାବି4 ରାଓ ZUX0883330

ପ ୁ /168444 75 186 483େକ.ନାେଗ<ର ପି େକ.ସତ�ମ ZUX0154898

�ୀ /168445 52 186 484େକ.ରତ2 ମ �ା େକ.ନାେଗ<ର ZUX0154906

ପ ୁ /168446 43 186 485େକ.ସତ�ନାରାୟଣା ପି େକ.ନାେଗ<ର ZUX0154914

ପ ୁ /168447 39 186 486େକ.ସରିୁନାରାୟଣା ପି େକ.ନାେଗ<ର ZUX0154922

ପ ୁ /168448 38 186 487େକ.ଭାnର ପି େକ.ନାେଗ<ର ZUX0154930

�ୀ /171449 42 186 488ପି ଭାଗ� ଲ3-ୀ ପି ସଜୀବ କମୁାର ପାତ5 OR/12/089/238831

ପ ୁ /173450 43 186 489ଏସ. ଅନିଲ କମୁାର ମା ଏମ. ପଦ- ାବତୀ LSL1371111

�ୀ /173451 66 186 490ଏସ. ପଦ- ାବତି . �ା ଗ�ାରାଜୁ . LSL1371533

ପ ୁ /173452 64 186 491ଏସ ଦୁଗ(ପ5ସାଦ . ପି ଗଂଗାରାଯ ୁ. LSL2650554

ପ ୁ /173453 38 186 492ଏc ଶ5ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ. ଗ�ାରାଜୁ OR/12/089/266648

ପ ୁ /174454 47 186 493ଏମ ପ5ସାଦ . ପି ଶରିୁନାରାୟଣା . OR/12/089/264577

�ୀ /174455 44 186 494ଏମ ସାବିତ5ୀ . �ା ପ5ଷାଦ . OR/12/089/264578

�ୀ /174456 40 186 495େକ ତୁଳସି ରାଓ �ା େକ.େଗାପାଳ ରାଓ OR/12/089/270866

�ୀ /175457 50 186 496ଆଇ.ଲ3-ୀ �ା ଆଇ.ଶ%ର ରାଓ ZUX0659201

ପ ୁ /175458 56 186 497ଆଇ.ଶ%ର ରାଓ ପି ଆଇ. ନସ#ଲA ା ରାଓ ZUX0527838

ପ ୁ /176459 51 186 498ଏମ.ଶିବପ5ସାଦ ପି ଏମ.ଲ3-ଣାଜି ରାଏ OR/12/089/244314

�ୀ /176460 45 186 499ଏମ.ଜୟଲ3-ୀ �ା ଏମ.ଶିବପ5ସାଦ OR/12/089/244315

ପ ୁ /176461 29 186 500ଏମ ଗ�ାଧର ପି ଏମ ଶିବ ପ5ସାଦ ZUX0394312

ପ ୁ /179462 71 186 501କିେଶାର ଚ45  େହାତା ପି ଦାେମାଦର େହାତା OR/12/089/262210

�ୀ /179463 56 186 502କମୁଦିୁନି େହାତା �ା କିେଶାର ଚ45  େହାତା OR/12/089/262211

�ୀ /180464 83 186 503ଡି.ଲଳିତା �ା ଡି.ମନ- ଥ ରାଓ LSL2647006

�ୀ /180465 54 186 504ଡି.ନିରଜ େଗୗରୀ �ା ଡି.ମରୁଲି ପ9ନାୟକ LSL2646883

ପ ୁ /180466 52 186 505ଡି. ଶ5ୀନିବାସ ପି ଜିଗନ- ଥ ରାଓ LSL2649176

�ୀ /180467 45 186 506ଡି.ଯେଶାଦା ରାଣୀ ପି ଡି.ଶ5ୀନିବାସ LSL2649200

�ୀ /180468 59 186 507େକ ନାଗ େବଣ ୁ �ା ଭି େମାହନ ରାଓ ZUX0706838

�ୀ /180469 33 186 508େକ ଏc ଜାନକୀରାମ ପଟନାୟକ ପି େକ ଭି ମେହାନ ରାଓ ରାଓ ZUX0290239

ପ ୁ /180470 60 186 509ଡି.ମରୁଲି ପ9ନାୟକ ପି ଡି.ମନ- ଥ ରାଓ LSL2646875

ପ ୁ /180471 34 186 510ଡି ଅବିନାଶ ପ9ନାୟକ ପି ଡି ମରୁଲୀମେହାନ ପ9ନାୟକ ZUX0659219

�ୀ /180472 26 186 511େଦାନକାଡା ଶ5ାବଣୀ ପି ଡି ଶ5ୀନିବଶ ପଟନାୟକ ZUX0706663

ପ ୁ /181473 40 186 512ଏ ସ5ିନିବାସ . ପି ନାଗଭୁଷଣ . OR/12/089/264565

�ୀ /181474 33 186 513େକ. ସା7ି କମୁାରି ବାଲଜି �ା ଏ. ଶ5ୀନିବାଶ ZUX0829127

ପ ୁ /182475 55 186 514େକ.ପଟାଭିରାମା ପି େକ.ଆପଲ �ାମୀ OR/12/089/308581

�ୀ /182476 47 186 515େକ.ରାଜଲ3-ୀ �ା େକ.ପଟାଭିରାମା OR/12/089/308583

ପ ୁ /182477 36 186 516େକ ସସିଭୂସନ ପଟନାୟକ ପି େକ ପଟଭୀରାମ ପଟନାୟକ ZUX0829275

ପ ୁ /184478 36 186 517ସେ7ାଷ କମୁାର ପMା ପି ସୟୁN ନାରାୟଣ ପMା ZUX1347566

ପ ୁ /184479 30 186 518ସମୁନ ସାମ7ରାୟ ପି ନୀଳକ\ ସାମ7ରାୟ ZUX0527648

ପ ୁ /184480 64 186 519ନୀଳକ\ ସାମ7ରା ପି ଗ�ାଧର ସାମ7ରାୟ ZUX1237650

�ୀ /184481 33 186 520ମନିଷା ସାମ7ରାୟ ପି ନୀଳକ\ ସାମ7ରାୟ ZUX0453506

�ୀ /185482 50 186 521ଏମ.ସିମାବଳମ �ା ଏମ.କMଲ ରାଓ OR/12/089/268261

ପ ୁ /185483 38 186 522ଏମ.ଶିବା ପି ଏମ.କMଲ ରାଓ LSL2641629

ପ ୁ /185484 55 186 523ପି ନାଗମଣି . ପି ସରିୁନାପରାୟଣ . OR/12/089/266573
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ପ ୁ /186485 65 186 524ଏମ.କMଲ ରାଓ ପି ଏମ.ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/268260

ପ ୁ /188486 65 186 525ଏ ନାଗଭୁଷଣ . ପି ରାମଜି . OR/12/089/264563

ପ ୁ /189487 39 186 526ଧୃତି େଗାବି4 ସାହୁ ମା ମାଳତିଲତା ସାହୁ LSL2650414

ପ ୁ /190488 57 186 527ୟୁ.ଲ3-ୀନାରାୟଣା ପି ୟୁ.େବରୖାଗି OR/12/089/226836

�ୀ /191489 42 186 528ୟୁ ପାବN ତୀ �ା ୟୁ.ଲ3-ିନାରାୟଣ ZUX0659227

ପ ୁ /192490 38 186 529ଟି.ପ5ସାଦ ପି ଟି.ସରିୁ ବାବୁ ZUX0394361

ପ ୁ /192491 55 186 530ଟି ଶରିୁବାବୁ . ପି ଯଗନାଥ . OR/12/089/264581

ପ ୁ /193492 44 186 531ପି.ଜଗଦିଶ ପି ପି.େପଡିୖରାଜୁ LSL1386960

�ୀ /193493 51 186 532ବାସ7ି ମିଶ5 �ା ପ5ତାପଚ45  ମିଶ5 OR/12/089/266693

�ୀ /195494 41 186 533ଏନ ସିତାଲ3-ି ରାଓ �ା ଜଗନାଥ ରାଓ OR/12/089/264551

ପ ୁ /196495 52 186 534ବି ବା�ରୀ ପି ବି ଚିଟିୟା ZUX0154955

�ୀ /196496 39 186 535ବି କନ�ା କମୁାରୀ ପି ବି ସନ�ାସି ରାଓ LSL2646750

ପ ୁ /198497 37 186 536ଏସଗଂଗାରାଜୁ ପି ଏସ ଚ45 ରାଓ LSL2641397

�ୀ /199498 37 186 537େଜ ଦିବ�ା ପି େଜ ରାମଚ45  LSL2641447

�ୀ /200499 35 186 538ଆଇ ରଜନି ପି ଆଇ େଭ%ଟରାଓ LSL2641595

ପ ୁ /201500 36 186 539େକ ସତ�ାରାଜୁ ପି େକ ଇ<ର ରାଓ ZUX0290247

�ୀ /202501 46 186 540ଏସ ସଧୁା  �ା ଏସ ସରିୁନାରାୟଣ ରାଜୁ LSL2647063

�ୀ /203502 33 186 541ଭି େ�ତା �ା ଭି େଶଖର େ�ତା ZUX0394304

ପ ୁ /204503 41 186 542ବି ରେମଶ ରାଓ ପି ବି ସନ�ାସି ରାଓ LSL2640985

ପ ୁ /205504 50 186 543ଆର ରାମ ୁ ପି ଆର ସନ�ାସି LSL2647121

�ୀ /205505 45 186 544ଆର ଆରୁଦ5 ା �ା ଆର ରାମ ୁ LSL2708915

�ୀ /205506 35 186 545ଆର ସରୁାମା �ା ଆର ରାବଣା ZUX0154971

�ୀ /205507 40 186 546ଆର ବା�ାରି ପି ଆର କ5ି@ା LSL2647105

ପ ୁ /206508 61 186 547େକ ସରିୁନାରାୟଣା ପି େକ ଆପଲ �ାମି LSL2641926

�ୀ /206509 51 186 548କ5ି@ାେବମି �ା େକ ସରିୁନାରାୟଣା LSL2642049

ପ ୁ /206510 37 186 549େକ ମାକN M ରାଓ ପି େକ ସରିୁନାରାୟଣା LSL2641496

�ୀ /206511 33 186 550େକ କଲ�ାଣି ପି େକ ସରିୁନାରାୟାଣା LSL2641934

ପ ୁ /207512 70 186 551ଜି ବଲରାଜ ପି ଜି ଲ3-ଣ�ାମି LSL2647048

ପ ୁ /209513 39 186 552ଜି ଶ5ିନିବାସ ରାଓ ପି ଜି ବଳରାଜ LSL2641694

ପ ୁ /210514 41 186 553ଭି େଶଖର ମା ଭି ଆସାଜି LSL2646958

ପ ୁ /211515 35 186 554ଏମ ନେରଶ ପି ଏମ େଭ%ଟରାଓ LSL2641611

�ୀ /211516 52 186 555ଏମ. ଲ3-ୀ �ା େଭେ%ଟ ରାଓ ZUX0829069

�ୀ /215517 39 186 556ଏc. ସନିୁତା ପି ଏc. ଏc. ପ5କାଶ ରାଓ ZUX0453308

�ୀ /216518 34 186 557ଏc. ଭବାନୀ ପି ଏc. ସୟୂ( ପ5କାଶ ରାଓ ZUX0453316

ପ ୁ /216519 43 186 558ସ5ିନିଭାସ ଏସ ପି ସୟୁ( ପ5କାଶ ରାଓ ZUX0829192

�ୀ /218520 31 186 559ନଦିଳା ବନିତା ପି ନଦିଳା ଆଚାରୀ ZUX0629345

�ୀ /218521 36 186 560େରଶମା ବାନୁ �ା ଆମଜାଦ ଖାB ZUX0628321

ପ ୁ /218522 27 186 561ସାରତ କମୁାର ବୁରାଗାନା ପି େଗାଉରୀ ପ5ସାଦ ବୁରାଗାନା ZUX0629279

ପ ୁ /218523 69 186 562ନାେଗ<ର ରାଓ ଜି. ପି ଗରୁୁବୁଲୁ ଜି. ZUX0627612

�ୀ /218524 63 186 563ବୃ4ାବତୀ ଜି. �ା ନାେଗ<ର ରାଓ ଜି. ZUX0627604

�ୀ /218525 39 186 564ନାଦିଲA ା େହମା �ା ନାଦିଲା ଶ5ନିିୱାc ZUX0628354

�ୀ /218526 40 186 565ପି. େହମଲତା �ା ପି. ଜଗଦୀଶ ZUX0628784

ପ ୁ /218527 35 186 566ଅଜାରାପ ୁଜଗନ େମାହନ ରାଓ ପି ଅଜାରାପ ୁଆପାରାଓ ZUX0627885

�ୀ /218528 34 186 567ଜି. କMାମr ପି ଜି. ନାେଗ<ର ରାଓ ZUX0627927

ପ ୁ /218529 32 186 568ଆକାଶ ସେ7ାଷ କମୁାର ପି ଆକାଶ ଲ3-ୀନାରାୟଣ ZUX0628800

�ୀ /218530 33 186 569ଅଜାରାପ ୁଲବନ�ା �ା ଆଜାରାପ ୁଜଗନ େମାହନ ରାଓ ZUX0627877

�ୀ /218531 34 186 570ଟି. ଲ3-ୀ �ା ଟି. ପ5ସାଦ ZUX0629295

ପ ୁ /218532 41 186 571େବୖଦାର ମହାରାଣା ପି ଲ3-ଣ େମାହରଣା ZUX0627778

�ୀ /218533 33 186 572ରଶ-ତିା େମାହରଣା �ା େବୖଦାର ମହାରାଣା ZUX0627760

ପ ୁ /218534 48 186 573ଦାେମାଦର ସାହୁ ପି କୃ@ଚ45  ସାହୁ ZUX0628818

ପ ୁ /218535 37 186 574ରବି45  ସାହୁ ପି ବିଜୟ ସାହୁ ZUX0628982

�ୀ /218536 30 186 575ସେ7ାଷିନି ସାହୁ �ା ରବି45  ସାହୁ ZUX0629006

�ୀ /218537 39 186 576ଏମ. ସ[�ା �ା ଏମ. ଶ5ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0829051

�ୀ /218538 30 186 577ଦିବ�ା େସା%ର ପି ଉମା ଶ%ର େସା%ର ZUX0628156

�ୀ /218539 46 186 578େଜ�ାସ2ାମୟୀ ଶବର �ା ବି ସାଇପି5ସାଦ ପ9ନାୟକ ZUX0627430

�ୀ /218540 27 186 579ଗୀତାZଳି େସା%ର ପି ଉମାଶ%ର େସା%ର ZUX0627984

ପ ୁ /218541 44 186 580ଏf. ଶ5ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏf.ସା`ାସିବା ରାଓ ZUX0628727

�ୀ /218542 38 186 581ବି. �ାତୀ େବାରାପରୁାf �ା ବି.ରାମକ5 ି@ା େବାଗାପରୁାf ZUX0629402

�ୀ /274543 47 186 582ଭି. କସୁମା �ା ଭି. ରାମଜି ZUX1099829

ପ ୁ /275544 47 186 583ଭି. ରାମଜି ପି ଭି. ରାମନାୟା ZUX1074137

�ୀ /297545 34 186 584ଏ ସାରଦଲ3-ୀ �ା ନୀଳକେ\<ର ରାଓ ZUX1248632

�ୀ /397546 32 186 585ସାକମବାରୀ ତ5ିପାଠୀ �ା ରବୀ45  ନାରାୟଣ େହାତା ZUX1347848
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ପ ୁ /545547 28 186 586ଏମ ରାମବାବୂ ପି ଏମ ଲ3-ୀ ZUX1248541

�ୀ /627548 60 186 587ପୀ ଲ3-ୀ ରାଓ �ା ପୀ େଗାପାଳ ପାତ5 ZUX1347830

ପ ୁ /627549 45 186 588ପଟନାୟକ ଶଂକର ରାଓ - ପୀ େଗାପାଳ ପାତ5 ZUX1347814

ପ ୁ /666550 70 186 589ସୟୁN ନାରାୟଣ ପMା - ଗdୁା ପ5ସାଦ ପMା ZUX1347574

ପ ୁ /682551 34 186 590େକ. େଭ%ଟସ ପି େକ. ଭି. ଆଚାୟN ZUX1074178

�ୀ /685552 30 186 591ମZ ୁଲତା ସାହୁ �ା ହିମାଂଶ ୁସାହୁ ZUX1347590

�ୀ /699553 40 186 592େଗୗରୀ ପ9ନାୟକ �ା ସZୟ ପ9ନାୟକ ZUX1074186

�ୀ /737554 25 186 593ସିବାନୀ ସାହୁ �ା ମୀଟୂ ସାହୁ ZUX1347582

�ୀ /845555 55 186 594ରାଧା ରାଣୀ ଗରୁୁ �ା ରଘନୁାଥ ଗରୁୁ ZUX1325539

ପ ୁ /924556 33 186 595ସି.ଏଚ େଶଖର ପି ସି.ଏଚ ସା7ା ZUX1074152

ପ ୁ /924557 67 186 596ସି.ଏଚ ସିମାଦ5 ୀ ପି ସି.ଏଚ ସା7ା ZUX1074145

ପ ୁ /999558 28 186 597ଏc ଅଭିନାଶ ପି ଏc ତ5ୀନାଥ ରାଓ ZUX1273002

ପ ୁ /999559 26 186 598ଗରିଲା ଅଭିନାଶ ପି ଜି. ତ5ିନାଥ ରାଓ ZUX0829226

�ୀ /999560 26 186 599ସିଲା ଆେଲଖ� ପି ଏସ ଲ3-ୀ ନାରାୟଣ ZUX1128743

ପ ୁ /999561 42 186 600ସି�ି େସ9ି ଅରୁଣ କମୁା ପି ସି�ି େସ9ି ନରସିଂହ ମ"ୂ# ZUX1273481

�ୀ /999562 76 186 601ଏf ଅଚ�ତୁ`ା ପି ଜି ରାମଚ45  ରାଓ ZUX1189711

�ୀ /999563 40 186 602ଭାଗ�ଲତା ବଡ ପMା �ା ବିରR ିନାରାୟଣ ବଡ ପMା ZUX0395822

ପ ୁ /999564 46 186 603ବିରRନିାରାୟଣ ବଡ଼ପMା ପି ନେର45  ନାଥ ବଡ଼ପMା ZUX0461590

ପ ୁ /999565 28 186 604ଟି ହରି ପ5ସାଦ ପି ଟି ପାଇେଡ ରାଜୁ ZUX0883249

�ୀ /999566 21 186 605ପି ଇ4ୁ ପି ପି ଦାସବାବୁ ZUX1128693

ପ ୁ /999567 30 186 606ଗରେଲ ସନିୁଲ କମୁାର ପି ଗରେଲ େଗୗରି ZUX0829234

�ୀ /999568 40 186 607ଏସ ମିନା �ା ଏସ ବାଲା ZUX0953562

�ୀ /999569 53 186 608ମଚିୁପିଲି ନାଗମଣି �ା ମଚିୁପିଲି ଆZି ZUX1221795

ପ ୁ /999570 52 186 609ଶ5ୀନିବାସ ପ9ନାୟକ ପି େଭେ%ଟ ରାମଣା ପ9ନାୟକ ZUX0829200

�ୀ /999571 47 186 610େଜ�ାତିମNଇ ପ9ନାୟକ �ା ସ5ିନିଭାସ ପ9ନାୟକ ZUX0829218

�ୀ /999572 27 186 611େଜ�ାତି ପ5ିୟା ପେତ5 ା �ା ରବୀ45  ରାଜୁ ZUX1325547

�ୀ /999573 43 186 612ସନିୁତା ପ9ନାୟକ �ା ଜି. ଗପାଲ ପାତ5 ZUX0829259

�ୀ /999574 30 186 613ଡି. ସର�ାତୀ ପ9ନାଯକ �ା ପି. କୃ@ ପାତ5 ZUX0829242

ପ ୁ /999575 79 186 614ମାMା ଅଚ�ତୁ ରାମାୟା ପି ଶିବା ରାମାୟା ZUX1189018

ପ ୁ /999576 60 186 615େକ. ଭି. େମାହନ ରାଓ ପି ଜାନକିରାମ ରାଓ ZUX0829036

�ୀ /999577 46 186 616ଏ ଗୃହଲ3-ି ରାଓ �ା ଜି େଗାବି4 ରାଓ ZUX1193143

�ୀ /999578 46 186 617ମାMା ଶ5ାବଣୀ �ା ଶିବରାମ ଶା�ୀ ZUX1193150

ପ ୁ /999579 50 186 618ମାMା ଶିବରାମ ଶା�ୀ ପି ଏf ଅଚ�ତୁ ରାମାୟା ZUX1189687

�ୀ /999580 24 186 619ଚିେ7ାଡା େସୗଜନ� ପି ଚିେ7ାଡା େସୗଜନ� ZUX0953570

ପ ୁ /999581 34 186 620େରଡି ସେୁରଶ ପି େରଡି ନାେଗ<ର ରାଓ ZUX1189042

�ୀ /999582 23 186 621କମକଳା ପ5ଣୀତା �aN ଭାରତୀ ପି କନକଳା େଭ%େଟ<ର ରାଓ ZUX1188515

ପ ୁ /Neelakant583 52 186 622ସାନା ନିଳକ\ମ ପି ସାନା ଲି�ରାଜୁ ZUX0287532

ପ ୁ /Rajani Ni584 29 186 623ଅସିତ ପାତ5 ପି ରାେଜ45  ପାତ5 ZUX0453605

�ୀ /2585 33 186 624ଏସ ରାେଜ�ରୀ �ା ଏସ ଶ5ିନିବାସ ରାଓ ZUX0527721

�ୀ /2nd lane586 26 186 625ପ5ିୟା ଗରୁୁ �ା ରାେକଶ ଗରୁୁ ZUX1350610

ପ ୁ /3587 56 186 626ଟି.କ5 ି@ାମହନ ଆଚାରୀ ପି ଟି.କାମାରାଜୁ ଆଚାରୀ ZUX0701219

�ୀ /3588 25 186 627ଟି. େଦଭି ଆଚାରୀ ପି ଟି. କୃ@ା େମାହନ ଆଚାରୀ ZUX0782805

ପ ୁ /3589 28 186 628େକାRଡା କାନିକା ରାଜୁ ପି େକାRଡା ଅେଶାକ ରାଓ ZUX0452722

�ୀ /3590 48 186 629ଟି ଲ3-ୀ ଆଚାରି �ା ଟି କ5 ି@ା େମାହନ ଆଚାରି ZUX0559617

ପ ୁ /3591 66 186 630ମ7ୁା ବାସେୁଦବ ରାଓ ପି େଭ%ଟ ରାଓ ZUX0782581

ପ ୁ /4592 42 186 631ଏନ. ଶ5ୀନିବାସ ପି ଏନ. ରାମାରାଓ LSL1371046

�ୀ /4593 55 186 632ୟୁ.କା7ମା , �ା ୟୁ. ଦାଲାୟା  OR/12/089/248304

ପ ୁ /4594 44 186 633ୟୁ ଚ45 େଶଖର , ପି ଦାଲାୟା , OR/12/089/248305

ପ ୁ /4595 69 186 634ୟୁ ଦାଲାୟା ପି ବଇରାଗି ଦାଲାୟା OR/12/089/248303

ପ ୁ /4596 43 186 635ୟୁ ଉେପ45  ରାଓ ପି ଦାଲାୟା ରାଓ ZUX0146266

ପ ୁ /5597 33 186 636େଭେ%େଟc ଗଡ଼ୁୁଲା ପି ଚ45  େମୗଳି ଗଡ଼ୁୁଲା ZUX0659268

ପ ୁ /5598 34 186 637ଶ5ୀନିବାସ ପାଣିଗ5ାହୀ ପି ପଣୂN ଚ45  ପାଣିଗ5ାହୀ ZUX0781237

�ୀ /7599 39 186 638େକ. େଜ�ାତି କମୁାରୀ �ା େକ. ଉମାଶ%ର k LSL1370683

ପ ୁ /8600 45 186 639ପି. େଗାପାଳ ପାତ5 ପି ପି. ଶ%ରରାଓ ପାତ5 LSL1447747

ପ ୁ /8601 41 186 640ପି. କୃ@ ପାତ5 ପି ପି. ଶ%ର ରାଓ LSL1458462

ପ ୁ /9602 42 186 641କିେଶାର କମୁାର ପ9ନାୟକ ପି ବାଳରାଜ ପ9ନାୟକ LSL1370766

�ୀ /10603 39 186 642ୟୂ.ମେହ<ରୀ �ା ଉେପ45  ରାଓ ZUX0146282

ପ ୁ /10604 56 186 643ଉମା ମେହ<ର ଆସପୁା ପି ଟାଉଟିଆ ଆସପୁା ZUX0155499

ପ ୁ /10605 44 186 644ୟୁ ରାମାଣା ଆଚାରୀ ପି ରାମାଲି�ା ଆଚାରୀ OR/12/089/232878

�ୀ /10606 51 186 645ୟୁ ସତ�ବତୀ �ା ୟୁ. ରାବଣା ଆଚାରୀ ZUX0448852

ପ ୁ /11607 46 186 646ଜି. ଶ5ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଜି. ଆପାଲା�ାମୀ ର LSL1370691

ପ ୁ /12608 25 186 647ଉମିଦଳ ନେରଶ ପି ଊ ରମଣା ZUX1178060

10 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ5କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ(ଚନ ଅଧିକାରୀ% �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /12609 44 186 648ଜୟପ5କାଶ ପ9ନାୟକ ପି ପି. ନସ#� ରାଓ ପ9ନାୟକ LSL1370717

ପ ୁ /13610 52 186 649ବି.ଜି. ପ5ସାଦ ପି ବି. େଗାବି4 ରାଜୁ LSL1371004

�ୀ /13611 48 186 650ବି.ଉଷାରାଣୀ �ା ବି.େଗୗରୀ ପ5ସାଦ LSL1386358

ପ ୁ /13612 65 186 651ସଧୁାକର ରାଓ ବାଲA ା ପି ରାମ କ5 ି@ା ରାଓ ବାଲA ା ZUX0883199

�ୀ /13613 60 186 652େରାଜା ବାଲA ା �ା ସଧୁାକର ରାଓ ବାଲA ା ZUX0883207

�ୀ /13614 26 186 653ବି. େମାନିକା ରାଣୀ ପି ବି.ଜି. ପ5ସାଦ ZUX0868182

�ୀ /13615 31 186 654ବାଲA ା �ାତୀ ପି ବାଲA ା ସଧୁାକର ରାଓ ZUX0883215

ପ ୁ /14616 53 186 655ଏc.ମଲA ିକାଜN ନ ରାଓ ପି ଏc.ଶ5ୀରା�f େଭେ%ଟ ରାଓ OR/12/089/240756

�ୀ /14617 44 186 656ଏc.ବସ[ୁରା �ା ଏc.ମଲିକାଜN ନ ରାଓ LSL2639797

ପ ୁ /14618 33 186 657କା7ା ରାଓ େପରୁମଲA ା ପି ସତ�ବାତୀ େପରୁମଲA ା ZUX0155622

�ୀ /15619 48 186 658ମମତା ଦାସ �ା ଶ%ଷN ଣ ଦାସ LSL1427590

ପ ୁ /15620 54 186 659ଏc. ଶ5ୀରାମଲୁୁ ନାଇଡୁ ପି ଏc. େଗାପାଲf LSL1468230

ପ ୁ /16621 42 186 660ଏସ. ରେମଶ କମୁାର ମା ଏସ. ପଦ- ାବତୀ LSL1370642

ପ ୁ /17622 37 186 661ହରିବାବୁ ଟୁରୁବାଟଲୀ ପି ସରୁୀବାବୁ ଟୁରୁବାଟଲୀ ZUX0155630

�ୀ /18623 34 186 662କୃ@ା େବଣି ମ7ୁା ମା ଈ<ର ଆ/ା ZUX0155150

ପ ୁ /18624 33 186 663ଏଲ ଶିବ ପ5ସାଦ ପି ଏଲ ସଧୁାକର ZUX0155143

ପ ୁ /18625 32 186 664ଜି ସ4ିପ ପି ଜି ସିବାଜୀ ZUX0155127

ପ ୁ /18626 22 186 665ଡି.େମାହନ ପି ଡି.ସନ�ାସୀ ରାଓ ZUX1046432

�ୀ /18627 45 186 666ରZିତା େହାତା ପି କିେଶାର ଚ45  େହାତା LSL1371053

ପ ୁ /18628 42 186 667ରବି45  ନାରାୟଣ େହାତା ପି କିେଶାର ଚ45  େହାତା LSL1370923

�ୀ /18629 45 186 668v�ାେନ<ରୀ ପାତ5 �ା ତ5ିେଲାଚନ ପାତ5 ZUX0155135

ପ ୁ /20630 43 186 669ଏ. ସନିୁଲ କମୁାର ପି ଏ. େବଣେୁଗାପାଳ LSL1370774

�ୀ /20631 36 186 670ଏ ପଦ- ଜା �ା ଏ ସନିୁଲ କମୁାର ZUX0629519

�ୀ /20632 44 186 671ଏ. �ାତୀ �ା ଏ. ଅନିଲ କମୁାର LSL1447804

ପ ୁ /20633 34 186 672ବି ଉମାଶ%ର ପି ବି ଭି ରାମଣଆ ZUX0629501

ପ ୁ /21634 38 186 673ୟୁ. ଜଗଦିଶ ପି ୟୁ. ଲ3-ୀନାରାୟଣା  LSL1370626

�ୀ /21635 22 186 674ଟି.ପସ(ନତି ଆଚାରୀ ପି ଟି.କୀସ#ନା ମହନ ଆଚାରୀ ZUX1097492

ପ ୁ /22636 79 186 675ପାଣ ସାହୁ ପି ଂକପିଳା ସାହୁ ZUX0155671

�ୀ /22637 66 186 676ପଦ- ାବତୀ ସାହୁ �ା ପାଣ ସାହୁ ZUX0155697

ପ ୁ /22638 39 186 677େଗାବି4 ଚ45  ସାହୁ ପି ପାଣ ସାହୁ ZUX0155705

�ୀ /22639 34 186 678ରZ ୁସାହୁ ପି ପାଣ ସାହୁ ZUX0155689

�ୀ /23640 45 186 679ନବନୀତା ମହାପାତ5 �ା ରଜତ କମୁାର ସାହୁ LSL1447812

ପ ୁ /23641 24 186 680କିରଣ ବିକ5ମ ପି ଚିରZୀବୀ ବିକ5ମ ZUX1223015

�ୀ /24642 34 186 681ଶ5ୀେଦବୀ ନିମା ପି ଲ3-ଣ ରାଓ ZUX0155168

ପ ୁ /25643 35 186 682ଭି େଗାରୀ ଶ%ର ପି ଭି. ଦରିନାଥ ବାବା ZUX0155192

ପ ୁ /25644 31 186 683ଭାରଣାସି ଶିବ ଶ%ର ପି ଭି ହରନାଥ ବାବା  ZUX0155184

ପ ୁ /26645 36 186 684ଦିେନଶ େହାତା ପି କିେଶାର ଚ45  େହାତା LSL2641850

ପ ୁ /27646 33 186 685ଟି େଭେ%େଟସ ପି ଟି ଆTାରାଓ ZUX0155226

ପ ୁ /27647 32 186 686ଜଗନ େମାହନ ଗମୂଲୁୂରୀ ପି ସଯୂN ନାରାଯନା ମରୂତୀ ଗମୂଲୁୂରୀ ZUX0155218

ପ ୁ /28648 73 186 687ବି େକ ଆଚାଯ�N ପି ବି ଡି ଆଚାଯ�N ZUX0629659

ପ ୁ /28649 34 186 688ଧରମବୀର ଆଚାଯ�( ପି ବି େକ ଆଚାରୀ ZUX0155614

�ୀ /28650 59 186 689ବି. େରଣକୁା େଦବୀ �ା ବି. କାମରାଜୁ ଆଚାରୀ ZUX0453563

ପ ୁ /29651 34 186 690ଡି ବାଳକ5ି@ନ ପି ଡି େପ]ୟା LSL2646941

ପ ୁ /30652 35 186 691ପି େକ କ5ି@ାରାଓ ପି ପି ଶ5ନିିବାସ ରାଓ LSL2647097

ପ ୁ /32653 37 186 692ୱାଇ ଶତିU ପି ୱାଇ ଆପଲା�ାମି LSL2641488

ପ ୁ /33654 48 186 693ଏମ ସରିୁନାରାୟଣା ପି ଏମ ରାମମ"ୁNୀ LSL2641959

�ୀ /33655 41 186 694ଏମ ସନିୁତା  �ା ଏମ ସଯୁ�Nନାରାୟଣ LSL2641967

�ୀ /33656 34 186 695ପ5ମିଳା ଖରା �ା ରବି ଖରା ZUX0155242

�ୀ /33657 32 186 696ଧମ(ୱାରପ ୁଶଶି �ା ଧମ(ୱାରପ ୁଶ5ୀନୁ ZUX0452763

ପ ୁ /34658 36 186 697ଏନ ଘନଶ�ାମ କମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି ଏନ ଆନ4ରାଓ LSL2641074

ପ ୁ /34659 34 186 698ବିକ5ମ କମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି ଏନ ଆନ4 ରାଓ LSL2641082

ପ ୁ /36660 36 186 699ଏମ ଉମାଶ%ର ପି ଏମ ଅଚ�ତୁ ରାଓ LSL2641504

ପ ୁ /37661 31 186 700ସରୁୁ କରୁଣା ରାଜୁ ପି ସରୁୁ କମୁାର �ାମି ZUX0628701

�ୀ /37662 49 186 701ମିନତି ସାହୁ �ା ନୃସିଂହଚରଣ ସାହୁ ZUX0937011

ପ ୁ /38663 36 186 702ଏମ ଶ5ିଧର ପି ଏମ ଶ�ାନାଇଡୁ LSL2641405

ପ ୁ /38664 34 186 703ଏମ ପ5ଦିପ କମୁାର ପି ଏମ ଶ�ାନାଇଡୁ LSL2641843

ପ ୁ /39665 43 186 704ଜି ଆପଲ ନାଇଡୁ ପି ଜି କ5 ି@ା ନାଇଡୁ LSL2641553

�ୀ /39666 40 186 705ଜି ପhୁଲତା �ା ଜି ଆପଲ ନାଇଡୁ LSL2641538

ପ ୁ /40667 32 186 706ଆଇ ଶ5ୀନିବାସ ରାଓ ପି େଭ%ଟ ରାଓ ZUX0155267

�ୀ /42668 43 186 707ଏc.ପଦ- ାବତୀ �ା ଏc.ନିଳକ\f ZUX0287540

�ୀ /42669 23 186 708ସାନା ସମ�pୁା ପି ଏସ. ନୀଳକ\ମ ZUX0953604

�ୀ /42670 24 186 709ସାନା େସୗଜନ�ା ପି ସାନା ନୀଳକ\ମ ZUX0953612
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ପ ୁ /43671 33 186 710ଏନ ସେୁରଶ କମୁାର ପି ଏନ ସିମାRଳf ZUX0155291

ପ ୁ /43672 33 186 711ଏନ େହମଗିରୀ ପି ଏନ ସିମାRଳf ZUX0155309

ପ ୁ /43673 37 186 712ଅେଶାକ କମୁାର କନିନି ପି କାଳୀ ପ5ସାଦ କନିନି ZUX0155317

�ୀ /45674 45 186 713ପି ସଜୁାତା  �ା ପି ରାମପ5ସାଦ OR/12/089/266344

ପ ୁ /46675 36 186 714ଡ଼ ିସଯୂ�N ପ5କାଶ ପି ଡ଼ ିଶ5ୀରାମ ମ"ୁ# ZUX0155325

�ୀ /47676 34 186 715ଲ3-ୀ ବMାପିଲି ପି ଲ3-ଣ ରାଓ ZUX0155333

�ୀ /47677 34 186 716େକ ଲ3-ୀ େଦବୀ �ା େକ ବି େରଡ଼ି ZUX0155341

ପ ୁ /48678 33 186 717ଏସ ମଧସୁଦୂନ ରାଓ ପି ଏସ ନାେଗ<ର ରାଓ ZUX0155358

�ୀ /48679 39 186 718ସମୁନ ମିଶ5 �ା ପ5ଦୀପ କମୁାର ମିଶ5 ZUX0155366

ପ ୁ /50680 33 186 719ଏ ପ5ଦିପ କମୁାର ପି ଏ ସନ�ାସି ରାଓ ZUX0155390

�ୀ /50681 35 186 720ଆଲଜା�ି ରାଧା କମୁାରୀ �ା ଆଲଜା�ି ଶିବା ZUX0155382

ପ ୁ /50682 40 186 721ଆଲଜା�ି ଶିବା ପି ଏ ନାଗାରାଜୁ ZUX0155374

�ୀ /52683 33 186 722ଏ ସାଇଶ5ୀ ପ9ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ9ନାୟକ ZUX0155416

ପ ୁ /52684 32 186 723ଏସ ଏସ ଗଣନାଥ ପ9ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ9ନାୟକ ZUX0155408

�ୀ /53685 39 186 724ଏସ ଲ3-ୀ �ା ଏସ ଦୁଗ( ପ5ସାଦ ZUX0527812

�ୀ /54686 33 186 725ଏମ କମଳି ପି ଏମ ପ5ସାଦ ରାଓ ZUX0155424

ପ ୁ /55687 44 186 726ଏମ ଅେଶାକ କମୁାର ପି ଏମ ଶିବ ପ5ସାଦ ZUX0155432

ପ ୁ /56688 33 186 727ତପନ କମୁାର ପାତ5 ପି ଅଜିତ କମୁାର ପାତ5 ZUX0290288

�ୀ /56689 27 186 728େସାନାଲୀ ପାତ5 ପି ଅଜିତ କମୁାର ପାତ5 ZUX1214626

ପ ୁ /57690 33 186 729ୟୁ ଦିବାକର ପି ୟୁ ଲ3-ୀ ନାରାୟଣ ZUX0290296

ପ ୁ /59691 37 186 730ଡି ସେୁରଶ ପ9ନାୟକ ପି ଡି ପ5ସାଦ ରାଓ ZUX0659276

ପ ୁ /60692 32 186 731େଦେବଶ େହାତା ପି କିେଶାର ଚ45  େହାତା ZUX0290304

ପ ୁ /60693 21 186 732ଶ5ୀକା7 ସାହୁ ପି ସେ7ାଷ ସାହୁ ZUX1248640

�ୀ /61694 29 186 733ଆେସପ ୁଅଚNନା ପି ଆେସପ ୁସୀତାରାମଲୁୁ ZUX0453043

ପ ୁ /61695 56 186 734ଶ%ଷN ଣ ଦାସ ପି ଭାଗିରଥି ଦାସ ZUX1023365

ପ ୁ /61696 24 186 735ଶଭୁମ ଦାସ ପି ଶ%ଷN ଣ ଦାସ ZUX1023357

ପ ୁ /61697 33 186 736ସାଇ ପ5ସାଦ ଦାଶ ପି ମୀନେକତନ ଦାଶ ZUX0453266

�ୀ /61698 51 186 737ଲ3-ୀ େକାେମାଜୁ �ା ସୀତାରାମ ଚିଦା`ରf େକାେମାଜୁ ZUX0453142

ପ ୁ /61699 30 186 738ସୟୂ( କମୁାର ଲାେwାଜୁ ପି େକାMାଲ ରାଓ ଲାେwାଜୁ ZUX0453167

�ୀ /61700 45 186 739ଭି. ମା�ା �ା ଭି. ରାବଣା ZUX0453340

ପ ୁ /61701 44 186 740ଆେଲାକ କମୁାର ମୀଶ5 ପି ପ5ତାପ ଚ45  ମୀଶ5 ZUX0452482

�ୀ /61702 28 186 741ସନିୁତା ମୀଶ5 ପି ପ5ତାପ ଚ45  ମୀଶ5 ZUX0452490

�ୀ /61703 37 186 742ମନ�ିନୀ ନାୟକ ପି କମୁାର x45  ନାୟକ ZUX0453209

�ୀ /61704 30 186 743ଶବୁାସିନୀ ନାୟକ ପି କମୁାର x45  ନାୟକ ZUX0453217

�ୀ /61705 71 186 744ସତ�ବତୀ ପାଢ଼ୀ �ା ରାଧାକୃ@ ପାଢ଼ୀ ZUX0453258

�ୀ /61706 38 186 745େଜ�ାତି େପାନ2 ାଦା �ା ଶ5ୀନିବାସ ରାଓ େପାନ2 ାଦା ZUX0453241

ପ ୁ /61707 32 186 746ଅେଶାକ କମୁାର ପ5ସାଦ ପି ବଶିz ପ5ସାଦ ZUX0453290

ପ ୁ /61708 29 186 747ସେ7ାଷ କମୁାର ପ5ସାଦ ପି ବଶିz ପ5ସାଦ ZUX0453027

ପ ୁ /61709 56 186 748ଭି. ରାବଣା ପି ଭି. ଆTାଲା ରାଜୁ ZUX0453332

�ୀ /61710 55 186 749ଝୁନୁଲତା ସାହୁ �ା ପ5ଭାତ ଚ45  ସାହୁ ZUX0453589

ପ ୁ /61711 34 186 750ରାମକୃ@ ସାହୁ ପି ପ5ଭାତ ଚ45  ସାହୁ ZUX0453597

ପ ୁ /61712 32 186 751ବିେବକାନ4 ସାହୁ ପି ପ5ଭାତଚ45  ସାହୁ ZUX0453431

ପ ୁ /61713 30 186 752ଶୀବାଜି ସାହୁ ପି ପ5ଭାତଚ45  ସାହୁ ZUX0453423

�ୀ /62714 39 186 753ଏf.ପି. ଭାରଗଭି ପଟନାୟକ �ା ସେ7ାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0628024

ପ ୁ /62715 37 186 754ପ5ଶା7 କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ତ5ିେଲାଚB ପଟନାୟକ ZUX0628032

ପ ୁ /62716 35 186 755ମେନାଜ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ତ5ିେଲାଚନ ପଟନାୟକ ZUX0452599

�ୀ /63717 30 186 756ଲଳିତା ମାେରାତୁ ପି ଏf. ଗ�ାରାଜୁ ZUX0452912

�ୀ /63718 28 186 757�ାତୀ ମାେରାତୁ ପି ଗା�ରାଜୁ ମାେରାତୁ ZUX0452904

ପ ୁ /64719 29 186 758ଏf. ରାେଜ45  େମୗଳି ପି ଏf. ଶ%ର ରାଓ ZUX0453225

�ୀ /65720 31 186 759େଟକି ନୀଲିମା ପି େଟକି ଆTାରାଓ ZUX0453035

�ୀ /66721 24 186 760ବି ଜୟଲ3-ୀ ପି ବୀ.ଏସ େଗାବୀେ4ା ରାଜୁ ZUX1248376

�ୀ /66722 27 186 761ଆସିପ ୁନବୀନା ପି ଏ.ସୀତା ରାମଲୁୁ ZUX0628149

�ୀ /66723 31 186 762କେନଟି ସେ7ାଷୀ �ା କେନଟି ଭାnର ରାଓ ZUX0452557

�ୀ /66724 33 186 763କେନଟି ୱରଲ3-ୀ �ା କେନଟି ସରିୁନାରାୟଣା ZUX0452565

�ୀ /67725 33 186 764େକାଲA ା ଶା7ିପ5ିୟା �ା େକାଲA ା ମାକN M ରାଓ ZUX0452706

�ୀ /68726 32 186 765କି"#କା ଲାଦି �ା ମନ- ଦା ରାଓ ଲାଦି ZUX0452540

ପ ୁ /70727 47 186 766େକ ଭାଗିରଥି େସନାପତି ପି େକ ବା%ନିଧି େସନାପତି ZUX0627505

�ୀ /71728 37 186 767ବିଜୟଲ3-ୀ ବMାପ୍ାଲି �ା ମରୁଲୀ ବMାପାଲି ZUX0628974

ପ ୁ /72729 80 186 768େ3ତ5ବାସି େବେହରା ପି ପ5ହଲA ାଦ େବେହରା ZUX0629436

ପ ୁ /72730 55 186 769ବିେବକାନ4 େବେହରା ପି ଅନକଲୁ ପ5ହଲA ାଦ ZUX0629410

�ୀ /72731 39 186 770ରାେଜ<ରୀ େବେହରା �ା ବିେବକାନ4 େବେହରା ZUX0629428

�ୀ /73732 32 186 771ହାବିବା ବାନୁ �ା ଏc.େକ. ଜାହା�ିର ZUX0627976
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�ୀ /73733 32 186 772େରହଣା େବଗf �ା େସ| ହୁେସB ZUX0627968

ପ ୁ /73734 36 186 773େଶଖ ହୁେସB ପି େଶ| ଅମିର ZUX0627950

�ୀ /74735 34 186 774ଜି. ଆଜ(ନା �ା ଜି. ଜନା_N ନ ରାଓ ZUX0629352

�ୀ /74736 37 186 775େକ. ଗାଂେଗ<ରି ନାୟାର �ା େକ. ଶ5ିନିବାଷ ନାୟାର ZUX0628412

ପ ୁ /74737 34 186 776ପି. ଗିରିଶ ପି ପି. କ5 ି@ା ZUX0628925

�ୀ /74738 46 186 777ଏB. େଗୗରୀ �ା ଏf. ଶ5ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0628933

�ୀ /74739 43 186 778ଏo େଗୗରି �ା ଏo. େକାMାଲ ରାଓ ZUX0629063

�ୀ /74740 34 186 779ୟ. ମିନୁ �ା ୟ. ରବି ZUX0628198

�ୀ /74741 57 186 780ଇ4ିରା ନ4 �ା ଜଗଦୀଶ କମୁାର ନ4 ZUX0627810

ପ ୁ /74742 36 186 781ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି ଦMାସି ନାୟକ ZUX0628859

�ୀ /74743 27 186 782ବିନଦିନ ନାୟକ �ା ବାସେୁଦବ ନାୟକ ଦାସ ZUX0629121

ପ ୁ /74744 28 186 783ଚ45 େସଖର ନି/ା ପି ଜଗନ2 ାଧf ନି/ା ZUX0628487

�ୀ /74745 40 186 784ଏo. ପାMିରି ପି ଏo. େକାMାଲ ରାଓ ZUX0629055

�ୀ /74746 28 186 785େହମାଲାତା ପଟନାଲା ପି ବୀରନାରାୟନାରାଉ ପଟନାଲା ZUX0629386

ପ ୁ /74747 45 186 786ସZୀବ କମୁାର ପାତ5 ପି ପି. କାମାରାଜୁ ପାତ5 ZUX0628602

�ୀ /74748 23 186 787ରାଜ କମୁାରୀ ପାତ5 ପି ଶିବରାମ କୃ@ ପାତ5 ZUX1214949

�ୀ /74749 55 186 788ଝିଅମା ସାହୁ �ା ହରି}45  ସାହୁ ZUX0629253

ପ ୁ /74750 41 186 789ଲ3-ୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବାପାନୀ ସାହୁ ZUX0627851

�ୀ /74751 33 186 790ଚ45କଳା ସାହୁ �ା ଲ3-ୀନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0627588

ପ ୁ /74752 31 186 791ଏB. ସାଇକ5ି@ା ପି ଏB. ଲ3-ଣ ରାଓ ZUX0628206

�ୀ /74753 43 186 792ସନିୁତା ସା`ନା �ା ନୀଳକ\f ସା`ନା ZUX0628792

ପ ୁ /74754 32 186 793ଏ. ସେ7ାଷ କମୁାର ଆଲୁ ପି ଏ. ଚିନାବାବୁ ଆଲୁ ZUX0628172

ପ ୁ /74755 30 186 794ଭାଗମ ସତୀସ ପ9ନାୟକ ପି ବି.ଏ. ଟି . ପ9ନାୟକ ZUX0629444

ପ ୁ /74756 31 186 795ଭଗମ େଭେ%ଟ ସତ� ରେମଶ ପି ବି.ଏ.ଟି ପଟନାୟକ ZUX0628362

ପ ୁ /74757 29 186 796ମାରଡନା ଶ5ିକା7 ପି ଏf. ପ5ସାଦ ରାଓ ZUX0628461

ପ ୁ /74758 51 186 797େକ. ଶ5ିନିବାଷ ନାୟର ମା େକ. ପଦ- ା ନାୟର ZUX0628420

ପ ୁ /74759 49 186 798ଏf. ଶ5ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏf. ସିମାRଲ ରାଓ ZUX0628941

ପ ୁ /74760 29 186 799େଶ| ଉସମାB ପି େଶ| ଅମିର ZUX0629329

ପ ୁ /74761 31 186 800ଅନିଲ ଭ�ାସ�ାରାଜୁ ପି ହରିନାଧ ଭ�ାସ�ାରାଜୁ ZUX0628917

ପ ୁ /78762 37 186 801ଏf.େଗୗରୀ ଶ%ର ପି ଏf.ଆTା ରାଓ ZUX0943415

�ୀ /80763 59 186 802ଚ45  କମୁାରୀ �ା ଦିଲA ା ରାମ ZUX1134543

ପ ୁ /92764 38 186 803ଜୟ ପ5ଦୀପ ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂଗା ରାଓ ପଟନାୟକ LSL1370709

ପ ୁ /01-02765 24 186 804ଅତA ା ହରିଶ ପି ଅତA ା କୃ@ା ରାଓ ZUX1097138

ପ ୁ /102766 42 186 805ମଗୁଡୁା ରେମଶ ପି ମଗୁଡୁା ସୟୁNନାରାୟଣ ZUX0862573

ପ ୁ /132767 28 186 806ସିଲା ଅଵିନାଶ ପି ଏସ.ଟ5ିନାଥ ରାଓ ZUX1248392

�ୀ /180768 23 186 807କTିୁଲି ଶ5ୀଦିଭ�ା �ା େକ.ଏସ.ଜାନକିରାମ ପ9ନାୟକ ZUX1023373

ପ ୁ /215769 32 186 808ଅରା.ଶିବ କମୁାର ପି ଅରା ଶ%ର ରାଓ ZUX1136860

�ୀ /215770 37 186 809ଏରା ଲ3-ୀକା7ା �ା ଏରା ଶ%ର ରାଓ ZUX1136969

ପ ୁ /218771 55 186 810ଉମାଶ%ର େସା%ର ପି ରମାେଦଓ େସା%ର ZUX1214543

�ୀ /218772 47 186 811ବିଜୟ ଲ3-ୀ େସା%ର �ା ଉମା ସ%ର େସା%ର ZUX1212620

�ୀ /231773 62 186 812ମଧମିୁତା ସାମ7ରାୟ �ା ନିଳକ\ ସାମ7ରାୟ ZUX1248509

�ୀ /293774 36 186 813ସସ- ିତା ପ9ନାୟକ �ା ଜୟ ପ5ଦୀପ ପ9ନାୟକ ZUX1248590

�ୀ /309775 40 186 814ନମିତା ସାହୁ �ା ଦାେମାଦର ସାହୁ ZUX1248400

ପ ୁ /309776 20 186 815ଓfକାରନାଥ ସାହୁ ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ ZUX1248418

�ୀ /326777 21 186 816ପଲA ବୀକା ଶ5ୀରଂଗମ ପି ଏସ.ମଲିକା ଅଜୁN ନ ରାଓ ZUX1248434

�ୀ /383778 51 186 817େପାଦ- ା ମତୁା �ା ଏମ କ5 ୀ@ା ZUX1248483

�ୀ /440779 66 186 818ଏ ରାଜମଣି �ା ଏ.ବି@ୁ ମ"ୂNୀ ZUX1248616

ପ ୁ /453780 22 186 819େଗାପାଳ ପାତ5 ପି ଗ�ାଧର ପାତ5 ZUX1248582

�ୀ /545781 24 186 820ମ�ା/ା େକାନମାଚୀଲୀ ମା ଏମ ଲ3-ୀ ZUX1248558

�ୀ /650782 28 186 821ଡି ଭବାନୀ �ା ଡି ବାଳକ5 ୀ@ା ZUX1248459

ପ ୁ /736783 20 186 822େଗୗତମ କମୁାର େବେହରା ପି ବିେବକାନ4 େବେହରା ZUX1213925

�ୀ /849784 49 186 823େସ2ହଲତା ପMା - ଆଦ�ାଶpି ପMା ZUX1248467

�ୀ /924785 40 186 824ସି.ଏଚ ଭଗବତୀ �ା ସି.ଏଚ ସିମାଦ5 ୀ ZUX1099803

ପ ୁ /999786 23 186 825େକଳୖାସ ଚ45  ବିେଷାୟୀ ବିେଶାଇ ପି ଶ5_ାକର ବିେଷାୟୀ ବିେଶାଇ ZUX1134527

�ୀ /999787 41 186 826ଏଲ ସଯୂ�Nକା7 ଆଚରି �ା ଏଲ ସି_ାଥN  ଆଚାରୀ ZUX1214642

ପ ୁ /999788 21 186 827େଶଖ ନାଜିର ଅହମଦ ପି େଶଖ ବସିର ଅହମଦ ZUX1213057

ପ ୁ /999789 24 186 828ଏଡିପିଲି ଅଜୟ କମୁାର ପି ଏଡିପିଲି କ5 ୀ@ା ZUX1142785

�ୀ /999790 24 186 829ପି ଭବାନୀ ପି ପି ଦାସବାବୁ ZUX1128677

�ୀ /999791 57 186 830େଶଖ ବିବାଜୟ �ା େଶଖ ଅମୀର ZUX1213008

�ୀ /999792 22 186 831ଶ5ାବ7ି ଗ`ାଲୀ ପି ଜୀ ଗ�ାଧର ZUX1248525

�ୀ /999793 22 186 832ଏଡିପିଲି ଗାୟତ5ୀ ପି ଏଡିପିଲି କ5 ୀ@ା ZUX1128776

ପ ୁ /999794 21 186 833ଦାଶରୀ େଗୗତମ ପି ଡ଼ ିଗଣପତି ରାଓ ZUX1214188

13 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ5କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ(ଚନ ଅଧିକାରୀ% �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999795 71 186 834ଏନ ଜଗନ2 ାଥ ପି ଏନ ସନ�ାସୀ ଅପିଆ ZUX1213164

�ୀ /999796 62 186 835ଟି ଜଲଜା �ା ଗ~ୁା cଵାମୀ ZUX1214675

�ୀ /999797 74 186 836ପି. କଲ�ାଣୀ �ା ପି. ମୃତ�Zୁୟ ZUX1005594

ପ ୁ /999798 22 186 837ପି ବରୁଣ କମୁାର ପି ପି ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1212893

�ୀ /999799 39 186 838ଡ଼ ିଲଲିତା �ା ଡ଼ ିଶନିବାବୁ ZUX1142538

�ୀ /999800 45 186 839ଜି. ଲ3-ୀ �ା ଜି.ଶ5ିନିବାସ ରାଓ ZUX0953596

�ୀ /999801 29 186 840ପି. ମାଧରୁୀ �ା ପି. ୱାରା ପ5ସାଦ ZUX1005586

�ୀ /999802 28 186 841େଦାକM ନିରୀଶା �ା ଡି.ଅଭିନାଶ ପ9ନାୟକ ZUX0953588

�ୀ /999803 49 186 842ଅନିତା ପାତ5 �ା ଅଜୟ କମୁାର ପାତ5 ZUX1212638

ପ ୁ /999804 55 186 843ଅଜୟ କମୁାର ପାତ5 ପି ଶ5ୀ ବାଲାରାମକୃ@ ପାତ5 ZUX1214980

ପ ୁ /999805 56 186 844ଏସ ଝାେଡUଵର ପ9ନାୟକ ପି ଅନ7 ପ9ନାୟକ ZUX1216415

�ୀ /999806 33 186 845କTିୁଳି ଅନୁଷା ପ9ନାୟକ �ା କTିୁଳି ଶଶୀ ଭୂଷଣ ପ9ନାୟକ ZUX1136985

ପ ୁ /999807 28 186 846ଏ ଗେଣଶ ରାଓ ପି ଏ େଗାବି4 ରାଓ ZUX1134600

�ୀ /999808 36 186 847େବବୀ ସାଗର ପି ଡ`ରୁ ସାଗର ZUX1216423

ପ ୁ /999809 40 186 848ବିଜୟ ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ ZUX1212562

�ୀ /999810 30 186 849ସେୁଲାଚନା ସାହୁ ପି ବା% ସାହୁ ZUX1216407

�ୀ /999811 34 186 850ଜୀ େସୗଜନ�ା ପି ଜୀ.ଶ5ୀନୀଵାସ ରାଓ ZUX1248566

ପ ୁ /999812 39 186 851ପି. ୱାରା ପ5ସାଦ ପି ପି. ମୃତ�Zୁୟ ZUX1005578

�ୀ /Laxmi niw813 27 186 852ରି%ି ସାହୁ - ଗେଣଶ ସାହୁ ZUX1367788

�ୀ /0814 21 186 853ଶୀତଳ ପାଢ଼ୀ ପି ସେ7ାଷ ପାଢ଼ୀ ZUX1367929

ପ ୁ /INDIRA CH815 22 186 854େଜାହନ େଚୗଧରୁୀ ପି ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX1402981

ପ ୁ /NA816 19 186 855କାଳି ପ5ସାଦ ସାହୁ ପି ନିତାଈ ସାହୁ ZUX1403518

ପ ୁ /19817 19 186 856ଅାଶେୁତାସ େମାହାପାତ5 ପି ଶିେବା ଶ%ର େମାହାପାତ5 ZUX1355965

ପ ୁ /pr pata m818 21 186 857ଦୀପକ ସତପତୀ ରାମ ସି ସତପତୀପି ରାମ ସି ସତପତୀ ZUX1426337

ପ ୁ /Pr pata m819 53 186 858ରାମ ସି ସତପତୀ ଉଦୟ ସି ସତପତପି ଉଦୟ ସି ସତପତୀ ZUX1426345

�ୀ /NEW COLON820 38 186 859େସଫାଳି ମହା7ି �ା ପ5ଦୀd କମୁାର ପ9ନାୟକ XLQ0453399

ପ ୁ /rent hous821 36 186 860ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ ସଂଜୟ ପି ପଦ- ଚରଣ ନାୟକ ZUX1428366

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ(ଚନ ନିମେ7 ଗ5ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ2  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ(ଚନ କମିଶନ ଭାରତ% �ାରା 
ପ5କାଶନ କରାଯାଏ | ପ5େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ(ଚନ ପବୂN ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ% ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର7ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.18 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ%ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ% ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

14 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ5କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ(ଚନ ଅଧିକାରୀ% �ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /01 41 184 370ରମନା ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ ZUX1351113

�ୀ /002 39 184 371େକାଟନୀ ନାଗଲ"#ୀ ପି ଏନ େଯେର&ଯ ZUX1044163

ପ ୁ /13 25 184 372େକ ସେ'ାଷ ପି େକ ଶ*ର ରାଓ ZUX0882837

�ୀ /14 36 184 373ଡି ଶ�ୀ େଦବୀ ପି ଡି ସନ�ାସି ରାଓ ZUX0882811

�ୀ /25 52 184 374େଟକି ମଣିମାଳା .ା େଟକି ନିଳକ/ମ ZUX1014539

ପ ୁ /26 53 184 375େଟକି ନୀଳକ/ମ ପି େଟକି ସରିୁନାରାୟଣ OR/12/089/264377

ପ ୁ /37 46 184 376ଏ .େଭ*ଟ ରାମାଣା ପି ଏ ଆପାରାଓ ZUX0707414

ପ ୁ /048 54 184 377ତ�ିନାଥ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଅଜୁ5 ନ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/295368

�ୀ /49 26 184 378ବିପାଶା ପ6ା .ା ବାସେୁଦବ ପ6ା ZUX0882720

�ୀ /410 24 184 379ଅପରଜିତା ପ6ା ପି ରାେଜ7�  କମୁାର ପ6ା ZUX0882779

�ୀ /411 45 184 380ଭାରତି ପାଣିଗ�ାହି .ା ତ�ିନାଥ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0153544

�ୀ /712 30 184 381ଲାବନ� ଏନ ପି ଏନ ସନ�ାସି ରାଓ ZUX0882928

�ୀ /0813 35 184 382ସିଲା ସନୁୀତା .ା େଗଂବାଳି େଵ:େକଟ ରାଵନା ZUX1353408

ପ ୁ /814 43 184 383ଜି.େଭେ*ଟ ରାବଣା ପି ଜି.ସବୁାରାଓ LSL1361625

�ୀ /815 55 184 384ଜି େହମୖାବତୀ ରାଓ .ା ଜି ସବୁାରାଓ OR/12/089/286265

ପ ୁ /816 25 184 385ସାଇ କମୁାର େବଦୁଲା ପି ଲ"#ୀ ନାରାୟଣ ମ=ୁ>ୀ େବଦୁଲା ZUX0882886

ପ ୁ /917 24 184 386ସଧୁାଂଶ ୁମିଶ� ପି ଭା@ର ଚ7�  ମିଶ� ZUX0882621

�ୀ /1818 34 184 387ଜି. ଆରତୀ .ା ଜି.ସେୁରଶ କମୁାର ଆଚାରୀ ZUX1136399

�ୀ /2219 55 184 388ସପୁ�ଭା ସାହୁ .ା କାମେଦବ ସାହୁ LSL1372481

�ୀ /2420 28 184 389ଏ ମୀନତିରାଣୀ ପାତ� .ା ଏ ରାହୁଲ ପାତ� ZUX0882712

�ୀ /2721 40 184 390ମBରୁାଣୀ ଆଚାରୀ .ା ସେୁରଶ ଆଚାରୀ ZUX0882894

�ୀ /3622 25 184 391ଡି ଭାଗ� ଲ"#ୀ ପି ଡି େଭେ*େଟCର ପDନାୟକ ZUX1361013

�ୀ /3623 25 184 392ଡି ଭାରତୀ ପି ଡି େଭେ*େଟCର ପDନାୟକ ZUX1361021

�ୀ /3624 33 184 393ଡି ଭଵାଣୀ ପି ଡି େଭେ*େଟCର ପDନାୟକ ZUX1361047

ପ ୁ /3625 35 184 394ଡି େଗାପାଳ ପି ଡି େଭେ*େଟCର ପDନାୟକ ZUX1361070

�ୀ /3626 54 184 395ଆସାପ ୁେଗୗରୀ ପି ଏ ମାେଲୱାରା ରାଓ ZUX0882647

�ୀ /3627 33 184 396ଡି େହମା .ା ଡି େଗାପାଳ କୃGା ZUX1361062

�ୀ /3628 64 184 397ଡି କମଳା କମୁାରୀ .ା ଡି େଭେ*େଟCର ପDନାୟକ ZUX1361039

�ୀ /3629 66 184 398ଆସାପ ୁେପଡିୖ ରାଜୁ ପି ଏ ମାେଲCର ରାଓ ZUX0882704

ପ ୁ /3630 77 184 399ଅସିପ ୁମାେଲCର ରାଓ ପି ଏ ସHା ମ=ୁ> ZUX0882738

�ୀ /3631 26 184 401ମିନା କମୁାରୀ ସିମାଦ� ି ପି ଏସ ହରିକ�ିGା ZUX0882670

ପ ୁ /3632 46 184 402ଏ ସHା ସିୟା ପି ଏ ମାେଲCର ରାଓ ZUX0882795

ପ ୁ /3733 24 184 404େସୗରଭ ମହାପାତ� ପି ନିମାଇ ଚରଣ ମହାପାତ� ZUX1192160

�ୀ /3934 39 184 405ଏସ ଲ"#ୀ .ା ଏସ ଜଗଦୀIୱର ZUX0943191

ପ ୁ /4435 38 184 406ଏJ.ସେ'ାଷ କମୁାର ପି ଏJ.ପ�ସାଦ ରାଓ LSL1420165

�ୀ /4436 60 184 407ଏସ. ନାଗାେବଣି , .ା ପ�ସାଦ , ZUX1237726

�ୀ /4437 29 184 408ଭି. ହାଇମା .ା ଏସ.ସେ'ାଷ କମୁାର ZUX0943233

�ୀ /4438 27 184 409ଗଡୁୁଲା େଗୗତମୀ କ�ିGା .ା ଶାସନପରୁୀ େଭ*ଟା ZUX0943241

ପ ୁ /4439 63 184 410ପ�ସାଦ ରାଓ ସାସନାପରୂୀ ପି ରାମଲୁୁ , ZUX1237718

ପ ୁ /4440 38 184 411ଶାସନପରୁୀ େଭ*ଟା ପି ଶାସନପରୁୀ ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0943258

ପ ୁ /5341 25 184 412େକଲା ଶ�ାମସ7ୁର ପି େକଲା ଶ�ୀନୀବାସ ରାଓ ZUX0882803

�ୀ /5842 37 184 413ଅ*ିତା ପାଢୀ .ା େଶୗରଭ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0953315

ପ ୁ /6943 23 184 414ଭି ଭାରତ କମୁାର ପି ଭି ଲ"#ୀ ନାରାଯକ ZUX1361195

ପ ୁ /8144 55 184 415ଏଲ ତ�ୟHକ ଆଚାରୀ ପି ଏଲ େବରୖାଗୀ ଆଚାରୀ ZUX0145904

�ୀ /8145 49 184 416ଏଲ ଲଳିତା ଆଚାରୀ .ା ଏଲ ତ�ୟHକ ଆଚାରୀ ZUX0145896

�ୀ /8146 24 184 417ଲାକଜୁୁ ପଜୂା ଆଚାରୀ ପି ଲାକଜୁୁ ତ�ୟHକ ଆଚାରୀ ZUX0881482

�ୀ /10747 59 184 418ଆଶାଲତା ପଟନାୟକ .ା ଅCି: କମୁାର ପଟନାୟକ OR/12/089/230337

ପ ୁ /10748 26 184 419ଅନୁପ କମୁାର ପDନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପDନାୟକ ZUX1221019

ପ ୁ /18449 32 184 420ସିମାMଳ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ ZUX1361161

ପ ୁ /24350 40 184 421େଦବାଶଷି େବେହରା ପି କୃG ଚ7�  ZUX1155068
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ପ ୁ /24351 61 184 422ପି କମୁାର ନାୟାର - ପି ପଦ# ା ZUX1172071

�ୀ /24352 57 184 423ପି ପଦ# ା .ା ପି କମୁାର ନାୟକ ZUX1154988

ପ ୁ /24353 28 184 424ଦିବାକର ରଥ ପି କୃG ଚ7�  ରଥ ZUX1155282

�ୀ /24354 25 184 425ଦୀQି ରାଣୀ ରଥ ପି କୃG ଚ7�  ରଥ ZUX1154814

�ୀ /69955 29 184 426ମ7ାକିନୀ ସାହୁ .ା ସିମାMଳ ସାହୁ ZUX1361153

�ୀ /99956 64 184 427ହରିକା େବଗR .ା ଏସ.େକ. ସବଜିନୀ ZUX0943175

�ୀ /99957 70 184 428େପ�ମା େବେହରା .ା ସିମାMଳ େବେହରା ZUX0953273

�ୀ /99958 20 184 429ଏଡଭିତିୟା ଏଲିଆ ପି ତପନ କମୁାର େବେହରା ZUX1285394

ପ ୁ /99959 57 184 430ରାେଜ7�  କମୁାର ପ6ା ପି ସିମାMଳ ପ6ା ZUX0953281

�ୀ /99960 37 184 431କSନା ପାତ� .ା ଶାରଦା ପ�ସାଦ ସାବତ LSL2645281

ପ ୁ /99961 73 184 432ଲ"#ଣ ପ�ଧାନ ପି ଭରତ ପ�ଧାନ ZUX1166255

�ୀ /99962 55 184 433କମୁଦିୁନି ପ�ଧାନ .ା ଲ"#ଣ ପ�ଧାନ ZUX1164011

�ୀ /99963 51 184 434ସତ�ଭାମା ରଥ .ା କୃG ଚ7�  ରଥ ZUX1155142

ପ ୁ /99964 28 184 435ପ�ଭାକର ରଥ ପି କୃG ଚ7�  ରଥ ZUX1165570

�ୀ /99965 77 184 436ପଦ#  କମୁାରୀ ସାବତ .ା ଲ"#ୀକା' ସାବତ OR/12/089/288365

ପ ୁ /99966 32 184 437ଟି ସେ'ାଷ ପି ଟି.ତ�ିନାଥ ରାଓ ZUX0943183

ପ ୁ /99967 57 184 438ଏସ େଭେ*ଟ ରାମଣା ସରୁେକଶି ପି ଏସ ଅପା ରାଓ ZUX0882878

�ୀ /0068 32 189 1ଜହT  ଜାନି .ା ଅଜୁ5 ନ ଜାନି ZUX0696740

ପ ୁ /0069 30 189 2ଅଜୁ5 ନ ଜାନି ପି ଗରୁୁ ଜାନି ZUX0696732

�ୀ /0070 20 189 3ବି େଜ�ାତି .ା ବି ଧମ5 ZUX1349810

�ୀ /0071 23 189 4ବି7ୁ ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX1238146

�ୀ /0072 21 189 5ରୁତୁପନT O ସାହୂ ପି େଗାପାଳ ଚଂଦ�  ସାହୂ ZUX1341841

�ୀ /00073 24 189 6ଇତିଶ�ୀ ପାତ� ପି ସଟଯାନାରାଯନା ପାତ� ZUX1341817

ପ ୁ /BEDA SAHI74 20 189 7ସବ5 ଦମନକାରୀ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ ZUX1361914

ପ ୁ /PRASAD RA75 19 189 8ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର ପ6ା ମା ମମତା ପ6ା ZUX1361641

�ୀ /176 32 189 9ପ�ିତିମୟୀ େଜନା ପି ନଟବର େଜନା ZUX0394759

ପ ୁ /177 31 189 10େସୗମ� ରBନ େଜନା ପି ନଟବର େଜନା ZUX0394767

ପ ୁ /178 32 189 11ପ�ଦୀପ କମୁାର ମାଳି ପି ବଳରାମ ମାଳି ZUX0646968

ପ ୁ /179 34 189 12ଅଭିେଷକ ମିଶ� ପି ସବୁାଷ ଚ7�  ମିଶ� ZUX0625962

�ୀ /180 34 189 13ରଇଲା ନାୟକ .ା େମାହନ ନାୟକ ZUX0394692

ପ ୁ /181 32 189 14ପବୂ5  ନାୟକ ପି ବାସ ୁନାୟକ ZUX0291211

ପ ୁ /182 35 189 15ଅଜୟ ପ�ଧାନ ପି େକଶବ ପ�ଧାନ ZUX0760538

ପ ୁ /183 34 189 16ସି ଏଚ ମେହଶ ରାଜୁ ପି ସି ଏଚ ଜନାU5 ନ ରାଜୁ ZUX0157214

�ୀ /184 48 189 17କନିୁ ସାହୁ .ା ଉ=ମ ସାହୁ ZUX0291229

ପ ୁ /185 34 189 18ଗେଜ7�  ସାହୁ ପି ବିCନାଥ ସାହୁ ZUX0291203

ପ ୁ /186 61 189 19ଇ7�ମଣି .ାଇଁ ପି ବନମାଳି .ାଇଁ OR/12/089/290554

�ୀ /187 42 189 20ଅBନା .ାଇଁ .ା ଇ7�ମଣି .ାଇଁ OR/12/089/290555

ପ ୁ /188 36 189 21ଶେୁଭ7ୁ କମୁାର .ାଇଁ ପି ଇ7�ମଣି .ାଇଁ LSL2385144

ପ ୁ /289 40 189 22ସତ�ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ଶରତଚ7�  ପାଢୀ LSL1378942

�ୀ /290 50 189 23କମଳା ପରଜା ପି ପରଜା ପରଜା OR/12/089/308578

ପ ୁ /291 30 189 24ରେମଶ ପରଜା ମା କମଳା ପରଡା ZUX0455956

ପ ୁ /392 50 189 25େକ ଚିନT ାରାଓ ପି ରାମମ=ୁ> ଚିନT ାରାଓ OR/12/089/308064

ପ ୁ /393 58 189 26ବିGୁ ପ�ସାଦ େଜନା ପି ସନୁାକର େଜନା ZUX0660027

�ୀ /394 54 189 27ଭାରତି େଜନା .ା େଜନା ବିGୁ ପ�ସାଦ ZUX0660035

�ୀ /395 47 189 28େକ ସଯୁ�5କା' .ା ଚିନାରାୟ ସଯୁ�5କା' OR/12/089/308065

�ୀ /496 38 189 29େକ ବିମଳା . ପି େକ ଚିନT ାରାଓ . LSL1380575

�ୀ /597 45 189 30ସବିତା ସାହୁ .ା ସଧୁାକର ସାହୁ ZUX0625814

ପ ୁ /598 39 189 31ଜୟ ଶ*ର ସାହୁ ପି ଦୁେଯ�Oଧନ ସାହୁ ZUX0456079

�ୀ /699 46 189 32ଗୀତା େଦଓ .ା ବୀର କିେଶାର େଦଓ LSL1379544

ପ ୁ /6100 46 189 33ସେ'ାଷ କମୁାର ପ6ା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପ6ା LSL1379429

�ୀ /07101 21 189 34ଚିତ�େଲଖା େବେହରା ପି ସେ'ାଷ େବେହରା ZUX1212802

�ୀ /7102 56 189 35ପି ବୃ7ାବତୀ .ା ରାମଲୁୁ OR/12/089/308070

ପ ୁ /7103 39 189 36ଗQୁ ନାୟକ ପି ଡHରୁୁ ନାୟକ LSL1379585

�ୀ /8104 47 189 37ପି ପଦ# ା ବତି .ା ପି ଦୁଗO ରାଓ LSL1379320

ପ ୁ /8105 51 189 38ପି ଦୁଗO ରାଓ ମା ପି ଆପା ରାଓ LSL1379312

ପ ୁ /9106 39 189 39ନାରାୟଣ େଗୗଡ ପି େକଳୖାସ ଚ7�  େଗୗଡ LSL2391688

ପ ୁ /9107 54 189 40ପ�କାଶଚ7�  ପ�ଧାନ ପି ଲାଭ ପ�ଧାନ OR/12/089/308071

�ୀ /9108 50 189 41ଶା'ି ପ�ଧାନ .ା ପ�କାଶ ପ�ଧାନ OR/12/089/308073

ପ ୁ /9109 28 189 42ଆର. ସତୀଶ କମୁାର ପି ଆର. ନିଳକ/ମ ZUX0653659

�ୀ /10110 50 189 43ସକୁା'ି ଗଉଡ .ା େକୖଳାସ ଗଉଡ OR/12/089/308076

ପ ୁ /11111 59 189 44ସପନ କମୁାର ବିCାସ ପି ଅନT ଦା ବିCାସ OR/12/089/296228

ପ ୁ /11112 23 189 45ସ7ୀପ େଚୗହାନ ପି ଶିବ କମୁାର େଚୗହାନ ZUX1173954

2 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ* .ା"ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /11113 26 189 46ଉଷାରାଣୀ ଗ'ାୟତ ମା ଅନT ପWୂO ଗ'ାୟତ ZUX1173947

ପ ୁ /11114 33 189 47ଏନକିଟି ନାୟକ ମା ପାବ5 ତୀ ନାୟକ ZUX1173905

�ୀ /11115 29 189 48ଉମ>ଳା ନାୟକ ପି ଜଗଦିଶ ନାୟକ ZUX1173913

�ୀ /11116 28 189 49ସେ'ାଷୀ ନାୟକ .ା ଇ*ିଟି ନାୟକ ZUX1174069

�ୀ /11117 23 189 50ମମତା ନାୟକ ପି ଟିଣା ନାୟକ ZUX1160712

�ୀ /11118 63 189 51ମତିେଦବି ସାହୁ .ା ଶିବପ�ସାଦ ସାହୁ OR/12/089/308079

ପ ୁ /11119 45 189 52ସେ'ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ସାହୁ LSL1395003

ପ ୁ /11120 40 189 53ତ�ୀପତି ସାହୁ ପି ଶିବପ�ସାଦ ସାହୁ OR/12/089/308080

�ୀ /12121 45 189 54ଆର ମା�ାମା .ା ନିଳକ/ OR/12/089/308082

ପ ୁ /12122 34 189 55ଆX ଶ�ୀନିବାସ ମା ଆX ମା�ାମା ZUX0696872

�ୀ /13123 78 189 56ଏ ବା�ାରି ଆYା .ା ସତ�ନାରାୟଣା OR/12/089/308250

ପ ୁ /13124 44 189 57ଭି. ଶତିସ କମୁାର ପି ଭି. ବିେCଶର ରାଓ LSL1380914

�ୀ /13125 35 189 58ଭି. ସଗୁନୁା .ା ଭି. ସତିI କମୁାର ZUX0291237

�ୀ /13126 48 189 59ୟୁ େପZାମା .ା ସିତାରାମ OR/12/089/308085

ପ ୁ /14127 41 189 60ପି ସତ� ନାରାୟଣା  ପି ପି ଆପାରାଓ ପDନାୟକ LSL1380906

ପ ୁ /14128 45 189 61ପି ଏେ*ଟରାଓ , ପି ଆପାରାଓ , OR/12/089/308098

�ୀ /14129 60 189 62ପି ଆପାଲୁ କ6ା .ା ଆପାରାଓ OR/12/089/308097

ପ ୁ /14130 73 189 63ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମ' ପି ଲ"#ଣ ସାମ' OR/13/087/262359

�ୀ /14131 63 189 64ଇ7ିରା ସାମ' .ା ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମ' OR/13/087/262360

ପ ୁ /14132 49 189 65ସବୁ� ତ ସାମ' ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମ' LSL1447788

�ୀ /14133 39 189 66ପ�ିତିନ7ା ସାମ' ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମ' OR/10/087/255188

ପ ୁ /14134 38 189 67ପ�ିୟବ� ତ ସାମ' ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମ' LSL2649333

ପ ୁ /15135 42 189 68ରାମ ନାୟକ ପି ଡHରୁୁ ନାୟକ LSL1394972

�ୀ /15136 34 189 69ସB[ୁା କମୁାରୀ ନାୟକ ମା ଚ7�ମା ନାୟକ ZUX0530519

ପ ୁ /16137 41 189 70ବି ସେ'ାଷ ମା ବି ସନ�ାସି LSL1376722

�ୀ /16138 47 189 71ବି ଅମରାବତି .ା ସନ�ାସି OR/12/089/308093

�ୀ /16139 31 189 72ବି. ଭାନୁଲତା .ା ବି. ରାଜୁ ZUX0777276

�ୀ /16140 64 189 73ବି. ଲ"#ୀ .ା ବି ରାେଜ7�  ପ�ସାଦ ZUX0883868

ପ ୁ /16141 66 189 74ବି. ରାେଜ7�  ପ�ସାଦ ପି ବି.ରାମକ�ିGା ରାଓ ZUX0883876

ପ ୁ /17142 38 189 75ପିତାHର ପରଜା ପି େମଟା ପରଜା LSL2385359

ପ ୁ /18143 25 189 76ଅଭିେଶକ ବିIୱାଳ ମା େବଦମତୀ ଦାସ ZUX0942797

�ୀ /18144 56 189 77େବଦମତୀ ଦାସ ପି ତ�ିେଲାଚନ ଦାସ ZUX0942805

ପ ୁ /18145 34 189 78ସଧୁୀର ନାୟକ ପି ଗରା ନାୟକ ZUX0291245

ପ ୁ /18146 55 189 79େମଟା ପରଜା ପି ପାକଲୁୁ ପରଜା LSL1520436

�ୀ /18147 31 189 80ପଦ# ା ପରଜା ପି େମଟା ପରଜା ZUX1227321

ପ ୁ /19148 74 189 81ଜି ବାଗିରାଓ ପି ଜି ପଲ\ ୁ  ZUX0210047

ପ ୁ /19149 39 189 82ଜି ବିଜୟ କମୁାର ପି ଜି ବାଗୀରାଓ ZUX0210062

ପ ୁ /19150 37 189 83ଜି ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ଜି ବାଗୀ ZUX0210054

�ୀ /19151 45 189 84ପଦମା େଦାରା .ା ନିନିବାବୁ େଦାରା LSL1379239

ପ ୁ /19152 43 189 85ନିନିବାବୁ େଦାରା ପି ଶକୁ�ୁ  େଦାରା OR/12/089/308123

ପ ୁ /19153 25 189 86ବାବୁଲି ଦରା ପି ନିନୀବାବୁ ଦରା ZUX1358811

ପ ୁ /19154 67 189 87ବସ' କମୁାର ପାତ� ପି େଗାପିନାଥ ପାତ� LSL1379338

�ୀ /19155 65 189 88ସବିତା ପାତ� .ା ବସ' କମୁାର ପାତ� LSL1379346

ପ ୁ /19156 58 189 89କେଟ.ର ପାତ� ପି ଶ�ାମ ପାତ� OR/12/089/308100

�ୀ /19157 53 189 90ଶା'ି ପାତ� .ା କେଟCର ପାତ� OR/12/089/308101

ପ ୁ /19158 34 189 91ଶ*ର ପାତ� ପି େକାେଟCର ପାତ� ZUX0696617

�ୀ /19159 30 189 92ମମତା ପାତ� .ା ଶ*ର ପାତ� ZUX0696625

ପ ୁ /19160 40 189 93ବିନୟ ପ�ଧାନ ପି ଶଶନିାଥ ପ�ଧାନ ZUX0209825

�ୀ /19161 37 189 94.ାଗତିକା ସମୁନ ସଧୁା ପ�ଧାନ ପି ଶଶନିାଥ ପ�ଧାନ ZUX0209833

ପ ୁ /19162 21 189 95ସଭୁମ ସାବତ ପି ତାରାକା' ସାବତ ZUX1227255

ପ ୁ /20163 50 189 96ପ�ସାଦ କ6ାେଦାରା ପି ପରେମଶ LSL1379296

�ୀ /20164 47 189 97ଶଶିେରଖା ବିIଵାଳ .ା ପ�ଶା' କମୁାର ବିIଵାଳ ZUX1148329

�ୀ /20165 45 189 98ଲ"#ୀ କ6ାେଦାରା .ା ପ�ସାଦ କ6ାେଦାରା LSL1379304

�ୀ /20166 26 189 99ଊସାରାଣୀ ଖ^ଏଦରା ପି _�ସାଦ ଖ^ଏଦରା ZUX0696492

ପ ୁ /20167 23 189 100ନବିନ କମୁାର କ6ାଦାର ପି ପ�ସାଦ କ6ାଦାର ZUX1322635

�ୀ /21168 51 189 101ପାବ5 ତି ଚଲାଣ .ା ରାମ ଚଲାଣ OR/12/089/308106

ପ ୁ /21169 40 189 102ଶ�ାମ ଚଲାଣ ପି ରାମ ଚଲାଣ LSL1378363

�ୀ /21170 27 189 103ଲଷ#ୀ ଚଲାଣ .ା ଶ�ାମ ଚଲାଣ ZUX0696906

ପ ୁ /22171 70 189 104େଜ.ଆନ7ରାଓ .. ପି .ଗ5ତ.େଜ.ଆପାରାଓ .. ZUX0660019

�ୀ /22172 32 189 105ସମିର େବଗR .ା ମହYଦ େବଗR ZUX1073493

ପ ୁ /22173 50 189 106ସଦାଶିବ ପDନାୟକ ପି ଜଗନT ାଥ ପDନାୟକ OR/12/089/248072

�ୀ /23174 22 189 107କରିନା ବିେଶାଇ .ା ଏନ. ଚ7�  ଗQୁ ZUX1213016
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�ୀ /23175 28 189 108ରି* େଗୗଡ .ା ମନୁା େଗୗଡ ZUX0696781

ପ ୁ /23176 37 189 109ଏନ ଚ7�  ଗQୁା ପି ଏନ ନାଗ ୁଗQୁା LSL2389815

�ୀ /23177 42 189 110ଏନ କିGା .ା ନାଗ ୁ OR/12/089/308108

ପ ୁ /23178 22 189 111ଲାବାଲା େଲାେକଶ ପି େଲବାଲା ଗେଣIଵର ରାଓ ZUX1214683

ପ ୁ /23179 58 189 112ନାଲା ନାଗ ୁ ପି ଆପଲି.ାମି , ZUX1237601

ପ ୁ /23180 34 189 113ନାଲା ଜଗଦୀIଵର ରାଓ ପି ନାଲା ନାଗ ୁ LSL2391621

ପ ୁ /24181 53 189 114ଗ�ା ନାୟକ ପି େଘନୁଆଁ ନାୟକ OR/12/089/308109

�ୀ /24182 46 189 115ବୃ7ାବତୀ ନାୟକ .ା ଗ�ାଧର ନାୟକ ZUX0456004

�ୀ /25183 22 189 116ମଣିମା ମାଲି .ା ଅଭିମନ� ୁମାଲି ZUX1097567

�ୀ /25184 43 189 117ସଷୁମା ପ6ା .ା ସେ'ାଷ କମୁାର ପ6ା LSL1379437

ପ ୁ /26185 48 189 118ବଳରାମ ମାଳି ପି ଧନୁଜ5 ୟ ମାଳି OR/12/089/308113

�ୀ /26186 43 189 119ଗରୁୁବାରି ମାଳି .ା ବଳରାମ ମାଳି OR/12/089/308114

ପ ୁ /26187 26 189 120େହମ' ମାଳି ପି ବଳରାମ ମାଳି ZUX0696518

ପ ୁ /26188 25 189 121ସେ'ାଷ ମାଳି ପି ବଲରାମ ମାଳି ZUX1159250

�ୀ /26189 23 189 122ପ�ମିଳା ମାଳୀ ପି ବଲରାମ ମାଳୀ ZUX1160472

�ୀ /27190 32 189 123େମାନାଲିସା ପାଢୀ ପି ରବି7�  କମୁାର ପାଢୀ ZUX0209841

ପ ୁ /28191 74 189 124ନରହରି ପ�ଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପ�ଧାନ LSL2385391

�ୀ /28192 66 189 125ସାବିତ�ୀ ପ�ଧାନ .ା ନରହରି ପ�ଧାନ LSL2391662

ପ ୁ /28193 41 189 126ଲଳିତ ପ�ଧାନ ପି ନରହରି ପ�ଧାନ ZUX0291252

ପ ୁ /28194 38 189 127ଦଶରଥ ପ�ଧାନ ପି ନରହରି ପ�ଧାନ LSL2385409

�ୀ /28195 36 189 128ଲ"#ୀ ପ�ଧାନ ପି ନରହରି ପ�ଧାନ LSL2385425

ପ ୁ /28196 34 189 129ରାଜ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ନରହରି ପ�ଧାନ LSL2385383

ପ ୁ /28197 29 189 130େମାନଜ ପ�ଧାନ ପି ନରହରି ପ�ଧାନ ZUX0696823

�ୀ /28198 45 189 131କନିୁ ପ�ଧାନି .ା ସମରା ପ�ଧାନି LSL1379353

ପ ୁ /28199 45 189 132ସମରା ପ�ଧାନି ପି େସାନୁ ପ�ଧାନି ZUX0760520

�ୀ /28200 36 189 133ଲଳିତା ସାହୁ ପି ରାମଚ7�  ସାହୁ ZUX0346932

�ୀ /29201 45 189 134ଭି ଉମାେଦବୀ .ା ଭି ବିେCCର ରାଓ OR/12/089/308249

ପ ୁ /29202 55 189 135ସବୁାଷ ଚ7�  ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ LSL2385037

�ୀ /29203 51 189 136ଗୀତାଜଂଳୀ ସାହୁ .ା ସବୁାଷ ଚ7�  ସାହୁ LSL2385193

�ୀ /29204 24 189 137ଏJ ଶିବାନୀ ପି ଏJ ରଘନୁାଥ ସରାବୁ ZUX1184605

�ୀ /29205 24 189 138ଶ�ୃାଓaାରାପ ୁଶିବାନୀ ପି ଶ�ୃାଓaାରାପ ୁରଘନୁାଥ ସରାବୁ ZUX1209709

�ୀ /30206 40 189 139ପଦ# ିନୀ ଜାନୀ .ା ଜଗବbୁ ଜାନୀ ZUX0660001

ପ ୁ /30207 36 189 140ଜଗବbୁ ଜାନୀ ପି ନବୀନ ଜାନୀ ZUX0291260

�ୀ /30208 73 189 141ଡHାଇ ମାଳି .ା ଲ"#ଣ ମାଳି OR/12/089/308142

�ୀ /31209 41 189 142ବିମଳା ମାଳି .ା ଚ7�  ମାଳି OR/12/089/308143

�ୀ /31210 57 189 143ଗୀତା ପDନାୟକ .ା ପ�ଭାକର ପDନାୟକ ZUX0626937

ପ ୁ /32211 67 189 144ଏମ େଭେ*ଟ ରାଓ ପି ଏମ ପାରାନT ା ରାଓ LSL1471234

ପ ୁ /33212 61 189 145ମନରBନ େବେହରା ପି ଭରତ ଚ7�  େବେହରା LSL1378843

�ୀ /33213 54 189 146ଭାନୁଲତା େବେହରା .ା ମନରBନ େବେହରା LSL1378835

ପ ୁ /33214 31 189 147ସିତାଶଂୁ େବେହରା ପି ମନ ରBନ େବେହରା ZUX0454991

ପ ୁ /33215 26 189 148ଆୟୁଷ େବେହରା ପି େମାନଜ ରBନ େବେହରା ZUX0862821

�ୀ /33216 46 189 149ପଦ# ା ନାୟକ .ା େମାହନ ନାୟକ ZUX0697045

ପ ୁ /33217 30 189 150ପଦ# ନ ନାୟକ ମା ପଦ# ା ନାୟକ ZUX0697060

�ୀ /33218 37 189 151ଲଳିତା କମୁାରୀ ପଜୂାରୀ .ା ବଳରାମ ପଜୂାରୀ ZUX0697052

�ୀ /33219 72 189 152ସନୁାମଣି ସାହୁ .ା ବିଣା ସାହୁ OR/12/089/308134

ପ ୁ /33220 57 189 153େମାହନ ସାହୁ ପି ବିଣା ସାହୁ OR/12/089/308135

�ୀ /33221 48 189 154ଭାନୁ ସାହୁ .ା େମାହନ ସାହୁ OR/12/089/308136

ପ ୁ /33222 34 189 155ରବି କମୁାର ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ ZUX0157230

ପ ୁ /34223 53 189 156ତ�ିନାଥ ସାହୁ ପି ବିଣା ସାହୁ OR/12/089/308137

�ୀ /34224 43 189 157ରାଧିକା ସାହୁ .ା ତ�ିନାଥ ସାହୁ OR/12/089/308138

ପ ୁ /34225 23 189 158ଜଗନାଥ ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1161553

�ୀ /35226 70 189 159େକୗଶଲ�ା ହ'ାଳ .ା ଧନୁଜୟ ହ'ାଳ OR/12/089/308141

�ୀ /35227 45 189 160ସେୁଲାଚନା ହ'ାଳ .ା ରାେଜ7�  ହ'ାଳ OR/12/089/308140

�ୀ /35228 41 189 161ସାଗରିକା ହ'ାଳ .ା ଉମାଶ*ର ହ'ାଳ ZUX0697094

ପ ୁ /35229 41 189 162ଉମାଶ*ର ହ'ାଳ ପି ରାେଜ7�  ହ'ାଳ LSL1378918

ପ ୁ /35230 37 189 163ରାମ ଚ7�  ହ'ାଳ ପି ଆର େକ ହ'ାଳ LSL2391704

ପ ୁ /35231 35 189 164ସବୁାସ ଚ7�  ହ'ାଳ ପି ରାେଜ7�  କମୁାର ହ'ାଳ LSL2390060

�ୀ /36232 79 189 165େଗୗରି ପଡାଲ .ା େଗାବି7 ପଡାଲ OR/12/089/308146

ପ ୁ /36233 45 189 166ରାମଚ7�  ପଡାଲ ପି େଗାବି7 ପଡାଲ OR/12/089/308147

ପ ୁ /37234 40 189 167େମାହନ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ LSL1376755

�ୀ /37235 63 189 168େଗୗରି ନାୟକ .ା ରାମ ନାୟକ OR/12/089/308149

ପ ୁ /37236 39 189 169େଶୈଳ7�  ସାହୁ ପି ଦତହରି ସାହୁ ZUX0209916
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ପ ୁ /37237 31 189 170ସ7ିପ କମୁାର .ାଈଁ ପି ଇ7� ମଣି .ଈଁ ZUX0209908

ପ ୁ /39238 76 189 171ଗ�ାଧର ମଦୁୁଲି ପି ଗରୁୁ ପରଜା OR/12/089/308151

�ୀ /39239 70 189 172କମଳା ମଦୁୁଲି .ା ଗ�ାଧର ମଦୁୁଲି ZUX1237627

ପ ୁ /39240 33 189 173ରାମଚଦ�  ମଦୁୁଲି ପି ଗ�ାଧର ମଦୁୁଲି ZUX0696344

ପ ୁ /39241 29 189 174କମଳ େଲାଚନ ମଦୁୁଲି ପି ଗ�ାଧର ମଦୁୁଲି ZUX0455113

ପ ୁ /39242 27 189 175ରଘ ୁମଦୁୁଳି ପି ଗ�ା ମଦୁୁଳି ZUX0696526

�ୀ /39243 23 189 176ମତି ମଦୁୁଲି ପି ଗ�ାଧର ମଦୁୁଲି ZUX1148428

�ୀ /39244 22 189 177ସନୁା ମଦୁୁଲି ପି ଗ�ାଧର ମଦୁୁଲି ZUX1148410

�ୀ /40245 48 189 178ଜାନକି ନାୟକ .ା ଗେଣଶ ନାୟକ LSL1380567

ପ ୁ /40246 42 189 179ଗେଣଶ ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ନାୟକ LSL1469196

ପ ୁ /40247 54 189 180ଡHରୁୁ ପରଜା ପି ଗରୁୁ ପରଜା OR/12/089/308153

�ୀ /40248 45 189 181େକୖଶଲ�ା ପରଜା .ା ଡHରୁୁ ପରଜା OR/12/089/308154

�ୀ /41249 51 189 182ଅନT ପWୂO ଗ'ାୟତ .ା େଚତୖନ� ଗ'ାୟତ OR/12/089/308157

ପ ୁ /41250 33 189 183ସିମାMଳ ଗ'ାୟତ ମା ଅନT ପWୂO ଗ'ାୟତ ZUX0456020

�ୀ /41251 29 189 184ରଜନୀ ଗ'ାୟତ ମା ଅନT ପWୂO ଗ'ାୟତ ZUX0456012

�ୀ /41252 26 189 185ଉସାରାଣୀ ଗ'ାୟତ ପି େଚତୖନ� ଗ'ାୟତ ZUX1358829

�ୀ /42253 65 189 186ରାଧା ମଦୁୁଲି .ା ମ�ଳା ମଦୁୁଲି OR/12/089/308212

ପ ୁ /42254 41 189 187ଗ�ାଧର ମଦୁୁଲି ପି ମ�ଳା ମଦୁୁଲି LSL1380922

�ୀ /42255 31 189 188ଅନିତା ମଦୁୁଲୀ .ା ଗ�ାଧର ମଦୁୁଲୀ ZUX0697110

ପ ୁ /42256 29 189 189ରାମଚଦ�  ମଦୁୁଲି - ରାଧା ମଦୁୁଲି ZUX0696799

ପ ୁ /43257 62 189 190େକ ଜଗନ େମାହନ େରdି ପି େକ ନୀଳକ/ େରdି ZUX0209940

�ୀ /43258 52 189 191େକ ଆଦିଲ"#ୀ ପି ଜଗନ େମାହନ େରdି େକାସାନା ZUX0209932

ପ ୁ /43259 36 189 192ସଧୁୀର କମୁାର ଭୂୟe ପି ଚକ�ଧର ଭୂୟe ZUX0209924

�ୀ /43260 58 189 193ଚfା ନାୟକ .ା ଦୁଲ5 ଭ ନାୟକ OR/12/089/308159

ପ ୁ /43261 43 189 194ଗ�ାଧର ନାୟକ ପି ଦୁଲ5 ଭ ନାୟକ LSL1415504

�ୀ /43262 58 189 195ପ�ମିଳା ସାହୁ .ା ଚାରୁଚ7�  ସାହୁ ZUX0209973

�ୀ /44263 66 189 196ଚ7�ମା ନାୟକ .ା େମାହନ ନାୟକ ZUX1148386

�ୀ /44264 29 189 197ଉମ>ଳା ନାୟକ ପି ଜଗଦିଶ ନାୟକ ZUX1358803

ପ ୁ /44265 25 189 198ବାଲାଜୀ ନାୟକ ପି ଟୁନା ନାୟକ ZUX1150531

ପ ୁ /44266 23 189 199ଧନୁଜ5 ୟ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX1159177

ପ ୁ /44267 21 189 200କୃG ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX1159201

�ୀ /44268 62 189 201ଖମରୁ: ନିଶା ପି ସ େକ ଆଲ\ ାସାହ ZUX1148360

ପ ୁ /44269 52 189 202ସକୁା' କମୁାର ରାଉତ ପି ହୃଷିେକଶ ରାଉତ LSL2385011

ପ ୁ /44270 49 189 203ପ�ଶା' କମୁାର ରାଉତ ପି ହୃଷିେକଶ ରାଉତ LSL1415355

ପ ୁ /44271 46 189 204ଜଗଦିଶ ସାହୁ ପି ବିପିନ ସାହୁ ZUX0659995

�ୀ /44272 22 189 205ଶିବାନୀ ସାହୁ ପି ଜଗଦୀଶ ସାହୁ ZUX1159235

�ୀ /45273 51 189 206ଏମ ଜଗଦHା  .ା ଏମ ଶ�ୀନ ZUX0209981

�ୀ /45274 43 189 207ୟୁବି େଚୗହାନ ପି ଶିବ ସ7ୁର େଚୗହାନ ZUX0209999

�ୀ /45275 36 189 208ଇ ସb�ାରାଣୀ ପି ଆଇ ଶାHାମ=ୂ5ୀ ZUX0210013

ପ ୁ /45276 50 189 209ସେ'ାଷ େବେହରା ପି ତ�ିେଲାଚନ େବେହରା OR/12/089/262065

ପ ୁ /45277 37 189 210ଅମେରଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଶବି ନାରାୟଣ େବେହରା ZUX0210070

�ୀ /45278 42 189 211େରାହିଣୀ େଚୗହାନ ପି ଶବି କମୁାର େଚୗହାନ ZUX0210005

�ୀ /45279 27 189 212ବଷO ପ6ା ପି ବାସେୁଦବ ପ6ା ZUX0626945

�ୀ /45280 55 189 213ଉଷାରାଣୀ ପDନାୟକ .ା ରବି7�  ପDନାୟକ ZUX0291278

ପ ୁ /45281 61 189 214ରବୀ7�  ନାଥ ସାହୁ ପି ନିରBନ ସାହୁ OR/12/089/308166

ପ ୁ /45282 58 189 215ସେୁରଦ�  ନାଥ ସାହୁ ପି କ� ିGା ଚଦ�  ସାହୁ ZUX0696831

�ୀ /45283 53 189 216ଜୟ'ି ସାହୁ .ା ରବି7�  ନାଥ ସାହୁ OR/12/089/308167

�ୀ /45284 46 189 217ଲଷ#ୀ ସାହୁ ପି ସେୁରଦ�  ନାଥ ସାହୁ ZUX0696849

ପ ୁ /45285 30 189 218ଭୂବେନCର ସାହୁ ପି ଉମାକା' ସାହୁ ZUX0455709

ପ ୁ /45286 30 189 219ଅନୀଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି7�ନାଥ ସାହୁ ZUX0455337

ପ ୁ /45287 29 189 220ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର7�ନାଥ ସାହୁ ZUX0455758

�ୀ /45288 27 189 221ଭାଗ�ଲତା ସାହୁ ପି ସେୁନg ନାଥ ସାହୁ ZUX0696880

ପ ୁ /46289 75 189 222ତ�ିେଲାଚନ େବେହରା ପି େ"ତ�  େବେହରା LSL1378298

�ୀ /46290 65 189 223ତାରିଣି େବେହରା .ା ତ�ିେଲାଚନ େବେହରା LSL1378280

ପ ୁ /46291 65 189 224ରବି7�  ପDନାୟକ ପି େଭେ*ଟ ରାଓ OR/12/089/250424

ପ ୁ /47292 46 189 225ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ନିରBନ େବେହରା ZUX0291286

�ୀ /47293 46 189 226ପାବ5 ତି େବେହରା .ା ସେ'ାସ େବେହରା LSL2385136

ପ ୁ /47294 45 189 227କୃGଚ7�  େବେହରା ପି ତ�ିେଲାଚନ େବେହରା LSL2385300

�ୀ /47295 36 189 228ରୀନା େବେହରା .ା ଅେଶାକ େବେହରା ZUX0157255

ପ ୁ /47296 67 189 229ପ�ଫଲୁ ଚ7�  ରଥ - ହରିହର ରଥ ZUX1169127

�ୀ /48297 49 189 230ସେୁରଖା ସାହୁ .ା େଗାବି7 ସାହୁ ZUX0158501

ପ ୁ /49298 48 189 231ରବି7�  ସାହୁ ପି ଦ6ପାଣି ସାହୁ ZUX0158527

5 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ* .ା"ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /50299 63 189 232େଗୗରହରି ନାୟକ ପି େଗାବି7 ନାୟକ ZUX0760512

ପ ୁ /50300 62 189 233ଅଭିମନ� ୁନାଯକ ପି େଗାବି7 ନାଯକ ZUX0696047

ପ ୁ /50301 58 189 234ନିତ�ାନ7 ନାୟକ ପି େଗାବି7 ନାୟକ OR/12/089/308170

�ୀ /50302 57 189 235କାMନ ନାୟକ .ା େଗୗରହରି ନାୟକ OR/12/089/308169

�ୀ /50303 57 189 236େରବତୀ ନାଯକ .ା ଅଭିମନ� ୁନାଯକ ZUX0696070

�ୀ /50304 52 189 237ସଷୁମା ନାୟକ .ା ନିତ�ାନ7 ନାୟକ OR/12/089/308171

�ୀ /50305 47 189 238କଲ�ାଣି ନାୟକ .ା ପ�େମାଦକମୁାର ମହା'ି ZUX1299221

ପ ୁ /50306 43 189 239ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗୗରହରି ନାୟକ LSL1381292

�ୀ /50307 41 189 240ସଂଜୁ[ା ନାୟକ ପି େଗୗରହରି ନାୟକ LSL1395045

ପ ୁ /50308 35 189 241ଅରୁଣ ନାଯକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାଯକ ZUX0697235

ପ ୁ /50309 33 189 242େଦବାଶିଷ ନାୟକ ମା ସଷୁମା ନାୟକ ZUX1148295

�ୀ /50310 30 189 243ସନିୁତା ନାଯକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାଯକ ZUX0696054

ପ ୁ /50311 54 189 244ଉମାକା' ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ସାହୁ ZUX0346940

ପ ୁ /50312 54 189 245େଗାବି7 ସାହୁ ପି ପୀତାHର ସାହୁ ZUX0158436

ପ ୁ /50313 44 189 246ଅେଲଖ ସାହୁ ପି ମ[ୁା ସାହୁ ZUX0158451

�ୀ /50314 39 189 247ଲ"#ୀ ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ ZUX0158444

ପ ୁ /50315 28 189 248"ୀର ସିbୁ ସାହୁ ପି େଗାବି7 ସାହୁ ZUX0456053

�ୀ /50316 28 189 249ମିଲି ସାହୁ .ା "ୀର ସିbୁ ସାହୁ ZUX1150481

ପ ୁ /50317 27 189 250କାଳିଆ ସାହୁ ପି େଗାବି7 ସାହୁ ZUX1150507

ପ ୁ /50318 21 189 251ରବି ସାହୁ ପି େଗାବି7 ସାହୁ ZUX1150614

�ୀ /51319 42 189 252ପ�ଭାସିନି ସାହୁ .ା ଜଗଦିଶ ସାହୁ LSL1380641

ପ ୁ /51320 23 189 253ସିେUIଵର ସାହୁ ମା ସେରାଜିନି ସାହୁ ZUX1184555

�ୀ /52321 68 189 254ଶଶିମଣି ଯାନି .ା ରାମ ଯାନି OR/12/089/308189

ପ ୁ /53322 67 189 255େକଶବ ପ�ଧାନ ପି ସନ�ାସି ପ�ଧାନ OR/12/089/308187

�ୀ /53323 62 189 256ଶା'ି ପ�ଧାନ .ା େକଶବ ପ�ଧାନ OR/12/089/308188

ପ ୁ /53324 46 189 257ସେୁର7�  ପ�ଧାନ ପି େକଶବ ପ�ଧାନ ZUX0456046

ପ ୁ /53325 43 189 258ସକୁା' କମୁାର ପ�ଧାନ ପି େକଶବ ପ�ଧାନ LSL1379494

ପ ୁ /53326 41 189 259ସଶୁା' କମୁାର ପ�ଧାନ ପି େକଶବ ପ�ଧାନ LSL2390102

�ୀ /53327 37 189 260ପଦ# ିନୀ ପ�ଧାନ .ା ସକୁା' କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX1053545

�ୀ /54328 31 189 261େମୗସମୁୀ ମିଶ� ପି ପ�ଶା' କମୁାର ମିଶ� ZUX0454959

�ୀ /54329 58 189 262ଖାନାମା ନାୟକ .ା ଟ*ଧର ନାୟକ OR/12/089/308596

ପ ୁ /54330 44 189 263ପଦ# ଚରଣ ନାୟକ ପି ଟ*ଧର ନାୟକ LSL1415363

�ୀ /54331 38 189 264ଯେଶାଦା ନାୟକ .ା ତ�ିପତି ନାୟକ LSL2389930

�ୀ /54332 36 189 265ବିଜୟା ନାୟକ ପି ମ�ଳା ନାୟକ ZUX0157271

�ୀ /54333 34 189 266ମାଧରୁୀ ନାୟକ .ା ବାବୁରାଓ ନାୟକ ZUX0157263

ପ ୁ /55334 93 189 267ବି.ଭି.ଜଗନT ାଥ ରାଓ ପି ନାରାୟଣା OR/12/089/248068

�ୀ /56335 45 189 268ଭାନୁ ପାଇକ .ା ତୁମ ନାଥ ପାଇକ LSL1415322

�ୀ /57336 33 189 269ସସ# ିତା ପାଢି .ା ସେୁକଶ ପାଢି ZUX1078096

�ୀ /57337 41 189 270ଅମିତା ସାହୁ .ା ତ�ିପତି ସାହୁ LSL2390052

ପ ୁ /57338 40 189 271ଚିନ# ୟ ସାହୁ ପି କୃGଚ7�  ସାହୁ LSL1415330

ପ ୁ /57339 39 189 272େଜ�ାତିମ5ୟ ସାହୁ ପି କୃGଚ7�  ସାହୁ LSL1468271

�ୀ /58340 52 189 273ପଦ# ା ନାୟକ .ା ସଦାଶବି ନାୟକ LSL1380583

ପ ୁ /58341 31 189 274କୃG ନାୟକ ପି ପଦ# ା ନାୟକ ZUX0455972

�ୀ /58342 31 189 275ଅନୀତା ନାୟକ ପି ସଦାଶବି ନାୟକ ZUX0697144

�ୀ /59343 58 189 276ଯମନୁା ମଦୁୁଲି .ା ରାଜୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/308202

�ୀ /59344 42 189 277େବୈଦଇ ମଦୁୁଲି .ା ସନ�ାସି ମଦୁୁଲି LSL1469188

�ୀ /60345 50 189 278ପାବ5 ତି ପରଜା .ା ଇCର ପରଜା OR/12/089/308205

�ୀ /60346 30 189 279ରାମଚଦ�  ପରଜା ମା ପାରବତି ପରଜା ZUX0696369

ପ ୁ /61347 38 189 280ରାମଦାସ ପରଜା ପି େଗାରା ପରଜା ZUX0659987

�ୀ /61348 88 189 281ଶଆୁ ପରଜୁଣି .ା େଗାରା ପରଜ OR/12/089/308206

ପ ୁ /62349 65 189 282ଜଗନT ାଥ ମଦୁୁଲି ପି ବୁଦୁରା ମଦୁୁଲି OR/12/089/308209

�ୀ /62350 58 189 283ରାମି ମଦୁୁଲି .ା ଜଗନT ାଥ ମଦୁୁଲି OR/12/089/308210

ପ ୁ /62351 45 189 284ହରି ମଦୁୁଲି ପି ଜଗନT ାଥ ମଦୁୁଲି LSL2385433

�ୀ /62352 42 189 285ବୁଦୁରି ମଦୁୁଲି .ା ହରି ମଦୁୁଲି LSL1378827

ପ ୁ /63353 37 189 286କୃG ହ'ାଳ ପି ପଦଲାମ ହ'ାଳ ZUX0157297

�ୀ /63354 26 189 287ମନି ହ'ାଳ .ା କୃG ହ'ାଳ ZUX0829325

/63355 25 189 288ବବ\ ୀ କିନT ର ପି େମଟା ପରଜା ZUX1095330

ପ ୁ /63356 41 189 289ଭା@ର ମାଝି ପି େଦବ ମାଝି LSL1377860

�ୀ /63357 38 189 290ଲୀଳାବତି ମାଝି .ା ଭା@ର ମାଝି OR/12/089/308657

ପ ୁ /63358 46 189 291ଏନ େଦଶୀରାଜୁ ପDନାୟକ ମା ଏନ ଏସ ପDନାୟକ LSL2385235

ପ ୁ /63359 45 189 292ଏନ ଶ�ିନିବାସ ପDନାୟକ ପି ଏନ ରାମା ରାଓ ପDନାୟକ LSL2385201

�ୀ /63360 42 189 293ଏସ ନାଗମଣି ପDନାୟକ .ା ଏସ ଜାେଭCର ପDନାୟକ LSL2385250
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�ୀ /63361 36 189 294ଏନ େଜ�ାତି ପDନାୟକ .ା ଏନ ଏସ ପDନାୟକ LSL2385219

�ୀ /63362 35 189 295ଏନ େଶାଭାରାଣୀ ପDନାୟକ .ା ଏନ େଦଶୀରାଜୁ ପDନାୟକ LSL2385227

�ୀ /63363 34 189 296ଏମ ପି େଗୗରୀ ପDନାୟକ ମା ଏମ ପି କ� ିGାେବଣୀ ପDନାୟକ LSL2393031

�ୀ /64364 26 189 297ଅନୁକଳୂ େଯାେଶାଦା େବେହରା .ା ଜଗନT ାଥ େବେହରା ZUX1171230

ପ ୁ /64365 80 189 298ସନ�ାସି ମଦୁୁଲି ପି େଚମଟୁା ମଦୁୁଲି OR/12/089/308647

�ୀ /64366 72 189 299ଝିମାଇ ମଦୁୁଲି .ା ସନ�ାସି ମଦୁୁଲି LSL1377407

ପ ୁ /64367 48 189 300ହରିହର ମଦୁୁଲି ପି ସମ�ାସି ମଦୁୁଲି LSL1378223

�ୀ /65368 33 189 301ଏ: ସେ'ାଷୀ . .ା ଏ: ଜଗଦିଶ ରାଓ . ZUX0312819

�ୀ /65369 32 189 302କନିୁ ବିେଶାଇ .ା ଦୁଯ�5ଧନ ବିେଶାଇ ZUX0697078

�ୀ /65370 42 189 303ପାବ5 ତି ନାୟକ .ା ବିଲୁ ନାୟକ OR/12/089/308181

ପ ୁ /65371 32 189 304ରବି7�  ନାୟକ ମା ପାବ5 ତୀ ନାୟକ ZUX0455949

�ୀ /66372 77 189 305ଚ7� ମା େଦବୀ .ା କାଶୀନାଥ ନାୟକ ZUX1227172

�ୀ /66373 35 189 306ସଂଯ[ୁା ଜାନୀ .ା ସଦା ନାୟକ ZUX0369462

ପ ୁ /66374 56 189 307ବାସ ୁନାୟକ ପି ସନୁ ନାୟକ OR/12/089/308217

�ୀ /66375 47 189 308ପଦମା ନାୟକ .ା ବାସ ୁନାୟକ OR/12/089/308218

�ୀ /66376 29 189 309ଋକମଣି ନାୟକ .ା ପବୁ5  ନାୟକ ZUX0369470

ପ ୁ /67377 57 189 310ରାମ ନାୟକ ପି ସନୁ ନାୟକ OR/12/089/308618

�ୀ /67378 46 189 311ପ�ତିମା ନାୟକ .ା ରାମ ନାୟକ ZUX0394700

ପ ୁ /68379 55 189 312ଭାଗିରଥି ପ6ା ପି ଆେବଇ ପ6ା OR/12/089/308219

ପ ୁ /69380 48 189 313ଆପନା ପ6ା ପି ଆେବଇ ପ6ା OR/12/089/308222

�ୀ /69381 45 189 314ରାଜକମୁାରୀ ପ6ା .ା ଭାଗିରଥି ପ6ା OR/12/089/308220

�ୀ /69382 38 189 315ଶାରଦା ପ6ା .ା ଆପନା ପ6ା OR/12/089/308535

ପ ୁ /69383 26 189 316ପ�ଦିପ ପ:ଡା ପି ଆପନା ପ:ଡା ZUX0696351

ପ ୁ /69384 24 189 317ପ�ମିନ ପ6ା ପି ଆପନା ପ6ା ZUX1148394

ପ ୁ /69385 38 189 318େଚତୖନ� ପାଣିଗ�ାହି ପି କ�ୁ ମନାଥ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0697128

�ୀ /69386 36 189 319ପ�ବିଣା ପାଣିଗ�ାହି .ା େଚତୖନ� ପାଣିଗ�ାହି ZUX0697136

ପ ୁ /69387 48 189 320ସତ� ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଗଣପତି ସାହୁ ZUX1227289

�ୀ /70388 78 189 321େବୖଦହୀ େବେହରା .ା ଲ"#ୀନାରାୟଣ େବେହରା OR/12/089/308229

�ୀ /70389 50 189 322ସେୁଲାଚନା େବେହରା .ା ଅନିରୁU େବେହରା OR/12/089/308228

ପ ୁ /70390 32 189 323ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଅନିରୁU େବେହରା ZUX0291294

ପ ୁ /70391 29 189 324ସା'ନୁ େବେହରା ପି ଅନିରୁU େବେହରା ZUX0455493

ପ ୁ /71392 69 189 325ପଦ# ନାଭ ହ'ାଳ ପି ତ�ିନାଥ ହ'ାଳ OR/12/089/308232

ପ ୁ /71393 47 189 326ବୃ7ାବନ ହ'ାଳ ପି ପଦଲାମ ହ'ାଳ LSL1379403

�ୀ /71394 42 189 327କମଳା ହ'ାଳ .ା ବୃ7ାବନ ହ'ାଳ LSL1379247

�ୀ /71395 24 189 328ସରJଵତୀ ହ'ାଳ ପି ବୃ7ାବନ ହ'ାଳ ZUX1148279

�ୀ /71396 70 189 329େନତ�ମଣି ନାୟକ .ା ତ�ୀନାଥ ନାୟକ OR/12/089/308230

�ୀ /72397 55 189 330ଚfା ହ'ାଳ .ା ପଦ# ନାଭ ହ'ାଳ OR/12/089/308233

�ୀ /72398 22 189 331ଲାଛମା ପରଜା .ା ପୀତାHର ପରଜା ZUX1227180

�ୀ /73399 21 189 332ଭଗବତୀ ଖରା .ା କୃG ଖରା ZUX1352343

ପ ୁ /73400 76 189 333ମଦନ ନାୟକ ପି ସଦାଶବି ନାୟକ OR/12/089/308239

�ୀ /73401 55 189 334କମଳା ନାୟକ .ା ମଦନ ନାୟକ OR/12/089/308240

�ୀ /73402 53 189 335େରବତି ନାୟକ .ା ରାମ ନାୟକ ZUX0346957

ପ ୁ /73403 38 189 336ଅl ୁ5ନ ନାୟକ ପି ମଦନ ନାୟକ ZUX0157305

�ୀ /74404 55 189 337ରଇଲା ନାୟକ .ା ନାରାୟନ ନାୟକ OR/12/089/308242

ପ ୁ /74405 52 189 338ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ମଦନ ନାୟକ OR/12/089/308241

�ୀ /74406 44 189 339ଚ7�ମା ନାୟକ .ା କୃGଚ7�  ନାୟକ LSL1415454

�ୀ /74407 42 189 340ସବୁW5 ନାୟକ .ା ଅଜୁ5 ନ ନାୟକ LSL1415462

ପ ୁ /74408 40 189 341ଦିଲ\ ୀପ ନାୟକ ପି ମଦନ ନାୟକ LSL1415553

ପ ୁ /74409 33 189 342ରାମଚ7�  ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0291302

ପ ୁ /74410 33 189 343ରବି ନାୟକ ପି ଜଗ ୁନାୟକ ZUX0346965

�ୀ /74411 27 189 344ସାବି ନାୟକ .ା ରବି ନାୟକ ZUX0696534

ପ ୁ /74412 23 189 345ରାମନାଥ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX1150010

�ୀ /75413 43 189 346େଗୗରୀ ସାହୁ .ା ଶ*ର ସାହୁ OR/12/089/308615

ପ ୁ /76414 46 189 347ୟୁ େକ କାେମCରି ପି ୟୁ େକ କୃGମ=ୁ> OR/12/089/308561

�ୀ /76415 44 189 348ୟୁ େକ କଶୁମୁା .ା ୟୁ େକ ରାବଣା LSL1377456

�ୀ /76416 42 189 349ୟୁ େକ କ� ିGାେବଣି ପି ୟୁ େକ କ�ୁ G ମ=ୁ> LSL1379510

�ୀ /76417 80 189 350ୟୁ େକ ନାରାୟାଣା ଆYା . .ା ୟୁ େକ କିGମ=ୁ> . LSL1379502

ପ ୁ /76418 56 189 351ୟୁ େକ ରାବାଣା . ପି ୟୁ େକ କିGମ=ୁ> . LSL1377464

�ୀ /77419 65 189 352ପ�ତିମା ଖିଲ .ା ବୁଦୁ ଖିଲ LSL1380658

ପ ୁ /77420 46 189 353ଗ�ାଧର ଖିଲ ପି ବୁଦୁ ଖିଲ LSL1380609

ପ ୁ /77421 41 189 354କୃG ଖିଲ ପି ବୁଦୁ ଖିଲ LSL1378850

�ୀ /77422 35 189 355ରାହୀ ଖିଲ .ା ର�ାଧର ଖିଲ LSL2391670

7 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ* .ା"ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /77423 33 189 356େକୖଳାଶ ଖୀଲ ପି ବୁଦୁ ଖୀଲ ZUX0760504

�ୀ /77424 37 189 357ଟୁନି ଖିଲ .ା କୃG ଖିଲ ZUX1097575

�ୀ /77425 40 189 358ଲ"#ି ନାୟକ .ା ମେହCର ନାୟକ LSL1415520

�ୀ /78426 53 189 359ପି େଗୗରି ରାଓ .ା ପି ଚିନା ରାଓ OR/12/089/308549

�ୀ /78427 28 189 360ପାପ ୁମାେହCରୀ ରାଓ ମା ପାପ ୁେଗୗରୀ ରାଓ ZUX0455923

ପ ୁ /78428 26 189 361ରେମଶ ରାଓ ପି େଗୗରୀ ରାଓ ZUX0696542

�ୀ /79429 55 189 362େଗୗରି ନାୟକ .ା ଗ�ା ନାୟକ ZUX0157321

ପ ୁ /79430 38 189 363ତ�ିପତି ନାୟକ ପି ଗ�ା ନାୟକ OR/12/089/308597

ପ ୁ /80431 23 189 364ସନୁୀଳ ଜାନୀ ପି େଡାHରୁୁ ଜାନୀ ZUX1156595

ପ ୁ /80432 55 189 365ଗେୁQCର ପDନାୟକ ପି ଜଗନT ାଥ ପDନାୟକ OR/12/089/248070

�ୀ /81433 45 189 366ଡମଣିୁ ନାୟକ ପି ମଦନ ନାୟକ LSL1379395

�ୀ /82434 31 189 367ରୀନା ମାଝୀ ମା ପଦ# ା ନାୟକ ZUX0455501

ପ ୁ /82435 44 189 368ପWୁ5 ନାୟକ ପି ମଦନ ନାୟକ LSL1379536

�ୀ /82436 40 189 369ପଦ# ା ନାୟକ .ା ସାଧ ୁନାୟକ OR/12/089/308275

�ୀ /83437 42 189 370ମାମି ସାହୁ .ା ରବି7�  ସାହୁ ZUX0158337

ପ ୁ /84438 43 189 371ସଦା ନାଇକ ପି ସନୁା ନାୟକ LSL1378256

�ୀ /84439 41 189 372ଲ"#ି କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ସନୁା ନାୟକ LSL1395201

ପ ୁ /84440 40 189 373ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ସନୁା ନାୟକ OR/12/089/308280

�ୀ /84441 37 189 374ମଧମିୁତା ନାୟକ ପି ସନୁା ନାୟକ ZUX0158154

ପ ୁ /84442 36 189 375ଲ"#ଣ ନାୟକ ପି ସନୁା ନାୟକ ZUX0158360

�ୀ /84443 28 189 376ସବିତା ନାୟକ .ା ଲ"#ଣ ନାୟକ ZUX0862631

ପ ୁ /85444 55 189 377ସଯୂ�5 ସାହୁ ପି ସିମାMଳ ସାହୁ ZUX0158378

ପ ୁ /85445 27 189 378ପପ ୁସାହୁ ପି ଏR ସାହୁ ZUX0696450

ପ ୁ /86446 40 189 379କମଳ େଲାଚନ ପରଜା ପି ଲିମରୁୁ ପରଜା LSL1379387

�ୀ /86447 39 189 380ବୃ7ା ପରଜା .ା କମଳ େଲାଚନ ପରଜା LSL1379379

ପ ୁ /86448 21 189 381ଗQୁ ପରଜା ପି କମଳେଲାଚନ ପରଜା ZUX1160449

�ୀ /87449 70 189 382କମଳା ନାୟକ .ା ଡHରୁୁ ନାୟକ OR/12/089/308286

�ୀ /88450 33 189 383ଶ�ୀମତି ଜାନୀ .ା ପWୂ5 ପରଜା ZUX0626911

ପ ୁ /88451 66 189 384ସନ�ାସୀ ପରଜା ପି ନିଳକ/ ପରଜା OR/12/089/308293

�ୀ /88452 40 189 385ସେୁଲାଚନା ପରଜା .ା କମୁର ନାୟକ LSL1415314

ପ ୁ /88453 36 189 386େମାହନ ପରଜା ପି ସନ�ାସୀ ପରଜା ZUX0157339

ପ ୁ /88454 34 189 387ପWୂ5 ପରଜା ପି ସନ�ାସି ପରଜା ZUX0626929

�ୀ /88455 31 189 388ଲଳିତା ପରଜା ପି ରାମ ଚ7�  ପରଜା ZUX0626903

�ୀ /89456 48 189 389ଲ"#ୀ ପରଜୁଣୀ .ା ଜଗନT ାଥ ପରଜା LSL1378959

�ୀ /90457 60 189 390ୟୁ ପଦ# ାବତୀ .ା ୟୁ ଲ"#ଣ ଦାସ OR/12/089/308297

ପ ୁ /90458 42 189 391ୟୁ ସେ'ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ୟୁ ଲ"#ଣ ଦାଶ LSL1376763

�ୀ /91459 26 189 392ଶ�ୀ ନାୟକ .ା ରାଜୁ ନାୟକ ZUX1097609

ପ ୁ /91460 23 189 393ରାଜୁ ନାୟକ - ମ[ୁା ପରଜା ZUX1097583

�ୀ /91461 52 189 394ମ[ୁା ପରଜା .ା ବୁରୀ ପରଜା OR/12/089/308301

�ୀ /93462 72 189 395ମାଣି ନାୟକ .ା ଯଗ ୁନାୟକ OR/12/089/308303

ପ ୁ /93463 55 189 396ଲ"#ଣ ନାୟକ ପି ଯଗ ୁନାୟକ OR/12/089/308304

�ୀ /93464 54 189 397ଲ"#ୀ ନାୟକ - ଗ�ାଧର ନାୟକ ZUX1227305

�ୀ /93465 48 189 398ଦମୟ'ି ନାୟକ .ା ଲ"#ଣ ନାୟକ OR/12/089/308305

ପ ୁ /93466 45 189 399ରାମ ନାୟକ ପି ଯଗ ୁନାୟକ OR/12/089/308306

ପ ୁ /93467 43 189 400ମଦନ ନାୟକ ପି ଯଗ ୁନାୟକ LSL1395227

ପ ୁ /93468 42 189 401ହରି ନାୟକ ପି ଜଗ ୁନାୟକ LSL1394964

�ୀ /93469 31 189 402ସେ'ାଷୀ କମୁାରୀ ନାୟକ - ଲ"#ଣ ନାୟକ ZUX1160464

ପ ୁ /93470 30 189 403ଗ�ାଧର ନାୟକ ପି ଗେଜ7�  ପ�ଧାନ ZUX0456129

ପ ୁ /93471 29 189 404ବଳରାମ ନାୟକ ପି ଲ"#ଣ ନାୟକ ZUX0455931

ପ ୁ /93472 26 189 405ସନ�ାସୀ ନାୟକ ପି ଲ"#ଣ ନାୟକ ZUX1160498

ପ ୁ /93473 25 189 406େମାନଜ ନାୟକ ପି ଲ"#ଣ ନାୟକ ZUX1148345

ପ ୁ /94474 46 189 407ଏନ ଲ"#ୀ ନାରାୟଣ ପି ଏନ ଅBିେନଯଲୁୁ ରାଓ LSL2390003

�ୀ /94475 80 189 408ଆର ସମିୁତ� ା ରାଓ .ା ଏନ ଅBିନିଲୁ ରାଓ LSL1379254

�ୀ /95476 31 189 409ଲ"#ୀ ନାୟକ .ା ଗQୁ ନାୟକ ZUX0454967

�ୀ /95477 60 189 410ଲ"#ୀ ପରଜା .ା ନିଳକ/ ପରଜା OR/12/089/308309

�ୀ /95478 69 189 411ସି ଏm ରାେଜCରୀ ପାତ� .ା ସି ଏm ଭା@ର ପାତ� ZUX0455378

ପ ୁ /96479 74 189 412େନତ� ାନ7 ନାୟକ ପି ସ7ୁର ନାୟକ OR/12/089/384304

�ୀ /97480 29 189 413ସତିଶ କମୁାର ପି ରାଳକn କମୁାର ZUX0696385

ପ ୁ /97481 49 189 414ନିଳକ/ ପ6ା ପି ରାମକୃG ପ6ା OR/12/089/308317

�ୀ /97482 45 189 415ସକୁା'ି ପ6ା .ା ନିଳକ/ ପ6ା OR/12/089/308318

ପ ୁ /97483 36 189 416ଗ�ା ପ�ସାଦ ପ6ା ପି ରାମଚ7�  ପ6ା ZUX0157354

�ୀ /98484 59 189 417ପାବ5 ତୀ ନାୟକ .ା ଗ�ାଧର ନାୟକ OR/12/089/308321
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ପ ୁ /98485 33 189 418ଏ:କିଟୀ ନାୟକ ପି ଗଂଗାଧର ନାୟକ ZUX1358795

ପ ୁ /99486 38 189 419ପ�ସାଦ ନାୟକ ମା ଶ�ୀନୁ ନାୟକ ZUX0697219

�ୀ /99487 33 189 420ମଇନା ନାୟକ .ା ବାସ ୁନାୟକ ZUX0696724

�ୀ /99488 76 189 421ରାଧାମା ପରଜା .ା ମ�ଳା ପରଜା OR/12/089/308322

�ୀ /100489 62 189 422ବହନା ନାୟକ .ା ବାବୁରାଓ ନାୟକ ZUX0157362

ପ ୁ /100490 42 189 423ସନୁାଧର ନାୟକ ପି ଶ�ୀନୁ ନାୟକ LSL1379551

�ୀ /100491 40 189 424ମଇନା ନାୟକ .ା ସନୁାଧର ନାୟକ LSL1379569

ପ ୁ /101492 62 189 425ଶ�ୀ ନାରାୟଣ ବାଲା ପି ମଦନଚା7 ବାଲା OR/12/089/308325

�ୀ /101493 56 189 426ଉଷାରାଣି ବାଲା .ା ନାରାୟଣ ବାଲା OR/12/089/308326

ପ ୁ /101494 60 189 427ମହାରାଜ ଓକିଲ ପି ଲାଲ ଚା7 ଓକିଲ LSL1452408

�ୀ /101495 45 189 428ଉମ>ଳା ଓକିଲ .ା ମହାରାଯ ୁଓକିଲ LSL1378173

ପ ୁ /101496 28 189 429ଗ�ା ପ�ସାଦ ଉକିଲ ପି ମହାରାଜ ଉକିଲ ZUX0455394

ପ ୁ /101497 24 189 430ଭବାନୀ ଶ*ର ଉକିଲ ପି ମାହରାଜ ଉକିଲ ZUX0883934

ପ ୁ /102498 36 189 431ବଳରାମ ହ'ାଳ ପି ପଦଲାମ ହ'ାଳ LSL2390078

�ୀ /102499 63 189 432େଶୖଳ ପ6ା .ା ସଯୁ�5ମଣି ପ6ା OR/12/089/308332

�ୀ /102500 53 189 433ସଂଯ[ୁା ପ6ା ପି ସଯୂ�5ମଣି ପ6ା LSL2392991

�ୀ /102501 44 189 434ମମତା ପ6ା .ା ପ�ତାପ ପ6ା LSL1378207

�ୀ /102502 42 189 435ଅନT ପWୁO ପ6ା .ା ତ�ିନାଥ ପ6ା OR/12/089/308551

ପ ୁ /102503 41 189 436ସଦୁୀପ କମୁାର ପ6ା ପି ସଯୁ�5ମଣି ପ6ା LSL1378199

�ୀ /102504 27 189 437ବୀଜୟୀନି ପ6ା .ା ସଦୁୀପ କମୁାର ପ6ା ZUX1053396

ପ ୁ /102505 22 189 438ସଭୁ� ାଂଶ ୁକମୁାର ପ6ା ମା ପ�ତାପ ପ6ା ZUX1053586

ପ ୁ /102506 62 189 439ହରପ�ସାଦ ସଆୁର ପି ଜଗନT ାଥ ସଆୁର LSL2391639

ପ ୁ /104507 41 189 440ଆଶିଷ େଚୗହାନ ପି ନେରଶ କମୁାର େଚୗହାନ LSL1395151

�ୀ /104508 31 189 441େCତା େଚୗହାନ .ା ଆଶିଷ େଚୗହାନ ZUX0696120

�ୀ /104509 58 189 442ଲ"#ୀ େଚୗହାନ .ା ନେରଶ େଚୗହାନ OR/12/089/308340

ପ ୁ /104510 69 189 443ସି ଏm ଭା@ର ପାତ� ପି ସି ଏm ଆନ7 ରାଓ ZUX0455360

ପ ୁ /104511 46 189 444ସି ଏm ରୁପକ ପାତ� ପି ସି ଏm ଭା@ର ପାତ� ZUX0626689

�ୀ /109512 70 189 445ଡି ଲଳିତା .ା ମନମଥ OR/12/089/308391

ପ ୁ /109513 27 189 446ସିବା ପDନାୟକ ପି ରାମ ଦାସ ପDନାୟକ ZUX1352319

ପ ୁ /109514 55 189 447ମରୁଲି େମାହନ ପଟନାୟକ ପି ମନମଥ ପଟନାୟକ OR/12/089/308392

�ୀ /109515 45 189 448ଡି େଗୗରୀ ପଟନାୟକ .ା ମରୁଲି ପଟନାୟକ OR/12/089/308393

ପ ୁ /110516 62 189 449ଏ:. ଏJ. ରା�ନାଥନ ପି ଏJ. ନରସିଂହ# ାoାରୀ OR/12/089/308388

�ୀ /110517 55 189 450ଆX. େହମଲତା .ା ଏ:. ଏJ. ରା�ନାଥନ OR/12/089/308389

�ୀ /111518 61 189 451ସଂଯ[ୁା ସାହୁ .ା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ OR/12/089/308381

ପ ୁ /111519 56 189 452ରାେଜ7�  ସାହୁ ପି ଡHରୁ ସାହୁ LSL1378876

ପ ୁ /111520 48 189 453େଗାପାଳ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ LSL1395532

ପ ୁ /111521 45 189 454େକଳୖାସଚ7�  ସାହୁ ପି ପ�ଫଲୁଚ7�  ସାହୁ LSL1380948

�ୀ /111522 45 189 455ମBଲୁତା ସାହୁ .ା ରାେଜ7�  ସାହୁ LSL1378884

ପ ୁ /111523 23 189 456.ାଗତ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାେଜ7�  ସାହୁ ZUX1016997

�ୀ /112524 50 189 457ବାସ'ି ବିCାସ .ା ସପନ ବିCାସ OR/12/089/296229

ପ ୁ /112525 55 189 458ହରିକୃG ପ6ା ପି ଜଗନT ାଥ ପ6ା ZUX0157388

ପ ୁ /112526 73 189 459ନରହରି ରାଉତ ପି ଲ"#ୀଧର ରାଉତ LSL1523067

�ୀ /112527 65 189 460ଶା'ିଲତା ରାଉତ .ା ନରହରି ରାଉତ ZUX0659672

ପ ୁ /112528 65 189 461ହରିହର ସାହୁ ପି ଡHରୁୁ ସାହୁ ZUX0659656

�ୀ /112529 50 189 462ବିGୁପ�ୟା ସାହୁ .ା ହରିହର ସାହୁ OR/12/089/308365

ପ ୁ /112530 50 189 463ପWୂ5ଚ7�  ସାହୁ ପି ଡHରୁୁ ସାହୁ OR/12/089/308366

�ୀ /112531 42 189 464ମBଲୁତା ସାହୁ .ା ପWୂ5 ସାହୁ OR/12/089/308367

ପ ୁ /112532 39 189 465ସଧୁାଂସେୁସଖର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ OR/12/089/308368

�ୀ /112533 39 189 466ମଧମିୁତା ସାହୁ ପି ଆନ7 ସାହୁ LSL1378892

ପ ୁ /112534 38 189 467ସଶୁା' ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ ZUX0659664

ପ ୁ /113535 68 189 468ସମର କମୁାର ଚକ�ବ=5ୀ ପି ହରିp7�  ଚକ�ବ=5ୀ OR/12/089/296784

ପ ୁ /113536 73 189 469ତ�ିେଲାଚନ ପDନାୟକ ପି କୃତିବାସ ପDନାୟକ OR/12/089/308456

ପ ୁ /114537 69 189 470ରାେଜ7�  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/12/089/280740

�ୀ /114538 56 189 471େବଜୖ'ି ସାହୁ .ା ରାେଜ7�  ସାହୁ OR/12/089/280741

�ୀ /118539 46 189 472େକୈକଇ ସାହୁ .ା ବିCନାଥ ସାହୁ OR/12/089/254714

�ୀ /119540 53 189 473େସୗଦାମିନୀ େଦବୀ .ା ମୃତ�Bୁୟ ପ6ା ZUX0157404

ପ ୁ /119541 60 189 474ମୃତ�Bୁୟ ପ6ା ପି ଦାେମାଦର ପ6ା ZUX0157412

ପ ୁ /119542 57 189 475କାଳିଚରଣ ସାବତ ପି ଲ"#ୀକା' ସାବତ LSL1378819

�ୀ /119543 46 189 476ରBିତା ସାବତ .ା କାଳିଚରଣ ସାବତ LSL1513928

ପ ୁ /121544 61 189 477ବିଜୟ କମୁାର ପDନାୟକ ପି ଉମା ମେହCର ପDନାୟକ OR/12/089/230019

�ୀ /121545 57 189 478ପqୁା ମBରିୁ ପDନାୟକ .ା ବିଜୟ କମୁାର ପDନାୟକ OR/12/089/260020

ପ ୁ /122546 67 189 479େକଳୖାଶ ମହା'ି ପି ବ� ହ# ାନ7 ମହା'ି OR/12/089/278285
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�ୀ /122547 61 189 480ପqିୁତା ମହା'ି .ା େକଳୖାଶ ମହା'ି OR/12/089/278286

ପ ୁ /123548 72 189 481ନିଳକ/ ମହା'ି ପି ଆଦି ନାରାୟଣ ମହା'ି OR/12/089/264009

�ୀ /123549 68 189 482ରାେଜCରି ମହା'ି .ା ନିଳକ/ ମହା'ି OR/12/089/264010

ପ ୁ /125550 63 189 483ସଶିୁଳ ନାୟକ ପି ହରିp7�  ନାୟକ OR/12/089/252221

�ୀ /125551 55 189 484ସ#ିତା ନାୟକ .ା ସଶିୁଳ ନାୟକ OR/12/089/252222

�ୀ /125552 35 189 485ଈCରୀ ନାୟକ .ା ରବି7�  ନାୟକ ZUX0455287

�ୀ /125553 34 189 486େକୗଶଲ�ା ନାୟକ .ା ପWୂ5 ନାୟକ ZUX0455618

�ୀ /125554 31 189 487ସନିୁତା ନାୟକ .ା ପଦ# ନ ନାୟକ ZUX0455402

ପ ୁ /125555 30 189 488କୃG ଚ7�  ନାୟକ ପି ଲ"#ଣ ନାୟକ ZUX0455535

ପ ୁ /126556 57 189 489ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗଣପତି ସାହୁ OR/13/088/014027

�ୀ /126557 52 189 490ମBଲୁତା ସାହୁ .ା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ OR/13/088/014028

�ୀ /127558 30 189 491ସTିତାBଳୀ ମହା'ି ପି ନାରାୟଣ ପ�ସାଦ ମହା'ି ZUX0455691

ପ ୁ /127559 28 189 492ସରୁଜ କମୁାର ମହା'ି ପି ନାରାୟଣ ପ�ସାଦ ମହା'ି ZUX0455683

ପ ୁ /127560 58 189 493ନାରାୟଣ ପ�ସାଦ ମହା'ି ପି େଗାବU5 ନ ମହା'ି OR/12/085/288973

�ୀ /127561 52 189 494ସବିତାBଳି ମହା'ି .ା ନାରାୟଣ ପ�ସାଦ ମହା'ି OR/12/085/288974

�ୀ /128562 32 189 495ୟୁ ଭାରଲକମି .ା ୟୁ ରାଘବ ZUX0696468

ପ ୁ /128563 35 189 496ୟୁ ରାଘବ ରାଓ ପି ୟୁ ସୀତାରମ LSL2393015

ପ ୁ /129564 64 189 497ପି ରତT ା କମୁାର ପି ପି ପଭାପତି ରାଓ OR/12/089/264300

�ୀ /129565 60 189 498ପି .ପTା .ା ପି ଭି ରତT  କମୁାର OR/12/089/264301

ପ ୁ /129566 39 189 499ପି ନବୀନ କମୁାର ପି ପି ରତନ କମୁାର ZUX0209874

�ୀ /129567 37 189 500ପି େଶୖଳଜା  ପି ପି ରତନ କମୁାର ZUX0209866

�ୀ /129568 36 189 501ବି ପଦ# ାବତୀ .ା ବି େମାହନ ରାଓ ZUX0209882

ପ ୁ /129569 66 189 502େମାହନ ରାଓ ବJଵ ପି ବି ଲାଡା ପାତ�  ZUX0209890

�ୀ /129570 24 189 503ଇ7ୁ ବାIେୱା ମା ପଦ# ାବତୀ ବାIେୱା ZUX1227313

�ୀ /130571 62 189 504ଡି. ଇ7ିରା .ା ଆଇ. ଭରଗିସ LSL1395219

ପ ୁ /131572 69 189 505ପ�େମାଦ ସାହାଣି ପି ଭବାନି ଶ*ର ସାହାଣି ZUX0659680

�ୀ /131573 57 189 506ପ�ତିଭା ସାହାଣି .ା ପ�େମାଦ ସାହାଣି OR/13/088/210647

�ୀ /132574 39 189 507ସି.ଏଚ.ଭାଗ�ଲତା ପାତ� ପି ସି.ଏଚ.କେୁରସ ପାତ� ZUX0157479

�ୀ /133575 55 189 508େମନ କାYା .ା ଡି. ସଯୂ�5 େମୗଳି ZUX0291336

ପ ୁ /133576 41 189 509ସନିୁଲ ପଟନାୟକ ପି ଆର.ଗ�ାଧର ପଟନାୟକ LSL1468412

ପ ୁ /133577 39 189 510ମେନାଜ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଡି. ସଯୂ�5 େମୗଳି LSL1468602

ପ ୁ /135578 65 189 511ଏସ ସିମାMଳମ ପି ଏସ କ�ିGାମ=ୁ> OR/12/089/245013

�ୀ /135579 56 189 512ଏସ ଉମା .ା ଏସ ସିମାMଳମ OR/12/089/245014

ପ ୁ /135580 45 189 513ନିରଞନ ପ6ା - କିରଣ କମୁାର ପ6ା ZUX1097591

ପ ୁ /136581 42 189 514ମାନସରBନ ପାଢୀ ପି େକୖଳାସ ପାଢୀ ZUX0209668

ପ ୁ /137582 60 189 515ରବି7�  କମୁାର ପାଢି ପି ନିରBନ ପାଢି OR/12/089/188297

�ୀ /137583 55 189 516ପ�ମିଳା କମୁାରୀ ପାଢି .ା ରବି7�  କମୁାର ପାଢି OR/12/089/188298

ପ ୁ /138584 62 189 517ହରି ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ LSL1395631

�ୀ /138585 50 189 518ରତT ମଣି ନାୟକ .ା ହରି ନାୟକ LSL1395623

ପ ୁ /138586 38 189 519ସଚିଦା ନ7 ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ LSL1395599

�ୀ /138587 31 189 520େଦବି ନାୟକ .ା ସଚୀଦା ନଦ�  ନାୟକ ZUX0696856

�ୀ /139588 53 189 521ଭି. ସତ�ବତି .ା ଭି ଭି ସତ�ନାରାୟଣ ମ=ୁ> LSL1395615

ପ ୁ /139589 64 189 522ଭି ଭି ସତ�ନାରାୟଣ ମ=ୁ> ପି ଭି ରାମା ରାଓ LSL1395607

�ୀ /139590 40 189 523ପqୁଲତା ନାୟକ .ା ଗQୁ ନାୟକ LSL2390011

ପ ୁ /139591 40 189 524ଗQୁ ନାୟକ ପି ଅଜୁ5 ନ ନାୟକ OR/12/089/308568

ପ ୁ /140592 74 189 525ପି େକଶବ ମ=ୁ> ପି ପି ରାମ ମ=ୁ> OR/12/089/253062

�ୀ /140593 60 189 526ପି ଜଗେଦCରି .ା ପି େକଶବ ମ=ୁ> OR/12/089/253061

ପ ୁ /140594 48 189 527ପି େହମଚ7�  ରାଓ ପି ପି େକଶବ ମ=ୁ> LSL1381334

ପ ୁ /141595 60 189 528ସେୁରଶ ଚ7�  ସତପଥି ପି ଦାେମାଦର ସତପଥି LSL1395102

�ୀ /141596 55 189 529ଶା'ିଲତା ଶତପଥି .ା ସେୁରଶ ଚ7�  ଶତପଥି LSL1395094

ପ ୁ /142597 60 189 530ରେମଶ ଚ7�  ରାଉତ ପି କୃପାସିbୁ ରାଉତ ZUX0659698

�ୀ /143598 66 189 531ରାମଲ"#ି ପDନାୟକ .ା ନୃସିଂହ ନାଥ ପDନାୟକ ZUX0157487

ପ ୁ /143599 80 189 532ନରସିଂହ ନାଥ ପDନାୟକ ପି େବୖGବ ଚରଣ ପDନାୟକ OR/12/089/256616

ପ ୁ /144600 44 189 533ଏନ ଚ7�  େଶଖର ପି ଏନ ଜଗନT ାଥ ରାଓ ZUX0157511

�ୀ /144601 44 189 534ଏ:. ସତ�ବତୀ .ା ଏ:. େଭେ*ଟ ଗିରି ZUX0157503

ପ ୁ /144602 48 189 535ଏ:. େଭେ*ଟ ଗିରି ପି ଏ:. ଜଗନT ାଥ ରାଓ ZUX0157495

ପ ୁ /145603 67 189 536ପି ରାମକୃG ରାଓ ପି େଗାବି7 ରାଜୁ ରାଓ OR/12/089/272623

�ୀ /145604 58 189 537ପି ଉମାମେହCରି ରାଓ .ା ପି ରାମକୃGି ରାଓ OR/12/089/272624

ପ ୁ /146605 40 189 538ଏମ ବିଦ�ା ସାଗର ପି ଏମ ଭି ରାବଣା ରାଓ ZUX0659722

ପ ୁ /146606 39 189 539ଏମ କା'ି ସାଗର ପି ଏମ ଭି ରାବଣା ରାଓ ZUX0659730

�ୀ /146607 59 189 540ଏମ ରାଧା େଦବି .ା ଏମ ଭି ରାବଣା ରାଓ OR/12/089/264298

ପ ୁ /146608 62 189 541େଗାପିନାଥ ପାଢୀ ପି ଅl ୁ5ନ ପାଢୀ ZUX0659706
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�ୀ /146609 55 189 542କିରଣବାଳା ପାଢୀ .ା େଗାପିନାଥ ପାଢୀ ZUX0659714

ପ ୁ /146610 69 189 543ଏମ ଭି ରାମନା ରାଓ ପି େଭେ*ଟ ରାଓ OR/12/089/264297

�ୀ /148611 63 189 544ବିଜୟଗଉରି ପଟନାୟକ .ା େଗାପାଳକୃG ପଟନାୟକ OR/12/089/308465

ପ ୁ /148612 38 189 545ଆଶିଷକମୁାର ପଟନାୟକ ପି େଗାପାଳକୃG ପଟନାୟକ LSL2385177

�ୀ /148613 39 189 546େରାଜା ପDନାୟକ .ା ଆଶିଷ କମୁାର ପDନାୟକ LSL2385185

ପ ୁ /149614 65 189 547େକ ପ�ତାପ ପି େକ ସ7ୁର ଭାନ LSL2392967

�ୀ /149615 56 189 548େକ ରାମା .ା େକ ପ�ତାପ LSL2392959

ପ ୁ /149616 33 189 549େକ ବିରMି ପି େକ ପ�ତାପ ZUX0209957

�ୀ /149617 51 189 550ତନୁଶ�ୀ ଦାସ .ା ରବୀ7�  ନାଥ ଦାସ ZUX0209965

ପ ୁ /150618 47 189 551ରାେଜଶ ତ�ିପାଠୀ ପି ଶରତ ଚ7�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0157529

�ୀ /150619 21 189 552ଉନT ତି ତ�ିପାଠୀ ପି ରାେଜଶ ତ�ିପାଠୀ ZUX1173830

�ୀ /151620 59 189 553ସB[ୁା େବେହରା .ା ଶିବନାରାୟଣ େବେହରା LSL1469857

�ୀ /152621 56 189 554ଶକ'ୁଳା ପାଢୀ .ା ସବୁାସ ଚ7�  ପାଢୀ OR/12/089/272372

�ୀ /153622 35 189 555ଦିପୀକା କମୁାରୀ ମିଶ� ପି େମାତିଲାଲ ମିଶ� ZUX0157537

ପ ୁ /153623 34 189 556ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ� ପି େମାତିଲାଲ ମିଶ� LSL2385268

�ୀ /153624 31 189 557ପ�ିୟ ଦଶ5ନୀ ମିଶ� .ା ଦୀେନଶ ମିଶ� ZUX0868265

ପ ୁ /153625 35 189 558ଦୀେନଶ କମୁାର ମିଶ� ପି େମାତି ଲାଲ ମିଶ� ZUX0455980

�ୀ /156626 33 189 559ପି ରାଜୀ .ା ପି ସତ�ନାରାୟଣା LSL2390086

�ୀ /157627 36 189 560ବି କଲ�ାଣୀ .ା ବି ସେ'ାଷ LSL2390128

�ୀ /158628 50 189 561ଉମ>ଳା ପାଣି .ା ଦାମେଦାର ପାଣି ZUX0697243

ପ ୁ /158629 27 189 562ଦୂଗO ପ�ସାଦ ପାଣି ପି ଦାମେଦାର ପାଣି ZUX0697250

ପ ୁ /158630 24 189 563େଦବାଶିଷ ପାଣି ପି ଦାେମାଦର ପାଣି ZUX0954131

ପ ୁ /158631 34 189 564ସନୁୀଲ କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି ମେହCର ଷଡ�ୀ ZUX0157552

�ୀ /158632 59 189 565ବାସ'ୀ ଷଡ�ୀ .ା ମେହCର ଷଡ�ୀ ZUX0157545

�ୀ /158633 36 189 566କବିତା କମୁାରୀ ଷଡ�ୀ ପି ମେହCର ଷଡ�ୀ ZUX0157560

�ୀ /159634 37 189 567ପି. ସେରାଜିନୀ ରାଓ ପି ପି. ଚିନT ାରାଓ ZUX0158139

ପ ୁ /159635 34 189 568ପି. ଗQୁାରାଓ ପି ଂପି. ଚିନT ାରାଓ ZUX0158121

ପ ୁ /159636 32 189 569ପି. ଶିବଶ*ର ରାଓ ପି ଂପି. ଚିନT ା ରାଓ ZUX0158147

�ୀ /159637 28 189 570ଗରୁୁବାରୀ ପାଇକ .ା ପି ଶିଵସ:କର ZUX1358837

�ୀ /159638 28 189 571ଗରୁୁବାରୀ ପାଇକ .ା ପି.ଶିବ ଶ*ର ZUX1173939

�ୀ /159639 26 189 572ମମତା ପ�ଦାନ .ା ପା* ୁପ�ଦାନ ZUX0696898

ପ ୁ /159640 51 189 573ଯଦୁନାଥ ପ�ଧାନ ପି ସନ�ାସୀ ପ�ଧାନ ZUX0158170

ପ ୁ /159641 39 189 574ତ�ିନାଥ ପ�ଧାନ ପି ଯଦୁନାଥ ପ�ଧାନ ZUX0455964

ପ ୁ /159642 33 189 575ପି* ୁପ�ଧାନ ପି ଯଦୁନାଥ ପ�ଧାନ ZUX0158113

�ୀ /159643 30 189 576ଝଲି ପ�ଧାନ .ା ତ�ିନାଥ ପ�ଧାନ ZUX0697086

�ୀ /159644 53 189 577ସବିତା କମୁାରୀ ପ�ଧାନୀ .ା ଯଦୁନାଥ ପ�ଧାନୀ ZUX0158188

ପ ୁ /159645 33 189 578ସଦୁାମ ପ�ଧାନୀ ପି ଯଦୁନାଥ ପ�ଧନୀ ZUX0369439

�ୀ /160646 26 189 579େଜ�ାତିମ5ୟୀ ଦାସ ପି ଗ6ିୁଚା ଦାସ ZUX1227065

�ୀ /160647 23 189 580ପ�ୀତିମୟୀ ଦାସ ପି ଗ6ିୁଚା ଦାସ ZUX1227339

ପ ୁ /160648 52 189 581ମଧସୁଦୁନ ମାଝି ପି ନିଳକ/ ମାଝି LSL1379262

�ୀ /160649 41 189 582ହିରାମଣି ମାଝି .ା ମଧସୁଦୁନ ମାଝି LSL1379270

ପ ୁ /160650 26 189 583ଇଳୁପ ୁକମୁାର ମହା'ି ମା ନେଖତ�ମାଳା ପDନାୟକ ZUX1227297

�ୀ /160651 66 189 584ସିତା ନାୟକ .ା େନତ�ାନ7 ନାୟକ OR/12/089/308035

�ୀ /160652 34 189 585ସବୁW5 ପରଜା ମା ପାବ5 ତୀ ପରଜା ZUX0455519

�ୀ /160653 25 189 586ମନୀଷା ପDନାୟକ ପି ଚ7�  ଭାନୁ ପDନାୟକ ZUX1229160

�ୀ /160654 50 189 587ନେ"ତ�ମାଳା ପDନାୟକ ମା ଚ7�ମାେଦବି ପDନାୟକ ZUX0455915

ପ ୁ /160655 29 189 588େକ ଶବିା - ନ"ତ�ମଳା ପDନାୟକ ZUX1227248

ପ ୁ /161656 57 189 589ରବୀ7�ନାଥ ପDନାୟକ ପି େପ�ମାନ7 ପDନାୟକ ZUX0455006

�ୀ /161657 55 189 590ସନିୁତା ପDନାୟକ .ା ରବୀ7�ନାଥ ପDନାୟକ ZUX0455014

ପ ୁ /162658 29 189 591ବିକାଶ େବେହରା ପି ଅନିରୁU େବେହରା ZUX0659748

�ୀ /163659 35 189 592କାଜଲ କୀରଣ େବେହରା ପି ଯାଦବ େବେହରା ZUX0627265

ପ ୁ /163660 73 189 593କି'ାଡ ଚିଟି ପି କି'ାଡ ସାନT ିବାବୁ ZUX0626705

�ୀ /163661 61 189 594େଟକି େଯନାଯା"�ା .ା େଟକି ଗtୁା .ାମି ZUX0626671

ପ ୁ /163662 68 189 595ପ�ସାଦ ରାଓ େମେଚଟି ପି ରାମା ମ=ୂ> େମେଚଟି ZUX0627059

�ୀ /163663 63 189 596ୱାରା ଲ"#ି େମେଚଟି .ା ପ�ସାଦ ରାଓ େମେଚଟି ZUX0627117

ପ ୁ /163664 42 189 597ଗିରିଶ ପ�ସାଦ େମେଚଟି ପି ପ�ସାଦ ରାଓ େମେଚଟି ZUX0627042

ପ ୁ /163665 40 189 598ରେମଶ କମୁାର େମେଚଟି ପି ପ�ସାଦ ରାଓ େମେଚଟି ZUX0627109

ପ ୁ /163666 28 189 599ପିୟୁଷ ପଟନାୟକ ପି ପ�ସନT  କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0627075

ପ ୁ /163667 34 189 600ଅ*ିତ ପଟନାୟକ ପି ପ�ସନT  କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0627067

�ୀ /163668 43 189 601ସି ଏm ରାଣୀ ପାତ� .ା ସି ଏm ରୁପକ ପାତ� ZUX0626697

ପ ୁ /163669 50 189 602ସଧୁାକର ସାହୁ ପି କାHଲୁୁ ସାହୁ ZUX0625806

ପ ୁ /163670 23 189 603ଜଗନT ାଥ ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ ZUX0883900
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ପ ୁ /163671 23 189 604ସିେUCର ସାହୁ ପି ଉମାକା' ସାହୁ ZUX1016526

�ୀ /163672 57 189 605କି'ାଡା ସତ�ବତୀ .ା କି'ାଡା ଚିଟି ZUX0626713

�ୀ /163673 34 189 606ଲିଲି ତ�ିପାଠୀ .ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ପ6ା ZUX0626507

ପ ୁ /169674 52 189 607ମଦଧସୁଦୂନ ମାଝୀ - ହୀରାମଣି ମାଝୀ ZUX1151505

�ୀ /189675 37 189 608ସରୁଭି ସାହୁ .ା ନିରBନ ପ6ା ZUX1213123

�ୀ /621676 40 189 609େଲବାଲା ଜଗଡୀIଵରି େଲବାଲା ଗ- େଲବାଲା େଲାେକଶ ZUX1351543

ପ ୁ /999677 51 189 610ଜଗଦୀଶ ଚ7�  ଦାସ ପି େଗାବି7 ଦାସ ZUX1255801

�ୀ /999678 48 189 611ପଦ# ା ଖୀେଲା .ା ବନମାଳୀ ଖୀେଲା ZUX1255751

ପ ୁ /999679 39 189 612ମଳୟ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ସେୁର7�  ନାଥ ମହାପାତ� ZUX1014661

ପ ୁ /999680 21 189 613େରାହିତ କମୁାର ମାଝୀ ପି ମଧସୁଦୂନ ମାଝୀ ZUX1255702

�ୀ /999681 40 189 614ଏ ମଂଗା ପି ଡିେ◌ଲJଵର ରାଓ ZUX1255694

ପ ୁ /999682 23 189 615ସଦୁଶ5ନ ମଦୂଲୀ ପି ଡHରୁ ମଦୂଲୀ ZUX1255793

�ୀ /999683 23 189 616ରାନୁ ମଦୂଲୀ ପି ସନ�ାସୀ ମଦୂଲୀ ZUX1255686

�ୀ /999684 20 189 617ସବିତା ମଦୂଲୀ ପି ଡHରୁୁ ମଦୂଲୀ ZUX1255645

ପ ୁ /999685 22 189 618ଉ=ରକବଟା ନବୀନା ପି ଉ=ରକବଟା ସିତାବାବୂ ZUX1255728

�ୀ /999686 45 189 619ପପୁଅଲା ନାଗମଣି .ା ପପୁଅଲା ବିIଵନାଥ ZUX1255710

�ୀ /999687 41 189 620ବୃ7ା ନାୟକ ପି ସନୁାଧର ମାଝୀ ZUX1255744

�ୀ /999688 21 189 621ସଭୁଦ� ା ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX1255785

ପ ୁ /999689 36 189 622ଚଇତ କମୁାର ପ6ା ପି ରବି7�  କମୁାର ପାଢି ZUX1184621

ପ ୁ /999690 32 189 623ସଯୂ�5ନାରାୟଣ ପ6ା ପି ରାମଚ7�  ପ6ା ZUX1247659

�ୀ /999691 22 189 624ଝୁମରୁୀ ପରଜା ପି େକଶବ ପରଜା ZUX1255777

�ୀ /999692 48 189 625ସନିୁତା ରାଣୀ ପୃvି - ପ�ଦୀପ କମୁାର ପୃvି ZUX1214121

�ୀ /999693 28 189 626େଗୗରୀ ରାଣା .ା ଗଂଗାଧର ନାୟକ ZUX1255769

�ୀ /999694 32 189 627ସନିୁତା କମୁାରୀ ଶତପଥୀ .ା ମଳୟ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX1014679

�ୀ /999695 30 189 628ଅମ�ୀତା ଶତପଥୀ ପି ସେୁରଶ ଚ7�  ଶତପଥୀ ZUX1255652

�ୀ /00696 34 189 629ଉମା ନାଇକ ପି ଦୁଲଭ ନାଇକ ZUX0456038

�ୀ /00697 23 189 630ଅଚ5ନା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅIଵିନୀ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1238120

ପ ୁ /1698 70 189 631ବ� ଜବbୁ େବେହରା ପି ଅଗାଧ ୁେବେହରା OR/12/007/122555

�ୀ /1699 44 189 632ସବୁାସିନି ନାୟକ .ା ଗେୁQCର ନାୟକ LSL2392983

ପ ୁ /1700 23 189 633ଗଗନ ସାହୁ - ବିIଵନାଥ ଜାନି ZUX1151224

ପ ୁ /02701 37 189 634ଅଜୟ ଶମO ପି ବଳେଦବ ଶମO ZUX0883942

�ୀ /02702 30 189 635ସରିତା ଶମO .ା ଅଜୟ ଶମO ZUX0883959

�ୀ /2703 27 189 636ଭାରତି ପରଜା .ା ରମାI ପରଜା ZUX0696336

ପ ୁ /2704 70 189 637ଜି.ରାମ ଶମO ପି ଜି.ସବୁ� ମଣ�ମ ଶମO LSL2446219

ପ ୁ /2705 37 189 638ଅଜୟ ଶମO ପି ବଳେଦବ ଶମO ZUX0883975

�ୀ /2706 30 189 639ସରିତା ଶମO .ା ଅଜୟ ଶମO ZUX0883967

ପ ୁ /3707 70 189 640ବି ଗେଣଷ . ପି ସତ�ନାରାୟଣ . OR/12/089/308421

�ୀ /3708 60 189 641ବି ଉମା . .ା ଗେଣଷ . OR/12/089/308422

ପ ୁ /3709 45 189 642ତୁଳସି ପ�ସାଦ . ପି ଗେଣଷ . OR/12/089/308423

ପ ୁ /3710 50 189 643ଦିବ�ରBନ ପାଢୀ ପି େକଳୖାସଚ7�  ପାଢୀ LSL1452440

�ୀ /4711 50 189 644େକ.ବିଜୟଲ"#ୀ .ା େକ.ଚ7�େଶଖର OR/12/089/280143

�ୀ /4712 80 189 645େକ.ରାବାଣାYା ଆଚାରୀ .ା େକ.ବି ଆଚାରୀ LSL1377431

�ୀ /4713 33 189 646ସମୁନ ଦାଶ .ା ଦିବ� ରBନ ପାଢୀ ZUX1016559

�ୀ /4714 70 189 647ଇ7ୁମତି ପDନାୟକ .ା ତ�ିେଲାଚନ ପDନାୟକ OR/12/089/308457

ପ ୁ /5715 65 189 648ଆଇ ରାଜାରାଓ . ପି ଆଇ ନାରାୟଣ .ାମି . OR/12/089/308563

�ୀ /5716 55 189 649ଆଇ. ଉମାେଦବୀ .ା ରାଜାରାଓ OR/12/089/308564

ପ ୁ /7717 53 189 650.େପTCର ଦାସ ପି ପ�ହଲ\ ାଦ ଦାସ LSL1395169

ପ ୁ /7718 39 189 651ସବୁାସ ଚ7�  ଦାସ ପି ସେୁର7�  ନାଥ ଦାସ LSL1395177

ପ ୁ /8719 88 189 652ଶ ିଏଚ ଜଗନT ାଥ ରାଓ ପି ନରସିଂହ ରାଓ OR/12/089/308442

ପ ୁ /9720 75 189 653ବ� େଜ7�  େମାହନ ମହାପାତ� ପି ସଯୂ�5ନାରାୟଣ ମହାପାତ� LSL2389872

�ୀ /10721 40 189 654ରଜନୀ ପାତ� .ା ରାେଜ7�  ପାତ� OR/12/089/308635

ପ ୁ /11722 60 189 655ଉନT ା ବାରିକ ପି ଉନT ା ଆପାନା OR/12/089/232570

�ୀ /11723 57 189 656ଉନT ା ସରୁୁଣ .ା ଉନT ା ବାରିକ OR/12/089/232571

�ୀ /12724 47 189 657ଧନମତୀ ନାୟକ .ା କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ZUX1014646

ପ ୁ /12725 60 189 658ଡି ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ସନ�ାସି ରାଓ OR/12/089/248273

ପ ୁ /13726 67 189 659ବଳରାମ ନାୟକ ପି ଜଗନT ାଥ ନାୟକ OR/12/089/308430

�ୀ /13727 60 189 660ଖିରମଣି ନାୟକ .ା ବଳରାମ ନାୟକ OR/12/089/308431

ପ ୁ /13728 43 189 661ରେମଶ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ LSL1395540

ପ ୁ /13729 42 189 662ହେରକୃG ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ LSL1379577

ପ ୁ /13730 40 189 663ସିମାMଳ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ OR/12/089/308432

ପ ୁ /13731 39 189 664ନୀଳକେ/Cର ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ LSL1379411

ପ ୁ /14732 58 189 665ବଳରାମ ପ6ା ପି ରଘନୁାଥ ପ6ା OR/12/089/308437
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�ୀ /14733 54 189 666ଝୁନୁ ପ6ା .ା ବଳରାମ ପ6ା OR/12/089/308651

�ୀ /15734 51 189 667ସ#ିତା ନାୟକ .ା େଦେବ7�  ନାୟକ ZUX0760546

�ୀ /17735 88 189 668ତିଳେ=ାମା ପDନାୟକ - େକଳୖାସ ଚ7�  ପDନାୟକ ZUX1344993

�ୀ /17736 58 189 669ସର.ତୀ ପDନାୟକ .ା େକୖଳାଶ ପDନାୟକ OR/12/089/308590

�ୀ /17737 55 189 670ପqୁାBଳି ପDନାୟକ .ା େଦେବ7�  ପDନାୟକ OR/12/089/308593

�ୀ /17738 45 189 671ସଜୁାତା ପDନାୟକ .ା ସେୁର7�  ପDନାୟକ OR/12/089/308592

�ୀ /18739 41 189 672ଉମ>ଳା ଦାସ .ା ବିପିନ ଦାସ OR/12/089/308224

�ୀ /18740 29 189 673ବନଜାବାଶିନି ଦାସ ପି ବିପି: ଦାସ ZUX0696286

ପ ୁ /19741 52 189 674ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ପ6ା ପି ରଘନୁାଥ ପ6ା ZUX0157172

�ୀ /19742 42 189 675େରଣ ୁପ6ା .ା ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ପ6ା ZUX0157180

ପ ୁ /20743 68 189 676ଇCରପ�ସାଦ ଭୁପତି ପି େଗାପାଳ ଭୁପତି OR/12/089/308419

�ୀ /20744 54 189 677ଲିଲାରାଣି ଭୁପତି .ା ଇCରପ�ସାଦ ଭୁପତି OR/12/089/308420

ପ ୁ /20745 38 189 678ସେ'ାଷପ�ସାଦ ଭୂପତି ପି ଇ.ପି. ଭୂପତି OR/12/089/308648

ପ ୁ /21746 81 189 679ରାଜ େଗାପାଳ ପDନାୟକ ପି ଏR.ଏ:. ପDନାୟକ LSL1395516

�ୀ /23747 59 189 680ରାେଜCରି ଆଚାଯ�5 .ା କାଳିଚରଣ ଆଚାଯ�5 LSL2393023

ପ ୁ /23748 42 189 681ସେରାଜ ପଟନାୟକ ପି ଏ. ରାଜୁ ପଟନାୟକ LSL1395136

ପ ୁ /23749 63 189 682କାଳି ଚରଣ ଷଢ�ି ପି ଗଦାଧର ଷଢ�ି OR/12/085/244903

ପ ୁ /23750 39 189 683ଅଭିଜିତ ଷଢ�ି ପି କାଳିଚରଣ ଷଢ�ି ZUX0157198

ପ ୁ /24751 52 189 684ଉେପ7�ନାଥ ଦାସ ପି ଉଦୟ ଦାସ OR/12/089/308489

�ୀ /24752 47 189 685ସପୁ�ଭା ଦାସ .ା ଉେପ7�  ଦାସ OR/12/089/308490

ପ ୁ /24753 37 189 686ନେର7�ନାଥ ଦାଶ ପି ଉେପ7�ନାଥ ଦାଶ LSL1452374

ପ ୁ /25754 83 189 687ଏ ବି ମ=ୁ> ପି ଏ ଆପଲୁ .ାମି OR/12/089/258559

�ୀ /25755 76 189 688ଏ ଲ"#ି .ା ଏ ବି ମ=ୁ> OR/12/089/258560

�ୀ /25756 43 189 689ଉମାରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ .ା କିେଶାର କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX1053180

ପ ୁ /26757 54 189 690ବି ବାବୁଜୀ ପDନାୟକ ପି ବି ସରିୁ ପ�କାସ ରାଓ LSL1378140

�ୀ /28758 46 189 691ଏସ ଶଚି େଦବି .ା ଏସ ନାଗଭୁଷଣ ରାଓ OR/12/089/308435

�ୀ /28759 43 189 692ଏସ.ଏସ.ଏନ. ନିଳିମା ପି ଏସ ନାଗଭୁଷଣ ରାଓ LSL1394998

ପ ୁ /28760 38 189 693ଏସ ପ�ବିଣ କମୁାର ପି ଏସ ନାଗଭୁଷଣ ରାଓ OR/12/089/308436

ପ ୁ /28761 65 189 694ଏସ ନାଗଭୁଷଣ ରାଓ ପି ଏସ ଗରୁୁମ=ୂ> OR/12/089/308434

ପ ୁ /29762 57 189 695ବିCନାଥ ପDନାୟକ ପି କୃ=ିବାସ ପDନାୟକ OR/12/089/308617

�ୀ /30763 73 189 696ଉମ>ଳା େବେହରା .ା ଶ�ୀବw େବେହରା OR/12/089/308469

ପ ୁ /30764 46 189 697ଶିବପ�ସାଦ େବେହରା ପି ଶ�ୀବw େବେହରା OR/12/089/308471

ପ ୁ /30765 42 189 698ବିGୁପ�ସାଦ େବେହରା ପି ଶ�ୀବw େବେହରା OR/12/089/308473

�ୀ /31766 47 189 699ଝରଣା ମ�ାଲି .ା ସନପତି OR/12/089/308475

�ୀ /32767 73 189 700େସାଭାବତୀ ଦାସ .ା ପଶ ୁ5ରାମ ଦାସ OR/12/089/308639

�ୀ /34768 43 189 701ଗୀତାରାଣି ସାବତ .ା ତାରାକା' ସାବତ LSL2392975

�ୀ /34769 26 189 702ଗାୟତ�ୀ ସାହୁ ମା ରାଧିକା ସାହୁ ZUX1212968

�ୀ /36770 63 189 703ସାବରା ଖାତୁନ .ା ମହYଦ ମଶୁ>ଦ LSL1395011

�ୀ /37771 64 189 704ସେରାଜ ସବରୱାଲ .ା ଓମ ପ�କାଶ ସବରୱାଲ ZUX1237585

ପ ୁ /37772 69 189 705ଓମ ପ�କାଶ ସବରୱାଲ ପି ଜେଗ7�  ସବରୱାଲ ZUX1237593

ପ ୁ /38773 56 189 706କିେଶାର େଗୗଡ ପି ଦ6ାସି େଗୗଡ OR/12/089/308111

ପ ୁ /39774 59 189 707ବସ' କମୁାର ପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପାତ� OR/12/089/260156

�ୀ /39775 49 189 708ପqୁଲତା ପାତ� .ା ବସ' କମୁାର ପାତ� OR/12/089/260157

ପ ୁ /40776 59 189 709ପସ ୁ5ରାମ ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ OR/12/089/260159

�ୀ /41777 38 189 710ସଂଯ[ୁା ପାଢୀ ପି ସରତଚ7�  ପାଢୀ OR/12/089/308585

ପ ୁ /42778 68 189 711ଏସ ଭୁଲକରାଓ . ପି େପଦାବାଇ . OR/12/089/226282

�ୀ /42779 58 189 712ଏସ ଲ"#ୀ . .ା ଭୁଲକ . OR/12/089/226283

�ୀ /43780 58 189 713�यो�सना पटनायक .ା गणे�वर पटनायक पटनायक ZUX1340819

ପ ୁ /43781 64 189 714गणे�वर पटनायक पटनायक ପି च�ंशेखर बेहेरा बेहेरा ZUX1340801

ପ ୁ /44782 69 189 715ଆର ଗ�ାଧର ପଟନାୟକ ପି ଆର ଟି ଭି ଆର ପଟନାୟକ OR/12/089/300181

�ୀ /44783 65 189 716ପ�ମିଳା ପଟନାୟକ .ା ଆର ଗ�ାଧର ପଟନାୟକ OR/12/089/300182

ପ ୁ /45784 48 189 717ଅନାମ ସାହୁ ପି ସକୁଟୁା ସାହୁ ZUX0158691

ପ ୁ /46785 40 189 718ବିଭାବସ ୁନାେଗଶ ପି ଯାଦବ ସବୁୁUି LSL1380625

ପ ୁ /46786 63 189 719ଯାଦବ ସବୁୁUି ପି ଧନପତି ସବୁୁUି OR/12/089/308566

�ୀ /46787 50 189 720ଶା'ିଲତା ସବୁୁUି .ା ଯାଦବ ସବୁୁUି OR/12/089/308567

ପ ୁ /48788 68 189 721ସିମାMଳ େବେହରା ପି ବୃ7ାବନ େବେହରା OR/12/089/308369

�ୀ /48789 60 189 722ସବୁାସିନୀ େବେହରା .ା ସିମାMଳ େବେହରା OR/12/089/308370

�ୀ /49790 52 189 723କମୁଦିୁନୀ ମାଝୀ .ା ତ�ୀନାଥ ମାଝୀ OR/12/089/308644

ପ ୁ /50791 65 189 724ପ�ସା'କମୁାର ମିଶ� ପି ନିଳକ/ ମିଶ� ZUX1256239

�ୀ /50792 57 189 725େସୗଦାମିନି ପାDେଯାଶି .ା ପ�ସା' କମୁାର ମିଶ� ZUX1256247

�ୀ /50793 75 189 726ଏR.ଜଳଦାଖି ପଟନାୟକ .ା ଏR.ରାଜେଗାପାଳ ପଟନାୟକ LSL2390029

�ୀ /50794 46 189 727ପଦ# ଜା ପଟନାୟକ .ା ଅେଶାକ କମୁାର ପଟନାୟକ LSL2391795

13 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ* .ା"ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /50795 42 189 728େଭେ*ଟ ଲ"#ୀ ପଟନାୟକ .ା ସନିୁଲ କମୁାର ପଟନାୟକ LSL1395490

ପ ୁ /50796 38 189 729ବାଲାଜି ପDନାୟକ ପି ଏମ ରାଜ େଗାପାଳ ପDନାୟକ LSL2391712

ପ ୁ /50797 68 189 730ବଗିଲା ଆପାଲା ରାଜୁ ପି ବଗିଲା ସିତାରାମ ପDନାୟକ ZUX0157206

�ୀ /51798 63 189 731ସfଦ େଜନା .ା ନଟବର େଜନା LSL1395557

ପ ୁ /51799 60 189 732ନଟବର େଜନା ପି ବାସେୁଦବ େଜନା ZUX0660050

�ୀ /51800 38 189 733.ାତି ପDନାୟକ ପି ଏ ଆପଲ ରାଜୁ LSL2390045

�ୀ /53801 49 189 734ଚ7� ମା ମଦୁୁଲି .ା ହରିହର ମଦୁୁଲି LSL1427525

ପ ୁ /53802 64 189 735ଆତ# ାରାମ ପରିଛା ପି କିେଶାର ପରିଛା OR/12/089/308513

�ୀ /53803 56 189 736ଅନିତା ପରିଛା .ା ଆତ# ାରାମ ପରିଛା OR/12/089/308514

ପ ୁ /54804 52 189 737ଅCିନୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଗାବି7 ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0660043

�ୀ /54805 51 189 738ସଶିୁଳା ପାଣିଗ�ାହୀ .ା ଅCନୀ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1380898

�ୀ /55806 58 189 739ଏନ ସେରାଜିନୀ . .ା ରାମାରାଓ . OR/12/089/308642

�ୀ /55807 55 189 740ସ7ୁରୀ େସାନି . .ା ଲୁନକରନ . OR/12/089/308624

ପ ୁ /55808 41 189 741ପି ରବିଶ*ର . ପି ସ�ାମାଶିବ ରାଓ OR/12/089/308628

�ୀ /55809 41 189 742ପି ଗିରିଜା . .ା ପି ସ�ା�ାଶିବା ରାଓ OR/12/089/308627

ପ ୁ /55810 43 189 743ରାେଜଶ କମୁାର ମାଝି ପି ତ�ିନାଥ ମାଝି LSL1395086

ପ ୁ /55811 39 189 744ମେନାଜକମୁାର ନାୟକ ପି େଗୗରହରି ନାୟକ OR/12/089/308630

ପ ୁ /55812 53 189 745ସେୁର7�  ପDନାୟକ ପି ଶିବରାମ ପDନାୟକ OR/12/089/308557

ପ ୁ /56813 38 189 746ଗ�ାଧର ନାୟକ ପି ସଦାଶିବ ନାୟକ OR/12/089/308569

�ୀ /58814 60 189 747ଛାୟା ଦେଳଇ .ା ମାଧବ ଦେଳଇ OR/12/089/308193

ପ ୁ /60815 51 189 748ରBିତ ମହା'ି ପି େକଳୖାସ ଚ7�  ମହା'ି LSL1452382

ପ ୁ /61816 44 189 749ଏ:. ଜଗଦୀଶ ରାଓ ପି ଏ: ଆେBନିଲୁ ... LSL1395235

ପ ୁ /62817 45 189 750ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପ6ା ପି ଅଭିମନ� ୁପ6ା LSL2385375

ପ ୁ /63818 43 189 751ଅରବି7 କମୁାର େବେହରା ପି ଶିବ ନାରାୟଣ େବେହରା LSL1395060

�ୀ /64819 57 189 752ପqୁଲତା ତ�ିପାଠି .ା ୟୁ. ସି. ତ�ିପାଠି LSL1380955

ପ ୁ /65820 61 189 753ଅଖୀଳ ଚ7�  ପାଢୀ ପି େଗାପିନାଥ ପାଢୀ LSL1452390

ପ ୁ /66821 54 189 754ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି କାଶିନାଥ ନାୟକ LSL1452358

�ୀ /66822 46 189 755କମୁଦିୁନି ନାୟକ .ା ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ LSL1452366

ପ ୁ /67823 59 189 756ଅଜୁ5 ନ ଦୁଗO ପି କମୁାର ଦୁଗO ZUX0158097

�ୀ /67824 53 189 757କା'ି ଦୁଗO .ା ଅଜୁ5 ନ ଦୁଗO ZUX0158105

�ୀ /67825 33 189 758କବିତା ଦୁଗO ପି ଅଜୁ5 ନ ଦୁଗO ZUX0158089

�ୀ /70826 22 189 759େଜ�ାସTା େବେହରା .ା ସା'ୁନୁ େବେହରା ZUX1217488

ପ ୁ /135827 34 189 760ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ସାହୁ ZUX0696930

ପ ୁ /160828 58 189 761ଚ7�  ଭାନୁ ପDନାୟକ ପି ଏନ.ବି. ପDନାୟକ ZUX1228071

ପ ୁ /999829 46 189 762ଡି ଶ�ୀନୁ ପି ଡି ସରିୁ ନାରାୟଣା LSL1464155

ପ ୁ /999830 20 189 763ଅଭିଳାଶ ଦାଶ ପି ମେହଶ ଚ7�  ଦାଶ ZUX1277094

�ୀ /999831 47 189 764ପqୁାBଳି ପ6ା .ା ମେହଶ ଚ7�  ଦାଶ ZUX1272616

�ୀ /999832 25 189 765ମମତା ପ6ା ପି ନୀଲକାx ପ6ା ZUX1255678

ପ ୁ /999833 20 189 766ସେୁରଶ ପ6ା ପି ନୀଲକାx ପ6ା ZUX1255660

ପ ୁ /999834 42 189 767ଏନ.ରେମଶ ପାତୃଡୁ ପି ଏନ.େମାହନ ରାଓ ZUX0953992

ପ ୁ /999835 54 189 768ପ�ଦୀପ କମୁାର ପୃvି ପି ତ�ିନାଥ ପୃvି ZUX1213214

ପ ୁ /999836 66 189 769ଏନ େମାହନ ରାଓ ପି ଏନ.ସି. ପାତ�ଡୁ ZUX0953984

�ୀ /999837 42 189 770ବି. େହମଲତା ସାହୁ .ା ରାମ ଶ*ର ସାହୁ ZUX0707190

ପ ୁ /92838 44 189 771ସଂେତାଷ େବେହରା େବେହରା ପି ନିରBନ େବେହରା ZUX1405000

ପ ୁ /839 29 190 1ଆଦିyଯ ନାୟକ ପି େନତ�ା ନ7ା ନାୟକ ZUX1059484

ପ ୁ /0840 71 190 2ବି କରୁମା ରାଓ ପି ବି ଚ7� ାୟ ZUX1357037

ପ ୁ /0841 42 190 3ବି ରେମଶ ପି ବି କରୁମା ରାଓ ZUX1356997

�ୀ /0842 33 190 4ବି ସେ'ାସୀ .ା ବି ରେମଶ ZUX1357003

�ୀ /0843 66 190 5ବି ସyଯବତୀ .ା ବି କରୁମା ରାଓ ZUX1357011

ପ ୁ /00844 58 190 6ମେହଶ ଚଂଦ�  ଦାଶ ପି ଲାେଥ େଗାଵିେ7ା ଦାଶ ZUX1340835

ଅ /00845 57 190 7ସନ5 ଭା ଦାଶ .ା ପଦ# ନ ସାହୁ ZUX0696674

ପ ୁ /00846 22 190 8ଆଶୀଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ମେହଶ ଚଂଦ�  ଦାଶ ZUX1315654

ପ ୁ /00847 41 190 9ଏJ େକ ନାଗନ ମା ଏJ େକ ସଭୁାନି ZUX0696690

�ୀ /00848 33 190 10ଭି ନିଖିଲ .ା ଏମ ଚିତିବାବୁ ZUX1343805

�ୀ /00849 42 190 11ଶଭୁଶ�ୀ ପାଢି .ା ପWୂଚ7�  ସାହୁ ZUX0696161

�ୀ /00850 40 190 12ମଞୁଶ�ୀ ପାଢି .ା ମେନାଜ କମୁାର ଖାେଡ�ା ZUX0696153

�ୀ /00851 38 190 13ଜଯଶ�ି ପାଢି ପି ତ� ାନାଥ ପାଢି ZUX0696146

�ୀ /00852 48 190 14ଏJ ସନିୁଲା ପଟନାୟକ .ା ଶ�ୀଧର ପଟନାୟକ ZUX0696575

ପ ୁ /00853 43 190 15ବzଗମ ସାଈ ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ବାଗମ େଵ:େକଟ ରାଵନା ZUX1321009

ପ ୁ /00854 70 190 16ଏସ. ତିରୁପତି ପDନାଯକ ପି ଏସ. ଶ�ିରାମଲୁୁ ପDନାଯକ ZUX0696203

�ୀ /00855 65 190 17ଏJ.ମଣି ପDନାଯକ .ା ଏJ. ତିରୁପତି ପDନାଯକ ZUX0696237

ପ ୁ /00856 46 190 18ଶ�ୀଧର ପDନାୟକ ପି ଜଗଦିଶ ପDନାୟକ ZUX0696658

14 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ* .ା"ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /00857 22 190 19ସନିୁତା ପ�ଧାନୀ .ା ସେ'ାଷ କମୁାର ପ�ଧାନୀ ZUX1349828

�ୀ /00858 29 190 20ଜି ପଜୁା .ା ଜି ପ�ସାଦ ZUX0696948

ପ ୁ /00859 54 190 21ରବିଦ�  ସାହା ପି ଦେରାଗା ସାହା ZUX0696682

ପ ୁ /00860 37 190 22ପWୁଚ7�  ସାହୁ ମା ବୃ7ାବନ ସାହୁ ZUX0696179

ପ ୁ /00861 26 190 23ସି.ଏଚ ଶନିୁଲ ପି ସି.ଏଚ ଆପାଲାରାଜୁ ZUX0696633

ପ ୁ /00862 56 190 24ଗରିେମଲା ଶ�ୀରାମ ପି ଗରିେମଲା ଜଗନ େମାହନ ରାଓ LSL2385326

ପ ୁ /00863 39 190 25ଏJ େକ ଥାେନସା ପି ଏJ େକ ସବୁାନି ZUX0696807

ପ ୁ /000864 38 190 26ଚ7�  େଶଖର ପDନାୟକ ପି ପରିଛା ପDନାୟକ ZUX0869735

�ୀ /000865 24 190 27େରାଜାରାଣୀ ପDନାୟକ .ା ଚ7�  େଶଖର ପDନାୟକ ZUX0943746

�ୀ /new colon866 59 190 28ଜୀ ଉମାରାଣୀ .ା ଜୀ େଵନକଟ ରମନା ZUX1285857

�ୀ /TULSI BUI867 19 190 29ଅଦ�ାସା ଷଡ଼�ୀ ପି ପ�ସନT  କମୁାର ଷଡ�ୀ ZUX1340413

�ୀ /01868 44 190 30ଶ�ୀମତୀ. ମମତା ମିଶ� .ା ଜଗଦିଶ ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0862771

ପ ୁ /01869 22 190 31ସଂଗ�ାମ ନାୟକ ପି ଗେୁQCର ନାୟକ ZUX1188283

�ୀ /01870 21 190 32ସଭୁଦ� ା ନାୟକ ପି ଗେୁQCର ନାୟକ ZUX1184761

ପ ୁ /01871 30 190 33ଗେଣଶ ସାହୁ ପି ବିCନାଥ ସାହୁ ZUX0862722

ପ ୁ /1872 26 190 34େ"ତ�ପତି େବେହରା ପି ନବୀନ ଚ7�  େବେହରା ZUX0697367

�ୀ /1873 70 190 35ପ*ଜିନୀ ଗରୁୁ .ା ସବୁାଷ ଚ7�  ମିଶ� ZUX0454926

ପ ୁ /1874 39 190 36ରବି ମାଳି ପି ରାମ େବେହରା LSL1378926

�ୀ /1875 31 190 37ଆରାଧନା ମିଶ� ପି ସବୁାଷ ଚ7�  ମିଶ� ZUX0454934

ପ ୁ /1876 51 190 38ଗେୁQCର ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ LSL1378355

ପ ୁ /1877 26 190 39ସଭୁାନକର ପାଣିଗ�ାହି Panigrahi ମା ସB[ୁା ପାଣିଗ�ାହି ସB[ୁା ପାଣିଗ�ାହି ZUX1303239

ପ ୁ /1878 20 190 40ପଵନ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପାଣିଗ�ାହି ମା ପଵନ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ସB[ୁା ପାଣ ZUX1303387

ପ ୁ /1879 62 190 41ଉ=ମଚରଣ ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ ZUX0346973

ପ ୁ /02880 49 190 42ନାେଗCର ରାଓ ପି ନାଦିକ�ିGା ରାଓ ZUX0696815

ପ ୁ /02881 26 190 43ଅCିନ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ZUX0862730

�ୀ /02882 38 190 44ରଂଜିତା ସିଂ .ା ଦପ5  ନାରାୟଣ ସିଂ ZUX0862706

�ୀ /2883 43 190 45ସଂଗୀତା ପାଢୀ ପି ଶରତଚ7�  ପାଢୀ LSL1378934

�ୀ /2884 45 190 46ସ�ୀତା ପDନାୟକ .ା ରତT ାକର ପDନାୟକ LSL1378371

�ୀ /03885 28 190 47ବି. ପ�ିତୀ ବିମାରପ ପ�ିତୀ .ା ବି. ମରୁଲୀ ବିମାରପ ମରୁଲୀ ZUX0829309

�ୀ /03886 25 190 48ୟୁ. ଲ"#ୀ ଭାସଭୀ ପି ୟୁ. େଭେ*େଟCର ରାଓ ZUX0829341

ପ ୁ /03887 34 190 49େଶଖ ରଫ ପି େଶଖ ବାବଜୀ ZUX0862623

�ୀ /3888 43 190 50ଆଇ.ଅନୁରାଧା  ପି ଆଇ.ରାଜାରାଓ LSL1376805

ପ ୁ /3889 28 190 51ଅବନାଶ େଜନା ପି ବିGୁ ପ�ସାଦ େଜନା ZUX0369389

ପ ୁ /3890 42 190 52ଆଇ. େଭେ*ଟCର ରାଓ ପି ଆଇ. ରାଜା ରାଓ LSL1376797

�ୀ /4891 41 190 53େଦବଲିନା ମିଶ� .ା ମାନସ ରBନ ପାଢୀ ZUX1016542

ପ ୁ /4892 67 190 54େକଳୖାସ ଚ7�  ପାଢୀ ପି ମଦନ େମାହନ ପାଢୀ OR/12/089/308408

�ୀ /4893 63 190 55ପ�ତିମା ପାଢୀ .ା େକଳୖାସ ଚ7�  ପାଢୀ OR/12/089/308404

ପ ୁ /4894 44 190 56ମାନସ ରBନ ପାଢୀ ପି େକଳୖାସ ଚ7�  ପାଢୀ ZUX0953968

ପ ୁ /4895 41 190 57ବିC ରBନ ପାଢୀ ପି େକଳୖାସ ଚ7�  ପାଢୀ ZUX0953943

ପ ୁ /4896 38 190 58ଦିବ� ରBନ ପାଢୀ ପି େକଳୖାସ ଚ7�  ପାଢୀ ZUX0953950

�ୀ /4897 33 190 59ମିନା"ୀ ପDନାୟକ .ା ବିC ଭୂଷଣ ଧଳ ZUX0455832

ପ ୁ /4898 45 190 60ସଧୁାକର ପDନାୟକ ପି ବି.ଗେଣଶ LSL1378116

�ୀ /4899 35 190 61େଲାପାମଦୁ� ା ସାହୁ .ା ବିCରBନ ପାଢୀ ZUX1016534

ପ ୁ /4900 44 190 62ଆସତୁଶ ଶକୁଲା ପି ରାେଜଦ�  ପ�ସାଦ ଶକୁଲା ZUX0696708

�ୀ /4901 43 190 63ନୁତନ ଶକୁଲା .ା ଆସତୁସ ଶକୁଲା ZUX0696666

ପ ୁ /4902 70 190 64ଏJ. ଉମାମେହCର ରାଓ ପି ଏJ. ନାରାୟଣ ମ=ୂ> ZUX0625590

ପ ୁ /LANE 4,PR903 61 190 65ଜି ସତ� ନାରାୟଣ ପି ଜି ରାମା ରାଓ ZUX1100940

ଅ /5904 29 190 66ରBନା ସାହୁ .ା ଜୟ ଶ*ର ସାହୁ ZUX0456087

ପ ୁ /5905 27 190 67ଅଭିଳାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗନT ାଥ ସାହୁ ZUX0653642

�ୀ /5906 27 190 68ଶଭୁଶ�ୀ ସାହୁ ପି ନିଳାMଳ ସାହୁ ZUX0653667

ପ ୁ /06907 31 190 69ଜଗନT ାଥ ପାତ� ପି ସତ� ନାରାଯଣ ପାତ� ZUX0829762

ପ ୁ /6908 54 190 70େକ.ଚ7� େଶଖର ପି େକ.ବା�ାରାମ ଆଚାରୀ LSL1377423

ପ ୁ /6909 69 190 71େଦେବ7� ନାଥ ନାୟକ ପି ଲ"#ିକା' ନାୟକ ZUX0659771

�ୀ /6910 36 190 72େଦବସ#ିତା ନାୟକ ପି େଦେବ7�  ନାଥ ନାୟକ LSL2393064

ପ ୁ /6911 36 190 73େଦବାଶିସ ନାୟକ ପି େଦେବଦ�  ନାୟକ ZUX0696419

�ୀ /07912 21 190 74େଜାସTା ପଟନାୟକ ପି ଶ�ୀଧର ପଟନାୟକ ZUX1230564

ପ ୁ /07913 68 190 75େଭଲୂମରୁୁ େକଳୖାସ ରାଓ - ଶ�ୀଧର ପDନାୟକ ZUX1139393

ପ ୁ /7914 75 190 76ଟି ଲ"#ୀନାରାୟଣ . ପି ଟି ନାରାୟଣ .ାମୀ . ZUX0347013

�ୀ /7915 67 190 77ଟି ପାବ5 ତୀ େଦବୀ . .ା ଟି ଲ"#ୀନାରାୟଣ . ZUX0347005

�ୀ /7916 91 190 78ଟି ପଦ# ଜା େଦାରା .ା େକ କ� ିGା େଦାରା ZUX0394726

�ୀ /7917 47 190 79ଟି େଶଳୖଜା େଦାରା ପି ଟି ଲ"#ୀନାରାୟଣ େଦାରା ZUX0346999

ପ ୁ /7918 46 190 80ଟି ଶଶିଧର େଦାରା ପି ଟି ଲ"#ୀ ନାରାୟଣ େଦାରା ZUX0346981

15 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ* .ା"ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /7919 43 190 81ଟି ଶ�ୀଧର େଦାରା ପି ଟି ଲ"#ୀ ନାରାୟଣ େଦାରା ZUX0659789

�ୀ /7920 50 190 82ପି ଶକ'ୁଳା .ା ପି େଭେ*ଟରାଓ LSL1377902

ପ ୁ /8921 39 190 83ହୃଷିେକଶ ପ6ା ପି ବଳରାମ ପ6ା LSL1378330

ପ ୁ /8922 35 190 84ରବୀ7�  କମୁାର ପ6ା ପି ବଳରାମ ପ6ା LSL2391613

�ୀ /8923 35 190 85ପ�ତୀମା ପ6ା .ା ପ�ଫଲୁ ପ6ା LSL2385367

�ୀ /8924 50 190 86ମBଳୁା କମୁାରୀ ପାଣିଗ�ାହୀ .ା ଚି=ରBନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0954016

�ୀ /8925 27 190 87ସାଗରିକା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଚି=ରBନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0954008

�ୀ /8926 24 190 88ସ#ିତା କମୁାରୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଚି=ରBନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0954024

�ୀ /09927 53 190 89ରାମାମଣି ଦାସ .ା ଅେଲଖ ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX1247543

ପ ୁ /09928 36 190 90େଦବାଶି� ଦାସ ପି ଅେଲଖ ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX1247535

�ୀ /09929 35 190 91ବୀଣାପାଣି ଦାସ .ା େଦଵସିଶ ଦାସ ZUX1247485

ପ ୁ /09930 31 190 92କାମ"ୀ ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ଅେଲଖ ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX1247519

ପ ୁ /9931 40 190 93ଚି= ରBନ ପDନାୟକ ପି େଦେବ7�  କମୁାର ପDନାୟକ LSL1415488

�ୀ /10932 38 190 94ମିତାBଳୀ ଦାସ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ LSL1377928

�ୀ /10933 45 190 95ଜାନିପାଲି ସନୁୀତା ପି ଜାନିପାଲି ରାେଜIୱ ରାଓ ZUX1189737

�ୀ /11934 44 190 96ଏR. ସଧୁାରାଣୀ .ା ସ7ିପ କିେସାର ପDନାୟକ ZUX0157586

�ୀ /11935 23 190 97ଏସ. ସାଇ ଶ�ୀ ପି ଏସ. ରାଜୁ ZUX1141811

�ୀ /11936 25 190 98ସିଲା ଅମ�ୁତଲ\ ା ପି ଏସ.ରାଜୁ ZUX1141845

�ୀ /11937 22 190 99ବାଗ#ି େବାଧଲିୁ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ େବେହରା ZUX1173988

ପ ୁ /11938 64 190 100ଜି. େଭ*େଟ.ର େଚୗଧରୁୀ ପି ଜି. େଚୗଡି_ା େଚୗଧରୁୀ ZUX0696104

ପ ୁ /11939 42 190 101ଜି. ଚ7� େମୗଲି େଚୗଧରିୁ ପି ଜି. େଭ*େଟସର େଚୗଧରିୁ ZUX0696088

�ୀ /11940 39 190 102ଜି. କବିତା େଚୗଧରିୁ .ା ଜି. ଚଂ7� େମୗଳି େଚୗଧରିୁ ZUX0696112

ପ ୁ /11941 22 190 103ଶିବ ଶ*ର ପDନାୟକ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ପDନାୟକ ZUX1141894

ପ ୁ /11942 55 190 104ରତT ାକର ପDନାୟକ ପି ଜଗନT ାଥ ପDନାୟକ LSL1377936

ପ ୁ /11943 48 190 105ସ7ିପ କିେଶାର ପDନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ପDନାୟକ ZUX0157578

ପ ୁ /11944 32 190 106ଅସିମ କମୂାର ସାହାଣୀ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ସାହାଣୀ ZUX0696062

�ୀ /11945 29 190 107ଅରୁଣା ସାହାଣୀ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ସାହାଣୀ ZUX0696096

�ୀ /12946 35 190 108ସନୁ7ା ସାହୁ .ା ବିଭାବାସ ୁନାେଗଶ ZUX0158709

ପ ୁ /13947 53 190 109ଏ ଭମାମେହଶ ପି ଏ ଭାନୁମ=ୂ> LSL1376821

�ୀ /13948 35 190 110ଟି. ଉଷା  .ା ଶଶିଧର େଦାରା ଟର5 ୀ ZUX0659797

�ୀ /13949 31 190 111ଟି. ସନିୁତା .ା ଟି.ଶ�ୀଧର େଦାରା ZUX0659805

�ୀ /13950 49 190 112ରଶ#ିପ�ଭା ବିCାଳ .ା ହିମାଂଶ ୁବିCାଳ ZUX0157602

ପ ୁ /13951 41 190 113ବିଦ�ାଶ ୁକମୁାର େଜନା ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ େଜନା ZUX0157594

ପ ୁ /13952 66 190 114କାେମCର ପDନାୟକ ପି ପି. କ� ିGରାଓ ପDନାୟକ ZUX0697193

�ୀ /13953 52 190 115ଜୟଶ�ୀ ପDନାୟକ .ା କାେମCର ପDନାୟକ ZUX0697201

�ୀ /14954 85 190 116ବି ଚିନାମଲୁୁ .ା ସରୁୀ ପ�କାଶ ରାଓ LSL1381300

�ୀ /14955 45 190 117ବି ସb�ା ରାଣୀ . .ା ବି ବାବୁଜୀ ପDନାୟକ LSL1381318

�ୀ /14956 42 190 118େଗୗରି ଦଳପତା .ା ଇCର ଦଳପତା ZUX0696302

�ୀ /14957 30 190 119ସଂଯ[ୁା ଦଳପତି ପି ଈCର ଦଳପତି ZUX0829333

�ୀ /14958 37 190 120ମାନସୀ କମୁାରୀ ନାୟକ .ା ହରିକୃG ନାୟକ ZUX0626044

�ୀ /14959 34 190 121ପି ଉଷାରାଣୀ .ା ପି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0626499

ପ ୁ /15960 39 190 122ସିUାଥ5 ନାୟକ ପି ପWୁ5ଚ7�  ନାୟକ LSL1415470

�ୀ /15961 28 190 123ଶ�ୀୟା ନାୟକ .ା ସିUାଥ5 ନାୟକ ZUX0862649

ପ ୁ /15962 38 190 124ଜଗଦୀଶ ପ6ା ପି ବଳରାମ ପ6ା ZUX0626010

�ୀ /15963 28 190 125ନମ�ତା ପDନାୟକ ପି ରବି7�  କମୁାର ପDନାୟକ ZUX0653675

�ୀ /15964 21 190 126ଗାୟତ�ୀ ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ�  ସାହୁ ZUX1247469

ପ ୁ /15965 19 190 127େଗୗତମ ସାହୁ ପି ସବୁାସ ଚ7�  ସାହୁ ZUX1321611

�ୀ /16966 68 190 128.ୟଂପ�ଭା େବେହରା .ା ହୃଦୟାନ7 େବେହରା ZUX0626234

ପ ୁ /16967 51 190 129ରଜତ କମୁାର େବେହରା ପି ହୃଦୟାନ7 େବେହରା ZUX0626283

�ୀ /16968 47 190 130ରଶ# ିେବେହରା ପି ହୃଦୟାନ7 େବେହରା ZUX0626267

�ୀ /16969 46 190 131ରBିତା େବେହରା ପି ହୃଦୟାନ7 େବେହରା ZUX0626242

ପ ୁ /16970 41 190 132ରାମପ�କାଶ େବେହରା ପି ହୃଦୟାନ7 େବେହରା ZUX0626275

�ୀ /16971 34 190 133ଶ�UାBଳୀ େବେହରା ପି ହୃଦୟାନ7 େବେହରା ZUX0626259

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ* .ା"ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବOଚନ ନିମେ' ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନT  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବOଚନ କମିଶନ ଭାରତ* gାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବOଚନ ପବୂ5 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ* ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର'ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.19 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 - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ* .ା"ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /161 28 190 134ବି. ଦାରମା ମା ବି. ଲ��ୀ ZUX0626143

 ୀ /162 34 190 135ପ!ୁା"ଳି ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ ZUX0157610

ପ ୁ /163 28 190 136ଚ%ନ ନାୟକ ପି ବସ&କମୁାର ନାୟକ ZUX1053248

ପ ୁ /164 38 190 137ସେବ( )ର ପାତ� ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ� LSL2393080

 ୀ /165 33 190 138ପ�ଣତୀ ପାତ� +ା ସେବ( ,ଵର ପାତ� ZUX1227222

ପ ୁ /176 26 190 139ସଦିୁ. ପ/ନାୟକ ପି ସେୁର%�  ପ/ନାୟକ ZUX0862847

 ୀ /187 59 190 140ଜାନକୀ ତରଲନା +ା ବି. ଜନା1( ନ ରାଓ ZUX0394734

 ୀ /188 39 190 141ରାଜଲ��ୀ ପଟନାୟକ +ା ପ�ସାଂତ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1321025

ପ ୁ /189 29 190 142ୟୁ ଶିଭାନାରାୟଣ ଗ.ୁା ପି ୟୁ େଭ8େଟ )ର ରାଓ ZUX0455865

ପ ୁ /1810 32 190 143ବି.କିରଣ କମୁାର ପି ବି.ଜନା9(ନ ରାଓ ZUX0626978

ପ ୁ /1811 29 190 144ବି.ପ�ବୀଣ କମୁାର ପି ବି.ଜନା9(ନ ରାଓ ZUX0626960

 ୀ /1812 32 190 145ଭାନୁ ନାୟକ +ା ଫକୀର ନାୟକ ZUX0455253

 ୀ /1813 30 190 146+ାଗତିକା ପଟନାୟକ ପି ଜୟ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0696393

ପ ୁ /1814 28 190 147ସତ�ଜିତ ପ/ନାୟକ ପି ଜୟକମୁାର ପ/ନାୟର ZUX0626002

 ୀ /1815 46 190 148ୟୁ ପ;ୁ +ା ୟୁ. େଭେ8େଟ)ର ରାଓ ZUX0862698

ପ ୁ /1816 63 190 149ବି. ଜନା1( ନ ରାଓ ପି ବି. ଗ�ାୟା ZUX0394718

ପ ୁ /1817 55 190 150ୟୁ େଭେ8େଟ)ର ରାଓ ପି ୟୁ ନାରାୟଣା ମ=ୂ> ZUX0455600

ପ ୁ /1818 46 190 151ଭି ଗେୁ.)ର ରାଓ ପି ଭି ନୀଳକ? ରାଓ ZUX0454942

 ୀ /1919 50 190 152ପ�ତିମା ପାଢୀ +ା ମଣିପ�ସାଦ ପାଢୀ LSL1415538

ପ ୁ /1920 55 190 153ତାରାକା& ସାବତ - ଗୀତାରାଣୀ ସାବତ ZUX1227263

ପ ୁ /1921 69 190 154ଗ�ାଧର ସାମ&ରାୟ ପି ବାସେୁଦବ ସାମ&ରାୟ ZUX0626200

 ୀ /1922 69 190 155ଉମା ସାମ&ରାୟ +ା ଗ�ାଧର ସାମ&ରାୟ ZUX0626218

 ୀ /1923 68 190 156ଜି ସର+ତୀ +ା ଜି ବାଗିରାଓ ZUX0696955

 ୀ /2024 58 190 157ତିେଲା=ମା ପାତ� +ା ଟୁନା ପଟନାୟକ ZUX0157636

ପ ୁ /2025 59 190 158ଟୁନା ପଟନାୟକ ପି ଶିବରାମ ପଟନାୟକ ZUX0157628

 ୀ /2126 39 190 159ରାଜଲ��ୀ ପ/ନାଯକ +ା ପ�ଶା& କମୁାର ପ/ନାଯକ ZUX1247568

ପ ୁ /2127 51 190 160ପ�ଶା& କମୁାର ପ/ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ପ/ନାୟକ ZUX1247576

 ୀ /2128 38 190 161ଆଶାଶ�ୀ ପଟନାୟକ ପି େପ�ମଚା% ପଟନାୟକ ZUX0659813

ପ ୁ /2129 36 190 162ଚ%ନ ପଟନାୟକ ପି େପ�ମଚା% ପଟନାୟକ ZUX0312801

 ୀ /2130 34 190 163ଜୟଶ�ୀ ପଟନାୟକ ପି େପ�ମଚା% ପଟନାୟକ ZUX0312793

ପ ୁ /2131 65 190 164େପ�ମଚା% ପ/ନାୟକ ପି େଗୗରହରି ପ/ନାୟକ LSL1415397

 ୀ /2132 59 190 165ଅF(ପନୁା ପ/ନାୟକ +ା େପ�ମଚା% ପ/ନାୟକ LSL1415298

 ୀ /2233 28 190 166ଶାହିନ େବଗମ ମା କମୁରୁୁ ନିଶା େବଗG ZUX0455303

 ୀ /2234 70 190 167ଖାIରୁ ନିଶା େବଗG +ା ଏK.େଗାେର ସାେହବ ZUX0625939

 ୀ /2235 47 190 168ବଜୟ&ି ନାୟକ +ା ପ�ଦିପ ନାୟକ ZUX0696591

ପ ୁ /2236 47 190 169ପ�ଦୀ. ପଟନାୟକ ପି ଜଗବଦୁ ପଟନାୟକ ZUX0696583

ପ ୁ /2237 40 190 170ମହLଦ ଶାଲିମ ପି ଏମ ଡି ମଶୁ>N LSL1379528

ପ ୁ /2338 38 190 171ମନୁା େଗୗଡ ପି ପ�କାଶ େଗୗଡ ZUX0696773

ପ ୁ /2339 34 190 172ଏO ଜଗଦୀ)ର ପି ଏO ନାP ZUX0625749

 ୀ /2340 46 190 173ଏK.ବି କରୃଣା +ା ସିଲା ହରିବାବୁ ZUX0696963

 ୀ /2341 33 190 174ଲତିକା ମିଶ� +ା ଅଭିଜିତ କମୁାର ସଡ�ୀ ZUX0697011

 ୀ /2342 45 190 175ସିଲା ନିମ(ଳା +ା ଏସ ରାେଜ)ର ରାଓ ZUX1051481

ପ ୁ /2343 52 190 176ଏK ରାେଜ)ର ରାଓ ପି ଏK ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0696765

 ୀ /2444 58 190 177ସQ�ା ଦାସ +ା ପ�ସନR  ଦାସ ZUX1068865

ପ ୁ /2445 38 190 178ଦୀପକ ଦାସ ପି ପ�ସନR  କମୁାର ଦାସ ZUX1068873

 ୀ /2446 23 190 179ପFୂ> ନାୟକ ପି କମଳୁୁ ନାୟକ ZUX1158492

 ୀ /2447 29 190 180ସଭୁଶ�ୀ ପାଣିଗ�ାହି +ା ଦୀପକ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1068881

ପ ୁ /2448 44 190 181ରବିଶ8ର ପ/ନାୟକ ପି ରାଜେଗାପାଳ ପ/ନାୟକ ZUX0158287

ପ ୁ /2449 44 190 182ସସିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଚାରୁଚ%�  ସାହୁ LSL1415439

 ୀ /2450 38 190 183ଆର ବି ବବିତାରାଣୀ ସାହୁ +ା ଶଶୁଳି ସାହୁ ZUX0347039

1 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀ8 +ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /2551 85 190 184ବି ସାବିତ�ି  . +ା ବି େସାମନାଥ ରାଓ . LSL1415579

ପ ୁ /2552 58 190 185ବି ରାମା ରାଓ . ପି ବି େସାମନାଥ ରାଓ LSL1415561

 ୀ /2553 53 190 186ଆର ମାଧବୀ ଲତା . +ା ବି ରାମାରାଓ . LSL1415546

ପ ୁ /2554 49 190 187କିେଶାରକମୁାର େଚୗଧରୂୀ ପି ରତR ାଲା ଲ��ିନାରାୟଣ ZUX1053164

 ୀ /2555 43 190 188ଉମା ରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ +ା କିେଶାର କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX1256130

ପ ୁ /2556 30 190 189ଅଭିମନ� ୁମାଳି ପି ବଳରାମ ମାଳି ZUX0625947

 ୀ /2557 33 190 190ହି�ୁଳା ପଜୂାରୀ +ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ମାଳି ZUX0626135

ପ ୁ /2558 95 190 191ବି େସାମନାଥ ରାଓ ପି ବି ଶ�ୀରାମଲୁୁ ରାଓ LSL1415587

 ୀ /2559 71 190 192ରତR ଅଲା ସେରାଜିନୀ +ା ରତR ଅଲା ଲ��ିନାରାୟଣ ZUX1053230

 ୀ /2560 71 190 193ରତR ଅଲା ସେରାଜିନୀ +ା ରତR ଅଲା ଲ��ୀ ନାରାୟଣ ZUX1256148

ପ ୁ /2561 40 190 194ଲାଲ ଆଦିତ� ସିଂହେଦଓ ପି ଏW.ଏW ସିଂହେଦଓ ZUX1068907

 ୀ /2562 35 190 195ରୀତା ସିଂହେଦଓ +ା ଲାଲ ଆଦିXଯ ସିଂହେଦଓ ZUX1059989

ପ ୁ /2663 74 190 196ଶରତଚ%�  ପାଢୀ ପି ଆନ% ପାଢୀ LSL1378231

 ୀ /2664 67 190 197ସର+ତୀ ପାଢୀ +ା ସରତଚ%�  ପାଢୀ LSL1378249

ପ ୁ /2665 36 190 198ରେମଶ ପଟନାୟକ ପି ଆପଲ ରାଜୁ ପଟନାୟକ ZUX0157644

 ୀ /2666 55 190 199ଅହଲ�ା ସାହୁ +ା ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ZUX0659821

ପ ୁ /2667 34 190 200ଉମାକା& ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ZUX0659839

ପ ୁ /2768 61 190 201ରବି%�  ନାଥ ଦାସ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଦାସ ZUX0157651

ପ ୁ /2769 34 190 202ନେଗ%�  ନାଥ ଦାସ ପି ଉେପ%�  ନାଥ ଦାସ ZUX0157669

 ୀ /2770 48 190 203କYନା େଜୗନ +ା ଜୟକମୁାର େଜୗନ LSL1397843

ପ ୁ /2771 27 190 204ସେ&ାଷ କମୁାର ପ�ଧାନୀ ମା କନିୁ ପ�ଧାନୀ ZUX0625954

ପ ୁ /2772 60 190 205ଜଗନR ାଥ ସାହୁ ପି େଗାପୀନାଥ ସାହୁ ZUX0158675

 ୀ /2773 39 190 206େଜ�ାତିମ(ୟୀ ସାହୁ ପି ରାମ ଚ%�  ସାହୁ ZUX0347047

 ୀ /2774 35 190 207ପଦ� ିନୀ ସାହୁ ପି ଜଗନR ାଥ ସାହୁ ZUX0158667

ପ ୁ /2875 42 190 208ଏସ ସେ&ାସ କମୁାର ପି ଏସ ଭାେଲାକ ରାଓ LSL1377449

ପ ୁ /2876 33 190 209ସରୂଦା େଶଖର ପି ସରୂାଦାଧାଭୂସନ ରାଓ ZUX1053263

ପ ୁ /2977 44 190 210କମଳୁ ନାୟକ ପି ବାସ ୁନାୟକ LSL1377381

 ୀ /2978 41 190 211ତାରା ନାୟକ +ା କମଳୁୁ ନାୟକ LSL1377373

 ୀ /2979 25 190 212ସମ>[ା ପ/ନାୟକ ପି ବି)ନାଥ ପ/ନାୟକ ZUX0862672

 ୀ /2980 62 190 213ଇ%ିରା ବି)ନାଥ ପ/ନାୟକ +ା ବି)ନାଥ ପ/ନାୟକ ZUX0862680

 ୀ /3081 30 190 214ନବୀରା ଜାନି +ା ଜଗବାବୁ ଜାନି ZUX0696567

 ୀ /3082 48 190 215ମିନତି ପ]ା +ା ସେ&ାଷ କମୁାର ପ]ା LSL1415280

ପ ୁ /3083 30 190 216ପ�ତାପ େସଠୀ ପି ବାବୁଲା େସଠୀ ZUX0439778

ପ ୁ /3184 36 190 217ଗାଣିେସଟି ବିଜୟ ରାଓ ପି ଗାଣିେସଟି ବାଗି ରାଓ ZUX0369454

 ୀ /3185 82 190 218ସବୁାସିନୀ ପ]ା +ା ଅଭିମନ� ୁପ]ା LSL1380880

ପ ୁ /3186 44 190 219ପ�ଦୀପ ପ]ା ପି ସଯୁ�(ମଣି ପ]ା LSL1377399

ପ ୁ /3187 44 190 220ଉ=ମ କମୁାର ପ]ା ପି ଅଭିମନ� ୁପ]ା LSL1378793

 ୀ /3188 32 190 221ରିତା ପ]ା +ା ଉତମ କମୁାର ପ]ା ZUX0862763

ପ ୁ /3289 30 190 222ଏG ଜେଗO େଚୗଧରୁୀ ପି ଏG େଭ8ଟ ରାଓ ZUX0454884

ପ ୁ /3290 41 190 223ଅନୁଜ େଚୗହାନ ପି ଏନ େକ େଚୗହାନ LSL1378124

ପ ୁ /3391 53 190 224ଯଧିୁ[ିର େବେହରା ପି ବୀରବର େବେହରା ZUX0454892

 ୀ /3392 43 190 225ସ�ୀତା େବେହରା +ା ଯଧିୁ[ିର େବେହରା ZUX0454900

ପ ୁ /3393 76 190 226ଟି.ଭି.ଏସ. ଗିରି ପି ଟି.ସବୁ� ମନ� LSL1415496

ପ ୁ /3494 35 190 227େଜ. ହସS ପି େଜ. ଆନ% ରାଓ ZUX0209676

ପ ୁ /3495 58 190 228ସମୁ& କମୁାର ନାୟକ ପି ନିର"ନ ନାୟକ ZUX0158568

 ୀ /3496 51 190 229ମିନତୀ ନାୟକ +ା ସମୁ& ନାୟକ ZUX0158592

 ୀ /3497 33 190 230ମଧସୁ� ିତା ନାୟକ ପି ସମୁ& ନାୟକ ZUX0158584

 ୀ /3498 32 190 231ମାନ+ିତା ନାୟକ ପି ସମୁ& କମୁାର ନାୟକ ZUX0158576

 ୀ /3499 46 190 232ପ�େମାଦିନି ସାହୁ +ା େଗାପାଳକୃ_ ସାହୁ LSL1395581

ପ ୁ /34100 47 190 233ଜୟରାମ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ LSL1452432

ପ ୁ /34101 45 190 234ପ�େମାଦ ସାହୁ ପି ବ� ଜ େମାହନ ସାହୁ ZUX1247386

 ୀ /34102 34 190 235ଦମୟ&ି ସାହୁ +ା ପ�େମାଦ ସାହୁ ZUX0158626

 ୀ /35103 39 190 236ଏO.େରାହିଣୀ +ା ଏO.ମରୁଲୀ କମୁାର ZUX0158600

ପ ୁ /36104 41 190 237େଶୈଳ%�  ସାହୁ ପି ରାଜ କିେଶାର ସାହୁ LSL1379486

 ୀ /37105 49 190 238ଲିଲି ପ]ା +ା ହରିକୃ_ ପ]ା LSL1415231

 ୀ /38106 60 190 239ସବୁାସିନୀ େବେହରା +ା ବିପ� ଚରଣ େବେହରା ZUX0455774

ପ ୁ /38107 36 190 240ସେ&ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ବିପ� ଚରଣ େବେହରା ZUX0455782

ପ ୁ /38108 30 190 241ସ"ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ବିପ� ଚରଣ େବେହରା ZUX0455808

 ୀ /38109 29 190 242ରିତା େବେହରା ପି ବିପ� ଚରଣ େବେହରା ZUX0455816

ପ ୁ /38110 26 190 243ସନୁୀଲ କମୁାର େଗୗଡ ପି କିେଶାର  କମୁାର େଗୗଡ ZUX0697342

 ୀ /38111 30 190 244ଶ�1ା"ଳି ପରିbା ପି ପଣୂ(  ଚ%�  ପରିbା ZUX0697334

 ୀ /39112 61 190 245କବିତା େଜନା +ା ଜୀବନ ବଲc ଭ େଜନା LSL2389849

2 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀ8 +ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /39113 41 190 246ସେ&ାଷ େଜନା ପି ଜୀବନ ବଲc ଭ େଜନା LSL2390037

 ୀ /39114 35 190 247ପ�ୀୟଦଶ(ନୀ େଜନା ପି ଜୀବନ ବଲc ଭ େଜନା LSL2389856

ପ ୁ /39115 34 190 248ପ�ଶା& େଯନା ପି ଜାବନ ବଲc ଭ େଯନା ZUX0157685

 ୀ /39116 31 190 249ସ�ୀତା େଜନା +ା ସେ&ାଷ େଜନା ZUX0627034

 ୀ /39117 34 190 250ସସ�ିତା ନାୟକ ମା ଝରଣା ମ�ାଳି ZUX0157677

ପ ୁ /39118 33 190 251ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ LSL2385169

ପ ୁ /39119 68 190 252କିେଶାର ଚ%�  ପ/ନାୟକ ପି ଅଭୟ ଚରଣ ପ/ନାୟକ ZUX0625699

 ୀ /39120 61 190 253ବି_ୁପ�ିୟା ପ/ନାୟକ +ା କିେଶାରଚ%�  ପ/ନାୟକ ZUX0625707

 ୀ /39121 36 190 254ସମ>[ା ପ/ନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ%�  ପ/ନାୟକ ZUX0625715

ପ ୁ /39122 33 190 255ଅବିନାଶ ପ/ନାୟକ ପି କିେଶାରଚ%�  ପ/ନାୟକ ZUX0625723

ପ ୁ /39123 30 190 256ଅଭିେଷଖ ପ/ନାୟକ ପି କିେଶାରଚ%�  ପ/ନାୟକ ZUX0625731

ପ ୁ /39124 57 190 257ନୀଳାeଳ ସାହୁ ପି ସଦାଶିବ ସାହୁ LSL1415272

 ୀ /39125 23 190 258ଇତି ଶ�ୀ ସାହୁ ପି ନୀଳeଳ ସାହୁ ZUX1227214

 ୀ /40126 50 190 259ସଲୁତା ସାହୁ +ା ନୀଳାeଳ ସାହୁ LSL1415264

ପ ୁ /41127 43 190 260ଶ�ୀନିବାସ ମହା&ି ପି ନିଳକ? ମହା&ି LSL1415421

 ୀ /41128 30 190 261ସମିୁତା ପାତ� ପି ବସ& କମୁାର ପାତ� ZUX0626077

 ୀ /41129 34 190 262ସିଏଚ Kଵାତି +ା ଶ�ିନିବାସ ମହା&ି ZUX0696229

 ୀ /42130 43 190 263ଡି େଶଶ ୁକମୁାରୀ ପି ଡି ଜଗନR ାଥ ରାଓ LSL1415447

ପ ୁ /42131 35 190 264ଏK. କିରଣ କମୁାର ପି ଏK. ଉମାମେହ)ର ରାଓ ZUX0625616

ପ ୁ /42132 37 190 265ଏK. କିେଶାର କମୁାର ପି ଏK. ଉମାମେହ)ର ରାଓ ZUX0625624

ପ ୁ /42133 74 190 266ସାନପତି ମ�ଳି ପି ପେଢଇ ମ�ଳି ZUX0158469

 ୀ /42134 59 190 267ଏK. ନିମ(ଳା +ା ଏK. ଉମାମେହ)ର ରାଓ ZUX0625608

ପ ୁ /43135 54 190 268ଅରୁଣ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି େକାରା ବିେଶାଇ ZUX0369413

 ୀ /43136 50 190 269େରଣବୁାଲା ବିେଶାଇ +ା ଅରୁଣ କମୁାର ବିେଶାଇ ZUX0369421

 ୀ /43137 32 190 270ଦିପିକା ପଟନାୟକ ପି ନାେଗ)ର ପଟନାୟକ LSL1530096

ପ ୁ /43138 65 190 271ନାେଗ)ର ପ/ନାୟକ ପି ତ�ିପତି ପ/ନାୟକ LSL1377365

 ୀ /43139 58 190 272ଅରୁଣା ପ/ନାୟକ +ା ନାେଗ)ର ପ/ନାୟକ LSL1377357

 ୀ /43140 30 190 273ଭାଗ�ଶ�ୀ ସାହୁ ପି ପଶ ୁ(ରାମ ସାହୁ ZUX0455584

 ୀ /43141 29 190 274େକାେସାନା ସଗୁନୁା ପି େକାେସାନା ଜଗନ େମାହନ ZUX0696757

ପ ୁ /43142 35 190 275ନବିନ କମୁାର ୱଲାପେୁରଡି ପି ନିଳକ? ୱଲାପେୁରଡି ZUX0347054

ପ ୁ /44143 65 190 276ୟୁ ସି ତ�ିପାଠୀ ପି ନରସିଂହ ତ�ିପାଠୀ LSL1381326

 ୀ /045144 22 190 277ରସ�ୀ ରଂଜାନୀ ସାହୁ ପି ଅରୁଣା କମୁାର ସାହୁ ZUX1234129

ପ ୁ /45145 24 190 278ସ%ିପ େଚୗହାନ ପି ସିବ କମୁାର େଚୗହାନ ZUX1358845

ପ ୁ /45146 30 190 279ଗିରିଜା ପାଇକ ପି ଦୁଯଧନ ପାଇକ ZUX0696310

ପ ୁ /45147 32 190 280ସବୁ� ତ କମୁାର ସାହୁ ପି ପଶ ୁ(ରାମ ସାହୁ ZUX0455857

ପ ୁ /45148 70 190 281ଘାସିରାମ ସାହୁ ପି କାଲାଚ%�  ସାହୁ ZUX0455543

 ୀ /45149 62 190 282ନିମ(ଳା ସାହୁ +ା ଘାସିରାମ ସାହୁ ZUX0455550

ପ ୁ /45150 39 190 283ସନିୁW ସାହୁ ପି ଚାରୁଚ%�  ସାହୁ ZUX0455410

 ୀ /45151 36 190 284ସେ&ାଷି ସାହୁ +ା ସନିୁW ସାହୁ ZUX0455352

 ୀ /45152 33 190 285ଅଲିଭା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ରବି%�  ସାହୁ ZUX0626051

 ୀ /45153 29 190 286ଶବିାନା ସାହୁ +ା ଅନୀଲ କମୁାର ସାହୁ ZUX1117571

 ୀ /45154 27 190 287ଶଭୁଲ��ୀ ସାହୁ ପି ରବି%�  ସାହୁ ZUX0626069

ପ ୁ /46155 43 190 288ବି)ର"ନ ପାଢୀ ପି େକଳୖାସ ଚ%�  ପାଢୀ LSL1415512

ପ ୁ /46156 34 190 289ମିଥିେଲଶ ପ/ନାଯକ ପି ରବି%�  କିମାର ପ/ନାଯକ ZUX0696187

ପ ୁ /47157 32 190 290ମହLଦ ସବିର ଆଲମ ପି ମହLଦ ମଷୁ>ଦ ZUX0157693

ପ ୁ /47158 54 190 291ଚ%�େଶଖର େବେହରା ପି ବା8ନିଧି େବେହରା ZUX0347070

 ୀ /47159 52 190 292ସରଳା େବେହରା +ା ଚ%�େଶଖର େବେହରା ZUX0347062

 ୀ /48160 38 190 293ପି ସଜୁାତା  ପି ପି େକଶବ ମ=ୁ> LSL1378272

ପ ୁ /48161 31 190 294ପି ବସ& କମୁାର ପି ପି ରାମା ରାଓ ZUX0455329

 ୀ /48162 63 190 295ପି ୱାରା ଲ��ୀ +ା ପି ରାମା ରାଓ ZUX0455477

ପ ୁ /48163 70 190 296ପି ରାମା ରାଓ ପି ପି ନାରାୟଣ +ାମୀ ZUX0455469

ପ ୁ /48164 45 190 297ପି ସଧୁାକର ରାଓ ପି ପି େକଶବ ମ=ୁ> LSL1378264

ପ ୁ /48165 42 190 298ପି ଶ�ୀନିବାସ ପି ପି ରାମା ରାଓ ZUX0455485

 ୀ /49166 35 190 299ୟୁ.େକ ମମିତା +ା ୟୁ.େକ. କାେମ)ର େଚୗଦୁରୀ ZUX0625855

 ୀ /49167 51 190 300ଉମ>ଳା ରାଉତ +ା ରେମଶ ଚ%�  ରାଉତ LSL1415595

ପ ୁ /49168 29 190 301ରମାକା& ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ%�  ରାଉତ ZUX0455741

 ୀ /50169 37 190 302େକ ନାଗା ରତନମ +ା େକ ରାମପ�ସାଦ ZUX0696427

ପ ୁ /50170 45 190 303େମାନଜ ନାୟକ ପି େଗୗରହରି ନାୟକ ZUX0696484

ପ ୁ /50171 37 190 304ସତ� ନାରାୟଣ ପ]ା ପି ଇସାନ ପ]ା ZUX0696443

 ୀ /50172 35 190 305ଛବିରାଣି ପ]ା +ା ସତ� ନାରାୟଣ ପ]ା ZUX0696435

ପ ୁ /50173 42 190 306ପ�ଦୀ. କମୁାର ପ/ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାଥ ପ/ନାୟକ LSL1378181

 ୀ /50174 35 190 307ପ�gା ପାରମିତା ପ�ିୟଦଶ>ନୀ +ା ମନଜ ନାୟକ ZUX0696476

3 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀ8 +ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /50175 40 190 308େକ ରାମପ�ସାଦ ପି େକ ରାଓ ZUX0696401

 ୀ /51176 62 190 309ବି କାନR ାତାଲି +ା ବି େଗୗରି ଶ8ର LSL1415371

ପ ୁ /51177 40 190 310କିେଶାର କମୁାର ପି ବି େଗୗରି ଶ8ର LSL1377472

ପ ୁ /51178 61 190 311ଦୀପକ ବାରିକ ପି ରାମଚ%�  ବାରିକ ZUX0626358

ପ ୁ /51179 51 190 312ପଦ� ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ ZUX0954099

 ୀ /51180 44 190 313ବବିତା ନାୟକ +ା ପଦ� ନ କମୁାର ନାୟକ ZUX0954065

ପ ୁ /51181 27 190 314ରାେଜଶ ନାୟକ ପି ପଦ� ନ କମୁାର ନାୟକ ZUX0954081

ପ ୁ /51182 24 190 315ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଦ� ନ କମୁାର ନାୟକ ZUX0954073

 ୀ /51183 33 190 316ରାଜଲ��ି ପଟନାୟକ +ା ସଧୁାକର ପଟନାୟକ ZUX0291344

ପ ୁ /51184 67 190 317ବି େଗୗରି ଶ8ର ପ/ନାୟକ ପି ବି ନିଳାeଳ ପ/ନାୟକ LSL1415389

 ୀ /51185 42 190 318ବି ଜଗଦି)ର ପ/ନାୟକ +ା ବି ଚ%�  କମୁାର ପ/ନାୟକ LSL2393072

 ୀ /51186 32 190 319େସାନାଲିତା ସାହୁ +ା େଶୈଳ%�  ସାହୁ ZUX0347088

 ୀ /51187 47 190 320ସେରାଜିନି ସାହୁ +ା ଉମାକା& ସାହୁ ZUX0625897

 ୀ /51188 35 190 321ଝରଣା କମୁାରୀ ସାହୁ +ା କାମେଦବ ସାହୁ ZUX0456103

ପ ୁ /52189 47 190 322ଏସ.ଭି.ଭି.ଏସ ପାଇଡ଼ ିରାଜୁ ପି ଏK.ବି.ରାଓ ZUX0157701

 ୀ /52190 39 190 323ଏସ.ମାଣି +ା ଏK.ଭି.ଭି.ଏସ.ପାଇଡ଼ ିରାଜୁ ZUX0157719

ପ ୁ /52191 36 190 324ଶେୁଭ%ୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ% ନାୟକ ZUX0157727

 ୀ /52192 34 190 325ସଭୁାସିନୀ ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ% ନାୟକ ZUX0209684

ପ ୁ /52193 33 190 326େଦବାଶିଷ ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ% ନାୟକ ZUX0209692

 ୀ /52194 33 190 327ଏକାଳୀନି ପ/ନାୟକ +ା ଶଶୁା& ମହା&ି ZUX0625863

 ୀ /53195 26 190 328ସସ�ୀତା ପ�ଦାନ ପି େକଶବ ପ�ଦାନ ZUX0696294

ପ ୁ /53196 39 190 329ପ�ଶା& କମୁାର ପ�ଧାନ ପି େକଶବ ପ�ଧାନ ZUX0696245

 ୀ /53197 33 190 330ଦିପା ପ�ଧାନ ପି େକଶବ ପ�ଧାନ ZUX0696278

 ୀ /53198 42 190 331ବବି ସାହୁ +ା ଅନାମ ସାହୁ ZUX0158493

ପ ୁ /54199 81 190 332ହୃଦୟାନ% େବେହରା ପି ଧନୁ1( ର େବେହରା ZUX0626226

ପ ୁ /54200 39 190 333ରାେକଶ କମୁାର େବେହରା ପି ହୃଦୟା ନ% େବେହରା ZUX0626291

ପ ୁ /54201 38 190 334ତ�ିପତି ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ନାୟକ ZUX0625798

ପ ୁ /54202 20 190 335ବସଂତ ନାୟକ ପି ତ�ୀପାଠି ନାୟକ ZUX1338631

 ୀ /54203 75 190 336େଶଳୖବାଳା ପରିଛା +ା ରାମକୃ_ ପରିଛା LSL1376730

ପ ୁ /54204 45 190 337କାମେଦବ ପରିଛା ପି ରାମକୃ_ ପରିଛା LSL1376896

ପ ୁ /54205 41 190 338ଉମାକା& ପରିଛା ପି ରାମକୃ_ ପରିଛା LSL1376862

ପ ୁ /54206 27 190 339କୃ_ଚଦ�  େପଟିଆ ପି ମାସି� େପଟିଆ ZUX0696997

 ୀ /54207 46 190 340େଜ�ାiାରାଣି ସାହୁ +ା ମାନସ ର"ନ ସାହୁ ZUX0627166

ପ ୁ /54208 51 190 341ମାନସ ର"ନ ସାହୁ ପି ଦ=ହରି ସାହୁ ZUX0158550

ପ ୁ /55209 38 190 342ସତ�ର"ନ େବେହରା ପି ସୀମାeଳ େବେହରା LSL2391647

ପ ୁ /55210 38 190 343ପ�ିୟ ର"ନ େବେହରା ପି ସୀମାeଳ େବେହରା LSL2385292

ପ ୁ /55211 36 190 344େସୗମ�ର"ନ େବେହରା ପି ସୀମାeଳ େବେହରା LSL2393007

ପ ୁ /56212 42 190 345େକ. ଭାjର ମଣି ପି େକ. େଭ8ଟ ରାବଣା ZUX0158535

ପ ୁ /56213 20 190 346ସି1ାଥ( େଚୗଧରୁୀ ପି କିେଶାର କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX1247360

 ୀ /56214 31 190 347ମିନତୀ ପରିଛା +ା ଉମାକା& ପରିଛା ZUX0696864

ପ ୁ /57215 41 190 348ସେୁକଶ ପାଢୀ ପି ସବୁାସ ଚ%�  ପାଢୀ LSL1415348

 ୀ /57216 34 190 349ହାରୀକା ପ/ନାୟକ +ା ସନିୁଲ ପ/ନାୟକ LSL1530104

ପ ୁ /57217 62 190 350ବିେନାଦ ଚ%�  ପ�ଧାନ ପି ଲି�ରାଜ ପ�ଧାନ ZUX0455246

 ୀ /57218 51 190 351ଭାଗ�ଲତା ପ�ଧାନ +ା ବିେନାଦ ଚ%�  ପ�ଧାନ ZUX0455345

ପ ୁ /57219 34 190 352ର"ୀତ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ବିେନାଦ ଚ%�  ପ�ଧାନ ZUX0455196

ପ ୁ /57220 28 190 353େମାତି ର"ନ ପ�ଧାନ ପି ବିେନାଦ ଚ%�  ପ�ଧାନ ZUX0455311

 ୀ /58221 41 190 354ସମ>ଳା ସାହୁ ପି ଜୟରାମ ସାହୁ ZUX0158543

ପ ୁ /60222 42 190 355ଏO. ମରୁଲୀ କମୁାର ପି ଏO. ଜଗନR ାଥ ZUX0158618

ପ ୁ /61223 70 190 356ଅରବି% ପାଢୀ ପି ଭଗବତ ପାଢୀ ZUX0528208

 ୀ /61224 61 190 357ଲାବଣ� ପାଢୀ +ା ଅରବି% ପାଢୀ ZUX0528216

ପ ୁ /61225 43 190 358ଅନିମାଶ ପାଢୀ ପି ଅରବି% ପାଢୀ ZUX0528232

ପ ୁ /61226 38 190 359ଅଭିନାଶ ପାଢୀ ପି ଅରବି% ୍ପାଢୀ ZUX0528224

ପ ୁ /61227 45 190 360ଉେମଶ କମୁାର ପ]ା ପି ଅଭିମନ� ୁପ]ା ZUX0697276

 ୀ /61228 42 190 361ଅମିତା ପ]ା +ା ଉେମଶ ପ]ା ZUX0697268

 ୀ /61229 59 190 362ହରିେଦବୀ ପ/ନାୟକ +ା ବଗିଲା ଆପାଲା ରାଜୁ ZUX0158477

ପ ୁ /62230 65 190 363ପ�ସନR  ଦାସ ପି ପଶ ୁ(ରାମ ଦାସ ZUX1068857

ପ ୁ /62231 41 190 364ରୁେପଶ କମୁାର ମାଝୀ ପି ତ�ିନାଥ ମାଝୀ ZUX0659847

 ୀ /62232 51 190 365ମ"ଳୁା ପାଢୀ ପି ନିର"ନ ପାଢୀ LSL1520360

ପ ୁ /63233 71 190 366ତ�ିନାଥ ମାଝୀ ପି ଧନସାଇ ମାଝୀ LSL1520832

 ୀ /63234 37 190 367େରଖାରାଣୀ ମାଝୀ ପି ତ�ିନାଥ ମାଝୀ LSL1520824

ପ ୁ /63235 51 190 368େରାହିତ ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ LSL2385029

 ୀ /63236 44 190 369ଅନୁସୟୂା ନାୟକ +ା େରାହିତ ନାୟକ LSL2385151
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ପ ୁ /64237 73 190 370ବାଳକୃ_ େଗୗଡ ପି ଉ1ବ ଚରଣ େଗୗଡ ZUX0454975

 ୀ /64238 50 190 371ଅମିତା େଗୗଡ +ା ବାଳକୃ_ େଗୗଡ ZUX0454983

ପ ୁ /64239 70 190 372େକଳୖାଶ ଚ%�  ତ�ିପାଠୀ ପି ବୃ%ାବନ ତ�ିପାଠୀ ZUX0455071

 ୀ /64240 53 190 373େଜାଗମାୟା ତ�ିପାଠୀ +ା େକଳୖାଶ ଚ%�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0455089

ପ ୁ /64241 40 190 374ମୃଣ�ୟ ତ�ିପାଠୀ ପି େକଳୖାଶ ଚ%�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0455097

ପ ୁ /64242 39 190 375ଚିନ� ୟ ତ�ିପାଠୀ ପି େକଳୖାଶ ଚ%�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0455105

ପ ୁ /65243 77 190 376ଅଭିମନ� ୁମିଶ� ମା ପାବ( ତୀ ମିଶ� ZUX0157750

 ୀ /65244 71 190 377ଶା&ି ମିଶ� +ା ଅଭିମନ� ୁମିଶ� LSL2390094

 ୀ /65245 42 190 378ରୀନା ମିଶ� ପି ଅଭିମନ� ୁମିଶ� LSL2390110

ପ ୁ /65246 40 190 379ଆଶିଷ ମିଶ� ପି ଅଭିମନ� ୁମିଶ� ZUX0209700

ପ ୁ /66247 26 190 380ଗପାଳ ନାୟକ ପି ବାସ ୁନାୟକ ZUX0696609

ପ ୁ /67248 28 190 381େଦବାଶିଷ ନାୟକ ପି ସମୁ& କମୁାର ନାୟକ ZUX0455568

ପ ୁ /67249 26 190 382େଚତୖନ� ନାଯକ ପି ରାମ ନାଯକ ZUX0697359

 ୀ /67250 31 190 383ରିତା ପ]ା ପି ଭାଗିରଥି ପ]ା ZUX0369504

ପ ୁ /67251 74 190 384ପି. ସାIଶିବ ରାଓ ପି ପି. ଆlଲା+ାମୀ ZUX0157768

 ୀ /68252 54 190 385ମ"ବୁାଳା ମନୁୀ +ା ଜନା9(ନ ପ]ା ZUX0455030

ପ ୁ /68253 66 190 386ଜନା9(ନ ପ]ା ପି ନରସିଂହ ପ]ା ZUX0455022

ପ ୁ /68254 37 190 387ସଦାଶିବ ପ]ା ପି ଭାଗିରଥି ପ]ା ZUX0209718

ପ ୁ /68255 23 190 388ଅନୁପମ ପ]ା ପି ଜନାଦ( ନ ପ]ା ZUX1247352

ପ ୁ /69256 29 190 389ବିକାଶ େବେହରା ପି ଅନିରୁ9 େବେହରା ZUX0627240

 ୀ /69257 30 190 390ଏନ. ଲାବାଣ�ା +ା ଏନ.ଲ��ି ନାରାୟଣ ZUX0157776

ପ ୁ /69258 70 190 391ସଯୂ�( େମୗଳି ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ�ୁ ନି ZUX0455733

 ୀ /70259 67 190 392େକ. ଲ��ୀ +ା େକ. ବାଳକୃ_ ସରାm ZUX0659862

 ୀ /70260 34 190 393େକ ଝାନସି ମହାଲ��ୀ +ା ସେ&ାଷ କମୁାର ସରାm ZUX0697185

ପ ୁ /70261 46 190 394ରଵି କମୁାର ସରାn NA ପି େକ ବାଳକୃଷR ସରାଫ ZUX0659888

ପ ୁ /70262 77 190 395େକ. ବାଳକୃ_ ସରାm ପି େକ. ସତ�ନାରାୟଣ ସରାm ZUX0659854

ପ ୁ /70263 44 190 396ସେ&ାଷ କମୁାର ସରାm ପି େକ. ବାଳକୃ_ ସରାm ZUX0659870

 ୀ /70264 37 190 397ଏK. େqତା +ା େକ. ରବି କମୁାର ସରାm ZUX0760496

ପ ୁ /71265 66 190 398ଭି କା&ା ରାଓ ପଟନାୟକ ପି ଭି ଏସ ଏନ ପ/ନାୟକ ZUX0157800

 ୀ /71266 60 190 399ଭି ମହାଲ��ୀ ପଟନାୟକ +ା ଭି କା&ାରାଓ ପଟନାୟକ ZUX0157792

ପ ୁ /71267 34 190 400େହମ& କମୁାର ପ/ନାୟକ ପି ଭି କା&ା ରାଓ ପ/ନାୟକ ZUX0157784

 ୀ /71268 33 190 401େଦବଜାନୀ ପ/ନାୟକ ପି େଦେବ%�ନାଥ ପ/ନାୟକ ZUX0455139

ପ ୁ /71269 32 190 402ସଦୀପ ପ/ନାୟକ ପି େକଳୖାଶ ଚ%�  ପ/ନାୟକ ZUX0455121

ପ ୁ /71270 35 190 403ନିରଂଜନ ପ/ନାୟକ ପି ଭି େକ ପ/ନାୟକ ZUX0659896

 ୀ /71271 36 190 404ଭି +ାତି +ା ଭି ଗେୁ.)ର ରାଓ ZUX0455873

ପ ୁ /72272 35 190 405ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁକାରୀ ପି ଏK. ସିମାeଳG ସାହୁକାରୀ ZUX0209726

 ୀ /74273 27 190 406ରଶ�ୀତା ନାଯକ ମା ରଇଲା ନାଯକ ZUX0697284

 ୀ /74274 27 190 407ମଧସୁ� ିତା ପ/ନାୟକ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ପ/ନାୟକ ZUX1141951

ପ ୁ /74275 59 190 408ପ�ଦୀପ କମୁାର ପ/ନାୟକ ପି ବଂଶିଧର ପ/ନାୟକ ZUX0157818

 ୀ /74276 48 190 409ମମତା ପ/ନାୟକ +ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ପ/ନାୟକ ZUX0157826

ପ ୁ /75277 26 190 410ସେ&ାଷ ସାହୂ ମା େଗରୖୀ ସାହୂ ZUX0697391

ପ ୁ /76278 60 190 411ପ�ଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାବି% ଚ%�  ସାହୁ LSL2389955

 ୀ /76279 53 190 412ସପୁ�ଭା ସାହୁ +ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ LSL2389948

ପ ୁ /76280 28 190 413ଜଗତ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ZUX0369496

ପ ୁ /76281 27 190 414ସଂପତ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�ଫଲୁc  କମୁାର ସାହୁ ZUX0625772

ପ ୁ /78282 35 190 415ଦୀପକ କମୁାର ପ/ନାୟକ ପି ନାଗେ)ର ପ/ନାୟକ LSL2385102

 ୀ /80283 51 190 416ଅନତୀ ରାଉX +ା ଦୀଲପ ରାଉX LSL2389971

ପ ୁ /81284 74 190 417ଲ��ନିାରାୟଣ େହାତା ପି ଖଲିଆ େହାତା ZUX0659912

 ୀ /81285 60 190 418ସବୁାସିନୀ େହାତା +ା ଲ��ୀ ନାରାୟଣ େହାତା LSL2385078

ପ ୁ /81286 43 190 419ସେ&ାଷ କମୁାର େହାତା ପି ଏଲ ଏନ େହାତା LSL2385110

 ୀ /81287 38 190 420ସଜୁାତା କମୁାରୀ େହାତା ପି ଲ�� ିନାରାୟଣ େହାତା ZUX0659904

ପ ୁ /81288 55 190 421ଦୀଲପ କମୁାର ରାଉତ ପି ମେହ)ର ରାଉତ LSL2389963

 ୀ /81289 23 190 422ମନୀଷା ଷଡ�ୀ ପି ପ�ସନR  କମୁାର ଷଡ�ୀ ZUX1131796

ପ ୁ /82290 66 190 423ହରିr%�  ଆଚାରୀ ପି ଶ�ାମସ%ୁର ଆଚାରୀ LSL2393049

 ୀ /82291 57 190 424ଶ�ାମଳା ଆଚାରୀ +ା ହରିr%�  ଆଚାରୀ LSL2393056

ପ ୁ /82292 31 190 425ବିଜୟ ଆଚାରୀ ପି ହରିr%�  ଆଚାରୀ ZUX0627125

 ୀ /82293 28 190 426ବିଜୟତା ଆଚାରୀ ପି ହରିr%�  ଆଚାରୀ ZUX0627133

 ୀ /83294 36 190 427ମନ+ନୀ ମିଶ� ପି ପ�ଶ& କମୁାର ମିଶ� LSL2385094

 ୀ /84295 69 190 428େରଣପୁ�ଭା ଦାସ +ା କରୁାପ�ସାଦ ଦାସ ZUX0394791

ପ ୁ /84296 53 190 429ସେୁରଶ ଦାସ ପି ଗଣୁନିଧି ଦାସ ZUX0455451

 ୀ /84297 35 190 430ଅ"ଳି ଦାସ +ା ପ�ବୀଣ କମୁାର ପ/ନାୟକ ZUX0455279

ପ ୁ /84298 55 190 431ରଜନି କା& ଦାଶ ପି କରୁାପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX0394775
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 ୀ /84299 50 190 432ଇ%ୁମତି ଦାଶ +ା ରଜନୀ କା& ଦାଶ ZUX0394783

ପ ୁ /84300 25 190 433ମାନସ ଦାଶ ପି ରଜନୀକା& ଦାଶ ZUX0829358

 ୀ /84301 23 190 434େମାନାଲିସା ଦାଶ ପି ରଜନୀ କା& ଦାଶ ZUX0954123

ପ ୁ /84302 47 190 435ଶିବମ ପ�ବୀଣ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଶିବମ େଭ8ଟ ଚୀନା ପଟନାୟକ ZUX1227230

 ୀ /84303 30 190 436ଦୀ.ି ପ�ଭା ସାହୁ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ZUX1139328

 ୀ /84304 28 190 437ରଶ� ି ରଂଜନୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ZUX1131846

ପ ୁ /84305 51 190 438ପ�େମାଦ କମୁାର େସଠୀ ପି େଚୗଧରୁୀ େସଠୀ ZUX0626457

 ୀ /84306 47 190 439ରଶ� ିତା େସଠୀ +ା ପ�େମାଦ କମୁାର େସଠୀ ZUX0626465

 ୀ /85307 82 190 440ଜୀ ସିତାଵାରା ଲ��ୀ +ା ଜୀ ଜଗନ େମାହନ ରାଓ ZUX0157842

 ୀ /85308 54 190 441କରୁୁଦା ପଦ� ାେଦବୀ +ା ଜି ଶ�ୀରାମ LSL2385318

 ୀ /87309 81 190 442ଏ ସାରଦା +ା ଏ ସଯୁ�(ନାରାୟଣ ZUX0157875

ପ ୁ /87310 55 190 443ଅ�ଜାଲ। ରେମଶ କମୁାର ପି ଏ.ସଯୂ�(ନାରାୟଣ ZUX0157891

 ୀ /87311 51 190 444ଅଂଗଜଅଲା ଭାରତୀ +ା ଅଂଗଜଅଲା ରେମଶ କମୁାର ZUX0157883

ପ ୁ /87312 39 190 445ଆଇ ମେହଶ କମୁାର ପି ଆଇ ସେବ( )ର ରାଓ ZUX0209734

ପ ୁ /87313 25 190 446ଆ�ାଜାଲା ୱନିାୟ କମୁାର ବିନୟ ପି ଆ�ାଜାଲା ରେମଶ କମୁାର ZUX0862805

 ୀ /87314 24 190 447ଇନୁପକରୁତି ପ�ମିଳା କମୁାରୀ ପି ଆଇ ତ�ୀପତି ରାଓ ZUX0883892

 ୀ /87315 39 190 448ଆଇ. ରାଜଲ��ୀ +ା ଆଇ ତ�ିପତି ରାଓ ZUX0883850

ପ ୁ /87316 73 190 449ଆଇ. ସେବ( )ର ରାଓ ପି ଆଇ. ରା�ା ରାଓ ZUX0157909

ପ ୁ /87317 44 190 450ଆଇ. ତ�ିପତି ରାଓ ପି ଆଇ ଲେ��ୟା ରାଓ ZUX0883843

 ୀ /87318 23 190 451ଈ%ୁଗ ୂେରଣକୁା +ା ଇ%ୁଗ ୁମେହଶ କମୁାର ZUX1141985

 ୀ /87319 23 190 452ଇନା କରୂଠୀ ସଂtଯାରାଣୀ ପି ଆଇ ତ�ୀପାଠି ରାଓ ZUX1053149

ପ ୁ /89320 23 190 453େଗୗତମ େଜନୖ ପି ବିଶାଲ େଜନୖ ZUX0954107

ପ ୁ /89321 56 190 454କଲୁଦୀପ କାକଡ଼ ପି ଏW.ଏO. କାକଡ଼ ZUX0158253

 ୀ /89322 46 190 455ରଜନୀ କାକଡ଼ +ା କଲୁଦିu କାକଡ଼ ZUX0158246

ପ ୁ /89323 43 190 456ରାେକଶ କାକଡ଼ ପି ଏW.ଏO. କାକଡ଼ ZUX0158238

 ୀ /89324 42 190 457ବବିତା କାକଡ଼ ପି ଂଲ��ୀନାରାୟଣ କାକଡ଼ ZUX0158204

 ୀ /89325 39 190 458ସନିୁତା କାକଡ଼ ପି ଂଲ��ୀନାରାୟଣ କାକଡ଼ ZUX0158212

 ୀ /89326 34 190 459କବିତା କମୁାରୀ କାକଡ଼ ପି ଂଲ��ୀନାରାୟଣ କାକଡ଼ ZUX0158196

ପ ୁ /89327 50 190 460ରବି ଶ8ର ପ/ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ନାଥ ପ/ନାୟକ ZUX0209742

 ୀ /89328 36 190 461ସଧୁା ପ/ନାୟକ +ା ରବି ଶ8ର ପ/ନାୟକ ZUX0954032

 ୀ /89329 36 190 462ସସୁ� ିତା କମୁାରୀ ପ/ନାୟକ +ା ନୃସିଂହ ନାଥ ପ/ନାୟକ ZUX0157925

 ୀ /89330 53 190 463ପ!ୁଲତା ପ/ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ପ/ନାୟକ ZUX0659920

ପ ୁ /89331 43 190 464ଅମର ଜିତ ସିଂ ପି ଲାଖବୀର ସିଂ LSL2385052

 ୀ /89332 41 190 465େଦେବ%�  େକୗର ସିଂ +ା ଅମର ଜିତସିଂ ZUX0209759

 ୀ /90333 33 190 466ଜି. +ାତୀ ପି ଜି. ତ�ିପତି ରାଓ ZUX0158311

ପ ୁ /90334 32 190 467ଜି. ମନହର ପି ଜି. ତ�ିପତି ରାଓ ZUX0158329

 ୀ /90335 60 190 468ନ%ଗିରି ଭାଗ�ଲ��ି ପି ଏନ.ହଯଗ�ୀବ ରାଓ ZUX0697300

ପ ୁ /90336 48 190 469ଗେଣଶ ପାଇକ ପି ଗଜପତି ପାଇକ ZUX0158386

 ୀ /90337 33 190 470ପଦ� ିନୀ ପାଇକ +ା ଗେଣଷ ପାଇକ ZUX0158394

 ୀ /90338 43 190 471ଗୀତା"ଳୀ ପ/ନାୟକ +ା ରବିଶ8ର ପ/ନାୟକ ZUX0158261

ପ ୁ /90339 74 190 472ଏO ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ଏO ଭରାହୁଲୁ ZUX0455840

 ୀ /90340 63 190 473ଏO ସଜୁାତା +ା ଏO ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0455626

 ୀ /90341 52 190 474ଏନ. ଲଷ�ୀ ତୁଳସୀ ପି ଏନ. ହଯଗ�ବ ରାଓ ZUX0697292

ପ ୁ /92342 28 190 475ଆକାଶ ଗଜୁରାଲ ପି ସେୁରଶ ଗଜୁରାଲ ZUX0862664

ପ ୁ /92343 33 190 476ସନିୁଲ କମୁାର ଗଜୁୁରାW ପି ସେୁରଶ ଗଜୁୁରାW ZUX0158220

 ୀ /92344 57 190 477ଶାରଳା ପ/ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ/ନାୟକ ZUX0659946

ପ ୁ /93345 36 190 478ମହମN ସକିଲ ପି ଏG.ଡି.ମରୁସିଦ ଆଲାମ ZUX0157933

 ୀ /94346 42 190 479େଗୗରୀ ସାହୁ +ା ପ�ବୀର ସାହୁ ZUX0158402

ପ ୁ /95347 67 190 480ଅନୂପ କମୁାର େବେହରା ପି ଏK.େକ. େବେହରା ZUX0209767

 ୀ /96348 31 190 481ପି ଆନିଲା +ା ପି ବସ& କମୁାର ZUX0455907

 ୀ /96349 30 190 482ପଟ�ାମ େଗୗତମୀ - ପି ଅନିତା ZUX1160282

ପ ୁ /96350 46 190 483ଦରିଦ�  ନାରାଯଣ ମହା&ି ପି କୃତିଭାସ ମହା&ି ZUX0696252

 ୀ /96351 37 190 484ରଶ� ିେରଖା ମହାପାତ� +ା ସନୁୀଲ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0456137

ପ ୁ /96352 40 190 485ଫକୀର ନାୟକ ପି େଗାରା ନାୟକ ZUX0697003

 ୀ /96353 35 190 486େଜ�ାତିମ(ୟୀ ନାୟକ +ା ଦରିଦ�  ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0455881

ପ ୁ /96354 32 190 487ଟ%�  େଶଖର ନାୟକ ପି ଜଗନR ାଥ ନାୟକ ZUX0455048

ପ ୁ /96355 29 190 488ଅମିତ କମୁାର ପଡାଲ ପି କା=>କ ପଡାଲ ZUX0455576

ପ ୁ /96356 31 190 489ପ�ତିକ ପ/ନାୟକ ପି ଗେଣ)ର ପ/ନାୟକ ZUX0456061

 ୀ /96357 32 190 490ଲିପି ପ�ଧାନ ପି ବିେନାଦ ଚ%�  ପ�ଧାନ ZUX0455204

ପ ୁ /97358 60 190 491ହୃଦାନ% ଭୁvା ପି ଭିକାରୀ ଭୁvା LSL2385334

ପ ୁ /97359 30 190 492େସୗମ� ର"ନ ଭୁvା ପି ହୃଦୟାନ% ଭୁvା ZUX0625830

ପ ୁ /97360 28 190 493ଦିବ� ର"ନ ଭୁvା ପି ହୃଦୟାନ% ଭୁvା ZUX0625848

6 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀ8 +ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /97361 27 190 494ମେହଶ କମୁାର ପି ନିଶକw କମୁାର ZUX0696500

 ୀ /97362 55 190 495ଅନୀତା ପାଣିଗ�ାହୀ +ା ହୃଦାନ% ଭvା LSL2385342

ପ ୁ /97363 63 190 496ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ପି.ଭି.ଚିତୁଲୁ ZUX0659953

ପ ୁ /97364 29 190 497ଲଳିତ େମାହନ ପ/ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ZUX0627232

 ୀ /97365 26 190 498ସନାଲି ପ/ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ ZUX0696559

 ୀ /98366 55 190 499ଆନିତା ପ/ନାୟକ +ା ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ପ/ନାୟକ ZUX0659961

 ୀ /99367 34 190 500େକ +ାତୀ ପ/ନାୟକ ପି େକ ଚିନR ାରାଓ ପ/ନାୟକ LSL2385243

 ୀ /100368 51 190 501ସଂଯvୁା ପ]ା +ା ହରିହର ଶତପଥୀ LSL2391779

ପ ୁ /100369 53 190 502ହରିହର ଶତପଥୀ ପି େଗାବି% ଶତପଥୀ LSL2391761

 ୀ /100370 28 190 503େଜ�ାତିମ(ୟୀ ଶତପଥି ପି ହରିହର ଶତପଥି ZUX0627174

 ୀ /100371 25 190 504ପ�gାମୟୀ ଶତପଥୀ ପି ହରିହର ଶତପଥୀ ZUX0954115

ପ ୁ /101372 51 190 505େସୗମ� ର"ନ ଦଳାଇ ପି ବିଦ�ାଧର ଦଳାଇ ZUX0888446

ପ ୁ /102373 39 190 506େଜନୖ ପ�ସାଦ ସିଂ ପି ପ�ଫଲୁc  ଚ%�  ସିଂ ZUX0455659

ପ ୁ /102374 31 190 507ପ8ଜ କମୁାର ସିଂ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସିଂ ZUX0455642

ପ ୁ /103375 65 190 508ଅେଶାକ କମୁାର ପ]ା ପି ରାମ ଚ%�  ପ]ା LSL2389997

 ୀ /103376 51 190 509ମିନତି ପ]ା +ା ଅେଶାକ ପ]ା LSL2389989

ପ ୁ /103377 37 190 510ତନ� ୟ କମୁାର ପ]ା ପି ଅେଶାକ ପ]ା LSL2391738

ପ ୁ /103378 25 190 511ଭାjର ପ]ା ପି େଗୗରୀ ପ�ସାଦଦ ପ]ା ZUX0883918

ପ ୁ /103379 29 190 512େଦବାସିଶ ସଆୁେରା ପି ହରି ପ�ସାଦ ସଆୁେରା ZUX0626424

 ୀ /103380 49 190 513ଏG ସଜୁାତା +ା ସ"ୟ ପ/ନାୟକ ZUX0455592

 ୀ /104381 57 190 514ଜି ବିଜୟା +ା ଜି ତ�ିପତି ରାଓ ZUX0157966

 ୀ /104382 34 190 515ପି ତନୁଜା  ପି ରତR କମୁାର ZUX0291351

 ୀ /104383 33 190 516ଜି େଜ�ାତି ପି ଜି ତ�ିପାଠୀ LSL2385276

ପ ୁ /104384 65 190 517ଜି ତ�ିପତି ରାଓ ପି ଜି ରାମଲୁ ରାଓ LSL2385284

ପ ୁ /105385 70 190 518ତ�ିନାଥ ପାଢି ପି ଭିକାରି ପାଢି OR/12/089/300809

 ୀ /105386 63 190 519ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା ପାଢି +ା ତ�ିନାଥ ପାଢି OR/12/089/300810

 ୀ /105387 53 190 520ବିଜୟ ଲ��ୀ ପାଣିଗ�ାହି ପି ସେ&ାଷ କମୁାx ପାତ� ZUX0697326

ପ ୁ /105388 26 190 521ପନR ଚାନନ ପାଣିଗ�ାହି ପି ବିଜଯ ଲଷ�ୀ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0697318

ପ ୁ /105389 59 190 522ସେ&ାଷ କମୁାର ପାତ� ପି ଶ�ାମ ବାବୁ ପାତ� ZUX0157958

 ୀ /105390 51 190 523ବି.େବଜୖ&ିମାଲା ପାତ� +ା ସେ&ାଷ କମୁାର ପାତ� ZUX0157941

ପ ୁ /105391 35 190 524ସମର ପାତ� ପି ସାତାରାମ ପାତ� LSL2391654

ପ ୁ /105392 32 190 525ସନିୁଲ କମୁାର ପାତ� ପି ସେ&ାଷ କମୁାର ପାତ� ZUX0158006

ପ ୁ /105393 29 190 526ଶଭୁ� ାଂଶ ୁେଶଖର ପାତ� ମା ପ!ୁଲତା ପାତ� ZUX0455386

 ୀ /105394 29 190 527ସ� ିତା ପାତ� ପି ସୀତାରାମ ପାତ� ZUX0626093

 ୀ /105395 27 190 528ଶଭୁସ�ୀତା ପାତ� ପି ସେ&ାଷ କମୁାର ପାତ� ZUX0696138

 ୀ /105396 35 190 529ପ�ଶା&ି ପ/ନାୟକ +ା ମେନାଜ କମୁାର ପ/ନାୟକ ZUX0347096

 ୀ /105397 68 190 530କନକଲତା ପ/ନାୟକ +ା ବିଜୟ କମୁାର ପ/ନାୟକ ZUX0157982

ପ ୁ /105398 41 190 531ବି ରବି ପି ବି ଏ]ୁ ZUX0455675

 ୀ /106399 41 190 532ଜି. ଜଗଦାIା +ା ଜି. ଅଚୁତ ରାଓ ZUX0158659

 ୀ /106400 33 190 533ଆx.ଏK. ଦୀ.ି ପି ଏO.ଏK. ର�ନାଥO ZUX0158279

ପ ୁ /106401 48 190 534ଜି ଆଚୁତା ରାଓ ପି ଜି ରାମଣା ZUX0158642

ପ ୁ /109402 56 190 535ଶବିଶ8ର ମହାପାତ� ପି େଗାବି% ମହାପାତ� ZUX0158022

 ୀ /109403 43 190 536ମିନତୀ ମହାପାତ� +ା ଶବିଶ8ର ମହାପାତ� ZUX0158014

ପ ୁ /110404 56 190 537ବି.ମେହ)ର ପି ଂବି. ଜଗନR ାଥ ରାଓ ZUX0158048

 ୀ /110405 50 190 538ବି. +F(ଲତା +ା ବି. ମେହ)ର ZUX0158055

 ୀ /111406 28 190 539ସିଗମା ଭାରତୀ ପି ଦୀପକ ବାରିକ ZUX0369405

 ୀ /111407 29 190 540େରଶ�ା ବି)ାସ ପି ସପନ କମୁାର ବି)ାସ ZUX0455527

ପ ୁ /111408 54 190 541ପ�ଶା& କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାପାଳକୃ_ େଚୗଧରୁୀ ZUX0209791

ପ ୁ /111409 54 190 542ପ�େମାଦ କମୁାର ମହା&ି ପି ପଦ� ନାଭ ମହା&ି ZUX0209775

ପ ୁ /111410 46 190 543ବସ& କମୁାର ନାହାକ ପି ସେୁର%�  ନାହାକ ZUX0455147

 ୀ /111411 41 190 544ପ�ିୟଦଶ>ନୀ ନାହାକ +ା ବସ& କମୁାର ନାହାକ ZUX0455295

 ୀ /111412 45 190 545ମନିଷା ସାହୁ +ା ପ�ଶା& େଚୗଧରୁୀ ZUX0209783

 ୀ /111413 34 190 546ସନୁ%ା ସାହୁ +ା ବି.ବି. ନାେଗଶ ସାହୁ ZUX0659979

 ୀ /111414 32 190 547ଅନୁପମା ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ZUX0158071

ପ ୁ /111415 64 190 548ଉମାକା& ସା&ରା ପି ଭୂବେନ)ର ସା&ରା ZUX0455154

ପ ୁ /111416 51 190 549ଭୀ ଅେସନ େସନାପତି ମା ସଂଯvୂ େସନାପତି ZUX0697383

 ୀ /111417 39 190 550ପ!ୁଲତା େସନାପତି ମା ସଂଯvୁା େସନାପତି ZUX0697375

 ୀ /111418 45 190 551ଏG ଶ�ାମଲା +ା ଏG ନାେଗ)ର ରାଓ ZUX0696914

ପ ୁ /112419 34 190 552ଅଭିମନ� ୁତ�ିପାଠୀ ପି ଉଦୟ ଚ%�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0209817

 ୀ /112420 31 190 553ଇମା ତ�ିପାଠୀ ପି ଉଦୟଚ%�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0347104

 ୀ /113421 33 190 554ବି. ଅନ& ଲ��ୀ +ା ବି ଶ�ୀନୁ ବାବୁ ZUX0369447

ପ ୁ /113422 67 190 555ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ପି ଲ��ଣ ସାହୁ ZUX0158030
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ପ ୁ /113423 26 190 556ଅନୁପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ ZUX0829366

ପ ୁ /114424 36 190 557ପଥ ସାରଥୀ ପାଢୀ ପି ତ�ିନାଥ ପାଢୀ ZUX0158352

ପ ୁ /115425 40 190 558ଚି&ାମଣି ପାତ� ପି ସି.ଏy.ନରସିଂହ ମ=ୂ(ୀ ZUX0158295

ପ ୁ /116426 52 190 559େକ ପଦ� ାବତୀ ପି େକ ରାମଲିେ�)ର ସାଥ> ZUX0158303

ପ ୁ /118427 74 190 560ଶ�ାମ ସ%ୁର ପ/ନାୟକ ପି ଶ�ୀକା& ପ/ନାୟକ ZUX0347112

 ୀ /118428 70 190 561ନମିତା ପ/ନାୟକ +ା ଶ�ାମ ସ%ୁର ପ/ନାୟକ ZUX0347120

ପ ୁ /119429 66 190 562ବି ସଲଭାନିଆ ଚକ�ବ=(ୀ . ପି ବି କ� ୀ_ାମ=ୂ(ୀ . ZUX0347138

 ୀ /120430 60 190 563ସନିୁତା ସା&ରା +ା ଉମାକା& ସା&ରା ZUX0455162

 ୀ /120431 39 190 564ଅଭିଷିvା ସା&ରା ପି ଉମାକା& ସା&ରା ZUX0455170

ପ ୁ /120432 35 190 565ଅଭିେଷକ ସା&ରା ପି ଉମାକା& ସା&ରା ZUX0455188

ପ ୁ /120433 40 190 566ଦପ( ନାରାୟଣ ସିଂ ପି ଶରତ ଚ%�  ସିଂ ZUX0455212

ପ ୁ /121434 28 190 567ଗ.ୁ ପ�ସାଦ ପ]ା ପି ମୃତ�"ୁୟ ପ]ା ZUX0369371

ପ ୁ /122435 28 190 568ବା)ା ହଷ(  ବ1( ନ ମା ବି. ପଦ� ାବତୀ ZUX0455063

ପ ୁ /123436 34 190 569ସେ&ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶ�ୀହରି ନାୟକ ZUX0455998

 ୀ /123437 29 190 570ନମିତା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ଶ�ୀ ହରି ନାୟକ ZUX0625632

 ୀ /123438 28 190 571ଟି ଶାଳିନି +ା ଟି େଭ8େଟ, ZUX0696377

ପ ୁ /123439 29 190 572େକ.ତରୁଣ ବିକାଶ ପି େକ. ପ�ତାପ ZUX0953976

ପ ୁ /125440 30 190 573େକ େଭ8େଟଶ ପି େକ ଭିଲାଶ ରାଓ ZUX0455436

ପ ୁ /126441 29 190 574ଏO ଅଜୟ କମୁାର ପି ଏO ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0455667

ପ ୁ /126442 29 190 575ଏO ବିଜୟ କମୁାର ପି ଏO ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0455634

ପ ୁ /127443 69 190 576ପFୂ(ଚ%�  ନାୟକ ପି ରାଧାକୃ_ ନାୟକ ZUX0626432

 ୀ /127444 59 190 577େହମଲତା ନାୟକ +ା ପFୂ(ଚ%�  ନାୟକ ZUX0626440

 ୀ /127445 34 190 578େମୗସମୁୀ ନାୟକ ପି ପFୂ(ଚ%�  ନାୟକ ZUX0456145

ପ ୁ /128446 69 190 579ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ ପି ହରିସ ଚ%�  ନାୟକ ZUX0626150

 ୀ /128447 28 190 580+F(ପ�ଭା ସାହୁ ପି ଜଗନR ାଥ ସାହୁ ZUX0369512

ପ ୁ /129448 54 190 581ଜୟ କମୁାର େଜନୖ ପି କମଲ ରାଜ େଜନୖ ZUX0369488

ପ ୁ /129449 30 190 582ଅଂଶମୁାନ ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ZUX0625822

ପ ୁ /130450 37 190 583େଦବାଶିଷ ମହା&ି ପି େକଳୖାସ ମହା&ି ZUX0455428

 ୀ /131451 36 190 584କୀ=(ୀ ନାୟକ ପି ପFୂ(ଚ%�  ନାୟକ ZUX0455238

ପ ୁ /132452 48 190 585ଗପାନାଥ ପାଢି ପି ତ�ିନାଥ ପାଢି ZUX0696328

 ୀ /132453 39 190 586ଲିଲି ପାଢୀ +ା େଗାପିନାଥ ପାଢୀ ZUX0625996

ପ ୁ /133454 32 190 587ପି ନାେଗଶ ମା ପି ନାଗମଣି ZUX0626309

 ୀ /133455 45 190 588ନାଗମଣି ପପୁଅଲା +ା ପପୁଅଲା ବି)ନାଥ ZUX1247378

ପ ୁ /134456 34 190 589ସମିୁତ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ନାୟକ ZUX0626176

ପ ୁ /134457 29 190 590େସରୖଭ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ନାୟକ ZUX0626184

ପ ୁ /135458 27 190 591ବି ଅ8ିତ େସଠୀ ପି ବି ଦୟାନ% େସଠୀ ZUX0626853

 ୀ /135459 28 190 592ଟି ଅନୁଶା +ା ଟି ନାେଗଶ ZUX0697029

ପ ୁ /135460 50 190 593ସିଏy ଆପାଲାରାଜୁ ପି ସିଏy. ପଯୂ�(ନାରାୟଣା ZUX0627182

ପ ୁ /135461 65 190 594ଯାଦବ େବେହରା ପି ମଦନ େବେହରା ZUX0627281

 ୀ /135462 58 190 595ହରପ�ିୟା େବେହରା +ା ଯାଦବ େବେହରା ZUX0627273

 ୀ /135463 58 190 596ଶା&ି େବେହରା +ା ଦୀପକ ବାରିକ ZUX0626366

ପ ୁ /135464 34 190 597ରାହୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଯାଦବ େବେହରା ZUX0627257

ପ ୁ /135465 54 190 598ଅଚ�ତୁା େଭେ8ଟା ଭାjର ବଡ଼ୁ ପି କ� ି_ା ମ=ୁ> ବଡୁ ZUX0626325

ପ ୁ /135466 31 190 599େଦବ ବି)ାଳ ପି ପFୂ(ଚ%�  ବି)ାଳ ZUX0625681

ପ ୁ /135467 64 190 600କାଳିଦାସ ବି)ାସ ପି େତ�ୈଲାକ� ନାଥ ବି)ାସ ZUX0626101

 ୀ /135468 53 190 601ନମିଶା ବି)ାସ +ା କାଳିଦାସ ବି)ାସ ZUX0626119

ପ ୁ /135469 30 190 602ଅନିରୁ1 ବି)ାସ ପି କାଳିଦାସ ବି)ାସ ZUX0626127

 ୀ /135470 25 190 603ଅରୁQତୀ ବି)ାସ ପି କାଳିଦାସ ବି)ାସ ZUX1146489

ପ ୁ /135471 63 190 604ସନାତନ ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ ZUX0697169

 ୀ /135472 32 190 605ସମିୁତ�ା ଦାସ +ା କିରଣ କମୁାର ପ]ା ZUX0697151

 ୀ /135473 27 190 606ମାନତୀ ଦାସ ପି ସନାତନ ଦାସ ZUX0696716

ପ ୁ /135474 48 190 607ଜୟ& କମୁାର ଦାଶ ପି କରୁା ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX0626556

 ୀ /135475 42 190 608ନବନୀତା ଦାଶ +ା ଜୟ& କମୁାର ଦାଶ ZUX0626564

 ୀ /135476 27 190 609ଭାରତୀ ଦାଶ ପି ସନାତନ ଦାଶ ZUX0627141

ପ ୁ /135477 21 190 610ଜୟ& ଦାଶ ପି ସନାତନ ଦାଶ ZUX1227743

ପ ୁ /135478 60 190 611ବ%ରମ ଦୟାନ% େସଠୀ ପି ଆରୟା ଆପା େସଠୀ ZUX0626838

ପ ୁ /135479 31 190 612ଏO ଦିଲିu ପି ଏO ନାଗ ZUX0625673

ପ ୁ /135480 58 190 613ଜି. ଗଣପତି ରାଓ ପି ଜି.ଭି. ରାମଣା ZUX0625921

ପ ୁ /135481 69 190 614ପି. ଗେଣ)ର ରାଓ ପି ପି.ତିରୁପତି ରାଓ ZUX0627224

 ୀ /135482 31 190 615ଏG ଜଗଦି)ରି +ା ମାରତି ଶ�ୀନିବାସ ZUX0626739

 ୀ /135483 46 190 616ପି କ� ି_ାେବଣୀ +ା ବି ଦୟାନ% େସଠୀ ZUX0626861

 ୀ /135484 64 190 617ପି.କୃ_ା କମୁାରି +ା ପି. ଗେଣ)ର ରାଓ ZUX0627190
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 ୀ /135485 30 190 618ଏO ଲାବାଣ� ପି ଏO ସନ�ାସୀ ZUX0626770

 ୀ /135486 63 190 619ବି. ଲ��ୀ +ା ବି. ରାମାରାଓ ZUX0862748

ପ ୁ /135487 52 190 620ରଘନୁାଥ ଲ��ୀପତି ପି ଜି ଲ��ୀପତି ZUX0626028

 ୀ /135488 41 190 621େଗଲା ଲାବଣ� +ା େଗଲା ନାେଗ%� ZUX0625657

ପ ୁ /135489 35 190 622େସRହାସିଷ ମହା&ି ପି େକଳୖାସ ମହା&ି ZUX0626812

ପ ୁ /135490 44 190 623ରଜନୀ କା& ମହାପାତ� ପି ଜଦୁନାଥ ମହାପାତ� ZUX0626473

 ୀ /135491 42 190 624ସବିତା ମହାପାତ� +ା ରଜନୀକା& ମହାପାତ� ZUX0626481

ପ ୁ /135492 32 190 625େସୗରଭ କମୁାର ମି9S ପି ସତ� ର"ନ ମି9S ZUX0626754

ପ ୁ /135493 74 190 626ସଯୂ�( ନାରାୟଣ ମିଶ� ପି ସତ� ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0625871

 ୀ /135494 57 190 627ସବିତା ମିଶ� +ା ସଯୂ�(ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0625889

ପ ୁ /135495 34 190 628ଅଜିତ ମିଶ� ପି ସଯୂ�(ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0626762

 ୀ /135496 32 190 629କଲ�ାଣୀ ମିଶ� ପି ସଯୂ�(ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0626747

ପ ୁ /135497 40 190 630ବି. ମରୂଲୀ ପି ବି. ରାମା ରାଓ ZUX0626879

 ୀ /135498 62 190 631ସ�ୀତା ନାୟକ +ା ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ ZUX0626168

 ୀ /135499 38 190 632ପଦ� ିନୀ ନିଶ8 ପି ବିପିO ଚ%�  ନିଶ8 ZUX0625988

 ୀ /135500 45 190 633ର"ିତା କମୁାରୀ ପାଢୀ +ା ଅରୁଣ କମୁାର ପ]ା ZUX0626408

ପ ୁ /135501 73 190 634ସତ�ବାନ ପ]ା ପି େଚତୖନ� ପ]ା ZUX0626374

 ୀ /135502 64 190 635ସନିୁତା ପ]ା +ା ସତ�ବାନ ପ]ା ZUX0626382

 ୀ /135503 50 190 636ପ!ୁା"ଳୀ ପ]ା +ା ସନାତନ ଦାସ ZUX0697177

ପ ୁ /135504 46 190 637ଅରୁଣ କମୁାର ପ]ା ପି ସତ�ବାନ ପ]ା ZUX0626390

ପ ୁ /135505 45 190 638କିରଣ କମୁାର ପ]ା ପି ସତ�ବାନ ପ]ା ZUX0626416

ପ ୁ /135506 30 190 639ବି)ଜିତ ପାଣିଗ�ାହି ପି ପFୂ( ଚ%�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0626796

ପ ୁ /135507 27 190 640ଆଶିଷ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଅ)ିନି କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0626085

ପ ୁ /135508 29 190 641ତରୁଣ କମୁାର ପ/ନାୟକ ପି ଚ%�  ଭାନୁ ପ/ନାୟକ ZUX0627158

 ୀ /135509 59 190 642ସର+ତି ପ/ନାୟକ +ା ନିଳକ? ପ/ନାୟକ ZUX0626549

ପ ୁ /135510 30 190 643ସମିୁତ ପ/ନାୟକ ପି ବି େକାେଟ)ର ରାଓ ZUX0626531

ପ ୁ /135511 27 190 644ସି ଏy ପ�ଦୀପ ପି ସି ଏy ଆପଲା ରାଜୁ ZUX0626820

 ୀ /135512 38 190 645ଏG ପ�ିୟାବାQବି +ା ମହନ ମାେରଥି ZUX0626721

 ୀ /135513 45 190 646ଉମା ରଘନୁାଥ ପି ଜି. ନରସିଂହାରାଓ ZUX0626036

ପ ୁ /135514 42 190 647ବି. ରେମଶ ପି ବି. ରାମା ରାଓ ZUX0626887

ପ ୁ /135515 60 190 648ଆx େକଶବ ରାଓ ପି ଆର ଜଗନR ାୟକଲୁୁ ZUX0626333

ପ ୁ /135516 54 190 649େଭେ8ଟ ସଭୁା ରାଓ ପି କ�ି_ା ମ=ୁ> ରାଓ ZUX0626317

 ୀ /135517 32 190 650ବି. େରଣକୁା +ା ବି. ରେମଶ ZUX0626895

 ୀ /135518 46 190 651ସବିତା ସାହୁ +ା କରୁଣାକର ସାହୁ ZUX0625756

ପ ୁ /135519 69 190 652ରେମଶ ସାହୁ ପି ବିନାୟକ ସାହୁ ZUX0697227

 ୀ /135520 59 190 653ଗିରିଜା ସାହୁ +ା ରେମଶ ସାହୁ ZUX0696922

ପ ୁ /135521 39 190 654ଲ��ୀକା& ସାହୁ ପି ରେମଶ ସାହୁ ZUX0883926

ପ ୁ /135522 33 190 655ଶvି ସାହୁ ପି ରାେଜ%�  ନାଥ ସାହୁ ZUX0625665

ପ ୁ /135523 29 190 656େତେଜ)ର ସାହୁ ପି ଉମାକା& ସାହୁ ZUX0625905

 ୀ /135524 22 190 657େରାzମ ସାଈେମଥିୖଲୀ ପି ଆରେକଶବ ରାଓ ZUX1051465

ପ ୁ /135525 48 190 658ପ�େମାଦ କମୁାର ସାମଲ ପି ଅେଲଖ ଚ%�  ସାମଲ ZUX0627216

 ୀ /135526 41 190 659ସରୀତା ସାମଲ +ା ପ�େମାଦ କମୁାର ସାମଲ ZUX0627208

ପ ୁ /135527 31 190 660ଟି ସେ&ାଷ ପି ଟି ତଲବାଥଲା ସେ&ାଷ ZUX0626788

 ୀ /135528 55 190 661ଉଷା ଡି େସଠୀ +ା ବି ଦୟାନ% େସଠୀ ZUX0626846

 ୀ /135529 46 190 662ଆx େଶାଭା ରାଣୀ +ା ଆର େକଶବ ରାଓ ZUX0626341

 ୀ /135530 69 190 663ପି ଶ�ୀମତି +ା ପି ଶ�ୀଧର ZUX0626523

ପ ୁ /135531 41 190 664ପି ଶ�ୀନିବାସ ପି ପି ଶ�ୀଧର ZUX0626515

 ୀ /135532 30 190 665ଏK. ଶ�ାବଣୀ +ା ଏK. େଗୗରୀଶ8ର ZUX0625780

 ୀ /135533 26 190 666ପନୁ�ାପ ୁସ�ାତି ଲାଲିନି ପି ପି.ଗେଣ)ର ରାଓ ZUX0696989

 ୀ /135534 56 190 667ଜି. ତାଭୁଡୁ +ା ଜି. ଗଣପତି ରାଓ ZUX0625913

 ୀ /135535 37 190 668ସ� ିତା ତ�ିପାଠି +ା ମୃFାୟା ତ�ିପାଠୀ ZUX0626804

ପ ୁ /135536 57 190 669ସତ�ରାଓ ତୁତିକା ପି େପାେଲୟା ତୁତିକା ZUX0626572

ପ ୁ /135537 54 190 670ଉ=େରଶ ୁତୁତିକା ପି େପାେଲୟା ତୁତିକା ZUX0626630

ପ ୁ /135538 50 190 671ଲ��ିନାରାୟଣ ତୁତିକା ପି େପାେଲୟା ତୁତିକା ZUX0626598

 ୀ /135539 48 190 672ସକୁନ�ା ତୁତିକା +ା ଲ��ିନାରାୟଣ ତୁତିକା ZUX0626606

 ୀ /135540 48 190 673କରୁଣା ତୁତିକା +ା ସତ�ାରାଓ ତୁତିକା ZUX0626580

ପ ୁ /135541 46 190 674ତୁତିକା ଚ%�  ରାଓ ପି ତୁତିକା େପାେଲୟା ZUX0626614

 ୀ /135542 43 190 675େଜ�ାତି ତୁତିକା +ା ଉ=େରଶ ୁତୁତିକା ZUX0626648

 ୀ /135543 39 190 676ରାେଜ)ରୀ ତୁତିକା +ା ଚ%� ରାଓ ତୁତିକା ZUX0626622

 ୀ /135544 28 190 677ପଜୂା ରାଣୀ ତୁତିକା ପି ସତ�ରାଓ ତୁତିକା ZUX0626655

ପ ୁ /135545 27 190 678େକ ବିେବକ ପି େକ. ଭିଳାସ ZUX0625640

ପ ୁ /136546 55 190 679ବସ& କମୁାର ନାୟକ ପି ବQୁ ନାୟକ ZUX0627091

9 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀ8 +ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /136547 52 190 680ରୀନା ନାୟକ +ା ବସ& କମୁାର ନାୟକ ZUX0627083

ପ ୁ /137548 70 190 681ଲଡୁବାବା ମିଶ� ପି ଆନ% ମିଶ� ZUX1053438

 ୀ /137549 59 190 682ପqୁଲତା ମିଶ� - େଲାଡୁବାବା ମିଶ� ZUX1053479

ପ ୁ /137550 37 190 683କୃ_ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି େଲାଡୁବାବା ମିଶ� ZUX1053503

 ୀ /137551 25 190 684ମନୀଷା ପାଢୀ ପି ରବୀ%�  କମୁାର ପାଢୀ ZUX0862714

ପ ୁ /149552 32 190 685େକ.ଭି.ଏK ବିରାOଚ ପି େକ ପ�ତାପ ZUX0696971

ପ ୁ /150553 57 190 686ଭରତ ଚ%�  ବରାଳ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ବରାଳ ZUX0883835

 ୀ /150554 27 190 687ସୃ{ି ସ�ୀତା ବରାଳ ପି ଭରତ ଚ%�  ବରାଳ ZUX0883819

 ୀ /150555 24 190 688ସଶୁ�ୀ ସ�ୀତା ବରାଳ ପି ଭରତ ଚ%�  ବରାଳ ZUX0883884

ପ ୁ /150556 23 190 689ଶଭୁମ ଶଭୁାଶିଷ ବରାଳ ପି ଭରତ ଚ%�  ବରାଳ ZUX0954040

 ୀ /150557 56 190 690େବଜୖୟ&ୀ ମାଳା ପରିଡା +ା ଭରତ ଚ%�  ବରାଳ ZUX0883827

 ୀ /151558 47 190 691ସ�ୀତା"ଳୀ ନାୟକ +ା ପ�ଶା& କମୁାର ପରିଡା ZUX0883801

ପ ୁ /151559 50 190 692ପ�ଶା& କମୁାର ପରିଡା ପି ପଦ�  େଲାଚନ ପରିଡା ZUX0883793

 ୀ /183560 43 190 693ଜନିପାଲି ଜୟା ପି ଜାନିପଲc ୀ ରାେଜ,ଵର ରାଓ ZUX1068899

ପ ୁ /183561 30 190 694ବ� ଜେଗାପାଳ ମିଶ� ପି େଲାଡୁବାବା ମିଶ� ZUX1053529

 ୀ /183562 66 190 695ଜାନିପାଲc ୀ ବିଜୟ +ା ଜାନିପାଲc ି  ରାେଜ)ର ରାଓ ZUX1247444

ପ ୁ /BOOTH NO563 37 190 696ଭି ନେରଶ କମୁାର ପି ଭି େକଲୖାଶ ରାଓ ZUX1341619

 ୀ /BOOTH NO564 59 190 697ଭି େଗୗରୀ କମୁାରୀ +ା ଭି େକଲୖାଶ ରାଓ ZUX1341627

 ୀ /782565 47 190 698ଇତିଶ�ୀ େବେହରା +ା ତପନ କମୁାର େବେହରା ZUX1341569

ପ ୁ /806566 19 190 699କୃ_ା କମୁାର େବେହରା ପି ସାସାେଡବା େବେହରା ZUX1339753

ପ ୁ /903C567 46 190 700ଵୀଜଯା କମୁାର ଏସ ବି ପି ଭୂେଲାକା ରାଓ ଏସ ZUX1224815

ପ ୁ /961568 70 190 701େଦେବନଦ�  ନାଥ ପ/ନାୟକ - ଚି=ରଞନ ପ/ନାୟକ ZUX1073485

ପ ୁ /961569 37 190 702ଆଦିତ� ରଂଞନ ପ/ନାୟକ - ଚି=ରଞନ ପ/ନାୟକ ZUX1073477

 ୀ /999570 85 190 703ଟି. ଆଦିଲା��ୀ +ା ଟି.େପାଲିସ ZUX0658377

ପ ୁ /999571 83 190 704େକ. େତେଜ)ର ରାଓ ପି େକ. ମ=ୂ(ୀ OR/12/089/234061

 ୀ /999572 75 190 705ରାଷାମଣୀ +ା େଭେ8ଟା ନାରାୟଣା ZUX0153718

 ୀ /999573 75 190 706େକ ରାମାଣାLା  +ା େକ ଆlାନR ା OR/12/089/260216

 ୀ /999574 73 190 707ଟି ସାତ�ାG +ା ଟି ରାମାରାଓ OR/12/089/262538

 ୀ /999575 72 190 708େକ.କାମାଲା +ା େକ. େତେଜ)ର ରାଓ OR/12/089/234062

 ୀ /999576 72 190 709କମୁାରୀ େଦବୀ +ା ଜୟରାମ େସଠି OR/12/089/262688

ପ ୁ /999577 66 190 710ଏ.ଦୁଗS ପ�ସାଦ ପି ଏ.ଧନ"ୟ ରାଓ ZUX1174085

 ୀ /999578 65 190 711ଏ େହୖମାବତୀ +ା ଏ ମାନାମାଥାରାଓ OR/12/089/266469

ପ ୁ /999579 65 190 712ଭିନିଳକ? ପି ଭି ଚିନR ାରା ZUX0153932

ପ ୁ /999580 63 190 713ଡି.ପାଇଡିରାଜୁ ପି ଡି.ନାଗାନR ାତାତା OR/12/089/260084

 ୀ /999581 63 190 714ଡି ରାବଣାLା  +ା ଡି ସଯୁ�(ନାରାୟଣା  LSL1464205

ପ ୁ /999582 60 190 715ଟି. ତ�ିନାଧା ପି ଟି. େପାଲିସ ZUX0527531

 ୀ /999583 59 190 716ଭି ରାେଜ)ରୀ +ା ଭି ନିଲକ? ZUX0153940

 ୀ /999584 58 190 717ଟି. ଚିନR ାମା +ା ଟି. ରାମାରାଓ OR/12/089/262539

ପ ୁ /999585 58 190 718େକ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ ଆlାନR ା LSL1414564

ପ ୁ /999586 58 190 719ବି ଧମSରାଓ ପି ବି ଶ�ୀରାମଲୁୁ ZUX0154427

 ୀ /999587 57 190 720ଏନ. ସାରଦା +ା ଏନ େଭ8ାଟରାମଣା LSL1523877

 ୀ /999588 56 190 721ଏଲ ଭାବାନୀ +ା ଏଲ ରାମାରାଓ OR/12/089/169085

 ୀ /999589 54 190 722ଟି. ଜୟା  +ା ଟି. େଗାବି% ରାଓ OR/12/089/260133

 ୀ /999590 54 190 723ଏ.ସାରଳା +ା ଏ.ଦୁଗS ପ�ସାଦ ZUX1174119

 ୀ /999591 53 190 724ଟି. କମୁାରୀ +ା ଟି. ତ�ିନାଧା ZUX0527549

 ୀ /999592 53 190 725ଡି.ୱାରାଲ��ୀ +ା ସାଇଡିରାଜୁ OR/12/089/260085

ପ ୁ /999593 53 190 726ଆର.ନାେଗ)ର ରାଓ ପି ଆର. ରାଜାରାଓ ZUX0527507

 ୀ /999594 51 190 727ଏମ ସେୁ.)ରୀ +ା ଏମ. େବେ8ଟ ରାଓ OR/12/089/260368

 ୀ /999595 51 190 728େକ ଲ��ୀ +ା େକ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ OR/12/089/260994

ପ ୁ /999596 51 190 729େକ. େଭେ8ଟାରାଓ ପି େକ. େତେଜ)ର ରାଓ OR/12/089/234064

 ୀ /999597 48 190 730ଏସ. ଶ�ୀେଦବୀ ପି ଏସ. ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ OR/12/089/262795

ପ ୁ /999598 48 190 731ବି.ନାଗାରାଜୁ ପି େଭେ8ଟା ନାରସାୟା LSL1469048

 ୀ /999599 48 190 732ଆର.ସାତ�ାରାଓ +ା ନାେଗ)ର ରାଓ ZUX0527515

ପ ୁ /999600 47 190 733ବି. ଚା%� େଶଖାରା  ପି ବି. ଧାମS ରାଓ ZUX0289769

 ୀ /999601 47 190 734ଏସ ଶା&ି ପି ଏସ ରାମମହନ ରାଓ ZUX0153981

ପ ୁ /999602 46 190 735ଏସ. ଶ�ୀନିବାସ ପି ଏସ.ମତୁ�ାଲୁରାଓ OR/12/089/253087

ପ ୁ /999603 46 190 736ଏଚ. ତାଉଡୁ ପି ଏଚ . ବୀରାବାବୁ LSL2384949

ପ ୁ /999604 46 190 737ଏମ ମରୁଲି ପି ଏମ େଭେ8ଟ ରାବଣା LSL1414663

ପ ୁ /999605 45 190 738ଏସ. ଜାଗାଦିଶ ପି ଏସ. ମତୁ�ାଲୁରାଓ LSL2384998

ପ ୁ /999606 45 190 739ଏସ ଜଗନ େମାହନ ରାଓ ପି ଏସ ପାପା ରାଓ ZUX0209635

 ୀ /999607 44 190 740ପି. କାeାନାମାଳା  +ା ଶ�ୀଧର ପ/ନାୟକ LSL1387539

 ୀ /999608 44 190 741େକ. ସନୁୀତା ପି େକ. େଭେ8ଟାରାଓ LSL1373372

10 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀ8 +ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 19ୱାଡ(  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

46!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /999609 43 190 742ଏସ କିରଣକମୁାର ପି ଏସ ରାମମହନ ରାଓ ZUX0153973

ପ ୁ /999610 43 190 743ଏ ରବି ପି ଏ ମO ଥ ରାଓ LSL1387562

 ୀ /999611 43 190 744ପି. ରାେଜ)ରୀ ପି ପି. ଜୟରାମ େସଠି LSL1372937

 ୀ /999612 43 190 745ଭି ସଯୁ�(କମୁାରୀ +ା ବି ଲ��ୀନାରାୟାଣା  LSL2646222

ପ ୁ /999613 43 190 746ଡି େଶଖର ପି ସରିୁ ନାରାୟଣା ରାଓ LSL1464148

ପ ୁ /999614 41 190 747ଆଇ. କିରଣ କମୁାର ପି ଆଇ ଶାIା  LSL1414556

ପ ୁ /999615 40 190 748ଡି.ସିବା କମୁାର ପି ଡି.ଆପାରାଓ ZUX0153346

ପ ୁ /999616 40 190 749ବି. ରାଜୁ ପି ବି. ରାମାରାଓ ZUX0153767

ପ ୁ /999617 40 190 750ଏମ ଶ�ୀନିବାK ପି ଏମ ଲା��ାଣା ରାଓ LSL1468297

ପ ୁ /999618 40 190 751ଭି. ଧାନ"ୟ ପି ଭି. ଜଗାନR ାଥାରାଜୁ LSL1387471

 ୀ /999619 40 190 752ଏଚ. ମାଣି +ା ଏଚ. ତାଉଡୁ LSL2384956

 ୀ /999620 40 190 753ଏମ. େହମଲତା +ା ଏମ.ହାରିବାବୁ ZUX0153312

 ୀ /999621 39 190 754ଏମ ଶ�ୀେଦବୀ ପି ଏମ ରାମେକାଟି LSL2389484

 ୀ /999622 39 190 755େଭେ8ଟାଲ��ୀ ପି େଭେ8ଟା ନାରାମାୟା  ZUX0153726

 ୀ /999623 39 190 756ଏମ.ସନିୁତା +ା ଏମ ତ�ିପତୀ ZUX0153395

 ୀ /999624 37 190 757ଡି. ତୁଳସୀ +ା ଡି. ଶ�ିନୀବାସ ରାଓ ZUX0143420

ପ ୁ /999625 36 190 758ଏମ ରେମଶ ପି ଏମ ରାମ େକାଟି ZUX0153783

 ୀ /999626 34 190 759ଏମ +ାତି ପି ଏମ ରାମେକାଟି LSL2384600

 ୀ /999627 33 190 760ଏ ପଦ� ା  ପି ଏ ଆlାରାଓ LSL2389492

ପ ୁ /999628 69 190 761ଏସ ଆlା ରାଓ ପି ଏସ କାମାନR  ଆଚାରୀ ZUX0394155

ପ ୁ /999629 63 190 762ଟି.ବି) ପ�ସାଦ ପି ଟି.େପାଲସ ZUX0658385

 ୀ /999630 60 190 763ଏସ ଶାରଦା +ା ଏସ ପାପା ରାଓ ZUX0394163

ପ ୁ /999631 56 190 764ଏ. ତ�ାଗରାଜୁ ପି ଏ. ଲ��ାଣାମ=ୂ(ୀ ZUX0394247

ପ ୁ /999632 46 190 765ଏ. ଚ%�  ପି ଏ. ମନାମାଧା ରାଓ LSL1373323

 ୀ /999633 46 190 766ଏ. ଜାନାକୀ +ା ଏ. ତ�ାଗାରାଜୁ ZUX0394254

 ୀ /999634 46 190 767ସିମାଦ� ୀ ମଣି ମାଳା ମାଲା +ା ସୀମାଦ� ି େଭେ8ଟ ରାଓ ZUX0868117

 ୀ /999635 70 190 768େଗଲc ା ୱାରାଲ��ୀ , +ା େଗଲc ା .ନାେଗ%� ା , OR/12/089/260104

ପ ୁ /999636 68 190 769ଏମ ରାମାେକାଟି , ପି ଏମ.ରାମାରାଓ , OR/12/089/260342

 ୀ /999637 68 190 770ପି . ରତR ାକମୁାରି , +ା ପ�କାସ ରାଓ , OR/12/089/260374

 ୀ /999638 63 190 771ଏମ . ଚିନାLାଲୁ , +ା ଏମ ଶ8ର ରାଓ OR/12/089/260366

 ୀ /999639 55 190 772ଆଇ ବରଧିନି , +ା ଆଇ. ଲ��ୀନାରାୟଣା , LSL1372036

ପ ୁ /999640 49 190 773ଜି . ନାେଗ%�  , ପି ଜି.ଚ%� ାରାଓ , OR/12/089/260106

 ୀ /999641 73 190 774ଏମଜଗଦIା . +ା ଏମେକମ=ୂ> . OR/12/089/260099

 ୀ /999642 68 190 775ଡି.ଆପାରାଓ . ପି ଆପାଲc ା+ାମୀ . OR/12/089/260839

ପ ୁ /999643 63 190 776ଏସ ସତ�ନାରାୟଣ . ପି ରଘରୁାମା . OR/12/089/260022

 ୀ /999644 58 190 777ଡି.କ� ି_ାେବଣୀ . +ା ଡି.ଆପାରାଓ . OR/12/089/260852

 ୀ /999645 57 190 778ଏମ ସଜୁତା . +ା ମାହାଲି�ମ . OR/12/089/260029

ପ ୁ /999646 54 190 779ଟି . ଶ�ୀନିବାସ ୁ. ପି ଚାେ%�ୟା . OR/12/089/260060

 ୀ /999647 53 190 780ଏମ ନାଗଲ��ି . +ା ଏମ.ଜଗଦି)ର ରାଓ OR/12/089/260345

ପ ୁ /999648 48 190 781ମାଦି େଭେ8ଟା ଗ.ୁା . ମା ମାଦି ଅଚ�ତୁା ରାଓ . ZUX0346858

ପ ୁ /999649 48 190 782ଏମ. ସତ�ନାରାୟଣା . ପି ଏମ .େଜ.ମ=ୂ> ZUX0153338

ପ ୁ /999650 46 190 783ଏସ ଜଗଦି)ର . ପି ସଯୁ�(ନାରାୟାଣା . ZUX0153841

 ୀ /999651 37 190 784ଏG ସା�ିତା . +ା ମାଦିେଭେ8ଟା ଗ.ୁା . ZUX0346841

ପ ୁ /999652 35 190 785ପି ଜଗଦି, . ପି ଲ��ଣ ରାଓ . ZUX0346643

 ୀ /999653 30 190 786ଏO ଲାବଣ� . ପି ଏO ସନ�ାସି ରାଓ . ZUX0346700

ପ ୁ /999654 29 190 787ଡି ଜକଗଦି)ର ରାଓ . ପି ଡି ପାଇଡି ରାଜୁ . ZUX0527523

ପ ୁ /999655 77 190 788ମାରାଜୁ ସତ�ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ପି ଏମ. ବୀର ଭଦ�  ଆଚାରୀ ZUX0784603

ପ ୁ /999656 48 190 789ଏମ. ସେୁରଶ ଆଚାରୀ ପି ଏସ. ସତ�ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ZUX0784553

ପ ୁ /999657 33 190 790େଶଖ ଅବଦୁଲ ଆକବର ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ହାମିଦ ZUX1227578

 ୀ /999658 63 190 791ଏନ. ସନ�ାସ ଆLା +ା ଏନ. ସନ�ାସି ରାଓ ZUX0784868

 ୀ /999659 29 190 792ତାଲାବାତୁଲା ଅରୁQତୀ ପି ତାଲାବାତୁଲା ବି)ପ�ସାଦ ZUX0784769

ପ ୁ /999660 30 190 793ଏ ଆଶିଶ ପି ଏ. ରାମା ପ�କାଶ ରାଓ ZUX0862490

 ୀ /999661 37 190 794ସାମୀମା ବାନୁ +ା େଶଖ ଅବଦୁଲ ଯାବିର ZUX1227347

 ୀ /999662 31 190 795ନଜମା େବଗମ +ା ଏସ େକ ଥାନସା ZUX1227206

ପ ୁ /999663 88 190 796ଅଯୁ( ନ େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା OR/12/089/260012

 ୀ /999664 72 190 797ଶକ&ୁଳା େବେହରା ପି ବୃଂଦାବନ େବେହରା ZUX1340280

ପ ୁ /999665 58 190 798ତପନ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଯୁ( ନ େବେହରା ZUX1335694

ପ ୁ /999666 56 190 799ଚକ�ଧର େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା ZUX0784728

ପ ୁ /999667 55 190 800ଶଶେଦବ େବେହରା ପି ଉଦୟ ଚ%�  େବେହରା ZUX0641860

ପ ୁ /999668 53 190 801ପ�ଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଯ ୁ( ନ େବେହରା OR/12/089/260794

 ୀ /999669 48 190 802ଅସୀମା େବେହରା +ା ଶଶେଦବ େବେହରା ZUX0641878

 ୀ /999670 47 190 803ସକୁା&ୀ େବେହରା ପି ବ�ୁ Oଡ�ବନ େବେହରା ZUX1340132

11 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀ8 +ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999671 46 190 804ପ�ଶା& େବେହରା ପି ଅଯ ୁ( ନ େବେହରା OR/12/089/260795

 ୀ /999672 46 190 805ବିଜୟଲ��ୀ େବେହରା +ା ଶ�ାମସ%ୁର େବେହରା ZUX0394098

ପ ୁ /999673 45 190 806ଶ�ାମ ସ%ୁର େବେହରା ପି ଗନୁ େବେହରା ZUX0784785

 ୀ /999674 41 190 807ନିଳାବତୀ େବେହରା +ା ଚକ�ଧର େବେହରା ZUX0394080

 ୀ /999675 39 190 808ସବିତା େବେହରା +ା େବକୖ?ୁ େବେହରା LSL2384923

ପ ୁ /999676 36 190 809ବିଶି େକଶନ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା ZUX0346718

ପ ୁ /999677 31 190 810ରବି କମୁାର େବେହରା ପି ପଦ� ନାଭ େବେହରା ZUX0394064

ପ ୁ /999678 30 190 811ତୁସାରକା& େବେହରା ପି ପଦ� ନାଭ େବେହରା ZUX0394072

 ୀ /999679 28 190 812ରଂଜିତା େବେହରା +ା ଉେମଶ େବେହରା ZUX0784660

ପ ୁ /999680 26 190 813େତଜ)ର େବେହରା ପି ଶ�ାମସ%ୁର େବେହରା ZUX0784934

ପ ୁ /999681 25 190 814େରାହିତ େଦବ େବେହରା ପି ଶ�ାମ େବେହରା ZUX0784702

ପ ୁ /999682 26 190 815ହରି େବଣେୁବଲc ି ପି େବଣେୁବଲc ି  ଧମSରାଓ ZUX0707448

 ୀ /999683 34 190 816ଏସ ଭାରତୀ ପି ଏସ ପାପା ରାଓ ZUX0394171

ପ ୁ /999684 32 190 817ଟି େଭ8େଟ, ପି ଟି େଗାବି%ା ZUX0707117

 ୀ /999685 30 190 818ଜାଇନବ ବିବି +ା େଶଖ ଅବଦୁଲ ଆକବର ZUX1227586

ପ ୁ /999686 42 190 819ଉେମଶ ଚ%�  ବିେଶାୟୀ ପି ହର ବିେଶାୟୀ LSL1414580

 ୀ /999687 70 190 820କାeନବାଳା ବି)ାଳ +ା ଧୃବ ଚରଣ ବି)ାଳ OR/12/089/252503

ପ ୁ /999688 62 190 821େକଦାର ଚରଣ ବି)ାଳ ପି ଧୃବ ଚରଣ ବି)ାଳ OR/12/089/252531

 ୀ /999689 52 190 822କାମିନୀ ବି)ାଳ +ା େକଦାର ଚରଣ ବି)ାଳ OR/12/089/252532

ପ ୁ /999690 41 190 823ମେନାର"ନ ବି)ାଳ ପି ସେୁର%�  ବି)ାଳ ZUX0154294

ପ ୁ /999691 32 190 824ଲଲାେଟ%ୁ ବି)ାଳ ପି େକଦାର ଚରଣ ବି)ାଳ ZUX0641795

 ୀ /999692 27 190 825ସକୁ� ି ବି)ାସ +ା ସବୁ� ତ ବି)ାସ ZUX1014653

 ୀ /999693 35 190 826ବି. ଚ%�କଳା +ା ବି. ନାଗରାଜୁ ୱାରାରାଜୁ ZUX0784777

 ୀ /999694 41 190 827ନବନୀତା ଡାକଆୁ +ା ପ�ସାଂତ ଡାକଆୁ ZUX1339829

ପ ୁ /999695 78 190 828ଶରତଚ%�  ଦେଳଇ ପି ରାଧାକୃ_ ଦେଳଇ OR/12/089/260383

ପ ୁ /999696 47 190 829ମୃତୁ"ୟ ଦେଳଇ ପି ଚ%�ଭାନୁ ଦେଳଇ OR/12/089/260386

 ୀ /999697 43 190 830ରିନାସିଂ ଦେଳଇ ପି ଶରତଚ%�  ଦେଳଇ OR/12/089/260906

 ୀ /999698 40 190 831ଲିନା ସିଂ ଦେଳଇ ପି ସରତ ଚ%�  ଦେଳଇ LSL1520899

 ୀ /999699 38 190 832ଟିନା ସିଂ ଦେଳଇ ପି ସରତ ଚ%�  ଦେଳଇ LSL1520881

ପ ୁ /999700 49 190 833ରମାକା& ଦାଶ ପି ପଦ�  ଚରଣ ଦାଶ ZUX0778894

 ୀ /999701 41 190 834ବନଜା ଦାଶ +ା ରମାକା& ଦାଶ ZUX0778902

 ୀ /999702 40 190 835ସQ�ାରାଣୀ ଦାସ +ା େଦବାଶିଷ ଦାସ ZUX0346874

 ୀ /999703 50 190 836ପ�ସା&ି େଦବି +ା କୃ_ଚ%�  ସାହୁ LSL1428549

 ୀ /999704 40 190 837ମ%ିରା ଦେଳଇ +ା ରାଧାମହO ଦେଳଇ ZUX0784900

 ୀ /999705 75 190 838ସବୁF( େଦାେଳଇ +ା ଶରତଚ%�  େଦାେଳଇ OR/12/089/260384

ପ ୁ /999706 50 190 839ରାଧାେମାହନ େଦାେଳଇ ପି ଚ%�  ଭାନୁ େଦାେଳଇ OR/12/089/260385

ପ ୁ /999707 30 190 840େଶକ ଅବଦୁଲ ଫିେରାଜ ପି େଶକ ଅବଦୁଲ ହାମିଦ ZUX1227537

 ୀ /999708 51 190 841ବି ହାଇମା +ା ବି ଧାମSରାଓ ZUX0707083

ପ ୁ /999709 74 190 842େଶକ ଅବଦୁଲ ହାମିଦ ପି େଶକ ଅବଦୁଲ ଫରିଦ ZUX1227610

 ୀ /999710 54 190 843ଏG ଇ%ିରା +ା ଜି ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0707398

ପ ୁ /999711 39 190 844େଶଖ ଅବଦୁଲ ଯାବିର ପି େଶଖ ଅବଦୁଲା ହାମିତ ZUX1227354

 ୀ /999712 53 190 845ରମାେଦବୀ ଜଡା ପି ହରିନାଥ ରାଓ ZUX0784686

ପ ୁ /999713 52 190 846ହୃଦୟ ର"ନ େଜନା - େଜ�ାତୀସRାରାଣୀ େଜନା ZUX1247428

 ୀ /999714 41 190 847େଜ�ାତୀସRାରାଣୀ େଜନା +ା ହୃଦୟ ର"ନ େଜନା ZUX1247402

 ୀ /999715 26 190 848ପ�ିୟ8ା େଜନା ପି ଶବିଚରଣ େଜନା ZUX0784876

 ୀ /999716 38 190 849ଟି କାେମ)ରୀ ପି ଏG. ସାତ�ାନାରାୟଣା ZUX0707406

 ୀ /999717 27 190 850ସହିଦା ଖାତୁନ +ା େଶଖ ଅବଦୁଲ ପରେୱଜ ZUX1227560

ପ ୁ /999718 37 190 851ଟି. ସେୁ8ଶ କମୁାର ପି ଟି. ଲ��ଣ କମୁାର ZUX0452359

ପ ୁ /999719 34 190 852େକ ଜିେତ%�  କମୁାର ପି େକ େବେ8ଟ ରାଓ ZUX0868034

ପ ୁ /999720 33 190 853େକ. କିେଶାର କମୁାର ପି େକ. କ� ି_ା ରାଓ ZUX0448720

ପ ୁ /999721 30 190 854େକ. ଅନିଲ କମୁାର ପି େକ. କ� ି_ା ରାଓ ZUX0448738

ପ ୁ /999722 26 190 855ଟି .ନବିନ କମୁାର ପି ଟି. ଶ�ୀନିବାସ ZUX0707158

ପ ୁ /999723 26 190 856ଡିନଡି. ସେୁର, କମୁାର ପି ଡି ପାଈଡି ରାଜୁ ZUX0707000

ପ ୁ /999724 26 190 857ସୀମାଦ� ି ସମୀର କମୁାର ପି ସିମାଦ� ୀ େଵନକଟ ରାଓ ରାଓ ZUX0868109

 ୀ /999725 37 190 858ଏମ ସେ&ାଷି କମୁାରୀ +ା ଶ�ାମ ସ%ୁର େବେହରା ZUX0784751

 ୀ /999726 52 190 859ଟି ଲ��ୀ +ା ଶ�ୀନିବାସ ୁ. ZUX0153874

 ୀ /999727 59 190 860ଏK.େଭ8ାଟା ଲ��ୀ +ା ଏମ.ରାମ େକାଟି OR/12/089/260343

ପ ୁ /999728 57 190 861ଶରତ ଚ%�  େଲ8ା ପି ମେହ)ର େଲ8ା ZUX0346734

 ୀ /999729 32 190 862ଛବିରାଣୀ େଲ8ା +ା ଶରତ ଚ%�  େଲ8ା ZUX0346890

ପ ୁ /999730 26 190 863ସତ� ସ%ୁର େଲକାଂ ପି ସରତ େଲକାଂ ZUX0774190

 ୀ /999731 30 190 864ଆ&ୁଷା ଏମ ପି ଏG ମାହାଲି�G ZUX0346726

ପ ୁ /999732 23 190 865ରବି େତଜା ଏମ ପି ଏମ ମହାଲି�ମ ZUX1247345

12 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀ8 +ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /999733 67 190 866ରାେଜ)ରୀ ମାଦାମ େସଠି +ା ସରୁୀ ବାବୁ ମାଦାମ େସଠି ZUX0154369

ପ ୁ /999734 48 190 867େଭ8ଟ ପ�ସାଦ ମାଦାମ େସଠି ପି ସରିୁ ବାବୁ ମାଦାମ େସଠି ZUX0154377

ପ ୁ /999735 77 190 868ସରୁୀ ବାବୁ ମଦନ େସଠି ପି ଏମ ରାମା ରାଓ ମଦନ େସଠି ZUX0154351

ପ ୁ /999736 67 190 869ଏମ ମାହାଲି�ମ ପି ରାମମ=ୂ> ମାହାଲି�ମ OR/12/089/260028

ପ ୁ /999737 51 190 870ବସ& ମହାପାତ� ପି ରାଧା ମହାପାତ� OR/12/089/256631

 ୀ /999738 42 190 871ଚeଳା ମହାପାତ� +ା ବସ& ମହାପାତ� ZUX0145037

ପ ୁ /999739 31 190 872ଶଷି ଭୁଷଣ ମହାପାତ� ପି ସଦାନ% ମହାପାତ� ZUX0707273

ପ ୁ /999740 24 190 873ଅଭିମନ� ୁମହୁରିଆ ପି ଦୁଲଭ ମହୁରିଆ ZUX1213719

ପ ୁ /999741 46 190 874ଏମ େମାହନ ମାେରଥି ପି ଏମ ଲା��ଣ ମାେରଥି OR/12/089/266068

ପ ୁ /999742 59 190 875ସତ�ର"ନ ମି9S ପି ଅନ& କମୁାର ମି9S LSL1401298

ପ ୁ /999743 63 190 876ଗିରିଧାରୀ ମିଶ� ପି ଶିବରାମ ମିଶ� OR/12/089/244925

 ୀ /999744 61 190 877ଗିରିପ�ିୟା ମିଶ� +ା ଗିରିଧାରୀ ମିଶ� OR/12/089/244926

ପ ୁ /999745 37 190 878ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ପି ଶିବରାମ ମିଶ� ZUX0286690

ପ ୁ /999746 35 190 879େସୗଭାଗ� ମିଶ� ପି ଗିରିଧାରି ମିଶ� ZUX0145623

 ୀ /999747 70 190 880ସରୁମା ମହା&ି +ା ସେୁରଶ ଚ%�  ମହା&ି LSL1373364

ପ ୁ /999748 53 190 881ଦୁସ�& କମୁାର ମହା&ି ପି ସେୁରଶ ଚ%�  ମହା&ି LSL1373356

ପ ୁ /999749 50 190 882ସIିତ କମୁାର ମହା&ି ପି ସେୁରଶ ଚ%�  ମହା&ି ZUX0452334

 ୀ /999750 45 190 883ମହାମୟୀ ମହା&ି ମା ସରୁମା ମହା&ି ZUX1227792

ପ ୁ /999751 29 190 884ଏG. ଜଗଦିଶ ମଟୁରୁ ପି ଏG ଆlା ରାଓ ZUX0452367

 ୀ /999752 32 190 885ଏମ ମୃଦୁଲା ପି ଏମ ମହାଲି�G ZUX0153825

ପ ୁ /999753 52 190 886ଭିଏଲ ଏନ ମ=ୁ(ୀ ପି ଭି ଏସ ଏନ ମ=ୁ(ୀ LSL2646214

 ୀ /999754 33 190 887,େଵଥା ଏନ କକ( ରା +ା େସୗଭାPଯ ମିଶ� ZUX1352301

 ୀ /999755 58 190 888ଟି ନାଗେବଣୀ +ା ଲ��ଣ ନାଗେବଣୀ OR/12/089/260055

 ୀ /999756 20 190 889ଲ��ୀରମ�ା େଗୗତମୀ ନାୟକ ପି ରାେଜ)ର ନାୟକ ZUX1247592

 ୀ /999757 27 190 890ଟି.ମନିକ ନିଲାମ ପି ଟି. ଶ�ୀନିବାସ ZUX0642520

ପ ୁ /999758 60 190 891ପ�ଦିପ କମୁାର େନଗୀ ପି େଦ} ରାଜ େନଗୀ ZUX0774182

 ୀ /999759 54 190 892ତାର�ିନି େନଗି +ା ପ�ଦିପ େନଗି ZUX0774174

 ୀ /999760 25 190 893ଏ. ନିସା&ି ପି ଏ ତ�ାଗ ରାଜୁ ZUX0784629

 ୀ /999761 66 190 894ନୟମନୁ ନିଶା +ା େଶଖ ଅବଦୁଲ ହାମିଦ ZUX1228832

 ୀ /999762 25 190 895ରୁକସାନା ନିଶା +ା େଶକ ଅବଦୁଲ ଫିେରାଜ ZUX1227545

 ୀ /999763 39 190 896େସୗଦାମିନି ନିଶ8 ପି ବିପିନଚ%�  ନିଶ8 ZUX0153924

 ୀ /999764 34 190 897ମୀନା�ୀ ନିଷ8 ପି ବିପିନଚ%�  ନିଷ8 ZUX0153908

ପ ୁ /999765 31 190 898ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ ନିଶ8 ପି ବିପିO ଚ%�  ନିଶ8 ZUX0346791

 ୀ /999766 64 190 899ସାଧବାଣି ପାଢି +ା ପ�ସନR  କମୁାର ପାଢି OR/12/089/260273

ପ ୁ /999767 37 190 900େସାେମ%�  କମୁାର ପାଢି ପି ପ�ସନR  କମୁାର ପାଢି ZUX0527572

 ୀ /999768 41 190 901ଏସ. ପଦ� ା +ା ଏସ. େଭ8ଟ ରାଓ ZUX0784611

 ୀ /999769 40 190 902ଆସାପ ୁପାଦ� ା +ା ଆସାପ ୁେଭ8ଟ ରାମାଣା ZUX0707422

ପ ୁ /999770 25 190 903େମାଟୁରୁ ପାଇଡିରାଜୁ ପି ଏମ ଆlରାଓ ZUX0784843

 ୀ /999771 83 190 904ସତ�ଭାମା ପ]ା +ା ରଘନୁାଥ ପ]ା OR/12/089/260256

 ୀ /999772 81 190 905ଜୟଲ��ୀ ପ]ା +ା ସିମାeଳ ପ]ା LSL1414218

ପ ୁ /999773 73 190 906େଗାପାଳ କୃ_ ପ]ା ପି ହରିହର ପ]ା OR/12/089/260300

 ୀ /999774 66 190 907ପ�ାମାଦୀ କମୁାରୀ ପ]ା +ା େଗାପାଳ କୃ_ ପ]ା OR/12/089/260301

ପ ୁ /999775 65 190 908ପFୂ(ଚ%�  ପ]ା ପି ରଘନୁାଥ ପ]ା OR/12/089/260254

ପ ୁ /999776 64 190 909ରାମ ଚ%�  ପ]ା ପି ବିନାୟକ ପ]ା OR/12/089/260307

 ୀ /999777 56 190 910ସୀତାରାଣୀ ପ]ା +ା ପFୂ(ଚ%�  ପ]ା OR/12/089/260255

 ୀ /999778 56 190 911ସ� ିତା ପ]ା +ା ରାମଚ%�  ପ]ା OR/12/089/260308

ପ ୁ /999779 54 190 912ଅେଶାକ କମୁାର ପ]ା ପି ସିମାeଳ ପ]ା LSL1414697

 ୀ /999780 52 190 913ସସୁ� ିତା ପ]ା +ା ରାେଜ%�  କମୁାର ପ]ା LSL1414275

ପ ୁ /999781 48 190 914ସେୁରଶ କମୁାର ପ]ା ପି ସିମାeଳ ପ]ା LSL1414457

 ୀ /999782 47 190 915ସମିୁତ�ା କମୁାରୀ ପ]ା +ା ଅେଶାକ କମୁାର ପ]ା LSL1414705

ପ ୁ /999783 45 190 916ରଶ� ିର"ନ ପ]ା ପି େଗାପାଳ କୃ_ ପ]ା LSL1372853

 ୀ /999784 43 190 917ସସ�ିତା ପ]ା +ା ସେୁରଶ କମୁାର ପ]ା ZUX0784645

ପ ୁ /999785 42 190 918ରବିନାରାୟଣ ପ]ା ପି ପ�ଫୁଲc  କମୁାର ପ]ା LSL1387554

ପ ୁ /999786 40 190 919ସଶୁୀଳ କମୁାର ପ]ା ପି ପFୂ(ଚ%�  ପ]ା LSL1387638

 ୀ /999787 40 190 920ରଶ� ିତା ରାଣୀ ପ]ା ପି େଗାପାଳକୃ_ ପ]ା LSL1372846

ପ ୁ /999788 39 190 921ସନୁୀW କମୁାx ପ]ା ପି ପFୂ(ଚ%�  ପ]ା LSL1468362

 ୀ /999789 36 190 922େସRହା ପ]ା +ା ସଶୁୀଳ କମୁାର ପ]ା ZUX0641944

ପ ୁ /999790 35 190 923ସମୀର ରଂଜନ ପ]ା ପି େଗାପାଳ କୃ_ ପ]ା ZUX0784546

ପ ୁ /999791 33 190 924ସ� ୃତି ର"ନ ପ]ା ପି ରାମ ଚ%�  ପ]ା ZUX0641803

 ୀ /999792 31 190 925+ାତି ପ]ା +ା ସନିୁଳ କମୁାର ପ]ା ZUX0641951

ପ ୁ /999793 29 190 926େଜ�ାତି ର"ନ ପ]ା ପି ରାମ ଚ%�  ପ]ା ZUX0641811

 ୀ /999794 46 190 927ରାଧାରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ +ା ଶ�ୀପତିନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0153379

13 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀ8 +ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999795 49 190 928େଶଖ ଅବଦୁଲ ପବ( େଜ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ହାମିଦ ZUX1227552

ପ ୁ /999796 78 190 929ପ�ଦିପ କମୁାର ପତି ପି ପ�ହc ାଦ ଚରଣ ପତି ZUX0527580

 ୀ /999797 68 190 930କାଂଚନବାଳା ପତି +ା ପ�ଦିପ କମୁାର ପତି OR/12/089/260792

ପ ୁ /999798 54 190 931ଦିଲିପ କମୁାର ପତି ପି ପ�ଦିପ କମୁାର ପତି OR/12/089/260773

ପ ୁ /999799 53 190 932ନବୀନ ପତି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପତି LSL1387596

 ୀ /999800 48 190 933ଜୁନୁବାଳା ପତି +ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ପତି ZUX0527598

 ୀ /999801 47 190 934ର"ିତା ପତି +ା ଦିଲc ିପ କମୁାର ପତି LSL1372861

 ୀ /999802 38 190 935ସବିତା ପତି +ା ନବୀନ କମୁାର ପତି ZUX0394148

 ୀ /999803 26 190 936ସମୁନ କମୁାରି ପତି ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ପତି ZUX0784736

 ୀ /999804 25 190 937କିରନ ପତି ପି ପ�ଦିପ କମୁାର ପତି ZUX0784538

ପ ୁ /999805 21 190 938ଅମନ କମୁାର ପତି ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପତି ZUX1154640

 ୀ /999806 61 190 939ଉମା ରାଣୀ ପଟନାୟକ +ା ସଧୁୀର ଷଡ଼�ୀ OR/12/089/260204

ପ ୁ /999807 61 190 940େକ. ଭାjର ପଟନାୟକ ପି େକ. କମୁS ପଟନାୟକ ZUX0452391

ପ ୁ /999808 56 190 941ବିଜୟ କମୁାର ପ/ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ/ନାୟକ LSL1372838

 ୀ /999809 48 190 942ଅନୁରାଧା ପ/ନାୟକ +ା ବିଜୟ କମୁାର ପ/ନାୟକ LSL1372812

ପ ୁ /999810 48 190 943ଶ�ୀଧର ପ/ନାୟକ ପି ପି ଭି ନରସିଂହG OR/12/089/260168

 ୀ /999811 45 190 944ନମିତା ପ/ନାୟକ +ା ଦିଲc ିପ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0153296

ପ ୁ /999812 66 190 945ରାେଜ%�  ପାତ� ପି େଗାପିନାଥ ପାତ� OR/12/089/260312

ପ ୁ /999813 65 190 946ଶ�ୀ ଜୟ ପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ପାତ� OR/12/089/281021

 ୀ /999814 55 190 947ରିତା ପାତ� +ା ରାେଦ%�  ପାତ� OR/12/089/260313

 ୀ /999815 54 190 948ସଶ� ିତା ପାତ� +ା ବାଳକୃ_ ପ/ନାୟକ ZUX0154450

ପ ୁ /999816 31 190 949ରାେକଶ ପାତ� ପି ଏ ରାେଜନଦ�  ପାତ� ZUX0645903

ପ ୁ /999817 33 190 950ଏ.ରାଦୁଲ ପାତ� ପି ଏ.ରାେଜ%�  ପାତ� ZUX0642512

 ୀ /999818 49 190 951ସଜୁାତା ପ/ନାୟକ +ା ସଂଜୟ ପ/ନାୟକ ZUX0346833

 ୀ /999819 44 190 952ସାରଜା ପ/ନାୟକ +ା ତ�ିନାଥ ପ/ନାୟକ ZUX0707109

 ୀ /999820 25 190 953େନହା ପ/ନାୟକ - ଟୁନା ପ/ନାୟକ ZUX0862839

ପ ୁ /999821 65 190 954ତ�ିନାଥ ପଟନାୟକ ପି ତିରୁପତି ପଟନାୟକ OR/12/089/260260

 ୀ /999822 63 190 955ନାରାୟଣୀ ପଟନାୟକ +ା ପ�ସନR  କମୁାର ପଟନାୟକ OR/12/089/260779

 ୀ /999823 62 190 956େରଖାରାଣି ପଟନାୟକ +ା ତ�ିନାଥ ପଟନାୟକ OR/12/089/260261

ପ ୁ /999824 62 190 957ସଧୁାକର ପଟନାୟକ ପି ଏମ ଟି ଆର ପଟନାୟକ LSL1414291

ପ ୁ /999825 49 190 958ଶ�ୀନିବାସ ପଟନାୟକ ପି େଗୗରଚ%�  ପଟନାୟକ OR/12/089/260341

ପ ୁ /999826 48 190 959କଟି+ର ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପଟନାୟକ OR/12/089/260224

 ୀ /999827 45 190 960କୟଲ��ୀ ପଟନାୟକ +ା କଟି+ର ପଟନାୟକ ZUX0658427

ପ ୁ /999828 41 190 961ପି. ରାେମଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ପି. େମାହନ ରାଓ LSL1373299

ପ ୁ /999829 88 190 962ଏମ ଟି ଆର ପ/ନାୟକ ପି ଏମ.ଭି.ଆର ପ/ନାୟକ LSL1414622

ପ ୁ /999830 63 190 963ବାଳକୃ_ ପ/ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ପ/ନାୟକ ZUX0154443

 ୀ /999831 60 190 964ସନିୁତା ପ/ନାୟକ +ା ସଧୁାକର ପ/ନାୟକ LSL1414150

 ୀ /999832 50 190 965ରାମାେଦବୀ ପ/ନାୟକ +ା ଜୀବନ ପ/ନାୟକ LSL1387547

ପ ୁ /999833 43 190 966େଯାେଗ%�  କମୁାର ପ/ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ପ/ନାୟକ ZUX0527556

ପ ୁ /999834 40 190 967ଅମେର%�  କମୁାର ପ/ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ପ/ନାୟକ ZUX0527564

ପ ୁ /999835 40 190 968ସି ଏଚ େଗୗରୀ ଶ8ର ପ/ନାୟକ ପି ସିଏଚ େକାେଟ)ର ପ/ନାୟକ LSL1414713

ପ ୁ /999836 37 190 969ଅବିନାଶ ପ/ନାୟକ ପି େକଳୖାଶ ଚ%�  ପ/ନାୟକ ZUX0289785

ପ ୁ /999837 36 190 970ପ�ିେତଶ ପ/ନାୟକ ପି ସଧୁାକର ପ/ନାୟକ ZUX0312611

 ୀ /999838 33 190 971ଝୁନୁ ପ/ନାୟକ ପି େକାେଟ)ର ପ/ନାୟକ ZUX0153304

 ୀ /999839 82 190 972ଏ ପ�ଭାବତୀ +ା ଏ ଲ��ଣ ମଥୂ(ୀ ZUX1227677

ପ ୁ /999840 55 190 973ଦିଲିପ ପ�ଧାନ ପି ଉଦୟନାଥ ପ�ଧାନ OR/12/089/260173

ପ ୁ /999841 54 190 974ଜିେତ%� ିୟ ପ�ଧାନ ପି ତନୁ ଚ%�  ପ�ଧାନ LSL1372077

 ୀ /999842 47 190 975ଲିଲାବତୀ ପ�ଧାନ +ା ଜିେତ%� ିୟ ପ�ଧାନ LSL1372432

ପ ୁ /999843 44 190 976ସଶୁା& ପ�ଧାନ ପି ଶ�ୀ. ଲ��ଣ ପ�ଧାନ ZUX0862516

ପ ୁ /999844 42 190 977ପ�ଶା& ପ�ଧାନ ପି ଲ��ଣ ପ�ଧାନ LSL1387349

 ୀ /999845 42 190 978ମମତା ପ�ଧାନ ପି ଲ��ଣ ପ�ଧାନ ZUX0153353

ପ ୁ /999846 31 190 979ସ%ୀପ ପ�ଧାନ ପି ଉଦୟ ନାଥ ପ�ଧାନ ZUX0289637

 ୀ /999847 49 190 980ଟି ବି) ପ�ସାଦ +ା ଟି. ବି_ୁପ�ସାଦ ZUX0658401

 ୀ /999848 51 190 981ଏ ପ!ୁଳତା +ା ଏ ରାଜା ରାଓ ZUX0868091

ପ ୁ /999849 28 190 982ବି. ରବି ପି ବି.ଧମS ରାଓ ZUX0642017

ପ ୁ /999850 26 190 983ଟି. ମଣି ରାଜ ପି ଟି. ବି)ପ�ସାଦ ZUX0784694

 ୀ /999851 69 190 984ପାମଳୁା ପାଟି ରାଜ�G +ା ପି.ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0346809

ପ ୁ /999852 48 190 985ଏମ ରେମଶ ପି ଏମ ଶ8ର ରାଓ ZUX0868083

 ୀ /999853 28 190 986ବି ରମ�ା +ା ଏ ଶ�ୀନିବାସ ZUX0707455

ପ ୁ /999854 78 190 987ପି . ପ�କାସ ରାଓ ପି ସାନR ୀବାବୁ ରାଓ OR/12/089/260373

ପ ୁ /999855 76 190 988େକଭjର ରାଓ ପି ଜଗନାଥ ରାଓ OR/12/089/260355

ପ ୁ /999856 75 190 989ଅସାପ ୁସାIା ରାଓ ପି ଅସାପ ୁସାIା ମଥୁ(ୀ ZUX1228873

14 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀ8 +ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999857 73 190 990ଏମ ଶ8ର ରାଓ ପି କାମ ରାଯ ୁ OR/12/089/260365

ପ ୁ /999858 72 190 991ଏନ. ସନ�ାସି ରାଓ ପି ଏନ. େସାମଲୁୁ ZUX0784512

ପ ୁ /999859 71 190 992ଏମ. ମେହ)ର ରାଓ ପି ଏମ. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0784504

ପ ୁ /999860 68 190 993ଟି . ଲ��ଣ ରାଓ ପି ଚ%� ାୟା ରାଓ OR/12/089/260054

ପ ୁ /999861 67 190 994ଏମ. ଲ��ନ ରାଓ ପି ଏମ. ଭିରାଭାଦ�ୁ ଡୁ ZUX0784579

ପ ୁ /999862 64 190 995ଏମ ଜଗଦି+ର ରାଓ ପି ଏମ.ରାମାରାଓ OR/12/089/260344

ପ ୁ /999863 63 190 996ଏମ . ସଯୁ�( ରାଓ ପି ଲ�ିନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/260362

ପ ୁ /999864 63 190 997ଟି. େଗାବି%ା ରାଓ ପି ଟି. େପାଲିସ ରାଓ OR/12/089/260132

ପ ୁ /999865 60 190 998େକ. କ� ି_ା ରାଓ ପି େକ. ସଯୂ�(ନାରାୟଣ OR/12/089/244991

ପ ୁ /999866 56 190 999ଏ.ରାଜା ରାଓ ପି ବୀରଭଦ�  OR/12/089/260151

ପ ୁ /999867 55 190 1000ହରିନାଥ ରାଓ ପି ରାଜାବାବୁ ମରାଦାପ ୁ ZUX0784637

ପ ୁ /999868 54 190 1001ସୀମାଦ� ି େବେ8ଟ ରାଓ ପି ସୀମାଦ� ି ଆନ%ା ରାଓ ZUX0868125

ପ ୁ /999869 52 190 1002ଏG.ଭି.େର~ି ଶା ୀ ରାଓ ପି ଏମ େକ ମ=ୂ> ରାଓ ZUX0153320

 ୀ /999870 50 190 1003ଏମ ଉଷାରାଣି ରାଓ ପି ଏମ ମେହ)ର ରାଓ OR/12/089/260319

ପ ୁ /999871 42 190 1004ଆସିପ ୁଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଆସିପ ୁଆପାରାଓ ZUX0707430

 ୀ /999872 41 190 1005ଏମଶ�ୀନୁ ରାଓ ପି ଶ8ର ରାଓ OR/12/089/260371

ପ ୁ /999873 22 190 1006ଏମ ସାଇ ରବୀ%� ପି ଏମ ହରିନାଥ ରାଓ ZUX1160266

 ୀ /999874 74 190 1007ଅନୁରାଧା ରାୟ +ା ନିଳକ? ରାୟ OR/12/089/260893

ପ ୁ /999875 31 190 1008ଏK.ଭାvାଞାେନୟା େରଡି ପି ଏK.ରା�ା େରଡି ZUX0707091

ପ ୁ /999876 30 190 1009ଶୀଭାଜି ସାହୁ ପି ପ�ଭାତ ଚ%�  ସାହୁ ZUX0641969

ପ ୁ /999877 77 190 1010େଗୗର ଚ%�  ସାହୁ ପି ଆପଡୁୁ ସାହୁ ZUX0707174

 ୀ /999878 72 190 1011ଶମିୁତ� ାକମୁାରୀ ସାହୁ +ା ଶଶିୁଳକମୁାର ସାହୁ OR/12/089/260251

ପ ୁ /999879 69 190 1012େଗାବି% ଚ%�  ସାହୁ ପି େମାଦନ େମାହନ ସାହୁ LSL1513753

 ୀ /999880 69 190 1013ମେନାେରାମା ସାହୁ +ା େଗାବି% ଚ%�  ସାହୁ LSL1414234

 ୀ /999881 68 190 1014ପାବ( ତୀ ସାହୁ +ା େଗୗର ଚ%�  ସାହୁ ZUX0707141

ପ ୁ /999882 66 190 1015ପ�ଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି େନାବୀନ ଚ%�  ସାହୁ ZUX0682195

ପ ୁ /999883 65 190 1016କାମେଦବ ସାହୁ ପି ପeମଲାଲ ସାହୁ LSL1372473

ପ ୁ /999884 60 190 1017ଶଶିୁଳ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ�ୀନିବାସ ସାହୁ ZUX0153882

 ୀ /999885 60 190 1018ସେୁଦ_ା ସାହୁ +ା ଭିମେସନ ସାହୁ ZUX0707042

ପ ୁ /999886 60 190 1019ରାମ ଚ%�  ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ OR/12/089/292906

 ୀ /999887 55 190 1020ଶ�ୀୟାସଚିୁ ସାହୁ +ା ଶଶିୁଳ ସାହୁ ZUX0153890

ପ ୁ /999888 54 190 1021ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ନବିନ ଚ%�  ସାହୁ ZUX0641993

ପ ୁ /999889 48 190 1022ଶନିୁଲକମୁାର ସାହୁ ପି ଶଶିୁଳ ସାହୁ OR/12/089/260253

ପ ୁ /999890 48 190 1023ସାଇରାମ ସାହୁ ପି ପ�ସନR  କମୁାର ସାହୁ LSL1428556

ପ ୁ /999891 47 190 1024ରାମ ଶ8ର ସାହୁ ପି େଗୗର ଚ%�  ସାହୁ ZUX0707166

 ୀ /999892 45 190 1025କବିତା କମୁାରୀ ସାହୁ +ା ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ZUX0707299

ପ ୁ /999893 44 190 1026ଶ�ୀନିବାସ ସାହୁ ପି େଗାବି% ଚ%�  ସାହୁ LSL1414226

 ୀ /999894 42 190 1027ବି_ୁ ପ�ିୟା ସାହୁ +ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0642009

ପ ୁ /999895 39 190 1028ତ�ିପତି ସାହୁ ପି ଭିମେସO ସାହୁ ZUX0707026

ପ ୁ /999896 36 190 1029ଚିନ� ୟ ସାହୁ ପି ସଶୁଳି କମୁାର ସାହୁ ZUX0153957

 ୀ /999897 36 190 1030େଦବକି ସାହୁ +ା କୃ_ ଚ%�  ସାହୁ ZUX0868042

ପ ୁ /999898 34 190 1031ରାମ କୃ_ ସାହୁ ପି ପ�ଭାତ ଚ%�  ସାହୁ ZUX0641985

ପ ୁ /999899 33 190 1032ଚ%ନ ସାହୁ ପି ସଶୁଳି କମୁାର ସାହୁ ZUX0153965

ପ ୁ /999900 32 190 1033ବିେବକନ% ସାହୁ ପି ପ�ଭାତ ଚ%�  ସାହୁ ZUX0641977

 ୀ /999901 27 190 1034େଯାଶଦା ସାହୁ +ା ଭାjର ଚ%�  ସାହୁ ZUX0784793

ପ ୁ /999902 21 190 1035+ାଧୀନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାେଜ%�  ସାହୁ ZUX1184720

 ୀ /999903 20 190 1036ଗରିେମଲା ସାଈ ଆସରିତା ପି ଗରିେମଲା ଶ�ୀ ରାମ ZUX1339803

 ୀ /999904 29 190 1037େକଲc ା ସଇଲଜା ପି େକଲc ା ଶ�ୀନିବାଷ ୁରାଓ ZUX0642256

ପ ୁ /999905 35 190 1038ରଂଜିX ସାମ& ପି ବାଳକୃ_ ସାମ& ZUX0707331

ପ ୁ /999906 62 190 1039ଆଇ . ଶା�ାମ=ୁ> ପି ଏ ଆଇ ଏରାୟା OR/12/089/260033

ପ ୁ /999907 25 190 1040େକ. ସେ&ାଷ ପି େକ. ଶ8ର ରାଓ ZUX0784462

 ୀ /999908 54 190 1041ଏ ସାରକା +ା ଏ ଦୁଗS ZUX1184704

 ୀ /999909 51 190 1042େକ. ସର+ତି +ା େକ. କ� ି_ା ରାଓ ZUX0448712

 ୀ /999910 41 190 1043ଏମ. ଶଶିକଳା +ା ଏମ.ଭି.ଆର. ଶା ୀ ZUX0642025

ପ ୁ /999911 66 190 1044ସଦୁଶନ େସନାପତି ପି ଗଣପତି େସନାପତି OR/12/089/260090

ପ ୁ /999912 34 190 1045ଲବିO କମୁାର େସନାପତି ପି ସଦୁଶ(ନ େସନାପତି ZUX0154252

ପ ୁ /999913 30 190 1046େଲାେକ)ର େସନାପତି ପି ସଦୁଶ(ନ େସନାପତି ZUX0784678

ପ ୁ /999914 61 190 1047କପିେଳ%�  େସଠୀ ପି ଅେଲଖ େସଠୀ LSL1414614

 ୀ /999915 55 190 1048ପ!ୁା"ଳୀ େସଠୀ +ା କପିେଳ%�  େସଠୀ LSL1414606

 ୀ /999916 30 190 1049ଟି. ଶିବାର"ନୀ +ା ଟି. ବି)ପ�ସାଦ ଆଚାରୀ ZUX0784801

ପ ୁ /999917 49 190 1050ହାରିବାବୁ ସିଲc ା ପି ସୟୂSନାରାୟଣ ସିଲc ା ZUX0452342

ପ ୁ /999918 38 190 1051ରଘ ୁସିGହଦ� ୀ ପି ଏସ ପାପା ରାଓ ZUX0209627

15 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀ8 +ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /999919 58 190 1052ଆଇ . ଶିତା +ା ସା�ାମ=ୂ> OR/12/089/260034

 ୀ /999920 26 190 1053ଜି େସୗମ�ା ପି ଜି ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1100908

ପ ୁ /999921 32 190 1054ଡି. ଶ�ୀନିବାସ ପି ଡି. ଆlା ରାଓ ZUX0642538

 ୀ /999922 48 190 1055େଚବୁଲୁ ସଜୁାତା +ା େଚବୁଲୁ େଭେ8ଟା ସଯୂ�(ନାରାୟଣ ଗ LSL1372804

 ୀ /999923 56 190 1056େକ. +ପRା +ା େକ. ଭାjର ପଟନାୟକ ZUX0452383

 ୀ /999924 42 190 1057ଏG. ଶ�ାମାଳା +ା ଏG. ଭି. ଶ�ୀନିବାସ ZUX0452375

 ୀ /999925 70 190 1058ଏସ କି_ା େବଣି +ା ଏK,ସଯୁ�S ନାରାୟଣ OR/12/089/260069

ପ ୁ /999926 42 190 1059ସେୁର%�  ଯାଦବ ପି ସାଧ ୁଯାଦବ ZUX0867994

ପ ୁ /9999927 66 190 1060ଏଲ ରାମାରାଓ ପି ଏଲ େମାହନା ରାଜୁ OR/12/089/169084

 ୀ /9999928 46 190 1061ପି. +F(ଲତା ପି ଜୟରାମ େସଠି LSL1373265

ପ ୁ /9999929 25 190 1062ଆର. ପ�ବୀଣ କମୁାର ପି ଆର. ନାେଗ)ର ZUX0784561

 ୀ /9999930 52 190 1063ସପୁ�ିୟ ମି9S +ା ସତ�ର"ନ ମି9S LSL1387281

ପ ୁ /9999931 42 190 1064େସୗରଭ କମୁାର ପାଢି ପି ପ�ସନR  କମୁାର ପାଢି LSL1455682

 ୀ /9999932 58 190 1065ଝୁନୁ ଲତା ସାହୁ +ା ପ�ଭାତ ଚ%�  ସାହୁ ZUX0645887

ପ ୁ /3933 21 190 1066ପ�Xଯଶୁ ପ�ିୟଦଶ(ନ ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ନାୟକ ZUX1364058

 ୀ /ward 19934 20 190 1067ଗୀତାଂଜଳୀ ସାହୂ ମା ସବିତା ସାହୂ ZUX1398437

 ୀ /P R PETA935 22 190 1068ଚଂଚଳା ବିKଵାସ +ା ଅନିରୁ9 ବିKଵାସ ZUX1413517

ପ ୁ /11936 18 190 1069ତୁତିକା ସାଈ େଭ8େଟଶ ପି ତୁତିକା ସXଯରାଓ ZUX1419241

 ୀ /ADARSH NA937 20 190 1070ସରିତା େଜନା ପି େବକୖଂୁଠ ଚରଣ େଜନା  ZUX1421627

 ୀ /999938 33 190 1071,େଵଥା ଏନ କକ( ରା +ା େସୗଭାଗ� ମିଶ� ZUX1427160

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବSଚନ ନିମେ& ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନR  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବSଚନ କମିଶନ ଭାରତ8 �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବSଚନ ପବୂ( ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ8 ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର&ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.19 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 ମାନ8ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ8 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

16 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବSଚନ ଅଧିକାରୀ8 +ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /001 27 191 1େକ ସମର  ସିଂ ଆଚରି ପି େକ ଚ��  େଶଖର ଆଚରି ZUX1133925

ପ ୁ /0012 26 191 2େମକି େପ!ିଆ ପି ଖଗ େପ!ିଆ ZUX1133792

#ୀ /013 24 191 3ଅନିତା ମଲ& ିକ ପି ପ�ହଲ& ାଦ ମଲ& ିକ ZUX1170810

#ୀ /014 31 191 4େଶାଭା େପ!ିଆ (ା ଭଗବାନ େପ!ିଆ ZUX1135680

#ୀ /15 21 191 5ସଂଘମିତ� ା ମଲ& ିକ ପି ପ�ହଲ& ାଦ ମଲ& ିକ ZUX1139104

ପ ୁ /16 52 191 6ପ�ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ସାେହବ ନାୟକ ZUX1142876

ପ ୁ /17 59 191 7ରାେଜ��  ନାରାୟଣ ପ,ା ପି ପ.ୂ/ ଚ��  ପ,ା ZUX1142975

#ୀ /18 24 191 8ସବୁାସିନୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାମ ଜୀବନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1157429

#ୀ /19 60 191 9ବାସ0ି ରଥ (ା ପ�ସନ1  କମୁାର ରଥ ZUX0660456

#ୀ /110 46 191 10ଜୟଲ23ୀ ରଥ ପି ପ�ଦି4 ପାତ� LSL1470848

ପ ୁ /111 42 191 11ସେ0ାଷ କମୁାର ରଥ ପି ପ�ଶ1 କମୁାର ରଥ LSL2386233

#ୀ /112 37 191 12ସସ3ିତା କମୁାରୀ ରଥ ପି ପ�ଶ1 କମୁାର ରଥ LSL2386324

#ୀ /113 85 191 13େହମଲତା ସାମ0ରାୟ (ା ବାଳକୃ6 ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268044

ପ ୁ /114 62 191 14ମେନାର7ନ ସାମ0ରାୟ ପି ବାଳକୃ6 ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268049

#ୀ /115 62 191 15ଗୀତା ସାମ0ରାୟ (ା େଲାକନାଥ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268046

#ୀ /116 57 191 16ମିନାକିନୀ ସାମ0ରାୟ (ା ଗ8ୁପ�ସାଦ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268048

#ୀ /117 55 191 17କମୁଦିୂନୀ ସାମ0ରାୟ (ା ମେନାର7ନ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268050

ପ ୁ /118 55 191 18ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି ବାଳକୃ6 ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268051

ପ ୁ /119 34 191 19ସାଗର ସାମ0ରାୟ ପି ମେନାର7ନ ସାମ0ରାୟ LSL2385573

#ୀ /0220 37 191 20ସଜୁାତା ପାଳ (ା ପ�ଫଲୁ&  ପାଳ ZUX0689026

ପ ୁ /0221 26 191 21ସରୂଜ କମୁାର ପାଳ ପି ପ�ଫଲୁ&  କମୁାର ପାଳ ZUX0689018

#ୀ /0222 48 191 22ସଜୁାତା କମୁାରୀ ପ,ା (ା େଜ�ାତି ର7ନ ପ,ା ZUX1273044

#ୀ /0223 34 191 23ସଜୁାତା କମୁାରୀ ପ,ା (ା େଜ�ାତି ର7ନ ପ,ା ZUX1355304

#ୀ /0224 26 191 24(ାଗତିକା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0689216

#ୀ /0225 26 191 25ସୃ:ି ସଜ/ ନା ତ�ିପାଠୀ ପି ସଯୂ�/ ଭାନୁ ତ�ିପାଠୀ ZUX0954495

#ୀ /226 27 191 26କମୁାରୀ ସ3 ିତା ମଲ& ିକ ମା ପ�ହଲ& ାଦ ମଲ& ିକ ZUX0689257

#ୀ /227 26 191 27ସଂଗୀତା ମଲ& ିକ ପି ପ�ହଲ& ାଦ ମଲ& ିକ ZUX0689273

ପ ୁ /228 49 191 28ଦିଲ& ୀପ େମାହିତକର - େବଶୖାଳୀ େମାହିତକର ZUX1042597

#ୀ /229 44 191 29ଭି.ଡି. ମହିତକର (ା ଦିଲୀପ ମହିତକର ZUX0634055

ପ ୁ /230 62 191 30ନିର7ନ ନାୟକ ପି ଅଚ�ତୁା ନ� ନାୟକ ZUX0634220

ପ ୁ /231 28 191 31ବି@ଜିତ ନାୟକ ପି ନିର7ନ ନାୟକ ZUX0633842

#ୀ /232 71 191 32ପଦ3 ାଳୟା ପଜୂାରି (ା ଲ23ୀପତି ପଜୂାରି OR/12/089/268008

ପ ୁ /233 57 191 33େଜ�ାତି ର7ନ ପଜୂାରି ପି ଲ23ୀ ପତି ପଜୂାରି OR/12/089/268010

ପ ୁ /234 49 191 34(େଦଶ ର7ନ ପଜୂାରି ପି ଲ23ୀପତି ପଜୂାରି OR/12/089/268012

#ୀ /235 47 191 35େସ1ହା7ଳି ପଜୂାରି ପି ଲ23ୀପତି ପଜୂାରି OR/12/089/268011

#ୀ /236 43 191 36ଇତିଶ�ି ପଜୁାରି ପି ଲ23ିପତି ପଜୁାରି OR/12/089/269229

#ୀ /237 89 191 37ରୁକଣୁେଦବୀ ସାମ0ରାୟ (ା ଭବାନି ଶBର ସାମ0ରାୟ OR/12/089/269186

ପ ୁ /238 52 191 38ରାଧା ବିେନାଦ ସାମ0ରାୟ ପି ଭବାନୀ ଶBର ସାମ0ରାୟ LSL1373711

ପ ୁ /239 64 191 39ସଯୁ�/ଭାନୁ ତ�ିପାଠି ପି କୃDିବାସ ତ�ିପାଠି OR/13/090/262546

#ୀ /240 62 191 40ଗିତା7ଳି ତ�ିପାଠି (ା ସଯୁ�/ଭାନୁ ତ�ିପାଠି OR/13/090/262549

ପ ୁ /241 31 191 41ସଭୁାଗତ ତ�ିପାଠୀ ପି ସଯୂ�/ ଭାନୁ ତ�ିପାଠୀ ZUX0634048

ପ ୁ /0342 22 191 42ଅମନ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି ଅନିE କମୁାର ସାମ0ରାୟ ZUX1273192

ପ ୁ /0343 22 191 43ଅମନ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି ଅନିଲ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ZUX1354703

#ୀ /0344 20 191 44ଅBତା କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି ଅନିଲ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ZUX1247154

ପ ୁ /345 48 191 45ପ�ଭାକର େଜନା ପି ଅଜୁ/ ନ େଜନା ZUX0457192

#ୀ /346 37 191 46ସନିୁତା େଜନା (ା ପ�ଭାକର େଜନା ZUX0456806

#ୀ /347 28 191 47ସଚିୁତ�ା ସାମ0 ରାୟ ପି ସମୁନାଥ ସାମ0 ରାୟ ZUX0689281

#ୀ /348 26 191 48ନମ�ତା ସାମ0 ରାୟ ପି େସାମନାଥ ସାମ0ରାୟ ZUX0689265

#ୀ /349 91 191 49ଅନୁସୟା ସାମ0ରାୟ (ା ଗ�ାଧର ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268017

ପ ୁ /350 50 191 50େସାମନାଥ ସାମ0ରାୟ ପି ଗ�ାଧର ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268020

1 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀB (ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /451 49 191 51କୃ6ଚ��  ସାମ0ରାୟ ପି ଅଭିମନ� ୁସାମ0ରାୟ ZUX0758516

#ୀ /452 46 191 52ସ3ିତା ସାମ0ରାୟ (ା କୃ6 ଚ��  ସାମ0ରାୟ LSL1381383

ପ ୁ /453 46 191 53ରାମଚ��  ସାମ0ରାୟ ପି ଅଭିମନ� ୁସାମ0ରାୟ ZUX0758508

#ୀ /454 37 191 54ରଶ3 ି ସମ0ରାୟ (ା ରାମଚ��  ସମ0ରାୟ ZUX0779017

ପ ୁ /455 21 191 55ସତ� ସା0ା ପି ସବୁା ସା0ା ZUX1120880

#ୀ /00556 27 191 56ଗରୀମଣି ପାଇକ (ା େକୖଳାଶ ପାଇକ ZUX1133883

#ୀ /557 64 191 57ସଷୁମା ସାମ0ରାୟ (ା ସତ�ବାଦି ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268027

ପ ୁ /558 49 191 58େକଳୖାସ ଚ��  ସାମ0ରାୟ ପି ସତ�ବାଦି ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268028

ପ ୁ /559 48 191 59ସେୁରଶଚ��  ସାମ0ରାୟ ପି ସତ�ବାଦି ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268029

#ୀ /560 48 191 60ଅରୁLତି ସାମ0ରାୟ (ା ସେୁରଶଚ��  ସାମ0ରାୟ LSL2446532

#ୀ /561 42 191 61ରଶ3 ିତା ସାମ0ରାୟ (ା େକଳୖାଶଚ��  ସାମ0ରାୟ LSL2446540

ପ ୁ /562 38 191 62ନେରଶ ଚ��  ସାମ0ରାୟ ପି ସତ�ବାଦି ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268030

#ୀ /663 57 191 63ଅନିମା ମିଶ� (ା କିେଶାର ଚ��  ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268034

#ୀ /664 80 191 64ସେୁଲାଚନା ସାମ0ରାୟ (ା ନିଳକ! ସାମ0ରାୟ ZUX0682237

ପ ୁ /665 60 191 65କୀେଶାର କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି ନିଳକ! ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268033

#ୀ /666 47 191 66ମମତା ସାମ0ରାୟ (ା ଅରୁଣ ସାମ0ରାୟ LSL1382282

#ୀ /667 32 191 67ନୂପରୁ ସାମ0ରାୟ ପି କିେଶାରଚ��  ସାମ0ରାୟ ZUX0158717

ପ ୁ /668 28 191 68ଅମିତ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି କିେଶାର ଚ��  ସାମ0ରାୟ ZUX0457242

#ୀ /0769 53 191 69ବାସ0ୀ ପାଣିଗ�ାହି - ଜି ସବିତା ZUX1156306

ପ ୁ /770 50 191 70ମ.ଆଜାହାର େବM ପି ମ. ଅନୱାର େବM LSL1456177

#ୀ /771 38 191 71ତବସNୁ ଜହାନ େବଗN ପି ମହOଦ ଅନୱାର ବାM LSL1456169

ପ ୁ /772 28 191 72ଅରୁଣ କମୁାର ପ,ା ପି ରାେଜ��  ନାରାୟଣ ପ,ା ZUX0779041

#ୀ /773 27 191 73େତଜ(ିନୀ ପ,ା ପି ରାେଜ��  ନାରାୟଣ ପ,ା ZUX0779116

ପ ୁ /774 25 191 74ଅମୀୟ କମୁାର ପ,ା ପି ରାେଜ��  ନାରାୟଣ ପ,ା ZUX0779124

#ୀ /775 32 191 75ଅଶ3 ିତା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ଆରତତ� ାଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0347146

#ୀ /776 60 191 76ପଦ3 ାବତି ସାମ0ରାୟ (ା ଦାେମାଦର ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268041

#ୀ /777 57 191 77ବିଜୟଲ23ୀ ସାମ0ରାୟ (ା ରାେଜ��  ନାରାୟଣ ପ,ା ZUX1143775

#ୀ /0878 47 191 78ଜୟ0ୀ ମଲ& ିକ (ା ପ�ହଲ& ାଦ ମଲ& ିକ ZUX1127687

ପ ୁ /879 41 191 79େଦବାଶିଷ ପ,ା ପି େଗରୖା� ପ,ା LSL1382084

#ୀ /880 39 191 80େଦବଶ�ୀ ପ,ା ପି େଗୗରା�ଚ��  ପ,ା LSL1374313

#ୀ /981 50 191 81ସଂଯQୁା କମୁାରୀ ପାଢୀ (ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାଢୀ LSL1374347

ପ ୁ /982 67 191 82ଉଦୟନାଥ ସାମ0ରାୟ ପି ବଳଭଦ�  ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268053

#ୀ /983 57 191 83ସମିୁତ� ା ସାମ0ରାୟ (ା ଉଦୟନାଥ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268054

#ୀ /984 51 191 84ଗୀତାରାଣୀ ସାମ0ରାୟ (ା େସାମନାଥ ସାମ0ରାୟ LSL1470087

ପ ୁ /985 38 191 85ସମୁ0 କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି ଉଦୟନାଥ ସାମ0ରାୟ LSL1455849

ପ ୁ /986 36 191 86ସଶୁା0 ସାମ0ରାୟ ପି ଉଦୟନାଥ ସାମ0ରାୟ LSL2391803

#ୀ /987 30 191 87ରଶ3ୀ ସାମ0ରାୟ (ା ସମୁ0 କମୁାର ସାମ0ରାୟ ZUX0954156

ପ ୁ /1088 62 191 88ଶଶୀକା0 ଦାସ ପି େଦାଳ ଦାସ OR/12/089/268681

#ୀ /1089 36 191 89ନମ/ଦା ଦାସ ପି ସଶିକା0 ଦାସ ZUX0660449

#ୀ /1190 33 191 90ଆଶଫିା ବାନୁ (ା େଶT ଅହମାଦୁଲ& ା ZUX1172840

#ୀ /1191 46 191 91େଗୗସିଆ େବଗମ (ା େକ.ଏମ କାମରୁନ ZUX1142827

ପ ୁ /1192 57 191 92ପ�ହଲ& ାଦ ମଲ& ିକ ପି ସକୁେଦବ ମଲ& ିକ ZUX1160290

ପ ୁ /1193 56 191 93ସେୁରଶ ଚ��  ନାୟକ ପି ଗଣପତି ନାୟକ ZUX1172873

ପ ୁ /1194 23 191 94ବିକାଶ ତିୱାରୀ ପି ଚୁନିଲାଲ ତିୱାରୀ ZUX1172832

#ୀ /1295 32 191 95ଯାଶମିନ େବଗମ ପି େସଖ କାଦର ZUX0660431

ପ ୁ /1396 57 191 96ରାଧାକୃ6 ସାମ0ରାୟ ପି ନୃସିଂହପ�ସାଦ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268063

#ୀ /1397 53 191 97ସL�ାରାଣି ସାମ0ରାୟ (ା ରାଧାକ6ୂ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/269301

#ୀ /1398 45 191 98ସଶୁ3ୀତା କମୁାରୀ ସାମ0ରାୟ ପି ନୃସିଂହ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268066

#ୀ /1399 42 191 99ମମତା କମୁାରୀ ସାମ0ରାୟ (ା ସଜିୁତ କମୁାର ସାମ0ରାୟ LSL1415009

ପ ୁ /13100 47 191 100ସଜିୁତ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ସାମ0ରାୟ ZUX0778993

#ୀ /13101 26 191 101(ାଗତିକା ସାମ0ରାୟ ପି ରାଧା କୃ6 ସାମ0ରାୟ ZUX0653824

ପ ୁ /13102 63 191 102ଜଗନ1 ାଥ ସାମ0ରାୟ ପି ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268061

#ୀ /13103 57 191 103ଉଷାରାଣୀ ସାମ0ରାୟ (ା ଜଗନ1 ାଥ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268062

#ୀ /13104 34 191 104ଉUଳିକା ସାମ0ରାୟ ପି ଜଗନ1 ାଥ ସାମ0ରାୟ LSL2393098

ପ ୁ /13105 32 191 105ସ�ୀପ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି ଜଗନ1 ାଥ ସାମ0ରାୟ LSL2446490

#ୀ /13106 28 191 106ସାଗରୀକା ସାମ0ରାୟ ପି ଜଗନ1 ାଥ ସାମ0ରାୟ ZUX0457390

#ୀ /13107 24 191 107ଦିପିକା ସାମ0ରାୟ ପି ରାଧା କୃ6 ସାମ0ରାୟ ZUX1001304

#ୀ /14108 97 191 108ଶେୁର@ରୀ ନିଶB (ା ଲି�ରାଜ ନିଶB OR/12/089/268068

ପ ୁ /14109 77 191 109ରାମଚ��  ନିଶB ପି ରାେମ@ର ନିଶB ZUX0779371

#ୀ /14110 67 191 110ପVୁା7ଳି ନିଶB (ା ରାମଚ��  ନିଶB ZUX0779439

ପ ୁ /14111 41 191 111ରାଧାେମାହନ ନିଶB ପି ରାମଚ��  ନିଶB LSL1394592

ପ ୁ /14112 79 191 112ଲି�ରାଜ ନିଶB ପି ରାେମ@ର ନିଶB ZUX0779256

2 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀB (ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /15113 45 191 113ରାେଜ@ରୀ ସଆୁର ପି ବ� ଜ େମାହନ ସଆୁର OR/12/089/268083

ପ ୁ /15114 54 191 114କୃ6 ଚ��  ସଆୁର ପି ବ� ଜମହନ ଶଆୁର ZUX1285675

ପ ୁ /16115 58 191 115ଲ23ୀକା0 ସଆୁର ପି ଭାଗିରଥି ସଆୁର OR/12/089/269064

#ୀ /16116 52 191 116ଶ�ୀୟାକମୁାରି ସଆୁର (ା ଲ23ୀକା0 ସଆୁର OR/12/089/269043

#ୀ /16117 27 191 117ଶଭୁା�ୀ ସଆୁର ପି ଲ23ୀ କା0 ସଆୁର ZUX0634998

ପ ୁ /16118 24 191 118େସୗମ� ର7ନ ସଆୁର ପି ଲ23ୀକା0 ସଆୁର ZUX1046077

ପ ୁ /17119 68 191 119ନୀଳକ! େବେହରା ପି ଅଜୂ/ ନ େବେହରା OR/12/089/268085

#ୀ /17120 63 191 120ଇ�ୁ େବେହରା (ା ନିଳକ! େବେହରା OR/12/089/268086

ପ ୁ /17121 35 191 121ରଜତ େବେହରା ପି ନିଳକ! େବେହରା LSL2386373

#ୀ /17122 32 191 122ସଶ3ୀତା େବେହରା ପି ନିଳକ! େବେହରା ZUX0158741

#ୀ /18123 19 191 123େମାହମଦ ଆୟାW ପି େମାହମଦ ଆଝାର େବୖଗା ZUX1335512

ପ ୁ /18124 60 191 124ଜଗଦିଶ ନ� ପି ବଇରାଗି ନ� OR/12/089/268093

#ୀ /18125 60 191 125ମଧସୂ3 ିତା ନ� (ା ଜଗଦିଶ ନ� OR/12/089/268094

ପ ୁ /18126 31 191 126ଜତୀନ ନ� ପି ଜଗଦୀଶ କମୁାର ନ� ZUX0634923

#ୀ /18127 29 191 127ଜିYାସା ନ� ପି ଜଗଦୀଶ କମୁାର ନ� ZUX0634931

ପ ୁ /18128 44 191 128ହିଂମାଶ ୁଭୁଷଣ (ାଇଁ ପି ହେରକୃ6 (ାଇଁ LSL1374008

ପ ୁ /19129 49 191 129ସେୁରଶ କମୁାର ପ[ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ପ[ନାୟକ ZUX0205633

ପ ୁ /19130 48 191 130ନେରଶ କମୁାର ପ[ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ପ[ନାୟକ ZUX0205658

#ୀ /19131 43 191 131ସଂଯQୁା ରାଣୀ ପ[ନାୟକ (ା ସେୁରଶ କମୁାର ପ[ନାୟକ ZUX0205641

#ୀ /19132 41 191 132ମଧମିୁତା ପ[ନାୟକ (ା ନେରଶ କମୁାର ପ[ନାୟକ ZUX0205666

ପ ୁ /20133 60 191 133ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଦ,ପାଣି େବେହରା LSL1470699

ପ ୁ /20134 30 191 134ନିଖିଲ କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା ZUX0634568

#ୀ /20135 27 191 135ନିଲିମା େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା ZUX0634576

ପ ୁ /20136 32 191 136ହୁେସନ ଖାନ ପି ମହOଦ ଖାନ ZUX0456707

#ୀ /21137 33 191 137ଶା0ିୱା\ େବଗN ପି େଶT କାଦର ZUX0660423

#ୀ /22138 37 191 138ସଜୁାତା ପା[େଯାଶୀ (ା ସନୁୀଲ କମୁାର ପାଳ ZUX0634477

#ୀ /22139 24 191 139ପ�ିୟBା ପଟନାୟକ ପି ଭି ବାଲାଜୀ ପଟନାୟକ ZUX1356807

ପ ୁ /22140 42 191 140ସଧୁାଶଂୁ ଭୁଷଣ (ାଇଁ ପି ହେରକୃ6 (ାଇଁ LSL2385623

#ୀ /22141 41 191 141(ାତି ସଚିୁସ3 ିତା (ାଈଁ (ା ସଧୁାଂଶ ୁଭୁଷଣ (ାଈଁ ZUX0862920

#ୀ /23142 54 191 142କବିତାଜ1 ାଳୀ ସାହୁ (ା ଉେମଶ ଚ��  ସାମ0ରାୟ ZUX0868349

#ୀ /23143 61 191 143ନିରୁପମା ସାମ0ରାୟ (ା ଲ23ିନାରାୟଣ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268106

ପ ୁ /23144 55 191 144େଗାପାଳକୃ6 ସାମ0ରାୟ ପି ମଧସୂଦୁନ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268102

#ୀ /23145 49 191 145ଗିତା ସାମ0ରାୟ (ା ଗପାଳକୃ6 ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268107

#ୀ /23146 34 191 146ଗାୟତ�ି  ସାମ0ରାୟ ପି େଗାପାଳକୃ6 ସାମ0ରାୟ LSL2385714

#ୀ /23147 61 191 147ପ�^ୂଲ  କମୁାରୀ ସାମଂତରାଯ ପି ମଧ ୁସଦୁାନ ସାମଂତରାଯ ZUX1354745

ପ ୁ /23148 58 191 148ଊେମଶ ଚଂଦ�  ସାମ0ରାୟ ପି ମଧସୂଦୁନ ସାମ0ରାୟ ZUX1335660

#ୀ /23149 29 191 149ଗେ�ାତ�ୀ ସାମ0ରାୟ ପି େଗାପାଳ କୃ6 ସାମ0ରାୟ ZUX0456954

ପ ୁ /23150 21 191 150ଅପ/ନା ସାମ0ରାୟ ପି ଊେମଶ ଚ��  ସାମଂତରାଯ ZUX1356856

#ୀ /23151 61 191 151ପ�ଫଲୁ କମୁାରୀ ସାମ0ରାୟ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାମ0ରାୟ ZUX1276187

ପ ୁ /24152 48 191 152ସେୁରଶ ଚ��  ସାମ0ରାୟ ପି ମଧସୂଦୁନ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268105

#ୀ /24153 48 191 153ସପୁ�ିୟା ସାମ0ରାୟ (ା ସେୁରଶଚ��  ସାମ0ରାୟ ZUX0158758

ପ ୁ /25154 61 191 154ସବୁାଷ ଚ��  ସାମ0ରାୟ ପି ମଧସୂଦୁନ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268103

#ୀ /25155 53 191 155ପ�ଶା0ି ସାମ0ରାୟ (ା ସବୁାଷ ଚ��  ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268108

ପ ୁ /25156 30 191 156ସପୁ�ଭାତ ସାମ0ରାୟ ପି ସବୁାଷ ଚ��  ସାମ0ରାୟ ZUX0456921

ପ ୁ /25157 25 191 157ସବୁ� ତ ସାମ0ରାୟ ପି ସବୁାଷ ଚ��  ସାମ0ରାୟ ZUX0944090

ପ ୁ /26158 62 191 158ଭା`ର ସାମ0ରାୟ ପି ଦାଶରଥି ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268109

ପ ୁ /26159 27 191 159ତପନ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି ଭାaର ସାମ0ରାୟ ZUX0634360

#ୀ /26160 55 191 160ଶାରଦା ସାମ0ରାୟ (ା ଭାaର ସାମ0ରାୟ ZUX1247287

#ୀ /26161 55 191 161ସାରଦା ସାମଂତରାଯ (ା ଭାaର ସାମ0ରାୟ ZUX1322916

ପ ୁ /26162 30 191 162ଚ�ନ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି ଭାaର ସାମ0ରାୟ ZUX0456947

ପ ୁ /27163 62 191 163େଲାକନାଥ ପାତ� ପି ନିଳାbର ପାତ� OR/12/089/268076

ପ ୁ /27164 34 191 164ସିcାଥ/  ପାତ� ପି େଲାକନାଥ ପାତ� LSL2385706

#ୀ /27165 27 191 165ଶତାdୀ ପାତ� ପି େଲାକନାଥ ପାତ� ZUX0634717

#ୀ /27166 56 191 166ବସ0ୀ (ାର (ା େଲାକନାଥ ପାe OR/12/089/268077

ପ ୁ /28167 56 191 167କରୁଣାକର ସାହୁ ପି ରାମ ଚ��  ସାହୁ ZS21394543

#ୀ /28168 40 191 168ରାେଜ@ରୀ ସାହୁ (ା ରେମଶ ସାହୁ ZUX0758490

#ୀ /29169 74 191 169ଷକ0ୁଳା ସାମ0ରାୟ (ା ଶ�ୀପତି ସାମ0ରାୟ OR/13/089/268133

ପ ୁ /29170 44 191 170ମଳୟ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି ଶ�ୀପତି ସାମ0ରାୟ LSL1455856

#ୀ /30171 79 191 171ଉଷାରାଣି ସାମ0ରାୟ (ା େଗାପି ନାଥ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268958

ପ ୁ /30172 52 191 172ଅନୀଲ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି େଗାପିନାଥ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268960

#ୀ /30173 48 191 173ଅନିତା ସାମ0ରାୟ (ା ଅନିଲ ସାମ0ରାୟ LSL1382274

ପ ୁ /31174 75 191 174ସତ�ବାଦି ସାମ0ରା ପି ଶାମସ�ୁର ସାମ0ରା OR/12/089/268965

3 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀB (ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /31175 67 191 175ଲତିକା ସାମ0ରା (ା ସତ�ବାଦି ସାମ0ରା OR/12/089/268966

ପ ୁ /31176 52 191 176ସାର�ଧର ସାମ0ରା ପି ସତ�ବାଦି ସାମ0ରା OR/12/089/269339

ପ ୁ /31177 47 191 177ଶରୁଜିତ ଶାମ0ରା ପି ସତ�ବାଦି ଶାମ0ରା OR/12/089/268968

ପ ୁ /31178 45 191 178ସନୁୀଳକା0 ସାମ0ରା ପି ସତ�ବାଦି ସାମ0ରା OR/12/089/268969

#ୀ /32179 37 191 179ମମତାଜ େବଗN (ା ମକବୁଲ େରହମାନ LSL1514645

ପ ୁ /33180 48 191 180ମକବୁଲ ରହମାନ ପି କାଦର େରହମାନ LSL1520279

ପ ୁ /34181 38 191 181ଅନୱର େବM ପି ଅମିନ େବM LSL1514629

ପ ୁ /35182 65 191 182େଷକ ସରୀଫ . ପି ଦାଉଦ . OR/13/089/268913

ପ ୁ /35183 34 191 183ସୟଦ ଅସଲN ପି ସୟଦ ରହିମମାନ ZUX0456566

#ୀ /35184 34 191 184ସଲମା େବଗମ (ା ଏସ.ଡି. ସକରୁ ZUX0653790

#ୀ /35185 34 191 185ଦିଲସାଦ େବଗମ (ା ଏସ.ଡି. ଲତିଫ ZUX0653683

#ୀ /35186 34 191 186ସଲମା େବଗN (ା ସୟଦ କମୁାର ସୟଦ ZUX0456228

#ୀ /35187 29 191 187ସଲମା େବଗN (ା ସୟଦ ଅସଲN ZUX0456590

#ୀ /35188 28 191 188ଫତିମା େବଗମ ପି ଏf ନାସରୁଲ& ା ଉଲ& ା ZUX0456202

#ୀ /35189 56 191 189ହାଲିମା ବିବି ପି େସକ ଦାଉଦ OR/12/089/268975

ପ ୁ /35190 32 191 190େଶଖ ନାଫିg ପି େଶଖ ଜାଫh ZUX0456574

ପ ୁ /35191 33 191 191ଲ23ୀନାରାୟଣ ପ,ା ପି ବିବଛ ପ,ା ZUX0158766

#ୀ /35192 33 191 192ବନିତା ପ,ା ପି ବିବଛ ପ,ା LSL2386365

ପ ୁ /35193 29 191 193ଏସ.ଡି. ସକରୁ ପି ଏସ.ଡି. ଫଜଲୁର େହମାନ ZUX0653691

ପ ୁ /35194 38 191 194ସୟଦ କମୁାର ସୟଦ ପି ସୟଦ ରହମାନ ସୟଦ ZUX0456236

#ୀ /36195 46 191 195ସ�ିତା ସାମ0ରାୟ (ା ର�ଧର ସାମ0ରାୟ LSL2391878

ପ ୁ /36196 35 191 196ଶ�ୀକା0 ସାମ0ରାୟ ପି ସତ�ବାଦି ସାମ0ରାୟ LSL2385789

ପ ୁ /36197 35 191 197ସେ0ାଷ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି େଲାକନାଥ ସାମ0ରାୟ LSL2385722

ପ ୁ /37198 35 191 198ରହିତ େବେହରା ପି ନିଳକ! େବେହରା LSL2385730

ପ ୁ /37199 44 191 199ପି ହରି ଶBର ପି ପି ଶ�ୀନିବାସ LSL1374024

ପ ୁ /37200 24 191 200େଗାପିନାଥ ହରିଜନ ପି େଚତୖନ� ହରିଜନ ZUX1221217

#ୀ /37201 80 191 201ଶ�ୀନିବାସ ପାତ� (ା ଶ�ୀରାମ ପାତ� OR/12/089/268978

#ୀ /37202 35 191 202ଗାୟତ�ୀ ପା6 (ା ପି ହରି ଶBର ପାତ� ZUX0456152

ପ ୁ /37203 39 191 203ତପନ କମୁାର ସାମଲ ପି ସେବ/ @ର ସାମଲ OR/12/089/269155

#ୀ /38204 62 191 204ନୂରଯହାନ େବଗN (ା ହାନିଷ ଖାନ ZUX0158774

#ୀ /38205 77 191 205େବଗମବିବି . (ା ଉମରଖାନ OR/12/089/268944

#ୀ /38206 40 191 206ଆରିଫା ବାନ (ା େମାହମଦ ଖାନ ZUX1354844

#ୀ /38207 40 191 207ଆରିଫା ବାନ (ା ମହOଦ ଖାନ ZUX1272665

#ୀ /38208 55 191 208ଫାତିମା ବିବି ପି ଉମର ଖାନ ZUX0660407

ପ ୁ /38209 59 191 209ଆୟୁବ ଖାନ ପି ଉମର ଖାନ LSL1382134

ପ ୁ /38210 59 191 210କାେଲ ଖାନ ପି ଉମର ଖାନ OR/12/089/268945

ପ ୁ /38211 57 191 211ବିକ� ିୟା ଖାନ ପି ଉମର ଖାନ OR/12/089/268947

ପ ୁ /38212 50 191 212ମହିମଦୁ ଖାନ ପି ଉମର ଖାନ OR/13/089/269284

#ୀ /38213 48 191 213ତାଜବିବୀ ଖାନ (ା କାେଲଖାନ OR/12/089/268946

ପ ୁ /38214 45 191 214ଉଲିୟାସ ଖାନ ପି ଉମର ଖାନ OR/12/089/268951

ପ ୁ /38215 29 191 215ଏମ.ଡି.ମQୁାର ଖାନ ପି ଏମ.ଡି.କାେଲ ଖାନ ZUX0634097

#ୀ /38216 66 191 216ପ�େମାଦିନୀ ମହା0ି (ା ପ�ତାପଚ��  ମହା0ି OR/12/089/269040

ପ ୁ /38217 42 191 217ସେ0ାଷ କମୁାର ମହା0ି ପି ପ�ତାପ ଚ��  ମହା0ି LSL1373463

ପ ୁ /38218 37 191 218ଆଶଶି କମୁାର ମହା0ି ମା ପ�େମାଦିନି ମହା0ି ZUX1247337

#ୀ /38219 35 191 219ଅନିତା ମହା0ି ମା ପ�େମାଦୀନୀ ମହା0ି ZUX1247295

#ୀ /38220 34 191 220ଅନିତା ମହା0ି ପି ପ�ତାପ ଚ��  ମହା0ି ZUX0758482

#ୀ /38221 38 191 221ଚିନ3 ୟୀ କମୁାରୀ ପ[ନାୟକ (ା ସେ0ାଷ କମୁାର ମହା0ି ZUX1143668

#ୀ /38222 60 191 222ମ7ଳୁା ସଆୁେରା (ା ଗେୁ8@ର ଅଧିକାରୀ ZUX0868356

ପ ୁ /40223 52 191 223ମୀନେକତନ ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ LSL1373588

ପ ୁ /40224 60 191 224ରାମନାଥ ତ�ିପାଠି ପି ମୃତ�7ୟ ତ�ିପାଠି ZUX0158782

#ୀ /40225 58 191 225ସବିତା ତ�ିପାଠି (ା ରାମନାଥ ତ�ିପାଠି ZUX0158790

ପ ୁ /40226 33 191 226ରବି�� ନାଥ ତ�ିପାଠି ପି ରାମନାଥ ତ�ିପାଠି ZUX0159921

#ୀ /40227 29 191 227ରୁବିନା ତ�ିପାଠୀ ପି ରାମନାଥ ତ�ିପାଠୀ ZUX0634642

#ୀ /41228 46 191 228ସମିମନିସା େବଗମ (ା ମହମଦମହମରୁଖାନ େବଗମ OR/12/089/268987

ପ ୁ /41229 53 191 229େମହମଦୁ ଖାନ ପି ତଲୱାର ମହିମଦୁ ଖାନ OR/12/089/268956

ପ ୁ /41230 34 191 230ଏମ. ଡି. ସାକିଲ ଅହମଦ ଖାନ ପି ଏମ. ଡି. େମହମଦୁ ଖାନ ZUX0779355

#ୀ /41231 35 191 231ନଜମା ଖାତୁମ ପି ଏମ ୟୁ ଖାନ LSL2385870

#ୀ /41232 82 191 232ଫାତିମା ଖାତୁନ (ା ଗଲୁାମ ହୁେସନ ଖାତୁନ OR/12/089/212938

#ୀ /41233 31 191 233ଗଲୁନାର ଖାତୁନ ପି ଏମ. ଡି. େମହମଦୁ ଖାନ ZUX0779033

#ୀ /41234 27 191 234ରୁକଶାର ଖାତୁନ (ା ଏମ. ଡି. େମହମଦୁ ଖାନ ZUX0779090

#ୀ /41235 39 191 235ଆରତୀ କମୁାରୀ ପ[ନାୟକ ପି ବିଜୟ ପ[ନାୟକ ZUX0158808

ପ ୁ /41236 45 191 236ମେନାର7ନ ରାଉତରାୟ ପି େଶଷେଦବ ରାଉତରାୟ LSL1455906

4 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀB (ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /41237 42 191 237(ାଧିନ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ସେୁର��  କମୁାର ରାଉତରାୟ LSL1455898

#ୀ /42238 39 191 238ସକୀଲା େବଗମ (ା ସାଫିଉଲା ଖାନ ZUX0634675

ପ ୁ /42239 49 191 239ସାଫିଉଲ& ା ଖାf ପି ଗଲୁାମ ହୁେସନ ଖାf LSL1471218

ପ ୁ /42240 32 191 240ରାେଜ��  କମୁାର ମହା0ି ପି ସେ0ାଷ କମୁାର ମହା0ି ZUX0159103

ପ ୁ /44241 41 191 241ସେୁରଶ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ମଦନ େମାହନ ମହାପାତ� ZUX0159822

#ୀ /44242 41 191 242ମିନା କମୁାରୀ ମହାପାତ� ପି ମଦନେମାହନ ମହାପାତ� LSL1470145

#ୀ /44243 40 191 243ଶା0ି ଲତା ମହାପାତ� (ା ସେୁରଶ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0634741

#ୀ /44244 63 191 244ମଣିମାଳା ମହାପାତ� (ା ମଦନ େମାହନ ମହାପାତ� ZUX1217660

ପ ୁ /45245 70 191 245ରାମ ଜୀବନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଲ23ୀକା0 ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0884379

ପ ୁ /45246 56 191 246ଉେମଶ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲ23ୀକା0 ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/268154

ପ ୁ /45247 56 191 247ଗ8ୁପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲ23ୀକା0 ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/268151

ପ ୁ /45248 52 191 248ରାେଜଶ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲ23ୀକା0 ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/268152

#ୀ /45249 42 191 249ସଂଜୁQା ପଣିଗ�ାହି (ା ଉେମଶ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0779009

#ୀ /45250 37 191 250ମୀରା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ରାେଜଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0158816

#ୀ /45251 34 191 251ନମିତା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ଗ8ୁ ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0653865

#ୀ /45252 33 191 252ସL�ାରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାମ ଜୀବନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0884361

#ୀ /45253 31 191 253ଆଶା ରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାମ ଜୀବନ ପାଣୀଗ�ାହୀ ZUX0884346

ପ ୁ /45254 31 191 254େଗାପାଳ କୃ6 ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଜଗନ1 ିବାସ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0457283

ପ ୁ /45255 26 191 255ରାମ ଶBର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାମ ଜୀବନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0884338

ପ ୁ /45256 23 191 256ଦୀପକ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଗ8ୁ ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0954503

ପ ୁ /46257 59 191 257ତ�ୀନାଥ ଦାଶ ପି ବି@ନାଥ ଦାଶ LSL1382175

#ୀ /46258 47 191 258ବିେନାଦିନି ଦାଶ (ା ତ�ୀନାଥ ଦାଶ LSL1382167

#ୀ /46259 56 191 259ବସ0 ପାଣିଗ�ାହି (ା ରାମଚ��  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0758524

#ୀ /48260 67 191 260ବାସ0ି ପାଣିଗ�ାହି (ା ଶତ�ବାଦି ପାଣିଗ�ାହି ZUX0862888

#ୀ /48261 52 191 261ଶା0ିଲତା ପାଣିଗ�ାହି (ା ରାମ ପାତ� OR/12/089/268165

#ୀ /48262 35 191 262ସପନ1 ା ପାଣିଗ�ାହି ମା ବାସ0ି ପାଣିଗ�ାହି ZUX0862896

ପ ୁ /48263 32 191 263ଭିେବାd ପାଣିଗ�ାହି ମା ବାସ0ି ପାଣିଗ�ାହି ZUX0862904

#ୀ /48264 30 191 264ରଣଜୀତା ପାଣିଗ�ାହି ମା ବାସ0ି ପାଣିଗ�ାହି ZUX0862862

#ୀ /48265 29 191 265ବିେନାଦିନି ପାଣିଗ�ାହି (ା ଭିେନାଦ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0862870

ପ ୁ /48266 29 191 266ରାେଜଶ ପାଣିଗ�ାହି ମା ବାସ0ି ପାଣିଗ�ାହି ZUX0862912

#ୀ /49267 31 191 267ପkୁା7ଳି ଷଡ�ୀ (ା ଭବାନୀ ଶଂକର ଷଡ�ୀ ZUX0634618

#ୀ /49268 66 191 268ସଷୁମା ଷଡ�ୀ (ା ପ�ଶନ1  କମୁାର ଷଡ�ୀ LSL1381995

ପ ୁ /50269 78 191 269ସେୁର��  ପ�ସାଦ େଭାଇ ପି ଶ�ୀଧର େଭାଇ LSL1373497

#ୀ /53270 43 191 270ଏ.େଗୗରୀ ପି ଏ.ବି@ନାଥ LSL1373976

ପ ୁ /54271 21 191 271ଜାହିl େବMୖ ପି େକଶର େବୖM ZUX1287028

ପ ୁ /54272 19 191 272ଅଫଜଲ େବM ପି େକଶର େବM ZUX1286939

#ୀ /55273 24 191 273ଅମିଷା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ସାଗର ସାମ0ରାୟ ZUX1296805

ପ ୁ /55274 27 191 274ଲ23ୀକାm ସାହୁ ମା ଅନୁଶୟା ସାହୁ ZUX1158393

#ୀ /55275 24 191 275ବ�ିତା ତ�ିପାଠୀ (ା ଲ23ୀ ନାରାୟଣ ପ,ା ZUX1340892

ପ ୁ /57276 27 191 276ସାମ�ଜିତ ପ[ନାୟକ ପି ସଧୁାକର ପ[ନାୟକ ZUX0689240

ପ ୁ /57277 60 191 277ସଧୁାକର ପ[ନାୟକ ପି ଏଲ.ଏନ. ପ[ନାୟକ ZUX0158824

ପ ୁ /58278 47 191 278ଲି�ରାଜ ସାହୁ ପି ସୀମା ସାହୁ LSL1470681

ପ ୁ /64279 36 191 279ରାମଚ��  ଦାସ ପି ଶସିକା0 ଦାସ ZUX0487421

ପ ୁ /66280 36 191 280ଏମ ଡି ହାରୁନ ରାଜା  ପି ଅବଦୁଲ ଗାନି LSL2385532

ପ ୁ /66281 44 191 281ମହOଦ ୟfସ ୁଖାଦରୀ ପି ଆବଦୁE ଗାନି LSL1455914

#ୀ /66282 41 191 282ହାସିନା ଖାତୁf (ା ମହOଦ ୟୁfସ ଖାଦର ZUX0660076

ପ ୁ /66283 54 191 283ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ� ପି ପରୀ2ତି ମିଶ� LSL1374016

ପ ୁ /69284 47 191 284ହିମାଂସ ୁପଟନାୟକ ପି କ6ୂଚ��  ପଟନାୟକ OR/12/089/269259

#ୀ /70285 45 191 285କମୁାରି ସାହୁ (ା ନୃସିଂହ ସାହୁ ZUX0660092

#ୀ /72286 42 191 286ସନୁ ପରଜୁଣୀ (ା ବୁଦୁରା ମିଣିଆକା ZUX0937177

#ୀ /74287 55 191 287ଚnା ଜାନି ପି ଅଜୁ/ ନ ଜାନି OR/12/089/268396

#ୀ /75288 43 191 288ମQୁା ମଦୁୁଲି ପି ବୀଣା ମଦୁୁଲି ZUX0394817

ପ ୁ /77289 73 191 289ସତ� କL ପି ରାମ କL OR/12/089/268411

#ୀ /77290 62 191 290ସନାଇ କ�ୁଣି (ା ସତ� କL ZUX0937185

#ୀ /81291 45 191 291ଗୀତା7ଳୀ ତ�ିପାଠୀ (ା ରାଧାବିେନାଦ ସାମ0ରାୟ LSL1373455

#ୀ /82292 40 191 292ରମା ସିଂ ଲାଲ (ା ଅେଶାକ ସିଂ ଲାଲ ZUX0660126

ପ ୁ /82293 60 191 293କିେଶାର କମୁାର ନ� ପି େବରୖାଗି ନ� ZUX0660100

#ୀ /82294 57 191 294ସପୁ�ିତି ପାଣିଗ�ୀହୀ (ା କିେଶାର କମୁାର ନ� ZUX0660118

#ୀ /83295 52 191 295ଲ23ୀ େବେହରା (ା ନାରାୟନ େବେହରା LSL1382043

#ୀ /84296 56 191 296ସL�ା ଶ�ୀବାoବ (ା ମେହ��  ବିହାରୀ ଶ�ୀବାoବ ZUX0158881

ପ ୁ /84297 69 191 297ମେହ��  ୍ବିହାରୀ ଶ�ୀବାoବ ପି େଛାେଟ ଲାE ଶ�ୀବାoବ ZUX0456251

#ୀ /84298 31 191 298ପ�ଗତି ଶ�ୀବାoବ ପି ମେହ��  ବିହାରୀ ଶ�ୀବାoବ ZUX0457226

5 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀB (ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /84299 29 191 299ମୟB ଶ�ୀବାoବ ପି ମେହ��  ବିହାରୀ ଶ�ୀବାoବ ZUX0456269

#ୀ /85300 28 191 300ରିଧି େବଦ ପି ପାରଶ େବଦ ZUX0653758

#ୀ /85301 57 191 301ପାରଶ େବଦ ପି େମାତିଲାଲ େବଦ ZUX0660134

#ୀ /85302 50 191 302ପଜୂା େବଦ (ା ପାରଶ େବଦ ZUX0660142

#ୀ /86303 63 191 303ଫଲୁରାଣୀ ଦାସ (ା ଶଶିକା0 ଦାସ OR/12/089/268682

#ୀ /87304 54 191 304ଶାରଳା ପ[ନାୟକ (ା ସଧୁାକର ପ[ନାୟକ ZUX0158915

ପ ୁ /88305 64 191 305ପ�ଫଲୁ&  କମୁାର ପାଢୀ ପି ଏସ.ଏନ. ପାଢୀ ZUX0487504

#ୀ /88306 44 191 306ଶା0ିଲତା ପାଢୀ (ା ପି. େକ. ପାଢୀ ZUX0487512

ପ ୁ /88307 42 191 307ପ�ଭାତ ପାଢି ପି ପି.େକ. ପାଢି ZUX0487496

#ୀ /88308 36 191 308ମଧସୁ3 ିତା ପାଢି ପି ପ�ଫଲୁ&  ପାଢି ZUX0456483

ପ ୁ /90309 62 191 309ଅେଶାକ ମିଶ� ପି ସିମାଦ� ି ମିଶ� ZUX0291377

#ୀ /90310 54 191 310ଆରତୀ ମିଶ� (ା ଅେଶାକ ମିଶ� ZUX0291369

ପ ୁ /90311 38 191 311େସ1ହିତ ମିଶ� ପି ଅେଶାକ ମିଶ� ZUX0487439

#ୀ /90312 28 191 312ସ3ିତୀ ମିଶ� ପି ଅେଶାକ ମିଶ� ZUX0456319

#ୀ /91313 52 191 313ଚnା କଷାଣ (ା ଲଛମନ କଷାଣ OR/12/089/268351

#ୀ /92314 46 191 314ସମସାଦ େବଗN (ା ଏf. ନସରୁଲ& ା . LSL1373547

#ୀ /95315 57 191 315ଭାରତୀ ଆଚାଯ�/ (ା ହରିହର ମିଶ� LSL1382209

ପ ୁ /96316 46 191 316ସାୟଦ ହନିଫ ପି ଫିଜଲୁ େରେହମାନ ZUX0660159

#ୀ /96317 45 191 317ସେବରା ବାନୁ (ା ସାୟଦ ହନିଫ ZUX0660167

#ୀ /97318 63 191 318ଲ23ୀ ପାଣିଗ�ାହି (ା ରବି��  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0158923

ପ ୁ /98319 78 191 319ତ�ିନାଥ ତ�ିପାଠି ପି ବ� ଜସ�ୁର ତ�ିପାଠି LSL1456102

#ୀ /98320 66 191 320ସବିତା ତ�ିପାଠି (ା ତ�ିନାଥ ତ�ିପାଠି LSL1456110

#ୀ /99321 44 191 321ନମିତା ସାହୁ (ା ଲି�ରାଜ ସାହୁ ZUX0158949

ପ ୁ /101322 27 191 322ପBଜ କମୁାର ମିଶ� ପି ଦୁଯ�/ଧନ ମିଶ� ZUX0653741

ପ ୁ /101323 30 191 323ଚିନ3 ୟ କମୁାର ମିଶ� ପି ଦୁେଯ�Gଧନ ମିଶ� ZUX0369520

ପ ୁ /101324 32 191 324ଅଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସବୁାଷ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0158972

#ୀ /102325 34 191 325ମୃଣମୟୀ ପ,ା (ା ସବୁାଷ ହଡ଼ପ ZUX0158980

ପ ୁ /103326 32 191 326ଲ23ୀଧର ପ[ନାୟକ ପି ବ� ଜସ�ୁର ପ[ନାୟକ ZUX0158998

#ୀ /104327 49 191 327ଗୀତା7ଳି ସାହୁ (ା (ାଧୀନ କମୁାର ହଡପ ZUX0159012

#ୀ /105328 34 191 328ଟୁନୁ େବେହରା ପି ମକୁ�ୁ େବେହରା ZUX0159020

ପ ୁ /106329 35 191 329ଲ23ୀ ନାରାୟଣ ନିଶାB ପି ଗ8ୁ ନିଶାB ZUX0291385

ପ ୁ /107330 41 191 330କଳୁଦୀପ ସିଂହ ପି ମେହ��  ସିଂହ ZUX0159046

ପ ୁ /107331 64 191 331ଜଗତ ପାଲ ସିଂ ପି େଯାେଗ��  ସିଂ ZUX0159038

ପ ୁ /107332 56 191 332ମଲୂା ସିଂ ପି ହରଦD ସିଂ ZUX0159053

ପ ୁ /107333 43 191 333ଗରୁୁନାମ ସିଂ ପି େଜାଗି�ର ସିଂ ZUX0159061

#ୀ /108334 38 191 334ରୁନୁ ବି@ାଳ (ା େରାହିତ ବି@ାଳ ZUX0159079

ପ ୁ /109335 31 191 335ସନିୁତ କମୁାର ସାହୁ ମା ଜୟ0ୀ ସାହୁ ZUX0159087

#ୀ /110336 32 191 336ଶମrsା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଶ�ୀନୀବାସ ସାହୁ ZUX0159095

ପ ୁ /111337 34 191 337ବିଜୟା ନ� ପ[ନାୟକ ପି ପtାନନ ପ[ନାୟକ ZUX0394882

#ୀ /112338 47 191 338ଶକ0ୁଳା େଜନା (ା ଛବି େଜନା ZUX0660175

ପ ୁ /113339 33 191 339ବୁଦୁରା ଭୂମିଆ ପି ଡ଼bରୁ ଭୂମିଆ ZUX0528331

ପ ୁ /116340 55 191 340େଶଖ କାଦର ମା କାମିନି ବିବି ZUX0660191

ପ ୁ /116341 47 191 341ମଖବୁଲ ରହିମ ପି ଅମିର LSL2385482

#ୀ /116342 47 191 342ସାମଶଦ େବଗମ (ା େଶଖ କାଦର ZUX0660209

ପ ୁ /116343 35 191 343ଅନୱାଗ େବଗ ମା ହାବିରା ବିବି LSL2385649

#ୀ /116344 33 191 344ଚା� େବଗମ ମା ହାଜିରା ବିବି LSL2385920

#ୀ /116345 49 191 345ଏସ େକ େବେହରା (ା ଏସ େକ େବେହରା ZUX0868281

ପ ୁ /116346 50 191 346ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାତ� ପି ଜଗନ1 ାଥ ପାତ� ZUX0937193

ପ ୁ /116347 63 191 347ଇ@ରଚ��  ସାମ0 ପି ଜଗନ1 ାଥ ସାମ0 ZUX0660217

ପ ୁ /116348 60 191 348ପ�ଦିପଚ��  ସାମ0 ପି ଜେଗ��ନାଥ ସାମ0 ZUX0660183

#ୀ /116349 58 191 349େସ1ହଲତା ସାମ0 (ା ଇ@ରଚ��  ସାମ0 OR/12/089/269337

#ୀ /116350 27 191 350ବନିତା ସାମ0 ପି ଇ@ର ଚ��  ସାମ0 ZUX0634303

ପ ୁ /116351 33 191 351ସିcାଥ/  ସାମ0ରାୟ ପି ଗ8ୁପ�ସାଦ ସାମ0ରାୟ LSL2393148

ପ ୁ /117352 63 191 352ଜଗନ1 ିବାସ ପାଣିଗ�ାହୀ ମା ଶଶିେରଖା ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0456392

#ୀ /123353 19 191 353ପ�ଳି4ଷା ସାମ0ରାୟ ପି ରାଧା ବିେନାଦ ସାମ0ରାୟ ZUX1329739

#ୀ /123354 19 191 354ପ�ଲି4ଷା ସାମ0ରାୟ ପି ରାଧା ବିେନାଦ ସାମ0ରାୟ ZUX1328889

ପ ୁ /143355 21 191 355ଲଛିମିନାଥ ଦୁରୁଆ ପି ସମାରୁ ଦୁରୁଆ ZUX1221175

#ୀ /222356 20 191 356ପ�ିତିଶ�ୀ ପାତ� ପି ରାେମ(ର ପାତ� ZUX1357102

ପ ୁ /999357 21 191 357ମବୁାରକ ଅନସାରି ପି ଅବଦୁଲ ଅନସାରି ZUX1191741

#ୀ /999358 50 191 358ସଲମା େବଗN (ା ଇନୁg େବଇM ZUX1272640

#ୀ /999359 37 191 359ସଲମା େବଗମ (ା ଉନୁସ େବଗୖ ZUX1354828

#ୀ /999360 23 191 360ରୁବିନା େବଗମ ମା ହବିବା େବଗN ZUX1191824

6 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀB (ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /999361 31 191 361କାମା2ୀ େହାତା (ା େଦବାଶିଷ ପ,ା ZUX1202381

ପ ୁ /999362 27 191 362େସାମନାଥ ପ�ସାଦ େହାତା ପି ରବି ନାରାୟଣ େହାତା ZUX1202498

#ୀ /999363 48 191 363ସଂuଯା ରାଣୀ ପାଳ (ା ଊମାକା0 ପାଳ ZUX1354836

ପ ୁ /999364 21 191 364େଦବାଂଶ ୁପ,ା ପି ଡbରୁଧର ପ,ା ZUX1216605

ପ ୁ /999365 36 191 365ଅମର କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଜଗନ1 ାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0954545

#ୀ /999366 33 191 366ମାମନିୁ ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ଅମର କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0954552

#ୀ /999367 33 191 367ମଧସୁ3 ିତା ପାଣିଗ�ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1356831

#ୀ /999368 20 191 368ପ�ିତିଶ�ୀ ପାତ� ପି ରାେମ(ର ପାତ� ZUX1334499

ପ ୁ /999369 22 191 369େସୗରଭ ରଥ ପି ସଯୂ�/ ନାରାୟଣ ରଥ ZUX1230630

#ୀ /999370 48 191 370ଏସ.େକ ସାେହରା (ା େସଖ କାଦିର ZUX0912931

#ୀ /999371 32 191 371ସାଗରିକା ସାହୁ ପି ସଧୁାକର ସାହୁ ZUX0985671

#ୀ /999372 27 191 372ମିନତି ସାମ0ରାୟ (ା ମଳୟ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ZUX0954164

#ୀ /999373 21 191 373ଅପ/ନା ସାମ0ରାୟ ପି ଊେମଶ ଚଂଦ�  ସାମ0ରାୟ ZUX1335520

#ୀ /999374 42 191 374ସବିତା (ାଈଁ (ା ହିମାଂଶ ୁଭୁଷଣ (ାଈଁ ZUX0862938

#ୀ /01375 34 191 375ସାବନା ବାେନା (ା ମହOଦ ମହOଦ ZUX0689190

#ୀ /01376 36 191 376ସଧୁା ରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ସିମାtଳ ପାତ� ZUX1046341

ପ ୁ /1377 72 191 377ସିମାtଳ ପାତ� ପି ଗଉରଚ��  ପାତ� OR/12/089/269246

#ୀ /1378 63 191 378େଶଳୖବାଳା ପାତ� (ା ସିମାtଳ ପାତ� OR/12/089/268186

ପ ୁ /1379 47 191 379ସେ0ାଷ କମୁାର ପାତ� ପି ସିମାtଳ ପାତ� OR/12/089/269249

ପ ୁ /1380 46 191 380ମହOଦ ରଫିକୁ ପି ମହOଦ ଜନାବ ZUX0944033

ପ ୁ /1381 47 191 381ଅନୁପ କମୁାର (ାଇଁ ପି କୃପାସିLୁ (ାଇଁ ZUX1143817

#ୀ /1382 37 191 382ସତ�ଭାମା (ାଇଁ (ା ଅନୁପ କମୁାର (ାଇଁ ZUX1143874

#ୀ /2383 53 191 383ସବୁାସିନି ପାତ� ପି ରାଧାକୃ6 ପାତ� OR/12/089/268188

ପ ୁ /2384 42 191 384ସେରାଜ କମୁାର ପାତ� ପି ସିମାtଳ ପାତ� LSL1455922

ପ ୁ /2385 38 191 385ସ7ୟ କମୁାର ପାତ� ପି ସିମାtଳ ପାତ� LSL1455930

#ୀ /2386 27 191 386ମିନା2ୀ ପାତ� (ା ସେରାଜ ପାତ� ZUX1042613

#ୀ /2387 32 191 387ପ�ଭାଶିନୀ ସାହୁ (ା ସ7ୟ ପାତ� ZUX1042845

#ୀ /3388 42 191 388ବି@ଜିତା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ଅନିଲ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ZUX0779462

ପ ୁ /3389 60 191 389ବାଲୁେB@ର ସାମ0ରାୟ ପି ତ�ିନାଥ ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268199

#ୀ /3390 47 191 390ଶା0ିଲତା ସାମ0ରାୟ (ା ବାଲୁେକ@ର ସାମ0ରାୟ OR/12/089/268200

ପ ୁ /3391 65 191 391ମରୁଲୀଧର ସାମ0ରାୟ ପି ତ�ୀନାଥ ସାମ0ରାୟ ZUX0778951

#ୀ /3392 63 191 392ଲାବନ�ା ବତୀ ସାମ0ରାୟ (ା ମରୁଳୀଧର ସାମ0ରାୟ ZUX0778944

ପ ୁ /3393 44 191 393ଅନିଲ କମୁାର ସାମ0ରାୟ ପି ମରୁଲୀଧର ସାମ0ରାୟ ZUX0778928

ପ ୁ /3394 28 191 394ତାରିଣୀ ସାମ0ରାୟ ପି ବାଲୁେB@ର ସାମ0ରାୟ ZUX0457051

ପ ୁ /4395 65 191 395ଶରତ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହି ପି ବାୟା ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/268204

ପ ୁ /4396 39 191 396ସବୁ� ତ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବିେନାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0159129

#ୀ /4397 28 191 397େସୗଦାମିନୀ ଷଡ�ୀ (ା ସବୁ� ତ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0653782

#ୀ /5398 58 191 398ରାଜଲ23ୀ ପାଣିଗ�ାହି (ା ଶରତ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/268205

#ୀ /6399 57 191 399ସିତାମଣି ପାଣିଗ�ାହି (ା ବିନଦ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/268215

ପ ୁ /6400 32 191 400ଆରତ ତ�ାଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବିେନାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/269019

#ୀ /6401 22 191 401gୱାଗତିକା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସହେଦବ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1155480

ପ ୁ /7402 28 191 402ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସବୁାଷ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0457176

#ୀ /7403 57 191 403ସଶ3ଚିା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ସବୁାସ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହ OR/12/089/268216

#ୀ /7404 60 191 404ସେରାଜିନୀ ସାହୁ (ା ସବୁାଷ ଚ��  ସାହୁ ZUX0456368

ପ ୁ /7405 39 191 405ଦାେମାଦର ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ଚ��  ସାହୁ ZUX0456350

ପ ୁ /7406 37 191 406ଦୁଃଖୀ ଶ�ାମ ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ଚ��  ସାହୁ ZUX0456376

ପ ୁ /7407 34 191 407ଲଳିତ େମାହନ ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ଚ��  ସାହୁ ZUX0457267

#ୀ /7408 31 191 408ଚିନ3 ୟୀ ସାହୁ (ା ଦାେମାଦର ସାହୁ ZUX0456343

ପ ୁ /08409 24 191 409ଚମନ ପାତ� ପି େଚୗତନ� ପାତ� ZUX1056266

ପ ୁ /8410 62 191 410େଚତୖନ� ପାତ� ପି ଡbରୁୁ ପାତ� OR/12/089/269293

#ୀ /8411 44 191 411ରାଧାରାଣୀ ପାତ� (ା େଚତୖନ� ପାତ� OR/12/089/269318

#ୀ /8412 30 191 412ଚା�ିନୀ ପାତ� ପି େଚତୖନ� ପାତ� ZUX0456681

#ୀ /8413 29 191 413ଚtଳା ପାତ� ପି େଚତୖନ� ପାତ� ZUX0456699

ପ ୁ /8414 26 191 414ଚ�ନ ପାତ� ପି େଚତୖନ� ପାତ� ZUX0689299

ପ ୁ /09415 70 191 415ଦୁଗG ପ�ସାଦ ପ,ା ପି ପ.ୂ/ ଚ��  ପ,ା ZUX1046390

#ୀ /9416 50 191 416ଶ�ୀମତୀ ବଷG େଜନ (ା ରେମଶ କମୁାର େଜନ LSL1415033

#ୀ /9417 82 191 417ସାରଦା ପ,ା (ା ପ.ୂ/ଚ��  ପ,ା OR/12/089/268219

#ୀ /9418 52 191 418ରାେଜ@ରି ପ,ା (ା ଦୁଗGପ�ସାଦ ପ,ା OR/12/089/268218

ପ ୁ /10419 50 191 419ପଦ3 ନ ପାତ� ପି ଡbରୂୁ ପାତ� OR/12/089/268238

#ୀ /10420 50 191 420ବିଜୟଲ23ୀ ପାତ� (ା ପଦ3 ନ ପାତ� LSL1382076

#ୀ /10421 24 191 421ମାମାଲି ପାତ� ପି ପଦ3 ନ ପାତ� ZUX0954453

#ୀ /11422 63 191 422େହମ ନାୟକ (ା େଧାବା ନାୟକ OR/12/089/268241

7 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀB (ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /11423 38 191 423ସ�ୀତା ନାୟକ (ା ଶିବ ଶBର ନାୟକ ZUX1042654

ପ ୁ /12424 48 191 424ଶିବ ଶBର ନାୟକ ମା େହମ ନାୟକ ZUX1042639

ପ ୁ /12425 33 191 425ବିକ�ମ ପରିwା ପି ପ�ସାଦ ପରିwା ZUX0689067

#ୀ /12426 29 191 426ରଶ3 ିତା ପରିwା ପି ପ�ସାଦ ପରିwା ZUX0689059

ପ ୁ /12427 59 191 427ନାରାୟଣ ପରିଛା ପି କୃ6ଚ��  ପରିଛା OR/12/089/268248

ପ ୁ /12428 57 191 428କିେଶାର ଚ��  ପରିଛା ପି କୃ6ଚ��  ପରିଛା OR/12/089/268249

#ୀ /12429 44 191 429କxନା ପରିଛା (ା ନାରାୟଣ ପରିଛା LSL1381391

#ୀ /13430 65 191 430ମିନା େଦବୀ େଜନୖ (ା ମାଣିକଲାଲ େଜନୖ OR/12/089/268251

ପ ୁ /13431 48 191 431ତରୁଣ କମୁାର େଜନ ପି ମାଣିକଲାଲ େଜନ OR/12/089/268254

ପ ୁ /13432 36 191 432ସେ0ାଷ କମୁାର ସିଂ ପି ଲଲନ ସିଂ ZUX1247303

ପ ୁ /14433 30 191 433ଏସ. େକ. ଜାେୱଦ ଅଖତର ପି ଏଶ�ାଏଲ େସଖ ZUX0779298

#ୀ /14434 33 191 434ତବସମୁ ଏମ. ଡି ପି ମସତାନ େଶଖ ZUX0779454

#ୀ /14435 53 191 435ବାସ0ି ରଥ - ବିପିନ ଚ��  ତ� ୀପାଠୀ ZUX1046119

ପ ୁ /14436 30 191 436ସିମାtଳ ରଥ ପି ଶିବ କମୁାର ରଥ ZUX0456798

ପ ୁ /14437 23 191 437ଉମା ଶBର ରଥ - ସୀମାtଳ ରଥ ZUX1046093

#ୀ /14438 25 191 438ସଲିନା େବଗମ େସଖ ପି ଇଶ�ାଏଲ େସଖ ZUX0779215

#ୀ /14439 70 191 439ଅନୁସାୟା ତ�ିପାଠି (ା ଲ23ଣ ତ�ିପାଠି OR/12/089/268255

ପ ୁ /14440 55 191 440ବିପିନ ତ�ିପାଠି ପି ଲ23ଣ ତ�ିପାଠି OR/12/089/268257

#ୀ /14441 50 191 441ରଜନୀ ତ�ିପାଠି (ା ବିପିନ ତ�ିପାଠି OR/12/089/268258

#ୀ /14442 50 191 442ରୀନା କମୁାରୀ ତ�ୀପାଠି (ା ବାଲାଜୀ ତ�ୀପାଠି LSL1394337

ପ ୁ /14443 45 191 443ବାଲାଜି ତ�ିପାଠି ପି ଲ23ଣ ତ�ିପାଠି OR/12/089/268259

#ୀ /14444 38 191 444ଲ23ୀ କମୁାରୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ବିପିନ ଚ��  ତ�ିପାଠୀ LSL1374578

ପ ୁ /14445 36 191 445ହରିହର ତ�ିପାଠି ପି ବିପିନ ତ�ିପାଠି LSL2386209

ପ ୁ /14446 35 191 446ଜଗନ1 ାଥ ତ�ିପାଠି ପି ବିପିନ ତ�ିପାଠି LSL2386191

ପ ୁ /15447 54 191 447ତ�ିନାଥ ପ,ା ପି ରାମନାଥ ପ,ା ZUX0937201

#ୀ /15448 46 191 448ସଂଗୀତା ପ,ା (ା ତ�ିନାଥ ପ,ା OR/12/089/044155

#ୀ /16449 57 191 449ଗିତାରାଣୀ ପ,ା (ା କୃ6ଚ��  ପ,ା OR/12/089/268276

ପ ୁ /18450 48 191 450ଅେଶାକ କମୁାର ଦେଳଇ ପି େସୗରୀବLୁ ଦେଳଇ ZUX0634691

#ୀ /18451 37 191 451ସେୁଦ6ା ଦେଳଇ (ା ଅେଶାକ କମୁାର ଦେଳଇ ZUX0634683

#ୀ /18452 77 191 452ଈ�ୁମତି ପ,ା (ା ବିଘ1ରାଜ ପ,ା OR/12/089/268285

ପ ୁ /18453 73 191 453ପ.ୂ/ ଚ��  ପ,ା ପି ମଧସୁଦୁନ ପ,ା ZUX0634527

#ୀ /18454 61 191 454େପରମଲତା ପ,ା (ା ପ.ୂ/ ଚ��  ପ,ା ZUX0634584

ପ ୁ /18455 38 191 455ଶିବ ପ�ସାଦ ପ,ା ପି ପ.ୂ/ ଚ��  ପ,ା ZUX0634543

ପ ୁ /18456 30 191 456ଶଂକର ପ�ସାଦ ପ,ା ପି ପ.ୂ/ ଚ��  ପ,ା ZUX0634535

#ୀ /18457 31 191 457ପ�ିତିଲତା ତ�ିପାଠୀ (ା ହରିହର ତ�ିପାଠୀ ZUX1189273

ପ ୁ /19458 57 191 458ଢbରୁୁଧର ପ,ା ପି ବିଘ1ରାଜ ପ,ା OR/12/089/268287

#ୀ /19459 49 191 459ଶା0ି ପ,ା (ା ଡbରୁୁ ପ,ା LSL1471200

#ୀ /19460 49 191 460ସଂଯQୁା ପ,ା ପି ବିଘ1ରାଯ ପ,ା OR/13/089/268287

#ୀ /19461 47 191 461ଶଚିୁତ�ା ପ,ା ପି ବିଘ1ରାଜ ପ,ା ZUX0682245

#ୀ /19462 40 191 462ସନିୁତା ପ,ା ପି ବିଘ1ରାଜ ପ,ା LSL2391910

ପ ୁ /20463 56 191 463ରାେକଶ େମାଟୱାନି ପି ସ�ୁର ଲାଲ େମାଟୱାନି ZUX0633966

#ୀ /20464 52 191 464ହଷG େମାଟୱାନି (ା ରାେକଶ େମାଟୱାନି ZUX0633974

ପ ୁ /20465 29 191 465ନିଶା0 େମାଟୱାନି ପି ରାେକଶ େମାଟୱାନି ZUX0633958

ପ ୁ /20466 62 191 466ସବୁାସ ପାଣିଗ�ାହି ପି ବାୟା ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/268214

ପ ୁ /20467 64 191 467ଲ23ୀନାରାୟଣ ରଥ ପି ଜଗନ1 ାଥ ରଥ OR/12/089/268293

#ୀ /20468 60 191 468ନଳିନୀ ରଥ (ା ଲ23ୀନାରାୟଣ ରଥ OR/12/089/268294

ପ ୁ /21469 62 191 469ସଯୁ�/ନାରାୟଣ ରଥ ପି ଜଗନ1 ାଥ ରଥ ZUX0159152

#ୀ /22470 67 191 470ସେରାଜିନୀ ହଡପ (ା ବନମାଳି ହଡପ OR/12/089/268298

#ୀ /22471 32 191 471ପ�Yା ମିଶ� ପି ସନିୁଲ ମିଶ� ZUX0456517

ପ ୁ /23472 26 191 472ଏନ. ହାଫିଜଉଲ& ା ପି ଏନ. ନସରୁଲ& ା ZUX0779223

ପ ୁ /23473 55 191 473ଏf ନାସରୁଲ& ା ଉଲ& ା ପି ନବାlଜାନ ଉଲ& ା LSL1373554

#ୀ /24474 47 191 474କମଳା ନାୟକ ପି େଘନୁଆ ନାଇକ OR/12/089/268418

ପ ୁ /25475 60 191 475ରବି��  ପାଣିଗ�ାହି ପି ନରସିଂହନାଥ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0159178

ପ ୁ /25476 34 191 476ଆଦିତ� ପାଣିଗ�ାହି ପି ରବି��  ପାଣିଗ�ାହି LSL2386225

#ୀ /26477 33 191 477ରଶ3 ିତା ପାଣିଗ�ାହି ପି ଶରତଚ��  ପାଣିଗ�ାହି LSL2393106

#ୀ /27478 40 191 478ରୁପା େଜନୖ (ା ତରୁଣ େଜନୖ LSL2446458

ପ ୁ /999479 47 191 479ଦିଲ& ିପ କମୁାର ଭ[ ପି ବୃ�ାବନ ଭ[ ZUX1217678

#ୀ /999480 43 191 480ମିତା ଭ[ (ା ଦିଲ& ିପ କମୁାର ଭ[ ZUX1217769

ପ ୁ /999481 39 191 481ଲକି ମାଝୀ ପି ଧନୁଜ/ ୟ ମାଝୀ ZUX0779140

#ୀ /999482 36 191 482ଯମନୁା ମାଝୀ (ା ସନାଧର ମାଝୀ ZUX0779157

ପ ୁ /999483 21 191 483ଧିେରନ ରାୟ ପି େକୖଳାସ ରାୟ ZUX1217686

#ୀ /00484 23 191 484ସମିୁତ� ା ସିଂ (ା ସଦାଶିବ ସିଂ ZUX1127224

8 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀB (ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /kuber pan485 20 191 485ଅମୀଶ ପାଣିଗ�ାହି ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX1350073

ପ ୁ /Narayana486 24 191 486େଭାଳାନାଥ େପ!ିଆ ପି ଖଗ େପ!ିଆ ZUX1136662

#ୀ /new487 69 191 487ସବୁାଶିନୀ ପ,ା (ା ନୀଳକ! ପ,ା OR/13/086/090370

ପ ୁ /new488 41 191 488ସେୁରଶ ପ,ା ପି ନୀଳକ! ପ,ା GZW1667237

#ୀ /new489 24 191 489ଲ23ୀ ପ�ିୟା ପ,ା ପ,ା (ା ସେୁରଶ ପ,ା  ZUX1350917

ପ ୁ /1490 61 191 490ପ.ୂ/ ଚ��  ପ,ା ପି େଗାରାଚା� ପ,ା ZUX0634238

#ୀ /1491 43 191 491ସର(ତୀ ପ,ା (ା ପ.ୂ/ ଚ��  ପ,ା ZUX0634212

ପ ୁ /1492 28 191 492(ାଗତ ପ,ା ପି ପ.ୂ/ଚ��  ପ,ା ZUX0457184

#ୀ /02493 27 191 493ଅw/ନା ଦାସ ପି କୃ6ଚ��  ଦାସ ZUX0689208

ପ ୁ /2494 48 191 494ରାଜୀବ େଲାଚନ ଦାଶ ପି େଗାବି� ଦାଶ ZUX0457127

#ୀ /2495 37 191 495ବବିତା ଦାଶ (ା ରାଜୀବ େଲାଚନ ଦାଶ ZUX0457119

ପ ୁ /2496 32 191 496ରେମଶ ଚ��  ଦାଶ ପି କୃ6 ଚ��  ଦାଶ ZUX0457424

#ୀ /2497 29 191 497ହରପ�ିୟା ଦାଶ ପି କୃ6 ଚ��  ଦାଶ ZUX0457432

#ୀ /2498 45 191 498ରାେଜ@ରୀ ପ,ା (ା େଗାପାଳ ପ�ସାଦ ପ,ା LSL1374230

ପ ୁ /2499 25 191 499ଶିବ ପ�ସାଦ ପ,ା ପି େଗାପୀନାଥ ପ,ା ZUX0653840

ପ ୁ /03500 24 191 500େରାହନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପ�ସନ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0954149

ପ ୁ /03501 22 191 501ସଦୁାମ େପ!ିଆ ପି ଖଗ େପ!ିଆ ZUX1135771

#ୀ /3502 78 191 502ଶା0ିଲତା ପାଣିଗ�ାହି (ା ତ�ିନାଥ ପାଣିଗ�ାହି LSL1381441

ପ ୁ /3503 57 191 503ପ�ଶନ1  କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ତ�ିନାଥ ପାଣିଗ�ାହ LSL1382340

#ୀ /3504 50 191 504ସସ3ିତା ପାଣିଗ�ାହି (ା ପ�ସନ1  ପାଣିଗ�ାହି LSL1381433

ପ ୁ /3505 41 191 505ପ�ଣବ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ତ�ିନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1456128

ପ ୁ /004506 31 191 506େକୖଳାଶ ପାଇକ ପି େଦବ ପାଇକ ZUX1133818

#ୀ /4507 44 191 507ଭାରତୀ େବେହରା ପି େଗାବି� େବେହରା OR/12/089/269083

#ୀ /4508 39 191 508ମିନା େବେହରା (ା ସବୁାଷ ଚ��  େବେହରା LSL2393213

ପ ୁ /4509 34 191 509ଅ2ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଆନ� େବେହରା ZUX0456400

#ୀ /4510 29 191 510େସାନାଲୀ େବେହରା ପି ନଳନୀ ରଂଜନ େବେହରା ZUX0634295

ପ ୁ /4511 28 191 511ସାଗର େବେହରା ପି ଶରତ ଚ��  େବେହରା ZUX0634287

ପ ୁ /5512 63 191 512ମ�ଲ ଚା� େବୖଦ� ପି ଭନୱର ଲାଲ େବୖଦ� OR/12/089/269073

#ୀ /5513 55 191 513ବିଜୟ ଲ23ୀ େବଦୖ� (ା ମ�ଲ ଚା�୍ େବୖଦ� OR/12/089/269072

ପ ୁ /5514 33 191 514ଅBିତ େବଦୖ ପି ମ�ଳଚା� େବୖଦ ZUX0456889

ପ ୁ /5515 31 191 515ରିେତଶ େବଦୖ ପି ମ�ଳଚା� େବୖଦ ZUX0456897

#ୀ /5516 30 191 516େସାନିଆ େବଦୖ (ା ଅBିତ େବଦୖ ZUX0977751

#ୀ /5517 27 191 517େପ�y େଜନୖ (ା ରିେତଶ େବଦୖ ZUX1143619

ପ ୁ /6518 38 191 518ଭଗବାନ େପଟିଆ ପି ଖଗ େପଟିଆ LSL1382381

ପ ୁ /7519 52 191 519ଖନୁୁ ହ0ାଳ ପି ଜଗନ1 ାଥ/ ହ0ାଳ LSL1373638

#ୀ /8520 46 191 520ବାସ0ୀ ଆଚାଯ�/ (ା ଭବାନୀ ଚରଣ ଆଚାଯ�/ ZUX0758474

#ୀ /9521 53 191 521େଜ�ାz1ାରାଣୀ େଦବୀ (ା ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ େବେହରା LSL1522846

#ୀ /9522 25 191 522େଗୗତମୀ େବେହରା ପି ତାରିଣୀ େବେହରା ZUX0779108

#ୀ /10523 45 191 523େଜ�ାzନା ମିଶ� (ା ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ମିଶ� OR/12/089/344613

#ୀ /10524 20 191 524ଅପ./ ମିଶ� ପି ନରସିଂହ ମିଶ� ZUX1272673

#ୀ /10525 20 191 525ଅପନ1 G ମିଶ�ା ପି ନରସିଂହ ମିଶ� ZUX1354851

#ୀ /11526 27 191 526(ୟଂ ପ�Yା ଦାଶ ପି ବିକାଶ ଚ��  ଦାଶ ZUX1172857

ପ ୁ /12527 42 191 527ବିଦ�ାଧର ଦାସ ପି ଜାନକୀ ଦାସ ZUX0159236

ପ ୁ /12528 42 191 528ନିଧିରାମ ଦାସ ପି ଜାନକି ଦାସ ZUX0159244

#ୀ /12529 31 191 529େଶୖଳବାଳା ଦାସ (ା ବିଦ�ାଧର ଦାସ ZUX0689166

ପ ୁ /13530 38 191 530ବିଜୟକମୁାର ପ,ା ପି କୃ6ଚ��  ପ,ା LSL2385672

ପ ୁ /13531 22 191 531ଦାମେଦାର ପ,ା ପି େଗାପୀନାଥ ପ,ା ZUX1161280

#ୀ /13532 24 191 532ସନିୁତା ପାତ� (ା ବିଜୟ କମୁାର ପ,ା ZUX1046382

ପ ୁ /13533 54 191 533ଲଳନ ସିଂ ପି କମୁାରୀ େଗୗଡ ZUX1211572

#ୀ /13534 52 191 534ଲ23ୀ ସିଂ (ା ଲଲନ ସିଂ ZUX1247311

ପ ୁ /13535 39 191 535ସଦାସିବ ସିଂ ପି ତ�ିନାଥ ସିଂ LSL2393130

ପ ୁ /13536 31 191 536ଶBର କମୁାର ସିଂହ ପି ଲାଲାନା ସିଂହ ZUX0689141

#ୀ /13537 31 191 537ପ�ିୟBା ସିଂ (ା ସେ0ାଷ ସିଂ ZUX1226505

ପ ୁ /13538 29 191 538ରବି ସିଂ ପି ଲାଲନ ସିଂ ZUX1247055

#ୀ /14539 27 191 539କରିସ3ା େମାଟୱାନି ପି ରାେକଶ େମାଟୱାନି ZUX0633982

ପ ୁ /15540 56 191 540େଗାପାଳ ପ�ସାଦ ପ,ା ପି ରାମନାଥ ପ,ା OR/12/089/268265

ପ ୁ /15541 51 191 541ପ.ୂ/ ରଣା ପି ଗ8ୁ ରଣା ZUX1247196

#ୀ /17542 54 191 542ଶ�cା7ଳୀ ଦାଶ (ା ଜଗନ1 ାଥ ଦାଶ ZUX0944058

ପ ୁ /17543 25 191 543ସନିୁଲ ଦାଶ ପି ଜଗନ1 ାଥ ଦାଶ ZUX0944041

ପ ୁ /21544 47 191 544ସେୁରଶ କମୁାର ହଡପ ପି ବନମାଳୀ ହଡପ OR/12/089/268302

#ୀ /24545 46 191 545େକୗଶଲ�ା ରଣା (ା ପ.ୁ/ ରଣା ZUX1247170

#ୀ /35546 23 191 546େସେହନାଜ େବଗମ ମା େଶଖ ନଫିସ ZUX1042837

9 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀB (ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /44547 21 191 547ଶBର ପାଇକ ପି ପ.ୁ/ ପାଇକ ZUX1217702

ପ ୁ /NARAYAN T548 25 191 548ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ପି କୃ6 ଚ��  ଦାଶ ZUX1354810

ପ ୁ /47549 26 191 549େଦବଦତ ଆଚାଯ�/ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଆଚାଯ�/ ZUX0689075

#ୀ /99550 36 191 550ସସ3ିତା ଦାଶ (ା ପ�ଣବ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0774356

#ୀ /191551 56 191 551ଶ�ୀମତି ସିଂ (ା ତ�ିନାଥ ସିଂ ZUX1247030

ପ ୁ /999552 24 191 552େସୗମ�ାଶୀଷ େବେହରା ପି ନଳିନୀ ର7ନ େବେହରା ZUX0954487

ପ ୁ /999553 22 191 553ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ସନାତନ େବେହରା ZUX1212661

#ୀ /999554 70 191 554କମୁାରୀ େଗୗଡ (ା ରଘ ୁେଗୗଡ ZUX0954172

#ୀ /999555 28 191 555େଶାଭା େପ!ିଆ ମା ଭଗବାନ େପ!ିଆ ZUX1216647

#ୀ /999556 27 191 556େମକି େପ!ିଆ - ଭଗବାନ େପ!ିଆ ZUX1216613

ପ ୁ /999557 23 191 557ଶା{ଵତ ରଥ ପି ସଯୂ�/ ନାରାୟଣ ରଥ ZUX1216589

ପ ୁ /00558 24 191 558ଦୀପକ େବେହରା ପି ଭାଗ� େବେହରା ZUX1136530

ପ ୁ /NEW559 31 191 559ଏ ନିଳକ! ପାତ� ପି ଏN ଲ23ୀ ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX1272624

#ୀ /1560 51 191 560ଏg.ଲତା ପି ଏg.କେଟ@ର ସରାଫ ZUX0210161

#ୀ /1561 43 191 561େକ. କାନାକୀ (ା େକଚ�� େଶଖର . ZUX0394858

ପ ୁ /1562 48 191 562େକ ଚ��େଶଖର ପି ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/269022

#ୀ /1563 46 191 563େକ ଧନଲ23ୀ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/269069

ପ ୁ /1564 31 191 564ଅବିନାଶ ଗା~ା ପି େଭBେଟ@ର ରାଓ ZUX0487538

#ୀ /1565 46 191 565ଲ23ୀ ଜାନୀ (ା ଶ�ାମ ଜାନୀ ZUX0159285

#ୀ /1566 46 191 566ଚ��ମା ଖିଲ ପି ଡି ବି ଖିଲ ZUX0159277

#ୀ /1567 36 191 567ସାବି ନାୟକ (ା ଟୁନା ନାୟକ ZUX0159269

ପ ୁ /1568 74 191 568ଏg.େକାେଟ@ର ସରାଫ ପି ଏg.ରାମଚ��  ସରାଫ ZUX0210187

#ୀ /1569 67 191 569ଏg. ଉମା ସରାଫ (ା ଏg.େକାେଟ@ର ସରାଫ ZUX0210153

ପ ୁ /1570 40 191 570ଏg. ଶ�ୀଧର କିରଣ ସରାଫ ପି ଏg.କେଟ@ର ସରାଫ ZUX0210179

#ୀ /2571 69 191 571ପାବ/ ତୀ ସାମଲ (ା ବାବାଜୀ ସାମଲ ZUX0159905

#ୀ /3572 36 191 572ଡମଣୁୀ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ ZUX0159293

ପ ୁ /4573 46 191 573ଶBର ବିେଶାଇ ପି ଡି ବିେଶାଇ ZUX0159335

#ୀ /4574 44 191 574ଉମା ବିେଶାଇ (ା ଶBର ବିେଶାଇ ZUX0159327

ପ ୁ /4575 23 191 575ଭାaର ବିେଶାଇ ପି ଶBର ବିେଶାଇ ZUX1163401

#ୀ /4576 35 191 576ଦ� େପାତି ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି ZUX0159319

#ୀ /5577 66 191 577ବିେନାଦିନୀ ଆଚାଯ�/ (ା ପ�ଫଲୁ ଆଚାଯ�/ OR/12/089/268317

ପ ୁ /5578 49 191 578ଭବାନୀ ଆଚାଯ�/ ପି ପ�ଫଲୁ ଆଚାଯ�/ OR/12/089/268318

ପ ୁ /5579 42 191 579ତଥାଗତ ଆଚାଯ�/ ପି ପ�ଫଲୁକମୁାର ଆଚାଯ�/ LSL1394261

#ୀ /6580 61 191 580ଅନ1 ପ.ୁG ପ[ନାୟକ (ା ବ� ଜସ�ୁର ପ[ନାୟକ OR/12/089/246014

ପ ୁ /6581 34 191 581କିେଶାର ଚ��  ପ[ନାୟକ ପି ବ� ଜ ସ�ୁର ପ[ନାୟକ LSL2386084

#ୀ /7582 67 191 582ମ7ଳୁା ଜୀବରାଜ .ବାରବର (ା ଜିବିରଜ ଖିମିଜି ବାରବର OR/12/089/268320

ପ ୁ /7583 51 191 583ଅେଶାକ କମୁାର ଖରଚଳିଆ ପି ଜୀବରାଜ ଖିମଜି ବାରବର OR/12/089/268321

ପ ୁ /8584 50 191 584ମନେମାହନ ଅଗ�ୱାଲ ପି ମଦନଲାଲ ଅଗ�ୱାଲ LSL1382092

#ୀ /8585 45 191 585ଇତିଶ�ୀ ଅଗ�ୱାଲ (ା ମନେମାହf ଅଗ�ୱାଲ LSL1470954

#ୀ /8586 41 191 586ସରିତା ଅଗ�ୱାଲ (ା ଦିେନଶ ଅଗ�ୱାଲ LSL2446508

#ୀ /8587 55 191 587ସାଇବାମି ନାଇକ (ା କମଳଲଚନ ନାଇକ ZUX0159350

#ୀ /8588 38 191 588େବଜୖୟ0ି ପାତ� (ା ସବୁାସ ପାତ� ZUX0159343

ପ ୁ /9589 33 191 589ହରି ଚ��  ଭୂମିୟା ପି ମାଧବ ଭୂମିୟା ZUX0634139

#ୀ /9590 37 191 590ସୃତିରଂଜନ ମହା0ି ପି ଗଗନ ବିହାରି ମହା0ି LSL2393122

ପ ୁ /9591 41 191 591ଲ2ଣ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0159368

#ୀ /9592 58 191 592ରାଧାରାଣୀ ସାମ0ରାୟ (ା ଗଗନ ବିହାରୀ ମହା0ି OR/12/089/268661

ପ ୁ /10593 38 191 593ନିମ/ଳ କୃ6 ଦାଶ ପି ନିର7ନ ଦାଶ ZUX0457408

#ୀ /10594 32 191 594ଚିନ3 ୟୀ ଦାଶ (ା ନିମ/ଳ କୃ6 ଦାସ ZUX0456772

#ୀ /10595 52 191 595କନିୁ ଗଉଡ (ା କୃ6ଚ��  ଗଉଡ LSL1394576

ପ ୁ /10596 47 191 596କୃ6ଚ��  ଗଉଡ ପି େଦବରାଜ ଗଉଡ OR/12/089/268598

#ୀ /10597 34 191 597ତୁଳସୀ ମଦୁୁଲି (ା ରାେଜଶ ରାଜୁ ମଦୁୁଲି ZUX0159376

#ୀ /11598 57 191 598ପାବ/ ତି ପଜୁାରି (ା ଗ8ୁ ପଜୁାରି OR/12/089/269306

ପ ୁ /12599 63 191 599ବଳରାମ ଦାଶ ପି ସତ�ବାଦି ଦାଶ OR/12/089/268278

#ୀ /12600 55 191 600ରିତା ଦାଶ (ା ବଳରାମ ଦାଶ OR/12/089/268280

ପ ୁ /12601 40 191 601ଅନୀE ଦାଶ ପି ବଳରାମ ଦାଶ LSL1373935

#ୀ /12602 66 191 602ଯମନୁା ମାଳି (ା ଯମନୁା ମାଳି ZUX0159400

ପ ୁ /12603 42 191 603େସାମନାଥ ମାଳି ପି ପମୁେତାମ ମାଳି ZUX0159392

ପ ୁ /12604 36 191 604ମନୁ ମାଳି ପି ପୃସେୁତାମ ମାଳି ZUX0159384

#ୀ /12605 29 191 605ଗାୟତ�ୀ ମିଶ� (ା ଅନିଲ ଦାସ ZUX1183672

ପ ୁ /13606 26 191 606ଦିେନଶ େଗୗଡ ପି କୃ6 ଚ��  େଗୗଡ ZUX0689349

ପ ୁ /13607 32 191 607ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ମନ ନାୟକ ZUX0160119

#ୀ /14608 27 191 608ଲ23ୀ ପ�ିୟା ନ� ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ନ� ZUX0634188
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#ୀ /14609 22 191 609ନିକିତା ନ� ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ନ� ZUX1064922

#ୀ /14610 89 191 610ସାଇବାଣି ପାଢୀ (ା ରଘନୁାଥ ପାଢୀ OR/12/089/268621

ପ ୁ /14611 41 191 611ଏg. ଅମର କିେଶାର ସରାଫ ପି ଏg. େକାେଟ@ର ସରାଫ ZUX0210146

ପ ୁ /14612 75 191 612ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠି ପି ଚକ�ଧରି ତ�ିପାଠି OR/12/089/268622

#ୀ /14613 60 191 613ବସ0ମ7ରି ତ�ିପାଠି (ା ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠି OR/12/089/268623

#ୀ /15614 47 191 614େସୗଭାଗିନି େଦବି (ା ଗପୁ�େକଳୖାଶ LSL2386050

#ୀ /15615 33 191 615ଗୀତା ଜାନୀ ପି ସନ�ାସୀ ଜାନୀ ZUX1224310

#ୀ /15616 31 191 616ପ�ଭାତୀ ନିଶାB ପି ସିମାtଳ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1168343

ପ ୁ /16617 36 191 617ସେରାଜ କମୁାର ପତି ପି ମେହ��  ଚ��  ପତି ZUX0634733

ପ ୁ /17618 59 191 618ବୃ�ାବନ ତ�ିପାଠୀ ପି ରାମଚ��  ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/268627

#ୀ /17619 27 191 619ସଶ3 ିତା ତ�ିପାଠୀ ପି ବୃ�ାବନ ତ�ିପାଠୀ ZUX0689307

ପ ୁ /18620 39 191 620େଲାକନାଥ ବyି ପି ରାମଚ��  ବyି ZUX0159418

#ୀ /18621 71 191 621ମାମୀ ମହା0ି ପି ଶରତ ଚ��  ମହା0ି LSL2386183

ପ ୁ /18622 75 191 622ସିମାtଳ ପାଟେଯାଗି ପି ନରସିଂହ ପାଟେଯାଗି OR/12/089/268640

#ୀ /19623 57 191 623େଜ�ାସ1ାରାଣୀ ପ,ା (ା ବାଳକୃ6 ପ,ା OR/12/089/268713

#ୀ /19624 25 191 624ମନିଷା ପ,ା ପି ରେମଶ ଚ��  ପ,ା ZUX0779207

#ୀ /20625 49 191 625ରଶ3ୀ ରାଣୀ ପ,ା (ା ରେମଶଚ��  ପ,ା LSL1373984

ପ ୁ /20626 23 191 626ଶ�ୀଧର ପ,ା ପି ରେମଶ ଚ��  ପ,ା ZUX1226422

#ୀ /21627 63 191 627ଭାଗ� େବେହରା ପି ସିକLିୁଆ େବେହରା ZUX0682252

ପ ୁ /21628 42 191 628ବ�ାଳି େବେହରା ପି ଭାଗ� େବେହରା LSL2385961

ପ ୁ /21629 23 191 629ଦିପକ େବେହରା ପି ଭାଗ� େବେହରା ZUX1078179

ପ ୁ /21630 53 191 630(ାଧୀନ କମୁାର ହଡପ ପି ବନମାଳି ହଡପ OR/12/089/268300

ପ ୁ /21631 77 191 631ବନମାଳୀ ହଡ଼ପ ପି ରଘନୁାଥ ହଡ଼ପ ZUX1247113

#ୀ /21632 57 191 632ରଶ3 ି ପାଟଯସି (ା ଦାମଦର ପାଟଯସି OR/12/089/268654

ପ ୁ /21633 62 191 633ଦାମଦର ପାଟେଯାସି ପି ରାମଚ��  ପାଟେଯାସି OR/12/089/268653

ପ ୁ /21634 31 191 634ସତ� ନାରାୟଣ ପ[େଯାଶୀ ପି ଦାମେଦାର ପା[େଯାଶୀ ZUX0634394

#ୀ /22635 21 191 635ଵୀ. ଶିଵ କିରଣ ପି ଵୀ. ବାଲାଜୀ ପଟନାୟକ ZUX1332535

ପ ୁ /22636 59 191 636ବଳଭଦ�  ପାଟଯସି ପି ରାମଚ��  ପାଟଯସି OR/12/089/268656

ପ ୁ /22637 33 191 637ସେ0ାଶକମୁାର ପାଟେଜାଶୀ ପି ବଳଭଦ�  ପାଟେଜାଶୀ LSL2386217

ପ ୁ /22638 50 191 638ଭି ବାଲାଜୀ ପ[ନାୟକ ପି ଭି ରାମା ରାଓ ପ[ନାୟକ ZUX0457036

#ୀ /22639 38 191 639ଭି ଶ�ୀେଦବି ପ[ନାୟକ (ା ଭି ବାଲାଜୀ ପ[ନାୟକ ZUX0457028

#ୀ /22640 24 191 640ପ�ିୟBା ପଟନାୟକ ପି ବାଲାଜୀ ପଟନାୟକ ZUX1333913

#ୀ /22641 55 191 641େଜ�ାତିମ/ୟୀ ପା[େଯାସି (ା ବଳଭଦ�  ପା[େଯାସି OR/12/089/268657

#ୀ /22642 45 191 642ବୀ. େସାଭା ରାଣୀ ପି ବୀ. ଶ�ୀନୀଵାସ ରାଓ ZUX1335447

ପ ୁ /22643 21 191 643ଭି ଶିଵ କିରଣ ପି ଭି ବାଲାଜୀ ପଟନାୟକ ZUX1356815

#ୀ /22644 46 191 644ବି େସାଭା ରାଣୀ ପି ବି ଶ�ୀନୀଵାସ ରାଓ ZUX1356823

#ୀ /23645 70 191 645ସବୁ./ ବକସି (ା ରାମଚ��  ବକସି OR/12/089/268629

ପ ୁ /23646 50 191 646ଦାେମାଦର ବyି ପି ରାମଚ��  ବyି OR/12/089/268630

#ୀ /23647 45 191 647ଭାରତୀ ବyି (ା ଦାେମାଦର ବyି LSL1373919

#ୀ /23648 36 191 648ବନିତା େବାyୀ (ା େଲାେକାନାଥ େବାyୀ ZUX1046549

#ୀ /23649 27 191 649ଗିତା7ଳି ବyି ପି ଦାମେଦାର ବyି ZUX0779405

ପ ୁ /23650 27 191 650କୃ6ଚ��  ବyି ପି ଦାେମାଦର ବyି ZUX0779413

ପ ୁ /24651 67 191 651ବିଜୟକମୁାର ପ,ା ପି ଚଇତନ ପ,ା OR/12/089/268662

#ୀ /24652 65 191 652ପ�ଫଲୁକମୁାରି ପ,ା (ା ବିଜୟ ପ,ା OR/12/089/268663

#ୀ /24653 64 191 653ଚ��  କଳୀ ପ,ା (ା ସିମାଦ� ୀ ପ,ା ZUX0634154

ପ ୁ /24654 45 191 654ରବୀ��  କମୁାର ପ,ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ,ା OR/12/089/268665

ପ ୁ /25655 62 191 655ନୀଳକ! ପାଣିଗ�ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/268670

ପ ୁ /25656 43 191 656ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0394890

#ୀ /26657 57 191 657େଜ�ାତିମ/ୟୀ ବ� ହ3 ା (ା ସାମପ�ସାଦ ବ� ହ3 ା OR/12/089/269278

ପ ୁ /26658 35 191 658ଦୁଗGମାଧବ ବ� ହ3 ା ପି ଶ�ାମାପ�ସାଦ ବ� ହ3 ା LSL2385912

ପ ୁ /27659 57 191 659ଶବିାନୀପ�ସାଦ ବ� ହ3 ା ପି କାଳିଦାଶ ବ� ହ3 ା OR/12/089/268677

#ୀ /27660 55 191 660ସନିୁତା ବ� ହ3 ା (ା ଶିବାନୀପ�ସାଦ OR/12/089/269142

ପ ୁ /27661 33 191 661ରୁଦ� ନାରାୟଣ ବ� ହ3 ା ପି ଶିବାନିପ�ସାଦ ବ� ହ3 ା ZUX0159467

#ୀ /27662 26 191 662ରୁମାନି ବ� ହ3 ା ପି ଶିବାନି ବ� ହ3 ା ZUX1046366

ପ ୁ /28663 73 191 663ସିମାtଳ ନିଶB ପି ଚଇତନ ନିଶB OR/12/089/269330

#ୀ /28664 60 191 664ପ.ୂ/ବାସି ନିଶB (ା ସିମାtଳ ନିଶB OR/12/089/268685

ପ ୁ /28665 41 191 665ସେ0ାଷ କମୁାର ନିଷB ପି ସିମାtଳ ନିଷB LSL1424604

#ୀ /28666 39 191 666ମ7ରୁୀ ନିଶB ପି ସୀମାtଳ ନିଶB ZUX0159475

#ୀ /28667 34 191 667ପ.ୂrମା ପରଜା (ା ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0160002

#ୀ /28668 24 191 668ନ�ିନୀ େସ�ବr ପି ରାମ େସ�ବr ZUX0954180

ପ ୁ /29669 65 191 669ଗ8ୁ ନିସB ପି ଚଈତନ ନିସB OR/12/089/268686

#ୀ /29670 33 191 670ସଷୁମା ନିଶB ପି ଗ8ୁ ନିଶB ZUX0457358
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#ୀ /29671 32 191 671ସଜୁାତା ନିଶB ପି ଗ8ୁ ନିଶB ZUX0779132

ପ ୁ /29672 30 191 672ମେନାଜ କମୁାର ନିଶB ପି ଗ8ୁ ନିଶB ZUX0456582

ପ ୁ /29673 28 191 673ସତ� ନିଶB ପି ଗ8ୁ ନିଶB ZUX0457341

#ୀ /29674 60 191 674େହମଲତା ନିଶB (ା ଗ8ୁ ନିଶB OR/12/089/268687

ପ ୁ /30675 43 191 675ରଘନୁାଥ ଦାଶ ପି ହୃଶିେକଶ ଦାଶ ZUX0369553

#ୀ /30676 29 191 676ମାମିନା ଦାଶ (ା ରଘନୁାଥ ଦାଶ ZUX0369587

#ୀ /30677 22 191 677ଲଳିତା ମାଳି (ା ଜଗନ1 ାଥ ମାଳି ZUX1187533

ପ ୁ /30678 25 191 678ପBଜ ନାୟକ ପି ରୁପା ନାୟକ ZUX1183557

ପ ୁ /30679 80 191 679ଶାମସ�ୁର ରଥ ପି ନାରାୟଣ ରଥ OR/12/089/269248

ପ ୁ /30680 55 191 680ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ ରଥ ପି ଶ�ାମ ସ�ୁର ରଥ ZUX1237577

#ୀ /30681 53 191 681ସଜୁାତା ରଥ (ା ତାେରଣିପ�ସାଦ ରଥ OR/12/089/269252

ପ ୁ /30682 49 191 682ଗ8ୁ େକଲୖାଶ ପ�ସାଦ ରଥ ପି {ଯାମ ସ�ୁର ରଥ LSL1373422

#ୀ /30683 45 191 683େମାତିଶ�ୀ ରଥ (ା ଜଗନ1 ାଥ ଦାଶ ZUX0369546

#ୀ /30684 27 191 684ପ�ତୀ2ା ରଥ ପି ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ ରଥ ZUX0779199

ପ ୁ /30685 62 191 685ଷେବ/ (ର ସାମଲ ପି ବଂସିଧର ସାମଲ OR/12/089/268705

ପ ୁ /30686 60 191 686ମନ େମାହନ ତ�ିପାଠୀ ପି ଉଦୟ ନାଥ ତ�ିପାଠୀ ZUX0369561

#ୀ /30687 53 191 687ପ�ତିମା ତ�ିପାଠୀ (ା ମନ େମାହନ ତ�ିପାଠୀ ZUX0634006

ପ ୁ /30688 31 191 688ଅେଶାକ ତ�ିପାଠୀ ପି ମନ େମାହନ ତ�ିପାଠୀ ZUX0369579

ପ ୁ /30689 27 191 689ଆଶିଷ ତ�ିପାଠୀ ପି ମନ େମାହନ ତ�ିପାଠୀ ZUX0634014

ପ ୁ /31690 36 191 690ରାମ ପ�ଜା ପି ବୁଦୁ ପ�ଜା ZUX0159491

ପ ୁ /31691 51 191 691ବାଳକୃ6 ପାଢୀ ପି ନଟବର ପାଢୀ ZUX0779249

#ୀ /31692 22 191 692ସ3ିତା ରାଣୀ ପ,ା (ା େବBି ମାଧବ ପ�ସାଦ ରଥ ZUX1217694

#ୀ /31693 77 191 693କ0ୁଳକମୁାର ରଥ (ା ସାମସ�ୁର OR/12/089/268707

ପ ୁ /31694 39 191 694େବଣୀ ମାଧବ ପ�ସାଦ ରଥ ପି ଶ�ାମ ସ�ୁର ରଥ ZUX1155290

ପ ୁ /31695 57 191 695ଭାaର ସଡ�ୀ ପି ରାମ କୃ6 ସଡ�ୀ ZUX0779066

ପ ୁ /31696 25 191 696ରାେଜଶ ଷଡ�ୀ ପି ଭାaର ଷଡ�ୀ ZUX1042860

#ୀ /31697 23 191 697ସସ3ିତା ସଡ�ୀ ପି ଭାaର ସଡ�ୀ ZUX1042852

ପ ୁ /32698 72 191 698ଘନଶ�ାମ ସିଂ ପି ମହାବିର ସିଂ OR/12/089/268339

ପ ୁ /32699 67 191 699ଭାଗ ସିଂ ପି ମହାବିର ସିଂ OR/12/089/268340

ପ ୁ /32700 49 191 700ମନଜିତ ସିଂ ପି ଘନଶ�ାମ ସିଂ OR/12/089/269341

#ୀ /33701 23 191 701ସିମରନ ଜିe େକୗର ପି େମେହରବାନ ସିଂ ZUX1183631

ପ ୁ /33702 47 191 702େମାହରବାନ ସିଂ ପି ଘନସ�ାମ ସିଂ OR/12/089/269236

ପ ୁ /33703 21 191 703ମନପ�ିତ ସିଂ ପି େମାହରବାନ ସିଂ ZUX1183540

ପ ୁ /33704 21 191 704ଗରୁୁପ�ିତ ସିଂ ପି ତ�ି◌େିବ��  ସିଂ ZUX1183482

#ୀ /34705 45 191 705ଅହଲ�ା ବାଇ (ା ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ ପ,ା LSL1382233

ପ ୁ /34706 21 191 706ସତ� ମାଝୀ ପି ବିଜୟ ମାଝୀ ZUX1094895

ପ ୁ /34707 75 191 707ଉଦୟନାଥ ପ,ା ପି େଚତୖନ� ପ,ା ZUX1226463

#ୀ /34708 44 191 708ଅbିକା ପ,ା ପି ଉଦୟନାଥ ପ,ା ZUX1226430

ପ ୁ /34709 25 191 709ଶଭୁମ ପ,ା ପି ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ ପ,ା ZUX0779165

ପ ୁ /34710 22 191 710ଶ�ୀକା0 ପ,ା ମା ମିତାରାଣୀ ପ,ା ZUX1226554

#ୀ /35711 38 191 711ବବିତା ସିଂ ପି ତ�ିନାଥ ସିଂ LSL1381961

#ୀ /36712 41 191 712ନମିତା ବାରିକ (ା ଧରଣୀଧର ବାରିକ ZUX0347161

#ୀ /36713 68 191 713ଶାରଦା ପାଢୀ (ା ବ� ଜ ମହନ ପାଢୀ OR/13/089/268704

#ୀ /36714 43 191 714ଅପ.G ପାଢି ପି ବ� ଜ େମାହନ ପାଢି ZUX0660225

ପ ୁ /36715 42 191 715ସତ�ାବ� ତ ପାଢି ପି ବ� ଜ େମାହନ ପାଢି LSL2386340

#ୀ /36716 41 191 716ଆରତୀ ପାଢୀ (ା ବାଳକୃ6 ପାଢୀ ZUX0779280

#ୀ /36717 38 191 717ଯଶ(ନି ପାଢି ପି ବ� ଜ େମାହନ ପାଢି LSL2385896

ପ ୁ /36718 35 191 718ବ� ଜ େମାହନ ପାଢି ପି ନିଳକ! ପାଢି OR/13/089/268703

#ୀ /36719 55 191 719ମମତା ପାତ� (ା ଭିଭୂତିଭୂଷଣ ପାତ� ZUX0778969

#ୀ /36720 21 191 720ସସୁ3 ିତା ପାତ� ପି ବିଭୁତୁ ଭୂଷଣ ପାତ� ZUX1188754

ପ ୁ /36721 60 191 721ବିଭୁତି ଭୁଶଣ ପାତ� ପି େଦବହରୀ ପାତ� ZUX0778977

ପ ୁ /36722 27 191 722ମେହଶ ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ପାତ� ZUX0689224

#ୀ /37723 42 191 723ମିନତୀ ଷଡ�ୀ (ା ଭବାନିଶBର ଆଚାୟ/ ZUX0159509

#ୀ /39724 33 191 724ଗୀତା ପ[ନାୟକ ମା ଲ23ୀ ପ[ନାୟକ ZUX0456905

#ୀ /39725 30 191 725(ାତୀ ପ[ନାୟକ ମା ଲ23ୀ ପ[ନାୟକ ZUX0456913

#ୀ /39726 38 191 726ପିB ୁଶତପଥୀ (ା ସାଗର ତ�ିପାଠୀ ZUX0954537

ପ ୁ /39727 66 191 727ଗ8ୁ ପ�ସାଦ ତ�ିପାଠି ପି ରାମଚ��  ତ�ିପାଠି ZUX0660068

#ୀ /39728 57 191 728ସବିତା ତ�ିପାଠି (ା ଗ8ୁ ପ�ସାଦ ତ�ିପାଠି OR/13/093/316933

ପ ୁ /39729 38 191 729ସାଗର ତ�ିପାଠି ପି ଗ8ୁ ପ�ସାଦ ତ�ିପାଠି LSL2385771

ପ ୁ /39730 36 191 730ସମୀର ତ�ୀପାଠୀ ପି ଗ8ୁ ପ�ସାଦ ତ�ିପାଠି LSL2385581

#ୀ /41731 32 191 731ଦିବ�ା ଅଗ�ୱାଲ (ା କାହ1 ା ଅଗ�ୱାଲ ZUX1139062

ପ ୁ /41732 41 191 732ଡିେନଶ ଅଗ�ୱାଲ ପି ମଦନଲାଲ ଅଗ�ୱାଲ LSL2386100
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ପ ୁ /41733 41 191 733ରହିତ ବି@ାଳ ପି ହାଡିବଂଧ ୁବି@ାଳ LSL2446466

#ୀ /41734 47 191 734କମୁଦିୁନି ମାଡିଗଠ (ା ବି@ନାଥ ମାଡିଗଠ ZUX0159525

ପ ୁ /41735 54 191 735ବି@ନାଥ ମାଡି�ା ପି କାଶିନାଥ ମାଡି�ା ZUX0159533

ପ ୁ /41736 39 191 736ଜଗନ1 ାଥ ମାଳି ପି ମାଧବ ମାଳି LSL2385847

#ୀ /41737 36 191 737ରିନାକମୁାରି ପ,ା (ା େବଣଧୁର ପ,ା ZUX0159541

ପ ୁ /41738 59 191 738ଶିବରାମ ପାଣିଗ�ାହି ପି େଗାବି� ପାଣିଗ�ାହି LSL2393197

#ୀ /41739 56 191 739ନଳିନି ପାଣିଗ�ାହି (ା ଶିବରାମ ପାଣିଗ�ାହି LSL2393205

#ୀ /41740 35 191 740ସଂଗିତା ପା[େଜାଶି (ା ସବୁାସଚ��  ମହା0ି ZUX0159517

#ୀ /42741 47 191 741ଶଭୁଶ�ୀ ପ,ା (ା ଶେୁରଶ ଚ��  ପ,ା ZUX0634709

ପ ୁ /55742 33 191 742ଡି.ନବୀନ କମୁାର ପି ଡି.କ� ି6ା ରାଓ ZUX0944017

#ୀ /72743 34 191 743ସପୁ�ିୟା ପ,ା (ା ତଥାଗତ ପ,ା ZUX1273606

#ୀ /72744 34 191 744ସପୁ�ିୟା ପ,ା (ା ତଥାଗତ ଆଚାଯ�/ ZUX1355296

ପ ୁ /140745 21 191 745ପ�କାଶ ପରଜା ପି ଅଜୁ/ ନ ପରଜା ZUX1094382

ପ ୁ /141746 21 191 746ସଧିୁର େଭାଇ ପି ବଳି େଭାଇ ZUX1127885

ପ ୁ /191747 23 191 747ରୁଦ�  ପିୟୁସ ରଥ ପି ତାରିଣି ପ�ସାଦ ରଥ ZUX1183292

#ୀ /536748 24 191 748ଡମଣିୁ ଭୂମିଆ (ା ମରୁଲି ଭୂମିଆ ZUX0954313

ପ ୁ /999749 22 191 749ସକିଲ େବଗିୖ ପି ଅବଦୁଲ େବଗିୖ ZUX1189125

ପ ୁ /999750 30 191 750ଅନିଲ େଚୗଧରୁୀ ପି ସବୁାଷ େଚୗଧରୁୀ ZUX0954370

#ୀ /999751 45 191 751ଶ�ଲତା ମିଶ� (ା ରାମଚ��  ପ�ହରାଜ ରାଜଗରୂୂ ZUX1340231

#ୀ /999752 45 191 752ଶ�ଲତା ମିଶ� (ା ରାମଚ��  ପ�ହରାଜ ରାଜଗରୂୂ ZUX1357144

ପ ୁ /999753 31 191 753ଏମ ନୀେଲାକ! ପାତ� ପି ଲ23ୀ ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX1354802

#ୀ /999754 34 191 754ସପୁ�ିୟା ପ,ା (ା ପ�ଭାତ କମୁାର ପ,ା ZUX1354679

ପ ୁ /999755 52 191 755ରାମ ଚ��  ପ�ହରାଜ ରାଜଗରୂୂ ପି ଜଗନ1 ାଥ ପ�ହରାଜ ରାଜଗରୂୂ ZUX1357136

ପ ୁ /999756 52 191 756ରାମଚ��  ପ�ହରାଜ ରାଜଗରୂୂ ପି ଜଗନ1 ାଥ ପ�ହରାଜ ରାଜଗରୂୂ ZUX1335892

#ୀ /999757 49 191 757ମିନତି ସଡ�ୀ (ା ଭାaର ସଡ�ୀ ZUX0779058

#ୀ /999758 39 191 758ଦି8ୀ େରଖା ସାମଲ (ା ବିପିନ ସାମଲ ZUX1357219

ପ ୁ /00759 54 191 759ରାଜି��  କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୁରା ସାହୁ ZUX1278878

ପ ୁ /Gonganoga760 24 191 760େଦବାସିସ ସାହୁ ମା କନୁୀ ସାହୁ ZUX1238468

ପ ୁ /Gonganoga761 50 191 761ବୃଂଦାବନ ସାହୁ - କନୁୀ ZUX1358274

ପ ୁ /Gonganoga762 22 191 762ଶଂକର ସାହୁ ମା କନୁୀ ZUX1358241

ପ ୁ /NEW763 62 191 763ଅ^W୍ାଲ େବM ପି ଅନଵର େବଗ. ZUX1046622

#ୀ /NEW764 23 191 764ଗାୟତ�ୀ ପ,ା ପି ନରସିଂହ ପ,ା ZUX1046531

ପ ୁ /NEW765 22 191 765ସeଯପ�କାଶ ପ,ା ପି ନରସିଂହ ପ,ା ZUX1046465

#ୀ /NEW766 55 191 766ଶାେହନାW ପବrନ (ା ଅ^W୍ାଲ େବM ZUX1042795

#ୀ /1767 38 191 767ପ�ତି ଦାସ (ା ଜିେତ��  କମୁାର ଦାସ ZUX0660233

#ୀ /1768 22 191 768ଗୀତା ୟାଦବ ପି େସାହନ ସିଂ ୟାଦବ ZUX1143726

#ୀ /1769 56 191 769େସଷାେଦବୀ ୟାଦବ (ା େସାହନ ସିଂ ୟାଦବ ZUX1143809

ପ ୁ /1770 21 191 770ମେୁକଶ କମୁାର ୟାଦବ ପି େସାହନ ସିଂ ୟାଦବ ZUX1143759

ପ ୁ /2771 36 191 771ପ�ଶା0 କମୁାର େବଦୖ ପି ପ.ୁ/ଚ��  େବଦୖ LSL2385599

#ୀ /03772 27 191 772ସହୀନ େବଗମ (ା ଅ�ଲୁ ବସିର ZUX1354778

ପ ୁ /3773 63 191 773ଶ�ୀନିବାସ ସାହୁ ପି ଖଲି ସାହୁ OR/12/089/268752

#ୀ /3774 60 191 774ଯାYେସନି ସାହୁ (ା ଶ�ୀନିବାସ ସାହୁ OR/12/089/268753

#ୀ /3775 54 191 775ଜୟ0ି ସାହୁ (ା ସାେହବ ସାହୁ OR/12/089/268751

ପ ୁ /3776 50 191 776ବିଜୟ ଚ��  ସାହୁ ପି ଖଲି ସାହୁ OR/12/089/268754

ପ ୁ /3777 35 191 777ସଂଜୟକମୁାର ସାହୁ ପି ଶ�ନିିବାସ ସାହୁ ZUX0487470

ପ ୁ /3778 35 191 778ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ମା ଜୟ0ି ସାହୁ ZUX0487462

#ୀ /3779 29 191 779ସରମିଲା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଶ�ୀ ନିବାସ ସାହୁ ZUX0779447

#ୀ /06780 43 191 780ସପୁ�ିୟା େଚୗଧରୁୀ (ା ଜହର େଚୗଧରୁୀ ZUX0954412

ପ ୁ /6781 49 191 781ହାବିବୁଲ& ା େରେହମାନ ପି ଅବଦୁଲ େରେହମାନ ZUX0660241

#ୀ /6782 43 191 782ନାସିମା େବଗମ (ା ହାବିବୁଲା ଖାନ LSL1382142

#ୀ /6783 34 191 783ରା2ା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ସତାର ZUX0159566

ପ ୁ /6784 33 191 784ଅବଦୁଲ େନଇN ପି ଅବଦୁଲ ସତାର LSL2385458

ପ ୁ /6785 28 191 785ଅବଦୁଲ ରଜକ ପି ଅବଦୁଲ ସତାର ZUX0634279

ପ ୁ /6786 58 191 786ଅବଦୁଲ ସତାର ପି ଅବଦୁଲ ରହମାନ OR/12/089/268788

#ୀ /6787 54 191 787ତାେହରା ସତାର (ା ଅବଦୁଲ ସତାର OR/12/089/268789

#ୀ /7788 74 191 788େଗୗହରଜାନ େବଗମ . (ା ଅନୁୱର େବଗ OR/12/089/268792

ପ ୁ /7789 47 191 789ମହOଦ ଆକବର େବM ପି ଅନୱର େବଗ OR/12/089/269137

ପ ୁ /7790 45 191 790ଆଜମଲ େବଗ ପି ଅନୱର େବଗ OR/12/089/269100

#ୀ /7791 33 191 791ସେୁନନୖା େବଗମ (ା ମହOଦ ଆକବର େବଗ ZUX1042803

ପ ୁ /8792 59 191 792ସବୁାଷ େଚୗଧରିୁ ପି ସତ�ବାଦି େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/268806

#ୀ /8793 52 191 793ଝୁନୁ େଚୗଧରିୁ (ା ଶବୁାସ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/268807

#ୀ /9794 34 191 794ଚୁମକିୁ ଆଚାରୀ (ା ଏମ.ଚିନ1 ା ଆଚାରୀ ZUX0634162

13 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀB (ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /9795 57 191 795ସନାତନ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା LSL1455997

#ୀ /9796 46 191 796ର7ଲୁତା େବେହରା (ା ସନାତନ େବେହରା LSL1456003

ପ ୁ /9797 74 191 797ଶାରଦା ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ଦୟାନିଧି ଦାସ OR/12/089/268817

#ୀ /9798 67 191 798ସିତାମଣି ଦାସ (ା ଶାରଦା ପ�ସାଦ ଦାସ OR/12/089/268818

ପ ୁ /9799 58 191 799େଦଶବLୁ ଦାସ ପି ଶBର ଚରଣ ଦାସ ZUX0457135

#ୀ /9800 47 191 800ସL�ାରାଣି ଦାସ ପି ଶାରଦା ଦାସ LSL2415651

ପ ୁ /9801 39 191 801ମାନସିଂ ଦାସ ପି ଶାରଦା ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX0394908

ପ ୁ /9802 36 191 802ପ�ିୟର7ନ ଦାସ ପି େବଣଧୁର ଦାସ LSL1514512

#ୀ /9803 32 191 803ପିBି ଦାସ (ା ମାନସିଂ ଦାସ ZUX0457374

ପ ୁ /9804 44 191 804ରାଜ କିେଶାର ଦାଶ ପି ଶାରଦା ପ�ସାଦ ଦାଶ LSL1381953

ପ ୁ /9805 38 191 805ସନୁାରାମ ଦାଶ ପି ଶାରଦା ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX0394874

ପ ୁ /9806 30 191 806ମେୁକଶ ଦାଶ ପି େଦଶବLୁ ଦାଶ ZUX0456178

#ୀ /9807 45 191 807େସାନିଆ େଦବି (ା ରାେମ@ର ପ�ସାଦ LSL1381524

ପ ୁ /9808 33 191 808ରେମଶ କମୁାର ଯାଦବ ମା କ� ି6ାବତି ଯାଦବ ZUX0159848

ପ ୁ /9809 58 191 809ପ�ତାପ ଚ��  ମହାପାତ� ପି ଭିକାରୀ ଚରଣ ମହାପାତ� ZUX0456160

#ୀ /9810 55 191 810ନିମ/ଳା ମହାପାତ� (ା ପ�ତାପ ଚ��  ମହାପାତ� ZUX0633933

ପ ୁ /9811 30 191 811ଦୀପକ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ପ�ତାପ ଚ��  ମହାପାତ� ZUX0456764

ପ ୁ /9812 72 191 812ଅେଶାକ ମହା0ି ପି ବLୁ ମହା0ି LSL1374370

#ୀ /9813 62 191 813ପ�ମିଳା ମହା0ି (ା ଅେଶାକ ମହା0ି LSL1374388

ପ ୁ /9814 45 191 814ପ�ଦୀପ ମହା0ି ପି ଅେଶାକ ମହା0ି LSL1374487

ପ ୁ /9815 31 191 815ରାଜ କିେଶାର ପ�ସାଦ ପି ରାେମ@ର ପ�ସାଦ ZUX0456756

ପ ୁ /9816 26 191 816ପନୁମ କମୁାରୀ ପ�ସାଦ ପି ରାେମ@ର ପ�ସାଦ ZUX0779272

#ୀ /9817 26 191 817ସୀମା ପ�ସାଦ (ା ରାଜ କିେଶାର ପ�ସାଦ ZUX0779082

#ୀ /9818 29 191 818ଉଷା କମୁାରୀ ରଥ ପି ଆସିଶ କମୁାର ରଥ ZUX0456996

ପ ୁ /9819 53 191 819ପ�ଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX1042720

ପ ୁ /9820 51 191 820ବସ0 ସାହୁ ପି ଦିନବLୁ ସାହୁ ZUX0456749

#ୀ /9821 49 191 821ପଦ3 ା ସାହୁ (ା ବସ0 ସାହୁ ZUX0456731

#ୀ /9822 44 191 822ସବିତା ତାହୁ (ା ପ�ଦୀପ ସାହପ ZUX0456301

ପ ୁ /9823 36 191 823ମାଗି ସାହୁ ପି ଅେଲଖ ସାହୁ ZUX0456327

#ୀ /9824 29 191 824ରଶ3 ିତା ସାହୁ (ା ମାଗି ସାହୁ ZUX0456335

#ୀ /9825 27 191 825େମଘମାଳା ସାହୁ ପି ବସ0 କମୁାର ସାହୁ ZUX0653857

ପ ୁ /9826 24 191 826ସମୁନ ସାହୁ ପି ବସ0 ସାହୁ ZUX0954461

ପ ୁ /9827 67 191 827ସହନସିଂ ୟାଦବ ପି ସଖୁେଦବ ୟାଦବ ZUX1065036

ପ ୁ /9828 64 191 828ବ� ଜକିେସାର ୟାଦବ ପି ମଖୁନ ୟାଦବ ZUX0159590

ପ ୁ /9829 64 191 829ଜୟଶBର ୟାଦବ ପି ଗୟା ୟାଦବ ZUX0159574

ପ ୁ /9830 63 191 830ରାମେସବକ ୟାଦବ ପି ସଖୁେଦବସିଂ ୟାଦବ ZUX0159582

#ୀ /9831 55 191 831ସବିତା ୟାଦବ (ା ବ� ଜକିେସାର ୟାଦବ LSL1374255

#ୀ /9832 52 191 832କ�ି6ାବତୀ ୟାଦବ (ା ରାମେସବକ ୟାଦବ LSL1374248

ପ ୁ /9833 31 191 833ମେହଶ କମୁାର ୟାଦବ ୟାଦବ ପି ରାମ େସବକ ୟାଦବ ୟାଦବ ZUX0159897

ପ ୁ /9834 30 191 834ସତ���  ୟାଦବ ପି ବ� ଜ କିେଶାର ୟାଦବ ZUX0689042

#ୀ /9835 29 191 835କିରଣ ୟାଦବ (ା ମେହଶ କମୁାର ୟାଦବ ZUX0457002

#ୀ /9836 29 191 836ନିତୁ ୟାଦବ (ା ରେମଶ କମୁାର ୟାଦବ ZUX0457010

ପ ୁ /9837 27 191 837ନେଗ��  ୟାଦବ ପି ବ� ୀଜକିେଶାର ୟାଦବ ZUX0779306

ପ ୁ /11838 33 191 838ଶ�ାମ େଗୗଡ ପି ବି@ନାଥ େଗୗଡ ZUX1042829

#ୀ /11839 54 191 839କxନା ପାତ� (ା େକଳୖାସ ଚ��  ପାତ� LSL1514769

ପ ୁ /12840 67 191 840ପ�ଫଲୁ&  କମୁାର େବେହରା ପି ଂ ପ.ୂ/ଚ��  େବେହରା ZUX0660258

#ୀ /12841 61 191 841ବାସ0ି େବେହରା (ା ପ�ଫଲୁ&  କମୁାର େବେହରା ZUX0660266

ପ ୁ /12842 37 191 842ଆଶେୁତାଷ େବେହରା ପି ପ�ଫଲୁ&  କମୁାର େବେହରା ZUX0210195

#ୀ /12843 35 191 843ଗାୟତ�ୀ ପ�ିୟଦଶ/ନୀ ପି ପ�ଫଲୁ&  କମୁାର େବେହରା ZUX0660274

#ୀ /13844 33 191 844େରହାନା େବଗମ (ା ଅବଦୁଲ ଆଲିମ ZUX0634550

#ୀ /13845 41 191 845ନିଶାର େବଗN (ା େଶଖ ଆବଦୁଲ ୟାକ�ୁ LSL1374289

#ୀ /13846 40 191 846ଆଲିହା େବଗN (ା ନୁର ମହOଦ LSL1374305

#ୀ /13847 39 191 847ନାଜିୟା େବଗN (ା େଶଖ ସାମସcୁrf . LSL1374297

#ୀ /13848 23 191 848ଦିଲସାଦ େବଗN ପି େଶଖ ଆବଦୁଲ ୟାକଵୁ ZUX1187541

ପ ୁ /13849 37 191 849େଗୗର ଦେଳଇ ପି ଟB ଦେଳଇ ZUX0634329

ପ ୁ /13850 35 191 850ବୁଲୁ ଦେଳଇ ପି ଟB ଦେଳଇ ZUX0634337

#ୀ /13851 34 191 851ମିତା ଦେଳଇ (ା େଗୗର ଦେଳଇ ZUX0634311

ପ ୁ /13852 69 191 852େଶଖ ଆବଦୁଲ ହାମିଦ ପି େଶଖ ଆବଦୁ�ାନି OR/13/089/268824

ପ ୁ /13853 45 191 853ମହମଦନୁର ହମିଦ ପି ଅବଦୂଲ ହମିଦ OR/12/089/268827

ପ ୁ /13854 46 191 854େସଖ ସାମସdୁୀନ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲହାମିଦ ସମସଦିୁନ LSL1374602

ପ ୁ /13855 47 191 855ଅବଦୁଲ ୟାକବୁ ପି େଶଖ ଆବଦୁE ହାମିଦ OR/12/089/268826

ପ ୁ /14856 28 191 856ଅବଦୁଲ ବାସିର ପି ଅବଦୁଲ ସାେଲହା ZUX0633859

14 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀB (ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /14857 44 191 857ଏସ.େକ.େଗୗସୀୟା େବଗମ (ା ଏସ.େକ. ଇସରାଏଲ ZUX0634410

#ୀ /14858 28 191 858ଏସ.େକ.େସହିନାଜ େବଗମ (ା ଏସ.େକ.ଜାେୱଦ ଅକତର ZUX0634444

#ୀ /14859 62 191 859ଜମୀଲା େବଗମ (ା ଅବଦୁଲ ସାେଲହା OR/12/089/268829

#ୀ /14860 29 191 860ବାଦ�ୁ ନ ନିଶା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ସାେଲ ହା ZUX0634345

ପ ୁ /14861 46 191 861ଅବଦୂବ ଇମମ ପି ଅବଦୁଲ େସଲିୟା OR/12/089/268830

ପ ୁ /14862 30 191 862େଶଖ ସାଇଫଲୁ ପି େଶଖ ଇସ�ାଏଲ ZUX0634451

#ୀ /14863 28 191 863ସମୁନ ସମ0ରାୟ ପି ବ� େଜ��  ନାଥ ସମ0ରାୟ ZUX0779330

ପ ୁ /15864 56 191 864ବାବୁଲା ପଧାନ ପି ବଲଉ ପଧାନ OR/12/089/295393

ପ ୁ /15865 42 191 865ରବି��  ପାଇକ ମା ସଶିୁଳା ପାଇକ LSL1373885

ପ ୁ /15866 40 191 866ସେୁର��  ପାଇକ ମା ଶଶିୁଳା ପାଇକ LSL1373877

#ୀ /15867 33 191 867ସସ3ିତା ପାଇକ - ସଶିୁଳା ପାଇକ ZUX0347179

#ୀ /15868 34 191 868ସସୁ3 ିତା ପାଇକ (ା ରବି��  ପାଇକ ZUX0634519

#ୀ /15869 40 191 869ସଂଯQୁା ପ�ଧାନ (ା ବାବୁଲା ପ�ଧାନ LSL1382324

ପ ୁ /15870 36 191 870େହମ0 ପ�ଧାନ ପି ଦାେମାଦର ପ�ଧାନ ZUX0937219

#ୀ /15871 34 191 871ହରିପ�ୟା ପ�ଧାନ ପି ଦାେମାଦର ପ�ଧାନ ZUX0653709

#ୀ /15872 32 191 872ହାରାବତୀ ପ�ଧାନ ପି ଦାେମାଦର ପ�ଧାନ ZUX0653733

#ୀ /15873 30 191 873ନମ/ଦା ପ�ଧାନ ପି ଦାେମାଦର ପ�ଧାନ ZUX0653774

ପ ୁ /15874 25 191 874େଦେବ��  ପ�ଧାନ ପି ବାବୁଲା ପ�ଧାନ ZUX1046135

ପ ୁ /15875 23 191 875ଆକାଶ ପ�ଧାନ ପି ବାବୁଲା ପ�ଧାନ ZUX1046283

ପ ୁ /16876 57 191 876େସକ ଆବଦୁଲ ପି ହୁେସନ OR/12/089/268834

ପ ୁ /16877 28 191 877େଶଖ ବାସିର ପି େସକ ଅବଦୁଲ ZUX0634261

#ୀ /16878 47 191 878ଖାତିଯା େବଗମ (ା େସକ ଅବଦୂଲ OR/12/089/268835

ପ ୁ /16879 33 191 879େଶଖ େଗାସି ପି େସକ ଅବଦୁଲ ZUX0634253

#ୀ /17880 62 191 880ସାଯାଦି େବଗମ (ା େସକ ବାସା OR/12/089/268838

#ୀ /17881 40 191 881ରସିଦା େବଗN (ା େଶT ଦାଉl . LSL1456037

#ୀ /18882 19 191 882େମାହମଦ ଆଯାW େବୖଗ ପି େମାହମଦ ଆଝାର େବୖଗ ZUX1356864

ପ ୁ /18883 67 191 883େଭାଳାନାଥ ଠାକରୁ ପି ରାମନାଥ ଠାକରୁ OR/12/089/269038

ପ ୁ /18884 38 191 884ଅନିଲ କମୁାର ଠାକରୁ ପି େଭାଳାନାଥ ଠାକରୁ LSL1382332

#ୀ /19885 33 191 885ପ�ଶା0ମୟ ିପ[ନାୟକ (ା ପtାନନ ପ[ନାୟକ LSL2393221

ପ ୁ /20886 57 191 886ମହOଦ ମoୁାଫା େବM ପି ମହOଦ ଆନୱାର େବM OR/12/089/268873

ପ ୁ /20887 52 191 887ମହOଦ ଆଜାର େବଗ ପି ମହOଦ ଆନୱାର େବଗ LSL1456045

#ୀ /20888 50 191 888ଜଵୀନ େବଗ (ା ମହOଦ ଆଜାର େବଗ LSL1373646

#ୀ /20889 46 191 889େଷଲୖା ପରବିf େବM (ା ମହOଦ ମoୁାଫା େବM OR/12/089/268877

#ୀ /20890 28 191 890ଷାଗ ୁ̂ ତ୍ା ଆ^�ୀନ େବM େବM ପି େମାହମଦ ମoୁଫା େବM େବM ZUX0457218

#ୀ /20891 52 191 891ରୁକଶନା ବାେନା (ା େଶଖ ଅମିରଜାନ ZUX1229947

#ୀ /20892 24 191 892ଯେୁବଦା ବାେନା (ା ଅହOଦ ହାସନ ZUX1229954

ପ ୁ /20893 26 191 893ପ�ସନଜୀତ ଦାସ ପି େପ�ାମଦ କମୁାର ଦାସ ZUX0689232

ପ ୁ /20894 28 191 894େଶଖ ସାଦି� ହୁେସf ପି େସଖ ଅମୀର ଜାf ZUX0456525

ପ ୁ /20895 32 191 895ଅହOଦ ହାସନ େଶT ପି ଅମିର ଜାf େଶT ZUX0457317

#ୀ /21896 67 191 896ମାୟା ଚାଂଦୱାନି (ା େସବକରାମ OR/12/089/268879

ପ ୁ /21897 49 191 897େକଳୖାଶ ଚା�ୱାନି ପି େସବକ ରାମ ଚା�ୱାନି OR/12/089/269298

#ୀ /21898 40 191 898େମହକ ଚା�ୱାନି (ା େକଳୖାଶ ଚା�ୱାନି ZUX0633990

ପ ୁ /22899 42 191 899ହୀରାନ� ଚା� ୱାନୀ ପି ବୀର ଭାନୁ ଚା� ୱାନୀ ZUX0159608

#ୀ /22900 59 191 900ମିଥିଲା ଚାଂଦୱାନି (ା ବିରଭାନ OR/12/089/268882

ପ ୁ /23901 29 191 901କୃ6 ଚ��  େଜନା ପି ଛବି େଜନା ZUX0634022

ପ ୁ /25902 39 191 902େକ.ଏମ. ଶରିା\ଉଦିନ ପି େକ. ଏମ. ଟି. ବାବା  LSL1394360

#ୀ /27903 48 191 903ମତି ମହା0ି (ା ସେ0ାଷ ମହା0ି ZUX0660282

ପ ୁ /27904 29 191 904ନାେଗ@ର ମହା0ି ମା େମାତି ମହା0ି ZUX0456244

#ୀ /28905 52 191 905ପ�ଭିନ ବାନୁ ମା ଇନାୟତ ବିବି LSL2391894

#ୀ /28906 30 191 906ସଲମୀ ବାନୁ ପି ଅବଦୁଲ ସାେଲ ହା ZUX0634352

#ୀ /29907 45 191 907ସନୁୀତା ଅଗoି (ା ଦ� ପ�ସାଦ ଅଗoି ZUX0456616

ପ ୁ /29908 33 191 908ଆଦିତ� ମିଶ� ପି ହରିହର ମିଶ� LSL2385631

#ୀ /29909 29 191 909ତପ(ିନୀ ମିଶ� ପି ହରିହର ମିଶ� ZUX0457291

ପ ୁ /29910 59 191 910ପ�କାଶ ଚ��  ପ�ଧାନ ପି ରାଧାଶ�ାମ ପ�ଧାନ ZUX0456871

#ୀ /29911 47 191 911ସାବିତ�ୀ ପ�ଧାନ (ା ପ�କାଶ ଚ��  ପ�ଧାନ ZUX0456988

#ୀ /29912 29 191 912ଦମୟ0ୀ ପ�ଧାନ ପି ପ�କାଶ ଚ��  ପ�ଧାନ ZUX0456848

ପ ୁ /29913 36 191 913କାDrକ ପ�ଧାନୀ ପି ସନ�ା ପ�ଧାନୀ ZUX0689158

#ୀ /29914 32 191 914ଗରୁୁବାରି ପ�ଧାନୀ (ା କାDrକ ପ�ଧାନୀ ZUX0689174

#ୀ /30915 39 191 915କନିୁ ସାହୁ (ା ବୃ�ାବନ ସାହୁ ZUX0160085

#ୀ /31916 35 191 916ଫିଜା ବିବି (ା ସୟଦ ସତାର ZUX0456186

ପ ୁ /31917 37 191 917ତ�ିନାଥ ନାଇକ ପି ମଦନ ନାଇକ LSL2386241

#ୀ /31918 55 191 918ରାଧା ପରଜା (ା ରାମ ପରଜା ZUX0291419

15 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀB (ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /31919 40 191 919ସୟଦ ସତାର ସୟଦ ପି ସୟଦ େରେହମାନ ସୟଦ ZUX0456194

ପ ୁ /41920 28 191 920ନଇମ ଅହମଦ ଖାନ ପି ଏମ. ଡି. େମହମଦୁ ଖାନ ZUX0779264

ପ ୁ /123921 67 191 921ନାରାୟଣ ଶତପଥି ପି ଶ�ୀନିବାସ ଶତପଥି ZUX1255421

#ୀ /123922 61 191 922ଚ�� କଳା ଶତପଥି (ା ନାରାୟଣ ଶତପଥି ZUX1255439

ପ ୁ /123923 44 191 923ସେ0ାଷ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଏନ. ଶତପଥି ZUX0159558

#ୀ /123924 39 191 924େହମଲତା ଶତପଥି ପି ଏନ. ଶତପଥି LSL2391902

ପ ୁ /123925 45 191 925କୃ6ାେବଣୀ ଶଥପଥି ପି ନାରାୟଣ ଶଥପଥି ZUX1255447

ପ ୁ /191926 22 191 926ବି@ଜୀତ ଦାସ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ଦାଶ ZUX1247139

ପ ୁ /818927 50 191 927ବସ0 କମୁାର ଦାଶ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାଶ ZUX0954354

#ୀ /818928 46 191 928ସପୁ�ଭା ପ,ା (ା ବସ0  କମୁାର ଦାଶ ZUX1135797

ପ ୁ /999929 21 191 929େଶT ମହOଦ ଅଜହାର ପି େଶT ମହOଦ ନୁର ZUX1272608

ପ ୁ /999930 21 191 930େସକ େମାହମଦ ଆଝାର ପି େସକ ମହମଦ ନୂର ZUX1354760

#ୀ /999931 27 191 931ଶାହିନ େବଗମ (ା ଅବଦୁଲ ବାସିର ZUX1277227

ପ ୁ /999932 57 191 932େପ�ାମଦ କମୁାର ଦାଶ ପି ଦୂରଯାଂଧନ ଦାଶ ZUX1337476

ପ ୁ /999933 57 191 933େପ�ାେମାଦ କମୁାର ଦାଶ ପି ଦୂୟ/ଧନ ଦାଶ ZUX1357169

#ୀ /999934 51 191 934ସକୁା0ୀ ଦାଶ (ା େପ�ାମଦ କମୁାର ଦାଶ ZUX1337526

#ୀ /999935 51 191 935ସକୁା0ୀ ଦାଶ (ା ପ�ମାଦ କମୁାର ଦାଶ ZUX1357235

ପ ୁ /999936 56 191 938ରେମଶ ପ�ସାଦ ପି କାମା2ା ସାହା ZUX0779025

ପ ୁ /999937 22 191 939ରାେକଶ ପ�ସାଦ ପି ରାେମ@ର ପ�ସାଦ ZUX1046598

#ୀ /999938 54 191 941ରାେଜ��  କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୁରା ସାହୁ ZUX1332774

ପ ୁ /999939 54 191 942ରାେଜ��  କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୁରା ସାହୁ ZUX1356849

#ୀ /999940 20 191 943ବାଣିଶ�ୀ ସାହୁ ପି ମାନସ ସାହୁ ZUX1277235

#ୀ /999941 19 191 944ବାଣୀଶ�ୀ ସାହୁ ପି ମାନସ ସାହୁ ZUX1354794

ପ ୁ /41/573B942 21 191 945େମାହମଦ ଆୟାନ େବM େବM ପି େମାହମଦ ମoୁଫା େବM େବM ZUX1108075

ପ ୁ /00943 43 191 946ପ�େମାଦ କମୁାର ପ,ା ପି େଦବରାଜ ପ,ା ZUX1256429

#ୀ /00944 36 191 947ପ�ିତି ପ,ା (ା ପ�େମାଦ କମୁାର ପ,ା ZUX1256437

#ୀ /AT BIKRAM945 20 191 948ବିପାସା ସାହୁ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX1359157

#ୀ /AT-BIKRAM946 23 191 949ବି8ି  କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ପ�ଦୀପ  କମୁାର ସାହୁ ZUX1359132

#ୀ /BIKRAM NA947 38 191 950ଏg.ସଜୁାତା ପି ଏg.ନିଳକ! LSL1520089

ପ ୁ /lal stree948 77 191 951େଜାେଗଂଦ�  ନାଥ ସାହୁ - େଗାପୀନାଥ ସାହୁ ZUX1349919

#ୀ /NEW949 38 191 952ନମିତା ପ,ା (ା ସିcାଥ/ ପ,ା ZUX1056282

ପ ୁ /NEW950 46 191 953ସିcାଥ/ ପ,ା ପି ବାଇନାଥ ପ,ା ZUX1046200

#ୀ /1951 40 191 954ମମତା ପ[ନାୟକ (ା ରାେଜ��  ପ[ନାୟକ ZUX1143858

ପ ୁ /1952 49 191 955ରାେଜ��  କମୁାର ପ[ନାୟକ ପି ପ.ୂ/ ଚ��  ୍ପ[ନାୟକ ZUX1143700

ପ ୁ /2953 45 191 956ମେନାଜ କମୁାର ... ପି େଜ. ବି. େକ ଆଚାରୀ ZUX0159624

ପ ୁ /2954 76 191 957ପ�କାଶ ଚ��  ନ� ପି ପ.ୂ/ ଚ��  ନ� ZUX1200955

ପ ୁ /2955 74 191 958ଲି�ରାଜ ତ�ିପାଠୀ ପି ମଧସୁଦୂନ ତ�ିପାଠୀ ZUX1200765

#ୀ /2956 64 191 959ଲାବଣ� ତ�ିପାଠୀ (ା ଲି�ରାଜ ତ�ିପାଠୀ ZUX1200849

#ୀ /3957 60 191 960ଯାେY@ରୀ ଅଧିକାରୀ (ା ବିଜୟକମୁାର ଅଧିକାରୀ LSL1394303

#ୀ /3958 42 191 961େମାନିକା ଅଧିକାରୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଅଧିକାରୀ LSL1394295

ପ ୁ /3959 40 191 962ସେBତ ଅଧିକାରି ପି ବିଜୟ କମୁାର ଅଧିକାରି LSL1394311

#ୀ /4960 40 191 963ରୀତା7ଳୀ ପ,ା ପି ମୀନେକତନ ପ,ା LSL1381425

ପ ୁ /4961 44 191 964ସଧୁାଶଂୁ ପ[ନାୟକ ପି ଶ�ୀନିବାସ ପ[ନାୟକ LSL1373612

#ୀ /4962 44 191 965ସରିତା ପ[ନାୟକ ପି ଶରତଚ��  ପ[ନାୟକ LSL1373950

ପ ୁ /05963 51 191 966ଜହର େଚୗଧରୁୀ ପି ଗରୁୁଚରଣ ମହା0ି ZUX0954404

#ୀ /05964 38 191 967ସଜୁାତା ମିଶ� (ା ଜହର େଚୗଧରୁୀ ZUX0954420

#ୀ /5965 56 191 968ସବିତା ମିଶ� (ା ଉେମଶ ମିଶ� OR/12/089/282366

ପ ୁ /5966 80 191 969କୃ6ଚ��  ପଟନାୟକ ପି ପି. ଭି ଚିDୁଲୁ . LSL1373992

#ୀ /5967 42 191 970ସସୁ3 ିତା ପ[ନାୟକ ପି ଶରତଚ��  ପ[ନାୟକ LSL1373943

ପ ୁ /6968 60 191 971ଅନିଲ ମହାପାତ� ପି ବିଜୟ କ�ି6ା ମହାପାତ� LSL1381342

ପ ୁ /6969 28 191 972ଅନିେମଶ େମାହାପାତ� ପି ଅନିଲ େମାହାପାତ� ZUX0779181

#ୀ /6970 55 191 973ଗୀତାରାଣୀ ତ�ିପାଠି (ା ଅନିଲ ମହାପାତ� LSL1382126

#ୀ /6971 50 191 974ସବୁାସିନୀ ତ�ିପାଠି ପି ରଜତ କମୁାର ତ�ିପାଠି LSL1394535

#ୀ /7972 29 191 975ପ�ତିମା ସାହୁ ପି େଗାପାଳ କୃ6 ସାହୁ ZUX0653816

ପ ୁ /7973 83 191 976ଚ�� �ଜ ତ�ିପାଠୀ ପି କୃDିବାସ ତ�ିପାଠୀ LSL1382258

#ୀ /7974 75 191 977ଲ23ୀ ତ�ିପାଠୀ (ା ଚ�� �ଜ ତ�ିପାଠୀ LSL1382266

ପ ୁ /7975 57 191 978ରଜତ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଚ�� �ଜ ତ�ିପାଠୀ LSL1381979

#ୀ /8976 60 191 979ଗରୁୁବାରି ମଦୁୁଲି (ା ରାମ ମଦୁୁଲି LSL1394527

#ୀ /10977 48 191 980ରିନା ପାଣିଗ�ାହି (ା େକଳୖାଶ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହି LSL2396984

ପ ୁ /10978 27 191 981ରାମ ଚ��  ପାଣୀଗ�ାହି ପି େକଳୖାଶ ଚ��  ପାଣୀଗ�ାହି ZUX0653808

ପ ୁ /10979 71 191 982ବିଜୟ କମୁାର ସତପଥି ପି ବନମାଳୀ ସତପଥି OR/12/089/269027

#ୀ /11980 65 191 983ପBଜିନି ସତପଥି (ା ବିଜୟ କମୁାର ସତପଥି OR/12/089/269036

16 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀB (ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /12981 38 191 984ବି@ଜିତ ଶତପଥୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଶତପଥୀ ZUX0394841

#ୀ /13982 77 191 985ସେରାଜିନୀ ପ,ା (ା ବାଇନାଥ ପ,ା ZUX0634840

#ୀ /13983 36 191 986ସାେହ@ରୀ ପ,ା (ା ଶା0ୁନୁ କମୁାର ପ,ା ZUX0634816

ପ ୁ /27984 67 191 987ଅେଶାକ କମୁାର େକା:ା ପି ରତନ ଲାଲ େକା:ା OR/12/089/269063

#ୀ /27985 36 191 988ପ�ୀତି େକା:ା (ା କହ1 ାୟାଲାଲ େକା:ା ZUX0868331

#ୀ /30986 29 191 989ଦୀ8ିମୟୀ ସାହୁ (ା େଦବବ� ତ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0884353

#ୀ /43987 64 191 990େକ ଲ23ୀ ପି ଭିମ ରାଓ ZUX1247329

ପ ୁ /86988 73 191 991ସେୁରଶ ଦାସ ପି ଲି�ରାଜ ଦାସ ZUX0158907

#ୀ /86989 70 191 992ରୀତା ଦାସ (ା େଗୗରୀଶBର ଦାସ LSL1514140

#ୀ /86990 65 191 993େବଜୖୟ0ୀ ଦାସ (ା ସେୁରସ ଦାସ LSL2386092

ପ ୁ /86991 48 191 994ଜିେତ��  କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁରଶ ଦାସ ZUX0210088

ପ ୁ /86992 45 191 995ଅଭିଜିତ ଦାଶ ପି ସେୁରଶ ଦାଶ LSL2386001

#ୀ /86993 41 191 996ପ�ିତୀ ପାତ� (ା ଜିେତ��  କମୁାର ଦାସ ZUX0210096

#ୀ /99994 35 191 997ଅଚ/ନା ନା�କ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ନା�କ ZUX0774323

ପ ୁ /107995 74 191 998େଗୗରୀ ଶBର ଦାସ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଦାସ ZUX0937235

ପ ୁ /999996 66 191 999ମ7ୀତ ସିଂହ ଭୁଇ ପି ମେହ��  ସିଂହ ଭୁଇ ZUX1221100

#ୀ /999997 62 191 1000େଶଳୖବାଳା ମିଶ� (ା ମଧସୁଦୁନ ମିଶ� ZUX0166355

ପ ୁ /999998 29 191 1001ମିନେକତନ ମିଶ� - ମଧସୁଦୁନ ମିଶ� ZUX0690529

#ୀ /999999 22 191 1002ସାଲିନୀ ପାଢୀ ପି ସେୁର��  କମୁାର ପାଢୀ ZUX1212422

#ୀ /9991000 65 191 1003ସ�ା0ା କମୁାରୀ ପାଇତି େରଡି (ା ମ7ୀତ ସିଂହ ଭୁଇ ZUX1221233

ପ ୁ /9991001 47 191 1004େକା[ପାଲୀ ରୂେପଶ କମୁାର ପି େକା[ପାଲୀ ଭୀମା ରାଓ ZUX1354661

ପ ୁ /9991002 47 191 1005େକ ରୁେପଷ କମୁାର ପି େକ ରାମା ରାଓ ZUX1276195

#ୀ /9991003 22 191 1006ଶ�ୀୟା ସିଂହ ପି ମ7ୀତ ସିଂହ ଭୁଇ ZUX1221092

#ୀ /9991004 62 191 1007ଶା0ି (ଧା (ାଈଁ (ା ହେରକୃ6 (ାଈଁ ZUX0862946

ପ ୁ /11005 33 191 1008ମନୁା ପରଜା ପି ବୁଦୁ ପରଜା ZUX0394866

ପ ୁ /21006 77 191 1009ଧନ ମଦୁୁଲି ପି ସକୁ�ୁ  ମଦୁୁଲି OR/12/089/268362

#ୀ /21007 31 191 1010ନବୀନା େପଟିଆ ମା କମଳା େପଟିଆ ZUX0634634

ପ ୁ /31008 72 191 1011ଲ23ଣ ପରଜା ପି େଭBଟ@ର OR/12/089/268502

#ୀ /31009 31 191 1012ଶଶିେରଖା ପରଜା ପି ଲ23ଣ ପରଜା ZUX0456640

ପ ୁ /31010 28 191 1013ଅଭି ପରଜା ପି ଶିବ ପରଜା ZUX0457366

ପ ୁ /31011 27 191 1014ଶ�ାମ ପରଜା ପି ଲ23ଣ ପରଜା ZUX0456467

#ୀ /31012 62 191 1015ଚnା ପରସଣିୁ (ା ଲ23ଣ ପରସଣିୁ ZUX0487454

#ୀ /41013 52 191 1016ଡମଣିୂ ଜାନି ପି ଟାକ ୁଜାନି OR/12/089/268361

ପ ୁ /41014 42 191 1017ଶBର ଜାନି ପି ଟାକ ୁଜାନି ZUX0456657

#ୀ /41015 87 191 1018ମଇନା ପରଜୁଣୀ (ା ଟାକ ୁଜାନୀ OR/12/089/268360

#ୀ /51016 66 191 1019ସନମତି ମଦୁୁଲି (ା ପରସ ୁମଦୁୁଲି . OR/12/089/268365

ପ ୁ /51017 39 191 1020ଚ��  ମଦୁୁଲି ପି ପରଶ ୁମଦୁୁଲି ZUX0660316

ପ ୁ /51018 39 191 1021ରବି ମଦୁୁଲି ପି ପରଶ ୁମଦୁୁଲି ZUX0660290

#ୀ /51019 38 191 1022ତୁଳସା ମଦୁୁଲି ପି ପରଶ ୁମଦୁୁଲି ZUX0660308

#ୀ /51020 27 191 1023ସବୁ./ ମଦୁୁଲି (ା ପରଶ ୁମଦୁୁଲି ZUX0954297

ପ ୁ /61021 76 191 1024ମାଧବ ପରଜା ପି ମାଳି ପରଜା OR/12/089/268371

#ୀ /61022 29 191 1025ତିେଳାDମା ପରଜା ପି ମାଧବ ପରଜା ZUX0954222

ପ ୁ /71023 27 191 1026େକୖଳାଶ କL ପି ରଘନୁାଥ କL ZUX0634071

ପ ୁ /71024 30 191 1027ଭଗବାନ ନାଇକ ପି ମନୁ ନାଇକ ZUX0456863

#ୀ /71025 29 191 1028ମିନି ନାଇକ ପି ମନୁ ନାଇକ ZUX0634121

#ୀ /71026 27 191 1029ପଦ3 ିନୀ ନାଇକ ପି ମନୁ ନାଇକ ZUX0634063

#ୀ /71027 24 191 1030ଦମୟ0ୀ ନାଇକ ପି ମନୁ ନାଇକ ZUX0954255

#ୀ /71028 55 191 1031ଲ23ୀ ନାଇକାଣି (ା ମନୁ ନାଇକ OR/12/089/268374

ପ ୁ /81029 39 191 1032ସବୁାଷ ଚ��  ମହା0ି ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ମହା0ି LSL2385557

#ୀ /91030 30 191 1033ନବୀନା ଭୂମିୟା (ା ହରି ଚ��  ଭୂମିୟା ZUX0634147

#ୀ /101031 50 191 1034ଡମଣିୁ ମାଳି (ା ମନୁା ମାଳି LSL1373836

#ୀ /101032 32 191 1035େକଶୖଲ�ା ମାଳି ପି ନୁନା ମାଳି ZUX0954339

ପ ୁ /101033 29 191 1036ପଦ3 ନ ମାଳି ପି ନୁନା ମାଳି ZUX0954289

#ୀ /101034 27 191 1037େଜମା ମାଳି ପି ନୁନା ମାଳି ZUX0954305

#ୀ /101035 25 191 1038ତୁଳସୀ ମାଳି ପି ନୁନା ମାଳି ZUX0954321

#ୀ /111036 52 191 1039ସନିୁ ନାୟକ (ା ଡb ୁନାୟକ ZUX0937243

#ୀ /131037 39 191 1040ରାଇଲା ପରୁଜୁଣି . ପି ଗାୟା ପରଜା . ZUX0159665

#ୀ /141038 59 191 1041ଗାୟତ�ୀ ବିଷଈ (ା ରାବଣା ବିଷଈ OR/12/089/268441

ପ ୁ /141039 30 191 1042ଗ�ାଧର ବିେଷାୟୀ ପି ରାବଣା ବିେଷାୟୀ ZUX0456814

ପ ୁ /141040 29 191 1043ବିକ�ମ ବିେଷାୟୀ ପି ରାବଣା ବିେଷାୟୀ ZUX0456855

ପ ୁ /141041 27 191 1044ସନିୁଲ ବିେଶାଇ ମା ରାବଣା ବିେଶାଇ ZUX0954271

#ୀ /151042 67 191 1045େବଦିୖ ଜାନୀ (ା ଦଂଦ ଜାନୀ OR/12/089/268453

17 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀB (ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /151043 52 191 1046ସନ�ାସୀ ଜାନୀ ପି ଦଂଦ ଜାନୀ OR/12/089/268451

#ୀ /151044 47 191 1047ଲ2ୀ ଜାନୀ (ା ସନ�ାସି ଜାନୀ OR/12/089/268452

ପ ୁ /151045 38 191 1048ଗରୁୁ ଜାନି ପି ଦଂଦ ଜାନି LSL1373828

#ୀ /181046 72 191 1049ଗଉରୀ ପରଜୁଣୀ (ା ଶ�ୀଧର ନାୟକ OR/12/089/268399

#ୀ /191047 57 191 1050ଜି ୱାରଲ23ୀ . (ା ରାମଲୁୁ . OR/12/089/268401

ପ ୁ /191048 47 191 1051ଜି. ଗରୁୁମDୂr ପି ଜି. ରାମଲୁୁ OR/12/089/269034

#ୀ /231049 62 191 1052ଫଳୁମତି ପରଜା (ା ଦଶରଥ ପରଜା ZUX0937250

#ୀ /241050 62 191 1053ପଦ3 ା ଜାନୀ (ା େସାମାରୁ OR/12/089/269220

ପ ୁ /241051 46 191 1054ଧନପତି ଜାନୀ ପି ସନୁା ଜାନୀ ZUX0954263

#ୀ /241052 43 191 1055ଲଛମା ଜାନୀ (ା ଧନପତି ଜାନୀ ZUX0954214

ପ ୁ /9991053 22 191 1056ରାଘବ ନାଇକ ପି ମନୁ ନାଇକ ZUX1154673

ପ ୁ /9991054 24 191 1057ଲ23ଣ କL ପି ରଘନୁାଥ କL ZUX1200716

#ୀ /9991055 23 191 1058ସ�ୁ� ି ମଦୁୁଲି ପି ରବି ମଦୁୁଲି ZUX1163864

ପ ୁ /001056 41 191 1059େସଖ ଜା^ର - ତାରା ପ�ସାଦ ବାହିନୀପତି ZUX1056498

ପ ୁ /001057 42 191 1060ସକୁା0 କମୁାର େବେହରା ପି ପ�ଫଲୁ&  କମୁାର େବେହରା ZUX1172022

#ୀ /001058 33 191 1061ରୀନା େବେହରା (ା ସକୁା0  କମୁାର େବେହରା ZUX1135854

#ୀ /AT-BIKRAM1059 23 191 1062ବି8ିକମୁାରୀ ସାହୁ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX1356609

#ୀ /BANK COLO1060 32 191 1063ଆେଲାକ େରଖା ସାହୂ (ା େଗାପୀନାଥ ସାହୁ ZUX1325182

#ୀ /gurikrush1061 45 191 1064ମମତା ସାହୁ ସାହୁ (ା ଡ ଗ8ୁା ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX1342245

#ୀ /lal stree1062 68 191 1065ଉସାରାଣୀ ସାହୁ (ା େଜାେଗଂଦ�  ନାଥ ସାହୁ ZUX1349901

ପ ୁ /11063 63 191 1066ଏମ େଭBଟରାମ . ପି ଶିତାରାମ . OR/12/089/268507

#ୀ /11064 61 191 1067ଓମ ପ�ଭାବତୀ . (ା େଭBଟରାଓ . OR/12/089/268508

ପ ୁ /11065 51 191 1068ତ�ିନାଥ ସିଂ ଲାଲ ପି ଗ8ୁ ସିଂ ଲାଲ OR/12/089/268004

ପ ୁ /11066 47 191 1069ଅଶକ ସିଂ ଲାଲ ପି ଗ8ୁ ସିଂ ଲାଲ OR/12/089/268006

#ୀ /21067 38 191 1070ଜି.େମୗସମୁୀ ପି ଜି.ଭି ରାଓ ZUX0210104

ପ ୁ /21068 68 191 1071ଜି.େଭBଟ(ରରାଓ . ପି ସଯୁ�/ନାରାୟଣ . OR/12/089/300163

#ୀ /21069 66 191 1072ଜି.ସାବିତ�ି . . (ା େଭBଟ@ରରାଓ . OR/12/089/300164

#ୀ /21070 52 191 1073େଜ�ାସ1ା ପାଢୀ (ା ମୃତ�7ୁୟ ପାଢୀ OR/12/089/268560

ପ ୁ /21071 33 191 1074ଚ�ନ ପାଢୀ ପି ମୃତ�7ୁୟ ପାଢୀ LSL2391837

#ୀ /031072 45 191 1075ରୀତା ଦାସ (ା ଜଗଦୀଶ ଦାସ ZUX1353432

#ୀ /031073 56 191 1076ସଂଯQୁା ସାହୁ ପି ବି@ନାଥ ସାହୁ ZUX0954438

ପ ୁ /31074 48 191 1077ବିମେଳ�ୁ େହାତା ପି ଂ ବିରt ିନାରାୟଣ େହାତା ZUX0487546

#ୀ /31075 27 191 1078େଚତୖାଳୀ େହାତା ପି ବିମେଳ�ୁ େହାତା ZUX0635011

ପ ୁ /31076 24 191 1079ବ� େଜ{ୱର େହାତା ପି ବିମେଳ�ୁ େହାତା ZUX0944025

ପ ୁ /31077 69 191 1080ଦୁଗGପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅନ0 ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/269329

#ୀ /31078 63 191 1081ଦି8ି ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ଦୁଗG ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/269327

ପ ୁ /31079 34 191 1082ରବି କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଦୁଗG ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0633883

ପ ୁ /31080 44 191 1083ଜଗନ1 ାଥ ସିଂହ ଲାଲ ପି ଚ���ଜ ସିଂହ ଲାଲ LSL1415066

#ୀ /41081 21 191 1084ଇଶୀକା ସାହୁ ପି ଗ8ୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX1341080

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବGଚନ ନିମେ0 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ1  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବGଚନ କମିଶନ ଭାରତB �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବGଚନ ପବୂ/ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣB ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର0ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.20 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

18 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା0 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀB (ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /41 62 191 1085େଜ�ାସ%ା ନ� &ା ପ�କାଶ ଚ��  ନ� ZUX0457259

ପ ୁ /052 55 191 1086ନିେମ'ଳ କମୁାର ସାରା�ି ପି ଶ�ିନିବାସ ସାରା�ି ZUX0774331

#ୀ /053 46 191 1087ମିନତୀ ସିଂହ ପି ଗ*ୁ ପ�ସାଦ ସିଂହ ZUX0868323

ପ ୁ /054 21 191 1088ବିେର��  ପ�ତାପ ସରୁେଦଓ ପି ପଣୂ- ଚ��  ସରୁେଦଓ ZUX1200344

ପ ୁ /55 26 191 1089ସ.ିତା ସାହୁ ପି &ାଧୀନ କମୁାର ସାହୁ ZUX0689182

ପ ୁ /56 71 191 1090ଗ*ୁ ପ�ସାଦ ସିଂହ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ସିଂହ ZUX0868307

ପ ୁ /57 52 191 1091ଅଜିତ କମୁାର ସିଂହ ପି ଗ*ୁ ପ�ସାଦ ସିଂହ ZUX0868299

#ୀ /58 43 191 1092ସେ1ାଷି କମୁାରୀ ସିଂହ ପି ଗ*ୁ ପ�ସାଦ ସିଂହ ZUX0868315

ପ ୁ /59 59 191 1093ପ3ୂ-ଚ��  ଶରୁେଦଓ ପି ରାମନରସି� ଶରୁେଦଓ OR/12/089/268544

#ୀ /510 51 191 1094ସଂ4�ାରାଣି ସରୁେଦଓ &ା ପ3ୁ- ସରୁେଦଓ OR/12/089/268545

#ୀ /511 29 191 1095କିରନ ସରୁେଦଓ ପି ପ3ୂ-ଚ��  ସରୁେଦଓ ZUX0689323

ପ ୁ /612 27 191 1096ଆେଲାକ ରଂଜନ ମହାପାତ� ପି ପ�ତାପ ଚ��  ମହାପାତ� ZUX0633941

ପ ୁ /613 52 191 1097ବିଯୟ କମୁାର ସିଂଲାଲ ପି ଚ�� 7ଯ ସିଂଲାଲ OR/12/089/268542

ପ ୁ /614 50 191 1098ପ�ଫଲୁ କମୁାର ସିଂଲାଲ ପି ଚ�� 7ଯ ସିଂଲାଲ OR/12/089/268543

#ୀ /715 38 191 1099କମୁାରୀ ସିଲ9 ା େକା:ା ପି ଦିଲ9 ିପ କମୁାର େକା:ା ZUX0159871

#ୀ /0816 46 191 1100ମ;ଳୁା ପ<ା &ା ଜଗନ% ାଥ ପ<ା ZUX1247279

ପ ୁ /0817 21 191 1101ଅମିତ ପ<ା ପି ଜଗନ% ାଥ ପ<ା ZUX1247220

ପ ୁ /818 55 191 1102ଦୟାନିଧି ମହା1ି ପି ରାମଚ��  ମହା1ି ZUX0937268

#ୀ /0919 36 191 1103ପ�ିତି େକା:ା &ା ସ�ୀପ େକା:ା ZUX0954362

ପ ୁ /920 41 191 1104ନବିନ କମୁାର କ=ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର କ=ା ZUX0210112

ପ ୁ /921 29 191 1105ସ�ିପ କମୁାର େକା:ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େକା:ା ZUX0457275

ପ ୁ /1022 38 191 1106ସଶୁୀଲ କମୁାର କ=ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର କ=ା ZUX0159863

ପ ୁ /1023 47 191 1107ସାେହବ ପାଇକ ପି େଲାକନାଥ ପାଇକ ZUX1353416

ପ ୁ /1024 45 191 1108?ୀରମଣି ପାଇକ ପି ସାେହବ ପାଇକ ZUX1353424

ପ ୁ /1025 34 191 1109େକଳୖାଶ ଚ��  ପାନିଗ�ାହୀ ପି ଅଭିମନ� ୁପାନିଗ�ାହୀ ZUX0689034

#ୀ /1126 31 191 1110ଲ?.ୀ ଖରା ପି ସମରା ଖରା ZUX1200674

ପ ୁ /1127 26 191 1111େସାମନାଥ ଖରା ପି ସମରା ଖରା ZUX1194612

ପ ୁ /1128 45 191 1112ଉଦିତ ମିହର ସିଂଲାଲ ପି ବ� ଜବଲଭ ସିଂଲାଲ OR/12/089/268521

#ୀ /1329 60 191 1113ପାବ- ତୀ ପଜୁାରୀ &ା ସଦା ପଜୁାରୀ LSL1374057

ପ ୁ /1330 60 191 1114ସଦା ପଜୁାରୀ ପି ଖଗସ ପଜୁାରୀ LSL1374040

ପ ୁ /1331 24 191 1115ମ�ୁଳୁ ପଜୂାରୀ ପି ସଦା ପଜୂାରୀ ZUX1200625

#ୀ /1432 48 191 1116ପ3ୂCମା ଗଉଡ &ା ହରିହର ଗଉଡ LSL2386258

ପ ୁ /1433 57 191 1117ଶିବ େଗୗଡ ପି ମିନେକତନ େଗୗଡ OR/12/089/268524

ପ ୁ /1434 47 191 1118ହରି େଗୗଡ ପି ମିନେକତନ େଗୗଡ OR/12/089/268527

ପ ୁ /1435 47 191 1119ରାେମFର େଗୗଡ ପି ମିନେକତନ େଗୗଡ OR/12/089/268528

#ୀ /1436 30 191 1120ମମତା େଗୗଡ ପି ଶିବ ନାରାୟଣ େଗୗଡ ZUX1194547

ପ ୁ /1437 26 191 1121ସଯୂ�- େଗୗଡ ପି ଶିବ ନାରାୟଣ େଗୗଡ ZUX1194422

#ୀ /1438 25 191 1122େହମଲତା େଗୗଡ &ା ଶିବ ନାରାୟଣ େଗୗଡ ZUX1194406

ପ ୁ /1439 21 191 1123ସକୁା1 େଗୗଡ ପି ଶିବ ନାରାୟଣ େଗୗଡ ZUX1200385

#ୀ /1440 51 191 1124ମିରାବାଈ &ାର &ା ତ�ିନାଥ ସିଂ ଲାଲ OR/12/089/268082

ପ ୁ /1541 40 191 1125ସେ1ାଷ ମଲ� ପି ତିଲାରାମ ମଲ� ZUX0457234

#ୀ /1642 55 191 1126ପଦ% ାବତି ଭ; &ା ନବିନ ଭ; OR/12/089/268547

#ୀ /1643 26 191 1127ଇHିତା ରଥ ପି କମଳାକା1 ରଥ ZUX1358985

ପ ୁ /1644 29 191 1128ସାୱନ &ାର ପି ରଘନୁାଥ &ାର ZUX0820779

ପ ୁ /1745 32 191 1129ମୟୁର କମୁାର େକା:ା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େକା:ା ZUX0487447

#ୀ /1746 42 191 1130ବିନୁ ଶାରଦା ପି େତେରସିମା ଶାରଦା ZUX1247147

ପ ୁ /1847 25 191 1131ଏ. କଲେଳM ପି ଏ. ସତ� ନାରାୟଣ ZUX1042662

ପ ୁ /1848 87 191 1132ଏମ ବାଲାଜିରାଓ ପି ଏN କନକମ ଆଚାରୀ ZUX0660332

#ୀ /1849 22 191 1133ପ1ଳା କମୁାରି କାଛନା &ା ସତିM ମହା1ି ZUX1226729

#ୀ /1850 25 191 1134ପତନଳ କମୁାରୀ କାOନା &ା ସତିଶ େମାହ1ା ZUX1187707

1 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ'ଚନ ଅଧିକାରୀQ &ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /1851 48 191 1135ଏମ.ଶ�ୀ ଲ?.ୀ &ା ଏମ.ବାଲାଜୀ ରାଓ ZUX0937276

ପ ୁ /1852 31 191 1136ସତିଷ ମହ1 ପି ଦୟାନିଧି ମହ1 ZUX0653717

ପ ୁ /1853 29 191 1137ନିେତଶ ମହ1 ପି ଦୟାନିଧି ମହ1 ZUX0653725

#ୀ /1854 48 191 1138ଭାଗ�ଲ?.ୀ ମହା1ି ପି କନକ ରାଜୁ OR/12/089/269143

#ୀ /1955 33 191 1139ଭାରତି ପଟନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0457150

#ୀ /1956 32 191 1140ସ�ିତା ପଟନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0457143

#ୀ /1957 57 191 1141ସବୁାସିନି ପଟନାୟକ &ା ବିଜୟ କମୁାର ପଟନାୟକ OR/12/089/270976

#ୀ /1958 45 191 1142ମୀନତୀ କମୁାରୀ ପଟନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଟନାୟକ LSL1374461

ପ ୁ /1959 44 191 1143ଅTର କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପଟନାୟକ LSL1382050

#ୀ /1960 86 191 1144ଶଇଳବାଳା ପUନାୟକ &ା େସାମନାଥ ପUନାୟକ OR/12/089/270977

ପ ୁ /1961 67 191 1145ବିଜୟ କମୁାର ପUନାୟକ ପି େସାମନାଥ ପUନାୟକ OR/12/089/270975

ପ ୁ /2162 60 191 1146ସବୁାସ ଚ��  ପ<ା ପି ବଳରାମ ପ<ା LSL1394345

#ୀ /2163 48 191 1147ରାଜଲ?.ୀ ପ<ା &ା ସବୁାଷ ଚ��  ପ<ା ZUX0660340

ପ ୁ /2164 47 191 1148ଶା1ନୁ କମୁାର ପ<ା ପି ବାଇନାଥ ପ<ା ZUX0944074

#ୀ /2165 37 191 1149ଇFରୀ ପ<ା &ା ଶା1ନୁ କମୁାର ପ<ା LSL2381945

#ୀ /2166 27 191 1150ଆଲିସା ପ<ା ପି ସବୁାସ ଚ��  ପ<ା ZUX0633826

#ୀ /2267 84 191 1151କାOନ ପାଢୀ &ା ରଘନୁାଥ ପାଢୀ OR/12/089/269140

ପ ୁ /2268 59 191 1152ମୃତ�;ୁୟ ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ OR/12/089/269192

ପ ୁ /2269 57 191 1153ସେୁର��  କମୁାର ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ OR/12/089/269191

#ୀ /2270 31 191 1154ଚ�ନା ପାଢି ପି ମୃତ�;ୟ ପାଢି ZUX0456780

#ୀ /2271 28 191 1155ବ�ନା ପାଢି ପି ମୃତ�;ୟ ପାଢି ZUX0456533

#ୀ /2372 26 191 1156ଆରାଧନା ପ<ା ପି ରଘନୁାଥ ପ<ା ZUX1056399

#ୀ /2373 23 191 1157ଉପାସନା ପ<ା ପି ରଘନୁାଥ ପ<ା ZUX1056449

ପ ୁ /2374 55 191 1158େମାନଜ କମୁାର ପ<ା ପି ରାମ ଚ��  ପ<ା ZUX0954479

ପ ୁ /2375 51 191 1159ରଘନୁାଥ ପ<ା ପି େଗୗରା� ପ<ା OR/12/089/268579

#ୀ /2376 49 191 1160ସର&ତି ପ<ା &ା ରଘନୁାଥ ପ<ା OR/12/089/269312

#ୀ /2377 47 191 1161ତପ&ିନୀ ପ<ା &ା ରାଧାନାଥ ପ<ା ZUX0634667

ପ ୁ /2378 45 191 1162ରାଧାନାଥ ପ<ା ପି ଗଉରା� ପ<ା OR/12/089/268581

#ୀ /2379 45 191 1163ମିନତୀ ପ<ା &ା େମାନଜ କମୁାର ପ<ା ZUX0954446

ପ ୁ /2380 28 191 1164ଶିବ ଶQର ପ<ା ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପ<ା ZUX0779231

#ୀ /2381 26 191 1165ରୂପାଲୀ ପ<ା ପି ମେନାଜ କମୁାର ପ<ା ZUX0689315

#ୀ /2382 24 191 1166େସଫାଲୀ ପ<ା ପି େମାନଜ କମୁାର ପ<ା ZUX0954198

ପ ୁ /2483 44 191 1167କପିେଳ��  ସି�ଲାଲ ପି ଗ�ାଧର ସି�ଲାଲ LSL1394584

ପ ୁ /2584 48 191 1168ନିରଜ ସାରଦା ପି ନଶିବ ଚା� ସାରଦା ZUX1247261

#ୀ /2685 63 191 1169ମନିେଦବୀ କWା &ା ଅେଶାକ କମୁାର କWା OR/12/089/069050

ପ ୁ /2786 62 191 1170ଦିଲିପ େକା:ା ପି ରତନଲାଲ େକା:ା OR/12/089/269048

#ୀ /2787 55 191 1171ଦୁଲାରୀ େକା:ା &ା ଦିଲ9 ୀପ େକା:ା OR/12/089/269049

ପ ୁ /2788 24 191 1172ରାଜକମୁାର େକା:ା ପି ଦିଲିପ କମୁାର େକା:ା ZUX0954529

ପ ୁ /2889 83 191 1173ଶ�ିନିବାସ ପଟନାୟକ ପି ପି. ଭି ଚିତୁଲୁ OR/12/089/260674

ପ ୁ /2890 74 191 1174ଶରତଚ��  ପଟନାୟକ ପି ପି. ଭି. ଚିତୁଲୁ OR/12/089/269046

#ୀ /2891 72 191 1175ଶଶୁଳିା ପଟନାୟକ &ା ଶ�ୀନିବାସ ପଟନାୟକ OR/12/089/260675

#ୀ /2892 56 191 1176ଅନିତା ପଟନାୟକ &ା ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ OR/12/089/269243

ପ ୁ /2893 46 191 1177ହିମାଂସ ୁପଟନାୟକ ପି କୃXଚ��  ପଟନାୟକ OR/12/089/269054

ପ ୁ /2894 40 191 1178ସେ1ାଷ ପଟନାୟକ ପି ଶରତ ଚ��  ପଟନାୟକ LSL1373968

ପ ୁ /2895 54 191 1179ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ପUନାୟକ ପି ପି. ଭି. ଚିତୁଲୁ OR/12/089/269250

ପ ୁ /2996 49 191 1180ସେୁରଶ କମୁାର ପUନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃX ପUନାୟକ ZUX0634873

ପ ୁ /2997 48 191 1181ସନୁୀଲ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃX ପଟନାୟକ ZUX0634857

#ୀ /2998 44 191 1182ନଳିନୀ କମୁାରୀ ପଟନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃX ପଟନାୟକ ZUX0634881

#ୀ /2999 43 191 1183&3' ପUନାୟକ &ା ସନୁୀଲ କମୁାର ପUନାୟକ ZUX0634865

#ୀ /29100 22 191 1184କିରନ କମୁାର ପUନାୟକ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପUନାୟକ ZUX1187624

#ୀ /29101 47 191 1185ସ4�ା ରାଣୀ ପUନାୟକ &ା ସେୁରଶ କମୁାର ପUନାୟକ ZUX0634907

ପ ୁ /29102 39 191 1186ଅଜିତ କମୁାର ପUନାୟକ ପି ବିଜୟ ପUନାୟକ LSL1382357

#ୀ /29-B103 41 191 1187ଅYିକା ନାୟକ &ା େମାନଜ କମୁାର ଆଚାରୀ ZUX1341114

#ୀ /30104 35 191 1188ସ. ୃତି ମିସ� &ା ସ�ିପ ମହାପାତ� ZUX0634915

ପ ୁ /30105 41 191 1189ସ�ିପ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ବQିମ ଚ��  ମହାପାତ� ZUX0634899

#ୀ /30106 43 191 1190ବିଜୟ ଲ?.ୀ ନାୟକ &ା ପ�ଦିପ କମୁାର ନାୟକ ZUX1142736

ପ ୁ /30107 68 191 1191ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲ?.ୀ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1237569

ପ ୁ /30108 38 191 1192େଦବବ� ତ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0456970

#ୀ /30109 75 191 1193କନକଲତା ରଥ &ା ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0487488

ପ ୁ /31110 42 191 1194େଜ.ଅଜିତ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି େଜ.ବାଳ କୃX ଆଚାରୀ ZUX0634196

ପ ୁ /31111 45 191 1195ଅନୁଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଧାମାଧବ ସାହୁ OR/12/089/269181

ପ ୁ /32112 77 191 1196େଜ ବାଳକୃX ଆଚାରୀ ପି ଅଜିରN ଆଚାରୀ OR/12/089/269113
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#ୀ /32113 67 191 1197େକ ଭୂବେନFରୀ ଆଚାରୀ ପି େକ ବାଳକୃX ଆଚାରୀ OR/12/089/269109

#ୀ /32114 52 191 1198ସର&ତୀ ଆଚାରୀ ପି େଜ. ବାଳକୃX ଆଚାରୀ OR/12/089/269112

ପ ୁ /32115 53 191 1199େଜ ର;ୀତ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି େଜ ବାଳକୃଷ% ଆଚାରୀ ZUX1357060

ପ ୁ /32116 53 191 1200େଜ. ର;ୀତ କମୁାର ଆଚାZ◌ଯ୍� ପି େଜ. ବାଳକୃଷ% ଆଚାZ◌ଯ୍� ZUX1334374

#ୀ /32117 24 191 1201ମନିଷା ଆଚାରୀ ପି ବବରୁ ବାହାନ ଆଚାରୀ ZUX1171461

ପ ୁ /33118 75 191 1202ମିନ େକତନ ପ<ା ପି ଲ?.ୀ ନାରାୟଣ ପ<ା OR/12/089/269338

#ୀ /33119 66 191 1203ପଦ. ାବତୀ ପ<ା &ା ମୀନେକତନ ପ<ା ZUX0457085

ପ ୁ /33120 44 191 1204ଗ�ାଧର ପ<ା ପି ମୀନେକତନ ପ<ା ZUX0457093

#ୀ /33121 37 191 1205ମ;ଳୁା ପ<ା &ା ଗ�ାଧର ପ<ା ZUX0457101

ପ ୁ /35122 67 191 1206କୃXଚ��  ପ<ା ପି େଚତୖନ� ପ<ା OR/12/089/268715

#ୀ /35123 62 191 1207ପଦ. ାବତୀ ପ<ା &ା କୃX ଚ��  ପ<ା OR/12/089/268716

ପ ୁ /36124 55 191 1208ତାରିଣି ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା OR/12/089/268722

ପ ୁ /37125 51 191 1209ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ନାରାୟଣ ମିଶ� OR/12/089/268728

ପ ୁ /37126 24 191 1210ସେ1ାଷ କମୁାର ମିଶ� ପି ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0944066

#ୀ /38127 33 191 1211େଗୗତମ ଅଧିକାରି ମା ମ;ଳୁା ଶଆୁର LSL2385862

#ୀ /38128 74 191 1212ଅରୁ4ତି ସଆୁର &ା ବୃ�ାବନ ସଆୁର OR/12/089/268730

#ୀ /38129 56 191 1213ମ;ଳୁା ସଆୁର &ା ଗେୁ*Fର ସଆୁର OR/12/089/268731

#ୀ /38130 44 191 1214ଅ�-ନା ସଆୁର ପି ବୃ�ାବନ ସଆୁର LSL1504943

ପ ୁ /39131 68 191 1215ନଳନୀର;ନ େବେହରା ପି େଗାବି� େବେହରା OR/12/089/268740

#ୀ /39132 54 191 1216ସଂଯ]ୁା େବେହରା &ା ନଳିନିର;ନ େବେହରା OR/12/089/268741

#ୀ /39133 50 191 1217ଶା1ିଲତା େବେହରା ପି େଗାବି� େବେହରା OR/12/089/269091

ପ ୁ /39134 48 191 1218ଶବୁାସ ଚ��  େବେହରା ପି େଗାବି� େବେହରା OR/12/089/268742

#ୀ /40135 50 191 1219ନିନିମା ମହାପାତ� ପି ରାଧାକୃX ମହାପାତ� ZUX0660357

ପ ୁ /40136 42 191 1220େଯାେଗ��  ମହାପାତ� ପି ରାଧାକୃX ମହାପାତ� OR/12/089/268894

ପ ୁ /41137 33 191 1221କାହ% ା ଅଗ�ୱାଲ ପି ଭିମେସନ ଅଗ�ୱାଲ LSL2386308

ପ ୁ /41138 39 191 1222ସନିୁଲ ଶବରବାଲ ପି କମୁଦିୁନୀ କା1 ଶବରବାଲ ZUX0660373

#ୀ /42139 54 191 1223ଲ?.ୀ େପଟିଆ &ା ଖଗ େପଟିଆ OR/12/089/268918

ପ ୁ /43140 33 191 1224ମଦନ ସିଂ ପି ତ�ିନାଥ ସିଂ ZUX0456418

#ୀ /44141 29 191 1225ରତ% ା ରଣା &ା ପ�ହଲ9 ାଦ ରଣା ZUX0633925

ପ ୁ /44142 29 191 1226ରାମ ରଣା ପି ପ3ୂ- ରମା ZUX0634436

#ୀ /45143 47 191 1227ସବୁ3- ହ1ାଳ &ା ଖନୁୁ ପାଇକ OR/12/089/269123

ପ ୁ /45144 77 191 1228ଗ*ୁ ପାଇକ ପି େଚତୖନ� OR/12/089/268919

ପ ୁ /46145 65 191 1229କୃXଚ��  ଦାଶ ପି େଗାବିଂଦ ଦାଶ OR/12/089/268927

#ୀ /46146 55 191 1230ରାଧାମଣି ଦାଶ &ା କୃX ଦାଶ OR/12/089/268928

ପ ୁ /47147 43 191 1231ଭବାନୀଚରଣ ଆଚାଯ�- ପି କୃX ଚ��  ଆଚାଯୱୱ� OR/12/089/268938

ପ ୁ /47148 38 191 1232ଅନୀଲ ମଲ� ପି ତିଲାରାମ ମଲ� ZUX0456285

#ୀ /47149 36 191 1233ଗୀତା ମଲ� &ା ଅନୀଲ ମଲ� ZUX0456293

#ୀ /47150 34 191 1234େଜ�ାତି ମଲ� &ା ସେ1ାଷ ମଲ� ZUX0456277

#ୀ /48151 67 191 1235ମN ତାଜ େବଗମ &ା େକ ଏମ ରହିମାନ େବଗମ OR/12/089/268939

ପ ୁ /48152 45 191 1236େକ ଏମ ଖମରୁୁଦିନ ପି େକ ଏମ ରହିମନ OR/12/089/268940

#ୀ /49153 40 191 1237ଆରତୀ ପUନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପUନାୟକ LSL1374628

ପ ୁ /49154 39 191 1238ଅମିତ ପUନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପUନାୟକ LSL1374610

ପ ୁ /50155 40 191 1239ଆ?ୟ କମୁାର ସାମ1 ପି ନରସିଂ ସାମ1 ZUX0660365

ପ ୁ /51156 63 191 1240େକଳୖାଶ ଚ��  ବ� ହ. ା ପି ରାଜ��  ବ� ହ. ା ZUX0159699

#ୀ /51157 59 191 1241େଶଳୖବାଳା ବ� ହ. ା &ା େକଳୖାଶ ଚ��  ବ� ହ. ା ZUX0159707

ପ ୁ /51158 35 191 1242ସେ1ାଷ କମୁାର ବ� ହ. ା ପି େକଳୖାଶ ଚ��  ବ� ହ. ା ZUX0159715

ପ ୁ /52159 56 191 1243ସେୁରଶ ଚ��  ପ<ା ପି ଶ�ୀମତୀ ସେରାଜିନୀ ପ<ା ZUX0634832

ପ ୁ /52160 40 191 1244ସବୁ� ତ କମୁାର ପ<ା ପି ଶ�ୀମତୀ ସେରାଜିନୀ ପ<ା ZUX0634824

#ୀ /53161 34 191 1245ଅପ3' କାଲା ପି ଲ?ଣ କାଲା LSL2391845

ପ ୁ /53162 76 191 1246ପ�କାଶ ଚ��  ନାୟକ ପି ପ3ୂ- ଚ��  ନାୟକ ZUX0456459

ପ ୁ /53163 71 191 1247ସନୁୀ^ କମୁାର ନାୟକ ପି ହରି_��  ନାୟକ ZUX0456442

#ୀ /53164 62 191 1248କବିତା ନାୟକ &ା ସନୁୀଳ କମୁାର ନାୟକ ZUX0456509

ପ ୁ /53165 40 191 1249ଅମି` କମୁାର ନାୟକ ପି ସନୁୀଳ କମୁାର ନାୟକ ZUX0456434

ପ ୁ /53166 35 191 1250ପିa ୁନାୟକ ପି ବୃbବ ନାୟକ ZUX0954396

ପ ୁ /53167 34 191 1251ଅସି` କମୁାର ନାୟକ ପି ସନିୁଳ କମୁାର ନାୟକ ZUX0456608

ପ ୁ /54168 66 191 1252ତାରାପ�ସାଦ ବାହିନିପତି ପି ଅନ1ରାମ ବାହିନିପତି ZUX0528307

ପ ୁ /54169 49 191 1253େମାନଜ କମୁାର ବାହିନିପତି ପି ଅନ1ରାମ ବାହିନିପତି ZUX0528273

#ୀ /54170 47 191 1254ସନିୁତା ବାହିନିପତି &ା ମେନାଜ ବାହିନିପତି ZUX0528323

ପ ୁ /54171 46 191 1255ଚିତରଂଜନ ବାହିନିପତି ପି ଅନ1ରାମ ବାହିନିପତି ZUX0528257

#ୀ /54172 42 191 1256ମିନତି ବାହିନିପତି &ା ଚିତରଂଜନ ବାହିନିପତି ZUX0528299

#ୀ /54173 39 191 1257ରସ.ିତା ବାହିନିପତି &ା ଅମଲୂ� ବାହିନିପତି ZUX0528281

ପ ୁ /54174 32 191 1258େଜ�ାତିରାମ ପ�ସାଦ ବାହିନିପତି ପି ତାରାପ�ସାଦ ବାହିନିପତି ZUX0528265
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#ୀ /55175 48 191 1259ବି କମୁାରୀ &ା ବି ନରସିଂହା LSL2386142

#ୀ /55176 42 191 1260ମହିମାସିଂ ଲାଲ &ା ଉଦିତସିଂ ZUX0159749

#ୀ /55177 33 191 1261ଏମ ଇFରି ପି ଏମ େଭQଟରାଓ LSL2386134

#ୀ /55178 67 191 1262ଅ;ଳି ଆଚାରୀ &ା କାମ ରାଜୁ ଆଚାରୀ ZUX0689000

#ୀ /55179 52 191 1263ଅରୁଣକମୁାରୀ ଆଚାରି &ା ପିସତ�ନାରାୟଣ LSL2386118

ପ ୁ /55180 35 191 1264ରାେଜ��  ଆଚାରି ପି କାମରାଜୁ ଆଚାରି LSL2385565

ପ ୁ /55181 34 191 1265ରବି��  ଆଚାରି ପି କାମରାଜୁ ଆଚାରି LSL2385680

#ୀ /55182 40 191 1266ବବିତା େଗୗଡ ପି ଶିବପ�ସାଦ େଗୗଡ ZUX0159723

ପ ୁ /55183 39 191 1267େଗାପାଲକୃX େଗୗଡ ପି ଶିବପ�ସାଦ େଗୗଡ LSL2446482

#ୀ /55184 33 191 1268ସବିତା େଗୗଡ ପି ଶିବପ�ସାଦ େଗୗଡ LSL2386266

ପ ୁ /55185 50 191 1269ଶ�ାମ ପଜୁାରୀ ପି ଗରୁୁ ପଜୁାରୀ LSL2386316

#ୀ /55186 45 191 1270ପାବ- ତୀ ପଜୁାରୀ &ା ଶ�ାମ ପଜୁାରୀ LSL2386274

ପ ୁ /55187 24 191 1271ବାଳକୃX ପଜୁାରୀ ପି cଯାମ ପଜୁାରୀ ZUX1194596

ପ ୁ /55188 59 191 1272କାେମFର ରାଓ ପି ଏମସିତାରାମ ZUX0159731

#ୀ /55189 60 191 1273ଅନୁସାୟା ସାହୁ &ା ୱାସC^ ସାହୁ LSL2385474

ପ ୁ /55190 34 191 1274ସତ� ସାହୁ ମା ଅନୁସାୟା ସାହୁ LSL2385466

#ୀ /55191 28 191 1275ଏନ. ଶା1ି ପି ଏନ.ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0634964

ପ ୁ /55192 54 191 1276ଏମ ମରୁଲିପ�ସାଦ ଶମ' ପି ଏମ ମେହFରଡୁ ଶମ' LSL2385904

ପ ୁ /55193 27 191 1277ଏନ. ଶ�ୀନିବାସ ପି ଏନ.ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0634956

#ୀ /55194 41 191 1278ସନିୁତା ସବୁୁbି &ା ତ�ିପତି ବାଲାଜି LSL2385607

ପ ୁ /55195 42 191 1279ଶଭୁ� ାଂଶଭୁୁଷଣ &ାଇଁ ପି ଶରତଚ��  &ାଇଁ LSL2386357

ପ ୁ /56196 70 191 1280ବQିମ ଚ��  ମହାପାତ� ପି ତ�ିେଲାଚନ ମହାପାତ� ZUX0634774

ପ ୁ /56197 67 191 1281ବାପିନ ବିହାରି ମହାପାତ� ପି ମାକ- < ମହାପାତ� ZUX0634790

#ୀ /56198 60 191 1282ସଂଯ]ୁା ମହାପାତ� &ା ବQିମ ଚ��  ମହାପାତ� ZUX0634782

#ୀ /56199 42 191 1283ବ�ିତା ମିଶ� ପି ତାରିଣି ପ�ସାଦ ମିଶ� LSL1428820

#ୀ /56200 59 191 1284ଶ�ୀମତୀ ପ�ତା1ୀ ମାହପାତ� &ା ବିପିନ ବାଟ�ି ମହାପାତ� ZUX0634808

#ୀ /56201 65 191 1285େଗାପାଳ କୃX ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୁ ZUX0937292

#ୀ /56202 56 191 1286ପ�ଫଲୁ ସାହୁ &ା େଗାପାଳ କୃX ସାହୁ ZUX0937284

ପ ୁ /56203 43 191 1287ସେ1ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପାଳ କୃX ସାହୁ ZUX0779074

ପ ୁ /59204 55 191 1288ଜଗନ% ାଥ ପ<ା ପି ଶ�ୀରାମ ପ<ା ZUX1247246

#ୀ /65205 51 191 1289ସାଗରିକା ମହାପାତ� &ା କମଳା କା1 ରଥ ZUX0689125

ପ ୁ /65206 58 191 1290କମଳା କା1 ରଥ ପି େଗାପୀନାଥ ରଥ ZUX0689117

#ୀ /65207 21 191 1291ନମ�ତା ରଥ ପି କମଳା କା1 ରଥ ZUX1064906

#ୀ /68208 55 191 1292ସୀତାେଦବୀ ଅଗ�ୱାଲ &ା ଭୀମେସନ ଅଗ�ୱାଲ OR/13/089/268896

#ୀ /96209 43 191 1293ବିଜୟ ଲ?.ୀ ଗରଡ଼ା ପି ସTାରୁ ଗରଡ଼ା ZUX1247071

#ୀ /99210 51 191 1294ମିନାfି ବାହିନୀପତି &ା ତାରା ପ�ସାଦ ବାହିନୀପତି ZUX0774349

ପ ୁ /99211 77 191 1295ମନ. ଥ େଚୗଧରିୁ ପି ରାମକୃX େଚୗଧରିୁ ZUX0774364

ପ ୁ /999212 61 191 1296ଭୀମେସନ ଅଗ�ୱାଲ ପି ତୁହୀରାମ ଅଗ�ୱାଲ ZUX0779389

ପ ୁ /999213 24 191 1297ବନମାଳି ଖରା ପି ସମରା ଖରା ZUX1194570

ପ ୁ /999214 61 191 1298ମଧସୁଦୁନ ମିଶ� ପି ବୃ�ାବନ ମିଶ� ZUX0166348

ପ ୁ /999215 22 191 1299ଆଶଷି ପ<ା ପି ସବୁାଷ ଚ��  ପ<ା ZUX1211044

ପ ୁ /999216 45 191 1300ଲ?.ଣ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଉଦୟନାଥ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1357110

#ୀ /999217 45 191 1301ଶ�ୀମତୀ ନମିତା ପାତ� &ା ଶ�ୀ ସୟୁ-ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0779363

ପ ୁ /999218 24 191 1302ବି. ଉଦୟରାମ ରାଜୁ ପି ବି. ନରସିଂହ ରାଜୁ ZUX1200641

ପ ୁ /999219 53 191 1303ଗ*ୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି େଯାେଗ��  ନାଥ ସାହୁ ZUX1007418

ପ ୁ /999220 49 191 1304େଗାପିନାଥ ସାହୁ ପି େଯାେଗ��  ନାଥ ସାହୁ ZUX1007426

ପ ୁ /999221 26 191 1305ମନୁା ସାହୁ ମା ଅନୁଛାୟା ସାହୁ ZUX0862854

#ୀ /999222 73 191 1306େକ. ଦମୟ1ୀ ସରାଫ &ା େକ. ଜଗନ% ାଥ ସରାଫ ZUX1200500

ପ ୁ /999223 53 191 1307େକ. ନାରାୟଣ ସରାଫ ପି େକ. ଜଗନ% ାଥ ସରାଫ ZUX1200435

#ୀ /999224 39 191 1308େକ. କବିତା ସରାଫ &ା େକ. ନାରାୟଣ ସରାଫ ZUX1200476

#ୀ /999225 40 191 1309ଜୟଶ�ୀ ସିଂହ ଲାଲ &ା ପ�ଫଲୁ9  କମୁାର ସିଂହ ଲାଲ ZUX0954388

ପ ୁ /1226 40 191 1310ଟୁନା ନାୟକ ମା ଟୁନାମିଲିକି ନାୟକ LSL1456011

ପ ୁ /2227 41 191 1311ଲ?.ଣ ନାୟକ ପି ରଘ ୁନାୟକ LSL1456029

ପ ୁ /999228 51 191 1312ସଯୂ�-ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ଭିମେଶନ ପାତ� ZUX0954230

ପ ୁ /00229 35 191 1313ଭି ମାେଳFର ରାଓ ପି ଭି ନିଳକgମ ରାଓ ZUX1360601

ପ ୁ /NEW230 46 191 1314ଭି. ଗେୁ*Fର ରାଓ ପି ଭି.ନିଳକg ରାଓ ZUX1042878

#ୀ /New231 39 191 1315ଭି. ସସ.ିତା ରାଓ &ା ଭି. ଗେୁ*Fର ରାଓ ZUX1046325

#ୀ /1232 57 191 1316ରଶ. ିମ;ଳୁା େଜମା ପି ଆର.ଏh. ସାମ1 OR/12/089/269078

ପ ୁ /1233 57 191 1317ଜିେତ��  ନାରାୟଣ ସାମ1 ପି ଆର. ଏh. ସାମ1 OR/12/089/269079

#ୀ /02234 71 191 1318ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ &ା ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ZUX1200583

ପ ୁ /02235 29 191 1319ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ମା ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ZUX1200542

#ୀ /2236 67 191 1320ବାଳାମଣି ପାଣିଗ�ାହି ପି ସତ�ବାଦୀ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/269093
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ପ ୁ /2237 65 191 1321ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହି ପି ସତ�ବାଦି ପାଣିଗ�ାହି ZUX1277615

#ୀ /2238 57 191 1322ଲ?.ୀପ�ିୟା ପାଣିଗ�ାହି &ା ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/269092

ପ ୁ /03239 54 191 1323ଜଗଦୀଶ ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ ZUX1353440

#ୀ /3240 51 191 1324ସାରୀକା େଦବୀ &ା ବିଭୂତିଭୂଷଣ େଦଓ OR/12/089/268099

#ୀ /3241 60 191 1325େମୟାQ କମୁାରୀ େଦଓ &ା ଶ]ି ବିକ�ମ େଦଓ ZUX0937300

#ୀ /3242 32 191 1326ଲତିକା େଦଓ ମା େମୟାQ କମୁାରୀ େଦବୀ ZUX0634600

ପ ୁ /4243 64 191 1327ଭି. ମେନାର;ନ ରାଜୁ ପି ଭି.ଆଦିକ� ରାଜୁ OR/12/089/166808

#ୀ /4244 56 191 1328ଭି. ମେନାରମା ରାଜୁ &ା ଭି ମେନାର;ନ ରାଜୁ OR/12/089/166809

#ୀ /5245 59 191 1329ପରମଜିତ କର &ା େସୗରଜିତ ସିଂହ LSL1382027

#ୀ /5246 30 191 1330ଜସମିତ େକୗର ଭୂଇଁ ପି ସରଜୀତ ସି� ଭୂଇଁ ZUX0653832

ପ ୁ /5247 65 191 1331ସରଜୀତ ସିଂହ ପି ମେହ��  ସିଂହ LSL1381474

ପ ୁ /5248 26 191 1332ରଣବିର ସିଂହ ପି ସରଜିତ ସରଜିତ ZUX0689331

#ୀ /6249 50 191 1333େଜ�ାତିକମୁାରୀ ଦାସ &ା େଦବବ� ତ ଦାସ LSL1381730

ପ ୁ /6250 46 191 1334େକଶବ ଚ��  ଦାଶ ପି ଉେମଶ ଚ��  ଦାଶ LSL1381771

#ୀ /7251 86 191 1335ଦମୟ1ୀ ବିେଶାଇ &ା ଜଗନ% ାଥ ବିେଶାଇ LSL1382498

ପ ୁ /7252 39 191 1336?ୀେରାେଦFର ବିେଶାଇ ପି ଜଗନ% ାଥ ବିେଶାଇ LSL1374768

#ୀ /7253 49 191 1337ଶଶିୁଳା ପାତ� &ା େଗୗତମ ପାତ� ZUX0634402

#ୀ /7254 43 191 1338ଝରଣା ପାତ� &ା େଗୗତମ ପାତ� LSL1382480

ପ ୁ /8255 35 191 1339ଲ?.ୀକା1 ସାହୁ ପି ଂଆପାନ% ା ସାହୁ ZUX0758466

#ୀ /8256 34 191 1340େଗୗରୀ ସାହୁ &ା େହମଲତା ସାହୁ ZUX0758458

ପ ୁ /9257 40 191 1341ବାଳକୃX ଦାସ ପି ଉେମଶ ଚ��  ଦାସ LSL1374701

ପ ୁ /9258 39 191 1342ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଉେମଶ ଚ��  ଦାସ LSL1374693

ପ ୁ /11259 37 191 1343ସାଏଦ ରାଫି ମା ସାରିଫା େବଗମ ZUX0394825

#ୀ /11260 30 191 1344ସାଲମା ବାନୁ ପି ରୁସତାମ ଆଲ9 ି ZUX0634501

#ୀ /12261 55 191 1345କ1ୁୀ େବେହରା &ା ହିମାଂଶ ୁମହାପାତ� ZUX0660381

#ୀ /12262 52 191 1346ସକ1ୁଳା େବେହରା &ା ଗ�ାଧର େବେହରା ZUX0160143

ପ ୁ /12263 58 191 1347ହିମାଂଶ ୁମହାପାତ� ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ମହାପାତ� OR/12/089/284410

#ୀ /12264 24 191 1348ମିମାଂସା ମହାପାତ� ପି ହିମାଂସ ୁମହାପାତ� ZUX1172824

ପ ୁ /13265 46 191 1349ଧରଣୀଧର ବାରିକ ପି ବଂଶୀଧର ବାରିକ LSL1523018

ପ ୁ /16266 47 191 1350େସଖ ଅତିସ ପି େସଖ ପରୁାନ ZUX0778985

ପ ୁ /16267 38 191 1351ଗଂଗାଧର େବେହରା ପି ନବିନଚ��  େବେହରା LSL1514553

ପ ୁ /16268 30 191 1352ସଜିୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା ZUX0369595

ପ ୁ /16269 28 191 1353ର;ିତ କମୁାର େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା ZUX0457077

#ୀ /17270 25 191 1354ସପୁ�ିୟା ମହା1ି ପି ସ1ଷ କମୁାର ମହା1ି ZUX0779397

#ୀ /17271 28 191 1355େଲାପାମଦୁ� ା ମାଝୀ ପି ପ�ଭାକର ମାଝୀ ZUX0779173

ପ ୁ /17272 53 191 1356ସେ1ାଷ ମହା1ି ପି କମଳୁ ମହା1ି ZUX0660399

ପ ୁ /17273 47 191 1357େପ�ାମଦ କମୁାର ସାମଲ ପି ଆର ଏନ ସାମଲ ZUX0689083

#ୀ /17274 42 191 1358ରଶ.ିତା ରାଣୀ ସାମଲ &ା େପ�ାମଦ କମୁାର ସାମଲ ZUX0689091

#ୀ /18275 42 191 1359ବିଲକିM ବାନୁ ପି େଶଖ ରାମଜାନ LSL2385508

#ୀ /18276 38 191 1360ସାକିଲା ବାନୁ ପି େଶj ରାମଜାନ LSL2385516

#ୀ /18277 59 191 1361ନୁର ଜାହାh େବଗN &ା ମହkଦ ଖାh ZUX0456723

#ୀ /18278 30 191 1362େଶେହନାl େବଗN &ା ହୁେସନ ଖାନ ZUX0457382

ପ ୁ /18279 64 191 1363ମହkଦ ଖାh ପି ରାମଜାନ ଖାh ZUX0456715

#ୀ /18280 21 191 1364ଏ. ଦି^େଶଦ ଖାନ ପି ଏ. ଅେଠୗଲାହ ଖାନ ZUX1340694

#ୀ /18281 19 191 1365ଏ ଦି^େଶଦ ଖାନ ପି ଏ ଅେଠୗଲନ ଖାନ ZUX1357151

#ୀ /18282 25 191 1366ଗଲୁ9 ାଇ ଖାତୁନ ମା ଜାେହବା ଖାତୁନ ZUX1188663

#ୀ /B-29283 24 191 1367ଫିେରାଜା ବାନୁ - ସଂଜୂ ବାନୁ ZUX1127398

#ୀ /C-45284 25 191 1368ସବନମ େବଗମ ମା ହପିଜା ବିବୀ ZUX1127190

#ୀ /C-54285 23 191 1369ତବସମୁ ବାନୁ ମା ସଲମା ବାନୁ ZUX1129568

#ୀ /80286 31 191 1370ରୁହି େବଗମ &ା େଶଖ ଅହkଦ ଅଲ9 ି ZUX1229913

#ୀ /80287 23 191 1371ହୁସନୁାରା େବଗମ ପି େଶଖ ବାସା ZUX1229921

#ୀ /111288 25 191 1372େସାନାଲୀ ପାଢ଼ୀ ମା ସିପ�ା ପାଢ଼ୀ ZUX1277300

ପ ୁ /999289 21 191 1373ବିସାଲ ନାୟକ ପି ବିଦ�ାଧର ନାୟକ ZUX1356799

#ୀ /999290 21 191 1374ବିସାଲ ନାୟକ ପି ବିଦ�ାଧର ନାୟକ ZUX1332329

ପ ୁ /999291 22 191 1375ନିେତଶ କମୁାର ପାତ� ପି CH ଓଁକାର ପାତ� ZUX1213800

ପ ୁ /999292 27 191 1376କାଳି ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ଆପନା ସାହୁ ZUX1187566

ପ ୁ /999293 21 191 1377େଯାେଗFର ସାହୁ ପି ପ�ସାଦ କମୁାର ସାହୁ ZUX1212539

ପ ୁ /999294 71 191 1378ମଦନ େମାହନ ତ�ିପାଠୀ ପି ରାମଚ��  ତ�ିପାଠୀ ZUX1183466

ପ ୁ /999295 31 191 1379ରାଧାକୃX ତ�ିପାଠୀ ପି ମଦନ େମାହନ ତ�ିପାଠୀ ZUX1188531

ପ ୁ /999296 30 191 1380ନିଳମାଧବ ତ�ିପାଠୀ ପି ମଦନ େମାହନ ତ�ିପାଠୀ ZUX1188606

ପ ୁ /00297 22 191 1381ଜି ଦୁଗ' ପି ଜି ଗରୁୁମତୁ�- ZUX1127349

ପ ୁ /00298 23 191 1382ବାବୁଲା ଖିଲ ପି ଘାସିରାମ ଖିଲ ZUX1136027
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ପ ୁ /00299 24 191 1383ଦୀପକ ମିନିୟକ ପି ଦT ୁମିନିୟକ ZUX1140649

ପ ୁ /00300 31 191 1384ଟିଲୁ ପରଜା ପି ଦଶରଥ ପରଜା ZUX1133974

ପ ୁ /00301 25 191 1385ପ�ିୟQା ତ�ୀପାଠି ପି ଵୃ�ା  ବନ ତ�ୀପାଠି ZUX1133941

#ୀ /01302 24 191 1386ଲ?.ୀ ପରଜା &ା ମନୁା ପରଜା ZUX1165117

ପ ୁ /1303 38 191 1387ରାମ ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି LSL1381516

ପ ୁ /1304 39 191 1388ଲ?.ିକା1 ନାଇକ ପି ହରିହର ନାଇକ ZUX0456558

#ୀ /1305 36 191 1389ପଦ. ିନୀ ନାଇକ &ା ଲ?.ିକା1 ନାଇକ ZUX0456624

#ୀ /2306 40 191 1390ଶକୁେଦବୀ ଭୁମିଆ ପି ନରସିଂହ ଭୁମିଆ LSL1381508

ପ ୁ /2307 43 191 1391ସଦନ ଭୂମିଆଁ ପି ଡTରୁ ଭୂମିଆଁ LSL1381367

ପ ୁ /03308 24 191 1392ଅଭି ପରଜା ପି ଲଛମନ ପରଜା ZUX1165174

ପ ୁ /03309 24 191 1393ସବୁାସ ପରଜା ପି ଲ?.ୀ ପରଜା ZUX1164615

#ୀ /03310 22 191 1394ଭଗବତୀ ପରଜା &ା ସବୁାସ ପରଜା ZUX1164557

ପ ୁ /3311 38 191 1395େମାହନ ବିେଶାଇ ପି ରାବଣା ବିେଶାଇ LSL1381482

#ୀ /4312 42 191 1396ଯମନୁା ଜାନୀ ପି ପଦ.  ଜାନୀ LSL1374214

ପ ୁ /4313 26 191 1397ଲି�ରାଜ ପUନାୟକ ପି ବଲ9 ଭ ନାରାୟଣ ପUନାୟକ ZUX1226166

#ୀ /4314 47 191 1398ଜୟ1ି ପUନାୟକ &ା ବଲ9 ଭ ପUନାୟକ ZUX0159756

ପ ୁ /4315 46 191 1399ବଲ9 ଭନାରାୟଣ ପUନାୟକ ପି ତାରିଣି ପUନାୟକ ZUX0159764

ପ ୁ /5316 24 191 1400େସାମନାଥ ପରଜା ପି ସକୁମୁନ ପରଜା ZUX0954248

#ୀ /5317 50 191 1401େଗାରି ପରଜୁଣି &ା ସକୁମନ ପରଜା LSL1382191

#ୀ /6318 66 191 1402ଫଲୁମତି ପରଜା &ା ଦଶରଥ ପରଜା LSL1373851

#ୀ /7319 41 191 1403ଜି. ସବିତା  &ା ଜି ଗରୁୁମତୀ LSL1374222

ପ ୁ /8320 45 191 1404ଜଗବ4ୁ ଗଉଡ ପି ରାମଚ��  ଗଉଡ LSL1381458

ପ ୁ /9321 57 191 1405ଦସରଥ ପରଜା ପି ବାସ ୁପରଜା OR/12/089/268434

#ୀ /10322 56 191 1406ରାମା ନାୟକ &ା ମାଳି ନାୟକ LSL1374438

#ୀ /11323 39 191 1407ମୀରା କମୁାରି ଦାସ &ା ବାଳକୃX ଦାସ ZUX0634725

ପ ୁ /11324 37 191 1408ଶିବ ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି ZUX0456830

#ୀ /11325 35 191 1409ମ]ୁା ମଦୁୁଲି &ା ଶିବ ମଦୁୁଲି ZUX0456939

#ୀ /11326 33 191 1410ତୁଳସା ମଦୁୁଲି ପି ପରଶ ୁମଦୁୁଲି ZUX0160135

#ୀ /11327 23 191 1411ଟିନା ନାୟକ ପି ବୀଣା ନାଇକ ZUX1164896

#ୀ /12328 44 191 1412ଋକଣୁୀ ଭୁମିଆ &ା ସଦନ ଭୁମିଆ ZUX0159962

#ୀ /12329 34 191 1413ପ�ତିମା ବିେଶାଇ &ା ମେହାନ ବିେଶାଇ ZUX0160127

#ୀ /13330 54 191 1414ସେରାଜିନୀ ମଦୁୁଲି &ା ଭୀମ ମଦୁୁଲି ZUX0160036

ପ ୁ /16331 44 191 1415ରାେଜଶ ରାଜୁ ପି ପି ବାଲାରାଜୁ ZUX0160077

#ୀ /17332 70 191 1416ବୃ�ା ଖିଲ &ା ଗ�ାଧର ଖିଲ LSL1374594

#ୀ /17333 43 191 1417ଦଉନା ଖିଲ &ା ଘାସି ଖିଲ LSL1374503

#ୀ /17334 40 191 1418ମଇନା ନାଇକ &ା ସାଧବ ନାଇକ LSL2385805

ପ ୁ /18335 50 191 1419ଘାସିରାମ ଖିଲ ପି ଗ�ାଧର ଖିଲ LSL1374495

ପ ୁ /18336 44 191 1420ଦୁଲ- ଭ ଖିଲ ପି ସନିଆ ଖିଲ ZUX0456541

ପ ୁ /18337 50 191 1421ସାଧବ ନାଇକ ପି ଲଛମନ ନାଇକ LSL2385839

ପ ୁ /19338 21 191 1422ଜୀ. ଗ*ୁା ପି ଜୀ. ଗରୁୁ ମତୂC ZUX1200872

ପ ୁ /19339 51 191 1423ରଘନୁାଥ କ4 ପି ଘାସି କ4 LSL1381466

#ୀ /19340 47 191 1424ରଜନୀ କ4 ପି ରଘନୁାଥ କ4 LSL1394329

#ୀ /19341 33 191 1425ପରୁୁଷତି କ4 ମା ରଜନି କ4 ZUX0159772

#ୀ /21342 65 191 1426ସମାରି େଗୗଡୁଣି &ା ଲQ େଗୗଡ LSL2385979

ପ ୁ /21343 32 191 1427ଜଗନ% ାଥ ଗଉଡ ପି ଜଟିଆ ଗଉଡ ZUX0634113

#ୀ /21344 35 191 1428କବିତା ନାଇକ ପି ରଘ ୁନାଇକ ZUX0159780

ପ ୁ /21345 23 191 1429ଡମ ୁପରଜା ପି ସକୁମନ ପ�ସାଦ ZUX1189216

ପ ୁ /22346 55 191 1430ସମନାଥ କିରସାନି ପି ଦିମକୁ ୁକିରସାନି LSL2386068

#ୀ /22347 50 191 1431ଉତରା କିରସାନି &ା େସାମନାଥ କିରସାନି LSL2386043

#ୀ /22348 33 191 1432ମଟାଇ କିରସାନି ପି େସାମନାଥ କିରସାନି LSL2386035

#ୀ /23349 34 191 1433ଲ?.ୀ ନାଇକ ପି ଭୀମ ନାଇକ ZUX0159798

#ୀ /24350 35 191 1434ଲ?.ୀ ନାଇକ &ା ତ�ିନାଥ ନାଇକ LSL2385995

#ୀ /24351 29 191 1435େଗୗରି ନାୟକ ପି ଭିମ ନାୟକ ZUX0779348

#ୀ /24352 27 191 1436ସଜୁାତା ନାୟକ ପି ଭିମ ନାୟକ ZUX0954347

#ୀ /25353 60 191 1437ସନୁୀ ମିଣିଆକା &ା ଡମ ୁ LSL2386175

ପ ୁ /26354 34 191 1438େତଜFର ବିେଶାଇ ପି ରାବଣା ବିେଶାଇ LSL2385813

ପ ୁ /26355 43 191 1439ରବି ମଦୁୁଲି ପି ପରଶ ୁମଦୁୁଲି ZUX0159939

#ୀ /27356 45 191 1440ହିରା ମଦୁୁଲି ପି ମନ ମଦୁୁଲି ZUX0159806

#ୀ /27357 41 191 1441ଲଖଣ ମଦୁୁଲି ମା ଗରୁୁବାରି ମଦୁୁଲି LSL2385821

#ୀ /27358 34 191 1442େଗୗରି ମଦୁୁଲି &ା ଲଖଣ ମଦୁୁଲି LSL2385797

#ୀ /27359 38 191 1443ଶସିୁଳା ନାୟକ &ା ଲ?.ଣ ନାୟକ ZUX0778936

#ୀ /28360 39 191 1444ସବିତା ଭୂମିଆଁ ପି ବୁଦୁରା ଭୂମିଆଁ ZUX0159954

6 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ'ଚନ ଅଧିକାରୀQ &ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /28361 39 191 1445ଲ?.ୀ ଜାନୀ &ା ବଳରାମ ଜାନୀ ZUX0159996

#ୀ /28362 37 191 1446ପାବ- ତୀ ମଦୁୁଲି ପି ହରି ମଦୁୁଲି ZUX0160044

ପ ୁ /28363 30 191 1447େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି ମା ରୁକମଣି ମଦୁୁଲି ZUX0456475

ପ ୁ /28364 54 191 1448ରାମ ସି�ରିବୀ ପି େବଦୖନାଥ ସି�ରିବୀ ZUX0159970

#ୀ /28365 46 191 1449କମଳା ସି�ରିବୀ &ା ରାମ ସି�ରିବୀ ZUX0159988

ପ ୁ /30366 33 191 1450କନୁା େଗୗଡ଼ ପି ଜଟିଆ େଗୗଡ଼ ZUX0160069

#ୀ /30367 29 191 1451ମିତୁଲା େଗୗଡ &ା ଜଗନ% ାଥ େଗୗଡ ZUX0634089

ପ ୁ /30368 33 191 1452ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ମନୁ ନାୟକ ZUX0160051

ପ ୁ /30369 33 191 1453ଈFର ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ ZUX0160010

#ୀ /30370 28 191 1454କସୁମୁ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ ZUX0634469

#ୀ /41371 22 191 1455ଲଳିତା ମାଳି ପି ଜଗନ% ାଥ ମାଳି ZUX1156009

ପ ୁ /999372 25 191 1456ବାବୁଲି ଭୁମିଆ ପି ମାଧବ ଭୁମିଆ ZUX1154624

ପ ୁ /999373 33 191 1457ମରୁଲୀ ଭୁମିଆ ପି ମାଧବ ଭୁମିଆ ZUX1154590

#ୀ /999374 29 191 1458ପsୁା ରାଣୀ ଦାଶ &ା ଶQର ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX1164508

ପ ୁ /999375 24 191 1459ଲ?.ଣ କ4 ପି ରଘନୁାଥ କ4 ZUX1154582

#ୀ /999376 25 191 1460କନିୁ କିସ'ନି ପି ସମନାଥ କିସ'ନି ZUX1187467

ପ ୁ /999377 36 191 1461ଶQର ପ�ସାଦ ମହାରଣା ପି କୀtC ମହାରଣା ZUX1165059

#ୀ /999378 39 191 1462ସିତା ମାଳି &ା େସାମନାଥ ମାଳି ZUX1200617

ପ ୁ /999379 22 191 1463କାସିନାଥ ମଦୁୁଲି ମା ଲ?.ୀ ମଦୁୁଲି ZUX1164938

ପ ୁ /999380 21 191 1464ବିନୁ ନାଇକ ପି ବୀନା ନାଇକ ZUX1200906

ପ ୁ /999381 33 191 1465ଦଶରଥି ନାୟକ ପି ମାଳି ନାୟକ ZUX1187400

ପ ୁ /999382 29 191 1466ସବୁାଷ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ ZUX1200807

#ୀ /999383 28 191 1467ପ�ତିମା ନାୟକ &ା ମ�ଳା ନାୟକ ZUX1156058

#ୀ /999384 27 191 1468ଇରାେଦଇ ନାୟକ &ା ସବୁାସ ନାୟକ ZUX1247097

ପ ୁ /999385 25 191 1469ଲି�ରାଜ ପUନାୟକ ପି ବଲ9 ଭ ନାରାୟଣ ପUନାୟକ ZUX1200575

ପ ୁ /999386 24 191 1470େଭାଲାନାଥ େପgିଆ ପି ଖଗ େପgିଆ ZUX1155746

ପ ୁ /999387 25 191 1471ରବି ପ�ଧାନ ପି ସନିଆ ପ�ଧାନ ZUX1155878

ପ ୁ /Gonganoga388 39 191 1472େଦବାସିସ ସାହୁ ମା କନୁୀ ZUX1367424

ପ ୁ /17389 19 191 1473ସଭୁମ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ବୃ4ାବନ ତ�ିପାଠୀ ZUX1385905

ପ ୁ /557390 19 191 1474େରାଶନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପ�ଶନ%  କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1400704

ପ ୁ /BIKRAM NA391 20 191 1475ଅଵିନାଶ ପାତ� ପି ରବି��  କମୁାର ପାତ� ZUX1401082

#ୀ /44392 18 191 1476େଶାଭା ସାହୁ - ସେୁରଶ କମୁାର ମହାପାତ�  ZUX1409226

#ୀ /1-2393 20 191 1477ପ�ଟି?ଯ୍ା ପଜୁାରୀ ପି କିେଶାର କମୁାର ପଜୁାରୀ ZUX1409242

#ୀ /1394 41 191 1478ସଜୁାତା କମୁାରୀ େଜନାସାମ1 &ା କପିେଲ��  ସିଂ�ନ. ଲାଲ ZUX1411578

#ୀ /1395 41 191 1479ସଜୁାତା କମୁାରୀ େଜନାସାମ1 &ା କପିେଲ��  ସିଂ�ନ. ଲାଲ ZUX1411693

#ୀ /1396 41 191 1480ସଜୁାତା କମୁାରୀ େଜନାସାମ1 &ା କପିେଲ��  ସିଂ�ନ. ଲାଲ ZUX1411719

#ୀ /1397 41 191 1481ସଜୁାତା କମୁାରୀ େଜନାସାମ1 &ା କପିେଲ��  ସିଂ�ନ. ଲାଲ ZUX1411735

#ୀ /1398 41 191 1482ସଜୁାତା କମୁାରୀ େଜନାସାମ1 &ା କପିେଲ��  ସିଂ�ନ. ଲାଲ ZUX1411750

ପ ୁ /3399 40 191 1483ସମ�ାଟ ଅଧିକାରୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଅଧିକାରୀ ZUX1411800

#ୀ /10400 20 191 1484ଅପ3' ମିଶ� ପି ନ�ୁ ସିଂଘା ପ�ସାଦ ମିଶ�ା ZUX1411867

ପ ୁ /1401 71 191 1485େଗା�ାଧର ସିଂହ ଲାଲ ପି କପିେଲ��  ସିଂ�ଲାଲ ZUX1411883

ପ ୁ /3402 69 191 1486ବିଜୟ କମୁାର ଅଧିକାରୀ ପି ବିନାୟକ ଅଧିକାରୀ ZUX1411990

ପ ୁ /28403 21 191 1487ଲକି େସ�ବC ପି ରାମ େସ�ବC ZUX1412238

ପ ୁ /45404 19 191 1488ଅେଶାକ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଗ*ୁ ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1412337

#ୀ /15405 25 191 1489ଶ�ୀ ପାଇକ &ା ସେୁର��  ପାଇକ ZUX1412709

#ୀ /18406 34 191 1490ଉମCଳା ମହା1ି &ା ଅନିଲ କମୁାର ଠାକରୁ ZUX1412717

#ୀ /38407 40 191 1491ଆରିଫା ବନା &ା ମହମu ଖାନ ZUX1412758

#ୀ /03408 18 191 1492େମାନିକା ଅଧିକାରୀ ପି ବିଜୟା କମୁାର ଅଧିକାରୀ ZUX1412824

#ୀ /02409 60 191 1493ରାେଜFରୀ ପ<ା &ା େଗାପାଳ କୃXା ପ<ା  ZUX1412972

ପ ୁ /49410 39 191 1494ଭାଗବତ ଷଡ�ୀ ପି ପ�ସନ% ା କମୁାର ଷଡ�ୀ ZUX1413046

#ୀ /01411 24 191 1495ସବୂାସୀନୀ ପାଣିଗ�ାହି ପି ରାNଜୀବନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1413210

#ୀ /03412 59 191 1496ଜେଗ%vିଯାରୀ ଅଧିକାରୀ &ା ବିଜୟା କମୁାର ଅଧିକାରୀ ZUX1413269

#ୀ /13413 19 191 1497ବବି ସିଂ ପି ଲଲନ ସିଂହ ZUX1420835

ପ ୁ /10414 20 191 1498ସୟଦ ଅମନ ପି ସୟଦ ରଫୀକ ZUX1420850

ପ ୁ /05415 19 191 1499ସମୀମ ଅନସାରୀ ପି ଅwଲୁ ଅନସାରୀ ZUX1420876

ପ ୁ /01416 24 191 1500ସଂଦୀପ ସାମ1ାରାୟ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାମଂତରାୟ ZUX1420892

ପ ୁ /01417 20 191 1501େସୗରଵ ସାମଂତାରାୟ ପି ପ�ଦୀପ ସାମଂତରାୟ ZUX1420918

ପ ୁ /10418 19 191 1502ଯସୁxୁହ୍ ଅନସାରୀ ପି ଅwଲୁ ଅନସାରୀ ZUX1420934

#ୀ /3419 32 191 1503ମିନତି ଅଧିକାରି &ା ସମ�ାଟ ଅଧିକାରି ZUX1423847

ପ ୁ /3420 20 191 1504ଆକାଶ କମୁାର ବିଂଧାଣୀ ବିଂଧାଣୀ ମା ସାଂତିଲତା ବିଂଧାଣୀ ZUX1424746

ପ ୁ /1421 20 191 1505ସିbାଥ- କର ପି େଦଵଦାଷ କର ZUX1424803

#ୀ /0422 21 192 497ଫରୀଦ େବଗମ &ା େସଖ ବସିର ZUX1360387

7 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ'ଚନ ଅଧିକାରୀQ &ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /PATHAN ST423 30 192 498ଆକବର ଖାନ ପି ସରବାଲ ଖାନ ZUX1362706

#ୀ /PATHAN ST424 29 192 499ଆସିୟା ବିବୀ &ା ଆକବର ଖାନ ZUX1362623

ପ ୁ /1425 30 192 500େଶଖ ଆକବର . ମା ସାଗି ବି . ZUX0369777

ପ ୁ /1426 39 192 501େଶଖ ବାସା ମା ସାଗି ବି ZUX0369793

ପ ୁ /1st floor427 35 192 502ସି ଏଚ କୃX ଚଂଦ�  େରyୀ ପି ସି ଏଚ ରାେମୟା େରyୀ ZUX1217397

#ୀ /2428 42 192 503ସମସାଦ େବଗN &ା ମହkଦ ନାଜିN ZUX0161125

ପ ୁ /2429 59 192 504ତ�ିନାଥ ପାଢୀ ପି ଶରତ ଚ��  ପାଢୀ ZUX0210237

#ୀ /2430 21 192 505େସୗମ�ା ରଥ ପି ନିର;ନ ରଥ ZUX1358761

#ୀ /3431 37 192 506ଖରୁୁସିଦା ବାେନା ପି େଶଖ ଉଜି LSL1456458

#ୀ /3432 25 192 507େସେହନାଜ ବାନୁ ମା ଇକବାଲ େଶଖ ZUX1078427

#ୀ /3433 67 192 508ଶକ1ୁଳା ଦାଶ &ା ବଳଭଦ�  ଦାଶ OR/12/089/270521

ପ ୁ /4434 39 192 509େଶଖ ହାଫିl ପି େଶଖଇ ଇମାମ LSL2643120

#ୀ /4435 32 192 510ଫରିଦା ଅରବିନ ବାେନା  ମା ଅମିନା ବିବି ZUX0291518

ପ ୁ /4436 55 192 511େଶଖ ଇମାମ . ପି େଶଖ ମନସରୁ . OR/12/089/270544

#ୀ /4437 50 192 512ଖତିଯା ବିବି . &ା େସଖ ଇମାମ . OR/12/089/270545

#ୀ /4438 28 192 513ମସୁକାh େବଗN &ା େଶଖ ସାବିର ZUX0701896

#ୀ /4439 33 192 514ମ=ୁରି େବଗN &ା ଫିରେଦାM ଖାh ZUX0291500

ପ ୁ /4440 37 192 515େଶଖ ସାବିର ପି େଶଖ ଇମାN LSL2643021

#ୀ /4441 54 192 516େପ�ମା;ଳୀ ସାହୁ &ା ଜଗନ% ାଥ ତ�ିପାଠୀ ZUX0487553

ପ ୁ /05442 63 192 517ମହkଦ ଅନୱର ପି ମହkଦ ହୁେସନ ZUX1274612

#ୀ /5443 36 192 518ନାଜମନୁନିଶା  ମା ଆମିନା ବିବି LSL2643088

#ୀ /5444 55 192 519ଆମିନା ବିବି . &ା ଏସ ଏନ ମହମଦ . OR/12/089/270546

#ୀ /5445 41 192 520ସଇଦାନି ବାନୁ . ପି ଏସ ଏନ ମହମଦ . OR/12/089/270547

ପ ୁ /5446 63 192 521ମହkଦ ଅନୱର ପି ମହkଦ ଅନୱର ZUX1306034

#ୀ /5447 38 192 522େଜେହରା ବାେନା ମା ଆମିନା ବିବି LSL2643070

#ୀ /5448 30 192 523ରଶୀଦ େବଗମୁ &ା ସାଏଦ ତାହିର ଅଳି ZUX1358779

#ୀ /6449 62 192 524ଫାତିମା ବିବି . &ା ମହମଦ େବଗ . OR/12/089/270558

ପ ୁ /6450 42 192 525େଗୗସ େବଗ ପି ମହମଦ େବଗ OR/12/089/270560

#ୀ /7451 45 192 526ରଶିଦା େବଗମ . &ା େଶଶ କୟୁମ . OR/12/089/270563

#ୀ /7452 31 192 527େରାଜୀ ବାନୁ ପି େଶଖ କୟୁମ ZUX0779967

ପ ୁ /8453 38 192 528ସୟଦ େଗୗସ ମା ଜୁେବଦା େବଗମ LSL1374099

#ୀ /9454 41 192 529ହଲିମା ବିବି &ା େଶj ଇସମାଇ^ ZUX0954917

ପ ୁ /9455 47 192 530ବସିର ଖାh ପି ଗଫରୁ ଖାh ZUX0954644

ପ ୁ /9456 25 192 531େସଖ ସାରିଫ ପି େଶଖ ଇସମାଇଲ ZUX0954925

ପ ୁ /10457 28 192 532ଇମ�ାନ ଖାh ପି ବସୀ ଖାନ ଟାକ� ୀ ZUX0161315

#ୀ /10458 64 192 533ଅମ9 ୁ ବିବି &ା ବାଜି ଖz ZUX0161034

#ୀ /11459 28 192 534ଆେବଦା େବଗN ପି େସ{. ଇବ� ାହିN ZUX0640904

#ୀ /11460 25 192 535ରସିଦା େବଗମ &ା ସାୟଦ ତାହିର ଅଲ9 ୀ ZUX1173491

ପ ୁ /11461 24 192 536େଶj କଲୀମ ପି େଶj ଇବ� ାହିମ ZUX1195809

#ୀ /11462 36 192 537ମେହFରୀ ନାୟକ &ା ରାଜୁ ନାୟକ ZUX0528372

ପ ୁ /11463 26 192 538ଅେଶାକ ପଜୁାରୀ ମା ସନୁା ପଜୁାରୀ ZUX1069954

ପ ୁ /12464 55 192 539ସେୁର��ନାଥ ଦାସ ପି କୃX ଦାସ OR/12/089/270574

#ୀ /12465 48 192 540ସରୁଯନି ଦାସ &ା ସେୁର��ନାଥ ଦାସ OR/12/089/270575

ପ ୁ /12466 35 192 541ମୃତ;ୟ ଦାସ ପି ସେୁର��ନାଥ ଦାସ LSL2649549

#ୀ /12467 29 192 542େମାନାଲିସା ଦାଶ ପି ସେୁର��ନାଥ ଦାଶ ZUX0457499

#ୀ /12468 39 192 543ପଦ. ିନି ମାଝି &ା ପରୁୁେଷାତମ ମାଝି LSL1470574

ପ ୁ /12469 56 192 544ରାମନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନିମାଇଂ ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0660506

#ୀ /12470 75 192 545ଦୁତିମଣି ସାହୁ &ା ପ3ୂ-ଚ��  ସାହୁ LSL1456466

#ୀ /12471 46 192 546ସର&ତୀ ସାହୁ ମା ଦୁତିମଣି ସାହୁ LSL1456482

ପ ୁ /12472 42 192 547ଭବାନୀ ଶQର ସାହୁ ମା ଦୁତିମଣି ସାହୁ LSL1456490

ପ ୁ /13473 44 192 548ଶବି ପ�ସାଦ ସାହୁ ମା ଦୁତିମଣି ସାହୁ LSL1456474

#ୀ /14474 59 192 549ଚ�� ମା ନାୟକ &ା ପରମାନ� ନାୟକ ZUX0640698

#ୀ /14475 33 192 550େରଖା ନାୟକ &ା ସଯୂ�- ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0161117

ପ ୁ /15476 46 192 551େଶj ଅଲି ହୁେସନ ପି େଶj ଇସମାୟୀଲି ହୁେସନ LSL1414911

ପ ୁ /16477 55 192 552େଶଖ ଅମିର . ପି େଶଖ ଆକବର . ZUX0937342

#ୀ /16478 45 192 553ଇସରତ େବଗମ . &ା େଶଖ . OR/12/089/270585

#ୀ /16479 35 192 554ଫାତିମା େବଗମ &ା େଶj ଅଜିM ZUX0779959

ପ ୁ /17480 65 192 555ରହିମା ଖାତୁନ . ପି େଶଖ ମଦିନା . OR/12/089/270588

ପ ୁ /17481 43 192 556େଶଖ ସମଦ . ପି େଶଖ ମଦିନା . OR/12/089/270589

ପ ୁ /18482 35 192 557େଶj ଗଲୁାମ ରସଲୁ ପି େଶj ଖଲି^ ZUX0660514

ପ ୁ /18483 62 192 558େସଖ ଖାଲିଲ . ପି େସଖ ମାଦିନା . LSL1414812

#ୀ /18484 43 192 559ହବିବୁନନିଶା େବଗମ . &ା େଶଖ ଖଲିଲ . OR/12/089/270587

8 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ'ଚନ ଅଧିକାରୀQ &ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /18485 25 192 560ନଗମା ସଲୁତାନା &ା େଶଖ ଗଲୁାମ ରସଲୁ ZUX1146851

#ୀ /19486 50 192 561ସକିନା ବାନ . &ା ରମଜାନ ଅଲି . OR/12/089/270594

ପ ୁ /19487 57 192 562ରମଯାନ ଅଲି ପି ଅରବ ଅଲି OR/12/089/270593

#ୀ /20488 42 192 563ସାେହଦା େବଗମ &ା ସୟଦ ଉଷମାନ LSL2643310

ପ ୁ /20489 61 192 564ସୟଦ ସିକ�ର . ପି ସୟଦ ଭମର . OR/12/089/270600

#ୀ /20490 50 192 565ଅମିର ବିବି . &ା ସୟଦ ସିକ�ର . OR/12/089/270601

ପ ୁ /20491 40 192 566ସୟଦ ଉସମାନ . ପି ସୟଦ ସିକ�ର . OR/12/089/270602

ପ ୁ /20492 38 192 567ସୟଦ ମ]ୁାର . ପି ସୟଦ ସିକ�ର . OR/12/089/270603

ପ ୁ /22493 34 192 568ସୟଦ ଜାଫର ପି ସୟଦ ୱାହିଦ ZUX0660522

#ୀ /23494 60 192 569ସାଗି ବି &ା େଶଖ ଅବଦୁଲ ମାଲିକ ZUX0369769

#ୀ /23495 35 192 570େଜହରା ବି ମା ସାଗି ବି ZUX0369785

ପ ୁ /23496 41 192 571େସଖ ମାହୂଲ ପି େସଖ ହୁସନ ZUX1355189

#ୀ /24497 42 192 572ଯିଇବୁନ ନୀଶା . &ା େଶଖ ସତାର . OR/12/089/270610

ପ ୁ /24498 27 192 573େଶj ବାସିର ପି େଶj ସାତାର ZUX0701920

#ୀ /24499 28 192 574େସାନିୟା େବଗମ ପି େଶଖେସର ଅଲ9 ି ରିଜୱୀ ZUX0779876

ପ ୁ /24500 31 192 575େଶଖ ବାଖର ଅଲ9 ି ରିଜୱୀ ପି େଶଖ ସତାର . ZUX0369629

ପ ୁ /24501 31 192 576େଶଖ ସିରାଜ ରିଜୱି ପି େଶଖ ସତାର . ZUX0369637

ପ ୁ /24502 53 192 577ଏସ େକ ସtାର ପି େଶଖ େମୗଲା . OR/12/089/270609

#ୀ /25503 52 192 578ଖମରୁନ ନିସା େବଗମ . &ା େଶଖ ବାଜି . ZUX0937359

ପ ୁ /25504 40 192 579େଶଖ ଲାଲୁ . ପି େଶଖ ବାଜି . OR/12/089/270613

ପ ୁ /25505 37 192 580େଶj. ସାବିର ପି େଶଖ ବାଜି LSL1456722

#ୀ /26506 70 192 581ଫାତିମା ବିବି . &ା େଛାଟୁ . OR/12/089/270616

#ୀ /26507 40 192 582ଆଇସ ୁେବଗମ . &ା ମମୁତାଜ ଅଲି . OR/12/089/270618

ପ ୁ /26508 24 192 583େଶj ହାପିl ଅଲ9 ି ପି େଶj ମମୁତାl ଅଲ9 ି ZUX0955088

#ୀ /26509 31 192 584ସାଇରା ବାନୁ ମା ଆଇସ ୁେବଗN ZUX0701870

ପ ୁ /26510 29 192 585େସj ବସିର ଅଲ9 ୀ ପି େଶj ମମୁତାଜ ଅଲ9 ୀ ZUX0457887

#ୀ /26511 37 192 586ନୁରି େବଗN &ା ସାୟଦ ସାଫିର ହୁେସନ LSL1456573

ପ ୁ /27512 47 192 587େସଖ ଫକିରୁ . ପି େସଖ କରିମ . OR/12/089/270621

#ୀ /27513 40 192 588େରହାନା େବଗମ . &ା େସଖ ଫକିରୁ . OR/12/089/270622

#ୀ /27514 24 192 589ଖଶୁବୁୁ ନିଶା ପି ହବି| ଖାh ZUX0955039

#ୀ /28515 47 192 590ସାକିରା େବଗମ &ା ସ{ ଜଲି^ LSL1382464

ପ ୁ /28516 40 192 591େଶଖ ସିକ�ର ପି େଶଖ ଖାୟମ LSL1381847

#ୀ /28517 32 192 592ବି େମାହିନୀ କମୁାରୀ ପି ବି ସଯୂ�-ନାରାୟଣ ZUX0160648

ପ ୁ /28518 51 192 593େସଖ ଜାଲିଲ . ପି େସଖ କରିମ . OR/12/089/270629

#ୀ /28519 35 192 594େରଶମା େବଗN &ା େଶଖ ସିକ�ର ZUX0457614

ପ ୁ /28520 27 192 595େସକ ହାୟାଜ ପି େସକ ଜାଲିଲ ZUX0673327

ପ ୁ /28521 25 192 596େଶଖ ଇଜାl ପି େଶଖ ଜାଲିଲ ZUX0955096

#ୀ /29522 75 192 597ରହିମନୁ ବିବି . &ା େସଖ ଅହମଦ . OR/12/089/271041

ପ ୁ /29523 45 192 598େସଖ ମ=ୁାକ . ପି େସଖ ଅହମଦ . OR/12/089/271036

ପ ୁ /30524 40 192 599େଶj ଜିଲାନି ପି େଶj ଜାନୁ LSL1456516

ପ ୁ /31525 42 192 600େଶଖ ଆଲି ପି େଶଖ ଜାନୁ LSL1374636

ପ ୁ /31526 39 192 601େଶଖ କବିର ପି େଶଖ ଜାନୁ LSL1373786

#ୀ /31527 27 192 602ରୁକସାନା ବିବି &ା େଶj କବିର ZUX0640821

ପ ୁ /32528 39 192 603ଏସ.େକ. ଇସମାଇଲା ପି ଏସ େକ େମୗଳା  LSL1470434

ପ ୁ /32529 45 192 604େଶଖ ବାବଜି . ପି ମଉଲା . OR/12/089/270647

ପ ୁ /32530 42 192 605େଶଖ ଚା� ବାସା ପି େଶଖ େମୗଲା େମୗଲା LSL1470400

#ୀ /32531 29 192 606ବିବୁଲୁ େବଗN &ା ଏସ.େକ. ଇସମାଇଲ ZUX0640870

ପ ୁ /32532 31 192 607ଆମିର ଖାନ ପି କାମାଲ ଖାନ ZUX0868398

ପ ୁ /34533 40 192 608ମହkଦ ରସିଦ ପି ମହkଦ ଗଫର ZUX0161224

#ୀ /34534 37 192 609ବିବିଜାନ େବଗମ &ା ସାଜନ ଖାh ZUX0161216

ପ ୁ /34535 44 192 610ଜାହା�ୀର ଖାନ ପି ବାଜି ଖାନ LSL1382456

ପ ୁ /34536 65 192 611ଇବ� ାହିମ େବଗ ପି ହାଇଦର େବଗ OR/12/089/270660

ପ ୁ /34537 43 192 612ଶାହାଯହାନ ଖାନ ପି ବାଜି ଖାନ OR/12/089/270658

ପ ୁ /34538 43 192 613ଏମ.ଡି. ଆNଜାଦ ଖାନ ପି ବାଜୀ ଖାନ LSL1470418

ପ ୁ /34539 27 192 614ମହkଦ ସଲିମ ଖାନ ପି ମହkଦ ଅଲିମ ଖାନ ZUX0779868

#ୀ /35540 55 192 615ଜୁେଲଖା େବଗମ . &ା ଇବ� ାହିମ . OR/12/089/270661

#ୀ /35541 41 192 616ଅୟଶା େବଗମ . &ା ନୁର େବ} OR/12/089/270663

ପ ୁ /35542 43 192 617ନୁର େବଗ ପି ଇବ� ାହିମ େବଗ OR/12/089/270662

#ୀ /35543 31 192 618ନୁରୁନୀଶା େବଗମ &ା ଏମ. ଡି ଅଲିମ ZUX0779975

ପ ୁ /35544 22 192 619ଅwଲୁ ରିଆ~ ପି ଅwଲୁ ବାରୀ ZUX1163567

ପ ୁ /35545 24 192 620ଅବଦୁଲ ସେମଦ ପି ଅବଦୁଲ ବାରୀ ZUX0954719

ପ ୁ /36546 63 192 621ସଭୁାଷ ପ<ା ପି େଗାପସ�ୁର ପ<ା OR/12/089/270669
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#ୀ /36547 62 192 622ବସ1 ପ<ା &ା ସରଳସ�ୁର ପ<ା OR/12/089/270665

#ୀ /36548 53 192 623ନଳିନୀ ପ<ା &ା ସେୁରଶଚ��  ପ<ା OR/12/089/270673

ପ ୁ /36549 52 192 624ସତ�ନାରାୟଣ ପ<ା ପି େଗାପସ�ୁର ପ<ା OR/12/089/270674

ପ ୁ /36550 50 192 625ଦୂଗ' ପ�ସାଦ ପ<ା ପି ସରଳ ସ�ୁର ପ<ା ZUX0347724

#ୀ /36551 48 192 626ସବିତା ପ<ା &ା ସଭୁାଷ ପ<ା OR/12/089/270670

#ୀ /36552 46 192 627ରିମି ପ<ା &ା ପ�ଶା1 କମୁାର ପ<ା ZUX0161240

ପ ୁ /36553 41 192 628ପ�ସା1କମୁାର ପ<ା ପି ସରଳସ�ୁର ପ<ା OR/12/089/270667

ପ ୁ /36554 33 192 629ସତୀଶ କମୁାର ପ<ା ପି ସବୁାସ ଚ��  ପ<ା ZUX0160655

#ୀ /36555 32 192 630ଅନୁଶ. ିତା ପ<ା ପି ସେୁରଶ ଚ��  ପ<ା ZUX0160663

#ୀ /36556 27 192 631ଅQିତା ପ<ା ପି ସେୁରଶ ଚ��  ପ<ା ZUX0779652

#ୀ /37557 45 192 632ଅମିନା େବଗମ &ା େସଖ ଅନୱାର LSL1514579

ପ ୁ /37558 50 192 633ଫିଦା ହୁେସନ . ପି େସଖ କରିମ . LSL2643104

#ୀ /37559 45 192 634ତାରା େବଗମ . &ା ଫିଦା ହୁେସନ . ZUX0682260

ପ ୁ /37560 29 192 635େସj େହମu ପି େସj ଅନୱର ZUX0954966

ପ ୁ /37561 37 192 636େସj ୟାସିh ପି େସj ଅନୱର ZUX0347203

ପ ୁ /39562 59 192 637େଶଖ ଖାଦର ବାବା ପି େଶଖ ମିହା ସାେଲକ LSL1505072

#ୀ /39563 33 192 638ସାେବରା େବଗN &ା େସj ୟାସିh ZUX0702183

ପ ୁ /39564 26 192 639କାହ% ୁ  େଦାରା ପି ଗେଣFର େଦାରା ZUX0701987

ପ ୁ /40565 63 192 640ମହମଦ ଅକରମ . ପି ମହମଦ ହୁେସନ . OR/12/089/270699

#ୀ /40566 60 192 641ତାେହରା ବିବି . &ା ଏମ ଜି ଆକରାମ . LSL1414861

ପ ୁ /40567 45 192 642ମହମଦ ରମଜାନୀ . ପି ମହମଦ ଆକ�ମ . LSL1414887

#ୀ /40568 35 192 643ସବl ପରି &ା ମହkଦ ରାମଜାନ ZUX0291542

#ୀ /40569 31 192 644ସାବିତ�ୀ େପଟିଆ ପି ମାନସିଂ େପଟିଆ ZUX0394932

ପ ୁ /41570 39 192 645ଅସ େମାହମଦ ପି ଚା� ମହkଦ ZUX0457523

#ୀ /41571 27 192 646େରଶମା େବଗମ &ା ମହkଦ ଫିେରାଜ ZUX1254960

#ୀ /41572 34 192 647ରେହମ ୁତୁନିଶା େବେଗମ ମା ଏମ ଡି କାଶିମ LSL2643674

#ୀ /41573 40 192 648ସାବନା େବଗମ ପି ମହkଦ ହାଫିଜ LSL1456524

#ୀ /41574 52 192 649େଜନୖବ ବିବି &ା ମହମu ଷଫି OR/12/089/270695

#ୀ /41575 31 192 650ପରବିନ ବିବି &ା ମହkଦ ରୁ=ମ ZUX0641217

ପ ୁ /41576 30 192 651େଶଖ ବସିର ଉଦିh ଏହku ପି େଶj ମନୁ% ା ZUX0457580

ପ ୁ /41577 40 192 652େମାହkଦ ଫିେରାଜ ପି ମହkଦ ସଫି ZUX0641225

ପ ୁ /41578 42 192 653ମହkଦ କାସିM ପି ମହkଦ ସଫି LSL2643682

ପ ୁ /41579 41 192 654ମହkଦ ରୁ=ମ ପି ମହkଦ ସଫି LSL1456532

ପ ୁ /41580 60 192 655ମହମu ଷାଫି ପି ମହମଦ ହୁେସନ . OR/12/089/270694

#ୀ /42581 45 192 656ମରିୟମ ଖାତୁନ . &ା ମହମଦ ଅନୱାର . ZUX0682278

ପ ୁ /43582 54 192 657ମହkଦ ମଜିତ . ପି ମହkଦ ହସନ . LSL1414846

ପ ୁ /43583 42 192 658ମହମଦ ଇଦରିସ . ପି ହୁେସନ . OR/12/089/270700

#ୀ /43584 42 192 659ହସିନା ବିବି ... &ା ମହମu ୱାହାବ LSL1414853

#ୀ /43585 27 192 660ସବିନା ବିବି &ା ଏମ. ଡି. କଲାମ ZUX0779645

ପ ୁ /43586 26 192 661େଶଖ ଗଲୁାମ ପି ମହkଦ ମଜିତ ZUX0779884

ପ ୁ /43587 53 192 662ମହkଦ ୱାହାବ ପି ମହkଦ ହୁେସନ OR/12/089/271242

#ୀ /45588 53 192 663ନଗିନା େବଗମ &ା ଆବଦୁଲ ରାହିN ଖାନ LSL1381631

ପ ୁ /45589 42 192 664େଶଖ ହୁେସନ ପି େଶଖ ଅମାନୁଲାହ LSL1414903

#ୀ /45590 36 192 665ସମସନୁ ବାେନା ପି ଅବଦୁଲ ଖାଦର LSL2643377

#ୀ /45591 39 192 666ଗଲୁସନା େବଗN &ା େଶଖ ସଲୁତାନ LSL2643385

#ୀ /45592 39 192 667ନାସିମନିୁଶା େବଗN &ା ସୟଦ ଫଜଲୁର ରହମାନ OR/12/089/270704

ପ ୁ /45593 42 192 668ଅନବର ଖାନ ପି କମଲ ଖାନ ZUX1070093

#ୀ /45594 35 192 669ଆପ େରଜ ଖାତୁନ &ା ଏସ ହୁେସନ ଖାତୁନ ZUX0160689

ପ ୁ /45595 42 192 670େଶଖ ସଲୁତାନ ମା କରୁସିଦା େବଗN LSL2647576

ପ ୁ /45596 57 192 671ଜଗନ% ାଥ ତ�ିପାଠୀ ପି େଗାବି� ଚ��  ତ�ିପାଠୀ ZUX0210229

#ୀ /46597 53 192 672ହଶନିା େବଗମ &ା ଗଫାର ଖାନ OR/12/089/270714

#ୀ /46598 39 192 673ପରଭିh ବାନୁ ... &ା ଆକବର ଖz ... LSL1381607

#ୀ /46599 28 192 674ନିଲୁେଫାର େବଗN ପି ଗାଫZ ଖାh ZUX0640813

ପ ୁ /46600 55 192 675ଗାଫାZ ଖାନ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ ଖାନ OR/12/089/270713

ପ ୁ /46601 39 192 676ମହkଦ ଖାh ପି ଗଫୁାର ଖାh LSL1456557

ପ ୁ /46602 28 192 677ହରିM ଖାh ପି ଗାଫାZ ଖାh ZUX0641456

#ୀ /47603 42 192 678ଖାମୃନ% ିଶା ଖାନମ &ା ଆରସଦ ଖାh LSL1381656

#ୀ /47604 45 192 679ନୁରଜାହାh େବଗମ ... &ା ଅହମଦ ଖାନ ... LSL1381664

#ୀ /47605 41 192 680ଅଫେରାଜ େବଗମ &ା ହବି| େବଗ OR/12/089/270719

#ୀ /47606 31 192 681ନୟନ େଜ�ାତି ଦାସ ପି ବିକ�ମ କମୁାର ଦାସ ZUX0660571

ପ ୁ /47607 72 192 682ଇବ� ାହିମ ଖାନ ପି ଆଜମ ଖାନ OR/12/089/270717

ପ ୁ /47608 53 192 683ଆହମଦ ଆଲ9 ୀ ଖାନ ପି ଇବ� ାହିମ ଖାନ ZUX1342641
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ପ ୁ /47609 50 192 684ଅରଷଦ ଖାନ ପି ଇବ� ାହିମ ଖାନ OR/12/089/270722

ପ ୁ /47610 44 192 685ଅସଲମ ଅଲ9 ି  ଖାନ ପି ଇବ� ାହିମ ଖାନ LSL1381672

ପ ୁ /47611 23 192 686ନଦୀମ ଖାନ ପି ଆହkଦ ଖାନ ZUX1023472

#ୀ /47612 37 192 687ରୁକସାନା ଖାନମ &ା ଅସଲମ ଅଲି ଖାନ ZUX0868406

#ୀ /47613 27 192 688େହନା ଖାନମ ପି ଅଶ�ାx ଖାନ ZUX0640763

#ୀ /47614 22 192 689ନାମୀରା ଖାନମ ପି ଆହମଦ ଖାନ ZUX1163682

ପ ୁ /47615 44 192 690ଚ�� େଶଖର ନାୟକ ପି େଦତୖାରୀ ନାୟକ ZUX0641050

#ୀ /48616 76 192 691ଅମିନା େବଗମ . &ା ମଦିନା େବଗ . OR/12/089/270723

ପ ୁ /48617 52 192 692ୟୁନୁସ େବଗ ପି ମଦିନା େବଗ OR/12/089/270724

#ୀ /48618 50 192 693ଜିନତ େବଗ &ା ୟୁନୁସ େବଗ OR/12/089/270725

ପ ୁ /48619 38 192 694ସନାଉଲାହ େବଗ ପି ମଦିନ େବଗ OR/12/089/270727

#ୀ /48620 25 192 695ନାଜିବା ଖାତୁନ ପି ୟୁନିM େବଗ ZUX0779934

#ୀ /48621 21 192 696ହାବିବା ଖାତୁନ ପି ୟୁନିସ ସା1ା ZUX1074103

ପ ୁ /49622 55 192 697ଅଷରଫ ଅଲ9 ି  ଖାh ପି ଇବ� ାହିN ଖାh ZUX0702134

ପ ୁ /49623 24 192 698ମବିୁନ ଖାନ ପି ଅଶରଫ ଖାନ ZUX1069889

#ୀ /49624 82 192 699େଗୗସିଆ ସଲୁଯାନ &ା ଅଶରଫ ଅଲି ଖାନ ZUX0868380

#ୀ /50625 48 192 700ଦିଲାରା େବଗମ . &ା େସଖଅସରଫ ଅଲି . OR/12/089/270732

ପ ୁ /50626 26 192 701ଏN ଡି ସବୁାସିର ଆଲN େବ} ପି ୟୁନୁM େବ} ZUX0702167

ପ ୁ /50627 32 192 702ସନୁୀଲ ମହା1ି ପି ଲ?.ୀକା1 ମହା1ି ZUX0160697

ପ ୁ /51628 57 192 703ସାୟଦ ନୁର ହସନ ପି ସାୟଦ ସେଲଜା ZUX0291567

#ୀ /51629 48 192 704ନସୀମା ବାନୁ &ା ସୟଦ ନୁର ହସନ ZUX0660605

#ୀ /51630 55 192 705ଲତିଫା େବଗମ . &ା େଶଖ ଅବୁବକର . OR/12/089/270744

ପ ୁ /51631 69 192 706ଏN ଆବୁ ବକର ପି ସମୁା . ZUX1256254

#ୀ /51632 32 192 707ଫାରିଦା ବାନୁ &ା ଆବୁ ବକର ZUX0954834

#ୀ /51633 22 192 708ଜୁେଲଖା େବଗମ &ା ଏମ�ାନ ଖାନ ZUX1163583

#ୀ /51634 29 192 709ଆସିୟା ବିବି ପି ବାଦଲ ଖାh ZUX0954677

#ୀ /51635 36 192 710ଦେନଇ େଗୗଡ &ା ସେୁର��  େଗୗଡ ZUX0394957

ପ ୁ /51636 44 192 711ମହku ହାକିN ପି ମହku ଆବୁବେକର . LSL2643450

ପ ୁ /51637 28 192 712ମହkଦ ଜାଫର ପି ମହkଦ ନୁର ହାସh ZUX0458117

ପ ୁ /51638 32 192 713ଇମ�ାନ ଖାh ପି ୟାସିh ଖାh ZUX0161158

ପ ୁ /51639 28 192 714ଆକବର ଖାh ପି ସବ- ଲ ଖାh ZUX0954693

ପ ୁ /51640 32 192 715େସj ନାସିZ ପି େସj ଫାରୁ{୍ ZUX0457879

ପ ୁ /51641 28 192 716ମହkଦ ସାଦି{ ପି ମହkଦ ନୁର ହାସh ZUX0458125

ପ ୁ /52642 58 192 717ଆଯାଦ ଅଲ9 ି . ପି ଅନୱାର ହୁେସନ . ZUX1256288

#ୀ /52643 46 192 718ହସିନା େବଗମ &ା ସୟଦ ଆଯାଦ ଅଲି . OR/12/089/270749

#ୀ /52644 33 192 719ସରେମଲି େବଗମ &ା ସଦୁାମ ହୁେସନ ZUX0884189

ପ ୁ /52645 31 192 720ସା�ମ ହୂେସନୖ ପି ମହkଦ ଅନୱାର ZUX0884197

ପ ୁ /53646 46 192 721ମନଶରୁା େବଗମ . ପି ବସିର ଅହମଦ . OR/12/089/270347

#ୀ /53647 39 192 722ୱାହିଦା େବଗମ . ପି ଏହkଦ ଅଲ9 ୀ ZUX0829770

#ୀ /53648 81 192 723ବାନୁ ବିବି &ା ବସିର ଅହkଦ ZUX1255132

ପ ୁ /54649 40 192 724ରଶନ ଅଲ9 ି ପି ସଏଦ ଉସମାନ ଅଲ9 ି LSL1394170

ପ ୁ /54650 60 192 725ସୟଦା ଉସମାନ ଅଲି . ପି ମହkଦ ତଓକଈ . OR/12/089/270759

#ୀ /54651 55 192 726େଜେହରା ବିବି . &ା ସୟଦ ଉସମାନ ଅଲି . OR/12/089/270760

ପ ୁ /54652 45 192 727ସୟଦ ଗଲୁଜାର ଅଲ9 ି ପି ସୟଦ ଉସମାନ ଅଲ9 ି LSL1394220

ପ ୁ /54653 39 192 728ସଏଦ ସଉକତ ଅଲି ପି ସାଏଦ ଉସମାନ ଅଲି LSL1427715

#ୀ /54654 26 192 729ସାଇନା ବାନ &ା େରାଶନ ଅଲୀ ZUX1166305

#ୀ /54655 38 192 730େସେହନାଜ େବଗମ &ା ଗଲୁଜାର ଅଲ9 ୀ LSL1394154

#ୀ /55656 65 192 731ସଉଦାନି ବିବି . &ା େଶଖ ହୁେସନ . OR/12/089/270763

#ୀ /56657 45 192 732େରେହନା େବଗମ &ା େଶଖ ସବୁାh LSL1414952

#ୀ /56658 39 192 733ସାଇନା େବଗମ &ା ସାଏଦ ପିରଅଲି LSL2643138

#ୀ /56659 38 192 734କାରିମା ବିବି ପି େଶଖ ହସନ LSL1414945

ପ ୁ /56660 80 192 735ସୟଦ ମିର . ପି ଉସମାନ ଅଲି . OR/12/089/270752

ପ ୁ /56661 38 192 736େସଖ ଲତିଫା . ପି ହସନ . ZUX0937367

ପ ୁ /56662 50 192 737ସୟଦ ପିର ଅଲି ପି ସୟଦ ମିର OR/12/089/270755

ପ ୁ /56663 24 192 738େଶଖ ଅମୀର ପି େଶj ଲତି� ZUX0954594

#ୀ /56664 42 192 739ବରବିନ ବାେନା &ା େଶଖ ଲତିଫ ZUX0779801

#ୀ /56665 50 192 740ସଲମା େବଗମ &ା ସୟିଦ ମହkଦ ZUX1237536

ପ ୁ /56666 60 192 741ସାେୟଦ ମହkଦ ପି ସାୟu ମିZ LSL1394246

#ୀ /57667 50 192 742ବସ1 ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ OR/12/089/270452

#ୀ /58668 68 192 743ମିରା ବିବି . &ା ସାଏଦ ହୁେସନ . OR/12/089/270463

ପ ୁ /59669 55 192 744ଏସ େକ ଇବ� ାହୀମ . ପି କାରିମ . OR/12/089/270466

ପ ୁ /59670 31 192 745େଶj ଗଲୁାN ପି େଶj ଇବ� ାହିମ ZUX0641480
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ପ ୁ /60671 58 192 746ସାୟଦ ଅବଦୁଲ ରହିମାନ . ପି ସାୟଦ ହୁେସନ . LSL1373810

#ୀ /60672 48 192 747ମାଯାହାରା ବିବି . &ା ସାଏଦ ଆବଦୁଲ . OR/12/089/270465

#ୀ /61673 53 192 748ତାହାରା େବଗମ . &ା ଏସ ଏମ ହୁେସନ . OR/12/089/270471

#ୀ /61674 31 192 749ଜରିନା େବଗN &ା େସ{ ଇସମାଇ^ ZUX0640706

ପ ୁ /62675 51 192 750ଗଲୁାମ ଅଜଗର ଅଲ9 ୀ ମା ସକିନା ଜାh ZUX0487629

#ୀ /62676 58 192 751ସାେହଦା େବଗମ . &ା ଅହମଦ ହୁେସନ . OR/12/089/270473

ପ ୁ /62677 26 192 752କାଜିN ଅଲ9 ି ପି ଗଲୁାମ ଅଜଗର ଅଲ9 ି ZUX0701888

#ୀ /62678 44 192 753ସାୟଦା େବଗN &ା ଗଲୁାମ ଅଜଗର ଅଲ9 ୀ ZUX0458299

#ୀ /62679 36 192 754ବତୁଲ େବଗମ &ା ସାୟଦ ସାବିର ହୁେସନ ZUX0641308

ପ ୁ /62680 25 192 755ମିର ହାଜି ହାେସନ ପି ମିର ଗଲୁାମ ଅଜଗର ଅଲ9 ୀ ZUX0954701

ପ ୁ /62681 43 192 756ସାୟଦ ସାବିର ହୁେସନ ପି ସାୟଦ ଆହମଦ ହୁେସନ LSL1394113

ପ ୁ /62682 38 192 757ସାୟଦ ସାଫିର ହୁେସh ପି ସାୟଦ ନବି ହୁେସନ ZUX0369694

ପ ୁ /63683 51 192 758ଚୁଲାହି ସିଂ ପି ରାମ ଲ?.ଣ ସିଂ ZUX0395004

ପ ୁ /63684 56 192 759େଶୈଳ��  ପ<ା ପି ଶିବା�� ି ପ<ା OR/12/089/270479

#ୀ /63685 44 192 760ଗିତା;ଳି ପ<ା &ା େଶୈଳ��  ପ<ା OR/12/089/271216

#ୀ /63686 44 192 761ସପୁ�ଭା ବାଳା ପ<ା ପି ଶିବା�� ି ପ<ା OR/12/089/270482

ପ ୁ /63687 31 192 762ଶଶାQ େଶଖର ପ<ା ପି େଶୈଳ��  ପ<ା ZUX0641431

#ୀ /63688 26 192 763ସାଇ ସବିତା ପ<ା - େଶୈଳ��  ପ<ା ZUX0779504

ପ ୁ /64689 44 192 764ସଧୁୀZ କମୁାର େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା OR/12/089/270500

#ୀ /65690 70 192 765େଦମୖୟ1ି ବିେଶାଇ &ା ଭଗବାନ ବିେଶାଇ OR/12/089/270492

ପ ୁ /65691 52 192 766ଗ�ାଧର ବିେଶାଇ ପି ଭଗବାନ ବିେଶାଇ ZUX0160739

ପ ୁ /66692 32 192 767ଇକବାଲ ଖାh ପି ରାହିN ଖାh ZUX0458265

ପ ୁ /66693 39 192 768ନେର��  ନାୟକ ପି ଗରା ନାୟକ OR/12/089/270489

ପ ୁ /66694 39 192 769ଅ;ନା ନାୟକ ପି ଗରା ନାୟକ OR/12/089/270490

#ୀ /67695 55 192 770ରାମଚ��  ନାୟକ &ା ଗରା ନାୟକ OR/12/089/270506

#ୀ /67696 50 192 771ମ]ୁେଦବି ନାୟକ &ା ରାମଚ��  ନାୟକ OR/12/089/270507

ପ ୁ /67697 31 192 772ଲ?.ୀକା1 ନାୟକ ପି ରାମଚନଦ�  ନାୟକ ZUX0458067

ପ ୁ /68698 38 192 773ସୟଦ ସଲିମ . ପି ସୟଦ ଲାଲା . LSL2647600

ପ ୁ /69699 68 192 774ଅବଦୁଲ କାଦିର . ପି ଏସ.େକ. ଆଦାମ . OR/12/089/270766

#ୀ /69700 58 192 775େଜବୁୖନ ନିଶା . &ା ଅବଦୁଲ କାଦିର . OR/12/089/270767

ପ ୁ /69701 40 192 776ମହkଦ ସାବିର . ପି ଅବଦୁଲ ଖାଦର . LSL1373802

#ୀ /69702 31 192 777ରୁକସାନା ବାନୁ &ା ମହkଦ ସାକିର ZUX0640623

ପ ୁ /69703 39 192 778ମହkଦ ସାକିର ପି ଆବଦୁଲ କାଦର ZUX0640615

#ୀ /70704 45 192 779ସାହିଦା ବାନୁ . ପି େଶଖ ସରଦାର . OR/12/089/270771

#ୀ /70705 42 192 780ଫିେରାଜା ବାନୁ . ପି େଶଖ ସରଦାର . OR/12/089/270772

#ୀ /70706 40 192 781ଆେବଦା ବାନୁ . ପି େଶଖ ସରଦାର . OR/12/089/270773

ପ ୁ /70707 50 192 782ମହkଦ କଜିମ ... ପି ଅବଦୁଲ ରାହିN LSL1373760

#ୀ /70708 37 192 783ସବନମ ଖାନN &ା ଏN.ଡି.ଖଲି^ େଶj ZUX0884288

ପ ୁ /70709 52 192 784ମହମଦ ଖଲିଲ େସj ପି େସଖ ସରଦାର . LSL1373752

ପ ୁ /71710 80 192 785ରମାକା1 ମହା1ି ପି ସଉରା ମହା1ି OR/12/089/270914

#ୀ /71711 65 192 786ସଂ4�ାରାଣି ମହା1ି &ା ରାଧାକା1 ମହା1ି OR/12/089/270915

#ୀ /73712 45 192 787ଖମରୁ ବିବି . &ା ମ=ାନ ଖାନ . OR/12/089/270874

ପ ୁ /73713 55 192 788ମ=ାନ ଖାନ ପି ବାଖର ଖାନ OR/12/089/270873

#ୀ /73714 42 192 789ରସିଦା ଖାତୁh &ା ବସିZ ଖା.h LSL1456565

#ୀ /74715 50 192 790ସେୁଦXା ତ�ିପାଠୀ &ା ଭଗବାନ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/271025

#ୀ /75716 65 192 791ରତାତି . &ା ରାଜଅପ . OR/12/089/270624

ପ ୁ /75717 60 192 792େଶଖ ୟୁସଫୁ . ପି ବାଖର ଜାନି . OR/12/089/270614

#ୀ /75718 52 192 793ଜୁେଲଖା େବଗମ . &ା େଶଖ ୟୁସଫୁ . OR/12/089/270615

ପ ୁ /75719 45 192 794କାଳି ଅପା . ପି ରାଜ . OR/12/089/270625

#ୀ /75720 42 192 795ଜାହିଦା େବଗମ . &ା େଶଖ ଇସମାଇଲ . OR/12/089/270607

#ୀ /76721 50 192 796ସକିଲା େବଗମ . &ା େଶଖ ସହିନଷା . OR/12/089/270857

ପ ୁ /76722 39 192 797ସେୁର��  . ପି ରାଜ ଅପା . OR/12/089/270626

ପ ୁ /77723 52 192 798େଶଖ ଇସମାଇଲ . ପି େଶଖ ଗରୁବତ . OR/12/089/270606

ପ ୁ /77724 47 192 799େଶଖ ଅବଦୁଲ . ପି େଶଖ ୁ. OR/12/089/270597

#ୀ /77725 44 192 800େସାଫିଆ ବାନୁ . &ା େଶଖ ଅବଦୁଲ . OR/12/089/270598

ପ ୁ /77726 37 192 801ଆବାସ ଅଲ9 ୀ ପି ଆକବର ଅଲ9 ୀ ZUX0884114

#ୀ /77727 32 192 802େଗାସିଆ େବଗN &ା ସାୟu ଆବାM ଅଲ9 ୀ ZUX0457671

#ୀ /77728 40 192 803ମାଧବି ପଟନାୟକ &ା ସତ�ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ OR/12/089/270557

ପ ୁ /78729 55 192 804ବ� ଜବ4ୁ ମିଶ� ପି ଦାସରଥି ମିଶ� OR/12/089/270082

#ୀ /78730 52 192 805ନଳିନି ମିଶ� &ା ବ� ଜବ4ୁ ମିଶ� OR/12/089/270083

ପ ୁ /78731 55 192 806ବଳଭଦ�  କିେସାର ପରିଡା ପି କ;ୁ ପରିଡା OR/12/089/270038

#ୀ /78732 45 192 807ପାବ- ତି ପରିଡା &ା ବଳଭଜ କିେଶାର ପରିଡା OR/12/089/270040
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ପ ୁ /79733 85 192 808ପଦ. ଚରଣ ମହା1ି ପି ସଉରା ମହା1ି OR/12/089/270911

#ୀ /79734 75 192 809ବାସ1ି ମହା1ି &ା ପଦମଚରଣ ମହା1ି OR/12/089/270912

ପ ୁ /79735 38 192 810ସେ1ାଷ କମୁାର ମହା1ି ପି ପଦମଚରଣ ମହା1ି OR/12/089/270913

ପ ୁ /79736 48 192 811ସଦାନ� ସାହୁ ପି ରାମଚ��  ସାହୁ OR/12/089/270904

ପ ୁ /80737 48 192 812ସକୁା1 ପ�ଧାନ . ପି ରାମ ପ�ଧାନ . OR/12/089/270900

#ୀ /80738 50 192 813ସବୁ3- ନାୟକ &ା ଟQଧର ନାୟକ OR/12/089/270107

ପ ୁ /80739 45 192 814ଟQଧର ନାୟକ ପି ଦାମ ନାୟକ OR/12/089/270106

#ୀ /80740 52 192 815ସାଭାଗ� ସି� &ା ରାେଜ��  ସି� OR/12/089/270103

ପ ୁ /81741 59 192 816ପ�କାଶ ଚ��  ନାହକ ପି ବିFନାଥ ନାହକ ZUX0682286

#ୀ /81742 57 192 817ନ�ରାଣୀ ନାୟକ &ା ପ�କାଶ ଚ��  ନାୟକ LSL1448695

ପ ୁ /81743 47 192 818େସାମନାଥ ନାୟକ ପି ପ�କାଶ ନାୟକ ZUX0458273

ପ ୁ /82744 52 192 819ଦିଲିପ କମୁାର &ାଇଁ ପି ଟି ଆର &ାଇଁ OR/12/089/270204

#ୀ /82745 44 192 820ସନୁ�ା &ାଇଁ &ା ଦିଲିପ &ାଇଁ OR/12/089/270205

ପ ୁ /83746 41 192 821ଶାନୁ ଖାନ ପି ଅମିର ଖାନ OR/12/089/270094

#ୀ /84747 49 192 822ସେରାଜ ବାସିନୀ ସାହୁ &ା େଗାବି� ଚ��  ସାହୁ OR/12/089/270531

#ୀ /85748 39 192 823ସମିୁତ� ା ଦେଳଇ &ା ଘାସି ଦେଳଇ OR/12/089/270929

#ୀ /85749 45 192 824ମିନାଖି ପାଣିଗ�ାହି &ା େଗାପିନାଥ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/270931

ପ ୁ /88750 67 192 825ଲ?.ୀକା1 ମହା1ି ପି େସୗରା ମହା1ି OR/12/089/270916

#ୀ /88751 53 192 826କନକ ମହା1ି &ା ଲ?.ୀକା1 ମହା1ି OR/12/089/270917

ପ ୁ /88752 34 192 827ସବୁ� ତ କମୁାର ମହା1ି ପି ଲ?.ୀକା1 ମହା1ି ZUX0160762

ପ ୁ /88753 32 192 828ସନୁୀଲ କମୁାର ମହା1ି ପି ଲ?.ୀକା1 ମହା1ି ZUX0779561

ପ ୁ /89754 47 192 829ଘାସି ଦେଳଇ ପି ଝିତରୁ ଦେଳଇ OR/12/089/270928

ପ ୁ /91755 63 192 830ଅନ1ଗପାଳ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଯଧିୁ:ିର ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/270932

#ୀ /91756 57 192 831ଉମାଲତା ପାଣିଗ�ାହି &ା ଅନ1 ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/270933

ପ ୁ /91757 57 192 832ଦୁଗ' ପ�ସାଦା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅନ1 େଗାପାଳ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0640680

ପ ୁ /92758 56 192 833ଲକନାଥ ଗଉଡ ପି ଘାସି ଗଉଡ OR/12/089/270934

#ୀ /92759 51 192 834ଦିେଲFରୀ ଗଉଡ &ା ମାଧବ ଗଉଡ OR/12/089/270937

ପ ୁ /92760 50 192 835ଲ?.ଣ ଗଉଡ ପି ଘାସି ଗଉଡ OR/12/089/270938

#ୀ /92761 48 192 836ମ;ଳୁା ଗଉଡ &ା ଲ?.ଣ ଗଉଡ OR/12/089/270939

#ୀ /92762 48 192 837ଯଶଦା ଗଉଡ &ା େଲାକନାଥ ଗଉଡ OR/12/089/270935

ପ ୁ /92763 31 192 838ବିକାଶ କମୁାର େଗୗଡ଼ ପି ମାଧଵ େଗୗଡ଼ ZUX0458315

#ୀ /92764 28 192 839କ�ନା ଗଉଡ ପି ଲ?.ଣ ଗଉଡ ZUX0640649

#ୀ /92765 20 192 840େସାନାଲୀ େଗୗଡ ପି େଲାକନାଥ େଗୗଡ ZUX1355197

#ୀ /92766 20 192 841ସନାଲି େଗୗଡ଼ ପି େଲାକନାଥ େଗୗଡ଼ ZUX1275205

ପ ୁ /93767 29 192 842ସେ1ାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ପ3ୂ-ଚ��  ପ�ଧାନ ZUX0458232

ପ ୁ /94768 43 192 843େଶj ଅକବର ପି େଶj ବାବୁଜୀ ZUX0954651

ପ ୁ /94769 43 192 844େସj ଅଜଗର ପି େସj ବାବୁଜୀ ZUX0884031

#ୀ /94770 38 192 845ତବସମୁ େବଗମ &ା େଶଖ ଅଜଗZ ZUX0347641

#ୀ /94771 30 192 846େଶj ସାହିଦା ଫାତମା &ା େଶଖ ଆକବର ZUX0954602

ପ ୁ /95772 32 192 847େରହମାନ େବ} ପି ମହମu ଅନୱର ZUX0369611

#ୀ /95773 34 192 848ସମସାu େବଗN &ା ଆସ ମହkଦ ZUX0458091

ପ ୁ /95774 70 192 849ୋଗପାଳ କୃX େବେହରା ପି ହରି େବେହରା OR/12/089/270962

#ୀ /95775 66 192 850ରାେଜFରୀ େବେହରା &ା େଗାପାଳକୃX େବେହରା OR/12/089/270963

#ୀ /95776 55 192 851ସରM�ତୀ େଦବୀ - ମଧସୁଦୁନ ସାମଲ ZUX0779702

ପ ୁ /95777 56 192 852ମଧ ୁସଦୁନ ସାମଲ ପି ରଘନୁାଥ ସାମଲ ZUX0779660

#ୀ /95778 31 192 853ସଂଯ]ୁା କମୁାରୀ ସାମଲ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାମଲ ZUX0457697

ପ ୁ /98779 39 192 854େଶj ନଇN ପି େଶj ଇସା{ LSL2650729

ପ ୁ /100780 51 192 855ହାବିବା େବ} ପି ମହkଦ େବ} LSL1456581

#ୀ /102781 41 192 856େଜେହରା େବଗN &ା େଶj ବାବୁଜି LSL1456599

ପ ୁ /106782 37 192 857ମହkଦ ଇମ�ାନ ପି ମହkଦ ନଇN ZUX0161307

ପ ୁ /106783 35 192 858ମହkଦ ଇରାଫାନ ପି ମହkଦ ନଇମ LSL2643252

ପ ୁ /106784 31 192 859ମହkଦ ଇସ�ାh ପି ମହkଦ ନଇN ZUX0394981

#ୀ /106785 27 192 860ସକିଲା ଖାତୁନ &ା ମହkଦ ଇରଫାନ ZUX0883983

ପ ୁ /107786 41 192 861ସୟଦ ଅମିର ପି ସୟଦ ଲାଲ LSL2647584

#ୀ /108787 44 192 862ଆଶା େବଗମ &ା ସୟଦ ଅବଦୁଲ ରହିମ LSL2643427

ପ ୁ /109788 51 192 863ସୟଦ ଅବଦୁଲ ରହିମ ପି ସୟଦ ଲାଲ LSL2643419

#ୀ /109789 32 192 864ନୁରଜା େବଗମ ପି ସାୟଦ ଅବଦୁଲ ରହିମ ZUX0884072

#ୀ /110790 43 192 865ମମତାଜ େବଗମ &ା ମହkଦ ଆଲମ LSL2643443

#ୀ /111791 36 192 866ମହମଦୁା ଖାତୁନ &ା ମହkଦ ଖz LSL2643575

#ୀ /112792 37 192 867େସାମା ବିବି &ା ସୟଦ ମ]ୁାର LSL2650760

#ୀ /113793 40 192 868ସାୟାରା ବାନୁ &ା େଶଖ ଦିଲାନି ZUX0937375

#ୀ /113794 24 192 869େରସ.ା ବନୁ ପି ସାୟଦ ସା1ା ZUX1084045
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ପ ୁ /114795 36 192 870େଶଖ ଇକବାଲ ପି େଶଖ ଅନୱର LSL2643187

#ୀ /114796 31 192 871ଜାଇତୁh ନିଶା େବଗN &ା ସୟଦ ଅମିର ZUX0702142

#ୀ /115797 53 192 872େହମଲତା ସା�ା &ା ଲTଦର ସା�ା LSL2650745

ପ ୁ /116798 31 192 873ସାୟଦ ଖସୁCu ଅଲ9 ୀ ପି ସାୟଦ ଆ�ାu ଅଲ9 ୀ LSL2647592

ପ ୁ /116799 26 192 874ଜାକିZ ଅଲ9 ୀ ପି ଆଜାu ଅଲ9 ି ZUX0702035

#ୀ /118800 40 192 875ବିଭା େଚୗଧରିୁ &ା ରାମପ�େବଶ େଚୗଧରିୁ LSL2643369

#ୀ /119801 36 192 876ସୀମା େଦବୀ &ା ମେୁକଶ ଶମ' ZUX0640714

ପ ୁ /119802 64 192 877ଶ�ାମ ସ�ୁର ପ�ସାଦ ଗ*ୁା ପି ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ଗ*ୁା ZUX0641142

#ୀ /119803 23 192 878ପ�ିୟା ଗ*ୁା ପି cଯାମ ସ�ୁର ଗ*ୁା ZUX1223148

ପ ୁ /119804 43 192 879ମେୁକଶ ଶମ' ପି କମଳ ନୟନ ଶମ' LSL2647709

ପ ୁ /119805 33 192 880ଉtମ କମୁାର ଶମ' ପି କମଳ ନୟନ ଶମ' ZUX0161000

ପ ୁ /119806 41 192 881ମେନାଜ ତିୱାରୀ ପି ଏ^.ବି. ତିୱାରୀ ZUX0640979

ପ ୁ /119807 55 192 882ପନୁେଦବ ୟାଦବ ପି ଶଖୁାରି ୟାଦବ ZUX0955054

#ୀ /119808 29 192 883ପsୁା କମୁାରୀ ୟାଦବ ପି ପନୁେଦବ ୟାଦବ ZUX1070127

#ୀ /119809 24 192 884ପଜୁା ୟାଦବ ପି ପନୁେଦବ ୟାଦବ ZUX0955062

ପ ୁ /120810 33 192 885ଆକବର ଖାନ ପି ମ=ାନ ଖାନ LSL2643690

ପ ୁ /121811 32 192 886ସହଦ ତାହିର ଅଲ9 ି ପି ସୟଦ ମହkଦ LSL2643476

ପ ୁ /122812 34 192 887େଶଖୟୁନୁସ ପି ଫିଦା ହୁେସନ LSL2643047

#ୀ /122813 33 192 888ରିଜୱାନା ବିବି ପି ଫିଦା ହୁେସନ ZUX0160770

#ୀ /124814 25 192 889ସମ ବାନୁ &ା ରୁଫ ଖାନ ZUX0954610

ପ ୁ /124815 36 192 890ରୁଫ ଖାନ ପି ସତର ଖାନ LSL2643609

ପ ୁ /125816 34 192 891େଶଖ ତାଜ ପି େଶଖ କୟମ LSL2643278

#ୀ /125817 28 192 892ସଲମା େବଗN &ା େଶj ତାଜ ZUX0457853

ପ ୁ /126818 33 192 893େତାଫାh କମୁାର ସାମଲ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାମଲ LSL2643773

ପ ୁ /127819 33 192 894ମହkଦ ମନସରୁ ପି ମହkଦ ଅନୱର LSL2649572

#ୀ /127820 34 192 895ଦିଲସାu େବଗN &ା ମହkଦ ମନସରୁ ZUX0954735

ପ ୁ /128821 47 192 896ଏମ. ବାଲାଜୀ ପି ଏମ. ସତ�ାରାଓ ZUX0641159

#ୀ /128822 58 192 897ଏN. ଭାଗ�ମ &ା ଏN. ସତ�ାରାଓ ZUX0641183

ପ ୁ /128823 45 192 898ଏN. ହରି ନାରାୟଣ ପି ଏN. ସତ�ାରାଓ ZUX0641167

#ୀ /128824 41 192 899ଏN. ରୂପା &ା ଏN. ବାଲାଜୀ ZUX0641175

ପ ୁ /905825 52 192 900େଶଖ ଅବଦୁଲ ପି େଶଖ ସେୁବଦାZ ZUX1255033

#ୀ /905826 26 192 901ଅମିନା େବଗମ ପି େସj ଅବଦୁ^ ZUX1255025

#ୀ /905827 49 192 902ହୁରୁ ଜାନି &ା େସj ଅବଦୁ^ ZUX1255017

#ୀ /1828 37 192 903ଝୁନୁ କମୁାରୀ ପାଢି &ା ଯଗୁଳ ଚ��  ପାଢି ZUX0395053

ପ ୁ /02829 29 192 904େମାହkଦ ସଲମାନ ମା ଖେୁରଜା ବିବି ZUX0954800

#ୀ /2830 53 192 905ଖେୁରଜା ବିବି . &ା ମହkଦ ନାୟିମ . LSL1394477

ପ ୁ /2831 58 192 906ପ�େମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି େନତ� ାନ� ସାହୁ LSL1505080

#ୀ /2832 44 192 907ସଂଯ]ୁା ସାହୁ &ା ପ�େମାଦ କମୁାର ସାହୁ LSL1522200

#ୀ /03833 21 192 908ମସୁଫିରା ପରୱhି &ା େଶଖ ଇକବା^ ZUX1255108

ପ ୁ /3834 38 192 909ଯଗୁଳ ଚ��  ସାହୁ ପି ଉଦ< ସାହୁ ZUX0395038

ପ ୁ /3835 26 192 910ଯତୀନ ସାହୁ ପି ଯଗୁଳ ଚ��  ସାହୁ ZUX0779470

#ୀ /4836 27 192 911େବବିନା ବିେଶାଇ &ା ଖିରେଦFର ବିେଶାଇ ZUX0640847

ପ ୁ /5837 42 192 912ପି. େକ. ବିେଶାଇ ପି ଜଗନ% ାଥ ବିେଶାଇ ZUX0457622

ପ ୁ /5838 39 192 913ଖିରେଦFର ବିେଶାଇ ପି ଜଗନ% ାଥ ବିେଶାଇ ZUX0457630

#ୀ /5839 39 192 914ମେନାଜା ବିେଶାଇ &ା ପି. େକ. ବିେଶାଇ ZUX0457648

ପ ୁ /5840 37 192 915େମାନଜ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଜଗନ% ାଥ ବିେଶାଇ ZUX0457655

ପ ୁ /7841 27 192 916େଦବାଶଷି ରଥ ପି ବମେଦବ ରଥ ZUX0641407

#ୀ /8842 58 192 917କଲ�ାଣୀ ମିଶ� &ା ବାମେଦବ ରଥ LSL1428432

ପ ୁ /8843 62 192 918ବାମେଦବ ରଥ ପି ଗେଣFର ରଥ LSL1381714

ପ ୁ /8844 29 192 919େଦବ କଲ�ାଣ ରଥ ପି ବାମେଦବ ରଥ ZUX0457721

ପ ୁ /9845 52 192 920ଏମ ଗଉରା� . ପି ଏମ ପ�ହଲାଦ . OR/12/089/271023

ପ ୁ /10846 55 192 921ବସ1 କମୁାର ମହାରଣା ପି ଗନୁ� ମହାରଣା OR/12/089/270993

#ୀ /10847 47 192 922ବିନି ମହାରଣା &ା ବସ1କମୁାର ମହାରଣା OR/12/089/270994

#ୀ /12848 27 192 923େରଶମା େବଗମ ପି ସଫଦର ଅବାସ ZUX0779736

#ୀ /12849 26 192 924କରିସ.ା େବଗମ ପି ସଫଦର ଅବାସ ZUX0779678

#ୀ /12850 23 192 925ଫତୀମା େବଗମ ପି ସଫଦର ଆବାସ ZUX1099860

ପ ୁ /12851 25 192 926ମହkଦ କାଜିମ ପି ସଫଦର ଅବାସ ZUX0779686

ପ ୁ /13852 45 192 927େସଖ ଇବ� ାହୀମ . ପି େସଖ ଇସମାୟୀଲି . OR/12/089/270879

#ୀ /13853 38 192 928ମଲିକା େବଗମ . &ା େଶଖ ଇବ� ାହିମ . ZUX0937383

#ୀ /14854 45 192 929ଫାତିମା ବିବି &ା ଏମ.ଡି. ଗଫର ଖାନ . OR/12/089/270895

ପ ୁ /14855 30 192 930ୱାସିN ଆକ� ାN ପି ଏN.ଡି. ଗଫାର ଖାh ZUX0640896

ପ ୁ /14856 48 192 931ଏମ.ଡି.ଗଫାର ଖାh ପି କମାଲ ଖାନ ZUX0937391

14 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ'ଚନ ଅଧିକାରୀQ &ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /15857 55 192 932ଜଗଦିଶ ପଟନାୟକ ପି ରାବଣାରାଓ ପଟନାୟକ OR/12/089/270896

#ୀ /15858 51 192 933ଲ?.ୀ ପଟନାୟକ &ା ଜଗଦିଶ ପଟନାୟକ OR/12/089/270897

#ୀ /16859 50 192 934ସାହାଜାହାନ େବଗମ &ା େଶଖ ଷକରୁ OR/12/089/270758

ପ ୁ /16860 60 192 935େସଖ ସକୁରା ପି ଅବଦୁଲ ସକୁରା OR/12/089/270757

ପ ୁ /17861 50 192 936ହିମାମଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ� ପି ବ� େଜ�� େମାହନ ମହାପାତ� OR/12/089/270902

ପ ୁ /18862 42 192 937ନରସିଂହ ଭୂମିୟା ପି ଅ� ୁ-ନ ଭୂମିୟା OR/12/089/270355

#ୀ /19863 39 192 938ପsୁା ଗାଦବା ... &ା ରାମ ଗାଦବା ... LSL2647667

#ୀ /19864 44 192 939ବାନୁ େବଗମ &ା ରହମାନ ଖାନ ZUX0937409

#ୀ /19865 50 192 940ସମବାରି ଗାଦବା &ା ଧନପତି . OR/12/089/270361

ପ ୁ /19866 39 192 941ରାମ ଗାଦବା ପି ଗଣପତି ଗାଦବା OR/12/089/271020

ପ ୁ /20867 22 192 942େମେହ~ାବୀନ ବାନୁ ପି ସୟଦ ଉସମାନ ZUX1170646

#ୀ /21868 40 192 943ଶବରୀ ପରଜା ପି ଜଗନ% ାଥ ପରଜା OR/12/089/271237

#ୀ /22869 40 192 944କନିୁ ସିଂ ପି ବୁଲୁ ସିଂ LSL1470285

#ୀ /23870 55 192 945ଜମିଲା ବିବି . &ା ଅବଦୁଲ ମଲିକଖାନ . OR/12/089/271228

#ୀ /23871 41 192 946ଶଶ. ିତା ପଟନାୟକ ପି ଶରତଚ��  ପଟନାୟକ OR/12/089/271015

ପ ୁ /26872 55 192 947ରାମ ଗାଦବା ପି ଡTରୁୁ ଗାଦବା OR/12/089/270343

ପ ୁ /26873 28 192 948ଅଜୁ- ନ ଗାଦବା ପି ରାମ ଗାଦବା ZUX0458083

#ୀ /27874 55 192 949ସବୁ3- େଦଇ &ା ବୃ�ାବନ ପUନୟକ ZUX0682302

ପ ୁ /27875 55 192 950ବୃ�ାବନ ପଟନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ପଟନାୟକ ZUX0682294

#ୀ /28876 38 192 951ଲ?.ୀ ପUନାୟକ ପି ବୃ�ାବନ ପUନାୟକ OR/12/089/271220

#ୀ /29877 60 192 952ସକୁ3- େଦଇ &ା ସମନାଥ . OR/12/089/270319

#ୀ /30878 38 192 953େଗୗରୀ ଗାଦବା &ା ରାମ ଗାଦବା OR/12/089/270344

#ୀ /30879 42 192 954ଲ?.ୀ ରାଓ &ା ପ�କାଶ ରାଓ OR/12/089/271031

ପ ୁ /31880 50 192 955ରବି ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ନାୟକ OR/12/089/271238

#ୀ /31881 45 192 956ମ; ୁନାୟକ &ା ରବି ନାୟକ ZUX0660720

ପ ୁ /31882 49 192 957ସଶୁା1 କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଗାପିନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0660738

#ୀ /32883 45 192 958ଦହଣା . &ା ପଦଲାମ OR/12/089/271236

ପ ୁ /32884 62 192 959ପ�ଭାକର େଚୗଧରୁୀ ପି କୃXଚ��  େଚୗଧରୁୀ ZUX1422286

ପ ୁ /33885 65 192 960ମଦନ ପରଜା ପି ରାମ ପରଜା OR/12/089/270333

#ୀ /33886 52 192 961ବତି ପରଜା &ା ମଦନ ପରଜା OR/12/089/270334

ପ ୁ /33887 58 192 962େକଳୖାସ ଚ��  ପାତ� ପି ପOାନନ ପାତ� LSL1514785

ପ ୁ /35888 55 192 963ରାମ ପରଜା ପି ମ�ଳ ପରଜା OR/12/089/270327

#ୀ /35889 50 192 964ମାଣିକ ପରଜା &ା ରାମ ପରଜା OR/12/089/270328

#ୀ /36890 80 192 965ମଣି ପରଜା &ା ସାଦବ ପରଜା OR/12/089/270324

ପ ୁ /38891 51 192 966େକ ତ�ିପତି ରାଓ ପି େକ କ�ିXା ରାଓ LSL1471010

#ୀ /38892 42 192 967େକ.ପାବ- ତୀ ରାଓ &ା ତ�ିପତି ରାଓ OR/12/089/270301

#ୀ /38893 22 192 968େକ. ଦୀ*ି ରାଓ ପି ତ�ିନାଥ ରାଓ ZUX1074129

#ୀ /38894 25 192 969ଭାଗ� ଲ?.ୀ ସିଂ &ା ମଦନ ସିଂ ZUX1086602

ପ ୁ /39895 65 192 970ଗେଣFର େଦାରା ପି ବୁଦୁ େଦାରା OR/12/089/270309

#ୀ /39896 42 192 971କମଳା େଦାରା &ା ଗେଣFର େଦାରା OR/12/089/270310

#ୀ /39897 27 192 972ଅହଲ�ା େଦାରା ପି ଧେନFର େଦାରା ZUX0653873

#ୀ /39898 64 192 973ରାଯମଣି ମାଟାମ &ା ଧନ ମାଟାମ OR/12/089/270307

#ୀ /39899 49 192 974କନିୁ ମାଟାମ ପି ଧନ ମାଟାମ OR/12/089/270308

ପ ୁ /39900 40 192 975ରାମକୃX ମାଟାମ ପି ଧନ ମାଟାମ LSL1470251

ପ ୁ /40901 29 192 976ତ�ିନାଥ େପଚିଆ ପି ମାନସିଂହ େପଟିଆ ZUX0457994

ପ ୁ /40902 55 192 977ମାନସିଂହ େପଟିଆ ପି ଡTରୁ େପଟିଆ OR/12/089/270298

#ୀ /40903 50 192 978େକତକି େପଟିଆ &ା ମାନସିଂହ େପଟିଆ OR/12/089/270299

ପ ୁ /40904 26 192 979ମେହ��  େପଟିଆ ପି ମାନସିଂହ େପଟିଆ ZUX0884155

#ୀ /41905 58 192 980କଉତୁକ ପଜୁାରି &ା କବିଚ��  ପଜୁାରି OR/12/089/270294

#ୀ /42906 51 192 981ପ�ତିମା ଗାଦବା &ା ଶ�ନୁି ଗାଦବା OR/12/089/270321

ପ ୁ /42907 24 192 982କନୁା େପଟିଆ ପି ମାନସିଂହ େପଟିଆ ZUX0884262

ପ ୁ /43908 55 192 983େଭରୖବ ପାତ� ପି ନୀଳ ପାତ� OR/12/089/270305

ପ ୁ /43909 55 192 984ସତ�େମାହନ ପାତ� ପି ନୀଳ ପାତ� OR/12/089/270303

#ୀ /43910 46 192 985େହମଲତା ପାତ� ପି ମଦନ ପାତ� OR/12/089/271217

#ୀ /43911 40 192 986ସାବିତ�ି  ପାତ� &ା ସତ�େମାହନ ପାତ� OR/12/089/270304

ପ ୁ /43912 28 192 987ସ;ୟ ପାତ� ପି େଭରୖବ ପାତ� ZUX0640805

ପ ୁ /43913 23 192 988ଦୀପକ କମୁାର ପାତ� ପି େଭରୖବ ପାତ� ZUX1098276

ପ ୁ /43914 31 192 989ସେୁର��  ପାତ� ପି ସତ� େମାହନ ପାତ� ZUX0884205

#ୀ /44915 38 192 990ଲ?.ୀ ବାହିନିପତି ପି ପ�ହଲ9 ାଦ ବାହିନିପତି OR/12/089/271233

#ୀ /44916 35 192 991ବିମଳା ବାହିନିପତି ପି ପ�ହଲ9 ାଦ ବାହିନିପତି ZUX0160929

#ୀ /45917 60 192 992ଦମୟ1ି ମାଝି &ା ଶନୁାଧର ମାଝି OR/12/089/270282

ପ ୁ /45918 45 192 993େବଦୖନାଥ ମାଝି ପି ଶନୁାଧର ମାଝି OR/12/089/270283

15 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ'ଚନ ଅଧିକାରୀQ &ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /45919 39 192 994ମନମେହାନ ମାଝି ପି ଂସନୁାଧର ମାଝି ZUX0660746

#ୀ /45920 24 192 995େସା1ଷୀ ମାଝୀ ପି େବୖଦନାଥ ମାଝୀ ZUX0884213

ପ ୁ /45921 22 192 996ଧନୁଜ- ୟ ମାଝୀ ପି େବୖuଯନାଥ ମାଝୀ ZUX1355205

ପ ୁ /45922 22 192 997ଧନୁଯ�-ୟ ମାଝୀ ପି େବୖଦ�ନାଥ ମାଝୀ ZUX1275361

ପ ୁ /45923 21 192 998େଗୗରା� ମାଝୀ ପି େବୖଦନାଥ ମାଝୀ ZUX1275379

ପ ୁ /45924 21 192 999େଗୗରା� ମାଝୀ ପି େବୖuଯନାଥ ମାଝୀ ZUX1355213

ପ ୁ /46925 45 192 1000ଗରୁୁ ନାୟକ ପି ସଦା ନାୟକ LSL1470384

#ୀ /46926 40 192 1001ରୀନା ନାୟକ &ା ଗରୁୁ ନାୟକ LSL1470459

ପ ୁ /46927 27 192 1002ଗ�ାଧର ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ନାୟକ ZUX0884247

ପ ୁ /46928 22 192 1003ବାଲରାମ ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ନାୟକ ZUX1355171

#ୀ /47929 45 192 1004ପାବ- ତି ନାୟକ ପି ସ�ାମ ନାୟକ OR/12/089/270288

#ୀ /48930 42 192 1005ଭାନୁ ନାୟକ &ା ଚ�� େଶଖର ନାୟକ ZUX0641209

ପ ୁ /48931 38 192 1006ପ3ୂ-ଚ��  ନାୟକ ପି େଦତୖାରି ନାୟକ OR/12/089/270292

ପ ୁ /48932 28 192 1007ଶୀବ ନାୟକ ପି ଚ��  େଶଖର ନାୟକ ZUX0640839

#ୀ /48933 70 192 1008ସାରିଆ ନାୟକି &ା େଦତୖାରି ନାୟକି OR/12/089/270289

#ୀ /48934 24 192 1009ଆରତି ପାତ� &ା ସ;ୟ ପାତ� ZUX1069988

ପ ୁ /49935 30 192 1010େକ ଦୁଗ'ପ�ସାଦ ପି େକ ବାଲାଚ�� ZUX0369744

ପ ୁ /49936 80 192 1011େକ ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଲ?.ୀ ନାୟକ OR/12/089/270365

#ୀ /49937 49 192 1012ସେରାଜ ନାୟକ େକାଟା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ େକାଟା OR/12/089/270367

ପ ୁ /49938 50 192 1013ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟିକ ପି ଅ� ୁ-ନ ନାୟିକ OR/12/089/270366

#ୀ /49939 55 192 1014େକ ବାଲା ଇ�� ା ରାଯ ୁ &ା େକ କୃXା ରାଓ LSL1470871

#ୀ /49940 48 192 1015େକାଟା ସର&ତି ରାଯ ୁ &ା େକ ବାଲ ଚ�� ା ZUX0291633

ପ ୁ /50941 41 192 1016ଅବଦୁଲ କାଦZ ପି ଅବଦୁଲ ଇଫଜୁ LSL1470442

#ୀ /50942 45 192 1017ନୁରଯାହାନ େବଗମ &ା ଅବଦୁଲ . OR/12/089/270372

ପ ୁ /50943 52 192 1018ଅବଦୁଲ ହାଫିl ପି ଏN.ଡି. ଲାଲାମିୟା OR/12/089/270371

ପ ୁ /50944 40 192 1019ଗଲୁାମ ମ=ୁାଫା ପି ଅବଦୁଲ ହାଫିM ZUX0161208

#ୀ /51945 46 192 1020କମଳା ଭୂମିଆ &ା କୃXଚ��  ଭୂମିଆ ZUX0458133

#ୀ /51946 31 192 1021ଗ*ୁମଣି ଭୂମିଆ ପି କୃXଚ��  ଭୂମିଆ ZUX0458158

ପ ୁ /51947 29 192 1022ସେ1ାଷ ଭୂମିଆ ପି କୃXଚ��  ଭୂମିଆ ZUX0458141

#ୀ /52948 57 192 1023ୱାର ଲ?.ୀ . &ା ବାଲାଜି ଦାସ ZUX0682310

ପ ୁ /52949 44 192 1024ବି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ବି ବାଲାଜି ରାଓ LSL1470889

#ୀ /53950 52 192 1025ସଂଯ]ୁା ପଟନାୟକ &ା ଆର େକ ପଟନାୟକ OR/12/089/270380

ପ ୁ /53951 64 192 1026ରେମଶ ପUନାୟକ ପି ରାଧାେମାହନ ପUନାୟକ OR/12/089/270379

#ୀ /54952 29 192 1027ସମା େବଗN &ା େଶଖ ସବିର . ZUX0369678

#ୀ /54953 34 192 1028ସମୀନା ଦାଶ &ା ଲେTାଦର ସାମ1ରାୟ ZUX0954909

ପ ୁ /54954 60 192 1029ଗେଣFର ସାମ1ରାୟ ପି ରଘନୁାଥ ସାମ1ରାୟ OR/12/089/270389

ପ ୁ /54955 58 192 1030ମାଧବ ସାମ1ରାୟ ପି ରଘନୁାଥ ସାମ1ରାୟ OR/12/089/270391

#ୀ /54956 55 192 1031ସର&ତି ସାମ1ରାୟ &ା ଗେଣFର ସାମ1ରାୟ OR/12/089/270390

#ୀ /54957 52 192 1032ମାଧବି ସାମ1ରାୟ &ା ମାଧବ ସାମ1ରାୟ OR/12/089/270392

ପ ୁ /54958 29 192 1033ସେ1ାଷ ସାମ1ରାୟ ପି ମାଧବ ସାମ1ରାୟ ZUX0457846

ପ ୁ /54959 59 192 1034ଧେନFର ସାମ1ରାୟ ପି ରଘନୁାଥ ସାମ1ରାୟ ZUX0641076

#ୀ /54960 39 192 1035ରାେଜFରୀ ସାମ1ରାୟ &ା ଧେନFର ସାମ1ରାୟ ZUX0641068

ପ ୁ /55961 62 192 1036ଅମିୟ ଶQର ମହା1ି ପି ଶଷିଭୂଷଣ ମହା1ି ZUX0457861

#ୀ /55962 24 192 1037କୀtC ମହା1ି ପି ଅମୟ ଶQର ମହା1ି ZUX0954784

#ୀ /55963 55 192 1038ସେରାଜଲ?.ୀ ପUନାୟକ &ା ସେୁରଶ ପUନାୟକ LSL1381599

#ୀ /55964 53 192 1039ଭାଗ�ଲ?.ୀ ପUନାୟକ &ା ଅମିୟସQର ମହା1ି LSL1469956

ପ ୁ /56965 58 192 1040ନବିନଚ��  ପଟନାୟକ ପି ବି େକ ପଟନାୟକ OR/12/089/271021

ପ ୁ /56966 24 192 1041ନିେତନ ପUନାୟକ ପି ନବିନ ଚ��  ପUନାୟକ ZUX0884148

#ୀ /56967 46 192 1042େରଣବୁାଳା ପUନାୟକ &ା ଚ��େଶଖର ପUନାୟକ ZUX0160945

ପ ୁ /56968 42 192 1043ଚ��େଶଖର ପUନାୟକ ପି ବିେକ ପUନାୟକ OR/12/089/270397

#ୀ /57969 70 192 1044ରହିଣି ପାତ� &ା ପଦ. ଚରଣ ପାତ� OR/12/089/270400

#ୀ /58970 56 192 1045ନିରୁପମା ମଲ9 ିକ &ା ଶQଷ- ଣ ରାଉତ LSL1470905

ପ ୁ /58971 59 192 1046ଶQଷ- � ରାଉତ ପି ଗିରିଧାରୀ ରାଉତ LSL1470897

ପ ୁ /59972 54 192 1047ନରସିଂହ ବିସଇ ପି େକ ସିେହତ ବିସଇ OR/12/089/270422

#ୀ /59973 52 192 1048ସଷୁମା ବିସଇ &ା ନରସିଂହ ବିସଇ OR/12/089/270423

#ୀ /60974 60 192 1049ଶା1ିଲତା ସାସମଲ &ା ସାହିବ ସାସମଲ OR/12/089/270421

ପ ୁ /61975 75 192 1050କିt-ନ ନାୟକ ପି ହନୁମାନ ନାୟକ OR/12/089/270426

#ୀ /61976 70 192 1051ରତ% ା ନାୟକ &ା କିt-ନ ନାୟକ OR/12/089/270427

ପ ୁ /61977 45 192 1052ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି କିt-ନ ନାୟକ OR/12/089/270428

#ୀ /62978 71 192 1053େହମଲତା ସାହୁ &ା ରାଧାମାଧବ ସାହୁ OR/12/089/270430

ପ ୁ /62979 45 192 1054ଅନୁଯକମୁାZ ସାହୁ ପି ରାଧାମାଧବ ସାହୁ LSL1470988

ପ ୁ /62980 42 192 1055ବୁଜ�ଧର ସାହୁ ପି ରାଧାମାଧବ ସାହୁ OR/12/089/270432

16 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ'ଚନ ଅଧିକାରୀQ &ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /63981 39 192 1056ସାହିh ବାେନା ପି ଅମିର ଖାh ZUX0640789

#ୀ /63982 64 192 1057ହାଲିମା ବିବି &ା ଅମିର ଖାନ ZUX0458182

#ୀ /63983 53 192 1058ଗଲୁସନ ବିବି &ା ରହିମ ଖାନ ZUX0648907

ପ ୁ /63984 70 192 1059ରହିମ ଖz ପି ଅମିର ଖz ZUX0648915

ପ ୁ /63985 28 192 1060ଇମ�ାh ଖାh ପି ରହିN ଖାh ZUX0641449

ପ ୁ /64986 55 192 1061େସଖ ଗଫୁାର . ପି ଇଶଫୁ . ZUX0660753

ପ ୁ /64987 39 192 1062ଫାତିମା ବିବି . ପି ଇସଫୁ . ZUX0660779

ପ ୁ /64988 38 192 1063େସଖ ରହମତୁଲା .. ପି ଇସଫୁ .. ZUX0660761

#ୀ /64989 36 192 1064ଖାଇରୁh େବଗମ &ା େଶଖ ରହମତୁଲା ZUX1254986

#ୀ /65990 68 192 1065ହାନିଫା ବିବି . &ା ମହମଦ ହୁେସh ଖାh OR/12/089/272086

ପ ୁ /65991 55 192 1066େଶj ବାବଜି . ପି େଶj ମ=ାନ . OR/12/089/270261

ପ ୁ /65992 32 192 1067େଶଖ ସାବିର . ମା େଶଖ ଅବଦୁଲା ZUX0369686

ପ ୁ /65993 76 192 1068ମହମଦ ହୁେସନ ଖz ପି ରାଜ ମହମu ଖz OR/12/089/186027

ପ ୁ /65994 52 192 1069ପ�େମାଦ ପ<ା ପି ପ�କାଶ ପ<ା OR/12/089/270245

#ୀ /65995 46 192 1070ଗିତା;ଳି ପ<ା &ା ପ�େମାଦ ପ<ା OR/12/089/270246

ପ ୁ /66996 31 192 1071ବାବୁଲି େସ�ରବି ମା ମଣି େସ�ରବି ZUX0457481

ପ ୁ /66997 23 192 1072େଗୗରି େସ�ରବି ପି ରାଧାକା1 ଗ1ାୟତ ZUX1146836

#ୀ /66998 58 192 1073ମଣି ସି�ରବି &ା ସମନାଥ ସି�ରବି OR/12/089/270312

#ୀ /67999 37 192 1074ଲଛମା ଭୁମିଆ ପି ଂଅଜୁ- ନ ଭୁମିଆ ZUX0395012

#ୀ /671000 50 192 1075ରାଇମଣି ମାଝି &ା ଲଛମନ ମାଝି OR/12/089/270317

ପ ୁ /671001 69 192 1076ମେହ��  ମହା1ି ପି ଭାଗିରଥି ମହା1ି LSL1470467

#ୀ /671002 59 192 1077କନିୁ ମହା1ି &ା ମେହ��  ମହା1ି LSL1470525

#ୀ /671003 60 192 1078ମଣି େପଟିଆ &ା ଭାଗିରଥି େପଟିଆ OR/12/089/270314

#ୀ /681004 60 192 1079ରାଧାମଣି ଗାଦବା &ା ଡTରୁ ଗାଦବା OR/12/089/270345

#ୀ /681005 55 192 1080ପ�ଭା ପରଜା &ା ଡTରୁ ପରଜା OR/12/089/270331

ପ ୁ /681006 45 192 1081ନିଳକg ପରଜା ପି ସହେଦବ ପରଜା OR/12/089/270335

#ୀ /681007 43 192 1082ମ�ଳା ପରଜା &ା ସାଇବ ପରଜା OR/12/089/270329

#ୀ /681008 40 192 1083ଲଛେଦଇ ପରଜା &ା ନିଳକg ପରଜା OR/12/089/270336

ପ ୁ /691009 39 192 1084ରବୀ ଜାନୀ ପି ଅଜୁ- ନ ପରଜା ZUX0161042

ପ ୁ /691010 70 192 1085ଅଯ ୁ- ନ ପରଜା ପି ପା< ୁପରଜା OR/12/089/270357

#ୀ /691011 65 192 1086ବଇଦ�ନାଥ ପରଯା ପି ଅ� ୁ-ନ ପରଯା OR/12/089/270356

#ୀ /691012 45 192 1087ଗଇରି ପରଜା &ା ମ]ୁା ପରଜା OR/12/089/270350

#ୀ /691013 88 192 1088ବୁଦୁରୀ ରାଉତ &ା ବିଶ ୁରାଉତ OR/12/089/270349

ପ ୁ /711014 38 192 1089ଭାvର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଜି ଏନ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/270435

ପ ୁ /711015 65 192 1090ଲଳିତା ପ�ଧାନ ପି ଲାଲ ପ�ଧାନ OR/12/089/270406

ପ ୁ /711016 59 192 1091ପ3ୂ- ଚ��  ପ�ଧାନ ପି ଘାସିରାମ ପ�ଧାନ OR/12/089/270407

ପ ୁ /711017 39 192 1092ମେନାଜ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି କାଶିନାଥ ପ�ଧାନ OR/12/089/270409

#ୀ /711018 32 192 1093ଦୀ*ି ମାୟୀ ପ�ଧାନ &ା ମେନାଜ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0868364

ପ ୁ /721019 72 192 1094କାଶିରାମ ପ�ଧାନ ପି ଲାଲ ପ�ଧାନ OR/12/089/270405

ପ ୁ /731020 41 192 1095ସଜିୁତ କମୁାର ଦାଶ ପି ବିେବକାନ� ଦାଶ MGH1439033

#ୀ /741021 48 192 1096େମେହରୁ ନିଶା େବେଗN . &ା େଶj ଗଫରୁ . ZUX0487587

#ୀ /741022 34 192 1097ଷବନମ ବାନୁ &ା ମହkଦ ରଶବି ଖାନ ZUX0291658

ପ ୁ /741023 46 192 1098ମହମଦ ରଶuି ଖାh ପି ଏN ଡ଼ ିହୁେସh ଖାh OR/12/089/272087

ପ ୁ /741024 25 192 1099େସj ନୁର ପି େସj ଗଫରୁ ZUX1255058

ପ ୁ /741025 27 192 1100େସj ସାଇବାl ପି େଶj ଗଫZୁ ZUX0701995

ପ ୁ /751026 29 192 1101େଶଖ ଆଜିN ପି େଶj ଅଜିl ZUX0458109

ପ ୁ /751027 51 192 1102େଶଖ ଅଜିl ପି େଶଖ ଆଲାରାଖା LSL2643237

#ୀ /761028 39 192 1103ଜରିନା ଖାତୁନ &ା ସାନୁ ଖାନ LSL2650786

#ୀ /771029 48 192 1104ୟାହିଦା େବଗମ &ା େଶଖ ଅଜିଜ LSL2643245

ପ ୁ /781030 36 192 1105ଅବଦୁଲ ରହିମ ପି ଅବଦୁଲ ହଫିଜ LSL2643583

#ୀ /791031 45 192 1106ରଜନୀ ବାହିନିପତୀ ପି ପ�ହ9 ାଦ ବାହିନିପତୀ ZUX0640920

ପ ୁ /791032 39 192 1107େଲାକନାଥ ବାହିନିପତି ପି ପ�ହଲ9 ାଦ ବାହିନିପତି LSL2642999

#ୀ /791033 25 192 1108ପ�ମିଳା ବାହିନୀପତି &ା େଲାକନାଥ ବାହିନୀପତି ZUX0884221

ପ ୁ /801034 49 192 1109ସମୁ1କମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି ସତ�ନାରାୟଣ େଚୗଧରିୁ LSL2643526

#ୀ /801035 39 192 1110େସା1ଷିନି େଚୗଧରିୁ &ା ସମୁ1 େଚୗଧରିୁ LSL2643534

ପ ୁ /821036 33 192 1111ପେରଶକମୁାର େଗୗଡ ପି ମାଧବ େଗୗଡ LSL2643286

#ୀ /841037 60 192 1112ଖରୁସିବା େବଗN &ା ଏସ.େକ. ଦାଉଦ ZUX0640953

ପ ୁ /9991038 22 192 1113ବଳରାମ ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ନାୟକ ZUX1275353

ପ ୁ /001039 34 192 1114େଶକ ହାବିବୁଲ9 ା ପି େଶକ ଆଦାN ZUX0702076

ପ ୁ /11040 60 192 1115ସତାର ଖାନ ପି କମାଲ ଖାନ OR/12/089/270508

ପ ୁ /21041 44 192 1116ମହମଦ ନଜିମ . ପି ମହମଦ ଇସମାଇଲ . OR/12/089/270890

ପ ୁ /41042 22 192 1117ଅନିଳ କମୁାର ଦାଶ ପି େଦବବ� ତ ଦାଶ ZUX1358787

17 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ'ଚନ ଅଧିକାରୀQ &ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /41043 34 192 1118ସକର ମହkଦ ପି ମହkଦ ଆମିନା ବିବି LSL2643005

#ୀ /51044 60 192 1119କମଳକମୁାରୀ ଦାଶ &ା ଉେମଶ ଦାଶ OR/12/089/270541

ପ ୁ /51045 40 192 1120େଦବବ� ତ ଦାଶ ପି ଉେମଶ ଦାଶ OR/12/089/270542

ପ ୁ /51046 38 192 1121ସେ1ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ରେମଶଚ��  ଦାଶ OR/12/089/270543

ପ ୁ /51047 23 192 1122ଅନିଲ କମୁାର ଦାଶ ପି େଦବବ� ତ ଦାଶ ZUX1173509

ପ ୁ /51048 23 192 1123ସନିୁଲ କମୁାର ଦାଶ ପି େଦବବ� ତ ଦାଶ ZUX1078351

ପ ୁ /61049 33 192 1124ଆଦମ ଖାନ ପି ଦାଉଦ ଖାନ ZUX0395079

#ୀ /71050 48 192 1125ମତି ପରଜୁଣି . &ା ନରସିଂହ ପରଜା . OR/12/089/270786

#ୀ /71051 46 192 1126ସଭୁଦ� ା ପରଜା . &ା ଅଜୂ- ନ ପରଜା . OR/12/089/270788

ପ ୁ /71052 28 192 1127ଲଖଣ ଜାନି ମା ସଭୁଦ� ା ପରଜା ZUX0457549

ପ ୁ /71053 40 192 1128ରାମ ପରଜା ପି ନରସିଂଇ ପରଜା LSL2643435

ପ ୁ /81054 36 192 1129େଶଖ ହାବିବୁଲ9 ା  ପି େଶଖ ହୁେସନ LSL2650737

#ୀ /81055 50 192 1130ଖାତୁନ ବିବି . &ା େଶଖ ହୁେସନ . OR/12/089/270796

#ୀ /91056 70 192 1131ଲ?.ୀ ପରଜୁଣି . &ା େଘନୁଆ ପରଜା . OR/12/089/270792

ପ ୁ /91057 45 192 1132ଗ�ାଧର ପରଜା . ପି େଘନୁଆ ପରଜା . OR/12/089/270793

ପ ୁ /101058 32 192 1133ଆବଦୁଲ େଗୗସ ଖାh ପି ଆବଦୁଲ କାଦିର ଖାh ZUX0641332

ପ ୁ /101059 66 192 1134ଅବଦୁ^ କାଦର ଖାନ କାଦରୀ ପି ଅwଲୁ ଫରୀଦ ଖାନ ZUX1237544

ପ ୁ /111060 48 192 1135େକ ଏମ ଅନିସ . ପି େକ. ଏN. କତୁୁବ . OR/12/089/270805

#ୀ /111061 40 192 1136ଆେବଦା େବଗମ . &ା େକ ଏମ ଇସହାକ . OR/12/089/270806

#ୀ /111062 38 192 1137ନାଜମା େବଗN &ା େକ.ଏN. ଅନିc LSL2643484

#ୀ /111063 24 192 1138ମନିଷା ରଥ ପି ଶିବ ଶQର ରଥ ZUX1173517

#ୀ /121064 76 192 1139ରହିମ ବିବି . &ା ଅବଦୁଲ ଅଲି . OR/12/089/270810

#ୀ /121065 42 192 1140ବଦରୁନ ନିସା &ା େଶଖ ବଷିର ଅହମଦ . OR/12/089/271248

#ୀ /131066 51 192 1141ନାଦିରା ଖାତୁନ &ା େଶj ୟାକ|ୁ LSL1374743

ପ ୁ /151067 51 192 1142ମହମଦ ନାଇମ . ପି ମହkଦ ସଫି . LSL1382415

#ୀ /161068 60 192 1143ବିବି ଯାନ &ା େଶଖ କାଶିN OR/12/089/271247

ପ ୁ /171069 50 192 1144ସାୟଦ ଉମର ପି ସାୟଦ ଇବ� ାହିମ OR/12/089/271037

#ୀ /171070 42 192 1145ସାଇରା ବାେନା &ା ସୟଦ ଉମାର LSL2643351

#ୀ /171071 37 192 1146େରେହନା େବଗମ &ା ସବିର ଖାନ ZUX0937326

ପ ୁ /171072 39 192 1147ସବିର ଖାନ ପି ବାହାଦୁର ଖାନ ZUX0937334

ପ ୁ /181073 57 192 1148ସୟଦ ୱହିଦ . ପି ସୟଦ ଇବ� ାହିମ . ZUX1256270

#ୀ /181074 47 192 1149ହସିନା େବଗN . &ା ସୟଦ ୱହିଦ . ZUX1256262

ପ ୁ /181075 28 192 1150ସୟଦ ଆରି� ପି ସୟଦ ୱାହିଦ ZUX0641423

#ୀ /191076 75 192 1151ସକ1ୁଳା ବିସଇ . &ା ଭାvର ବିସଇ . OR/12/089/270842

#ୀ /191077 60 192 1152ପଦ. ା ବିସଇ &ା ପ�କାସ ବିସଇ OR/12/089/270839

#ୀ /191078 52 192 1153ମ�ାମା ବିସଇ &ା ରାବଣା ବିସଇ OR/12/089/270845

#ୀ /191079 36 192 1154ଧନ ଲ?.ୀ ବିେଶାଇ ପି ଆର ବିେଶାଇ ZUX0660472

ପ ୁ /201080 54 192 1155ଅବଦୁଲ ରହିମ ପି ଚା�ଖାନ . OR/12/089/270835

#ୀ /201081 52 192 1156ବିବି ଜାନ . &ା ଅବଦୁଲ ରହିମ . OR/12/089/270836

ପ ୁ /211082 48 192 1157ସୟଦ ବାଶା . ପି ସୟକ ଇବ� ାହୀମ . OR/12/089/270830

#ୀ /211083 35 192 1158ତସକିନି ଇ େଜେହରା &ା ସାୟଦ ଖରୁବାନ ଆବାସ ZUX0702068

#ୀ /211084 38 192 1159ସୟଦ େରସମା &ା ସୟଦ ରମଯାନୀ େରସମା LSL2650679

ପ ୁ /221085 36 192 1160ଏମ ଡି ମ=ୁାଫା  ପି ଏମ ଡି ଦାଉଦ LSL2643039

ପ ୁ /221086 35 192 1161ସୟଦ ଫିେରାଜ ପି ସୟଦ ୱାହିଦ ZUX0160630

#ୀ /221087 30 192 1162ନାଜିଆ ବାନୁ &ା ଏN ଡି ମ=ୁାଫା ZUX0701946

#ୀ /221088 24 192 1163ସଲୁତାନା େବଗମ &ା ସୟଦ ଫିେରାl ZUX1070218

ପ ୁ /231089 55 192 1164ବି ସଯୁ�-ନାରାୟଣ . ପି ବି ଆପାରାଓ . OR/12/089/270861

#ୀ /231090 50 192 1165ବି ପଦମାବତି . &ା ବିସଯୂ�-ନାରାୟଣ . OR/12/089/270862

ପ ୁ /231091 29 192 1166ବି. ଭରତ କମୁାର ପି ବି. ସୟୂ' ନାରାୟଣା ZUX0457903

ପ ୁ /241092 40 192 1167ଶଭୁାଶଷି ରଥ ପି ଦୁଗ'ପ�ସାଦ ରଥ LSL1382506

#ୀ /261093 37 192 1168ଟି. ଚିନ% ା ରାଓ ପି ଟି. ଇFର ରାଓ ZUX0160622

#ୀ /261094 39 192 1169ଟି. ୱାଣି ରାଓ ପି ଟି. ଇFର ରାଓ ZUX0160614

ପ ୁ /271095 31 192 1170େଶj େଗୗc ପି େଶj ଖଲିଲ ZUX0660480

ପ ୁ /311096 34 192 1171େଶଖ ମହkଦ ଆଲ9 ି  ପି େଶଖ ଇବ� ାହିମ LSL2643260

ପ ୁ /311097 36 192 1172େଶକ ମଦିନା ପି େଶଖ ଇବ� ାହିମ LSL2643559

ପ ୁ /321098 34 192 1173ସତ�ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଉେମଶଚ��  ଦାସ LSL2643229

#ୀ /321099 33 192 1174ତୃ*ି କମୁାରି ଦାସ &ା ସତ�ନାରାୟଣ ଦାସ ZUX0640631

#ୀ /331100 38 192 1175କରିସ.ା ବିବି &ା େଶଖ ହେସନ LSL2643542

#ୀ /341101 43 192 1176ରଶ. ିକମୁାରି ଦାସ &ା ସେ1ାଷ ଦାସ LSL2643211

#ୀ /341102 41 192 1177ଦି*ିକମୁାରି ଦାସ &ା େକଶବଚ��  ଦାସ LSL2643203

#ୀ /351103 40 192 1178ହମିଦା େବଗମ &ା ମହkଦ ହକିମ LSL2643401

ପ ୁ /371104 33 192 1179ଗରୁୁ ନାଇକ ପି ଅ� ୁ-ନ ନାଇକ LSL2643732

18 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ'ଚନ ଅଧିକାରୀQ &ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /9991105 31 192 1180ବନାନୀ ପUନାୟକ &ା ରାଜିବ ପUନାୟକ ZUX0955021

ପ ୁ /11106 49 154 16ଶଶି େଶଖର ପ<ା ପି ନୀଲକg ପ<ା OR/13/086/090371

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ'ଚନ ନିମେ1 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ%  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ'ଚନ କମିଶନ ଭାରତQ �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ'ଚନ ପବୂ- ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣQ ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର1ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.20 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 ମାନQର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନQ ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

19 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ'ଚନ ଅଧିକାରୀQ &ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /001 46 192 1ସମୁ# କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଲ%&ିକା# ମହାପାତ� ZUX1254945

'ୀ /0002 33 192 2ନିରୁପମା ଦାସ (ା ଓଁକାର ସିଂହ ZUX1255629

ପ ୁ /Ganganaga3 20 192 3ଶିଵା ସାହୁ ମା କନୁୀ ସାହୁ ZUX1288513

'ୀ /14 24 192 4ପ�ିୟଦଶ-ନୀ ପ�ଧାନ ମା ସଜୁାତା ପ�ଧାନ ZUX0884049

ପ ୁ /15 24 192 5େଶଖ ରାଜକ ପି େଶଖ ୟୁସଫୁ ZUX1167618

ପ ୁ /26 62 192 6ଗ2ୁ ମାଝୀ ପି ଡ5ରୁୁ ମାଝୀ LSL1470582

'ୀ /27 37 192 7ଚ�� ମଣୀ ମାଝୀ ପି ଗ2ୁ ମାଝୀ LSL2643740

'ୀ /28 33 192 8ଦୟମତି ମାଝି (ା ପରୁୁେଷା7ମ ମାଝି ZUX0660985

ପ ୁ /29 24 192 9ବିକ�ମ ମାଝୀ ପି ଗ2ୁ ମାଝୀ ZUX0884163

'ୀ /0310 25 192 10ପ�ିୟ8ା େବେହରା ପି ରାମଚ��  େବେହରା ZUX0779579

'ୀ /311 40 192 11ଆେବଦା େବଗ: (ା େଶ; ମ<ୁଫା ZUX0954636

ପ ୁ /312 63 192 12ରାମଚ��  େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା ZUX0528364

'ୀ /313 55 192 13ର=ିତା େବେହରା (ା ରାମଚ��  େବେହରା ZUX0160994

ପ ୁ /314 28 192 14ମେହ>ର େବେହରା ପି ରାମଚ��  େବେହରା ZUX0457762

'ୀ /315 50 192 15କନିୁ ପଜୁାରୀ (ା ରାେଜନା ପଜୁାରୀ OR/12/089/270009

ପ ୁ /316 29 192 16ସତ�ନାରାୟଣ ପଜୂାରୀ ପି ରାଜ@ ପଜୂାରୀ ZUX0457770

'ୀ /0417 33 192 17ଶିବାନୀ ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ଅଜିତ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1168665

ପ ୁ /0418 25 192 18େଦବାଶିଷ ତ�ିପାଠୀ ପି ଜଗନC ାଥ ତ�ିପାଠୀ ZUX0779611

ପ ୁ /0419 21 192 19ସଭୁାଶିଷ ତ�ୀପାଠୀ ପି ଜଗନC ାଥ ତ�ୀପାଠୀ ZUX1163559

ପ ୁ /420 35 192 20ଏସ େକ ଇଲିୟାସ ପି େଶ; ଫକିର ଏହGଦ ZUX0161018

'ୀ /521 49 192 21ନବୀନା ମାଝୀ (ା ଗ�ାଧର ମାଝୀ ZUX0161323

ପ ୁ /522 42 192 22ଜଗନC ାଥ ମାଝୀ ପି ଡHରୁୁ ମାଝୀ ZUX0954883

'ୀ /523 37 192 23ହିରା ମାଝୀ (ା ଜଗନC ାଥ ମାଝୀ ZUX0394999

'ୀ /524 28 192 24ଜୟ#ି ମାଝୀ ପି ଗ�ାଧର ମାଝୀ ZUX0702027

'ୀ /525 39 192 25ସକୁ� ି ମାIାମ (ା ରାମକୃJ ମାIାମ ZUX0161398

ପ ୁ /526 40 192 26େଗୗରା� ପ�ଧାନୀ ପି ଖଗପତି ପ�ଧାନୀ ZUX0954628

'ୀ /527 39 192 27ପଦ& ିନୀ ପ�ଧାନୀ (ା େଗୗରା� ପ�ଧାନୀ ZUX0161349

ପ ୁ /628 31 192 28ସୟଦି ଶିରାଜ ଅଲି ପି ସୟିଦ ମହGଦ ZUX0347237

ପ ୁ /729 40 192 29ସଜିୁତ କମୁାର ପୃLି ପି ସେୁର��  ପୃLି LSL1374107

ପ ୁ /730 60 192 30ସେୁର��  ପLିୁ ପି ନାରାୟଣ ପLିୁ OR/12/089/270006

'ୀ /731 55 192 31େସବତି ପLିୁ (ା ସେୁର��  ପLିୁ OR/12/089/270007

'ୀ /832 29 192 32ଅ8ିତା ତ�ିପାଠୀ ପି ନିର=ନ ତ�ିପାଠୀ ZUX0701961

ପ ୁ /833 21 192 33ଅଭିଜିତ ତ�ିପାଠୀ ପି ନିର=ନ ତ�ିପାଠୀ ZUX1098383

ପ ୁ /934 57 192 34େଶଖ ୟାକବୁ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଅଲି LSL1374735

'ୀ /935 45 192 35ମ<ୁରୀ େବଗମ ପି େସଖ ଆବୁଦଲ ଅଲM ୀ ZUX0369751

ପ ୁ /936 50 192 36େଶଖ ଲୟାଖତ ପି ଆବଦୁଲ ଅଲି LSL1381854

ପ ୁ /937 50 192 37ବାସେୁଦବ ମହାପାତ� ପି ପNୂ-ଚ��  ମହାପାତ� ZUX0114462

'ୀ /938 37 192 38ଲ%&ୀ େମାହାପାତ� ପି ନ�ନ େମାହନ େମାହାପାତ� ZUX1223361

'ୀ /939 25 192 39ଜାନକୀ ମହାପାତ� (ା କୃJ  ଚ��  ପOା ZUX1150796

ପ ୁ /940 22 192 40ଶଭୁାଶଷି ସାହୁ ପି ବିPଵ ର=ନ ସାହୁ ZUX1138676

'ୀ /941 26 192 41ଫରିନା େସ; ପି େଶଖ ୟାକQୁ ZUX0701938

'ୀ /942 27 192 42େସଖ ସବିନା ପି େସଖ ଜାନୀ ZUX0653899

'ୀ /943 46 192 43ପRୁଲତା ଷଡ଼�ୀ (ା ବାସେୁଦବ ମହାପାତ� ZUX0114470

ପ ୁ /1044 45 192 44ମହGଦ ଆୟୁବ . ପି ମହGଦ ସାରିU . OR/12/089/271197

'ୀ /1045 42 192 45ହାସିନା ବାନୁ . (ା ମହGଦ ଆRାV . OR/12/089/270019

'ୀ /1046 73 192 46ନୁରୁ@ ନୀଷା (ା ମହGW ସାରିଫ OR/12/089/270017

ପ ୁ /1047 53 192 47ମହGଦ ଆRାକ .. ପି ମହGଦ ସାରୀଫ .. OR/12/089/270018

ପ ୁ /1048 24 192 48ମହGଦ ନବାଜ ପି ମହGଦ ସା#ା ZUX1074079

'ୀ /1149 22 192 49ଗୀତାଂଜଳୀ େଗୗଡା (ା ଆର େଵନକଟ ସାଈ ZUX1345487

'ୀ /1150 20 192 50ଅଂକିତା ଖୀେଲା ପି ବୁଦୁ ଖୀେଲା ZUX1349869

1 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ[ଚନ ଅଧିକାରୀ8 (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1151 52 192 51ମହମW ମଂୁଜୀର . ପି ମହମW ଶାଫି . LSL1394444

ପ ୁ /1152 42 192 52ମହGଦ ନାସିର . ପି େସଖ ହୁେସନ . LSL1374685

'ୀ /1153 42 192 53ଶକିଲା ବାେନା (ା ମହGଦ ମ=ିୁର ZUX0641019

'ୀ /1154 25 192 54ଫୀରେଦାଷ େବଗମ ପି େକ. ଏମ. ଇଶାକ ZUX0779595

'ୀ /1155 37 192 55ପାଜିଲା ବିବି ପି ମହGଦ ଷଫୀ ZUX0641001

ପ ୁ /1156 50 192 56େକ. ଏମ. ଏଶାକ ପି େକ. ଏମ. କତୁୁବୁଦିନ ZUX0779520

ପ ୁ /1157 39 192 57ମହGଦ ଜାକି_ ପି େଶଖ ହୁେସନ LSL1456540

'ୀ /1158 23 192 58ପନୂC- ୀ ଖୀେଲା ପି ବୁଦୁ ଖୀେଲା ZUX1341072

ପ ୁ /1159 20 192 59େକ ଏ: ମନୁାୱାର ପି େକ ଏ: ଇଷାV ZUX1255066

ପ ୁ /1160 37 192 60ଏ: ଡି ନାଜିର ପି େଶ; ହୁେସନ ZUX1189315

'ୀ /1161 40 192 61ସାହିନା ପରବିନ (ା ମହGଦ ନାସିର ZUX1069962

ପ ୁ /1262 35 192 62େଶଖ ଆବୁହାନୀ ଫ ପି େଶଖ ଆବୁ ତାଲିQ LSL2647642

ପ ୁ /1263 34 192 63େଶଖ ଅବୁଆରିଫ ପି େଶଖ ଆବୁ ତାଲିବ LSL2643393

'ୀ /1264 54 192 64ୱାହିଦା ବାନୁ (ା ଏସ େକ ଅବୁତାଲିQ . ZUX0660977

'ୀ /1265 37 192 65ଆସ&ା ବାେନା ପି େସV. ଆବୁ ତାଲିQ LSL1456755

'ୀ /1266 32 192 66ଫରହାW ବାନୁ ପି ରମଯାନ ଅଲM ି ZUX0347252

'ୀ /1267 30 192 67ସାରଦା ବିେଶାଇ ପି ପ�କାଶ ବିେଶାଇ ZUX0347278

'ୀ /1268 22 192 68ସହିନା େବଗମ ପି କ ଏମ ଅନିଶ ZUX1223130

'ୀ /1269 22 192 69େ>ତା ପ�`ା ପOା ପି ସଧୁୀର କମୁାର ପOା ZUX1074111

'ୀ /1270 32 192 70ରୁକସାନା ପରୱନି (ା େଶ; ଆବୁଜାନୀ ଫି ZUX0884015

ପ ୁ /1371 73 192 71ତ�ିନାଥ ସାମ#ରାୟ ପି ପ�ହଲାଦ ସାମ#ରାୟ ZUX0528398

'ୀ /1372 53 192 72ର=ିତା ସାମ#ରାୟ (ା ତ�ୀନାଥ ସାମ#ରାୟ ZUX0528406

'ୀ /1373 68 192 73ଶକ#ୁଳା ସାମଂତରାଯ ପି ପ�େହାେଲଡ ସାମଂତରାଯ ZUX1341973

ପ ୁ /1474 63 192 74ଜଗନC ାଥ ମିଶ� ପି ବୃ�ାବନ ମିଶ� ZUX1086578

'ୀ /1475 55 192 75ସାଧବାଣି ମିଶ� (ା ସବୁାସଚ��  ମିଶ� OR/12/089/270031

ପ ୁ /1476 38 192 76ଅଚୁତାନ� ମିଶ� ପି ସବୁାସ ଚ��  ମିଶ� OR/12/089/270033

'ୀ /1477 36 192 77ମିନା%ୀ ପାତ� (ା ଅଚ�ତା ନ� ମିଶ� ZUX1070176

ପ ୁ /1478 75 192 78ଅଜୁ- ନ େସନାପତି ପି କାଳିଆ େସନାପତି ZUX0160150

'ୀ /1479 74 192 79ଶଶୀେରଖା େସନାପତି (ା ଅଜୁ- ନ େସନାପତି LSL1456243

ପ ୁ /1480 43 192 80ନୀଳମାଧବ େସନାପତି ପି ଅଜୁ- ନ େସନାପତି LSL1456235

ପ ୁ /1581 51 192 81ବୁଦୁ ଖିଲ ପି ଭଗବାନ ଖିଲ ZUX1078377

ପ ୁ /1582 22 192 82ଗ2ୁା ଖିଲ ପି ବୁଦୁ ଖିଲ ZUX1078385

'ୀ /1583 25 192 83ଚି8ି ଖିଲ ପି ବୁଦୁ ଖିଲ ZUX1078419

'ୀ /1584 19 192 84ଲ%&ୀ ଖୀେଲା (ା ଗ2ୁା ଖୀେଲା ZUX1341593

ପ ୁ /1585 54 192 85ମନୁା ପରଯା ପି ସକୁ� ା ପରଯା LSL1456748

'ୀ /1586 51 192 86ଚ��ମା ପରଜା (ା ମନୁା ପରଜା LSL1394097

'ୀ /1587 23 192 87ସାବିତ�ୀ ପଜୁାରୀ (ା ସନୁ ପଜୁାରୀ ZUX1070069

ପ ୁ /1588 74 192 88କୃJ ଚ��  ସାହୁ ପି େଗୗର ଚ��  ସାହୁ ZUX1169564

ପ ୁ /1589 45 192 89ମେହ��  କମୁାର ସାହୁ ପି ଗେଣ>ର ସାହୁ LSL1374115

'ୀ /1590 44 192 90ସସ& ିତା ସାହୁ (ା ମେହ��  ସାହୁ LSL1394394

ପ ୁ /1591 40 192 91ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ଚ��  ସାହୁ LSL1456250

ପ ୁ /1592 38 192 92ଚି7ର=ନ ସାହୁ ପି ଚ��େଶଖର ସାହୁ LSL1456268

ପ ୁ /1593 34 192 93ରାେମ>ର ସାହୁ - ମେହ��  କମୁାର ସାହୁ ZUX0347286

'ୀ /1594 20 192 94ଅ8ିତା ସାହୁ ପି ମେହ��  ସାହୁ ZUX1255074

ପ ୁ /1695 30 192 95ହିମାଂଶ ୁପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବି>5ର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0641233

ପ ୁ /1696 60 192 96ରେମଶ ସାହୁ ପି େଗାବି� ସାହୁ OR/12/089/270048

'ୀ /1697 53 192 97କନିୁ ସାହୁ (ା ରେମଶଚ��  ସାହୁ OR/12/089/270049

ପ ୁ /1698 50 192 98େକଳୖାସ ସାହୁ ପି େଗାବି� ସାହୁ OR/12/089/270046

'ୀ /1699 46 192 99େଗୗରୀ ସାହୁ (ା େକଳୖାସ ସାହୁ OR/12/089/270047

ପ ୁ /17100 38 192 100ଚ�ନ କମୁାର ବାରିକ ପି ଧ�ୁବ ଚରଣ ବାରିକ LSL1459056

'ୀ /17101 45 192 101ସବିତା େଜନା (ା କିରତନ କମୁାର େଜନା ZUX0641340

ପ ୁ /17102 50 192 102ଚଇତରାମ ରାଉତ ପି ବିଷ ୁରାଉତ LSL1394030

'ୀ /17103 63 192 103ଜୟ#ି ସାହୁ (ା ସିମାbଳ ସାହୁ OR/12/089/270055

'ୀ /17104 31 192 104ପନୁମ ସାହୁ ମା ଜୟ#ି ସାହୁ ZUX0161273

ପ ୁ /18105 27 192 105ସାହନା ବାେନା ପି ମହGଦ ଆRାV ZUX0702043

'ୀ /18106 32 192 106ଶଭୁଶ�ୀ ପୃcୀ ପି ସେୁର��  କମୁାର ପୃcୀ ZUX0160176

'ୀ /19107 23 192 107େଜମା ନାୟକ ପି ଈPଵର ନାୟକ ZUX1170653

ପ ୁ /19108 57 192 108ମକର ରାଯ ୁ ପି ସ�ାମସ�ୁର ରାଯ ୁ OR/12/089/270056

'ୀ /19109 50 192 109ଚ�� ମା ରାଜୁ (ା ମକର ରାଜୁ OR/12/089/270057

'ୀ /19110 33 192 110େମାନାଲିସା ଶତପଥି ପି ମନର=ନ ଶତପଥି ZUX0487652

ପ ୁ /20111 65 192 111ବି ସିମାଦ� ି ଆପାନା . ପି ବି ଆପାରାଓ . LSL1427707

'ୀ /20112 59 192 112ବି ବିଜୟା ଲ%&ୀ . (ା ବି ସିମାଦ� ି ଆପାନା . LSL1394212
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ପ ୁ /20113 45 192 113ଗଜାନନ ପାତ� ପି ନିଳକd ପାତ� OR/12/089/270064

ପ ୁ /20114 28 192 114େଦବାଶିଷ ପାତ� ପି ଗ�ାଧର ପାତ� ZUX0457978

ପ ୁ /20115 21 192 115ବି ସିତଲା ପ�ସାଦ ପି ବି ସିମାଦ� ୀ ଆପନC ା ZUX1254994

ପ ୁ /21116 56 192 116ପରୁୁେଷା7ମ ବାରିକ ପି ଇ�� ମଣି ବାରିକ ZUX0487595

'ୀ /21117 49 192 117ସତ�ଭାମା ବାରିକ (ା ପରୁୁେଷା7ମ ବାରିକ LSL2649556

ପ ୁ /21118 24 192 118ଶଭୁମ ବାରିକ ପି ପରୁୁେଷା7ମ ବାରିକ ZUX1069871

'ୀ /21119 21 192 119ସାଧନା ବାରିକ ପି ପରୁୁେଷା7ମ ବାରିକ ZUX1188838

'ୀ /Ganga Nag120 21 192 120ପ�ିୟା କମୁାରୀ ଝା ପି ଶରଵନ କମୁାର ZUX1231174

'ୀ /21121 24 192 121ପ�ିୟା ଦଶ-ନୀ ପ�ଧାନ ପି ଶ�ୀ ରାମ ଚଂଦ�  ପ�ଧାନ ZUX1355239

'ୀ /21122 24 192 122ପ�ିୟ ଦଶ-ନୀ ପ�ଧାନ ପି ଶ�ୀ ରାମଚ��  ପ�ଧାନ ZUX1275213

ପ ୁ /22123 24 192 123ବିଭୂ ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ଗଦାଧର େଚୗଧରୁୀ ZUX0955195

ପ ୁ /22124 58 192 124ଗଦାଧର େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ�ାମ ସ�ୁର େଚୗଧରୁୀ LSL1456326

'ୀ /22125 56 192 125ଶା#ିଲତା େଚୗଧରୁୀ (ା ଗଦାଧର େଚୗଧରୁୀ LSL1456334

ପ ୁ /22126 34 192 126ବା�ାରମବାOି ଲ%&ୀକା# ପି ବା�ାରମବାOି ସଯୁ�-ନାରାୟଣା LSL2643112

'ୀ /22127 34 192 127ପ�`ା ପରମିତା ନ�ା (ା ପ�ିୟର=ନ ରଥ ZUX1163518

ପ ୁ /22128 62 192 128ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ରଥ ପି ମେନାର=ନ ରଥ ZUX0954792

'ୀ /22129 55 192 129ବିଜୟ ଲ%&ୀ ରଥ (ା ଦୁଗ[ପ�ସାଦ ରଥ LSL1394386

ପ ୁ /22130 44 192 130ଭଗବତି ପ�ସାଦ ରଥ ପି ମେନାର=ନ ରଥ LSL1470855

'ୀ /22131 42 192 131ମିନା କମୁାରୀ ରଥ (ା କାଳିପ�ସାଦ ରଥ OR/12/089/270075

ପ ୁ /22132 38 192 132ଆଶିଷ କମୁାର ରଥ ପି ଦୁଗ[ ପ�ସାଦ ରଥ LSL1382472

ପ ୁ /22133 36 192 133ଶାରଦା ପ�ସାଦ ରଥ ପି କମୁଦୂ କା# ରଥ ZUX0954826

ପ ୁ /22134 36 192 134ପ�ିୟର=ନ ରଥ ପି ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ରଥ ZUX1168640

ପ ୁ /22135 33 192 135ଅHିକା ପ�ସାଦ ରଥ ପି କମୁଦୁ କା# ରଥ ZUX0641092

'ୀ /22136 31 192 136ପ�ିୟ8ା ରଥ ପି ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ରଥ ZUX1168657

ପ ୁ /23137 26 192 137ପ�ଣବ ପାଢୀ ପି ଦିବାକର ପାଢୀ ZUX0702175

'ୀ /23138 57 192 138ଝୁନୁ ପOା (ା ଦିବାକର ପାଢୀ OR/12/089/270605

ପ ୁ /23139 62 192 139ରାଜ େଗାପାଳ ପଟନାୟକ ପି ବସ ୁେଦବା ପଟନାୟକ ZUX1341601

ପ ୁ /23140 45 192 140ମେନାର=ନ ଉପାfଯାୟ ପି ଶଶି ଭୂଷଣ ଉପାfଯାୟ ZUX1355254

ପ ୁ /23141 45 192 141ମେନାର=ନ ଉପାଧାୟ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ଉପାଧାୟ ZUX1275254

'ୀ /23142 38 192 142ଅନିତା ଉପାfଯାୟ (ା ମେନାର=ନ ଉପାfଯାୟ ZUX1355262

'ୀ /24143 53 192 143ସକୁା#ି ପOା (ା ମେନାଜ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0641464

ପ ୁ /24144 73 192 144କୃJଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଭୁବେନ>ର ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/270084

'ୀ /24145 55 192 145ରାଧାରାଣି ପାଣିଗ�ାହୀ (ା କୃJ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/270085

ପ ୁ /24146 44 192 146ପବନ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କୃJଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/271223

ପ ୁ /24147 38 192 147ସକୁା# କମୁାର ପାଣିଗ�ହି ପି କJୂଚ��  ପାଣିଗ�ହି LSL1381805

'ୀ /24148 38 192 148ପଦ& ଜା ଷଡ�ୀ (ା ପବନ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0347302

'ୀ /25149 43 192 149ଗୀତା=ଳି ପOା (ା ସମୁ# କମୁାର ମହାପାତ� ZUX1275247

'ୀ /25150 43 192 150ଗୀତା=ଳୀ ପOା (ା ସମୁ# କମୁାର ପOା ZUX1355247

ପ ୁ /25151 61 192 151ସେୁରଶ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଭୂବେନ>ର ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/270086

'ୀ /25152 53 192 152ବାସ#ି ସାହୁ (ା ସେୁରଶ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/270087

'ୀ /26153 28 192 153ମମତାଜ େବଗମ (ା େସV ସଲୁତାନ ZUX1254978

'ୀ /26154 32 192 154ଶ�ୀେଦବୀ ବିେଶାଇ ପି ପ�କାଶ ବିେଶାଇ ZUX0347310

ପ ୁ /26155 24 192 155ପ�ିତୀଶ କମୁାର ଜାଲି ପି ରେମଶ ଚ��  ଜାଲି ZUX1069913

ପ ୁ /26156 57 192 156ପଦଲାମ ପରଜା ପି ମ�ଳା ପରଜା LSL1456730

ପ ୁ /26157 31 192 157େସV ସଲୁତା@ ପି େସV ବାବଜି ZUX0457895

'ୀ /27158 45 192 158ମ<ୁରୀ େବଗ: (ା ଏମ.ଡି.ହବିବ ଖାନ ZUX0347336

ପ ୁ /27159 39 192 159ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର େଜନା ପି ଘାସିରାମ େଜନା ZUX1172576

ପ ୁ /27160 26 192 160ଇରଫା@ ଖା@ ମା ମ<ୁରୀ େବଗ: ZUX0702100

'ୀ /27161 62 192 161ଚ��ମା କିରସାନୀ (ା କମଳ ୁକିରସାନୀ ZUX1070010

ପ ୁ /27162 55 192 162କମଳ ୁକିସ[ନୀ ପି ବhୁ କିସ[ନୀ ZUX1070028

ପ ୁ /27163 33 192 163ସଦାଶବି ମିଶ� ପି ଜଗନC ାଥ ମିଶ� ZUX1078336

ପ ୁ /27164 30 192 164ସହେଦବ ମିଶ� ପି ଜଗନC ାଥ ମିଶ� ZUX1070135

'ୀ /27165 38 192 165ର=ିତା େସ�� ିଆ (ା ପ�ଶା# େସ�� ିଆ LSL1414796

ପ ୁ /27166 38 192 166ପ�ଶା# େସ�� ିଆ ପି ବୃ�ାବନ େସ�� ିଆ ZUX0779587

'ୀ /27167 61 192 167ଉମiଳା ସିଂ (ା ଓମ ପ�କାଶ ସିଂ ଠାକରୁ ZUX0779983

ପ ୁ /27168 44 192 168ସେ#ାଷ ସିଂ ପି ବ� ଜକିେଶାର ସିଂ LSL1381888

ପ ୁ /27169 41 192 169ର=ିତ କମୁାର ସିଂ ପି ରାେଜ��  ପ�ସାଦ ସିଂ LSL1394022

'ୀ /27170 39 192 170ଲଳିତା ସିଂ ପି ରାେଜ��  ସିଂ OR/12/089/270098

ପ ୁ /27171 37 192 171ଦିଲିପକମୁାର ସିଂ ପି ରାେଜ�� ପ�ସାଦ ସିଂ LSL2643591

ପ ୁ /27172 66 192 172ଓମ ପ�କାଶ ସିଂ ଠାକରୁ ପି େଭାଲା ସିଂ ଠାକରୁ ZUX0779777

'ୀ /27173 38 192 173ଦିବ�ା ରାନି ସିଂ ଠାକରୁ ପି ଓମ ପ�କାଶ ସିଂ ଠାକରୁ ZUX0779751

'ୀ /27174 36 192 174ସଭ�ାରାନୀ ସିଂ ଠାକରୁ ପି ଓମ. ପ�କାଶ ସିଂ ଠାକରୁ ZUX0779900

3 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ[ଚନ ଅଧିକାରୀ8 (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /28175 58 192 175ସଧିୁର ପାଢି ପି ଲବକିେଶାର ପାଢି OR/12/089/270109

'ୀ /28176 31 192 176ପ�ାଚୀେସୗମ�ା ପାଢ଼ୀ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ପାଢ଼ୀ ZUX0376111

'ୀ /28177 29 192 177ପଣୁ�େତାୟା ପାଢ଼ି ପି ସଧିୁର ପାଢ଼ି ZUX0458000

'ୀ /28178 54 192 178ସବୁାସିନି ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ସଧିୁର ପାଢି OR/12/089/270110

ପ ୁ /29179 52 192 179ଗ�ାଧର େଗୗଡ ପି ଅଗାଧ ୁେଗୗଡ OR/12/089/270129

'ୀ /29180 43 192 180ଝୁନୁ େଗୗଡ (ା ଗ�ାଧର େଗୗଡ OR/12/089/044693

ପ ୁ /29181 25 192 181ପ8ଜ େଗୗଡ ପି ଗ�ାଧର େଗୗଡ ZUX0779926

ପ ୁ /30182 46 192 182ସାମ# କମୁାର େବେହରା - ଅHିକା େବେହରା ZUX1070168

'ୀ /30183 36 192 183ଅHିକା େବେହରା (ା ସାମ# କମୁାର େବେହରା ZUX0347351

ପ ୁ /30184 53 192 184ପଦ& ନ େଗୗଡ ପି ମଦନ େଗୗଡ OR/12/089/270983

'ୀ /30185 37 192 185ସରିତା ଗଉଡ (ା ପଦ& ନ େଗୗଡ ZUX0884130

ପ ୁ /31186 40 192 186ସଯୂ�-ମଣୀ ମାଝୀ ପି ସଦାଶିବ ମାଝୀ ZUX0884296

ପ ୁ /31187 39 192 187ଉମାକା# ମାଝି ପି ଗ2ୁ ମାଝି LSL1414762

'ୀ /31188 35 192 188କମଳା ମାଝୀ (ା ଉମାକା# ମାଝୀ LSL2643757

'ୀ /31189 65 192 189ଜୟ#ିମାଳା ପOା (ା ଭିେମ>ର ପOା OR/12/089/270113

ପ ୁ /31190 60 192 190େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ପOା ପି ଭିେମ>ର ପOା OR/12/089/270114

ପ ୁ /31191 57 192 191ଶିବ ପ�ସାଦ ପOା ପି ଭିେମ>ର ପOା OR/12/089/270116

ପ ୁ /31192 56 192 192ରାମପ�ସାଦ ପOା ପି ଭିେମ>ର ପOା OR/12/089/270117

'ୀ /31193 54 192 193ଉମାରାଣି ପOା (ା େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ପOା OR/12/089/270115

ପ ୁ /31194 54 192 194େଦବୀ ପ�ସାଦ ପOା ପି ଭିେମ>ର ପOା OR/12/089/270118

'ୀ /31195 46 192 195ରାଖି ପOା (ା ଶିବପ�ସାଦ ପOା ZUX0160192

ପ ୁ /31196 44 192 196ହରିହର ପ�ସାଦ ପOା ପି ଭିେମ>ର ପOା OR/12/089/270119

'ୀ /31197 39 192 197ମମତା ପOା (ା ରାମ ପ�ସାଦ ପOା ZUX0291435

'ୀ /31198 39 192 198ସକୁା#ି ପOା (ା େଦବି ପ�ସାଦ ପOା ZUX0160200

'ୀ /31199 29 192 199(ାଗତିକା ପOା ପି େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ପOା ZUX0458224

'ୀ /31200 24 192 200େସCହା ପOା ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ପOା ZUX0884023

'ୀ /31201 21 192 201ସCିkା ପOା ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ପOା ZUX1173475

ପ ୁ /31202 33 192 202ସମୁନ ସାଇ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସେୁରଶ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0660563

ପ ୁ /31203 31 192 203ସ�ୀପ ସାଇ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସେୁରଶ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0291526

'ୀ /31204 40 192 204ସଂଯlୁା ରାଉତ (ା ସଯୁ�-ମଣୀ ମାଝୀ ZUX0701904

'ୀ /32205 52 192 205ମ=ଳୁା ପଜୁାରୀ (ା ସେୁଦଶ ପଜୁାରୀ ZUX0160952

ପ ୁ /32206 47 192 206ସେୁଦଶ ପଜୁାରୀ ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ପଜୁାରୀ OR/12/089/270756

ପ ୁ /32207 45 192 207ସତିଶ ପଜୁାରୀ ପି ନିେମଇଁ ପଜୁାରୀ LSL1470517

'ୀ /32208 40 192 208ସାବିତ�ି  େଦବୀ ପଜୂାରୀ ପି ରାମନାଥ ପଜୂାରୀ LSL2650695

'ୀ /32209 39 192 209ଅନିତା ପଜୂାରୀ (ା ସତିଶ କମୁାର ପଜୂାରୀ LSL1526573

ପ ୁ /33210 23 192 210ଚିନ& ୟ କମୁାର କର ପି ହୃଷିେକଶ କର ZUX1070143

'ୀ /33211 65 192 211ଶlୁାଜ କମୁାରୀ ସିଂ (ା ସେବ- >ର ସିଂ OR/12/089/270132

ପ ୁ /33212 47 192 212ବିନାୟକ ସିଂ ପି ସେବ- >ର ସିଂ OR/12/089/270133

'ୀ /33213 46 192 213ସବିତା ସିଂ (ା ଦସମ# ସିଂ OR/12/089/270969

ପ ୁ /33214 39 192 214ସରୁଜ ରାଜ ସିଂ ପି ସେବ- >ର ପ�ସାଦ ସିଂ LSL1456359

ପ ୁ /33215 26 192 215ରାମପ�ତାପ ସିଂହ ପି ଜଶବଂତ ସିଂହ ZUX0954859

ପ ୁ /33216 24 192 216ରୁଦ�  ପ�ତାପ ସିଂହ ପି ଜଶବ# ସିଂହ ZUX0954842

'ୀ /33217 34 192 217େନହା ସିଂ ଠାକରୁ (ା ସରୁଜ ରାଜ ସିଂ ZUX0779744

ପ ୁ /34218 41 192 218ବିଜୟ ର=ିm େଚୗହା@ ପି ର=ିm ଭିଶ�ାମ େଚୗହା@ ZUX0955112

ପ ୁ /34219 29 192 219େଶଖ ଫାରୁV ପି େଶ; ମ<ୁାପା ZUX0702050

'ୀ /34220 22 192 220ଏn େକ ନଜମା (ା Shaik ଜହ�ିରି ZUX1223106

ପ ୁ /34221 26 192 221ଅ8ିm ସିଂ� ପି କମt ଭାନୁ ସିଂ� ZUX0774455

'ୀ /34222 87 192 222ଦୁବରାଜ ସିଂହ (ା ଲ%&ୀନାରାୟଣ ସିଂହ OR/12/089/270141

'ୀ /34223 51 192 223କରୁଣା ସିଂହ (ା ମେହ��  ସିଂହ OR/12/089/270153

'ୀ /34224 50 192 224ଅରୁଣା ସିଂହ (ା ସଯୂ�-ଭାନୁ ସିଂହ OR/12/089/270145

ପ ୁ /34225 50 192 225ରଘରୁାଜ କମୁାର ସିଂହ ପି ଲଖମିନାରାୟଣ ସିଂହ OR/12/089/270146

'ୀ /34226 49 192 226ବିଜୟ କମୁାର ସିଂହ (ା ଶିବଶ8ର ସିଂହ OR/12/089/270155

'ୀ /34227 46 192 227ଅନୁରାଧା ସିଂହ (ା ବିଜୟକମୁାର ସିଂହ OR/12/089/271221

'ୀ /34228 45 192 228ବିେଜ>ରୀ ସିଂହ (ା ରଘରୁାଜ ସିଂହ OR/12/089/270147

ପ ୁ /34229 34 192 229ଅମକାର ସିଂହ ପି ଚ�� ଭାନୁ ସିଂହ ZUX0160226

'ୀ /34230 32 192 230ସେୁନନା ସିଂହ ପି ମେହ��  କମୁାର ସିଂହ ZUX0160218

ପ ୁ /34231 103 192 231ଦିଗାHର ସି� ପି ବିଜୟ କମୁାର ସି� ZUX0774414

'ୀ /34232 103 192 232ମନିଶା ସି� ପି ରଘ ୁରାଜ କମୁାର ସି� ZUX0774422

'ୀ /34233 56 192 233ଭୁେପ>ର ସିଂ (ା ଚ�� ଭାନୁ ସିଂ ZUX1255124

ପ ୁ /34234 54 192 234ସଯୁ�-ଭାନୁ ସି� ପି ଲ%&ୀନାରାୟଣ ସି� OR/12/089/270144

ପ ୁ /34235 52 192 235କମଳ ଭାନୁ ସିଂ ପି ଲ%&ୀ ନାରାୟଣ ସିଂ OR/12/089/271014

ପ ୁ /34236 32 192 236ବିେବକ ସିଂହ ପି ସଯୂ�-ଭାନୁ ସିଂହ ZUX0160242

4 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ[ଚନ ଅଧିକାରୀ8 (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /34237 32 192 237ଅ= ୁସିଂହ ପି ମେହ��  କମୁାର ସିଂହ ZUX0955104

'ୀ /34238 30 192 238ଅରପନା ସିଂହ ପି ଚ�� ଭାନୁ ସିଂହ ZUX0160234

'ୀ /34239 28 192 239ସର(ତୀ ସିଂହ ପି ମେହ��  କମୁାର ସିଂହ ZUX0458307

ପ ୁ /34240 28 192 240ଆଶେୁତାଷ ସିଂହ ପି ରଘରୁାଜ ସିଂହ ZUX0458166

ପ ୁ /34241 28 192 241ବିନୟ କମୁାର ସିଂହ ପି ସଯୂ�-ଭାନୁ ସିଂହ ZUX0457663

'ୀ /34242 27 192 242ସାରଦା ସିଂହ ପି ମେହ��  କମୁାର ସିଂହ ZUX0702001

'ୀ /34243 26 192 243ମନିଶା ସି�୍ ପି ରଘରୁାv ସି�୍ ZUX0954750

'ୀ /34244 19 192 244ଅଦିତୀ ସିଂହ ପି କମଳ ଭାନୁ ସିଂହ ZUX1341940

'ୀ /34245 19 192 245ଅନନ�ା ସିଂହ ପି କମଳ ଭାନୁ ସିଂହ ZUX1341932

ପ ୁ /34246 46 192 246ଲାଲ ଦିଲM ୀପ କମୁାର ସିଂହେଦୱ ପି ଜଗନC ାଥ ସିଂହେଦୱ ZUX0457606

ପ ୁ /34247 40 192 247ଲାଲଆଦିତ� କମୁାର ସିଂ େଦୱ ପି ଏଲ. ଏଲ. ସିଂ େଦୱ ZUX0779827

'ୀ /34248 37 192 248ଲାଲ ସଂଯ ୁସିଂହେଦୱ (ା ଲାଲ ଦିଲM ିପ କମୁାର ସିଂହେଦୱ ZUX0457598

'ୀ /34249 30 192 249ନମ�ତା ସିଂ େଦୱ (ା ଲାଲ ଚ�� ଭାନୁ ସିଂ େଦୱ ZUX0779819

ପ ୁ /34250 38 192 250ଲାଲ ଚ�� ଭାନୁ ସିଂ େଦୱ ପି ଏଲ. ଏଲ ସିଂ େଦୱ ZUX0779850

'ୀ /34251 35 192 251ରୀତା ସିଂେଦୱ (ା ଉଦୟକମୁାର ସିଂ େଦୱ ZUX0779785

'ୀ /35252 23 192 252ତବସମୁ େବଗମ ପି େମାହମଦ େବଗ ZUX1170000

'ୀ /35253 59 192 253େଗୗରୀ ପାଣିଗ�ାହି (ା ଶିବପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0160259

ପ ୁ /35254 42 192 254କିେଶାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଜଗନC ାଥ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/270161

ପ ୁ /35255 36 192 255କାହC ୁଚରଣ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଶିବପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହି LSL2643294

ପ ୁ /35256 29 192 256ଉପମନ� ୁପାଣିଗ�ାହି ପି ତ�ିପତି ପାଣିଗ�ାହି ZUX0394973

ପ ୁ /35257 39 192 257କୃN- ପାତ� ପି ଜଗଦିସ ପାତ� ZUX0641035

'ୀ /35258 39 192 258ଶଶୀ ପାତ� (ା କୃJ- ପାତ� ZUX0641027

ପ ୁ /35259 52 192 259ଗରୁୁ ନାେଗPଵର ରାଓ ପି ଗରୁୁ ଦିନବhୁ ZUX1194489

ପ ୁ /36260 32 192 260ମହGଦ କଲମା ପି ମହGଦ ମଜିm ZUX0347377

ପ ୁ /36261 42 192 261ନରସିଂହ ପାଢି ପି ନିତ�ାନ� ପାଢି OR/12/089/270165

'ୀ /36262 43 192 262ମହGଦ ସମି: (ା ମହGଦ ଇଦରିn ZUX0347385

ପ ୁ /37263 47 192 263ମେହସ କମୁାର େବେହରା ପି ତାରିଣୀ େବେହରା ZUX0640912

ପ ୁ /37264 37 192 265ବିପିନ ବିହାରି େବେହରା ପି ଗ2ୁପ�ସାଦ େବେହରା LSL2643146

'ୀ /37265 45 192 266କନିୁ ପାତ� (ା େଭରୖବ ପାତ� LSL1456763

ପ ୁ /38266 25 192 267ଶ�ାମଲ କମୁାର ପି ସାଇ ବାବୁ ZUX1069921

ପ ୁ /38267 54 192 268ଡHରୁୁଧର ସାହୁ ପି ନିଳକd ସାହୁ OR/12/089/270175

'ୀ /38268 50 192 269ରଶ&ି ସାହୁ (ା ଡHରୁୁଧର ସାହୁ OR/12/089/270176

ପ ୁ /38269 45 192 270ସଶୁା# କମୁାର ସାହୁ ପି ଡHରୁଧର ସାହୁ LSL1374172

ପ ୁ /38270 40 192 271ପ�ଶା# କମୁାର ସାହୁ ପି ଡHରୁଧର ସାହୁ LSL1373737

'ୀ /39271 33 192 272ହାସମm ନିଶା ପି ଗଫା_ ଖା@ ZUX0347419

ପ ୁ /39272 33 192 273େକ େଭେ8w ରାଓ ପି େକ ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0347401

ପ ୁ /39273 61 192 274ଚ��େଶଖର ସାହୁ ପି ଆପନା ସାହୁ ZUX1342369

'ୀ /39274 56 192 275ତିଳ7ମା ସାହୁ (ା ଚ��େସଖର ସାହୁ ZUX1342377

ପ ୁ /39275 29 192 276ତୁଫା@ ସାହୁ ପି ଚ��େଶଖର ସାହୁ ZUX0457507

ପ ୁ /39276 26 192 277ଆନ� କମୁାର ସାହୁ ପି ଚ��  େଶଖର ସାହୁ ZUX0779835

'ୀ /39277 26 192 278ଜୟା ଲ%&ୀ ସାହୁ (ା ଚିତା ର=ନ ସାହୁ ZUX1341957

ପ ୁ /39278 24 192 279ସଦିୁପ ସାହୁ ପି ଚ��  େଶଖର ସାହୁ ZUX0954669

'ୀ /40279 26 192 280ସଫିଆ େବଗମ ପି େସଖ ନେନ େସଦୖାବଳି ZUX0779918

ପ ୁ /40280 55 192 281ବାବୁ ଖାନ ପି ମ<ାନ ଖା@ ZUX0369645

ପ ୁ /40281 41 192 282ପରୁୁେଷାତମ ମାଝି ପି ସନୁାଧର ମାଝି LSL1470392

'ୀ /41282 39 192 283ସାୟାଦା େବଗମ (ା ସନାଭଲାହ େବଗ ZUX0347443

'ୀ /42283 47 192 284ଉମା ମେହPଵରୀ ବିhାଣି ପି ହାଡିଆ ବିhାଣି ZUX1254952

'ୀ /42284 46 192 285ଶା#ିଲତା ବି�ାଣି (ା ନରସିଂହ ବିhଣି LSL1381813

'ୀ /42285 24 192 286ଗୀତା=ଳୀ ବିhାଣି ମା ଶା#ିଲତା ବିhାଣି ZUX0884064

'ୀ /42286 55 192 287ହରିବାଳା ମାଝି (ା ଗ2ୁପ�ସାଦ ମାଝି LSL1470566

'ୀ /43287 41 192 288ଫିରଜା ବାନୁ (ା ମହGଦ ଇସାକ LSL2643666

ପ ୁ /43288 47 192 289ଏମ ଡି ଇଶାକ . ପି ହାବିବଜାନ . OR/12/089/270223

'ୀ /43289 26 192 290ଫିରଦn ବାନୁ (ା େକ ଏ: ଖଲିଲ ZUX0702118

'ୀ /43290 47 192 291ଜରିନା େବଗ: (ା ବାବୁ ଖାନ ZUX0369660

'ୀ /43291 33 192 292ନିଲୁଫର େବଗ: ପି େଶଖ ଅବଦୁଲା ZUX0369702

'ୀ /43292 29 192 293ମାଜମା େବଗ: ପି ବାବୁ ଖା@ ZUX0369652

ପ ୁ /43293 23 192 294ମହGଦ ଇରଫା@ ପି ଏ: ଡି ଇଷାV ZUX1255082

'ୀ /44294 68 192 295କନିୁ ଦାସ ପି ଭବାନିଚରଣ ଦାସ LSL1470277

ପ ୁ /44295 58 192 296େଲାକନାଥ ଦାସ ପି ଭବାନୀ ଚରଣ ଦାସ LSL1456391

'ୀ /44296 43 192 297ଲ%&ୀପ�ିୟା ଦାସ (ା େଲାକନାଥ ଦାସ LSL1456383

ପ ୁ /44297 26 192 298ନିମ-ଳ କମୁାର ଦାଶ ପି େଲାକନାଥ ଦାଶ ZUX0774398

'ୀ /44298 23 192 299ତ�ିପରୁା ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ ZUX0955187
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'ୀ /44299 44 192 300ରାଜଶ�ୀ ନିଶ8 ପି ରାଧାକୃJ ନିଶ8 ZUX1074038

ପ ୁ /44300 73 192 301ସତ�ବାଦି ପାତ� ପି ବିଶିHର ପାତ� ZUX1074020

ପ ୁ /44301 54 192 302ସଯୂ�- ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ସତ�ବାଦି ପାତ� ZUX1074012

ପ ୁ /44302 45 192 303ରାମଚ��  ପାତ� ପି ସତ�ବାଦୀ ପାତ� ZUX1074053

ପ ୁ /44303 22 192 304ସେ#ାଷ ପାତ� ପି ସଯୂ�- ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX1098391

'ୀ /44304 49 192 305େସାେ#ାଶିନି ପାତ� (ା ସଯୂ�- ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0954578

'ୀ /44305 30 192 306ରଜନୀ ସାହୁ ପି ଚ��  େଶଖର ସାହୁ ZUX0347450

'ୀ /45306 31 192 307ଏସ.େକ.ନାଫିସା େବଗ: (ା େସVଚା� ବାସା ZUX0347468

ପ ୁ /45307 44 192 308ବି ନବୀନକମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ବି ନାେଗ>ର ରାଓ OR/12/089/270376

ପ ୁ /45308 76 192 309କୃJଚ��  ଗଉଡ ପି ପାକଲୁ ଗଉଡ OR/12/089/270229

'ୀ /45309 66 192 310େଯମାରାଣି ଗଉଡ (ା କୃJଚ��  ଗଉଡ OR/12/089/270230

ପ ୁ /45310 39 192 311ଲ%&ଣ େଗୗଡ଼ ପି କୃJଚଦ�  େଗୗଡ଼ ZUX0160275

ପ ୁ /45311 36 192 312େଗାପାଳ େଗୗଡ଼ ପି କୃJଚ��  େଗୗଡ଼ ZUX0160267

'ୀ /45312 50 192 313ମରୁଆ େଗୗଡ ପି ପାକଲୁୁ େଗୗଡ OR/12/089/270233

ପ ୁ /45313 49 192 314ଘନଶ�ାମ େଗୗଡ ପି କୃJଚ��  େଗୗଡ OR/12/089/270231

ପ ୁ /45314 45 192 315ସେୁର��  େଗୗଡ ପି କୃJଚ��  େଗୗଡ LSL1381896

'ୀ /45315 36 192 316େରବତୀ େଗୗଡ (ା ଘନଶ�ାମ େଗୗଡ ZUX0291443

ପ ୁ /45316 29 192 317ଗିରିଧର େଗୗଡ଼ ପି ଘନଶଅୟାମ େଗୗଡ଼ ZUX0457440

'ୀ /45317 25 192 318ଗାୟତ�ୀ େଗୗଡ ପି ଘନnଯାମ େଗୗଡ ZUX1163534

'ୀ /45318 31 192 319ବୃ�ାବତୀ ମାଝୀ ପି େବୖଦ�ନାଥ ମାଝୀ ZUX1098375

'ୀ /45319 39 192 320ବି.`ାନ ର=ନୀ ସାହୁ (ା ବି.ନବିନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0884106

'ୀ /46320 47 192 321ଅN-ପNୁ[ ଦାସ (ା ଦିନବhୁ ଦାସ ZUX0955153

'ୀ /46321 24 192 322ଅଭ�ଥ-ନା ଦାସ ପି ତ�ିନାଥ ଦାଶ ZUX0884254

'ୀ /46322 24 192 323ଆରାଧନା ଦାଶ ପି ତ�ିନାଥ ଦାଶ ZUX0884270

'ୀ /46323 24 192 324ତନ& ୟା ଦାସ ପି ଦିନବhୁ ଦାସ ZUX0955179

ପ ୁ /46324 21 192 325େଦଵୀଦ7 ଦାଶ ପି ତ�ିନାଥ ଦାଶ ZUX1166529

ପ ୁ /46325 21 192 326ସତ� ପ�କାଶ ଦାଶ ପି ଦୀନବhୁ ଦାଶ ZUX1098268

'ୀ /46326 41 192 327ସଚିୁଶ& ିତା :ହାପାତ� (ା କୃJଚ��  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0660969

ପ ୁ /46327 89 192 328କେୁବର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଭିକାରୀ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/270234

'ୀ /46328 79 192 329ବିେନାଦିନି ପାଣିଗ�ାହି (ା କେୁବର ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/270235

ପ ୁ /46329 57 192 330କୃJ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କେୁବର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0779546

'ୀ /46330 45 192 331(ାତି ପାଣିଗ�ାହି (ା ଗ�ାଧର ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/270238

'ୀ /46331 39 192 332ଅଳକା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ସଧୁୀର କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1456409

ପ ୁ /46332 33 192 333ସନତ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଗଂଗାଧର ପାଣିଗ�ାହି LSL2643625

'ୀ /46333 25 192 334ଅନାମିକା ପାଣିଗ�ାହି ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0779629

'ୀ /46334 29 192 335ସପୁ�ିୟା ପ�ିୟଦଶ-ନୀ ପି ଗ�ାଧର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0774448

'ୀ /47335 57 192 336ନିଳା ନାୟକ (ା ଡHରୁୁ ନାୟକ LSL1394139

'ୀ /48336 36 192 337ତାଜୁନC ିଶା େବେଗ: ପି େଶ; ବାଷା  LSL2643328

ପ ୁ /48337 33 192 338େଶ; େସର ଅଲM ି ପି ଏ େକ ଛଟୁ ZUX0161257

ପ ୁ /48338 64 192 339ଏ େକ େଛାଟୁ ପି େରେହମନ OR/12/089/270257

'ୀ /48339 67 192 340ଫାତିମା ବିବି (ା ଏn. େକ . ବାସା OR/12/089/270263

'ୀ /48340 26 192 341ସଲମା ବାନୁ (ା େଶ; ହବିQ ZUX0955120

'ୀ /48341 21 192 342ଯେୁବଦା େବଗମ (ା ଶାୟକ Noor ZUX1223098

'ୀ /48342 32 192 343ତାଜୁନା େବଗ: (ା େଶଖ ସବି_ LSL1456417

'ୀ /48343 28 192 344ନାସରି@ େବଗ: (ା େଶଖ େସର ଅଲM ି ZUX0954891

ପ ୁ /48344 41 192 345େଶ; ହବିବ ପି େଶଖ ରୁ<: ବାସା LSL1456425

ପ ୁ /48345 31 192 346େସଖ ନୁର ପି େସ; େଛାଟୁ ZUX0347476

ପ ୁ /48346 37 192 347େଶଖ ସାବି_ ପି େଶଖ ରୁ<:ୁ ବାସା LSL1459049

ପ ୁ /49347 48 192 348େଶଖ ଗଲୁାମ ରସଲୁ ପି େଶଖ ରୁ<ମ ବାସା LSL1456433

ପ ୁ /49348 39 192 349େଶଖ ବାବୁଜି ପି େଶଖ ବାସା LSL1470426

'ୀ /49349 38 192 350ଆକତରି େବଗ: (ା େଶଖ ଗଲୁାମ ରସଲୁ LSL1456441

'ୀ /49350 36 192 351ୱାହିଦା ବିବି ମା ଶଉଦାନି ବିବି ZUX0347484

'ୀ /49351 30 192 352କନିୁତାଲା ମିନା (ା େକ େଭେ8ଟ ରାଓ ZUX0701862

ପ ୁ /49352 21 192 353ଶଭୁ� ାଂଶ ୁପOା ପି ପ�ତାପ ଚ��  ପOା ZUX1070234

'ୀ /49353 29 192 354ଜରିନା େସ; ପି େସ; ୟାକQୁ ZUX0347492

'ୀ /50354 54 192 355େସଖ ଆଖତରି ବିବି (ା ଏସ େକ େଛାଟୁ OR/12/089/270258

'ୀ /51355 39 192 356ଆରିଫ ବାଗ: .. (ା ଏସେକ େଲାଟୁ .. OR/12/089/270266

ପ ୁ /51356 27 192 357ଉସମାନ .. ମା ଆରିU େବଗ: ZUX0640722

'ୀ /51357 26 192 358େସେହନାଜ ବାନୁ (ା େସ; ଫାରୁV ZUX0954818

ପ ୁ /51358 31 192 359େସ; ଫାରୁV ପି େସ; ଝିପାରୁ ZUX0347500

ପ ୁ /53359 33 192 360ମକର� ବିେଷାୟୀ ପି ନରସିଂହ ବିେଷାୟୀ ZUX0347518

ପ ୁ /53360 31 192 361ଅରବି� ବିେଷାୟୀ ପି ନରସିଂହ ବିେଷାୟୀ ZUX0347526
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'ୀ /54361 34 192 362ଅଫସନା େବଗମ ପି େଶଖ ରଫି ZUX0161190

ପ ୁ /54362 56 192 363ଏସ େକ ରଫି ପି ଏn େକ ଉଜି OR/12/089/270271

'ୀ /54363 38 192 364ଏn. େକ. ଫକରୁ@ ନିସା  (ା ଏn. େକ. ଗଫ_ୁ OR/12/089/270276

'ୀ /54364 55 192 365ଫାତିମା ବିବି . (ା ଏସ େକ ଅବଦୁଲ . OR/12/089/270270

ପ ୁ /54365 43 192 366େଶଖ ଗଫରୁ ପି େଶଖ ୁଉଜୀ . OR/12/089/271209

ପ ୁ /54366 22 192 367େସ; ରିଆv ଏହGW ମା ଫାତିମା ବିବି ZUX1255009

'ୀ /54367 28 192 368ରିଜୁୱାନା େବଗ: ପି ଏସ. େକ. ଆବଦୁଲ ZUX0640862

ପ ୁ /54368 26 192 369େଶଖ ଆଇତୁଲା ଚା� ପି େଶଖ ଅବଦୁଲା ଚା� ZUX0779512

ପ ୁ /54369 24 192 370େଶ; ଗଲୁଫା: ପି େଶଖ ଗଫରୁ ZUX0954958

'ୀ /54370 29 192 371ନିଗ& ାରାଣୀ ସିଂ (ା ର=ିତ କମୁାର ସିଂ ZUX0347559

ପ ୁ /54371 54 192 372େସକ ଇଶମାଇଲ ପି େସକ ଉଜି ZUX0641258

ପ ୁ /54372 31 192 373େଶV ଜାହା�ିର ପି େଶV ରାଫି ZUX0347542

ପ ୁ /54373 23 192 374େଶ; ମବିୁ@ ପି ଏସ.େକ ରଫି ZUX0954685

'ୀ /54374 32 192 375ର=ିତା ସାହୁ ପି ରେମଶ ସାହୁ ZUX0160309

ପ ୁ /55375 38 192 376ସୟW ଆସିV ହୁେସନ - ସୟW ଆେବW ହୁେସନ ZUX0347575

ପ ୁ /55376 45 192 377ଚି�ୁଡି ମଦୁୁଲି ପି ଅ{ ୁ-ନ ମଦୁୁଲି ZUX0660944

ପ ୁ /55377 56 192 378ପଦୀପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି କେୁବର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0702092

ପ ୁ /55378 26 192 379ଦିବ� ରଞନ ପାଣିଗ�ାହି ପି କୃJ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0702126

ପ ୁ /56379 54 192 380ରମାକା# ସିଂ ପି କେହC ୟା ସିଂ ZUX0458042

'ୀ /56380 52 192 381ସକ#ୁଳା ସିଂ (ା ବ� ିେଜ��  ସିଂ ZUX0458208

'ୀ /57381 41 192 382େହମଲତା ସାହୁ (ା ଭୂଜ�ଧର ସାହୁ ZUX0160317

'ୀ /58382 46 192 383େରହାନା େବଗମ ... (ା ହାଇଦର ଅହGଦ ... LSL1374727

'ୀ /59383 42 192 384ଆସ ୁପରଜା (ା ଗ�ାଧର ପରଜା LSL1394071

'ୀ /60384 34 192 385ମମତା ବିେଶାଇ ପି ରାବଣା ବିେଶାଇ LSL2643567

'ୀ /60385 34 192 386କାbନ କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ରାମଚ��  ନାୟକ ZUX0347591

'ୀ /60386 43 192 387ଗୀତାଂଜଳୀ ପOା (ା ସମୁଂତ କମୁାର େମାହପାତରା ZUX1341882

'ୀ /61387 62 192 388ସବୁାସିନୀ ଷଡ଼�ୀ (ା କୃJଚ��  ଷଡ଼�ୀ LSL2393312

ପ ୁ /61388 35 192 389ଭବାନୀ ଶ8ର ଷଡ�ୀ ପି କୃJଚ��  ଷଡ�ୀ LSL2643468

ପ ୁ /62389 57 192 390ଗ�ା ଧର ମାଝି ପି ଡHରୁ ମାଝି LSL1470590

ପ ୁ /62390 25 192 391ବୃ�ାବନ ମାଝୀ ପି ଗ�ାଧର ମାଝୀ ZUX0884239

ପ ୁ /62391 24 192 392ସେ#ାଷ ମାଝୀ ପି ଘ}ଗାଧର ମାଝୀ ZUX0884056

'ୀ /63392 33 192 393େଦବାଶିଷ ପIନାୟକ ପି ରାେଜ��  କମୁାର ପIନାୟକ ZUX0779769

'ୀ /63393 38 192 394ରଂଜିତ ପIନାୟକ ପି ନିତ�ାନ� ପIନାୟକ ZUX0160325

'ୀ /66394 35 192 395ଅପN[ େଦବୀ (ା ଦବନ କମୁାର ସା#ା ZUX1069996

ପ ୁ /66395 44 192 396ଶ�ବଣ କମୁାର ଝା ପି େଶାଭାକା# ଝା. LSL1374750

'ୀ /66396 44 192 397ବବି ଝା (ା ଶ�ବଣ କମୁାର ଝା ZUX0160333

ପ ୁ /66397 36 192 398ନ� କମୁାର ଝା ପି ଶଭାକା# ଝା ZUX0160341

ପ ୁ /66398 34 192 399ପବନ କମୁାର ଝା ପି ଶଭାକା# ଝା ZUX0160358

'ୀ /66399 19 192 400େନହା ଝା ପି ଶ�ାଵନ କମୁାର ଝା ZUX1341924

ପ ୁ /66400 47 192 401ଅରୁଣ କମୁାର ଝା. ପି ଜୟେଦବ ଝା. LSL1374180

'ୀ /67401 43 192 402ପ�ମିଳା େବେହରା (ା ଶବି ପ�ସାଦ େଜନା ZUX0457945

ପ ୁ /67402 49 192 403ସେ#ାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଗଦାଧର ପ�ଧାନ LSL1381581

'ୀ /67403 43 192 404ଜୟମାଳା ପ�ଧାନ (ା ସେ#ାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ LSL1456219

'ୀ /68404 42 192 405ସମିୁତା େବେହରା ପି ସକୁା# େବେହରା ZUX0160366

ପ ୁ /69405 57 192 406ଶବି ପ�ସାଦ େଜନା ପି େଗାପାଳ ଚରଣ େଜନା ZUX0457952

ପ ୁ /69406 49 192 407ରାଧାେଗାବି� ନାୟକ ପି ରାଧାକୃJ ନାୟକ ZUX0487660

'ୀ /69407 46 192 408ରାେଜ>ରୀ ନାୟକ (ା ରାଧାେଗାବି� ନାୟକ ZUX0487678

ପ ୁ /69408 65 192 409ଦୁେଯ�[ଧନ ପାତ� ପି ଭୀମ ପାତ� LSL1394105

ପ ୁ /70409 41 192 410ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାଣିଗ�ହୀ ପି କୃJ-ଚ��  ପାଣିଗ�ହୀ LSL1381797

ପ ୁ /70410 38 192 411ସି~ାଥ- ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କୃJଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1381839

'ୀ /70411 35 192 412ସସ&ିତା କମୁାରୀ ସାହୁ (ା ସି�ାଥ-  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1023480

'ୀ /71412 25 192 413ପ�ୀତି ସ& ୃତି ପ�ଧାନ ପି ପଣୂ[ ଚ��  ପ�ଧାନ ZUX0868372

'ୀ /73413 41 192 414କିରଣ ଗ2ୁା (ା ସେୁର��  ଗ2ୁା ZUX1200021

ପ ୁ /73414 39 192 415ସେୁର��  ଗ2ୁା ପି ରଘବୁଂଶ ଗ2ୁା ZUX1200138

'ୀ /74415 29 192 416ମେହ>ରୀ ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ସଧିୁରକମୁାର ସିଂ ZUX0457689

ପ ୁ /75416 43 192 417ସେ#ାଷକମୁାର ପାଣୀଗ�ାହୀ ପି ଜଗନC ାଥ ପାଣୀଗ�ାହୀ LSL1382407

ପ ୁ /75417 41 192 418ଅଜିତ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1414788

'ୀ /76418 41 192 419ଭାଗ�ବତୀ ପାଢୀ ପି କJୂଦାସ , ZUX0660936

ପ ୁ /76419 40 192 420ଗେୁ2>ର ପାଢୀ ପି କJୂପ�ସାଦ ପାଢୀ LSL1374149

ପ ୁ /78420 60 192 421କୃJଚ��  େଦହୁରୀ ପି ମ�ୁଳୁ େଦହୁରି LSL1470368

'ୀ /78421 47 192 422ପ8ଜିନୀ େଦହୁରୀ (ା କୃJଚ��  େଦହୁରୀ LSL1470376

ପ ୁ /78422 26 192 423େଜ�ାତିର=ନ େଦହୁରୀ ପି କୃJ ଚ��  େଦହୁରୀ ZUX0701953

7 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ[ଚନ ଅଧିକାରୀ8 (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /81423 40 192 424ନାରାୟଣ ଗଉଡ ପି କୃJଚ��  ଗଉଡ LSL1470301

ପ ୁ /81424 40 192 425ରାମଚ��  େଗୗଡ ପି କୃJଚ��  େଗୗଡ LSL1381789

ପ ୁ /81425 40 192 426େଦତୖାରୀ େଗୗଡ ପି କୃJଚ��  େଗୗଡ LSL1469964

'ୀ /82426 51 192 427ସେୁଚତା କମୁାରୀ ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0291450

'ୀ /82427 31 192 428େଜ�ାତି ପଜୂାରୀ ପି ରାେଯନା ପଜୂାରୀ ZUX0347633

ପ ୁ /84428 40 192 429ଅବୁଦୁଲ ଆଲିମ ପି ଅବୁଦୁt ହାମିଦ LSL1374446

'ୀ /85429 49 192 430ରାଜଲ%&ୀ ରଥ (ା ହେରଶ କମୁାର ରଥ ZUX0160382

ପ ୁ /85430 26 192 431ପ8ଜ କମୁାର ସିହଁ ପି .ବ� ିଜ��  ସିହଁ ZUX0701979

ପ ୁ /86431 53 192 432ରାେଜ�� ପ�ସାଦ ପଜୁାରୀ ପି ରାମନାଥ ପଜୁାରୀ LSL2643633

ପ ୁ /86432 54 192 433ବିେଜ��  ସିଂହ ପି ରାମ ଅବତାର ସିଂ ZUX0458190

'ୀ /86433 49 192 434କିର@ ସିଂ (ା ରମାକା# ସିଂ ZUX0458059

ପ ୁ /87434 33 192 435ସନୁକମୁାର ଝା ପି ଅମରନାଥ ଝା LSL2643658

'ୀ /88435 36 192 436ସମିୁତା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ଡHରୁ ନାୟକ LSL2650703

ପ ୁ /89436 33 192 437ନୟନ କମୁାର ଦାସ ପି େଲାକନାଥ ଦାସ LSL2643765

ପ ୁ /91437 39 192 438ମହGଦ ରଫିକ ପି ମହGଦ ନିଜାମ LSL2643054

'ୀ /92438 23 192 439ସେ#ାସୀ ନାୟକ (ା ଜଗା ନାୟକ ZUX1355221

'ୀ /92439 42 192 440ଅଲକା ମ=ରୁୀ ପOା (ା ବିେନାଦ ଚ��  ପOା LSL2654770

ପ ୁ /93440 40 192 441ଜଗଦିଶ େଚୗଧରିୁ ପି ବି ନାେଗ>ର ରାଓ LSL2643344

ପ ୁ /94441 35 192 442ସଂଦିପ କମୁାର ସିଂ ପି ରାେଜ��  ପ�ସାଦ ସିଂ ZUX0160408

'ୀ /95442 21 192 443ସରମି�ା ସାମଲ ପି ମଧ ୁସଡୁାନ ସାମଲ ZUX1223122

ପ ୁ /95443 30 192 444ସଧିୁର କମୁାର ସିଂ ପି ବ� ଜ କିେଶାର ସିଂ ZUX0395087

ପ ୁ /96444 20 192 445ଅନିରୁ� ପଟନାୟକ ପି ରାଜ େଗାପାଳ ପଟନାୟକ ZUX1352103

ପ ୁ /96445 32 192 446ଓଁକ।ର ସିଂହ ପି ଚ��  ଭାନୁ ସିଂହ ZUX0660464

ପ ୁ /97446 32 192 447ସଯୂ�- ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଡHରୁ ନାୟକ ZUX0160416

ପ ୁ /97447 32 192 448ଅଭିମନ� ୁପାଣିଗ�ାହୀ ପି ତ�ିପତି ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0160424

ପ ୁ /98448 34 192 449କାଲୁ ପରଜା ପି ରାଜୁ ପରଜା ZUX0160457

'ୀ /98449 33 192 450କନିୁ ପରଜା (ା କାଲୁ ପରଜା ZUX0160440

ପ ୁ /98450 30 192 451ବୁଲୁ ପରଜା ପି ରାଜୁ ପରଜା ZUX0457457

'ୀ /99451 41 192 452ସକ#ୁଳା ପଜୂାରୀ (ା ରବି��  ପଜୂାରୀ ZUX0160465

'ୀ /99452 37 192 453ରଶ& ି ସାମ#ରାୟ (ା ରାମ ଚ��  ସାମ#ରାୟ ZUX0774430

'ୀ /100453 39 192 454ରଶ&ିତା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ସେ#ାଷ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0160481

'ୀ /101454 34 192 455ମମତା େଗୗଡ଼ (ା ନାରାୟଣ େଗୗଡ଼ ZUX0291468

ପ ୁ /101455 30 192 456ସମୁନ ପାତ� ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପାତ� ZUX0347674

ପ ୁ /102456 34 192 457ସୟଦ ରିଜୱାନ ମା ଯେୁବଦା େବଗମ ZUX0487561

'ୀ /103457 32 192 458ମିତା ଦାସ ପି ସେୁର��ନାଥ ଦାସ ZUX0160515

'ୀ /104458 35 192 459ଜି@ତ େବଗ: (ା େଶଖ ଆଲM ୀ ହୁେଶନ ZUX0160523

'ୀ /106459 40 192 460ସମିମ@ୁ ନିଶା େବଗ: (ା େଶ; ଆମନୁଲM ା ZUX0160531

'ୀ /106460 64 192 461ରାବିୟା  (ା େଶ; ଜାନୁ ZUX0347682

'ୀ /106461 65 192 462ଗିତା=ଳି ସାହୁ (ା କୃJ ଚ��  ସାହୁ ZUX1158468

ପ ୁ /107462 46 192 463ସାଇଦ ଫଜଲୁର େରହମାନ ପି ସାଇଦ ହାମିଦ ZUX0160549

'ୀ /108463 39 192 464ଯେୁବଦା େବଗମ (ା ମହGଦ ହାକିମ ZUX0291476

'ୀ /109464 32 192 465ନଜମା ବିବି ପି ସାଇବ ଅବଦୁଲ େରହମାନ ZUX0160556

ପ ୁ /110465 34 192 466ପ�ଭାକର ନାୟକ ପି ରାମଚ��  ନାୟକ ZUX0160564

'ୀ /111466 54 192 467କ=ୁଲତା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ଅରୁଣ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1070192

ପ ୁ /112467 41 192 468େଶ; େରହମାନ ପି େଶଖ ଆବଦୁଲ ZUX0160572

'ୀ /112468 26 192 469ଫରଜାନା ବିବି (ା େଶ; େରେହମା@ ZUX0954727

ପ ୁ /115469 34 192 470ସେରାଜ କମୁାର ସାମ#ରାୟ ପି ମାଧବ ସାମ#ରାୟ ZUX0160580

ପ ୁ /117470 37 192 471ଜଗନC ାଥ ମହା#ି ପି ମେହ��  ମହା#ି ZUX0160598

ପ ୁ /117471 32 192 472ପ�େମାଦ କମୁାର ମହା#ି ମା ମେହ��  ମହା#ି ZUX0160606

ପ ୁ /118472 70 192 473ସଦାଶବି ବ� ହ& ା ପି ରାମଚ��  ବ� ହ& ା OR/12/089/270078

'ୀ /118473 60 192 474େଜାସCା ବ� ହ& ା (ା ସଦାଶବି ବ� ହ& ା ZUX0160812

ପ ୁ /118474 41 192 475େଦବାଶିଷ ବ� ହ& ା ପି ଶଦାଶିବ ବ� ହ& ା ZUX0347716

ପ ୁ /118475 40 192 476ଆଶେୁତାଶ ବ� ହ& ା ପି ସଦାଶିବ ବ� ହ& ା ZUX0291484

'ୀ /118476 33 192 477େମାନାଲିସା ବ� ହ& ା ପି ସଦାଶିବ ବ� ହ& ା ZUX0160804

ପ ୁ /118477 58 192 478ପ�ଦି� କମୁାର ପIନାୟକ ପି ଦୟାନିଧୀ ପIନାୟକ ZUX0641415

'ୀ /119478 31 192 479ଵଶ[ ପାଂେଡ (ା ବିଜୟ କମୁାର ଷଡ�ୀ ZUX1169994

'ୀ /119479 67 192 480ସାବିତ�ି  ଷଡ�ି (ା ଜଗନC ାଥ ଷଡ�ି OR/12/089/268038

ପ ୁ /119480 43 192 481ବିଜୟ କମୁାର ଷଡ�ି ପି ଜଗନC ାଥ ଷଡ�ି LSL2643336

'ୀ /119481 41 192 482ମମତା ଷଡ�ୀ (ା ସ=ୟ କମୁାର ଷଡ�ୀ ZUX0640656

ପ ୁ /119482 47 192 483ସ=ୟ କମୁାର ଷଡ�ି ପି ଜଗନC ାଥ ଷଡ�ି OR/12/089/268039

'ୀ /120483 30 192 484ସଫିଆ େବଗ: (ା େସ; ଶଲୁତାନ ZUX0954875

ପ ୁ /120484 28 192 485େଶ; ଶଲୁତାନ ପି େଶV ଛଟୁ ZUX0640748

8 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ[ଚନ ଅଧିକାରୀ8 (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /121485 38 192 486ଭାରତ ଗ2ୁା ପି ରାମକ� ିJ[ ଗ2ୁା ZUX0641118

'ୀ /121486 27 192 487ସୀମା ଗ2ୁା ପି ରାମକ� ିJ[ ଗ2ୁା ZUX0641100

ପ ୁ /121487 28 192 488ଜାନ ମହGଦ ପି ଏସ. ତାଜୁ ZUX0641282

'ୀ /121488 51 192 489ସପୁ�ଭା ପାଢୀ (ା ଲ%&ୀ କା# ପାଢୀ ZUX0641290

'ୀ /121489 27 192 490ନିରୁପମା ପାଢୀ ପି ଲ%&ୀ କା# ପାଢୀ ZUX0641266

ପ ୁ /121490 25 192 491ସ�ି@ ପାଢୀ ପି ଲ%&ୀକା# ପାଢୀ ZUX0779793

'ୀ /121491 30 192 492ଅରୁପମା ପାଢୀ ପି ଲ%&ୀ କା# ପାଢୀ ZUX0641274

'ୀ /121492 28 192 493ପ�ିୟ8ା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବି>5ର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0641241

'ୀ /121493 46 192 494ବିଷାଖା ରାୟ (ା ସନିୁଲ କମୁାର ରାୟ ZUX0640946

'ୀ /121494 27 192 495ପ�ଭାତି ରାୟ ମା ବିଷାଖା ରାୟ ZUX0640938

'ୀ /211/2495 24 192 496ଲ%&ୀ ପ�ିୟା ପOା (ା ସେୁରଶ ପOା  ZUX1353465

'ୀ /1496 33 192 1181ବି ବିଜୟା  (ା ବି କିରଣା କମୁାର ZUX0660639

'ୀ /1497 48 192 1182ନଳିନୀ ପାଢୀ (ା ତ�ିନାଥ ପାଢୀ ZUX0210245

'ୀ /02498 21 192 1183େସାନାଲି ପାତ� ପି ସତ� େମାହନ ପାତ� ZUX1255041

'ୀ /3499 39 192 1184ବାସ#ି ହ#ାଳ (ା ଶିବ ହ#ାଳ LSL2647691

ପ ୁ /4500 29 192 1185ହରି ନାୟକ ମା ରଇଲା ନାୟକ ZUX0641043

'ୀ /05501 21 192 1186ପଦ& ିନୀ ନାୟକ ପି ପNୂ- ଚ��  ନାୟକ ZUX1255116

'ୀ /5502 44 192 1187ମ�ୁଳି ନାୟକ (ା ପNୂ-ଚ��  ନାୟକ LSL1394469

ପ ୁ /8503 44 192 1188ରାଜୁ ନାୟକ ପି ଦିନବhୁ ନାୟକ LSL1456631

ପ ୁ /10504 23 192 1189ହରି ଜାନି ପି ନରସି� ଜାନି ZUX1078369

ପ ୁ /12505 37 192 1190କାଲୁ ନାୟକ ପି ଦିନବhୁ ନାୟକ LSL1456656

'ୀ /12506 31 192 1191ଇ�ିରା ନାୟକ (ା କାଳୁ ନାୟକ ZUX0528380

ପ ୁ /13507 46 192 1192ବି କିରଣ କମୁାର . ପି ବି ବାଲାଜି . LSL2643096

ପ ୁ /14508 29 192 1193ରାଜୁ ପରଜା ପି ମନୂା ପରଜା ZUX1195767

'ୀ /16509 46 192 1194େଗୗରୀ ନାୟକ ପି ଲାଈଚନ ନାୟକ ZUX1341916

'ୀ /16510 31 192 1195ସନମତି ନାୟକ (ା ବାବୁଲା ନାୟକ ZUX0954743

ପ ୁ /16511 28 192 1196ବାବୁଲା ନାୟକ ପି ରବି ନାୟକ ZUX0640771

ପ ୁ /17512 34 192 1197ଗରୁୁ ପରଜା ପି ମଦନ ପରଜା ZUX1223353

ପ ୁ /26513 24 192 1198ଶୀବ ଗାଦବା ପି ରାମ ଗାଦବା ZUX0955146

ପ ୁ /31514 24 192 1199ମନୁୁ ନାୟକ ପି ରବି ନାୟକ ZUX0955138

ପ ୁ /39515 24 192 1200ଲ%&ୀକା# େଦାରା ପି ଧେନ>ର େଦାରା ZUX0954867

ପ ୁ /999516 24 192 1201ସଂଗ�ାମ ଦେଲଇ ପି ଘାସୀ ଦେଲଇ ZUX1195833

ପ ୁ /20517 20 192 1202ଦିପଂକର ରାଯ ପି ସନୁୀଳ କମୁାର ରାଯ ZUX1399005

'ୀ /non518 60 192 1203ଶାଳିମା ବିବି (ା େସକ ଆଦମ ZUX1150374

ପ ୁ /non519 73 192 1204େସକ ଆଦମ ପି େସକ ପିରଇମ ZUX1150390

ପ ୁ /BIKASH NA520 51 193 876(େପC>ର ଭI ପି ସାରଥୀ ଭI ZUX1361740

ପ ୁ /BIKASH NA521 24 193 877େସୗମ� ର=ନ ଭI ପି (େପC>ର ଭI ZUX1361765

'ୀ /BIKASH NA522 19 193 878େସୗମ�ଶ�ୀ ଭI ପି (େପC>ର ଭI ZUX1361773

'ୀ /BIKASH NA523 49 193 879ଉଷାରାଣୀ ପାଢି (ା (େପC>ର ଭI ZUX1361757

'ୀ /C/O Rames524 31 193 880ବନାନୀ ପIନାଯକ (ା ରାଜିବ ପIନାଯକ UNW0325092

ପ ୁ /NEAR GANE525 24 193 881ତନ& ୟ କର ପି ହୃଷିେକଶ କର ZUX0884304

'ୀ /non526 31 193 882ଅସ�ଫନୁC ୀଶା ଏସ େକ (ା େଶକ ହବିବୁଲM ା ZUX1360189

'ୀ /01527 22 193 883ଗିରିଜା ମହା#ି (ା ଜଗନC ାଥ ମହା#ି ZUX1229038

'ୀ /1528 21 193 884ସନୁୀତା େମାହ#ି (ା ସଂେତାଷ େମାହ#ି ZUX1356526

ପ ୁ /1529 49 193 885ସେ#ାଷ ମହା#ି ପି ପଦ&  ଚରଣ ମହା#ି LSL1469915

'ୀ /1530 39 193 886ମମତା ମହା#ି (ା ସେ#ାଷ ମହା#ି ZUX0487637

ପ ୁ /1531 35 193 887ଜଗନC ାଥ ମହା#ି ପି ପଦ&  ଚରଣ ମହା#ି LSL2650810

'ୀ /1532 39 193 888ରତC ମଣି ପOା (ା ଭା�ର ପOା ZUX0160820

'ୀ /1533 50 193 889ସଜୁତା ପ�ଧାନ (ା ଶ�ୀରାମଚ��  ପ�ଧାନ ZUX0641134

ପ ୁ /1534 28 193 890ସତ� ପ�ିୟ ପ�ଧାନ ପି ଶ�ୀରାମ ଚ��  ପ�ଧାନ ZUX0641126

ପ ୁ /3535 69 193 891ନିର=ନ ନାୟକ ପି କୃJଚ��  ନାୟକ OR/12/089/274383

'ୀ /3536 56 193 892ସମିୁତ� ା ନାୟକ (ା ନିର=ନ ନାୟକ OR/12/089/274384

ପ ୁ /3537 42 193 893କଶୁ ନାୟକ ପି କା�ରୁ ନାୟକ OR/12/089/271028

ପ ୁ /4538 60 193 894ଦୟାନିଧି ମହା#ି ପି ସିମାbଳ ମହା#ି OR/12/089/270940

'ୀ /4539 50 193 895ପNୂ-ବାସି ମହା#ି (ା ଦୟାନିଧି ମହା#ି OR/12/089/270941

ପ ୁ /5540 63 193 896ଆର ଏନ ପାଢୀ ପି ଆର ସି ପାଢୀ OR/12/089/238203

ପ ୁ /5541 54 193 897ସଯୁ�- ନାରାୟଣ ପIନାୟକ ପି ବି. ଆପାରାଓ ପIନାୟକ ZUX0779728

'ୀ /5542 36 193 898କମୁଦୀନି ପIନାୟକ ପି ବି.ଆପାରାଓ ପIନାୟକ OR/12/089/271038

'ୀ /5543 31 193 899ସବିତା ପIନାୟକ ପି ବି.ଆପାରାଓ ପIନାୟକ ZUX0653881

'ୀ /5544 29 193 900ଲଳିତା ପIନାୟକ ପି ବି.ଆପାରାଓ ପIନାୟକ ZUX0653915

'ୀ /5545 70 193 901ସତ�ବତି ପ�ଧାନ (ା ଦOପାଣି ପ�ଧାନ OR/12/089/270943

'ୀ /5546 47 193 902ରାଧା ପ�ଧାନ (ା ଦOପାଣି ପ�ଧାନ OR/12/089/270947

9 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ[ଚନ ଅଧିକାରୀ8 (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /5547 46 193 903ବାଲ�କୃJ ପ�ଧାନ ପି ଦOପାଣି ପ�ଧାନ OR/12/089/270946

'ୀ /5548 43 193 904ଜାନକି ପ�ଧାନ (ା ପNୂ-ଚ��  ପ�ଧାନ OR/12/089/270945

'ୀ /5549 39 193 905ବିେନାଦିନୀ ପ�ଧାନ ପି ଦOପାଣି ପ�ଧାନ OR/12/089/270949

'ୀ /5550 38 193 906ର= ୁପ�ଧାନ (ା ଲ%&ୀ ନାରାୟଣ ପ�ଧାନ ZUX0457473

ପ ୁ /5551 29 193 907ବିକ�ମ କମୁାର ପ�ଧାନ ମା ଜାନକି ପ�ଧାନ ZUX0458323

'ୀ /06552 50 193 908ବୃ�ାବତି ନାୟକ (ା ବୀଣା ନାୟକ ZUX0779942

'ୀ /06553 21 193 909ସଜୁାତା ପ�ଧାନ ପି ଲ%&ୀ ପ�ଧାନ ZUX1246917

ପ ୁ /6554 38 193 910ଯାମିନୀ କା# େବେହରା ପି େଗାପାଳକୃJ େବେହରା OR/12/089/270965

ପ ୁ /6555 59 193 911ବୀଣା ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ LSL1382514

ପ ୁ /6556 42 193 912ଏସ ବାଲାଜି ରାଓ ପି ଏସ େକ ଆଚାରି ରାଓ OR/12/089/270970

ପ ୁ /6557 48 193 913ରବି�� ନାଥ ସିଂହ ପି ମାରା ସିଂହ LSL1456664

'ୀ /07558 23 193 914ଅ8ିତା କମୁାରୀ ଗାହାଣ ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ଗାହାଣ ZUX1124692

ପ ୁ /7559 55 193 915ଦୟାନିଧି ମହା#ି . ପି ଏn ମହା#ି OR/12/089/270972

ପ ୁ /7560 55 193 916ପ�ଭାତ କମୁାର ଗାହଣ ପି ପ�ହଲାଦ ପ�ସାଦ ଗାହଣ LSL1394238

'ୀ /7561 47 193 917ରଶ&ୀ େରଖା ଗାହାଣ (ା ପ�ଭାତ କମୁାର ଗାହାଣ LSL1381565

ପ ୁ /7562 57 193 918ଅନୀଲ ମିଶ� ପି ବାbାନିଧି ମିଶ� ZUX0861039

'ୀ /7563 54 193 919ସଂଯlୁା ମିଶ� (ା ଅନୀଲ ମିଶ� ZUX0861088

'ୀ /7564 25 193 920େ>ତା ସମୁନ ମିଶ� ପି ଅନିଲ ମିଶ� ZUX0861096

'ୀ /7565 27 193 921ସଧୁାସ& ିତା ପOା ପି ସଧୁୀର କମୁାର ପOା ZUX0955047

ପ ୁ /8566 29 193 922ପ�ଣୟ କମୁାର େବବ7[ ପି ପ�ଶା# କମୁାର େବବ7[ ZUX0702019

ପ ୁ /8567 62 193 923ପ�ଶା# କମୁାର େବବ7[ ପି ସଯୁ�- ନାରାୟଣ େବବ7[ LSL1381870

'ୀ /8568 56 193 924ନମିତା େବବ7[ (ା ପ�ଶା# କମୁାର େବବ7[ LSL1381862

'ୀ /8569 84 193 925େପ�ମଲତା ମିଶ� (ା କମୁଦୁକମୁାର ମିଶ� OR/12/089/271007

ପ ୁ /8570 50 193 926ରାମାନ� ମିଶ� ପି କମୁଦୁକମୁାର ମିଶ� OR/12/089/271009

ପ ୁ /8571 49 193 927େଦବାନ� ମିଶ� ପି କମୁଦୁକମୁାର ମିଶ� OR/12/089/271010

ପ ୁ /8572 57 193 928ଶିବାନ� ମିଶ� ପି କମୁଦୁ କମୁାର ମିଶ� OR/12/089/271000

'ୀ /8573 48 193 929ସ�ୀତା ପାଢ଼ୀ (ା ଶିବାନ� ମିଶ� ZUX0458216

ପ ୁ /8574 50 193 930ଦୁେଯ�[ଧନ ପାତ� ପି ନିଳ ପାତ� ZUX1255488

ପ ୁ /09575 45 193 931ଦିଲ� ୀପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସବାନ� ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0775395

'ୀ /10576 37 193 932ମମିତା ବରାଡ ପି ରେମଶ ଚ��  ବରାଡ LSL1459064

ପ ୁ /10577 34 193 933ରାେଜ��  କମୁାର ବରାଡ ପି ରମା ବରାଡ ZUX0641324

'ୀ /10578 41 193 934ଛବିରାଣି ପାଢୀ ପି ରାମଚ��  ପାଢୀ ZUX0954560

'ୀ /10579 36 193 935ସିଲା ପାଢି (ା ତ�ିପତି >ର ପାଢି ZUX0954974

'ୀ /10580 25 193 936େସାନାଲୀ ପାଢୀ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0954586

ପ ୁ /10581 42 193 937ଉମାକା# ପ�ଧାନ ପି କାହC ୁ  ଚରଣ ପ�ଧାନ LSL1456672

ପ ୁ /10582 39 193 938ସୀତାକା# ପ�ଧାନ ପି କାହC ୁଚରଣ ପ�ଧାନ ZUX0660662

'ୀ /10583 38 193 939ବାସ#ି କମୁାରୀ ପ�ଧାନ ପି ଦOପାଣି ପ�ଧାନ OR/12/089/270950

'ୀ /10584 37 193 940ସଭୁ� ଦାବାଳା ପ�ଧାନ ପି କାହC ୁଚରଣ ପ�ଧାନ ZUX0660654

'ୀ /10585 31 193 941ମଧସୁ& ିତା ପ�ଧାନ (ା ଉମାକା# ପ�ଧାନ ZUX0640565

ପ ୁ /11586 72 193 942କାହC ୁଚରଣ ପ�ଧାନ ପି ଭୁବନ ପ�ଧାନ ZUX0660670

'ୀ /11587 63 193 943ଉଷାରାଣୀ ପ�ଧାନ (ା କାହC ୁଚରଣ ପ�ଧାନ ZUX0291583

'ୀ /12588 55 193 944ଉଷାରାଣୀ ଭୁପତି (ା ବି>ର=ନ ସାହୁ ZUX0161364

ପ ୁ /12589 83 193 945ଅଜୁ- ନ ମହାପାତ� ପି ନାରାୟଣ ମହାପାତ� ZUX0528422

'ୀ /12590 72 193 946େହମଲତା ମହାପାତ� (ା ଅଜୁ- ନ ମହାପାତ� ZUX0528430

ପ ୁ /12591 43 193 947ପବିତ� କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଅଜୁ- ନ ମହାପାତ� ZUX0528414

ପ ୁ /12592 51 193 948ପଦଲାମ ନାୟକ ପି ଦୁେଯ�[ଧନ ନାୟକ LSL1398544

'ୀ /12593 46 193 949ମଣି ନାୟକ (ା ପଦଲାମ ନାୟକ ZUX0726695

ପ ୁ /12594 52 193 950ସଧୁୀର କମୁାର ପOା ପି ସେୁରଖା ପOା ZUX0954776

'ୀ /12595 50 193 951ନିରୁପମା ପOା (ା ସଧୁୀର କମୁାର ପOା ZUX0954768

ପ ୁ /12596 25 193 952େଦବାଶଷି ସାହୁ ପି ବି> ର=ନ ସାହୁ ZUX0779637

'ୀ /13597 50 193 953ସଂଧ�ାରାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ରାମନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0161414

ପ ୁ /13598 27 193 954ଜଗନC ାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାମନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0653907

ପ ୁ /15599 27 193 955ରାେଜଶ ଆଚାରୀ ପି ନିର=ନ ଆଚାରୀ ZUX0885624

'ୀ /15600 25 193 956ଅୟୁଷା ଆଚାରୀ ପି ନିର=ନ ଆଚାରୀ ZUX0885616

ପ ୁ /15601 37 193 957ପବିତ�  ଦାସ ପି ପ�ଫୁଲM  ଦାସ LSL1456698

'ୀ /15602 50 193 958ଲ%&ୀ ପାଇକ (ା ଲ%&ଣ ପାଇକ OR/12/089/282489

'ୀ /15603 46 193 959ସବ�ପ�ିତା ସିଂ (ା ରବି�� ନାଥ ସିଂ LSL1456680

ପ ୁ /16604 55 193 960ବି>ର=ନ ସାହୁ ପି ଦୁଗ[ଚରଣ ସାହୁ ZUX0161299

ପ ୁ /17605 44 193 961ପ�ଦିପ କମୁାର ସାମ#ରାୟ ପି ଗେଣଶରୂ ସାମ#ରାୟ LSL1374123

'ୀ /18606 65 193 962େଦବକି ଦେଳଇ (ା ଝିତୁରୁ ଦେଳଇ LSL1394204

'ୀ /18607 48 193 963ଇ�ିରା. ପIନାୟକ (ା ନବୀନ ଚ��  ପIନାୟକ LSL1382423

ପ ୁ /19608 56 193 964ସେୁବାଧ କମୁାର ପାତ� ମା େରାହିଣୀ ପାତ� LSL1456706
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ପ ୁ /20609 40 193 965ସାୟଦ ଖରୁୁବାନ ଆବାସ ପି ସାୟଦ ମଖୁତାର ହୁେସନ LSL1394196

ପ ୁ /20610 37 193 966ସାୟଦ ତଫିV ହୁେସ@ - ସାୟଜ ସାଜଦ ହୁେସ@ ZUX0161141

'ୀ /20611 36 193 967ସାହିନ େବଗମ (ା ସାୟଦ ସାଜାW ହୁେସନ ZUX0884122

'ୀ /20612 60 193 968ମ=ଲୁତା ଗିରି (ା େଗୗରା� �ରଣ ଗିରି ZUX0458331

ପ ୁ /20613 43 193 969ସୟଦ ସାଜାଦ ହୁେସନ ପି ଏସ.ଏମ ହୁେସନ LSL1394121

ପ ୁ /21614 43 193 970ସଶୁା# ସାସମଲ ପି ଶେହବ ସାସମଲ LSL1374644

ପ ୁ /22615 47 193 971ରବି��  ନାୟକ ପି କୀ7-ନ ନାୟକ LSL1414960

'ୀ /22616 46 193 972ଲ%&ୀ ନାୟକ (ା ନାରାୟଣ ନାୟକ LSL1414929

ପ ୁ /22617 25 193 973ସେ#ାଷ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0779843

'ୀ /23618 27 193 974ଲ%&ୀ ଦଳମତୀ (ା ଦିଲିପ କମୁାର ବିେଶାଇ ZUX0701912

ପ ୁ /23619 44 193 975ଦିଲିପ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଭଗବାନ ବିେଶାଇ LSL1374651

ପ ୁ /23620 53 193 976ଭୂଷଣ ଚ��  ସାହୁ ପି ରାଧାମାଧବ ସାହୁ LSL1456771

'ୀ /23621 49 193 977ସଂଯlୁା ସାହୁ (ା ଭୂଷଣ ଚ��  ସାହୁ LSL1456789

ପ ୁ /24622 52 193 978ଭଗବାନ ନାୟକ ପି େଗାରା ନାୟକ LSL1414978

'ୀ /26623 27 193 979ମନିଷା ଶତପଥି ପି ମେନାର=ନ ଶତପଥି ZUX0640797

'ୀ /26624 56 193 980େସୗଦାମିନୀ ଶତପଥି (ା ମେନାରଂଜନ ଶତପଥି LSL1514272

ପ ୁ /26625 62 193 981ମେନାରଂଜନ ଶmପଥି ପି ସି�ନାଥ ଶmପଥି LSL1514264

ପ ୁ /29626 30 193 982ସିେତଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ପ�ଭାକର େଚୗଧରୁୀ ZUX0369710

ପ ୁ /29627 32 193 983ଅନୁପ କମୁାର ପି ବାଦଲ କମୁାର ZUX0160861

'ୀ /29628 56 193 984ପ�ମିଳା ମିଶ� (ା ବାଦଲ ପ�ଧାନ LSL1514694

ପ ୁ /29629 33 193 985ସ�ିପ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ବାଦଲ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0487579

ପ ୁ /30630 47 193 986ସିମାଦ� ି େଯାଗଲୁୁ ପି ସିମାଦ� ି ଆନ� ରାଓ ZUX1168756

'ୀ /30631 21 193 987ସିମାଦ� ି ପ�ଣତି କମୁାରୀ ପି ସିମାଦ� ି େଯାଗଲୁୁ ZUX1166289

'ୀ /30632 47 193 988ସିମାଦ� ି ୱାନୀ (ା ସିମାଦ� ି େଯାଗଲୁୁ ZUX1166313

ପ ୁ /30633 23 193 989ସିମାଦ� ି ବିଜୟ କମୁାର ପି ସିମାଦ� ି େଯାଗଲୁୁ ZUX1166396

ପ ୁ /31634 72 193 990ମୃତ�=ୟ ପOା ପି ଶ�ାମସ�ୁର ପOା ZUX0660688

'ୀ /31635 63 193 991େସୗଦାମିନି ପOା (ା ମୃତ�=ୟ ପOା ZUX0660696

ପ ୁ /31636 43 193 992ଜଗଜୀବନ ପOା ପି ମୃ�=ୁୟ ପOା LSL2643302

ପ ୁ /31637 36 193 993ବି>ଜୀବନ ପOା ପି ମୃ�=ୁୟ ପOା LSL2647634

'ୀ /32638 38 193 994ସଦୁJା ନାୟକ (ା ରବି��  ନାୟକ ZUX0160879

'ୀ /33639 58 193 995ସh�ା ରାଣୀ ଦାସ (ା ରବି��  ନାଥ ଦାସ ZUX0487603

'ୀ /33640 81 193 996କୃJାକମୁାରୀ େଦବୀ (ା ବିଘCରାଜ ଶିଂ ZUX1255470

ପ ୁ /33641 52 193 997ହୃଷିେକଷ କର ପି ପbାନନ କର ZUX0871269

'ୀ /33642 44 193 998ରୀନାରାଣୀ କର (ା ହୃଷିେକଷ କର ZUX0871251

'ୀ /33643 44 193 999ବିJୁ ପ�ଧାନ (ା ବାଲ�କୃJ ପ�ଧାନ ZUX0458174

ପ ୁ /34644 63 193 1000ସୀମାbଳ ପOା ପି ହରି���  ପOା ZUX0160887

'ୀ /34645 58 193 1001ସବୁାସନୀ ପOା (ା ସୀମାbଳ ପOା ZUX0160895

ପ ୁ /36646 65 193 1002େଗୗରା� �ରଣ ଗିରି ପି େକ�ୁ �ରଣ ଗିରି ZUX0458026

ପ ୁ /36647 35 193 1003ରଜୀବ ପIନାୟକ ପି ଆର େକ ପIନାୟକ LSL2647675

'ୀ /36648 31 193 1004ବନାନୀ ପଟନାୟକ (ା ରାଜିବ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1155266

ପ ୁ /37649 43 193 1005ପିଉଷ ପ�କାଶ େବେହରା ପି େଗାପାଳ କୃJ େବେହରା ZUX0291609

ପ ୁ /37650 39 193 1006ପ�ିୟଦଶ-ନ େବେହରା ପି େଗାପାଳ କୃJ େବେହରା ZUX0291591

ପ ୁ /38651 62 193 1007ନିଳକd ରଥ ପି ମଦନେମାହନ ରଥ OR/12/089/282418

'ୀ /38652 54 193 1008ସରୁତର�ିଣୀ ରଥ (ା ନିଳକd ରଥ OR/12/089/282419

ପ ୁ /38653 32 193 1009ଶlି ପ�ସନC  ରଥ ପି ନିଳକd ରଥ ZUX0394916

ପ ୁ /39654 63 193 1010ଶରତ ଚ��  େବେହରା ପି ଉେପ��  େବେହରା ZUX0954990

'ୀ /39655 59 193 1011ସେରାଜିନୀ େବେହରା (ା ଶରତ ଚ��  େବେହରା ZUX0955005

ପ ୁ /39656 24 193 1012ସମୀର େବେହରା ପି ଶରତ ଚ��  େବେହରା ZUX0954982

'ୀ /41657 48 193 1013ମଧମିୁତା େବେହରା (ା ନିହାର ର=ନ େବେହରା ZUX0457838

ପ ୁ /41658 43 193 1014ନିହାର ର=ନ େବେହରା ପି ରାଧାକୃJ େବେହରା ZUX0457820

ପ ୁ /41659 44 193 1015ସନ�ାସୀ ସାସମଲ ପି ସାହିବ ସାସମଲ ZUX0161174

ପ ୁ /41660 38 193 1016ସଧିୁର ସାସମଲ ପି ସାହିବ ସାସମଲ ZUX0161166

ପ ୁ /41661 36 193 1017ସଦାନ� ସାସମଲ ପି ସାେହବ ସାସମଲ ZUX0161182

'ୀ /41662 34 193 1018େଜ�ା�Cା ସାସମଲ (ା ସସୁା# ସାସମଲ ZUX0660712

'ୀ /41663 26 193 1019ଶଶୁ& ିତା ସାସମଲ (ା ସଦାନ� ସାସମଲ ZUX1014687

ପ ୁ /44664 31 193 1020ଆଦିତ� ପIନାୟକ ପି ସେୁରସଚ��  ପIନାୟକ ZUX0457572

'ୀ /44665 26 193 1021ଆଭାଶ�ୀ ପIନାୟକ (ା ଆଦିତ� ପIନାୟକ ZUX1159714

ପ ୁ /44666 43 193 1022ଅନ# ପ�ସାଦ ପIନାୟକ ପି ଭଗବାନ ପIନାୟକ ZUX0779538

'ୀ /44667 38 193 1023ଛାୟା ରାନୀ ପIନାୟକ (ା ଅନ# ପ�ସାଦ ପIନାୟକ ZUX0779603

ପ ୁ /46668 51 193 1024ନାରାୟଣ ପ�ଧାନ ପି ଦOାସି ପ�ଧାନ ZUX0457556

ପ ୁ /47669 63 193 1025ମଦିୁm କଲୁୁ ପି କାରଲୁସ କଲୁୁ ZUX0457788

'ୀ /47670 59 193 1026ମ= ୁକଲୁୁ (ା ମଦିୁm କଲୁୁ ZUX0457796

11 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ[ଚନ ଅଧିକାରୀ8 (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /47671 30 193 1027େମରୀ ସ&ୀତା କଲୁୁ ପି ମଦିୁm କଲୁୁ ZUX0457804

'ୀ /48672 42 193 1028ସ=ଲୁତା ପ�ଧାନ (ା ନାରାୟଣ ପ�ଧାନ ZUX0457937

'ୀ /49673 31 193 1029ସଂଘମିତ� ା ପOା ପି ରବୀ�� ନାଥ ପOା ZUX0457564

'ୀ /50674 59 193 1030ସକୁା#ୀ େବେହରା (ା ରାଧାକୃJ େବେହରା ZUX0457812

ପ ୁ /51675 27 193 1031ସାଗର ପାତ� ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପାତ� ZUX0641472

ପ ୁ /52676 67 193 1032ସାୟଦ ଅହGଦ ହୁେସ@ ପି ସାୟଦ ଅନୱର ହୁେସନ ZUX0347567

'ୀ /52677 33 193 1033ସବିନା ନାv (ା ସାୟଦ ନାସିର ହୁେସ@ ZUX0640730

'ୀ /53678 28 193 1034ବାଗ&ୀତା ପଜୂାରୀ ମା ପଦ& ିନୀ ସିଂ ZUX0640987

ପ ୁ /54679 34 193 1035ସେୁବାଧ େଚୗଧରୂୀ ପି ପ�ଭାକର େଚୗଧରୂୀ ZUX0641316

'ୀ /55680 69 193 1036େସୗଦାମିନି ପଟନାୟକ (ା ଶରତଚ��  ପଟନାୟକ LSL1469949

ପ ୁ /55681 64 193 1037ଲ%&ୀକା# ସାହୁ ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ ସାହୁ ZUX0641381

'ୀ /55682 56 193 1038ବିJୁ-ପ�ୀୟା ସାହୁ (ା ଲ%&ୀକା# ସାହୁ ZUX0641373

ପ ୁ /55683 33 193 1039ବିJୁ- ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ଲ%&ୀକା# ସାହୁ ZUX0641365

'ୀ /55684 28 193 1040ଆରତୀ ପ�ଭା ସାହୁ ପି ଲ%&ୀକା# ସାହୁ ZUX0641357

'ୀ /56685 27 193 1041ଶିବାନୀ ମହା#ି ପି ନେର��  କମୁାର ମହା#ି ZUX0641084

'ୀ /56686 35 193 1042ସCିkା ପ�ଧାନ ମା ଶସିେରଖା ପ�ଧାନ ZUX0640995

'ୀ /57687 54 193 1043ସନୁ�ା ପାତ� (ା ସଧୁାଂଶ ୁପାତ� OR/12/089/270402

ପ ୁ /58688 60 193 1044ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପାତ� ପି ପଦ& ଚରଣ ପାତ� ZUX0702084

ପ ୁ /58689 23 193 1045ଶ�ବଣ ପାତ� ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପାତ� ZUX0955070

'ୀ /62690 50 193 1046ସସ&ିତା ଦାସ (ା ଭା�ର ଚ��  ସାହୁ ZUX0457739

ପ ୁ /62691 39 193 1047ସାୟଦ ନାସିର ହୁେସନ ପି ସାୟଦ ଏହGଦ ହୁେସନ ZUX0884098

'ୀ /62692 42 193 1048�ଦମା%ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ଭା�ର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0883991

ପ ୁ /62693 61 193 1049ଭା�ର ଚ��  ସାହୁ ପି ରାଧାମାଧବ ସାହୁ LSL1414986

'ୀ /62694 35 193 1050ମିନତୀ ସାହୁ (ା ଅନୁଜ କମୁାର ସାହୁ ZUX0884007

'ୀ /90695 64 193 1051ସସ&ିତା େବେହରା (ା େଗାବି� େବେହରା ZUX0160846

ପ ୁ /90696 57 193 1052େଗାବି� େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା ZUX1255496

ପ ୁ /99697 27 193 1053ରବି@ କଲୁୁ ପି ମଦିୁm କଲୁୁ ZUX0774380

ପ ୁ /99698 68 193 1054କୃJ ଚ��  ପOା ମା ବିନାୟକ ପOା ZUX0774463

'ୀ /99699 58 193 1055ରଶ& ି ପOା (ା କୃJ ଚ��  ପOା ZUX0774372

ପ ୁ /99700 33 193 1056ସିବୁନ ପOା ପି କୃJ ଚ��  ପOା ZUX1173806

ପ ୁ /99701 38 193 1057ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�ଦିପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0774406

ପ ୁ /999702 44 193 1059ଭା�ର େବେହରା ପି ରାମ ଚ��  େବେହରା ZUX1331107

ପ ୁ /999703 23 193 1060ସ�� ାମ ଦେଳଇ ପି ଘାସି ଦେଳଇ ZUX1098250

ପ ୁ /999704 37 193 1061ସାଗର କମୁାର ଦାସ ପି େଗାଲକ ବିହାରି ଦାସ ZUX1001312

'ୀ /999705 32 193 1062ଜୟଶ�ୀ େଜନା (ା ସାଗର କମୁାର ଦାଶ ZUX1014711

ପ ୁ /999706 37 193 1063ରଘନୁାଥ ମହା#ି ପି ପଦ&  ଚରଣ ମହା#ି ZUX0955013

ପ ୁ /999707 47 193 1064ଚ��  େଶଖର ମିଶ� ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ମିଶ� ZUX1014695

'ୀ /999708 38 193 1065େରାଜାଲିନ ମିଶ� (ା ଚ��  େଶଖର ମିଶ� ZUX1014703

'ୀ /999709 31 193 1066ଦମୟ# ପIନାୟକ (ା ରଘନୁାଥ ପIନାୟକ ZUX1230499

ପ ୁ /999710 56 193 1067ୱାଇ. େବନୁ େଗାପାଳ ରାଓ ପି ୱାଇ. ଏନ. ରାଓ ZUX0779694

'ୀ /999711 51 193 1068ୱାଇ. ପଦ& ାବତୀ ରାଓ (ା ୱାଇ. େଭନୁ େଗାପାଲ ରାଓ ZUX0779991

ପ ୁ /999712 33 193 1069ୱାଇ. େଭେ8େଟ>ର ରାଓ ପି ୱାଇ. େଭନୁ େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0779710

ପ ୁ /1051713 62 193 1070ରାମ ଚ��  େବେହରା ପି େପ�ାହଲାଦ େବେହରା ZUX1331552

'ୀ /29/136714 19 193 1071ସରୁଭି ମହାପାତ� ପି କିେଶାର କମୁାର ମହାପାତ� ZUX1318336

'ୀ /01715 24 194 707ଅPପସିୁତା ପାଢୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାଢୀ ZUX1112820

ପ ୁ /01716 22 194 708େଦବାଶଷି ସାମ#ରାୟ ପି ରାଜ କମୁାର ସାମ#ରାୟ ZUX1110550

'ୀ /01717 21 194 709ଅ8ିତା ସାମ#ରାୟ ପି ପ�ଶା# କମୁାର ସାମ#ରାୟ ZUX1112762

ପ ୁ /1718 28 194 710ଜଗନC ାଥ ମିଶ� ପି ଭୀମ ମିଶ� ZUX1169705

ପ ୁ /1719 63 194 711ପ�େମାଦ କମୁାର ରାଉଳ ପି ନରହରି ରାଉଳ LSL1396761

'ୀ /1720 54 194 712ସପୁ�ଭା ରାଉଳ (ା ପ�େମାଦ କମୁାର ରାଉଳ LSL1396753

'ୀ /1721 24 194 713ସପୁ�ମିତା ରାଉଳ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ରାଉଳ ZUX0955500

'ୀ /2722 39 194 714ସଂଗୀତା ସାମ#ରାୟ (ା ଶିବ ପ�ସାଦ ସାମ#ରାୟ LSL1422567

ପ ୁ /3723 47 194 715ଆେଲାକ ଦାସ ପି ଉେମଶ ଦାସ OR/12/089/272692

ପ ୁ /04724 57 194 716େହମ ଚରଣ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ ZUX0689778

'ୀ /4725 41 194 717ଭବାନୀ ସାହୁ (ା େହମ ଚରଣ ସାହୁ LSL1396092

ପ ୁ /4726 29 194 718ବିପି@ କମୁାର ସାହୁ ପି ଇ>ର ସାହୁ ZUX0458711

'ୀ /05727 21 194 719ଅଭି�ା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଦିଲM ୀପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1212372

'ୀ /5728 41 194 720ରାଧା ବିେଷାୟୀ (ା େକଶବ ବିେଷାୟୀ LSL1396084

'ୀ /6729 46 194 721(ପCାରାଣୀ ସା�ାପାତ� (ା ଅଜିତ ସା�ାପାତ� LSL1422856

'ୀ /7730 65 194 722ଜୟ#ୀ ମିଶ� (ା ସ�ିଦାନ� ମିଶ� LSL1425750

ପ ୁ /7731 50 194 723ମାଧରୁୀ େମାହନ ମିଶ� ପି ପିତାHର ମିଶ� ZUX0689794

'ୀ /7732 35 194 724ସଂେଜାଗିକା ମିଶ� ପି ରଘନୁାଥ ମିଶ� ZUX0642983

12 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ[ଚନ ଅଧିକାରୀ8 (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /8733 45 194 725େଯାେଗ��  ମହାରଣା ପି ବ� ଜବhୁ ମହାରଣା LSL1396233

'ୀ /8734 41 194 726େଶାଭା ମହାରଣା ପି ବ� ଜବhୁ ମହାରଣା LSL1396209

ପ ୁ /8735 40 194 727ରାେଜଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ତ�ିନାଥ ମହାରଣା ZUX0643049

'ୀ /8736 32 194 728ଚା�ନୀ କମୁାରୀ ମହାରଣା (ା ରାେଜଶ କମୁାର ମହାରଣା ZUX0643031

'ୀ /09737 64 194 729କ�ୁ ଲତା ରାଉତ (ା ସ�ମ ସ�ୁର ରାଉତ ZUX1048610

'ୀ /09738 50 194 730ମମତା ପାଢୀ (ା ଅନୀଲ କମୁାର ପାଢୀ ZUX1113786

'ୀ /09739 48 194 731ଅଞୁଳା ପାଢୀ (ା ଅ%ୟ କମୁାର ପାଢୀ ZUX1117563

'ୀ /09740 22 194 732ଯା`େସନୀ ପାଢୀ ପି ଅ%ୟ କମୁାର ପାଢୀ ZUX1117738

'ୀ /9741 45 194 733ପRିୁତା ପାଢି (ା ଅେଶାକ ପାଢି LSL1397009

ପ ୁ /10742 57 194 734ସିମାbଳ ଗ#ାୟତ ପି େଗାପିନାଥ ଗ#ାୟତ LSL1400829

ପ ୁ /10743 52 194 735ତ�ୀପତି ଗ#ାୟତ ପି େଗାପିନାଥ ଗ#ାୟତ LSL1422658

'ୀ /10744 52 194 736ମନୀଷା ଗ#ାୟତ (ା ତ�ୀପତି ଗ#ାୟତ LSL1422666

ପ ୁ /10745 31 194 737େମଟା ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ ZUX1073444

ପ ୁ /10746 66 194 738ପ�ମାଦ କମୁାର ମହାପାତ� - ଆରତୀ ମହାପାତ� ZUX1352913

ପ ୁ /11747 40 194 739ସେରାଜ ପOା ପି ନୃସିଂହ ନ� ପOା LSL1396993

'ୀ /12748 35 194 740ମିନତି ନାୟକ (ା ଜଗଦିଶ ପାତ� ZUX1308196

'ୀ /12749 35 194 741ମିନତୀ ନାୟକ (ା ଜଗଦିଶ ପାତ� ZUX1275528

'ୀ /13750 56 194 742ଜଗଦHା ପାତ� (ା ସେରାଜ କମୁାର ପIନାୟକ LSL1514777

'ୀ /14751 40 194 743ଭାରତୀ ଦାସ ପି ବିପ� ଚରଣ ଦାସ LSL1514462

ପ ୁ /14752 52 194 744ରବି��  ନାଥ େଗୗଡ ପି େଚତୖନ� େଗୗଡ଼ ZUX1170877

'ୀ /15753 44 194 745ଶା#ିଲତା େବେହରା (ା ରବୀ��  ନାଥ େଗୗଡ଼ ZUX1160324

ପ ୁ /15754 30 194 746େସୗମ� ର=ନ ପIନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପIନାୟକ ZUX0458497

ପ ୁ /15755 29 194 747ବି> ର=ନ ପIନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପIନାୟକ ZUX0458505

ପ ୁ /15756 63 194 748ସେରାଜ କମୁାର ପIନାୟକ ପି ନ�କିେଶାର ପIନାୟକ LSL1514827

'ୀ /15757 36 194 749ଗୀତା ରାଣୀ ସାବତ (ା ପ�େମାଦ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX1280874

'ୀ /16758 38 194 750ପ�ିତୀ ମହାପାତ� (ା ପ�େମାଦ ମହାପାତ� LSL1514900

'ୀ /17759 31 194 751ଭଗବତୀ ଭାରତୀୟା (ା ଭଗରୁ ଭାରତୀୟା ZUX0884411

ପ ୁ /17760 46 194 752ଧନ ବଈ ପି ଅ�ାରୁ ବଈ ZUX0780320

ପ ୁ /17761 44 194 753ଭଗବାନ େବାଇ ପି ହରି େବାଇ ZUX0861971

'ୀ /17762 38 194 754ତାରା େବାଈ (ା ଧନ େବାଈ ZUX0780007

'ୀ /17763 36 194 755ମିଲିକୀ େବାଇ (ା ଭଗବାନ େବାଇ ZUX0884874

ପ ୁ /17764 66 194 756ଲ%&ନ ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ ZUX1120484

'ୀ /17765 61 194 757ସଭୁଦ� ା ଜାନୀ ପି ଲ%&ଣ ଜାନୀ ZUX1124387

'ୀ /17766 57 194 758ମାଳିନି ଜାନି (ା ସHାରୁ ଜାନି ZUX0884882

'ୀ /17767 50 194 759ମିରା ଜାନି (ା କମୁଟିୁ ଜାନି ZUX0861989

'ୀ /17768 45 194 760ଶକ#ୁଳା ଜାନି (ା ରାମଚ��  ଜାନି ZUX0861922

'ୀ /17769 39 194 761ମଣୀ ଜାନୀ (ା ଟଣ ଜାନୀ ZUX0642991

ପ ୁ /17770 36 194 762ସବୁାସ ଜାନୀ ପି ଜଗବhୁ ଜାନୀ ZUX0884635

'ୀ /17771 25 194 763ସକୁା#ି ଜାନି ପି ଟ8 ଜାନି ZUX0862128

'ୀ /17772 21 194 764ସମିୁତା ଜାନୀ ପି ଟ8 ଜାନୀ ZUX1073428

ପ ୁ /17773 23 194 765ବିକାଶ ମହାପାତ� ପି ନରସି� ମହାପାତ� ZUX1167220

'ୀ /17774 32 194 766ଝିମିଟି ମଦୁୁଲି (ା ଜୟ ମଦୁୁଲି ZUX0862185

'ୀ /17775 53 194 767ମଥରୁା ନାୟକ ପି ଲ%&ଣ ନାୟକ ZUX0861807

'ୀ /17776 31 194 768ଜୟ#ି ନାୟକ ପି ଲ%&ଣ ନାୟକ ZUX0861815

ପ ୁ /17777 30 194 769ବିକ ୁନାୟକ ପି ଲ%&ଣ ନାୟକ ZUX0861799

'ୀ /17778 24 194 770ସନିୁତା ନାୟକ (ା ବିକ ୁନାୟକ ZUX1069053

'ୀ /17779 32 194 771କନିୁ ସଗର (ା କନୁୁ ସଗର ZUX0884841

'ୀ /18780 23 194 772ତପnହୀନୀ ମଲM ିକ ମା ସମିୁତ�ା ମଲM ିକ ZUX1160456

ପ ୁ /18781 66 194 773ପbାନନ ପାଢି ପି େସାମନାଥ ପାଢି LSL2393288

'ୀ /18782 53 194 774ଝୁନୁ ପାଢି (ା ପbାନନ ପାଢି LSL2393270

'ୀ /19783 51 194 775ପ�ତିମା ପ�ଧାନ (ା ବଳରାମ ପ�ଧାନ ZUX0642728

ପ ୁ /19784 40 194 776ପ�ଶା# କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ରାଜକିେଶାର ପ�ଧାନ LSL1514454

'ୀ /20785 56 194 777ବୀଣାପାଣି ଦାଶ (ା ବିJୁ ଚରଣ ଷଡ�ୀ LSL2390219

ପ ୁ /20786 26 194 778ବିକାଶ ଷଢ�ୀ ପି ବିJୁ ଚରଣ ଷଢ�ୀ ZUX0955369

ପ ୁ /20787 29 194 779ବିପM ବ ଷଡ�ୀ ପି ବିJୁ ଚରଣ ଷଡ�ୀ ZUX0458455

ପ ୁ /20788 28 194 780ବିନୟ ଷଡ�ୀ ପି ବିJୁ ଚରଣ ଷଡ�ୀ ZUX0458463

ପ ୁ /21789 51 194 781ଶିବରାମ ନାୟକ ପି କମଳେଲାଚନ ନାୟକ LSL1515121

'ୀ /21790 49 194 782କମୁଦିୁନୀ ନାୟକ (ା ଶିବରାମ ନାୟକ LSL1515139

ପ ୁ /22791 65 194 783ଜଗନାଥ ଖରା ପି ଅଦୁ ଖରା ZUX0369942

'ୀ /23792 49 194 784ସକୁା#ି ପIନାୟକ (ା ଅନ# ପIନାୟକ ZUX0774471

'ୀ /23793 28 194 785>ତି ପIନାୟକ (ା ବାବୃବନ ପIନାୟକ ZUX0369934

ପ ୁ /23794 56 194 786ଅନ# ପIନାୟକ ପି େଗୗରହରି ପIନାୟକ ZUX0727545

13 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ[ଚନ ଅଧିକାରୀ8 (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /24795 27 194 787େଦବୀଶ�ୀ ସାହୁ ପି ଶ�ୀକାନ ସାହୁ ZUX0642793

'ୀ /25796 27 194 788େମାନିକା ସାମ#ରାୟ ପି ରାଜ କମୁାର ସାମ#ରାୟ ZUX0689513

ପ ୁ /26797 56 194 789ଉଦୟ ନାଥ ପIନାୟକ ପି ଇ>ର ପIନାୟକ ZUX1073576

'ୀ /26798 31 194 790ରଞିତା କମୁାରି ପIନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ପIନାୟକ ZUX1073592

'ୀ /29799 25 194 791ଛବିରାଣୀ ମିଶ� ମା ପଦ& ାଳୟା ମିଶ� ZUX1157593

ପ ୁ /31800 40 194 792ସେ#ାଷ ପାଣିଗ�ାହି ମା ଲ%&ୀ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1113729

ପ ୁ /31801 32 194 793ସମୀର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଭା�ର ଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0161612

'ୀ /31802 63 194 794ଶା#ିtତା ସାହୁ (ା ଲ%&ୀ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/272681

'ୀ /36803 29 194 795ଶା#ିଲତା ପାଢି (ା ସ#ଷ କମୁାର ପାଢି ZUX1319482

'ୀ /36804 40 194 796ସଶିୁଳା ପାଣିଗ�ାହି (ା ଶିବ ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1318955

ପ ୁ /42805 53 194 797ନରସିଂହ ମହାପାତ� - ପRୁା ମହାପାତ� ZUX1158328

'ୀ /42806 42 194 798ପRୁା ମହାପାତ� (ା ନରସିଂହ ମହାପାତ� ZUX1167444

ପ ୁ /55807 19 194 799ରାମ ନିଗ: ମହା#ି ପି ର=ନ କମୁାର ମହା#ି ZUX1360429

ପ ୁ /59808 26 194 800ମେନାଜ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ମା ଅନିତା ତ�ିପାଠୀ ZUX1158500

ପ ୁ /92809 26 194 801ପ�ଶା# କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଚିତ�େସନ ବିେଶାଇ ZUX1170695

ପ ୁ /97810 24 194 802ଅଭିେଷକ ପIନାୟକ ପି ଗେଣଶ ପIନାୟକ ZUX0868463

ପ ୁ /102811 26 194 803ବିଜୟ ଜାନି ପି ଲ%&ଣ ଜାନି ZUX0689422

'ୀ /107812 29 194 804େଶହନାଜ ବିବି (ା େସV ଚାଟୁ ZUX0955666

ପ ୁ /138813 28 194 805ଦୁଗ[ପ�ସାଦ େବେହରା ପି େଶୗଳବାଳା େବେହରା ZUX0862177

ପ ୁ /138814 26 194 806କାଳୀ ପ�ସାଦ େବେହରା ମା େଶୖଳବାଳା େବେହରା ZUX0862169

'ୀ /178815 31 194 807େବଶୖାଳିନି େବେହରା (ା ପ�ସନC  କମୁାର େବେହରା ZUX0861690

ପ ୁ /639816 57 194 808ରବି��  କମୁାର ମହାରଣା ପି ବୁ�ି ମହାରଣା ZUX0862102

'ୀ /639817 51 194 809ଜୟ#ୀ ମହାରଣା (ା ରବି��  କମୁାର ମହାରଣା ZUX0862110

ପ ୁ /772818 20 194 810ପ�mଯଶୁ ପାଢ଼ୀ ପି ଅନିଲ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ZUX1352947

ପ ୁ /815819 22 194 811େଦବାଶିସ ସାମ#ରାୟ ପି ରାଜ କମୁାର ସାମ#ରାୟ ZUX1209105

'ୀ /841820 22 194 812ଦସଦୁା ଜାନୀ (ା ବିଜୟ ଜାନୀ ZUX1352905

'ୀ /999821 32 194 813େହମଲତା ଆ�ାରୀ (ା ଶୀତଳ ଆଖOଳ ପ�ସାଦ ଆ�ାରୀ ZUX1274026

'ୀ /999822 30 194 814ସମୀନା ଖାତୁନ (ା ମହGଦ ଇମତାଜ ଶା ZUX1014745

'ୀ /999823 28 194 815ପଦ& ାଳୟ ମିଶ� (ା ଜଗନC ାଥ ମିଶ� ZUX1113885

ପ ୁ /999824 21 194 816ଶଭୁମ ନାଏକ ପି ଶତ� ନାରାୟନ ନାଏକ ZUX1315365

'ୀ /999825 35 194 817ମିନତି ନାୟକ (ା ଜଗଦୀଶ କମୁାର ପାତ� ZUX1319052

ପ ୁ /999826 21 194 818ବିକ�ମ ନାୟକ ପି କାଳିଆ ନାୟକ ZUX1213644

ପ ୁ /999827 38 194 819ମହGଦ ଇମତାଜ ଶା ପି େଜମାଲୁ ଶା ZUX1014737

ପ ୁ /828 20 194 820େସୗରଭ େହାତା ପି ବିରଂଚି ନାରାୟଣ େହାତା ZUX1229863

ପ ୁ /0829 85 194 821ହରିହର ପOା - ସସୁା#ା କମୁାର ପOା LXN1877711

'ୀ /O.S.E.B I830 45 194 822ବିJୁପ�ିୟା ମହାପାତ� (ା ରବୀ��କମୁାର ତ�ିପାଠୀ KDN1719467

ପ ୁ /Prakash N831 23 194 823ଅମିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ ZUX1216902

ପ ୁ /1St Lane832 45 194 824ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ପି ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ZUX1352566

ପ ୁ /01833 24 194 825ର=ିତ କମୁାର େଜନା ପି ଚି#ାମଣି େଜନା ZUX0955450

ପ ୁ /1834 27 194 826ସଂଗ�ାମ କମୁାର ଚକ� ପି ସ=ୟ କମୁାର ଚକ� ZUX0942722

'ୀ /1835 29 194 827ଶଭୁସ& ିତା େଜନା (ା ର=ିତ କମୁାର େଜନା ZUX1022763

ପ ୁ /1836 45 194 828ବସ# କମୁାର ପIନାୟକ ପି ସିମାbଳ ପIନାୟକ LSL1403948

'ୀ /1St Lane837 43 194 829ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ (ା ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ZUX0432377

'ୀ /2838 42 194 830ଡି. ଶା#ିଲତା  ପି ଡି.ସଧୁାନିଧି ଆଚାରୀ LSL1403922

'ୀ /2839 39 194 831ଡି.େହମଲତା ପି ଡି. ସଧୁାନିଧି LSL1422641

'ୀ /3840 66 194 832ଏସ େହମଲତା . (ା ଏସ ପ�ଭାକର . OR/12/089/274600

ପ ୁ /3841 42 194 833ଏସ. ଅରୁଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ଏସ. ପ�ଭାକର ରାଓ LSL1401223

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ[ଚନ ନିମେ# ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନC  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ[ଚନ କମିଶନ ଭାରତ8 �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ[ଚନ ପବୂ- ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ8 ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର#ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.21  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 ମାନ8ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ8 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

14 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ[ଚନ ଅଧିକାରୀ8 (ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /41 39 194 834ସି.ଏଚ. ବିଜୟା ପି ସି.ଏଚ. କ� ି&ା LSL1401215

#ୀ /42 54 194 835ଗୀତା'ଳି ମିଶ� (ା ରାମଚ��  ମିଶ� ZUX1157171

#ୀ /43 62 194 836ଗୀତା'ଳୀ ପାତ� (ା ଭନା ପ�େମାଦ କମୁାର ପାତ� ZUX0774737

ପ ୁ /44 31 194 837ସାଇରାଜ ପାତ� ପି ଭନା ପ�େମାଦ କମୁାର ପାତ� ZUX0774745

#ୀ /45 27 194 838େଶ�ା,ା'ଳୀ ପାତ� ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ପାତ� ZUX0774729

ପ ୁ /056 68 194 839ରାମଚ��  ମିଶ� ପି ମେହ.ର ମିଶ� ZUX1073212

#ୀ /057 45 194 840ଜୟଲ/0ୀ ମିଶ� (ା ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0775684

ପ ୁ /058 52 194 841ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� ପି ରାଧାଶ�ାମ ମିଶ� ZUX0775692

ପ ୁ /59 65 194 842େକ. ଶଗୁଣୁା ରାଓ ପି ଭି.େକ. ସରୁୁ ନାରାୟଣ LSL1401264

#ୀ /510 55 194 843େକ. ପଦ0 ା (ା େକ. ସଗୁଣୁା ରାଓ LSL1403906

ପ ୁ /0611 46 194 844େଗାପିନାଥ ଦାଶ ପି ହୃଷିେକଶ ଦାଶ ZUX1086438

ପ ୁ /0612 27 194 845ଦିଲିପ ସାହୁ ପି ବିଜୟ ସାହୁ ZUX1118504

ପ ୁ /613 50 194 846ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ଭୀମ ସାହୁ ZUX0955583

#ୀ /614 42 194 847ସ'4ୁା ସାହୁ (ା ଭଗବାନ ସାହୁ ZUX0955591

ପ ୁ /615 39 194 848ସଶୁା5 କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ ସାହୁ LSL1401256

ପ ୁ /616 38 194 849ଶେୁଭ�ୁ ସ�ୁର ସାହୁ ପି ଭାରେତ�ୁ ସ�ୁର ସାହୁ ZUX0458828

#ୀ /617 35 194 850ପ�ୀୟ8ଦା ସାହୁ ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ ସାହୁ ZUX0162867

#ୀ /618 32 194 851ଅନିତା ସାହୁ ପି ଦୁଃଖି ଶ�ାମ ସାହୁ ZUX0162859

ପ ୁ /619 46 194 852ରବୀ��  କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଲାେଥ କିେଶାର ଚଂଦ�  ତ�ିପାଠୀ ତ�ିପାଠ ZUX1160126

#ୀ /0820 25 194 853ପ�ିୟ<ା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ପୃଥିବୀରାଜ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0955468

ପ ୁ /821 68 194 854ନିର'ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବୃ�ାବନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0347856

#ୀ /822 58 194 855କନିୁ ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ନିର'ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0347864

ପ ୁ /823 40 194 856ସନିୁ= ପାଣିଗ�ାହି ପି ନିର'ନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0347880

ପ ୁ /824 36 194 857େହମରାଜ ପାଣିଗ�ାହି ପି ନିର'ନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0347872

ପ ୁ /825 36 194 858ପୃଥିବୀରା> ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନିର'ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0347898

#ୀ /826 29 194 859ସ?�ା ପାଣିଗ�ାହି (ା େହମରାଜ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0689802

#ୀ /927 34 194 860ସେ5ାଷି ପାଣିଗ�ାହି (ା ସନିୁଲ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0347906

#ୀ /1028 66 194 861ବସ5 ଭୁ4ା (ା ରବି��  ନାଥ ଭୁ4ା ZUX1122324

ପ ୁ /1029 34 194 862ସି@ାଥA ଭୁ4ା ପି ରବି��  ନାଥ ଭୁ4ା ZUX1122332

ପ ୁ /1030 32 194 863ସଭୁାଶିଶ ଭୁ4ା ପି ରବି��  ନାଥ ଭୁ4ା ZUX1122365

ପ ୁ /1031 57 194 864ହେରକୃ& େକାେରାସଧୁା ପBନାୟକପି ରାଜକିେଶାର େକାେରାସଧୁା ପBନାୟ ZUX0775403

#ୀ /1032 21 194 865ଅ<ିତା ପBନାୟକ ପି ହେର କୃ& ପBନାୟକ ZUX1177989

ପ ୁ /1033 78 194 866ବଳରାମ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ ZUX0689810

#ୀ /1034 71 194 867ସକ5ୁଳା ସାହୁ ପି ବଳରାମ ମହାରଣା ZUX0689828

ପ ୁ /1035 53 194 868େଗାପାଳ ଚ��  ସାହୁ ପି ନୀଳକC ସାହୁ OR/12/089/292816

ପ ୁ /1036 50 194 869ଶକୁେଦବ ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ ZUX0689851

#ୀ /1037 49 194 870ମମତା ସାହୁ (ା େଗାପାଳ ଚ��  ସାହୁ ZUX0528786

#ୀ /1038 47 194 871ଲଳିତା ସାହୁ (ା ଶକୁେଦବ ସାହୁ ZUX0689836

ପ ୁ /1039 45 194 872ତ�ିେଲାଚନ ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ ZUX0689844

#ୀ /1040 22 194 873ଅ<ିତା ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ଚ��  ସାହୁ ZUX1113703

#ୀ /1241 37 194 874(ାଗତିକା ପତି (ା ଟାକ� ୀ ଭୁ4ା ZUX1276989

#ୀ /1242 31 194 875ସ�ୀତା ସାବତ (ା ସବୁାସିE ଭୁ4 ZUX1305929

ପ ୁ /1343 24 194 876ସା5ୁନୁ ପBନାୟକ ପି ଶରତ ପBନାୟକ ZUX1068428

ପ ୁ /2144 22 194 877ପରଦିF ତୀରିପାଠି ପି ମେନାଜ କମୁାର ତୀରିପାଠି ZUX1069939

ପ ୁ /Ward No 245 52 194 878ବିଜୟ କମୁାର ସତପଥି ପି ଧରାଣୀଧର ପେୁରାହିତ ZUX1304831

ପ ୁ /2446 26 194 879ଆକାଶ େଚୗଧରୀ - ବାଦଲ େଚୗଧରୀ ZUX1097187

#ୀ /3547 57 194 880ଭାରତି ପାଣିଗ�ାହି ପି ହରିକୃ& ପାଣିଗ�ାହି ZUX0370197

ପ ୁ /3548 42 194 881ରବିନ ପାଣିଗ�ାହି ପି ହରିକୃ& ପାଣିଗ�ାହି ZUX0370205

ପ ୁ /3549 44 194 882ଯତିନ ପାଣିଗ�ାହି ପି ହରିକୃ& ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0370213

ପ ୁ /4050 65 194 883ଉମା ମେହ.ର ପଟନାୟକ ପି ସିମାJଳ ପଟନାୟକ ZUX0868521

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ< (ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /4051 47 194 884ସୟୂA ମଣି ପଟନାୟକ (ା ଉମା ମେହ.ର ପଟନାୟକ ZUX0868505

#ୀ /4052 31 194 885େରାଷିନୀ ପଟନାୟକ (ା େମାନଜ ପଟନାୟକ ZUX0868513

ପ ୁ /4053 42 194 886ମେନାଜ ପBନାୟକ ପି ଉମା ମେହ.ର ପBନାୟକ ZUX0868539

ପ ୁ /plot 4854 25 194 887େଦବାଶନାନ ମମୂ ୂA  ମମୂ ୂA ପି ଜଯେସନ ମମୂ ୂA  ମମୂ ୂA ZUX1350800

ପ ୁ /plot no 455 54 194 888ବିଜୟ େଦବତା - ସନୁୀତା େଦବତା ZUX1237064

ପ ୁ /8356 20 194 889କାଳି ପ�ସାଦ ଶତପଥି ପି ନିର'ନ ଶତପଥି ZUX1246362

#ୀ /9957 27 194 890ତଅେପାଇ ବିେଶାଇ (ା ଜଗନP ାଥ ବିେଶାଇ ZUX1073246

ପ ୁ /9958 58 194 891ମାନସ ର'ନ ପଟନାୟକ ପି ରାମ ଚ��  ପଟନାୟକ ZUX0774836

#ୀ /9959 21 194 892ସି@ୀ ପଟନାୟକ ପି ମାନାସ ର'ନ ପଟନାୟକ ZUX1117753

ପ ୁ /9960 63 194 893ଉନା ପ�େମାଦ କମୁାର ପାତ� ପି ଉନା ବୁଚିବାବୁ ପାତ� ZUX0774752

#ୀ /9961 48 194 894ସରୀତା ପାତ� (ା ମାନସ ର'ନ ପଟନାୟକ ZUX0774802

ପ ୁ /9962 34 194 895ସଯୂ�A କା5 ସବୁୁ?ି ପି କାଶୀ ନାଥ ସବୁୁ?ି ZUX0774885

#ୀ /95763 19 194 896ପ�ିୟ<ା ଦାସ ପି ଦୟାନିଧୀ ଦାସ ZUX1318989

ପ ୁ /99964 50 194 897ପ�ଶନP  କମୁାର ମିଶ� ପି ନରସିଂହ ମିଶ� ZUX1042415

#ୀ /99965 48 194 898ମିନା/ୀ ମିଶ� (ା ପ�ଶନP  କମୁାର ମିଶ� ZUX1042407

#ୀ /99966 37 194 899ସାବିତ�ି  ପାତ�  (ା ସେ5ାଷ କମୁାର ପାତ�  ZUX1042423

ପ ୁ /99967 19 194 900ତରୁଣ କମୁାର େବେହରା ପି ମେହ.ର େବେହରା ZUX1318971

ପ ୁ /99968 50 194 901ପ�ଶା5 କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଶଶି ଭୂଷଣ ବିେଶାଇ ZUX0661199

ପ ୁ /99969 76 194 902କିେଶାର ଚ��  ବି.ାଳ ପି ହରିକୃ& ବି.ାଳ ZUX0774521

#ୀ /99970 65 194 903ନଳିନୀ ବି.ାଳ (ା କିେଶାର ଚ��  ବି.ାଳ ZUX0774513

ପ ୁ /99971 48 194 904ପ�ଶା5 କମୁାର ବି.ାଳ ପି କିେଶାର ଚ��  ବି.ାଳ ZUX0774505

#ୀ /99972 40 194 905ଆହୁତି ବି.ାଳ (ା ପ�ଶା5 କମୁାର ବି.ାଳ ZUX0774539

ପ ୁ /99973 52 194 906ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ଦୁଃଖୀ ଶ�ାମ ଦାସ OR/12/089/234413

#ୀ /99974 44 194 907ସର(ତୀ ଦାସ (ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ LSL2648327

#ୀ /99975 22 194 908ଦୀFି ଦାସ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ZUX1068832

#ୀ /99976 47 194 909ବ?ିତା ରାଣି ଜ5ାୟତ (ା େଦେବ��  ଜ5ାୟତ ZUX1086446

ପ ୁ /99977 46 194 910ଶ�ାମଘନ େଗୗଡ଼ ପି ହୀନା େଗୗଡ଼ ZUX1308071

#ୀ /99978 40 194 911ଉSଳ ଲ/0ୀ େଜନା (ା ଧେମA��  କମୁାର େଜନା ZUX0774711

#ୀ /99979 38 194 912ସସ0ିତା େଜନା ପି ଉଦୟକର େଜନା ZUX0774653

#ୀ /99980 32 194 913ହାରା ପ�ିୟା େଜନା (ା ସେୁର��  େଜନା ZUX0774661

ପ ୁ /99981 67 194 914ପିତବାସ ମିଶ� ପି ମରୁଲିଧର ମିଶ� ZUX1167329

#ୀ /99982 63 194 915ବନଜଲତା ମିଶ� (ା ପିତବାସ ମିଶ� ZUX1170364

ପ ୁ /99983 36 194 916ର'ନ କମୁାର ମିଶ� ପି ପିତବାସ ମିଶ� ZUX1167188

ପ ୁ /99984 31 194 917ନିର'ନ ମିଶ� ପି ପିତବାସ ମିଶ� ZUX1167279

ପ ୁ /99985 36 194 918ଶିବ ଫ� ସାଦ ମହାପାତ� ପି /ିେରାଦ କମୁାର ମହାପାତ� LSL1514561

#ୀ /99986 38 194 919ଗାୟତ�ୀ ନାୟକ (ା ପ�ଶା5 କମୁାର ବିେଶାୟୀ ZUX1016567

#ୀ /087 57 194 920ରାଧା ରାଣୀ ପାଳ (ା ଅନୀଲ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0395780

ପ ୁ /99988 40 194 921ଦିଲିପ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି େବକୖCୁ ପ�ଧାନ ZUX0774638

ପ ୁ /99989 38 194 922ପ�ଦୀପ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି େବକୖCୁ ପ�ଧାନ ZUX0774646

ପ ୁ /99990 23 194 923େକ ରାଜା ପି େକ ତ�ିନାଥ ZUX1212323

#ୀ /99991 44 194 924ସଜୁାତା କମୁାରୀ ରଥ (ା କମୁଦୁ କମୁାର ମିଶ� ZUX1171263

#ୀ /99992 40 194 925ବାସ5ି ଲତା ରାଉଲ (ା ଦିପକ ରାଭଲ ZUX1014729

#ୀ /99993 20 194 926େକ େସୗ�ଯ�L ପି େକ ତ�ିନାଥ ZUX1246578

#ୀ /C/O Nrusi94 39 194 965(ପPରାଣୀ ସାଂତରା (ା ନ�ୁ ସିଂଘରା ଚରଣ ପାତ� FBW2878593

ପ ୁ /195 47 194 966ରମାକା5 େବେହରା ପି ସବୁାସ ଚ��  େବେହରା LSL1448638

ପ ୁ /196 49 194 967ସବୁାଷ ଚ��  ଖାଡ�ା ପି ଭାଗିରଥି ଖାଡ�ା LSL1448554

#ୀ /197 47 194 968ଅମିତା ଖାଡ�ା (ା ସବୁାସ ଚ��  ଖାଡ�ା LSL2386647

ପ ୁ /198 49 194 969ରାେଜ��  ପ�ସାଦ ଖାେଡ�ା ପି ଭାଗିରଥି ଖାେଡ�ା LSL1422898

ପ ୁ /199 65 194 970ବାମେଦବ ମହାପାତ� ପି ରାଧାକୃ& ମହାପାତ� LSL2387207

#ୀ /1100 53 194 971ସଷୁମା ମହାପାତ� (ା ବାମେଦବ ମହାପାତ� LSL2386654

#ୀ /1101 28 194 972େସାନାଲି ମହାପାତ� ପି ବାମେଦବ ମହାପାତ� ZUX0458760

ପ ୁ /1102 30 194 973ଅବିନାଶ ମହାପାତ� ପି ବାମେଦବ ମହାପାତ� ZUX0347849

ପ ୁ /2103 41 194 974ଲ/0ୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ଭାଗୀରଥି ଦାଶ LSL1422823

#ୀ /2104 34 194 975ରଶ0 ିତା କମୁାରୀ ଦାଶ (ା ଲ/0ୀ ନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX0459008

#ୀ /3105 58 194 976ଫତିମା ବିବି (ା ସତର ଖାW OR/12/089/270509

ପ ୁ /4106 43 194 977ତ�ିପତି ମହା5ି ପି ଭାଗୀରଥି ମହା5ି LSL2386423

ପ ୁ /4107 26 194 978ରଜତ କମୁାର ସାବତ ପି ପରେମ.ର ସାବତ ZUX1003854

#ୀ /5108 44 194 979ଗିତା ଦେଳଇ (ା ରାେଜ��  ଦେଳଇ LSL2387231

#ୀ /5109 41 194 980ପ�ଣତି ଦେଳଇ (ା ସବୁାସ ଦେଳଇ LSL2387223

#ୀ /6110 45 194 981ଶ�ୀସଧୁା ପBନାୟକ (ା ଦିଲX ୀପ କମୁାର ନାୟକ ZUX0643072

ପ ୁ /6111 77 194 982ରାମଚ��  ପBନାୟକ ପି ହଡୁପାଣି ପBନାୟକ LSL2393254

#ୀ /6112 71 194 983ବିଳାସିନୀ ପBନାୟକ (ା ରାମଚ��  ପBନାୟକ LSL2393262

2 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ< (ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /7113 34 194 984ଅମିତକମୁାର ମହା5ି ମା ପ�ମିଳା ମହା5ି LSL2386662

#ୀ /7114 52 194 985ପ�ମିଳା ନାଇକ (ା ତ�ିନାଥ ନାଇକ LSL2386811

ପ ୁ /7115 35 194 986ଦିେନଶ କମୁାର ନାଇକ ମା ପ�ମିଲା ନାଇକ LSL2392074

ପ ୁ /7116 46 194 987କିେଶାର ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ ZUX0162800

ପ ୁ /7117 37 194 988ର'ନ ନାୟକ ପି ବି&ୁ ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX0162818

#ୀ /7118 39 194 989ଅଶ0 ିତା କମୁାରୀ ପBନାୟକ (ା ଅଭିଳାଷ ପBନାୟକ ZUX0643205

ପ ୁ /7119 37 194 990ଅଭିଳାଷ ପBନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ��  ପBନାୟକ ZUX0643213

#ୀ /8120 41 194 991ର'ିତା ନାୟକ (ା ସନିୁଲକମୁାର ନାୟକ LSL2392082

#ୀ /9121 35 194 992େମାନାଲିସା ଯାଦବ (ା ସେ5ାଷ କମୁାର ଯାଦବ LSL2390227

ପ ୁ /15122 54 194 993ଏସ େକ ନବାବ ପି ଏସ େକ ହବାନ ରସିଦ ZUX0868414

ପ ୁ /89123 74 194 994ପYୁA ଚ��  ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ OR/12/089/272137

#ୀ /89124 56 194 995ପZୁଲତା ନାୟକ (ା ପYୂA ଚ��  ନାୟକ OR/12/089/272138

ପ ୁ /00125 60 194 997[ ଇଜରାଇଲ ପି େଶଖ ନଜିବୂଦଦୀନ ZUX1272467

#ୀ /1126 77 194 998ସବିତାକମୁାର ପାଢୀ (ା ରାମଚ��  ପାଢୀ OR/12/089/274035

ପ ୁ /1127 56 194 999ଅ/ୟ ପାଢୀ ପି ରାମଚ��  ପାଢୀ ZUX0291898

ପ ୁ /1128 54 194 1000ଅେଶାକକମୁାର ପାଢୀ ପି ରାମଚ��  ପାଢୀ OR/12/089/274037

ପ ୁ /1129 53 194 1001ଅନିଲ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ପି ରାମ ଚଂଦ�  ପାଢୀ ZUX1237502

#ୀ /2130 70 194 1002ଲ/0ୀ େବେହରା (ା ସିମା େବେହରା OR/12/089/274049

ପ ୁ /2131 50 194 1003େପ]ରୁାମ େବେହରା ପି ସିମା େବେହରା OR/12/089/274051

#ୀ /2132 42 194 1004ରୁନି େବେହରା (ା େପ]ରୁାମ େବେହରା LSL1395953

ପ ୁ /2133 39 194 1005ଶରତ ଚ��  େବେହରା ପି ସୀମା େବେହରା LSL1395987

#ୀ /3134 58 194 1006ଭାରତି େବେହରା (ା କୃ&ଚ��  େବେହରା ZUX0937466

#ୀ /4135 55 194 1007ଡି ବସ5 କମୁାରି (ା ଶଧୁାନିଧି . OR/12/089/274593

ପ ୁ /5136 63 194 1008ଭାନୁ ପ�ତାପ ସିଂ ପି ଲାଲX ୁ  କତଲ ସିଂ OR/12/089/274579

#ୀ /5137 60 194 1009କିରଣ ସିଂ (ା ଭାନୁ ପ�ତାପ ସିଂ OR/12/089/274580

#ୀ /6138 41 194 1010େରବତୀ ଗଦବାଣି (ା ନରସିଂହ ଗଦବାଣି OR/12/089/274683

#ୀ /6139 44 194 1011େଗାରି ପରଜା (ା ଧନପତି ପରଜା OR/12/089/274682

#ୀ /7140 36 194 1012ହାସିନା େବଗ^ ପି ସତର ଖାW LSL1514850

ପ ୁ /8141 48 194 1013େସ_ ମନୁP ା ପି େଶ_ େଛାଟୁ OR/12/089/270692

#ୀ /8142 47 194 1014ସଲମା ବିବି ପି େଶ_ ମନୁP ା OR/12/089/270693

ପ ୁ /8143 27 194 1015େଶଖ ଫାରୁକ ପି େଶଖ ରଫି ZUX0861831

#ୀ /9144 51 194 1016ମାରିଆ^ ବିବି (ା କରି^ େବଗ OR/12/089/270899

ପ ୁ /9145 51 194 1017ଆନୱର େୱଗ ପି କରି^ େୱଗ OR/12/089/270898

ପ ୁ /10146 49 194 1018ମହ`ଦ ନାଜିମ ପି ମହ`ଦ ଇEମାଇଲ OR/12/089/278503

ପ ୁ /75147 23 194 1019େଶଖ ବୁଖାରି ପି େଶଖ ଇମଇଲ ZUX1224849

#ୀ /00148 24 195 1ସଭୁଶ�ୀ ମିଶ� (ା (ାଗତ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1289305

ପ ୁ /00149 64 195 2ପ�ଭାତ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ନ�ା କିେଶାର ପଟନାୟକ ZUX1280882

#ୀ /madala st150 24 195 3ନମ�ତା ପ]ା (ା ସaଯଜୀତ ପ]ା  ZUX1361872

ପ ୁ /POWER HOU151 40 195 4ସେ5ାଷ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ରେମଶ ଚ��  ତ�ିପାଠୀ ZUX0313064

ପ ୁ /01152 38 195 5ସିମାJଳ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ��  ଦାସ ZUX0691212

ପ ୁ /01153 54 195 6ଦିଲିପ ମହାପାତ� ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ� ZUX1246198

#ୀ /01154 50 195 7ସରୁଭି ମାହାପାତ� (ା ଦିଲିପ ମହାପାତ� ZUX1246172

#ୀ /1155 51 195 9ସଜୁାତା ମହା5ି (ା ନେର��କମୁାର ମହା5ି ZUX1158831

ପ ୁ /1156 57 195 10ଧିେରନ େମାହନ ପଟନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପଟନାୟକ OR/12/089/276611

#ୀ /1157 48 195 11ସାଗରିକା ପBନାୟକ (ା ଧୀେରନ ପBନାୟକ LSL1424761

ପ ୁ /1158 25 195 12ପୀୟୁଷ ପBନାୟକ ପି ଧିେରନ େମାହନ ପBନାୟକ ZUX1004829

ପ ୁ /2159 41 195 13ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାଧାକୃ& ନାୟକ LSL1427152

#ୀ /2160 32 195 14ବନଜା ପBନାୟକ (ା ଶବି ପBନାୟକ ZUX0780585

#ୀ /3161 86 195 15ବୁଦୁରୀ ମଦୁୁଲି ପି ଖଗପତି ମଦୁୁଲି OR/12/089/276380

#ୀ /4162 65 195 16ବି େନକୖା`ା ପାତ� (ା ଶଦୁମା ପାତ� OR/12/089/278050

ପ ୁ /4163 48 195 17ବି ନାେଗ.ର ପାତ� ପି ସଦୁାମ ପାତ� LSL1425453

ପ ୁ /4164 40 195 18ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ପି ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ LSL1397231

#ୀ /05165 24 195 19େସାନାଲି ଷଡ�ୀ ପି ହରିହର ଷଡ�ୀ ZUX1114701

ପ ୁ /5166 68 195 20ଅଭିମନ� ୁପ]ା ପି ଗଣପତି ପ]ା ZUX1245588

#ୀ /5167 64 195 21ବି ମିନାଲୁ ପାତ� (ା ଜଗନP ାଥ ପାତ� OR/12/089/278052

#ୀ /06168 25 195 22ସସୁ0 ିତା ସାହୁ ପି ସେ5ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX1223254

#ୀ /06169 21 195 23ଶଭୁାଶିଷ ସାହୁ ପି ସେ5ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX1223270

ପ ୁ /6170 36 195 24ସଂବୀa ମହାପାତ� ପି ବିପW ଚ��  ମହାପାତ� ZUX0205690

#ୀ /6171 48 195 25ଶା5ିଲତା ସାହୁ (ା େଗାବ@A ନ ସାହୁ ZUX0163196

#ୀ /07172 24 195 26ସ0ରଣିକା ମିଶ� ପି ସଦାଶିବ ମିଶ� ZUX1126432

#ୀ /07173 22 195 27ଉେନ0 ାଚିକା ମିଶ� ପି ସଦାଶିବ ମିଶ� ZUX1121300

ପ ୁ /7174 33 195 28େକ. ଶିବଶ<ର ଆଚାରୀ ପି ଡି.ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0661009

3 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ< (ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /7175 43 195 29ଡି. ସକ5ୁଳା ଆଚାରୀ (ା ଡି. ଗେଣଷ ରାଓ ZUX0777516

#ୀ /7176 26 195 30ଡି. ଭବାନି ପି ଡି. ଗେଣଷ ରାଓ ZUX0777532

#ୀ /7177 21 195 31ଡି ଜୟଲ/0ୀ ପି ଡ଼ି ଗେଣଶ ରାଓ ZUX1136746

#ୀ /7178 28 195 32କାbନିକା ମିଶ� ପି ସଦାଶିବ ମିଶ� ZUX0460436

ପ ୁ /7179 50 195 33ସଦାଶିବ ମିଶ� ପି ମୃତ�'ୁୟ ମିଶ� OR/12/089/278040

ପ ୁ /7180 61 195 34ହିମାଂଶ ୁପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି କୃ& ଚ��  ପାଢୀ ZUX1156892

ପ ୁ /7181 31 195 35ସନୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାବ@A ନ ସାହୁ ZUX0459669

#ୀ /7182 29 195 36ଶମcdା ସାହୁ ପି େଗାବ@A ନ ସାହୁ ZUX0460501

#ୀ /08183 23 195 37ଅପcତା ମିଶ� ପି ଲ/0ୀନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX1120724

ପ ୁ /8184 39 195 38ଶିତଳ ଆଖ]ଳ ପ�ସାଦ ଆଚାରି ପି ଡି.ପ�ସାଦ ରାଓ LSL1427103

#ୀ /8185 65 195 39ପZୁାବତୀ େଦବୀ (ା ଡି ପ�ସାଦ OR/12/089/278036

#ୀ /8186 53 195 40ପ�ତୀମା ମିଶ� (ା ରଘନୁାଥ ମିଶ� OR/12/089/278039

#ୀ /8187 51 195 41ସକୁା5ି ମିଶ� (ା ସଦାଶିବ ମିଶ� OR/12/089/276840

ପ ୁ /8188 37 195 42ପରୁୁେଷାତମ ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ ZUX0780981

#ୀ /09189 56 195 43ଅଚAନା ଷଡ଼�ୀ (ା ସକୁା5 କମୁାର ଷଡ଼�ୀ ZUX1336569

ପ ୁ /9190 57 195 44େକ. ଉମା ଶ<ର ଆଚାରୀ ପି େକ. ସ�ୁର^ ଆଚାରୀ ZUX0777508

ପ ୁ /9191 26 195 45େକ. ସାଇ ସ�ୁରା^ ଆଚାରୀ ପି େକ. ଉମା ଶ<ର ଆଚାରୀ ZUX0777482

ପ ୁ /9192 67 195 46ବ� ହ0 ାନ� ରଥ ପି ରାମନାଥ ରଥ OR/12/089/278023

ପ ୁ /10193 46 195 47ସତ�ନାରାୟଣ ବରାଳ ପି େନତ�େମାହନ ବରାଳ ZUX0460378

ପ ୁ /10194 30 195 48ଗFୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ବାଯWକୀ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX1356237

ପ ୁ /10195 30 195 49ଗFୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ନାଯWକୀ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX1338904

#ୀ /10196 55 195 50େଶାଭାରାଣୀ ତ�ିପାଠୀ (ା ନରସିଂହ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/276785

ପ ୁ /10197 33 195 51ବି.ଜୀତ ତ�ିପାଠୀ ମା େଶାଭାରାଣୀ ତ�ିପାଠୀ ZUX0460352

#ୀ /10198 31 195 52ସଜୁାତା ତ�ିପାଠୀ ମା େଶାଭାରାଣୀ ତ�ିପାଠୀ ZUX0460360

#ୀ /11199 60 195 53ଶଶିୁଳା ମଲX ିକ (ା ବାଳକୃ& ମଲX ିକ OR/12/089/276747

ପ ୁ /11200 38 195 54ସଂଜୟ ମଲX ିକ ପି ବଳକୃ& ମଲX ିକ LSL1427095

#ୀ /11201 29 195 55ସଷୁମା ମଲX ୀକ ପି ବାଳକୃ& ମଲX ୀକ ZUX0459115

#ୀ /11202 34 195 56ବି&ୁପ�ିୟା ପାତ� (ା ରାେଜଶ ମଲX ୀକ ZUX0459123

ପ ୁ /12203 25 195 57ନାଗାଜୁA ନ ନାୟକ ପି ଲବ ନାୟକ ZUX1135953

ପ ୁ /12204 41 195 58ସବୁ� ତ ପଜୁାରି ପି କୃ&େଚତୖନ� ପଜୁାରି OR/12/089/276684

ପ ୁ /12205 67 195 59ପତିତ ପାବନ ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ ZUX0369967

#ୀ /12206 57 195 60ପ�ଫଲୁ ସାହୁ (ା ଦିନବ?ୁ ସାହୁ OR/12/089/276698

ପ ୁ /12207 32 195 61ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିନବ?ୁ ସାହୁ ZUX0780536

ପ ୁ /12208 31 195 62ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିନବ?ୁ ସାହୁ ZUX0780759

#ୀ /12209 23 195 63ଶା5ିଲତା ସାହୁ ପି ବାଲ0 ିକୀ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX1356229

#ୀ /13210 87 195 64ସତ�ବାଦି ସାହୁ (ା ଶିବରାମ ସାହୁ OR/12/089/186183

#ୀ /13211 71 195 65କିେଶାରୀ ସାହୁ (ା ସତ�ବାଦି ସାହୁ OR/12/089/186184

ପ ୁ /13212 44 195 66ପ�େମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ସତ�ବାଦୀ ସାହୁ LSL1426816

ପ ୁ /13213 25 195 67ଅଭିେଷକ ଶତପଥି ପି ରଘନୁାଥ ଶତପଥି ZUX0885103

#ୀ /14214 67 195 68ପଲX ୀଶ�ୀ ପଜୂାରୀ (ା କୃ&େଚତୖନ� ପଜୂାରି ZUX1281898

ପ ୁ /14215 65 195 69କୃ&େଚତୖନ� ପଜୂାରି ପି ବଳଭଦ�  ପଜୂାରି OR/12/089/276682

ପ ୁ /14216 39 195 70ସପୁ�ିa ପଜୂାରୀ ପି କୃ&େଚତୖନ� ପଜୂାରୀ ZUX1345198

#ୀ /15217 48 195 71ପି ଶ�ୀନିବାସ ଆଚାରୀ ପି ପି କନକ ରାଜୁ ZUX1310499

#ୀ /15218 50 195 72କମଳାକମୁାରି ନାର'ନି (ା ଭଗବାନ ନାର'ନି OR/12/089/276715

ପ ୁ /16219 21 195 73ରାହୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ରେମଶ ଚ��  େବେହରା ZUX1217926

ପ ୁ /16220 29 195 74ବଳରାମ ସାହୁ ପି ଜୁରିଆ ସାହୁ ZUX0460410

ପ ୁ /17221 42 195 75ଏସ େଲାକନାଥ ରାଓ ପି ଏସ େସାମା ରାଓ ZUX0291948

ପ ୁ /17222 34 195 76ଗେଣଶ ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାଜୀବ େଚୗଧରୁୀ ZUX1156942

ପ ୁ /17223 70 195 77ବିପିନଚ��  ମହାପାତ� ପି ତ�ିେଲାଚନ ମହାପାତ� OR/12/089/276998

#ୀ /17224 54 195 78ଅ' ୁମହାପାତ� (ା ବିପିନଚ��  ମହାପାତ� OR/12/089/278075

#ୀ /17225 30 195 79ପ�ତୀ/ା ମହାପାତ� ପି ବିେନାଦ ଚ��  ମହାପାତ� ZUX0640011

ପ ୁ /17226 64 195 80ବିେନାଦ ଚ��  ମହାପାତ� ପି ତ�ିେଲାଚନ ମହାପାତ� ZUX0460220

#ୀ /17227 56 195 81ପ�ମିଳା ମହାପାତ� (ା ବିେନାଦ ଚ��  ମହାପାତ� ZUX0639948

ପ ୁ /17228 61 195 82କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ପି ଜଗନP ାଥ ନାୟକ OR/12/089/276906

ପ ୁ /17229 39 195 83ସେ5ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ZUX0460527

#ୀ /18230 56 195 84ମ'ଲୁତା ଦୀ/ିତ (ା ସିମାJଳ ଦୀ/ିତ LSL1424589

ପ ୁ /18231 26 195 85ଅଜିa କମୁାର ସାହୁ ମା ଶା5ିଲତା ସାହୁ ZUX1223262

#ୀ /19232 65 195 86ସର(ତୀ ଦାସ (ା ରାଜ କିେଶାର ପତି OR/12/089/278109

ପ ୁ /19233 74 195 87ରାଜକିଶର ପତି ପି ଜଗନP ାଥ ପତି OR/12/089/278568

ପ ୁ /19234 37 195 88ସି@ାଥA  ଶ<ର ପତି ପି ରାଜ କିେଶାର ପତି LSL1448778

#ୀ /20235 69 195 89ଲ/0ୀ ଦାଶ (ା ନଳିନିର'ନ ମିଶ� OR/12/089/278112

#ୀ /20236 64 195 90ସଜୁାତା ଦାଶ (ା ବିପ�ଚରଣ ଦାଶ ZUX0885269

4 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ< (ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /20237 39 195 91ଭାରତୀ ଦାଶ ପି ବିପ�ଚରଣ ଦାଶ ZUX0885251

ପ ୁ /20238 35 195 92ସି@ାଥA ଦାଶ ପି ବିପ�ଚରଣ ଦାଶ ZUX0885285

#ୀ /20239 56 195 93ଅଂଜଳୀ କମୁାରୀ ମହାପାତ� (ା ସଂଜୟ ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0639989

ପ ୁ /20240 74 195 94ନଳିନି ର'ନ ମିଶ� ପି ଅନ5 ମିଶ� OR/12/089/278111

ପ ୁ /20241 65 195 95ସଂଜୟ ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ପରୁୁେଷାeମ ମିଶ� ZUX0639971

ପ ୁ /20242 46 195 96ଅନିଲ କମୁାର ମିଶ� ପି ନଳିନୀ ର'ନ ମିଶ� LSL1426915

#ୀ /20243 34 195 97ଏଲିନା ମିଶ� ପି ସଂଜୟ ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0639997

#ୀ /20244 31 195 98ଏେଲାରା ମିଶ� ପି ସଂଜୟ ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0640003

#ୀ /20245 48 195 99େସୗଭାଗିନୀ ସାହୁ (ା ବାଲ0 ିକୀ ସାହୁ ZUX1356195

ପ ୁ /21246 28 195 100ବାଦଲ େଚୗଧରୁୀ ପି କିେଶାର ଚ��  େଚୗଧରୁୀ ZUX0459032

ପ ୁ /21247 60 195 101କିେଶାରଚ��  େଚୗଧରୁୀ ପି ମ�ଳା େଚୗଧରୁୀ ZUX0163246

#ୀ /21248 48 195 102ନଳିନୀ େଚୗଧରୁୀ (ା କିେଶାରଚ��  େଚୗଧରୁୀ ZUX0163238

#ୀ /21249 62 195 103ଇ�ିରା େଦବୀ (ା ଲ/0ୀଚରଣ ମହାପାତ� ZUX0459370

ପ ୁ /21250 74 195 104ଉମାଚରଣ ମହାପାତ� ପି ମୃତ�'ୁରା ମହାପାତ� OR/12/089/278119

ପ ୁ /21251 72 195 105ଲ/0ୀfରଣ ମହାପାତ� ପି ମୃତ�'ୁୟ ମହାପାତ� ZUX0459362

ପ ୁ /21252 71 195 106ଦୁଗLଚରଣ ମହାପାତ� ପି ମୃତ�'ୁୟ ମହାପାତ� OR/12/089/278115

#ୀ /21253 65 195 107ମନରମା ମହାପାତ� (ା ଉମାଚରଣ ମହାପାତ� OR/12/089/278120

#ୀ /21254 63 195 108ସେରାଜିନି ମହାପାତ� (ା ଦୁଗLଚରଣ ମହାପାତ� OR/12/089/278116

ପ ୁ /21255 59 195 109ନିମାଇ ଚରଣ ମହାପାତ� ପି ମୃତ�'ୁୟ ମହାପାତ� LSL1426766

ପ ୁ /21256 50 195 110ଅନିଲ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଦୁଗLଚରଣ ମହାପାତ� LSL1397207

ପ ୁ /21257 49 195 111ସନିୁଲ ମହାପାତ� ପି ପଦ0 ଚରଣ ମହାପାତ� ZUX0780346

#ୀ /21258 43 195 112ସସ0ିତା ମହାପାତ� (ା ଅନିଲ କମୁାର ମହାପାତ� LSL1397694

#ୀ /21259 35 195 113ମଧରିୁକା ମହାପାତ� ପି ଲ/0ୀଚରଣ ମହାପାତ� ZUX0459388

#ୀ /21260 50 195 114ସମcଳା ମିଶ� (ା ନିମାଇ ଚରଣ ମହାପାତ� LSL1397702

ପ ୁ /21261 59 195 115ନେର��କମୁାର ମହା5ି ପି ଶରତଚ��  ମହା5ି ZUX1158740

#ୀ /22262 28 195 116ସ�ୀତା ଦି/ୀତ ମା ମ'ଲୁତା ଦି/ୀତା ZUX0640276

ପ ୁ /22263 64 195 117ସିମାJଳ ଦୀ/ୀତ ପି ଅପନା ଦୀ/ୀତ LSL1424597

ପ ୁ /22264 30 195 118ସଜିୁତ କମୁାର ଦି/ୀତ ପି ସିମାJଳ ଦି/ୀତ ZUX0370239

ପ ୁ /22265 25 195 119ଶିବ ଶ<ର ପ�ଧାନ ପି ବଳରାମ ପ�ଧାନ ZUX0956029

#ୀ /23266 26 195 120ରାେଜ.ରୀ ବଗeAୀ (ା ହୃଷୀେକଶ ବଗeAୀ ZUX1245547

#ୀ /23267 36 195 121ରଂଜୀତା ସାବତ (ା ସଂଜୀବ ତ�ିପାଠୀ ZUX0639690

ପ ୁ /23268 81 195 122ଶ<ର ତ�ିପାଠି ପି େଗାବି� ତ�ିପାଠି OR/12/089/272712

ପ ୁ /23269 54 195 123ମେନାଜ କମୁାର ତ�ିପାଠି ପି ଶ<ର ତ�ିପାଠି OR/12/089/272716

ପ ୁ /23270 47 195 124ସଂଜୀବ ତ�ିପାଠୀ ପି ଶ<ର ପ�ସାଦ ତ�ିପାଠୀ LSL1425438

ପ ୁ /23271 58 195 125ନେର��  ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ ପି ଶ<ର ପ�ସାଦ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/272714

#ୀ /23272 50 195 126ନିରୁପମା ତ�ିପାଠୀ (ା ନେର��  ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/272715

#ୀ /23273 29 195 127ଚିନ0 ୟୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ନେର��  ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0956144

#ୀ /23274 24 195 128ଦିFିମୟୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ନେର��  ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0956151

ପ ୁ /24275 28 195 129ସି@ାଥA ଅବିନାଶ ପି ସଶୁା5 କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0459420

ପ ୁ /24276 85 195 130ରାଧାେମାହନ ତ�ିପାଠି ପି ଶବିରାମ ତ�ିପାଠି ZUX0937508

#ୀ /24277 80 195 131ଶା5ିଲତା ତ�ିପାଠି (ା ରାଧାେମାହନ ତ�ିପାଠି OR/12/089/260952

#ୀ /24278 52 195 132ସ0 ିତାରାଣୀ ତ�ିପାଠି (ା ପ�ସା5 ତ�ିପାଠି OR/12/089/260688

#ୀ /24279 28 195 133ମନ0 ିତା ତ�ିପାଠୀ ମା ସ0 ିତା ରାଣୀ ତ�ିପାଠୀ ZUX0691030

ପ ୁ /24280 57 195 134ସଶୁା5 କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ରାଧାେମାହନ ତ�ିପାଠୀ ZUX0459404

#ୀ /24281 56 195 135ସପୁ�ଭା ତ�ିପାଠୀ (ା ସଶୁା5 କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0459412

#ୀ /25282 22 195 136ପ�ତୀ/ା ମହା5ି ପି ରାଧା େମାହନ ମହା5ି ZUX1136555

ପ ୁ /25283 61 195 137କାଳଚୁରଣ ପ�ଧାନ ପି ସବୁୁ@ି ପ�ଧାନ OR/12/089/278526

#ୀ /25284 54 195 138ଅହଲ�ା ପ�ଧାନ (ା କାଳଚୁରଣ ପ�ଧାନ OR/12/089/278504

ପ ୁ /26285 81 195 139ସନୁ ମଦୁୁଲି ପି ନାରାୟଣ ମଦୁୁଲି OR/12/089/276665

#ୀ /26286 74 195 140କମଳା ମଦୁୁଲି (ା ସନୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/276666

ପ ୁ /26287 71 195 141ରବି ମଦୁୁଲି ପି ନାରାୟଣ ମଦୁୁଲି OR/12/089/276662

#ୀ /26288 66 195 142ମ4ୁା ମଦୁୁଲି (ା ରବି ମଦୁୁଲି OR/12/089/276663

ପ ୁ /27289 41 195 143ରାମଚ��  ଜାନି ପି ପରେଦଶି ଜାନି OR/12/089/276836

#ୀ /28290 50 195 144େକୖଶଲ� େବେହରା (ା ଗ�ାଧର େବେହରା OR/12/089/276679

#ୀ /28291 42 195 145ପଦ0 ା ନାୟକ (ା କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ LSL1397140

#ୀ /28292 48 195 146ଫୁYcମା ସାହୁ (ା ଶରତ ସାହୁ LSL1471374

ପ ୁ /29293 38 195 147ରାମ ଜାନୀ ପି େଗାରା ଜାନୀ OR/12/089/276872

#ୀ /30294 74 195 148େମାତି ଜାନୀ (ା େଗାରା ଜାନୀ LSL1448976

#ୀ /30295 39 195 149ସର(ତି ଜାନି (ା ରାମ ଜାନି LSL1448984

#ୀ /31296 43 195 150ସୀତା େଦବି (ା ଶମL ଯ଼ାଦବ ZUX0956078

#ୀ /31297 54 195 151ନ�ିନୀ ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ଜଗଦିଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0956011

ପ ୁ /31298 46 195 152ଶମL ଯାଦବ ପି ସକୁାରି ଯାଦବ ZUX0955872

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ< (ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 21ୱାଡA  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

50!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /32299 43 195 153ବୃ�ାବନ ଚ��  ପାତ� ପି ନରସିଂହ ନାଥ ପାତ� LSL1427335

ପ ୁ /33300 39 195 154ହୃଷିେକଶ ବଗeAୀ ପି ହରି ଶ<ର ବଗeAୀ ZUX1245562

ପ ୁ /33301 54 195 155ଦିଲିପକମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ବୃ�ାବନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0312926

ପ ୁ /33302 28 195 156ଅଭିେଷକ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0653956

ପ ୁ /34303 27 195 157ସମୀର କମୁାର ଭୂୟh ପି ଜୟ5ୀ ଭୂୟh ZUX0640037

ପ ୁ /34304 59 195 158ମଦନ େମାହନ ମିଶ� ପି ଶ�ିନିବାସ ମିଶ� ZUX0780619

#ୀ /34305 25 195 159ରୁଚି ପାତ� ପି େଗାେପାବ?ୁ ପାତ� ZUX1136696

ପ ୁ /34306 30 195 160େସୗମ�ର'ନ ପBନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପBନାୟକ ZUX0459057

ପ ୁ /34307 28 195 161ବି. ର'ନ ପBନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପBନାୟକ ZUX0459065

#ୀ /35308 76 195 162ଶ�ୁରମଣି ମିଶ� (ା ମୃତ�'ୁୟ ମିଶ� OR/12/089/276244

ପ ୁ /35309 58 195 163ଗେଣ.ର ମିଶ� ପି ମୃତ�'ୁୟ ମିଶ� OR/12/089/276249

ପ ୁ /35310 55 195 164ନିଳକC ମିଶ� ପି ମୃତ�'ୁୟ ମିଶ� OR/12/089/276247

#ୀ /35311 50 195 165ଶଶୁମା ମିଶ� (ା ନିଳକC ମିଶ� OR/12/089/276248

ପ ୁ /35312 38 195 166ସଜିୁତ କମୁାର ମିଶ� ପି ନୀଳକC ମିଶ� LSL1427004

ପ ୁ /35313 31 195 167ସନୁୀଲ କମୁାର ମିଶ� ପି ନୀଳକC ମିଶ� ZUX0459297

ପ ୁ /35314 28 195 168ରାମକୃ& ମିଶ� ପି ଗେଣ.ର ମିଶ� ZUX0460386

#ୀ /35315 44 195 169ପ�ତିଭା ଶଡ�ି (ା ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ZUX1335652

ପ ୁ /36316 55 195 170ଭୀମେସନ େହାତା ପି ବିନାୟକ େହାତା ZUX0460402

ପ ୁ /36317 64 195 171ନିଳକC ମିଶ� ପି ମୃତ�'ୁୟ ମିଶ� OR/12/089/276239

ପ ୁ /36318 44 195 172ଦିଗବଳୟ ମିଶ� ପି ନିଳକC ମିଶ� LSL1426949

ପ ୁ /36319 32 195 173େବ�ାମେକଶ ମିଶ� ପି ରଘନୁାଥ ମିଶ� ZUX0459313

ପ ୁ /36320 67 195 174ରାମଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ମାଗତି ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/276680

#ୀ /36321 28 195 175ପ�ିୟ<ା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ଆଶିଷ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0691071

ପ ୁ /36322 40 195 176ସେ5ାଷ ପାତୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାତୀ LSL1424811

#ୀ /37323 29 195 177ମ 'ଶୁ�ୀ ଦାଶ (ା େସାରଜ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0780775

#ୀ /37324 58 195 178ଜାନକୀ ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ଭୁବେନ(ର ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1424829

ପ ୁ /37325 39 195 179ସେରାଜ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଭୁବେନ.ର ପାଣିଗ�ାହି LSL1424639

#ୀ /37326 38 195 180ସ�ୀତା ପାଣିଗ�ାହୀ (ା େମାନଜ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0780916

#ୀ /37327 51 195 181ଅ8ିକା ସତପଥୀ (ା ବିଜୟ କମୁାର ସତପଥୀ ZUX0291971

ପ ୁ /37328 30 195 182ସ0ିତ ସାଗର ଶତପଥୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଶତପଥୀ ZUX0639906

ପ ୁ /38329 58 195 183ରେମଷ ଚ��  ସାହୁ ପି େକବୖଲ� ସାହୁ OR/12/089/276237

ପ ୁ /38330 54 195 184ସଯୂA ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX1246248

#ୀ /38331 50 195 185ରମାେଦବି ସାହୁ (ା ରେମଷଚ��  ସାହୁ OR/12/089/276238

ପ ୁ /38332 29 195 186ବିଘPରାଜ ସାହୁ ପି ରେମଶଚ��  ସାହୁ ZUX0661017

#ୀ /38333 24 195 187ସେମiୱରୀ ସାହୁ ପି କନୁା ସାହୁ ZUX1223338

ପ ୁ /39334 39 195 188ଆଶେୁତାଷ େଭାଳ ପି େଗାଦବରୀ (ାଇଁ LSL1426956

#ୀ /39335 54 195 189ନିଳମା ମିଶ� (ା ଗଦାଧର ମିଶ� ZUX0885152

ପ ୁ /39336 57 195 190େଗାଦାବରିଶ (ାଇଁ ପି େଗାପାଳ (ାଇଁ OR/12/089/276233

#ୀ /39337 54 195 191ବିଣାପାଣି (ାଇଁ (ା େଗାଦାବରିଶ (ାଇଁ OR/12/089/276234

ପ ୁ /40338 42 195 192ଏନ.େକ. ମଲX ିକ ପି ବାଳକୃ& ମଲX ିକ ZUX0163303

ପ ୁ /40339 39 195 193ରାେଜଶ କମୁାର ମଲX ିକ ପି ବାଳକୃ& ମଲX ିକ LSL2644490

ପ ୁ /41340 39 195 194ଲି�ରାଜ େକାେରାସଧୁା ପBନାୟକପି ହରିହର କରସଧୁା ପBନାୟକ LSL1397389

ପ ୁ /41341 73 195 195ହରିହରକରସଧୁା ପBନାୟକ ପି ବଂସିଧରକରଶଧୁା ପBନାୟକ OR/12/089/276196

#ୀ /41342 64 195 196ମେନାରମାକରସଧୁା ପBନାୟକ (ା ହରିହରକରସଧୁା ପBନାୟକ OR/12/089/276197

ପ ୁ /41343 37 195 197େଦବରାଜ କରସଧୁା ପBନାୟକ ପି ହରିହର କରସଧୁା ପBନାୟକ LSL2643864

#ୀ /41344 57 195 198ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ (ା କାଶୀନାଥ ଶବୁୁ@ି ZUX0691238

ପ ୁ /41345 67 195 199କାଶୀନାଥ ସବିୁ@ି ପି ଆଇେCା େବେହରା ZUX0691220

#ୀ /42346 66 195 200ଗୀତା'ଳି ମହାପାତ� (ା ଶରତ ଚ��  ମହାପାତ� ZUX0312959

ପ ୁ /43347 39 195 201ସ'ୟ େବେହରା ପି ସତ�ାବତୀ େବେହରା ZUX0640086

ପ ୁ /44348 57 195 202ସତ� ନାରାୟଣ ନାଏକ ପି ତ�ୀନାଥ ରାମଡୁୁ ନାଏକ ZUX0885095

ପ ୁ /44349 54 195 203ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ନ� କିେଶାର ନାୟକ LSL2644045

#ୀ /44350 45 195 204ମ'ଲୁତା ସିଂ (ା ସତ�ନାରାୟଣ ନାଏକ ZUX0885087

ପ ୁ /45351 39 195 205ଅ.ିନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ବିପିନ ଚ��  େଚୗଧରୁୀ LSL1523059

#ୀ /45352 34 195 206ଅଭୀkା ପାତ� ମା ପ�ଭ'ନୀ ରଥ ZUX0460535

ପ ୁ /46353 56 195 207ସେବA .ର ପ]ା ପି ପ�କାଶଚ��  ପ]ା OR/12/089/276699

ପ ୁ /46354 31 195 208ନୀଳମାଧବ ପ]ା ପି ସେବA .ର ପ]ା ZUX0758433

#ୀ /47355 49 195 209ସଧୁାଂଶବୁାଳା ମିଶ� (ା ବିଜୟ କମୁାର ରଥ ZUX0460428

#ୀ /47356 36 195 210ସସ0ିତା ପାଢୀ (ା ସ'ୟ କମୁାର ରଥ ZUX0639567

ପ ୁ /47357 66 195 211ପ�ଭାତ କମୁାର ପ]ା ପି ପ�କାଶ ଚ��  ପ]ା ZUX0459958

#ୀ /47358 62 195 212ଶା5ିଲତା ପ]ା (ା ପ�ଭାତ କମୁାର ପ]ା ZUX0459966

#ୀ /47359 37 195 213ସାଗରୀକା ପ]ା ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ପ]ା ZUX0459982

#ୀ /47360 70 195 214େଜ�ାlPାମ'ରି ରଥ (ା ଚ�� େଶଖର ରଥ OR/12/089/276193
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ପ ୁ /47361 54 195 215ବିଜୟ କମୁାର ରଥ ପି ଚ�� େଶଖର ରଥ LSL1424852

ପ ୁ /47362 47 195 216ସଂଜୟ କମୁାର ରଥ ପି ଚ��  େଶଖର ରଥ LSL1425081

#ୀ /48363 45 195 217ସନିୁତା ମିଶ� (ା କୃ&ଚ��  ମିଶ� LSL1400621

ପ ୁ /48364 75 195 218ବିପିନ ଚ��  ତ�ିପାଠି ପି ଂରଘନୁାଥ ତ�ିପାଠି ZUX0163691

#ୀ /48365 71 195 219ଗୀତା'ଳୀ ତ�ିପାଠି (ା ବିପିନଚ��  ତ�ିପାଠି ZUX0163717

#ୀ /48366 55 195 220ସବିତା ତ�ିପାଠି (ା ବିେନାଦ ତ�ିପାଠି OR/12/089/276180

ପ ୁ /48367 53 195 221ରଂଜନ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ରଘନୁାଥ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/276185

ପ ୁ /48368 48 195 222ଅଜିତ କମୁାର ତ�ିପାଠି ପି ବିପିନ ଚ��  ତ�ିପାଠି ZUX0163683

#ୀ /48369 48 195 223ପZୁା'ଳୀ ତ�ିପାଠୀ (ା ତ�ିପତି ବାଲାଜୀ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/268009

ପ ୁ /48370 46 195 224ବାଲାଜୀ କମୁାର ତ�ିପାଠି ପି ବିପିନଚ��  ତ�ିପାଠି ZUX0163675

#ୀ /48371 45 195 225ଲତା ତ�ିପାଠି (ା ଅଜିତ କମୁାର ତ�ିପାଠି ZUX0163709

ପ ୁ /48372 36 195 226ଅଜୟକମୁାର ତ�ୀପାଠି ପି ବିେନାଦଚ��  ତ� ୀପାଠି ZUX0312983

ପ ୁ /48373 32 195 227(ରୂପ ତ�ୀପାଠି ପି ତ�ିପତି ବାଲାଜୀ ତ�ୀପାଠି ZUX0312991

ପ ୁ /48374 28 195 228ଅନୁm କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ତ�ିପତି ବାଲାଜୀ ତ�ିପାଠୀ ZUX0459446

ପ ୁ /48375 22 195 229ଆକାଶ ତ�ିପାଠୀ ପି ର'ନ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX1133750

#ୀ /49376 43 195 230ମିତାରାଣି ତ�ିପାଠି (ା ର'ନ ତ�ିପାଠି LSL1397470

ପ ୁ /49377 42 195 231ସଂଜୟ କମୁାର ତ�ିପାଠି ପି ବିେନାଦ ଚ��  ତ�ିପାଠି LSL1397462

ପ ୁ /50378 50 195 232େଗାପିନାଥ ଡାଲc - ପଦ0 ା ଡାଲc ZUX1122472

ପ ୁ /50379 23 195 233ଚ��  େଶଖର ଡାଲc ପି େଗାପିନାଥ ଡାଲc ZUX1119387

ପ ୁ /50380 21 195 234ରତP ାକର ଡାଲc ପି େଗାପିନାଥ ଡାଲc ZUX1119130

#ୀ /50381 44 195 235ବି ସ'4ୁା ରାଜୁ (ା ବି ପ�ସାଦ ରାଜୁ ZUX1136670

ପ ୁ /50382 19 195 236ବି ସାଈ ରାଜୁ ପି ବି ପ�ସାଦ ରାଜୁ ZUX1356203

ପ ୁ /50383 52 195 237ଏମ କ� ୀ&ା ରାଓ ପି ଏମ ରାମା ରାଓ ZUX1223387

ପ ୁ /50384 50 195 238ଏମ ମେହ.ର ରାଓ ପି ଏମ. ରାମାରାଓ .. LSL1397561

#ୀ /50385 50 195 239ଏମ ପାବA ତୀ ରାଓ (ା ଏମ କ� ୀ&ା ରାଓ ZUX1223403

#ୀ /50386 48 195 240ଏମ ମାେଲiଵରୀ ରାଓ (ା ଏମ ମେହiଵର ରାଓ ZUX1223411

ପ ୁ /50387 44 195 241ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏମ ରାମା ରାଓ ରାଓ LSL1400654

#ୀ /50388 39 195 242ଏମ ସାଗରିକା ରାଓ (ା ଏମ ଶ�ିନିବାସ ରାଓ ZUX1126317

ପ ୁ /50389 29 195 243ଏ^ େମାହନ ରାଓ ପି ଏ^ କ�ି&ା ରାଓ ZUX1223247

ପ ୁ /51390 19 195 244ସମୀର ପ�ହରାଜ ପି େଦେବ�ର ପ�ହରାଜ ZUX1287887

ପ ୁ /51391 44 195 245ବି ପ�ସାଦ ରାଜୁ ପି ବି ଜି ଏମ ରାଜୁ ZUX1114891

ପ ୁ /51392 63 195 246ଶ�ୀମାଗଣିୁ ସାବତ ପି େ/ତ� ସାବତ ZUX0313007

#ୀ /51393 60 195 247ତମାଳ ସାବତ (ା ଶ�ୀ ମାଗଣୁୀ ସାବତ OR/12/089/276163

ପ ୁ /51394 39 195 248ଜିେତ��କମୁାର ସାବତ ପି ମାଗଣିୁ ସାବତ LSL1426493

ପ ୁ /51395 36 195 249ରବି��  କମୁାର ସାବତ ପି ମାଗଣିୁ ସାବତ LSL1426501

ପ ୁ /52396 85 195 250ଜଗନP ାଥ ମିଶ� ପି ଲ/0ଣ ମିଶ� OR/12/089/276155

#ୀ /52397 82 195 251ସାରିଆ ମଣି ମିଶ� (ା ଜଗନP ାଥ ମିଶ� ZUX1255504

ପ ୁ /52398 56 195 252ସଧୁାକର ମିଶ� ପି ଜଗନP ାଥ ମିଶ� OR/12/089/276159

ପ ୁ /52399 46 195 253ଚ��େଶଖର ମିଶ� ପି ଜଗନP ାଥ ମିଶ� OR/12/089/276160

ପ ୁ /52400 44 195 254କୃ&ଚ��  ମିଶ� ପି ଜଗନP ାଥ ମିଶ� OR/12/089/276161

#ୀ /52401 41 195 255ଯମନୁା ରାଣୀ ମିଶ� (ା ଚ��  େଶଖର ମିଶ� ZUX0460121

#ୀ /52402 22 195 256ଅଚAନା ମିଶ� ପି ଚ��  େଶଖର ମିଶ� ZUX1136803

ପ ୁ /52403 21 195 257ଆଶେୁତାଷ ମିଶ� ପି କୃ& ଚ��  ମିଶ� ZUX1127539

#ୀ /52404 31 195 258ଉମା ରାଣି ସାହୁ ପି େଗାପାଳ କୃ& ସାହୁ ZUX1245943

ପ ୁ /53405 53 195 259ତ�ିେଲାଚନ ବିiଵାଳ ପି କାଶୀନାଥ ବିiଵାଳ ZUX1127794

ପ ୁ /53406 22 195 260ମେନାଜ କମୁାର ବିiଵାଳ ପି ମନିୁ ବିiଵାଳ ZUX1157098

#ୀ /53407 74 195 261କଶୁମୁ ପାତ� (ା ଶରତ ଚ��  ପାତ� OR/12/089/276147

ପ ୁ /53408 51 195 262ସେୁରଶ ପାତ� ପି ଶରତ ଚ��  ପାତ� LSL1397348

#ୀ /53409 42 195 263ସସ0 ିତା ପାତ� ପି ଶରତ ଚ��  ପାତ� LSL1397330

ପ ୁ /53410 55 195 264ସବୁାସ ଚ��  ପାତ� ପି ଶରତ ଚ��  ପାତ� OR/12/089/276148

ପ ୁ /54411 50 195 265ବାଲାଜି ପ]ା ପି ବିପ�ଚରଣ ପ]ା ZUX0313015

#ୀ /56412 32 195 266େଗୗରୀ ପାତ� (ା ବୃ�ାବନ ଚ��  ପାତ� ZUX0640391

#ୀ /56413 20 195 267ଅପYL ସାହୁ ପି ସେ5ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX1245620

ପ ୁ /58414 44 195 268ପଣୂAଚ��  ନାୟକ ପି ଅଗାଧ ୁନାୟକ LSL1425073

ପ ୁ /58415 38 195 269ଚ�� େଶଖର ନାୟକ ପି ଅଗାଧ ୁନାୟକ OR/12/089/278556

#ୀ /58416 29 195 270ଗୀତା ନାୟକ (ା ପYୂAଚ��  ନାୟକ ZUX0640409

ପ ୁ /59417 30 195 271ପ�ତୀକ ମିଶ� ପି ଗଦାଧର ମିଶ� ZUX0780841

#ୀ /59418 26 195 272ପ�ିୟ<ା ମିଶ� ପି ଗଦାଧର ମିଶ� ZUX0780551

ପ ୁ /59419 27 195 273ଦୀପକ ସିଂ ପି ରାେଜ��  ସିଂ ZUX1135912

ପ ୁ /59420 25 195 274କ'ୁ ବିହାରି ସିଂ ପି ରାେଜ��  ସିଂ ZUX1135896

#ୀ /59421 42 195 275ପZୁା ସିଂ (ା ମନୁା ସିଂ LSL1425339

#ୀ /59422 49 195 276ଅନୀତା ତ�ିପାଠି (ା ଶରତଚ��  ତ�ିପାଠି OR/12/089/276132

7 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ< (ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /59423 28 195 277ମାନସ ତ�ିପାଠୀ ପି ସରତ ତ�ିପାଠୀ ZUX0780437

ପ ୁ /59424 26 195 278ମେନାଜ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଶରତ ଚ��  ତ�ିପାଠୀ ZUX1134014

#ୀ /60425 60 195 279ସର(ତି ସାମ5ରାୟ (ା ବିଜୟ କମୁାର ସାମ5ରାୟ ZUX0313049

ପ ୁ /60426 55 195 280ବିଜୟକମୁାର ସାମ5ରାୟ ପି ବଟକୃ& ସାମ5ରାୟ OR/12/089/276113

#ୀ /60427 53 195 281ସିତା'ଳି ସାମ5ରାୟ (ା କିେଶାର କମୁାର ସାମ5ରାୟ ZUX0885368

ପ ୁ /60428 52 195 282କିେଶାର କମୁାର ସାମ5ରାୟ ପି ବଟକୃ& ସାମ5ରାୟ ZUX0313023

ପ ୁ /60429 42 195 283ମେହଶ କମୁାର ସାମ5ରାୟ ପି ବଟକୃ& ସାମ5ରାୟ ZUX0313031

#ୀ /60430 31 195 284ସେ5ାଶୀ ସାମ5ରାୟ ପି ବିଜୟ ସାମ5 ରାୟ ZUX0691014

#ୀ /61431 48 195 285ମମତା େବେହରା (ା ର'ନ ମହା5ି ZUX0296640

ପ ୁ /61432 23 195 286ଅଭିେଷକ ରଞନ ମହା5ି ପି ରଞନ ମହା5ି ZUX1068535

ପ ୁ /61433 44 195 287େକଳୖାସ ଚ��  ପ]ା ପି ପ�କାଶ ଚ��  ପ]ା LSL1449149

ପ ୁ /62434 42 195 288ସବୁାସଚ��  ପ]ା ପି ପ�କାଶଚ��  ପ]ା ZUX0163311

#ୀ /62435 32 195 289ଚିନମୟୀ ପାଣିଗ�ାହୀ (ା ସବୁାଶ ଚ��  ପ]ା ZUX0691089

#ୀ /63436 58 195 290ନମିତା ସାବତ (ା ରବି��  ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1424993

#ୀ /64437 46 195 291ପZୁଲତା ସାହୁ ପି ବି.ନାଥ ସାହୁ OR/12/089/276386

ପ ୁ /65438 55 195 292ପYୁA ଚ��  ପଟନାୟକ ପି ନିଳକC ପଟନାୟକ ZUX1120302

#ୀ /65439 47 195 293ଗିତା'ଳି ପଟନାୟକ (ା ପYୁAଚ��  ପଟନାୟକ ZUX1120997

ପ ୁ /65440 21 195 294ତୁଷାର ପଟନାୟକ ପି ପYୁAଚ��  ପଟନାୟକ ZUX1120203

ପ ୁ /65441 45 195 295ଅରୁଣକମୁାର ପBନାୟକ ପି ନିଳକC ପBନାୟକ OR/12/089/278500

#ୀ /66442 60 195 296େଶୖଳବାଳା ପBନାୟକ (ା ମଧସୁଦୁନ ପBନାୟକ OR/12/089/276365

ପ ୁ /66443 48 195 297ରବି��  ପBନାୟକ ପି ଂ ମଧସୂଦୁନ ପBନାୟକ ZUX0292045

ପ ୁ /66444 43 195 298ଝାେଡ.ର ପBନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ପBନାୟକ ZUX0292037

ପ ୁ /66445 32 195 299ଚ�ନ ମହଲ ପ�ଧାନ ପି କାଳୁ ଚରଣ ପ�ଧାନ ZUX0313056

#ୀ /67446 55 195 300ଅନୁପମା ପାଢୀ (ା ହିମାଂଶ ୁପାଢୀ ZUX1138650

#ୀ /67447 27 195 301େଭରୀପ�ଭା ପାଢୀ ପି ହିମାଂଶ ୁପାଢୀ ZUX1138619

#ୀ /67448 25 195 302ସମcdା ପାଢୀ ପି ହିମାଂଶ ୁପାଢୀ ZUX1138569

#ୀ /67449 50 195 303ଅମିତା ପଟନାୟକ (ା ଗିରିଷଚ��  ପଟନାୟକ LSL1449164

#ୀ /69450 70 195 304େକ.ଶ�ୀ ଲ/0ୀ (ା ମନେମାହନ େବେହରା ZUX0313072

#ୀ /70451 57 195 305ଅହଲ�ା ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ LSL2643922

ପ ୁ /70452 56 195 306ରାମପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ LSL2644029

#ୀ /70453 41 195 307ଲତାେଦବି ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ OR/12/089/278411

ପ ୁ /71454 45 195 308ରବି��କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଭିମ ପ�ଧାନ ZUX0640185

#ୀ /71455 36 195 309ବନିତା ପ�ଧାନ (ା ରବି��  କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0640193

#ୀ /72456 45 195 310ସଚିୁତ� ା ଦାଶ (ା ଲ/0ୀନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX0313742

#ୀ /72457 20 195 311ସରିତା ରାଣି ଦି/ିତ ପି ଶିମାJଳ ଦି/ିତ ZUX1245729

ପ ୁ /72458 36 195 312ଘନଶ�ାମ େଗୗଡ ମା ଯମନୁା େଗୗଡ ZUX0313783

#ୀ /72459 82 195 313ଜୟ5ୀ ମିଶ� (ା ଭୀମ ମାଧବ ମିଶ� ZUX0884981

#ୀ /72460 47 195 314ନିରାଶା ମିଶ� (ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ� ZUX0885129

#ୀ /72461 31 195 315ପ�rା ମିଶ� ପି ଜଗନP ାଥ ମିଶ� ZUX0460196

#ୀ /72462 35 195 316ମେନାରମା ମଦୁୁଲି (ା ହରିs��  ମଦୁୁଲି ZUX0348011

ପ ୁ /72463 32 195 317ନୀଳମାଧବ ପ]ା ପି ସେବA .ର ପ]ା ZUX0313775

ପ ୁ /72464 56 195 318ପYୂAଚ��  ପBନାୟକ ପି ନୀଳକC ପBନାୟକ ZUX0348003

ପ ୁ /72465 75 195 319ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ପି ଲି�ରାଜ ସାହୁ OR/12/089/278405

#ୀ /72466 70 195 320କ5ୁଳା କମୁାରି ସାହୁ (ା ଅଭିମନ� ୁସାହୁ OR/12/089/278406

ପ ୁ /72467 50 195 321ଲ/0ୀନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବି.ନାଥ ସାହୁ ZUX0313734

ପ ୁ /74468 42 195 322ବାଳକୃ& ନାୟକ ପି ରାମଚ��  ନାୟକ LSL1425024

ପ ୁ /75469 45 195 323ସେ5ାସ କମୁାର ସା5ାପାତ� ପି ଉମାକା5 ସା5ାପାତ� OR/12/089/278421

ପ ୁ /77470 65 195 324କାଳି�ି ଚ��  ଦାସ ପି ବ� ଜ କିେଶାର ଦାସ OR/12/089/256055

#ୀ /77471 52 195 325(YAଲତା ଦାଶ (ା କାଳି�ି ଚ��  ଦାସ OR/12/089/256056

#ୀ /78472 34 195 326(ାତୀ ମହାପାତ� ମା ବିପିନ ଚ��  ମହାପାତ� ZUX0210302

ପ ୁ /78473 33 195 327େଦବାଶିE ମହାପାତ� ପି ଉମା ଚରଣ ମହାପାତ� LSL2643880

ପ ୁ /79474 36 195 328ଶୀତଳ କମୁାର ରଥ ପି ବି ଏW ରଥ LSL2643906

ପ ୁ /79475 34 195 329ନୀେତଶ କମୁାର ରଥ ପି ବି ଏW ରଥ LSL2643914

#ୀ /79476 62 195 330ସାଇବତି ସାହୁ (ା ପତିତ ପାବନ ସାହୁ ZUX0369975

ପ ୁ /79477 40 195 331ରଘନୁାଥ ସାହୁ ମା ପତିତ ପାବନ ସାହୁ ZUX0369983

ପ ୁ /79478 37 195 332େଗାପାଲ କୃ& ସାହୁ ପି ପତିତ ପାବନ ସାହୁ ZUX0370007

#ୀ /79479 33 195 333ମଧସୁ0 ିତା ସାହୁ (ା ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0369991

#ୀ /80480 30 195 334ନିହାରିକା ମିଶ� ପି ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0459172

ପ ୁ /80481 62 195 335ଉମାକା5 ରଥ ପି େସାମନାଥ ରଥ OR/12/089/278025

#ୀ /80482 57 195 336େମୗସମୁୀ ରଥ (ା ଉମାକା5 ରଥ OR/12/089/278026

ପ ୁ /80483 32 195 337ସଚିW ରଥ ପି ଉମାକା5 ରଥ ZUX0460329

ପ ୁ /81484 89 195 338ଲ/0ୀନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଶିବଶ<ର ଦାସ LSL2649622

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ< (ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /81485 68 195 339ନବୀନ ଚ��  ରଥ ପି ନାରାୟଣ ରଥ ZUX0313106

#ୀ /81486 58 195 340ପZୁା'ଳି ରଥ (ା ନବୀନ ଚ��  ରଥ ZUX0313114

ପ ୁ /81487 37 195 341ସାଇର'ନ ରଥ ପି ନବିନ ଚ��  ରଥ ZUX0313130

#ୀ /81488 35 195 342ତନ0 ୟୀ ରଥ ପି ନବୀନ ଚ��  ରଥ ZUX0313122

ପ ୁ /82489 36 195 343ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�ଭାସି ସାହୁ LSL2644565

ପ ୁ /83490 32 195 344ପ�ତ�ଶୁ ପBନାୟକ ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ପBନାୟକ LSL2643856

ପ ୁ /84491 33 195 345କଶୁ ଗଲରୀ ପି ସନିଆ ଗଲରୀ LSL2644508

ପ ୁ /84492 33 195 346ଲବ ଗଲରୀ ପି ସନିଆ ଗଲରୀ LSL2644359

#ୀ /85493 39 195 347ବି େରଖା ପାତ� (ା ବି ଶ�ିନିବାସ ପାତ� LSL2650869

#ୀ /85494 39 195 348ବି ପ�ତିଭା ପାତ� (ା ବି ନାେଗ.ର ପାତ� LSL2649648

ପ ୁ /86495 43 195 349ମେୁନଶ କମୁାର ପାତ� ପି ଉମାକା5 ପାତ� LSL2644540

#ୀ /86496 43 195 350ଉମcଳା ପାତ� (ା ମେୁନସ କମୁାର ପାତ� LSL2644532

ପ ୁ /87497 34 195 351ଶଚିନକମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ରାମଚ��  ପାଣିଗ�ାହି LSL2644417

ପ ୁ /88498 39 195 352ରଘନୁାଥ ମଲX ିକ ପି ବାଳକୃ& ମଲX ିକ LSL2643989

ପ ୁ /89499 71 195 353ସ�ିଦାନ� ମିଶ� ପି ବୃ�ାବନ ମିଶ� ZUX0937516

ପ ୁ /89500 44 195 354ସନିୁଲକମୁାର ମିଶ� ପି ସଚିତାନ� ମିଶ� LSL2644383

#ୀ /89501 39 195 355େଜ�ାତି ମିଶ� (ା ସନିୁଲକମୁାର ମିଶ� LSL2649663

ପ ୁ /90502 33 195 356ଶଭୁାଶିଷ ଦାସ ପି କାେଳ�ିଚ��  ଦାସ LSL2643898

#ୀ /90503 25 195 357କାେଜାଲ ପାତ� (ା କୃ& ଚ��  ପାତ� ZUX1136597

ପ ୁ /91504 29 195 358କରୁସିଦ ଅଲି ପି େଶଖ ବାଦଶାହା ZUX0781039

#ୀ /91505 50 195 359େସେହନାଜ େବଗମ (ା େଶଖ ବାଦଶାହା ZUX0781021

#ୀ /91506 49 195 360କାମିନି େଭଜା (ା ସରୁତ କମୁାର େଭଜା ZUX0777433

#ୀ /91507 42 195 361ବି ଲ/0ୀ ରାଜୁ ପି ବି ଶିବପ�ସାଦ ରାଜୁ ZUX0313148

ପ ୁ /91508 36 195 362ବି ବସ5 କମୁାର ରାଜୁ ପି ବି ମଲିନାଥ ରାଜୁ LSL2643955

ପ ୁ /91509 33 195 363ବି ରାେଜଶ କମୁାର ରାଜୁ ପି ବି ମଲିନାଥ ରାଜୁ ZUX0937524

ପ ୁ /91510 33 195 364ରବିନାରାୟଣ ସିଂ ପି ଗFୁପ�ସାଦ ସିଂ LSL2644201

#ୀ /92511 45 195 365ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ (ା ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ LSL2644193

ପ ୁ /93512 38 195 366ବି ସେ5ାଷ କମୁାର ରାଜୁ ପି ବି ଏସ ପି ରାଜୁ LSL2644169

#ୀ /93513 33 195 367ବି ପ�ିତିବାଳା ରାଜୁ ପି ବି ଏମ ରାଜୁ LSL2644177

ପ ୁ /94514 29 195 368ପ�ସନP  ବିଶୟି ପି ଚିତ�େସନ ବିଶୟି ZUX0640094

ପ ୁ /95515 36 195 369ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି େକଳୖାସ ଚ��  ସାହୁ LSL2644110

ପ ୁ /96516 33 195 370ଗFୁ ମଦୁୁଲି ପି ବିଦୁ ମଦୁୁଲି LSL2644151

ପ ୁ /99517 73 195 371ଦାମଦର ପ]ା ପି ନିଶାକା5 ପ]ା ZUX0777680

#ୀ /99518 66 195 372ପtୁା'ଳି ପ]ା (ା ଦାମଦର ପ]ା ZUX0777672

ପ ୁ /99519 56 195 373ସବୁାସ ଚ��  ପ]ା ପି ବ� ଜ କିଶର ପ]ା ZUX0777755

#ୀ /99520 44 195 374ଅରୁଣା ପ]ା (ା ସବୁାସ ଚ��  ପ]ା ZUX0777748

#ୀ /99521 64 195 375ସଜୁାତା ରଥ (ା ବ� ହ0 ାନ� ରଥ ZUX0777730

ପ ୁ /99522 64 195 376ରବି��  ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0777722

#ୀ /99523 59 195 377ଜୟ5ି ସାହୁ (ା ରବି��  ସାହୁ ZUX0777714

#ୀ /99524 28 195 378ପ�ିୟକାଂ ଶତପଥି (ା ଆଶସି କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0775809

#ୀ /99525 24 195 379ଅ<ିତା ସଆୁର ମା ସଜୁତା ସଆୁର ZUX1246263

#ୀ /142526 47 195 380ବବିତା କମୁାରୀ ପ]ା (ା ଦୀଲX ିପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1316058

#ୀ /142527 21 195 381ଅଭିkା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଦିଲX ିପ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1307883

#ୀ /142528 24 195 382ପ�ିୟ<ା ପ�ିୟଦଶAନୀ ପି ଦିଲX ିପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1316033

#ୀ /203529 21 195 383(ାଗତିକା ରଥ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରଥ ZUX1229764

#ୀ /210530 33 195 384ନିଳତପଲା ତ�ୀପାଠୀ (ା ବାଲାଜୀ ତ�ୀପାଠୀ ZUX1310648

ପ ୁ /242531 19 195 385ଅଭିେଶକ ମିଶ� ପି ସଧୁାକର ମିଶ� ZUX1315431

#ୀ /376532 22 195 386େ.ତା ସବୁୁ@ି ପି ସ'ିବ କମୁାର ସବୁୁ@ି ZUX1245778

ପ ୁ /434533 25 195 387ଦିପକ କମୁାରୀ ଆପଟା ମା କିେଶାର ଚ��  ଆପଟ ZUX1114792

#ୀ /493534 36 195 388ର' ୁବିେଶାଇ ପି ପ�ହଲX ାଦ ଦuଡ୍େସନା ZUX1119080

ପ ୁ /493535 41 195 389େପ]ାରା ପ�ସାଦ ବିେଷାଇ - ପ�ହଲX ାଦ ଦ]େସନା ZUX1114586

ପ ୁ /512536 24 195 390ଝାେଡ.ର ପ]ା ପି ସେବA .ର ପ]ା ZUX0885160

#ୀ /639537 25 195 391େରାଜାଲିନ ମହାରଣା ପି ରବି��  କମୁାର ମହାରଣା ZUX0780932

#ୀ /682538 32 195 392ଗିତା'ଳି ଦାସ (ା ବୃ�ାବନ ଦାସ ZUX1119346

ପ ୁ /944539 55 195 393ସେ5ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସତ�ବାଦି ସାହୁ ZUX1246164

#ୀ /944540 44 195 394ଲଳିତା ସାହୁ (ା ସେ5ାଷ ସାହୁ ZUX1246222

#ୀ /999541 29 195 395ପ�େବଣୀ ଆଚାରୀ (ା ଶିତଳ ଶିବଶ<ର ଆଚାରୀ ZUX0777599

#ୀ /999542 52 195 396କବିତା କମୁାରୀ ଆଚାଯ�A (ା ସଧୁାକର ମିଶ� ZUX0955963

ପ ୁ /999543 33 195 397ମହ`ଦ ଆସରଫ ପି ଜମାଲ ସାହା ZUX1017425

ପ ୁ /999544 28 195 398ସି@ାଥA  ଅବିନାଶ ପି ସଶୁା5 କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0955922

#ୀ /999545 25 195 399କନୁୀ ବିେସାଈ (ା ପ�ସନ ବିେସାଈ ZUX1356211

ପ ୁ /999546 26 195 400ଆକାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି କିଶର ଚ��  େଚୗଧରୁୀ ZUX0777581
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#ୀ /999547 29 195 401ମ'ଶୁ�ି ଦାସ (ା ସରଜ କମୁାର ଦାସ ZUX0777425

ପ ୁ /999548 41 195 402ପ�ଦ�ମୁP  ଗଡନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ଗଡନାୟକ ZUX0777656

#ୀ /999549 63 195 403ପtୁା'ଳି ମିଶ� (ା ବଗଳା ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0777391

ପ ୁ /999550 62 195 404ବଗଳା ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ସାରଦା ପ�ସାଦ ZUX0777383

#ୀ /999551 26 195 405ପ�ିୟଦଶAନୀ ନ� (ା ରବୀ��  କମୁାର ସାବତ ZUX1317049

ପ ୁ /999552 31 195 406ସଦାଶିବ ନାୟକ ପି କମଳ େଲାଚନ ନାୟକ ZUX0780528

ପ ୁ /999553 40 195 407ମେନାଜ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଭୁବେନ.ର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0780395

#ୀ /999554 28 195 408ରକସାନା ପାରବିW (ା େଶଖ ଅବୁହନିଫ ZUX1006436

#ୀ /999555 60 195 409ପtୁା'ଳି ପBନାୟକ (ା ପ�ଭାତ କମୁାର ପBନାୟକ ZUX0780429

#ୀ /999556 31 195 410ର'ିତା କମୁାରି ପBନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ପBନାୟକ ZUX0777607

ପ ୁ /999557 19 195 411ଅଭିେଶକ ପBନାୟକ ପି ପଣୂPଚ��  ପBନାୟକ ZUX1319003

#ୀ /999558 25 195 412ପ�ିୟ<ା ପୃwି ପି ରବି��  ପୃwି ZUX0861682

ପ ୁ /999559 31 195 413ରାମ ଚ��  ସାହୁ ପି ରବି��  ସାହୁ ZUX0777706

#ୀ /999560 29 195 414େରାଜି ସାହୁ ପି ବିଚିତ�  ସାହୁ ZUX0777623

#ୀ /999561 27 195 415ପkୁା'ଳି ସାହୁ ପି ବିଚିତ�  ସାହୁ ZUX0777615

ପ ୁ /999562 27 195 416ରବି��  ସାହୁ ପି ଜୁରୀଆ ସାହୁ ZUX0777649

ପ ୁ /999563 21 195 417प�ृवीराज Sahu ପି େହମ ଚରଣ ସାହୁ ZUX1114990

#ୀ /999564 69 195 418କମଳ କମୁାରୀ ସାମ5ରାୟ (ା େପ�ମାନ� ଦାସ ZUX1120831

ପ ୁ /999565 38 195 419ଶି@ାଥA ସମL ପି ରେମଶ ଚ��  ଦାଶ ZUX0780502

ପ ୁ /999566 52 195 420ସଂଜୀବ କମୁାର ସବୁୁଧି ପି ଧମAରାଜ ସବୁୁଧି ZUX0955898

#ୀ /999567 43 195 421ପ�ମିତା କମୁାରୀ ସବୁୁଧି (ା ସଂଜୀବ କମୁାର ସବୁୁଧି ZUX0955906

ପ ୁ /999568 37 195 422ମାନସ ତ�ିପାଠୀ ପି ସରତ ତ�ିପାଠୀ ZUX0777664

#ୀ /999569 27 195 423ସସ0ିତା ତ�ିପାଠୀ ପି ସେୁରଶ ଚ��  ତ�ିପାଠୀ ZUX0780379

#ୀ /999570 27 195 424ରଶ0 ିତା ତ�ିପାଠୀ ପି ସେୁରଶ ଚ��  ତ�ିପାଠୀ ZUX0780866

ପ ୁ /999571 23 195 425ଆୟୁଷ ତ�ିପାଠୀ ପି ସଶୁା5 କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0955914

ପ ୁ /263/555572 32 195 426ସି@ାଥA ଷଡଂଗୀ ପି ସକୁା5 କମୁାର ଷଡଂଗୀ ZUX1297092

ପ ୁ /1573 60 195 427ନବୀନ ଆଚାଯ�A ପି ଘନଶ�ାମ ଆଚାଯ�A ZUX0460063

#ୀ /1574 54 195 428କବିତା ଆଚାଯ�A (ା ନବୀନ ଆଚାଯ�A ZUX0460071

#ୀ /1575 29 195 429େସାନାଲିକା ଆଚାଯ�A ପି ନବୀନ ଚ��  ଆଚାଯ�A ZUX0460089

#ୀ /1576 54 195 430ଶଭୁ� ା'ଳୀ ଦାଶ (ା ରେମଶ ଚ��  ଦାଶ OR/12/089/276638

#ୀ /1577 36 195 431ସାଗରିକା ଦାସ ପି କାେଶାର ଚ��  ଦାଶ LSL2648004

#ୀ /1578 65 195 432େସPହସ@ୁା ଦାଶ (ା ରେମଶ ଚ��  ଦାଶ ZUX0370221

ପ ୁ /1579 61 195 433ରବି��  ଚ��  ଦାଶ ପି ବିପ�ଚରଣ ଦାଶ OR/12/089/276639

ପ ୁ /1580 57 195 434ସେୁରଶ ଚ��  ଦାଶ ପି ବିପ� ଚରଣ ଦାଶ ZUX0460451

#ୀ /1581 51 195 435ର'ିତା ଦାଶ (ା ସେୁରଶ ଚ��  ଦାଶ ZUX0460469

#ୀ /1582 50 195 436.ପPଲତା ଦାଶ (ା ରବି��  ଚ��  ଦାଶ OR/12/089/276640

ପ ୁ /1583 50 195 437ସଶୁା5 କମୁାର ଦାଶ ପି ବିପ� ଚରଣ ଦାଶ OR/12/089/276641

ପ ୁ /1584 49 195 438ପ�ଶା5 କମୁାର ଦାଶ ପି ବିପ� ଚରଣ ଦାଶ ZUX0163816

#ୀ /1585 42 195 439ମିତା ରାଣୀ ଦାଶ (ା ସଶୁା5 କମୁାର ଦାଶ LSL1526581

#ୀ /1586 36 195 440ରତP ପ�ଭା ଦାଶ (ା ପ�ଶା5 କମୁାର ଦାଶ LSL1526599

ପ ୁ /1587 33 195 441ସମୀର ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚ��  ଦାଶ LSL1526607

ପ ୁ /1588 29 195 442ଶେୁଭ��  କମୁାର ଦାଶ ପି ରବି��  ଚ��  ଦାଶ ZUX0459545

#ୀ /1589 24 195 443ସଶୁ�ତିା ଦାଶ ପି ରବି��  ଚ��  ଦାଶ ZUX0955708

#ୀ /2590 48 195 444ସା5ିଲତା ଦାସ (ା ଶ�ାମସ�ୁର ଦାସ OR/12/089/276635

ପ ୁ /2591 24 195 445ଦୁଗL ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ଶ�ାମ ସ�ୁର ଦାଶ ZUX0885004

ପ ୁ /3592 68 195 446ସାେହବରାମ ଦe ପି ହରିହର ଦe OR/12/089/276631

ପ ୁ /3593 45 195 447ନେର��  ଦe ପି ଶବିରାମ ଦe LSL1425644

ପ ୁ /3594 36 195 448ସେୁର��  କମୁାର ଦe ପି ଶବିରାମ ଦe LSL2644318

ପ ୁ /3595 38 195 449ନୀଳକC ନାୟକ ପି ଶ�ାମସଦୁର ନାୟକ LSL2650836

ପ ୁ /3596 50 195 450କାecକ ପଜୁାରୀ ପି ଉ@A ବ ପଜୁାରୀ OR/12/089/276633

#ୀ /3597 41 195 451ମମତା ପଜୂାରୀ (ା କାecକ ପଜୂାରୀ LSL2644136

#ୀ /4598 49 195 452କନିୁ ବାହାଦୁର (ା ଭିମ ବାହାଦୁର OR/12/089/276625

ପ ୁ /4599 32 195 453ଜଗା ରା> ବାହାଦୁର ପି ଭିମ ରା> ବାହାଦୁର ZUX0640557

#ୀ /4600 30 195 454ମନିଷା ରା> ବାହାଦୁର ପି ଭିମ ରା> ବାହାଦୁର ZUX0640383

ପ ୁ /4601 27 195 455ଶିବ ରାଜ ବାହାଦୁର ପି ଭିମ ରା> ବାହାଦୁର ZUX0640540

ପ ୁ /4602 36 195 456ହରିହର ପା�ି ମା ଚJଳା ପା�ି ZUX0640524

ପ ୁ /4603 27 195 457ସାେବନ ପା�ି ପି ସିବଦe ପା�ି ZUX0640532

#ୀ /4604 30 195 458କ5ୁୀ ପ�ଧାନ ମା ଲ/0ୀ ପ�ଧାନ ZUX0640516

ପ ୁ /05605 22 195 459େକ ସମର ସିଂ ଆଚାରୀ ପି େକ ଚ�� େଶଖର ଆଚାରୀ ZUX1126374

#ୀ /5606 42 195 460ନସିମା େବଗମ (ା େଶଖ ଆକବର ବାଦସାହା LSL1400589

ପ ୁ /5607 37 195 461ଡି.ବସ5 କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ଡି.ରାଜା ରାଓ ZUX0944124

#ୀ /5608 35 195 462ଡି.ନିହାରିକା ଆଚାରୀ (ା ଡି.ସେ5ାଷ କମୁାର ଆଚାରୀ ZUX0944132

10 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ< (ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 21ୱାଡA  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

50!
��* ����� '�����-

#ୀ /5609 32 195 463ଡି.ଆରତୀ ଆଚାରୀ (ା ଡି.ବସ5 କମୁାର ଆଚାରୀ ZUX0944116

ପ ୁ /5610 40 195 464ଡି.ସେ5ାଷ କମୁାର ଆଚାଯ�A ପି ଡି.ରାଜା ରାଓ ZUX0944140

#ୀ /5611 20 195 465େକ ଭାଗAବି ପି େକ ଚଦ� େଶଖର ZUX1319029

ପ ୁ /5612 39 195 466ସରଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାଧାକୃ& ନାୟକ LSL1427178

#ୀ /5613 28 195 467େମାନାଲିସା ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ��  ନାୟକ ZUX0639773

ପ ୁ /5614 40 195 468ଶିବପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହି ପି େଗୗର ଚ��  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0156794

ପ ୁ /5615 60 195 469ଡି.ରାଜା ରାଓ ପି ଡି.ପ�କାଶ ରାଓ ZUX0944165

ପ ୁ /6616 46 195 470ଡ8ରୁୁ େଦାରା ପି େମାହନ େଦାରା ZUX0163055

#ୀ /6617 66 195 471ଗା�ୀ ଖଡା (ା େସାମନାଥ ଖଡା OR/12/089/276080

ପ ୁ /6618 39 195 472ଜିେତ��  ଖଡା ମା େସାମନାଥ ଖଡା LSL1425172

#ୀ /6619 29 195 473ପZୁା ନାୟକ (ା ଜିେତ��  ଖଡା ZUX0691303

ପ ୁ /07620 25 195 474ଦିପକ କମୁାର ଆପଟ ପି କିେଶାର ଚ��  ଆପଟ ZUX0956110

ପ ୁ /07621 24 195 475ସପନ କମୁାର ଆପଟ ପି କିେଶାର ଚ��  ଆପଟ ZUX0956102

ପ ୁ /7622 51 195 476ଅଭିମନ� ୁପାତ� ପି ବାଳକୃ& ପାତ� OR/12/089/276607

#ୀ /8623 38 195 477ମଇନା େଗୗଡ (ା ଅଭିରାମ େଗୗଡ ZUX0885350

ପ ୁ /09624 46 195 478ପଦଲାମ ଗCୁା ପି ସମରା ଗCୁା ZUX0955807

#ୀ /09625 41 195 479ଭଗବତି ଗCୁା (ା ପଦଲାମ ଗCୁା ZUX0956094

#ୀ /09626 47 195 480ଲ/0ୀ ନାୟକ (ା ଅଭି ନାୟକ ZUX0690776

#ୀ /09627 27 195 481ପ�ିୟ<ା ନାୟକ ପି ମନୁ ନାୟକ ZUX0780577

ପ ୁ /9628 50 195 482ଅଯ ୁA ନ ନାୟକ ପି ଡ8ରୁ ନାୟକ OR/12/089/276600

ପ ୁ /9629 49 195 483ଅଭି ନାୟକ ପି ଡ8ରୁ ନାୟକ OR/12/089/276601

ପ ୁ /9630 42 195 484ବୃ�ାବନ ନାୟକ ପି ଡ8ରୁ ଧର ନାୟକ LSL1427244

#ୀ /9631 41 195 485ଲିଲି ନାୟକ (ା ଅରଜୁA ନ ନାୟକ LSL1470731

#ୀ /10632 43 195 486ଲ/0ୀ ଗଉଡ (ା ଗେଣଷ ଗଉଡ LSL1425271

ପ ୁ /11633 55 195 487ପ�େମାଦ କମୁାର ମାଝୀ ପି ତ�ିନାଥ ମାଝୀ ZUX0643080

#ୀ /11634 49 195 488ବି&ୁପ�ିୟା ମାଝି (ା ପ�େମାଦ ମାଝି OR/12/089/274717

ପ ୁ /11635 26 195 489ର'ିତ କମୁାର ମାଝି ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ମାଝି ZUX0691261

#ୀ /11636 53 195 490ଶଶୀେରଖା ପ�ଧାନ (ା େଯାଗୀ ପ�ଧାନ ZUX0691121

ପ ୁ /11637 52 195 491ଗେଣଶ ପ�ଧାନ ପି ଭୁଷଣ ପ�ଧାନ LSL1397199

#ୀ /11638 24 195 492ପ�ିତି ପ�ଧାନ ପି ଗେଣଶ ପ�ଧାନ ZUX0955856

#ୀ /12639 65 195 493କମଳା ନାୟକ (ା ଡ8ରୁ ନାୟକ OR/12/089/276599

#ୀ /12640 45 195 494େଗୗରୀ ନାୟକ (ା ଲବ ନାୟକ OR/12/089/276042

ପ ୁ /13641 60 195 495ସନିଆ ଗଲରୀ ପି ଅଦୁ ଗଲରୀ OR/12/089/276596

#ୀ /13642 55 195 496ପାବA ତି ଗଲରୀ (ା ସନିଆ ଗଲରୀ OR/12/089/276597

ପ ୁ /14643 43 195 497େଶଖ ଇବ� ାହୀମ . ପି େଶଖ ଖଦୁରତୁଲX ା. . LSL1427301

#ୀ /15644 75 195 498େଦବକି ଗଉଡ (ା ପଦ0 ନାଭ ଗଉଡ OR/12/089/276092

ପ ୁ /16645 76 195 499ନ� ଗଲରି ପି ଆଦୁ ଗଲରି OR/12/089/276619

#ୀ /16646 66 195 500ଶକୁ� ି ଗଲରି (ା ନ� ଗଲରି OR/12/089/276620

ପ ୁ /16647 48 195 501ଗରୁୁ ଗଲରି ପି ନ� ଗଲରି OR/12/089/276621

#ୀ /17648 56 195 502ପାବA ତି ହ5ାଳ (ା ଶକୁ�  ହ5ାଳ OR/12/089/276603

#ୀ /17649 90 195 503ମାଣିକ ଫାଲାନ (ା େଗାପିନାଥ ଫାଲାନ LSL1427251

#ୀ /18650 65 195 504େନତ� ନାୟକ (ା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ OR/12/089/276588

ପ ୁ /18651 43 195 505େଦେବ��  କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ OR/12/089/276888

#ୀ /20652 58 195 506କସୁମୁ ମହା5ି (ା ନରହରୀ ମହା5ି OR/12/089/276088

#ୀ /20653 44 195 507ଗୀତା ମହା5ି ପି ନରହରି ମହା5ି OR/12/089/276945

ପ ୁ /21654 49 195 508ଗେଣସ ପ�ସାଦ ଗଉଡ ପି ପଦ0 ନାଭ ଗଉଡ OR/12/089/276093

#ୀ /21655 23 195 509କବିତା ଗଉଡ ପି ଗେଣଶ ଗଉଡ ZUX1134030

ପ ୁ /21656 21 195 510ଆଶଷି ଗଉଡ ପି ଗେଣଶ ଗଉଡ ZUX1135128

#ୀ /22657 49 195 511େଜ�ାlPାରାଣୀ ମିଶ� (ା ରାଜ କିେଶାର ମିଶ� ZUX0459149

ପ ୁ /22658 28 195 512ବି.ଜିa ମିଶ� ପି ରାଜ କିେଶାର ମିଶ� ZUX0459156

ପ ୁ /22659 27 195 513ସତ�ଜିa ମିଶ� ପି ରାଜ କିେଶାର ମିଶ� ZUX0459164

ପ ୁ /22660 44 195 514ବଳରାମ ପାତ� ପି ରାମଚ��  ପାତ� OR/12/089/276083

ପ ୁ /22661 41 195 515ପ�ଭାତ କମୁାର ପାତ� ପି ରାମଚ��  ପାତ� LSL1425602

#ୀ /22662 40 195 516ନମିତା ପାତ� (ା ବଳରାମ ପାତ� LSL2647832

ପ ୁ /23663 44 195 517ବୁଲୁ ପାଇକ ପି ଭିମ ପାଇକ LSL1448992

ପ ୁ /23664 41 195 518ଟୁନା ପାଇକ ପି ଭୀମ ପାଇକ LSL1470228

#ୀ /24665 55 195 519ବାବି ଗCୁା (ା ଶକୁ� ା ଗCୁା LSL2644128

#ୀ /24666 54 195 520ମ' ୁପାତ� (ା େଗୗତମ ପାତ� ZUX0639963

#ୀ /25667 28 195 521ସାଗରିକା ମହା5ି ପି କ� ିଷP ା ଚ��  ମହା5ି ZUX0691295

ପ ୁ /25668 60 195 522କୃ&ଚ��  ମହା5ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା5ି LSL1426725

#ୀ /25669 50 195 523େଜ�ାlାରାଣି ମହା5ି (ା କୃ&ଚ���  ମହା5ି OR/12/089/276037

#ୀ /25670 50 195 524ଜମନୁାକମୁାରି ମହା5ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା5ି OR/12/089/276038

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ< (ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /25671 25 195 525(ାଗତିକା ମହା5ି ପି କୃ& ଚ��  ମହା5ି ZUX1136472

#ୀ /25672 22 195 526ନିହାରିକା ମହା5ି ପି କୃ& ଚ��  ମହା5ି ZUX1136498

#ୀ /26673 60 195 527କସୁମୁା େଗୗଡ (ା ନାତ େଗୗଡ LSL1427137

#ୀ /27674 61 195 528ପ�ମିଳା ଦ]େସନା (ା ପ�ହଲX ାଦ ଦ]େସନା OR/12/089/276032

#ୀ /27675 32 195 529ସ�ୀତା ରାଣୀ ଦ]େସନା ପି ପ�ହଲX ାଦ ଦ]େସନା ZUX0691022

#ୀ /27676 27 195 530କବିତା ରାଣୀ ଦ]େସନା ପି ପ�ହଲX ାଦ ଦ]େସନା ZUX0690818

ପ ୁ /27677 22 195 531ରୁେପଶ ଦ]େସନା ପି ପ�ହଲX ାଦ ଦ]େସନା ZUX1136449

ପ ୁ /27678 34 195 532ମେନାର'ନ ଦ]େସନା ପି ପ�ହଲX ାଦ ଦ]େସନା ZUX0459990

#ୀ /28679 48 195 533ବାସ5ି ପ�ଧାନ (ା ଇ��  ପ�ଧାନ OR/12/089/276803

ପ ୁ /28680 49 195 534ମ�ୁ ପ�ଧାନୀ ପି ନାରାୟଣ ପ�ଧାନୀ OR/12/089/276043

#ୀ /28681 42 195 535ଯେଶାଦା ପ�ଧାନୀ (ା ମ�ୁ ପ�ଧାନୀ LSL1427129

ପ ୁ /28682 35 195 536ସେ5ାଷ ପ�ଧାନୀ ପି ମ�ୁ ପ�ଧାନୀ ZUX0640458

#ୀ /28683 22 195 537ସ?�ା ପ�ଧାନ ପି ମ�ୁଳୁ ପ�ଧାନ ZUX1136613

ପ ୁ /29684 62 195 538ପYୁAଚ��  େବେହରା ପି ରାେମ.ର େବେହରା OR/12/089/276669

ପ ୁ /29685 58 195 539ହରିହର େବେହରା ପି ରାେମ.ର େବେହରା OR/12/089/276671

ପ ୁ /29686 56 195 540ସବୁାସ େବେହରା ପି ରାେମ.ର େବେହରା OR/12/089/276673

#ୀ /29687 55 195 541କି.ରି େବେହରା (ା ପYୁAଚ��  େବେହରା OR/12/089/276670

ପ ୁ /29688 54 195 542ଗ�ାଧର େବେହରା ପି ରାେମ.ର େବେହରା OR/12/089/276674

#ୀ /29689 52 195 543ରାେଜ.ରୀ େବେହରା (ା ହରିହର େବେହରା OR/12/089/276672

ପ ୁ /29690 48 195 544ବିଘPରାଜ େବେହରା ପି ରାେମ.ର େବେହରା OR/12/089/276675

ପ ୁ /29691 47 195 545ପ�ଶା5 କମୁାର େବେହରା ପି ରାେମ.ର େବେହରା ZUX1237494

#ୀ /29692 45 195 546ବି&ୁପ�ିୟା େବେହରା (ା ଶବୁାଶ େବେହରା OR/12/089/276984

ପ ୁ /29693 37 195 547ଅଜିତ େବେହରା ପି ପYୁA ଚ��  େବେହରା ZUX0781088

ପ ୁ /29694 27 195 548ପ�ଭାତ କମୁାର େବେହରା ପି ସବୁାସ େବେହରା ZUX0640474

ପ ୁ /30695 60 195 549ନୀଳକC ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ OR/12/089/276007

#ୀ /31696 52 195 550ପZୁା'ଳୀ ଦ]େସନା (ା େକୖଳାସ ଦ]େସନା OR/12/089/276029

#ୀ /32697 21 195 551ଅମିଷା େବବତL ପି ଗFୁ ପ�ସାଦ େବବତL ZUX1127711

ପ ୁ /32698 56 195 552ଗFୁପ�ସାଦ େବବeL ପି ନିଳକC େବବeL ZUX0312827

#ୀ /32699 46 195 553ହରିପ�ିୟା େବବeL (ା ଗFୁ ପ�ସାଦ େବବeL LSL1400571

#ୀ /33700 28 195 554େସPହଲତା େବବeL ପି େସାମନାଥ େବବeL ZUX0460014

#ୀ /34701 39 195 555େରଣମୁଣି ପାତ� (ା େଗାପବ?ୁ ପାତ� OR/12/089/276047

ପ ୁ /34702 27 195 556ଗFୁ.ର ପାତ� ମା େରଣମୁଣୀ ପାତ� ZUX0640466

ପ ୁ /34703 34 195 557ଵୃ�ାଵନ ପ�ଧାନ ପି ମ�ୁଳୁ ପ�ଧାନ LSL1397751

#ୀ /34704 30 195 558ପ�ିୟଦଶcନୀ ପ�ଧାନୀ (ା ବୃ�ାବନ ପ�ଧାନୀ ZUX0459131

ପ ୁ /35705 50 195 559କିେଶାର କମୁାର ନିଶ< ପି ରାଧାକୃ& ନିଶ< ZUX1288257

#ୀ /35706 20 195 560ଅ<ିତା ନିଶ< ପି କିେଶାର କମୁାର ନିଶ< ZUX1288281

#ୀ /35707 79 195 561ସତ�ଭାମା ସାହୁ (ା ଉଦୟନାଥ ସାହୁ OR/12/089/276006

ପ ୁ /35708 55 195 562ଯଗୁଳକିେଶାର ସାହୁ ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ OR/12/089/276009

#ୀ /36709 29 195 563ସସ0 ିତା ନାୟକ ମା ମ' ୁନାୟକ ZUX0459909

#ୀ /37710 50 195 564େଗୗରୀରୁପକ ... (ା ଅଭି ରୁପକ ... LSL1425511

ପ ୁ /37711 41 195 565ଆ|. ବି.ନାଥ ପି ରାପକ େଗାରା ZUX0640508

ପ ୁ /37712 28 195 566ଦୀପକ କମୁାର ପାଇକ ପି ପରଜା ପରଜା ZUX0640482

ପ ୁ /37713 39 195 567ରବି��  ରାଉତ ମା ମାଧବି ରାଉତ ZUX0640490

ପ ୁ /37714 30 195 568କନୁା ରାଉତ ପି ରୁପକ ରତP ମଣି ରାଉତ ZUX0640078

#ୀ /37715 46 195 569ଶ<ର ରାଉତ ପି ସକୁଟୁୁ ରାଉତ OR/12/089/276015

#ୀ /37716 29 195 570ରୁପକ ସାଗରିକା (ା ରୁପକ ବି.ନାଥ ZUX0885012

#ୀ /38717 43 195 571ସଂଯ4ୁା ପwିୁ (ା ରବି��  ପwିୁ ZUX0312835

ପ ୁ /39718 27 195 572ନିର'ନ ପ�ଧାନ ପି କାଳ ୁଚରଣ ପ�ଧାନ ZUX0640425

ପ ୁ /39719 57 195 573ସେୁର��  ପୃwି ପି ବାବାଜି ପୃwି LSL1448943

#ୀ /39720 21 195 574ମଧସୁ0 ିତା ପୃwି ମା ସେୁର��  ପୃwି ZUX1121292

ପ ୁ /39721 37 195 575ପ�ସା5 ସାହୁ ପି ଭିକାରି ସାହୁ ZUX1121003

#ୀ /39722 35 195 576ମମତା ସାହୁ ପି ସେୁର��  ପୃwି ZUX1120898

ପ ୁ /40723 60 195 577ଧବେଳ.ର େବେହରା ପି କ? େବେହରା OR/12/089/276001

#ୀ /40724 55 195 578ହାରାମଣି େବେହରା (ା ଧବେଳ.ର େବେହରା OR/12/089/276002

#ୀ /41725 66 195 579ସର(ତି ଗଲରି (ା ଜଗନP ାଥ ଗଲରି OR/12/089/276567

#ୀ /41726 45 195 580େଗୗରୀ ଗଲରୀ (ା ଦିନବଂ?ୁ ଗଲରୀ LSL1425396

ପ ୁ /41727 41 195 581ଦିନବ?ୁ ଗଲରୀ ପି ଜଗନP ାଥ ଗଲରୀ LSL1425347

ପ ୁ /41728 34 195 582ଗରୁୁ ଗଲରୀ ପି ଜଗନP ାଥ ଗଲରୀ ZUX0640433

#ୀ /41729 31 195 583ଲ/0ୀ ଗଲରୀ (ା ଗରୁୁ ଗଲରୀ ZUX0460576

#ୀ /42730 28 195 584ଶିଖା ଦାଶ ପି ଦୁଗL ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX0459180

#ୀ /42731 76 195 585ରାମା ଗେଲରି (ା ଅଯ ୁA ନ ଗେଲରି OR/12/089/276569

#ୀ /42732 60 195 586ପYୁAବାସି ନାୟକ (ା ହରି ନାୟକ OR/12/089/276570

12 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ< (ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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#ୀ /43733 65 195 587ଭାନୁ ଗଲରୀ (ା ଡ8ରୁ ଗଲରୀ LSL1424712

ପ ୁ /43734 28 195 588ନେର��  ଗଲରୀ ମା ଭାନୁ ଗଲରୀ ZUX0640441

ପ ୁ /44735 64 195 589େଗାପିନାଥ ତ�ିପାଠୀ ପି ମଦନମହନ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/276558

#ୀ /44736 58 195 590ଗୀତା'ଳି ତ�ିପାଠୀ (ା େଗାପୀନାଥ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/276559

ପ ୁ /44737 41 195 591ଅମଲୁ� ତ�ୀପାଠୀ ପି େଗାପିନାଥ ତ�ୀପାଠୀ LSL1425537

ପ ୁ /44738 38 195 592ଅରୁଣ ତ�ୀପାଠି ପି େଗାପିନାଥ ତ�ୀପାଠି LSL1425461

ପ ୁ /45739 66 195 593ରାମଚ��  ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ OR/12/089/276549

#ୀ /45740 58 195 594ଯେସାଦା ନାୟକ (ା ରାମଚ��  ନାୟକ OR/12/089/276550

ପ ୁ /45741 31 195 595ଉେମଶ ଚ��  ନାୟକ ପି ରାମଚ��  ନାୟକ ZUX0460188

#ୀ /46742 38 195 596ପି. େମାହିନି (ା ସେୁରଶ ପାତ� ZUX0640417

ପ ୁ /46743 70 195 597ପି. ଗଣପତି ପାତ� ପି କ� ି&ାମeୁc ପାତ� OR/12/089/276540

#ୀ /46744 61 195 598ଜୟ5ି କମୁାର ପାତ� (ା ପି ଗଣପତି ପାତ� OR/12/089/276541

ପ ୁ /46745 47 195 599ପି ଶେୁରଶ ପାତ� ପି ଗଣପତି ପାତ� OR/12/089/276542

ପ ୁ /47746 60 195 600କୃ& ଚ��  ଜାଲି ପି ଦ]ପାଣୀ ଜାଲି LSL1425255

#ୀ /47747 49 195 601ନିଶା ମଣୀ ଜାଲି (ା କୃ& ଚ��  ଜାଲି LSL1425248

#ୀ /48748 27 195 602ତୁଳସୀ ସିଂ (ା ମ�ଲ ସିଂ ZUX0640284

ପ ୁ /48749 66 195 603ଗFୁପ�ସାଦଦ ସିଂ ପି ଜନାଜA ନ ସିଂ OR/12/089/276053

ପ ୁ /49750 31 195 604ସେୁର��  ଗଲରୀ ମା ଭାନୁ ଗଲରୀ ZUX0460154

ପ ୁ /49751 45 195 605ରାମଚ��  ମଦୁୁଲି ପି େସାନୁ ମଦୁୁଲି LSL1427319

ପ ୁ /49752 42 195 606ନାରାୟଣ ମଦୁୁଲି ପି ସନୁ ମଦୁୁଲି LSL1397116

ପ ୁ /49753 39 195 607ରା^ ମଦୁୁଲି ପି ରବି ମଦୁୁଲି LSL1470012

ପ ୁ /49754 36 195 608େଚତୖନ ମଦୁୁଲି ପି ରବି ମଦୁୁଲି ZUX0459818

#ୀ /49755 34 195 609ଲ/0ୀ ମଦୁୁଲି (ା ରାମଚ��  ମଦୁୁଲି ZUX0639740

#ୀ /49756 33 195 610େମାନାଲିସା ମଦୁୁଲି (ା ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0459800

ପ ୁ /49757 32 195 611ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ପି ସନୁ ମଦୁୁଲି ZUX0460618

#ୀ /49758 31 195 612ମୀନା/ୀ ମଦୁୁଲି ପି ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି ZUX0460626

#ୀ /49759 31 195 613ପଦ0 ିନୀ ମଦୁୁଲି (ା ନାରାୟଣ ମଦୁୁଲି ZUX0460204

#ୀ /49760 29 195 614ଅ8ିକା ମଦୁୁଲି ପି ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି ZUX0460147

#ୀ /49761 29 195 615ମିନା/ୀ ମଦୁୁଲି ପି ସନୁ ମଦୁୁଲି ZUX0460212

#ୀ /49762 27 195 616ସନିୁ ମଦୁୁଲି (ା େଚତୖନ ମଦୁୁଲି ZUX0459826

#ୀ /49763 31 195 617ଗୀତା ନାୟକ (ା ନୀଳକC ନାୟକ ZUX0460006

#ୀ /49764 32 195 618ସା5ୁନୁ ପଜୂାରୀ ମା ସବୁାସିନୀ ପଜୂାରୀ ZUX0460162

ପ ୁ /49765 31 195 619ଉମା ଶ<ର ପଜୂାରୀ ମା ସବୁାସିନୀ ପଜୂାରୀ ZUX0460170

ପ ୁ /50766 68 195 620ରାଧାକୃ& ନାୟକ ପି େଗାକଳୁଚ��  ନାୟକ OR/12/089/276647

#ୀ /50767 61 195 621ବାସ5ି ନାୟକ (ା ରାଧାକୃ& ନାୟକ OR/12/089/276648

ପ ୁ /50768 62 195 622ଉେମଶ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହି ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହି LSL1471127

#ୀ /50769 54 195 623ବାସ5ି ପାଣିଗ�ାହି (ା ଉେମi ଚ��  ୍ପାଣିଗ�ାହି LSL1471119

ପ ୁ /50770 26 195 624ଚ�ନ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଉେମଶ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହି ZUX1211093

#ୀ /51771 58 195 625ଯମନୂା ରାଜୁ (ା ଗFୁରାଯ ୁ OR/12/089/276623

#ୀ /52772 39 195 626ଶ<ର ଗଲରୀ ପି ନ� ଗଲରୀ ZUX0163071

#ୀ /52773 60 195 627ରତନା େଗାଲରୀ (ା ଗରୁୁ େଗାଲରୀ LSL2650893

#ୀ /52774 48 195 628ଉମା େଗାଲାରି (ା ଶ<ର େଗାଲାରି ZUX1136787

ପ ୁ /52775 44 195 629ଇ�� ାଣି କୀନP ର ପି ଜଗନP ାଥ ଗଲରୀ LSL1425289

ପ ୁ /53776 39 195 630କାeAୀକ ଗଲରୀ ପି ସନିଆ ଗଲରୀ LSL1397736

#ୀ /53777 29 195 631କନିୁ ଗଲରୀ (ା କାecକ ଗଲରୀ ZUX0640227

ପ ୁ /53778 38 195 632ପ�ଫଲୁ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ LSL1427293

#ୀ /53779 25 195 633ଅ8ିକା କମୁାରୀ ନାୟକ (ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ZUX0780890

ପ ୁ /54780 65 195 634ରେମଶ ଚ��  ଦାସ ପି େଗାବି� ଦାସ OR/12/089/272853

ପ ୁ /55781 41 195 635ଉeମ ନାୟକ ପି ରାମଚ��  ନାୟକ LSL1397728

ପ ୁ /56782 55 195 636କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ OR/12/089/276553

ପ ୁ /56783 53 195 637ଶରତ ଚ��  ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ LSL1448737

ପ ୁ /56784 29 195 638ସରୂଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରତଚ��  ସାହୁ ZUX0640060

#ୀ /57785 51 195 639ସନିୁତା େଦଓ (ା ବି ହରିଶ<ର ରାଜୁ ZUX0313650

#ୀ /57786 37 195 640ସ�ିତା କମୁାରି (ା ବି ରାମକୃ& ରାଜୁ ZUX1115450

ପ ୁ /57787 64 195 641ବି. ମଲିନାଥ ରାଯ ୁ ପି ବି. ରାମକୃ& ରାଯ ୁ OR/12/089/276058

ପ ୁ /57788 45 195 642ବି ହରିସ<ର ରାଯ ୁ ପି ବି. ଜଗନP ାଥ ରାଯ ୁ OR/12/089/276057

ପ ୁ /57789 43 195 643ଲ/0ି ନାରାୟଣ ରାଜୁ ପି ଜଗନP ାଥ ରାଜୁ LSL1425578

ପ ୁ /57790 43 195 644ବି.ରାମ କ� ୀ&ା ରାଜୁ ପି ବି.ଜଗନP ାଥ ରାଜୁ LSL1425636

ପ ୁ /58791 72 195 645ନବିନ କିେଶାର ଦ]େସନା ପି ଗ�ାଧର ଦ]େସନା LSL1426758

#ୀ /59792 33 195 646ପ�ୀତିେରଖା ସାହୁ (ା ଚକ�ଧର ସାହୁ ZUX0775817

ପ ୁ /59793 38 195 647ଚକ�ଧର ସାହୁ ପି ମରୁଲିଧର ସାହୁ LSL2644623

ପ ୁ /61794 52 195 648ଲ/0ିନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ ପି ରଘନୁାଥ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/276183

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ< (ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 21ୱାଡA  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

50!
��* ����� '�����-

#ୀ /61795 54 195 649ସ�ୀତା ତ�ିପାଠୀ (ା ଲ/0ୀ ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX1424126

ପ ୁ /61796 28 195 650ଅବିନାଶ ତ�ିପାଠୀ ପି ଲ/0ୀନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0639922

#ୀ /62797 67 195 651ପ�ଭ'ନୀ ରଥ (ା ରଘନୁାଥ ପାତ� LSL1424886

#ୀ /63798 59 195 652ସନୁ�ା େଚୗଧରୁୀ (ା ସେନାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX0780726

ପ ୁ /63799 68 195 653ରଘନୁାଥ ପାତୀ ପି େଗାପୀନାଥ ପାତୀ OR/12/089/274595

#ୀ /63800 62 195 654ପ�ତିମା ପାତୀ (ା ରଘନୁାଥ ପାତୀ OR/12/089/274596

ପ ୁ /63801 62 195 655ସେ5ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଧାକା5 ସାହୁ ZUX0780650

ପ ୁ /63802 27 195 656ଅମନ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେ5ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX0780965

ପ ୁ /64803 78 195 657ଅଟଳବିହାରି ସାମଲ ପି ଅକୃର ସାମଲ OR/12/089/276209

#ୀ /64804 70 195 658ଚ}କଲତା ସାମଲ (ା ଅଟଳବିହାରି ସାମଲ OR/12/089/276210

ପ ୁ /64805 50 195 659ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ସାମଲ ପି ଅଟଳବିହାରି ସାମଲ OR/12/089/276212

#ୀ /64806 43 195 660ଅ'ଳି ସାମଲ (ା ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ସାମଲ ZUX0661025

#ୀ /65807 57 195 661ନିଳାକମୁାରୀ ରାଜୁ (ା ବିଏମରାଜୁ OR/12/089/276059

#ୀ /67808 51 195 662ଗୀତାକମୁାରୀ ରାଜୁ (ା ସିବପ�ସାଦ ରାଜୁ OR/12/089/276062

ପ ୁ /67809 45 195 663ନିଳକC ରାଜୁ ପି ସିବପ�ସାଦ ରାଜୁ OR/12/089/276060

ପ ୁ /67810 42 195 664ସେ5ାଷ କମୁାର ରାଜୁ ପି ଶିବପ�ସାଦ ରାଜୁ ZUX0937482

#ୀ /68811 50 195 665ସବୁାସିନୀ ପଜୁାରୀ (ା ହରିବ?ୁ ପଜୁାରୀ LSL1397553

ପ ୁ /69812 39 195 666ଆଶିଷ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାମଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ LSL2644557

ପ ୁ /70813 68 195 667ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ରାମଚ��  ନାୟକ OR/12/089/288057

#ୀ /70814 60 195 668ଦମୟ5ି ନାୟକ (ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/12/089/288058

ପ ୁ /70815 46 195 669ରବି��  ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ ZUX0163097

#ୀ /70816 37 195 670ରଶ0 ିତା ନାୟକ (ା ରବି��  ନାୟକ ZUX0460048

ପ ୁ /71817 27 195 671ଧାେନ.ର େଗୗଡ ପି ବନମାଳି େଗୗଡ ZUX0775742

#ୀ /71818 38 195 672େସଫାଳି ସଡ�ି ପି ସଧିୁର ସଡ�ି ZUX0312850

ପ ୁ /71819 66 195 673ସଧିୁର ସଡ�ୀ ପି ରାମନାଥ ସଡ�ୀ ZUX0312843

#ୀ /72820 32 195 674ସ�ୀତା ମହା5ି ପି ଗ�ାଧର ମହା5ି ZUX0691253

ପ ୁ /72821 26 195 675ବିକ�ମ େକଶରୀ ମହା5ି ପି ଗ�ାଧର ମହା5ି ZUX0691246

ପ ୁ /72822 58 195 676ଗ�ାଧର ମହା5ି ପି େବରୖାଗିଚରଣ ମହା5ି LSL2647980

ପ ୁ /72823 26 195 677କମଳ ପା�ି ପି େଗାପି ପା�ି ZUX1101914

#ୀ /73824 80 195 678ଫଲୁ େଜନା (ା କୃ&ଚ��  େଜନା OR/12/089/276817

ପ ୁ /73825 70 195 679ଅନିଳ କମୁାର େଜନା ପି କୃ&ଚ��  େଜନା ZUX0660993

ପ ୁ /73826 60 195 680ଜବାହାରଲାଲ େଜନା ପି କୃ&ଚ��  େଜନା OR/12/089/276816

#ୀ /73827 43 195 681ବାସ5ୀ (ାଇଁ (ା ଜବାହାରଲାଲ େଜନା ZUX0370304

#ୀ /74828 58 195 682ସକୁ� ି ସା5ା (ା ରାମଶ<ର ସା5ା OR/12/089/276064

ପ ୁ /75829 39 195 683ବି ବାସ5 କମୁାର ରାଜୁ ପି ବି ମଲX ିନାଥ ରାଜୁ ZUX0937490

ପ ୁ /75830 35 195 684ରାେଜi କମୁାର ରାଜୁ ପି ବି ମଲX ିନାଥ ରାଜୁ LSL2644086

#ୀ /76831 41 195 685ଝୁନୁ ସାହୁ (ା ପ�ତାପ ଚ��  ୍ସାହୁ ZUX0163154

ପ ୁ /76832 38 195 686ସଦାନ� ସାହୁ ପି ମ�ୁଳୁ ସାହୁ ZUX0163147

#ୀ /77833 39 195 687ରଶ0ିତା ଦ]େସନା ପି ନବିନକିେଶାର ଦ]େସନା LSL2644409

ପ ୁ /77834 37 195 688ସନିୁଲକମୁାର ଦ]େସନା ପି ନବିନକିେସାର ଦ]େସନା LSL2643963

ପ ୁ /77835 35 195 689ଅନିଲକମୁାର ଦ]େସନା ପି ନବିନକିେସାର ଦ]େସନା LSL2644060

#ୀ /77836 32 195 690ଯେୁଗ.ରୀ ଦ]େସନା (ା ସନିୁଲ କମୁାର ଦ]େସନା ZUX0780734

ପ ୁ /78837 33 195 691ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ମା ମ' ୁନାୟକ LSL2644300

ପ ୁ /79838 50 195 692ସରଜକମୁାର ପାତ� ପି ଉମାକା5 ପାତ� LSL2644573

#ୀ /79839 42 195 693ସଶ0ତିା ପାତ� (ା ସରଜକମୁାର ପାତ� LSL2644102

ପ ୁ /80840 36 195 694ଟିେକଶକମୁାର ନାୟକ ପି ବିଜୟ ନାୟକ LSL2644334

ପ ୁ /81841 45 195 695ସବୁାଶ ପାତ� ପି ଟିକି ପାତ� LSL2650927

#ୀ /82842 56 195 696େମ^ ଅଗ�ୱାଲ (ା ନିବାସ ଅଗ�ୱାଲ ZUX0459081

ପ ୁ /82843 30 195 697ଆଶଷି ଅଗ�ୱାଲ ପି ନିବାସ ଅଗ�ୱାଲ ZUX0459107

#ୀ /82844 37 195 698େମହମନୁା େବଗମ (ା େଶଖ ଇବ� ାହିମ ZUX0347971

ପ ୁ /82845 42 195 699ଦୟାନିଧି ଦାସ ପି େଦବରାଜ ଦାସ LSL2644615

ପ ୁ /82846 37 195 700ରଘନୁାଥ ଦାସ ପି େଦବରାଜ ଦାସ LSL2644268

#ୀ /82847 40 195 701ଗେୁF.ରୀ ଦାଶ (ା ଦୟାନିଧି ଦାଶ ZUX0884999

ପ ୁ /82848 22 195 702ଜଗନP ାଥ ଦାଶ ପି େଦବରାଜ ଦାଶ ZUX1140664

#ୀ /82849 34 195 703ରିତା ଦe (ା ନେର��  ଦe ZUX0313676

ପ ୁ /82850 38 195 704ତ�ିନାଥ େଗୗଡ ମା େଦବକୀ େଗୗଡ ZUX0313627

#ୀ /82851 32 195 705ବିଣା େଗୗଡ (ା ତ�ିନାଥ େଗୗଡ ZUX0313635

#ୀ /82852 36 195 706ଶିବାନୀ ପାତ� (ା ପ�ଭାତ କମୁାର ପାତ� ZUX0347989

#ୀ /82853 45 195 707େଜ�ାସPା ପ�ଧାନ (ା ଗେଣଶ ପ�ଧାନ ZUX0313759

#ୀ /82854 39 195 708େବଜୖୟ5ି ରାଜୁ (ା ବ� ଜେମାହନ ରାଜୁ ZUX0639757

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ< (ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବLଚନ ନିମେ5 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନP  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବLଚନ କମିଶନ ଭାରତ< �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବLଚନ ପବୂA ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ< ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର5ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.21  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 -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ< (ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /821 36 195 709ବ� ଜେମାହନ ରାଜୁ ମା ଯମନୁା ରାଜୁ ZUX0313619

ପ ୁ /832 31 195 710ନବୀନ ନାୟକ ମା ବାସ&ି ନାୟକ ZUX1135839

ପ ୁ /833 26 195 711ସମୁନ ନାୟକ ମା ବାସ&ି ନାୟକ ZUX1135995

'ୀ /834 55 195 712ବାସ&ି ପୃ(ି )ା ସେୁର��  ପୃ(ି LSL2644284

ପ ୁ /835 41 195 713ମ*ିୁକା& ପୃ(ି ପି ସେୁର��  ପୃ(ି LSL2644078

ପ ୁ /836 35 195 714ଶ�ିକା& ପୃ(ି ପି ସେୁର��  ପୃ(ି LSL2644292

ପ ୁ /847 40 195 715ଆର କାହ, ୁ  ପି ଆର େଗାରା LSL2644276

ପ ୁ /858 45 195 716ବୃ�ାବନ ଦାସ ପି େଦବରାଜ ଦାସ LSL2647758

'ୀ /869 75 195 717ଚ�� ମା ରଣା )ା ଉ-. ବ ରଣା LSL2648012

ପ ୁ /8710 34 195 718ଦୁଗ/ପ�ସାଦ ବାହାଦୁର ପି ଭିମରାଜ ବାହାଦୁର LSL2644326

'ୀ /8711 25 195 719ଭବାନୀ ରାଜବାହାଦୁର ପି ଭୀମ ରାଜବାହାଦୁର ZUX1135086

'ୀ /8712 36 195 720ସାବିତ�ି  ରାଜବାହାଦୁର ପି ଭୀମ ରାଜବାହାଦୁର ZUX0163162

ପ ୁ /8813 50 195 721କିେଶାର କମୁାର ନିଶ1 ପି ରାଧା କୃ3 ନିଶ1 ZUX0690792

'ୀ /8814 37 195 722ସୀତାରାଣୀ ନିଶ1 )ା କିେଶାରକମୁାର ନିଶ1 LSL2644250

ପ ୁ /8815 48 195 723ରାଜ କମୁାର ନିଶ1 ପି ରାଧା କୃ3 ନିଶ1 ZUX0690800

'ୀ /8816 22 195 724ନିକିତା ନିଶା1 ପି କିେଶାର କମୁାର ନିଶା1 ZUX1135110

'ୀ /8817 20 195 725ଅ1ିତା ନିଶ1 ପି କିେଶାର କମୁାର ନିଶ1 ZUX1245539

ପ ୁ /8918 34 195 726ପ�େମାଦକମୁାର ନାଇକ ପି ଡ7ରୁ ନାଇକ LSL2644219

ପ ୁ /9019 33 195 727କୃ3ଚ��  ପାତ� ପି ରାମଚ��  ପାତ� LSL2644391

'ୀ /9120 53 195 728ସବୁାସିନୀ ସି� )ା ଲ89ୀ ନାରାୟଣ ସି� LSL2647881

ପ ୁ /9221 37 195 729ରବି��  ପାତ� ପି ବାଳକୃ3 ପାତ� LSL2647774

ପ ୁ /9222 35 195 730ସେୁରଶକମୁାର ପାତ� ପି ବାଳକୃ3 ପାତ� LSL2644342

'ୀ /9223 34 195 731ମିନୁ ପାତ� ପି ବାଲକୃ3 ପାତ� LSL2647899

'ୀ /9224 30 195 732ମିନୁ ପାତ� ପି ବାଳକୃ3 ପାତ� ZUX1023548

'ୀ /9225 29 195 733ପ1ଜିନୀ ପାତ� ପି ବାଳକୃ3 ପାତ� ZUX0460550

'ୀ /9226 40 195 734ସବୁାସିନୀ ସି� )ା ଲ89ୀ ନାରାୟଣ ସି� ZUX1023530

'ୀ /9327 35 195 735କ&ୁଳା ରାଜୁ )ା ମରୁଲିଧର ରାଜୁ LSL2644227

'ୀ /9428 45 195 736ଶ�ୀମତି ପାଢି )ା ଶ�ୀନିବାସ ପାଢି LSL2644375

ପ ୁ /9629 71 195 737କିେଶାର ଚ��  ସାହୁ ପି ପଶ ୁ.ରାମ ସାହୁ LSL2371599

'ୀ /9630 63 195 738ଉମ;ଳା ସାହୁ )ା କିେଶାର ଚ��  ସାହୁ LSL2371607

'ୀ /9931 46 195 739ଉବ. ଶୀ େବେହରା )ା ଅ1ରୁ େବେହରା ZUX0777763

'ୀ /9932 39 195 740େଜ�ାସ,ା ରାଣୀ ପ<ା )ା ଲି� ରାଜ ପ<ା ZUX0775668

ପ ୁ /9933 37 195 741ଗ=ୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ବାଲି1ି ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0777359

ପ ୁ /11034 32 195 742ସେୁରଶ ପାତ� ପି ବାଳକୃ3 ପାତ� ZUX0781096

'ୀ /19535 27 195 743ର>ିତା ଦ<େସନା )ା ଅନିଲ କକୁାର ଦ?ଡ୍େସନା ZUX1122522

ପ ୁ /43336 24 195 744ସପନ କମୁାର ଆପଟ ପି କିେଶାର ଚ��  ଆପଟ ZUX1121136

'ୀ /43337 21 195 745ଶଭୁଶ�ୀ ଆପଟ ପି କିେଶାର ଚ��  ଆପଟ ZUX1135169

'ୀ /45338 44 195 746େଗୗରି ଗCୁା )ା ଲ89ଣ ଗCୁା ZUX1313501

'ୀ /46439 19 195 747ନାନDସ ନାୟକ ପି ଅଜୁ. ନ ନାୟକ ZUX1317130

'ୀ /80040 36 195 748ପଦ9 ିନୀ ପାତ� ପି ବାଳକୃ3 ପାତ� ZUX0780825

'ୀ /80041 27 195 749ମିନୁ ପାତ� ପି ବାଳକୃ3 ପାତ� ZUX0780924

'ୀ /99942 20 195 750ସନାେଦଇ ବିEାଣି )ା େଦେବ��  ବିEାଣି ZUX1307909

'ୀ /99943 33 195 751ଗିତା>ଳୀ ଦାସ )ା ବୃ�ାବନ ଦାସ ZUX0781054

'ୀ /99944 55 195 752ଡି.ଲ89ୀ କା&ା )ା ଡି.ରାଜା ରାଓ ZUX0944157

ପ ୁ /99945 24 195 753ବିେର��  କମୁାର ମାଝୀ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ମାଝୀ ZUX1023522

ପ ୁ /99946 64 195 754ଆଦିତ� କମୁାର ମିଶ� ପି ବିଦ�ାଧର ମିଶ� ZUX1246123

'ୀ /99947 51 195 755ସରୁ8ତିା ମିଶ� )ା ଆଦିତ� କମୁାର ମିଶ� ZUX1246149

'ୀ /99948 53 195 756ବାସ&ି ନାୟକ )ା ମନୁ ନାୟକ ZUX0780486

'ୀ /99949 44 195 757ସାବିତ�ି ନାୟକ )ା ଘାସିରାମ ନାୟକ ZUX1023514

'ୀ /99950 26 195 758ସଂଗୀତା ନାୟକ ପି ରାମ ଚ��  ନାୟକ ZUX0777367

1 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ/ଚନ ଅଧିକାରୀ1 )ା8ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /99951 24 195 759ଲ89ୀ ପାଇକ )ା ଦୀପକ କମୁାର ପାଇକ ZUX1360858

'ୀ /99952 43 195 760ସେରାଜନୀ ପାତ� ପି ବାଳକୃ3 ପାତ� ZUX0780791

'ୀ /99953 45 195 761ଅନାମିକା ପଜୁାରୀ )ା ସବୁ� ତ କମୁାର ପଜୁାରୀ ZUX0777797

'ୀ /99954 41 195 762ସବୁାସିନି ପଜୁାରୀ )ା ସପୁ�ିତ ପଜୁାରୀ ZUX0777789

'ୀ /99955 31 195 763ସ�ୀତା ପଜୁାରୀ ମା ସବୁାସିନି ପଜୁାରୀ ZUX0780957

ପ ୁ /99956 19 195 764ସାଈକିରଣ ରାଜୁ ପି ହରିଶ1ର ରାଜୁ ZUX1315605

'ୀ /99957 47 195 765ମାଧବି ରାଉତ )ା ରୁପକ େଗାରା ZUX0781104

ପ ୁ /99958 33 195 766ସକୁା& ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ ZUX0780882

'ୀ /99959 63 195 767େସୗଭାଗିନି ସାହୁ )ା ବାଲି1ି ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0777409

'ୀ /99960 37 195 768ବନଜା ପ�ିୟଦଶ;ନୀ ସାମଲ )ା ଅଜିତ କମୁାର ସାମଲ ZUX0780973

ପ ୁ /99961 67 195 769ଲ89ୀ ନାରାୟଣ ସି� ପି ଦନା-. ନ ସି� ZUX0780817

'ୀ /4/80362 26 195 770ସ�ିତା େବେହରା )ା ସିମାQଳ ପ�ଧାନ ZUX0775767

ପ ୁ /4/80363 39 195 771ସିମାQଳ ପ�ଧାନ ପି େଜାଗି ପ�ଧାନ ZUX0775759

ପ ୁ /4/80364 27 195 772ନିଳାQଳ ପ�ଧାନ ପି େଜାଗି ପ�ଧାନ ZUX0775775

'ୀ /263/55565 56 195 773ଅଚ.ନା ଷଡଂଗୀ )ା ସକୁା& କମୁାର ଷଡଂଗୀ ZUX1297183

ପ ୁ /066 20 195 774ଆଶୀଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ ZUX1255884

ପ ୁ /067 22 195 775େମାହମଦ ଶହଆଲମ ପି େମାହମଦ ୟୁନୂସ ଖଦ� ୀ ZUX1351600

ପ ୁ /068 35 195 776ରାଜବୀର ସିଂଘ ପି ଭାନୁ ପ�ତାପ ସିଂଘ ZUX1351659

'ୀ /0069 45 195 777ସକୁଲୁୀ େଦ କାଡ଼ରାକା )ା ସ�ୁର େଦ କାଡ଼ରାକା ZUX1289925

ପ ୁ /0070 48 195 778ସଯୁ�. ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ଭରତ ମହାରଣା OR/12/089/340410

'ୀ /0071 41 195 779ଗୀତା>ଳି ମହାରଣା )ା ସଯୂ�. ନାରାୟଣ ମହାରଣା ZUX0955740

'ୀ /0072 27 195 780ଅରୁଣା ପଟନାୟକ )ା ସ>ୀତ ପଟନାୟକ ZUX1350578

'ୀ /00073 47 195 781ବଂଦିତା ଗଂତାୟତ )ା େଦବ��  କମୁାର ପ<ା ZUX1341858

ପ ୁ /AT OSEB I74 46 195 782ସେରାଜ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଲାେଥ କିେଶାର ଚଂଦ�  ତ�ିପାଠୀ ତ�ିପାଠ ZUX1237098

ପ ୁ /AT- Power75 64 195 783ନାନାମେଶVୀ ଭାWର ରାଓ ପି ନାନାମେଶVୀ େଵDକଟା ନରସିଂଗା ସ ZUX1272319

'ୀ /AT-Power76 53 195 784ନାନାମେଶVୀ ପଦ9 ଜା ରାଣୀ )ା ନାନାମେଶVୀ ଭାWା ରାଓ ZUX1272301

ପ ୁ /AT-POWER77 19 195 785ଆଶେୁତାଷ ତ�ିପାଠୀ ପି ସମୀର କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX1352061

'ୀ /Kabitashr78 62 195 786ଗୀତାଞଳୀ ପାତ� )ା ଯ ୂପ�େମାଦ କମୁାର ପାତ� ZUX1233725

'ୀ /Kabitashr79 27 195 787ଶ�ଧା>ଳୀ ପାତ� ପି ଯ ୂପ�େମାଦ କମୁାର ପାତ� ZUX1233741

ପ ୁ /Kabitashr80 31 195 788ସାଇରାଜ ପାତ� ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ପାତ� ZUX1233758

ପ ୁ /New81 40 195 789ଜୟଦବ ସିକଦାର ପି ସିଖର>ନ ସିକଦାର ZUX1207828

ପ ୁ /POWER HOU82 42 195 790ସେ&ାଷ କମୁାର ପାଢୀ ପି ସିମାQଳ ପାଢୀ ZUX0603001

'ୀ /POWER HOU83 29 195 791ସିଲାରାଣୀ ପାଢୀ )ା ସେ&ାଷ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0871848

ପ ୁ /Power hou84 48 195 792ସବୁୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର�� ା କମୁାର ସାହୁ ZUX1059070

ପ ୁ /power hou85 39 195 793ସେୁରଶ କମୁାର ସତୁାର ମା ସସୁୀଳା ସତୁାର ZUX1286749

ପ ୁ /0186 43 195 794େଦେବ��  କମୁାର କ<ୁ - ସଭୁଦ� ା କ<ୁ ZUX1350206

'ୀ /0187 39 195 795ସଭୁଦ� ା କ<ୁ )ା େଦେବ��  କମୁାର କ<ୁ ZUX1350198

'ୀ /0188 62 195 796େଦବାହୂତି ମହାପାତ� )ା ପ�େମାଦ ଚ��  ମହାପାତ� ZUX0691147

ପ ୁ /0189 40 195 797ପ�ଦ�ମୁ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ପ�େମାଦ ଚ��  ମହାପାତ� ZUX0691154

'ୀ /190 33 195 798କିରଣ େଜନୖ )ା ଦିପକ େଜନୖ ZUX1116797

'ୀ /191 52 195 799ମଧମିୁତା ମହାପାତ� )ା ନିମାଇଁ ଚରଣ ମହାପାତ� LSL1397595

ପ ୁ /192 50 195 800େଗୗରି ପ�ସାଦ ଶତପଥି ପି େଲାକନାଥ ଶତପଥି LSL2636538

ପ ୁ /1st lane93 20 195 801ପ�େଦାଶ କମୁାର ବି\ଵାଲ ପି ପ�େବାଧ ଚଂଦ�  ବି\ଵାଲ ZUX1351154

ପ ୁ /294 62 195 802ବାଳକୃ3 ପାଢି ପି େଗାପିନାଥ ପାଢି OR/12/089/276140

'ୀ /295 56 195 803ଜୟ&ି ପାଢି )ା ବାଳକୃ3 ପାଢି OR/12/089/276141

ପ ୁ /296 32 195 804ଗେଣଶ ଚ��  ପାଢୀ ପି ବାଳକୃ3 ପାଢୀ ZUX0292219

ପ ୁ /397 70 195 805ଅଭିମନ� ୁପଟନାଇକ ପି ଲ89ୀକା] ପଟନାଇକ ZUX1138411

'ୀ /398 67 195 806ରୁପା ରାଣୀ ପଟନାଇକ )ା ଅଭିମନ� ୁପଟନାଇକ ZUX1138387

ପ ୁ /399 44 195 807ସେ&ାଷ କମୁାର ପଟନାଇକ ପି ଅଭିମନ� ୁପଟନାଇକ ZUX1138320

'ୀ /3100 30 195 808ଜୟଶ�ୀ ପଟନାୟକ )ା ସେ&ାଷ ପଟନାୟକ ZUX1119809

ପ ୁ /3101 41 195 809ଅମିତ କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି କିେଶାରଚ��  ଷଢ�ୀ LSL1426535

'ୀ /3102 60 195 810ଲୀତା ଷଡ�ୀ )ା କିେଶାର ଚ��  ଷଡ�ୀ OR/12/089/278200

ପ ୁ /3103 43 195 811ସଜିୁତ କମୁାର ଷଢ�ୀ ପି କିେଶାର ଚ��  ଷଢ�ୀ LSL1426543

ପ ୁ /4104 67 195 812ଉଦୟକର େଜନା ପି େଦତୖାରୀ େଜନା LSL1449115

'ୀ /4105 57 195 813ପ�ମିଳା େଜନା )ା ଉଦୟକର େଜନା LSL1449107

ପ ୁ /4106 49 195 814େଦେବ��  େଜନା ପି ଉଦୟକର େଜନା LSL1397546

ପ ୁ /4107 46 195 815ଧେମ.��  କମୁାର େଜନା ପି ଉଦୟକର େଜନା LSL1426972

ପ ୁ /4108 41 195 816ସେୁର��  କମୁାର େଜନା ପି ଉଦୟକର େଜନା LSL1449123

'ୀ /05109 31 195 817ରସ9ୀତା ନାୟକ )ା ରେମଶ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1279041

ପ ୁ /05110 44 195 818ରେମଶ ଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପ ୂ̂ .ଚ��  ପାଣିଗ�ାହୀ LSL2094399

ପ ୁ /5111 45 195 819ସେ&ାଷ କମୁାର ମିଶ� ପି ପQାନନ ମିଶ� OR/12/089/276823

'ୀ /5112 43 195 820ଭାରତୀ ମିଶ� )ା େହମ& ମିଶ� LSL1426519
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'ୀ /5113 38 195 821ସଜୂାତା କମୁାରୀ ମିଶ� )ା ସେ&ାଷ କମୁାର ମିଶ� ZUX0944108

ପ ୁ /5114 58 195 822ଶିବପ�ସାଦ ନ� ପି ହରିପ�ସାଦ ନ� OR/12/089/276476

'ୀ /5115 54 195 823ବିେନାଦିନି ନ� )ା ସିବପ�ସାଦ ନ� OR/12/089/276477

ପ ୁ /5116 29 195 824ଆେଲାକ ର>ନ ନ� ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ନ� ZUX0459628

ପ ୁ /06117 44 195 825ବାେଲ_ର ପାତ� ପି ବି_ନାଥ ପାତ� ZUX1246313

ପ ୁ /6118 72 195 826ପ ୂ̂ .ଚ��  ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ OR/12/069/274394

'ୀ /6119 62 195 827ଅନିତା ଦାସ )ା ପ ୂ̂ .ଚ��  ଦାଶ OR/12/089/274395

ପ ୁ /6120 45 195 828ଅରୁଣ ଦାସ ପି ପ ୂ̂ .ଚ��  ଦାସ LSL1425123

'ୀ /6121 43 195 829ଜୟଶ�ୀ ଦାସ ପି ପ ୂ̂ .ଚ��  ଦାସ LSL1471168

'ୀ /6122 41 195 830ସଂଯ*ୁା ଦାସ ପି ପ ୂ̂ . ଚ��  ଦାସ LSL1471176

'ୀ /07123 28 195 831େମାନାଲିସା ପାତ� )ା ଅନିଲ କମୁାର ପାତ� ZUX0775718

'ୀ /7124 66 195 832କ&ୁଳା ପାତ� )ା ନିଳକC ପାତ� OR/12/089/276275

ପ ୁ /7125 56 195 833ଲ89ୀ କା& ପାତ� ପି ନିଳକC ପାତ� OR/12/089/276276

'ୀ /7126 51 195 834ରଜନୀଲତା ପାତ� )ା ଲ89ୀକା& ପାତ� OR/12/089/276978

'ୀ /7127 51 195 835ସବୁାସିନି ପାତ� )ା ଉମାକା& ପାତ� OR/12/089/276277

ପ ୁ /7128 27 195 836ସଶିୁଲ କମୁାର ପାତ� ପି ଲ89ୀକା& ପାତ� ZUX0639914

ପ ୁ /7129 31 195 837ଅନିଲ କମୁାର ପାତ� ପି ଉମାକା& ପାତ� ZUX0459933

ପ ୁ /7130 30 195 838ସନୁୀଲ କମୁାର ପାତ� ପି ଉମାକା& ପାତ� ZUX0459941

ପ ୁ /7131 43 195 839ରମଣୀ ର>ନ ପVନାୟକ ପି ରାମକୃ3 ପVନାୟକ LSL1426618

'ୀ /7132 32 195 840େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ପ ୂ̂ .ଚ��  ସାହୁ ZUX0460246

'ୀ /7133 29 195 841ମାନସୀ ସାହୁ ପି ପଣୂ/ ଚ��  ସାହୁ ZUX0690990

'ୀ /08134 55 195 842ସE�ାରାଣୀ େହାତା )ା ଲ89ୀନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0868612

ପ ୁ /08135 59 195 843ଲ89ୀନାରାୟଣ ମିଶ� ପି ବାସେୁଦବ ମିଶ� ZUX0868620

ପ ୁ /08136 31 195 844ସହେଦବ ମିଶ� ପି ଜଗନ, ାଥ ମିଶ� ZUX1223395

'ୀ /08137 26 195 845ପ�ୀୟଦଶ.ନୀ ନ� ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ନ� ZUX1161520

'ୀ /08138 24 195 846ପଜୁା ନ� ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ନ� ZUX1120823

'ୀ /8139 25 195 847ଅDେଵଶା ପି ପ�ସନ କମୁାର ବ`ିଆ ZUX1097450

ପ ୁ /8140 61 195 848ବସ& କମୁାର ବି_ାଳ ପି ଶ�ୀଧୃବ ବି_ଳ ZUX0459230

'ୀ /8141 61 195 849ବନଲତା ବି_ାଳ )ା ବସ& କମୁାର ବି_ାଳ ZUX0459248

'ୀ /8142 36 195 850କaନା ବି_ାଳ ପି ବସ& କମୁାର ବି_ାଳ ZUX0459255

ପ ୁ /8143 35 195 851ଅରବି� ବି_ାଳ ପି ବସ& କମୁାର ବି_ାଳ ZUX0459263

'ୀ /8144 31 195 852ଅ�.ନା ବି_ାଳ ପି ବସ& କମୁାର ବି_ାଳ ZUX0459271

'ୀ /8145 81 195 853ବିେନାଦିନି ମଲb ିକ )ା ସଦୁାମଚ��  ମଲb ିକ OR/12/089/278215

ପ ୁ /8146 34 195 854ଅରୁଣ କମୁାର ମଲିକ ପି ସଦୁାମ ଚ��  ମଲିକ ZUX0460337

'ୀ /8147 56 195 855ପଦ9 ା ନାୟକ )ା ହରିହର ନାୟକ OR/12/089/280637

ପ ୁ /8148 41 195 856ରବି��  ନାଥ ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ LSL1397439

'ୀ /8149 27 195 857ସନିୁତା ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ ZUX0459453

'ୀ /09150 43 195 858ରଶ9ି ନିଶ1 )ା ସେୁରଶ ଚ��  ଷଡ�ୀ ZUX0702738

ପ ୁ /09151 22 195 859ଟିକନୁ କମୁାର ପ<ା ପି ସବୁାସ ଚ��  ପ<ା ZUX1230895

ପ ୁ /09152 62 195 860ସକୁା& କମୁାର ସଡ଼�ୀ ପି ଜଗନ, ାଥ ସଡ଼�ୀ ZUX1356260

ପ ୁ /09153 62 195 861ସକୁା& କମୁାର ସଡ଼�ୀ ପି ଜଗନ, ାଥ ସଡ଼�ୀ ZUX1336080

'ୀ /09154 56 195 862ଅଚ.ନା ସଡ଼�ୀ )ା ସକୁା& ସଡ଼�ୀ ZUX1356252

ପ ୁ /09155 50 195 863ସେୁରଶ ଚ��  ଷଡ�ୀ ପି ଶ�ାମ ସ�ୁର ଷଡ�ୀ ZUX0702761

ପ ୁ /09156 32 195 864ସି-ାଥ. ସଡ଼�ୀ ପି ସକୁା& କମୁାର ସଡ଼�ୀ ZUX1356245

ପ ୁ /09157 32 195 865ସି-ାଥ. ଷଡ଼�ୀ ପି ସକୁା& କମୁାର ଷଡ଼�ୀ ZUX1338953

'ୀ /9158 28 195 866ମଧସୁ9 ିତା ଦାଶ ଦାସ ପି ଚିc ର>ନ ଦାସ ZUX0437004

'ୀ /9159 91 195 867ସତ�ଭାମା ମହାପାତ� )ା ଯଗୁଳ କିେଶାର ମହାପାତ� LSL1397504

ପ ୁ /9160 68 195 8688େିରାଦ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ମହାପାତ� LSL1397538

ପ ୁ /9161 29 195 869ହରପ�ସାଦ ମହାପାତ� ପି 8ୀେରାଦ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0460295

ପ ୁ /9162 23 195 870ବିକାଶ ମହାପାତ� ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ� ZUX1133990

'ୀ /9163 44 195 871ର>ୀତା ପାଢ଼ୀ )ା ସନୁୀଲ କମୁାର ଶତପଥି ZUX0459883

ପ ୁ /9164 52 195 872ଅଜିତ କମୁାର ପ<ା ପି ରେମଶ ଚ��  ପ<ା ZUX0460022

'ୀ /9165 38 195 873)^.ଲତା ପ<ା )ା ଅଜିତ କମୁାର ପ<ା ZUX0460030

ପ ୁ /9166 64 195 874ମନେମାହନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଗାବି� ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0459198

'ୀ /9167 56 195 875ପଦ9 ାବତୀ ପାଣିଗ�ାହୀ )ା ମନେମାହନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0459206

'ୀ /9168 31 195 876ଶଚିୁସ9ିତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ମନେମାହନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0459214

'ୀ /9169 30 195 877ଶଭୁଶ�ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ମନେମାହନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0459222

ପ ୁ /9170 34 195 878ଅମe ାନ ରାୟ ପି ହୃଷିେକଶ ରାୟ ZUX0459289

ପ ୁ /9171 32 195 879ପb ାବନ ରାୟ ପି ହୃଷିେକଶ ରାୟ ZUX0460345

ପ ୁ /9172 64 195 880ହୃଷିେକଶ ରାୟ ପି ବି_7ର ରାୟ ZUX0370072

ପ ୁ /9173 76 195 881ଦୁଗ/ ପ�ସାଦ ଶତପଥି ପି ରାମନାଥ ଶତପଥି ZUX0459859

'ୀ /9174 65 195 882ବିେନାଦିନୀ ଶତପଥି )ା ଦୁଗ/ ପ�ସାଦ ଶତପଥି ZUX0459867
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ପ ୁ /9175 50 195 883ସନୁୀଲ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଦୁଗ/ ପ�ସାଦ ଶତପଥି ZUX0459875

ପ ୁ /9176 35 195 884ସକୁା& କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ରେମଶ ଚ��  ତ�ିପାଠୀ ZUX0313460

'ୀ /10177 50 195 885ପfୁଲତା ଭୂୟg )ା ସଧିୁର କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0777441

'ୀ /10178 37 195 886ନିରୁପମା ଦାସ )ା ଶଭୁକା& ସାମଲ ZUX0640128

ପ ୁ /10179 31 195 887ନେର��  କମୁାର ନାୟକ ପି ରାେଜ��  କମୁାର ନାୟକ ZUX0955997

ପ ୁ /10180 66 195 888ନବୀନ ଚ��  ପାତ� ପି ଅଭିମନ� ୁପାତ� ZUX0956060

'ୀ /10181 59 195 889ସଚଳା ପାତ� )ା ନବୀନ ଚ��  ପାତ� ZUX0956045

'ୀ /10182 31 195 890ସସ9ିତା ପାତ� ପି ନବୀନ ଚ��  ପାତ� ZUX0956052

ପ ୁ /10183 66 195 891ପ�ଭାକର ପ�ଧାନ ପି ଅନ& ଚରଣ ପ�ଧାନ LSL1426626

'ୀ /10184 60 195 892ପ�ଣତି ପ�ଧାନ )ା ପ�ଭାକର ପ�ଧାନ LSL1426550

ପ ୁ /10185 30 195 893ସେ&ାଷ େରଡି ପି ଏ.କ� ି3ା େରଡି ZUX0640136

ପ ୁ /10186 38 195 894ଶଭୁକା& ସାମଲ ପି େଦବପ�ସାଦ ସାମଲ ZUX0640110

'ୀ /10187 55 195 895କନକଲତା ସଂଗବ. ୀ )ା ହରି ସଂଗବ. ୀ ZUX0885079

'ୀ /11188 42 195 896ଏ ଗ�ା ଭବାନୀ )ା ଏ ଦିଲିପ କମୁାର ZUX1139609

'ୀ /11189 82 195 897ବଟି ମିଶ� )ା େଗାବି� ମିଶ� ZUX0955849

ପ ୁ /11190 56 195 898ର>ନ ମିଶ� ପି ଯଦୁନାଥ ମିଶ� LSL1400712

ପ ୁ /11191 50 195 899ଡhର ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ� ପି େଗାବି� ମିଶ� ZUX0955831

ପ ୁ /11192 47 195 900ପ�ତାପ କମୁାର ମିଶ� ପି େଗାବି� ମିଶ� ZUX0955773

ପ ୁ /11193 46 195 901ପ�କାଶ କମୁାର ମିଶ� ପି େଗାବି� ମିଶ� ZUX0955781

'ୀ /11194 35 195 902ସେ&ାଷିନୀ ପ<ା )ା ପ�କାଶ କମୁାର ମିଶ� ZUX0955799

'ୀ /11195 36 195 903ସବିତା କମୁାରୀ ପାଣିଗ�ାହି )ା ପ�ତାପ କମୁାର ମିଶ� ZUX0955765

'ୀ /11196 45 195 904ଶ�ୀମତୀ କାମା8ୀ ଷଡ�ୀ )ା ଡhର ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ� ZUX0955757

ପ ୁ /11197 73 195 905କିେଶାର ଚ��  ତ�ିପାଠୀ ପି ଂ iିତୀ କୃ3 ତ�ିପାଠୀ ZUX0313486

'ୀ /11198 62 195 906ବାସ&ି ତ�ିପାଠୀ )ା କିେସାର ଚ��  ତ�ିପାଠୀ ZUX0313494

ପ ୁ /11199 48 195 907ଦୁଗ/ ଚରଣ ତ�ିପାଠୀ ପି କିେସାର ଚ��  ତ�ିପାଠୀ ZUX0313502

ପ ୁ /11200 45 195 908ବାଲାଜୀ ପ�ସାଦ ତ�ିପାଠୀ ପି କିେସାର ଚ��  ତ�ିପାଠୀ ZUX0313510

'ୀ /11201 43 195 909ସଶ9 ିତା ତ�ିପାଠୀ )ା ଦୁଗ/ ଚରଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0313528

ପ ୁ /11202 60 195 910ଲାଲେମାହନ ତ�ୀପାଠୀ ପି ଦୁତିକୃ3 ତ�ୀପାଠୀ OR/12/089/252227

'ୀ /11203 59 195 911ସବିତା ତ�ୀପାଠୀ )ା ଲାଲ େମାହନ ତ�ୀପାଠୀ OR/12/089/252228

'ୀ /11204 29 195 912ବଷ/ ତ�ିପାଠୀ )ା ଲାଲେମାହନ ତ�ୀପାଠୀ ZUX0669358

'ୀ /11205 28 195 913େମଘା ତ�ୀପାଠୀ )ା ଲାଲେମାହନ ତ�ୀପାଠୀ ZUX0669341

'ୀ /12206 68 195 914େଜ.ଲ89ୀ କା&ା )ା େଜ.ସତ�ନାରାୟଣ LSL1425008

ପ ୁ /12207 52 195 915େଜ.ଶ�ୀନିବାସ ପି େଜ.ସତ�ନାରାୟଣ LSL1425107

ପ ୁ /12208 49 195 916େଜ. ରେମଶ ପି େଜ. ସତ�ନାରାୟଣ LSL1397579

ପ ୁ /13209 69 195 917ନିରାକାର ଦାସ ପି ରାଜିବ େଲାଚନ ପVନାୟକ LSL1426485

ପ ୁ /13210 63 195 918କାଳୀ ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି jଯାମ ସ�ୁର ମିଶ� ZUX1354927

'ୀ /13211 57 195 919ଗୀତା>ଳି ମିଶ� )ା କାଳୀ ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX1354935

ପ ୁ /13212 36 195 920ରବିନାରାୟଣ ମିଶ� ପି କାଳୀ ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX1354943

ପ ୁ /13213 35 195 921ଜଗନ, ାଥ ମିଶ� ପି କାଳୀ ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX1354968

ପ ୁ /13214 49 195 922ବି ଶ�ୀନିବାସ ପାତ� - ବି ଶ1ର ପାତ� ZUX1121060

'ୀ /13215 53 195 923ସେବ. _ରୀ ପVନାୟକ )ା ଶରତ ପVନାୟକ ZUX0459925

'ୀ /13216 29 195 924ସରିତା ପVନାୟକ ପି ଶରତ ପVନାୟକ ZUX0460642

'ୀ /13217 47 195 925ବିଜୟ ଲ89ୀ ପVନାୟକ )ା ନିରାକାର ଦାସ ପVନାୟକ LSL1426477

'ୀ /13218 43 195 926ନମିତା ସାହୁ )ା ସୟୁ. ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1354919

'ୀ /13219 77 195 927ସମୁତୀ ତ�ିପାଠୀ )ା ହାଡୁ ବEୁ ତ�ିପାଠୀ ZUX1354976

ପ ୁ /13220 46 195 928ସନିୁଲ ତ�ିପାଠୀ ପି ଭାWର ତ�ିପାଠୀ ZUX0955724

'ୀ /13221 28 195 929ଅ�.ନା ତ�ୀପାଠୀ ପି ଅଭିମନ� ୁତ�ୀପାଠୀ ZUX1354950

'ୀ /14222 53 195 930ସପୁ�ଭା େହାତା )ା ବିରQ ିନାରାୟଣ େହାତା ZUX0885061

ପ ୁ /14223 63 195 931ଅେଶାକ କମୁାର ପାଳ ପି ନୃସିଂହ ପାଳ MGH1894039

'ୀ /14224 60 195 932ଉମାରାଣୀ ପାଳ )ା ଅେଶାକ କମୁାର ପାଳ LSL1471408

ପ ୁ /14225 24 195 933ଶବିାସିଷ ପାଳ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାଳ ZUX0885111

'ୀ /14226 32 195 934ମଧସୁ9 ିତା ରାଉଳ )ା ଲ89ୀ କା& ରାଉଳ ZUX1274547

'ୀ /14227 32 195 935ମଧସୁ9 ିତା ରାଉଳ )ା ଲ89ୀ ରାଉଳ ZUX1313493

ପ ୁ /14228 43 195 936ବିକ� ା& ଷଢ�ୀ ପି ଜଗନ, ାଥ ଷଢ�ୀ LSL1426527

'ୀ /14229 52 195 937କିରଣ )ାଇଂ )ା ଚ�� େମାହନ )ାଇଂ ZUX0370023

ପ ୁ /14230 33 195 938ଆଷିଶ େମାହନ )ାଇଁ ପି ଚ�� େମାହନ )ାଇଁ ZUX0370031

ପ ୁ /15231 55 195 939ପଦ9 ନ େବେହରା ପି ଶ�ାମ ସ�ୁର େବେହରା LSL1397355

ପ ୁ /15232 39 195 940ସଶୁା& କମୁାର େବେହରା ପି ଲ89ୀଧର େବେହରା ZUX0690834

'ୀ /15233 33 195 941ସା>ଳୁା େବେହରା )ା ସଶୁା& କମୁାର େବେହରା ZUX0690842

ପ ୁ /15234 25 195 942ପ�ଶା& େବେହରା ପି ପଦ9 ନ େବେହରା ZUX0781120

ପ ୁ /15235 25 195 943ବି_ର>ନ ଦଳାଇ ପି େବକୖCୁ ଦଳାଇ ZUX0780478

'ୀ /15236 53 195 944ମିନତି ବାଳା ମହା&ି )ା ତ�ିନାଥ ପVନାୟକ ZUX0640300

4 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ/ଚନ ଅଧିକାରୀ1 )ା8ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /15237 46 195 945ଜୟଶ�ୀ ପVନାୟକ )ା ଜଗନ, ାଥ ପVନାୟକ ZUX0690867

ପ ୁ /15238 35 195 946ଜଗନ, ାଥ ପVନାୟକ ପି ନୀଳକC ପVନାୟକ ZUX0690859

ପ ୁ /15239 59 195 947ତ�ିନାଥ ପVନାୟକ ପି ନୀଳକC ପVନାୟକ ZUX0640292

ପ ୁ /15240 34 195 948ସାଗର ପVନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ପVନାୟକ ZUX0640326

ପ ୁ /15241 30 195 949ସମିର ପVନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ପVନାୟକ ZUX0640318

ପ ୁ /15242 19 195 950ରାେଜଶ କମୁାର ସତୁାର ପି ହୃଷିେକଶ ସତୁାର ZUX1350768

'ୀ /16243 46 195 951େପରିଚେରଲା ଲ89ୀ )ା େପରିଚେରଲା ଶ�ୀନିବାସ ରାଜୁ ZUX1121318

ପ ୁ /16244 24 195 952)ରୁପ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0885178

ପ ୁ /16245 24 195 953େପରିଚେରଲା ରାଜୁ ରେମଷ ପି େପରିଚେରଲା ଶ�ୀନିବାସ ରାଜୁ ZUX1115732

ପ ୁ /16246 61 195 954କାଳିଆ ସାହୁ ପି ତାରିଣୀ ସାହୁ ZUX0868604

ପ ୁ /16247 59 195 955ଲ89ଣ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ବି_ନାଥ ସାହୁ OR/12/089/284784

'ୀ /16248 52 195 956ମଧସୁ9 ିତା ସାହୁ )ା ଲ89ୀ ପ�ସାଦ ସାହୁ OR/12/089/284785

'ୀ /16249 38 195 957ରଶ9 ିତା ସାହୁ ପି କାଳିଆ ସାହୁ ZUX0460253

ପ ୁ /16250 34 195 958ସିମାQଳ ସାହୁ ପି କାଳିଆ ସାହୁ ZUX0691311

ପ ୁ /16251 34 195 959ନୀଳାQଳ ସାହୁ ପି କାଳିଆ ସାହୁ ZUX0460261

'ୀ /16252 31 195 960ରୀତା ସାହୁ )ା ସିମାQଳ ସାହୁ ZUX0691329

ପ ୁ /16253 28 195 961ନିେତj କମୁାର ସାହୁ ପି ଲ89ଣ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0460493

'ୀ /16254 26 195 962ବନିତା ସାହୁ )ା ନିଳାQଳ ସାହୁ ZUX1246073

ପ ୁ /16255 21 195 963ବି3ୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ ମା ରଶ9 ିତା ସାହୁ ZUX1246040

'ୀ /16256 22 195 964େପରିଚେରଲା ଶ�ଭ&ି ପି େପରିଚେରଲା ଶ�ୀନିବାସ ରାଜୁ ZUX1115658

ପ ୁ /16257 49 195 965େପରିଚେରଲା ଶ�ିନିବାସ ରାଜୁ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ରାଜୁ ZUX1115781

ପ ୁ /17258 61 195 966କାଳି ପ�ସାଦ େଚୗଧରିୁ ପି ବିପିନ ଚ��  େଚୗଧରିୁ OR/12/089/278213

ପ ୁ /18259 41 195 967ଅନ& କମୁାର ବଗc.ୀ ପି ହରିଶ1ର ବଗc.ୀ ZUX1330083

'ୀ /18260 49 195 968ସେୁଦ3ା ପଜୂାରୀ )ା ତ�ିନାଥ ପଜୂାରୀ OR/12/089/276557

'ୀ /19261 80 195 969େକ.ଲ89ୀ ନରସମା ଆଚାରୀ )ା େକ.ସତ�ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ OR/12/089/274160

ପ ୁ /19262 61 195 970େକ.େସାେମ_ର ଆଚାରି ପି େକ.ସତ�ନାରାୟଣ ଆଚାରି OR/12/089/274161

'ୀ /19263 54 195 971େକ.ବିଜୟଲ89ୀ ଆଚାରି )ା େକ.େସାେମ_ର ଆଚାରି OR/12/089/274162

'ୀ /19264 59 195 972ତାରା କମୁାରୀ ପାଢ଼ୀ )ା ସେୁଦଶ ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0459305

'ୀ /19265 62 195 973ନିମ.ଳା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କୃ3 ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/270539

ପ ୁ /19266 59 195 974ସେୁଦଶ ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କୃ3 ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/270538

ପ ୁ /19267 26 195 975େସୗରଭ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସେୁଦଶ ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0669333

'ୀ /19268 21 195 976ସଚୁରିତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସେୁଦଶ ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1139633

ପ ୁ /19269 73 195 977ମେହ��  ନାଥ ପVନାୟକ ପି ନାେଗ��  ନାଥ ପVନାୟକ ZUX0885244

'ୀ /19270 65 195 978ବିଜୟ ଲ89ୀ ପVନାୟକ )ା ମେହ��  ନାଥ ପVନାୟକ ZUX0885228

ପ ୁ /19271 39 195 979ରାଜିବ େଲାଚନ ପVନାୟକ ପି ମେହ��  ନାଥ ପVନାୟକ ZUX0885210

'ୀ /19272 36 195 980ନମିତା ପVନାୟକ ପି ମେହ��  ନାଥ ପVନାୟକ ZUX0885236

ପ ୁ /20273 48 195 981ପ�କାଶ ଚ��  ଦାସ ପି େପ�ମା ନ� ଦାସ ZUX0691055

'ୀ /20274 46 195 982ଲୀନା ନ� )ା ପ�କାଶ ଚ��  ଦାସ ZUX0691048

ପ ୁ /20275 42 195 983ତାପସ ନ� ପି ବ� ଜକିେଶାର ନ� LSL1425842

'ୀ /21276 39 195 984େଲଲୖା ବିେଶାଇ )ା ଦୁମ.ନ ବିେଶାଇ LSL1397512

ପ ୁ /21277 76 195 985ତାରିଣୀ ଚ��  ସାହୁ ପି ନିତ�ାନ� ସାହୁ ZUX1223304

'ୀ /21278 67 195 986େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ )ା ତାରିଣୀ ଚ��  ସାହୁ ZUX1223312

'ୀ /21279 41 195 987\ୱେପ,jୱରୀ ସାହୁ )ା େଗାବି� ଚ��  ସାହୁ ZUX1223320

ପ ୁ /21280 22 195 988ବି3ୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ZUX1328814

ପ ୁ /22281 59 195 989ନିମାଈ ଁଚରଣ ମହାପାତ� ପି ମକୁ�ୁ ମହାପାତ� LSL1427020

ପ ୁ /22282 48 195 990ଲ89କିା& ପ<ା ପି ବଲb ଭ ନାରାୟଣ ପ<ା OR/12/089/278190

'ୀ /23283 47 195 991ସନିୁତା େବେହରା ପି ପଦ9 ନ େବେହରା LSL2650935

ପ ୁ /23284 53 195 992ନରସିଂହ ନାୟକ ପି ରାମଚ��  ନାୟକ ZUX1115567

ପ ୁ /24285 36 195 993ଜଗନ, ାଥ ବିେଶାଇ ପି ଗ�ାଧର ବିେଶାଇ ZUX1122712

ପ ୁ /24286 36 195 994େଗୗରୀ ଶ1ର ପାଇକ ପି କରୁଣାକର ପାଇକ ZUX0163626

ପ ୁ /25287 31 195 995ମେନାଜ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ସନୁାଧାର ଦେଳଇ ZUX0691139

'ୀ /25288 21 195 996େଗୗରୀ ପVନାୟକ ପି ସରୁଜ କମୁାର ପVନାୟକ ZUX1307891

ପ ୁ /25289 35 195 997ହରପ�ସାଦ ପ�ଧାନ ପି ପ�ଭାକର ପ�ଧାନ LSL2650976

'ୀ /25290 26 195 998ଅ1ିତା ପ�ଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପ�ଧାନ ZUX0691113

ପ ୁ /25291 26 195 999ସ�ୀପ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0690826

'ୀ /25292 25 195 1000ସମୁନ ପ�ଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପ�ଧାନ ZUX0781013

'ୀ /25293 35 195 1001ପ�kା ପାରମିତା ତ�ିପାଠୀ )ା ପ�ାଣବEୁ ତ�ିପାଠୀ ZUX1161728

ପ ୁ /26294 42 195 1002ସ&ଷ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଉଦୟନାଥ େଗୗଡ LSL2647964

ପ ୁ /26295 32 195 1003େମାନ ର>ନ ପାଇକ ପି କରୁଣାକର ପାଇକ ZUX0292227

ପ ୁ /27296 72 195 1004ସବୁାଷ ଚ��  େବେହରା ପି ପଦ9 ନାଭ େବେହରା ZUX0370122

ପ ୁ /27297 35 195 1005ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି ନିରାକାର େବେହରା LSL2649598

ପ ୁ /28298 45 195 1006ମେହ_ର େବେହରା ପି ସିମାଦ� ି େବେହରା LSL2391514
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'ୀ /28299 43 195 1007ପଣୂ;ମା େବେହରା )ା ମେହ_ର େବେହରା LSL2391506

ପ ୁ /28300 36 195 1008ସ&ଷକମୁାର ଦାସ ପି ପ ୁ̂ .ଚ��  ଦାସ ZUX0163634

ପ ୁ /28301 36 195 1009ତ�ିେଲାଚନ ପାଇକ ପି କରୁଣାକର ପାଇକ LSL2644482

ପ ୁ /29302 33 195 1010େଦବାଶିଷ ତ�ିପାଠୀ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0163642

'ୀ /30303 46 195 1011ଉବ. ଶୀ େବେହରା )ା ଅ1ରୁ ଦେଳଇ ZUX0955864

ପ ୁ /30304 52 195 1012ଅ1ରୁ ଦେଳଇ ପି ଶ�ୀଧର ଦେଳଇ ZUX0956086

ପ ୁ /30305 72 195 1013ସଭୁାଷ ଚ��  ଦାଶ ପି ବି3ୁ ଚରଣ ଦାଶ ZUX0460600

'ୀ /30306 65 195 1014ପ�ମିଳା ଦାଶ )ା ସଭୁାଷ ଚ��  ଦାଶ ZUX0459743

ପ ୁ /30307 53 195 1015ଦୟାନିଧି ଦାଶ ପି ଗଣପତି ଦାଶ ZUX1115849

'ୀ /30308 46 195 1016ମିନତୀ ଦାଶ )ା ଦୟାନିଧି ଦାଶ ZUX1115823

'ୀ /30309 44 195 1017ସସ9ୀତା ଦାଶ )ା ଭବାନୀ ଶ1ର ପତୀ ZUX0459792

ପ ୁ /30310 42 195 1018ଅନୀଲ କମୁାର ଦାଶ ପି ସଭୁାଷ ଚ��  ଦାଶ ZUX0459750

ପ ୁ /30311 40 195 1019ସନିୁଲ କମୁାର ଦାଶ ପି ସଭୁାଷ ଚ��  ଦାଶ ZUX0459776

'ୀ /30312 25 195 1020ନମ�ତା ଦାଶ ପି ଦୟାନିଧି ଦାଶ ZUX1223155

'ୀ /30313 32 195 1021େହୖମବତୀ କର )ା ଅନିଲ କମୁାର ଦାଶ ZUX0459768

ପ ୁ /30314 48 195 1022ଭବାନୀ ଶ1ର ପତୀ ପି ଶ�ୀପତୀ ପତୀ ZUX0459784

ପ ୁ /30315 35 195 1023ମାନସ କମୁାର େରlୀ ପି ଚିନ, ା େରlୀ LSL2643849

ପ ୁ /30316 24 195 1024ରବି��  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0955823

ପ ୁ /30317 67 195 1025ମାଧବନ� ସାହୁ ପି ନିର>ନ ସାହୁ ZUX0640268

ପ ୁ /30318 33 195 1026ଶିବାନ� ସାହୁ ପି ନୀଳକC ସାହୁ ZUX0868588

'ୀ /30319 30 195 1027େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ମାଧବାନ� ସାହୁ ZUX0640250

'ୀ /30320 27 195 1028ବନିତା ସାହୁ ପି )ଗ.ତ ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0955815

'ୀ /30321 25 195 1029ନ�ିନୀ ସାହୁ )ା ଶିବାନ� ସାହୁ ZUX0868596

'ୀ /31322 32 195 1030ପୀ ବଗ/ଵୀ )ା ବି ଶ1ର ପାତ� ZUX1356385

ପ ୁ /31323 71 195 1031ନାରାୟଣ କର ପି ଜଗନ, ାଥ କର ZUX0292235

'ୀ /31324 57 195 1032ଶା&ିଲତା କର )ା ନାରାୟଣ କର ZUX0210310

ପ ୁ /31325 35 195 1033ସିତାଂଶ ୁକର ପି ନାରାୟଣ କର ZUX0163659

'ୀ /31326 21 195 1034ସମିୁତ� ା ନାୟକ ପି ଯଧିୁmିର ନାୟକ ZUX1223288

'ୀ /31327 84 195 1035େକ. କ� ିଷ, ାେବଣୀ ପାତ� )ା ଆପନା ପାତ� ZUX0775833

ପ ୁ /31328 57 195 1036େକ.ତିରୁପତି ପାତ� ପି ଆପନା ପାତ� ZUX0775841

'ୀ /31329 55 195 1037େକ. ମଜୁଂଳା ପାତ� )ା େକ. ତିରୁପତି ପାତ� ZUX0775858

ପ ୁ /32330 50 195 1038ସହେଦବ ବାଡତ�ା ପି େଗାବି� ବାଡତ�ା ZUX0313593

'ୀ /32331 43 195 1039କନକ ବାଡତ�ା )ା ସହେଦବ ବାଡତ�ା ZUX0313577

ପ ୁ /32332 35 195 1040ସତ�ନାରାୟଣ ବାଡତ�ା ପି ସହେଦବ ବାଡତ�ା ZUX0313585

'ୀ /32333 33 195 1041ସର)ତୀ ବାଡତ�ା ପି ସହେଦବ ବାଡତ�ା ZUX0313569

ପ ୁ /32334 24 195 1042ସଶୁା& ବାଡାତ�ା ପି ସହେଦବ ବାଡାତ�ା ZUX1016591

'ୀ /32335 32 195 1043)ାଗତିକା କର ପି ନାରାୟଣ କର ZUX0163667

'ୀ /33336 30 195 1044େଜ�ାତିମ.ୟୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ନେର��  ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0459834

'ୀ /33337 29 195 1045nନି9 ୟୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ନେର��ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0459842

ପ ୁ /34338 60 195 1046ଚ��େମାହନ )ାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ )ାଇଁ ZUX0370015

'ୀ /34339 30 195 1047ଶ�ାବଣୀ େଶାଭା�ୀ )ାଇଁ ପି ଚ��  େମାହନ )ାଇଁ ZUX0459339

'ୀ /34340 23 195 1048େସାନାଲୀ \ଵାଇଁ ପି ଚ��  େମାହନ \ଵାଇଁ ZUX1161595

'ୀ /35341 53 195 1049ପ�ଭାତି ପାଣିଗ�ାହି ପି ହରିକୃ3 ପାଣିଗ�ାହି ZUX0370288

'ୀ /35342 48 195 1050ମିନତି ପାଣିଗ�ାହି ପି ହରିକୃ3 ପାଣିଗ�ାହି ZUX0370296

'ୀ /36343 64 195 1051ଶଶକିଳା ଦାସ )ା ଉଲାସ ଦାସ OR/12/089/282907

ପ ୁ /36344 44 195 1052ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ପି ଉଲାସ ଦାସ OR/12/089/282910

ପ ୁ /36345 19 195 1053ଅମନ ଅଭିେଷକ ଦାସ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ ZUX1315357

'ୀ /36346 42 195 1054ବି3ୁ ପ�ିୟା ପାତ� )ା ଅରୁଣ କମୁାର ଦାସ LSL2649747

ପ ୁ /36347 43 195 1055ଅଜିତ କମୁାର ପାତ� ପି ନିର>ନ ପାତ� ZUX1245828

'ୀ /36348 21 195 1056ସଚିୁସ9 ିତା ପାତ� ପି ହିମାଂଶ ୁ େଶଖର ପାତ� ZUX1225424

ପ ୁ /37349 68 195 1057କଇଳାସ ଚ��  ମିଶ� ପି ରାେମ_ର ମିଶ� OR/12/089/284012

'ୀ /37350 63 195 1058ପଦ9 ାଳୟା ମିଶ� )ା କଇଳାସ ଚ��  ମିଶ� OR/12/089/284013

ପ ୁ /37351 47 195 1059ସଚିଦାନ� ମିଶ� ପି େକଲୖାସ ଚ��  ମିଶ� OR/12/089/284974

ପ ୁ /37352 40 195 1060ଅଜିତ କମୁାର ମିଶ� ପି େକଳୖାଶଚ��  ମିଶ� LSL1516160

ପ ୁ /37353 36 195 1061ଅମିତ କମୁାର ମିଶ� ପି େକଳୖାସ ଚ��  ମିଶ� LSL2387942

'ୀ /37354 32 195 1062େମାନାଲିସା ପ�ହରାଜ )ା ଅମିତ କମୁାର ମିଶ� ZUX1134071

'ୀ /37355 41 195 1063ସE�ାରାଣୀ ରଥ )ା ସ�ିଦାନ� ମିଶ� ZUX0461442

ପ ୁ /38356 51 195 1064ଶ�ୀଧର ମହାପାତ� ପି ଗେୁ=_ର ମହାପାତ� ZUX0639658

'ୀ /38357 42 195 1065ସସ9ିତା ମହାପାତ� )ା ଶ�ୀଧର ମହାପାତ� ZUX0639666

ପ ୁ /38358 65 195 1066ରେମଶ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0639674

'ୀ /38359 56 195 1067ପ1ଜିନୀ ସାହୁ )ା ରେମଶ ସାହୁ ZUX0639682

'ୀ /38360 24 195 1068ଅ1ିତା ସାହୁ ପି ରେମଶ ସାହୁ ZUX0885327
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ପ ୁ /38361 37 195 1069ସସୁା&ା କମୁାର ସତୁାର ମା ସସୁୀଳା ସତୁାର ZUX1336791

'ୀ /38362 34 195 1070ବିଜୟ ଲ89ୀ ସତୁାର )ା ସେୁରଶ କମୁାର ସତୁାର ZUX1336767

ପ ୁ /38363 26 195 1071ରାେକଶ କମୁାର ସତୁାର ପି ହୃସୀେକଶ ସତୁାର ZUX1356278

ପ ୁ /45364 20 195 1072)`ିକ େଦବତା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଦବତା ZUX1337294

ପ ୁ /45365 25 195 1073ସଭୁ1ର େଦବତା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଦବତା ZUX1356393

ପ ୁ /45366 20 195 1074)`ିକ େଦବତା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଦବତା ZUX1356377

ପ ୁ /45367 47 195 1075କମୁଦୁ କମୁାର ମିଶ� ପି ନରସିଂହ ମିଶ� ZUX1360619

'ୀ /52368 24 195 1076ସନାଲି ପାତ� ପି ଲ89ୀକା& ପାତ� ZUX1245745

ପ ୁ /53369 26 195 1077ଏ ଶିଵା କମୁାର ପି ଏ ସoଯ ନାରାୟଣ ରାଜୁ ZUX1356344

ପ ୁ /53370 63 195 1078ଏ ସଭୁ ଲ89ୀ ପି ଏ ସoଯ ନାରାୟଣ ରାଜୁ ZUX1337245

'ୀ /53371 62 195 1079ଏ ସଭୁ ଲ89ୀ )ା ଏ ସoଯ ନାରାୟଣ ରାଜୁ ZUX1356369

'ୀ /53372 28 195 1080ଏ େମୗନିକା )ା ଏ ପ�କାସ ରାଜୁ ZUX1356336

'ୀ /53373 28 195 1081ଏ େମୗନିକା )ା ଏ ପ�କାଶ ରାଜୁ ZUX1340504

ପ ୁ /53374 42 195 1082ସେ&ାଷ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ପି ଶିମାQଳ ପାଢ଼ୀ ZUX1246008

'ୀ /53375 29 195 1083ସିଲା ରାଣି ପାଢ଼ୀ )ା ସେ&ାଷ ପାଢ଼ୀ ZUX1246024

ପ ୁ /53376 63 195 1084ଏ ସoଯ ନାରାୟଣ ରାଜୁ ପି ଏ ନାରାୟଣ ରାଜୁ ZUX1356351

ପ ୁ /53377 39 195 1085ଏ ପ�କାଶ ରାଜୁ ପି ଏ ସoଯ ନାରାୟଣ ରାଜୁ ZUX1336833

ପ ୁ /53378 39 195 1086ଏ ପ�କାଶ ରାଜୁ ପି ଏ ସoଯନାରାୟଣ ରାଜୁ ZUX1356328

'ୀ /63379 25 195 1087ନିରଜା ପାଣିଗ�ାହି ପି ସନିୁଲ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1245950

ପ ୁ /65380 20 195 1088ସ>ିବ ମହାପାତ� ପି ସ�ିପ ମହାପାତ� ZUX1245976

ପ ୁ /72381 49 195 1089ଜିେତ��  କମୁାର ମିଶ� ପି ଭୀମ ମାଧବ ମିଶ� ZUX0528455

'ୀ /85382 30 195 1090ରି1ି ରାୟ )ା ସବୁ� ତ ରାୟ ZUX1245851

'ୀ /85383 26 195 1091ସଭୁଶ�ି ରାୟ )ା େଦବବ� ତ ରାୟ ZUX1245877

ପ ୁ /87384 23 195 1092ତପନ େଶଖର ବାରିକ ପି ବୁଦ� ା ବାରିକ ZUX1017003

'ୀ /93385 68 195 1093ବିନା କମୁାରି ଦାସ )ା ହୃଷିେକଶ ଦାସ ZUX1245927

ପ ୁ /96386 69 195 1094ହୃଷିେକଶ ଦାସ ପି ଉଦୟ ଦାସ ZUX1245901

ପ ୁ /98387 23 195 1095ଆଦିମଲୁମ ଭିଷାଲ କାତ;କ ପି ଆଦିମଲୁମ ଦୀଲିପ କମୁାର ZUX1017334

'ୀ /99388 30 195 1096ରିନୁଲତା ବି_ାଳ )ା ପ�ଦୀ= ଗଡନାୟକ ZUX0885145

ପ ୁ /99389 40 195 1097ପ�ଦି= ଗଡନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ଗଡନାୟକ ZUX0775791

ପ ୁ /99390 36 195 1098ଶିବ ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ପି 8ିରଦ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0777557

ପ ୁ /99391 30 195 1099ପ�ିୟବ� ତ ତ�ିପାଠୀ ପି ପ�ାଣବEୁ ତ�ିପାଠୀ ZUX0775734

ପ ୁ /Q F-19/1392 20 195 1100jଯାମ ସ�ୁର ସାହୁ ପି ଲl ୂକିେଶାର ସାହୁ ସାହୁ ZUX1278993

'ୀ /195393 39 195 1101ସମ;mା ପାତ� )ା ବାେଲ_ର ପାତ� ZUX1246289

'ୀ /383394 43 195 1102ନମିତା ସାହୁ )ା ସଯୁ�. ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1246099

ପ ୁ /793395 21 195 1103ହରିେତାଷ ତ�ିପାଠୀ ପି କମଳାକୃ3 ତ�ିପାଠୀ ZUX1223379

'ୀ /796396 46 195 1104ମିଲନକମୁାରୀ ବାହୁକ )ା ଭାWର ପVନାୟକ OR/12/089/356359

ପ ୁ /885397 65 195 1105େବକୖCୁ ପ�ଧାନ ପି ମକୁ� ପ�ଧାନ ZUX1245703

ପ ୁ /887398 20 195 1106ଶ�ୀକା& େବେହରା ପି ପଦ9 ନ େବେହରା ZUX1315407

'ୀ /957399 25 195 1107ଦି=ୀ ଆଚାଯ�. ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଆଚାଯ�. ZUX1195130

'ୀ /999400 35 195 1108ମେନାରମା ରାଉତ )ା ହରିp��  ମଦୁୁଲି ZUX1042100

ପ ୁ /999401 56 195 1109ସଦାଶବି ଆଚାଯ�. ପି ରଘନୁାଥ ଆଚାଯ�. OR/12/089/269347

'ୀ /999402 53 195 1110ପ�ମିଳା େଦବତା ଆଚାଯ�. )ା ସଦାଶବି ଆଚାଯ�. ZUX0159889

ପ ୁ /999403 49 195 1111ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଆଚାଯ�. ପି କୃ3ଚ��  ଆଚାଯ� OR/12/089/268936

'ୀ /999404 45 195 1112ଉମା ଆଚାଯ�. )ା ବିଭୁତିଭୂଷଣ ଆଚାଯ� OR/12/089/268937

'ୀ /999405 28 195 1113େସୗମ�ା େ_ତା ଆଚାଯ�. ପି ସଦାଶବି ଆଚାଯ�. ZUX0456962

'ୀ /999406 25 195 1114ସ9 ିତା )ରୁପା ଆଚାଯ�. ପି ସଦାଶବି ଆଚାଯ�. ZUX0780593

'ୀ /999407 25 195 1115ଦି=ୀ ଆଚାଯ�. ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଆଚାଯ�. ZUX0955880

'ୀ /999408 29 195 1116େସବିକା ବାରିକ )ା େଗାବି� ବାରିକ ZUX0780692

ପ ୁ /999409 55 195 1117ପ�ଭାକର େବେହରା ପି ଫଲୁଧର େବେହରା ZUX1017409

'ୀ /999410 46 195 1118କaନା େବେହରା )ା ପ�ଭାକର େବେହରା ZUX1017417

'ୀ /999411 44 195 1119ପ�ିୟrୱଦା େବେହରା )ା ର�ନାଥ ମିଶ� ZUX1124304

ପ ୁ /999412 30 195 1120ଆତ9 ାପ�କାଶ େବେହରା - ପ�ିୟrୱଦା େବେହରା ZUX1124445

'ୀ /999413 20 195 1121ଅମୀସା େବେହରା ପି ପ�ଭାକର େବେହରା ZUX1336387

'ୀ /999414 44 195 1122ସନୁୀତା କମୁାରୀ ଭVମୀଶ� ପି ମେହ_ର ଭVମୀଶ� OR/12/089/283071

'ୀ /999415 27 195 1123ତଅେପାଇ ବିେଶାଇ - ଜଗନ, ାଥ ବିେଶାଇ ZUX1124460

ପ ୁ /999416 21 195 1124ସବୁାଷ ବିେଶାଇ ପି ଟ1ଧର ବିେଶାଇ ZUX1119916

ପ ୁ /999417 29 195 1125ଅଜୟ କମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି ରାେଜ��  େଚୗଧରିୁ ZUX0365007

ପ ୁ /999418 63 195 1126ରାେଜ��  େଚୗଧରୁୀ ପି ବି_ନାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/194493

ପ ୁ /999419 35 195 1127ଅମିୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ରାେଜ��  େଚୗଧରୁୀ LSL2411031

ପ ୁ /999420 33 195 1128ଅ8ୟକମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ରାେଜ��  େଚୗଧରୁୀ LSL2411049

ପ ୁ /999421 52 195 1129ଅ1ରୁ ଦେଳଇ ପି ଶ�ିଧର ଦେଳଇ ZUX0777771

ପ ୁ /999422 71 195 1130େପ�ମାନ� ଦାସ ପି ଜଗନ, ାଥ ଦାସ ZUX1121045
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ପ ୁ /999423 30 195 1131େଦବାଶିଷ ଦାସ ପି କାଳି�ୀ ଚରଣ ଦାସ ZUX0780460

'ୀ /999424 42 195 1132ଆଦିମଲୁମ ଗ�ାଭୱାନୀ )ା ଆଦିମଲୁମ ଦିଲିପ କମୁାର ZUX1017326

'ୀ /999425 29 195 1133ଚା�ିନୀ େଗୗଡ )ା େଦେବ��  େଗୗଡ ZUX1138171

ପ ୁ /999426 57 195 1134ଭଗବାନ େଜନା ପି ହରିହର େଜନା ZUX0781062

'ୀ /999427 26 195 1135େମାନାଲିସା େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା ZUX0780635

'ୀ /999428 26 195 1136ମନାଲିସା େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା ZUX0777631

ପ ୁ /999429 25 195 1137ବିକାଶ େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା ZUX0780999

ପ ୁ /999430 59 195 1138ପ�େମାଦ ଚ��  ମହାପାତ� ପି ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ� ZUX0775825

'ୀ /999431 50 195 1139ନିବାସିନୀ ମହାପାତ� )ା ଅମର ମିଶ� ZUX0637009

'ୀ /999432 24 195 1140େନହା ମହାପାତ� ପି ନିମାଈଁ ଚରଣ ମହାପାତ� ZUX1122803

ପ ୁ /999433 42 195 1141କୃ3 ଚ��  ମହାରଣା ପି ଭାWର ମହାରଣା ZUX0690875

ପ ୁ /999434 38 195 1142ରବୀ��  ମହାରଣା ପି ଭାWର ମହାରଣା ZUX0690891

'ୀ /999435 37 195 1143ମନjଵିନୀ ମହାରଣା )ା କୃ3 ଚ��  ମହାରଣା ZUX0690883

'ୀ /999436 31 195 1144ପ�ଭାସିନୀ ମହାରଣା )ା ରବୀ��  ମହାରଣା ZUX0690917

ପ ୁ /999437 54 195 1145ଅମର ମିଶ� ପି ଗିରିଧାରି ମିଶ� ZUX0164103

'ୀ /999438 21 195 1146ଅ1ିତା ମିଶ� ପି େହମ& ମିଶ� ZUX1275346

'ୀ /999439 37 195 1147ପାବ. ତୀ ନାୟକ )ା ରବି�� ନାଥ ନାୟକ ZUX0780494

'ୀ /999440 35 195 1148େହମଲତା ନାୟକ - ଇ��  ନାୟକ ZUX0781161

'ୀ /999441 68 195 1149ସଧୁାଂଶ ୁପାଢୀ )ା ଦିବାକର ପାଢୀ ZUX1017383

ପ ୁ /999442 51 195 1150ର>ିତ ପାଢୀ ପି ଦିବାକର ପାଢୀ OR/12/089/269302

'ୀ /999443 38 195 1151ସପୁ�ଭା ପାଢି ପି ପ�ଫଲୁb  ପାଢି ZUX0457325

'ୀ /999444 40 195 1152ମିନତୀ ପାଢୀ )ା ବିଜୟ ଲ89ଣ ସାହୁ ZUX0824300

'ୀ /999445 60 195 1153ଶଶୀମଣି ପାଳ )ା କାଳୀ ଚରଣ ପାଳ OR/12/089/158616

ପ ୁ /999446 55 195 1154ଅେଶାକ କମୁାର ପାଳ ପି ନରସିଂହ ପାଳ ZUX0885020

ପ ୁ /999447 46 195 1155ପେରଶ ପାଳ ପି କାଳିଚରଣ ପାଳ ZUX0460915

'ୀ /999448 37 195 1156ରଶ9 ିତା ପ<ା )ା ଶ�ୀହରି ପ<ା ZUX1017359

ପ ୁ /999449 66 195 1157ତ�ୀନାଥ ପାତ� ପି ମିନା ପାତ� ZUX0781070

'ୀ /999450 36 195 1158ସାଗରିକା ପାତ� )ା ର>ିତ ପାଢୀ ZUX1017391

'ୀ /999451 61 195 1159ଶା&ି କମୁାରୀ ପାତ� )ା ତ�ିନାଥ ପାତ� ZUX0780361

ପ ୁ /999452 44 195 1160ସେ&ାଷ କମୁାର ପାତ� ପି ତ� ୀନାଥ ପାତ� ZUX0780353

ପ ୁ /999453 39 195 1161ଅଜୟ ପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� ZUX0780445

'ୀ /999454 38 195 1162ତପ_ିନୀ ପାତ� )ା ଅଜିତ କମୁାର ପାତ� ZUX1245810

'ୀ /999455 37 195 1163ଟପ\ଵିନୀ ପାତ� ପି ର>ିତ ପଟନାଇକ ZUX1157262

'ୀ /999456 32 195 1164େମାନାଲିଶା ପାତ� ପି ତ� ୀନାଥ ପାତ� ZUX0780452

'ୀ /999457 31 195 1165ସାଗରିକା ପାତ� - ତ�ିନାଥ ପାତ� ZUX0780411

ପ ୁ /999458 25 195 1166ସମୀର ପVନାୟକ ପି ସରତ ଚ��  ପVନାୟକ ZUX0780783

'ୀ /999459 53 195 1167ସମିୁତ� ା ପ�ଧାନ - ମାହାଲା ପ�ଧାନ ZUX0781047

ପ ୁ /999460 52 195 1168.ସଧିୁର କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଗେଣ)ର ପ�ଧାନ ZUX0777417

ପ ୁ /999461 49 195 1169ବିେନାଦ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପ�ଧାନ ZUX0780627

ପ ୁ /999462 40 195 1170ଦିଲିପ ପ�ଧାନ ପି େବକୖCୁ ପ�ଧାନ LSL1515873

'ୀ /999463 37 195 1171ରଶ9ୀତା ପ�ଧାନ )ା ବିେବାଦ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0780684

'ୀ /999464 37 195 1172ଏ େରଖା - ବି ଶନୁୃେବସ ଟାକ� ୀ ZUX1126259

ପ ୁ /999465 57 195 1173େହମ ଚରଣ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ ZUX0885319

ପ ୁ /999466 50 195 1174େଗାବି� ଚ��  ସାହୁ ପି ତାରିଣୀ ଚ��  ସାହୁ ZUX1223296

ପ ୁ /999467 44 195 1175ବିଜୟଲ89ଣ ସାହୁ ପି ସଦାନ� ସାହୁ OR/12/089/284269

'ୀ /999468 43 195 1176ବି. ଭବାନୀ ସାହୁ )ା େହମଚରଣ ସାହୁ ZUX0885335

'ୀ /999469 24 195 1177ଚ�ନୀ ସାହୁ ପି େହମ ଚରଣ ସାହୁ ZUX0885343

ପ ୁ /999470 22 195 1178ସମୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର��  କମୁାର ସାହୁ ZUX1213727

ପ ୁ /999471 50 195 1179ଶ1ର ପ�ସାଦ ସାମ& ପି ବ� ଜକିେଶାର ସାମ& ZUX0780858

'ୀ /999472 43 195 1180ବିଜୟ ଲ89ୀ ସାମ& )ା ଶ1ର ପ�ସାଦ ସାମ& ZUX0780668

'ୀ /999473 21 195 1181କୃ3ା ସାମ&ରାୟ )ା ଅ_ିନୀ କମୁାର ସାମ&ରାୟ ZUX1245752

ପ ୁ /999474 67 195 1182ହଋ ସ�ବି ପି ସନ�ାସି ସ�ବି ZUX0868570

'ୀ /999475 55 195 1183କନକଲତା ସ�ବି )ା ହଋ ସ�ବି ZUX0868562

'ୀ /999476 27 195 1184ଡି ଶାରଦା ପି ଡି. ସଧୁାନିଧୀ ZUX1017367

ପ ୁ /999477 35 195 1185ସୟୁ.କା& ସବୁୁ-ି ପି କାଶିନାଥ ସବୁୁ-ି ZUX0777573

'ୀ /999478 32 195 1186େରାଜାଲୀନ )ାଇଁ )ା ଦିଲିପ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0126334

'ୀ /999479 24 195 1187ତୃ=ିମୟୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ମେନାଜ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX1017375

'ୀ /1004480 23 195 1188ମନିଷା ସାହୁ ପି ବଚିତ�  ସାହୁ ZUX1245604

ପ ୁ /1108481 19 195 1189ନୟନ ମହାପାତ� ପି ନିମାଈ ଚରଣ ମହାପାତ� ZUX1315316

ପ ୁ /14/10482 55 195 1190ବିରQି ନାରାୟଣ େହାତା ପି ପQାନନ େହାତା ZUX0885053

'ୀ /14/10483 24 195 1191େସୗଜନ�ା େହାତା ପି ବିରQି ନାରାୟଣ େହାତା ZUX0885046

ପ ୁ /4/1010E484 62 195 1192େଭ1ାଟା ରାମନା ଲାେtାଜି ପି ଲାେtାଜି ସଯୂ�.ନାରାୟଣ ZUX1193291
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'ୀ /4/1010E485 51 195 1193ପଦ9 ାବତୀ ଲାେtାଜି )ା ଲାେtାଜି େଭେ1ଟା ରମଣ ZUX1195791

ପ ୁ /263/555486 62 195 1194ସକୁା& କମୁାର ଷଡଂଗୀ ପି ଜଗନ, ାଥ ଷଡଂଗୀ ZUX1297167

ପ ୁ /487 29 195 1195ସିଧାଥ. ରଥ ପି ନୀଲକାଂଥ ରଥ ZUX1090638

'ୀ /0488 21 195 1196ରୂପାଲୀ ପାଢ଼ୀ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ZUX1361054

ପ ୁ /BALIPATA489 22 195 1197ପ�ବୀନ କମୁାର େବେହରା ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ�  େବେହରା ZUX1349976

ପ ୁ /BIKASH NA490 63 195 1198ରାମଚଂଦ�  େବେହରା ପି ପ�ହଲାଦ େବେହରା ZUX1350412

ପ ୁ /BIKASH NA491 45 195 1199ଭାWର େବେହରା ପି ରାମଚଂଦ�  େବେହରା ZUX1350404

'ୀ /BIKASH NA492 39 195 1200ସରିତା କମୁାରୀ େବେହରା )ା ଭାWର େବେହରା ZUX1350438

ପ ୁ /BIKASH NA493 36 195 1201ଟୁନା େବେହରା ପି ରାମଚଂଦ�  େବେହରା ZUX1350040

'ୀ /BIKASH NA494 19 195 1202ସାବାନୀ େବେହରା ପି ଭାWର େବେହରା ZUX1350420

ପ ୁ /non495 34 195 1203ହବିବୁଲb ା େଶକ ପି େଶକ ଆଦମ ZUX1360288

'ୀ /1496 19 195 1204ପାୟଲ େବବଥ/ ପି େସୈଳ��  େବବଥ/ ZUX1351725

'ୀ /1497 64 195 1205ସେରାଜିନି ସାହୁ )ା ଅନ& ସାହୁ OR/12/089/276535

'ୀ /1498 54 195 1206ସବୁାସିନି ସାହୁ )ା ଶେୁର�� ନାଥ ସାହୁ OR/12/089/276538

ପ ୁ /1499 43 195 1207ଜଗନ, ାଥ ସାହୁ ପି ଅନ& ସାହୁ LSL1424571

ପ ୁ /2500 50 195 1208ସଦୁଶ.ନ ମିଶ� ପି ମାଗଣିୁ ମିଶ� LSL1470475

ପ ୁ /2501 49 195 1209େଗୗରା� ଚରଣ ମିଶ� ପି ହରିହର ମିଶ� ZUX0640045

'ୀ /2502 46 195 1210ବୀଣାପାଣି ମିଶ� )ା ସଦୁଶ.ନ ମିଶ� LSL1470483

'ୀ /3503 71 195 1211ଲଳିତା େବବc/ )ା ସେୁରଂଦ� ନାଥ େବବc/ OR/12/089/276526

ପ ୁ /3504 54 195 1212େଶୈଳଂଦ�  େବବc/ ପି ସେୁରଂଦ� ନାଥ େବବc/ OR/12/089/276527

'ୀ /3505 46 195 1213ପଜୂା େବବc/ )ା େଶୈଳ��  େବବc/ LSL1425230

'ୀ /4506 56 195 1214ରମା ବରାଡ )ା ରେମସ ବରାଡ OR/12/089/276504

ପ ୁ /4507 41 195 1215ରବି ବରାଡ ପି ରେମଶ ଚ��  ବରାଡ LSL1400555

'ୀ /05508 35 195 1216ଭାରତୀ ମାଦଳା ପି ପQାନନ ମାଦଳା ZUX0691188

'ୀ /5509 34 195 1217ସାବିତ�ୀ କମୁାରୀ େବେହରା ପି ଧବେଳ_ର େବେହରା ZUX0163402

ପ ୁ /5510 69 195 1218ପQାନନ ମାଦଳା ପି େଲାକନାଥ ମାଦଳା LSL1424696

'ୀ /5511 60 195 1219ଅନୁପମା ମାଦଳା )ା ପQାନନ ମାଦଳା LSL1424704

'ୀ /5512 53 195 1220ଦି=ିରାଣୀ ପାଢି )ା ଆର ଏନ ପାଢି OR/12/089/238204

ପ ୁ /6513 84 195 1221କମୁଦୁଚ��  େଲ1ା ପି ହାଡୁ େଲ1ା OR/12/089/276488

'ୀ /6514 73 195 1222ଜୟ&ି େଲ1ା )ା କମୁଦୁଚ��  େଲ1ା OR/12/089/276489

ପ ୁ /6515 72 195 1223ଦୟାନିଧି େଲ1ା ପି ହାଡୁ େଲ1ା OR/12/089/276492

'ୀ /6516 64 195 1224ମହାଲ89ୀ େଲ1ା )ା ଦୟାନିଧି େଲ1ା OR/12/089/276493

ପ ୁ /6517 45 195 1225ଦୁସ9& କମୁାର େଲ1ା ପି ଦୟାନିଧି େଲ1ା OR/12/089/276495

ପ ୁ /7518 47 195 1226ବିନାୟକ ପଟନାୟକ ପି ଆପାରାଓ ପଟନାୟକ OR/12/089/276485

ପ ୁ /7519 46 195 1227େଗାପନ ପVନାୟକ ପି ଆପାରାଓ ପVନାୟକ LSL1470723

ପ ୁ /8520 77 195 1228େଗାବ-. ନ ନ� ପି ହରୀପ�ସାଦ ନ� OR/12/089/276474

'ୀ /8521 71 195 1229କାQନବାଳା ନ� )ା ପ�ଫଲୁ ନ� OR/12/089/276473

'ୀ /8522 67 195 1230ନଳିନିପ�ଭା ନ� )ା େଗାବ-. ନ ନ� OR/12/089/276475

ପ ୁ /8523 56 195 1231ଅେଶସକମୁାର ନ� ପି ହରୀପ�ସାଦ ନ� OR/12/089/276478

ପ ୁ /8524 52 195 1232ପ�ଦି= କମୁାର ନ� ପି ପ�ଫଲୁକମୁାର ନ� OR/12/089/276479

'ୀ /8525 50 195 1233ଶଶୁଳିା ନ� )ା ଅେଶଷ କମୁାର ନ� OR/12/089/276788

ପ ୁ /8526 46 195 1234ମେହ_ର ନ� ପି ପ�ଫଲୁ ନ� OR/12/089/276789

'ୀ /8527 41 195 1235ସସ9 ିତା ନ� ପି ପ�ଫଲୁb  କମୁାର ନ� LSL1424548

'ୀ /8528 39 195 1236ସେ&ାଷିନୀ ନ� ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ନ� LSL1425677

ପ ୁ /8529 39 195 1237ସତ�ନାରାୟଣ ନ� ପି େଗାବ-. ନ ନ� LSL1448794

'ୀ /8530 36 195 1238ମଧସୁ9 ିତକା ନ� ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ନ� ZUX0459610

ପ ୁ /8531 26 195 1239ଆକାଶ କମୁାର ନ� ପି ଅେଶଷ କମୁାର ନ� ZUX0691345

'ୀ /8532 34 195 1240ଝୁନି ନାୟକ )ା ବୃ�ାବନ ନାୟକ ZUX0459586

'ୀ /8533 49 195 1241ଅରୁଣା ରାଜଗରୁୁ )ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ନ� LSL1448802

ପ ୁ /09534 23 195 1242ସମୁନ େମାହନ ଦାଶ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX1120583

ପ ୁ /9535 54 195 1243ସତ�ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ରାମଚ��  ଦାସ LSL1448810

'ୀ /9536 51 195 1244ଅନିତା ଦାସ )ା ସତ�ନାରାୟଣ ଦାସ LSL1448828

ପ ୁ /9537 25 195 1245େସୗରଭ ମହାପାତ� ପି କିେଶାର କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0884544

ପ ୁ /10538 45 195 1246ସଂଜୟ କମୁାର ଗ&ାୟକ ପି ବାଲ�କୃ3 ଗ&ାୟକ OR/12/089/276947

'ୀ /10539 66 195 1247ଶା&ିଲତା ଗ&ାୟତ )ା ବଲ�କୃ3 ଗ&ାୟତ OR/12/089/276371

'ୀ /11540 43 195 1248ସସ9ିତା ମହାରଣା )ା ସଦୁଶ.ନ ମହାରଣା LSL2638286

ପ ୁ /11541 60 195 1249ପ ୁ̂ . ଚ��  ପVନାୟକ ପି ବଟକୃ3 ପVନାୟକ LSL1424654

ପ ୁ /12542 67 195 1250ଶ�ୀରାମ ମହା&ି ପି ସନ�ାସି ମହା&ି OR/12/089/276464

'ୀ /12543 62 195 1251ନମ.ଦା ମହା&ି ପି ଶ�ୀରାମ ମହା&ି OR/12/089/276465

'ୀ /12544 41 195 1252ସଜୁାତା ମହା&ି ପି ଶ�ୀରାମ ମହା&ି LSL1424746

'ୀ /12545 39 195 1253ସବିତା ମହା&ି ପି ଶ�ୀ ରାମ ମହା&ି LSL1424738

ପ ୁ /13546 28 195 1254ଯଧିୁmିର ରାଉତ ପି ବ� ଜ ରାଉତ ZUX0640102
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ପ ୁ /14547 62 195 1255ଭାWର ରାଉତ ପି ମାଗୀ ରାଉତ OR/12/089/276460

ପ ୁ /15548 32 195 1256ପ�ତାପ କମୁାର େବବc/ ପି ପ�ଶା& କମୁାର େବବc/ ZUX0313288

ପ ୁ /15549 34 195 1257ମରୁଲୀ ଗଲରୀ ପି ନ� ଗଲରୀ ZUX0459594

ପ ୁ /15550 44 195 1258ଦୀପକ କମୁାର ମହା&ି ପି ରାଧାକା& ମହା&ି LSL1471135

'ୀ /15551 41 195 1259ପି ପଦ9 ଜା )ା ପି ଶ�ୀନିଭାସ ଆଚାରୀ ZUX1306133

ପ ୁ /16552 39 195 1260ସୀତାକା& ପ�ଧାନ ପି କାହ, ୁ  ଚରଣ ପ�ଧାନ LSL1448851

ପ ୁ /16553 66 195 1261ପ ୁ̂ .ଚ��  ତ�ିପାଠି ପି େଦବରାଜ ତ�ିପାଠି ZUX0297705

'ୀ /16554 58 195 1262ସଶିୁଳା ତ�ିପାଠି )ା ପ ୁ̂ .ଚ��  ତ�ିପାଠି ZUX0297697

ପ ୁ /16555 39 195 1263jଯାମ ସ�ୁର ତ�ିପାଠୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ପରୂନ ଚଂଦ�  ତ�ିପାଠୀ ତ�ିପାଠୀ ZUX0297689

ପ ୁ /17556 45 195 1264ଉେପ��  ମହାପାତ� ପି ଶଶିଭୂଷଣ ମହାପାତ� ZUX0640359

'ୀ /17557 39 195 1265ପ�ୟଦଶ.ନୀ ମହାପାତ� )ା ଉେପ��  ମହାପାତ� ZUX0640367

ପ ୁ /17558 73 195 1266କାହ, ୁଚରଣ ମହା&ି ପି ଅଭିମନ� ୁମହା&ି OR/12/089/278282

'ୀ /17559 63 195 1267ସବିତାବାଳା ମହା&ି )ା କାହ, ୁଚରଣ ମହା&ି OR/12/089/278283

ପ ୁ /17560 42 195 1268ଇପସିତ ମହା&ି ପି କାହ, ୁ  ଚରଣ ମହା&ି LSL1425313

ପ ୁ /18561 62 195 1269ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୀମେସନ ନାୟକ ZUX0885186

ପ ୁ /18562 24 195 1270େଜତିୖର>ନ ନାୟକ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ ZUX0885194

'ୀ /18563 48 195 1271ଶ�ୀ ଶଧୁା ପVନାୟକ )ା ଦିଲb ୀପ କମୁାର ନାୟକ OR/12/089/245018

ପ ୁ /19564 58 195 1272ରେମଶ ଚ��  ଘu ପି ସଦୁଶ.ନ ଘu OR/12/089/295048

'ୀ /19565 50 195 1273ଲିଲି ଘu )ା ରେମଶ ଚ��  ଘu OR/12/089/295049

ପ ୁ /19566 29 195 1274ଗ=ୁ ପ�ସାଦ ଘu ପି ରେମଶ ଚ��  ଘu ZUX0640342

'ୀ /20567 60 195 1275ସବିତା ପାଢି )ା ଅମୀୟ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1427079

ପ ୁ /20568 65 195 1276ଅମିୟ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅ&ଯ�/ମି ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1397678

ପ ୁ /20569 27 195 1277ଅନୀଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅମୀୟ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0639898

'ୀ /20570 49 195 1278ସସ9ିତା ସାମ&ରାୟ )ା ପ�ତାପ ଚ��  ପ<ା ZUX0458257

ପ ୁ /21571 56 195 1279ବୀେରନ ଲାଲ ପାଢି ପି ଆନ� ଚ�ର୍ ପାଢି LSL1397017

'ୀ /21572 49 195 1280ମ>ରୁାଣୀ ପାଢୀ )ା ବୀେରନ ଲାଲ ପାଢୀ LSL1427061

ପ ୁ /22573 40 195 1281ଧେମ.��  ମିଶ� ପି ରାମଚ��  ମିଶ� LSL1424506

ପ ୁ /22574 40 195 1282ଜିେତ��  ମିଶ� ପି ରାମଚ��  ମିଶ� LSL1425685

'ୀ /22575 30 195 1283ଦି=ୀମ>ରୀେଦବି ମିଶ� )ା ଜିେତ��  ମିଶ� ZUX0639930

ପ ୁ /23576 46 195 1284ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଦୁଃଖିଶ�ାମ ଦାସ LSL2648046

ପ ୁ /23577 78 195 1285ଦୁଃଖିଶ�ାମ ଦାଶ ପି ରାମହରି ଦାଶ LSL2648020

'ୀ /23578 66 195 1286େହମଲତା ଦାଶ )ା ଦୁଃଖିଶ�ାମ ଦାଶ LSL2648038

ପ ୁ /23579 53 195 1287ହୃଶିେକଶ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ OR/12/089/276456

'ୀ /23580 46 195 1288ବିଜୟ ଲ89ୀ ନାୟକ )ା ହୃଷିେକଶ ନାୟକ LSL1424498

ପ ୁ /24581 64 195 1289ଅଜୟ କମୁାର େବଠୖାରୁ ପି ସଯୁ�. ନାରାୟଣ େବଠୖାରୁ LSL1424803

'ୀ /24582 30 195 1290ଅମ�ିତା େବଠୖାରୁ ପି ଅଜୟ େବଠୖାରୁ ZUX0956128

ପ ୁ /25583 62 195 1291ରବି��  ଦାସ ପି ଭବାନି ଦାସ OR/12/089/276462

'ୀ /25584 56 195 1292ରଶ9ି ଦାସ )ା ରବି��  ଦାସ OR/12/089/276463

ପ ୁ /25585 28 195 1293ଫକୀର କମୁାର ଦାସ ପି ରବି��  ଦାସ ZUX0460477

'ୀ /25586 21 195 1294ଅ1ିତା ନ� ପି ଅେଶଷ ନ� ZUX1201490

'ୀ /26587 65 195 1295ଶସିୁଳା ନାୟକ )ା ହରିହର ନାୟକ OR/12/089/276455

ପ ୁ /27588 85 195 1296ଚିc ର>ନ ପାତ� ପି ଚ��  େଶଖର ପାତ� LSL1425594

'ୀ /27589 68 195 1297େଶାଭାମଣୀ ପାତ� )ା ଚିcର>ନ ପାତ� OR/12/089/276983

ପ ୁ /27590 45 195 1298ଅମିତ କମୁାର ପାତ� ପି ଚିcର>ନ ପାତ� OR/12/089/276965

ପ ୁ /27591 39 195 1299ସମିୁତ କମୁାର ପାତ� ପି ଚିcର>ନ ପାତ� OR/12/089/276951

ପ ୁ /28592 58 195 1300ପ�ସା& କମୁାର ଖାଡ�ା ପି ବ� ଜ ବEୁ ଖାଡ�ା OR/12/089/229098

'ୀ /28593 54 195 1301ସବିତା ଖାଡ�ା )ା ପ�ସା& କମୁାର ଖାଡ�ା OR/12/089/229093

ପ ୁ /28594 30 195 1302ଇ�� ଜିତ ଖାଡ�ା ପି ପ�ଶା& ଖାଡ଼�ା ZUX0691006

'ୀ /29595 42 195 1303ବିେନାଦିନି େବେହରା )ା ଗ�ାଧର େବେହରା ZUX0460105

'ୀ /29596 34 195 1304ଉଷାରାଣୀ େବେହରା )ା ବିଘ,ରାଜ େବେହରା ZUX0460113

ପ ୁ /29597 32 195 1305ପଦ9 ନ େବେହରା ପି ହରି ହର େବେହରା ZUX0781179

ପ ୁ /29598 30 195 1306ପ�ଦୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା ZUX0460097

ପ ୁ /30599 46 195 1307ଲେ7ାଦର ସାମ&ରାୟ ପି ଗେଣ_ର ସାମ&ରାୟ OR/12/089/365053

ପ ୁ /30600 43 195 1308ପ�ଦିପ କମୁାର ସାମ&ରାୟ ପି ଗେଣ_ର ସାମ&ରାୟ ZUX0313296

ପ ୁ /31601 66 195 1309ରାମଚ�୍ର ପାଢି ପି ଅw ୁ.ନ ପାଢି OR/13/093/126119

'ୀ /31602 63 195 1310ତର� ବାଳା ପାଢି )ା ରାମଚ��  ପାଢି OR/13/093/126120

ପ ୁ /31603 39 195 1311ମଳୟ କମୁାର ପାଢି ପି ରାମଚ��  ପାଢି LSL1397777

ପ ୁ /31604 30 195 1312ଅମିତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରାମଚ��  ପାଢୀ ZUX0640334

ପ ୁ /32605 39 195 1313ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଧବେଳ_ର େବେହରା LSL1427343

ପ ୁ /32606 33 195 1314ପରୁୁଷcମ େବେହରା ପି ଧବେଳ_ର େବେହରା ZUX0163436

'ୀ /32607 32 195 1315ଲ89ୀ େବେହରା )ା େମାନକ କମୁାର େବେହରା ZUX1245521

ପ ୁ /33608 62 195 1316େସାମନାଥ େବବc/ ପି ରାଧାକୃ3 େବବc/ OR/12/089/276532
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'ୀ /33609 56 195 1317ଭାଗ�ବତି େବବc/ )ା େସାମନାଥ େବବc/ OR/12/089/276533

ପ ୁ /33610 32 195 1318ଆକାଶ େବବc/ ପି େସାମନାଥ େବବc/ ZUX0459891

'ୀ /34611 59 195 1319ସE�ାରାଣି ଦାସ )ା ରବି�� ନାଥ ପ<ା LSL1397629

'ୀ /34612 37 195 1320ସବିତା କମୁାରୀ ଦାସ ପି ରବୀ��  ଦାସ LSL1448869

ପ ୁ /34613 60 195 1321ରବି�� ନାଥ ପ<ା ପି ତ�ିନାଥ ପ<ା LSL1397637

ପ ୁ /34614 52 195 1322ପ�ମଦ କମୁାର ପ<ା ପି ତ�ିନାଥ ପ<ା LSL1425446

ପ ୁ /34615 33 195 1323ସଂଗ�ାମ ସାଗର ପ<ା ପି ରବି�� ନାଥ ପ<ା ZUX0313304

ପ ୁ /35616 59 195 1324ସେୁର�� ନାଥ ସାହୁ ପି ଶ�ାମସ�ୁର ସାହୁ OR/12/089/276537

ପ ୁ /36617 39 195 1325କୃ3 ପରଜା ପି େଗାବି� ପରଜା LSL1448877

ପ ୁ /36618 38 195 1326ମଧ ୁପରଜା ପି ଧନୁ ପରଜା ZUX0691162

'ୀ /36619 42 195 1327ଡମଣୁୀ ପରଜୁଣୀ ପି େଗାବି� ପରଜା LSL1448885

ପ ୁ /37620 37 195 1328ର>ିତ କମୁାର େବେହରା ପି ପ^.ଚ��  ୍େବେହରା LSL2644524

ପ ୁ /37621 32 195 1329ସଜିୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ପ ୂ̂ .ଚ��  େବେହରା ZUX0459396

ପ ୁ /37622 74 195 1330ପଦ9  ଚରଣ ମିଶ� ପି େଭାବନୀ ମିଶ� ZUX0781229

ପ ୁ /38623 36 195 1331ଜଗନ, ାଥ ନାୟକ ପି ହର ନାୟକ LSL2644516

'ୀ /38624 34 195 1332ସନିୁତା ନାୟକ )ା ଜଗନ, ାଥ ନାୟକ ZUX1316017

ପ ୁ /39625 66 195 1333ଦୁଗ/ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ସତ�ବାଦି ଦାଶ OR/12/089/282886

'ୀ /39626 55 195 1334ସସ9ିତା ଦାଶ )ା ଦୁଗ/ପ�ସାଦ ଦାଶ OR/12/089/282887

ପ ୁ /39627 33 195 1335ଯତୀD କମୁାର ଦାଶ ପି ଦୁଗ/ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX0313312

'ୀ /40628 28 195 1336ସ�ୀତା ପାଣି ପି ଦୀନବEୁ ପାଣି ZUX0639831

'ୀ /40629 56 195 1337ସେରାଜିନୀ ସାମ&ରାୟ )ା ଦିନବEୁ ପାଣି ZUX0885301

'ୀ /41630 61 195 1338ଉଷାରାଣୀ ଦାଶ )ା ଶ�ୀନାଥ ମିଶ� OR/12/089/282702

ପ ୁ /41631 68 195 1339ଶ�ୀନାଥ ମିଶ� ପି େଲାକନାଥ ମିଶ� ZUX0313320

ପ ୁ /42632 36 195 1340ଅଂଶମୁାନ ମିଶ� ପି ଶ�ିନାଥ ମିଶ� ZUX0292102

ପ ୁ /42633 35 195 1341ଅମେରଶ ମିଶ� ପି ଶ�ୀନାଥ ମିଶ� ZUX0292110

ପ ୁ /43634 59 195 1342ନିବାସ ଅଗ�ୱାଲ ପି ଦିୱାନ ଚା� ଅଗ�ୱାଲ ZUX0459073

'ୀ /43635 30 195 1343ଆରତି କମୁାରି ଅଗ�ୱାଲ )ା ଆଶିଷ ଅଗ�ୱାଲ ZUX1124429

'ୀ /43636 60 195 1344ଶା&ିଲତା ସମ&ରାୟ )ା ରବିଶ1ର ଷଡ�ି LSL2644367

ପ ୁ /44637 36 195 1345ବଳରାମ ସାହୁ ପି ଅନ& ସାହୁ LSL2643971

ପ ୁ /45638 46 195 1346ରଶ9 ି ର>ନ ମିଶ� ପି ପଦ9  ଚରଣ ମିଶ� ZUX0780643

'ୀ /45639 42 195 1347ମଧସୁ9ୀତା ମିଶ� ପି ପଦ9  ଚରଣ ମିଶ� ZUX0780742

'ୀ /45640 27 195 1348ଅଭିସିକା ଷଡ�ୀ ପି ରବିଶ1ର ଷଡ�ୀ ZUX0653949

ପ ୁ /45641 62 195 1349ରବିଶ1ର ଷଡ�ି ପି କୃcିବାସ ଷଡ�ି OR/12/089/272399

'ୀ /46642 38 195 1350ତ�ୁ =ିମୟ ିେଲ1ା )ା ଦୃଷ9& େଲ1ା LSL2647741

'ୀ /47643 48 195 1351)ାଗତିକା େବେହରା )ା ରେମଶ ଚ��  ଜାଲି ZUX0777458

ପ ୁ /47644 57 195 1352ରେମଶ ଚ��  ଜାଲି ପି ଦ<ପାଣି ଜାଲି ZUX0777466

ପ ୁ /47645 35 195 1353ଶିବପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ନିର>ନ ନାୟକ LSL2644052

ପ ୁ /47646 35 195 1354ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ନିର>ନ ନାୟକ LSL2643997

ପ ୁ /48647 34 195 1355ନେର��  ରାଉତ ପି ଭାWର ରାଉତ ZUX0163485

ପ ୁ /49648 54 195 1356ପ�ତାପ ଚ��  ପ<ା ପି ବି_ନାଥ ପ<ା ZUX0458240

ପ ୁ /49649 33 195 1357ବିଭୁଶ1ର ପ<ା ପି ସିମାQଳ ପ<ା LSL2654788

ପ ୁ /50650 34 195 1358ଅମୀୟ େବଠୖାରୁ ପି ଅଜୟ କମୁାର େବଠୖାରୁ ZUX0348102

'ୀ /50651 30 195 1359ଅମ�ିତା େବଠୖାରୁ ପି ଅଜୟ କମୁାର େବଠୖାରୁ ZUX0348110

'ୀ /50652 36 195 1360ଝିନାରାଣୀ ମିଶ� )ା ଧେମ.��  ମିଶ� ZUX0313668

ପ ୁ /50653 31 195 1361ଅତୁଲ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅମିୟ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0313700

ପ ୁ /50654 30 195 1362ଏସ ପ�କାଶ ରାଓ ମା ଏସ ଲ89ୀ ରାଓ ZUX0313825

'ୀ /50655 45 195 1363ମମତା କମୁାରୀ ସାହୁ )ା ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ ZUX0313833

'ୀ /65656 22 195 1364ଶଭୁଶ�ୀ ପାଳ ପି ସିମାଦ� ୀ ପାଳ ZUX1201367

'ୀ /66657 32 195 1365ସେେ&ାଷୀ ପାତ� )ା ର>ି କମୁାର ପାତ� ZUX1350727

ପ ୁ /66658 41 195 1366ର>ିତ କମୁାର ପାତ� ପି ନିଶ1 ନିର>ନ ପାତ� ZUX1350719

'ୀ /99659 36 195 1367ମୀରାବାଇ ନିଶ1 )ା ଦିଲିପ କମୁାର ନିଶ1 ZUX0777540

ପ ୁ /99660 53 195 1368ଦିଲିପ କମୁାର ନିଶ1 ପି ରାଧାକୃ3 ନିଶ1 ZUX1288307

ପ ୁ /984661 59 195 1369ଦିନବEୁ ପାଣି ପି ବିନାୟକ ପାଣି ZUX0885202

'ୀ /999662 42 195 1370ନମିତା େବେହରା )ା ପ�ଶା& କମୁାର େବେହରା ZUX0780676

'ୀ /999663 26 195 1371ନିରୁପମା ମିଶ� ମା ବୀଣାପାଣି ମିଶ� ZUX0780809

'ୀ /999664 46 195 1372ବିଜୟ ଲ89ୀ ନାୟକ )ା ହୃସିେକଶ ନାୟକ ZUX0777805

ପ ୁ /999665 55 195 1373ଦୁଯ�.ଧନ ପେଲଇ ପି ଜଝା ପେଲଇ ZUX1304963

'ୀ /999666 50 195 1374ସକୁା&ୀ ପେଲଇ )ା ଦୁଯ�.ଧନ ପେଲଇ ZUX1313477

'ୀ /999667 30 195 1375ଭାଗ�ଶ�ୀ ପVନାୟକ )ା େସୗ◌ାମ� ପ�ସନ,  ପVନାୟକ ZUX1319045

ପ ୁ /999668 65 195 1376ପ�େମାଦ କମୁାର ପVନାୟକ ପି ରାମଚ��  ପVନାୟକ ZUX0148858

'ୀ /999669 52 195 1377ଶଭୁଲ89ୀ ପVନାୟକ )ା ପ�େମାଦ କମୁାର ପVନାୟକ ZUX0148866

ପ ୁ /999670 46 195 1378ମରୂଲୀ ମହନ ସାହୁ ପି ବୃ�ାବନ ସାହୁ ZUX1315696

11 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ/ଚନ ଅଧିକାରୀ1 )ା8ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /999671 34 195 1379ସଂଯ*ୁା ସାହୁ )ା ଜଗନ, ାଥ ସାହୁ ZUX0777565

ପ ୁ /1136672 55 195 1380ପ�ଶା& କମୁାର ମିଶ� ପି ମରୁଲିଧର ମିଶ� ZUX1245653

ପ ୁ /1136673 51 195 1381କଳି ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ସାରଦା ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX1245794

'ୀ /1136674 49 195 1382ବବିତା କମୁାରି ମିଶ� )ା କାଳି ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX1273242

'ୀ /1136675 48 195 1383ନିରୁପମା ମିଶ� )ା ପ�ଶା& ମିଶ� ZUX1245679

ପ ୁ /1136676 23 195 1384ବିକାଶ ମିଶ� ପି ପ�ଶା& କମୁାର ମିଶ� ZUX1245646

'ୀ /999(1)677 56 195 1385ଭାରତୀ ଆଚାୟ. )ା ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0784835

'ୀ /999(1)678 22 195 1386ପ�ିୟ1ା ଦାସ )ା ଭବାନୀ ଶ1ର ମହାପାତ� ZUX1332303

'ୀ /999(1)679 24 195 1387ଲିyା େହାତା ମା ରଜନୀ େହାତା ZUX1331297

ପ ୁ /999(1)680 60 195 1388ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଆପନା ମହାପାତ� ZUX0784827

'ୀ /999(1)681 25 195 1389ଶିବାନୀ ମହାପାତ� ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0784819

ପ ୁ /999(1)682 30 195 1390ଭବାନୀ ଶଂକର ମହାପାତ� ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0641787

ପ ୁ /636A/23683 25 195 1391ମାନସ ନାୟକ ପି ହୃଶିେକଷ ନାୟକ ZUX0781211

ପ ୁ /749/2/249684 35 195 1392େସୗrଯା ପ�ସନ, ା ପଟନାୟକ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ପVନାୟକ ZUX0148874

'ୀ /0685 23 195 1393ସେବରା ବାନୁ )ା ସେୟଦା ଅନଵର ଆଲb ୀ ZUX1358555

'ୀ /01686 31 195 1394ବନାନୀ ପVନାୟକ )ା ଶ*ି ପ�ଶାଦ ପVନାୟକ ZUX0691063

ପ ୁ /01687 23 195 1395ମଦନ ଶା&ା ପି ଶ�ାମ ଶା&ା ZUX1084797

'ୀ /2688 48 195 1396ସଂଯ*ୁା ଖାଡ�ା )ା ଅରୁଣ ପVନାୟକ OR/12/089/280430

ପ ୁ /3689 43 195 1397ସତ�ବାଦି ଦାସ ପି ରାମନାଥ ଦାସ OR/12/089/278198

ପ ୁ /4690 65 195 1398କିେଶାର ଚ��  ଷଡ�ି ପି େଲାକନାଥ ଷଡ�ି OR/12/089/278199

ପ ୁ /4691 38 195 1399ଅଜିତକମାର ଷଡ�ି ପି କିଶରଚ��  ଷଡ�ି OR/12/089/278468

'ୀ /5692 43 195 1400ବନଲତା ସାହୁ )ା ପ ୁ̂ .ଚ��  ସାହୁ OR/12/089/278236

ପ ୁ /07693 21 195 1401ଆକାଶଦୀz ଗ&ାୟତ ପି ତୀରିପତୀ ଗ&ାୟତ ZUX1078401

ପ ୁ /7694 43 195 1402ବିଘ,ରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିପିନ ଚ��  େଚୗଧରୁୀ LSL1449099

ପ ୁ /7695 63 195 1403ଲ89ିକା& ମିଶ� ପି ନୃସିଂହ ମିଶ� OR/12/089/278149

'ୀ /7696 52 195 1404େରଣବୁାଳା ମିଶ� )ା ଲ89ିକା& ମିଶ� OR/12/089/278150

ପ ୁ /8697 72 195 1405ପQାନନ ମିଶ� ପି େଗାବି� ମିଶ� OR/12/089/304815

ପ ୁ /8698 42 195 1406େହମ& ମିଶ� ପି ପQାନନ ମିଶ� OR/12/089/278276

ପ ୁ /8699 38 195 1407ପ�ସା& ମିଶ� ପି ପQାନନ ମିଶ� OR/12/089/278278

ପ ୁ /8700 28 195 1408ଅମିତ କମୁାର ମିଶ� ପି ଲ89ୀନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0639781

ପ ୁ /9701 82 195 1409ଭାWର ସାବତ ପି ନଟବର ସାବତ OR/12/089/278288

'ୀ /9702 63 195 1410ଶକ&ୁଳା ସାବତ )ା ଭାWର ସାବତ OR/12/089/278289

'ୀ /9703 49 195 1411ଗୀତା>ଳି ସାବତ ପି ଭାWର ସାବତ OR/12/089/278523

ପ ୁ /10704 47 195 1412ଶଶିଭୂଷଣ ଦାଶ ପି ଗେଣ_ର ଦାଶ ZUX0163535

'ୀ /10705 24 195 1413ସେୁନନା ଦାଶ ପି ଶଶି ଭୂଷଣ ଦାଶ ZUX0956003

'ୀ /11706 48 195 1414ଗୀତା ଦାଶ )ା ଶଶିଭୂଷଣ ଦାଶ ZUX0163543

ପ ୁ /12707 34 195 1415ଅରୁଣ କମୁାର ମଲb ିକ ପି ସଦୁାମଚ��  ମଲb ିକ ZUX0758425

'ୀ /12708 48 195 1416ସର\ଵତୀ େରଡି )ା ଚିନ, ା େରଡି OR/12/089/278273

ପ ୁ /13709 56 195 1417ସତ�ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠି ପି ହାଡିବEୁ ତ�ିପାଠି OR/12/089/278254

'ୀ /13710 55 195 1418େରଣକୁା ତ�ିପାଠି )ା ସତ�ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠି OR/12/089/278255

ପ ୁ /14711 62 195 1419ଯଧିୁ(ିର ରାଉଳ ପି ଭୀମ ରାଉଳ ZUX0459461

'ୀ /14712 60 195 1420ଭାଗ�ବତି ରାଉଳ )ା ଶବୁାସଚ��  ରାଉଳ OR/12/089/278226

ପ ୁ /14713 58 195 1421ସେୁରଶ ଚ��  ରାଉଳ ପି ନୃସିଂହ ରାଉଳ LSL1514652

'ୀ /14714 50 195 1422ସକୁା&ି ରାଉଳ )ା ଯଧିୁ(ିର ରାଉଳ ZUX0459479

'ୀ /14715 49 195 1423ମମତା ରାଉଳ ପି ସେୁରଶ ରାଉଳ LSL1471382

ପ ୁ /14716 43 195 1424ପ�ସା& ରାଉଳ ପି ସବୁାସ ଚ��  ରାଉଳ ZUX0313346

ପ ୁ /14717 38 195 1425ଲ89ୀ କା& ରାଉଳ ପି ସବୁାସ ଚ��  ରାଉଳ OR/12/089/278227

ପ ୁ /14718 31 195 1426ସେ&ାଷ କମୁାର ରାଉଳ ପି ଯଧିୁ(ିର ରାଉଳ ZUX0459487

ପ ୁ /14719 28 195 1427ଶ�ୀକା& କମୁାର ରାଉଳ ପି ଯଧିୁ(ିର ରାଉଳ ZUX0459495

'ୀ /14720 27 195 1428ବସମିୁତା ରାଉଳ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ରାଉତ ZUX0640052

'ୀ /15721 48 195 1429େଜ�ା{,ାରାଣି େଚୗଧରିୁ ପି ବିପିନିଚ��  େଚୗଧରିୁ OR/12/089/278222

'ୀ /15722 40 195 1430ନଳିନି େଚୗଧରିୁ ପି ବିପିନିଚ��  େଚୗଧରିୁ OR/12/089/278224

ପ ୁ /15723 38 195 1431ନ�କିଶର େଚୗଧରିୁ ପି ବିପିନିଚ��  େଚୗଧରିୁ OR/12/089/278495

ପ ୁ /16724 43 195 1432ସମୀର କମୁାର ତ�ିପାଠି ପି କିେଶାର ଚ��  ତ�ିପାଠି LSL1449198

'ୀ /16725 40 195 1433ଲ89ୀ ତ�ିପାଠି )ା ସମୀର ତ�ିପାଠି LSL1449172

ପ ୁ /17726 60 195 1434ଲ89ୀଧର େବେହରା ପି କୃ3ଚ��  େବେହରା OR/12/089/278518

'ୀ /17727 55 195 1435ସଷୁମା େବେହରା )ା ଲ89ୀଧର େବେହରା OR/12/089/278498

ପ ୁ /17728 33 195 1436ପ�ଶା& କମୁାର େବେହରା ପି ଲ89ୀଧର େବେହରା ZUX0459438

ପ ୁ /17729 64 195 1437ରାଜିବ େଚୗଧରୁୀ ପି ଭିକାରି େଚୗଧରୁୀ ZUX1139690

'ୀ /17730 56 195 1438ସକୁା&ି େଚୗଧରୁୀ )ା ରାଜିବ େଚୗଧରୁୀ ZUX1139740

ପ ୁ /18731 59 195 1439ନିରାକାର େବେହରା ପି େଗୗରା� େବେହରା OR/12/089/278296

'ୀ /18732 38 195 1440ମନ)ିନୀ େବେହରା ପି ନିରାକାର େବେହରା LSL2709061

12 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ/ଚନ ଅଧିକାରୀ1 )ା8ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /18733 56 195 1441ସେରାଜିନୀ ପ<ା ପି େଗାପୀନାଥ ପ<ା OR/12/089/278496

'ୀ /18734 54 195 1442ପ�ସନ,  ପ<ା )ା ନିରାକାର େବେହରା OR/12/089/278297

'ୀ /18735 46 195 1443ସବୁାସିନୀ ପ<ା ପି େଗାପିନାଥ ପ<ା OR/12/089/278543

ପ ୁ /18736 44 195 1444ଶିବପ�ସାଦ ପ<ା ପି େଗାପୀନାଥ ପ<ା OR/12/089/278482

'ୀ /18737 42 195 1445ବିଜୟଲ89ୀ ପ<ା ପି େଗାପୀନାଥ ପ<ା OR/12/089/278497

ପ ୁ /19738 50 195 1446କରୁଣାକର ପାଇକ ପି ରତ, ାକର ପାଇକ OR/12/089/278290

'ୀ /19739 47 195 1447କାQନ ପାଇକ )ା କରୁଣାକର ପାଇକ OR/12/089/278291

'ୀ /20740 76 195 1448େସବତିଲତା ତ�ିପାଠି )ା ବ� ଜକିେଶାର ନ� OR/12/089/268129

'ୀ /21741 65 195 1449ଚQଳା ସାମଲ )ା ଫକିର ମହନ ସାମଲ OR/12/089/278164

ପ ୁ /22742 68 195 1450ପ�ଭାକର ଗଡନାୟକ ପି ଯଦୁନାଥ ଗଡନାୟକ ZUX0775783

ପ ୁ /22743 56 195 1451ପ�ଦୀପ କମୁାର ଖମାରି ପି କାଲାଚା� ଖମାରି ZUX0313361

'ୀ /22744 46 195 1452ସଜୁାତା ଖମାରି )ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ଖମାରି ZUX0313379

'ୀ /22745 26 195 1453ବି_ ବ�ିନୀ ଆ`ା ଖମାରୀ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଖମାରୀ ZUX0955989

ପ ୁ /22746 51 195 1454ମନ9 ଥ ଚ��  ପାଢୀ ପି ନରସିଂହ ପାଢୀ ZUX0313387

'ୀ /22747 68 195 1455କମୁଦିୁନି ପ<ା )ା ବଲଭ ନାରାୟଣ ପ<ା ZUX0775882

ପ ୁ /22748 42 195 1456େଗାପାଳକୃ3 ପ<ା ପି ବଲb ଭନାରାୟଣ ପ<ା OR/12/089/278191

ପ ୁ /22749 41 195 1457ରମାକା& ପ<ା ପି ବଲb ଭ ନାରାୟଣ ପ<ା LSL1425016

'ୀ /22750 38 195 1458କାQନ ପ<ା ପି ବଲb ଭ ନାରାୟଣ ପ<ା OR/12/089/278512

'ୀ /22751 62 195 1459ପ�ଭାତି ପ�ଧାନ )ା ପ�ଭାକର େଗାଡନାୟକ ZUX0775874

ପ ୁ /23752 57 195 1460ଡ7ରୁ ଧର ପାତ� ପି ରାଧାକୃ3 ପାତ� OR/12/089/278317

'ୀ /23753 52 195 1461ପ1ଜିନି ପାତ� )ା ଡ7ରୁଧର ପାତ� OR/12/089/278318

'ୀ /23754 30 195 1462େମାନାଲିସା ପାତ� ପି ଡ7ରୁ ଧର ପାତ� ZUX0370064

ପ ୁ /23755 65 195 1463ସେୁରଶ ଚ��  ତ�ିପାଠୀ ପି କପିଳ ତ�ିପାଠୀ ZUX0459701

'ୀ /23756 59 195 1464ରାେଜ_ରୀ ତ�ିପାଠୀ )ା ସେୁରଶ ଚ��  ତ�ିପାଠୀ ZUX0460584

ପ ୁ /23757 35 195 1465ଅଜିo କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ସେୁରଶ ଚ��  ତ�ିପାଠୀ ZUX0459719

'ୀ /23758 31 195 1466ଅ�.ନା କମୁାରୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ସେୁରଶ ଚ��  ତ�ିପାଠୀ ZUX0459727

ପ ୁ /24759 45 195 1467ମିନେକତନ ବିେଶାଇ ପି ଧନପତି ବିେଶାଇ ZUX0313403

'ୀ /24760 40 195 1468େଗାଲାପୀ ବିେଶାଇ )ା ମିନେକତନ ବିେଶାଇ ZUX0313411

ପ ୁ /24761 38 195 1469ଦୁମ/ନ ବିେଶାଇ ପି ଧନପତି ବିେଶାଇ OR/12/089/278348

ପ ୁ /24762 29 195 1470ଯବୁରାଜ ବିେଷାଇ ପି ଟ1ଧର ବିେଷାଇ ZUX0460519

ପ ୁ /25763 52 195 1471ପ�େବାଧ ଚ��  ବି_ାଳ ପି ମଧସୁଦୁନ ବି_ାଳ ZUX0460543

'ୀ /25764 45 195 1472କ&ୁଳା ବାଳା ବି_ାଳ )ା ପ�େବାଧ ଚ��  ବି_ାଳ ZUX0459685

ପ ୁ /25765 70 195 1473ନରସି� ମାହାପାତ� ପି ବାସେୁଦବ ମାହାପାତ� OR/12/089/276768

'ୀ /25766 65 195 1474ପ�ଭାତି ମହାପାତ� )ା ନରସି� ମହାପାତ� OR/12/089/276769

ପ ୁ /25767 47 195 1475ସ�ିପ ମହାପାତ� ପି ନରସି� ମହାପାତ� OR/12/089/276765

'ୀ /25768 47 195 1476େଜ�ାତି ମହାପାତ� )ା ସ�ିପ ମହାପାତ� ZUX0163576

ପ ୁ /26769 49 195 1477ମେହ��  କମୁାର ଗ&ାୟତ ପି ସଯୁ�.ନାରାୟଣ ଗ&ାୟତ OR/12/089/278269

ପ ୁ /26770 46 195 1478ପଦ9 େଲାଚନ ଗ&ାୟତ ପି ସଯୂ�.ନାରାୟଣ ଗ&ାୟତ OR/12/089/276927

'ୀ /26771 39 195 1479ଭାଗ�ଲ89ୀ ଗ&ାୟତ ପି ସଯୂ�.ନାରାୟଣ ଗ&ାୟତ LSL2647907

'ୀ /26772 34 195 1480କଲ�ାଣୀ ପ<ା )ା ମେହ��  କମୁାର ଗ&ାୟତ ZUX0163725

'ୀ /29773 73 195 1481ବିନଦିନି ସା&ରା )ା ଲ89ୀନାରାୟଣ ଦାସ ZUX0313429

'ୀ /29774 41 195 1482େକ ସଜୁାତା )ା େକ ଚିନା ZUX0885137

ପ ୁ /30775 51 195 1483କାଜଲ କମୁାର ମ<ଳ ପି ପଶପୁତି ମ<ଳ ZUX0459735

'ୀ /31776 38 195 1484ସନିୁତା କମୁାରୀ ଦାଶ )ା ସତ�ବାଦି ଦାଶ ZUX0313692

'ୀ /31777 49 195 1485ନିରୁପମା ପ<ା )ା େଗାପାଳ କୃ3 ପ<ା ZUX0313767

ପ ୁ /31778 65 195 1486ଜଗଦିଶ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲି�ରାଜ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0780833

ପ ୁ /31779 35 195 1487େକ ଅେଯାଧ�ାରାମ ପାତ� ପି େକ ତିରୁପତି ପାତ� ZUX0313791

'ୀ /31780 31 195 1488େକ େମୗସମୁୀ ଭାରତୀ ପାତ� ପି େକ ତିରୁପତି ପାତ� ZUX0313817

'ୀ /31781 40 195 1489ମମତା ସାମଲ )ା ଜିେତ��  କମୁାର ସାମଲ ZUX0313726

ପ ୁ /32782 64 195 1490ରାମଚ��  ମିଶ� ପି ବି_ନାଥ ମିଶ� ZUX0460568

'ୀ /32783 54 195 1491କଲ�ାଣୀ ମିଶ� )ା ରାମଚ��  ମିଶ� ZUX0459693

ପ ୁ /32784 35 195 1492ରାଜୀବ କମୁାର ମିଶ� ପି ରାମଚ��  ମିଶ� ZUX0153460

ପ ୁ /32785 33 195 1493ସଂଜୀବ ମିଶ� ପି ରାମଚ��  ମିଶ� ZUX0937557

'ୀ /32786 32 195 1494ଇତିଶ�ୀ ମିଶ� ପି ରାମଚ��  ମିଶ� ZUX0153478

'ୀ /33787 43 195 1495ଆନ, ା ମ<ଳ )ା କାଜଲ କମୁାର ମ<ଳ ZUX0460592

ପ ୁ /40788 24 195 1496େଶ| ରାଜା ପି ବାସା େଶଖ ZUX1078120

ପ ୁ /42789 74 195 1497ଶରତ ଚ��  ମହାପାତ� ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ� LSL2644037

'ୀ /45790 67 195 1498ଶଶିୁଳା େଦବି ମିଶ� )ା ପଦ9  ଚରଣ ମିଶ� ZUX0780403

'ୀ /59791 23 195 1499େବବ� େବଗମୁ )ା ଅବଦୁଲ େବଗମୁ ZUX1169861

ପ ୁ /59792 21 195 1500ଅଜିତ ଖାନ ପି ଅବଦୁଲ ଖାନ ZUX1169895

'ୀ /82793 29 195 1501ରିତୁ ଅଗ�ୱାଲ )ା ନିଶାନ ପVନାୟକ ZUX0459099

ପ ୁ /107794 22 195 1502େଶ} ଏ~ୀ ହ�ହ} ପି େସ} ତୁଲା ZUX1068758

13 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ/ଚନ ଅଧିକାରୀ1 )ା8ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /150795 31 195 1503ରୁହି େବଗr ପି େସୖ} ଅଲୀ ZUX1078112

ପ ୁ /999796 36 195 1504େଗାବି� ବାରିକ ପି ଶତୃଘନ ବାରିକ ZUX0780718

ପ ୁ /999797 56 195 1505ନିମାଇ ଚରଣ େବେହରା ପି ତ�ିେଲାଚନ େବେହରା ZUX0780387

ପ ୁ /999798 67 195 1506ପ�କାଶ ଚ��  ପ<ା ପି େଦବରାଜ ପ<ା ZUX0780510

'ୀ /999799 52 195 1507ମମତା ପ<ା )ା ପ�କାଶ ଚ��  ପ<ା ZUX0780874

ପ ୁ /999800 33 195 1508ଶିଶିର କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଭାସ9ର ଚ��  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0780601

ପ ୁ /999801 32 195 1509ସି-ାଥ. ସଡ�ୀ ପି ସକୁା& ସଡ�ୀ ZUX0777698

'ୀ /962802 20 195 1510ଜୀଵିତା ବିେସାଈ ପି ଦୂରେମନ ବିେସାଈ ZUX1367655

'ୀ /plot no 7803 26 195 1511ଇପସିତା ମିଶ� ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ମିଶ� ZSZ0861773

ପ ୁ /Naganagar804 34 195 1512ଏସ. ଏନ. ଅମିତାଭ ପ<ା ପି ସେୁର��  ନାଥ ପ<ା ZUX0816298

'ୀ /Naganagar805 32 195 1513ରଶ9 ିପ�ଭା ମିଶ� )ା ଏସ. ଏନ. ଅମିତାଭ ପ<ା ZUX0816306

ପ ୁ /0806 21 195 1514େସୗrଯା ରଥ ପି ନିର>ନ ପ�ସାଦ ରଥ ZUX1381169

'ୀ /4/952807 18 195 1515ମୀତାଲୀ ପଟନାୟକ ପଟନାୟକ ପି ନିରାକାର ଦାସ ପଟନାୟକ ZUX1396944

ପ ୁ /1808 19 195 1516ସାଗର ଦାଶ ପି ସଶୁା& କମୁାର ଦାଶ ZUX1397256

'ୀ /9809 21 195 1517େସୗrଯା ରଥ - େସୗରଭ ମହାପାତ�  ZUX1397264

'ୀ /0810 47 195 1518ବ�ିତା ରାଣୀ ଗ&ାୟତ )ା େଦେବ��  କମୁାର ପ<ା ZUX1397272

ପ ୁ /plot no 7811 29 195 1519ସି-ାଥ. ପ<ା ପି ଭାWର ପ<ା RWX0397570

'ୀ /plot no 7812 26 195 1520ଇyିତା ପ<ା ପି ଭାWର ପ<ା RWX0762062

ପ ୁ /plot no 7813 62 195 1521ଭାWର ପ<ା ପି ଉେପ��  ପ<ା ZUX1397512

ପ ୁ /godiadhob814 20 195 1522ଶ*ି ର>ନ ପଟନାୟକ ପି ଭାWର ପଟନାୟକ ZUX1400142

'ୀ /0815 26 195 1523ସଂଗୀତା େବେହରା )ା ରାେଜଶ ମହା&ି ZUX1400225

'ୀ /0816 30 195 1524ରି1ି ରାୟ )ା ସବୁ� ତ କମୁାର ରାୟ ZUX1401835

ପ ୁ /Na817 49 195 1525ଭାWର ପଟନାୟକ ପି ନରହରି ପଟନାୟକ LSL2069201

ପ ୁ /0818 18 195 1526ଅଭିଲାଷ ପ<ା ପି େଦେବ��  କମୁାର ପ<ା ZUX1424688

'ୀ /999819 22 195 1527ଦିବ�େଜ�ାତି ଦେଳଇ ପି ଅ1ରୁ ଦେଳଇ ZUX1424910

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ/ଚନ ନିମେ& ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ,  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ/ଚନ କମିଶନ ଭାରତ1 iାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ/ଚନ ପବୂ. ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ1 ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର&ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.21  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 ମାନ1ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ1 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

14 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ/ଚନ ଅଧିକାରୀ1 )ା8ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /001 36 193 1ସଲମା େବଗମ �ା ୟୁନୂସ େବଗ ZUX1358993

�ୀ /002 22 193 2ବନିତା ପାଢ଼ୀ ପି ବୁଲୁ ପାଢ଼ୀ ZUX1353150

�ୀ /003 53 193 3ବିଜୟ ଲ$%ୀ ପ&ନାୟକ ପି ଶିବ ପ(ସାଦ ପ&ନାୟକ ZUX1227883

�ୀ /BIKASH NA4 34 193 4ଲ$%ୀ ପ(ିୟା େବେହରା �ା ଟୁନା େବେହରା ZUX0162131

�ୀ /Near Hanu5 22 193 5ବି*ଵ ନ,ିନୀ ଅକା./ଯା ଖମାରୀପି ପ(ଦୀପ କମୁାର ଖମାରୀ ZUX1349927

ପ ୁ /S/O- KISA6 41 193 6ବେଖାରୀ କିସନୁ ଶମ2 ପି କିସାନ ଚିେଟା ଶମ2 ZUX1276880

�ୀ /sarat nil7 21 193 7ସିବଂଗୀ ମିଶ(ା ମିଶ(ା ପି ଊେମଶ ଚଂଦ(  ମିଶ(ା ମିଶ(ା ZUX1231109

�ୀ /18 79 193 8ସତ�ଭାମା ଖାଡ�ା �ା ଭାଗିରଥି ଖାଡ�ା OR/12/089/272002

�ୀ /029 26 193 99ତୁୀ ମହା:ି ପି ବିମଳ କମୁାର ମହା:ି ZUX0689752

�ୀ /0210 43 193 10େଗୗରୀ ନାୟକ �ା ଲାଈେଛନ ନାୟକ ZUX1246966

�ୀ /211 61 193 11ମିନତୀ େଦବୀ �ା ବିମଳ କମୁାର ମହା:ି LSL1422559

ପ ୁ /212 67 193 12ବିମଳ କମୁାର ମହା:ି ପି ନେର,( ନାଥ ମହା:ି LSL1422906

ପ ୁ /213 52 193 13ର=ନ କମୁାର ମହା:ି ପି ବ( ଜବ>ୁ ମହା:ି ZUX0780106

ପ ୁ /214 41 193 14ବୃ,ାବନ ନାୟକ ପି ରାମ ଚ,(  ନାୟକ ZUX0955336

�ୀ /315 59 193 15ପ?ୁ ଲତା ପାତ( �ା ସତ�ବାଦୀ ପାତ( LSL1470814

�ୀ /316 40 193 16ପ(ଦୀପ କମୁା@ ପାତ( ପି ସତ�ବାଦୀ ପାତ( LSL1470806

�ୀ /317 38 193 17ସସ%ୀତା ରାଉଳ �ା ପ(ଦୀପ କମୁାର ପାତ( ZUX0458927

ପ ୁ /418 41 193 18ମେନାଜ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ନିର=ନ ବିେଶାଇ ZUX0780221

ପ ୁ /419 32 193 19ସନିୁଲ କମୁାର ମହା:ି ପି େଦବରାଜ ମହା:ି ZUX0780163

�ୀ /420 28 193 20ସପAା ରାଣୀ ମହା:ି �ା ଉେମଶ କମୁାର ମହା:ି ZUX0780189

�ୀ /421 101 193 21ରୁକଣୁା ମହା:ି �ା ସିମା ମହା:ି OR/12/089/272008

ପ ୁ /422 66 193 22େଦବରାଜ ମହା:ି ପି ସିମା ମହା:ି OR/12/089/272009

�ୀ /423 63 193 23ଉବC ସି ମହା:ି �ା େଦବରାଜ ମହା:ି OR/12/089/272010

ପ ୁ /424 59 193 24କବିରାଜ ମହା:ି ପି ସିମା ମହା:ି OR/12/089/272011

ପ ୁ /425 41 193 25ଉେମଶ କମୁାର ମହା:ି ପି େଦବରାଜ ମହା:ି LSL2387199

�ୀ /426 38 193 26ବବିତା କମୁାରୀ ମହା:ି �ା କବିରାଜ ମହା:ି OR/12/089/272012

�ୀ /427 36 193 27ସସ%ିତା ମହା:ି ପି େଦବରାଜ ମହା:ି LSL2387090

�ୀ /428 36 193 28ର=ିତା ମହା:ି ପି କବିରାଜ ମହା:ି LSL2387116

�ୀ /429 35 193 29ଅନିତା ମହା:ି ପି କବିରାଜ ମହା:ି LSL2387181

ପ ୁ /430 32 193 30ସନିୁଲ କମୁାର ମହା:ି ପି େଦବରାଜ ମହା:ି ZUX0161430

ପ ୁ /431 32 193 31ଅନିଲ କମୁାର ମହା:ି ପି କବିରାଜ ମହା:ି ZUX0161448

�ୀ /432 36 193 32ସଜୁାତା ରାଣୀ ନାଥ �ା ମେନାଜ କମୁାର ବିେଶାଇ ZUX0780254

�ୀ /533 47 193 33ମିନତୀ ଆପଟ �ା କିେଶାର ଚ,(  ଆପଟ LSL1395813

ପ ୁ /0634 61 193 34ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୀମେସନ ନାୟକ ZUX0868430

ପ ୁ /635 65 193 35ପ(ଫଲୁF  କମୁାର ପ&ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପ&ନାୟକ OR/12/089/272019

ପ ୁ /636 30 193 36ବେନାଜ ପ&ନାୟକ ପି ପ(ଫଲୁF  କମୁାର ପ&ନାୟକ ZUX0642900

�ୀ /637 51 193 37ପ(ଭାସିନି ପ&ନାୟକ �ା ପ(ଫଲୁF  କମୁାର ପ&ନାୟକ OR/12/089/272020

�ୀ /738 36 193 38ନଫିସା େବଗମ �ା େଶଖ ଫାରୁଖ LSL2643492

ପ ୁ /739 63 193 39କାଳିପ(ସାଦ ମିଶ( - ଲ$%ୀକା: ମିଶ( ZUX1351568

ପ ୁ /740 66 193 40ସଦୁଶCନ �ାଇଁ ପି ନରସିଂହ �ାଇଁ OR/12/089/272024

�ୀ /741 51 193 41ଝୁନୁ �ାଇଁ �ା ସଦୁଶCନ �ାଇଁ OR/12/089/272025

ପ ୁ /742 42 193 42ମେନାର=ନ �ାଇଁ ପି ସଦୁଶCନ �ାଇଁ OR/12/089/274053

ପ ୁ /743 40 193 43Jାନର=ନ �ାଇଁ ପି ସଦୁଶCନ �ାଇଁ LSL1522879

ପ ୁ /744 37 193 44ସଜିୁତ �ାଇଁ ପି ସଦୁଶCନ �ାଇଁ LSL1448000

ପ ୁ /745 32 193 45ସମୀର �ାଇଁ ପି ସଦୁଶCନ �ାଇଁ ZUX0458422

ପ ୁ /746 28 193 46ସାଗର �ାଇଁ ପି ସଦୁଶCନ �ାଇଁ ZUX0458430

�ୀ /847 29 193 47ରୁକସୁାନା ବାନୁ �ା େଶଖ ରାKା ZUX0861724

ପ ୁ /848 72 193 48ଯୟେଦବ ସାହୁ ପି କଇବଲ�. ସାହୁ OR/12/089/272029

ପ ୁ /949 90 193 49ମାଗଣିୁ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ଗଣପତି ପାଣିଗ(ାହୀ ZUX0458778

ପ ୁ /950 52 193 50ସହେଦବ ପାଣୀଗ(ାହୀ ପି ମାଗଣିୁ ପାଣୀଗ(ାହୀ LSL1401280

1 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀN �ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /951 48 193 51ବାସ:ି ପାଣିଗ(ାହୀ �ା ସହେଦବ ପାଣିଗ(ାହୀ LSL1401272

�ୀ /952 21 193 52ବ( େଜ*ଵରୀ ସାହୁ ପି ରାେଜ,(  କମୁାର ସାହୁ ZUX1175454

ପ ୁ /1053 76 193 53ଭୀମେସନ ଦେଳଇ ପି େଗାପିନାଥ ଦେଳଇ OR/12/089/272047

ପ ୁ /1054 47 193 54ରାେଜ,(  ଦେଳଇ ପି ଭିମେସନ ଦେଳଇ OR/12/089/272049

ପ ୁ /1055 44 193 55ସବୁାଷଚ,(  ଦେଳଇ ପି ଭିମେସନ ଦେଳଇ OR/12/089/272050

ପ ୁ /1056 47 193 56ମେନାରଂଜନ ଦାଶ ପି ବାଳକୃS ଦାସ ZUX0954941

�ୀ /1057 40 193 57ଗିତା=ଳି ଦାଶ �ା ମେନାରଂଜନ ଦାଶ ZUX0954933

ପ ୁ /1158 32 193 58ବବ(ୁ  ବାହନ ପ&ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ପ&ନାୟକ ZUX0458901

ପ ୁ /1259 39 193 59ଏମ ଡି େଗାସ ପି ଆବଦୁଲ େରହମାନ ZUX0163014

�ୀ /1260 74 193 60ସନୁାେଦଇ ଭୁମିଆ ପି ହରି ଭୁମିଆ ZUX0162925

�ୀ /1261 54 193 61ଅସମୁତି ଭୁମିଆ �ା ଡ଼ମ ୁଭୁମିଆ ZUX0162933

�ୀ /1262 74 193 62ପ(ତିମା ମାଝୀ �ା ଇ,(  ମାଝୀ ZUX0162966

�ୀ /1263 59 193 63କମଳା େପଟିଆ �ା ମ�ଳୁ େପଟିଆ ZUX0162974

ପ ୁ /1364 71 193 64ରାଧାେମାହନ ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ OR/12/089/027057

ପ ୁ /1365 51 193 65ସେ:ାଷକମୁାର ସାହୁ ପି ରାଧାେମାହନ ସାହୁ OR/12/089/272059

ପ ୁ /1366 43 193 66ପ(ଶା: ସାହୁ ପି ରାଧାେମାହନ ସାହୁ LSL1401140

�ୀ /1367 38 193 67ରଂଜିତା ସାହୁ �ା ସେ:ାଷ ସାହୁ OR/12/089/272072

ପ ୁ /1468 20 193 68ରେମଶ କା,ୁଳିଆ ପି ପ(ବୁ କା,ୁଳିଆ ZUX1246891

�ୀ /1469 72 193 69ସତ�ବତୀ କଲୁଦୀପ �ା ମନ କଲୁଦୀପ ZUX0487694

�ୀ /1470 44 193 70ବବିତା କମୁାରୀ କଳୁଦୀପ ପି ମନ କଳୁଦୀପ LSL1396316

�ୀ /1471 43 193 71ଭାରତୀ କମୁାରୀ କଳୁଦୀପ �ା େର$ିତ କଳୁଦୀପ LSL1396241

ପ ୁ /1472 41 193 72ଅେଶାକ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ମନ କଳୁଦୀପ LSL1395680

�ୀ /1473 37 193 73ସ>�ା ରାଣୀ କଳୁଦୀପ ପି ମନ କଳୁଦୀପ ZUX0458570

�ୀ /1474 35 193 74�ାଗତିକା କଳୁଦୀପ �ା ଅେଶାକ କମୁାର କଲୂଅଦୀପ ZUX1341965

�ୀ /1575 47 193 75ନସୀମା େବଗU ପି େସV ହାରୁ. ରସିW OR/12/089/272067

�ୀ /1576 46 193 76ସାୟାରା େବଗU ପି େସV ହାରୁ. ରସିW OR/12/089/272843

�ୀ /1577 44 193 77ସମିମ ବାଗU �ା ଆତାଉଲା ଖାନ ZUX0161489

ପ ୁ /1578 38 193 78େଶଖ ଫାରୁକ ପି େଶଖ ଅସରଫ ଆଲି LSL1381698

ପ ୁ /1579 43 193 79େସV ସଲିU ଜାେଭW ପି େସV ହାରୁ. ରସିW ZUX0395111

�ୀ /1580 26 193 80ଏ. ସାହିନ େବଗମ ପି ଆତା ଉଲF ା ଖାନ ZUX0862052

ପ ୁ /1581 49 193 81ଆତାଉଲା ଖାନ ପି ଅମିର ଖାନ ZUX0161471

ପ ୁ /1582 54 193 82ଏସ େକ ନବାବ ପି ଏସ େକ ହରୂନ ରସିଦ ZUX0868489

�ୀ /1683 66 193 83ଚେମଲି ଯାଦବ �ା ଶରତ ଯାଦବ OR/12/089/272073

ପ ୁ /1684 44 193 84ଶ:ଷକମୁାର ଯାଦବ ପି ଷରତ ଯାଦବ OR/12/089/272074

�ୀ /1685 21 193 85ଏ.ଡିଲଷାଦ ଖାନ ପି ଏ.ଆଥାଉଲF ା ଖାନ ZUX1246842

ପ ୁ /1686 21 193 86ଏ.ରିଜୱାନ ଖାନ ପି ଏ.ଅେଠୗଲାହ ଖାନ ZUX1246826

�ୀ /1787 87 193 87ସିେକ ବ(ୁ ,ାବତୀ �ା ସିବି କଶୁାଲପା ZUX0376137

�ୀ /1788 61 193 88ଏ ଡି େବାଜାମା �ା ସି େକ ଗେଣଶ ZUX0347740

�ୀ /1789 40 193 89ପ(ିୟଦଶYନୀ ଗେଣଷ ପି ସି.େକ ଗେଣଷ ZUX0376152

�ୀ /1990 60 193 90ତପତି ବିZାସ �ା ମନ% ଥ ବିZାସ OR/12/089/282810

ପ ୁ /2191 88 193 91ନୀଳକ[ ପ\ା ପି ନଟବର ପ\ା OR/12/089/272052

ପ ୁ /2192 31 193 92ପ(ଣବ ନାରାୟଣ ପ\ା ପି ନୀଳକ[ ପ\ା ZUX0161505

�ୀ /2193 71 193 93କ:ୁଳା କମୁାରୀ ସାହୁ �ା ନୀଳକ[ ପ\ା OR/12/089/272053

�ୀ /2294 37 193 94ବି. େହମଲତା �ା ବି.ଓମ ପ(କାଶ ZUX1023498

�ୀ /2295 85 193 95ବଲବଇରି ପାତ( ପି ଖଗପତି ପାତ( ZUX0161513

ପ ୁ /2296 51 193 96ଜଗନA ାଥ ପାତ( ପି ବଲବାଇରି ପାତ( OR/12/089/272391

ପ ୁ /2297 41 193 97ବି ଓ ଁପ(କାସ ପାତ( ପି ବଲବାଇରି ପାତ( OR/12/089/272392

�ୀ /2398 47 193 98ହାଜିରା େବଗU �ା ଅବଦୁ^ ଖାନ LSL1404060

ପ ୁ /2399 49 193 99ଅବଦୁ^ ଖାନ ପି କରିମ ଖାନ LSL1404078

�ୀ /24100 71 193 100ଶସିେରଖା ମହାପାତ( �ା ରଘନୁାଥ ମହାପାତ( OR/12/089/272386

ପ ୁ /24101 55 193 101ନରସିଂହ ମହାପାତ( ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ( OR/12/089/272387

�ୀ /24102 48 193 102ପ?ୁଲତା ମହାପାତ( �ା ନରସିଂହ ମହାପାତ( LSL1514892

ପ ୁ /24103 43 193 103ପ(େମାଦ ମହାପାତ( ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ( OR/12/089/272388

�ୀ /25104 51 193 104ପ_ୂYମା ସାମ:ରାୟ �ା ପ(ଶା: ସାମ:ରାୟ LSL1396951

ପ ୁ /25105 49 193 105ରାଜ କମୁାର ସାମ:ରାୟ ମା ଚ,( େଶଖର ସାମ:ରାୟ OR/12/089/276218

ପ ୁ /25106 49 193 106ଗୀତାରାଣି ସାମ:ରାୟ ପି ଚ,( େସଖର ସାମ:ରାୟ OR/12/089/276219

�ୀ /25107 48 193 107େଜ�ାତି ସାମ:ରାୟ �ା ବିଜୟ ସାମ:ରାୟ LSL1396639

�ୀ /25108 44 193 108ଲ$%ୀ ସାମ:ରାୟ �ା ଅଜିତ ସାମ:ରାୟ LSL1396969

ପ ୁ /25109 41 193 109ଅଜୀତ କମୁାର ସାମ:ରାୟ ପି ଚ,( େସଖର ସାମ:ରାୟ ZUX0760454

ପ ୁ /25110 40 193 110ଶିବ ପ(ସାଦ ସାମ:ରାୟ ପି ଚ,( େସଖର ସାମ:ରାୟ OR/12/089/274714

�ୀ /25111 25 193 111ସ�ୀତା ସାମ:ରାୟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାମ:ରାୟ ZUX0955609

ପ ୁ /25112 25 193 112ଆକାଶ କମୁାର ସାମ:ରାୟ ପି ପ(ଶା: କମୁାର ସାମ:ରାୟ ZUX0955302

2 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀN �ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /25113 25 193 113ସ�ୀତା ସାମ:ରାୟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାମAତରାୟ ZUX0955492

ପ ୁ /25114 53 193 114ବିଜୟ କମୁାର ସାମ:ରାୟ ପି ଚ,( େଶଖର ସାମ:ରାୟ OR/12/089/276220

ପ ୁ /26115 20 193 115େଶ/ ଗଲୁାମ ଜୀଲାନୀ ପି େଶ/ ଗଲୁାମ ଜୀଲାନୀ ZUX1246859

�ୀ /26116 71 193 116ପ(ଫଲୁକମୁାରୀ ନାୟକ �ା ଦନାଦC ନ ନାୟକ OR/12/089/272376

ପ ୁ /26117 56 193 117ପ(ବିଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦନାଦନ ନାୟକ ZUX0646984

ପ ୁ /26118 50 193 118ସିବପ(ସାଦ ନାୟକ ପି ଦନାଦC ନ ନାୟକ OR/12/089/272379

�ୀ /26119 50 193 119ରାେଯZରି ନାୟକ ପି ଦନାଦC ନ ନାୟକ OR/12/089/272378

�ୀ /26120 46 193 120ପ(ିୟଦଶCନୀ ସାହୁ �ା ଶିବ ପ(ସାଦ ନାୟକ ZUX0161547

ପ ୁ /27121 79 193 121ଏମ ଡି ରସିଦ . ପି ମହ`ଦ ଖାଦ@ ବWସା . LSL1470657

�ୀ /27122 61 193 122ଖଇରୁ ନିଶା େବଗମ . �ା ଏମ ଡି ରସିW OR/12/089/272842

ପ ୁ /27123 56 193 123ଏମ. ଡି. ମଇଦି. ବାଷା ପି ଏମ. ଡି. ରସିଦ . OR/12/089/272147

�ୀ /27124 38 193 124ନୂରଜାହାନ େବଗମ �ା ଏମ ଡ଼ ିମହିaିନ ବାସା ZUX1122613

�ୀ /27125 31 193 125ମିଂଜି ଜାନୀ �ା ହୁN ୁଜାନୀ ZUX1097930

�ୀ /27126 52 193 126ଜୟ:ି ପାତ( �ା ଶରତ ଚ,(  ପାତ( OR/12/089/365047

ପ ୁ /27127 46 193 127ହାମିଦ SAHA ପି ଏମ. ଡି. ରସିଦ . ZUX1421866

ପ ୁ /27128 59 193 128ବାଲିNି ପ(ସାଦ ସାହୁ ପି ଶଶି ଭୂଷଣ ସାହୁ LSL1448026

�ୀ /27129 48 193 129େସୗଭାଗିନି ସାହୁ �ା ବାଲିNି ସାହୁ LSL1448018

�ୀ /27130 44 193 130ନିରୁପମା ସାହୁ �ା ରାମକୃS ସାହୁ LSL1514538

�ୀ /27131 43 193 131ରୀତା ସାହୁ ପି ସାରଥି ସାହୁ LSL1514546

ପ ୁ /28132 63 193 132ଲ$%ୀ ନାରାୟଣ ମହା:ି ପି ବିର କିେଶାର ମହା:ି LSL1396902

ପ ୁ /29133 75 193 133ଉେମଶ ଚ,(  ଦାସ ପି ବାମେଦବ ଦାସ OR/12/089/272689

�ୀ /29134 67 193 134ପଦ% ିନୀ ଦାଶ �ା ଉେମଶ ଦାଶ OR/12/089/272691

ପ ୁ /02135 54 193 135କିେଶାର କମୁାର ମହାପାତ( ପି ପ(ଫଲୁ ଚ,(  ମହାପାତ( ZUX0162982

�ୀ /02136 49 193 136�_Cଲ$%ୀ ରଥ �ା କିେଶାର କମୁାର ମହାପାତ( ZUX0458380

ପ ୁ /29137 29 193 137େସୗମ�ଜିତ ରଥ ପି ସେରାଜ କମୁାର ରଥ ZUX0689893

�ୀ /30138 72 193 138ଆହF ାଦୀନି ପାଢୀ �ା କୃS ପାଢୀ OR/12/089/272674

ପ ୁ /30139 39 193 139ମାନଶ ପାଢି ପି କୃSଚ,(  ପାଢି OR/12/089/272818

�ୀ /30140 36 193 140ରଶ% ିତା ପାଢୀ �ା ମାନସ ପାଢୀ ZUX0642637

�ୀ /31141 38 193 141ଶଭୁଲ$%ୀ ପାଢ଼ୀ �ା ସେ:ାଷ ପାଣିଗ(ାହୀ ZUX0161620

ପ ୁ /31142 66 193 142େକଳୖାସ ପାଣିଗ(ାହି ପି ଲି�ରାଜ ପାଣିଗ(ାହି OR/12/089/272682

ପ ୁ /31143 66 193 143ଲ$%ୀନାରାୟଣ ପାଣିଗ(ାହି ପି ଲି�ରାଜ ପାଣିଗ(ାହି OR/12/089/272680

ପ ୁ /31144 63 193 144ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ଲି�ରାଜ ପାଣିଗ(ାହୀ LSL1448034

ପ ୁ /31145 63 193 145ଭାgର ପାଣିଗ(ାହି ପି ଲି�ରାଜ ପାଣିଗ(ାହି OR/12/089/272684

�ୀ /31146 61 193 146ମୀନାରାଣୀ ପାଣିଗ(ାହୀ �ା େକଳୖାସ ପାଣିଗ(ାହୀ ZUX0161638

�ୀ /31147 56 193 147େରଣବୁାଳା ପାଣିଗ(ାହୀ �ା ବିଜୟ ପାଣିଗ(ାହୀ LSL1448042

�ୀ /31148 53 193 148କନକଲତା ପାଣିଗ(ାହି �ା ଭାgର ପାଣିଗ(ାହି OR/12/089/272685

ପ ୁ /31149 51 193 149ରାେଜ,(  ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ଲି�ରାଜ ପାଣିଗ(ାହୀ LSL1448059

ପ ୁ /31150 48 193 150ଜିେତ,(  ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ଲି�ରାଜ ପାଣିଗ(ାହୀ OR/12/089/272688

ପ ୁ /31151 42 193 151ରବୀ,(  ନାରାୟଣ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ଲି�ରାଜ ପାଣିଗ(ାହି OR/12/089/272686

ପ ୁ /31152 40 193 152ସେ:ାଷ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ଲ$%ୀ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ(ାହୀ LSL2386845

ପ ୁ /31153 38 193 153ସଧିୁର କମୁାର ପାଣିଗ(ାହୀ ପି େକଳୖାସ ଚ,(  ପାଣିଗ(ାହୀ LSL2390375

ପ ୁ /31154 38 193 154ସନୁୀଲ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ଲ$%ୀ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ(ାହୀ LSL2386829

�ୀ /31155 35 193 155ସAିଗଧା ରାଣି ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ଜଗତିଶ ପାଣିଗ(ାହୀ ZUX0161596

ପ ୁ /31156 34 193 156�ାଗତ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ(ାହୀ ZUX0161588

�ୀ /31157 34 193 157ସମୁନ ପାଣିଗ(ାହି �ା ସଧିୁରକମୁାର ପାଣିଗ(ାହି ZUX0161570

�ୀ /31158 32 193 158ଶବିାନି ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ବିଜୟ ପାଣିଗ(ାହୀ ZUX0161604

�ୀ /31159 31 193 159ସ>�ାରାଣୀ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ଜଗଦିଶ ପାଣିଗ(ାହୀ ZUX0458869

�ୀ /31160 27 193 160ଶତାaୀ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ରବି,(  ନାରୟଣ ପାଣିଗ(ାହୀ ZUX0642645

�ୀ /31161 26 193 161ସନୁ,ା ପାଣିଗ(ାହି ପି ଜଗଦୀଶ ପାଣିଗ(ାହୀ ZUX0727636

�ୀ /31162 57 193 162ନମିତା ସାବତ �ା ରବୀ,(  ପାଣିଗ(ାହୀ ZUX0161646

ପ ୁ /34163 36 193 163ଦିଲିh କମୁାର ମିଶ( ପି ରଘନୁାଥ ମିଶ( LSL2390235

�ୀ /34164 27 193 164ସିପ(ା ମିଶ( �ା ଦିଲୀପ କମୁାର ମିଶ( ZUX1329754

ପ ୁ /35165 44 193 165ସଂଜିବ କମୁାର ଦାସ ପି ପି. ଆର ଦାସ LSL1447937

�ୀ /35166 25 193 166ବାସ:ି ନାୟକ ପି ପଦଲାମ ନାୟକ ZUX0955310

ପ ୁ /35167 61 193 167ରବି,( ନାଥ ସଆୁର ପି ରାମନାଥ ସଆୁର LSL1447911

�ୀ /35168 30 193 168ଦଶCନୀ ସଆୁର ପି ରବି,(  ନାଥ ସଆୁର ZUX0643114

�ୀ /35169 28 193 169ଫାଲଗନୁୀ ସଆୁର ପି ରବି,(  ନାଥ ସଆୁର ZUX0643122

ପ ୁ /36170 25 193 170ତପନ ଦାସ ତ(ିପାଠୀ ପି ହରି ଦାସ ତ(ିପାଠୀ ZUX1175462

�ୀ /37171 69 193 171େକଶରି ମଣି ମିଶ( �ା ବୃ,ାବନ ମିଶ( OR/12/089/272704

�ୀ /37172 48 193 172ଅ�Cନା ମିଶ( �ା ଆଶିଷ ମିଶ( OR/12/089/304939

�ୀ /37173 48 193 173ସସ%ିତା ମିଶ( �ା ଅ$ୟ ମିଶ( ZUX0291682

ପ ୁ /37174 44 193 174ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ( ପି ବୃ,ାବନ ମିଶ( OR/12/089/272709
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�ୀ /37175 43 193 175ଅ= ମିଶ( �ା ଅZୀନି ମିଶ( ZUX0291666

ପ ୁ /37176 41 193 176ଅମିୟ କମୁାର ମିଶ( ପି ବୃ,ାବନ ମିଶ( OR/12/089/272710

�ୀ /39177 42 193 177ସଜୁାତା ରଥ ପି ନବୀନ ଚ,(  ରଥ LSL1404029

ପ ୁ /40178 62 193 178େଶଖ ବାସା . ପି ଅବଦୁଲ ରହମନ . LSL1422492

ପ ୁ /40179 32 193 179େଶ/ ବସୀର ପି େଶ/ ବାସା ZUX0458547

�ୀ /40180 53 193 180େଶଖ ପ�ାରୀ ମନିୁ �ା େଶଖ ବାସା ମନିୁ LSL1422500

ପ ୁ /40181 29 193 181େଶ/ ୟାସି. ପି େଶ/ ବାସା ZUX0458539

ପ ୁ /41182 39 193 182େଷକ ବାସିର . ପି େସକ ନାବାବ . OR/12/089/272345

ପ ୁ /41183 49 193 183େସକ ଅପସର ପି େଶକ ନବାବ ZUX0884809

�ୀ /41184 39 193 184ସାଇରା .ବାନୁ �ା େସକ ଅପସର OR/12/089/272849

�ୀ /41185 25 193 185କିରିସ%ା ବାନୁ ପି େସକ ଅଫସର ZUX0884965

ପ ୁ /41186 26 193 186ସାହାବାଜ ରାଜା ପି େସV ଅଫସର ZUX0884973

�ୀ /42187 60 193 187ଭାଗ�ଲତା ବିZାଳ ପି ନରସିଂହ ବିZାଳ ZUX0868455

ପ ୁ /42188 79 193 188ଗରୁୁମiୂY ମହା:ି ପି ବାଉରିବ>ୁ ମହା:ି LSL1448489

ପ ୁ /42189 55 193 189ତପନ କମୁାର ମହା:ି ପି ଗରୁୁମiୂY ମହା:ି LSL1448497

�ୀ /42190 45 193 190ଝରଣା ମହା:ି �ା ତପନ କମୁାର ମହା:ି LSL1448505

ପ ୁ /43191 56 193 191ମହ`ଦ ୟାକବୁ . ପି ମହ`ଦ ଉଷମାନ . OR/12/089/272152

�ୀ /43192 51 193 192େରବିୟା ବିବି . �ା ମହ`ଦ ୟାକବୁ . OR/12/089/272153

ପ ୁ /43193 46 193 193ମହ`ଦ ହବୀବ . ପି ମହ`ଦ ୟୁକବୁ . LSL1396704

ପ ୁ /43194 41 193 194ମହ`ଦ ରଫି . ପି ମହ`ଦ ୟାକବୁ . OR/12/089/272155

�ୀ /43195 32 193 195ଚା,ନୀ ବାେନା �ା ମହ`ଦ ହବିବ ZUX0642819

�ୀ /43196 32 193 196ଚା,ନୀ ବାନୁ �ା ମହ`ଦ ହାବିବ ZUX0458893

ପ ୁ /44197 43 193 197େହମ: ବିଶି ପି କାiYକ ବିଶି LSL1422484

�ୀ /44198 61 193 198ସଯୁ�Cମଣି ମହାପାତ( �ା ଅଭିମନ� ୁମହାପାତ( OR/12/089/296803

ପ ୁ /44199 41 193 199ରୁନା ମହାପାତ( ପି ଅଭିମନ� ୁମହାପାତ( LSL1470798

ପ ୁ /44200 81 193 200ପଦ% ନାଭ ପ\ା ପି ନାରାୟଣ ପ\ା ZUX0760371

ପ ୁ /44201 53 193 201ସଶୁା: କମୁାର ପ\ା ପି ପଦ% ନାଭ ପ\ା LSL1396696

�ୀ /44202 46 193 202ସସ%ିତା କମୁାରୀ ପ\ା ପି ପଦ% ନାଭ ପ\ା LSL1400761

ପ ୁ /44203 44 193 203ସବୁ( ତ କମୁାର ପ\ା ପି ପଦ% ନାଭ ପ\ା LSL1400753

�ୀ /44204 43 193 204ର=ିତା ପ\ା �ା ସଶୁା: ପ\ା ZUX0458885

�ୀ /45205 23 193 205ଅ�ୁରୀ ବିଶି �ା ସ=ିବ ବିଶି ZUX1246792

�ୀ /45206 54 193 206ସରୁଭି ବିଶି �ା କାiYକ ବିଶି LSL1422518

ପ ୁ /45207 36 193 207ସଂଜିବ ବିଶି ପି କାiYକ ବିଶି ZUX0161695

ପ ୁ /45208 33 193 208ଟୁନା ମହାପାତ( ପି ଅଭିମନ� ୁମହାପାତ( ZUX0862094

�ୀ /45209 70 193 209ଅହଲ�ା ପ\ା �ା ପଦ% ନାଭ ପ\ା OR/12/089/270484

�ୀ /46210 66 193 210ଚ,(ମା ନାୟକ �ା ପିତାjର ନାୟକ OR/12/089/272164

�ୀ /46211 46 193 211ରାଧା ନାୟକ �ା ରଘ ୂନାୟକ OR/12/089/272167

�ୀ /47212 48 193 212େସAହଲତା ନାୟକ ପି ବିଦ�ାଧର ନାୟକ LSL1422989

ପ ୁ /47213 43 193 213ବିଦ�ାଧର ନାୟକ ପି ଗଦାଧର ନାୟକ OR/12/089/272161

�ୀ /48214 31 193 214ଚା,ନୀ ନିଶା େବଗମ ପି େସଖ ଆଲF ୀ ZUX1166461

ପ ୁ /48215 51 193 215ସାୟଦ ସଲୀମ ପି ଅବଦୁଲ ମkଜିଦ ZUX1156991

�ୀ /49216 52 193 216ଡାଳିj ପରଜା �ା େମାହନ ପରଜା OR/12/089/274002

�ୀ /49217 35 193 217ସାବିତ(ୀ ପରଜା �ା ଡjରୁ ପରଜା ZUX0937417

�ୀ /53218 82 193 218ସି ଏl ନମCଦା େଦବୀ �ା ଚି. ଶ�ାମ ସ,ୁର ପାତ( LSL1470335

ପ ୁ /53219 61 193 219ଚ,(  ଯାନୀ ପି ମଗତା ଯାନୀ ZUX1150424

ପ ୁ /53220 44 193 220ଟୁନା ଖରା ପି ଜଗନA ାଥ ଖରା LSL1422450

�ୀ /53221 37 193 221ଇZରୀ ଖରା ପି ଟୁନା ଖରା LSL1448588

ପ ୁ /53222 66 193 222ସି ଏl ଓକଁାର ପାତ( ପି ସି ଏl ଶ�ାମ ସ,ୁର ପାତ( LSL1470319

ପ ୁ /53223 64 193 223ଚିନାରି ଅମରନାଥ ପାତ( ପି ଚିନାରି ଶ�ାମ ସ,ୁର ପାତ( LSL1470632

ପ ୁ /53224 49 193 224ଅZିନ କମୁାର ପାତ( ପି ଚି ଶ�ାମ ସ,ୁର ପାତ( LSL1470640

�ୀ /53225 44 193 225ଚିନାରି ଆଶାରାଣୀ ପାତ( �ା ଚିନାରି ଅମରନାଥ ପାତ( LSL1470624

�ୀ /53226 39 193 226େମାନାଲି ପାତ( �ା ଅZିନି କମୁାର ପାତ( ZUX0161703

ପ ୁ /53227 37 193 227େଦବାଶିଷ ପାତ( ପି େକ. ପୃଥିରାଜ ପାତ( LSL1470178

ପ ୁ /53228 26 193 228ଦିେନଶ କମୁାର ପାତ( ପି ସି ଏl ଓ କାର ପାତ( ZUX0689661

�ୀ /53229 24 193 229ଅNିତା କମୁାରୀ ପାତ( ପି ଚିନାରୀ ଅମରନାଥ ପାତ( ZUX0862060

�ୀ /54230 44 193 230କମୁାରୀ ଆନ,ମୟୀ �ା ଶେୁରଶ ଚ,(  ପାଣିଗ(ାହୀ ZUX0642884

�ୀ /54231 75 193 231ଅନୁଶୟୁା ପାଣିଗ(ହୀ �ା ନରସିଂହ ପାଣିଗ(ହୀ OR/12/089/272191

�ୀ /54232 66 193 232ସବୁାସିନି ପାଣିଗ(ାହି �ା ନରସିଂହ ପାଣିଗ(ାହି OR/12/089/272801

ପ ୁ /54233 45 193 233ବନମାଳି ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ(ାହୀ LSL1401082

ପ ୁ /54234 44 193 234ଶେୁରଶଚ,(  ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ(ାହୀ OR/12/089/272192

�ୀ /54235 44 193 235ଆନ,ମୟୀ ପାଣିଗ(ାହୀ �ା ସେୁରଶ ଚ,(  ପାଣିଗ(ାହୀ ZUX0458752

ପ ୁ /54236 39 193 236ସବୁାସଚ,(  ପାଣିଗ(ାହି ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ(ାହି OR/12/089/272785

4 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀN �ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 22ୱାଡC  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

52!
��* ����� '�����-

�ୀ /54237 42 193 237ସେରାଜିନି ପାଣିଗ(ାହି◌ି ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ(ାହି◌ି OR/12/089/272193

ପ ୁ /54238 56 193 238ବିଜୟ କମୁାର ପ&ନାୟକ ପି ଶରତ ଚ,(  ପ&ନାୟକ ZUX0458786

�ୀ /54239 47 193 239ଭାରତୀ ପ&ନାୟକ �ା ବିଜୟ କମୁାର ପ&ନାୟକ ZUX0458794

ପ ୁ /55240 45 193 240ମହ`ଦ ହାଇଦର ପି େଯ. ଏଚ.ମିରାନ LSL1422955

�ୀ /55241 41 193 241ଖଦିଜା ବାନୁ ପି େଯ. ଏଚ.ମିରାନ LSL1422948

�ୀ /55242 46 193 242ହୁସନାରା େବଗମ . �ା ସାୟଦ ରୁ9ମ ଅଲି . OR/12/089/272196

ପ ୁ /55243 45 193 243ମହ`W ଅଜଗ@ ପି େଜ ଏl ମିରା. OR/12/089/272871

ପ ୁ /55244 37 193 244ସମେସର ଅଲୀ ପି ସାୟଦ ରୁ9ମ ଅଲୀ LSL1505049

�ୀ /55245 28 193 245ସାକିନା ଜାନ �ା ଶମେସର ଅଲି ZUX0868497

ପ ୁ /56246 41 193 246େସକ ବାବୁଜି ପି ସରିଫ ଅଲି OR/12/089/272200

�ୀ /56247 33 193 247ହାବିବୁନ ନିଶା ମା ହମYଦା େବଗମ ZUX0161711

ପ ୁ /56248 32 193 248େସV ହାବିବ ପି େସV ସାୟWଅଲି ZUX0161729

�ୀ /59249 43 193 249ଖମରୁନିଶା େବଗମ . ପି ମହମଦୁ . OR/12/089/272863

�ୀ /59250 48 193 250େଗୗହରଜାନ େବଗମ �ା ସାୟଦ ଆକବର ଅଲF ି OR/12/089/272215

ପ ୁ /60251 32 193 251ଜାକୀର ହୁେସ. ପି ଆବଦୁ^ େରେହମା. ZUX0161737

�ୀ /60252 56 193 252ଅବଦୁଲ ଚା,ବିବି . �ା ଅବଦୁଲ ରହିମନ . OR/12/089/272222

�ୀ /61253 51 193 253ପ(ଫଲୁକମୁାରୀ ମହା:ି �ା ଲ$%ୀନାରାୟଣ ପାତ( OR/12/089/272209

�ୀ /62254 66 193 254ନୁରଯାହାନ େବଗମ �ା ମହ`ଦ ଖାନ OR/12/089/272225

ପ ୁ /62255 59 193 255ମହମଦ ଖାନ ପି ରାମଯାନ ଖାନ OR/12/089/272224

ପ ୁ /63256 66 193 256ରାମକମୁାର ପ�ି ପି ଗପି ପ�ି OR/12/089/272226

�ୀ /63257 56 193 257ରହିଲା ପ�ି ପି ରାମକମୁାର ପ�ି OR/12/089/272227

ପ ୁ /63258 39 193 258ପnୁାଞଳି ପା�ି ପି ରାମକମୁାର ପା�ି OR/12/089/272228

ପ ୁ /63259 39 193 259ଶେୁରଶକମୁାର ପା�ି ପି ରାମକମୁାର ପା�ି OR/12/089/272229

�ୀ /64260 46 193 260ବିଜୟଲ$%ୀ ପାତ( �ା ସିମାpଳ ପାତ( OR/12/089/272238

ପ ୁ /65261 29 193 261ଜିେତ,(  ସାହୁ ମା ସର�ତୀ ସାହୁ ZUX0458919

�ୀ /66262 40 193 262େରଶମା ବିବି ପି େସ/ ଫକିର LSL1396282

�ୀ /66263 51 193 263େରଜିୟା େବଗU �ା େଶଖ ଫକୀରୁ OR/12/089/269013

ପ ୁ /66264 59 193 264େଶ/ ଫକୀରୁ ପି େଶ/ ହୁେସ. ZUX0487686

�ୀ /67265 79 193 265େହମଲତା ସାହୁ �ା ଆପାନA ା ସାହୁ LSL1448091

ପ ୁ /67266 54 193 266ପ(ସାଦ ସାହୁ ପି ଆପାନA ା ସାହୁ LSL1448083

�ୀ /67267 44 193 267େଗୗରୀ ସାହୁ ପି ଆପାନା ସାହୁ LSL1448075

�ୀ /67268 38 193 268ସେ:ାଷୀ ସାହୁ ପି ଆପାନA ା ସାହୁ LSL1447994

�ୀ /67269 37 193 269ଗୀତା ସାହୁ ପି ଆପାନା ସାହୁ LSL1448109

�ୀ /67270 29 193 270ସରିତା ସାହୁ �ା କଲି ପ(ସାଦ ସାହୁ ZUX0868422

�ୀ /68271 44 193 271ତ`ନା ସିରିନ �ା ଇମିତିଆଜ ଅଲି LSL1401017

ପ ୁ /68272 44 193 272ମହ`ଦ ଇମିଡିଆଜ ଅଲF ି , ପି ଏମ ହାଶାନ ଅଲିରିଜଓବି , OR/12/089/272271

ପ ୁ /69273 41 193 273ପ(ତାପ କିେଶାର ସାହୁ ପି କ,ପC  ସାହୁ LSL1395698

ପ ୁ /70274 48 193 274େଶକ ଗଲୁଜାର . ପି େସକ ଅଲି . OR/12/089/272283

�ୀ /70275 43 193 275ନାଜିରା େବଗU . �ା ବାସା .ଖାନ OR/12/089/272284

�ୀ /70276 31 193 276ଚା,ିନୀ ନିଶା େବଗମ ପି େସ/ ଅଲF ୀ ZUX0642801

�ୀ /70277 30 193 277ହୁେସ. େବଗU ପି େଶ/ ଅଲF ି ZUX0458992

�ୀ /70278 28 193 278ରାଜିଆ େବଗU ପି େଶ/ ଅଲF ି ZUX0458984

�ୀ /70279 42 193 279େଜେହର େବଗମ ପି ଏk େକ .ହୁେସନ OR/12/089/272285

ପ ୁ /71280 41 193 280ମହ`ଦ ହମଶା , ପି ପେଯ ଏଚ ମିରାନ , OR/12/089/272289

�ୀ /71281 66 193 281ଖାରୁନ ନିଶା େବଗମ . �ା େଯ ଏଚ ମିରାନ ଅଲି . OR/12/089/272287

ପ ୁ /71282 39 193 282ଷୟଦ ଅଲି . ପି େଯ ପିଚ ମିରାବ . ZUX0161760

ପ ୁ /71283 33 193 283ମହ`ଦ ଜସୀମ ପି ମହ`ଦ ୟୁସଫୁ ZUX0689968

�ୀ /71284 39 193 284ତସନିU ସଲୁତାନା �ା ମହ`ଦ ହମସା ZUX0937425

�ୀ /72285 41 193 285େମେହରୁ ନିଶା େବଗମ �ା ମହ`W ରଫିକ LSL1396936

�ୀ /74286 39 193 286ସାୟଦ ଲତିଫ ପି ଅବଦୁଲ କରିମ LSL1470772

�ୀ /74287 34 193 287ଦିଲସା େବଗମ �ା ସାୟଦ ଲଦିଫ ZUX0727511

�ୀ /75288 59 193 288ଖଜାବି �ା ସାୟଦ ପ�ାରୁ LSL2647956

ପ ୁ /76289 45 193 289େସକ ସଲିU ପି େଶକ ସଜିୁ LSL1505023

ପ ୁ /76290 40 193 290େଶକ ମହ`ଦ ଇକବାଲ ପି େଶକ ସଜିୁ LSL1455872

ପ ୁ /77291 35 193 291ଆଖବର ଖr ପି ଂତାଜ ଖr  ZUX0162875

�ୀ /78292 66 193 292ଫାତିମା ବିବି �ା ମହମଦରୁ9ମ ବିବି OR/12/089/272321

ପ ୁ /79293 39 193 293େସକିଲ େବଗ ପି ସିକ,@ େବଗ LSL1469980

�ୀ /79294 39 193 294ନୁରୁଜାହାନ େବଗମ �ା େକୖଶର େବଗ LSL1469998

ପ ୁ /79295 48 193 295େକୗଶର େବଗ ପି ଶିକ,ର େବଗ OR/12/089/272331

�ୀ /79296 39 193 296ପରୀବୀନ ବାନ ପି ସିକ,ର ବାନ OR/12/089/272862

ପ ୁ /79297 46 193 297ୟୁନୁସ େବଗ ପି ଶିକ,ର େବଗ OR/12/089/272332

ପ ୁ /79298 41 193 298ଖଲିଲ େବଗ ପି ଶିକ,ର େବଗ OR/12/089/272333
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�ୀ /79299 28 193 299ୱାହିଦା େବଗମ �ା ଶକିଲ ବାଈଗ ZUX0868547

ପ ୁ /80300 46 193 300ଲାଲେବଗ . ପି ରଇମ . OR/12/089/272335

�ୀ /80301 41 193 301ଲାଜମା େବଗମ . �ା ଲାଲା . OR/12/089/272336

�ୀ /80302 35 193 302ସଲମା ବାନୁ ପି ଇସାV ଖାନ ZUX0161786

�ୀ /80303 33 193 303ଆସମା ବାନୁ ପି ଇସାV ZUX0161802

ପ ୁ /80304 40 193 304ହୁେସନ େବଗ ପି ରାହିମ େବଗ OR/12/089/272337

ପ ୁ /80305 63 193 305ଇସାV ଖାନ ପି ଇସରାଗ ଖାନ ZUX0161810

ପ ୁ /80306 32 193 306ମବୁାରାକ ଖାନ ପି ଇସାV ଖାନ ZUX0161794

�ୀ /81307 48 193 307ରାସିଦା ବାନ �ା ଏମ ଡି ସୟଦ ZUX0163030

�ୀ /81308 34 193 308ସଂଜୁ ବାନୁ ପି ଂସେୁଲମାନ ଖr ZUX0162990

�ୀ /81309 66 193 309ଜୟନୁି ବିବି . �ା ଏମ ଡି ସିଦିକ . OR/12/089/272339

ପ ୁ /81310 40 193 310ମହ`ଦ ଆସଲାମ ପି ମହ`ଦ ସିଦିV OR/12/089/272340

�ୀ /81311 36 193 311ତସ%ୀନ େବଗU �ା ମହ`ଦ ଆସଲାU ZUX0643189

�ୀ /82312 33 193 312ରିଜଆନା ବାନୁ �ା ଏମ ଡି େଗାସ ZUX0163006

�ୀ /82313 32 193 313ରାସିଦା ବାନୁ ପି ସେୁଲମାନ ଖr ZUX0163022

ପ ୁ /82314 33 193 314ନିସାନ ପଟନାୟକ ପି ସିବା ପ(ସାଦ ପଟନାୟକ ZUX1341171

�ୀ /82315 46 193 315ହାଜରା ବିବି �ା ଅବଦୁଲ ଖାନ ZUX1156967

�ୀ /84316 66 193 316ମହି,@ େକୗର �ା ପ(ତାପ ସିଂହ OR/12/089/272356

�ୀ /84317 53 193 317େରାଜି ଭାମରା �ା ସେୁର,(  ସି� LSL1396308

�ୀ /84318 51 193 318ଅମୃତ େକୗର �ା ଅଜିତ ସିଂହ OR/12/089/272358

ପ ୁ /84319 29 193 319ଅନୁପ ସିଂହ ପି ଅଜିତ ସିଂହ ZUX0458372

ପ ୁ /84320 66 193 320ସa2ର ଅଜିତ ସିଂହ ପି ସa2ର ଅମର ସିଂହ OR/12/089/272357

ପ ୁ /85321 44 193 321ମହ`ଦ ଅବଦୁଲ ମଜିଦ ପି ଏU. ଡି. ସିଦିଖ OR/12/089/272799

�ୀ /87322 56 193 322କନକ ମହା:ି �ା େଗାପୀନାଥ ମହା:ି OR/12/089/272121

ପ ୁ /87323 42 193 323ରାେଜ,(  କମୁାର ମହା:ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା:ି OR/12/089/272123

ପ ୁ /87324 40 193 324ରେମଶ ମହା:ି ପି ଗପିନାଥ ମହା:ି OR/12/089/272124

ପ ୁ /89325 44 193 325ଅନୀଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ_ୂC ଚ,(  ନାଇକ ZUX0888453

�ୀ /89326 32 193 326ତୁଳସି ନାୟକ �ା ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ZUX0884783

ପ ୁ /89327 47 193 327ସନିୁଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ_ୁC ଚ,(  ନାୟକ ZUX0888461

ପ ୁ /90328 26 193 328ସେରାଜ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ&ନାୟକ ZUX0884957

ପ ୁ /90329 30 193 329ଜଗନA ାଥ ପ&ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ&ନାୟକ ZUX0458562

ପ ୁ /90330 57 193 330ବିଜୟକମୁାର ପ&ନାୟକ ପି ଲ$%ୀନାରାୟଣ ପ&ନାୟକ OR/12/089/272142

�ୀ /90331 48 193 331ବିSୁପ(ିୟା ପ&ନାୟକ �ା ବିଜୟ ପ&ନାୟକ OR/12/089/272143

�ୀ /91332 41 193 332େରସମା େବଗମ . ପି ଏମ ଡି ରସିଦ . ZUX0161828

�ୀ /92333 53 193 333ନୁରଜାହାନ େବଗମ . �ା ମହ`ଦ େମୗସାନା ମହିsନ OR/12/089/272150

ପ ୁ /93334 56 193 334ସଦୁଶCନ ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ OR/12/089/234438

�ୀ /93335 47 193 335କମିୁଦିନି ସାହୁ �ା ସଦୁଶCନ ସାହୁ OR/12/089/234437

ପ ୁ /93336 26 193 336ଅନୁପ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଦୁଶCନ ସାହୁ ZUX0884767

�ୀ /94337 36 193 337ଡି ଦମୟ:ି �ା େକ ସେ:ାଷ କମୁାର ZUX1320506

ପ ୁ /94338 37 193 338େକ ସେ:ାଷ କମୁାର ମା େକ ରାବଣା ଆ`ା ZUX0458612

ପ ୁ /94339 51 193 339ଅଶ%ନିୀକମୁାର ମିଶ( ପି ବୃ,ାବନ ମିଶ( OR/12/089/272705

ପ ୁ /94340 47 193 340ଅ$ୟ କମୁାର ମିଶ( ପି ବୃ,ାବନ ମିଶ( OR/12/089/272708

�ୀ /94341 68 193 341ନିରୁପମା ନ, �ା ପ_ୂCଚ,(  ପାଣିଗ(ାହି ZUX0347799

ପ ୁ /94342 66 193 342ପ_ୂCଚ,(  ପାଣିଗ(ାହି ପି େଗାପ ସ,ୁର ପାଣିଗ(ାହି ZUX0347781

ପ ୁ /94343 38 193 343ପାଥC ସାରଥୀ ପାଣିଗ(ାହି ପି ପ_ୂCଚ,(  ପାଣିଗ(ାହି ZUX0347807

�ୀ /94344 53 193 344େକ ରାବଣା ଆ`ା �ା େକ କ(ିSା ରାଓ ZUX0347773

�ୀ /94345 38 193 345କଟାରୀ �ପAା ମା େକ ରାବଣା ଆ`ା ZUX0458604

ପ ୁ /95346 37 193 346ଭବାନୀ ପ(ସାଦ ପ\ା ପି ନୃସିଂହ ପ(ସାଦ ପ\ା LSL1448570

ପ ୁ /95347 35 193 347ସତ�େଗାପାଳ ପ\ା ପି ନୃସିଂହପ(ସାଦ ପ\ା LSL2390326

�ୀ /96348 31 193 348ନାଜିଆ େବଗମ �ା େସକ ସଲିମ ଜାେଭଦ ZUX0862078

�ୀ /97349 91 193 349ମେନାରମା େବେହରା �ା ଛବିଲାଲ େବେହରା ZUX1256304

ପ ୁ /97350 67 193 350ବାtାନିଧି େବେହରା ପି ମ�ଳା େବେହରା ZUX0727735

ପ ୁ /97351 59 193 351ଅଚ�ତୁାନ, େବେହରା ପି ଛବିଲାଲ େବେହରା ZUX1256312

�ୀ /97352 51 193 352ଅନୁପା େବେହରା �ା ଅଚ�ତୁାନ, େବେହରା LSL1448604

�ୀ /97353 45 193 353ମେହେZତା େବେହରା ପି ଛବିଲାଲ େବେହରା LSL1422534

ପ ୁ /97354 33 193 354ରବି େବେହରା ପି ବାtାନିଧି େବେହରା ZUX0727669

ପ ୁ /99355 29 193 355ଲତିu ଖା. ପି ଜୁରାu ଖା. ZUX0774901

ପ ୁ /99356 49 193 356ଅଜିତ କମୁାର ସାvାପାତ( ପି ରାଧାକୃS ସାvାପାତ( LSL1422849

ପ ୁ /100357 46 193 357ସନୁୀଲ ମିଶ( ପି ସ�ିଦାନ, ମିଶ( ZUX0937441

�ୀ /100358 38 193 358େଜ�ାତି ମିଶ( �ା ସନୁୀଲ କମୁାର ମିଶ( ZUX0161844

�ୀ /100359 37 193 359ସ%ିତା ତ(ିପାଠୀ �ା ମୃଣ%ୟ ତ(ିପାଠୀ ZUX0161836

ପ ୁ /101360 67 193 360ଧନପତି ବିେଶାଇ ପି ଅନ: ବିେଶାଇ OR/12/089/276796
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�ୀ /101361 50 193 361ନୀଳାଦ( ି ବିେଶାଇ �ା ଧନପତି ବିେଶାଇ OR/12/089/276958

�ୀ /102362 71 193 362ପାବC ତି ଜାନି �ା ମଦୂ ଜାନି OR/12/089/272736

�ୀ /102363 69 193 363ଶଭୁଦ( ା ଜାନୀ �ା ଲ$%ଣ ଜାନୀ OR/12/089/272738

ପ ୁ /102364 44 193 364ଲ$%ଣ ଜାନୀ ପି ମ\ୁ(ା ଜାନୀ OR/12/089/272737

ପ ୁ /102365 30 193 365ଜୟ ଜାନୀ ପି ଲ$%ଣ ଜାନୀ ZUX0643197

ପ ୁ /103366 61 193 366ପି. ପ(ତାପ ଚ,(  ପାତ( ପି ରାମନାଥ ପାତ( OR/12/089/274023

�ୀ /103367 59 193 367ପି. ଇେଶZରୀ ପାତ( �ା ପି. ପ(ତାପ ଚ,(  ପାତ( MGH1801117

�ୀ /105368 42 193 368ଯୟଶ(ୀ ମହାରଣା ପି ବ( ଜବ>ୁ ମହାରଣା OR/12/089/272746

�ୀ /106369 71 193 369େପ(ମଲତା ମହା:ି �ା ମଧସୁଦୁନ ପ&ନାୟକ LSL1470186

�ୀ /106370 31 193 370ସ>�ାରାଣୀ ପ&ନାୟକ �ା ବବ(ୁ  ବାହନ ପ&ନାୟକ ZUX0458943

�ୀ /107371 44 193 371େମେହରୁ ନିଶା େବଗମ ପି େଶକ ହୁେସନ ରଜବି LSL1400795

ପ ୁ /107372 44 193 372େଶକ ହାପିଜୁଲା ପି େଶକ ହୁେସନ ରଜବି LSL1401025

�ୀ /107373 42 193 373ହାଇଦ( ି େବଗମ ପି େଶକ ହୁେସନ ରଜବି LSL1400787

ପ ୁ /107374 42 193 374େଶକ ହବିବୁଲା  ପି େଶକ ହେସନ ରଜବି ZUX0760082

�ୀ /107375 23 193 375ସଲମା ବେନା ପି ଶୟଦ ସାଲିମ ZUX1175470

�ୀ /107376 36 193 376Hamida Banu �ା େସଖା ବସିର ZUX1150382

�ୀ /107377 41 193 377ଖାମରୁନିଶା େବଗମ �ା ମହ`ଦ ମହ`ଦ ZUX1150325

�ୀ /107378 30 193 378ଆେୟଶା େବଗମ �ା େଶକୖନୁର େମାହ`ଦ ZUX0689943

�ୀ /107379 44 193 379ହାଫିଜା େବଗU �ା େଶକ ହିଦାୟ ତୁଳା LSL1400779

�ୀ /107380 46 193 380ଅମିନା ବିବି ପି େଶକ ହୁେସନ ZUX1175488

�ୀ /107381 26 193 381ନୁରଜାହା ବିବି �ା େଶକ ହବିବୁଲା ZUX0884395

�ୀ /107382 41 193 382କନିଜ ଫାତିମା �ା ଜିକରିୟା ଖା. LSL1471416

ପ ୁ /107383 36 193 383ନାସିର ଖା. ପି କାଳି ଖାନ ZUX0689935

�ୀ /107384 40 193 384େପରୁନ ନିଶା �ା େସଖ ରହମତୁଲା ZUX0955401

�ୀ /107385 57 193 385ଅବଦୁଲଚାନଦିବି ରହିମାନ �ା ଅବଦୁଲ ରହିମାନ ZUX1150341

ପ ୁ /108386 53 193 386ରବି ପଜୁାରୀ ପି ବିଡରୁ ପଜୁାରୀ OR/12/089/276845

�ୀ /108387 46 193 387ଲ$%ୀ ପଜୁାରୀ �ା ରବି ପଜୁାରୀ OR/12/089/276844

ପ ୁ /110388 76 193 388ସନିଆ ପ(ଧାନ ପି ସକୁରୁା ପ(ଧାନ OR/12/089/272181

�ୀ /111389 32 193 389ପଦ% ିନୀ ମହାପାତ( �ା ସବୁାଷ ଚ,(  ପାଣିଗ(ାହି ZUX0347815

ପ ୁ /111390 76 193 390ନରସିଂହ ପାଣିଗ(ହୀ ପି ଚକ(ପାଣି ପାଣିଗ(ାହି OR/12/089/272190

�ୀ /112391 55 193 391ରଞୀତା ପଟନାୟକ �ା ଗ�ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ OR/12/089/274127

ପ ୁ /115392 59 193 392ସାୟଦ ଆକବର ଅଲF ି ପି ସାୟଦ ସାବିର ଅଲF ି OR/12/089/272214

�ୀ /118393 31 193 393ଲିପସା କମୁାରୀ ମଲିକ �ା ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ( ZUX0643023

�ୀ /118394 54 193 394ବିଜୟଲ$%ୀ ମଲF ିକ �ା ଚକ(ଧର ମଲF ିକ LSL1505015

ପ ୁ /119395 59 193 395ଚକ(ଧର ମଲିକ ପି ବିjାଧର ମଲିକ LSL1505007

ପ ୁ /120396 46 193 396େଶ/ ୟାସିU ପି େଶ/ ହାଇଦର LSL2386951

�ୀ /120397 41 193 397ନାଜମା େବଗU �ା ଏk େକ ୟାସିU LSL2386944

ପ ୁ /120398 40 193 398େକ ଏମ ନାସିର ହୁେସନ ପି େକ ଏମ େଘାଷ LSL1400811

ପ ୁ /120399 72 193 399କେରକଲ ମହ`ଦ ଆନବାର ହୁେସପି କେରକଲ ମହ`ଦ କାସିU LSL2386902

ପ ୁ /120400 72 193 400କେରକଲ ମହ`ଦ ଗଉସ ପି କେରକଲ ମହ`ଦ କାଶୀମ ZUX1255462

�ୀ /120401 29 193 401ଆଜିମା େବଗU ପି େକ ଏU େଗୗସ ZUX0458364

�ୀ /120402 28 193 402ନସିମା େବଗମ ପି େକ ଏମ ଗଉସ ZUX0347757

�ୀ /120403 27 193 403େସେହନାଜ େବଗମ �ା େକ. ନାସିର ହୁେସନ ZUX0861856

�ୀ /120404 42 193 404ଫାତିମା େବଗମ ପି େକ ଏମ େଘାଷ LSL1396779

�ୀ /120405 29 193 405ହାକିମା େବଗମ �ା େଶଖ ଲତିଫ ZUX0884502

�ୀ /120406 26 193 406ଗଲୁଜର େବଗମ ପି େକ.ଏU. େଗାଉସ ZUX0884528

ପ ୁ /120407 24 193 407େକ.ଏU. ଇଫ2. ପି େକ.ଏମ. େଗୗଉସ ZUX0884510

ପ ୁ /120408 39 193 408ଅବଦୁଲ ୟାସିନ ପି ଅବଦୁଲ ଗଫର ZUX0955211

�ୀ /121409 46 193 409ସାଇରା ବାନୁ . �ା େସକ ଫକିର . OR/12/089/272347

�ୀ /121410 34 193 410ସକିନା ବାେନା �ା ଏମ.ଡି. ରିୟାଜାନ ZUX0884791

ପ ୁ /121411 61 193 411େସଖ ଫକିରୁ ପି ମହ`ଦ ସରିଫ LSL1470673

ପ ୁ /122412 31 193 412େଶଖ ଲତିଫ ପି େଶଖ ଚା, ZUX0884494

�ୀ /122413 57 193 413ସଚଲା ପାଢି �ା ବଟକୃS ପାଢି LSL1422963

ପ ୁ /123414 51 193 414ଏମ.ଡି. ଅବଦୁଲ ଆନସାରୀ ପି ଏମ.ଡି. ପିର ମହ`ଦ LSL1396134

�ୀ /123415 46 193 415ନୁରଜାହr େବଗମ . �ା ଏମ ଡି ଅବଦୁଲ ଆନସାରୀ LSL1396944

ପ ୁ /126416 65 193 416ପର$ିତ ବାରିକ ପି ସଚିଦାନ, ବାରିକ OR/12/089/280064

�ୀ /126417 56 193 417ମେନାରମା ବାରିକ �ା ପରି$ିତ ବାରିକ OR/12/089/280065

ପ ୁ /126418 34 193 418ଚିନ% ୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ପରଖିତ ବାରିକ ZUX0161919

ପ ୁ /126419 32 193 419ତନ% ୟ କମୁାର ବାରିକ ପି ପରଖିତ ବାରିକ ZUX0161927

ପ ୁ /126420 28 193 420ପ(େମାଦ କମୁାର େଜନା ପି ମରୁଲିଧର େଜନା ZUX0780114

ପ ୁ /128421 85 193 421ରାମକୃS ସାହୁ ପି ଆiCବ>ୁ ସାହୁ ZUX0161935

�ୀ /128422 47 193 422ସବିତା ସାହୁ ପି ରାମକୃS ସାହୁ OR/12/089/274748

7 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀN �ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /129423 67 193 423ହେରକୃS ଦାଶ ପି େଗାବ~C ନ ଦାଶ OR/12/089/276825

�ୀ /129424 61 193 424ଲ$%ୀ ନ, �ା ହେରକୃS ଦାଶ OR/12/089/276824

ପ ୁ /130425 82 193 425ସଦାନ, ମହାରଣା ପି ପ(ହଲାଦ ମହାରଣା OR/12/089/276200

ପ ୁ /131426 76 193 426ସେ:ାଷ କମୁାର ପ(ଧାନ ପି ଦ\ପାଣି ପ(ଧାନ OR/12/089/280392

�ୀ /131427 66 193 427ପ(ତିମା ପ(ଧାନ �ା ସେ:ାଷ କମୁାର ପ(ଧାନ OR/12/089/280393

ପ ୁ /131428 56 193 428ବଳରାମ ପ(ଧାନ ପି କରୁା ପ(ଧାନ ZUX0642702

�ୀ /134429 28 193 429ସସ%ିତା କମୁାରୀ ବାରିକ ପି ପରି$ିତ ବାରିକ ZUX0774794

ପ ୁ /134430 84 193 430ବିେଘAZର ପାଢି ପି େଗାରାଚା, ପାଢି OR/12/089/274766

ପ ୁ /136431 63 193 431େଗାପାଳ ପାତ( ପି ରାମଚ,(  ପାତ( OR/12/089/228981

�ୀ /136432 55 193 432କନିୁ ପାତ( �ା େଗାପାଳ ପାତ( OR/12/089/228982

ପ ୁ /137433 62 193 433ଶରତ ଚ,(  ପାତ( ପି ଛବିଲାଲ ପାତ( OR/12/089/365048

ପ ୁ /138434 65 193 434ଲି�ରାଜ େବେହରା ପି ଯଧିୁ�ିର େବେହରା LSL1395730

�ୀ /138435 59 193 435ତମାଳ େବେହରା �ା ବାtାନିଧି େବେହରା ZUX0727743

�ୀ /138436 56 193 436େଶୖଳବାଳା େବେହରା �ା ଲି�ରାଜ େବେହରା LSL1395722

�ୀ /138437 37 193 437ସରିତା କମୁାରୀ େବେହରା �ା ଭାgର େବେହରା ZUX0727578

ପ ୁ /139438 51 193 438ଅଜୟ କମୁାର ବଳ ପି ଧ(ୁବ ଚରଣ ବଳ ZUX0161943

ପ ୁ /140439 80 193 439ତ(ିନାଥ ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ ZUX0161950

�ୀ /140440 42 193 440ବିଶ% ିତା ସାହୁ ପି ତ(ିନାଥ ସାହୁ LSL1514488

ପ ୁ /140441 41 193 441ସଂଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ତ(ିନାଥ ସାହୁ LSL1515782

ପ ୁ /140442 35 193 442ଅଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ତ(ିନାଥ ସାହୁ LSL1514611

ପ ୁ /142443 68 193 443ସିମାpଳ ମହାରଣା ପି ବଳରାମ ମହାରଣା LSL2390342

ପ ୁ /142444 45 193 444କ�ନା ମହାରଣା ପି ସିମାpଳ ମହାରଣା LSL2390284

�ୀ /142445 43 193 445ଜିେତ,(  ମହାରଣା ପି ସିମାpଳ ମହାରଣା LSL1523109

ପ ୁ /142446 39 193 446ରାେଜ,(  ମହାରଣା ପି ସିମାpଳ ମହାରଣା LSL2390292

ପ ୁ /143447 61 193 447ପ(କାଶ ଚ,(  ସାହୁ ପି ଅଜୁC ନ ସାହୁ OR/12/089/272765

�ୀ /143448 56 193 448ଶଶିୁଳା ସାହୁ �ା ପ(କାଶ ଚ,(  ସାହୁ OR/12/089/272764

�ୀ /143449 34 193 449ରାଧାରାଣି ସାହୁ ପି ପ(କାଶଚ,(  ସାହୁ ZUX0161968

ପ ୁ /144450 66 193 450େଧାେବଇ େଜନା ପି ସହେଦବ େଜନା OR/12/089/272384

�ୀ /144451 56 193 451କମୁାରୀ େଜନା �ା େଧାେବଇ େଜନା OR/12/089/272385

ପ ୁ /144452 44 193 452ଶNର େଜନା ପି େଧାେବଇ େଜନା ZUX0646976

ପ ୁ /145453 33 193 453ବସ: ମହା:ି ପି ପ(ଫଲୁF  ମହା:ି LSL2390268

ପ ୁ /146454 41 193 454ମହ`ଦ େଗାk ମହିଦିନ ପି ମହ`ଦ େମୗଲାନା ମହିଦିନ LSL1448141

�ୀ /146455 41 193 455ସତ�ବାଦୀ ମହା:ି ପି ମେହ,(  ମହା:ି LSL1448158

ପ ୁ /147456 44 193 456କୃSଚ,(  ନାୟକ ପି ପ(କାଶ ଚ,(  ନାୟକ LSL1448166

�ୀ /147457 38 193 457ମାନସୀ ନାୟକ ପି ପ(କାଶ ଚ,(  ନାୟକ LSL1448174

�ୀ /149458 44 193 458ସଲମା ବାନୁ �ା େଶଖବାବୁଜି LSL2386522

ପ ୁ /150459 35 193 459େଶଖ େମହବୁ� ଅଲF ୀ ପି େଶ/ ବାସା  LSL2386555

ପ ୁ /150460 34 193 460େଶଖ ଅହମଦ ଅଲF ୀ ପି େଶଖ ବାସା  LSL2386548

�ୀ /150461 33 193 461ନିଲୁଫାର େବଗU �ା େଶ/ େମେହବୁ� ଅଲF ୀ ZUX0458588

�ୀ /151462 75 193 462େସAହଲତା ସାମ:ରାୟ �ା ଚ,(େଶଖର ସାମ:ରାୟ LSL2393304

ପ ୁ /151463 57 193 463ପ(ଶା: କମୁାର ସାମ:ରାୟ ପି ଚ,(େଶଖର ସାମ:ରାୟ ZUX0161992

ପ ୁ /152464 38 193 464ଶେୁଭ,ୁ ପରିଡା ପି ରତA ାକର ପରିଡା ZUX0162008

ପ ୁ /152465 35 193 465ଶେିଷC ,ୁ ପରିଡା ପି ରତA ାକର ପରିଡା ZUX0162016

�ୀ /154466 37 193 466ପ_ୁCପ(ଭା ପ(ଧାନ ପି ଧ(ୁବ ପ(ଧାନ ZUX0162024

ପ ୁ /155467 35 193 467କିେଶାର ରାଉତ ପି କବି ରାଉତ ZUX0162032

ପ ୁ /156468 45 193 468ସବୁାସ ରାଉତ ପି ବିନାୟକ ରାଉତ ZUX0162040

ପ ୁ /156469 25 193 469ଅମିତ କମୁାର ରାଉତ ପି କବିରାଜ ରାଉତ ZUX0919902

�ୀ /157470 38 193 470ପ_ୂCପ(ିୟା ପ(ଧାନ ପି ଧ(ୁବ ପ(ଧାନ ZUX0162057

�ୀ /157471 29 193 471ସମିୁତ(ା ପ(ଧାନ ପି ବଳରାମ ପ(ଧାନ ZUX0642710

ପ ୁ /158472 87 193 472ବିନାୟକ ରାଉତ ପି ଭିମ ରାଉତ ZUX0162081

�ୀ /158473 57 193 473ଜୟ:ି ରାଉତ ପି କବି ରାଉତ ZUX0162065

�ୀ /158474 45 193 474ବିନିତା ରାଉତ �ା ସବୁାଷ ରାଉତ ZUX0162073

ପ ୁ /159475 52 193 475ସିମାpଳ ରାଉତ ପି ବିନାୟକ ରାଉତ OR/12/089/272804

�ୀ /159476 43 193 476ଉଷାରାଣି ରାଉତ �ା ସିମାpଳ ରାଉତ ZUX0162107

�ୀ /160477 35 193 477ପ_ୁC େପ(ମା ପ(ଧାନ ପି ଧ(ୁବ ପ(ଧାନ ZUX0162115

�ୀ /161478 55 193 478ଶଶିୁଳା ପ(ଧାନ �ା ଧ(ୁବ ଚରଣ ପ(ଧାନ ZUX0939256

ପ ୁ /164479 59 193 479ଉେପ,(  ପ\ା ପି ବାଜି ପ\ା LSL2387173

�ୀ /164480 50 193 480ସବିତା ପ\ା �ା ଉେପ,(  ପ\ା LSL2387140

�ୀ /164481 34 193 481ସନିୁତାକମୁାରି ପ\ା ପି ଉେପ,(  ପ\ା LSL2387165

ପ ୁ /164482 32 193 482ଶା:ୁନୁ ପ\ା ପି ଉେପ,(  ପ\ା ZUX0162123

ପ ୁ /164483 29 193 483ଜିେତ,(  ପ\ା ପି ଉେପ,(  ପ\ା ZUX0642892

ପ ୁ /164484 28 193 484କୃS ଚ,(  ପ\ା ପି ଉେପ,(  ପ\ା ZUX0862219
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�ୀ /164485 27 193 485ପ(ିୟNା ପ\ା ପି ଉେପ,(  ପ\ା ZUX1230523

�ୀ /166486 38 193 486ହାମିଦାବାନୁ �ା େଶଖବସିର LSL2386746

ପ ୁ /167487 77 193 487ଚ,( େଶଖର ମହା:ି ପି ନରସିଂହ ମହା:ି ZUX0727552

�ୀ /167488 63 193 488ଲ$%ୀ କମୁାରୀ ମହା:ି �ା ଚ,(  େଶଖର ମହା:ି ZUX0727560

�ୀ /167489 43 193 489ବବିତା ମହା:ି �ା ରାେଜ,(  ମହା:ି LSL2387108

ପ ୁ /167490 42 193 490ପ(ଦିପ ମହା:ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା:ି LSL2387082

ପ ୁ /167491 40 193 491ସ:ଷ ମହା:ି ପି େଗାପିନାଥ ମହା:ି LSL2386928

�ୀ /167492 39 193 492ଆରତି ମହା:ି �ା ରେମଶ ମହା:ି LSL2387124

�ୀ /167493 67 193 493ଅନA  ପଣୁ2 �ା ବି. ନିଳକ[ ZUX0780213

ପ ୁ /168494 49 193 494ସଂଜୟକମୁାର ପାତ( ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ( LSL2647766

ପ ୁ /170495 33 193 495ସାେୟଦ ଅନୱରଅଲF ି  ପି ସୟଦ ଆକବର ଅଲF ି  LSL2386936

ପ ୁ /171496 36 193 496ସୟଦ ହବିବ ପି ସୟଦ ପିର LSL2386787

�ୀ /171497 35 193 497ପରବିନ େବଗମ �ା ସୟଦ ହବିବ LSL2386795

�ୀ /172498 34 193 498ଆସମା େବଗମ �ା ମଜୁଫର ଅନସରି LSL2386779

ପ ୁ /172499 35 193 499ଏମ ଡି ମଜୁାଫର ଆନସାରୀ ପି ଏମ ଡି ମାଗହରଆନସରି ଆନସାରୀ ZUX0162149

ପ ୁ /172500 29 193 500ସୟଦ ବବF ୁ ପି ସୟଦ ପ�ାରୁ ZUX0727529

�ୀ /172501 33 193 501ସଲମା ବାେନା �ା ଲତିu ଖା. ZUX0727537

ପ ୁ /173502 33 193 502େକଏମ ଖାଲିଲି ପି େକ ଏମ େରହମାନ ZUX0162156

ପ ୁ /174503 33 193 503େଶଖ ମଦିନା ପି େଶଖ ବାଶା  LSL2386605

�ୀ /175504 34 193 504େଖୗରନିମା େବଗମ ପି େମୗଲାନା ମହମଦିନ LSL2387009

ପ ୁ /176505 45 193 505ସେୟଦ ସଲିମ ପି ସେୟଦ ଫଜିରୁର LSL2387256

�ୀ /178506 33 193 506ବନିତା ପାତ( ପି ସତ�ବାଦି ପାତ( LSL2387157

ପ ୁ /179507 41 193 507ସ=ୟ େଗୗଡ ପି ସେୁର,(  େଗୗଡ LSL2397016

�ୀ /180508 40 193 508ଇପସିତା ପ(ହରାଜ �ା ସଧୁାକର ପ(ହରାଜ LSL2390276

�ୀ /181509 31 193 509ସାବିୟା ବାନୁ �ା େଶଖ ୟାକବୁ ZUX0861708

ପ ୁ /181510 32 193 510େସV ୟାକ�ୁ ପି େସV ଫାକିରୁ LSL2386456

ପ ୁ /183511 52 193 511ସାେହବ େଗୗଡ ପି ଉଲା େଗୗଡ ZUX0162172

�ୀ /183512 42 193 512ବନିତା େଗୗଡ �ା ସାେହବ େଗୗଡ ZUX0162164

�ୀ /184513 50 193 513ହାଜରା ବିବି �ା ଏମ ଏ ସାହାଜାହାନ ZUX0458851

ପ ୁ /184514 61 193 514ଏମ ଏ ସାହାଜାହାନ ପି ଏମ ସକରୁ ZUX0458844

�ୀ /815/B515 21 193 515ଅNିତା ସାମ:ରାୟ ପି ପ(ସା: କମୁାର ସାମ:ରାୟ ZUX1180041

�ୀ /999516 37 193 516ସମିୟା ବାେନା �ା ମହ`ଦ ଆଜଗର ZUX0780296

�ୀ /999517 26 193 517ମ�ୁଳୁ ବରାଡ ପି ହରି ବରାଡ ZUX0939264

�ୀ /999518 34 193 518ଝୁନୁ େବେହରା �ା ତ(ିନାଥ େବେହରା ZUX0939272

ପ ୁ /999519 37 193 519କୃS ଦଳାଇ ପି ନିର=ନ ଦଳାଇ ZUX0930198

�ୀ /999520 48 193 520ନମିତା ଦାସ �ା ବୁଲୁ ପାଢୀ ZUX0780031

�ୀ /999521 59 193 521କିେଶାରୀ ନାୟକ �ା ସହେଦବ ନାୟକ OR/12/089/272809

ପ ୁ /999522 53 193 522ବୁଲୁ ପାଢୀ ପି ପଦ% ନାଭ ପାଢୀ ZUX0780130

�ୀ /999523 65 193 523ମନାସୀନି ପ(ଧାନ �ା ଏେସା ପ(ଧାନ ZUX0774687

�ୀ /999524 49 193 524ମିନା$ୀ ପ(ଧାନ �ା ପ(ଦୀପ ଚ,(  ମଲF ିକ ZUX0774703

ପ ୁ /999525 35 193 525ଭି ମାେଳZର ରାଓ ମା ଭି ଅନC ପଣୁ2 ରାଓ ZUX1353507

ପ ୁ /999526 23 193 526ରାହୁଲ େଦବ ସାମ:ରାୟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାମ:ରାୟ ZUX0944702

ପ ୁ /715/1294527 57 193 527गौरव होता ପି ଲାେଥ ଲ$%ୀ ନାରାୟଣ େହାତା ZUX1351519

ପ ୁ /528 41 193 528ପ(ସନA  ମିଶ( ପି ଶରତ ମିଶ( LSL1448323

�ୀ /Near529 49 193 529ଅନିତା ରଥ �ା ବିେନାଦ ରଥ ZUX1231190

ପ ୁ /01530 31 193 530ସ�ଯ ର=ନ ପଟନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ(  ପଟନାୟକ କପୁପିଲୀ ZUX1230952

ପ ୁ /1531 64 193 531କୃSଚ,(  ମିଶ( ପି ବାମନ ମିଶ( OR/12/089/272609

�ୀ /1532 56 193 532ଗୀତା=ଳି ମିଶ( �ା କୃSଚ,(  ମିଶ( OR/12/089/272610

ପ ୁ /1533 55 193 533ସବୁାଷ ଚ,(  ମିଶ( ପି ବିନାୟକ ମିଶ( LSL1401090

ପ ୁ /1534 44 193 534ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ( ପି କୃSଚ,(  ମିଶ( LSL1401132

ପ ୁ /1535 40 193 535ସଂଜୀବ କମୁାର ମଶି( ପି କୃSଚ,(  ମିଶ( LSL1400951

�ୀ /1536 34 193 536ସନିୁତା କମୁାରୀ ମିଶ( �ା ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ( ZUX0862086

ପ ୁ /02537 49 193 537ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େକଶବ ସାହୁ ZUX1171297

�ୀ /2538 37 193 538ଅନିତା ପ&ନାୟକ ପି କାହA ୁ  ଚରଣ ପ&ନାୟକ LSL1448208

�ୀ /2539 41 193 539ରୀନା ସାହୁ �ା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX1168723

�ୀ /03540 21 193 540ଅNିତା ମହାପାତ( ପି ବୃ,ାବନ ମହାପାତ( ZUX1212752

�ୀ /3541 39 193 541କନକ ଜାନୀ �ା ଘାସିରାମ ଜାନୀ ZUX0727354

ପ ୁ /4542 34 193 542ଗ�ୁ ଭୂମିୟା ପି ମାଧବ ଭୂମିଆ ZUX1166081

ପ ୁ /4543 39 193 543ପିତୃ ଜାନୀ ପି ଅଜୁC ନ ଜାନୀ ZUX1164656

ପ ୁ /4544 58 193 544ଇZର ନାୟକ ପି ଧବୁୁଲୁ ନାୟକ ZUX0861906

�ୀ /4545 52 193 545ଫଲୁମତି ନାୟକ �ା ଇZର ନାୟକ ZUX0861898

ପ ୁ /4546 42 193 546ଘାସି ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ LSL1396274
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�ୀ /4547 37 193 547ଜjବୁତୀ ନାୟକ �ା ଘାସି ନାୟକ LSL2386589

ପ ୁ /4548 30 193 548ବିଜୟ ନାୟକ ପି ଇZର ନାୟକ ZUX0861914

ପ ୁ /4549 29 193 549କାiYକ ନାୟକ ପି ଇZର ନାୟକ ZUX0861880

�ୀ /5550 59 193 550କମଳା ଯାନି �ା ବାଲା ଯାନି OR/12/089/272518

ପ ୁ /House no.551 21 193 551ସାଈ ପ(ସାଦ େସନାପତି ବଟଅଲା ମା େଜ�ାତି ଲ$%ୀ େସନାପତି ବଟଅଲା ZUX1360957

�ୀ /06552 30 193 552ଡ଼ି ଭାରତୀ ପି ଡ଼ ିଗ�ୁାkଵାମୀ ZUX1167212

�ୀ /6553 57 193 553ବିମଳା ମିଶ( �ା ବଳଭଦ(  ମିଶ( ZUX0458398

�ୀ /7554 79 193 554ପାବC ତୀ ମହାପାତ( �ା ଅମଲୁ� ମହାପାତ( OR/12/089/272531

ପ ୁ /7555 53 193 555ବୃ,ାବନ ମହାପାତ( ପି ଶଦାଶିବ ମହାପାତ( OR/12/089/272532

ପ ୁ /7556 48 193 556ଅମଲୁ� ରାଣୀ ମହାପାତ( ପି ବୃ,ାବନ ମହାପାତ( LSL1395839

�ୀ /7557 49 193 557�_C ପ(ଭା ମିଶ( �ା ମାଧରୁୀ େମାହନ ମିଶ( ZUX0689786

ପ ୁ /7558 24 193 558ଅରବି, ମହାପାତ( ପି ବୃ,ାବନ ମହାପାତ( ZUX1097468

ପ ୁ /8559 43 193 559େଶକ ରଫିକ . ପି େସକ ବାଷା . OR/12/089/272216

�ୀ /8560 39 193 560ନଗYସ ବାନୁ . �ା େଶଖ ରଫିକ . OR/12/089/272217

ପ ୁ /09561 71 193 561*ଯାମ ସନୁଦର ରାଉତ ପି ସିବା ରାଉତ ZUX1048602

ପ ୁ /9562 31 193 562ଆଶିଷ କମୁାର ପ&ନାୟକ ପି ବାଳକୃS ପ&ନାୟକ ZUX0458596

ପ ୁ /9563 77 193 563ବାଳକୃS ପଟନାୟକ ପି ଲି�ରାଜ ପଟନାୟକ OR/12/089/274459

�ୀ /9564 59 193 564ସଷୁମା ପ&ନାୟକ �ା ବାଳକୃS ପ&ନାୟକ OR/12/089/274460

�ୀ /9565 34 193 565ସନୁ,ା ପ&ନାୟକ ପି ବାଳକୃS ପ&ନାୟକ ZUX0162206

�ୀ /9566 41 193 566କନ�ା କମୁାରୀ ସାହୁ �ା ରାେଜ,(  କମୁାର ସାହୁ ZUX1175496

ପ ୁ /9567 39 193 567ରାେଜ,(  କମୁାର ସାହୁ ପି ଆପନା ସାହୁ ZUX1226497

�ୀ /9568 23 193 568ରାେଜ*ଵରୀ ସାହୁ ପି ରାେଜ,(  କମୁାର ସାହୁ ZUX1174895

�ୀ /10569 27 193 569ସଜୁାତା େବେହରା �ା ଟ(ିେପାତୀ େବେହରା ZUX1048560

ପ ୁ /10570 26 193 570ଟ(ିେପାତୀ େବେହରା ପି ରାଜୁ େବେହରା ZUX1048586

�ୀ /10571 64 193 571େଗୗରୀ େବେହରା �ା ରାଧାକୃS େବେହରା ZUX0162891

�ୀ /11572 34 193 572ସଶ% ିତା େବେହରା ପି ରାଧାକୃS େବେହରା ZUX0162909

�ୀ /11573 36 193 573େଜ�ାତିମCୟୀ ପ\ା �ା ଦିଲF ୀପ କମୁାର ମହାପାତ( ZUX1160480

�ୀ /11574 57 193 574ମିନତୀ ପ&ନାୟକ �ା ପ(ଶା: କମୁାର ପ&ନାୟକ ZUX1173822

ପ ୁ /11575 54 193 575ପ(ଶା: କମୁାର ପ&ନାୟକ ପି ଭ� ଚରଣ ପ&ନାୟକ ZUX1173814

�ୀ /12576 58 193 576ନୂରଯାହr େବଗମ �ା ମହ`ଦ ZUX1233592

ପ ୁ /12577 79 193 577ପିତବାଶ ପଟନାୟକ ପି ଲି�ରାଜ ପଟନାୟକ OR/12/089/274454

�ୀ /12578 38 193 578ଜୟ:ି ପ&ନାୟକ ପି ପିତବାସ ପ&ନାୟକ ZUX0937458

ପ ୁ /14579 89 193 579ଏଲ କୃSମiୁY . ପି ଶଂଗେମଶ . OR/12/089/274507

�ୀ /14580 84 193 580ଏଲ ଇZରିଆମା . �ା ଏ^ କୃSମiୁY . LSL1471077

�ୀ /15581 26 193 581ମମତା େଚୗଧରୀ ପି ଉେପ,(  େଚୗଧରୀ ZUX1162858

�ୀ /15582 22 193 582ସଂଗୀତା େଚୗଧରୀ ପି ଉେପ,(  େଚୗଧରୀ ZUX1162577

ପ ୁ /15583 55 193 583କାହA ୁଚରଣ ଦାସ ପି ମେହ,(  ଦାସ ZUX1155100

�ୀ /15584 45 193 584କଲ�ାଣୀ ଦାସ �ା କାହA ୁଚରଣ ଦାସ ZUX1155076

ପ ୁ /15585 47 193 585ଘାସିରାମ ◌ ିଜାନୀ ପି କୃS ଜାନୀ ZUX0727347

ପ ୁ /15586 26 193 586େତଜରାଜ କମୁାର େଜନା ପି ରଶ%ୀ େଦବୀ େଜନା ZUX1175504

�ୀ /15587 32 193 587ସଂଗୀତା ମହାପାତ( ପି ସବୁାଶ ଚ,(  ମହାପାତ( ZUX1175546

�ୀ /15588 47 193 588ଜନକା ମାଝୀ �ା ସନୁାଧର ମାଝୀ ZUX0727313

�ୀ /15589 27 193 589ଉମYଳା ମାଝୀ ପି ସନୁାଧର ମାଝୀ ZUX0726646

ପ ୁ /15590 25 193 590ବୁଲୁ ମାଝୀ ପି ସନୁାଧର ମାଝୀ ZUX0861195

�ୀ /15591 76 193 591ସସିକଳା ମିଶ( �ା ବିନାୟକ ମିଶ( OR/12/089/274525

ପ ୁ /15592 57 193 592ଦାେମାଦର ମିଶ( ପି ବିନାୟକ ମିଶ( OR/12/089/274526

�ୀ /15593 43 193 593ସନିୁତା ମିଶ( �ା ଦାେମାଦର ମିଶ( OR/12/089/274527

ପ ୁ /15594 29 193 594ସଂକର ପ(ସାଦ ମିଶ( ପି ଦାେମାଦର ମିଶ( ZUX0653923

�ୀ /15595 26 193 595ଶଭୁଶ(ୀ ମିଶ( ପି ଦାେମାଦର ମିଶ( ZUX0653931

ପ ୁ /15596 44 193 596ଅମେରଶ ମିଶ( ପି ସବୁାସ ଚ,(  ମିଶ( ZUX0458950

ପ ୁ /16597 46 193 597ସେୁର,(  ନାୟକ - ପ(ଭାସିନୀ ନାୟକ ZUX1227750

�ୀ /16598 39 193 598ପ(ଭାସିନୀ ନାୟକ �ା ସେୁର,(  ନାୟକ ZUX1227800

�ୀ /16599 21 193 599ଅନିତା ନାୟକ ମା ପ(ଭାସିନୀ ନାୟକ ZUX1228998

ପ ୁ /16600 81 193 600ଯେୁରZର �ାଇଁ ପି କୃSଚ,(  �ାଇଁ OR/12/089/272458

ପ ୁ /17601 24 193 601ରାଧାେମାହନ ଦାସ ପି କାହA ୁଚରଣ ଦାସ ZUX1159342

�ୀ /17602 36 193 602ସଶୁ(ୀମା ମହା:ି ପି ଶ(ୀଧର ମହା:ି ZUX0162248

ପ ୁ /17603 34 193 603ସତ�ବ( ତ ମହା:ି ପି ଶ(ୀଧର ମହା:ି ZUX0487702

ପ ୁ /17604 33 193 604ସମୀର ମହା:ି ପି ଶ(ୀଧର ମହା:ି OR/12/089/272062

�ୀ /17605 54 193 605ପ(ମିଳା ସାହୁ �ା େଗୗରା� ସାହୁ ZUX1164698

ପ ୁ /18606 79 193 606ମୃତ�ଞୁୟା ଦାସ ପି ବଟକୃS ଦାସ OR/12/089/272476

�ୀ /18607 66 193 607ନଳିନି କମୁାରି ଦାସ �ା ମୃତ�ଞୁୟ ଦାସ OR/12/089/272477

ପ ୁ /18608 48 193 608ବିେନାଦ ଚ,(  ଦାଶ ପି ମୃତ�ଞୁୟ ଦାଶ LSL2391936
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�ୀ /18609 47 193 609ସେରାଜିନୀ ଦାଶ �ା ବିେନାଦ ଚ,(  ଦାଶ LSL2392090

ପ ୁ /18610 71 193 610ସବୁାଷ ଚ,(  ମହାପାତ( ପି େଗାପୀନାଥ ମହାପାତ( ZUX1204999

�ୀ /18611 65 193 611େହମଲତା ମହାପାତ( �ା ସବୁାଶ ଚ,(  ମହାପାତ( ZUX1175512

�ୀ /18612 29 193 612ସ>�ା ରାଣୀ ମହାପାତ( �ା କାଶିନାଥ ମହାପାତ( ZUX1175520

ପ ୁ /18613 43 193 613କାଶୀନାଥ େମାହାପାତ( ପି ସବୁାଶ ଚ,(  େମାହାପାତ( ZUX1175538

�ୀ /18614 52 193 614ଉମYଲା ନାୟକ �ା ନୀଳକ[ ନାୟକ ZUX1162643

�ୀ /19615 63 193 615ବିଜନା ବିବି �ା ଅବଦୁଲ େରହମାନ ଖାନ ZUX1174903

ପ ୁ /19616 43 193 616ନିମାଇ ଁଚରଣ ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ ZUX1228949

�ୀ /19617 37 193 617ମମତା ଦାସ �ା ନିମାଇଁ ଚରଣ ଦାସ ZUX1227685

�ୀ /19618 71 193 618ମହାଲ$%ୀ �ାଇଁ �ା ଯେୁରZର �ାଇଁ OR/12/089/272459

�ୀ /19619 42 193 619ପ?ୁା=ଳି �ାଇଁ ପି ଯେୁରZର �ାଇଁ OR/12/089/272460

�ୀ /19620 40 193 620ଶ(~ା=ଳି �ାଇଁ ପି ଜୁେରZର �ାଇଁ LSL1404094

ପ ୁ /19621 39 193 621ଶେୁରଶ କମୁାର �ାଇଁ ପି ଯେୁରZର �ାଇଁ OR/12/089/272461

ପ ୁ /20622 21 193 622ନିେତଶ ସାମ: ପି ଶNର କମୁାର ସାମ: ZUX1205111

ପ ୁ /20623 67 193 623ପି ରାମଲୁୁ େସନାପତି ପି େଲାକନାଥ େସନାପତି OR/12/089/272437

�ୀ /20624 56 193 624ସା:ିଲତା େସନାପତି �ା ରାମଲୁୁ େସନାପତି OR/12/089/272438

�ୀ /20625 47 193 625ବି େଜ�ାତି ଲ$%ୀ େସନାପତି �ା ବି. ସ=ୟ କମୁାର େସନାପତି LSL1404037

ପ ୁ /20626 46 193 626ବି. େକଳୖାସ େସନାପତି ପି ବି.ରାମଲୁୁ େସନାପତି ZUX0884429

ପ ୁ /20627 44 193 627ସଞୟ କମୁାର େସନାପତି ପି ରାମଲୁୁ େସନାପତି OR/12/089/272439

�ୀ /20628 38 193 628ବି ପ?ୁଲତା େସନାପତି �ା ବି.େକଳୖାସ େସନାପତି ZUX0884437

ପ ୁ /21629 50 193 629ନାସିଶରୁ େରହମାନ ଖr ପି ଏ େରହମାନ ଖr ZUX0210278

�ୀ /21630 43 193 630ରାଜିଆ ଖr �ା ନାସିମରୁାମାନ ଖr ZUX0210260

ପ ୁ /21631 42 193 631ସାହାକାର ଅଲି ପି ଏମ ଏ ଅଲି LSL1396860

�ୀ /21632 42 193 632ଜୁବିନା େବଗମ �ା ସେୟଦ ସଲମ LSL2387249

ପ ୁ /21633 66 193 634ଏମ ଏ ଅଲି ପି ଉଶମାନ ଅଲି OR/12/089/272449

�ୀ /21634 38 193 635ଅଫସାନା ବଗU ପି ଏମ.ଏ ଅଲF ୀ ZUX0642959

�ୀ /21635 56 193 636ଆଦିଦା େବଗଜ �ା ଏମ ଏ ଅଲି OR/12/089/272450

�ୀ /21636 38 193 637ସବନମ ଆରା େବଗU �ା ସାହାକାର ଅଲF ୀ ZUX0642975

�ୀ /22637 77 193 639ରଶ% ି ଭ& �ା ବଲF ଭ ଭ& OR/12/089/272431

�ୀ /23638 56 193 640ପଂକଜ ସାହୁ �ା ବିେନାଦ ସାହୁ OR/12/089/272420

ପ ୁ /23639 44 193 641ବିSୁ ପ(ସାଦ ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ LSL1395847

ପ ୁ /23640 41 193 642ବିଭୁପ(ସାଦ ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ OR/12/089/272422

ପ ୁ /23641 40 193 643ବିଘA ପ(ସାଦ ସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ LSL1396290

ପ ୁ /23642 39 193 644ବିରp ିସାହୁ ପି ବିେନାଦ ସାହୁ OR/12/089/274751

�ୀ /24643 45 193 645ସିବାନୀ ଦାସ �ା ବିେଦଶୀ ଦାସ ZUX0369959

ପ ୁ /24644 26 193 646ଚ,ନ ପ(ସାଦ ଦାସ ମା ଶିବାନୀ ଦାସ ZUX0774778

ପ ୁ /24645 26 193 647ଜଗନA ାଥ ଜାନି ପି ଦୁେୟ2ଧନ ଜାନି ZUX0774760

ପ ୁ /24646 39 193 648ତ(ିନାଥ ପା=ିଆ ପି ହେରକୃS ପା=ିଆ ZUX0955260

ପ ୁ /24647 51 193 649ଜୟ: କମୁାର ପ&ନାୟକ ପି ଇZର ଚରଣ ପ&ନାୟକ OR/12/089/272415

�ୀ /24648 50 193 650ମମତା ପ&ନାୟକ �ା ଜୟ: କମୁାର ପ&ନାୟକ LSL1422443

ପ ୁ /24649 51 193 651ପpାନନ ପ&ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପ&ନାୟକ ZUX0347823

�ୀ /24650 68 193 652ଉଷା ପ&ନାୟକ �ା ଇZର ପ&ନାୟକ OR/12/089/272414

�ୀ /24651 30 193 653ବାସ:ି ସାହୁ �ା ତ(ିନାଥ ସାହୁ ZUX0955252

ପ ୁ /25652 52 193 654ମେନାଜ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ପି କୃS ଚ,(  ପାଢ଼ୀ OR/12/089/272831

�ୀ /25653 50 193 655ସଂଜୁ�ା ପାଢ଼ୀ �ା ମେନାଜ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ZUX0162255

�ୀ /26654 65 193 656ସଶୁୀଳା ପ&ନାୟକ ପି ଗଣପତୀ ପ&ନାୟକ ZUX1097757

�ୀ /27655 44 193 657ସଲମା ଯାନି �ା ମାଳି ଯାନି OR/12/089/272522

�ୀ /27656 36 193 658ରୀନା ଜାନୀ ପି ଭୀମ ଜାନି ZUX0689455

ପ ୁ /27657 35 193 659ସନିଆ ଜାନି ପି ବାୟା ଜାନି ZUX0689877

ପ ୁ /27658 33 193 660ହୁନକ ୁଜାନି ପି ବାଲା ଜାନି ZUX0689869

�ୀ /27659 31 193 661େମଟି ଜାନୀ �ା ସନିଆ ଜାନୀ ZUX0780197

�ୀ /27660 27 193 662କଳାବତୀ ଜାନୀ ପି ମାଳି ଜାନୀ ZUX0884742

�ୀ /27661 24 193 663ତୁଲସି ଜାନୀ �ା ର=ନ ଜାନୀ ZUX0884460

ପ ୁ /27662 21 193 664ମ�ଲୁ ଜାନି ପି ଜାଣିନୀ ଜାନି ZUX1151398

�ୀ /27663 26 193 665ଲ$%ୀ ପରଜା �ା େମଟା ପରଜା ZUX1097948

ପ ୁ /28664 64 193 666ଗରୁୁ ଜାନି ପି ଲଛମନ ଜାନି ZUX0955245

�ୀ /28665 62 193 667ତୁଳଶା ଜାନୀ �ା ଗରୁୁ ଜାନୀ ZUX0884700

�ୀ /28666 41 193 668ଭାଲୁ ଯାନି �ା କଳା ଯାନି OR/12/089/272514

�ୀ /28667 35 193 669ବିମଳା ଜାନୀ �ା େଲାକନାଥ ଜାନୀ ZUX0291724

ପ ୁ /28668 32 193 670ବଲ ଜାନୀ ପି ଲି�ରାଜ ଜାନୀ ZUX0862201

ପ ୁ /28669 31 193 671ହରି ଜାନୀ ପି କଳା ଜାନୀ ZUX0884734

�ୀ /28670 27 193 672ନମିତା ଜାନୀ �ା ହରି ଜାନୀ ZUX1097914
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�ୀ /28671 26 193 673ଶ:ି ଜାନୀ �ା ବଲ ଜାନୀ ZUX0861781

�ୀ /28672 24 193 674ସବିତା ଜାନୀ ପି କଳା ଜାନୀ ZUX0884726

�ୀ /28673 32 193 675ବ,ନା ମଦୁୁଳି �ା ଟିବୁ ମଦୁୁଳି ZUX1162551

�ୀ /28674 26 193 676ସ%ିତା ପରଜା �ା େଡାମ ପରଜା ZUX1162494

�ୀ /29675 51 193 677ପଦ% ାଳୟା ମିଶ( �ା ନରସିଂହ ମିଶ( ZUX0162271

�ୀ /29676 34 193 678ବିSୁ ପ(ିୟା ମିଶ( ପି ଜଗନA ାଥ ମିଶ( ZUX0162289

�ୀ /30677 71 193 679ଫାତିମା େବଗମ �ା ଏସ ମହମଦ OR/12/089/272546

�ୀ /30678 58 193 680ନୁରୁଜାହr େବଗମ ପି ମହ`ଦ OR/12/089/272547

ପ ୁ /30679 46 193 681େଶଖ ସରୁଜ ପି ମହ`ଦ OR/12/089/272545

�ୀ /31680 83 193 682ଲ$%ୀ ମହାପାତ( �ା ସଦାସିବ ମହାପାତ( ZUX0760090

ପ ୁ /31681 69 193 683େବଣମୁାଧବ ମହାପାତ( ପି ସଦାସିବ ମହାପାତ( LSL1404110

ପ ୁ /31682 61 193 684ରାଘବ ମହାପାତ( ପି ସଦାଶିବ ମହାପାତ( ZUX1306018

�ୀ /31683 56 193 685ସ�ିତା ମହାପାତ( �ା େବଣମୁାଧବ ମହାପାତ( OR/12/089/272550

�ୀ /31684 51 193 686ମିନତି ମହାପାତ( �ା ର�ନାଥ ମହାପାତ( LSL1422468

ପ ୁ /31685 50 193 687କୃSଚ,(  ମହାପାତ( ପି ସଦାଶିବ ମହାପାତ( OR/12/089/272554

ପ ୁ /31686 46 193 688ନରସିଂହ ମହାପାତ( ପି ସଦାଶିବ ମହାପାତ( OR/12/089/272864

ପ ୁ /31687 45 193 689କ=ୁ ବିହାରୀ ମହାପାତ( ପି ସଦାଶିବ ମହାପାତ( OR/12/089/272555

�ୀ /31688 45 193 690ନମିତା ମହାପାତ( �ା କୃS ଚ,(  ମହାପାତ( ZUX0780270

�ୀ /31689 43 193 691ସେରାଜିନି ମହାପାତ( �ା ରାଘବ ମହାପାତ( OR/12/089/272556

�ୀ /31690 41 193 692ଦୀପା=ଳି ମହାପାତ( �ା ରାଘବ ମହାପାତ( ZUX1246982

�ୀ /31691 39 193 693ମଧସୁ% ିତା ମହାପାତ( �ା କ=ୁ ବିହାରୀ ମହାପାତ( ZUX0780304

ପ ୁ /31692 26 193 694ସଯୂ�C ନାରାୟଣ ମହାପାତ( ପି ରାଘବ ମାହାପତ( ZUX0689489

ପ ୁ /31693 28 193 695ସତ� ନାରାୟଣ ମହାପାତ( ପି ରାଘବ ମହାପାତ( ZUX0642850

�ୀ /31694 28 193 696ଶଭୁ( ା ମହାପାତ( ପି େବଣ ୁମାଧବ ମହାପାତ( ZUX0642751

ପ ୁ /31695 24 193 697ଉଦିତ ନାରାୟଣ ମହାପାତ( ପି ର�ନାଥ ମହାପାତ( ZUX0865022

�ୀ /32696 77 193 698ରଜନୀ କମୁାରୀ ମହାପାତ( �ା ରାମ ଲିେ�Zର ମହାପାତ( LSL1396977

ପ ୁ /32697 59 193 699ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ( ପି ରାମ ଲିେ�Zର ମହାପାତ( OR/12/089/272582

�ୀ /32698 53 193 700ବଷ2 ମହାପାତ( �ା ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ( LSL1395821

ପ ୁ /32699 23 193 701ସମୀର କମୁାର ମହାପାତ( ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ( ZUX1001320

ପ ୁ /33700 57 193 702ବୀର ପ(ସାଦ େହାତା ପି ମେହZର େହାତା ZUX0642777

�ୀ /33701 53 193 703ପଦ% ିନୀ କମୁାରୀ େହାତା �ା ରଘନୁାଥ େହାତା OR/12/089/272586

�ୀ /34702 37 193 704ଗାୟତ(ି  େଦବୀ ପି େଗାପାଳକ(ିS ଷଢ�ି LSL1448232

�ୀ /34703 29 193 705ଆରତୀ ସାହୁ �ା ନୀଳମାଧବ ଷଡ�ି ZUX1227818

�ୀ /34704 55 193 706ବିSୁପ(ିୟା ଷଡ�ୀ �ା େଗାପାଳ ଷଡ�ୀ OR/12/089/272600

ପ ୁ /34705 42 193 707ନୀଳମାଧବ ଷଡ�ୀ ପି େଗାପାଳକୃS ଷଡ�ୀ LSL1396324

ପ ୁ /34706 41 193 708ଚ,(େଶଖର ଷଡ�ୀ ପି େଗାପାଳକୃS ଷଡ�ୀ LSL1448224

�ୀ /35707 49 193 709ସି. ଏl. ପଦ% ା  �ା େଗୗରୀ ଶNର ଆଚାରୀ LSL1448240

ପ ୁ /35708 27 193 710ସି ଏଚ େଗାବି, ଆଚାରୀ ପି େଗୗର ଶNର ଆଚାରୀ ZUX0884452

ପ ୁ /35709 33 193 711ସି.ଏl.ଦିେନଶ ଆଚାରୀ ପି େଗୗରୀ ଶNର ରାଓ ZUX0955351

�ୀ /35710 30 193 712ଜି. ଲ$%ୀ �ା ଜି. ଶ(ୀନୁ ZUX0884668

�ୀ /35711 65 193 713ଆଇଭି ରାବଣା �ା ଏU.ଢି. ଅଏକକବି ZUX0955229

ପ ୁ /35712 50 193 714ଏ ରାମ ରାଜୁ ପି ଏ େପର@ ରାଜୁ ZUX1097724

ପ ୁ /35713 45 193 715ଭବାନି ଶNର ଷଡ�ୀ ପି େଗାବି, ଷଡ�ୀ OR/12/089/272592

�ୀ /35714 38 193 716ସସ% ିତା କମୁାରୀ ଷଡ�ୀ �ା ଭବାନୀ ଶNର ଷଢ�ୀ ZUX0955328

�ୀ /35715 69 193 717ସତ�ଭାମା ଷଡ�ୀ �ା େଗାବି, ଷଡ�ୀ OR/12/089/272590

�ୀ /35716 39 193 718ସଧୁା�ୀନି ଷଡ�ୀ ପି େଗାବି, ଷଡ�ୀ OR/12/089/272877

ପ ୁ /35717 40 193 719ଜି. ଶ(ୀନୁ ପି ଜି. ରାବଣା ZUX0861948

ପ ୁ /35718 39 193 720ଜି. ଶ(ୀନୁ ପି ଜି. ରାବଣା ZUX0884619

ପ ୁ /35719 21 193 721ଏ ଅଭିେଷକ ବମ2 ପି ଏ ରାମ ରାଜୁ ZUX1123074

�ୀ /36720 38 193 722�ପAା େଚୗଧରୁୀ �ା ଉମାଶNର େଚୗଧରୁୀ ZUX0642785

�ୀ /36721 59 193 723ପ?ୁାଞଳି ମିଶ( �ା ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ( LSL1400910

�ୀ /36722 33 193 724କ.ୁ ମ.ୁ ମିଶ( ମା ପ?ୁା=ଳି ମିଶ( ZUX0162297

ପ ୁ /36723 32 193 725ଅଭିେଷV ମିଶ( ପି ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ( ZUX0458661

�ୀ /36724 29 193 726ସେ:ାଷୀ ନାୟକ ପି ମକର ନାୟକ ZUX1159771

ପ ୁ /36725 76 193 727ତ(ିନାଥ ଷଡ�ୀ ପି ଗଦାଧର ଷଡ�ୀ ZUX0689372

�ୀ /36726 71 193 728ବାଳାମତୀ ଷଡ�ୀ �ା ତ(ିନାଥ ଷଡ�ୀ ZUX0689364

ପ ୁ /36727 60 193 729ନରସିଂହ ଏନ ସାହୁ ପି ନୀଳ ମଣି ସାହୁ ZUX0780247

ପ ୁ /36728 60 193 730ଶ(ୀକା: ସାହୁ ପି ଧାେରZର ସାହୁ LSL1448257

�ୀ /36729 57 193 731ପଦ% ା ସାହୁ �ା ନରସିଂହ ସାହୁ ZUX0780239

�ୀ /36730 55 193 732ସମିୁତ(  ସାହୁ �ା ଶ(ୀକା: ସାହୁ LSL1448265

ପ ୁ /36731 32 193 733ସ% ୁତି ସାଗର ସାହୁ ପି ଶ(ୀକା: ସାହୁ ZUX0162305

ପ ୁ /36732 21 193 734ଅମରଦାସ ତ(ିପାଠୀ ପି ହରିଦାସ ତ(ିପାଠୀ ZUX1151596
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�ୀ /37733 62 193 735େସAହଲତା ମିଶ( �ା ନିଳକ[ ମିଶ( OR/12/089/274426

ପ ୁ /38734 72 193 736ନିଳକ[ ମିଶ( ପି ବିଦ�ାଧର ମିଶ( OR/12/089/274425

ପ ୁ /38735 53 193 737ଶNର ପ(ସାଦ ମିଶ( ପି ନୀଳତ[ ମିଶ( OR/12/089/274429

�ୀ /38736 46 193 738ସପୁ(ଭା ମିଶ( �ା ହରପ(ଭା ମିଶ( ZUX0162941

ପ ୁ /38737 44 193 739ହରପ(ସାଦ ମିଶ( ପି ନାଳକ[ ମିଶ( OR/12/089/274428

ପ ୁ /38738 44 193 740ଭବାନୀ ପ(ସାଦ ମିଶ( ପି ନୀଳକ[ ମିଶ( LSL1422831

�ୀ /38739 38 193 741ମଧସୁ% ିତା ମିଶ( �ା ଶNର ପ(ସାଦ ମିଶ( ZUX0162958

�ୀ /39740 66 193 742ଉମା ମେହZରି ରଥ �ା ସଦାସିବ ରଥ LSL1396332

ପ ୁ /39741 81 193 743ସଦାଶିବ ରଥ ପି ବାସେୁଦବ ରଥ LSL1395672

ପ ୁ /39742 51 193 744ଲଳିତ େମାହନ ରଥ ପି ସଦାସିବ ରଥ LSL1396357

ପ ୁ /39743 47 193 745ପିତାjର ରଥ ପି ସଦାସିବ ରଥ OR/12/089/274441

ପ ୁ /39744 44 193 746ସବୁାସିନି ରଥ ପି ସଦାସିବ ରଥ LSL1395656

ପ ୁ /39745 42 193 747ସେ:ାଷ କମୁାର ରଥ ପି ସଦାଶିବ ରଥ LSL1396811

ପ ୁ /40746 21 193 748ଶସୁା: ସNର ମିଶ( ପି ବନବିହାରି ମିଶ( ZUX1097955

�ୀ /40747 71 193 749ବିSୁପ(ୀୟା ପ\ା �ା ସଧୁାକର ପ\ା OR/12/089/274445

ପ ୁ /40748 64 193 750ରାମ ଚ,(  ପ\ା ପି ସଧୁାକର ପ\ା LSL2390334

�ୀ /40749 55 193 751ଝୁନୁ ପ\ା �ା ରାମଚ,(  ପ\ା ZUX1352582

ପ ୁ /40750 49 193 752ଲଳିତ ପ\ା ପି ଶଧୁାକର ପ\ା OR/12/089/274448

ପ ୁ /40751 43 193 753ତନିଳ ପ\ା ପି ଶଧୁାକର ପ\ା LSL2390144

ପ ୁ /40752 43 193 754ଅନିଳ ପ\ା ପି ଶଧୁାକର ପ\ା ZUX0760108

�ୀ /40753 42 193 755ଶଯୁ�Cକା:ି ପ\ା �ା ଲଳିତ ପ\ା OR/12/089/274449

�ୀ /40754 41 193 756ସ%ିତା ପ\ା �ା ଅନିଳ ପ\ା LSL2390359

�ୀ /40755 40 193 757ସଜୁାତା ପ\ା �ା ତନୀଳ ପ\ା LSL2390383

ପ ୁ /40756 32 193 758ଅଜି� କମୁାର ପ\ା ପି ରାମ ଚ,(  ପ\ା ZUX0643148

�ୀ /40757 31 193 759ଅନିତା ପ\ା ପି ରାମ ଚ,(  ପ\ ZUX0643155

ପ ୁ /40758 27 193 760ଅରୁଣ ପ\ା ପି ଲଳିତ ପ\ା ZUX0689901

ପ ୁ /40759 26 193 761ନାରାୟଣ କମୁାର ପ\ା ପି ଲଳିତ ପ\ା ZUX0689919

�ୀ /41760 64 193 762ବଶ: କମୁାରି ପଟନାୟକ �ା ପିତବାସ ପଟନାୟକ OR/12/089/274455

ପ ୁ /41761 52 193 763ଆନ, େମାହନ ପଟନାୟକ ପି ପିତବାସ ପଟନାୟକ LSL1401033

�ୀ /41762 49 193 764ମିନତି ପ&ନାୟକ �ା େଗୗରୀ ଶNର ପ&ନାୟକ OR/12/089/274458

�ୀ /41763 49 193 765ସମୁତି ପ&ନାୟକ �ା କୃS ପ(ସାଦ ପ&ନାୟକ LSL1448612

�ୀ /42764 76 193 766ରାଜଲ$%ୀ ଷଡ�ୀ �ା ଆଦିକ> ଷଡ�ୀ ZUX1227859

ପ ୁ /42765 41 193 767ସେ:ାଷ କମୁାର ଷଡ�ି ପି ଆଦିକ, ଷଡ�ି ZUX0642736

�ୀ /42766 35 193 768ମେହZରୀ ଷଡ�ୀ �ା ସେ:ାଷ କମୁାର ଷଡ�ି ZUX0642744

ପ ୁ /42767 25 193 769ଅମିତ କମୁାର ଷଢ�ୀ ପି ପ(ସନA  କମୁାର ଷଢ�ୀ ZUX0955278

�ୀ /42768 23 193 770ସAିଗଧାରାଣୀ ଷଢ�ୀ ପି ପ(ସନA  କମୁାର ଷଢ�ୀ ZUX0955286

ପ ୁ /42769 82 193 771ଆଦିକ, ଷଢ�ି ପି ରାଧାକା: ଷଢ�ି LSL2390201

�ୀ /42770 74 193 772ରାଜଲ$%ୀ ଷଢ�ି �ା ଆଦିକ, ଷଢ�ି LSL1448299

�ୀ /42771 49 193 773ବନିତା ଷଢ�ି �ା ପ(ସନA  କମୁାର ଷଢ�ି LSL2390193

ପ ୁ /42772 46 193 774ସତ�ନାରାୟଣ ଷ��ି ପି ଆଦିକ, ଷ��ି LSL2390185

ପ ୁ /43773 85 193 775ବିଘAରାଜ ରଥ ପି ଗ�ାଧର ରଥ LSL1448307

�ୀ /43774 73 193 776ପ(ତିମା ରଥ �ା ବିଘAରାଜ ରଥ LSL1400977

ପ ୁ /43775 61 193 777ବାଳକୃS ରଥ ପି ବିଘAରାଜ ରଥ LSL1396720

�ୀ /43776 53 193 778ଜୟ:ି ରଥ �ା ବାଳକୃS ରଥ LSL1396738

ପ ୁ /43777 52 193 779ନବକୃS ରଥ ପି ବିଘAରାଜ ରଥ LSL1422575

�ୀ /43778 46 193 780ସାଗରିକା ରଥ �ା ନବକୃS ରଥ LSL1422583

ପ ୁ /43779 28 193 781ପ(ଦୀପ ରଥ ପି ବାଳକୃS ରଥ ZUX0458687

ପ ୁ /44780 70 193 782ରାଶ ବିହାରୀ ମହାପାତ( ପି ଗେଣZର ମହାପାତ( OR/12/089/274481

�ୀ /44781 69 193 783ଓପଁ(ିୟା ମହାପାତ( �ା ରାସବିହାରି ମହାପାତ( OR/12/089/274482

ପ ୁ /44782 44 193 784ସତ�ବ( ତ ମହାପାତ( ପି ରାସବିହାରି ମହାପାତ( LSL1395789

ପ ୁ /44783 44 193 785ସବ�ସାଚି ମହାପାତ( ପି ରାଶ ବାହାରି ମହାପାତ( LSL1395862

ପ ୁ /44784 41 193 786ସି~ାଥC  ମହାପାତ( ପି ରାଶ ବିହାରି ମହାପାତ( LSL1471101

ପ ୁ /45785 71 193 787ଚିତର=ନ ମହାପାତ( ପି ଗେଣZର ମହାପାତ( OR/12/089/274491

�ୀ /45786 60 193 788�ପAାରାଣୀ ମହାପାତ( �ା ଚିiର=ନ ମହାପାତ( LSL1448349

ପ ୁ /45787 41 193 789ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ( ପି ଚିiର=ନ ମହାପାତ( LSL1448356

ପ ୁ /45788 39 193 790ସଦୁୀପ କମୁାର ମହାପାତ( ପି ଚିiର=ନ ମହାପାତ( LSL1448364

�ୀ /45789 32 193 791ସ�ୀତା ପାଢୀ �ା ସଦୁୀପ କମୁାର ମହାପାତ( ZUX1160506

ପ ୁ /46790 45 193 792େକ. ଲ$%ୀକା: ପି େକ. କାନA ାବାବୁ LSL1448463

ପ ୁ /46791 61 193 793ପି ଗନୁରାଜୁ . ପି ପାବC ତି�ମି . OR/12/089/274500

�ୀ /46792 51 193 794ପି ଜୟଲ$%ୀ . �ା ଗନୁାରାଜୁ . OR/12/089/274501

ପ ୁ /46793 47 193 795ପି ରବିକମୁାର . ପି ପି. େବକୖ[ୁ ରାଓ. LSL1396183

�ୀ /46794 47 193 796ପି ସମିୁତ( ା . �ା େଭNଟଶ . OR/12/089/274503
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�ୀ /46795 43 193 797ପି. ପଣୁ�ବତୀ ଆଚାରୀ �ା ପି. ନାେଗZର ଆଚାରୀ LSL1448414

�ୀ /46796 41 193 798ପି. ଅନୁରାଧା ଆଚାରୀ ପି ପି. ଗନୁାରାଜୁ ଆଚାରୀ LSL1448448

�ୀ /46797 39 193 799ପି. ଇ,ିରା ଆଚାରୀ ପି ପି. ଗନୁାରାଜୁ ଆଚାରୀ LSL1448430

�ୀ /46798 59 193 800େକ. େଗାବି,ା ଆମା �ା େକ. କାନA ାବାବୁ LSL1448455

�ୀ /46799 41 193 801େଶଳୖଜା କାରି �ା ଲ$%ୀକା: କାରି ZUX0884577

ପ ୁ /46800 32 193 802ପି.ଜଗଦୀଶ କମୁାର ପି ପି.େଭNଟ ରାଓ ZUX0642678

�ୀ /46801 51 193 803ପାବC ତୀ ପିଲାଇ �ା ବାମେଦବ ପିଲାଇ ZUX1162619

�ୀ /46802 28 193 804ଅନୁଦା ପିଲାଇ ପି ବାମନ ପିଲାଇ ZUX1161645

�ୀ /46803 27 193 805େବାବୀ ପିଲାଇ ପି ବାମନ ପିଲାଇ ZUX1161587

�ୀ /46804 30 193 806କମୁାରୀ ପ(ଶା:ି ପି ପି.େଭNଟ ରାଓ ZUX0642660

ପ ୁ /46805 71 193 807ଏ.େଭେNଟ ରାଓ ପି ଏ.ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/272233

�ୀ /46806 61 193 808ଏ.େରବଣା`ା ରାଓ �ା ଏ.େଭେNଟ ରାଓ OR/12/089/272234

ପ ୁ /46807 57 193 809ପି େଭେNଟ ରାଓ ପି ପାବC ତି�ାମି ରାଓ OR/12/089/274502

�ୀ /46808 51 193 810ଏମ ସାବିତ(ି  ରାଓ �ା ଏମ େଭNଟ ରାଓ OR/12/089/272253

ପ ୁ /46809 48 193 811ପି ନାେଗZର ରାଓ ପି େବକୖ[ୁ ରାଓ OR/12/089/274504

ପ ୁ /46810 41 193 812େକ. କ( ିSା ରାଓ ପି େକ. କାନA ାବାବୁ LSL1448422

ପ ୁ /46811 41 193 813ଏ.ଶ(ୀନିବାସ ରାଓ ପି େଭେNଟ ରାଓ OR/12/089/272235

�ୀ /46812 39 193 814ଏ.େଜ�ାତି ରାଓ ପି େଭେNଟ ରାଓ OR/12/089/272236

ପ ୁ /46813 29 193 815ସି ଏl ଧନୁଯ�Cୟ ରାଓ ପି ଶNର ରାଓ ZUX0727677

�ୀ /46814 85 193 816ରାଧା ସନୁା �ା ରାମା ରାଓ ସନୁା ZUX1162544

�ୀ /47815 44 193 817ଏ^. କମୁାରି ଆଚାରୀ �ା ଏ^ ରାଜା କମୁାର ଆଚାରୀ LSL1448539

ପ ୁ /47816 79 193 818ତାେରଶ ୁପାତ( ପି କ( ିSା ପାତ( ZUX0727701

ପ ୁ /47817 41 193 819େକ ଶ(ୀନିବସ ରାଓ ପି େକରାମମା ରାଓ OR/12/089/274511

ପ ୁ /47818 40 193 820େକ ମଧସୁଦୁନ ରାଓ ପି େକରାମା ରାଓ OR/12/089/274513

�ୀ /48819 68 193 821ଅନୁଶୟୁା ମିଶ( �ା ଚ,(େଶଖର ମିଶ( OR/12/089/274519

ପ ୁ /48820 51 193 822ଶିବ ଶNର ମିଶ( ପି ଚ,(  େଶଖର ମିଶ( OR/12/089/274522

ପ ୁ /48821 51 193 823ଲାଲ େମାହନ ମିଶ( ପି ବିନାୟକ ମିଶ( OR/12/089/274530

ପ ୁ /48822 48 193 824ବନ ବିହାରି ମିଶ( ପି ରେମସଚ,(  ମିଶ( OR/12/089/274539

�ୀ /48823 46 193 825ମଂଜୁଲତା ମିଶ( �ା ବନବିହାରୀ ମିଶ( ZUX0162404

ପ ୁ /48824 46 193 826ଶଧୁୀରଞନ ମିଶ( ପି ବିନାୟକ ମିଶ( OR/12/089/274529

ପ ୁ /48825 45 193 827ସେ:ାଷ ମିଶ( ପି ବିଘAରାଜ ମିଶ( LSL1396142

�ୀ /48826 43 193 828ସଂଯ�ୁା ମିଶ( �ା ଶିବ ଶNର ମିଶ( ZUX0162396

�ୀ /48827 42 193 829ଅନୁପମା ମିଶ( �ା ସଧିୁର ର=ନ ମିଶ( ZUX0162420

ପ ୁ /48828 42 193 830ମନେମାହନ ମିଶ( ପି ବିନାୟକ ମିଶ( OR/12/089/274531

ପ ୁ /48829 41 193 831ସଧୁାଂଶ ୁମିଶ( ପି ବିଘAରାଜ ମିଶ( OR/12/089/274535

ପ ୁ /48830 40 193 832ରବି,(  କମୁାର ମିଶ( ପି ରେମସଚ,(  ମିଶ( OR/12/089/272754

�ୀ /48831 34 193 833ସସ% ିତା ମିଶ( �ା ସଧୁାଂଶ ୁମିଶ( OR/12/089/264468

�ୀ /48832 34 193 834ଦିପିକା ମିଶ( �ା ସେ:ାଷ ମିଶ( ZUX0642603

�ୀ /48833 65 193 835ରମାେଦବୀ ମିଶ( �ା ବିଘAରାଜ ମିଶ( ZUX1256296

�ୀ /48834 42 193 836ସଂଗିତା ରଥ �ା ଲା^ ମେହାନ ମିଶ( ZUX0162412

ପ ୁ /49835 58 193 837ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ LSL2352227

�ୀ /49836 46 193 838ନମିତା ସାହୁ �ା ଅରୁଣ ସାହୁ LSL1404086

ପ ୁ /50837 63 193 839ସେୁର,(  �ାଇଁ ପି େନତ(ାନ, �ାଇଁ LSL1404052

�ୀ /50838 52 193 840କଲ�ାଣୀ �ାଇଁ �ା ସେୁର,(  �ାଇଁ LSL1404045

ପ ୁ /50839 27 193 841ଶ(ୀେତସ �ାଇଁ ପି ସେୁର,(  �ାଇଁ ZUX0689885

ପ ୁ /52840 62 193 842ଜୟ ଚ,(  ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ସନାତନ ପାଣିଗ(ାହୀ LSL1396076

�ୀ /52841 53 193 843ପ?ୁଲତା ପାଣିଗ(ାହୀ �ା ଜୟଚ,(  ପାଣିଗ(ାହୀ LSL1396068

�ୀ /52842 38 193 844ସଂଗିତା ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ରେମଶ ଚ,(  ପାଣିଗ(ାହୀ ZUX0760116

�ୀ /52843 38 193 845ସଂଗୀତା ◌ ୍ପାଣିଗ(ାହି �ା ରେମଶ ଚ,(  ପାଣିଗ(ାହି ZUX0727651

ପ ୁ /52844 30 193 846ଦୁଗ2 ମାଧବ ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ଜୟ ଚ,(  ପାଣିଗ(ାହୀ ZUX0642611

ପ ୁ /52845 27 193 847ଲେjାଦର ପାଣିଗ(ାହୀ ପି ଜୟ ଚ,(  ପାଣିଗ(ାହୀ ZUX0642967

ପ ୁ /52846 44 193 848ରେମଶ ଚ,(  ପାଣିଗ(ୀହୀ ପି ସନାତନ ପାଣିଗ(ୀହୀ LSL1448471

�ୀ /53847 42 193 849ଜୟ:ି ପ(ଧାନ ପି ବଂଶିଧର ପ(ଧାନ LSL1422435

ପ ୁ /54848 83 193 850ଏସ. େଭେNଟରାଓ ପି ଏସ. ରା�ାରାଓ LSL1400860

�ୀ /54849 73 193 851ଏସ. ଶ�ାମଲା �ା ଏସ. େଭେNଟରାଓ LSL1400944

ପ ୁ /54850 53 193 852ଏସ. ବିSୁ ପ(ସାଦ ପି ଏସ. େଭେNଟରାଓ LSL1400852

�ୀ /54851 41 193 853ଏସ. ସସ%ିତା  �ା ଏସ. ବିSୁପ(ସାଦ LSL1400936

�ୀ /55852 57 193 854ମିନା$ୀ ମିଶ( �ା ଚ,(  େଶଖର ପାଳ LSL1400928

ପ ୁ /56853 52 193 855ଦିଲF ୀପ ସାହୁ ପି ରାମକୃS ସାହୁ LSL1422997

ପ ୁ /57854 38 193 856ସଚିଦାନ, ଦାଶ ପି ହରିକୃS ଦାଶ LSL1447861

ପ ୁ /57855 37 193 857ଚିନ% ୟାନ, ଦାଶ ପି ହରିକୃS ଦାଶ LSL1447879

�ୀ /58856 73 193 858େକ.ସର�ତୀ �ା ରାମାରାଓ OR/12/089/274510

14 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀN �ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /58857 43 193 859େକ.ଭାଗ�ଲ$%ୀ ରାଓ �ା େକ.ଶ(ୀନିବାସ ରାଓ LSL2392108

ପ ୁ /60858 66 193 860ପ(ଭାତ କମୁାର ପ\ା ପି ପ(କାଶ ଚ,(  ପ\ା OR/12/089/270243

�ୀ /60859 41 193 861ନିହାରିକା ପ\ା ପି ପ(ଭାତ କମୁାର ପ\ା LSL2393247

ପ ୁ /61860 35 193 862ପ(ଶା: କମୁାର େବେହରା ପି ସବୁାସ ଚ,(  େବେହରା LSL2393239

ପ ୁ /62861 35 193 863ବଗରୁ ବାଡତ�ା ପି ସହେଦବ ବାଡତ�ା ZUX1205020

ପ ୁ /62862 40 193 864ଚି�ୁଡୁ ଜାନି ପି ବାଲା ଜାନି LSL2386449

�ୀ /62863 36 193 865ଶକୁ� ଜାନି ପି ଚିଂପଡୁୁ ଜାନି LSL2386571

ପ ୁ /62864 35 193 866େଲାକନାଥ ଜାନୀ ପି କଲା ଜାନୀ ZUX0727461

ପ ୁ /62865 21 193 867ଟୁଲୁ ମାଝି ପି ସନୁାଧାର ମାଝି ZUX1151372

ପ ୁ /63866 56 193 868ପ(ସନA  କମୁାର ଷଡ଼�ୀ ପି େଗାଦାବରିଶ ଷଡ଼�ୀ ZUX0291765

�ୀ /66867 40 193 869ରିନା ରାଉତ �ା ସଧିୁର ରାଉତ ZUX0727644

ପ ୁ /102868 68 193 870ପ(କାଶ ଚ,(  ମିଶ( ପି େବଦୖ�ନାଥ ମିଶ( ZUX1159698

�ୀ /102869 62 193 871ମମତା ମିଶ( �ା ପ(କାଶ ଚ,(  ମିଶ( ZUX1169077

�ୀ /102870 26 193 872ସକୁନ�ା ମିଶ( ପି ପ(କାଶ  ଚ,(  ମିଶ( ZUX1159706

�ୀ /207871 32 193 873ବ,ନା ମଦୁୁଲି �ା ଟିବୁ ମଦୁୁଲି ZUX1097922

�ୀ /235872 33 193 874ସ>�ା ସାହୁ �ା ବିSୁ ପ(ସାଦ ସାହୁ ZUX1116573

ପ ୁ /999873 24 193 875ଅଭିେଷକ ରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ଆେଲାକ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0955443

�ୀ /1874 51 193 1072ଏU.ସଯୂ�C ଆଚାରୀ �ା ସିମାpଳ ଆଚାରୀ ZUX0884627

�ୀ /1875 45 193 1073େମୗସମୁୀ ପାଢି ପି କୃS ଚ,(  ପାଢି LSL1395755

�ୀ /02876 29 193 1074ଲ$%ୀ ନାୟକ �ା ହରିହର ନାୟକ ZUX1171768

ପ ୁ /2877 72 193 1075ନୀଳାjର ଜାନୀ ପି ବ\କ ୁଜାନୀ ZUX0884650

�ୀ /2878 62 193 1076ଜିମାଇ ଜାନୀ �ା ନୀଳାjର ଜାନୀ ZUX0884759

�ୀ /2879 51 193 1077ଚିଲ ଜାନୀ �ା ଲୁକ ୁଜାନୀ ZUX0955658

ପ ୁ /2880 45 193 1078ଟୁଲୁ ଯାନି ପି ଲଛମନ ଯାନି LSL1396662

�ୀ /2881 35 193 1079ରୁକଣୁା ଜାନୀ �ା ହରି ଜାନୀ ZUX1165034

ପ ୁ /2882 33 193 1080ଲୁଲୁ ଜାନୀ ପି ଲଛମନ ଜାନୀ ZUX0458414

�ୀ /2883 30 193 1081ରଶ% ିତା ଜାନୀ ପି ଲ$%ଣ ଜାନୀ ZUX0689521

�ୀ /2884 24 193 1082ମ�ୁା ମାଝି �ା ଲି�ରାଜ ମାଝି ZUX1156025

�ୀ /2885 72 193 1083ଅ_Cପ_ୁ2 ନାୟକ �ା ରାମଚ,(  ନାୟକ ZUX0884486

�ୀ /2886 32 193 1084ଲ$%ୀ ନାୟକ �ା ବୃ,ାବନ ନାୟକ ZUX0955344

�ୀ /03887 26 193 1085ରାେଜZରୀ ବଗiY �ା ହୃସୀେକଶ ବଗiY ZUX1246743

ପ ୁ /03888 41 193 1086ହୃସୀେକଶ ବଗiCୀ ପି ହରିଶଂକର ବଗiCୀ ZUX1246768

ପ ୁ /03889 39 193 1087ଅନ: କମୁାର ବଗiCୀ ପି ହରି ଶଂକର ବଗiCୀ ZUX1246784

�ୀ /3890 43 193 1088ସନୁୀତା ବିେଷାୟୀ �ା ଟNଧର ବିେଷାୟୀ LSL1396787

ପ ୁ /04891 26 193 1089ସମୀତ ପ&ନାୟକ ପି ବଲଭ ନାରାୟଣ ପ&ନାୟକ ZUX0689430

�ୀ /4892 71 193 1090ମତୀ ଜାନୀ �ା େକଶବ ଜାନୀ OR/12/089/272510

ପ ୁ /4893 30 193 1091ଅମି� ପ&ନାୟକ ପି ବଲF ଭ ନାରାୟଣ ପ&ନାୟକ ZUX0458489

ପ ୁ /4894 63 193 1092ବଲF ଭ ନାରାୟଣ ପ&ନାୟକ ପି େରବତୀକା: ପ&ନାୟକ LSL1470061

ପ ୁ /5895 68 193 1093ଡା�ର କ_Cଲ ଦାସ ପି େଗାବି, ଦାସ OR/12/089/272348

�ୀ /5896 61 193 1094କଲୁଦିତାକର ଦାସ �ା ଡା�ର କ_Cଲ ଦାସ OR/12/089/272349

�ୀ /5897 51 193 1095ପରମଜିତ େକୗର �ା ସରଜି� େକୗର OR/12/089/272351

ପ ୁ /5898 56 193 1096ସରଜିତ ସିଂହ ପି ମେହ,(  ସିଂହ OR/12/089/272350

ପ ୁ /5899 51 193 1097ବଲବୀର ସିଂହ ପି ମେହ,(  ସିଂହ OR/12/089/272352

ପ ୁ /6900 41 193 1098ଇZର େବେହରା ପି ଗଜପତି େବେହରା ZUX0459016

ପ ୁ /6901 57 193 1099ନୀଳକ[ ପ&ନାୟକ ପ&ନାୟକ ପି ବଳରାମ ପ&ନାୟକ ପ&ନାୟକ LSL2390151

�ୀ /6902 52 193 1100ଆରତୀ ପ&ନାୟକ �ା ନୀଳକ[ ପ&ନାୟକ LSL2387025

�ୀ /6903 38 193 1101ଲି�ା ପ&ନାୟକ ପି ନୀଳକ[ ପ&ନାୟକ LSL2387017

�ୀ /8904 25 193 1102ଈଷା ପ(ଧାନ ପି ଇ,(  ପ(ଧାନ ZUX0861732

�ୀ /9905 48 193 1103ବିSୁପ(ିୟା େଦବୀ �ା ପ(ସନA  କମୁାର ଷଡ�ୀ ZUX0205674

ପ ୁ /9906 56 193 1104ପ(ସନA  କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି େଗାଦାବରିଶ ଷଡ�ୀ ZUX0205682

ପ ୁ /10907 38 193 1105ରାହୁଲ ଗେଣଷ ପି ସି େକ ଗେଣଷ ZUX0376160

ପ ୁ /11908 75 193 1106ଉେମଶ ଚ,(  ଦାଶ ପି ବାମେଦବ ଦାଶ ZUX0347732

�ୀ /27909 46 193 1107କନିୁ ଜାନୀ �ା ଧନପତୀ ଜାନୀ ZUX1207729

�ୀ /27910 31 193 1108କମଳା ଜାନୀ �ା ରାମ ଜାନୀ ZUX0955385

ପ ୁ /34911 52 193 1109ପ(କାଶ େଗୗଡ ପି ରାମଚ,(  େଗୗଡ ZUX0884932

ପ ୁ /90912 35 193 1110ଶ�ି ପ(ସାଦ ପ&ନାୟକ ପି ଶିବ ପ(ସାଦ ପ&ନାୟକ ZUX1227669

�ୀ /304913 63 193 1111ପଦିୁପ(ୀଦି ସୀତା �ା ପଦିୁପ(ୀଦି େମାହନଦାସ ZUX0955476

ପ ୁ /999914 42 193 1112ସମର କମୁାର ମହାପାତ( ପି ଅନାମ ଚରଣ ମହାପାତ( MGH1829639

�ୀ /999915 39 193 1113ପ(ଭାତୀ ମହାପାତ( �ା ସମର କମୁାର ମହାପାତ( RWX0432401

ପ ୁ /999916 66 193 1114ଦିବାକର ରଥ ପି କୃS ଚ,(  ZUX1165992

ପ ୁ /999917 23 193 1115ଶ(ିତମ ପାତ( ପି େଗୗତମ ପାତ( ZUX1246875

ପ ୁ /999918 40 193 1116ଶିବ ପ&ନାୟକ ପି ମହାକାଲ ପ&ନାୟକ ZUX1318443

15 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀN �ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /999919 25 193 1117େବାନଜା ପ&ନାୟକ �ା ଶିବ ପ&ନାୟକ ZUX0884775

�ୀ /999920 51 193 1118ନିହାରବାଳା ସାହୁ ପି ପ(କାଶ ଚ,(  ସାହୁ OR/12/089/286335

�ୀ /11921 24 193 1119ତପ�ିନୀ େବେହରା ପି ଲି�ରାଜ େବେହରା ZUX1340827

�ୀ /PRANITA G922 37 193 1120ପ(ଣିତା ଗରୁୂ� �ା ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ZUX1378413

ପ ୁ /9923 49 193 1121ପ(ଦୀପ କମୁାର ମିଶ( ପି ବାଳକୃSC ମିଶ( OR/12/089/186182

�ୀ /9924 49 193 1122ମିନତି ପାଣିଗ(ାହି �ା ପ(ଦିପ କମୁାର ମିଶ( OR/12/089/288515

�ୀ /1925 57 193 1123ସବିତା ସାମ:ରାୟ - ପ(ଭାକର େଚୗଧରୁୀ YZL0748830

�ୀ /126926 26 193 1124ସଭୁଦ( ା ଦାସ �ା ପ(େମାଦ କମୁାର େଜନା ZUX1426642

�ୀ /Tripathi927 32 194 1ସିମାpଳ ପ(ସାଦ ପାଣିଗ(ାହୀ - ଅNିତା ତ(ିପାଠୀ ZUX1058916

ପ ୁ /UTKAL VIH928 36 194 2ମଳୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ତ(ୀନାଥ ସାହୁ LSL2386639

�ୀ /01929 64 194 3ସଭୁାଗିନୀ ସିଂ �ା ଇଜରାଇଲ ସିଂ ZUX1232479

�ୀ /01930 34 194 4ମଧସୁ% ିତା ସିଂ ମା ସଭୁାଗିନୀ ସିଂ ZUX1233485

ପ ୁ /01931 30 194 5ବିଭୂପଦ ସାମଏୁଲ ସିଂ ମା ସଭୁାଗିନୀ ସିଂହ ZUX1232461

ପ ୁ /01932 24 194 6ରୂଦ( ା$ଯ୍ା ପାଢ଼ୀ ପି ଅଖୟ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ZUX1329978

�ୀ /1933 46 194 7ଲିଳା ଚଊଧରୁୀ �ା ଉମାଶNର ଚଊଧରୁୀ OR/12/089/274076

ପ ୁ /1934 60 194 8ଉମାଶNର େଚୗଧରିୁ ପି େପ(ମନ, େଚୗଧରିୁ OR/12/089/274075

ପ ୁ /1935 35 194 9ପNଜକମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି ଉମାଶNର େଚୗଧରିୁ LSL2387041

ପ ୁ /1936 32 194 10ସଧିୁର କମୁାର ସାହୁ ପି ଇZର ସାହୁ ZUX0458729

ପ ୁ /02937 29 194 11ଶେୁଭ,(  କମୁାର ଦାସ ପି ରବି,(  େବେହରା ZUX1140805

�ୀ /02938 39 194 12ଗୀତାଞଳି ସାହୁ �ା ରେମଶ ସାହୁ ZUX1068444

�ୀ /2939 69 194 13ଭାଗ�ବତୀ ମାଦଳା �ା ବଂସିଧର ମାଦଳା OR/12/089/274088

ପ ୁ /2940 43 194 14ସଂଜିବ କମୁାର ମାଦଳା ପି ବଂଶିଧର ମାଦଳା LSL1396225

ପ ୁ /03941 26 194 15ମାନସ କମୁାର ମାଦଳା ପି ନବୀନ ଚ,(  ମାଦଳା ZUX0689745

ପ ୁ /03942 21 194 16ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ ZUX1113851

�ୀ /3943 53 194 17କ�ନା ଦାସ �ା ତାରିଣୀ ପ(ସାଦ ଦାସ LSL2393320

�ୀ /3944 42 194 18ଜିମାଲ ଜାନୀ �ା ସଦନ ଜାନୀ ZUX0727362

ପ ୁ /3945 66 194 19ନବୀନ ମାଦଳା ପି ଚ,(େଶଖର ମାଦଳା LSL1404102

�ୀ /3946 61 194 20ନିରୁପମା ମାଦଳା �ା ନବିନ ମାଦଳା OR/12/089/274092

ପ ୁ /3947 32 194 21ତିବୁ ମଦୁୁଲି ପି ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି ZUX0885681

ପ ୁ /3948 25 194 22ଡମ ୁମଦୁୁଲି ପି ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି ZUX0861179

�ୀ /04949 24 194 23କମୁାରୀ ସ:ଷିନି ମାଦଳା ପି ଗ�ା ପ(ସାଦ ମାଦଳା ZUX1169333

�ୀ /4950 75 194 24କନକ ମାଦଳା �ା ମିନେକତନ ମାଦଳା OR/12/089/274093

�ୀ /4951 50 194 25ଗୀତାଞଳି ମାଦଳା ପି ମିନେକତନ ମାଦଳା OR/12/089/274742

ପ ୁ /4952 48 194 26ବ( ଜ ରାଜ ମାଦଳା ପି ମିନ େକତନ ମାଦଳା ZUX0642587

�ୀ /4953 44 194 27େଜ�ା�Aାରାଣୀ ମାଦଳା ପି ମିନେକତନ ମାଦଳା OR/12/089/274094

�ୀ /4954 28 194 28କମୁାରୀ ସେ:ାସିନି ମାଦଳା ପି ଗ�ାପ(ସାଦ ମାଦଳା ZUX0689711

�ୀ /4955 37 194 29ସସ% ିତା ପ&ନାୟକ �ା ସ=ୀବ କମୁାର ମାଦଳା ZUX0970657

�ୀ /5956 49 194 30କ�ନା ନାୟକ �ା ବାସେୁଦବ ନାୟକ LSL1396886

�ୀ /06957 27 194 31ଗାୟତ(ି  ମହାରଣା �ା ସିବ ସNର ମାହାରଣା ZUX0774844

ପ ୁ /6958 71 194 32ଭାgର ମହାରଣା ପି ଅଭିମନ� ୁମହାରଣା OR/12/089/274114

�ୀ /6959 58 194 33ସାରସ ମହାରଣା �ା ରNନିଧି ମହାରଣା ZUX0727586

ପ ୁ /6960 42 194 34ପ_ୁCଚ,(  ମହାରଣା ପି ଭାgର ମହାରଣା OR/12/089/274116

ପ ୁ /6961 34 194 35ଅମିତକମୁାର ମହାରଣା ପି ଅଭିମନ� ୁମହାରଣା LSL2386985

ପ ୁ /6962 32 194 36ଅଜିତ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଅଭିମନ� ୁମହାରଣା ZUX0162487

�ୀ /6963 29 194 37ଅନିତା ମହାରଣା ପି ଅଭିମନ� ୁମହାରଣା ZUX0458471

ପ ୁ /7964 58 194 38ଗ�ଧର େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା LSL1396688

�ୀ /7965 56 194 39ସଷୁମା େବେହରା �ା ଗ�ାଧର େବେହରା LSL1396878

ପ ୁ /7966 30 194 40ସବୁାଷ ଚ,(  େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା ZUX0458976

�ୀ /08967 36 194 41ଅ�Cନା ନାୟକ �ା ଭିଭୂ ଭୂଷଣ ପଟନାୟକ ZUX0868448

ପ ୁ /8968 25 194 42ସଭୁଶ(ୀ ପ&ନାୟକ ପି ନବୀନ ଚ,(  ପ&ନାୟକ ZUX1165471

ପ ୁ /8969 35 194 43ଭିଭୂ ଭୂଷଣ ପଟନାଯକ ପି ନରସିଂହ ପଟନାଯକ ZUX0868471

ପ ୁ /8970 87 194 44ଅଗାଧ ୁପ&ନାୟକ ପି ବଲF ଭ ନାରାୟଣ ପ&ନାୟକ ZUX0727768

ପ ୁ /8971 54 194 45ନବିନ ପଟନାୟକ ପି ଅଗାଧ ୁପଟନାୟକ OR/12/089/272700

�ୀ /8972 53 194 46ରୀତା ପ&ନାୟକ �ା ନବୀନ ପ&ନାୟକ LSL1396829

ପ ୁ /8973 22 194 47େସୗମ�ାଶ(ୀ ପ&ନାୟକ ପି ନବୀନ ଚ,(  ପ&ନାୟକ ZUX1166875

ପ ୁ /8974 41 194 48ମେନାଜ କମୁାର ପ&ନାୟକ ପି ଅଗାଧ ୁପ&ନାୟକ OR/12/089/272701

�ୀ /8975 40 194 49ସାଧନା ପ&ନାୟକ �ା ମେନାଜ କମୁାର ପ&ନାୟକ ZUX0760124

ପ ୁ /09976 28 194 50ଶNର ମହାରଣା ପି ରNନିଧି ମହାରଣା ZUX0884908

�ୀ /09977 21 194 51େସାନାଲୀ ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ ZUX1308220

�ୀ /09978 21 194 52େସାନାଲି ନାୟକ ପି ମଧ ୁସଦୁନ ନାୟକ ZUX1275544

ପ ୁ /09979 24 194 53ରୁଦ( ା$ ପାଢ଼ି ପି ଅ$ୟ କମୁାର ପାଢ଼ି ZUX1246610

�ୀ /09980 36 194 54ତପkୱନିି ପେୁରାହିତ ଦାସ �ା ସୀମାpଳ ପେୁରାହିତ ଦାସ ZUX0774679

16 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀN �ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /9981 40 194 55ନଳିନିପେୁରାହିତ ଦାସ �ା ଭାgର ଦାସ OR/12/089/274131

�ୀ /9982 33 194 56ସ%ୀତା ରାଣି ପାଣି �ା ସନାତନ ପେୁରାହିତ ଦାସ ZUX0643015

ପ ୁ /9983 45 194 57ସିମାpଳ ପେୁରାହିତ ଦାସ ପି ଭାgର ପେୁରାହିତ ଦାସ OR/12/089/274984

ପ ୁ /9984 40 194 58ସନାତନ ପେୁରାହିତ ଦାସ ପି ଭାgର ପେୁରାହିତ ଦାସ LSL1396159

�ୀ /10985 33 194 59ଉଷା ପରଜା �ା ବୀର ପରଜା ZUX0760132

ପ ୁ /12986 25 194 60ଚ,ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଉମା ଶNର େଚୗଧରୁୀ ZUX1246446

ପ ୁ /12987 34 194 61କନୁା େଗୗଡ ପି ବିଶ ୁେଗୗଡ ZUX0774828

�ୀ /12988 55 194 62େଜମା ଜାନୀ �ା ଘାସି ଜାନୀ ZUX0780023

�ୀ /12989 48 194 63ଚ�ା ଜାନୀ �ା ଦୀନବ>ୁ ଜାନୀ ZUX0760140

�ୀ /12990 32 194 64ଶା:ିଲତା େଜନା �ା ଶNର େଜନା ZUX1318674

ପ ୁ /12991 52 194 65ତ(ିପତି ଖାଡ�ା ପି ନରସିଂହ ଖାଡ�ା OR/12/089/274134

�ୀ /12992 51 194 66େହମଲତା ଖାଡ�ା �ା ତ(ୀପତି ଖାଡ�ା OR/12/089/274135

�ୀ /12993 31 194 67ସ�ୀତା ସାବତ �ା ସବୁାସିk ସାବତ ZUX1277185

ପ ୁ /13994 79 194 68େବଣଧୁର ନାୟକ ପି ରୁପ ନାୟକ OR/12/089/274144

ପ ୁ /13995 54 194 69ବାସେୁଦବ କମୁାର ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ LSL1396894

ପ ୁ /13996 48 194 70ଜୟେଦବ ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ ZUX0643163

ପ ୁ /13997 35 194 71ପି� ୁନାୟକ ପି ବୃ>ାବନ ନାୟକ ZUX0690016

�ୀ /13998 41 194 72କଳାବତୀ ପରଜା �ା ଦୀନବ>ୁ ପରଜା ZUX0487710

�ୀ /14999 51 194 73ସଂଧ�ାରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ �ା ଜୟେଦବ ପ\ା LSL2390243

ପ ୁ /141000 59 194 74ଜୟେଦବ ପ\ା ପି ନରସିଂହ ପ\ା LSL2390250

�ୀ /151001 27 194 75ମନୀଷା ମାଟିଆ �ା ଶNର ପ(ଧାନ ZUX1229822

ପ ୁ /151002 20 194 76ଶଭୁମ ନାୟକ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX1246479

ପ ୁ /151003 52 194 77ରାମ ନାୟକ ପି କନୁା ନାୟକ ZUX1117639

�ୀ /151004 40 194 78ମୀନତି ନାୟକ �ା ରାମ ନାୟକ ZUX0291773

ପ ୁ /151005 40 194 79ଶNର ପ(ଧାନ ପି ବଂଶୀଧର ପ(ଧାନ ZUX0955203

ପ ୁ /151006 38 194 80ଗିରିଧାରୀ ପ(ଧାନ ପି ବଂଶାଧର ପ(ଧାନ LSL1447887

ପ ୁ /151007 21 194 81ଅଭିେସV ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ ZUX1246412

�ୀ /171008 53 194 82ମାଳତୀ ଜାନୀ �ା ଟN ଜାନୀ ZUX0862136

�ୀ /171009 42 194 83ଡମଣିୁ ଜାନୀ �ା ଲି�ରାଜ ଜାନୀ ZUX0884478

�ୀ /171010 25 194 84େଗୗରୀ ଜାନି �ା େମାନଜ ଜାନି ZUX1246677

ପ ୁ /171011 21 194 85ପ_ୂC ଚ,(  େକଉଟ ମା ସାବିତ(ୀ େକଉଟ ZUX1246404

ପ ୁ /171012 57 194 86ନିର=ନ ସତପଥି ପି ରଘନୁାଥ ସତପଥି ZUX0727693

ପ ୁ /171013 78 194 87ଉମାକା: ଶତପଥି ପି ରାମନାଥ ଶତପଥି OR/12/089/272657

�ୀ /171014 69 194 88କାpନମାଳା ଶତପଥି �ା ଉମାକା: ଶତପଥି OR/12/089/272658

�ୀ /171015 53 194 89ଶଶିୁଳା ଶତପଥୀ �ା ନିର=ନ ଶତପଥୀ ZUX0774547

ପ ୁ /171016 47 194 90ଅଜିତ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଉମାକା: ଶତପଥି OR/12/089/272660

ପ ୁ /171017 33 194 91ଶNର �ାଈଁ ପି ଗରୁୁମiୁY �ାଈଁ ZUX0862037

ପ ୁ /171018 25 194 92ଆଶିଷ �ାଈଁ ପି ବାବୁଲା �ାଈଁ ZUX0861773

ପ ୁ /191019 68 194 93ବଟ କୃS ପାଢି ପି ସିମାଦ( ି ପାଢି LSL1422401

ପ ୁ /191020 42 194 94ମେନାଜ ପାଢୀ ପି ବଟକୃS ପାଢୀ LSL1422971

ପ ୁ /191021 36 194 95ଶା:ୁନୁ କମାର ପାଢୀ ପି ବିେନାଦ ଚ,(  ପାଢୀ ZUX0643098

ପ ୁ /191022 30 194 96ସୀମାpଳ ପାଢୀ ପି ବିେନାଦ ଚ,(  ପାଢୀ ZUX0643106

�ୀ /191023 39 194 97ସସ% ିତା ରଥ �ା ମେନାଜ ପାଢି ZUX0690024

ପ ୁ /201024 52 194 98ବଳରାମ ଜାନି ପି ଡମ ୁଜାନି LSL1395888

�ୀ /201025 43 194 99ଡମଣିୁ ଯାନି �ା ବଳରାମ ଯାନି LSL1395870

�ୀ /211026 63 194 100ମଣି ଭୁମିଆ �ା ରବି ଭୁମିଆ ZUX0774554

ପ ୁ /211027 55 194 101ରବି ଭୁମିଆ ପି ସଦନ ଭୁମିଆ ZUX0780015

�ୀ /211028 36 194 102ମତି ଭୁମିଆ �ା ରଘ ୁଭୁମିଆ ZUX0689356

ପ ୁ /211029 35 194 103ହରି ଭୁମିଆ ପି ରବି ଭୁମିଆ ZUX0727453

ପ ୁ /211030 34 194 104ସଦା ଭୂମିଆ ପି ରବି ଭୂମିଆ ZUX0955567

�ୀ /211031 33 194 105ବା:ି ଭୁମିଆ ପି ଖଗପତି ଭୁମିଆ ZUX0689398

�ୀ /211032 32 194 106କମଳା ଭୂମିଆ �ା ସଦା ଭୂମିଆ ZUX0884718

�ୀ /211033 31 194 107ଭଗବତି ଭୂମିଆ �ା ହରି ଭୂମିଆ ZUX0884676

ପ ୁ /211034 21 194 108େସାଧନ ଭୁମିଆ ପି ରଘନୁାଥ ଭୁମିଆ ZUX1120575

�ୀ /211035 63 194 109ଭଗବତୀ ଭୂମିଆଁ �ା ଖଗପତି ଭୂମିଆଁ LSL1400878

ପ ୁ /211036 37 194 110ଚ,(  ଭୁମିୟା ମା ମନକି ଭୁମିୟା ZUX0369819

�ୀ /211037 33 194 111ରତନା ଭୁମିୟା �ା ଚ,(  ଭୁମିୟା ZUX0369827

ପ ୁ /211038 33 194 112ଡjରୁଧର ଭୁମିୟା ମା ଭଗବତି ଭୁମିୟା ZUX0369835

�ୀ /211039 30 194 113ସସିୁଲା ଭୁମିୟା �ା ଡjରୁଧର ଭୁମିୟା ZUX0369843

ପ ୁ /211040 53 194 114େମାହନ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ LSL1400894

�ୀ /221041 19 194 115ଚାଂଦିନୀ ସାହୁ - ବାଲାଜୀ ସାହୁ ZUX1355023

ପ ୁ /231042 51 194 116ସେ:ାଷ ପାଳ ପି ହରିହର ପାଳ ZUX0727685

17 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀN �ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /231043 47 194 117ଲ$%ୀ ପାଳ �ା ସେ:ାଷ ପାଳ LSL1395714

�ୀ /231044 24 194 118ସରkୱତି ପାଳ ପି ସନ:ଷ ପାଳ ZUX0955435

ପ ୁ /241045 42 194 119ଜଗନA ାଥ େଜନା ପି େଧାେବଇ େଜନା LSL1396126

�ୀ /241046 34 194 120ସଭୁଦ( ା େଜନା ପି ଧେୁବଇଁ େଜନା ZUX0162552

ପ ୁ /251047 55 194 121ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ( ପି ରଘନୁାଥ ମିଶ( LSL1422419

�ୀ /251048 29 194 122ସଶୁୀଳା ନାୟକ �ା େମାନଜ ନାୟକ ZUX1073253

ପ ୁ /251049 21 194 123ସୀମାpଳ ସାହୁ ପି ବାଲାଜୀ ସାହୁ ZUX1226448

ପ ୁ /251050 33 194 124ପ(ଣବ କମୁାର ସାମ:ରା ପି ପ(େମାଦ କମୁାର ସାମ:ରା ZUX0689497

�ୀ /261051 45 194 125କନକଲତା ରାଉତରାୟ �ା ବିଚିତ( ାନ, ରାଉତରାୟ ZUX0642686

ପ ୁ /261052 26 194 126ବିZଜିତ ରାଉତରୟ ପି ବିଚିତ( ାନ, ରାଉତରୟ ZUX0689687

ପ ୁ /261053 59 194 127ବିଚିତ( ାନ, ରାଉତରାୟ ପି ବାନାjର ରାଉତରାୟ LSL1448596

�ୀ /261054 28 194 128ବି,ୁସ%ୀତା ରାଉତରାୟ ପି ବିଚିତ( ାନ, ରାଉତରାୟ ZUX0642694

ପ ୁ /271055 47 194 129ସୟଦ େପ�ା . ପି ଏk ଲାଲା . OR/12/089/272157

�ୀ /271056 43 194 130ହାସିନା େବଗମ . �ା ସାୟଦ େପ�ା . OR/12/089/272159

ପ ୁ /271057 42 194 131ସାୟଦ ଅମିନା ବିବି . ପି ଏk ଲାଲା . OR/12/089/272158

ପ ୁ /271058 34 194 132ଲାଲୁ ଜାନି ପି କମଳୁ ଜାନି ZUX0689406

ପ ୁ /271059 31 194 133ଜଗ ୁଜାନୀ ପି ଚ,(  ଜାନୀ ZUX0955682

�ୀ /271060 27 194 134ବୁଦାଇ ଜାନୀ �ା ଲାଲୁ ଜାନି ZUX0689414

�ୀ /271061 25 194 135େଗୗରି ଜାନୀ �ା ଜଗ ୁଜାନୀ ZUX0955419

�ୀ /271062 23 194 136ସଶିୁଳା ଜାନୀ �ା ଜଇତୁ ଜାନୀ ZUX0955633

�ୀ /271063 22 194 137ସମିୁତ( ା ଜାନି ପି କମଳୁୁ ଜାନି ZUX1113927

ପ ୁ /271064 25 194 138ଦୀପକ ପାତ( ପି ଶରତ ଚ,(  ପାତ( ZUX0861765

ପ ୁ /271065 25 194 139ଦୀପକ ପାତ( ପି ଶରତ ଚ,(  ପାତ( ZUX0955484

�ୀ /291066 66 194 140ପ?ୁା=ଳି ଦାଶ �ା ଉଦୟନାଥ ଦାଶ OR/12/089/274167

�ୀ /291067 45 194 141ପଦ% ାବତୀ ଦାଶ �ା ସଶୁା: ଦାଶ OR/12/089/274762

ପ ୁ /291068 45 194 142ସେ:ାଷକମୁାର ଦାଶ ପି ଊଦୟନାଥ ଦାଶ OR/12/089/274170

ପ ୁ /291069 50 194 143ଶଶୁା: କମୁାର ଦାଶ ପି ଉଦୟନାଥ ଦାଶ OR/12/089/274168

ପ ୁ /301070 86 194 144ସବୁାଷ ଚ,(  ମହାପାତ( ପି ମେହZର ମହାପାତ( LSL1403872

�ୀ /301071 69 194 145ଦମୟ:ି ମହାପାତ( �ା ସବୁାସ ଚ,(  ମହାପାତ( OR/12/089/274172

ପ ୁ /301072 52 194 146ତ(ିନାଥ ଚ,(  ମହାପାତ( ପି ସବୁାସ ଚ,(  ମହାପାତ( OR/12/089/274173

ପ ୁ /301073 50 194 147ନାରାୟଣ ମହାପାତ( ପି ସବୁାସ ଚ,(  ମହାପାତ( OR/12/089/274782

ପ ୁ /301074 47 194 148ରାଧାକS ମହାପାତ( ପି ସବୁାସ ଚ,(  ମହାପାତ( OR/12/089/274175

�ୀ /301075 45 194 149ମଂଜୁଳା ମହାପାତ( ପି ତ(ିନାଥ ଚ,(  ମହାପାତ( OR/12/089/274763

�ୀ /301076 25 194 150ମନିଷା ମହାପାତ( ପି ତ(ିନାଥ ମହାପାତ( ZUX0861872

�ୀ /301077 42 194 151ର=ନୀ ମହାପାତ( �ା ନାରାୟଣ ପ(ସାଦ ମହାପାତ( ZUX1117605

ପ ୁ /311078 60 194 152ଅ=ନ କମୁାର ଦାସ ପି ରାଧାକୃS ଦାସ OR/12/089/274181

�ୀ /311079 51 194 153ଉଷାରାଣି ଦାସ �ା ଅ=ନ କମୁାର ଦାସ OR/12/089/274182

ପ ୁ /311080 27 194 154ଆଦିତ� କମୁାର ଦାସ ପି ଅ=ନ କମୁାର ଦାସ ZUX0727503

ପ ୁ /311081 31 194 155ତାପସ ଦାଶ ପି ତାରା ପ(ସାଦ ଦାଶ ZUX0774588

ପ ୁ /311082 58 194 156ମେହZର ନାୟକ ପି ହାଡୁବ>ୁ ନାୟକ OR/12/089/274117

�ୀ /311083 53 194 157ବନଲତା ନାୟକ �ା ମେହZର ନାୟକ OR/12/089/274118

�ୀ /311084 28 194 158ଗାୟତ(ୀ ପ(ିୟଦଶYନୀ ନାୟକ ପି ମେହZର ନାୟକ ZUX0458745

ପ ୁ /311085 24 194 159ଗ�ୁ ପ(ସାଦ ନାୟକ ପି ମେହ*ୱର ନାୟକ ZUX0955294

�ୀ /321086 49 194 160େଗାଲାପ ମହାରଣା �ା ଅଭିମନ� ୁମହାଣା ZUX1352772

�ୀ /321087 41 194 161ସସୁ% ିତା ସାହୁ �ା ବାଲାଜି ସାହୁ LSL1471341

ପ ୁ /331088 74 194 162ପ(ହଲାଦ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ OR/12/089/274185

�ୀ /331089 67 194 163ବିେନାଦିନି ଦାସ �ା ପ(ହଲF ାଦ ଦାସ OR/12/089/274186

ପ ୁ /331090 46 194 164ତାରଣି ପ(ସାଦ ଦାସ ପି ପ(ହଲF ାଦ ଦାସ OR/12/089/274187

ପ ୁ /331091 43 194 165ମଦନ େମାହନ ଦାସ ପି ପ(ହଲF ାଦ ଦାସ LSL1396597

ପ ୁ /341092 22 194 166ନିଲୁ େଗୗଡ଼ ପି ପ(କାଶ େଗୗଡ଼ ZUX1073568

ପ ୁ /341093 38 194 167ଦିନବ>ୁ ମହା:ି ପି ହେରକୃS ମହା:ି ZUX0884445

�ୀ /341094 34 194 168ଗୀତା=ଳି ମହା:ି �ା ଦିନବ>ୁ ମହା:ି ZUX0884825

ପ ୁ /341095 37 194 169ଦୀପକ ପାଢୀ ପି ସିମାpଳ ପାତ( ZUX0884940

ପ ୁ /341096 67 194 170ଗେଣZର ସଆୁର ପି ଶ�ାମ ସ,ୁର ସଆୁର OR/12/089/274221

�ୀ /341097 56 194 171ଶା:ି ସଆୁର �ା ଗେଣZର ସଆୁର OR/12/089/274222

ପ ୁ /341098 36 194 172ତ(ିନାଥ ସଆୁର ପି ଗେଣZର ସଆୁର LSL2386472

ପ ୁ /341099 34 194 173ସିମାpଳ ସଆୁର ପି ଗେଣZର ସଆୁର LSL2386464

�ୀ /341100 33 194 174ଝୁନୁ ସଆୁର �ା ଦୀପକ ପାଢୀ LSL2390136

�ୀ /341101 31 194 175ପଜୂା ସଆୁର �ା ତ(ିନାଥ ସଆୁର ZUX0955427

�ୀ /351102 26 194 176େଶାନାଲିକା ଆଚାଯ�C ପି ନବିନ ଚ,(  ଆଚାଯ�C ZUX0689547

ପ ୁ /351103 39 194 177ନଳିନିକା: ବିଶଇ ପି ରାଧାମହନ ବିଶଇ OR/12/089/274785

�ୀ /351104 27 194 178ମମତା ବିେଷାୟୀ ପି କ(ୁ S ଚ,(  ବିେଷାୟୀ ZUX0727602
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ପ ୁ /351105 52 194 179ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ ପି ଅଜୁC ନ ନାୟକ OR/12/089/274236

�ୀ /351106 47 194 180ମାଳତି ନାୟକ �ା ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ OR/12/089/274237

�ୀ /351107 24 194 181ସମୁତି ନାୟକ ପି ପଦଲାମ ନାୟକ ZUX0955690

ପ ୁ /361108 43 194 182ଅନିଲ କମୁା@ ଦାସ ପି ସବୁାଷ ଚ,(  ଦାସ LSL1470111

ପ ୁ /361109 56 194 183ପରୁୁଶତିୁ ମଦୁୁଲି ପି ରାସି ମଦୁୁଲି OR/12/089/274398

�ୀ /361110 50 194 184େଗାରିମଣି ମଦୁୁଲି �ା ପରୁୁଶତିୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/274399

ପ ୁ /361111 44 194 185େଜଟୁ ମଦୁୁଲି ପି ଚତୁର ମଦୁୁଲି ZUX0861930

ପ ୁ /361112 41 194 186ବିଷ ୁମଦୁୁଲି ପି ଲଳିତ ମଦୁୁଲି ZUX0884916

�ୀ /361113 38 194 187ଲ$%ୀ ମଦୁୁଲି �ା ସବୁାଷ ମଦୁୁଲି ZUX0458646

�ୀ /361114 38 194 188ଦଇମ:ି ମଦୁୁଲି �ା କମଳୁୁ ମଦୁୁଲି ZUX0689638

ପ ୁ /361115 37 194 189ସବୁାଷ ମଦୁୁଲି ପି ଦବଲୁ ମଦୁୁଲି ZUX0458653

ପ ୁ /361116 36 194 190ଜୟ ମଦୁୁଲି ପି େଗାବଧCନ ମଦୁୁଲି ZUX0780148

�ୀ /361117 33 194 191େଜ�ାତି ମଦୁୂଲି �ା ବିଶ ୁମଦୁୁଲି ZUX0689695

�ୀ /361118 33 194 192ସମି ମଦୁୁଲି �ା ରତନ ମଦୁୁଲି ZUX0689927

�ୀ /361119 33 194 193ସକୁା:ି ମଦୁୁଲି �ା େଜଟୁ ମଦୁୁଲି ZUX0955674

ପ ୁ /361120 32 194 194ରଘ ୁମଦୁୁଲି ପି ପରୁୁସତୀ ମଦୁୁଲି ZUX0291781

�ୀ /361121 28 194 195ମିତା ମଦୁୁଲି ପି ପରୁୁଷତି ମଦୁୁଲି ZUX0458679

ପ ୁ /361122 28 194 196ଗନ ମଦୁୁଲି ପି ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି ZUX0689505

�ୀ /361123 25 194 197ସାବିତ(ୀ ମଦୁୁଲି ପି ପରୁୁଷତିୁ ମଦୁୁଲି ZUX1246651

ପ ୁ /361124 22 194 198ଆକାଶ ମଦୁୁଲି ପି ପରୁୁଷତିୁ ମଦୁୁଲି ZUX1246594

�ୀ /361125 29 194 199ଭବାନୀ ମଦୁୁଲି ପି ରଘ ୁମଦୁୁଲି ZUX1246693

�ୀ /361126 25 194 200ସଭୁଦ( ା ନାୟକ �ା ରାହୁଲ ଶି�ରବି ZUX0861757

ପ ୁ /361127 38 194 201େଜଟୁ ପରଜା ମା ଶ(ୀମତି ପରଜା ZUX0291807

�ୀ /361128 36 194 202ମ�ୁା ପରଜା �ା େଜଟୁ ପରଜା ZUX0291799

�ୀ /361129 50 194 203ଦୁତି ସି�ର ବି �ା ଦନରୟ ସି�ର ବି ZUX0369801

ପ ୁ /361130 29 194 204ରାହୁଲ ସି�ର ବି ପି ଦନରୟ ସି�ର ବି ZUX0643007

ପ ୁ /361131 22 194 205େରାହିତ ଶି�ାବY ମା ଦୁତି ଶି�ାବY ZUX1246529

�ୀ /371132 63 194 206ଇରା ଜାନି �ା ସଦନ ଜାନି ZUX0861997

ପ ୁ /371133 28 194 207ଇ�ାର ଜାନୀ ପି ଚ�ା ଜାନୀ ZUX0369850

�ୀ /371134 26 194 208ବାସ:ି ଜାନୀ �ା ଈZର ଜାନୀ ZUX0369918

ପ ୁ /371135 46 194 209ସଦୁାମଚ,(  ମାଦଳା ପି ରତA ାକର ମାଦଳା OR/12/089/274085

�ୀ /371136 46 194 210ସେନଇ ମଦୁୁଲି �ା ଡjରୁ ମଦୁୁଲି ZUX0528448

�ୀ /371137 48 194 211ଜାନକୀ ନାୟକ ପି ଡjରୁ ନାୟକ ZUX0291815

ପ ୁ /371138 34 194 212ରାେଜ,(  ସାହୁ ପି ଶିବରାମ ସାହୁ ZUX0369868

ପ ୁ /371139 29 194 213ସେ:ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ ZUX0689992

ପ ୁ /371140 28 194 214ସେୁର,(  ସାହୁ ପି ଶିବରାମ ସାହୁ ZUX0458638

ପ ୁ /381141 55 194 215ପରବା ପରଜା ପି ସନୁ ପରଜା ZUX0884924

�ୀ /381142 43 194 216ପାବC ତୀ ପରଜା �ା ପ(ଭାକର ପରଜା LSL1422625

ପ ୁ /381143 28 194 217ଡjରୁୁ ପରଜା ପି ପ(ଭାକର ପରଜା ZUX0727628

�ୀ /381144 26 194 218ସ% ିତା ପରଜା �ା ଡମ ୁପରଜା ZUX1073451

�ୀ /391145 34 194 219େବବି ରାଣୀ ବାରିକ �ା େକଦାର ନାଥ େବେହରା ZUX1170323

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ2ଚନ ନିମେ: ଗ(ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନA  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ2ଚନ କମିଶନ ଭାରତN sାରା 
ପ(କାଶନ କରାଯାଏ | ପ(େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ2ଚନ ପବୂC ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣN ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର:ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.22 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

19 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ(କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀN �ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /391 41 194 220େକଦାର ନାଥ େବେହରା ପି କୃ�ଚ!"  େବେହରା LSL1396985

ପ ୁ /392 34 194 221ଶିବ ଶ$ର ମହାରଣା ପି ର$ ନିଧି ମହାରଣା ZUX0458836

'ୀ /393 60 194 222େଗାରୀ ନାୟକ )ା ଭୀମ ନାୟକ OR/12/089/274240

'ୀ /394 59 194 223ମ+ୁା ନାୟକ )ା ବନମାଲି ନାୟକ ZUX0369884

'ୀ /395 46 194 224ଉଷାଲତା ନାୟକ )ା ପରେଦଶି ନାୟକ LSL1448703

'ୀ /396 38 194 225କମଳା ନାୟକ ପି ବନମାଳି ନାୟକ ZUX0369892

ପ ୁ /397 37 194 226ରବି ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ LSL1448729

ପ ୁ /398 31 194 227ତୁଫାନ ନାୟକ ପି େଗୗର ନାୟକ ZUX0642942

'ୀ /399 28 194 228ତୁଳସା ନାୟକ )ା ରବି ନାୟକ ZUX1194950

'ୀ /3910 27 194 229ଭାନୁମତି ନାୟକ ପି ନିଲ ନାୟକ ZUX0689653

'ୀ /3911 32 194 230ସସ.ିତା ପଟନାୟକ ପି ଗ�ା ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ZUX0642652

ପ ୁ /4012 43 194 231ସେରାଜ ଆଚାଯ�3 ପି ନିତାଇ ଲାଲ ଆଚାଯ�3 LSL1400845

ପ ୁ /4013 42 194 232ପ$ଜ ଲାଲ ଆଚାଯ�3 ପି ନିତାଇଲାଲ ଆଚାଯ�3 LSL1396001

'ୀ /4014 39 194 233ଲଳିତା ଆଚାଯ�3 )ା ମେନାଜ ଆଚାଯ�3 ZUX0162578

ପ ୁ /4015 39 194 234ମେନାଜ କମୁାର ଆଚାଯ�3 ପି ନିତାଇଲାଲ ଆଚାଯ�3 OR/12/089/274137

'ୀ /4016 43 194 235େସ4ହଲତା ଦାଶ )ା ସିମା5ଳ ଦାଶ OR/12/089/274180

'ୀ /4017 21 194 236କନିୁ ଜାନୀ )ା ଶ$ର ଜାନୀ ZUX1068840

'ୀ /4018 56 194 237ଲିନା ମିଶ" )ା େଲାକନାଥ ମିଶ" LSL1471325

ପ ୁ /4019 33 194 238ଲଲାେଟ!ୁ ମିଶ" ମା ଲିନା ମିଶ" LSL2386597

ପ ୁ /4020 32 194 239େଲାହିେତ!ୁ ମିଶ" ମା ଲିନା ମିଶ" ZUX0162586

'ୀ /4021 55 194 240ସାବନି ନାୟକ )ା ଅଯ ୁ3 ନ ନାୟକ OR/12/089/274242

'ୀ /4022 38 194 241ଡମଣିୁ ନାୟକ ମା ସବନି ନାୟକ ZUX0291831

ପ ୁ /4023 32 194 242ଘାସି ନାୟକ ପି ଶବନି ନାୟକ ZUX0369876

ପ ୁ /4024 30 194 243କଷୁ ନାୟକ ପି ଅଜୁ3 ନ ନାୟକ ZUX0689646

'ୀ /4025 29 194 244ସନିୁତା ପରଜା )ା ଘାସି ପରଜା ZUX1316629

'ୀ /4026 29 194 245ସନିୁତା ପରଜା )ା ଘାସି ପରଜା ZUX1275767

'ୀ /4127 25 194 246ରଜ ମଦୁୁଲି )ା ସ$ର ମଦୁୁଲି ZUX1157114

'ୀ /4128 75 194 247ନିରୁପମା ନାୟକ )ା େବଣଧୁର ନାୟକ OR/12/089/274145

'ୀ /4129 50 194 248ଦଇମତି ନାୟକ )ା ଘାସି ନାୟକ OR/12/089/274277

'ୀ /4130 43 194 249ମାଳତି ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ ZUX0727495

'ୀ /4131 41 194 250ବିଜୟ ଲ9.ୀ ନାୟକ )ା ଭଗବାନ ନାୟକ ZUX0774851

ପ ୁ /4132 39 194 251ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ମତିରାମ ନାୟକ ZUX0774935

'ୀ /4133 33 194 252ସ:ାରୀ ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ ZUX0760157

ପ ୁ /4134 27 194 253ସ$ର ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ ZUX0689976

ପ ୁ /4235 69 194 254ବିଣା ନାୟକ ପି େଚତୖନ� ନାୟକ ZUX0487736

'ୀ /4236 52 194 255େଜମାମଣୀ ନାୟକ )ା େସାମନାଥ ନାୟକ OR/12/089/274689

ପ ୁ /4237 44 194 256ବିେଦଶୀ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଣା ନାୟକ ZUX0487769

ପ ୁ /4238 36 194 257େଗୗରା� ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ ZUX0291849

'ୀ /4239 32 194 258ତୁଳସୀ ନାୟକ )ା େଗୗରା� ନାୟକ ZUX0862045

'ୀ /4440 41 194 259ଲ9.ୀ ଜାନି )ା ବିଶ ୁଜାନି LSL1422633

'ୀ /4441 21 194 260ରଶ.ତିା ପଜୁାରୀ ପି ବିସ ୁପଜୁାରୀ ZUX1308667

'ୀ /4442 21 194 261ରଶ.ତିା ପଜୁାରୀ ପି ବିଶ ୁପଜୁାରୀ ZUX1275718

ପ ୁ /4543 62 194 262ଚ!"  ପରଜା ପି ଗରୁୁ ପରଜା OR/12/089/274256

'ୀ /4544 60 194 263ରୁକ ପରଜା )ା ଚ!"  ପରଜା OR/12/089/274257

ପ ୁ /4545 40 194 264ଗ<ୁ ପରଜା ପି ଗରୁୁ ପରଜା OR/12/089/274258

'ୀ /4546 40 194 265ନବୀ ପରଜା )ା ଗ<ୁ ପରଜା LSL1396050

'ୀ /4547 20 194 266ଲ9.ୀ ପରଜା ପି ଗ<ୁ ପରଜା ZUX1308709

'ୀ /4548 24 194 267ମନୀଷା ରଥ ପି ଶବି ଶ$ର ରଥ ZUX1157684

'ୀ /4549 22 194 268େମାନାଲିସା ରଥ ପି ଶବି ଶ$ର ରଥ ZUX1157635

'ୀ /4650 39 194 269ଚିନ. ୟୀ େବବ=> )ା ରାମ ପ"ସାଦ ଗ?ାୟତ ZUX0347831

1 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା? େଭାଟର ତାଲିକା ପ"କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ$ )ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /4651 33 194 270ରାଗିଣୢ େବେହହା ପି ଚ!" ଗ<ୁ େବେହହା ZUX0162628

ପ ୁ /4652 62 194 271ଗ<ୁଚ!"  େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା OR/12/089/274046

'ୀ /4653 59 194 272ମାଧବୀ େବେହରା )ା କୃ�ଚ!"  େବେହରା OR/12/089/274047

'ୀ /4654 51 194 273ଦମୟ?ି େବେହରା )ା ଗ<ୁଚ!"  େବେହରା OR/12/089/274045

ପ ୁ /4655 28 194 274ନରସିଂହ େବେହରା ପି ଗ<ୁ ଚ!"  େବେହରା ZUX0689760

'ୀ /4656 47 194 275ଫଲୁ ଜାନି )ା ଚି�ଡୁ ଜାନି ZUX0780122

ପ ୁ /4657 42 194 276ହରି ଜାନୀ ପି ଚ!"  ଜାନୀ ZUX0291864

'ୀ /4658 38 194 277ରାଧା ଜାନୀ )ା ହରି ଜାନୀ ZUX0291856

ପ ୁ /4659 27 194 278ମେନାଜ ଜାନୀ ପି ଚି�ୁଡି ଜାନୀ ZUX0727610

ପ ୁ /4660 25 194 279ବିଜୟ ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ ZUX1073410

ପ ୁ /4661 53 194 280ରାମ ପ"ସାଦ ଗ?ାୟତ ପି ଗପିନାଥ ଗ?ାୟତ LSL1422682

ପ ୁ /4662 32 194 281ରାମଚ!"  ପଜୁାରୀ ପି ରଘନୁାଥ ପଜୁାରୀ ZUX0458802

'ୀ /4663 29 194 282େଗୗରି ପଜୁାରୀ )ା ରାମଚ!"  ପଜୁାରୀ ZUX0458810

'ୀ /4664 38 194 283ବାସ?ି କମୁାରି େରଡ଼ି ମା ଚ!" ମା େରଡ଼ି ZUX0162610

'ୀ /4765 68 194 284ପ$ଜିନୀ େବେହରା ପି ଗ<ୁଚଚ!"  େବେହରା ZUX0162636

'ୀ /4766 55 194 285ଶ"ୀମତୀ ପରଜା )ା ଚ!"  ପରଜା OR/12/089/274473

ପ ୁ /4767 33 194 286ବବଲୁ ପରଜା ପି ଚ!"  ପରଜା ZUX0689471

ପ ୁ /4868 90 194 287େଦବୀ ପ"ସାଦ େହାତା ପି ନାରାୟଣ େହାତା OR/12/089/274064

'ୀ /4869 65 194 288ପ"େମାଦିନୀ େହାତା ପି ନାରାୟଣ େହାତା LSL1396571

'ୀ /4870 59 194 289ବିେନାଦିନି େହାତା ପି ନାରାୟଣ େହାତା LSL2386399

'ୀ /4871 56 194 290ଆଲG ାଦିନି େହାତା ପି ନାରାୟଣ େହାତା OR/12/089/274062

'ୀ /4872 50 194 291କHନା େହାତା ପି ନାରାୟଣ େହାତା OR/12/089/274063

ପ ୁ /4873 47 194 292ମେନାଜକମୁାର େହାତା ପି ନାରାୟଣ େହାତା OR/12/089/274065

'ୀ /4874 45 194 293ସସ.ିତା େହାତା ପି ନାରାୟଣ େହାତା LSL1396589

'ୀ /4875 67 194 294ଯମନୁା ପଜୁାରି )ା ରଘ ୁପଜୁାରି OR/12/089/282309

'ୀ /4976 62 194 295ବିଜୟ ଲ9.ୀ ପାଣିଗ"ାହି )ା ସଭୁାଷ ଚ!"  ପାଣିଗ"ାହି LSL2386563

'ୀ /4977 41 194 296ପଦ. ଲତା ପାଣିଗ"ାହି ପି ସଭୁାଷ ଚ!"  ପାଣିଗ"ାହି LSL1396480

ପ ୁ /4978 34 194 297ନାରାୟଣ ପାଣିଗ"ାହୀ ପି ସବୁାସ ଚ!"  ପାଣିଗ"ାହୀ LSL2386381

'ୀ /5079 22 194 298ଜିIାସା ମିଶ" ପି ପ"ଦୀପ କମୁାର ମିଶ" ZUX1316678

ପ ୁ /5080 57 194 299ସକୁରି ନାୟକ ପି ବୁଦୁ ନାୟକ OR/12/089/274208

'ୀ /5081 49 194 300ସବୁJ3 ନାୟକ )ା ସକୁରି ନାୟକ OR/12/089/274779

'ୀ /5182 76 194 301ଗରୁୁବାରୀ ଜାନି )ା ଧନ ଜାନି LSL1396548

ପ ୁ /5183 66 194 302ଘାସି ଜାନୀ ପି ସମରା ଜାନୀ ZUX0862144

'ୀ /5184 38 194 303େଗୗରୀ ଜାନୀ )ା ଲ9.ଣ ଜାନୀ ZUX0760173

ପ ୁ /5185 32 194 304ଜଗବKୁ ଜାନୀ ପି ଘାସି ଜାନୀ ZUX0884890

ପ ୁ /5186 24 194 305ସଦା ଜାନୀ ପି ଧନ ଜାନୀ ZUX0955542

ପ ୁ /5187 55 194 306େଗାରା ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/12/089/274210

'ୀ /5288 42 194 307ସସ. ିତା(1) େବେହରା ପି ସୀମା େବେହରା LSL2386415

ପ ୁ /5289 41 194 308ଶିବଶ$ର େବେହରା ପି ସୀମା େବେହରା LSL1395995

'ୀ /5290 41 194 309ସସ. ିତା େବେହରା ପି ସୀମା େବେହରା LSL2386407

'ୀ /5291 33 194 310ଦୀପିକା େବେହରା ପି ସୀମା େବେହରା ZUX0162644

ପ ୁ /5392 26 194 311ରାଜୁ ଖରା ପି େଗାପିନାଥ ଖରା ZUX0955559

'ୀ /5393 45 194 312ମନୁୀ ପରଜା )ା ଜଗନ4 ାଥ ପରଜା LSL1514744

'ୀ /5494 42 194 313େମାେହାରୁନ ବିବି ପି ଉମର ଖOନ LSL1403856

'ୀ /5495 26 194 314େବନଜିର ବାନୁ )ା େଶଖ ଶରିଫ ZUX0884858

'ୀ /5596 20 194 315ଅେPସା ମିଶ" ପି ପ"ସା? କମୁାର ମିଶ" ZUX1286442

'ୀ /5597 52 194 316ନିଶାମଣି ପାଇକ )ା ଡ:ରୁଧର ପାଇକ OR/12/089/274198

ପ ୁ /5698 54 194 317ସିମା5ଳ ଦାଶ ପି ନିରQନ ଦାଶ OR/12/089/274179

ପ ୁ /5699 51 194 318େଗୗର ନାୟକ ପି ଡ:ରୁ ନାୟକ ZUX0642827

ପ ୁ /56100 50 194 319େସାମନାଥ ନାୟକ ପି ମାଟିରାମ ନାୟକ OR/12/089/274688

ପ ୁ /56101 30 194 320ରାେଜଶ ନାୟକ ପି ଇRର ନାୟକ ZUX0689612

'ୀ /56102 29 194 321ଜଇତି ନାୟକ )ା ତୁଫାନ ନାୟକ ZUX0642926

ପ ୁ /56103 29 194 322ରାେଜଶ ନାୟକ ପି େଗୗର ନାୟକ ZUX0642934

'ୀ /56104 28 194 323ପଦ. ା ନାୟକ )ା ରାେଜଶ ନାୟକ ZUX0689620

'ୀ /57105 51 194 324ଦି<ିମୟ ିପାଢି )ା ସତ� ନାରାୟଣ ପାତ" OR/12/089/274759

ପ ୁ /57106 85 194 325େଗୗରହରି ପାତ" ପି ସିମାଦ" ି ପାତ" OR/12/089/274268

'ୀ /57107 80 194 326ରୁପବତି ପାତ" )ା େଗୗରହରି ପାତ" OR/12/089/274269

ପ ୁ /57108 56 194 327ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ" ପି େଗୗରହରି ପାତ" OR/12/089/274270

ପ ୁ /57109 34 194 328ରାମକୃ� ପାତ" ପି ସିମା5ଳ ପାତ" ZUX0861716

ପ ୁ /57110 29 194 329ଶିବ ଶ$ର ପାତ" ପି ସିମା5ଳ ପାତ" ZUX0689562

ପ ୁ /57111 26 194 330ଦିଲG ିପ ପାତ" ପି ମାଧବ ପାତ" ZUX0689679

'ୀ /57112 26 194 331ସର)ତୀ ପାତ" )ା ରାମ କୃ� ପାତ" ZUX0884601

2 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା? େଭାଟର ତାଲିକା ପ"କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ$ )ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /57113 49 194 332ଯନୁୁ ପାତ" )ା ସିମା5ଳ ପାତ" ZUX0780312

'ୀ /57114 26 194 333େଜ�ାତିମ3ୟୀ ପାତ" ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପାତ" ZUX0689588

ପ ୁ /57115 25 194 334ନରସିଂହ ପାତ" ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପାତ" ZUX0884551

'ୀ /57116 41 194 335ଗୀତାQଳି ପ"ଧାନ )ା ପJୂ3ଚ!"  ପ"ଧାନ ZUX1169259

ପ ୁ /58117 60 194 336ଗେଣRU େବେହରା ପି ଫକୀU େବେହରା OR/12/089/274329

ପ ୁ /58118 56 194 337ନିଳକV େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା OR/12/089/274325

'ୀ /58119 54 194 338ଲ9.ୀ େବେହରା )ା ନିଳକV େବେହରା OR/12/089/274326

ପ ୁ /58120 52 194 339ରାଧାକୃ� େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା OR/12/089/274327

ପ ୁ /58121 47 194 340ରେମRର େବେହରା ପି ଫକୀର େବେହରା OR/12/089/274330

'ୀ /58122 47 194 341ସ�ିତା େବେହରା )ା ରାେମRର େବେହରା LSL1403849

'ୀ /58123 47 194 342ସର)ତି େବେହରା )ା ରାଧାକୃ� େବେହରା OR/12/089/274328

'ୀ /58124 45 194 343ସମିୁତ" ା େବେହରା )ା ଗେଣRର େବେହରା OR/12/089/274767

ପ ୁ /58125 37 194 344ସକୁା? କମୁାର େବେହରା ପି ନିଳକV େବେହରା LSL2392058

ପ ୁ /58126 35 194 345କାହ4 ୁ  ଚରଣ େବେହରା ପି ବାWାନିଧି େବେହରା ZUX0689554

'ୀ /58127 30 194 346ଇ!ୁମତୀ େବେହରା ପି ରାଧକୃ� େବେହରା ZUX1308766

ପ ୁ /58128 28 194 347ବଳିଆ େବେହରା ପି ନିଳକV େବେହରା ZUX0643221

'ୀ /58129 25 194 348ସଂଯ+ୁା େବେହରା ପି ରାଧାକୃ� େବେହରା ZUX1308121

'ୀ /58130 25 194 349ସଯ+ୁା େବେହରା ପି ରାଧାକୃ� େବେହରା ZUX1275585

'ୀ /58131 24 194 350ପ"ମିଳା େବେହରା )ା କାହ4 ୁ  ଚରଣ େବେହରା ZUX0884833

ପ ୁ /58132 22 194 351େସାେରାଜ େବେହରା ପି ରାଧା କୃ� େବେହରା ZUX1275775

'ୀ /58133 22 194 352େସାନାଲି େବେହରା ପି ଗେଣXୱର େବେହରା ZUX1118967

ପ ୁ /58134 22 194 353େସାେରାଜ େବେହରା ପି ରାଧା କୃ� େବେହରା ZUX1316637

ପ ୁ /58135 40 194 354ମେନାରQନ ରାଉତ ପି ଜୟ ରାଉତ ZUX0884692

'ୀ /58136 33 194 355ମQଳୁା ରାଉତ )ା ମେନାରQନ ରାଉତ ZUX0884684

'ୀ /59137 35 194 356ସରଜିନୀ ମିଶ" ପି େକୗଳାସ ଚ!"  ମିଶ" ZUX0162651

'ୀ /60138 47 194 357େସୗରପ"ଭା ମହାପାତ" )ା ବିଭୁତି ପ"ସାଦ ମହାପାତ" OR/12/089/274303

'ୀ /60139 79 194 358ସରRତୀ ମହାରଣା )ା ସଦାନ! ମହାରାଣା ZUX1308717

'ୀ /60140 79 194 359ସର)ତୀ ମହାରଣା ମା ଲେ:ାଦର ମହାରଣା ZUX1275742

ପ ୁ /60141 24 194 360)ୟଂଜିତ ମହାପାତ" ପି ମରୁଲୀ ପ"ସାଦ ମହାପାତ" ZUX0944629

ପ ୁ /60142 60 194 361ବିଭୁତି ପ"ସାଦ ମହାପାତ" ପି ମେହRର ମହାପାତ" OR/12/089/274302

ପ ୁ /60143 58 194 362ମରୁଲୀ ପ"ସାଦ ମହାପାତ" ପି ମେହRର ମହାପାତ" OR/12/089/274304

'ୀ /60144 49 194 363ସାଗରିକା ମହାପାତ" )ା ମରୂଲୀ ପ"ସାଦ ମହାପାତ" LSL1422674

'ୀ /60145 22 194 364Yଵାଗତିକା ମହାପାତ" ପି ବିଭୁତି ପ"ସାଦ ମହାପାତ" ZUX1064930

'ୀ /61146 52 194 365ସବୁାଷିନୀ ଦାସ )ା ପ"ଦୀପ କମୁାର ମିଶ" LSL2392066

ପ ୁ /61147 56 194 366ପ"ଶା? କମୁାର ମିଶ" ପି ପ"ହଲG ାଦ ମିଶ" OR/12/089/274311

'ୀ /61148 45 194 367ସବୁ" ତା ମହାପାତ" )ା ପ"ଶା? ମିଶ" OR/12/089/276847

'ୀ /61149 24 194 368ସମୀ9ା ମିଶ" ପି ପ"ଦୀପ କମୁାର ମିଶ" ZUX0884536

'ୀ /61150 66 194 369ଶଶିେରଖା ମିଶ" ପି ପ"ହଲG ାଦ ମିଶ" OR/12/089/274309

'ୀ /62151 42 194 370ସନିୁତା େଦବୀ ପି େଗାପାଳକୃ� ଦାଶ LSL1396035

ପ ୁ /62152 74 194 371ସତ�ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ମେହRର ଦାସ OR/12/089/274316

ପ ୁ /62153 44 194 372ଦିବାକର ଦାଶ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ଦାଶ OR/12/089/274318

ପ ୁ /62154 42 194 373ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ଦାଶ LSL1396019

ପ ୁ /62155 42 194 374ବିRନାଥ ଦାଶ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ଦାଶ LSL1396043

'ୀ /62156 41 194 375ସ�ୀତା ଦାଶ )ା ଦିବାକର ଦାଶ ZUX0458695

'ୀ /62157 57 194 376ସଂଯ+ୁା େଦବି )ା େଗାପାଳ କୃ� ଦାଶ OR/12/089/274320

'ୀ /62158 64 194 377ପ"ଫଲୁ କମୁାରୀ ଦାସ )ା ସତ�ନାରାୟଣ ଦାସ OR/12/089/274317

ପ ୁ /62159 28 194 378ବିRଜୀତ ମହାପାତ" ପି ବିଭୁତି ପ"ସାଦ ମହାପାତ" ZUX0689448

'ୀ /62160 36 194 379ସଚିୁସ. ିତା ପ[ା )ା ବିRନାଥ ଦାଶ ZUX1307644

'ୀ /62161 42 194 380ସାସ.ୀତା କମୁାରୀ ସଡ଼�ୀ )ା େମାେନାଜ କମୁାର ସଡ଼�ୀ ZUX1353622

'ୀ /62162 35 194 381ସସ.ୀତା କମୁାରୀ ସଡ଼�ୀ )ା ମେନାଜ କମୁାର ସଡ଼�ୀ ZUX1352921

'ୀ /64163 39 194 382ସସ.ୀତା େଦବୀ ପି େଗାପାଳକୃ� ଦାଶ ZUX0162677

'ୀ /64164 69 194 383ଲ9.ିପ"ିୟା ପାଳ )ା ଲ9.ୀନାରାୟଣ ପାଳ OR/12/089/284446

ପ ୁ /64165 40 194 384କିେଶାU କମୁାU ପାଳ ପି ଲ9.ୀ ନାରାୟଣ ପାଳ LSL1473529

ପ ୁ /64166 40 194 385ଅଜି\ କମୁାର ପାଳ ପି ଲ9.ୀ ନାରାୟଣ ପାଳ LSL1397959

ପ ୁ /64167 37 194 386ସନିୁଲ କମୁାର ପାଳ ପି ଲ9.ୀ ଲାରୀୟଣ ପାଳ LSL2392199

'ୀ /64168 46 194 387ରାଜଲ9.ୀ ପ[ା )ା ରାମ ଚ!"  ପାଳ LSL2392207

ପ ୁ /64169 45 194 388ଶିବ ଶ$ର ପ[ା ପି ଗଦାଧର ପ[ା LSL1395938

'ୀ /64170 42 194 389େମୗସମୁୀ ପ[ା ପି ଗଦାଧର ପ[ା LSL1395896

'ୀ /65171 27 194 390ରିନୁ ଦାସ ପି େଦସବKୁ ଦାସ ZUX0774596

ପ ୁ /66172 60 194 391ରତ4 ାକର ରାଉତ ପି ଶ�ାମସ!ୁର ରାଉତ LSL2392017

'ୀ /66173 56 194 392ପ"ିତି ଲତା ରାଉତ )ା ରତ4 ାକର ରାଉତ LSL2392025

'ୀ /66174 22 194 393ଅନିଶା ରାଉତ ପି ରାତ4 ାକର ରାଉତ ZUX1316447
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'ୀ /66175 26 194 394ମନିଷା ରାଉତ ପି ରତ4 ାକର ରାଉତ ZUX0884569

'ୀ /66176 22 194 395ଅନିଶା ରାଉତ ପି ରନ4 ାକର ରାଉତ ZUX1275569

'ୀ /umapati n177 38 194 396ନମ3ଦା ପାଢ଼ୀ ପି ଉମାକା? ପାତ" ZUX0162693

'ୀ /67178 54 194 397ପ"ତିମା ପାତ" )ା ଉମାକା? ପାତ" OR/12/089/274363

'ୀ /67179 32 194 398ସଂଯ+ୁା ପାତ" ପି ଉମାକା? ପାତ" ZUX0376129

ପ ୁ /68180 57 194 399ହରିହର ଦାଶ ପି ଗେଣଶ ଦାଶ OR/12/089/274138

'ୀ /68181 54 194 400ଗିତାQଳୀ ଦାଶ )ା ହରିଦାଶ ଦାସ OR/12/089/274139

ପ ୁ /68182 29 194 401ରାେଜଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ହରିହର ଦାଶ ZUX0458513

ପ ୁ /68183 25 194 402ଶ"ୀନିବାସ ଦାଶ ପି ହରିହର ଦାଶ ZUX0861864

ପ ୁ /69184 55 194 403ସେରାଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଦାଶରଥି ପାଢୀ OR/12/089/274352

ପ ୁ /69185 54 194 404ସେୁରଶ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଦାଶରଥି ପାଢୀ OR/12/089/274353

'ୀ /69186 48 194 405ନମିତା ପାଢୀ )ା ସେୁରଶ ପାଢୀ LSL1401231

'ୀ /69187 46 194 406ସଜୁାତା ପାଢୀ )ା ସେରାଜ ପାଢୀ LSL1401249

'ୀ /69188 25 194 407ପ"ିୟଦଶ3ନୀ ପାଢୀ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0780098

ପ ୁ /69189 21 194 408ଶଭୁ" ାଂଶ ୁେଶଖର ପାଢୀ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପାଢୀ ZUX1117498

ପ ୁ /69190 20 194 409ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପାଢ଼ି ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପାଢ଼ି ZUX1246628

ପ ୁ /71191 49 194 410ଜଗନାଥ ପାଢି ପି ନିଲମାଊଇ ପାଢି ZUX0774893

'ୀ /71192 44 194 411ଊଶା ପାଢି )ା ଜଗନାଥ ପାଢି ZUX0774810

'ୀ /73193 53 194 412ଜୟ?ୀମାଳା ପାତ" )ା ସେୁରଶ ଚ!"  ସାହୁ OR/12/089/274375

ପ ୁ /73194 58 194 413ସଯୁ�3ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଗେଣRର ସାହୁ OR/12/089/274372

'ୀ /73195 51 194 414ପ_ୁଲତା ସାହୁ )ା ସଯୁ�3ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0760181

ପ ୁ /73196 50 194 415ସବୁାଷ ଚ!"  ସାହୁ ପି ଗେଣRର ସାହୁ OR/12/089/274376

'ୀ /73197 40 194 416େସ4ହଲତା ସାହୁ )ା ସବୁାଷ ଚ!"  ସାହୁ ZUX0760199

'ୀ /73198 28 194 417ମଂଜ ଲତା ସାହୁ )ା େଗାପିନାଥ ସାହୁ ZUX0774869

ପ ୁ /73199 28 194 418ଶ+ି ପ"ସାଦ ସାହୁ ପି ସେୁରଶ ଚ!"  ସାହୁ ZUX0458703

ପ ୁ /73200 27 194 419ଶିବ ପ"ସାଦ ସାହୁ ପି ସେୁରଶ ଚ!"  ସାହୁ ZUX0643171

ପ ୁ /73201 27 194 420ବି�ୁ ପ"ସାଦ ସାହୁ ପି ସଯୁ�3ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0689604

'ୀ /73202 25 194 421େଜ�ାତିମ3ୟୀ ସାହୁ )ା ଶ+ି ପ"ସାଦ ସାହୁ ZUX0824185

'ୀ /74203 41 194 422ଆ`ିକ ପାଣିଗ"ାହି )ା ଅରୁଣ କମୁାର ପାଣିଗ"ାହି ZUX1113828

ପ ୁ /74204 77 194 423େସୗରୀ ନାରାୟଣ ରଥ ପି ନରହରି ରଥ OR/12/089/274380

'ୀ /74205 66 194 424ସଯୂ�3କା?ି ରଥ )ା େସୗରୀ ନାରାୟଣ ରଥ OR/12/089/274381

ପ ୁ /74206 64 194 425ସବୁାଷ ଚ!"  ରଥ ପି ଲି�ରାଜ ରଥ ZUX1117985

'ୀ /74207 58 194 426େସ4ହଲତା ରଥ )ା ସବୁାଷ ଚ!"  ରଥ ZUX1113901

ପ ୁ /74208 48 194 427ପ5ାନନ ରଥ ପି େସୗରି ନାରାୟଣ ରଥ OR/12/089/274382

'ୀ /74209 45 194 428ପଦ. ିନୀ ରଥ ପି େସୗରୀ ନାରାୟଣ ରଥ OR/12/089/272824

'ୀ /74210 43 194 429ପ$ଜିନୀ ରଥ ପି େସୗରୀନାରାୟଣ ରଥ LSL1396621

'ୀ /74211 40 194 430ମଧମିୁତା ରଥ ପି େସୗରୀ ନାରାୟଣ ରଥ LSL1396613

ପ ୁ /74212 40 194 431ବିର5 ିନାରାୟଣ ରଥ ପି େସୗରୀ ନାରାୟଣ ରଥ LSL1396415

ପ ୁ /74213 33 194 432ପ"ଦୀ< କମୁାର ରଥ ପି େସୗରୀନାରାୟଣ ରଥ LSL2386894

ପ ୁ /74214 31 194 433ଅଂଶମୁାନ ରଥ ପି ସବୁାଷ ଚ!"  ରଥ ZUX0689737

ପ ୁ /74215 31 194 434ଅଂଶମୁାନ ରଥ ପି ସବୁାଷ ଚ!"  ରଥ ZUX1113877

'ୀ /75216 73 194 435ନଳିନିପ"ଭା ପ[ା )ା ଜଗନ4 ାଥ ପ[ା OR/12/089/274378

ପ ୁ /75217 56 194 436େଦେବ!"  କମୁାର ପ[ା ପି ତ"ିନାଥ ପ[ା LSL1396027

'ୀ /75218 54 194 437େଗୗରୀପ"ଭା ପ[ା )ା େଦେବ!"  କମୁାର ପ[ା LSL1347132

'ୀ /75219 42 194 438ଗାୟତ"ୀ ପ[ା )ା ବାବୁଲା ପ[ା ZUX0955617

'ୀ /75220 25 194 439ଦି<ି ମୟୀ ପ[ା ପି େଦେବ!"  କମୁାର ପ[ା ZUX0884585

'ୀ /75221 24 194 440ତୃ<ିମୟୀ ପ[ା ପି େଦେବ!"  କମୁାର ପ[ା ZUX0884593

ପ ୁ /75222 84 194 441ଜଗନ4 ାଥ ପ"ସାଦ ପ[ା ପି ହରିକୃ� ପ[ା OR/12/089/274377

'ୀ /76223 59 194 442ଝରଣା େଦବୀ )ା ବିଜୟ କମୁାର ରାଜପାଇଲ OR/12/089/270053

ପ ୁ /76224 43 194 443ପ"ସା? କମୁାର ରାଜପାଇଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଜପାଇଲ LSL2386878

'ୀ /76225 36 194 444ରାେମRରୀ ରାଜପାଇଲ ପି ବିଜୟ ରାଜପାଇଲ LSL2393296

'ୀ /77226 78 194 445େହମଲତା ପ[ା )ା ସତ�ନାରାୟଣ ପ[ା OR/12/089/280379

ପ ୁ /77227 54 194 446ଅତୁଲ ପ[ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ[ା LSL1403864

ପ ୁ /77228 52 194 447େତଜRର ପ[ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ[ା OR/12/089/274305

ପ ୁ /77229 47 194 448ରାେଜRର ପ[ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ[ା LSL1395979

'ୀ /77230 44 194 449କନୁୀେଦବୀ ପ[ା )ା ଅତୁଲ ପ[ା LSL1448711

ପ ୁ /77231 41 194 450କରୁଣାକର ପ[ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ[ା LSL1396431

ପ ୁ /77232 40 194 451କରୁଣାକର ପ[ା ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପ[ା ZUX1138585

'ୀ /77233 38 194 452ଶ"ାବଣୀକା ପ[ା )ା େତେଜRର ପ[ା ZUX0458935

'ୀ /77234 30 194 453ସିbା ରାଣୀ ସଆୁର )ା କରୁଣାକର ପ[ା ZUX1138635

'ୀ /78235 42 194 454ସରୁଭି କସୁମୁ ଦାସ )ା ଶ"ୀକା? କମୁାର ପ[ା ZUX1329648

'ୀ /78236 34 194 455ଜାନକୀ େଦବୀ )ା ପ"ଦୀପ କମୁାର ରାଜ ପାଇେଲା ZUX0939314
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'ୀ /78237 57 194 456ନିମ3ଳା କମୁାରୀ ରାଜପାଇଲ )ା ବସ?କମୁାର ରାଜପାଇଲ OR/12/089/274388

ପ ୁ /78238 65 194 457ପ"ଶା? କମୁାର ପ[ା ପି ତ"ିନାଥ ପ[ା ZUX0939306

ପ ୁ /78239 30 194 458ଅେଶାକ କମୁାର ରାଜ ପାଇଲ ପି ବସ? କମୁାର ରାଜ ପାଇଲ ZUX0458356

ପ ୁ /78240 60 194 459ବସ? କମୁାର ରାଜ ପାଇଲ ପି କିେଶାର ରାଜ ପାଇଲ OR/12/089/274387

ପ ୁ /78241 35 194 460ପୃଥୀବୀ ରାc ପାଇଲ ପି ବସ? କମୁାର ରାc ପାଇଲ LSL2386712

'ୀ /78242 33 194 461ମନYୱନିୀ ରାଜ ପାଇଲ )ା ପୃଥିବି ରାଜ ପାଇଲ ZUX0939322

'ୀ /78243 75 194 462ସଯୁ�3କମୁାରୀ ରାଜପାଇଲ )ା କିଶର ରାଜପାଇଲ OR/12/089/274386

'ୀ /79244 52 194 463ବ" ଜମାଳା େଦବି )ା ସୀତାରାମ ରାଜ ପାଇଲ OR/12/089/274393

ପ ୁ /79245 23 194 464ନିେକଶ କମୁାର ପାତ" ପି ସେରାଜ କମୁାର ପାତ" ZUX1068436

ପ ୁ /79246 60 194 465ସୀତାରାମ ରାଜ ପାଇଲ ପି ରାମକୃ� ରାଜ ପାଇଲ OR/12/089/274392

ପ ୁ /79247 27 194 466ବାଲୁେ$Rର ପ"ସାଦ ରାଜ ପାଇଲ ପି ସୀତାରାମ ରାଜ ପାଇଲ ZUX0643130

'ୀ /79248 28 194 467ସଜୁାତା ରାଜପାଇଲ ପି ସୀତାରାମ ରାଜପାଇଲ ZUX0458620

ପ ୁ /79249 22 194 468ରବି ଶ$ର ରାଜପାଈଲ ପି ସୀତାରାମ ରାଜପାଈଲ ZUX1058635

'ୀ /80250 57 194 469ଲ9.ୀପ"ିୟା େଦବି )ା ବିକ"ମ ରାଜପାଇଲ OR/12/089/274391

ପ ୁ /80251 32 194 470ସାଗର ରାଜ ପାଇଲ ପି ବିକ"ମ ରାଜ ପାଇଲ ZUX0162735

'ୀ /80252 28 194 471ସନିୁତା ରାଜ ପାଇଲ ମା ଲ9.ୀ ପ"ିୟା ରାଜ ପାଇଲ ZUX0458521

'ୀ /80253 24 194 472େଜାତeମୟୀ ରାଜ ପାଇଲ )ା ସାଗର ରାଜ ପାଇଲ ZUX0939280

ପ ୁ /81254 47 194 473ଚ!"  ଜାନୀ ପି ମଧ ୁଜାନୀ ZUX0780072

ପ ୁ /81255 26 194 474ରାମ ଜାନୀ ପି ଚ!"  ଜାନୀ ZUX0884403

ପ ୁ /81256 26 194 475ଡମ ୁଜାନୀ ପି ଚ!"  ଜାନୀ ZUX0955377

'ୀ /81257 31 194 476ରାେଜRରୀ େଜନା )ା ଜଗନ4 ାଥ େଜନା ZUX1246669

'ୀ /81258 65 194 477କମଳା ନାୟକ )ା ଚଇତନ ନାୟକ OR/12/089/274467

ପ ୁ /81259 47 194 478ପ5ାନନ ନାୟକ ପି ଚଇତନ ନାୟକ OR/12/089/274468

'ୀ /81260 42 194 479ରମଣୀ ନାୟକ )ା ପ5ାନନ ନାୟକ ZUX0162743

'ୀ /82261 31 194 480ରQିତା କମୁାରୀ ପfନାୟକ ପି ଉଦୟନାଥ ପfନାୟକ LSL1422732

ପ ୁ /82262 26 194 481ସଜିୁତ ପfନାୟକ ପି ଅନ? ପfନାୟକ ZUX0689984

'ୀ /82263 70 194 482ଶଶିୁଳା ପfନାୟକ )ା ବାେଗRର ପfନାୟକ LSL1422724

ପ ୁ /82264 52 194 483ପ"ଦୀପ କମୁାର ପfନାୟକ ପି ବାେଗRର ପfନାୟକ LSL1422781

'ୀ /82265 47 194 484ସସୁ. ିତା କମୁାରୀ ପfନାୟକ )ା ପ"ଦୀପ କମୁାର ପfନାୟକ OR/12/089/340221

ପ ୁ /83266 47 194 485ତ"ିନାଥ ରାଉତ ପି ଘାସି ରାଉତ LSL1422757

ପ ୁ /83267 45 194 486ଶଧିୁର ରାଉତ ପି ନାରାୟଣ ରାଉତ ZUX0727727

ପ ୁ /83268 57 194 487ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ରାେଜ!"  ସାହୁ ZUX0780171

'ୀ /83269 53 194 488େସୗଦାମିନି ସାହୁ )ା ଭଗବାନ ସାହୁ ZUX0780056

'ୀ /83270 26 194 489ପାୟଲ ପ"ିୟା ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ ZUX0780049

ପ ୁ /83271 24 194 490ଅଭିେଶଖ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ ZUX1352780

ପ ୁ /84272 57 194 491କିେଶାର ଚ!"  ପାଣିଗ"ାହି ପି ବିପ" ଚରଣ ପାଣିଗ"ାହି LSL1404003

'ୀ /84273 50 194 492ସସ. ିତା ପାଣିଗ"ାହି )ା କିେଶାର ଚ!"  ପାଣିଗ"ାହି LSL1403880

'ୀ /84274 25 194 493ପ"ତ�ଷୁା ପାଣିଗ"ାହି ପି ଶ"ୀ. କିେଶାର ଚ!"  ପାଣିଗ"ାହି ZUX0861740

ପ ୁ /84275 23 194 494ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପାଣିଗ"ାହି ପି କିେଶାର ଚ!"  ପାଣିଗ"ାହି ZUX1073543

ପ ୁ /84276 23 194 495ହିମାଂସ ୁପାଣିଗ"ାହୀ ପି କିେଶାର ଚ!"  ପାଣିଗ"ାହୀ ZUX1160258

ପ ୁ /84277 45 194 496ହୃଷୀେକଶ ପାଣିଗ"ାହୀ ପି ଦୟାନିଧି ପାଣିଗ"ାହୀ ZUX1117589

'ୀ /85278 41 194 497େଗୗରୀ ଜାନୀ )ା େଚତୖନ ଜାନୀ ZUX0955393

ପ ୁ /85279 37 194 498ସହେଦବ ଜାନୀ ପି ଦିନବKୁ ଜାନୀ LSL2643815

'ୀ /85280 31 194 499ଶଭୁଦ" ା ଜାନୀ )ା ସବୁାଷ ଜାନୀ ZUX0884817

ପ ୁ /87281 63 194 500େବଣଧୁର ମହାରଣା ପି େ9ତ"ବାସୀ ମହାରଣା OR/12/089/272382

ପ ୁ /87282 43 194 501ବିଭୂପ"ସାଦ ମହାରଣା ପି େବଣଧୁର ମହାରଣା LSL2386852

'ୀ /87283 37 194 502ସ�ୀତା ମହାରଣା )ା ବିଭୁ ପ"ସାଦ ମହାରଣା ZUX0955625

ପ ୁ /87284 32 194 503ରQନ କମୁାର ମହାରଣା ପି େବଣଧୁର ମହାରଣା ZUX0487785

'ୀ /87285 37 194 504ବିଜୟ ଲ9.ୀ ମିଶ" ପି େକୗଳାସଚ!"  ମିଶ" ZUX0162750

ପ ୁ /87286 26 194 505ଲାଲକୃ� ମିଶ" ମା ଲିନା ମିଶ" ZUX0727479

'ୀ /87287 58 194 506ପ"ଫଲୁG  କମୁାରୀ ମହାରଣା )ା େବଣଧୁର ମହାରଣା OR/12/089/272383

ପ ୁ /87288 34 194 507ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି େବଣଧୁର ମହାରଣା ZUX0487777

ପ ୁ /88289 57 194 508ଚି=ରଂଜନ ମିଶ" ପି ଜଗନ4 ାଥ ମିଶ" OR/12/089/269076

'ୀ /88290 53 194 509େବଜୖୟ?ି ମିଶ" )ା ଚି=ରଂଜନ ମିଶ" OR/12/089/269066

ପ ୁ /89291 42 194 510ପ"ଦୀପକମୁାର ରାଜପାଇଲ ପି ବସ?କମୁାର ରାଜପାଇଲ LSL1422716

'ୀ /90292 50 194 511େବଦିୖ ଜାନୀ ପି ଧନପତି ଜାନୀ LSL1401207

ପ ୁ /90293 45 194 512ପ"ଫୁଲ କମୁାର ରାଜପାଇଲ ପି ବିଜୟକମୁାର ରାଜପାଇଲ LSL1422799

'ୀ /91294 68 194 513ଷମିମ େବଗମ )ା େଶଖ ହୁେସନ ZUX0780262

ପ ୁ /92295 37 194 514ଚ!"  କା? ସତୁାର ପି ବାଇଧର ସତୁାର ZUX0643064

ପ ୁ /93296 44 194 515େଦବାଶିଷ ସାହୁ ପି ରାମ କୃ� ସାହୁ ZUX0689729

ପ ୁ /93297 22 194 516ରବିନ"  ସାହୁ ପି େଗାବି! ସାହୁ ZUX1069046

'ୀ /94298 47 194 517ସେନଇ ନାୟକ )ା େସାମନାଥ ନାୟକ LSL1396605

5 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା? େଭାଟର ତାଲିକା ପ"କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ$ )ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /95299 41 194 518ତୁଳସା ନାୟକ )ା ପରେଦଶି ନାୟକ OR/12/089/274666

ପ ୁ /95300 29 194 519ରାେଜଶ ପରଜା ପି ପରେଦଶୀ ପରଜା ZUX1229723

ପ ୁ /96301 24 194 520ଅଜିତ ପfନାୟକ ପି ଅନ? ପfନାୟକ ZUX1246388

ପ ୁ /99302 36 194 521ଜଗନ4 ାଥ ବିେଶାଇ ପି ଗ�ାଧର ବିେଶାଇ ZUX1073220

'ୀ /99303 43 194 522ରଶ. ିତା କା` )ା େଯାେଗ!"  କା` LSL2386688

ପ ୁ /99304 27 194 523ରାେକଶ କମୁାର ପfନାୟକ ପି ଊମାଶ$ର ପfନାୟକ ZUX0774919

ପ ୁ /100305 51 194 524େଯାେଗ!"  କା` ପି ଧ"ୁବ ଚରଣ କା` LSL2386696

'ୀ /101306 59 194 526ସେରାଜିନି େହାତା ପି ନାରାୟଣ େହାତା OR/12/089/274060

'ୀ /103307 35 194 527ଆେଫ" ାଜ େବଗମ )ା େଶଖ ଆବଦୁଲ ରହମାନ ZUX0861955

'ୀ /103308 27 194 528ମମତା ବିେଷାୟୀ ପି କୃ�ଚ!"  ବିେଷାୟୀ ZUX0689380

'ୀ /103309 52 194 529ମିନତି ବିେଶାଇ )ା କୃ�ଚ!"  ବିେଶାଇ ZUX0760207

ପ ୁ /104310 50 194 530ପେରଶ ଚ!"  ହାସଦାଃ ପି ମା�ାତ ହାସଦାଃ LSL2390177

'ୀ /104311 38 194 531ଶାକ"  ହାସଦାଃ )ା ପେରଶ ଚ!"  ହାସଦାଃ LSL2386803

ପ ୁ /105312 67 194 532େଗାପିନାଥ ସାହୁ ପି ନିତ�ାନ! ସାହୂ ZUX0727594

ପ ୁ /106313 35 194 533ଏସ ଦାେମାଦର ପାତ" ପି େଗାପାଳ ପାତ" LSL2387033

ପ ୁ /106314 33 194 534ସବୁାସଚ!"  ପାତ" ପି େଗାପାଳ ପାତ" LSL2387058

ପ ୁ /106315 29 194 535ଏY ଶ�ାମ ସ!ୁର ପାତ" ପି ଏY େଗାପାଳ ପାତ" ZUX0458448

'ୀ /107316 29 194 536ଏY େଦବୀ )ା ଏY ରାମା ରାଓ ZUX0689570

ପ ୁ /107317 32 194 537େଶକୖ ନୁର େମାହjଦ ପି େଶକ ହୁେସk ରିଜିl ZUX0689950

ପ ୁ /107318 39 194 538ଏସ ରାମାରାଓ ପି ଏସ େସାମା ରାଓ ZUX1229731

ପ ୁ /107319 40 194 539ଏମ ଶ"ୀେଦବି ରାଓ ପି ଏମ ଆପା ରାଓ LSL2386498

ପ ୁ /107320 38 194 540ଏମ ଶ$ର ରାଓ ପି ଏମ ଆପା ରାଓ LSL2386480

ପ ୁ /107321 36 194 541ଏY ପ"କାଶ ରାଓ ପି ଏY େସାମା ରାଓ ZUX0727750

ପ ୁ /107322 24 194 542େଶଖ ସରିm ପି େଶକ ଇସମାn ZUX0955641

ପ ୁ /109323 34 194 543ଦିବାକର ମଦୁୁଲି ପି ଡ:ରୁ ମଦୁୁଲି LSL2387132

'ୀ /109324 31 194 544କଶୁମୁା ମଦୁୁଲି )ା ଦିବାକର ମଦୁୁଲି ZUX0642876

'ୀ /110325 34 194 545ସଂଗିତା େଦବି ପି େଗାପାଳକୃ� ଦାସ LSL2386431

ପ ୁ /111326 36 194 546ଚି=ରଂଜନ ଦାଶ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX0395129

'ୀ /112327 28 194 547ମମତା ମାଦଳା ପି ନବୀନ ମାଦଳା ZUX0369926

ପ ୁ /112328 35 194 548ବି�ୁ ବo3 ନ ପfନାୟକ ମା ରQିତା ପfନାୟକ ZUX1023506

ପ ୁ /112329 26 194 549ଶ"ାବଣୀ ପfନାୟକ ମା ରQିତା ପfନାୟକ ZUX0780288

ପ ୁ /150330 21 194 550ଶିପନୁ ମହା?ି ପି ଚ!"େଶଖର ମହା?ି ZUX1217314

ପ ୁ /152331 46 194 551ପJୂ3 ଚ!"  ପ"ଧାନ ପି ଖଦାଳ ପ"ଧାନ ZUX1170307

ପ ୁ /999332 26 194 552ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ରାଧାକୃ� େବେହରା ZUX0774570

ପ ୁ /999333 25 194 553ସଚିନ େବେହରା ପି ଗେଣRର େବେହରା ZUX0861849

'ୀ /999334 47 194 554େହମାମଣି ଦାସ )ା ଆନ! ଚ!"  ଦାସ ZUX0862003

'ୀ /999335 31 194 555ପ_ୁାQଳି ଦାସ ପି ଆନ! ଚ!"  ଦାସ ZUX0862011

ପ ୁ /999336 22 194 556ଦୀପକ ଦାସ ପି ଶ"ୀ ପ"ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ZUX1073550

ପ ୁ /999337 46 194 557ଶ�ାମଘନ େଗୗଡ଼ ପି ହିନା େଗୗଡ଼ ZUX1275601

'ୀ /999338 32 194 558ଶା?ି ଲତା େଜନା )ା ଶ$ର େଜନା ZUX1275700

'ୀ /999339 40 194 559େକ କHନା )ା େକ ତ"ିନାଥ ZUX1246503

'ୀ /999340 45 194 560ସବୁ" ତା ମହାପାତ" )ା ପ"ଶା? କମୁାର ମିଶ" ZUX0955526

'ୀ /999341 57 194 561ପ"ଶା? କମୁାର ମିଶ" )ା ପ"ହଲG ାଦ ମିଶ" ZUX0955518

ପ ୁ /999342 34 194 562ମଧ ୁମଦୁୁଲି ପି ଲଚମନ ମଦୁୁଲି ZUX0774562

'ୀ /999343 44 194 563ବିମଳା ପାଇକ )ା ଡ:ରୁ ଧର ପାଇକ ZUX0939298

ପ ୁ /999344 48 194 564ରାମଚ!"  ପାଳ ପି ଲ9.ୀନାରାୟଣ ପାଳ ZUX0774497

ପ ୁ /999345 47 194 565ଶ"ୀକା? କମୁାର ପ[ା ପି ତ"ିନାଥ ପ[ା ZUX1329929

'ୀ /999346 42 194 566ସଲୁଚନା ପ[ା )ା ରାେଜRର ପ[ା LSL1363167

'ୀ /999347 36 194 567ସଚୁୁସ. ିତା ପ[ା )ା ବିRନାଥ ପ[ା ZUX1275726

'ୀ /999348 32 194 568ସସ. ିତା ପ[ା )ା କିେଶାର କମୁାର ପାଳ ZUX0774489

ପ ୁ /999349 61 194 569ଧୃବ ଚରଣ ପ"ଧାନ ପି ଭିମ ପ"ଧାନ ZUX1016575

ପ ୁ /999350 53 194 570ମଟୁୁଲୁ ପଜୁାରି ପି ରଘ ୁପଜୁାରି OR/12/089/282310

'ୀ /999351 52 194 571ପଦ. ା ପଜୁାରି )ା ମଟୁୁଲୁ ପଜୁାରି OR/12/089/282311

ପ ୁ /999352 33 194 572ଶ$ର ପଜୁାରୀ ପି ମଟୁୁଲୁ ପଜୁାରୀ ZUX0861211

'ୀ /999353 29 194 573ବାସ?ୀ ପଜୂାରୀ ପି ମଟୁୁଲୁ ପଜୂାରୀ ZUX0727305

ପ ୁ /999354 25 194 574କା=eକ ପଜୁାରୀ ପି ମଟୁୁଲୁ ପଜୁାରୀ ZUX0861203

ପ ୁ /999355 45 194 575େକ ତ"ିନାଥ ପି େକ ସତ� ନାରାୟଣ ZUX1246487

'ୀ /01356 31 194 576ଉବ3 ଶୀ ପfନାୟକ ପି ସଯୂ�3 ନାରାୟଣ ପfନାୟକ ZUX0691170

'ୀ /1357 60 194 577ସାବିତ"ୀ ପଟନାୟକ )ା ଶଯୁ�3ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ZUX0937532

ପ ୁ /1358 39 194 578ଆଦିତ� ପfନାୟକ ପି ସଯୂ�3 ନାରାୟଣ ପfନାୟକ LSL1397173

'ୀ /1359 76 194 579ଶଶୀକଳା ଶତପଥୀ )ା ବ" ଜବଂଧ ୁଶତପଥୀ OR/12/089/276946

ପ ୁ /1360 64 194 580ଦୁଗ>ମାଧବ ଶତପଥୀ ପି ବ" ଜବKୁ ଶତପଥୀ OR/12/089/276265

6 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା? େଭାଟର ତାଲିକା ପ"କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ$ )ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /1361 60 194 581ରାଧାମଣି ଶତପଥି )ା ଦୁଗ>ମାଧବ ଶତପଥି OR/12/089/276266

'ୀ /2362 64 194 582ଚpା ଜାନୀ )ା ଚୁବି ଜାନୀ ZUX1073584

ପ ୁ /2363 66 194 583ବଲ. ଭ ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ପି େରବତୀ କା?୍ ପଟନାୟକ ZUX0937540

ପ ୁ /2364 38 194 584ମେନାଜ ପଟନାୟକ ପି ମହା$ଲ ପଟନାୟକ ବିେନାଦିନୀ ପଟ LSL1424514

ପ ୁ /2365 50 194 585ଶ$ର ପfନାୟକ ପି ମହାକାଳ ପfନାୟକ OR/12/089/276270

'ୀ /2366 41 194 586ରଶ. ିତା ପfନାୟକ )ା ଶ$ର ପfନାୟକ LSL1425586

'ୀ /03367 27 194 587ରିଚି ସା?ରା ପାତ" ପି ନୀଳକV ସା?ାପାତ" ZUX0690784

'ୀ /3368 53 194 588ଶପୁ"ଭା ପfନାୟକ )ା ନିଳକV ସାrାପାତ" OR/12/089/276286

ପ ୁ /3369 50 194 589ଆଶେୁତାଷ ସା?ାପାତ" ପି େଗାପାଳକୃ� ସା?ାପାତ" OR/12/089/276852

ପ ୁ /3370 41 194 590ଅବିନାସ ସା?ାପାତ" ପି ଗପାଳକୃ� ସା?ାପାତ" OR/12/089/276284

'ୀ /3371 42 194 591ଜୟଲ9.ୀ ସାrାପାତ" )ା ଅବିନାଶ ସାrାପାତ" LSL1448786

ପ ୁ /3372 31 194 592ଅଂଶମୁାନ ସାrାପାତ" ପି ନୀଳକV ସାrାପାତ" ZUX0459651

ପ ୁ /4373 51 194 593ସେୁର!"  ସିଂହେଦଓ ପି ରୁଦ" ପ"ସାଦ ସିଂହେଦଓ OR/12/089/276278

'ୀ /4374 45 194 594କବିତା ସିଂହେଦଓ )ା ସେୁର!"  ସିଂହ OR/12/089/276279

ପ ୁ /05375 40 194 595ଅନ? କମୁାର ବଗ=e ପି ହରିଶ$ର ବଗ=e ZUX1255819

ପ ୁ /5376 52 194 596ବାଲାଜୀ ନାୟକ ପି ଶ"ୀର� ନାୟକ OR/12/089/276801

'ୀ /5377 50 194 597ପ"ତିମା ନାୟକ )ା ବଲାଦି ନାୟକ ZUX0163352

ପ ୁ /6378 64 194 598ମଦନ େମାହନ ମିଶ" ପି େଲାକନାଥ ମିଶ" OR/12/089/278061

'ୀ /6379 56 194 599ରାେଜRରୀ ମିଶ" )ା ମଦନେମାହନ ମିଶ" OR/12/089/278062

'ୀ /7380 36 194 600ଲଳିତା ସା?ାପାତ" )ା ବିମଳ କମୁାର ସା?ାପାତ" ZUX0640219

'ୀ /7381 61 194 601ଲ9.ୀ ସାrା ପାତ" )ା ରାଧା କୃ� ସାrା ପାତ" OR/12/089/276303

ପ ୁ /7382 78 194 602ରାଧାକୃ� ସାrାପାତ" ପି ପରୁୁେଷାତମ ସାrାପାତ" OR/12/089/276302

ପ ୁ /7383 42 194 603ବିମଳପ"ସାଦ ସାrାପାତ" ପି ରାଧାକୃ� ସାrାପାତ" OR/12/089/276306

'ୀ /08384 54 194 604ତମାଳ ପ"ଧାନ )ା ବଇଁଶିଧର ପ"ଧାନ ZUX1304443

ପ ୁ /09385 24 194 607ଦୀ<ି ରQନ ମହା?ି ପି ରାଜକିେଶାର ମହା?ି ZUX1169291

ପ ୁ /9386 27 194 608େସୗମ� ରଂଜନ ମହା?ି ପି ରାଜ କିେଶାର ମହା?ି ZUX0653964

ପ ୁ /9387 58 194 609ରାଜକିେଶାର ମହା?ି ପି ନିଳମଣି ମହା?ି LSL1397157

'ୀ /9388 49 194 610କା5ନ ବାଳା ମହା?ି )ା ରାଜକିେଶାର ମହା?ି LSL1397165

ପ ୁ /10389 66 194 611ଶବୁାସଚ!"  ହତା ପି ଦାେମାଦର ହତା OR/12/089/276352

ପ ୁ /10390 62 194 612ଶଦୁଶ3ନ ହତା ପି ଦାେମାଦର ହତା OR/12/089/276354

ପ ୁ /10391 61 194 613ଶଧିୁରଚ!"  ହତା ପି ଦାେମାଦର ହତା OR/12/089/276357

'ୀ /10392 53 194 614ହରପ"ୀୟା ହତା )ା ଶଦୁଶ3ନ ହତା OR/12/089/276355

'ୀ /10393 54 194 615ପ"ଭାତୀ େହାତା )ା ପ"େମାଦ ଚ!"  େହାତା OR/12/089/276351

'ୀ /10394 53 194 616ଗୀତାQଳୀ େହାତା )ା ସବୁାସ ଚ!"  େହାତା OR/12/089/276353

'ୀ /10395 29 194 617େମାନାଲିସା େହାତା ପି ସଦୁଶ3ନ େହାତା ZUX0640029

'ୀ /10396 28 194 618ସାଗରୀକା େହାତା ପି ସବୁାଷ ଚ!"  େହାତା ZUX0640201

ପ ୁ /10397 25 194 619ଗ<ୁପ"ସାଦ େହାତା ପି ସଦୁଶ3ନ େହାତା ZUX0780767

ପ ୁ /10398 22 194 620ଅଭିେଶକ େହାତା ପି ସବୁାଶ ଚ!"  େହାତା ZUX1229715

'ୀ /10399 21 194 621ଅ$ିତା େହାତା ପି ଶଧିୁର ଚ!"  େହାତା ZUX1229848

ପ ୁ /11400 62 194 622ରେମସ ମହା?ି ପି ବ" ଜରାଜ ମହା?ି OR/12/089/276321

ପ ୁ /11401 58 194 623ନିଳକV ମହା?ି ପି ବ" ଜରାଜ ମହା?ି OR/12/089/276323

'ୀ /11402 48 194 624ସK�ାରାଣି ମହା?ି )ା ନିଳକV ମହା?ି OR/12/089/276324

'ୀ /11403 27 194 625ସ."ୁତି ଅଚ3ନା ମହା?ି ପି ନୀଳକV ମହା?ି ZUX0691287

'ୀ /11404 24 194 626ଚteତା ମହା?ି ପି ରାେମXଵର ମହା?ି ZUX1229814

ପ ୁ /11405 39 194 627ତୁଳାରାମ ପଜୂାରୀ ପି ତ"ିନାଥ ପଜୂାରୀ ZUX0313213

ପ ୁ /11406 31 194 628ଶବି ଶ$ର ପଜୂାରୀ ପି ତ"ିନାଥ ପଜୂାରୀ ZUX0313205

ପ ୁ /12407 31 194 629ସ"ିଣ ୁଆଚାରୀ ପି ସିମା5ଳ ଆଚାରୀ ZUX0639559

'ୀ /13408 84 194 630ସେରାଜିନୀ ମହାପାତ" )ା ଦିନବKୁ ମହାପାତ" OR/12/089/276418

'ୀ /13409 60 194 631ତପRୀନୀ ମହାପାତ" )ା ବିେନାଦ ମହାପାତ" ZUX1352400

'ୀ /13410 35 194 632ସ.ତିୃରଂQତା ମହାପାତ" ପି ବିେନାଦ ମହାପାତ" ZUX0313221

ପ ୁ /13411 68 194 633ବିେନାଦ ମହାପାତ" ପି ଦୀନବKୁ ମହାପାତ" OR/12/089/276419

ପ ୁ /14412 46 194 634େଚତୖନ ଜାନୀ ପି ଚ!"  ଜାନୀ ZUX0690925

'ୀ /14413 38 194 635ପି$ି ଜାନି )ା ଟୁଲୁ ଜାନି ZUX0690909

'ୀ /14414 75 194 636ତିେଳାତମା ମାଝି )ା େଦବ ମାଝି OR/12/089/276435

ପ ୁ /14415 34 194 637ଲି�ରାଜ ମାଝୀ ମା େଗୗରୀ ମାଝୀ ZUX0758441

ପ ୁ /14416 29 194 638ଲି�ରାଜ ମାଝି ପି କମଳ େଲାଚk ମାଝି ZUX0639625

'ୀ /14417 37 194 639ଭାଗ� ପଜୂାରୀ )ା ତୁଳାରାମ ପଜୂାରୀ ZUX0313239

'ୀ /15418 70 194 640ରuା ନାୟକ )ା େଗାବo3 ନ ନାୟକ OR/12/089/276425

ପ ୁ /15419 40 194 641ରଘ ୁନାଥ ନାୟକ ପି େଗାବo3 ନ ନାୟକ OR/12/089/276429

'ୀ /15420 39 194 642ସନାଇ ନାୟକ )ା ଡ:ରୁ ନାୟକ OR/12/089/276427

'ୀ /16421 55 194 643କମଳା ନାୟକ )ା େଗାବି! ନାୟକ OR/12/089/276442

ପ ୁ /16422 37 194 644ଆନ! ନାୟକ ପି େଗାବି! ନାୟକ ZUX0639641

7 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା? େଭାଟର ତାଲିକା ପ"କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ$ )ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /16423 33 194 645ଶକ?ୁଳା ନାୟକ )ା ପଦ. ନାବ ନାୟକ ZUX0690933

ପ ୁ /16424 28 194 646ହରିହର ନାୟକ ପି ରାମ ଚ!"  ନାୟକ ZUX0885376

ପ ୁ /17425 21 194 647ରାଜ େଦାରା ପି େମାହନ େଦାରା ZUX1229855

'ୀ /17426 27 194 648ଶା?ି ଜାନି )ା େଗାପାଳ ମ[ଳ ZUX0955732

ପ ୁ /17427 66 194 649ଇ!"  ମ[ଳ ପି ଡ:ରୁ ମ[ଳ OR/12/089/276443

ପ ୁ /17428 27 194 650େଗାପାଳ ମ[ଳ ପି ଇ!"  ମ[ଳ ZUX1229806

'ୀ /17429 22 194 651ସମାରୀ ମ[ଳ ପି ଇ!"  ମ[ଳ ZUX1229830

'ୀ /17430 63 194 652ଗିତାQଳି ଷଡ�ି )ା ଶ+ି ପ"ସାଦ ଷଡ�ି LSL1426659

'ୀ /18431 65 194 653ଶରତ ନାୟକ )ା ଘନଶ�ାମ ନାୟକ OR/12/089/276408

ପ ୁ /18432 55 194 654ଶଧୁାଂଶେୁସଖର ନାୟକ ପି ଘନଶ�ାl ନାୟକ OR/12/089/276409

ପ ୁ /18433 48 194 655ସେବ3 Rର ନାୟକ ପି ଘନଶ�ାମ ନାୟକ OR/12/089/276411

ପ ୁ /18434 22 194 656ସମୀରନ ନାୟକ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ ZUX1229798

ପ ୁ /19435 68 194 657େଚତୖନ� ପାତ" ପି ଜନାvନ ପାତ" OR/12/089/276414

'ୀ /19436 58 194 658ପ_ୁା ପାତ" )ା େଚତୖନ� ପାତ" OR/12/089/276415

'ୀ /19437 29 194 659ତପ)ିନୀ ପାତ" ପି େଚତୖନ� ପାତ" ZUX0639708

ପ ୁ /19438 55 194 660େଗୗତମ ପାତ" ପି ରାେମRର ପାତ" ZUX0639955

'ୀ /20439 85 194 661ଦୁଲାମଣି ମିଶ" )ା ପ"ାଣକୃ� ମିଶ" OR/12/089/276297

ପ ୁ /21440 42 194 662ଶଶା$ େଶଖର ନାୟକ ପି ଘନଶ�ାମ ନାୟକ LSL1470210

'ୀ /21441 39 194 663ରQିତା ନାୟକ )ା ଶଶୀ ଭୂଷଣ ନାୟକ LSL1470020

ପ ୁ /22442 46 194 664ରାେଜଶ କମୁାର ଦିଗାଲ ପି ଭଗବାନ ଦିଗାଲ ZUX0781138

ପ ୁ /22443 40 194 665େଜ�ାତିରQନ ମହାପାତ" ପି ବିେନାଦ ମହାପାତ" LSL1397025

'ୀ /22444 45 194 666ସେ?ାଷିନୀ ସାମ?ରାୟ )ା ରାେଜଶ କମୁାର ଦିଗାଲ ZUX0781146

ପ ୁ /23445 68 194 667ପ"ମଦ ଚ!"  ହତା ପି ଦାେମାଦର ହତା OR/12/089/276350

'ୀ /23446 45 194 668ସଂଯ+ୁା େହାତା )ା ସଧୁୀର କମୁାର େହାତା LSL1427350

'ୀ /24447 45 194 669କାମିନୀ ସା?ାପାତ" )ା ବିଜୟ କମୁାର ସାrପାତ" LSL1514710

ପ ୁ /24448 67 194 670ଶ+ି ପ"ସାଦ ଷଡ�ୀ ପି ଗଦାଧର ଷଡ�ୀ LSL1449180

ପ ୁ /24449 41 194 671ବିRଜି\ ଷଡ଼�ୀ ପି ଶ+ି ପ"ସାଦ ଷଡ଼�ୀ ZUX0459917

ପ ୁ /25450 31 194 672େମାନଜ ନାୟକ ପି ଅଜୁ3 ନ ନାୟକ ZUX0639633

ପ ୁ /27451 66 194 673ରାମେମାହନ ଦାସ ପି ତ"ିନାଥ ଦାସ OR/12/089/284526

'ୀ /27452 60 194 674କମୁଦିୁନି େହାତା )ା ରାମ େମାହନ ଦାଶ OR/12/089/284532

ପ ୁ /28453 39 194 675ରାଧାେମାହନ ପfନାୟକ ପି ବାଲୁେକRର ପfନାୟକ LSL1515485

ପ ୁ /29454 37 194 676ପJୂ3ଚ!"  ମାଝୀ ପି ବାେଲRର ମାଝୀ LSL1514504

ପ ୁ /30455 33 194 677େସୗମ�କା? େହାତା ପି ପ"ମଦଚ!"  େହାତା LSL2644003

ପ ୁ /30456 33 194 678ସେ?ାଷ କମୁାର େହାତା ପି ପ"େମାଦ ଚ!"  େହାତା LSL2649614

ପ ୁ /31457 63 194 679ଶିଶିରକମୁାର ମିଶ" ପି ରାମଚ!"  ମିଶ" LSL2650950

'ୀ /31458 59 194 680ସରିତା ମିଶ" )ା ଶିସିରକମୁାର ମିଶ" LSL2647782

ପ ୁ /31459 35 194 681େଦବାଶିଷ ମିଶ" ପି ଶିଶିରକମୁାର ମିଶ" ZUX0292086

ପ ୁ /31460 34 194 682ଶବୁାଶିଷ ମିଶ" ପି ଶିଶିରକମୁାର ମିଶ" LSL2650968

'ୀ /31461 32 194 683ଦି<ୀ େରଖା ମିଶ" ପି ଶିଶିର କମୁାର ମିଶ" ZUX0292094

ପ ୁ /31462 46 194 684ସାଇକ"ି�ା ସାହୁ ପି ନରିହରି ସାହୁ ZUX0639724

'ୀ /31463 41 194 685ବି�ୁପ"ିୟା ସାହୁ ମା ସାଇକ"ି�ା ସାହୁ ZUX0639732

'ୀ /31464 33 194 686େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି େଜନାମଣୀ ସାହୁ ZUX0459529

ପ ୁ /32465 40 194 687ଯଗୁଳ କିେଶାର ପfନାୟକ ପି ଲି�ରାଜ ପfନାୟକ ZUX0460287

'ୀ /32466 31 194 688ଲିwା ରାଣୀ ପfନାୟକ )ା ଯଗୁଳ କିେଶାର ପfନାୟକ ZUX0460279

ପ ୁ /34467 33 194 689ଆଶଷି ପfନାୟକ ପି ବଲଭନାରାୟଣମ ପfନାୟକ LSL2643948

ପ ୁ /35468 35 194 690ଜିେତ!"କମୁାର ମିଶ" ପି ମଦନେମାହନ ମିଶ" LSL2649580

'ୀ /36469 33 194 691ସଂଗିତା ସିଂେଦବ ପି ସେୁର!"କମୁାର ସିଂେଦବ LSL2644474

'ୀ /37470 55 194 692ଏମ ଇRରି ପି ଏମ ଗ�ାରାଜୁ ZUX0313270

ପ ୁ /37471 36 194 693ଜଗଦିRର ରାଓ ପି ଏମ ବ�ାରାଜୁ ରାଓ LSL2643930

ପ ୁ /38472 47 194 694ସଂଜୀବ କମୁାର ତ"ିପାଠୀ ପି ନରସିଂହ ତ"ିପାଠୀ LSL2643831

'ୀ /40473 30 194 695)ପନା ନାୟକ ମା ଆନ! ନାୟକ ZUX0313643

'ୀ /40474 34 194 696ରଶ. ିତା ସାrାପାତ" )ା ଆଶେୁତାଷ ସାrାପାତ" ZUX0313718

'ୀ /75475 65 194 697ସେରାଜନୀ ସା?ାପାତ" )ା ଉମାକା? ସା?ାପାତ" OR/12/089/278420

ପ ୁ /99476 52 194 698ସିଂହ ଜାନୀ ପି ପିତ ଜାନି ZUX0780569

ପ ୁ /99477 52 194 699ସିଂ�ା ଜାନି ପି ପିତ ଜାନି ZUX0775726

'ୀ /329478 32 194 700ଶିବାନୀ ପାତ" )ା ପ"ଭାତ କମୁାର ପାତ" ZUX1167907

ପ ୁ /555479 55 194 701ପ"ଶା? କମୁାର ଦାସ ପି ରାଧା େମାହନ ଦାସ ZUX0781203

'ୀ /555480 49 194 702ଅନୀତା େହାତା )ା ପ"ଶା? କମୁାର ଦାସ ZUX0780908

'ୀ /558481 39 194 703ମିନତୀ କ[ୁ )ା ବଟକୃ� କ[ୁ ZUX0781195

ପ ୁ /558482 30 194 704ବଟକୃ� କ[ୁ ପି େଗାପାଳ କ[ୁ ZUX0781187

'ୀ /999483 26 194 705ନିହାରିକା େହାତା ପି ସବୁାଷ ଚ!"  େହାତା ZUX0781153

'ୀ /999484 43 194 706ସନିୁତା ନାୟକ )ା ସଧୁାkସ ୁେଶଖର ନାୟକ ZUX0777813

8 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା? େଭାଟର ତାଲିକା ପ"କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ$ )ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /00485 41 194 927ଗିତାQଳି ମହାରଣା )ା ସଯୂ�3 ନାରାୟଣ ମହାରଣା LSL2084291

'ୀ /PAILO STR486 27 194 928ଅଂକିତା ମିଶ"ା ପି ଅXଵିନୀ କମୁାର ମିଶ"ା ZUX1355452

ପ ୁ /2487 54 194 929ସଦୁଶ3ନ ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ OR/12/089/234436

'ୀ /2488 45 194 930କମୁଦୁୀନି ସାହୁ )ା ସଦୁଶ3ନ ସାହୁ ZUX0937474

'ୀ /2489 29 194 931ମାନସୀ ସାହୁ ପି ସଦୁଶ3ନ ସାହୁ ZUX0459354

ପ ୁ /3490 59 194 932ମାଧବ ପାତ" ପି ରାମଚ!"  ପାତ" ZUX0163048

ପ ୁ /3491 47 194 933ଜିେତ!"  କମୁାର ସାମଲ ପି ଫକୀର େମାହନ ସାମଲ OR/12/089/278166

ପ ୁ /4492 60 194 934ଭୀମରାଜ ବାହାଦୁର - କନିୁ ବାହାଦୁର ZUX0661041

ପ ୁ /4493 36 194 935ରବିନାରାୟଣ ସଆୁର ପି ଗେଣଷ ସଆୁର LSL2644433

'ୀ /7494 54 194 936ଏY. ଲ9.ି )ା ଏY. େସାମା ରାଓ ZUX0661033

ପ ୁ /7495 39 194 937ଏY. ରାମା ରାଓ ପି ଏY. େସାମା ରାଓ ZUX0291906

ପ ୁ /8496 55 194 938ରାଧାେମାହନ ମହା?ି ପି ନାରାୟଣ ମହା?ି ZUX0291914

'ୀ /8497 47 194 939ସଂଯ+ୁା ମହା?ି )ା ରାଧାେମାହନ ମହା?ି ZUX0291922

'ୀ /9498 30 194 940କଲ�ାଣୀ ଷଡ�ୀ ପି ରବିଶ$ର ଷଡ�ୀ ZUX0347914

'ୀ /10499 52 194 941ଚpା ଜାନି )ା ଦିନବKୁ ଜାନି ZUX0313841

ପ ୁ /10500 28 194 942ଈRର ଜାନୀ ପି ଦୀନବKୁ ଜାନୀ ZUX0459677

'ୀ /11501 39 194 943ପ_ୁାQଳୀ ମିଶ" )ା ଦିଗବଳୟ ମିଶ" ZUX0347930

'ୀ /11502 48 194 944ଗୀତାQଳୀ ପfନାୟକ )ା ପJୂ3ଚ!"  ପfନାୟକ ZUX0347948

ପ ୁ /11503 59 194 945ଶରତ ପfନାୟକ ପି ବିନାୟକ ପfନାୟକ ZUX0460634

'ୀ /12504 60 194 946େଶଳୖବାଲା ମହାପାତ" )ା 9ୀେରାଦ କମୁାର ମହାପାତ" ZUX0370189

'ୀ /12505 55 194 947ଦି<ି ରାୟ )ା ହୃଷିେକଶ ରାୟ ZUX0370080

'ୀ /12506 70 194 948ପ"ଶା?ି କମୁାରି ସି� )ା ସାବୁଷ ଚ!"  େବେହରା ZUX0370130

ପ ୁ /13507 57 194 949ଚି=ରQନ େବଉରିଆ ପି ସତ�ନାରାୟଣ େବଉରିଆ ZUX0460311

'ୀ /13508 50 194 950ପ"ଣତୀ େବଉରିଆ )ା ଚି=ରQନ େବଉରିଆ ZUX0460303

ପ ୁ /16509 56 194 951ମୀନେକତନ େସନାପତି ପି ବଂଶୀଧର େସନାପତି ZUX0640144

'ୀ /16510 49 194 952ଦୁଲଣା େସନାପତି )ା ମୀନେକତନ େସନାପତି ZUX0640151

ପ ୁ /16511 45 194 953ବିRଜିତ େସନାପତି ପି ବିଦ�ାଧର େସନାପତି ZUX0640169

'ୀ /16512 43 194 954ନିମ3ଳା େସନାପତି )ା ବିRଜିତ େସନାପତି ZUX0640177

'ୀ /37513 34 194 955ଗୀତାQଳୀ ଶତପଥୀ )ା ଅଜିତ କମୁାର ଶତପଥୀ ZUX0458349

'ୀ /61514 42 194 956ମାଇନା ଯାନୀ )ା ବୁy ୁଯାନୀ ZUX0868554

'ୀ /71515 26 194 957ସ4ିzା ସଡ�ି ପି ସଧୁୀର ସଡ�ି ZUX0775700

'ୀ /456516 28 194 958ମନାଲିସ ଧକଡ )ା ଅନିଲ କମୁର ପାତ" ZUX1205632

ପ ୁ /984517 22 194 959ଆଦିତ� ପାଣି ପି ଦିନବKୁ ପାଣି ZUX1158260

ପ ୁ /999518 36 194 960ମାନସ କମୁାର େବେହରା ପି ନିରାକାର େବେହରା ZUX0955930

'ୀ /999519 34 194 961ଜମନୁା ପରଜା )ା ସହେଦବ ଜାନି ZUX0780940

ପ ୁ /999520 58 194 962ମନସ ରQନ ପfନାୟକ ପି ରାମ ଚ!"  ପfନାୟକ ZUX0955948

'ୀ /999521 23 194 963ସଦିୁ<ା ପfନାୟକ ପି ଗ�ା ନାରାୟଣ ପfନାୟକ ZUX1017342

'ୀ /999522 48 194 964ସରିତା ପାତ" )ା ମାନସ ରQନ ପfନାୟକ ZUX0955955

'ୀ /01523 31 194 1020େଗୗରି ମ[ଳ )ା ଶ�ାମ ମ[ଳ ZUX0690941

ପ ୁ /1524 45 194 1021ଶ�ାମ ମ[ଳ ପି ଇ!"  ମ[ଳ LSL1426733

ପ ୁ /02525 38 194 1022ରାମ ମାଝି ପି ସଦା ମାଝି ZUX0690958

'ୀ /02526 33 194 1023ଲ9.ୀ ମାଝି )ା ରାମ ମାଝି ZUX0690966

'ୀ /2527 47 194 1024ରାଧା ମାଝି )ା ବିଦ�ାଧର ମାଝି LSL1426709

'ୀ /3528 44 194 1025ଲ9.ୀ ନାୟକ )ା ଶକୁ" ା ନାୟକ LSL1426774

ପ ୁ /5529 82 194 1026ତ"ିନାଥ ପfନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ପfନାୟକ OR/12/089/188174

ପ ୁ /09530 24 194 1027ଶବିାନ! ମିଶ" ପି ଲ9.ୀ କା? ମିଶ" ZUX1167865

'ୀ /22531 25 194 1028ଭାରତୀ ଦିଗାଳ ପି ରାେଜଶ ଦିଗାଳ ZUX1209774

'ୀ /30532 33 194 1029ପ"ିୟ$ା ମିଶ" ପି ପିତବାସ ମିଶ" ZUX1167832

ପ ୁ /30533 50 194 1030େଦେବ!"  କମୁାର ପ[ା ପି େସୗରା ପ[ା ZUX1158427

'ୀ /30534 22 194 1031ଜି. ଭବାନୀ େରyୀ )ା ମାନସ କମୁାର େରyୀ ZUX1170109

'ୀ /99535 32 194 1032ସ4ିzା ପ"ଭା ଭkଜା )ା ନବକ"ୁ ସ4 ମନ[ଲ ZUX0775676

ପ ୁ /123536 71 194 1033ଲି�ରାଜ ପfନାୟକ ପି ନୀଳା:ର ପfନାୟକ ZUX1330059

'ୀ /123537 55 194 1034ପଦ. ନୀ ପfନାୟକ )ା ଲି�ରାଜ ପfନାୟକ ZUX1330075

ପ ୁ /999538 22 194 1035ଦୀପକ ଦାଶ ପି ପ"ଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ZUX1167659

'ୀ /999539 48 194 1036ଗରୁୁବାରି ଜାନୀ )ା ସିଂହ ଜାନୀ ZUX0775866

ପ ୁ /999540 21 194 1037େଯାେଗଷ ପାଢି ପି ଗେଣଶ ପାଢି ZUX1215086

ପ ୁ /MADALA ST541 20 194 1038ଜେନ. ଜୟ କା` ପି େଯାେଗ!"  କା` ZUX1367945

'ୀ /plot no 7542 51 194 1039ମିନତି ପ[ା )ା ଭା{ର ପ[ା ZUX1407022

ପ ୁ /0543 19 194 1040ଲି�ରାଜ ବିେଶାଇ ମା ରାଧା ବିେସାୟୀ ZUX1424258

'ୀ /Godia mal544 18 194 1041ସ. ୃତି ସଧୁା ମହା?ି ପି ନିଳ କଂଠ ମହା?ି ZUX1424282

ପ ୁ /10545 23 194 1042ବଂସୀଧର ପ[ା ପି ପ"ଦୀପ କମୁାର ପ[ା ZUX1353283

'ୀ /999546 69 194 1043ବାସ?ି ଦାସ )ା ନାରାୟଣ ଦାସ ZUX1428234

9 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା? େଭାଟର ତାଲିକା ପ"କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ$ )ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999547 70 194 1044ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଅଗାଦୁ ଚରଣ ଦାସ ZUX1428283

ପ ୁ /999548 49 194 1045ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ସତପତୀ ପି ଶରତ ଚ!"  ସତପତୀ ZUX1428317

ପ ୁ /999549 20 194 1046ଅେଶାକ ସତପତୀ ପି ତ"ୀପତି ବାଲାଜୀ ସତପତୀ ZUX1428325

'ୀ /999550 25 194 1047ଦିପିକା ପ"ଧାନ ପି ବାଲିୟ ପ"ଧାନ ZUX1428341

ପ ୁ /999551 20 194 1048ଶା?ୁନୁ ସତପଥୀ ପି ତ"ିପତୀ ବାଲାଜୀ ସତପଥୀ ZUX1428358

ପ ୁ /-552 23 196 1ଶ"ୀତମ ପାତ" ପି େଗୗତମ ପାତ" ZUX1289156

ପ ୁ /0553 51 196 2ବିକିନା ଦୁଗ> ପ"ସାଦ ପି ବିକିନା ଟାଟଭାଈ ZUX1350974

'ୀ /0554 45 196 3ବିକିନା କୃ�ା େବଣୀ )ା ବିକିନା ଦୁଗ> ପ"ସାଦ ZUX1350982

'ୀ /00555 31 196 4ସାସ.ୀତା କମୁାରୀ ସାହୁ )ା ବୁଲୁ ସାହୁ ZUX1341791

ପ ୁ /000556 24 196 5ଗେୁ<Xଵର ନାୟକ ପି କାଳିଆ ନାୟକ ZUX1223031

ପ ୁ /BAXI STRE557 68 196 6କମଳୁୁ ଭତରା ପି ପରମାନ! ଭତରା ZUX1199850

ପ ୁ /GADIA DHO558 23 196 7ରାେଜଶ ବିେଶାଇ ପି େଗାପାଳ ବିେଶାଇ ZUX1195510

'ୀ /NA559 23 196 8Yୱରୂପା ସାହୁ ପି ରାମକୃ� ସାହୁ ZUX1351550

'ୀ /New560 43 196 9େଜ�ାତି ମିଶ" )ା ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ" ZUX1196286

ପ ୁ /PANCHANAN561 23 196 10ପ5ାନନ ନାୟକ ପି େଗାକଳୁ ନାୟକ ZUX1199678

'ୀ /PANCHANAN562 22 196 11େବଜୖୟ?ୀ ନାୟକ ପି ସିମା5ଳ ନାୟକ ZUX1195411

ପ ୁ /01563 60 196 12ପ"ଫଲୁG  କମୁାର ସାହୁ ପି େଚତୖନ� ସାହୁ ZUX1343722

'ୀ /1564 26 196 13ଲ9.ୀ େଗୗଡ ପି ଭା{ର େଗୗଡ ZUX1143791

ପ ୁ /1565 37 196 14ଜଗନ4 ାଥ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ ZUX0163824

'ୀ /1566 26 196 15କମୁାରୀ ମଦନା ନାୟକ )ା ଜଗନ4 ାଥ ନାୟକ ZUX0694877

ପ ୁ /02567 29 196 16ଶେୁଭନ"  କମୁାର ଦାଶ ପି ରବି!"  ଦାଶ ZUX1097559

'ୀ /02568 28 196 17ତନୁଜା େଗୗଡ )ା ପ"ଶା? େଗୗଡ ZUX1128610

'ୀ /02569 35 196 18ସସ.ିତା ନ! )ା େଦବବ" ତ ନ! ZUX1199744

ପ ୁ /2570 57 196 19େକଳୖାସ ଚ!"  ପାଣିଗ"ାହୀ ପି ବିସନୁାଥ ପାଣିଗ"ାହୀ ZUX0460949

'ୀ /03571 56 196 20ତୁଳା ଭତରା ପି କମଳୁୁ ଭତରା ZUX1195460

'ୀ /3572 58 196 21ଭାଗ�ଲତା ପାଣିଗ"ାହି )ା େକଳୖାସ ପାଣିଗ"ାହି OR/12/089/280571

ପ ୁ /3573 32 196 22କିରଣ କମୁାର ପାଣିଗ"ାହୀ ପି େକଳୖାସ ଚ!"  ପାଣିଗ"ାହୀ ZUX0292250

ପ ୁ /3574 28 196 23ପ"ବୀଣ କମୁାର ପାଣିଗ"ାହି ପି େକଳୖାଶ ଚ!"  ପାଣିଗ"ାହି ZUX0637421

ପ ୁ /04575 22 196 24ରାେକଶ େହାତା ପି ନିରQନ େହାତା ZUX1121763

'ୀ /4576 61 196 25େଦବକି ନାୟକ )ା ସତ� ନାୟକ OR/12/089/280726

ପ ୁ /4577 39 196 26ଲି�ରାଜ ନାୟକ ପି ସତ� ନାୟକ LSL1423664

'ୀ /4578 39 196 27ଝାQ ୁନାୟକ ପି ଖଗପତି ନାୟକ LSL1472497

'ୀ /4579 38 196 28ଝୁନୀ ନାୟକ )ା ଲି�ରାଜ ନାୟକ ZUX1167287

'ୀ /4580 89 196 29କା5ନ ପ[ା )ା ଂକାଶୀନାଥ ପ[ା ZUX0165050

'ୀ /05581 27 196 30େଜ�ାତି ନାୟକ )ା ରାଧା ନାୟକ ZUX1078062

ପ ୁ /5582 23 196 31ବିଜୟ ଜାନି ପି ରାମ ଜାନି ZUX1174051

'ୀ /5583 26 196 32ଚା!ିନୀ ନାୟକ )ା ଯଗୁଳ କିଶର ନାୟକ ZUX0694364

ପ ୁ /5584 68 196 33ନରସିଂହ ପ[ା ପି କରୁଣାକର ପ[ା OR/12/089/280959

ପ ୁ /5585 43 196 34ସେ?ାଶ କମୁାର ପ[ା ପି ନରସିଂହ ପ[ା LSL1398338

ପ ୁ /5586 41 196 35ଶେିତY ପ[ା ପି ନରସିଂହ ପ[ା LSL1424365

ପ ୁ /6587 44 196 36ଯଗୁଳ କିେଶାର ନାୟକ ପି ନବିନ ନାୟକ LSL1398379

ପ ୁ /07588 36 196 37ସାଗର କମୁାର େଗୗଡ ପି ଖଗପତି େଗୗଡ ZUX0694885

ପ ୁ /7589 68 196 38ଖଗପତି ଗଉଡ ପି ଜଗବKୁ ଗଉଡ ZUX1335728

'ୀ /7590 60 196 39ମQଲୁତା ଗଉଡ )ା ଖଗପତି ଗଉଡ ZUX1335710

'ୀ /7591 34 196 40ସନିୁତା କମୁାରୀ େଗୗଡ ପି ଖଗପତି େଗୗଡ ZUX0694893

ପ ୁ /08592 52 196 41ତାରିଣି ଚରଣ ପ[ା ପି େପ"ାମଦ ପ[ା ZUX1245117

'ୀ /08593 47 196 42ନିହାରିକା ପ[ା )ା ତରିଣି ଚରଣ ପ[ା ZUX1315373

'ୀ /8594 66 196 43ଲ9.ୀପ"ୀୟା ମହାପାତ" )ା ଜଗଦିଶ ମହାପାତ" OR/12/089/280360

ପ ୁ /8595 51 196 44ସେୁରଶ ମହାପାତ" ପି ଜଗଦୀଶ ମହାପାତ" OR/12/089/280935

ପ ୁ /8596 46 196 45ସବୁ" ତ ମହାପାତ" ପି ଜଗଦୀଶ ମହାପାତ" LSL1424274

'ୀ /8597 41 196 46ସଶ.ତିା ମହାପାତ" )ା ସେୁରଶ ଚ!"  ମହାପାତ" ZUX0292268

ପ ୁ /8598 66 196 47ପ"ଦିପ କମୁାର ପ[ା ପି କାଶୀନାଥ ପ[ା ZUX1168830

ପ ୁ /8599 58 196 48କିେଶାର ଚ!"  ପ[ା ପି କାଶୀନାଥ ପ[ା ZUX0292292

ପ ୁ /8600 56 196 49ଅରୁଣ ପ[ା ପି କାଶୀନାଥ ପ[ା ZUX0292300

'ୀ /8601 48 196 50ମQଳୁା ପ[ା )ା କିେଶାର ଚ!"  ପ[ା ZUX0292284

'ୀ /8602 48 196 51ଶଶିୁଳା ପ[ା )ା ପ"ଦିପ କମୁାର ପ[ା ZUX1170802

ପ ୁ /8603 29 196 52ଦିବ�ସାଗର ପ[ା ପି କିେଶାର ଚ!"  ପ[ା ZUX0460972

ପ ୁ /9604 68 196 53ରବି!" ନାଥ ମହାପାତ" ପି ଂଆ|ନ4 ା ମହାପାତ" ZUX0165563

'ୀ /9605 59 196 54ସନୁ!ା ମହାପାତ" )ା ରବି!ନାଥ ମହାପାତ" ZUX0165530

'ୀ /9606 39 196 55)ପ4ା ମହାପାତ" ପି ରବି!" ନାଥ ମହାପାତ" ZUX0165365

'ୀ /9607 33 196 56ସରୀତା ମହାପାତ" ପି ରବି!" ନାଥ ମହାପାତ" ZUX0165357

'ୀ /10608 40 196 57େଗୗରୀ ନାୟକ )ା ବିେରk ନାୟକ LSL1471713

10 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା? େଭାଟର ତାଲିକା ପ"କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ$ )ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /11609 39 196 58ଗରୁୁବାରୀ ଜାନୀ ପି ଲଚମନ ଜାନୀ ZUX0292318

ପ ୁ /11610 22 196 59ଚ!ନ ପ[ା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପ[ା ZUX1172956

'ୀ /11611 21 196 60ଶଭୁଶ"ୀ )ାଇଁ ପି େଯାେଗ!"  )ାଇଁ ZUX1172899

'ୀ /12612 75 196 61ପଦ. ା ଦ[େସନା )ା ମଧସୁଦୁନ ଦ[େସନା OR/12/089/280772

ପ ୁ /12613 49 196 62ରଘନୁାଥ ଦ[େସନା ମା ପଦ. ା ଦ[େସନା ZUX0637181

'ୀ /12614 46 196 63େଜମା ଦ[େସନା )ା ରଘନୁାଥ ଦ[େସନା ZUX1166545

/12615 31 196 64କା=3ୀକ କିନ4 ର ପି ଜଗବKୁ ଖରା ZUX1096015

'ୀ /13616 41 196 65ଅନୀତା ପାଣିଗ"ାହୀ )ା ସେୁରଶ ଚ!"  ପାଣିଗ"ାହୀ ZUX0163832

ପ ୁ /14617 23 196 66ଶ$ର ଜାନୀ ପି ବାୟା ଜାନୀ ZUX1041417

'ୀ /14618 22 196 67କନୁୀ ଜାନୀ ମା ସୀତା ଜାନୀ ZUX1044999

'ୀ /14619 21 196 68ସନୁୀତା ଜାନୀ ପି ମାଳତୀ ଜାନୀ ZUX1196161

'ୀ /14620 50 196 69ସଲୁଚନା ନାୟକ )ା ମିନେକତନ ନାୟକ ZUX0165258

ପ ୁ /14621 34 196 70ରବୀ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ ZUX0165142

'ୀ /15622 53 196 71ରାଧା ନାୟକ )ା ଶ"ୀନୁ ନାୟକ ZUX0637207

'ୀ /15623 37 196 72ଅହଲ�ା ନାୟକ )ା ଥବିର ନାୟକ ZUX0165282

'ୀ /15624 34 196 73ପଦ. ା ନାୟକ )ା ଶଶୁା? ନାୟକ ZUX0637058

ପ ୁ /16625 38 196 74ଘାସିରାମ ଖରା ପି ଜଗବKୁ ଖରା ZUX0165308

'ୀ /16626 33 196 75କମୁାରୀ ଖରା )ା ଘାସିରାମ ଖରା ZUX0292326

'ୀ /17627 38 196 76ସପୁ"ଭ ଦାଶ )ା ନିହରରQନ ତ"ିପାଠୀ ZUX0694463

ପ ୁ /17628 66 196 77ନେର!"  ନାଥ ତ"ିପାଠୀ ପି ହରିବ!ୁ ତ"ିପାଠୀ ZUX0694489

ପ ୁ /17629 40 196 78ନିହରରQନ ତ"ିପାଠୀ ପି ନେର!"  ନାଥ ତ"ିପାଠୀ ZUX0694471

'ୀ /17630 64 196 79ସଂଯ+ୁା ତ"ିପାଠୀ )ା ନରସିଂହ ତ"ିପାଠୀ ZUX0348128

ପ ୁ /18631 75 196 80ଆକାଶ ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ ZUX0885400

ପ ୁ /18632 56 196 81ପରଶ ୁନାୟକ ପି ପତି ନାୟକ OR/12/089/280618

'ୀ /18633 51 196 82ଶା?ି ନାୟକ )ା ପଶ ୁ3ରାମ ନାୟକ LSL1399666

ପ ୁ /18634 36 196 83େକଶବ ନାୟକ ପି ଦୁଯ�3ଧନ ନାୟକ ZUX0165092

ପ ୁ /18635 32 196 84ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ ପି ପଶ ୁ3ରାମ ନାୟକ ZUX0637264

'ୀ /18636 26 196 85ବାସ?ି ନାୟକ ପି ମଧ ୁସଦୂନ ନାୟକ ZUX1045020

'ୀ /19637 51 196 86ମାଳିନି ଜାନି )ା ଚି�ୁଡୁ ଜାନି LSL1514801

ପ ୁ /19638 23 196 87ରାମଚ!"  ଜାନି ପି ପରୁୁେଷା=ମ ଜାନି ZUX1172949

'ୀ /19639 41 196 88ସକୁା?ି ମହା?ି )ା ଉଦୟ ନାଥ ମାଝି ZUX0694406

ପ ୁ /19640 41 196 89ଲ9.ି କା? ମାଝୀ ପି ବାେଲRର ମାଝୀ LSL1398270

'ୀ /19641 34 196 90ସK�ାରାଣୀ ମାଝି )ା ଲ9.ୀକା? ମାଝି ZUX0637561

ପ ୁ /19642 27 196 91ରାମଚ!"  ମାଝୀ ପି ବାେଲRର ମାଝୀ ZUX0292334

'ୀ /19643 24 196 92ପ_ୁାଞଳୀ ମାଝୀ )ା ରାମଚ!"  ମାଝୀ ZUX1078088

'ୀ /19644 61 196 93େନପରୁ ନାୟକ )ା ନିଳକV ନାୟକ OR/12/089/280603

ପ ୁ /19645 37 196 94ସେୁରଶ ଚ!"  ନାୟକ ପି ନୀଳକV ନାୟକ ZUX0165019

'ୀ /20646 46 196 95ଭାଗ�ବତୀ ମିଶ" )ା ଦୁଗ> ମିଶ" ZUX1045004

ପ ୁ /20647 42 196 96ତାରା ପ"ସାଦ ମିଶ" ପି ପJୂ3 ଚ!"  ମିଶ" ZUX1308303

'ୀ /20648 59 196 97ସର)ତୀ ପଟନାୟକ )ା ବାଲୁ$ିRର ପଟନାୟକ OR/12/089/280760

'ୀ /20649 28 196 98କHନା ପfନାୟକ )ା ରାଧାେମାହନ ପfନାୟକ ZUX1169028

ପ ୁ /20650 37 196 99ମରୁଲି େମାହନ ପfନାୟକ ପି ବାଲୁେ$Rର ପfନାୟକ ZUX0163840

'ୀ /20651 37 196 100ସଂଯ+ୁା ତ"ିପାଠୀ )ା ସଂଜୀବ କମୁାର ତ"ିପାଠୀ ZUX0395665

ପ ୁ /21652 21 196 101ରାଜୁ ଖରା ପି ବିଦ�ାଧରପରୁ ଖରା ZUX1196310

ପ ୁ /21653 19 196 102େଶାଵନ ମିଶ" ପି ନିଳ ମାଧଵ ମିଶ" ZUX1353168

ପ ୁ /21654 56 196 103ପ"ଶା? କମୁାର ପ[ା ପି ସାର�ଧର ପ[ା OR/12/089/276737

'ୀ /21655 43 196 104ସଷୁମା ପ[ା )ା ସସୁା? କମୁାର ପ[ା LSL1424142

'ୀ /21656 35 196 105ସK�ାରାଣୀ ପ[ା )ା ନିରQନ ପ[ା ZUX0861419

ପ ୁ /21657 26 196 106ଶଭୁମ େଶଖର ପ[ା ପି ପ"ଶା? କମୁାର ପ[ା ZUX0694968

'ୀ /21658 50 196 107ବବିତା ପାତ" )ା ପ"ଶା? କମୁାର ପ[ା OR/12/089/295407

'ୀ /22659 74 196 108େପ"ମଲତା ମହା?ି )ା ପ5ାନନ ମହା?ି OR/12/089/280757

'ୀ /22660 51 196 109ମିନତି ମହା?ି ପି ପ5ାନନ ମହା?ି OR/12/089/280758

ପ ୁ /22661 44 196 110ଭବାନୀ ଶ$ର ମହା?ି ପି ପ5ାନନ ମହା?ି LSL1426386

'ୀ /22662 42 196 111ଆରତୀ ମହା?ି ପି ପ5ାନନ ମହା?ି LSL1399773

'ୀ /22663 29 196 112ପାୟଲ ପfନାୟକ )ା ଭବାନୀ ଶ$ର ମହା?ି ZUX1173079

ପ ୁ /23664 59 196 113େଗାପାଳ କୃ� ସାମ?ରା ପି ତ"ିନାଥ ସାମ?ରା OR/12/089/280750

'ୀ /23665 53 196 114େଜ�ାସ4ାରାଣୀ ସାମ?ରା )ା େଗାପାଳକୃ� ସାମ?ରା OR/12/089/280751

'ୀ /23666 29 196 115ମଦୁସ.ିତା ସାମ?ରା ପି େଗାପାଳ କୃ� ସାମ?ରା ZUX0637454

ପ ୁ /23667 23 196 116ସିବାନ! ସାମ?ାରା ପି େଗାପାଳ କୃ�ା ସାମ?ାରା ZUX1353192

ପ ୁ /24668 39 196 117ଲି�ରାଜ ଦ[େସନା ପି ମଧ ୁସଦୁନ ଦ[େସନା ZUX0395632

ପ ୁ /24669 39 196 118ଘନଶ�ାମ ଦ[େସନା ପି ମଧସୁଦୁନ ଦ[େସନା LSL1404714

'ୀ /24670 32 196 119ବାସ?ି ଦ[େସନା ପି ଂ ମଧସୂଦୂନ ଦ[େସନା ZUX0292359

11 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା? େଭାଟର ତାଲିକା ପ"କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ$ )ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /24671 41 196 120ବିକାଶ ନାୟକ ପି ଜଗନ4 ାଥ ନାୟକ ZUX1353119

'ୀ /24672 28 196 121)ଗ4 ା ନାୟକ )ା ସେ?ାଷ କମୁାର ନାୟକ ZUX1245463

ପ ୁ /25673 42 196 122ସେ?ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ମକୁ!ୁ ନାୟକ LSL1423714

'ୀ /25674 39 196 123ତିଳାତମା ନାୟକ )ା େକଶବ ନାୟକ ZUX0163857

'ୀ /26675 45 196 124ସମିୁତା େଜନା )ା ସତ�ନାରାୟଣ େଜନା ZUX0144535

'ୀ /26676 45 196 125ଜୟ?ି ନାୟକ )ା ଜଗନ4 ାଥ ନାୟକ LSL1423045

'ୀ /26677 26 196 126ଝୁନୀ ନାୟକ ପି ଲ9.ୀକା? ନାୟକ ZUX1199934

'ୀ /27678 29 196 127ସଜୁାତା ନାୟକ )ା ଭୂେପ!"  କମୁାର ନାୟକ ZUX1173087

ପ ୁ /27679 50 196 128ସମିର କମୁାର ପfନାୟକ ପି ଘନଶ�ାମ ପfନାୟକ ZUX0163865

ପ ୁ /27680 47 196 129ସଧିୁର କମୁାର ପfନାୟକ ପି ଘନଶ�ାମ ପfନାୟକ LSL1399708

ପ ୁ /27681 46 196 130ଶିଶୀର କମୁାର ପfନାୟକ ପି ଘନଶ�ାମ ପfନାୟକ ZUX0163873

'ୀ /28682 66 196 131େରବତୀ ନାୟକ ପି ଚ!" େଶଖର ନାୟକ OR/12/089/281014

ପ ୁ /28683 66 196 132ଚ!" େଶଖର ନାୟକ ପି ସଦାଶିବ ନାୟକ OR/12/089/280713

'ୀ /28684 61 196 133ଗନୁମଣୀ ନାୟକ )ା ଚ!" େଶଖର ନାୟକ OR/12/089/280714

'ୀ /28685 48 196 134େକୗଶଲ�ା ନାୟକ )ା ହରି ନାୟକ LSL1404789

ପ ୁ /28686 46 196 135ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ପି ଚ!"  େଶଖର ନାୟକ LSL1404409

'ୀ /28687 36 196 136ସଯୂ�3ମଣୀ ନାୟକ )ା ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX0163881

'ୀ /28688 27 196 137ପ_ୁା ନାୟକ )ା ଡମରୁୁ ନାୟକ ZUX0637413

'ୀ /29689 71 196 138ସାବିତ"ୀ ନାୟକ )ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/12/089/280710

ପ ୁ /29690 52 196 139କମୁାର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/12/089/280711

'ୀ /29691 51 196 140ଟଭା ନାୟକ )ା କମୁାର ନାୟକ OR/12/089/280712

ପ ୁ /29692 38 196 141ଲ9.ୀକା? ନାୟକ ପି କମୁର ନାୟକ ZUX0163899

ପ ୁ /29693 37 196 142ରେମଶ ନାୟକ ପି ପଶ ୁ3ରାମ ନାୟକ ZUX0163907

ପ ୁ /29694 25 196 143ରମନ କମୁାର ନାୟକ ପି କମୁାର ନାୟକ ZUX1170166

ପ ୁ /30695 37 196 144ରବି ବାଘ ପି ବଳରାମ ବାଘ ZUX0165233

ପ ୁ /30696 23 196 145ଅଂଶମୁାନ େବେହରା ପି ତ"ିନାଥ େବେହରା ZUX1174176

ପ ୁ /30697 68 196 146ନେର!"  ନାୟକ ପି ରାେମRର ନାୟକ OR/12/089/280727

'ୀ /30698 56 196 147କମଳା ନାୟକ )ା ନେର!"  ନାୟକ OR/12/089/280728

'ୀ /30699 32 196 148ସରYଵତୀ ନାୟକ ପି େନାରୀ ନାୟକ ZUX0694414

'ୀ /30700 26 196 149େଦବୀ ନାୟକ ପି େନାରୀ ନାୟକ ZUX0694497

'ୀ /31701 66 196 150ଲ9.ୀ ନାୟକ )ା ବଳରାମ ନାୟକ OR/12/089/281013

ପ ୁ /31702 44 196 151କୃ� ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ LSL1398320

ପ ୁ /31703 41 196 152ଗରୁୁ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ LSL1398452

'ୀ /31704 35 196 153ସକ?ୁଳା ନାୟକ )ା ଗରୁୁ ନାୟକ ZUX0165274

'ୀ /31705 34 196 154ସଷୁମା ନାୟକ )ା କୃ� ନାୟକ ZUX0956243

ପ ୁ /31706 39 196 155ଲ9.ଣ ପା�ି ପି େଗାବି! ପା�ି LSL1426410

ପ ୁ /31707 36 196 156କମୁେଲାଚନ ଶଗଡିଆ ପି ଭଗବାନ ଶଗଡିଆ LSL2390433

'ୀ /32708 53 196 157େଗୗରି ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/12/089/280718

'ୀ /32709 43 196 158ରାଧାରାଣୀ ନାୟକ )ା ବଂଶୀଧର ନାୟକ ZUX0395624

ପ ୁ /32710 43 196 159ବଂଶଧିର ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/12/089/280719

'ୀ /32711 39 196 160ପଦ. ା ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/12/089/280720

'ୀ /32712 27 196 161ପଦ. ିନୀ ଶ�ି ପି ଗ�ାଧର ଶ�ି ZUX1173046

'ୀ /32713 26 196 162ଉମା ଶ�ି ପି ଗ�ାଧର ଶ�ି ZUX1173095

ପ ୁ /33714 54 196 163ଅଜି\ ହରିଜନ ପି ଅଭି ହରିଜନ ZUX0165332

'ୀ /33715 49 196 164କବିତା ହରିଜନ )ା ଅଜିତ ହରିଜନ ZUX0165399

'ୀ /33716 29 196 165ସଷୁମା ହରିଜନ ପି ଅଜିତ ହରିଜନ ZUX0637215

ପ ୁ /33717 25 196 166ତୁଫାନ ହରିଜନ ମା କବିତା ହରିଜନ ZUX1083864

'ୀ /33718 23 196 167ମମତା ହରିଜନ )ା ତୁଫାନ ହରିଜନ ZUX1083856

ପ ୁ /33719 66 196 168ମଧସୁଦୁନ ନାଇକ ପି ମାଧବ ନାଇକ OR/12/089/280721

'ୀ /33720 59 196 169ପJୂ3 ନାୟକ )ା ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ OR/12/089/280723

ପ ୁ /33721 46 196 170ଜଗବKୁ ନାୟକ ପି ଗଦାଧର ନାୟକ LSL1426394

'ୀ /33722 36 196 171କନକ ନାୟକ )ା ଜଗବKୁ ନାୟକ ZUX0637025

'ୀ /33723 34 196 173ମାଳବିକା ପା�ି )ା ଜଗବKୁ ପା�ି ZUX0163915

ପ ୁ /33724 28 196 174ନରସିଂହ ପା�ି ପି ସମରା ପା�ି ZUX0637397

ପ ୁ /34725 32 196 175ଅେଶାକ େବେହରା ପି ରାେମRର େବେହରା ZUX0292383

'ୀ /34726 31 196 176ଆଶାଲତା େବେହରା ପି ରାେମRର େବେହରା ZUX0292375

'ୀ /34727 53 196 177ଶଶି ଜାନୀ ପି ଂ ରବି ଜାନୀ ZUX0395160

ପ ୁ /34728 54 196 178ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ" - େଜ�ାତି ମିଶ" ZUX1191899

'ୀ /34729 76 196 179ରୁକଣିୁ ନାୟକ )ା କେହ4 ଇ ନାୟକ OR/12/089/280706

ପ ୁ /34730 69 196 180ରେମଶଚ!"  ନାୟକ ପି କେହ4 ଇ ନାୟକ ZUX1255538

'ୀ /34731 51 196 181ଫଲୁମଣୀ ନାୟକ )ା ରେମଶଚ!"  ନାୟକ ZUX1255520

'ୀ /34732 42 196 182ଗୀତାQଳୀ ନାୟକ ପି କେହ4 ଇ ନାୟକ ZUX0165167
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'ୀ /34733 33 196 183ସନୁୀତା ନାୟକ )ା ମରୁଲୀଧର ନାୟକ ZUX0395582

ପ ୁ /34734 21 196 184ଦୁଗ> ପ"ସାଦ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ!"  ନାୟକ ZUX1193382

'ୀ /34735 49 196 185ଭାଗ�ଲ9.ୀ ତ"ିପାଠୀ )ା ହରି ଦାସ ତ"ିପାଠୀ LSL1424266

'ୀ /35736 24 196 186ଉଷା ନାୟକ )ା ରାେଜ!"  ନାୟକ ZUX1168954

ପ ୁ /35737 48 196 187ବାବୁଲି ନାୟକ ପି କେହ4 ଇ ନାୟକ OR/12/089/281035

'ୀ /35738 41 196 188ଲ9.ୀ ନାୟକ )ା ବାବୁଲି ନାୟକ ZUX0163923

ପ ୁ /35739 21 196 189ସQୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାବୁଲି ନାୟକ ZUX1173061

'ୀ /36740 61 196 190ଭାନୁ ନାୟକ )ା ପରିଖିତ ନାୟକ OR/12/089/280698

ପ ୁ /36741 35 196 191ମିନେକତନ ନାୟକ ପି ପର9ିତ ନାୟକ ZUX0885442

'ୀ /36742 34 196 192ଚ5ଳା ନାୟକ ମା ଭାନୁ ନାୟକ ZUX0165175

'ୀ /37743 54 196 193ବିଜୟଲ9.ୀ େକାମଜୁୁ )ା େକ ଚ!" େଶଖର ଆଚାରୀ ZUX1194083

ପ ୁ /37744 61 196 194ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ ପି େଘନୁଆ ନାୟକ ZUX1170711

'ୀ /37745 56 196 195େଟଭା ନାୟକ )ା ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ OR/12/089/280702

ପ ୁ /37746 55 196 196ଗେଣଶ ନାୟକ ପି େଘନୁଆ ନାୟକ OR/12/089/280699

'ୀ /37747 48 196 197େହମ ନାୟକ )ା ଗେଣଶ ନାୟକ OR/12/089/280700

ପ ୁ /37748 40 196 198ଖଗପତି ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ ZUX0165126

ପ ୁ /37749 31 196 199ଭବାନୀ ନାୟକ ମା େଟଭା ନାୟକ ZUX0694901

'ୀ /37750 31 196 200ରୁକମଣି ନାୟକ )ା କିେଶାର ନାୟକ ZUX0694919

'ୀ /37751 29 196 201ଉମeଲା ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୂ ନାୟକ ZUX0694844

ପ ୁ /37752 28 196 202ସେ?ାଷ ନାୟକ ପି େଗାେଣଶ ନାୟକ ZUX0694836

'ୀ /37753 27 196 203ସେ?ାଷୀ ନାୟକ ପି ଗେଣଷ ନାୟକ ZUX1039114

ପ ୁ /37754 26 196 204ଅRିନୀ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶିମା5ଳ ନାୟକ ZUX0861625

ପ ୁ /37755 21 196 205ରାଜା ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX1143395

'ୀ /38756 61 196 206ପଦ. ା ନାଇକାଣି ପି େଘନୁଆ ନାଇକାଣି OR/12/089/280696

ପ ୁ /38757 35 196 207ସେୁରଶ ଚ!"  ନାୟକ ପି ବାସ ୁନାୟକ ZUX0694828

'ୀ /38758 24 196 208ରଶ. ିତା ନାୟକ )ା ସେୁରଶ ଚ!"  ନାୟକ ZUX1041375

ପ ୁ /39759 53 196 209ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ" ପି ଆତ3 ତ" ାଣ ମିଶ" ZUX0165423

'ୀ /39760 47 196 210ଇତିଶ"ୀ ମିଶ" ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ" ZUX0165456

'ୀ /39761 25 196 211ଶିବାନୀ ମହା?ି ପି ସQୟ କମୁାର ମହା?ି ZUX0868653

'ୀ /39762 61 196 212ମରୁଆ ନାୟକ )ା ବଳରାମ ନାୟକ OR/12/089/280690

ପ ୁ /39763 50 196 213ଲ9.ଣ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ ZUX1173103

ପ ୁ /39764 43 196 214ଅଭିମନୁ� ୁନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ LSL1398288

ପ ୁ /39765 39 196 215କା=eକ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ LSL2387439

'ୀ /39766 38 196 216େଦବକୀ ନାୟକ )ା ରବି ନାୟକ ZUX1044973

'ୀ /39767 37 196 217େଦବକୀ ନାୟକ )ା ଲ9.ଣ ନାୟକ ZUX0165209

'ୀ /39768 35 196 218ଶା?ି ନାୟକ )ା କା=eକ ନାୟକ LSL2387421

'ୀ /39769 34 196 219କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ZUX0165191

'ୀ /39770 26 196 220କbଲତା ପାଇକରାୟ )ା େକଦାର କମୁାର ପାଇକରାୟ ZUX1245422

ପ ୁ /39771 66 196 221ବିପିନ ବିହାରି ପ[ା ପି ଖଲି ପ[ା ZUX0165415

'ୀ /39772 56 196 222ନ!ିନୀ ପ[ା )ା ବିପିନ ବିହାରୀ ପ[ା ZUX0165431

ପ ୁ /39773 59 196 223ପJୂ3 ଚ!"  ପ"ଧାନ ପି ଘାସି ରାମ ପ"ଧାନ ZUX1245240

'ୀ /39774 47 196 224ଗୀତା ପ"ଧାନ )ା ପJୁ3ଚ!"  ପ"ଧାନ LSL1404367

ପ ୁ /39775 47 196 225ମେନାଜ କମୁାର ପ"ଧାନ ପି ଘାସିରାମ ପ"ଧାନ LSL1404722

ପ ୁ /39776 39 196 226ଵିଶ4 ୂ ପ"ସାଦ ଉପା~ଯାୟ ପି ଧନୀ ରାମ ଉପା~ଯାୟ ZUX0868661

'ୀ /39777 29 196 227ଦୀପା ଉପା~ଯାୟ )ା ଵିଶ4 ୂ ପ"ସାଦ ଉପା~ଯାୟ ZUX0868679

ପ ୁ /40778 61 196 228ଜଗନାଥ ନାୟକ ପି ଅ� ୁ3ନ ନାୟକ OR/12/089/280685

'ୀ /40779 61 196 229ଡାଳି: ନାୟକ )ା ଜଗନାଥ ନାୟକ ZUX1255512

ପ ୁ /40780 56 196 230ମଦନ ନାୟକ ପି ଅ� ୁ3ନ ନାୟକ OR/12/089/280688

ପ ୁ /40781 46 196 231ପ"ତାପ ନାୟକ ପି ଅଜୁ3 ନ ନାୟକ ZUX0163931

'ୀ /40782 38 196 232ସଯୁ�3 ନାୟକ )ା ମଦନ ନାୟକ LSL1514819

'ୀ /40783 35 196 233କମଲା ନାୟକ - ମଦନ ନାୟକ ZUX0694513

ପ ୁ /40784 34 196 234ରାେଜ!"  ନାୟକ ପି ଜଗନ4 ାଥ ନାୟକ ZUX0165225

ପ ୁ /40785 34 196 235ସେ?ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜଗନ4 ାଥ ନାୟକ ZUX0163949

'ୀ /40786 33 196 236ବାସ?ୀ ନାୟକ )ା ରାେଜ!"  ନାୟକ ZUX0165217

'ୀ /41787 72 196 237ସବୁJ3 ନାୟକ )ା ଭ+ ନାୟକ OR/12/089/281033

ପ ୁ /41788 33 196 238ପJୂ3ଚ!"  ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ ZUX0395608

ପ ୁ /41789 31 196 239ନରସିଂହ ନାୟକ ପି ବାସ ନାୟକ ZUX0395574

ପ ୁ /41790 44 196 240ସଜିୁତ କମୁାର ସାମଲ ପି ଅଟଳ ବିହାରୀ ସାମଲ ZUX1272731

'ୀ /41791 39 196 241ତୃ<ିମୟୀ ସାମଲ )ା ସଜିୁତ କମୁାର ସାମଲ ZUX1317007

'ୀ /41792 39 196 242ତୃ<ିମୟୀ ସାମଲ )ା ସଜିୁତ କମୁାର ସାମଲ ZUX1272756

'ୀ /41793 28 196 243ରୁକଣୁା େସଠୀ )ା ପJୁ3ଚ!"  ନାୟକ ZUX0885483

'ୀ /42794 51 196 244ଜାନକୀ ନାୟକ ପି ବିଣା ନାୟକ OR/12/089/280679

13 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା? େଭାଟର ତାଲିକା ପ"କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ$ )ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /42795 31 196 245ପଦ. ିନୀ ନାୟକ )ା ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX0292391

'ୀ /43796 61 196 246େବଲ ବିେଶାଇ )ା େଗାପାଳ ବିେଶାଇ LSL1398676

ପ ୁ /43797 66 196 247ଲଖି ନାୟକ ପି ପତୀ ନାୟକ OR/12/089/280675

'ୀ /43798 66 196 248ଶଶି ନାୟକ )ା ଲଖି ନାୟକ OR/12/089/280676

ପ ୁ /43799 34 196 249ସଦାଶିବ ନାୟକ ପି ଲ9.ି ନାୟକ ZUX0861591

'ୀ /43800 28 196 250ମQକୁା ନାୟକ )ା ସଦାଶିବ ନାୟକ ZUX0861583

'ୀ /44801 76 196 251ଲ9.ୀ ନାଇକାଣି )ା ନ! ନାଇକ OR/12/089/280620

'ୀ /44802 51 196 252ଡ:ଣିୁ ନାୟକ )ା ଜଗନାଥ ନାୟକ OR/12/089/280622

ପ ୁ /44803 48 196 253ରାେଜ!"  ନାୟକ ପି ନ! ନାୟକ OR/12/089/280623

'ୀ /44804 41 196 254ଦେନଇ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ LSL1398700

'ୀ /44805 41 196 255କସରୁୀ ନାୟକ )ା ରାେଜ!"  ନାୟକ LSL1399690

'ୀ /44806 27 196 256ରିନା ନାୟକ )ା ସଦାସିବ େସଠୀ ZUX0637066

'ୀ /44807 49 196 257ଚpା େସଠୀ )ା ଭଗବାନ େସଠୀ ZUX0956334

'ୀ /44808 33 196 258ଭାରତୀ େସଠୀ ପି ଭଗବାନ େସଠୀ ZUX0956326

ପ ୁ /44809 32 196 259ଝାେଡRର େସଠୀ ପି ଭଗବାନ େସଠୀ ZUX0956300

'ୀ /44810 24 196 260ଶଭୁଦ" ା େସଠୀ ପି ଭଗବାନ େସଠୀ ZUX0956318

ପ ୁ /44811 36 196 261ସଦାଶିବ େସଠୀ ପି ଭଗବାନ େସଠୀ LSL1423722

ପ ୁ /45812 58 196 262ଗ�ାଧର ନାୟକ ପି କମଳେଲାଚନ ନାୟକ OR/12/089/280626

'ୀ /45813 46 196 263ଲଳିତା ନାୟକ )ା ଗ�ାଧର ନାୟକ OR/12/089/280627

'ୀ /45814 33 196 264ସମିୁତା ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ ZUX0163964

ପ ୁ /45815 27 196 265ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ ZUX0637165

'ୀ /46816 41 196 266ଟଭାମଣି ନାୟକ ପି ଜଗନ4 ାଥ ନାୟକ ZUX0163972

'ୀ /47817 27 196 267ସ�ୀତା ବାେରଟ )ା ସିମା5ଳ ନାୟକ ZUX1245471

'ୀ /47818 81 196 268ରତନୀ ନାୟକ )ା ମାଧବ ନାୟକ OR/12/089/280641

ପ ୁ /47819 57 196 269ଭାଗିରଥୀ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ ZUX0308486

'ୀ /47820 53 196 270ଚpାବତି ନାୟକ )ା ଭାଗିରଥୀ ନାୟକ OR/12/089/280643

ପ ୁ /47821 49 196 271ଭା{ର ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ OR/12/089/280931

'ୀ /47822 40 196 272ଶ"ୀମତି ଶା?ିଲତା ନାୟକ )ା ଭା{ର ନାୟକ ZUX0163980

ପ ୁ /47823 31 196 273ସିମା5ଳ ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥୀ ନାୟକ ZUX0395590

ପ ୁ /47824 21 196 274େଦବାଶିଷ ନାୟକ ପି ଭା{ର ନାୟକ ZUX1138775

'ୀ /47825 46 196 275କନ�ା କମୁାରୀ ପରିଛା )ା ବିଜୟ କମୁାର ପାତ" ZUX0460931

ପ ୁ /48826 66 196 276ମିନେକତନ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ OR/12/089/280646

ପ ୁ /49827 44 196 277ବ" ଜ କିେଶାର ମିଶ" ପି ବୀର ବର ମିଶ" LSL1398247

'ୀ /49828 36 196 278ପ$ଜିନି ମିଶ" )ା ବ" ଜ କିେଶାର ମିଶ" ZUX1245364

'ୀ /49829 65 196 279କଇ?ା ନାୟକ )ା ବଳରାମ ନାୟକ OR/12/089/280649

ପ ୁ /49830 53 196 280ବିେରନ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ OR/12/089/280652

ପ ୁ /49831 51 196 281ଥବିର ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ OR/12/089/280653

ପ ୁ /49832 44 196 282େମାହନ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ LSL1398361

'ୀ /49833 32 196 283ଚpା ନାୟକ )ା ମେହାନ ନାୟକ ZUX0165159

ପ ୁ /49834 29 196 284ଭୀସ. ନାୟକ ପି ଡ:ରୁୁଧର ନାୟକ ZUX0395137

ପ ୁ /49835 65 196 285ପJୁ3 ଚ!"  ପ[ା ପି ଧମ ୁ3  ପ[ା LSL1398262

'ୀ /49836 57 196 286ରମା େଦବୀ ପ[ା )ା ପJୁ3 ଚ!"  ପ[ା LSL1398254

ପ ୁ /49837 43 196 287େଗୗରୀ ଶ$ର ପ"ଧାନ ପି ମକର ପ"ଧାନ ZUX1245430

ପ ୁ /50838 63 196 288ବଲG ଭ ନାରାୟଣ ମାଝୀ ପି ଶ�ାମ ସ!ୁର ମାଝୀ LSL1399765

'ୀ /50839 55 196 289ପଦ. ିନୀ ମାଝୀ )ା ବଲG ଭ ନାରାୟଣ ମାଝୀ LSL1399757

'ୀ /50840 24 196 290ବିନୀତା ମାଝୀ ପି ବଲG ଭ ନାରାୟଣ ମାଝୀ ZUX0885384

ପ ୁ /50841 62 196 291ଜୟ କୃ� ନାୟକ ପି ରାେମR ନାୟକ ZUX1245091

'ୀ /50842 52 196 292ଉଷାରାଣି ନାୟକ )ା ଜୟ କୃ� ନାୟକ ZUX1245133

ପ ୁ /50843 30 196 293ବିଭୁତି ପ"ସାଦ ନାୟକ ପି ଜୟ କୃ� ନାୟକ ZUX1245075

ପ ୁ /50844 56 196 294ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ବିନାୟକ ନାୟକ ZUX0885434

ପ ୁ /50845 53 196 295ଜଗନ4 ାଥ ନାୟକ ପି ବିନାୟକ ନାୟକ ZUX0165340

'ୀ /50846 44 196 297ଧେନଇ ନାୟକ )ା ଭଗବାନ ନାୟକ ZUX0292417

'ୀ /50847 42 196 298ଲ9.ୀ ନାୟକ )ା ଜଗନ4 ାଥ ନାୟକ ZUX0163998

'ୀ /50848 57 196 299ମQବୁାଳା ସାହୁ )ା ପ"ଫୁଲ କମୁାର ସାହୁ LSL2041630

'ୀ /51849 76 196 300କମଳା ନାୟକ )ା ରାେମRର ନାୟକ OR/12/089/280962

ପ ୁ /51850 52 196 301ବିଜୟ ନାୟକ ପି ରାେମRର ନାୟକ OR/12/089/280645

'ୀ /52851 56 196 302ମିନତି ଷଡ�ି )ା ଉମାକା? ଷଡ�ି LSL1423755

ପ ୁ /53852 41 196 303ମରୁଲୀଧର ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷା=ମ ନାୟକ LSL1399070

'ୀ /53853 39 196 304ସନିୁତା ନାୟକ )ା ମରୁଲିଧର ନାୟକ ZUX0165290

'ୀ /53854 32 196 305ଧନେମାତି ନାୟକ )ା ବାସେୁଦଭ ନାୟକ ZUX1245349

ପ ୁ /53855 66 196 306ଉମାକା? ଷଡ�ୀ ପି େଲାକନାଥ ଷଡ�ୀ LSL1423326

ପ ୁ /54856 82 196 307ଡ:ରୁୁ ନାୟକ ପି ଗଦାଧର ନାୟକ OR/12/089/280665

14 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା? େଭାଟର ତାଲିକା ପ"କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ$ )ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /54857 71 196 308େଗୗରୀ ନାୟକ )ା ଡ:ରୁୁ ନାୟକ OR/12/089/280666

ପ ୁ /54858 53 196 309ବିେନାଦ ନାୟକ ପି ଡ:ରୁ ନାୟକ OR/12/089/280667

'ୀ /54859 25 196 310ଶିବାନୀ ନାୟକ ପି ବିେନାଦ ନାୟକ ZUX0885475

'ୀ /54860 22 196 311)ାତିରାଣୀ ନାୟକ ପି ବିେନାଦ ନାୟକ ZUX1168947

'ୀ /54861 48 196 312ହରିପ"ିୟ େସଠୀ )ା ବିେନାଦ ନାୟକ ZUX0694505

ପ ୁ /55862 30 196 313ରାେକଶ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ନିରQନ ଆଚାରୀ ZUX0694851

ପ ୁ /55863 25 196 314େଚତୖନ� ପ"ସାଦ ନ! ପି ବିମଳ କମୁାର ନ! ZUX1016609

'ୀ /55864 61 196 315ବସ? ନାୟକ )ା ସ!ୁର ନାୟକ OR/12/089/280730

ପ ୁ /55865 42 196 316ପ"ହଲG ାଦ ନାୟକ ପି ସ!ୁର ନାୟକ LSL1424308

'ୀ /55866 40 196 317ଉମା ନାୟକ ପି ସ!ୁର ନାୟକ LSL2387629

ପ ୁ /55867 39 196 318ସେ?ା� ନାୟକ ପି ସ!ୁU ନାୟକ LSL1472257

'ୀ /55868 29 196 319କମୁାରୀ ନାୟକ )ା ପ"ହଲାଦ ନାୟକ ZUX0694869

'ୀ /56869 68 196 320େବୖେଦହୀ ନାୟକ )ା ଗ<ୁ ନାୟକ LSL1426329

'ୀ /56870 47 196 321ଲ9.ୀ ନାୟକ ପି ଗ<ୁ ନାୟକ ZUX0956193

'ୀ /56871 34 196 322ଡ଼ାଳି: ନାୟକ )ା ମୀନ ନାୟକ ZUX0165134

ପ ୁ /56872 66 196 323ବଂଶିଧର ପାତ" ପି ରାମଚ!"  ପାତ" OR/12/089/280663

'ୀ /56873 61 196 324ସେରାଜିନି ପାତ" )ା ବଂଶିଧର ପାତ" OR/12/089/280664

ପ ୁ /57874 58 196 325ଡ:ରୁ ନାୟକ ପି େହମ ନାୟକ OR/12/089/280693

'ୀ /57875 55 196 326ଚpା ନାୟକ )ା ଡ:ରୁ ନାୟକ ZUX1252774

ପ ୁ /57876 32 196 327ଜଗଦିଶ ଚ!"  ନାୟକ ପି ଡ:ରୁୁ ନାୟକ ZUX0164004

ପ ୁ /57877 29 196 328େଗାପାଳ କ" ୀ�ା ନାୟକ ପି ଡ:ରୁୁ ନାୟକ ZUX0460923

'ୀ /57878 26 196 329ରଶ. ିତା ନାୟକ ପି ଡ:ରୁ ନାୟକ ZUX0694935

'ୀ /58879 21 196 330ସାସ.ୀତା େଭାଇ )ା ଜଗନ4 ାଥ ଜାନୀ ZUX1353135

ପ ୁ /58880 37 196 331ଝି�କ ୂଜାନୀ ପି ଜିରୁ ଜାନୀ ZUX1159185

ପ ୁ /58881 36 196 332ବ[କ ୁଜାନୀ ପି ଜିରୁ ଜାନୀ ZUX0164038

'ୀ /58882 35 196 333ଗରୁୁବାରୀ ଜାନୀ )ା ବ[କ ୁଜାନୀ ZUX0164046

ପ ୁ /58883 35 196 334ଜଗନ4 ାଥ ଜାନୀ ପି ଜିରୁ ଜାନୀ ZUX1353127

'ୀ /58884 28 196 335ରାମା ଜାନୀ )ା ସାନ ଜାନୀ ZUX0654004

ପ ୁ /58885 28 196 336ସାନ ଜାନୀ ପି ଜିରୁ ଜାନୀ ZUX0654020

ପ ୁ /58886 23 196 337ମକୁ!ୁ ଜାନୀ ପି ଜିରୁ ଜାନୀ ZUX1159268

ପ ୁ /58887 54 196 338ଦୁଯ�3 ନାୟକ ପି ବାସ ୁନାୟକ OR/12/089/280634

ପ ୁ /58888 35 196 339ଅତ�ଲୁ� ନାୟକ ପି କମୁାର ନାୟକ ZUX0164020

'ୀ /58889 26 196 340ପ"ମଦା ନାୟକ )ା ଲ9.ୀକା? ନାୟକ ZUX1045012

'ୀ /58890 26 196 341ରQିତା ନାୟକ )ା ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ ZUX1173020

'ୀ /58891 25 196 342ତିଳେ=ାମା ନାୟକ )ା ଅତୁଲ� ନାୟକ ZUX1078070

'ୀ /58892 27 196 343ବାସ?ି ପରଜା )ା ଝି�କ ୂପରଜା ZUX1159219

'ୀ /59893 34 196 344କନକ ଜାନୀ ପି କଷୁ ଜାନୀ ZUX0395236

'ୀ /59894 71 196 345ଚpା ନାୟକ )ା ପେୁରାଷ=ମ ନାୟକ OR/12/089/280659

ପ ୁ /59895 51 196 346ଲି�ା ନାୟକ ପି େଶଖର ନାୟକ LSL2387603

'ୀ /59896 46 196 347ପଦ. ା ନାୟକ )ା ଲି�ା ନାୟକ LSL2387587

ପ ୁ /59897 38 196 348ଟ$ଧର ନାୟକ ମା ଚpା ନାୟକ LSL2387702

ପ ୁ /59898 34 196 349ଦାେମାଦର ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷା=ମ ନାୟକ LSL2390425

'ୀ /59899 25 196 350ସ. ିତା ରାଣୀ ନାୟକ ପି ଲି�ା ନାୟକ ZUX0861500

'ୀ /59900 24 196 351ତୁଳସୀ େସଠୀ )ା ଟ$ାଧର ନାୟକ ନାୟକ ZUX1245299

ପ ୁ /60901 40 196 352ବିକ"lେଦ� ନାୟକ ପି ସାନବାବୁ ନାୟକ LSL1472067

'ୀ /61902 48 196 353ମୀନତି କର )ା େକଳୖାସ ପାତ" ZUX0292425

ପ ୁ /61903 63 196 354ସବୁାସ ଚ!"  ପାତ" ପି ପJୁ3ଚ!"  ପାତ" OR/12/089/280478

'ୀ /61904 53 196 355ମିନତି ପାତ" )ା ସବୁାସ ପାତ" OR/12/089/280479

ପ ୁ /61905 52 196 356େକଳୖାସ ପାତ" ପି ପJୁ3ଚ!"  ପାତ" LSL1424241

'ୀ /61906 39 196 357ବିଜୟଲ9.ୀ ପାତ" )ା ରେମଶ ଚ!"  ପାତ" ZUX0165118

ପ ୁ /61907 29 196 358ବିକାଶ ପାତ" ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ" ZUX0165407

'ୀ /61908 25 196 359Xେଵତା ସାହୁ ପି କାମାଲକା? ସାହୁ ZUX0868695

'ୀ /62909 44 196 360ଲ9.ୀ ନାୟକ ମା ଦିନୁ ନାୟକ ZUX0165100

ପ ୁ /62910 44 196 361ମେହRର ନାୟକ ପି ସଦାଶିବ ନାୟକ LSL1424068

ପ ୁ /62911 34 196 362େଗାପୀନାଥ ନାୟକ ମା jema ନାୟକ ZUX0694950

'ୀ /62912 32 196 363ରଶ. ିତା ନାୟକ )ା ମେହRର ନାୟକ ZUX0637256

'ୀ /62913 29 196 364ଉମeଲା ନାୟକ )ା େଗାପୀନାଥ ନାୟକ ZUX0694943

ପ ୁ /62914 25 196 365କୃ� ନାୟକ ମା ଲ9.ୀ ନାୟକ ZUX1167261

ପ ୁ /63915 48 196 366ଉଦୟନାଥ ମାଝୀ ପି େଗାବି! ମାଝୀ ZUX0661066

'ୀ /63916 61 196 367ସେରାଜିନି ନାୟକ ପି ଘାସିରାମ ନାୟକ OR/12/089/280658

ପ ୁ /64917 77 196 368ନିତ�ାନ! ପାଢୀ ପି ଲ9.ଣ ପାଢୀ OR/12/089/280249

'ୀ /64918 69 196 369ପଦ. ାବତୀ ପାଢୀ )ା ନିତ�ାନ! ପାଢୀ OR/12/089/280250
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ପ ୁ /64919 49 196 370ଉେପ!"  ପାଢୀ ପି ନିତ�ାନ! ପାଢୀ OR/12/089/280252

'ୀ /64920 47 196 371ନମିତା ପାଢୀ ପି ନିତ�ାନ! ପାଢୀ OR/12/089/280938

'ୀ /64921 41 196 372େଜ�ାତିମୟୀ ପାଢୀ )ା ଉେପ!"  ପାଢୀ ZUX0210328

'ୀ /64922 75 196 373ଅନୁଛାୟା ପାତ" )ା ବାନା:ର ପାତ" ZUX0661074

ପ ୁ /65923 40 196 374ରବି!"  ପାଢୀ ପି ନିତ�ାନ! ପାଢୀ LSL2387322

ପ ୁ /66924 51 196 375ସିମା5ଳ ନ! ପି ରଘନୁାଥ ନ! ZUX0661140

'ୀ /66925 49 196 376ପାବ3 ତୀ ନ! )ା ବିମଳ କମୁାର ନ! ZUX1017011

ପ ୁ /67926 58 196 377ଦୁେଯ�>ଧନ ନାୟକ ପି ବୀଣା ନାୟକ LSL1404805

'ୀ /67927 53 196 378ଯମନୁା ନାୟକ )ା ଦୁେଯ�>ଧନ ନାୟକ LSL1404797

ପ ୁ /68928 43 196 379ପ"ଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି େଶଖର ନାୟକ LSL1398692

'ୀ /68929 34 196 380ପ"ତିମା ନାୟକ )ା ପ"ଫଲୁG  କମୁାର ନାୟକ ZUX0165183

ପ ୁ /69930 45 196 381ରେମଶ ଚ!"  ପାତ" ପି ପJୂ3ଚ!"  ପାତ" LSL1399799

'ୀ /69931 44 196 382ବିଜୟ ଲ9.ୀ ରାୟ )ା ରQିତ କମୁା ନାୟକ ZUX1245000

ପ ୁ /70932 61 196 383ଡ:ରୁୁ ଧର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ LSL1398213

ପ ୁ /70933 59 196 384ନେର!"  ନାଥ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ LSL1398189

'ୀ /70934 53 196 385ବାସ?ି ନାୟକ )ା ଡ:ରୁୁ ଧର ନାୟକ LSL1398205

'ୀ /70935 51 196 386ମ+ୁାମଣି ନାୟକ )ା ନେର!"  ନାଥ ନାୟକ LSL1398171

ପ ୁ /70936 29 196 387ସେ?ାଷ ନାୟକ ପି ନେର!"ନାଥ ନାୟକ ZUX0460857

ପ ୁ /70937 24 196 388ପ"ତାପ ଚ!"  ନାୟକ ପି ନେର!"  ନାଥ ନାୟକ ZUX0956284

ପ ୁ /70938 24 196 389ବିକ"ମ େଦବ ନାୟକ ପି ଡ:ରୁଧର ନାୟକ ZUX0885491

'ୀ /70939 23 196 390ଭାରତୀ ନାୟକ )ା ସେ?ାଷ ନାୟକ ZUX0956292

'ୀ /71940 67 196 391ତୁଳସା ନାୟକ )ା ମାଧବ ନାୟକ ZUX1038991

ପ ୁ /71941 59 196 392ରାମଚ!"  ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ ZUX1172881

'ୀ /71942 47 196 393ଚpା ନାୟକ ପି ପJୁ3ଚ!"  ନାୟକ LSL1398650

ପ ୁ /71943 44 196 394ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ଂମାଧବ ନାୟକ OR/12/089/280335

'ୀ /71944 37 196 395ମଂଜୁଳା ନାୟକ )ା ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ZUX0165266

ପ ୁ /71945 36 196 396ତ"ିେଲାଚନ ନାୟକ ପି ରାମଚ!"  ନାୟକ ZUX0165027

ପ ୁ /71946 32 196 397ନରସିଂହ ନାୟକ ପି ରାମ ଚ!"  ନାୟକ ZUX0165514

ପ ୁ /72947 53 196 398ସନ�ାସି ମାଝି ପି େଗୗରଚ!"  ମାଝି OR/12/089/280567

ପ ୁ /72948 51 196 399ଲ9.ଣ ମାଝି ପି େଗୗରଚ!"  ମାଝି OR/12/089/280568

'ୀ /72949 41 196 400ତମାଳ ମାଝି )ା ଲ9.ଣ ମାଝି LSL1398130

'ୀ /72950 40 196 401ପଦ. ାବତୀ ମାଝୀ )ା ସନ�ାସୀ ମାଝୀ LSL1426444

ପ ୁ /73951 49 196 402ଜଗଦୀଶ ନାୟକ ପି େଗାବି! ନାୟକ LSL1424290

ପ ୁ /73952 39 196 403ଦୁଲ3 ଭ ନାୟକ ପି େଗାବି! ନାୟକ LSL1398304

'ୀ /73953 28 196 404ଶିବାନି ନାୟକ )ା ଦୁଲ3 ଭ ନାୟକ ZUX1044965

'ୀ /73954 38 196 405ବି ସାରଦା )ା ଜଗଦିଶ କମୁାର ନାୟକ ZUX1244946

'ୀ /74955 81 196 406ଫଲୁମତି ପଜୁାରି )ା େଚତୖନ� ପଜୁାରି OR/12/089/280573

'ୀ /75956 66 196 407ପଦ. ାବତୀ ଶି�ରବି )ା େସାମନାଥ ଶ�ିରବି OR/12/089/280577

ପ ୁ /75957 50 196 408ଗ<ୁନାଥ ଶ�ିରିବି ପି େସାମନାଥ ଶ�ିରିବି LSL1398668

'ୀ /75958 43 196 409ଶା?ି ଲତା ଶ�ିରିବି ପି େସାମନାଥ ଶ�ିରିବି LSL1398742

ପ ୁ /75959 40 196 410ଚ!"�ଜ ଶ�ିରିବି ପି େସାମନାଥ ଶ�ିରିବି LSL2387397

'ୀ /75960 24 196 411ସ4ିzାରାଣୀ ସିଂ�"ି ବି ପି ଧନୁଯ�3ୟ ସି�"ି ବି ZUX1167154

ପ ୁ /76961 56 196 412ଅ� ୁ3ନ ନାୟକ ପି ଶଦାଶବି ନାୟକ OR/12/089/280591

'ୀ /76962 51 196 413ନଳନୀ ନାୟକ )ା ଅ� ୁ3ନ ନାୟକ OR/12/089/280592

ପ ୁ /76963 44 196 414ଯଧିୁ�ିର ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ ZUX0165449

'ୀ /76964 41 196 415ମାଳତୀ ନାୟକ ମା େକଶରୀ ମଣୀ ନାୟକ ZUX0861575

'ୀ /76965 39 196 416ଉମା ନାୟକ )ା ଯଧିୁ�ିର ନାୟକ ZUX0637090

ପ ୁ /76966 31 196 417ପ$ଜ ନାୟକ ମା ମାଳତୀ ନାୟକ ZUX0885418

'ୀ /76967 30 196 418ଆରତି ନାୟକ ପି ଅଜୁ3 ନ ନାୟକ ZUX0694356

'ୀ /76968 28 196 419କମୁାରୀ ଭାରତୀୟ ନାୟକ ପି ଅଜୁ3 ନ ନାୟକ ZUX0694380

'ୀ /76969 26 196 420ସଜିୁତା ନାୟକ ପି ଅଜୁ3 ନ ନାୟକ ZUX0694331

ପ ୁ /77970 41 196 421ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ" ପି ବଂଶିଧର ପାତ" LSL2393338

ପ ୁ /77971 37 196 422ଅନିଲ କମୁାର ପାତ" ପି ବଂଶିଧର ପାତ" ZUX0164053

ପ ୁ /79972 48 196 423ରତ4 ାକର ରଜକ ପି ଡ:ରୁଧର ରଜକ LSL2387264

'ୀ /79973 43 196 424ଶକ?ୁଳା ରଜକ )ା ରତ4 ାକର ରଜକ LSL2387462

ପ ୁ /79974 24 196 425ଚ!" େଶଖର ରଜକ ପି ରତ4 ାକର ରଜକ ZUX1168962

'ୀ /79975 21 196 426ଶିବାନୀ ରଜକ ପି ରତ4 ାକର ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1192004

ପ ୁ /80976 38 196 427େକଲୖାସ ଚ!"  ନାୟକ ପି ବାସ ୁନାୟକ ZUX0637199

'ୀ /80977 37 196 428ତମାଳ ନାୟକ )ା େକୗଳାଶ ନାୟକ LSL2387637

'ୀ /80978 36 196 429ନିଳା ନାୟକ )ା ବିକ"ମେଦବ ନାୟକ LSL2387710

ପ ୁ /81979 34 196 430େସୗମିତ" ା କମୁାରୀ ଷଡ�ୀ ପି ଉମାକା? ଷଡ�ୀ ZUX0164061

ପ ୁ /82980 56 196 431ଜଗନ4 ାଥ ମିଶ" ପି ବିନାୟକ ମିଶ" ZUX0164079
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'ୀ /82981 21 196 432ପ"ଭାତୀ ମିଶ" ପି ଜଗନ4 ାଥ ମିଶ" ZUX1173053

ପ ୁ /82982 27 196 433ହିମାଂଶ ୁମିଶ" ପି ଜଗନ4 ାଥ ମିଶ" ZUX0694372

'ୀ /82983 44 196 434ଶ"ୀମତି ଭାଗ�ଲତା ମହା?ି )ା ସମୀର କମୁାର ପfନାୟକ ZUX0292441

'ୀ /82984 55 196 435ପ"ବୀଣା ପାଢୀ )ା ଜଗନ4 ାଥ ମିଶ" ZUX0164087

'ୀ /83985 33 196 436ମQଲୁା େବେହରା )ା ମନେମାହନ ପfନାୟକ ZUX0395418

'ୀ /83986 32 196 437ସ4ିzା ପ"ଭା ଭQ )ା ନବକୃ� ମ[ଳ ZUX0870857

'ୀ /83987 21 196 438ଜୟ?ି େଭାଇ ପି ଧନ େଭାଇ ZUX1244961

'ୀ /83988 76 196 439ଆେଲାରାଣୀ ଗାଈନ )ା ଚି=ରQନ ମ[ଲ ZUX0348201

'ୀ /83989 30 196 440ପାକଲିୁ େଗୗଡ )ା ବନମାଲି େଗୗଡ ZUX0348250

ପ ୁ /83990 52 196 441ବୁଟି େଗୗଡ ପି ଘାସି େଗୗଡ ZUX0487835

'ୀ /83991 50 196 442ଲଚମା େଗୗଡ )ା ବୁଟି େଗୗଡ ZUX0395178

ପ ୁ /83992 32 196 443ବନମାଳି େଗୗଡ ପି ସଦା େଗୗଡ ZUX0348243

ପ ୁ /83993 25 196 444େଚତୖନ� େଗୗଡ଼ ପି ରଘନୁାଥ େଗୗଡ଼ ZUX1068923

'ୀ /83994 22 196 445ଲ9.ୀ େଗୗଡ଼ )ା େସାମନାଥ େଗୗଡ଼ ZUX1068949

ପ ୁ /83995 52 196 446ରବି ଜାନି ପି ସ:ାରୁ ଜାନି ZUX0348235

'ୀ /83996 47 196 447ମିQି ଜାନି )ା ରବି ଜାନି ZUX0348227

'ୀ /83997 46 196 448ପ"ମିଳା ଜାନୀ )ା େଚତୖନ� ଜାନୀ ZUX1170703

'ୀ /83998 39 196 449ମଣି ଜାନୀ )ା ଟଣ ରାମଳୁୁ ZUX1308329

ପ ୁ /83999 38 196 450ସମ ୁଜାନି ପି ମଧ ୁଜାନି ZUX0395202

'ୀ /831000 38 196 451ପାବ3 ତୀ ଜାନି )ା େଡାମ ୁଜାନି ZUX0395491

ପ ୁ /831001 36 196 452ବିସ ୁଜାନି ପି ନୀଳା:ର ଜାନି ZUX0694810

'ୀ /831002 35 196 453ରାଧା ଜାନି )ା ସମ ୁଜାନି ZUX0395210

ପ ୁ /831003 32 196 454ମନୁା ଜାନି ପି ଭା�ର ଜାନି ZUX0694620

ପ ୁ /831004 32 196 455ଚବି ଜାନି ପି ତା�ୁରୁ ଜାନି ZUX0694430

'ୀ /831005 32 196 456ସବିୁ ଜାନି )ା ବିସ ୁଜାନି ZUX0348144

'ୀ /831006 31 196 457ବତି ଜାନି )ା ଜଗବ!ୁ ଜାନି ZUX0694802

'ୀ /831007 25 196 458ମାମନୁୀ ଜାନି ମା ମଣିମା ଜାନି ZUX1121805

ପ ୁ /831008 24 196 459ବାପୀ ଜାନୀ ପି କମୁଟିୁ ଜାନୀ ZUX1245281

ପ ୁ /831009 23 196 460ସେ?ାଷ ଜାନୀ ପି ମାଧବ ଜାନୀ ZUX1170174

'ୀ /831010 22 196 461ମଣିକା ଜାନୀ )ା ସେ?ାଷ ଜାନୀ ZUX1170182

ପ ୁ /831011 22 196 462ସଂେତାଷ ଜାନୀ ପି ଚି�ୁଡୁ ଜାନୀ ZUX1226000

'ୀ /831012 22 196 463ସେ?ାଷୀ ଜାନୀ ପି େଚତୖନ ଜାନୀ ZUX1196047

'ୀ /831013 21 196 464ଶା?ି ଜନୀ ପି ଡମ ୁଜାନୀ ZUX1196104

ପ ୁ /831014 21 196 465ଜଗନ4 ାଥ ଜାନୀ ପି ରବି ଜାନୀ ZUX1078054

ପ ୁ /831015 20 196 466କା=3ୀକ ଜାନୀ ପି କମୁଟିୁ ଜାନୀ ZUX1244987

'ୀ /831016 34 196 467ସବିତା ମହାପାତ" )ା ସବୁ" ତ ମହାପାତ" ZUX0395459

ପ ୁ /831017 74 196 468ଚି=ରQନ ମ[ଲ ପି ହରିଭଜନ ମ[ଲ ZUX0348193

'ୀ /831018 45 196 469ସଂଚିତା ରାଣୀ ମ[ଲ ପି ଚି=ରQନ ମ[ଲ ZUX0348185

ପ ୁ /831019 37 196 470ନବକ"ି�ା ମ[ଲ ପି ଚି=ରQନ ମ[ଲ ZUX0348177

ପ ୁ /831020 34 196 471ଅଭି ମଦୁୁଲି ପି ଟ�ୁରୁ ମଦୁୁଲି ZUX0348169

ପ ୁ /831021 31 196 472ରବି ମଦୁୁଲି ପି େଟା�ୁରୁ ମଦୁୁଲି ZUX0694448

'ୀ /831022 28 196 473ଦଇମତୀ ମଦୁୁଲି )ା ରବି ମଦୁୁଲି ZUX0653980

'ୀ /831023 25 196 474େକୗସଲ�ା ମଦୁୁଲି )ା ଅଭି ମଦୁୁଲି ZUX1170836

'ୀ /831024 30 196 475େମାଟି ନାୟକ )ା ରେମଶ ନାୟକ ZUX0395483

ପ ୁ /831025 22 196 476ଲତା ନାୟକ ପି େଗାକଳୁ ନାୟକ ZUX1195361

ପ ୁ /831026 62 196 477ଚ!"  େଶଖର ପ[ା ପି କାେମାନା ପ[ା ZUX1298066

'ୀ /831027 24 196 478ସେ?ାଷୀ ପରଜା )ା ସେ?ାଷ ଜାନୀ ZUX1196013

ପ ୁ /831028 28 196 479କଲି ପ"ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ସିମା5ଳ ପ"ସାଦ ପଟନାୟକ ZUX0694349

ପ ୁ /831029 48 196 480ବାଲାଜୀ ପfନାୟକ ପି ତ"ିନାଥ ପfନାୟକ ZUX0395186

ପ ୁ /831030 46 196 481ମନେମାହନ ପfନାୟକ ପି ତ"ିନାଥ ପfନାୟକ ZUX0395400

'ୀ /831031 46 196 482ଆରତୀ ପfନାୟକ )ା ବାଲାଜୀ ପfନାୟକ ZUX0395194

ପ ୁ /831032 40 196 483ସେୁର!"  ପfନାୟକ ପି ସିମା5ଳ ପ"ସାଦ ପfନାୟକ ZUX1170190

'ୀ /831033 30 196 484ଲଲିତା ସି�" ବି )ା ଗ<ୁନାଥ ସି�" ବି ZUX0395426

ପ ୁ /841034 31 196 486ଜୟରାମ େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା ZUX0370346

ପ ୁ /841035 31 196 487ସ. ୃତି େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା ZUX0637439

'ୀ /841036 30 196 488ତପ)ିନୀ େବେହରା ପି ତ"ିନାଥ େବେହରା ZUX0460907

'ୀ /841037 50 196 489ପାବ3 ତି ଦାସ )ା ଅଜୁ3 ନ ଦାସ ZUX0370361

'ୀ /841038 43 196 490ମାଧବୀ ଦାଶ )ା ହରୀ�!"  ଦାଶ ZUX0861401

ପ ୁ /841039 29 196 491ସେରାଜ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଖଗପତି େଗୗଡ ZUX0370395

ପ ୁ /841040 33 196 492ଗ<ୁ ଜାନୀ ପି କଷୁ ଜାନୀ ZUX0460808

'ୀ /841041 28 196 493ଦଇମତି ଜାନୀ )ା ଗ<ୁ ଜାନୀ ZUX0637363

ପ ୁ /841042 60 196 494କମୁଟିୁ ମଦୁୁଲି ପି କମଲ େଲାଚନ ମଦୁୁଲି ZUX0370353
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ପ ୁ /841043 29 196 495ରବି ମଦୁୁଲି - ଅଭି ମଦୁୁଲି ZUX0694927

ପ ୁ /841044 62 196 496ସାନବାବୁ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ ZUX0460717

'ୀ /841045 59 196 497େଦବକୀ ନାୟକ )ା ସାନବାବୁ ନାୟକ ZUX0460709

'ୀ /841046 52 196 498େଗୗରି ନାୟକ )ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ ZUX0370312

'ୀ /841047 40 196 499ଅ:ିକ୍ା ନାୟକ )ା ରାେଜ!"  ନାୟକ ZUX0460881

ପ ୁ /841048 37 196 500ଦିଲG ୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ମକୁ!ୁ ନାୟକ ZUX0460782

ପ ୁ /841049 33 196 501ରାେଜ!"  ନାୟକ ପି ସାନବାବୁ ନାୟକ ZUX0460683

ପ ୁ /841050 28 196 502ସେୁରଶ ଚ!"  ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ନାୟକ ZUX0370387

ପ ୁ /841051 28 196 503େଗାପାଳ କୃ� ନାୟକ ପି ଡ:ରୁ ନାୟକ ZUX0370338

ପ ୁ /841052 28 196 504ରବି!"  ନାୟକ ପି ପJୂ3ଚ!"  ନାୟକ ZUX0460733

'ୀ /841053 28 196 505ରୀନା ନାୟକ )ା ରାେଜ!"  ନାୟକ ZUX0460691

'ୀ /841054 23 196 506େଜ�ାତି ନାୟକ )ା ରବୀ!"  ନାୟକ ZUX0956227

ପ ୁ /841055 28 196 507ରQନ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ବାଲାଜୀ ପଟନାୟକ ZUX0460725

ପ ୁ /841056 55 196 508ଭଗବାନ ରାଉତ ପି ଜୁରିଆ ରାଉତ ZUX0460659

'ୀ /841057 47 196 509ବିନତା ରାଉତ )ା ଭଗବାନ ରାଉତ ZUX0637140

ପ ୁ /841058 25 196 510ବିକ"ମ େକଶରୀ ରାଉତ ପି ଭଗବାନ ରାଉତ ZUX0861559

'ୀ /841059 29 196 511ରି$ି ସଗଡ଼ଆି )ା କମଳେଲାଚନ ସଗଡ଼ଆି ZUX0460790

ପ ୁ /851060 36 196 512ସେ?ାଷ ଦାସ ପି ଅଜୁ3 ନ ଦାସ ZUX0637546

ପ ୁ /851061 28 196 513େଗାବି! ଚ!"  ନାୟକ ପି ରେମଶଚ!"  ନାୟକ ZUX0460741

'ୀ /861062 30 196 514ବ!ିତା ମାଝୀ ପି ବnGଭ ନାରାୟଣ ମାଝୀ ZUX0460675

ପ ୁ /861063 28 196 515ବିକ"ମ କମୁାର ମାଝୀ ପି ବଲG ଭ ନାରାୟଣ ମାଝଈ ZUX0460667

ପ ୁ /871064 49 196 516େକ.ନିରQନ ଆଚାରୀ ପି େକ.ବିRନାଥ ଆଚାରୀ LSL1423318

'ୀ /871065 46 196 517େକ.ଭାଗ�ଲତା ଆଚାରୀ )ା େକ.ନିରQନ ଆଚାରୀ LSL1423300

'ୀ /881066 46 196 518ଭାଲୁ ଜାନୀ )ା ସଦା ଜାନୀ ZUX0637082

ପ ୁ /891067 29 196 519ଶିବାନ! ନାୟକ ପି େକଲୖାଶ ଚ!"  ନାୟକ ZUX0694398

'ୀ /991068 44 196 520ସାବିତ"ି  ନାୟକ )ା ଗ�ାଧର ନାୟକ ZUX0776005

ପ ୁ /1001069 51 196 521ହରି�!"  ଦାସ ପି ମାଧବ ଦାସ ZUX0885467

'ୀ /1001070 26 196 522ନିରQନ ଦାସ )ା ହରି�!"  ଦାସ ZUX0885459

'ୀ /1031071 24 196 523ପଦ. ିନୀ େଗୗଡ ପି ଭା{ର େଗୗଡ ZUX1139302

ପ ୁ /1591072 41 196 524କିେଶାର ନାୟକ ପି ମଧ ୁସଦୁନ ନାୟକ ZUX1041342

'ୀ /9991073 22 196 525ରା9ୀ େହାତା ପି ନି�Qନ େହାତା ZUX1174044

ପ ୁ /9991074 21 196 526ଶିବାସିଶ ମିଶ" ପି ରାମ ଚ!"  ମିଶ" ZUX1225309

ପ ୁ /9991075 50 196 527ନୀଳମାଧବ ମିଶ" ପି ବୃ!ାବନ ମିଶ" ZUX0455261

'ୀ /9991076 43 196 528ସଜୁାତା କମୁାରୀ ମିଶ" )ା ନୀଳ ମାଧବ ମିଶ" ZUX0456095

ପ ୁ /9991077 50 196 529ରବୀ!"  କମୁାର ନାୟକ ପି ନବୀନ ଚଂଦ"  ନାୟକ ZUX1344910

'ୀ /9991078 40 196 530ମାଧରୁୀ ରବୀ!"  ନାୟକ )ା ରବୀ!"  ନାୟକ ZUX1345040

'ୀ /9991079 32 196 531ସାବିତ"ୀ ନାୟକ )ା ସେ?ାଷ ନାୟକ ZUX1044981

'ୀ /9991080 23 196 532ଦୀପା ନାୟକ ମା େକୗଶଲ�ା ନାୟକ ZUX1041391

'ୀ /9991081 23 196 533ଚ!ନା ନାୟକ ପି ବିେରନ ନାୟକ ZUX1041409

'ୀ /9991082 23 196 534ରାଧାରାଣୀ ନାୟକ ପି ରାେଜ!"  ନାୟକ ZUX1044940

ପ ୁ /9991083 22 196 535େଦବାଶଷି ନାୟକ ପି ଲି�ା ନାୟକ ZUX1039049

ପ ୁ /9991084 22 196 536ବସ? ନାୟକ ପି େଯାଶଦା ନାୟକ ZUX1039064

'ୀ /9991085 55 196 537ଚ!"ମା ପ[ା )ା ଚ!"  େଶଖର ପ[ା ZUX1298033

ପ ୁ /9991086 30 196 538ଗ<ୁ ପ"ସାଦ ପ[ା ପି ଚ!"  େସଖର ପ[ା ZUX1303049

ପ ୁ /9991087 50 196 539ଅେଲଖ ଚ!"  ପାତ" ପି ଯେଗ!"  ପାତ" ZUX1170729

'ୀ /9991088 42 196 540କବିତା ପାତ" )ା ଅେଲଖ ଚ!"  ପାତ" ZUX1169036

ପ ୁ /9991089 22 196 541କୃ� ଚ!"  ପାତ" ପି ଅେଲଖ ଚ!"  ପାତ" ZUX1168822

ପ ୁ /9991090 50 196 542େଭାଳାନାଥ ପfନାୟକ ପି ମଧ ୁସଦୁନ ପଟନାୟକ ZUX0868687

'ୀ /9991091 46 196 543େସ4ହଲତା ପfନାୟକ )ା େକଶବ ଦାସ ପfନାୟକ ZUX0459347

ପ ୁ /9991092 72 196 544ଜାଦବ କମୁାର ପfନାୟକ ପି ରାଜିବ େଲାଚନ ପfନାୟକ LSL1426576

ପ ୁ /9991093 51 196 545େକଶବ ଦାସ ପfନାୟକ ପି ରାଜିବ େଲାଚନ ପfନାୟକ LSL1426568

'ୀ /9991094 23 196 546)ରୁପା ସାହୁ ପି ରାମ କୃ� ସାହୁ ZUX1339217

'ୀ /9991095 23 196 547)ରୁପା ସାହୁ ପି ରାମ କୃ� ସାହୁ ZUX1356401

ପ ୁ /9991096 35 196 548ଅଜୁ3 ନ େସଠୀ ପି ଲବ େସଠୀ ZUX1168970

'ୀ /9991097 28 196 549କ`ରୁୀ େସଠୀ )ା ଅଜୁ3 ନ େସଠୀ ZUX1168988

'ୀ /9991098 55 196 550ରଶ. ିମାଳା ତ"ିପାଠୀ )ା ନେର!"  ନାଥ ତ"ିପାଠୀ ZUX0694455

ପ ୁ /16/521099 26 196 551ଲାଲୁ ଖରା ପି ଜଗବKୁ ଖରା ZUX1223346

ପ ୁ /16/521100 25 196 552ଜେଳ!"  ଖରା ପି ଜଗବKୁ ଖରା ZUX1223056

'ୀ /182/391101 23 196 553ପ"ିତିସ. ୃତି ପ"ଧାନ ପି ପJୂ3ଚ!"  ପ"ଧାନ ZUX1130335

ପ ୁ /29/1111102 30 196 554ରQିତ ନାୟକ ପି କମୁର ନାୟକ ZUX1133727

ପ ୁ /33/1381103 36 196 555ପ5ା ପା�ି ପି ସମରା ପା�ି ZUX1144989

ପ ୁ /33/1381104 31 196 556ଜଗା ପା�ି ପି ସମରା ପା�ି ZUX1138510

18 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା? େଭାଟର ତାଲିକା ପ"କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ$ )ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /33/1381105 24 196 557ମାମି ପା�ି )ା ଜଗା ପା�ି ZUX1129873

ପ ୁ /335/701106 21 196 558ଅବିନାଶ ନାୟକ ପି ଡ:ରୁୁଧର ନାୟକ ZUX1143411

'ୀ /40/1881107 32 196 559ରଶ. ିତା ନାୟକ )ା ସେ?ଷ ନାୟକ ZUX1196229

ପ ୁ /50/2481108 22 196 560ଅନିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ ZUX1195957

'ୀ /71/3391109 22 196 561ଧରିତ"ୀ ନାୟକ )ା ତ"ିେଲାଚନ ନାୟକ ZUX1129832

'ୀ /76/3721110 23 196 562ସନିୁତା ନାୟକ ପି ଅଜୁ3 ନ ନାୟକ ZUX1121110

ପ ୁ /83/3921111 21 196 563ଭ+ େଗୗଡ ପି ବୁଟି େଗୗଡ ZUX1138734

'ୀ /83/3931112 21 196 564ସକୁା?ି ଜାନି - କନିୁ ଜାନି ZUX1130533

'ୀ /83/4101113 22 196 565ଲ9.ୀ ମଦୁୁଲି ମା ଝୁମରିୁ ମଦୁୁଲି ZUX1130426

ପ ୁ /991114 35 194 996ବି. ଭିଶ4 ୁଭାରଦାନ େରyୀ ପି ବି.ଶ"ୀନିବାସ େରyୀ ZUX0774877

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ>ଚନ ନିମେ? ଗ"ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ4  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ>ଚନ କମିଶନ ଭାରତ$ �ାରା 
ପ"କାଶନ କରାଯାଏ | ପ"େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ>ଚନ ପବୂ3 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ$ ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର?ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.22 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

19 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା? େଭାଟର ତାଲିକା ପ"କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ>ଚନ ଅଧିକାରୀ$ )ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /01 57 196 566ଉମାରାଣୀ ମିଶ�ା ମିଶ�ା !ା ସର"ଚ$ରା ମିଶ�ା ZUX1350875

ପ ୁ /BAIKUNTHA2 31 196 567େଦବୀ ପ�ସାଦ ସବୁୁ&ି ପି ର'ନ କମୁାର ସବୁୁ&ି ZUX0165324

�ୀ /paricha s3 24 196 568କାଜଲ ଦାଶ ପି ବାଲ ଗେଣ*ଵର ଦାଶ ZUX1277508

ପ ୁ /RAJU STRE4 59 196 569ର'ନ କମୁାର ସବୁୁ&ି ପି େବକୖ-ୁନାଥ ସବୁୁ&ି LSL1457688

ପ ୁ /0015 53 196 570ତ�ିନାଥ ପାଇକରାୟ ପି ଶତ�ୁଘାନ ପାଇକରାୟ ZUX1222884

ପ ୁ /16 41 196 571ଇ$ୁଭୁଷଣ ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ OR/12/089/280450

ପ ୁ /17 32 196 572ପ�ଭାକର ମହାରଣା ପି ପ�ତାପ ମହାରଣା ZUX0165241

ପ ୁ /18 33 196 573କା23କ ପଜୁାରୀ ମା ଚ$� ମା ପଜୁାରୀ ZUX0164095

�ୀ /029 26 196 574ରଶ4 ିତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କୃ5 ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0694638

ପ ୁ /210 35 196 575ଗଣପତି ବିେଶାଇ ପି ନୀଳକ- ବିେଶାଇ ZUX0487850

ପ ୁ /211 33 196 576ରବି$�  କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ନୀଳକ- ବିେଶାଇ ZUX0487843

ପ ୁ /212 78 196 577କୃ5ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/280440

�ୀ /213 63 196 578ଲ64ୀ ପାଣିଗ�ାହି !ା କୃ5ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/280441

ପ ୁ /214 31 196 579ଜଗନ7 ାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କୃ5ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0292458

ପ ୁ /315 49 196 580ଅଭୟ କମୁାର ମିଶ� ପି ଗିରିଧାରି ମିଶ� LSL1458645

ପ ୁ /316 73 196 581ଶ�ୀ ଗିରିଧାରି ମିଶ� ପି ରାମନାଥ ମିଶ� ZUX0829390

ପ ୁ /317 44 196 582ସେ:ାଷ କମୁାର ନ$ ପି ରଘ ୁନ$ LSL1400118

�ୀ /418 29 196 583ର'ିତା ପାନିଗ�ାହୀ !ା ପ�େମାଦ ପାନିଗ�ାହୀ ZUX0868646

ପ ୁ /419 71 196 584ମାକ; < ସାହୁ ପି ଜଟିଆ ସାହୁ LSL1426360

�ୀ /420 70 196 585ଦମୟ:ୀ ସାହୁ !ା ମାକ; < ସାହୁ LSL1399633

ପ ୁ /421 35 196 586ନିଳା?ଳ ସାହୁ ପି ସନିଆ ସାହୁ ZUX0165381

ପ ୁ /522 75 196 587ବିନାୟକ ଖାଡ�ା ପି ଦାେମାଦର ଖାଡ�ା ZUX1299734

�ୀ /523 66 196 588ବି5ୁପ�ିୟା ଖାଡ�ା !ା ବିନାୟକ ଖାଡ�ା ZUX1299742

ପ ୁ /524 43 196 589ଲ64ୀନାରାୟଣ ଖାଡ�ା ପି ବିନାୟକ ଖାଡ�ା LSL1426469

�ୀ /525 36 196 590ଅଭିଶିBା ଖାଡ�ା ପି ବିନାୟକ ଖାଡ�ା LSL2387611

�ୀ /626 51 196 591ସାବିତ�ି  ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା LSL1399856

ପ ୁ /627 46 196 592ନେର$�  ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା LSL1471424

ପ ୁ /628 44 196 593ରାେଜ$�  ମହାରଣା ପି ହରି ମହାରଣା LSL1399864

�ୀ /629 40 196 594ନିରୁପମା ମହାରଣା !ା ନେର$�  ମହାରଣା LSL2387736

�ୀ /730 61 196 595ସାଇବାଣି ମହାରଣା !ା ଅନାଦି ମହାରଣା OR/12/089/280401

�ୀ /731 46 196 596କମୁଦିୁନୀ ମହାରଣା ପି ଅନାଦି ମହାରଣା OR/12/089/280988

ପ ୁ /732 40 196 597ରବି$�  ମହାରାଣା ପି ଅନାଦି ମହାରାଣା LSL1399831

ପ ୁ /733 38 196 598ମେହ$�  ମହାରଣା ମା ସାଇବଣି ମହାରଣା LSL2387678

ପ ୁ /734 35 196 599ସେୁର$�  ମହାରଣା ମା ସାଇବାଣି ମହାରଣା LSL2387686

ପ ୁ /0835 25 196 600ବିନାୟକ ମହାରଣା ପି ସାେହବ ମହାରଣା ZUX0861542

�ୀ /0836 23 196 601ବ$ନା ମହାରଣା ପି ସାେହବ ମହାରଣା ZUX0956250

�ୀ /837 37 196 602ସେ:ାଷିନୀ ମହାରାଣା  ପି ଉେପ$�  ମହାରଣା LSL2387785

ପ ୁ /838 58 196 603ସାେହବ ମହାରାଣା ପି ଭାଗିରଥି ମହାରାଣା LSL1399088

�ୀ /839 54 196 604ବିଚିତ�ା ମହାରଣା ପି ଉେପ$�  ମହାରଣା OR/12/089/280399

�ୀ /840 51 196 605ଉମ3ଳା ମହାରାଣା !ା ସାେହବ ମହାରାଣା LSL1399096

�ୀ /841 47 196 606ସେରାଜିନି ମହାରାଣା ପି ଉେପ$�  ମହାରାଣା LSL1399849

ପ ୁ /842 43 196 607ନରସିଂହ ମହାରଣା ପି ଉେପ$�  ମହାରଣା LSL1399047

�ୀ /843 35 196 608ସବୁାସିନି ମହାରଣା ପି ଉେପ$�  ମହାରଣା LSL2387793

�ୀ /844 34 196 609ସମ3ଳା ମହାରଣା ପି ଉେପ$�  ମହାରଣା LSL2387751

�ୀ /1045 45 196 610ପି. ଅରୁଣା !ା ପି.ବାସେୁଦବ ରାଓ ZUX1022722

ପ ୁ /1046 69 196 611ପ�ତାପ ମହାରାଣା ପି େହେରF ମହାରାଣା ZUX0164129

�ୀ /1047 35 196 612ପ�ଭାସିନୀ ମହାରଣା ପି ପ�ତାପ ମହାରଣା ZUX0164145

�ୀ /1048 57 196 613ଯେଶାଦା ନାୟକ !ା ସଦା ନାୟକ ZUX0164137

�ୀ /1149 73 196 614ସର!ତୀ ଭH !ା ଦିବାକର ଭH ZUX1172923

ପ ୁ /1150 52 196 615ଶରତ କମୁାର ଭH ପି ଦିବାକର ଭH ZUX1172931

1 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ !ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /1151 50 196 616ସରିତା ଭH !ା ଶରତ କମୁାର ଭH ZUX1173012

ପ ୁ /1152 50 196 617ଆରତ କମୁାର ଭH ପି ଦିବାକର ଭH ZUX1172915

ପ ୁ /1253 74 196 618େଗୗରା� ସାମ:ରାୟ ପି ରଘନୁାଥ ସାମ:ରାୟ OR/12/089/280404

�ୀ /1254 62 196 619ସାବିତ�ି  ସାମ:ରାୟ !ା େଗୗରା� ସାମ:ରାୟ OR/12/089/280405

ପ ୁ /1255 42 196 620କ'ୁବିହାରୀ ସାମ:ରାୟ ପି େଗୗର� ସାମ:ରାୟ LSL1400126

�ୀ /1256 32 196 621ସନୁୀତ ସାମ:ରାୟ ପି େଗୗରା� ସାମ:ରାୟ ZUX0395558

ପ ୁ /1357 73 196 622ଉଦୟନାଥ ନ$ ପି ଜଗନାଥ ନ$ OR/12/089/280407

�ୀ /1358 65 196 623ସକ:ୁଳା ନ$ !ା ଉଦୟନାଥ ନ$ OR/12/089/280408

�ୀ /1359 62 196 624ପ�ିୟFଦା ପରିPା !ା ପQୂ;ଚ$�  ପରିPା ZUX0165555

ପ ୁ /1460 50 196 625ଶିେ&Rର ଦାଶ ପି ଶ�ାମଘନ ଦାଶ OR/12/089/280411

�ୀ /1461 43 196 626ବିଜୟଲ64ୀ ଦାଶ !ା ଶିେ&Rର ଦାଶ ZUX0164186

�ୀ /1462 34 196 627ଭାରତୀ ମହାପାତ� !ା ମେହ*ୱର ଦାଶ ZUX0694521

ପ ୁ /1563 44 196 628କ� ି5 ଚ$�  ନାଇକ ପି ଲି�ା ନାଇକ ZUX0164210

ପ ୁ /1564 39 196 629ପଦ4 ନ ନାୟକ ପି ନୀଳ ନାୟକ ZUX0164194

ପ ୁ /1565 39 196 630ଶଶୁା: ନାୟକ ପି ନୀଳ ନାୟକ ZUX0164202

�ୀ /1566 37 196 631ପQୁ; ନାୟକ ପି େଶୖଳ ନାୟକ ZUX0164228

ପ ୁ /1567 27 196 632ବି5ୁ ନାୟକ ମା ରାଧା ନାୟକ ZUX0637033

ପ ୁ /1668 59 196 633ମେହRର ପ<ା ପି ନରସଂହ ପ<ା ZUX0164236

�ୀ /1669 52 196 634ସବିତା ପ<ା !ା ମେହRର ପ<ା ZUX0164244

ପ ୁ /1670 34 196 635ସେ:ାଷକମୁାର ପ<ା ପି ମେହRର ପ<ା LSL2387660

ପ ୁ /1771 64 196 636ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ�ହୀ ପି ଗେଣଶ ପାଣିଗ�ହୀ LSL1423649

�ୀ /1772 29 196 637ମାମିନା ପାନିଗ�ାହୀ ପି ଲ64ୀ ନାରାୟଣ ପାନିଗ�ାହୀ ZUX0694612

ପ ୁ /1873 34 196 638ସେୁର$�  ବାଘ ପି ବଳରାମ ବାଘ ZUX0164269

�ୀ /1974 47 196 639ସଷୁମା ପ<ା !ା ନିତ�ାନ$ ପ<ା LSL1423672

ପ ୁ /1975 26 196 640ସରଜ କମୁାର ପ<ା ପି ନିତ�ାନ$ ପ<ା ZUX0694570

�ୀ /1976 24 196 641ସ4ିତାରାଣୀ ପ<ା ପି ନିତ�ାନ$ ପ<ା ZUX0885392

ପ ୁ /1977 38 196 642ସଦୁାମ ଚରଣ ସାହୁ ପି ମାକ; < ସାହୁ ZUX0165068

�ୀ /1978 30 196 643ସେ:ାଷୀ ସାହୁ !ା ସଦୁାମ ଚରଣ ସାହୁ ZUX0637488

ପ ୁ /2179 51 196 644ହରିଦାସ ତ�ୀପାଠୀ ପି ବିRନାଥ ତ�ୀପାଠୀ ZUX0395616

�ୀ /2380 67 196 645କନିୁ !ାଇଁ !ା େଯାେଗ$�  !ାଇଁ ZUX0164285

ପ ୁ /2381 61 196 646ଜଗି$�  Uୱାଇଁ ପି ରJନିଧି !ାଇ ZUX0694539

�ୀ /2382 26 196 647ଶିVା Uୱାଇଁ ପି ଜଗି$�  Uୱାଇଁ ZUX0694547

ପ ୁ /2483 40 196 648ସେ:ାଷ ନାୟକ ପି େକଳୖାସ ଚ$�  ୍ନାୟକ LSL2387405

ପ ୁ /2484 25 196 649ଆକାଶ ନାୟକ ପି ଜଗନ7 ାଥ ନାୟକ ZUX0861641

�ୀ /2585 33 196 650ସସ4 ିତା ନାୟକ ପି କୃ5ଚ$�  ନାୟକ ZUX0164293

ପ ୁ /2686 50 196 651ଇ$� ଜିତ ବିେଶାଇ ପି କମୁଧX ବିେଶାଇ LSL2387652

�ୀ /2687 45 196 652େଦବକୀ ବିେଶାଇ !ା ଇ$� ଜିତ ବିେଶାଇ LSL2387645

ପ ୁ /2688 38 196 653ରେମଶ ନାୟକ ପି େକଦାର ନାୟକ ZUX0164319

ପ ୁ /2689 32 196 654ଲ64ୀକା: ନାୟକ ପି େକଦାର ନାୟକ ZUX0164301

�ୀ /2690 26 196 655ଜୟ:ି ଶଗଡିଆ !ା ସଦାଶବି ଶଗଡିଆ ZUX0956177

ପ ୁ /2791 36 196 656ବିେଜ$�  କମୁାର ନାୟକ ପି େକଳୖାସ ଚ$�  ନାୟକ ZUX0164327

ପ ୁ /2792 35 196 657ଭୂେପ$�  ନାୟକ ପି େକଳୖାସଚ$�  ନାୟକ ZUX0164335

ପ ୁ /2793 25 196 658ଆଶୀଷ କମୁାର ନାୟକ ପି େକଲୖାଶ ଚ$�  ନାୟକ ZUX0694646

�ୀ /2994 84 196 659ଚ$�ମା େବେହରା !ା ଉଦୟ ଚ$�  େବେହରା LSL2387314

ପ ୁ /2995 52 196 660ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା ପି ଉଦୟ ଚ$�  େବେହରା ZUX0395566

�ୀ /2996 46 196 661ରଶ4ତିା େବେହରା ପି ଉଦୟ ଚ$�  େବେହରା LSL2387579

ପ ୁ /2997 62 196 662ଚ$�େଶଖର ପାଳ ପି ମହାେଦବ ପାଳ OR/12/089/294484

�ୀ /3098 43 196 663ତନ4 ୱୀ େବେହରା !ା ନୃସିଂହ ଚରଣ େବେହରା ZUX0395285

�ୀ /3099 49 196 664ଲତା ନାୟକ !ା ଶ�ାମ ନାୟକ LSL1471721

�ୀ /31100 51 196 665ମାଳତୀ ପା�ି !ା ସମରା ପା�ି ZUX0771477

ପ ୁ /32101 55 196 666ଗ�ାଧର ଶ�ି ପି ବିଶାଳ ଶ�ି ZUX0292474

�ୀ /32102 52 196 667ଶ�ୀମତୀ ଶ�ି !ା ଗ�ାଧର ଶି� ZUX0292482

ପ ୁ /32103 33 196 668ସେ:ାଷ ସିY ପି ଗ�ାଧର ସିY ZUX0395434

�ୀ /33104 68 196 669ବିେ�ଇ ଜାନୀ !ା ଜିରୁ ଜାନୀ ZUX0395293

ପ ୁ /34105 40 196 670ଶ�ାମସ$ୁର ଦାସ ପି ଗଦାଧର ଦାସ LSL1426295

�ୀ /35106 53 196 671ରମା ସାହୁ !ା ସେୁର$�  ସାହୁ LSL1423342

�ୀ /36107 71 196 672ମାଣିକ ନାୟକ !ା େଗାବି$ ନାୟକ ZUX0292508

ପ ୁ /36108 49 196 673ରାେଜ$�  ନାୟକ ପି େଗାବି$ ନାୟକ ZUX0395319

ପ ୁ /36109 46 196 674ବନମାଳୀ ନାୟକ ପି େଗାବି$ ନାୟକ ZUX0292490

�ୀ /37110 44 196 675ପ�ିୟFଦା େବେହରା !ା ର�ନାଥ େବେହରା ZUX1159045

ପ ୁ /37111 30 196 676ଆତ4 ପ�କାଶ େବେହରା ପି େଗାପାଳ କୃ5 େବେହରା ZUX1159078

ପ ୁ /37112 61 196 677ଜଗନ7 ାଥ ମିଶ� ପି ହରିହର ମିଶ� OR/12/089/280457
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�ୀ /37113 58 196 678ସଜୁାତା ମିଶ� !ା ଜଗନାଥ ମିଶ� OR/12/089/280458

ପ ୁ /37114 57 196 679ରାଧାନାଥ ମିଶ� ପି ହରିହର ମିଶ� OR/12/089/280459

ପ ୁ /37115 54 196 680େବଦୖ�ନାଥ ମିଶ� ପି ହରିହର ମିଶ� OR/12/089/280460

ପ ୁ /37116 52 196 681ର�ନାଥ ମିଶ� ପି ହରିହର ମିଶ� OR/12/089/280461

ପ ୁ /37117 48 196 682ନରସିଂହ ମିଶ� ପି ହରିହର ମିଶ� OR/12/089/280462

ପ ୁ /37118 29 196 683କିରଣ ମିଶ� ପି ଜଗନ7 ାଥ ମିଶ� ZUX0637405

ପ ୁ /38119 71 196 684େଗାବି$ ଚରଣ ପ<ା ପି ରାମଚ$�  ପ<ା LSL1424316

ପ ୁ /38120 37 196 685ପ�ଦୀପ ନାୟକ ପି ମାଗଣିୁ ନାୟକ ZUX0694786

�ୀ /38121 61 196 686ପଦ4 ାବତୀ ପ<ା !ା େଗାବି$ ପ<ା LSL1424324

ପ ୁ /38122 43 196 687ଶସୁା: କମୁାର ପ<ା ପି େଗାବି$ ଚ$�  ପ<ା LSL1423334

ପ ୁ /38123 41 196 688େହZ7ତ କମୁାର ପ<ା ପି େଗାବି$ ଚ$�  ପ<ା LSL1399674

�ୀ /38124 38 196 689ମାୟାଲ64ୀ ପ<ା !ା ସଷୁମା ପ<ା ZUX1083872

ପ ୁ /39125 54 196 690ଡFରୁଧର ପାଣିଗ�ାହି ପି ବିଘ7ରାଜ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/280475

�ୀ /39126 48 196 691ରୀନା ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ଡFରୁଧର ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/280414

�ୀ /40127 56 196 692ସକୁା:ି ଦାସ !ା ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/280474

ପ ୁ /40128 63 196 693ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହି ପି ବିଘ7ରାଜ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/280473

ପ ୁ /40129 31 196 694ପ�[ା ପ�କାଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0210351

ପ ୁ /41130 47 196 695ବିଜୟ ପାତ� ପି ପQୁ;ଚ$�  ପାତ� OR/12/089/280607

�ୀ /41131 55 196 696ବିେନାଦିନୀ ସବୁୁ&ି !ା ର'ନ କମୁାର ସବୁୁ&ି LSL1457696

�ୀ /41132 28 196 697ଶା:ିଲତା ସବୁୁ&ି ପି ର'ନ କମୁାର ସବୁୁ&ି ZUX0460824

�ୀ /41133 27 196 698ସଜୁାତା ସବୁୁ&ି ପି ର'ନ କମୁାର ସବୁୁ&ି ZUX0637553

�ୀ /42134 64 196 699ବିଜୟଲ64ୀ ଦାସ !ା ଗ�ାଧର ଦାସ OR/12/089/280481

�ୀ /42135 41 196 700ସଜୁାତା ଦାସ !ା େଗୗରିପ�ସାଦ ଦାସ ZUX0395327

ପ ୁ /42136 44 196 701େଗୗରୀ ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ଗ�ାଧର ଦାଶ OR/12/089/280928

ପ ୁ /42137 42 196 702ଶିବ ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ଗ�ାଧର ଦାଶ LSL1457654

ପ ୁ /43138 45 196 703ଦୁଗI ପ�ସାଦ ଦାସ - କାଳୀ ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX0292532

ପ ୁ /43139 81 196 704ଶରତ ଚ$�  ଦାଶ ପି ଅଗାଧ ୁଦାଶ OR/12/089/280483

�ୀ /43140 71 196 705ବସ: ମ'ରି ଦାସ !ା ଶରତ ଚ$�  ଦାସ OR/12/089/280484

ପ ୁ /43141 48 196 706କାଳିପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ$�  ଦାଶ OR/12/089/280485

ପ ୁ /43142 46 196 707େଦବୀ ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ$�  ଦାଶ OR/12/089/280486

ପ ୁ /43143 44 196 708ଦୁଗI ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ$�  ଦାଶ LSL1457985

�ୀ /43144 35 196 709ଜାେଗRରି ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ$�  ଦାଶ LSL2387769

�ୀ /43145 46 196 710ତନୁଶ�ୀ ମିଶ� !ା କାଳି ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX0292524

ପ ୁ /43146 40 196 711ଜିେତ$�  କମୁାର ପ<ା ପି େଗୗରା� ପ<ା ZUX0861518

�ୀ /43147 45 196 712ସଂଯBୁା ରଥ !ା େଦବୀପ�ସାଦ ଦାସ ZUX0292516

�ୀ /44148 62 196 713ଅ'ଳୀ ଦାଶ !ା ଗଦାଧର ଦାଶ OR/12/089/280464

ପ ୁ /44149 44 196 714ଶJର ଦାଶ ପି ଗଦାଧର ଦାଶ LSL1457993

�ୀ /44150 35 196 715ରଶ4ିତା ସାହୁ !ା ଶJର ଦାଶ ZUX0861534

�ୀ /45151 47 196 716ସର!ତୀ ମିଶ� !ା ରାେଜ$�  ମିଶ� LSL2387496

ପ ୁ /45152 43 196 717ରାେଜ$�  ମିଶ� ପି ରାମଚ$�  ମିଶ� ZUX1166560

ପ ୁ /45153 24 196 718ଲ64ୀକା: ମିଶ� ପି ରାେଜ$�  ମିଶ� ZUX1245513

�ୀ /45154 71 196 719ଶାରଦା ନ$ !ା ରଘନୁାଥ ନ$ OR/12/089/280490

�ୀ /45155 44 196 720େରଖା ନ$ !ା ସିମା?ଳ ନ$ ZUX0661090

ପ ୁ /45156 45 196 721ରବି$�  ନାଥ ସାହୁ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1275940

ପ ୁ /45157 45 196 722ରବି$�ନାଥ ସାହୁ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1315308

ପ ୁ /45158 41 196 723ସଧୁାଂଶ ୁସାହୁ ପି ସନିବାସ ସାହୁ ZUX1245505

�ୀ /45159 31 196 724େରବତୀ ସାହୁ !ା ରବି$�  ସାହୁ ZUX1245497

ପ ୁ /46160 81 196 725ଉଦୟନାଥ କର ପି ଜଗନାଥ କର OR/12/089/280493

�ୀ /46161 72 196 726ମାଣିକ କର !ା ଉଦୟନାଥ କର OR/12/089/280494

ପ ୁ /46162 51 196 727ଅେମ$�  କମୁାର କର ପି ଉଦୟନାଥ କର OR/12/089/280495

ପ ୁ /46163 39 196 728କାଳୀ ପ�ସାଦ କର ପି ଉଦୟନାଥ କର LSL1457662

�ୀ /47164 81 196 729କ$ୁନ ମହାରଣା !ା ବୃ$ାବନ ମହାରଣା OR/12/089/280498

ପ ୁ /47165 65 196 730ଜଗନାଥ ମହାରଣା ପି ବୃ$ାବନ ମହାରଣା OR/12/089/280499

ପ ୁ /47166 61 196 731ରଘନୁାଥ ମହାରଣା ପି ବୃ$ାବନ ମହାରଣା OR/12/089/280501

�ୀ /47167 61 196 732ଶା:ିଲତା ମହାରଣା !ା ଜଗନାଥ ମହାରଣା OR/12/089/280500

�ୀ /47168 55 196 733ପ�ମିଳା ମହାରଣା !ା ରଘନୁାଥ ମହାରଣା OR/12/089/280502

ପ ୁ /47169 55 196 734େଲାକନାଥ ମହାରଣା ପି ବୃ$ାବନ ମହାରଣା OR/12/089/280503

�ୀ /47170 51 196 735ସଶୁୀଳା ମହାରଣା ପି ବୃ$ାବନ ମହାରଣା OR/12/089/280918

ପ ୁ /47171 39 196 736ରବି$� କମୁାର ମହାରଣା ପି ଜଗନ7 ାଥ ମହାରଣା LSL2387744

ପ ୁ /47172 34 196 737ସେ:ାଷ ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା LSL2390482

�ୀ /47173 33 196 738ମାଧରୁୀ ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା ZUX0164376

ପ ୁ /47174 31 196 739ଗ\ୁ ପ�ସାଦ ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା ZUX0637017
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�ୀ /48175 71 196 740ପାବ; ତି ମିଶ� !ା ବିRନାଥ ମିଶ� OR/12/089/280507

ପ ୁ /48176 51 196 741ପ�ସାଦଚ$�  ମିଶ� ପି ବିRନାଥ ମିଶ� OR/12/089/280508

ପ ୁ /48177 50 196 742ପ�ହଲାଦ ମିଶ� ପି ବିRନାଥ ମିଶ� OR/12/089/280509

ପ ୁ /48178 48 196 743ପ�େମାଦ ମିଶ� ପି ବିRନାଥ ମିଶ� OR/12/089/280510

�ୀ /48179 48 196 744ରଶ4 ି ମିଶ� !ା ପ�ସାଦ ମିଶ� OR/12/089/280919

�ୀ /48180 47 196 745ଲ64ୀ ମିଶ� !ା ପ�ହଲ] ାଦ ମିଶ� LSL1457795

�ୀ /48181 26 196 746େRତା ମିଶ� ପି ପ�ଶାଦ ଚ$�  ମିଶ� ZUX0868638

ପ ୁ /48182 21 196 747ଅଭିେଷକ ମିଶ� ପି ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX1169556

�ୀ /48183 45 196 748ଜୟଶ�ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ପ�େମାଦ କମୁାର ମିଶ� ZUX0164392

ପ ୁ /49184 30 196 749ସିମା?ଳ େଚୗଧରୁୀ ପି ପ�କାଶଚ$�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0460873

�ୀ /49185 29 196 750ଲି^ା େଚୗଧରୁୀ ପି ପ�କାସଚ$�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0460865

�ୀ /49186 63 196 751ଝୁନୁ େଚଧୖରୁୀ !ା ପ�କାଶ ଚ$�  େଚଧୖରୁୀ ZUX0164400

ପ ୁ /49187 61 196 752ପ�କାଶ ଚ$�  େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାକଳୁ ଚ$�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0164418

�ୀ /49188 34 196 753ସଂଗୀତା େଚୗଧରୁୀ ପି ପ�କାଶଚ$�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0164426

�ୀ /49189 32 196 754ମମତା େଚୗଧରୁୀ ପି ପ�କାଶଚ$�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0164434

ପ ୁ /50190 67 196 755ପଦ4  ଚରଣ ପାତ� ପି ରାମ ଚ$�  ପାତ� LSL1404599

�ୀ /50191 53 196 756ସରRତୀ` ପାତ� !ା ମାଧବ ପାତ� ZUX0861450

ପ ୁ /51192 50 196 757ବିଭୂତି ଭୁଷଣ ସତପଥି ପି ସରତ ଚ$�  ସତପଥି LSL1472109

ପ ୁ /52193 39 196 758ଚ$�େଶଖର ନାୟକ ପି ମିନେକତନ ନାୟକ LSL2390409

�ୀ /52194 30 196 759ମିନା6ୀ ନାୟକ !ା ଚ$�  େଶଖର ନାୟକ ZUX1245315

�ୀ /53195 69 196 760କା?ନ ନାୟକ ପି ମିନେକତନ ନାୟକ ZUX0661108

ପ ୁ /53196 46 196 761ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି ମିନେକତନ ନାୟକ ZUX0292540

ପ ୁ /54197 59 196 762ଶିବଶJର ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ OR/12/089/280449

ପ ୁ /55198 76 196 763ନରସିଂହ ପାତ� ପି ଆନ$ ପାତ� OR/12/089/284363

ପ ୁ /55199 42 196 764ସଧୁୀର ପାତ� ପି ନରସିଂହ ପାତ� LSL2392116

ପ ୁ /56200 60 196 765ଲେFାଦର ମିଶ� ପି ବୃ$ାବନ ମିଶ� LSL1424092

ପ ୁ /58201 41 196 766ମେନାଜ କମୁାର ମହାରାଣା ପି ପ�ଫଲୁ ମହାରାଣା ZUX0164459

ପ ୁ /60202 45 196 767ବସ: ପ�ଧାନ ପି ସବୁାସ ପ�ଧାନ LSL2387355

�ୀ /60203 45 196 768ଶା:ି ପ�ଧାନ !ା ସସୁ ପ�ଧାନ LSL2387363

ପ ୁ /60204 43 196 769ସଂଜୟ ପ�ଧାନ ପି ସବୁାସ ପ�ଧାନ LSL2387389

�ୀ /60205 33 196 770ଗାୟତ�ୀ ପ�ଧାନ !ା ବଶ: ପ�ଧାନ ZUX0694596

ପ ୁ /60206 71 196 771ସବୁାସ ପ�ଧାନି ପି ରଘନୁାଥ ପ�ଧାନି LSL2387371

ପ ୁ /61207 51 196 772କମଳା କା: ସାହୁ ପି ବୁଟୁ ସାହୁ LSL1424126

�ୀ /61208 45 196 773େବଜୖୟ:ି ସାହୁ !ା କମଳା କା: ସାହୁ LSL1424118

ପ ୁ /62209 49 196 774ଏU. େଗାବି$ ରାଜୁଲୁ ପି ଏU. େଭେJଟ ରାଓ LSL1457860

�ୀ /62210 45 196 775ଏU. ଲ64ୀ !ା ଏU. ସଦୁଶ;ନ LSL1457852

�ୀ /62211 43 196 776େକ. ସ�ୀତା !ା ଏସ. େଗାବି$ ରାଜୁଲୁ LSL1398866

ପ ୁ /62212 52 196 777ଏU. ସଦୁଶ;ନ ପି ଏU. େଭେJଟ ରାଓ LSL1457845

�ୀ /63213 82 196 778ସାଇବାଣୀ ପାଢୀ !ା ନରସିଂହ ପାଢୀ ZUX1038934

ପ ୁ /63214 55 196 779େକଳୖାଶ ଚ$�  ପାଢୀ ପି ନରସିଂହ ପାଢୀ LSL1457902

�ୀ /63215 53 196 780ଗୀତାରାଣୀ ପାଢୀ !ା େକଳୖାଶ ଚ$�  ପାଢୀ LSL1457910

�ୀ /63216 22 196 781ଶଭୁଶ�ୀ ପାଢୀ ପି େକଳୖାଶ ଚ$�  ପାଢୀ ZUX1038959

ପ ୁ /64217 38 196 782ଦୁଗI ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ସଯୂ�; ନାରାୟଣ ଦାଶ LSL1457928

�ୀ /65218 57 196 783ରାେଜRରୀ ନ$ !ା ସୀମା?ଳ ପ<ା LSL1423037

ପ ୁ /65219 59 196 784ସୀମା?ଳ ପ<ା ପି କାଶୀନାଥ ପ<ା LSL1423003

�ୀ /65220 26 196 785େସାନZ ପ<ା ପି ସିମା?ଳ ପ<ା ZUX0694588

ପ ୁ /65221 21 196 786ଅଂଶମୁନ ପ<ା ପି ସିମା?ଳ ପ<ା ZUX1173038

�ୀ /66222 66 196 787ବାସ:ି ନାୟକ !ା ରାମଚ$�  ନାୟକ LSL2387413

�ୀ /66223 38 196 788ଲ64ୀ ସାହୁ !ା ଟିଟୁ ସାହୁ LSL2387777

ପ ୁ /66224 36 196 789ସେ:ାଷ ସାହୁ ପି ମାକ; < ସାହୁ LSL2387546

�ୀ /66225 30 196 790ଉମ3ଳା ସାହୁ !ା ସେ:ାଷ ସାହୁ ZUX0637496

ପ ୁ /67226 38 196 791ସନ�ାସି !ାଇଁ ପି ରାମଚ$�  !ାଇଁ LSL2446375

ପ ୁ /68227 44 196 792ଧାତାରାମ ବିେଶାଇ ପି ଶ�ିେମାହନ ବିେଶାଇ ZUX0487827

�ୀ /68228 41 196 793ଗାୟତ�ି ବିେଶାଇ ପି ଧାତାରାମ ବିେଶାଇ ZUX0487819

�ୀ /69229 36 196 794ଅମିତା ପ<ା !ା ପ�ଶା: କମୁାର ପ<ା ZUX0460840

�ୀ /69230 38 196 795ମୀନା6ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ଗ\ୁ ପ�ଶାଦ ମିଶ� ZUX0694661

ପ ୁ /69231 29 196 796ଯ[ପ�କାଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0460816

ପ ୁ /70232 29 196 797ଶJର ପ�ସାଦ ମହାରଣା ପି ଜଗନ7 ାଥ ମହାରଣା ZUX0460832

�ୀ /71233 33 196 798ଆରତି କମୁାରୀ ମିଶ� !ା ଶିବ ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX0694604

�ୀ /71234 37 196 799ଭାଗ�ଲ64ୀ ପ<ା ପି ନରସିଂହ ପ<ା LSL2387272

�ୀ /72235 46 196 800ସସ4ିତା େବେହରା !ା ବନାମାଳୀ ନାୟକ ZUX0292466

�ୀ /73236 76 196 801କମଳା ନାୟକ !ା େକଶବ ନାୟକ ZUX0861658
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ପ ୁ /77237 22 196 802ରାେଜଶ ପାତ� ପି ମାଧବ ପାତ� ZUX1245182

ପ ୁ /82238 22 196 803ଏସ ସଭୁମ ଆଚାରୀ ପି ଏସ ସଦୁଶ;ନ ଆଚାରୀ ZUX1353176

�ୀ /999239 29 196 804କନିୁ ମହାରଣା !ା ରାେଜ$�  ମହାରଣା ZUX1042431

�ୀ /999240 46 196 805ଅହଇଲ�ା ପାଇକରାୟ !ା ତ�ିନାଥ ପାଇକରାୟ ZUX1223023

ପ ୁ /999241 25 196 806କୃ5 ପାଇକରାୟ ପି ତ�ିନାଥ ପାଇକରାୟ ZUX1223163

�ୀ /999242 23 196 807ରାେଜ*ଵରୀ ପାଇକରାୟ !ା କୃ5 ପାଇକରାୟ ZUX1229780

ପ ୁ /999243 36 196 808ପ�ଶା: ସାହୁ ପି ଉଦୟ ସାହୁ ZUX1223049

�ୀ /999244 31 196 809ବି5ୁ ସାହୁ !ା ପ�ଶା: ସାହୁ ZUX0956235

�ୀ /1245 76 196 1110ଭଗବତି ପଜୁାରି !ା ମଦନ ପଜୁାରି OR/12/089/280223

�ୀ /1246 51 196 1111ଚ$� ମା ପଜୁାରି !ା ଅଭିମନ� ୁପଜୁାରି ZUX0164871

ପ ୁ /2247 68 196 1112ବିେନାଦବିହାରି ଶତପଥି ପି ଚକ�ଧର ଶତପଥି OR/12/089/276187

�ୀ /2248 62 196 1113ମିନତି ଶତପଥି !ା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ଶତପଥି OR/12/089/276188

�ୀ /4249 59 196 1114ଜୟଲ64ୀ ପାଣିଗ�ାହି !ା ପ?ାନନ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/280560

ପ ୁ /4250 42 196 1115ପେମାଦ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ପ?ାନନ ପାଣିଗ�ାହି LSL1398411

�ୀ /05251 31 196 1116ଲିଲି ପ�ଧାନ ପି ଡFରୁଧର ପ�ଧାନ ZUX0861476

�ୀ /5252 44 196 1117ରାମ ଜାନୀ ପି ମଧ ୁଜାନୀ ZUX0164905

�ୀ /06253 27 196 1118େଯାଶଦା ପ�ଧାନ ପି ଡFରୁଧର ପ�ଧାନ ZUX0861484

ପ ୁ /6254 61 196 1119ଡFରୁଧର ପ�ଧାନ ପି ଶତୃଘନ ପ�ଧାନ OR/12/089/280247

�ୀ /6255 54 196 1120ନୀଳାବତୀ ପ�ଧାନ !ା ଡFରୁ ପ�ଧାନ OR/12/089/280248

ପ ୁ /7256 66 196 1121ନବିନ ନାୟକ ପି ଗଦା ନାୟକ OR/12/089/280260

ପ ୁ /7257 42 196 1122ଗ�ାଧର ନାୟକ ପି ନବିନ ନାୟକ OR/12/089/280950

ପ ୁ /8258 67 196 1123ଅଭି େବସରା ପି େଦତୖାରି େବସରା OR/12/089/280263

�ୀ /8259 56 196 1124ମଣି େବସରା !ା ଅଭି େବସରା OR/12/089/280264

ପ ୁ /8260 47 196 1125ବିଦ�ାଧର େବସରା ପି ଖଗ େବସରା ZUX0637249

�ୀ /8261 40 196 1126ଶିବ େଗାରୀ େବସରା !ା ବିଦ�ାଧର େବସରା LSL1400134

�ୀ /9262 52 196 1127େକତକୀ ନାୟକ !ା େବୖଦ�ନାଥ ନାୟକ OR/12/089/280266

�ୀ /10263 23 196 1128ପି. ହାରିକା ପି ପି.ବାସେୁଦବ ରାଓ ZUX1022714

�ୀ /10264 33 196 1129ଜୟଶ�ୀ ପ<ା ପି ବିପିନବିହାରୀ ପ<ା ZUX0165480

ପ ୁ /10265 46 196 1130ସେୁରଶ ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ବାୟା ପାଣିଗ�ାହି ZUX0164913

ପ ୁ /11266 70 196 1131ଶ�ୀ ଉମାକା: ରଥ ପି ଂଶ�ୀ ବିନାୟକ ରଥ ZUX0395640

�ୀ /12267 44 196 1132ରାଜଶ�ୀ ଦାସ !ା ଂଜଗଦିସ ଦାସ ZUX0165001

ପ ୁ /13268 52 196 1133ଦୁେଯ�Iଧନ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ OR/12/089/281000

�ୀ /13269 49 196 1134ଡାଳିF ନାୟକ !ା ଦୁେଯ�Iଧନ ନାୟକ OR/12/089/281001

�ୀ /14270 41 196 1135ସୀତା ଜାନି !ା ରାମ ଜାନି ZUX0164921

ପ ୁ /15271 38 196 1136ବିRଜିତ ପ<ା ପି ବିପିନବିହାରୀ ପ<ା ZUX0165472

�ୀ /15272 33 196 1137େଜ�ାc7ାରାଣୀ ପ<ା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପ<ା ZUX0165464

�ୀ /16273 56 196 1138ଚ?ଳା ନାୟକ !ା ନୀଳ ନାୟକ OR/12/089/280273

�ୀ /17274 61 196 1139ସବୁQ; ସନୁା !ା େଲାକନାଥ ସନୁା OR/12/089/280289

�ୀ /19275 76 196 1140ଶଶିେରଖା ପ<ା !ା ସାର�ଧର ପ<ା OR/12/089/276736

ପ ୁ /20276 55 196 1141ଦୁଗI ମିଶ� ପି ପQୁ;ଚ$�  ମିଶ� OR/12/089/280374

�ୀ /20277 38 196 1142େରଣବୁାଳା ରଥ !ା ତାରାପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0861443

ପ ୁ /21278 43 196 1143େବୖଦ ଖରା ପି ମକୁ$ୁ ଖରା LSL2387454

�ୀ /21279 42 196 1144ବିମଳ ଖରା !ା େବୖଦ ଖରା LSL2387447

�ୀ /22280 61 196 1145ବିମଳା ଖରା !ା େହରଜ ଖରା OR/12/089/280291

ପ ୁ /24281 66 196 1146େମାହନ ନାୟକ ପି ଗଦାଧର ନାୟକ OR/12/089/280300

ପ ୁ /24282 51 196 1147ତ�ିନାଥ ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ OR/12/089/280302

�ୀ /24283 46 196 1148ଝୁନୁ ନାୟକ !ା ତ�ିନାଥ ନାୟକ LSL1472554

�ୀ /25284 56 196 1149ମBୁା ବାଘ !ା ବଳରାମ ବାଘ OR/12/089/280313

ପ ୁ /26285 29 196 1150ସେୁର$�  ଶଗଡିଆ ପି ସଦାଶବି ଶଗଡିଆ ZUX0637314

ପ ୁ /26286 27 196 1151ଲବ ଶଗଡିଆ ପି ସଦାଶବି ଶଗଡିଆ ZUX0637306

�ୀ /26287 46 196 1152କା?ନ ଶଗଡିଆ !ା ସଦାଶବି ଶଗଡିଆ OR/12/089/280991

ପ ୁ /26288 46 196 1153ସକୁମନ ଶଗଡିଆ ପି ଭଗବାନ ଶଗଡିଆ LSL1457720

�ୀ /26289 40 196 1154ସଂଯ ୁଶଗଡିଆ !ା ସକୁମନ ଶଗଡିଆ LSL1472547

ପ ୁ /26290 27 196 1155ସନିୁଲ କମୁାର ଶଗରିଆ ପି କା?ନ ଶଗରିଆ ZUX0885426

�ୀ /27291 61 196 1156େହମଲତା ନାୟକ !ା ପଶ ୁ;ରାମ ନାୟକ OR/12/089/280276

�ୀ /28292 57 196 1157ମାଣିକ ପା�ି !ା େଗାବି$ ପା�ି OR/12/089/280311

�ୀ /29293 91 196 1158ଝା' ୁନାୟକ !ା େଦାରାସାମି ନାୟକ OR/12/089/280320

�ୀ /29294 52 196 1159ର'ନି ନାୟକ !ା ପଦ4 ନ ନାୟକ OR/12/089/280992

�ୀ /29295 62 196 1160ସେୁଲାଚନା ପା�ୀ !ା େଗାବି$ ପା�ୀ OR/12/089/280319

ପ ୁ /31296 62 196 1161ତ�ୀନାଥ େବେହରା ପି ଲି�ରାଜ େବେହରା OR/12/089/280346

�ୀ /31297 51 196 1162ସନିୁତା େବେହରା !ା ତ�ୀନାଥ େବେହରା OR/12/089/280347

�ୀ /31298 46 196 1163ବାସ:ି େବେହରା ପି ଲି�ରାଜ େବେହରା OR/12/089/280348
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�ୀ /32299 76 196 1164େଗଲି େବେହରା !ା ସଭାସ$ୁର େବେହରା OR/12/089/280351

ପ ୁ /32300 61 196 1165ରାେମRର େବେହରା ପି ସଭାସ$ୁର େବେହରା OR/12/089/280352

�ୀ /32301 51 196 1166ରଜନୀ େବେହରା !ା ରାେମRର େବେହରା OR/12/089/280353

�ୀ /32302 43 196 1167ସାବିତ�ୀ େବେହରା ପି ସଭାସ$ୁର େବେହରା OR/12/089/280355

�ୀ /33303 63 196 1168ଡମଣିୁ ନାୟକ !ା ସଦାଶିବ ନାୟକ OR/12/089/280284

ପ ୁ /33304 32 196 1169ଜଗଦୀଶ ଚ$�  ରଥ ପି ଲ64ୀକା: ରଥ ZUX0210377

�ୀ /Gridco I305 32 196 1170ପରିମିତା ରଥ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ରଥ ZUX0210369

�ୀ /34306 60 196 1171ପ�ତିମା ମିଶ� !ା ଲ64ିକା: ରଥ ZUX0164970

ପ ୁ /34307 69 196 1172ଲ64ୀକା: ରଥ ପି ବିନାୟକ ରଥ ZUX0164962

ପ ୁ /34308 65 196 1173ରମାକା: ରଥ ପି ବିନାୟକ ରଥ OR/12/089/280536

ପ ୁ /34309 63 196 1174ରାଧାକା: ରଥ ପି ବିନାୟକ ରଥ OR/12/089/280538

�ୀ /34310 57 196 1175ବିେନାଦିନି ରଥ !ା ରମାକା: ରଥ OR/12/089/280537

ପ ୁ /34311 54 196 1176ରଜନୀକା: ରଥ ପି ବିନାୟକ ରଥ OR/12/089/280540

ପ ୁ /34312 52 196 1177ରଶ4 ି କା: ରଥ ପି ବିନାୟକ ରଥ LSL1470343

�ୀ /34313 48 196 1178କବିତା ରଥ !ା ରାଧାକା: ରଥ ZUX0164947

�ୀ /34314 40 196 1179ତୃ\ିଧାରା ରଥ ପି ଲ64ି କା: ରଥ LSL1470350

ପ ୁ /34315 34 196 1180ଶିବାଶିଷ ରଥ ପି ଲ64ୀକା: ରଥ ZUX0164954

�ୀ /34316 33 196 1181େଜ�ାତିଶଭୁ� ା ରଥ ପି ଲ64ିକା: ରଥ ZUX0210344

�ୀ /34317 29 196 1182ଅଭିଶିBା ରଥ ପି ରମାକା: ରଥ ZUX1172964

ପ ୁ /34318 28 196 1183ଅଭିଳାଷ ରଥ ପି ରମାକା: ରଥ ZUX1173004

ପ ୁ /35319 64 196 1184କୃ5ଚ$�  ନାୟକ ପି େର�ା ନାୟକ OR/12/089/250543

�ୀ /35320 49 196 1185ମିନା ନାୟକ !ା କୃ5ଚ$�  ନାୟକ OR/12/089/280544

�ୀ /35321 42 196 1186ସବିତା ନାୟକ !ା ନାରାୟଣ ନାୟକ LSL1457779

ପ ୁ /35322 40 196 1187ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି େର�ା ନାୟକ OR/12/089/280967

ପ ୁ /35323 37 196 1188ସବୁାଷ ଚ$�  ନାୟକ ପି କୃ5ଚ$�  ନାୟକ ZUX0165035

�ୀ /36324 29 196 1189ତିଳତମା ନାୟକ !ା ପ�ଦୀପ ନାୟକ ZUX0653998

�ୀ /36325 61 196 1190େଗୗର ନାୟକ !ା େସାମନାଥ ନାୟକ OR/12/089/280784

ପ ୁ /36326 49 196 1191େଗାକଳୁ ନାୟକ ପି େବୖଦ�ନାଥ ନାୟକ OR/12/089/280781

�ୀ /36327 41 196 1192ଲ64ୀ କମୁାରୀ ନାୟକ ପି େକଦାର ନାୟକ LSL1514702

ପ ୁ /37328 66 196 1193େକଳୖାସଚ$�  ନାୟକ ପି ସକୁରାମ ନାୟକ OR/12/089/280545

�ୀ /37329 61 196 1194ମାୟାେଦବୀ ନାୟକ !ା େକଳୖାସ ଚ$�  ନାୟକ OR/12/089/280546

�ୀ /37330 51 196 1195ଉଷା ନାୟକ !ା ସୀମା?ଳ ନାୟକ OR/12/089/281003

ପ ୁ /37331 88 196 1196ମଧ ୁସଦୁନ ପHନାୟକ ପି ବିFାଧର ପHନାୟକ ZUX0861377

ପ ୁ /37332 46 196 1197ସବୁାଷ ପHନାୟକ ପି େଗୗରା� ପHନାୟକ ZUX0165506

�ୀ /38333 42 196 1198ପାବ; ତୀ ନାୟକ !ା ଭB ନାୟକ LSL1457597

�ୀ /39334 32 196 1199ମିରାବାଇ ପHନାୟକ !ା େଭାଳାନାଥ ପHନାୟକ ZUX0829374

�ୀ /39335 19 196 1200ପ�ିୟJା ପଟନାୟକ ପି େଭାଲାନାଥ ପଟନାୟକ ZUX1354174

�ୀ /40336 50 196 1201ଉମ3ଳା ନାୟକ !ା ନିଳକ- ନାୟକ LSL2387801

�ୀ /41337 39 196 1202ରଶ4ିତା ରଥ !ା ପ�ଦିପ ରଥ ZUX0395509

�ୀ /44338 35 196 1203ରାଧାମଣୀ ପଜୂାରୀ !ା ହେରକୃ5 ପଜୂାରୀ ZUX0164996

ପ ୁ /45339 70 196 1204ସବୁାଷ ଚ$�  େବେହରା ପି ଜଗବdୁ େବେହରା ZUX0395533

�ୀ /45340 64 196 1205ତ�ିେବଣୀ େବେହରା !ା ସବୁାଷ ଚ$�  େବେହରା ZUX0395525

ପ ୁ /46341 56 196 1206ପହଲାଦ ମହାରଣା ପି ନକଳୁ ମହାରଣା ZUX0637272

�ୀ /46342 46 196 1207େରଣ ୁମହାରଣା !ା ପହଲାଦ ମହାରଣା ZUX0637280

ପ ୁ /46343 22 196 1208ଶବିାମ େମାହାରଣା ପି ପ�ହଲ] ାଦ େମାହାରଣା ZUX1223064

ପ ୁ /5/1015344 23 196 1209ବିଜୟ ଜାନି ପି ରାମ ଜାନି ZUX1121474

ପ ୁ /25/1058345 23 196 1210ବି*ଵନାଥ ବାଘ ମା ମBୁା ବାଘ ZUX1130053

ପ ୁ /WARD NO 2346 18 196 1211ଅମର ପଟନାୟକ ପି ଲାଲାେଟ$ୁ େମାହନ ପଟନାୟକ ZUX1397223

ପ ୁ /SARASWATH347 22 196 1212ଆଲାଜି�ି ଜାଗାଦିସ ଆଚାରି ପି ଏ େକସଵା ZUX1397231

ପ ୁ /21348 18 196 1213ଗିରୀଶ େମାହରନା ମା ବିେନାଦିନୀ େମାହରନା ZUX1397249

�ୀ /02349 31 196 1214ସସ4ିତା ସାହୁ !ା ବୁଲୁ ସାହୁ ABE0511048

�ୀ /46350 18 196 1215କିରଣ ଦାଶ ଦାଶ ପି ବିନାୟକ ଦାଶ ZUX1425271

�ୀ /50351 19 196 1216ପାବ; ତୀ ନାୟକ ନାୟକ ପି ଜଗନ7 ାଥ ନାୟକ ZUX1425321

ପ ୁ /48352 19 196 1217ଅକେଲଶ ମିଶ�ା ମିଶ�ା ପି ପ�ହଲ] ାଦ ମିଶ�ା ZUX1425438

�ୀ /79353 20 196 1218ପାୟଲ ନାୟକ Nayak !ା ଚଂଦ� େଶଖର ନାୟକ ZUX1425446

ପ ୁ /86354 21 196 1219Ruman Kumar Sasmal Ruman Kumar Sasmal- ବଂଦିତା ମାଝୀ ZUX1425495

ପ ୁ /62355 22 196 1220ସାଳୀଂତାପ ୂସଭୁମ ଆଚାX◌ଯ୍� ଆପି S Sudarshan Roa ZUX1425511

ପ ୁ /1356 22 196 1221ଗେୁ\*ୱର ମହାପାତ�  ପି ରାେଜ$�  କମୁାର ମହାପାତ�  ZUX1426329

ପ ୁ /0357 22 197 1ପ�ିଟୀଶ କମୁାର ସାମଲ ପି େପ�ାେମାଡ କମୁାର ସାମଲ ZUX1230044

�ୀ /00358 43 197 2ଆଶା ପHନାୟକ !ା ଗେଣଶ ପHନାୟକ ZUX0955237

ପ ୁ /N.A359 56 197 3ସେୁରଶ ଚଂଦ�  ନାୟକ - ହିମାଂଶ ୁେମାହପାତରା ZUX1090653

ପ ୁ /SUNARI ST360 39 197 4େଗାବିନଦ ମହାରାଣା ପି ଊମାଚରଣ ମହାରାଣା ZUX1047430

6 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ !ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /01361 44 197 5ସ:ଶୀ ଆଚାରୀ` ପି େଯ. େକାଟRର ରାଓ ଆଚାରୀ ZUX0868836

ପ ୁ /1362 28 197 6େକ. କାଳି ଶJର ସରାବୁ ପି େକ. ଗେୁ\Rର ସରାବୁ ZUX0461418

ପ ୁ /02363 29 197 7ପି 'ାେନRର ରାଓ ପି ପି େମାହନ ରାଓ ZUX0727016

�ୀ /2364 52 197 8ପୀ ଅFିକା !ା ମହନ ରାଓ OR/12/089/282157

ପ ୁ /2365 27 197 9ପି ଚ$�  େଶଖର ରାଓ ପି ପି େମାହନ ରାଓ ZUX0636902

ପ ୁ /2366 58 197 10ପି ମହନ ରାଓ ପି ରାବଣା ରାଓ OR/12/089/282156

ପ ୁ /2367 64 197 11ଭଅରଁ ଲାଲ େସାନି ପି ବାବୁଲାଲ େସାନି ZUX0727248

�ୀ /2368 59 197 12େଶାଭା େସାନି !ା ଭଅଁର ଲାଲ େସାନି ZUX0727255

ପ ୁ /2369 35 197 13େଗାଲଡି େସାନି ପି ଭଅଁର ଲାଲ େସାନି ZUX0647271

�ୀ /2370 32 197 14ପ�ିତୀ େସାନି !ା େଗାଲଡି େସାନି ZUX0727263

ପ ୁ /2371 32 197 15େଗୗରବ େସାନି ପି ଭଅଁର ଲାଲ େସାନି ZUX0647263

�ୀ /3372 57 197 16ସଜୁାତା ପାତ� !ା ପ�ଣବ ପHନାୟକ OR/12/089/282027

ପ ୁ /3373 61 197 17ବିେନାଦ କମୁାର ପାତ� ପି ନରସିଂହ ପାତ� OR/12/089/282026

ପ ୁ /3374 23 197 18କ� ି5ା ଚ$�  ପାତ� ମା ଟାରଲିନ େକାର ଆନ$ ପାତ� ZUX1187756

�ୀ /3375 50 197 19ଡି ସଯୁ�Iକମୁାରି ସାରାବୁ !ା ଡି.ଭଜ ସାରାବୁ ZUX0292664

�ୀ /4376 53 197 20କା?ନ ଗ:ାୟତ !ା ଲ64ୀକା: ଗ:ାୟତ ZUX0210393

�ୀ /4377 28 197 21ଉwଳିକା ଗ:ାୟତ ମା କା?ନ ଗ:ାୟତ ZUX0461319

�ୀ /5378 61 197 22ଶଶି େରଖା ମିଶ� !ା ନରସିଂହ ମିଶ� OR/12/089/280516

ପ ୁ /5379 52 197 23ଗ\ୁ ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ନରସିଂହ ମିଶ� ZUX0661330

�ୀ /5380 58 197 24ବିଜୟ ମିଶ� !ା ପ�ଭାତ କମୁାର ରଥ ZUX1149269

ପ ୁ /5381 31 197 25ପ�େମାଦ କମୁାର ରଥ ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ରଥ ZUX1147354

ପ ୁ /6382 52 197 26େଦବି ପ�ସାଦ ପ<ା ପି ରାଧାକୃ5 ପ<ା OR/12/089/282052

�ୀ /6383 47 197 27େମାନରମା ପ<ା !ା େଦବୀପ�ସାଦ ପ<ା ZUX0165605

ପ ୁ /6384 42 197 28େଦବି ଦତ ପ<ା ପି ରାଧାକୃ5 ପ<ା OR/12/089/282053

ପ ୁ /07385 22 197 29ରାଜା ବିକାଶ ଦାଶ ପି ବିନଦ କମୁାର ଦାଶ ZUX1244862

�ୀ /07 SUNARI386 33 197 30ନମ;ଦା ମହାରାଣା !ା େଗାବି$ ମହାରାଣା ZUX1047398

ପ ୁ /7387 57 197 31ବିେନାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ବିRନାଥ ଦାସ OR/12/089/282058

�ୀ /7388 50 197 32!Q;ଲତା ଦାଶ !ା ବିେନାଦ ଦାଶ ZUX0636654

ପ ୁ /8389 52 197 33ଚି2ର'ନ ଦାସ ପି ପା<ବ ଚରଣ ଦାସ ZUX0727271

�ୀ /8390 57 197 34କନକଲତା ପ�ଧାନ !ା େବକୖ-ୁ ପ�ଧାନ OR/12/089/282253

�ୀ /9391 34 197 35ଗାୟତ�ୀ ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ZUX0166314

ପ ୁ /Stall no392 28 197 36େକଲୖାଶ ଚଂଦ�  ମହାରାଣା ପି ସକୁେଦବ ମହାରାଣା ZUX1233709

�ୀ /10393 63 197 37ବସ: ରଥ !ା ସତ�ପ�ିୟ ସଆୁର ZUX0166181

�ୀ /10394 35 197 38ତପ!ିନୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ସାହୁ ZUX0726844

ପ ୁ /10395 30 197 39ସିମା'ଳ ସାହୁ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ସାହୁ ZUX0726836

ପ ୁ /11396 65 197 40ସତ�ପ�ିୟ ସଆୁର ପି ଂନବଘନ ସଆୁର ZUX0166272

�ୀ /11397 30 197 41ସୃତିସଧୁା ସଆୁର ପି ସତ�ପ�ିୟ ସଆୁର ZUX0636704

ପ ୁ /11398 26 197 42େସାମନାଥ ସଆୁର ପି ସତ�ପ�ିୟ ସଆୁର ZUX0726968

ପ ୁ /13399 32 197 43ନିର'ନ ମହାJଡୁ ପି ତ�ିନାଥ ମହାJଡୁ ZUX0861310

ପ ୁ /13400 47 197 44ରାମଚ$�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ଦିନବdୁ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/282068

ପ ୁ /13401 46 197 45ତାରିଣି ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଦିନବdୁ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/282067

ପ ୁ /13402 40 197 46େଦବିପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଦିନବdୁ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/282069

ପ ୁ /14403 83 197 47ଦୁଗIପ�ସାଦ ଭHମୀଶ� ପି େଲାକନାଥ ଭHମୀଶ� OR/12/089/282070

�ୀ /14404 71 197 48ଶା:ିଲତା ଭHମୀଶ� !ା ଦୁଗIପ�ସାଦ ଭHମୀଶ� OR/12/089/282071

ପ ୁ /14405 51 197 49ଶଧୁାକର ଭHମିଶ� ପି ଦୁଗIପ�ସାଦ ଭHମିଶ� OR/12/089/282072

ପ ୁ /14406 49 197 50ଶଧୁାଂଶ ୁଭHମିଶ� ପି ଦୁଗIପ�ସାଦ ଭHମିଶ� OR/12/089/282073

�ୀ /14407 40 197 51!Q;ଲତା ଭHମିଶ� !ା ସଧୁାକର ଭHମିଶ� ZUX0487900

�ୀ /15408 43 197 52କୃ5ଚ$�  ମହାପାତ� ପି ଚୁଡାମଣି ମହାପାତ� LSL1472299

ପ ୁ /15409 40 197 53ସେୁର* କମୁାX ମହାପାତ� ପି ଚୁଡାମଣି ମହାପାତ� LSL1473610

�ୀ /15410 39 197 54େଜ�ାସ7ା ମହାରଣା !ା କୃ5ଚ$�  ମହାପାତ� ZUX0860833

ପ ୁ /17411 44 197 55େଗାପାଳ କୃ5ଦାସ ପି ଗ\ୁ ପ�ସାଦ ଦାସ LSL1399518

ପ ୁ /17412 50 197 56ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଗ\ୁ ପ�ସାଦ ଦାସ LSL1449552

ପ ୁ /17413 38 197 57ଜିେତ$�  ୍କମୁାX ଦାସ ପି ଗ\ୁ ପ�ସାx ଦାସ LSL1472265

ପ ୁ /17414 32 197 58ମେହ$�  କମୁାର ଦାସ ପି ଗ\ୁ ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX0661322

�ୀ /17415 40 197 59ସଜୁାତା ଦାଶ !ା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ ZUX0661314

ପ ୁ /18416 58 197 60ଗ\ୁପ�ସାଦ ପାତ� ପି ଚ$� େଶଖର ପାତ� OR/12/089/282089

ପ ୁ /18417 52 197 61ରବି$�  ନାଥ ପାତ� ପି ଚ$� େଶଖର ପାତ� OR/12/089/282092

�ୀ /18418 52 197 62ପଦ4  ମାଳା ପାତ� !ା ଗ\ୁ ପ�ଶାଦ ପାତ� OR/12/089/282090

�ୀ /18419 51 197 63ପଦ4 ାବତୀ ପାତ� !ା ରବୀ$� ନାଥ ପାତ� ZUX0868786

�ୀ /18420 49 197 64ଉଷାରାଣୀ ପାତ� !ା ଉମା ମେହRର ପାତ� LSL1473172

ପ ୁ /18421 28 197 65ଦିବ�ର'ନ ପାତ� ପି ଗ\ୁ ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0726794

ପ ୁ /18422 28 197 66ଧୀେରନ କମୁାର ପାତ� ପି ଗ\ୁ ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0726802

7 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ !ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /18423 30 197 67ସନୁୀତା ପାତ� ପି ଗ\ୁ ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0861013

ପ ୁ /19424 56 197 68େଗାକଳୁାନ$ ନାୟକ ପି ହେରକୃ5 ନାୟକ ZUX0636811

ପ ୁ /19425 51 197 69ପ�ହଲ] ାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଭାyର ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/280043

�ୀ /19426 48 197 70ରିନା ପାଣିଗ�ାହି !ା ପ�ହଲ] ାଦ ପାଣିଗ�ାହି LSL1449511

ପ ୁ /19427 72 197 71ବାଲ4 ିକି ସାହୁ ପି କୃ5 ଚ$�  ସାହୁ OR/12/089/282099

ପ ୁ /19428 42 197 72ତ�ିପତି ସାହୁ ପି ବାଲ4 ିକି ସାହୁ LSL1471507

�ୀ /19429 31 197 73ମମତା ସାହୁ !ା ତ�ିପତି ସାହୁ ZUX0885665

ପ ୁ /20430 45 197 74ପଦ4 ଚରଣ ଆଚାଯ�; ପି ମଧସୁଦୁନ ଆଚାଯ�; OR/12/089/282108

�ୀ /20431 42 197 75ମାଧବି ଆଚାଯ�; !ା ପଦ4 ଚରଣ ଆଚାଯ�; ZUX0292672

�ୀ /20432 23 197 76ଇତିଶ�ୀ ଭH ପି ନିର'ନ ଭH ZUX1123561

�ୀ /20433 40 197 77ଗିତା'ଳୀ ପzଡ଼ା !ା େଦବୀଦ2 ପzଡ଼ା ZUX0165654

ପ ୁ /20434 24 197 78ସତ� ନାରାୟଣ ପ<ା ପି େଦବୀ ପ�ସାଦ ପ<ା ZUX1339506

ପ ୁ /20435 19 197 79ଶ�ୀଧର ପ<ା ପି େଦବୀ ପ�ସାଦ ପ<ା ZUX1339258

�ୀ /21436 37 197 80ଗୀତା'ଳୀ େବେହରା !ା ଜିେତ$�  େବେହରା ZUX0165662

ପ ୁ /21437 73 197 81ବିRନାଥ ମିଶ� ପି ଆର.ଏନ ମିଶ� OR/12/089/282109

ପ ୁ /21438 50 197 82ପ�ମଦଚ$�  ମିଶ� ପି ବିRନାଥ ମିଶ� OR/12/089/282111

�ୀ /21439 45 197 83ଉଷାରାଣି ମିଶ� !ା ପ�ମଦଚ$�  ମିଶ� LSL2709111

ପ ୁ /21440 26 197 84ରାେଜଶ ମିଶ� ପି ପ�େମାଦ ଚ$�  ମିଶ� ZUX0726943

�ୀ /22441 86 197 85ସଭୁଦ� ା ନାୟକ !ା କୃପା ନାୟକ OR/12/089/282112

ପ ୁ /22442 55 197 86ଦିବାକର ନାୟକ ପି କୃପା ନାୟକ OR/12/089/282113

�ୀ /22443 53 197 87େରଣକୁା ନାୟକ !ା ଦିବାକର ନାୟକ LSL1424027

ପ ୁ /22444 44 197 88ଭାyର ନାୟକ ପି କୃପା ନାୟକ OR/12/089/282114

�ୀ /23445 20 197 89ମନିଷା ଦେଳଇ ପି ପବିତ�  ଦେଳଇ ZUX1244805

�ୀ /23446 73 197 90କ� ୀ5ାେବଣି ପଟନାୟକ !ା ବଲବ ପଟନାୟକ OR/12/089/282119

ପ ୁ /23447 53 197 91ଭିମଚରଣ ପଟନାୟକ ପି ବଲବ ପଟନାୟକ OR/12/089/282120

ପ ୁ /23448 48 197 92ସର!ତୀ ପHନାୟକ ପି ବଲ] ଭ ପHନାୟକ LSL1423391

�ୀ /23449 44 197 93ଶା:ିଲତା ପHନାୟକ ପି ବଲ] ଭ ନାରାୟଣ ପHନାୟକ LSL1423409

ପ ୁ /23450 40 197 94ଲ64ି ପHନାୟକ ପି ବଲ] | ନାରା}ଣ ପHନାୟକ LSL1472018

�ୀ /23451 39 197 95ମାଣିକ ପHନାୟକ ପି ବଲ] ଭ ପHନାୟକ ZUX0165670

ପ ୁ /24452 22 197 96ଲଲିତ କମୁାର ପି ପ�ସନ7  କମୁାର ମାଟି ZUX1227107

ପ ୁ /24453 58 197 97ପ�ସନ କମୁାର ମାଟି ପି ଫକିର ଚରଣ ମାଟି OR/12/089/282126

�ୀ /24454 46 197 98ଉଷାରାଣୀ ମାଟି !ା ପ�ସନ7  ୍କମୁାX ମାଟି LSL1471655

ପ ୁ /25455 47 197 99ଦୁଗI ପ�ସାଦ ନ$ ପି ବାଲାଜୀ ନ$ LSL1404664

�ୀ /25456 45 197 100େଦବଯାନୀ ନ$ !ା ଦୁଗI ପ�ସାଦ ନ$ LSL1449487

ପ ୁ /25457 23 197 101ଆଶେୁତାଷ ନ$ ପି ଦୁଗI ପ�ସାଦ ନ$ ZUX0956508

ପ ୁ /25458 21 197 102ଶ:ଷ କମୁାର ସାହୁ - ପୀୟ~କା ସାହୁ ZUX1068675

ପ ୁ /26459 64 197 103କିେଶାର ଚ$�  ନଂଦ ପି ନାରାୟଣ ନଂଦ OR/12/089/282250

�ୀ /26460 59 197 104ବିନଦିନି ପାଟେଯାଶି !ା କିେଶାର ଚ$�  ନ$ OR/12/089/282251

�ୀ /26461 23 197 105ନୀମ;ଲା ସାହୁ - ପିୟ~କା ସାହୁ ZUX1068683

�ୀ /27462 58 197 106ଉମାେଦବୀ ଦାସ !ା କୃ5ଚ$�  ନ$ OR/12/089/282246

ପ ୁ /27463 63 197 107କୃ5ଚ$�  ନ$ ପି ଜଗନାଥ ନ$ LSL1399492

ପ ୁ /27464 30 197 108ବିRନାଥ ନ$ ପି କୃ5ଚ$�  ନ$ ZUX0348276

�ୀ /27465 47 197 109ନମିତା ପାତ� ପି ଅକୃର ପାତ� ZUX0636738

ପ ୁ /28466 62 197 110ଆX ରାମ ବାବୁ ପି ଆX େକା<ାଲ ରାଓ ZUX1317429

�ୀ /28467 24 197 111ଶତୁ; ୀ ଭଟମିଶ� - ରେମU ଭଟମିଶ� ZUX1083849

�ୀ /28468 52 197 112ଶା:ିଲତା ଖାଡ�ା !ା ଦିେନଶ କମୁାର ନ$ LSL1399427

�ୀ /28469 82 197 113ଶକ:ୁଳା ନ$ !ା ବିଶ�ର ନ$ OR/12/089/282231

ପ ୁ /28470 58 197 114ଶେୁରଶ କମୁାର ନ$ ପି ବି*ଵFର ନ$ OR/12/089/282235

ପ ୁ /28471 55 197 115ଦିେନଶ କମୁାର ନ$ ପି ବିRFର ନ$ OR/12/089/282232

ପ ୁ /28472 32 197 116ସେ:ାଷ କମୁାର ନ$ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ନ$ ZUX0165688

ପ ୁ /28473 22 197 117ଦୀପକ କମୁାର ନ$ ପି ଦିେନଶ କମୁାର ନ$ ZUX1226950

�ୀ /28474 52 197 118ଗୀତା'ଳି ରଥ !ା ଶେୁରଶ କମୁାର ନ$ OR/12/089/282236

�ୀ /29475 32 197 119ସ�ୀତା ଭଟମିଶ� ପି ନବୀନ କମୁାର ଭଟମିଶ� ZUX1224906

�ୀ /29476 40 197 120ସି�ା ରାଣୀ ନାୟକ !ା ସ'ୟ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX1317536

�ୀ /29477 78 197 121ବିେନାଦିନୀ ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ନୃସିଂହାନ$ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/282238

ପ ୁ /29478 59 197 122ତ�ୀେବଣୀ େମାହନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନୃସିଂହାନ$ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/282239

ପ ୁ /29479 58 197 123ଅFିକା ର'ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନୃସିଂହାନ$ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/282240

ପ ୁ /29480 55 197 124ଧମ; ନୀର'ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନୃସିଂହାନ$ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/282241

�ୀ /29481 52 197 125ଆଶାଲତା ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ତ�ିେବଣୀ େମାହନ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/283168

ପ ୁ /29482 50 197 126ପJଜ ରଂଜନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନୃସିଂହାନ$ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/282242

�ୀ /29483 49 197 127ସସୁ4 ିତା ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ଅFିକା ର'ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0292680

�ୀ /29484 46 197 128ନିେବଦିତା ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ଧମ; ନିର'ନ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1449545

8 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ !ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /29485 45 197 129ସ'ୟ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନୃସିଂହାନ$ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/282243

�ୀ /29486 44 197 130ସଜୁାତା କମୁାରୀ ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ପJଜ ରଂଜନ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1530187

�ୀ /29487 28 197 131ପ�ିୟJା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ତ�ିେବଣୀ େମାହନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0461426

ପ ୁ /29488 21 197 132ଆଦି"ଯ ପାଣିଗ�ାହି ପି ତ� ୀେବଣୀ େମାହନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1354893

�ୀ /29489 20 197 133ଅପ3ତା ପାଣିଗ�ାହି ପି ଧମ; ନିର'ନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1244789

�ୀ /30490 48 197 134େଜ�ାତିମୟୀ ଦାସ !ା ବିଜୟ କମୁାର ନ$ LSL1399971

�ୀ /30491 75 197 135ସେରାଜିନୀ ନ$ !ା ଚ$� େଶଖର ନ$ OR/12/089/282225

ପ ୁ /30492 57 197 136େଦବିଦତ ନ$ ପି ଚଂଦ� େଶଖର ନ$ OR/12/089/282226

ପ ୁ /30493 53 197 137ବିଜୟକମୁାର ନ$ ପି ଚ$� େଶଖର ନ$ OR/12/089/282229

ପ ୁ /30494 27 197 138ଆଦଶ; ନ$ ପି େଦବିଦ2 ନ$ ZUX0636993

�ୀ /30495 52 197 139ପଦ4 ିନୀ କମୁାରୀ ରଥ !ା େଦବୀଦତ ନ$ LSL1399989

�ୀ /30496 21 197 140ଅବିଲୀ^ା ରାଉତରାୟ ପି ହିମାଂଶ ୁରାଉତରାୟ ZUX1226901

�ୀ /31497 22 197 141ସ4ୀତା ରାଣୀ ପ<ା ପି ସେୁରଶ ଚ$�  ପ<ା ZUX1155456

�ୀ /31498 49 197 142ଉମାେଦବୀ ଷଡ�ି !ା ରବି$�  ନାଥ ଷଡ�ି LSL1449453

�ୀ /31499 72 197 143ସତ�ଭାମା ଷଡଂଗୀ !ା ମଧସୁଦୁନ ଷଡଂଗୀ OR/12/089/282211

ପ ୁ /31500 57 197 144ନେର$�  ପସାଦ ଶଡଂଗୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ଶଡଂଗୀ OR/12/089/282214

ପ ୁ /32501 67 197 145ପି. ତୁଳସି ରାଓ . ପି ପି ବିେରଶ ଲି�ମ OR/12/089/282203

�ୀ /32502 51 197 146ପି ଶଶିୁଳା . ପି ବିେରଶ ଲି�ମ . ZUX0165704

ପ ୁ /32503 29 197 147ରାେଜଶ ଆଚାରୀ ପି ପି. ତୁଳସି ରାଓ ZUX0461053

ପ ୁ /32504 27 197 148ବିକାଶ ଆଚାରୀ ପି ପି ତୁଳସି ରାଓ ZUX0636845

�ୀ /32505 39 197 149ପି.କ� ି5ା କମୁାରୀ !ା ପି. ପ�ଭାକର ZUX0885749

ପ ୁ /32506 47 197 150ପି ପ�ଭାକର ପି ପି ଭିେରଶ ଲି�Z ZUX0727008

ପ ୁ /32507 57 197 151ପି ଈRର ରାଓ ପି ବିେରଶ ଲିଂଗମ OR/12/089/282205

ପ ୁ /32508 54 197 152ପି. ଶ�ୀନୁୱାସ ୁରାଓ ପି ପି. ବିେରଶଲି�Z ZUX0165696

�ୀ /32509 56 197 153ପି ସତ�ବତି !ା ତୁଳସି ରାଓ OR/12/089/282204

ପ ୁ /33510 74 197 154ପି ଭାରତ ପି ପି ଇRର ରାଓ ZUX1188929

ପ ୁ /33511 56 197 155ର'ତ କମୁାର ବ� ହ4 ା ପି ଆଗାଧ ୁବ� ହ4 ା LSL1449206

�ୀ /33512 50 197 156ଗୀତା'ଳି ବ� ହ4 ା !ା ର'ୀତ କମୁାର ବ� ହ4 ା ZUX0868760

ପ ୁ /33513 67 197 157ଯଗୁଳ କିେଶାର ରଥ ପି ନରସିଂହ ନାଥ ରଥ OR/12/089/282193

�ୀ /33514 59 197 158ସକୁା: ରଥ !ା ଯଗୁଳ କିେଶାର ରଥ OR/12/089/282194

ପ ୁ /33515 54 197 159ପ�ମଦ କମୁାର ରଥ ପି ନରସିଂହ ନାଥ ରଥ OR/12/089/282199

�ୀ /33516 47 197 160ନମିତା ରଥ !ା ପ�େମାଦ କମୁାର ରଥ LSL1449214

ପ ୁ /33517 42 197 161ପ�ଶା: କମୁାର ରଥ ପି ନରସିଂହ ନାଥ ରଥ OR/12/089/282200

�ୀ /33518 37 197 162ମଧସୁ4 ିତା ରଥ ପି ଯଗୁଳ ରଥ OR/12/089/282197

�ୀ /34519 80 197 163େକ ଆଦିଲ64ୀ !ା େକ ପ�ସାଦ ସରାବୁ OR/12/089/282186

�ୀ /34520 32 197 164େକ ସନୁୀତା କମୁାରୀ ପି େକ ଗେୁ\Rର ରାଓ ସରାବୁ ZUX0165720

�ୀ /34521 53 197 165େକ.ମାଧବି ଲତା !ା େକ.ଗେୁ\Rର ରାଓ ସରାବୁ ZUX0366872

ପ ୁ /34522 62 197 166େକ ଗେୁ\Rର ରାଓ ସରାବୁ ପି େକ ପ�ସାଦ ସରାବୁ OR/12/089/282187

�ୀ /35523 77 197 167ମେନାରମା ରଥ !ା ରାମଚ$�  ରଥ OR/12/089/282177

ପ ୁ /35524 55 197 168ରଜତ କମୁାର ରଥ ପି ରାମଚ$�  ରଥ OR/12/089/282178

ପ ୁ /35525 53 197 169ଅେଶାକ କମୁାର ରଥ ପି ରାମଚ$�  ରଥ ZUX1422138

ପ ୁ /35526 49 197 170ସରଜ କମୁାର ରଥ ପି ରାମଚ$�  ରଥ OR/12/089/282181

�ୀ /35527 39 197 171ମିନା6 ିରଥ !ା ସେରାଜ କମୁାର ରଥ ZUX0165753

ପ ୁ /36528 77 197 172ଡି. ଜଗନ7 ାଥ ସରାଫ . ପି ଡି ଗ\ୁଲି�ମ ସରାଫ . OR/12/089/282171

�ୀ /36529 33 197 173ଡି ଗୀତା !ା ଡି େଗାପାଳ ସରବ ZUX0868802

ପ ୁ /36530 47 197 174ଡି. ଭଦ�  ସରାବୁ ପି ଡି.ଜଗନାଥ ସରାବୁ OR/12/089/282174

�ୀ /36531 46 197 175ଡି ସର!ତି ସରାବୁ ପି ଜଗନାଥ ସରାବୁ OR/12/089/283099

ପ ୁ /36532 45 197 176ଡି.ଗପାଳ ସରାବୁ ପି ଡି.ଜଗନାଥ ସରାବୁ OR/12/089/282175

ପ ୁ /36533 44 197 177ଡି. େଗାବି$ ସରାପ ପି ଡି ଜଗନ7 ାଥ ସରାବୁ OR/12/089/283174

�ୀ /36534 45 197 178ଡି ସଶୁଲିା !ା ଡି େଗାବି$ ସରଫ ZUX0868794

ପ ୁ /37535 41 197 179ଅେଶାକକମୁାର େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା LSL2644656

�ୀ /38536 60 197 180ଡି ପାବ; ତିଆମା . !ା ଡି ନିଳା?ଳ . OR/12/089/283092

ପ ୁ /38537 63 197 181ଡି ନିଳା?ଳ ଆଚାରି ପି ନାରାୟଣ ଆଚାରି OR/12/089/283094

ପ ୁ /38538 37 197 182ଡି. ଗେୁ\Rର ଆଚାରୀ ପି ଡି. ନୀଳା?ଳ ଆଚାରୀ LSL1398791

ପ ୁ /38539 33 197 183ଡିଶ�ିନିବାସ ଆଚାରି ପି ଡି ନିଳା?ଳ ଆଚାରି LSL2644714

ପ ୁ /38540 57 197 184େକ ଉମା ଶJର ଆଚାରୀ - େକ ସାଇ ସ$ୁରମ ଆଚାରୀ ZUX1189349

ପ ୁ /38541 25 197 185େକ. ସାଇ ସ$ୁରମ ଆଚାରୀ ପି େକ. ଉମାଶJର ଆଚାରୀ ZUX0956532

ପ ୁ /39542 63 197 186ସନ�ାସି ସାହୁ ପି ପା<ବ ସାହୁ OR/12/089/280956

�ୀ /39543 53 197 187ଲ64ୀ ସାହୁ !ା ସନ�ାସି ସାହୁ OR/12/089/280957

ପ ୁ /39544 40 197 188ସିମା?ଳ ସାହୁ ପି ସନ�ାସୀ ସାହୁ LSL1398809

�ୀ /40545 55 197 189ସା:ିଲତା ସାହୁ !ା ବ�ାଳି ସାହୁ LSL1471630

ପ ୁ /40546 32 197 190ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ବ�ାଳୀ ସାହୁ ZUX0292714
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�ୀ /40547 31 197 191େବଶୖାଳୀ ସାହୁ ପି ବ�ାଳୀ ସାହୁ ZUX0292722

ପ ୁ /40548 28 197 192ସବୁ� ତ େଶଖର ସାହୁ ମା ଶା:ିଲତା ସାହୁ ZUX0636910

�ୀ /41549 37 197 193ଡ଼ି !Q;ଲତା ପି ଡ଼ ିଶିବ ପ�ସାଦ ଆଚାରୀ ZUX0165787

�ୀ /41550 79 197 194େଜ ପାବ; ତି ଆ�ା . !ା େଜ .ପQୁ;ଚ$�  ୍ସରା� . OR/12/089/282146

�ୀ /41551 62 197 195ଡି.ଅନୁସରିୁୟା . !ା ସିବ ପ�ସାଦ ଆଚାରି . OR/12/089/282148

ପ ୁ /41552 65 197 196ଡି.ସିବ ପ�ସାଦ ଆଚାରି ପି ଡି. ଶ�ୀରାମଲୁୁ ଆଚାରି OR/12/089/282147

ପ ୁ /41553 45 197 197ଡି ଉମା ଶJX ଆଚାରି ପି ଶିବପ�ସାଦ ଆଚାରି LSL1471465

ପ ୁ /41554 53 197 198େକଲୖାଶ ପୃ�ୀ ପି ଦୁଖୀରମ ପୃ�ୀ ZUX1123553

�ୀ /41555 51 197 199ଅ'ଲି ପୃ�ୀ !ା େକଲୖାଶ ପୃ�ୀ ZUX1123595

ପ ୁ /41556 30 197 200ସଂଗ�ାମ ପୃ�ୀ ପି େକଲୖାଶ ପୃ�ୀ ZUX1123462

�ୀ /41557 28 197 201ପଜୂା ରାଣୀ ପୃ�ୀ ପି େକଲୖାଶ ପୃ�ୀ ZUX1123488

�ୀ /42558 77 197 202ଏସ ସାବିତ�ୀ ଆଚାରି !ା ଭାyର OR/12/089/282144

ପ ୁ /42559 47 197 203ଏସ ରବି$�  ନାଥ ଆଚାରୀ ପି ଏସ ଭାyର ପ�ସାଦ ଆଚାରୀ LSL1398122

�ୀ /43560 72 197 204ପJଜିନୀ ସାହୁ !ା ରାମଚ$�  ସାହୁ OR/12/089/282131

ପ ୁ /43561 58 197 205ସବ�ସାଚୀ ସାହୁ ପି ରାମଚଂଦ�  ସାହୁ LSL1399179

ପ ୁ /43562 52 197 206େଦବଦତ ସାହୁ ପି ରାମଚଂଦ�  ସାହୁ OR/12/089/282132

�ୀ /43563 49 197 207ସଭୁଶ�ୀ ସାହୁ !ା ସବ�ଶାଚି ସାହୁ LSL1471937

�ୀ /43564 48 197 208ଚିନମୟୀ ସାହୁ ପି ରାମଚଂଦ�  ସାହୁ OR/12/089/282137

ପ ୁ /43565 47 197 209ବ� ହ4 ଦ2 ସାହୁ ପି ରାମଚଂଦ�  ସାହୁ OR/12/089/282134

�ୀ /43566 39 197 210ସଶୁ�ୀ ସାହୁ !ା ବ� ହ4 ଦ2 ସାହୁ ZUX0165795

ପ ୁ /44567 50 197 211ପ�େମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ବ�ାଲଳୀ ଚରଣ ଦାସ LSL1428176

�ୀ /47568 63 197 212ଏସ ସକୁା:ି କମୁାରୀ ଆଚାରି ପି ଏU ଭାyର ପ�ସାଦ ଆଚାରୀ ZUX0773895

ପ ୁ /47569 55 197 213ତ�ିନାଥ ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ LSL1515220

ପ ୁ /48570 34 197 214େବୖଦ�ନାଥ ନ$ ପି କୃ5 ନ$ LSL2649671

�ୀ /49571 34 197 215େକ ହରି ପ�ିୟା ପି େକ ଗେୁ\Rର ରାଓ ସରାବୁ LSL2648251

ପ ୁ /50572 34 197 216ଶିବାଶିଷ ମିଶ� ପି ପ�ଫଲୁ ଚ$�  ମିଶ� ZUX1244821

ପ ୁ /419/1311573 74 197 217ରେମଶ ଚ$�  ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ LSL2656346

�ୀ /419/1311574 66 197 218ଆଶାଲତା ରଥ !ା ରେମଶ ଚ$�  ରଥ LSL2656338

�ୀ /50575 45 197 219ସସୁ4 ିତା ରଥ !ା ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ LSL2656320

�ୀ /51576 45 197 220ଭବାନୀ ସାହୁ !ା ତ�ିନାଥ ସାହୁ LSL1515212

ପ ୁ /52577 64 197 221ନିଳକ- ଗ:ାୟତ ପି ରଜନିକା: ଗ:ାୟତ ZUX0292730

�ୀ /52578 57 197 222ସବିତା ଗ:ାୟତ !ା ନିଳକ- ଗ:ାୟତ ZUX0292748

ପ ୁ /52579 39 197 223ନୟନକିେଶାର ଗ:ାୟତ ପି ନିଳକ- ଗ:ାୟତ ZUX0165811

ପ ୁ /52580 39 197 224ଅନୁପ କମୁାର ଗ:ାୟତ ପି ନିଳକ- ଗ:ାୟତ ZUX0727180

ପ ୁ /53581 59 197 225ସେୁର$�  କମୁାର େଜନା ପି ଅପ23 େଜନା ZUX0636878

�ୀ /53582 54 197 226ବିଣାପାଣି େଜନା !ା ସେୁର$�  କମୁାର େଜନା ZUX0636860

ପ ୁ /53583 47 197 227କାଳିଆ େଜନା ପି େଗୗରା� େଜନା ZUX0205724

�ୀ /53584 43 197 228ସଂଯBୁା େଜନା !ା କାଳିଆ େଜନା ZUX0205716

�ୀ /53585 31 197 229ମ$ାକିନି େଜନା ପି ସେୁର$�  କମୁାର େଜନା ZUX0636886

�ୀ /53586 28 197 230ତପ!ୀନୀ େଜନା ପି ସେୁର$�  େଜନା ZUX0461368

ପ ୁ /53587 27 197 231ଶ�ୀକା: କମୁାର େଜନା ପି ସରୁ$�  କମୁାର େଜନା ZUX0636894

ପ ୁ /53588 54 197 232ସେ:ାଷ କମୁାର ସାମଲ ପି ଧରଣୀ ଧର ସାମଲ ZUX0861104

�ୀ /54589 52 197 233ଭାଗ�ବତୀ ପ<ା !ା ତାରଣୀ ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0461376

ପ ୁ /55590 69 197 234ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଚତୖନ� ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0461103

�ୀ /55591 34 197 235କଲ�ାଣୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0461129

�ୀ /55592 29 197 236ଶଚିୁସ4 ିତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0461145

�ୀ /55593 69 197 237ଭାରତୀ !ାଇଁ !ା ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0461111

�ୀ /56594 51 197 238ମBୁା ମାଝି ପି ଦFରୁୁ ମାଝି ZUX1225960

�ୀ /56595 27 197 239ସଶୁ�ୀସ4 ିତା ନ$ ପି କିେଶାର ଚ$�  ନ$ ZUX0636928

�ୀ /57596 31 197 240ସଷୁମା ଗ:ାୟତ !ା ନୟନ କିେଶାର ଗ:ାୟତ ZUX0636670

�ୀ /57597 31 197 241ସିବାନି ଗ:ାୟତ ପି ନୀଳକ- ଗ:ାୟତ ZUX0636688

ପ ୁ /80598 31 197 242ମନୁା େବଗ ପି ଲାଲ େବଗ ZUX1179530

�ୀ /99599 25 197 243ପ�ୁା'ଳୀ !ାଈଁ ପି େମାହନ !ାଈଁ ZUX0860841

�ୀ /118600 35 197 244ବାସଂତୀ ହରିଜନ !ା ସଦାସିବ ହରିଜନ ZUX1195718

ପ ୁ /143601 30 197 245ବିକ�ମ ବି*ଵାସରାୟ ପି କୃ5  ଚ$�  ବି*ଵାସରାୟ ZUX1171941

�ୀ /406, city602 60 197 246ବାସଂତୀ ମିଶ� !ା େସାମନାଥ ମିଶ� ZUX1231000

ପ ୁ /406.City603 67 197 247େସାମନାଥ ମିଶ� ପି ସୟୁ; ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX1231018

�ୀ /509604 49 197 248ସି ଏଚ ଅନିତା  !ା ସି ଏ� ବିଜୟ େଭJଟRର ରାଓ LSL1359660

ପ ୁ /509605 58 197 249ସି ଏ� ବିଜୟ େଭେJଟ ରାଓ ପି ସି ଏ� କନ7 ାଜୀ ରାଓ LSL1359678

ପ ୁ /999606 21 197 250ଜାହିଦ େବଗ ପି େକଶର େବଗ ZUX1221704

ପ ୁ /999607 26 197 251ରାେଜଶ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ରବି$�  ନାଥ ଡାକଆୁ ZUX0943472

�ୀ /999608 56 197 252ପ�ଭାସିନି ହରିଚ$ନ !ା ସତ�ପ�ିୟ ହରିଚ$ନ LSL2096634
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ପ ୁ /999609 34 197 253ଶିବୂନ ପ<ା ପି କୃ5 ଚରଣ ପ<ା ZUX0868752

�ୀ /999610 26 197 254ସ7ି�ା ରାଣି ପ<ା ପି ସେୁରଶ ଚ$�  ପ<ା ZUX1155357

ପ ୁ /00611 32 197 255ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା ZUX0726745

ପ ୁ /00612 27 197 256ଦିଲ] ୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ବଂଶୀଧର େବେହରା ZUX0726737

ପ ୁ /00613 68 197 257ତାରିଣି ଚରଣ ପ<ା ପି ତିନାଥ ପ<ା ZUX0727420

�ୀ /RAMAMANI614 41 197 258ସନୁୀତା ଭଟମିଶର - ଅଭିମନୁ� ଭଟମିଶର ZUX1096908

ପ ୁ /1615 48 197 259କାଳିଆ ନାୟକ ପି ପQୁ; ଚ$�  ନାୟକ LSL1424191

�ୀ /1616 62 197 260ମନରମା ଦାସ !ା ବାଳକୃ5 ଦାସ OR/12/089/282513

ପ ୁ /1617 44 197 261ଚିତ ର'ନ ଦାଶ ପି ବାଳକୃ5 ଦାଶ LSL1424167

�ୀ /2618 54 197 262ବସ: ମହାରଣା !ା ନିର'ନ ମହାରଣା LSL1472000

ପ ୁ /2619 28 197 263େଗୗତମ ମହାରଣା ପି ନିର'ନ ମହାରଣା ZUX0636852

ପ ୁ /2620 32 197 264ରାମ ଶJର ଷଡ଼�ୀ ମା ପାବ; ତୀ ଷଡ଼�ୀ ZUX0166116

�ୀ /03621 51 197 2656ୀର ପାଇକ !ା ଲଛମା ଖରା ZUX0861138

�ୀ /3622 69 197 266ବିଜୟଲ64ୀ ଦାସ !ା ମଧସୁଦୁନ ଦାସ OR/12/089/282286

�ୀ /3623 45 197 267ପଦ4 ିନି କମୁାରୀ ଦାଶ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାଶ LSL1449461

�ୀ /3624 31 197 268ଶଭୁ� ତା ଦାଶ ପି ବ� ଜ ସ$ୁର ଦାଶ ZUX0636431

�ୀ /4625 60 197 269ପଷୁଲତା େଦବୀ !ା ବ� ଜସ$ୁର ଦାଶ OR/12/089/282290

�ୀ /5626 76 197 270ବି5ୁପ�ିୟା ପ<ା !ା ସତ�ନାରାୟଣ ପ<ା OR/12/089/282275

ପ ୁ /5627 46 197 271େଗାପାଳ କୃ5 ପ<ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ<ା OR/12/089/283073

�ୀ /5628 40 197 272େଜ�ାତି ପ<ା !ା େଗାପାଳ କୃ5 ପ<ା ZUX0461020

ପ ୁ /5629 31 197 273ପ�କାଶ କମୁାର ପାତ� ପି େଘନୁ ପାତ� ZUX0292763

ପ ୁ /5630 29 197 274ମେନାହର ତ�ିପାଠୀ ପି ରାମଦାସ ତ�ିପାଠୀ ZUX0461087

�ୀ /6631 28 197 275!ାଗତିକା ◌ ୍ପHନାୟକ ପି ଦିଲ] ିପ ପHନାୟକ ZUX0726828

ପ ୁ /6632 30 197 276େଦବବ� ତ ତ�ିପାଠୀ ପି େଗାବି$ ଚ$�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0461194

ପ ୁ /6633 88 197 277ରମନାଥ ତ�ିପାଠୀ ପି ନୀଳକ- ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/282689

�ୀ /07634 34 197 278ମୀରା ମହାପାତ� !ା ନିର'ନ ମହାପାତ� ZUX0888479

ପ ୁ /07635 24 197 279ସିକନୁ କମୁାର ନାୟକ ମା ସବିତା ନାୟକ ZUX0956375

ପ ୁ /7636 67 197 280ଶଯୁ; ନାରାୟଣ ମହାପାତ� ପି ଗଦାଧର ମହାପାତ� OR/12/089/282336

ପ ୁ /7637 66 197 281େହମ: କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଗଦାଧର ମହାପାତ� OR/12/089/282338

ପ ୁ /7638 55 197 282ବିRFର ମହାପାତ� ପି ଗଦାଧର ମହାପାତ� OR/12/089/282340

�ୀ /7639 52 197 283େସୗଦାମିନୀ ମହାପାତ� !ା ସଯୁ�;ନାରାୟଣ ମହାପାତ� OR/12/089/282337

�ୀ /7640 51 197 284ଲଛମୀ ମହାପାତ� !ା ବିRFର ମହାପାତ� OR/12/089/283102

ପ ୁ /7641 43 197 285ନୀର'ନ ମହାପାତ� ପି ସଯୁ�;ନାରାୟଣ ମହାପାତ� OR/12/089/282341

ପ ୁ /7642 39 197 286ଅଭୟ ମହାପାତ� ପି େହମ: ମହାପାତ� LSL1398601

�ୀ /7643 27 197 287ପଜୁା ମହାପାତ� ପି ବିRFର ମହାପାତ� ZUX0654095

�ୀ /7644 27 197 288ପଲ] ଭି ମହାପାତ� ପି ବିRFର ମହାପାତ� ZUX0654053

�ୀ /7645 51 197 289ସବିତା ନାୟକ !ା ଶ�ାମଘନ ନାୟକ ZUX0636514

ପ ୁ /7646 27 197 290ସଚିନ କମୁାର ନାୟକ ମା ସବିତା ନାୟକ ZUX0654046

ପ ୁ /7647 46 197 291ପ�ଦିପ ରଥ ପି କିେଶାରଚ$�  ରଥ ZUX0661298

�ୀ /8648 48 197 292ନମିତା ଆଚାଯ�; !ା ଆେଲା� କମୁାX ନ$ LSL1472281

�ୀ /8649 57 197 293ସାରଦାମଣି ନ$ ପି ହଳଧର ନ$ OR/12/089/282346

ପ ୁ /8650 49 197 294ଆେଲାକ କମୁାର ନ$ ପି ନାରାୟଣ ନ$ OR/12/089/282344

ପ ୁ /8651 47 197 295ରଘନୁାଥ ନ$ ପି ନାରାୟଣ ନ$ LSL1399195

ପ ୁ /8652 42 197 296ବାଳକୃ5 ନ$ ପି ନାରାୟଣ ନ$ LSL1399260

ପ ୁ /8653 40 197 297ବିନାୟକ ନ$ ପି ନାରାୟଣ ନ$ OR/12/089/283145

�ୀ /8654 22 197 298ଅଭିପସା ନ$ ପି ଆେଲାକ କମୁାର ନ$ ZUX1183854

ପ ୁ /8655 41 197 299ସଯୂ�;ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଶ�ାମସ$ୁର ନାୟକ ZUX0661280

ପ ୁ /9656 80 197 300ନରସିଂହ ନ$ ପି ଲିଂଗରାଯ ନ$ OR/12/089/282350

�ୀ /9657 75 197 301ସର!ତି ନ$ !ା ନରସିଂହ ନ$ OR/12/089/282351

ପ ୁ /9658 60 197 302ଶବିପ�ସାଦ ନ$ ପି ନରଶଂିହ ନ$ ZUX0661272

�ୀ /9659 55 197 303ସଂଘମିତ�ା ନ$ !ା ଶବିପ�ସାଦ ନ$ OR/12/089/282353

�ୀ /9660 26 197 304ବିଜୟଲ64ୀ ନ$ ପି ଶିବପ�ସାଦ ନ$ ZUX0860882

�ୀ /9661 63 197 305ସଶୁୀଳା ରଥ !ା ବିଜୟ କମୁାର ରଥ ZUX0166280

�ୀ /9662 37 197 306ଚୁମକିୁ ରଥ !ା ସେ:ାଷ କମୁାର ରଥ ZUX0166298

�ୀ /10663 37 197 307ଅନୁସୟୁା ନ$ !ା ଗ�ାଧର ନ$ ZUX0528471

�ୀ /10664 81 197 308ଈ$ୁମଣି ତ�ିପାଠୀ !ା ବିRନାଥ ତ�ିପାଠୀ ZUX0773903

ପ ୁ /11665 23 197 309ଦିଲ] ୀପ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଭାyର ଚ$�  ଦଳାଇ ZUX1042894

�ୀ /11666 51 197 310ଜୟ:ି ମିଶ� !ା ଲ64ିନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0636837

�ୀ /11667 30 197 311ଶମ3�ା ରଥ ପି ଅଭିେଷକ ରଥ ZUX0636605

ପ ୁ /12668 74 197 312ଶ�ାମସ$ୁର ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ ZUX0528489

ପ ୁ /14669 74 197 313ରାଧାକୃ5 ମିଶ� ପି େଗାପିନାଥ ମିଶ� OR/12/089/282374

�ୀ /14670 62 197 314କମୁଦିୁନୀ ମିଶ� !ା ରାଧାକୃ5 ମିଶ� OR/12/089/282375

11 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ !ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /14671 49 197 315ନୀଳକ- ମିଶ� ପି ରାଧାକୃ5 ମିଶ� OR/12/089/282376

�ୀ /14672 40 197 316ସସ4ିତା ମିଶ�ର !ା ନୀଳକ- ମିଶ� ZUX0727149

ପ ୁ /15673 49 197 317କିେଶାର ଚ$�  ମିଶ� ପି େଗାପିନାଥ ମିଶ� OR/12/089/282371

�ୀ /15674 47 197 318ର'ିତା ମିଶ� !ା କିେଶାର ଚ$�  ମିଶ� LSL1473156

ପ ୁ /15675 32 197 319ସ�� ାମ େକଶରି ମିଶ� ପି ଉେମଶଚ$�  ମିଶ� ZUX0528513

ପ ୁ /15676 20 197 320ଅଭିେଶକ ମିଶ� ପି କିେଶାର ଚ$�  ମିଶ� ZUX1275320

ପ ୁ /16677 72 197 321ଗ\ୁ ପ�ଶାଦ ଦାସ ପି ଜଗନ7 ାଥ ଦାସ LSL1400357

�ୀ /16678 62 197 322କ$ୁନ ଦାସ !ା ଗ\ୁପ�ସାଦ ଦାସ LSL1400365

�ୀ /16679 31 197 323ଚ$ନା ଦାସ !ା ମେହ$�  ଦାସ ZUX1255157

�ୀ /16680 42 197 324ସାବିତ�ୀ ଦାଶ !ା େଗାପାଳ କୃ5 ଦାଶ ZUX1166024

�ୀ /16681 29 197 325ସସୁ4 ିତା ଦାଶ ପି ଗ\ୁ ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX0636985

ପ ୁ /16682 47 197 326ଶନୁୀଲ ଚ$�  ମିଶ� ପି ଗପିନାଥ ମିଶ� OR/12/089/282372

�ୀ /16683 42 197 327େରଣବୁାଳା ମିଶ� !ା ସନୁୀଲଚ$�  ମିଶ� ZUX0165845

�ୀ /18684 53 197 328ଗୀତା ନ$ !ା ଚ$�  େଶଖର ମହାପାତ� LSL1423631

�ୀ /18685 78 197 329ଅନ7 ପQୂI ମହାପାତ� !ା ସତ�ନାରାୟ ମହାପାତ� OR/12/089/282381

ପ ୁ /18686 48 197 330ଚ$� େଶଖର ମହାପାତ� ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମହାପାତ� OR/12/089/282382

ପ ୁ /18687 46 197 331ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ� ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମହାପାତ� OR/12/089/283154

�ୀ /18688 25 197 332ଅପଣI ମହାପାତ� ପି ଚ$�  େଶଖର ମହାପାତ� ZUX0861021

�ୀ /18689 21 197 333ଅଚ;ନା ମହାପାତ� ପି ଚ$�  େଶଖର ମହାପାତ� ZUX1227081

ପ ୁ /18690 35 197 334ବାବୁଲା ସାହୁ ପି ବାଲ4 ୀକି ସାହୁ ZUX1348119

ପ ୁ /19691 28 197 335ସଯୁ�; ନାରାୟଣ ଭH ପି ଅଜିତ କମୁାର ଭH ZUX0636506

ପ ୁ /19692 59 197 336ନୀଳକ- ମହାପାତ� ପି ହରିହର ମହାପାତ� OR/12/089/282386

ପ ୁ /19693 54 197 337ବିଘ7ରାଜ ମହାପାତ� ପି ହରିହର ମହାପାତ� OR/12/089/282387

ପ ୁ /19694 52 197 338ଲି�ରାଜ ମହାପାତ� ପି ହରିହର ମହାପାତ� OR/12/089/282389

�ୀ /19695 49 197 339ସଶ4 ିତା ମହାପାତ� !ା ବିଘ7ରାଜ ମହାପାତ� OR/12/089/282388

�ୀ /19696 48 197 340ମମତା ମହାପାତ� !ା ଲି�ରାଜ ମହାପାତ� LSL1400308

�ୀ /19697 31 197 341ରଶ4ୀ ମହାପାତ� ପି ବିଘ7ରାଜ ମହାପାତ� ZUX0461061

ପ ୁ /19698 29 197 342ରାେଜସ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ବିଘ7ରାଜ ମହାପାତ� ZUX0461079

�ୀ /19699 24 197 343େମାନାଲିସା ମହାପାତ� ପି ଲି�ରାଜ ମହାପାତ� ZUX0885590

ପ ୁ /20700 45 197 344କେଶାର ଚ$�  ଆଚାଯ�; ପି ମଧସୁଦୂନ ଆଚାଯ�; OR/12/089/283080

ପ ୁ /20701 58 197 345ନିର'ନ ଭH ପି ଶରତଚ$�  ଭH ZUX0860981

ପ ୁ /20702 57 197 346ଅଜିତ କମୁାର ଭH ପି କୃ5 ଚ$�  ଭH OR/12/089/248876

�ୀ /20703 52 197 347କବିତା ଭH !ା ଅଜିତ କମୁାର ଭH OR/12/089/248875

�ୀ /20704 32 197 348କାଜଲ ଭH ପି ଅଜିତ କମୁାର ଭH ZUX0166140

�ୀ /20705 29 197 349ଶଭୁଶ�ୀ ଭH ପି ନିର'ନ ଭH ZUX0860973

�ୀ /20706 26 197 350ସଶୁ�ୀ ଭH ପି ନିର'ନ ଭH ZUX0861005

ପ ୁ /20707 56 197 351ଅଭିମନ� ୁଭHମିଶ� ପି ପ?ାନନ ଭHମିଶ� OR/12/089/282393

ପ ୁ /20708 42 197 352ଜଗନ7 ାଥ ମିଶ� ପି ବିRନାଥ ମିଶ� LSL1399435

�ୀ /20709 33 197 353େବଦିୖ ନାୟକ !ା ପକଲୁୁ ନାୟକ ZUX0726661

�ୀ /20710 61 197 354ସଂଜୁBା ରଥ !ା ନିର'ନ ଭH ZUX0860999

ପ ୁ /21711 57 197 355ନେରଶ କମୁାର ଷଢ�ି ପି ବିନାୟକ ଷଢ�ି OR/12/089/282402

�ୀ /21712 49 197 356ପ�ଣତି ଷଡ�ି !ା ନେରଶ କମୁାର ଷଡ�ି OR/12/089/282403

ପ ୁ /21713 28 197 357ରାେଜଶ ରାଜ ଷଡ଼�ୀ ପି ନେରଶ ଷଡ଼�ୀ ZUX0461012

ପ ୁ /21714 62 197 358ନୃସିଂହ ନାଥ ଷଡ଼�ୀ ପି ବିନାୟକ ଷଡ଼�ୀ ZUX0528570

ପ ୁ /21715 59 197 359ବିଜୟ କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି ବିନାୟକ ଷଡ�ୀ OR/12/089/282400

�ୀ /21716 59 197 360ମୀରା ଷଡ�ୀ !ା ବିଜୟ କମୁାର ଷଡ�ୀ ZUX1299767

�ୀ /21717 52 197 361ପ�ୁା'ଳି ଷଡ�ୀ !ା ନୃସିଂହନାଥ ଷଡ�ୀ OR/12/089/282399

ପ ୁ /21718 29 197 362ଜଗଦୀଶ କମୁାର ଷଡ଼�ୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଷଡ଼�ୀ ZUX0461038

�ୀ /22719 68 197 363ମେନାରମା ବ� ହ4 ା !ା ଶବିରାମ ବ� ହ4 ା LSL1399997

ପ ୁ /22720 41 197 364ପ�ଦୀପ ବ� ହ4 ା ପି ଶବିରାମ ବ� ହ4 ା LSL1400001

ପ ୁ /22721 42 197 365ପ�ଭା" କମୁାX ବ� ହ7 ା ପି ଶୀବରାମ ବ� ହ7 ା LSL1471473

ପ ୁ /22722 59 197 366ନିର'ନ େମାହାରଣା ପି ରତ7  େମାହାରଣା ZUX0868828

�ୀ /22723 25 197 367ପ�ିୟJା େମାହାରଣା ପି ନିର'ନ େମାହାରଣା ZUX0868810

�ୀ /22724 31 197 368ପଦ4 ାଳୟା ନ$ ପି ଶିବପ�ସାଦ ନ$ ZUX0636498

�ୀ /22725 47 197 369ସ�ିତା'ଳି ନାୟକ !ା ପ�ଶା: କମୁାର ନାୟକ ZUX0636803

�ୀ /23726 25 197 370ନୀକୀତା ରାଉତ !ା ର~ଜନ ରାଉତ ZUX1068659

�ୀ /23727 80 197 371ଅନ7 ପQୁI ସାହୁ !ା ଆପନ7 ା ସାହୁ OR/12/089/300237

ପ ୁ /23728 50 197 372ରାେଜ$�  ସାହୁ ପି ଆପନା ସାହୁ LSL1424159

�ୀ /23729 45 197 373କନ� କମୁାରୀ ସାହୁ !ା ରାେଜ$�  ସାହୁ LSL1424175

ପ ୁ /24730 57 197 374େକ ଅଜୟ କମୁାର ପି େକ ଗ�ାରାଜୁ ZUX0636944

ପ ୁ /24731 45 197 375ସନୁୀଲ କମୁାର େହାତା ପି ପ?ାନନ େହାତା ZUX0661173

�ୀ /24732 44 197 376ସମ3�ାକମୁାରୀ କର !ା ସନୁୀଲ କମୁାର େହାତା ZUX0661165
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ପ ୁ /24733 23 197 377େକାତେକାଟା ଅବିନାଶ କମୁାର ପି େକାତେକାଟା ଅଜୟ କମୁାର ZUX1068717

�ୀ /24734 48 197 378େକାତେକାଟା ମାନସାରାଣୀ !ା େକାତେକାଟା ଅଜୟ କମୁାର ZUX0636936

ପ ୁ /24735 70 197 379ଗ�ାଧର ନ$ ପି ସଦାଶିବ ନ$ OR/12/089/282474

ପ ୁ /24736 51 197 380ଶିବଶJର ରଥ ପି ସେୁର$�  ରଥ ZUX0636415

�ୀ /24737 43 197 381ଝୁନୁଲତା ରଥ !ା ସିବସJର ରଥ ZUX0636407

ପ ୁ /25738 39 197 382ଗ\ୁ ପ�ସାଦ େଗୗଡ ପି ଭରତ େଗୗଡ ZUX0773887

ପ ୁ /25739 91 197 383ସଯୁ�;ନାରାୟଣ ମିଶ� ପି ମୃତ�'ୁୟ ମିଶ� OR/12/089/282476

ପ ୁ /25740 71 197 384ବିଘ7 ରାଜ ମୀଶ� ପି ସଯୁ�;ନାରାୟଣ ମୀଶ� OR/12/089/282479

�ୀ /25741 61 197 385ପ�ୁଲତା ମିଶ� !ା ବିଘ7ରାଜ ମିଶ� OR/12/089/282480

�ୀ /25742 33 197 386ନିହାରିକା ମିଶ� ପି ବିଘ7ରାଜ ମିଶ� ZUX0292789

ପ ୁ /25743 42 197 387କାଳିପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ବିଘ7ରାଜ ମିଶ� ZUX0461343

�ୀ /25744 38 197 388େମାନାଲିସା ମିଶ� ପି ବିଘ7ରାଜ ମିଶ� ZUX0461335

�ୀ /25745 52 197 389ମ'ରୁାଣୀ ମହାପାତ� !ା ମାଧବ ଚ$�  ମିଶ� ZUX0461350

ପ ୁ /26746 54 197 390ପ�ଦିପ କମୁାର ଭHମୀଶ� ପି ମେହRର ଭHମୀଶ� ZUX1335611

ପ ୁ /26747 87 197 391ମେହRର ଭHମୀଶ� ପି ନୀଳକ- ଭHମୀଶ� OR/12/089/282481

�ୀ /26748 84 197 392ପଦ4 ାବତି ଭHମୀଶ� !ା ମେହRର ଭHମୀଶ� OR/12/089/282482

ପ ୁ /26749 56 197 393ଅେଶାକ କମୁାର ଭHମୀଶ� ପି ମେହRର ଭHମୀଶ� OR/12/089/282483

ପ ୁ /26750 51 197 394ଅରୁଣ କମୁାର ଭHମିଶ� ପି ମେହRର ଭHମିଶ� OR/12/089/282485

�ୀ /26751 47 197 395ଅନୀତା କମୁାରୀ ଭHମୀଶ� ପି ମେହRର ଭHମୀଶ� OR/12/089/282486

�ୀ /26752 43 197 396ନମିତା ଭHମିଶ� ପି ମେହRର ଭHମିଶ� ZUX0165860

�ୀ /26753 28 197 397ଲଚମା ଜାନୀ !ା ଛବି ଜାନୀ ZUX0727164

�ୀ /26754 60 197 398ଗରୁୁବାରି ମଦୁୁଲି !ା ଡମ ୁଜାନି OR/12/089/283149

�ୀ /26755 41 197 399ବନିତାକମୁାରୀ ଶତପଥୀ !ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ଭHମିଶ� ZUX0165852

�ୀ /27756 84 197 400ପଦ4 ାବତୀ ମହାପାତ� !ା ତ�ୀନାଥ ମହାପାତ� OR/12/089/282491

�ୀ /27757 56 197 401େଜ�ାcାନା ରାଣି ମହାପାତ� ପି ତ� ୀନାଥ ମହାପାତ� OR/12/089/282494

�ୀ /27758 56 197 402ସଜୁାତା ମହାପାତ� !ା ରାଧାକୃ5 ମହାପାତ� OR/12/089/212869

ପ ୁ /27759 54 197 403ରାଧାକୃ5 ମହାପାତ� ପି ତ� ୀନାଥ ମହାପାତ� OR/12/089/282495

ପ ୁ /27760 48 197 404େଦବଦ2 ମହାପାତ� ପି ତ� ୀନାଥ ମହାପାତ� OR/12/089/282497

�ୀ /27761 39 197 405ବନିତା ମହାପାତ� !ା େଦବୀଦ2 ମହାପାତ� ZUX0348292

�ୀ /27762 66 197 406ପ�ଫଲୁ ମାଟି !ା ଂଫକୀର ଚରଣ ମାଟି ZUX0210450

�ୀ /27763 49 197 407ରୀତା'ଳି ମାଟି !ା ସବୁାଷ ଚ$�  ରାୟ ZUX0956441

ପ ୁ /27764 62 197 408ହେର କୃ5 ମହାପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ମହାପାତ� OR/12/089/282492

�ୀ /27765 54 197 409ପ�ୁା'ଳୀ ମହାପାତ� !ା ହେର କୃ5 ମହାପାତ� LSL1449479

ପ ୁ /27766 30 197 410ଦୀପକ ମହାପାତ� ପି ହେର କୃ5 ମହାପାତ� ZUX0165878

�ୀ /27767 28 197 411ଦି\ି ରାଣୀ ମହାପାତ� ପି ହେର କୃ5 ମହାପାତ� ZUX0461384

�ୀ /27768 19 197 412ତୃ\ି ରାଣୀ ମହାପାତ� ପି ରାଧାକୃ5 ମହାପାତ� ZUX1319573

ପ ୁ /28769 51 197 413ରେମଶ କମୁାର ଭଟମିଶ� ପି ନୀଳକ- ଭଟମିଶ� OR/12/089/282500

ପ ୁ /28770 48 197 414ସେୁରଶ କମୁାର ଭଟମିଶ� ପି ନୀଳକ- ଭଟମିଶ� OR/12/089/282503

�ୀ /28771 24 197 415ଶତୁ; ୀ ଭଟମିଶ� - ଉେମU ଭଟମିଶ� ZUX1078146

ପ ୁ /28772 23 197 416ରକତ ଭଟମିଶ� ପି ରେମସ ଭଟମିଶ� ZUX1078138

�ୀ /28773 58 197 417ରସ4 ି ଭHମିଶ� !ା ବସ: କମୁାର ଭHମିଶ� LSL1404656

�ୀ /28774 56 197 418ଶସିେରଖା ଭHମୀଶ� !ା ନୀଳକ- ଭHମୀଶ� OR/12/089/282499

ପ ୁ /28775 52 197 419ତ�ୀନାଥ ଭHମିଶ� ପି ନୀଳକ- ଭHମିଶ� LSL1399146

�ୀ /28776 48 197 420ରଜନୀ ଭHମିଶ� !ା ରେମଶ ଭHମିଶ� LSL1404649

�ୀ /28777 37 197 421ରଶ4ତିା ଭHମିଶ� !ା ସେୁରଶ ଚ$�  ଭHମିଶ� ZUX0726851

�ୀ /28778 31 197 422ସଶୁ�ୀ େRତା ନ$ ପି କିେଶାର ଚ$�  ନ$ ZUX0292797

ପ ୁ /29779 69 197 423ନବିନ କମୁାର ଭHମୀଶ� ପି େଲାକନାଥ ଭHମୀଶ� OR/12/089/282507

ପ ୁ /29780 31 197 424ସି&ାଥ; ଭHମିଶ� ପି ନବୀନ କମୁାର ଭHମିଶ� ZUX0461301

�ୀ /29781 61 197 425ନୀଳିମା ମିଶ� !ା ନବିନ କମୁାର ଭHମିଶ� OR/12/089/282508

ପ ୁ /30782 61 197 426ଶା:ନୁ କମୁାର ଦାସ ପି ଈRର ପ�ଶାଦ ଦାସ OR/12/089/282515

�ୀ /30783 58 197 427ଜାନକୀ ଦାସ !ା ଶା:ନୁ କମୁାର ଦାସ OR/12/089/282516

ପ ୁ /30784 34 197 428ରାେମ!ର ଦାସ ପି ଶା:ୁନ କମୁାର ଦାସ ZUX0165886

ପ ୁ /30785 63 197 429ସତନଜିଭ ଦାଶ ପି ଇRର ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX0861260

�ୀ /30786 42 197 430ଭାରତୀ ଦାଶ ପି ସା:ନୁ ଦାଶ LSL1404284

ପ ୁ /30787 41 197 431ରତିକା: ଦାଶ ପି ଶା:ନୁ ଦାଶ LSL1399450

ପ ୁ /30788 74 197 432ଗ�ା ଧର ପ<ା ପି ଘଷି ପ<ା ZUX0868737

ପ ୁ /30789 43 197 433ସେ:ାଷ କମୁାର ପ<ା ପି ଗ�ା ଧର ପ<ା ZUX0868745

�ୀ /30790 30 197 434ମଧସୁ4 ିତା ପ<ା !ା ସେ:ାଷ କମୁାର ପ<ା ZUX0868729

ପ ୁ /31791 56 197 435ସଧୁୀର କମୁାର ଦାସ ପି ବଂଶୀଧର ଦାସ OR/12/089/282522

ଅ /31792 41 197 436ସାରଦା ଦାସ !ା କୃ5 ଚ$�  ଦାସ ZUX0727099

�ୀ /31793 50 197 437ଉଷାରାଣୀ ଦାଶ !ା ସଧୁୀର କମୁାର ଦାସ ZUX0727040

ପ ୁ /31794 45 197 438କୃ5ଚ$�  ଦାଶ ପି ବଂଶିଧର ଦାଶ OR/12/089/282524
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��� 
� ��%� ����& 23ୱାଡ;  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

54!
��* ����� '�����-

�ୀ /31795 46 197 439ସଜୁାତା ପାଢୀ !ା ଅଜିତ କମୁାର ଦାଶ ZUX0860734

ପ ୁ /32796 51 197 440ଅେଶା� ମଲ] ିକ ପି ବିFଧX ମଲ] ିକ LSL1472273

�ୀ /32797 41 197 441ସନିୁତା ମଲ] ିକ !ା ଅେଶାକ କମୁାର ମଲ] ିକ LSL1404482

�ୀ /33798 72 197 442େହମଲତା େଚୗଧରୁୀ !ା େଦବରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/282517

ପ ୁ /33799 46 197 443ବିପିନ କମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି େଦବରାଜ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/283147

�ୀ /33800 43 197 444ବନିତା େଚୗଧରୁୀ ପି େଦବରାଜ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/283163

�ୀ /33801 46 197 445ଆଶାଲତା ନ$ !ା ବିନାୟକ ନ$ OR/12/089/283082

ପ ୁ /34802 56 197 446ଶ�ୀବc ମହାପାତ� ପି ପQୁ;ଚ$�  ମହାପାତ� OR/12/089/282531

�ୀ /34803 48 197 447ମଧମିୁତା ମହାପାତ� !ା ସ�ୀବc ମହାପାତ� LSL1423367

ପ ୁ /34804 45 197 448ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ପQୁ;ଚ$�  ମହାପାତ� OR/12/089/283131

�ୀ /34805 35 197 449ଉଷା ରାଣୀ ମହାପାତ� !ା ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0861245

ପ ୁ /34806 57 197 450ଜୟେଦବ ମାଝି ପି ସ$ୁର ମାଝି LSL1449222

�ୀ /34807 43 197 451ଯେଶାଦା ମାଝି !ା ଜୟେଦବ ମାଝି LSL1449230

ପ ୁ /35808 67 197 452େଗାକଳୁ ଚ$�  ପାତ� ପି ଆନ$ ପାତ� OR/12/089/214200

�ୀ /35809 57 197 453ପQୁ;ବାସୀ ପାତ� !ା େଗାକଳୁ ଚ$�  ପାତ� LSL1404474

ପ ୁ /35810 37 197 454ରାେଜ$�କମୁାର ପାତ� ମା େଗୗରିମଣି ପାତ� LSL2644649

�ୀ /35811 35 197 455ପଦ4 ିନିକମୁାରୀ ପାତ� ମା େଗୗରିମଣି ପାତ� LSL2708899

�ୀ /35812 34 197 456ପ�ମିଳାକମୁାରି ପାତ� ମା େଗୗରିମଣି ପାତ� LSL2644920

ପ ୁ /37813 67 197 457କମଳୁୁ ଜାନୀ ପି ଡFରୁୁ ଜାନୀ OR/12/089/282295

�ୀ /37814 56 197 458ବୁେଦଇ ଜାନି !ା ଗଟିୁ ଜାନି ZUX0727289

�ୀ /37815 29 197 459ମି�ି ଜାନି ପି କମଳୁୁ ଜାନୀ ZUX0726620

�ୀ /38816 46 197 460ବିଳାସିନୀ େଚୗଧରୁୀ େଚୗଧରୁୀ ପି େଦବରାଜ େଚୗଧରୁୀ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/282519

�ୀ /38817 65 197 461ପାବ; ତି ଗଉଡ !ା ଘାସି ଗଉଡ OR/12/089/283141

�ୀ /38818 37 197 462େଗୗରୀ େଗୗଡ !ା ଗ\ୁ ପ�ସାଦ େଗୗଡ ZUX0727115

�ୀ /39819 20 197 463େRତା ପHନାୟକ ପି ସେୁର$�  ପHନାୟକ ZUX1317460

ପ ୁ /39820 79 197 464ନରଶିଂହ ପଟନାୟକ ପି ଘାସି ପଟନାୟକ LSL1472042

ପ ୁ /39821 54 197 465ନେର$�  କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ନରଶିଂହ ପଟନାୟକ LSL1472950

ପ ୁ /39822 53 197 466ସେୁର$�  କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ନରଶିଂହ ପଟନାୟକ LSL1404318

�ୀ /39823 51 197 467େଜ�ାc7ା ପଟନାୟକ !ା ନେର$�  ପଟନାୟକ LSL1404672

�ୀ /39824 42 197 468ସସ4ୀତା ପଟନାୟକ !ା ସେୁର$�  ପଟନାୟକ LSL1404680

ପ ୁ /40825 44 197 469ଟି.େମାହନ ପାତ� ପି ଟି.ତ�ିନାଥ ପାତ� LSL1423938

�ୀ /41826 62 197 470େଗୗରିମଣି ପାତ� !ା େଘନୁ ପାତ� OR/12/089/282416

ପ ୁ /41827 42 197 471ପQୁ; ଚ$�  ପାତ� ପି େଘନୁ ପାତ� LSL1449248

�ୀ /41828 40 197 472ପ�ୁଲତା ପାତ� ପି େଘନୁ ପାତ� LSL1449255

�ୀ /41829 30 197 473ରଶ4ିତା ପାତ� !ା ପQୂ;ଚ$�  ପାତ� ZUX0461327

ପ ୁ /42830 38 197 474ମାନସ ର'ନ ମିଶ� ପି ସବୁାସ ଚ$�  ମିଶ� LSL1423730

�ୀ /42831 39 197 475କ�ନା ପ�ିୟଦଶ3ନି ପି ସବୁାସ ଚ$�  ମିଶ� LSL1423433

ପ ୁ /43832 54 197 476ଲି�ରାଜ ମହା:ି ପି ଚ$�େଶଖର ମହା:ି ZUX0726679

�ୀ /43833 44 197 477ପ�ୁା'ଳି ମହା:ି !ା କୃ5ଚ$�  ମହା:ି ZUX0636449

�ୀ /43834 43 197 478ସେ:ାଷି ମହା:ି !ା ଲି�ରାଜ ମହା:ି ZUX0726687

�ୀ /43835 34 197 479କନିୁ ମହା:ି !ା ଶବି ପ�ସାଦ ମହା:ି ZUX0636456

ପ ୁ /43836 59 197 480ସେ:ାସ ମହା:ି ପି ଭଗବାନ ମହା:ି OR/12/089/282431

�ୀ /43837 55 197 481ବାସ:ି ମହା:ି !ା ସେ:ାସ ମହା:ି OR/12/089/282432

ପ ୁ /43838 51 197 482କୃ5ଚ$�  ମହା:ି ପି ଭଗବାନ ମହା:ି OR/12/089/282433

ପ ୁ /43839 45 197 483ଶବିପ�ସାଦ ମହା:ି ପି ଭଗବାନ ମହା:ି OR/12/089/283173

ପ ୁ /43840 26 197 484ଶ�ୀକା: ଷଡ�ୀ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ଷଡ�ୀ ZUX0727123

ପ ୁ /44841 60 197 485ସତ� ନାରାୟଣ ଷଡ�ି ପି ବିନାୟକ ଷଡ�ି OR/12/089/282734

ପ ୁ /44842 54 197 486ରେମଶ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଅଜୁ; ନ ଶତପଥି ZUX1317668

�ୀ /44843 44 197 487ଗୀତା'ଳୀ ସତପଥି !ା ରେମଶ କମୁାର ସଥପଥି ZUX1317619

ପ ୁ /44844 20 197 488େଦବି ପ�ସାଦ ଶତପଥି ପି ରେମଶ କମୁାର ଶତପଥି ZUX1320704

ପ ୁ /45845 65 197 489ବାJ ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ OR/12/089/284065

�ୀ /45846 57 197 490କା?ନ ରାଉତ !ା ବାJ ରାଉତ OR/12/089/284066

�ୀ /46847 63 197 491କମୁଦିୁନୀ ମହାପାତ� !ା କବିରାଯ ମହାପାତ� OR/12/089/282435

�ୀ /46848 49 197 492େଜ�ାcାରାଣୀ ମହାପାତ� !ା ବିର କିେଶାର ମହାପାତ� LSL1400076

ପ ୁ /46849 46 197 493ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ପି କବିରାଜ ମହାପାତ� LSL1399963

�ୀ /46850 40 197 494ପ�ତୀମା ମହାପାତ� !ା ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0166124

ପ ୁ /47851 70 197 495ପବୁ;  ଦିସାରି ପି ବନମାଳୀ ଦିସାରି LSL1423987

�ୀ /47852 65 197 496ପ�ୁା ଦିସାରି !ା ପବୂ;  ଦିସାରି LSL1423979

�ୀ /47853 73 197 497ଆର ମେନାରମା ପଟନାୟକ !ା ଆର ସତ� ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ LSL1426238

ପ ୁ /49854 50 197 498ଭାyର ଚ$�  ଦଳାଇ ପି ମାଧବ ଦଳାଇ ZUX0636746

�ୀ /49855 55 197 499ସଭାରାଣି ସାହୁ !ା ନରଶିଂହ ସାହୁ LSL1472307

�ୀ /50856 50 197 500କ�ରିୁ ଦଳାଇ !ା ଭାyର ଚ$�  ଦଳାଇ ZUX0636753
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ପ ୁ /50857 72 197 501ପQୁ;ଚ$�  ମିଶ� ପି ଶସିଭୁଷଣ ମିଶ� OR/12/089/282443

ପ ୁ /50858 67 197 502ପ�ଫଲୁ ଚ$�  ମିଶ� ପି ଶସି ମିଶ� OR/12/089/282445

�ୀ /50859 62 197 503ସର!ତି ମିଶ� !ା ପQୁ;ଚ$�  ମିଶ� OR/12/089/282444

�ୀ /50860 57 197 504ଶସୁମା ମିଶ� !ା ପ�ଫଲୁ ମିଶ� OR/12/089/282446

ପ ୁ /50861 57 197 505ଶବୁାସ ଚ$�  ମିଶ� ପି ଶସି ମିଶ� OR/12/089/282447

�ୀ /50862 52 197 506ବିେନାଦିନୀ ମୀଶ� !ା ସବୁାସ ମୀଶ� OR/12/089/282448

ପ ୁ /50863 37 197 507ଅମି" ମିଶ� ପି ପQୁ; ଚ$�  ମିଶ� LSL1398775

ପ ୁ /50864 37 197 508େଦବାଶିଷ ମିଶ� ପି ପ�ଫଲୁ ଚ$�  ମିଶ� LSL1398767

�ୀ /50865 31 197 509ମନିଷା ମିଶ� ପି ସବୁାସ ଚ$�  ମିଶ� ZUX0165894

ପ ୁ /50866 28 197 510ଓମ ମିଶ� ପି ସବୁାଷ ଚ$�  ମିଶ� ZUX0654061

�ୀ /50867 41 197 511ସେ:ାଷୀ େସଠୀ !ା ପ�କାଶ ଚ$�  େସଠୀ ZUX0727230

�ୀ /51868 62 197 512େଜ.ଲ64ୀ .. !ା ସିତାରାମାରାଯ ୁ.. OR/12/089/282451

ପ ୁ /51869 73 197 513େଜସିତାରାମରାଜୁ ... ପି ସନ�ାସି ... OR/12/089/282450

ପ ୁ /51870 31 197 514ପ�ଦିପ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ଭାyର ଚ$�  ଦଳାଇ ZUX0636761

�ୀ /51871 40 197 515ଏ !ପ7ା !ା ଏ ରାମା ରାଜୁ ZUX0726612

�ୀ /52872 62 197 516ଶଆୁ ରାଉତ !ା ରାେଜ!ର ରାଉତ ZUX1352426

ପ ୁ /52873 58 197 517ରାେଜ*ଵର ରାଉତ ପି ନଟବର ରାଉତ ZUX1300391

ପ ୁ /53874 50 197 518ଲ64ଣ ପାଇକ ପି େଗାବି$ ପାଇକ OR/12/089/283176

�ୀ /54875 62 197 519ମାଣିକ ମାଝି !ା ଡFରୁୁ ମାଝି OR/12/089/282570

�ୀ /56876 28 197 520େରାମଣୀ ମାଝୀ ପି ଡFରୁୁ ମାଝୀ ZUX0727156

ପ ୁ /56877 25 197 521ଗ\ୁ ମାଝି ପି ଡFରୁୁ ମାଝି ZUX0861229

�ୀ /56878 25 197 522େମାତି ମାଝି !ା ଦିେନଶ ମାଝି ZUX0861336

ପ ୁ /57879 51 197 523କାଳିଆ ପାଇକ ପି ତ�ିନାଥ ପାଇକ ZUX0726752

�ୀ /57880 47 197 524ଜମନୁା ପାଇକ !ା କାଳିଆ ପାଇକ ZUX0726638

�ୀ /58881 62 197 525ଆଶାଲତା ଭଟମିଶ� !ା ପ�ଫଲୁ ଭଟମିଶ� OR/12/089/282505

ପ ୁ /58882 47 197 526ଚ$�  େଶଖର ଭHମିଶ� ପି ପ�ଫଲୁ ଭHମିଶ� LSL1398783

�ୀ /59883 39 197 527ପ�ୁ'ଳୀ ଭHମିଶ� !ା ଚ$�େଶଖର ଭHମିଶ� ZUX0727107

ପ ୁ /59884 57 197 528କୃ5 ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ OR/12/089/282695

�ୀ /60885 41 197 529ରଶ4 ି ତ�ିପାଠୀ ପି ରେମଶ ଚ$�  ତ�ିପାଠୀ LSL1423458

ପ ୁ /60886 67 197 530ରେମଶ ଚ$�  ତ�ିପାଠୀ ପି ରାମନାଥ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/282583

�ୀ /60887 62 197 531ଅନୀତା ତ�ିପାଠୀ !ା ରେମଶ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/282584

ପ ୁ /61888 66 197 532ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା OR/12/089/282646

�ୀ /61889 56 197 533ମିନାକମୁାରୀ େବେହରା !ା ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା OR/12/089/282647

�ୀ /62890 57 197 534ପJଜ ପ<ା !ା ମଧସୁଦୂନ ପ<ା ZUX0956417

�ୀ /62891 54 197 535ରାଜ କମୁାରୀ ପ<ା !ା ପ�ଶା: କମୁାର ପ<ା ZUX0165910

ପ ୁ /62892 51 197 536ତ�ିେଲାଚନ ରାଉତ - ବାJା ରାଉତ ZUX1189083

�ୀ /62893 46 197 537ଶଶି ରାଉତ !ା ବାJ ରାଉତ ZUX1183771

ପ ୁ /62894 31 197 538କୃ5 ରାଉତ - ବାJା ରାଉତ ZUX1183813

�ୀ /62895 32 197 539ପ�ୁା'ଳୀ ସାହୁ !ା 6ୀେରାଦ ପ<ା ZUX1282557

�ୀ /63896 87 197 540ରମା େଦଇ ରାହା !ା ପା<ବ ରାହା ZUX0885558

ପ ୁ /63897 55 197 541ରବି$�କମୁାର ରଥ ପି ବି!ନାଥ ରଥ OR/12/089/282602

�ୀ /63898 53 197 542ଛବିରାଣି ରଥ !ା ସେୁର$�  ରଥ OR/12/089/282599

�ୀ /63899 53 197 543କରବି ରଥ !ା ରାେଜ$�  ରଥ OR/12/089/282601

�ୀ /63900 43 197 544ସଜୁାତା ରଥ !ା ରବି$�  ରଥ OR/12/089/282603

�ୀ /63901 29 197 545ପଜୂା ରଥ ପି ରବି$�  କମୁାର ରଥ ZUX0654087

�ୀ /64902 30 197 546ଶମ3�ା ପାଢୀ !ା ଅଭିେଷକ ରଥ ZUX0956557

�ୀ /64903 26 197 547ଦାମିନୀ ପ<ା !ା ଅଭିଳାଷ ରଥ ZUX0956540

ପ ୁ /64904 62 197 548ରାେଜଂଦ�  ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ OR/12/089/282616

�ୀ /64905 51 197 549ସକୁା:ି ରଥ !ା ରାେଜଂଦ�  ରଥ OR/12/089/282617

ପ ୁ /64906 28 197 550ଅଭିଳାଷ ରଥ ପି ରାେଜ$�  ରଥ ZUX0636613

�ୀ /65907 43 197 551ସରୁଭି ଦାସ ପି ପ�କାଶ ଚ$�  ଦାସ OR/12/089/283089

ପ ୁ /65908 76 197 552ପ�କାଶ ଚ$�  ଦାଶ ପି ଅଗାଧ ୁଦାଶ OR/12/089/282621

�ୀ /65909 65 197 553ବନଜ ବାସିନୀ ଦାଶ !ା ପ�କାଶ ଦାଶ OR/12/089/282622

�ୀ /65910 44 197 554ସବିତା ଦାଶ ପି ପ�କାଶ ଦାଶ OR/12/089/283088

ପ ୁ /65911 40 197 555ତାରା ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ପ�କାଶ ଦାଶ LSL1398049

ପ ୁ /65912 52 197 556େହମ: କମୁାର ସାମଲ ପି ନାରାୟଣ ସାମଲ ZUX0165928

�ୀ /65913 34 197 557ତୃ\ି ସାମଲ !ା େହମ: ସାମଲ ZUX0165936

ପ ୁ /66914 73 197 558ରଘନୁାଥ ରଥ ପି ହରିହର ରଥ OR/12/089/282636

�ୀ /66915 66 197 559ପ�ମିଳା ରଥ !ା ରଘନୁାଥ ରଥ OR/12/089/282637

ପ ୁ /66916 46 197 560ଜୀେତ$�  କମୁାର ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ OR/12/089/283153

�ୀ /67917 34 197 561ପ�ମିଳା େବେହରା !ା ବଂଶୀଧର େବେହରା ZUX0860775

�ୀ /67918 80 197 562ଲାବଣ� େଦବି !ା ବାସେୁଦ ପାତ� OR/12/089/282651

15 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ !ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /67919 60 197 563େଦେବ$�  କମୁାର ପାତ� ପି ବାଶେୁଦବ ପାତ� OR/12/089/282654

ପ ୁ /67920 54 197 564ରାେଜ$�  କମୁାର ପାତ� ପି ବାସେୁଦବ ପାତ� LSL1424035

�ୀ /67921 53 197 565ଭାଗ�ଲତା ପାତ� !ା ତପନ ପ<ା OR/12/089/184740

�ୀ /67922 47 197 566ପ�ୁଲତା ପାତ� !ା ଉେପ$�  ପାତ� OR/12/089/184741

�ୀ /67923 47 197 567େସ7ହଲତା ପାତ� ପି ବାଶପୁେଦବ ପାତ� OR/12/089/282657

ପ ୁ /67924 44 197 568େପ�ମଲତା ପାତ� ପି ବାଶେୁଦବ ପାତ� OR/12/089/282658

�ୀ /67925 31 197 569େଜ�ାତିରାଣୀ ରଥ !ା ଜିେତ$�  କମୁାର ରଥ ZUX0636969

ପ ୁ /68926 55 197 570ମାଧବ ଚ$�  େହାତା ପି ବାସେୁଦବ େହାତା OR/12/089/282667

ପ ୁ /69927 37 197 571ରାମକୃ5 ଷଡ�ୀ ପି ବିନାୟକ ଷଡ�ି LSL2644904

ପ ୁ /70928 59 197 572ରବୀ$�  ସାହୁ - ସଶୁା: କମୁାର ସାହୁ ZUX1117522

�ୀ /70929 55 197 573କମୁଦିୁନୀ ସାହୁ - ସଶୁା: କମୁାର ସାହୁ ZUX1117530

ପ ୁ /70930 54 197 574କିେଶାର ଚ$�  ସାହୁ◌ୁ ପି େଯାେଗ$�  ସାହୁ ZUX1317189

�ୀ /70931 53 197 575ସୀତାରାଣୀ ସାହୁ !ା କିେଶାର ଚ$�  ସାହୁ ZUX1315613

ପ ୁ /70932 36 197 576ସଶୁା: କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି$�  ସାହୁ ZUX0956482

ପ ୁ /70933 35 197 577ରେମଷ ଚ$�  ସାହୁ ପି କୃ5ଚ$�  ସାହୁ LSL2644797

ପ ୁ /70934 32 197 578ଧନୁଜ; ୟ ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ$�  ସାହୁ ZUX1123678

ପ ୁ /70935 31 197 579ଉମା ଶJର ସାହୁ ପି ରବି$�  ସାହୁ ZUX0956490

�ୀ /70936 28 197 580ସାଗର ଦୁଲ] ାନୀ ସାହୁ !ା ସଶୁା: କମୁାର ସାହୁ ZUX1117415

�ୀ /70937 27 197 581ସ' ୁସାହୁ !ା ରାମଚ$�  ସାହୁ ZUX0727172

�ୀ /71938 36 197 582ଧିରା ତ�ିପାଠୀ !ା ସମୀର ତ�ିପାଠୀ ZUX0210468

ପ ୁ /72939 39 197 583ପ�ଦିପକମୁାର ରାଉତ ପି ବାJ ରାଉତ LSL2644706

ପ ୁ /72940 33 197 584ପ�ଶା:କମୁାର ରାଉତ ପି ବାJ ରାଉତ LSL2644680

ପ ୁ /72941 33 197 585ପପିନ ରାଉତ ପି ବାJ ରାଉତ LSL2644789

ପ ୁ /73942 39 197 586ର'ନ ରାଉତ ପି ରାେଜRର ରାଉତ LSL2644722

ପ ୁ /73943 33 197 587ରବି$�  ରାଉତ ପି େରେଜRର ରାଉତ LSL2644730

ପ ୁ /74944 35 197 588ବରୁଣକମୁାର ମହା:ି ପି ସେ:ାଷକମୁାର ମହା:ି ZUX0661181

ପ ୁ /75945 43 197 589ସେ:ାଷ କମୁାର ରଥ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରଥ ZUX0166256

�ୀ /76946 48 197 590ବି. ଆଶା  !ା ବି. େଭେJେଟRର ZUX0205757

ପ ୁ /77947 30 197 591ପରୁୁେଷା2ମ ନ$ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ନ$ ZUX0366864

ପ ୁ /78948 62 197 592ଲାଲେମାହନ ମିଶ� ପି ଅଭିମନ� ୁମିଶ� LSL1349927

�ୀ /78949 28 197 593ସମୀ6ା ମିଶ� ପି ଲାଲ େମାହନ ମିଶ� ZUX0956599

ପ ୁ /78950 23 197 594ଶୀଧା: ମିଶ� ପି ଲାଲ ମହନ ମିଶ� ZUX1083823

�ୀ /79951 78 197 595ଲ64ି ମହା:ି !ା ଭଗବାନ ମହା:ି ZUX0636464

�ୀ /80952 53 197 597ବ$ନା ରାଣୀ ପ�ଧାନ !ା େହମ: କମୁାର ଚ$ ZUX0726810

ପ ୁ /81953 28 197 598େନଲତୁରି ହରିପ�ସାଦ ପି େନଲତୁରି ସଯୁ�;ନାରାୟଣ ZUX0860890

ପ ୁ /81954 30 197 599େନଲକରୁୀ ଜଗଦିRର ରାଓ ପି ଏନ. ସଯୁ�;ନାରାୟଣ ZUX0860908

ପ ୁ /82955 56 197 600ଉ�;ବ ପରଜା ପି ଦୁଲ] ବ ପରଜା ZUX0860940

�ୀ /84956 57 197 601େମାତି ଭତ�ା !ା ରଘ ୁଭତ� ା ZUX0885582

ପ ୁ /84957 32 197 602ଡମ ୁଭତ�ା ପି ରଘ ୁଭତ� ା ZUX0885574

ପ ୁ /84958 27 197 603ରାଜୁ ପାତ� ପି ସିମା?ଳ ପାତ� ZUX0956383

�ୀ /84959 26 197 604କମଳା ପାତ� !ା ରାଜୁ ପାତ� ZUX0885525

ପ ୁ /99960 69 197 605ଗୀତା ପ�କାଶ ମିଶ� ପି ଯଦୁମଣି ମିଶ� LSL1423029

�ୀ /99961 66 197 606ଉଷାରାଣୀ ମିଶ� !ା ଗୀତା ପ�କାଶ ମିଶ� LSL1423524

ପ ୁ /99962 39 197 607ନଚିେକତ ମିଶ� ପି ଗୀତା ପ�କାଶ ଚ$�  ମିଶ� ZUX0395756

�ୀ /99963 37 197 608କମୁାରୀ ଅଭିତା ମିଶ� ପି ଗୀତା ପ�କାଶ ଚ$�  ମିଶ� ZUX0167577

�ୀ /99964 57 197 609େମାତି ମଦୁୁଲି !ା େସାFାରୁ ମଦୁୁଲି ZUX0861302

ପ ୁ /99965 48 197 610ଜଗବdୁ ରାହା ପି ପା<ବ ରାହା ZUX0885541

ପ ୁ /99966 56 197 611ସେ:ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୀନବdୁ ସାହୁ ZUX0166710

�ୀ /99967 50 197 612ଜମନୁା କମୁାରୀ ସାହୁ !ା ସେ:ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX0166728

ପ ୁ /99968 26 197 613କା~ହୁ ଚରଣ ସାହୁ ପି ସେ:ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX0861328

�ୀ /112969 25 197 614ପ�[ା ଲି^ା ମିଶ� ମା ମ'ରୁାଣୀ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1169671

�ୀ /999970 28 197 615ବଷIରାଣୀ ଆଚାରୀ ପି ନିର'ନ ଆଚାରୀ ZUX0885608

�ୀ /999971 54 197 616ଜୟ:ୀ େଗୗଡ !ା ପ�କାଶ େଗୗଡ ZUX0727057

ପ ୁ /999972 71 197 617ରଘ ୁକ�ୁାର ପି ଭରତ କ�ୁାର ZUX0727446

�ୀ /999973 49 197 618ତୁଳସା କ�ୁାର !ା ରଘ ୁକ�ୁାର ZUX0727438

�ୀ /999974 49 197 619ଏନ ମାଲତୀ !ା ଏନ ସଯୂ�; ନାରାୟଣ OR/12/089/300489

ପ ୁ /999975 23 197 620ତୁଷାରକା: ମହାପାତ� ପି ରଜନୀକା: ମହାପାତ� ZUX1211994

ପ ୁ /999976 56 197 621ଏନ.ସଯୂ�; ନାରାୟଣ ପି ଏ~.ଆ�ାଲା !ାମୀ OR/12/089/300488

�ୀ /999977 51 197 622ଶା:ିଲତା ପ<ା !ା ତାରିଣି ଚରଣ ପ<ା3 ZUX0727412

ପ ୁ /999978 32 197 623ଶିବ ଶJର ପ<ା ପି ତାରିଣି ଚରଣ ପ<ା ZUX0727404

ପ ୁ /999979 58 197 624ବିRଂବର ପାଣିଗ�ାହି ପି େଗାପିନାଥ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0726935

�ୀ /999980 49 197 625ଜୟ:ି ପାଣିଗ�ାହି !ା ବିRଂବର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0726927

16 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ !ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999981 27 197 626ନିର'ନ ପHନାୟକ ପି େକ.ସବୁାଷ ଚ$�  ପHନାୟକ ZUX0885517

ପ ୁ /999982 28 197 627ସଂଗ�ାମ ତ�ିପାଠୀ ପି ଶିବରାମ ତ�ିପାଠୀ ZUX0956607

ପ ୁ /00983 34 197 628ଅ6ୟ କମୁାର ପ<ା ପି ତାରିଣି ଚରଣ ପ<ା ZUX0727388

ପ ୁ /00984 29 197 629ସିମା?ଳ ପ<ା ପି ତାରିଣ ଚରଣ ପ<ା ZUX0727396

ପ ୁ /NEAR PANC985 27 197 630ମୀଥୀ�ସ ମିଶ�ା ପି ଶ�ୀନୀଵାସ ମିଶ�ା ZUX1351022

ପ ୁ /NIL986 21 197 631ଅାଶେୁତାସ ପ<ା ପି ଅନିଲ ପ<ା ZUX1238062

ପ ୁ /Raju Stre987 27 197 632ଭାଗବତ ପ�ସାଦ ରଥ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ରଥ ZUX1217231

ପ ୁ /rajusahi988 25 197 633ଜିେତଂଦ�  ପ<ା ପି ଲଳିତ ପ<ା ZUX1244748

ପ ୁ /1989 47 197 634ବିପନ ବିହାରୀ ପାତ� ପି ଜୟ ପାତ� ZUX0727198

ପ ୁ /02990 24 197 635ପି. ପୱନ ଆଚାରୀ ପି ପି. ରଘ ୁଆଚାରୀ ZUX0956565

ପ ୁ /02991 23 197 636ପି. ଅନୀଲ ଆଚାରୀ ପି ପି. ରଘ ୁଆଚାରୀ ZUX0956581

�ୀ /02992 26 197 637ପି. ରାଣୀ ପି ପି. ରଘ ୁଆଚାରୀ ZUX0956573

�ୀ /2993 44 197 638ପି. ନିମ;ଳା , !ା ପି ଗେୁ\Rର ଆଚାରୀ , LSL1399500

ପ ୁ /2994 52 197 639ପି ଗେୁ\Rର ଆଚାରୀ ପି ପି ଆପାଲାଚାରୀ . LSL1399161

ପ ୁ /2995 52 197 640ପି. ବ� ହ4 ାଜୀ ଆଚାରୀ ପି ପି ଆପାଲା ଆଚାରୀ LSL1426261

ପ ୁ /3996 40 197 641ଅଭିମନ� ୁେବେହରା ପି ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା ZUX0636779

�ୀ /3997 35 197 642ମମତା େବେହରା !ା ଅଭିମନ� ୁେବେହରା ZUX0636787

�ୀ /3998 48 197 643ବାସ:ୀ କମୁାରୀ ତ�ିପାଠୀ ପି େଗାବି$ ଚ$�  ତ�ିପାଠୀ LSL1398031

�ୀ /3999 46 197 644କବିତା ତ�ିପାଠୀ ପି େଗାବି$ ଚ$�  ତ�ିପାଠୀ LSL1399252

ପ ୁ /31000 44 197 645ସତ� ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠି ପି େଗାବି$ ଚ$�  ତ�ିପାଠି LSL1398098

�ୀ /31001 39 197 646କି23ମୟୀ ତ�ିପାଠୀ !ା ସଚ�ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0348300

�ୀ /41002 46 197 647କ� ୀ5ା ନିଃଶJ !ା ନାରାୟଣ ନିଃଶJ LSL1472570

ପ ୁ /41003 77 197 648ଶିବରାମ ନିଶJ ପି ଚ$�େଶଖର ନିଶJ OR/12/089/283190

�ୀ /41004 71 197 649ବିଜୟଲ64ି ନିଶJ !ା ସିବରାମ ନିଶJ OR/12/089/283191

ପ ୁ /41005 48 197 650ନାରାୟଣ ନିଶJ ପି ଶିବରାମ ନିଶJ LSL1426279

�ୀ /51006 49 197 651ଭାଗ�ବତୀ ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ମେନାଜ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0348318

�ୀ /61007 39 197 652ନମିତା କମୁାରୀ ଦାସ ପି ପ�କାଶ ଚ$�  ଦାସ LSL1400282

�ୀ /61008 67 197 653ସ$ୁରମଣି ତ�ିପାଠୀ !ା ବିRନାଥ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/282682

ପ ୁ /61009 54 197 654ରାମଦାସ ତ�ିପାଠୀ ପି ବିRନାଥ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/282683

�ୀ /61010 52 197 655ସd�ାରାଣି ତ�ିପାଠୀ !ା ରାମଦାସ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/282684

ପ ୁ /61011 50 197 656ରଘଦୁାଶ ତ�ିପାଠୀ ପି ବିRନାଥ ତ�ିପାଠୀ LSL1404458

ପ ୁ /61012 47 197 657ରାଘବ ତ�ିପାଠୀ ପି ବିRନାଥ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/282688

ପ ୁ /61013 41 197 658ଲ64ୀକା: ତ�ିପାଠୀ ପି ବିRନାଥ ତ�ିପାଠୀ LSL1399401

ପ ୁ /61014 28 197 659ଦିଲ] ୀପ ତ�ିପାଠୀ ପି ରାମଦାସ ତ�ିପାଠୀ ZUX0461251

�ୀ /71015 58 197 660ଶ�ୀମତି ସଚିୁତ� ା ଦାସ !ା ଗବି$ ତ�ିପାଠି OR/12/089/282694

ପ ୁ /71016 60 197 661େଗାବି$ଚଂଦ�  ତ� ୀପାଠି ପି ରାମନାଥ ତ�ୀପାଠି OR/12/089/282693

ପ ୁ /81017 63 197 662ଶ�ୀନିବାସ ମୀଶ� ପି େଲାକନା� ମୀଶ� OR/12/089/282701

�ୀ /81018 55 197 663ସବିତା ମିଶ� !ା ଶ�ୀନିବାସ ମିଶ� LSL1404508

ପ ୁ /81019 53 197 664ସକୁା: ମିଶ� ପି େଲାକନାଥ ମିଶ� LSL1473487

�ୀ /81020 42 197 665ସ&ୁାରାଣି ମୀଶ� ପି େଲାକନାଥ ମୀଶ� OR/12/089/282704

ପ ୁ /81021 25 197 666ସି&ି ପ�କାଶ ମିଶ� ପି ଶ�ୀନିବାସ ମିଶ� ZUX1189059

ପ ୁ /091022 28 197 667ଅଭିେଷକ ମିଶ� ପି ରମାନାଥ ମିଶ� ZUX0726703

ପ ୁ /91023 44 197 668େଶଖ ସରୁଜ ପି େଶଖ ମହ�ଦ ZUX0528521

�ୀ /91024 37 197 669ରାହିମନିୁଶା ବିବି ପି େଶଖ ସରପଦିୁନ LSL2644805

ପ ୁ /91025 86 197 670ପ�େମାଥ ନାଥ ମୀଶ� ପି ବାସେୁଦବ ମୀଶ� OR/12/089/282710

�ୀ /91026 80 197 671ସକ:ୁଳା ମୀଶ� !ା ପେମାଥ ମୀଶ� OR/12/089/282711

ପ ୁ /91027 58 197 673ସଧୂାଂଶ ୁମିଶ� ପି ପ�େମାଥ ମିଶ� OR/12/089/282715

ପ ୁ /91028 56 197 674ଶ�ାମା ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି େପ�େମାଥ ମିଶ� OR/12/089/282716

�ୀ /91029 53 197 675ଅସ4 ିତା ମିଶ� !ା ରମାନାଥ ମିଶ� OR/12/089/282713

�ୀ /91030 48 197 676େଜ�ାତିମ;ୟ ିମିଶ� !ା ସଧୁାଂସ ୁେସଖX ମିଶ� LSL1471481

ପ ୁ /91031 46 197 677ହିମାଂସ ୁମିଶ� ପି ପ�ମଥନାଥ ମିଶ� OR/12/089/283194

ପ ୁ /91032 22 197 678ଆଶିଷ ମିଶ� ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମିଶ� ZUX1189117

ପ ୁ /91033 36 197 679େଶଖ ସଲିମ ପି େଶକ କରିମ LSL2648152

ପ ୁ /101034 51 197 680ୟୁନିସ ଅହ�ଦ ପି ସବିର ଅହ�ଦ LSL2648178

ପ ୁ /101035 46 197 681ଇଲିୟାସ ଅହ�ଦ ପି ସବିର ଅହ�ଦ LSL2648095

ପ ୁ /101036 59 197 682ପ�ଫୁଲ]  କମୁାର କର ପି କିେଶାର ଚ$�  କର ZUX0956359

�ୀ /101037 49 197 683ପ�ଭାସିନୀ କର !ା ପ�ଫୁଲ]  କର ZUX0956367

ପ ୁ /101038 27 197 684ଆଶିଷ କମୁାର କର ପି ପ�ଫଲୁ]  କମୁାର କର ZUX0956342

�ୀ /101039 38 197 685ନୀହାରିକା ମହାପାତ� !ା ହର ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX1187772

�ୀ /101040 61 197 686ଉଷାରାଣୀ ମିଶ� ପି େସାମନାଥ ମିଶ� OR/12/089/282706

ପ ୁ /101041 53 197 687ଦୁଗI ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି େସାମନାଥ ମିଶ� OR/12/089/282708

ପ ୁ /101042 51 197 688ହର ପ�ସାଦ ମୀଶ� ପି େସାମନାଥ ମୀଶ� OR/12/089/282709

17 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ !ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /101043 46 197 689ମଧଛୁ$ା ମିଶ� !ା ଦୁଗI ପ�ସାଦ ମିଶ� LSL1423615

�ୀ /101044 20 197 690ଅପନ7 I ମିଶ� ପି ଦୁଗI ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX1354877

�ୀ /111045 56 197 691କମୁଦିୁନୀ ସାହୁ !ା ରାମ କୃ5 ସାହୁ ZUX0885640

ପ ୁ /111046 44 197 692େଦବାଶିଷ ସାହୁ ପି ରାମ କୃ5 ସାହୁ ZUX0885756

�ୀ /111047 54 197 693ଜFବୁତୀ ସାହୁ !ା ଂସିମା?ଳ ସାହୁ ZUX0166157

�ୀ /111048 50 197 694ପଦ4 ା ସାହୁ !ା ପ�କାଶ ଚ$�  ସାହୁ ZUX0166173

�ୀ /121049 68 197 695ଶା:ିଲତା ମିଶ� ପି େସାମନାଥ ମିଶ� OR/12/089/282745

ପ ୁ /131050 74 197 696ଭଜରାମ ବାଡତ�ା ପି ଭୀମ ବାଡତ�ା ZUX0636571

�ୀ /131051 67 197 697ଚ$� ମା ବାଡତ�ା !ା ଭଜରାମ ବାଡତ�ା ZUX0636563

ପ ୁ /131052 49 197 698ଦିଲିପ କମୁାର ବାଡତ�ା ପି ଭଜରାମ ବାଡତ�ା ZUX0636555

�ୀ /131053 44 197 699ପ�ମିଳା ବାଡତ�ା !ା ଦିଲିପ କମୁାର ବାଡତ�ା ZUX0636548

ପ ୁ /131054 41 197 700ସତ�ନାରାୟଣ ବାଡତ�ା ପି ଭଜରାମ ବାଡତ�ା ZUX0636522

�ୀ /131055 27 197 701ଦିବ�େଜ�ାତି ବଡତ�ା !ା ସତ�ନାରାୟଣ ବଡତ�ା ZUX1123504

ପ ୁ /131056 22 197 702ଆଶେୁତାଷ ବାଡତ�ା - ସତ� ନାରାୟଣ ବାଡତ�ା ZUX1183904

ପ ୁ /131057 19 197 703ମିକ ୂବିRାସରାୟ ମା ଉଷା ନାୟକ ZUX1354885

�ୀ /131058 32 197 704ସବୁQ; ମହାJଡୁ ମହାJଡୁ !ା ର'ନ ମହାJଡୁ ZUX0348326

ପ ୁ /131059 30 197 705ର'ନ ମହାJଡୁ ପି ତ�ିନାଥ ମହାJଡୁ ZUX0348334

�ୀ /131060 57 197 706ସକୁା:ି ମିଶ� !ା ତ�ିପରୁାରି ମିଶ� OR/12/089/282751

ପ ୁ /131061 33 197 707ଠାକରୁ ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ତ�ିପରୁାରି ମିଶ� ZUX0487918

ପ ୁ /131062 31 197 708ତାରେକଶ ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ତ�ିପରୁାରି ମିଶ� ZUX0487934

ପ ୁ /131063 34 197 709ତ�ିନାଥ ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ତ�ିପରୁାରି ମିଶ� ZUX0487926

ପ ୁ /131064 62 197 710ଶ�ୀ ତ�ିପରୁାରୀ ମିଶ� ପି ରାମନାଥ ମିଶ� ZUX1237387

�ୀ /131065 36 197 711ର�ା ନାଏକ !ା ନରସିଂହ ନାଏକ ZUX0292839

�ୀ /131066 48 197 712ଜୟ:ି ନାୟକ !ା ବୃ$ାବନ ନାୟକ LSL2648160

�ୀ /131067 39 197 713ଉଷା ନାୟକ !ା େଚତୖନ� ନାୟକ ZUX0860767

ପ ୁ /131068 36 197 714ନରସିଂହ ନାୟକ ପି କମଳେଲାଚନ ନାୟକ LSL2648111

�ୀ /131069 34 197 715ଛବି ନାୟକ ପି େଚତୖନ� ନାୟକ ZUX0860726

ପ ୁ /131070 33 197 716ଅଜୟ ନାୟକ ପି େଚତୖନ� ନାୟକ ZUX0165977

�ୀ /131071 32 197 717ପଦ4 ା ନାୟକ !ା ଅଜୟ ନାୟକ ZUX0861146

�ୀ /131072 22 197 718କାଜଲ ପୃ�ି ପି ରବୀ$�ନାଥ ପୃ�ି ZUX1226927

�ୀ /141073 52 197 719ଲ64ୀ ମହାJଡୁ !ା ଲ64ଣ ମହାJଡୁ OR/12/089/282763

�ୀ /141074 34 197 720ସଜୁାତା ମହାJଡୁ !ା ପ�ଦୀପ େଗୗଡ ZUX0727339

�ୀ /151075 44 197 721ମିନତୀ ବାଡତ�ା ପି ଭଜରାମ ବାଡତ�ା ZUX0636530

�ୀ /151076 29 197 722ବି[ପ�ଭା ଗଉଡ଼ ପି ସବୁାସ ଚ$�  ଗଉଡ଼ ZUX0461152

ପ ୁ /151077 21 197 723ସFିତ େଗୗଡ଼ ପି ସବୁାସ େଗୗଡ଼ ZUX1320753

�ୀ /151078 38 197 724ରଶ4ିତା ମହାJଡୁ ପି ତ�ିନାଥ ମହାJଡୁ LSL1449529

ପ ୁ /151079 33 197 725ନିର'ନ ରାଉତ ପି ପରଶରୁାମ ରାଉତ LSL2644953

�ୀ /161080 34 197 726!Q;ପ�ିୟା େଗୗଡ ପି ସବୁାସଚ$�  େଗୗଡ LSL2651057

ପ ୁ /161081 70 197 727ପ�ଫଲୁ କମୁାର ରଥ ପି ଲି�ରାଜ ରଥ OR/12/089/282771

�ୀ /161082 65 197 728କନକ କମୁାରୀ ରଥ !ା ପି େକ ରଥ OR/12/089/282772

ପ ୁ /171083 60 197 729ଚ$�  େଶଖର ନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ନାୟକ OR/12/089/282781

�ୀ /171084 56 197 730ଲଳିତାମଣି ନାୟକ !ା ଚ$�  େଶଖର ନାୟକ OR/12/089/282782

ପ ୁ /171085 31 197 731ରାମ ଚ$�  ନାୟକ ପି ରାଶୀ ନାୟକ ZUX0861054

ପ ୁ /171086 30 197 732ସ'ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଚ$�  େଶଖର ନାୟକ ZUX0860957

�ୀ /171087 48 197 733ସୀତା ସାହୁ ପି ଜନକ ସାହୁ LSL1400050

�ୀ /181088 34 197 734କମୁାରି ଭାରତୀ ପି ପିେଭJଟରାଓ LSL2651040

/181089 30 197 735କା2;ୀକ କିନ7 ର ପି ଈRର ନାୟକ ZUX1138304

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବIଚନ ନିମେ: ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ7  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବIଚନ କମିଶନ ଭାରତJ �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବIଚନ ପବୂ; ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣJ ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର:ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.23 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

18 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀJ !ା6ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /191 43 197 736ଜିେତ �  େବେହରା ପି ବୁଡୁ େବେହରା LSL1449404

"ୀ /192 37 197 737ଗୀତା$ଳି େବେହରା %ା ଜିେତ �  େବେହରା ZUX0461293

ପ ୁ /193 78 197 738ଉ&ମ ଚ �  ନାୟକ ପି ଅଗାଧ ୁନାୟକ OR/12/089/282777

"ୀ /194 68 197 739ସନୁାମଣି ନାୟକ %ା ଉ&ମ ଚ �  ନାୟକ OR/12/089/282778

ପ ୁ /195 47 197 740ପ�ଦିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଉ&ମ ଚ �  ନାୟକ OR/12/089/282779

ପ ୁ /196 32 197 741ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଚ � େଶଖର ନାୟକ ZUX0165621

"ୀ /197 20 197 742ସରିତା ନାୟକ %ା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX1356443

"ୀ /198 33 197 743ନିଳିମା ସାହୁ %ା ବାବୁଲା ସାହୁ ZUX0726711

ପ ୁ /209 54 197 744ରତ- ାକର ନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ନାୟକ OR/12/089/282783

"ୀ /2010 51 197 745ଉମା ନାୟକ %ା ରତ- ାକର ନାୟକ OR/12/089/283124

ପ ୁ /2011 39 197 746ପକଲୁୁ ନାୟକ ପି ଇ0ର ନାୟକ ZUX0726653

ପ ୁ /2012 25 197 747ସେ1ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ରତ- ାକର` ନାୟକ ZUX0860965

"ୀ /2013 24 197 7484େଵତା ନାୟକ %ା ସେ1ାଷ ନାୟକ ZUX1117621

ପ ୁ /2014 61 197 7494ଯମାଳ PATNAIK ପି ଶିବ ଚରଣ PATNAIK ZUX1225986

"ୀ /2115 63 197 750କୀତ ନାୟକ ପି କମଳେଲାଚନ ନାୟକ OR/12/089/282787

ପ ୁ /2116 41 197 751ଶ�ୀଧର ନାୟକ ପି କମଳେଲାଚନ ନାୟକ LSL1400290

ପ ୁ /2217 44 197 752ମୀନ ନାୟକ ପି କମଲଚନ ନାୟକ ZUX1073386

"ୀ /2218 69 197 753ଚ=ଳାେଦବି ପା$ିଆ %ା ମଦନେମାହନ ପା$ିଆ OR/12/089/282791

ପ ୁ /2219 45 197 754ପ�ଦିପ କମୁାର ପା$ୀଆ ପି ମଦନ େମାହନ ପା$ୀଆ OR/12/089/282793

"ୀ /2320 61 197 755େକୗଶଲ�ା ଦେଳଈ %ା ଚ �େଶଖର ଦେଳଈ OR/12/089/282806

ପ ୁ /2321 43 197 756ପ�ଦୀପ ଦେଳଇ ପି ଚ �  େଶଖର ଦେଳଇ ZUX1244888

"ୀ /2322 37 197 757ପ�ମିଳା ଦେଳଇ %ା ପ�ଦିପ ଦେଳଇ ZUX0661207

ପ ୁ /2323 32 197 758ପ�ସନ-  କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଚ �  େଶଖର ଦେଳଇ ZUX0727081

"ୀ /2324 27 197 759ମିଲି ଦେଳଇ ପି ଚ �  େଶଖର ଦେଳଇ ZUX0727073

"ୀ /2325 31 197 760ସବିତା ନାୟକ - େଗାପାଳ ନାୟକ ZUX0861062

ପ ୁ /2426 60 197 761ସବୁାସ ଚ �  ଗଉଡ ପି ବାAାନୀଧି ଗଉଡ OR/12/089/282811

"ୀ /2427 51 197 762ବିBୁପ�ୀୟା େଗୗଡ %ା ସବୁାସ େଗୗଡ OR/12/089/282812

ପ ୁ /2528 66 197 763ଶ�ୀହଷC  ମିଶ� ପି େଲାକନାଥ ମିଶ� OR/12/089/283165

"ୀ /2529 61 197 764ପଦD ିନୀ ମିଶ� %ା ଶ��ୀହଷ ମିଶ� OR/12/089/283166

"ୀ /2530 22 197 765େମାନାଳୀଶା ରଥ ପି ଶିବଶEର ରଥ ZUX1117688

ପ ୁ /2631 21 197 766ଅଂଶମୁାନ ପGନାୟକ ପି ଶ�ାମଳ କମୁାର ପGନାୟକ ZUX1123629

"ୀ /2632 21 197 767ଗାୟତ�ୀ ପGନାୟକ ପି ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ZUX1123652

ପ ୁ /2633 25 197 7684ଵପ-ିଳ Iୱୟଂଶ ୁପGନାୟକ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ପGନାୟକ ZUX1123827

ପ ୁ /2634 24 197 769ସଂେକତ ଶଭୁଂଶ ୁପGନାୟକ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ପGନାୟକ ZUX1125152

"ୀ /2635 19 197 770ସେEତିକା ପଟନାୟକ ପି ଶ�ାମଳ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1338938

ପ ୁ /2636 60 197 771ସନୁୀଳକମୁାର ପGନାୟକ ପି ସିବ ଚରଣ ପଟନାୟକ OR/12/089/282829

"ୀ /2637 52 197 772ନ ିତା ପGନାୟକ %ା ସନୁୀଲ ପGନାୟକ OR/12/089/283134

"ୀ /2638 50 197 773ସସD ିତା ପGନାୟକ %ା ଶ�ାମଳ କମୁାର ପGନାୟକ OR/12/089/283180

"ୀ /2739 79 197 774ଦମୟ1ି ଦାସ %ା େଗାକଳୁ ଚ �  ଦାସ OR/12/089/282836

ପ ୁ /2740 58 197 775ଗିରିସ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାକଳୁ ଚ �  ଦାସ ZUX1299114

ପ ୁ /2741 56 197 776ଶରିିସ ଦାସ ପି ଗକଳୁ ଚ �  ଦାସ OR/12/089/283196

ପ ୁ /2742 54 197 777ସେୁରଶ ଦାସ ପି ଗକଳୁ ଚ �  ଦାସ OR/12/089/283197

"ୀ /2743 53 197 778ଅନୁପମା ଦାସ %ା ଗିରି4 କମୁାK ଦାସ LSL1473461

"ୀ /2744 27 197 779କାଜଲ ର$ନ ଦାସ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ZUX0726778

"ୀ /2745 26 197 780କିରଣ ର$ନ ଦାସ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ◌ ୍ଦାସ ZUX0726786

"ୀ /2746 24 197 781କମଳର$ନୀ ଦାସ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ZUX1125277

"ୀ /2747 27 197 782େମାନାଲିସା ଦାଶ ପି ଗିରିଶ କମୁାର ଦାଶ ZUX0636423

"ୀ /2748 21 197 783ଶଭୁଶ�ୀ ର$ନୀ ଦାଶ - ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାଶପ�ଦୀପ କମୁାର ZUX1123538

ପ ୁ /2749 19 197 784ରୁଦ� ାଂଶ ଦାଶ ପି ଗିରିଶ କମୁାର ଦାଶ ZUX1319078

ପ ୁ /2850 68 197 785ପ�ଭାଂଶ ୁକମୁାର ମହା1ି ପି ସେୁର �ନାଥ ମହା1ି OR/12/089/274104
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"ୀ /2851 53 197 786କୃBପ�ୀୟା ମହା1ି %ା ପ�ଭାଂଶ ୁକମୁାର ମହା1ି OR/12/089/274105

"ୀ /2852 40 197 787ସୃତିେରଖା ମହା1ି ପି ପି.େକ. ମହା1ି LSL1398585

"ୀ /2853 38 197 788ରଶD ି େରଖା ମହା1ି ପି ପି.େକ. ମହା1ି LSL1398593

ପ ୁ /2854 35 197 789ଗTୁ ପ�ସାଦ ମହା1ି ପି ଶଭୁ� ାଂଶ ୁକମୁାର ମହା1ି ZUX0661215

"ୀ /2955 86 197 790ବୃ ାବତୀ ପାଣିଗ�ାହୀ %ା ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/282914

"ୀ /3056 58 197 791ମମୁତାଜ େବଗମ %ା େଶU କରିV ZUX1255546

"ୀ /3157 38 197 792େଶହନାW ବାନୁ ପି ଏମ ଡି ୟାସିନ ଖାX LSL1423953

ପ ୁ /3158 48 197 793ଆସା ବାନୁ ,, ପି ୟାସିନଖY ,, ZUX0528588

"ୀ /3159 45 197 794ସାମିX ବାX .. ପି ୟାଶିନ ଖY .. OR/12/089/282925

"ୀ /3160 42 197 795ନଜମା ଖାନ ପି ଏମ ଡି ଖାନ LSL1404441

"ୀ /3261 79 197 796ଜାୟାନବ ବିବି .. %ା େଶଖ ସାରୁପଦିୁନ .. OR/12/089/282926

"ୀ /3262 59 197 797ଜୁେଲଖା େବଗମ %ା େସU ରାମଜାX OR/12/089/282927

ପ ୁ /3263 45 197 798େଶଖ .ସାମସଦିୁନ ପି େଶଖ ସରଫ[ିୁନ LSL1398106

ପ ୁ /3364 57 197 799େଗାପାଳ ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ OR/12/089/282862

"ୀ /3365 54 197 800ଲODୀ ନାୟକ %ା େଗାପାଳ ନାୟକ OR/12/089/282863

ପ ୁ /3366 47 197 801େଦବ ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ OR/12/089/282866

ପ ୁ /3367 39 197 802ସେ1ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ ZUX0726976

"ୀ /3368 33 197 803ସନୁୀତା ନାୟକ %ା ସବୁାସ ଚ �  ସାହୁ ZUX0726992

"ୀ /3369 28 197 804ବବିତା ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ ZUX0726984

"ୀ /3370 24 197 805ସେ1ାଷି ନାୟକ %ା ସେ1ାଷ ନାୟକ ZUX0956458

"ୀ /3471 58 197 806ଶସିୁଳା େହାତା %ା ମାଧବ େହାତା OR/12/089/282851

ପ ୁ /3472 42 197 807ବିଜୟ କମୁାର େହାତା ପି ମାଧବ େହାତା ZUX0366880

"ୀ /3573 28 197 808ସରିତା ପାଣିଗ�ାହୀ %ା ଆେଲାକ ଚ �  ରଥ ZUX1117555

ପ ୁ /3574 71 197 809ରଘନୁାଥ ରଥ ପି ମହାେଦବ ରଥ LSL1449446

ପ ୁ /3575 67 197 810ଶରତ କମୁାର ରଥ ପି ମହାେଦବ ରଥ OR/12/089/280208

"ୀ /3576 65 197 811ପ�ମୀଳା ରଥ %ା ରଘନୁାଥ ରଥ LSL2651024

ପ ୁ /3577 64 197 812ପ�େମାଦ କମୁାର ରଥ ପି ମହାେଦବ ରଥ LSL1398080

ପ ୁ /3578 61 197 813ପ�ଶା1 କମୁାର ରଥ ପି ମହାେଦବ ରଥ OR/12/089/280210

"ୀ /3579 58 197 814ର$ିତା ରଥ %ା ପ�େମାଦ କମୁାର ରଥ LSL1398072

"ୀ /3580 58 197 815ସର%ତି ରଥ %ା ସରତ କମୁାର ରଥ ZUX1352533

"ୀ /3581 47 197 816ସDିତା ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ LSL1398064

"ୀ /3582 45 197 817ରଶDୀ ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ LSL1473479

"ୀ /3583 43 197 818ମଧଛୁ ା ରଥ ପି ଶରତ କମୁାର ରଥ LSL2648269

ପ ୁ /3584 41 197 819ଅମିତ କମୁାର ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ LSL1398627

ପ ୁ /3585 39 197 820ଆେଲାକ ଚ �  ରଥ ପି ଶରତ କମୁାର ରଥ LSL1398635

ପ ୁ /3586 37 197 821ବି0ନାଥ ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ ZUX0292854

"ୀ /3587 37 197 822ଅ�Cନା ରଥ %ା ବି4ୱନାଥ ରଥ ZUX0956615

"ୀ /3688 58 197 823ମାଣିକ ଜାନୀ %ା ବାସ ୁଜାନୀ OR/12/089/282879

ପ ୁ /3789 34 197 824ହରି ଜାନୀ ପି ବୁଟି ଜାନୀ ZUX0727297

ପ ୁ /3890 39 197 825ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ସତ� ନାରାୟଣ େବେହରା LSL1400332

ପ ୁ /3991 57 197 826ବସ1 କମୁାର ପ^ା ପି ତ�ୀନାଥ ପ^ା LSL1404292

ପ ୁ /3992 53 197 827ଶଶୁା1 କମୁାର ପ^ା ପି ତ�ିନାଥ ପ^ା LSL1400043

"ୀ /3993 47 197 828ବବିତା ପ^ା %ା ବସ1 କମୁାର ପ^ା LSL1404300

ପ ୁ /4094 39 197 829ଚ ନ ମହାପାତ� ପି ପଦD ନାଭ ମହାପାତ� LSL1398569

ପ ୁ /4195 51 197 830ନିତ�ାନ  ପ^ା ପି ଅ1ଯ�Nମୀ ପ^ା LSL1423680

"ୀ /4296 47 197 831ଚ �ମା ତ�ିପାଠୀ %ା ଶବିରାମ ତ�ିପାଠୀ LSL2644979

"ୀ /4297 22 197 832ସଂଗୀତା ତ�ିପାଠୀ ମା ଚଂଦ� ମା ତ�ିପାଠୀ ZUX1339787

ପ ୁ /4398 59 197 833ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ରାସ ବିହାରୀ ଦାଶ LSL1398148

ପ ୁ /4399 24 197 834େସାମନାଥ ପ^ା ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ପ^ା ZUX1244847

ପ ୁ /43100 67 197 835ନିର$ନ ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ ZUX0727131

"ୀ /43101 60 197 836ଉମ̀ଳା ସାହୁ ପି ନିରଂଜନ ସାହୁ LSL2648210

ପ ୁ /43102 29 197 837ବି0ନାଥ ସାହୁ ପି ନିର$ନ ସାହୁ ZUX0461277

ପ ୁ /44103 52 197 838ଶିଶିରକା1 ଦାଶ ପି େଗାପ ବaୁ ଦାଶ LSL1399021

"ୀ /44104 38 197 839ସଚିୁସDୀତା ଦାଶ %ା ଶିଶିର କା1 ଦାଶ ZUX1275312

"ୀ /45105 36 197 840ଭାଗ�ଲତା ସାହୁ ପି ଉମ̀ଳା ସାହୁ LSL2648228

"ୀ /47106 65 197 841େହମଲତା ମହାପାତ� %ା ସବୁାସ ମହାପାତ� ZUX1068774

ପ ୁ /47107 43 197 842କାସୀନାତ ମହାପାତ� ପି ସବୁାସ ମହାପାତ� ZUX1078104

"ୀ /47108 29 197 843ସଂଧୀଆରାଣୀ ମହାପାତ� %ା କାସୀନାତ ମହାପାତ� ZUX1073402

"ୀ /47109 42 197 844ବାସ1ି ନାୟକ %ା ପଦD ନ କମୁାର ନାୟକ LSL2649713

"ୀ /47110 23 197 845ପEଜିନି ନାୟକ ମା ବାସ1ି ନାୟକ ZUX1188994

"ୀ /49111 70 197 846ପି.ସାବିତ�ୀ ଆଚାରୀ %ା ସଯୂ�Cପ�କାଶ ଆଚାରୀ ZUX0166033

ପ ୁ /49112 46 197 847ଶ�ୀଧର ଆଚାରୀ ପି ସଯୂ�Cପ�କାଶ ରାଓ ZUX0661231

2 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀE %ାOର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 23ୱାଡC  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

55!
��* ����� '�����-

"ୀ /49113 34 197 848ପି.ମିରାବାଇ ଆଚାରି ପି ପି.ସଯୁ�Cପ�କାଶ ଆଚାରି ZUX0166066

ପ ୁ /49114 48 197 849ପି.ଗେୁT0ର ଆଚାରି ପି ପି.ସଯୂ�Cପ�କାଶ ରାଓ ZUX0661256

"ୀ /49115 46 197 850ପି ଗାୟତ�ୀ ଆଚାରୀ %ା ପି ଗେୁT4ଵର ଆଚାରୀ ZUX1226406

ପ ୁ /49116 76 197 851ପି.ସଯୂ�Cପ�କାଶ ରାଓ ପି ବିର ରାଜୁ ଆଚାରି OR/12/089/292920

ପ ୁ /50117 40 197 852ପ�ଫଲୁc  ଦେଳଇ ପି ଚ � େଶଖର ଦେଳଇ LSL2649697

ପ ୁ /50118 38 197 853ପ�ଶା1 ଦେଳଇ ପି ଚ � େଶଖର ଦେଳଇ LSL2649689

"ୀ /50119 28 197 854ତନୁଜା ଦଳ।ଈ ମା କdରୁୀ ଦଳ।ଈ ZUX1083815

"ୀ /52120 58 197 855େକ.ଜାନକୀ େଦବୀ %ା େକ.ଭିମା ରାଓ ZUX0661264

"ୀ /52121 37 197 856ପ�ତିଭା ପGନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପGନାୟକ ZUX0956409

ପ ୁ /52122 63 197 857େକ.ସବୁାସ ଚ �  ପGନାୟକ ପି େକ.ସତ� ନାରାୟଣ ପGନାୟକ ZUX0885657

ପ ୁ /52123 31 197 858ସତ� ର$ନ ପGନାୟକ ପି େକ.ସବୁାଷ ଚ �  ପGନାୟକ ZUX0885509

ପ ୁ /52124 68 197 859େକ.ଭିମା ରାଓ ପି କeଳା ଗେୁରୟା ZUX0661249

ପ ୁ /53125 42 197 860ସେ1ାଷ େବେହରା ପି ଦୁେଯ�Nଧନ େବେହରା ZUX0885699

"ୀ /53126 34 197 861ପ�ଜାପତି େବେହରା %ା ନୃସିଂହ େବେହରା ZUX0885707

"ୀ /53127 27 197 862ଅEିତା ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX0868778

ପ ୁ /53128 24 197 863ଅଭିେଷକ ଦାଶ ପି ନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX0943480

"ୀ /53129 58 197 864ଅeିକା ପାଣିଗ�ାହି %ା ନାରାୟଣ ଦାଶ LSL1398155

ପ ୁ /54130 36 197 865ସ$ୀବ କମୁାର େବେହରା ପି ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା ZUX0461236

ପ ୁ /54131 33 197 866ସ ୀପ କମୁାର େବେହରା ପି ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା ZUX0461244

ପ ୁ /54132 44 197 867େକ ଶିବ ଶEର ରାଜୁ ପି େକ ଭିମା ରଓ ZUX0166074

ପ ୁ /55133 35 197 868ସେ1ାଷ ମହାରଣା ପି ମନୁ ମହାରଣା ZUX0166306

"ୀ /55134 40 197 869ପଦମା ନାୟକ ପି ମୀନେକତନ ନାୟକ LSL2644961

"ୀ /55135 36 197 870ଅନୁସୟା ନାୟକ %ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ LSL2644995

ପ ୁ /55136 35 197 871ଦୀନବaୁ ନାୟକ ପି େକାମଲଚନ ନାୟକ LSL2644912

ପ ୁ /56137 28 197 872ଦୀପକ ରଥ ମା fବିଲତା ରଥ ZUX0654038

ପ ୁ /56138 34 197 873ବଳରାମ ସାହୁ ମା ଉମ̀ଳା ସାହୁ LSL2648285

"ୀ /58139 57 197 874କମଳ ପାତ� %ା ପ�ଶା1 କମୁାର ପାତ� ZUX0292888

ପ ୁ /58140 55 197 875ଏସ ତ�ୀପତି ବାଲାଜୀ ପାତ� ପି ବୁଚୀ ପାତ� ZUX1338789

ପ ୁ /58141 27 197 876ପ�େମାଦ କମୁାର ପାତ� ପି ପ�ଶା1 କମୁାର ପାତ� ZUX0654079

"ୀ /59142 51 197 877ସବୁାସନୀ ନାୟକ %ା ଏ ପି ନାୟକ ZUX0487868

ପ ୁ /59143 30 197 878େଦବାଶିଷ ପାଣିଗ�ାହି ପି ସବୁାସିନି ପାଣିଗ�ାହି ZUX0860924

"ୀ /59144 27 197 879େଲାପାମଦୁ� ା ପାଣିଗ�ାହି ମା ସବୁାସିନି ପାଣିଗ�ାହି ZUX0860932

"ୀ /60145 40 197 880େକ ଶାରଦା %ା େକ ଶିବଶEର ରାଜୁ LSL2644748

"ୀ /60146 37 197 881େକ ରଜନି %ା େକରବିକମୁାର LSL2644755

ପ ୁ /60147 30 197 882େକ ଦିବାକର ରାଓ ପି େକ ଉମାପତି ରାଓ ZUX0636597

ପ ୁ /60148 27 197 883େକ ଲODଣ ରାଓ ପି କମୁପତି ରାଓ ZUX0636589

"ୀ /60149 46 197 884େକ ନିଳେବଣୀ◌ୀ %ା େକ ଆନ  ରାଓ ZUX1319664

ପ ୁ /60150 78 197 885େକ. ରାମାରାଓ ପି େକ. ଗରୁୁୱାୟା OR/12/089/282840

ପ ୁ /60151 49 197 886େକ. ଉମାପତି ରାଓ ପି େକ ରାମାରାଓ OR/12/089/282842

ପ ୁ /61152 79 197 887ଅଭିମନ� ୁମହା1ି ପି ସବୁୁgି ମହା1ି LSL2644987

"ୀ /61153 74 197 888କ$ୁଲତା ମହା1ି %ା ଅଭିମନ� ୁମହା1ି LSL2648129

ପ ୁ /61154 54 197 889ସଧିୁରକମୁାର ମହା1ି ପି ଅଭିମନ� ୁମହା1ି LSL2648145

ପ ୁ /62155 85 197 890ନରସିଂହ ନାଥ ରଥ ପି ଲି�ରାଜ ରଥ OR/12/089/282768

ପ ୁ /62156 50 197 891ଅଭିମନ� ୁରଥ ପି ନରସିଂହ ନାଥ ରଥ OR/12/089/282770

"ୀ /62157 40 197 892ସD ିତା ରଥ %ା ଅଭିମନ� ୁରଥ ZUX0205708

"ୀ /62158 21 197 893ଅନୁhା ରଥ ପି ଅଭିମନ� ୁରଥ ZUX1208792

ପ ୁ /64159 33 197 894ଅଭିେଷକ ରଥ ପି ରାେଜ �  ରଥ ZUX0636621

"ୀ /64160 31 197 895ତନୁଶ�ୀ ରଥ ପି ଜୁଗଳ କିେଶାର ରଥ ZUX0636480

"ୀ /65161 36 197 896ନମିତା ଶତପଥି %ା ସବିତ କମୁାର ଶତପଥି ZUX0636720

"ୀ /66162 38 197 897ଜାରିନା ବିବି %ା େଶଖ ସରୁଜ ZUX0636647

"ୀ /82163 47 197 898କ ୁ ମଦୁୁଲି %ା ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି ZUX0861161

"ୀ /99164 64 197 899କiନା ପାଣି %ା ବି0ନାଥ ପାଣି ZUX0773846

ପ ୁ /99165 50 197 900ଅରୁଣ କମୁାର ରାହା ପି ପା^ବ ରାହା ZUX0885566

ପ ୁ /116166 32 197 901ଅଭିେଷକ ମିଶ� ପି ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ� ZUX1287564

ପ ୁ /123167 21 197 902ଜୟଂତ କମୁାର ବାରିକ ପି ଧ�ୁବ ବଛାଲା ବାରିକ ZUX1094416

ପ ୁ /143168 23 197 903ୱାଇ.କେଟଶସର ରାଓ ପି ୱାଇ େଵଣ ୁେଗାପାଳ ରାଓ ZUX1349786

"ୀ /999169 26 197 904ଭାରତୀ ଆଚାରୀ %ା େକ. କୃBା ରାଓ ZUX1337401

"ୀ /999170 28 197 905ନିମCଳା େବପାରୀ %ା ରାେଜଶ କମୁାର େଜନା ZUX0956524

ପ ୁ /999171 46 197 906ପ�କାଶ ଦେଲଇ ପି ନୀଳ ଦେଲଇ ZUX0829507

"ୀ /999172 43 197 907ମମତା ଦେଲଇ %ା ପ�କାଶ ଦେଲଇ ZUX0829499

ପ ୁ /999173 29 197 908ରାେଜଶ କମୁାର େଜନା ପି େକଶବ ଚ �  େଜନା ZUX0829481

"ୀ /999174 19 197 909ସଭୁମ ମିଶ� ପି ସିବା ଶEର ମିଶ� ZUX1337302

3 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀE %ାOର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /999175 45 197 910ସରିତା ମିଶ� %ା ବିପିନ ବିହାରୀ ପାତ� ZUX0727206

"ୀ /999176 29 197 911ଶଭୁଶ�ୀ ମିଶ� ପି ସିମା=ଳ ମିଶ� ZUX0829424

"ୀ /999177 27 197 912ଜୟଶ�ୀ ମିଶ� ପି ସିମା=ଳ ମିଶ� ZUX0829457

"ୀ /999178 37 197 913ଶ�gା$ଳୀ ମହାପାତ� %ା ସେୁର �  କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0868711

ପ ୁ /999179 38 197 914ଶ�ାମଘନ ନାୟକ ପି ଜଗନ- ାଥ ନାୟକ ZUX0726950

ପ ୁ /999180 27 197 915ସପନ ନାୟକ ପି ମେହ0ର ନାୟକ ZUX0970665

ପ ୁ /999181 69 197 916ବି0ନାଥ ପାଣି ପି ମଧସୁଦୂନ ପାଣି ZUX0773879

ପ ୁ /999182 32 197 917ସାଇ ପ�ଶା1 ପାଣି ପି ବି0ନାଥ ପାଣି ZUX0773861

"ୀ /999183 30 197 918ସାଇ ସDିତା ପାଣି ପି ବି0ନାଥ ପାଣି ZUX0773853

ପ ୁ /999184 49 197 919ମେନାଜ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି େଦବନ  ପାଣଗ�ାହି ZUX0727321

"ୀ /999185 55 197 920ସବିତା ରାଣୀ ରଥ %ା କମୁଦୁକା1 ରଥ ZUX0726901

ପ ୁ /999186 27 197 921ଶ�ୀେତଶ %ାଈଁ ପି ସେୁର �  %ାଈଁ ZUX0861112

"ୀ /1187 57 197 922କମଳା ପରଜା %ା ସନୁାଧର ପରଜା OR/12/089/282560

ପ ୁ /2188 30 197 923କୃB େକଶବ ଷଡ଼�ୀ ମା ପାବC ତୀ ଷଡ଼�ୀ ZUX0461046

"ୀ /2189 68 197 924ପାବC ତି ଷଡ�ୀ %ା ହରିହର ଷଡ�ୀ OR/12/089/282609

ପ ୁ /3190 71 197 925ପ�ସନ-  କମୁାର ସାବତ ପି ନାରାୟଣ ସାବତ OR/12/089/244084

"ୀ /3191 69 197 926ସଶିୁଳା ସାବତ %ା ପ�ସନ-  କମୁାର ସାବତ OR/12/089/244085

ପ ୁ /3192 43 197 927ବିଜୟ କମୁାର ସାବତ ପି ପ�ସନ-  କମୁାର ସାବତ OR/12/089/244088

"ୀ /04193 19 197 928ଦିTୀମୟୀ ରଥ ପି ସଂଜୀବ କମୁାର ରଥ ZUX1339043

"ୀ /4194 42 197 929ପ�ଣତି ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ LSL1398577

ପ ୁ /4195 47 197 930ରବି �  କମୁାର ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ OR/12/089/282639

ପ ୁ /6196 34 197 931ସିବାଶିଷ ମିଶ� ପି ପ�ଫଲୁc ଚ �  ମିଶ� ZUX0166108

ପ ୁ /07197 23 197 932ଚ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରୁଷି କମୁାର ସାହୁ ZUX1188960

ପ ୁ /7198 50 197 933ଋଷିକମୁାର ସାହୁ ପି ବାରିକ ସାହୁ LSL2644847

"ୀ /7199 43 197 934ସଂଯmୁାକମୁାରୀ ସାହୁ %ା ଋଷିକମୁାର ସାହୁ LSL2644839

ପ ୁ /53200 69 197 935ଦୁେଯ�Nଧନ େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା ZUX0885715

"ୀ /53201 63 197 936ପାବC ତୀ େବେହରା %ା ଦୁେଯ�Nଧନ େବେହରା ZUX0885731

ପ ୁ /53202 48 197 937ପ�ଫଲୁc  େବେହରା ପି ଦୁେଯ�Nଧନ େବେହରା ZUX0885673

ପ ୁ /53203 45 197 938ନୃସିଂହ େବେହରା ପି ଦୁେଯ�Nଧନ େବେହରା ZUX0885723

ପ ୁ /53204 64 197 939ଆେଲାକ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ସବୁାସ ଚ �  େଚୗଧରୁୀ ZUX0956474

"ୀ /53205 52 197 940ମୀନି େଚୗଧରୁୀ %ା ଆେଲାକ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0956466

ପ ୁ /99206 42 197 941ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପGନାୟକ ପି ରାମାନୁଜ ପGନାୟକ LSL1398882

"ୀ /99207 41 197 942ରିନତୀ କମୁାରୀ ପGନାୟକ %ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ପGନାୟକ ZUX0461715

ପ ୁ /99208 69 197 943ରାମାନୁଜ ପGନାୟକ ପି େOତ�ବାସି ପGନାୟକ LSL1449685

"ୀ /99209 62 197 944େସୗଦାମିନି ପGନାୟକ %ା ରାମାନୁଜ ପGନାୟକ LSL1398874

ପ ୁ /99210 39 197 945ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପGନାୟକ ପି ରାମାନୁଜ ପGନାୟକ LSL1398890

ପ ୁ /99211 33 197 946ଶଭୁ� ାଶ ୁେଶଖର ପGନାୟକ ପି ରାମାନୁଜ ପGନାୟକ ZUX0167650

ପ ୁ /999212 25 197 947ରାଜ କିେଶାର ପାଳ ପି ଚ �  େଶଖର ପାଳ ZUX0956433

ପ ୁ /999213 21 197 948ଅସୀମ କିେଶାର ପାଳ ପି ଚ �  େଶଖର ପାଳ ZUX1317064

ପ ୁ /999214 63 197 949ସେ1ାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଦ^ପାଣି ପ�ଧାନ ZUX0726885

"ୀ /999215 59 197 950ପ�ତିମା ପ�ଧାନ %ା ସେ1ାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0726877

ପ ୁ /999216 35 197 951ପତିତ ପାବନ ପ�ଧାନ ପି ସେ1ାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0726893

ପ ୁ /SRS 0064217 22 197 952ତୁଷାରକା1 ମହାପାତ� ପି ରଜନୀକା1 ମହାପାତ� ZUX1367671

ପ ୁ /1ST FLOOR218 20 197 953ଆକାଶ କମୁାର େନପକ ପି ଅଜୟ କମୁାର େନପକ ZUX1397082

"ୀ /10219 20 197 954ଦରOା ବାନୁ ପି ଇଲିୟାସ  ଅହnଦ ZUX1397090

ପ ୁ /10220 22 197 955ପ�oଯଷୁ କର ପି ପ�ଫଲୁc  କର ZUX1397108

ପ ୁ /03221 57 197 956ପ�ଣବ କମୁାର ପଟନାୟକ - ସଜୁାତା ପାତ�  ZUX1397116

ପ ୁ /31222 20 197 957ଦିବାକର ଷଡ଼�ୀ ମା ଉମାେଦବୀ ଷଡ଼�ୀ ZUX1397124

ପ ୁ /1995223 25 197 958ରାେକଶ ମିଶ� ପି ପ�େମାଦ ଚଦ�  ମିଶ� ZUX1397132

"ୀ /0000224 23 197 959ବିଚିତ�ା ବାରିକ ପି ସବୁାଷ ଚଦ�  ବାରିକ ZUX1397140

"ୀ /9225 38 197 960ନଫୀସା ବାନୁ - େସଖ ସଲୀମ ZUX1397157

ପ ୁ /9226 38 197 961ଶକୀଲ େମାହମଦ - େସଖ ସଲୀମ ZUX1397165

"ୀ /9227 61 197 962ନୂର ଜାହାନ - େସଖ ସଲୀମ ZUX1397173

ପ ୁ /9228 72 197 963ନୂର ମହnଦ - େସଖ ସଲୀମ ZUX1397181

"ୀ /1212229 25 197 964ସଚିୁତ� ା ବାରିକ ପି ସବୁାଷ ଚଦ�  ବାରିକ ZUX1424399

ପ ୁ /18230 40 197 965ସଧୁାଂସ ୁଭୂଷଣ ଆଚାଯ�C ପି ବିେନାଦ ଚଂଦ�  ଦାଶ ZUX1424589

"ୀ /18231 32 197 966ରସDୀତା ରାଣୀ ଦାଶ - ବିେନାଦ ଚଂଦ�  ଦାଶ ZUX1424597

"ୀ /10232 31 197 967ସକୁା1ୀ ମିଶ� %ା ଜଗନ- ାଥ ମିଶ� ZUX1426378

ପ ୁ /PRASANTI233 20 197 968ଆକାଶ କମୁାର େ◌ନପାକ ପି ଅଜୟ କମୁାର େନପାକ ZUX1426899

ପ ୁ /00234 37 198 1ସେ1ାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି େସାମନାଥ ପ�ଧାନ ZUX0690420

ପ ୁ /hemagiri235 22 198 2ଦିେନଶ ଦାଶ ପି ବାଲ ଗେଣ4ଵର ଦାଶ ZUX1234194

"ୀ /Hemagiris236 22 198 3ଶ�ାବଣୀ ମିଶ�ା ପି ଭାpରଚ �  ମିଶ�ା ZUX1097369

4 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀE %ାOର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /1237 56 198 4େକ ଶକ1ୁଳା %ା େକ ପ�କାଶ ରାଓ LSL2390573

ପ ୁ /1238 51 198 5େକ େଭEଟରାଓ . ପି େକ ରାମନାଥ . OR/12/089/284004

"ୀ /1239 31 198 6େଗାରୀ େଗାରାହା^ିଆ %ା ବିଜୟ ନାୟକ ZUX1127620

ପ ୁ /1240 45 198 7ବିଜୟ କୃB ନାୟକ ପି ଉମ̀ଲା ନାୟକ ZUX1127752

ପ ୁ /1241 44 198 8େକ େମାହନ ରାଓ ପି େକ ରାମାନାଥ OR/12/089/284006

ପ ୁ /1242 21 198 11ପ�ତୀକ ଶମN ପି ପ�ଦୀପ ଶମN ZUX1127695

ପ ୁ /2243 65 198 12ନଳିନୀ କମୁାର ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ OR/12/089/282044

"ୀ /2244 51 198 13ଗୀତା$ଳୀ ଦାଶ %ା ନଳନୀ କମୁାର ଦାଶ OR/12/089/282045

"ୀ /2245 31 198 14ମ$mୁା କମୁାରୀ ଦାଶ ପି ନଳିନୀ କମୁାର ଦାଶ ZUX0348391

ପ ୁ /3246 70 198 15କିେଶାର ଚ �  ମିଶ� ପି ରାେମ0ର ମିଶ� OR/12/089/284010

"ୀ /3247 65 198 16ରୁକଣିୁ ମିଶ� %ା କିେଶାର ଚ �  ମିଶ� OR/12/089/284011

ପ ୁ /3248 48 198 17ଗTୁ ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି କିେଶାK ଚ �  ମିଶ� LSL1473537

ପ ୁ /3249 41 198 18ଭବାନୀ ଶEର ମିଶ� ପି କିେଶାର ଚ �  ମିଶ� LSL1427392

"ୀ /04250 23 198 19ପାୟଲ ମିଶ� ପି ମଧସୁଦୁନ ମିଶ� ZUX0956656

ପ ୁ /04251 25 198 20ଆଶେୁତାଷ ମିଶ� ପି ମଧସୁଦୁନ ମିଶ� ZUX0885863

"ୀ /4252 86 198 21େକ କା1ାମା %ା େକ ଗେଣଶ OR/12/089/284008

ପ ୁ /4253 23 198 22କାମି◌ଲିି କିରଣ କମୁାର ପି ମରୁଲୀ କୃ◌◌ିB୍ା ZUX1051630

"ୀ /5254 55 198 23ରାେଜ0ରୀ ମିଶ� %ା ସେୁରଶ ମିଶ� OR/12/089/284017

"ୀ /5255 30 198 24ସD ୃତି ସଧୁା ମିଶ� ପି ସେୁରଶ ଚ �  ମିଶ� ZUX0461467

"ୀ /5256 29 198 25ପ�ିୟEା ମିଶ� ପି ସେୁରଶ ମିଶ� ZUX0461459

"ୀ /6257 42 198 26େକ.ଇ ିରା %ା େକଆନ ରାଓ ZUX0166363

"ୀ /6258 59 198 27େକ ଲODିକା1ା . %ା େଭେEଟ . OR/12/089/284019

ପ ୁ /6259 39 198 28େକ ଆନ  ରାଓ . ପି େଭେEଟ . OR/12/089/284022

ପ ୁ /6260 40 198 29काडार� ଚୀରXଜିଵୀ ରାଓ ପି େକ େଭେEଟ ରାଓ ଆଚାରି LSL1404904

ପ ୁ /6261 46 198 30େକ.କ�ିBା ରାଓ ପି େକ.େଭେEଟ ରାଓ LSL1473016

"ୀ /6262 44 198 31କଡାରୀ ଭୁଲODି ରାଓ %ା କଡାରୀ. କ� ିBା ରାଓ ZUX0166371

"ୀ /6263 42 198 32େକଇ0ର ରାଓ ପି େଭେEଟ ରାଓ ZUX0647008

ପ ୁ /7264 51 198 33ଏ ପ�ଭାକର ଆଚାରି ପି ଏ ଶ�ାମସ ୁର ଆଚାରି OR/12/089/284029

"ୀ /8265 75 198 34କା=ନ ସାହୁ %ା େଗାବି  ଚ �  ସାହୁ LSL1423896

ପ ୁ /8266 55 198 35ରାଧାକା1 ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ �  ସାହୁ ZUX0166389

"ୀ /8267 50 198 36ରାଜମଣି ସାହୁ %ା ରାଧାକା1 ସାହୁ ZUX0166397

ପ ୁ /8268 47 198 37କୃBଚ �  ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ ZUX0937573

"ୀ /8269 45 198 38ଝୁନୁରାଣୀ ସାହୁ %ା କୃBଚ �  ସାହୁ LSL1449800

"ୀ /8270 45 198 39ଲODୀ ସାହୁ ପି େଗାବି ଚ �  ସାହୁ OR/12/089/228207

ପ ୁ /8271 43 198 40େଗୗରୀ ଶEର ସାହୁ ପି େଗାବି  ଚ �  ସାହୁ LSL1423565

"ୀ /8272 40 198 41ତ�ୀେବଣୀ ସାହୁ ପି େଗାବି  ସାହୁ LSL1423011

ପ ୁ /8273 36 198 42ରାେଜ �  ସାହୁ ପି େଗାଦାବରୀଶ ସାହୁ ZUX0167882

"ୀ /8274 28 198 43କାମିନି ସାହୁ ପି ରାେଜ �  ସାହୁ ZUX0461756

"ୀ /8275 24 198 44ପିEି ସାହୁ %ା ରାେଜ �  ସାହୁ ZUX1225614

ପ ୁ /8276 23 198 45ସିମା=ଳ ସାହୁ ପି ରାଧାକା1 ସାହୁ ZUX0956672

ପ ୁ /8277 22 198 46ନିଳା=ଳ ସାହୁ ପି ରାଧାକା1 ସାହୁ ZUX1053941

ପ ୁ /9278 76 198 47ସତ� ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି ଲି�ରାଜ ଦାଶ ZUX0629931

"ୀ /9279 53 198 48ପ�ମିଳା ଦାଶ %ା ସତ� ନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX0629923

"ୀ /9280 53 198 49ମ$ଳୁା ରଥ %ା େଶୈଳ �  ନାଥ ରଥ LSL1426154

"ୀ /10281 31 198 50ମୀନା କମୁାରୀ ମାଦି %ା ରାମକୃ◌Bି ମାଦି ZUX1053974

"ୀ /10282 22 198 51ଶ�ୟିାନଞଳି ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲେeାଦର ପାଣିଗ�ାହି ZUX1053990

ପ ୁ /10283 61 198 52େଶୈଳ �  ନାଥ ରଥ ପି ଅନ1 ରଥ LSL1398502

ପ ୁ /11284 21 198 53ବାରଲା ଅଭିଜିତ କମୁାର ପି ବି. େଭେEଟ0ର ZUX1150168

ପ ୁ /11285 63 198 54କି&̀ ମହାରଣା ପି େଗାପାଳ ଚ �  ମହାରଣା LSL1449735

"ୀ /11286 21 198 55ଅରୁaତୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଡeରୁଧର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1150192

"ୀ /11287 21 198 56େସାନାଲି ରଥ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରଥ ZUX1150671

ପ ୁ /12288 60 198 57ବି େକ କର ପି ରାମଚ �  କର OR/12/089/284955

ପ ୁ /12289 33 198 58ଓEାରନାଥ ପାଢି ପି ଗTୁପ�ସାଦ ପାଢି ZUX0167627

ପ ୁ /13290 22 198 59ବିନାୟକ ଦାସ ପି େଗାବି  ଚ �  ଦାସ ZUX1053925

ପ ୁ /13291 24 198 60ପୱନ କମୁାର େଗeାଲୀ ପି େଗeାଲୀ ବାଲାଜି ZUX1051564

ପ ୁ /13292 50 198 61ଶ�ାମସ ୁର ମହାରଣା ପି ରାଧାକୃB ମହାରଣା OR/12/089/284054

"ୀ /13293 44 198 62କନକ ମହାରଣା %ା ଶ�ାମସ ୁର ମହାରଣା OR/12/089/284055

"ୀ /13294 29 198 63ସେ1ାଷୀ ମହାରଣା ପି ଶ�ାମ ସ ୁର ମହାରଣା ZUX0629915

ପ ୁ /13295 38 198 64ରାମା ସାହୁ ପି ଶ�ୀନିଵାସ ସାହୁ ZUX1049220

"ୀ /13296 33 198 65ରୀନା ସାହୁ %ା ରାମା ସାହୁ ZUX1049261

ପ ୁ /14297 25 198 66ରଶD ି ରାଣୀ ଅଧିକାରୀ ପି ରାେଜ �  ପ�ସାଦ ଅଧିକାରୀ ZUX1049188

"ୀ /14298 58 198 67ଭାରତୀ ମିଶ� %ା ତାରାଚରଣ ମିଶ� LSL1449586

5 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀE %ାOର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /15299 33 198 70ଡି.ଭିକି ସରାଫ ପି ଡି.େଭEଟରାଓ ସରାଫ ZUX0166447

ପ ୁ /15300 20 198 71ଅଭିେ◌ଷକ ମିଶ�ା ପି କିେଶାର ମିଶ�ା ZUX1287085

ପ ୁ /15301 46 198 72ଡି ସତିଶ ସରାଫ ପି ଏେEଟରାଓ ସରାଫ OR/12/089/284077

"ୀ /16302 39 198 73ସବିତା ପାଣିଗ�ାହୀ %ା କାଳୀପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1510106

"ୀ /17303 24 198 74ରିତୁସD ିତା ମହାପାତ� ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX1001338

ପ ୁ /17304 57 198 75ଗTୁ ସାବତ ପି କୃBଚ �  ସାବତ OR/12/089/285038

"ୀ /17305 55 198 76ଊମ̀ଳା ସାବତ ପି କୃBଚ �  ସାବତ OR/12/089/284088

"ୀ /17306 50 198 77କା=ନ ମାଳା ସାବତ %ା ଗTୁ ପ�ସାଦ ସାବତ LSL1423607

ପ ୁ /17307 19 198 78ଅାଶେୁତାସ ସାବତ ପି ଗTୁ ପ�ସାଦ ସାବତ ZUX1356419

"ୀ /17308 21 198 79ସଭୁସDୀତା ସାବତ ପି ଗTୁ ପ�ସାଦ ସାବତ ZUX1356450

"ୀ /18309 57 198 80େକ. ପଦD ାବତୀ %ା େକ. ଗେୁT0ରରାଓ - OR/12/089/284104

"ୀ /18310 48 198 81େକ ପ�ମିଳା - %ା ମାକC ^ - ZUX0166454

"ୀ /18311 61 198 82େକ ବୀଣା %ା େକ ନାେଗ0ର ରାଓ ସରାଫ OR/12/089/284102

ପ ୁ /18312 30 198 83େକ. ଗିରିଶ କମୁାର ପି େକ. ଗେୁT0ର ସରାଫ ZUX0629881

"ୀ /18313 27 198 84େକ. ଗୀତା$ଳୀ ପି େକ.ମାକC େ^ୟ ରାଓ ସରାଫ ZUX0629907

ପ ୁ /18314 29 198 85େକ. ସାଇ ପ�ସାଦ ପି େକ.ନାେଗ0ର ରାଓ ସରାଫ ZUX0629899

"ୀ /18315 42 198 86େକ. ସନିୁତା ସରାବୁ ପି େକ. ନାେଗ%ର ସରାv LSL1398858

ପ ୁ /18316 72 198 87େକ ନାେଗ0ର ରାଓ ସରାଫ ପି େକ ସତ�ନାରାୟଣ ସରାଫ OR/12/089/284101

ପ ୁ /18317 55 198 88େକ ମାକC ^ ସରାଫ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ସରାଫ OR/12/089/284105

ପ ୁ /18318 50 198 89େକ ଇ0ର ସରାଫ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ସରାଫ OR/12/089/284106

"ୀ /18319 43 198 90ସଜୁାତା ସରାw %ା େକ.ଈ0ର ରାଓ ସରାw ZUX0167635

"ୀ /19320 47 198 91େକ େଜ�ାତି . %ା େକ େମାହନ ରାଓ ଆଚାରୀ . LSL1404862

"ୀ /19321 40 198 92େକ ଦୀପା . ମା େକ ରାଜା ରାଓ ଆଚାରୀ LSL1398817

ପ ୁ /19322 48 198 93େକ ଗେଜ �  ଆଚାରି ପି େକ ରାଜା ରାଓ ଆଚାରି OR/12/089/284977

ପ ୁ /19323 58 198 94େକ ମହନ ରାଓ ଆଚାରୀ ପି େକ ରାଜା ରାଓ ଆଚାରୀ OR/12/089/284110

"ୀ /20324 67 198 95େଜ ସର0ତୀ . %ା କେଟ0ର . OR/12/089/284114

ପ ୁ /20325 73 198 96େଜ େକେଟ0ର ଆଚାରୀ ପି ନୀଳା=ଳ ଆଚାରୀ OR/12/089/284113

ପ ୁ /20326 66 198 97େଯ ସରୁପ�କାଶରାଓ ଆଚାରି ପି ନୀଳା=ଳ ଆଚାରି OR/12/089/284118

"ୀ /20327 56 198 98େଯ ରୁକD ଣି ଆଚାରି %ା ମକୁ ୁରାଓ ଆଚାରି OR/12/089/284119

ପ ୁ /20328 49 198 99େଜ ସତ�ନାରାୟଣ ଆଚାରି ପି କେଟ0ର ଆଚାରି OR/12/089/284116

ପ ୁ /20329 46 198 100େଜ ଜଗଦୀଶ ଚ �  ଆଚାରୀ ପି କେଟ0ର ଆଚାରୀ OR/12/089/284117

ପ ୁ /20330 45 198 101େଜ .େକଳୖାଶ ଚ �  ଆଚାରି ପି କେଟ0ର ଆଚାରି OR/12/089/284965

"ୀ /20331 22 198 102େସ-ହା େଚୗଧରିୂ ପି ସଯୂ�Cନାରାୟଣ େଚୗଧରିୂ ZUX1049139

ପ ୁ /21332 48 198 103େଜ ଭବାନୀ ଶEର ପି େଜ ନରସିଂହ ରାଓ ସରାଫ LSL1400084

ପ ୁ /21333 45 198 104େଜ କୃB ପ�ସାଦ ସରାଫ ପି େଜ ନରସିଂହ ରାଓ ସରାଫ LSL1427400

ପ ୁ /21334 48 198 105େଜ େବଣଗୁପାଳ ସରାଫ . ପି ନରସିଂହ ରାଓ . OR/12/089/284123

"ୀ /21335 47 198 106ଜି. େଗୗରୀ କମୁାରୀ ଆଚାରୀ %ା ଜି. େବଣ ୁେଗାପାଳ ସରାଫ LSL1449834

"ୀ /21336 69 198 107େଜ. ମାୟାବତୀ %ା େଜ. ନରସିଂହ ରାଓ LSL1449768

"ୀ /22337 60 198 108ଯସD ିନୀ %ା ରାମକୃB ପାଢୀ OR/12/089/284126

ପ ୁ /22338 66 198 109ରାମ ପରସାଦ ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ ZUX1098334

ପ ୁ /22339 65 198 110ରାମକୃB ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ OR/12/089/284125

"ୀ /22340 60 198 111ପଦD ା କମୁାରୀ ପାଢୀ %ା ରାମ ପରସାଦ ପାଢୀ ZUX1098342

"ୀ /22341 32 198 112ପଲc ବି ପାଢୀ ପି ରାମ ପରସାଦ ପାଢୀ ZUX1098367

ପ ୁ /22342 27 198 113ପରବିଣ ପାଢୀ ପି ରାମ ପରସାଦ ପାଢୀ ZUX1098359

"ୀ /22343 45 198 114ପ�ିୟeଦା ପାଣିଗ�ାହି %ା ମାନସ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0370411

ପ ୁ /24344 58 198 115ବାଳଗେଣ0ର ଦାସ ପି ଶ�ାମସ ୁର ଦାସ OR/12/089/284129

ପ ୁ /24345 54 198 116ଗିରିଜା ଶEର ଦାସ ପି ଶ�ାମସ ୁର ଦାସ OR/12/089/284130

"ୀ /24346 52 198 117ସବିତା ଦାI %ା ବାx ଗେଣ0K ଦାI LSL1471903

ପ ୁ /24347 48 198 118ଭବାନିସEର ଦାସ ପି ଶ�ାମସ ୁର ଦାସ OR/12/089/284131

"ୀ /24348 48 198 119ଶମ̀yା ଦାI %ା ଗିରିଜା ଶEର ଦାI LSL1471911

"ୀ /24349 43 198 120%ାଗତିକା ଦାସ %ା ଭବାନି ଶEର ଦାସ ZUX0167668

ପ ୁ /24350 45 198 121ରବି କମୁାର ଦାଶ ପି ଶ�ାମ ସ ୁର ଦାଶ LSL1423789

"ୀ /25351 57 198 122ଉମା ପାଢୀ %ା ସାେହବ ପାଢୀ OR/12/089/284134

ପ ୁ /25352 42 198 123ସଜିୁତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ସାେହବ ପାଢୀ LSL1404151

"ୀ /25353 39 198 124ଆଶା ପାଢୀ %ା ସଜିୁତ କମୁାର ପାଢୀ LSL1472133

ପ ୁ /26354 73 198 125ତ�ିନାଥ ବି0ାସରାୟ ପି ଦୀନବaୁ ବି0ାସରାୟ OR/12/089/284136

ପ ୁ /26355 43 198 126ସେ1ାଷ କମୁାର ବି0ାସରାୟ ପି ତ�ିନାଥ ବି0ାସରାୟ LSL1397942

"ୀ /26356 66 198 127ରମା େଦବୀ %ା ତ�ୀନାଥ ବି0ାସରାୟ OR/12/089/284137

"ୀ /26357 41 198 128ସଶୁୀଳା େଦବି ପି ତ�ିନାଥ ବି0ାସାରାୟ LSL1398510

"ୀ /26358 32 198 129ସସDୀତା ପାଣିଗ�ାହୀ %ା ସେ1ାଷ କମୁାର ବି0ାସରାୟ ZUX0956649

"ୀ /27359 80 198 130ବାସ1ି ପାଢୀ %ା ରଘନୁାଥ ପାଢୀ OR/12/089/284140

ପ ୁ /27360 62 198 131ରାମ ସେ1ାଷ ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ OR/12/089/284145
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"ୀ /27361 28 198 132ସମୁନ ପାଢ଼ୀ ପି ରାମ ସେ1ାଷ ପାଢ଼ୀ ZUX0461491

"ୀ /27362 48 198 133େଜ�ାତିରାଣୀ ପ^ା %ା ରାମସେ1ାଷ ପାଢୀ OR/12/089/284146

"ୀ /28363 80 198 134ତମାଳବାଳା ପାଢୀ %ା ଗପୀନାଥ ପାଢୀ ZUX0166462

ପ ୁ /28364 62 198 135ଅନୀ{ କମୁାK ପାଢୀ ପି ଗପୀନାଥ ପାଢୀ OR/12/089/284151

"ୀ /28365 49 198 136ସ|mୁା ପାଢୀ %ା କମx କମୁାର ପାଢୀ OR/12/089/285014

ପ ୁ /29366 53 198 137ଉେମଶ ଚ �  ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ OR/12/089/284164

"ୀ /29367 50 198 138ପ�ମିଳା ରଥ %ା ଉେମଶ ଚ �  ରଥ OR/12/089/284165

"ୀ /30368 70 198 139ପଦD ା ବତି ପାଢୀ %ା ଅରOିତ ପାଢୀ OR/12/089/284167

ପ ୁ /30369 54 198 140ଚ � େଶଖର ପାଢୀ ପି ଅରOିତ ପାଢୀ OR/12/089/284168

ପ ୁ /30370 50 198 141ରବିଶEର ପାଢୀ ପି ଅରOିତ ପାଢୀ OR/12/089/284975

ପ ୁ /30371 47 198 142ଉମାଶEର ପାଢୀ ପି ଅରOିତ ପାଢୀ OR/12/089/284171

ପ ୁ /31372 55 198 143ଏମ ନାଗରାଜୁ ପି ଏମ ରାଜୁ ZUX0166488

"ୀ /31373 50 198 144ଏV େନତ�ମାଳା . %ା ଏV ନାଗରାଜୁ . OR/12/089/284111

ପ ୁ /31374 22 198 145ମେୁଲଟି ଦିଲc ୀପ କମୁାର ପି ମେୁଲଟି ନାଗରାଜୁ ZUX1224427

ପ ୁ /32375 82 198 146କାଳୀଶEର ଦାସ ପି ଉେପ �ଲାଲ ଦାସ OR/12/089/284175

"ୀ /32376 64 198 147କEୁମୁ ଦାସ %ା କାଳୀଶEର ଦାସ OR/12/089/284176

ପ ୁ /32377 45 198 148ଶିବୁ ପ�ସାଦ ଦାସ ପି କାଳି ଶEର ଦାସ LSL1473313

"ୀ /32378 42 198 149େମାନିକା ଦାସ %ା ଶିବ ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX0166496

"ୀ /33379 67 198 150େଶଳୖବାଳା ମିଶ� %ା ଅରଯନୁ ମିଶ� OR/12/089/284183

ପ ୁ /33380 45 198 151ଗେଣଶ ମିଶ� ପି ଅ} ୁCନ ମିଶ� OR/12/089/284970

"ୀ /33381 41 198 152ସନୁୀତି ମିଶ� ପି ଅଜୁC ନ ମିଶ� LSL1399013

ପ ୁ /34382 42 198 154କିନD ୟ ମହାରଣା ପି ପ~ୁCଚ �  ମହାରଣା LSL1423136

"ୀ /34383 39 198 155ପ�ୁା$ଳି ମହାରଣା %ା କିରଣ ଚ �  ମହାରଣା LSL2392140

ପ ୁ /34384 54 198 156କିରଣ ଚ �  ମହାରଣା ପି ପ~ୂCଚ �  ମହାରଣା ZUX1252790

"ୀ /34385 34 198 157ର$ିତା େମାହାରଣା %ା କୀନD ୟ େମାହାରଣା ZUX1244607

"ୀ /35386 48 198 158ଜୟ1ି ମହାରଣା %ା କିେଶାର ଚ �  ମହାରଣା LSL1424423

ପ ୁ /35387 56 198 159କିେଶାର ଚ �  ମହାରଣା ପି IଵଗCତ ସିମାଦ� ି ମହାରଣା ZUX1252782

"ୀ /36388 55 198 160ଲODୀ ମହାରଣା %ା ନରସିଂହ ମହାରଣା OR/12/089/285008

ପ ୁ /36389 53 198 161ନିଳମାଧବ ମହାରଣା ପି ପଦD େଲାଚନ ମହାରଣା ZUX0395707

"ୀ /36390 49 198 162ସଷୁମା ମହାରଣା %ା ନିଳମାଧବ ମହାରଣା ZUX0395723

"ୀ /36391 36 198 163ମିତା ମହାରଣା %ା ସଦୁାମ ମହାରଣା LSL2392173

"ୀ /36392 32 198 164ଝରଣା ମହାରଣା ପି ନରସିଂହ ମହାରଣା ZUX0166504

ପ ୁ /36393 28 198 165ସାଗର କମୁାର ମହାରଣା ପି ନରସି� ମହାରଣା ZUX0888487

ପ ୁ /36394 40 198 166ଡି ରାେଜଶ କମୁାର ଶରାw ପି ଡି. ଶ�ୀକା1 ସରାw LSL1398478

ପ ୁ /38395 38 198 167ପି ଶEର ରାଓ ପି ପି ନାରାୟଣ ରାଓ LSL1404201

"ୀ /38396 57 198 168ପି େହମଲତା - %ା ନାରାୟଣ - OR/12/089/274654

ପ ୁ /38397 56 198 169ପଦିୁଏେଡo କ�ିBା କମୁାର ପି ପଦିୁଏେଡo ରାମ କ�ିBା ନାୟର ZUX0824276

ପ ୁ /38398 20 198 170ପି କା&Cୀକ କମୁାର ପି ପି କ� ିBା କମୁାର ZUX1275965

"ୀ /38399 36 198 171ପି. ରଜନୀ କମୁାରୀ %ା ପି. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0461699

ପ ୁ /38400 68 198 172ପି ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ମାଲିବାବୁ ରାଓ OR/12/089/274653

"ୀ /39401 82 198 173ଡି କସୁମୁା କମୁାରି - %ା ଡି ରାମ େମାହନ ଅଚାରୀ LSL1398015

"ୀ /39402 60 198 174ଡି ସିତା . %ା ଡି ରଘନୁାଥ ଆଚାରୀ LSL1397991

"ୀ /39403 46 198 175ଡି.ବୀଣା ଆଚାରି %ା ଡି.ରୁେପଶ କମୁାର ଆଚାରି ZUX0166520

ପ ୁ /39404 40 198 176ଡାେକାଜୀ ରୂେପଶ କମୁାର ପି ଡାେକାଜୀ ରାମ େମାହନ ଆଚାରୀ ZUX0682336

ପ ୁ /39405 61 198 177ଡି ରଘନୁାଥ ରାଓ ଆଚାରୀ ପି ଡି ରାମ େମାହନ ଆଚାରୀ ZUX1355387

ପ ୁ /40406 48 198 178ଡି. ପ�ସାଦ - ପି ଡି ଆପାରାଓ ସରାଫ OR/12/089/284385

"ୀ /40407 48 198 179ଡି. େଦବିକା . ପି ଟି ଆପାରାଓ ସାରାଫ LSL1423177

ପ ୁ /41408 65 198 180ଡି ଶ�ୀକା1 ସରାଫ ପି ଡି ଆପାରାଓ ସରାଫ OR/12/089/284388

"ୀ /41409 58 198 181ଡି ଜମନୁା ସରାଫ %ା ଡି ଶ�ୀକା1 ସରାଫ OR/12/089/284389

ପ ୁ /42410 61 198 182ରାେଜ �  ୍କମୁାK ତିୱାରୀ ପି ଶEର ଲାଲ ତିୱାରୀ LSL1473651

"ୀ /42411 55 198 183ନମିତା ତିୱାରି %ା ରାେଜX ତିୱାରି ZUX0166546

ପ ୁ /42412 29 198 184ରିଷବ କମୁାର ତିୱାରୀ ପି ରାେଜ �  କମୁାର ତିୱାରୀ ZUX0461509

ପ ୁ /43413 70 198 185ପଦD ନାଭ ରଥ ପି ଲକନାଥ ରଥ OR/12/089/284392

"ୀ /43414 60 198 186ଉଷାରାଣୀ ରଥ %ା ପଦD ନାଭ ରଥ OR/12/089/284393

ପ ୁ /43415 43 198 187ରାେଜଶ ରଥ ପି ପଦD ନାଭ ରଥ LSL1471515

"ୀ /44416 38 198 188ସଶD ିତା ମିଶ� %ା ସେ1ାଷ ସଆୁର ZUX0395889

ପ ୁ /44417 45 198 189ସେ1ାଷ ସଆୁର ପି ପ�ହଲc ାଦ ସଆୁର LSL1426196

ପ ୁ /44418 42 198 190ସେରାଜ ସଆୁର ପି ପ�ହଲc ାଦ ସଆୁର LSL1399567

ପ ୁ /44419 40 198 191ସ$ୟ ସଆୁର ପି ପ�ହଲc ାଦ ସଆୁର LSL1400399

ପ ୁ /44420 31 198 192ସମୀର କମୁାର ସଆୁର ମା େସବାଦିତା ସଆୁର ZUX0348474

ପ ୁ /44421 71 198 193ପ�ହଲc ାଦ %ାର ପି ରାମନାଥ %ାର OR/12/089/284398

"ୀ /44422 62 198 194ନିେବଦିତା %ାର %ା ପ�ହଲାଦ %ାର OR/12/089/284399
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"ୀ /45423 57 198 195ସିେବଦିତା ସଆୁର %ା କୃBଚ �  ସଆୁର OR/12/089/284401

ପ ୁ /46424 65 198 196ପ~ୁCଚ �  ରଥ ପି ନୃସିଂହ ରଥ OR/12/089/284402

"ୀ /46425 57 198 197ପ�ତିମା ରଥ %ା ପ~ୂCଚ �  ରଥ OR/12/089/284403

ପ ୁ /46426 45 198 198ଅଜିତ କମୁାର ରଥ ପି ପ~ୁC�ଦ�  ରଥ LSL1400480

"ୀ /47427 80 198 199ସଭୁାସିନୀ ମହାପାତ� %ା ଶିବ ପ�ସାଦ ମହାପାତ� OR/12/089/284408

ପ ୁ /47428 61 198 200େସାରଜ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ମହାପାତ� OR/12/089/284409

"ୀ /47429 48 198 201ପଜୁା ମହାପାତ� %ା ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0166744

"ୀ /48430 59 198 202େକ ପାବC ତି . %ା ସତ�ା ରାଓ . OR/12/089/284423

ପ ୁ /49431 43 198 203ଜଗନ- ାଥ ସାହୁ ପି ପଦD ନାଭ ସାହୁ LSL1398932

"ୀ /49432 37 198 204ଅହଲ�ା ସାହୁ %ା ଜଗନ- ାଥ ସାହୁ ZUX0395830

ପ ୁ /50433 59 198 205କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ପି ପଦD ନାଭ ସାହୁ LSL1471820

"ୀ /50434 54 198 206କନିୁ ସାହୁ %ା କାଳୁଚରଣ ସାହୁ LSL1471812

ପ ୁ /50435 29 198 207ପ~ୁC ଚ �  ସାହୁ ପି କାଳୁ ଚରଣ ସାହୁ ZUX0824250

"ୀ /51436 44 198 208ଏV ରାଜ ଲODି  %ା ଏମ େଗାବି ରାଓ ଆଚାରି ZUX0166579

"ୀ /51437 38 198 209ଏମ.ଆରତି %ା ଏମ.ଜଗନ- ାଥ ଆଚାରି ZUX0166587

ପ ୁ /51438 40 198 210ଏମ ଦୁଗNପ�ସାଦ . ପି େଭEଟରାଓ . OR/12/089/284434

ପ ୁ /51439 56 198 211ଏମ ଏସ ଏନ ଆଚାରି ପି େଭEଟରାଓ ଆଚାରି OR/12/089/284431

ପ ୁ /51440 52 198 212ଏମ େଗାବି  ରାଓ ଆଚାରି ପି େଭEଟରାଓ ଆଚାରି ZUX0682328

"ୀ /51441 50 198 213ଏମ ଗିତା ରାଣି ଆଚାରୀ %ା ଏମ ଏସ ଏନ ଆଚାୟC ଆଚାରୀ LSL1404813

ପ ୁ /51442 47 198 214ଏମ ଜଗନ- ାଥ ଆଚାରି ପି େଭEଟରାଓ ଆଚାରି LSL1473644

ପ ୁ /51443 39 198 215ଏV ରେମଶ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ଏV େଭEଟ ରାଓ ଆଚାରୀ LSL1404490

ପ ୁ /51444 48 198 216ଦିଲିପ କମୁାର ମିଶ� ପି େସାମନାଥ ମିଶ� OR/12/089/284452

"ୀ /51445 41 198 217ଭାରତୀ ମିଶ� %ା ଦିଲିପ କମୁାର ମିଶ� ZUX0646992

"ୀ /52446 38 198 218ସବିତା ପାଳ ପି ଲO-ୀନାରାୟଣ ପାଳ OR/12/089/285060

ପ ୁ /53447 52 198 219ନିହାର କମୁାର ମିଶ� ପି ଯଦୁମଣି ମିଶ� OR/12/089/284449

ପ ୁ /53448 44 198 220ଦୁଗNପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ଯଦୁମଣି ମିଶ� OR/12/089/285004

"ୀ /53449 42 198 221ଗିତାରାଣୀ ମିଶ� %ା ନିହାର କମୁାର ମିଶ� LSL2393429

"ୀ /53450 42 198 222ବାସ1ୀ ମିଶ� %ା ଅମିତାଭ ମିଶ� LSL2392165

"ୀ /53451 37 198 223ସଦିୁTା ମିଶ� %ା ଦୁଗN ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0651356

ପ ୁ /54452 49 198 224ବାଲାଜୀ କମୁାର ପ^ା ପି େଗାବି  ଚ �  ପ^ା LSL1424431

ପ ୁ /54453 21 198 225ଅଭିେଷକ ମହାରଣା ପି କିେଶାର ଚ �  ମହାରଣା ZUX1211598

"ୀ /54454 47 198 226ସସD ିତା ପାଢି %ା ବାଲାଜି କମୁାର ପ^ା ZUX0166652

ପ ୁ /54455 59 198 227ବିଜୟ କମୁାର ପ^ା ପି େଗାବି  ଚ �  ପ^ା ZUX0166629

"ୀ /54456 50 198 228ରଶDି ପ^ା %ା ବିଜୟ ପ^ା ZUX0166611

"ୀ /54457 47 198 229ମେନାଜ କମୁାର ପ^ା ପି େଗାବି  ଚ �  ପ^ା LSL1424464

ପ ୁ /54458 33 198 230େଦବାଶିଷ ପ^ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ^ା ZUX0166645

ପ ୁ /55459 58 198 231ଗTୁପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ଦାସରଥି ପାଢୀ OR/12/089/284463

ପ ୁ /55460 58 198 232କମଳ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ପି େଗାପୀନାଥ ପାଢ଼ୀ ZUX1360320

ପ ୁ /55461 56 198 233େଗୗରା� ପାଢୀ ପି ଦାସରଥି ପାଢୀ OR/12/089/284465

"ୀ /55462 48 198 234ଶକ1ୁଳା ପାଢି %ା େଗୗରା� ପାଢି LSL1472349

"ୀ /55463 24 198 235ସୀମ�ନ ପାଢୀ ପି କମଳ କମୁାର ପାଢୀ ZUX1254226

"ୀ /58464 80 198 236ବଚନ କର %ା ଯଶବ1 କର OR/12/089/284189

"ୀ /58465 70 198 237ସରଜନୀ ସି� %ା ଯଶବ1 ସି� OR/12/089/284186

ପ ୁ /58466 44 198 238ସରଣ ସି� ପି ଯଶବ1 ସି� OR/12/089/284188

"ୀ /58467 44 198 239ପରମ ଜିତ େକୗର ୱାଲିଆ %ା %~C ସି� ୱାଲିଆ OR/12/089/284190

"ୀ /59468 49 198 240ସନିୁତା ପାତ� %ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପାତ� OR/12/089/284193

ପ ୁ /59469 30 198 241ସାଗର ପାତ� ପି ପ�ଫଲୁ ପାତ� ZUX0461517

ପ ୁ /59470 22 198 242ଶବିଶmି ପାତର ପି ପରଫଲୁ ପାତର ZUX1098243

ପ ୁ /60471 64 198 243ଇପାଥ ̀ଆପା ରାଓ ପି ଇପାଥ ̀କେହ- ୟା OR/12/089/284194

ପ ୁ /60472 34 198 244ରବିକିରଣ ଇ ପି ଆପାରାଓ ଇ LSL2387876

ପ ୁ /60473 29 198 245ଇ ଭରତ କିରଣ ପି ଇ ଆପା ରାଓ ZUX0395673

ପ ୁ /60474 37 198 246ଇ. ସେ1ାଷ କମୁାର ପି ଇ. ଆପା ରାଓ LSL1449636

"ୀ /60475 61 198 247ଇପାଥ ̀ଉଷା କିରଣ %ା ଇପାଥ ̀ଆପାରାଓ OR/12/089/284195

"ୀ /61476 85 198 248େମନକା େକୗର %ା େସାହନ ସିଂ�୍ OR/12/089/284197

ପ ୁ /62477 38 198 249ବିେବକ ଦାସ ମା ପ�ୁା ଦାସ ZUX0528612

"ୀ /62478 61 198 250ପ�ୁା ଦାଶ %ା ମନର$ନ ଦାଶ OR/12/089/284633

ପ ୁ /62479 37 198 251ଖିେରାଦ ପ^ା ପି ମଧସୁଦୁନ ପ^ା LSL2651131

"ୀ /63480 46 198 252ପ�ମିଳା ପାଢ଼ୀ %ା ରାଇଟ� ପାଢ଼ୀ. LSL1399609

ପ ୁ /63481 29 198 253ସାଗର ପାଢ଼ୀ ପି ରାଇଟ�ର ପାଢ଼ୀ ZUX0461525

ପ ୁ /64482 79 198 254ତ�ିନାଥ ରଥ ପି ହରିହର ରଥ ZUX0166470

"ୀ /64483 73 198 255ବାଣୀ ରଥ %ା ତ�ିନାଥ ରଥ ZUX0690339

ପ ୁ /64484 56 198 256|ାେନ �  ରଥ ପି ତ�ିନାଥ ରଥ LSL1471887

8 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀE %ାOର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 23ୱାଡC  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

55!
��* ����� '�����-

"ୀ /64485 51 198 257ନିେବଦିତା ରଥ ପି ତ�ିନାଥ ରଥ LSL1423912

ପ ୁ /66486 49 198 258ରାେଜଶ େହାତା ପି ସୀମା=ଳ େହାତା LSL1459114

ପ ୁ /66487 45 198 259େଦବାଶିଷ େହାତା ପି ସୀମା=ଳ େହାତା LSL1426121

"ୀ /66488 42 198 260ଗୀତା ରାଣି େହାତା %ା ରାେଜଶ େହାତା ZUX0167742

"ୀ /66489 34 198 261ନିତୁ େହାତା %ା େଦବାଶିଷ େହାତା ZUX0395806

ପ ୁ /67490 56 198 262ନରସିଂହ ଗ1ାୟତ ପି ବଜ�  କିେଶାର ଗ1ାୟତ OR/12/089/254721

"ୀ /67491 52 198 263ସa�ାରାଣୀ ଗ1ାୟତ %ା ନରସିଂହ ଗ1ାୟତ OR/12/089/254722

"ୀ /68492 43 198 264ମମତା ପାଢ଼ୀ %ା ରତ- ାକର ପାଢ଼ୀ LSL1399351

ପ ୁ /70493 56 198 265ରାଇଟ� ପାଢୀ ପି ପ�ଦ�ମୁ-  ପାଢୀ ZUX0166736

ପ ୁ /78494 46 198 266ଟି. ଆନ  ପାତ� ପି ଟି. ତ�ିନାଥ ପାତ� ZUX1225937

ପ ୁ /374495 27 198 267ପି. କିରନ ପି ପଦିୁଏେଡତ କ� ିBା କମୁାର ZUX0824268

"ୀ /384496 52 198 268ପଦିୁଏଡତ ଗିତା %ା ପଦିୁଏଡo କୃBା କମୁାର ZUX0824284

ପ ୁ /1497 38 198 269ଆେଲାକରାମ ଖାଡ�ା ପି ବିଘ-ରାଜ ଖାଡ�ା ZUX0167783

"ୀ /02498 33 198 270ସରିତା ସଢ�ି %ା ଆେଲାକ ରାମ ସଢ�ି ZUX1119528

"ୀ /2499 60 198 271ପ~̀ୂମା ଖାଡ�ା %ା ବିଘ-ରାଯ ଖାଡ�ା LSL1424373

ପ ୁ /3500 50 198 272ପ=ାନନ ସାହୁ ପି ଶ�ୀପତି ସାହୁ ZUX0167817

"ୀ /3501 45 198 273ମମତା ସାହୁ %ା ପ=ାନନ ସାହୁ ZUX0528596

"ୀ /04502 24 198 274ଉମା ରାଣୀ ସଆୁର ପି ସିମା=ଳ ସଆୁର ZUX1126523

"ୀ /04503 24 198 275ଅ�Cନା ସଆୁର ମା ରେମଷ ଚ �  ସଆୁର ZUX1129279

ପ ୁ /4504 52 198 276ସବୁାସ ସଆୁର ପି ନରସି� ସଆୁର OR/12/089/284971

"ୀ /4505 48 198 277ଲିସା ସଆୁର %ା ରେମଶ ସଆୁର LSL1449859

ପ ୁ /4506 45 198 278ଉେମଶ ସଆୁର ପି ନରସିଂହ ସଆୁର LSL1449750

ପ ୁ /4507 58 198 279ସିମା=ଳ ସଆୁର ପି ନରସିଂ� ସଆୁର ZUX1331123

"ୀ /4508 51 198 280େସ-ହଲତା ସଆୁର %ା ସିମା=ଳ ସଆୁର ZUX1331131

"ୀ /6509 59 198 281ସ�ିତା ଦାସ %ା ପୀତାeର ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/284502

ପ ୁ /6510 83 198 282ଶଶିଭୁଷଣ ତ�ିପାଠୀ ପି ସିEଳିୁ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/284499

ପ ୁ /6511 63 198 283ପିତାeର ତ�ିପାଠୀ ପି ଶଶିଭୂଷଣ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/284501

ପ ୁ /6512 48 198 284ରଘନୁାଥ ତ�ିପାଠୀ ପି ଶଶୀଭୁଷଣ ତ�ିପାଠୀ LSL1424449

"ୀ /6513 39 198 285ମମତା ତ�ିପାଠି %ା ରଘନୁାଥ ତ�ିପାଠି ZUX0166876

ପ ୁ /6514 35 198 286ସବିୁo ତ�ିପାଠୀ ପି ପିତା�ର ତ�ିପାଠି ZUX0293050

"ୀ /07515 56 198 287ପ�ଭାତି ମିଶ� %ା ପ�ଭାକର ମିଶ� ZUX1189372

ପ ୁ /7516 66 198 288ପ�ଭାକର ମିଶ� ପି ରାମଚ �  ମିଶ� ZUX0885772

"ୀ /08517 47 198 289ରିତା ପାଢି %ା ଆୟୁଶDାନ ପାଢି ZUX1119379

ପ ୁ /08518 55 198 290ଆୟୁଶDାନ ପାଢି ମା ବି4ୱନାଥ ପାଢି ZUX1119288

"ୀ /09519 35 198 291ଏ ସନିୁତା ଆଚାରୀ %ା େକ ନରସିଂହ ଆଚାରୀ ZUX1126044

ପ ୁ /9520 56 198 292େକ ଅହଲ�ା - ପି ସିମା=ଳ ସରାଫ OR/12/089/284481

ପ ୁ /9521 54 198 293େକ .ଭୁଲODି - ପି େକ ସିମା=ଳ ସରାଫ OR/12/089/284482

ପ ୁ /9522 46 198 294େକ ନରସିଂହ ସରାବୁ ପି େକ ସିମା=ଳ ସରାବୁ OR/12/089/284483

"ୀ /198523 24 198 295ଶ�gା$ଳୀ ପାଢ଼ୀ ପି ଆୟୁଷDାନ ପାଢ଼ୀ ZUX1103209

ପ ୁ /198524 23 198 296ଅଭିେଷକ ପାଢ଼ୀ ପି ଆୟୁଷDାନ ପାଢ଼ୀ ZUX1103191

ପ ୁ /1525 65 198 297ଶରତ ମିଶ� ପି ନିଳକ� ମିଶ� OR/12/089/284552

"ୀ /1526 55 198 298ସର0ତି ମିଶ� %ା ଶରତ ମିଶ� OR/12/089/284553

ପ ୁ /1527 38 198 299େଦବୀ ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ଶରତ ଚ �  ମିଶ� LSL2387918

ପ ୁ /1528 36 198 300ମଧ ୁମିଶ� ପି ଶରତ ଚ �  ମିଶ� LSL2387900

ପ ୁ /1529 30 198 301ସଦୁଶCନ ମିଶ� ପି ଶରତ ଚ �  ମିଶ� ZUX0629824

"ୀ /1530 32 198 302%ାତି ମିଶ� ପି ଶରତ ଚ �  ମିଶ� ZUX0348375

ପ ୁ /2531 65 198 303ସଯୁ�Cନାରାୟଣ ଦାସ ମା ଲODୀ ଦାସ OR/12/089/284613

"ୀ /2532 60 198 304ଅନୁସାୟା ଦାସ %ା ସଯୂ�Cନାରାୟଣ ଦାସ OR/12/089/284614

ପ ୁ /2533 40 198 305ଭବାନୀ ଦାଶ ପି ସଯୂ�Cନାରାୟଣ ଦାଶ LSL1400449

"ୀ /3534 48 198 306ମନୁମାୟା ଦାସ %ା ସ$ୟ କମୁାର ଦାସ ZUX0166918

ପ ୁ /3535 45 198 307ସଂଯୟକମୁାର ଦାସ ପି ବଈଦ�ନାଥ ଦାସ OR/12/089/284516

"ୀ /3536 49 198 308ନିଶା ଶଆୁର %ା ରେମଶ ସଆୁର LSL1449883

"ୀ /4537 54 198 309ମାନସୀ ନ %ା ରାମକୃB ରଥ LSL1404524

"ୀ /4538 70 198 310େଗୗରୀ ରଥ %ା ଚ �  େଶଖର ରଥ OR/12/089/284577

ପ ୁ /4539 44 198 311ରାଧାକା1 ରଥ ପି ଚ � େଶଖର ରଥ ZUX0651364

ପ ୁ /5540 44 198 312ଭର�ାଯ ଦାସ ପି ତ�ିନାଥ ଦାସ ZUX0762468

"ୀ /5541 67 198 313ଉମାରାଣୀ ଦାଶ ପି ତ�ିନାଥ ଦାଶ OR/12/089/284527

"ୀ /6542 51 198 314ସଷୁମା ତ�ିପାଠୀ %ା କିେଶାର କମୁାର ତ�ିପାଠୀ LSL1423573

ପ ୁ /6543 65 198 315ରାେଜ �  କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଭଗିରଥ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/284535

ପ ୁ /6544 60 198 316କିେଶାର କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଲକନାଥ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/284539

"ୀ /6545 60 198 317କାଦeିନୀ ତ�ିପାଠୀ %ା ରାେଜ �  କମୁାର ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/284536

"ୀ /7546 67 198 318ସା1ି େହାତା %ା ବାଲାଜି ପ�ସାଦ େହାତା ZUX0651372

9 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀE %ାOର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /08547 29 198 319ମଧସୁDୀତା େବେହରା %ା ସବୁାଶୀଷ ରାମଳୁୁ ZUX1315621

"ୀ /08548 29 198 320ମଧସୁD ିତା େବହୁରା %ା ଶଭୁାଶୀଷ େବହୁରା ZUX1274455

ପ ୁ /8549 38 198 321ଶଭୁାଶୀଷ ରାଉତରାୟ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ରାଉତରାୟ LSL1399328

"ୀ /8550 58 198 322ପ�ତିମା ପ�ିୟଦଶCନୀ ମହାପାତ� %ା ପ�େମାଦ କମୁାର ରାଉତ OR/12/089/284542

ପ ୁ /8551 62 198 323ପ�େମାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି େବରୖାଗିଚରଣ ରାଉତ OR/12/089/284541

"ୀ /8552 36 198 324ଶଭୁ� ାଲିନ ରାଉତରାୟ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ରାଉତରାୟ LSL2390557

"ୀ /8553 35 198 325ଶ�gାଲିନ ରାଉତରାୟ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ରାଉତରାୟ LSL2390540

"ୀ /9554 80 198 326କମଳା ହତା %ା ରାମଚ �  ହତା OR/12/089/284548

"ୀ /9555 44 198 327ନିେବଦିତା ହତା ପି ରାମଚ �  ହତା ZUX0651380

ପ ୁ /10556 80 198 328ରାମକୃB ରଥ ପି ଅନ1 ରଥ OR/12/089/284557

"ୀ /10557 49 198 329ମୀନାOୀ ରଥ %ା ଧୀେର �  କମୁାର ରଥ LSL1428382

ପ ୁ /10558 45 198 330ପ�ଦିପ କମୁାର ରଥ ପି ରାମକୃB ରଥ OR/12/089/284976

ପ ୁ /10559 44 198 331ସଶୁା1 କମୁାର ରଥ ପି ରାମକୃB ରଥ OR/12/089/284559

"ୀ /10560 31 198 332ଶ�gା$ଳୀ ରଥ %ା ସଶୁା1 କମୁାର ରଥ ZUX0461582

ପ ୁ /11561 63 198 333ସେୁର �  ନାଥ ରଥ ପି ବିନାୟକ ରଥ ZUX0395848

ପ ୁ /11562 58 198 334ଧିେର �  କମୁାର ରଥ ପି ବିନାୟକ ରଥ OR/12/089/284572

"ୀ /11563 53 198 335ଜାହ- ବି ରଥ %ା ସେୁର �  ନାଥ ରଥ OR/12/089/284571

ପ ୁ /11564 44 198 336େଦେବ �କମୁାର ରଥ ପି ବିନାୟକ ରଥ OR/12/089/285053

"ୀ /11565 40 198 337ବିBୁପ�ିୟା ରଥ %ା ପ�ଦୀପ ରଥ ZUX0167601

"ୀ /11566 24 198 338ତ&�ମସୀ ରଥ ପି ସେୁର �  ନାଥ ରଥ ZUX0885764

"ୀ /12567 61 198 339େଜ�ା�ାରାଣୀ ମହାପାତ� %ା ଶ�ାମା ପ�ସାଦ ରଥ LSL1423482

"ୀ /12568 82 198 340ସନୁାମଣି ରଥ %ା ନୀଳକ� ରଥ OR/12/089/284581

ପ ୁ /12569 64 198 341ଶ�ାମପ�ସାଦ ରଥ ପି ନୀଳକ� ରଥ OR/12/089/284582

ପ ୁ /12570 53 198 342ଶିବକମୁାର ରଥ ପି ନୀଳକ� ରଥ OR/12/089/284583

"ୀ /12571 52 198 343ସଂଯmୁା ରଥ %ା ଶିବ ପ�ସାଦ ରଥ ZUX0166967

"ୀ /12572 43 198 344ଅନୀତା ରଥ %ା କାଶିନାଥ ରଥ LSL1423169

"ୀ /12573 42 198 345ସଜୁାତା ରଥ %ା କାଳିପ�ସାଦ ରଥ ZUX0166934

ପ ୁ /13574 55 198 346େଗାବି  ଚଂଦ�  ଦାଶ ଦାସ ପି ଶିବରାମ ଦାସ OR/12/089/284595

"ୀ /13575 45 198 347ହରପ�ିୟା ଦାସ %ା େଗାବି  ଚ �  ଦାସ LSL1399336

"ୀ /13576 46 198 348ଅନୁସୟୁା ମହାପାତ� %ା ମାଧବ ମହାପାତ� LSL1399278

"ୀ /14577 58 198 349ସୀତା ଅଧିକାରୀ %ା ରାେଜ �  ଅଧିକାରୀ OR/12/089/284609

ପ ୁ /14578 34 198 350ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ଅଧିକାରି ପି ରାେଜ �  ଅଧିକାରି ZUX0166959

ପ ୁ /14579 33 198 351ଶEର ପ�ସାଦ ଅଧିକାରି ପି ରାେଜ �  ଅଧିକାରି ZUX0166975

"ୀ /14580 75 198 352ଅଗାଧି ନାୟକ %ା ରାମଚ �  ନାୟକ ZUX0166942

ପ ୁ /15581 41 198 353କିରଣ କମୁାର ବି0ାସ ରାୟ ପି ଦାେମାଦର ବି0ାସ ରାୟ OR/12/089/284985

ପ ୁ /15582 35 198 354କାଜଲ କମୁାର ବି0ାସରାୟ ପି ଦାେମାଦର ବି0ାସରାୟ ZUX0868950

ପ ୁ /16583 44 198 355ସତ�ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ରାମକୃB ଦାସ OR/12/089/284615

ପ ୁ /16584 34 198 356ବିକ�ମ େକଶରୀ ପାଢୀ ପି ଶରତ ଚ �  ପାଢୀ ZUX0293043

ପ ୁ /17585 36 198 357ଶEଷC ଣ ବି0ାସ ରାୟ ପି ପ�ଫଲୁc  ଚ �  ବି0ାସ ରାୟ ZUX0210526

"ୀ /17586 65 198 358କମଳ କମୁାରି ନାୟକ %ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ବି0ାଶ ରାୟ OR/12/089/284621

ପ ୁ /18587 51 198 359ତ�ିନାଥ ବି0ାସରାୟ ପି ଲODୀନାରାୟଣ ବି0ାସରାୟ OR/12/089/285001

"ୀ /18588 44 198 360ମଧସୁD ିତା ପ^ା %ା ତ�ିନାଥ ବି0ାସରାୟ LSL2390508

"ୀ /18589 51 198 361ସବିତା କମୁାରୀ ରଥ %ା କୃB ଚ �  ବି0ାସରାୟ OR/12/089/285002

ପ ୁ /19590 65 198 362ବାଳକୃB ବି0ାସ ରାୟ ପି ଲODୀ ନାରାୟଣ ବି0ାସ ରାୟ OR/12/089/285062

"ୀ /19591 55 198 363ବାସ1ି ବି0ାସ ରାୟ %ା ବାଳକୃB ବି0ାସ ରାୟ OR/12/089/284620

ପ ୁ /20592 57 198 364କୃBଚ �  ବି0ାସରାୟ ପି ଲODୀ ନାରାୟଣ ବି0ାସରାୟ OR/12/089/285075

"ୀ /25593 21 198 365ଆ�ା ଅନକା %ା ତ�ୀନାଥ ଅନକା ZUX1315662

ପ ୁ /25594 41 198 366େକଳୖାସ ତ�ିପାଠୀ ପି ରାେଜ �  ତ�ିପାଠୀ LSL1403088

"ୀ /25595 43 198 367କଲ�ାଣି ତ�ିପାଠୀ %ା ରାୟ ଗରୁୁ ସତ�ନାରାୟଣ ଦାସ ZUX0465005

"ୀ /25596 38 198 368ସସୁD ିତା ମାନସି ଗରୁୁ %ା େକଳୖାସ ତ�ିପାଠୀ ZUX0464990

"ୀ /26597 33 198 369ସD ିତା ଦାସ ପି ରାେଜ �  ଦାସ ZUX0276402

"ୀ /29598 22 198 370ଏସ ପାୱାନୀ ପି ଏସ ରଘନୁାଥ ସରାବୁ ZUX1103217

"ୀ /999599 53 198 371ମାରାେଡାନା ଇ ିରା %ା ମାରାେଡାନା ଶ�ୀନିବାସ ZUX1119924

ପ ୁ /999600 25 198 372ଏମ କମୁାର ପି ଏମ ଶ�ୀନିବାସ ZUX1119817

ପ ୁ /999601 49 198 373ମାରାେଡାନା ଶ�ୀନିବାସ ପି ଏମ ସତ�ମ ZUX1129345

ପ ୁ /00602 38 198 441ସେ1ାଷ କମୁାକ ସାହୁ ପି ହରି ସାହୁ ZUX0690073

ପ ୁ /Opp Rajas603 22 198 442େଜIଵ� େଗଂବାଳି ପି ଵସଂତା ରାଓ େଗଂବାଳି ZUX1231117

ପ ୁ /1604 36 198 443ଦୁଗN ମାଧବ ଖାଡ଼�ା ପି ସେୁର � ନାଥ ଖାଡ଼�ା ZUX0167122

ପ ୁ /3605 54 198 444ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ପି ପି. ରା�ାରାଓ ZUX0167981

"ୀ /3606 44 198 445ଜି ଉମା ମେହ0ରୀ %ା ଜି ୱାସ1ା ରାଓ ZUX0167130

"ୀ /3607 44 198 446ପି. ରାବଣାnା %ା ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0168013

ପ ୁ /3608 41 198 447ଜି ପା^ ୁରା�ା ପି େଜ େସାେମ0ର ରାଓ LSL1423151

10 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀE %ାOର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /3609 34 198 448ଜି.ବିଜୟକମୁାରୀ %ା ଜି.ବିେନାଦ କମୁାର ZUX0167155

"ୀ /3610 69 198 449ଜି. ସଯୁ�Cକମୁାରୀ - %ା ଜି େସାେମ0ର ରାଓ LSL1424381

ପ ୁ /3611 44 198 450ଜି ବିନ� ରାଓ - ପି ଜି େସାେମ%ର ରାଓ - LSL1472380

ପ ୁ /3612 46 198 451ଜି. ଶ�ୀକା1 . ପି ଜି େସାେମ0ର ରାଓ LSL1423144

ପ ୁ /3613 42 198 452ରାମକୃB େବେହରା ପି ନିରସିଂହ େବେହରା ZUX0168005

"ୀ /3614 35 198 453ଭବାନୀ କମୁାରୀ େବେହରା ପି ରାମକୃB େବେହରା ZUX0167999

"ୀ /3615 37 198 454ବିଜୟଶ�ୀ େଗeଲୀ %ା ଶ�ୀକା1 େଗeଲୀ ZUX0167148

"ୀ /3616 35 198 455ଜି େଜ�ାସି %ା ଜି ପାଡୁରା�ା ZUX0370528

ପ ୁ /3617 24 198 456େଗେeଲୀ େକଶବ ପି ଜି ୱାସ1ା ରାଓ ZUX0885848

ପ ୁ /3618 65 198 457ସେୁର �  ନାଥ ଖଡ�ା ପି ଚ � େଶଖର ଖଡ�ା OR/12/089/284630

"ୀ /3619 62 198 458ଛାୟାେଦବି ଖଡ�ା %ା ସେୁର � ନାଥ ଖଡ�ା OR/12/089/284631

ପ ୁ /3620 46 198 459ମେନାW କମୁାK ଖାଡ�ା ପି ଚ �  େଶଖK ଖାଡ�ା LSL1472364

ପ ୁ /3621 44 198 460ତ�ିନା� ପ�ସାଦ ଖାଡ�ା ପି ସେୁର �  ନାଥ ଖାଡ�ା LSL1471804

"ୀ /3622 39 198 461ଶଭୁଲODୀ ଖାଡ�ା ପି ସେୁର �  ନାଥ ଖାଡ�ା LSL1473297

ପ ୁ /3623 41 198 462ଭବାନୀ ପ�ସା� ଖାଡ�ା ପି ସେୁର �  ନା� ଖାଡ�ା LSL1472372

ପ ୁ /3624 48 198 463ଜି. ୱାସା1ା ରାଓ ପି େସାେମ0ର ରାଓ OR/12/089/284696

ପ ୁ /4625 28 198 464ଏI. ବି0 ପ�ସାଦ ପି ଏI. ଶ�ୀନିବାI ରାଓ ZUX0461624

"ୀ /4626 80 198 465ରାହାସମଣି ଖାଡ�ା %ା ଚ �େଶଖର ଖାଡ�ା ZUX0167163

ପ ୁ /05627 25 198 466ଶEର େଭାଳ ପି ଦ^ାପାଣି େଭାଳ ZUX0885855

"ୀ /5628 45 198 467ଏସ ରତ- ମ %ା ଏସ ଭାpର ରାଓ LSL1473636

"ୀ /5629 73 198 468ଏସ କିBାେବଣି - %ା ରଘନୁାଥ - OR/12/089/284637

"ୀ /5630 50 198 469ଏସ ନାଗମଣି - %ା ଏସ ଶ�ିନୁ - LSL1473628

ପ ୁ /5631 49 198 470ଏସ ଭାpରରାଓ - ପି ରଘନୁାଥ - OR/12/089/284639

ପ ୁ /5632 78 198 471ଏସ. ରଘନୁାଥ . ପି ବି0ନାଥ . OR/12/089/284636

ପ ୁ /5633 55 198 472ଦ^ପାଣୀ େଭାଳ ପି ନିତ�ାନ  େଭାଳ LSL1423474

"ୀ /5634 50 198 473ସମୁତି େଭାଳ %ା ଦ^ପାଣି େଭାଳ LSL1423599

ପ ୁ /5635 35 198 474ଏI. ସରୁଜ େଦାରା ପି ଏI. କ� ିBା େଦାରା ZUX0461640

"ୀ /5636 33 198 475ଏI. ମାନସୀ େଦାରା %ା ଏI. ସରୁଜ େଦାରା ZUX0461632

ପ ୁ /5637 54 198 476ଏସ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏସ. ରଘନୁାଥ OR/12/089/284638

ପ ୁ /6638 59 198 477ଏ ବାଲାଯି - ପି ଏ ବା�ରାୟା - OR/12/089/290048

"ୀ /6639 51 198 478ଏ ସଯୁ�C କମୁାରି - %ା ଏ ବାଲାଜି - OR/12/089/290049

ପ ୁ /6640 33 198 479ଏ ୱାରୁଣ କମୁାର ପି ଏ ବାଲାଜୀ ZUX0167171

ପ ୁ /7641 40 198 480ଜି. ନବୀନ ପି ଜି. ସହେଦବ ରାଓ LSL1398916

ପ ୁ /7642 38 198 481ଜି. ନେର �  ପି ଜି. ସହେଦବ ରାଓ LSL1398908

"ୀ /7643 58 198 482ଭାଗ� ଲଷDି - %ା ଜି ସହେଦବ - OR/12/089/284704

ପ ୁ /08644 26 198 483ଜି ଅମର ପି ଜି ବସେୁଦବ ରାଓ ZUX0868844

"ୀ /8645 46 198 484ଜି େଜ�ାତି %ା ଜି ବାସେୁଦବ LSL2387983

ପ ୁ /8646 52 198 485ଜି.ବାସେୁଦବ ରାଓ ପି ଜି.ଆ�ା ରାଓ LSL2387975

ପ ୁ /9647 41 198 486ଶିବ ଶEର ସଆୁର ପି ଦାେମାଦର ସଆୁର LSL1399591

ପ ୁ /9648 34 198 487ବିନାୟକ ସଆୁର ପି ଦାେମାଦର ସଆୁର ZUX0292987

"ୀ /9649 88 198 488ସେୁଲାଚନା %ାର %ା ପିତାeର %ାର OR/12/089/284709

ପ ୁ /9650 71 198 489ଦାେମାଦର %ାର ପି ପିତାeର %ାର OR/12/089/284707

"ୀ /9651 66 198 490ବିBୁପ�ିୟା %ାର %ା ଦାେମାଦର %ାର OR/12/089/284708

"ୀ /10652 74 198 491ବିରାଜିନି ପାଣିଗ�ାହି %ା ରାଧାେଗାବି  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/284727

ପ ୁ /10653 54 198 492ଲେeାଦର ପାଣିଗ�ାହି ପି ରାଧାେଗାବି  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/284728

ପ ୁ /10654 47 198 493ରବିନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି ପି ରାଧାେଗାବି  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/284729

"ୀ /10655 45 198 494ସD ିତା ପାଣିଗ�ାହି %ା ଲେeାଦର ପାଣିଗ�ାହି LSL1404169

"ୀ /10656 43 198 495ସଷୁମା ପାଣିଗ�ାହି %ା ରବିନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0167189

"ୀ /11657 70 198 496ଗରୁୁବିaର େକୗର %ା ଗରୁୁଚରଣ ସିଂ OR/12/089/284718

ପ ୁ /11658 41 198 497ରାେଜ �  ସିଂ ପି ଗରୁୁ ଚରଣ ସିଂ LSL1473263

ପ ୁ /11659 43 198 498ନେର �  ସିଂ ପି ଗରୁୁଚରଣ ସିଂ LSL1473271

ପ ୁ /12660 42 198 499େଚତନ ସିଂ ପି ହରପଜନ ସିଂ LSL1404185

"ୀ /12661 34 198 500ରଶD ିତା ସାହୁ %ା େଗାରୀଶEର ସାହୁ ZUX0167874

"ୀ /13662 48 198 501ଜି %~N %ା ଜି ବାଲାଜି OR/12/089/284723

ପ ୁ /13663 47 198 502ଜି. ଦିଲିପ କମୁାର ପି ଜି କ� ିBାରାଓ ରାଓ OR/12/089/284725

"ୀ /13664 39 198 503ଜି ସD ିତା %ା ଜି ଦିଲc ିପ କମୁାର ZUX0651414

ପ ୁ /13665 50 198 504ଶ�ୀନିେବସ ରାଓ େଗeଲି . ପି ଜି କ� ିBା ରାଓ OR/12/089/284724

"ୀ /13666 45 198 505ଜି ଶ�ିୱାଲି . %ା ଜି ଶ�ିନିବାସ OR/12/089/283017

"ୀ /13667 26 198 506ଜି ଅନିଶା ପି ଜି ଶ�ୀନୁ ZUX0868927

ପ ୁ /13668 36 198 507ବବିତା ଚଉଧରିୁ ପି ପ�ଭାକର ଚଉଧରିୁ ZUX0528638

ପ ୁ /13669 41 198 508େକ ବାଲ କ� ୀBା ମା େକ ସିତା ଲODୀ ZUX0868901

"ୀ /13670 68 198 509େକ ସିତା ଲODୀ %ା ଏନ କଦମ ZUX0868919

11 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀE %ାOର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 23ୱାଡC  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

55!
��* ����� '�����-

"ୀ /13671 26 198 510ଜି ଲODୀ %ା ଜି ନବୀନ ZUX0868893

ପ ୁ /13672 42 198 511େକ ନବୀନ ମା େକ ସିତା ଲODୀ ZUX0868885

ପ ୁ /13673 68 198 512ଜି. ସେମ0ର ରାଓ ପି ଜି. ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/284694

"ୀ /14674 39 198 513ପି ଅ$ଳୀ %ା ପି ରବି କମୁାର LSL1427418

ପ ୁ /14675 44 198 514ପି ରବି କମୁାର . ପି ସଯୁ�C ନାରାୟଣ . OR/12/089/284743

ପ ୁ /14676 24 198 515ଭାନୁଜୀ େପରୁମାଲା ପି ପି ରବି କମୁାର ZUX0885830

"ୀ /15677 55 198 516ଶା1ିଲତା ମିଶ� %ା ଲODୀନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX1237304

"ୀ /16678 47 198 517କନିୁ ପାଢି ପି ଅଭିମନ� ୁପାଢି ZUX0167213

"ୀ /17679 42 198 518ଏV. େରାଜା %ା ଏV. ମାଲିବାବୁ ZUX0167809

ପ ୁ /17680 23 198 519ମାରୁଜୁ ଶରତ କମୁାର ପି ମାରୁଜୁ ମାଲc ିକାଜୁC ନ ZUX0956680

ପ ୁ /17681 39 198 520ପ�ଦୀପ ସାହୁ ପି ପନିୁଆଁ ସାହୁ ZUX0167841

ପ ୁ /17682 34 198 521ପ= ୁସାହୁ ପି ପନିୁଆଁ ସାହୁ ZUX0167858

ପ ୁ /17683 33 198 522ପ�ଶା1 କମୁାର ସାହୁ ପି ପନିୁଆ ସାହୁ ZUX0629733

"ୀ /17684 29 198 523ଅନିତା ସାହୁ %ା ସେ1ାଷ ସାହୁ ZUX0690057

"ୀ /17685 28 198 524ବିBୁ ସାହୁ %ା ପ�ଦିପ ସାହୁ ZUX0690065

"ୀ /17686 26 198 525କାମିନୀ ସାହୁ %ା ପXଚ ସାହୁ ZUX0690040

ପ ୁ /18687 53 198 526ଏV. ମାଲିବାବୁ ପି ଏV. ଭଦ� V ZUX0167791

"ୀ /18688 74 198 527ମାରୁଜୁ ଜଗନ ମଣୀ %ା ମାରୁଜୁ ବାଦ� ାମ ZUX0629725

ପ ୁ /19689 52 198 528ରତ- ାକର ପାଢି ପି ପ�ଦ�ମୁ-  ପାଢି LSL1449784

ପ ୁ /19690 22 198 529ଅନିଲ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରତ- ାକର ପାଢୀ ZUX1244458

ପ ୁ /19691 21 198 530ସନୁୀଲ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରତ- ାକର ପାଢୀ ZUX1244433

ପ ୁ /106692 42 198 531ନଵିନ ବହି ପେଟଲ ପି ବାବୁ ଲାଲ ବହି ପେଟଲ ZUX1347491

"ୀ /106693 37 198 532େରଣ ୁନଵିନ ବହି ପେଟଲ %ା ନଵିନ ବହି ପେଟଲ ZUX1347509

ପ ୁ /106694 20 198 533ଜୟ ପେଟଲ ପି ନଵିନ ବହି ପେଟଲ ZUX1347517

ପ ୁ /999695 27 198 534ବିେ00ର ଚ � ଚୁଡ େଦବ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ େଦଓ ZUX0956623

"ୀ /999696 52 198 535ସରିକା େଦବୀ %ା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ େଦଓ ZUX0919910

"ୀ /999697 34 198 536େକ ସ%ାତୀ %ା େକ ନବୀନ ZUX0868943

ପ ୁ /C-3/245698 25 198 537କାତ̀କ କମୁାର େପାଲାକି ପି କାେମ4ଵର ରାଜା େପାଲାକି ZUX1233634

ପ ୁ /00699 39 198 538ଭବାନୀ ଆଚାରୀ ପି ସିବ ଆଚାରୀ ZUX0690255

ପ ୁ /00700 52 198 539ଏV ମହନା ରାଓ ପି ଏV ନରସିହ ZUX0690271

ପ ୁ /00701 30 198 540େବୗଦ ସାରଫ ପି ମହନ ରାଓ ZUX0690248

ପ ୁ /AMBAGUDA702 35 198 541ନିରଜ କମୁାର େଜନୖ ପି ଅେଶାକ କମୁାର େଜନୖ ZUX0461558

"ୀ /SINDHUSUT703 23 198 542େସମା ପଜୁା ପାତ�  %ା ଏ ବି4େଵ4ଵର ପାତ�  ZUX1361492

ପ ୁ /SURJYA MA704 22 198 543ଆଶେୁତାଷ ପାଣିଗ�ାହୀ - ଅଶଵିନି କମୁାର ପ^ା ZUX1362110

ପ ୁ /SURYA MAH705 19 198 544ସଦୁୀପ କମୁାର ପ^ା ପି ସଧୁୀର କମୁାର ପ^ା ZUX1349984

ପ ୁ /1706 70 198 545େଗାପାଳ ଚ �  ଅଗ�ୱାଲା ପି ଜାନକିଲାଲ ଅଗ�ୱାଲା LSL1404821

"ୀ /1707 62 198 546ତାରାମଣି ଅଗ�ୱାଲା %ା େଗାପାଳ ଚ �  ଅଗ�ୱାଲା LSL1423532

ପ ୁ /2708 71 198 547ଘାସିରାମ ଅଗ�ବାଲ ପି ଜାନକୀ ଲାଲ ଲାଲା ଅଗ�ୱାଲ OR/12/089/244507

"ୀ /2709 53 198 548ପ�ୁା ଅଗ�ବାଲ %ା ଘାସିରାମ ଅଗ�ବାଲ OR/12/089/244508

ପ ୁ /2710 35 198 549ଦିେନଶ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ପି ଘାସିରାମ ଅଗ�ୱାଲ ZUX0348433

"ୀ /2711 33 198 550ବଷN ଅଗ�ୱାଲ ପି ଘାସି ରାମ ଅଗ�ୱାଲ ZUX0348409

"ୀ /2712 29 198 551େସାନି ଅଗ�ୱାଲ ପି ଘାସିରାମ ଅଗ�ୱାଲ ZUX0348425

ପ ୁ /2713 29 198 552ସ$ୟ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ପି ଘାସିରାମ ଅଗ�ୱାଲ ZUX0348417

"ୀ /2714 28 198 553ଏV ମଧସୁD ିତା %ା ଏV ରୁଷିେକଶ ZUX0690313

"ୀ /3715 46 198 554ସକୁଲେଦଇ %ା ରୁକମଣ ବାଘ OR/12/089/284208

ପ ୁ /3716 55 198 555ରୁକମଣ ବାଘ ପି ବୁଦୁ ବାଘ OR/12/089/284206

ପ ୁ /3717 38 198 556ଅ} ୁCନ ବାଘ ପି ରୁକମୁଣ ବାଘ ZUX0167221

ପ ୁ /3718 34 198 557ଡeରୁୁ ବାଘ ପି ଲଛମନ ବାଘ ZUX0167247

"ୀ /3719 33 198 558ତୁଳସା ବାଘ %ା ଅ} ୁCନ ବାଘ ZUX0167239

"ୀ /3720 77 198 559େଶାଭାବତି ସାହୁ %ା ସଦାନ  ସାହୁ ZUX0370478

ପ ୁ /4721 69 198 560ପି.ମହନରାଓ . ପି ପି.କାମରାଜୁ . OR/12/089/250545

"ୀ /4722 64 198 561ଭି.ଲODି . %ା ପି.ମହନରାଓ . OR/12/089/250544

ପ ୁ /4723 64 198 562ବିମଲ କମୁାର େଜନୖ ପି ଜବାହାରଲାଲ େଜନୖ OR/12/089/284244

"ୀ /4724 54 198 563ସେୁରଖା େଜନୖ %ା ବିଜୟ କମୁାର େଜନୖ OR/12/089/284249

ପ ୁ /4725 40 198 564ଅଜିତ କମୁାର େଜନୖ ପି ବିମଲ କମୁାର େଜନୖ LSL1423110

"ୀ /4726 38 198 565ମନିକା େଜନୖ %ା ଅଜିତ କମୁାର େଜନୖ ZUX0461673

ପ ୁ /4727 36 198 566ବିକ�ମ କମୁାର େଜନୖ ପି ବିମଳ କମୁାର େଜନୖ ZUX0461541

ପ ୁ /4728 28 198 567ମହାବୀର କମୁାର େଜନୖ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଜନୖ ZUX0461566

"ୀ /4729 57 198 568ଦିପାକମୁାରୀ େଜନ %ା ବିମଳକମୁାର େଜନ OR/12/089/284245

ପ ୁ /4730 56 198 569ଅେଶାକକମୁାର େଜନ ପି ଜବାହାରଲାଲ େଜନ OR/12/089/284246

"ୀ /4731 51 198 570ପ�ୁା େଜନ %ା ଅେଶାକ େଜନ OR/12/089/284247

ପ ୁ /4732 32 198 571ସନମଖୁ କମୁାର ସରାଫ ମା ପି େମାହନ ରାଓ ZUX0370502
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"ୀ /5733 48 198 572ରାOୀ ଅଗ�ବାଲ %ା ଲିଳିତା କମୁାର ଅଗ�ବାଲ OR/12/089/228291

"ୀ /5734 37 198 573ସମୁନ ମଡୁରି %ା ଆନଦ ମଡୁରି ZUX0690099

ପ ୁ /6735 58 198 574ବିସମ କମୁାର ଅଗ�ବାଲ ପି େମାତିଲାଲ ଅଗ�ବାଲ OR/12/089/262228

"ୀ /6736 52 198 575ଲଳିତା େଦବୀ ଅଗ�ବାଲ %ା ବିସମ କମୁାର ଅଗ�ବାଲ OR/12/089/285079

ପ ୁ /6737 51 198 576ଲଳିତ କମୁାର ଅଗ�ବାଲ ପି େମାତିଲାଲ ଅଗ�ବାଲ OR/12/089/262230

ପ ୁ /6738 28 198 577ବାଦଲ ଅଗ�ୱାଲ ପି ବିଶନ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ZUX0629857

"ୀ /6739 85 198 578ବିନିେଦବି ଅଗ�ବାଲା %ା ମତିଲାଲ ଅଗ�ବାଲା OR/12/089/262225

ପ ୁ /7740 64 198 579ଅେଶାକ ଅଗ�ବାଲ ପି ଦୟାରାମ ଅଗ�ବାଲ ZUX0166769

"ୀ /7741 63 198 580ସମିୁତ� ା େଦବୀ ଅଗ�ବାଲ %ା ଅେଶାକ ଅଗ�ବାଲ ZUX0166777

ପ ୁ /7742 42 198 581ପ�ଦିପ ଅଗ�ବାଲ ପି ଅେଶାକ ଅଗ�ବାଲ ZUX0395772

ପ ୁ /7743 38 198 582ଅଭୟ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ପି େଗାପାଳ ଚ �  ଅଗ�ୱାଲ ZUX0348383

"ୀ /7744 37 198 583ସପନ- ା ଅଗ�ୱାଲ %ା ଅଭୟ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ZUX0629782

ପ ୁ /7745 44 198 584ଅOୟ କମୁାର ପାତ� ପି ପ�ତାପ ଚ �  ପାତ� ZUX0168054

ପ ୁ /08746 25 198 585ପବନ ମaୁୁଡା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମaୁୁଡା ZUX1244565

"ୀ /08747 22 198 586ପଜୂା ମaୁୁଡା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମaୁୁଡା ZUX1244581

"ୀ /8748 45 198 587ନିତୁ ମେୁ ଡା %ା ଅେଶାକ କମୁାର ମେୁ ଡା ZUX0166819

"ୀ /8749 69 198 588ସମିୁତ� ା ମେୁ ଡା %ା ହରି ମକୁ ୁ ମେୁ ଡା ZUX0166785

ପ ୁ /8750 45 198 589ବସ1 କମୁାର ମେୁ ଡା ପି ମକୁ ୁ ମେୁ ଡା ZUX0166801

ପ ୁ /8751 50 198 590ଅେଶାକ କମୁାର ମXୂଡରା ପି ହରିମକୁ ୁ ମେୁ ଡା ZUX0166793

ପ ୁ /8752 42 198 591ଆନଂଦ କମୁାର ମXୂଡରା ପି ହରି ମ ୁ̂ ରା LSL2387835

"ୀ /10753 48 198 592େକ କଳାବତୀ %ା େକ ସିତାରାମ OR/12/089/285036

ପ ୁ /10754 52 198 593େକ ସିତାରାମ - ପି ଲଖିମିନାରାୟଣ - OR/12/089/285037

"ୀ /10755 45 198 594ମିନୁ ସାମ1 %ା ପ�ଦିପଚ �  ସାମ1 LSL2446557

ପ ୁ /10756 22 198 595ଯତୀନ ଚ �  ସାମ1 ପି ପ�ଦୀପ ଚ �  ସାମ1 ZUX1160738

ପ ୁ /11757 27 198 596କୟା େପ�ମ କମୁାର ପି େକ. ସୀତାରାମ ZUX0629840

ପ ୁ /12758 32 198 597ଜୟ1 କମୁାର ସରାଫ ପି ପି. େମାହନ ରାଓ ZUX0370494

"ୀ /13759 75 198 598ପି ଚ �ବତି . %ା ପି ରାମଲୁ . OR/12/089/284214

ପ ୁ /13760 50 198 599ପି. ସାରଥି . ପି ପି. ରାମଲୁ . LSL1398965

"ୀ /13761 39 198 600ସଚିୁତ� ା ମ ୁ̂ ରୀ %ା ବସ1 ମ ୁ̂ ରୀ LSL2387827

ପ ୁ /14762 51 198 601ଶରତ ଚ �  େମାହିନୀ ପି ବଂଶିଧର େମାହିନୀ ZUX0824201

"ୀ /14763 44 198 602ଜୟ1ୀ େମାହିନୀ %ା ଶରତ ଚ �  େମାହିନୀ ZUX0888495

"ୀ /14764 36 198 603ପ�ୁା$ଳି ସାହୁ ପି ବସ1 କମୁାର ସାହୁ ZUX0167254

"ୀ /14765 85 198 604ମତି ସାହୁ %ା ବଟକୃB ସାହୁ OR/12/089/284221

ପ ୁ /14766 57 198 605ଶEର ସାହୁ ପି ବଟକୃB ସାହୁ LSL1473248

"ୀ /14767 46 198 606ସତ�ଭାମା ସାହୁ %ା ଶEର ସାହୁ LSL1473255

ପ ୁ /14768 45 198 607ରଜନୀ ସାହୁ ପି ନାୟକ ସାହୁ ZUX0464032

ପ ୁ /14769 40 198 608ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ବସ1 ସାହୁ LSL1404243

"ୀ /14770 38 198 609Oୀରମଣି ସାହୁ %ା ରଜନୀ ସାହୁ ZUX0464024

"ୀ /14771 32 198 610ଜୟ1ି ସାହୁ %ା ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0824243

ପ ୁ /14772 27 198 611ସେ1ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶEର ସାହୁ ZUX0690107

"ୀ /14773 24 198 612ସବୁାସିନୀ ସାହୁ ପି ଶEର ସାହୁ ZUX0885822

"ୀ /14774 23 198 613େତଜIଵିନୀ ସାହୁ ମା ସତ�ଭାମା ସାହୁ ZUX1172717

ପ ୁ /14775 19 198 614ତୁଫାନ ସାହୁ ପି ରଜନୀ ସାହୁ ZUX1359272

ପ ୁ /17776 82 198 615ରାମ ଚ �  ନାହକ ପି େଗାବି  ନାହକ OR/12/089/284226

ପ ୁ /17777 46 198 616ଯଗୁଳ ନାହାକ ପି ରାମ ଚ �  ନାହାକ OR/12/089/284229

"ୀ /18778 46 198 617ଚ ନା ଦାଶ %ା ଅOୟ କମୁାର ପାତ� ZUX0168047

ପ ୁ /18779 41 198 618ଅମୀୟ କମୁାର ପାତ� ପି ପ�ତାପ ଚ �  ପାତ� ZUX0168039

"ୀ /18780 66 198 619ଯା|େସନୀ ପାତ� %ା ପ�ତାପ ଚ �  ପାତ� ZUX0168021

"ୀ /19781 75 198 620ପାବC ତି ପାଣିଗ�ାହି %ା ସିମା=ଳ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0166843

"ୀ /20782 47 198 621ମ$ ୁପାଣିଗ�ାହୀ %ା େସାମନାଥ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0166868

ପ ୁ /20783 48 198 622େସାମନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସିମା=ଳ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0166850

"ୀ /21784 74 198 623ସଯୂ�Cମଣି ମହାପାତ� %ା ବୃ ାବନ ମହାପାତ� OR/12/089/284258

ପ ୁ /21785 53 198 624ପଦD ନକମୁାର ମହାପାତ� ପି ବୃ ାବନ ମହାପାତ� OR/12/089/284260

"ୀ /21786 48 198 625ଅ~CପନୁN ମହାପାତ� %ା ପଦD ନ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0292920

"ୀ /21787 44 198 626ଗିତା$ଳି ମହାପାତ� ପି ବୃ ାବନ ମହାପାତ� OR/12/089/285072

ପ ୁ /21788 42 198 627କୃBଚ �  ମହାପାତ� ପି ବୃ ାବନ ମହାପାତ� OR/12/089/285082

"ୀ /22789 54 198 628େସୗଦାମିନୀ ପାଳ %ା ଅନ1ରାମ ସାହୁ ZUX0166827

ପ ୁ /22790 51 198 629ବସ1 ଗପାଳ ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ OR/12/089/284268

"ୀ /22791 26 198 630ଅଭୀ�ା ସାହୁ ପି ଅନ1 ରାମ ସାହୁ ZUX0824235

"ୀ /23792 49 198 631ପ�ିୟeଦା େଦବୀ %ା ବସ1 େଗାପାଳ ସାହୁ OR/12/089/284292

"ୀ /23793 29 198 632ସସୁD ିତା ରାୟ ପି ତ�ୀପତୀ ନାରାୟଣ ରାୟ ZUX0885780

ପ ୁ /23794 60 198 633ଅନ1ରାମ ସାହୁ ପି ସଦାନ  ସାହୁ OR/12/089/284263

13 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀE %ାOର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /23795 22 198 634ଶଭୁଶ�ୀ ସାହୁ ପି ଅନ1ରାମ ସାହୁ ZUX1244409

ପ ୁ /24796 57 198 635ଇ0ର ଚ �  .%ାଇଁ ପି ନାରାୟଣ . %ାଇଁ OR/12/089/285026

"ୀ /24797 46 198 636ବବିତା %ାଇଁ %ା ଇ0ର ଚ �  %ାଇଁ OR/12/089/285027

"ୀ /25798 33 198 637ସେରାଜିନି ରଥ %ା େଦେବ �  କମୁାର ରଥ ZUX0167296

"ୀ /26799 33 198 638ଆଜରା େବଗମ ପି ସୟଦ ନଜମଲୁ ହାସାନ ZUX0167288

"ୀ /26800 32 198 639ଉଜମା େବଗମ ପି ସାୟାଦ ନାଜମଲୁ ହାସାନ ZUX0167270

"ୀ /26801 50 198 640ଆଫେରାଜ େବଗମ %ା ନାଯମଲୁ ହୁେସନ LSL1404235

ପ ୁ /26802 29 198 641ରମିଜ ହାଇଦର ପି ଏସ ନଜୁମଲ ହସନ ZUX0370510

ପ ୁ /26803 65 198 642ସୟଦ ନାଜମଲୁ ହାସନ ପି ସୟଦ ଇରଫାନ ରଜା LSL1423243

ପ ୁ /26804 27 198 643ଅମାନତ ହାଇଦର ପି ନାଜମଲୂ ହାସନ ZUX0629741

"ୀ /27805 75 198 644େହମଲତା େଦବି . %ା ଭାpରଚ �  ମହାପାତ�  . OR/12/089/284270

"ୀ /27806 55 198 645ପଦD ାଳୟା ମହାପାତ� ପି ଭାpର ଚ �  ମହାପାତ� OR/12/089/284273

"ୀ /27807 52 198 646େସ-ହ ଲତା ମହାପାତ� %ା ଫକୀର ମହନ ପ�ହରାଜ ରାଜଗରୁୁ ମ LSL1397983

ପ ୁ /27808 45 198 647ନେର �  ମହାପାତ� ପି ଭାpରଚ �  ମହାପାତ� OR/12/089/285045

ପ ୁ /27809 63 198 648ଗଣନିଧି ମିଶ� ପି ଲODୀ ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0293001

"ୀ /27810 41 198 649ପEଜିନୀ ମହାପାତ� ପି ନେର �  ମହାପାତ� ZUX0690115

ପ ୁ /27811 61 198 650ଫକୀର େମାହନ ପ�ହରାଜ ରାଜଗରୁପି ଭାpର ଚ �  ପ�ହରାଜ ରାଜଗରୁୁ ମହା LSL1397975

ପ ୁ /28812 41 198 651ହର େମାହନ ବିେଶାୟୀ ପି ଲODୀକା1 ବିେଶାୟୀ LSL1400415

"ୀ /29813 75 198 652େଶଳୖବାଳା ମିଶ� %ା ଦଶରଥ ମିଶ� OR/12/089/284253

ପ ୁ /29814 63 198 653ଲODୀନାରାୟଣ ମିଶ� ପି ଦାଶରଥି ମିଶ� ZUX1237296

ପ ୁ /29815 35 198 654େକଳୖାସ ଚ �  ମିଶ� ପି ଲODୀ ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0293019

ପ ୁ /29816 26 198 655ଆଶିଷ ପ^ା ପି ନରସିହ ପ^ା ZUX0690156

"ୀ /30817 53 198 656କମୁାରୀ ଲODୀ %ା ବିଜୟ କମୁାର ଶ�ୀବାdବ OR/12/089/284297

ପ ୁ /30818 58 198 657ଜି େକଳୖାସ ନାଥ - ପି େଗାପିନାଥ ପGନାୟକ OR/12/089/284295

ପ ୁ /30819 30 198 658ଜଗଦିଶ ଦ^ପାଠୀ ପି ନିଳକ� ଦ^ପାଠୀ ZUX0690123

ପ ୁ /30820 27 198 659େଦବାଶିଷ ଦ^ପାଟି ମା ଅନୁସାୟା ଦ^ପାଟି ZUX0629790

"ୀ /30821 85 198 660ସତ�ଭାମା େଦବୀ %ା ଗରୁୁମ&ୂCୀ େଗାପିନାଥ OR/12/089/284294

ପ ୁ /30822 52 198 661ଗରୁୁମ&̀ୁ ମେନାଜ କମୁାର ପି ଗରୁୁମ&̀ୁ େଗାପିନାଥ OR/12/089/284296

"ୀ /30823 46 198 662ସନିୁତା ନିଶE %ା ରାଜକମୁାର ନିଶେEା OR/12/089/285022

"ୀ /30824 50 198 663ପଦD ାଳୟା ପGନାୟକ ପି ଗରୁୁମ&̀ୁ େଗାପିନାଥ ପGନାୟକ LSL1399559

ପ ୁ /30825 19 198 664ରାହୁଲ କମୁାର ଶ�ୀବାdବ ମା କମୁାରୀ ଲODୀ ZUX1303064

"ୀ /30826 37 198 665ବନିତା Iୱାଇଁ %ା ଜି େକଳୖାଶ ନାଥ ZUX1126481

"ୀ /31827 54 198 666କମୁଦିୁନି ପାତ� %ା ଶ�ୀରାମ ପ�ସାଦ ପାତ� OR/12/089/284303

ପ ୁ /31828 31 198 667ବିକାଶ କମୁାର ପାତ� ପି ଶ�ୀରାମ ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0348367

ପ ୁ /32829 50 198 668ସଧିୁର କମୁାର ପ^ା ପି ହରି� �  ପ^ା OR/12/089/284311

ପ ୁ /32830 45 198 669ସେୁର �  କମୁାର ପ^ା ପି ହରି� �  ପ^ା ZUX1298983

"ୀ /32831 44 198 670େସ-ହା ପ^ା %ା ସଧୁୀର ପ^ା LSL1404144

"ୀ /32832 35 198 671େ0ତା ପ^ା %ା ସେୁର �  ପ^ା ZUX0167304

ପ ୁ /33833 50 198 672ତ�ିପତି ନାରାୟଣ ରାୟ ପି ତାରିଣି ଚ �  ରାୟ OR/12/089/284314

"ୀ /33834 47 198 673ଭାଗ�ବତି ରାୟ %ା ତ�ିପତି ନାରାୟଣ ରାୟ OR/12/089/284319

"ୀ /33835 42 198 674ଗିତା$ଳି ରାୟ %ା ନୀଳକ� ଚ �  ରାୟ LSL2397750

"ୀ /33836 26 198 675ରଶDତିା ରାୟ ପି ତ�ୀପତି ରାୟ ZUX0885798

ପ ୁ /34837 36 198 676ସେବC 0ର ରାଉତ ପି ପ�ଭାକର ରାଉତ ZUX0461681

ପ ୁ /34838 42 198 677ସେ1ାଷ କମୁାର ସିଂ ପି ଜଗନ- ାଥ ସିଂ ZUX0395699

"ୀ /34839 40 198 678ଭାନୁ ସିଂ %ା ସେ1ାଷ କମୁାରୀ ଶ�ିି ZUX0395681

"ୀ /34840 37 198 679ମିଲି ସିଂ %ା ତ�ିପତିବାଲାଜି ସିଂ ZUX0651422

ପ ୁ /34841 33 198 680ରାେଜ �  କମୁାର ସିଂ ପି ଜଗନ- ାଥ ସିଂ LSL2388056

"ୀ /34842 29 198 681ପ�ଣତି ସିଂ %ା ରାେଜ �  କମୁାର ସିଂ ZUX1014752

"ୀ /34843 65 198 682ପ�ୁା$ଳି ସି�ୀ %ା ଜଗନାଥ ସି�ୀ OR/12/089/284323

"ୀ /34844 24 198 683େବୖଶାଳୀ %ାଇଁ %ା ଇ0ର ଚ �  %ାଇଁ ZUX0885814

"ୀ /35845 53 198 684ଅ~Cପ~ୁN ପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପାତ� OR/12/089/284329

"ୀ /35846 49 198 685ଅନୀତା ପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପାତ� OR/12/089/284331

ପ ୁ /35847 45 198 686ସ$ୟ ଶ�ୀବାdବ ପି ରୁପଲାଲ ଶ�ୀବାdବ OR/12/089/284301

"ୀ /36848 33 198 687େରାଜାଲିନ େବେହରା %ା ଭବାନୀ ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ZUX1126705

ପ ୁ /36849 61 198 688ଶ�ୀକା1 ଚଊଧରୁୀ ପି ଦିନବaୁ ଚଊଧରୁୀ OR/12/089/284239

"ୀ /36850 30 198 689ଲିସା ରାଣି େଚୗଧରିୁ ପି ଶ�ୀକା1 େଚୗଧରିୁ ZUX0370486

ପ ୁ /36851 33 198 690ଭବାନୀ ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ�ୀକା1କମୁାର େଚୗଧରିୁ LSL2388007

"ୀ /36852 27 198 691ର$ନା ରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ�ୀକା1 କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0629816

"ୀ /36853 51 198 692ଦମୟ1ି େଚୗଧରୁୀ %ା ଶ�ୀକା1 େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/284240

"ୀ /37854 29 198 693ଶିଖା ଅଗ�ବାଲ ପି ବିସନ କମୁାର ଅଗ�ବାଲ ZUX0348359

ପ ୁ /37855 55 198 694ବିେନାଦଚ �  ଦାସ େଚୗଧରିୁ ପି ବିଜୟଚ �  ଦାସେଚୗଧରିୁ OR/12/089/284338

"ୀ /37856 24 198 695େଜ�ାତିମCୟୀ େଚୗଦୁରୀ ପି ବିେନାଦ ଚ �  ଦାଶ େଚୗଦୁରୀ େଚୗଦୁର ZUX1210897
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"ୀ /37857 51 198 696େମନୖାରାଣି ଦାସ େଚୗଧରୁୀ %ା ବିେନାଦ ଚ �  ଦାସ େଚୗଧରୁୀ LSL1449826

ପ ୁ /37858 50 198 697ମଧସୁଦୁନ ଦାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଜୟଚ �  ଦାଶ େଚୗଧରୁୀ LSL1404250

ପ ୁ /37859 46 198 698ସାଧଚୁରଣଦାସ େଚୗଧରିୁ ପି ବିଜୟଚ �  ଦାସ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/285064

"ୀ /37860 33 198 699ରଶD ିତା ଦାଶ େଚୗଧରୁୀ %ା ସାଧ ୁଚରଣ ଦାଶ େଚୗଧରୁୀ ZUX1016625

"ୀ /37861 22 198 700ଚିନD ୟୀ ଦାଶ େଚୗଦୁରୀ ପି ବିେନାଦ ଚ �  ଦାଶ ZUX1210947

"ୀ /37862 33 198 701ଗୀତା ମାଶ� ପି ମଙୁସଧୁନ ମାଶ� ZUX0690131

ପ ୁ /37863 65 198 702ଚି&ର$ନ ସତପଥୀ ପି ସିgନାଥ ସତପଥୀ LSL1397900

ପ ୁ /38864 73 198 703ନରସିଂହ ପାଢୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଢୀ ZUX0167346

"ୀ /38865 71 198 704ହାରାବତୀ ପାଢୀ %ା ନରସିଂହ ପାଢୀ ZUX0167338

"ୀ /38866 54 198 705ଇ ିରା ପାଢି %ା ଅଜିତ କମୁାର ପାତ� LSL1423219

ପ ୁ /38867 50 198 706ସଧିୁରକମୁାର ପାଢୀ ପି ନରସିଂହ ପାଢୀ ZUX0167320

"ୀ /38868 43 198 707ସଂଜୁmା ପାଢୀ %ା ସଧିୁରକମୁାର ପାଢୀ LSL2392157

ପ ୁ /38869 61 198 708ଅଜିତ କମୁାର ପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପାତ� LSL1404268

"ୀ /38870 49 198 709ବିନଦିନି ପାତ� %ା ଗ�ାଧର ପାତ� OR/12/089/284305

ପ ୁ /38871 46 198 710ସଜିୁତ କମୁାର ପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପାତ� LSL1423102

ପ ୁ /38872 36 198 711ବିରଜାକମୁାର ପାତ� ପି ଶ�ିରାମପ�ସାଦ ପାତ� LSL2387967

ପ ୁ /38873 35 198 712ମେହଶ ପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� ZUX0167957

"ୀ /38874 34 198 713ସାଗରିକା ପାତ� ପି ଗଂଗାଧର ପାତ� ZUX0167379

ପ ୁ /38875 33 198 714କାଳିପ�ସାଦ ପାତ� ପି ଗଂଗାଧର ପାତ� LSL2388015

"ୀ /38876 28 198 715ସମିOା ପାତ� %ା ଅଜିତ କମୁାର ପାତ� ZUX0885806

"ୀ /39877 61 198 716ସଜୁାତା ପରିfା %ା ନରସିଂହ ପରିfା ZUX0167403

ପ ୁ /39878 57 198 717ନରସିଂହ ପରିfା ପି ମଦନେମାହନ ପରିfା ZUX0167395

ପ ୁ /40879 54 198 718ଗ�ାଧର ପାତ� ପି ନ ିକିେଶାର ପାତ� OR/12/089/284304

"ୀ /40880 29 198 719ପ�ଭାତି ପାତ� ପି ଗ�ାଧର ପାତ� ZUX0690164

ପ ୁ /41881 55 198 720ରମନା ଦାସ ପି ବି ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX1342294

"ୀ /41882 71 198 721ଅ~Cପ~ୁN ମିଶ� %ା େଗୗରିଶEର ମିଶ� OR/12/089/284288

ପ ୁ /41883 54 198 722କାଳିପ�ସାଦ ମିଶ� ପି େଗୗରିଶEର ମିଶ� OR/12/089/284289

"ୀ /41884 54 198 723ଉମାବାଇ ମିଶ� %ା କାଳିପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0167411

"ୀ /41885 54 198 724ଗୀତା$ଳୀ ମିଶ� ପି େଗୗରୀ ଶEର ମିଶ� ZUX1342310

ପ ୁ /41886 52 198 725ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ� ପି େଗୗରିଶEର ମିଶ� OR/12/089/284291

ପ ୁ /41887 45 198 726େଜ�ାତିମCୟ ମିଶ� ପି େଗୗରିଶEର ମିଶ� LSL1472315

"ୀ /41888 42 198 727ଗୀତା$ଳି ମିଶ� %ା ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ� ZUX0167429

"ୀ /42889 59 198 728େଜ�ା�-ା ରାଣି ମହାପାତ� %ା ଚି&ର$ନ ସତପଥି LSL1397918

"ୀ /42890 25 198 7294େୱତା ଶତପଥୀ ପି ଚି&ର$ନ ଶତପଥୀ ZUX0943514

ପ ୁ /43891 82 198 730େଗୗରୀ ଶEର ମିଶ� ପି ମକୁ ୁ ମିଶ� ZUX1328558

ପ ୁ /43892 62 198 731ନରସିଂହ ପ^ା ପି ସିମାଦ� ି ପ^ା OR/12/089/285086

ପ ୁ /43893 31 198 732ବିକାଶ କମୁାର ପ^ା ପି ନରସିଂହ ପ^ା ZUX0167437

"ୀ /43894 64 198 733େହମଲତା ସାହୁ %ା ନରସିଂହ ପ^ା LSL1397967

ପ ୁ /44895 62 198 734ଉେମଶ ଚ �  ପGନାୟକ ପି ଡି.ଡି ପGନାୟକ LSL2397040

"ୀ /44896 59 198 735ସଂଧ�ାରାଣି ପGନାୟକ %ା ଉେମଶ ଚ �  ପGନାୟକ LSL1522507

ପ ୁ /45897 63 198 736ମେହ �  ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି କୃBଚ �  ମିଶ� ZUX0167478

"ୀ /45898 21 198 737ମହିମା ମିଶ� ପି ମେହ �  ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX1105915

ପ ୁ /45899 25 198 738େମାହିତ ଆନ  ମିଶ� ପି ମେହ �  ପ�ସଦ ମିଶ� ZUX0824227

"ୀ /45900 58 198 739ମନେମାହିନୀ ରଥ %ା ମେହ �  ପ�ସାଦ ମିଶ� OR/12/089/282629

"ୀ /45901 56 198 740ଜଗତେମାହିନୀ ରଥ ପି ବସ1 କମୁାର ରଥ LSL1422807

ପ ୁ /46902 71 198 741ଉେମଶ ଚ �  େବେହରା ପି ଧନୁ େବେହରା ZUX0167486

"ୀ /46903 58 198 742ପ�ମିଳା େବେହରା %ା ଉେମଶଚ �  େବେହରା ZUX0167494

ପ ୁ /46904 42 198 743େଦବାଶଷି େବେହରା ପି ଉେମଶଚ �  େବେହରା ZUX0167510

"ୀ /46905 39 198 744େଦବଶ�ୀ େବେହରା ପି ଉେମଶ ଚ �  େବେହରା ZUX0167528

"ୀ /46906 36 198 745ମଧମିୁତା ପGନାୟକ %ା େଦବାଶଷି େବେହରା ZUX0167502

"ୀ /47907 54 198 746ପ�ଫଲୁ କମୁାରି ପ^ା %ା ବିଜୟ କମୁାର ପ^ା OR/12/089/284321

"ୀ /47908 34 198 747ମଧସୁD ିତା ପ^ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ^ା ZUX0167536

"ୀ /47909 33 198 748େମାନାଲିସା ପ^ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ^ା ZUX0167544

ପ ୁ /47910 30 198 749ଚ^ି ପ�ସାଦ ପ^ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ^ା ZUX0461574

ପ ୁ /48911 33 198 750ସିମା=ଳ ପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� ZUX0167551

"ୀ /50912 51 198 751ସାବିତ�ୀ କମୁାରୀ ପାଢୀ %ା ସେୁରଶ ଚ �  ରାୟ ଗରୁୁ LSL2631729

ପ ୁ /50913 50 198 752ସ ିପ ପରିଡା ପି ବିଜୟ ପରିଡା OR/12/089/274622

ପ ୁ /50914 54 198 753ସେୁରଶ ଚ �  ରାୟଗରୁୁ ପି ଅନ1 ଚ �  ରାୟଗରୁୁ LSL2631711

ପ ୁ /50915 20 198 754ଅଂସମୁନ େରଗୖରୂୂ ପି ସେୁରଶ ଚଂଦ�  େରଗୖରୂୂ ZUX1342328

"ୀ /91916 54 198 755ଶକ1ୁଳା ନାୟକ %ା ବସ1 କମୁାର ନାୟକ ZUX0690172

ପ ୁ /99917 41 198 756ସଚିନ କମୁାର ଅଗ�ଓ�ାଲ ପି ମଦନଲାଲ ଅଗ�ଓ�ାଲ ZUX1183979

ପ ୁ /99918 39 198 757ସ$ୟ କମୁାର ଅଗ�ଓ�ାଲ ପି ମଦନ ଲାଲ ଅଗ�ଓ�ାଲ ZUX1187848

15 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀE %ାOର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /99919 33 198 758ମୟାE କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ପି ମହନ ଲାଲ ଅଗ�ୱାଲ ZUX0690214

"ୀ /99920 32 198 759ଶ�gା ଅଗ�ଓ�ାଲ %ା ସ$ୟ ଅଗ�ଓ�ାଲ ZUX1187889

"ୀ /99921 30 198 760ନିକିତା ଅଗ�ଓ�ାଲ %ା ସଚିନ ଅଗ�ଓ�ାଲ ZUX1184019

"ୀ /99922 56 198 761ମୀରା େଦବୀ ଅଗ�ୱାଲ %ା େମାହନ ଲାଲ ଅଗ�ୱାଲ ZUX0690206

"ୀ /99923 45 198 762ମାଲ� ା ଅରୁଣା %ା ମାଲ� ା ରବି କମୁାର ZUX0773952

"ୀ /99924 63 198 763ସେରାଜ ଅଗ�ଓ�ାଲ %ା ମଦନ ଲାଲ ଅଗ�ଓ�ାଲ ZUX1184035

ପ ୁ /99925 56 198 764ମାଲ� ା ରଵି କମୁାର ପି ମାଲ� ା ଅ�ା ରାଓ ZUX0773960

"ୀ /99926 43 198 765ମାଲ� ା ରୁପା ଲODୀ %ା ମାଲ� ା ରାଜା େଶଖର ZUX0773937

"ୀ /99927 49 198 766କ� ିBାେଭଣି ମାଲc ା %ା ମାଲ� ା ରୁଷିେକଶ ZUX0773994

ପ ୁ /99928 30 198 767େରାହିତ କମୁାର ମାଲ� ା ପି ରୁଷିେକଶ ମାଲ� ା ZUX0773986

ପ ୁ /99929 27 198 768ସମୁୀତ କମୁାର ନାୟକ ପି ବସ1 କମୁାର ନାୟକ ZUX0690180

ପ ୁ /99930 56 198 769ଶ�ାମସ ୁର ପGନାୟକ ପି ଜି. ରାମା ରାଓ ପGନାୟକ LSL1395029

"ୀ /99931 46 198 770ଚିନD ୟୀ ପGନାୟକ %ା ଶ�ାମସ ୁର ପGନାୟକ LSL1395037

ପ ୁ /99932 46 198 771ମାଲ� ା ରଘରୁାମ ପି ମାଲ� ା ଆପାରାଓ ZUX0773929

ପ ୁ /99933 58 198 772ମାଲc ା ରୂଷିେକଶ ପି ମାଲc ା ଆ�ାରାଓ ZUX0774000

ପ ୁ /99934 53 198 773ମାଲ� ା ରାଜା େଶଖର ପି ମାଲ� ା ଆପା ରାଓ ZUX0773945

"ୀ /99935 40 198 774ମାଲ� ା 0ତି %ା ମାଲ� ା ରଘରୁାମ ZUX0773911

"ୀ /99936 73 198 775ମାଲc ା ସ�ାମଲାମବା %ା ମାଲc ା ଆପାରାଓ ZUX0774018

"ୀ /198937 40 198 776କମୁଦୁ ରାୟ - ଉମାକା1 ଚ �  ରାୟ ZUX1105907

ପ ୁ /215938 82 198 777େଗୗରୀ ଶEର ମିଶ� ପି ମକୁ ୁ ମିଶ� ZUX1355353

ପ ୁ /328939 21 198 778ଚିନD ୟ ପଢ଼ୀ padhy ପି ଦାେମାଦର ପଢ଼ୀ ZUX1352137

"ୀ /999940 44 198 779ମମତା ରାଉତରାୟ %ା ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତରାୟ ZUX1055920

"ୀ /999941 49 198 780ଆରତି କମୁାରୀ ମହାପାତ� %ା ର$ନ କମୁାର ଶତପଥୀ ZUX0977785

"ୀ /999942 43 198 781ମମତା ପ^ା ପି ନିଳ କ� ପ^ା ZUX0824177

"ୀ /999943 26 198 782ଚ � ିକା କମୁାରୀ ଶତପଥୀ ପି ର$ନ କମୁାର ଶତପଥୀ ZUX0977777

ପ ୁ /999944 25 198 783ଚ ନ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ର$ନ କମୁାର ଶତପଥୀ ZUX0977769

ପ ୁ /9999945 25 198 784ଉତମ କମୁାର ମାଲା ପି ରାଜ େସଖର ମାଲା ZUX0824326

ପ ୁ /00946 57 198 785ଭବାନୀ ଶEର ଆଚାରୀ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ZUX0690461

"ୀ /00947 53 198 786ଶଶୀେରଖା ଆଚାରୀ %ା ଭବାନୀ ଶEର ଆଚାରୀ ZUX0690453

ପ ୁ /00948 37 198 787ଭସର ଆଚାରି ପି ସବୁ ଆଚାରି ZUX0690263

ପ ୁ /00949 29 198 788ସୀବ ଆଚାରୀ ମା ପ�ସାଦ ଆଚାରୀ ZUX0690222

"ୀ /00950 61 198 789ଶକ1ୁଳା ଆଚାରୀ %ା ସିବ ଆଚାରୀ ZUX0690230

ପ ୁ /00951 35 198 790ଏV େହମ1 ପି ଏV ମହନ ରାଓ ZUX0690289

ପ ୁ /00952 24 198 791ଏମ ସାଈ ଦିେନଶ କମୁାର ପି ଏମ ନାଗରାଜୂ ZUX1255173

"ୀ /00953 57 198 792ତ�ିେବଣୀ ମହାପାତ� ମା ରଜନୀ ମିଶ� ZUX0690412

ପ ୁ /00954 57 198 793ଗେଣଷ ପGନାୟକ ପି ଅOୟ ପGନାୟକ ZUX1255827

ପ ୁ /00955 21 198 794ଅନିେମ4 ପଟନାୟକ ପଟନାୟକ ପି ଗେଣ4 ପଟନାୟକ ପଟନାୟକ ZUX1237130

ପ ୁ /00956 37 198 795ଏV ରୁଷିେକଶ ପି ଏV େମାହନ ରାଓ ZUX0690297

ପ ୁ /00957 30 198 796ଏV ସନିୁଲ ପି ଏV େମାହନ ରାଓ ZUX0690305

"ୀ /C/O-SMT B958 24 198 797ନିକିତା ପାଣିଗ�ାହି %ା ରୂଦ�  ନାରାୟଣ ସାଂତୀ ZUX1356427

"ୀ /03959 20 198 798ଅପ̀ତା ସାହୁ ପି ପେନହାନନ ସାହୁ ZUX1356732

ପ ୁ /3960 57 198 799ରାମକୃB ରଥ ପି ଚ �େଶଖର ରଥ OR/12/089/284578

"ୀ /3961 20 198 800ଅପ̀ତା ସାହୁ ପି ପ=ାନନ ସାହୁ ZUX1328376

"ୀ /4962 37 198 801ସରୁଭୀ ପାଣୀଗ�ାହି %ା ରାଧାକା1 ରଥ ZUX0690396

ପ ୁ /6963 29 198 802ଆଶେୁତାଷ ରଥ ପି ସେୁର �  ନାଥ ରଥ ZUX0461707

ପ ୁ /6964 40 198 804ସବୁ� ତ କମୁାର ସାବତ ପି େଗାପିନାଥ ସାବତ LSL1398957

"ୀ /07965 37 198 805ରଶDତିା ମିଶ� ପି ପ�ଭାକର ମିଶ� ZUX1244516

ପ ୁ /7966 69 198 806ଏ ରାମାରାଓ ଆଚାରୀ ପି ଏ ଶ�ାମସ ୁର ଆଚାରି OR/12/089/284023

"ୀ /7967 59 198 807ଏ ବିଜୟଲତା %ା ଏ ରାମାରାଓ ଆଚାରି OR/12/089/284024

ପ ୁ /7968 59 198 808ପ�ଦୀପ ଶମN ପି ମରୁଲୀଧର ଶମN LSL1427434

"ୀ /7969 49 198 809ଉମ̀ଳା ଶମN %ା ପ�ଦୀପ ଶମN LSL1427426

ପ ୁ /8970 36 198 810ଜିେତ �  ପାତ� ପି େଗାକଳୁ ଚ �  ପାତ� ZUX1225895

"ୀ /8971 23 198 811ମାମିନୀ ପାତ� %ା ଜିେତ �  ପାତ� ZUX1224880

ପ ୁ /8972 26 198 812ବିBୁ ସାହୁ ପି କୃB ଚଦ�  ସାହୁ ZUX0690495

"ୀ /9973 48 198 813ଡି ବିଣାକମୁାରୀ ସରାଫ ପି ଏେEଟରାଓ ସରାଫ OR/12/089/284076

"ୀ /10974 21 198 814େସୗଜନ� %ଗCରୁପ ରଥ ପି େଶୈଳ �  ନାଥ ରଥ ZUX1244474

ପ ୁ /11975 32 198 815େଜ ଆ�ାରାଓ ପି େଜ େଭEଟ ରାଓ ZUX0651430

"ୀ /11976 40 198 816େଜ.କ� ିBା େବଣୀ %ା େଜ.ଭବାନିଶEର େବଣୀ ZUX0651448

ପ ୁ /11977 22 198 817ମାନସ ର$ନ ରଥ ପି ଧିେର �  ରଥ ZUX1187939

"ୀ /12978 34 198 818ମାଧରୁୀ ଆଚାରୀ %ା େଜ ସତ�ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ LSL2398816

ପ ୁ /12979 32 198 819ରାଜ ଆଚାରୀ ପି େଜ ସରିୂୟ ପ�କାଶ ଆଚାରୀ ZUX0395871

ପ ୁ /12980 40 198 820ପି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି ନାରାୟଣ ରାଓ LSL1404193

16 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀE %ାOର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /13981 25 198 821ବାଲ� ପ�ସାଦ ଦାସ ପି େଗାବି  ଚ �  ଦାସ ZUX0885871

ପ ୁ /13982 53 198 822େମାହନ %ାଇଁ ପି ମେହ0ର %ାଇଁ LSL1423235

"ୀ /13983 50 198 823ସa�ାରାଣୀ %ାଇଁ %ା େମାହନ %ାଇଁ LSL1423227

ପ ୁ /14984 71 198 824ସେୁରଶ ଚ �  ରଥ ପି େଲାକନାଥ ରଥ LSL1397934

ପ ୁ /14985 36 198 825ଇ�ିତ କମୁାର ରଥ ପି ସେୁରଶ ଚ �  ରଥ LSL2387819

"ୀ /15986 34 198 826ତପ%ିନି ମହାପାତ� %ା ବ�ରାଜ ରଥ ZUX0167676

"ୀ /15987 65 198 827ମ$ବୁାଳା ରଥ %ା ସେୁରସ ଚ �  ରଥ LSL1426071

ପ ୁ /15988 47 198 828ବ�ରାଜ ରଥ ପି ଶେୁରସ ଚ �  ରଥ LSL1426105

ପ ୁ /16989 31 198 829ଅଭିନାଶ ରଥ ପି ଉେମଶ ରଥ ZUX0348458

ପ ୁ /17990 51 198 830ବାଳକୃB ସାହୁ ପି ବାବୁ ସାହୁ OR/12/089/284056

"ୀ /17991 46 198 831ପଦD ାବତୀ ସାହୁ %ା ବାଳକୃB ସାହୁ OR/12/089/284057

ପ ୁ /17992 27 198 832ସାଗର ସାହୁ ପି ବାଳକୃB ସାହୁ ZUX0629808

ପ ୁ /18993 26 198 833ସଂଗ�ାମ ବି0ାସ ରାୟ ପି କୃB ଚଦ�  ବି0ାସ ରାୟ ZUX0690388

"ୀ /18994 19 198 834େକ ଚଂଦ� ିକା ପି େକ ମାକC ଂେଡଯ ରାଓ ଶରଫ ZUX1341544

ପ ୁ /19995 43 198 835ଅେଲଖ ପାତ� ପି ରାମହରି ପାତ� LSL2393445

ପ ୁ /19996 34 198 836କାହ- ୁଚରଣ ପାତ� ପି ରାମହରି ପାତ� ZUX0461772

"ୀ /19997 33 198 837ଲିଲି ପାତ� %ା ଅେଲଖ ପାତ� ZUX0461780

"ୀ /19998 26 198 838ସିiା ପ�ଧାନ %ା କାହ- ୁ  ଚରଣ ପ�ଧାନ ZUX1331057

ପ ୁ /19999 55 198 839ବିଚିତ�  କମୁାର ସା1ି ପି ଭାpର ଚ �  ସା1ି LSL1426220

"ୀ /191000 51 198 840ଭଗବତୀ ଶା1ି %ା ବିଚିତ�  କମୁାର ଶା1ି LSL1426089

ପ ୁ /191001 28 198 841ଉଦୟ ଭାନୁ ସା1ି ପି ବିଚିତ�  ସା1ି ZUX0461723

ପ ୁ /191002 24 198 842ରୂଦ�  ନାରାୟଣ ଶା1ି ପି ପବିତ�  କମୁାର ଶା1ି ZUX1342286

"ୀ /191003 20 198 843ରାଜଲODୀ ଶା1ି ପି ବିଚିତ�  କମୁାର ଶା1ି ZUX1301829

ପ ୁ /201004 46 198 844େକଳୖାଶ ଆଚାରି ପି କେଟଶର ଆଚାରି ZUX0726604

"ୀ /201005 33 198 845ହରପ�ିୟା ଆଚାରି %ା ଜଗଦିଶ ଆଚାରି ZUX0690347

ପ ୁ /201006 30 198 846ବିକ�ମ ବି0ାସରାୟ ପି କ�ିB ଚ �  ବି0ାସରାୟ ZUX1189323

"ୀ /201007 24 198 847ଅପ̀ତା ଷଡ�ୀ ପି ନେରଶ ଷଡ�ୀ ZUX0956516

ପ ୁ /201008 47 198 848ସବିo କମୁାର ସତପଥି ପି ଅଜୁC ନ ସତପଥି LSL1426113

ପ ୁ /211009 51 198 849ସଦୁାମ ମହାରଣା ପି ପଦD  େଲାଚନ ମହାରଣା ZUX0629758

ପ ୁ /211010 46 198 850ବସ1 ସାହୁ ପି ଦୀନବaୁ ସାହୁ LSL1399393

"ୀ /211011 44 198 851ପଦD ା ସାହୁ %ା ବସ1 ସାହୁ LSL1399385

ପ ୁ /221012 63 198 852େକଳୖାସଚ �  ଦଳାଇ ପି ବନମାଳି ଦଳାଇ LSL2390565

ପ ୁ /221013 42 198 853ବିେନାଦ ମହାରାଣା ପି ଅନାଦି ମହାରାଣା LSL1399062

"ୀ /0 ward no1014 44 198 854େଜ�ାସ-ା ରାଣୀ ସାମ1 %ା ଅOୟ କମୁାର ସାମ1 ZUX1356435

ପ ୁ /231015 54 198 855ସେ1ାଷ କମୁାର ସାମଲ ପି ଧରଣୀ ଧର ସାମଲ LSL2387868

"ୀ /231016 48 198 856ପ�ିୟeଦା ସାମଲ %ା ସେ1ାଷ କମୁାର ସାମଲ LSL2387850

"ୀ /231017 25 198 857ଲି�ାରାଣୀ ସାମଲ ପି ସେ1ାଷ କମୁାର ସାମଲ ZUX0824193

ପ ୁ /SUNARI SA1018 21 198 858ରଜତ Iଵେରା ପି ଊେମଶ ଚଂଦ�  Iଵେରା ZUX1320977

ପ ୁ /241019 64 198 859େକ.ସାଏବାବୁ ପି େକ.ଜି.ରାଓ ZUX0528604

"ୀ /241020 55 198 860େକ . ରାବଣା - %ା େକ ସାଇବାବୁ - OR/12/089/284003

ପ ୁ /241021 29 198 861େକ.ଶ�ାମଲ କମୁାର ପି େକ. ସାଇବାବୁ ZUX0629972

ପ ୁ /241022 34 198 862େକ.ସନିୁଲ କମୁାର ରାଓ ପି େକ.ସାଇବାବୁ . LSL2393437

ପ ୁ /241023 31 198 863େକ.ସଶୁୀଲ କମୁାର ରାଓ ପି େକ.ସାଇବାବୁ ଆଚାରୀ ZUX0629964

"ୀ /251024 19 198 864ଈଷା ରାଣୀ ପାଢୀ ପି ସଜିୁତ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ZUX1303114

"ୀ /251025 36 198 865ବିଜୟ ଲOD ିରଥ %ା ଭବାନି ପ�ସାଦ ରଥ ZUX0167734

"ୀ /261026 33 198 866ଡ଼.ି େସାନାଲି ପି ରଘନୁାଥ ଆ�ରି ZUX0167973

ପ ୁ /281027 43 198 867ଲODୀନୃସିଂହ ଦାସ ପି ପ�ଭାଷଚ �  ଦାସ LSL2390516

"ୀ /281028 43 198 868ଟି. ଅନିତା ପାତ� %ା ଟି.ଆନ  ପାତ� ZUX1225598

"ୀ /291029 52 198 869ଏସ ଚ � ା . %ା ଏସ େବଣ ୁେଗାପାଳ ସରାଫ LSL1404854

"ୀ /291030 50 198 870ଏସ ସମିୁତା . %ା ଏସ ରଘନୁାଥ ସରାଫ OR/12/089/284471

"ୀ /291031 20 198 871ଏI ଚା ିନୀ ପି ଏI େବଣ ୁେଗାପାଳ ZUX1303106

ପ ୁ /291032 59 198 872ଏସ ରଘନୁାଥ ସରାବୁ ମା ଏସ ସିମା=ଳ ସରାw LSL1404839

"ୀ /291033 24 198 873ଏସ ଶିବାନୀ ପି ଏସ.ରଘନୁାଥ ସାରବୁ ZUX1244631

ପ ୁ /301034 72 198 874ଶ�ୃାରପ ୁନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ପି ଶ�ୃାରପ ୁକମୁାର Iଵାମୀ ଆଚାରୀ ZUX1244656

"ୀ /301035 67 198 875ଶ�ୃାରପ ୁଲODୀ ଆଚାରୀ %ା ଶ�ୃାରପ ୁନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ZUX1244680

ପ ୁ /301036 24 198 876ରାହୁଲ କମୁାର େଜନା ପି ସେୁର �  କମୁାର େଜନା ZUX1170075

ପ ୁ /311037 25 198 877ଶ�ୀଧର ସାହୁ ପି ରାେଜ �  ସାହୁ ZUX0956631

"ୀ /411038 29 198 878େରାଜା େଗାଡି %ା ଡି.ରାେଜଶ କମୁାର ଶରାଫ ZUX1167485

ପ ୁ /411039 39 198 879ଡି. ରାେଜଶ କମୁାର ଶରାଫ ପି ଡି..ଶ�ୀକା1 ଶରାଫ ZUX1167451

"ୀ /431040 35 198 880ଉସାରାଣୀ ମିଶ� %ା ରାେଜଶ ରଥ ZUX0690479

"ୀ /451041 20 198 881ସେ1ାସୀ %ାେରା ମା ସିେବଡିତା %ାେରା ZUX1336858

ପ ୁ /471042 23 198 882ସେୁବାଧ ମହାପାତ� ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX1329770

17 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀE %ାOର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /551043 48 198 883େକ.କଲ�ାଣୀ ରାଓ %ା େକ.ନାଗଭୂଷଣ ରାଓ ZUX0956664

"ୀ /641044 45 198 884ସନୁୀତା ରଥ %ା |ାେନ �  ରଥ ZUX1336957

"ୀ /671045 26 198 885ଗିତାୱcଶି ଗ1ାୟତ ପି ନରସିହ ଗ1ାୟତ ZUX0690321

ପ ୁ /8c81046 25 198 886ଶ�ୀକା1 ସାହୁ ପି ରାେଜ �  ସାହୁ ZUX0824318

"ୀ /991047 51 198 887ଲତା ସାହୁ %ା ରାWଦ�  ସାହୁ ZUX0690503

ପ ୁ /1651048 20 198 888କାତ̀କ କମୁାର ପି କୃBା କମୁାର ZUX1360973

"ୀ /3021049 41 198 889ବି ବିଜିତା %ା ବି କୃBାପ�ସାଦ ZUX0282947

ପ ୁ /3021050 53 198 890କୃB ପ�ସାଦ ବାଲି ପି ବି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1255181

"ୀ /9991051 28 198 891ଆଶାରାଣଈ ଆଚାରୀ %ା େକଳୖାଶ ଚ �  ଆଚାରୀ ZUX0943498

ପ ୁ /9991052 29 198 892ତପନ କମୁାର ହରିଚ ନ ପି ସତ� ପ�ିୟା ହରିଚ ନ ZUX0868869

"ୀ /9991053 26 198 893ତପ%ନୀ ହରିଚ ନ ପି ସତ� ପ�ିୟ ହରିଚ ନ ZUX0868877

ପ ୁ /9991054 25 198 894ଜଗବaୁ ହରିଚ ନ ପି ସତ� ପ�ିୟ ହରିଚ ନ ZUX0868851

"ୀ /9991055 39 198 895ଲODୀ ନାୟକ %ା ପ�ହc ାଦ ନାୟକ ZUX1360536

ପ ୁ /9991056 69 198 896େଜ.ସଯୂ଼�C ପ�କାଶ ରାଓ ପି େଜ.ନିଳା=ଳ ଆଚାରୀ ZUX0943506

"ୀ /9991057 30 198 897ଇ. ତପ%ିନୀ %ା ଇ. ଭରତ କିରX ZUX0912956

ପ ୁ /11058 44 198 899ପEଜ ଅଗ�ଵାଲ ପି ଅେଶାକ ଅଗ�ଵାଲ
"ୀ /401059 21 198 900ସିବାନୀ ମାଝୀ ସିବାନୀ %ା େଲନିନ ମାଝୀ ZUX1397199

"ୀ /Hemagiri1060 22 198 901କମଳା ଗଲୂୀମୀ %ା ଇ ସଂେତାଷ କମୁାର ZUX1397207

"ୀ /suringa s1061 23 198 902ଭାରତୀ ପଜୁାରୀ େସାନୂ ଗରୁୁ - ଗଲୂଟୀ ପଜୁାରୀ ZUX1397215

ପ ୁ /7111-02151062 18 198 903ଟୁେଫନ ସାହୁ ସାହୁ ପି ତୁଫାନ ସାହୁ ZUX1400761

"ୀ /7111-02151063 19 198 904ପ�ିୟEା ସାହୁ ପ�ିୟEା ସାହୁ ମା ପ�ିୟEା ସାହୁ ZUX1400787

ପ ୁ /2101064 18 198 905ଭି ଭବାନୀ ଶଂକର ପି ଭି ସେୁରଶ ZUX1402585

ପ ୁ /111065 49 198 906େହମ1 କମୁାର ଚ ପି ରବୀ �  ନାଥ ଚ ZUX0636662

ପ ୁ /211066 21 198 907ବି4ୱଜିତ ପ^ା ମା ରଶD ିତା ପ^ା XAF1001643

"ୀ /731067 48 198 908ଏମ କ�ିBାେବଣି . %ା ଏ ପ�ଭାକର ଆଚାରୀ ZUX1358613

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବNଚନ ନିମେ1 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ-  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବNଚନ କମିଶନ ଭାରତE �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବNଚନ ପବୂC ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣE ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର1ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.23 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 ମାନEର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନE ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

18 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା1 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀE %ାOର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /1 28 196 810ଅଂକିତା େବା�ୀ ମା େସୗଦାମିନୀ େବା�ୀ ZUX1058890

�ୀ /Bijaya da2 30 196 811ପ�ୀତି ଦାସ ପି ବିଜୟ ଦାସ ZUX1233642

ପ ୁ /013 54 196 812ସଧୁୀର କମୁାର ଦାସ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ଦାସ ZUX0956219

ପ ୁ /014 22 196 813ମନୀଷ କମୁାର େଜନା ପି ସତ� ନାରାୟଣ େଜନା ZUX1234228

�ୀ /015 43 196 814ମିନତୀ ମିଶ� &ା ସଧୁୀର କମୁାର ଦାସ ZUX0956201

�ୀ /016 59 196 815ତିେଳା'ମା ସାହୁ &ା ଅଭିମନୁ ସାହୁ ZUX1338227

�ୀ /017 59 196 816ତିେଳା'ମା ସାହୁ &ା ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ZUX1354190

ପ ୁ /018 39 196 817ରବି ଶ)ର ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ZUX1354182

ପ ୁ /019 39 196 818ରବିଶ)ର ସାହୁ ପି ଅଭିମନୁ ସାହୁ ZUX1338490

�ୀ /0110 33 196 819େଯାହ+ ା ସାହୁ ପି ରବି ଶ)ର ସାହୁ ZUX1354216

�ୀ /0111 33 196 820େଜାଛ+ ା ସାହୁ &ା ରବି ଶଂକର ସାହୁ ZUX1338144

�ୀ /112 86 196 821େହମଲତା ବକସି &ା ରାମନାଥ ବକସି OR/12/089/280105

ପ ୁ /113 60 196 822ରାଜବଲ- ବ ବକସି ପି ରାମନାଥ ବକସି OR/12/089/280108

�ୀ /114 57 196 823େଜ�ାତିମ.ୟ ବକସି ପି ରାମନାଥ ବକସି OR/12/089/280109

�ୀ /115 56 196 824ନ/ିତା ବକସି &ା ରାଜବଲଭ ବକସି ZUX0661116

�ୀ /116 55 196 825େସୗଦାମିନୀ ବକସି &ା ମନର0ନ ବକସି LSL1424134

�ୀ /117 46 196 826ଯୟଶ�ୀ ବକସି ପି ରାମନାଥ ବକସି OR/12/089/280110

ପ ୁ /118 64 196 827ମେନାର0ନ ବ�ି ପି ଶ�ୀରାମ ନାଥ ବ�ି OR/12/089/280106

ପ ୁ /119 32 196 828ମାନ1 ବ�ି ପି ମେନାର0ନ ବ�ି ZUX0210336

ପ ୁ /120 68 196 829ସତ� ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ ZUX0775999

�ୀ /121 52 196 830ବିଜୟ ଲ23ି ଦାସ &ା ସତ�ନାରାୟଣ ଦାସ ZUX0775973

�ୀ /122 33 196 831ତ�ୁ 4ି ଦାସ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ଦାସ ZUX0775981

�ୀ /123 30 196 832ପ�ିତି ଦାସ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ଦାସ ZUX0871376

ପ ୁ /124 32 196 833ଶିବ କିରଣ ନାଲା ପି ଘରେକ6ର ରାଓ ନାଲା ZUX0164475

�ୀ /0225 22 196 834େସାନାଲୀ େଗୗଡ ପି ତ�ିନାଥ େଗୗଡ ZUX1233980

�ୀ /226 52 196 835ଅରୁଣାବାଳା ଦାସ &ା ପ�ଭାକର ଦାସ ZUX0292557

ପ ୁ /227 66 196 836ମଦନ େମାହନ ଗ:ାୟତ ପି ଶଗୁ�ୀବର ଗ:ାୟତ OR/12/089/098687

�ୀ /228 57 196 837ଉଷା ଗ:ାୟତ &ା ମଦନ େମାହନ ଗ:ାୟତ OR/12/089/098688

ପ ୁ /229 38 196 838ମାନସ ର0ନ ଗ:ାୟତ ପି ମଦନ େମାହନ ଗ:ାୟତ LSL1685965

ପ ୁ /230 34 196 839ବି6ର0ନ ଗ:ାୟତ ପି ମଦନ େମାହନ ଗ:ାୟତ ZUX0937565

�ୀ /231 32 196 840<ାନଦି4ୀ ଗ:ାୟତ ପି ମଦନ େମାହନ ଗ:ାୟତ ZUX0292565

ପ ୁ /232 60 196 841େବକୖ>ୁନାଥ ସାହୁ ପି ବାଲାଜିନାଥ ସାହୁ LSL1457738

�ୀ /333 63 196 842ସେୁରଖା ବ�ି &ା ବଳଭଦ�  ବ�ି LSL1472075

ପ ୁ /334 39 196 843ଭର@ାଜ ବ�ି ପି ବଳଭଦ�  ବ�ି LSL1404763

�ୀ /335 23 196 844ଅABତା ବ�ି &ା ଚ/ନା ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1169002

ପ ୁ /336 21 196 845ଓମ ଶ�ୀ ଯ<ବ� ତ ବ�ି ପି େଦବବ� ତ ବ�ି ZUX1172907

�ୀ /337 52 196 846ଚ/ନା ପାଣିଗ�ାହୀ &ା ଂେଦବବ� ତ ବ�ୀ ZUX0164483

�ୀ /0438 20 196 847&ାଗତିକା ମିଶ� ପି ସDଯ ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX1353101

ପ ୁ /439 63 196 848ବିଜୟଚ/�  ବ�ି ପି ବିନାୟକ ବ�ି ZUX0395277

�ୀ /440 60 196 849ସE�ାରାଣି ବ�ି &ା ବିଜୟ ଚ/�  ବ�ି OR/12/089/280113

ପ ୁ /441 39 196 850େଶଖର ଚ/�  ବ�ି ପି ବିଜୟ ଚ/�  ବ�ି LSL1404755

�ୀ /442 36 196 851ମାଧବୀ ବ�ି ପି ବିଜୟ ଚ/�  ବ�ି ZUX0395269

�ୀ /543 86 196 852ଅନପFୁG ରଥ ପି କୃHଚ/�  ରଥ OR/12/089/280098

ପ ୁ /544 54 196 853ପେରଶ କମୁାର ରଥ ପି କୃHଚ/�  ରଥ OR/12/089/280099

�ୀ /545 51 196 854ଅମିତା ରଥ &ା ପେରଶ ରଥ OR/12/089/280100

�ୀ /0646 37 196 855ଧରଣୀ ମହାପାତ� &ା େଦବାଶଷି ମହାପାତ� ZUX1245380

ପ ୁ /647 45 196 856େଦବାଶଷି ମହାପାତ� ପି ରାମନାଥ ମହାପାତ� LSL1424233

�ୀ /748 59 196 857ସE�ା ମହାପାତ� &ା ନରସିଂହ ମହାପାତ� OR/12/089/280072

ପ ୁ /849 41 196 858େକୖଳାସ ମହାରଣା ପି ଲାବଣ� ମହାରଣା OR/12/089/280070

�ୀ /850 37 196 859ତୁଳସି ମହାରଣା &ା େକୖଳାଶ ମହାରଣା ZUX0164491

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ) &ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /851 37 196 860ନିମ.ଳା ମହାରଣା &ା ଶରତ ମହାରଣା ZUX0164509

ପ ୁ /852 50 196 861ଶରତ ଚ/�  ମହାରଣା ପି ଲାବଣ� ମହାରଣା OR/12/089/280069

�ୀ /0953 24 196 862ଶଭୁଶ�ୀ ରଥ ପି ଦୟାନିଧି ରଥ ZUX0956276

ପ ୁ /954 68 196 863ସବୁାସଚ/�  ମହାରଣା ପି କୃHଚ/�  ମହାରଣା OR/12/089/280066

�ୀ /955 64 196 864ତମାଳ ମହାରଣା &ା ସବୁାସ ଚ/�  ମହାରଣା OR/12/089/280067

ପ ୁ /956 41 196 865ସେ:ାଷ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସବୁାଷଚ/�  ମହାରଣା ZUX0395244

�ୀ /957 40 196 866ସଂE�ା ମହାରାଣା ପି ସବୁାସ ଚ/�  ମହାରାଣା LSL2387488

�ୀ /958 34 196 867ସମBNା ମହାରଣା ପି ସବୁାଷଚ/�  ମହାରଣା ZUX0395251

ପ ୁ /959 30 196 868ସେୁରଶ କମୁାର ମହାରଣା ପି ସବୁାଷ ଚ/�  ମହାରଣା ZUX0637470

ପ ୁ /960 59 196 869ଦୟାନିଧି ରଥ ପି ରାମକୃH ରଥ OR/12/089/281020

�ୀ /961 52 196 870ପଦ3 ିନୀ ରଥ &ା ଦୟାନିଧି ରଥ OR/12/089/281019

ପ ୁ /962 27 196 871ସମିୁତ ରଥ ପି ଦୟାନିଧି ରଥ ZUX0637462

�ୀ /1063 87 196 872େହମଲତା ରଥ &ା ରାମକୃH ରଥ OR/12/089/280033

ପ ୁ /1164 68 196 873ବିଜୟ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଚକ�ପାଣି ବିେଶାଇ OR/12/089/280030

�ୀ /1165 98 196 874ଯେଶାଦା ବିେଶାଇ &ା ଚକ�ପାଣି ବିେଶାଇ OR/12/089/280029

�ୀ /1166 34 196 875ସନୁୀତା ବିେଷାୟୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବିେଷାୟୀ LSL1526425

�ୀ /1167 32 196 876ସଜୁାତା ବିେଷାୟୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବିେଷାୟୀ LSL1526433

�ୀ /1168 61 196 877ଇ/ିରା ମହାପାତ� &ା ବିଜୟ ବିେଶାଇ OR/12/089/280031

�ୀ /1169 43 196 878ଗୀତା0ଳୀ ନାୟକ - ରାମନାଥ ରାଉତ ZUX0164517

ପ ୁ /1270 83 196 879ଏସ ରାମା ରାଓ ପି ଏସ େଲାକନାଥ ସରାଫ LSL1400175

ପ ୁ /1271 50 196 880ଏସ ଅେଶାକ କମୁାର ପି ଏସ ରାମା ରାଓ LSL1399922

�ୀ /1272 46 196 881ଏସ କମଳା &ା ଏସ ଅେଶାକ କମୁାର LSL1399898

ପ ୁ /1273 44 196 882ଏସ ସେ:ାଷ କମୁାର ପି ଏସ ରାମା ରାଓ LSL1399880

ପ ୁ /1274 44 196 883ସାଲିQାପ ୁଅନିଲ କମୁାର ପି ଏ1. ଗେୁ46ର ରାଓ ZUX0637108

�ୀ /1275 31 196 884ସାଲିQାପ ୁଭାରତୀ &ା ସାଲିQାପ ୁଅନିଲ କମୁାର ZUX0637116

ପ ୁ /1276 68 196 885ନରସିଂହ ମହାପାତ� ପି ବଳରାମ ମହାପାତ� OR/12/089/280071

ପ ୁ /1277 21 196 886ଅମନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଚ/�  କା: ନାୟକ ZUX1147024

�ୀ /1278 38 196 887ଏସ ରାଣୀ &ା ଏସ େସାେ:ାଷ କମୁାର ZUX0694653

ପ ୁ /1279 74 196 888ଏସ ଗେୁ46ର ରାଓ ପି ଏସ େଲାକନାଥ ସରାS LSL1399641

ପ ୁ /1380 71 196 889ମେହ6T ଆଚାଯ�. ପି ପ�ହଲାଦ ଆଚାଯ�. OR/12/089/280046

ପ ୁ /1381 65 196 890ବିଜୟକମୁାର ଆଚାଯ�. ପି ପ�ହଲାଦ ଆଚାଯ�. OR/12/089/280048

�ୀ /1382 62 196 891ଉମାରାଣୀ ଆଚାଯ�. &ା ମେହ6ର ଆଚାଯ�. OR/12/089/280047

ପ ୁ /1383 42 196 892ର0ନ କମୁାର ଆଚାଯ�. ପି ମେହ6ର ଆଚାଯ�. LSL1398403

�ୀ /1384 31 196 893ମାନସୀ ଆଚାଯ�. ପି ବିଜୟ କମୁାର ଆଚାଯ�. ZUX0956268

�ୀ /1385 62 196 894ବିେନାଦିନୀ ମିଶ� &ା ବିଜୟ କମୁାର ଆଚାଯ�. OR/12/089/280049

�ୀ /1486 85 196 895ଲାବଣ�ବତି ମିଶ� &ା ମାକ. େV6ର ମିଶ� OR/12/089/280050

ପ ୁ /1487 58 196 896ସତ� ନାରାୟଣ ମିଶ� ପି ମାକ. େV6ର ମିଶ� OR/12/089/280053

ପ ୁ /1488 53 196 897ଲ23ୀକା: ମିଶ� ପି ମାକ. େV6ର ମିଶ� OR/12/089/280055

�ୀ /1489 47 196 898ବିଳାସିନୀ ମିଶ� &ା ନିଳକ> ମିଶ� OR/12/089/280052

�ୀ /1490 44 196 899ସସ3 ିତା ମିଶ� &ା ସତ� ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0164525

�ୀ /1491 21 196 900ସାଗରିକା ମିଶ� ପି ସତ� ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX1202712

�ୀ /1492 57 196 901ବିHୁପ�ିୟା ରଥ &ା ରାମଚ/�  ରଥ ZUX0164541

ପ ୁ /1493 35 196 902ଶ�ନିୀବାସ ରଥ ପି େସୗରା ରଥ ZUX0164533

ପ ୁ /1494 34 196 903ସେ:ାଷ କମୁାର ରଥ ପି ରାମଚ/�  ରଥ ZUX0164558

ପ ୁ /1595 63 196 904ସବୁାସ ମହାପାତ� ପି ଗ�ାଧର ମହାପାତ� OR/12/089/280062

�ୀ /1596 57 196 905ସତ�ଭାମା ମହାପାତ� &ା ସବୁାସ ମହାପାତ� OR/12/089/280063

ପ ୁ /1597 39 196 906ସଂଗୀତା ମହାପାତ� ପି ସବୁାସ ମହାପାତ� LSL2390391

ପ ୁ /1598 26 196 907ସରୁଜ ମହାପାତ� ପି ସେୁର/�  ନାଥ ମହାପାତ� ZUX0861369

�ୀ /1599 53 196 908ରମାେଦବୀ ସାହୁ &ା ନଲିନୀ ର0ନ ସାହୁ ZUX1223080

ପ ୁ /15100 31 196 909ସତ� ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ନଳିନୀ ର0ନ ସାହୁ ZUX0460998

ପ ୁ /15101 28 196 910ସଯୁ�.ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ନଳନୀ ର0ନ ସାହୁ ZUX0460980

ପ ୁ /16102 77 196 911ରଘନୁାଥ ମହାପାତ� ପି ଗ�ାଧର ମହାପାତ� OR/12/089/280022

ପ ୁ /16103 56 196 912ରାେଜ/�  ମହାପାତ� ପି ପଦ3 ନାଭ ମହାପାତ� LSL1472505

�ୀ /16104 56 196 913ସର&ତୀ ମାହାପାତ� &ା ସେୁର/� ନାଥ ମାହାପାତ� OR/12/089/280060

�ୀ /16105 44 196 914ରସ3ିତା ମହାପାତ� &ା ରାେଜ/�  କମୁାT ମହାପାତ� LSL1472513

�ୀ /16106 27 196 915ସଚିୁତ� ା ମହାପାତ� ପି ସେୁର/�  ନାଥ ମହାପାତ� ZUX0694679

ପ ୁ /16107 61 196 916ସେୁର/�  ନାଥ ମାହାପାତ� ପି ପଦ3 ନାଭ ମାହାପାତ� OR/12/089/280059

ପ ୁ /17108 58 196 917ଲ23ୀ ନରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଫକୀର ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/286171

�ୀ /17109 55 196 918ଜୟ:ି ପାଣିଗ�ାହୀ &ା ଲ23ୀ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/286172

�ୀ /17110 23 196 919ଅWିକା ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲ23ୀ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1142611

�ୀ /17111 61 196 920େହମଲତା ପ�ଧାନ &ା ବାXାନିଧି ପ�ଧାନ OR/12/089/280027

�ୀ /17112 42 196 921ଶା:ିଲତା ପ�ଧାନ ମା େହମଲତା ପ�ଧାନ LSL1472471
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ପ ୁ /17113 41 196 922ଜଗନ+ ାଥ ପ�ଧାନ ପି ବାYାନିଧି ପ�ଧାନ LSL1426428

�ୀ /18114 35 196 923ପ�ିତି ଗ:ାୟତ &ା କାହ+ ୁଚରଣ ଗ:ାୟତ ZUX0164574

ପ ୁ /18115 61 196 924ସିମାXଳ ମହାରଣା ପି ପାVବ ମହାରଣା OR/12/089/280015

�ୀ /18116 54 196 925ସର&ତି ମହାରଣା &ା ସିମାXଳ ମହାରଣା OR/12/089/280016

�ୀ /18117 33 196 926ରଶ3 ିତାକମୁାରୀ ମହାରଣା ପି େଗାପିନାଥ ମହାରଣା ZUX0292581

�ୀ /18118 32 196 927ରଶ3 ିତା କମୁାରୀ ମହାରଣା ପି େଗାପୀନାଥ ମହାରଣା ZUX0164582

�ୀ /18119 32 196 928ସଂଯZୁା ମହାରଣା ପି ସିମାXଳ ମହାରଣା ZUX0164566

ପ ୁ /18120 27 196 929ଜଗନ+ ାଥ ମହାରଣା ପି ସିମାXଳ ମହାରଣା ZUX0637223

�ୀ /18121 23 196 930ଶମBNା ମହାରଣା ପି ସିମାXଳ ମହାରଣା ZUX1168996

ପ ୁ /18122 47 196 931ଉେପ/�  ସାହୁ ପି ଲଛା ସାହୁ LSL1399872

�ୀ /B-18123 28 196 932ଅଂକିତା େବା�ୀ ମା େସୗଦାମିନୀ େବା�ୀ ZUX1216894

�ୀ /19124 54 196 933ସବିତା କମୁାରୀ ମହାରଣା &ା ଂ ବିଜୟ ଚ/�  ମହାରଣା ZUX0292599

�ୀ /19125 34 196 934ର0ିତା ମହାରଣା ପି େଗାପିନାଥ ମହାରଣା ZUX0164590

�ୀ /19126 28 196 935ଗିରିଜା କମୁାରୀ ମହାରଣା ପି େଗାପିନାଥ ମହାରଣା ZUX0463448

�ୀ /19127 53 196 936ବିେନାଦିନି ମହାରଣା &ା େଗାପିନାଥ ମହାରଣା LSL1398684

�ୀ /19128 59 196 937ସଷୁମା ପାଣିଗ�ହୀ &ା ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ�ହୀ LSL1423656

ପ ୁ /20129 49 196 938କାହ+ ୁଚରଣ ଗ:ାୟତ ପି ଶିବପ�ସାଦ ଗ:ାୟତ OR/12/089/280020

ପ ୁ /20130 23 196 939ସାଗର କମୁାର ମିଶ� ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX1115146

ପ ୁ /21131 65 196 940ସବୁାସ ଚ/�  ଆଚାଯ�. ପି ଉଦୟନାଥ ଆଚାଯ�. LSL1404425

�ୀ /21132 56 196 941ରୁନୀ ଆଚାଯ�. &ା ସବୁାସ ଚ/�  ଆଚାଯ�. LSL1404391

ପ ୁ /21133 32 196 942ଅରୁଣ ଆଚାଯ�. ପି ପ�କାଶ ଚ/�  ଆଚାଯ�. ZUX0694745

�ୀ /21134 28 196 943ସଚିୁତ� ା ଆଚାଯ�. ପି ସବୁାସ ଆଚାଯ�. ZUX1245224

�ୀ /21135 44 196 944ରମା ମହାରାଣା &ା ବାଲ� ମହାରାଣା LSL1404417

ପ ୁ /21136 42 196 945ରଘନୁାଥ ମହାରଣା ପି ପାVବ ମହାରଣା OR/12/089/280018

ପ ୁ /21137 22 196 946ବାବୁଲା ମହାରଣା ମା ରମା ମହାରଣା ZUX1041383

�ୀ /22138 58 196 947ଶକ:ୁଳା ମହାରଣା &ା କୃHଚ/�  ମହାରଣା OR/12/089/280014

ପ ୁ /22139 33 196 948ସେ:ାଷ କମୁାର ମହାରଣା ପି କୃHଚ/�  ମହାରଣା ZUX0164608

�ୀ /22140 23 196 949ସସ3ିତା ମହାରଣା ପି କୃH ଚ/�  ମହାରଣା ZUX1245448

�ୀ /23141 61 196 950େକ ଲ23ୀ &ା େକ ଆପାରାଓ OR/12/089/280005

�ୀ /23142 40 196 951େକ ଶ�ୀେଦବୀ ପି େକ ଆପାରାଓ ZUX0661124

�ୀ /23143 39 196 952େକ ପଦ3 ା ପି େକ ଆପାରାଓ ZUX0292607

�ୀ /23144 35 196 953କଟାରି ଅA.ନା ପି େକ. ଆ[ାରାଓ ZUX0637132

ପ ୁ /23145 60 196 954କଳୁମଣି ବାରିକ ପି କଷୁା ବାରିକ ZUX1318849

�ୀ /23146 56 196 955ମାତାଜି ବାରି\ &ା କଳୁମଣି ବାରି\ ZUX1245059

ପ ୁ /23147 30 196 956ମାନସ ର0ନ ବାରିକ ପି କଳୁମଣି ବାରିକ ZUX1272400

�ୀ /23148 26 196 957ଚିନ3 ୟୀ ବାରି\ ପି କଳୁମଣି ବାରି\ ZUX1245067

ପ ୁ /23149 29 196 958େକ. ଶ�ୀ କା: ପି େକ. ଆପାରାଓ ZUX0637124

�ୀ /24150 34 196 959କନୁୀ ମହାପେତ�ା &ା ନୀେଲା ମାଧବ ନାୟକ ZUX1337625

ପ ୁ /24151 40 196 960ନୀଳମାଧବ ନାୟକ ପି ବୃ/ାବନ ନାୟକ ZUX0164616

ପ ୁ /25152 42 196 961ସଧୁୀT ନାୟକ ପି ତ�ିନା] ନାୟକ LSL1472240

ପ ୁ /26153 47 196 962ସତ�ନାରାୟଣ େଜନା ପି ର0ନ େଜନା ZUX0144543

�ୀ /26154 50 196 963ଇ/ିରା ରାଉତ &ା ରାମନାଥ ରାଉତ OR/12/089/280026

�ୀ /26155 27 196 964ଗୀତା0ଳି ରାଉତ ପି ରାମ ନାଥ ରାଉତ ZUX0653972

ପ ୁ /26156 25 196 965ଜିେତ6ର ରାଉତ ପି ରାମନାଥ ରାଉତ ZUX0956169

ପ ୁ /27157 63 196 966ଭି ନାେଗ6ର ରାଓ ପି ଭି ପ�କାଶ ରାଓ LSL1400209

�ୀ /27158 54 196 967ଭି ସଜୁାତା &ା ଭି ନାେଗ6ର ରାଓ LSL1400217

�ୀ /27159 48 196 968ଭି ସେ:ାଷି &ା ଭି ସେୁରଶ LSL1400258

ପ ୁ /27160 44 196 969ଭି ସେ:ାଷ କମୁାର ପି ଭି ପ�କାଶ ରାଓ LSL1400233

�ୀ /27161 43 196 970ଭି ସଜୁାତା &ା ଭି ବୁଲୁ LSL1400241

ପ ୁ /27162 20 196 971ଭି େଶଲୖ ପି ଭି ବୁଲୁ ZUX1303056

�ୀ /28163 75 196 972ଭି ସର&ତୀ , &ା ଭି.ପ�କାଶରାଓ , ZUX0164632

ପ ୁ /28164 57 196 973ଭି ସେୁରଶ . ପି ଭି ପ�କାଶ ରାଓ . ZUX0164640

ପ ୁ /28165 44 196 974ସେ:ାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି କୃH ଚ/�  ରାଉତ LSL2387538

�ୀ /28166 34 196 975ଅନୁରାଧା ରାଉତ &ା ସେ:ାଷ କମୁାର ରାଉତ ZUX0460899

�ୀ /29167 59 196 976େକ ଲ23ୀ ବାଇ . &ା କମୁାର&ାମି . OR/12/089/284817

ପ ୁ /29168 41 196 977େକାଟା ରାମା ରାଓ ପି କମୁର&ାମି େକାଟା ZUX0164657

�ୀ /30169 43 196 978ସାବିତ�ିେଦବି ମହାରଣା &ା ନିରଂଜନ ମହାରଣା LSL2387561

ପ ୁ /30170 63 196 979ପ�ସାଦ ପାଇକରାୟ ପି ଅଗାଧ ୁପାଇକରାୟ OR/12/089/284805

ପ ୁ /30171 43 196 980େଗୗରୀ ଶ)ର ପାଇକରାୟ ପି ପ�ସାଦ ପାଇକରାୟ LSL1399732

�ୀ /30172 35 196 981ମିନତୀ ପାଇକରାୟ ପି ପ�ସାଜ ପାଇକରାୟ ZUX0694760

�ୀ /30173 33 196 982ସଚିୁତ� ା ପାଇକରାୟ &ା େଗୗରି ଶ)ର ପାଇକରାୟ ZUX0694794

�ୀ /30174 57 196 983କ:ୁଳା ପାଇକରାୟ &ା ପ�ସାଦ ପାଇକରାୟ OR/12/089/284806
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�ୀ /31175 67 196 984େହମଲତା ପ�ଧାନ &ା ମକର ପ�ଧାନ OR/12/089/280035

ପ ୁ /32176 66 196 985ଉମାକା: ଦାସ ପି ପିତାWର ଦାସ ZUX0164699

�ୀ /32177 61 196 986ସେୁଲାଚନା ଦାସ ପି ଉମାକା: ଦାସ ZUX0164681

ପ ୁ /32178 22 196 987ଆଶେୁତାଷ ପାତ� ପି ଜଗରନାଥ ପାତ� ZUX1223072

�ୀ /33179 56 196 9882ୀେରାଦ ପାତ� &ା ଜଗନ+ ାଥ ପାତ� LSL1400092

ପ ୁ /34180 55 196 989ଚ/� କା: ନାୟକ ପି ନବକିେଶାର ନାୟକ OR/12/089/280131

�ୀ /34181 51 196 990ସପୁ�ିୟା ନାୟକ &ା ଚ/� କା: ନାୟକ LSL1404730

ପ ୁ /34182 26 196 991ଚ/ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଚ/�  କା: ନାୟକ ZUX0868703

�ୀ /35183 29 196 992େ&ତପF. ଦVେସନ ପି ରାମ େମାହନ ଦVେସନ ZUX0460956

ପ ୁ /35184 67 196 993ରାମେମାହନ ଦVେସନା ପି ରାେଜ/�  ଦVେସନା OR/12/089/280203

�ୀ /35185 56 196 994େଗୗରି ଦVେସନା &ା ରାମେମାହନ ଦVେସନା OR/12/089/280204

ପ ୁ /35186 29 196 995ରାେଜ/�  ନାୟକ ମା ଡମଣୁୀ ନାୟକ ZUX0637512

ପ ୁ /35187 35 196 996ଅନିଲ କମୁାର ପାତ� ପି ପଦ3  ଚରଣ ପାତ� ZUX1172980

�ୀ /35188 34 196 997ସମୁୀ ପାତ� &ା ଅନିଲ କମୁାର ପାତ� ZUX1172998

ପ ୁ /35189 34 196 998ସଶିୁଲ କମୁାର ପାତ� ପି ପଦ3  ଚରଣ ପାତ� ZUX1172972

ପ ୁ /36190 51 196 999ର0ନ ରାଉତ ପି ରଘନୁାଥ ରାଉତ OR/12/089/281016

�ୀ /37191 47 196 1000େକ ଅନୁରାଧା ପି ଗରୁୁମ'ୁB OR/12/089/280142

�ୀ /37192 20 196 1001େକ ପାୟ^ ଆଚାଯ�. ପି େକ ଚ/�  େଶଖର ଆଚାଯ�. ZUX1245265

ପ ୁ /38193 71 196 1002ରାଧାଶ�ାମ ମହାରଣା ପି ବୁଧିଆ ମହାରଣା ZUX0164707

�ୀ /38194 68 196 1003େଶୖଳ ମହାରଣା &ା ରାଧାଶ�ାମ ମହାରଣା LSL1458009

ପ ୁ /38195 51 196 1004କୃH ଚ/�  ମହାରଣା ପି ବୁଧିଆ ମହାରଣା LSL1457951

ପ ୁ /38196 49 196 1005ନିରଂଜନ ମହାରଣା ପି ବ� ଜେମାହନ ମହାରଣା LSL2387553

ପ ୁ /38197 49 196 1006ପେରଶ ମହାରଣା ପି ରାଧାଶ�ାମ ମହାରଣା LSL1457712

�ୀ /38198 43 196 1007ଚ/�ମା ମହାରାଣା &ା କୃH ମହାରାଣା LSL1457977

ପ ୁ /39199 68 196 1008ଶିବଶ)ର ପାଇକରାୟ ପି ନାରାୟଣ ପାଇକରାୟ OR/12/089/280165

�ୀ /39200 62 196 1009ସାବିତ�ି  ପାଇକରାୟ &ା ଶିବଶ)ର ପାଇକରାୟ OR/12/089/280166

ପ ୁ /39201 46 196 1010ରାେଜ/�  ପାଇକରାୟ ପି ଶିବଶ)ର ପାଇକରାୟ LSL1424084

ପ ୁ /39202 46 196 1011େକଦାର କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ସିବ ଶ)ର ପାଇକରାୟ LSL1404383

�ୀ /39203 34 196 1012ଭବାନୀ ପାଇକରାୟ &ା ରାେଜ/�  ପାଇକରାୟ ZUX0164715

�ୀ /41204 56 196 1013ଶା:ି ଦାସ &ା ବିଜୟ ଦାସ OR/12/089/280179

ପ ୁ /41205 64 196 1014ବିଜୟ ଦାଶ ପି ଲ23ୀକା: ଦାଶ OR/12/089/280178

�ୀ /41206 25 196 1015ପନୁମ ଦାଶ ପି ବିଜୟ ଦାଶ ZUX0861526

ପ ୁ /42207 68 196 1016ପ�ଫଲୁ-  ମହାରଣା ପି ଅଜୁ. ନ ମହାରଣା ZUX0292623

�ୀ /42208 63 196 1017ଶା:ିଲତା ମହାରଣା &ା ପ�ଫଲୁ ମହାରଣା OR/12/089/280149

�ୀ /42209 46 196 1018ରାଜ କମୁାରୀ ମହା:ି &ା ରାମ ମହା:ି ZUX0292615

ପ ୁ /42210 26 196 1019ର0ନ େମାହ:ି ପି ରାମଚ/�  ମହା:ି ZUX0694687

ପ ୁ /43211 60 196 1020ତ�ିପତି ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ବି6ନାଥ ପାଢୀ OR/12/089/280190

�ୀ /43212 54 196 1021ଉମା ପାଢୀ &ା ତ�ିପତି ପ�ସାଦ ପାଢୀ OR/12/089/280191

ପ ୁ /43213 34 196 1022ଶ�ିକା: ପାଢି ପି ତ�ିପତିପ�ସାଦ ପାଢି LSL2390474

�ୀ /43214 34 196 1023ସଷୁମା ପାଢୀ ପି ଜିେତ/�  କମୁାର ପVା LSL2390458

�ୀ /44215 66 196 1024ସାବିତ�ି ଦାଶ &ା ଲ23ୀକା: ଦାଶ ZUX0164723

ପ ୁ /46216 44 196 1025ବିନାୟକ ଦାସ ପି ଲ23ୀକା: ଦାସ ZUX0164731

ପ ୁ /46217 46 196 1026ପ�ତାପ କମୁାର ଦାଶ ପି ଲ23ୀ କା: ଦାଶ LSL1399807

�ୀ /46218 39 196 1027ନିେବଦିତା ଦାଶ &ା ମୀନେକତନ ପାଢ଼ୀ ZUX1353184

�ୀ /48219 39 196 1028ନିେବଦିତା ଦାସ &ା ପ�ତାପ କମୁାର ଦାସ ZUX1245489

ପ ୁ /48220 80 196 1029ସତ�ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ନୀଳକ> ମହାରଣା LSL1473412

�ୀ /48221 75 196 1030ଜାନକୀେଦବୀ ମହାରଣା &ା ସତ�ନାରାୟଣ ମହାରଣା LSL1473404

ପ ୁ /48222 40 196 1031ଗଜାନନ ମହାରଣା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମହାରଣା LSL1473198

�ୀ /48223 38 196 1032ଲ23ୀ ମହାରଣା &ା ଗଜାନନ ମହାରଣା ZUX0164764

�ୀ /49224 42 196 1033ଅଲିଭା େବେହରା ପି ସଦୁାମ େବେହରା LSL1424076

�ୀ /49225 48 196 1034କବିତା ଦାସ &ା ମାନସ ରଂଜନ ଦାସ LSL1423763

�ୀ /50226 43 196 1035େକ େରାଜା ରମଣୀ ଆଚାରୀ ପି େକ ଗରୁୁ ମ'ୁ.ୀ ଆଚାରୀ LSL1399054

�ୀ /50227 30 196 1036ଶ�ାବଣୀ ମହାରଣା ପି ବିଜୟ ଚ/�  ମହାରଣା ZUX1245406

ପ ୁ /51228 60 196 1037େମାହନ ସାହୁ ପି ନାଇନୁ ସାହୁ LSL1457639

�ୀ /51229 56 196 1038ଲ23ୀ ସାହୁ &ା କୃH ଚ/�  ସାହୁ ZUX0694554

ପ ୁ /51230 43 196 1039କୃHଚ/�  ସାହୁ ପି ନାଇନୁ ସାହୁ LSL2387728

ପ ୁ /51231 36 196 1040ବାବୁଲା ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ LSL1457621

ପ ୁ /51232 35 196 1041ବୁଲୁ ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ LSL2393353

ପ ୁ /51233 33 196 1042ସଦୁାମ ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ LSL2390466

�ୀ /51234 26 196 1043ବ/ନା ସାହୁ &ା ବାବୁଲା ସାହୁ ZUX0694703

ପ ୁ /51235 63 196 1044ସରତ ଚ/�  ସତପଥି ପି ତ�ିେଲାଚନ ସତପଥି ZUX1166495

�ୀ /51236 58 196 1045ସବୁାସିନି ସତପଥି &ା ସରତ ଚ/�  ସତପଥି ZUX1166511
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�ୀ /51237 46 196 1046େଗୗରୀ ସତପଥି &ା ତ�ୀପତୀ ବାଲାଜୀ ସତପଥି ZUX1167345

�ୀ /51238 43 196 1047ସ3ିତା ରାଣୀ ସତପଥି &ା ବିଭୂତିଭୂଷଣ ସତପଥି ZUX1167196

ପ ୁ /51239 38 196 1048ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ ସତପଥି ପି ସରତ ଚ/�  ସତପଥି ZUX1166537

�ୀ /52240 45 196 1049ସଂଯZୁା ପାତ� ପି ପଦ3  ଚରଣ ପାତ� LSL1424357

ପ ୁ /52241 44 196 1050ସନିୁଲ କମୁାର ପାତ� ପି ପଦ3  ଚରଣ ପାତ� LSL1404698

�ୀ /52242 42 196 1051ସଂଗୀତା ପାତ� ପି ପଦ3 ଚରଣ ପାତ� LSL1404607

�ୀ /52243 41 196 1052ସସ3ିତା ପାତ� ପି ପଦ3  ଚରଣ ପାତ� LSL1404615

ପ ୁ /52244 40 196 1053ବଷିର କମୁାର ପାତ� ପି ପଦ3  ଚରଣ ପାତ� LSL1404706

�ୀ /52245 52 196 1054ସର&ତୀ ସାହୁ &ା େମାହନ ସାହୁ ZUX0637538

ପ ୁ /53246 65 196 1055ଜଗନ+ ାଥ ମିଶ� ପି ବୃ/ାବନ ମିଶ� LSL1423292

�ୀ /53247 53 196 1056ମମତା ମିଶ� &ା ଜଗନ+ ାଥ ମିଶ� LSL1423284

ପ ୁ /53248 44 196 1057ପ�ଭାକର ମିଶ� ପି ରାଧାକୃH ମିଶ� ZUX0661058

ପ ୁ /53249 35 196 1058ସଦାଶିବ ମିଶ� ପି ଜଗନ+ ାଥ ମିଶ� LSL2393403

ପ ୁ /53250 31 196 1059ସହେଦବ ମିଶ� ପି ଜଗନ+ ାଥ ମିଶ� ZUX0164772

�ୀ /54251 52 196 1060ଅନୀତା ଆପାଟ &ା ଅଭିମନ� ୁଆପାଟ LSL1399815

ପ ୁ /55252 45 196 1061ଶ�ାମସ/ୁର ପାଇକରାୟ ପି ନୀଳକ> ପାଇକରାୟ ZUX0395368

ପ ୁ /56253 38 196 1062ସଶୁା: ମହାପାତ� ପି ସବୁାସ ମହାପାତ� ZUX0164780

ପ ୁ /57254 66 196 1063ଅହିଭୁଷଣ େଜନା ପି ଚି:ାମଣି େଜନା ZUX0164442

ପ ୁ /57255 39 196 1064ହରିହର ପାଢୀ ପି ତ�ିପତୀ ପ�ସାଦ ପାଢୀ LSL2392124

ପ ୁ /57256 29 196 1065ସେୁରଶ ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ ZUX0694562

�ୀ /58257 38 196 1066ଗୀତାଂଜଳି ମହାପାତ� &ା େଗାପାଳ ମହାପାତ� LSL2387694

ପ ୁ /59258 58 196 1067ପ�ଫଲୁ-  ୍କମୁାର ରଣା ପି କାଶିନାଥ ରଣା LSL2387520

�ୀ /59259 52 196 1068ଚାରୁ ଲତା ରଣା &ା ପ�ଫଲୁ-  କମୁାର ରଣା LSL2387512

ପ ୁ /60260 82 196 1069ବୃ/ାବନ ନାୟକ ପି ନୃସିଂହ ନାୟକ OR/12/089/280095

�ୀ /60261 68 196 1070ହରପ�ିୟା ନାୟକ &ା ବୃ/ାବନ ନାୟକ OR/12/089/280096

ପ ୁ /60262 34 196 1071ଚ/ନ ନାୟକ ପି ଦVାସି ନାୟକ ZUX0164806

�ୀ /61263 53 196 1072କଲ�ାଣି ଦାସ &ା କାହ+ ୁଚରଣ ଦାସ LSL1398973

�ୀ /61264 35 196 1073ଆରତି ଦାସ ପି କାହ+ ୁଚରଣ ଦାସ LSL2390441

ପ ୁ /61265 22 196 1074ସନୁୀଲ ସାହୁ ପି କମଳ କା: ସାହୁ ZUX1169010

ପ ୁ /62266 60 196 1075କାହ+ ୁଚରଣ ଦାସ ପି ମେହ/�  ଦାସ LSL1398981

�ୀ /63267 32 196 1076ରଶ3ୀ େଜନା ପି ଅହିଭୂଷଣ େଜନା ZUX0164848

ପ ୁ /63268 29 196 1077କିରଣ ପ�କାଶ େଜନା ପି ଅହିଭୂଷଣ େଜନା ZUX0829408

�ୀ /63269 58 196 1078ଲ23ୀ ମହାପାତ� &ା ଅହିଭୂଷଣ େଜନା ZUX0164855

�ୀ /63270 86 196 1079ସସିୁଲା ନାଲା &ା ଭି. ରାଜାରାଓ ZUX0164863

ପ ୁ /65271 30 196 1080ମାନସ ର0ନ ବାରି\ ପି କଳୁମଣି ବାରି\ ZUX1245026

ପ ୁ /65272 44 196 1081େଗାବc. ନ ପ�ଧାନ ପି ସିମାXଳ ପ�ଧାନ LSL2387595

�ୀ /66273 27 196 1082େକ. କାଜଲ ଆଚାରୀ ପି େକ. ରାମାରାଓ ଆଚାରୀ ZUX0637355

ପ ୁ /66274 29 196 1083େକ. କିରନ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି େକ. ରାମାରାଓ ଆଚାରୀ ZUX0637348

�ୀ /66275 45 196 1084ଟି. ଲ23ି &ା ଟି. ରେମଶ ZUX0637371

ପ ୁ /66276 51 196 1085ପ�ିୟ ର0ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0637504

ପ ୁ /66277 59 196 1086େକ. ରାମାରାଓ ଆଚାରୀ ପି େକ.ଏ1.ଏd. ଆଚାରୀ ZUX0637322

�ୀ /66278 43 196 1087ଟି ରେମଶ &ା ଟି ବାବୁରାଓ ZUX0694778

�ୀ /66279 66 196 1088ଟି ଭି ରତ+ ମା &ା ଟି ବାବୁ ରାଓ ZUX1245208

ପ ୁ /66280 68 196 1089ଟି.ବାବୁ ରାଓ ପି ଟି.ରବଣା ରାଓ ZUX0694711

�ୀ /66281 49 196 1090େକ. ଶବି ଲ23ୀ ଆଚାରୀ &ା େକ. ରାମାରାଓ ଆଚାରୀ ZUX0637330

ପ ୁ /80282 26 196 1091ସରୂଜ କମୁାର ଆଚାଯ�G ପି ସବୁାଷ ଚ/�  ଆଚାୟ. ZUX0694695

ପ ୁ /80283 65 196 1092ମାଧବ ମହାରଣା ପି ଆନ/ ମହାରଣା ZUX1316470

�ୀ /80284 54 196 1093ପ�ମିଳା ମହାରଣା &ା ମାଧବ ମହାରଣା ZUX1308808

ପ ୁ /80285 36 196 1094ରେମଶ ଚ/�  ମହାରଣା ପି ମାଧବ ମହାରଣା ZUX1308857

ପ ୁ /80286 32 196 1095ସେୁରଶ ଚ/�  ମହାରଣା ପି ମାଧବ ମହାରଣା ZUX1310259

�ୀ /80287 30 196 1096&ାତୀ ମହାରଣା &ା ରେମଶ ଚ/�  ମହାରଣା ZUX1310226

ପ ୁ /80288 36 196 1097ପX ୁସାହୁ ପି ପନିୁୟା ସାହୁ ZUX1310846

�ୀ /83289 24 196 1098ଟିକୀଲୀ ଜାନୀ &ା ମନୂା ନାୟକ ZUX1338185

�ୀ /99290 38 196 1099ରାତାନି ଭତରା &ା ଏମ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0870840

�ୀ /130291 48 196 1100ଵାଡୀ ସେ:ାସୀ &ା ଭି ସେୂର ZUX1361468

ପ ୁ /999292 29 196 1101ତାରିଣୀ ପ�ଶାଦ ଆଚାଯ�. ପି ବିଜଯ କମୁାର ଆଚାଯ�. ZUX0694737

ପ ୁ /999293 62 196 1102ଅଭିମନ� ୁଆପଟ ପି ଭୀମେସନ ଆପଟ ZUX0775965

ପ ୁ /999294 30 196 1103ମାନସ ର0ନ ବାରିକ ପି କଳୁମଣି ବାରିକ ZUX1318864

�ୀ /999295 60 196 1104େୱ)େଟଶ ୁକମୁାରୀ କମଳ ନାଭମ &ା େୱନୁ େଗାପାଳ &ାମୀ କମଳ ନାଭମ ZUX0775890

�ୀ /999296 31 196 1105େରଣକୁା କମଳନାଭମ &ା ଶ�ୀନିବାସ &ାମୀ କମଳନାଭମ ZUX0956185

ପ ୁ /999297 30 196 1106ଅଭିଜିତ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0871350

�ୀ /999298 25 196 1107କାମିନୀ ସାହୁ &ା ପX ୁସାହୁ ZUX1309483
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ପ ୁ /999299 34 196 1108େକ. ସେ:ାଷ କମୁାର &ାମୀ ମା େକ.ଭି.1 କମୁାରୀ ZUX0775908

ପ ୁ /999300 38 196 1109େକ. ଶ�ୀନିବାସ &ାମୀ ମା େକ.ଭି.1 କମୁାରୀ ZUX0775916

ପ ୁ /00301 35 198 374ହୃଦୟା ନf ମହାପାତ� ପି ରଜନୀ ମହାପାତ� ZUX0690404

�ୀ /NAGARCHI302 27 198 375ଆ/ାୱାରାପ ୁଆନୀଷା ପି ଏ.ଶ)ର ରାଓ ZUX0629717

ପ ୁ /2303 41 198 376ଭି ରାେଜg କମୁାT ପି ଭି େଭେ)h ରାଓ LSL1472141

�ୀ /2304 52 198 377ପି . ରତ+ ମାଳା . ପି ପି .ରାମମ'ୁB . ZUX0292961

�ୀ /2305 44 198 378ପି .େରାହିଣି . ପି ପି .ରାମମ'ୁB . OR/12/089/284748

ପ ୁ /3306 54 198 379ଜି.ଶ�ୀନୁ ପି ଜି.ଆ[ାଲ&ାମି ZUX0166983

�ୀ /3307 44 198 380ଜି.ଲତା &ା ଜି.ଶ�ୀନୁ ZUX0166991

ପ ୁ /3308 34 198 381ଜି.ଜଗଦିଶ କମୁାର ପି ଜି.କୃHାମ'ୂ.ୀ ZUX0167007

�ୀ /3309 53 198 382ଶାରଧା େଗେଡଲା &ା ଶ�ି .କ� ିHାମ'ୁB . OR/12/089/284752

ପ ୁ /3310 28 198 383ଜି.ବାଲା ସେ:ାଷ ପି ଜି.କିHା ମ'ୂ.ୀ ZUX0629675

�ୀ /4311 47 198 384େକ ଉଷାରାଣୀ &ା େକ େଗାବି/ ରାଓ OR/12/089/242580

�ୀ /4312 44 198 385େକ ସେ:ାଷୀ &ା େକ ମରୁଲୀ କ� ିHା LSL1399310

�ୀ /4313 70 198 386େକ ରା�ାମା . &ା େକ କ� ିHା ରାଓ OR/12/089/290075

ପ ୁ /4314 50 198 387େକ ମରୁଲି କ� ିHା . ପି େକ କ� ିHା ରାଓ OR/12/089/290077

ପ ୁ /5315 67 198 388ଆବାସଆଲ- ି  ଖାନା . ପି ହାସନଅଲି ଖାନା . OR/12/089/284758

�ୀ /06316 20 198 389ସାହିd େବଗi ପି ମହjଦ ଅଲ- ୀ ZUX1255199

ପ ୁ /6317 43 198 390ଶାହାଜାହାନ ପି ମହବୁk ଅଲ- ି  LSL1404946

�ୀ /6318 65 198 391ଅମୀନା ଖାତୁନ . &ା ମହବୁବ ଅଲି LSL1423094

ପ ୁ /6319 45 198 392ମହjଦ ଅଲୀ . ପି ମହବୁବ ଅଲୀ . LSL1404565

�ୀ /6320 39 198 393ପରୱdି େବଗi &ା ମହjଦ ଅଲ- ୀ ZUX0167023

�ୀ /6321 31 198 394ନୁରଜାହଁ େବଗମ &ା ଶାହାଜାହାନ ZUX1224864

ପ ୁ /07322 31 198 395ନୂତନ କମୁାର େପQା ପି େପQା ଭୀେମ6ର ରାଓ ZUX0690362

ପ ୁ /7323 60 198 396େପdଟା େଗାଓି/ା ରାଓ ରାଓ ପି ଭାମକ�ିHା ରାଓ ZUX1237361

�ୀ /7324 47 198 397ପି ଅରୁଣା &ା ପି ଚ/�  େଶଖର LSL1399294

�ୀ /7325 22 198 398େପdଟା େତଜ1ଓାରୀ ପି େପdଟା େଗାଵିଂ/ା ରାଓ ZUX1238393

�ୀ /7326 21 198 399େପdଟା ପାଓାନି ପି େପdଟା େଗାଓି/ା ରାଓ ZUX1238419

ପ ୁ /7327 77 198 400ପି ରାମକୃH ପି ଜଗାରାଓ . OR/12/089/284768

ପ ୁ /7328 62 198 401ପି ଭିେମ6ର . ପି ପି ରାମକ�ିHା ରାଓ LSL1472323

�ୀ /7329 55 198 402ପ ସାବତ�ି  . &ା ଭିେମ&ର . OR/12/089/284771

ପ ୁ /7330 48 198 403ପି ଚ/�ମଉଳି ପି ପି ରାମକୃH OR/12/089/284776

ପ ୁ /7331 32 198 404ପି. େଗୗତମ କମୁାର ପି ପି. ଭୀେମ6ର ରାଓ ZUX0690354

�ୀ /7332 46 198 405ପି ସା:ି କମୁାରୀ &ା ପି େଗାବି/ ରାଓ LSL1399302

�ୀ /8333 58 198 406ରଜନୀ ପVା &ା ରେମg ଚ/�  ପVା LSL1471788

ପ ୁ /8334 37 198 407ହୃଷିେକଶ ପVା ପି ରେମଶଚ/�  ପVା ZUX0167031

ପ ୁ /8335 34 198 408ଶ�ୀନିବାସ ପVା ପି ରେମଶଚ/�  ପVା ZUX0167049

ପ ୁ /10336 70 198 409ଏମ ଆପାରାଓ . ପି ଏi କ�ିHାମ'ୁB . LSL1472984

�ୀ /10337 66 198 410ଏମ ବସା:ା . &ା ଏi ଆପାରାଓ . LSL1472992

ପ ୁ /10338 48 198 411ସଯୁ�. ନାରାୟଣ େଚୗଧରିୁ ପି ର) େଚୗଧରିୁ OR/12/089/229112

ପ ୁ /10339 39 198 412ରାମକ�ିH ମାଦି ପି ଆ[ାରାଓ ମାଦି LSL2387843

ପ ୁ /11340 80 198 413ପି ପାକିରୁ . ପି ପି .ଦାଲାୟା . ZUX0651398

�ୀ /12341 60 198 414ରାଧା େବେହରା &ା ସିମାଦ� ି େବେହରା OR/12/089/284794

ପ ୁ /12342 38 198 415କାଳିଆ େବେହରା ପି ସୀମାଦ� ୀ େବେହରା LSL1472356

�ୀ /12343 33 198 416ରିନୁ େବେହରା &ା କାଳିଆ େବେହରା ZUX0167064

ପ ୁ /12344 26 198 417ଡମରୁୁ େବେହରା ପି ଭାଗିରଥ େବେହରା ZUX0690370

�ୀ /13345 75 198 418କମୁଦିୁନି ମହାପାତ� &ା ରଘନୁାଥ ମହାପାତ� OR/12/089/284800

ପ ୁ /13346 56 198 419କା'Bକ ମହାପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ� OR/12/089/284801

ପ ୁ /13347 48 198 420େଦବପ�ସାଦ ମହାପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ� OR/12/089/284803

�ୀ /13348 44 198 421ସବୁାସିନୀ ମହାପାତ� &ା କା'Bକ ମହାପାତ� LSL1516228

�ୀ /13349 41 198 422େଗୗରି ମହାପାତ� &ା େଦବପ�ସାଦ ମହାପାତ� ZUX0167072

�ୀ /14350 44 198 423ଜଗଦWାରାଜୁ ବନିଆ ପି ଶିବାରାଜ ବନିଆ ZUX0167098

�ୀ /14351 41 198 424ଲ23ୀରାଜ ବନିଆ ପି ଶିବାରାଜ ବନିଆ ZUX0292979

�ୀ /14352 37 198 425ରାଜକମୁାରି ରାଜବନିଆ ପି ରିବ ରାଜବନିଆ ZUX0167106

�ୀ /15353 55 198 426ପ�ସାଦିନୀ ପାତ� &ା ରେମଶ ଚ/�  ପାତ� LSL1423813

ପ ୁ /16354 63 198 427ରେମଶ ଚ/�  ପାତ� ପି ସଯୂ�.ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0167825

�ୀ /16355 29 198 428ନିେବଦିତା ପାତ� ପି ରେମଶ ଚ/�  ପାତ� ZUX0461616

�ୀ /17356 31 198 429ଏ ଶିରିଷା ପି ଏ ଶ)ର ରାଓ ZUX0167114

ପ ୁ /18357 32 198 430ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଲବ ସାହୁ ZUX0167890

ପ ୁ /19358 52 198 431ତ�ିେଲାଚନ ମହାରଣା ପି ଧନୁ ମହାରଣା ZUX0167924

ପ ୁ /21359 55 198 432ପି.େଗୗରୀ ନାଇଡୁ ପି ପି.ଚିନ+ ା ଆପଲା &ାମି ZUX0629683

ପ ୁ /21360 30 198 433ଶିବ ନାଇଡୁ ପି ପି.େଗୗରି ନାଇଡୁ ZUX1244540
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�ୀ /21361 49 198 434ପି. ସବିତ�ୀ &ା ପି.େଗୗରୀ ନାଇଡୁ ZUX0629691

�ୀ /45362 21 198 435େଲବତି ମନିକା ପି େଲବତି ମିନ+ ା ରାଓ ZUX1322833

�ୀ /52363 21 198 436ମମାଲି ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1139906

�ୀ /999364 31 198 437େକ ଇ/� ଜା େକାଟା &ା େକ ରାମ େକାଟା ZUX1304476

�ୀ /999365 44 198 438େକ କବିତା &ା କ େଭ)ଟା ରାମାଣା ମ'ୂB ZUX1304468

ପ ୁ /999366 19 198 439ସାଈ େଲାେକଶ କିଂଠଅଲି ପି େକ େଭ)ଟା ରାମାଣା ମ'ୂB ZUX1304492

ପ ୁ /999367 23 198 440ଲାେୱଟି ୱୀକ�ମ ପି ଲାେୱଚି ମୀନ+ ା ରାଓ ZUX1014760

�ୀ /00368 28 199 1ଲିଜା ନାୟକ ମା ସେ:ାଷ ନାୟକ ZUX0693358

�ୀ /1369 47 199 2କମୁଦୁୁନୀ ମହାପାତ� &ା ବିଦ�ାଧର ମହାପାତ� ZUX1220235

ପ ୁ /1370 45 199 3ରାବଣା ରାଓ ପି ରାମ କୃH ରାଓ OR/12/089/294435

ପ ୁ /2371 56 199 4ଦୀପଜ କମୁାର ପାତ� ପି େଗୗT ଚ/�  ୍ପାତ� LSL1472406

�ୀ /2372 48 199 5ଗୀତା0ଳି ପାତ� &ା ଦୀପo କମୁାT ପାତ� LSL1472414

�ୀ /03373 20 199 6ଲ23ୀ କାଂତାମା ପଟନାୟକ ପି ରସିେକା ଶିେରାମଣି ପଟନାୟକ ZUX1355734

�ୀ /03374 19 199 7ଗଂଗା ନାରାୟଣ ସାମ:ାରା ପି େକଦାରନାଥ ସାମ:ାରା ZUX1355817

�ୀ /03375 22 199 8ରୁତୁpରା ସାମ:ରାୟ ପି େକଦାର ସାମ:ରାୟ ZUX1155449

�ୀ /3376 27 199 9ମିସ େଗୗରି ଦେଳଇ ପି ପଦମନ ଦେଳଇ ZUX0693507

�ୀ /3377 29 199 10ବିଳାସିନି ପଟନାୟକ କଟାକି ପି ଶ�ୀନିଭାସ ପଟନାୟକ କଟାକି ZUX1169879

�ୀ /3378 32 199 11ପି ପ�ମିଳା କମୁାରି &ା ପି ଭି ରାବଣା ZUX1169887

�ୀ /3379 23 199 12ଅପBତା ନାୟକ &ା ଶ)ର ନାୟକ ZUX1220342

�ୀ /3380 20 199 13ଲ23ୀ କାଂତାମା ପqନାୟକ ପି ରସିେକା ଶିେରାମଣି ପqନାୟକ ZUX1328665

ପ ୁ /3381 43 199 14େକ ସତିଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି େକ.ବାଲାଜି ପଟନାୟକ LSL1417195

ପ ୁ /3382 66 199 15େକ ବାଲାଜିରାଓ ପqନାୟକ ପି କରୁୁମାୟାରାଓ ପqନାୟକ OR/12/089/286140

�ୀ /3383 55 199 16େକା ଉମାମାେହ6ରି ପqନାୟକ &ା ବାଲାଜି ପqନାୟକ OR/12/089/286141

ପ ୁ /3384 52 199 17ରସିକ ଶିେରାମଣି ପqନାୟକ ପି କରୁୁମାରାଓ ପqନାୟକ OR/12/089/286142

ପ ୁ /3385 40 199 18େକ.ଶ�ୀନିବାସ ପqନାୟକ ପି େକ.ବାଲାଜିରାଓ ପqନାୟକ LSL1417187

�ୀ /3386 40 199 19ଧନଲଛମି ପqନାୟକ &ା ରସିେକ&ର ପqନାୟକ OR/12/089/286143

�ୀ /3387 43 199 20ଭାଗ� ଲ23ି ସାମ: ରାୟ &ା େକଦାର ନାଥ ସାମ: ରାୟ LSL1405208

ପ ୁ /3388 19 199 21ଗଂଗା ନାରାୟଣ ସାମ:ରା ପି େକଦାରନାଥ ସାମ:ରା ZUX1329317

ପ ୁ /3389 51 199 22େକଦାରନାଥ ସାମ:ରାଇ ପି ଲଡୁେକ6T ସାମ:ରାଇ LSL1471531

ପ ୁ /04390 56 199 23ରେମଶ ଚ/�  ସାହୁ ପି ଖଲୀ ସାହୁ ZUX1274950

ପ ୁ /04391 43 199 24ନେରଶ ସାହୁ ପି ଖଲୀ ସାହୁ ZUX1274943

�ୀ /04392 41 199 25ପ�ମିଳା ସାହୁ &ା ରେମଶ ସାହୁ ZUX1274968

ପ ୁ /4393 53 199 26ରବି/�  ବାଡାତ�ା ପି ମରୁଲୀ ବାଡାତ�ା ZUX0348482

�ୀ /4394 71 199 27ସରଜିନୀ ପାତ� &ା ତାରିଣି ପାତ� OR/12/089/286110

ପ ୁ /4395 46 199 28ରାେମ6ର ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ତାରିଣି ପାତ� OR/12/089/286112

ପ ୁ /4396 42 199 29ରସିେକ6ର ପାତ� ପି ତାରିଣି ପାତ� OR/12/089/286113

�ୀ /4397 42 199 30ଶା:ି ପାତ� &ା ରାେମ6ର ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0762518

ପ ୁ /4398 39 199 31ନୀଳ ମାଧବ ପାତ� ପି ତାରିଣି ପାତ� LSL1362748

ପ ୁ /4399 38 199 32ନିଳକେ>6ର ପାତ� ପି ତାରିଣି ପାତ� OR/12/089/286793

ପ ୁ /4400 25 199 33ତପନ କମୁାର ପାତ� ପି ଗେୁ46ର ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0824441

�ୀ /4401 23 199 34ପ�ିୟ)ା ପାତ� ପି ଗେୁ46ର ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0956896

�ୀ /5402 48 199 35ଗିତା0ଳି ଅଧିକାରୀ &ା େଗୗରା� ପାତ� OR/12/089/286116

ପ ୁ /5403 62 199 36େଗୗରା� ପାତ� ପି ହରକୃH ପାତ� OR/12/089/324493

�ୀ /6404 49 199 37ସକୁା:ି ପାତ� &ା ତ�ୀନାଥ ପାତ� OR/12/089/286134

�ୀ /6405 22 199 38କାଜଲ ପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� ZUX1192715

ପ ୁ /6406 50 199 39ଏନ. ବି6ନାଥi ରାଓ ପି ଏନ. ଈ6ର ରାଓ ZUX0824466

ପ ୁ /7407 67 199 40ସେୁର/�  ନାଥ ଦାଶ ପି ଲWଦର ଦାଶ OR/12/089/286135

�ୀ /7408 58 199 41ସE�ାରାଣି ଦାଶ &ା ସେୁର/�  ନାଥ ଦାଶ OR/12/089/286136

ପ ୁ /7409 49 199 42ନିମ.ଳ ଚ/�  ଦାଶ ପି ସେୁର/�  ନାଥ ଦାଶ OR/12/089/286137

ପ ୁ /7410 45 199 43ଅନୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ସେୁର/�  ନାଥ ଦାସ ZUX1256320

ପ ୁ /7411 42 199 44ସନିୁଲ କମୁାର ଦାଶ ପି ସେୁର/�ନାଥ ଦାଶ LSL1405554

�ୀ /7412 33 199 45ଶ�ୀୟା ଦାସ &ା ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ ZUX0561159

ପ ୁ /08413 43 199 46େହମଗୀରୀ ପqନାୟକ ପି ବୀ.କାସୀନାଥ ପqନାୟକ ZUX1274927

ପ ୁ /8414 52 199 47େକ ଚ/�  ରାଓ ପି େକ ଆପାରାଓ LSL1361583

�ୀ /9415 47 199 48ଭାନୁ ଖିଲ ପି କୃପା ଖିଲ OR/12/089/286146

�ୀ /10416 67 199 49େଶୖଳ ନାୟକ &ା ଅଜୁନ ନାୟକ ZUX0774026

ପ ୁ /10417 57 199 50ଗ�ା ଧର ପା�ି ପି ରାମଚ/�  ପା�ି OR/12/089/320468

�ୀ /10418 54 199 51ରାଧା ପା�ି &ା ଗ�ାଧର ପା�ି LSL2651834

ପ ୁ /10419 32 199 52ଶ)ର ପା�ି ପି ଗ�ାଧର ପା�ି ZUX0168153

�ୀ /10420 56 199 53ସରୁମା ସାବତ &ା ହୃଦୟ କମୁାର ସାବତ OR/12/089/244118

�ୀ /11421 89 199 54ସୀତା ଲାଲ &ା ମେନାଜ କମୁାର ଲାଲ ZUX0462093

ପ ୁ /11422 40 199 55ରସିକ ଲାଲ ପି େଭରିପ�ସାଦ ଲାଲ ZUX0293084
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ପ ୁ /11423 40 199 56ସେ:ାଷ କମୁାର ଲାଲ ପି େଭରୀ ପ�ସାଦ ଲାଲ LSL1361716

�ୀ /11424 31 199 57ପଦ3 ିନୀ ଲାଲ ପି େଭରୀ ଲାଲ ZUX1275031

�ୀ /12425 46 199 58ଭୂବେନ6ରୀ ପVା &ା ହନୁମାନ ପ�ସାଦ ପVା ZUX0169268

ପ ୁ /12426 21 199 59ରବି ନାରାୟଣ ପVା ପି ହନୁମାନ ପରସାଦ ପVା ZUX1098417

ପ ୁ /12427 80 199 60ରାଧାକା: ସାହୁ ପି ବ� ଜସ/ୁର ସାହୁ OR/12/089/286149

�ୀ /12428 73 199 61ସବିତା ସାହୁ &ା ରାଧାକା: ସାହୁ OR/12/089/286150

ପ ୁ /12429 56 199 62େସାମନାଥ ସାହୁ ପି ରାଧାକା: ସାହୁ ZUX0293092

�ୀ /12430 46 199 63ନମିତା ସାହୁ &ା େସାମନାଥ ସାହୁ LSL1405216

ପ ୁ /12431 21 199 64ଲ23ୀକା: ସାହୁ - େସାମନାଥ ସାହୁ ZUX1147347

�ୀ /12432 19 199 65ବଂଦନା ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ ZUX1325232

�ୀ /12433 19 199 66ବ/ନା ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ ZUX1355726

�ୀ /12434 22 199 67ପୀ ସଂଗୀତା &ା ପୀ ସଂେତାଷ ZUX1335595

�ୀ /13435 43 199 68ସ0 ୁପVା &ା ପ�କାଶ ଚ/�  ପVା ZUX1355627

�ୀ /13436 43 199 69ସ0 ୁପVା &ା ପ�କାଶ ଚ/�  ପVା ZUX1322031

�ୀ /13437 39 199 70ମୀନା କମୁାରୀ ପରିଛା &ା ଲାଲୁ ପରିଛା LSL1361963

�ୀ /13438 60 199 71ରାଜଲ23ୀ ସାହୁ &ା ନରସିଂହ ସାହୁ OR/12/089/286154

ପ ୁ /13439 46 199 72ସଯୁ�.ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ LSL1417260

ପ ୁ /13440 45 199 73ରଜତ କମୁାର ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ OR/12/089/286155

ପ ୁ /13441 53 199 74ବାଲାଜି ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ ZUX1421858

�ୀ /13442 43 199 75ସଜୁାତା ସାହୁ &ା ବାଲାଜୀ ସାହୁ LSL1361971

�ୀ /13443 39 199 76ସରିତା ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ LSL2651685

ପ ୁ /13444 38 199 77ଗ�ାଧର ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ OR/12/089/286789

�ୀ /13445 36 199 78ଜୟ:ୀ ସାହୁ &ା ସଯୂ�. ନାରାୟଣ ସାହୁ LSL2651677

�ୀ /13446 20 199 79ସdସିତା ସାହୁ ପି ବାଲାଜୀ ସାହୁ ZUX1355742

ପ ୁ /14447 21 199 80ତ�ିଗ4ୁ ମନିୁ ପି ନୃସିହ ଚରଣ ମନିୁ ZUX1149558

ପ ୁ /14448 43 199 81ଲାଲୁ ପରିଛା ପି ବ� ଜରାଜ ପରିଛା LSL2651669

�ୀ /15449 62 199 82ସାବିତ�ୀ ପାତ� ପି ନରସିଂହ ପାତ� OR/12/089/286159

�ୀ /15450 47 199 83ବିରାଜିନି ପାତ� &ା ତ�ିପତି ପାତ� LSL1515840

ପ ୁ /15451 38 199 84ତ�ୀପତି ପାତ� ପି ନରସିଂହ ପାତ� OR/12/089/286160

�ୀ /15452 22 199 85ସସ3ିତା ପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� ZUX1129428

�ୀ /16453 72 199 86ଲ23ୀ ପାତ� &ା ଲ23ୀନାରାୟଣ ପାତ� OR/12/089/286161

�ୀ /16454 42 199 87ଟୁନୀ ପାତ� ପି ଲ23ୀ ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX1274976

ପ ୁ /17455 60 199 88ଭାrର ନାୟକ ପି ଫକୀର ନାୟକ OR/12/089/286233

�ୀ /17456 50 199 89ଉମBଳା ନାୟକ &ା ଭାrର ନାୟକ OR/12/089/286234

ପ ୁ /17457 38 199 90ପିQ ୁନାୟକ ପି ଭାrର ନାୟକ LSL2651164

�ୀ /17458 36 199 91ଗୀତା0ଳୀ ନାୟକ &ା ଭାrର ନାୟକ ZUX0885905

ପ ୁ /17459 21 199 92ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX1355866

�ୀ /17460 21 199 93େରାଜି ନାୟକ &ା ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ ZUX1155548

ପ ୁ /17461 21 199 94ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX1341197

�ୀ /18462 55 199 95ବସ: କମୁାରି ପqନାୟକ &ା ସବୁାସ ପqନାୟକ OR/12/089/286168

ପ ୁ /18463 39 199 96ସେ:ାଷକମୁାର ପqନାୟକ ପି ସବୁାଷ ପqନାୟକ ZUX0661678

ପ ୁ /18464 39 199 97ବସ: େସୗରା ପି ପ�ହଲ- ାଦ େସୗରା ZUX1321983

�ୀ /18465 30 199 98ଯେଶାଦା େସୗରା &ା ବସ: େସୗରା ZUX1322841

�ୀ /19466 42 199 99ସବିତା ପାଣିଗ�ାହି &ା ରାେଜ/�  ପାଣିଗ�ାହି LSL2651776

�ୀ /19467 20 199 100ଅମୀଶ ପାଣିଗ�ାହି ପି ରାେଜ/�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX1355825

ପ ୁ /20468 41 199 101ବିଜୟ ପ�ସାଦ ପ�ଧାନ ପି ତ�ିନାଥ ପ�ଧାନ LSL1449958

�ୀ /21469 92 199 102ଗୀତା0ଳୀ ସାହୁ &ା ଶରତ କମୁାର ସାହୁ ZUX0169474

�ୀ /22470 92 199 103ଶବିାନୀ ବାଡତ�ା &ା ଭାଗିରଥୀ ବାଡତ�ା ZUX0169466

�ୀ /22471 62 199 104ସେୁଲାଚନା େବେହରା &ା ଡWରୁୁ େବେହରା ZUX1274786

�ୀ /22472 19 199 105ତନୁଜା ଖsରାୟ ପି ରାଜେଗାପାଲ ଖsରାୟ ZUX1328624

�ୀ /22473 19 199 106ତନୁଜା ଖାtରାଯ ପି ରାଜ େଗାପାଳ ଖାtରାଯ ZUX1355759

ପ ୁ /22474 22 199 107ଶିବ ଶ)ର ମହାପାତ� ପି କାହ+ ୁ  ମହାପାତ� ZUX1149483

�ୀ /22475 74 199 108ହୀରାମଣି ପରିଛା &ା ରାଧାେଗାବି/ ପରିuା LSL1405232

�ୀ /22476 40 199 109ସାବିତ�ୀ ପରିuା ପି ରାଧା େଗାବି/ ପରିuା LSL1362599

�ୀ /22477 36 199 110ପଦ3 ାବତୀ ପରିଛା ପି ରାଧାେଗାବି/ ପରିଛା LSL2651867

ପ ୁ /22478 31 199 111ପଟନୁରୁ ସଜିୁତ କମୁାର ପି ପି. ସେବ. 6ର ରାଓ ZUX0462135

ପ ୁ /23479 66 199 112ବିଦ�ାଧର ମହାପାତ� ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ� ZUX1162650

ପ ୁ /23480 38 199 113ଭଗବାନ ମହାପାତ� ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ� OR/12/089/286820

�ୀ /23481 37 199 114ଟୁନୁ ମହାପାତ� &ା ଭଗବାନ ମହାପାତ� LSL2651610

ପ ୁ /23482 34 199 115ଅଜିତକମୁାର ପାତ� ପି ନରସିଂହ ପାତ� LSL2651743

ପ ୁ /24483 54 199 116ରାେଜ/�  କମୁାର ବାହିନିପତୀ ପି ଛବିଲାଲ ବାହିନିପତୀ LSL1405836

�ୀ /24484 44 199 117ଭାବାନୀ କମୁାର ବାହିନିପତି &ା ରାେଜ/�  କମୁାର ବାହିନିପତି LSL1405828

8 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ) &ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /25485 65 199 118ଉମା ପqନାୟକ ପି କାସିନାଥ ପqନାୟକ LSL1515592

ପ ୁ /25486 40 199 119ସର&ତି ପqନାୟକ ପି ଉମାଚରଣ ପqନାୟକ LSL1515832

�ୀ /25487 40 199 120ଲ23ୀନାରାୟଣ ପqନାୟକ ପି ଉମାଚରଣ ପqନାୟକ LSL1515691

ପ ୁ /25488 92 199 121ଶରତ କମୁାର ସାହୁ ପି େବHୖବ ସାହୁ ZUX0169458

�ୀ /25489 37 199 122ମମତା କମୁାରି ସାହୁ &ା ଲ23ୀନାରାୟଣ ପqନାୟକ ZUX0168187

�ୀ /25490 29 199 123ସେ:ାଷୀ େସନାପତି &ା ଶିବଶକଂର େସନାପତି ZUX1322775

�ୀ /26491 29 199 124ପି. ନାଗମଣୀ ପି ପି. ଆମାରାଓ ZUX0462804

�ୀ /26492 39 199 125ଟି. ପ�ମିଳା ରାଣୀ &ା ଟି. ରାମକ� ିHା ZUX0462796

ପ ୁ /26493 65 199 126ପି.ଆjା ରାଓ ପି ପି. ଜୀନା ZUX0885889

�ୀ /27494 34 199 127ଏ ହାଇମାବତୀ ପି ଏ ଗେୁ46ର ରାଓ ZUX0168195

ପ ୁ /27495 65 199 128ଏ ଗେୁ4&ର ରାଓ ପି େସାମଲୁୁ ନାଇଡୁ OR/12/089/286214

�ୀ /27496 60 199 129ଏ ଲ23ୀ ରାଓ &ା ଏ ଗେୁ4&ର ରାଓ OR/12/089/286215

�ୀ /28497 55 199 130ଏ ପାବ. ତି &ା ଏi ରାମଲୁୁ OR/12/089/286216

�ୀ /28498 44 199 131ଏi େଗୗରି &ା ଏi ଇ6ର ରାଓ ZUX0168203

ପ ୁ /28499 57 199 132ଏi ଇ6ର ରାଓ ପି ଏi ରାମଲୁୁ . OR/12/089/286218

ପ ୁ /29500 40 199 133ଏହରି କ� ିHା ପି ଏ ସରିୁଆ ରାଓ LSL2651958

ପ ୁ /29501 39 199 134ଏ ଜଗଦିଶ ପି ସରିୁଆ ରାଓ LSL2651941

�ୀ /29502 35 199 135ଏମମତା &ା ଏ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ LSL2651644

�ୀ /29503 55 199 136ଏ ଲ23ୀ . &ା ସରିୁଆ ରାଓ . OR/12/089/286006

�ୀ /29504 35 199 137ଏ. ସେ:ାଷୀ କମୁାରୀ &ା ଏ. ଜଗଦୀଶ ZUX0824391

�ୀ /29505 31 199 138ଏ. ମଣୀ କମୁାରୀ &ା ଏ. ହରି କ� ିHା ZUX0824631

ପ ୁ /29506 29 199 139ଜି ସଧୁୀର ପତନୟକ ପି ଜି ସଧୁୀର କମୁାର ପତନୟକ ZUX0693424

ପ ୁ /29507 35 199 140ଏ. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ ସୟୂG ରାଓ LSL2651651

ପ ୁ /30508 45 199 141ଏ ମରୁଲି କ� ିHା ପି େପାଲା ନାଇଡୁ LSL2654820

ପ ୁ /30509 52 199 142ଏ ଏ)ଟରାଓ . ପି େପାଲନାଇଡୁ . OR/12/089/286253

ପ ୁ /30510 47 199 143ଏ େଶଖର . ପି େପାଲନାଇଡୁ . OR/12/089/286255

�ୀ /30511 67 199 144ଇ6ରଆମା ନାଇଡୁ &ା ଏ େପାଲ ନାଇଡୁ OR/12/089/286252

ପ ୁ /31512 56 199 145ଶରତ ଚ/�  ଦାସ ପି ତ�ୀପତି ଦାସ OR/12/089/286229

�ୀ /31513 43 199 146ଦି4ିମୟୀ ଦାସ ପି ଶରତ ଚ/�  ଦାସ MGH2275527

ପ ୁ /31514 25 199 147ସଚିନ ଦାଶ ପି ଶରତ ଚ/�  ଦାଶ ZUX0824698

�ୀ /32515 35 199 148ଏ େହମା &ା ଏ େଶଖର ZUX0168211

ପ ୁ /32516 42 199 149ପି ସତ�ନାରାୟଣ . ପି ଆଦିନାରାୟଣ . ZUX0293118

�ୀ /32517 69 199 150ପି. ଲ23ୀ &ା ପି. ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0462390

�ୀ /32518 89 199 151ପି. ନାଗେଜ�ାତି &ା ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0462374

�ୀ /32519 38 199 152ତପ&ିନୀ ପqନାୟକ &ା ସତ�ନାରାୟଣ ମVଳ ZUX0293126

ପ ୁ /32520 23 199 153ପି ରାେକଶ ପି ପି ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1149111

�ୀ /33521 39 199 154ଶକୁ� ା ଖିଲ &ା ଦଶରଥ ଖିଲ ZUX0168237

�ୀ /33522 34 199 155ରାମା ଖିଲ &ା ଶକୁ� ା ଖିଲ LSL2651966

ପ ୁ /33523 59 199 156ଡାଳବEୁ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ ZUX0168278

�ୀ /33524 52 199 157ଲ23ୀ ନାୟକ &ା ସୀମାXଳ ନାୟକ OR/12/089/286243

�ୀ /33525 51 199 158ରତ+ ା ନାୟକ &ା ଡାଳବଂଧ ୁନାୟକ ZUX0168229

ପ ୁ /33526 41 199 159ସେ:ାଷ ନାୟକ ପି ସିମାXଳ ନାୟକ ZUX0168245

ପ ୁ /33527 34 199 160ତିରୁପତି ନାୟକ ପି ସିମାXଳ ନାୟକ ZUX0168252

�ୀ /33528 30 199 161େବବୀ ନାୟକ ପି ସିମାXଳମ ନାୟକ ZUX1274893

�ୀ /33529 23 199 162େଜ�ାତି ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ସ/ୁର ନାୟକ ZUX1192699

ପ ୁ /33530 35 199 163ଚ/�  େସଖର ପqନୁରୁ ପି ହରିବାବୁ ପqନୁରୁ LSL2654846

�ୀ /33531 28 199 164ନିହାରୀକା ସାହୁ &ା ସେ:ାଷ ନାୟକ ZUX0956888

ପ ୁ /34532 35 199 165ପ�ତାପ କମୁାର ପାଟନୁT ପି େକାଦVା ପାଟନୁT LSL2655017

�ୀ /34533 45 199 166ପି ପ�ମିଳାକମୁାରୀ &ା େକାଦVରାଓ OR/12/089/286465

�ୀ /34534 32 199 167ପି. ପ�ତିମା ପି ପି. କଦVା ରାଓ ZUX0462408

�ୀ /35535 49 199 168ଡମଣିୁ ନାୟକ &ା ଶବିପ�ସାଦ ନାୟକ OR/12/089/286862

�ୀ /35536 35 199 169ପ�ଶା:ି ନାୟକ ପି ଶିବପ�ସାଦ ନାୟକ LSL2651826

ପ ୁ /35537 33 199 170ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX0168286

ପ ୁ /35538 23 199 171େସାମନାଥ ନାୟକ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX0956870

�ୀ /36539 46 199 172ପ�ଭାସିନୀ ପାଳ &ା ପିତାWର ପାଳ OR/12/089/286698

�ୀ /36540 32 199 173କନିୁ ପାଳ ପି ନିଳାଦ� ୀ ପାଳ ZUX0168310

ପ ୁ /36541 54 199 174ନିଳାଦ� ୀ ପାଳ ପି ଅର2ିତ ପାଳ OR/12/089/286697

�ୀ /36542 29 199 175ଟୁନି ପାଳ ପି ନିଳାଦ� ି ପାଳ ZUX0462077

ପ ୁ /36543 50 199 176ରଘନୁାଥ ପVା ପି ଅନ: ପVା LSL2651420

�ୀ /36544 43 199 177େଜ�ାସ+ା ପVା &ା ରଘନୁାଥ ପVା LSL2651438

ପ ୁ /37545 57 199 178ରସିେକ6ର ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ OR/12/089/286256

�ୀ /37546 49 199 179ରାବଣାମା ସାହୁ &ା ରସିେକ&ର ସାହୁ OR/12/089/286257

9 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ) &ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /37547 38 199 180ରବି କମୁାର ସାହୁ ପି ରସି େକ6ର ସାହୁ LSL2655033

ପ ୁ /37548 36 199 181କିେଶାର କମୁାର ସାହୁ ପି ରସିେକ6ର ସାହୁ ZUX0168328

�ୀ /39549 48 199 182ପି ଲତା &ା ପି ଇ6ର ରାଓ LSL1417245

ପ ୁ /39550 42 199 183ପି ଭି ରାବଣା . ପି ପି ରାମଲୁୁ . LSL1361948

ପ ୁ /39551 26 199 184ପ>ରୁୁ ଦିେନଶ କମୁାର ପି ପ>ରୁୁ ଏ6ର ରାଓ ZUX0693523

ପ ୁ /39552 47 199 185ପି ଇ6ର ରାଓ ପି ପି ରାମଲୁୁ ରାଓ OR/12/089/286119

ପ ୁ /40553 68 199 186ପି ବାବୁରାଓ . ପି େପାଟାନୁରୁ . OR/12/089/286120

�ୀ /40554 52 199 187ପି ଲଳିତା . &ା ବାନୁରାଓ . OR/12/089/286121

ପ ୁ /40555 38 199 188ପି ବିେନାଦ . ପି ବାବୁରାଓ . OR/12/089/286860

ପ ୁ /40556 40 199 189ପି.ଧେମ./�  .. ପି ପି.ବାବୁ ରାଓ LSL1361641

�ୀ /40557 42 199 190େଜ�ାତି ପାଟନୁରୁ &ା ବିେନାଦକମୁାର ପାଟନୁରୁ LSL2651768

ପ ୁ /41558 56 199 191ଅରୁଣ ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୁ LSL1405547

�ୀ /41559 51 199 192ସମୁତି ସାହୁ &ା ଅରୁଣ ସାହୁ LSL1405539

ପ ୁ /41560 29 199 193ଲି�ରାଜ ସାହୁ ପି ଅରୁଣ ସାହୁ ZUX0462069

�ୀ /42561 42 199 194ପି.ଅଚ.ନା ଆଚାରି ପି ପି ବ� ହ3  ଆଚାରି LSL1405349

�ୀ /42562 40 199 195ପି.ଅରୁଣା ଆଚାରୀ ପି ପି ବ� ହ3  ଆଚାରୀ LSL1405331

ପ ୁ /42563 43 199 196ଇ6ର ମଦୁୁଲି ପି ଚ/�  ମଦୁୁଲି ZUX0168351

�ୀ /42564 43 199 197ଶାମକୁା ମଦୁୁଲି &ା ଇ6ର ମଦୁୁଲି ZUX0168369

�ୀ /42565 23 199 198ସସ3ିତା ମଦୁୁଲି ପି ଇgଵର ମଦୁୁଲି ZUX1194190

�ୀ /44566 50 199 199ସଜୁାତା େଚଧୖରିୁ ପି େକଳୖାସ ଚ/�  େଚଧୖରିୁ ZUX1227446

�ୀ /44567 46 199 200ପ�ଭାତୀ େଚୗଧରୁୀ &ା ବସ: େଚୗଧରୁୀ ZUX1194349

�ୀ /44568 82 199 201ବ� େଜ6ରି େଚୗଧରିୁ &ା େକଳୖାସ ଚ/�  େଚୗଧରିୁ ZUX1227511

ପ ୁ /44569 55 199 202ବସ: କମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି େକଳୖାଶ ଚ/�  େଚୗଧରିୁ ZUX1227503

�ୀ /45570 56 199 203ସତ�ଭାମା ନାୟକ &ା ଯଧିୁNିର ନାୟକ ZUX0661629

ପ ୁ /45571 42 199 204ଦୁଗG ନାୟକ ପି ଯଧିୁvିର ନାୟକ LSL1473347

ପ ୁ /45572 40 199 205ମାଧବ ନାୟକ ପି ଯଧିୁNିର ନାୟକ LSL1473321

ପ ୁ /45573 39 199 206ରବି/�  ନାୟକ ପି ଯଧିୁNିର ନାୟକ LSL1473339

ପ ୁ /45574 38 199 207କୃHଚ/�  ନାୟକ ପି ଯଧିୁNିର ନାୟକ ZUX0661637

�ୀ /46575 44 199 208କବିତା କମୁାରୀ ନାୟକ &ା ରାଜୁ ନାୟକ ZUX1192855

�ୀ /46576 51 199 209ବିଜୟ ଲ23ୀ ପqନାୟକ &ା ସନିୁଲ ପqନାୟକ ZUX0348508

�ୀ /47577 34 199 210ଗୀତା େଚୗଧରୁୀ &ା ରଘନୁାଥ ପVା ZUX0462812

ପ ୁ /47578 32 199 211ଦିେନଶ ମହାପାତ� ପି ସେ:ାଷ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0168393

ପ ୁ /47579 41 199 212କୃH ନାୟକ ପି ଜଗନ+ ାଥ ନାୟକ LSL1361633

�ୀ /47580 34 199 213ଜୟ:ି ନାୟକ &ା କୃH ନାୟକ ZUX0168385

ପ ୁ /47581 63 199 214ପFୁ.ଚ/�  ପVା ପି ରାମଚ/�  ପVା OR/12/089/286280

�ୀ /47582 53 199 215ସର&ତୀ ପVା &ା ପFୁ.ଚ/�  ପVା OR/12/089/286281

�ୀ /47583 42 199 216ର0ିତା ପVା ପି ପFୂ.w/�  ପVା ZUX0462820

ପ ୁ /47584 39 199 217ରସି େକ6ର ପVା ପି ପFୂ. ଚ/�  ପVା LSL1362227

ପ ୁ /47585 34 199 218ରଘନୁାଥ ପVା ପି ପFୁ.ଚ/�  ପVା ZUX0488205

�ୀ /47586 32 199 219ରଶ3ତିା ସାମ:ରାୟ &ା ରସିେକ6ର ପVା ZUX0462697

�ୀ /48587 60 199 220ସିତାରାଣି ଦାସ &ା ଦିଲ- ିପ କମୁାର ଦାସ ZUX0168419

�ୀ /48588 32 199 221ପଦ3 ାଳୟା ଦାସ ପି ଦିଲ- ିପ କମୁାର ଦାସ ZUX0168401

ପ ୁ /48589 29 199 222ଅଭିେଶକ କମୁାର ଦାସ ମା ସୀତାରାଣୀ ଦାସ ZUX0462499

ପ ୁ /49590 47 199 223ମେନାଜକମୁାର ମାଝି ପି େଗାପାଳକୃH ମାଝି LSL1515543

�ୀ /49591 41 199 224ମମୀତା ମାଝୀ &ା ମେନାଜ ମାଝୀ ZUX0824417

ପ ୁ /49592 41 199 225ସକୁା: କମୁାର ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ ZUX1274802

ପ ୁ /49593 57 199 226ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ସାମ: ପି ଲ23ୀ ନାରାୟଣ ସାମ: ZUX0868976

ପ ୁ /49594 57 199 227ରବିନ କମୁାନ ସାମ: ପି ନିକ0ୁ ବିହାରି ସାମ: ZUX0824623

�ୀ /49595 54 199 228ରାଜଶ�ୀ ସାମ: ପି ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ସାମ: ZUX0868968

ପ ୁ /49596 48 199 229ସନୁୀଲକମୁାର ସାମ: ପି ନୀକ0ୁ ସାମ: OR/12/089/286287

�ୀ /49597 39 199 230ତନୁଜା ସାମ: ପି ଏନ.ବି ସାମ: ZUX0488254

�ୀ /50598 41 199 231ଟୀ ପଦ3 ାବତୀ &ା ଟୀ.ଶ�ୀନୀଵାସ ରାଓ ZUX1274794

ପ ୁ /50599 61 199 232ପି ସଧୁାକର ପqନାୟକ ପି ପି ଆର ପqନାୟକ ZUX0692897

ପ ୁ /50600 44 199 233ଟି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ସନ�ାସୀ ରାଓ OR/12/089/286292

�ୀ /51601 41 199 234ବାସ:ି ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX0956854

ପ ୁ /51602 61 199 235ମରୂଲୀଧର ସାବତ ପି ନିତ�ାନ/ ସାବତ ZUX0661603

�ୀ /51603 57 199 236ମଧଛୁ/ା ସାବତ &ା ମରୂଲୀଧର ସାବତ ZUX0661611

ପ ୁ /51604 27 199 237ଶା:ୁନୁ କମୁାର ସାବତ ପି ମରୁଲୀଧର ସାବତ ZUX0561126

�ୀ /53605 49 199 238ମାମି େବେହରା &ା ବୁଲୁ େବେହରା ZUX0462218

ପ ୁ /53606 49 199 239ବୁଲୁ େବେହରା ପି ପନିୁଆ େବେହରା ZUX0462226

ପ ୁ /53607 29 199 240ମେନାଜ କମୁାର ମହା:ି ପି ମଦନ େମାହନ ମହା:ି ZUX0561712

ପ ୁ /53608 59 199 241ମଦନେମାହନ ମହା:ି ପି େସାମନାଥ ମହା:ି OR/12/089/286096
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�ୀ /53609 50 199 242ରୀତା ମହା:ି &ା ମଦନେମାହନ ମହା:ି OR/12/089/286097

�ୀ /53610 33 199 243ଲିପି ମହା:ି ପି ମଦନେମାହନ ମହା:ି LSL2651990

�ୀ /53611 31 199 244ଲିସା ମହା:ି ପି େମାଦନ େମାହନ ମହା:ି ZUX0462556

�ୀ /53612 54 199 245ରାଧାରାଣୀ ପVା &ା ନିତ�ାନ/ ପVା ZUX0561456

ପ ୁ /53613 48 199 246ଚି'ରଂଜନ ପାତ� ପି ଅଗାଧ ୁଦVେସନା LSL1449974

�ୀ /53614 36 199 247ଲପିକା ପାତ� &ା ଚି'ର0ନ ପାତ� ZUX0561258

�ୀ /54615 20 199 248ଭି ହାସ3 ିତା ପି ଭି େଭେ)ଟ ରମଣ ZUX1342195

�ୀ /54616 60 199 249ପ�ଭାବତି ସାହୁ &ା ସିମାଦ� ି ସାହୁ OR/12/089/286087

�ୀ /55617 62 199 250କଳାବତୀ ମିଶ� &ା ତାରିଣୀ ଚରଣ ପVା ZUX0561225

�ୀ /55618 33 199 251ସେ:ାଷିନୀ ନାୟକ &ା କୃHଚ/�  ନାୟକ ZUX0774034

ପ ୁ /55619 55 199 252ତାରିଣି ପ�ସାଦ ପVା ପି ଲି�ରାଜ ପVା OR/12/089/286083

�ୀ /55620 49 199 253ପ�ଶା:ି ପVା &ା ହରିହର ପ�ସାଦ ପVା ZUX0462101

ପ ୁ /56621 32 199 254ସମୁନ ନାୟକ ପି ମେହ6ର ନାୟକ ZUX0561779

ପ ୁ /56622 50 199 255ଫକୀରେମାହନ ପVା ପି େଗାପିନାଥ ପVା OR/12/089/286079

�ୀ /56623 47 199 256କମୁାରି ଜାନକୀ ପVା ପି େଗାପୀନାଥ ପVା OR/12/089/286080

�ୀ /56624 45 199 257ଝୁନୁ ପVା &ା ଫକିର େମାହନ ପVା OR/12/089/286884

�ୀ /56625 30 199 258େସାନା ପVା ପି ଲ23ୀ ନାରାୟଣ ପVା ZUX0561449

ପ ୁ /56626 26 199 259ଲ23ୀ ନାରାୟଣ ପVା ପି ଫକୀର େମାହନ ପVା ZUX0824763

�ୀ /56627 21 199 260ସିତାମଣି ପVା ପି ଫକିର ମେହାନ ପVା ZUX1071075

ପ ୁ /57628 22 199 261ରାହୁଲ ନାୟକ ପି ର0ିତ କମୁାର ନାୟକ ZUX1149426

ପ ୁ /57629 45 199 262ବାଲାଜୀ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଯେୁଗାy କିେଶାT ପାଣିଗ�ାହି LSL1471523

ପ ୁ /57630 39 199 263କିେସାର ପାଣିଗ�ାହି ମା ସର&ତି ପାଣିଗ�ାହି LSL2651974

�ୀ /57631 39 199 264ନିେବଦିତା ପାଣିଗ�ାହି &ା ବାଲାଜି ପାଣିଗ�ାହି ZUX0293175

ପ ୁ /57632 38 199 265ସମୁନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଋଷିେକଶର ସାହୁ ZUX0693432

�ୀ /58633 65 199 266ଶଶିେରଖା ପାଣିଗ�ାହୀ &ା କାଶିନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/286064

ପ ୁ /58634 40 199 267ରାଜକିେଶାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କାଶିନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/286067

�ୀ /58635 39 199 268ରିନା ପାଣିଗ�ାହି &ା ଅେଶାକ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0348524

�ୀ /58636 38 199 269େମାନାଲିସା ପାଣିଗ�ାହି &ା ରାଜ କିେଶାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0348516

ପ ୁ /58637 38 199 270ଅେଶାକକମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି କାଶିନାଥ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/286783

ପ ୁ /59638 81 199 271ବି ଟି ରାଜୁ ପି ବି କମୁGବତାରମ LSL1450634

�ୀ /59639 67 199 272ବି ଲ23ୀ କମୁାରି &ା ବି ଟି ରାଜୁ LSL1450642

ପ ୁ /59640 51 199 273ବିଏନ କମୁାର ପି ବି ଟି ରାଜୁ ZUX0488239

�ୀ /59641 43 199 274ଲିପିକା ପାତ� &ା ବିଏନ କମୁାର . ZUX0488247

�ୀ /59642 19 199 275ଶ�ୁତି େଶ�ୟା ପି ବୀ.ନଲୀନୀ କମୁାର ZUX1329077

�ୀ /59643 19 199 276ଶ�ୁତି େଶ�ୟା ପି ବି ନାଣୀମୀ କମୁାର ZUX1355767

�ୀ /60644 65 199 277ବିଜୟ ଲ23ୀ ପqନାୟକ &ା ଚ/�  େଶଖର ପqନାୟକ LSL1362516

ପ ୁ /60645 45 199 278ଜଗନ େମାହନ ପqନାୟକ ପି ଚ/�  େଶଖର ପqନାୟକ LSL1416585

ପ ୁ /61646 80 199 279ଏi େମାହନ ରାଓ ପି ଏi େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0661595

�ୀ /61647 70 199 280ଏi େହମଲତା  &ା ଏi େମାହନ ରାଓ ZUX0661587

ପ ୁ /61648 55 199 281ଏi ମରୁଲି ଧର ପି ଏi େମାହନ ରାଓ ZUX0661348

�ୀ /61649 48 199 282ଏi ମାଧରୁୀ &ା ଏi ମରୁଲିଧର LSL1405794

�ୀ /61650 41 199 283ଏi ଗୀତା  &ା ଏi ପାVରୁ�ା LSL1405786

ପ ୁ /61651 23 199 284ଏମ.ସାଇ ପ�ଶା: ପି ଏମ.ମରୁଲିଧର ZUX1135144

�ୀ /61652 21 199 285ଏମ.ପ�ଭଲିକା ପି ଏମ.ମରୁଲିଧର ZUX1147230

ପ ୁ /62653 46 199 286ଭାଗିରଥୀ ବାଡତ�ା ପି ଂ ଭୀମେସନ ବାଡତ�ା ZUX0169482

�ୀ /62654 42 199 287ରାଧାମଣି ନାୟକ &ା ଗ�ାଧର ନାୟକ LSL1416957

ପ ୁ /63655 62 199 288ପଦ3 ନ ଦେଳଇ ପି ଭାଗିରଥି ଦେଳଇ LSL1362755

�ୀ /63656 48 199 289ପ�ତିମା ଦେଳଇ &ା ପଦ3 ନ ଦେଳଇ OR/12/089/286866

ପ ୁ /63657 43 199 290ମ�ଳା ଖିଲ ପି ଦଶରଥ ଖିଲ LSL1362532

�ୀ /63658 38 199 291ଡାଳିW ଖିଲ &ା ମ�ଳା ଖିଲ LSL1362540

�ୀ /64659 72 199 292ପି ବରଲଛମି &ା ପି କୃHମ'ୂB ZUX1335751

�ୀ /64660 45 199 293ବି ଶ�ୀେଦବୀ &ା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0168476

ପ ୁ /64661 45 199 294ପି ବାଲାଜୀ . ପି କିHମ'ୂB . OR/12/089/286861

�ୀ /64662 45 199 295ପି. ବାସବି &ା ଭି. େଭ)ଟ ରମଣ େବସୖ�ା ରାଜୁ ZUX0462382

ପ ୁ /64663 22 199 296ଭି ଗିରୀଶ ପି ଭି େଭ)େଟଶ ରମନ ZUX1197359

�ୀ /64664 20 199 297ଭି ହସମୀତା ପି ଭି େଵdେକଟ ZUX1355809

ପ ୁ /64665 70 199 298େପାଟନୁର କୃHମ'ୂB ପି ଗରୁୁ&ାମି କୃHମ'ୂB OR/12/089/286276

ପ ୁ /64666 24 199 299ସେୁରାଜ କମୁାର ପାତ� ପି ତ�ିପତି ପାତ� ZUX1135094

ପ ୁ /64667 56 199 300ଭି. େଭ)ଟା ରମଣ ପି ଭି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0462366

ପ ୁ /64668 23 199 301ବି ସEିପ ପି ବି ଶ�ୀନିଭାସ ରାଓ ZUX1169846

�ୀ /64669 32 199 302ଭି ସହୁାସିନୀ &ା ପି. ବାଲାଜୀ ZUX0956862

ପ ୁ /65670 33 199 303ନିଶିଥ ର0ନ ସବୁୁ{ି ପି ଦVପାଣି ସବୁୁ{ି ZUX0168484
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ପ ୁ /65671 55 199 304ଦVପାଣି ସବୁୁEି ପି ଖଳିଆ ସବୁୁEି OR/12/089/288509

ପ ୁ /66672 68 199 305ହରିକୃH ନାୟକ ପି ଅଯ ୁ. ନ ନାୟକ OR/12/089/286041

ପ ୁ /66673 54 199 306ବାବୁଲା ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ LSL2651875

ପ ୁ /66674 50 199 307କନୁା ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ OR/12/089/286238

ପ ୁ /66675 49 199 308ମିକ ୁନାୟକ ପି ହରିକୃH ନାୟକ OR/12/089/286044

�ୀ /66676 48 199 309ପ|ୁା0ଳୀ ନାୟକ &ା ବାବୁଲା ନାୟକ OR/12/089/286741

ପ ୁ /66677 45 199 310ସ0ୟ ନାୟକ ପି ହରିକୃH ନାୟକ LSL1405448

�ୀ /66678 45 199 311ଇ/ିରା ନାୟକ &ା କନୁା ନାୟକ LSL2651636

ପ ୁ /66679 45 199 312ମିଟୁ ନାୟକ ପି ହରିକୃH ନାୟକ OR/12/089/286043

�ୀ /66680 36 199 313କ}ନା ନାୟକ &ା ମିକ ୁନାୟକ ZUX0661355

ପ ୁ /66681 31 199 314ଗ4ୁ ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ବାବୁଲା ନାୟକ ZUX0462028

ପ ୁ /66682 29 199 315ସନିୁଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାବୁଲା ନାୟକ ZUX0561696

ପ ୁ /66683 28 199 316ଅନିଲ ନାୟକ ପି କନୁା ନାୟକ ZUX1149079

ପ ୁ /66684 22 199 317ପପନୁ ନାୟକ ପି ବାବୁଲା ନାୟକ ZUX1148956

�ୀ /67685 43 199 318ଜି କଲ�ାଣି &ା ଜି ଆନ/ ରାଓ ZUX0293191

�ୀ /67686 65 199 319ଜି ଅF.ପFୂG &ା ଏରକନୁାଇଡୁ OR/12/089/286032

ପ ୁ /67687 38 199 320ଜି ବାଲାଜି ରାଓ ପି ଏରକ ୁନାଇଡୁ OR/12/089/286035

�ୀ /68688 55 199 321ପି ଲ23ୀ . &ା ପି ସେବ. 6ର ରାଓ LSL1416569

�ୀ /68689 45 199 322ରଶ3 ିତା କମୁାରି ମନିୁ &ା ମେନାର0ନ ମନିୁ ZUX1322528

�ୀ /68690 28 199 323ପଟନୁରୁ ରଶ3 ିରାଣୀ ପି ପି ସେବ. 6ର ରାଓ ZUX0561183

ପ ୁ /69691 33 199 324ବିକାଶ ସାହୁ ପି ରମାକା: ସାହୁ ZUX0168518

ପ ୁ /69692 32 199 325ପ�କାଶ ସାହୁ ପି ରମାକା: ସାହୁ ZUX0661363

�ୀ /70693 49 199 326ନିରୁପମା ପ�ଧାନ &ା ଦୁଗG ଚରଣ ପ�ଧାନ ZUX0462051

ପ ୁ /70694 38 199 327ଦୁଗG ଚରଣ ପ�ଧାନ ପି ମେହ6ର ପ�ଧାନ ZUX0168526

ପ ୁ /71695 41 199 328ଶିବ ଶ)ର ମହାପାତ� ପି ନିର0ନ ମହାପାତ� ZUX0488114

�ୀ /71696 35 199 329ମମତା ମହାପାତ� &ା ଶିବ ଶ)ର ମହାପାତ� ZUX0488106

�ୀ /72697 44 199 330ବିେନାଦିନୀ ହାଲବା &ା ସେୁର/�  ହାଲବା ZUX0462879

ପ ୁ /72698 25 199 331େକଶବ ହାଲୱା ପି ସେୁର/�  ହାଲୱା ZUX0824797

ପ ୁ /73699 40 199 332ତ�ନାଥ ପVା ପି ନିଳକ> ପVା ZUX0561332

�ୀ /85700 26 199 333େଗାମତି େସୗରା &ା ମରୁଲିଧର େସୗରା ZUX1157585

ପ ୁ /99701 69 199 334ଅଜୁ. ନ ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ ZUX0829788

�ୀ /111702 20 199 335ସଭୁସ3ୀତା ସାହୁ &ା େହମ: ସାହୁ ZUX1355676

�ୀ /117703 23 199 336କମୁାରୀ କରୁୁକଟିୁଆ ପି େକଶବ କରୁୁକଟିୁଆ ZUX1070820

�ୀ /999704 34 199 337ପି ଅନିତା ପି ପି ଚ/�  ରାଓ ZUX0868984

ପ ୁ /999705 62 199 338ମାଧବ ବାଦାମ ପି ଶ�ାମ ବାଦାମ ZUX1220359

ପ ୁ /999706 31 199 339ତ�ିନାଥ ବାଡମ ପି ମାଧବ ବାଡମ ZUX0693499

�ୀ /999707 29 199 340ମଧମିୁତା ବାଡମ &ା ତ�ିନାଥ ବାଡମ ZUX0693481

ପ ୁ /999708 21 199 341ହିମାଂଶ ୁବାଡତ�ା ପି ରବି/�  ବାଡତ�ା ZUX1207661

�ୀ /999709 27 199 342କ:ୁୀ ବାଦୁମ ପି ମାଧବ ବାଦୁମ ZUX0692905

�ୀ /999710 32 199 343ପି ଭାରତୀ ପି ପି ଚ/�  ରାଓ ଆଚାରୀ ZUX0868992

�ୀ /999711 31 199 344ଲ23ିପ�ିୟା ଚି:ାଲୁରୁ ପି େକ. ଭାଦ� ମ ZUX1003862

�ୀ /999712 32 199 345ଚୁiକି େଗୗଡ &ା ତ�ିପତି େଗୗଡ ZUX1191113

ପ ୁ /999713 27 199 346ତ�ିପତି େଗୗଡ ପି ନଆ<ି େଗୗଡ ZUX0824649

ପ ୁ /999714 27 199 347ଶ�ୀକା: ମହାପାତ� ପି ବିଦ�ାଧର ମହାପାତ� ZUX1220250

ପ ୁ /999715 26 199 348ଶ�ୀନାଥ ମହାପାତ� ପି ବିଦ�ାଧର ମହାପାତ� ZUX1220334

�ୀ /999716 35 199 349ସଶୁ�ୀ ସାସ3ୀତା ମହା:ି ପି ଆତ. ତ�ାଣ ମହା:ି ZUX1334424

ପ ୁ /999717 45 199 350ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଅଜୁ. ନ ନାୟକ ZUX0912964

�ୀ /999718 38 199 351ସବୁH. ନାୟକ &ା ବିଘ+ରାଜ ନାୟକ ZUX0692913

ପ ୁ /999719 28 199 352ଜଗଦୀଶ ନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ନାୟକ ZUX1340025

�ୀ /999720 27 199 353େହମ ନାୟକ ପି ଡାଲବEୁ ନାୟକ ZUX0692921

�ୀ /999721 28 199 354ଏନ. ରୁପା &ା ଏନ. ବି6ନାଥi ରାଓ ZUX0824474

�ୀ /999722 47 199 355ସ0Zୁା ସାହୁ &ା ବାଳକୃH ସାହୁ ZUX0692939

ପ ୁ /Soura Str723 23 199 356ପ�ଟିକ ଗେୁ4gଵର ଭଂଜେଦଵ ପ�ଟପି ସDଯନାରାୟଣ ଭଂଜେଦଵ ZUX1361732

ପ ୁ /1724 58 199 357ମେନାର0ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଗାବି/ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/288587

�ୀ /1725 51 199 358େଜ�ାସ+ା ପାଣିଗ�ାହୀ &ା ମେନାର0ନ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/288588

�ୀ /1726 33 199 359କ~ରିୁକା ପାଣିଗ�ାହି ପି ମେନାର0ନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0168823

�ୀ /1727 29 199 360ନିହାରିକା ପାଣିଗ�ାହି ପି ମେନାର0ନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0367219

�ୀ /1728 24 199 361ସ3ରଣୀକା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ମେନାର0ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0885947

�ୀ /2729 62 199 362କନକ ନାୟକ &ା ଅନ: କିଶର ନ/ ZUX0293548

�ୀ /03730 19 199 363ରୁତ ଦୀପ ନାୟକ ପି ବିେଦସୀ ନାୟକ ZUX1355700

ପ ୁ /3731 24 199 364ରଦ�  ମାଝୀ ପି ବାଲାଜି ମାଝୀ ZUX1071158

ପ ୁ /3732 48 199 365ବିେଦଶି ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ LSL2654804
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�ୀ /3733 41 199 366ରାଧାରାଣୀ ନାୟକ &ା ବିେଦଶି ନାୟକ LSL2654796

�ୀ /3734 19 199 367ରୁତଦୀପା ନାୟକ ପି ବିେଦଶୀ ନାୟକ ZUX1325109

�ୀ /3735 70 199 368ପଦ3 ାବତୀ ପାଣିଗ�ାହୀ &ା ସେୁର/�  ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1416619

ପ ୁ /3736 52 199 369ବାଲାଜୀ ପାଣିଗ�ାହି ପି ସେୁର/�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/288146

�ୀ /3737 40 199 370ମମତା ପାଣିଗ�ାହୀ &ା ବାଲାଜୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0168831

ପ ୁ /4738 57 199 371ପ�େମାଦକମୁାର ପାଢୀ ପି ପFୁ.ଚ/�  ପାଢୀ LSL2651206

�ୀ /4739 53 199 372ସିପ�ା ପାଢୀ &ା ପ�େମାଦକମୁାର ପାଢୀ ZUX0487975

ପ ୁ /4740 49 199 373ତ�ିପତି&ର ପାଢୀ ପି ପFୁ.ଚ/�  ପାଢୀ LSL2651214

�ୀ /4741 45 199 374ଶିଖା ପାଢୀ &ା ସନିୁଲକମୁାର ପାଢୀ ZUX0487983

�ୀ /4742 84 199 375ସଭୁଦ� ା ସାହୁ &ା ଅଜୁ. ନ ସାହୁ OR/12/089/288763

�ୀ /4743 49 199 376ର0ିତା ସାହୁ &ା ସଯୁ�. ନାରାୟଣ ସାହୁ LSL1416908

ପ ୁ /4744 49 199 377ରାମଚ/�  ସାହୁ ପି ବୃ/ାବନ ସାହୁ ZUX0462275

ପ ୁ /4745 47 199 378ସଯୂ�.ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଅ� ୁ.ନ ସାହୁ OR/12/089/288766

�ୀ /4746 38 199 379ଲ23ୀ ସାହୁ &ା ରାମଚ/�  ସାହୁ ZUX0462283

ପ ୁ /5747 29 199 380ରାେମ6ର ପqନାୟକ ପି ହରିକୃH ପqନାୟକ ZUX0462671

ପ ୁ /6748 65 199 381ଏi େମାହନ ରାଓ ପି ଆପଲ କVା OR/12/089/274202

�ୀ /6749 60 199 382ଏi ପଦ3 ା  &ା ଏମ େମାହନ ରାଓ OR/12/089/274203

�ୀ /7750 46 199 383ପFୂBମା କମାର &ା ଅଭି କମାର LSL2654960

�ୀ /7751 80 199 384ମାଳତୀେଦବି ପqନାୟକ &ା ରଘନୁାଥ ପqନାୟକ OR/12/089/288165

ପ ୁ /7752 56 199 385ହରିକୃH ପqନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପqନାୟକ OR/12/089/288166

�ୀ /7753 54 199 386ଝୁନୁ ପqନାୟକ &ା ହରିକୃH ପqନାୟକ OR/12/089/288167

�ୀ /7754 50 199 387ପ�ତିମା ପqନାୟକ &ା ଲ23ୀ ପqନାୟକ OR/12/089/288169

ପ ୁ /7755 35 199 388ସେରାଜ କମୁାର ପqନାୟକ ପି ଲ23ୀ ନାରାୟଣ ପqନାୟକ LSL2651628

ପ ୁ /7756 33 199 389ତ�ିେଲାଚନ ପqନାୟକ ପି ହରିକୃH ପqନାୟକ ZUX0293555

ପ ୁ /8757 34 199 390ସ3 ୃତି କମୁାରୀ ପVିତରାଏ ପି ନିଳକ> ପVିତରାଏ LSL2651842

ପ ୁ /8758 59 199 391ନୀଳକ> ପVିତରାୟ ପି ରଘନୁାଥ ପVିତରାୟ ZUX0293563

�ୀ /8759 53 199 392େହମଲତା ପVିତରାୟ &ା ନୀଳକ> ପVିତରାୟ OR/12/089/286380

�ୀ /8760 32 199 393କ�ିHା କମୁାରି ପVିତରାୟ ପି ନିଳକ> ପVିତରାୟ ZUX0488148

�ୀ /9761 60 199 394ପ�ଫଲୁକମୁାରୀ ପାଣିଗ�ାହି &ା ରାମଚ/�  ପାଣିଗ�ାହି LSL1404953

ପ ୁ /9762 44 199 395ଜନାc. ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାମଚ/�  ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1406073

ପ ୁ /9763 41 199 396ଭାଗିରଥି ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାମଚ/�  ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1472448

�ୀ /9764 25 199 397ଅନ+ ପFୂG ପାଣିଗ�ାହୀ &ା ଜନାc. ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0870881

ପ ୁ /10765 64 199 398ତ�ିନାଥ େବେହରା ପି ଶକୁଟୁା େବେହରା LSL2651693

�ୀ /10766 56 199 399ସାଧବାଣୀ େବେହରା &ା ତ�ିନାଥ େବେହରା LSL2651701

ପ ୁ /10767 42 199 400ସେ:ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା LSL1406099

ପ ୁ /10768 36 199 401ପ)ଜ େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା LSL2651719

ପ ୁ /10769 21 199 402ଶ�ୀନିବାସ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX1122654

ପ ୁ /11770 49 199 403ମାଟୁ ପରଜା ପି କ�ିHା ପରଜା ZUX1195171

�ୀ /11771 37 199 404ତାରା ପରଜା &ା ମାଟୁ ପରଜା ZUX0956763

ପ ୁ /11772 62 199 405ପ�କାଶ ପାତ� ପି ଖଲିଆ ପାତ� OR/12/089/288749

�ୀ /11773 62 199 406ସଯୂ�.କା:ି ପାତ� &ା ପ�କାସ ପାତ� OR/12/089/288195

ପ ୁ /11774 41 199 407ଚିତ�େସନ ପାତ� ପି ପ�କାଶ ପାତ� OR/12/089/288718

ପ ୁ /11775 39 199 408ସନାତନ ପାତ� ପି ପ�କାଶ ପାତ� LSL2651859

�ୀ /11776 21 199 409ଶଭୁଶ�ୀ ସାହୁ ମା ସପ+ା ସାହୁ ZUX1238492

�ୀ /12777 49 199 410କନିୁ ନାୟକ &ା ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0462473

ପ ୁ /12778 44 199 411ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଆପାରାଓ ନାୟକ ZUX0462465

ପ ୁ /12779 48 199 412ହନୁମାନ ପ�ସାଦ ପVା ପି େଗାପୀନାଥ ପVା ZUX0169250

�ୀ /12780 25 199 413ଗୀତା ରଣା ମା େଗୗରୀ ରଣା ZUX0956771

ପ ୁ /13781 51 199 414ଉେମଶ ଚ/�  ଭ0େଦବ ମା ବାସ:ୀ େଦବୀ ZUX1090711

ପ ୁ /14782 50 199 415ଅ6ନିକମୁାର ସାହୁ ପି ଅଗାଧ ୁସାହୁ OR/12/089/288205

�ୀ /14783 45 199 416ସବିତା ସାହୁ &ା ଅ6ନୀ ସାହୁ OR/12/089/288206

ପ ୁ /14784 44 199 417ଆ'.ତ�ାଣ ସାହୁ ପି ଅଗାଧ ୁସାହୁ OR/12/089/288210

ପ ୁ /14785 44 199 418ପ�ଭାତକମୁାର ସାହୁ ପି ଅଗାଧ ୁସାହୁ OR/12/089/288211

ପ ୁ /14786 40 199 419ପ�ଫୁଲ ସାହୁ ପି ଅଗାଧ ୁସାହୁ OR/12/089/288207

ପ ୁ /14787 29 199 420ସନିୁଲ ସାହୁ ପି ପ�ଫୁଲ ସାହୁ ZUX0462036

ପ ୁ /15788 61 199 421ଆନ/ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ନୀଳକ> ମହାପାତ� OR/12/089/288699

ପ ୁ /15789 25 199 422ଅଭିେଷକ ମହାପାତ� ପି ଆନ/ୁ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0885962

�ୀ /15790 36 199 423ବି6pରୀ ମହା:ି &ା ଦୁଷ3: ପାତ� ZUX0462168

ପ ୁ /15791 46 199 424ଦୁଶ3: ପାତ� ପି ରାଜମଣି ପାତ� ZUX0348839

ପ ୁ /16792 45 199 425ଏ ରାମାରାଓ . ପି ଚିନାୟା . OR/12/089/288219

ପ ୁ /16793 42 199 426ଏ େଭେ)ଟରାବଣା . ପି ଚିନ+ ାୟା . OR/12/089/288217

ପ ୁ /16794 40 199 427ଏ ଚିନା . ପି ଚିନ+ ାୟା . OR/12/089/288218
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�ୀ /16795 43 199 428ଏ େଗୗରୀ &ା ଏ େଭ)ଟରାବାଣା ZUX0293571

�ୀ /16796 36 199 429ଏ. ଲ23ୀ &ା ଏ. ରାମାରାଓ ZUX0462572

ପ ୁ /16797 50 199 430ଏ.ଇ6ର ରାଓ ପି ଏ.ଚିନ+ ାୟା LSL1362169

ପ ୁ /16798 44 199 431ଏ ଶ�ିନିବାସ ରାଓ ପି ଏ ଚିନାୟା ରାଓ LSL1472653

ପ ୁ /17799 61 199 432ପ�ହଲାଦ ମହା:ି ପି ଂଶିବ ପ�ସାଦ ମହା:ି ZUX0488023

ପ ୁ /17800 55 199 433ଶ)ରେମାହନ ମହା:ି ପି ଶିବରାମ ମହା:ି OR/12/089/288222

�ୀ /17801 50 199 434ଗୀତା0ଳି ମହା:ି &ା ଶ)ର ମହା:ି OR/12/089/288223

ପ ୁ /17802 42 199 435ସତ�ପ�ିୟ ମହା:ି ପି ସ)T ମହା:ି LSL1471747

�ୀ /17803 40 199 436ପ|ୁାଜଳୀ ମହା:ି &ା ହିମାଂସ ୁମହା:ି LSL1471754

�ୀ /17804 38 199 437ମିନା2ୀ ମହା:ି &ା ସତ�ପ�ିୟ ମହା:ି ZUX0168880

�ୀ /17805 44 199 438ମମତା ସାହୁ &ା ରଞିତ କମୁାର ସାହୁ OR/12/089/200969

ପ ୁ /18806 52 199 439ଲ23ିନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି ପି ହରିହର ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/288228

�ୀ /18807 46 199 440କ}ନା ପାଣିଗାରହି &ା ଅେଶଷ ପାଣିଗାରହି ZUX1074657

ପ ୁ /18808 45 199 441ଅେଶସ ପାଣିଗ�ାହି ପି ହରିହର ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/288229

�ୀ /18809 44 199 442ସବିତା ପାଣିଗ�ାହି &ା ଲ23ୀ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି LSL1362151

�ୀ /18810 23 199 443ମିନା2ୀ ପାଣିଗାରହି ପି ଲ23ି ନାରାୟଣ ପାଣିଗାରହି ZUX1071265

�ୀ /18811 22 199 444ଅଂଜଳି ପାଣିଗାରହି ପି ଅେଶଷ ପାଣିଗାରହି ZUX1074699

ପ ୁ /18812 36 199 445ରବିନାରାୟଣ ସାମ:ରାୟ ପି ଲ23ୀକା: ସାମ:ରାୟ ZUX0488064

�ୀ /19813 71 199 446ମାଲ�ବ:ୀ ମହା:ି &ା ଜଗନ+ ାଥ ମହା:ି OR/12/089/286656

ପ ୁ /19814 52 199 447ନିହାର ର0ନ ମହା:ି ପି ଜଗନ+ ାଥ ମହା:ି ZUX0293589

ପ ୁ /19815 50 199 448ନଳୀନୀର0ନ ମହା:ି ପି ଜଗନ+ ାଥ ମହା:ି OR/12/089/286658

ପ ୁ /19816 48 199 449ନିକ0ୁ ର0ନ ମହା:ି ପି ଜଗନ+ ାଥ ମହା:ି OR/12/089/286659

�ୀ /19817 44 199 450ମିନା2ୀ ପଟନାୟକ &ା ନିହାର ର0ନ ମହା:ି LSL2651412

�ୀ /21818 85 199 451ବସ: କମୁାରୀ େଦବି &ା ରାମ କୃH ଭଜେଦଓ OR/12/089/068002

ପ ୁ /21819 61 199 452ସତ�ନାରାୟଣ ଭ0େଦଓ ପି ରାମକୃH ଭ0େଦଓ OR/12/089/288506

�ୀ /21820 53 199 453େଜ�ା�+ାମୟୀ ଭ0େଦଓ &ା ସତ�ନାରାୟଣ ଭ0େଦଓ LSL1473552

�ୀ /22821 68 199 454&ରାଜ� ପାତ� &ା ରସିକ ପାତ� OR/12/089/288243

ପ ୁ /22822 45 199 455ଜଗଦିସ ପାତ� ପି ରସିକ ପାତ� OR/12/089/288245

ପ ୁ /22823 41 199 456ଅନ: ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ରସିକ ପାତ� LSL1416635

�ୀ /22824 30 199 457ସେ:ାଷି ପାତ� &ା ଅନ: ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0462689

ପ ୁ /23825 79 199 458ସବୁାସ ଚ/�  ନ/ ପି ପFୁ.ଚ/�  ନ/ OR/12/089/280975

�ୀ /23826 68 199 459ସରୁମା ନ/ &ା ସବୁାସ ଚ/�  ନ/ OR/12/089/280199

ପ ୁ /23827 49 199 460ମେନାଜ କମୁାର ନ/ ପି ସବୁାଷ ଚ/�  ନ/ ZUX0210625

�ୀ /23828 44 199 461ନିରୁପମା ନ/ &ା ମେନାଜ କମୁାର ନ/ ZUX0210633

ପ ୁ /23829 43 199 462ଆଶିଷା କମୁାର ନ/ ପି ସବୁାସ ଚ/�  ନ/ LSL1362086

�ୀ /23830 30 199 463ଅନୀତା ପାତ� &ା େମାହନ କମୁାର ପାତ� ZUX0395954

�ୀ /24831 72 199 464ସେରାଜିନୀ ନାୟକ &ା ପ�ଫଲୁ ଚ/�  ନାୟକ LSL1362078

ପ ୁ /24832 50 199 465େଦବୀ ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ପ�ଫଲୁ ଚ/�  ନାୟକ LSL1362367

�ୀ /24833 43 199 466ରଶ3ିତା ନାୟକ &ା େଦବୀ ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX0169169

�ୀ /25834 41 199 467ସାସ3ୀତା ପାଳ &ା ଶଶିରି କମୁାର ସାହୁ ZUX1274836

ପ ୁ /25835 52 199 468ଶରତଚ/�  ସାହୁ ପି ସଯୁ�.ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/089/288254

ପ ୁ /25836 48 199 469େହମ:କମୁାର ସାହୁ ପି ସଯୁ�.ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/089/288255

�ୀ /25837 45 199 470ବାସ:ି ସାହୁ ପି ସଯୁ�.ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/089/288713

ପ ୁ /25838 45 199 471ଶଶିରିକମୁାର ସାହୁ ପି ସଯୁ�.ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/089/288257

�ୀ /25839 40 199 472ରୀତା0ଳୀ ସାହୁ &ା େହମ: ସାହୁ ZUX0168906

ପ ୁ /25840 39 199 473ଅଜୟ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ ZUX0561670

�ୀ /25841 33 199 474ମାମିନି ସାହୁ &ା ଅଜୟ ସାହୁ ZUX0561688

ପ ୁ /25842 19 199 475ଅ�ଯତୁା ନ/ ସାହୁ ପି ସରତ ଚ/�  ସାହୁ ZUX1332808

ପ ୁ /26843 68 199 476ବାଲାଜି ସାହୁ ପି ଚ/�େଶଖର ସାହୁ ZUX1237270

�ୀ /26844 65 199 477ଶଶୁଳିା ସାହୁ &ା ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/089/288715

�ୀ /26845 62 199 478ସାବିତ�ି ସାହୁ ପି ଚ/�େଶଖର ସାହୁ OR/12/089/288263

ପ ୁ /26846 54 199 479ସଦାସିବ ସାହୁ ପି ଚ/� େଶଖର ସାହୁ OR/12/089/288265

�ୀ /26847 49 199 480ଉମାରାଣି ସାହୁ ପି ସଦାଶିବ ସାହୁ OR/12/089/288711

�ୀ /26848 47 199 481&ପ+ା ସାହୁ &ା ନବୀନ କମୁାର ସାହୁ LSL1450063

ପ ୁ /26849 29 199 482େସୗରଭ କା: ସାହୁ ପି ବାଲାଜୀ ସାହୁ ZUX0367177

ପ ୁ /27850 65 199 483ତ�ିନାଥ ପାତ� ପି କାହ+ ୁ  ପାତ� OR/12/089/288274

�ୀ /27851 60 199 484ସର&ତି ପାତ� &ା ତ�ିନାଥ ପାତ� OR/12/089/288275

�ୀ /27852 50 199 485ମମତା ପାତ� &ା ପ�ଶା: ପାତ� ZUX0168914

ପ ୁ /27853 47 199 486ସକୁା: ପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� ZUX0824508

ପ ୁ /27854 44 199 487ସେ:ାଷ କମୁାର ପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� LSL1405067

ପ ୁ /27855 44 199 488ପ�ମଦ କମୁାର ପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� LSL1362052

ପ ୁ /27856 42 199 489ପ�ସା:କମୁାର ପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� OR/12/089/288277

14 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ) &ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /27857 40 199 490ପ�ଦିପ କମୁାର ପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� LSL1405059

�ୀ /27858 32 199 491ହିରାମଣୀ ପାତ� &ା ପ�େମାଦ କମୁାର ପାତ� ZUX0462341

�ୀ /28859 65 199 492ଲ23ୀ ପାତ� &ା ରଘନୁାଥ ପାତ� OR/12/089/288282

ପ ୁ /28860 42 199 493ସିମାଦ� ି ପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ପାତ� OR/12/089/288283

�ୀ /28861 42 199 494େହମଲତା ପାତ� &ା ସବୁାସ ସାହୁ LSL1417302

ପ ୁ /28862 39 199 495ମନୁା ପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ପାତ� OR/12/089/288284

ପ ୁ /28863 38 199 496ବୁଲୁ ପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ପାତ� ZUX0168922

�ୀ /28864 35 199 497ରାଜଲ23ୀ ପାତ� &ା ମନୁା ପାତ� ZUX0462531

�ୀ /28865 34 199 498ସଭୁ� ତା ପାତ� &ା ବୁଲୁ ପାତ� ZUX1014778

�ୀ /29866 67 199 499ପାବ. ତି ପାତ� &ା ଶିବନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0488171

�ୀ /29867 48 199 500ବିନାୟକ ପାତ� ପି ଶିବନାରାୟାଣ ପାତ� LSL2651909

ପ ୁ /29868 45 199 501ତାରିଣି ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ଶିବନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0488155

�ୀ /29869 43 199 502ତାପସୀ ପାତ� &ା ତାରିଣି ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0661462

ପ ୁ /29870 43 199 503ଦୁଗGପ�ସାଦ ପାତ� ପି ଶିବନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0488163

ପ ୁ /29871 40 199 504ଉମାପ�ସାଦ ପାତ� ପି ଶିବନାରାୟଣ ପାତ� OR/12/089/288472

ପ ୁ /30872 52 199 505ରାମଚ/�  ପାତ� ପି ତ�ିପତି ପାତ� OR/12/089/288287

�ୀ /31873 80 199 506କାXନ ସାହୁ &ା ଯଗୁଳ ସାହୁ OR/12/089/288291

ପ ୁ /31874 65 199 507ଦିବାକର ସାହୁ ପି ଯଗୁଳ ସାହୁ OR/12/089/288292

�ୀ /31875 57 199 508ପ�ୁା0ଳି ସାହୁ &ା ଦିବାକର ସାହୁ OR/12/089/288293

�ୀ /31876 47 199 509ତ�ିେବଣୀ ସାହୁ &ା ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0462085

ପ ୁ /31877 45 199 510ରାେଜ/�  ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ଯଗୁଳ ସାହୁ OR/12/089/288294

�ୀ /31878 38 199 511କବିତା ସାହୁ &ା ରାେଜ/�  ସାହୁ LSL2651925

ପ ୁ /31879 35 199 512ଦୀ2ୀତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ LSL2651735

ପ ୁ /32880 73 199 513େଗାପାଳକୃH ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ LSL1362045

�ୀ /32881 59 199 514ପଦ3 ିନି ଦାସ &ା େଗାପାଳକୃH ଦାସ OR/12/089/288300

ପ ୁ /32882 55 199 515ଲ23ିକା: ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ OR/12/089/288301

�ୀ /32883 50 199 516ଡଲି ଦାସ &ା ଲ23ିକା: ଦାସ OR/12/089/288302

ପ ୁ /32884 50 199 517ଆନ/ େମାହନ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ OR/12/089/288303

�ୀ /32885 50 199 518ବାସ:ୀ ଦାସ &ା ଆନ/ େମାହନ ଦାସ LSL1515725

�ୀ /32886 44 199 519ସବିତା ରାଣୀ ଦାସ ପି େଗାପାଳ କୃH ଦାସ LSL1450022

ପ ୁ /32887 42 199 520ସ0ୟକମୁାର ଦାସ ପି େଗାପାଳକୃH ଦାସ OR/12/089/288304

ପ ୁ /32888 36 199 521ଆଖVଳ ଦାସ ପି େଗାପାଳକୃH ଦାସ ZUX0293613

�ୀ /32889 30 199 522&ାତୀ ଦାସ ପି ଲ23ୀକା: ଦାସ ZUX0461947

ପ ୁ /32890 27 199 523ଶିବ ରାଜ ଦାସ ପି ଲ23ୀ କା: ଦାସ ZUX0561050

�ୀ /32891 23 199 524େ&ତା ଦାଶ ପି ଲ23ୀ କା: ଦାଶ ZUX1355718

�ୀ /32892 23 199 525େ&ତା ଦାଶ ପି ଲ23ୀକା: ଦାସ ZUX1325752

�ୀ /33893 28 199 526ସସ3 ିତା େବବ'G &ା ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ZUX0956912

ପ ୁ /33894 75 199 527େସାମନା ଥଦାସ ଦାସ ପି ବଟକୃH ଦାସ OR/12/089/288730

�ୀ /33895 65 199 528ଅନୁରାଧା ଦାସ &ା ତାରା ଦାସ OR/12/089/288306

ପ ୁ /33896 40 199 529ଅନିଲ କମୁାର ଦାସ ପି ତାରା ଦାସ OR/12/089/288308

ପ ୁ /33897 40 199 530ଅଜିD କମୁାର ଦାସ ପି େସାମନାଥ ଦାସ LSL1522176

ପ ୁ /34898 61 199 531ସିମାXଳ ଦାସ ପି ଗ�ାଧର ଦାସ OR/12/089/288311

ପ ୁ /34899 55 199 532ନିଳାXଳ ଦାସ ପି ଗ�ାଧର ଦାସ LSL1362482

ପ ୁ /34900 29 199 533େଦବଦ' ଦାସ ପି ସିମାXଳ ଦାସ ZUX0561100

ପ ୁ /35901 81 199 534ତାରିଣିପ�ସାଦ ଦାସ ପି ବଟକୃH ଦାସ OR/12/089/288316

�ୀ /35902 79 199 535ତିଳତମା ଦାସ &ା ତାରିଣିପ�ସାଦ ଦାସ OR/12/089/288317

ପ ୁ /35903 56 199 536ଗ4ୁପ�ସାଦ ଦାସ ପି ତାରିଣି ଦାସ OR/12/089/288318

�ୀ /35904 54 199 537ଗୀତା ଦାସ &ା ଗ4ୁ ପ�ସାଦ ଦାସ OR/12/089/288319

ପ ୁ /35905 53 199 538ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ତାରିଣି ଦାସ OR/12/089/288320

�ୀ /35906 51 199 539ମଧଚୁ/ା ଦାସ &ା ବିଦ�ାଧର ଦାସ LSL1361435

�ୀ /35907 36 199 540ବ/ନା ଦାସ ପି ଗ4ୁ ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX0885939

ପ ୁ /35908 30 199 541େମାହନ କମୁାର ପାତ� ପି ଗଣପତି ପାତ� ZUX0395962

�ୀ /35909 27 199 542ପି)ି ପାତ� ପି େମାହନ କମୁାର ପାତ� ZUX0561621

�ୀ /36910 29 199 543ରଶ3ୀତା େଚୗଧରୁୀ ପି ଶରତ ଚ/�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0561068

ପ ୁ /36911 26 199 544ତ�ିନାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି ଶରତ ଚ/�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0886127

ପ ୁ /36912 80 199 545ନରସିଂହ େଚୗଧରିୁ ପି ପଦ3 ନାଭ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/288324

ପ ୁ /36913 55 199 546ଶରତଚ/�  େଚୗଧରିୁ ପି ନରସିଂହ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/288326

�ୀ /36914 50 199 547ପ�ୀତି େଚୗଧରିୁ &ା ଶରତଚ/�  େଚୗଧରିୁ OR/12/089/288327

ପ ୁ /37915 48 199 548କମଳାକମୁାରି େଚୗଧରିୁ ପି ରଘନୁାଥ େଚୗଧରିୁ ZUX0661488

ପ ୁ /37916 44 199 549ସତ�ନାରାୟଣ େଚୗଧରିୁ ପି ରଘନୁାଥ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/288611

�ୀ /37917 40 199 550ଆଲାଦିନି େଚୗଧରିୁ ପି ରଘନୁାଥ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/288723

�ୀ /37918 38 199 551ସାରଦା େଚୗଧରୁୀ ପି ରଘନୁାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/288575

15 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ) &ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /38919 42 199 552ଶଚିତା ନ/ େଚୗଧରିୁ ପି ରଘନୁାଥ େଚୗଧରିୁ LSL1361419

�ୀ /38920 46 199 553ସବିତା ସାହୁ &ା ଅ� ୁ.ନ ସାହୁ OR/12/089/288542

�ୀ /38921 24 199 554ଶାଲିନୀ ସାହୁ ପି ଅଜୁ. ନ ସାହୁ ZUX0956755

ପ ୁ /39922 33 199 555ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି ଦVାସି ନାୟକ LSL2655041

�ୀ /39923 58 199 556ରାଧାମଣି ରଥ &ା ଜଗନାଥ ରଥ OR/12/089/288353

ପ ୁ /40924 47 199 557ଗ4ୁପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ଅନିରୁଧ ନାୟକ OR/12/089/288357

�ୀ /40925 45 199 558ବବିକମୁାରି ନାୟକ &ା ଗ4ୁପ�ଶାଦ ନାୟକ OR/12/089/288773

ପ ୁ /41926 48 199 559ବାଳକୃH ସାହୁ ପି ରାମଚ/�  ସାହୁ OR/12/089/288363

�ୀ /41927 47 199 560ସ0Zୁା ସାହୁ &ା ବାଳକୃଷ+ ସାହୁ ZUX1355940

�ୀ /41928 46 199 561ସ0Zୁା ସାହୁ &ା ବାଳକୃଷ+ ସାହୁ ZUX1329952

ପ ୁ /42929 40 199 562ଶବଶ)ର ନାୟକ ପି ରାଘବ ନାୟକ ZUX0661496

ପ ୁ /43930 69 199 563ଭୀମ େସନାପତି ପି ଗେଣଶ େସନାପତି LSL1471739

�ୀ /45931 75 199 564ସେରାଜିନି ପାତ� &ା ରସିେକ&ର ପାତ� OR/12/089/288044

�ୀ /45932 60 199 565ବିଜୟଲ23ି ପାତ� ପି ରସିେକ&ର ପାତ� OR/12/089/288045

�ୀ /45933 58 199 566ନିରୁପମା ପାତ� ପି ରସିେକ&ର ପାତ� OR/12/089/288046

ପ ୁ /45934 48 199 567ବସ:କମୁାର ପାତ� ପି ରସିେକ&ର ପାତ� OR/12/089/288047

ପ ୁ /45935 29 199 568ବିକାଶ ପାତ� ପି ଗେଣ6ର ପାତ� ZUX0561274

ପ ୁ /46936 84 199 569ଦVପାଣି ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ OR/12/089/288032

�ୀ /46937 67 199 570ସାବିତ�ି  ନାୟକ &ା ଦVପାଣି ନାୟକ OR/12/089/288033

ପ ୁ /46938 56 199 571ସିମାXଳ ନାୟକ ପି ଦVପାଣି ନାୟକ OR/12/089/288034

ପ ୁ /46939 54 199 572ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ଦVପାଣି ନାୟକ OR/12/089/288036

�ୀ /46940 51 199 573ଝୁନୁ କମୁାରି ନାୟକ &ା ସିମାXଳ ନାୟକ OR/12/089/288035

�ୀ /46941 47 199 574ସଷୁମା ନାୟକ &ା ଭଗବାନ ନାୟକ OR/12/089/288037

ପ ୁ /46942 43 199 575ସେୁର/�  ନାୟକ ପି ଦVପାଣି ନାୟକ OR/12/089/288698

�ୀ /46943 34 199 576ସନୁୀତା ନାୟକ &ା ସେୁର/�  କମୁାର ନାୟକ ZUX1192764

ପ ୁ /46944 33 199 577ସେ:ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ସିମାXଳ ନାୟକ ନାୟକ ZUX0348854

�ୀ /46945 49 199 578ଭବାନୀ ସାହୁ &ା ଶାରଦା ପ�ସାଦ ସାହୁ LSL2651339

�ୀ /48946 39 199 579ସବୁାସିନି ପqନାୟକ &ା ଭବାନୀ ଶ)ର ପqନାୟକ ZUX0169003

ପ ୁ /48947 53 199 580ପ�ଦିପ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ରାଜେଗାପାଳ ପଟନାୟକ OR/12/089/288014

ପ ୁ /48948 52 199 581ଗ4ୁପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ରାଜେଗାପାଳ ପଟନାୟକ OR/12/089/288010

ପ ୁ /48949 49 199 582ଭବାନିଶ)ର ପଟନାୟକ ପି ରାଜେଗାପାଳ ପଟନାୟକ OR/12/089/288016

�ୀ /48950 47 199 583ପଦ3 ାଳୟା ପଟନାୟକ &ା ନବକିେସାର ପଟନାୟକ OR/12/089/288013

�ୀ /48951 47 199 584ବନାନୀ ପଟନାୟକ &ା ଗ4ୁପ�ସାଦ ପଟନାୟକ OR/12/089/288011

ପ ୁ /48952 46 199 585ନବକିେସାର ପଟନାୟକ ପି ରାଜେଗାପାଳ ପଟନାୟକ OR/12/089/288012

�ୀ /48953 43 199 586ମାମିନି କମୁାରୀ ପଟନାୟକ &ା ପ�ଦିପ କମୁାର ପଟନାୟକ LSL1405760

ପ ୁ /48954 24 199 587େଦବାଶିଷ ପqନାୟକ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ପqନାୟକ ZUX0886119

�ୀ /48955 42 199 588ସଷୁମା କମୁାରୀ ପqନାୟକ &ା ମେନାଜ କମୁାର ପqନାୟକ LSL1405752

ପ ୁ /48956 38 199 589େଦେବ/�  କମୁାର ପqନାୟକ ପି ରାଜଗପାଳ ପqନାୟକ OR/12/089/288582

�ୀ /48957 32 199 590ଆଦ�ାସା ପqନାୟକ ପି ନବକିେଶାର ପqନାୟକ ZUX0169037

�ୀ /48958 32 199 591ସନିୁତା କମୁାରି ପqନାୟକ &ା େଦେବ/�  କମୁାର ପqନାୟକ ZUX0169045

�ୀ /49959 65 199 592କନକ ପାଣିଗ�ାହି &ା ଫକିର ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/288002

ପ ୁ /50960 46 199 593ରଘନୁ/ନ ପାତ� ପି ବାଲ�କୃH ପାତ� LSL1405034

ପ ୁ /50961 37 199 594ଶ�ୀକା: ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ବାଲ�କୃH ପାତ� ZUX0168500

�ୀ /51962 45 199 595େଜ�ାତି ପqନାୟକ &ା ବିଘ+ରାଜ ପqନାୟକ ZUX0169052

ପ ୁ /51963 45 199 596ବିଘ3ରାଜ ପqନାୟକ ପି ଶ�ାମଘନ ପqନାୟକ OR/12/089/288030

ପ ୁ /52964 26 199 597କାଲୁ ଚରଣ ନାୟକ ପି ମ�ୁଳୁ ନାୟକ ZUX1275023

ପ ୁ /52965 76 199 598ପ�ତାପ ଚ/�  ପାତ� ପି ଆପନା ପାତ� LSL1404987

ପ ୁ /52966 39 199 599େଲାକନାଥ ପାତ� ପି ପ�ତାପଚ/�  ପାତ� LSL2654861

�ୀ /53967 50 199 600ଉଷାରାଣି ପ�ଧାନ &ା ରାେମ6ର ପ�ଧାନ ZUX0661504

ପ ୁ /53968 45 199 601କାଳି ଚରଣ ପ�ଧାନ ପି ରାେମ6ର ପ�ଧାନ OR/12/089/286718

�ୀ /53969 35 199 602ଲୁନା ପ�ଧାନ ପି ରାେଜ/�  ପ�ଧାନ ZUX0487967

�ୀ /54970 74 199 603ସେରାଜିନି ସାହୁ &ା ନବିନ ସାହୁ ZUX0293621

�ୀ /55971 23 199 604େସାନାଲି ଦାସ ପି େବଣ ୁଚରଣ ଦାସ ZUX1016633

�ୀ /55972 26 199 605େଜ�ାତBମୟୀ ମିଶ�� &ା େଦବରାଜ ସାହୁ ZUX1014844

ପ ୁ /55973 64 199 606ତ�ିନାଥ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ନୀଳ କ> ସାହୁ LSL1515907

�ୀ /55974 52 199 607ନିେବଦିତା ସାହୁ &ା ତ�ିନାଥ ପ�ସାଦ ସାହୁ OR/12/089/294741

ପ ୁ /55975 38 199 608େଦବରାଜ ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ LSL1450014

ପ ୁ /55976 37 199 609ଲି�ରାଜ ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ LSL1450006

ପ ୁ /56977 54 199 610େଗାପାଳକୃH ଘେଡଇ ପି ରାେଜ/�  ଘେଡଇ OR/12/089/286733

�ୀ /56978 49 199 611ରାଧାରାଣି ଘେଡଇ &ା େଗାପାଳକୃH ଘେଡଇ OR/12/089/286734

�ୀ /56979 45 199 612ପଦ3 ିନୀ ଘେଡଇ &ା ରାଧାକା: ଘେଡଇ ZUX0169060

ପ ୁ /56980 30 199 613ସାଗର କମୁାର ଘେଡଇ ପି େଗାପାଳ କୃH ଘେଡଇ ZUX0886101

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ) &ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /56981 29 199 614ସମୀର କମୁାର େଘାେଡଇ ପି େଗାପାଳ କୃH େଘାେଡଇ ZUX0461988

ପ ୁ /57982 54 199 615ରେମଶଚ/�  ସାହୁ ପି ନିଳକ> ସାହୁ OR/12/089/288593

ପ ୁ /57983 47 199 616ରାଜିବ ସାହୁ ପି ନିଳକ> ସାହୁ OR/12/089/288543

ପ ୁ /57984 44 199 617େଗାପିନାଥ ସାହୁ ପି ନିଳକ> ସାହୁ OR/12/089/288534

�ୀ /57985 35 199 618ସରିତା ସାହୁ &ା େଗାପିନାଥ ସାହୁ ZUX1023563

ପ ୁ /57986 24 199 619ସରୁଜ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ/�  ସାହୁ ZUX1192822

�ୀ /58987 57 199 620ଉମାରାଣି ଘେଡଇ &ା ଉମାକା: ଘେଡଇ OR/12/089/286732

ପ ୁ /59988 47 199 621ରାଧାେଗାବି/ ପାତ� ପି େକଳୖାସ ପାତ� ZUX1335744

ପ ୁ /59989 45 199 622ର0ନ କମୁାର ପାତ� ପି େକଳୖାସ ପାତ� OR/12/089/288591

�ୀ /59990 44 199 623ମମତା ପାତ� &ା ରଂଜନ ପାତ� ZUX0169086

ପ ୁ /59991 43 199 624େହମ: ୍କମୁାT ପାତ� ପି େକଳୖାg ଚ/�  ପାତ� OR/12/089/286852

ପ ୁ /59992 41 199 625ସଧିୁର କମୁାର ପାତ� ପି େକଳୖାସ ଚ/�  ପାତ� LSL1362417

�ୀ /60993 77 199 626ପ�ମିଳା ପାତ� &ା ପ�କାଶ ପାତ� OR/12/089/286709

ପ ୁ /60994 60 199 627କାଳିପ�ସାଦ ପାତ� ପି ପ�କାଶ ପାତ� OR/12/089/286710

�ୀ /60995 47 199 628େସ+ହଲତା ପାତ� &ା କାଳିପ�ସାଦ ପାତ� OR/12/089/286711

ପ ୁ /60996 40 199 629ଦାେମାଦର ପାତ� ପି ପ�କାଶ ପାତ� ZUX0647024

�ୀ /61997 53 199 630ଅନୁରାଧା ପାଣିଗ�ାହୀ &ା କୃHଚ/�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0293647

�ୀ /61998 32 199 631ସଂଗିତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କୃHଚ/�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0169094

ପ ୁ /61999 49 199 632ଅନୀଲ କମୁାର ପାଣିଗ�ୀହୀ ପି କୃHଚ/�  ପାଣିଗ�ୀହୀ LSL1362508

ପ ୁ /621000 45 199 633ଗେଣସପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ହରିବEୁ ସାହୁ OR/12/089/286701

�ୀ /621001 42 199 634ନିରୁପମା ସାହୁ &ା ଗେଣଶ ସାହୁ OR/12/089/286702

ପ ୁ /631002 79 199 635ଗ�ାଧର ପଟନାୟକ ପି ପରିଛା ପଟନାୟକ LSL1515063

�ୀ /631003 68 199 636ପାବ. ତୀ ପଟନାୟକ &ା ଗ�ାଧର ପଟନାୟକ LSL1515527

ପ ୁ /631004 53 199 637ମେନାର0ନ ପଟନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ପଟନାୟକ LSL1515097

ପ ୁ /631005 49 199 638<ାନ ର0ନ ପଟନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ପଟନାୟକ LSL1515667

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବGଚନ ନିମେ: ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ+  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବGଚନ କମିଶନ ଭାରତ) @ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବGଚନ ପବୂ. ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ) ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର:ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.24 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 - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ) &ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /631 45 199 639ସସ�ିତା ପଟନାୟକ �ା ମେନାର ନ ପଟନାୟକ LSL1515501

ପ ୁ /632 41 199 640ବି!ର ନ ପଟନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ପଟନାୟକ LSL1515717

�ୀ /633 39 199 641ସେ$ାଷୀ ପ&ନାୟକ �ା 'ାନ ର ନ ପ&ନାୟକ ZUX0462788

�ୀ /644 36 199 642ବ(ିତା କମୁାରୀ ନ( ମା କନକ କମୁାରୀ ନାୟକ LSL1516145

�ୀ /655 61 199 643ଶା$ିଲତା େହାତା �ା ପ*ାନନ େହାତା LSL1516293

ପ ୁ /656 41 199 644ଶ�ୀଧର େହାତା ମା ଶା$ିଲତା େହାତା LSL1515741

ପ ୁ /667 48 199 645ଅଭି କମାର ପି େଚତୖନ� କମାର LSL2654952

�ୀ /668 32 199 646ସାବି କମାର ପି ଅହି କମାର ZUX0647107

�ୀ /669 21 199 647େସାନାଲୀ କମାର ପି ଅଭି କମାର ZUX1329630

�ୀ /6610 21 199 648େସାନାଲୀ େକାମର ପି ଅଭି େକାମର ZUX1355890

�ୀ /99911 87 199 649ବସ$ େଦବୀ �ା ରାମକ� ୀ/ା ଭ େଦଓ ZUX1227594

ପ ୁ /99912 53 199 650ବ� ଜବ2ୁ ମିଶ� ପି ପଦ� ନାଭ ମିଶ� ZUX0824383

�ୀ /99913 36 199 651ସଂଯ5ୁା ମିଶ� �ା ବ� ଜବ2ୁ ମିଶ� ZUX0885954

ପ ୁ /99914 47 199 652ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ� ପି ପଦ� ନାଭ ମିଶ� ZUX0824375

�ୀ /99915 32 199 653ମେ$ାଷୀ ମିଶ� �ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ମିଶ� ZUX0824367

ପ ୁ /99916 46 199 654ରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX1274877

ପ ୁ /99917 50 199 655େଗୗରୀ ଶ7ର ପାଢୀ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାଢୀ ZUX0824482

�ୀ /99918 43 199 656ସଂଗୀତା କମୁାରୀ ପାତ� �ା େଗୗରୀ ଶ7ର ପାଢୀ ZUX0824490

�ୀ /133819 30 199 657େମାନାଲିସା ଭ େଦଓ ବନାମ ଦାସ�ା ସ(ୀପ ଦାସ ZUX1272368

ପ ୁ /21/16520 28 199 658ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ରଜନୀକା$ ନାୟକ ZUX0462481

�ୀ /SURINGA L21 23 199 659ପ�ତିଭା ପାତ�  ପି ପ�ଦୀପ ପାତ�  ZUX1255165

�ୀ /122 75 199 660ବାସ$ି ମହାପାତ� �ା ନୃସିଂହ ମହାପାତ� ZUX0661389

�ୀ /123 47 199 661ଗୀତା ଳୀ ମହାପାତ� �ା ଶ�ୀକା$ ମହାପାତ� LSL1406008

ପ ୁ /124 57 199 662ସକୁା$ ମହାପାତ� ପି ନୃସିଂହ ମହାପାତ� LSL1406016

ପ ୁ /125 26 199 663େକ. କ� ି/ା ରାଓ ପି େକ. ଚ(�  ରାଓ ZUX0824706

ପ ୁ /226 49 199 664ସ ୟ ଦାଶ ପି େକଳୖାସ ଚ(�  ଦାଶ ZUX0210583

�ୀ /327 45 199 665େକ ଗୀତା ରାଓ �ା େକ େଚେ( ରାଓ LSL1361658

ପ ୁ /428 47 199 666ରବି(�  ନାଥ ସାହୁ ପି ଝାଟିଆ ସାହୁ ZUX0561134

�ୀ /429 35 199 667ଚ(�କଳା ସାହୁ �ା ରବି(�  ସାହୁ ZUX0561217

ପ ୁ /430 26 199 668ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଯୂ�> ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0693002

ପ ୁ /531 57 199 669ଅେଶାକ ସାହୁ ପି ନୀଳକ? ସାହୁ OR/12/089/286621

�ୀ /532 50 199 670ରାଜଲ@�ୀ ସାହୁ �ା ଅେଶାକ ସାହୁ OR/12/089/286622

ପ ୁ /533 34 199 671ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ZUX0168740

�ୀ /634 34 199 672ପAୁା ଳି ମହାରଣା �ା ରବିନାରାୟଣ ମହାରଣା ZUX0561597

ପ ୁ /735 45 199 673ସତ�ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ପ�ସାଦ ମହାରଣା OR/12/089/286868

�ୀ /736 41 199 674ସନିୁତା ମହାରଣା �ା ସତ� ନାରାଯଣ ମହାରଣା ZUX1219450

ପ ୁ /737 38 199 675ରବିନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି ପ�ସାଦ ମହାରଣା OR/12/089/286851

�ୀ /838 75 199 676ମେନାରମା ପାଢୀ �ା ଅଭିମନ� ୁପାଢୀ OR/12/089/286664

ପ ୁ /839 48 199 677ତ�ୀନାଥ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ଅଭିମନ� ୁପାଢୀ OR/12/089/286667

ପ ୁ /840 42 199 678େଶଷେଦବ ପାଢୀ ପି ଅଭିମନ� ୁପାଢୀ LSL1405919

ପ ୁ /841 24 199 679ସିBା$ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ ପାଢୀ ZUX1194257

�ୀ /842 47 199 680ଇ(ିରା ପାଳ �ା ତାରିଣି ପ�ସାଦ ପାଢୀ LSL1405927

�ୀ /943 41 199 681ଗୀତା ଳି ପାଣି �ା ଅରୁଣ ଷଡ�ୀ ZUX1194398

�ୀ /944 47 199 682ଅରୁଣ ସଢ�ୀ ପି ଲ@�ୀନାରାୟଣ ସଢ�ୀ ZUX0293340

ପ ୁ /945 45 199 683ବିମଳ କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି ଲ@�ୀନାରାୟଣ ସଡ�ୀ LSL1362235

ପ ୁ /946 40 199 684ସନିୁଲ କମୁାର ଷଢ�ୀ ପି ଲ@�ୀ ନାରାୟଣ ଷଢ�ୀ LSL1361989

ପ ୁ /947 66 199 685ଲ@�ୀନାରାୟଣ ସଢ�ୀ ପି ରାଧାେଗାବି( ସଢ�ୀ OR/12/089/286661

ପ ୁ /948 43 199 686ସ ୟ ସଢ�ୀ ପି ଲ@�ୀ ନାରାୟଣ ସଢ�ୀ LSL1362524

ପ ୁ /949 49 199 687କିରଣ କମୁାର ସଡ�ୀ ପି ଲ@�ୀନାରାୟଣ ସଡ�ୀ OR/12/089/286782

�ୀ /950 35 199 688ବିନାଦିନୀ ଷଡ�ୀ �ା ବିମଲ କମୁାର ଷଡ�ୀ ZUX0693416

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ7 �ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1051 69 199 689ଭଗବାନ ନାରାଜି ପି ମଧ ୁନାରାଜି LSL2651800

ପ ୁ /1052 42 199 690ଟ7ଧର ନାରାଜି ପି ଭଗବାନ ନାରାଜି ZUX0293365

ପ ୁ /1053 38 199 691ଖେଗ!ର ନାରାଜି ପି ଭଗବାନ ନାରାଜି LSL1515709

ପ ୁ /1154 58 199 692ପKୂ> ଚ(�  ଦେଳଇ ପି କେୁବର ଦେଳଇ LSL1405844

�ୀ /1155 53 199 693ମିନତି ଦେଳଇ �ା ପଣୂ>ଚ(�  ଦେଳଇ LSL1405513

ପ ୁ /1256 45 199 694ରେମଶଚ(�  ପାଢି ପି ସିମାଦ� ୀ ପାଢି LSL1361740

ପ ୁ /1257 39 199 695େକଳୖାସ ପାଢି ପି ସିମାଦ� ୀ ପାଢି LSL1361930

ପ ୁ /1258 38 199 696ସଯୁ�> ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ସିମାଦ� ି ପାଢୀ OR/12/089/286817

�ୀ /1359 66 199 697ଲ@�ୀନୀଳାବତୀ ନାୟକ �ା ବି!ନାଥ ନାୟକ OR/12/089/286633

ପ ୁ /1360 46 199 698ରଘନୁ(ନ ନାୟକ ପି ବି!ନାଥ ନାୟକ OR/12/089/286634

�ୀ /1361 43 199 699ରୀନା ନାୟକ ପି ରଘନୁ(ନ ନାୟକ LSL1417237

ପ ୁ /1362 42 199 700ସେ$ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭାMର ନାୟକ LSL1416486

ପ ୁ /1363 38 199 701କନୁା ନାୟକ ପି ବି!ନାଥ ନାୟକ OR/12/089/286775

ପ ୁ /1464 55 199 702ନୃସିଂହ ଚରଣ ମନିୁ ପି ଲ@�ଣ ମନିୁ OR/12/089/286885

�ୀ /1465 51 199 703ମୀନତି ମନୁୀ �ା ହରପ�ସାଦ ମନୁୀ ZUX0462507

�ୀ /1466 45 199 704ମ ଳୁା ମନିୁ �ା ନରସିଂହଚରଣ ମନିୁ OR/12/089/286627

�ୀ /1467 42 199 705ସପୁ�ଭା ମନିୁ ପି ଲ@�ଣ ମନିୁ OR/12/089/286628

�ୀ /1468 30 199 706ଗାୟତ�ୀ ମନୁୀ ପି ଦୁଗF ପ�ସାଦ ମନୁୀ ZUX0462515

ପ ୁ /1469 29 199 707େଗୗତମ କମୁାର ମନୁୀ ପି ହରପ�ସାଦ ମନୁୀ ZUX0462523

�ୀ /1470 25 199 708ଶଭୁଶୀ ମନୁୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମନୁୀ ZUX0824714

�ୀ /1471 27 199 709ଗୀତା ଳୀ ସନୁୀ ପି ଦୁଗF ପ�ାସାଦ ସନୁୀ ZUX0561605

�ୀ /1472 27 199 710ଭାଗ�ଶ�ୀ ସନୁୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସନୁୀ ZUX0561423

�ୀ /1573 75 199 711ଶକ$ୁଳା ପାଢୀ �ା ରଘନୁାଥ ପାଢୀ OR/12/089/286797

ପ ୁ /1574 50 199 712ସଯୁ�>ଭାନୁ ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ OR/12/089/286801

�ୀ /1575 45 199 713ନିରାଦୀନି ପାଢୀ �ା ସଯୂ�>ଭାନୁ ପାଢୀ ZUX0661397

ପ ୁ /1576 40 199 714ସଶୁା$ ପାଢୀ ପି ସଯୂ�>ଭାନୁ ପାଢୀ LSL1361732

ପ ୁ /1577 38 199 715ପ�ଶା$ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ପି ସଯୂ�>ଭାନୁ ପାଢ଼ୀ ZUX0168138

�ୀ /1678 46 199 716ସକୁା$ି ପାଣିଗ�ାହୀ �ା କ�ୁ ଷO  ଚ(�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1192848

ପ ୁ /1679 21 199 717ନୀଳାଦ� ି ପାତ� ମା ସକୁା$ୀ ପାତ� ZUX1274885

�ୀ /1680 20 199 718ପKୁ>ବାସୀ ପାତ� ପି ସକୁା$ୀ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1274901

ପ ୁ /1681 85 199 719ଦୁେଯ�Fଧନ ସାହୁ ପି ଆଗାଧ ୁସାହୁ LSL1516343

ପ ୁ /1682 49 199 720ଶରତକମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁେଯ�Fଧନ ସାହୁ OR/12/089/286613

ପ ୁ /1683 47 199 721େହମ$ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁେଯ�Fଧନ ସାହୁ OR/12/089/286614

�ୀ /1684 43 199 722ପ ଳୁା ସାହୁ �ା େହମ$ ଚ(�  ସାହୁ ZUX0647016

ପ ୁ /1685 32 199 723ସେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ!ିନି କମୁାର ସାହୁ ZUX0348771

ପ ୁ /1686 30 199 724ସମୀର ସାହୁ ପି ଅ!ିନି ସାହୁ ZUX0348789

�ୀ /1687 23 199 725ମଧସୁ� ିତା ସାହୁ ପି େହମ$ କମୁାର ସାହୁ ZUX1151075

�ୀ /1688 20 199 726ସଭୁସ�ୀତା ସାହୁ �ା େହମ$ କମୁାର ସାହୁ ZUX1325018

ପ ୁ /1689 19 199 727ଶ�ିବPସ କମୁାର ସାହୁ ପି ସରତ କମୁାର ସାହୁ ZUX1334671

�ୀ /1690 47 199 728ରୀନା କମୁାରୀ �ାର �ା ସରତ କମୁାର ସାହୁ ZUX1334648

�ୀ /1791 27 199 729େସୗମ�ାଶ�ୀ ସାହୁ ପି ସଶୁା$ ସାହୁ ZUX0654129

�ୀ /1892 27 199 730ପ�ିୟ7ିତା ପQା ମା ସରିତା ପQା ZUX0654137

ପ ୁ /1893 55 199 731ସବୁାଶଚ(�  ପ�ଧାନ ପି କପିଳ ପ�ଧାନ OR/12/089/286598

�ୀ /1894 50 199 732ବି/ୁକମୁାରୀ ପ�ଧାନ �ା ସବୁାସ ପ�ଧାନ OR/12/089/286599

�ୀ /1895 30 199 733ସଂଗୀତା ପ�ଧାନ ପି ସବୁାଷ ଚ(�  ପ�ଧାନ ZUX0462200

�ୀ /1996 69 199 734ସାବିତ�ି ନାୟକ �ା ସଦୁଶ>ନ ନାୟକ ZUX0461996

ପ ୁ /1997 48 199 735ବଳରାମ ନାୟକ ପି ଦQିଆ ନାୟକ ZUX0293399

�ୀ /1998 43 199 736ନମିତା ନାୟକ �ା ବଳରାମ ନାୟକ LSL2651198

ପ ୁ /1999 42 199 737ସଦୁଶ>ନ ନାୟକ ପି ଦQିଆ ନାୟକ ZUX0293407

�ୀ /20100 46 199 738ମନରମା ମହାପାତ� ପି କାହO ୁ  ମହାପାତ� LSL1515550

ପ ୁ /20101 45 199 739ରାମ ମହାପାତ� ପି ବାଉରି ମହାପାତ� OR/12/089/286588

�ୀ /20102 29 199 740େମାନାଲିସା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0462242

�ୀ /21103 49 199 741ବିଜୟଲ@�ୀ େବେହରା �ା ଶିବ େବେହରା OR/12/089/286579

�ୀ /22104 80 199 742ତୁଳସା ମହାପାତ� �ା ବାଉରି ମହାପାତ� OR/12/089/286582

ପ ୁ /22105 53 199 743କାହO ୁ  ମହାପାତ� ପି ବାଉରି ମହାପାତ� OR/12/089/286587

�ୀ /22106 50 199 744ଅହଲ�ା ମହାପାତ� �ା ସନ�ାସୀ ମହାପାତ� OR/12/089/286584

�ୀ /22107 43 199 745ମମତା ମହାପାତ� ପି ରାମଚ(�  ମହାପାତ� LSL1405265

�ୀ /23108 28 199 746ମାନସୀ ଖଡ�ା ପି ଶ�ୀ ଗSୁପ�ସାଦ ଖଡ�ା ZUX0692871

�ୀ /23109 34 199 747ବିଜୟ ଲ@�ୀ ମହା$ି �ା ନିକ ୁ ର ନ ମହା$ି ZUX0462853

ପ ୁ /024110 19 199 748ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ରଘ ୁନ(ନ ନାୟକ ZUX1308626

�ୀ /24111 40 199 749ସସ�ିତା ମହା$ି ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ମହା$ି LSL1405372

�ୀ /25112 49 199 750ସ� ୃତିେରଖା ଦାଶ �ା ସ ୟ ଦାଶ ZUX0210591
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�ୀ /26113 50 199 751ଭାTଯଲ@�ୀ ସାବତ �ା ରାେଜ(�  ପ�ସାଦ ସାବତ ZUX1355668

ପ ୁ /26114 46 199 752ରାେଜ(�  ପ�ସାଦ ସାବତ ପି ନିଳକ? ସାବତ OR/12/089/286567

�ୀ /26115 46 199 753ଭାଗ�ଲତା ସାବତ �ା ରାେଜ(�  ସାବତ OR/12/089/286848

�ୀ /26116 27 199 754ସାଗରିକା ସାବତ ପି ରାେଜ(�  ପ�ସାଦ ସାବତ ZUX1355650

�ୀ /27117 22 199 755ରିତିକା ନାୟକ ପି ରଜନି ନାୟକ ZUX1162569

�ୀ /27118 40 199 756ପଦ� ିନୀ ପରିUା �ା ମରୁଲୀଧର ପରିUା ZUX0169441

ପ ୁ /27119 21 199 757ଶଭୁମ ପ&ନାୟକ ପି ଶିବା ପ�ସାଦ ପ&ନାୟକ ZUX1219351

ପ ୁ /27120 54 199 758ଶିବ ପ�ସାଦ ପ&ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ପ&ନାୟକ LSL1361690

�ୀ /27121 40 199 759ସବିତା ପ&ନାୟକ ପି େଗାରାଚା( ପ&ନାୟକ OR/12/089/286565

ପ ୁ /28122 77 199 760ନାରାୟଣ ମQଳ ପି ହରିହର ମQଳ OR/12/089/286557

�ୀ /28123 65 199 761ରାଧାରାଣି ମQଳ �ା ନାରାୟଣ ମQଳ OR/12/089/286558

ପ ୁ /28124 38 199 762ସତ�ନାରାୟଣ ମQଳ ପି ନାରାୟଣ ମQଳ OR/12/089/286561

�ୀ /30125 71 199 763ମହାଲ@�ୀ ମହାପାତ� �ା ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ZUX0348797

ପ ୁ /30126 32 199 764ହରିଶ ମହାପାତ� ପି ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ZUX0367193

ପ ୁ /31127 90 199 765ମରୁଲୀଧର ପରିUା ପି ଂ ମଦନ େମାହନ ପରିUା ZUX0169433

ପ ୁ /31128 46 199 766ଗ�ଧର ପାତ� ପି ସେୁରଶଚ(�  ପାତ� LSL2651297

�ୀ /31129 43 199 767ଶ�ୀମତି ମିନତି ପାତ� �ା ଗ�ାଧର ପାତ� LSL2651305

ପ ୁ /31130 20 199 768େରାହିତ କମୁାର ପାତ� ପି ଗ�ାଧର ପାତ� ZUX1355692

ପ ୁ /31131 20 199 769େରାହିତ କମୁାର ପାତ� ପି ଗଂଗାଧର ପାତ� ZUX1326149

�ୀ /31132 45 199 770ଶ�ୀମତି ଶସ�ିତା ସାହୁ �ା େପ�ମ ର ନ ସାହୁ LSL2651362

�ୀ /31133 41 199 771ଶଭୁସ�ିତା ସାହୁ �ା ପ�ଦୀS କମୁାର ସାହୁ LSL2651354

ପ ୁ /31134 40 199 772ପ�ବିରକମୁାର ସାହୁ ପି ପ�କାଶ ଚ(�  ସାହୁ OR/12/089/286339

�ୀ /31135 40 199 773ସେ$ାଷୀ ସାହୁ �ା ପ�ବିର କମୁାର ସାହୁ LSL2654986

�ୀ /32136 55 199 774ମହାଲ@�ୀ େଚୗଧରିୁ �ା ସୀତାରାମ େଚୗଧରିୁ ZUX0661405

ପ ୁ /32137 47 199 775ଅେଶାV କମୁାW େଚୗଧରୁୀ ପି ସିତାରାମ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/286891

�ୀ /32138 42 199 776ଉମା େଚୗଧରୁୀ ପି ସୀତାରାମ େଚୗଧରୁୀ LSL2655025

ପ ୁ /32139 40 199 777ସେ$ାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ସୀତାରାମ େଚୗଧରୁୀ LSL2655009

ପ ୁ /33140 70 199 778ସବୁାସଚ(�  ପାତ� ପି େଗୗରଚ(�  ପାତ� OR/12/089/286319

�ୀ /33141 60 199 779ସତ�ଭାମା ପାତ� �ା ସବୁାସ ପାତ� OR/12/089/286320

ପ ୁ /33142 38 199 780ପ�େମାଦ କମୁାର ପାତ� ପି ସବୁାସ ପାତ� OR/12/089/286784

�ୀ /33143 35 199 781ପ�ଣିତା କମୁାରୀ ପାତ� ପି ସବୁାଷ ଚ(�  ପାତ� ZUX0488197

�ୀ /34144 22 199 782ଅ7ିତା ଅଧିକାରି ପି ଯଯାତି ଅଧିକାରି ZUX1158963

�ୀ /34145 50 199 783ଜୟ ଲ@�ୀ ଗ$ାୟତ �ା ପେରଶ ଚ(�  ପQା ZUX0168799

�ୀ /34146 74 199 784ବାସ$ି ପQା �ା ତ�ିପତି ପQା OR/12/089/286312

ପ ୁ /34147 57 199 785ସେୁରଶଚ(�  ପQା ପି ତ�ିପତି ପQା OR/12/089/286313

�ୀ /34148 54 199 786ସଧୁାଂଶବୁାଳା ପQା ପି ତ�ୀପତି ପQା OR/12/089/286315

ପ ୁ /34149 50 199 787ପେରଶଚଂଦ�  ପQା ପି ତ�ୀପତି ପQା OR/12/089/286317

�ୀ /34150 49 199 788େବଜୖୟ$ିମାଳା ପQା �ା ସେୁରଶ ପQା OR/12/089/286314

�ୀ /34151 35 199 789ସ�ୀତା ପQା ପି ସେୁରଶ ଚ(�  ପQା ZUX0168807

ପ ୁ /34152 30 199 790ସ(ିପ ପQା ପି ସେୁରଶ ଚ(�  ପQା ZUX0956797

�ୀ /34153 47 199 791ଲିସା ପାତ� �ା ରାମଚ(�  ପାତ� ZUX0647123

�ୀ /35154 34 199 792ଗାୟତ�ୀ ଭୂ5ା ପି ନୀଳକ? ଭୂ5ା ZUX0693408

ପ ୁ /35155 38 199 793ରାଜୁ ବିେଶାଇ ପି ରାମଚ(�  ବିେଶାଇ ZUX0293431

�ୀ /35156 35 199 794ପ�ଭା ବିେଶାଇ �ା ରାଜୁ ବିେଶାଇ ZUX0293449

�ୀ /35157 31 199 795ପି7ି ପାଇକ ପି ରଘ ୁପାଇକ ZUX0956805

ପ ୁ /35158 33 199 796େଦବ ପଜୂାରୀ ପି ଅଜୁ> ନ ପଜୂାରୀ ZUX0293415

�ୀ /35159 32 199 797ପଦ� ିନୀ ପଜୂାରୀ �ା େଦବ ପଜୂାରୀ ZUX0293423

ପ ୁ /35160 30 199 798ପଦ� ନ ପଜୁାରୀ ପି ଅଜୁ> ନ ପଜୂାରୀ ZUX0885970

�ୀ /35161 28 199 799ଗଲୁଟି ପଜୁାରୀ �ା ପଦ� ନ ପଜୁାରୀ ZUX0885988

�ୀ /36162 21 199 800ରଶ� ିରାଣୀ ପQା ପି ରଘନୁାଥ ପQା ZUX1355858

ପ ୁ /36163 42 199 801ତୁଳାରାମ େସୗରା ପି ଇ!ର େସୗରା LSL1417229

�ୀ /36164 30 199 802ରାେମXୱରୀ େସୗରା �ା ତୁଳାରାମ େସୗରା ZUX1149616

ପ ୁ /37165 45 199 803ଧନସିଂହ ଭତ� ା ପି ରାମ ଭତ� ା LSL1405810

�ୀ /37166 42 199 804ପାବ> ତୀ ଭତ� ା �ା ଧନସିଂହ ଭତ� ା LSL1416437

ପ ୁ /37167 23 199 805େସାମନାଥ ଭତରା ପି ଧନସି� ଭତରା ZUX1197458

�ୀ /37168 73 199 806ରାଧା ଶବର �ା ଶଇନ ଶବର ZUX1220193

ପ ୁ /38169 36 199 807ଈ!ର ଜାନୀ ପି ତିଲ ଜାନୀ ZUX0293464

�ୀ /38170 33 199 808ସପୁ�ଭା ଜାନୀ �ା ଈ!ର ଜାନୀ ZUX0293456

�ୀ /38171 62 199 809ଝିେମଇ ପଜୂାରୀ �ା ହରି ପଜୂାରୀ LSL1515600

ପ ୁ /39172 41 199 810ପ�ହZ ାଦ ନାୟକ ପି େଚମା ନାୟକ LSL1449917

�ୀ /39173 39 199 811ରୀନା ନାୟକ �ା ପ�ହZ ାଦ ନାୟକ LSL1449925

�ୀ /40174 39 199 812ସାବିତ�ୀ େବେହରା �ା ମନୁ େଚୗଧରୁୀ LSL1362847
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�ୀ /40175 21 199 813ପ�ିୟାସା ପ&ନାୟକ ପି ମେନାଜ କମୁାର ପ&ନାୟକ ZUX1151133

ପ ୁ /41176 30 199 814ଜିେତ(�  ନାୟକ ପି ଶିବ ନାୟକ ZUX0692855

ପ ୁ /41177 40 199 815ରବୀ(�  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/12/089/288547

ପ ୁ /42178 54 199 816ଦୁଗFପ�ସାଦ ମହାପାତ� ପି କାହO ୁଚରଣ ମହାପାତ� OR/12/089/288125

ପ ୁ /43179 50 199 817ବିନାୟକ ମହାପାତ� ପି ନୀଳକ? ମହାପାତ� LSL1362995

�ୀ /43180 50 199 818ଜୟ$ି ମହାପାତ� ପି ନିଳକ? ମହାପାତ� OR/12/089/288738

�ୀ /43181 46 199 819ବସ$ମ ରୀ ମହାପାତ� �ା ସ$ସ ମହାପାତ� OR/12/089/288739

�ୀ /43182 44 199 820ଗିରିଜା ମହାପାତ� �ା କିେସାର ମହାପାତ� OR/12/089/288737

ପ ୁ /43183 30 199 821ଜିେତ(�  ନାୟକ ପି ଗSୁ ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX0367201

�ୀ /43184 26 199 822ତୃSି ନାୟକ �ା ଜିେତ(�  ନାୟକ ZUX1194372

�ୀ /45185 41 199 823ତୃSି ଦାଶ �ା ସ ିବ କମୁାର ସାହୁ ZUX0367185

ପ ୁ /45186 79 199 824ରାମଚ(�  ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ OR/12/089/288106

�ୀ /45187 52 199 825କମଳକମୁାରି ସାହୁ �ା ରାମଚ(�  ସାହୁ OR/12/089/288107

�ୀ /45188 51 199 826ପ�ସାଦିନି ସାହୁ ପି ରାମଚ(�  ସାହୁ OR/12/089/288108

ପ ୁ /45189 49 199 827ଶାରଦାପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ରାମଚ(�  ସାହୁ OR/12/089/288110

ପ ୁ /45190 38 199 828ସ ିବକମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ(�  ସାହୁ OR/12/089/288111

�ୀ /46191 50 199 829ଲବ� ନାୟକ �ା ଅଭିମନ� ୁନାୟକ OR/12/089/288093

ପ ୁ /46192 43 199 830ମେନାରଂଜନ ନାୟକ ପି ଅଭିମନୁ� ୁନାୟକ LSL1471564

�ୀ /46193 41 199 831ସନିୁତା ନାୟକ �ା ପେରX ନାୟକ LSL1471556

�ୀ /46194 33 199 832ରଶ� ିତା ନାୟକ �ା ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0692863

ପ ୁ /46195 28 199 833େମାନଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ସିମା*ଳ ନାୟକ ZUX0692848

ପ ୁ /46196 26 199 834ରାଜୁ ନାୟକ ପି ଧନ ନାୟକ ZUX1192830

ପ ୁ /47197 69 199 835ଈ!ର ଚ(�  ନାୟକ ପି େଗୗରହରି ନାୟକ ZUX0661413

�ୀ /47198 65 199 836ଲ@�ୀ କମୁାରୀ ନାୟକ �ା ଈ!ର ନାୟକ ZUX0661421

�ୀ /47199 39 199 837େଜ�ା[ନା ନାୟକ ପି ଇ!ର ନାୟକ LSL1362219

�ୀ /48200 20 199 838ଦିବ�ାସା ପ&ନାୟକ ପି ନାବକିେଶାର ପ&ନାୟକ ZUX1324987

ପ ୁ /48201 21 199 839ଶଭୁାସିସ ପ&ନାୟକ ପି ପ�ଦୀପ ପ&ନାୟକ ZUX1149459

�ୀ /48202 20 199 840ଦି\ଯାଶା ପଟନାୟକ ପି ନବ କିେଶାର ପଟନାୟକ ZUX1355684

ପ ୁ /48203 29 199 841ଗSୁ ପ�ସାଦ ସଉରା ପି ଉମାକା$ ସଉରା ZUX0561076

�ୀ /48204 65 199 842ପଦ� ାବତି ସଉରା �ା ଶ�ାମ ସ(ୁର ସଇରା OR/12/089/288080

ପ ୁ /48205 47 199 843ଉମାକା$ ସଉରା ପି ଶାମ ସ(ୁର ସଉରା OR/12/089/288083

�ୀ /48206 43 199 844ତିେଳାତମା ସଉରା �ା ଉମାକା$ ସଉରା OR/12/089/288084

ପ ୁ /49207 42 199 845ସିମା*ଳ ନାୟକ ପି ନେର(�  ନାୟକ ZUX0693374

�ୀ /49208 38 199 846ସନୁୀତା ନାୟକ �ା ସିମା*ଳ ନାୟକ ZUX0693366

ପ ୁ /49209 36 199 847ସଶୁା$ ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ଚ(�  ନାୟକ ZUX0956789

�ୀ /49210 61 199 848େଜାଛନା ସାହୁ �ା େଦବରାଜ ସାହୁ ZUX1274828

ପ ୁ /49211 45 199 849ସତ� ନାରାୟଣ େସୗରା ପି ମଦନ େସୗରା OR/12/089/286857

ପ ୁ /49212 43 199 850ଲ@�ୀନାରାୟଣ େସୗରା ପି ମଦନ େସୗରା LSL1472430

ପ ୁ /49213 40 199 851ନୀଳମାଧବ ସଉରା ପି ମଦନ ସଉରା OR/12/089/288077

ପ ୁ /49214 37 199 852ରବିନାରାୟଣ େସୗରା ପି ମଦନ େସୗରା LSL1450030

�ୀ /49215 59 199 853ଡ଼ମଣିୁ େସୗରା �ା ଲ@�ୀ ନାରାୟଣ େସୗରା ZUX0462119

�ୀ /50216 51 199 854ପି ଅରୁଣା �ା ସଧୁାକର ପ&ନାୟକ ZUX0692889

ପ ୁ /50217 54 199 855ରବି(�କମୁାର ପQା ପି ସତ�ବାଦି ପQା OR/12/089/288072

ପ ୁ /50218 54 199 856ରାେଜ(�  ପQା ପି ସତ�ବାଦି ପQା OR/12/089/288070

�ୀ /50219 47 199 857େଶୖଳବାଳା ପQା �ା ରାେଜ(�କମୁାର ପQା OR/12/089/288071

�ୀ /50220 46 199 858ପ�ୀତିବାଳା ପQା �ା ରବି(�  ପQା LSL2655066

ପ ୁ /51221 58 199 859ପ�ମଦ କମୁାର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/12/089/288066

�ୀ /51222 52 199 860େସଫାଳି ଦାସ �ା ପ�େମାଦ କମୁାର ଦାସ OR/12/089/288067

�ୀ /51223 35 199 861େସାନାଲି ଦାସ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ଦାସ ZUX0210666

ପ ୁ /51224 31 199 862ସ(ୀପ ଦାସ ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ଦାସ ZUX0210658

ପ ୁ /51225 28 199 863େମାନାଶି` ପ&ନାୟକ ପି ଗSୁ ପ�ସାଦ ପ&ନାୟକ ZUX0462044

�ୀ /51226 41 199 864ନମ�ତା ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ପ�ସାଦ ସାହୁ LSL1361443

ପ ୁ /52227 63 199 865ମ�ଳୁ ନାୟକ ପି ଭୁବନ ନାୟକ LSL2651487

�ୀ /52228 50 199 866ଶା$ିକମୁାରୀ ନାୟକ �ା ମ�ଳୁ ନାୟକ LSL2651479

ପ ୁ /52229 41 199 867ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ମ�ଳୁ ନାୟକ LSL2651461

�ୀ /52230 40 199 868ସନିୁତା ନାୟକ �ା ସନ�ାସି ନାୟକ LSL1362326

�ୀ /52231 38 199 869ଲ@�ୀ ନାୟକ �ା ନାରାୟଣ ନାୟକ LSL2651453

ପ ୁ /52232 34 199 870ସେ$ାଷକମୁାର ନାୟକ ପି ମ�ୁଳୁ ନାୟକ LSL2651123

�ୀ /52233 27 199 871ଶିବାନୀ ନାୟକ ପି ମ�ୁଳୁ ନାୟକ ZUX0561084

�ୀ /52234 24 199 872େମାନାଲିସା ପାତ� ପି ଲ@�ୀ ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX1275056

�ୀ /52235 20 199 873ଅନO ପଣୂF ପାତ� ପି ଲ@�ୀ ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX1275064

�ୀ /53236 47 199 874ଏମ ୱାKa �ା ଏମ ଶ�ୀନିବାସ ZUX0168815

4 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ7 �ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /53237 45 199 875ଏମ ଶ�ୀନିବାସ . ପି ଏମ. େଭ7ଟରାଓ . OR/12/089/288055

ପ ୁ /53238 21 199 876ମାକ> Q େଗୗତମ ପି ଏମ ଶ�ୀନୀଵାସ ZUX1355882

�ୀ /53239 19 199 877ମାକ> Q ପନୁମ ପି ଏମ ଶ�ୀନୀଵାସ ZUX1355874

�ୀ /53240 42 199 878ମାମୀ ପ�ଧାନ ପି ରାେମ�ର ପ�ଧାନ ZUX1274919

ପ ୁ /54241 50 199 879ପ�ଫଲୁ ପାଣିଗ�ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହି LSL1362201

�ୀ /54242 44 199 880ଜୟଶ�ୀ ପାଣିଗ�ାହି �ା ପ�ଫଲୁ ପାଣିଗ�ାହି LSL2651446

�ୀ /55243 32 199 881ରିତା କମୁାରୀ ମାଦଳା �ା ଶିଶିର କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0885921

ପ ୁ /55244 38 199 882ଶିଶିW କମୁାW ପଟନାୟକ ପି ରଜନୀ କା$ ପଟନାୟକ LSL1472422

�ୀ /55245 60 199 883ସର�ତି ପ&ନାୟକ �ା ରଜନୀ କା$ ପ&ନାୟକ OR/12/089/286004

�ୀ /55246 36 199 884ସସ�ିତା ସାହୁ �ା ତ�ିନାଥ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0824458

�ୀ /55247 22 199 885େସOହା ସାହୁ �ା ଲି�ରାଜ ZUX1329887

ପ ୁ /56248 26 199 886ସରୁଜ କମୁାର ଘେଡଇ ପି େଗାପାଳ କୃ/ ଘେଡଇ ZUX0824680

�ୀ /56249 22 199 887ସେ$ାଷି ଘେଡଇ ପି ରାଧାକା$ ଘେଡଇ ZUX1149491

ପ ୁ /56250 26 199 888ସରୁଜ କମୁାର େଘାେଡଇ ପି େଗାପାଳ କୃ/ େଘାେଡଇ ZUX0824607

�ୀ /56251 70 199 889ସବୁାସିନି ପାଣିଗ�ାହୀ �ା କୃ/ଚ(�  ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1362979

ପ ୁ /56252 41 199 890ଭବାନୀ ପ�ଧାନ ପି ରାେମ�ର ପ�ଧାନ ZUX1334929

ପ ୁ /56253 31 199 891ଭୁବେନ!ରୀ ଚରଣ ପ�ଧାନ ପି ରାେମ!ର ପ�ଧାନ ZUX0462002

ପ ୁ /57254 52 199 892ରଞିତ ନାୟକ ପି ରାଧାକ�ି/ା ନାୟକ OR/12/089/288025

�ୀ /57255 44 199 893ମମତା ନାୟକ �ା ର ିତ କମୁାର ନାୟକ ZUX0488056

ପ ୁ /58256 34 199 894ରଜନୀକା$ ଘେଡଇ ପି ଉମାକା$ ଘେଡଇ ZUX0692947

ପ ୁ /58257 26 199 895ରଚି କା$ ଘେଡଇ ପି ଉମାକା$ ଘେଡଇ ZUX0824672

ପ ୁ /58258 43 199 896ଚିd ରଂଜନ ସାସମଲ ପି ଅେଲଖ ମdୁa ସାସମଲ ZUX0647065

�ୀ /59259 22 199 897ପ�ିୟ7ା ପQା  ପି ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ ପQା ZUX1050814

ପ ୁ /59260 51 199 898ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ ପQା ପି ଲ@�ୀଚ(�  ପQା LSL1361476

�ୀ /59261 47 199 899ସ�ୀତା ପQା �ା ଶିବପ�ସାଦ ପQା LSL1362102

�ୀ /59262 43 199 900ନିରୁପମା ପQା �ା ନଲୀନୀକା$ ପQା LSL1362094

ପ ୁ /59263 43 199 901ନଳନୀକା$ ପQା ପି ଲ@�ୀ ଚ(�  ପQା LSL1450097

�ୀ /59264 43 199 902କମଳ କମୁାରି ପQା �ା ତାରିଣୀ ପQା LSL1362110

�ୀ /59265 34 199 903ଇତିଶ�ୀ ପାତ� �ା ରାଧା େଗାବି( ପାତ� ZUX1359538

ପ ୁ /60266 40 199 904ସନିୁଲ ପାତ� ପି େକଳୖାଶ ଚ(�  ପାତ� LSL1416916

�ୀ /61267 28 199 905ସସ�ିତା ପାତ� ପି କାଳି ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0561662

ପ ୁ /61268 23 199 906ସରୁଜ ପାତର ପି କାଳୀ ପରସାଦ ପାତର ZUX1098425

�ୀ /61269 28 199 907ସନିୁତା ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ସାହୁ ZUX0693382

�ୀ /62270 32 199 908ରି7ି ପାତ� ପି େମାହନ କମୁାର ପାତ� ZUX0293472

ପ ୁ /63271 21 199 909ଶିବ ପ�ସାଦ ଦେଳଇ ପି ପଦ� ନ ଦେଳଇ ZUX1149145

�ୀ /63272 19 199 910ଲ@�ୀ ଦେଲଇ ପି ପଦ� ନ ଦେଲଇ ZUX1355833

�ୀ /63273 33 199 911ସଶ�ିତା ସାବତ ପି ଲ@�ୀ ଚରଣ ସାବତ ZUX0293506

ପ ୁ /63274 31 199 912ସନିୁଲ କମୁାର ସାବତ ପି ଲ@�ୀ eରଣ ସାବତ ZUX0462010

ପ ୁ /63275 27 199 913ଅନିଲ କମୁାର ସାବତ ପି ଲ@�ୀ ଚରଣ ସାବତ ZUX0561704

ପ ୁ /64276 76 199 914ସବୁାସ ଚ(�  ମହାପାତ� ପି େଗାପିନାଥ ମହାପାତ� ZUX0661447

�ୀ /64277 66 199 915େହମଲତା ମହାପାତ� �ା ସବୁାସ ଚ(�  ମହାପାତ� ZUX0661439

ପ ୁ /64278 43 199 916କାଶନିାଥ ମହାପାତ� ପି ସବୁାସ ଚ(�  ମହାପାତ� LSL1515386

�ୀ /64279 39 199 917ଶାରଦା ମହାପାତ� ପି ସବୁାସ ଚ(�  ମହାପାତ� LSL1515279

�ୀ /64280 30 199 918ସ2�ାରାଣୀ ମହାପାତ� �ା କାଶନିାଥ ମହାପାତ� ZUX0661454

�ୀ /65281 69 199 919ମାଣିକ େଗୗଡ଼ �ା ଲଳିତ େଗୗଡ଼ ZUX0461970

�ୀ /65282 43 199 920ଲ@�ପି�ିୟା ପାତ� ପି ବାଲ�କୃ/ ପାତ� LSL1405026

ପ ୁ /65283 38 199 921ସେ$ାଷ କମୁାର ପାତ� ପି ବାଲ�କୃ/ ପାତ� LSL1406040

ପ ୁ /65284 35 199 922ରାେଜX କମୁାର ପାତ� ପି ବାଲ�କୃ/ ପାତ� LSL2652006

ପ ୁ /65285 30 199 923ଦିଲିପ କମୁାର ପାତ� ପି ବାଲ�କୃ/ ପାତ� ZUX0348813

�ୀ /66286 26 199 924ମେହXୱରୀ ନାୟକ �ା ଗSୁ ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX1148972

�ୀ /66287 39 199 925େଜ�ା[Oା ପ�ଧାନ ପି ରାେମ!ର ପ�ଧାନ LSL1362391

�ୀ /67288 46 199 926ଅ ଳୀ ସାହୁ �ା େରେମଶ ଚ(�  ସାହୁ LSL1362425

�ୀ /68289 45 199 927ରଶ�ୀତା କମୁାରୀ ମନିୁ �ା ମେନାର ନ ମନିୁ ZUX1355635

ପ ୁ /68290 55 199 928ସfଯ ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ପ�କାଶ ଚ(�  ପାତ� ZUX1334465

ପ ୁ /68291 44 199 929ବିଜୟ କମୁାର ପାତ� ପି େକଳୖାସ ପାତ� OR/12/089/286853

�ୀ /68292 19 199 930େମୗସମୂୀ ପାତ� ପି ର ନ କମୁାର ପାତ� ZUX1334820

ପ ୁ /69293 60 199 931ଲ@�ୀ ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ପ�କାଶ ଚ(�  ପାତ� LSL1450048

�ୀ /69294 55 199 932ମଧମିୁତା ପାତ� �ା ଲ@�ୀନାରାୟଣ ପାତ� LSL1450055

ପ ୁ /70295 40 199 933ସନିୁଲକମୁାର .ପାଣିଗ�ାହି ପି କୃ/ ଚ(�  ପାଣିଗ�ାହି LSL1362441

�ୀ /70296 42 199 934ପ�ଣିତା ପାଣିଗ�ାହୀ �ା ଅନୀଳ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1362433

ପ ୁ /73297 44 199 935ଶଶୁା$ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ ZUX0488213

�ୀ /73298 37 199 936ଝୁନୁରାଣି ସାହୁ �ା ଶଶୁା$ କମୁାର ସାହୁ ZUX0488189
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ପ ୁ /75299 39 199 937ସେ$ାଷ କମୁାର ପQା ପି ଶ�ୀ ନିଳକ? ପQା ZUX0561357

�ୀ /75300 31 199 938.ଶ�ୀମତୀ ଶ�ୀୟା ପQା �ା ଶ�ୀ ତ�ିନାଥ ପQା ZUX0561340

�ୀ /123301 40 199 939ପ�ଫଲୁ କମୁାରୀ ପାତ�  ପାତ� - ସଂgଯା ରାଣୀ ପQା ZUX1345982

�ୀ /596302 34 199 940ଇତିଶ�ୀ ପାତ� �ା ରାଧା େଗାବି(ା ପାତ� ZUX1355643

�ୀ /999303 57 199 941ମ�ଳି ବାଦାମ �ା ମାଧବ ବାଦାମ ZUX1220391

�ୀ /999304 38 199 942ଜୟ$ୀ ଦQେସନା �ା ଭଗବାନ ଦQେସନା ZUX0693390

ପ ୁ /999305 68 199 943ଗଗନ ବିହାରୀ େମାହ$ି ପି ଆରତ ଟ�ନା େମାହ$ି ZUX1347798

�ୀ /999306 35 199 944ସାସ�ୀତା େମାହ$ି ପି ଅନ> ପଣୁF େମାହ$ି ZUX1356781

ପ ୁ /999307 35 199 945ସଶୁ�ୀ ସସ�ିତା େମାହା$ି ପି ଆd>ରଣା େମାହା$ି ZUX1272772

�ୀ /999308 22 199 946ନିକିତା ମନିୁ ପି ଦୁଗFପ�ସାଦ ମନିୁ ZUX1212067

ପ ୁ /999309 28 199 947ଜଗଦିଶ ନାୟକ ପି ମଦନ ନାୟକ ZUX1272764

�ୀ /999310 22 199 948ସାଗରିକା ନାୟକ ପି ରଘ ୂନ(ନ ନାୟକ ZUX1211002

ପ ୁ /999311 60 199 949ସେୁରଶ ଚ(�  ପQା ପି ତ�ିନାଥ ପQା ZUX0824516

�ୀ /999312 49 199 950େଜ�ା[Oା ପQା �ା ଶେୁରଶ ଚ(�  ପQା ZUX0824524

�ୀ /999313 34 199 951ମଧସୁ�ୀତା ପQା ପି ସେୁରଶ ଚ(�  ପQା ZUX0824532

ପ ୁ /999314 32 199 952ଜିେତ(�  କମୁାର ପQା ପି ସେୁରଶ ଚ(�  ପQା ZUX0824540

ପ ୁ /999315 52 199 953ପ�ଦିS କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�କାଶ ଚ(�  ସାହୁ OR/12/089/286337

�ୀ /2155316 22 199 954େସOହ ସାହୁ �ା ଲି�ରାଜ ସାହୁ ZUX1355841

ପ ୁ /0317 27 199 955କାତaକ କମୁାର ଉପାଧ�ାୟ ପି ଉପାଧ�ାୟ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1350313

�ୀ /1318 38 199 956ପି. ଅନୀତା �ା ପି. ସେ$ାଷ କମୁାର ZUX1192806

�ୀ /1319 50 199 957ଶ�ାମଳା ରାଓ �ା ରାବଣା ରାଓ ZUX0168567

�ୀ /2320 28 199 958ଗାୟତୀରି ମହାପାତର ପି ସକୁା$ ମହାପାତର ZUX1071307

ପ ୁ /2321 62 199 959ଭିମ ନାୟକ ପି କାସିନାଥ ନାୟକ OR/12/089/286536

�ୀ /2322 56 199 960ରୁନୁ ନାୟକ �ା ଭିମ ନାୟକ OR/12/089/286537

ପ ୁ /2323 54 199 961ଭଗବାନ ନାୟକ ପି କାଶିନାଥ ନାୟକ OR/12/089/286825

ପ ୁ /2324 33 199 962ନିରାକାର ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ LSL2651537

ପ ୁ /2325 33 199 963େଗାପାଳକୃ/ ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ LSL2651552

�ୀ /3326 52 199 964ମମତା ନାୟକ �ା ଭଗବାନ ନାୟକ OR/12/089/286824

�ୀ /04327 40 199 965ସିଲା ପାଢୀ �ା ତ�ିପତି ପାଢୀ ZUX0869008

�ୀ /4328 62 199 966ନେବଦିତା ପାତ� �ା କୃ/ ପାତ� OR/12/089/286533

ପ ୁ /4329 45 199 967ସେୁରଶ କମୁାର ପାତ� ପି କୃ/ ଚ(�  ପାତ� LSL1405976

ପ ୁ /4330 41 199 968ସେ$ାଷ କମୁାର ପାତ� ପି କୃ/ଚ(�  ପାତ� LSL2651750

ପ ୁ /4331 49 199 969ସା$ନୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧି ସାହୁ ZUX0348540

�ୀ /5332 45 199 970କନିୁ ନାୟକ �ା େକୖଳାସ ନାୟକ LSL1361955

ପ ୁ /6333 26 199 971ପଣୂ>ଚ(�  ନାୟକ ପି େକୖଳାସ ନାୟକ ZUX0693473

ପ ୁ /6334 27 199 972େଲାକନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ହୃଷିେକଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0561092

ପ ୁ /7335 54 199 973ହୃଷିେକଶ ପାଣିଗ�ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0348565

�ୀ /7336 48 199 974ସପୁ�ଭା ପାଣିଗ�ାହି �ା ହୃଷିେକଶ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0348573

ପ ୁ /7337 25 199 975େଗାପିନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ହ�ୁ ଷିେକଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1192731

ପ ୁ /7338 29 199 976ଜଗନାଥ ପାଣିଗ�ାହି ପି ହୃଷିେକଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0462564

ପ ୁ /7339 32 199 977େଗୗରବ କମୁାର ପାତ� ପି େଗୗରା� ପାତ� ZUX0348557

ପ ୁ /8340 72 199 978ଅନାମ ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ ZUX0168583

�ୀ /8341 65 199 979ଶାରଦା ଦାସ �ା ଅନାମ ଦାସ LSL1405497

ପ ୁ /8342 48 199 980ଲ@�ୀକା$ ଦାସ ପି ଅନାମ ଦାସ LSL1405430

�ୀ /8343 47 199 981ମ ଳୁା ଦାସ ପି ଅନାମ ଦାସ LSL1405505

�ୀ /8344 41 199 982ସରିତା ଦାସ �ା ଲ@�ୀକା$ ଦାସ ZUX0168591

ପ ୁ /8345 38 199 983ସେ$ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନାମ ଦାସ OR/12/089/286837

�ୀ /8346 34 199 984ରଶ�ୀତା ରଥ �ା ସେ$ାଷ କମୁାର ଦାସ ZUX0824789

�ୀ /9347 88 199 985ସମିୁତ�ା ସାହୁ �ା ଶରତ ସାହୁ OR/12/089/286831

ପ ୁ /9348 58 199 986ପ�ତାପଚ(�  ସାହୁ ପି ଶରତ ସାହୁ OR/12/089/286508

�ୀ /9349 54 199 987କୃ/କମୁାରୀ ସାହୁ �ା ପ�ତାପ ସାହୁ OR/12/089/286509

ପ ୁ /9350 30 199 988ଦୁଗF ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ପ�ତାପଚ(�  ସାହୁ ZUX0528646

�ୀ /10351 44 199 989ଭି ତ� ୀେବଣୀ �ା ଭି େଭ7ଟ ରାଓ LSL1362557

ପ ୁ /10352 44 199 990ଭି େଗାବି( ରାଓ ପି ତ�ୀନଥ ରାଓ OR/12/089/286794

ପ ୁ /10353 23 199 991ଭି ଜଗଦିଶ ପି ଭି େଭେ7ଟ ରାଓ ZUX1149194

�ୀ /10354 35 199 992ଭି ଲ@�ୀ �ା ଭି େଗାବି(ରାଓ ZUX0367169

ପ ୁ /10355 32 199 993ଆଶିଷ କମୁାର ସାବତ ପି ହୃଦୟ କମୁାର ସାବତ ZUX0448704

�ୀ /10356 30 199 994ଅପaତା ସାବତ ପି ହୃଦୟ କମୁାର ସାବତ ZUX0448696

�ୀ /11357 27 199 995କାମିଡି ଆଶା ପି କାମିଡି େଗାବି(ା ରାଓ ZUX0824755

�ୀ /11358 55 199 996େକ ବିଜୟଲ@�ୀ �ା େଗାବି(ରାଓ OR/12/089/286501

ପ ୁ /11359 57 199 997େକ େଗାବି( ରାଓ ପି ଲଛମନ ନାଇଡୁ OR/12/089/286500

ପ ୁ /11360 36 199 998କାମିଡି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି କାମିଡି େଗାବି( ରାଓ LSL2651172
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ପ ୁ /11361 32 199 999େକ.ଆନ( ରାଓ ପି େକ.େଗାବି( ରାଓ ZUX0293233

�ୀ /12362 45 199 1000ପ�ିତି ପ�ଣୀତା ପରିଛା �ା ବାଳକୃ/ ସାହୁ LSL1405315

ପ ୁ /12363 20 199 1001ଓhୀ ସାଈ ସାଗର ପି ଓhୀ ସfଯ ନାରାୟଣ ZUX1355619

ପ ୁ /12364 54 199 1002ବାଳକୃ/ ସାହୁ ପି ହରିବ2ୁ ସାହୁ LSL1405323

�ୀ /12365 48 199 1003ମମତା ସାହୁ �ା ହରିକୃ/ ସାହୁ LSL1403807

ପ ୁ /12366 28 199 1004ଚ(ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିକୃ/ ସାହୁ ZUX0464826

ପ ୁ /12367 25 199 1005ଅ ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରି କୃ/ ସାହୁ ZUX0885913

ପ ୁ /12368 20 199 1006ଓମି ସାଈ ସାଗର ପି ଓମି ସତ�ନାରୟଣ ZUX1340918

ପ ୁ /12369 27 199 1007ଓମି ସାଇ ସେ$ାଷ ପି ଓମି ସାଥି ନାରାୟଣ ZUX0824748

ପ ୁ /12370 46 199 1008ଓମୀ ସfଯନାରାୟଣ ପି ଓମୀ େପ�ରାୟା ZUX1355791

�ୀ /12371 43 199 1009ଓମୀ �KF କମୁାରୀ �ା ଓମୀ ସfଯନାରାୟଣ ZUX1355783

ପ ୁ /13372 53 199 1010ଏସ ସାଇ ପ�ସାଦ ପି େୱ7ଟ ରାଓ LSL1405489

�ୀ /13373 50 199 1011ରାବଣା ଆମା �ା ସାଇ ପ�ସାଦ OR/12/089/286827

�ୀ /13374 28 199 1012େସାମାୟାଜୁଲା ହିମାବି(ୁ ପି େସାମାୟାଜୁଲା ସାଇ ପ�ସାଦ ZUX0367243

ପ ୁ /13375 27 199 1013ଏi. ରାହୁଲ ପି ଏi. ସାଇ ପ�ସାଦ ZUX0956847

�ୀ /14376 53 199 1014ୟୁ ତୀରୁମଲୁ �ା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ OR/12/089/286828

�ୀ /14377 57 199 1015ୟୁ ଅନପKୂF . �ା େଭ7ଟରାଓ . OR/12/089/294963

ପ ୁ /14378 60 199 1016ୟୁ େଭ7ଟ ରାଓ ପି ସଯୁ�>ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/294962

�ୀ /14379 90 199 1017ମହାଲ@�ୀ ଉପାଧ�ାୟ �ା ସଯୁ�>ନାରାୟଣ ଉପାଧ�ାୟ LSL1405893

ପ ୁ /14380 34 199 1018ଅ!ିନୀ କମୁାର ଉପାଧ�ାୟ ପି େଭେ7ଟ ରାଓ ଉପାଧ�ାୟ LSL2654853

�ୀ /15381 32 199 1019ଉପାଧ�ାୟ ଶ�ାବ$ି ପି ୟୂ େଭ7ଟ ରାଓ ZUX0169375

�ୀ /16382 48 199 1020ସଜୁାତା ନାୟକ �ା ଅମିତାଭ ପ&ନାୟକ ZUX0168617

ପ ୁ /16383 35 199 1021ସାଗର ପ&ନାୟକ ପି ଅତୁଲ� କମୁାର ପ&ନାୟକ ZUX0168625

�ୀ /16384 64 199 1022ବିଜୟ ଲ@�ୀ ପ&ନାୟକ ପି ବାବୁରାଓ ପ&ନାୟକ ZUX0561282

�ୀ /16385 60 199 1023.େଜ�ାତି ପ&ନାୟକ �ା ବାବୁରାଓ ପ&ନାୟକ ZUX0561639

ପ ୁ /16386 57 199 1024ଅମିତାଭ ପଟନାୟକ ପି ବାବୁରାଓ ପଟନାୟକ OR/12/089/286488

�ୀ /16387 57 199 1025�K>ଲତା ପଟନାୟକ �ା ରାଘବ ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ OR/12/089/286487

ପ ୁ /16388 47 199 1026ଅଜିତ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ବାବୁରାଓ ପଟନାୟକ OR/12/089/286489

ପ ୁ /16389 73 199 1027ସବୁାଷ ଚ(�  ପ&ନାୟକ ପି ବାବୁରାଓ ପ&ନାୟକ ZUX0168633

�ୀ /16390 70 199 1028କାେମ�ରୀ ପ&ନାୟକ ପି ବାବୁରାଓ ପ&ନାୟକ OR/12/089/286480

ପ ୁ /16391 47 199 1029ଅଭିଳାଷ ପ&ନାୟକ ପି ବିପିj କମୁାର ପ&ନାୟକ LSL2651271

ପ ୁ /16392 42 199 1030ଅମେରଶ ପ&ନାୟକ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପ&ନାୟକ LSL1361526

ପ ୁ /16393 37 199 1031ଅଭିେଶକ ପ&ନାୟକ ପି ବିପିନ ପ&ନାୟକ LSL2651602

ପ ୁ /16394 34 199 1032ଚ(ନ ପ&ନାୟକ ପି ଅତୁଲ� ପ&ନାୟକ ZUX0293266

ପ ୁ /17395 30 199 1033ଡ଼.ି ତରୁଣ କମୁାର ପି ଡ଼ି. ଈ!ର ରାଓ ZUX0462838

�ୀ /17396 52 199 1034ଡି ଲ@�ୀ �ା ଈ!ର ରାଓ OR/12/089/286469

�ୀ /17397 24 199 1035ଡଲି ନିଳିମା ପି ଡଲି ଗେୁS!ର ZUX1192780

�ୀ /18398 65 199 1036ଜି ଜଗଦkା େଚୗଧରୁୀ �ା ଗରୁୁନାଥ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/286462

ପ ୁ /18399 42 199 1037ଜି ରେମଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ଗରୁୁନାଥ େଚୗଧରୁୀ ZUX1357623

�ୀ /18400 35 199 1038ଜି ସବୁାସିନୀ େଚୗଧରିୁ �ା ଜି ରେମଶ େଚୗଧରିୁ ZUX0168641

�ୀ /19401 69 199 1039ବିେନାଦିନୀ ମQଳ �ା ହରିl(�  ନାୟକ OR/12/089/286459

�ୀ /19402 80 199 1040ରାଧାମଣି ନାୟକ �ା େଦତୖାରି ନାୟକ OR/12/089/286457

ପ ୁ /19403 48 199 1041ତପନ କମୁାର ନାୟକ ପି ହରିl(�  ନାୟକ OR/12/089/286460

ପ ୁ /19404 60 199 1042ଲ@�ୀକା$ ସାମ$ରାୟ ପି ତ�ିନାଥ ସାମ$ରାୟ ZUX0488098

�ୀ /19405 55 199 1043େସOହଲତା ସାମ$ାରାୟ �ା ଲ@�ୀକା$ ସାମ$ାରାୟ ZUX0488072

ପ ୁ /19406 35 199 1044ଅ!ିନ କମୁାର ସାମ$ରାୟ ପି ଲ@�ୀକା$ ସାମ$ରାୟ ZUX0488080

�ୀ /20407 75 199 1045ବାଳା ସ(ୁରୀ �ା ରାମକୃ/ ରାଓ OR/12/089/294432

ପ ୁ /20408 41 199 1046ପି.ପ�ଭାକର ରାଓ ପି ପି.ରାମକୃ/ ରାଓ LSL1405943

ପ ୁ /21409 51 199 1047ପି କ� ି/ାରାଓ . ପି ନରସିଂହଲୁ . OR/12/089/286448

�ୀ /21410 51 199 1048ପି ଜଗଦି!ରୀ �ା କ�ି/ାରାଓ OR/12/089/286449

�ୀ /21411 31 199 1049ପି. ନିତ�ା ପି ପି. କ� ି/ା ରାଓ ZUX0462705

ପ ୁ /21412 35 199 1050ନବୀନ ପ&ନୁରୁ ପି କ� ି/ା ପ&ନୁରୁ LSL2654838

�ୀ /22413 38 199 1051ଉଷାରାଣୀ ପ&ନୁW ପି େମାହନ ରାଓ ପ&ନୁW LSL2654812

ପ ୁ /22414 55 199 1052ହରିକୃ/ ସାହୁ ପି େଗାବି( ସାହୁ LSL1403815

�ୀ /22415 65 199 1053ପି ଉମaଳା �ା ପି େମାହନ ରାଓ LSL1417146

�ୀ /23416 40 199 1054ପି ସବିତା ପି ପି ଆନ( ରାଓ LSL1361922

�ୀ /23417 62 199 1055ବିଜୟା େଗୗରୀ �ା ଆନ( ରାଓ OR/12/089/286438

ପ ୁ /23418 67 199 1056ପି ଆନ( ରାଓ ପି ଏ7ଟ ରାଓ OR/12/089/286437

ପ ୁ /23419 26 199 1057ଆଦିତ� କମୁାର ସାହୁ ପି ଅ ନା ସାହୁ ZUX0824425

ପ ୁ /24420 57 199 1058ପି ପ�ସନ . ପି ଏ7ଟରାଓ . ZUX0682351

ପ ୁ /24421 35 199 1059ପି ଜଗଦିଶ ପି ପି ପQୁରି କା@ମ ZUX1149277

�ୀ /24422 48 199 1060ପି ଉଷାରାଣି �ା ପ�ସନO କମୁାର OR/12/089/286436
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ପ ୁ /25423 37 199 1061କୃ/ େବେହରା ପି ବାଲାଜୀ େବେହରା ZUX0461905

�ୀ /25424 30 199 1062ସଂଗୀତା େବେହରା �ା କୃ/ େବେହରା ZUX0461913

�ୀ /25425 29 199 1063ମମତା ନାୟକ �ା ମୀଟୂ ନାୟକ ZUX1355601

ପ ୁ /25426 54 199 1064େଚତୖନ� େସନାପତି ପି ବି!ନାଥ େସନାପତି LSL1471549

�ୀ /25427 50 199 1065ସବୁାସିନି େସନାପତି �ା େଚତୖନ� େସନାପତି OR/12/089/286843

ପ ୁ /25428 35 199 1066ଶିବଶ7ର େସନାପତି ପି େଚତୖନ� େସନାପତି ZUX0168674

ପ ୁ /25429 32 199 1067ସେ$ାଷ େସନାପତି ପି େଚତୖନ� େସନାପତି ZUX0168682

�ୀ /25430 29 199 1068ସେ$ାସୀ େସନାପତି �ା ସିବ ଶ7ର େସନାପତି ZUX1355593

ପ ୁ /26431 56 199 1069ପି ପQରୁୀକା@ ପି ନରସିଂହଲୁ ରାଓ OR/12/089/286446

ପ ୁ /26432 42 199 1070ପି ସେ$ାଷ କମୁାର ପି ପି ପQୁରି କା@� LSL1416510

�ୀ /27433 65 199 1071ପି ଗ�ାେବଣି . �ା ରାମମdୁa . OR/12/089/286428

ପ ୁ /28434 22 199 1072ଏମ ବିକାଶ ପି ଏମ ଭାMର ରାଓ ZUX1150937

�ୀ /28435 59 199 1073ପି. ସନିୁତା �ା ପି. ଉେପ(�  ରାଓ ZUX0462606

�ୀ /29436 58 199 1074ପି ନାଗରତO �ା ପି ପQରୁୁ ZUX1149152

ପ ୁ /29437 36 199 1075ସତୀଶ କମୁାର ପ&ନୁW ପି ହରିବାବୁ ପ&ନୁW LSL2651180

�ୀ /29438 55 199 1076ପି ରୁପାବତି �ା ପି ହରି OR/12/089/286422

ପ ୁ /29439 32 199 1077ପି ଶ�ୀକା$ ପି ପି ପQରୁୁ କା@ମ ZUX1149368

ପ ୁ /30440 71 199 1078ଦିବାକର ମହାପାତ� ପି ମFକQ ମହାପାତ� OR/12/089/286415

�ୀ /30441 48 199 1079କବିତା ମହାପାତ� �ା ସଧୁାଂଶ ୁମହାପାତ� ZUX0293282

�ୀ /30442 48 199 1080ପ7ଜ ମହାପାତ� �ା ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0348631

ପ ୁ /30443 42 199 1081ମେନାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଦିବାକର ମହାପାତ� OR/12/089/286719

ପ ୁ /31444 44 199 1082ଏନ ରାମଚ(�  . ପି ରତO ମ . OR/12/089/286407

ପ ୁ /31445 43 199 1083ଏନ ସତ�ନାରାୟଣା . ପି ରତO ମ . OR/12/089/286409

�ୀ /31446 38 199 1084ଏନ ଭି ନାଗଲ@�ୀ .. �ା ଏନ ସତ�ନାରାୟଣା .. LSL2654903

ପ ୁ /31447 29 199 1085ଏj. ସି. ବାଲାଜୀ ପି ଏj. ରାମଚ(� ZUX0462234

�ୀ /31448 42 199 1086ଏନ କମଳା �ା ରାମଚ(�  OR/12/089/286408

ପ ୁ /31449 38 199 1087କାଳିକୃ/ ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ ZUX0693457

ପ ୁ /32450 67 199 1088ରାେଜ(�  କମୁାର େଜନୖ ପି ହୁକମୁଚା( େଜନୖ OR/12/089/286412

�ୀ /32451 59 199 1089ସନିୁତା େଜନୖ �ା ରାେଜ(�  କମୁାର େଜନୖ OR/12/089/286413

ପ ୁ /32452 33 199 1090ଅଭୟ କମୁାର େଜନୖ ପି ରାେଜ(�  କମୁାର େଜନୖ ZUX0168708

�ୀ /32453 29 199 1091ପ�ିୟା େଜନୖ ପି ରାେଜ(�  କମୁାର େଜନୖ ZUX0395921

ପ ୁ /32454 32 199 1092ର ନ କମୁାର ପାଳ ପି ନିଳାଦ� ି ପାଳ ZUX0348649

�ୀ /33455 54 199 1093ସ2�ାରାଣୀ ଭୁ5ା �ା ମନ� m କମୁାW ଭୁ5ା LSL1472638

ପ ୁ /33456 52 199 1094ମନ� ଥ ଭୁ5ା ପି ଦିନବ2ୁ ଭୁ5ା OR/12/089/286398

ପ ୁ /33457 44 199 1095ଅସିତ କମୁାର ଭୁ5ା ପି ଦିନବ2ୁ ଭୁ5ା OR/12/089/286400

ପ ୁ /33458 31 199 1096ଚ(ନ ଭୁ5ା ପି ମନ� ିଥ ଭୁ5ା ZUX0348664

ପ ୁ /34459 84 199 1097କୃ/ଚ(�  ଭୁ5ା ପି ଦାଶରଥି ଭୁ5ା OR/12/089/286388

�ୀ /34460 78 199 1098ଶା$ିଲତା ଭୁ5ା �ା କୃ/ଚ(�  ଭୁ5ା OR/12/089/286389

�ୀ /34461 52 199 1099ସବିତା ଭୁ5ା ପି କୃ/ଚ(�  ଭୁ5ା OR/12/089/286391

�ୀ /35462 60 199 1100େସOହଲତା ଭୁ5ା �ା ନୀଳକ? ଭୁ5ା OR/12/089/286386

�ୀ /35463 40 199 1101ଶଭୁଶ�ୀ ଭୁ5ା ପି ନୀଳକ? ଭୁ5ା OR/12/089/286387

�ୀ /35464 38 199 1102ଇତିଶ�ୀ ଭୁ5ା ପି ନିଳକ? ଭୁ5ା OR/12/089/286835

ପ ୁ /36465 55 199 1103ସେୁରଶକମୁାର େବଜ ପି ଗଲଖବିହାରୀ େବଜ OR/12/089/268808

�ୀ /36466 47 199 1104ସରୁମା େବଜ �ା ସେୁରଶକମୁାର େବଜ OR/12/089/268809

ପ ୁ /36467 31 199 1105ସେ$ାଷ କମୁାର େବଜ ପି ସେୁରଶ କମୁାର େବଜ ZUX0348672

�ୀ /36468 25 199 1106ମମତା କମୁାରୀ େବଜ ପି ସେୁରଶ କମୁାର େବଜ ZUX0824342

�ୀ /37469 32 199 1107ପଟନୁରୁ ବାସ$ି �ା ପି. ଧେମ>(� ZUX0348680

�ୀ /37470 27 199 1108ସଜୁାତା କମୁାରୀ େବn ପି ସେୁରଶ କମୁାର େବn ZUX0561266

ପ ୁ /37471 27 199 1109ଗଡୁZ ା ହାରିକା$ ପି ଗଡୁZ ା ଇ!ର ରାଓ ZUX0561647

ପ ୁ /37472 50 199 1110ଯି ଇ�ର ରାଓ ପି ଜତା ରାଓ OR/12/089/286369

�ୀ /37473 45 199 1111ପି ପାବ> ତୀ ରାଓ �ା ଇ�ର ରାଓ OR/12/089/286370

ପ ୁ /37474 28 199 1112ଗଡୁZ ା ଶ�ୀକା$ ପି ଗଡୁZ ା ଈ!ର ରାଓ ZUX0461863

ପ ୁ /38475 51 199 1113ମେନାଜ କମୁାର େହାତା ପି ଗେଣ�ର େହାତା OR/12/089/286362

ପ ୁ /38476 49 199 1114କାହO ୁ  ଚରଣ େହାତା ପି ଗେଣ!ର େହାତା ZUX0488031

�ୀ /38477 36 199 1115ସାଗରିକା େହାତା �ା କାହO ୁ  ଚରଣ େହାତା ZUX0462317

�ୀ /38478 33 199 1116େମାନାଲିସା େହାତା ପି ମେନାଜ କମୁାର େହାତା ZUX0488007

�ୀ /38479 28 199 1117ମାନସୀ େହାତା ପି ମେନାଜ କମୁାର େହାତା ZUX0561043

�ୀ /39480 57 199 1118ମିନତୀ େଚୗଧରୁୀ �ା ପ�ଶା$ େଚୗଧରୁୀ ZUX0561399

�ୀ /39481 31 199 1119ସମୁନ େଚୗଧରୁୀ ପି ପ�ଶା$ େଚୗଧରୁୀ ZUX0561407

ପ ୁ /39482 30 199 1120ପ�ୟବ� ତ େଚୗଧରୁୀ ପି ପ�ଶା$ େଚୗଧରୁୀ ZUX0561233

ପ ୁ /39483 28 199 1121େଦବବ� d େଚୗଧରୁୀ ପି ପ�ଶା$ େଚୗଧରୁୀ ZUX0561241

�ୀ /40484 67 199 1122ସବୁାସିନୀ ପାତ� �ା ନରସି� ପାତ� OR/12/089/286345

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ7 �ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /40485 48 199 1123ବିନାୟକ ପାତ� ପି ନର ସିଂହ ପାତ� OR/12/089/286349

�ୀ /40486 44 199 1124ସାଗରିକା ପାତ� �ା ବିନାୟକ ପାତ� ZUX0348698

ପ ୁ /41487 34 199 1125ନେର(�  େସନାପତି ପି ଭୀମ େସନାପତି ZUX0462309

ପ ୁ /41488 32 199 1126ଧେମ>(�  େସନାପତି ପି ଭୀମ େସନାପତି ZUX0348706

�ୀ /42489 61 199 1127ପ�ତିଭା ଗ$ାୟତ �ା ଶିବ ପ�ସାଦ ସାହୁ LSL1416536

�ୀ /42490 38 199 1128ସିପ�ା ସାହୁ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0293290

�ୀ /42491 35 199 1129ସ�ିତା ସାହୁ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0293308

�ୀ /42492 32 199 1130�ାତି ସାହୁ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0293316

ପ ୁ /43493 64 199 1131ୟୁ ରାଜେଶଖର . ପି ୟୁ ଆଦିନାରାୟଣା . OR/12/089/286375

ପ ୁ /43494 60 199 1132ୟୁ ତ�ୀନାଥ . ପି ୟୁ ଆଦିନାରାୟଣା . LSL1405802

�ୀ /43495 62 199 1133ୟୁ ପରେମ!ରୀ �ା ୟୁ ରାଜେଶଖର LSL1405935

�ୀ /44496 47 199 1134ରoା ନାୟକ �ା େଯାେଗ(�  ନାୟକ OR/12/089/286105

ପ ୁ /44497 42 199 1135ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭାMର ନାୟକ LSL2651222

ପ ୁ /44498 31 199 1136ଭବାନୀ ଶ7ର ନାୟକ ପି େଯାେଗ(�  ନାୟକ ZUX0956839

�ୀ /44499 28 199 1137ସନିୁତା ନାୟକ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ େବେହରା ZUX0956813

�ୀ /44500 27 199 1138ଭାରତୀ ନାୟକ �ା ଭବାନୀ ଶ7ର ନାୟକ ZUX0956821

�ୀ /45501 62 199 1139ଝୁନୁ ମହାପାତ� �ା ବିଶ ୁମହାପାତ� OR/12/089/286586

ପ ୁ /46502 63 199 1140ଯଧିୁpିର ପQା ପି େଗାପ ସ(ୁର ପQା LSL1516483

�ୀ /46503 55 199 1141ମଧସୁ� ିତା ପQା �ା ଯଧିୁpିର ପQା ZUX0293324

ପ ୁ /48504 33 199 1142ଉdରକବାଟ ବିକ�ମ କମୁାର ପି ୟୁ. ରାଜ େଶଖର ZUX0395947

�ୀ /49505 47 199 1143ଗୀତା ଳି ଭୂ5ା �ା ଅସିତ କମୁାର ଭୂ5ା ZUX0168732

�ୀ /50506 58 199 1144ଅନO ପKୁF ଚାମାd>ୀ �ା ଏସ ଏନ ଚାମାd>ୀ LSL2651917

�ୀ /51507 37 199 1145ଇ!ରୀ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଯଗୁଳକିେଶାର ପାଣିଗ�ାହି LSL2651545

ପ ୁ /52508 48 199 1146ସେ$ାଷ ନାୟକ ପି ଧନୁ ନାୟକ ZUX0348763

�ୀ /52509 42 199 1147କମୁାରୀ ନାୟକ �ା ସେ$ାଷ ନାୟକ ZUX0661371

ପ ୁ /52510 21 199 1148ଆଶିଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେ$ାଷ କମୁାର ନାୟକ ZUX1192756

ପ ୁ /52511 59 199 1149ବିଜୟ କମୁାର ସାମ$ରାୟ ପି ପରୁୁଷdମ ସାମ$ରାୟ ZUX0348755

�ୀ /52512 55 199 1150େରଣବୁାଳା ସାମ$ରାୟ �ା ବିଜୟ କମୁାର ସାମ$ରାୟ ZUX0348748

�ୀ /52513 27 199 1151ମଧସୁ� ିତା ସାମ$ରାୟ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାମ$ରାୟ ZUX0561175

ପ ୁ /53514 58 199 1152ରାଘବ ପ�ସାଦ ପ&ନାୟକ ପି ହର ପ�ସାଦ ପ&ନାୟକ ZUX0561464

ପ ୁ /61515 26 199 1153ସନୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0693465

�ୀ /999516 56 199 1154ବିଜୟ ଲ@�ୀ େବେହରା �ା ସବୁାଷ ଚ(�  େବେହରା OR/12/089/206930

ପ ୁ /999517 22 199 1155ତାରିଣୀପ�ସାଦ ମହାପାତ� ପି ସକୁା$ ମହାପାତ� ZUX1213560

ପ ୁ /999518 52 199 1156ଶ�ୀନିବାସ ସାହୁ ପି ଅq ୁ>ନ ସାହୁ ZUX0824409

�ୀ /999519 37 199 1157ଗୀତା ଳି ସାହୁ �ା ଶ�ୀନିବାସ ସାହୁ ZUX0824359

�ୀ /01520 19 199 1158େମାନାଲି ଦାସ ପି େବଣ ୁଚରଣ ଦାସ ZUX1347806

ପ ୁ /1521 52 199 1159େବଣଚୁରଣ ଦାସ ପି େ@ତ�େମାହନ ଦାସ OR/12/089/288192

ପ ୁ /1522 47 199 1160ମରୁଲିଚରଣ ଦାସ ପି େ@ତ�େମାହନ ଦାସ OR/12/089/288193

�ୀ /1523 44 199 1161ବବିତା ଦାସ �ା େବଣଚୁରଣ ଦାସ LSL1362912

�ୀ /1524 35 199 1162ଶା$ିଲତା ଦାସ �ା ମରୁଲି eରଣ ଦାସ ZUX0462333

ପ ୁ /2525 67 199 1163ବାଳକୃ/ ମିଶ� ପି ଖଲିଆ ମିଶ� ZUX0462424

�ୀ /2526 59 199 1164ସେୁରଖା ମିଶ� �ା ବାଳକୃ/ ମିଶ� ZUX0462416

�ୀ /2527 36 199 1165ମିନତୀ କମୁାରୀ ମିଶ� ପି ବାଳକୃ/ ମିଶ� ZUX0462432

ପ ୁ /2528 33 199 1166ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� ପି ବାଳକୃ/ ମିଶ� ZUX0462440

�ୀ /2529 37 199 1167ପ�ତିମା ପାତ� �ା ଉଦୟନ କମୁାର ପାତ� ZUX0886044

ପ ୁ /2530 43 199 1168ଉଦୟନ କମୁାର ପାତ� ପି ନବକିେଶାର ପାତ� LSL1362375

ପ ୁ /3531 40 199 1169ଦିେନସ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ LSL1362037

ପ ୁ /4532 66 199 1170ନାରାୟଣ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା ZUX0661538

�ୀ /4533 52 199 1171ତ�ିେବଣୀ େବେହରା �ା ନାରାୟଣ େବେହରା OR/12/089/288478

ପ ୁ /4534 36 199 1172କନୁମନୁ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା LSL2651560

ପ ୁ /4535 65 199 1173ସେ$ାଷ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ନିଳକ? ମହାପାତ� LSL1406065

�ୀ /4536 45 199 1174ନମିତା ମହାପାତ� ପି ନିଳକ? ମହାପାତ� LSL1416890

ପ ୁ /4537 28 199 1175ନିେତX କମୁାର ମହାପାତ� ପି ସେ$ାଷ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0462614

ପ ୁ /4538 46 199 1176ଶରତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ OR/12/089/288376

�ୀ /5539 62 199 1177ସକୁା$ି ପାଣିଗ�ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/292843

ପ ୁ /06540 22 199 1178ଏନ ଚ(�  େଶଖର ପି ଏନ.ଗେୁS!ର ରାଓ ZUX1275015

�ୀ /6541 76 199 1179ଏନ ପାପାୟାମା �ା ଏj ପି ଜଗନO ାଥ ରାଓ LSL1417294

�ୀ /6542 53 199 1180ଏନ ଲ@�ୀ . �ା ଶ�ିରାମମdୂa . LSL1363019

�ୀ /6543 50 199 1181ଏନ ଭବାନି . �ା େଭେ7ଟରାବଣା . LSL1363027

�ୀ /6544 33 199 1182ଏନ ଅଚ�ତୁା ପି ଏନ ଭବାନୀ ZUX0348870

�ୀ /6545 49 199 1183ସନିୁତା ମହାରଣା �ା ଗେଣସ ମହାରଣା OR/12/089/200586

�ୀ /6546 34 199 1184ନିତା ମହାରଣା ପି ଗେଣଶ ମହାରଣା LSL2651495

9 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ7 �ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /6547 30 199 1185ନିେତଶ ମହାରଣା ପି ଗେଣଷ ମହାରଣା ZUX0367151

ପ ୁ /7548 53 199 1186ଏj ସତ� ନାରାୟଣ ପି ଏନ ଇ!ର ରାଓ LSL1417278

�ୀ /7549 48 199 1187ଏj rଦ� ା  �ା ଏj ସତ� ନାରାୟଣ LSL1417286

ପ ୁ /7550 26 199 1188ନିମା ରାଜେଶଖର ପି ନିମା ଶ�ୀ ରାମ ମdୁa ZUX0824656

ପ ୁ /8551 38 199 1189େଦେବ(�  େସନାପତି ପି ଭୀମେସନ େସନାପତି LSL1362409

�ୀ /09552 26 199 1190ସବୁାସିନୀ ପାଣିଗ�ାହୀ �ା ଭଗିରଥି ପାଣିଗ�ାହି ZUX1158914

�ୀ /9553 28 199 1191ସକୁନ�ା ମହାପାତ� �ା ଶିବଶ7ର ନାୟକ ZUX0561522

ପ ୁ /9554 62 199 1192ରାଘବ ନାୟକ ପି ହାଡୁ ନାୟକ OR/12/089/286668

�ୀ /10555 57 199 1193ଝୁନୁ ନାୟକ �ା େଦବରାଜ ନାୟକ LSL2651156

ପ ୁ /10556 36 199 1194ରତO ାକର ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ LSL2651115

ପ ୁ /10557 34 199 1195ର ିତକମୁାର ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ LSL2651313

ପ ୁ /10558 21 199 1196ନୃସିଂହନାଥ ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ ZUX1159094

ପ ୁ /10559 55 199 1197ଗେଣଶ କମୁାର ପାଳ ପି ରଘନୁାଥ ପାଳ LSL2651370

ପ ୁ /10560 49 199 1198ମେନାଜ କମୁାର ପାଳ ପି ରାଧାକୃ/ ପାଳ LSL1362300

�ୀ /10561 47 199 1199ଜିତା ଳୀ ପାଳ �ା ଗେଣଶ କମୁାର ପାଳ LSL2651503

ପ ୁ /10562 21 199 1200ଆଶେୁତାଷ ପାଳ ପି ମେନାଜ କମୁାର ପାଳ ZUX1068816

�ୀ /10563 27 199 1201ସଜୁତା େସନାପତି �ା େଦେବ(�  େସନାପତି ZUX0774042

�ୀ /11564 85 199 1202ଶଶିେରଖା ପାଳ �ା ପିତାkର ପାଳ LSL1362276

�ୀ /11565 52 199 1203ଗାୟତ�ୀ ପାଳ ପି ପିତାkର ପାଳ LSL1362284

�ୀ /11566 49 199 1204େଗୗରୀ ପାଳ �ା ମେନାଜ କମୁାର ପାଳ LSL1362318

ପ ୁ /11567 45 199 1205ଅରୁଣ କମୁାର ପାଳ ପି ପିତାkର ପାଳ OR/12/089/288432

�ୀ /11568 44 199 1206ନିମ>ଳା ପାଣିଗ�ାହୀ �ା ଅରୁଣ କମୁାର ପାଳ ZUX0647115

ପ ୁ /12569 51 199 1207ପି ଗେୁS!ର ରାଓ ପି ପି ଲ@�ଣ ଆଚାରି OR/12/089/286344

�ୀ /12570 44 199 1208ପି ତିରିମଲୁା �ା ପି ଗେୁS!ର ରାଓ LSL1362938

�ୀ /12571 56 199 1209ଅମିତା ଦାସ �ା ବି/ୁ ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX1160415

�ୀ /12572 46 199 1210ରଶ� ିତା େଦବୀ �ା ସଯୂF ନାରାୟଣ ପାଢୀ ZUX0693127

ପ ୁ /12573 21 199 1211ପାଟନାଲା କାତaକ ପି ପାଟନାଲା ଗେୁSXୱର ZUX1151265

ପ ୁ /12574 37 199 1212ଓମୀ ସେ$ାଷ କମୁାର ପି ଓମି ଈ!ର ରାଓ ZUX0692962

ପ ୁ /12575 36 199 1213ପି. ସେ$ାଷ କମୁାର ପି ପି ଶ�ୀରାମ ମdୂ>ୀ ZUX0561803

ପ ୁ /12576 31 199 1214ପି ରବି କମୁାର ପି ପି ଶ�ୀରାମ ମdୂ>ୀ ZUX0561787

ପ ୁ /12577 30 199 1215ଓମି . ସେୁରଶ କମୁାର ପି ଓମି ଇ!ର ରାଓ ZUX0561811

ପ ୁ /12578 27 199 1216ଓମି କିରଣ କମୁାର ପି ଓମି ଈ!ର ରାଓ ZUX0692954

�ୀ /12579 43 199 1217ଓମି ଲ@�ୀ �ା ଓମି ଇ!ର ରାଓ ZUX0693234

ପ ୁ /12580 68 199 1218ପି ଶ�ୀରାମ ମdୂ>ୀ ପି ପି ଆପାଲାନାରାସାୟା ZUX0561829

ପ ୁ /12581 42 199 1219ସଯୁ�>ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ବି!ନାଥ ପାତ� OR/12/089/288426

ପ ୁ /12582 40 199 1220କାଳି ଚରଣ ପାତ� ପି ବି!ନାଥ ପାତ� ZUX0169136

�ୀ /12583 36 199 1221ଲିଲି ପାତ� �ା ଚିତ�େସନ ପାତ� ZUX0461897

ପ ୁ /12584 56 199 1222ବି/ୁ ପ�ସାଦ ପIତ�  ପIତ� ପି ବିXଵନାଥ ପାତ� ZUX1159029

ପ ୁ /12585 51 199 1223ଓମି ଇ!ର ରାଓ ପି ଓମି େପରାୟା ZUX0693226

ପ ୁ /12586 27 199 1224ଓମୀ ସାଈ ସଂେତାଷ ପି ଓମୀ ସfଯ ନାରାୟଣ ZUX1355775

�ୀ /12587 22 199 1225ଆରସାଵୀଲୀ ସଂଗୀଥା �ା ପୀ ସଂେତାଷ କମୁାର ZUX1335033

�ୀ /12588 58 199 1226ପି ଶାରଦା �ା ପି ଶ�ୀରାମ ମdୂ>ୀ ZUX0561795

�ୀ /12589 33 199 1227ଓମି ଯାମିନୀ �ା ଓମି ସେ$ାଷ କମୁାର ZUX0692970

ପ ୁ /13590 37 199 1228ପି ବସ$କମୁାର ପି ପି ସେବ> !ର ରାଓ LSL2651933

�ୀ /13591 50 199 1229ପି ନାଗମଣି �ା ସେବ> �ର OR/12/089/288440

ପ ୁ /13592 33 199 1230ପି. ରାେଜଶ ପି ପି.ସେବ> !ର ରାଓ ZUX0886077

�ୀ /14593 47 199 1231ଏ.ବିଜୟଦୁଗF . �ା ଏ.ବାବାଜି ରାଓ . LSL1471846

�ୀ /14594 24 199 1232ଅନଲା ପଜୂା ପି ଏ.ବାବୁଜୀ ରାଓ ZUX0886093

ପ ୁ /14595 48 199 1233ଏ. ବାବାଜି ରାଓ ପି ଏ. େପଦା େଭେ7P ରାଓ LSL1472661

�ୀ /15596 79 199 1234େସବତି ନାୟକ �ା ମିନେକତନ ନାୟକ OR/12/089/288445

ପ ୁ /15597 54 199 1235ହରିହର ନାୟକ ପି ମିନେକତନ ନାୟକ ZUX0488049

�ୀ /15598 51 199 1236ହିରାମଣି ନାୟକ �ା ହରିହର ନାୟକ OR/12/089/288449

ପ ୁ /15599 31 199 1237ଲେkାଦର ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ ZUX0462358

�ୀ /16600 55 199 1238େଜ�ା[Oା ପାଣିଗ�ାହି �ା ଶରତ ଚ(�  ପାଣିଗ�ାହି LSL1361997

ପ ୁ /16601 55 199 1239ଶରତଚ(�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲ@�ିନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0762542

ପ ୁ /16602 23 199 1240ଚିରାଗ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଶରତ ଚ(�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1014828

ପ ୁ /16603 41 199 1241ମେନାଜ ପ&ନାୟକ ପି ଆର.ଗଣପତି ରାଓ ପ&ନାୟକ ZUX0956722

ଅ /16604 38 199 1242ସତ� ନାରାୟଣ ରଥ ପି ଉେମଶ ଚ(�  ପଟନାୟକ ZUX0869016

ପ ୁ /16605 26 199 1243ରାେଜଶ କମୁାର େସନାପତି ପି ଇ.ଶିବଶ7ର େସନାପତି ZUX1014810

ପ ୁ /17606 51 199 1244ପଣୁ> ଚ(�  ମହାରଣା ପି େଗାବଧ>ନ ମହାରଣା ZUX1191105

�ୀ /17607 70 199 1245ପ�ଫଲୁ ସାହୁ �ା ବାଲ�କୃ/ ସାହୁ ZUX0661546

ପ ୁ /17608 55 199 1246ରାେଜ(�  ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ବାଲ�କୃ/ ସାହୁ OR/12/089/288460

10 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ7 �ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /17609 50 199 1247ପtୁା ଳି ସାହୁ �ା ରାେଜ(�  ସାହୁ OR/12/089/288461

ପ ୁ /17610 49 199 1248କିେସାରଚ(�  ସାହୁ ପି ବାଲ�କୃ/ ସାହୁ OR/12/089/288464

ପ ୁ /17611 35 199 1249ରବି(�  ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ରାେଜ(�  ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0293654

�ୀ /18612 70 199 1250ହିରାମଣି େସୗରା �ା ପରୁuମ େସୗରା OR/12/089/288482

�ୀ /18613 60 199 1251ତୁଳସା େସୗରା �ା ଘାଶି େସୗରା OR/12/089/302225

ପ ୁ /18614 39 199 1252ବସ$ େସୗରା ପି ପ�ହଲାଦ େସୗରା ZUX1355585

�ୀ /18615 30 199 1253େଯାସଦା େସୗରା �ା ବସ$ େସୗରା ZUX1355577

ପ ୁ /19616 29 199 1254ଏ େଗରୖୀଶ7ର ପି ଏ ଚିନO ାୟା ZUX0561118

�ୀ /20617 26 199 1255ଅ7ିତା ମହାପାତ� ପି ଆନ( କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0693259

�ୀ /20618 23 199 1256ପ�'ାପ�ଭା ସବର ପି ନିଳାkର ସବର ZUX1174234

�ୀ /20619 52 199 1257େଜମା େସୗରା �ା ଗେୁS�ର େସୗରା OR/12/089/288494

�ୀ /20620 36 199 1258ପଦ� ିନୀ େସୗରା ପି ଗେୁS!ର େସୗରା ZUX0348904

�ୀ /20621 34 199 1259ସନିୁତା େସୗରା ପି ଗେୁS!ର େସୗରା ZUX0348912

�ୀ /21622 26 199 1260ଏ ପଦ� ାବତୀ ମା ଏ ଲ@�ୀ ZUX0693267

�ୀ /21623 72 199 1261ଡkଣିୁ େସୗରା �ା ସିମା*ଳ େସୗରା OR/12/089/288497

�ୀ /21624 57 199 1262ଶକ$ୁଳା େସୗରା �ା ଅଜୁ> ନ େସୗରା OR/12/089/293037

ପ ୁ /21625 52 199 1263ବାଲାଜି େସୗରା ପି ସିମା*ଳ େସୗରା OR/12/089/288498

ପ ୁ /21626 38 199 1264ବୃ(ାବନ େସୗରା ପି ସିମାଂଚଳ େସୗରା OR/12/089/288499

ପ ୁ /21627 38 199 1265ରଘନୁାଥ େସୗରା ପି ସିମାଂଚଳ େସୗରା LSL1362474

�ୀ /21628 32 199 1266େଜ�ାତିମ>ୟୀ େସୗରା ପି ଅଜୁ> ନ େସୗରା ZUX0348920

�ୀ /22629 75 199 1267ସର�ତି ପାଣିଗ�ାହି �ା ପି ଆର ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/288511

ପ ୁ /22630 48 199 1268େଗାପସ(ୁର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଭି. ଆW. ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/288514

�ୀ /22631 41 199 1269ଶ�ିମତିକvନା ପାଣିଗ�ାହି �ା େଗାପସ(ୁର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0169151

ପ ୁ /23632 26 199 1270ଅବିନାଶ ପାନିଗ�ାହୀ ପି ଅରୁଣ ପାନିଗ�ାହୀ ZUX0693242

�ୀ /23633 67 199 1271ଗୀତା ଳି ସାହୁ �ା ପ�ତାପ ସାହୁ OR/12/089/288521

ପ ୁ /23634 52 199 1272ଶ�ାମ ସ(ୁର ସାହୁ ପି ପ�ତାପ ସାହୁ ZUX1352384

�ୀ /23635 49 199 1273ଅ ନା ସାହୁ �ା ରାମଚ(�  ସାହୁ LSL1473354

�ୀ /23636 40 199 1274ସବିତା ସାହୁ �ା ଶ�ାମ ସ(ୁର ସାହୁ ZUX0561720

ପ ୁ /24637 56 199 1275ବି ଯନାw>ନ . ପି ଗା�ାୟା . OR/12/089/288525

ପ ୁ /25638 25 199 1276ଶିବାନ( ଦାଶ ପି ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX0824771

�ୀ /25639 40 199 1277ସର�ତୀ େପାରିUା ପି ରାଧାେଗାବି( ପରିUା ZUX0348938

ପ ୁ /25640 57 199 1278ଏସ.ଲ@�ନ ରାଓ ପି ଏସ ରଘନୁାଥ ZUX1274851

�ୀ /25641 49 199 1279ଏସ.ରାଜୂ ରତO ମ �ା ଏସ.ଲ@�ନ ରାଓ ZUX1274869

ପ ୁ /25642 31 199 1280ରାେଜଶ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ(�  ସାହୁ ZUX0561373

�ୀ /25643 28 199 1281େରାଜି ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ(�  ସାହୁ ZUX0561381

ପ ୁ /26644 24 199 1282ରାଜ କିରଣ ଘେଡଇ ପି ରାଧାକା$ ଘେଡଇ ZUX0886085

ପ ୁ /26645 21 199 1283ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ସଚିଦାନ( ସାହୁ ZUX1191089

�ୀ /27646 67 199 1284ପା*ାଳି ପQା �ା ଲ@�ୀଚ(�  ପQା OR/12/089/288748

ପ ୁ /27647 51 199 1285ଶିବ ପ�ସାଦ ପQା ପି ଲ@�ୀଚ(�  ପQା ZUX1424050

�ୀ /27648 29 199 1286ନମିତା ପାତ� �ା ସକୁା$ ପାତ� ZUX0693291

ପ ୁ /28649 46 199 1287ଲାଲୁ ଦଳପତି ପି ରାମକୃ/ ଦଳପତି ZUX0293662

�ୀ /28650 40 199 1288ଲିଲି ଦଳପତି �ା ଲାଲୁ ଦଳପତି LSL2651982

ପ ୁ /28651 27 199 1289ମୃତ� ୁୟ ଦଳପତି ପି ଲାଲୁ ଦଳପତି ZUX0561142

ପ ୁ /29652 64 199 1290ଜି. ଚ(� େଶଖର ପ&ନାୟକ ପି ସଯୁ�>ପ�କାଶ ପ&ନାୟକ OR/12/089/288128

ପ ୁ /29653 33 199 1291ଜି ସଧୁାକର ପ&ନାୟକ ପି ଜି ଚ(�େଶଖର ପ&ନାୟକ LSL2651321

�ୀ /29654 64 199 1292ଜି ରାବଣାhା �ା ଚ(�େଶଖର ପଟନାୟକ LSL1362946

ପ ୁ /30655 50 199 1293ଅ@ୟ କମୁାର ପାତ� ପି ଯଦୁନାଥ ପାତ� OR/12/089/288694

�ୀ /30656 41 199 1294ଉମaଳା ପାତ� �ା ଅ@ୟ ପାତ� OR/12/089/288597

�ୀ /30657 38 199 1295ମୀନା@ ିପାତ� ପି ଯଦୁନାଥ ପାତ� OR/12/089/288598

ପ ୁ /30658 27 199 1296ରବି(�  ପାତ� ପି ଅ@ୟ କମୁାର ପାତ� ZUX0561613

�ୀ /31659 49 199 1297ଗୀତା ଳି ସାହୁ �ା ଶରତ ଚ(�  ସାହୁ LSL1362987

ପ ୁ /32660 67 199 1298ବିର*ି ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ ZUX0169417

ପ ୁ /32661 30 199 1299ଦୟାନିଧି ସାହୁ ପି ଦିବାକର ସାହୁ ZUX0869024

�ୀ /34662 30 199 1300ଇxିତା ପQା ପି ରାେଜ(�  ପQା ZUX0348946

�ୀ /34663 55 199 1301ଜ�ାସOାମୟୀ ରାଉତ �ା ସିମା*ଳ ଦାସ ZUX0693317

ପ ୁ /35664 37 199 1302ସରୂଜ ନାୟକ ପି ଆପାରାଓ ନାୟକ ZUX0462762

�ୀ /35665 29 199 1303ପAୁା ନାୟକ �ା ସରୂn ନାୟକ ZUX0462770

�ୀ /35666 51 199 1304ମମତା ଳି ପାତ� �ା ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX0693309

ପ ୁ /36667 41 199 1305ପି. ଶ�ୀନୁ ପି ପି. େଭ7ଟ ରାଓ ZUX0462663

�ୀ /36668 37 199 1306ପି. ସଧୁା �ା ପି. ଶ�ୀନୁ ZUX0462655

�ୀ /37669 41 199 1307କuରୁୀ ବାୟା େଚୗଧରୁୀ �ା ସyନାରାୟଣ େଚଧୖରୁୀ ZUX0561761

�ୀ /38670 32 199 1308ରଶ�ୀ ନାୟକ �ା ମେନାର ନ ନାୟକ ZUX0561753

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ7 �ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /38671 28 199 1309ପKୂa ଯାନୀ �ା ସାମନାଥ ଯାନୀ ZUX0693218

ପ ୁ /39672 33 199 1310ପି ପ�ବୀଣ କମୁାର ପି ପି େଗାବି( ରାଓ ZUX0693044

�ୀ /39673 53 199 1311ପି ନିମ>ଲା �ା ପି େଗାବି( ରାଓ ZUX0693028

�ୀ /39674 30 199 1312ପି ପଲZ ଭୀ ପି ପି େଗାବି( ରାଓ ZUX0693010

�ୀ /39675 59 199 1313ବିଜୟରାଶି ପାଣିଗ�ାହି �ା ବାଲାଜି ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0561308

�ୀ /39676 37 199 1314ସନିୁତା ପାଣିଗ�ାହୀ �ା ଦିଲପକମୁାର ସାହୁ ZUX0561290

�ୀ /39677 35 199 1315ସସ�ିତା ପାଣିଗ�ାହି ପି ବାଲାଜିପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0561324

ପ ୁ /39678 68 199 1316ପିମ େଗାବି( ରାଓ ପି ପି ରାମଳୁା ZUX0693036

ପ ୁ /39679 22 199 1317ପି େରାହିତ ପି ପି ଇXୱର ରାଓ ZUX1158849

�ୀ /41680 26 199 1318ସନାଲି ସାହୁ ପି ଅରୁଣ ସାହୁ ZUX0693135

�ୀ /44681 23 199 1319ବିଜୟଲ@�ୀ ଖରା �ା ସେୁରଶ ଖରା ZUX1192814

ପ ୁ /44682 31 199 1320ଜଗନO ାଥ ନାୟକ ପି ଭି ଡkରୁ ନାୟକ ZUX0693069

ପ ୁ /44683 30 199 1321ସନୁା ପରଜା ପି ଝିେମଇ ପରଜା ZUX0693192

�ୀ /44684 28 199 1322ସନୂୀ ପରଜା �ା ସନୁା ପରଜା ZUX0693176

ପ ୁ /44685 29 199 1323ପରେଦଶୀ ପଜୂାରୀ ପି ଝିେମଇ ପଜୂାରୀ ZUX0693150

�ୀ /44686 27 199 1324ଲତା ପଜୂାରୀ �ା ପରେଦଶୀ ପଜୂାରୀ ZUX0693143

ପ ୁ /44687 43 199 1325ପି.ଭି. ସେ$ାଶ ରାଜୁ ପି ପି.ଭି.ସିମା*ଳ ରାଜୁ ZUX0956698

�ୀ /44688 39 199 1326ପଲZ ୀ ରାଜୁ �ା ପି.ଭି. ରାଜୁ ZUX0956706

�ୀ /45689 32 199 1327ସମିୁତ� ା ନାୟକ �ା ମାଧଵ ନାୟକ ZUX1274935

ପ ୁ /47690 26 199 1328ରିେତଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ରଜନୀ କା$ ନାୟକ ZUX0824664

�ୀ /49691 32 199 1329ସେ$ାଷିନୀ ସାହୁ �ା ସସୁା$ ନାୟକ ZUX1274844

�ୀ /49692 31 199 1330ପି7ି ସାହୁ �ା ସକୁା$ ସାହୁ ZUX1274810

�ୀ /50693 25 199 1331ପ�ିୟ7ା ପQା ପି ରାେଜ(�  କମୁାର ପQା ZUX0824334

ପ ୁ /56694 53 199 1332ଯଧିୁzିର ନାୟକ ପି ଭୁବନୀ ନାୟକ ZUX0824581

�ୀ /56695 46 199 1333ବବି ନାୟକ �ା ଯଧିୁzିର ନାୟକ ZUX0824573

�ୀ /56696 25 199 1334ସପୁ�ିୟା ନାୟକ ପି ଜୁଧିzିର ନାୟକ ZUX0824599

ପ ୁ /58697 32 199 1335ଉଧବ ନାୟକ ପି ମQଳୁୁ ନାୟକ ZUX1174226

�ୀ /58698 29 199 1336ଦୀପିକା ନାୟକ ମା ରkା ନାୟକ ZUX0693168

�ୀ /58699 26 199 1337କନିୁ ନାୟକ ପି େଯାେଗ(�  ନାୟକ ZUX0956714

�ୀ /62700 33 199 1338ଭିସଜୁାତା ପ&ନାୟକ ପି ଭି କାଶୀବିXଵନାଥ ପ&ନାୟକ ZUX0693051

�ୀ /62701 28 199 1339ସ2�ାରାଣୀ ପ�ଧାନ ପି ଉଷା ପ�ଧାନ ZUX0692988

ପ ୁ /64702 26 199 1340ଲେକଶ ମହାପାତ� ପି ଭି କିଶର ମହାପାତ� ZUX0693275

ପ ୁ /66703 54 199 1341ରବୀ(�  ନାୟକ ପି ହାଡିବ(ୁ ନାୟକ ZUX0693325

�ୀ /66704 34 199 1342ଅପସରା ନାୟକ �ା ରବୀ(�  ନାୟକ ZUX0693333

ପ ୁ /76705 41 199 1343େଦବୀ ପ�ସାଦ ରଥ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରଥ ZUX0693283

�ୀ /999706 68 199 1344ଏ. ବ�ାରୀ ପି ଏ. ଚିନO ାୟା OR/12/089/288717

ପ ୁ /999707 43 199 1345େଗାପିନାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି େଭେ7ଟ ରାବଣା େଚୗଧରୁୀ ZUX0886051

�ୀ /999708 34 199 1346େଦବସ� ିତା େଚୗଧରୁୀ �ା େଗାପିନାଥ େଚୗଧରୁୀ ZUX0886069

�ୀ /999709 39 199 1347କୃ/ମଣି ମହା$ି �ା ନଲିନୀର ନ ମହା$ି ZUX0693085

�ୀ /999710 21 199 1348ଏ ନ(ିନୀ ପି ଏ. ବାବାଜୀ ରାଓ ZUX1209717

�ୀ /999711 29 199 1349ମିଳି ନାୟକ �ା ପି{ ୁନାୟକ ZUX0693093

�ୀ /999712 29 199 1350ପନୁ| ପାଳ ପି ଗେଣଶ କମୁାର ପାଳ ZUX0692996

ପ ୁ /999713 28 199 1351ସମିୁତ କମୁାର ପାେଳା ପି ଗେଣଶ କମୁାର ପାେଳା ZUX0693184

�ୀ /999714 36 199 1352ମୀରାବାଈ ପାତ� �ା ସେ$ାଷ ପାତ� ZUX0693101

ପ ୁ /999715 27 199 1353େସାମଯଜୁଳା ରାହୁଲ ପି ଏସ ସାଇ ପ�ସାଦ ZUX0693119

ପ ୁ /999716 47 199 1354ଏନ.ବିେ!!ର ରାଓ ପି ଏj ଆଦି ନାରାୟଣ ZUX0886028

�ୀ /999717 41 199 1355ମଧସୁ� ିତା ଅଧିକାରୀ ସାହୁ �ା ମେହ(�  ଅଧିକାରୀ ZUX0956748

�ୀ /999718 23 199 1356ସରୁଭି ସାହୁ ପି ସଯୂ�> ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0956904

�ୀ /999719 42 199 1357ଏj . ଶା$ି �ା ଏj.ବିେ!!ର ରାଓ ZUX0886036

�ୀ /1338720 30 199 1358େମାନାଲିସା ଭଂଜେଦଵ @ ଦାସ �ା ସଂଦୀପ ଦାସ ZUX1339944

ପ ୁ /10721 18 199 1359ଅଭିେଷକ ପାଳ ପି ମେନାଜ କମୁାର ପାଳ ZUX1363555

�ୀ /SURINGA S722 18 199 1360ନ(ିନୀ ପQା ପି ସିବ ପ�ସାଦ ପQା ZUX1400308

�ୀ /00723 51 199 1361େଜ�ାତି େରଖା ପQା ପQା �ା ରେମଶ ଚଂଦ�  ପQା ZUX1400340

�ୀ /00724 18 199 1362ସିଵାଣୀ ପQା ପQା ପି ରେମଶ ଚଂଦ�  ପQା ZUX1400506

�ୀ /00725 23 199 1363େମୗସମୂୀ ପQା ପQା ପି ରେମଶ ଚଂଦ�  ପQା ZUX1400522

�ୀ /2726 22 199 1364ରିତୁ ନାୟକ ନିରାକାର ନାୟକ �ା ନିରାକାର ନାୟକ ZUX1401868

ପ ୁ /38727 20 199 1365ସାଥ>କ କମୁାର େହାତା େହାତା ପି ମେନାଜ କମୁାର େହାତା ZUX1407089

�ୀ /3728 19 199 1366ବିେନାଦିନୀ ସାମ$ରାୟ େସାମନାଥ�ା େସାମନାଥ ଭଟ�ା ZUX1412352

�ୀ /panjia la729 30 199 1367ସମିୁତ� ା ସାହୁ �ା ଦିେନଶ କମୁାର ସାହୁ ZUX1416825

ପ ୁ /69730 18 199 1368ଅନଂତ ନାରାୟଣ ପାତ�  ଲ@�ୀ ନାରପି ଲ@�ୀ ନାରାୟଣ ପାତ�  ZUX1424779

�ୀ /0731 34 200 1ଜାସ�ିନ େବଗମ �ା ଜାକିତ ସରି~ ZUX1360155

�ୀ /1732 50 200 2ଅମିନାବାଗ �ା େଶଖ ନନାମିଆ ଁ LSL2393452
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�ୀ /1733 38 200 3ସଲୁତାନା ବାନୁ �ା ଆହhଦ ରସିଦ ZUX0169623

ପ ୁ /1734 43 200 4ଅହhଦ ରସିଦ . ପି ମହhଦ ବସିର . LSL1363134

�ୀ /1735 28 200 5ଅମିନା ବାନୁ �ା ମହhଦ ଜୁେନଦ ZUX0886184

ପ ୁ /1736 81 200 6ଶ�ାମ ସ(ୁର େଚଧୖରୁୀ ପି େର�ନାଥ େଚୗଧରୁୀ ZUX0463059

ପ ୁ /1737 58 200 7େକଳୖାସ ଚ(�  େଚଧୖରୁୀ ପି କୃ/e(�  େଚଧୖରୁୀ ZUX0463067

ପ ୁ /1738 46 200 8ବିଜୟ କମୁାର େଚଧୖରୁୀ ପି ଶ�ାମ ସ(ୁର େଚୗଧରୁୀ ZUX0463083

ପ ୁ /1739 42 200 9େଦବରାଜ େଚଧୖରୁୀ ପି ଶ�ାମସ(ୁର େଚଧୖରୁୀ ZUX0463075

ପ ୁ /1740 36 200 10ମହhଦ ଯେୁନଦ ପି ମହhଦ ବସିର LSL2394013

�ୀ /1741 25 200 11ଅମାନୀ େପ{ା ପି ପି ଚ(� େଶଖର ZUX0869057

�ୀ /1.742 31 200 12ପ�ିତି ଦାଶ ପି ବିଜୟ ଦାଶ ZUX0860460

�ୀ /02743 61 200 13ଗଡୂଲା ବିଜୟ ଲ@�ୀ �ା ଗଡୂଲା ଜଗନO ାଥ ରାଓ ZUX1064021

ପ ୁ /02744 64 200 14ଗଡୂଲା ଜଗନO ାଥ ପି ଗଡୂଲା ଆପଲାiଵାମୀ ZUX1090679

ପ ୁ /2745 35 200 15ଜି ଦୁଗFରାଓ ପି ଜିଜଗନO ାଥ LSL2393643

ପ ୁ /2746 33 200 16ଗଡୁZ ା ଭାMର ରାଓ ପି ଗଡ଼ୁZା ଜଗନO ାଥ ରାଓ ZUX0463042

�ୀ /03747 21 200 17ପି କିd>ୀ ପି ପି ଚା{ି ZUX1116714

�ୀ /03748 24 200 18ସମୁୀତା ସାହୁ ପି େଗାପୀନାଥ ସାହୁ ZUX1254382

�ୀ /3749 60 200 19ପି ଉସାରାଣୀ �ା ପି ୟାରାମ େସଠି OR/12/089/290056

ପ ୁ /3750 30 200 20ପି. ଚିର ିବି ପି ପି. ଚା{ି ZUX0463091

�ୀ /3751 22 200 21ସି ଏଚ େକାମଳି ପି ସି ଏଚ େବେ7ତ ରାଓ ZUX1213628

�ୀ /4752 34 200 22ବୁଡି ମାଝୀ �ା ନରସିଂହ ମାଝୀ LSL2394062

ପ ୁ /05753 38 200 23ବାଲାଜୀ ସାହୁ ପି କୃ/ ଚ(�  ସାହୁ ZUX1254325

�ୀ /5754 76 200 24ଜୟ$ି ଭତରା ପି େଗାପିନାଥ ଭତରା ZUX0886366

�ୀ /5755 46 200 25ବିେଷଇ ଭତରା �ା ଗ�ାଧର ଭତରା LSL1363076

�ୀ /5756 37 200 26ପପୁାଲା ନାଗମଣି �ା ପାପଲୁୁ ରାବଣା ZUX0860452

ପ ୁ /6757 33 200 27ଏ ଶ�ୀଧର ପି ଏ ସଯୂ�>ଚ(�  ରାଓ LSL1524909

ପ ୁ /6758 52 200 28େଶ� ନାନO ାମିଆଁ ପି େଶ� ସେୁଲମାନ LSL1524867

ପ ୁ /6759 60 200 29ମେହ!ର ପQା ପି ନରସିଂହ ପQା ZUX0463703

�ୀ /6760 51 200 30ସବିତା ପQା �ା ମେହ!ର ପQା ZUX0463695

ପ ୁ /6761 33 200 31ସେ$ାଷ କମୁାର ପQା ପି ମେହ!ର ପQା ZUX0463687

�ୀ /6762 29 200 32ସାଗରିକା ପQା ପି ମେହ!ର ପQା ZUX0463679

ପ ୁ /6763 51 200 33େଗାବି( ସାହୁ ପି ତ�ୀନାଥ ସାହୁ ZUX0463836

�ୀ /6764 45 200 34ବୃ(ାବତୀ ସାହୁ �ା େଗାବି( ସାହୁ ZUX0463844

ପ ୁ /6765 36 200 35ସେ$ାଷ ସାହୁ ପି ବିପ� ସାହୁ ZUX0463851

�ୀ /7766 41 200 36ଜି. ଆଶା  �ା ଜି. ବାଲାଜି LSL2397917

ପ ୁ /7767 47 200 37େକ ଅନିଲ କମୁାର ପି େକ ଜନB> ନ ରାଓ ZUX0726356

�ୀ /7768 66 200 38େକ. ରାଜତନO ମ �ା େକ.ଜନାw>ନ ରାଓ ZUX0886291

ପ ୁ /7769 36 200 39ଏ .ରାଜୁ ରାଓ ପି ଏ ଆନ( ରାଓ LSL2394104

ପ ୁ /7770 41 200 40େକ. ଶ7ର ରାଓ ପି େକ. ସରୁୀ ନାରାୟଣ LSL1450113

�ୀ /7771 29 200 41ଏ. �ାତି �ା ଏ ସେୁରଶ ରାଓ ZUX0726299

ପ ୁ /8772 31 200 42ଜି ମଧ ୁ ପି ଜି ରଘ ୁନାଇଡୁ ZUX0562009

ପ ୁ /10773 45 200 43ସି. ଏଚ. ଶ�ୀନୁ . ପି ସି. ଏ�. ତାତା ରାଓ LSL1450378

�ୀ /10774 22 200 44େସOହା େଚୗଧରୁୀ ମା ସଯୁ�> ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ZUX1088178

�ୀ /10775 42 200 45ରସ� ିତା େଚୗଧରିୁ �ା ସଯୁ�> ନାରାୟଣ େଚୗଧରିୁ ZUX0395897

�ୀ /11776 33 200 46ଏi ସଜୁାତା �ା ଏi ଆଦିନାରାୟଣା ZUX0170597

ପ ୁ /11777 34 200 47ଡି ଚିନO ା ପି ଡି େକାଟି!ର ରାଓ ZUX0562082

�ୀ /11778 58 200 48ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ତାରିଣି ପ�ସାଦ ପି ଜୟପରୁ ଜୟପରୁ ZUX1321876

�ୀ /11779 32 200 49ଡି �ାତୀ �ା ଡି ଚିନO ା ZUX0562090

�ୀ /12780 49 200 50େକ ଲ@�ୀ �ା େକ ରାମବାବୁ ZUX0170589

ପ ୁ /12781 28 200 51କମରଗିରି େଭେ7ଟସ ପି େକ ରାମବାବୁ ZUX0726570

�ୀ /13782 49 200 52ଜି. ପାବ> ତୀ �ା ଜି. ରଘ ୁନାଇଡୁ OR/12/089/290212

�ୀ /14783 37 200 53ପି ସର�ତି �ା ପି ଜଗା ZUX0169649

ପ ୁ /14784 30 200 54ଏନ.ଚିର ିବୀ ଇ!ର କମୁାର ପି ଏନ.େଭ7ଟ �ାମୀ ZUX0957068

�ୀ /14785 52 200 55ଏନ. ଲଳିତା �ା ଏନ.େଭ7ଟ �ାମୀ ZUX0957076

�ୀ /14786 61 200 56ପଦ� ାବତୀ ନାରାଜୀ �ା ରାଜ କମୁାର ZUX0871236

�ୀ /14787 85 200 57ଏନ. ନାରାୟଣାhା �ା ଏନ.ଆ�ାଲା �ାମୀ ZUX0957043

ପ ୁ /14788 32 200 58ଏନ.ଦୁଗF ଶ�ୀରାମ ପି ଏନ.େଭ7ଟ �ାମୀ ZUX0488262

ପ ୁ /14789 62 200 59ଏନ.େଭ7ଟ �ାମୀ ପି ଏନ.ଆ�ାଲା �ାମୀ ZUX0957050

�ୀ /14790 49 200 60ସର�ତି ଠାକରୁ �ା ତାଉଡୁ ସିଂ ଠାକରୁ LSL1450386

ପ ୁ /14791 32 200 61ସେ$ାଷ ସିଂ ଠାକରୁ ପି ତାଉଡୁ ସିଂ ଠାକରୁ ZUX0170498

�ୀ /14792 25 200 62ମନିକା ସିଂ ଠାକରୁ ପି ତାଉଡୁ ସିଂ ଠାକରୁ ZUX0886192

ପ ୁ /15793 35 200 63ପି େଗାପି ପି ରାମ ମdୁ>ୀ LSL2394096

�ୀ /15794 34 200 64ପି ଆପାଲେକQା �ା ପି େଗାପି ZUX0562215

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ7 �ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /15795 45 200 65ଏ େଗୗରି �ା ଏ ଶ�ୀନୁ ZUX1122225

ପ ୁ /15796 44 200 66ପି ଜଗା ପି ପି ରାମମdୂ>ୀ ZUX0562256

�ୀ /15797 23 200 67ଏ ଲ@�ୀ �ା ଏ ରାଜା ZUX1113190

�ୀ /15798 27 200 68ପ�ିୟ7ିତା ପQା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପQା ZUX0726265

�ୀ /15799 54 200 69ପAୁା ପ&ନାୟକ �ା ମଦନ ପ&ନାୟକ ZUX0561951

ପ ୁ /15800 38 200 70ଶ�ବଣ କମୁାର ପ&ନାୟକ ପି ମଦନ ପ&ନାୟକ ZUX0561977

�ୀ /15801 29 200 71ରୀନା ପ&ନାୟକ �ା ଶ�ବଣ କମୁାର ପ&ନାୟକ ZUX0561969

ପ ୁ /15802 26 200 72ଏ ରାଜା ପି ଏ ଶ�ୀନୁ ZUX1122217

ପ ୁ /15803 49 200 73ଏ ଶ�ୀନୁ ପି ଏ ରାମମdୁ>ୀ ZUX1122258

ପ ୁ /16804 61 200 74ଏ େଗାବି(ା . ପି ନାରାୟଣ . OR/12/089/290187

�ୀ /16805 56 200 75ଏ ଇ�ରିଆମା . �ା େଗାବି( . OR/12/089/290188

�ୀ /17806 49 200 76ଟି କମୁାରି ମା ଟି ସନ�ାସୀ LSL1450394

�ୀ /18807 31 200 77ଶ�ୀେଲଖା . ପି କିେଶାର ଚ(�  ପାତ� ZUX0463026

�ୀ /18808 33 200 78ପି. େଦବୀ �ା ପି. ଶ7ର ରାଓ ZUX0463174

ପ ୁ /18809 54 200 79ରବି(�  କମୁାର ପାତ� ପି ସଯୁ�> ନରାରାୟଣ ପାତ� LSL1423888

ପ ୁ /18810 21 200 80ଦୀପକ ପାତ� ପି ରବୀ(�  କମୁାର ପାତ� ZUX1254465

�ୀ /18811 28 200 81ପି ସଜୁାତା �ା ପି ସନୁ ZUX0726430

�ୀ /19812 42 200 82ଭି ବି ଜୟଲ@�ୀ �ା ଭି ବି ସି େକ ରାଜୁ ZUX0170530

�ୀ /19813 35 200 83ପି ଭବାନୀ �ା ପି ସଂଜୀବ କମୁାର ନାଇଡୁ ZUX0169607

ପ ୁ /19814 21 200 84ଆର ପୀ ଅରୁଣ କମୁାର ପି ଆର ପୀ ଚ(�  େଶଖର ZUX1341437

�ୀ /19815 51 200 85ପି. ବିଜୟଲ@�ୀ �ା ପି. ନାରାୟଣା ରାଓ ZUX0463257

ପ ୁ /19816 27 200 86େପରୁେଚଟୀ ସ(ିପ କମୁାର ପି େପରୁଚୁଟି ରାମ କମୁାର ZUX0726596

ପ ୁ /19817 25 200 87ଆର.ପି.ତରୁଣ କମୁାର ପି ଆର.ପି.ଚ(�  େଶଖର ZUX0886135

�ୀ /19818 57 200 88ଆW. ପି. ମା�ାhା �ା ଭି. ରାମ ନାଇଡ଼ୁ OR/12/089/290688

ପ ୁ /19819 40 200 89ପି. ସଂଜୀବ କମୁାର ନାଇଡୁ ପି ଚ(�  େଶଖର ନାଇଡୁ ZUX0463208

ପ ୁ /19820 55 200 90ଆW. ପି. ରାମ କମୁାର ପି ଆW. ପି. ମଥୁ ୁ OR/12/089/290130

�ୀ /19821 35 200 91ଭପଡା ସରିତା ପି ଭି ରାମ ନାଇଡୁ ZUX0726273

�ୀ /19822 29 200 92ପି. ସଜୁାତା ପି ପି. ନାରାୟଣା ରାଓ ZUX0463240

�ୀ /19823 39 200 93ଆର ପୀ ଵରା ଲ@�ୀ �ା ଆର ପୀ ଚଂଦ�  େଶଖର ZUX1341460

ପ ୁ /20824 40 200 94ପି ଶ7W ପି ପି ଗରୁୁଲୁ LSL1473420

ପ ୁ /20825 49 200 95ବିମଲ କମୁାର େସାନି ପି େଦବୀ ଚା( େସାନି LSL1394923

�ୀ /20826 47 200 96ରାଖୀ େସାନି �ା ଭିମଲ କମୁାର େସାନି ZUX0352096

�ୀ /21827 39 200 97ଏ ରମାଲୁ �ା ଏ ନାଗରାଜୁ LSL1471978

�ୀ /21828 56 200 98ଏମ ରାମଲୁୁଆମା . �ା ଏମ ଆପାଲ�ାମି . OR/12/089/290201

ପ ୁ /21829 44 200 99ଏ ନାଗରାଜୂ ପି ଏ ଜାନି LSL1405737

�ୀ /22830 42 200 100ପି େଜ�ାତି �ା ପି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ LSL1417005

ପ ୁ /22831 48 200 101ପି ଶ�ିନିବାସ ରାଓ . ପି ପି େଭେ7ଟ ରାଓ LSL1416809

ପ ୁ /22832 43 200 102ପି ରବି କମୁାର ରାଓ ପି ପି େଭେ7ଟ ରାଓ LSL1416817

ପ ୁ /22833 39 200 103ପି ସେ$ାଷ କମୁାର ରାଓ ପି ପି େଭେ7ଟ ରାଓ LSL1473685

�ୀ /23834 61 200 104ବି ସର�ତି ପି କୃ/ମdୁa ZUX0169656

�ୀ /23835 36 200 105ସନିୁତା ମହାରଣା ପି ରାଧାଶ�ାମ ମହାରଣା ZUX0463505

�ୀ /23836 31 200 106ବବିତା ମହାରଣା ପି ରାଧାଶ�ାମ ମହାରଣା ZUX0463513

ପ ୁ /24837 24 200 107ଈପାତ> ୀ ଚଂଦ�  େଶଖର ପି ଇ.ଆେhାଜୀ ରାଓ ZUX0944348

�ୀ /24838 27 200 108ରା@ୀ ଭତରା ପି ବଲରାମ ଭତରା ZUX0726513

�ୀ /24839 51 200 109ପଦ� ା ଭତ�ା �ା ବଳରାମ ଭତ�ା OR/12/089/290453

ପ ୁ /24840 36 200 110ଗେଣଶ ଭତ�ା ପି ବଳରାମ ଭତ�ା ZUX0169664

�ୀ /24841 33 200 111ମଣୀ ଭତ�ା ପି ବଳରାମ ଭତ�ା ZUX0169672

ପ ୁ /24842 28 200 112ଇ.ଲ@�ଣ କମୁାର ପି ଇ.ଆମାଜୀ ରାଓ ZUX0619502

�ୀ /24843 52 200 113ଇ.ଜୟା ଲ@�ୀ �ା ଇ.ଆେhାଜୀ ରାଓ OR/12/089/295237

ପ ୁ /24844 61 200 114ଇ.ଅhାଜୀ ରାଓ ପି ଇ କାନO ାୟା OR/12/089/295212

ପ ୁ /24845 28 200 115େଧାବା ସତନାମ ପି ସଭାରାମ ସତନାମ ZUX1209048

�ୀ /25846 41 200 116ଭି ପAୁା ପି ଆନ( ରାଓ LSL1405612

�ୀ /26847 47 200 117େକ. ରାେଜ!ରୀ �ା େକ. ଜନାw>ନ ରାଓ LSL1450360

ପ ୁ /26848 49 200 118େକ. ଜନାw>ନ ରାଓ ପି େକ. ରାମମdୂa . LSL1450402

ପ ୁ /26849 29 200 119େକ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0726521

ପ ୁ /26850 26 200 120େକ. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ. ଜଗାw>ନ ରାଓ ZUX0860619

ପ ୁ /26851 24 200 121େକ ଶ�ୀକା$ ପି େକ ଜନB> ନ ରାଓ ZUX1214840

�ୀ /27852 47 200 122ପ�ିୟ7ା େଜନୖ �ା ସଂ ୟ େଜନୖ LSL1361872

�ୀ /27853 44 200 123ଲ@�ୀ ସାହୁ �ା କୃ/ଚ(�  ସାହୁ ZUX0462911

�ୀ /28854 71 200 124ସାେହର ବାନୁ . �ା ମହମଦ ବସିର . OR/12/089/290002

ପ ୁ /28855 64 200 125ମହhଦ େଗୗi . ପି ୱାଲି ମହhଦ . OR/12/089/290006

�ୀ /28856 59 200 126ସାଇରା ବାନୁ . �ା ମହhଦ େଗୗସ . OR/12/089/290007

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ7 �ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /29857 44 200 127ମହhଦ ବସିର ଆଲମ ପି ମହhଦ କବିର LSL2393965

�ୀ /29858 38 200 128ନୁଜହତ ଫାଟିମ �ା ଏମ ଡି ବସିର ଆଲମ ZUX0726372

ପ ୁ /29859 32 200 129ଆ(ାଭରପ ୁଶ�ୀଧର ପି ଏ.ସଯୂ�> ଚ(�  ରାଓ ZUX0942813

ପ ୁ /30860 32 200 130ମହhଦ ସାଦିV ପି ମହhଦ ହୁେସନ ZUX0169532

ପ ୁ /30861 72 200 131ମହhଦ ହୁେସନ . ପି ରାହିମ ତୁଲା . OR/12/089/290012

�ୀ /30862 56 200 132ସମିମ ବାନୁ . �ା ମହhଦ ହୁେସନ . OR/12/089/290013

�ୀ /30863 40 200 133ସଲମା ବାେନା . ପି ମହhଦ ହୁେସନ . LSL1361815

ପ ୁ /30864 35 200 134ମହhଦ ଅମାନୁଲାଜ ପି ମହhଦ ହୁେସj LSL2394047

ପ ୁ /31865 25 200 135ମହhଦ ଅମୀନ ପି ଅବଦୁଲ ଲତୀ� ZUX0829515

�ୀ /31866 51 200 136ରଜିୟା ଖାତୁj �ା ଆବଦୁଲ ଲତୀଫ ZUX1255553

ପ ୁ /33867 79 200 137ସାଗର ମଲ ଅଗ�ୱାଲ ପି ଜୟଜିଆଲ ଅଗ�ୱାଲ OR/12/089/290019

�ୀ /33868 73 200 138ସାବିତ�ି  େଦବି ଅଗ�ୱାଲ �ା ସାଗର ଅଗ�ୱାଲ OR/12/089/290715

ପ ୁ /33869 56 200 139ଇXଵର ଚା( ଅଗ�ୱାଲ ପି ସାଗର ମଲ ଅଗ�ୱାଲ ZUX0169698

�ୀ /33870 24 200 140େମଘା ଅଗ�ୱାଲ ପି ଇ!ର ଚ(�  ଅଗ�ୱାଲ ZUX0956995

�ୀ /33871 24 200 141େମଘା ଅଗ�ୱାଲ ପି ଇ!ର ଚା( ଅଗ�ୱାଲ ZUX1069855

�ୀ /33872 23 200 142ଡି�ଲ ଅଗ�ୱାଲ ପି ଇ!ର ଚା( ଅଗ�ୱାଲ ZUX1073949

�ୀ /34873 41 200 143ଏ. ସନୁୀତା �ା ଏ. ପ�ଭାକର ରାଓ LSL1450352

ପ ୁ /34874 53 200 144ଏ ପ�ଭାକର ରାଓ . ପି ଏ ବାେ�ରିଆ . OR/12/089/290052

ପ ୁ /34875 50 200 145ଏ ବାସେୁଦବ ରାଓ . ପି ବା�ାରିୟା . ZUX0771626

�ୀ /34876 37 200 146ଏ ଲତା �ା ଏ ବସେୁଦବ ରାଓ ZUX1224393

�ୀ /34877 53 200 147ଆ(ାୱାରାପ ୁପ�ମିଳା କମୁାରୀ �ା ଆ(ାୱାରାପ ୁଶ7ର ରାଓ ZUX0463232

ପ ୁ /34878 60 200 148ଆ(ାୱାରାପ ୁଶ7ର ରାଓ ପି ଏ. ବା�ାରାୟା ZUX0463224

ପ ୁ /35879 25 200 149ରେମଶ ଖୀେଲା ପି େଗାବିଂଦ ଖୀେଲା ZUX1152941

�ୀ /35880 63 200 150ସେ$ାଷିମା ପାଣିଗ�ାହି �ା ଦୁେଯ�Fଧନ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/290213

�ୀ /35881 46 200 151ସାବିତା ପାଣିଗ�ାହୀ �ା ତ�ିପତି ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0349043

ପ ୁ /35882 42 200 152ତ�ୀପତି ପାଣିଗ�ାହି ପି ଦୁେଯ�Fଧନ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/290214

�ୀ /35883 38 200 153େଗୗରୀ ରାଣା �ା େଗାବି( ରାଣା ZUX1152842

ପ ୁ /35884 32 200 154ପ�'ା ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ପ�ସନO  କମୁାର ସାହୁ ZUX0293753

�ୀ /36885 61 200 155କମୁାରୀ େଦବି �ା ହରିl(�  ସାହୁ LSL1406156

�ୀ /36886 28 200 156େଗୗରୀ େଦବୀ �ା ରାେଜ(�  ସାହୁ ZUX1322700

ପ ୁ /36887 61 200 157ଅବଦୁ� ଲତୀ� ପି େରହୁମା ତୁଲZ ାହ ZUX0774083

ପ ୁ /36888 21 200 158ମହhଦ ୱବାଇସ ପି ଅବଦୁଲ ଲତିଫ ZUX1177831

ପ ୁ /36889 65 200 159ହରିl(�  ସାହୁ ପି ଜୁର ସାହୁ LSL1363142

ପ ୁ /36890 41 200 160ରାମକୃ/ ସାହୁ ପି ହରିl(�  ସାହୁ LSL1406180

ପ ୁ /36891 36 200 161ପ�ଦ�ମୁO  ସାହୁ ପି ହରିl(�  ସାହୁ LSL2394187

�ୀ /36892 33 200 162ରାେଜ(�  ସାହୁ ଲତୁକିେଶାର ସାହୁ ପି ଜୟପରୁ ଜୟପରୁ ZUX1322379

ପ ୁ /36893 33 200 163ରାେଜ(�  ସାହୁ ପି ଲୁଡ଼ୁ କିେଶାର ସାହୁ ZUX1274372

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବFଚନ ନିମେ$ ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନO  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବFଚନ କମିଶନ ଭାରତ7 �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବFଚନ ପବୂ> ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ7 ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର$ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.24 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 ମାନ7ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ7 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା$ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ7 �ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /361 28 200 164େଗୗରୀ େଦବୀ ସାହୁ �ା ରାେଜ!�  ସାହୁ ZUX1274323

ପ ୁ /372 35 200 165ଉେପ!�  ସାହୁ ପି ନାୟକ ସାହୁ LSL2397941

ପ ୁ /373 34 200 166ଗରୁୁପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ହରି#!�  ସାହୁ LSL2393767

�ୀ /374 19 200 167ପ�ିୟ$ା ସାହୁ ପି ରଜନୀ ସାହୁ ZUX1341486

ପ ୁ /385 48 200 168ଜି ଗରୁୁବୁଲୁ . ପି ଜି ଆପାଲ�ାମି . OR/12/089/290197

�ୀ /386 43 200 169ଜି ରାଧା . �ା ଜି ଗରୁୁବୁଲୁ . OR/12/089/290198

ପ ୁ /387 23 200 170ଗାଡିଲି ଅେଶାକ ପି ଜି. ଗରୁୁବୁଲୁ ZUX0957027

ପ ୁ /398 45 200 171ୱାଇ ଶ�ୀନୁ ପି ୱାଇ ଚ!�  ରାଓ LSL1417088

ପ ୁ /399 45 200 172ଏନ ରାମ ୁ ପି ଏନ ସତ�ମ LSL1417070

ପ ୁ /3910 42 200 173ଜି େଲାେକ0ର ରାଓ ପି ଜି ଗେୁ10ର ରାଓ LSL1471598

�ୀ /3911 41 200 174ଏନ ଜୟା �ା ଏନ ରାମ ୁ LSL1417062

�ୀ /3912 39 200 175ୱାଇ ଉମା ପି ୱାଇ ଚ!�  ରାଓ LSL1417039

�ୀ /3913 35 200 176ୱାଇ େଗୗରୀ �ା ୱାଇ ଶ�ୀନୁ ZUX0169714

ପ ୁ /3914 53 200 177ସି ଏଚ େଭେ$ଟରାଓ . ପି ଗେୁ1�ର . OR/12/089/290185

�ୀ /3915 45 200 178ସିଏଚ ପାରବତି . �ା େଭେ$ଟ . OR/12/089/290186

ପ ୁ /3916 29 200 179ଏ4. ଗରୁୁଉଲୁ ପି ଏ4. ସତ�5 ZUX0463182

�ୀ /3917 33 200 180ଜି ଇମାଜୀ �ା ବି େଲାେକ0ର ରାଓ ZUX0349050

ପ ୁ /3918 38 200 181ଏ4. େଲାେକଶ ପି ଏ4. ଆପାରାଓ ZUX0462903

ପ ୁ /3919 36 200 182ଏ4. ରେମଶ ପି ଏ4. ଆପାରାଓ ZUX0462895

�ୀ /3920 26 200 183ଏନ ସ6�ା ପି ଏନ ନେରଶ ZUX0726232

�ୀ /3921 21 200 184ଏନ ସିରିଷା ପି ଏନ ରାମ ୁ ZUX1214808

�ୀ /3922 35 200 185ଏ4. ଉମା �ା ଏ4. େଲାେକଶ ZUX0463190

ପ ୁ /4023 46 200 186ଏନ ସତ�ମ . ପି ରାେମୟା . OR/12/089/290693

ପ ୁ /4024 47 200 187ଏ5. ଆନ! ପି ଏମ. ପରେମ0ର LSL2393510

�ୀ /4025 49 200 188ଏନ. ଜୟା �ା ଏନ. ସତ�ମ ZUX0860601

�ୀ /4026 40 200 189ଏମ ଲତା �ା ଏମ ଆନ!ା LSL2393502

ପ ୁ /4127 53 200 190ସିମା8ଳ ସାହୁ ପି ଅଜୁ9 ନ ସାହୁ LSL1450311

ପ ୁ /4128 45 200 191ଗଣପତି ସାହୁ ପି ସିମା8ଳ ସାହୁ LSL2397826

ପ ୁ /4129 32 200 192ଶ$ର ସାହୁ ପି ସିମା8ଳ ସାହୁ ZUX0170506

�ୀ /4230 41 200 193ଏ; ପାବ9 ତୀ �ା ଏ; ଶ�ୀଣ ୁ LSL1471960

ପ ୁ /4231 34 200 194ୱାଇ ଗେଣଶ ମା ୱାଇ ଲ<=ୀ ZUX0169730

�ୀ /4232 66 200 195ସି ଏଚ ଲ<=ୀ . �ା ସି ଏଚ ଟାଟାରାଓ . OR/12/089/290209

�ୀ /4233 63 200 196ସି  ଏଚ ଅରୁଣା �ା ସି ଏଚ ଇ>ୱର ରାଓ ZUX1113299

�ୀ /4234 57 200 197ଉଆଇ ଲ<=ୀ �ା ଉଆଇ ଚ!�  ରାଓ ZUX1214832

�ୀ /4235 47 200 198ଚ!�ମା ନାଏକ �ା େକଶବ ନାଏକ ZUX0860536

ପ ୁ /4236 30 200 199ଏମ ନସ?� ପି ଏମ ଅପନା ZUX0726380

�ୀ /4237 41 200 200ଡି ପାବ9 ତୀ �ା ବି. ରାମନା ରାଓ ZUX0169722

ପ ୁ /4238 47 200 201ଏ ହରି ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ପି ଏ ଲଚନା ମAୂ? ପାତ� LSL2393668

�ୀ /4239 38 200 202ଏ ଲBମି ପାତ� �ା ଏ ହରି ପ�ସାଦ ପାତ� LSL2393650

�ୀ /4240 26 200 203ୱାଇ ସମୁନ �ା ୱାଇ ଗେଣଶ ZUX0957175

ପ ୁ /4341 58 200 204ଜି ରଘ ୁନାଇଡୁ ପି ଜି ଆପାଲ�ାମି ନାଇଡୁ OR/12/089/290211

�ୀ /4442 71 200 205େକ ଚିନD ାମା . �ା େକ ସରିୁନାରାୟଣ . ZUX0169748

ପ ୁ /4443 53 200 206ତାଉଡ଼ୁ ସିଂ ଠାକରୁ . ପି ରାମଦୟାଲ ଠାକରୁ . OR/12/089/290135

ପ ୁ /4444 27 200 207ଭବନୀ ସିଂ ଠାକରୁ ପି ତାଉଡୁ ସିଂ ଠାକରୁ ZUX1069814

�ୀ /4445 22 200 208କନିୁ ସିଂ ଠାକରୁ ପି ତାଉଡୁ ସିଂ ଠାକରୁ ZUX1069806

�ୀ /4546 46 200 209ଏଲ ପଦ= ାବତୀ �ା ଏଲ ମିନା ରାଓ LSL2397842

ପ ୁ /4547 53 200 210ଏଲ ମିନା ରାଓ ପି ଏଲ.ଆHା ରାଓ LSL2397859

�ୀ /4548 52 200 211ଏ5. ଭାନୁମତି �ା ଏ5. ନାରାୟଣା LSL2397834

�ୀ /4549 27 200 212ମନୁାଗାପ ୁପବିତ�ା କମୁାରୀ ପି ଏମ ରାମାୟା ZUX0562298

�ୀ /4550 22 200 213ଇ ନାେଗ>ଵରୀ ପି ଇ ଅମେମାଜି ରାଓ ZUX1225226

1 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାL େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ$ �ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /4551 21 200 214ଇ ରାେଜ>ଵରୀ ପି ଇ ଅମେମାଜି ରାଓ ZUX1224591

ପ ୁ /4652 66 200 215ପPୂ9 ଚ!�  ସାହୁ ପି ଗ�ା ସାହୁ ZUX0886226

ପ ୁ /4653 42 200 216ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ପPୁ9ଚ!�  ସାହୁ LSL1362664

ପ ୁ /4654 42 200 217ମନୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ପPୂ9ଚ!�  ସାହୁ ZUX0647131

ପ ୁ /4655 36 200 218ଟୁନା ସାହୁ ପି ପPୁ9ଚ!�  ସାହୁ LSL2397933

�ୀ /4656 35 200 219ଶାLିଲତା ସାହୁ �ା ମନୁ କମୁାର ସାହୁ ZUX0647149

�ୀ /4657 33 200 220ଝରଣା ସାହୁ �ା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ZUX0463117

�ୀ /4658 29 200 221ଲିଲି ସାହୁ �ା ଟୁନା ସାହୁ ZUX1116847

�ୀ /4659 21 200 222ମାମାଲି ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1116821

�ୀ /4760 39 200 223ଏସ ନାସି ଆRା �ା ଏସ ସତ�ାରାଓ ZUX0771618

ପ ୁ /4761 36 200 224ଜି ଗିରୀଧାରୀ େଗାପାଳ କ�ିSା ପି ଜି ତାଉଡୁ LSL2397818

�ୀ /4762 24 200 225ଜି. କମୁାରୀ �ା ଜି.ଗିରିଧାରୀ େଗାପାଲ କ�ିSା ZUX0956946

ପ ୁ /4863 63 200 226ଟି ମେହଶ ପି ଟି. ସନ�ାସୀ ZUX0169755

ପ ୁ /4864 40 200 227ଟି େଗାବି!ା  ପି ଟି ସରିୁନାରାୟଣା LSL2393858

ପ ୁ /4865 39 200 228ଟି ତ�ିନାଥ ପି ଟିଆପନD ା LSL2393866

�ୀ /4866 35 200 229ଟି ପାବ9 ତୀ �ା ଟିତ�ିନାଥ LSL2393874

�ୀ /4867 35 200 230ଟି ପାବ9 ତୀ �ା ଟି େଗାବି! ZUX0169763

�ୀ /4868 32 200 231ପି େଭେ$ଟ ଲ<=ୀ �ା ପି ସେLାଷ ZUX0726281

ପ ୁ /4869 28 200 232ଟି ରାମକ� ୀSା ପି ଟି ମେହଶ ZUX0726562

ପ ୁ /4970 59 200 233ଡି. େଗାବି! ରାଓ ପି ଡି.ରାବଣା ମAୁ9ୀ ରାଓ LSL1406172

�ୀ /5071 50 200 234ପି. ଲୀଳାବତୀ �ା ପି. ସଦୁଶ9ନ ରାଓ LSL1406149

ପ ୁ /5172 32 200 235ଜି.ଚ!� େଶଖର ପି ଜି.ତାଉଡୁ ZUX0488270

�ୀ /5173 51 200 236ଜି. ଅନିତା �ା ଜି. ତାଉଡୁ ZUX0886317

ପ ୁ /5174 59 200 237ଜି. ତାଉଡୁ ପି ଜି. ନିଳକTମ ZUX0886309

ପ ୁ /5275 37 200 238ଡ଼ି. ସାଇ ପି ଡ଼ି. ଆପାରାଓ ZUX0463141

ପ ୁ /5276 31 200 239ପି. ଶିବା ପି ପି. କାLା ZUX0463158

�ୀ /5277 29 200 240ଡ଼.ି ତର�ିଣୀ �ା ଡ଼ି. ସାଇ ZUX0463133

ପ ୁ /5378 35 200 241ବି ପ�ଦୀପ କମୁାର ପି ବି ଭାUର ରାଓ ZUX0170514

�ୀ /5379 81 200 242ବି ରାବଣାମା �ା ବି ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/290080

ପ ୁ /5380 56 200 243ବି ଭାUର ରାଓ ପି ବି ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/290078

�ୀ /5381 23 200 244ଗVୁନ େସାନୀ ପି ଭୀମଲ କମୁାର େସାନୀ ZUX1254440

�ୀ /5382 21 200 245େନହା େସାନୀ ପି ଵୀମଲ କମୁାର େସାନୀ ZUX1254432

�ୀ /5383 56 200 246ବି ୱାରଲ<=ୀ �ା ବି ଭାWରରାଓ OR/12/089/290079

�ୀ /5484 73 200 247ଶଶି ସାହୁ �ା ଜୁର ସାହୁ ZUX1184084

�ୀ /5485 64 200 248ଲ<=ୀ ସାହୁ �ା ହରି ସାହୁ LSL1473065

ପ ୁ /5486 53 200 249ପ�ଶାL କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୁର ସାହୁ ZUX1190917

�ୀ /5487 43 200 250ଝୁନୁ ସାହୁ �ା ପ�ଶାL କମୁାର ସାହୁ ZUX1184092

ପ ୁ /5488 42 200 251ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୁର ସାହୁ LSL1473081

ପ ୁ /5489 40 200 252ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ LSL1473057

�ୀ /5490 39 200 253ସ�ିତା ସାହୁ �ା ସନିୁX କମୁାY ସାହୁ LSL1473073

�ୀ /5491 27 200 254କାମିନୀ ସାହୁ �ା ବିଜଯ କମୁାର ସାହୁ ZUX0726257

ପ ୁ /5492 25 200 255ଗଗନ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�ଶାL କମୁାର ସାହୁ ZUX1191097

�ୀ /5493 22 200 256େସDହଲତା ସାହୁ ପି ପ�ଶାL ସାହୁ ZUX1184126

ପ ୁ /5594 52 200 257େମାହନ ସାହୁ ପି ସମରା ସାହୁ LSL1361765

ପ ୁ /5595 48 200 258ପPୁ9ଚ!�  ସାହୁ ପି ଲଡୁ ସାହୁ LSL2393494

�ୀ /5596 47 200 259ସଂଜୁ ସାହୁ �ା ସିମା8ଳ ସାହୁ ZUX0647206

�ୀ /5597 39 200 260ସବିତା ସାହୁ �ା ପPୁ9ଚ!�  ସାହୁ LSL2393486

ପ ୁ /5598 29 200 261ଗେଣଶ ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ ZUX0726539

�ୀ /5599 29 200 262ଚା!ିନି ସାହୁ ପି ପPୂ9ଚ!�  ସାହୁ ZUX0463125

�ୀ /55100 28 200 263ଧାରିତ�ି ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ ZUX0726455

�ୀ /56101 66 200 264ନିମ େବେହରା �ା ସି. ଭବନ େବେହରା ZUX0771600

�ୀ /56102 56 200 265ଇ0ରୀ େବେହରା �ା ସଧିୁର େବେହରା LSL1416692

ପ ୁ /56103 44 200 266େଗାପାଳ େବେହରା ପି ଦିନବ6ୁ େବେହରା LSL1417120

�ୀ /56104 41 200 267େମାତି େବେହରା �ା େଗାପାଳ େବେହରା LSL1416718

�ୀ /56105 41 200 268ରିତି େବେହରା �ା ଯଧିୁZିର େବେହରା LSL1416726

�ୀ /56106 40 200 269ରାଧା େବେହରା �ା ଏନ. ଆପନା େବେହରା LSL1416874

�ୀ /56107 39 200 270େଗୗରୀ େବେହରା ପି ସଧିୁର. େବେହରା LSL1416700

ପ ୁ /56108 36 200 271ଡ[ରୁ େବେହରା ମା ଭାନୁ େବେହରା ZUX0349076

�ୀ /56109 30 200 272ଲ<=ୀ େବେହରା �ା ଡ[ରୁ େବେହରା ZUX0349068

�ୀ /57110 51 200 273ଇ. ସର�ତି �ା ଇ. ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/290066

�ୀ /58111 51 200 274ଲ<=ୀ େବେହରା �ା ରାମ େବେହରା ZUX0463430

�ୀ /58112 42 200 275େଦବକି ନାୟକ �ା େଦବ ନାୟକ LSL2393726
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�ୀ /59113 51 200 276ଏ ଦୁଗM . �ା ଆନ!ରାଓ OR/12/089/304888

�ୀ /60114 39 200 277ସନାଇ ପରଜୁଣି �ା ଦିନବ6ୁ ପରଜା OR/12/089/290088

�ୀ /61115 46 200 278ସବୀତ�ି  ମହାରାଣା �ା େକଲୖାସ ମହାରାଣା ZUX1324946

ପ ୁ /61116 41 200 279ଲବ ମହାରଣା ପି େକଳୖାସ ଚ!�  ମହାରଣା ZUX0464115

�ୀ /61117 60 200 280ଲ<=ୀ ସାହୁ �ା ରାମହରି ସାହୁ LSL2393601

�ୀ /61118 43 200 281ଝୁନୁ ସାହୁ �ା େମାହନ ସାହୁ LSL1361757

�ୀ /63119 34 200 282ଏ ସେLାଷୀ �ା ଏ ଈ0ର ରାଓ LSL2394021

�ୀ /63120 33 200 283ଏ.ମଣି ପି ଏ.ରାଜୁ ରାଓ ZUX0169789

ପ ୁ /63121 66 200 284ଏ ଆନ!ରାଓ . ପି ଏ ଭିରାନD ା . OR/12/089/304651

ପ ୁ /63122 29 200 285ଏ ଅେଶାକ ପି ଏ ଆନ! ରାଓ ZUX0562272

ପ ୁ /63123 40 200 286ଏ ଈ0ର ରାଓ ପି ଏ ଆନ! ରାଓ LSL2394039

ପ ୁ /63124 33 200 287ଏ. ମେହଶ ରାଓ ପି ଏ. ଆନ! ରାଓ LSL2393692

ପ ୁ /64125 39 200 288ଏ5. େଗୗରୀଶ ପି ଏ5.ରାମଲୁୁ ZUX0169797

�ୀ /64126 34 200 289ଏମ.ଆନୁଷା �ା ଏମ.େଗୗରିଶ ZUX0169805

�ୀ /64127 60 200 290ଏମ. ନାରାୟଣାRା �ା ଏମ. ରାମଲୁୁ ZUX0956987

ପ ୁ /64128 49 200 291ସେୁର!�  କମୁାର ପ^ା ପି ଖେଗ0ର ପ^ା OR/12/089/290106

�ୀ /64129 43 200 292ସଜୁାତା ପ^ା �ା ସେୁର!�  ପ^ା OR/12/089/290107

ପ ୁ /64130 35 200 293ବାବୁଲା ପ^ା ପି ସେୁର!�  ପ^ା LSL2393817

�ୀ /64131 34 200 294ଲକି ପ^ା �ା ବାବୁଲା ପ^ା LSL2393809

ପ ୁ /64132 34 200 295ବୁଲୁ ପ^ା ପି ସେୁର!�  ପ^ା LSL2393528

�ୀ /64133 33 200 296ତାଲିତା ପ^ା �ା ବୁଲୁ ପ^ା ZUX0726315

�ୀ /64134 28 200 297ସବିତା ପ^ା ପି ସେୁର!�  ପ^ା ZUX1117068

ପ ୁ /64135 27 200 298କାହD ୁ  ପ^ା ପି ସେୁର!�  ପ^ା ZUX1113133

ପ ୁ /64136 42 200 299ସେLାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ ZUX0860544

�ୀ /64137 30 200 300ବବିତା ସାହୁ �ା ସେLାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX0860577

ପ ୁ /65138 32 200 301ଡି.ପ�ଦିପ ପି ଡି.ପ�କାଶ ZUX0169813

�ୀ /65139 54 200 302ଡି ସର�ତୀ . �ା ଡି ପ�କାଶ ରାଓ . LSL1361898

ପ ୁ /65140 44 200 303ଲ<=ୀ ନାରାୟଣ ପ^ା ପି େଦବରାଜ ପ^ା ZUX0464214

�ୀ /65141 37 200 304ଆଶାଲତା ପ^ା �ା ଲ<=ୀ ନାରାୟଣ ପ^ା ZUX0464206

ପ ୁ /65142 59 200 305ଡି ପ�କାଶ ରାଓ ପି ଡି ଆପାରାଓ LSL1361880

ପ ୁ /65143 34 200 306ଡି ସେLାଷ ରାଓ ପି ବି ପ�କାଶ ରାଓ LSL2393783

ପ ୁ /65144 48 200 307ଶାLୁନୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧି ସାହୁ ZUX0463976

�ୀ /65145 37 200 308ରଶ=ିତା କମୁାରୀ ସାହୁ �ା ଶାLୁନୁ କମୁାର ସାହୁ ZUX0463984

ପ ୁ /66146 53 200 309ଅଭୟ କମୁାର ମହାପାତ� ପି .ଦୁଗM ଚରଣ ମହାପାତ� LSL1361799

�ୀ /66147 51 200 310ମମତା ମହାପାତ� �ା ଅଭୟ କମୁାର ମହାପାତ� LSL1361807

ପ ୁ /66148 28 200 311ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ମହାପାତ� ପି ଅଭୟ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0726588

ପ ୁ /66149 24 200 312ସି_ାଥ9 େଶଖର ମହାପାତ� ପି ଅଭୟ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0912972

ପ ୁ /67150 79 200 313ଜି େସନତାଲି ପି ଜି କରୁୁମ ନାଇଡୁ LSL1473362

�ୀ /67151 49 200 314ଜି ରାବାଣା ଆRା  �ା ଜି ଆପାଲା ନାଇଡୁ LSL1473693

�ୀ /67152 31 200 315ଜି.ଭାଗ େଦବି ପି ଜି.ଜଗନD ାଥ ରାଓ ZUX0169821

�ୀ /67153 29 200 316ଜି େଦବୀ �ା ଜି ସୀମା8ଳ ZUX0562223

ପ ୁ /67154 44 200 317ଜି ସୀମା8ଳ ପି ଜି ଆପାଲା ନାଇଡୁ ZUX0562231

ପ ୁ /68155 44 200 318ଏନ େଗାବି!ରାଓ . ପି େସାମଲୁୁ . OR/12/089/290163

ପ ୁ /69156 45 200 319ଏ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ େଗାବି! ରାଓ LSL1416965

ପ ୁ /69157 36 200 320ଏ ସLୁ ପି ଏ ରବି!� ା  ZUX0169839

ପ ୁ /69158 47 200 321ଗ�ାଧର ଭତରା ମା ଜୟLୀ ଭତରା ZUX1069863

�ୀ /69159 34 200 322ଏ. କନୁାRା �ା ଏ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0956979

�ୀ /69160 71 200 323ପି ନାରସRା �ା ରାମ ମAୁ? ZUX1069848

ପ ୁ /72161 42 200 324ବି ତ�ିପତୀ ପି ବି ଆHଲା �ାମୀ ZUX0169854

�ୀ /72162 40 200 325ବି ଈ0ରଆRା �ା ବି ତ�ିପତୀ ZUX0169862

ପ ୁ /72163 33 200 326ଏସ ହେରକ� ିSା ପି ସତ�ନାରାୟଣ LSL2393833

ପ ୁ /72164 66 200 327ପି ଗରୁୁଲୁ . ପି ପି ଆପାଲା�ାମି . OR/12/089/290173

�ୀ /72165 59 200 328ପି େସାମଲାମା . �ା ପି ଗରୁୁଲୁ . OR/12/089/290174

�ୀ /72166 63 200 329ଏସ. ଦୁଗM �ା ଏସ. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0956961

�ୀ /72167 26 200 330ପି. େଜ�ାତି �ା ପି. ଶ$ର ରାଓ ZUX0860510

ପ ୁ /72168 32 200 331ଏସ ରାମବାବୁ ପି ଏସ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0169847

�ୀ /72169 39 200 332ପି. ଶ$ର ରାଓ ପି ପି. ଗରୁୁଲୁ ZUX0860528

�ୀ /72170 28 200 333ଏ;. ଶ�ାବଣୀ �ା ଏ;. ହେରକ� ିS ZUX0957100

ପ ୁ /73171 50 200 334ଏନ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଏ ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0169870

ପ ୁ /73172 44 200 335ଜି ଶ$ର ରାଓ ପି ଜି ସତ�ମ LSL1416825

ପ ୁ /73173 44 200 336ଏ4 ଆHାୟାନାମା ପି ଏ4 ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0169888

�ୀ /73174 41 200 337ଜି ଲ<=ି �ା ଜି ଶ$ର ରାଓ LSL1417054
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ପ ୁ /73175 41 200 338ଜି ରାମ ୁ ପି ଜି ସତ�ମ LSL1416973

�ୀ /73176 33 200 339ଜି କଲ�ାଣୀ �ା ଜି ରାମ ୁ ZUX0771592

ପ ୁ /74177 56 200 340ଏନ େସାମଲୁୁ . ପି ନାେସ9ୟା . OR/12/089/290180

�ୀ /74178 46 200 341ଏନ ସତ�ବତୀ . �ା ଏନ େସାମଲୁୁ . LSL1416999

�ୀ /75179 60 200 342ପି ଭି ପଣୁ�ବତି . �ା ପି ଭି ସିମା8ଳ . OR/12/089/290669

�ୀ /76180 44 200 343ଇ ପାବ9 ତୀ �ା ଇ ରାବଣା LSL1417021

ପ ୁ /76181 25 200 344ଏମ. ବୁଜି ପି ଏମ.ଇ0ର ରାଓ ZUX0886143

�ୀ /76182 21 200 345ଏମ ଚିନD ାମଲୁୁ ମା ଏମ କମଳା ZUX1116730

ପ ୁ /76183 52 200 346ମଧ ୁହିଆଲ ପି ନରସିଂହ ହିଆଲ ZUX0463307

�ୀ /76184 45 200 347େଦ� ୗପଦୀ ହିଆଲ �ା ମଧ ୁହିଆଲ ZUX0463315

ପ ୁ /76185 27 200 348ମକିୁମିନା ହିଆଲ ପି ମଧ ୁହିଆଲ ZUX0562132

ପ ୁ /76186 25 200 349ଲଖମନ ହିଆଲ ପି ମଧ ୁହିଆଲ ZUX1116888

�ୀ /76187 22 200 350ଭାରତୀ ହିଆଲ ପି ମଧ ୁହିଆଲ ZUX1116763

�ୀ /76188 46 200 351ଏ5. କମଳା �ା ଏମ. ଇ0ର ରାଓ ZUX0463281

ପ ୁ /76189 25 200 352ଦୁଗMମ େହନL କମୁାର ମା ଡି. ରାେଜ0ରୀ ZUX0860445

ପ ୁ /76190 55 200 353ପି. ନାରାୟଣା ରାଓ ପି ପି. ରାମା ରାଓ ZUX0463265

ପ ୁ /76191 31 200 354ଏନ େପ`ା ପି ଏନ କTୁ ZUX0726414

�ୀ /76192 55 200 355ଡ଼ି. ରାେଜ0ରୀ �ା ବାବୁ ରାଓ ZUX0463273

�ୀ /77193 41 200 356େକ ଲ<=ୀ �ା େକ ତ�ିପତି ରାଓ ZUX0169904

ପ ୁ /77194 30 200 357ଏମ.କ�ିSା ଆଚାରୀ ପି ଏମ.େମାହନ ରାଓ ZUX0957092

�ୀ /77195 60 200 358ଆY. ଲ<=ୀ �ା ଆY. ଚ!�ରାଓ ZUX0462978

�ୀ /77196 34 200 359ଏ5. ନାଗାମଣି �ା ଏ5. େଭ$ଟରମଣା ZUX0462945

�ୀ /77197 63 200 360ଏମ. ପଦ= ା �ା ଏଲ.େମାହନ ରାଓ ZUX0956953

ପ ୁ /77198 31 200 361ସି. ଏa. ରାୱଣା ପି ସି. ଏa. େପାଲି ZUX0462952

ପ ୁ /77199 36 200 362ଭି. େଭ$ଟରମଣା ପି ଭି. ସଯୁ�9 ନାରାୟଣା ZUX0462937

�ୀ /78200 69 200 363େକ ଚ!�  ମତୀ �ା େକ ପି ଆଚାଯ�9 LSL1473560

ପ ୁ /78201 45 200 364େକ. ବ� ହ= ାଜୀ ଆଚାରୀ ପି େକ. ପି. ଆଚାରୀ ZUX0860627

�ୀ /78202 27 200 365େକ ଗାୟତ�ୀ ଆଚାରୀ �ା େକ ବ� ାହ= ଣୀ ଆଚାରୀ ZUX0726471

�ୀ /79203 66 200 366େଗଲମଣି ନାୟକ �ା କୃSଚ!�  ନାୟକ OR/12/089/290445

ପ ୁ /79204 49 200 367ଦୁେଯ�Mଧନ ନାୟକ ପି କୃSଚ!�  ନାୟକ OR/12/089/290446

ପ ୁ /79205 32 200 368ଜାଗା ନାୟକ ପି ଦୁଜ�Mଧନ ନାୟକ ZUX0726331

ପ ୁ /80206 67 200 369େଗୗତମ ଚା! େଜନୖ ପି େଦବୀ ଚା! େସାନି ZUX0464222

�ୀ /80207 64 200 370ମV ୁେଜନୖ �ା େଗୗତମ ଚା! େଜନୖ ZUX0464230

ପ ୁ /80208 42 200 371ଭିଶାଲ େଜନୖ ପି େଗୗତମ ଚା! େଜନୖ ZUX0464248

ପ ୁ /80209 41 200 372ବିକାଶ େଜନୖ ପି େଗୗତମ ଚା! େଜନୖ ZUX0464255

�ୀ /80210 40 200 373େସାନାଲ େଜନୖ �ା ବିକାଶ େଜନୖ ZUX0464263

ପ ୁ /80211 38 200 374ଭୀନୀତ େଜନୖ ପି େଗୗତମ ଚା! େଜନୖ ZUX0464271

�ୀ /80212 37 200 375ପାୟଲ େଜନୖ �ା ଭୀନୀତ େଜନୖ ZUX0464289

�ୀ /80213 30 200 376କbନା େଜନୖ �ା ବିଶାଳ େଜନୖ ZUX0869032

ପ ୁ /80214 59 200 377ପାରସ େସାନି ପି େଦବିଚା! େସାନି OR/12/089/244552

�ୀ /80215 55 200 378ଛାୟା େସାନି �ା ପାରସ େସାନି OR/12/089/244553

ପ ୁ /80216 33 200 379ଅ$ରୁ େସାନି ପି ପାରସ େସାନି LSL2638831

�ୀ /80217 32 200 380ନିଭା େସାନି �ା ଅ$ରୁ େସାନି ZUX0616094

ପ ୁ /80218 30 200 381ରାହୁଲ କମୁାର େସାନି ପି ପାରସ େସାନି ZUX0616086

�ୀ /80219 28 200 382େରାଶନି େସାନି �ା ରାହୁଲ କମୁାର େସାନି ZUX0867259

ପ ୁ /81220 56 200 383ତ�ିନାଥ ଯାନି ପି ରଘ ୁଯାନି OR/12/089/290234

�ୀ /81221 51 200 384ବୃ!ା ଯାନି �ା ତ�ିନାଥ ଯାନି OR/12/089/290235

�ୀ /81222 45 200 385ମଇନା ଜାନି �ା ସନାତନ େଗାରା ଜାନି ZUX0463356

ପ ୁ /81223 44 200 386ଚ!�ୁ  ଜାନି ପି ଆଦୁ ଜାନି ZUX0463372

�ୀ /81224 39 200 387କନିୁ ଜାନି �ା ଚ!�ୁ  ଜାନି ZUX0463364

ପ ୁ /81225 35 200 388ଶକୁ ଜାନୀ ପି ମଦନ ଜାନୀ LSL2393577

�ୀ /81226 34 200 389କସୁମୁୀ ଜାନୀ �ା ଶକୁ ଜାନୀ LSL2393585

�ୀ /81227 26 200 390ସବିତା ଶବର ପି ଶ�ୀଧର ଶବର ZUX1214857

ପ ୁ /81228 28 200 391େଦବରାଜ ଶବର ପି ଶ�ୀଧର ଶବର ZUX1113141

ପ ୁ /81229 27 200 392ରୂଷି ଶବର ପି ଶ�ୀଧର ଶବର ZUX1113091

�ୀ /81230 26 200 393ନୟନା ଶବର �ା େଦବରାଜ ଶବର ZUX1113166

ପ ୁ /82231 41 200 394ଏସ ସେLାଷ କମୁାର ପି ଏ; ଆଦିନାରାୟଣା LSL1473370

�ୀ /82232 37 200 395ଏସ ସବିତା �ା ଏସ ସେLାଷକମୁାର LSL2393700

�ୀ /82233 76 200 396ବି ସାବିତ�ିଆମା . �ା କ� ିSାରାଓ OR/12/089/290227

�ୀ /82234 54 200 397ବି କଲାବତୀ . �ା ବି ଗେୁ10ର ରାଓ . OR/12/089/290226

ପ ୁ /82235 44 200 398ବି ଗରୁୁମAୁ? . ପି ବି କ� ିSାମAୁ? . OR/12/089/290223

�ୀ /82236 40 200 399ବି ଲ<=ୀ . �ା ବି ଗରୁୁମAୁ? OR/12/089/290224
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�ୀ /82237 24 200 400ବି. ଅd9ନା �ା ବି.ତାବିଟ ରାଜୁ ZUX0957019

ପ ୁ /82238 40 200 401ଡ[ରୁ ଜାନି ପି କମଳୁ ଜାନି LSL2393544

ପ ୁ /82239 35 200 402ଶ�ାମା ଜାନି ପି କମଳୁ ଜାନି LSL2393551

�ୀ /82240 33 200 403ସପନା ଯାନୀ �ା >ଯାମ ଯାନୀ ZUX1212075

�ୀ /82241 22 200 404ବି ପଦ= ା ପି ବି ଗରୁୁମତୁ9 ୀ ZUX1212026

�ୀ /82242 63 200 405ଏସ. ରାେଜ0ରୀ �ା ଏସ. ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0956920

ପ ୁ /82243 34 200 406ବି.ତାବିe ରାଜୁ ପି ବି.ଗେୁ10ର ରାଓ ZUX0169912

ପ ୁ /82244 29 200 407ବି ରାମବାବୁ ପି ବି ଗରୁୁମତୁ? ZUX0726547

ପ ୁ /82245 56 200 408ବି ଗେୁ10ର ରାଓ ପି କ� ିSାମAୁ? ରାଓ OR/12/089/290225

ପ ୁ /82246 27 200 409ବି ସନୁୀଲ ପି ବି ଗରୁୁମତୁ? ZUX0726554

ପ ୁ /83247 40 200 410େକ ସ�ୀନିବା; ପି େକ ତାଉେଟଇଆ LSL1471952

�ୀ /83248 56 200 411େକ ଲ<=ିଆମା . �ା େକ ତାଉେଟୟା . OR/12/089/290457

�ୀ /83249 34 200 412େକ. ରମାେଦବୀ �ା େକ. ଶ�ୀନୁ ZUX0860429

�ୀ /83250 31 200 413େକ ସତ�ା �ା େକ େକୗଟିୟା ZUX0726323

ପ ୁ /83251 39 200 414େକ ଶ�ୀନୁ ପି େକ. ଆନ! ରାଓ ZUX0860478

�ୀ /84252 49 200 415ୱାଇ ପଦମା . �ା େଭେ$ଟ ରାଓ OR/12/089/290195

ପ ୁ /84253 25 200 416ୟାମାଭାରାପ ୁନାଗାରାଜୁ ପି ୟାମାଭାରାପ ୁେଭ$ଟ ରାଓ ZUX0860486

�ୀ /85254 46 200 417ଜି ସଶୁିଲା ପି େକ ତାରଟିଆ ZUX0293761

�ୀ /86255 71 200 418ବି ଜଗାRା  �ା ବି ଚ!�ୟା LSL1416981

�ୀ /86256 44 200 419ବି ରାବଣାRା  �ା ବି ସରିୁ ନାରାୟଣା ରାଓ LSL1416833

ପ ୁ /86257 22 200 420ବି ଗେଣଶ ପି ବି ସରୂୀ ନାରାୟଣ ZUX1214816

�ୀ /86258 32 200 421ବି େଜ�ାତି �ା ବି ଲ<=ଣ ରାଓ ZUX0726307

ପ ୁ /86259 46 200 422ବି ସରିୁ ନାରାୟଣା ରାଓ ପି ବି ଚ!� ାୟା ରାଓ LSL1416841

ପ ୁ /86260 44 200 423ବି ଲ<=ଣ ରାଓ ପି ବି ଚ!� ାୟା ରାଓ LSL1471838

ପ ୁ /86261 23 200 424ବି ସେLାଷ ପି ବି ସରୂୀ ନାରାୟଣ ZUX1224500

�ୀ /87262 38 200 425ବି ଜଗଦି0ରୀ ପି ଭି ବିଜୟ କମୁାର LSL1524891

�ୀ /87263 37 200 426ବି ମିନା ପି ବି ବିଜୟ କମୁାର LSL1524917

�ୀ /87264 36 200 427ବି ଶ�ାବଣୀ ପି ବି ବିଜୟା କମୁାର LSL1524883

�ୀ /87265 35 200 428ବି ବିଜୟା  ପି ବି ବଜୟ କମୁାର LSL1524875

�ୀ /88266 59 200 429ସି ଏa ସରଜିନି �ା ସି ଏa ରାମଲୁୁ LSL1476688

�ୀ /88267 41 200 430ସି ଏa ପ�ଭା ପି ସି ଏa ରାମଲୁୁ LSL1476696

ପ ୁ /88268 34 200 431ସି.ଏଚ.ରାମାରାଓ ମା ସି.ଏଚ.ସେରାଜିନି ZUX0169938

�ୀ /88269 33 200 432ସି.ଏଚ.କ�ିSା ମା ସି.ଏଚ.ସେରାଜିନି ZUX0293779

�ୀ /88270 29 200 433ସି.ଏa. ଉଷା �ା ସି.ଏa. ରାମାରାଓ ZUX0463489

�ୀ /89271 79 200 434ସବୁାସିନି ପାଣିଗ�ାହୀ �ା ବୃ!ାବନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0463927

ପ ୁ /89272 43 200 435ସେLାଷ ସାହୁ ପି ଅଜୁ9 ନ ସାହୁ LSL1363050

�ୀ /89273 36 200 436ଶାLି ସାହୁ �ା ସେLାଷ ସାହୁ ZUX0169946

ପ ୁ /89274 28 200 437ସି. ଏa. ଶବିା ପି ସି. ଏa. ସରିୁନାରାୟଣା ZUX0463919

�ୀ /90275 26 200 438ଶାLିଳତା ନାୟକ ପି କୃSଚ!�  ନାୟକ ZUX0726489

ପ ୁ /90276 46 200 439ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ପି ଭାଗିରଥି ସାହୁ LSL1363084

�ୀ /90277 45 200 440ପ$ଜିନୀ ସାହୁ �ା ଅଭିମନ� ୁସାହୁ LSL1363092

ପ ୁ /90278 24 200 441ସେLାଷ ସାହୁ ପି ଅଭି ସାହୁ ZUX0957035

�ୀ /91279 56 200 442ପି କମଳା . ପି ପି େସାମଲୁୁ . OR/12/089/290469

�ୀ /92280 48 200 443ଶାLି କମୁାରୀ �ା ସି.ଏଚ. ସରିୁ ନାରାୟଣ OR/12/089/290724

�ୀ /93281 37 200 444ଏସ କଲ�ାଣି ପି ଏସ କାେଲ0ର ରାଓ LSL1473586

ପ ୁ /93282 66 200 445ଏସ କାେଲ�ର ରାଓ . ପି ଏସ ସରିୁନାରାୟଣ . OR/12/089/290471

�ୀ /93283 48 200 446ଏସ ଗଯଲ<=ୀ . �ା ଏସ କାେଲ�ର ରାଓ . OR/12/089/290472

ପ ୁ /93284 31 200 447ଏସ. ବାଳକୃSା ପି ଏସ. କାେଲ0ର ରାଓ ZUX0860593

�ୀ /93285 29 200 448ଏସ. କମୁାରି ପି ଏସ. କାେଲ0ର ରାଓ ZUX0860585

ପ ୁ /94286 68 200 449ରାମଚ!�  ମଦୁୁଲି ପି ଜାମଦାର ମଦୁୁଲି OR/12/089/226756

�ୀ /94287 63 200 450ରୁକମଣି ମଦୁୁଲି �ା ରାମଚ!�  ମଦୁୁଲି OR/12/089/226757

ପ ୁ /94288 61 200 451ତ�ିନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି ZUX1212059

�ୀ /94289 56 200 452ବୃ!ା ମଦୁୁଲି �ା ତ�ିନାଥ ମଦୁୁଲି ZUX1212034

�ୀ /96290 26 200 453ରାଜଶ�ୀ ଦାଶ �ା ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ� ZUX1023571

�ୀ /96291 49 200 454ଆଶାଲତା ମିଶ� �ା ରାମେମାହନ ମିଶ� LSL2393825

ପ ୁ /96292 31 200 455ଦୀପକ କମୁାର ମିଶ� ପି ରାମ େମାହନ ମିଶ� ZUX0293787

ପ ୁ /96293 58 200 456ରାଧା େମାହନ ମିଶ� ପି ରାମ ଚ!�  ମିଶ� ZUX0860643

�ୀ /96294 26 200 457ଦୀପିକା ମିଶ� ପି ରାଧାେମାହନ ମିଶ� ZUX0726240

�ୀ /96295 61 200 458ଏ.ଶାLି କମୁାରୀ ପାତ� �ା ଏ.ଶିବ ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0886358

�ୀ /96296 35 200 459ଅନିତା ପାତ� �ା ଏ.ତ�ିପତି ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0169995

ପ ୁ /96297 35 200 460ଏ ତ�ୀପତି ପାତ� ପି ଏ ଶିବ ପ�ସାଦ ପାତ� LSL2393635

ପ ୁ /96298 30 200 461ବାଲାଜୀ ପାତ� ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0463463
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�ୀ /96299 21 200 462ଏ ରାଣୀ ପାତ� ପି ସିବା ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX1214402

�ୀ /96300 62 200 463ଝୁନୁରାଣୀ ସାହୁ �ା ଉମାଶ$ର ସାହୁ ZUX0860650

ପ ୁ /96301 56 200 464ଲବ ସାହୁ - ପ8ନନ ସାହୁ ZUX1073931

ପ ୁ /96302 54 200 465ଉମା ଶ$ର ସାହୁ ପି ସିମା8ଳ ସାହୁ ZUX0860668

ପ ୁ /96303 53 200 466ରେମଶ ଚ!�  ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ ZUX0771485

�ୀ /96304 51 200 467ଚ8ଳା ସାହୁ �ା ଲବ ସାହୁ ZUX1069830

ପ ୁ /96305 47 200 468ପ8ାନନ ସାହୁ ପି ଚ!� ମଣି ସାହୁ ZUX0169987

�ୀ /96306 47 200 469ବାସLି ସାହୁ �ା ରେମଶ ଚ!�  ସାହୁ LSL2393981

�ୀ /96307 42 200 470ଝରଣା ସାହୁ ପି ପ8ାନନ ସାହୁ ZUX0169979

ପ ୁ /96308 41 200 471ସେୁର!�  ସାହୁ ପି ନାୟକ ସାହୁ LSL2394120

ପ ୁ /96309 40 200 472ଅଜିତ ସାହୁ ପି ଚ!� ମଣି ସାହୁ ZUX0726422

�ୀ /96310 39 200 473ସବିତା ସାହୁ �ା ସେୁର!�  ସାହୁ LSL2394005

ପ ୁ /96311 28 200 474ଜଗଦୀଶ ସାହୁ ପି ଉମା ଶ$ର ସାହୁ ZUX0463166

�ୀ /96312 27 200 475ବନିତା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଉମା ଶ$ର ସାହୁ ZUX0562017

ପ ୁ /96313 24 200 476େକଦାର ସାହୁ ପି ଲବ ସାହୁ ZUX1073915

ପ ୁ /97314 36 200 477ମହRଦ ଇରଫା4 ପି ମହRଦ ହୁେସନ LSL2393478

�ୀ /97315 20 200 478ଏ େହମା ବି!ୁ ପି ଏ ନାଗରାଜୁ ZUX1224351

�ୀ /98316 36 200 479ଜି.ଲଳିତା �ା ଜି.ରେମଶ ZUX0293795

�ୀ /98317 45 200 480ଏ5. ଭୁଲ<=ୀ �ା ଏ5. ପାଲୁ ZUX0463810

�ୀ /98318 28 200 481ଏ5. ମଧ ୁ ପି ଏ5. ପାଲ ZUX0463380

�ୀ /98319 65 200 482ଜି. ରାବାଣାମା �ା ଜି. ରାବାଣା ZUX0462929

ପ ୁ /98320 30 200 483ଏ5. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏg. ପାଲୁ ZUX0463216

�ୀ /346321 23 200 484ନାକା ଲ<=ୀ ନିହାରିକା ପି ନାକା େଗାବି! ରାଓ ZUX1073972

�ୀ /999322 23 200 485ଡି. ଅଚ9ନା �ା ଡି. ପ�ଦୀପ ZUX1014851

ପ ୁ /999323 28 200 486ଗେଣଶ ମଦୁୁଲି ପି ଉେପ!�  ମଦୁୁଲି ZUX1014869

�ୀ /999324 24 200 487ଚୁମକିୁ ମଦୁୁଲି ପି ତ�ିନାଥ ମଦୁୁଲି ZUX1014877

ପ ୁ /999325 33 200 488ଗଲୁାମ ମରୂତାhା ପି ଅiଲୁ ଵହାବ ZUX1254473

ପ ୁ /999326 21 200 489ଲାେଭତି ବିକ�ମ ପି ଲାେଭତି ମିନା ରାଓ ZUX1213636

ପ ୁ /BANK COLO327 69 200 490ସେୁରଶ ଚ!�  ଦାଶ ପି ମଦନ େମାହନ ଦାଶ ZUX0464149

�ୀ /BANK COLO328 60 200 491ଇ!ିରା ଦାଶ �ା ସେୁରଶ ଚ!�  ଦାଶ ZUX0464156

ପ ୁ /01329 71 200 492ରଘ ୁନାରାୟଣ ଭV ପି ଧନୁଜ9 ୟ େଭା4େଜା ZUX1254283

�ୀ /01330 65 200 493ଦୁଲାରୀ ଭV �ା ରଘ ୁନାରାୟଣ ଭV ZUX1254291

ପ ୁ /1331 25 200 494ବାବୁଲି ଭତ� ା ପି ବଲରାମ ଭତ� ା ZUX1208958

�ୀ /1332 38 200 495ଗାୟତ�ୀ ଦାଶ �ା ସନିୁଲ କମୁାର ପାତ� ZUX0561886

ପ ୁ /1333 45 200 496ସେLାଷ କମୁାର ପାତ� ପି ନବିନ ଚ!�  ପାତ� LSL1450287

ପ ୁ /1334 43 200 497ସତିଶ କମୁାର ପାତ� ପି ନବିନ ଚ!�  ପାତ� LSL1450410

ପ ୁ /1335 42 200 498ସନିୁଲ କମୁାର ପାତ� ପି ନବିନଚ!�  ପାତ� LSL1450295

�ୀ /1336 38 200 499ସଶ=ିତା ପାତ� �ା ସେLାଷ ପାତ� ZUX0293811

ପ ୁ /1337 56 200 500ଦୁଗM ପ�ସାଦ ସାLା ପି ଗେଣ�ର ସାLା LSL1361484

�ୀ /1338 70 200 501ଶଶୁଳିା ସାLରା �ା ଗେଣ0ର ସାLରା OR/12/089/288346

�ୀ /1339 53 200 502ରଶ=ତିା ସାLରା �ା ଦୁଗM ପ�ସାଦ ସାLରା LSL1362029

�ୀ /1340 25 200 503ସଚିୁତ�ା ସାjା ପି ଦୁଗM ପ�ସାଦ ସାjା ZUX0824730

�ୀ /2341 76 200 504େବୈଦହି ଭୂମିଆ �ା ଲଛମନ ଶମM LSL1362706

�ୀ /03342 21 200 505ଅନିତା ସାହୁ ପି େଗାପୀନାଥ ସାହୁ ZUX1254374

�ୀ /3343 49 200 506ସଂଯkୁା େଚାପଦାର �ା ବିପିନ ବିହାରି େଚାପଦାର ZUX0293837

ପ ୁ /3344 62 200 507ବିପିନ ବିହାରି େଗପଦାର ପି ଶଚିକL େଗପଦାର OR/12/089/294578

ପ ୁ /3345 62 200 508ବାଲାଜି ପ�ସାଦ ମାଝି ପି ପରୁୁେଷାAମ ମାଝି ZUX0169185

�ୀ /3346 49 200 509ସାବିତ�ି ମାଝି �ା ବାଲାଜି ପ�ସାଦ ମାଝି ZUX0169193

�ୀ /3347 59 200 510ସାଗରିକା ପାତ� �ା ନବକିଶର ପାତ� OR/12/089/288371

ପ ୁ /3348 39 200 511ସି`ାଥ9 କମୁାର ପାତ� ପି ନବ କିେଶାର ପାତ� ZUX0169177

�ୀ /3349 37 200 512ସବିତା ପାତ� �ା ସି_ାଥ9 କମୁାର ପାତ� ZUX0462580

ପ ୁ /3350 64 200 513ନବ କିେଶାର ପାତ� ପି ରଶିକ ଶିରମଣି ପାତ� OR/12/089/288734

ପ ୁ /3351 51 200 514େଗାପିନାଥ ସାହୁ ପି ଲ<=ୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0562108

�ୀ /3352 27 200 515ମମତା ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ ZUX0562124

�ୀ /4353 71 200 516ଭି ସାବିତ�ି  ଆRା �ା ଭି ଆପା ରାଓ LSL1405091

ପ ୁ /4354 49 200 517ସେୁରଶ ବାରାଣସି ମା ଭି ସାବିତ�ୀ ବାରାଣସି ZUX0170035

�ୀ /4355 42 200 518ରାମା ବାରାଣାସି �ା ଭା ସେୁରଶ ବାରାଣାସି ZUX0170043

�ୀ /4356 40 200 519ଭି ନିମ9ଲା �ା ଭି ପା^ି ZUX0561928

�ୀ /4357 72 200 520କମୁାରି ସାହୁ �ା ବନମାଳି ସାହୁ OR/12/089/288375

ପ ୁ /4358 57 200 521ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ବନମାଳୀ ସାହୁ OR/12/089/288549

�ୀ /4359 46 200 522ସମିୁତ� ା ସାହୁ �ା ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ ZUX0293670

ପ ୁ /4360 43 200 523ପ�େମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ OR/12/089/288595
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�ୀ /4361 39 200 524ପlୁାVଳି ସାହୁ �ା ଶରତ କମୁାର ସାହୁ ZUX0293688

�ୀ /05362 20 200 525ସିବାନୀ ସାହୁ ମା ଗୀତାVଳି ସାହୁ ZUX1254309

�ୀ /5363 84 200 526ସାବିତ�ି  ସାହୁ �ା ନସ?� ସାହୁ OR/12/089/290474

�ୀ /5364 46 200 527ଗୀତାVଳୀ ସାହୁ �ା ବାଲାଜୀ ସାହୁ ZUX0464198

�ୀ /5365 26 200 528ରଶ= ିତା ସାହୁ ପି ଜୟL ସାହୁ ZUX0726505

�ୀ /6366 50 200 529ଏନ ମାଳତି �ା ଏନ.େଭ$ଟ0ର ରାଓ LSL1362193

ପ ୁ /6367 29 200 530ଭାନୁ ପ�କାଶ ନରହରିେସଠି ପି ଗେୁ10ର ରାଓ ନରହରିେସଠି ZUX0462549

�ୀ /6368 69 200 531ଶ�ୀମତୀ େହମଲତା ନାୟକ �ା ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/12/089/290491

ପ ୁ /6369 49 200 532ପ�ଦିପ ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/12/089/290492

ପ ୁ /6370 46 200 533ଦିଲିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/12/089/293123

�ୀ /6371 39 200 534ଗ�ା ନାୟକ �ା ଦିଲm ୀପ କମୁାର ନାୟକ ZUX0170050

ପ ୁ /6372 68 200 535ଏନ ନାେଗ�ର ରାଓ ପି ଏନ.ଆHା ରାଓ OR/12/089/288385

ପ ୁ /6373 67 200 536ଏ4. ଗେୁ10ର ରାଓ ପି ଏନ ଆHା ରାଓ OR/12/089/288387

ପ ୁ /6374 61 200 537ଏନ େଭ$େଟ0ର ରାଓ ପି ଆପା ରାଓ LSL1362896

�ୀ /6375 77 200 538ଏନ ସତ�ବତି �ା ଆପାରାଓ OR/12/089/288382

ପ ୁ /07376 31 200 539ଶ�ୀନିବାସ ପ^ା ପି ନରସିଂଘ ନ! ପ^ା ZUX1152776

�ୀ /7377 43 200 540ସାଗରିକା େଦବୀ ପି ନରସିଂହ ନ! ପ^ା LSL1416734

�ୀ /7378 34 200 541ଏନ ଶିରିସା  ପି ଏନ େଭ$ଟ ରାବଣା ZUX0169201

ପ ୁ /7379 62 200 542ଏନ. ଶ�ିରାମ ମAୁ9ୀ . ପି ଏ4 ରାମା ରାଓ . ZUX1278027

�ୀ /7380 26 200 543ନିମା ଅନୁଷା ପି ଏ4.ଶ�ୀରାମ ମAୂ? ZUX0886010

ପ ୁ /7381 56 200 544ନରସିଂହ ନ! ପ^ା ପି ଜଗନD ାଥ ପ^ା OR/12/089/290479

ପ ୁ /7382 54 200 545ସଦାନ! ପ^ା ପି ଜଗନD ାଥ ପ^ା OR/12/089/290481

�ୀ /7383 51 200 546େବଜୖୟLୀ ପ^ା �ା ସdିଦାନ! ପ^ା LSL1416759

ପ ୁ /7384 47 200 547ସଚିଦାନ! ପ^ା ପି ଜଗନD ାଥ ପ^ା OR/12/089/290483

�ୀ /7385 46 200 548ପ�ମିତା ପ^ା �ା ନରସିଂହ ନ! ପ^ା OR/12/089/290480

�ୀ /7386 45 200 549ଅନିତା ପ^ା �ା ସଦାନ! ପ^ା OR/12/089/290482

ପ ୁ /7387 43 200 550ନିରVନ ପ^ା ପି ଜଗନD ାଥ ପ^ା ZUX1422112

ପ ୁ /7388 31 200 551ଅମେରଶ ପ^ା ପି ସଦାନ! ପ^ା ZUX0463711

ପ ୁ /7389 31 200 552ଅବିନାଶ ପ^ା ପି ସଦାନ! ପ^ା ZUX0463729

�ୀ /7390 29 200 553ଅ$ିତା ପ^ା ପି ନରସିଂହ ନ! ପ^ା ZUX0463737

ପ ୁ /7391 20 200 554ଶିବାଶିଷ ପ^ା ପି ନିରVନ ପ^ା ZUX1342096

�ୀ /7392 42 200 555ଗୀତାVଳି ସାହୁ �ା ନିରVନ ପ^ା LSL1516186

ପ ୁ /7393 35 200 556ତ�ିେଲାକ କମୁାର ସn ପି କେୁବର ସn ZUX0561902

�ୀ /08394 42 200 557ସନୁୀତା ପ^ା �ା ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1254366

�ୀ /08395 65 200 558ବି>ୱନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନିତ�ାନ! ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1113380

�ୀ /08396 60 200 559ମଧମୁତି ପାଣିଗ�ାହୀ �ା ବି>ୱନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1113356

�ୀ /08397 22 200 560ସମୁନ ପ�ିୟଦଶ9ନି ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସାଗର ବିହାରି ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1116896

ପ ୁ /8398 48 200 561ଏନ ଶ�ୀନୁ ପି ଏ4 ଇ0ର ରାଓ ZUX0661553

�ୀ /8399 37 200 562ଏନ ଶ�ୀେଦବୀ �ା ଏନ ଶ�ୀନିବାସ ZUX0169219

ପ ୁ /8400 89 200 563ପରି<ିତ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅo ୁ9ନ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/290493

�ୀ /8401 71 200 564ସଯୁ�9କାLି ପାଣିଗ�ାହି �ା ପରିଖିତ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/290494

ପ ୁ /8402 49 200 565ସାଗରବିହାରୀ ପାଣିଗ�ାହି ପି ପରିଖିତ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/290703

�ୀ /8403 47 200 566ସବିତା ପାଣିଗ�ାହୀ �ା ସାଗର ବିହାରୀ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1417013

ପ ୁ /8404 46 200 567ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପରୀ<ତି ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/290497

�ୀ /8405 43 200 568ସନିୁତା ପାଣିଗ�ାହି �ା ବିପିନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0771493

ପ ୁ /09406 67 200 569ଶଚିଦାନ! ସାହୁ - ସଶୁ=ତିା ସାହୁ ZUX1274307

�ୀ /09407 24 200 570ସନୁ ପ�ିୟା ସାହୁ ପି କୃS ଚ!�  ସାହୁ ZUX0956938

ପ ୁ /9408 59 200 571ଶବି ପ�ସାଦ ଗLାୟତ ପି ତ�ିନାଥ ଗLାୟତ ZUX0170092

�ୀ /9409 52 200 572ସପୁ�ଭା ଗLାୟତ �ା ଶବିପ�ସାଦ ଗLାୟତ ZUX0170100

�ୀ /9410 57 200 573ସେରାଜିନି ନ! �ା େଗାପି ନ! ZUX0170084

�ୀ /9411 44 200 574ସାଗରୀକା ପାତ� �ା େଶଷେଦବ ସାହୁ ZUX0561910

�ୀ /9412 62 200 575ଉସାରାଣୀ ସାହୁ �ା ସdିଦାନ! ସାହୁ ZUX1329804

ପ ୁ /9413 55 200 576େସସେଦp ସାହୁ ପି ହରି#!�  ସାହୁ LSL1473115

�ୀ /9414 53 200 577ସ6�ାରାଣି ସାହୁ �ା କୃSଚ!�  ସାହୁ ZUX0170076

�ୀ /9415 57 200 578ଜୟLି େସନାପତି �ା ଭୀମେସନ େସନାପତି OR/12/089/295374

ପ ୁ /9416 45 200 579ସେୁର!�  େସନାପତି ପି ଭୀମ େସନାପତି OR/12/089/295356

�ୀ /9417 42 200 580କନିୁ େସନାପତି �ା ସେୁର!�  େସନାପତି LSL1362136

ପ ୁ /10418 69 200 581ଫକିର େମାହନ ସାହୁ ପି ବ� ଜକିେଶାର ସାହୁ OR/12/089/290505

�ୀ /10419 61 200 582େଶଳୖବାଳା ସାହୁ �ା ଫକିର େମାହନ ସାହୁ OR/12/089/290506

ପ ୁ /10420 38 200 583ବଳରାମ ସାହୁ ପି ଫକିର େମାହନ ସାହୁ ZUX0771501

ପ ୁ /11421 80 200 584ପି ଲ<=ଣ ଆଚାରୀ ପି େଭ$ଟ ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ OR/12/089/286341

ପ ୁ /11422 59 200 585ପି ଚନଦ�  ରାଓ ଆଚାରୀ ପି େଭ$ଟ ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ZUX0561506
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�ୀ /11423 52 200 586ପlୁା ଆଚାରୀ �ା ପି ଚ!�  ଆଚାରୀ OR/12/089/286343

�ୀ /11424 34 200 587ପି ଅନିତା ଆଚାରୀ �ା ପି ଚ!�  ରାଓ ZUX0561480

�ୀ /11425 37 200 588ପି ଭାରତୀ �ା ପି ଚ!�  ରାଓ ZUX0561472

ପ ୁ /11426 37 200 589ରଜନିକାL ଘେଡଇ ପି ଉମାକାL ଘେଡଇ ZUX0170118

ପ ୁ /11427 58 200 590ଶରତ ମିଶ� ପି ପ�ାଣକୃS ମିଶ� OR/12/089/304340

ପ ୁ /11428 25 200 591ଉମାକାL ମିଶ� ପି ଶରତ ଚ!�  ମିଶ� ZUX0824557

ପ ୁ /11429 48 200 592ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି କାଳି ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0647248

ପ ୁ /11430 27 200 593ସତ� ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ପ�ଶାନD  କମୁାର ସହୁ ZUX0562280

ପ ୁ /11431 40 200 594ରାେଜ!�  େସନାପତି ପି ଭୀମ େସନାପତି LSL1361427

�ୀ /11432 31 200 595ଲ<=ି େସନାପତି �ା ରାେଜ!�  େସନାପତି ZUX0774059

ପ ୁ /12433 61 200 596କିେଶାର ଚ!�  ମିଶ� ପି ଘାସି ମିଶ� OR/12/089/288701

ପ ୁ /12434 38 200 597ଅରୁଣ କମୁାର ମିଶ� ପି କିେଶାର ଚ!�  ମିଶ� LSL1471606

�ୀ /12435 57 200 598ପାବ9 ତୀ କମୁାରୀ ସାବତ �ା କିେଶାର ଚ!�  ମିଶ� ZUX0349092

ପ ୁ /13436 77 200 599ସାେହବ ମହାପାତ� ପି ଶ�ାମ ମହାପାତ� LSL1405158

�ୀ /13437 71 200 600କLୁଳା କମୁାରୀ ମହାପାତ� �ା ସହେଦବ ମହାପାତ� OR/12/089/258181

ପ ୁ /13438 47 200 601ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ସାେହବ ମହାପାତ� LSL1405075

ପ ୁ /13439 45 200 602ସଂVିବ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ସାେହବ ମହାପାତ� LSL1405661

ପ ୁ /13440 41 200 603ଶାLନୁ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ସାେହବ ମହାପାତ� LSL1405141

ପ ୁ /13441 43 200 604ଅମିୟ ରVନ ମହାରଣା ପି େଗାବ_9 ନ ମହାରଣା ZUX1253830

�ୀ /13442 36 200 605ଅq9ନା ନାrକ �ା ବିଭୁ ଭୁଷଣ ନାrକ ZUX0774091

ପ ୁ /13443 38 200 606ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶିବ ଶ$ର ସାହୁ ZUX0293845

�ୀ /14444 54 200 607ଅନିତା େଚୗଧରୁୀ �ା ସଶୁାL ସାହୁ OR/12/089/290537

�ୀ /14445 45 200 608ସାଗରିକା ପାଣିଗ�ାହୀ �ା ଜାନି ସାହୁ ZUX1185891

ପ ୁ /14446 63 200 609ସଧିୁର ସାହୁ ପି ରଶିେକ0ର ସାହୁ LSL1405695

ପ ୁ /14447 60 200 610ସଶୁାL ସାହୁ ପି ରଶିେକ0ର ସାହୁ OR/12/089/290529

�ୀ /14448 57 200 611ସଚିୁସ=ିତା ସାହୁ �ା ସଧିୁର ସାହୁ OR/12/089/290528

ପ ୁ /14449 48 200 612ଉେମଶ ଚ!�  ସାହୁ ପି ନିତ�ାନ! ସାହୁ ZUX0293720

ପ ୁ /14450 48 200 613କୃSଚ!�  ସାହୁ ପି ଉେମଶ ଚରଣ ସାହୁ LSL1523307

ପ ୁ /14451 47 200 614ନେର!�  ସାହୁ ପି ଲାBା ସାହୁ ZUX0647230

�ୀ /14452 46 200 615ସାଗରୀକା ସାହୁ �ା କୃS ଚ!�  ସାହୁ ZUX0661561

�ୀ /14453 44 200 616ସଶୁୀଳା ସାହୁ �ା ନେର!�  ସାହୁ ZUX0647222

�ୀ /14454 39 200 617ଅ[ିକା ସାହୁ �ା ସେୁରଶ ଚ!�  ସାହୁ ZUX0293696

ପ ୁ /14455 32 200 618ସହସ�ାଂଶ ୁସାହୁ ପି ସଧିୁର କମୁାର ସାହୁ ZUX0170134

�ୀ /14456 26 200 619େସୗମ�ାଶ�ୀ ସାହୁ ପି ସଶୁାL ସାହୁ ZUX0726497

ପ ୁ /14457 21 200 620ସଭୁ� ାଂଶ ୁସାହୁ ପି ସସୁାL ସାହୁ ZUX1122183

�ୀ /14458 21 200 621େସାମ� ଶ�ୀ ସାହୁ ପି କୃS ଚ!�  ସାହୁ ZUX1194281

�ୀ /15459 25 200 622ପ�ଭାମୟୀ ବି>ୱାଳ ମା ରୁକ= ିଣୀ େଦବୀ ପାତ� ZUX0957167

ପ ୁ /15460 55 200 623ପ�ଫଲୁm  କମୁାର ପାଲା ପି ଜୁଗଲ କିେଶାର ପାଲା ZUX1341379

�ୀ /15461 42 200 624ସଜୁାତା ପାଲ �ା ପ�ଫଲୁm  କମୁାର ପାଲ ZUX1342062

ପ ୁ /15462 23 200 625େନତ�ାନ! କମୁାର ପାଲ ପି ପ�ଫଲୁm  କମୁାର ପାଲ ZUX1342047

�ୀ /15463 78 200 626ରତD ମାଳା ପ^ା �ା ହରି#!�  ପ^ା OR/12/089/290531

ପ ୁ /15464 63 200 627ଅେଶାକ କମୁାର ପ^ା ପି ମାଗଣିୁ ପ^ା ZUX1069764

�ୀ /15465 51 200 628ସରିତା ପ^ା �ା ଅେଶାକ କମୁାର ପ^ା LSL2397891

�ୀ /15466 23 200 629ପ�ଣମିତ ପ^ା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ^ା ZUX1069780

�ୀ /15467 66 200 630ସsଯବତୀ ପଟନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପଟନାୟକ ZUX1341510

�ୀ /15468 57 200 631କ�ିSା େବନୀ ପାତ� ପି ସୟୁ9 ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX1326172

ପ ୁ /15469 31 200 632ତsଵାଦଶ9ୀ ପଟନାୟକ ପି େମାହନ ପଟନାୟକ ZUX1341528

�ୀ /15470 37 200 633ବି6�ା େସୗରା ମା ଡ଼ମଣିୁ େସୗରା ZUX0169334

�ୀ /15471 33 200 634େଜ�ାtDା େସୗରା ପି ଅଜୁ9 ନ େସୗରା ZUX0169326

�ୀ /16472 58 200 635ପି.ଲଳିତା ବାଇ �ା ଏ5.ରାମକ�ିSା LSL2393619

ପ ୁ /16473 57 200 636ଚିA ରVନ େଚୗଧରୁୀ ପି କିେଶାର ଚ!�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0886218

ପ ୁ /16474 51 200 637ଅେଶାକ େଚୗଧରୁୀ ପି ଦୀନବ6ୁ େଚୗଧରୁୀ ZUX0886283

ପ ୁ /16475 25 200 638ଆଶେୁତାଷ େଚୗଧରୁୀ ପି ଚିA ରVନ େଚୗଧରୁୀ ZUX0886341

ପ ୁ /16476 21 200 639ଅଭିେଷକ େଚୗଧରୁୀ ପି ଚିତରVନ େଚୗଧରୁୀ ZUX1254390

�ୀ /16477 70 200 640ପ�ଫୁଲ େଚୗଧରିୁ �ା ରଘନୁାଥ େଚୗଧରିୁ LSL1361492

�ୀ /16478 51 200 641ସଜୁାତା େଚୗଧରୁୀ �ା ଚିAରVନ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/290706

�ୀ /16479 57 200 642ପୀ ଲଳିତା ବାଈ �ା ଏ5 ରାମ uୀSା ZUX1153618

�ୀ /16480 47 200 643ସେୁଲାଚନା ମିଶ� �ା ଶରତଚ!�  ମିଶ� LSL2393627

ପ ୁ /16481 70 200 644ଏ5. ରାମକ� ିSା ପି ଏ5. ପ�ସାଦ ରାଓ OR/12/089/284732

�ୀ /16482 39 200 645ପି$ି େଟୗଧରୁୀ �ା ଅେଶାକ େଚୗଧରୁୀ ZUX0886275

�ୀ /17483 53 200 646ପି େବକୖTୁାେବଣୀ �ା ପି ନାରାୟଣ ରାଓ LSL2393957

ପ ୁ /17484 37 200 647ରଜନିକାL ଘେଡ଼ଇ ମା ଉମାରାଣି ଘେଡ଼ଇ ZUX0169342

8 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାL େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ$ �ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /17485 42 200 648ଜୟ କମୁାର ରଥ ପି ଜଗନD ାଥ ରଥ LSL1362250

�ୀ /18486 34 200 649ରୁବିନା ଦଳପତି ପି ଲାଲୁ ଦଳପତି ZUX0647057

ପ ୁ /18487 70 200 650ପ�ସାଦ ମହାପାତ� ପି ଊଦୟନାଥ ମହାପାତ� ZUX0682369

�ୀ /18488 58 200 651ନାରାୟଣୀ ମହାପାତ� �ା େକଳୖାସ ଚ!�  ମହାପାତ� ZUX0682377

�ୀ /18489 35 200 652�ାଗତିକା ମହାପାତ� �ା ନିଶାL ମହାପାତ� ZUX0771535

�ୀ /18490 30 200 653ନିତିଶା ମହାପାତ� ପି େକଳୖାସଚ!�  ମହାପାତ� ZUX0464040

�ୀ /18491 68 200 654ଭାରତୀ େମାହାପାତ� �ା ପ�ସାଦ େମାହାପାତ� ZUX1254408

�ୀ /18492 78 200 655ମେନାରମା ପାଣିଗ�ାହି �ା ମନ= ଥ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/290541

�ୀ /18493 36 200 656ଶଭୁ� ା ପାଣିଗ�ାହି �ା ତାପସ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0170175

ପ ୁ /18494 51 200 657ପ�େମାଦ କମୁାର ପwନାୟକ ପି କୃSଚ!�  ପwନାୟକ ZUX0170183

ପ ୁ /18495 51 200 658ସଜିୁs ତ�ିପାଠୀ ପି ପPୂ9ଚ!�  ତ�ିପାଠୀ LSL1525013

�ୀ /18496 43 200 659ସଂ�ିତା ତ�ୀପାଠୀ �ା ସଜୁୀs ତ�ୀପାଠୀ LSL1524990

ପ ୁ /19497 33 200 660ଶ$ର ନାୟକ ପି ସନ�ାସୀ ନାୟକ ZUX0169367

ପ ୁ /19498 31 200 661କୃSଚ!�  ପାତ� ପି ଗ�ାଧର ପାତ� ZUX0774075

�ୀ /20499 55 200 662କୃSା କମୁାରୀ ପ�ଧାନି �ା ହେରକୃSା ପ�ଧାନି ZUX0169383

ପ ୁ /20500 58 200 663ନୃସିଂହଶରଣ ସାହୁ ପି ଲ<=ିନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/089/290545

�ୀ /20501 52 200 664ସପୁ�ଭା ସାହୁ �ା ନୃସିଂହଶରଣ ସାହୁ OR/12/089/290546

ପ ୁ /21502 59 200 665ଭୁବେନ0ର ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ OR/12/089/290677

�ୀ /21503 56 200 666ରVିତା ସାହୁ �ା ଭୁବେନ0ର ସାହୁ OR/12/089/290676

ପ ୁ /21504 28 200 667ମାନସ ରVନ ସାହୁ ପି ଭୂବେନ0ର ସାହୁ ZUX0463828

ପ ୁ /21505 25 200 668ତାପସ ରVନ ସାହୁ ପି ଭୁବେନ0ର ସାହୁ ZUX0860403

ପ ୁ /21506 50 200 669େଗୗରି ଶ$ର ସାLରା ପି ଲ<=ୀନାରାୟଣ ସାLରା LSL2394203

�ୀ /22507 42 200 670େସDହାVଳି େଚୗଧରିୁ �ା ରାେଜଶ େଚୗଧରିୁ ZUX0170233

�ୀ /22508 32 200 671ବିଜୟ ଲ<=ୀ ମହାLି �ା ସVୟ କମୁାର ଦାସ ZUX0528653

�ୀ /22509 41 200 672େସDହଲତା ମିଶ� �ା ମେନଶ େଚୗଧରୁୀ ZUX0682385

ପ ୁ /23510 38 200 673ଅସିs େଚୗଧରୁୀ ପି ଗ1ୁ ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ZUX0771543

�ୀ /23511 52 200 674ମମତା ପwନାୟକ �ା ନିଳାଚଳ ଦାସ ZUX0561514

ପ ୁ /24512 28 200 675ଚିAରVନ ଦାସ ପି ଗେୁ10ର ଦାସ ZUX0561589

ପ ୁ /24513 51 200 676ଅେଶାକ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ନିତ�ାନ! ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/290565

ପ ୁ /24514 43 200 677ଅଶ= ିତକମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନିତ�ାନ! ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1362680

ପ ୁ /25515 49 200 678ସବୁ� ତ କମୁାର ପଣିଗ�ାହି ପି ସବୁାସଚ!�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/290572

ପ ୁ /25516 43 200 679ଶ�ୀରାମ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସବୁାସ ଚ!�  ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1405083

�ୀ /25517 42 200 680ମVଶୁ�ୀ ପାଣିଗ�ାହି �ା ସବୁ� ତ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1406230

ପ ୁ /25518 20 200 681ଚିନ= ୟ ପାଣିଗ�ାହି ପି ସବୁ� ତ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ZUX1341452

�ୀ /25519 27 200 682ସିବାନୀ ସାହୁ ପି ଅଜୁ9 ନ ସାହୁ ZUX0561837

ପ ୁ /27520 64 200 683କିେଶାର ଚ!�  ପ^ା - ଗଣପତି ପ^ା OR/12/089/290731

�ୀ /27521 53 200 684କମଳ କମୁାରି ପ^ା �ା କିେଶାର ଚ!�  ପ^ା OR/12/089/290633

ପ ୁ /27522 33 200 685ଦିେନଶ କମୁାର ପ^ା ପି କିେଶାର ଚ!�  ପ^ା ZUX0463885

�ୀ /27523 31 200 686ପ�ିୟଦଶ?ନୀ ପ^ା ପି କିେଶାର ଚ!�  ପ^ା ZUX0463893

�ୀ /27524 28 200 687ଶଭୁଦଶ?ନୀ ପ^ା ପି କିେଶାର ଚ!�  ପ^ା ZUX0463901

ପ ୁ /27525 24 200 688ଚିନ= ୟ ପଟନାୟକ ପି ଗେଣଷ ଚ!�  ପଟନାୟକ ZUX1120054

�ୀ /27526 49 200 689ମVଳୁା କମୁାରୀ ପwନାୟକ �ା ଗେଣଶ ଚ!�  ପwନାୟକ ZUX0562181

ପ ୁ /28527 71 200 690ମଦନେମାହନ ପାତ� ପି ଭୀମ ପାତ� OR/12/089/290583

�ୀ /28528 64 200 691ଲ<=ୀ ପାତ� �ା ମଦନେମାହନ ପାତ� OR/12/089/290584

ପ ୁ /28529 51 200 692େଦେବ!�  ନାଥ ପାତ� ପି ମଦନ େମାହନ ପାତ� LSL1361773

�ୀ /28530 41 200 693କବିତା ରାଣୀ ପାତ� ପି ମଦନ େମାହନ ପାତ� LSL1361849

ପ ୁ /28531 36 200 694ଜଗନD ାଥ ପାତ� ପି ମଦନମହନ ପାତ� ZUX0170019

ପ ୁ /28532 36 200 695ଜିେତ!�  ପାତ� ପି େଗାକଳୁ ଚ!�  ପାତ� ZUX1209931

�ୀ /28533 34 200 696ସ�ିତା ପାତ� �ା େଦେବ!�  ପାତ� ZUX0562264

�ୀ /28534 25 200 697ତୁଳସୀ ପାତ� �ା ଜଗନD ାଥ ପାତ� ZUX1116862

�ୀ /29535 59 200 698ବାଲି$ି ସାହୁ ପି ବୃ!ା ସାହୁ LSL1362714

�ୀ /29536 49 200 699ସଶିୁଳା ସାହୁ �ା ବାେଲ0ର ସାହୁ LSL1362730

ପ ୁ /29537 44 200 700ସେLାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାଲ= ୀକି ସାହୁ LSL2393718

�ୀ /29538 33 200 701ସନିୁତା ସାହୁ �ା ସେLାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX0562165

ପ ୁ /29539 29 200 702କାହD ୁ  ସାହୁ ପି ବାଲି$ି ସାହୁ ZUX0562314

�ୀ /33540 66 200 703ଲ<=ି ପ�ିୟା ପ�ଧାନ �ା ଶରତ ଚ!�  ପ�ଧାନ OR/12/089/290596

ପ ୁ /33541 54 200 704ଭିକାରି ନିଗି ପ�ଧାନ ପି ଶରତ ଚ!�  ପ�ଧାନ OR/12/089/290594

ପ ୁ /33542 23 200 705ନିଳକେT0ର ପ�ଧାନୀ ପି ଶରତ ଚ!�  ପ�ଧାନୀ ZUX0957134

ପ ୁ /34543 74 200 706େଗାକଳୁ ଚ!�  ମହାପାତ� ପି ଅଜୁ9 ନ ମହାପାତ� OR/12/089/290597

�ୀ /34544 58 200 707ସର�ତି ମହାପାତ� �ା େଗାକଳୁଚ!�  ମହାପାତ� OR/12/089/290598

ପ ୁ /34545 37 200 708ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ପି େଗାକଳୁ ଚ!�  ମହାପାତ� LSL2393742

�ୀ /34546 42 200 709ଜଲି ମହାପାତ� ପି େଗାକଳୁ ଚ!�  ମହାପାତ� LSL2393759

9 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାL େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ$ �ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /35547 25 200 710ଦୀ1ୀ ମାଝୀ ପି ବାଲାଜୀ ପ�ସାଦ ମାଝୀ ZUX1152875

ପ ୁ /35548 43 200 711ବସL କମୁାର େମେହର ପି ତୀଥ9ବାସୀ େମେହର ZUX0463786

�ୀ /35549 36 200 712େଜ�ାସDା େମେହର �ା ବସL କମୁାର େମେହର ZUX0463778

�ୀ /35550 71 200 713ବିେନାଦିନି ସାହୁ �ା ରଘନୁାଥ ସାହୁ LSL2397867

ପ ୁ /35551 61 200 714ପ�ସନD  କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/12/089/290612

ପ ୁ /35552 57 200 715ରେମଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/12/089/290614

ପ ୁ /35553 56 200 716ବସL କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ LSL2394153

ପ ୁ /35554 54 200 717ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ LSL2397875

�ୀ /35555 52 200 718ଶାLିଲାତା ସାହୁ �ା ବସL କମୁାର ସାହୁ LSL2394146

�ୀ /35556 51 200 719ଗିତାVଳୀ ସାହୁ �ା ପ�ସନD  କମୁାର ସାହୁ LSL1363043

�ୀ /35557 46 200 720ସରିତା ସାହୁ �ା ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ZUX0886267

ପ ୁ /35558 33 200 721ଗାୟତ�ୀ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ପ�ଶନD  କମୁାର ସାହୁ ZUX0170316

ପ ୁ /35559 24 200 722ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ସାହୁ ପି ବସL କମୁାର ସାହୁ ZUX0957159

ପ ୁ /35560 23 200 723ବିକ�ମ େକଶରୀ ସାହୁ ପି ବସL କମୁାର ସାହୁ ZUX0957142

ପ ୁ /36561 41 200 724ନାରାୟଣ ଦେଳଇ ପି ରାମକୃS ଦେଳଇ LSL1460583

ପ ୁ /36562 26 200 725ବାଳକୃଷD ମାଝୀ ପି ବାଲାଜୀ ପ�ସାଦ ମାଝୀ ZUX1152909

ପ ୁ /36563 68 200 726ଗ1ୁ0ର ନାୟକ ପି ଆପାରାଓ ନାୟକ OR/12/089/218361

�ୀ /36564 54 200 727ଉମା ମେହ0ରି ନାୟକ �ା ଗେୁ10ର ନାୟକ OR/12/089/218362

ପ ୁ /36565 27 200 728ବିକ�ମ ନାୟକ ପି ଗେୁ10ର ନାୟକ ZUX0562306

�ୀ /36566 89 200 729ଅନୁସୟୁା ପାଢୀ �ା ରାମଚ!�  ପାଢୀ OR/12/089/290385

ପ ୁ /36567 58 200 730ଦୁଃଶାସନ ପତି ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପତି ZUX1254341

�ୀ /36568 47 200 731ଅଚ9ନା ପତି �ା ଦୁଶସନା ପତି ZUX1254358

�ୀ /36569 24 200 732ଅଭିପସା ପତି ପି ଦୁଶାସନ ପତି ZUX0957118

�ୀ /36570 76 200 733କନକଲତା ସାହୁ �ା ରାଧାକୃS ସାହୁ OR/12/089/290384

ପ ୁ /36571 59 200 734ଜଗଦିସ ଚ!�  ସାହୁ ପି ରାଧାକୃS ସାହୁ OR/12/089/290386

�ୀ /36572 57 200 735ଗୀତାଶ�ୀ ସାହୁ �ା ଜଗଦିଶଚ!�  ସାହୁ OR/12/089/290387

ପ ୁ /36573 55 200 736ନେର!�କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଧାକୃS ସାହୁ OR/12/089/293208

ପ ୁ /36574 55 200 737ଶାLନୁ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଧାକୃS ସାହୁ OR/12/089/290388

ପ ୁ /36575 53 200 738ରଘନୁ!ନ ସାହୁ ପି ରାଧାକୃS ସାହୁ OR/12/089/290390

ପ ୁ /36576 48 200 739ଶ$ରପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ରାଧାକୃS ସାହୁ OR/12/089/290392

ପ ୁ /36577 47 200 740ରାେଜ!�  କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଧାକୃS ସାହୁ LSL1405703

�ୀ /36578 45 200 741ଜୟଲ<=ୀ ସାହୁ �ା ଶାLନୁ କମୁାର ସାହୁ OR/12/089/290720

�ୀ /36579 45 200 742ରିତା ସାହୁ �ା ନେର!�  କମୁାର ସାହୁ LSL2397966

�ୀ /36580 45 200 743ପ�ଭାତୀ କମୁାରୀ ସାହୁ �ା ରାେଜ!�  ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0561993

�ୀ /36581 42 200 744�ପDା ସାହୁ �ା ରଘନୁ!ନ ସାହୁ LSL2397958

ପ ୁ /36582 29 200 745ଇଶାନ ସାହୁ ପି ଜଗଦୀଶ ଚ!�  ସାହୁ ZUX0463455

�ୀ /36583 26 200 746େସ�ାମ�ାଶ�ୀ ସାହୁ ପି ନେର!�  କମୁାର ସାହୁ ZUX0886168

ପ ୁ /36584 25 200 747ଅVନ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶାLନୁ କମୁାର ସାହୁ ZUX0886176

�ୀ /36585 25 200 748େଏ0ୖଯ�M ସାହୁ ପି ଜଗଦୀଶ ଚ!�  ସାହୁ ZUX0886150

ପ ୁ /37586 24 200 749ରୂଦ�  ନାରାୟଣ ମାଝୀ ପି ବାଲାଜୀ ପ�ସାଦ ମାଝୀ ZUX1152925

�ୀ /37587 39 200 750ନିଳାବତୀ ନାୟକ ପି ଲଛମନ ନାୟକ ZUX1113224

ପ ୁ /38588 61 200 751ବିେବକାନ! ଦାଶ ପି ମଦନେମାହନ ଦାଶ OR/12/089/290403

�ୀ /38589 55 200 752ପଦ= ାବତୀ ଦାଶ �ା ବିେବକାନ! ଦାଶ OR/12/089/290708

ପ ୁ /38590 26 200 753ସିଧାଂତ ଦାଶ ପି ବିେବକାନଂଦ ଦାଶ ZUX1152792

ପ ୁ /39591 71 200 754ଚ!�zଜ ମହାରଣା ପି କୃS ମହାରଣା OR/12/089/290655

ପ ୁ /40592 45 200 755ଚେଲଶକମୁାର କଛ ପି ପwୁୁ କଛ ZUX0170357

ପ ୁ /41593 69 200 756ପ�ବୀର ରVନ ଦାସ ପି ରମଣି ରVନ ଦାସ ZUX0463869

�ୀ /41594 67 200 757ନିୱା ଦାସ �ା ପ�ବୀର ରVନ ଦାସ ZUX0463877

ପ ୁ /41595 41 200 758ସଜଲ କମୁାର ଦାସ ପି ପ�ବୀର ରVନ ଦାସ ZUX0886325

ପ ୁ /41596 24 200 759ସVିବ କମୁାର ଦାସ ପି ପ�ବୀର ରVନ ଦାସ ZUX0886333

�ୀ /41597 77 200 760ବ� େଜ0ରୀ ସାହୁ �ା ଶରତ କମୁାର ସାହୁ OR/12/089/290411

�ୀ /41598 55 200 761ରାଯଶ�ୀ ସାହୁ �ା ସେୁଦସ କମୁାର ସାହୁ OR/12/089/290413

ପ ୁ /41599 52 200 762ସଦିୁ1 ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ଶରତ କମୁାର ସାହୁ OR/12/089/290414

�ୀ /41600 45 200 763ସାଇ େଜ�ାତି ସାହୁ �ା ସଦିୁ1 ପ�ସାଦ ସାହୁ LSL1416684

�ୀ /41601 25 200 764େତଜ�ିନି ସାହୁ ପି ସଦୁୀ1 ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX1152966

�ୀ /42602 43 200 765ଏମ ମା�ା . �ା ଆପାନା . ZUX0647156

ପ ୁ /42603 21 200 766ସି  ଏଚ ଗେଣଷ ପି ସି ଏଚ ଇ>ୱର ରାଓ ZUX1113265

�ୀ /42604 24 200 767ସି  ଏଚ େମନା ପି ସି ଏଚ ଇ>ୱର ରାଓ ZUX1113240

ପ ୁ /42605 65 200 768ସି ଏଚ ଇ>ୱର ରାଓ ପି ବି ସୟୁ�9 ନାରାୟଣ ZUX1113315

�ୀ /43606 21 200 769େକ ୱାନୀ ପି େକ.ଭି.ଆY ମAୂ9ୀ ପwନାୟକ ZUX1284041

ପ ୁ /199607 19 200 770ଶଭୁାଶୀଷ ସାହୁ ମା ସଂ{ଯା ରାଣୀ ସାହୁ ZUX1302033

ପ ୁ /999608 21 200 771ଆଦିତ� େଚୗଧରୁୀ ପି େମାେନଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX1212265

10 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାL େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ$ �ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999609 25 200 772ରୁଦ�  ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ବିଦ�ାଧର ଦାସ ZUX0824565

ପ ୁ /MAIN ROAD610 53 200 773ଅଭୟ କମୁାର େବଦୖ ପି ମିଲାପ ଚ! େବଦୖ ZUX1237247

ପ ୁ /1611 76 200 774ଦିପଚା! ଅଗ�ୱାଲ ପି ଜୟଦୟାଲ ଅଗ�ୱାଲ OR/12/089/290360

�ୀ /1612 66 200 775କମଳାେଦବି ଅଗ�ବାଲ �ା ଦିପଚା! ଅଗ�ବାଲ OR/12/089/290361

�ୀ /2613 76 200 776ମା�ିବାଇ . �ା ଜବାହାର ଲାଲ େବୖଦ LSL1405125

�ୀ /2614 69 200 777ଜି ଲ<=ୀ . �ା ଗେୁ10ର ରାଓ . OR/12/089/290291

�ୀ /2615 51 200 778ସମୁନ . ପି ହଂସରାଯ . OR/12/089/290309

ପ ୁ /2616 42 200 779ଯି ଅେଶାକ କମୁାର . ପି ଜି ଗେୁ1�ାର ରାଓ . LSL1473107

ପ ୁ /2617 45 200 780ଜି. ଲ<=ୀପତି ପି ଜି. ଗେୁ10ର ରାଓ ZUX0463943

ପ ୁ /2618 76 200 781ଜି ଗେୁ10ର ରାଓ ପି ଜି େୱ$ଟ�ାମୀ OR/12/089/290290

ପ ୁ /2619 57 200 782ଏ; େଗାପାଳ ରାଓ ମା ଏ;. ଉମା OR/12/089/248546

�ୀ /2620 33 200 783ଜି. ଶ�ୀଲ<=ୀ �ା ଜି. ଲ<=ୀପତି ZUX0463935

�ୀ /3621 38 200 784ବଷ?ତା େବଦୖ �ା ପ�ବିଣ କମୁାର େବଦୖ ZUX0562066

ପ ୁ /3622 29 200 785ମେହ!�  କମୁାର େବଦୖ ପି ଜାନି େବଦୖ ZUX0562074

�ୀ /4623 74 200 786କସୁମୁବାଇ �ା କେୁବରଚ!�  OR/12/089/290300

�ୀ /4624 46 200 787େହମଲତା କମୁାରି ପି ତାରାଚା! େବୖଦ OR/12/089/290672

ପ ୁ /4625 84 200 788ଜବାହାରଲାଲ େବୖଦ . ପି ଚ|ାଲାଲ େବୖଦ . LSL1405133

�ୀ /4626 70 200 789ପ�ମିଳା ବାଇ �ା ତାରାଚା! େବୖଦ OR/12/089/290303

�ୀ /4627 81 200 790କେୁବରଚ!�  େବଦୖ �ା ଚ}ାଲାଲ େବୖଦ OR/12/089/290299

ପ ୁ /4628 76 200 791ତାରଚା! େବୖଦ ପି ଚ}ାଲାଲ େବୖଦ OR/12/089/290302

ପ ୁ /4629 53 200 792େଗୗତମଚା! େବୖଦ ପି ହଂସରାଜ େବୖଦ OR/12/089/290671

�ୀ /4630 44 200 793ନିଳିମା େବଦୖ �ା ପାରସଚା! େବୖଦ ZUX0647164

ପ ୁ /4631 42 200 794ପ�ବିଣକମୁାର େବଦୖ ପି ତାରାଚ!�  େବଦୖ ZUX0647180

�ୀ /4632 49 200 795ନିତୁ େବଦୖ� �ା େଗୗତମ େବୖଦ� LSL1405117

ପ ୁ /4633 45 200 796ପାରଶଚା! େବୖଦ� ପି ତାରାଚ! େବୖଦ� ZUX0647172

ପ ୁ /5634 78 200 797େବୖଦ�ନାଥ ପ^ା ପି ପ�ହm ାଦ ପ^ା ZUX0463562

�ୀ /5635 40 200 798େ0ତା ପ^ା �ା ଅତୀଶ ପ^ା ZUX0463570

ପ ୁ /6636 73 200 799ରାଧାନାଥ ପ^ା ପି ପ�ହଲାଦ ପ^ା OR/12/089/290316

�ୀ /6637 69 200 800ମାଧବୀ ପ^ା �ା େବୖଦ�ନାଥ ପ^ା ZUX0463554

ପ ୁ /6638 46 200 801ଅତୀଶ ପ^ା ପି େବୖଦ�ନାଥ ପ^ା ZUX0463588

�ୀ /6639 43 200 802ସ=ତିୁ େଲଖା ପ^ା �ା ଅମିତ କମୁାର ପ^ା LSL1505064

�ୀ /7640 48 200 803େଶାଭାେଦବୀ େବୖଦ� �ା ଅଭୟ କମୁାର େବଦୖ� LSL1417047

�ୀ /08641 42 200 804ଏସ ଶ�ିେଦଵୀ �ା ଏସ ରାଜୀବ ZUX1254424

ପ ୁ /8642 40 200 805ଶ�ୀନିବାସ ଆ!ାଓ~ାରାପ ୁ ପି ଏ ସଯୂ�9ଚ!�  ରାଓ ZUX0562025

ପ ୁ /9643 41 200 806ଏ. ଶ�ୀଧର ପି ସଯୁ�9ଚ!�  ରାଓ ZUX0170373

�ୀ /9644 86 200 807ଏ ସର�ତି . �ା ଏ େଭେ$ଟ ରାଓ . OR/12/089/290326

�ୀ /9645 63 200 808ଏ ଲ<=ୀ . �ା ଏ ସଯୁ�9ଚ!�ରାଓ . OR/12/089/290328

ପ ୁ /9646 60 200 809ଏ ଚ!�େମୗଳି . ପି ଏ େଭେ$ଟ ରାଓ . LSL1416783

�ୀ /9647 32 200 810ଆ!ାବାରାପ ୁମାଧରିୁ ପି ଆ!ାବାରାପ ୁଶ�ୀନିବାସ ZUX0829523

�ୀ /9648 51 200 811ଏ ସାଳିନି ମାଇ �ା ଏ ଚ!�େମୗଳି . LSL1416775

ପ ୁ /9649 68 200 812ଏ.ସଯୁ�9ଚ!�  ରାଓ ପି ଏ େଭେ$ଟ ରାଓ OR/12/089/290327

ପ ୁ /10650 46 200 813ନାନRା େସତୀ ବାବୁ ରାଓ ପି ଏନ ଭି ଏନ ସାମୀ ZUX1272293

�ୀ /10651 80 200 814କମଳାେଦବି େବଦୖ �ା ମିଲାପଚା! େବଦୖ OR/12/089/290334

ପ ୁ /11652 73 200 815ବୃ!ାବନ ସାହୁ ପି େଗାବି! ସାହୁ OR/12/089/290353

�ୀ /11653 65 200 816ବିଯୟଲ<=ୀ ସାହୁ �ା ବୃ!ାବନ ସାହୁ OR/12/089/290354

ପ ୁ /11654 47 200 817ଅେସାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ!ାବନ ସାହୁ OR/12/089/290355

ପ ୁ /11655 45 200 818ସଜିୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ!ାବନ ସାହୁ LSL1450428

�ୀ /11656 43 200 819ସବିତା ସାହୁ ପି ବୃ!ାବନ ସାହୁ LSL1450436

�ୀ /11657 39 200 820େମାନାଲିସା ସାହୁ �ା ସଜିୁତ କମୁାର ସାହୁ ZUX0647255

�ୀ /11658 38 200 821ସଂଯkୁା ସାହୁ �ା ଅେଶାକକମୁାର ସାହୁ LSL2394161

ପ ୁ /12659 81 200 822େକଳୖାସଚ!�  ଅଗ�ୱାଲ ପି ଜୟଦୟାଲ ଅଗ�ୱାଲ OR/12/089/290356

�ୀ /12660 78 200 823ଉନିେଦବୀ ଅଗ�ୱାଲ �ା େକଳୖାସଚ!�  ଅଗ�ୱାଲ OR/12/089/290357

ପ ୁ /12661 54 200 824ରାଯକମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ପି େକଳୖାସଚ!�  ଅଗ�ୱାଲ OR/12/089/290358

�ୀ /12662 49 200 825ପି$ି ଅଗ�ୱାଲ �ା ରାଜ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ LSL1406115

�ୀ /13663 53 200 826ଅରୁଣା େଦବି �ା ରାେଜଶ କମୁାର େଯନୖ OR/12/089/290369

ପ ୁ /13664 74 200 827ଜୁଗରାଜ େଜନୖ ପି ହିରାଲାଲ େଜନୖ OR/12/089/244947

�ୀ /13665 68 200 828କମଳା େଜନୖ �ା ଜୁଗରାଜ େଜନୖ OR/12/089/244955

ପ ୁ /13666 49 200 829ମେନାଜ କମୁାର େଜନୖ ପି େଗୗତମ ଚା! େଜନୖ OR/12/089/290371

�ୀ /13667 46 200 830ରା<ୀ କମୁାରି େଜନୖ �ା ମେନାଜ କମୁାର େଜନୖ ZUX0170399

ପ ୁ /13668 43 200 831ନବୀନ କମୁାର େଜନୖ ମା ଭଅଁର ଲାଲ େଜନୖ LSL2393775

ପ ୁ /13669 41 200 832ଦୀପକ କମୁାର େଜନୖ ପି ଜୁଗରାଜ େଜନୖ LSL2638823

�ୀ /13670 30 200 833େମଘା େଜନୖ ପି ରାେଜଶ େଜନୖ ZUX0562058
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ପ ୁ /13671 29 200 834ସାଗର େଜନୖ ପି ରାେଜଶ େଜନୖ ZUX0562033

ପ ୁ /13672 28 200 835ଆକାଶ େଜନୖ ପି ରାେଜଶ େଜନୖ ZUX0562041

�ୀ /14673 72 200 836ଶାLି େଦବି େଜନୖ �ା ପ�କାଶ ଚା! େଜନୖ OR/12/089/290730

ପ ୁ /14674 47 200 837ସVୟ କମୁାର େଜନୖ ପି ପ�କାଶ ଚ!�  େଜନୖ OR/12/089/290377

�ୀ /14675 43 200 838ନୀଲମ େଜନୖ �ା ରାେଜଶ କମୁାର େଜନୖ LSL1406206

�ୀ /14676 40 200 839େଜ�ାତି ପରଜା ପି ରାମ ପରଜା LSL1417096

ପ ୁ /15677 32 200 840ପି. ବି. ଗେୁ10ର ରାଜୁ ପି ପି. ବି. ରାମକୃS ରାଜୁ ZUX0463398

�ୀ /15678 55 200 841ପି. ବି. ରାମାଣା ରାଜୁ �ା ପି. ବି. ରାମକୃS ରାଜୁ ZUX0463422

�ୀ /15679 36 200 842ପି. ବି. ସଗୁଣୁା ପି ପି. ବି. ରାମକୃS ରାଜୁ ZUX0463414

ପ ୁ /16680 60 200 843ନିଳକT େଚୗଧରିୁ ପି େଭ$ଟଚିLମ ZUX0170423

ପ ୁ /17681 35 200 844ସ!ିପକମୁାର ମାଝି ପି ସବୁାସଚ!�  ମାଝି ZUX0170431

ପ ୁ /17682 41 200 845ମେନାଜ କମୁାର େସନାପତି ପି ଭାUର େସନାପତି ZUX0463521

�ୀ /17683 30 200 846ମାନୀନୀ େସନାପତି �ା ମେନାଜ କମୁାର େସନାପତି ZUX0463539

ପ ୁ /18684 78 200 847ସବୁାଶଚ!�  ମାଝି ପି ପିତା[ର ମାଝି ZUX0170449

�ୀ /18685 36 200 848ସ=ିତା ମାଝି ପି ସବୁାସଚ!�  ମାଝି ZUX0771568

ପ ୁ /999686 37 200 849ପ�ଦ�ନD  କମୁାର ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ ZUX0777961

�ୀ /999687 21 200 850େମାନାଲିସା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅଜୁ9 ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1212133

�ୀ /999688 26 200 851ଆ!ାବାରାପ ୁଶି�ା ପି େମୗଳି ଏ ଚ!� ZUX0829531

�ୀ /0689 24 200 852ମଧସୁ= ିତା ଖିଲ �ା ରାମ ଖିଲ ZUX1350347

�ୀ /0690 51 200 853େଜ�ାତିେରଖା ପ^ା �ା ରେମଶ ଚଂଦ�  ପ^ା ZUX1351691

ପ ୁ /1691 19 200 854ତରୂନ କମୁାର ଆନାଲା ପି ବାବାଜୀ ରାଓ ଏ ZUX1351675

�ୀ /1692 41 200 855ଆରିମା ଜାନି �ା େସାନିଆ ଜାନି ZUX0463331

�ୀ /1693 40 200 856ପାବ9 ତୀ ମଦୁୁଲି �ା ଜଗନD ାଥ ମଦୁୁଲି LSL1450212

�ୀ /2694 39 200 857ଆY.ପି. ୱାରାଲ<=ୀ �ା ଆY.ପି. ଚ!� େଶଖର LSL1450162

�ୀ /03695 81 200 858ବି.ଆମଲୁୁ ବି.ଆପାରାଓ �ା ଜୟପରୁ ଜୟପରୁ ZUX1322759

�ୀ /3696 39 200 859ପଦ= ା ଭତ� ା �ା ଗେଣଶ ଭତ� ା LSL1450204

�ୀ /3697 54 200 860�ାତୀ ଶବର �ା ଶ�ୀଧର ଶବର LSL1450188

ପ ୁ /05698 67 200 861ସଚିଦାନ! ସାହୁ ପି ଜଗନD ାଥ ସାହୁ ZUX1350537

�ୀ /05699 62 200 862ଉଷା ରାଣୀ ସାହୁ �ା ସଚିଦାନ! ସାହୁ ZUX1350545

ପ ୁ /5700 43 200 863ଅ�ଲା ଜଗନD ାଥ ପି ଅ�ଲା ଆପାଲା�ାମୀ LSL1450139

�ୀ /5701 38 200 864ଗୀତାରାଣୀ ସାହୁ ପି ଘାସୀରାମ ସାହୁ ZUX1329960

ପ ୁ /6702 69 200 865ଜି. ରଘ ୁନାଇଡୁ ପି ଜି. ଆପାଲା�ାମୀ ନାଇଡୁ ZUX0293738

�ୀ /7703 39 200 866ଅ�ଲା ଲ<=ୀ �ା ଏ. ଜଗନD ାଥ LSL1450121

�ୀ /7704 38 200 867େକ. ଲ<=ୀ �ା େକ. ଶ$ର ରାଓ LSL1450105

�ୀ /8705 38 200 868ଏ4. ଜୟଲ<=ୀ �ା ଏ4. େଗାବି! ରାଓ LSL1450154

�ୀ /9706 79 200 869ଗରୁୁବାରୀ ପାଇକ �ା ବ� ଜ ପାଇକ LSL1450246

ପ ୁ /9707 57 200 870େକ ରାମବାବୁ - େକ ଲ<=ୀ ZUX0348995

�ୀ /10708 61 200 871କନିୁ ପାଳ ପି ରାଧାକୃS ପାଳ ZUX1252824

�ୀ /10709 59 200 872େଗୗରୀ ପାଳ ପି ରାଧାକୃS ପାଳ ZUX1252808

�ୀ /10710 56 200 873ଶାLିଲତା ପାଳ ପି ରାଧାକୃS ପାଳ ZUX1252816

ପ ୁ /10711 53 200 874ସେରାଜ କମୁାର ପାଳ ପି ରାଧାକୃS ପାଳ ZUX0169235

�ୀ /10712 52 200 875କ�ନା ପାଳ �ା ସେରାଜ କମୁାର ପାଳ ZUX0169243

�ୀ /10713 59 200 876େକ. ତାଭିଟି ଆମା ପି େକ. ରାମମAୂ9ୀ LSL1450238

ପ ୁ /11714 58 200 877ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ତାରିଣି ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX1274331

�ୀ /11715 39 200 878ଅମ� ାନ େଜ�ାତି ଦାସ �ା ସଧିୁର ପ^ା ZUX0562157

�ୀ /11716 64 200 879ବାସLୀ ପ^ା �ା ଚ!�  ପ^ା ZUX0561860

ପ ୁ /11717 39 200 880ସମୀର କମୁାର ପ^ା ପି ପPୂ9 ଚ!�  ପ^ା ZUX0561852

�ୀ /11718 35 200 881ଶ�ାବଣୀ ପ^ା ପି ରେମଶ ଚ!�  ପ^ା LSL1524933

ପ ୁ /11719 33 200 882ତାପସ ପ^ା ପି ରେମଶ ଚ!�  ପ^ା LSL1524925

�ୀ /11720 34 200 883ଅନୁପମା ପାତ� �ା ସମୀର ପ^ା ZUX0561845

�ୀ /12721 46 200 884େପ�ମଲତା ନାୟକ �ା କୃSଚ!�  ନାୟକ LSL1363100

ପ ୁ /12722 44 200 885ଅଭୟା ଚରଣ ପ^ା ପି ସବୁାଷ ଚ!�  ପ^ା ZUX1254234

�ୀ /12723 39 200 886ମୀରା ପ^ା �ା ଅଭୟ ଚରଣ ପ^ା ZUX1254242

�ୀ /13724 54 200 887ସି.ଏa. ରାତD ା କମୁାରୀ ରାଓ �ା ସି. ଏa . ପ�ଭାକର ରାଓ LSL1523836

�ୀ /13725 36 200 888ସି. ଏa କମଳା େଦବୀ ରାଓ ପି ସି.ଏa ପ�ଭାକର ରାଓ LSL1516350

�ୀ /14726 37 200 889ଏସ ନାଗମଣି �ା ଏସ େଭ$ଟରାଭଣା ZUX0169524

�ୀ /15727 24 200 890ଆଭାମୟୀ ବି0ାଳ ପି ରାଧା କୃSା ବି0ାଳ ZUX1254259

ପ ୁ /15728 35 200 891େକ କମୁାରୀ ପି େକ େମାହନ କ� ିSା ZUX0293746

�ୀ /15729 43 200 892ରୁକମଣି େଦବୀ ପାତ� �ା ରାଧା କୃSା ବି0ାଳ ZUX1254267

�ୀ /16730 33 200 893ଏମ ସେLାଷୀ ପି ଏସ ଆପନା ZUX0169540

�ୀ /16731 40 200 894ମkୁା ଭୂମିଆ �ା ହରୀଚ!�  ଭୂମିଆ ZUX1098839

ପ ୁ /17732 43 200 895ଟି ହରିବାବୁ ପି ଟି ଜଗନାଦମ ZUX0169557
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�ୀ /17733 39 200 896ଟି ଚିନD ାମଡ଼ୁ �ା ଟି ହରିବାବୁ ZUX0169565

ପ ୁ /18734 38 200 897ପି ସLୁ ପି ପି େଭ$ଟରାଓ ZUX0169573

ପ ୁ /18735 34 200 898ପି ସେLାଷ ପି ପି ନିଳକTମ ZUX0169581

ପ ୁ /19736 38 200 899ପି ଶ$ର ପି ପି ଗରୁୁଲୁ ZUX0169599

ପ ୁ /20737 28 200 900ବାଲି$ି 0ର ପ�ଧାନ ପି ଶରତ ଚ!�  ପ�ଧାନ ZUX0562199

�ୀ /21738 28 200 901େରଶମା ମହାପାତ� ପି ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0562207

�ୀ /22739 35 200 902ସମିୁତ� ା ସାହୁ �ା ଶ$ର ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0561985

ପ ୁ /23740 41 200 903ସଧିୁର କମୁାର ପ^ା ପି ପPୂ9ଚ!�  ପ^ା ZUX0561878

�ୀ /38741 26 200 904ଜି ବାଣୀ ପି ଜି ଗରୁୁକଳୁ ZUX0726463

�ୀ /42742 38 200 905ତୁଳସା ହରିଜନ �ା ବୁଦୁ ହରିଜନ ZUX0871244

�ୀ /42743 24 200 906େସାମଲା ପରଜା ପି ଡମ ୁପରଜା ZUX1101773

�ୀ /56744 21 200 907େସା5ଯାଶ�ୀ ସାହୁ ପି କୃS ଚଂଦ�  ସାହୁ ZUX1121797

�ୀ /57745 61 200 908ସେରାଜିନୀ ପାଇକ - ଲ<=ଣ ପାଇକ ZUX1098862

ପ ୁ /136746 23 200 909ସନୁାଧର େସୗରା ମା ତାରା େସୗରା ZUX1101575

ପ ୁ /940747 35 200 910ସକୁାL କମୁାର ମିଶ� ପି ଚ!� {ୱଜ ମିଶ� ZUX1116912

ପ ୁ /999748 47 200 911େପ�ା ସନିୁଲ କମୁାର ପି େପ�ା କାେମ0ର ରାଓ LSL2392389

ପ ୁ /999749 21 200 912ଆକାଶ କମୁାର ମନିୁ ପି ସେLାଷ ମନିୁ ZUX1214568

�ୀ /999750 41 200 913ବାସLୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX1016674

ପ ୁ /999751 21 200 914ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ସଚିଦାନ! ସାହୁ ZUX1188671

�ୀ /999752 66 200 915ପି. ସଭୁାସିନୀ �ା ପି. କାେମ0ର ରାଓ OR/12/089/242750

�ୀ /999753 37 200 916େପ�ା ସନିୁତା �ା େପ�ା ସନିୁX କମୁାର ZUX0448431

�ୀ /1338754 30 200 917େମାନାଲିଶ ଭVେଦୟ �ା ସ!ୀପ ଭVେଦୟ ZUX1254457

�ୀ /jamal str755 33 200 918ଏନ.ସଵଟୀ େଚୗଧରୁୀ �ା ଏନ ନଵୀନ େଚୗଧରୁୀ େଚୗଧରୁୀ ZUX1233626

�ୀ /1756 66 200 919ଏ ସର�ତି . ପି ଆପାଲାନାସ?ଆ . OR/12/089/290267

�ୀ /1757 56 200 920ଏ ଦମୟLି . ପି ଆପାଲାନାସିଆ . OR/12/089/290268

ପ ୁ /02758 59 200 921ରାମ କୃS ପ^ା ପି ମଦନ େମାହନ ପ^ା ZUX1254333

ପ ୁ /2759 34 200 922ସ= ୃତିରVନ ନାୟକ ମା ଇ!ିରା ନାୟକ ZUX0170456

�ୀ /2760 89 200 923ଶାରଦା ମଣି ପାଢି �ା କାA?କ ପାଢି OR/12/089/290243

ପ ୁ /2761 63 200 924ସକୁାLୀ ପାଢୀ ପି କାA?କ ପାଢୀ OR/12/089/290244

�ୀ /2762 60 200 925ଉସାରାଣି ପାଢି ପି କାA?କ ପାଢି OR/12/089/290245

ପ ୁ /2763 36 200 926ସଂଦୀପ ପାଢୀ ପି ଶରତ ପାଢୀ LSL2397925

�ୀ /03764 20 200 927ସଂଗୀତା ଦାସ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ZUX1341478

ପ ୁ /3765 51 200 928ପ�ଦିପ ଦାସ ପି ବାଳକୃS ଦାସ OR/12/089/290247

�ୀ /3766 48 200 929ସ6�ାରାଣି ଦା; �ା ପଦୀପ ଦା; LSL1473594

ପ ୁ /3767 71 200 930ଶରତ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ପି କାA?କ ପାଢ଼ୀ ZUX0293878

ପ ୁ /3768 29 200 931ସ[ୀs ପାଢ଼ୀ ପି ଶରତ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ZUX0463034

ପ ୁ /4769 53 200 932ମାନସ ପାଣିଗ�ାହି ପି ରେମସ ଚରଣ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/290253

�ୀ /4770 48 200 933ମନିଷା ପାଣିଗ�ାହୀ �ା ମାନସ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1405604

ପ ୁ /05771 44 200 934େଚତୖନ� ସାହୁ ପି ବିର ସାହୁ ZUX1118470

�ୀ /05772 41 200 935େହମଲତା ସାହୁ ପି କୃS ଚ!�  ସାହୁ ZUX1254416

ପ ୁ /05773 41 200 936ଊମାକାL ସାହୁ ପି ପା^ବ ସାହୁ ZUX1254275

ପ ୁ /05774 38 200 937ବାଲାଜୀ ସାହୁ ପି କୃS ଚ!�  ସାହୁ ZUX1273168

�ୀ /05775 36 200 938ଗୀତା ରାଣି ସାହୁ ପି ଘାସି ରାମ ସାହୁ ZUX1274299

�ୀ /05776 34 200 939ପାବ9 ତୀ ସାହୁ �ା ବାଲାଜୀ ସାହୁ ZUX1254317

�ୀ /05777 34 200 940ମନିୁ ସାହୁ �ା େଚତୖନ� ସାହୁ ZUX1120021

ପ ୁ /5778 74 200 941ଘାସିରାମ ସାହୁ ପି ଯେୁଗାଳ ସାହୁ OR/12/089/290258

�ୀ /5779 70 200 942ଯମନୁା ସାହୁ �ା କୃS ଚ!�  ସାହୁ OR/12/089/290260

�ୀ /5780 61 200 943ଚ!�ମା ସାହୁ �ା ଘାସିରାମ ସାହୁ OR/12/089/290259

ପ ୁ /5781 60 200 944ସକୁମୁାର ସାହୁ ପି ହରି କୃS ସାହୁ ZUX1210517

�ୀ /5782 47 200 945ଗୀତା ରାଣୀ ସାହୁ �ା ସକୁମୁାର ସାହୁ ZUX1210566

�ୀ /5783 45 200 946ଲତା ମVରୀ ସାହୁ ପି କୃS ଚ!�  ସାହୁ ZUX0771584

�ୀ /5784 44 200 947ସ!ାରାଣି ସାହୁ ପି ଘାସିରାମ ସାହୁ OR/12/089/290262

�ୀ /5785 41 200 948ସଭୁଦ� ା ସାହୁ ପି ଘାସିରାମ ସାହୁ LSL1405646

�ୀ /5786 41 200 949ଯେଶାଦା ସାହୁ �ା ଶିବ ରାୟ LSL1405653

�ୀ /5787 40 200 950ଅନୁରାଧା ସାହୁ �ା ଘାସିରାମ ସାହୁ ZUX0170472

ପ ୁ /5788 38 200 951ଗ�ାଧY ସାହୁ ପି ଘାସିରାମ ସାହୁ LSL1472703

ପ ୁ /7789 35 200 952ଏ ସେୁରଶ ରାଓ ପି ଏ ଆନ! ରାଓ LSL2394138

ପ ୁ /00790 49 200 953ଜିେତ!�  ସାହୁ ପି ସନ�ା ସାହୁ ZUX1367515

�ୀ /00791 37 200 954କନୁୀ ସାହୁ �ା ଜିେତ!�  ସାହୁ ZUX1367622

ପ ୁ /24792 18 200 955ଶ$ର ସାହୁ ପି ପ8ାନନ ସାହୁ ZUX1400498

ପ ୁ /53793 18 200 956ଅପ?ତା େସାନୀ ପି ଵୀମଲ କମୁାର େସାନୀ ZUX1426691

�ୀ /539794 22 200 957ନୁତନ ସତପଥୀ �ା ଶ�ୀନିବାସ ପ^ା ZUX1428333

13 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାL େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ$ �ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 24ୱାଡ9  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

58!
��* ����� '�����-

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବMଚନ ନିମେL ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନD  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବMଚନ କମିଶନ ଭାରତ$ �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବMଚନ ପବୂ9 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ$ ନାମ ଅଛି କି ନାହn  ଦୟାକରି ତନଖି କରLୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.24 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

14 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାL େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବMଚନ ଅଧିକାରୀ$ �ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!1�	�� ����, #	� ����,��? �@, � 
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!ୀ /01 55 201 1େହମା ରତ# ା ପ$ୁଯାପ ୂ 'ା େଵ$କଟା ରାଓ ପ$ୁଯାପ ୂ ZUX1346923

ପ ୁ /C/O JAGAN2 33 201 2ସତ�ବ+ ତ ପ,ନାୟକ ପି ଜଗନ େମାହନ ପ,ନାୟକ ZUX0289553

!ୀ /C/o,Bipin3 23 201 3ଭବାନୀ େଚା0ଦାର ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େଚା0ଦାର ZUX1303296

!ୀ /C/o.Bipin4 25 201 4ସାବାନୀ େଚା0ଦାର ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େଚା0ଦାର ZUX1304898

!ୀ /C/o.Bipin5 19 201 5ଆଦିତୀ େଚା0ଦାର ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େଚା0ଦାର ZUX1303270

!ୀ /16 67 201 6େକ ଲ23ୀ 'ା େକ ଆ4ା ରାଓ ZUX0210773

ପ ୁ /17 58 201 7ଦ5ା ଆ4ାରାଓ ମା େଜ େତଜାବଚୀ ZUX0210799

!ୀ /18 48 201 8େଜ. ଦୁଗ7 'ା େଜ େଗାବି� ରାଓ ZUX0293910

!ୀ /19 47 201 9େଜ ସ8�ାରାଣୀ ରାଓ 'ା େଜ େଭ:ଟ ରାଓ ZUX0210781

!ୀ /110 36 201 10ଡି ବିଜୟ ଲ23ୀ 'ା ଡି ସାଇ କିରଣ ZUX0293894

!ୀ /111 46 201 11ଆ<. ନାଗଲ23ୀ 'ା ଆ<. େବଣେୁଗାପାଳ ଆଚାରୀ ZUX0396077

ପ ୁ /112 34 201 12ପି ପ+କାଶ ପି ପି ପରୁୁେଷା?ମ ରାଓ ZUX0395996

ପ ୁ /113 53 201 13ଆର େବଣ ୁେଗାପାଳ ଆଚାରୀ ପି ଆର େଭ:ଟ ରତ# @ ଆଚାରୀ ZUX0488296

!ୀ /114 35 201 14'ାତୀ ପ,ନାୟକ ପି ପ+ଶାA କମୁାର ପ,ନାୟକ ZUX0957340

ପ ୁ /115 74 201 15ବିପିନ ବିହାରୀ ପ,ନାୟକ ପି େଗାପୀନାଥ ପ,ନାୟକ ZUX0662114

!ୀ /116 43 201 16ଏମ େଜ�ାତି ପ,ନାୟକ 'ା ଏମ ରବି ପ,ନାୟକ ZUX0293936

ପ ୁ /117 39 201 17ବନ ରDନ ପ,ନାୟକ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପ,ନାୟକ ZUX0396010

ପ ୁ /118 34 201 18ବନେଜ�ାତି ପ,ନାୟକ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପ,ନାୟକ ZUX0396028

!ୀ /119 32 201 19ଜାସମି$ ସାହୁ ପି ବାଳକୃE ସାହୁ ZUX0293902

!ୀ /0220 23 201 20ଅଶ3ତୀ କମୁାରୀ ପ5ା ପି ବ+ େଜ�+  ପ5ା ZUX1354075

ପ ୁ /0221 21 201 21ଆଶେୁତାସ ପ5ା ପି ବ+ େଜ�+  ପ5ା ZUX1354083

ପ ୁ /222 64 201 22ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିନବ8ୁ ନାୟକ OR/12/089/284036

ପ ୁ /223 31 201 23'େଦଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ ZUX0349126

!ୀ /224 29 201 24'ୀକୃତି ନାୟକ 'ା େଗାପାଳ କୃE ସାହୁ ZUX0464339

ପ ୁ /225 57 201 25ବ+ େଜ�+  କମୁାର ପ5ା ପି ବିHନାଥ ପ5ା ZUX0349118

ପ ୁ /226 38 201 26ଅHିନ କା?Iକ ପଟନାନା ପି ଶତାପତୀ ରାଓ ପଟନାନା ZUX0349100

!ୀ /227 59 201 27ଗାୟତ+ୀ େଦବୀ ସାହୁ 'ା ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ ZUX0349134

!ୀ /828 28 201 28କ+ୁ ତିକା ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ଅରୁଣ ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0776021

ପ ୁ /1529 50 201 29ଗଂଗାଧର ସାହୁ ପି ରାମଚ�+  ସାହୁ ZUX1341007

!ୀ /1530 30 201 30ଜିନିତା ସାହୁ 'ା ଗଂଗାଧର ସାହୁ ZUX1341023

!ୀ /2431 71 201 31ସକୁାAୀ ଦାଶ 'ା ଅନାଦି ଦାଶ ZUX1340983

ପ ୁ /2532 19 201 32ନରସିଂଗା ମରୂତୀ ଅଂଡଵାରପ ୂ ପି ରେମଶ ପାତ+ ଅଂଡଵାରପ ୂ ZUX1362441

ପ ୁ /2833 20 201 33ସାଗର ପ+Jଯାନ ପଟନାୟକ ପି ପ+ଫଲୁ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1346964

!ୀ /2934 24 201 34ଲ23ୀ ନାୟକ 'ା ଜୀତୁ ନାୟକ ZUX1346956

!ୀ /3235 23 201 35ସବିତା ନାୟକ 'ା ପ+ସାଦ ନାୟକ ZUX1353697

ପ ୁ /11136 30 201 36ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ+ ପି ହରି ଚରଣ ମିଶ+ ZUX1172816

ପ ୁ /14437 36 201 37ହରାଚା� ସାହୁ ପି ତ+ୀନାଥ ସାହୁ ZUX0886408

!ୀ /99938 23 201 38ଉମIଳା ସତନାମୀ 'ା ଭୀମ ସତନାମୀ ZUX1046267

ପ ୁ /99939 46 201 39ସେAାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚ�+  ଦାଶ ZUX0886457

ପ ୁ /99940 26 201 40ଏସ; ନେର�+ ପି ଏସ. ପ+ତାପ ରାଓ ZUX0824946

!ୀ /99941 30 201 41ନୟନ ତାରା ପାଢୀ 'ା କୃE ଚ�+  ପାଢୀ ZUX0886382

!ୀ /99942 41 201 42ରିତାରାଣି ପାଣିଗ+ାହୀ 'ା ସେAାଷ କମୁାର ଦାଶ ZUX0886440

ପ ୁ /99943 69 201 43ସି. ଏଚ. ପ+ଭାକର ପି ସି. ଏଚ. ଲ23 ିନରସିଂହମ ZUX0778365

!ୀ /99944 23 201 44ସାଇଦୁଗ7 ପ+ପଣୁ7 ରାଚକ5ା ପି R ସାଇପ+ସାଦ ZUX1212448

ପ ୁ /99945 27 201 45ଶବିା ରାଜାବାଟୁଲା ପି େବନୁ ଗପାଳ ରାଜାବାଟୁଲା ZUX0778357

!ୀ /99946 26 201 46ଶାAି ରାଜାବାଟୁଲା ପି େବନୁ ଗପାଳ ରାଜାବାଟୁଲା ZUX0778340

ପ ୁ /99947 38 201 47ମାନସ ରDନ ସାହୁ ପି େହମରାଜ ସାହୁ ZUX0778258

!ୀ /99948 25 201 48େସାନାଲି ସାହୁ 'ା ମଣିଶଂକର ପ5ା ZUX1255843

ପ ୁ /0049 28 201 49ଜଗା ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX0702654

ପ ୁ /150 54 201 50ପ+ଶାA କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଭO ଚରଣ ପଟନାୟକ LSL1450592

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ: 'ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /151 74 201 51ସେୁରଖା ପ,ନାୟକ 'ା ଚ�+ େଶଖର ପ,ନାୟକ OR/12/089/292465

ପ ୁ /152 45 201 52ଅନିଲ ପ,ନାୟକ ପି ଚ�+ େଶଖର ପ,ନାୟକ OR/12/089/292468

ପ ୁ /153 43 201 53ସଧିୁର ପ,ନାୟକ ପି ଚ�+ େଶଖର ପ,ନାୟକ OR/12/089/292469

ପ ୁ /154 40 201 54ସଶିୁଳ ପ,ନାୟକ ପି ଚ�+ େଶଖର ପ,ନାୟକ OR/12/089/292470

ପ ୁ /155 28 201 55ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ପ+ସାଦ ସାହୁ ZUX0702365

ପ ୁ /0256 23 201 56ଵୀTଵନାଧମ େପାଟ# ୁ ରୂ ମା ଉମା P. ZUX1108174

!ୀ /257 85 201 57ପି. ମହାଲ23ୀ 'ା ପି. ବିHନାଥମ LSL1392844

ପ ୁ /258 60 201 58ପି. ଶ+ୀହରି ପି ପି. ବିHନାଥ LSL1392836

!ୀ /259 50 201 59ପି. ଉମା  'ା ପି. ଗVୁ େକଳୖାସ LSL1392851

!ୀ /260 46 201 60ପି. ସଂଗୀତା  'ା ପି ଶ+ୀହରି LSL1392828

!ୀ /261 33 201 61ଭି. ଶ+ାବAି ପି ଭି. ସଦୁଶSନ ରାଓ ZUX0662106

ପ ୁ /262 34 201 62ଚି?ରଂଜନ ମହାପାତ+ ପି ସବୁାସ ଚ�+  ମହାପାତ+ LSL2652303

!ୀ /263 62 201 63ଲଳିତା କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଜୁS ନ ନାୟକ LSL2652469

!ୀ /264 55 201 64ସାରଦା ନାୟକ 'ା ଲଳିତ କମୁାର ନାୟକ ZUX0562470

!ୀ /265 36 201 65ନିଶାମଣି ନାୟକ ପି ଲଳିତ ନାୟକ LSL2652345

ପ ୁ /266 35 201 66ଜୀବନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଲଳିତ ନାୟକ LSL2655199

ପ ୁ /267 60 201 67ପ+େମାଦ କମୁାର ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ବୃ�ାବନ ପାଣିଗ+ାହୀ OR/12/089/298948

!ୀ /268 57 201 68ଭି ସର'ତୀ 'ା ଭି ସଦୁଶSନ ରାଓ LSL1450626

!ୀ /369 45 201 69ମିତାଲି େମାନାଲିସା ପରିଜା ପି ଶ:ଷS ଣ ପରିଜା LSL1421114

ପ ୁ /470 34 201 70କXୁା ସେAାଷ ପି କXୁା ରାମାରାଓ LSL2652386

!ୀ /471 25 201 71େଜଗାଦିHରି କXୁା 'ା ସେAାସୀ କXୁା ZUX0957266

!ୀ /472 63 201 72େକHରୀ ନାୟକ 'ା ରାମଚ�+  ନାୟକ LSL1514934

ପ ୁ /473 60 201 73ଭଗବାନ ନାୟକ ପି େଗାବYS ନ ନାୟକ LSL1514165

ପ ୁ /474 42 201 74ସେAାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାମଚ�+  ନାୟକ LSL1514926

!ୀ /0575 32 201 75ବ8ନୀ ନାୟକ 'ା ପେରଶ କମୁାର ନାୟକ ZUX1353804

!ୀ /576 45 201 76କଂୁଚି ପାବS ତୀ 'ା ସରିୁୟା ପ+କାଶ ରାଓ LSL2655223

ପ ୁ /577 41 201 77ପ+େମାଦ ନାୟକ ପି ତ+ୀନାଥ ନାୟକ LSL1421205

ପ ୁ /578 39 201 78ପ+କାଶ ନାୟକ ପି ତ+ିନ# ାଥ ନାୟକ LSL1421098

ପ ୁ /579 45 201 79ସDୟ କମୁାର କXୁା ପି ପ+କାଶ ରାଓ େକ.ଭି.ଏସ ZUX0957241

!ୀ /580 26 201 80'ZSଲତା କXୁା ପି ପ+କାଶ ରାଓ େକ.ଭି.ଏସ ZUX0957258

ପ ୁ /581 62 201 81ତ+ିନାଥ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/12/089/292015

!ୀ /582 55 201 82ଲ23ୀ ନାୟକ 'ା ତ+ିନାଥ ନାୟକ OR/12/089/292016

!ୀ /583 55 201 83ସେରାଜିନୀ ନାୟକ 'ା େଫାକିର ନାୟକ OR/12/089/292018

ପ ୁ /584 50 201 84ନିରDନ ନାୟକ ପି ଫକିର ନାୟକ OR/12/089/292019

ପ ୁ /585 44 201 85ପେରଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଫକୀର ନାୟକ LSL1420819

ପ ୁ /586 42 201 86ପ+ହଲ\ ାଦ ନାୟକ ପି ତ+ିନ# ାଥ ନାୟକ LSL1466440

ପ ୁ /587 38 201 87ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଫକିର ନାୟକ OR/12/089/292020

ପ ୁ /588 38 201 88ମାଧବ ନାୟକ ପି ତ+ିନାଥ ନାୟକ OR/12/089/292021

ପ ୁ /589 35 201 89ପ+ସାA କମୁାର ନାୟକ ପି ତ+ିନାଥ ନାୟକ ZUX0170639

!ୀ /590 32 201 90ସନିୁତା ନାୟକ ପି ତ+ିନାଥ ନାୟକ ZUX0170654

ପ ୁ /591 52 201 91େକ ଭି ଏସ ପ+କାଶ ଜାନି ପି େକ ସନ�ାସି ରାଓ LSL2655215

!ୀ /592 39 201 92ସସ3 ିତା କମୁାରୀ େସଠି 'ା ନିରDନ ନାୟକ ZUX0170647

!ୀ /593 39 201 93ସସ3 ିତା େସଠୀ 'ା ସେୁରଶ ନାୟକ ZUX0170670

!ୀ /0694 43 201 94େରାଜଲିନ ନାୟକ 'ା ରାଜ ବଲଭ ନାୟକ ZUX0702688

ପ ୁ /695 44 201 95ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ ପି େକଳୖାସ ଚ�+  ନାୟକ ZUX0662098

ପ ୁ /696 42 201 96ରାଜ େଶଖର ନାୟକ ପି େକଳୖାସ ଚ�+  ନାୟକ LSL1392778

!ୀ /697 41 201 97ରଶ3ତିା ନାୟକ 'ା ରାଜ କିେଶାର ନାୟକ ZUX0170688

ପ ୁ /798 56 201 98େହମA କମୁାର ମହାପାତ+ ପି ରାେମHର ମହାପାତ+ LSL2652337

!ୀ /799 51 201 99ଅଳକା କମୁାରି ମହାପାତ+ 'ା େହମA କମୁାର ମହାପାତ+ LSL2652238

!ୀ /7100 47 201 100ଜଗନାଥ ସାହୁ ପି ଅନA ରାମ ସାହୁ OR/12/089/293227

!ୀ /8101 33 201 101ବି େରଖା ପି ବି କୃEା େମାହନ ZUX0170696

!ୀ /8102 62 201 102ବି ବସAା . 'ା େକ େମାହନ . ZUX0293977

ପ ୁ /9103 72 201 103େପ+ାମଦଚ�+  ପ5ା ପି ରାମକୃE ପ5ା OR/12/089/292071

ପ ୁ /9104 65 201 104ଚକ+ପାଣି ପ5ା ପି ରାମକୃE ପ5ା OR/12/089/292069

ପ ୁ /10105 36 201 105ଅମେରଶ କମSକାର ପି ଚି?ରଂଜନ କମSକାର LSL2652287

!ୀ /10106 65 201 106େସୗଭାଗିନୀ ପ5ା 'ା ଚକ+ପାଣି ପ5ା OR/12/089/292070

!ୀ /12107 55 201 107ଜି ଭାରତୀ 'ା ଜି ବିଜୟ କମୁାର OR/12/089/292079

ପ ୁ /12108 37 201 108ଜି ରାଜି^ କମୁାର ପି ଜି ବିଜୟ କମୁାର ZUX0170712

ପ ୁ /12109 34 201 109ଜି ଶାAିଷ ପି ଜି ପା5ରୁା�ା ରାଓ LSL2652501

!ୀ /12110 33 201 110ଜି େଯାତୀମSୟୀ ପି ଜି ବିଜୟ କମୁାର ZUX0170720

ପ ୁ /12111 33 201 111ଜି େHତଚ�ନ ପି ଜି ବିଜୟ କମୁାର ZUX0170738

ପ ୁ /12112 59 201 112ଜି ବିଜୟ କମୁାର . ପି ଜି ସରିୁନାରାୟଣା . OR/12/089/292078

2 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ: 'ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /12113 46 201 113ଜି ରାଧା 'ା ଜି େଭ:େଟHର ରାଓ OR/12/089/292081

!ୀ /12114 51 201 114ଜି ରାଧିକା 'ା ଜି ରା�ାରାଓ OR/12/089/292083

ପ ୁ /12115 34 201 115ଜି ସତିସ କମୁାର ପି ଜି େଭେ:େଟHର ସତିସ କମୁାର ZUX0294017

!ୀ /13116 45 201 116ସସ3ିତା ମହାପାତ+ 'ା ଶିଶଜୁଂଜନ ପ5ା OR/12/089/274660

ପ ୁ /13117 46 201 117ରାେଜ�+  ପେଲଇ ପି ଗAାୟତ ପେଲଇ OR/12/089/292090

!ୀ /13118 37 201 118ଲ23ୀ ପେଲଇ 'ା ରାେଜ�+  ପେଲଇ ZUX0170761

!ୀ /13119 62 201 119ଜାହ# ବି ପ5ା 'ା େପ+ାମଦ ପ5ା OR/12/089/292072

ପ ୁ /13120 49 201 120ଶିଶରୁDନ ପ5ା ପି ଚକ+ପାଣି ପ5ା OR/12/089/292075

ପ ୁ /13121 37 201 121େସୗମ�ରଂଜନ ପ5ା ପି ପ+େମାଦଚ�+  ପ5ା ZUX0170787

ପ ୁ /13122 68 201 122ବି ମଧ ୁସଦୂନ ପ,ନାୟକ ପି ବି ବଲରାମ 'ାମୀ ପ,ମୟକ ZUX0702399

!ୀ /13123 60 201 123ସତ�ଭାମା ପ+ଧାନ 'ା େଧାବା ପ+ଧାନ OR/12/089/292086

!ୀ /13124 52 201 124ବିEୁପ+ିୟା ପ+ଧାନ 'ା ବାସେୁଦବ ପ+ଧାନ OR/12/089/292088

ପ ୁ /13125 37 201 125ବିକ+ମ େକଶରୀ ପ+ଧାନ ପି େଧାବା ପ+ଧାନ ZUX0170779

ପ ୁ /13126 28 201 126ଆଦିତ� ପ+ଧାନ ପି ବାସେୁଦବ ପ+ଧାନ ZUX0464537

!ୀ /14127 57 201 127ଜି ରାେଜHରୀ 'ା ଜି ବିଦ�ାସାଗର LSL2652410

ପ ୁ /14128 33 201 128ଜି. ରାେମଷ ୁ ପି ଜି. େଭ:େଟHର ZUX0170795

!ୀ /14129 33 201 129ଜୟାଲ23ୀ ଗଂତାମକୂଅଲା ପି ଜୀ େଵ$କେଟ_ଵର ରାଓ ZUX1340991

!ୀ /15130 52 201 130ରତ# ମଣି ନାୟକ 'ା ଭଗବାନ ନାୟକ ZUX0294033

!ୀ /15131 33 201 131ଶିବାନୀ ପ+ଧାନ ପି ବାସେୁଦବ ପ+ଧାନ ZUX0170811

!ୀ /15132 31 201 132ରୁମାନୀ ପ+ଧାନ ପି ବାସେୁଦବ ପ+ଧାନ ZUX0170829

ପ ୁ /15133 62 201 133ଭି ସଦୁଶSନ ରାଓ ପି ଜଗନ# ାଥ 'ାମି OR/12/089/320903

ପ ୁ /16134 32 201 134ଏସ ବିନୟ କମୁାର ପି ଏସ ଭି ଗରୁୁମ?ୂI ZUX0170837

!ୀ /17135 44 201 135ଗାୟତ+ୀ ତ+ ୀପାଠି ପି ପ+ଫଲୁ\  କମୁାର ZUX0662080

ପ ୁ /17136 41 201 136ସବୁ+ ତ ତ+ିପାଠି ପି ପ+ଫଲୁ କମୁାର ZUX0528695

ପ ୁ /18137 47 201 137ପି ନାରାୟଣା ପି ପି ନୀଳକ` OR/12/089/292153

!ୀ /18138 41 201 138ପି ମିନା କମୁାରି 'ା ପି ରେମଶ କମୁାର ZUX0528778

!ୀ /18139 43 201 139ପି ସଜୁତା 'ା ପି ଉଦୟ କମୁାର ZUX0488288

!ୀ /18140 31 201 140ଟି ମDଲୁା ପି ଟି ପ+ସାଦ ରାଓ ZUX0395988

!ୀ /18141 78 201 141ପି ସାAାରତନାମ . 'ା ପି.ନୀଳକ`@ . ZUX0528760

ପ ୁ /18142 50 201 142େକ ତ+ିମତୁIଲୁ . ପି କାଟାକାେନକୟା . OR/12/089/292136

ପ ୁ /18143 68 201 143େକାଭୂରୂ ବିHାସରାୟ ପି େକ ରାେଜHର ରାଓ ZUX0702647

!ୀ /18144 53 201 144େକାଭୁରୁ ଦମୟAୀ 'ା େକ ବି ରାଓ ZUX0702696

!ୀ /18145 71 201 145ଲ23ୀବାଇ ପେଟମ 'ା ସୟୂS ନାରାୟଣ ପେଟମ ZUX0869099

ପ ୁ /18146 45 201 146ଶ+ୀନିବାଶ ରାଓ ପେଟମ ପି ସୟୂS ନାରାୟଣ ପେଟମ ZUX0869115

ପ ୁ /18147 43 201 147ଗେୁVHର େପ,ମ ପି ସୟୂS ନାରାୟଣ େପ,ମ ZUX0869107

ପ ୁ /18148 61 201 148ପି ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି ନିଳକ`@ ରାଓ LSL1466309

!ୀ /18149 45 201 149କାଟା ସାବିତ+ୀ 'ା ତ+ିମ?ୁIଲୁ OR/12/089/292137

!ୀ /18150 40 201 150ପ,ମ ସେୁରଖା ପି ପ,ମ ସେୁଜ�ାନରୟନ ZUX0702704

ପ ୁ /19151 48 201 151ପି େଗାବି� ରାଓ ପି ପି େଭaେକଟ ରାମନ# ା LSL1465335

ପ ୁ /19152 48 201 152େଗାବୀେ�ା ରାଓ ପୀ ପି ପୀ େଵ$େକଟରମନା ZUX1327501

!ୀ /19153 55 201 153ପି ପଦ3 ା ବତୀ 'ା ପି ଉେପ�+  ରାଓ ZUX0294066

ପ ୁ /19154 56 201 154ସଶୁାAକମୁାର ପାତ+ ପି ପି ସି ପାତ+ OR/12/089/292092

ପ ୁ /19155 36 201 155ସେAାଷ କମୁାର ପ,ନାୟକ ପି ଚିରଂଜୀବି ପ,ନାୟକ ZUX0464438

ପ ୁ /19156 60 201 156ପି ଉେପ�+  ରାଓ ପି ପି େଭେ:ଟ ରାମନ# ା ZUX0294041

ପ ୁ /20157 75 201 157ଘାସି ଜାନି ପି ଅଜୁS ନ ଜାନି OR/12/089/239054

!ୀ /20158 50 201 158ରୂପାଇ ଜାନି 'ା ସନୁଧର ଜାନି OR/12/089/293070

ପ ୁ /20159 29 201 159କମଳୁ ୁଜାନୀ ପି ସନୁାଧର ଜାନୀ ZUX1103142

!ୀ /20160 21 201 160ସବିତା ଜାନୀ 'ା କମଳୁ ୁଜାନୀ ZUX1103092

ପ ୁ /21161 33 201 161ରାେଜଶ ଚ�+  ପ,ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ,ନାୟକ ZUX0702415

ପ ୁ /21162 34 201 162ଈHର ଚ�+  ପ,ନାୟକ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପ,ନାୟକ ZUX0702381

!ୀ /21163 29 201 163ଝୁନୁ ଷଡ�ୀ 'ା ପ+ଶାA କମୁାର ତ+ିପାଠୀ LSL2652378

!ୀ /21164 40 201 164ଗ�ା ରାଣୀ ସାହୁ 'ା ସକୁାA ତ+ିପାଠି LSL2693612

ପ ୁ /21165 95 201 165ଗ�ାଧର ତ+ିପାଠୀ ପି ବିନାୟକ ତ+ିପାଠୀ OR/12/089/293131

ପ ୁ /21166 49 201 166ପ+ଶାA ୍କମୁା< ତ+ିପାଠୀ ପି ଗ�ାଧ< ତ+ିପାଠୀ LSL1465319

!ୀ /21167 49 201 167ସାଗରିକା ତ+ିପାଠି 'ା ଶ+ୀ କାA ତ+ିପାଠି LSL2652394

ପ ୁ /21168 48 201 168ଶ+ୀକାA ତ+ିପାଠୀ ପି ଗ�ାଧର ତ+ିପାଠୀ OR/12/089/292139

ପ ୁ /21169 46 201 169ସକୁାA ତ+ିପାଠୀ ପି ଗ�ାଧର ତ+ିପାଠୀ OR/12/089/292140

ପ ୁ /22170 54 201 170ପି ରେମଶ କମୁାର ପି ପି.ନୀଳକ`@ OR/12/089/292152

!ୀ /22171 49 201 171ପି ଲ23ୀପ+ିୟା . 'ା ପି ପି ରାଓ . OR/12/089/292150

ପ ୁ /22172 66 201 172ପି ପି ରାଓ ପି ପି ନିଳକ`@ ରାଓ ZUX0170852

!ୀ /22173 52 201 173ପି ଉଷାରାଣି ରାଓ 'ା ପୀ ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ LSL1466291

ପ ୁ /23174 42 201 174ପି ବାସେୁଦବ ପି ପି ସରିୁନାରାୟଣ OR/12/089/292157

3 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ: 'ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /24175 34 201 175ଭି ସ�ିପ ପି ଭି ସଦୁଶSନ ରାଓ LSL1525229

!ୀ /24176 66 201 176ମାେଲHରୀ େଦବୀ ଗଜପତି 'ା ପ+ସାଦରାଜୁ ଗଜପତି LSL2652493

!ୀ /24177 45 201 177ପଦ3 ାବତୀ ଗଜପତି 'ା ଦୁଗ7େଦଓ ଗଜପତି LSL2655165

!ୀ /24178 51 201 178ଭାମଲା ଗା�ାeା ପି ଭି ନୀଳକ`ମ ZUX0170878

ପ ୁ /24179 47 201 179ଭାମଲା ଦୂଗ7 ପ+ସାଦ ପି ଭାମଲା ନିଳକ`ମ ରାଓ ZUX0294090

!ୀ /24180 89 201 180ଭି ସତ�ବତୀ 'ା ଭି ନିଳକ` ZUX0294074

!ୀ /25181 48 201 181ଲ23ୀ . ପି ଆର ରାମାରାଓ . ZUX0170894

ପ ୁ /25182 44 201 182ଆର ରାମାରାଓ ପି ଆର ବଳରାମମ?ୁSୀ LSL2652105

ପ ୁ /25183 44 201 183ଆର ସାଇ ପ+ସାଦ . ପି ଆର ରାମାରାଓ . LSL2655124

ପ ୁ /25184 42 201 184ଆର ଜୟ ଭାfର ପି ଆର ରାମା ରାଓ LSL2652113

ପ ୁ /25185 57 201 185ରେମଶ ଦାସରୀ ପି ଆ4ାରାଓ ଦାସରୀ ZUX0294108

!ୀ /25186 51 201 186ଲ23ୀ ଦାସରୀ 'ା ରେମଶ ଦାସରୀ ZUX0294116

!ୀ /25187 41 201 188ଆର ଉମା ମେହHରୀ 'ା ଆର ଜୟ ଭାfର LSL2652188

!ୀ /25188 67 201 189ସେୁଲାଚନା ପ,ନାୟକ 'ା ଜୟପ+କାଶ ପ,ନାୟକ OR/12/089/292971

!ୀ /25189 61 201 190'ାେଧରି ପ,ନାୟକ ପି ପି କ+ ୀEାରାଓ ପ,ନାୟକ OR/12/089/292189

!ୀ /25190 61 201 191ଏ@ ସାରାଦା 'ା କାଶୀ ବିେHgର ରାଓ ZUX0562736

ପ ୁ /26191 75 201 192ନିବ7ଣ ନ�ନ ନାୟକ ପି କୃE ଚ�+  ନାୟକ LSL1403641

!ୀ /26192 70 201 193ଅନୁଛାୟା ପ5ା 'ା ନିବ7ଣ ନ�ନ ନାୟକ LSL1403633

!ୀ /26193 39 201 194େଗୗତମୀ ନାୟକ ପି ନିବ7ଣ ନ�ନ ନାୟକ OR/12/089/293215

ପ ୁ /27194 48 201 195ନବିନ ନାୟକ ପି େନତ+ ାନ� ନାୟକ ZUX0294140

ପ ୁ /28195 28 201 196ପତିମ ପ+ବୀଣ ବାବୁ ମା ପତିମ ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0464529

ପ ୁ /28196 55 201 197ବୃ�ା ବତୀ ନାୟକ ପି ଜଗନ# ାଥ ନାୟକ ZUX0661736

ପ ୁ /28197 41 201 198ତ+ିନାଥ ନାୟକ ପି ଜଗନ# ାଥ ନାୟକ LSL1420900

!ୀ /28198 30 201 199େଗୗତମୀ ନାୟକ 'ା ତ+ିନାଥ ନାୟକ ZUX1341148

ପ ୁ /28199 43 201 200राम चं�ा साहू ପି ଦାେମାଦର ସାହୁ LSL2652428

!ୀ /28200 42 201 201र
ना राणी साहू 'ା ରାମଚ�+  ସାହୁ LSL2652436

ପ ୁ /28201 90 201 202ରଇବାରୁ ସାହୁ ପି ଭରତ ସାହୁ ZUX0464487

ପ ୁ /28202 65 201 203ନରସିଂହ ସାହୁ ପି ତ+ିନାଥ ସାହୁ ZUX0464453

ପ ୁ /29203 44 201 204ବାଲାଜି ନାୟକ ପି ଫକିର ନାୟକ LSL1388008

ପ ୁ /29204 34 201 205ଜିତୁ ନାୟକ ପି ଫକିର ନାୟକ LSL2652055

!ୀ /30205 43 201 206ଆଜେମରି ଖାତୁନ 'ା ମହeଦ ବସିର LSL2652089

ପ ୁ /30206 47 201 207ବାସିର ଅହeଦ ପି ସଲି@ ଅହeଦ LSL2652097

ପ ୁ /30207 27 201 208ଏମ ଡି ଆଜାରୁiିନ ପି ଏମ ଡି ବଶୀର ZUX0702670

ପ ୁ /30208 31 201 209ଏମ ଡି ମକୁସାଦ ପି ଏମ ଡି ବଶିର ZUX0702662

!ୀ /31209 55 201 210ଡାଳିg ନାୟକ 'ା ଈHର ନାୟକ OR/12/089/292210

!ୀ /31210 51 201 211ଲ23ୀ ନାୟକ 'ା ଗେନଶାଯ ZUX1341122

ପ ୁ /31211 50 201 212ଇHର ନାୟକ ପି େନତ+ ାନ� ନାୟକ OR/12/089/292209

!ୀ /31212 46 201 213ସଭୁଦ+ ା ନାୟକ ପି େନତ+ ାନ� ନାୟକ ZUX0661744

!ୀ /31213 44 201 214େଦବକି ନାୟକ ପି େନଦ+ ନ� ନାୟକ ZUX0294165

ପ ୁ /31214 33 201 215ସଂେତାଷ ନାୟକ ପି ଈ_ଵର ନାୟକ ZUX1342104

!ୀ /31215 32 201 216ହୀରା ନାୟକ 'ା ସଂେତାଷ ନାୟକ ZUX1341155

ପ ୁ /31216 27 201 217ରାଜୁ ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX1353713

!ୀ /31217 70 201 218ରାଧା ନାୟକାଣି 'ା େନତ+ାନ� ନାୟକ ZUX0294157

ପ ୁ /32218 60 201 219ଘାସି ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ LSL1420363

!ୀ /32219 55 201 220ଦୁ?ି ନାୟକ 'ା ଘାସି ନାୟକ LSL1420355

!ୀ /32220 45 201 221ସଷୁମା ନାୟକ 'ା ହରି ନାୟକ ZUX0294173

ପ ୁ /32221 32 201 222ପ+ସାଦ ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX1353739

!ୀ /33222 37 201 223େଜ�ାତିମSୟୀ ମହାପାତ+ 'ା ପXାନନ ମହାପାତ+ ZUX0170910

!ୀ /33223 55 201 224ସଯୁ�Sମଣି ନାୟକ 'ା ଫକିର ନାୟକ ZUX0661751

!ୀ /33224 39 201 225ବବିତା ନାୟକ 'ା ମାଧବ ନାୟକ LSL2652253

ପ ୁ /33225 39 201 226ବି ପ+ସାଦ ରାଓ ପି ବି େଗାବି� ରାଓ LSL2652030

ପ ୁ /35226 65 201 227ସେରାଜ କମୁାର ତ+ିପାଠୀ ପି ରଘନୁାଥ ତ+ିପାଠୀ OR/12/089/292096

ପ ୁ /35227 61 201 228ସବୁାସ ତ+ିପାଠୀ ପି ରଘନୁାଥ ତ+ିପାଠୀ ZUX0488320

!ୀ /35228 54 201 229ସରୁୁଚି ତ+ିପାଠୀ 'ା ସବୁାସଚ�+  ତ+ିପାଠୀ ZUX0488338

!ୀ /35229 52 201 230ଭାଗ�େରଖା ତ+ିପାଠୀ 'ା ସେରାଜ ତ+ିପାଠୀ OR/12/089/292097

!ୀ /36230 65 201 231ଟି. ଉଷାରାଣୀ 'ା ଟି.ବି ପ+ଭାକର LSL1392869

!ୀ /36231 45 201 232ଟି. ରାେଜHରୀ 'ା ଟି. କାଳି ପ+ସାଦ LSL1392893

!ୀ /36232 39 201 233େକ ଲାବଣ� 'ା େକ କିରଣ କମୁାର LSL1525203

ପ ୁ /36233 41 201 234େକ କିରଣ କମୁାର ପି େକ ବାସେୁଦବ ରାଓ ZUX0396036

ପ ୁ /36234 37 201 235େକ. ପ+ବିଣ କମୁାର ପି େକ. ବାସେୁଦବ ରାଓ ZUX0396069

ପ ୁ /37235 82 201 236ଏସ ଭି ୱାଇ ସତ�ନାରାୟଣ . ପି ଏସ ଭି ରାମାରାଓ OR/12/089/292240

!ୀ /37236 58 201 237ଏସ ଭି ଲ2ମି . 'ା ଏସ ଭି ରାମାରାଓ OR/12/089/292239

4 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ: 'ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /38237 50 201 238ପjୁତ କମୁାର ତ+ିପାଠି ପି ପ+ଫଲୁ କମୁାର ତ+ିପାଠି ZUX0661777

!ୀ /38238 46 201 239ବବିତା ତ+ିପାଠି ପି ପ+ଫଲୁ କମୁାର ତ+ିପାଠି ZUX0661793

ପ ୁ /39239 49 201 240କମୁଦୁଚ�+  ତ+ିପାଠୀ ପି ବୃ�ାବନ ତ+ିପାଠୀ OR/12/089/292968

!ୀ /39240 46 201 241ଲିସା ତ+ିପାଠି 'ା କମୁଦୁ ଚ�+  ତ+ିପାଠି ZUX0170928

ପ ୁ /40241 39 201 242େକ ରାଜା ପି େକ ତ+ିମ?ୂIଲୁ ZUX0661819

ପ ୁ /41242 72 201 243ୱାଇ ଏT ଏ$ ମ?ୂI ପି ୱାଇ ଏ$ ମ?ୂI OR/12/089/226292

ପ ୁ /41243 60 201 244ଏ@ ଆପାରାଓ ପି ଏ@ ଜାଗଲୁୁ OR/12/089/293072

!ୀ /41244 55 201 245ଏ@ ସିବା 'ା ଏ@ ଆପାରାଓ OR/12/089/293049

ପ ୁ /41245 31 201 246ଏ@. ପ+କାଶ ପି ଏ@. ଆପା ରାଓ ZUX0464545

!ୀ /42246 44 201 247ପି ରାଧା . ପି ନୀଳକ` . OR/12/089/292154

ପ ୁ /44247 36 201 248େଦମୖତି ପା�ି ପି ଅସିତ କମୁାର ପ,ନାୟକ ZUX0205765

ପ ୁ /44248 30 201 249ଅଭିେଷକ ପ,ନାୟକ ପି ଅସିତ କମୁାର ପ,ନାୟକ ZUX0308494

ପ ୁ /44249 64 201 250ଅଶିk କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ବିପ+ଚରଣ ପଟନାୟକ ZUX0170944

!ୀ /44250 59 201 251ଲିପିକା ପଟନାୟକ 'ା ଅଶିତ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0170951

ପ ୁ /45251 43 201 252ସେAାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁପଟନାୟକ LSL2652360

ପ ୁ /46252 56 201 253ନାେଗଶ ଚ�+  ପ,ନାୟକ ପି ବି ଏସ ରାଓ ପ,ନାୟକ ZUX0170969

!ୀ /46253 48 201 254େରଣକୁା ପ,ନାୟକ 'ା ନାେଗଶ ଚ�+  ପ,ନାୟକ ZUX0170985

!ୀ /46254 38 201 255େଜ�ାତି ପ,ନାୟକ 'ା ଶେୁରସ ପ,ନାୟକ ZUX0170977

ପ ୁ /47255 35 201 256ଦୀପକ କମୁାର କମSକାର ପି ଚି? ରDନ କମSକାର ZUX0294181

!ୀ /48256 70 201 257ଭି ପାୱାନିବାଇ 'ା ଭି ଲାY7 େଗାବି� ରାବଣା ZUX0661827

!ୀ /48257 31 201 258ସେAାଷୀ ଓରଦା 'ା ପ+ସାଦ ରାଓ ଓରଦା ZUX0957274

ପ ୁ /50258 41 201 259ମାନସ ରଂଜନ ମହାପାତ+ ପି ସବୁାସ ଚ�+  ମହାପାତ+ LSL1387950

ପ ୁ /50259 38 201 260ମେନାରଂଜନ ମହାପାତ+ ପି ସବୁାସ ଚ�+  ମହାପାତ+ LSL1387927

ପ ୁ /51260 66 201 261ପ+ଦୀପ କମୁାର େଭାଇ ପି େଦତୖାରୀ େଭାଇ LSL1403328

ପ ୁ /51261 28 201 262ଆେଲାକ କମୁାର େଭାଇ ପି ରDନ କମୁାର େଭାଇ ZUX0464313

ପ ୁ /52262 42 201 263ବସAକମୁାର ତ+ିପାଠୀ ପି ଗେଣHର ତ+ିପାଠୀ OR/12/089/292106

!ୀ /53263 32 201 264ସନୁୀତା କମୁାରୀ ଦୂଗSୀ 'ା ସଂେତାଷ କମୁାର ନାୟକ ZUX1345214

ପ ୁ /53264 37 201 265ସେAାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜଗନ# ାଥ ନାୟକ ZUX0349159

!ୀ /54265 52 201 266ଏସ.ଜି.ଲ23ୀ ପି ଏସ.ଆର.ଭି.ସତ�ନାରାୟଣ LSL2652311

!ୀ /55266 37 201 267ଏ@.ଲଳିତା  ପି ଏମ.ଆପାରାଓ LSL2652261

ପ ୁ /55267 36 201 268ଏମ.କମୁାର ପି ଏମ.ଆପାରାଓ LSL2652220

ପ ୁ /57268 38 201 269ୟୁସଫୁ ଅଲ\ ୀ ପି ଏ@ ଡି ରୁଷ@ ଅଲ\ ୀ ZUX0349167

!ୀ /58269 47 201 270େରଣ ୁସାହୁ 'ା ନରସିଂହ ସାହୁ ZUX0464461

ପ ୁ /999270 29 201 271ଅରବି� କମୁାର େଦାରା ପି ଭି. ରାବଣା ରାଓ ZUX0778282

ପ ୁ /999271 34 201 272ଭି.ସ�ିପ କମୁାର ପି ଭି.ରାବଣା ରାଓ ZUX0957308

!ୀ /999272 32 201 273ଜି. େନହା କ�ୁନ 'ା ଜି. ରାଜିବ କମୁାର ZUX0778332

!ୀ /999273 60 201 274ଭିମଲ ନାଗମଣି 'ା ଭି.ରାବଣା ରାଓ ZUX0957316

ପ ୁ /999274 67 201 275ଏମ କ+ିEା ରାଓ ପି ଏମ ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0957225

ପ ୁ /999275 64 201 276ଭି. ରାବଣା ରାଓ ପି ଭାମଲା ନିଳକ`@ ZUX0778290

!ୀ /999276 30 201 277ଏମ 'ପ#ା ପି ଏମ କ+ିEା ZUX1023597

!ୀ /999277 32 201 278ଏମ 'ାତୀ ପି ଏମ କ+ିEା ZUX1023605

ପ ୁ /6/565278 19 201 279େପାଟୁନୁରୁ କମୁାର ସନୁୀଲ ପି ପି ସ+ୀହରୀ ZUX1354901

!ୀ /00279 36 201 326ଜୟା ଆରିେଶଟୀ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ଆରିେଶଟୀ ZUX0702191

ପ ୁ /01280 65 201 327େଵ$କଟା ରାଓ ପ$ୁଯାପ ୂ ପି ପୀ ତିରୁପତି ରାଓ ZUX1353606

ପ ୁ /1281 65 201 328େଵ$କଟା ରାଓ ପ$ୁଯାପ ୂ ପି ତିରୁପତି ରାଓ ପୀ ZUX1340959

ପ ୁ /02282 40 201 329ରତିକାA େବେହରା ପି କAୁୁ େବେହରା ZUX0824813

!ୀ /02283 36 201 330ଅନୁପମା େବେହରା 'ା ରତିକାA େବେହରା ZUX0824805

ପ ୁ /2284 23 201 331ପ+ୀତମ େକଶରୀ ନାହକ ପି କାହ# ୁ  ଚ�+  ନାହକ ZUX1244243

!ୀ /2285 47 201 332ସେରାଜିନୀ ପାଣିଗ+ାହି 'ା କିେଶାର ପାଣିଗ+ାହି OR/12/089/292516

ପ ୁ /2286 29 201 333ଅମରନାଥ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ପ+େମାଦ କମୁାର ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0464677

!ୀ /03287 25 201 334େମାନାଲିସା କଳୁଦିପ ପି ଦିଲିପ କମୁାର କଳୁଦିପ ZUX0824821

ପ ୁ /03288 20 201 335ଦୀପକ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର କଳୁଦୀପ ZUX1244318

!ୀ /3289 62 201 336ଏ.ଏ@ ସବS ନିଶା ... 'ା ଏ.ଏ@. ସଲୁତା$ LSL1420751

!ୀ /3290 55 201 337ଦଶSନୀ କଳୁଦିପ 'ା ପ+ଭୁଦାନି କଳୁଦିପ OR/12/089/292518

!ୀ /3291 42 201 338ପ+ଦୀପ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ପ+ଭୁଦାନ କଳୁଦୀପ OR/12/089/292522

!ୀ /3292 28 201 339ସଜୁାତା କଳୁଦୀପ ପି ଦୀଲି0 କମୁାର କିଳଦୀପ ZUX0562454

ପ ୁ /3293 52 201 340ଦିଲୀପ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି େପ+ାଭୂଦନ କଳୁଦୀପ ZUX1254820

!ୀ /3294 47 201 341କାXନା କଳୁଦୀପ 'ା ଦିଲିପ କମୁାର କଳୁଦିପ ZUX1254812

ପ ୁ /3295 72 201 342ଏ.ଏ@. ସଲୁତାନ ପି ଏ ଆଲ\ ା ପିେଚ LSL1420769

ପ ୁ /04296 42 201 343େହମA କମୁାର ନାୟକ ପି କନୁୁ ନାୟକ ZUX0869131

!ୀ /04297 35 201 344ହିମା2ି ନାୟକ 'ା େହମA କମୁାର ନାୟକ ZUX0869123

ପ ୁ /4298 40 201 345େ2ତ+େମାହନ ନାୟକ ପି କନୁୁ ନାୟକ OR/12/089/292528

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ: 'ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /05299 40 201 346ମେହଶ ୟାଦବ ପି ମେହHର ୟାଦବ ZUX0702548

ପ ୁ /5300 37 201 347ସଦୁୀV କମୁାର େଭାଇ ପି ପ+ଦୀପ କମୁାର େଭାଇ LSL1466432

!ୀ /5301 40 201 348ପ+ଗତି ରାଣି େଦବୀ ପି ପ+ଦୀପ କମୁାର େଭାଇ LSL1466317

ପ ୁ /6302 33 201 349କନୁାଲ ପାତ+ ପି କାେମHର ପାତ+ ZUX0210682

ପ ୁ /7303 54 201 350ନୃସିଂହ ପାଢୀ ପି ବିHନାଥ ପାଢୀ OR/12/089/292541

!ୀ /7304 49 201 351ନମିତା ପାଢୀ 'ା ନରସିଂହ ପାଢୀ LSL1450543

!ୀ /7305 25 201 352ସିବାନୀ ପାଢି ପି ନରସିଂହ ପାଢୀ ZUX1016682

!ୀ /7306 98 201 353ରାଜମଣୀ ପ5ା 'ା ଜଗନ# ାଥ ପ5ା LSL1388677

!ୀ /7307 61 201 354ଶକAୁଳା ପ5ା 'ା ଶ+ୀପତି ପ5ା LSL1388651

!ୀ /7308 41 201 355ସ#ିlା ପ5ା ପି ଶ+ୀପତି ପ5ା LSL1365329

!ୀ /7309 39 201 356'ପ#ା ପ5ା ପି ଶ+ିପତି ପ5ା LSL1388669

ପ ୁ /7310 28 201 357ମଣୀ ଶ:ର ପ5ା ପି ସବୁାଷ ଚ�+  ପ5ା ZUX0464321

!ୀ /08311 25 201 358'ାଗତିକା ପଣିଗ+ାହୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପଣିଗ+ାହୀ ZUX0869156

!ୀ /8312 63 201 359ପ+ମିଳା ମିଶ+ 'ା ପ+ଫଲୁ\  କମୁାର ମିଶ+ ZUX1042506

ପ ୁ /8313 41 201 360ସେAାଷ କମୁାର ମିଶ+ ପି ପ+ଫଲୁ\  କମୁାର ମିଶ+ ZUX1042498

!ୀ /8314 29 201 361େରଣ ୁପ+ଭା ମିଶ+ 'ା ସେAାଷ କମୁାର ମିଶ+ ZUX1045954

ପ ୁ /8315 43 201 362ସିମାXଳ ମିଶ+ ପି ରେମଶ ଚ�+  ମିଶ+ ZUX0943548

ପ ୁ /8316 59 201 363ଅରୁଣ କମୁାର ପାଣିଗ+ାହି ପି ତାରିଣି ପାଣିଗ+ାହି OR/12/089/292544

ପ ୁ /8317 58 201 364ପ+େମାଦକମୁାର ପାଣିଗ+ାହି ପି ତାରିଣି ପାଣିଗ+ାହି OR/12/089/292981

!ୀ /8318 54 201 365ସପୁ+ିୟା ପାଣିଗ+ାହି 'ା ଅରୁଣ କମୁାର ପାଣିଗ+ାହି OR/12/089/292545

ପ ୁ /8319 49 201 366ତପନକମୁାର ପାଣିଗ+ାହି ପି ତାରିଣି ପାଣିଗ+ାହି OR/12/089/292980

!ୀ /8320 40 201 367ସ3ିତା ପାଣିଗ+ାହି 'ା ପ+େମାଦ ପାଣିଗ+ାହି OR/12/089/292547

!ୀ /8321 38 201 368ଅ�Sନା ରଥ 'ା ସିମାXଳ ମିଶ+ ZUX0943555

ପ ୁ /9322 54 201 369ସବୁାସ ଚ�+  ପ5ା ପି କୃE ଚ�+  ପ5ା OR/12/089/292555

!ୀ /9323 45 201 370ମନରମା ପ5ା 'ା ସିବାସ ଚ�+  ପ5ା ZUX0488312

ପ ୁ /9324 33 201 371ସ�ିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶରତ ଚ�+  ସାହୁ ZUX0171041

!ୀ /10325 41 201 372ସନୁୀତା ପାଣିଗ+ାହୀ 'ା ରବି�+  କମୁାର ସଆୁର LSL1421247

ପ ୁ /10326 33 201 373ଚ�ନ ସାହୁ ପି ପ+ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0171058

!ୀ /10327 38 201 374ସରିତା େସଠୀ 'ା େଦେବ�+  କମୁାର 'ାେରା ZUX0464669

ପ ୁ /10328 44 201 375େଦେବ�+  କମୁାର ସଆୁର ପି ବିପ+ ଚରଣ ସଆୁର OR/12/089/293182

ପ ୁ /10329 74 201 376ବିପ+ ଚରଣ ସଆୁର ପି ଗେଣଶ ସଆୁର OR/12/089/292550

!ୀ /10330 67 201 377ମେନାରମା ସଆୁର 'ା ବିପ+ ଚରଣ ସଆୁର OR/12/089/292551

ପ ୁ /10331 49 201 378ରବି�+  କମୁାର ସଆୁର ପି ବିପ+ ଚରଣ ସଆୁର OR/12/089/292554

!ୀ /10332 19 201 379ଅନୀଂଦିତା ଜା$ହବୀ Tଵେରା ପି ରବୀ�+   କମୁାର Tଵେରା ZUX1353796

ପ ୁ /11333 43 201 380ଏ ରବି କମୁାର ପି ଏ ସତ� ନାରାୟଣ ZUX0294298

!ୀ /11334 38 201 381ଏ ଅ�Sନା  ପି ଏ ସତ� ନାରାୟଣ ZUX0294306

ପ ୁ /11335 60 201 382ଏ ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଏ େଭ:େଟHର . ZUX0294272

!ୀ /11336 50 201 383ଏ ଭାରତି . 'ା ଏ ସତ�ନାରାୟଣ . ZUX0937599

!ୀ /11337 50 201 384ଶ�ାମାରାଣୀ ପାଳ 'ା କାହ# ୁଚରଣ ପାତ+ ZUX0661850

ପ ୁ /11338 32 201 385ଭ. ହରିପ+ସାଦ ପାତ+ ପି ଭି. ସତ� ନାରାୟଣ LSL1525252

!ୀ /12339 41 201 386ରଶ3ରିାୟ େଗୗଡ 'ା ମେହHର ନାୟକ ZUX0367144

!ୀ /13340 60 201 387କାେମHର ପାତ+ ପି େକ ଏମ ପାତ+ OR/12/089/293129

!ୀ /13341 60 201 388ଅଞନା ପାତ+ 'ା କାେମHର ପାତ+ OR/12/089/293130

ପ ୁ /13342 52 201 389େକଳୖାସ ଚ�+  ପାତ+ ପି େକ ଏମ ପାତ+ OR/12/089/292564

!ୀ /13343 48 201 390ରୀତାରାଣୀ ପାତ+ 'ା େକଳୖାସ ଚ�+  ପାତ+ OR/12/089/292565

ପ ୁ /13344 45 201 391କାହ# ୁଚରଣ ପାତ+ ପି େକ ଏମ ପାତ+ OR/12/089/292561

ପ ୁ /13345 26 201 392ଶ+ୀ େଦବାଶଷି ପାତ+ ପି େକଳୖାସ ଚ�+  ପାତ+ ZUX0824854

!ୀ /14346 42 201 393କnନା ପଜୂାରୀ 'ା େସାମନାଥ ପଜୂାରୀ LSL1421064

ପ ୁ /15347 31 201 394ଇ_ଵରଦାନ କଲୂଦୀପ ପି ଦିଲିପ କମୁାର କଲୂଦୀପ ZUX0210690

!ୀ /16348 65 201 395ୱାଇ ଲ23ମି?ୂI 'ା ୱାଇ ଏT ଏ$ ମ?ୂI OR/12/089/226293

ପ ୁ /18349 31 201 396ପନୁ�ାପ ୁମିଥିେଲT ପି ପନୁ�ାପ ୁେଭ:ଟ ରାଓ ZUX0464735

ପ ୁ /18350 39 201 397ଶିବ ପ+କାଶ ପାରୁପଡ଼ୁି ପି ଶ+ୀନିବାସ ମ?ୁSୀ ପାରୁପଡ଼ୁି ZUX0464727

ପ ୁ /19351 76 201 398ପି କାଶିବିେHHର ରାଓ ପି ପି େବୖଦ�ନାଥ LSL1465343

!ୀ /19352 46 201 399ପି େମୗନିକା 'ା ବଳରାମ ଆଚାରି ZUX0171066

!ୀ /19353 66 201 400ପି ଭାଗ�ଲ23ୀ . 'ା କାଶିବିHନାଥ . LSL1466044

ପ ୁ /19354 50 201 401ପି ବଳରାମ ଆଚାରି ପି କାଶିବିେHHର ରାଓ LSL1468206

ପ ୁ /19355 38 201 402ପି ସେAାଷ କମୁାର ଆଚାରି ପି ପି କାଶି ବିେHHର ରାଓ LSL1468198

!ୀ /20356 51 201 403ରpା େବେହରା 'ା ସିମାXଳ େବେହରା OR/12/089/292639

!ୀ /20357 49 201 404ଧେନHରୀ େବେହରା ମା ରpା େବେହରା ZUX0562694

ପ ୁ /20358 45 201 405ସେୁରଶ େବେହରା ପି ଶିମାଚଂଳ େବେହରା LSL1420793

ପ ୁ /20359 38 201 406ରେମଶ େବେହରା ପି ସିମାXଳ େବେହରା ZUX0562371

ପ ୁ /20360 38 201 407ରେମଶ େବେହରା ପି ସୀମାଚଂଳ େବେହରା LSL1421072
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!ୀ /20361 31 201 408ପ+ମିଳା େବେହରା 'ା ନିରDନ େବେହରା ZUX0562702

!ୀ /20362 29 201 409ତପଶ�ା େବେହରା 'ା ସେୁରଶ େବେହରା ZUX0562710

ପ ୁ /21363 78 201 410ସଭୁାସ ଦାସ ପି ନିଳମଣି ଦାସ OR/12/089/292643

!ୀ /21364 70 201 411ବିେନାଦିନୀ ଦାସ 'ା ସବୁାସ ଦାସ OR/12/089/292644

ପ ୁ /21365 57 201 412ମେନାଜ ଦାସ ପି ସବୁାସ ଦାସ OR/12/089/292645

ପ ୁ /21366 54 201 413ସେରାଜକମୁାର ଦାସ ପି ସବୁାସ ଦାସ OR/12/089/292647

!ୀ /21367 48 201 414ଅରୁଣା ଦାସ 'ା ମେନାଜ ଦାସ OR/12/089/292646

!ୀ /21368 43 201 415ରୀନା ଦାସ 'ା ସେରାଜ ଦାସ ZUX0171074

ପ ୁ /21369 55 201 416ପ+ଶାA କମୁାର ଦାଶ ପି ଦୁେଯ�7ଧନ ଦାଶ ZUX0943530

!ୀ /21370 42 201 417ଆହ\ ାଦିନୀ ଦାଶ 'ା ପ+ଶାA କମୁାର ଦାଶ ZUX0943522

!ୀ /21371 38 201 418ଜି ସାଇଲାଜା 'ା ଭି ଚ�+  େଶଖର ରାଓ ZUX0702407

!ୀ /22372 77 201 419ଜାନକୀ ସାହୁ 'ା ରାଧାେମାହନ ସାହୁ OR/12/089/292649

ପ ୁ /22373 63 201 420ଶରତ ଚ�+ . ସାହୁ ପି ରାଧାେମାହନ ସାହୁ LSL1403559

ପ ୁ /22374 55 201 421ପ+ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାଧାେମାହନ ସାହୁ OR/12/089/292650

!ୀ /22375 50 201 422ଗିତାରାଣୀ ସାହୁ 'ା ଶରତ ଚ�+  ସାହୁ ZUX0661868

!ୀ /22376 43 201 423ଦୀପା ସାହୁ 'ା ପ+ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ OR/12/089/292651

!ୀ /23377 50 201 424ବୁଲି ନାୟକ ପି େଦତୖାରି ନାୟକ OR/12/089/292653

!ୀ /23378 41 201 425ମଂଜୁ ନାୟକ 'ା ଗVୁ ନାୟକ LSL1403369

ପ ୁ /23379 39 201 426ସିବଶଂକର ନାୟକ ପି ଦାସ ନାୟକ LSL1392729

!ୀ /23380 32 201 427ସଂଯOୁା ନାୟକ ମା ବୁଲି ନାୟକ LSL1403351

ପ ୁ /23381 25 201 428ପବନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗVୁ ନାୟକ ZUX0824912

ପ ୁ /23382 38 201 429ପ+ଭାତ ସାqା ପି ପ+ତାପ ଚ�+  ସାqା LSL1403658

!ୀ /24383 70 201 430ଲ23ୀ ମିଶ+ 'ା ନରସିଂହ ମିଶ+ OR/12/089/293204

!ୀ /24384 54 201 431ନମିତା ମିଶ+ 'ା ନୀରଦ କମୁାର ମିଶ+ ZUX0562538

ପ ୁ /24385 42 201 432ନୀରଦ କମୁାର ମିଶ+ ପି ନରସିଂହ ମିଶ+ OR/12/089/293203

ପ ୁ /25386 25 201 433ଭରତ କମୁାର ଦାଶରୀ ପି ରେମଶ ଦାଶରୀ ZUX0869149

ପ ୁ /25387 80 201 434ସତ�ବାଦି ମହାପାତ+ ପି ରାମ ଚ�+  ମହାପାତ+ LSL1420504

!ୀ /25388 43 201 435ମହିନି ମାଳା ମହାପାତ+ 'ା ଦୁଗ7ପ+ସାଦ ମହାପାତ+ OR/12/089/292994

ପ ୁ /25389 43 201 436ବିEୁ ପ+ସାଦ ମହାପାତ+ ପି ସତ�ବାଦୀ ମହାପାତ+ OR/12/089/293178

ପ ୁ /25390 39 201 437ମେହଶ ପ+ସାଦ ପି ରାମ କୃE ସାହୁ ZUX0702555

ପ ୁ /25391 42 201 438ମେୁକଶ କମୁାର ୟାଦବ ପି ଶ+ୀ ଲ23ଣ ସିନିୟାଦବ ZUX0702563

ପ ୁ /26392 51 201 439ମଳୟ କମୁାର ଆଚାଯ�S ପି ହରିହର ଆଚାଯ�S LSL1420496

!ୀ /26393 45 201 440ନମିତା ମିଶ+ ପି ପ+ଫଲୁ ମିଶ+ OR/12/089/292265

ପ ୁ /27394 70 201 441ପ+ତାପଚ�+  ସାqା ପି ମଦନେମାହନ ସାqା OR/12/089/292805

!ୀ /27395 58 201 442ସ3 ିତା ସାqା 'ା ପ+ତାପ ସାqା OR/12/089/292806

ପ ୁ /28396 68 201 443ଭାfରଚ�+  ସାହୁ ପି ନୀଳକ` ସାହୁ OR/12/089/292814

!ୀ /28397 66 201 444ଲ23ୀ ସାହୁ 'ା ଭାfର ଚ�+  ସାହୁ OR/12/089/292815

!ୀ /28398 44 201 445ବିEୁ ପ+ିୟା ସାହୁ 'ା ବିଜୟ କିେଶାର ସାହୁ LSL1420801

ପ ୁ /28399 41 201 446ସିମାXଳ ସାହୁ ପି ଭାfର ଚ�+  ସାହୁ LSL1403625

!ୀ /28400 37 201 447ରାେମHରୀ ସାହୁ ପି ଭାfର ଚ�+  ସାହୁ LSL1516541

!ୀ /28401 37 201 448ତନୁଜା ସାହୁ 'ା ସିମାXଳ ସାହୁ ZUX0562546

ପ ୁ /29402 48 201 449ଫାଇମ 00000000 ପି ବଦନ 0000000 ZUX0702233

ପ ୁ /29403 48 201 450ଜମିର ଅହମଦ ପି ମହeଦ ଅଲ\ ୀ ZUX0702241

ପ ୁ /29404 69 201 451ହଲିଲ ଅହeଦ ପି ବବନ 00000000 ZUX0702316

ପ ୁ /29405 36 201 452ଜାେଭଦ ଅହeଦ ପି ସଫି ଅହeଦ ZUX0702225

ପ ୁ /29406 69 201 453ହବିବ ଅହeଦ ପି ମକବୁଲ ଅହeଦ ZUX0702282

ପ ୁ /29407 54 201 454ସରିଫ ଅହeଦ ପି ମକବୁଲ ଅହeଦ ZUX0702290

ପ ୁ /29408 53 201 455ଜମିs ଅହeଦ ପି ବସିର ଅହeଦ ZUX0702308

ପ ୁ /29409 44 201 456ଜମିର ଅହeଦ ପି ବଦନ ଅହeଦ ZUX0702332

ପ ୁ /29410 66 201 457ମବୁାରକ ଅଲ\ ୀ ପି ଲାଡନ ଭାଇ ZUX0702324

ପ ୁ /29411 56 201 458ଅଜଗର ଅଲ\ ୀ ପି ବେନ ଅଲ\ ୀ ZUX0702274

ପ ୁ /29412 48 201 459କରୁବାନ ଅଲ\ ୀ ପି ମହାେବଲି ଅଲ\ ୀ ZUX0702373

ପ ୁ /29413 36 201 460ମହeଦ ଅଲ\ ୀ ପି ଗଲୁାମ ନଦି ZUX0702258

ପ ୁ /29414 36 201 461ମହeଦ ଫାଇ@ ପି ମକବୁଲ ଅହମାଦ ZUX0702217

ପ ୁ /29415 44 201 462ମହeଦ ଫଇ@ ପି ବଦନ ଫଇମ ZUX0702209

!ୀ /29416 82 201 463ଗୀତା ନ� 'ା ସିମାXଳ ନ� OR/12/089/293161

ପ ୁ /29417 59 201 464ରବିନାରାୟଣ ନ� ପି ସିମାXଳ ନ� OR/12/089/293150

!ୀ /29418 58 201 465ଇ�ିରା ନ� 'ା ରବିନାରାୟଣ ନ� OR/12/089/293162

ପ ୁ /29419 56 201 466ସତ� ନାରାୟଣ ନ� ପି ସିମାXଳ ନ� ZUX0294348

!ୀ /29420 53 201 467ଅ�Sନା ନ� 'ା ସତ�ନାରାୟଣ ନ� ZUX0294355

ପ ୁ /29421 33 201 468ଆଦିତ� ନାରାୟଣ ନ� ପି ରବି ନାରାୟଣ ନ� LSL2677862

!ୀ /29422 27 201 469ଶିବାନୀ ନ� ପି ସତ� ନାରାୟଣ ନ� ZUX0562496
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ପ ୁ /29423 24 201 470ଉଦିତ ନାରାୟଣ ନ� ପି ସତ�ନାରାୟଣ ନ� ZUX1014927

ପ ୁ /29424 23 201 471ବିଜୟ 'ରୁପ ନ� ପି ରବି ନାରାୟଣ ନ� ZUX1023878

!ୀ /29425 26 201 472ବିରଜା ମହିମା ପାଣିଗ+ାହୀ 'ା ଆଦିତ� ନାରାୟଣ ନ� ZUX0957373

ପ ୁ /29426 53 201 473ମହeଦ ଶଲି@ ପି ବଦନ ସଲିମ ZUX0702266

ପ ୁ /29427 50 201 474ଅବଦୁଲ ତାଲିବ ପି ମକବୁଲ ଅହeଦ ZUX0702340

ପ ୁ /29428 56 201 475ଶିରାଜ ଉYିନ ପି ଇନସାନ ଅହeଦ ZUX0702357

ପ ୁ /30429 55 201 476ବଟକୃE ସାହୁ ପି ନିତ�ାନ� ସାହୁ ZUX0171108

!ୀ /30430 46 201 477କସୁମୁ ସାହୁ 'ା ବଟକୃE ସାହୁ ZUX0171116

ପ ୁ /30431 43 201 478ଘାସି ସାହୁ ପି ନିତ�ାନ� ସାହୁ ZUX0171124

ପ ୁ /31432 55 201 483କାହ# ୁଚରଣ ନାହାକ ପି ଭବାନି ନାହାକ OR/12/089/293110

!ୀ /31433 49 201 484ନଳିନି ନାହାକ 'ା କାହ# ୁ  ଚରଣ ନାହାକ LSL1516251

ପ ୁ /31434 29 201 485ପ+ଦ�ମୁ#  େକଶରୀ ନାହାକ ପି କାହ# ୁ  ଚରଣ ନାହାକ ZUX0562421

ପ ୁ /32435 41 201 486ପି ଶ+ିଧର ଆଚାରି ପି ସରିୁଆ ଆଚାରି ZUX0294363

!ୀ /33436 50 201 487ଟି େଶାଭାରାଣୀ 'ା ଟି ନାେଗHର ରାଓ LSL1420454

ପ ୁ /33437 44 201 488ଟି ଶିବ କମୁାର ପି ଟି ନାେଗHର ରାଓ LSL1420439

ପ ୁ /33438 37 201 489ଦିପକ େବପାରୀ ପି ପବୂS ସ େବପାରୀ ZUX0366963

!ୀ /33439 36 201 490ରାଧା େବପାରୀ 'ା ଦୀପକ େବପାରୀ ZUX0774125

!ୀ /33440 53 201 491ଏ. ଭୂାନୁ 'ା େକ.େଗାବି� ରାଓ ZUX0562561

!ୀ /33441 27 201 492ଏ. େମାହୀନୀ ପି ଏ.େଭ:t ରାଓ ZUX0562579

ପ ୁ /33442 70 201 493ଟି ନାେଗHର ରାଓ ପି ଟିଡା ରାମ 'ାମି LSL1420447

ପ ୁ /33443 58 201 494ଏ.େଭେ:ଟ ରାଓ ପି ଏ. ନାଗାରାଜୁ ZUX0562553

!ୀ /33444 34 201 495ଏ. ଉଷା ପି ଏ.େଭ:ଟ ରାଓ ZUX0562595

ପ ୁ /34445 58 201 496େକ ବ+ ହ3 ା ପି େକ କୃEାମ?ୂI ZUX0528794

!ୀ /34446 50 201 497େକ ଗୀତା କମୁାରୀ . 'ା େକ ବ+ ହ3 ା . LSL1421031

!ୀ /34447 47 201 498ଭି ଲତା କମୁାରୀ . 'ା େକ ପ+ସାଦ . LSL1421049

ପ ୁ /34448 44 201 499ଭି କିEା କିେଶାର . ପି େଗାପାଳ ରାଓ LSL1421213

ପ ୁ /34449 43 201 500ଭି ରେମସ ଗVୁା ପି େଗାପାଲରାଓ ଗVୁା OR/12/089/292926

!ୀ /34450 27 201 501ଉମା ଶିବାନୀ େକାଟିନା ପି ବ+ ହ3 ା େକାଟିନା ZUX0824870

!ୀ /34451 36 201 502ଭି. ପ+ିୟ:ା 'ା ଭି. କ+ ିE କିେଶାର ZUX0464628

!ୀ /34452 45 201 503ୱାରାନାସି ପjୁଲାତା 'ା ୱାରାନାସି.ରେମଶ ଗVୁା ZUX0562348

!ୀ /34453 48 201 504େକ. ଶ+ୀଲତା ପି ଭି. େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0824847

!ୀ /34454 27 201 505େକାଚିନା ଉମା ଶିବାନୀ ପି େକାଟିନା ବ+ ହ3 ା ZUX0562397

!ୀ /35455 46 201 506ଭି. େରାଜାରମଣୀ 'ା ଭି. େଗାବି� ରାଓ LSL1450576

ପ ୁ /35456 79 201 507ଭି ସ:ରରାଓ ପି ଭି ନାରାୟଣ LSL1450527

!ୀ /35457 47 201 508ଭି େସାରଜିନି 'ା ଭି ସ:ରରାଓ LSL1450535

ପ ୁ /35458 55 201 509େଗାବିଂଦା ରାଓ ଭି ପି ଭି ସଂକରା ରାଓ ZUX1341049

!ୀ /35459 23 201 510େତଜTଵୀ ୱାରାନସୀ ପି ଭି େଗାଵି� ରାଓ ZUX1354059

!ୀ /35460 20 201 511ସିuା ୱାରାନସୀ ପି ଭି େଗାଵି� ରାଓ ZUX1354042

!ୀ /36461 41 201 512ଭି. ମାଧବୀ ପି ଭି. ସତ�ନାରାୟଣ LSL1388602

!ୀ /36462 40 201 513ଭି. ଲ23ି ପି ଭି. ସତ�ନାରାୟାଣା  LSL1388594

!ୀ /36463 38 201 514ଭି. େହମଲତା ପି ଭି. ସତ� ନାରାୟଣ LSL1388586

ପ ୁ /36464 68 201 515ଭି. ସତ�ନାରାୟଣ . ପି ଭି. ଆପାରାଓ . OR/12/089/292935

!ୀ /36465 55 201 516ଭି. ମାେଲHରି . 'ା ସତ�ନାରାୟଣ . LSL1388610

!ୀ /37466 65 201 517ଶାAିଲତା େଭାଇ 'ା ପ+ଦୀପ କମୁାର େଭାଇ LSL1403336

!ୀ /37467 45 201 518ଲିଳାବତି ଦାସ 'ା ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ+ ZUX0661892

ପ ୁ /37468 55 201 519ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ+ ପି ବିପିନବିହାରି ମିଶ+ LSL2652444

!ୀ /37469 55 201 520କମଳ କମୁାରି ମିଶ+ 'ା ଅନA ମିଶ+ OR/12/089/293078

ପ ୁ /38470 74 201 521କୃE ଚ�+  ପାଣିଗ+ାହି ପି ଲ23 ିନାରାୟଣ ପାଣିଗ+ାହି ZUX0661918

!ୀ /38471 67 201 522ପjୁାଜଂଳି ପାଣିଗ+ାହି 'ା କୃEଚ�+  ପାଣିଗ+ାହି ZUX0661926

ପ ୁ /38472 50 201 523ସୃସିଂହ ରଂଜନ ପାଣିଗ+ାହି ପି କୃEଚ�+  ପାଣିଗ+ାହି ZUX0661934

ପ ୁ /38473 47 201 524ଜଗତ ରଂଜନ ପାଣିଗ+ାହି ପି କୃEଚ�+  ପାଣିଗ+ାହି ZUX0661942

ପ ୁ /40474 60 201 525ସି ଏv ଶ�ାମଲ ରାଓ ପି ସି ଏv ରା�ା ରାଓ ZUX0294413

!ୀ /40475 50 201 526ସି ଏv ଭାଗ�ଲ23ୀ ପି ସି ଏv ରା�ା ରାଓ ZUX0294439

ପ ୁ /40476 56 201 527ମେହHର ରାଓ ପି ସି ଏv ରାaଗା ରାଓ ZUX0294421

ପ ୁ /41477 49 201 528ସନୁୀଳକମୁାର େଜନୖ ପି ଭ+ ମରଲାଲ େଜନୖ OR/12/089/292911

!ୀ /41478 46 201 529ସାରଦା େଜନୖ 'ା ସନୁୀଲ େଜନୖ OR/12/089/292912

!ୀ /42479 62 201 530ଟି.ଜୟଲ23ୀ 'ା ଟି.ଦିବାକର ରାଓ LSL1421122

!ୀ /42480 78 201 531ଜି ଲ23ୀ . 'ା ଜି ପରେଦଶି . LSL1403435

ପ ୁ /42481 54 201 532ଜି.ନାଗରାଜୁ . ପି ଜି ପରେଦଶି . LSL1403450

!ୀ /42482 54 201 533ଜି.କଲ�ାଣି . 'ା ଜି େଭ:ଟ ରାମଣା . LSL1403419

ପ ୁ /42483 52 201 534ଜି ଶ+ୀରାମ . ପି ଜି ପରେଦଶି . LSL1403542

!ୀ /42484 47 201 535ଜି ଶ+ୀଲତା . 'ା ଜି ନାଗରାଜୁ . LSL1403443
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!ୀ /42485 41 201 536ଜିପାବS ତୀ 'ା ଜିଶ+ୀରାମ LSL1403401

ପ ୁ /42486 40 201 537ଟି.େକଶବ ... ପି ଟି.ଦିବାକର ରାଓ LSL1403393

ପ ୁ /42487 32 201 538ୟସବA ଜୀ ପି ଜୀ େଵ$କଟା ରାଵଣା ZUX1353721

!ୀ /42488 25 201 539େଗୗରାପାଲି େମୗନିକା ପି େଗାରାପାଲି ନାଗରାଜୁ ZUX0824920

ପ ୁ /42489 58 201 540ଜି େଭେ:ଟ ରାମଣା ପି ଜି. ପରେଦଶୀ LSL1403666

ପ ୁ /42490 20 201 541ଜୀ ସାଈ େଶଖର ପି ଜୀ ନାଗାରାଜୂ ZUX1353820

ପ ୁ /42491 29 201 542େଗାରାପାଲ\ ି  ଶଶୀକାA ପି େଗାରାପାଲ\ ି  େଭେ:େଟ ରାମାଣା ZUX0702571

ପ ୁ /43492 49 201 543ଏସ. ଲ23ଣଜି . ପି ଶ+ ର�ମ . ଆଚାରି LSL1388479

ପ ୁ /43493 46 201 544ଏସ. ରାମଜି . ପି ଶ+ୀର�ମ .ଆଚାରି LSL1388487

ପ ୁ /43494 54 201 545ଏସ ସତ�ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ପି ଏସ ଶ+ୀର�ା ଆଚାରୀ LSL1403427

!ୀ /43495 38 201 546ଏT. େଶାଭାରାଣୀ ଆwାରି 'ା ଏT. ସତ�ନାରାୟଣ ଆwାରି ZUX0464651

ପ ୁ /43496 56 201 547ଏT ଜଗନ# ାYମ ପି ଏTଶ+ୀ ର�ରାମ ଆଚାରୀ LSL1392406

!ୀ /45497 47 201 548ସବିତା କମୁାରି େଦବି 'ା ବାଳକୃE ସାହୁ OR/12/089/292668

ପ ୁ /45498 50 201 549ବାଳକୃE ସାହୁ ପି ବିନାୟକ ସାହୁ OR/12/089/292667

ପ ୁ /45499 25 201 550ଅେଶାକ ସାହୁ ପି ବାଳକୃE ସାହୁ ZUX0824862

!ୀ /47500 40 201 551ପ+ଣତୀ େଦବୀ ପି ପ+ଦୀପ କମୁାର େଭାଇ ZUX0349217

!ୀ /47501 42 201 552ମDଲୁତା ନାୟକ ପି କବିସଯୂ�S ନାୟକ ZUX0349233

ପ ୁ /47502 52 201 553ବାଜୀ େସଠୀ ପି ଶ+ୀଧର େସଠୀ ZUX0349225

ପ ୁ /47503 25 201 554ସେAାଷ କମୁାର େସଠୀ ପି ବାଜି େସଠୀ ZUX0886432

ପ ୁ /48504 78 201 555ପ+ସନ#  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମକୃE େଚୗଧରୁୀ ZUX0464354

!ୀ /48505 66 201 556ଜାନକୀ େଚୗଧରୁୀ 'ା ପ+ସନ#  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0464347

ପ ୁ /130506 23 201 557ପ+ୀତମ େକଶରୀ ନାହାକ ପି କାହ# ୁ◌ୁ ଚରଣ ନାହାକ ZUX1031715

ପ ୁ /143507 22 201 558ଆକାଶ ସାହୁ ପି ବଟ କୃE ସାହୁ ZUX1236686

!ୀ /143508 20 201 559ବଷ7 ରାଣୀ ସାହୁ ପି ବଟ କୃE ସାହୁ ZUX1342120

ପ ୁ /176509 20 201 560ଅନିରୁY ପ5ା ପି ଆଶୀଷ ପ5ା ZUX1350305

ପ ୁ /257510 22 201 561େକ ମଣୀକ` ପି େକ କ$ୂଗାତୀ ମନାେମଦ ରାଓ ZUX1056001

!ୀ /999511 30 201 562େରଣପୁ+ଭା ମିଶ+ 'ା ସେAାଷ କମୁାର ମିଶ+ ZUX0824839

ପ ୁ /999512 25 201 563େକ କିଷାନ ସାନୁ ପି େକ ବ+ ହ3 ା ZUX1191204

ପ ୁ /3/170513 42 201 564ଦୁଗ7 ପ+ସାଦ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ବିHନାଥ ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0774109

ପ ୁ /3/170514 34 201 565ତାରା ପ+ସାଦ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ବିHନାଥ ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0774117

ପ ୁ /9999515 53 201 566ସୟୁS ନାରାୟଣ ପ5ା ପି ଗପିନାଥ ପ5ା ZUX0824961

!ୀ /9999516 51 201 567ବିEୁପ+ିୟା ପ5ା 'ା ସୟୁSନାରାୟଣ ପ5ା ZUX0824953

!ୀ /9999517 31 201 568ସ8�ାରାଣୀ ପ5ା 'ା ଆଶିଷ କମୁାର େହାତା ZUX0824979

ପ ୁ /9999518 27 201 569ସଜିୁତ କମୁାର ପ5ା ପି ସୟୁSନାରାୟଣ ପ5ା ZUX0824987

ପ ୁ /00519 21 201 570ଯ ୂକରିସ3ା ପେତ+ ା ପି ଯ ୂରାମ ବାବୁ ପାତ+ ZUX1309319

ପ ୁ /DOLOMANDA520 43 201 571ଶଭୁ+ ଜିତ ସାହୁ ପି ସେବS Hର ସାହୁ ZUX0528711

ପ ୁ /01521 33 201 572ପନୁ�ାପ ୁତ+ିଶଲୁ ଅଭିନାଶ ପି ପି େଭେ:େଟ ରାଓ ZUX0702530

ପ ୁ /1522 31 201 573ପନୁ�ାପ ୁେମଥିୖଲି ପି ପନୁ�ାପ ୁେୱେ:ଟ ରାଓ ZUX0562629

ପ ୁ /3523 42 201 574ଏ ଏ@ ଇସାକ ପି ଏ ଏ@ ସଲୁତାନା  LSL1421080

ପ ୁ /3524 37 201 575ଶ+ୀ.ଏ.ଏ@. ଇସମାଇs ପି ଏ.ଏ@. ଇସମାଇs ZUX0528729

ପ ୁ /4525 75 201 576ସତ�ନାରାୟଣ ରାୟ ପି ନରସିଂହ ରାୟ OR/12/089/292588

!ୀ /4526 64 201 577ଗୀତାDଳି ରାୟ 'ା ସତ� ନାରାୟଣ ରାୟ OR/12/089/292589

ପ ୁ /4527 44 201 578ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ରାୟ LSL1421130

!ୀ /4528 42 201 579ମମତା ରାୟ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ରାୟ LSL1421254

!ୀ /4529 40 201 580ସଜୁାତା କମୁାରୀ ରାୟ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ରାୟ LSL1421262

ପ ୁ /4530 38 201 581ଅନୁପମା ରାୟ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ରାୟ LSL1514959

ପ ୁ /4531 38 201 582ଅନିଲ କମୁାର ରାୟ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ରାୟ LSL1420314

!ୀ /5532 30 201 583ଉଷା ରାଣୀ ନାୟକ 'ା ପ+ଫଲୁ\  ନାୟକ ZUX0957290

!ୀ /5533 50 201 584ବିନଦିନୀ ସାହୁ 'ା ସେବS Hର ସାହୁ OR/12/089/292584

!ୀ /5534 45 201 585ସେୁନନା ସାହୁ 'ା ସରୁଜିk ସାହୁ ZUX0562439

ପ ୁ /5535 43 201 586ସରୁଜିତ ସାହୁ ପି ସେବS Hର ସାହୁ OR/12/089/292585

!ୀ /5536 39 201 587କବିତା ସାହୁ 'ା ଶଭୁ+ ଜିk ସାହୁ ZUX0562447

!ୀ /5537 38 201 588ସଚୁରିତା ସାହୁ ପି ସେବS Hର ସାହୁ OR/12/089/292587

ପ ୁ /5538 30 201 589ସେAାଷ ସାହୁ ପି ବାଲ3 ୀକି ସାହୁ ZUX0869073

ପ ୁ /6539 25 201 590ସମିୁତ ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ନାୟକ ZUX1050855

ପ ୁ /6540 56 201 591ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ଭୁବନୀ ନାୟକ OR/12/089/292579

!ୀ /6541 49 201 592ଶାAିଲତା ନାୟକ 'ା ସେୁରଶ ନାୟକ LSL1467471

ପ ୁ /7542 49 201 593ସଦୁଶSନ ନାୟକ ପି ସଦାଶିବ ନାୟକ OR/12/089/292577

!ୀ /7543 44 201 594ମମତା ନାୟକ 'ା ସଦୁଶSନ ନାୟକ LSL1467463

ପ ୁ /0121544 47 201 595ଅେଲଖ ଚ�+  ଦାଶ ପି ଅନାଦୀ ଚରଣ ଦାଶ LSL1403492

!ୀ /9545 57 201 596ସଚୁରିତା ଦାସ 'ା ସେAାଷ ଦାସ ZUX0294546

ପ ୁ /10546 31 201 597ଆଶିଷ କମୁାର ପାତ+ ପି େକଳୖାସ ଚ�+  ପାତ+ ZUX0210708
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!ୀ /589547 25 201 598ବିଦିଶା ଅେଶାକ ରାୟ 'ା ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ ZUX1078922

!ୀ /00548 44 201 599ଲ23ୀ କାଦgା 'ା ଏସ ଜଗନ# ାଧମ ZUX1346931

ପ ୁ /1549 46 201 600ସଧୁାକର ପ+ହରାଜ ପି ଶରତ ପ+ହରାଜ ZUX0957324

!ୀ /1550 35 201 601ଇପସିତା ପ+ହରାଜ 'ା ସଧୁାକର ପ+ହରାଜ ZUX0957332

ପ ୁ /1551 57 201 602ପି.ଶ:ର ରାଓ ପି ଜି.ନୀଳାକy ରାଓ ZUX0562322

ପ ୁ /1552 52 201 603ନରସିଂହ ପ+ସାଦ ସାହୁ ପି ନିରDନ ସାହୁ OR/12/089/292119

!ୀ /1553 43 201 604ବ�ିତା ସାହୁ 'ା ନରସିଂହ ସାହୁ OR/12/089/292120

!ୀ /1554 45 201 605ଜି. ସଶୁୀଳା 'ା ଜି.ଶ:ର ରାଓ ZUX0562793

ପ ୁ /2555 61 201 606ପି ସ?ି ବାବୁ ପି ପି ସ?ି ZUX0702472

!ୀ /2556 45 201 607ଲ23ି େବେହରା 'ା ଡgରୁ େବେହରା OR/12/089/292494

ପ ୁ /3557 55 201 608ଡgରୁ େବେହରା ପି ଭାଗିରଥି େବେହରା OR/12/089/292493

ପ ୁ /3558 29 201 609େକାଟନି ହଷS  ବYS ନ ପି େକାଟନି ରାମ ଲିେ�Hର ରାଓ ZUX0464511

!ୀ /3559 28 201 610ଦିପାDଳୀ ମହାରଣା ମା ଭାଗ�େରଖା ମହାରଣା ZUX0464685

ପ ୁ /04560 20 201 611ଅଭିେଷକ ଲାଲ ପି ବାଲ କମୁାର ଲାଲ ZUX1353655

ପ ୁ /4561 73 201 612କୃE ଚ�+  ସାହୁ ପି ରାଧାେମାହନ ସାହୁ OR/12/089/292275

ପ ୁ /4562 45 201 613ସମୁA କମୁାର ସାହୁ ପି କୃE ଚ�+  ସାହୁ LSL1421288

!ୀ /4563 40 201 614ସସୁ3 ିତା କମୁାରି ସାହୁ ପି କୃEଚ�+  ସାହୁ LSL1393057

ପ ୁ /4564 38 201 615େଦବାଶିଷ ସାହୁ ପି କୃEଚ�+  ସାହୁ LSL1392695

ପ ୁ /5565 60 201 616ନାଗ ୁନାୟକ ପି ହାଡି ନାୟକ ZUX0937607

!ୀ /5566 51 201 617ଯେଶାଦା ନାୟକ 'ା ନାଗ ୁନାୟକ OR/12/089/292208

ପ ୁ /5567 40 201 618ପ+ଫଲୁ\  ନାୟକ ପି ନାଗ ୁନାୟକ LSL1388016

!ୀ /5568 39 201 619ସମିୁତ+ ା ନାୟକ ପି ନାଗ ୁନାୟକ LSL2652246

ପ ୁ /5569 33 201 620କାହ# ୁ  ନାୟକ ପି ନାଗ ୁନାୟକ LSL2655074

ପ ୁ /5570 53 201 621ପି ଶ:ର ରାଓ ପି ପି ଲ23ଣ ରାଓ ZUX0294553

ପ ୁ /06571 24 201 622କାତIକ କମୁାର କୀେଲ@େସତୀ ପି ଭାନୁ କମୁାର କୀେଲ@େସତୀ ZUX0886465

ପ ୁ /06572 24 201 623କିଲମେସ,ି କିଷନ କମୁାର ପି କିଲମେସ,ି ଭାନୁ କମୁାର ZUX0886473

!ୀ /6573 46 201 624େକ. ପ+ସାAି 'ା େକ ଭାନୁ କମୁାର LSL1388024

!ୀ /6574 45 201 625ଡି ଅନୀତା ପି ଡି ଗରୁୁମ?ୂI LSL1392299

ପ ୁ /6575 61 201 626େକ ଭାନୁ କମୁାର ପି େକ ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/292285

ପ ୁ /6576 44 201 627େକ କିରଣ କମୁାର ପି େକ ଆନ# ାଜୀ ରାଓ ZUX0396051

ପ ୁ /6577 40 201 628କଲ�ାଣ କମୁାର ପି େକ. ଆନ# ାଜୀ ରାଓ LSL2652014

!ୀ /6578 74 201 629ପି ବି ଲ23ୀ . 'ା ପXାନନ . OR/12/089/292287

!ୀ /6579 55 201 630େକ ସ3 ିତାରାଣୀ . 'ା ଅନାଦିରାଓ . OR/12/089/292284

ପ ୁ /6580 38 201 631ଏମ. ଦନଲ23ି . ପି ଏସ .ବି.ପ,ନାୟକ . OR/12/089/292292

!ୀ /6581 43 201 632'ZSଚzା ପାତ+ ପି ପXାନନ ପାତ+ LSL1388032

ପ ୁ /6582 44 201 633ଗ�ାଧର ପଟନାୟକ ପି ଏସ.ବି. ପଟନାୟକ LSL2655132

ପ ୁ /6583 69 201 634େକ ଅନାଜି ରାଓ ପି ସତ�ନାରାୟଣା ରାଓ OR/12/089/292283

!ୀ /7584 45 201 635ନମିତା ପ5ା 'ା ବ+ େଜ�+  ପ5ା ZUX0171173

ପ ୁ /8585 64 201 636ତାରିଣୀ ପ+ସାଦ ଚଉଧରୁୀ ପି ନୃସିଂହାନ� ଚଉଧରୁୀ LSL1388040

ପ ୁ /8586 35 201 637{ିତିକୃE ପ5ା ମା ଅହଲ�ା ପ5ା ZUX0210716

!ୀ /09587 37 201 638ଆଇ ଦୀପିକା 'ା ଏମ ଶ+ୀ ନିବାସ ରାଓ ZUX0702431

ପ ୁ /9588 50 201 639ଏ@ ଶ+ୀନୁ ପି ଏ@ ରାବଣା  OR/12/089/292359

ପ ୁ /9589 37 201 640ଏମ ଜଗଦିଶ ପି ଏମ ରାଭଣା ZUX0171231

ପ ୁ /9590 75 201 641ଏମ.ରାବଣା . ପି ଏମ .ଆପାଲ'ାମି . OR/12/089/295065

ପ ୁ /9591 45 201 642ଏମ.କ+ ୀଷ3ା . ପି ବା�ାରାୟା . OR/12/089/293226

ପ ୁ /9592 43 201 643ଏମ.ଧରମା . ପି ବା�ାରାୟା . OR/12/089/292364

!ୀ /9593 58 201 644ଅମାଜୀ ଏମ 'ା ଏ@ . ରାବଣା ZUX1287804

ପ ୁ /9594 50 201 645ଅ4ା ରାଓ ଏମ ପି ରମନା ଏମ ZUX1298306

ପ ୁ /9595 40 201 646ରବି ଏମ ପି ରାଵନା ଏମ ZUX0171223

!ୀ /9596 34 201 647ସନୁୀତା ପ5ା ପି ରାମଚ�+  ପ5ା ZUX0171249

ପ ୁ /9597 27 201 648ଜି.ସେମHର ରାଓ ପି ଜି.ଶ:ର ରାଓ ZUX0562769

!ୀ /10598 59 201 649ଅହଲ�ା ପ5ା 'ା ଲେgାଦର ପ5ା ZUX0210724

ପ ୁ /11599 76 201 650ଚି?ରଂଜନ କମSକାର ପି ଇHର ରାେଜ�+ ନାଥ କମSକାର LSL2652048

ପ ୁ /11600 39 201 651ରାମକୃE ପ5ା ମା ଅହଲ�ା ପ5ା ZUX0488304

!ୀ /11601 35 201 652େମାନାଲିସା ପ5ା 'ା ରାମକୃE ପ5ା ZUX0957282

!ୀ /11602 45 201 653ସ�ୀତା ରାଣୀ ପ+ଧାନ ପି ନବୀନଚ�+  ପ+ଧାନ ZUX0562611

!ୀ /11603 20 201 654େଜସିକା ପ+ଧାନ ପି େଜ�ାତିଷ ପ+ଧାନ ZUX1306521

!ୀ /12604 55 201 655ଅହଲ�ା ନାୟକ 'ା େମାହନ ନାୟକ OR/12/089/156162

ପ ୁ /13605 56 201 656ବି ମରୁଲି . ପି ବି ବଳରାମ 'ାମୀ . OR/12/089/292308

!ୀ /13606 55 201 657ପୀ ସଶିୁଲା . 'ା ଭାfର ରାଓ . OR/12/089/292281

ପ ୁ /13607 46 201 658ବି ରାମ ୁ. ପି ବି ସବୁାରାଓ . OR/12/089/292717

!ୀ /13608 45 201 659ବି କnନା . 'ା ବି ମରୁଲି OR/12/089/292309
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!ୀ /14609 70 201 660େକ ସୀତାରତ# ମ . 'ା େକ ବିHନାଥ OR/12/089/292311

ପ ୁ /14610 44 201 661େକ ପ+ସାଦ ରାଓ ପି େକ ବିHନାଥ ରାଓ OR/12/089/292312

ପ ୁ /15611 61 201 662ଏସ.ଶେୁରସ . ପି ଏସ.ଯଗନାଥ@ . LSL1392349

!ୀ /15612 52 201 663ଏସ. ପ+ମିଳା . 'ା ଏସ ସେୁରଶ . LSL1392331

ପ ୁ /15613 54 201 664ଅରୁଣ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଆର ଏ ନରସିଂହ ପଟନାୟକ LSL1388412

ପ ୁ /15614 53 201 665ଗVୁ ନାେଗ�+  ପଟନାୟକ ପି ଆର ଏ ନରସିଂହ ପଟନାୟକ LSL1388420

ପ ୁ /15615 48 201 666ସତୀଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଆର ଏ ନରସିଂହ ପଟନାୟକ LSL1420785

ପ ୁ /15616 42 201 667ଶ+ୀନୀବାସ ପଟନାୟକ ପି ଆର ଏ ନରସିଂହ ପଟନାୟକ LSL1388537

!ୀ /15617 27 201 668ଏସ.େଡାଲି େସ#ହା ପି ଏସ. ସେୁର| ZUX0562355

ପ ୁ /16618 66 201 669ଏସ.ବି.ଗରୁୁମ?ୂI . ପି ଏସ.ଯଗନାଥମ . LSL1392398

ପ ୁ /16619 62 201 670ଏସ.ଭି .ରାଭଣା . ପି ଏସ. ସ�େମସ ୁ. LSL1392356

!ୀ /16620 50 201 671ଏସ.ଅରୁଣା . 'ା ଏସ. ଜଗେଦHର ରାଓ . LSL1392372

!ୀ /16621 44 201 672ଏସ.ଅନିତା . 'ା ଏସ.ଭି.ଗରୁୁମ?ୁI . OR/12/089/292331

!ୀ /16622 54 201 673େଗgଲି ଚିନ# ାମାଡୁ 'ା େଗgଲି ସତ�ନାରାୟାଣା ZUX0562660

!ୀ /16623 28 201 674େଗgଲ ଗାୟତ+ୀ 'ା େଗgଲ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0562678

ପ ୁ /16624 29 201 675ଗଡୁ\ ା.ମାଧବ କିର} ପି ଗଡୁ\ ା.ସତ� ନାରାୟଣ ZUX0562637

ପ ୁ /16625 29 201 676ଏT.ବିଜୟ କମୁାର ପି ଏT.ୱ.ି ଗରୁୁମ?ୁI ZUX0562462

!ୀ /16626 25 201 677ଏT ପଲ\ ବି ପି ଏT ଜଗଦିT ରାଓ ZUX1189414

ପ ୁ /16627 51 201 678େଭେ:ଟ ନରସିଂହ@ ପଟନାୟକ ପି ଏ@ ଏ$ ରାଓ ପଟନାୟକ LSL1420421

ପ ୁ /16628 60 201 679ଏସ. ଯଗଦିHର ରାଓ ପି ଏT ସା�େମଶ ୁ OR/12/089/292333

ପ ୁ /16629 59 201 680େଗgଲ ସତ�ନାରାୟଣା ପି େଗgଲ ଗା�ରାଜୁ ZUX0562652

ପ ୁ /17630 48 201 681ଟି ଯୟପ+କାସ ପି ଟି ପ+କାସ ରାଓ OR/12/089/292339

ପ ୁ /17631 40 201 682ଟି ରବି କମୁାର ପି ଟି ପ+ସାଦ ରାଓ LSL1515154

!ୀ /17632 51 201 683ଟି ଲ23ୀ . 'ା ଟି .ପ+ସାଦରାଓ . OR/12/089/292338

!ୀ /17633 45 201 684ପି .ବିଜୟଲ2ମି୍ . 'ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ . ZUX0294611

ପ ୁ /17634 42 201 685ଟି.ସେୁରସ . ପି ଟି ପ+କାସ ରାଓ OR/12/089/292341

ପ ୁ /17635 51 201 686ରଵୀ କମୁାର ଗଡୂଲା ପି ଜୀ ଆନ� ରାଓ ZUX1353788

ପ ୁ /17636 22 201 687ରସ3ୀଠ ଗଡୁଲା ପି ଗଡୁଲା ରଵି କମୁାର ZUX1354091

!ୀ /17637 43 201 688ରାଵାଲି ଗଡୂୁଲା 'ା ରଵୀ କମୁାର ଗଡୂୁଲା ZUX1353747

!ୀ /17638 80 201 689ଏ@. କମଳା ପଟନାୟକ 'ା ଏ@ ମଧ ୁସଦୁନ ରାଓ ପଟନାୟକ LSL1388388

ପ ୁ /17639 45 201 690ସନୁୀଲ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଏମ ଏମ ରାଓ ପଟନାୟକ LSL1420413

ପ ୁ /17640 58 201 691ଟି ପ+ସାଦ ରାଓ ପି ଟି ପ+କାସ ରାଓ OR/12/089/292337

!ୀ /17641 39 201 692ଚା�+ ା େଟକି 'ା ଜୟପ+କାଶ େଟକି ZUX0702514

!ୀ /18642 45 201 693ଏT ଶ�ାମଳା 'ା ଏT େଗାରୀ LSL1393065

ପ ୁ /18643 42 201 694ଟି.ରେମସ ପି ଟି ପ+କାସ ରାଓ OR/12/089/292340

!ୀ /18644 44 201 695େରାଜା ରାଣୀ ପଟନାୟକ 'ା ଜଗଦିଶ ପଟନାୟକ LSL1421239

ପ ୁ /18645 40 201 696ସେAାଷ କମୁାର ପ,ନାୟକ ମା ଗିତାରାଣୀ ପ,ନାୟକ ZUX0396093

!ୀ /18646 33 201 697ସେୁଲାଚନା ପ,ନାୟକ 'ା ସେAାଷ କମୁାର ପ,ନାୟକ ZUX0464743

ପ ୁ /18647 60 201 698ତ+ୀପତି ପ,ନାୟକ ପି ସିମାXଳ ପ,ନାୟକ OR/12/089/292300

!ୀ /18648 55 201 699େହମଲତା ପ,ନାୟକ 'ା ଆର େଭ:ଟରାଓ ପ,ନାୟକ OR/12/089/292301

ପ ୁ /18649 46 201 700ଜଗଦିଶ ପ,ନାୟକ ପି ତ+ିପତି ପ,ନାୟକ OR/12/089/292302

ପ ୁ /19650 27 201 701ବି.ଜୀବନ କମୁାର େଚଧୖରୁୀ ପି ବି.ତିରୁପତି ରାଓ ZUX0654152

ପ ୁ /19651 55 201 702ବି ତ+ିପତୀ ରାଓ ପି ବି ଗରୁୁମ?ୂI LSL2652477

!ୀ /21652 45 201 703ଭି ସରୀତା 'ା ଭି ରାମଚ�+  ରାଓ LSL1421296

ପ ୁ /21653 56 201 704ଭି.ରାମଚ�+ରାଓ . ପି ଭିଭିନରସିଂହାଳୁ . OR/12/089/296518

ପ ୁ /21654 48 201 705ଭ.ଚ�+େସଖର . ପି ଭିଭିନରସିଂହାଳ ୁ. OR/12/089/296519

ପ ୁ /21655 34 201 706ସମୁନରଂଜନ ପ5ା ପି ନିରDନ ପ5ା LSL2652154

ପ ୁ /21656 38 201 707ସେୁରଶ କମୁାର ପ,ନାୟକ ମା ଗିତାରାଣୀ ପ,ନାୟକ ZUX0396085

ପ ୁ /21657 42 201 708ସତିସ ପଟନାୟକ ପି ପ+ଭାକର ପଟନାୟକ LSL1420868

ପ ୁ /21658 53 201 709ଭି.ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ ପି ୱାରାହ ନରସିଂହଲୁ ରାଓ LSL1421270

ପ ୁ /21659 22 201 710ପୀ ସିବା ପି ପୀ ଅପା ରାଓ ZUX1353630

ପ ୁ /21660 20 201 711ଭାରତ ୱାଡୀ ପି ଭି ରାମଚ�+  ରାଓ ZUX1354067

!ୀ /22661 33 201 712ସମିୁନାDଳି ପ5ା ପି ନିରDନ ପ5ା LSL2655173

!ୀ /23662 57 201 713ରାଜଶ+ୀ େବେହରା 'ା କିେଶାର କମୁାର େବେହରା LSL1420843

!ୀ /25663 62 201 714ପି େହମଲତା 'ା ପି ଶ+ୀନିବାସ ପ+ସାଦ ରାଓ OR/12/089/292406

!ୀ /25664 66 201 715ପି ରଜନୀ . 'ା ପି ଗଣପତିରାଓ . OR/12/089/292404

!ୀ /25665 64 201 716େକ ବିଜୟଲ23ୀ 'ା ଶିବେକଶବ OR/12/089/292407

ପ ୁ /25666 71 201 717ପି ଗଣପତି ରାଓ ପି ପିସତ�ନାରାୟଣା ରାଓ OR/12/089/292403

ପ ୁ /25667 64 201 718ପି ଶ+ୀନିବାସ ପ+ସା~ ରାଓ ପି ସତ�ନାରାୟଣା ରାଓ OR/12/089/292405

ପ ୁ /26668 60 201 719ଏମ ରାମବାବୁ . ପି ଶ+ୀରାମମ?ୁI . OR/12/089/292415

!ୀ /26669 44 201 720ପି ଭାଗ� ଲ23ୀ 'ା ପି ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0702480

ପ ୁ /26670 31 201 721ପି ମନି ମା ପି ସ?ି ବାବୁ ZUX0702449

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ: 'ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 25ୱାଡS  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

59!
��* ����� '�����-

!ୀ /26671 28 201 722ପି ନାଗମଣି 'ା ପି ସନିୁଲ ZUX0702464

!ୀ /26672 53 201 723ପି ବା:ତା ପଟିବାମ 'ା ପି ସ?ି ବାବୁ ZUX0702456

ପ ୁ /26673 53 201 724ପି ନରସିଂହ ରାଓ ପି ପି େଗାବି�+ ମ ZUX0702506

ପ ୁ /26674 38 201 725ଏମ ଶ�ାମଲ ରାଓ ପି ରାମବାବୁ ରାଓ OR/12/089/292417

ପ ୁ /26675 36 201 726ଏମ ଇHର ରାଓ ପି ଏ$ ରାମବାବୁ ରାଓ LSL1465442

!ୀ /26676 56 201 727ଵରଲ23ୀ ଏମ 'ା ରାମବାବୁ ZUX1421999

!ୀ /27677 51 201 728ପି ଆଶା 'ା ପି ତାeାଜି ZUX0702498

!ୀ /27678 26 201 729ପି. ଚା�ନୀ ପି ପି. ମଧସୁଦୁନ ରାଓ ZUX0824896

!ୀ /27679 25 201 730ପାଇକଟି ହାରିକା ପି ପି. ତାମାଜୀ ZUX0886390

ପ ୁ /27680 23 201 731ପି.ଲଳିତ କମୁାର ପି ପି. ତାମାଜି ZUX1023589

ପ ୁ /27681 48 201 732ପି ମଧସୁଦୁନ ରାଓ ପି ନିଳକ` ରାଓ OR/12/089/293197

!ୀ /27682 48 201 733ପି ଅନିତା ରାଓ 'ା ପି ମଧସୁଦୁନ ରାଓ LSL1420488

ପ ୁ /27683 58 201 734ପି ତାମାଜୀ ପି ପି. ନୀଳକ` ZUX0294645

!ୀ /28684 70 201 735ବି କଳାବତୀ 'ା ବି ଏସ ଆର ପ,ନାୟକ OR/12/089/292425

!ୀ /28685 49 201 736ଅନିତା ପଟନାୟକ 'ା ପ+ଫଲୁ\  କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1353689

ପ ୁ /28686 42 201 737ସେୁରଶ ଚ�+  ପ,ନାୟକ ପି ବି ଏସ ଆର ପ,ନାୟକ LSL2652196

!ୀ /29687 49 201 738େକ େଶାଭାରାଣି . 'ା େକ ରାମଲି�'ର ରାଓ OR/12/089/292437

!ୀ /29688 44 201 739େକ ଧନଲ23ୀ . 'ା େକ ମଲିକାଅଜୁS ନ ରାଓ. OR/12/089/292435

ପ ୁ /29689 31 201 740ଅବିନାଶ େକାଟନି ପି ମଲ\ ିକାଜୁS ନ ରାଓ େକାଟନି ZUX0562686

!ୀ /29690 27 201 741େକାଟିନି ନିହାରିକା ପି େକାଟନି ରାମଲିେ�Hର ରାଓ ZUX0562330

!ୀ /29691 66 201 742େକ ମାଲ\ ିକାଜୁS ନ ରାଓ ପି େକ.ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/292434

ପ ୁ /29692 64 201 743େକାଟନି ରାମ ଲିେ�Hର ରାଓ ପି େକାଟନି ସତ�ନାରାୟଣା  OR/12/089/292436

ପ ୁ /30693 72 201 744ରାମଚ�+  ମହାପାତ+ ପି ବୀର କିେଶାର ମହାପାତ+ ZUX0171256

!ୀ /30694 46 201 745ସଜୁାତା ମହାପାତ+ ପି ରାମଚ�+  ମହାପାତ+ OR/12/089/274659

!ୀ /30695 42 201 746ସନିୁତା ମହାପାତ+ ପି ରାମଚ�+  ମହାପାତ+ LSL1392646

ପ ୁ /30696 42 201 747ଦୁଗ7 ପ+ସାଦ ମହାପାତ+ ପି ରାମଚ�+  ମହାପାତ+ LSL1392257

!ୀ /30697 39 201 748ଶଭୁଶ+ୀ ମହାପାତ+ ପି ରାମଚ�+  ମହାପାତ+ LSL2652352

!ୀ /30698 65 201 749କସୁମୁ ମହାପାତ+ 'ା ରାମଚ�+  ମହାପାତ+ OR/12/089/200307

!ୀ /30699 31 201 750ଲଲିତା ଶତପଥୀ 'ା ଦୂଗ7 ପ+ସାଦ ମହାପାତ+ ZUX1244235

!ୀ /31700 47 201 751ଏମ ପଦ3 ଜା  'ା ରାବଣା ରାଓ OR/12/089/293076

!ୀ /31701 83 201 752ଏମ େହମଲତା . 'ା ରାମାରାଓ . OR/12/089/292448

ପ ୁ /31702 70 201 753ସତ�ାନ� . ପି ରାମରାଓ . OR/12/089/292449

!ୀ /31703 67 201 754ଏମ ପଦ3 ାବତୀ . 'ା ଏମ ସତ�ାନ� . OR/12/089/293073

!ୀ /31704 44 201 755ଏ@ ସରିତା . 'ା ଏ@ ନାେଗHର . LSL1465301

ପ ୁ /31705 39 201 756ଏମ ରବିକମୁାର . ପି ରାମାରାଓ . OR/12/089/292452

ପ ୁ /31706 24 201 757ସିଧାଥS ପଟନାୟକ ପି େଭେ:ଟ ରାମଣା ପ,ନାୟକ ZUX0886424

ପ ୁ /31707 44 201 758ଏମ େଭେ:ଟରମଣ ପ,ନାୟକ ପି ରାମାରାଓ OR/12/089/292450

ପ ୁ /31708 41 201 759ଏ@ ସେବS Hର ରାଓ ପି ଏ@ ସତ�ାନ� LSL1466259

ପ ୁ /31709 39 201 760ଏମ ଶ+ୀନିବାଶ ରାଓ ପି ଏ@ ରମଣା ZUX0702423

ପ ୁ /32710 51 201 761ଟି. କାଳି ପ+ସାଦ ପି ଟି.ବି ପ+ଭାକର LSL1392901

ପ ୁ /32711 48 201 762ଟି ସାଇ ପ+ସାଦ ପି ଟି ପ+ଭାକର LSL1392216

ପ ୁ /32712 35 201 763େଦବାଶଷି ମହାପାତ+ ପି ରାମଚ�+  ମହାପାତ+ ZUX0210765

!ୀ /32713 28 201 764ସଚୁୀ ପଟନାୟକ ପି ସନୁୀଳ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0562413

ପ ୁ /32714 49 201 765ସନିୁଲ କମୁାର ପ,ନାୟକ ପି ଚ�+େଶଖର ପ,ନାୟକ OR/12/089/292453

!ୀ /32715 41 201 766ଶାAି ପ,ନାୟକ 'ା ସନିୁଲ ପ,ନାୟକ OR/12/089/292467

!ୀ /32716 34 201 767ସ3 ୃତି ପ,ନାୟକ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ପ,ନାୟକ ZUX0171298

!ୀ /33717 45 201 768େକ ଜୟଲ23ୀ 'ା େକ ସରୁୀଆ ରାଓ LSL1420850

!ୀ /33718 47 201 769େକ.ଭାଗ�ଲ23ୀ . 'ା େକ.ମେହHର OR/12/089/293011

!ୀ /33719 45 201 770େକ େଶଲୖଯା . 'ା ନାରାୟଣ . OR/12/089/293014

!ୀ /33720 70 201 771େକ ଈHରିଆମା 'ା ରାମାରାଓ OR/12/089/292457

ପ ୁ /33721 62 201 772େକ. ମେହHର ରାଓ ପି େକ.ରାମା ରାଓ OR/12/089/293010

ପ ୁ /33722 55 201 773େକ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ରାମାରାଓ ରାଓ OR/12/089/293013

ପ ୁ /33723 42 201 774େକ ସରିୁଆ ରାଓ ପି ରାମା ରାଓ ZUX1335736

ପ ୁ /34724 55 201 775ଏସ. ଚ�+ େସଖର . ପି ଏସ. ରାମାରାଓ . OR/12/089/293003

!ୀ /34725 50 201 776ବିଜୟଲ23ୀ େବେହରା 'ା ଉ?ମ କମୁାର େବେହରା LSL1420835

ପ ୁ /34726 29 201 777ଅ2ୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଉ?ମ କମୁାର େବେହରା ZUX0562488

ପ ୁ /34727 25 201 778ଆଶିଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଉ?ମ କମୁାର େବେହରା ZUX0957233

!ୀ /35728 70 201 779ଡି ପଦ3 ାବତୀ 'ା ଡି ଗରୁୁମ?ୂI LSL1392307

ପ ୁ /35729 42 201 780ଡି ସାଇକିରଣ ପି ଡି ଗରୁୁମ?ୂI LSL1392315

ପ ୁ /35730 55 201 781ନିଳକ` ପ5ା ପି ଶ�ାମ ସ�ୁର ପ5ା ZUX0528661

ପ ୁ /35731 45 201 782ମେନାଜ କମୁାର ପ5ା ପି ଶ�ାମ ସ�ୁର ପ5ା OR/12/089/293234

ପ ୁ /35732 40 201 783କିରଣ ପ5ା ପି ଶ�ାମ ପ5ା ZUX0661983
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!ୀ /35733 45 201 784ମDଳୁା କମୁାରୀ ସାହୁ 'ା ନିଳକ` ପ5ା ZUX0528679

!ୀ /36734 55 201 785ଟି ବି ଲ23ୀ 'ା ଟି ଭି ରାମନ# ା OR/12/089/232366

!ୀ /36735 40 201 786ଟି. ସେAାଷି ପି ଟି. ଭି. ରାମନ# ା LSL1388644

!ୀ /36736 38 201 787ଟି. େଜ�ାତି ପି ଟି. ଭି. ରାମନ# ା LSL1388636

!ୀ /37737 41 201 788ଏ ଭବାନୀ ପି ଏ ନାରାୟଣ ରାଜୁ LSL1403476

ପ ୁ /37738 54 201 789ଏ ନାରାୟଣରାଯ ୁ. ପି ସତ�ନାରାୟଣ . ZUX0294728

!ୀ /37739 48 201 790ଏ ବିଜୟ େଭ:ଟ ଲ23ୀ . 'ା ନାରାୟଣରାଯ ୁ. OR/12/089/292423

ପ ୁ /37740 43 201 791ଏ େଭେ:ଟ ସତ�ନାରାୟଣ ଗVୁା ପି ଏ ନାରାୟଣ ରାଜୁ LSL1403484

!ୀ /38741 60 201 792ବାସAି ପଟନାୟକ 'ା ରବି�+  କମୁାର ପଟନାୟକ OR/12/089/296010

ପ ୁ /39742 42 201 793େକ ଜଗଦିଶ ପି େକ ଆପାରାଓ LSL1465459

!ୀ /39743 38 201 794େକ ରାେଜHରୀ ପି େକ ଆପାରାଓ LSL1465293

ପ ୁ /40744 50 201 795ସେୁର�+  ପ,ନାୟକ ପି ହରିପ+ସାଦ ପ,ନାୟକ OR/12/089/292320

!ୀ /40745 45 201 796ଉଷାରାଣୀ ପ,ନାୟକ 'ା ସେୁର�+  ପ,ନାୟକ OR/12/089/292321

ପ ୁ /41746 43 201 797େଜ. େତଜାବତୀ , ପି ନରସିଂହାରୁ , LSL2655090

ପ ୁ /41747 42 201 798େଯ ସେAାଷ କମୁାର , ପି େଯ.ନରସିଂହାଲୁ , LSL1420728

!ୀ /41748 39 201 799ସାଂତୀ କମୁାରୀ େଜ 'ା େଜ ନାେଗଶ ZUX1341163

!ୀ /41749 27 201 800ରାଜା ରାେଜHରୀ େଜ 'ା େଜ ସଂେତାଷ କମୁାର ZUX1341189

!ୀ /42750 47 201 801ପି ଲ23ୀ 'ା ପି ଶ:ର ରାଓ LSL1393073

ପ ୁ /42751 60 201 802ଏମ େଭେ:ଟରାଓ ,, ପି ସତ�ନାରାୟଣା ,, OR/12/089/292729

!ୀ /42752 60 201 803ସଲୁତା କମୁାରୀ େଚଧୖରୁୀ 'ା ତାରିଣି ପ+ସାଦ େଚଧୖରୁୀ LSL1387984

ପ ୁ /43753 87 201 804ପ�ାରା ସିଂ ପି ବାଗ ସିଂ OR/12/089/292670

!ୀ /44754 39 201 805ଡି ଅନୁରାଧା 'ା ଡି ରାମ ୁ ZUX0294751

!ୀ /44755 30 201 806ରାଜବାତୁଳା ପ+ସନ# ା ପି ଆର. େୱନୁ େଗାପାଳ ଆଚାରୀ ZUX0464305

!ୀ /44756 45 201 807ବଂଗାରାମା ବଂଦୀ େରଣକୁା 'ା ବଂଗାରାମା ବଂଦୀ ତ+ୀପାତି ରାଓ LSL1421189

ପ ୁ /45757 37 201 808େଗୗରାେମାହନ ସାହୁ ପି ଏସ େକାେଟHର ରାଓ ସାହୁ ZUX0294769

!ୀ /46758 33 201 809ଏT. ଲ23ୀ 'ା ଏT. େକାେଟHର ରାଓ ZUX0294777

!ୀ /46759 34 201 810ଏT. େଭେ�େଟHର ରାଓ ପି ଏT.ସି. ଲ�ନା ZUX0661991

ପ ୁ /46760 39 201 811ଏସ ଶ+ୀଧର ପ+ସାଦ ସାହୁ ପି ଏସ କେଟHର ରାଓ ZUX0171306

!ୀ /47761 33 201 812ଏ ଅନୁସା 'ା ଏ ସତ�ାନାରାୟଣ ଗVୁା ZUX0349316

ପ ୁ /47762 32 201 813େକ ବିନାୟ କମୁାର ପି େକ ମେହHର ରାଓ ZUX0349324

ପ ୁ /47763 31 201 814ସଗ+ାମ େଚୗଧରୁୀ ପି ତାରିଣୀ ପ+ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ZUX0349274

!ୀ /47764 32 201 815ଏମ କାମା2ୀ 'ା ଏମ ଇHର ରାଓ ZUX0349340

!ୀ /47765 36 201 816ଏମ ଲତା 'ା ଏମ ଶ�ାମଲ ରାଓ ZUX0349332

!ୀ /47766 63 201 817ଭାଗ� େରଖା ମହାରଣା 'ା ର�ଧର ମହାରଣା ZUX0349381

ପ ୁ /47767 68 201 818ଜନାiSନ ପ,ନାୟକ ମକଆୁ ପି ସୀତାରାମ 'ାମୀ ମକଆୁ OR/12/089/292792

!ୀ /47768 58 201 819ବିଜୟ ଗୀତା ଲ23ୀ ମକଆୁ 'ା ଜନାiSନ ପ,ନାୟକ ମକଆୁ ZUX0349282

ପ ୁ /47769 30 201 820େଗୗତମ ପ,ନାୟକ ମକଆୁ ପି ଜନାiSନ ପ,ନାୟକ ମକଆୁ ZUX0349290

ପ ୁ /47770 30 201 821ଆକାଶ ପାତ+ ପି କାେମHର ପାତ+ ZUX0349399

ପ ୁ /47771 31 201 822ସତିଶ କମୁାର ପ,ନାୟକ ପି ପି ବି ମରୁଲି ପ,ନାୟକ ZUX0349308

!ୀ /47772 42 201 823ମମିତା େସଠି 'ା ବାଜୀ େସଠି ZUX0349373

ପ ୁ /48773 70 201 824ପି. ଆପାଲାwାରି ପି ପି. ସତ�ରାଜୁ ZUX0464578

!ୀ /48774 34 201 825ଏT. େରଖା କମୁାରୀ ପି ଏT. ପ+ତାପ ରାଓ ZUX0464644

!ୀ /49775 68 201 826ତପତି ରାଣୀ କମSକାର 'ା ଚି?ରDନ କମSକାର ZUX0464552

!ୀ /50776 31 201 827ସରAିପରୁ ରା2ୀ କମୁାରୀ ପି ଏT. ପ+ତାପ ରାଓ ZUX0464636

!ୀ /51777 60 201 828ପି. ଜୟଲ23ୀ 'ା ପି. ଆପାଲାwାରି ZUX0464560

!ୀ /52778 29 201 829ବି. େଜ�ାତି କମୁାରୀ ପି ବି. ତିରୁପତି ରାଓ ZUX0464586

!ୀ /99779 37 201 830ରାଜଲ23ୀ ପ+ଧାନ ପି ସଦାନ� ପ+ଧାନ ZUX0778308

!ୀ /999780 39 201 831ରଶ3 ିଭୂଇସଁା 'ା େଯାେଶଫ ଭୂଇସଁା ZUX0871145

!ୀ /999781 26 201 832ପି. ଚା�ିନୀ ପି ପି. ମଧସୁଦୁନ ରାଓ ZUX0778274

!ୀ /999782 68 201 833ସର'ତୀ ପାତ+ 'ା ବୃ�ାବନ ପାତ+ ZUX0871152

ପ ୁ /999783 44 201 834ସଯୂ�S ନାରାୟଣ ପାତ+ ପି ବୃ�ାବନ ପାତ+ ZUX0871186

!ୀ /999784 39 201 835ରଶ3 ିତା ପାତ+ ପି ବୃ�ାବନ ପାତ+ ZUX0871160

!ୀ /999785 35 201 836ରୀନା କମୁାରୀ ପ+ଧାନ ପି ସଦାନ� ପ+ଧାନ ZUX0778324

ପ ୁ /999786 33 201 837ମନରDନ ପ+ଧାନ ପି ସଦାନ� ପ+ଧାନ ZUX0778316

!ୀ /999787 26 201 838େରାଜାଲିନ 'ାଇଁ ପି ରାଜ କିେଶାର 'ାଇଁ ZUX0778266

!ୀ /1788 50 201 839ସଂଘମିତ+ ା ପଟନାୟକ 'ା ସଧୁୀର କମୁାର ପଟନାୟକ LSL1420777

!ୀ /2789 57 201 840ଦୀVିମୟୀ ପରିଜା 'ା ଗିରିଜା କାA ପରିଜା LSL1421106

!ୀ /2790 50 201 841େଦବସ3ିତା ପରିଜା ପି ଶ:ଷS ଣ ପରିଜା OR/12/089/292483

ପ ୁ /2791 61 201 842ଗିରୀଜା କାA ପ+ଧାନ ପି ଦୟାନିଧି ପ+ଧାନ LSL1420470

!ୀ /03792 21 201 843ସଂଧ�ାରାଣୀ ପାତର ପି ନାରାୟଣ ପରସାଦ ପାତର ZUX1104736

!ୀ /3793 79 201 844ସଚିୁତ+ ା ପାତ+ 'ା ଯଗୁଳକିେଶାର ପାତ+ OR/12/089/292684

ପ ୁ /3794 49 201 845ନାରାୟଣପ+ସାଦ ପାତ+ ପି ଯଗୁଳକିେଶାର ପାତ+ OR/12/089/292685

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ: 'ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /3795 46 201 846ମିନତୀ ପାତ+ 'ା ନାରାୟଣ ପାତ+ LSL1392703

!ୀ /3796 45 201 847ଅପରାଜିତା ପାତ+ 'ା ସDୟକମୁାର ପାତ+ ZUX0171314

ପ ୁ /3797 40 201 848ସDୟକମୁାର ପାତ+ ପି ଯଗୁଳକିେଶାର ପାତ+ OR/12/089/292687

!ୀ /3798 38 201 849ସବିତା ପାତ+ ପି ଯଗୁଳକିେଶାର ପାତ+ OR/12/089/292688

ପ ୁ /4799 53 201 850େଲାକନାଥ ପ,ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ପ,ନାୟକ OR/12/089/292700

!ୀ /4800 70 201 851ଚିତ+କଳା ପ,ନାୟକ 'ା େସାମନାଥ ପ,ନାୟକ OR/12/089/292698

ପ ୁ /4801 50 201 852ବାଲାଜୀପ+ସାଦ ସାହୁ ପି ବୃ�ାବନ ସାହୁ OR/12/089/292692

!ୀ /4802 49 201 853ରାଜଲ23ୀ ସାହୁ 'ା ନରସିଂହ ପ+ସାଦ ସାହୁ ZUX0464297

ପ ୁ /4803 44 201 854ନରସିଂହପ+ସାଦ ସାହୁ ପି ବୃ�ାବନ ସାହୁ OR/12/089/292694

!ୀ /4804 41 201 855ସେAାଷିନୀ ସାହୁ 'ା େଶଷେଦବ ସାହୁ LSL1388545

!ୀ /4805 40 201 856ମମତା ସାହୁ 'ା ବାଲାଜୀ ସାହୁ OR/12/089/292693

ପ ୁ /4806 39 201 857େଶଷେଦବ ସାହୁ ପି ବୃ�ାବନ ସାହୁ OR/12/089/292696

ପ ୁ /5807 38 201 858େଯ ନାେଗଶ ପି ନରସିଂହ OR/12/089/292709

ପ ୁ /5808 42 201 859େଯ ରାବଣା ପି ଚନ# ାରାଓ OR/12/089/292705

ପ ୁ /5809 42 201 860େଯ େଭ:ଟା ରାଓ ପି ନରସିଂହ ରାଓ OR/12/089/292207

ପ ୁ /5810 41 201 861େଯ େଗାବି� ରାଓ ପି ନରସିଂହ ରାଓ ZUX1323377

!ୀ /6811 27 201 862େସାନାଲୀ ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ନାୟକ ZUX1050871

!ୀ /6812 64 201 863ସେରାଜିନୀ ପ,ନାୟକ 'ା ଏସ ସତ�ନାରାୟଣ ପ,ନାୟକ ZUX0662023

ପ ୁ /7813 47 201 864ଜି. ରବି କମୁାର ପି ଜି. ନାରାୟଣ ରାଓ LSL1392885

!ୀ /7814 40 201 865ଜି େରଣକୁା େଦବୀ 'ା ଜି ରବି କମୁାର ZUX0367110

ପ ୁ /7815 53 201 866ଜି ରାମ କୃE ପ,ନାୟକ ପି ଜି ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0367136

!ୀ /7816 50 201 867ଜି ଉଷା ରାଣି ପ,ନାୟକ 'ା ଜି ରାମ କୃE ପ,ନାୟକ ZUX0367128

!ୀ /08817 37 201 868ଧନଲ23ୀ ପଟନାୟକ 'ା ସଜୁୀତ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1353663

ପ ୁ /8818 47 201 869ସଜିୁk କମୁାର ପ,ନାୟକ ପି ଏମ ସତ�ନାରାୟଣ ପ,ନାୟକ ZUX0662049

!ୀ /9819 46 201 870ଏT ଶାAି 'ା ଏT ଶ�ାମା ZUX0528703

!ୀ /9820 44 201 871ବି ପjୁାଜଂଳୀ 'ା ବି ରାମ ୁ LSL1420884

ପ ୁ /11821 82 201 872ଆର ଏ ନରସିଂହ ପଟନାୟକ ପି ଆର ସତ� ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ LSL1420744

!ୀ /11822 73 201 873ଆର ସଧୁାମଣୀ ପଟନାୟକ 'ା ଆର ଏ ନରସିଂହ ପଟନାୟକ LSL1420736

!ୀ /12823 75 201 874ଏ@. ବିମଳା 'ା ଏମ.ନାରାୟଣ ରାଓ ପ,ନାୟକ LSL1388578

ପ ୁ /12824 65 201 875େଗାକଳୁ ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ OR/12/089/292741

!ୀ /12825 60 201 876ବିଜୟଲ23ୀ ଦାସ 'ା େଗାକଳୁ ଦାସ OR/12/089/292742

ପ ୁ /12826 38 201 877ମେହଶ ଦାସ ପି େଗାକଳୁ ଦାସ OR/12/089/292743

ପ ୁ /12827 61 201 878ରାମସ:ର ପ+ସାଦ ପ,ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ପ,ନାୟକ ZUX0824888

ପ ୁ /12828 46 201 879ଗିରିଶ ପଟନାୟକ ପି ଏ@ ଏ$ ରାଓ ପଟନାୟକ ZUX0294850

ପ ୁ /13829 52 201 880ଜି ଆପଲ ରାଜୁ ପି ଚିAା ରାଓ ZUX0662056

!ୀ /13830 50 201 881ଜି ଆପଲା ନାରସାgା 'ା ଜି ଆପଲ ରାବୁ ZUX0662064

!ୀ /13831 55 201 882ଜି ଶକAୁଳା . 'ା ଚାAାରାଓ . OR/12/089/292767

ପ ୁ /13832 45 201 883ଜି ଚ�+ ାରାଓ . ପି ଗAାରାଓ . OR/12/089/292770

!ୀ /13833 40 201 884ଜି ସର'ତୀ . 'ା ଚ�+ ାରାଓ . OR/12/089/292771

ପ ୁ /13834 38 201 885ବି ଶ+ୀନିବାସ . ପି ସତ�ାରାଓ . OR/12/089/292763

!ୀ /14835 57 201 886ଇ ଲ23ୀ 'ା ଇ ଚ�+  ରାଓ OR/12/089/298756

ପ ୁ /15836 58 201 887େହମରାଜ ସାହୁ ପି କୃE ସାହୁ OR/12/089/292775

!ୀ /15837 40 201 888ଉମାକାA ସାହୁ 'ା େହମରାଜ ସାହୁ OR/12/089/292776

!ୀ /16838 87 201 889େଦବିୟା େଦବି ସିଂ 'ା ହରି ନାରାୟଣ ସିଂ LSL1420405

ପ ୁ /16839 67 201 890ହରି ନାରାୟଣ ସିଂ ପି ରାେଜHର ସିଂ LSL1420397

!ୀ /17840 45 201 891ରାେଜHରୀ ପ,ନାୟକ 'ା ପ+ଭାକର ପ,ନାୟକ OR/12/089/292778

!ୀ /17841 34 201 892ଇଷା ପ,ନାୟକ ପି ପ+ଭାକର ପ,ନାୟକ ZUX0171322

ପ ୁ /18842 64 201 893କିେଶାର କମୁାର େବେହରା ପି ଶOି କମୁାର େବେହରା ZUX0662072

ପ ୁ /19843 39 201 894ବି ସରୁୀ ନାରାୟାଣା  ପି ବି କୃEା ZUX0294884

!ୀ /19844 33 201 895ବି. କବିତା ପି ବି.ସରିୁ ନାରାୟାଣା ZUX0562389

ପ ୁ /20845 55 201 896େକ ଚ�+  େଶଖର ପି େକ େଭେ:ଟ ରାଓ LSL1403609

!ୀ /20846 50 201 897େକ ପଦ3 ା 'ା େକ ଚ�+  େଶଖର LSL1403567

ପ ୁ /21847 56 201 898ସି. ଏv. କୃEା ରାଓ ପି ସି ଏv େଭ:ଟ ରାଓ LSL1392679

ପ ୁ /22848 40 201 899ଜେନ3 ଜୟ େଜନା ପି ଦୁେଯ�7ଧନ େଜନା LSL1403591

ପ ୁ /23849 59 201 900ସବୁାଶ ଚ�+  ପରି�ା ପି ମଦନ େମାହନ ପରି�ା ZUX0562744

!ୀ /23850 51 201 901ନଳିନୀ ପରି�ା 'ା ସବୁାଶ ଚ�+  ପରି�ା ZUX0562751

!ୀ /24851 40 201 902ପ+ଣତୀ ଦାଶ 'ା ଅେଲଖ ଚ�+  ଦାଶ LSL2652212

ପ ୁ /25852 28 201 903ସନୁୀଳ କମୁାର ପଢ଼ୀ ପି ନରସିଂହ ପଢ଼ୀ ZUX0464503

!ୀ /26853 63 201 904ଏସ ରାେଜHରୀ ପ,ନାୟକ 'ା ଆନ� ପ,ନାୟକ ZUX0294892

ପ ୁ /26854 46 201 905େଗାପାଳ କୃE ପ,ନାୟକ ପି ଆନ� ପ,ନାୟକ ZUX0294900

!ୀ /26855 43 201 906ଏT. ସେAାଷି 'ା େକ.ରବି କମୁାର ZUX0562520

!ୀ /27856 31 201 907ଏ$ େକାକିଲା 'ା ଟି ସାଇ ପ+ସାଦ ZUX0349423

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ: 'ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /27857 32 201 908ଇ�ା ମାନସୀ ପି ଇ�ା ଚ�+ ରାଓ ZUX0349415

!ୀ /27858 41 201 909ସସୁ3 ିତା ପଟନାୟକ 'ା ଗVୁନାେଗ�+  ପଟନାୟକ ZUX0349407

ପ ୁ /27859 37 201 910ବିେନାଦ ପ,ନାୟକ ପି ପ+ଭାକର ପ,ନାୟକ ZUX0349456

!ୀ /27860 32 201 911ଶିରଶା ପ,ନାୟକ ପି ପ+ଭାକାର ପ,ନାୟକ ZUX0349449

!ୀ /27861 30 201 912ରଶ3 ିତା ସାହୁ ପି ବାଲାଜୀ ପ+ସାଦ ସାହୁ ZUX0349431

ପ ୁ /28862 27 201 913ସଂଜିତ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ତାରିଣି ପ+ସାଦ େଚାଧରୁୀ ZUX0562363

!ୀ /999863 46 201 914ପଦ3 ଜା ପ,ନାୟକ 'ା ଅେଶାକ କମୁାର ପ,ନାୟକ ZUX1050897

ପ ୁ /999864 22 201 915ଅଭିେଷକ ପ,ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପ,ନାୟକ ZUX1050830

!ୀ /999865 25 201 916ନିଖାk ପବIନ 'ା ଏ@.ଡି.ୟୁସଫୁ ଅଲି ZUX0957381

ପ ୁ /1866 66 201 917ଭାfର ପଟନାୟକ ପି ମନଦ େମାହନ ପଟନାୟକ OR/12/089/288466

!ୀ /2867 52 201 918ତାରାମଣୀ ପଟନାୟକ 'ା ଭାfର ପଟନାୟକ OR/12/089/292993

ପ ୁ /03868 23 201 919ଆଦିତ� ନାରାୟଣ ପ,ନାୟକ ପି ଆେମାଦ ପ,ନାୟକ ZUX1104686

!ୀ /03869 39 201 920'ZSପରଭା ପ,ନାୟକ ପି ଭାfର ପ,ନାୟକ ZUX1105733

ପ ୁ /03870 21 201 921ଆକାଶ ପ,ନାୟକ ପି ଆେମାଦ ପ,ନାୟକ ZUX1104710

!ୀ /3871 60 201 922ଏ$ େଗୗର ଆeା 'ା ଏ$ ଚ�+  ମଉଳି LSL2652279

ପ ୁ /3872 61 201 923ଏ$ ଚ�+  େମୗଳି ପି ଏ$ େକ ଏ@ ନାଇଡୁ େମୗଳି OR/12/089/295085

ପ ୁ /3873 38 201 924ରଂଜୀk କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଭାfର ପଟନାୟକ LSL1387992

ପ ୁ /4874 31 201 925ସଶୁାA ବାୟାନା ପି ନୀଳମଣି ବାୟାନା ZUX0562504

ପ ୁ /MAIN ROAD875 55 201 926ମା �ଡା ଶବର ପି ଡାଳିg ଶବର ZUX1423888

!ୀ /MAIN ROAD876 50 201 927ନିରାଶ ଶବର 'ା ମା �ଡା ଶବର ZUX1423896

ପ ୁ /MAIN ROAD877 33 201 929ମୀନ େକତନ ଶବର ପି ମା�ଡ଼ା ଶବର ZUX0171348

ପ ୁ /5878 69 201 930ଦୁଗ7ମାଧବ ମିଶ+ ପି ପZୁSଚ�+  ମିଶ+ ZUX0294918

!ୀ /5879 61 201 931ସନୁୀତା ମିଶ+ 'ା ଦୁଗ7 ମାଧବ ମିଶ+ LSL1450550

!ୀ /5880 38 201 932ସଜୁାତା ମିଶ+ ପି ଦୁଗ7 ମାଧବ ମିଶ+ LSL1420876

ପ ୁ /5881 30 201 933େଦବାଷିଶ ମିଶ+ ପି ଦୁଗ7ମାଧବ ମିଶ+ ZUX0957217

ପ ୁ /6882 44 201 934ଭବାନୀ ଶ:ର ଆଚାଯ�S ପି ପଦ3 ନାଭ ଆଚାଯ�S ZUX0464370

ପ ୁ /6883 34 201 935ଶାଗର କମୁାର ଦାଶ ପି ସେAାଷ କମୁାର ଦାଶ ZUX0528752

!ୀ /6884 40 201 936ରିତା ପ5ା 'ା ଭବାନୀ ଶ:ର ଆଚାଯ�S ZUX0464388

ପ ୁ /7885 32 201 937ସନୁୀଲ କମୁାର ପାତ+ ପି ସବୁାଷ ଚ�+  ପାତ+ LSL1525237

ପ ୁ /8886 42 201 938ସେAାଷ କମୁାର ମିଶ+ ମା ପ+ମିଳା ମିଶ+ ZUX0171355

!ୀ /9887 33 201 939େକ ଚକ+ବ?Sୀ ମା େକ ଭାଗ�ଲ23ୀ ZUX0294926

!ୀ /10888 36 201 940ଏସ ପଦ3 ଜା  'ା ଏସ ଭୁବେନHରୀ ZUX0294934

ପ ୁ /10889 49 201 941ସରୁ ଭୂବେନHର ପି ସରୁ ରାମ ରାଓ ZUX1016690

!ୀ /11890 45 201 942ଜି କବିତା ପି ଭି ସତ�ନାରାୟଣ LSL1525245

ପ ୁ /12891 57 201 943ଏs. ହୀରାଲାଲ ପି ଏଲ. ଇ�+ଲାଲ ZUX0528745

!ୀ /12892 48 201 944ଏs. ଲ23ୀବାଇ 'ା ଏs. ହୀରାଲାଲ ZUX0528737

!ୀ /12893 33 201 945ଏ$. ହରିକୃE ପି ଏ$. ଚ�+େମୗଳି ZUX0171363

ପ ୁ /12894 28 201 946ଏ$ ଶିବା ପି ଏ$ ଚ�+  େମୗଳୀ ZUX0702522

ପ ୁ /13895 43 201 947ବଳରାମ ନାୟକ ମା ଧବୁଣୀ ନାୟକ ZUX0464396

!ୀ /13896 39 201 948ସଂଯOୁା ନାୟକ 'ା ବଳରାମ ନାୟକ ZUX0464404

ପ ୁ /13897 67 201 949ନେରା?ମ ପାତ+ ପି ଆକଳୁ ପାତ+ ZUX0957191

!ୀ /14898 35 201 950ୟାସମିନ ବାେନା 'ା ଅହମଦ ମ�ୁଫା ଲାଠିଆ ZUX0464420

ପ ୁ /14899 39 201 951ଅହମ~ ମ�ୁଫା ଲାଠିଆ ପି ଅବଦୁs କାଦର ଲାଠିଆ ZUX0464412

!ୀ /-900 25 201 952ନାକା ପ+ିୟ:ା ପି ଏନ ଶଂକର ରାଓ ZUX1373992

!ୀ /-901 22 201 953ନାକା ପ+ିୟଦଶSନୀ ମା ल जहेजो ZUX1374016

ପ ୁ /MAIN ROAD902 20 201 954େଗାରାପଲୀ ସାଈ େଶଖର ପି ଜୀ ନାଗରାଜୂ ZUX1403047

!ୀ /7903 22 201 955ପ+ିୟ:ା ଦଂଡ ପି ଦଂଡ ଅ4ାରାଵ ZUX1404755

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ7ଚନ ନିମେA ଗ+ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ#  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ7ଚନ କମିଶନ ଭାରତ: {ାରା 
ପ+କାଶନ କରାଯାଏ | ପ+େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ7ଚନ ପବୂS ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ: ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରAୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.25 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 -      ଚୁଡାA େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ7ଚନ ଅଧିକାରୀ: 'ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /7181 23 201 956େଵଶୖ%ଵୀ ପତ% ନା ପି ପୀ ଶ&ୀନୀଵାସ ପ&ସାଦ ରାଓ ZUX1404862

!ୀ /7562 19 201 957(ାତି ପଟନାୟକ ଏମ ପି ଏମ ରବି ପଟନାୟକ ZUX1405018

!ୀ /7583 20 201 958େସୗଜା,ଯା ପଟନାୟକ ଏମ ପି ଏମ େଵ,େକତ&ମନା ପଟନାୟକ ZUX1405042

ପ ୁ /7184 28 201 959ଵ.ସିଧର ପୀ ପି ପୀ ଶ&ୀନୀଵାସ ପ&ସାଦ ରାଓ ZUX1405059

ପ ୁ /75 23 201 960ବିେନାଦ କମୁାର ଦଂଡ ପି ଦଂଡ ଅ1ା ରାଓ ZUX1407626

!ୀ /486 40 201 961ସବିତା କମୁାରୀ ପରିଛା (ା ରାେଜ�&  କମୁାର ପରିଛା ZUX1415082

ପ ୁ /4017 18 201 962ଆଦି4ଯ ଆଚା5◌ଯ୍� ପୀ ପି ପୀ ବଳରାମ ଆଚା5◌ଯ୍� ZUX1416296

ପ ୁ /18 75 202 1ପି ଭି ରାଜୁ . ପି ସାମଲୁୁ . OR/12/089/300865

!ୀ /19 67 202 2ଅନୁପମା ପ:ନାୟକ (ା ନିକ;ୁ ବିହାରି ପ:ନାୟକ LSL1388347

ପ ୁ /210 87 202 3ଯତୀ�&  ପ&ସାଦ ପ=ା ପି ନାରାୟଣ ପ=ା LSL1403104

!ୀ /211 75 202 4ସଷୁମା ପ=ା (ା ଯତି�&  ପ&ସାଦ ପ=ା OR/12/089/294555

ପ ୁ /212 56 202 5ରଜନୀ କା@ ପ=ା ପି ଯତି�&  ପ&ସାଦ ପ=ା OR/12/089/295131

!ୀ /213 47 202 6ସA�ାରାଣୀ ପ=ା ପି େଜ ପି ପ=ା LSL1403112

!ୀ /0314 28 202 7ଲିଜା େଛାଟରାୟ (ା Bାନର;ନ େଛାଟରାୟ ZUX0703173

ପ ୁ /315 41 202 8Bାନର;ନ େଛାଟରାୟ ପି ପ&େମାଦର;ନ େଛାଟରାୟ LSL1392984

ପ ୁ /316 52 202 9ପ&ଦୀପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପଦC  େଲାଚନ ମହାରଣା ZUX0438697

!ୀ /317 24 202 10ସC ୃତି େରଖା ମହାରଣା ପି ପ&ଦୀପ କମୁାର ମହାରଣା ZUX0948711

ପ ୁ /318 21 202 11ଅଂଶମୁାନ ମହାରଣା ପି ପ&ଦିପ କମୁାର ମହାରଣା ZUX1120393

!ୀ /319 51 202 12ମ;ଲୁତା ନ� (ା ପ&ଦୀପ କମୁାର ମହାରଣା ZUX0438705

ପ ୁ /320 29 202 13ସତ�ାନ� ନାଉଡିଆ ପି ଚକ&ପାଣି ନାଉଡିଆ ZUX0370635

ପ ୁ /0421 23 202 14ଗେଣଶ ପାଣିଗ&ାହି ପି ଆନ� ପାଣିଗ&ାହି ZUX1217918

ପ ୁ /0422 19 202 15େସାମନାଥ ପାଣିଗ&ାହି ପି ଆନଂଦ ପାଣିଗ&ାହି ZUX1340207

ପ ୁ /423 56 202 16େଗାପାଳପ&ସାଦ ହାତୀ ପି ନିତ�ାନ� ହାତୀ LSL2394682

!ୀ /424 46 202 17ଜଲି ହାତୀ (ା େଗାପାଳପ&ସାଦ ହାତୀ LSL2394674

ପ ୁ /425 56 202 18ଆନ� ପାଣିଗ&ାହୀ ପି ସଯୂ�H ନାରାୟଣ ପାଣିଗ&ାହୀ LSL2653699

!ୀ /426 46 202 19ନିମHଳା ପାଣିଗ&ାହି (ା ଆନ� ପାଣିଗ&ାହି LSL2653707

ପ ୁ /527 55 202 20ରାେଜଶକମୁାର ପାଣିଗ&ାହି ପି ଆତC ାରାମ ପାଣିଗ&ାହି LSL2394781

!ୀ /528 45 202 21େଗୗରୀପ&ଭା ପାଣିଗ&ାହି (ା ରାେଜଶକମୁାର ପାଣିଗ&ାହି LSL2394773

ପ ୁ /629 63 202 22ରେମଶଚ�&  ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ OR/12/089/295015

ପ ୁ /630 38 202 23େଗାପାଳ କୃI ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ�&  ସାହୁ LSL1388131

ପ ୁ /731 42 202 24ସଭୁକା@ ଗ@ାୟତ ପି ରମାକା@ ଗ@ାୟତ LSL1392638

ପ ୁ /832 43 202 25ଏ. ଭାନୁପ&ସାଦ ପି ଏ. ଆପାଲୁରାଜୁ ZUX0171397

!ୀ /833 58 202 26ପ&ଭାତ ନଳିନି ପରିଛା (ା ରାମଚ�&  ପଟନାୟକ ZUX0294967

ପ ୁ /834 74 202 27ରାମଚ�&  ପଟନାୟକ ପି ରାମରାଓ ପଟନାୟକ ZUX0294959

ପ ୁ /835 41 202 28ପାଥHସାରଥୀ ପ:ନାୟକ ପି ରାମଚ�&  ପ:ନାୟକ ZUX0210807

ପ ୁ /836 40 202 29ସବ�ସାଚି ପ:ନାୟକ ପି ରାମଚ�&  ପ:ନାୟକ ZUX0210815

!ୀ /937 57 202 30ଦିJିେରଖା ପାଢି (ା େଯାେଗଶ ଚ�&  ପାଢି LSL1427905

!ୀ /938 35 202 31ନିେବଦିତା ପାଢୀ ପି େଯାେଗଶଚ�&  ପାଢୀ ZUX0145334

ପ ୁ /939 67 202 32ରାଜୀବ େଲାଚନ ପ=ା ପି ଆଦିନାରାୟଣ ପ=ା LSL1388289

!ୀ /1040 55 202 33ସସୁC ିତା ଦାସ (ା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ZUX1348192

!ୀ /1041 57 202 34ବସ@ ମ;ରୀ ପ=ା (ା ରାଜୀବ ପ=ା LSL1388271

ପ ୁ /1142 63 202 35କିେଶାର କମୁାର ଦାସ ପି ଂପଦC ନାଭ ଦାସ ZUX0294975

ପ ୁ /1143 56 202 36ଦୁଗL ଶMର ସାହୁ ପି ରାମଚ�&  ସାହୁ LSL1388693

!ୀ /1144 54 202 37କସୁମୁ ସାହୁ ପି ଲବ ସାହୁ OR/12/089/294602

!ୀ /1245 26 202 38ବାସଂତୀ ନାୟକ (ା ନରସିଂଘନାଥ ନାୟକ ZUX1355932

!ୀ /1246 63 202 39କOନା ମିଶ& (ା ଶ&Pାନ� ମିଶ& ZUX1127950

ପ ୁ /1247 61 202 40ରାେଜ�&  ପାଢି ପି ବୃ�ାବନ ପାଢି LSL1515204

!ୀ /1248 50 202 41ମହାଲQC ିପାଢି (ା ରାେଜ�&  ପାଢି LSL1515147

ପ ୁ /1249 65 202 42ଜୟେଦବ ପାଢୀ ପି ବୃ�ାବନ ପାଢୀ OR/12/089/294622

!ୀ /1250 59 202 43ବିଜୟ ଲQCୀ ପାଢୀ (ା ଜୟେଦବ ପାଢୀ OR/12/089/294623

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM (ାQର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1351 68 202 44ରମାକା@ ରଥ ପି େଗାପୀନାଥ ରଥ ZUX0662296

!ୀ /1352 63 202 45ସମିୁତ& ା ରଥ (ା ରମାକା@ ରଥ ZUX0662288

ପ ୁ /1353 61 202 46ଶରତ କା@ ରଥ ପି େଗାପିନାଥ ରଥ ZUX0488411

!ୀ /1354 55 202 47ସଭୁାସିନି ରଥ (ା ଶରତକା@ ରଥ ZUX0488403

ପ ୁ /1355 38 202 48ରଜତକା@ ରଥ ପି ରମାକା@ ରଥ ZUX0662270

ପ ୁ /1356 31 202 49ଉମାକା@ ରଥ ପି ଶରତକା@ ରଥ ZUX0464891

ପ ୁ /1457 51 202 50ନିଶିକା@ ରଥ ପି େଗାପିନାଥ ରଥ OR/12/089/294607

!ୀ /1558 44 202 51ଏନ ପTୁା (ା ଏ, ଶMର ରାଓ LSL2398063

ପ ୁ /1659 37 202 52ଅରୁଣ କମୁାର େବବUL ପି େଗାପସ�ୁର େବବUL ZUX1127489

ପ ୁ /1760 51 202 53ଶରତକମୁାର ମାଝୀ ପି େକ ଏ. ମାଝୀ OR/12/089/294660

!ୀ /1761 47 202 54ରଶC ିତା ମାଝୀ (ା ଶରତ କମୁାର ମାଝୀ LSL1388073

ପ ୁ /1762 46 202 55ରବି କମୁାର ମାଝି ପି େକ. ଏମ ମାଝି LSL1388156

ପ ୁ /1763 42 202 56େଦେବଶ କମୁାର ମାଝୀ ପି େକ. ଏ. ମାଝୀ LSL1388065

!ୀ /1764 41 202 57ସCିତା ପାଢୀ (ା ରବି କମୁାର ମାଝୀ ZUX0171413

!ୀ /1865 45 202 58ଏ. ରାଧା  (ା ଏ. ରାମ କୃI LSL1421338

!ୀ /1866 45 202 59ଏମ ସେ@ାଷୀ (ା ଏ. ନାେଗWର ରାଓ LSL1421346

ପ ୁ /1867 39 202 60ଏମ ରାଜ େଶଖର ପି ଏ. ଜୟ ଶMର LSL1421403

ପ ୁ /2068 62 202 61ଏX େକ ଗJୁା  ପି ମନୁଲାଲ ହାଲୱାଇ LSL1393131

!ୀ /2069 55 202 62ସାରଦା ଗJୁା (ା ଏX େକ ଗJୁା OR/12/089/232803

ପ ୁ /2070 64 202 63କରମ ସିଂ ଖରୁା ପି ସନୁାଧର ଖରୁା LSL1450808

!ୀ /2071 59 202 64କମଳା ଖରୁା (ା କରମ ସିଂ ଖରୁା LSL1450790

!ୀ /2172 30 202 65ସପୁ&ିୟାବାଳା ସାହୁ ପି ସେୁର�&ନାଥ ସାହୁ ZUX0465153

ପ ୁ /2173 28 202 66ସମୁନ େଶଖର ସାହୁ ପି ସେୁର�&  ନାଥ ସାହୁ ZUX0562975

ପ ୁ /2374 58 202 67ଲଛମନ ଦାଶ ପି ରମାନାଥ ଦାଶ LSL1388230

ପ ୁ /2375 56 202 68ପ&େଭାଧକମୁାର େସନାପତି ପି ନାରାୟଣ େସନାପତି OR/12/089/294742

!ୀ /2376 48 202 69ପ&ତିମା େସନାପତି (ା ପ&େବାଧ କମୁାର େସନାପତି OR/12/089/294743

ପ ୁ /2377 34 202 70ଆଶିଷ େସନାପତି ପି ପ&େବାଧ କମୁାର େସନାପତି ZUX0957498

!ୀ /2478 26 202 71ଆଶା ରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ପ&କାଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0702951

ପ ୁ /2479 59 202 72ପ&କାଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଶିବରାମ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/295198

!ୀ /2480 54 202 73ସର(ତୀ େଚୗଧରୁୀ (ା ପ&କାଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/295199

!ୀ /2481 31 202 74ଉଷାରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ପ&କାଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0396234

ପ ୁ /2582 63 202 75ସବୁାଷ ଚ�&  ଷଡ�ୀ ପି ଶ�ାମ ସ�ୁର ଷଡ�ୀ ZUX0702720

!ୀ /2683 55 202 76ସମୀରବାଲା େଜନା (ା ଉେପ�&ନାଥ (ାଇଁ ZUX1255579

!ୀ /2684 41 202 77ବି ସେ@ାଷ (ା ବି ବି ତିରୁମଳୁା ରେମଶ ZUX1147941

!ୀ /2785 60 202 78ପି ଲQCୀ (ା ପି ସରୁୀନାରାୟଣ OR/12/089/294790

!ୀ /2786 39 202 79ପି ପଦC ା ପି ପି ସରୁୀନାରାୟଣ ZUX0171421

!ୀ /2787 31 202 80ପି ଭାରତୀ ମା ପି ଲQCୀ ZUX0703322

!ୀ /2788 85 202 81ସେ@ାଷ ଜା= (ା େରାଶ, ଲାଲ ଜା= OR/12/089/294628

ପ ୁ /2789 63 202 82ସ�ୀପ ଜା= ପି େରାଶନଲାଲ ଜା= OR/12/089/294629

!ୀ /2790 61 202 83ପନୁ. ଜା= ପି ସ�ିପ ଜା= OR/12/089/294630

!ୀ /2891 50 202 84ପାବH ତୀ ଦ=େସନା (ା କୃI ଦ=େସନା LSL1420934

ପ ୁ /2892 31 202 85ଭୂବନୀ ଦ=େସନା ପି କୃI ଚ�&  ଦ=େସନା ZUX1014943

!ୀ /2993 42 202 86ସସC ିତା ପ=ା (ା ରଘନୁାଥ ପ=ା ZUX0171439

ପ ୁ /2994 61 202 87ରାମ କୃI ସାବତ ପି ରଘନୁ�ନ ସାବତ LSL1421312

!ୀ /2995 50 202 88([Hଲତା ସାବତ (ା ରାମ କୃI ସାବତ LSL1420645

ପ ୁ /2996 25 202 89ମାନସ ର;ନ ସାବତ ପି ରାମ କୃI ସାବତ ZUX0825299

!ୀ /2997 21 202 90ସସC ିତା ସବତ ପି ର;ିତ କମୁାର ସବତ ZUX1147875

ପ ୁ /3098 63 202 91ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାଢୀ ପି ଡ\ରୁ ପାଢୀ LSL1450774

ପ ୁ /3099 45 202 92ସବୁାସ ପ&ଧାନ ପି ରଘନୁାଥ ପ&ଧାନ LSL1388297

!ୀ /30100 42 202 93ଜାନକୀ ପ&ଧାନ (ା ସବୁାସ ପ&ଧାନ LSL1420926

ପ ୁ /31101 54 202 94ଡାକ ଋଷି ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ LSL2394880

!ୀ /31102 42 202 95ଅନୀତା ନାୟକ (ା ଡାକ ଋଷୀ ନାୟକ LSL2394898

ପ ୁ /32103 71 202 96ଲQCୀନାରାୟଣ ଭ: ପି କୃUିବାସ ଭ: ZUX0396218

!ୀ /32104 66 202 97ଅନୁସୟା ଭ: (ା ଲQCୀନାରାୟଣ ଭ: ZUX0396200

ପ ୁ /32105 37 202 98ମାନସ କମୁାର ଭ: ପି ଲQCୀ ନାରାୟଣ ଭ: ZUX0396226

ପ ୁ /33106 37 202 99ବିଶାଳ ଜା= ପି ସ�ିପ ଜା= LSL1403229

!ୀ /34107 49 202 100ଲଭଲୀ ବୁଧୱର (ା ଦୀପକ ରାଏ ବୁଧୱର OR/12/089/295429

!ୀ /35108 37 202 101ବଇେଦଇ ମଦିୁଲି ମା ରଜୁ ମଦୁୁଲି ZUX0703181

!ୀ /35109 55 202 102ଭାନୁ ମଦୁୁଲି (ା ଗିରି ମଦୁୁଲି OR/12/089/294165

ପ ୁ /35110 42 202 103ରାଜୁ ମଦୁୁଲି ପି ଗିରି ମଦୁୁଲି LSL2394807

ପ ୁ /35111 84 202 104ପ&ଳୟ ପ&ସାଦ ପରିଛା ପି କେଶାର ଚ�&  ପରିଛା OR/12/089/295395

ପ ୁ /35112 52 202 105ଅମୀତ କମୁାର ପରିଛା ପି ପ&ଳୟ ପ&ସାଦ ପରିଛା LSL1392620

2 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM (ାQର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /35113 44 202 106ରୀନା ପରି^ା (ା ଅମୀ4 କମୁାର ପରି^ା ZUX0295048

ପ ୁ /35114 58 202 107ଅWିନୀ କମୁାର ପାତ& ପି ଶରତ ଚ�&  ପାତ& ZUX0171454

!ୀ /35115 54 202 108ର;ଶୁ&ୀ ପାତ& (ା ଅWିନୀ କମୁାର ପାତ& ZUX0464842

ପ ୁ /35116 23 202 109ଆଶେୁତାଷ ପାତ& ପି ଅWନୀ କମୁାର ପାତ& ZUX0957456

!ୀ /35117 27 202 110ଆରାଧନା ପ&ିୟଦଶHନୀ ପି ଅWନୀ କମୁାର ପାତ& ZUX0563080

!ୀ /36118 46 202 111ତନୁଜା ମାହା@ି (ା ନେର�&  ମାହା@ି ZUX0171462

!ୀ /36119 52 202 112ଜୟଶ&ୀ ପ:ନାୟକ (ା କାେମWର ପ:ନାୟକ LSL1403252

ପ ୁ /37120 44 202 113ସଚିଦା ନ� ପରିଛା ପି ରାମଚ�&  ପରିଛା LSL1421429

ପ ୁ /38121 72 202 114ବାନା\ର ମହାପାତ& ପି ବିWନାଥ ମହାପାତ& OR/12/089/294744

ପ ୁ /38122 42 202 115ଗିରିଶ ମହାପାତ& ପି ବାନା\ର ମହାପାତ& LSL1388149

!ୀ /38123 35 202 116ଶିବାନି ମହାପାତ& ପି ବାନା\ର ମହାପାତ& LSL2394419

!ୀ /39124 70 202 117କମଳା ନାୟକ (ା ପଦC େଲାଚନ ନାୟକ OR/12/089/294749

!ୀ /39125 47 202 118ରିନା ନାୟକ (ା ତରୁଣ କମୁାର ନାୟକ LSL1388206

!ୀ /39126 73 202 119ବିେନାଦିନି ସାହୁ (ା ରାମନାଥ ସାହୁ ZUX0562892

!ୀ /39127 49 202 120ପ&ତିଭା ସାହୁ ପି ରାମନାଥ ସାହୁ ZUX0562900

!ୀ /40128 68 202 121ଜି ରାଜଲQCୀ . (ା ଜି ରାମକୃI . LSL1403724

!ୀ /42129 37 202 122ମ�ାକିନୀ ନାୟକ ପି ଅQୟ କମୁାର ନାୟକ LSL1450659

ପ ୁ /43130 42 202 123Qିତିଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅQୟ କମୁାର ନାୟକ LSL1450667

ପ ୁ /44131 63 202 124ସତ�ପ&ିୟ ମହାପାତ& ପି ଲେ\ାଦର ମହାପାତ& ZUX0465054

!ୀ /44132 61 202 125େଜ�ାସ%ାରାଣୀ ମହାପାତ& (ା ସତ�ପ&ିୟ ମହାପାତ& ZUX0465047

!ୀ /44133 40 202 126ସମିତା ମହାପାତ& ପି ସତ�ପ&ିୟ ମହାପାତ& ZUX0465039

ପ ୁ /44134 31 202 127ବିେବକାନ� ମହାପାତ& ପି ସତ�ପ&ିୟ ମହାପାତ& ZUX0465021

!ୀ /44135 29 202 128େସାନାଲି ମହାପାତ& ପି ସତ�ପ&ିୟ ମହାପାତ& ZUX0465013

!ୀ /44136 31 202 129େମାନାଲିସା ମଲ_ ିକ ପି ଶMର ଚରଣ ମଲ_ ିକ ZUX0654178

!ୀ /44137 29 202 130ପ&ିୟMା ମଲ_ ିକ ପି ଶMର ଚରଣ ମଲ_ ିକ ZUX0654194

ପ ୁ /44138 69 202 131ସେୁର�&  କମୁାର ମହା@ି ପି ଆପନ% ା ମହା@ି ZUX0171470

ପ ୁ /44139 37 202 132ଶଭୁାଶିଷ ମହା@ି ପି ସେୁର�&  କମୁାର ମହା@ି ZUX0396176

!ୀ /44140 34 202 133ଶଭୁନୀତା ମହା@ି ପି ସେୁର�&  କମୁାର ମହା@ି ZUX0528802

ପ ୁ /44141 30 202 134ରାେକଶ କମୁାର ସଡ�ୀ ପି ସବୁାଷ ଚ�&  ସଡ�ୀ ZUX0703082

!ୀ /44142 49 202 135ତୃସରଣୀ ଷଡ�ୀ (ା ସବୁାଶ ଚ�&  ଷଡ�ୀ ZUX0702712

ପ ୁ /44143 26 202 136ସଂଗ&ାମ ଷଡ�ୀ ପି ସବୁାଶ ଷଡ�ୀ ZUX0702746

ପ ୁ /45144 58 202 137ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଦୁେଯ�Lଧନ ସାହୁ LSL1465285

!ୀ /45145 52 202 138ପ[ୂHବାସୀ ସାହୁ (ା ନାରାୟଣ ସାହୁ LSL1465277

ପ ୁ /45146 31 202 139ଜନାPH ନ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0349480

ପ ୁ /46147 91 202 140ଗଘନୁାଥ ଦାସ ପି େଗୗରା� ଦାସ OR/12/089/294768

!ୀ /46148 54 202 141ବିେନାଦିନୀ ମିଶ&ା (ା ହରିଚଂଦ&  ମିଶ&ା ZUX1327329

ପ ୁ /46149 40 202 142ରବୀ�&  ମିଶ& ମା ବିେନାଦିନୀ ମିଶ& ZUX0171504

ପ ୁ /46150 36 202 143ସଶୁା@ କମୁାର ମିଶ& ମା ବିେନାଦିନୀ ମିଶ& ZUX0171512

ପ ୁ /46151 33 202 144ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ& ମା ବିେନାଦିନୀ ମିଶ& ZUX0171496

!ୀ /46152 29 202 145ଅ�Hନା ମିଶ& (ା ରବି�&  ମିଶ& ZUX0825257

!ୀ /46153 42 202 146ସସC ିତା ନାୟକ (ା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ZUX0172577

!ୀ /47154 46 202 147ପ&ତିଭା ପାତ& (ା ରାେଜଶ ପାତ& ZUX0295055

ପ ୁ /48155 30 202 148ଶବି ପ&ସାଦ ନାୟକ ପି ରାମଚ�&  ନାୟକ ZUX0349498

ପ ୁ /51156 57 202 149ଗେୁJWର ପ&ସାଦ ପାତ& ପି ତାରିଣୀଚରଣ ପାତ& OR/12/089/286111

!ୀ /51157 53 202 150ସଂଯ ୁ̀ ା ପାତ& (ା ଗେୁJWର ପ&ସାଦ ପାତ& OR/12/089/286788

!ୀ /52158 58 202 151ଉଷାରାଣୀ ମହାପାତ& (ା ମଦନେମାହନ ମହାପାତ& ZUX0396168

ପ ୁ /52159 34 202 152େସୗମିତ କମୁାର ମହାପାତ& ପି ମଦନ େମାହନ ମହାପାତ& ZUX0396150

!ୀ /52160 44 202 153ପାଲକ ମିରାଣୀ (ା କିେଶାର ମିରାଣୀ ZUX1177583

ପ ୁ /53161 35 202 154ରେମଶ ମାଝୀ ପି େଚତୖନ� ମାଝୀ ZUX0171538

!ୀ /53162 26 202 155େଲାଚନା ମାଝୀ (ା ରେମଶ ମାଝୀ ZUX1014950

ପ ୁ /55163 48 202 156େଗାକଳୁ ଚ�&  ପ&ଧାନ ପି ରାମଚ�&  ପ&ଧାନ ZUX0171546

!ୀ /56164 32 202 157େଜ�ାତିମୟୀ ମଗୁଡୁା (ା ଏମ ରାଜା େଶଖର ZUX1177617

!ୀ /63165 30 202 158କaଯାଣୀ ପ&ଧାନ ପି ପବିତ&  େମାହନ ପ&ଧାନ ZUX1211507

!ୀ /93166 25 202 159ସନମତି ପରଜା ପି ମଦନ ପରଜା ZUX1229012

!ୀ /94167 33 202 160େମନକା ମହାପାତ& (ା ବାଳକୃI ମହାପାତ& ZUX0703124

ପ ୁ /999168 46 202 161ସେ@ାଷୀ କମୁାର ଦାସ ପି ରେମଶ  ଚଂଦ&  ଦାସ ZUX1339746

ପ ୁ /999169 36 202 162ଶିଶିର କା@ ଦାସ ପି ରାଧାକ& ିI ଦାସ ZUX1014992

!ୀ /999170 21 202 163ରାଗିଣୀ ନାୟକ ମା ସରXଵତୀ ନାୟକ ZUX1210426

!ୀ /999171 41 202 164ରୀଟା ରାଣୀ ପାଣିଗ&ାହି (ା ସେ@ାଷ କମୁାର ଦାଶ ZUX1339951

ପ ୁ /999172 24 202 165(ରାଜ ପାତ& ପି େଦବାଶିଷ ପାତ& ZUX0886556

ପ ୁ /999173 26 202 166ସବ�ସାଚୀ ପ:ନାୟକ ମା ଗୀତାରାଣୀ ସାହୁ ZUX0957415

!ୀ /999174 24 202 167ସb[L ପ&ିୟଦଶcନୀ ମା ଗୀତାରାଣୀ ସାହୁ ZUX0957431

3 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM (ାQର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 25ୱାଡH  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

60!
��* ����� '�����-

!ୀ /999175 53 202 168ଗୀତାରାଣୀ ସାହୁ ପି ହେର କ& ିIା ସାହୁ ZUX0957423

ପ ୁ /999176 25 202 169େଗାପିନାଥ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0886523

!ୀ /999177 27 202 170େରାଜୀ ସତନାମୀ ପି ପ&ଶନ%  ସତନାମୀ ZUX1014968

ପ ୁ /999178 38 202 171ସନିୁଲ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଅନ@ ଚରଣ ଶତପତୀ ZUX1014976

ପ ୁ /999179 38 202 172ଅନିଲ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି ଅନ@ ଚରଣ ଶତପଥୀ ZUX1014984

!ୀ /999180 25 202 173ରଶC ି େସଠୀ (ା ତ&ୀନାଥ ନାୟକ ZUX0886515

!ୀ /00181 44 202 174କନିୁ ଭତରା (ା ଶ&ୀଧର ଭତରା ZUX0702878

!ୀ /00182 46 202 175କମଳା ପରଜା ପି ଧନଜH ୟ ପରଜା ZUX0702886

!ୀ /00183 33 202 176ପ[ୂH ପରଜା ମା କମଳା ପରଜା ZUX0702829

!ୀ /00184 41 202 177କ@ୁୀ ପଜୂାରୀ (ା ଲQCଣ ପଜୂାରୀ ZUX0702860

ପ ୁ /1185 35 202 178ବିWଜିତ ମି!ୀ ପି େଗୗରପଡ ମି!ୀ ZUX1120161

!ୀ /1186 32 202 179ଲିପିକା ମି!ୀ (ା ବିWଜିତ ମି!ୀ ZUX1120138

ପ ୁ /1187 29 202 180ଅଭିଜିତ ମି!ୀ ପି େଗୗର ପଡ ମି!ୀ ZUX0943597

ପ ୁ /1188 42 202 181ରଂଜନ ପ&ଧାନ ପି ଅରQିତ ପ&ଧାନ LSL1421353

ପ ୁ /1189 42 202 182େଗାପାଳ ଚ�&  ପ&ଧାନ ପି ସେୁର�&  ପ&ଧାନ LSL1421361

ପ ୁ /1190 50 202 183ସଶୁା@ କମୁାର (ାଇଁ ପି ମକୁ�ୁ (ାଇଁ LSL1388255

!ୀ /1191 36 202 184ସେ@ାଷି (ାଇଁ (ା ସଶୁା@ କମୁାର (ାଇଁ LSL2446383

ପ ୁ /2192 78 202 185କୃIଚ�&  ପାଣିଗ&ାହି ପି ଅe ୁHନ ପାଣିଗ&ାହି OR/12/089/294815

!ୀ /2193 44 202 186େଜ�ାତିରାଣି ପାଣିଗ&ାହି (ା ରାେଜଶ ପାଣିଗ&ାହି ZUX0171926

!ୀ /2194 43 202 187ନମିତା ପାଣିଗ&ାହି (ା କ�Hପ ପାଣିଗ&ାହି ZUX0171934

ପ ୁ /2195 41 202 188ରାେଜଶ ପାଣିଗ&ାହି ପି କୃIଚ�&  ପାଣିଗ&ାହି OR/12/089/294817

ପ ୁ /2196 40 202 189କ�ପH ପାଣିଗ&ାହି ପି କୃIଚ�&  ପାଣିଗ&ାହି OR/12/089/294818

ପ ୁ /03197 41 202 190ଗିରିଧର ପାତ& ପି ନବ କମୁାର ପାତ& ZUX0703249

!ୀ /03198 34 202 191ସେ@ାଷୀ ପ:ନାୟକ (ା ଗିରିଧର ପାତ& ZUX0703256

ପ ୁ /3199 81 202 192ଟି ରାମାନୁଜ ରାଓ ପ:ନାୟକ ପି ଟି ପଟାଭୀରାମାୟା ପ:ନାୟକ ZUX0488379

!ୀ /3200 56 202 193ଲQCୀ ପ:ନାୟକ (ା ଶଶିଧର ପ:ନାୟକ LSL1403674

ପ ୁ /4201 69 202 194ରମାକା@ ଗ@ାୟତ ପି ଲQCିକା@ ଗ@ାୟତ LSL1392570

!ୀ /4202 56 202 195ମୀରା ଗ@ାୟତ (ା ରମାକା@ ଗ@ାୟତ OR/12/089/295305

!ୀ /4203 40 202 196ସଭୁ ସ&ୀ ଗ@ାୟତ ପି ରାମକା@ ଗ@ାୟତ LSL1392562

ପ ୁ /4204 26 202 197ମେହାନ କଳୁଦୀପ ପି ଅମରବିଳାଶ କଳୁଦୀପ ZUX1100197

ପ ୁ /5205 80 202 198କୃIଚ�&  ତ&ିପାଠୀ ପି ଦାେମାଦର ତ&ିପାଠୀ OR/12/089/295307

!ୀ /5206 47 202 199େଜ�ାf%ା ତ&ିପାଠୀ ପି କୃIଚ�&  ତ&ିପାଠୀ OR/12/089/295135

!ୀ /6207 75 202 200ପ&ମିଳା ପାଣିଗ&ାହି (ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାଣିଗ&ାହି OR/12/089/294901

ପ ୁ /6208 40 202 201ପ&ଶନ%  ପାଣିଗ&ାହି ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାଣିଗ&ାହି OR/12/089/294903

ପ ୁ /7209 65 202 202ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ବ& ହC ାନ� ଦାସ OR/12/089/214003

ପ ୁ /7210 33 202 203ଅମରଜି4 ଦାଶ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ ZUX0171561

ପ ୁ /08211 60 202 204ଜମୀ ରବିଶଂକର ପି ଜମୀ ସଯୂH ନରାଯାନ ZUX1050772

!ୀ /08212 51 202 205ଶ&ିେଡବୀ ଜମୀ (ା ରବିଶMର ZUX1050798

ପ ୁ /8213 39 202 206ଏ ଅମର ପି ସହେଦବ ରାଓ ZUX0295113

ପ ୁ /8214 43 202 207ଏ ଭି ରାମଚ�&  ଗJୁ . ପି ସହେଦବ ରାଓ . LSL2395069

!ୀ /8215 35 202 208ଏ ଚିନିମୟୀ (ା ଏ. ଭି ରାମଚ�&  ଗJୁା ZUX0349514

!ୀ /8216 27 202 209େମୗନୀକା ଜାମି ପି ଜାମି ରବି ଶMର ZUX1187210

ପ ୁ /8217 25 202 210ରାେଜଶ ଜାମି ପି ଜାମି ରବି ଶMର ZUX1187202

!ୀ /8218 61 202 211ଏ ଲQCୀ (ା ଏ. ସହେଦବ ରାଓ OR/12/089/294894

ପ ୁ /8219 69 202 212ଏ ସହେଦବ ରାଓ ପି ରାମଚ�&ୁ ଡୁ OR/12/089/294893

ପ ୁ /9220 48 202 213େସ%ହା ଗJୁା ପି ରାମଅବତାର ଗJୁା ZUX0295147

ପ ୁ /9221 61 202 214ରାମଅବତାର ଗJୁା ପି ଏସ ଏନ ଗJୁା OR/12/089/294895

!ୀ /9222 56 202 215ଲଳିତା ଗJୁା (ା ରାମ ଅବତାର ଗJୁା OR/12/089/294896

ପ ୁ /9223 31 202 216େସୗରଭ ଗJୁା ପି ରାମ ଅବତାର ଗJୁା ZUX0562876

ପ ୁ /11224 65 202 217ଆର ସି େଜନୖ ପି ଗେଣଷେଶନ େଜନୖ OR/12/089/294886

!ୀ /11225 59 202 218ସଶୁୀଳା େଜନୖ (ା ଆର ସି େଜନୖ OR/12/089/294887

ପ ୁ /11226 60 202 219କେହ% ଇ ରାମ ମହାପାତ& ମା ଭଗବାନ ମହାପାତ& ZUX0171587

ପ ୁ /11227 30 202 220ସନିୁg ମହାପାତ& ପି କେହ% ଇରାମ ମହାପାତ& ZUX0464917

!ୀ /11228 45 202 221ନିେବଦିତା ପାତ& (ା କେହ% ଇରାମ ମହାପାତ& ZUX0464909

!ୀ /12229 42 202 222ମେହWତା େଦବୀ ପି ଗଣପତି ରାଜୁ LSL1465491

!ୀ /12230 72 202 223ଶ&Pାନ� ମିଶ& ପି ସଯୂ�Hମଣି ମିଶ& ZUX0563007

!ୀ /12231 34 202 224ଇhଷିତା ମିଶ& ପି ସଦାନ� ମିଶ& ZUX1071430

!ୀ /12232 32 202 225ଅନୁସJା ମିଶ& ପି ସଦାନ� ମିଶ& ZUX1074715

ପ ୁ /12233 27 202 226ସମୀର ର;ନ ମିଶ& ପି ଶ&Pାନ� ମିଶ& ZUX0563015

ପ ୁ /12234 87 202 227ଗଣପତି ରାଜୁ ପି କୃIଚ�&  ରାଜୁ OR/12/089/294861

ପ ୁ /12235 42 202 228ଏX ରାେମଶ ରାଜୁ ପି ଗଣପତି ରାଜୁ OR/12/089/294865

ପ ୁ /13236 41 202 229ରଞିତ କମୁାର ପାଢୀ ପି େପ&ମାନ� ପାଢୀ LSL1392554

4 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM (ାQର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /13237 51 202 230ଅଜିତ କମୁାର ପ=ା ପି ଜଗନ% ାଥ ପ=ା ZUX0703108

!ୀ /13238 48 202 231ବବିତା କମୁାରୀ ପ=ା (ା ଅଜି4 କମୁାର ପ=ା ZUX0703140

!ୀ /14239 62 202 232ଏ ପାବH ତି . (ା ଆମାରାଓ . ZUX0295212

ପ ୁ /14240 72 202 233ଆଦାଲା ଆjାରାଓ ପି ଆଦାଲା ସଯୁ�Hନାରାୟଣା ZUX0295204

!ୀ /14241 33 202 234ଅ ଲQCୀ ଭବାନୀ (ା ଅ ସୀତାରାମ ZUX0703215

!ୀ /14242 34 202 235ଏ ଧନଲQCୀ (ା ଏ (ାମୀ ZUX0703116

ପ ୁ /14243 44 202 236ଆଦାଲା କ& ିIା ପି ଆଦାଲା ଆjାରାଓ LSL1450683

ପ ୁ /14244 41 202 237ଆଦାଲା ଶିବା ପି ଆଦାଲା ଆjାରାଓ LSL1450675

ପ ୁ /14245 38 202 238ଆାଦାଲା ସୀତାରାମ ପି ଆଦାଲା ଆjାରାଓ LSL1450691

!ୀ /15246 68 202 239େହମଲତା ରଥ (ା ସଭୁାଷଚ�&  ରଥ OR/12/089/294979

ପ ୁ /16247 50 202 240ରାେଜଶ ସହଦର ପି େମାହନଲାa ସହଦର OR/12/089/294854

ପ ୁ /16248 40 202 241ଗେଣଶ ସଂହଦା ପି େମାହନ ଲାଲ ସଂହଦା ZUX0171595

!ୀ /16249 39 202 242ନିତୁ ସଂହଁବା ପି େମାହନ ଲାଲ ସଂହଁବା ZUX0171603

ପ ୁ /16250 41 202 243ମେନାଜ ସିହଁଦା ପି େମାହନ ଲାଲ ସିହଁଦା ZUX0295246

!ୀ /17251 41 202 244ମିନତି ଦାସ ପି ଶିବପଦ ବିWାସ ZUX0563312

!ୀ /17252 37 202 245ମିରା ମମୁ ୁH ପି ଅନ@ ଚ�&  ମମୁ ୁH ZUX0563320

ପ ୁ /17253 85 202 246ଏକଲବ� ପାଣିଗ&ାହି ପି ସତବାଦୀ ପାଣିଗ&ାହି OR/12/089/294844

!ୀ /17254 69 202 247ବିେନାଦିନୀ ପାଣିଗ&ାହି (ା ଏକଲବ�ା ପାଣିଗ&ାହି OR/12/089/294845

ପ ୁ /17255 50 202 248ଆେଲାକ ପାଣିଗ&ାହି ପି ଏକଲବ� ପାଣିଗ&ାହି OR/12/089/294846

ପ ୁ /17256 48 202 249ଆଶୀଷ ପାଣିଗ&ାହି ପି ଏକଲବ� ପାଣିଗ&ାହି OR/12/089/294847

!ୀ /17257 48 202 250ରଂଜୀତା ପାଣିଗ&ାହୀ (ା ଆେଲକ ପାଣିଗ&ାହୀ LSL2395002

!ୀ /17258 45 202 251ସେୁଦIା ପାଣିଗ&ାହୀ (ା ଆଶିଷ ପାଣିଗ&ାହୀ LSL2395010

ପ ୁ /17259 42 202 252ତରକା ବାହାଦୁର ସାଉଦ ପି ନର ବାହାଦୁର ସାଉଦ ZUX1227693

ପ ୁ /17260 28 202 253ତରୁଣ ସାଉଦ ପି େଟକ ବାହାଦୁର ସାଉଦ ZUX1227644

!ୀ /18261 70 202 254େଶୖଳବାଳା ପାେ= (ା ହରିନାଥ ପାେ= OR/12/089/294843

!ୀ /19262 82 202 255ପି ସର(ତୀ (ା ପି ଏa (ାମୀ OR/12/089/294930

ପ ୁ /19263 61 202 256େପାତନୁରୁ ଅରୁଣ କମୁାର କମୁାର ପି ପି ଏa (ାମୀ . ZUX1237213

ପ ୁ /19264 54 202 257ପି ମରୁଲିକ&ିIା ,, ପି ପି ଲQCଣ (ାମୀ ZUX0295311

ପ ୁ /19265 90 202 258ପି ଲQCଣ (ାମୀ . ପି ପି (ାମଲୁୁ . OR/12/089/294929

!ୀ /19266 51 202 259ସନୁୀତା ସସନାପରୁୀ (ା ପି ମରୁଲି ପ=ା ZUX0703157

ପ ୁ /20267 46 202 260େକ ଅନୀଲ କମୁାର . ପି ସଯୁ�Hନାରାୟଣ . OR/12/089/294941

ପ ୁ /20268 45 202 261ଅରୁଣ କମୁାର . ପି ସଯୁ�Hନାରାୟଣ . OR/12/089/294942

ପ ୁ /20269 28 202 262େବଦ ବିକାଶ ଦାଶ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଦାଶ ZUX0563163

ପ ୁ /20270 63 202 263ତାଲLନା ତାତାୟା ଗJୁା ପି ତାଲLନା ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0465070

!ୀ /20271 30 202 264ତାଲLନା ମାନାସା ଲQCୀ ପି ତାଲLନା ତାତାୟା ଗJୁା ZUX0465062

ପ ୁ /20272 68 202 265ଅQୟ କମୁାର ପ:ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁପ:ନାୟକ LSL2394492

!ୀ /20273 61 202 266ସଚିୁତ& ା ପ:ନାୟକ (ା ଅQୟ କମୁାର ପ:ନାୟକ LSL2394740

ପ ୁ /20274 39 202 267ଆଶେୁତାଷ ପ:ନାୟକ ପି ଅQୟ କମୁାର ପ:ନାୟକ LSL2397990

!ୀ /20275 37 202 268ଶଭୁସC ିତା ପ:ନାୟକ ପି ଅQୟ କମୁାର ପ:ନାୟକ LSL2394757

!ୀ /20276 53 202 269ତାଲLନା ସତ�ବତୀ (ା ତାଲLନା ତାତାୟା ଗJୁା ZUX0465088

ପ ୁ /21277 39 202 270ଏX. ନବୀନ କମୁାର ପି ଏX. ମଣିେକWର ରାଓ ZUX0171611

ପ ୁ /21278 58 202 271ଏX ମାଣିେକWର ରାଓ ,, ପି ଆେକୟା ,, ZUX0528828

!ୀ /21279 48 202 272ଏX େଗୗରି . (ା ମାଣିେକWରାଓ . OR/12/089/294952

!ୀ /22280 41 202 273ଏX. ଭାରତୀ (ା ଏX. ଚକ&ଧର ରାଓ ZUX0171637

!ୀ /22281 60 202 274ଏX ବିଜୟ ଲQCୀ ,, (ା ଜନାଦH ନା ରାଓ ,, OR/12/089/294954

ପ ୁ /22282 70 202 275ଜନାଦH ନ ରାଓ ପି ଏX ଆେକୟା ରାଓ OR/12/089/294953

ପ ୁ /22283 53 202 276ଏସ.ଚକ&ଧର ରାଓ ପି ଏସ.ଜନାPH ନ ରାଓ OR/12/089/294956

ପ ୁ /22284 27 202 277କିରଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ&ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0886549

!ୀ /23285 52 202 278କବିତା ବାଣୀ ପ:ନାୟକ (ା େଗୗରୀ ପ&ସାଦ ପ:ନାୟକ LSL1403690

!ୀ /23286 77 202 279ସବିତା େବେହରା (ା ନବକିେଶାର େବେହରା OR/12/089/294982

!ୀ /23287 68 202 280ଏମ କ& ୀIା େବଣୀ (ା ଆମ ଜଗଦୀkଵର ରାଓ ZUX0703280

!ୀ /23288 37 202 281ରଦମା ମଦୁୁଲି (ା ମାଦଳା ମଦୁୁଲି ZUX0702845

ପ ୁ /23289 56 202 282ରେମଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଏଲ ସଦୁଶHନ ପ:ନାୟକ ZUX0702928

ପ ୁ /23290 36 202 283ରାେକଶ ପ:ନାୟକ ପି ରାମନା କମୁାର ପ:ନାୟକ ZUX0295378

!ୀ /23291 49 202 284ସଦୁୀJା ପାତ& (ା େମାନଜ ପାତ&  ZUX1342088

!ୀ /23292 35 202 285ଏମ.ରାଧା ପ:ନାୟକ (ା ଏମ.ରାେମଶ ପ:ନାୟକ ZUX0563072

!ୀ /23293 63 202 286ଉମା ମେହWରୀ ପ:ନାୟକ (ା ରାମନା ପ:ନାୟକ ZUX0703074

ପ ୁ /23294 45 202 287ଆମ ରେମଶ ପ:ନାୟକ ପି ଆମ ଜଗଦୀkଵର ପ:ନାୟକ ZUX0703231

ପ ୁ /23295 60 202 288େଗୗରି ପ&ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ଅନ@ ରାଓ ପଟନାୟକ LSL1420595

ପ ୁ /23296 52 202 289ସଧୁୀର କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଅନ@ରାଓ ପଟନାୟକ LSL1420991

ପ ୁ /23297 57 202 290ରମାକା@ ପ:ନାୟକ ପି ଅନ@ରାଓ ପ:ନାୟକ LSL1403211

!ୀ /23298 46 202 291ସଂଧ�ା ପ:ନାୟକ (ା ରମାକା@ ପ:ନାୟକ ZUX0295386

5 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM (ାQର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /23299 34 202 292ରଶC ିତା ପ:ନାୟକ ପି ରାମନା କମୁାର ପ:ନାୟକ ZUX0172072

ପ ୁ /24300 41 202 293ପି ସାଇ କିେଶାର ରାଜୁ ପି ପି ଭି ରାଜୁ ZUX0528844

!ୀ /24301 68 202 294ପି ସଜୁାତା (ା ପି ଭି ରାଜୁ ZUX0528836

!ୀ /26302 65 202 295ପTୁା ସାହୁ (ା ବିWନାଥ ସାହୁ OR/12/089/294577

ପ ୁ /26303 43 202 296ସଦୁଶHନ ସାହୁ ପି ବିWନାଥ ସାହୁ LSL2394856

!ୀ /26304 37 202 297ରିତୁ ସାହୁ (ା ସଦୁଶHନ ସାହୁ ZUX0943589

!ୀ /27305 82 202 298ବସ@କମୁାରୀ ସାହୁ (ା ରାମଚ�&  ସାହୁ OR/12/089/294580

!ୀ /27306 49 202 299ସଶୁCୀତା କମୁାରୀ ସାହୁ (ା ସନାତନ ସାହୁ OR/12/089/294582

!ୀ /29307 39 202 300ଏ ଉମା ମେହWରୀ (ା ଏ ରେମଶ LSL1515352

!ୀ /29308 67 202 301ଏ ସତ�ବତି . (ା େମାହନରାଓ . OR/12/089/294586

!ୀ /29309 42 202 302ଏ ଭବାନି (ା ଏ ଶ&ୀନିବାସ ପାତ& ZUX0370759

ପ ୁ /29310 45 202 303ଏ ରେମଶ ପାତ& ପି େମାହନରାଓ ପାତ& OR/12/089/294585

ପ ୁ /29311 43 202 304ଏ ସେୁରଶ ପାତ& ପି େମାହନରାଓ ପାତ& OR/12/089/294587

ପ ୁ /29312 44 202 305ଏ ଶ&ୀନିବାସ ପାତ& ପି ଏ େମାହନ ରାଓ OR/12/089/295251

ପ ୁ /29313 70 202 306ଏ େମାହନ ରାଓ ପି ରାମମUୁc ରାଓ OR/12/089/294584

!ୀ /30314 48 202 307ସାଧନା ପତି (ା ବିରl ିନାରାୟଣ ପତି LSL1468180

!ୀ /31315 38 202 308ଆରତି ପାଣିଗ&ାହୀ (ା ମରୁଲୀ ଧର ପାତ& ZUX0869180

ପ ୁ /32316 27 202 309ସମିୁତ କମୁାର ଗJୁା ପି ସନାତନ ଗJୁା ZUX0563122

!ୀ /34317 68 202 310କା@ାରାଣୀ ବୁଧୱର (ା ଇକବଲ ରାୟ OR/12/089/294614

ପ ୁ /34318 43 202 311ଅମରରାୟ ବୁଧୱର ପି ଇକବଲ ରାୟ OR/12/089/295164

ପ ୁ /34319 38 202 312େମଟା ମଦୁୁଲି ପି ରାମଚ�&  ମଦୁୁଲି ZUX0528984

ପ ୁ /34320 48 202 313ଦୀପକ ରାୟବୁଧୱର ପି ଇକବଲ ରାୟ OR/12/089/294615

!ୀ /35321 57 202 314ଉମcଳା ପାଢି (ା ତାରିଣୀ ଚରଣ ପାଢି ZUX0295535

!ୀ /35322 38 202 315ସସCିତା ସାମ@ (ା ରେମଶ ରାଜୁ ZUX0662155

!ୀ /36323 75 202 316ମଧମିୁତା ପରିଛା (ା ପ&ଳୟ ପ&ସାଦ ପରିଛା OR/12/089/295399

!ୀ /36324 46 202 317ଅଦୀ4 କମୁାର ପରି^ା ପି ପ&ଳୟ ପ&ସାଦ ପରି^ା ZUX0171694

ପ ୁ /37325 49 202 318ଏ, ଶMର ରାଓ ପି ଏ, ସନ�ାସୀ ରାଓ ZUX0662163

!ୀ /38326 61 202 319ଏ. ଶଶିୁଳା . (ା ରାବଣା . OR/12/089/294675

ପ ୁ /38327 60 202 320ଏ. ଜୟଶMର . ପି (ାମି ଆଚାରୀ . OR/12/089/294678

!ୀ /38328 55 202 321ଏ. ନାଗରତ% ମ . (ା ଜୟଶMର . OR/12/089/294679

ପ ୁ /38329 54 202 322ଏ. ଶ&ୀରାମମUୁc . ପି (ାମି ଆଚାରି . OR/12/089/294680

!ୀ /38330 51 202 323ଏ.. େଗୗରୀ . (ା ଶ&ୀରାମମUୁHୀ . OR/12/089/294681

!ୀ /38331 30 202 324ଏମ. ଅରୁଣା ପି ଏମ. ଶ&ୀ ରାମ ମUୁc ZUX0825174

!ୀ /38332 68 202 325ଏ. ସରଜିନି (ା ବାଲା ମରୁଲି OR/12/089/294677

!ୀ /38333 27 202 326ମଗୁଡୁା ଶିରିସା ପି ଏମ.ଶ&ୀରାମ ମUୁHୀ ZUX0563247

ପ ୁ /39334 21 202 327ନିଖିଲ ମହା@ି ପି ନେର�&  କମୁାର ମହା@ି ZUX1155993

!ୀ /39335 68 202 328ସୀତା ମହା@ି (ା କୃIଚ�&  ମହା@ି ZUX0528810

ପ ୁ /39336 40 202 329ନେର�&  ମହା@ି ପି କୃIଚ�&  ମହା@ି OR/12/089/294690

ପ ୁ /40337 42 202 330ଏମ ଶଭିା  ପି ଏ. ବାଲ ମରୁଲୀ LSL1465517

ପ ୁ /41338 64 202 331ଦଧିବାମନ ତ&ିପାଠୀ ପି ବଂଶୀଧର ତ&ିପାଠୀ ZUX0171710

!ୀ /41339 62 202 332ପ&ମିଳା ତ&ିପାଠୀ (ା ଦଧିବାମନ ତ&ିପାଠୀ ZUX1237221

!ୀ /41340 35 202 333ସମୁନ ତ&ିପାଠୀ ପି ଦଧିବାମନ ତ&ିପାଠୀ ZUX0295576

!ୀ /41341 33 202 334କିରଣ ତ&ିପାଠୀ ପି ଦଧିବାମନ ତ&ିପାଠୀ ZUX0295584

!ୀ /41342 30 202 335ମିଲନ ତ&ିପାଠୀ ପି ଦଧିବାମନ ତ&ିପାଠୀ ZUX0370643

ପ ୁ /42343 76 202 336ବି\ାଧର ସିଂ ପି େଗାପିନାଥ ସିଂ OR/12/089/294697

!ୀ /42344 46 202 337ଅଚHନା ସିଂ (ା ବିକ&ମ କମୁାର ସିଂ ZUX0172783

ପ ୁ /43345 46 202 338ରାେଜ�&  କମୁାର ପରିଛା ପି ରାମଚ�&  ପରିଛା OR/12/089/295281

ପ ୁ /44346 59 202 339ସନାତନ ଗJୁା ପି ଚ�ନଲାଲ ଗJୁା ZUX0396242

!ୀ /44347 49 202 340ସରିତା ଗJୁା (ା ସନାତନ ଗJୁା ZUX0396259

ପ ୁ /44348 74 202 341କାଳିଦାସ ମହାପାତ& ପି େଗାକଳୁମଣି ମହାପାତ& OR/12/089/294736

ପ ୁ /44349 52 202 342ତପନ କମୁାର ମହାପାତ& ପି କାଳିଦାସ ମହାପାତ& LSL1420686

ପ ୁ /46350 53 202 343ତରୁଣ ନାୟକ ପି ପଦC େଲାଚନ ନାୟକ ZUX0662171

!ୀ /46351 26 202 344ଗୀତା ନାୟକ (ା ସେୁରଶ ନାୟକ ZUX0825208

!ୀ /47352 36 202 345ସନୁୀତାରାଣି ମନିୁ (ା ଜିେତ�& ନାଥ ମନିୁ ZUX0171777

!ୀ /48353 45 202 346ମଧସୁC ିତା ପାତ& ପି େଦବାଶିଷ ପାତ& ZUX0295600

ପ ୁ /48354 47 202 347ରାେଜଶ କମୁାର ପାତ& ପି ପ&ତାପ ଚ�&  ପାତ& OR/12/089/294778

!ୀ /49355 25 202 348Xଵିକୃତୀ ଦାଶ ପି ଅଜଯ କମୁାର ଦାଶ ZUX1050764

ପ ୁ /49356 40 202 349ପ&ଫଲୁ_  ବସ@ିଆ ପି ଝଡ଼ଆି ବସ@ିଆ ZUX0171785

!ୀ /49357 32 202 350ରାନୁ ବସ@ିଆ (ା ପ&ଫଲୁ_  ବସ@ିଆ ZUX0662189

!ୀ /49358 45 202 351ଝୁନୁରାଣି ଦାସ (ା ଅଜୟକମୁାର ଦାସ OR/12/089/295183

!ୀ /49359 42 202 352ରଶC ିତା ଦାସ ପି ପ&ସା@ କମୁାର ଦାସ ZUX0528851

!ୀ /49360 80 202 353େଗୗରୀବାଳା ଦାଶ (ା ରଘନୁାଥ ଦାଶ OR/12/089/294769
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ପ ୁ /49361 55 202 354ରାେଜ�& କମୁାର ଦାଶ ପି ରଘନୁାଥ ଦାଶ OR/12/089/294770

ପ ୁ /49362 52 202 355ପ&ସା@କମୁାର ଦାଶ ପି ରଘନୁାଥ ଦାଶ OR/12/089/294773

ପ ୁ /49363 52 202 356ଅଜୟକମୁାର ଦାଶ ପି ରଘନୁାଥ ଦାଶ OR/12/089/294772

ପ ୁ /49364 51 202 357େଦେବ�&  କମୁାର େସଠୀ ପି ବାoାନିଧି େସଠୀ ZUX0171793

!ୀ /50365 73 202 358ବସ@ ସିଂ (ା ଚି@ାମଣୀ ବାରିକ LSL2394542

ପ ୁ /51366 43 202 359ଜି.ଜଗଦିଶ ପଟନାୟକ ପି ଜି.ରାମକୃI ପଟନାୟକ LSL1403716

ପ ୁ /52367 48 202 360ବାଲାଜୀ ନାୟକ ପି ଦାମଧର ନାୟକ OR/12/089/294766

ପ ୁ /52368 27 202 361ଜଗା ନାpକ ପି ବାଲାଜୀ ନାୟକ ZUX0825232

ପ ୁ /53369 55 202 362ମଧ ୁନାୟକ ପି ପଦC  ନାୟକ OR/12/089/295080

!ୀ /53370 50 202 363ଡମଣିୁ ନାୟକ (ା ମଧ ୁନାୟକ OR/12/089/295081

ପ ୁ /53371 39 202 364ଦୀନବAୁ ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ LSL1421387

ପ ୁ /53372 38 202 365ନରସିଂହ ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ OR/12/089/295082

!ୀ /53373 34 202 366ସେୁଲାଚନା ନାୟକ (ା ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX0295683

!ୀ /53374 28 202 367ସାବିତ&ୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0562884

ପ ୁ /54375 28 202 368ସିPାଧH ଦାଶ ପି ରାେଜ�&  ଦାଶ ZUX0654160

ପ ୁ /54376 33 202 369େଚତୖନ ମଦୁୁଲି ପି ସନୁାେଦଇ ମଦୁୁଲି ZUX0562827

!ୀ /54377 32 202 370ସେ@ାଷି ମଦୁୁଲି (ା େଚତୖନ ମଦୁୁଲି ZUX0562843

ପ ୁ /55378 54 202 371ବିେନାଦ ନାୟକ ପି ମକୁ�ୁ ନାୟକ OR/12/089/294061

!ୀ /55379 53 202 372କମୁାରୀ ନାୟକ (ା ବିେନାଦ ନାୟକ OR/12/089/294062

!ୀ /55380 45 202 373ଇ�ିରା ନାୟକ (ା ସବୁାସ ନାୟକ OR/12/089/294064

ପ ୁ /55381 45 202 374ମୀନେକତନ ନାୟକ ପି ମକୁ�ୁ ନାୟକ OR/12/089/294065

ପ ୁ /55382 27 202 375ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ଇ�ରା ନାୟକ ZUX0563239

ପ ୁ /55383 42 202 376ସନୁୀଲ ସତନାମୀ ପି ରାେମkଵର ସତନାମୀ ZUX1211432

ପ ୁ /55384 29 202 377ସ;ୟ ସତନାମୀ ପି ରାେମkଵର ସତନାମୀ ZUX1211457

ପ ୁ /56385 65 202 378ରାମଚ�&  ନାୟକ ପି ଖାଡ�ା ନାୟକ OR/12/089/294066

!ୀ /56386 38 202 379ଭାଗ�ବତୀ ନାୟକ ପି ରାମଚ�&  ନାୟକ OR/12/089/295047

ପ ୁ /56387 59 202 380ସନାତନ ସାହୁ ପି ରାମଚ�&  ସାହୁ LSL1465483

ପ ୁ /56388 30 202 381ଆଶେୁତାଶ ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ ZUX0464834

!ୀ /56389 26 202 382ପ&Bା ପରିମିତା ସାହୁ ପି ସନାତନ ସାହୁ ZUX0703223

ପ ୁ /58390 39 202 383ତ&ିନାଥ ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX0172742

ପ ୁ /58391 55 202 384ଗେଣଶ ନାୟକ ପି କୃପାସିAୁ ନାୟକ OR/12/089/294073

ପ ୁ /58392 42 202 385ରେମଶ ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX0662197

!ୀ /58393 40 202 386ଲQCୀ ନାୟକ (ା ଗେଣଶ ନାୟକ OR/12/089/294074

ପ ୁ /58394 39 202 387ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗେଣଷ ନାୟକ LSL1514991

!ୀ /59395 43 202 388େକ େରାହିଣୀ ରାଓ ପି ରାଜା ରାଓ OR/12/089/294085

!ୀ /60396 39 202 389ମନିସା ପqତା (ା େଗାବି� ଚ�&  ପqତା ZUX0171843

!ୀ /61397 58 202 390ଚ�&ମା ମଦୁୁଲି (ା ନିଳକr ମଦୁୁଲି OR/12/089/294092

ପ ୁ /61398 38 202 391ଚିs ୁମଦୁୁଲି ପି ନୀଳକr ମଦୁୁଲି ZUX0702936

!ୀ /61399 33 202 392ପଦC ିନୀ ମଦୁୁଲି (ା ଚିs ୁମଦୁୁଲି ZUX0702910

ପ ୁ /61400 29 202 393ରାମ ମଦୁୁଲି ପି ଚ�&ମା ମଦୁୁଲି ZUX0562819

ପ ୁ /62401 51 202 394ଶବିରାମ ପ=ା ପି ଗଦାଧର ପ=ା OR/12/089/294144

!ୀ /62402 43 202 395ଭାଗ�ବତୀ ପ=ା (ା ଶବିରାମ ପ=ା OR/12/089/294145

!ୀ /62403 26 202 396ସସC ିତା କମୁାରୀ ପ=ା ପି ଶବିରାମ ପ=ା ZUX0702894

!ୀ /63404 77 202 397ରୁକଣୁା ପଟନାୟକ (ା ରାଜା ରାଓ ପଟନାୟକ OR/12/089/294098

ପ ୁ /63405 58 202 398ତ&ିପତି ପଟନାୟକ ପି ରାଜା ରାଓ ପଟନାୟକ OR/12/089/294099

!ୀ /63406 48 202 399ନିେବଦିତା ପଟନାୟକ (ା ତ&ିପତୀ ପଟନାୟକ ZUX0171850

ପ ୁ /64407 39 202 400ଘାସି ନାୟକ ପି ଲଛମନ ନାୟକ ZUX0171868

!ୀ /65408 48 202 401ତାରା ମଦୁୁଲି (ା େଚତୖନ� ମଦୁୁଲି LSL2398055

ପ ୁ /65409 42 202 402େଚତୖନ� ମଦୁୁଲି ପି ପରୁସତି ମଦୁୁଲି OR/12/089/295271

!ୀ /65410 27 202 403ସବିତା ମଦୁୁଲି - ରାମଚ�&  ମଦୁୁଲି ZUX0702902

!ୀ /65411 27 202 404ରଂଜିତା ମଦୁୁଲି ପି େଚତୖନ� ମଦୁୁଲି ZUX0562850

ପ ୁ /65412 20 202 405ପ&ସାଦ ମଦୂଲୀ ପି େଚତୖନ� ମଦୂଲୀ ZUX1341106

!ୀ /66413 68 202 406ରାମା ନାୟକ (ା ଲଛମନ ନାୟକ OR/12/089/294116

!ୀ /66414 43 202 407ଡମାଇ ନାୟକ ପି ଲଛମନ ନାୟକ OR/12/089/294117

!ୀ /67415 55 202 408କମଳା ମଦୁୁଲି (ା େଦତୖାରି ମଦୁୁଲି OR/12/089/294121

ପ ୁ /68416 60 202 409େଚତୖନ ମାଝୀ ପି େମଘ ମାଝୀ ZUX1328137

!ୀ /68417 50 202 410ମାଣିକ ମାଝୀ (ା େଚତୖନ� ମାଝୀ ZUX1328129

!ୀ /68418 31 202 411ବବିତା ମାଝୀ ପି େଚତୖନ� ମାଝୀ ZUX0563288

!ୀ /68419 28 202 412ରୁବି ମାଝୀ ପି େଚତୖନ� ମାଝୀ ZUX0563270

ପ ୁ /69420 46 202 413ଲQCଣ ଜାନି ମା ସମାରୁ ଜାନି LSL2394831

ପ ୁ /69421 38 202 414ମନଜ ଜାନି ପି ମାଧବ ଜାନି LSL2398022

!ୀ /69422 38 202 415ବାସ@ୀ ମଦୁୁଲି ପି ତଛମା ମଦୁୁଲି ZUX0295840
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!ୀ /70423 48 202 416ବଇଦି ଦାସ (ା ନାରାୟଣ ଦାସ OR/12/089/294162

ପ ୁ /70424 38 202 417ବିଜୟ ଦାସ ମା ବଇଦି ଦାସ ZUX0702944

!ୀ /70425 29 202 418ଭବାନୀ ଦାସ (ା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ZUX0702969

!ୀ /70426 70 202 419ପାର ମଦୁୁଲି (ା ପତି ମଦୁୁଲି OR/12/089/294019

!ୀ /71427 50 202 420ରଇଲା ନାୟକ (ା ମକର ନାୟକ OR/12/089/294151

ପ ୁ /71428 40 202 421ବସ@ ନାୟକ ପି ମକର ନାୟକ ZUX0703314

!ୀ /71429 33 202 422ଦୂଗL ନାୟକ (ା ବସ@ ନାୟକ ZUX0703306

!ୀ /72430 53 202 423ରାେଜWରୀ ମାଥL (ା ଗJୁ ମାଥL OR/12/089/294039

!ୀ /73431 47 202 424ବିମଳା ବାଡମ (ା ଡ\ରୁ ବାଡମ OR/12/089/294153

!ୀ /73432 40 202 425ପାବH ତୀ ବାଡାମ (ା ଅ� ବାଡାମ LSL1466572

ପ ୁ /74433 55 202 426ଚା� ସଉରା ପି େଗାଦାବରି ସଉରା OR/12/089/294158

!ୀ /74434 50 202 427ସ\ାରି ସଉରା (ା ଚା� ସଉରା OR/12/089/295093

ପ ୁ /77435 30 202 428ଗେଣଶ ଜାନି ମା ଡ଼ମନି ପରଜୁଣି ZUX0465195

ପ ୁ /78436 55 202 429ଖଗପତି ଜାନି ପି ଝିତୁରୁ ଜାନି OR/12/089/294185

!ୀ /78437 50 202 430ପାବH ତି ଜାନି (ା ଖଗପତି ଜାନି OR/12/089/294186

ପ ୁ /78438 31 202 431ନିଲା\ର ଜାନୀ ପି ପାବH ତି ଜାନୀ ZUX0563031

ପ ୁ /78439 28 202 432ରାମ ଜାନୀ ପି ପାବH ତି ଜାନୀ ZUX0562967

ପ ୁ /78440 27 202 433ରଘନୁାଥ ଜାନୀ ପି ପାବH ତି ଜାନୀ ZUX0562959

!ୀ /78441 27 202 434ମାଣିକ ଜାନୀ (ା ନୀଳା\ର ଜାନୀ ZUX1187178

!ୀ /78442 52 202 435ଦଇମତି ମଦୁୁଲି ପି ମ�ଳା ମଦୁୁଲି ZUX0295931

ପ ୁ /79443 44 202 436କମଳୁୁ ମଦୁୁଲି ପି କମଳେଲାଚନ ମଦୁୁଲି LSL1466564

!ୀ /80444 55 202 437ଗରୁୁବାରି ମଦୁୁଲି (ା ଧବୁଲୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/294200

!ୀ /80445 38 202 438ମତି ମଦୁୁଲି (ା ପରଶରୁାମ ମଦୁୁଲି OR/12/089/294202

!ୀ /80446 36 202 439ହରି ମଦୁୁଲି (ା ଧବୁଲୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/295417

!ୀ /81447 43 202 440ପି ଲQCୀ ପି ପି େମାହନ ରାଓ LSL2394849

!ୀ /81448 52 202 441ପି ଚ�&ମା . (ା ପି େମାହନ ରାଓ OR/12/089/295045

ପ ୁ /81449 60 202 442ପି େମାହନ ରାଓ ପି ଭଦ&  ରାଓ OR/12/089/295044

!ୀ /82450 48 202 443ଟି େମାହନି (ା ଟି େମାହନ ରାଓ LSL2395051

ପ ୁ /82451 39 202 444ପି ସ&ୀନିବାସ ପି ଦୁକା ରାଜୁ LSL2395093

!ୀ /82452 39 202 445ପି.ଲାQCୀ . (ା ପି.େମାହନ ରାଓ OR/12/089/294207

ପ ୁ /82453 55 202 446ଟି େମାହନ ରାଓ ପି ଟି ଜାନକି ରାଓ LSL2394971

!ୀ /83454 48 202 447ଡମଣିୁ ନାୟକ (ା ବାଲାଜି ନାୟକ ZUX0528877

!ୀ /83455 38 202 448ବୁଡି ନାୟକ ପି ବାଲାଜୀ ନାୟକ ZUX0171892

ପ ୁ /85456 48 202 449ଗରୁୁ ଜାନି ପି ଦଶର ଜାନି LSL1468164

!ୀ /86457 50 202 450ପାବH ତି ଜାନି (ା ଅe ୁHନ ଜାନି OR/12/089/294198

ପ ୁ /86458 28 202 451ମନୁା ଜାନୀ ପି ଅଜୁH ନ ଜାନୀ ZUX0563189

!ୀ /88459 43 202 452ଶନୁାମଣି ନାୟକ (ା େଗୗରଚ�&  ନାୟକ OR/12/089/294242

!ୀ /89460 48 202 453ସେରାଜନୀ ନାୟକ (ା ବୃ�ାବନ ନାୟକ OR/12/089/294257

!ୀ /90461 55 202 454ଦୁଃଖୀ ପ&ଧାନ (ା ଉଦୟ ପ&ଧାନ OR/12/089/294002

!ୀ /90462 44 202 455କନିୁ ପ&ଧାନ (ା େକୖଳଶ ନାୟକ OR/12/089/294003

ପ ୁ /91463 46 202 456ଭି ରେମଶ ପ:ନାୟକ ପି ଭି ସତ�ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ZUX1227479

ପ ୁ /91464 27 202 457ଭି ମନୁା ପ:ନାୟକ ପି ଭି ରେମଶ ପ:ନାୟକ ZUX0703264

!ୀ /91465 42 202 458ଲQCୀ ପଟନାୟକ (ା ରେମଶ ପଟନାୟକ OR/12/089/295341

!ୀ /91466 29 202 459ଭି ସନିୁତା ପି ଭି ରେମଶ ପ:ନାୟକ ZUX0703272

!ୀ /92467 52 202 460େବୈଦହି ଦେଳଇ (ା ବୁଦୁରା ଦେଳଇ ZUX0296004

ପ ୁ /92468 47 202 461ବୁଦୁରା ଦେଳଇ ପି କୃପା ଦେଳଇ OR/12/089/294006

!ୀ /92469 28 202 462ଯମନୁା ଦେଳଇ (ା ରବି ଦେଳଇ ZUX0825216

!ୀ /92470 25 202 463ଲQCୀ ପଣୁHୀମା ଦେଳଇ ପି ବୁଦୁରା ଦେଳଇ ZUX0825224

ପ ୁ /93471 60 202 464ଶରତ େଗୗଡ ପି ଭଗବାନ େଗୗଡ OR/12/089/294008

ପ ୁ /93472 44 202 465ଯଧିୁuିର େଗୗଡ ପି ଶରତ େଗୗଡ LSL1466945

!ୀ /93473 41 202 466ପଦC ା େଗୗଡ (ା ଶରତ େଗୗଡ OR/12/089/294009

ପ ୁ /94474 58 202 467ସତ�ନାରାୟଣ ମହାପାତ& ପି େସାମନାଥ ମହାପାତ& OR/12/089/294010

!ୀ /94475 55 202 468େଗୗରୀ ମହାପାତ& (ା ସତ�ନାରାୟଣ ମହାପାତ& OR/12/089/294011

ପ ୁ /94476 40 202 469ମନୁା ମହାପାତ& ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମହାପାତ& LSL1392604

ପ ୁ /94477 38 202 470ବାଳକୃI ମହାପାତ& ପି ସତ� ମହାପାତ& OR/12/089/295172

!ୀ /94478 35 202 471େମେନକା ମହାପାତ& (ା ବାଳକୃI ମହାପାତ& ZUX0349522

!ୀ /94479 33 202 472ରଶCୀ ମହାପାତ& (ା ମନୁା ମହାପାତ& ZUX0703298

!ୀ /95480 70 202 473ମତି ମଦୁୁଲି (ା ଧନିଆ ମଦୁୁଲି OR/12/089/294013

ପ ୁ /95481 47 202 474ଗେଣଶ ମଦୁୁଲି ପି ଗେଣଶ ମଦୁୁଲି LSL1392935

ପ ୁ /96482 46 202 475େକଶବ ମଦୁୁଲି ପି ଧନିଆ ମଦୁୁଲି OR/12/089/294014

!ୀ /96483 40 202 476ସନୁାମଣୀ ମଦୁୁଲି (ା େକଶବ ମଦୁୁଲି OR/12/089/294015

!ୀ /96484 26 202 477ମିଲି ମଦୁୁଲି ପି େକଶବ ମଦୁୁଲି ZUX0825190

8 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM (ାQର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /97485 55 202 478ପ&ତିମା ମଦୁୁଲି (ା ଜଗନ% ାଥ ମଦୁୁଲି OR/12/089/295388

!ୀ /98486 73 202 479ପି ଶଶିେରଖା . (ା ପି େଗାପାଳ ରାଓ . ZUX0528992

!ୀ /99487 70 202 480ଜାଇକଡି େଗୗଡ (ା େଗୗରା� େଗୗଡ OR/12/089/294025

ପ ୁ /99488 50 202 481ଭାvର େଗୗଡ ପି େଗୗରା� େଗୗଡ OR/12/089/294026

!ୀ /99489 45 202 482ସକୁା@ି େଗୗଡ (ା ଭାvର େଗୗଡ OR/12/089/294029

ପ ୁ /99490 43 202 483ବିଜୟ େଗୗଡ ପି େଗୗରା� େଗୗଡ OR/12/089/294027

ପ ୁ /99491 40 202 484କୃIଚ�&  େଗୗଡ ପି େଗୗରା� େଗୗଡ OR/12/089/294028

ପ ୁ /100492 58 202 485ଦିବାକର ମହାରଣା . ପି ଅଭିମନ� ୁରଣା. . ZUX0296103

!ୀ /100493 29 202 486ରାQୀ ମହାପାତ& (ା ଟୁନା ମହାରଣା ZUX0703165

!ୀ /100494 39 202 487ରିନା ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା LSL2395077

!ୀ /100495 53 202 488କମୁଦିନି ପ=ା (ା ଦିବାକର ମହାରଣା ZUX0703090

ପ ୁ /102496 35 202 489େଦବରାଜ ନାୟକ ପି ମୀନେକତନ ନାୟକ ZUX0662205

ପ ୁ /102497 33 202 490ଶିବ ନାୟକ ପି ବୁଡୁ ନାୟକ ZUX0528885

ପ ୁ /999498 57 202 491ଶଶିଧର ପ:ନାୟକ ପି ଟି.ରାମାନୁଜୁ ରାଓ ZUX1005560

!ୀ /999499 25 202 492ଅଚcତା ପ:ନାୟକ ପି ଶଶିଧର ପ:ନାୟକ ZUX1005552

!ୀ /999500 23 202 493ଅ\&ିତା ପ:ନାୟକ ପି ଶଶିଧର ପ:ନାୟକ ZUX1005545

ପ ୁ /999501 69 202 494ସି.ଏଚ ପ&ଭାକର ପି ସି.ଏଚ.ଏଲ. ନରସିଂହମ ZUX0943605

ପ ୁ /999502 27 202 495ରାେଜଶ ପଜୁାରୀ ପି ଲQCଣ ପଜୁାରୀ ZUX0825331

!ୀ /999503 36 202 496ସଶୁ&ୀତା ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ପାତ& ZUX1254481

!ୀ /999504 29 202 497ସନୂୀ ସତନାମୀ (ା ସନୁୀଲ ସତନାମୀ ZUX1211820

!ୀ /999505 22 202 498ଗାୟତ&ୀ କମୁାରୀ େସଠୀ ପି ବାଜୀ େସଠୀ ZUX1304757

ପ ୁ /00506 20 202 499ସିPାଂତ େହାତା ପି େଗୗରୀ ଶMର େହାତା ZUX1279017

ପ ୁ /C/O P.san507 33 202 500ଵୀକରାମ େପାଟ% ୁ ରୂ ପି ସ,ଯାସୀ ରାଓ ZUX1233733

!ୀ /01508 30 202 501ଏସ. (ାତୀ (ା ଏସ. ସବୁାସ କମୁାର ZUX0825042

ପ ୁ /1509 39 202 502ଏX ସବୁାସ ପି ଏX ପ&କାଶ ରାଓ LSL2394302

!ୀ /1510 52 202 503ଏସ ସା@ି . (ା ପ&କାସରାଓ . OR/12/089/295075

ପ ୁ /1511 58 202 504ରତ% ାକର େବେହରା ପି ଜଗନ% ାଥ େବେହରା ZUX0210880

!ୀ /1512 43 202 505େଜ�ାf%ାରାଣୀ େବେହରା (ା ରତ% ାକର େବେହରା ZUX0210898

ପ ୁ /1513 40 202 506ସି ଏଚ ଅେଶାକ କମୁାର ପି ସି ଏଚ େଚଲପତି ରାଓ ZUX0296145

ପ ୁ /1514 56 202 507ବିWନାଥ ମିଶ& ପି ସଦୁଶHନ ମିଶ& ZUX0396184

!ୀ /1515 53 202 508ସବିତା ମିଶ& (ା ବିWନାଥ ମିଶ& ZUX0396192

ପ ୁ /1516 34 202 509ମଧ ୁମଦୁୁଲି ପି ଲQCଣ ମଦୁୁଲି ZUX0662213

ପ ୁ /1517 22 202 510ଅଭିଜିତ ପ=ା ପି େଗାବି� ଚ�&  ପ=ା ZUX1228857

!ୀ /1518 60 202 511ଜୟମନିୁ ପଟନାୟକ (ା ଭି ନରସିଂହ ମUୂHୀ ପଟନାୟକ ZUX0296202

ପ ୁ /1519 38 202 512ମେନାଜ କମୁାର ପ:ନାୟକ ପି ନୃଶିw େମାହନ ପ:ନାୟକ ZUX0210906

!ୀ /1520 53 202 513ପMଜିନୀ ପାତ& (ା ଜିେତ�&  କମୁାର ପାତ& ZUX0296129

ପ ୁ /1521 38 202 514ସଶିୁଲ କମୁାର ପାତ& ପି ଜିେତ�&  କମୁାର ପାତ& ZUX0488346

!ୀ /1522 34 202 515ସନୁୀତା କମୁାରୀ ପାତ& ପି ଜିେତ�&  କମୁାର ପାତ& ZUX0296111

ପ ୁ /1523 78 202 516ଭି ନରସିଂହ ମUୂHୀ ପ:ନାୟକ ପି ଆନ� ପ:ନାୟକ ZUX0296194

!ୀ /1524 40 202 517ମମତା ରାଣୀ ପ:ନାୟକ ପି ନରସିଂହ େମାହନ ପ:ନାୟକ ZUX0210914

!ୀ /1525 35 202 518କିUc େସ (ା ପ&କାଶ ରାଓ LSL2394310

ପ ୁ /1526 57 202 519ସି ଏଚ ଶ&ୀନିବାସ ରାଓ ପି ସି ଏଚ େଚଲାପତି ରାଓ ZUX0296137

!ୀ /02527 35 202 520କିରଣ ତାଦାରୀ (ା ଶMର କମୁାର ତାଦାରୀ ZUX1357763

ପ ୁ /2528 45 202 521ବିେନାଦ ଥଦାନି ପି ଲାଲଚା� ଶବିରାମ OR/12/089/294294

!ୀ /2529 45 202 522େରଖା ଥଦାନି . (ା ରାଜକମୁାର ଥଦାନି LSL2398113

ପ ୁ /2530 43 202 523ରାମଲାଲ ଥଦାନି . ପି ଲାଲଚା� ଶବିରାମ OR/12/089/294292

!ୀ /2531 43 202 524ପଜୁା ଥଦାନି . (ା ରାମଲାଲ ଥଦାନି . LSL2398121

!ୀ /2532 49 202 525ଲQCୀ ଲାଲ (ା ଅେଶାକ ଲାଲ ZUX0370718

!ୀ /2533 43 202 526ଉଷାରାଣୀ ପ=ା ପି େଜ ପି ପ=ା OR/12/089/294558

ପ ୁ /2534 62 202 527ଚ�&ୁ ଲାଲ ଶବିରାମ ପି ଲାଲଚା� ଶବିରାମ ZUX0296210

ପ ୁ /2535 42 202 528ସେ@ାଷ ଥଦାନି ପି ଲାଲଚାଂଦ ଶିବରାମ ZUX0171942

ପ ୁ /2536 28 202 529ସ;ୟ ଥାଦାନୀ ପି ରାଜୁ ଥାଦାନୀ ZUX0886531

ପ ୁ /3537 61 202 530ଧେନଶ କମୁାର ପ=ା ପି ନୀଳମଣି ପ=ା ZUX0464925

!ୀ /4538 35 202 531େକଲାଭାଗ� ଲQCୀ (ା କ_ ା ଇWର ରାଓ ZUX0171967

!ୀ /4539 63 202 532େକ ଲQCି . (ା େକ ଧମL ରାଓ . OR/12/089/294296

ପ ୁ /4540 38 202 533େକଲା. ଲଛମନ . ପି େକ. ଧମL ରାଓ LSL1450709

ପ ୁ /4541 29 202 534ସାଈ ଅMଶୁ ପ=ା ପି ଧେନଶ କମୁାର ପ=ା ZUX0464941

!ୀ /4542 23 202 535ଅMିତା ପ=ା ପି ଧେନWର ପ=ା ZUX1155969

ପ ୁ /4543 46 202 536େକ.ଇWର ରାଓ ପି େକ.ଧମL ରାଓ LSL2394633

!ୀ /4544 59 202 537ମିନତୀ ସାହୁ (ା ଧେନଶ କମୁାର ପ=ା ZUX0464933

ପ ୁ /4545 68 202 538ପ&କାଶ ଚ�&  ତ&ିପାଠୀ ପି େଗାଲା ତ&ିପାଠୀ ZUX0702985

!ୀ /4546 61 202 539େଜ�ାସ%ା ରାନୀ ତ&ିପାଠୀ ପି ପ&କାଶ ଚ�&  ତ&ିପାଠୀ ZUX0702977

9 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM (ାQର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /5547 54 202 540ତାରାଚରଣ ପ=ା ପି କାଶିନାଥ ପ=ା ZUX0662221

!ୀ /5548 46 202 541ସଜୁାତା ପାତ& (ା ତାରାଚରଣ ପ=ା LSL1465541

ପ ୁ /6549 38 202 542ୱାଇ ଭି ପ&ବିଣି କମୁାର ପି ୱାଇ ମାଧବ . LSL1515915

ପ ୁ /6550 33 202 543ୱାଇ. ସେ@ାଷ କମୁାର ପି ୱାଇ. କ& ିIା ରାଓ ZUX0171975

!ୀ /6551 55 202 544ୱାଇ ବାଲାମଣି (ା ମାଧବରାଓ OR/12/089/294302

!ୀ /6552 35 202 545ଏନ. େଗୗରୀ (ା ୱାଇ. ଭି. ପ&ବିଣ କମୁାର ZUX0825034

ପ ୁ /6553 37 202 546ମେନାଜ ପ&ସାଦ ଗJୁା ପି ମତିପ&ସାଦ ଗJୁା LSL2397982

!ୀ /6554 49 202 547ଗୀତା;ଳୀ ମାଝୀ (ା ନିଳକr ରାୟ ZUX0464776

!ୀ /6555 29 202 548ରଶCୀ ମାଝୀ ପି ବିWନାଥ ମାଝୀ ZUX0464784

ପ ୁ /6556 22 202 549ସମୀର ରାୟ ପି ନୀଳକr ଚ�&  ରାୟ ZUX1227784

!ୀ /6557 56 202 550େସବତି ସାହୁ (ା ରାେଜ�&  ସାହୁ ZUX0562942

ପ ୁ /6558 51 202 551ରାେଜ�&  ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ ZUX0562918

ପ ୁ /6559 32 202 552ନେର�&  ସାହୁ ପି ରାେଜ�&  ସାହୁ ZUX0562926

ପ ୁ /6560 31 202 553ନରସିଂହ ସାହୁ ପି ରାେଜ�&  ସାହୁ ZUX0562934

!ୀ /7561 35 202 554ପି. େ(^ା ପ&ିୟା ପି ପି. ଉମାମେହWର ରାଓ ZUX0172007

ପ ୁ /7562 38 202 555ୱାଇ ରାମଜୀ . ପି ରାମଲୁୁ . OR/12/089/294306

ପ ୁ /7563 31 202 556ପନ% ାଗାsି େଚତୖନ� ପି ପନ% ାଗାsି ଉମାମେହWର ରାଓ ZUX0937615

ପ ୁ /7564 34 202 557ଉମcଳା ନାଇକ ପି ସିମାlଳ ନାଇକ ZUX0171983

ପ ୁ /7565 32 202 558ରେମଶ ନାଇକ ପି ସିମାlଳ ନାଇକ ZUX0171991

ପ ୁ /7566 50 202 559ରବି�&  କମୁାର ପ:ନାୟକ ପି ସୟୁL ରାଓ ପ:ନାୟକ ZUX0370692

!ୀ /7567 47 202 560ୱାଇ. ରାେଜWରୀ (ା ୱାଇ. ରାମଜୀ OR/12/089/294360

!ୀ /7568 59 202 561େପାନଗାsି େଶଳୖାଜା (ା େପାନଗାsି ଉମାମେହWର ରାଓ OR/12/089/246544

ପ ୁ /7569 69 202 562େପାନଗାsି ଉମାମେହWର ରାଓ ପି େପାନଗାsି ଭିରାନ% ା OR/12/089/246543

ପ ୁ /9570 33 202 563ତୁଷାରକା@ ପାଢୀ ପି େଯାେଗଶଚ�&  ପାଢୀ ZUX0145326

!ୀ /10571 51 202 564ୱାଇ କାlନ (ା ଗେଣଶ ରାଓ ZUX0662239

!ୀ /10572 31 202 565ୱାଈ ପ&ିୟMା ପି ୱାଈ. ଗେଣWର ରାଓ ZUX0869198

!ୀ /11573 60 202 566ୱାଇ ବିଜୟଲQCୀ (ା ୱାଇ ଏସ ପ&କାଶ ରାଓ LSL1516194

!ୀ /11574 50 202 567ୱାଇ ଜୟଲQCୀ (ା ୱାଇ କ& ୀIା ରାଓ LSL1516004

!ୀ /11575 36 202 568ୱାଇ. ବି�ୁ ମାଧବୀ ପି ୱାଇ. କ& ିIା ରାଓ ZUX0296269

ପ ୁ /11576 60 202 569ୱାଇ କୃIା ରାଓ ପି ରାମଲୁୁ ରାଓ LSL1515998

ପ ୁ /11577 37 202 570େୟରାବାଲା ଉମାଶMର ପି େୟରାବାଲା କ& ିIାରାଓ ZUX0172015

!ୀ /12578 38 202 571ଆରତୀ ପାତ& (ା ମରୁଲୀ ଧର ପାତ& ZUX1273556

!ୀ /13579 68 202 572ବିେନାଦିନୀ ପାଢ଼ୀ (ା ରଘନୁାଥ ପାଢ଼ୀ LSL2398139

ପ ୁ /13580 41 202 573ଯତୀ, ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ LSL2397974

!ୀ /14581 34 202 574ସଜୁାତା ନ� ପି ଦିବାକର ନ� ZUX0296277

!ୀ /14582 32 202 575ମମତା କମୁାରୀ ନ� ପି ଦିବାକର ନ� ZUX0172023

ପ ୁ /14583 42 202 576ବସ@ କମୁାର ରଥ ପି ଗେଣଶ ରଥ ZUX0172031

!ୀ /15584 48 202 577([Hଲତା ବିWାଳ (ା ପ&ଦୀପକମୁାର ବିWାଳ OR/12/089/295125

ପ ୁ /16585 58 202 578ପରେମWର ପାତ& ପି ହରିହର ପାତ& OR/12/089/294351

!ୀ /16586 48 202 579ପ[ୁHମାସୀ ପାତ& (ା ପରେମWର ପାତ& OR/12/089/294352

ପ ୁ /16587 39 202 580ଶ&ୀନିବାସ ପାତ& ପି ପରେମWର ପାତ& LSL1388057

ପ ୁ /16588 37 202 581ଶ&ୀକା@ ପାତ& ପି ପରେମWର ପାତ& LSL1515048

!ୀ /16589 29 202 582ପ&ୀତିଲତା ପାତ& (ା ଶ&ୀନିବାସ ପାତ& ZUX0528935

ପ ୁ /17590 72 202 583ପ&ଫଲୁ_  କମୁାର ମିଶ& ପି ଚ�&  େଶଖର ମିଶ& LSL1466358

!ୀ /17591 64 202 584େଜ�ାତିମୟୀ ମିଶ& (ା ପ&ଫଲୁ କମୁାର ମିଶ& LSL1466366

ପ ୁ /17592 44 202 585ପ&ସନ%  କମୁାର ମିଶ& ପି ପ&ଫଲୁ_  କମୁାର ମିଶ& LSL1403781

!ୀ /17593 41 202 586ମମତାg ମିଶ& ପି ପ&ଫଲୁ_  କମୁାର ମିଶ& ZUX0464958

ପ ୁ /17594 41 202 587ପ&ଦ�ମୁ% କମୁାର ମିଶ& ପି ପ&ଫଲୁ_  କମୁାର ମିଶ& LSL1403740

!ୀ /17595 35 202 588ନିହାରିକା ମିଶ& (ା ପ&ଦ�ମୁ କମୁାର ମିଶ& ZUX0464974

!ୀ /17596 32 202 589ସଂଗୀତା ମିଶ& (ା ପ&ଶନ%  କମୁାର ମିଶ& ZUX0464966

ପ ୁ /17597 45 202 590ପ&ଶା@ କମୁାର ମିଶ& ପି ପ&ଫଲୁ_  କମୁାର ମିଶ& LSL1403799

!ୀ /17598 25 202 591ପ&ିୟଦଶHନୀ ତ&ିପାଠୀ (ା ପ&ଶା@ କମୁାର ତ&ିପାଠୀ ZUX1188143

ପ ୁ /18599 58 202 592ପ&େମାଦ କମୁାର ଦାଶ ପି ରଘନୁାଥ ଦାଶ LSL1403773

!ୀ /18600 55 202 593ପଦC ିନୀ ଦାଶ (ା ପ&େମାଦ କମୁାର ଦାଶ LSL1403765

ପ ୁ /18601 47 202 594ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ରଘନୁାଥ ଦାଶ LSL1403757

!ୀ /19602 42 202 595କରଲପ ୁଅରୁଣ (ା କରଲପ ୁଅନୀଲ କମୁାର ZUX0172056

!ୀ /19603 39 202 596କରଲପ ୁକବିତା (ା କରଲପ ୁଅରୁଣ କମୁାର ZUX0172064

ପ ୁ /19604 60 202 597ନିରଂଜନ ମହାପାତ& ପି ସିମା�& ି ମହାପାତ& OR/12/089/288248

!ୀ /19605 48 202 598ଝୁନୁ ମହାପାତ& (ା ନିରଂଜନ ମହାପାତ& OR/12/089/288762

ପ ୁ /19606 45 202 599ନାରାୟଣ ମହାପାତ& ପି ସିମା�& ି ମହାପାତ& ZUX0296327

!ୀ /19607 43 202 600ସେ@ାଷୀନୀ ମହାପାତ& (ା ନାରାୟଣ ମହାପାତ& LSL2394476

ପ ୁ /19608 42 202 601ସେ@ାଷ ମହାପାତ& ପି ସିମା�& ି ମହାପାତ& LSL2394534

10 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM (ାQର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /19609 36 202 602ମାମୀ ମହାପାତ& (ା ସେ@ାଷ ମହାପାତ& ZUX0172049

!ୀ /20610 36 202 603ମମତା ଦଳାଇ (ା ବିWzର ପ&ଧାନ ZUX0563049

ପ ୁ /20611 37 202 604ବିWzର ପ&ଧାନ ପି ରାଜକିେଶାର ପ&ଧାନ ZUX0563171

ପ ୁ /20612 57 202 605ପ&ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ମୃତ�;ୁୟ ସାହୁ OR/12/089/294381

!ୀ /20613 46 202 606ସାରଳା ସାହୁ (ା ପ&ଦିପ ସାହୁ OR/12/089/294382

!ୀ /20614 46 202 607କOନା ସାହୁ (ା ପ&େମାଦ କମୁାର ସାହୁ LSL1403179

ପ ୁ /20615 42 202 608ପ&େମାଦକମୁାର ସାହୁ ପି ଭୁଷଣ ସାହୁ ZUX0528943

!ୀ /20616 28 202 609େଜ�ାତିମHୟୀ ସାହୁ ପି ପ&ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0886572

!ୀ /21617 60 202 610ଚିନାରୀ କ& ୀIା (ା ଚିନାରୀ ରଘନୁାଥ ZUX1227768

!ୀ /21618 50 202 611ଲଳିତା ସାହୁ (ା ଲି�ରାଜ ସାହୁ OR/12/089/294389

ପ ୁ /21619 35 202 612ସତୀଶ ସାହୁ ପି ଲି�ରାଜ ସାହୁ LSL2398006

ପ ୁ /21620 34 202 613ସ;ିବ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲୀ�ରାଜ ସାହୁ ZUX0370544

ପ ୁ /22621 49 202 614ଅମିତ କମୁାର ଠଦାଣୀ ପି ରାମଲୂାଲ ଠଦାଣୀ ZUX1097906

ପ ୁ /24622 29 202 615ରାg କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ପ&ଶା@ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0825166

ପ ୁ /25623 37 202 616ସେ@ାଷକମୁାର େବେହରା ପି ସବୁାସଚ�&  େବେହରା LSL2394690

!ୀ /25624 33 202 617ସଶC ିତା େବେହରା ପି ସବୁାଷଚ�&  େବେହରା LSL2395085

ପ ୁ /25625 23 202 618େଦଵରାଜ କମୁାର େଜନା ମା ରଶC ି େଦଵୀ େଜନା ZUX1059062

ପ ୁ /25626 77 202 619ଲQCୀ କା@ ପ=ା ପି ନରସିଂହ ପ=ା OR/12/089/294390

!ୀ /25627 70 202 620ପ&ମଦା ପ=ା (ା ଲQCୀକା@ ପ=ା OR/12/089/294391

!ୀ /25628 69 202 621ଲାବନ� ପ=ା (ା େଗାବି� ପ=ା ZUX0376194

ପ ୁ /25629 46 202 622ସଂଗ&ାମ େକଶରୀ ପ=ା ପି ଲQCିକା@ ପ=ା ZUX0172080

!ୀ /25630 44 202 623ର;ିତା ପ=ା (ା ସଂଗ&ାମ କିେଶାର ପ=ା ZUX1228972

!ୀ /25631 42 202 624ମିନାQି ପ=ା ପି ଲQCୀକା@ ପ=ା LSL1392588

!ୀ /25632 41 202 625ରୀନା ପ=ା ମା ଲାବନ�ା ପ=ା ZUX0370577

!ୀ /25633 39 202 626ପTୁା ପ=ା ମା ଲାବାନ�ା ପ=ା ZUX0370684

!ୀ /25634 38 202 627ଝୁନୁ ପ=ା ମା ଲାବନ�ା ପ=ା ZUX0370551

!ୀ /25635 34 202 628ରାଜଲQCୀ ପ=ା ମା ଲାବନ�ା ପ=ା ZUX0370569

ପ ୁ /26636 37 202 629ପି. ରାବଣା ପି ପି.ସରୁୀନାରାୟଣ ZUX0172106

!ୀ /26637 33 202 630ପି. ନାଗମଣି ପି ପି.ରାବଣା ZUX0172114

ପ ୁ /26638 35 202 631ପ&ଶା@ େଗୗଡ ପି ଭାvର େଗୗଡ ZUX0172098

!ୀ /27639 44 202 632ଜୟାଲQCୀ ଆଚାରି (ା ତୁଷାର କାଂତା ମହାପାତ& ZUX1340074

ପ ୁ /27640 68 202 633ଶ&ୀକା@ ମହାପାତ& ପି ବୀର ରାଘବ ମହାପାତ& OR/12/089/295268

ପ ୁ /27641 60 202 634ତୁଷରକାଂତ ମହାପାତ& ପି ବୀର ରାଘବ ମହାପାତ& LSL1516467

!ୀ /27642 59 202 635ସିଲା ମହାପାତ& (ା ଶ&ୀକା@ ମହାପାତ& OR/12/089/292949

ପ ୁ /27643 29 202 636ସଂଗ&ାମ ମହାପାତ& ପି ଶ&ୀକା@ ମହାପାତ& ZUX0464982

ପ ୁ /27644 22 202 637ସିPା@ ମହାପାତ& ପି ଶ&ୀକା@ ମହାପାତ& ZUX1228881

ପ ୁ /28645 36 202 638ରେମଶ ନାଇକ ପି ବି� ନାଇକ ZUX0172148

!ୀ /29646 71 202 639ବିଳାସିନୀ ସାବତ (ା ନରସିଂହ ସାବତ OR/12/089/294408

ପ ୁ /29647 67 202 640ଜଗନ େମାହନ ସାବତ ପି ନରସିଂହ ସାବତ OR/12/089/172970

!ୀ /29648 63 202 641େସ%ହଲତା ସାବତ (ା ଜଗନ େମାହନ ସାହତ OR/12/089/294410

ପ ୁ /29649 39 202 642ସଯୂ�H ନାରାୟଣ ସାବତ ପି ନରସିଂହ ସାବତ LSL2394732

!ୀ /29650 36 202 643ଚିତ&େଲଖା ସାବତ ପି ଜଗନ େମାହନ ସାବତ LSL1525161

!ୀ /29651 33 202 644ଚିତ&ମାଳା ସାବତ ପି ଜଗନ େମାହନ ସାବତ LSL1525153

!ୀ /29652 29 202 645ଅପcତା ସାବତ (ା ସଯୂ�H ନାରାୟଣ ସାବତ ZUX0563064

ପ ୁ /30653 67 202 646େଗାପାଳ ଚ�&  ସାହୁ ପି କୃI ଚ�&  ସାହୁ LSL1393107

!ୀ /30654 61 202 647ଆରତି ସାହୁ (ା େଗାପାଳ ଚ�&  ସାହୁ LSL1393099

ପ ୁ /30655 42 202 648ସ\ିତ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ଚ�&  ସାହୁ LSL1403195

ପ ୁ /30656 32 202 649ଅମି4 କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପାଳଚ�&  ସାହୁ ZUX0464875

!ୀ /30657 29 202 650କOନା କମୁାରୀ ସାହୁ (ା ସ\ିତ କମୁାର ସାହୁ ZUX0563130

!ୀ /30658 52 202 651ରୀତା ସା@ା (ା ପ&ଦ�ମୁ% କମୁାର ସା@ା ZUX0172189

ପ ୁ /30659 62 202 652ପ&ଦ�ମୁ% କମୁାର ସା{ା ପି ମଦନ େମାହନ ସା{ା ZUX0172163

!ୀ /30660 32 202 653ସମୁ, ସା{ା ପି ପ&ଦ�ମୁ%  କମୁାର ସା{ା ZUX0172171

ପ ୁ /30661 29 202 654ରହି4 ସା{ା ପି ପ&ଦ�ମୁ%  କମୁାର ସା{ା ZUX0464883

ପ ୁ /31662 68 202 655ପ&ଫୁଲ କମୁାର ପ:ନାୟକ ପି ଂଗ�ାପାଣି ପ:ନାୟକ ZUX0210823

!ୀ /31663 57 202 656ମିନତୀ ପ:ନାୟକ (ା ପ&ଫୁଲ କମୁାର ପ:ନାୟକ ZUX0210849

!ୀ /31664 38 202 657ସସCିତା ପ:ନାୟକ ପି ପ&ଫୁଲ କମୁାର ପ:ନାୟକ ZUX0210864

!ୀ /31665 36 202 658ସାଗରୀକା ପ:ନାୟକ ପି ପ&ଫୁଲ କମୁାର ପ:ନାୟକ ZUX0210856

ପ ୁ /31666 45 202 659ବନମାଳି ପାତ& ପି ଲି�ରାଜ ପାତ& ZUX0172213

ପ ୁ /31667 43 202 660ମରୁଲୀଧର ପାତ& ପି ଲି�ରାଜ ପାତ& ZUX0172221

!ୀ /31668 33 202 661ଶଭୁଶ&ୀ ପ:ନାୟକ ପି ପ&ଫଲୁ କମୁାର ପ:ନାୟକ ZUX0210831

ପ ୁ /31669 50 202 662ସଶୁା@ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପୀନାଥ ସାହୁ ZUX0528927

ପ ୁ /31670 48 202 663ସପନକମୁାର ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ OR/12/089/294326

11 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM (ାQର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /31671 44 202 664ଯେଶାଧାରା ସାହୁ (ା ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ସାହୁ ZUX0662254

!ୀ /31672 43 202 665େଜ�ାତି ସାହୁ (ା ସପନ କମୁାର ସାହୁ ZUX0172205

!ୀ /31673 39 202 666ଶମcuା ସାହୁ (ା ବନମାଳୀ ପାତ& ZUX0869172

!ୀ /31674 44 202 667ଅମିତା େସନାପତି (ା ସସୁା@ କମୁାର ସାହୁ ZUX0172197

!ୀ /32675 40 202 668ପି ସନୁୀତା ପି ପି ସନ�ାସୀ ରାଓ LSL2394864

!ୀ /32676 36 202 669ପି. ଗୀତା ପି ପି. ସନ�ାସି ରାଓ ZUX0296418

!ୀ /32677 50 202 670ପି କଲ�ାଣୀ . (ା ପି ସନ�ାସୀ ରାଓ OR/12/089/295098

ପ ୁ /32678 60 202 671ସନ�ାସୀ ରାଓ ପି ତାୱୀଟାୟା ରାଓ OR/12/089/295099

ପ ୁ /33679 72 202 672ଏସ ପ&କାସ ରାଓ ପି ଆକାୟା ରାଓ ZUX0662262

ପ ୁ /34680 68 202 673ନୀଳକr ପାଣିଗ&ାହି ପି ଭାଗୀରଥି ପାଣିଗ&ାହି OR/12/089/294442

!ୀ /34681 43 202 674େଶଳୖବାଳା ପାଣିଗ&ାହୀ ପି ନୀଳ|r ପାଣିଗ&ାହୀ LSL1420975

ପ ୁ /34682 40 202 675ପ[ୁHଚ�&  ପାଣିଗ&ାହୀ ପି ନୀଳକr ପାଣିଗ&ାହୀ LSL1420942

!ୀ /34683 40 202 676ଇWର ପାଣିଗ&ାହି ପି ନିଳକr ପାଣିଗ&ାହି OR/12/089/295306

ପ ୁ /36684 39 202 677ଅନାମ ଚରଣ େହାତା ପି ମାଧବ େହାତା ZUX0825018

!ୀ /36685 38 202 678ତପ}ିନୀ େହାତା (ା ଅନାମ ଚରଣ େହାତା ZUX0825000

ପ ୁ /36686 71 202 679ପ[ୂH ଚ�&  ପାଣିଗ&ାହି ପି ରାଧାେମାହନ ପାଣିଗ&ାହି ZUX0172700

!ୀ /36687 57 202 680ଶା@ିଲତା ପାଣିଗ&ାହି (ା େପ&ମାନ� ପାଣିଗ&ାହି OR/12/089/294448

ପ ୁ /36688 56 202 681େପ&ମାନ� ପାଣିଗ&ାହି ପି ରାଧାେମାହନ ପାଣିଗ&ାହି OR/12/089/294447

ପ ୁ /36689 50 202 682ପ&ଦୀପ କମୁାର ପାଣିଗ&ାହି ପି କମଳାକା@ ପାଣିଗ&ାହୀ ZUX0563148

!ୀ /36690 47 202 683େଡଜି ପାଣିଗ&ାହୀ (ା ପ&ଦୀପ ପାଣିଗ&ାହୀ ZUX0563155

ପ ୁ /36691 40 202 684ସପନକମୁାର ପାଣିଗ&ାହି ପି େପ&ମାନ� ପାଣିଗ&ାହି ZUX0172247

ପ ୁ /36692 36 202 685ସବୁ& ତକମୁାର ପାଣିଗ&ାହି ପି େପ&ମାନ� ପାଣିଗ&ାହି ZUX0172239

!ୀ /36693 21 202 686ଅଭି~ା ସାହୁ ପି ସପନ କମୁାର ସାହୁ ZUX1162403

!ୀ /37694 50 202 687ଶୀଲା ମିଶ& (ା ଶ`ି ପ&ସାଦ ମିଶ& ZUX0488387

ପ ୁ /37695 62 202 688ଶ`ି ପ&ସାଦ ମିଶ& ପି ଡ କାହ% ୁ  ଚରଣ ପ&ସାଦ ମିଶ& ZUX0488395

ପ ୁ /38696 72 202 689ଉଦୟ ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ ZUX0296434

!ୀ /38697 55 202 690େହମ ନାୟକ (ା ଉଦୟ ନାୟକ ZUX0296442

ପ ୁ /38698 53 202 691ରାେଜ�&  ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାୟକ OR/12/089/286519

!ୀ /38699 42 202 692ଗୀତା;ଳି ନାୟକ (ା ରାେଜ�&  ନାୟକ LSL2394799

ପ ୁ /38700 25 202 693ବିକ&ମ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାେଜ�&  ନାୟକ ZUX0824995

!ୀ /38701 24 202 694ମନୀଷା ନାୟକ ପି ରାେଜ�&  ନାୟକ ZUX0957464

ପ ୁ /39702 60 202 695ସିମାଦ& ି ନାୟକ ପି ରାମଚ�&  ନାୟକ OR/12/089/294467

!ୀ /39703 55 202 696ଲQCୀେଦବି ନାୟକ (ା ସିମାଦ& ି ନାୟକ OR/12/089/294468

ପ ୁ /39704 38 202 697ଗJୁପ&ସାଦ ନାୟକ ପି ସିମାଦ& ି ନାୟକ ZUX0210872

ପ ୁ /40705 71 202 698ସିମାlଳ ପାଣିଗ&ାହୀ ପି େଗାପୀନାଥ ପାଣିଗ&ାହି OR/12/089/294469

!ୀ /40706 61 202 699ବିIୁପ&ିୟା ପାଣିଗ&ାହୀ (ା ସିମାlଳ ପାଣିଗ&ାହୀ OR/12/089/294470

ପ ୁ /40707 41 202 700ନରସିଂହ ପାଣିଗ&ାହି ପି ସିମାlଳ ପାଣିଗ&ାହି LSL1392927

ପ ୁ /40708 39 202 701ନେରଶ ପାଣିଗ&ାହି ପି ସିମାlଳ ପାଣିଗ&ାହି LSL1392919

!ୀ /40709 34 202 702ନମିତା ପାଣିଗ&ାହୀ ପି ସିମାlଳ ପାଣିଗ&ାହୀ LSL1515493

ପ ୁ /41710 49 202 703ସୟୁ�Hନାରାୟଣ ପ=ା ପି ବିWନାଥ ପ=ା LSL2394336

!ୀ /41711 37 202 704ରୀତା;ଳି ପ=ା (ା ସଯୁ�Hନାରାୟଣ ପ=ା LSL2394328

!ୀ /43712 50 202 705ସଶCତିା ପାଢୀ (ା ପ&ଣୟ କମୁାର ପାଢୀ LSL1388115

ପ ୁ /43713 49 202 706ପ&ଣୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି ସକୁଟୁୁ ପାଢୀ OR/12/089/294477

ପ ୁ /43714 40 202 707ପ&ମଦ କମୁାର ପାଢୀ ପି ସକୁଟୁୁ ପାଢୀ OR/12/089/294478

ପ ୁ /43715 21 202 708ପ&ଣବ ପାଢୀ ପି ପ&ଣୟ କମୁାର ପାଢୀ ZUX1228923

!ୀ /43716 47 202 709ଉମcଳା ସାହୁ (ା ପ&େମାଦ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ZUX0464792

ପ ୁ /44717 51 202 710ଡ\ରୁ ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ LSL2394385

!ୀ /44718 43 202 711ସଂଯ ୁ̀ ା ସାହୁ (ା ଡ\ରୁୁ ସାହୁ LSL2394377

!ୀ /45719 58 202 712ବିଜୟଲQCୀ ମିଶ& (ା ପିତା\ର ମିଶ& OR/12/089/294481

ପ ୁ /45720 44 202 713ମେନାଜ କମୁାର ମଶି& ପି ପିତା\ର ମିଶ& LSL1427475

!ୀ /46721 37 202 714େସାନାଲି ସାହୁ ପି ଲି�ରାଜ ସାହୁ ZUX0296491

ପ ୁ /47722 22 202 715ପାଥH  ପ&ତିମା ପାଡି ପି ସବୁାଷିତ ପାଡି ZUX1050707

!ୀ /47723 63 202 716ସଶୁୀଳା ପାଢୀ (ା ରାଧାେଗାବି� ପାଢୀ OR/12/089/295023

ପ ୁ /47724 53 202 717େଦବାଶୀଷ ପାଢ଼ୀ ପି ରାଧା େଗାବି� ପାଢ଼ୀ ZUX0528968

ପ ୁ /47725 50 202 718ଶଭୁାସିX ପାଢୀ ପି ରାଧାେଗାବି� ପାଢୀ OR/12/089/295392

!ୀ /47726 42 202 719ପTୁା;ଳୀ ପାଢୀ (ା ଶଭୁାଶୀଷ ପାଢୀ OR/12/089/295396

ପ ୁ /47727 36 202 720େସ%ହସିଷ ପାଢୀ ପି ରାଧାେଗାବି� ପାଢୀ ZUX0528950

!ୀ /47728 29 202 721ସ�ିପା ପାଢ଼ୀ ପି ଶଭୁାଶିଷ ପାଢ଼ୀ ZUX0464800

ପ ୁ /48729 53 202 722ପ&ଦୀପକମୁାର ବିWାଳ ପି ନରସିଂହ ବିWାଳ OR/12/089/295089

ପ ୁ /49730 70 202 723ନୀତ�ାନ� ମଲ_ ିକ ପି ବିକ& ି ମଲ_ ିକ OR/12/089/292689

!ୀ /49731 30 202 724ନମHଦା ମଲ_ ିକ ପି ନିତ�ାନ� ମଲ_ ିକ ZUX0465179

!ୀ /49732 29 202 725ଗୀତା;ଳୀ ମଲ_ ିକ ପି ନିତ�ାନ� ମଲ_ ିକ ZUX0465187

12 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM (ାQର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /50733 76 202 726ଗେୁJWର ଦ=େସନା ପି ଭାଗୀରଥି ଦ=େସନା OR/12/089/294544

!ୀ /50734 60 202 727ସିବାନି ଦ=େସନା (ା ଗେୁJ(ର ଦ=େସନା OR/12/089/294545

ପ ୁ /50735 44 202 728ସମ�କା@ ଦ=େସନା ପି ଗେୁJWର ଦ=େସନା ZUX0296566

ପ ୁ /50736 39 202 729ଶ&ୀକା@ ଦ=େସନା ପି ଗେୁJWର ଦ=େସନା OR/12/089/294547

ପ ୁ /50737 38 202 730େଦବକା@ ଦ=େସନା ପି ଗେୁJWର ଦ=େସନା OR/12/089/295043

!ୀ /50738 37 202 731ନିେବଦିତା ଦ=େସନା ପି ଗେୁJWର ଦ=େସନା ZUX0172312

!ୀ /50739 39 202 732ସେୁଲାଚନା ନାଇକ (ା ନରସିଂହ ନାଇକ ZUX0172320

ପ ୁ /51740 76 202 733ନେରଶ ନାଥ ନାୟକ ପି ଜଗଦୀଶ ଚ�&  ନାୟକ ZUX0172338

ପ ୁ /51741 74 202 734ଏନ ଏନ ନାୟକ ପି େଜ ସି ନାୟକ OR/12/089/294541

!ୀ /51742 72 202 735ବିନତା ନାୟକ (ା ନେରଶ ନାଥ ନାୟକ ZUX0172346

!ୀ /51743 63 202 736ଆରତୀ ନାୟକ (ା ଏନ ଏନ ନାୟକ OR/12/089/294542

ପ ୁ /51744 42 202 737େସ%ହାଂଶ ୁନାୟକ ପି ନେରଶ ନାଥ ନାୟକ ZUX0296608

!ୀ /51745 41 202 738େକାନିକା ନାୟକ (ା ଅମ� ାନ ନାୟକ ZUX0296616

ପ ୁ /51746 39 202 739ଆମ� ାନ ନାୟକ ପି ଏନ ଏନ ନାୟକ ZUX0296590

ପ ୁ /52747 41 202 740ଡ\ରୁୁ େଗୗଡ ପି ଧମ େଗୗଡ LSL2394716

!ୀ /52748 38 202 741ଲQCୀ େଗୗଡ (ା ଡ\ରୁୁ େଗୗଡ LSL2394708

!ୀ /54749 90 202 742ଜି. ମାଣିକ�ମ (ା ଜି. କୃI ମUୁc OR/12/089/294548

ପ ୁ /54750 68 202 743ଜି େଭMଟ ରାଓ ପି ଜି କୃI ମUୁc ରାଓ OR/12/089/294549

ପ ୁ /54751 38 202 744ଜି ବିଜୟ କମୁାର ପି ଜି େଭMଟ ରାଓ LSL2394518

ପ ୁ /54752 37 202 745ଜି ରାମ କ&ିIା ପି ଜି େଭMଟା ରାଓ ZUX0172361

ପ ୁ /54753 35 202 746ନେରଶ କମୁାର ନାଇକ ପି ବି� ନାଇକ ZUX0172379

!ୀ /54754 59 202 747ଜି କାନାକା ରତନ. (ା ଜି େଭMଟ ରାଓ LSL2394500

!ୀ /55755 32 202 748ଶା@ି ନାଇକ ପି େଚତୖନ� ନାଇକ ZUX0296624

ପ ୁ /56756 35 202 749କୃI ନାଇକ ପି ଗେଣଶ ନାଇକ ZUX0296632

!ୀ /56757 34 202 750ସନୁୀତା ନାଇକ (ା ସେୁରଶ ନାଇକ ZUX0172395

!ୀ /56758 32 202 751ଶା@ି ନାଇକ (ା କୃI ନାଇକ ZUX0172403

ପ ୁ /57759 32 202 752ଶିବ ଶMର ନାଇକ ପି େଗୗର ନାଇକ ZUX0396101

ପ ୁ /58760 79 202 753ପି. େଗାପାଳ ରାଓ ପି ପି. ଜଗାରାଓ OR/12/089/295292

ପ ୁ /59761 51 202 754ରବି�&କମୁାର ପ:ନାୟକ ପି ୟୁଯ�Lରାଓ ପ:ନାୟକ LSL2394567

ପ ୁ /60762 60 202 755େପାଟନୁରୁ ଶ&ୀଧର ପି େପାଟନୁରୁ ଲQCଣ (ାମୀ LSL1525187

!ୀ /60763 48 202 756େପାଟନୁରୁ ୟୁମନୁା (ା େପାଟନୁରୁ ଶ&ୀଧର LSL1525195

!ୀ /63764 46 202 757ରଶCୀେଦବୀ େଜନା (ା ରାେଜ�&  େଜନା ZUX0464818

ପ ୁ /63765 26 202 758େତଜରାଜ କମୁାର େଜନା ମା ରଶCୀେଦବୀ େଜନା ZUX0703132

!ୀ /63766 25 202 759ଜିନିତା ରାଣୀ େଜନା ପି ରାେଜ�&  କମୁାର େଜନା ZUX0825323

ପ ୁ /63767 23 202 760ରାେଜ�&  କମୁାର େଜନା ପି େଦବ ରାକକମୁାର ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1155175

ପ ୁ /63768 25 202 761େତାଫାନ ପ&ଧାନ ପି ପବିତ&  େମାହନ ପ&ଧାନ ZUX1211499

ପ ୁ /999769 24 202 762େଦବରାଜ କମୁାର େଜନା ପି ରାେଜ�&  କମୁାର େଜନା ZUX1014935

ପ ୁ /999770 68 202 763େଯାେଗଶ ଚ�&  ପାଢୀ ପି ରେମଶ ଚ�&  ପାଢୀ ZUX0829796

ପ ୁ /00771 53 202 764ମଦଳା ମଦୁୁଲି ପି ମଦନ ମଦୁୁଲି ZUX0702852

ପ ୁ /1772 39 202 765େମଟା ବାଡ଼ମ ପି ଡ଼\ରୁ ବାଡ଼ମ ZUX0172767

!ୀ /1773 31 202 766ବନିତା ପାତ& (ା ସଶୁୀଲ କମୁାର ପାତ& ZUX0825026

!ୀ /02774 24 202 767ସନିୁତା ନାୟକ (ା ଶବି ନାୟକ ZUX1188184

ପ ୁ /2775 33 202 768ଶବି ନାୟକ ପି େଚତୖନ� ନାୟକ ZUX0396119

!ୀ /03776 26 202 769ଦଲିମା ବଦାମ (ା େଦଵ ବଦାମ ZUX1050749

!ୀ /3777 36 202 770େଗୗରୀ ବାଡ଼ମ (ା େମଟା ବାଡ଼ମ ZUX0172775

ପ ୁ /4778 37 202 771ଶ&ୀଧର ଭତ&ା ପି ରାମଚ�&  ଭତ&ା ZUX1187152

ପ ୁ /4779 70 202 772�ୃI ସଉରା ପି େଗାଦାବରୀ ସଉରା OR/12/089/294032

ପ ୁ /4780 38 202 773ମତିଲାଲ ସଉରା ପି କୃI ସଉରା LSL1465525

!ୀ /4781 60 202 774େଦଇୖମତୀ େସୗରା (ା କୃI େସୗରା OR/12/089/294033

!ୀ /4782 28 202 775କା@ି େସୗରା (ା ମତିଲାଲ େସୗରା ZUX0703017

ପ ୁ /4783 23 202 776ସେୁରଶ େସୗରା ପି ଚାେ�ା େସୗରା ZUX1179407

ପ ୁ /5784 48 202 777ପ&ଶା@ କମୁାର ମହାMଡୁ ପି ଗରୁୁବାରିଆ ମହାMଡୁ ZUX0825059

!ୀ /5785 51 202 778କମଳା ନାଇକ (ା ନୀଳ ନାଇକ ZUX0703025

ପ ୁ /5786 55 202 779ଝାେଡWର ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ OR/12/089/294040

!ୀ /5787 50 202 780କମଳା ନାୟକ (ା ଝାେଡWର ନାୟକ OR/12/089/294041

ପ ୁ /5788 50 202 781ହେରକୃI ନାୟକ ପି ଝାେଡWର ନାୟକ ZUX0825158

!ୀ /5789 45 202 782କ@ୁଳା ନାୟକ ପି ବିଦ�ାଧର ନାୟକ OR/12/089/295110

!ୀ /5790 45 202 783ସବିତା ନାୟକ (ା ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0825133

!ୀ /5791 44 202 784େଜ�ାତି ନାୟକ ପି ହେର କୃI ନାୟକ ZUX0562801

ପ ୁ /5792 42 202 785ଭାvର ନାୟକ ପି ଝାେଢWର ନାୟକ LSL1465251

!ୀ /5793 40 202 786ବାସ@ି ନାୟକ ପି ଝାେଡWର ନାୟକ ZUX0296681

ପ ୁ /5794 40 202 787ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଝାେଡWର ନାୟକ OR/12/089/294043
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ପ ୁ /5795 38 202 788କାତcକ ନାୟକ ପି ନୀଳ ନାୟକ ZUX0703041

ପ ୁ /5796 38 202 789ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ଝାେଡWର ନାୟକ OR/12/089/294044

!ୀ /5797 35 202 790ଗୀତା ନାୟକ (ା ଭଗବାନ ନାୟକ ZUX0825117

!ୀ /5798 29 202 791ମଣି ନାୟକ (ା ହେର କୃI ନାୟକ ZUX0562835

!ୀ /5799 28 202 792ଶା@ି ନାୟକ ପି ନୀଳ ନାୟକ ZUX0703058

ପ ୁ /5800 21 202 793ଗିରିଧର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX1129634

ପ ୁ /6801 34 202 794ନୀଳକr ମହାକଡ଼ୁ ପି ରାମଚ�&  ମହାକଡ଼ୁ LSL2394369

!ୀ /6802 60 202 795ରତ% ମଣୀ ମହାMଡୁ (ା ରାମଚ�&  ମହାMଡୁ OR/12/089/294046

!ୀ /6803 41 202 796ଗୀତା ମହାMଡୁ ପି ରାମଚ�&  ମହାMଡୁ LSL1388339

ପ ୁ /6804 32 202 797କୃIଚ�&  ମହାMଡ଼ୁ ପି ରାମଚ�&  ମହାMଡ଼ୁ ZUX0296707

!ୀ /6805 26 202 798ସନିୁତା ମହାMଡୁ (ା ନୀଳକr ମହାMଡୁ ZUX1187194

ପ ୁ /07806 39 202 799ବସଂତ ନାୟକ ପି ମକର ନାୟକ ZUX1050715

ପ ୁ /7807 60 202 800ସିମାlଳ ନାୟକ ପି ଦାମ ନାୟକ OR/12/089/294023

!ୀ /7808 52 202 801ପ[ୁH ନାୟକ (ା ସିମାlଳ ନାୟକ OR/12/089/294024

!ୀ /8809 76 202 802ଜି ଲQCି . (ା ଜି ସୟୁL ରାଓ ZUX0370676

ପ ୁ /8810 41 202 803ସେ@ାଷ କମୁାର ମିଶ& ପି ସବୁାଷ ଚ�&  ମିଶ& ZUX0465120

!ୀ /8811 36 202 804ସ�ୀତା ମିଶ& (ା ସେ@ାଷ କମୁାର ମିଶ& ZUX0465138

ପ ୁ /8812 61 202 805ଜି ରାବଣା ରାଓ ପ:ନାୟକ ପି ଜି ସଯୁ�L ରାଓ ପ:ନାୟକ ZUX0370668

!ୀ /8813 55 202 806ଜି ବିଜୟା ପ:ନାୟକ (ା ଜି ରାବାଣା ରାଓ ପ:ନାୟକ ZUX0370650

!ୀ /8814 37 202 807ସଜୁାତା ପ:ନାୟକ (ା ରବି�&  କମୁାର ପ:ନାୟକ ZUX0370700

!ୀ /9815 50 202 808ଶକୁ& ି ଭୁମିଆ (ା ଧନ ଭୁମିଆ OR/12/089/294052

ପ ୁ /9816 34 202 809ଗJୁ ଭୂମିଆ ପି ଧନ ଭୂମିଆ ZUX0296749

!ୀ /9817 29 202 810େରାଜି ଭୂମିଆ (ା ଗJୁ ଭୂମିଆ ZUX0703009

ପ ୁ /9818 38 202 811େସାମନାଥ ଭୂମିଆଁ ପି ଧନ ଭୂମିଆଁ LSL2394617

ପ ୁ /10819 49 202 812ରବି�&  େଗୗଡ଼ ପି ଅଗାଧ ୁେଗୗଡ଼ ZUX1274604

!ୀ /10820 66 202 813ଲQCୀ ଜାନୀ (ା ପତି ଜାନୀ ZUX0825182

ପ ୁ /10821 31 202 814କାUcକ ଜାନୀ ପି େଗାପାଳ ଜାନୀ ZUX0396127

!ୀ /10822 29 202 815ମ; ୁଜାନୀ (ା କାUcକ ଜାନୀ ZUX1178797

!ୀ /11823 36 202 816କମଲି ନାୟକ (ା ଭାvର ନାୟକ ZUX0172692

ପ ୁ /12824 45 202 817ଅେଶାକ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି LSL1466531

ପ ୁ /12825 42 202 818େମଟା ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି LSL1466523

!ୀ /12826 39 202 819ଲQCୀ ମଦୁୁଲି (ା ଅେଶାକ କମୁାର ମଦୁୁଲି ZUX0172494

!ୀ /13827 75 202 820ରଥୀ ନାୟକ (ା ମକୁ�ୁ ନାୟକ OR/12/089/294060

!ୀ /14828 39 202 821ଡମାଇ ମଦୁୁଲି (ା ଘାସି ମଦୁୁଲି ZUX0296764

ପ ୁ /15829 50 202 822େମାହନ ମହାMଡୁ ପି େକସବ ମହାMଡୁ OR/12/089/295234

!ୀ /15830 41 202 823ପଦC ା ମହାMଡୁ (ା େମାହନ ମହାMଡୁ ZUX0937623

ପ ୁ /15831 29 202 824ବାବୁଲା ମହାMଡୁ ପି ମହିନୀ େମାହନ ମହାMଡୁ ZUX1178649

ପ ୁ /15832 33 202 825ରେମଶ ପାଇକାରୀ ପି ଅ1୍ଣା ପାଇକାରୀ ZUX1178854

!ୀ /15833 29 202 826ବଷL ପାଇକାରୀ ପି ରେମଶ ପାଇକାରୀ ZUX1187509

ପ ୁ /16834 31 202 827େଦବ ବାଡମ ପି ଡ\ରୁୁ ବାଡମ ZUX0957480

!ୀ /16835 25 202 828ଡାଲିମ ବଡମ (ା େଦବ ବଡମ ZUX1178748

!ୀ /16836 39 202 829ମତି ମଦୁୁଲି ପି ନିଳକr ମଦୁୁଲି ZUX0172502

!ୀ /17837 31 202 830ସରୁଭି କମୁାରୀ ମ=ଳ (ା ପ&ଶା@ କମୁାର ରାଉତ ZUX0349548

ପ ୁ /17838 72 202 831ଶ&ୀ ଗଣପତି ରାଉତ ପି ଭୀମ ରାଉତ LSL1515584

!ୀ /17839 59 202 832ସଧୁାମଣି ରାଉତ (ା ଗଣପତି ରାଉତ LSL1515576

ପ ୁ /17840 40 202 833ପ&ଶା@ କମୁାର ରାଉତ ପି ଗଣପତି ରାଉତ LSL1515683

ପ ୁ /19841 46 202 834ଅଭିମନ� ୁମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି LSL1388248

ପ ୁ /19842 60 202 835ଶବୁାସ (ାଇଁ ପି (ାଇଁ ZUX0172510

!ୀ /19843 55 202 836ତୁଳସ (ାଇଁ (ା ସବୁାସ (ାଇଁ ZUX0296772

!ୀ /21844 58 202 837ରାଧା ମଦୁୁଲି (ା ଚି�ି ମଦୁୁଲି ZUX0528893

!ୀ /21845 55 202 838ସେରାଜିନି ପ&ଧାନ (ା େସାମନାଥ ପ&ଧାନ ZUX0172528

!ୀ /21846 21 202 839ଶିବାନୀ ପ&ଧାନ ପି େସାମନାଥ ପ&ଧାନ ZUX1179498

ପ ୁ /22847 58 202 840େକୖଳାସ ମହାରଣା ପି େଗାବPH ନ ମହାରଣା ZUX0296780

!ୀ /22848 48 202 841ପାବH ତୀ ମହାରଣା (ା େକୖଳସ ମହାରଣା ZUX0296798

ପ ୁ /22849 33 202 842କନୁା ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା ZUX0702993

!ୀ /22850 27 202 843ଚିନୁ ମହାରଣା ପି େକଳୖାସ ଚ�&  ମହାରଣା ZUX0563205

ପ ୁ /23851 66 202 844େଗାପାଳ ଜାନୀ ପି ଲବ ଜାନୀ ZUX1128032

!ୀ /23852 61 202 845ସ\ାରୀ ଜାନୀ (ା େଗାପାଳ ଜାନୀ ZUX1187236

ପ ୁ /23853 28 202 846ମନ ଜାନୀ ପି ସ\ାରୁ ଜାନୀ ZUX0825083

ପ ୁ /23854 28 202 847ଶିବ ଜାନୀ ପି ମ=ୁ ୁଜାନୀ ZUX0825125

ପ ୁ /23855 25 202 848ତୀଥH  ଯାନୀ ପି େଗାପାଳ ଯାନୀ ZUX1227826

ପ ୁ /23856 53 202 849ଗଲୁଟି ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0528976

14 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM (ାQର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /23857 45 202 850ପଦC ା ମଦୁୁଲି (ା ଅଭିମନ� ୁମଦୁୁଲି ZUX0296806

ପ ୁ /23858 41 202 851େଚତୖନ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX1211101

ପ ୁ /23859 34 202 852େଧାବା ମଦୁୁଲି ପି େଚତୖନ� ମଦୁୁଲି ZUX0172536

ପ ୁ /24860 63 202 853କିେଶାର କମୁାର େବେହରା ପି ଏସ େକ େବେହରା ZUX0702779

!ୀ /24861 38 202 854ସଚିୁସCିତା େବେହରା (ା ନିଶିଥ େବେହରା ZUX0172544

!ୀ /24862 72 202 855ଲQCୀ ଭୂମିଆଁ (ା ପି ବି ରାଜୁ ଭୂମିଆଁ ZUX0296814

ପ ୁ /24863 53 202 856େକଶବ ପଜୁାରୀ ପି ରାମ ପଜୁାରୀ ZUX0528901

!ୀ /24864 50 202 857ସବୁ[H ପଜୁାରୀ (ା େକଶବ ପଜୁାରୀ ZUX0296822

!ୀ /24865 42 202 858ସନାଇ ପଜୂାରୀ (ା ଅଜୁH ନ ପଜୂାରୀ ZUX1187186

!ୀ /24866 37 202 859hଦC ା ପଜୁାରୀ ପି ରାମ ପଜୁାରୀ ZUX0528919

ପ ୁ /24867 36 202 860ମନୁ% ା ରାଜୁ ପି ପିେଭେMଟ ରାଓ LSL2394294

!ୀ /27868 55 202 861ଗରୁୁବାରୀ ମଦୁୁଲି (ା େଚମା ମଦୁୁଲି ZUX0825091

!ୀ /27869 45 202 862କମଳା ମଦୁୁଲି (ା େଦତୖାରୀ ମଦୁୁଲି ZUX0702787

!ୀ /27870 41 202 863ଗରୁୁବାରୀ ମଦୁୁଲି (ା େମଟା ମଦୁୁଲି LSL1466507

ପ ୁ /27871 29 202 864ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ମା କମଳା ମଦୁୁଲି ZUX0702811

!ୀ /27872 24 202 865ମ ୁ̀ ା ମଦୁୁଳି ପି େଦତୖାରୀ ମଦୁୁଳି ZUX1187160

ପ ୁ /27873 45 202 866ଟୁଟୁ ନାୟକ ପି ଗJୁ ନାୟକ LSL1523695

!ୀ /27874 43 202 867ମିନାଇ ନାୟକ (ା ଟୁଟୁ ନାୟକ LSL1403146

ପ ୁ /27875 28 202 868ପଦC ନ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ ZUX1179514

ପ ୁ /27876 57 202 869ଲQCଣ ପଜୂାରୀ ପି ରାମ ପଜୂାରୀ ZUX0702837

ପ ୁ /27877 47 202 870ରାମଚ�&  ସାମ@ରାୟ ପି ଲQCୀନାରାୟଣ ସାମ@ରାୟ LSL1392455

!ୀ /27878 46 202 871କାlନମାଳା ସାମା@ରାୟ ପି ଲQCୀନାରାୟଣ ସାମା@ରାୟ LSL1392968

ପ ୁ /27879 44 202 872କୃIଚ�&  ସାମ@ରାୟ ପି ଲQCୀନାରାୟଣ ସାମ@ରାୟ LSL1392448

!ୀ /27880 41 202 873ପଦC ୀନି ସାମ@ରାୟ ପି ଲQCୀନାରାୟଣ ସାମ@ରାୟ LSL1392976

!ୀ /28881 58 202 874ବାସ@ି େଗୗଡ (ା ଭାvର େଗୗଡ LSL1403153

!ୀ /28882 65 202 875ବାସ@ି େଗୗଡ (ା ନରସି� େଗୗଡ ZUX0370734

ପ ୁ /28883 55 202 876ଭା�ର େଗୗଡ ପି ନରସିଂହ େଗୗଡ ZUX0370726

!ୀ /28884 47 202 877ଭାନୁ େଗୗଡ ପି ନରସି� େଗୗଡ ZUX0370775

!ୀ /28885 34 202 878ରଜନି େଗୗଡ ପି ନରସି� େଗୗଡ ZUX0370767

ପ ୁ /29886 43 202 879େଶୈଳ�&  କମୁାର ବିWାଳ ପି କିେଶାର ଚ�&  ବିWାଳ ZUX0465112

!ୀ /29887 52 202 880ପTୁଲତା େଗୗଡ (ା ଭାvର େଗୗଡ LSL2395028

ପ ୁ /29888 50 202 881ଭାvର େଗୗଡ ପି ବାରାନିଧି େଗୗଡ ZUX0172551

ପ ୁ /29889 26 202 882ଜୟ@ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଭାvର େଗୗଡ ZUX0563098

!ୀ /29890 21 202 883ନିକିତା େଗୗଡ ପି ଭାvର େଗୗଡ ZUX1147818

ପ ୁ /29891 51 202 884ବାଲାଜି ଗରୁୁ ପି ଶ&ୀନିବାସ ଗରୁୁ ZUX1129741

ପ ୁ /29892 28 202 885ସେ@ାଷ ଗରୁୁ ପି ବାଲାଜୀ ଗରୁୁ ZUX1211465

!ୀ /29893 24 202 886େଗୗରି ଗରୁୁ (ା ସେ@ାଷ ଗରୁୁ ZUX1211481

!ୀ /30894 38 202 887ଏ.ଅନୀତା (ା ଏ.ସେୁରଶ ପାତ& ZUX0172569

!ୀ /30895 40 202 888ବବିତା ମହାପାତ& ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମହାପାତ& LSL2446417

ପ ୁ /31896 42 202 889ଘାସି ମଦୁୁଲି ପି ନିଳକr ମଦୁୁଲି LSL1466499

ପ ୁ /31897 32 202 890ସନିଆ ମଦୁୁଲି ପି ଗିନି ମଦୁୁଲି ZUX0703066

!ୀ /31898 31 202 891ପଦC ିନୀ ମଦୁୁଲି ପି ନୀଳକr ମଦୁୁଲି ZUX0702795

!ୀ /31899 30 202 892ଲQCୀ ମଦୁୁଲି (ା ସନିଆ ମଦୁୁଲି ZUX0702753

ପ ୁ /33900 34 202 893କନୁା ମହାରଣା ପି ଦିବାକର ମହାରଣା ZUX0349555

ପ ୁ /35901 44 202 894ଗ�ାଧର େଗୗଡ ପି ତ&ିନାଥ େଗୗଡ LSL1420678

ପ ୁ /35902 41 202 895କୃIଚ�&  େଗୗଡ ପି ତ&ିନାଥ େଗୗଡ LSL1420660

!ୀ /35903 37 202 896ରିତା ମହାକଡୁ (ା କୃIH ଚ�&  େଗୗଡ ZUX0563338

!ୀ /36904 42 202 897କନକ ନାୟକ (ା ମୀନ େକତନ ନାୟକ LSL1420553

ପ ୁ /37905 24 202 898ଅବିନାଶ ଭତରା ପି ନିଖିଲ ଭତରା ZUX1211523

!ୀ /37906 31 202 899ମାଧବୀ େଗୗଡ (ା କ&ିIା େଗୗଡ ZUX1120435

!ୀ /37907 31 202 900ସେ@ାଷୀ େଗୗଡ (ା େଦବରାଜ େଗୗଡ ZUX1156041

!ୀ /37908 41 202 901ଝିଲି ମହା@ି (ା ରବି�&  ମହା@ି ZUX1160167

ପ ୁ /37909 61 202 902ଭିକାରି ନାୟକ ପି ଧନୁ ନାୟକ OR/12/089/292609

!ୀ /37910 39 202 903ଉମcଳା ନାୟକ ପି ରାମ ଚ�&  ନାୟକ LSL1420561

!ୀ /37911 37 202 904ଇ�ିରା ନାୟକ ପି ଭିକାରି ନାୟକ LSL1514017

!ୀ /37912 36 202 905ଜୟ@ୀ ମାଳା ନାୟକ ପି ବୃ�ାବନ ନାୟକ LSL1515899

ପ ୁ /37913 34 202 906ବଳରାମ ନାୟକ ପି େକଶବ ନାୟକ ZUX0296830

!ୀ /37914 33 202 907ତୁଲସୀ ନାୟକ (ା କାUcକ ନାୟକ ZUX0703033

!ୀ /37915 27 202 908ସବିତା ନାୟକ (ା ମନର;ନ ନାୟକ ZUX1160217

!ୀ /38916 43 202 909ସବୁ[H ମଦୁୁଲୀ (ା ହରି ମଦୁୁଲୀ LSL1392471

ପ ୁ /39917 39 202 910ଗJୁ ପ&ସାଦ ନାୟକ ପି େଗୗରଚ�&  ନାୟକ LSL1427467

!ୀ /39918 30 202 911ଲQCି ନାୟକ (ା ଗJୁ ପ&ସାଦ ନାୟକ ZUX0563213

15 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM (ାQର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /40919 39 202 912ବାଲାଜୀ ପ&ଧାନ ପି ଉଦୟ ପ&ଧାନ LSL1392612

ପ ୁ /41920 40 202 913ପି ଦୀଲ_ ିପ କମୁାର ପି ପି େଗାପାଳ ରାଓ LSL1388081

!ୀ /41921 23 202 914େକ ରମଣି ପି ପି ଦିଲୀh କମୁାର ZUX1100213

!ୀ /42922 45 202 915ପTୁା େଗୗଡ (ା ବିଜୟ େଗୗଡ LSL1388263

ପ ୁ /42923 24 202 916େପ&ାେମାଦ କମୁାର େଗୗଡ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ZUX1179449

ପ ୁ /43924 44 202 917ରବି�&  େଗୗଡ ପି ଅଗାଧ ୁେଗୗଡ OR/12/089/270130

!ୀ /43925 39 202 918ପTୁା;ଳି ପଟନାୟକ (ା ରବୀ�&  େଗୗଡ LSL1388701

ପ ୁ /45926 49 202 919ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଦC େଲାଚନ ନାୟକ ZUX0172585

ପ ୁ /46927 34 202 920ବାଲାଜୀ ମହାକଡୁ ପି ରାମଚ�&  ମହାକଡୁ LSL2394443

!ୀ /46928 29 202 921ବାସ@ି ମହାMଡୁ (ା ବାଲାଜି ମହାMଡୁ ZUX0563221

!ୀ /46929 57 202 922ସେରାଜିନୀ ନାୟକ (ା ଂବୃ�ାବନ ନାୟକ ZUX0172684

!ୀ /46930 36 202 923ଶକ@ୁଳା ନାୟକ ପି ରାମଚ�&  ନାୟକ LSL2394823

ପ ୁ /46931 34 202 924ନରସିଂହ ନାୟକ ପି ରାମଚ�&  ନାୟକ LSL2394435

ପ ୁ /46932 34 202 925ପ&ଶା@କମୁାର ନାୟକ ପି ବୃ�ାବନ ନାୟକ LSL2398014

!ୀ /46933 32 202 926ସବିତା ନାୟକ ପି ବୃ�ାବନ ନାୟକ ZUX0172593

!ୀ /47934 50 202 927ଏ. ନାଗମଣି ସାରଫ ପି ଏ. ଜଗନ% ାଥ ସାରଫ ZUX0172627

ପ ୁ /47935 41 202 928ଏ. ରାଜୁ ସାର� ପି ଏ. ଜଗନ% ାଥ ସାର� ZUX0172619

!ୀ /48936 34 202 929ପି.(ପ%ା  ପି ପି.େମାହନ ରାଓ ZUX0172643

!ୀ /48937 34 202 930ପି.ରୀନା ପି ପି.େମାହନ ରାଓ ZUX0172650

!ୀ /48938 32 202 931ପି.େବବୀ ପି ପି.େମାହନ ରାଓ ZUX0172635

!ୀ /48939 47 202 932ଟି. ପଦC ା (ା ଟି. େଭେMଟରାଓ ZUX0825075

!ୀ /49940 33 202 933ପି.ଭାରତୀ ପି ପି.ଶ&ୀନିବାସ ZUX0296871

ପ ୁ /49941 32 202 934ପି.ଅନୁରାଧା  ମା ପି.ମହାଲQCୀ ZUX0172668

!ୀ /49942 49 202 935ପି. େକ. କମୁାରୀ (ା ପି. େକ. ଶ&ୀେସ, ZUX0465229

ପ ୁ /49943 31 202 936ପି. େକ. ରାେକଶ ପି ପି. େକ. ଶ&ିେସ, ZUX0465203

ପ ୁ /49944 58 202 937ପି. େକ. ଶ&ୀେସ, ମା ପି. େକ. ରହିଣି ZUX0465211

ପ ୁ /49945 27 202 938ପି. ସେୁରଶ ପି ପି.େମାହନ ରାଓ ZUX0563197

!ୀ /50946 38 202 939ଦିବ�ାସୀନ ମହାରଣା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମହାରଣା ZUX0172676

!ୀ /51947 31 202 940ଅନୀତା ନାୟକ ପି ସବୁାସ ନାୟକ ZUX0349563

!ୀ /52948 33 202 941ଜୟ@ି େଗୗଡ ପି ଯଧିୁuିର େଗୗଡ ZUX0370742

!ୀ /53949 37 202 942ସାବିତ&ି  ମଦୁୁଲି ମା ବାବH ତୀ ମଦୁୁଲି ZUX0563254

ପ ୁ /53950 29 202 943ଗରୁୁବAୁ ମଦୁୁଲି ପି ବିWନାଥ ମଦୁୁଲି ZUX0825141

!ୀ /54951 44 202 944ଲQCି ଜାନୀ (ା ଗରୁୁ ଜାନୀ ZUX0562868

!ୀ /54952 32 202 945ମ; ୁଜାନି (ା ରାଜୁ ଜାନି ZUX0702803

!ୀ /54953 25 202 946ଲQCୀ ଜାନୀ ମା ପାବH ତୀ ଜାନୀ ZUX0825067

!ୀ /55954 28 202 947ଝୀଲୀ ନାୟକ ପି ବିଦ�ାଧର ନାୟକ ZUX0654186

!ୀ /76955 23 202 948ସଭୁଦ& ା ମଦୁୁଳି (ା ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX1211515

ପ ୁ /99956 31 202 949ଅଭିଳାଶ େବେହରା ପି କିେଶାର କମୁାର େବେହରା ZUX0774133

ପ ୁ /99957 27 202 950ଅଂଶମୁାନ େବେହରା ପି କିେଶାର କମୁାର େବେହରା ZUX0774141

ପ ୁ /202958 22 202 951ଗେଣଶ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX1177336

!ୀ /781959 31 202 952ବିନିତା ପ&ଧାନ (ା ବାଲାଜି ପ&ଧାନ ZUX0957449

ପ ୁ /999960 29 202 953ସେୁରଶ ଦେଳଇ ପି ବୁଦୁରା ଦେଳଇ ZUX0957407

ପ ୁ /999961 51 202 954େଗୗରୀ ଶMର ଶତପଥୀ ପି ଭୁବେନWର ସତପଥୀ ZUX0825281

!ୀ /999962 46 202 955ଜାନକୀ ଶତପଥୀ (ା େଗୗରୀ ଶMର ଶତପଥୀ ZUX0825265

ପ ୁ /999963 25 202 956ଶଭୁମ କମୁାର ଶତପଥୀ ପି େଗୗରୀ ଶଂକର ଶତପଥୀ ZUX0825273

ପ ୁ /2964 84 202 957ଗେୁJWର ରାଓ ମଦୁୁଲି ପି ଗାଂଗାୟା ମଦୁୁଲି LSL2394559

ପ ୁ /2965 39 202 958ରାମକିେଶାର ରାଓ ମଦୁୁଲି ପି ଗେୁJWର ରାଓ ମଦୁୁଲି LSL2394609

!ୀ /2966 36 202 959କମୁାରୀ ସଜୁାତା ମଦୁୁଲି ପି ଗେୁJWର ରାଓ ମଦୁୁଲି LSL2394591

ପ ୁ /3967 36 202 960ମହାେଦବା ଅWନି କମୁାର ପି ମହାେଦବା ଇWର ରାଓ LSL2394625

ପ ୁ /4968 65 202 963ଚକ&ପାଣି ନାଉଡିଆ ପି ଦାେମାଦର ନାଉଡିଆ LSL2394955

!ୀ /4969 55 202 964ଚ�&ମା ନାଉଡିଆ (ା ଚକ&ପାଣି ନାଉଡିଆ LSL2394948

ପ ୁ /4970 35 202 965ଦିବ�ାନ� ନାଉଡିଆ ପି ଚକ&ପାଣି ନାଉଡିଆ LSL2394963

ପ ୁ /5971 48 202 966ଏ.ବିଜୟ କମୁାର ପି ଏ.ଇWର ରାଓ LSL2394450

ପ ୁ /6972 38 202 967କୃIଚ�&  ପାଢି ପି ରାେଜ�&  ପାଢି LSL2394484

!ୀ /6973 36 202 968ମମତା ପାଢି ପି ରାେଜ�&  ପାଢି LSL2394393

ପ ୁ /6974 35 202 969ରାମଚ�&  ପାଢି ପି ରାେଜ�&  ପାଢି LSL2394401

ପ ୁ /7975 39 202 970ସେ@ାଷ କମୁାର ପାଢି ପି ଜୟେଦବ ପାଢି LSL2394468

!ୀ /7976 37 202 971ସବିତା କମୁାରି ପାଢି ପି ଜୟେଦବ ପାଢି LSL2394344

ପ ୁ /7977 35 202 972ସନିୁଲ କମୁାର ପାଢି ପି ଜୟେଦବ ପାଢି LSL2394351

!ୀ /37978 40 202 973ସବିତା ପରି^ା (ା ରାେଜ�&  ପରି^ା ZUX0825240

!ୀ /866979 20 202 974ଲିଲୀ ନାୟକ ନାୟକ ପି ଟୁଟୂ ନାୟକ ZUX1401652

ପ ୁ /541980 18 202 975ଅଂସମୁନ ପ=ା ମା ସଜୁାତା ପାତ&  ZUX1401850

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM (ାQର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /866981 23 202 976nayak ନାୟକ ପି ଟୁଟୂ ନାୟକ ZUX1407071

ପ ୁ /P-T47-162982 18 202 977ଅଂକିତ ପାଣିଗ&ାହି ପାଣିଗ&ାହି ପି ଆେଲାକୟ ପାଣିଗ&ାହି ZUX1426733

ପ ୁ /NA983 22 202 978ରି�ଵିକ ସାମ@ ପି ରବିନ ସାମ@ ZUX1427319

!ୀ /01984 30 201 280ସଚିୁତ& ା ପାଡ଼ୀ ପି ରଶୀକ ଶିରମଣି ପାତ& ZUX0702639

!ୀ /1985 67 201 281ନିେବଦିତା ମହାପାତ& (ା ସବୁାସଚ�&  ମହାପାତ& LSL1387968

!ୀ /1986 42 201 282ଗୀତା;ଳି ମହାପାତ& ପି ସବୁାସ ଚ�&  ମହାପାତ& OR/12/089/293169

!ୀ /1987 41 201 283ରୀତା ମହାପାତ& ପି ସବୁାସ ମହାପାତ& OR/12/089/293170

!ୀ /1988 38 201 284ମମତା ମହାପାତ& ପି ସବୁାସ ମହାପାତ& OR/12/089/293171

!ୀ /2989 73 201 285ପ&ମିଳା ପାଳ (ା ନରସିଂହ ପାଳ ZUX0171017

!ୀ /2990 42 201 286ମମତା ପାଳ ପି ନରସିଂହ ପାଳ ZUX0171025

!ୀ /2991 38 201 287ଅନୀତା ପାଳ ପି ନରସିଂହ ପାଳ ZUX0171033

ପ ୁ /3992 50 201 288ସିଏଚ ପ&ହଲାଦ . ପି େଭMେଟWର . OR/12/089/292822

!ୀ /3993 41 201 289ସି ଏଚ ତିଆରୁ . (ା ସିଏଚ ପ&ହଲାଦ OR/12/089/292823

!ୀ /5994 71 201 290ସି ଏ� ରାଧା (ା ଶି ଏ� ଭାvର ରାଓ LSL1522630

!ୀ /6995 50 201 291ସାଗରିକା ପାଣିଗ&ହି (ା ବାଲାଜି ପ&ସାଦ ପାଣିଗ&ହି LSL2655207

ପ ୁ /6996 41 201 292ବାଲାଜୀପ&ସାଦ ପାଣିଗ&ାହି ପି ନରସିଂହ ପାଣିଗ&ାହି OR/12/089/292838

ପ ୁ /7997 70 201 293ନରସିଂହ ପାଢୀ ପି ଉଦୟ ପାଢୀ OR/12/089/292849

ପ ୁ /7998 55 201 294ରସିକ ପାଢୀ ପି ଉଦୟନାଥ ପାଢୀ OR/12/089/292854

!ୀ /7999 50 201 295କିେଶାରୀ ପାଢୀ ପି ରସିକ ପାଢୀ OR/12/089/292855

!ୀ /71000 31 201 296ସମିୁତ& ା ପାଢ଼ି ପି ରଶିକ ଶିରମଣି ପାଢ଼ି ZUX0294199

ପ ୁ /081001 52 201 297ଏମ ଡି ମଜହର ଅଂଶାରି ପି ଏମ ଡି ଜୁବାଇର ଅହମଦ ZUX0702589

ପ ୁ /081002 62 201 298ଏମ ଡି ଜୁନାଇଡ ଅହମଦ ପି ଏମ ଡି ଶହଜାଦା ZUX0702597

!ୀ /081003 50 201 299ବିଲୀ�ସ ବାେନା (ା ଏମ ଡି ମଜହର ଅନାସରି ZUX0702613

ପ ୁ /081004 51 201 300ଏମ ଡି ସମୀର ପରେୱଜ ପି ଏମ ଡି ଯେୁବଇର ଅହମଦ ZUX0702605

ପ ୁ /81005 82 201 301ନରସିଂହ ଅଧିକାରୀ ପି ବିନାୟକ ଅଧିକାରୀ OR/12/089/292861

ପ ୁ /81006 45 201 302ଧେମH�&  କମୁାର ଅଧିକାରି ପି ନରସିଂହ ଅଧିକାରି LSL1450600

!ୀ /81007 45 201 303େଜ�ାଛନା ଅଧିକାରୀ ପି ନରସିଂହ ଅଧିକାରୀ OR/12/089/292863

ପ ୁ /81008 43 201 304େଦେବ�&  ଅଧିକାରୀ ପି ନରସିଂହ ଅଧିକାରୀ OR/12/089/292865

ପ ୁ /81009 39 201 305ମେହ�&  ଅଧିକାରୀ ପି ନରସିଂହ ଅଧିକାରୀ OR/12/089/292867

!ୀ /091010 27 201 306ସ; ୁ̀ ା ପାତ& ପି ରସିକ ଶିରମଣି ପାଡ଼ି ZUX0702621

!ୀ /91011 47 201 307ଜି. ଭାଗ�ଲQCୀ (ା ଜି. ତାତାରାଓ ZUX0294223

!ୀ /91012 46 201 308ଜି ଲQCିବାଇ . (ା ଜି ବାବୀ . LSL1466457

ପ ୁ /91013 51 201 309ଜି ତାତା ରାଓ ପି ଜି ଆପାରାଓ . OR/12/089/292870

ପ ୁ /111014 47 201 310ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ& ପି ଅନ@ ମିଶ& LSL1420462

ପ ୁ /121015 56 201 311ଦାେମାଦର ମିଶ& ପି ନାରାୟଣ ମିଶ& LSL1392794

ପ ୁ /131016 44 201 312ବିଭୁ ରଂଜନ ପାଣିଗ&ାହୀ ପି କୃIଚ�&  ପାଣିଗ&ାହୀ LSL1420348

!ୀ /141017 48 201 313ସି ଏX ବିଶାଲ ଲQCି ପି ସି ଏ� ରା�ା ରାଓ LSL1403096

!ୀ /151018 74 201 314ମନରମା ମିଶ& (ା ଅନ@ ମିଶ& ZUX0294603

ପ ୁ /151019 58 201 315ମୃତ�;ୟ ପ=ା ପି ତ&ିନାଥ ପ=ା LSL2655249

!ୀ /151020 53 201 316ସବିତା କମୁାରୀ ପ=ା (ା ମୃତ�;ୟ ପ=ା ZUX0349183

!ୀ /151021 28 201 317ଅପ[L ପ=ା ପି ମୃତ�ଂୁଜୟ ପ=ା ZUX0464693

!ୀ /151022 28 201 318ଅ�Hନା ପ=ା ପି ମୃତ�ଂୁଜୟ ପ=ା ZUX0367094

!ୀ /161023 47 201 319େକ. ଲତା କମୁାରୀ (ା େକ. ପ&ସାଦ ZUX0464610

!ୀ /161024 37 201 320ସନିୁତା ମିଶ& (ା ଆେଶାକ ମିଶ& ZUX0349191

ପ ୁ /161025 31 201 321ଦିପ| କମୁାର ନାୟକ ପି ସିବାନ� ନାୟକ ZUX0349209

!ୀ /181026 44 201 322ସଜୁାତା କମୁାରୀ ରଥ (ା କମୁଦୁ କମୁାର ମିଶ& ZUX0562512

!ୀ /191027 41 201 323ତୁଳସୀ ଥାଦାନୀ (ା ସେ@ାଷ ଥାଦାନୀ ZUX1244276

ପ ୁ /9991028 33 201 324ଅଜୟ କମୁାର ଜାନୀ ପି ଅପUHୀ ଜାନୀ ZUX0689463

!ୀ /9991029 25 201 325େସାନାଲି ରାଉତରାୟ (ା ଅଜୟ ଜାନି ZUX0943563

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବLଚନ ନିମେ@ ଗ&ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ%  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବLଚନ କମିଶନ ଭାରତM �ାରା 
ପ&କାଶନ କରାଯାଏ | ପ&େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବLଚନ ପବୂH ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣM ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର@ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.25 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 ମାନMର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନM ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

17 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ&କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM (ାQର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222


