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ପ ୁ /001 21 161 531ମହ ଦ ଫାୟାଜ ପି ମହ ଦ ବାବି ରୁଦିନ ଖାନ ZUX1179589

ପ ୁ /U.M.C ,VD2 22 161 532େସୗରଭ ମ�ିଧା ମା କନିକା ମ�ିଧା ZUX1210616

ପ ୁ /013 56 161 533େଲାକନାଥ ବାେ( ପି େର)ା ବାେ( ZUX1055367

*ୀ /014 40 161 534ଜବାରାଣୀ ବାେ( ,ା େଲାକନାଥ ବାେ( ZUX1055698

ପ ୁ /25 53 161 535ମନ- ଥ କମୁାର ମାଝି ପି କା/0କ ଚ2�  ମାଝି LSL1411701

ପ ୁ /36 43 161 536ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଦାଶ ପି ଦଶରଥ ଦାଶ ZUX0312173

*ୀ /047 71 161 537କନୁୀ ନାୟକ ,ା ଦୀନା ବଂଧ ୁନାୟକ ZUX1341775

ପ ୁ /048 46 161 538ମାନା ନାୟକ ପି ଦୀନବଂଧ ୁନାୟକ ZUX1343870

ପ ୁ /049 20 161 539ସକୁା5 ନାୟକ ପି ମାନା ନାୟକ ZUX1343771

*ୀ /410 40 161 540ତୁଳସୀ ନାୟକ ,ା ମାନା ନାୟକ LSL1340926

*ୀ /411 37 161 541ମେହ6ରୀ ନାୟକ ,ା ରାଜୁ ନାୟକ ZUX0612952

ପ ୁ /512 50 161 542କମେଲଶ କମୁାର ମାରୂ ପି ନେରା/ମ ମାରୂ ZUX1055912

ପ ୁ /513 44 161 543େଲାେକଶ କମୁାର ମାରୂ ପି ନେରା/ମା ମାରୂ ZUX1051655

*ୀ /514 69 161 544କଳାବତୀ ମାରୂ ,ା ନେରା/ମ ମାରୂ ZUX1055961

ପ ୁ /515 47 161 545ଧରେମଶ କମୁାର ମାରୂ ପି ନେରା/ମ ମାରୂ ZUX1051606

*ୀ /516 46 161 546ପ�ତିଭା ମାରୂ ,ା କମେଲଶ ମାରୂ ZUX1054493

*ୀ /517 39 161 547ଲଳିତା ମାରୂ ,ା ଧରେମଶ ମାରୂ ZUX1053826

ପ ୁ /518 48 161 548ଜୟାଶ ଚ2�  ପାଳ ମା ଦାଉଦ ପାଳ LSL1341403

ପ ୁ /519 48 161 549ରଜତ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ରାଜ କିେଶାର ପ�ଧାନ ZUX0125765

ପ ୁ /620 55 161 550ରବୀ2�  କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ସେୁର6ର ପାଣିଗ�ାହି LSL1359553

ପ ୁ /621 49 161 551ଅଜୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ଭରତ ଚରଣ େସଠୀ LSL1344803

*ୀ /722 28 161 552ସଂହିତା ସତପଥୀ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ସତପଥୀ ZUX0612929

*ୀ /823 59 161 553ଡ<ର ସଚିୁତ� ା ମିଶ� ,ା ଡ<ର ସତ� ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ LSL1359272

ପ ୁ /824 61 161 554ପ�ଭାକର ପ=ା ପି ମହ6ର ପ=ା LSL1343177

ପ ୁ /825 61 161 555ଦିବାକର ପ=ା ପି ମେହ6ର ପ=ା LSL1349513

*ୀ /826 56 161 556ଅ>ିକା ପ=ା ,ା ପ�ଭାକର ପ=ା LSL1343169

ପ ୁ /827 46 161 557ଭା(ର ପ=ା ପି ମେହ6ର ପ=ା LSL1342286

ପ ୁ /828 22 161 558ସ◌ୁୂୟ�@ କା5 ପ=ା ପି ଦିବାକର ପ=ା ZUX1173590

ପ ୁ /829 61 161 559ଡAର ସତ�ନାରାୟଣ ଶତପଥୀ ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ ଶତପଥୀ LSL1359314

ପ ୁ /930 44 161 560ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ଦାସ ପି ଦଶରଥ ଦାସ LSL1340967

ପ ୁ /1031 58 161 561ପ�ଦିପକମୁାର ଦାସ ପି ଦଶରଥ ଦାସ OR/12/089/212873

*ୀ /1032 46 161 562କମୁାରୀ ବିଦ�ତୁଲତା ଦାସ ପି ଦଶରଥ ଦାସ ZUX0312181

ପ ୁ /1033 60 161 563ସଧୁାକର ଦାଶ ପି ବୃ2ାବନ ଦାଶ LSL1359512

ପ ୁ /1034 29 161 564େସୗଦିପ ଦାଶ ପି ପ�ଦିପ କମୁାର ଦାଶ ZUX0612226

*ୀ /1035 27 161 565େଏୗ6ଯ�E ସାମ5ରା ଦାଶ ପି ସଧୁାକର ଦାଶ ZUX0612176

ପ ୁ /1036 25 161 566େସୗରଭ ଦାଶ ପି ପ�ଦିପ କମୁାର ଦାଶ ZUX0819060

*ୀ /1037 56 161 567ବିେନାଦିନି ନାୟକ ,ା ପ�ଦିପ ଦାସ OR/12/089/212874

ପ ୁ /1038 23 161 568େତଜ,ୀ ପତି ପି ଅମଲୁ� ପତି ZUX1173533

*ୀ /1039 53 161 569ଗାୟତ�ୀ ସାମ5ରା ,ା ସଧୁାକର ଦାଶ LSL1359520

ପ ୁ /1140 68 161 570ଲF-ୀଧର ବଡେଯନା ପି କଳୁମଣି ବଡେଯନା LSL1459684

ପ ୁ /1141 60 161 571ଶେୁର2�  କମୁାର ବଡେଯନା ପି କଳୁମଣି ବଡେଯନା LSL1460914

*ୀ /1142 58 161 572ସା5ିଲତା ବଡେଯନା ,ା ଲF-ୀଧର ବଡେଯନା LSL1459676

*ୀ /1143 51 161 573ଗାୟତ�ୀ ବଡେଯନା ,ା ସେୁର2�କମୁାର ବଡେଯନା ZUX0669069

ପ ୁ /1144 36 161 574ସଶୁା5 କମୁାର ବଡେଜନା ପି ସେୁର2�  କମୁାର ବଡେଜନା ZUX0861633

*ୀ /1145 31 161 575ସଂଘମିତ�ା ବଡେଜନା ପି ସେୁର2�  କମୁାର ବଡେଜନା ZUX0861609

*ୀ /1146 29 161 576ଦିHୀମୟୀ ବଡେଜନା ପି ଲF-ୀଧର ବଡେଜନା ZUX0612960

*ୀ /1147 28 161 577ଶମ0Iା ବଡେଜନା ପି ସେୁର2�  କମୁାର ବଡେଜନା ZUX0861567

ପ ୁ /1148 62 161 578ସJଷ@ ଣ ମହା5ି ପି େଯାଗୀ ମହା5ି LSL1460195

*ୀ /1149 56 161 579ସସ- ିତା ସାମଲ ,ା ସJଷ@ ଣ ମହା5ି LSL1460187

*ୀ /1250 62 161 580ରଚନା ଆଚାଯ�@ ,ା ଅ5ଯ�Eମି ରଥ LSL1349497

1 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1251 71 161 581ଅ5ଯ�Eମି ରଥ ପି ଗ�ାଧର ରଥ LSL1349489

ପ ୁ /1252 26 161 582ଅଦ�ବ� ହ--  ରଥ ପି ଅ5ଯ�Eମି ରଥ ZUX0700385

*ୀ /1453 25 161 583ଅନନ�ା ଦାଶ ପି ନୀଳାଦ� ୀନାଥ ଦାଶ ZUX1022383

ପ ୁ /1454 60 161 584ନୀଳାଦ� ୀ ନାଥ ଦାଶ ପି ଦିବାକର ଦାଶ LSL1443795

*ୀ /1455 50 161 585ମୀନା କମୁାରି ଦାଶ ,ା ନୀଳାଦ� ୀ ନାଥ ଦାଶ LSL1443803

ପ ୁ /1456 23 161 586ଅP@ବ ଦାଶ ପି ନୀଳାଦ� ୀ ନାଥ ଦାଶ ZUX1022375

ପ ୁ /1457 66 161 587ବାବାଜି ମହାରଣା ପି ରାଘବ ମହାରଣା OR/12/089/212868

*ୀ /1458 62 161 588ସର,ତି ମହାରଣା ,ା ବାବାଜି ମହାରଣା OR/12/089/212881

ପ ୁ /1459 44 161 589ଶ�ବଣ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବାବାଜି ମହାରଣା LSL1382753

ପ ୁ /1460 43 161 590ସେୁବାଧ କମୁାର ମହାରଣା ପି ବାବାଜି ମହାରଣା LSL1382746

ପ ୁ /1461 41 161 591ସବୁ� ତ ମହାରଣା ପି ବାବାଜି ମହାରଣା LSL1382761

*ୀ /1462 31 161 592ଦିHୀମୟୀ ମହାରଣା ,ା ସେୁବାଧ କମୁାର ମହାରଣା ZUX0888362

*ୀ /1463 37 161 593ପ�ମିଳା ମହାରଣା ,ା ସବୁ� ତ ମହାରଣା ZUX0888354

*ୀ /764 48 161 594କାମିନି ପାଢୀ ,ା ପ�ଦିପ କମୁାର ପାଢୀ LSL1349612

*ୀ /1665 53 161 596ପ�ିୟଦଶ@ୀ ବାରିକ ,ା ସେୁରଶ କମୁାର ବାରିକ LSL1344795

*ୀ /1666 44 161 597ପ�ିୟ>ଦା ବାରିକ ପି ରେମଶ କମୁାର ବାରିକ LSL1344787

*ୀ /1667 66 161 598ଅନR ପPୁE ମହାପାତ� ,ା ବିେବକାନ2 ମହାପାତ� OR/12/089/212129

ପ ୁ /1668 45 161 599ବିଭୁ କଲ�ାଣ ମିଶ� ପି ବିେବକା ନ2 ମିଶ� LSL1383009

ପ ୁ /1769 55 161 600ସେୁରଶ କମୁାର ବାରିକ ପି ଗରୁୁଚରଣ ବାରିକ LSL1443712

ପ ୁ /1770 27 161 601ସଂଗ�ାମ ବାରିକ ପି ସେୁରଶ କମୁାର ବାରିକ ZUX0700534

ପ ୁ /1771 53 161 602ପରେଦଶୀ ହାଲବା ପି ପାକଲୁୁ ହାଲବା LSL1348929

*ୀ /1772 44 161 603ଚ2� ିକା ହାଲବା ,ା ପରେଦଶୀ ହାଲବା LSL1348903

ପ ୁ /1873 60 161 604ଜଗଦିଶ ତ�ୀପାଠି ପି ରାଜୀବ େଲାଚନ ତ�ୀପାଠି LSL1343763

*ୀ /1874 26 161 605ସନିୁତା ତ�ିପାଠୀ ପି ଜଗଦୀଶ ତ�ିପାଠୀ ZUX0700443

ପ ୁ /1875 22 161 606ରବି2�  କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଜଗଦୀଶ ତ�ିପାଠୀ ZUX1173616

ପ ୁ /1976 39 161 607େଦବୀ ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ଝାେଡ6ର ଦାଶ LSL1359710

ପ ୁ /1977 56 161 608ପ�ଶା5 ମହାପାତ� ପି ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ� LSL1383124

*ୀ /2078 56 161 609ତୁଳସୀ ମହାକଡୁ ,ା ଦାେମାଦର ମହାକଡୁ LSL1344738

*ୀ /2179 58 161 610ପ�ାରୀ େବଗମ ,ା ତନବୀର ରାଜା OR/12/089/226454

ପ ୁ /2180 27 161 611ମହ S ଆଜାରୁTି� ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ ଖା� ZUX0611764

*ୀ /2181 39 161 612େସେହନାU େବଗV ,ା ମହ ଦ ଅୟୁW ZUX0207902

*ୀ /2182 22 161 613ସିରୀନ େବଗମ ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ େବଗମ ZUX1050566

*ୀ /2183 51 161 614ଦିଲସାଦ ବିବି ,ା ମହ ଦ ୟାକବୁ ZUX0125658

ପ ୁ /2184 43 161 615ମହ ଦ ତାୟୁବ ଖX ପି ବଦିରୁଦିନ ଖX ZUX0125773

ପ ୁ /2185 26 161 616ହାବିବଉY େରହିମାନ ପି ତନବୀର େରହିମାନ ZUX0819177

*ୀ /2186 29 161 617ରାଜିୟା ସଲୁତାନା ମା ପ�ାରୀ େବଗV ZUX0611707

*ୀ /2287 45 161 618ହାପଂସା ବିବି ,ା େଶଖ ସେୁଲମାନ LSL1460864

ପ ୁ /2288 40 161 619େଶଖ ବିଲାଲ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ମନା� LSL1460906

ପ ୁ /2289 40 161 620େଶଖ େମେହରବାନ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ZUX0125781

ପ ୁ /2290 52 161 621େଶZ ସାଲିମ . ପି େଶZ ଅବଦୁଲ ମନାନ OR/12/089/212148

*ୀ /2291 45 161 622େରଶମା ବାନୁ . ,ା େଶଖ ସାଲିV . OR/12/089/213022

ପ ୁ /2292 27 161 623େଶଖ ଅବଦୁଲ ପି େଶଖ ସାଲିମ ZUX0700518

*ୀ /2293 20 161 624ହିନା େବଗମ ପି େଶଖ େବଗମ ZUX1248988

*ୀ /2294 45 161 625େଗୗସୀୟା େବଗV ,ା େଶZ ରାମଜାନ LSL1460856

*ୀ /2295 42 161 626ଫରୀଦା େବଗV ,ା େଶଖ ଆବଦୁ\ ରହୀମ LSL1460880

*ୀ /2296 39 161 627ସଫିୁଆ େବଗV େବଗମ ,ା େଶZ ବିଲାଲ LSL1460872

*ୀ /2297 36 161 628ରିଜୁଆନା ବିବୀ ,ା େଶZ ୟାସି� ZUX0436584

ପ ୁ /2298 39 161 629େଶଖ ଖାଜାେମାହିଦି� ଚି]ି ପି େଶଖ ନାସିY LSL1460898

ପ ୁ /2299 27 161 630େଶZ ଇସରାତ ପି େଶZ ମଇଉTୀ� ZUX0436592

*ୀ /22100 84 161 631କିେଶାରୀ ମହାପାତ� ,ା ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ� OR/12/089/206785

ପ ୁ /22101 57 161 632ପ�ଫଲୁ ମହାପାତ� ପି କିେଶାର ମହାପାତ� OR/12/089/206787

ପ ୁ /22102 46 161 633େଶଖ ଅବଦୁ\ ରହିV ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ମନାନ ର. OR/12/089/213040

*ୀ /24103 57 161 634କମଳା ପାଇକ ,ା େଦତୖାରୀ ପାଇକ OR/12/089/212979

*ୀ /24104 41 161 635ଶା5ି େପଟିଆ ,ା ସନୁ େପଟିଆ LSL1383645

ପ ୁ /24105 42 161 636ସନୁ େପଟିଆ ପି ଦଇତାରି େପଟିଆ LSL1359652

ପ ୁ /25106 71 161 637ଗ�ାଧର ମାଳି ପି ପସ ୁ@  ମାଳି OR/12/089/212156

*ୀ /25107 61 161 638େବଦିୖ ମାଳି ,ା ଗ�ାଧର ମାଳି OR/12/089/212157

*ୀ /25108 34 161 639ସର,ତୀ ମାଳି ପି ଗ�ାଧର ମାଳି ZUX0819003

ପ ୁ /25109 29 161 640ଡ>ରୁଧର ମାଳି ପି ଗ�ାଧର ମାଳି ZUX0818997

*ୀ /26110 44 161 641ବି ଲF-ି ପି ବି ଚିନR ା ,ାମୀ LSL1359561

ପ ୁ /26111 41 161 642ବି ଜୟରାମ ପି ବି ଚିନR ା ,ାମି LSL1359744

*ୀ /26112 69 161 643ଭି.ବି ରାବଣାମା . ,ା ଭି ବି ଚିନR ା,ାମି . OR/12/089/212140

2 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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*ୀ /27113 56 161 644ନମିତା େବେହରା ,ା ବ� େଜ2�  େବେହରା LSL1359629

*ୀ /27114 47 161 645ସାବିତ�ୀ େବେହରା ପି ମାଗଣିୁଚରଣ େବେହରା OR/12/089/212984

ପ ୁ /27115 57 161 646ଆଲ_ ାଦ କମୁାର ପ=ା ପି ରଘନୁାଥ ପ=ା OR/12/089/212125

*ୀ /27116 47 161 647କମଳକମୁାରୀ ପ=ା ,ା ଆଲାଦକମୁାର ପ=ା OR/12/089/213039

ପ ୁ /27117 28 161 648ଅନିଲ କମୁାର ପ=ା ପି ଆଲ_ ାଦ କମୁାର ପ=ା ZUX0611657

ପ ୁ /27118 25 161 649ସନିୁଲ କମୁାର ପ=ା ପି ଆଲ_ ାଦ କମୁାର ପ=ା ZUX0819326

*ୀ /28119 20 161 650ଶିବାନୀ ଦିWଯଦଶ0ନୀ ପି ସ`ୟ ମ=ଳ ZUX1248913

ପ ୁ /28120 46 161 651ସ`ୟ ମ=ଲ ପି ସପନ ମ=ଲ ZUX0700625

*ୀ /28121 50 161 652ସଂଯAୁା କମୁାରୀ ମିଶ� ,ା ତ�ୀନାଥ ପ�ସାଦ ରଥ LSL1411693

ପ ୁ /28122 60 161 653ତ�ିନାଥ ପ�ସାଦ ରଥ ପି ମେହ6ର ରଥ LSL1411685

*ୀ /28123 28 161 654େମାନାଲିସା ରଥ ପି ତ�ିନାଥ ପ�ସାଦ ରଥ ZUX0611715

*ୀ /28124 26 161 655େସାନାଲୀ ରଥ ପି ତ�ିନାଥ ପ�ସାଦ ରଥ ZUX0700492

ପ ୁ /28125 72 161 656ନୃସିଂହପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ରାମଚ2�  ସାହୁ OR/12/089/212161

ପ ୁ /28126 47 161 657ନିଳମଣି ସାହୁ ପି ନୃସିଂହପ�ସାଦ ସାହୁ OR/12/089/212163

*ୀ /28127 46 161 658ମାେଲ6ରୀ ସାହୁ ପି ସ`ୟ ମ=ଳ LSL1460831

*ୀ /28128 44 161 659ମାଣିେକ6ରୀ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ସାହୁ LSL1460823

*ୀ /28129 40 161 660ମାେହ6ରୀ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ସାହୁ LSL1460815

ପ ୁ /29130 27 161 661ବିେନାଦ କମୁାର ପaନାୟକ ପି ଶ�ୀନିବାସ ପaନାୟକ ZUX0819268

*ୀ /29131 53 161 662ମୀନା ପaନାୟକ ,ା ପ�ଭାକର ପaନାୟକ OR/12/089/212957

*ୀ /30132 68 161 663ରାଧା ଅମନାତ� ,ା ହରି ଅମନାତ� LSL1460781

*ୀ /30133 60 161 664ସତ�ଭାମା ସାହୁ ,ା େନତ� ାନ2 ସାହୁ LSL1411743

*ୀ /30134 28 161 665ଲିbା ସାହୁ ପି େନତ� ାନ2 ସାହୁ ZUX0365775

*ୀ /30135 56 161 666ସଷୁମା ଶକୁc ,ା ଗେଣଶ ଶକୁc OR/12/089/212159

*ୀ /31136 71 161 667ସି ଏଚ ଲF-ୀ . ,ା ସି ଏd ରାମଲୁୁ . OR/12/089/212167

*ୀ /31137 47 161 668ସି ଏଚ ଗିତା . ,ା ସି ଏd ଶ�ୀନୁ . OR/12/089/212171

ପ ୁ /32138 44 161 669ବାବୁଲା ପ=ା ପି ଭା(ର ପ=ା LSL1348150

*ୀ /32139 31 161 670କଲ�ାଣି ପ=ା ,ା ବାବୁଲା ପ=ା ZUX0612713

ପ ୁ /33140 70 161 671ପାଇଡ ରାଜୁ ପି ଆପନା ରାଜୁ OR/12/089/212172

*ୀ /34141 61 161 672ମAୁା ଭୂମିଆ ,ା ପରିୁଆ ଭୂମିଆ OR/12/089/313069

*ୀ /35142 56 161 673ବୃ2ାବତୀ ମଦୁୁଲି ,ା ଝିରୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/213050

ପ ୁ /36143 48 161 674େଶZ ରାମାଜାନ . ପି େଶZ ଅବଦୁଲ ମନାନ . OR/12/089/212150

ପ ୁ /36144 25 161 675େଶଖ ନୁର ଆଲମ ପି େଶଖ ରମଜାନ ZUX1248962

*ୀ /36145 21 161 676ରଶRି େବଗମ ପି େଶZ ରାମଜାନ ZUX1248947

*ୀ /36146 57 161 677େସୗଦାମିନି ପ=ା ,ା ଦିବାକର ପ=ା LSL1349505

*ୀ /37147 65 161 678ୱାଇ. ଲF-ୀ ,ା ୱାଇ.ପାଇତି ରାଜୁ OR/12/089/212173

ପ ୁ /37148 43 161 679ୱାଇ ରାଜୁ ପି ପାȀଡୁ ରାଜୁ LSL1460807

*ୀ /37149 54 161 680େଜ ଆଶା ରାଓ ପି େକ ଶJର ରାଓ ZUX1248954

ପ ୁ /40150 60 161 681ଅଜୁ@ ନ େଗୗଡ ପି ବୁଦୁରା େଗୗଡ LSL1443597

ପ ୁ /40151 44 161 682ସନ�ାସୀ େଗୗଡ ପି ଅଜୁ@ ନ େଗୗଡ LSL1443613

*ୀ /40152 42 161 683େଦ� ୗପଦୀ େଗୗଡ ,ା ସନ�ାସୀ େଗୗଡ LSL1443621

*ୀ /40153 39 161 684ଶକ5ୁଳା େଗୗଡ ,ା ଅଜୁ@ ନ େଗୗଡ ZUX0613083

*ୀ /41154 31 161 685ବି ଆଇଷା ,ା ବି ସାଇରାମ ZUX0308213

ପ ୁ /41155 60 161 686ପ�ଭାକର ପaନାୟକ ପି େଗାପାଳ ରାଓ ପaନାୟକ ZUX0308221

ପ ୁ /41156 35 161 687ଗେୁH6ର ପaନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ପaନାୟକ ZUX0669085

ପ ୁ /41157 31 161 688ଭାନୁ ପ�କାଶ ପaନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ପaନାୟକ ZUX0308239

*ୀ /42158 69 161 689ଶା5ିଲତା ମିଶ� ,ା କିେଶାର ଚ2�  ମିଶ� ZUX0436618

ପ ୁ /42159 41 161 690ଜୟ ପ�କାଶ ମିଶ� ପି କିେଶାର ଚ2�  ମିଶ� ZUX0436667

*ୀ /42160 37 161 691ମମତା ମିଶ� ,ା କୃf ଚ2�  ମିଶ� ZUX0436600

ପ ୁ /42161 34 161 692ସତ� ନାରାୟଣ ମିଶ� ପି କିେଶାର ଚ2�  ମିଶ� ZUX0436626

*ୀ /43162 29 161 693ଫରହି� େବଗV ପି ମହ ଦ ୟାକବୁ ଖାନ ZUX0611426

*ୀ /43163 60 161 694ଘଷିୟା ଭୂମିଆ ,ା ପରୁୀୟା ଭୂମଆି ZUX1224435

*ୀ /43164 40 161 695ସg�ାରାଣୀ ଦାଶ ,ା ପ�ଫୁଲ_  କମୁାର ଦାଶ ZUX0612580

ପ ୁ /43165 59 161 696ଧନ ମାଝୀ ପି ବୁଦୁ ମାଝୀ ZUX1050624

*ୀ /43166 50 161 697ପଦ- ା ମାଝୀ ,ା ଧନ ମାଝୀ ZUX1050590

ପ ୁ /43167 33 161 698ଡ>ରୁୁ ମାଝୀ ପି ଧନ ମାଝୀ ZUX0613000

*ୀ /43168 31 161 699ରାମା ମାଝୀ ,ା ଡ>ରୁୁ ମାଝୀ ZUX0612994

*ୀ /43169 44 161 700କhନା ଓଝା ,ା ଶଶୀକା5 ଓଝା ZUX0612655

*ୀ /43170 57 161 701ଲଛୁ ପରଜା ପି ମଧ ୁପରଜା ZUX1249010

*ୀ /43171 28 161 702ଅଦ�ାଧପୂ ରଥ ପି ଅ5ଯ�Eମୀ ରଥ ZUX0612887

ପ ୁ /124172 19 161 703ସଭୁାନକର ପଅଲ ପି ଜସବୀର ଡାନିଅଲ ପଅଲ ZUX1342153

ପ ୁ /161173 21 161 704ଶଶାJ ମାଡ଼କାମି ପି େଦବ ମାଡ଼କାମି ZUX1217868

ପ ୁ /161174 26 161 705ସେJତ ଶତପଥୀ ପି ସତ� ନାରୟଣ ଶତପଥୀ ZUX1218049

3 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /161175 24 161 706ଆେଲାକ େସଠି ପି ଜଳgର େସଠି ZUX1217835

ପ ୁ /999176 21 161 707ଲF-ୀକା5 େଖାରା ପି ରାମନାଥ େଖାରା ZUX1210640

ପ ୁ /999177 96 161 708ଲେ>ାଦର ମାଝି ମା େଜମା େଦଇ ZUX1212273

ପ ୁ /999178 22 161 709ହେର2�  ନାୟକ ପି ଅkା ନାୟକ ZUX1209808

*ୀ /999179 35 161 710ଶମ@ୀIା  ରାଣୀ ପାତ� ପି େଗାପାଳ ପାତ� ZUX1339027

ପ ୁ /999180 34 161 711ସମୀର କମୁାର ପାତ� ପି େଗାପାଳ ପାତ� ZUX1339126

ପ ୁ /999181 22 161 712ମେନାଜ କମୁାର େସଠୀ ପି ଜଗତ କମୁାର େସଠୀ ZUX1209832

ପ ୁ /999182 21 161 713ସେୁର2�  ତାଡି�ି ପି ପିଲୁକ ୁତାଡି�ି ZUX1210772

*ୀ /1183 36 159 923େସାନମ ପାତ� ପି ପ�ାଣବgୁ ପାତ� ZUX0205419

ପ ୁ /02184 31 159 924ବାଦଲ ଖରା - ସଜୁା ଖରା ZUX1247832

*ୀ /02185 22 159 925ନିକିତା ଖରା ପି େଗାପୀନାଥ ଲାଲ ନାୟକ ZUX1247840

*ୀ /02186 22 159 926ସନିୁ ନାୟକ ,ା ସଲମନ ନାୟକ ZUX1276401

*ୀ /02187 22 159 927ସନୁୀତା ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ଲାଲ ନାୟକ ZUX1247907

*ୀ /02188 21 159 928ସନୁୀ ନାୟକ ,ା ସଲମ� ନାୟକ ZUX1297498

*ୀ /02189 19 159 929େବୗବୀ ଲାଲ ନାୟକ ,ା େଶତE ଲାଲ ନାୟକ ZUX1338433

*ୀ /02190 22 159 930ପ�ୀତି ପାଲ ପି ପ�ଶା5 କମୁାର ପାଲ ZUX1338565

*ୀ /02191 20 159 931ସଭୁମ ପାେଲା ପି ପ�ଶାଂତ ପାେଲା ZUX1338383

*ୀ /2192 38 159 932ସାରା ବାଘ ପି ଜି ବାଘ ZUX1169093

ପ ୁ /2193 80 159 933େଭାଳା ଲାଲ ପି ରାମନାଥ ଲାଲ OR/12/089/212077

ପ ୁ /2194 48 159 934ଅଭିମନ� ୁଲାଲ ପି ରାମନାଥ ଲାଲ OR/12/089/212081

*ୀ /2195 45 159 935ଲF-ି ଲାଲ ,ା ଅଭିମନ� ୁଲାଲ OR/12/089/212082

*ୀ /2196 36 159 936ନିଶା ନାଗ ,ା ଗେଣଶ ନାଗ LSL1341932

*ୀ /2197 51 159 937ସାଲିମା ନାୟକ ,ା ମେହ2�  ମାଝି ନାୟକ ZUX0125559

*ୀ /2198 46 159 938ମୀନା କମୁାରି ନାୟକ ,ା ପ�ଶା5 କମୁାର ନାୟକ ZUX0125542

ପ ୁ /2199 41 159 939ଭଗବାନଲାଲ ନାୟକ ପି େଭାଲାଲାଲ ନାୟକ LSL1341940

*ୀ /2200 38 159 940ରୀନଲାଲ ନାୟକ ,ା ଭଗବାନ ଲାଲ ନାୟକ LSL1341957

ପ ୁ /2201 35 159 941ଭାରତ ଲାଲ ନାୟକ ପି େଭାଳା ଲାଲ ନାୟକ ZUX0436154

ପ ୁ /2202 33 159 942ଭA ଲାଲ ନାୟକ ପି େଭାଳା ଲାଲ ନାୟକ ZUX0436238

*ୀ /2203 26 159 943ପିJିଲାଲ ନାୟକ ,ା ଭA ନାୟକ ZUX0700369

ପ ୁ /2204 26 159 944ଶରତଲାଳ ନାୟକ ପି ଅଭମନ� ୁନାୟକ ZUX0700377

*ୀ /2205 23 159 945ପ�ିତୀ ପାଳ ପି ପ�ଶା5 ପାଳ ZUX1012996

ପ ୁ /3206 39 159 946େଗାପାଳ େଗୗଡ ପି ଟJଧର େଗୗଡ ZUX0436451

*ୀ /4207 42 159 947ଆର. ପଦ- ାବତୀ େଚୗଧରିୁ ପି ଆର କ�ିfା େଚୗଧରିୁ LSL1341916

ପ ୁ /4208 41 159 948ସଶୁା5 ଚ2�  ପ=ା ପି ଦୁେଯ�Eଧନ ପ=ା LSL1443704

ପ ୁ /05209 26 159 949ଡି େଦବାଶିଷ ପି ଡି ସରୂୀ ZUX0700468

*ୀ /05210 38 159 950ଡି ମ`ଳୁା େଖାସଲା ପି ଡି ଜହନ ଖସଲା ZUX1273275

*ୀ /05211 25 159 951ସେୁନମିୟା ମୀରା ରାଣୀ ନାୟକ ,ା ଡି ଆଶୀଷ ZUX1247790

*ୀ /05212 26 159 952କମୁୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ,ା ଡି ସବୁ� ତ ZUX1247873

*ୀ /5213 51 159 953ଡି. ଲF-ୀ ,ା ସରିୁ OR/12/089/212924

*ୀ /5214 67 159 954ପPୁ@ବାସି ରଥ ,ା େଗାଲକବିହାରି ରଥ OR/12/089/212021

ପ ୁ /5215 54 159 955ଭାଗିରଥି ରଥ ପି େଗାଲକବିହାରି ରଥ OR/12/089/212022

*ୀ /5216 43 159 956ସସ- ିତା ରଥ ,ା ଭାଗିରଥି ରଥ OR/12/089/212995

*ୀ /6217 71 159 957ସର6ତୀ ଆଚାରି ,ା ବାଳକୃf ଆଚାରି OR/12/089/212025

ପ ୁ /6218 53 159 958ପPୁ@ଚ2�  ଆଚାରି ପି ବାଳକୃf ଆଚାରି OR/12/089/212026

*ୀ /6219 49 159 959ଭି େଗାବି2ା ଆଚାରୀ ,ା ଭି ପPୂ@ଚ2�  ଆଚାରୀ ZUX0700450

ପ ୁ /6220 46 159 960ରାମଚ2�  ଆଚାରୀ ପି ବାଳକୃf ଆଚାରୀ OR/12/089/212999

ପ ୁ /6221 39 159 961ହରିl2�  ଆଚାରି ପି ବାଳକୃf ଆଚାରି LSL1460203

*ୀ /07222 26 159 962ପ�mା େମକାପ ପି ହୃଷୀେକଶ େମକାପ ZUX1247626

ପ ୁ /7223 70 159 963ହୃସିେକଶ େମକାପ ପି ବି6ନାଥ େମକାପ OR/12/089/212027

*ୀ /7224 68 159 964ରୁନୁ େମକାପ ,ା ହୃସିେକଶ େମକାପ OR/12/089/212028

ପ ୁ /7225 41 159 965ସେ5ାଷ କମୁାର େମକାପ ପି ହୁଷିେକଶ େମକାପ LSL1342732

*ୀ /7226 33 159 966ମନୁୀ େମକାପ ,ା ସ5ଷ କମୁାର େମକାପ ZUX0613232

*ୀ /08227 26 159 967େଜମା ପଜୁାରୀ ପି ଉnବ ପଜୁାରୀ ZUX0819094

ପ ୁ /08228 21 159 968ଲି�ରାଜ ପଜୂାରୀ ପି ପଦ- ନାଭ ପଜୂାରୀ ZUX1301845

ପ ୁ /8229 33 159 969ସମୀର କମୁାର ବଡେଜନା ପି ନିମାଇଁ ଚରଣ ବଡେଜନା ZUX0280396

ପ ୁ /8230 50 159 970ଉnବ ପଜୁାରୀ ପି ସନା ପଜୁାରୀ LSL1360353

*ୀ /8231 45 159 971ଶକୁରୁୀ ପଜୁାରି ,ା ଉnବ ପଜୁାରି LSL1342831

ପ ୁ /8232 28 159 972ନରସିଂହ ପଜୂାରୀ ପି ଉnବ ପଜୂାରୀ ZUX0436212

*ୀ /9233 70 159 973ଲF-ି ଥାପା ,ା ଏଲ ବି ଥାପା OR/12/089/212032

ପ ୁ /10234 47 159 974ପ�ବିଣ ପ�ଭାତ ଆଶା ପି ଜସମନ ଆଶା OR/12/089/212038

ପ ୁ /10235 42 159 975ସେ5ାଷ ଦାଶ ପି ବିପ� ଚରଣ ଦାଶ ZUX0700781

*ୀ /10236 36 159 976ସରିତା କମୁାରୀ ଦାଶ ,ା ସେ5ାଷ ଦାଶ ZUX0700773
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ପ ୁ /11237 74 159 977ରାମକୃf ଅଧିକାରି ପି ଲF-ିକା5 ଅଧିକାରି OR/12/089/212044

*ୀ /11238 43 159 978ସg�ା ରାଣୀ ଅଧିକାରି ପି ରାମକୃf ଅଧିକାରି OR/12/089/212047

ପ ୁ /11239 28 159 979ସେୁର2�  େବେହରା ପି ସିମାpଳ େବେହରା ZUX0611780

*ୀ /11240 42 159 980ଶମ0Iା ମହାରଣା ,ା ଶ�ବଣ କମୁାର ମହାରଣା ZUX0280404

*ୀ /12241 56 159 981େଯାଶାମଣି ବାହାଦୁର ,ା େଟକ ବାହାଦୁର OR/12/089/212049

*ୀ /12242 47 159 982ପିJି କମୁାରୀ ବାହାଦୁର ,ା ସବୁାଷ ଚ2�  ବାହାଦୁର ZUX0436683

ପ ୁ /12243 44 159 983ଜହ� ବାହାଦୁର ପି େଟq ବାହାଦୁର LSL1340975

*ୀ /12244 41 159 984େଗୗରୀ ବାହାଦୁର ,ା ଜହନ ବାହାଦୁର LSL1342237

ପ ୁ /12245 41 159 985ବିପିନ ବାହାଦୁର ପି େଟକ ବାହାଦୁର LSL1359538

ପ ୁ /12246 39 159 986ଯF ବାହାଦୁର ପି େଟq ବାହାଦୁର LSL1359546

ପ ୁ /12247 45 159 987ଧଳ ବାହାଦୁର େବାେହାରା ପି ଭଗବାନ ସିଂହ େବାେହାରା ZUX1361203

ପ ୁ /12248 47 159 988ସବୁାଷ ଚ2�  େବଶ�ା ପି ବଳଭଦ�  େବଶ�ା ZUX0436691

*ୀ /12249 33 159 989ମନିୁ ଭତ� ା ପି ହରି ଭତ� ା ZUX0700476

ପ ୁ /12250 68 159 990େବଲବାହାଦୁର Fତ�ି ପି ନରବାହାଦୁର େFତ�ି OR/12/089/212030

*ୀ /12251 39 159 991ସ`ଳୁା କମୁାରୀ େମକାପ ପି ହୃଷିେକଶ େମକାପ OR/12/089/213047

*ୀ /13252 55 159 992ଦୀପାଳୀ ଗରୁୁମ ,ା ଆଶାଲାଲ ଗରୁୁମ LSL1341874

*ୀ /13253 27 159 993ସଂଗୀତା ଗରୁୁମ ମା ଦୀପାଳି ଗରୁୁମ ZUX0700542

ପ ୁ /13254 71 159 994ଲକନାଥ ପଦାର ପି ବିେଶ6ର ପଦାର ZUX0700575

ପ ୁ /14255 53 159 995ଅନୁଗ�ହ ଇଡଲା ପି ଲାବଣ� ଇଡଲା OR/12/089/210222

*ୀ /14256 48 159 996ସବୁାସିନି ଇ�ଲା ,ା ଅନୁଗ�ହ ଇ�ଲା OR/12/089/210223

ପ ୁ /15257 61 159 997କିେଶାର ଚ2�  ମିଶ� ପି େଜ େକ ମିଶ� LSL2372605

*ୀ /15258 53 159 998,P@ଲତା ମିଶ� ,ା କିେଶାର ଚ2�  ମିଶ� LSL1359488

ପ ୁ /15259 72 159 999ଏସ ରାମ ଚ2�  ପaନାୟକ ପି ଏସ ଜଗା ରାଓ ପaନାୟକ LSL1524578

ପ ୁ /15260 41 159 1000ଚକ�ଧର ପaନାୟକ ପି ଏସ ରାମଚ2�  ପaନାୟକ LSL1524602

ପ ୁ /16261 62 159 1001ଘାସିରାମ ଭତ� ା ପି ବଳରାମ ଭତ� ା OR/12/089/304996

*ୀ /16262 56 159 1002ପଦ- ା ଭତ� ା ଭତ� ା ,ା ଘାସିରାମ ଭତ� ା LSL1342849

ପ ୁ /16263 32 159 1003ନୁକାପତି ଭତ� ା ପି ଚିତୁ ଭତ� ା ZUX0866137

ପ ୁ /16264 31 159 1004ରତନ ଭତ� ା ପି ଘାସିରାମ ଭତ� ା ZUX0611756

ପ ୁ /16265 28 159 1005ଜଗନR ାଥ ଭତ� ା ପି ଘାସିରାମ ଭତ� ା ZUX0613158

*ୀ /16266 27 159 1006କ5ୁୀ ଭତ� ା ,ା ଜଗନR ାଥ ଭତ� ା ZUX0819086

*ୀ /16267 22 159 1007ମାମାଲି ଭତ� ା ପି ଘାସିରାମ ଭତ� ା ZUX1276559

ପ ୁ /17268 62 159 1008ଗHୁ ପାତ� ପି େଗାରା ପାତ� LSL1342294

*ୀ /17269 51 159 1009କମଳା ପାତ� ,ା ଗHୁ ପାତ� LSL1359249

*ୀ /18270 61 159 1010ଅନୁରାଧା ପାତ� ,ା ଲି�ରାଜ ପାତ� ZUX0205401

ପ ୁ /18271 56 159 1011େଶଖ ଅବଦୁଲ ରଫ ପି େଶକ ନିସାର OR/12/089/206650

*ୀ /19272 51 159 1012ସଦାମଣି ଖରା ,ା ଉnବ ଖରା ZUX0280420

*ୀ /19273 98 159 1013ଚ2�ମା ପaନାୟକ ,ା ନିର`ନ ପaନାୟକ OR/12/089/088772

ପ ୁ /20274 48 159 1014ଜଗ ଅଧିକାରି ପି ରାଜକମୁାର ଅଧିକାରି OR/12/089/212046

*ୀ /20275 47 159 1015ପ�ଭାତି ଅଧିକାରି ,ା ରାଜ କମୁାର ଅଧିକାରି LSL1342229

ପ ୁ /20276 40 159 1016ଅଜିତ କମୁାର ଅଧିକାରି ପି ରାମକୃf ଅଧିକାରି LSL1341387

*ୀ /20277 29 159 1017ପ�ଭାତି ଅଧିକାରୀ ,ା ଅଜିତ କମୁାର ଅଧିକାରୀ ZUX0436576

ପ ୁ /20278 49 159 1018େବକୖrୁ ଦଳାଇ ପି େଗାକଳୁ ଦଳାଇ ZUX0312157

*ୀ /20279 46 159 1019କାpନ ଦଳାଇ ,ା େବକୖrୁ ଦଳାଇ ZUX0312165

*ୀ /21280 27 159 1020ସନିୁତା େଗୗଡ ,ା ସେ5ାଷ େଗୗଡ ZUX1056118

ପ ୁ /23281 46 159 1021ଟି. ଶ�ୀଧର େଦାରା ପି ଟି ଲF-ୀ ନାରାୟଣ େଦାରା LSL1411230

*ୀ /24282 62 159 1022ପPୁ@ବାସୀ ଖିଲ ,ା ରାମ ଖିଲ ZUX0819300

*ୀ /26283 37 159 1023ଲF-ୀ େବେହରା ,ା ସବୁାସ କମୁାର େବେହରା ZUX0308171

ପ ୁ /26284 32 159 1024ସଦୁାମ ହିଆଲ ପି ମହନ ହିଆଲ ZUX0612408

*ୀ /26285 31 159 1025ସ`ିତା ହିଆଲ ପି ମହନ ହିଆଲ ZUX0612432

*ୀ /26286 29 159 1026ର`ିତା ହିଆଲ ପି ମହନ ହିଆଲ ZUX0612390

*ୀ /26287 29 159 1027ଜାଲି ହିଆଲ ,ା ସଦୁାମ ହିଆଲ ZUX0612416

*ୀ /26288 27 159 1028ଲF-ଣ ହିଆଲ ପି ମହନ ହିଆଲ ZUX0612424

*ୀ /26289 31 159 1029େସୗମ� ର`ନ ମହାପାତ� ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0308007

*ୀ /26290 31 159 1030ଚ2ନା ମହାପାତ� ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0308015

*ୀ /26291 43 159 1031େପ�ମୀ ମାଝୀ ,ା ସ`ୟ ମହା5ି ZUX0875146

ପ ୁ /26292 31 159 1032ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ� ପି ରାୟ ରାୟ ZUX0307983

ପ ୁ /26293 44 159 1033ସ`ୟ ମହା5ି ପି ଫେରସ ମହା5ି ZUX0875229

ପ ୁ /26294 35 159 1034ଅେଶାକ ଲାଲ ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁଲାଲ ନାୟକ ZUX0307967

*ୀ /26295 31 159 1035ବିg�ାଲାଲ ନାୟକ ପି ଅଭିମନ�ଲୁାଲ ନାୟକ ZUX0308056

*ୀ /26296 59 159 1036ପsୁା`ଳି ରାୟ ,ା କାଳୀକିJର ରାୟ ZUX0307991

*ୀ /26297 32 159 1037ରସ-ିତା କମୁାରୀ ସାବତ ,ା ଅଜୟ କମୁାର ସାବତ ZUX0308163

*ୀ /26298 35 159 1038ସନୁୀତା ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ ZUX0308189
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*ୀ /26299 33 159 1039,ାଗତିକା େସଠୀ ,ା ଅେଶାକ ଲାଲ ନାୟକ ZUX0307975

ପ ୁ /27300 43 159 1040ପ�ଶା5 କମୁାର ପାଳ ପି ଯେହାେନt ପାଳ ZUX0436147

*ୀ /28301 33 159 1041ସବିତା ବାହାଦୁର ,ା ଯF ବାହାଦୁର ZUX0436675

*ୀ /29302 32 159 1042େପ�ମମଣି ମାଝୀ ପି େଯାେସଫ ମାଝୀ ZUX0612051

ପ ୁ /29303 39 159 1043ଗେଣଶ ନାଗ ପି କାଶିନାଥ ନାଗ ZUX0611368

*ୀ /29304 69 159 1044ଦମୟ5ୀ ରାଉତ ,ା ଦୂଯ�Eଧନ ରାଉତ ZUX0611459

ପ ୁ /29305 41 159 1045ସିମାpଳ ରାଉତ ପି ଦୁଯ�@ଧନ ରାଉତ ZUX0612127

*ୀ /29306 33 159 1046ସ5ଷୀ ରାଉତ ,ା ସିମାpଳ ରାଉତ ZUX0613190

ପ ୁ /29307 41 159 1047ରାେଜଶ ଟାକ� ି ପି ରେମଶ ଟାକ� ି ZUX0611913

*ୀ /29308 39 159 1048କମୁାରୀ ଟାକ� ି ,ା ରାେଜଶ ଟାକ� ି ZUX0611921

ପ ୁ /29309 57 159 1049ଟଭା ତ5ୀ ପି ମଧ ୁତ5ୀ ZUX0613240

*ୀ /29310 51 159 1050କନିୁ ତ5ୀ ,ା ଟଭା ତ5ୀ ZUX0611509

ପ ୁ /50311 33 159 1051ଲବ ହରିଜନ ପି ପାଦୁ ହରିଜନ ZUX0866103

ପ ୁ /81312 20 159 1052ବିକାଶ କମୁାର କଲୂଦିuଯା ମା ସାଂତୀ ପvୁଲତା େକାରା ZUX1338326

ପ ୁ /99313 28 159 1053ଏମ ଭାwର ସିଂ ପି ଏମ ବିେକ� ାମ ସିଂ ZUX0775197

ପ ୁ /99314 23 159 1054ଏV ଟJଧର ସିଂ ପି ଏV ବିକ�ମ ସିଂ ZUX1055383

*ୀ /159315 22 159 1055ମନିଷା ରଥ ପି ଭାଗିରଥି ରଥ ZUX1208040

*ୀ /999316 23 159 1056ସପୁ�ିୟା ଗରୁୁ�ା ମା ଦିପାଲି ଗରୁୁ�ା ZUX1208008

ପ ୁ /999317 24 159 1057ସେରାଜ କମୁାର ମିଶ� ପି କିେଶାର ଚ2�  ମିଶ� ZUX1006477

ପ ୁ /999318 46 159 1058ମେହ6ର ନାୟକ - ପଜୁା ନାୟକ ZUX1273291

*ୀ /999319 43 159 1059ଅନୁପମା ନାୟକ ,ା ମେହ6ର ନାୟକ ZUX1247527

ପ ୁ /999320 20 159 1060େରାହିତ ନାୟକ ପି ମେହଶ ନାୟକ ZUX1247550

ପ ୁ /999321 22 159 1061ନେର2�  ପଜୁାରୀ ପି ଊଧବ ପଜୁାରୀ ZUX1247493

*ୀ /00322 28 159 1062ସନୁୀତା େଗୗଡ ,ା ସେ5ାଷ େଗୗଡ ZUX1367556

ପ ୁ /christian323 22 159 1063େଜାହନ ବାଘା ପି ସିବା ବାଘା  ZUX1381185

*ୀ /63324 18 159 1064ପୀ ଏସ ଓେହାଲିବା ଭାତ� ା ମା ସସୁ- ିତା  ଭାତ� ା ZUX1398015

*ୀ /37325 19 159 1065େମଘା ବାହାଦୁର ପି େଜାହR  ବାହାଦୁର ZUX1400555

*ୀ /57326 21 159 1066ସାଲିମା ସ- ିତା େମାହା5ି ମା ଶା5ି  କମୁାରୀ େମାହ5ି ZUX1410026

*ୀ /99327 35 159 1067ସସ-ିତା ମିଶ� ,ା ଆଯ�@େଜ�ାତି ମିଶ� ZUX0461475

*ୀ /11328 21 159 1068ସଭୁସ-ୀତା ନାୟକ ,ା ତୁଷାର ନାୟକ ZUX1423193

*ୀ /1329 43 161 1186େଜ�ାy୍ନା କମୁାରୀ ପାଳ ପି ଜଗଦୀଶ ଚ2�  ପାଳ LSL1443654

ପ ୁ /1330 68 161 1187ଜଗଦୀଶ ଚ2�  ପାଳ ପି ଆପନା ପାଳ OR/12/089/220780

ପ ୁ /1331 39 161 1188ଅେଶାକ କମୁାର ପାଳ ପି ଜଗଦୀଶ ଚ2�  ପାଳ LSL1443662

*ୀ /1332 36 161 1189ର`ିତା ପାଳ ,ା ଅେଶାକ କମୁାର ପାଳ ZUX0436477

ପ ୁ /1333 35 161 1190ଆେଲାକ ପ�ସାଦ ପାଳ ପି ଜଗଦୀଶ ଚ2�  ପାଳ LSL1443670

*ୀ /1334 29 161 1191ଶଭୁଶ�ୀ ପାଳ ,ା ଆେଲାକ ପ�ସାଦ ପାଳ ZUX0436469

ପ ୁ /1335 27 161 1192ଅନିଲ କମୁାର ପାଳ ପି ଜଗଦୀଶ ଚ2�  ପାଳ LSL1458850

*ୀ /3336 26 161 1193ଚ{ା ରଣା ,ା ଶିବ ରଣା ZUX1090760

ପ ୁ /4337 63 161 1194କିେଶାର କମୁାର େବେହରା ପି ଶAି କମୁାର େବେହରା ZUX0391557

*ୀ /7338 42 161 1195ରିତା କମୁାରି ପାତ� ,ା ରେମଶ ଚ2�  ପାତ� LSL1343185

*ୀ /7339 65 161 1196ସାବିତ�ୀ ସାହୁ ,ା ହରିl2�  ସାହୁ ZUX0829739

*ୀ /7340 48 161 1197ଲF-ୀ ସାହୁ ,ା ଇ6ର ଚ2�  ସାହୁ LSL2376168

*ୀ /7341 45 161 1198ସେ5ାଷୀ ସାହୁ ,ା ଗେୁH6ର ସାହୁ LSL2376176

ପ ୁ /7342 39 161 1199ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିl2�  ସାହୁ ZUX0126367

*ୀ /7343 29 161 1200ସାଗରିକା ସାହୁ ,ା ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ZUX1173624

ପ ୁ /8344 44 161 1201ଅଜିତ କମୁାର ମହା5ି ପି ପPୂ@ ଚ2�  ମହା5ି ZUX0941286

*ୀ /8345 25 161 1202ଗୀତା`ଳୀ ମହା5ି ,ା ଅଜିତ କମୁାର ମହା5ି ZUX0941294

*ୀ /8346 71 161 1203ହରିl2�  ସାହୁ ପି ଲF-ଣ ସାହୁ ZUX0829747

ପ ୁ /8347 44 161 1204ନେର2�  କମୁାର ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ZUX0612275

*ୀ /8348 40 161 1205ସg�ାରାଣୀ ସାହୁ ,ା ନେର2�  କମୁାର ସାହୁ ZUX0436378

ପ ୁ /9349 43 161 1206ବି.ସାଇରାମ ପି ବି.ଚିନR ା ,ାମୀ LSL1342799

ପ ୁ /10350 32 161 1207ରାେଜ2�  ପaନାୟକ ପି ସେୁର2�  ପaନାୟକ ZUX0819276

*ୀ /10351 31 161 1208ପJଜ ଶକୁ_ ,ା ରାେଜ2�  ଶକୁ_ ZUX0819185

ପ ୁ /10352 39 161 1209ରାେଜ2�  ଶକୁ_ ପି ଗେଣଶ ଶକୁ_ LSL1342351

ପ ୁ /11353 36 161 1210ନେର2�  େଜନା ପି ବଂଶୀଧର େଜନା ZUX0819102

ପ ୁ /11354 56 161 1211ଯେଶାବ5 ଓଝା ପି ସତୃଘନ ଓଝା ZUX0612622

ପ ୁ /11355 25 161 1212ଚିର`ିବି ଓଝା ପି ଯେଶାବ5 ଓଝା ZUX0819151

ପ ୁ /11356 31 161 1213ବିେର� ପରଜା ପି ରଘନୁାଥ ପରଜା ZUX0611376

*ୀ /11357 22 161 1214ସସ-ିତା ପରଜା ,ା ବିେରନ ରାୟ ZUX1225440

ପ ୁ /358 21 203 1େଗୗରଵ ମହାପାତ� ପି ଗେୁHtଵର ZUX1059419

ପ ୁ /-359 37 203 2େଦବାଶିଷ ନାୟକ ମା ପ�ଫଲୁ ନାୟକ ZUX1288638

ପ ୁ /00360 62 203 3ନରଅସିଂହ ପାଢ଼ୀ - ନମିତା ପାଢ଼ୀ ZUX1056662

6 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /00361 55 203 4ପୀ.େମାହନ ଦାସ ପଟନାୟକ ପି ପୀ.ରାମ ଦାସ ପଟନାୟକ ZUX1050509

*ୀ /00362 50 203 5ପୀ.କଲା ପଟନାୟକ ,ା ପୀ.େମାହନ ଦାସ ପଟନାୟକ ZUX1056431

*ୀ /00363 48 203 6ନମିତା ପାଢ଼ୀ ,ା ନରସିଂହ ପାଢ଼ୀ ZUX1056373

*ୀ /00364 37 203 7ଵୀ.ସଂ~ଯା ରାଣୀ େଵଲୁପରୂୀ ,ା ଵୀ.ଵୀ�ଵା କମୁାର ZUX1050491

*ୀ /00365 25 203 8ସିବାନୀ ପାଢ଼ୀ ପି ନରସିଂହ ପାଢ଼ୀ ZUX1050483

*ୀ /00366 51 203 9ଜି ଆ ାଜୀ ,ା ଜି ରାବାଣା ZUX0691972

*ୀ /00367 19 203 10ସ`ନା େଜନା ପି ସେ5ାଷ କମୁାର େଜନା ZUX1351204

ପ ୁ /00368 71 203 11ଜି ରାବାଣା ପି ଜି େଗାପାଲ ,ାମୀ ZUX0691964

ପ ୁ /00369 33 203 12ନୀଳାpଳ ସାହୁ ପି ହରିl2�  ସାହୁ ZUX0691931

*ୀ /00370 32 203 13ସାବିତ�ୀ ସାହୁ ,ା ଜଗଦୀଶ ସାହୁ ZUX0691733

*ୀ /O0371 27 203 14ଆର ଶାନିୣ ପି ପିତା ଆର େବଣ ୁେଗାପାଳ ZUX1360361

ପ ୁ /1372 51 203 15ଏସ େଗାବି2ାରାଓ . ପି ଶିବପ�ସାଦ ସରାଫ . OR/12/089/296003

*ୀ /1373 35 203 16ସବିତା େବେହରା ପି ହୃଷିେକଶ େବେହରା ZUX0172791

*ୀ /1374 59 203 17େଗାମତି େମେହର ,ା ରାେଧଶ�ାମ େମେହର ZUX0210997

ପ ୁ /1375 43 203 18ବୃଷେକତୁ େମେହର ପି ରାେଧଶ�ାମ େମେହର ZUX0211003

*ୀ /1376 39 203 19ନିରୁପମା େମେହର ,ା ବୃଷେକତୁ େମେହର ZUX0211029

ପ ୁ /1377 37 203 20ଶ�ୀନିବାସ େମେହର ପି ରାେଧଶ�ାମ େମେହର ZUX0211011

*ୀ /2378 51 203 21ମିନି ନାୟକ ,ା ଅଭି ନାୟକ ZUX1001379

*ୀ /2379 41 203 22ପଦ- ା ପaନାୟକ ,ା କିେଶାର କମୁାର ପaନାୟକ ZUX0174037

ପ ୁ /2nd lane380 44 203 23ପ�କାଶ ନାୟକ ପି କୃfା ନାୟକ ZUX1231158

ପ ୁ /3381 39 203 24ସେୁରଶଚ2�  ମହାପାତ� ପି ଅଗାଧି ମହାପାତ� OR/12/089/296788

*ୀ /3382 36 203 25ଭାରତୀ ମହାପାତ� ,ା ସେୁରଶଚ2�  ମହାପାତ� ZUX0172809

*ୀ /3383 55 203 26କନିୁ ନାୟକ ,ା ଗେଣ6ର ନାୟକ LSL1391036

ପ ୁ /4384 67 203 27ହୁଷିେକଶ େବେହରା ପି ସ>ାରୁ େବେହରା OR/12/089/298685

*ୀ /4385 59 203 28ଡମଣିୁ େବେହରା ,ା ହୁଷିେକ ଶ େବେହରା OR/12/089/298686

*ୀ /4386 44 203 29ସର,ତି େବେହରା ,ା ରତR V ବାଡ଼ତ�ା ZUX0465328

*ୀ /4387 39 203 30ସେ5ାଷିନୀ େବେହରା ପି ହୃଷିେକଶ େବେହରା LSL1450980

ପ ୁ /4388 32 203 31ସିମାpଳ େବେହରା ପି ହୃଷିେକଶ େବେହରା ZUX0172825

ପ ୁ /05389 28 203 32ସନାତନ େବେହରା ପି ମରୁଲୀ େବେହରା ZUX1276823

*ୀ /05390 24 203 33ପ�ଭାସିନି େବେହରା ,ା ସନାତନ େବେହରା ZUX1276815

*ୀ /05391 40 203 34ସg�ା େୟରା ,ା ଶିବା ପ�ସାଦ େୟରା ZUX1227073

ପ ୁ /5392 54 203 35କିେଶାର କମୁାର ପaନାୟକ ପି ବି ଆ�ାଲା,ାମୀ ପaନାୟକ ZUX0174250

*ୀ /7393 56 203 36ଡି ଲFମି . ,ା କ� ିfାରାଓ . OR/12/089/296016

ପ ୁ /7394 44 203 37କୃf ଚ2�  ମହାପାତ� ପି ସିମାpଳ ମହାପାତ� LSL1391697

ପ ୁ /7395 34 203 38ଡି. ସେୁରଶ ପି ଡି. କ� ିfା ZUX0296897

*ୀ /8396 44 203 39େକ ଲF-ୀ କନକମ ,ା େକ େମାହନକ�ିfା କନକମ LSL2652915

*ୀ /8397 42 203 40େକ କାଲା କନକମ ,ା େକ କମୁାର କନକମ ZUX0172833

ପ ୁ /09398 65 203 41ଆନ2 ସାହୁ ପି ନାଥ ସହୂ ZUX0776013

ପ ୁ /9399 34 203 42ଲି�ରାଜ େବେହରା ପି ରାେଜ2�  ପ�ସାଦ େବେହରା ZUX0296913

ପ ୁ /9400 34 203 43ରମାକା5 ମହାରଣା ପି କଳୁମଣି ମହାରଣା ZUX0296905

ପ ୁ /9401 57 203 44ସିବରାମ ସାହୁ - ସବୁାଷ ଚ2�  ପ=ା ZUX0647297

*ୀ /9402 47 203 45ମ`ଳୁା ସାହୁ - ସବୁାଷ ଚ2�  ପ=ା ZUX0647305

*ୀ /10403 81 203 46ସତ�ଭାମା ମହାପାତ� ,ା ଯଧିୁIିର ମହାପାତ� OR/12/089/296023

ପ ୁ /10404 49 203 47ବିଜୟକମୁାର ମହାପାତ� ପି ଯଧିୁIିର ମହାପାତ� OR/12/089/296024

ପ ୁ /10405 46 203 48ଶବିଶJର ମହାପାତ� ପି ଯଧିୁIିର ମହାପାତ� OR/12/089/296025

*ୀ /10406 45 203 49ସତ�ବତୀ ମହାପାତ� ,ା ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ� LSL1402577

ପ ୁ /10407 43 203 50ରଜନିକା5 ମହାପାତ� ପି ପ�େମାଦକମୁାର ମହାପାତ� LSL2652766

*ୀ /10408 42 203 51ଭାଗ�ବତୀ ମହାପାତ� ,ା ଶବି ଶJର ମହାପାତ� ZUX0560110

ପ ୁ /10409 40 203 52ସକୁା5କମୁାର ମହାପାତ� ପି େପ�ାମଦକମୁାର ମହାପାତ� LSL2653038

*ୀ /10410 30 203 53ସଂଜୁAା ମହାପାତ� ,ା ସକୁା5 କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0654301

ପ ୁ /10411 24 203 54ସତୀଶ ମହାପାତ� ପି ପ�େମାଦ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0886671

*ୀ /10412 33 203 55ରଶ- ିତା ପାଇକରାୟ ,ା ରଜନୀକା5 ମହାପାତ� ZUX0172841

*ୀ /11413 68 203 56େକ. ଚିନା . ,ା ଶା>ାମ/ୁ@ୀ . OR/12/089/296241

*ୀ /11414 46 203 57େକ ଲF-ୀ . ,ା େକ. ଶJର . OR/12/089/296243

ପ ୁ /11415 24 203 58େକ. ବଂଶୀ ପି େକ. ଲF-ୀ ZUX0957720

ପ ୁ /11416 28 203 59େକ.ଉଦୟ କମୁାର ପି େକ.ଶJର ରାଓ ZUX0560755

ପ ୁ /11417 29 203 60के स�मखु राव ମା େକ. ଲF-ୀ ZUX0560763

*ୀ /12418 42 203 61ପି ସାଇ ଲF-ୀ ପି ଲF-ଣ ରାଓ ZUX0174078

*ୀ /13419 82 203 62ଲF-ୀ ପାଇକରାୟ ,ା ମରୁଲୀ ପାଇକରାୟ OR/12/089/296030

ପ ୁ /14420 42 203 63ବସ5 କମୁାର ମହା5ି ପି ମହନ ମହା5ି OR/12/089/296034

*ୀ /15421 62 203 64ଡି ଜୟ5ୀମାଲା ପାତ� ,ା ଡି ଜବାହରଲାଲ ପାତ� ZUX1205152

ପ ୁ /15422 34 203 65ଡି େଭJେଟ6ର ପାତ� ପି ଡି ଯବାହରଲାଲ ପାତ� ZUX0174045

7 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 26ୱାଡ@  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

61!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /15423 27 203 66ଡି ଜବାହରଲାଲ ପାତ� ପି ସଦୁଶ@ନ ପାତ� ZUX1205103

ପ ୁ /15424 22 203 67ଚ2ନ ସାହୁ ପି ,ରାUଯ କମୁାର ସାହୁ ZUX1356724

ପ ୁ /15425 30 203 68ଡ଼.ି ସାଇ ରାମ ପାତ� ପି ଡ଼.ି ଜୱାହାରଲାଲ ପାତ� ZUX0465443

*ୀ /16426 45 203 69ବିେନାଦିନୀ େବପାରୀ ,ା ଂତପନ େବପାରୀ ZUX0174169

*ୀ /16427 49 203 70ସିକା େକେତନିଆ ,ା ର`ନ େକେତନିଆ ZUX0174201

ପ ୁ /16428 44 203 71ରାମମେହାନ େକେତନିଆ ପି ରାେଧଶ�ାମ େକେତନିଆ ZUX0174193

ପ ୁ /16429 44 203 72ର`ନ େକେତନିଆ ପି ଂରାେଧଶ�ାମ େକେତନିଆ ZUX0174219

ପ ୁ /17430 42 203 73କା/0କ େକେତନିଆ ପି ଂରାେଧଶ�ାମ େକେତନିଆ ZUX0174177

*ୀ /17431 39 203 74ମମତା େକେତନିଆ ,ା ରାମମେହାନ େକେତନିଆ ZUX0174185

*ୀ /18432 42 203 75ସବିତା ଗରୁୁ ,ା ମେନାଜ କମୁାର ପଜୁାରୀ ZUX0825398

ପ ୁ /18433 48 203 76କିେଶାରଚ2�  ମାଥE ପି େଗାପିନାଥ ମାଥE ZUX0172866

*ୀ /18434 43 203 77କଲ�ାଣୀ ମାଥE ,ା କିେଶାରଚ2�  ମାଥE ZUX0172858

ପ ୁ /18435 31 203 78ଇ6ର ନାଇଡୁ ପି ଚ2�  ନାଇଡୁ ZUX0825646

ପ ୁ /18436 22 203 79ଆଦି�ଯ ପaନାୟକ ପି େଗୗରି ଶJର ପaନାୟକ ZUX1253756

ପ ୁ /18437 48 203 80ମେନାଜ କମୁାର ପଜୂାରୀ ପି ବଳିଆ ପଜୂାରୀ LSL1422278

*ୀ /19438 59 203 81ଏସ ମତୁ�ାଲା  ,ା ଏସ େଭJଟରାମଣାମ/ୂ@ୀ ZUX0174235

*ୀ /19439 64 203 82କାpନ ମ=ଳ ,ା ରବ2�  ମ=ଳ ZUX0174227

ପ ୁ /19440 51 203 83ସତ� ଗପାଲ ମ=ଳ ପି ରବି2�  ମ=ଳ ZUX0825729

ପ ୁ /19441 69 203 84ଏସ େଭJଟରାମଣା ମ/ୂ@ୀ ପି ଏସ ଲF-ଣ ମ/ୂ@ୀ ZUX0174243

*ୀ /20442 71 203 85ବି ରହିଣି . ,ା ବି ଜଗଦୀ6ର ରାଓ . OR/12/089/296048

ପ ୁ /20443 43 203 86ଦିଲ_ ୀପ କମୁାର ମହାପାତ� ପି େଗାବି2 ମହାପାତ� LSL1421940

ପ ୁ /20444 35 203 87ଜୟରାଜ େନdେକାଲା ପି ନିଚେକାଲା ସଧୁାକର ZUX1274711

ପ ୁ /20445 58 203 88ମରୁଲୀ ପaନାୟକ ପି ବି ଜଗଦୀ6ର ପaନାୟକ OR/12/089/296049

ପ ୁ /20446 53 203 89ଶ�ୀଧର ପaନାୟକ ପି ବି ଜଗଦୀ6ର ପaନାୟକ OR/12/089/296050

*ୀ /20447 49 203 90ସନୁୀଲ ପaନାୟକ ,ା ଶ�ୀଧର ପaନାୟକ LSL1422005

ପ ୁ /20448 47 203 91ରେମଶ ପaନାୟକ ପି ବି ଜଗଦୀ6ର ପaନାୟକ OR/12/089/296051

*ୀ /20449 42 203 92ରମାେଦବୀ ପaନାୟକ ,ା ରେମଶ ପaନାୟକ ZUX0172874

ପ ୁ /21450 59 203 93ଗେୁH6ର ମହାପାତ� ପି ଗବି2 ମହାପାତ� OR/12/089/296054

ପ ୁ /21451 54 203 94ଶିବ ମହାପାତ� ପି ଗବି2 ମହାପାତ� OR/12/089/296056

ପ ୁ /21452 51 203 95ମନହର ମହାପାତ� ପି ଗବି2 ମହାପାତ� OR/12/089/296055

*ୀ /21453 41 203 96ମିନତୀ ମହାପାତ� ,ା ବାଲାଜୀ ମହାପାତ� LSL2652980

ପ ୁ /21454 48 203 97ବାଲାଜୀ େମାହାପାତ� ମା କମୁାରୀ େମାହାପାତ� ZUX0869255

*ୀ /21455 36 203 98,ପRା େମାହାପାତ� ,ା ବାଲାଜୀ େମାହାପାତ� ZUX0869248

*ୀ /21456 47 203 99ବିଜୟଲF-ୀ ପ=ା ,ା ଶ�ୀକା5 ପ=ା ZUX0172882

*ୀ /21457 37 203 100କମୁଦିୁନୀ ପ=ା ପି ଗେୁH6ର ପ=ା ZUX0172890

ପ ୁ /22458 59 203 101ହରିl2�  ମହାରଣା ପି େଲାକନାଥ ମହାରଣା LSL1391028

*ୀ /22459 38 203 102କବିତା ମହାରଣା ପି ସେୁର2�  ମହାରଣା LSL1450840

*ୀ /22460 52 203 103େମନକା ଓଝା ,ା ହରିl2�  ମହାରଣା LSL1391051

*ୀ /24461 57 203 104ବିfୁ ପ�ିୟା ମିଶ� ,ା ବି6ନାଥ ପତି OR/12/089/300641

*ୀ /24462 23 203 105ଅନିଷା ପାଇକରାୟ ପି ଗ�ା ପାଇକରାୟ ZUX0957621

ପ ୁ /24463 63 203 106ବି6ନାଥ ପତି ପି ବାମେଦବ ପତି OR/12/089/300640

ପ ୁ /24464 30 203 107ଭବାନୀ ଶJର ପତି ପି ବି6ନାଥ ପତି ZUX0465864

*ୀ /24465 27 203 108ସାଗରିକା ରଥ ସାଗରିକା ,ା ସଂେତାଷ େଚୗଧରୁୀ ZUX1350008

*ୀ /25466 53 203 109େପ�ମଲତା ମହାରଣା ପି େକଶ ିମହାରଣା OR/07/038/348026

ପ ୁ /26467 37 203 110ସଂବୀତ କମୁାର ମହାJଡୁ ପି ଲF-ୀନାରାୟଣ ମହାJଡୁ ZUX0172916

ପ ୁ /26468 66 203 111ଲF- ିନାରାୟଣ ମହାJଡୁ ପି ରାଧାକୃf ମହାJଡୁ OR/12/089/298687

*ୀ /26469 60 203 112ଲF-ୀ ମହାJଡୁ ,ା ଲF-ୀନାରାୟଣ ମହାJଡୁ OR/12/089/298688

ପ ୁ /26470 32 203 113ମନୁR ା ନାୟକ ପି ସାନ ନାୟକ ZUX0172924

*ୀ /27471 63 203 114େକ.କଲ�ାଣୀ ,ା େକ େଭେJଟ ରାଓ OR/12/089/294832

ପ ୁ /27472 26 203 115ସିମାଦ� ି ଆଖିଲ କମୁାର ପି ଏ� ତ�ିନାଥ ପ�ସାଦ ZUX0691741

ପ ୁ /27473 52 203 116ରାମ ଚ2�  ସାବତ ପି ବିେନାଦ ସାବତ ZUX1255207

*ୀ /28474 32 203 117ଏ� ମାଧବୀ ,ା ଏ� ସତୀଶ କମୁାର ZUX1274646

*ୀ /28475 32 203 118ଏ� ମା◌ାଧବୀ ,ା ଏ� ସତୀଶ କମୁାର ZUX1322502

*ୀ /28476 39 203 119ରୀତା ପାଇକରାୟ ,ା ପ�ଦୀପ ପାଇକରାୟ ZUX0174052

ପ ୁ /28477 31 203 120ହରିପ�ସାଦ ପାaିV ପି ଇ6ର ରାଓ ପାaିV ZUX0691774

*ୀ /28478 33 203 121ପି ଶ�ାମଲା ପି ପି ଇ6ର ରାଓ ZUX0692020

*ୀ /29479 22 203 122ମନିଶା ପାଇକରାଇ ପି ବଳରାମ ପାଇକରାଇ ZUX1050475

ପ ୁ /29480 32 203 123ଏମଡି.ଫିେରାଜ ଆଲାମ ପି ଏମଡି. ହାଫିU ଆଲାମ ZUX0942730

*ୀ /29481 88 203 124ବିfୁପ�ିୟା ପାଇକରାୟ ,ା ପPୁ@ଚ2�  ପାଇକରାୟ OR/12/089/296086

ପ ୁ /29482 60 203 125ପ�ତାପ ପାଇକରାୟ ପି ପPୁ@ଚ2�  ପାଇକରାୟ OR/12/089/296087

ପ ୁ /29483 59 203 126ପ�ଫଲୁ ପାଇକରାୟ ପି ପPୁ@ଚ2�  ପାଇକରାୟ OR/12/089/296089

*ୀ /29484 59 203 127ଚ2� କା5ି ପାଇକରାୟ ,ା ପ�ଫଲୁ ପାଇକରାୟ OR/12/089/296095

8 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /29485 54 203 128ପ�ଭାତ ପାଇକରାୟ ପି ପPୁ@ଚ2�  ପାଇକରାୟ OR/12/089/296090

*ୀ /29486 53 203 129ଭାଗ�ବତୀ ପାଇକରାୟ ,ା ପ�ତାପ ପାଇକରାୟ OR/12/089/296093

ପ ୁ /29487 50 203 130ପ�ଦୀପ ପାଇକରାୟ ପି ପPୁ@ଚ2�  ପାଇକରାୟ OR/12/089/296091

ପ ୁ /29488 50 203 131ପ�ମଦ ପାଇକରାୟ ପି ପPୁ@ଚ2�  ପାଇକରାୟ OR/12/089/296092

*ୀ /29489 44 203 132ନଳିନୀ କମୁାରୀ ପାଇକରାୟ ,ା ପ�ଭାତ ପାଇକରାୟ LSL1402411

ପ ୁ /29490 43 203 133ପ�ଶା5 ପାଇକରାୟ ପି ପPୂ@ଚ2�  ପାଇକରାୟ LSL1466085

*ୀ /29491 42 203 134ଚିନ- ୟୀ ପାଇକରାୟ ,ା ପ�େମାଦ ପାଇକରାୟ LSL1402403

*ୀ /29492 38 203 135ଜାସମିତା ପାଇକରାୟ ,ା u�ଶା5 ପାଇକ�ରାୟ ZUX0778241

*ୀ /29493 29 203 136ପଜୂା ପାଇକରାୟ ପି ପ�ତାପ ଚ2�  ପାଇକରାୟ ZUX0691980

ପ ୁ /29494 58 203 137ବଳରାମ ପାଇକରାୟ ପି ପPୁ@ଚ2�  ପାଇକରାୟ OR/12/089/296088

*ୀ /29495 51 203 138ନମିତା ପାଇକରାୟ ,ା ବଳରାମ ପାଇକରାୟ OR/12/089/296094

ପ ୁ /29496 32 203 139ସରୁଜ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ପ�ତାପ ଚ2�  ପାଇକରାୟ ZUX0825653

ପ ୁ /29497 28 203 140ପବନ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ବଳରାମ ପାଇକରାୟ ZUX0560391

*ୀ /29498 21 203 141ନିଲV ପାଇକରାୟ ପି ପ�େମାଦ ପାଇକରାୟ ZUX1120476

ପ ୁ /29499 42 203 142ରବି2�  ସି� ପି ଭଜନ ସି� LSL1450899

*ୀ /30500 23 203 143ଏମ.ମେହ6ରି ପaନାୟକ ପି ଏମ.ଦୁଗE ପ�ସାଦ ZUX1050293

*ୀ /30501 26 203 144ଏV ମାନିଶା ପaନାୟକ ପି ଏV ଦୁଗE ପ�ସାଦ ପaନାୟକ ZUX0692087

ପ ୁ /30502 50 203 145ଏV ଦୁଗE ପ�ସାଦ ପaନାୟକ ପି ଏV ଶJର ରାଓ LSL1466929

*ୀ /30503 63 203 146ପଦ- ା ଶତପଥି ,ା ବିେନାଦ ଶତପଥି OR/12/089/300121

*ୀ /31504 56 203 147େକ. ଭାଗ�ବତୀ ,ା େକ. େଗାବି2 ରାଓ LSL1391663

*ୀ /31505 41 203 148େକ ଅରୁଣା ପି େକ େଗାବି2ରାଓ LSL1427491

*ୀ /31506 77 203 149ଏV ଆଦିଲFମୀ . ,ା ଏV ଜଗନR ାଥ . OR/12/089/296104

*ୀ /31507 48 203 150ଏମ. ପଦ- ାବତୀ ପଟନାୟକ ,ା ଏମ. ଦୁଗEପ�ସାଦ ପଟନାୟକ LSL1391671

ପ ୁ /31508 33 203 151େକା=ରୁ ଶ�ୀନୁ ପି େକା=ରୁ େଗାବି2 ରାଓ ZUX0692269

*ୀ /32509 54 203 152ଉଷାରାଣୀ ଦ=େସନା ,ା ଦୁଃଖୀ ଶ�ାମ ଦ=େସନ ZUX0560359

ପ ୁ /32510 32 203 153ବି6ଜି� ଦ=େସନା ପି ଦୁଖୀ ଶ�ାମ ଦ=େସନା ZUX0296939

ପ ୁ /32511 28 203 154ସତ�ଜିତ ଦ=େସନା ମା ଉଷାରାଣୀ ଦ=େସନା ZUX0560367

ପ ୁ /32512 87 203 155ଲF-ଣ ନାୟକ ପି ବଳି ନାୟକ OR/12/089/296114

ପ ୁ /33513 34 203 156ବି.ଚିର`ିବୀ ପି ବି.ନୀଳକr ZUX0172973

*ୀ /33514 32 203 157ବି.ଶ�ବ5ି ପି ବି.ନୀଳକr ZUX0172965

ପ ୁ /33515 38 203 158ବି.ଚ2� େଶଖର ପି ବି.ନୀଳକrମ ZUX0172957

ପ ୁ /33516 36 203 159ବି. େଭJଟ ରାଓ ପି ବି.ନୀଳକrମ ZUX0172981

*ୀ /34517 59 203 160ପ�ଣତୀ ମଜୁମଦାର ,ା ତାରିଣି ପ�ସାଦ ପାଳ ZUX1322999

ପ ୁ /34518 64 203 161ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ ପାଳ ପି ସିମାଦ� ି ପାଳ LSL1391788

*ୀ /34519 63 203 162ନିେବଦିତା ପାଳ ,ା ନୃସିଂହାନ2 ପାଳ ZUX1355395

*ୀ /34520 51 203 163ସ�ାମାରାଣୀ ପାଳ ପି ସିମାଦ� ି ପାଳ OR/12/089/296125

*ୀ /34521 28 203 164ଦୀHିମୟୀ ପାଳ ପି ତାରିଣି ପ�ସାଦ ପାଳ ZUX1143353

*ୀ /35522 73 203 165ମନରମା ପାତ� ,ା େକଳୖାସଚ2�  ପାତ� OR/12/089/296127

ପ ୁ /35523 51 203 166ଶରତଚ2�  ପାତ� ପି େକଳୖାସଚ2�  ପାତ� OR/12/089/296130

ପ ୁ /35524 48 203 167େହମ5 ପାତ� ପି େକଳୖାସଚ2�  ପାତ� OR/12/089/296133

*ୀ /35525 47 203 168ବାସ5ୀ ପାତ� ପି େକଳୖାସଚ2�  ପାତ� OR/12/089/296132

ପ ୁ /36526 48 203 169ଡି ନାଗ ଭୂଷଣ ପି ଡି ସତ� ନାରାୟଣ LSL2653418

ପ ୁ /36527 41 203 170ଡି ସତୀଶ ପି ଡି ସତ� ନାରାୟଣ LSL2652998

*ୀ /36528 61 203 171ଡି ସାବିତ�ୀ ,ା ଡି ସତ�ାନ2 OR/12/089/296134

*ୀ /37529 78 203 172ରାଧାମଣୀ ନାୟକ ,ା ସିମାpଳ ନାୟକ OR/12/089/296138

ପ ୁ /37530 63 203 173ତ�ିନାଥ ନାୟକ ପି ସିମାpଳ ନାୟକ OR/12/089/296139

ପ ୁ /37531 61 203 174ସେବ@ 6ର ନାୟକ ପି ସିମାpଳ ନାୟକ OR/12/089/296140

ପ ୁ /37532 59 203 175ବାଲାଜୀ ନାୟକ ପି ସିମାpଳ ନାୟକ OR/12/089/296141

*ୀ /37533 54 203 176ପ�ମିଳା ନାୟକ ପି ସିମାpଳ ନାୟକ OR/12/089/296144

ପ ୁ /37534 53 203 177ଗେୁH6ର ନାୟକ ପି ସିମାpଳ ନାୟକ OR/12/089/296142

ପ ୁ /37535 52 203 178ବାବୁଲା ନାୟକ ପି ସିମାpଳ ନାୟକ OR/12/089/296143

*ୀ /37536 50 203 179ସଜୁାତା ନାୟକ ,ା ବାଲାଜି ନାୟକ LSL1466606

*ୀ /37537 47 203 180ମିନାFୀ ନାୟକ ,ା ସେବ@ 6ର ନାୟକ ZUX0560219

*ୀ /37538 43 203 181ବିଦୁଲତା ନାୟକ ,ା ବାବୁଲା ନାୟକ LSL1466069

*ୀ /37539 41 203 182ମୀନାFୀ ନାୟକ ,ା ଗେୁH6ର ରାୟ LSL2653137

*ୀ /37540 27 203 183କାଜଲ ନାୟକ ପି ସେବ@ 6ର ନାୟକ ZUX0560441

*ୀ /37541 25 203 184ଶୀତଲ ନାୟକ ପି ଶେବ@ 6ର ନାୟକ ZUX0957670

ପ ୁ /37542 23 203 185ବାଦଲ ନାୟକ ପି ସେବ@ tଵର ନାୟକ ZUX1176189

*ୀ /37543 22 203 186େନହା ରାଣି ନାୟକ ପି ବାବୁଲା କମୁାର ନାୟକ ZUX1189174

*ୀ /37544 21 203 187ପ�ିୟJା ନାୟକ ପି ଗେୁHtଵର ନାୟକ ZUX1179100

*ୀ /37545 48 203 188ମିନାFି ପଇକରାୟ ,ା ରାମନାଥ ପଇକରାୟ OR/12/089/298621

*ୀ /37546 21 203 189ରିତିକା କମୁାରୀ ,ାଇଁ ପି ଅଭୟ କମୁାର ,ାଇଁ ZUX1189554
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ପ ୁ /38547 54 203 190ଅରୁଣ କମୁାର େଜନା ପି କୃf ଚ2�  େଜନା OR/12/089/296167

ପ ୁ /38548 51 203 191ସେ5ାଷ େଜନା ପି କୃfଚ2�  େଜନା OR/12/089/296166

*ୀ /38549 48 203 192ବିନତି େଜନା ,ା ଅରୁଣ କମୁାର େଜନା LSL1402585

*ୀ /38550 42 203 193ର`ନ େଜନା ପି ସେ5ାଷ େଜନା ZUX0172999

ପ ୁ /38551 81 203 194ନକଳୁ ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ OR/12/089/296155

*ୀ /38552 71 203 195ଲF-ୀ ନାୟକ ,ା ନକଳୁ ନାୟକ OR/12/089/296157

ପ ୁ /38553 54 203 196ନେର2�  ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ LSL1403013

ପ ୁ /38554 41 203 197ପ�ଦିପ ନାୟକ ପି ଗHୁ ନାୟକ ZUX0778118

ପ ୁ /38555 36 203 198ଆଷିଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ତ�ୀପତି ନାୟକ OR/12/089/296151

ପ ୁ /38556 36 203 199େଦବାଶିଷ ନାୟକ ପି ନିଳକା5 ନାୟକ ZUX0778126

*ୀ /38557 31 203 200କମୁାରୀ େସାନାଲୀ ନାୟକ ପି ସୀମାpଳ ନାୟକ ZUX0654269

*ୀ /38558 30 203 201ମମତା ନାୟକ ପି ସିମାpଳ ନାୟକ ZUX0654277

ପ ୁ /39559 42 203 202ରାଧାକୃf ମିଶ� ପି େକଦାରନାଥ ମିଶ� OR/12/089/296170

ପ ୁ /39560 23 203 203ତପନ କମୁାର ମିଶ� ପି ରାଧାକ� ିf ମିଶ� ZUX1023613

ପ ୁ /39561 26 203 204ରବି ଶJର ମିଶ� ପି ରାଧାକୃf ମିଶ� ZUX0692012

*ୀ /39562 56 203 205ପ�ଫଲୁ ନାୟକ ,ା ନୀଳକr ନାୟକ OR/12/089/296164

ପ ୁ /39563 34 203 206ସ`ୟ ନାୟକ ପି ପ�ଫଲୁ_  ନାୟକ ZUX0173005

ପ ୁ /40564 58 203 207େପ�ମାନ2 ନାୟକ ପି ତ�ିେଲାଚନ ନାୟକ OR/12/089/296158

*ୀ /40565 54 203 208ସବିତା ନାୟକ ,ା େପ�ମାନ2 ନାୟକ OR/12/089/296159

ପ ୁ /40566 34 203 209ଭାରତ ନାୟକ ପି େପ�ମାନ2 ନାୟକ ZUX0173013

ପ ୁ /40567 28 203 210,ରାଜ ନାୟକ ପି େପ�ମାନ2 ନାୟକ ZUX0465781

*ୀ /41568 83 203 211ଅନR ପPୂ@ ଦାଶ ,ା ଗ�ାଧର ଦାଶ ZUX1120815

ପ ୁ /41569 61 203 212େଦବରାଜ ଦାଶ ପି ଗ�ାଧର ଦାଶ OR/12/089/296176

ପ ୁ /41570 59 203 213ବାଳକୃf ଦାଶ ପି ଗ�ାଧର ଦାଶ LSL1467273

*ୀ /41571 49 203 214ମୀରା ଦାଶ ,ା େଦବରାଜ ଦାଶ OR/12/089/296177

ପ ୁ /41572 32 203 215ଚ2ନ ଦାଶ ପି େଦବରାଜ ଦାଶ ZUX0560474

*ୀ /42573 51 203 216ଜେଳ2�  ଦେଳଇ ପି ଲବ ଦେଳଇ OR/12/089/296175

*ୀ /42574 45 203 217ସେୁଲାଚନା ଦେଳଇ ପି ଲବ ଦେଳଇ OR/12/089/296791

*ୀ /42575 41 203 218ବିଦ��ୁ ଲତା ଦେଳଇ ,ା ଜଳgର ଦେଳଇ LSL2693596

*ୀ /43576 36 203 219ପ�ିୟା ଦାସ ,ା େମାେନାଜ କମୁାର େବେହରା ZUX1345750

ପ ୁ /43577 35 203 220େକ ବିଜୟ କମୁାର ପି େକ ମେହ6ର ରାଓ ZUX0691923

*ୀ /44578 50 203 221ବିନତା ଦାସ ,ା ପ�େମାଦ କମୁାର ପାତ� LSL1523430

ପ ୁ /44579 62 203 222ବିfୁ ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ବୃ2ାବନ ପାତ� OR/12/089/296179

*ୀ /44580 56 203 223ବିଜୁଳି ପାତ� ,ା ବିfୁପ�ସାଦ ପାତ� OR/12/089/296180

ପ ୁ /44581 55 203 224ଦୁଗEପ�ସାଦ ପାତ� ପି ବୃ2ାବନ ପାତ� LSL1510460

ପ ୁ /44582 51 203 225ପ�େମାଦ କମୁାର ପାତ� ପି ଶତୃଘR ପାତ� LSL1523075

*ୀ /44583 49 203 226ନିେବଦିତା ସାବତ ,ା ଦୁଗEପ�ସାଦ ପାତ� LSL1510478

*ୀ /45584 81 203 227ନୀଳାଦ� ି େବେହରା ,ା ବନମାଳୀ େବେହରା OR/12/089/296184

ପ ୁ /45585 63 203 228ଭା(ର େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା ZUX0465872

ପ ୁ /45586 59 203 229ଭବାନୀ େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା LSL1466101

ପ ୁ /45587 56 203 230ବିଜୟ କମୁାY େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା LSL1391069

*ୀ /45588 55 203 231ରାଜଶ�ୀ େବେହରା ,ା ଭା(ର େବେହରା OR/12/089/296186

*ୀ /45589 55 203 232ସବିତା େବେହରା ,ା ଭବାନୀ େବେହରା LSL1466093

*ୀ /45590 51 203 233ବ2ନା େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା OR/12/089/296190

ପ ୁ /45591 49 203 234ବସ5 େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା OR/12/089/296191

*ୀ /45592 47 203 235ବିfୁପିୟା େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା OR/12/089/296192

*ୀ /45593 33 203 236ବ2ିତା େବେହରା ପି ଭା(ର େବେହରା OR/13/088/212251

ପ ୁ /45594 29 203 237ବିଘRରାଜ େବେହରା ପି ଭା(ର େବେହରା ZUX0465856

*ୀ /45595 39 203 238ସବିତା ଡାକଆୁ ,ା ବସ5 େବେହରା ZUX0173039

ପ ୁ /46596 67 203 239ଭ� ମରବର େବେହରା ପି ବଟକୃf େବେହରା LSL1428358

ପ ୁ /46597 25 203 240େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଭ� ମରବର େବେହରା ZUX0869222

ପ ୁ /46598 59 203 241ଅଶକ କମୁାର ପାତ� ପି ହରିl2�  ପାତ� OR/12/089/296200

*ୀ /46599 56 203 242ଚପଳା ପାତ� ,ା ଆେଶାକ କମୁାର ପାତ� OR/12/089/296201

*ୀ /46600 61 203 243ଅନ@ ପଣୁE ସରୁା ,ା ଭ� ମର ବର େବେହରା LSL1421510

*ୀ /47601 59 203 244ସକ5ୁଳା ପ=ା ,ା ଲF-ଣ ପ=ା OR/12/089/296203

ପ ୁ /47602 36 203 245ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ପ=ା ପି ଲF-ଣ ପ=ା ZUX0173062

ପ ୁ /47603 34 203 246ମେନାର`ନ ପ=ା ପି ଲF-ଣ ପ=ା ZUX0173054

*ୀ /47604 27 203 247ମାେଲ6ରୀ ପ=ା ମା ସକ5ୁଳା ପ=ା ZUX0825703

*ୀ /48605 71 203 248ସଶିୁଳା ପ=ା ,ା ରାମଚ2�  ପ=ା OR/12/089/296206

ପ ୁ /48606 40 203 249ତ�ିପତି ,ାଇଁ ପି ଜଗନR ାଥ ,ାଇଁ LSL2653228

*ୀ /49607 51 203 250ମିରାବାଇ େବେହରା ,ା ଭାବଗ�ାହି େବେହରା LSL2653210

*ୀ /50608 42 203 251ପ�ା5ି ଗHୁା ,ା ମନୁR ା କମୁାର ଗHୁା ZUX0563437

10 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /50609 35 203 252ମନୁR ା କମୁାର ଗHୁା ପି ଉେମଶ ଗHୁା ZUX0173070

ପ ୁ /50610 47 203 253ଜଗଦିଶ ମହାପାତ� ପି ଅଭିମନ� ୁମହାପାତ� OR/12/089/296215

ପ ୁ /50611 44 203 254ପ�ଶା5 କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଅଭିମନ� ୁମହାପାତ� LSL1402619

*ୀ /50612 42 203 255ସବିତା ମହାପାତ� ,ା ଜଗଦୀଶ ମହାପାତ� LSL2653285

*ୀ /50613 38 203 256ଝରଣା ମହାପାତ� ,ା ପ�ଶା5 ମହାପାତ� LSL2653327

*ୀ /50614 40 203 257ସର,ତୀ ପାଇକରାୟ ,ା ଦଜ�@ଧନ ପାଇକରାୟ LSL1466077

ପ ୁ /51615 39 203 258ବି. ସତିଶ କମୁାର . ପି କ� ୀfାରାଓ . OR/12/089/296599

*ୀ /51616 72 203 259େକ. ପJଜୀନୀ ପaନାୟକ ,ା େକ. ସେବ@ tହର ରାଓ ZUX1350479

ପ ୁ /51617 47 203 260ସଦୁଶ@ନ ପaନାୟକ ପି େକ ସେବ@ 6ର ପaନାୟକ ZUX1350495

ପ ୁ /51618 66 203 261ବି. କ� ିfା ରାଓ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/296596

*ୀ /52619 60 203 262ପsୁା`ଳି ମହାପାତ� ,ା େଯାେଗ6Y ମହାପାତ� LSL1466598

ପ ୁ /52620 50 203 263େଯାେଗ6ର ମହାପାତ� ପି େଯାେଗ6ର ମହାପାତ� OR/12/089/296227

ପ ୁ /52621 29 203 264ଦିପନୁ ମହାପାତ� ପି ଜେଗ6ର ମହାପାତ� ZUX0778142

*ୀ /52622 21 203 265େଜ�ାତି ମହାପାତ� ପି େଯାେଗ6ର ମହାପାତ� ZUX1173848

ପ ୁ /53623 30 203 266ସରୁ� କମୁାର ପାଇକରାଇ ପି ନିଳମାଧବ ପାଇକରାଇ ZUX0465641

ପ ୁ /53624 68 203 267ନୀଳମାଧବ ପାଇକରାୟ ପି ନଟବର ପାଇକରାୟ OR/12/089/296222

*ୀ /53625 61 203 268ବାସ5ୀ ପାଇକରାୟ ,ା ନୀଳମାଧବ ପାଇକରାୟ OR/12/089/296223

ପ ୁ /53626 39 203 269ସମୁ5 କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ନୀଳମାଧବ ପାଇକରାୟ LSL1402395

ପ ୁ /54627 53 203 270ରାମକୃf ତ�ିପାଠୀ ପି ଶଶିଭୂଷଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0957522

*ୀ /54628 50 203 271କ�ିfା କମୁାରୀ ତ�ିପାଠୀ ,ା ରାମ କୃf ତ�ିପାଠୀ ZUX0957530

*ୀ /54629 30 203 272ଅନୁସgିତା ତ�ିପାଠୀ ପି ବନବିହାରୀ ତ�ିପାଠୀ ZUX0560433

ପ ୁ /55630 46 203 273େବଦବ�ାସ ରଣା ପି ଶ�ୀମାଖନୁ ରଣା LSL2653111

*ୀ /56631 61 203 274େସୗଦାମିନି ଦାସ ,ା ଲି�ରାଜ ଦାସ OR/12/089/296253

ପ ୁ /56632 35 203 275ରେମଶଚ2�  ଦାସ ମା େସୗଦାମିନୀ ଦାସ ZUX0173088

ପ ୁ /56633 37 203 276ରାେଜଶ ପaନାୟକ ପି ସି ଏଚ ରାମଚ2�  ପaନାୟକ OR/12/089/254591

*ୀ /56634 34 203 277ସଜୁାତା ପ�ଧାନ ,ା ବାବୁଲା ପ�ଧାନ ZUX0560300

*ୀ /56635 34 203 278କାମିନୀ ପ�ଧାନ ,ା ମନୁR ା ପ�ଧାନ ZUX0560318

ପ ୁ /56636 80 203 279ଉଦୟନାଥ ରାୟ ପି ହରିହର ରାୟ OR/12/089/296230

*ୀ /56637 73 203 280ସରଜିନୀ ରାୟ ,ା ଉଦୟନାଥ ରାୟ ZUX1299296

ପ ୁ /56638 50 203 281ପ�ଫଲୁ କମୁାର ରାୟ ପି ଉଦୟନାଥ ରାୟ OR/12/089/296232

*ୀ /56639 38 203 282ବଷE ରାଣୀ ରାୟ ,ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ରାୟ ZUX0174029

ପ ୁ /57640 67 203 283ହରିହର ମଲିକ ପି ପିତା>ର ମଲିକ OR/12/089/296236

*ୀ /57641 55 203 284ସୀତା େଦବୀ ମଲିକ ,ା ହରିହର ମଲିକ OR/12/089/296237

*ୀ /57642 42 203 285ରୀନାକମୁାରୀ ମଲିକ ପି ହରିହର ମଲିକ LSL1465228

*ୀ /57643 40 203 286ତୃHି କମୁାରୀ ମଲିକ ପି ହରିହର ମଲିକ LSL1465202

ପ ୁ /57644 36 203 287ରବିନାରାୟଣ ମଲ_ ିକ ପି ହରିହର ମଲ_ ିକ ZUX0173104

*ୀ /57645 33 203 288ଲିbା କମୁାରୀ ମଲ_ ିକ ପି ଲF-ୀକା5 ମଲ_ ିକ ZUX0173096

ପ ୁ /57646 41 203 289ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାଧାକା5 ନାୟକ LSL1467950

*ୀ /58647 49 203 290ଆର ଅରୁଣା ,ା ଆର ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ LSL1402460

ପ ୁ /58648 31 203 291ଆY ଆଜାS ପି ଆY ଶ�ନିୀବାସ ZUX0173112

ପ ୁ /58649 28 203 292ମେହଶ କମୁାର ପaନାୟକ ପି ଉଦୟ ଶJର ପaନାୟକ ZUX0560409

ପ ୁ /58650 57 203 293ଆର ଶ�ନିିବାସ ରାଓ ପି ଆର ସିମାଦ� ି ରାଓ LSL1465236

*ୀ /59651 23 203 294କବିତା କମୁାରୀ ଦେଳଇ ପି ମେହ2�  ଦେଳଇ ZUX1173889

ପ ୁ /59652 21 203 295ଅଭିେଷକ ଦେଳଇ ପି ମେହ2�  ଦେଳଇ ZUX1173871

*ୀ /59653 56 203 296ବସ5 କମୁାରୀ ମଲିକ ,ା ରାମନାଥ ମଲିକ OR/12/089/296246

*ୀ /59654 46 203 297ଗୀତା ମଲିକ ,ା ମେହ2�  ଦେଲଇ LSL1465210

ପ ୁ /60655 68 203 298ଜୟରାମ ସାହୁ ପି କୃfଚ2�  ସାହୁ OR/12/089/296250

*ୀ /60656 61 203 299ସଜୁନ କମୁାରୀ ସାହୁ ,ା ଜୟରାମ ସାହୁ OR/12/089/296251

ପ ୁ /60657 45 203 300ସଶୁା5 କମୁାର ସାହୁ ପି ଜୟରାମ ସାହୁ LSL1390996

ପ ୁ /61658 34 203 301କନୁା ବାଘ ପି ଶବି ବାଘ ZUX0173120

ପ ୁ /61659 33 203 302ବାବୁ ବାଘ ପି ଶବି ବାଘ ZUX0173138

ପ ୁ /61660 33 203 303ସଧିୁର କମୁାର ମହା5ି ପି ସଦାସିବ ମହା5ି ZUX0692251

ପ ୁ /61661 26 203 304ଅନିରୁଧ ମହା5ି ପି ସଦାଶିବ ମହା5ି ZUX0692228

*ୀ /61662 36 203 305ବିfୁପ�ିୟା ପାଣି ,ା ପ�କାଶ ଚ2�  ପାଣି ZUX0560508

ପ ୁ /61663 38 203 306ନରସିଂହ ସାହୁ ପି ନିର`ନ ସାହୁ LSL2708998

*ୀ /61664 36 203 307େ,ତା ସାହୁ ,ା ନରସି� ସାହୁ ZUX0465385

ପ ୁ /61665 24 203 308ଅବିନାଶ ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX1004944

ପ ୁ /62666 36 203 309ସିମାଦ� ୀ ବାଲାଜୀ ପି ଏ�.ସିମାଦ� ୀ େଭJଟରାମଣା ମ/ୁ@ୀ ZUX0173161

*ୀ /62667 47 203 310ଗିରିଜା କମୁାରୀ ବାଣଆୁ ,ା ଗHୁ ପାଇକରାୟ OR/12/089/296262

ପ ୁ /62668 44 203 311ନେରଶ କମୁାର ମହା5ି ପି ସିମାpଳ ମହା5ି ZUX0465765

ପ ୁ /62669 39 203 312ଭବାନୀ ଶJର ମହା5ି ପି ସିମାpଳ ମହା5ି ZUX0465724

*ୀ /62670 34 203 313ସିମ�ନ ମହା5ି ,ା ନେରଶ କମୁାର ମହା5ି ZUX0465757

11 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /62671 63 203 314ପଦ- ନ ପାଇକରାୟ ପି ଚ2�  ପାଇକରାୟ OR/12/089/296259

ପ ୁ /62672 51 203 315ସବୁାଷଚ2�  ପାଇକରାୟ ପି ଚ2�  ପାଇକରାୟ ZUX0173146

ପ ୁ /62673 50 203 316ସେ5ାଷ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ଚ2�  ପାଇକରାୟ LSL1465558

*ୀ /62674 49 203 317ଆରତି ପାଇକରାୟ ,ା ପଦ- ନ ପାଇକରାୟ OR/12/089/296260

*ୀ /62675 48 203 318ଗୀତା ପାଇକରାୟ ,ା ସବୁାଷ ପାଇକରାୟ LSL1422286

ପ ୁ /62676 46 203 319ମେନାଜ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ଚ2�  ପାଇକରାୟ LSL1422260

*ୀ /62677 41 203 320ମମତା ପାଇକରାୟ ,ା ସେ5ାଷ ପାଇକରାୟ LSL2709004

*ୀ /62678 36 203 321ସେରାଜକମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ପଦ- ନ ପାଇକରାୟ ZUX0529016

*ୀ /62679 32 203 322ମନାଲିସା ପାଇକରାୟ ପି ପଦ- ନ ପାଇକରାୟ ZUX0825505

*ୀ /63680 72 203 323ମାଧରିୁବାଳା େଦବି ,ା ଦୟାନିଧି ସାହୁ LSL2653384

*ୀ /64681 32 203 324ନିେବଦିତା ରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ପ�େମାଦ ଚ2�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0465369

ପ ୁ /64682 32 203 325ସନିୁଲ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ପ�େମାଦ ଚ2�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0466268

*ୀ /64683 30 203 326ଆ�ାନ2 େଚୗଧରୁୀ ପି ସବୁାଷ ଚ2�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0465674

*ୀ /64684 48 203 327ମମତା େଚୗଧରୁୀ ,ା ପ�ମଦ ଚ2�  େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/296317

*ୀ /65685 30 203 328ପାଣିଗ�ାହି �ଵନ@ ମ�ଜାରୀ ,ା ନିଳମାଧବ ସାହୁ ZUX1324391

ପ ୁ /65686 66 203 329ତ�ିପତୀ ସାହୁ ପି ବିନାୟକ ସାହୁ LSL1466226

*ୀ /65687 66 203 330େସୗଦାମିନୀ ସାହୁ ,ା ଶିବରାମ ସାହୁ LSL1402569

*ୀ /65688 62 203 331ମେନାରମା ସାହୁ ,ା ତ�ିପତୀ ସାହୁ LSL1466234

ପ ୁ /65689 55 203 332ସବୁାସ ଚ2�  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/12/089/298598

*ୀ /65690 53 203 333ବିଜୟଲF-ୀ ସାହୁ ,ା ସବୁାଶଚ2�  ସାହୁ LSL1422336

ପ ୁ /65691 47 203 334ନ2 କିେଶାର ସାହୁ ପି ଶିବରାମ ସାହୁ LSL1403047

ପ ୁ /65692 43 203 335ନୀଳମାଧବ ସାହୁ ପି ଶିବରାମ ସାହୁ LSL1421981

*ୀ /65693 42 203 336ଗେୁH6ରୀ ସାହୁ ପି ଶିବରାମ ସାହୁ LSL1402551

*ୀ /65694 39 203 337ଅPପPୁE ସାହୁ ମା େସାଦାମିନି ସାହୁ LSL2653095

*ୀ /65695 36 203 338ମୀରା ସାହୁ ,ା ନ2 କିେଶାର ସାହୁ ZUX0296962

ପ ୁ /65696 34 203 339େଦେବବ� ତ ସାହୁ ପି ତ�ିପତୀ ସାହୁ ZUX0560557

ପ ୁ /65697 32 203 340ପ�ିୟବ� ତ ସାହୁ ପି ତ�ିପତୀ ସାହୁ ZUX0560565

ପ ୁ /65698 30 203 341ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ଚ2�  ସାହୁ ZUX0465484

*ୀ /66699 56 203 343ଭାଗ�ଲତା ସାହୁ ,ା ଶଶିଭୁଷଣ ସାହୁ OR/12/089/296908

*ୀ /67700 71 203 344ଶକ5ୁଳା ମହାପାତ� ,ା ସବୁୁnି ମହାପାତ� OR/12/089/296276

ପ ୁ /68701 35 203 345ଶAି ଧର ମଲ_ ିକ ପି ଭାଗିରଥୀ ମଲ_ ିକ ZUX0211102

ପ ୁ /68702 56 203 346ଗ�ାଧର ପାଇକରାୟ ପି ଚ2�  ପାଇକରାୟ OR/12/089/296263

ପ ୁ /68703 27 203 347ସତ�ଜି� ପାଇକରାୟ ପି ଗ�ାଧର ପାଇକରାୟ ZUX0691857

*ୀ /68704 48 203 348ରଶ-ି ପ�ଭା ପାଇକରାୟ ,ା ଗ�ା ପାଇକରାୟ OR/12/089/296264

*ୀ /69705 32 203 349ପ�ଣୟ ପPୂ@ମାସୀ ପାତ� ପି ପ�ସନR  କମୁାର ପାତ� ZUX0173203

ପ ୁ /69706 52 203 350ବିଜୟ କମୁାର େଜନା ପି କୃପାସିgୁ େଜନା ZUX0296988

*ୀ /69707 57 203 351ପJଜିନି ମହା5ି ,ା ପ�ସନR  କମୁାର ପାତ� OR/12/089/296883

*ୀ /69708 43 203 352ମିନା କମୁାରୀ ମହା5ି ପି ରାମଚ2�  ମହା5ି ZUX0173187

ପ ୁ /69709 61 203 353ପ�ସନ ପାତ� ପି େଚତୖନ� ପାତ� OR/12/089/296882

*ୀ /69710 34 203 354ଅଲକା ପ�ିୟଦଶ@ନୀ ପାତ� ପି ପ�ସନR  କମୁାର ପାତ� ZUX0173195

*ୀ /69711 33 203 355ଅମ�ିତା ପ�ିୟଦଶ@ନୀ ପାତ� ପି ପ�ସନR  କମୁାର ପାତ� ZUX0173211

*ୀ /69712 30 203 356ପ�ଣୟା ପPୂ@େତାୟା ପାତ� ପି ପ�ସନR  କମୁାର ପାତ� ZUX0560417

ପ ୁ /69713 37 203 357େଗୗତମକମୁାର ସାହୁ ପି େକଦାରନାଥ ସାହୁ LSL2653103

ପ ୁ /70714 22 203 358ଅବିନାଶ କମୁାର େଜନା  ପି ଅରୁଣ କମୁାର େଜନା ZUX1233899

ପ ୁ /70715 35 203 359ଅେଶାକ କମୁାର ମହା5ି ପି ସଦାଶବି ମହା5ି ZUX0296996

*ୀ /70716 48 203 360େସଲୖ ପାଢି ,ା ବିଜୟ ପାଢି ZUX0173229

ପ ୁ /70717 33 203 361ଜିେତ2�  କମୁାର ପାଢୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0173237

*ୀ /72718 47 203 362ଶ�ୀମତି ପାଣିଗ�ାହୀ ,ା ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0465377

ପ ୁ /72719 43 203 363ବଳରାମ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବିଜୟ ଚ2�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0560466

*ୀ /72720 41 203 364ଉମା ପାଣିଗ�ହୀ ,ା ବଳରାମ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0560458

ପ ୁ /72721 40 203 365ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି ପି ସେୁର2�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/296280

*ୀ /73722 41 203 366ଏ� କଲ�ାଣି ପି ଏ� ଆପାରାଓ ZUX0173252

ପ ୁ /73723 40 203 367ଏନ ହିରି ପି ଏ� ଆପାରାଓ ZUX0173260

ପ ୁ /73724 39 203 368ଏ� ସେ5ାଷ ପି ଏ� ଆପାରାଓ ZUX0173278

ପ ୁ /74725 35 203 369େହମ5 କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ନୀଳମାଧବ ପାଇକରାୟ ZUX0173294

ପ ୁ /74726 32 203 370ସବୁ� ତ ପାଇକରାୟ ପି ନିଳମାଧବ ପାଇକରାୟ ZUX0173286

*ୀ /74727 39 203 371ସଚିୁତା କମୁାରୀ ପaନାୟକ ,ା ଚ2ନ କମୁାର ପaନାୟକ ZUX0560516

*ୀ /74728 47 203 372ଚ2ନ ପaନାୟକ ,ା ବି.ଏଚ. ପaନାୟକ OR/12/089/296926

ପ ୁ /75729 28 203 373ବାଳକୃf େଚଧୖରୁୀ ମା ସଷୁମା େଚଧୖରୁୀ ZUX0560342

*ୀ /75730 43 203 374ସଷୁମା େଚୗଧରୁୀ ,ା ଦୁଗEପ�ସାଗ େଚୗଧରୁୀ ZUX0173302

*ୀ /76731 39 203 375ପJଜିନୀ ପaନାୟକ ,ା େକ. ସେବ@ 6ର ରାଓ ZUX1255587

ପ ୁ /76732 43 203 376କିରଣ କମୁାର ପaନାୟକ ପି େକ. ସେବ@ 6ର LSL1450873

12 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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*ୀ /76733 39 203 377େରାଶନୀ ପaନାୟକ ପି େକ. ସେବ@ 6ର ରାଓ LSL1450865

*ୀ /77734 31 203 378ପsୁଳତା େଚୗଧରୁୀ ,ା ଏନ ଭରତ କମୁାର ZUX1170968

ପ ୁ /77735 61 203 379ଏନ ସରିୁୟା ରାଓ େଚୗଧରିୁ ପି ଏନ କହR ାୟା େଚୗଧରିୁ LSL2652881

*ୀ /77736 54 203 380ସg�ାରାଣୀ େଚୗଧରିୁ ,ା ଏନ ସରିୁୟା ରାଓ LSL2652873

ପ ୁ /77737 36 203 381ଏନଭରତ କମୁାର ପି ଏନ ସରିୁୟା ରାଓ େଚୗଧରିୁ LSL2652568

*ୀ /77738 83 203 382ଏ\ ମାଣିକ�V ,ା ତାଉଟିଆ OR/12/089/296333

*ୀ /77739 34 203 383ତ�ିେବଣୀ ସାହୁ ,ା ମେନାଜକମୁାର ସାହୁ LSL2653129

ପ ୁ /77740 29 203 384ଆଶିବEଦ ତ�ିପାଠୀ ପି ବନବିହାରୀ ତ�ିପାଠୀ ZUX0465393

ପ ୁ /78741 79 203 385ଡି.ଶରିୁୟା ରାଓ ପି ସନ�ାସି ରାଓ OR/12/089/296334

ପ ୁ /78742 39 203 386ଡି. ପାପା ରାଓ ପି ସରିୁୟା ରାଓ OR/12/089/296336

*ୀ /78743 36 203 387ଡି. ସେ5ାଷି ,ା ଡି. ପାପା ରାଓ ZUX0560730

ପ ୁ /C-7/8-B744 21 203 388ଆଶେୁତାଷ ପଟନାୟକ ପି ଚଂଦ�  େଶଖର ପଟନାୟକ ZUX1358563

*ୀ /79745 68 203 389ଅ`ଳୀ ପ�ଭା ଦାସ ,ା ମନେମାହନ ରାଉତ OR/12/089/296522

ପ ୁ /79746 66 203 390ଏମ ଏମ ରାଉତ ପି ଡ>ରୁଧର ରାଉତ OR/12/089/296521

ପ ୁ /79747 37 203 391ଜଗ�ୀବନ ରାଉତ ପି ମନେମାହନ ରାଉତ LSL1529502

ପ ୁ /80748 77 203 392ଉଦୟନାଥ ପaନାୟକ ପି ଶାରଦା ପ�ସାଦ ପaନାୟକ OR/12/089/296344

*ୀ /80749 42 203 393ପ�ଣତୀ ପaନାୟକ ,ା ବିେର2�  ପaନାୟକ LSL1450972

ପ ୁ /81750 47 203 394ଏ ସେୁରଶ ପଟନାୟକ . ପି ସିେଧ6ର ରାଓ . OR/12/089/296342

*ୀ /81751 47 203 395କାମାFି ପaନାୟକ ,ା ସେୁରଶ ପaନାୟକ LSL1391754

*ୀ /82752 51 203 396ଆର ମଣିମାଳା ,ା ଆର ଆନ2ରାଓ ZUX0173328

ପ ୁ /82753 51 203 397ଆY.ସରିୁଆ ରାଓ ପି ଂ ଆର.ଆପା ରାଓ ZUX0173336

*ୀ /82754 50 203 398ରାମଜୁ ଚ2�କଳା ,ା ଆY.ଭିଗ�ାଧରରାଓ ZUX0173344

*ୀ /82755 41 203 399ଆର ବିଜୟ ଲF-ୀ ପି ଆର ଆପାରାଓ ZUX0173310

*ୀ /82756 76 203 400ଆର ସରିୁୟାକା5ା . ,ା ଆପାରାଓ . LSL2655579

ପ ୁ /82757 48 203 401ଆY କ�ିfାମ/ୁ0 . ପି ଆପାରାଓ . OR/12/089/296352

ପ ୁ /82758 47 203 402ଆର ରାଜକମୁାର . ପି ଆପାରାଓ . OR/12/089/296890

ପ ୁ /82759 64 203 403ଆର ଗ�ାଧର ରାଓ ପି ଆପା ରାଓ OR/12/089/296347

ପ ୁ /82760 54 203 404ଆY ଚ2�େଶଖର ରାଓ ପି ଆପା ରାଓ OR/12/089/296349

ପ ୁ /82761 51 203 405ଆY ଆନ2 ରାଓ ପି ଆପା ରାଓ OR/12/089/296348

ପ ୁ /82762 49 203 406ଆର ଜଗଦିଶ ରାଓ ପି ଆପା ରାଓ OR/12/089/296351

*ୀ /83763 64 203 407ଏସ ରାବଣା ା ,ା ଏସ େବକୖrୁV ZUX0211060

ପ ୁ /83764 43 203 408ଏସ ରେମଶ ପି ଏସ େବକୖrୁV ZUX0211078

ପ ୁ /83765 42 203 409ଏସ କିେଶାର ପି ଂ ଏସ େବକୖrୁV ZUX0211094

*ୀ /83766 86 203 410ଭି ସେରାଜିନି . ,ା ଭି ତାଉଟି େସଠୀ LSL1421932

ପ ୁ /83767 63 203 411ଭି ରବି କମୁାର . ପି ଭି ଟି େସଠୀ LSL1421528

*ୀ /83768 53 203 412ଭି ସଚିୁତ� ା . ,ା ଭି ରବି କମୁାର . LSL1421924

*ୀ /83769 28 203 413ଭି. ସନି ପି ଭି. ରବି କମୁାର ZUX0560425

*ୀ /84770 32 203 414ତିନ- ୟୀ ବିେଶାୟୀ ପି ପ�ତାପ ଚ2�  ବିେଶାୟୀ ZUX0563429

ପ ୁ /84771 36 203 415ତାପସ ବିେଶାଇ ପି ପ�ତାପଚ2�  ବିେଶାଇ LSL2653293

*ୀ /84772 61 203 416ପଦ- ାବତୀ ମହା5ି ,ା ପ�ତାପ ଚ2�  ବିେଶାୟୀ OR/12/089/298103

*ୀ /85773 39 203 417ଅନୀତା ମହାJଡୁ ,ା ସିମାpଳ ମହାJଡୁ ZUX0173377

ପ ୁ /85774 36 203 418ସିମାpଳ ମହାJଡୁ ପି ରାଧାକୃf ମହାJଡୁ ZUX0173351

ପ ୁ /85775 66 203 419ମାଧବ ଚ2�  ମହାJଡୁ ପି ରାଧାକୃf ମହାJଡୁ OR/12/089/296359

*ୀ /85776 61 203 420ସେରାଜିନୀ ମହାJଡୁ ,ା ମାଧବଚ2�  ମହାJଡୁ OR/12/089/296360

*ୀ /85777 33 203 421ସନୁୀତା ମହାJଡୁ ପି ମାଧବ ଚ2�  ମହାJଡୁ ZUX0173369

ପ ୁ /85778 59 203 422ସଶୁା5 କମୁାର ସରାବ ପି ଏ ବାଉରି ସରାବ ZUX0210948

*ୀ /85779 48 203 423ର`ିତା ରାଣୀ ସରାବ ,ା ସଶୁା5 କମୁାର ସରାବ ZUX0297002

*ୀ /85780 29 203 424େସୗମ�ା ସରୁଭି ସରାବ ପି ସଶୁା5 କମୁାର ସରାବ ZUX0466342

*ୀ /86781 37 203 425ସାରଦା ମହା5ି ,ା ସେ5ାଷ ନାୟକ ZUX0466375

ପ ୁ /86782 58 203 426ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ OR/12/089/296368

ପ ୁ /86783 55 203 427ଉେମଶ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ LSL1504968

*ୀ /86784 46 203 428ସRି�ା ନାୟକ ,ା ସେୁରଶ ନାୟକ LSL1422229

*ୀ /86785 44 203 429ସg�ାରାଣି ନାୟକ ,ା ଉେମଶ ନାୟକ ZUX0297010

ପ ୁ /86786 39 203 430ନରସିଂଗ ନାୟକ ପି ଜଗବgୁ ନାୟକ ZUX0173401

*ୀ /86787 36 203 431ମିନତୀ ନାୟକ ପି ଜଗବgୁ ନାୟକ ZUX0173419

ପ ୁ /86788 34 203 432ସଦାଶିବ ନାୟକ ପି ହରିକୃf ନାୟକ ZUX0465708

*ୀ /86789 34 203 433କhନା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ ZUX0173385

*ୀ /86790 28 203 434ରଶ- ିତା ନାୟକ ପି ଉେମଶ ନାୟକ ZUX0560227

ପ ୁ /86791 23 203 435େଦବାଶିଶ ନାୟକ ପି ଉେମଶ ନାୟକ ZUX1200070

*ୀ /86792 37 203 436ଆରତି ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନୃସିଂହାନ2 ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0173427

ପ ୁ /87793 53 203 437ପ�ତାପଚ2�  ନାୟକ ପି ବାଲ� ନାୟକ OR/12/089/296370

*ୀ /87794 46 203 438କମଳା କମୁାରୀ ନାୟକ ,ା ପ�ତାପ ଚ2�  ନାୟକ LSL1422344

13 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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*ୀ /87795 27 203 439ଆରତୀ ନାୟକ ପି ପ�ତାପ ଚ2�  ନାୟକ ZUX0654202

ପ ୁ /87796 23 203 440ପଵନ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ�ତାପ ଚ2�  ନାୟକ ZUX0957712

ପ ୁ /87797 21 203 441ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ�ତାପ ନାୟକ ZUX1073238

*ୀ /88798 77 203 442ଏV ଲF-ୀ କା5ାମା . ,ା ବ� ାହ- ାମ . OR/12/089/296372

*ୀ /88799 49 203 443ଏV ସର,ତୀ . ,ା ଜଗଦୀ6ର ରାଓ . OR/12/089/296374

ପ ୁ /88800 61 203 444ଭି. ଅଚ�ତୁ ଆଚାରୀ ପି ଭି. ସଭୁା ରାଓ ZUX0825661

ପ ୁ /88801 39 203 445ଏମ ନାରାୟଣା ଆଚାରି ପି ବ� ାହ- ାମ ଆଚାରି OR/12/089/296925

ପ ୁ /88802 31 203 446ଶ�ୀ ନିବାସ ପ�ସାଦ ଆଚାରି ପି ଭି ଏ ଆଚାରି ZUX0692079

*ୀ /88803 55 203 447ଭି. ସଯୁ�@ କମୁାରୀ ,ା ଭି. ଅଚ�ତୁ ଆଚାରୀ ZUX0825679

*ୀ /88804 34 203 448େକ ପ�ମିଳା ,ା େକ ରେମଶ ZUX0691790

ପ ୁ /88805 56 203 449ଏV ଜଗଦୀ6ର ରାଓ ପି ବ� ାହ- ାମ ରାଓ OR/12/089/296373

ପ ୁ /89806 58 203 450ଜଗନR ାଥ ପାତ� ପି ଭଗବାନ ପାତ� OR/12/089/296782

ପ ୁ /89807 53 203 451େବକୖrୁ ପାତ� ପି ଭଗବାନ ପାତ� OR/12/089/296386

*ୀ /89808 51 203 452ସଂଯAୁା ପାତ� ପି ଭଗବାନ ପାତ� OR/12/089/296384

ପ ୁ /89809 45 203 453ବଳଭଦ�  ପାତ� ପି ଭଗବାନ ପାତ� OR/12/089/296387

*ୀ /89810 42 203 454ନମିତା ପାତ� ,ା େବକୖrୁ ପାତ� ZUX0886630

ପ ୁ /89811 26 203 455ଶଶ- ିେରଖା ପାତ� ପି ଜଗରନାଥ ପାତ� ZUX0886648

*ୀ /89812 37 203 456,ାP@ ଲତା ପaନାୟକ ,ା କାଳୀ ଚରଣ ପaନାୟକ ZUX0937649

ପ ୁ /90813 45 203 457ଜି ଭି ରବି କମୁାର ପି ଜି ଭି ରାବଣା OR/12/089/296392

*ୀ /90814 41 203 458ଜି ଭି ପଦ- ା ପି ଜି ଭି ରାବଣା ZUX0173450

ପ ୁ /90815 71 203 459ଜି ଭି ରାବଣା . ପି ସରିୁନାରାୟଣା . OR/12/089/296388

*ୀ /90816 41 203 460ରୁପଶ�ୀ ପାଳ ପି ନୃଂସିହାନ2 ପାଳ LSL2652519

*ୀ /90817 39 203 461ନିଶିଦିପା ପାଳ ପି ନୃଂସିହାନ2 ପାଳ ZUX0173443

*ୀ /90818 31 203 462ଶ�nାସମୁନ ପାଳ ପି ନୃସିଂହନ2 ପାଳ ZUX0465245

*ୀ /90819 28 203 463ଦିHୀମୟୀ ପାଳ ପି ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ ପାଳ ZUX0465344

ପ ୁ /90820 44 203 464ଜି ସତୀଶ ପaନାୟକ ପି ଜି ଭି ରାବଣା LSL1422245

*ୀ /90821 66 203 465ଜି ଭି ଶ�ାମଲା ,ା ରାବଣା OR/12/089/296389

*ୀ /91822 86 203 466ଧନ ବାଇ ପି ଇ2�  ଲାଲ LSL2655512

*ୀ /91823 43 203 467ଇ2� ା ବାଇ ,ା ବାଳ କମୁାର ଲାଲ LSL2653350

ପ ୁ /91824 49 203 468ବାଳ କମୁାର ଲାଲ ପି ଇ2�  ଲାଲ LSL2655322

*ୀ /92825 56 203 469ଏ� ଉମା ,ା ଏ� ତାରେକ6ର ରାଓ LSL1422294

ପ ୁ /92826 63 203 470ଏ� ତାରେକ6ର ରାଓ ପି ଏ� ରାଜା ରାଓ LSL1422302

*ୀ /93827 51 203 471ସାରଦା ପଜୂାରୀ ,ା ରାମକୃf ପଜୂାରୀ LSL1421502

*ୀ /94828 38 203 472ଏV ରମାେଦବୀ ,ା ଏମ ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ZUX0173468

*ୀ /94829 27 203 473ପsୁା`ଳୀ ମହାରଣା ,ା ନିପ ୁବିgାଣୀରତR ZUX1015023

ପ ୁ /94830 48 203 474ପ�ସାଦ ନାଇକ ପି ରଘନୁାଥ ନାଇକ OR/12/089/296407

*ୀ /94831 47 203 475ବାସ5ି ନାଇକ ,ା ପ�ସାଦ ନାଇକ OR/12/089/296408

ପ ୁ /94832 44 203 476ଶାରଥି ନାଇକ ପି ରଘନୁାଥ ନାଇକ OR/12/089/296409

ପ ୁ /94833 43 203 477ପ�କାଶ ନାଇକ ପି ରଘନୁାଥ ନାଇକ OR/12/089/296410

*ୀ /94834 41 203 478ଚ{ା ନାୟକ ,ା ଶାରଥି ନାୟକ ZUX0173476

*ୀ /94835 22 203 479ଭାବାନୀ ନାୟକ ମା ବାସ5ୀ ନାୟକ ZUX1077981

*ୀ /95836 20 203 480ପ�ୀତି ବିgାଣୀ ରତR ପି ରାଧାନ2 ବିgାଣୀ ରତR ZUX1254507

*ୀ /95837 37 203 481ରୀତା ପାଢୀ ,ା କୃfେକଶବ ରଥ ZUX0173484

ପ ୁ /95838 81 203 482େକ ସି ରଥ ପି ଜଗନାଥ ରଥ OR/12/089/296414

*ୀ /95839 66 203 483ପ�ଭାତି ରଥ ,ା େକ ସି ଏd ରଥ OR/12/089/296415

ପ ୁ /95840 56 203 484ଦୂଗE ପ�ସାଦ ରଥ ପି କିେଶାର ଚ2�  ରଥ ZUX0937656

*ୀ /95841 50 203 485ନମିତା ରଥ ,ା ଦୁଗEପ�ସାଦ ରଥ LSL1391739

ପ ୁ /95842 46 203 486ନୀଳମାଧବ ରଥ ପି େକ ସି ଏଚ ରଥ OR/12/089/296417

ପ ୁ /95843 43 203 487କୃf େକଶବ ରଥ ପି େକ ସି ଏଚ ରଥ OR/12/089/296418

*ୀ /96844 63 203 488ଡି ମାେଲ_ 6ରୀ ,ା ସେୁରଶ କମୁାର OR/12/089/296421

*ୀ /97845 72 203 489ହୀରାମଣି ପାଇକରାୟ ,ା ଗବି2 ପାଇକରାୟ OR/12/089/296424

ପ ୁ /97846 51 203 490ବାଳକୃf ପାଇକରାୟ ପି ଗବି2 ପାଇକରାୟ OR/12/089/296425

ପ ୁ /97847 48 203 491ଦୁେଯ�Eଧନ ପାଇକରାୟ ପି ଗବି2 ପାଇକରାୟ OR/12/089/296429

*ୀ /97848 41 203 492ଟୁନି ପାଇକରାୟ ,ା ବାଳକୃf ପାଇକରାୟ OR/12/089/296426

*ୀ /97849 27 203 493ସନିୁତା ପାଇକରାଇ ପି ବାଳକୃf ପାଇକରାଇ ZUX1023621

*ୀ /98850 88 203 494େକ ସର,ତି ପାତ� ,ା ଭାଗିରଥି ପାତ� OR/12/089/236489

*ୀ /98851 60 203 495ସଂଯAୁା ପାତ� ,ା ଜୟରାମ ପାତ� LSL1421494

ପ ୁ /98852 36 203 496େକ ଶିବସ2ୁର ପାତ� ପି ଜୟରାମ ପାତ� LSL2653087

ପ ୁ /98853 51 203 497ବାଳ କୃf ତ�ିପାଠି ପି ଡି ବି ତ�ିପାଠି OR/12/089/298914

ପ ୁ /98854 44 203 498ଶ�ାମ ସ2ୁ�  ତ�ିପାଠି ପି ଡି ବି ତ�ିପାଠି LSL2653574

*ୀ /99855 73 203 499ସର,ତୀ ପାଇକରାୟ ,ା ସଦୁାମ ପାଇକରାୟ OR/12/089/296430

ପ ୁ /99856 50 203 500ମେନାଜ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ସବୁାସ ପାଇକରାୟ OR/12/089/296431

14 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /99857 47 203 501ସେରାଜ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ସବୁାସ ପାଇକରାୟ OR/12/089/296432

*ୀ /99858 41 203 502ମିଲି ପାଇକରାୟ ,ା ସେରାଜ କମୁାର ପାଇକରାୟ ZUX0560136

*ୀ /100859 65 203 503ହରଜିତ େକୗY ,ା ଭଜନ ସି� ZUX1277987

*ୀ /100860 41 203 504ଚର`ିତ େକୗର ପି ରାଜୀବ ଭଗତାନି ZUX1173400

*ୀ /100861 33 203 505ଗରୁପ�ୀତି େକୗର ପି ଅରବିg ବାସନ ZUX0349589

*ୀ /100862 33 203 506ମନିଷା ପାଇକରାୟ ପି ଗHୁ ପାଇକରାୟ ZUX0297028

ପ ୁ /100863 30 203 507ବିେବକ ପାଇକରାୟ ପି ଗHୁ ପାଇକରାୟ ZUX0465567

ପ ୁ /100864 72 203 508ଭଜନ ସି�୍ ପି ଭାଗ ସି�୍ ZUX0173492

*ୀ /101865 40 203 509ର`ିତା କମୁାରୀ ପaନାୟକ ,ା ସଧୁରବି2 ପaନାୟକ ZUX0560482

*ୀ /101866 36 203 510,ପRା କମୁାରୀ ପaନାୟକ ,ା ସାଇ ଭା(ର ପaନାୟକ ZUX0560490

*ୀ /101867 53 203 511ମିରାରାଣୀ ପaନାୟକ ପି ବି. ଏ. ଆY ପaନାୟକ ZUX0465559

*ୀ /101868 76 203 512କନକଲତା ପଟନାୟକ ,ା ବି ଏ. ଆର ପଟନାୟକ OR/12/089/296439

ପ ୁ /101869 51 203 513ସଧୁାରବି2 ପଟନାୟକ ପି ବି ଏ.ଆର ପଟନାୟକ OR/12/089/296441

ପ ୁ /101870 49 203 514ସାଇ ଭା(ର ପଟନାୟକ ପି ବି ଏ. ଆର ପଟନାୟକ OR/12/089/296442

ପ ୁ /101871 24 203 515ଆଶୀଷ ପaନାୟକ ପି େଗୗରୀ ଶJର ପaନାୟକ ZUX0957514

*ୀ /102872 46 203 516ବି େଜ�ାତି ପଟନାୟକ ,ା ସେବ@ 6ର ପଟନାୟକ LSL1427483

ପ ୁ /102873 56 203 517ସେବ@ 6ର ପaନାୟକ ପି ସତ�ା ପaନାୟକ OR/12/089/296446

ପ ୁ /102874 52 203 518େଗାପାଳକୃf ପaନାୟକ ପି ସତ� ପaନାୟକ OR/12/089/296447

*ୀ /102875 52 203 519ଗୀତାରାଣୀ ପaନାୟକ ପି ମାଣିେକ6ର ପaନାୟକ OR/12/089/296445

*ୀ /102876 41 203 520ଅରୁଣା ପaନାୟକ ,ା େଗାପାଳ କୃf ପaନାୟକ ZUX0173500

ପ ୁ /103877 56 203 521ଜି ଉମା ମେହଶ ପି ଜି େଭେJଟ ରାମଣା OR/12/089/296084

*ୀ /104878 80 203 522ଭଜନ େକୗର ,ା େସାହନ ସିଂ OR/12/089/296452

ପ ୁ /104879 49 203 523ଯଶପା\ ସିଂ ପି େସାହନ ସିଂ OR/12/089/296453

*ୀ /105880 63 203 524ବାସ5ୀ ପ�ଧାନ ,ା କାଳୁ ପ�ଧାନ OR/12/089/296456

ପ ୁ /106881 49 203 525ବ� ହ- ାଜୀ ଲାେଭଟି ପି ନାଗଭୂଷଣ ଲାେଭଟି ZUX0173534

*ୀ /106882 42 203 526ଉଷା ଲାେଭଟି ,ା ନାଗରାଜୁ ଲାେଭଟି ZUX0173526

ପ ୁ /107883 70 203 527େକ. ରାମ କ�ିfା ରାଓ ପି େକ. େଭେJଟ ,ାମୀ OR/12/089/296375

*ୀ /107884 60 203 528େକ. ସଜୁାତା  ,ା େକ. ରାମ କ�ିfା ରାଓ OR/12/089/296377

*ୀ /107885 66 203 529ଶକ5ୁଳା େବେହରା ,ା େଗୗର େବେହରା OR/12/089/296494

ପ ୁ /107886 34 203 530ସାଗର ମହା5ି ପି କଶୁ ମହା5ି ZUX0173559

ପ ୁ /107887 29 203 531କାରୀ େଭJଟା ଭାନୁ ପ�କାଶ ପି କାରୀ ରାମ କ�ିfା ରାଓ ZUX0466359

*ୀ /108888 34 203 532ଉମ0ଳା ନାୟକ ,ା ବୁଦୁ ନାୟକ ZUX0692004

*ୀ /108889 69 203 533ଚ{ାମଣୀ ନାୟକ ,ା ବୀର ନାୟକ OR/12/089/296477

*ୀ /108890 61 203 534ଅP@ପPୁE ନାୟକ ,ା ଅଯ ୁ@ ନ ନାୟକ OR/12/089/296475

ପ ୁ /108891 56 203 535ଗେଣଶ ନାୟକ ପି ଡ>ରୁ ନାୟକ OR/12/089/296478

*ୀ /108892 54 203 536ପPୂ@ ନାୟକ ,ା ଟJଧର ନାୟକ OR/12/089/296906

ପ ୁ /108893 52 203 537ବିfୁ ନାୟକ ପି ଡ>ରୁ ନାୟକ OR/12/089/296479

ପ ୁ /108894 48 203 538ବୁଦୁ ନାୟକ ପି ବିର ନାୟକ OR/12/089/296480

*ୀ /108895 43 203 539ଗୀତା ନାୟକ ,ା ବିfୁ ନାୟକ LSL1421957

*ୀ /108896 33 203 540ଶକ5ୁଳା ନାୟକ ପି ଅଜୁ@ ନ ନାୟକ ZUX0173575

ପ ୁ /108897 32 203 541ଦୁଗEପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ବୀର ନାୟକ ZUX0173567

*ୀ /108898 26 203 542ଜୀତାରାଣୀ ନାୟକ ,ା ଘାସୀ ନାୟକ ZUX1327410

ପ ୁ /108899 30 203 543ବିକି ପାଇକରାୟ ପି ବାଳକୃf ପାଇକରାୟ ZUX0778068

ପ ୁ /109900 58 203 544କିେଶାର ଚ2�  ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ LSL1422252

ପ ୁ /109901 53 203 545ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ ZUX0825380

*ୀ /109902 51 203 546ପ�ମିଳା ନାୟକ ,ା ନବିନ ନାୟକ LSL1514306

*ୀ /109903 47 203 547ବବିତା ନାୟକ ,ା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX0825372

ପ ୁ /109904 50 203 548କିେଶାର ପାତ� ପି ବାଳକୃf ପାତ� OR/12/089/296511

ପ ୁ /110905 55 203 549ସଯୁ�@ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଗବି2 ସାହା ସାହୁ OR/12/089/296488

*ୀ /110906 51 203 550େସବତୀ ସାହୁ ପି ସଯୁ�@ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/089/296489

ପ ୁ /110907 31 203 551ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଯୂ�@ ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0560672

*ୀ /110908 29 203 552ପଜୁା ସାହୁ ,ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0825463

ପ ୁ /110909 28 203 553ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଯୂ�@ ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0560680

*ୀ /110910 28 203 554ସବୁ�@ଯ ସାହୁ ,ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX1128206

*ୀ /111911 71 203 555ଶକ5ୁଳା େବେହରା ,ା େଗୗର େବେହରା ZUX1068527

ପ ୁ /111912 59 203 556ଦଳଗବି2 େବେହରା ପି ନାଥ େବେହରା OR/12/089/296495

*ୀ /111913 54 203 557କୃf ବାସିନି େବେହରା ,ା ଦଳ ଗବି2 େବେହରା OR/12/089/296496

ପ ୁ /111914 51 203 558ଭୀମ େବେହରା ପି େଗୗର େବେହରା OR/12/089/296497

*ୀ /111915 46 203 559େଦବକୀ େବେହରା ,ା ଭୀମ େବେହରା OR/12/089/296498

ପ ୁ /111916 46 203 560ପ�ସାଦ େବେହରା ପି େଗୗର େବେହରା OR/12/089/296499

*ୀ /111917 46 203 561ପsୁଲତା େବେହରା ,ା ପ�ସାଦ େବେହରା LSL1421999

ପ ୁ /111918 42 203 562ରେମଶ େବେହରା ପି େଗୗର େବେହରା OR/12/089/296500

15 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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*ୀ /111919 41 203 563ଝୁନୁ େବେହରା ,ା ସେୁରଶ େବେହରା ZUX0173583

ପ ୁ /111920 40 203 564ସେୁରଶ େବେହରା ପି େଗୗର େବେହରା OR/12/089/296501

*ୀ /111921 38 203 565ସ�ିତା କମୁାରୀ େବେହରା ,ା ରେମଶ େବେହରା ZUX0778050

*ୀ /111922 32 203 566ଦିପୀକା େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା ZUX0297036

ପ ୁ /111923 29 203 567ଦିଲ_ ୀପ େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା ZUX0465260

*ୀ /111924 26 203 568ଦିHିମୟୀ େବେହରା ପି ଭିମ େବେହରା ZUX0825364

ପ ୁ /111925 21 203 569ଆସିସ େବେହରା ପି ପ�ସାଦ େବେହରା ZUX1073261

ପ ୁ /112926 43 203 570ପି. ଦୁଗEପ�ସାଦ ,, ପି ପି. ସ`ୀବ ରାଓ ,, OR/12/089/296504

*ୀ /112927 40 203 571ପଟନୁରୁ ଭସ5ା ,ା ପନଟୁରୁ ଦୁଗE ପ�ସାଦ ZUX0367003

*ୀ /112928 35 203 572ପଟନୁରୁ ଧାରମା ପି ପଟନୁରୁ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0366997

*ୀ /112929 66 203 573ପି. କସୁମୁ ,ା ପି. ସ`ୀବ ରାଓ OR/12/089/296503

ପ ୁ /112930 79 203 574ପି ସ`ୀବ ରାଓ ପି ପି ନରସିଂହଲୁ ରାଓ OR/12/089/296502

*ୀ /113931 49 203 575ସାଈଗୀତା େବା�ିପାତ� ,ା କିେଶାର କମୁାର ପାତ� ZUX0173591

*ୀ /113932 43 203 576ପ�mା ପରମିତା ପରି�ା ,ା ମେହ2�  କମୁାର ପାତ� ZUX0173617

*ୀ /113933 79 203 577ଅନR@ ପନୁE ପାତ� ,ା ବାଳକୃf ପାତ� OR/12/089/296506

ପ ୁ /113934 64 203 578ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ବାଳକୃf ପାତ� OR/12/089/296507

*ୀ /113935 53 203 579ପ�େମାଦୀନି ପାତ� ,ା ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ପାତ� OR/12/089/296508

ପ ୁ /113936 47 203 580ରାେଜ2�  କମୁାର ପାତ� ପି ବାଳକୃf ପାତ� OR/12/089/296513

*ୀ /113937 46 203 581ରସ-ିତା ପାତ� ପି ବାଳକୃf ପାତ� OR/12/089/296864

ପ ୁ /113938 45 203 582ଉେପ2�  କମୁାର ପାତ� ପି ବାଳକୃf ପାତ� OR/12/089/296514

ପ ୁ /113939 44 203 583ମେହ2�  କମୁାର ପାତ� ପି ବାଳକୃf ପାତ� OR/12/089/296515

*ୀ /113940 30 203 584େ,ତାପ�mା ପାତ� ପି ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0466037

ପ ୁ /113941 30 203 585ସରଣ କମୁାର ପାତ� ପି ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0466029

*ୀ /113942 50 203 586ଉମା ପାତ� ,ା ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ� ZUX1127844

*ୀ /113943 24 203 587କରୁଣା କମୁାରୀ ପାତ� ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ� ZUX1128172

*ୀ /114944 43 203 588ଅନୁପମା ମହା5ି ପି କଶୁ ମହା5ି LSL2653269

*ୀ /114945 40 203 589ନିରୁପମା ମହା5ି ପି କଶୁ ମହା5ି LSL2655264

ପ ୁ /115946 61 203 590ମାନସ ର`ନ ବିେଷାଇ ପି ସିମା pଳ ବିେଷାଇ OR/12/089/298005

ପ ୁ /115947 58 203 591ଶଭୁ�  ର`ନ ବିେଷାୟୀ ପି ସିମାpଳ ବିେଷାୟୀ OR/12/089/298007

ପ ୁ /115948 29 203 592କା/0କ ନାୟକ ମା ଚ{ାମଣି ନାୟକ ZUX0465914

*ୀ /115949 31 203 593ଲF-ୀ ନାୟକ ପି ଅ� ୁ@ନ ନାୟକ ZUX0465922

ପ ୁ /115950 28 203 594ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ପି ଅ� ୁ@ନ ନାୟକ ZUX0465997

*ୀ /117951 41 203 595ନମିତା ମିଶ� ,ା ରାଧାକୃf ମିଶ� OR/12/089/296819

ପ ୁ /119952 72 203 596ହାଡୁ େବେହରା ପି ଅଜୁ@ ନ େବେହରା ZUX0692053

*ୀ /119953 69 203 597ଶଶି େବେହରା ,ା ହାଡୁ େବେହରା ZUX0692061

ପ ୁ /119954 55 203 598ରାମଚ2�  େବେହରା ପି ହାଡୁବgୁ େବେହରା LSL1466416

ପ ୁ /119955 34 203 599ନିର`ନ ବି6ାଳ ପି ବୁଧିରାମ ବି6ାଳ LSL2655470

ପ ୁ /120956 59 203 600ଦ=ପାଣି ପାଢୀ ପି ଜଗନR ାଥ ପାଢୀ LSL1519958

*ୀ /120957 55 203 601ମିନାFୀ ପାଢୀ ,ା ଦ=ପାଣି ପାଢୀ LSL1519966

*ୀ /121958 23 203 602ଦିHିମୟୀ େବବ/E ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର େବବ/E ZUX0957506

ପ ୁ /121959 77 203 603ବିଜୟ ଚ2�  େବବ/E ପି ବୃ2ାବନ ଚ2�  େବବ/E LSL1515964

ପ ୁ /121960 53 203 604ପ�ଶା5 କମୁାର େବବ/E ପି ବିଜୟ ଚ2�  େବବ/E LSL1515634

*ୀ /121961 44 203 605ପ�mା କମୁାରି େବବ/E ପି ବିଜୟଚ2�  େବବ/E LSL1515956

*ୀ /122962 47 203 606ଆରତୀ ବାରିକ ,ା ଅଜିତ କମୁାର ବାରିକ LSL1519818

*ୀ /123963 65 203 607ପ�ମିଳା କମୁାରୀ ,ା ଭାନୁମ/ୁ@ୀ ପaନାୟକ ZUX0662411

ପ ୁ /123964 72 203 608ଭାନୁମ/ୁ@ୀ ପaନାୟକ ପି କୃfମ/ୁ@ୀ ପaନାୟକ LSL2653392

ପ ୁ /123965 37 203 609ସତିଶ ପaନାୟକ ପି ଭାନୁମ/ୁ@ୀ ପaନାୟକ ZUX0662403

*ୀ /124966 41 203 610ଗିତାଶ�ୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ଗରୁୁଚରଣ ମହା5ି LSL1519768

ପ ୁ /125967 61 203 611ଉେମଶ ଚ2�  ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ ZUX0210955

*ୀ /125968 59 203 612ରାଫରାନି ନାୟକ ,ା ଉେମଶ ଚ2�  ନାୟକ ZUX0210963

ପ ୁ /125969 63 203 613ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ LSL2708972

*ୀ /125970 61 203 614ସତ�ବାଳା ସାହୁ ,ା ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ LSL2652824

*ୀ /125971 40 203 615ସବିତା କମୁାରି ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ LSL2652816

ପ ୁ /125972 37 203 616ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ LSL2652857

*ୀ /125973 36 203 617ସସ-ିତା କମୁାରି ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ LSL2652832

ପ ୁ /125974 31 203 618ସେ5ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0466276

ପ ୁ /126975 38 203 619େକ.ସେ5ାଷ କମୁାର ପି େକ.ରାମକ� ିfା ରାଓ ZUX0173625

*ୀ /126976 34 203 620େକ ଧରିତ�ି ,ା େକ ସେ5ାଷ କମୁାର ZUX0173633

ପ ୁ /126977 36 203 621କାରୀ ରବି କା5 ରାଓ ପି କାରୀ ରାମକ� ିfା ରାଓ LSL2652527

*ୀ /01 ward n978 45 203 622ସକୁାଂତୀ ସାହୁ ,ା ଗଂଗାଧର ସାହୁ ZUX1351006

ପ ୁ /127979 38 203 623କୃfଚ2�  ମହାପାତ� ପି ପPୂ@ଚ2�  ମହାପାତ� LSL2655355

ପ ୁ /128980 37 203 624ଇ6ର ନାୟକ ପି ବୀର ନାୟକ LSL2652808

16 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /128981 36 203 625ଘାସି ନାୟକ ପି ଅ� ୁ@ନ ନାୟକ LSL2653335

*ୀ /129982 37 203 626ଟି ମାଧବି କମୁାରୀ ପି େଭJଟରାବଣା  LSL2652626

*ୀ /129983 35 203 627ଟି େଶାଭାକମୁାରୀ ପି ଟି େଭJଟରାବଣା LSL2652592

ପ ୁ /129984 35 203 628ବି ନାଗରାଜୁ ପି ବି ସତ�ନାରାୟାଣା  ZUX0529008

*ୀ /129985 27 203 629ଟି.ସକୁନ�ା କମୁାରୀ ମା ଟି.ଭି. ଲF-ୀ ZUX0654236

*ୀ /131986 32 203 630ମୀରା ରାଣୀ ପାଳ ପି ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ ପାଳ ZUX0297069

*ୀ /132987 28 203 631ପ�ିୟଦଶ0ନୀ ଦାଶ ପି ରାଜୀବେଲାଚନ ଦାଶ ZUX0465575

*ୀ /133988 25 203 632ସନିୁତା ବିgାଣୀ ରତR ପି ରାଧାନ2 ବିgାଣୀ ରତR ZUX0886689

*ୀ /133989 47 203 633ପsୁଲତା ବିgାଣିରତR ,ା ରାଧାନ2 ବିgାଣିରତR ZUX0563643

ପ ୁ /133990 58 203 634ରାମ ଦୁରା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ବିgାଣିରତR ZUX0563635

ପ ୁ /134991 67 203 635େକ େଭJଟ ରାଓ ପି େକ ଜଗନR ାଥ ,ାମୀ ZUX0563403

ପ ୁ /136992 49 203 636ଏ େବଣ ୁ ପି ଏ ଆନ2 ରାଓ ZUX0563353

ପ ୁ /136993 31 203 637ଅରୁଣ କମୁାର ଖ�ରାୟ ପି ମନ- ଥ େମାହନ ଖ�ରାୟ ZUX0560383

*ୀ /136994 30 203 638ଆରତୀ କମୁାରୀ ଖ�ରାୟ ପି ମନ- ଥ େମାହନ ଖ�ରାୟ ZUX0560375

*ୀ /136995 34 203 639ଏ ପ�ସା5ି ,ା ଏ େବଣ ୁ ZUX0563346

*ୀ /136996 30 203 640ଏସ. ପsୁଲତା ,ା ଏସ.ସେ5ାଷ କମୁାର ZUX0654228

ପ ୁ /136997 52 203 641ସାନା ବାବୁ ରାଓ ପି ସାନା ଅେଯାଧ�ା ରାଓ ZUX0886606

*ୀ /136998 48 203 642ସାନା ସବିତା ରାଓ ,ା ସାନା ବାବୁ ରାଓ ZUX0886614

*ୀ /136999 36 203 643ସନିୁତା ସାହୁ ,ା ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ZUX0563361

ପ ୁ /1421000 23 203 644ସିଧା5 ପାତ� ପି ଦୁଗE ପ�ସାଦ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1169697

*ୀ /2241001 20 203 646ବିରଜା ରାଣୀ େବେହରା ପି ଭା(ର େବେହରା ZUX1350594

ପ ୁ /9991002 22 203 647ସତୀଶ ପaନାଯକ ପି ଜଗଦୀଶ ପaନାଯକ ZUX1050004

*ୀ /9991003 40 203 648ଏସ.ଲଛମୀ ଆଚାରୀ ,ା ଏସ.ପ�କାଶ ଆଚାରୀ ZUX0957704

*ୀ /9991004 43 203 649ରସିଦା େବଗମ ,ା େମାହ ଦ େବଗମ ZUX1322056

*ୀ /9991005 43 203 650ରାସିଦା େବଗମ ,ା ମହ ଦ ତାୟବ ZUX1274505

ପ ୁ /9991006 29 203 651ଦିଲ_ ିପ େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା ZUX0957738

*ୀ /9991007 24 203 652ପ�ଭାସିନି େବେହରା ,ା ସନାତନ େବେହରା ZUX1322080

*ୀ /9991008 30 203 653ବୀଜୟ ଶ�ୀେଚୗଧରୂୀ େଚୗଧରୁୀ ,ା ଏ� ସତିଶ କମୁାର ZUX0957613

*ୀ /9991009 40 203 654େକ. ଜୟା ,ା ଏ.ବାବୁ ରାଓ ZUX0957696

*ୀ /9991010 46 203 655େକ କରୁଣା ,ା େକ ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0692038

ପ ୁ /9991011 35 203 656ଏV. ମରୂଲୀ କ� ିfା ପି ଏV. ଜେଗ6ର ରାଓ ZUX0777995

*ୀ /9991012 57 203 657ଜି. ମାେଲ6ରୀ ,ା ଜି.ପି ରାଜୁ OR/12/089/292389

ପ ୁ /9991013 33 203 658ଅଭିଜିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ତ�ିପତି ନାୟକ ZUX0957647

*ୀ /9991014 30 203 659ଟୁନି ନାୟକ ,ା ପିJ ୁନାୟକ ZUX1128255

ପ ୁ /9991015 30 203 660ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ମା ମିନି ନାୟକ ZUX1129725

*ୀ /9991016 20 203 661ପ�ିୟJା ନାୟକ ପି ସାେନା କିେଶାର ନାୟକ ZUX1357821

*ୀ /9991017 27 203 662ପଦ- ା ପି ମା ମା�ା ପି ZUX0778100

*ୀ /9991018 25 203 663ସଷୁମା ପାଢୀ ,ା ଜିେତ2�  ପାଢୀ ZUX1176205

ପ ୁ /9991019 31 203 664ଭିକି ପାଇକରାୟ ପି ବାଳକୃf ପାଇକରାୟ ZUX1120096

*ୀ /9991020 30 203 665,P@ ମ`ରୀ ପାଣିଗ�ା◌ାହି ,ା ନିଳ ମାଧବ ସାହୁ ZUX1322809

*ୀ /9991021 24 203 666ନିକିତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନେର2�ନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1127448

*ୀ /9991022 24 203 667ଶବିାନୀ ପaନାୟକ ପି ଜଗଦିଶ ପaନାୟକ ZUX0886663

ପ ୁ /9991023 21 203 668ଭା(ର ସାଇ ସାଗର ପaନାୟକ ପି ଏମ ନାେଗtଵର ରାଓ ପaନାୟକ ZUX1229632

ପ ୁ /9991024 25 203 669କିରଣ ପଟନାୟକ ପaନାୟକ ପି ପୀ.େମାହନ ଦାସ ପaନାୟକ ZUX0957746

*ୀ /9991025 43 203 670ସେ5ାଷି ପାତ� ,ା ରାେଜ2�  କମୁାର ପାତ� ZUX1340041

*ୀ /9991026 29 203 671ଉମା ମେହtଵରୀ ପaନାୟକ ,ା ସତୀଶ କମୁାର ପaନାୟକ ZUX1254531

*ୀ /9991027 23 203 672କଵିତା ପଟନାୟକ ପaନାୟକ ପି ପି.େମାହନ ଦାସ ପaନାୟକ ZUX0957605

*ୀ /9991028 20 203 673ପ�ତୀFା ପaନାୟକ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ପaନାୟକ ZUX1254499

ପ ୁ /9991029 46 203 674େୟରା ଶବିା ପ�ସାଦ ପି େୟରା କଲ]ି ZUX1221555

*ୀ /9991030 23 203 675କଳଗାନା ପ�ିୟJା ପି କଳଗାନା ଦୀପକ ZUX1229640

*ୀ /9991031 63 203 676ଏ� ରାମବାଇ ,ା ଏ� ଭିଷ-ା ରାଓ ZUX0957662

ପ ୁ /9991032 73 203 677ଏ� ଭିଷ-ା ରାଓ ପି ଏ� କାହR ାୟା ZUX0957654

*ୀ /9991033 45 203 678ସସୁାନ ଏ� ପି ଏ�. ଏ�. ଚାଲାଣ ZUX0778001

ପ ୁ /9991034 44 203 679ଜଗଦୀଶ ସାହୁ ପି ଶ�ାମ ସାହୁ ZUX0912980

ପ ୁ /9991035 25 203 680ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ�  ସାହୁ ZUX1344936

*ୀ /9991036 22 203 681ଟିନା କମୁାରୀ ସାହୁ ,ା ଅେଶାକ କମୁାର େମାହ5ି ZUX1274653

ପ ୁ /9991037 23 203 682ଏ.ରବି ଶJର ପି ଏ.ରାମା ରାଓ ZUX0957688

ପ ୁ /9991038 38 203 683ଏନ.ସାଥୀସ କମୁାର ସତିଶ କମୁାରପି ଏନ.ଭୀସ-ାରାଓ କମୁାର ZUX0957639

ପ ୁ /9991039 21 203 684େଭJେଟଶ ସାନା ପି ସାନା ଶ�ାମ ୁ ZUX1229491

*ୀ /01040 36 203 1130ସସ-ୀତା ପ=ା ,ା ସନୁୀଳ କମୁାର ପ=ା ZUX1357870

*ୀ /D/o S SUN1041 22 203 1131ଏସ ଏସ ଗାୟତ�ୀ ପି ଏସ ସ2ୁରମା ZUX1351667

ପ ୁ /V I P LAN1042 28 203 1132ଏସ ଏସ ଏସ ଵୀSଯା ସାଗର ପି ଏସ ସ2ୁରମା ZUX1359140

17 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /11043 33 203 1133ଏକଲବ� ମହାକଡ଼ୁ ପି ନରସିଂହ ମହାକଡ଼ୁ ZUX0466102

*ୀ /11044 52 203 1134ଶଶିେରଖା ମହାJଡ଼ୁ ,ା ନରିସଂହ ମହାJଡ଼ୁ ZUX0466144

*ୀ /11045 40 203 1135ରାଧାରାଣୀ ମହାJଡ଼ୁ ପି ନରସିଂହ ମହାJଡ଼ୁ ZUX0466151

*ୀ /11046 33 203 1136ସେ5ାଷି ମହାJଡ଼ୁ ପି ତ�ିପତି ମହାJଡ଼ୁ ZUX0466250

*ୀ /11047 31 203 1137ମମତାରାଣୀ ମହାJଡ଼ୁ ପି ନରସିଂହ ମହାJଡ଼ୁ ZUX0466110

*ୀ /11048 31 203 1138ଝରଣା ମହାJଡ଼ୁ ପି ତ�ିପତି ମହାJଡ଼ୁ ZUX0466318

*ୀ /11049 28 203 1139ରଶ- ିତା ମହାJଡ଼ୁ ପି ତ�ିପତି ମହାJଡ଼ୁ ZUX0466128

*ୀ /11050 61 203 1140କମୁାରି ସାହୁ ,ା ବିଦ�ାଧର ସାହୁ OR/12/089/298342

ପ ୁ /11051 45 203 1141ବାଲାଜୀ ସାହୁ ପି ବିଦ�ାଧର ସାହୁ LSL1402601

*ୀ /11052 40 203 1142ସଂ` ୁସାହୁ ପି ବିଦ�ାଧର ସାହୁ LSL1402379

*ୀ /11053 36 203 1143ଜୟଲF-ୀ ସାହୁ ,ା ବାଲାଜୀ ସାହୁ ZUX0692111

*ୀ /11054 35 203 1144ପ�ତିମା ସାହୁ ପି ବିଦ�ାଧର ସାହୁ ZUX0691782

ପ ୁ /11055 33 203 1145ନିର`ନ ସାହୁ ପି ବିଦ�ାଧର ସାହୁ ZUX0173971

ପ ୁ /021056 55 203 1146ଏ ରାମାରାଓ ପି ଏ ୱରିାନR ା ZUX0691873

ପ ୁ /21057 74 203 1147ନବ କମୁାର ବ�ି ପି ସJର ପ�ଶାଦ ବ�ି OR/12/089/298345

*ୀ /21058 70 203 1148ମ2ାକିନି ବ�ି ,ା ନବ କମୁାର ବ�ି OR/12/089/210471

ପ ୁ /21059 63 203 1149ର`ନ କମୁାର ବ�ି ପି ଶJର ପ�ସାଦ ବ�ି LSL1403021

*ୀ /21060 53 203 1150େସୗଦାମିନି ବ�ି ,ା ର`ନ ବ�ି LSL1402502

ପ ୁ /21061 66 203 1151ପ�ଫଲୁ_  ମିତ� ପି ପPୂ@ଚ2�  ମିତ� LSL1450907

ପ ୁ /21062 33 203 1152ଅ� ୁ@ନ ନାୟକ - ନବକମୁାର ବ�ି ZUX0173641

ପ ୁ /21063 78 203 1153ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ନିରଦ କା5 ସାହୁ LSL1421486

ପ ୁ /21064 55 203 1154ଅନିଳ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷମ ସାହୁ LSL2653467

ପ ୁ /21065 53 203 1155ଅ6ିନୀ କମୁର ସାହୁ ପି ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ସାହୁ LSL1421973

*ୀ /21066 49 203 1156ଆରତୀ ସାହୁ ,ା ଅ6ୀନ କମୁାର ସାହୁ LSL1421965

*ୀ /31067 49 203 1157ଏ� େଶୖଳଜା ,ା ଏ� ରବିଶJର LSL2655389

*ୀ /31068 67 203 1158ମାଧରୁୀ ପ=ା ପି ବ� ହ- ଚାରୀ ପ=ା ZUX0173658

ପ ୁ /31069 49 203 1159ସେୁରଶ କମୁାର ପ=ା ପି ବ� ହ- ଚାରୀ ପ=ା ZUX0173666

ପ ୁ /31070 44 203 1160ସନୁୀଲ କମୁାର ପ=ା ପି ବ� ହ- ଚାରୀ ପ=ା ZUX0869206

ପ ୁ /31071 19 203 1161ମାନସ ପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପ�ସାଦ ପାତ�  ZUX1350446

ପ ୁ /51072 46 203 1162କାହR ୁଚରଣ ସାମ5ରା ପି ଲଡୁକିେଶାର ସାମ5ରା ZUX0465518

*ୀ /061073 28 203 1163ମମତା ସାହୁ ,ା ସେ5ାଷ ସାହୁ ZUX0778076

ପ ୁ /61074 49 203 1164ସେ5ାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଶିଶିର କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0465401

*ୀ /61075 40 203 1165ମଧସୁ- ିତା େଚୗଧରୁୀ ,ା ସେ5ାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0465476

ପ ୁ /61076 54 203 1166ସରୂାଜ� କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ2ାବନ ସାହୁ OR/12/089/298389

ପ ୁ /61077 51 203 1167କୃfଚ2�  ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ ZUX0465435

*ୀ /61078 51 203 1168ପ�ତିମା ସାହୁ ,ା କୃfଚ2�  ସାହୁ ZUX0465450

ପ ୁ /61079 47 203 1169ସେ5ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ2ାବନ ସାହୁ OR/12/089/298390

*ୀ /61080 46 203 1170ସଜୁାତା ସାହୁ ,ା ,ରାଜ� ସାହୁ LSL1391077

*ୀ /61081 38 203 1171ମମତା ସାହୁ ,ା ସେ5ାଷ କମୁାର ସାହୁ ZUX0886697

ପ ୁ /61082 35 203 1172ପ�ସନR  କମୁାର ସାହୁ ପି କୃfଚ2�  ସାହୁ ZUX0465468

*ୀ /61083 32 203 1173ରିJି ସାହୁ ପି କୃf ଚ2�  ସାହୁ ZUX0465427

*ୀ /61084 30 203 1174ସିବାନୀ ସାହୁ ପି କୃfଚ2�  ସାହୁ ZUX0465419

ପ ୁ /61085 43 203 1175ସ`ୟ ସାମ5ରା ପି ଲଡୁ ସାମ5ରା ZUX0465500

*ୀ /61086 42 203 1176କମୁଦିୁନୀ ସାମ5ରା ,ା କାହR ୁଚରଣ ସାମ5ରା ZUX0465526

ପ ୁ /071087 32 203 1177ସାଗର ମହା5ି ପି ଗHୁ ମହା5ି ZUX0869347

ପ ୁ /71088 45 203 1178ପ�ଭାକର କି5ାଲା ପି େକ ଆପାଲା,ାମୀ LSL1466796

ପ ୁ /71089 71 203 1179ଆପାଲା,ାମୀ କୀ5ାଲି ପି େବରୖାଗୀ କୀ5ାଲି LSL1465582

*ୀ /71090 67 203 1180ଅନୁସୟୂା କି5ାଲି ,ା ଆପାଲା ,ାମୀ କି5ାଲି LSL1450915

ପ ୁ /71091 31 203 1181ଆକାଶ ମହା5ି ପି ଗHୁ ମହା5ି ZUX0778217

*ୀ /71092 30 203 1182ପ�ିୟଦଶ@ନି ମହା5ି ପି ଗHୁ ମହା5ି ZUX0778191

*ୀ /71093 67 203 1183ବସ5 ମହା5ି ,ା ଉଦୟ ନାଥ ମହା5ି LSL1421478

ପ ୁ /71094 63 203 1184ଗHୁ ମହା5ୀ ପି ଦ=ପାଣି ମହା5ୀ LSL1421460

*ୀ /71095 55 203 1185ନମିତା ମହା5ୀ ,ା ଗHୁ ମହା5ୀ LSL1421452

ପ ୁ /71096 40 203 1186ପ�ଶା5 ମହା5ି ପି ଉଦୟନାଥ ମହା5ି LSL1450956

*ୀ /71097 39 203 1187ଲF-ୀପ�ିୟା ମହା5ି ,ା ପ�ଭାକର ମହା5ି LSL1450931

ପ ୁ /71098 37 203 1188ପ�େମାଦ କମୁାର ମହା5ି ପି ଉଦୟନାଥ ମହା5ି LSL1450949

ପ ୁ /71099 39 203 1189ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବିଦ�ାଧର ସାହୁ LSL2655314

*ୀ /81100 66 203 1190ୱାଇ ଲାଛମି -- ପି ୱାଇ ଆପାରାଓ -- OR/12/089/298407

ପ ୁ /81101 73 203 1191ୱଇ ଆପାରାଓ . ପି ପାଡିଆ . OR/12/089/298406

*ୀ /81102 37 203 1192ଧନଲF-ୀ ପଟନାୟକ ,ା ସଜୁୀତା କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1340843

*ୀ /91103 79 203 1193ସରଜିନି ସାହୁ ,ା ସମନାଥ ସାହୁ OR/12/089/298413

ପ ୁ /101104 56 203 1194ଶ�ୀ ରାମପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ସମନାଥ ସାହୁ OR/12/089/296917

18 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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*ୀ /101105 54 203 1195ପsୁା`ଳି ସାହୁ ପି ସମନାଥ ସାହୁ OR/12/089/228193

*ୀ /101106 45 203 11966ପRା ସାହୁ ,ା ଶ�ୀରାମ ସାହୁ ZUX0563379

*ୀ /111107 71 203 1197ଏସ ରାଜଲF-ି ରାଓ ,ା ମହନ ରାଓ OR/12/089/298418

ପ ୁ /121108 35 203 1198େଗୗରା� ମ=ଳ ପି ଶJର ମ=ଳ ZUX0466169

ପ ୁ /121109 52 203 1199ଗ�ାଧର ମିଶ� ପି ଂବିେନାଦ ମିଶ� ZUX0174136

ପ ୁ /121110 45 203 1200ନୀଳମାଧବ ମିଶ� ପି ଂବିେନାଦ ମିଶ� ZUX0174110

*ୀ /131111 48 203 1201େଯ ମିନା -- ,ା େଜ ଅେଶାକ -- OR/12/089/298423

*ୀ /131112 50 203 1202ଡି. େଭJଟ ଲF-ୀ ,ା ଡି. ରାମା ରାଓ ZUX0173690

*ୀ /131113 31 203 1203କିଲ_ ମେସaି ଦିବ�ା ପି େକ. ଗଣପତି ରାଓ ZUX0465682

*ୀ /131114 33 203 1204େକ. ମଣିବିଦ�ା ପି େକ. େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0466367

ପ ୁ /131115 59 203 1205ଡି. ରାମା ରାଓ ପି ଡି. େସାମଲୁୁ ZUX0173682

ପ ୁ /131116 33 203 1206େକ. ବଂଶୀକ� ିfା ପି େକ. ଗଣପତି ରାଓ ZUX0465690

ପ ୁ /141117 87 203 1207ୟୁ.ଏନ. ମିଶ� ପି ପରମାନ2 ମିଶ� OR/12/089/296428

*ୀ /141118 79 203 1208ସରଜିନି ମିଶ� ,ା ୟୂ ଏମ ମିଶ� OR/12/089/298428

ପ ୁ /141119 53 203 1209ବି6ଜିତ ମିଶ� ପି ୟୂ ଏନ ମିଶ� OR/12/089/298429

*ୀ /151120 44 203 1210ଅନୀତା ମିଶ� ,ା ଗ�ାଧର ମିଶ� ZUX0174128

ପ ୁ /151121 25 203 1211ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ,ରାଜ� କମୁାର ସାହୁ ZUX1356187

ପ ୁ /151122 22 203 1212ଚ2ନ ସାହୁ ପି ,ରାଜ� କମୁାର ସାହୁ ZUX1328699

ପ ୁ /151123 21 203 1213ସାଇରାଜ ସାହୁ ପି ଅ6ିନୀ ସାହୁ ସାହୁ ZUX1350248

*ୀ /151124 61 203 1214ଲF-ୀ ସକଳ ଭକତୁଳା ,ା ପ2ୁାରୀ କାFାV ସକଳା ଭକତୁଲା ZUX0943654

ପ ୁ /151125 68 203 1215ପ2ୁାରୀ କାFାV ସକଳା ଭକତୁଲା ପି ଆକାୟା ସକଳା ଭକତୁଲା ZUX0943647

*ୀ /161126 81 203 1216ଭାନୁମତି ପ=ା ,ା ବିନାୟକ ପ=ା OR/12/089/298445

ପ ୁ /161127 46 203 1217ଗHୁପ�ସାଦ ପ=ା ପି ବିନାୟକ ପ=ା OR/12/089/296888

*ୀ /161128 38 203 1218ନିମ@ଳା ପ=ା ପି ବିନାୟକ ପ=ା LSL2653400

*ୀ /161129 32 203 1219ମନ,ୀନି ପତି ପି ସରତଚ2�  ପତି ZUX0465336

ପ ୁ /171130 56 203 1220ଶିବରାମ ସାହୁ ପି ବି6ନାଥ ସାହୁ OR/12/089/298457

ପ ୁ /171131 51 203 1221ଲF-ିନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବି6ନାଥ ସାହୁ OR/12/089/296835

ପ ୁ /171132 48 203 1222ଜଗନR ାଥ ସାହୁ ପି ବି6ନାଥ ସାହୁ OR/12/089/298458

*ୀ /171133 46 203 1223ଆଶଲତା ସାହୁ ,ା ଲF-ୀନାରାୟଣ ସାହୁ LSL1402429

*ୀ /171134 43 203 1224ପଦ- ିନୀ ସାହୁ ,ା ଶିବରାମ ସାହୁ LSL1402437

ପ ୁ /171135 43 203 1225ରାମକୃf ସାହୁ ପି ବି6ନାଥ ସାହୁ LSL1402452

ପ ୁ /171136 43 203 1226ବଳରାମ ସାହୁ ପି ବି6ନାଥ ସାହୁ LSL1391713

ପ ୁ /171137 41 203 1227େସାମାନାଥ ସାହୁ ପି ବି6ନାଥ ସାହୁ LSL1402445

*ୀ /171138 36 203 1228ସରୁୁମା ସାହୁ ,ା େସାମନାଥ ସାହୁ ZUX0957589

*ୀ /171139 34 203 1229ସେ5ାଷି ସାହୁ ପି ବି6ନାଥ ସାହୁ ZUX0173708

*ୀ /171140 30 203 1230ଝିଲି ସାହୁ ,ା ଜଗନR ାଥ ସାହୁ ZUX1015064

*ୀ /171141 27 203 1231କବିତା ସାହୁ ,ା ରାମ କୃf ସାହୁ ZUX0692046

ପ ୁ /181142 57 203 1232ଜି ଭି ରାେବଣା -- ପି ରାମମ/ୁ0 -- OR/12/089/298519

ପ ୁ /181143 89 203 1233କୃf ନାୟକ ପି ବଲଭ ନାୟକ OR/12/089/298477

*ୀ /181144 81 203 1234ପ�ମିଳା କମୁାର ନୟକ ,ା ବଲଭ ନୟକ OR/12/089/298478

ପ ୁ /181145 47 203 1235ଯଦୁନାଥ ନାୟକ ପି କୃf ନାୟକ LSL1391747

ପ ୁ /181146 46 203 1236ହିମାଶଂୁ ନାୟକ ପି କୃf ଚ2�  ନାୟକ OR/12/089/298481

ପ ୁ /181147 45 203 1237ସେ5ାଷ ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ LSL1391796

*ୀ /181148 42 203 1238ଜାନବୀ ନାୟକ ,ା ହିମାଂସ ୁନାୟକ ZUX1143379

ପ ୁ /191149 86 203 1239ବି ବଳରାମ ,ାମୀ ପି ବି ଗାେ�ୟା ,ାମୀ LSL2655413

*ୀ /201150 40 203 1240ବି ରାଧିକା ,ା ଡି ସେୁରଶ LSL2655439

ପ ୁ /201151 37 203 1241ଡି ଚ2�  େଶଖର ପି ଡି ଆ�ାଲାଚାରୀ LSL1427509

ପ ୁ /211152 55 203 1242ବି ସେୁରଶ ପି ବି ବଳରାମ LSL2655553

ପ ୁ /211153 55 203 1243ବି ଶ�ୀକା5 ପି ବିବଳରାମ ZUX0662395

ପ ୁ /211154 50 203 1244ବି େବଣ ୁ ପି ବି ବଳରାମ LSL2655447

*ୀ /211155 40 203 1245ବି ଧନଲF-ୀ ,ା ବି ଶ�ୀକା5 LSL2655421

*ୀ /211156 38 203 1246ସନିୁତା ବି ,ା େବଣ ୁବି ZUX0778183

ପ ୁ /211157 49 203 1247ରାେଜଶ ପ�ଜାପତି ପି ମଲୁଚା2 ପ�ଜାପତି ZUX0943621

ପ ୁ /221158 61 203 1248ବି ନିଳକrମ -- ପି ବି ଗରୁୁମ/ୁ0 -- ZUX0173716

*ୀ /221159 59 203 1249ବି େଗୗରି -- ,ା ବି ନିଳକr -- ZUX0173724

ପ ୁ /221160 71 203 1250ବି.ଜଗନR ାଥ . ପି ବି.ଅବତାରV . LSL1466242

*ୀ /221161 71 203 1251ବି.ସେରାଜିନି . ,ା ବି.ଜଗନR ାଥ . ZUX0173732

ପ ୁ /221162 49 203 1252ବି .ଶ�ୀନିବାସ . ପି ବି.ଜଗନR ାଥ . LSL1465590

*ୀ /231163 64 203 1253ପି ଲF-ି -- ,ା ଏସ ପ�ସାଦ -- OR/12/089/298502

ପ ୁ /231164 54 203 1254ଏସ ସ2ୁରମ -- ପି ଶ�ୀରାମମ/ୁ0 -- OR/12/089/298499

ପ ୁ /241165 61 203 1255ସତ�ନାରାୟଣ ପ=ା ପି େଗୗରା�ଗ ପ=ା OR/12/089/305044

ପ ୁ /251166 51 203 1256େକ ଶJର ରାଓ ମା େକ ସରିୁୟାରାଓ LSL2652634

19 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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*ୀ /251167 48 203 1257ୱାଇ ନାଗେବଣୀ ପି ୱାଇ ଶJର ରାଓ LSL1466952

*ୀ /261168 39 203 1258,ାପନା ଗଡୁଲା ,ା ଶ�ୀନିଭାସା ରାଓ ZUX0778043

ପ ୁ /261169 85 203 1259ବୃ2ାେନ ସାହୁ ପି ଲFଣ ସାହୁ OR/12/089/298387

ପ ୁ /271170 43 203 1260ୱାଇ ଶ�ୀନୁ ପି ୱାଇ ଆପାରାଓ LSL1466937

*ୀ /271171 38 203 1261ୱାଇ ସନିୁତା  ,ା ୱାଇଶ�ୀନିବାସ LSL2652865

ପ ୁ /271172 45 203 1262ୱା ପ�ସାଦ ପି ୱା ଆପାରାଓ ପ�ସାଦ LSL1467125

*ୀ /271173 40 203 1263ୱାଇ ରମା ,ା ୱାଇ ପ�ସାଦ LSL1468149

ପ ୁ /281174 30 203 1264ପଦ- ନାଭ ମହାରଣା ପି ରେମଶ ମହାରଣା ZUX0465286

ପ ୁ /281175 62 203 1265ରବି2� ନାଥ ମିଶ� ପି ଖିଲ ମିଶ� LSL1516319

*ୀ /281176 53 203 1266େଜ�ାyାରାଣୀ ମିଶ� ,ା ରବି2� ନାଥ ମିଶ� LSL1516236

*ୀ /281177 29 203 1267,ାତି ମିଶ� ପି ରବି2� ନାଥ ମିଶ� ZUX0465542

ପ ୁ /281178 26 203 1268େସୗମ� ର`ନ ମିଶ� ପି ରବି2� ନାଥ ମିଶ� ZUX0654210

ପ ୁ /281179 31 203 1269ଶ�ୀକା5 ପାଇକ ପି ଶିବ ପାଇକ ZUX0465278

ପ ୁ /291180 62 203 1270ଶରତଚ2�  ନାୟକ ପି ଶନାତନ ନାୟକ LSL1513746

ପ ୁ /301181 40 203 1271େକ.େଦେବଶ ପି େକ.ମେହ6ର ରାଓ LSL2653434

ପ ୁ /301182 37 203 1272େକ.ସେ5ାଷ କମୁାର ପି େକ.ମେହ6ର ରାଓ LSL2653459

ପ ୁ /311183 48 203 1273ଶ�ୀକା5 କମୁାର ସାବତ ପି ଜଗନR ାଥ ସାବତ ZUX0173740

*ୀ /321184 46 203 1274ସ�ିତା ସାହୁ ,ା ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ZUX0560250

*ୀ /331185 53 203 1275ଏସ.ଉମା ମାେହ6ରୀ ,ା ଏ�.ସ2ୁରମ LSL2655371

*ୀ /331186 27 203 1276ବି. ଜୟଲF-ୀ ,ା ବି.େଭେJଟ ରାଓ ZUX0943613

*ୀ /331187 44 203 1277ଭି. ଶମ0ଲା ,ା ଭି. ଶ�ୀନିବାସ ZUX0560268

ପ ୁ /341188 24 203 1278େକ.ଓମଂଗକମୁାରପାତ�  ପି େକ ଗଂଗାଧର ପାତ� ZUX1048404

ପ ୁ /341189 49 203 1279େକ ଗଂଗାଧର ପାତ� ପି େକ. ଟି ପାତ� LSL2652840

*ୀ /341190 48 203 1280େକ ଲତିକା ପାତ� ପି େକ ଗ�ାଧର ପାତ� LSL2653251

ପ ୁ /341191 43 203 1281େକ ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ� ପି େକ େକଳୖାସ ଚ2�  ପାତ� LSL2652584

ପ ୁ /341192 39 203 1282େକ କାହR ୁ  ଚରଣ ପାତ� ପି େକ େକଳୖାସ ଚ2�  ପାତ� LSL2652576

ପ ୁ /351193 36 203 1283ଡି ଅନିଲ କମୁାର ପି ଡି ଆ�ାଲାଚାରୀ LSL2653079

ପ ୁ /361194 35 203 1284ଡି ନବିନ କମୁାର ପି ଡି ଆ�ାଲାଚାରୀ LSL2653061

ପ ୁ /371195 46 203 1285େଜ�ାତି କୃf ମହାପାତ� ପି ନୀଳମଣୀ ମହାପାତ� ZUX0173773

*ୀ /371196 41 203 1286େସାନାଲି ମହାପାତ� ,ା େଜ�ାତି କୃf ମହାପାତ� ZUX0173765

*ୀ /381197 65 203 1287ଆନR ାପPୂE ଲେଭଟି ପି ବ� ହ- ା ନ2� ZUX0173807

ପ ୁ /391198 41 203 1288ବାବୁଲି ପ�ଧାନ ପି କାଲୁ ପ�ଧାନ LSL2653525

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବEଚନ ନିମେ5 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନR  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବEଚନ କମିଶନ ଭାରତJ �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବEଚନ ପବୂ@ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣJ ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର5ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.26 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

20 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବEଚନ ଅଧିକାରୀJ ,ାFର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /391 38 203 1289ମନୁ ା ପ�ଧାନ ପି କାଲୁ ପ�ଧାନ LSL2653558

ପ ୁ /402 52 203 1290ପ�କାଶଚ$�  ବି%ାଳ ପି ସିମା&ଳ ବି%ାଳ LSL2653186

'ୀ /403 42 203 1291ପଦ( ାସିନି ବି%ାଳ )ା ପ�କାଶ ଚ$�  ବି%ାଳ LSL2653244

ପ ୁ /414 37 203 1292ରବି$�  ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ LSL2652618

'ୀ /415 34 203 1293ବନିତା ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ LSL2652600

ପ ୁ /426 28 203 1294ଅଭିନାଷ ପାଇକରାଏ ପି ପ0ୂ1 ଚ$�  ପାଇକରାଏ ZUX0563585

'ୀ /427 61 203 1295େଗୗରୀ ପାଇକରାୟ )ା ପ0ୁ1ଚ$�  ପାଇକରାୟ LSL2653541

ପ ୁ /438 37 203 1296େକ ବିଜୟ କମୁାର ପି େକ ମେହ%ର ରାଓ LSL2655298

ପ ୁ /449 34 203 1297ଅଭୀଜି7 କମୁାର ମ8ଳ ପି ଶ9ର ମ8ଳ ZUX0466177

ପ ୁ /4510 29 203 1298କିରଣ କମୁାର ପାତ� ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ� ZUX0560144

ପ ୁ /4611 36 203 1299ଟିେକ%ର ନାଏକ ପି ଅଭିରାମ ନାଏକ ZUX0560540

ପ ୁ /4712 53 203 1300ହୃଦାନ$ ପ8ା ପି ବାସେୁଦବ ପ8ା ZUX0563460

'ୀ /4813 62 203 1301ସଧୁାରାଣୀ ନାୟକ )ା େପ�ମାନ$ ପାଢୀ ZUX0560581

ପ ୁ /4814 72 203 1302େପ�ମାନ$ ପାଢୀ ପି କ� ି< ଚ$�  ପାଢୀ ZUX0560573

ପ ୁ /5515 68 203 1303ସକଲାଭା=ଲୁା ପ8ୁାରି କା>? ପି ସକଲାଭା=ଲୁା ଆେAୟା ZUX1016716

'ୀ /5816 61 203 1304ସକଲାଭା=ଲୁା ଲ>(ୀ )ା ସକଲାଭା=ଲୁା ପ8ୁାରି କା>? ZUX1016708

'ୀ /60617 40 203 1305ଡି. ପଦ( ା )ା ଡି. ଲ>(ୀନାରାୟଣ ZUX0825455

ପ ୁ /60618 61 203 1306ଡି. ଲ>(ୀନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଡି. ସମଲୁୁ ZUX0825620

ପ ୁ /62219 79 203 1307ଦାରା େୱ9ାଟା ରାମାଣା ରାଓ ପି େସାମଲୁୁ ଦାରା ZUX0957555

'ୀ /637A20 48 203 1308ଅନୁ ସାହୁ )ା ନାରାୟଣ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX1234038

ପ ୁ /637A21 23 203 1309ନିଖିଲ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX1234020

'ୀ /637A22 21 203 1310ନିକିତା ସାହୁ ମନି ପି ନାରାୟଣ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX1234046

ପ ୁ /99923 68 203 1311ଗFୁ ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ଗ�ାଧର ଦାଶ ZUX1046416

ପ ୁ /99924 37 203 1312ଲ> ଣ ଜାନି ପି େସାମବାରୁ ଜାନି ZUX1048321

'ୀ /99925 26 203 1313ଦୀFିମୟୀ ବି%ାଳ ପି େକଳୖାଶ ଚ$�  ବି%ାଳ ZUX1015031

ପ ୁ /99926 24 203 1314ବି%ଜିତ ବି%ାଳ ପି େକଳୖାଶ ଚ$�  ବି%ାଳ ZUX1015049

ପ ୁ /99927 43 203 1315ଗଡୁH ା େଗାପିନାଥ ପି ଗଡୁH ା ରା�ା ରାଓ ZUX1023654

'ୀ /99928 35 203 1316େସୗଜନ�ା ଗଡୁH ା )ା େଗାପିନାଥ ଗଡୁH ା ZUX1023662

'ୀ /99929 40 203 1317ଏ. ଜୟା )ା ଏ.ବାବୂ ରାଓ ZUX0777987

'ୀ /99930 68 203 1318ଜି. ଭାଗ� ଲ>(ୀ ପି ଜି. ରା�ା ରାଓ ZUX0778019

'ୀ /99931 40 203 1319ରଶ(ିତା କମୁାରୀ ପାତ� )ା ସିମା&ଳ ପାତ� ZUX1015056

'ୀ /99932 24 203 1320ଶୀବାନୀ ପାତ� ପି କିେଶାର କମୁାର ପାତ� ZUX1007392

ପ ୁ /99933 36 203 1321ଜେନ( ଜୟ ପIନାୟକ ପି ବାଳକୃ< ପIନାୟକ ZUX0886622

ପ ୁ /99934 35 203 1322ସଦାନ$ ପIନାୟକ ପି ପ�େବାଧା ପIନାୟକ ZUX1001361

'ୀ /99935 27 203 1323ବବି ପIନାୟକ )ା ସଦାନ$ ପIନାୟକ ZUX1001353

ପ ୁ /99936 71 203 1324ଜି. ରା�ା ରାଓ ପି ଜି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0778027

ପ ୁ /99937 48 203 1325ଗଡୁH ା ଶ�ିନିଭାସ ରାଓ ପି ଗଡୁH ା ରା�ା ରାଓ ZUX1023647

'ୀ /99938 29 203 1326ଶନି ଶମJ )ା ଅରବି$ କମୁାର ଶମJ ZUX0778134

'ୀ /99939 40 203 1327ଗଡୁH ା )ପ ା )ା ଜି.ଶ�ିନିଭାସ ରାଓ ZUX1023639

'ୀ /0040 33 203 1328ସନୁୀତା େଭାଲା )ା ବିଭୂତି ନାରାୟଣ େଭାଲା ZUX1320175

'ୀ /0041 61 203 1329ପ�ମିଳା ପଟନାୟକ )ା ଲାେଥ ନଳିନୀ ରKନ ପଟନାୟକ ZUX1233782

ପ ୁ /0042 26 203 1331ସ$ୀପ ପIନାୟକ ପି ଏL ଧନଭୁଷଣ ରାଓ ZUX0691881

'ୀ /0043 31 203 1332ଏସ ଶ�େିଦଵୀ )ା ଏସ କୃ<ା େଚତୖନ� ZUX1309236

ପ ୁ /144 52 203 1333ପ�େମାଦ କମୁାର ପIନାୟକ ପି କୃ<ଚ$�  ପIନାୟକ LSL2655348

'ୀ /245 36 203 1334ବି ସଜୁାତା  )ା ବି ସତିସ କମୁାର ZUX0210922

'ୀ /346 45 203 1335ରା>ୀ େଭାଗାଲ )ା ଯଶ ପାଲ ସିଂ େଭାଗାଲ LSL2653533

ପ ୁ /447 53 203 1336ସଦାନ$ ଆଚାଯ�1 ପି ଜଗନ ାଥ ଆଚାଯ�1 LSL2653343

'ୀ /548 35 203 1337ଭି ଇ$ିରା )ା ସି ଏଚ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0211110

ପ ୁ /649 33 203 1338ସେPାଷ କମୁାର ପIନାୟକ ପି ଉଜ� ରାଓ ପIନାୟକ ZUX0366948

ପ ୁ /650 31 203 1339ସତିଶ ପIନାୟକ ପି ବି.ଉଜ�ା ରାଓ ZUX0366955

1 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /951 36 203 1340ମିଲି କମୁାରୀ ପIନାୟକ )ା ସKୟ କମୁାର ମାଥJ ZUX0564443

ପ ୁ /4352 25 203 1341ସ$ୀପ ନାୟକ ପି ନୀଳକS ନାୟକ ZUX0826602

'ୀ /4453 38 203 1342ଜି ଗେୁF%ରୀ େଦଓ ପି ଜି ଶାTମ ୁV୍W େଦଓ ZUX0692103

ପ ୁ /5154 35 203 1343ନାରାୟଣ ରାଓ େବାXରୁୁ ପି କୃ<ା ରାଓ େବାXରୁୁ ZUX0869230

ପ ୁ /10955 27 203 1344ଶିବ ପଜୂାରୀ ପି ହରିହର ପଜୂାରୀ ZUX0776039

ପ ୁ /10956 26 203 1345ପ�ଶାP କମୁାର ପଜୂାରୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ପଜୂାରୀ ZUX0692137

ପ ୁ /13857 61 203 1346କାନାଇଲ କ� ିତନିଆ ପି ଜଗବYୁ କ� ିତନିଆ ZUX1015072

ପ ୁ /99958 21 203 1347ପରୁୁେଷାVମ ଗFୁା ପି ଓମପ�କାଶ ଗFୁା ZUX1211929

'ୀ /99959 26 203 1348ସବିତା ମହାପାତ� )ା ପ�ଦୀପ ମହାପାତ� ZUX1339928

ପ ୁ /99960 31 203 1349ଏମ ନେର$� ପି ଏମ େଗାବିଂଦା ରାଜୁ ZUX1340017

'ୀ /99961 34 203 1350ମିନି ଶତପଥୀ )ା ସେୁରଶ ଶତପଥି ZUX0886655

'ୀ /4662 43 203 1351େଜ�ାତିମ1ୟ ପରିଛା )ା ସ�ିଦାନ$ ପରିଛା ZUX1396910

ପ ୁ /4663 43 203 1352ସ�ିଦାନ$ ପରିଛା ପି ରାମ ଚଂଦ�  ପରିଛା ZUX1396928

ପ ୁ /20464 20 203 1353ଦୀପକ ପା[କରାଯ ପି ପ�ଭାତ ପା[କରାଯ ZUX1398163

ପ ୁ /S/13265 23 203 1354सुरज पटनायक ମା आर भारती पटनायक ZUX1398247

'ୀ /NUA SAHI66 26 203 1355ରୀଟା ମହାପାତ�  )ା ନବୀନ ମହାପାତ�  ZUX1417542

'ୀ /14867 29 203 1356ସନୁୀତା ନ$ )ା ଚଂଦ�  େଶଖର ନ$ ZUX1345404

'ୀ /7168 27 203 1357ଆଶାଲତା ପ�ଧାନ ପି ମଧସୁଦୁନ ପ�ଧାନ ZUX0614438

ପ ୁ /0069 45 204 1କୃ<ା ପ�େଯାଗ ପି େଵନୁେଗାପାଲ ରାଓ ପ�େଯାଗ LSL2395374

ପ ୁ /kanapaka70 35 204 2କାଳିପ�ସାଦ ପIନାୟକ ପି ସଦୁଶ1ନ ପIନାୟକ ZUX1348259

ପ ୁ /LINGARAJ71 31 204 3ଅମେରଶ ମିଶ� ପି ଅଭିମନ� ୁମିଶ� ZUX0174318

ପ ୁ /0172 51 204 4ମେନାଜ କମୁାର େବଉରା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େବଉରା ZUX0869388

'ୀ /0173 49 204 5ଲ>(ୀ ପ�ିୟା େବଉରା )ା େମାନଜ କମୁାର େବଉରା ZUX0869370

ପ ୁ /0174 51 204 6ରୁେପଶ କମୁାର େବଉରିଆ ପି ସେରାଜ କାP େବଉରିଆ ZUX0774166

'ୀ /0175 45 204 7ସ ିଗଧା ରାଣୀ ବି%ାଳ )ା ରୁେପଶ କମୁାର େବଉରିଆ ZUX0774158

ପ ୁ /176 59 204 8ଭି ଓ ଁଶ9ର ରାଜୁ ପି ଭି ସେମ%ର ରାଓ ZUX0662965

'ୀ /177 48 204 9ବି. ବିଜୟା  )ା ବି ପାେପୟା LSL1391614

'ୀ /178 42 204 10ବି. ମଣି )ା ବି. ଭା]ର LSL1391630

ପ ୁ /179 40 204 11ଏ ଜଗଦିଶ ପି ଏ ମରୁଲି ରାଓ ZUX0174268

ପ ୁ /180 51 204 12ବି ଭା]ର . ପି ବି ଶ�ୀରାମଲୁ . LSL1421536

ପ ୁ /181 48 204 13ବି. ଡିେଲ)ର . ପି ଶ�ୀରାମଲୁୁ ବାେହରା. LSL1391598

'ୀ /182 45 204 14ବି ମାଧବୀ . )ା ବି କରୁୁମା . LSL1428218

ପ ୁ /183 43 204 15ବି କମୁJ . ପି ଶ�ୀରାମ . OR/12/089/296529

ପ ୁ /184 53 204 16ପାେପୟା େବେହରା ପି ବି ଶ�ୀରାମଲୁୁ LSL1391085

ପ ୁ /185 46 204 17ମାଧବ େବେହରା ପି ବି.ଶ�ୀରାମଲୁୁ . LSL1391606

'ୀ /186 39 204 18ଭାରତି େବେହରା )ା ମାଧବ େବେହରା ZUX0563650

'ୀ /187 27 204 19ବି. ମନିସା ମା ବି. ମାଧବୀ ZUX0563668

ପ ୁ /188 67 204 20ଶତ�ୁଘନ ନାୟକ ପି ରହସା ନାୟକ ZUX1169713

ପ ୁ /389 62 204 21ସଶୁୀଲ କମୁାର ସାବତ ପି ରାଧା େମାହନ ସାବତ OR/12/089/292372

'ୀ /390 55 204 22ବିଜୟ ଲ>(ୀ ଆଚାଯ�1 )ା ସଶୁୀଲ କମୁାର ସାବତ OR/12/089/292373

'ୀ /391 54 204 23ଜୟଲ>(ୀ ଆଚାଯ�1 ପି କୃ< ଚ$�  ଆଚାଯ�1 OR/12/089/292374

'ୀ /392 44 204 24ଭାଗ�ଲ>(ୀ ଆଚାଯ�1 ପି କୃ<ଚ$�  ଆଚାଯ�1 OR/12/089/293101

'ୀ /393 39 204 25ରାଜ ଲ>(ୀ ଆଚାଯ�1 ପି କୃ< ଚ$�  ଆଚାଯ�1 ZUX0662957

'ୀ /394 24 204 26ଜୁ�ଶ�ୀ େବେହରା ପି ପାପାୟା େବେହରା ZUX0886705

'ୀ /395 31 204 27ଡାଃ ଶୀତଲ ସାବତ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ସାବତ ZUX0707794

'ୀ /396 28 204 28େସାନାଲୀ ସାବତ ପି ଶଶୁୀଲ ସାବତ ZUX0654327

'ୀ /397 26 204 29ଶଭୁ� ାଲୀ ସାବତ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ସାବତ ZUX0707786

ପ ୁ /0498 22 204 30ସମୁନ ସାହୂ ପି ବୁଲୁ ସାହୂ ZUX1328236

ପ ୁ /499 35 204 31ସଜୁୀତ କମୁାର ପଟନାୟକ ପଟନାୟପି େକସବୁାସ ପIନାୟକ LSL2395119

'ୀ /4100 32 204 32ଆଶାରାଣୀ ପଟନାୟକ ପି େକ ମାେଲ%ର ରାଓ ZUX0174300

'ୀ /4101 35 204 33ଉଷାରାଣୀ ପIନାୟକ ପି େକ ମାେଳ%ର ରାଓ ZUX0174292

ପ ୁ /4102 33 204 34ସପ ାରାଣୀ ପIନାୟକ ପି େକ ସବୁାସ ପIନାୟକ LSL2395101

'ୀ /05103 22 204 35ଡି ପଜୂାରୀ ପି ଡି ଟୁନା ZUX1254689

'ୀ /5104 45 204 36ଏL. ରମଣି ପIନାୟକ )ା ଏL. ଗ�ାପ�ସାଦ ରାଓ OR/12/089/296558

ପ ୁ /5105 57 204 37ଏL. ଗ�ାପ�ସାଦ ରାଓ ପି ଏL. ସିତାରାମ ପIନାୟକ OR/12/089/296557

ପ ୁ /6106 66 204 38ଚ$�  େଶଖର ନାୟକ ପି ଡମ ୁନାୟକ LSL1391440

'ୀ /6107 34 204 39େରଖା ନାୟକ )ା ବାବୁଅଲH ି  ନାୟକ ZUX0762898

'ୀ /7108 35 204 40ମୀନା>ୀ ମହାପତାତ� )ା ପ�ଭାଷ କମୁାର ଶାହୁ ZUX0563734

ପ ୁ /7109 82 204 41ବି ଏନ ସାହା ପି ମଧସୁଦୁନ ସାହା ZUX0662932

ପ ୁ /7110 54 204 42ନିରୁପମା ସାହା ପି ବିଏନ ସାହା OR/12/089/296576

ପ ୁ /7111 48 204 43ପ�ଭାତକମୁାର ସାହା ପି ବି ଏନ ସାହା ZUX0662924

ପ ୁ /08112 25 204 44ଅ`ିଲି ସଧିୁର କମୁାର ପି ଏ. ରାମ ପ�ସାଦ ZUX0825836

2 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /08113 25 204 45ଅKଳି ମିଶ� ପି ହ�ୁ ଷିେକଶ ମିଶ� ZUX0785063

ପ ୁ /8114 48 204 46ସବୁାସ ଚ$�  ମିଶ� ପି ତ�ିନାଥ ମିଶ� OR/12/089/295224

ପ ୁ /8115 81 204 47ତ�ିନାଥ ମିଶ� ପି ଘାସି ମିଶ� OR/12/089/286645

ପ ୁ /8116 58 204 49ହୃଷିେକଶ ମିଶ� ପି ତ�ିନାଥ ମିଶ� OR/12/089/286646

'ୀ /8117 52 204 51ସ(ିତା କମୁାରୀ ମିଶ� )ା ହୃଷି େକଶ ମିଶ� OR/12/089/288576

'ୀ /8118 45 204 52ସସ(ିତା କମୁାରୀ ମିଶ� )ା ସବୁାସ ଚ$�  ମିଶ� LSL1393362

ପ ୁ /8119 45 204 53େଗାପାଳ କୃ< ମିଶ� ପି ତ� ୀନାଥ ମିଶ� LSL2395135

ପ ୁ /8120 36 204 54ଅମଲୁ� କମୁାର ମିଶ� ପି ରଘନୁାଥ ମିଶ� LSL2431187

ପ ୁ /8121 34 204 55ଅତୁଲ� ମିଶ� ପି ରଘନୁାଥ ମିଶ� LSL2395705

'ୀ /8122 38 204 56ନିରୂପମା ମିଶ� )ା େଗାପାଳ କୃ< ମିଶ� ZUX0563965

'ୀ /8123 50 204 57ପ�ମିଳା ପତି )ା ନୀଳାTର ପତି ZUX0174961

'ୀ /8124 29 204 58େସାନାଲି ପତି ପି ନିଳାTର ପତି ZUX0466433

ପ ୁ /8125 24 204 59ତାପସ କମୁାର ପତି ପି ନୀଳାTର ପତି ZUX0886721

ପ ୁ /8126 55 204 60ଏ.ରାମ ପ�ସାଦ ପି ଏ. ସଯୂ�1 ନାରାୟଣ ନାଇଡୁ ZUX0563882

'ୀ /8127 28 204 61ଅ`ିଲି େଗୗରି ଶ�ୀ ପି ଏ.ରାମ ପ�ସାଦ ZUX0563791

'ୀ /8128 55 204 62ଏ. ସେୂଲାଚନା ରାଣୀ )ା ଏ. ରାମ ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0563890

ପ ୁ /9129 36 204 63ନୀଳାTର ପତି ପି ମରୂଲୀଧର ପତି ZUX0174953

'ୀ /10130 44 204 64ଏ ସଲୁଚନା )ା ନିଳକS OR/12/089/296587

'ୀ /10131 39 204 65ଏ ସଜୁାତ )ା ଏ ରେମଶ ZUX0174326

'ୀ /10132 56 204 66ଏ ଅ01ପ0ୁJ .. )ା ତାଉଡୁ .. OR/12/089/296582

ପ ୁ /10133 44 204 67ଏ ରେମସ .. ପି ତାଉଡୁ ଆଚାରି .. OR/12/089/296584

ପ ୁ /10134 72 204 68ଏ ତାଊଡୁ ଆଚାରି ପି ଶରିୁନାରାୟଣ ଆଚାରି OR/12/089/296581

ପ ୁ /10135 59 204 69ଏ. ନିଳକS ଆଚାରୀ ପି ଏ ତାଉଡୁ ଆଚାରି LSL1391994

ପ ୁ /10136 33 204 70ଏ ଶ�ୀକାP ଆଚାରି ପି ନିଲକS ଆଚାରି ZUX0174334

ପ ୁ /10137 30 204 71ଆଦାଲH ା ଶ�ୀନାଥ ଆଚାରୀ ପି ଆଦାଲH ା ନୀଳକS? ଆଚାରୀ ZUX0466763

'ୀ /10138 55 204 72ଫତିମା ବିବି )ା କାରାମତ ଖcନ ZUX0985705

'ୀ /10139 31 204 73ପ�ବୀନ ସଲୁତାନ ପି ପିର ଖcନ ZUX0977793

ପ ୁ /11140 26 204 74େକ.ଅରବି$ ପି େକ.େଭେ9ଟ ରାଓ ZUX1174010

'ୀ /11141 52 204 75କ�ି<ାେବଣୀ ପାତ� ପି ଶଯୁ�1 ନାରାୟଣ ପାତ� LSL2395713

ପ ୁ /12142 38 204 76ବସP କମୁାର ପdା ପି ସେPାଷ କମୁାର ପ8ା ZUX0563874

'ୀ /12143 85 204 77ସଭାରାଣି ପାତ� )ା କାଶିନାଥ ପାତ� ZUX0662916

ପ ୁ /12144 69 204 78ନରହରି ପାତ� ପି କାସିନାଥ ପାତ� LSL1391176

'ୀ /12145 60 204 79େଜ�ାଛନାରାଣି ପାତ� )ା ନରହରି ପାତ� LSL1402544

ପ ୁ /12146 56 204 80ଶକୁାP କମୁାର ପାତ� ପି କାଶିନାଥ ପାତ� LSL1402080

ପ ୁ /12147 56 204 81ପ�ସାP ପାତ� ପି କାସିନାଥ ପାତ� OR/12/089/286592

'ୀ /12148 52 204 82ସଂଜିତା ପାତ� )ା ସକୁାP ପାତ� LSL1402106

'ୀ /12149 48 204 83କନିୁ ପାତ� )ା ପ�ସାP ପାତ� OR/12/089/296595

ପ ୁ /12150 39 204 84ସମୀର ରଂଜନ ପାତ� ପି ନରହରି ପାତ� LSL1391812

ପ ୁ /12151 35 204 85ସେPାଷ ପାତ� ପି ପ�ଶାP ପାତ� ZUX0662908

'ୀ /12152 57 204 86େବଜୖPିମାଳା ଷଡ�ୀ )ା ସେPାଷ କମୁାର ପ8ା ZUX0563866

'ୀ /13153 59 204 87ଦାେମାଦର ବିଜୟଲ>(ୀ )ା ଉମା ମେହ%ର ପIନାୟକ ZUX0707802

ପ ୁ /13154 70 204 88ଉମା ମେହ%ର ପIନାୟକ ପି ଜଗାରାଓ ପIନାୟକ ZUX0707810

ପ ୁ /13155 29 204 89ଭାeର ପIନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ପIନାୟକ ZUX0466565

'ୀ /13156 69 204 90ଏସ େକ ପଟନାୟକ )ା ଏନ ଏ ଭା]ର ରାଓ ପଟନାୟକ LSL1391804

ପ ୁ /13157 41 204 91ଏସ େକପି ପଟନାୟକ ପି ଏନ ଏ ଭା]ର ପଟନାୟକ OR/12/089/260238

ପ ୁ /13158 42 204 92ଚକ�ଧର ପIନାୟକ ପି ରାମଚ$�  ପIନାୟକ LSL1465178

'ୀ /13159 36 204 93ଶବିାରଂଜନୀ ପIନାୟକ ପି ରାମଚ$�  ପIନାୟକ LSL2446300

ପ ୁ /13160 50 204 94େମାଗିଲି ଭିେ%)ର ରାଓ ପି ଏ?. ସରିୁୟା ନାରାୟଣ ZUX0773754

'ୀ /13161 48 204 95ମେଗାଲି ସଭୁା )ା ଏମ. ଭିେ%)ର ରାଓ ZUX0773721

'ୀ /14162 69 204 96ଏମ. ରାେଜ)ରୀ . )ା ଏମ.ଶଶଭୁିଷଣ ରାଓ LSL1391499

ପ ୁ /14163 26 204 97ତୁଳସୀ ରାମ ପାତ� ପି ଗଣନାଥ ପାତ� ZUX1344902

'ୀ /14164 21 204 98ଜLଵିନୀ ପାତ� ପି ଗଣନାଥ ପାତ� ZUX1344860

ପ ୁ /14165 76 204 99ଏମ. ସଶିଭୁସଣ ରାଓ ପି ଏମ. େୱ9େଟସମ ... LSL1390723

'ୀ /15166 54 204 100କPୁଳା ପIନାୟକ )ା ରାମକୃ< ପIନାୟକ OR/12/089/296605

ପ ୁ /15167 45 204 101ସନିୁଲ କମୁାର ପIନାୟକ ପି ରାମକୃ< ପIନାୟକ OR/12/089/296606

'ୀ /15168 41 204 102ସ�ୀତା ପାତ� )ା ସନିୁଲ କମୁାର ପIନାୟକ ZUX0466755

'ୀ /15169 31 204 103େରାଜି ପIନାୟକ )ା ଆନୀଲ କମୁାର ପIନାୟକ ZUX0560854

'ୀ /15170 55 204 104ରାମକୃ< ପଟନାୟକ )ା ଘାସି ପଟନାୟକ ZUX0662429

ପ ୁ /15171 44 204 105ଅନୀଲ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ରାମ କୃ< ପଟନାୟକ LSL1391515

'ୀ /15172 37 204 106)ପ ା ପIନାୟକ ପି ରାମକୃ< ପIନାୟକ LSL2395853

'ୀ /15173 37 204 107େଜାସ ା ପIନାୟକ ପି ରାମକୃ< ପIନାୟକ LSL2395861

ପ ୁ /15174 34 204 108ରାେକଶ କମୁାର ପIନାୟକ ପି ରାମକୃ< ପIନାୟକ ZUX0297093

3 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /16175 65 204 109ରାମଚ$�  ମହାପାତ� ପି ସମନାଥ ମହାପାତ� OR/12/089/296612

'ୀ /16176 55 204 110ସଇବାଣି ମହାପାତ� )ା ରାମଚ$�  ମହାପାତ� OR/12/089/296613

ପ ୁ /16177 45 204 111ପ�ତାପ ମହାପାତ� ପି ରାମଚ$�  ମହାପାତ� LSL1402130

'ୀ /16178 38 204 112ଝୁନୁ ମହାପାତ� ପି ରାମ ମହାପାତ� LSL1402726

ପ ୁ /16179 36 204 113ପ�ଦିପ ମହାପାତ� ପି ରାମଚ$�  ମହାପାତ� ZUX0174342

'ୀ /16180 36 204 114ପgୁା ମହାପାତ� )ା ପ�ତାପ ମହାପାତ� ZUX0825927

ପ ୁ /16181 35 204 115ପ0ୁ1ଚ$�  ମହାପାତ� ପି ରାମଚ$�  ମହାପାତ� ZUX0174359

'ୀ /17182 55 204 116ବିଜୟ ଲ>(ି )ା ବି େମାହନ ରାଓ OR/12/089/296618

ପ ୁ /17183 34 204 117ବିଉଦୟକମୁାର ପି ବି େମାହନ ରାଓ LSL2395424

ପ ୁ /17184 46 204 118ବି େମାେହାନରାଓ .. ପି ସରିୁ .. OR/12/089/296616

'ୀ /17185 46 204 119ବି. ବିଜୟା ରାଓ )ା ବି. ଜଗଦି%ର ରାଓ ZUX0466524

ପ ୁ /17186 56 204 120ବି ଜଗଦି%ର ରାଓ ପି ବି. ସଯୂ�1ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0466532

ପ ୁ /17187 39 204 121ବି କିରଣ କମୁାର ପି ବି େମାହନ ରାଓ LSL1451103

'ୀ /18188 57 204 122ସାPିଲତା େଭାଳା )ା ବି%ନାଥ େଭାଳା LSL1466481

ପ ୁ /18189 37 204 123ବିରhି ନାରାୟଣ େଭାଳା ପି ବି%ନାଥ େଭାଳା ZUX0645929

'ୀ /18190 35 204 124ରାଜଲ>(ୀ େଭାଳା ପି ବି%ନାଥ େଭାଳା LSL2398543

ପ ୁ /18191 33 204 125ବିଭୁତି େଭାଳା ପି ବି%ନାଥ େଭାଳା ZUX0662437

ପ ୁ /19192 58 204 126ପି ବ� ହ ାନ$ ପି ପି ସତ�ନାରାiଣ OR/12/089/296629

'ୀ /19193 55 204 127ପି ଜୟ ଲ>(ୀ )ା ପି ବ� ହ( ାନ$ LSL2395739

'ୀ /19194 42 204 128ପି ପି ଲ>(ୀ )ା ପି ପି କାେମ%ର LSL2395671

ପ ୁ /19195 42 204 129ପି କାେମ%ର .. ପି ସତ� .. LSL2395689

ପ ୁ /19196 40 204 130ପି ପ�ସାଦ .. ପି ସତ� .. ZUX0662445

'ୀ /20197 68 204 131ଜଲ ଖାବିବି )ା େମେହର ବାନ ଖାନ OR/12/089/298963

'ୀ /20198 32 204 132ତରନୁ? ଅଖତର )ା ରିଆଜୁXିନ ଖc ZUX0563908

'ୀ /20199 39 204 133ଜବିଦା େବଗମ ପି େମେହର ବାନ ଖାନ LSL1505171

ପ ୁ /20200 48 204 134ରିଆଜୁXିନ ଖାନ ପି େମେହର ବାନ ଖାନ OR/12/089/298717

'ୀ /21201 62 204 135େକ ଲ>(ୀ ରାଓ )ା େକ ପ�ଭାକର ରାଓ OR/12/089/292681

ପ ୁ /21202 45 204 136ନାଗରାଜ ରାଓ ପି େକ ପ�ଭାକର ରାଓ OR/12/089/292682

ପ ୁ /22203 39 204 137ମଇଉଦିନି ଖାନ ପି େମେହରବାନ ଖାନ LSL1466473

'ୀ /22204 41 204 138େଗୗରି ପIନାୟକ ପି ଜି ନାେଗ%ର ପIନାୟକ ZUX1078153

'ୀ /22205 31 204 139ମିନତୀ ପ�ଧାନ ପି ରେମଶ ପ�ଧାନ ZUX0466698

ପ ୁ /22206 30 204 140ମେନାଜ ପ�ଧାନ ପି ରେମଶ ଚ$�  ପ�ଧାନ ZUX0560805

ପ ୁ /22207 28 204 141ସେରାଜ ପ�ଧାନ ପି ରେମଶ ଚ$�  ପ�ଧାନ ZUX0560813

'ୀ /22208 27 204 142ଜି ସାରଲା )ା ଜି ନାଗା%ର ରାଓ ZUX1078161

'ୀ /23209 23 204 143ଭି େଭେ9ଟରତ ? )ା େକ ନାେଗ%ର ପIନାୟକ ZUX1091347

ପ ୁ /25210 47 204 145େଜ ଭା]ର ରାଓ ପି େଜ ଚିନ ା ରାଓ OR/12/089/292703

'ୀ /25211 45 204 146େଜ କମଳା )ା େଜ ରାବାଣା  LSL1391549

'ୀ /25212 43 204 147େଜ ମାଳତି )ା େଜ ମାେଲ)ର ରାଓ LSL2395945

ପ ୁ /25213 39 204 148େଜ େଚ$�  େଶଖର ପି େଜ ଚିନ ା ରାଓ LSL2395440

ପ ୁ /25214 32 204 149ମେହଶ କମୁାର ମଲH ିକ ପି ସଦାନ$ ମଲH ିକ ZUX0560896

ପ ୁ /25215 26 204 150ଇ ମଣିକଣ ୂ ପି ଇ ଚ$�  ରାଓ ZUX0707729

ପ ୁ /25216 46 204 151େଜ ମାେଲ%ର ରାଓ ପି େଜ ଚିନ ାରାଓ LSL1391556

ପ ୁ /25217 29 204 152ଇ େଗୗରି ଶ9ର ପି ଇ ଚ$�  ରାଓ ZUX0707737

ପ ୁ /26218 60 204 153େବଦ ପ�କାଶ ତ�ିେବଦୀ ପି ଶ�ୀକୃ< ତ�ିେବଦୀ LSL1390764

'ୀ /26219 48 204 154ମଂଜୁ ତ�ିେବଦୀ )ା େବଦ ପ�କାଶ ତ�ିେବଦୀ LSL1391945

ପ ୁ /26220 28 204 155ରାଜ ତ�ିେବଦୀ ପି େବଦପ�କାଶ ତ�ିେବଦୀ ZUX0563841

'ୀ /27221 55 204 156ଏସ ରାଜାରାଣୀ )ା ଏସଆKୟଲୁ LSL2395291

ପ ୁ /27222 34 204 157ଏସ କୃ< େଚତୖନ� ପି ଏସଆKୟଲୁ LSL2395390

ପ ୁ /27223 33 204 158ଏସ ସାରଦ� ୀ ପି ଏସ ଆKୟଲୁ LSL2395416

'ୀ /27224 33 204 159ସାନା ଗାୟତ�ୀ )ା ସାନା େଵନୁେଗାପାଲା ରାଓ LSL2395333

ପ ୁ /27225 43 204 160ଟିକି ନାୟକ ପି ପ0ୂ1ଚ$�  ନାୟକ ZUX0466474

'ୀ /27226 34 204 161ରି9ି ନାୟକ )ା ଟିକି ନାୟକ ZUX0466482

ପ ୁ /27227 39 204 162ଏସ େଵଣେୁଗାପାଲ ରାଓ ପି ଏସ ଆjେନୟୁଲୁ LSL2395358

'ୀ /28228 75 204 163ପି କାନକା)ାରମ )ା େବଣେୁଗାପାଳ ରାଓ LSL2395275

ପ ୁ /28229 40 204 164ପି ରାଉଳି ପି ପି େବଣେୁଗାପାଳ LSL2395283

ପ ୁ /28230 36 204 165ପି େବଣେୁଗାପାଳ ରାଓ ପି ପି ଆkାଲା )ାମୀ LSL2395341

'ୀ /29231 75 204 166େକ କାPାମା .. )ା େକ େଶଷଗିରି ରାଓ . LSL1421890

ପ ୁ /29232 45 204 167େକ ରାମକୃ< ରାଓ .. ପି େକ େସସଗିରି ରାଓ .. LSL1465640

ପ ୁ /29233 34 204 168ମେନାଜ କମୁାର ମଲH ୀକ ପି ସଦାନ$ ମଲH ୀକ ZUX0560870

'ୀ /29234 47 204 169ସଂଜୁ ପIନାୟକ )ା ମରୁଲୀ ପIନାୟକ ZUX0174367

'ୀ /29235 45 204 170ସଂଗୀତା ପIନାୟକ )ା ସୀବାଜୀ ପIନାୟକ ZUX0174375

ପ ୁ /29236 41 204 171େବଣେୁଗାପାଳ ରାଓ ପି େକ େଶଷଗିରି ରାଓ LSL1421866

4 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /30237 60 204 172ପି ଫକୀର େଦାରା ପି ଉେମଶ େଦାରା ZUX0174383

'ୀ /30238 45 204 173ପି କ� ି<ା କମୁାରୀ େଦାରା )ା ପି ଫକୀର େଦାରା LSL1421882

ପ ୁ /30239 27 204 174ପି. ନବିନ କମୁାର େଦାରା ପି ପି. ଫକିର େଦାରା ZUX0825901

'ୀ /30240 25 204 175ପି8ି େକଦାରୀ େଦାରା ପି ପି. ଫକିର େଦାରା ZUX0825919

ପ ୁ /30241 23 204 176ରଞନ ମହୁରିଆ ପି େମାହନ ମହୁରିଆ ZUX1001569

'ୀ /31242 23 204 177ଲଷ(ୀ ମହୁରିଆ ମା ପଦ( ା ମହୁରିଆ ZUX1001593

'ୀ /31243 51 204 178ଇତିଶ�ୀ ମିଶ� )ା େଲାକନାଥ ମିଶ� ZUX0560961

ପ ୁ /31244 56 204 179ମରୁଲି େମାହନ ପଟନାୟକ ପି ଏସ. ପ�ସାଦ ରାଓ ପଟନାୟକ OR/12/089/298163

ପ ୁ /32245 64 204 180େକ ପା8ରୁାଜୁ ପି େକ ଶ�ୀରାମ ମVୁW LSL1421544

ପ ୁ /32246 57 204 181େକ େଭ9ଟରାଓ ପି େକ ଶ�ୀରାମମVୁ1ୀ LSL2395622

'ୀ /32247 48 204 182େକ ଲ>(ୀ )ା େକ େଭ9ଟ LSL2395630

'ୀ /32248 44 204 183ୱାଇ ସେPାଷୀ )ା ୱାଇ ପ�ସାଦ ZUX0211227

'ୀ /32249 42 204 184େକ ଗୀତା )ା େକ ନାରାୟଣମVୁ1ୀ LSL2395820

'ୀ /32250 33 204 185େକ ଶାଳିନୀ ପି େକ ପା8ରାଜୁ LSL2446292

'ୀ /32251 44 204 186େକ ଶଯୁାତା .. )ା େକ ପି .. OR/12/089/296659

'ୀ /32252 80 204 187େକ ଶିତାରତ ମ ... )ା ଶ�ୀ ରାମମVୁW ... OR/12/089/296657

ପ ୁ /32253 63 204 188େକ. ଆନ$ ରାଓ ପି େକ. ଶ�ୀରାମ ମVୂW ZUX0563742

ପ ୁ /32254 23 204 189େଦେବ$�  ମହୁରିଆ ପି ସକୁଦୁାସ ମହୁରିଆ ZUX1001585

ପ ୁ /32255 52 204 190େକ ଏନ ମVୁW ପି େକ.ଶ�ୀରାମ ମVୁW LSL1402700

ପ ୁ /32256 48 204 191େକ. ସେମ%ର ରାଓ ପି େକ.ଶ�ୀରାମ ମVୂW ZUX0563767

'ୀ /32257 54 204 192େକ. ସର)ତୀ )ା େକ. ଆନ$ ରାଓ ZUX0563759

'ୀ /32258 41 204 193େକ. ବିଜୟା )ା େକ. ସେମ%ର ରାଓ ZUX0563775

ପ ୁ /33259 41 204 194ଆଲା9ି ଗିତା ପି ଏ ମାଲା)m ରାଓ LSL1466143

ପ ୁ /33260 41 204 195ସାଇ. ଶ�ୀନିବାସ କମୁାର ପି ସରୁୀ ନାରାୟଣା LSL1451046

'ୀ /33261 36 204 196ଗୀତାଞଳୀ ମହୁରିଆ )ା ସେୁର$�  ମହୁରିଆ ZUX1001619

ପ ୁ /34262 62 204 197ଏସ ରେମଶ ପIନାୟକ ପି ଏସ େମାହନ ରାଓ LSL1525260

ପ ୁ /35263 78 204 198େବଣିମାଧବ ତ�ିପାଠୀ ପି ଗେଣସ ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/296669

ପ ୁ /35264 72 204 199ସଶୁାP ତ�ିପାଠୀ ପି େବଣିମାଧବ ତ�ିପାଠୀ LSL1391119

'ୀ /35265 42 204 200ବନଲତା ତ�ିପାଠୀ )ା ସଧିୁର ତ�ିପାଠୀ OR/12/089/298939

ପ ୁ /35266 26 204 201େସୗ ରଭ ତ�ିପାଠୀ ପି ସଧୁୀର ତ�ିପାଠୀ ZUX0707661

'ୀ /36267 82 204 202ଆm କ�ି<ାେବଣି ପଟନାୟକ )ା ଆର ଆର େକ ପଟନାୟକ LSL1465665

'ୀ /36268 41 204 203ସବୁାସିନୀ ପଟନାୟକ )ା ସନିୁଲ କମୁାର ପଟନାୟକ LSL1391887

ପ ୁ /36269 46 204 204ସନିୁଲ କମୁାର ପIନାୟକ ପି ଆର.ଆର.େକ ପIନାୟକ OR/12/089/298983

ପ ୁ /36270 46 204 205ସKିବ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚରଣ ସାହୁ OR/12/089/298191

'ୀ /37271 72 204 206ୟୁ. ନିମ1ଳା ପାତ� )ା ୟୁ. ତ�ିନାଥ ପାତ� LSL1391960

ପ ୁ /37272 54 204 207ୟୁ. ରାମ ବାବୁ ପାତ� ପି ୟୁ. ତ�ିନାଥ ପାତ� LSL1392026

ପ ୁ /37273 49 204 208ୟୁ ସ�ୀନୀବାସ ପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ପାତ� LSL1465160

ପ ୁ /37274 43 204 209ୟୁ. ପଦ( ିନୀ ପାତ� ପି ରାମବାବୁ ପାତ� LSL1391952

ପ ୁ /38275 75 204 210ନରସିଂହ ପଟନାୟକ ପି ଯି ସିତାରାମାୟ ପଟନାୟକ OR/12/089/296678

ପ ୁ /38276 65 204 211ଶସୁମା ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପଟନାୟକ OR/12/089/296679

ପ ୁ /38277 54 204 212ମେନାଜ ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପଟନାୟକ LSL1391457

'ୀ /38278 44 204 213ପgୁା କମୁାରୀ ପଟନାୟକ )ା ମେନାଜ କମୁାର ପଟନାୟକ LSL1391465

ପ ୁ /38279 39 204 214ତାପସ ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପଟନାୟକ OR/12/089/296681

'ୀ /38280 27 204 215ଧେନ%ରୀ ସମରଥ )ା ବ� ଜକିେଶାର ସମରଥ ZUX1001429

ପ ୁ /39281 58 204 216ବିଜୟ ମହପାତ� ପି ଯଗି ମହପାତ� LSL1402189

'ୀ /39282 50 204 217େହମ ମହପାତ� )ା ଯଗି ମହପାତ� OR/12/089/296685

'ୀ /39283 47 204 218ମନେରାମା ମହପାତ� )ା ବିଜୟ ମହପାତ� LSL1402171

ପ ୁ /39284 47 204 219କିେଶାରଚ$�  ମହାପାତ� ପି ଜଗି ମହାପାତ� OR/12/089/296687

'ୀ /39285 39 204 220ସY�ା ମହାପାତ� )ା କିଶଓର ମହାପାତ� ZUX0466508

ପ ୁ /39286 34 204 221ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହାପାତ� ପି େଯାଗି ମହାପାତ� ZUX0297101

'ୀ /39287 32 204 222ରଶ(ତିା କମୁାରୀ ମହାପାତ� )ା କୃ< ଚ$�  ମହାପାତ� ZUX0297119

ପ ୁ /40288 25 204 223ଜି. ଜୟପ�କାଶ ପି ଜି. ଶ9ର ରାଓ ZUX0825885

ପ ୁ /40289 27 204 224ଜି. ହରି ପ�ସାଦ ପି ଜି. ଶ9ର ରାଓ ZUX0825851

ପ ୁ /40290 63 204 225କିେଶାର ଚ$�  ତ�ିପାଠୀ ପି ବାଉରି ତ�ିପାଠୀ LSL1390707

'ୀ /40291 62 204 226ସବିତା ତ�ିପାଠୀ )ା କିେଶାର ଚ$�  ତ�ିପାଠୀ LSL1401306

'ୀ /40292 52 204 227େଜ�ାତିପ�ଭା ତ� ୀପାଠୀ )ା ଦୁଗJପ�ସାଦ ତ�ୀପାଠୀ LSL1390699

'ୀ /40293 34 204 228ପ�ଣୀତା କମୁାରୀ ତ�ିପାଠୀ ପି କିେଶାର ଚ$�  ତ�ିପାଠି ZUX0366906

'ୀ /40294 26 204 229ଅନିତା ତ�ିପାଠୀ ପି ଦୁଗJ ପ�ସାଦ ତ�ିପାଠୀ ZUX0943688

ପ ୁ /40295 53 204 230ଦୁଗJପ�ସାଦ ତ�ିପାଟୀ ପି ବାଉରି ତ�ିପାଟୀ OR/12/089/296691

'ୀ /41296 46 204 231ପoୁାKଳି େହାତା )ା େସଶା େହାତା LSL1402205

ପ ୁ /41297 44 204 232ସେPାଷ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ� LSL1390756

ପ ୁ /41298 34 204 233ସଶୁାP କମୁାର ମହାପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ� LSL2395507

5 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /41299 32 204 234ବ$ନା ମହାପାତ� )ା ସଶୁାP କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0466490

'ୀ /42300 54 204 235ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ )ା ପ�ଦୀପ କମୁାର େମାହPୀ. ZUX1352418

'ୀ /42301 50 204 236ସତ�ବତୀ ମହାPି )ା ରାମନାତ ପIନାୟକ LSL2398287

ପ ୁ /42302 40 204 237ବି%ଜିତ ମହାPି ପି କାଳ$ି ଚରଣ ମହାPି LSL1392018

ପ ୁ /42303 45 204 238ସେୁର$�  ପଟନାୟକ ପି ରାମନାଥ ପଟନାୟକ LSL1465152

'ୀ /42304 45 204 239ମାଧରୁୀ ପଟନାୟକ )ା କିେଶାର ଚ$�  ପଟନାୟକ LSL1402247

ପ ୁ /42305 41 204 240jାେନ$�  କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ରାମନାଥ ପଟନାୟକ LSL1428150

ପ ୁ /42306 41 204 241ଲ>(ିକାP ପଟନାୟକ ପି ରାମନାଥ ପଟନାୟକ LSL1390780

'ୀ /42307 35 204 242ରଶ( ିତା ପIନାୟକ )ା ସେୁର$�  ପIନାୟକ ZUX1003870

'ୀ /42308 31 204 243ପgୁାKଳୀ ପIନାୟକ )ା jାେନ$�  କମୁାର ପIନାୟକ ZUX1023670

'ୀ /42309 43 204 244ଗୀତାKଳୀ ପIନାୟକ )ା ଲ>(ୀକାP ପIନାୟକ LSL1519578

'ୀ /42310 24 204 245ଗୀତସିp ଶqିୁ - ଆକାଶ ଶିqୁ ZUX1170513

ପ ୁ /42311 25 204 246ଆକାଶ ସଶୁ�ୀ - ବଲରାମ ସଶୁ�ୀ ZUX1170521

ପ ୁ /42312 52 204 247ଶରତ କମୁାର )ାଇଁ ପି ରାଜକିେଶାର )ାଇଁ ZUX0563809

ପ ୁ /43313 57 204 248ନିଳକS ନାୟକ ପି ରାମକୃ< ନାୟକ OR/12/089/296709

'ୀ /43314 47 204 249ସସୁ( ିତା ନାୟକ )ା ନିଳକS ନାୟକ ZUX0937680

ପ ୁ /44315 75 204 250ଜୟରାମ ସିଂ ପି େକ ମାନ ସିଂ LSL1515253

'ୀ /44316 65 204 251େକ ମୀନା କମୁାରୀ ସିଂ )ା ଜୟରାମ ସିଂ LSL1515246

ପ ୁ /44317 47 204 252କମୁାର ସିଂ ପି େକ. ଜୟରାମ ସିଂ LSL1515238

'ୀ /44318 43 204 253ଲତା ସିଂ )ା ରKିତ ସିଂ LSL1515295

ପ ୁ /44319 42 204 254ଦୁଗJ ସିଂ ପି ରଣଜିତ ସିଂ LSL2395978

ପ ୁ /45320 39 204 255ରିଆଜ ଆଲH ି ଖାନ ମା ଫାତିମା ବିବି ZUX0762856

ପ ୁ /45321 70 204 256ନୃଶିଂହ ଚରଣ ଆଚାଯ�1 ପି ରଘନୁାଥ ଆଚାଯ�1 LSL1514405

'ୀ /45322 65 204 257ସେୁଲାଚନା ଆଚାଯ�1 )ା ନୃସିଂହ ଚରଣ ଆଚାଯ�1 ZUX0662452

'ୀ /46323 92 204 258ସକPୁଳା ମହାପାତ� )ା ଦିବାକର ମହାପାତ� OR/12/089/296721

'ୀ /46324 60 204 259ପoୁାKଳି ମହାପାତ� )ା ନିତ�ନ$ ରାଜଗରୁୁ ମହାପାତ� LSL1391838

'ୀ /46325 45 204 260କିେଶାରୀ ମଲH ିକ )ା ରବି$�  ମଲH ିକ ZUX0297135

'ୀ /46326 43 204 261ଉଷା ମଲH ିକ )ା ଅରୁଣ କମୁାର ମଲH ିକ ZUX0297127

ପ ୁ /46327 38 204 262ହିମାଂଶ ୁମିଶ� ପି ହରିହର ମିଶ� LSL1391903

ପ ୁ /46328 29 204 263ମେନାରKନ ରାଜଗରୂୂ ମା ପgୁାKଳି ମହାପାତ� ZUX0564096

'ୀ /47329 56 204 264ବୁକରୁୁ ମୀନାକମୁାରୀ )ା େକ.ଶ�ାମଲ ରାଓ େକାଟାଗମୁାଡି ZUX0174391

'ୀ /47330 26 204 265େଦବି ପIନାୟକ ପି ଭି କ� ି<ା ରାଓ ପIନାୟକ ZUX0707844

'ୀ /47331 28 204 266ସଧୁା ପIନାୟକ ପି ବି. କ� ି<ା ପIନାୟକ ZUX0563940

'ୀ /47332 27 204 267ସଧୁା ପIନାୟକ ପି ବି.କ� ି<ା ପIନାୟକ ZUX1005941

'ୀ /47333 26 204 268େଦବି ପIନାୟକ ପି କ�ି<ା ରାଓ ପIନାୟକ ବୁକରୁୁ ZUX1005933

'ୀ /48334 50 204 269ରଶ(ିତା ମହାପାତ� ପି ଶରତ ମହାପାତ� LSL1391937

ପ ୁ /48335 46 204 270ସରତକମୁାର ମହାପାତ� ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ� OR/12/089/296725

ପ ୁ /48336 38 204 271ପ�ଭା ମହାପାତ� ପି ବଂଶିଧର େଜନା OR/12/089/296726

ପ ୁ /48337 38 204 272ଗେଣସ ମହାପାତ� ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ� LSL2395663

ପ ୁ /48338 38 204 273ରେମଶ ମହାପାତ� ପି ନରସିଂହ ମହାପାତ� LSL1402742

'ୀ /48339 31 204 274ଗିତା ମହାପାତ� )ା ଗେଣସ ମହାପାତ� ZUX0707760

'ୀ /48340 28 204 275ଦିପିକା ମହାପାତ� ପି ସରତ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0707646

ପ ୁ /49341 65 204 276ଭିମ ମହାପାତ� ପି ସ�ାମଘନ ମହାପାତ� OR/12/089/296727

'ୀ /49342 50 204 277ପଦ( ା ମହାପାତ� )ା ଭିମ ମହାପାତ� OR/12/089/296728

ପ ୁ /49343 46 204 278କାVWକ ମହାପାତ� ପି ଭିମ ମହାପାତ� LSL1465723

'ୀ /49344 43 204 279ରୀନା ମହାପାତ� )ା କVWକ ମହାପାତ� LSL1391929

ପ ୁ /49345 41 204 280ରାେଜ$�  ମହାପାତ� ପି ଭିମ ମହାପାତ� LSL1465699

'ୀ /50346 32 204 281ଭି ପଦ( ାବତୀ )ା ଭି ଶ�ନିୀବାସ ରାଜୁ ZUX0211151

ପ ୁ /50347 30 204 282ପବନ କମୁାର ରାଜୁ ପି ଭି ଉମା ମେହ%ର ରାଜୁ ZUX0211169

'ୀ /50348 60 204 283ଭି ଚିନାମଲୁୁ .. )ା ଏେ9ଚା ଆଚାରି .. OR/12/089/296716

ପ ୁ /50349 28 204 284ଭି େଦବି ପ�ସାଦ ରାଜୁ ପି ଭି. ଉମାମେହ%ର ରାଜୁ ZUX0466680

ପ ୁ /50350 46 204 286ଭି ଶ�ୀନୀବାସ ରାଜୁ ପି ଭି େଭ9ଟାରାମଣା ରାଜୁ LSL1390798

ପ ୁ /51351 86 204 287ବିେନାଦ ବିହାରୀ େଜନା ପି ବୃ$ାବନ େଜନା LSL1391846

'ୀ /51352 80 204 288ମାଳତୀ େଜନା )ା ବିେନାଦ ବିହାରୀ େଜନା LSL1391853

'ୀ /51353 78 204 289ଦୁଷ(P କମୁାର େଜନା ପି ବିେନାଦ ବିହାରି େଜନା ZUX0662478

'ୀ /51354 45 204 290ମମତା େଜନା )ା ଦୁଷ(P େଜନା ZUX0662494

ପ ୁ /52355 60 204 291ଭଜହରି େବେହରା ପି ରାମହରି େବେହରା ZUX0662502

'ୀ /52356 25 204 292ପ�ଭାମୟୀ ବି%ାଳ ମା ରୁକମଣୀ େଦବୀ ପାତ� ZUX0825828

ପ ୁ /53357 35 204 293ସଜୁୀତ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି କନପକ ସବୁାଷ ପଟନାୟକ ପଟନାୟ ZUX0662510

'ୀ /54358 58 204 294ଗରୁୁବାରୀ ପାଇକ )ା ଚଇତନ ପାଇକ ZUX0297143

'ୀ /54359 55 204 295ଶଶିୁଳା ପାଣିଗ�ାହି )ା ଆନ$ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/296740

ପ ୁ /54360 48 204 296ଶିମା&ଳ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଆନ$ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/296741
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'ୀ /54361 40 204 297ଜୁଲି ପାଣିଗ�ାହି )ା ସିମା&ଳ ପାଣିଗ�ାହି LSL2398436

ପ ୁ /54362 38 204 298ଗେୁF%ର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଆନ$ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/296742

ପ ୁ /54363 29 204 299ରKନ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ରେମଶ ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0707588

'ୀ /54364 25 204 300ଗେୁF%ର ପାଣିଗ�ାହୀ )ା ଆନ$ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1017235

ପ ୁ /55365 42 204 301ପ0ୁ1ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଆନ$ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1402890

'ୀ /57366 59 204 302କମଳା ନାୟକ )ା େଗାପାଳ ଚ$�  ନାୟକ LSL1402288

'ୀ /58367 30 204 303ସମୁତ� ା ନାୟକ ପି ସରତ ଚ$�  ନାୟକ ZUX0707695

ପ ୁ /58368 28 204 304ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ସରତ ଚ$�  ନାୟକ ZUX0707687

'ୀ /58369 46 204 305ଅନିତା କମୁାରୀ ନାୟକ - ସରତ ଚ$�  ନାୟକ ZUX0707679

'ୀ /58370 56 204 306ଆରତି ପାତ� )ା ରାମ ପାତ� OR/12/089/296748

'ୀ /59371 52 204 307ସାବିତ�ୀ ପାଇକରାୟ )ା ନିଳକS ପାଇକରାୟ OR/12/089/304234

ପ ୁ /59372 47 204 308ନିଳକS ପାଇକରାୟ ପି ଶ�ୀନିବାସ ପାଇକରାୟ OR/12/089/304233

ପ ୁ /59373 30 204 309ଜଗା ପାଇକରାୟ ପି ନିଳକS ପାଇକରାୟ ZUX0466573

ପ ୁ /59374 27 204 310େମାହନ ପାଇକରାୟ ପି ନିଳକS ପାଇକରାୟ ZUX0707638

ପ ୁ /60375 33 204 311ନବୀନ ମହାପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ� ZUX0662528

'ୀ /61376 40 204 312ଅନୁସୟା ମହାପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ� LSL1391572

'ୀ /63377 86 204 313ଶ�ୀମତି ଭାeର ପାଣିଗ�ାହି )ା ଉଦୟନାଥ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/296758

ପ ୁ /64378 23 204 314ବାଜଯ଼ ଗନିୁଆ ପି ବି%ନାଥ ଗନିୁଆ ZUX1001601

'ୀ /64379 69 204 315ସେରାଜିନି ମିଶ� )ା ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0174425

ପ ୁ /64380 46 204 316ଜଗଦିଶ ମିଶ� ପି ସତ�ାନାରାୟଣ ମିଶ� OR/12/089/298563

'ୀ /64381 43 204 317ସବିତା ମିଶ� )ା ବାଳେଗାପାଳ ମିଶ� LSL1519800

'ୀ /65382 47 204 318ଆତିଲୀ େଜ�ାତି )ା ଏ. ଗେଣଶ ZUX0466813

ପ ୁ /65383 32 204 319ଆତିଲୀ ଖାନ ା ମା ଏ. େଜ�ାତି ZUX0466821

ପ ୁ /65384 29 204 320ଆତିଲୀ ଲ>(ଣ ମା ଏ. େଜ�ାତି ZUX0466839

ପ ୁ /65385 46 204 321ବାଳେଗାପାଳ ମିଶ� ପି ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� ZUX0174433

ପ ୁ /66386 41 204 322ସନୁୀଲ କମୁାର େଜନା ପି ଏL. େକ. େଜନା ZUX0466714

ପ ୁ /66387 35 204 323ଜଗଦିଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଲାକନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1016732

ପ ୁ /66388 71 204 324ରେମସ ଚ$�  ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ ZUX0174441

'ୀ /67389 58 204 325ଏସ ରମା .. )ା ଏସ ବି ଆର .. OR/12/089/298568

'ୀ /67390 50 204 326ଉମା ପଟାନାୟକ )ା ଏସ ଶ9ର ପଟାନାୟକ ZUX0662551

ପ ୁ /67391 68 204 327ଏସ ଭି ଆର ପଟନାୟକ ପି ଏସ ଏନ ଆର ପଟନାୟକ OR/12/089/298566

ପ ୁ /67392 55 204 328ଏL ଶ9ର ରାଓ ପଟନାୟକ ପି ଏସ ଏନ ଆର ପଟନାୟକ ZUX0662569

ପ ୁ /67393 51 204 329ଜଗଦିସ ପଟନାୟକ ପି ଏସ ଏନ ଆର ପଟନାୟକ OR/12/089/298567

'ୀ /67394 45 204 330ଏସ ଲ>(ୀ ପଟନାୟକ )ା ଜଗଦିଶ ପଟନାୟକ ZUX0662536

'ୀ /67395 47 204 331େରାଜାରାଣୀ ପIନାୟକ )ା ଜଗଦୀଶ ପIନାୟକ ZUX0662577

'ୀ /67396 36 204 332ଏସ ବିଜୟଲ>(ୀ ପIନାୟକ ପି ଏସ ଶ9ର ପIନାୟକ ZUX0662601

'ୀ /67397 36 204 333)ାତୀ ପIନାୟକ ପି ଏସ ବି ଆର ପIନାୟକ ZUX0662585

'ୀ /67398 34 204 334ଏସ ପ�ସାPି ପIନାୟକ ପି ଏସ ବି ଆର ପIନାୟକ ZUX0174458

'ୀ /67399 34 204 335ଏସ ଗୀତାରାଣୀ ପIନାୟକ ପି ଏସ ଶ9ର ପIନାୟକ ZUX0662593

ପ ୁ /67400 37 204 336ଲ>(ୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ମା ଲାବଣ� ସାହୁ ZUX0174466

'ୀ /68401 43 204 337ବିଜୟଲ>(ି ପାଳ )ା ଚ$�େଶଖର ପାଳ LSL1519537

'ୀ /68402 67 204 338ଲାବଣ� ସାହୁ )ା େହମଚ$�  ସାହୁ OR/12/089/298570

'ୀ /68403 39 204 339ମଂଜୁଲତା ସାହୁ ପି େହମଚ$�  ସାହୁ LSL2395176

ପ ୁ /69404 52 204 340ଏ କନକ ରାଜୁ ପି ଏ ଭା]ର ରାଜୁ OR/12/089/274731

ପ ୁ /69405 35 204 341ସିqାଥ1 ଶ9ର େଜନା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େଜନା ZUX1016724

ପ ୁ /69406 56 204 342େବଣଧୁର ନାୟକ ପି ପ0ୂ1ଚ$�  ନାୟକ OR/12/089/282575

ପ ୁ /69407 58 204 343ସିମା&ଳ ପାତ� ମା ସର)ତୀ ପାତ� LSL1516384

'ୀ /69408 54 204 344ମେନାରମା ପାତ� )ା ସିମା&ଳ ପାତ� LSL1519636

ପ ୁ /70409 57 204 345ଭୂବେନ%ର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0662619

ପ ୁ /70410 42 204 346ଶ�ୀକାP ସାହୁ ପି ପାନା ସାହୁ OR/12/089/298585

'ୀ /70411 41 204 347ରମା କମୁାରୀ ସାହୁ )ା ଭୁବେନ%ର ସାହୁ OR/12/089/298584

'ୀ /70412 40 204 348ଋକ( ଣୀ ସାହୁ ପି ଶ�ୀକାP ସାହୁ ZUX0174474

ପ ୁ /70413 32 204 349ଇ%ର ସାହୁ ପି ଭୁବେନ%ରୀ ସାହୁ ZUX0174482

ପ ୁ /70414 28 204 350ଚ$�  େଶଖର ସାହୁ ପି ଭୂବେନ%ର ସାହୁ ZUX0466409

'ୀ /71415 53 204 351ଇଂଦିରା .. )ା ଏଚ େକ ନାଇକ .. OR/12/089/298588

ପ ୁ /72416 38 204 352ସକPୁଳା ନାଇକ ପି ଚ$� େଶଖର ନାଇକ OR/12/089/298591

'ୀ /73417 60 204 353ଗFୁାେଦବୀ . ପି େକଶବ ନାୟକ LSL1391622

ପ ୁ /73418 38 204 354ଉେମଶ ନାୟକ ପି ଚ$�  େଶଖର ନାୟକ ZUX0762823

'ୀ /73419 38 204 355ହରିପ�ିୟା ନାୟକ ପି େକଶବ ନାୟକ LSL1391580

ପ ୁ /73420 34 204 356ସେPାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଚ$�  େଶଖର ନାୟକ ZUX0762807

'ୀ /74421 27 204 357ଅଚ1ନା ବି%ାସୀ ମା ଅରୁଣ ବି%ାସୀ ZUX1001486

ପ ୁ /75422 45 204 358ବୁଲୁ ସାହୁ ପି ଯଧିୁtିର ସାହୁ LSL1402916

7 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /76423 48 204 359ଇ$ିରାବତୀ ବି%ାଳ )ା େକଳୖାସ ବି%ାଳ LSL1393305

ପ ୁ /76424 41 204 360େଲାକନାଥ ପ8ା ମା ଗିତାKଳୀ ପ8ା LSL1451095

ପ ୁ /77425 28 204 361ସରୁଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ପ0ୁ1 ଚ$�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0707703

ପ ୁ /77426 55 204 362ପି ଶି. େଚୗଧରିୁ ପି ବି ଶି େଚୗଧରିୁ OR/12/089/298606

'ୀ /79427 68 204 363ସଶିୁଳା ସାହୁ )ା ଗେଣଶ ସାହୁ LSL1520295

ପ ୁ /79428 43 204 364ଗେଣଶ ସାହୁ ପି ଯଧିୁtିର ସାହୁ LSL1402221

'ୀ /79429 42 204 365ପ�ମଦା ସାହୁ )ା ବୁଲୁ ସାହୁ LSL1402908

'ୀ /79430 33 204 366େକୗସଲ�ା ସାହୁ )ା ଗେଣଶ ସାହୁ ZUX0707752

ପ ୁ /80431 45 204 367ପ�କାସ ନାଇକ ପି କୃ< ନାଇକ OR/12/089/298617

ପ ୁ /84432 57 204 368ବୃ$ାବନ ଗଉଡ ପି ଖଲି ଗଉଡ OR/12/089/298953

ପ ୁ /84433 41 204 369ଜିେତଶ କମୁାର େଗୗଡ ପି ବୃ$ାବନ େଗୗଡ LSL1390681

'ୀ /85434 50 204 370ଏ ସନିୁତା )ା ଏ ନାଗରାଜ ZUX0662627

'ୀ /85435 47 204 371ଏ କମୁାରୀ )ା ଏ େବଣମୁାଧବ ରାଓ ZUX0174516

'ୀ /85436 43 204 372ଏ ପଦ( ଜା  )ା ଏ ତ�ିTଲା ରାଓ ZUX0174508

'ୀ /85437 67 204 373ଏ ପoୁାବତୀ .. )ା ଏ ଚ$� ରାଓ . LSL1422385

ପ ୁ /85438 38 204 374ଏ ରବିକମୁାର .. ପି ଚ$� ରାଓ .. ZUX0174490

ପ ୁ /85439 40 204 375ଏ ଭାନୁଯିଗFୁା ... ପି ଏ ଚଂଦ� ରାଓ ... OR/12/089/298631

ପ ୁ /85440 55 204 376ଏ ତ�ମଳୁା ରାଓ ପି ଚ$�  ରାଓ OR/12/089/298627

ପ ୁ /85441 43 204 377ଏ େବଣମୁାଧବ ରାଓ ପି ଚ$�  ରାଓ OR/12/089/298629

'ୀ /86442 38 204 378ମେନାରମା ସାହୁ ମା ମା�ାମା ସାହୁ LSL1451020

'ୀ /86443 31 204 379ହରପ�ିୟା ସାହୁ ମା ମା�ାମା ସାହୁ ZUX0560847

'ୀ /87444 62 204 380ଇ%ର ମିଶ� )ା ବି%ନାଥ ମିଶ� OR/12/089/298638

'ୀ /88445 54 204 381ସଂଧାରାଣୀ ପIନାୟକ )ା ସଧୁାକର ପIନାୟକ ZUX0662635

ପ ୁ /88446 45 204 382ଏ. ନାଗରାଜୁ ପIନାୟକ ପି ପା8ିଆ ପIନାୟକ LSL1391895

'ୀ /88447 41 204 383ଭାରତୀ ପIନାୟକ )ା ଏ ନାଗରାଜୁ ପIନାୟକ ZUX0174524

ପ ୁ /89448 57 204 384କୃ<ଚ$�  ପାଇକରାୟ ପି ନାରାୟଣ ପାଇକରାୟ OR/12/089/298645

ପ ୁ /90449 67 204 385ଲ>ମିନାରାୟଣ ମହାପାତ� ପି ଉଦୟ ମହାପାତ� OR/12/089/298647

'ୀ /90450 50 204 386ସାବିତ�ି  ମହାପାତ� )ା ଲ>(ୀ ନାରାୟଣ ମହାପାତ� LSL1390715

ପ ୁ /90451 36 204 387ଶନିୁଲକମୁାର ମହାପାତ� ପି ଲ>(ୀନାରାୟଣ ମହାପାତ� LSL2398253

'ୀ /90452 34 204 388ମାନିନୀ ମହାପାତ� )ା ସେPାଷକମୁାର ମହାପାତ� LSL2395499

'ୀ /91453 60 204 389ତିଳେVାମା ପଟନାୟକ )ା ଲ>(ୀକାP ୍ପଟନାୟକ LSL1391911

ପ ୁ /91454 33 204 390ସଂଗ�ାମ କମୁାର ପIନାୟକ ପି ଲ>(ୀକାP ପIନାୟକ ZUX0211128

ପ ୁ /92455 39 204 391ଅମିତ କମୁାର େହାତା ପି େଗାପାଳ ଚ$�  େହାତା ZUX0957902

'ୀ /92456 36 204 392େଜ�ାତି େହାତା )ା ଅମିତ କମୁାର େହାତା ZUX0957910

ପ ୁ /92457 39 204 393ରବିଂଦ�  ପ�ଧାନ ପି ହରିହର ପ�ଧାନ OR/12/089/298961

'ୀ /92458 38 204 394ନଳିନି ପ�ଧାନି )ା ବନମାଳି ପ�ଧାନି OR/12/089/298960

ପ ୁ /92459 28 204 395ବି%ନାଥ ପ�ଧାନୀ ପି େକଳୖସ ଚ$�  ପ�ଧାନୀ ZUX0466706

'ୀ /92460 25 204 396ରିତା ପ�ଧାନୀ ପି େକଳୖାଶ ଚ$�  ପ�ଧାନୀ ZUX0957829

'ୀ /93461 50 204 397ଜି. ପଦ( ାଜା )ା ଜି ଜଗଦିଶ ପଟନାୟକ LSL1391648

ପ ୁ /93462 54 204 398ଜଗଦିଶ ଚ$�  ପଟନାୟକ ପି ଜି. ଜଗନ ାଥ ରାଓ ପଟନାୟକ OR/12/089/298662

ପ ୁ /93463 44 204 399ରବି ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ପି ଜି ରାେଜ%ର ପଟନାୟକ LSL1392034

ପ ୁ /93464 41 204 400ଗିରିଶ ପଟନାୟକ ପି ଜି. ରାେଜ%ର ପଟନାୟକ LSL1390665

'ୀ /93465 34 204 401ଏL ସ�ାବଣୀ )ା ରବିନାରାୟଣ ପIନାୟକ ZUX0563981

ପ ୁ /94466 31 204 402େସୗମ� ରKନ ଦଳାଇ ମା ରା> ିଦଳାଇ ZUX0349654

ପ ୁ /94467 31 204 403ରଜତ ଦଳାଇ ମା ରା> ିଦଳାଇ ZUX0349662

'ୀ /94468 38 204 404େଜ�ାତି ଗାଦବା )ା ରାେଜ$�  ପ�ସାଦ ଗାଦବା ZUX0349639

ପ ୁ /94469 62 204 405େଗାପାଳ ଚ$�ୁ  ନାୟକ ପି ପରି ନାୟକ LSL1402270

ପ ୁ /94470 56 204 406ମାୟା ଧର ନାୟକ ପି ସିମା&ଳ ନାୟକ ZUX0466870

'ୀ /94471 34 204 407କସୁମୁାKଳୀ ନାୟକ ପି ନୀଳକS ନାୟକ ZUX0466748

'ୀ /94472 28 204 408କନିୁଲତା ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ଚ$�  ନାୟକ ZUX0366914

'ୀ /94473 31 204 409ସ�ୀତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କିେଶାର ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0349621

'ୀ /94474 50 204 410ଭାରତୀ ପାତ� )ା ମାୟାଧର ନାୟକ ZUX0466888

'ୀ /94475 31 204 411ସ(ରଣୀକା ପାତ� ପି ନରହରି ପାତ� ZUX0349647

'ୀ /94476 57 204 412ଉଷାରାଣୀ ପଟନାୟକ )ା ବାଲା କ� ି<ା ପଟନାୟକ LSL1390749

ପ ୁ /94477 59 204 413ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ ZUX0466862

'ୀ /94478 43 204 414ଶମWuା ସାହୁ )ା ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0466896

ପ ୁ /94479 34 204 415ସେPାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲାବାଣ� ସାହୁ ZUX0466615

'ୀ /99480 68 204 416ସି ଏଚ ଲ>ମି )ା ଭିମାରାଓ . OR/12/089/298708

ପ ୁ /99481 40 204 417ସି ଏଚ ରାଜୁ ପି ଭିମା ରାଓ ZUX0762781

ପ ୁ /99482 35 204 418ସିଏଚ ସେPାଷ ରାଓ ପି ସିଏଚ ଭୀମାରାଓ ZUX0174557

ପ ୁ /99483 53 204 419ସି ଏଚ ଆପାରାଓ ପି ସି ଏv ବାବାଜି ଆପାରାଓ OR/12/089/298710

ପ ୁ /99484 82 204 420ଶି ଏଚ ବାବୁଢି ପି ଧମ1ରାଓ ବାବୁଢି OR/12/089/298709

8 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /99485 34 204 421ପ�ିନL ଦାସ ପି ଦିଲH ୀପ କମୁାର ଦାସ ZUX0773739

'ୀ /99486 32 204 422ସପ  ଶ�ି ଦାସ ପି ଦିଲH ୀw କମୁାର ଦାସ ZUX0174862

ପ ୁ /99487 38 204 423ଦିଲH ୀପକମୁାର ମହାପାତ� ପି ଡTରୁଧର ମହାପାତ� LSL2398295

'ୀ /99488 29 204 424ରଶ( ିତା ମହାପାତ� )ା ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0560904

ପ ୁ /99489 52 204 425ସାନ କିେଶାର ନାୟକ ପି ଦୀନବYୁ ନାୟକ ZUX0466789

'ୀ /99490 46 204 426କନକଲତା ନାୟକ )ା ସାନ କିେଶାର ନାୟକ ZUX0466771

'ୀ /99491 28 204 427େମାନିକା ନାୟକ ପି ମାୟା ଧର ନାୟକ ZUX0560839

ପ ୁ /99492 77 204 428ଶି ଏଚ ଭିମା ରାଓ ପି ଧମJ ରାଓ OR/12/089/298707

ପ ୁ /99493 44 204 429ସି ଏଚ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଭିମା ରାଓ . LSL1402155

ପ ୁ /99494 38 204 430ସି ଏଚ ନାରାୟଣା ରାଓ ପି ସି ଏଚ ଭିମା ରାଓ . LSL1393313

ପ ୁ /99495 38 204 431େଜାେଗ$�  ସାହୁ ପି ମଦନ େମାହନ ସାହୁ ZUX0773705

'ୀ /99496 36 204 432େହମଲତା ସାହୁ )ା େଯାେଗ$�  ସାହୁ ZUX0869362

'ୀ /99497 34 204 433ଲ>(ୀ ସାମPରାୟ )ା ସେPାଷ କମୁାର ସାମPରାୟ ZUX0773713

'ୀ /100498 65 204 434ସେରାଜିନୀ ମହାପାତ� )ା ଡTରୁଧର ମହାପାତ� LSL2398154

ପ ୁ /100499 35 204 435ଅଜିତକମୁାର ମହାପାତ� ପି ଡTରୁଧର ମହାପାତ� LSL2398246

'ୀ /100500 34 204 436ଗୀତାKଳୀ ମହାପାତ� ପି ଡTରୁଧର ମହାପାତ� LSL2398170

'ୀ /100501 27 204 437େଜ�ାତିମୟୀ ମହାପାତ� ପି ଡTରୁଧର ମହାପାତ� ZUX0560920

'ୀ /101502 47 204 438ଲ>(ୀ ନାୟକ )ା ରKିତ ନାୟକ ZUX0466441

ପ ୁ /101503 29 204 439ରାେକଶ କମୁାର ନାୟକ ମା ଲ>(ୀ ନାୟକ ZUX0466458

ପ ୁ /101504 60 204 440କିେଶାର ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲଡୁ କିେଶାର ପାଣିଗ�ାହି LSL1390822

ପ ୁ /101505 59 204 441କାଳି ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଲଡୁ କିେଶାର ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1422377

'ୀ /101506 55 204 442ସେରାଜିନି ପାଣିଗ�ାହି )ା କିେଶାରଚ$�  ପାଣିଗ�ାହି LSL1393339

'ୀ /101507 55 204 443ଶାPିଲତା ପାଣିଗ�ାହୀ )ା କାଳିପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1422351

ପ ୁ /101508 33 204 444ସନୁୀଲ ପାଣିଗ�ାହି ପି କାଳିପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0174565

'ୀ /101509 30 204 445ସ�ୀତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କିେଶାର ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0564120

'ୀ /101510 27 204 446ମନାଲିସା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କିେଶାର ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0564112

ପ ୁ /102511 50 204 447ବାେଲ%ର େବେହରା ପି ବିଣା େବେହରା OR/12/089/298954

'ୀ /102512 48 204 448ସାବିତ�ୀ େବେହରା )ା ବାେଲ%ର େବେହରା OR/12/089/298712

ପ ୁ /102513 39 204 449ପବନକମୁାର େବେହରା ପି ବାେଲ%ର େବେହରା ZUX0174573

'ୀ /102514 38 204 450ସାଗରିକା େବେହରା ପି ଭଜହରି େବେହରା LSL2395572

ପ ୁ /102515 36 204 451ଶ�ୀକାP େବେହରା ପି ଭଜହରି େବେହରା LSL2398352

'ୀ /102516 33 204 452ଅନୀତାରଣୀ େବେହରା ପି ବାେଲ%ର େବେହରା LSL2398188

ପ ୁ /102517 45 204 453ଭୁବେନ%ର ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୁ ZUX0466425

'ୀ /102518 38 204 454ଜୟPୀ ସାହୁ )ା ଭୂବେନ%ର ସାହୁ ZUX0466383

ପ ୁ /103519 70 204 455ଏ? େଗାପି ପି ଏ? ଆଦିଆ ZUX0762682

ପ ୁ /103520 65 204 456ଏ? କ�ି<ା ପି ଏ? ଆଦିଆ ZUX0762773

'ୀ /103521 60 204 457ଏ? ସରୁୁଡୁ )ା ଏ? କ�ି<ା ZUX0762765

ପ ୁ /103522 34 204 458ଏମ ରାଜୁ ପି ଏମ କ�ି<ା LSL2395259

'ୀ /103523 27 204 459ଏ? ଭୱାନୀ ପି ଏ? କ�ି<ା ZUX0707604

'ୀ /104524 30 204 460ବିଜୟ ଲ>(ୀ ଦିଶିରି ପି ବସP ଦିଶରିି ZUX0707596

'ୀ /104525 53 204 461ପର ଶଖିୁ ଦିସ�ି )ା ବସPି ଦିସ�ି OR/12/089/296770

'ୀ /105526 65 204 462େସୖଳବାଳା ସାମP ରାୟ )ା ରାସ ବିହାରି ସାମP ରାୟ ZUX0662643

'ୀ /105527 65 204 463େତପନ କମୁାର ସାମP ରାୟ ପି ରାସ ବିହାରି ସାମP ରାୟ ZUX0662650

ପ ୁ /105528 39 204 464ବାବୁଲା ସାମP ରାୟ ପି ରାସ ବିହାରୀ ସାମP ରାୟ LSL1421908

'ୀ /105529 41 204 465େସ ହଲତା ସାମPରାୟ ପି ରାସ ବିହାରୀ ସାମPରାୟ LSL1402858

'ୀ /106530 57 204 466ଝା�ଶୀ ରାଣି . )ା କାନାପାକା ସବୁାସ ପଟନାୟକ. LSL1390848

ପ ୁ /106531 38 204 467ସେୂରାଜ ପଟନାୟକ ପଟନାୟକ ପି କାନାପାକା ସବୁାସ ପଟନାୟକ LSL1390855

ପ ୁ /106532 63 204 468କାନାପାକା ସବୁାସ ପଟନାୟକ ପି କାନାପାକା ସଯୁ�1ନାରାୟଣ ପଟନାୟ LSL1390830

'ୀ /108533 51 204 470ରମା େଦବୀ )ା ଗ�ାଧର ପIନାୟକ OR/12/089/298733

ପ ୁ /108534 64 204 471ଗ�ାଧର ପIନାୟକ ପି ଜି ଭି ରାଓ ପIନାୟକ OR/12/089/298732

'ୀ /108535 60 204 472ରମା େଦବୀ ପଟନାୟକ )ା ଗ�ାଧର ପଟନାୟକ ZUX0943662

'ୀ /108536 26 204 473ଜୁହିଶା ପଟନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ପଟନାୟକ ZUX0943670

'ୀ /108537 38 204 474ରିନା ପIନାୟକ ପି ପରୁୁେଷାVମ ପIନାୟକ ZUX0297150

ପ ୁ /108538 37 204 475ସେPାଷ କମୁାର ପIନାୟକ ପି ପରୁୁେଷାVମ ପIନାୟକ LSL2395309

'ୀ /108539 34 204 476ସାଗରୀକା ପIନାୟକ ପି ଗଂଗାଧର ପIନାୟକ LSL2395317

'ୀ /109540 75 204 477ପାବ1 ତି ପାତ� )ା ହରିହର ପାତ� OR/12/089/298734

'ୀ /109541 42 204 478ଜସ(ା ପାତ� ପି ଖେଗ%ର ପାତ� ZUX0174581

ପ ୁ /109542 38 204 479ସାରଦା ପାତ� ପି ହରିହର ପାତ� OR/12/089/298737

'ୀ /109543 38 204 480ରାେଜ%ରୀ ପାତ� )ା େଗାପାଳ କୃ< ପାତ� LSL1391481

ପ ୁ /109544 34 204 481ମରୂଲୀଧର ପାତ� ପି େଗାପାଳକୃ< ପାତ� ZUX0466672

ପ ୁ /110545 44 204 482ଶେୁରସ ଗଉଡ ପି କରୁଣାକର ଗଉଡ OR/12/089/298943

ପ ୁ /110546 49 204 483ମକର େଗୗଡ ପି ଅx ୁ1ନ େଗୗଡ ZUX0529032

9 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /110547 45 204 484ସବୁାଶିନୀ େଗୗଡ )ା ମକର େଗୗଡ ZUX0662668

'ୀ /110548 38 204 485ଅଜସ(ିତ େଗୗଡ )ା ଜୀେତଶକମୁାର େଗୗଡ ZUX0529057

'ୀ /110549 35 204 486ସଧୁାରାଣୀ େଗୗଡ )ା ଶେୁରଶ େଗୗଡ LSL2398402

'ୀ /110550 38 204 487ରଂଜିତା କମୁାରୀ ପାତ� ପି େଗାପାଳ କୃ< ପାତ� LSL1391473

ପ ୁ /111551 62 204 488ନାେଗ%ର ପଟନାୟକ ପି ଜି. ସ$ୁର ରାଓ ZUX0563858

'ୀ /111552 54 204 489ପgୁାKଳି ପଟନାୟକ )ା ନାେଗyୱର ପଟନାୟକ ZUX1119205

ପ ୁ /111553 28 204 490ଅମିତ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ନାେଗ%ର ପଟନାୟକ ZUX0563676

ପ ୁ /111554 29 204 491ଦୀପକ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ନାେଗ%ର ପଟନାୟକ ZUX0563684

ପ ୁ /112555 48 204 492ବାଲାଜୀ ମହାପାତ� ପି ଗେୁF%ର ମହାପାତ� OR/12/089/298747

ପ ୁ /112556 46 204 493ବିଜୟକମୁାର ମହାପାତ� ପି ଗେୁF%ର ମହାପାତ� OR/12/089/298748

'ୀ /112557 45 204 494ସଂଜୁ ମହାପାତ� )ା ବାଲାଜି ମହାପାତ� LSL1402692

ପ ୁ /112558 43 204 495କୃ< ଚ$�  ମହାପାତ� ପି ଗେୁF%ର ମହାପାତ� LSL1402734

'ୀ /112559 43 204 496ସଂଯ=ୁା ମହାପାତ� )ା ବିଜୟକମୁାର ମହାପାତ� LSL2398394

ପ ୁ /112560 39 204 497କାହ ୁ  ମହାପାତ� ପି ଗେୁF%ର ମହାପାତ� LSL2398386

'ୀ /112561 38 204 498ସାରଦା ମହାପାତ� ମା େହମ ମହାପାତ� LSL2398501

'ୀ /112562 36 204 499ସନିୁତା ମହାପାତ� )ା କାହ ୁ  ମହାପାତ� ZUX0707778

ପ ୁ /112563 34 204 500ସଶିୁଳ ମହାପାତ� ପି ଗେୁF%ର ମହାପାତ� ZUX0466557

ପ ୁ /113564 70 204 501ପା8ବ ସାହୁ ପି ବୃ$ାବନ ସାହୁ LSL2395523

ପ ୁ /113565 63 204 502ବସP କମୁାର ସାହୁ ପି ଉଦୟ ଚ$�  ସାହୁ LSL1402122

'ୀ /113566 51 204 503ମିନିତି କମୁାରି ସାହୁ )ା ବସP କମୁାର ସାହୁ LSL1402650

ପ ୁ /113567 48 204 504ରାେଜ$�  ସାହୁ ପି ପା8ବ ସାହୁ LSL2395150

ପ ୁ /113568 45 204 505ମେହ$�  କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ ସାହୁ LSL1465731

ପ ୁ /113569 45 204 506ଟୁକନୁା ସାହୁ ପି ପା8ବ ସାହୁ LSL2395531

ପ ୁ /113570 43 204 507ରବି$�  ସାହୁ ପି ପା8ବ ସାହୁ LSL2395606

'ୀ /113571 43 204 508ସଜୁାତା ସାହୁ )ା େକଳୖାସ ସାହୁ LSL2396000

'ୀ /113572 40 204 509ଆରତି ସାହୁ )ା ରାେଜ$�  ସାହୁ LSL2395549

ପ ୁ /113573 39 204 510ବଦ� ିନାଥ ସାହୁ ପି ପା8ବ ସାହୁ ZUX0297168

ପ ୁ /113574 38 204 511େଦେବ$�  କମୁାର ସାହୁ ପି ବ� ଜୟ ସାହୁ OR/12/089/298807

'ୀ /113575 37 204 512ସମିୁତ� ା ସାହୁ )ା ଟୁକନୁା ସାହୁ LSL2395556

'ୀ /113576 33 204 513ଭାଗ�ବତୀ ସାହୁ )ା ରବୀ$�  ସାହୁ ZUX0466516

ପ ୁ /113577 33 204 514ଶିବ ସାହୁ ପି ବୃ$ାବନ ସାହୁ LSL2395986

'ୀ /114578 79 204 515େସବତୀ )ା ରାମଦାସ OR/12/089/298874

'ୀ /114579 50 204 516ସକୁାPି େଗୗଡ ପି ରାମ ଦାସ େଗୗଡ LSL1402940

'ୀ /114580 58 204 517ପାବ1 ତୀ ପIନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପIନାୟକ LSL1402957

'ୀ /115581 51 204 518ରମା େଦବୀ )ା ପଦ1 ୀପ କମୁାର ମହାPି OR/12/089/412787

ପ ୁ /115582 63 204 519ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ପି େଗାପିନାଥ ମହାPି ZUX0174599

ପ ୁ /116583 41 204 520ଆର ଆନ$ ପି ପ�କାଶ ରାଓ LSL1451087

ପ ୁ /116584 44 204 521ଆର ନାେଗସ ୁ, ପି ପ�କାସ ରାଓ , OR/12/089/298758

'ୀ /116585 37 204 522କାପ ୁବାଣୀ ପି ପ�ଭାକର ରାଓ LSL2398378

ପ ୁ /117586 37 204 523ଏସ ରାବଣା ରାଓ ପି ଦଶରଥ ପIନାୟକ LSL2395168

ପ ୁ /117587 51 204 524ଶଵି ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ଦାସରଥି ରାଓ ପଟନାୟକ ZUX1046499

'ୀ /117588 38 204 525ସ କମଳା ବୀନିଲା ରାଣୀ ପଟନାୟ)ା ଏସ ଶବିପ�ସାଦ ପIନାୟକ LSL2395325

ପ ୁ /118589 55 204 526ପି କାେମ)ର .. ପି ରାବଣା .. OR/12/089/298760

'ୀ /118590 50 204 527ପି ଜଗଦି)ରି .. )ା କାେମ)ର .. OR/12/089/298761

ପ ୁ /118591 45 204 528ପି. ବ� ହ( ାଜି .. ପି ପି. କାେମ)ର .. LSL1391093

ପ ୁ /118592 42 204 529ପି ମଲH ିକା ଅx ୁ1ନ ରାଓ ପି ପି କାେମ%ର ରାଓ LSL2395598

ପ ୁ /119593 38 204 530ବି ପବନ କମୁାର ପି କେ8ାଲ ରାଓ ZUX0174607

ପ ୁ /119594 31 204 531ପ�ବୀଣ କମୁାର ଆଚାରୀ ମା େଜ�ାତି ମPୁା ZUX0466649

'ୀ /119595 28 204 532ଚା$ିନୀ ପIନାୟକ ମା ମଣିମାଳା ପIନାୟକ ZUX0366922

'ୀ /119596 51 204 533ଶାPିଲତା ପଟନାୟକ )ା ରବି$�  ପଟନାୟକ LSL1466333

'ୀ /119597 49 204 534ମଣିମାଳା ପଟନାୟକ )ା ନାେଗ%ର ପଟନାୟକ OR/12/089/298766

ପ ୁ /119598 51 204 535ରବି$� ନାଥ ପIନାୟକ ପି ଏମ ଜି ସବୁାରାଓ ପIନାୟକ OR/12/089/298767

'ୀ /119599 34 204 536)ାତୀ ପIନାୟକ ମା ମଣିମାଲା ପIନାୟକ ZUX0662676

ପ ୁ /120600 61 204 537ଦିଲିw କମୁାର ଦାସ ପି ପ�ଫୁଲ କମୁାର ଦାସ OR/12/089/298862

'ୀ /120601 57 204 538ମମତା ଦାସ )ା ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ZUX0662684

ପ ୁ /120602 35 204 539ପ�ିନL ଦାସ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ଦାସ ZUX0174854

'ୀ /120603 29 204 540ଇତିଶ�ୀ ଦାସ ପି ଦିଲH ୀପ କମୁାର ଦାସ ZUX0560979

'ୀ /121604 60 204 541କିସରି ସାହୁ )ା ଦାସରଥି ସାହୁ OR/12/089/298777

ପ ୁ /121605 43 204 542ସଂପଦକମୁାର ସାହୁ ପି ଦାସରଥି ସାହୁ OR/12/089/298778

'ୀ /122606 43 204 543ଜି ସନୁୀତା )ା ଜି ରେମଶ LSL1465681

'ୀ /122607 49 204 544ଯିସଭାରାଣି . )ା ଗେୁF%ର . OR/12/089/298678

'ୀ /122608 77 204 545ଜି ଗ�ାେଦବି .. )ା ଜି ତ�ିନାଥ .. OR/12/089/298674

10 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /122609 55 204 546ଜି ବିଜୟଶ�ୀ .. ପି ଇ)ର .. OR/12/089/298676

ପ ୁ /122610 57 204 547ଜି ଇ%ର ରାଓ ପି ତ�ୀନାଥ ରାଓ OR/12/089/298675

ପ ୁ /122611 55 204 548ଯି ଗେୁF%ର ରାଓ ପି ତ�ୀନାଥ)ାମି ରାଓ OR/12/089/298677

ପ ୁ /123612 43 204 549ପି. େଗାପାଳ ରାଓ ପି ପି. ରାମାରାଓ LSL1451061

'ୀ /123613 28 204 550ପିରିଡ଼ୀ େଜ�ାତିମ1ୟୀ )ା ପିରିଡ଼ୀ େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0466607

ପ ୁ /123614 20 204 551ଗେଣଶ ନାରାଜି ପି ତିଳ ନାରାଜି ZUX1339191

'ୀ /124615 65 204 552ଏସ ଭି ରତ ମ )ା ଏL ଶା{ୀ OR/12/089/298768

'ୀ /124616 40 204 553ବି. ଲଳିତା )ା ବି.ସିମାଲୁ LSL1451053

ପ ୁ /124617 54 204 554େପ8�ା ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ବି ଏL ପଟନାୟକ LSL2398345

ପ ୁ /124618 50 204 555ଅେଶାକ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ବି ଏL ପଟନାୟକ LSL2398410

'ୀ /124619 50 204 556େଗୗରୀ ପଟନାୟକ )ା େପ8�ା ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ LSL2398428

'ୀ /125620 41 204 557ଜି. େଜ�ାତି )ା ଜି. ରାେଜ$�  ପ�ସାଦ ZUX0561019

ପ ୁ /125621 48 204 558ଜି.ରାେଜ$�  ପ�ସାଦ ପି ଜି.ଭିମା ରାଓ ପଟନାୟକ LSL1466135

ପ ୁ /126622 36 204 559ଭି ବିଜୟ କମୁାର ପି ଭି ଶ9ର ରାଜୁ ZUX0174615

'ୀ /126623 32 204 560ୱି ଐ%ୟJ )ା ଭି ବିଜୟ କମୁାର ZUX0707851

ପ ୁ /126624 55 204 561ଭ�ସ�ରାଜୁ ଜଗଦି%ର ରାଜୁ ପି ଭ�ସ�ରାଜୁ ସେମ%ର ରାଜୁ OR/12/089/298798

'ୀ /126625 26 204 562ୱ ିକ� ି<ା ପ�ିୟଷା ପି ୱ ଗଜଦି%ର ରାଜୁ ZUX0707869

'ୀ /126626 69 204 563ଏ ମାେଲ)ର ରାଓ ପି ଏ ରାମଲି�? OR/12/089/298969

'ୀ /127627 60 204 564ବି ଅନୁରାଧା .. )ା କ8ଲରାଓ .. OR/12/089/298793

ପ ୁ /127628 27 204 565ରାେଜଶ ପାଣିଗ�ାହି ପି ରେମଶ ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0563783

ପ ୁ /127629 66 204 566ବି କ8ଲ ରାଓ ପି ଆପନା ରାଓ OR/12/089/298792

ପ ୁ /128630 50 204 567େଗାପାଳ େଜନା ପି ଲ>(ଣ େଜନା OR/12/089/300234

'ୀ /128631 42 204 568ସାରଦା େଜନା )ା େଗାପାଳ େଜନା ZUX0466540

'ୀ /128632 38 204 569ଶକୁାPି େଜନା )ା ଲ>(ଣ େଜନା OR/12/089/298653

'ୀ /129633 37 204 570ସବିତା େହାତା )ା ଜିେତ$�  େହାତା LSL1391978

ପ ୁ /129634 34 204 571ଜେତ$�  େହାତା ପି ସତ�ବାଦୀ େହାତା ZUX0564062

'ୀ /129635 43 204 572େରଣକୁା ନାୟକ )ା ପ�ଦୀପ ପ�ଧାନ LSL1466127

'ୀ /129636 35 204 573ସସ(ିତା ନାୟକ ପି ଯଧିୁtିର ନାୟକ LSL2398147

ପ ୁ /129637 47 204 574ପ�ଦୀପ ପ�ଧାନ ପି ଗିରିଶ ପ�ଧାନ ZUX0564054

'ୀ /131638 65 204 575ପି ସିମା&ଳ )ା ପି ରାମା ରାଓ ZUX0662692

ପ ୁ /131639 45 204 576ବି. ସିମାଲୁ ପି ବି. ସଯୁ�1ନାରାୟଣ LSL1451038

'ୀ /131640 34 204 577ଜୟଲ>(ୀ ଆଲH ାଜି�ୀ )ା ଚିନ ାରାଓ େବା8ାପାଲH ି ZUX0662718

ପ ୁ /131641 39 204 578ଚିନ ା ରାଓ େବା8ାପାଲH ି ପି େସାରଜୀ େବା8ାପାଲH ି ZUX0662700

ପ ୁ /135642 61 204 579ସେୁର$�  ସାହୁ ପି ତ�ୀନାଥ ସାହୁ LSL2398535

'ୀ /135643 58 204 580ସେରାଜିନି ସାହୁ )ା ସେୁର$�  ସାହୁ LSL2398485

ପ ୁ /135644 34 204 581ଗFୁ େକଳୖାଶ ସାହୁ ପି ସେୁର$�  ସାହୁ ZUX0297176

'ୀ /135645 29 204 582ରି9ି ସାହୁ ପି ସେୁର$�  ସାହୁ ZUX0466854

'ୀ /138646 58 204 583ବିେନାଦିନ େବପାରୀ )ା ତପନ େବପାରୀ ZUX0762716

ପ ୁ /140647 54 204 584ଅଭୟ )ାଇଁ ପି ସେୁର$�  )ାଇଁ LSL1466341

'ୀ /155648 28 204 585ଲଷ(ୀ ଦ8େସନା )ା ଶ�ୀକାP ଦ8େସନା ZUX1001437

ପ ୁ /155649 28 204 586ଶ�ୀକାP ଦ8େସନା ପି କୃଷ ଚ$�  ଦ8େସନା ZUX1001510

'ୀ /155650 47 204 587ପgୁା େଦାରା )ା ସତ�ବାଦି େଦାରା LSL1402932

ପ ୁ /155651 43 204 588େଗୗରୀ ଶ9ର ସାବତ ପି ରବି$�  ନାଥ ସାବତ LSL1393321

ପ ୁ /156652 27 204 589ମାଯ଼ାଧର ଦାସ ପି ଅଜୁ1 ନ ଦାସ ZUX1001577

ପ ୁ /156653 25 204 590ସତ�ାଶ�ତି ମିଶ� ପି ଅଭିମନ� ୁମିଶ� ZUX0825984

ପ ୁ /157654 68 204 591ରବି$�ନାଥ ସାବତ ପି ଦ8ପାଣି ସାବତ LSL1393388

'ୀ /157655 62 204 592ଉମାେଦବି ସାବତ )ା ରବି$�  ନାଥ ସାବତ LSL1393370

ପ ୁ /159656 40 204 593ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ରାମଚ$�  େବେହରା OR/12/089/298973

ପ ୁ /159657 65 204 594େଗାବq1 ନ େଦାରା ପି ଅଗାଧ ୁେଦାରା LSL1402866

ପ ୁ /159658 42 204 595ମେନାଜ କମୁାର େଦାରା ପି େଗାବX1ନ େଦାରା LSL1402098

ପ ୁ /159659 39 204 596ସେରାଜ କମୁାର େଦାରା ପି େଗାବଧ1ନ େଦାରା LSL1402114

'ୀ /161660 55 204 597ସଂଯ=ୁା େବେହରା )ା ପ�ତାପ େବେହରା ZUX0297184

'ୀ /164661 41 204 598କନିୁ ସାହୁ )ା ବୃ$ାବନ ZUX0662742

ପ ୁ /164662 58 204 599ଅଭିମନ� ୁସାହ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହ LSL2398519

'ୀ /164663 70 204 600ଲ>(ୀ ସାହୁ )ା ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ZUX0174631

'ୀ /164664 47 204 601ବବିତା ସାହୁ )ା ଅଭିମନ� ୁସାହୁ LSL2398493

ପ ୁ /164665 46 204 602ରାମଚ$�  ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ LSL1402882

'ୀ /164666 45 204 603ରୁନୁ ସାହୁ )ା ରାମଚ$�  ସାହୁ ZUX0174623

'ୀ /164667 25 204 604ଅKଳୀ ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ZUX0785113

'ୀ /166668 57 204 605ରାଜଶ�ୀ ସାହୁ ପି ରାେଜ$�  ସାହୁ OR/12/089/296793

ପ ୁ /168669 41 204 606େକଦାରନାଥ ଗPାୟତ ପି ନିମାଇଁଚରଣ ଗPାୟତ ZUX0174649

'ୀ /171670 26 204 607ଜୟଶ�ୀ ଦାସ ପି ଦିଲ} ିପ କମୁାର ଦାସ ZUX0773762

11 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /171671 27 204 608ମ=ୁା ନାଯ଼କ ପି ଦୁଯ଼1 ଧନ ନାଯକ଼ ZUX1001452

ପ ୁ /172672 70 204 609ଗଜୁୁରାଟି ଭିଟାଲ ପି ଗରିବ ଭିଟାଲ OR/12/089/228235

'ୀ /172673 52 204 610କମଲି ଭିଟାଲ )ା ଗଜୁରାଟି ଭିଟାଲ OR/12/089/228236

ପ ୁ /173674 60 204 611କରୁଣା କର ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ OR/12/089/229036

'ୀ /173675 52 204 612ବିଳାସିନୀ ନାୟକ )ା କରୁଣା କର ନାୟକ OR/12/089/224035

'ୀ /175676 28 204 613ପି9ି ମହୁରିଆ )ା ଲବ ମହୁରିଆ ZUX1001411

ପ ୁ /176677 80 204 614ପଦ(  ଚରଣ ଗPାୟତ ପି ରାମଚ$�  ଗPାୟତ ZUX0662759

ପ ୁ /176678 55 204 615ଶଶା9 େଶଖର ଗPାୟତ ପି ପଦ( ଚରଣ ଗPାୟତ OR/12/089/256435

'ୀ /177679 62 204 616ଗନୁ ା ଆମା )ା ୟୁ ତ�ିନାଥ ରାଓ LSL2395515

ପ ୁ /177680 72 204 617ୟୁତ�ିନାଥ ରାଓ ପି ଭଟାଲ ଦାସି OR/12/089/230047

ପ ୁ /181681 54 204 618ଏସ ମରୁଲି କ� ି<ା ପି ଏସ ସିମା&ଳ LSL1402973

'ୀ /181682 52 204 619ଏସ. ଲତା )ା ଏସ ମରୁଲି କ� ି<ା LSL1402965

'ୀ /181683 27 204 620ଏସ. ସନିକା ପି ଏସ.ମରୁଲି କ� ି<ା ZUX0654343

'ୀ /183684 58 204 621ମKଳୁା େବହରା )ା େକୖଳାସ େବହରା OR/12/089/298467

ପ ୁ /183685 55 204 622ନେର$�  େବହରା ପି ଆର ସି େବହରା OR/12/089/298468

'ୀ /183686 50 204 623କମୁଦିୁନୀ େବହରା )ା ନେର$�  େବହରା OR/12/089/298469

ପ ୁ /183687 41 204 624ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି େକୖଳାସ େବେହରା ZUX0174656

ପ ୁ /183688 40 204 625ସରୁଜ େବେହରା ପି େକୖଳାଶ େବେହରା LSL2395127

ପ ୁ /183689 32 204 626ମାନସ େବେହରା ପି ସେୁର$�  େବେହରା ZUX0174664

ପ ୁ /183690 31 204 627ଅଜି7 କମୁାର େବେହରା ପି ନେର$�  େବେହରା ZUX0563833

ପ ୁ /183691 28 204 628ଅଭିନାଶ େବେହରା ପି ସେୁର$�  େବେହରା ZUX0563825

ପ ୁ /183692 46 204 629ସKୀବ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମଚ$�  ସାହୁ ZUX0297192

'ୀ /183693 43 204 630ସେPାଷୀ ସାହୁ )ା ସKୀବ କମୁାର ସାହୁ ZUX0297200

'ୀ /184694 52 204 631ରା>ୀ ଦଲାଇ )ା େଚତାନ$ ଦଲାଇ LSL2395226

ପ ୁ /184695 30 204 632େସୗମ� ରKନ ଦଲାଇ ପି େଚତାନ$ ଦଲାଇ ZUX0707620

'ୀ /186696 50 204 633ସସ(ିତା ପଟାନାୟକ )ା ସିମା&ଳ ପଟାନାୟକ ZUX0662767

'ୀ /186697 52 204 634ସିମା&ଳ ପଟନାୟକ )ା ଦୀନବYୁ ପଟନାୟକ ZUX0662783

'ୀ /187698 31 204 635ଅଳକା ପରିଡା )ା ପ0ୁ1 ଚ$�  ପରିଡା ZUX0825794

ପ ୁ /188699 48 204 636ନାରାୟଣ ମଲିକ ପି ପିତାTର ମଲିକ OR/12/089/298140

ପ ୁ /189700 42 204 637ରଘନୁାଥ ମଲିକ ପି କଶୁେକତୁ ମଲିକ OR/12/089/298145

'ୀ /190701 50 204 638ଯେୁବଦା େବଗ? )ା ସଫବୁଲା ଖାନ OR/12/089/298244

'ୀ /190702 45 204 639ଜାହିଦା ବିବି )ା ପୀର ଖାନ OR/12/089/298246

ପ ୁ /190703 55 204 640ଶଫିବୁଲା ଖାନ ପି କରାମତ ଖାନ OR/12/089/298243

ପ ୁ /190704 27 204 641ଫାରୁକ ଖାନ ପି ପିର ଖାନ ZUX0654335

'ୀ /190705 31 204 642ପରୱନି ସଲୁତାନୀ ପି ପିର ଖାନ ZUX1017037

ପ ୁ /191706 41 204 643ସେPାଷ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ରାମନାଥ ପାଇକରାୟ ZUX0762740

ପ ୁ /195707 42 204 644ଚ$�େଶଖର ସାହୁ ପି ଏ�. ନାରାୟଣ ରାଓ LSL1465608

'ୀ /198708 34 204 645ବିଜୟ ଲ>(ୀ େବେହରା ପି ଭଜହରି େବେହରା ZUX0396317

ପ ୁ /199709 50 204 646େଗାଲଖ ବିହାରୀ ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ LSL2395580

'ୀ /199710 45 204 647ପ�ଭାସୀ ସାହୁ )ା େଗାଲଖ ବିହାରୀ ସାହୁ LSL2395721

ପ ୁ /201711 36 204 648ନିରKନ ଆଚାଯ�1 ପି ନରସିଂହ ଆଚାଯ�1 LSL2446276

'ୀ /201712 34 204 649େରଣବୁାଳା ଆ~ାଯ�1 )ା ନୃସିଂହ ଆ~ାଯ�1 ZUX0662791

'ୀ /202713 39 204 650ଆର ସଜୁାତା )ା ଆର ନାେଗଶ କମୁାର LSL2395655

'ୀ /202714 37 204 651ଆର ୱାନି )ା ଆର ଆନ$ LSL2395648

'ୀ /202715 27 204 652ବାସPୀ େବେହରା )ା ସଶୁାP େବେହରା ZUX1001528

ପ ୁ /204716 48 204 653ଜିେତ$�  କମୁାର ପାତ� ପି ଜି.ଏv. ବିଜୟ କମୁାର ପାତ� LSL2395143

'ୀ /204717 38 204 654ସନିୁତା ପାତ� )ା ସି ଜି େକ ପାତ� LSL2395200

'ୀ /207718 36 204 655େକ ପ�ଶାPି )ା େକ ଟାକ� ୀ LSL2395929

ପ ୁ /207719 48 204 656େକ ଟାକ� ୀ ପି େକ ଟାକ� ୀ LSL2395937

'ୀ /208720 71 204 657ଉVଲା ଗନୁ ାମା )ା ଉVଲା ତ�ିନାଥ ରାଓ LSL2396018

ପ ୁ /208721 40 204 658ଉVଲା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଉVଲା ତ�ିନାଥ ରାଓ LSL2395952

'ୀ /210722 35 204 659ମମତା ପ�ଧାନ ପି ରେମଶଚ$�  ପ�ଧାନ ZUX0174672

'ୀ /211723 38 204 660ସେPାଷିକମୁାରୀ ପି ପ�ବାକର ରାଓ ZUX0529024

'ୀ /212724 43 204 661େବେହରା ହାଇମାବତୀ )ା େବେହରା ଦିେଲ%ର ZUX0174680

'ୀ /212725 24 204 662ୟୁ.ଲାବନ�ା ପାତ� ପି ୟୁ.ରାମବାବୁ ପାତ� ZUX0886713

ପ ୁ /217726 35 204 663ଶଚିନ େଜନୖ ପି ଶାPିଲାଲ େଜନୖ LSL2395796

ପ ୁ /220727 47 204 664ଓମ ପ�କାଶ ଗFୁା ପି ରଘବୁଂଶପ�ସାଦ ଗFୁା ZUX0174698

'ୀ /220728 40 204 665ସୀତା ଗFୁା )ା ଓମପ�କାଶ ଗFୁା ZUX0174706

ପ ୁ /220729 25 204 666େକଶବ ସିYିଆ ପି ହରିବYୁ ସିYିଆ ZUX1001387

ପ ୁ /221730 40 204 667ଶିବଶ9ର ପIନାୟକ ପି େକ ପ�ସାଦ ପIନାୟକ ZUX0707745

ପ ୁ /221731 58 204 668େକ ନାେଗ%ର ପIନାୟକ ପି େକ ରାମାରାଓ ପIନାୟକ ZUX0662817

'ୀ /221732 54 204 669େଗୗରୀ ମେହ%ରୀ ପIନାୟକ )ା େକ.ନାେଗ%ର ପIନାୟକ ZUX0662825
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ପ ୁ /222733 37 204 670େକ କିେଶାର କମୁାର ପIନାୟକ ପି େକ ନାେଗ%ର ପIନାୟକ ZUX0174904

ପ ୁ /222734 35 204 671ସେୁରଶ କମୁାର ପIନାୟକ ପି େକ ନାେଗ%ର ପIନାୟକ ZUX0174888

ପ ୁ /222735 33 204 672େକ ମେହ%ର ପIନାୟକ ପି େକ ନାେଗ%ର ପIନାୟକ ZUX0174896

'ୀ /223736 35 204 673ସଧୂାରାଣୀ େଗୗଡ )ା ସେୁରଶ େଗୗଡ ZUX0563957

ପ ୁ /223737 27 204 674ଅଭିନାଶ ପାଇକରାୟ ପି ପ0ୂ1 ଚ$�  ପାଇକରାୟ ZUX0564039

ପ ୁ /223738 49 204 675ହୃଦାନ$ ପ8ା ପି ହୃଦାନ$ ପ8ା ZUX0563999

'ୀ /223739 37 204 676ନିେବଦିତା ପ8ା )ା ହୃଦାନ$ ପ8ା ZUX0564005

ପ ୁ /227740 23 204 677ସେରଜ କମୁାର ପାତ� ପି େଯନ଼ାମଣୀ ପାତ� ZUX1001551

ପ ୁ /235741 23 204 678ରାମଚ$�  ଦାନୀ ପି ସ�ଯ଼ାସୀ ଦାନୀ ZUX1001544

'ୀ /245742 28 204 679ଝରଣା ଦୀପ )ା େଗୗରା� ଚରଣ ବାରିକ ZUX1001445

ପ ୁ /274743 23 204 680ରାେଜ%ର ସଗର ପି ଭଗବାନ ସଗର ZUX1001536

ପ ୁ /296744 27 204 681େଗାପିନାଥ ଖରା ପି ଭଗବାନ ଖରା ZUX1001494

ପ ୁ /296745 25 204 682ଗେଣଶ ଖରା ପି ଭଗବାନ ଖରା ZUX1001502

'ୀ /519746 61 204 683ପ�ମିଳା ପଟନାୟକ ପି ଏମ ସବୂାସ ରାଓ ZUX1344340

'ୀ /549747 37 204 684କବିତା କମୁାରୀ ପଟନାୟକ )ା ସମୀର ରKନ ପଟନାୟକ ZUX1344332

ପ ୁ /999748 22 204 685େକ େଲାକନାଥ ପି େକ ଜାନକୀ ରାଓ ZUX1207703

ପ ୁ /999749 30 204 686ଏ. ଶ�ୀନାଥ ଆଚାରୀ ପି ଏ. ନିଳକSମ ଆଚାରୀ ZUX1339332

'ୀ /999750 45 204 687େକ ଆଦି ଲ>(ୀ )ା କମୁାର ସିଂ ZUX1254655

ପ ୁ /999751 23 204 688େକ ଅଜିତ - େକ େଭ9ଟ ରାଓ ZUX1125897

ପ ୁ /999752 25 204 689େକ. ଆଖିଲ କମୁାର ପି େକ. ପ�ଭାକର ରାଓ ZUX1225754

ପ ୁ /999753 26 204 690େକ ଅରବି$ - େକ େଭ9ଟ ରାଓ ZUX1091354

ପ ୁ /999754 23 204 691କିରଣ ବାଘ ପି ଚ$�  ବାଘ ZUX1125319

'ୀ /999755 43 204 692ଶସ(ିତା ବାରିକ )ା ପ�ଫଲୁH  କମୁାର ବାରିକ ZUX1015155

'ୀ /999756 28 204 693ହିନା େବଗମ )ା ଇ�Jନ ଖାନ ZUX1344670

'ୀ /999757 45 204 694ସରିତା କମୁାରି େବେହରା )ା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ZUX1119114

'ୀ /999758 40 204 695ସଶୁ�ୀ ସସୁ( ିତା େବେହରା )ା ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ZUX1254721

'ୀ /999759 23 204 696ଇ$ୁ େବେହରା ପି କମୁJ େବେହରା ZUX1123421

'ୀ /999760 22 204 697ଯଶLଵୀନି େବେହରା ପି ପାେପୟା େବେହରା ZUX1129022

'ୀ /999761 28 204 698େକାରଦା ଚା$ିନି )ା ସେPାଷ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1125533

ପ ୁ /999762 57 204 699ବସP ଦିସାରୀ ପି ମ�ୁଳୁ ଦିସାରୀ ZUX1005917

ପ ୁ /999763 25 204 700ମେହ%ର ଦିସାରୀ ପି ବସP ଦିସାରୀ ZUX0985697

ପ ୁ /999764 27 204 701ପୀ.େନାବୀନ କମୁାର େଡାରା ପି ପୀ. ଫକୀରା େଡାରା ZUX1338003

ପ ୁ /999765 21 204 702େରାହିତ ଜି. ପି ଜି. ରେମଶ ZUX1224575

'ୀ /999766 41 204 703େକ ଗୀତା )ା ନାଗରାଜ ରାଓ ZUX1254622

ପ ୁ /999767 23 204 704ଭିକି କମୁାର ଗFୁା ପି ଓ? ପ�କାଶ ଗFୁା ZUX0957837

ପ ୁ /999768 70 204 705ଅେଶାକ ଜାମି ପି ପା8ରୁ�ା ZUX1163971

ପ ୁ /999769 27 204 706ଆଶିଷ ଜାମି ପି ଜାମି ଅେଶାକ ZUX1154392

ପ ୁ /999770 25 204 707ଅ>ୟ ଜାମି ପି ଜାମି ଅେଶାକ ZUX1164078

ପ ୁ /999771 21 204 708ପ�ବୀଣ କମୁାର K. ପି K. ଆନ$ ରାଓ ZUX1225549

ପ ୁ /999772 23 204 709େକ. ସାଇ କମୁାର - େକ ବାଲାଜୀ କ� ି<ା ZUX1091339

ପ ୁ /999773 22 204 710ପୱନ କମୁାର - େକ ଆନ$ ରାଓ ZUX1125608

ପ ୁ /999774 21 204 711େକ ପ�ବିଣ କମୁାର - େକ ଆନ$ ରାଓ ZUX1118926

ପ ୁ /999775 21 204 712ସାଇ ଏମ ପି ଏମ ଶ�ୀନୁ ZUX1125699

ପ ୁ /999776 35 204 713ଅଡଅଲା ମଦନ ଆଚାm◌ଯ୍� ପି ଏ. ଟଊଡୂ ଆଚାm◌ଯ୍� ZUX1339423

'ୀ /999777 22 204 714େମାନିକା ମହାPି ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହାPି ZUX1129097

'ୀ /999778 36 204 715ନମିତା ମହାପାତ� ପି ରାମହରି ସାବତ ZUX1126879

'ୀ /999779 31 204 716ମମତା ମହାପାତ� )ା ସସୁୀଲ ମହାପାତ� ZUX1225770

ପ ୁ /999780 25 204 717ବାଲାଜୀ ମହାପାତ� ପି ସରତ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX1344308

ପ ୁ /999781 23 204 718ଅନିଲ ମଲH ିକ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ମଲH ିକ ZUX1188044

'ୀ /999782 33 204 719ପି ମKଲୁା )ା ପି ମଳିକାଜୁ1 ନ ରାଓ ZUX1254614

'ୀ /999783 23 204 720ଅ9ିତା ମିଶ� - ହୃଷିେକଶ ମିଶ� ZUX1117175

ପ ୁ /999784 21 204 721ଅଭିେଷକ ମିଶ� ପି ହୄଷିେକଶ ମିଶ� ZUX1118512

ପ ୁ /999785 21 204 722ଅମିତ କମୁାର ମିଶ� ପି ସବୁାଷ ଚ$�  ମିଶ� ZUX1125400

ପ ୁ /999786 25 204 723ରାଜ କିେଶାର ମହାPି ପି େଗାବq1 ନ ମହାPି ZUX1015098

ପ ୁ /999787 70 204 724ଜୀ ନାେଗ%ର ରାଓ - ଜୀ ସରଳା ZUX1344480

ପ ୁ /999788 26 204 725ଏମ ନଵୀନ ପି ଏମ. େଗାବିଂଦା ରାଜୁ ZUX1339878

'ୀ /999789 67 204 726ବିଶିକା ନାୟକ )ା ସତ�ୁଘ  ନାୟକ ZUX1125574

ପ ୁ /999790 43 204 727ନେରଶ ଚ$�  ନାୟକ ପି ସତ�ୁଘ  ନାୟକ ZUX1118868

'ୀ /999791 40 204 728ରଜନି ନାୟକ )ା ନେରସ ଚ$�  ନାୟକ ZUX1127075

ପ ୁ /999792 23 204 729ଆଶିଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ମାୟାଧର ନାୟକ ZUX1125335

'ୀ /999793 22 204 730ମଧସୁ( ିତା ନାୟକ ପି ସାେନା ଶ9ର ନାୟକ ZUX1357888

ପ ୁ /999794 61 204 731ବିଜୟ କମୁାର ପାଢୀ ମା ସଷୁମା ପାଢୀ ZUX0957845

13 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999795 26 204 732ରବି$�  ପାଢୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0957852

'ୀ /999796 25 204 733ସଷୁମା ପାଢୀ )ା ଜିେତ$�  ପାଢୀ ZUX0957878

ପ ୁ /999797 26 204 734ଦୀପକ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ନରସିଂଘ ପାଇକରାୟ ZUX1355957

'ୀ /999798 26 204 735ସାଗରିକା ପାଇକରାୟ ପି ନରସିଂହ ପାଇକରାୟ ZUX1356153

'ୀ /999799 30 204 736ପିଲH କା ପଲH ବୀ ପି ପିଲH କା ଜଗନ ାଥ ପ�ସାଦ ZUX0785089

ପ ୁ /999800 43 204 737ବାବୁଲା ପ8ା ପି େଗାପିନାଥ ପ8ା ZUX0825877

'ୀ /999801 39 204 738ଗାୟତ�ୀ ପ8ା )ା ବାବୁଲା ପ8ା ZUX0869354

'ୀ /999802 25 204 739ନୀତୁ ପାଣୀଗ�ହୀ )ା ଗେୁF%ର ପାଣୀଗ�ାହୀ ZUX0957860

ପ ୁ /999803 24 204 740ଗେଣଷ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କାେମ%ର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0957886

ପ ୁ /999804 22 204 741ଚ$ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କିେଶାର ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1254705

'ୀ /999805 63 204 742େକ ପ9ଜିନୀ )ା େକ ସେବ1 )ର ରାଓ ZUX1344746

'ୀ /999806 46 204 743ରKିତା ପଟନାୟକ )ା ରାମକୃ< ପଟନାୟକ ZUX1254580

'ୀ /999807 37 204 744ଧନ ଲ>(ୀ ପଟନାୟକ )ା ସଜୁୀତ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1344290

ପ ୁ /999808 33 204 745ସେୁରଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ନାେଗyୱର ପଟନାୟକ ZUX1128958

'ୀ /999809 22 204 746ରାଜଲ>(ୀ ପଟନାୟକ )ା ସେୁରଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1091362

'ୀ /999810 21 204 747ଶଭୁଶ�ୀ ପଟନାୟକ ପି ନାେଗyୱର ପଟନାୟକ ZUX1091321

ପ ୁ /999811 21 204 748ଦିେନଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଜଗଦୀଶ ଚଂଦ�  ପଟନାୟକ ZUX1337914

ପ ୁ /999812 21 204 749ଅଭିେଶକ ପଟନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1128982

'ୀ /999813 25 204 750ସିବାନୀ ପାତ� )ା ଏମ ନେର$� ZUX1339647

ପ ୁ /999814 21 204 751ଗେୁFyଵର ପାତ� ପି ଜଗନ ାଥ ପାତ� ZUX1344118

ପ ୁ /999815 21 204 752ଶଭୁମ କମୁାର ପାତ� - ଶକୁାP କମୁାର ପାତ� ZUX1091370

'ୀ /999816 20 204 753ୟୁ କରିଶ(ା ପାତ� ପି ୟୁ ରାମ ବାବୁ ପାତ� ZUX1244144

ପ ୁ /999817 48 204 754ରାମ କୃ< ପଟନାୟକ ପି େକ ସେବ1 )ର ରାଓ ZUX1344811

'ୀ /999818 43 204 755ରKୀତା ପଟନାୟକ )ା ରାମ କୃ< ପଟନାୟକ ZUX1344795

ପ ୁ /999819 42 204 756ସଦୁଶ1ନ ପଟନାୟକ ପି େକ ସେବ1 )ର ରାଓ ZUX1344779

'ୀ /999820 20 204 757ଭଵ ା ପଟନାୟକ ପି ରବୀ$�  ପଟନାୟକ ZUX1344357

'ୀ /999821 37 204 758ଲଲିତା ପିଲH ାକା )ା ଜଗନ ାଥ ପ�ସାଦ ପିଲH ାକା ZUX0785097

ପ ୁ /999822 66 204 759ମଧ ୁସଦୁନ ପଜୁାରୀ ପି ବଲିଆ ପଜୁାରୀ ZUX1328939

'ୀ /999823 47 204 760ରଜନୀ ପଜୁାରୀ )ା ମଧସୁଦୂନ ପଜୁାରୀ ZUX1328186

'ୀ /999824 39 204 761ଏ. କମଳା ରାଓ ପି ଏ. େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0825844

'ୀ /999825 49 204 762ଶକୁାPି ରଥ )ା ଭାଗୀରଥୀ ରଥ ZUX0785055

'ୀ /999826 26 204 763ସେPାଷୀ ରଥ ମା ସକୁାPି ରଥ ZUX0785071

'ୀ /999827 41 204 764ନିମପ�ଭା ସାହୁ )ା ଶାPୁନୁ ସାହୁ ZUX1254739

ପ ୁ /999828 32 204 765ସୀମା ସାହୁ ପି ବୃ$ାବନ ସାହୁ ZUX1118520

'ୀ /999829 32 204 766ମK ୁସାହୁ ପି ଅଭିମନୁ ସାହୁ ZUX1344498

ପ ୁ /999830 25 204 767ସନୁୀଳ ସାହୁ ପି ସିମା&ଳ ସାହୁ ZUX1344233

ପ ୁ /999831 24 204 768ସିଧାଥ1 ଶଂକର ସାହୁ ମା ମିନତୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ZUX1338037

'ୀ /999832 22 204 769ବିନି ସାହୁ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX1225366

ପ ୁ /999833 22 204 770ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ସିମା&ଳ ସାହୁ ZUX1344258

'ୀ /999834 22 204 771ସିମ�ାନ ସାହୁ ମା ମିନତୀ କମୁାର ସାହୁ ZUX1340603

'ୀ /999835 21 204 772ସେPାଷିନୀ ସାହୁ )ା ଇyୱର ସାହୁ ZUX1125863

ପ ୁ /999836 21 204 773େଶ�ସାନ ସାହୁ ମା ମୀନତୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ସାହୁ ZUX1340736

ପ ୁ /999837 20 204 774ରହିତ କମୁାର ସଂତରା ପି ଜୟଂତ କମୁାର ସଂତରା ZUX1344837

ପ ୁ /999838 78 204 775େକ ସେବ1 )ର ରାଓ ପି େକ ହରୀରାଵ ପଟନାୟକ ZUX1344761

ପ ୁ /999839 40 204 776ପ0ୁWମା ଆଚାରୀ ପି ପି ଲ>(ଣ ଆଚାରୀ ZUX1117134

ପ ୁ /999840 47 204 777ନିବେଲ ସା ପି େମେହତାବ ସା ZUX1344274

ପ ୁ /999841 20 204 778ସାଇ କିରଣ ମାନ ସିଂ ପି ରKିତ ସିଂ ZUX1254663

'ୀ /999842 20 204 779ଏ. ଶ�ୀେଲଖା ପି ଏ. ନିଳକSମ ଆଚାରୀ ZUX1339225

'ୀ /999843 34 204 780ପି ସqୁା ରାଣି )ା ପି େଶଷାଦ� ି ZUX1128859

ପ ୁ /999844 22 204 781ନେରଶ ତPି ପି େକଲୖାଶ ତPି ZUX1344191

ପ ୁ /999845 56 204 782ସଧୁୀର କମୁାର ତ�ୀପାଠୀ ପି େବଣି ମାଧବ ତ�ୀପାଠୀ ZUX1286871

ପ ୁ /999846 23 204 783ଗାମବଲି ବିନିତ ପି ଜି. ରେମଶ ZUX1226109

'ୀ /999847 25 204 784ଏ. ବିେନାଦିନୀ )ା ଏ. ଜଗଦୀଶ ZUX1225671

'ୀ /999848 24 204 785ରାଜିୟା ୟସମିନ ପି ଏସ. ପି. ଅବଦୁଲ କାଦର ZUX1225689

ପ ୁ /0849 24 204 786ଏମ ପଵନ କମୁାର ପି ଏମ ଈyଵର ରାଓ ZUX1355445

'ୀ /00850 19 204 787ଶ=ିମୟୀ ମଲିକ ପି ନାରାୟଣ ମଲିକ ZUX1352020

'ୀ /00851 25 204 788ପାଟ ାଲା ରାଗିଣୀ )ା ପାଟ ାଲା ପ�ାଵୀନ ZUX1356302

ପ ୁ /ASHOK KU.852 22 204 789େମାହମଦ ରଜାକ ପି େମାହମଦ ବସିର ZUX1277136

'ୀ /JAGAT JAN853 38 204 790ଏମ େଜ�ାତି )ା ଏମ ଜଗିନାନା ZUX1361856

'ୀ /1854 46 204 791ଏ ଭବାନୀ )ା ଏ ଶ�ୀନିବାସ LSL2395754

'ୀ /1855 41 204 792ଏ ଲ>(ୀ )ା ଏ ମନମଦା LSL2395762

'ୀ /1856 50 204 793ଏ େରବତି .. )ା ମରୁଲି .. OR/12/089/298014

14 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1857 45 204 794ଏ ଶ�ୀନିବାସ .. ପି ରା�ା ରାଓ .. OR/12/089/298015

'ୀ /1858 27 204 795ଉଷା ରାଣୀ ଜାନି ପି ରାମଚ$�  ଜାନି ZUX1163948

ପ ୁ /1859 43 204 796ନିuାଲା ରାମକ� ି<ା ପି ଏମ.ଏସ.ଏନ ମVୁW ZUX1164003

ପ ୁ /1860 47 204 797ଏ ମରୁଲି ରାଓ ପି ରା�ା ରାଓ ରାଓ OR/12/089/298013

ପ ୁ /1861 42 204 798ଏ ମନମଦା ରାଓ ପି ରା�ା ରାଓ OR/12/089/298016

'ୀ /1862 25 204 799ସଜୁାତା ସାହୁ )ା ଡTରୁଧର ସାହୁ ZUX1163922

ପ ୁ /2863 70 204 800ଏ ମାେଲ%ର ରାଓ ପି ଏ ରାମ ଲି�? LSL1402262

'ୀ /2864 34 204 801ଏ ଦୀପା  ପି ଏମାେଲ%ର ରାଓ ZUX0174714

'ୀ /2865 67 204 802ଏ ପାବ1 ତି .. )ା ମାେଲ%ର .. OR/12/089/298020

ପ ୁ /03866 19 204 803ମାନସ ପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX1354752

ପ ୁ /3867 67 204 804ପ�ତାପ ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହି ପି େଗାବି$ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/298021

'ୀ /3868 57 204 805ଝୁଲାେଦବୀ ପାଣିଗ�ାହି )ା ପ�ତାପ ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/298022

ପ ୁ /3869 42 204 806ବିରୁପା> ପାଣିଗ�ାହି ପି ପ�ତାପ ଚ$�  ପାଣିଗ�ାହୀ LSL2395770

ପ ୁ /4870 64 204 807ଏସ େଭ9ଟରତ  ପି ଏସସନ�ାସୟା ଶା'ୀ LSL2446649

ପ ୁ /4871 52 204 808ଏL ଗିରିଶ ପି ଏL ଏL ଶା{ୀ LSL1466325

'ୀ /4872 47 204 809ଏସ େଗୗରୀ ସଯୁ�1କମୁାରୀ ପି ଏମଏସଏନ ମVୁ1ୀ LSL2446631

ପ ୁ /4873 46 204 810ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ପି ରାମା ରାଓ ZUX0662833

ପ ୁ /4874 74 204 811ଏସ ସନ�ାସୟା ଶା'ୀ ପି ଏସ େସାମୟାଜୁଲ ଶା'ୀ LSL2446656

ପ ୁ /6875 49 204 812ଜି ଡିେଲ%ର ରାଓ ପି ଜି ଆkାରାଓ ZUX0174912

'ୀ /6876 44 204 813ଜି ଲ>(ୀ )ା ଜି ଡିେଲ%ର ରାଓ ZUX0174920

'ୀ /6877 39 204 814େକ ଜୟା )ା େକ କ�ି<ାମVୁW ZUX0174870

ପ ୁ /6878 45 204 815େକ ଗ�ୁା)ାମି .. ପି ସାମଲ ରାଓ .. LSL1465715

'ୀ /6879 41 204 816ଅବନୀ େକାଟାଗମୁାଡୀ )ା ଗ ୁ̀ ା)ାମୀ େକାଟାଗମୁାଡୀ ZUX0174730

ପ ୁ /7880 58 204 817ପି. ବ� ହ( ାଜୀ ପି ପି ଆପଲା)ାମୀ LSL2395879

'ୀ /7881 37 204 818ପିରିଡି କଲ�ାଣି )ା ପିରିଡି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ LSL2395747

'ୀ /7882 37 204 819ପି ନିମ1ଳା )ା ପି. ଶିବ ପ�ସାଦ ZUX0466797

ପ ୁ /7883 43 204 820ପି. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି. ରାମାରାଓ LSL1451079

ପ ୁ /9884 60 204 821ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ମଦନ ମହନ ନାୟକ OR/12/089/298040

ପ ୁ /9885 32 204 822ସିqାP ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0645937

'ୀ /9886 30 204 823ସମୃqି ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0563692

'ୀ /9887 57 204 824ସK=ୁା ପାତ� )ା ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ� OR/12/089/298041

ପ ୁ /10888 34 204 825ଇରଫାନ ଖାନ ପି ସଫ� ୁଉଲା ଖାନ ZUX0773747

ପ ୁ /10889 47 204 826କାVWକ କମୁାର ପ8ା ପି କଳି� କମୁାର ପ8ା ZUX0563973

'ୀ /10890 35 204 827)ାତିଶ�ୀ ପ8ା )ା କାVWକ କମୁାର ପ8ା ZUX0563916

ପ ୁ /10891 72 204 828ନରଶିଂହ ପଟନାୟକ ପି ଦୁେଯ�Jଧନ ପଟନାୟକ OR/12/089/298050

'ୀ /10892 44 204 829ସKୀବ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ନରଶିଂହ ପଟନାୟକ OR/12/089/298930

'ୀ /10893 41 204 830ରଶ(ୀରାଣୀ ପIନାୟକ )ା ସKିବ କମୁାର ପIନାୟକ ZUX0645945

'ୀ /10894 65 204 831ଏ?. ରାଜ�ଲ>(ୀ )ା ଏ?. ସଯୂ�1ନାରାୟଣ ମVୂ1ୀ ZUX0563932

ପ ୁ /10895 68 204 832ଏ? ସଯୂ�1ନାରାୟଣ ମVୂW ପି ଏ? ନାରାୟଣ ମVୂ1ୀ ZUX0563924

'ୀ /11896 42 204 833ସସ( ିତା ବାରିକ )ା ପ�ଫଲୁH  କମୁାର ବାରିକ ZUX1129519

'ୀ /11897 58 204 834େସଫାଳି ପ8ା )ା ପ0ୁ1ଚ$�  ପ8ା OR/12/089/298055

'ୀ /11898 41 204 835ସବୀତା ପ8ା )ା ଶ9ର ପ8ା ZUX0174748

'ୀ /11899 40 204 836ସଂଗୀତା ପ8ା ପି ପ0ୂ1ଚ$�  ପ8ା LSL1391150

ପ ୁ /11900 38 204 837ଶବିସ� ୁପ8ା ପି ପରୂନଚଂଦ�  ପ8ା OR/12/089/298056

'ୀ /11901 27 204 838ମିତାଲି ପତି ମା ନିଳାTର ପତି ZUX0560797

'ୀ /12902 49 204 839ପି ଲ> ୀ )ା ପିବହ( ାଜୀ LSL2395887

'ୀ /12903 47 204 840ଏL ସଜୁାତା )ା ଏL ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ LSL2395911

'ୀ /12904 60 204 841ଏସ ଚଂଦ� ବତି .. )ା ଦାଲିରାଯ ୁ.. OR/12/089/298060

ପ ୁ /12905 46 204 842ଏସ ଶ�ୀନିବାସ .. ପି ଦାଲିରାଯ ୁ.. OR/12/089/298063

ପ ୁ /12906 44 204 843ଏସ ଯଗଦିସ .. ପି ଦାଲିରାଯ ୁ.. OR/12/089/298064

ପ ୁ /12907 29 204 844ପି ଆେଶାକ ପି ପି ବ� ହ( ାଜୀ ZUX0707612

ପ ୁ /12908 25 204 845ସମାଦ� ୀ ବିନୟ ରାଜ ପି ସିମାଦ� ୀ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0825976

ପ ୁ /13909 39 204 846େକ ଦୁଗJପ�ସାଦ ପି କ� ୀ<ାମVୂ1ୀ ZUX0211136

'ୀ /13910 70 204 847େକ ୖସର)ତି . )ା କ� ୀ<ାମତୁW  . OR/12/089/298065

'ୀ /13911 52 204 848େକ ଭାଗ�ଲ>(ୀ . )ା େକସବ . OR/12/089/298067

ପ ୁ /13912 52 204 849େକ ଗଣପତି .. ପି କ� ୀ<ାମତୁW  .. OR/12/089/298068

'ୀ /13913 46 204 850େକ ଗିତା .. )ା ଗଣପତି .. OR/12/089/298069

ପ ୁ /13914 59 204 851ଵୀLଵନାଥମ େକ ପି କୃ<ା ମରୂଟୀ େକ ZUX1256338

'ୀ /13915 46 204 852ଲ>(ୀ େକ )ା ଵୀLଵନାଥମ େକ ZUX1256346

ପ ୁ /13916 27 204 853ସାଈ କିେଶାର କୀେଲ?େସତୀ ପି ଵୀLଵନାଥମ େକ ZUX0564146

ପ ୁ /13917 59 204 854େକ େକସବ ରାଓ ପି କ� ୀ<ାମ7ୁ1◌ ିରାଓ OR/12/089/298066

'ୀ /13918 30 204 855େକ )ାତୀ ପି େକ. ବି%ନାଥ ZUX0466656

15 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /15919 45 204 856ରାମା ଦାଇକି )ା ପରୁନ ଦାଇକି OR/12/089/298075

ପ ୁ /16920 47 204 857ରେମସ େଜନା ପି ଚକ�  େଜନା OR/12/089/298079

'ୀ /16921 39 204 858ଲ>ମି େଯନା )ା ରେମସ େଯନା OR/12/089/298956

ପ ୁ /17922 32 204 859ଦିପକ କମୁାର ମହାPି ପି ନାରାୟଣ ମହାPି ZUX0825810

ପ ୁ /17923 27 204 860ଶସୁାP କମୁାର ମହାPି ପି େଲାକନାଥ ମହାPି ZUX0825893

ପ ୁ /17924 62 204 861ନାରାୟଣ ମହାPି ପି ରାଧାକାP ମହାPି OR/12/089/298958

'ୀ /17925 55 204 862େମନକା ମହାPି )ା ନାରାୟଣ ମହାPି OR/12/089/298955

ପ ୁ /17926 37 204 863ଶ�ୀକାP ମହାPି ପି ନାରାୟଣ ମହାPି LSL2395242

'ୀ /17927 33 204 864ଅନିତା ମହାPି ପି ନାରାୟଣ ମହାPି LSL2395812

ପ ୁ /18928 45 204 865ଶିବ ପାଇକ ପି ଲଛମନ ପାଇକ OR/12/089/298081

'ୀ /18929 40 204 866କନିୁ ପାଇକ )ା ଶିବ ପାଇକ OR/12/089/298082

'ୀ /19930 42 204 867ରାଜକମୁାରିଲାଲ . )ା ବାଲାଜି . OR/12/089/298092

ପ ୁ /19931 48 204 868ବାଲାଜିଲାଲ .. ପି ଇ$� ଲାଲ .. OR/12/089/298091

'ୀ /20932 50 204 869ଆରତିରାଣି ଦାସ )ା ଶିମା&ଳ ଦାସ OR/12/089/298931

ପ ୁ /20933 56 204 870ସିମା&ଳ ନାୟକ ପି ସହେଦବ ନାୟକ OR/12/089/298924

ପ ୁ /20934 51 204 871ପ�ଦିପକମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ$ାବନ ସାହୁ LSL2398261

ପ ୁ /20935 48 204 872ର9 ସାହୁ ପି ସିମାଦ� ୀ ସାହୁ ZUX0564088

'ୀ /20936 42 204 873ଝୁନୁ ସାହୁ )ା ର9 ସାହୁ ZUX0564070

'ୀ /20937 35 204 874)ପ ା ସାହୁ )ା ପ�ଦିପକମୁାର ସାହୁ LSL2395366

ପ ୁ /21938 58 204 875ତ�ିପତି ନାୟକ ପି ସହେଦବ ନାୟକ ZUX0297218

'ୀ /21939 45 204 876ସାPିଲତା ନାୟକ )ା ତ� ାପତି ନାୟକ ZUX0297226

ପ ୁ /22940 43 204 877ରବି ପାତ� ପି ଦାଶରଥୀ ପାତ� LSL2395267

'ୀ /22941 35 204 878ସଶୁମା ପାତ� ପି ଦାଶରଥି ପାତ� LSL2446284

'ୀ /22942 28 204 879ରଶ( ିତା କମୁାରୀ ସାହୁ )ା ମଧସୂଦୁନ ପାତ� ZUX0466391

ପ ୁ /23943 32 204 880ଭଗବାନ େବେହରା ପି ଶତ�ୁଘ  େବେହରା ZUX0860338

ପ ୁ /23944 29 204 881ଜି. େଗୗରୀ ଶ9ର ପି ଜି. ଆପାଲ ରାଓ ZUX0825950

ପ ୁ /24945 59 204 882ବି ରାେଜ%ରି .. ମା ସ�ାମମତୁW .. OR/12/089/298107

'ୀ /24946 43 204 883ନିରୂପମା ଭK )ା ସନିୁଲ କମୁାର ଭK LSL1523323

'ୀ /25947 27 204 884ପଦ( ିନୀ ପ�ିୟTଦା ପି ଜଗଦୀଶ ଅଧିକାରୀ ZUX0957795

'ୀ /27948 49 204 885ଲ>(ୀ ସାହୁ )ା େକ�ଚୁ ସାହୁ ZUX1341031

ପ ୁ /27949 24 204 886ଲ� ୂସାହୁ ପି େକ�ଚୁ ସାହୁ ZUX1341015

'ୀ /28950 66 204 887ପାନ ନାୟକ )ା ଭୀମ ନାୟକ OR/12/089/298123

'ୀ /28951 43 204 888ସେୁରଖା ନାୟକ )ା େପଟା ନାୟକ OR/12/089/298122

ପ ୁ /29952 52 204 889ମକର�ଜ ମଲିକ ପି ପିତାTର ମଲିକ OR/12/089/298136

ପ ୁ /29953 49 204 890ସଦାନ$ ମଲିକ ପି ପିତାTର ମଲିକ OR/12/089/298138

'ୀ /29954 46 204 891ସଚିୁତ� ା ମଲିକ )ା ମକର�ଜ ମଲିକ OR/12/089/298137

'ୀ /29955 44 204 892ପoୁାବତି ମଲିକ )ା ସଦାନ$ ମଲିକ OR/12/089/298139

'ୀ /29956 27 204 893କାଜଲକମୁାରୀ ମଲିକ ପି ମକର�ଜ ମଲିକ ZUX0707653

ପ ୁ /29957 29 204 894ଉେପ$�  କମୁାର ମଲH ିକ ପି ମକର�ଜ ମଲH ିକା ZUX0564104

ପ ୁ /29958 30 204 895ମାନସ କମୁାର ମଲH ିକ ପି ସଦାନ$ ମଲH ିକ ZUX0560888

'ୀ /30959 38 204 896ଡି.ଜୟଶ�ୀ ପି ଡି.କରୁୁମା ରାଓ ZUX0488478

ପ ୁ /30960 42 204 897ଡି. େଯାେଗ%ର .. ପି ଜଗନାଥ .. OR/12/089/298157

'ୀ /30961 82 204 898ବି. କାPା ଆମା )ା ବି ଶ�ୀ ରାମାଲୁ OR/12/089/298154

'ୀ /30962 36 204 899ଡି. ଜଳଜା>ୀ ପି ଡି.କରୁୁମା ରାଓ ZUX0488460

'ୀ /30963 37 204 900ଡି. ଜୟଶ�ୀ )ା ଡି. େଯାେଗ%ର ରାଓ ଲ ZUX0563817

'ୀ /30964 55 204 901ଡି. ପ�ଭାବତି )ା କରୁୁମାରାଓ OR/12/089/298156

ପ ୁ /30965 43 204 902ଡ଼.ି ରାେଜଶ କମୁାର ପି ଡ଼.ି କରୁୁମା ରାଓ ZUX0466631

ପ ୁ /30966 60 204 903ଡି କରୂୂମା ରାଓ ପି ଜଗନାଥ ରାଓ OR/12/089/298155

ପ ୁ /31967 64 204 904ଏସ ଭା]ର ପଟନାୟକ ପି ଏସ. ଆର ପଟନାୟକ OR/12/089/298158

'ୀ /31968 60 204 905ଏସ. ସତ�ପ�ଭା ପଟନାୟକ )ା ଭା]ର ପଟନାୟକ OR/12/089/298159

ପ ୁ /31969 50 204 906ଶବିାଜୀ ପଟନାୟକ ପି ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ZUX0174755

ପ ୁ /31970 50 204 907ସଧୁାକର ପଟନାୟକ ପି ଏସ. ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ OR/12/089/298162

ପ ୁ /31971 44 204 908େଭେ9ଟ ରାବଣା ପଟନାୟକ ପି ଏସ ଭା]ର ପଟନାୟକ OR/12/089/298165

'ୀ /33972 52 204 909ବିଜୟଲ>ମି ବିେଷାଇ )ା ଉମାଚରଣ ବିେଷାଇ OR/12/089/298170

'ୀ /34973 64 204 910ଚ&ଳା ଦାଶ )ା ଲ>(ୀନାରାୟଣ ଦାଶ OR/12/089/298167

'ୀ /34974 42 204 911ବସPକମୁାରି ଦାଶ ପି ଲ>(ୀନାରାୟଣା ଦାଶ OR/12/089/298168

'ୀ /35975 55 204 912ଇତ�ିଶ�ି ମିଶ� )ା େଲାକନାଥ ମିଶ� ZUX0662866

ପ ୁ /35976 49 204 913ଲକନାଥ ମିଶ� ପି ନ$କିଶର ମିଶ� OR/12/089/298176

'ୀ /36977 45 204 914ଏସ କ� ି<ା କମୁାରୀ )ା ଏସ ଶ�ୀନବାସ ପଟନାୟକ ZUX0174763

ପ ୁ /36978 44 204 915ଏସ ଶ�ୀନିବାସ ପଟନାୟକ ପି େମାହନରାଓ ପଟନାୟକ OR/12/089/298184

ପ ୁ /37979 38 204 916ରKିବ କମୁାm ସାହୁ ପି ରେମସ ଚରଣ ସାହୁ LSL1465707

ପ ୁ /38980 65 204 917ବିନଦ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲ>ମିନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/296338
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'ୀ /38981 59 204 918ଶଚିୁତ� ା ପାଣିଗ�ାହି ପି ବିନଦ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/276339

'ୀ /39982 64 204 919ସY�ାରାଣୀ ପାତ� )ା ଡ଼.ିହରିକୃ< ପାତ� OR/12/089/298314

'ୀ /39983 58 204 920ସନୁ$ା ପାତ� ମା ଉ�ଳ କମୁାରୀ ପାତ� ZUX0297242

'ୀ /40984 42 204 921ଜି ବିଜୟା )ା ଶ9ର ରାଓ OR/12/089/298212

'ୀ /40985 44 204 922ଜି କମଳା )ା ନାେଗ%ର ରାଓ OR/12/089/298210

'ୀ /40986 70 204 923ଜି ମହାଲ>ମି )ା ଚ$� ଡୁ OR/12/089/298208

ପ ୁ /40987 47 204 924ଜି ନାେଗ%ର ରାଓ ପି ଚ$� ଡୁ ରାଓ OR/12/089/298209

'ୀ /41988 44 204 925ଜି ଗାୟତ�ି  )ା ଜି ଅମୃତ ରାଓ LSL1465657

ପ ୁ /41989 43 204 926ଜି ଅମୃତ ରାଓ ପି ଚ$� ଡୁ ରାଓ OR/12/089/298213

ପ ୁ /42990 41 204 927ଏ ସେPାଷକମୁାର ପି ଏ ଇ%ର ରାଓ LSL2395804

'ୀ /42991 35 204 928ଏ ଶ�ୀେଦବୀ ପି ଏ ଇ%ର ରାଓ ZUX0174789

ପ ୁ /42992 55 204 929ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ହତା ପି େଦବରାଜ ହତା OR/12/089/298233

ପ ୁ /42993 59 204 930ସନିୁଲ କମୁାର େହାତା ପି ନରସିଂହଁ ପ�ସାଦ େହାତା ZUX0560953

'ୀ /42994 49 204 931ସଜୁାତା କମୁାରୀ େହାତା )ା ନରସିଂହ ପ�ସାଦ େହାତା OR/12/089/298234

ପ ୁ /42995 48 204 932ରାମକୃ< େହାତା ପି େଦବରାଜ େହାତା OR/12/089/298237

ପ ୁ /42996 46 204 933େଶଷାନ$ େହାତା ପି େଦବରାଜ େହାତା OR/12/089/298235

'ୀ /42997 40 204 934କମୁାରୀ କନୁୀ େସଠି )ା େକଳୖାସ େସଠି ZUX0174946

ପ ୁ /42998 39 204 935େକଳୖାସ େସଠି ପି ସିମା&ଳ େସଠି ZUX0174938

ପ ୁ /42999 49 204 936ନିରଜଂନ ତ�ିପାଠି ପି ବୃ$ାବନ ତ�ିପାଠି ZUX0560995

'ୀ /421000 39 204 937ସନୁୀତା ତ�ିପାଠି )ା ନିରଜଂନ ତ�ିପାଠି ZUX0561001

ପ ୁ /431001 55 204 938ଏ ଇ%ର ରାଓ ପି ଏ ଦାଲରାଜୁରାଓ ZUX0174797

'ୀ /431002 53 204 939ଏ ଜୟଲ>(ୀ )ା ଏ ଇ%ର ରାଓ LSL2395697

'ୀ /441003 36 204 940ଭିଭବାନୀ )ା ଭି ରାମା LSL2395614

ପ ୁ /441004 39 204 941ଭି ରାମ ୁ, ପି ଏେ9ଟରାଓ , OR/12/089/298242

ପ ୁ /441005 33 204 942ଶିବରାମ ଗଉଡ଼ ପି େଗାବି$ ଗଉଡ଼ ZUX0560789

ପ ୁ /441006 31 204 943ପ�ଭାତ କମୁାର ଗଉଡ଼ ପି େଗାବି$ ଗଉଡ଼ ZUX0466623

ପ ୁ /441007 26 204 944ଗେଣଶ ଚ$�  େଗୗଡ େଗୗଡ ପି େଗାବି$ େଗୗଡ ZUX0825786

'ୀ /441008 58 204 945ଭି ପ�ଭାବତୀ )ା ଏେ9ଟରାଓ OR/12/089/298241

ପ ୁ /441009 66 204 946ଭି ଏେ9ଟ ରାଓ ପି ରାମା ରାଓ OR/12/089/298240

'ୀ /451010 60 204 947ପ�ସାଦିନି ଗPାୟତ )ା ନିମାଇଚରଣ ଗPାୟତ OR/12/089/298278

ପ ୁ /451011 41 204 948ଗପାଳଚ$�  ଗPାୟତ ପି ନିମାଇଚରଣ ଗPାୟତ OR/12/089/298279

ପ ୁ /461012 81 204 949ଶ�ାମାନ$ ପଟନାୟକ ପି ବୃ$ାବନ ପଟନାୟକ LSL1519370

'ୀ /461013 70 204 950ସେରାଜିନି ପଟନାୟକ )ା ଶ�ାମାନ$ ପଟନାୟକ LSL1519362

'ୀ /471014 60 204 951ଫାତିମା ବିବି .. ପି କରାମତଖାନ .. OR/12/089/298933

'ୀ /471015 75 204 952ସାକିନା ବିବି )ା ଉସମନ ଖାନ OR/12/089/298932

ପ ୁ /481016 47 204 953ରବି$�  ମଲିକ ପି େସାମନାଥ ମଲିକ OR/12/089/298265

ପ ୁ /481017 43 204 954ଅରୁଣ ମଲିକ ପି େସାମନାଥ ମଲିକ OR/12/089/298945

'ୀ /491018 58 204 955େଦୖମତୀ ନାୟକ )ା ଧନୁ ନାୟକ OR/12/089/298873

ପ ୁ /491019 30 204 956ଶ9ର ନାୟକ ପି ଧନୁ ନାୟକ ZUX0707836

'ୀ /491020 28 204 957େବବି ନାୟକ )ା ଶ9ର ନାୟକ ZUX0707828

'ୀ /501021 40 204 958ମିK ପାଇକ )ା ରଘ ୁପାଇକ OR/12/089/298282

'ୀ /511022 70 204 959କମଳା ରଣା ପି କ$ୁର ରଣା OR/12/089/298283

'ୀ /521023 49 204 960କିରଣ ମୟୀ ପ8ା )ା ଶଶା9 େଶଖର ଗPାୟତ ZUX0563718

ପ ୁ /521024 54 204 961ଉଦୟନାଥ ଶାସମଲ ପି ଭାଗିରଥି ଶାସମଲ ZUX0662874

'ୀ /521025 52 204 962କନକଲତା ଶାସମଲ )ା ବି%ନାଥ ଶାସମଲ OR/12/089/298289

ପ ୁ /521026 42 204 963କପିଲ ଶାସମଲ ପି ତ�ିନାଥ ଶାସମଲ OR/12/089/298291

ପ ୁ /521027 60 204 964ବି%ନାଥ ସାଶମଲ ପି ଭାଗିରଥି ସାଶମଲ OR/12/089/298287

ପ ୁ /531028 43 204 965ଏମ ଶ�ୀନିବାସରାଯ ୁ.. ପି ଆପଲରାଯ ୁ.. OR/12/089/298299

ପ ୁ /541029 29 204 966ଏ. ପ�ସନ  ଶା'ୀ ପି ଏ. ରବି ଶ9ର ରାଓ ZUX0560821

ପ ୁ /541030 28 204 967ଏ. ପ�ବିଣ ଶା'ୀ ପି ଏ. ରବି ଶ9ର ରାଓ ZUX0560938

ପ ୁ /541031 59 204 968ଏ ରବିଶ9ର ଶା'ୀ ପି ସବୁାରାଇଡୁ ଶା'ୀ OR/12/089/298301

ପ ୁ /551032 71 204 969ସି.ଏସ.ଭାଗWସ . ପି କରୟା . OR/12/089/298899

'ୀ /551033 70 204 970ଏଲିକଟିୁ . )ା ସି ଏସ ଭାଗWସ . OR/12/089/298900

'ୀ /561034 42 204 971େଜ ଶମWଲା )ା େଜ ରାେଜଶ ZUX0174805

ପ ୁ /561035 43 204 972େଯ ରାେଜଶ .. ପି ମେହ%ର .. OR/12/089/298306

ପ ୁ /561036 72 204 973କାଳିଦାସ ୁବାIା ପି େୟେଲୟା ବାIା ZUX1017284

'ୀ /561037 58 204 974ଭାଗ�ବତୀ ବାIା )ା କାଳିଦାସ ୁବାIା ZUX1017268

ପ ୁ /561038 38 204 975ଶ�ୀନିଵାସ ରାଓ ବାIା ପି କାଳିଦାସ ୁବାIା ZUX0785048

'ୀ /561039 23 204 976ସତ�ବତୀ ବାIା )ା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ବାIା ZUX1017250

'ୀ /561040 58 204 977େଯ ଜୟଲ>(ୀ )ା ମେହ%ର OR/12/089/298305

ପ ୁ /561041 64 204 978େଯ ମେହ%ର ରାଓ ପି ସତ�ନାରାୟଣା ରାଓ OR/12/089/298304

ପ ୁ /571042 52 204 979ଏନ େପ8ାପ�ସାଦ ପି ଏମବ� ହ(  LSL2395465

17 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /571043 44 204 980ଏମ ସଜୁାତା )ା ଏମ େପ8ାପ�ସାଦ LSL2395473

'ୀ /571044 36 204 981ଏମ )ାତୀ )ା ଏମ ଭବାନୀପ�ସାଦ LSL2395481

ପ ୁ /571045 42 204 982ଏ? ଜାଗିନାନା ମା ଏ? ସତ�ୱତି LSL2395432

ପ ୁ /571046 37 204 983ଏ?. ଭବାନୀପ�ସାଦ ପି ଏ?. ସେବ1 %ର ରାଓ OR/12/089/298312

'ୀ /571047 65 204 984ଏମ ସତ�ବତୀ )ା ସେବ1 %ରରାଓ ZUX0174813

ପ ୁ /581048 51 204 985ଆବଦୁଲ କାଦୀର ବାଦସାହା ପି େକ ପି ମହମଦ . OR/12/089/230234

'ୀ /581049 45 204 986ବିଲକିସ େବଗମ )ା ଏL ପି ଅବଦୁଲ ZUX0174821

ପ ୁ /591050 63 204 987ଡି ବରିକୃ< , ପି ସନ�ାସୀ , OR/12/089/298313

ପ ୁ /631051 39 204 988ଜିେତ$�  ଶମJ ପି ଏସ ସି ଶମJ OR/12/089/298492

ପ ୁ /641052 46 204 989େଲାକନାଥ ପ8ା ପି ଗଦାଧର ପ8ା OR/12/089/298493

'ୀ /641053 44 204 990ପgୁା ପ8ା )ା େଲାକନାଥ ପ8ା OR/12/089/298494

ପ ୁ /651054 65 204 991ଡି ଆkାଲାଚାରୀ ପି ଡି ସଯୂJନାରାୟଣ OR/12/089/298495

'ୀ /651055 59 204 992ଡି କମଳା କମୁାରି )ା ଡି ଆkାଲାଚାରି OR/12/089/298496

'ୀ /661056 60 204 993ସନୁ$ା େଜନା )ା ଏ? ସି େଜନା OR/12/089/298508

ପ ୁ /661057 51 204 994ଏମ େକ େଯନା ପି ଏମ ସି େଯନା OR/12/089/298507

'ୀ /671058 46 204 995ଅନିତା େଦବି )ା ଏ? ସିେହ ପରଜାପତି OR/12/089/298513

ପ ୁ /671059 70 204 996ଏସ ସି େହv ପରଜାପତି ପି ୟୁ ଆର ପରଜାପତି OR/12/089/298512

ପ ୁ /671060 38 204 997ରାେଜଶ ପରଜାପତି ପି ଏ? ସି ଏv ପରଜାପତି OR/12/089/298514

'ୀ /671061 42 204 998ସରିତା ପ�ଜାପତି )ା ରାେଜଶ ପ�ଜାପତି ZUX0707562

'ୀ /681062 38 204 999ମଧସୁ( ିତା େଗୗଡ ପି ବୃ$ାବନ େଗୗଡ ZUX0529040

'ୀ /701063 37 204 1000େଦବଶ�ୀ ପ�ଧାନ ପି ଲ>(ୀଧର ପ�ଧାନ LSL1519602

'ୀ /711064 35 204 1001ବ$ିତା ପ�ଧାନ ପି ହରିହର ପ�ଧାନ ZUX0662882

ପ ୁ /711065 34 204 1002ରାେଜ$�  ପ�ଧାନ ପି ହରିହର ପ�ଧାନ ZUX0174839

ପ ୁ /711066 28 204 1003ଅଜି7 କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ହରିହର ପ�ଧାନ ZUX0707570

ପ ୁ /721067 45 204 1004କୃ<ା େଗୗଡ ପି ରାମଦାସ େଗୗଡ ZUX0174847

ପ ୁ /741068 32 204 1005ସେରାଜ କମୁାର ମଲH ିକ ପି ମକର�ଜ ମଲିକ ZUX0211144

ପ ୁ /751069 31 204 1006େକ ବିଜୟ କମୁାର ପି େକ େକଶବ ରାଓ ZUX0662890

ପ ୁ /751070 43 204 1007େଗୗରୀ ଶ9ର ପାତ� ପି ଆପାରାଓ ପାତ� ZUX0349688

'ୀ /751071 37 204 1008ଏ ଲିପିକା ପାତ� )ା େଗୗରୀଶ9ର ପାତ� ZUX0349696

ପ ୁ /751072 31 204 1009ସେTଦ କମୁାର ସାସମଲ ପି ବି%ନାଥ ସାସମଲ ZUX0349704

ପ ୁ /761073 48 204 1010ମଧସୁଦୁନ ପାତ� ପି ଦାସରଥି ପାତ� ZUX0466805

'ୀ /771074 33 204 1011ସନିୁତା ସାହୁ ପି ସେୁର$�  ସାହୁ ZUX0466847

'ୀ /791075 36 204 1012କାରା ନିଲିମା )ା ଉVଲା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0466417

ପ ୁ /801076 35 204 1013ସମିୁତ କମୁାର େବେହରା ପି ନେର$�  େବେହରା LSL2396034

ପ ୁ /811077 27 204 1014ଦିପକ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଡTରୁଧର ମହାପାତ� ZUX0560912

ପ ୁ /821078 33 204 1015ଡTରୁୁ ଧର ସାହୁ ମା ରାେଜ%ରୀ ସାହୁ ZUX0560987

ପ ୁ /831079 31 204 1016ରଜତ ଦଳାଇ ମା ରା>ୀ ଦଳାଇ ZUX0560862

ପ ୁ /841080 32 204 1017ଦୀପକ କମୁାର େଜନୖ ପି ପବନ କମୁାର େଜନୖ ZUX0564013

ପ ୁ /841081 52 204 1018ଗେଣଷ ନାୟକ ପି କୃପାସିYୁ ନାୟକ OR/12/089/304748

'ୀ /841082 38 204 1019ଚିନମୟ ିସାହୁ )ା ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0564047

ପ ୁ /1171083 23 204 1020ପ�ଦୀପକମୁାର ଏ ପି ରାମପ�ସାଦ ଏ ZUX1046473

'ୀ /1171084 24 204 1021ପ�ିୟ9ା ପIେତ�ା ପି କନୁା ପIେତ�ା ZUX1046481

ପ ୁ /1231085 22 204 1022ପପନୁ ନାୟକ ପି ଶବି ନାୟକ ZUX1337351

'ୀ /1511086 78 204 1023ପ0ୁ1ବାସୀ ମଲିକ )ା ପିତାTର ମଲିକ OR/12/089/298135

'ୀ /1551087 25 204 1024କାେଜାଲ େଦାରା ପି ସତ�ବାଦୀ େଦାରା ZUX0825968

'ୀ /1591088 81 204 1025େକ ରତ ମ )ା ରାମଚ$�  େବେହରା OR/12/089/292611

ପ ୁ /1591089 78 204 1026ରାମଚ$�  େବେହରା ପି ବି<ୁେମାହନ େବେହରା OR/12/089/292610

ପ ୁ /1831090 44 204 1027ସନିୁଲ କମୁାର କାଡମପାଟ ପି ବି<ୁ େମାହନ ଚ$�ନ OR/12/089/293172

'ୀ /1881091 46 204 1028ମମତା ପ�ଧାନ )ା ନାରାୟଣ ମଲH ିକ ZUX0825802

ପ ୁ /1891092 26 204 1029ଅମିତାଭ ମଲH ିକ ପି ନାରାୟଣ ମଲH ିକ ZUX0825869

'ୀ /2421093 31 204 1030ଜଯ଼ଶ�ୀ େଚୗଧରୁୀ )ା ଗFୁ ପ�ସାଦ େବେହରା ZUX1001395

'ୀ /5611094 21 204 1031ଗାୟତ�ୀ େହାତା ମା ମାମୀତା େହାତା ZUX1338086

'ୀ /6541095 23 204 1032ଶିବାନୀ େହାତା ପି ନରସିଂହ ପ�ସାଦ େହାତା ZUX1244110

ପ ୁ /9991096 58 204 1033ଜଗଦୀଶ ଅଧିକାରୀ ପି ବ� ଜ କିେଶାର ଅଧିକାରୀ ZUX0957753

'ୀ /9991097 40 204 1034ରିତୁ େବେହରା )ା ଅଭୟ ଚରଣ ନାୟକ ZUX0957928

'ୀ /9991098 40 204 1035ସଶୁ�ୀ ସାସ(ୀତା େବେହରା )ା ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ZUX1326487

ପ ୁ /9991099 28 204 1036ସନାତନ େବେହରା ପି ମରୁଲୀ େବେହରା ZUX1356617

'ୀ /9991100 37 204 1037ଏସ ଭାରତୀ ପି ଏ ପାkା ରାଓ ZUX1017276

ପ ୁ /9991101 26 204 1038ପ�ଶାP େଦuି ପି ଡି.ରାମା ରାଓ ଡିେସଟି ZUX0985689

ପ ୁ /9991102 24 204 1039ରବି େତଜା ଡିେସଟି ପି ଡି.ରାମା ରାଓ ZUX1005925

ପ ୁ /9991103 31 204 1040ମହ�ଦ ଇସ�ାଇଲ ପି ରାଜା ରହିମ ZUX1001627

ପ ୁ /9991104 31 204 1041ବାଲଗାମ ଜନାX1ନ ପି ବାଲଗାମ ଗଣପତି ରାଓ ZUX1015106

18 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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'ୀ /9991105 38 204 1042ଏ? େଜ�ାତି ପି ଏନ ଭା]ର ରାଓ ZUX1254630

ପ ୁ /9991106 25 204 1043ସତିଷ ଏମ ପି ଏମ ଶ�ୀନୁ ZUX1125806

ପ ୁ /9991107 23 204 1044ରାଜ େକଶବ ମଲH ିକ ମା ରବି$�  ମଲH ିକ ZUX1188002

'ୀ /9991108 21 204 1045ମନୀଷା ମହାPି ପି ଲି�ରାଜ ମହାPି ZUX1225200

ପ ୁ /9991109 26 204 1046ମହ�ଦ ନାଦିମ ପି ଅବଦୁଲ କାଦିର ZUX1225606

ପ ୁ /9991110 29 204 1047ବାଲଗାମ ନାନି ପି ବାଲଗାମ ଗଣପତି ରାଓ ZUX1015114

ପ ୁ /9991111 32 204 1048ସିାqାP ନାୟକ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX1017243

ପ ୁ /9991112 26 204 1049ଅଜିତ ନାୟକ ପି ରାେଜ$�  ନାୟକ ZUX1210780

'ୀ /9991113 20 204 1050)ୟଂପ�jା ନାୟକ ମା ରିତୁ େବେହରା ZUX1254556

'ୀ /9991114 26 204 1051ଶଭୁସ(ିତା ପାଢୀ )ା ରKନ ପାତ� ZUX0957803

'ୀ /9991115 51 204 1052ବାଲଗାମ ପଦ( ାବତୀ ପି ଆର ଗ�ାରାଜୁ ZUX1015130

ପ ୁ /9991116 30 204 1053ବୁଲୁ ପାଇକ ପି ରଘ ୁପାଇକ ZUX1225820

'ୀ /9991117 50 204 1054ତନୁଜା ପ8ା )ା ଜଗଦିଶ ଅଧିକାରୀ ZUX0957779

'ୀ /9991118 51 204 1055ବୀଣା ପାତ� )ା ପ�େମାଦ ପାତ� ZUX1360874

'ୀ /9991119 30 204 1056ଚା$ନୀ ପାତ� - ପ�େମାଦ ପାତ� ZUX0825943

ପ ୁ /9991120 28 204 1057ଚ$ନ ପାତ� ପି ପ�େମାଦ ପାତ� ZUX0825935

ପ ୁ /9991121 28 204 1058ପ�େମାଦ ପାତ� ପି ଖାଲୀ ପାତ� ZUX1360866

ପ ୁ /9991122 47 204 1059ବି.ଦୁଗJ ପସJଦ ପIନାୟକ ପି ବି.ଭି. ରାମଣା ZUX0943696

'ୀ /9991123 24 204 1060ପଲH ବୀ ପ�ିୟଦଶWନୀ ପି ଜଗଦୀଶ ଅଧିକାରୀ ZUX0957787

'ୀ /9991124 47 204 1061ରଜନୀ ପଜୂାରୀ )ା ମଧସୁଦୂନ ପଜୂାରୀ ZUX1276054

ପ ୁ /9991125 58 204 1062ବାଲଗାମ ଗଣପତି ରାଓ ପି ବାଲଗାମ ଆkନା ZUX1015148

ପ ୁ /9991126 47 204 1063ସPୁନୁ କମୁାର ସାହୁ ପି େଚତୖନ� ସାହୁ ZUX1254713

ପ ୁ /9991127 45 204 1064ତ�ିପତି ସାହୁ ପି ପ�ହଲH ାଦ ସାହୁ ZUX1225457

'ୀ /9991128 43 204 1065ବବିତା ସାହୁ )ା ତ�ିପତି ସାହୁ ZUX1225473

'ୀ /9991129 23 204 1066ଅ9ିତା ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ZUX0957894

'ୀ /9991130 21 204 1067ପଲH ବି ସାହୁ ପି ତ�ିପତି ସାହୁ ZUX1225127

ପ ୁ /9991131 22 204 1068ଏ. ସ$ୀପ କମୁାର ପି ଏ. ମାନମାଦା ZUX1225861

'ୀ /9991132 41 204 1069ଏ? ଶାPି ପି ଏ? ସଯୂ�1ନାରାୟଣ ମVୁW ZUX1254648

'ୀ /9991133 45 204 1070ସବ�ପ�ୀତା ସିଂହ )ା ରବୀ$�  ସିଂହ ZUX1225556

'ୀ /9991134 20 204 1071ସିମରନ ସିଂହ ପି ରବି$�ନାଥ ସିଂହ ZUX1285626

'ୀ /9991135 68 204 1072ଦାରା ସଭୁଦ� ା )ା ଦାରା େୱ9ାଟା ରାମାଣା ରାଓ ZUX0957761

ପ ୁ /9991136 33 204 1073ବାଲଗାମ ସଯୂ�1ନାରାୟଣ ପି ବାଲଗାମ ଗଣପତି ରାଓ ZUX1015122

ପ ୁ /132/7391137 68 204 1074?ଡ ରୂ{ମ ଅଲୀ ପି ଅ�ଲୁ ଜଲିଲ ZUX1277342

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବJଚନ ନିମେP ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବJଚନ କମିଶନ ଭାରତ9 �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବJଚନ ପବୂ1 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ9 ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରPୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.26 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 ମାନ9ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ9 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

19 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାP େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ9 )ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /11 57 161 1031ସଶିୁଲ କମୁାର ଶତପଥି ପି ସିମା�ଳ ଶତପଥି ZUX0612838

 ୀ /12 56 161 1032ସ!"ୁା ଶତପଥୀ #ା ସଶିୁଲ କମୁାର ଶତପଥି ZUX0612945

 ୀ /23 28 161 1033ସଂଗୀତା କମୁାରୀ ସତପଥୀ ପି ସସିୁଲ କମୁାର ସତପଥୀ ZUX0612200

 ୀ /24 34 161 1034େ&ତାଲିନା ଶତପଥୀ ପି ସଶିୁଲ କମୁାର ଶତପଥୀ ZUX0207977

ପ ୁ /35 41 161 1035ସତ�ବ� ତ ବି&ାଳ ପି ବସ' ବି&ାଳ LSL1411578

ପ ୁ /46 45 161 1036ଆର ସେ'ାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଆର କ� ି-ା ରାଓ LSL1411552

 ୀ /47 27 161 1037ରାୟ ନାୟକ ପି େକୗଳାଶ ଚ/�  ନାୟକ ZUX0612978

 ୀ /48 64 161 1038କମୁକମୁ ପାଢି #ା ଶ�ୀ ବ1 ପାଢି LSL1459916

 ୀ /49 39 161 1039ସେୁଲାଚନା ପାଢି ପି ଶ�ୀ ବ2 ପାଢି LSL1459882

ପ ୁ /410 36 161 1040ଆେଲାକ ପାଢୀ ପି ଶ�ୀବ2 ପାଢୀ ZUX0126383

ପ ୁ /511 70 161 1041ବସ' କମୁାର ବି&ାଳ ପି ରାମଚ/�  ବି&ାଳ LSL1411776

ପ ୁ /512 59 161 1042ପରୁୁେଷା3ମ ଖିଲ ପି ଗରୁୁ ଖିଲ LSL1459866

 ୀ /513 55 161 1043େକୗଶଲ�ା ଖିଲ #ା ପରୁୁେଷା3ମ ଖିଲ LSL1459874

 ୀ /614 63 161 1044ଆରତୀ ବି&ାଳ #ା ବସ' କମୁାର ବି&ାଳ LSL1411784

ପ ୁ /615 40 161 1045ସବୁ� ତ ବି&ାଳ ପି ବସ' ବି&ାଳ LSL1343771

ପ ୁ /816 24 161 1048ଅବିନାଶ ବରାଡ ପି େବଣଧୁର ବରାଡ ZUX0875005

ପ ୁ /917 28 161 1049ଚିର!ିବୀ େବେହରା ପି ସେୁରଶ େବେହରା ZUX0700708

ପ ୁ /918 54 161 1050ଅଜୟ କମୁାର େନପାକ ପି ବିହାରୀ େନପାକ ZUX0700716

ପ ୁ /919 62 161 1051ସତ� ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି ପି ସେୁର/�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0126300

 ୀ /920 52 161 1052ଗୀତାଂଜଳି ପାଣିଗ�ାହି #ା ସତ�ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି LSL1459841

ପ ୁ /921 30 161 1053ଭାଗବତ ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0436295

ପ ୁ /922 26 161 1054ବିଭୁତିଭୂଷଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଶ�ୀ ସତ�ନାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0700682

ପ ୁ /1023 60 161 1055ରବି ସାହୁ ପି ବୀର ସାହୁ OR/12/089/274098

 ୀ /1024 53 161 1056ତାରା ସାହୁ #ା ରବି ସାହୁ LSL1460039

ପ ୁ /1025 33 161 1057ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି ସାହୁ ZUX0126391

ପ ୁ /1026 30 161 1058ଅେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି ସାହୁ ZUX0365668

 ୀ /1027 29 161 1059ତନୁଜା ସାହୁ ପି ରବି ସାହୁ ZUX0612879

ପ ୁ /1228 53 161 1060ଅଜୁ: ନ ଖିର ପି ମନୁ ଖିର LSL1459999

 ୀ /1229 49 161 1061ଅମରାବତୀ ଖିର #ା ଅଜୁ: ନ ଖିର LSL1459981

ପ ୁ /1330 49 161 1062ଡି ଶ�ୀନୁ ପି ଡି ରାଜା ରାଓ LSL1459932

ପ ୁ /1431 32 161 1063ଶରତ ରାଣା ପି େଚତୖନ� ରାଣା ZUX0126342

ପ ୁ /1432 53 161 1064ଗ<ବ:  #ାଇଁ ପି ଭଗବାନ #ାଇଁ LSL1443829

 ୀ /1433 47 161 1065େଜ�ା2ାରାଣୀ #ାଇଁ #ା ଗ<ବ:  #ାଇଁ LSL1443837

 ୀ /1434 30 161 1066ପ�ଭାସିନୀ #ାଇଁ ପି ଗ<ବ:  #ାଇଁ ZUX0126326

ପ ୁ /1435 28 161 1067ସବୁାସିନୀ ?ୱାଇଁ ପି ଗ<ବ:  ?ୱାଇଁ ZUX0947986

ପ ୁ /1436 26 161 1068ସଜିୁତ କମୁାର #ାଇଁ ପି ଗ<ବ:  #ାଇଁ ZUX0947994

ପ ୁ /1637 57 161 1069ମଧ ୁନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ LSL1359694

 ୀ /1638 51 161 1070ର!ିତା ନାୟକ #ା ମଧ ୁସଦୂନ ନାୟକ LSL1359686

ପ ୁ /1639 30 161 1071ସନୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ ZUX0308155

 ୀ /1640 27 161 1072ସ<�ାରାଣୀ ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ ZUX0612739

ପ ୁ /1741 42 161 1073ହରି? ଭାଇ ପ�ଧାନୀ ପି ଟୁବା ଚରଣ ପ�ଧାନୀ LSL1460526

ପ ୁ /2042 68 161 1074ହେରକୃ- େଦବ ପି ନିତ�ାନ/ େଦବ LSL1382654

 ୀ /2043 56 161 1075ରତB  ମଂଜରୀ େଦବ #ା ହେରକୃ- େଦବ LSL1382647

 ୀ /2044 34 161 1076ଲCDୀପ�ିୟା େଦବ ପି ହେରକୃ- େଦବ ZUX0126474

 ୀ /2045 40 161 1077ସଚିୁତ�ା େଜନା #ା େଜନାମଣୀ ବିଜୟ କମୁାର ZUX0948000

ପ ୁ /2146 66 161 1078େଚତୖନ� ରାଣା ପି ବାଲଂକର ରାଣା LSL1459700

 ୀ /2147 58 161 1079ସପୁାରି ରଣା #ା େଚତୖନ� ରଣା LSL1459718

ପ ୁ /2648 66 161 1080ସେୁର/�  ନାହକ ପି ସଦାନ/ ନାହାକ ZUX0126441

 ୀ /2649 60 161 1081ସରଜିନୀ ନାହକ #ା ସେୁର/�  ନାହାକ ZUX0126425

 ୀ /2650 41 161 1082ବାସ'ୀ ନାହାକ ପି ସେୁର/�  ନାହାକ ZUX0126433

1 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG #ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /2651 37 161 1083ଗାୟତ�ୀ ନାହାକ ପି ସେୁର/�  ନାହାକ ZUX0208009

 ୀ /2652 36 161 1084ସାବିତ�ୀ ନାହାକ ପି ସେୁର/�  ନାହାକ ZUX0207993

ପ ୁ /2653 35 161 1085ସଯୂ�:କା' ନାହାକ ପି ସେୁର/�  ନାହାକ ZUX0207985

ପ ୁ /2654 34 161 1086ଉମା କା' ନାହାକ ପି ସେୁର/�  ନାହାକ ZUX0208017

 ୀ /2655 34 161 1087ସ<ାଲାଲ ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁଲାଲ ZUX0126359

ପ ୁ /2856 37 161 1088ସତ� ବିକାଶ ବି&ାଳ ପି ବସ' ବି&ାଳ LSL2375947

 ୀ /2957 38 161 1089ମଧସୁD ିତା ଶତପଥି #ା ନେର/�  ଶତପଥି ZUX0280636

 ୀ /3258 36 161 1090ସପୁ�ିୟା ଆଚାରୀ ପି ବାଳକୃ- ଆଚାରୀ LSL2372936

ପ ୁ /3459 32 161 1091ହରିଶ କମୁାର େଦବ ପି େହଚ କାମ େଦବ ZUX0308049

 ୀ /3460 29 161 1092ସDିତାରାଣୀ ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୂନ ନାୟକ ZUX0308148

ପ ୁ /99961 49 161 1093ସକୁା' ପ�ଧାନ ପି ଜାେL&ର ପ�ଧାନ ZUX0947978

ପ ୁ /162 32 161 1094ରାମ କୃ- ରାୟ ପି କାଳିକିGର ରାୟ LSL1524446

ପ ୁ /163 70 161 1095ମୀନ େକତନ ସଆୁର ପି ରାମନାଥ ସଆୁର OR/12/089/206468

 ୀ /164 43 161 1096ଶୀବାନି ସଆୁର ପି ମୀନ େକତନ ସଆୁର LSL1459650

 ୀ /165 40 161 1097ଭବାନୀ ସଆୁର ପି ମୀନେକତନ ସଆୁର LSL1460179

ପ ୁ /266 60 161 1098ଘାସିରାମ ତ'ି ପି ଶିବ ତ'ି LSL2376606

 ୀ /267 53 161 1099ସନମତ ତ'ି #ା ଘାସିରାମ ତ'ି LSL2379451

 ୀ /268 43 161 1100ରମା ତ'ି #ା ଟଭା ତ'ି LSL2397446

ପ ୁ /369 58 161 1101ଶ�ୀଧର ପଜୁାରି ପି ପରମାନ/ ପଜୁାରି OR/12/089/304070

 ୀ /0470 32 161 1102େବଜୖୟ'ୀ ସାସମଲ #ା ସେୁର/�  ସାସମଲ ZUX1353044

ପ ୁ /471 30 161 1103ଦିବାକର ଖରା ପି ମ�ଳଦାନ ଖରା ZUX0611384

ପ ୁ /472 48 161 1104େଗାପିନାଥ ଲାଲ ପି ରାମନାଥ ଲାଲ OR/12/089/212079

 ୀ /473 29 161 1105ସଜୁା ନାୟକ ପି େଗାପୀନାଥ ନାୟକ ZUX0436220

ପ ୁ /474 28 161 1106ସଲମନ ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ଲାଲ ZUX0612135

 ୀ /475 56 161 1107େବୗଜ'ି ସା?ମଲ #ା ଧୃବପ�ସାଦ ସା?ମଲ ZUX0125567

ପ ୁ /476 33 161 1108ସେୁର/�  ସାସମଲ ମା ଧୃବପ�ସାଦ ସାସମଲ ZUX0280453

ପ ୁ /577 35 161 1109ଏମ ଜଗନB ାଥ ପି ରାମଚ/�  ରାଓ LSL1524479

ପ ୁ /578 33 161 1110ଡ଼ ିସବୁ� ତ ପି ଡ଼ ିସରୁୀ ZUX0125583

ପ ୁ /579 33 161 1111ଡି ଆଶିଷ ପି ଡ଼ ିସରୁୀ ZUX0125591

 ୀ /580 38 161 1112ଗରୁୁବାରୀ ପଜୂାରୀ #ା ପଦD ନାଭ ପଜୂାରୀ LSL1451632

ପ ୁ /0681 37 161 1113ଜିେତ/�  ଆଚାରି ପି ବାଳକୃ- ଆଚାରି ZUX0866129

ପ ୁ /0682 36 161 1114ତିରୁମାଳା ଆଚାରୀ ପି ଜୀତେର/�  ଆଚାରୀ ZUX0866111

ପ ୁ /683 26 161 1115ଭି ସ<ିପ ଆଚାରୀ ପି ପNୂ:ଚ/�  ଆଚାରୀ ZUX0700823

ପ ୁ /684 42 161 1116ପଦD ନାଭ ପଜୂାରୀ ମା ଦଶମୀ ପଜୂାରୀ LSL1451624

 ୀ /685 57 161 1117ଝୁନୁ ସାହୁ #ା ଅରୁଣ ସାହୁ LSL1342393

 ୀ /786 52 161 1118ଗୀତା!ଳୀ ପାଢ଼ୀ ମା ଚ/�ମା ପାଢ଼ୀ ZUX0125609

ପ ୁ /787 29 161 1119କାହB ୁଚରଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ମା ସଂଯ"ୁା ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0125617

ପ ୁ /788 26 161 1120ସପନ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କୃ-ଚ/�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0700757

 ୀ /889 33 161 1121ଗୀତା!ଳୀ ବରାଡ଼ ପି େବଣଧୁର ବରାଡ଼ ZUX0280461

 ୀ /890 33 161 1122ପQୁା!ଳି ବରାଡ଼ ପି େବଣଧୁର ବରାଡ଼ ZUX0280479

 ୀ /991 75 161 1123ଶକ'ୁଳା େନପାକ #ା ବିହାରୀ େନପାକ LSL1459809

 ୀ /1092 33 161 1124କବିତା ବାହାଦୁର #ା ବିପିR ବାହାଦୁର LSL1524438

 ୀ /1193 28 161 1125ଇ/� ା ଭକ� ା #ା ବଳରାମ ଭତ�ା ZUX0875195

ପ ୁ /1194 34 161 1126ବଳରାମ ଭତ�ା ପି ଘାସିରାମ ଭତ�ା ZUX0125633

 ୀ /1295 40 161 1127ସାେହନାS େବଗT #ା ମହUଦ ୟାୟୁବ ଖାR ZUX0125641

 ୀ /1296 43 161 1128ରସିଦା େବଗT #ା ମହUଦ ଟାୟୁV LSL1524529

 ୀ /1297 40 161 1129ସନିୁତା ମାଝି ପି ମ�ଲୁ ମାଝି ZUX0700815

ପ ୁ /1398 37 161 1130େଶଖ ଆକବର ଅଲW ି ପି େଶX ଚା/ ZUX0436550

 ୀ /1399 41 161 1131ସାଇରା ବାନୁ #ା ସାଜିY ଖାR LSL1524396

 ୀ /13100 34 161 1132ତସନିT ବାନୁ #ା େଶX ଆକବର ଅଲW ି ZUX0436568

ପ ୁ /13101 37 161 1133ମହUଦ ଫାୟାS ପି ମହUଦ ମ"ୁାର LSL1524511

 ୀ /13102 59 161 1134ଫାକିରୁR ନିଶା #ା େଶX ଚା/୍ LSL1524404

 ୀ /14103 32 161 1135ସଂଯ"ୁା େବେହରା ପି ରାମହରି େବେହରା LSL1524545

 ୀ /15104 34 161 1136ପ�ଭାତି ପଜୁାରୀ #ା ଅଜି\ ଅଧିକାର LSL1524420

ପ ୁ /16105 33 161 1137େହମ' େଶଖେର େଦV ପି ହେରକୃ-ା େଦV LSL1524594

 ୀ /17106 37 161 1138ସେବ: &ରୀ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ସାହୁ LSL1524495

ପ ୁ /17107 32 161 1139ରାଜାରାମ େମାହନ ସାହୁ ପି ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ସାହୁ LSL1524503

ପ ୁ /18108 49 161 1140ର!ିତ କମୁାର ଝା ପି ତ/� କା' ଝା LSL1524461

 ୀ /19109 36 161 1141କମୁାରୀ େପାତରାଜୁ ମା ସତ�ବତୀ େପାତରାଜୁ LSL1524560

ପ ୁ /19110 33 161 1142ରେମଶ େପାତରାଜୁ ପି ସାLାମ3ୂ:ୀ େପାତରାଜୁ ZUX0125666

ପ ୁ /20111 45 161 1143ସବୁାଷ ବି&ନାଥ ପି ଗ�ା ବି&ନାଥ ZUX0125740

 ୀ /20112 42 161 1144ଭାଗ� ଲCDି ବି&ନାଥ #ା ସବୁାଷ ବି&ନାଥ ZUX0125757

2 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG #ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /21113 37 161 1145ଆର େକାକିଲା େଚୗଧରୁୀ #ା ଆର ସେ'ାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0436634

ପ ୁ /21114 36 161 1146ଆର ସ!ିବ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଆର କ� ି-ା ରାଓ ZUX0436659

 ୀ /21115 32 161 1147ଆର ମାନସୀ େଚୗଧରୁୀ #ା ଆର ସ!ିବ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0436642

 ୀ /21116 74 161 1148ଡମଣି ନାୟକ #ା ଜଗବ<ୁ ନାୟକ ZUX0436246

ପ ୁ /21117 44 161 1149ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ପଦD  େଲାଚନ ନାୟକ ZUX0436196

 ୀ /21118 44 161 1150ଦମୟ'ୀ ନାୟକ #ା ସେୁରଶ ନାୟକ ZUX0436204

ପ ୁ /22119 39 161 1151ହିରଣ� ତ'ୀ ପି ମିତିରାମ ତ'ୀ ZUX0611467

 ୀ /22120 35 161 1152ଲCDୀ ତ'ୀ #ା ହିରଣ� ତ'ୀ ZUX0611491

ପ ୁ /22121 24 161 1153ରୁପଧର ତ'ି ପି ପରସରୁାମ ତ'ି ZUX1353051

ପ ୁ /99122 26 161 1154ସRକୀ\ ସତପଥୀ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ସତପଥୀ ZUX0775148

 ୀ /MOHAMMED123 20 206 251ସାରିକା ରଜାକ #ା େମାହମଦ ରଜାକ ZUX1359058

 ୀ /New stree124 34 206 252ଅନB ପଣୂF ବୁନିେକଲା ପି ଜଗନB ାଥ ZUX1233832

 ୀ /01125 29 206 253ସଜୁାତା ପ]ା #ା ସେ'ାଷ କମୁାର ସତପଥି ZUX1243773

ପ ୁ /1126 67 206 254ଛାୟାକା' ପାଢୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଢୀ LSL1393685

 ୀ /1127 60 206 255ବୀଣାପାଣି ପାଢି #ା ଛାୟାକା' ପାଢି OR/12/089/002885

ପ ୁ /1128 35 206 256ବି-ୁପ�ସାଦ ପାଢି ପି ଛାୟାକା' ପାଢି LSL2396216

ପ ୁ /2129 47 206 257ଭାଗିରଥି େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା ZUX0526483

 ୀ /2130 39 206 258ଜାନକୀ େବେହରା #ା ଭାଗିରଥି େବେହରା ZUX0526475

ପ ୁ /2131 32 206 259ବି ଚ/�  େଶଖର ରାଓ ପି ବି ଜଗନB ାଥ ରାଓ ZUX0704684

ପ ୁ /2132 26 206 261ସକୁା' କ]ୁୁ ପି ଗ�ାଧର କ]ୁୁ ZUX0704676

ପ ୁ /2133 84 206 262ହେରକୃ- ମିଶ� ପି ବିନାୟକ ମିଶ� LSL1401967

 ୀ /2134 39 206 264ସବିତା ପାଳ #ା କା3:ୀେକ&ର ପାଳ ZUX0704668

 ୀ /2135 26 206 265ଗୀତା!ଳି ପ_ନାୟକ ପି ପ�ଫଲୁW  ପ_ନାୟକ ZUX1146067

ପ ୁ /2136 67 206 266ପ�ଫଲୁକମୁାର ସାହୁ ପି ଶ�ାମ ସ/ୁର ସାହୁ ZUX0704692

ପ ୁ /B/3137 68 206 267େମାେନାଜ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ େଚୗଧପି ପରୂେନା ଚଂଦ�  େଚୗଧରୁୀ େଚୗଧରୁୀ ZUX1230929

 ୀ /05138 29 206 268ସମିCା ସାହୂ ପି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ସାହୂ ZUX1058650

ପ ୁ /5139 47 206 269ଅେଶାକ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଯଧିୁ`ିର େଗୗଡ LSL1389428

 ୀ /5140 42 206 270ବିଜୟ ଲCDୀ େଗୗଡ #ା ଅେଶାକ େଗୗଡ LSL1389410

ପ ୁ /6141 89 206 271ବି. ନାୟଡୁ ପି ବି. ଆପି ନାଇଡୁ LSL1389014

 ୀ /07142 22 206 272ସିବାନୀ ପାେଲା ପି ପ�ାନନ ପାେଲା ZUX1243518

ପ ୁ /7143 56 206 273ପ�ାନନ ପାଳ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାଳ OR/12/089/304034

ପ ୁ /7144 40 206 274ଦିବାକର ପାଳ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାଳ LSL1390137

 ୀ /7145 39 206 275ଗିତା ପାଳ #ା ସିମା�ଳ ପାଳ ZUX0297549

ପ ୁ /7146 49 206 276ସିମା�ଳ ପାଳ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାଳ OR/12/089/304036

 ୀ /7147 58 206 277ମ!ଳୁା ସାହୁ #ା ପ�ାନନ ପାଳ ZUX0396358

 ୀ /8148 37 206 278ବି-ୁପ�ିୟା େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା ZUX0565176

 ୀ /8149 55 206 279ଫଲୁ ଭତ� ା #ା େଗାପିନାଥ ଭତ�ା OR/12/089/304054

ପ ୁ /8150 42 206 280େବଦୖନାଥ ଭତ�ା ପି େଗାପିନାଥ ଭତ�ା LSL1388917

ପ ୁ /8151 36 206 281ପଶ ୁ:ରାମ ଭତ�ା ପି ଫଲୁ ଭତ�ା ZUX0564617

 ୀ /8152 33 206 282ନବିନା ଭତ�ା ମା ଫଲୁ ଭତ�ା ZUX0564591

 ୀ /8153 27 206 283ରଦମା ଭତ�ା #ା େବଦୖନାଥ ଭତ�ା ZUX0564609

ପ ୁ /9154 70 206 284ଡLରୁ ଭତ�ା ପି ରଘ ୁଭତ�ା OR/12/089/304051

 ୀ /9155 50 206 285ଦିେନଇ ଭତ�ା #ା ଡLରୁ ଭତ�ା OR/12/089/304052

 ୀ /9156 28 206 286ସବିତା ଭତ�ା #ା ପଶ ୁ:ରାମ ଭତ�ା ZUX0654368

 ୀ /9157 24 206 287ଗଂଗା ଭତ�ା ଭତ�ା #ା ଅଜୁ: ନ ଭତ�ା ZUX0887281

ପ ୁ /9158 23 206 288କାହB ୁ  ଭତ�ା ମା ଦେନଈ ଭତ�ା ZUX1078930

 ୀ /10159 55 206 289ଜମନୁା ବି&ାଳ #ା ଶେୁର/�  ବି&ାଳ OR/12/089/304044

 ୀ /10160 25 206 290ରିନୁ ନାୟକ - ନବିନ କମୁାର ନାୟକ ZUX0826289

 ୀ /10161 87 206 291ଭାନୁମତି ପାତ� #ା ଗରୁୁ ପାତ� ZUX0785022

ପ ୁ /11162 57 206 292ରାଧା ମାଧବ ଅଧୀକାରୀ ପି ଶଶା ନ/ ଅଧୀକାରୀ LSL1401595

ପ ୁ /11163 51 206 293ଅ! ୁପ�ଭା ଅଧିକାରୀ ପି ଶଷା ନ/ ଅଧିକାରୀ LSL1401371

 ୀ /11164 47 206 294ପାବ: ତି ଅଧିକାରି #ା ଶଷାନ/ ଅଧିକାରି OR/12/089/304055

ପ ୁ /11165 40 206 295ସଶୁା' କମୁାର େବେହରା ପି ସନୁାକର େବେହରା ZUX1136605

 ୀ /11166 36 206 296ସର#ତୀ େବେହରା #ା ସଶୁା' କମୁାର େବେହରା ZUX1136621

 ୀ /11167 55 206 297ମେନାରମା ସାହୁ #ା ରାଧା ମାଧବ ଅଧିକାରୀ LSL1401587

 ୀ /11168 38 206 298ରୀନା ସାହୁ ପି ଦୁେଯF଼ଧନ ସାହୁ ZUX1136563

ପ ୁ /11169 25 206 299ଶିବରାମ ସାହୁ ପି ଦୁେଯF଼ଧନ ସାହୁ ZUX1136639

ପ ୁ /11170 21 206 300ବାଦଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1136589

 ୀ /12171 39 206 301େରଖା ନାୟକ ପି ସନୁାଧର ନାୟକ ZUX1140847

ପ ୁ /12172 66 206 302େକଦାରନାଥ ରଥ ପି ଜଗନB ାଥ ରଥ OR/12/089/304062

 ୀ /12173 58 206 303ବାସ'ିେଦବି ରଥ #ା େକଦାରନାତ ରଥ OR/12/089/304063

ପ ୁ /12174 40 206 304ରବିଶGର ରଥ ପି େକଦାର ରଥ LSL1389691

3 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG #ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /13175 32 206 305ଅନିଲ କମୁାର ପ_ନାୟକ ପି କିେଶାର େମାହନ ପ_ନାୟକ ZUX0390377

ପ ୁ /13176 69 206 306େକଏମ ପ_ନାୟକ ପି ସିଏସ ପ_ନାୟକ LSL2374189

 ୀ /13177 59 206 307ବାସ'ୀ ପ_ନାୟକ #ା େକଏମ ପ_ନାୟକ ZUX0390385

ପ ୁ /13178 36 206 308ଗେୁd&ର ପ_ନାୟକ ପି େକଏମ ପ_ନାୟକ LSL2374197

ପ ୁ /13179 64 206 309ଶ�ୀଦର ପଜୂାରୀ ପି ପରମା/ ପଜୂାରୀ ZUX0564633

 ୀ /13180 52 206 310ଭଗବତୀ ପଜୂାରୀ #ା ଶ�ୀଧର ପଜୂାରୀ ZUX0564625

 ୀ /13181 50 206 311ସକୁଳୁ ପଜୁାରି #ା ତ�ୀନାଥ ପଜୁାରି OR/12/089/304073

ପ ୁ /13182 35 206 312ରଘନୁାଥ ପଜୁାରୀ ପି ତ�ିନାଥ ପଜୁାରୀ ZUX0177212

 ୀ /13183 33 206 313ଅLିକା ପଜୂାରୀ #ା ରଘନୁାଥ ପଜୂାରୀ ZUX0564666

 ୀ /13184 29 206 314ସକୁା'ି ପଜୂାରୀ ପି ଶ�ୀଧର ପଜୂାରୀ ZUX0564658

ପ ୁ /13185 28 206 315ବନମାଳୀ ପଜୂାରୀ ପି ଶକୁଳ ପଜୂାରୀ ZUX0564641

 ୀ /13186 25 206 316ଅLୀକା ପଜୁାରୀ #ା ଶକୁW ା ପଜୁାରୀ ZUX0887273

ପ ୁ /13187 24 206 317ଭୀମ ପଜୁାରୀ ପି ଶ�ୀଧର ପଜୁାରୀ ZUX0887315

 ୀ /13188 23 206 318ଅ!ଲି ପଜୁାରୀ ମା ସକୁଲ ପଜୁାରୀ ZUX1243468

ପ ୁ /14189 28 206 319ଏସ ମେନାଜ କମୁାର ପି ଏସ େଭେକଟ ରାମଣା ZUX0564690

ପ ୁ /14190 23 206 320ପGଜ ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ ZUX1242593

 ୀ /14191 21 206 321ଡି ପ�ିୟGା ପି ଡି ଟୁନା ZUX1211630

 ୀ /14192 49 206 322ସବିତା ସାହୁ #ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0704064

ପ ୁ /15193 60 206 323କୃ-ଚ/�  ମଲିକ ପି େମାହନ ମଲିକ OR/12/089/304836

 ୀ /16194 61 206 324ପଦD ାବତୀ ଦାସ #ା କବିରାଯ ଦାସ OR/12/089/304755

ପ ୁ /16195 47 206 325କବିରାଜ ଦାସ ପି ରାମଚନ/�  ଦାସ OR/12/089/301036

ପ ୁ /16196 36 206 326ସେୁରଶ ଚ/�  ଦାସ ପି କବିରାଜ ଦାସ ZUX0177238

ପ ୁ /16197 40 206 327ସେ'ାଷ ଦାଶ ପି କବିରାଜ ଦାଶ LSL1390152

 ୀ /16198 44 206 328ସାବିତ�ି  ସାହୁ #ା ସୀମାeଳ ସାହୁ LSL1466655

ପ ୁ /17199 55 206 329କୃ- ଚ/�  ପାତ� ପି ଦାଶରଥି ପାତ� OR/12/089/296112

 ୀ /17200 32 206 330ରୀନା ପାତ� ପି କୃଷDଚ/�  ପାତ� ZUX0467928

 ୀ /17201 28 206 331ମୀନା ପାତ� ପି କୃ-ଚ/�  ପାତ� ZUX0467936

ପ ୁ /17202 27 206 332ସନିୁଲ ପାତ� ପି କୃ-ଚ/�  ପାତ� ZUX0565119

 ୀ /17203 58 206 333େଶାଭାେବଣୀ ସାହୁ #ା ପିତବାସ ସାହୁ ZUX0297564

ପ ୁ /17204 47 206 334ଜୟ' କମୁାର ସାହୁ ପି ପିତବାସ ସାହୁ ZUX0297572

ପ ୁ /17205 43 206 335ଅଜିତକମୁାର ସାହୁ ପି ପ�ଫଲୁW  ସାହୁ LSL2396265

 ୀ /17206 40 206 336ନମିତା ସାହୁ #ା ଜୟ'କମୁାର ସାହୁ ZUX0297788

ପ ୁ /17207 40 206 337ପ�ତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�ଫଲୁW  କମୁାର ସାହୁ ZUX0467860

 ୀ /18208 62 206 338ପQୁା!ଳି ତ�ିପାଠି #ା ରତିକା' ତ�ିପାଠି LSL1467356

ପ ୁ /18209 40 206 339ଚ/�େଶଖg ତ�ିପାଠି ପି ରତିକା' ତ�ିପାଠି LSL1467216

ପ ୁ /19210 43 206 340ଚକ�ପାଣି ସତପଥୀ ପି ବଟକୃଷD ସତପଥୀ OR/12/089/304084

ପ ୁ /19211 21 206 341ରବି ଶGର ଶତପଥି ପି ଚକ�ପାଣି ଶତପଥି ZUX1319540

 ୀ /19212 46 206 342ସନୁୀତା ଶତପଥି #ା ଚକ�ପାଣୀ ଶତପଥି LSL1515428

ପ ୁ /20213 65 206 343ଘନ ସାହୁ ପି ସLାରୁ ସାହୁ LSL2446250

ପ ୁ /20214 61 206 344ଦୁଯ�:ଧନ ସାହୁ ପି ନଟ ସାହୁ ZUX0826255

 ୀ /20215 49 206 345ଝୁନୁ ସାହୁ #ା ଘନ ସାହୁ ZUX0826404

 ୀ /21216 39 206 346ଏସ ସାରଦା #ା ଏସ ରବି/�  ZUX0176677

 ୀ /21217 59 206 347ଚ/�ମଣି ଗଉଡ #ା ନବ ଗଉଡ OR/12/089/304105

ପ ୁ /21218 49 206 348ଗେଣଶ ଗଉଡ ପି ନବ ଗଉଡ OR/12/089/304109

 ୀ /21219 47 206 349ପାବ: ତି ଗଉଡ #ା ସିବ ଗଉଡ LSL1389402

ପ ୁ /21220 45 206 350ଶବି ଗଉଡ ପି ନବ ଗଉଡ OR/12/089/304106

 ୀ /21221 40 206 351କ'ିୁ ଗଉଡ ପି ନବ ଗଉଡ OR/12/089/304108

 ୀ /21222 57 206 352ଲCDୀ େଗୗଡ ପି ନବ େଗୗଡ OR/12/089/304107

ପ ୁ /21223 27 206 353ସ'ଷକମୁାର େଗୗଡ ପି ଶବି େଗୗଡ ZUX0564757

 ୀ /21224 52 206 354ସନମତୀ ମାଳି #ା ଖଗ ମାଳି ZUX0826230

ପ ୁ /22225 41 206 355କରୁଣାକର ଦାସ ପି ଚିଦାLର ଦାସ LSL1389444

ପ ୁ /22226 55 206 356ଚିଦାLର ଦାଶ ପି ଜଗନB ାଥ ଦାଶ OR/12/089/304110

 ୀ /22227 52 206 357ସ<�ାରାଣି ଦାଶ #ା ଚିଦାLର ଦାଶ OR/12/089/304111

ପ ୁ /22228 21 206 358ଆଶୀବFଦ ପରିଡା ପି ପରୁୁେଷା3ମ ପରିଡା ZUX1136654

 ୀ /23229 68 206 359ଶକ'ୁଳା ପ�ଧାନ #ା ସନାତନ ପ�ଧାନ OR/12/089/304122

 ୀ /23230 49 206 360ମୃଗାCୀ ପ�ଧାନ #ା ସବୁାଧକମୁାର ପ�ଧାନ ZUX0564765

ପ ୁ /23231 45 206 361ସେୁବାଧକମୁାର ପ�ଧାନ ପି ସନାତନ ପ�ଧାନ OR/12/089/304123

ପ ୁ /24232 42 206 362ରବୀ/�  ବି&ାଳ ପି ସେୁର/�  ବି&ାଳ ZUX0177659

 ୀ /24233 59 206 363ସାବିତ�ୀ ଦଳପତି #ା ବିଘBରାଜ ଦଳପତି ZUX0177261

ପ ୁ /24234 32 206 364ବିକାଶ ଦଳପତି ପି ବିଘBରାଜ ଦଳପତି ZUX0177253

 ୀ /24235 70 206 365ଆରତୀ ରାଣୀ ମିତ� #ା ଆଦୀକ< ପ�ଧାନ LSL1390418

 ୀ /24236 44 206 366ରୀତା ପାତ� #ା ବାଲାଜୀ ପାତ� LSL1467083

4 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG #ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /24237 22 206 367ରସDୀତା ପାତ� ପି ବାଲାଜୀ ପାତ� ZUX1243393

ପ ୁ /24238 71 206 368ଆଦିକ< ପ�ଧାନ ପି କୃ3ିବାସ ପ�ଧାନ OR/12/089/304119

 ୀ /24239 38 206 369ସବିୁଦ�ା ସର#ତି ପ�ଧାନ ପି ଆଦିକ< ପ�ଧାନ LSL1390426

ପ ୁ /24240 29 206 370ସଗୁ�ାନ ଶGର ପ�ଧାନ ପି ଆଦିକ/ ପ�ଧାନ ZUX0704700

 ୀ /25241 26 206 371ପ�ମିଳା େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁରଶ େଚୗଧରୁୀ ZUX0958132

 ୀ /25242 22 206 372େଜ�ାତି େଚୗଧରୁୀ ପି ଦାେମାଦର େଚୗଧରୁୀ ZUX1243732

ପ ୁ /25243 60 206 373ନରସି� ପାଇକ ରାୟ ପି ମରୁଲୀ ପାଇକ ରାୟ OR/12/089/304848

 ୀ /25244 55 206 374ଶା'ିଲତା ପାଇକ ରାୟ #ା ନରସିଂ� ପାଇକ ରାୟ OR/12/089/304849

ପ ୁ /26245 58 206 375ରବି/�  ନାଥ ନାୟକ ପି ସିମାଦ� ି ନାୟକ LSL1451798

 ୀ /26246 48 206 376େଜ�ାସBାମୟୀ ପ_ନାୟକ #ା ରବି/�  ନାୟକ LSL1388982

ପ ୁ /27247 68 206 377ଦିବାକର ନାୟକ ପି ସିମାଦ� ି ନାୟକ OR/12/089/293111

ପ ୁ /27248 40 206 378ଶିବଶGର ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ LSL1388909

 ୀ /27249 37 206 379ବିଜୟ ଲCDୀ ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ ZUX0467324

ପ ୁ /27250 34 206 380ତୁେL&ର ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ ZUX0488569

 ୀ /27251 31 206 381ସବୁ� ତା ନାୟକ #ା ତୁେL&ର ନାୟକ ZUX0704049

 ୀ /28252 67 206 382ଉମhଳା ମହା'ି #ା େଗୗରା� ମହା'ି LSL1389675

ପ ୁ /28253 47 206 383ଅଜୟ କମୁାର ମହା'ି ପି େଗୗରା� ଚରଣ ମହା'ି LSL1388875

ପ ୁ /29254 60 206 384ହାଡିବ<ୁ ସାହୁ ପି ରାମଚ/�  ସାହୁ LSL1425966

ପ ୁ /29255 51 206 385ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ରାମଚ/�  ସାହୁ LSL1467166

 ୀ /29256 50 206 386ସେୁଦ-ା ସାହୁ #ା ହାଡିବ<ୁ ସାହୁ LSL1425941

ପ ୁ /29257 40 206 387ଅରୁଣ କମୁାg ସାହୁ ପି ରାମ ଚ/�  ସାହୁ LSL1467174

 ୀ /29258 38 206 388ସ�ିତା ସାହୁ #ା ଭଗବାନ ସାହୁ ZUX0564864

ପ ୁ /29259 23 206 389ସେ'ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ହାଡିବଂଦୁ ସାହୁ ZUX1243443

 ୀ /30260 58 206 390ଚiା ନାୟକ #ା କୃ-ଚ/�  ନାୟକ OR/12/089/304014

ପ ୁ /30261 49 206 391ଧନୁଜ: ୟ ନାୟକ ପି କୃ-ଚ/�  ନାୟକ OR/12/089/304015

ପ ୁ /30262 42 206 392ମଦନକମୁାର ନାୟକ ପି କୃ-ଚ/�  ନାୟକ ZUX0565010

ପ ୁ /30263 41 206 393ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି କୃ-: ଚ/�  ନାୟକ LSL1401777

 ୀ /30264 33 206 394ଚାରୁଲତା ନାୟକ #ା ଧନୁଜ: ୟ ନାୟକ ZUX0565069

 ୀ /30265 24 206 395ସାବିତ�ୀ ନାୟକ ପି କୃ- ଚ/�  ନାୟକ ZUX0958231

ପ ୁ /30266 68 206 396କୃ-ଚ/�  ନାjକ ପି ବଳି ନାjକ OR/12/089/304013

ପ ୁ /30267 51 206 397ଅନ' ସାଗର ପି ଡLରୁ ସାଗର LSL1390293

 ୀ /30268 46 206 398ପଦD ା ସାଗର #ା ଅନ' ସାଗର LSL1390285

ପ ୁ /30269 45 206 399ବନମାଳି ସାଗର ପି ଡLରୁୁ ସାଗର LSL1390301

ପ ୁ /30270 31 206 400ରେମଶ ସାଗର ପି ଅନ' ସାଗର ZUX0467902

 ୀ /31271 43 206 401ମାଧରୁୀ େବେହରା ପି ତ�ିପତି ଚରଣ େବେହରା LSL1466630

 ୀ /31272 59 206 402ପ�ଫଲୁ କମୁାରୀ େଗୗଡ ପି ସଦାନ/ େଗୗଡ LSL1467372

ପ ୁ /31273 54 206 403ସେୁର/�  େଗୗଡ ପି ସଦାନ/ େଗୗଡ OR/12/089/304684

ପ ୁ /31274 50 206 404ପ�େମାଦ େଗୗଡ ପି ସଦାନ/ େଗୗଡ OR/12/089/304686

 ୀ /31275 42 206 405#N:ଲତା େଗୗଡ଼ ପି ସଦାନ/ େଗୗଡ଼ ZUX0467431

 ୀ /31276 57 206 406ଦମୟ'ି ନାୟକ #ା ନିଭକk ନାୟକ OR/12/089/304790

ପ ୁ /32277 45 206 407ରାେଜ&ରୀ ପାଣି ପି େଗୗରଚ/�  ପାଣି OR/12/089/305040

ପ ୁ /32278 58 206 408ଆନ/ ପାତ� ପି ଚକ�ପାଣି ପାତ� LSL1467380

 ୀ /32279 51 206 409ଲCDୀ ପାତ� #ା ଆନ/ ପାତ� ZUX0564716

ପ ୁ /32280 33 206 410ଗେଣଷ ପାତ� ପି ଆନ/ ପାତ� ZUX0177303

ପ ୁ /33281 48 206 411େଗୗରୀଚ/�  ନାୟକ ପି ନୀଳକk ନାୟକ OR/12/089/305028

ପ ୁ /33282 57 206 412ସଂଜୟ ପାତ� ପି ଗଣପତି ପାତ� LSL1467109

ପ ୁ /33283 54 206 413ସବୁାସଚ/�  ପାତ� ପି ଶ�ାମସ/ୁର ପାତ� OR/12/089/304167

 ୀ /33284 53 206 414ମାଧରିୁ ପାତ� #ା ଧମ: ପାତ� LSL1467075

 ୀ /33285 50 206 415ଜୟ'ି ପାତ� #ା ସବୁାସଚ/�  ପାତ� OR/12/089/304168

ପ ୁ /33286 44 206 416ଧମF ପାତ� ପି ଗେଣଶ ପାତ� OR/12/089/304170

 ୀ /33287 29 206 417ଗୀତା!ଳି ପାତ� ପି ଧମF ପାତ� ZUX0564740

 ୀ /33288 28 206 418ସେ'ାଷି ପାତ� ପି ସବୁାଷ ଚ/�  ପାତ� ZUX0467803

 ୀ /33289 28 206 419ସଜୁାତା ପାତ� ପି ଧମF ପାତ� ZUX0564732

 ୀ /33290 20 206 420ସିବାନୀ ପାତ� ପି ସବୁାଷ ପାତ� ZUX1347749

 ୀ /33291 50 206 421ଗୀତା!ଳୀ ସାହୁ #ା ରବି/�  ନାଥ ସାହୁ OR/12/089/304676

 ୀ /33292 46 206 422ଗୀତା!ଳୀ ସାହୁ #ା ଉେପ/�  ସାହୁ LSL1418599

ପ ୁ /33293 46 206 423ଜିେତ/� ନାଥ ସାହୁ ପି ନୃସିହାନ/ ସାହୁ ZUX0529495

 ୀ /33294 42 206 424େଜ�ାତିମ:ୟୀ ସାହୁ #ା ଜିେତ/�  ନାଥ ସାହୁ LSL2396687

ପ ୁ /33295 35 206 425ରଂଜନ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି/�  ନାଥ ସାହୁ ZUX0297630

ପ ୁ /33296 35 206 426ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି/� ନାଥ ସାହୁ ZUX0565242

ପ ୁ /33297 32 206 427ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସେୁର/�  ନାଥ ସାହୁ ZUX0297655

 ୀ /34298 75 206 428ସେରାଜିନି ବାଇ #ା ପରେଦଶି ଠାକରୁ ZUX0869875

5 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG #ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /34299 48 206 429ଧିେର/� କମୁାର ବି&ାଳ ପି ରାଜକିେଶାର ବି&ାଳ LSL2396067

ପ ୁ /34300 46 206 430ସେରାଜକମୁାର ବି&ାଳ ପି ରାଜକିେସାର ବି&ାଳ ZUX0488593

 ୀ /34301 42 206 431ମମତା ବି&ାଳ #ା ଧୀେର/� କମୁାର ବି&ାଳ LSL2396372

 ୀ /34302 33 206 432ଅl:ନା ବି&ାଳ #ା ସେରାଜ କମୁାର ବି&ାଳ ZUX0704262

 ୀ /34303 20 206 433ସDାଲୀନା ବି&ାଳ ପି ଧୀେରଂଦ�  କମୁାର ବି&ାଳ ZUX1243476

 ୀ /34304 68 206 434ଗୀତାରାଣୀ ମାଲାକାର #ା ନାରାୟଣ ଚ/�  ସାହା ZUX0488577

 ୀ /34305 34 206 435ରଶD ିତାକମୁାରୀ ମିଶ� #ା ପ�ଶା'କମୁରା ପାଣି ZUX0564708

ପ ୁ /34306 78 206 436ସବୁାସ ଚ/�  ପଣି ପି େଗୗର ଚ/�  ପଣି ZUX1243286

 ୀ /34307 69 206 437ରୁକଣୁା ପଣି #ା ସବୁାସ ଚ/�  ପଣି ZUX1243260

ପ ୁ /34308 47 206 438ପ�ଶା' କମୁାର ପାଣି ପି ସବୁାଷ ଚ/�  ପାଣି LSL1389550

 ୀ /34309 44 206 439ମମତା ପାଣୀ ପି ସବୁାଷ ଚଂଦ�  ପାଣୀ ZUX1243302

ପ ୁ /34310 44 206 440ସଦିୁd କମୁାର ସାହା ପି ନାରାୟଣ ଚ/�  ସାହା ZUX0467449

 ୀ /34311 36 206 441ମମତା ସାହା #ା ସଦିୁd କମୁାର ସାହା LSL2396331

ପ ୁ /34312 67 206 442ପ�ସାଦ ଠାକରୁ ପି ପରେଦସି ଠାକରୁ LSL1428333

 ୀ /34313 61 206 443ମିନାCDୀ ଠାକରୁ #ା ପ�ସାଦ ଠାକରୁ OR/12/089/304177

ପ ୁ /34314 44 206 444ମୃତ�!ୁୟ ଠାକରୁ ପି ପ�ସାଦ ଠାକରୁ LSL1418714

 ୀ /34315 36 206 445ସଂଗୀତା ଠାକରୁ ପି ପ�ସାଦ ଠାକରୁ ZUX0177311

ପ ୁ /35316 61 206 446ରବୀ/� ନାଥ ସାହୁ ପି ଶିବନାରାୟଣ ସାହୁ LSL1401819

 ୀ /35317 54 206 447ସଭୁାସିନୀ ସାହୁ #ା ରବୀ/�  ନାଥ ସାହୁ ZUX0645986

 ୀ /36318 63 206 448ଶG'ୁାଳ ଦଲାଇ ପି ଧଖିୁ ଦଲାଇ ZUX1227404

 ୀ /36319 46 206 449ମାଧରୁୀ ଦେଳଇ #ା ଗେୁd&ର ଦେଳଇ ZUX0887323

ପ ୁ /36320 48 206 450ଗେୁd&ର ଦେଳଇ ପି ଦୁଃଖ ୁଦେଳଇ OR/12/089/304186

 ୀ /36321 30 206 451ମନିସା ଦେଳଇ ପି ଗdୁ&ର ଦେଳଇ ZUX0564724

 ୀ /36322 27 206 452ତନୁଜା ଦେଳଇ ପି ଗେୁd&ର ଦେଳଇ ZUX0887331

 ୀ /37323 95 206 453ଲCDୀ ନାୟକ #ା ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/12/089/304191

 ୀ /37324 60 206 454ଚiା ନାୟକ #ା େଗାବି/ ନାୟକ OR/12/089/304201

 ୀ /37325 56 206 455ଶକ'ୁଳା ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/12/089/304192

ପ ୁ /37326 55 206 456ଶ�ୀନିବାସ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ LSL2398790

 ୀ /37327 43 206 457ଲାବାନୀ ନାୟକ #ା ଶ�ୀନିବାସ ନାୟକ LSL2398808

ପ ୁ /37328 42 206 458ସେ'ାଷ ନାୟକ ପି େଗାବି/ ନାୟକ LSL1401736

 ୀ /37329 34 206 459ସର#ତୀ ନାୟକ #ା ସେ'ାଷ ନାୟକ ZUX0467886

 ୀ /38330 59 206 460ପ�ମିଳା କମୁାରୀ ମଲW ିକ #ା ପରୁୁେଷା3ମ ପରିଡା LSL1418813

ପ ୁ /38331 58 206 461ପରୁୁେଷା3ମ ପରିଡା ପି ସନୁାଧର ପରିଡା ZUX0177329

 ୀ /38332 26 206 462କାଜଲ ପରିଡା ପି ପରୁୁେଷାତମ ପରିଡା ZUX0826446

 ୀ /39333 35 206 463#ପBା ନାଇକ #ା ରେମଶ ଚ/�  ନାଇକ ZUX0467662

 ୀ /39334 24 206 464ସBିnା ନାଇକ #ା ପେରଶ ନାଇକ ZUX1227396

ପ ୁ /39335 70 206 465ମାଧବ ନାୟକ ପି କୃପାସି<ୁ ନାୟକ OR/12/089/304197

ପ ୁ /39336 60 206 466ପିତବାସ ନାୟକ ପି କୃପାସି<ୁ ନାୟକ OR/12/089/304196

ପ ୁ /39337 46 206 467ରେମଶ ଚ/�  ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ LSL1393818

ପ ୁ /39338 38 206 468ପେରଶ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ ZUX0177337

 ୀ /41339 56 206 469କମୁାରି ଗଉଡ #ା ହରୀ ଗଉଡ LSL1467182

ପ ୁ /42340 30 206 470ସନିୁଲ ପଟନାୟକ ପି ପ�ଫଲୁ ପଟନାୟକ ZUX0467290

ପ ୁ /42341 23 206 471ମେହ&ର ପଟନାୟକ ପି ପ�ଫଲୁ ପଟନାୟକ ZUX0958207

 ୀ /42342 29 206 472ପଦD ିନୀ ପଟନାୟକ ପି ପ�ଫଲୁW  ପଟନାୟକ ZUX0467308

ପ ୁ /42343 58 206 473ପ�ଫଲୁW  ପ_ନାୟକ ପି ତିରୁପତି ପ_ନାୟକ OR/12/089/304784

 ୀ /42344 50 206 474ବାସ'ି ପ_ନାୟକ #ା ପ�ଫଲୁ ପ_ନାୟକ OR/12/089/304785

 ୀ /43345 37 206 475ନ/ିନୀ ନାରାଜ ପି ବଳି ନାରାଜ ZUX0529438

ପ ୁ /43346 78 206 476ମାଣିକ ନାରାଜୀ ପି ବଳି ନାରାଜୀ ZUX0529362

 ୀ /43347 49 206 477ଦଇମତୀ ନାରାଜୀ #ା ବଳି ନାରାଜୀ ZUX0564807

ପ ୁ /43348 48 206 478ତୀଳ ନାରାଜୀ ପି ବଳି ନାରାଜୀ ZUX0529503

 ୀ /43349 42 206 479ପାବ: ତି ନାରାଜୀ ପି ତିଳ ନାରାଜୀ LSL1467190

 ୀ /44350 44 206 480ଗିତାରାଣି ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ ZUX0177816

ପ ୁ /45351 43 206 481ନୀର!ନ ସାହୁ ପି ଭିମ ସାହୁ LSL1466663

ପ ୁ /45352 39 206 482ଗୀରୀନାଥ ସାହୁ ପି ଭୀମ ସାହୁ ZUX0177378

 ୀ /45353 30 206 483ଭସ'ା କମୁାରୀ ସାହୁ #ା ନିର!ନ ସାହୁ ZUX0958066

 ୀ /45354 27 206 484ସ�ିତା ସାହୁ #ା ଗିରିନାଥ ସାହୁ ZUX0654434

ପ ୁ /46355 77 206 485ସିମା�ଳ େହାତା ପି ଗ�ାଧର େହାତା OR/12/089/304222

 ୀ /46356 65 206 486ବାସ'ି େହାତା #ା ସିମା�ଳ େହାତା OR/12/089/304223

 ୀ /46357 40 206 487ପ�ିୟGା େହାତା ପି ସିମା�ଳ େହାତା LSL1393669

 ୀ /46358 36 206 488#ପBା ପଜୂାରୀ #ା ରାେଜ/�  ପଜୂାରୀ ZUX0704635

ପ ୁ /47359 62 206 489ବୀର ପାଇକରାଇ ପି ଶ�ୀନିବାସ ପାଇକରାଇ OR/12/089/304231

 ୀ /47360 45 206 490ଲCDି ପାଇକରାୟ #ା ବୀର ପାଇକରାୟ ZUX0177394
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ପ ୁ /47361 36 206 491ପ�ାନନ ପାଇକରାୟ ପି ବୀର ପାଇକରାୟ ZUX0177402

ପ ୁ /47362 35 206 492ପ�ଶା' ପାଇକରାୟ ପି ବୀର ପାଇକରାୟ ZUX0177428

ପ ୁ /47363 33 206 493ଭରତ ପାଇକରାୟ ପି ବୀର ପାଇକରାୟ ZUX0177410

 ୀ /48364 112 206 494ଯମନୁା ଗଉଡ ପି ସହେଦବ ଗଉଡ OR/12/089/304092

ପ ୁ /48365 35 206 495ସେ'ାଷ କମୁାର େଗୗଡ଼ ପି ସହେଦବ େଗୗଡ଼ ZUX0467555

 ୀ /48366 30 206 496ସବିତା େଗୗଡ଼ #ା ସେ'ାଷ କମୁାର େଗୗଡ଼ ZUX0467563

 ୀ /48367 30 206 497କନିୁ େଗୗଡ଼ #ା କା3hକ େଗୗଡ଼ ZUX0467480

ପ ୁ /49368 74 206 498ଗdୁ ଗଉଡ ପି ନିଳକk ଗଉଡ OR/12/089/304235

 ୀ /49369 65 206 499ଭାନୁମତୀ ଗଉଡ #ା ଗdୁ ଗଉଡ OR/12/089/304236

 ୀ /49370 52 206 500ହାରାବତୀ େଗୗଡ #ା ଗdୁ େଗୗଡ ZUX0651604

 ୀ /49371 33 206 501େଗୗରୀ େଗୗଡ ପି ଗdୁ େଗୗଡ ZUX0177477

ପ ୁ /49372 30 206 502ରାମ କୃ- ଗଉେଡା ପି ଗdୁ ଗଉେଡା ZUX0826180

ପ ୁ /49373 25 206 503ଅଜୁ କମୁାର ଗଉେଡା ପି ଗdୁ ଗଉେଡା ZUX0826172

ପ ୁ /49374 28 206 504ନାରାୟଣ େଗୗଡ ପି ଗdୁ େଗୗଡ ZUX0887240

ପ ୁ /50375 71 206 505ବାଳକୃ- ପରିଛା ପି ମଦନ େମାହନ ପରିଛା OR/12/089/304298

ପ ୁ /50376 41 206 506ଦିଲିପ କମୁାର ପରିଛା ପି ବାଲକୃ- ପରିଛା LSL1451830

 ୀ /51377 63 206 507ଗdୁ ଚ/�  ପଜୁାରି ପି ଶକରୁୁ ପଜୁାରି OR/12/089/304309

 ୀ /51378 55 206 508ଶକ'ୁଳା ପଜୁାରୀ #ା ଗdୁ ଚ/�  ପଜୁାରୀ OR/12/089/304310

 ୀ /51379 31 206 509ନମ�ତା ସGରୀ #ା ଡLରୁଧର ସGରୀ ZUX1347657

ପ ୁ /52380 46 206 510ମନୁ ଖିଲ ପି ରାମଚ/�  ଖିଲ ZUX1096940

 ୀ /52381 43 206 511ମ! ୁଖିଲ #ା ମନୁ ଖିଲ ZUX1096957

ପ ୁ /52382 48 206 512ରବି/�  କମୁାର କ]ୁ ପି ବାବାଜି କ]ୁ ZUX0177485

ପ ୁ /52383 69 206 513ଗ�ାଧର କ]ୁୁ ପି ନକଳୁ କ]ୁୁ ZUX0646034

ପ ୁ /52384 47 206 514ନେର/�  କ]ୁୁ ପି ନକଳୁ କ]ୁୁ LSL2396539

 ୀ /52385 45 206 515ଶ�ୀମତି କ]ୁୁ #ା ଜଗବ<ୁ କ]ୁୁ LSL2396679

 ୀ /52386 43 206 516େସBହଲତା କ]ୁୁ #ା ରବି/�କମୁାର କ]ୁୁ ZUX0564815

 ୀ /52387 42 206 517ବିେନାଦିନ କ]ୁୁ #ା େଦେବ/�  କମୁାର କ]ୁୁ ZUX0467829

ପ ୁ /52388 28 206 518ଶଶିକା' କ]ୁୁ ପି ଗ�ାଧର କ]ୁୁ ZUX0564823

ପ ୁ /52389 76 206 519ସନାତନ ସାହୁ ପି ଇ&ର ସାହୁ LSL2396471

ପ ୁ /52390 56 206 520େକଦାରନାଥ ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ LSL2396554

 ୀ /52391 56 206 521ମାଳୀ ସାହୁ #ା ଦୁଯ�:ଧନ ସାହୁ ZUX0826271

 ୀ /52392 47 206 522ସଷୁମା ସାହୁ #ା େକଦାରନାଥ ସାହୁ LSL2396547

ପ ୁ /52393 28 206 523ରାମକୃ- ସାହୁ ପି ଦୁଯ�:ଧନ ସାହୁ ZUX0826248

ପ ୁ /52394 26 206 524ବଳରାମ ସାହୁ ପି ଦୁଯ�:ଧନ ସାହୁ ZUX0826263

 ୀ /53395 44 206 525ବି. ସବିତା  ପି ବି. ଶାLାଶିବା  LSL1393651

ପ ୁ /55396 77 206 526ବିଭୂତିଭୂଶଣ ମିଶ� ପି ଅo ୁ:ନ ମିଶ� OR/12/089/304380

 ୀ /55397 68 206 527ତୀଳତମା ମିଶ� #ା ବିଭୁତୀଭୂସଣ ମିଶ� OR/12/089/304381

ପ ୁ /55398 44 206 528ବାଲାଜିପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ବିଭୁତିଭୂଷଣ ମିଶ� OR/12/089/304382

ପ ୁ /56399 53 206 529ବାେକ&ର ପ�ଧାନ ପି ଆଦିକ< ପ�ଧାନ ZUX1256387

 ୀ /56400 47 206 530ସର#ତି ପ�ଧାନ #ା ବାେG&ର ପ�ଧାନ LSL1393891

 ୀ /57401 64 206 531ସକୁp ନାୟକ #ା ଶ�ାମସ/ୁର ନାୟକ ZUX0177519

 ୀ /57402 44 206 532ମମତା ନାୟକ #ା ସବୁାସ ନାୟକ LSL2396158

ପ ୁ /58403 42 206 533େମାହନ ମାଝି ପି ସଦା ମାଝି LSL1390483

ପ ୁ /58404 41 206 534େଲାକନାଥ ମାଝି ପି ସଦା ମାଝି LSL1389568

ପ ୁ /58405 36 206 535ମଦନ ମାଝୀ ପି ସଦା ମାଝୀ ZUX0177535

 ୀ /58406 34 206 536ନଳିନୀ ମାଝୀ #ା େମାହନ ମାଝୀ ZUX0564831

ପ ୁ /58407 41 206 537ପଦମନ ସାହୁ ପି ଘାସି ସାହୁ ZUX0869859

 ୀ /58408 39 206 538ସ!"ୁା ସାହୁ #ା ପଦମନ ସାହୁ ZUX0869842

ପ ୁ /59409 45 206 539ସତ� ଭତ�ା ମା ନୀଳା ଭତ�ା ZUX0529271

 ୀ /59410 22 206 540ସବୁାସିନି ଭତ�ା ପି ସତ� ଭତ�ା ZUX1078955

 ୀ /59411 43 206 541ଜମନୁା ଉତରା #ା ସତ� ଉତରା ZUX0529289

ପ ୁ /60412 64 206 542ଲCDଣ ମହା'ି ପି ସନ�ାସି ମହା'ି LSL1466648

 ୀ /60413 60 206 543ତିଳ3ମା ମହା'ି #ା ଲCDଣ ମହା'ି LSL1393909

ପ ୁ /61414 70 206 544ଶିବଶGର ସିଂ ପି ହରିହର ସିଂ OR/12/089/304115

 ୀ /61415 64 206 545ଶD ିତା ସିଂ #ା ଶିବଶGର ସିଂ OR/12/089/304116

 ୀ /61416 30 206 546ସୀପ�ା ସିଂ ପି ଶିବଶGର ସିଂ ZUX0564849

 ୀ /62417 53 206 547ଅମୃତ ଚାଲାନ #ା ର!ିତ ଚାଲାନ ZUX0564906

ପ ୁ /62418 43 206 548ଜଗବ<ୁ କ]ୁୁ ପି ଗ�ାଧର କ]ୁୁ OR/12/089/300980

ପ ୁ /62419 35 206 549ହରିହର ପ_ନାୟକ ପି େଗାକଳୁାନ/ ପ_ନାୟକ LSL2653798

 ୀ /64420 80 206 550ସେୁଲାଚନା ନାୟକ #ା ମାଧବ ନାୟକ ZUX1256403

ପ ୁ /65421 61 206 551ରାମକୃ- ରାୟ ପି େସାମନାଥ ରାୟ LSL1451723

ପ ୁ /65422 59 206 552ସତ�ାବାଦୀ ରାୟ ପି େସାମନାଥ ରାୟ OR/12/089/304247

7 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG #ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /65423 58 206 553ସ<�ାରାଣୀ ରାୟ #ା ରାମକୃ- ରାୟ OR/12/089/304246

ପ ୁ /65424 44 206 554ମେନାଜ କମୁାର ରାୟ ପି ରାମକୃ- ରାୟ LSL1390343

ପ ୁ /65425 40 206 555ସେରାଜ କମୁାର ରାୟ ପି ରାମକୃ- ରାୟ LSL1389436

 ୀ /65426 31 206 556ଅLିକା ରାୟ #ା ଶା'ି ନାରାୟଣ ରାୟ ZUX0887141

 ୀ /65427 28 206 557ସନିୁତା ରାୟ #ା ସେ'ାଷ କମୁାର ରାୟ ZUX0887158

 ୀ /65428 27 206 558ଅGିତା ରାୟ #ା ମେନାଜ କମୁାର ରାୟ ZUX0887166

ପ ୁ /65429 30 206 559ସଧିୁର କମୁାର ରାୟ ପି ସତ�ବାଦି ରାୟ ZUX0367086

ପ ୁ /65430 40 206 560ସେ'ାଷ କମୁାର ରାୟ ପି ରାମକୃ- ରାୟ LSL1388768

ପ ୁ /66431 84 206 561ଯଧୁୀ`ିର ରାୟ ପି ହରିଚ/�  ରାୟ LSL1451780

 ୀ /66432 81 206 562ଅନୁଶୟୁା ରାୟ #ା ଯଧୁୀ`ିର ରାୟ OR/12/089/304252

 ୀ /66433 42 206 563ଉଷାରାଣୀ ରାୟ #ା ସିମା�ଳ ରାୟ LSL1451806

ପ ୁ /66434 24 206 564ଶ"ୀqଵର ରାଯ ରାଯ ପି କିେଶାର କମୁାର ରାଯ ZUX1361591

ପ ୁ /67435 38 206 565କା3:େକ&ର ପାଳ ପି ଏସ ଏନ ପାଳ OR/12/089/304271

ପ ୁ /68436 74 206 566ବିଜୟ ପାଣିଗ�ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0704205

 ୀ /68437 68 206 567ବାସ' ପାଣିଗ�ାହି #ା ବିଜୟ ଚ/�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0704239

ପ ୁ /68438 47 206 568ଜୟରାମ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କ�ାଳୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0869909

 ୀ /68439 46 206 569ମମତା ପାଣିଗ�ାହି ପି ପିଜୟ ଚ/�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0704247

ପ ୁ /68440 41 206 570ଶିବରାମ ପାଣିଗ�ାହି ପି ବିଜୟ ଚ/�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0704221

 ୀ /68441 21 206 571େଡାଲୀ ସାହୁ ପି ପଦD ନ ସାହୁ ZUX1243427

 ୀ /69442 29 206 572ପQୁଲତା ପ]ା #ା ବିପିନ କମୁାର ପାତ� ZUX0886994

 ୀ /69443 65 206 573ପ�ଫଲୁ କମୁାରି ପାତ� #ା ବିଜୟକମୁାର ପାତ� OR/12/089/304283

 ୀ /69444 46 206 574ବିପିନ କମୁାର ପାତ� ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ� LSL1426055

ପ ୁ /69445 62 206 575େବଣମୁାଧବ ସାହୁ ପି ରେମଶଚ/�  ସାହୁ LSL1520329

ପ ୁ /69446 52 206 576କିେଶାରଚ/�  ସାହୁ ପି ରାେମଶଚ/�  ସାହୁ LSL1519719

ପ ୁ /69447 52 206 577ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ରେମଶଚ/�  ସାହୁ LSL1514967

 ୀ /69448 51 206 578ବିେନାଦିନି ସାହୁ #ା େବଣମୁାଧବ ସାହୁ LSL1519875

 ୀ /69449 43 206 579ନମ:ଦା ସାହୁ #ା ନାରାୟଣ ସାହୁ LSL1519859

 ୀ /69450 43 206 580ମମତା ସାହୁ #ା କିେଶାରଚ/�  ସାହୁ LSL1519883

ପ ୁ /69451 30 206 581ଗିରିଧାରି ସାହୁ ପି େବଣ ୁମାଧବ ସାହୁ ZUX0467472

ପ ୁ /69452 20 206 582ଆକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚଂଦ�  ସାହୁ ZUX1243369

ପ ୁ /71453 33 206 583ସିମା�ଳ େବେହରା ପି କୃ-ଚ/�  େବେହରା ZUX0704494

 ୀ /71454 31 206 584ସବିତା େବେହରା ପି କୃ-ଚ/�  େବେହରା ZUX0704528

 ୀ /71455 29 206 585ସରିତା େବେହରା ପି କୃ- ଚ/�  େବେହରା ZUX0704510

 ୀ /71456 38 206 586ଲCDୀ ପଟନାୟକ #ା ସଶୁା' ପଟନାୟକ ZUX0467506

 ୀ /71457 20 206 587ପ�ିୟGା ପ_ନାୟକ ପି ବାଲାଜୀ ପ�ସାଦ ପ_ନାୟକ ZUX1320837

 ୀ /71458 23 206 588ପ�ବୀଣା ପ_ନାୟକ #ା ମୀନେକତନ ପ_ନାୟକ ZUX0958215

ପ ୁ /71459 44 206 589ସଶୁା' ପଟନାୟକ ପି ନୀଳକk ପଟନାୟକ OR/12/089/304986

ପ ୁ /71460 51 206 590ବାଲାଜି ପ�ସାଦ ପ_ନାୟକ ପି ନିଳକk ପ_ନାୟକ LSL1401645

 ୀ /71461 50 206 591େଜ�ାସBାରାଣୀ ପ_ନାୟକ ପି ନୀଳକk ପ_ନାୟକ ZUX0645960

ପ ୁ /71462 48 206 592କିେଶାରଚ/�  ପ_ନାୟକ ପି ନିଳକk ପ_ନାୟକ OR/12/089/304307

ପ ୁ /71463 46 206 593ମିନେକତନ ପ_ନାୟକ ପି ନିଳକk ପ_ନାୟକ OR/12/089/304308

 ୀ /71464 44 206 594ମିନତୀ ପ_ନାୟକ #ା ବାଲାଜୀ ପ�ସାଦ ପ_ନାୟକ LSL1401637

 ୀ /71465 42 206 595ସ<�ାରାଣୀ ପ_ନାୟକ #ା କିେଶାରଚ/�  ପ_ନାୟକ LSL2396257

ପ ୁ /72466 35 206 596ଡLରୁଧର ପଜୁାରୀ ପି ଗdୁ ଚ/�  ପଜୁାରୀ ZUX0467415

 ୀ /73467 70 206 597ମାଣିକ କମୁାରୀ ମହାପାତ� #ା ଭଗବାନ ମହାପାତ� LSL1390335

 ୀ /73468 50 206 598ନେCତ�ମାଳା ପ]ା #ା ସେୁର/�େମାହନ ପ]ା OR/12/089/304320

ପ ୁ /73469 29 206 599େକଦାରନାଥ ପ]ା ପି ସେୁର/�  େମାହନ ପ]ା ZUX0467332

 ୀ /74470 48 206 600ମାଧବି ଦାସ #ା ସବୁାସଚ/�  ଦାସ OR/12/089/304322

ପ ୁ /74471 63 206 601ସବୁାସ ଚ/�  ଦାଶ ପି ଲ]ା ଦାଶ LSL1401389

ପ ୁ /74472 34 206 602#ାଧିନ କମୁାର ଦାଶ ପି ସବୁାସ ଚ/�  ଦାଶ ZUX0704056

ପ ୁ /74473 58 206 603ମାଧବଚ/�  ଷଡ�ୀ ପି ଦାଶରଥି ଷଡ�ୀ LSL1466622

 ୀ /74474 51 206 604ସବୀତାରାଣୀ ଷଡ�ୀ #ା ମାଧବ ଚ/�  ଷଡ�ୀ OR/12/089/135023

 ୀ /75475 50 206 605ରବି/�  ଦେଳଇ #ା ରାମକୃ- ଦେଳଇ LSL1466911

 ୀ /75476 47 206 606ସନିୁତା କମୁାରୀ ଦେଳଇ #ା ବାବୁ ଦେଳଇ ZUX0467845

ପ ୁ /75477 46 206 607ନାରାୟଣ ଦେଳଇ ପି ରାମକୃ- ଦେଳଇ ZUX0704031

ପ ୁ /76478 43 206 608ଅରୁଣ କମୁାର େବେହରା ପି ଅନୀଲ କମୁାର େବେହରା LSL1393750

 ୀ /76479 34 206 609ଅଳକା ନାୟକ ପି ଡ଼Lରୁୁଧର ନାୟକ ZUX0467753

 ୀ /76480 45 206 610ମିନା କମୁାରୀ ପାଣିଗ�ାହୀ #ା ନେର/�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0467878

ପ ୁ /76481 30 206 611ସେ'ାଷ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନେର/� ନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0467837

 ୀ /76482 23 206 612ନିକିତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ନେର/�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1242957

ପ ୁ /77483 39 206 613ବିକ�ମ ଶତପଥି ପି ଡLରୁ ଶତପଥି ZUX0297804

 ୀ /78484 55 206 614େଯାଶଦା ଦଳପତି #ା ସତ�ନାରାୟଣ ଦଳପତି OR/12/089/304364

8 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG #ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /78485 41 206 615ପNୂ: ଚ/�  ଦଳପତି ପି ସତ� ନାରାୟଣ ଦଳପତି LSL1401579

ପ ୁ /78486 36 206 616ସାଗର ଦଳପତି ପି ସତ�ନାରାୟଣ ଦଳପତି ZUX0467761

 ୀ /78487 34 206 617ସ<�ାରାଣୀ ଦଳପତି #ା ମେନାଜ କମୁାର ଦଳପତି ZUX0376202

 ୀ /78488 59 206 618ଗେୁd&ରୀ ସତପଥୀ #ା ଡLରୁ ସତପଥୀ ZUX0887349

ପ ୁ /79489 41 206 619ବାପିR ଦାଶ ପି ରେମଶ ଚ/�  ଦାଶ ZUX0651620

ପ ୁ /80490 68 206 620ମନେମାହନ ପ]ା ପି ଅCୟ ଚ/�  ପ]ା LSL2396117

 ୀ /80491 59 206 621ପ�ତିମା ପ]ା #ା ମନେମାହନ ପ]ା LSL2396125

 ୀ /80492 55 206 622କନକମ!ରୀ ପ]ା #ା ଗେୁdqୱର ପ]ା OR/12/089/304007

 ୀ /80493 37 206 623ନିଲିମା ପ]ା #ା ପ�େମାଦ ପ]ା ZUX0467365

ପ ୁ /80494 34 206 624ଅଜି\ କମୁାର ପ]ା ପି ଗେୁd&ର ପ]ା LSL2396182

 ୀ /80495 39 206 625ପଦD ିନୀ ପାଡୀ #ା ସିମା�ଳ ପାଡୀ ZUX0826586

 ୀ /81496 57 206 626କମଳା ପଜୁାରି #ା େବଦୖ�ନାଥ ପଜୁାରି OR/12/089/304690

ପ ୁ /81497 47 206 627ସିବରାମ ପଯୁାରି ପି େବଦୖ�ନାଥ ପଯୁାରି LSL1389592

ପ ୁ /81498 39 206 628ଜଗଦିଶ ପଜୂାରୀ ପି େବଦୖ�ନାଥ ପଜୂାରୀ LSL1467364

ପ ୁ /81499 35 206 629ମେନାଜ କମୁାର ପଜୂାରୀ ମା କମଳା ପଜୂାରୀ ZUX0467688

ପ ୁ /83500 38 206 630ବି& ରଂଜନ ମହା'ି ପି ଶରତ ଚ/�  ମହା'ି LSL1402825

ପ ୁ /84501 57 206 631ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିଳକk ନାୟକ LSL2398576

 ୀ /84502 52 206 632ଗୀତା!ଳି ନାୟକ #ା ଶରତ କମୁାର ନାୟକ LSL2398584

 ୀ /84503 27 206 633ଲଳିତା ପଜୁାରୀ #ା ମେନାଜ କମୁାର ପଜୁାରୀ ZUX0886986

 ୀ /86504 41 206 634ମମତା ଲତା ସାହୁ #ା େକ ମଣି LSL2398691

 ୀ /87505 70 206 635ମଂଜୁଳା ଦାସ #ା ରେମଶ ଦାସ ZUX0529396

ପ ୁ /87506 38 206 636ଏR. ଗେୁd&ର ରାଓ ପି ଏR. ଶାLା ମ3ୁ:ୀ ZUX0467548

ପ ୁ /87507 35 206 637ଏR. ପ�ଭାକର ରାଓ ପି ଏR. ଶାLାମ3ୁh ZUX0467530

ପ ୁ /88508 47 206 638ପ�େମାଦ କମୁାର ପ]ା ପି ମନେମାହନ ପ]ା LSL2396364

 ୀ /90509 60 206 639ସର#ତି ସାହୁ #ା କିେଶାର ଚ/�  ସାହୁ LSL1389683

ପ ୁ /90510 35 206 640କୃ-ଚ/�  ସାହୁ ମା ସର#ତୀ ସାହୁ ZUX0177840

 ୀ /91511 38 206 641କିରଣବାଳା ଦାଶ ପି ଚିଦାLର ଦାଶ LSL1389451

ପ ୁ /91512 35 206 642ଏସ ଶିବ େଦାରା ପି ଏସ େଗାପାଳ େଦାରା ZUX0178293

 ୀ /91513 32 206 643ଏସ େସୖଳଜା େଦାରା ପି ଏସ େଗାପାଳ େଦାରା ZUX0178285

ପ ୁ /91514 72 206 644ନିତ�ାନ/ ଶତପଥୀ ପି ରଘନୁାଥ ସତପଥୀ ZUX0529537

 ୀ /91515 65 206 645ନିରୁପମା ଶତପଥୀ #ା ନିତ�ାନ/ ଶତପଥୀ ZUX0529545

ପ ୁ /91516 44 206 646ନିର!ନ ଶତପଥୀ ପି ନିତ�ାନ/ ଶତପଥୀ ZUX0529404

ପ ୁ /91517 43 206 647ନେର/�  ଶତପଥୀ ପି ନିତ�ାନ/ ଶତପଥୀ ZUX0529552

ପ ୁ /91518 37 206 648ବିନୟ ଶତପଥୀ ପି ନିତ�ାନ/ ଶତପଥୀ ZUX0529412

 ୀ /92519 27 206 649ନୀଳମଣି ହାଲବା #ା ଖଗପତି ହାଲବା ZUX1191550

ପ ୁ /92520 33 206 650କଗପତି ହାଲବା ଖଗପତି ହାଲବା ପି ନିଳକk ନାୟକ ZUX0564880

 ୀ /92521 49 206 651ମଣି ନାୟକ #ା ନୀଳକk ନାୟକ ZUX0177642

 ୀ /93522 53 206 652ମୀନାCୀ ପାଢ଼ୀ #ା ଦ]ପାଣୀ ପାଢ଼ୀ ZUX0178186

ପ ୁ /93523 31 206 653ସଂେକତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଦ] ପାଣି ପାଢୀ ZUX0958223

ପ ୁ /94524 56 206 654ଉମା ଶGର ମହାପାତ� ପି ସିମା�ଳ ମହାପାତ� OR/12/089/202587

 ୀ /95525 59 206 655ରଜିଂତା ନାୟକ #ା ଭଗବାନ ନାୟକ ZUX0565283

ପ ୁ /95526 58 206 656ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ ZUX0297754

ପ ୁ /95527 53 206 657ସବୁାଷ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ ZUX0297747

 ୀ /95528 53 206 658ସକ'ୁଳା ନାୟକ #ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ ZUX0297762

ପ ୁ /95529 29 206 659ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୁାସ ନାୟକ ZUX0565267

ପ ୁ /96530 45 206 660ଡି ଟୁନା  ପି ଡି ନିଳକk LSL2396059

 ୀ /96531 40 206 661ଡି ଭାଗ� #ା ଦ]ାସି ଟୁନା  LSL2398675

ପ ୁ /96532 60 206 662ରେମଶ ପାଶୱାନ ପି ଶୀତଳ ପାଶୱାନ ZUX0565259

 ୀ /97533 41 206 663ମ!ଲୁତା େବେହରା #ା ତ�ିପତି େବେହରା OR/12/085/156462

 ୀ /97534 67 206 664ଜାନକି ମହା'ି #ା ସେୁର/�  ମହା'ି OR/12/089/295066

ପ ୁ /98535 83 206 665ପୀ.ଅପା ରାଓ ପାତ� ପି ପୀ.ଭୀମାରାଜୂ ପାତ� ZUX1243328

 ୀ /98536 79 206 666ପୀ.କାଲବତୀ ପାତ� #ା ପୀ.ଅପା ରାଓ ପାତ� ZUX1243344

 ୀ /99537 21 206 667ମନୀଷା େଚୗଧରୁୀ ପି ନରସିଂଗା େଚୗଧରୁୀ ZUX1243492

ପ ୁ /99538 22 206 668ଜଗା ପାତ� ପି ବାଳକୃ- ପାତ� ZUX1243864

ପ ୁ /99539 74 206 669ପି.ଲCDଣ ରାଓ େପାକଲା ପି ପି.କୃ- ମ3ୂh ZUX1243211

 ୀ /99540 58 206 670ପି.କ� ୀ-ା କମୁାରୀ େପାକଲା #ା ପି.ଲCDଣ ରାଓ ZUX1243245

ପ ୁ /99541 45 206 671ପି.ରେମଶ େପାକଲା ପି ପି.ଲCDଣ ରାଓ ZUX1243146

ପ ୁ /99542 44 206 672ପି.ସେୁରଶ େପାକଲା ପି ପି.ଲCDଣ ରାଓ ZUX1243153

 ୀ /99543 42 206 673ପି.ସାଇ ଲCDୀ େପାକଲା ପି ପି.ଲCDଣ ରାଓ ZUX1243195

 ୀ /221544 29 206 674ଇ/ୁ ଭତ� ା ମା ଦେନଇ ଭତ� ା ZUX0887307

ପ ୁ /301545 54 206 675ବାଲାଜୀ ପାତ� ପି ଗରୁୁ ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX1217223

ପ ୁ /476546 59 206 676ସତ�ନାରାୟଣ ଦୂଗFେଭGଟା ୱାଡ଼ପି ରାମମ3ୂh ୱାଦଲାମଣି ZUX1094424

9 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG #ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /C/684-A547 23 206 677ଅବିନାଶ ମିଶ� ପି େଲାକନାଥ ମିଶ� ZUX1094366

ପ ୁ /C/684-A548 22 206 678ମାନସ ମିଶ� ପି େଲାକନାଥ ମିଶ� ZUX1208735

 ୀ /999549 21 206 679ଅl:ନା ଅଧିକାରୀ ପି ରାଧା ମାଧବ ଅଧିକାରୀ ZUX1212224

 ୀ /999550 26 206 680ସାହୁକାରୀ ଆନିଷା ପି ସାହୁକାରୀ ଆପନା ZUX0826560

ପ ୁ /999551 24 206 681ରମାକା' ବିେଶାଇ ପି ନ/ ବିେଶାଇ ZUX1214477

 ୀ /999552 23 206 682ଏs ଚ/�  କଳା #ା ଚ/�  େସଖର ରାଓ ଜୟପରୁ ZUX1276369

 ୀ /999553 21 206 683କାଫିୟା ଖାତୁନ ପି ମହUଦ ସଦFର ZUX1209725

ପ ୁ /999554 73 206 684ଡ.ରାେଜ/�  ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ବିନାୟକ ମିଶ� ZUX1244037

ପ ୁ /999555 52 206 685ବିଜୟ କମୁାର ମହା'ି ପି େଗୗରା� ଚରଣ ମହା'ି ZUX1191493

 ୀ /999556 50 206 686ମାଧରୁୀ ମହା'ି #ା ବିଜୟ କମୁାର ମହା'ି ZUX1191501

 ୀ /999557 25 206 687ରଚନାନ ନାୟକ ପି ରବି/�  ନାୟକ ZUX0958074

 ୀ /999558 21 206 688ସମୁନ ନାୟକ ମା ଗୀତା ରାଣୀ ନାୟକ ZUX1210962

ପ ୁ /999559 49 206 689ପି. େଗାପାଳ କୃ- ପାତ� ପି ପି. ଆtା ରାଓ ZUX0826024

 ୀ /999560 46 206 690ପି. ରିନା ପାତ� #ା ପି. େଗାପାଳ କୃ- ZUX0826032

 ୀ /999561 36 206 691େଗୗରୀ ପଜୁାରୀ #ା ଶିବରାମ ପଜୁାରୀ ZUX0826073

 ୀ /999562 27 206 692ନବୀନା ପଜୁାରୀ #ା ଜଗଦିସ ପଜୁାରୀ ZUX0826040

 ୀ /999563 26 206 693ଚ�ଳା ପଜୁାରୀ ପି ଶ�ୀଧର ପଜୁାରୀ ZUX0887299

ପ ୁ /999564 30 206 694ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ମଧସୁଦୁନ ସାହୁ ZUX1191477

 ୀ /999565 57 206 695ଭାଗ�ଲCDୀ ସାହୁ #ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ ZUX0826008

ପ ୁ /999566 52 206 696ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ LSL2422590

 ୀ /999567 40 206 697ଚିନD ୟୀ ସାହୁ #ା ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0560748

 ୀ /999568 33 206 698ସସDିତା ସାହୁ #ା ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ZUX0826495

ପ ୁ /999569 33 206 699ବିେନାଦ ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ ZUX1005503

 ୀ /999570 24 206 700ଗୀତା!ଳୀ ସାହୁ ପି ହାଡିବ<ୁ ସାହୁ ZUX1212083

 ୀ /132/730571 19 206 701େରହାନା uୀେଦvସ - Tଡ ରୂ1ମ ଅଲୀ ZUX1358548

 ୀ /00572 27 203 685କାରୀ ଗାୟତ�ୀ ପି କାରୀ ରାମ ୁ ZUX0691949

ପ ୁ /00573 27 203 686ଏR ନାଗରାଜ ମା ଏR ପାବ: ତୀ ZUX0691766

 ୀ /NA574 19 203 687ରଜନୀ କମୁାରୀ େବେହରା ମା େହମଲତା େବେହରା ZUX1321041

 ୀ /New Stree575 22 203 688େତଜ#ିନି ଜିଲିଲା ମା ସଂwଯାରାଣୀ ଜିଲିଲା ZUX1062611

ପ ୁ /1576 53 203 689ଏନ ଜଗଦୀଶ - ଏନ ଗିରୀ ପ�ସାଦ ZUX1350958

ପ ୁ /1577 32 203 690େଜ. ଦିେନଶ ପ_ନାଇକ ପି େଜ. ପ�ସାଦ ରାଓ ପ_ନାଇକ ZUX0465658

 ୀ /1578 67 203 691ରସD ି ପ]ା #ା ସବୁାସ ଚ/�  ପ]ା OR/12/089/300317

 ୀ /1579 27 203 692ଆଶା ପ_ନାୟକ ପି ଆର. ମରୁଲୀ ପ_ନାୟକ ZUX0778084

 ୀ /1580 62 203 693ଡି ସର#ତି ପାତ� #ା ଭାxର ପାତ� OR/12/089/300454

ପ ୁ /1581 52 203 694ଡି ହରିନାରାୟଣ ପାତ� ପି ଭାxର ପାତ� OR/12/089/300455

 ୀ /1582 50 203 695ମାନସୀ ପାତ� #ା ହରିନାରାୟଣ ପାତ� LSL1421601

ପ ୁ /1583 48 203 696ଡି େଗାବି/ ପାତ� ପି ଭାxର ପାତ� OR/12/089/300456

ପ ୁ /1584 47 203 697ଡି େଗାପାଳ ପାତ� ପି ଡି ଭାxର ପାତ� LSL1421577

ପ ୁ /1585 30 203 698ସେୁର/�  କମୁାର ପାତ� ପି ନରସିଂହ ପାତ� ZUX0691717

ପ ୁ /1586 35 203 699େଜ. ନୀଳକା' ପ_ନାଇକ ପି େଜ. ପ�ସାଦ ରାଓ ପ_ନାଇକ ZUX0465666

ପ ୁ /2587 34 203 700ରବି ନାଗ ମା ଇ/�  ନାଗ ZUX0560615

ପ ୁ /2588 70 203 701ଶଶନିାଥ ପ�ଧାନ ପି ଜଗବ<ୁ ପ�ଧାନ OR/12/089/300457

 ୀ /2589 63 203 702ବିଜୟଲCDୀ ପ�ଧାନ #ା ଶଶନିାଥ ପ�ଧାନ OR/12/089/300458

ପ ୁ /3590 57 203 703ଭି ରେମଶ କମୁାର ପି ଭି କ� ି-ା ରାଓ OR/12/089/300293

 ୀ /3591 51 203 704ଭି ଅନିତା #ା ଭି ହରିପ�ସାଦ ରାଓ OR/12/089/301090

 ୀ /3592 42 203 705ଭି.ରଶDୀ ରାଣି #ା ଭି. ରେମଶ , OR/12/089/301097

ପ ୁ /3rd Line593 19 203 706େମାହିତ କମୁାର ସିଂହ ପି ରାଜିଵ ର!ନ ସିଂହ ZUX1359553

ପ ୁ /4594 81 203 707ଭି କ� ି-ା ରାଜୁ , ପି ଗାେ�ୟା ରାଓ , OR/12/089/300289

 ୀ /4595 76 203 708ଭି ସାବିତ�ି ରାଜୁ , #ା ଭି କ� ି-ା ରାଜୁ , OR/12/089/300290

 ୀ /4596 35 203 709ବନିତା ନାୟକ ମା ହିରା ନାୟକ ZUX0691915

 ୀ /4597 81 203 710ଶବୁାସିନି ପାତ� #ା କୃ-ଚ/�  ପାତ� OR/12/089/300295

 ୀ /4598 55 203 711ସDିତାରାଣି ପାତ� #ା ବିନଦଚ/�  ପାତ� OR/12/089/300297

 ୀ /5599 80 203 712ଗିତା ଶତପଥି #ା ପ�ଫୁଲକମୁାର ଶତପଥି OR/12/089/302660

ପ ୁ /6600 46 203 713ପ�େମାଦଚ/�  ପାତ� ପି କୃ-ଚ/�  ପାତ� LSL2655538

 ୀ /8601 66 203 714ଜୟଶ�ୀ େବେହରା #ା ଯଧିୁ`ିର େବେହରା OR/12/089/300312

ପ ୁ /9602 51 203 715ରାେଜ/�  ପ�ସାଦ େବେହରା ପି କାଶିନାଥ େବେହରା ZUX0466227

 ୀ /9603 51 203 716ଶା'ିଲତା ମାଥF #ା ନବିନଚ/�  ମାଥF OR/12/089/300325

ପ ୁ /9604 44 203 717ସେ'ାଷ କମୁାର ମାଥF ପି ନବିନଚ/�  ମାଥF LSL1467430

ପ ୁ /9605 36 203 718ସ!ୟ କମୁାର ମାଥF ପି ନବୀନ ଚ/�  ମାଥF LSL1392117

ପ ୁ /10606 39 203 719ବାପି ହରିଜନ ପି ଂପ�ଫଲୁ ହରିଜନ ZUX0174086

 ୀ /10607 34 203 720ମ! ୁହରିଜନ #ା ବାପି ହରିଜନ ZUX0174094

ପ ୁ /10608 36 203 721ଶ�ୀ ଚ/ନ ନାୟକ ପି ଶ�ୀ ମଦନ ମେହାନ ନାୟକ ZUX0173955

10 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG #ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /11609 39 203 722ରାେକଶ କମୁାର ପ_ନାୟକ ପି ରାମକୃ- ପ_ନାୟକ ZUX0297077

ପ ୁ /12610 61 203 723ଲCDୀଧର େବେହରା ପି ଧଳିୁ େବେହରା OR/12/089/300953

 ୀ /12611 52 203 724ଶଷୁମା େବେହରା #ା ଲCDୀଧର େବେହରା OR/12/089/300954

 ୀ /13612 52 203 725ପି ଉମାରାଣୀ . ପି ରାମାରାଓ . OR/12/089/300342

 ୀ /13613 21 203 726େକାନାଗଅଲା ଅଚ:ନା  ପି େକାନାଗଲା ମଧସୁଦୂନ େଡାରା ZUX1127570

ପ ୁ /13614 63 203 727େକ ମଧ ୁସଦୁନ େଦାରା ପି େକ. କ� ି-ା ମ3ୂ:ୀ ZUX1129675

 ୀ /13615 70 203 728ପି ସ<�ାରାଣି ରାଓ ପି ରାମା ରାଓ OR/12/089/300340

ପ ୁ /13616 54 203 729ପି କାେମ&ର ରାଓ ପି ରାମା ରାଓ ZUX0173823

 ୀ /13617 51 203 730ପି େଜ�ାଛନାରାଣି ରାଓ ପି ରାମା ରାଓ OR/12/089/300341

ପ ୁ /13618 49 203 731ପି ହରିy/�  ରାଓ ପି ରାମା ରାଓ OR/12/089/300344

 ୀ /14619 54 203 732ପଦD ା ହରିଜନ #ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ହରିଜନ ZUX0174102

ପ ୁ /15620 56 203 733ପିତାLର ହିଆଲ ପି ମାଧବ ହିଆଲ OR/12/089/300330

 ୀ /15621 51 203 734କମଳା ହିଆଲ #ା ପିତାLର ହିଆଲ OR/12/089/300331

ପ ୁ /15622 26 203 735ଶGର ହିଆଲ ପି ପିତାLର ହିଆଲ ZUX0692194

ପ ୁ /15623 42 203 736ଦୂଗF ପ�ଶାଦ ନାଇକ ପି ରଘନୁାଥ ନାଇକ OR/12/089/296411

 ୀ /15624 73 203 737ସାବିତ�ୀ ନାୟକ #ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/12/089/296404

 ୀ /15625 32 203 738ସଂଯ"ୁା ନାୟକ #ା ଦୂଗF ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX0465823

 ୀ /16626 56 203 739ଆସମତି ହିଆଲ #ା ମରୁଲି ହିଆଲ OR/12/089/300323

ପ ୁ /17627 57 203 740ଇ. ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଇ. ଗାେ�ୟ ZUX0647313

 ୀ /17628 82 203 741ବW ାନଦିନାଦ ହିଆଲ #ା େଗାରା ହିଆଲ OR/12/089/300348

ପ ୁ /17629 47 203 742ଶ�ାମସନ ହିଆଲ ପି େଗାରା ହିଆଲ OR/12/089/300349

ପ ୁ /17630 46 203 743ଜନସନ ହିଆଲ ପି େଗାରା ହିଆଲ OR/12/089/300351

 ୀ /17631 44 203 744ଲCDୀ ହିଆଲ #ା ସାT ସR ହିଆଲ ZUX1237197

ପ ୁ /17632 31 203 745ସାଜନ ସିଂ ହିଆଲ ପି ସାମସନ ହିଆଲ ZUX0692186

 ୀ /17633 26 203 746ସପୁ�ିୟା ହିଆଲ ପି ସାମସାନ ହିଆଲ ZUX0692202

ପ ୁ /17634 32 203 747ଇ ବାxର ରାଓ ପି ଇ ସତ� ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0692152

 ୀ /17635 29 203 748ଇ ଶ�ାବଣୀ ପି ଇ ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0692210

 ୀ /18636 40 203 749ଜମିଲା . #ା କମଳରାଜ . ZUX0349605

 ୀ /18637 56 203 750ବାସ'ି ବାଘ #ା ଏଲିହୁଦ ବାଘ OR/12/089/300420

ପ ୁ /18638 46 203 751ବିମଳରାଜ ବାଘ ପି ଏଲିହୁଦ ବାଘ LSL2653160

 ୀ /18639 45 203 752ବିଦ�ତୁରାଜ ବାଘ ପି ଏଲିହୁଦ ବାଘ LSL2653509

 ୀ /18640 43 203 753କବିତା େବେହରା #ା ସନିଲ ରାଜ ବାଘ LSL2653582

 ୀ /18641 40 203 754ମୟତ�ୀ ଦାସ #ା ବିମଲ ରାଜ ବଘ ZUX0563601

 ୀ /19642 71 203 755ବିସାଲCDୀ ପ_ନାୟକ #ା େଭେGେଟ&ର ପ_ନାୟକ OR/12/089/300359

ପ ୁ /19643 45 203 756ମେନାର!ନ ପ_ନାୟକ ପି େଭେGେଟ&ର ପ_ନାୟକ OR/12/089/300362

ପ ୁ /20644 81 203 757ନବୀନ ଚ/�  ମହା'ି ପି କ� ି- ଚ/�  ମହା'ି ZUX0560243

 ୀ /20645 76 203 758ଲCDୀ ନାୟକ #ା େଘନୁଆ ନାୟକ OR/12/089/300367

 ୀ /20646 48 203 759ବାସ'ି ନାୟକ ପି େଘନୁଆ ନାୟକ OR/12/089/300368

 ୀ /20647 43 203 760ତୁଳା ନାୟକ ପି େଘନୁଆ ନାୟକ OR/12/089/300369

ପ ୁ /21648 56 203 761ବଳରାମ କଳୁଦୀପ ପି ରଘନୂାଥ କଳୁଦୀପ OR/12/089/300378

 ୀ /21649 51 203 762ଧନି`ା କଳୁଦୀପ #ା ବଳରାମ କଳୁଦୀପ OR/12/089/300379

ପ ୁ /22650 41 203 763ବନମାଳି ପ�ଧାନୀ ପି ହରିହର ପ�ଧାନୀ OR/12/089/300230

 ୀ /23651 46 203 764ପQୁାରାଣି ମ]ଳ #ା ଏସ ଆର ମ]ଳ OR/12/089/301006

 ୀ /24652 71 203 765ଟି ଆେପୟା , #ା େଭେGଟ ରାବଣା , OR/12/089/300416

 ୀ /25653 56 203 766ଚ/�ମା ନାୟକ #ା ଟGଧର ନାୟକ OR/12/089/300425

ପ ୁ /25654 46 203 767ତରୁଣ ନାୟକ ପି ଟGଧର ନାୟକ OR/12/089/300426

 ୀ /25655 41 203 768ମେହ&ରୀ ନାୟକ #ା ଭୁବନି ନାୟକ LSL1421718

 ୀ /25656 40 203 769ତୁଳସି ନାୟକ #ା ତରୁଣ ନାୟକ OR/12/089/300427

ପ ୁ /25657 26 203 770ମେକ: ତ କିଶରି ସିଂ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସିଂ ZUX0825687

ପ ୁ /26658 53 203 771ବାବାଜି ସିଂ ପି ଘନ ସିଂ OR/12/089/300429

 ୀ /26659 51 203 772ବାସ'ି ସିଂ #ା ବାବାଜି ସିଂ OR/12/089/300430

 ୀ /26660 47 203 773ପ�ତୀମା ସିଂ #ା ପNୁ: ସିଂ OR/12/089/301078

ପ ୁ /26661 40 203 774େଯାେଗ/�  ସିଂ ପି ବାବାଜି ଚରଣ ସିଂ LSL1392158

 ୀ /26662 27 203 775ଚ/� କା'ି ସିଂ #ା େଯାେଗ/�  ସିଂ ZUX0825695

 ୀ /27663 61 203 776ଏସ. ସତ�ବତି #ା ସି.ଏଚ.ସଯୂ�: ନାରାୟଣ . OR/12/089/301102

ପ ୁ /27664 51 203 777ଏସ. ତ�ିନାଥ . ପି ସଯୂ�:ନାରାୟଣ . OR/12/089/300214

 ୀ /27665 46 203 778ସି େହଚ ଗଣୁବତୀ . #ା ଏସ. ତ�ିନାଥ . OR/12/089/301033

 ୀ /27666 33 203 779ଏ?. ଧନଲCDୀ #ା ଏ?. ଶ�ୀନୁ ZUX0465625

 ୀ /27667 39 203 780ଏ?. ପQୁାବତି #ା ଏ?. ରାମକ� ି-ା ZUX0465633

ପ ୁ /27668 40 203 781ଏ?. ଶ�ୀନୁ ପି ଏ?. ସୟୂFନାରାୟଣ ZUX0465617

 ୀ /28669 46 203 782ଲଳିତା ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ OR/12/089/300434

 ୀ /28670 40 203 783ସଜୁାତା ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ OR/12/089/301010

11 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG #ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /29671 45 203 784ର!ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ OR/12/089/300386

 ୀ /30672 35 203 785ଡଲିରାୟ େଚୗଧରିୁ #ା ସାଗର େମାହନ ଦାସ OR/12/089/300254

 ୀ /30673 71 203 786ଜାନକି ସାହୁ #ା ମାଧବ ସାହୁ OR/12/089/300969

 ୀ /31674 76 203 787ସzାରି ନାୟକ #ା ଅoନୁ ନାୟକ OR/12/089/300444

 ୀ /32675 66 203 788ୱାଇ ଲCDୀ , #ା ସତ�ନାରାୟଣ , OR/12/089/300451

ପ ୁ /32676 56 203 789ୱାଇ ପ�ସାଦ , ପି ୱାଇ ସତ�ନାରାୟଣ , OR/12/089/300452

 ୀ /32677 22 203 790ୱାଇ େତେଜ&ନୀ ପି ୱାଇ ପ�ସାଦ ZUX1179076

ପ ୁ /33678 40 203 791ବି. ଚିନB ା ରାଓ ପି ବି. ସଯୂ�:ନାରାୟଣ ZUX0465948

 ୀ /33679 31 203 792ଏR. ଦିdୀ ପି ଏR. ଜଗଦିଶ ZUX0466078

ପ ୁ /33680 30 203 793ଏନ. ଗିରି ପ�ସାଦ ପି ଏନ. ଜଗଦିସ ZUX0465955

 ୀ /33681 34 203 794ବି. ଜୟଲCDୀ #ା ବି. ଚିନB ାରାଓ ZUX0465930

ପ ୁ /34682 42 203 795ସେ'ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ହେରକୃ- ନାୟକ LSL1390863

 ୀ /35683 56 203 796ବି. ସାବିତ�ି  #ା ବି. ଆପଲ#ାମି OR/12/089/300172

ପ ୁ /35684 46 203 797ବି କରୁଣା ରାଓ ପି ବି ଆପିୟା LSL2653194

ପ ୁ /35685 37 203 798ବି େଶଷ ୁଆଚାରୀ ପି ଆପାଲା ରାଜୁ LSL2653053

 ୀ /35686 40 203 799ବି ବିଜୟଲCDୀ ଆଚାରୀ ପି ବି ଆପାଲାରାଜୁ ଆଚାରୀ LSL2653376

ପ ୁ /35687 38 203 800ରାେଜଶ ପ_ନାୟକ ପି ସି. ଏ{. ରାମ ଶGର ପ_ନାୟକ ZUX0466094

ପ ୁ /36688 44 203 801ଏ. ସରିୁନାରାୟଣା ପି ଏ. େଭେGଟରାଓ LSL1391283

ପ ୁ /36689 41 203 802ଏ. ଲCDୀନାରୟଣ ପି ଏ. େଭେGଟରାଓ LSL1391291

 ୀ /36690 32 203 803ଏ. ଭବାନୀ #ା ଏ. ସରିୁ ନାରାୟଣ ZUX0825489

ପ ୁ /36691 69 203 804ଏ. େଭେGଟ ରାଓ ପି ଏ. ଲCDିନାରାୟଣ .. LSL1391192

ପ ୁ /36692 31 203 805ଗେୁd&ର ରାଓ ପି ଏ. େଭGଟ ରାଓ ZUX0825638

 ୀ /36693 56 203 806ଏ. ସଗୁଣୁା #ା ଏ. େଭେGଟ ରାଓ ZUX0825497

 ୀ /37694 47 203 807ବି. ପଦD ଜା #ା ଭୁଜ� ପଦD ଜା OR/12/089/300988

ପ ୁ /37695 55 203 808ରାଧାକୃ- େସଣ ପି େଗୗରା� େସଣ LSL2652691

ପ ୁ /38696 57 203 809ଏମ. େଗାବି/ରାଜୁ . ପି ଏମ. ଭାGଟରାମଣା . LSL1391382

 ୀ /38697 45 203 810ଏମ ନାଗାରତB ମ . #ା େଗାବି/ରାଯ ୁ. OR/12/089/300917

ପ ୁ /38698 26 203 811ଏମ. ନବୀନ ପି ଏମ. େଗାବି/ ରାଜୁ ZUX0825356

ପ ୁ /38699 31 203 812ଏT. ନେର/� ପି ଏT. େଗାବି/ ରାଜୁ ZUX0466185

ପ ୁ /38700 38 203 813ରେମଶ କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ରାେଜଶ କମୁାର ପାଇକରାୟ ZUX0173849

 ୀ /39701 66 203 814ସିଏଚ ଆମାନି ପ_ନାୟକ #ା ସି ଏଚ ରାମାନୁଜ ପ_ନାୟକ ZUX0173856

ପ ୁ /40702 63 203 815ତ�ିେଲାଚନ ପାଣିଗ�ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହି LSL1421676

 ୀ /40703 50 203 816ବିଜୟ ଲCDି ପାଣିଗ�ାହି #ା ତ�ିେଲାଚନ ପାଣିଗ�ାହି LSL1421684

 ୀ /40704 32 203 817ରଶDିତା ପାଣିଗ�ାହି ପି ତ�ିେଲାଚନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0560714

 ୀ /40705 30 203 818ସନିୁତା ପାଣିଗ�ାହି ପି ତ�ିେଲାଚନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0560722

ପ ୁ /40706 28 203 819ଦିଲୀପ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ତ�ିେଲାଚନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0465880

 ୀ /40707 26 203 820ମଧସୁD ିତା ପାଣିଗ�ାହି ପି ତ�ିେଲାଚନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0691956

ପ ୁ /41708 68 203 821ପା]ବ ମହା'ି ପି ଦୁଃଖବ<ୁ ମହା'ି LSL1393271

 ୀ /41709 56 203 822ନୟନୀ ମହା'ି #ା ପା]ବ ମହା'ି LSL1393289

 ୀ /41710 43 203 823ପQୁଲତା ପାତ� ପି ପଦD  ଚରଣ ସାହୁ ZUX0560185

ପ ୁ /41711 28 203 824ଶବି ଶGର ପାତ� ମା ପQୁଲତା ପାତ� ZUX0560193

 ୀ /41712 27 203 825ସେ'ାଷିନୀ ପାତ� ମା ପQୁଲତା ପାତ� ZUX0560201

ପ ୁ /42713 51 203 826ଟାଟାପଡୁୀ ଡାଲିରାଜୁ ପି ଟି.ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/300972

ପ ୁ /42714 51 203 827ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାଇଧର ନାୟକ LSL2653301

 ୀ /42715 42 203 828ସନିୁତା କମୁାରି ନାୟକ #ା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ LSL2655306

ପ ୁ /43716 55 203 829ଭାଗୀରଥୀ ବିେଷାୟୀ ପି େସାମନାଥ ବିେଷାୟୀ LSL1422187

 ୀ /43717 46 203 830ଦମୟ'ୀ ବିେଷାୟୀ #ା ଭାଗିରଥୀ ବିେଷାୟୀ LSL1421817

 ୀ /43718 44 203 831ଡି.ଲCD ିଦାସରୀ ପି ଡି.ସରିୁ ଦାସରୀ LSL2653566

 ୀ /43719 40 203 832ଏ ସଜୁାତା #ା ଏ ରାମା ZUX0869271

 ୀ /44720 35 203 833ଅନୁ ପ_ନାୟକ #ା ମRଜିତ ସି୦ ZUX0825778

ପ ୁ /44721 34 203 834ସେ'ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାଗିରଥି ସାହୁ ZUX0673335

ପ ୁ /44722 39 203 835ଜି. ସନ�ାସି େଦଓ ପି ଜି. ଶାLାମ3ୂh େଦଓ ZUX0465831

ପ ୁ /44723 36 203 836ଜି. ସତ�ନାରାୟଣ େଦଓ ପି ଜି. ଶାLାମ3ୂh େଦଓ ZUX0465849

ପ ୁ /44724 38 203 837ମନଜି\ ସିଂ ପି ମେନାହର ସିଂ LSL2653004

ପ ୁ /44725 34 203 838ଗରୁୁବlନ ସିଂ ପି ମେନାହର ସିଂ LSL2652923

ପ ୁ /45726 50 203 839ଦୁଗFପ�ସାଦ େଗୗଡ ପି ହାଡିବ<ୁ େଗୗଡ LSL1421650

 ୀ /45727 47 203 840ଲCDୀ େଗୗଡ #ା ଦୁଗFପ�ସାଦ େଗୗଡ ZUX0937664

 ୀ /46728 54 203 841ରଶD ି ପାଇକରାୟ #ା ଆର େକ ପାଇକରାୟ OR/12/089/300582

ପ ୁ /47729 57 203 842ର�ାଧର ସାହୁ ପି ବାବାଜି ସାହୁ OR/12/089/302715

ପ ୁ /48730 48 203 843ପଦD ନ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ନାୟକ OR/12/089/282784

 ୀ /48731 43 203 844ବାସ'ି ନାୟକ #ା ପଦD ନ କମୁାର ନାୟକ LSL1393198

 ୀ /48732 81 203 845ଶକ'ୁଳା ରାଉତ #ା ନିତ�ାନ/ ରାଉତ OR/12/089/304151

12 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG #ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /49733 44 203 846ପଦD ିନି େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା LSL1392166

ପ ୁ /49734 53 203 847ସାଗର େମାହନ ଦାସ ପି ସନିଆ ସାଗର OR/12/089/300253

ପ ୁ /49735 47 203 848ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି ସନିଆ ସାଗର LSL1422211

ପ ୁ /49736 29 203 849ଅମିତ କମୁାର ଦାସ ପି ସାଗର େମାହନ ଦାସ ZUX0466334

ପ ୁ /49737 84 203 850ସନିଆ ସାଗର ପି ଗ�ାଧର ସାଗର LSL1467448

 ୀ /49738 31 203 851େଗୗତମୀ ସାହୁ ପି ଏ?. ଲେକ&ର ସାହୁ ZUX0465740

 ୀ /50739 71 203 852େସୗଦାମିନୀ େବେହରା #ା ସମୁ' େବେହରା ZUX0173872

 ୀ /50740 49 203 853ମିନତୀ େଜନା #ା େବୖଦନାଥ େଜନା LSL2655397

 ୀ /50741 53 203 854ପଦD ିନି ସିଂ #ା ଅଜିତ ସିଂ OR/12/089/300225

ପ ୁ /50742 25 203 855େଦବାଶିଷ ସିଂ ମା ପଦD ିନୀ ସିଂ ZUX1156579

ପ ୁ /51743 69 203 856ପNୁ:ଚ/�  ବି<ାଣି ପି ଲCDୀକା' ବି<ାଣି OR/12/089/300219

 ୀ /51744 61 203 857ମେନାରମା ବି<ାଣି #ା ପNୁ:ଚ/�  ବି<ାଣି OR/12/089/300220

 ୀ /51745 47 203 858ପ�ମିଳା ବି<ାଣି ପି ପNୁ:ଚ/�  ବି<ାଣି OR/12/089/300221

ପ ୁ /51746 37 203 859ଜିେତ/�  କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0465294

 ୀ /52747 59 203 860ବିଜୟ ଲCDି ପାତ� ପି ରାମଚ/�  ପାତ� LSL1391390

 ୀ /53748 51 203 861ମଣି ବାଘ #ା ଶିବ ବାଘ LSL1390939

ପ ୁ /53749 43 203 862ବୁଡୁ ବାଘ ପି ଶିବ ବାଘ LSL1422070

 ୀ /53750 40 203 863ମଣି ବାଘ #ା ବୁଡୁ ବାଘ LSL1390897

 ୀ /54751 71 203 864ଶଶି ଘାସି #ା ରଘନୁାଥ ଘାସି OR/12/089/300211

 ୀ /54752 61 203 865ହିରା ନାୟକ #ା ରାମ ନାୟକ OR/12/089/300203

 ୀ /54753 44 203 866ନ/ୀନି ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ LSL1402338

 ୀ /54754 42 203 867ସଂଯ"ୁା ନାୟକ ପି ରାମଚ/�  ନାୟକ LSL1390947

ପ ୁ /54755 38 203 868ପ�କାଶ ଚ/�  ନାୟକ ମା ହୀରା ନାୟକ ZUX0466003

 ୀ /54756 31 203 869ଗୀତାଂଜଳୀ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ LSL1402320

 ୀ /55757 45 203 870ପାବ: ତି େବେହରା #ା ଦୁଗF ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX0825513

ପ ୁ /55758 79 203 871ସାନ ନାୟକ ପି ଜନା}: ନ ନାୟକ ZUX1300383

 ୀ /55759 73 203 872ଶାରଦା ନାୟକ #ା ସାନ ନାୟକ ZUX1287226

ପ ୁ /55760 53 203 873ସଭୁାଷଚ/�  ନାୟକ ପି ସାନ ନାୟକ ZUX1300375

 ୀ /55761 40 203 874ଅLିକା ନାୟକ #ା ସବୁାଷ ଚ/�  ନାୟକ LSL1390954

ପ ୁ /55762 20 203 875କ/ୁନ କମୁା◌ାର ନାୟକ ପି ସବୁାସ ଚ/�  ନାୟକ ZUX1322023

ପ ୁ /55763 46 203 876ପଶ ୁ:ରାମ ନାୟକ ପି ସାନ ନାୟକ LSL1390970

ପ ୁ /55764 44 203 877ଦୁଗFପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ସାନ ନାୟକ OR/12/089/300207

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବFଚନ ନିମେ' ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନB  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବFଚନ କମିଶନ ଭାରତG �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବFଚନ ପବୂ: ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣG ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର'ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.27 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନGର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନG ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

13 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀG #ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /551 35 203 878ଶିବାନୀ ନାୟକ  ା ପଶ ୁ!ରାମ ନାୟକ ZUX0825521

ପ ୁ /562 79 203 879ପିତବାସ ନାୟକ ପି ଯାଦବ ନାୟକ OR/12/089/300199

ପ ୁ /563 48 203 880ଶିବାନୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ OR/12/089/300201

ପ ୁ /564 47 203 881ସନୁୀଲକମୁାର ନାୟକ ପି ପିତବସ ନାୟକ OR/12/089/301080

ପ ୁ /565 40 203 882ସଶୁା# କମୁାର ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ LSL1451160

�ୀ /566 38 203 883ସନିୁତା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ LSL1451178

�ୀ /567 32 203 884ବି$�ାରାଣୀ ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ ZUX0692145

�ୀ /578 59 203 885ହୀରା ଖରା ପି େସାମନାଥ ଖରା ZUX0173898

�ୀ /589 63 203 886ଦୟାମଣି ନାୟକ  ା ପାପାରାଓ ନାୟକ ZUX0173906

ପ ୁ /5910 48 203 887େଗୗତମ ସାମ#ରାୟ ପି ଭା,ର ସାମ#ରାୟ LSL1466861

ପ ୁ /5911 45 203 888ପ�ସା# ସାମ#ରାୟ ପି ଭା-ର ସାମ#ରାୟ LSL1421726

ପ ୁ /5912 49 203 889ଭା,ର ସାମ#ରାୟ ପି ଶ�ାମସ.ୁର ସାମ#ରାୟ ZUX1173376

�ୀ /5913 42 203 890ଅ/ନା ସାମ#ରାୟ  ା ସ/ୟ ସାମ#ରାୟ ZUX1068519

�ୀ /5914 39 203 891ଅ/ଳୀ ସାମ#ରାୟ  ା େଗୗତମ ସାମ#ରାୟ ZUX1077973

�ୀ /5915 46 203 892ସଂଧ22 ରାଣୀ ସାମ#ରାୟ ପି ଭା,ର ସାମ#ରାୟ LSL1402981

ପ ୁ /5916 54 203 893ସଂଜୟ କମୁାର ସାମ#ରାୟ ପି ଭା,ର ସେମା#ରାଯ ZUX1277664

ପ ୁ /6017 41 203 894ଶା#ୁନୁ ପ4ା ପି କ/ୁ ବିହାରୀ ପ4ା ZUX0560532

�ୀ /6018 32 203 895ଦିପା ପ4ା  ା ଶା#ୁନୁ ପ4ା ZUX0560524

ପ ୁ /6119 60 203 896ଶଦାଶିବ ମହା#ି ପି ତ�ିନାଥ ମହା#ି OR/12/089/301054

�ୀ /6120 41 203 897ରାଜକମୁାରୀ ମହା#ି ପି ସଦାଶିବ ମହା#ି LSL1390962

ପ ୁ /6121 39 203 898ମୃତ�/ୁୟ ମହା#ି ପି ସଦାଶିବ ମହା#ି LSL1422203

�ୀ /6122 46 203 899ଅ5!ନା େସନ  ା ରାଧାକୃ6 େସନ LSL2652709

ପ ୁ /6223 69 203 900ସ7 େଶଖର ପ8ନାୟକ ପି େପରୁମାଳା ପ8ନାୟକ OR/12/089/300188

�ୀ /6224 48 203 901ଶା#ିଲତା ପ8ନାୟକ  ା ଏସ ଏସ ପ8ନାୟକ OR/12/089/300189

�ୀ /6325 53 203 902ଏସ. ଶା#ି ସିଂ  ା ଏସ. ବିକ�ମ ସିଂ OR/12/089/302013

�ୀ /6426 61 203 903ଜି. ପାବ! ତି  ା କେୁରଶ ୁଆଚାରି OR/12/089/296750

ପ ୁ /6427 36 203 904ଶଶିକା# ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ ZUX0173179

ପ ୁ /6528 26 203 905ଏମ.ସାଇ କମୁାର ପି ଏମ.କ�ି6 ରାଓ ZUX0825737

�ୀ /6529 51 203 906ଏ7. ବସ# ଲ>?ି  ା ଏ7. କ� ି6ାରାଓ OR/12/089/260803

ପ ୁ /6530 53 203 907ଏ7. କ� ି6ା ରାଓ ପି ଏ7. ମାଧବ ରାଓ OR/12/089/260804

ପ ୁ /6531 21 203 908ଏମ ସମୁ# ରାଓ ପି ଏମ. କ� ି6ା ରାଓ ZUX1073295

�ୀ /6632 32 203 909ଏ. ଅରୁଣା କମୁାରୀ ପି ଏ. ଗେୁ@Aର ରାଓ ZUX0466243

�ୀ /6633 34 203 910ସମBCା େଚୗଧରୁୀ  ା କୃ6 େଚୗଧରୁୀ ZUX0869321

ପ ୁ /6634 38 203 911କୃ6 େଚୗଧରୁୀ ପି ଉଦୟ େଚୗଧରୁୀ ZUX0869313

�ୀ /6635 31 203 912ଏ. ଲାବଣ�ା ପି ଏ. ଗେୁ@Aର ରାଓ ZUX0466193

ପ ୁ /6636 33 203 913ଏ. ଲ>?ିନାରାୟଣ ପି ଏ. ଗେୁ@Aର ରାଓ ZUX0466201

ପ ୁ /6637 33 203 914କାEBକ ପାଇକରାୟ ପି ନରସିଂହ ପାଇକରାୟ ZUX0466300

�ୀ /6638 29 203 915ଏ. ପFୁା ପି ଏ. ଗେୁ@Aର ରାଓ ZUX0466219

ପ ୁ /6639 46 203 916ଏ ରାମ ପି ଏ ନଗରଜୁ ZUX0869339

�ୀ /6640 29 203 917ଏ. ତ�ୀେଦବୀ ପି ଏ. ଗେୁ@Aର ZUX0825562

ପ ୁ /6741 39 203 918ସେ#ାଷ ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ OR/12/089/300967

�ୀ /6742 37 203 919ଶା#ିକମୁାରୀ ସାହୁ  ା ସେ#ାଷକମୁାର ସାହୁ LSL2655520

ପ ୁ /6843 57 203 920ଟି. ବାବୁରାଓ ପି ଲ>? ିନାରାୟଣ OR/12/089/300411

�ୀ /6944 51 203 921ଟି. େହମା  ା ଟି ବାବୁରାଓ OR/12/089/300412

ପ ୁ /7045 50 203 922ଫକିରେମାହନ େବେହରା ପି ଭବାନୀ େବେହରା LSL2652758

�ୀ /7046 43 203 923ସଂଯIୁା େବେହରା  ା ଫକୀରେମାହନ େବେହରା ZUX0466284

ପ ୁ /7147 46 203 924ଏରାବଣା ପି ଏ େଗାଲରାଜୁ LSL2655504

�ୀ /7148 44 203 925ଏ ପାବ! ତୀ  ା ଏ ରାବଣା LSL2655488

ପ ୁ /7149 32 203 926ମେନାଜ କମୁାର ପ8ନାୟକ ପି ସ7େଶଖର ପ8ନାୟକ ZUX0173245

ପ ୁ /7250 44 203 927ୟୁେକ ଆନ. ପି ୟୁ େକ ସତ�ନାରାୟଣା LSL2652725

1 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK  ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /7251 61 203 928ଭାନୁମତି ହ#ାଳ  ା ରାଜୁ ହ#ାଳ LSL1422112

ପ ୁ /7252 40 203 929ସେୁରଶ ହ#ାଳ ପି ରାଜୁ ହ#ାଳ LSL1422120

ପ ୁ /7253 34 203 930ନେରଶ ହ#ାଳ ପି ରାଜୁ ହ#ାଳ LSL2652642

ପ ୁ /7254 29 203 931ମେୁକଶ ହ#ାଳ ପି ରାଜୁ ହ#ାଳ ZUX0654293

�ୀ /7255 24 203 932ରାଜନ.ିନୀ ହ#ାଳ  ା ସେୁରଶ ହ#ାଳ ZUX1129485

�ୀ /7456 71 203 933େପ�ମମଣି ଭରସା  ା ସାମେୟଲ ଭରସା OR/12/089/300166

ପ ୁ /7457 61 203 934ରବି.�  ଇ4ିଆ ପି ଆନ. ଇ4ିଆ OR/12/089/300167

�ୀ /7458 56 203 935ଶା#ିମଣି ଇ4ିଆ  ା ରବି.�  ଇ4ିଆ OR/12/089/300168

ପ ୁ /7459 37 203 936ରାେଜ.�  ଇ4ିଆ ପି ରବି.�  ଇ4ିଆ LSL2652741

ପ ୁ /7460 27 203 937େଦବାନ. ଇ4ିଆ ପି ରବି.�  ଇ4ିଆ ZUX0654244

ପ ୁ /7561 60 203 938କୃ6ଚ.�  ନ. ପି ସିମାOଳ ନ. OR/12/089/298657

�ୀ /7562 50 203 939ପଦ? ିନୀ ନ.  ା କୃ6ଚ.�  ନ. LSL1421569

ପ ୁ /7563 28 203 940ପ�ଶା# ନ. ପି କୃ6! ଚ.�  ନ. ZUX0560607

�ୀ /7664 45 203 941ସବୁାସିନୀ ପଟନାୟାକ  ା ସବୁ� ତ ପଟନାୟାକ ZUX0869289

ପ ୁ /7665 46 203 942ସଦୁୀ@ ପଟନାୟକ ପି େଗାକଳୁାନ. ପଟନାୟକ LSL1402361

ପ ୁ /7666 75 203 943େଗାକଳୁାନ. ପ8ନାୟକ ପି ଶ�ାମାନ. ପ8ନାୟକ OR/12/089/300155

�ୀ /7667 66 203 944େସୗଦାମିନି ପ8ନାୟକ  ା େଗାକଳୁାନ. ପ8ନାୟକ OR/12/089/300156

ପ ୁ /7668 48 203 945ସବୁ� ତ ପ8ନାୟକ ପି େଗାକଳୁାନ. ପ8ନାୟକ LSL1402296

�ୀ /7769 56 203 946କମୁଦିୁନି ମହାପାତ�  ା ରାମନାଥ ମହାପାତ� OR/12/089/300154

ପ ୁ /7770 44 203 947ଦୟାନଧି ମହାପାତ� ପି ରାମନାଥ ମହାପାତ� LSL1392174

�ୀ /7771 42 203 948ଅନୀତା ମହାପାତ� ପି ରାମନାଥ ମହାପାତ� LSL1403005

�ୀ /7772 40 203 949ସନୁୀତା ମହାପାତ� ପି ରାମନାଥ ମହାପାତ� LSL1402999

�ୀ /7773 37 203 950ସଜୁାତା ମହାପାତ� ପି ରାମନାଥ ମହାପାତ� ZUX0466052

ପ ୁ /7774 36 203 951ଯବୁୁଲି ମହାପାତ� ପି ରାମନାଥ ମହାପାତ� ZUX0466060

ପ ୁ /7875 68 203 952ସୀତା ନାଥ ମହାପାତ� ପି ଶ�ାମସ.ୁର ମହାପାତ� OR/12/089/300149

�ୀ /7876 39 203 953ଝୁନୁ ମହାପାତ�  ା ବିେନାଦ ମହାପାତ� ZUX0465799

�ୀ /7877 34 203 954ରଶ? ିତା ମହାପାତ� ପି ସୀତାନାଥ ମହାପାତ� LSL2653152

ପ ୁ /7878 38 203 955ରବି.�କମୁାର ମହାପାତ� ପି ସୀତାନାଥ ମହାପାତ� LSL2653145

ପ ୁ /7979 56 203 956ଶିବ ପ�ସାଦ ପ8ନାୟକ ପି ତ�ୀନାଥ ପ8ନାୟକ OR/12/089/300136

ପ ୁ /7980 27 203 957ଶIି ପ8ନାୟକ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ପ8ନାୟକ ZUX0560623

�ୀ /7981 26 203 958ଆଶା ପ8ନାୟକ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ପ8ନାୟକ ZUX0692178

�ୀ /8082 66 203 959ଯମନୁା ନାୟକ  ା ଘାସି ନାୟକ LSL1393164

ପ ୁ /8083 61 203 960ଘାସି ନାୟକ ପି ଲଖି ନାୟକ OR/12/089/300127

ପ ୁ /8084 60 203 961ନୃସିଂହ ନାୟକ ମା କମଳା ନାୟକ LSL1391374

�ୀ /8085 56 203 962ସଯୁ�ମଣି ନାୟକ  ା ଦ4ାସି ନାୟକ OR/12/089/300129

�ୀ /8086 48 203 963ପାର ନାୟକ  ା ଜଗବ$ୁ ନାୟକ OR/12/089/300131

�ୀ /8087 46 203 964ଝୁନୁ ନାୟକ  ା ଘାସି ନାୟକ OR/12/089/300128

�ୀ /8088 43 203 965କାOନ ନାୟକ  ା ନୃସିଂହ ନାୟକ OR/12/089/301031

ପ ୁ /8089 33 203 966ବିAନାଥ ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ ZUX0648931

�ୀ /8090 32 203 967 ପRା ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ ZUX0174060

�ୀ /8091 23 203 968ଜୟଶ�ୀ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX1120591

�ୀ /8092 22 203 969ଆଦିତି ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX1128305

�ୀ /8093 31 203 970ମଧ ୁସ? ିତା ସିଂ େଦଓ  ା ବିAନାଥ ନାୟକ ZUX0563593

�ୀ /8194 32 203 971ଅନିତା କମୁାରୀ ଦାଶ  ା ର/ିତ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0560649

�ୀ /8295 45 203 972ସଂଯIୁା ପାଣିଗ�ାହି  ା ଭଗବାନ ପାଣିଗ�ାହି LSL2655462

ପ ୁ /8396 65 203 973ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ LSL1422161

�ୀ /8397 56 203 974>ୀରା/ଳୀ ନାୟକ  ା ବାସେୁଦବ ନାୟକ LSL1422179

�ୀ /8498 26 203 975ଲିତାରାଣୀ ଦିଶାରୀ  ା ସାଥୀଶ ଚଂଦ�  ନାୟକ ZUX1049956

ପ ୁ /8499 32 203 976ଦିବାକର ଦିସାରୀ ପି ଗ@ୁ ଚରଣ ଦିସାରୀ ZUX0465716

ପ ୁ /84100 29 203 977ଗଜପତି ଦିସାରୀ ପି ଗ@ୁଚରଣ ଦିସାରୀ ZUX0465732

�ୀ /84101 37 203 978ଉଷାରାଣୀ ଡିଶାରୀ ୟାଦବ  ା ସିମାOଳ ଡିଶାରୀ ୟାଦବ ZUX0560664

ପ ୁ /84102 70 203 979ମଦନେମାହନ ନାୟକ ପି ଉS! ବ ନାୟକ ZUX0173914

�ୀ /84103 62 203 980ପ�ଭାବତି ନାୟକ  ା ମଦନେମାହନ ନାୟକ OR/12/089/300118

�ୀ /84104 43 203 981ମ/ଶୁ�ି ନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ନାୟକ LSL1421767

�ୀ /84105 40 203 982ଜୟଶ�ୀ ନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ନାୟକ LSL1421759

ପ ୁ /84106 47 203 983ସିମାOଳ ଡିଶାରୀ ୟାଦବ ପି ଚ.�  େଶଖର ଦିଶାରୀ ୟାଦବ ZUX0560656

ପ ୁ /85107 66 203 984ତ�ିପତି ସିଂ ପି ଆନ. ସିଂ OR/12/089/300111

�ୀ /85108 61 203 985ବାଲାଜିବାଇ ସିଂ  ା ତ�ିପତି ସିଂ OR/12/089/300112

ପ ୁ /85109 39 203 986ରାେଜସ ସିଂ ପି ତ�ୀପତୀ ସିଂ OR/12/089/301083

�ୀ /87110 35 203 987AT!ଲତା ପ8ନାୟକ  ା କାଳି ଚରଣ ପ8ନାୟକ ZUX0560631

ପ ୁ /87111 45 203 988କାଳୀ ଚରଣ ପଟନାୟକ ପି ବ� ଜରାଜ ପଟନାୟକ LSL1391408

ପ ୁ /87112 59 203 989ପି ସି ପ8ନାୟକ ପି ଲ>?ୀନାରାୟଣ ପ8ନାୟକ OR/12/089/300109

2 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK  ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /87113 52 203 990ଶା#ିଲତା ପ8ନାୟକ  ା ପି ସି ପ8ନାୟକ OR/12/089/300110

�ୀ /88114 50 203 991ଆରତି ମହା#ି ପି ଆନ.ଚ.�  ମହା#ି OR/12/089/300105

ପ ୁ /89115 60 203 992ସ.ୁର ଜୟ ବିପ� ପି ନିଧାନିଏଲ ବିପ� OR/12/089/300951

�ୀ /89116 51 203 993ଶା#ିେରଖା ବିପ�  ା ସ.ୁରଜୟ ବିପ� OR/12/089/300952

ପ ୁ /89117 40 203 994ନଳିନୀକା# ବିପ� ପି ସ.ୁର ଜୟ ବିପ� LSL1421742

�ୀ /90118 66 203 995ହଷ! ମଣି ମହା#ି  ା ପି ସି ମହା#ି OR/12/089/300097

ପ ୁ /90119 56 203 996େଜ�ାତି ଚ.�  ମହା#ି ପି ପ�କାଶ ଚ.�  ମହା#ି OR/12/089/300098

�ୀ /90120 54 203 997ଆଜ? ିଲା ଅପିରା ମହା#ି  ା େଜ�ାତିଚ.�  ମହା#ି OR/12/089/266760

ପ ୁ /90121 48 203 998ପ�ବିର ଚ.�  ମହା#ି ପି ପି ସି ମହା#ି OR/12/089/301084

�ୀ /90122 48 203 999ରା>ୀ ବାଇ ମହା#ି  ା ପ�ବିର ଚ.�  ମହା#ି LSL1391333

�ୀ /90123 27 203 1000ସପୁ�ିୟା େମାହା#ି ପି େଜ�ାତି ଚ.�  େମାହା#ି ZUX0560151

�ୀ /90124 27 203 1001ସକୁନ�ା େମାହା#ି ପି େଜ�ାତି ଚ.�  େମାହା#ି ZUX0560169

ପ ୁ /90125 25 203 1002ସ/ନା ମହା#ି ପି ପ�ବୀର ମହା#ି ZUX1127554

ପ ୁ /90126 32 203 1003ଦାଶ�ି ରାଜୁ ପି ଡି ଦୁଗJ ରାଓ ZUX0692160

�ୀ /91127 73 203 1004ସେ#ାଶିନି ମହା#ି  ା ଭା,ର ମହା#ି OR/12/089/300092

ପ ୁ /91128 42 203 1005କମଳ ଚ.�  ମହା#ି ମା ସେ#ାସନି ମହା#ି LSL1391325

�ୀ /92129 49 203 1006େକ.େଜ. ମାଗJେରଟ  ା େକ.ଏ7.ଭି. ପ�ସାଦ LSL1393172

ପ ୁ /92130 46 203 1007େକ. ଜU େନେଲସU ପି େକ ଜନ ରୁେବନ LSL1422096

ପ ୁ /92131 52 203 1008େକ.ଏମ.ଭି ପ�ସାଦ ପି େକ.ୱାଇ ଦାସ ୁ LSL1393214

ପ ୁ /92132 80 203 1009େକ.ଜU ରୁେବU ପି େକ. ଜU େମାେଜସ LSL1451244

ପ ୁ /93133 66 203 1010ପି. େଭେKଟ ରାଓ ପି େସାମଲୁୁ OR/12/089/252301

�ୀ /93134 59 203 1011ଲ>?ୀ  ା ପି. େଭେKଟରାଓ OR/12/089/252302

�ୀ /93135 30 203 1012ପି. ରାମଣା ପି ପି.େଭେKଟ ରାଓ ZUX1015080

ପ ୁ /94136 47 203 1013ଜୟ# କମୁାର ଭତରା ପି ରାମଧର ଭତରା ZUX0825596

ପ ୁ /94137 27 203 1014ଦିପକ ବି$ାଣୀ ରତR ପି ରଘନୁାଥ ବି$ାଣୀ ରତR ZUX0560706

ପ ୁ /94138 60 203 1015ରଘନୁାଥ ବି$ାଣିରତR ପି ବଳରାମ ବି$ାଣିରତR OR/12/089/300090

�ୀ /94139 44 203 1016ରାଧିକା ବି$ାଣିରତR  ା ରଘନୁାଥ ବି$ାଣିରତR OR/12/089/300091

ପ ୁ /94140 30 203 1017ନିପ ୁବି$ାଣୀରତR ପି ରଘନୁାଥ ବି$ାଣିରତR ZUX0465237

�ୀ /94141 60 203 1018ଜି ଦେ#Aରି େେଦା  ା ଜି ସVମEୁB େଦଓ ZUX0691725

�ୀ /94142 21 203 1019ଅଚ!ନା ମହାପାତ�  ା ଦୀପକ ବିଂଧାଣୀ ମହାପାତ� ZUX1357771

�ୀ /94143 31 203 1020େକାମଳ ନାୟକ ପି ଜଗବ$ୁ ନାୟକ ZUX0825588

ପ ୁ /94144 66 203 1021ରତR ାକର ଫଳଦାୟକ ପି କାେମRସ ଫଳଦାୟକ LSL1393263

�ୀ /95145 61 203 1022ଇ.ୁ ନାଗ  ା ମନୁR ା ନାଗ LSL1391184

ପ ୁ /95146 27 203 1023ରାେକଶ ନାଗ ପି ମନR ା ନାଗ ZUX0691816

�ୀ /96147 46 203 1024ପି ବିଜୟଲ>?ୀ  ା ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/300257

ପ ୁ /97148 65 203 1025େମାହନ େବେହରା ପି ଶ�ାମସ.ୁର େବେହରା LSL1402353

�ୀ /98149 61 203 1026କWରୁୀ ପାଢି  ା ଅଭିମନ� ୁପାଢି OR/12/089/300073

ପ ୁ /98150 45 203 1027ତିରୁପତି ପାଢି ପି ଅଭିମନ� ୁପାଢି OR/12/089/300074

�ୀ /98151 41 203 1028ନଶାମଣି ପାଢି ପି ଅଭିମନ� ୁପାଢି LSL2653368

ପ ୁ /99152 41 203 1029ପି ଅନିଲ ପି ପି େଭKଟରାଓ LSL2653319

�ୀ /99153 36 203 1030ପି ମା�ା   ା ପି ଅନିଲ LSL2653475

ପ ୁ /99154 40 203 1031େଜ. ସେ#ାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି େଜ. ପ�ଶାଦ ରାଓ ପଟନାୟକ ZUX0778175

ପ ୁ /100155 76 203 1032ଏ. ଧମJ ରାଓ ପି ଏ. ରାମଦାସ OR/12/089/300058

�ୀ /100156 64 203 1033ଏ ଭୂଲ>?ୀ  ା ଏ ଧମJ ରାଓ OR/12/089/300059

ପ ୁ /100157 49 203 1034ଏ ରବି.�  କମୁାର ପି ଏ ଧମJ ରାଓ OR/12/089/300060

�ୀ /100158 40 203 1035ଏ ରାେମAରୀ  ା ଏ ରବି.�କମୁାର LSL2653426

ପ ୁ /100159 45 203 1036ଏ. ସଧୁାକର .. ପି ଏ. ଧମJ ରାଓ LSL1392133

ପ ୁ /100160 70 203 1037ବିେର.�  କମୁାର ସାହୁ ପି ଉଦୟଚ.�  ସାହୁ ZUX0466326

�ୀ /100161 61 203 1038େଶଳୖବାଳା ସାହୁ  ା ବିେର.�  କମୁାର ସାହୁ ZUX0466292

�ୀ /100162 30 203 1039ସସ? ିତା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ବିେର.�  କମୁାର ସାହୁ ZUX0465583

�ୀ /100163 25 203 1040ଏ. ଶ�ୀଲ>?ୀ  ା ଏ. ସଧୁାକର ZUX0825422

ପ ୁ /100164 40 203 1041ରବି.�  ସିଂ ପି ଭଜନ ସିଂ ZUX1173384

ପ ୁ /101165 69 203 1042ସଦନ ଭତରା ପି ରାୟା ଭତରା OR/12/089/300467

�ୀ /101166 63 203 1043େଜମା ଭତରା  ା ସଦନ ଭତରା OR/12/089/300468

ପ ୁ /102167 44 203 1044ଏ ରାମବାବୁ ପି ଏ ସତ�ରାଓ ZUX0349613

�ୀ /102168 37 203 1045ଏନ ନିମ!ଳା  ପି ଏନ ସାବରାମ ୁ LSL2653483

�ୀ /102169 41 203 1046ଏ.ଲ>?ୀ ପି ଏ.ରାମବାବୁ LSL2653517

ପ ୁ /102170 68 203 1047ଏନ ସାଇବାବୁ - ପି ନାରାୟଣରାଓ - OR/12/089/300054

�ୀ /102171 63 203 1048ଏନ ସେରାଜିନି ..  ା ସାଇବାବୁ .. OR/12/089/300055

�ୀ /102172 35 203 1049ଏU. ଅରୁଣା କମୁାରୀ ପି ଏU. ସାଇ ବାବୁ ZUX0465971

�ୀ /102173 43 203 1050ଏ ଲ>?ୀ  ା ଏ ରାମବାବୁ ZUX0691808

�ୀ /102174 39 203 1051ଏନ. ୱାରା ଲା>?ୀ ପି ଏନ. ସାଇ ବାବୁ ZUX0465963

3 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK  ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /103175 73 203 1052ବାଲ� େବେହରା  ା ଗ�ାଧର େବେହରା OR/12/089/300047

ପ ୁ /103176 58 203 1053େମାହନ େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା OR/12/089/300050

�ୀ /103177 51 203 1054ସାବିତ�ି  େବେହରା  ା େମାହନ େବେହରା OR/12/089/300051

ପ ୁ /103178 51 203 1055େଚତୖନ� େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା ZUX1299841

ପ ୁ /103179 47 203 1056ବାବୁଲି େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା OR/12/089/300048

�ୀ /103180 43 203 1057େହମଲତା େବେହରା  ା େଚତୖନ� େବେହରା LSL1451210

ପ ୁ /103181 29 203 1058ଜଗଦୀଶ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା ZUX0465252

ପ ୁ /103182 26 203 1059ଦୀପକ େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା ZUX0691840

ପ ୁ /104183 76 203 1060େହମଧର ମହା#ି ପି ରାଧାକୃ6 ମହା#ି OR/12/089/300042

�ୀ /104184 68 203 1061ଇAରୀ ମହା#ି  ା େହମଧର ମହା#ି OR/12/089/300043

�ୀ /105185 50 203 1062ସାବିତ�ୀ ମହା#ି  ା ସିମାଦ� ି ମହା#ି OR/12/089/300038

ପ ୁ /105186 48 203 1063ସନିୁଲ କମୁାର ମହା#ି ପି ସିମାଦ� ି ମହା#ି OR/12/089/300041

ପ ୁ /105187 44 203 1064ସଶୁୀଲ କମୁାର ମହା#ି ପି ସିମାଦ� ୀ ମହା#ି LSL1422104

�ୀ /105188 43 203 1065ନଳିନୀ ମହା#ି  ା ସନିୁଲ ମହା#ି ZUX0173922

ପ ୁ /106189 35 203 1066ପ�ମଦ କମୁାର ତ�ୀପାଠି ପି ବିଦ�ାଧର ତ�ୀପାଠି ZUX0778225

�ୀ /107190 39 203 1067ସନିୁତା କମୁାରୀ ପ4ା ପି ତିରୁପତି ପ4ା OR/12/089/301101

ପ ୁ /107191 33 203 1068ମେହ.�  କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0211037

ପ ୁ /107192 32 203 1069କାତBକ କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0465302

�ୀ /107193 30 203 1070ରଶ? ିତା ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0465310

ପ ୁ /108194 72 203 1071ଡ\ରୁ େବେହରା ପି ଜଗବ$ୁ େବେହରା OR/12/089/296912

ପ ୁ /108195 45 203 1072ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଡ\ରୁ େବେହରା LSL1402759

ପ ୁ /109196 29 203 1073ସସୁା# ପଜୁାରୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ପଜୂାରୀ ZUX0691758

�ୀ /110197 63 203 1074େଗୗରୀ ସିଂ  ା ମେନାହର ସିଂ OR/12/089/300025

ପ ୁ /110198 48 203 1075ସରଦାର ଗରୁୁବ]ି ସିଂ ପି ମେନାହର ସିଂ LSL1422195

�ୀ /111199 47 203 1076ଏସ. ପ�ମିଳା   ା ଏସ. ପାବ! େତAର ରାଓ LSL1421783

�ୀ /111200 30 203 1077ଶାହୁକାର ଜୀବନି ପି ପାବ! ତୀAର ଶାହୁକାର ZUX0466011

ପ ୁ /111201 61 203 1078ଏସ. ପାବ! େତAର ରାଓ ପି ଏ^. ଭୀମା ରାଓ LSL1421791

ପ ୁ /111202 27 203 1079ସାହୁକାର ସନୁୀଲ କମୁାର ପି ପାବ! େତAର ସାହୁକର ZUX0654251

ପ ୁ /113203 81 203 1080େଗାବି.ଚ.�  ଦାସ ପି ପ�ାଣମ. ଦାସ OR/12/089/300001

ପ ୁ /113204 66 203 1081ପ�ତାପ ଚ.�  ଦାସ ପି େଗାବି.ଚ.�  ଦାସ OR/12/089/300003

ପ ୁ /113205 59 203 1082ସଚିଦାନ. ଦାସ ପି େଗାବି.ଚ.�  ଦାସ OR/12/089/300006

�ୀ /113206 55 203 1083ଶଶିୁଳା ଦାସ  ା ସ5ିଦାନ. ଦାସ LSL1467323

ପ ୁ /113207 45 203 1084ପ�ଣବ କମୁାର ଦାସ ପି େଗାବି. ଦାସ LSL2655405

�ୀ /113208 44 203 1085େହମ ବତୀ ଦାସ  ା ପ�ବଣ କମୁାର ଦାସ ZUX0825349

�ୀ /113209 56 203 1086ଦମୟ#ୀ ଦାସ  ା ପ�ତାପ ଚ.�  ଦାସ ZUX0778167

�ୀ /113210 36 203 1087ପ�ତି_ିତା ଦାଶ ପି ପ�ତାପ ଚ.�  ଦାଶ ZUX0465815

ପ ୁ /113211 41 203 1088ବିେନାଦ ମହାପାତ� ପି ଜଗନR ାଥ ମହାପାତ� ZUX0465807

�ୀ /113212 22 203 1089ବନିତା ମହାପାତ� ପି ବିେନାଦ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX1120195

ପ ୁ /114213 63 203 1090େଗାପାଳ େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା OR/12/089/300052

ପ ୁ /115214 42 203 1091ସେ#ାଷ କମୁାର ସାସମଲ ପି ଅଭିମନ� ୁସାସମଲ LSL1451277

ପ ୁ /115215 40 203 1092ଶ�ୀପତି ସାସମଲ ପି ଅଭିମନ� ୁସାସମଲ LSL1451285

ପ ୁ /116216 43 203 1093ଏସ ରବିଚ.�  ପ8ନାୟକ ପି ଦଶରଥ ପ8ନାୟକ LSL2652964

ପ ୁ /117217 48 203 1094ସ#ଷକମୁାର ମହାପାତ� ପି ଲ>?ୀନାରାୟଣ ମହାପାତ� LSL2652659

�ୀ /118218 42 203 1095େନହା ମହାପାତ�  ା ସେ#ଷକମୁାର ମହାପାତ� LSL2652667

�ୀ /119219 36 203 1096ଫଲୁ7 ମହା#ି ପି କଶୁ ମହା#ି ZUX0173948

�ୀ /119220 43 203 1097ସଚିୁତ�ା ସିଂ  ା ରାେଜଶ ସିଂ ZUX0173930

ପ ୁ /120221 32 203 1098ଘନଶ�ାମ ଦିଶାରି ପି ପ�ଫଲ̀ୁ ଦିଶାରୀ ZUX0563502

�ୀ /120222 31 203 1099ନିେବଦିତା ଫଳଦାୟକ ପି ରତR ାକର ଫଳଦାୟକ ZUX0563528

�ୀ /120223 27 203 1100ମମିତା ଫଳଦାୟକ ପି ରତR ାକର ଫଳଦାୟକ ZUX0563536

�ୀ /120224 52 203 1101ବି. ଲ>?ୀ  ା ବି ସିମାଦ� ୀ ZUX0560326

ପ ୁ /120225 44 203 1102ଚ.�  ସିଂ ରାଜପତୁ ପି ତ�ିପାଳ ସିଂ ରାଜପତୁ ZUX0563544

�ୀ /120226 39 203 1103ସଭୁଦ� ା ସିଂ ରାଜପତୁ  ା ଚ.�  ସିଂ ରାଜପତୁ ZUX0563551

ପ ୁ /120227 46 203 1104ଲ>?ୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ ZUX0563486

�ୀ /120228 38 203 1105ପFୁା/ଳୀ ସାହୁ  ା ଲ>?ୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0563395

�ୀ /120229 34 203 1106ନାଗମଣି େସଠି ପି ଏ ରାମାରାଓ ZUX0563510

�ୀ /333230 38 203 1107ସ/ଲୂତା ନାୟକ  ା ସନୁୀଳ କମୁାର ନାୟକ ZUX1356625

ପ ୁ /999231 25 203 1108େଦବାଶିଷ େବେହରା ପି ଲ>?ୀଧର େବେହରା ZUX1129659

�ୀ /999232 21 203 1109କାେବରୀ େବେହରା ପି ରାମ ୁେବେହରା ZUX1230077

�ୀ /999233 33 203 1110ଉମBଳା େବତା  ା କରୁୁମା ଦୁଗJ ରାଓ ZUX0957597

ପ ୁ /999234 24 203 1111ଅବିନାସ ଭତ� ା ପି ନିଖିଲ ଭତ� ା ZUX1015007

�ୀ /999235 38 203 1112ଝୁନୁ େଗୗଡ  ା ହରି େଗୗଡ ZUX1173897

�ୀ /999236 30 203 1113ମା�ୀେମାନି ଇ4ିଆ  ା େଦବାନ. ଇ4ିଆ ZUX0869297

4 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK  ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999237 26 203 1114ସେୁର.�  ଇ4ିଆ ପି ରବୀ.�  ଇ4ିଆ ZUX0869305

ପ ୁ /999238 36 203 1115ଶ�ୀଚ.ନ ନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ନାୟକ ZUX0869214

�ୀ /999239 26 203 1116ଲିତାରାଣି ନାୟକ  ା ଶ�ିଚ.ନ ନାୟକ ZUX1120773

�ୀ /999240 47 203 1117ଏନ ପଦ? ାବତୀ  ା ଏନ ଜଗଦୀଶ ZUX1216431

�ୀ /999241 47 203 1118ଅନିତା ପାନିଗ�ାହୀ  ା ଟୁନା ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0825752

�ୀ /999242 26 203 1119ଲ>?ି ପାଣିଗ�ାହୀ ମା ଅନିତା ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0825745

ପ ୁ /999243 39 203 1120େଜ.ସେ#ାଷ କମୁାର ପ8ନାୟକ ପି େଜ.ପ�ସଦ ରାଓ ZUX1255850

�ୀ /999244 27 203 1121ଆଶା ପ8ନାୟକ ପି ଶ�ୀ ମରୁଲୀ ପ8ନାୟକ ZUX1015015

ପ ୁ /999245 65 203 1122ମଧସୁଦୂନ ପଜୂାରୀ ପି ବଳିଆ ପଜୂାରୀ ZUX1254523

ପ ୁ /999246 54 203 1123ଶିବ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ବିନାୟକ ସାହୁ ZUX1127604

�ୀ /999247 26 203 1124ବନିତା ସାହୁ ପି ଶିବ ସାହୁ ZUX1173855

�ୀ /999248 23 203 1125ପFୁା/ଳି ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1229624

�ୀ /999249 22 203 1126ଲ>?ୀ ସାହୁ ପି ଶିବ ସାହୁ ZUX1173863

�ୀ /999250 25 203 1127ଏନ ସନିୁତା ପି ଏନ ଜଗଦିଶ ZUX1213107

�ୀ /999251 55 203 1128େକ ଉମା ରାଣୀ  ା େକ. ମଧ ୁସଦୁନ େଦାରା ZUX1129709

ପ ୁ /132/730252 22 203 1129େମାହମଦ କଟୁୂବୂଦହୀନ ରଜାକ ମା ଅେଜ? ରୀ ଖା ଖାତୁନ ZUX1287846

ପ ୁ /0253 19 204 1075ଓେବଦ ନାୟକ ପି ବାବୁଲା ନାୟକ ZUX1359371

ପ ୁ /00254 26 204 1076ସେୂରଂଦର କଲୂଅଦୀପ ପି ମଦନ କଲୂଅଦୀପ ZUX1057298

ପ ୁ /2255 76 204 1077ଶରତଚ.�  ମହା#ି ପି ସହେଦବ ମହା#ି OR/12/089/292317

�ୀ /2256 66 204 1078ଭାଗ�ଲତା ମହା#ି  ା ଶରତଚ.�  ମହା#ି OR/12/089/292318

ପ ୁ /4257 45 204 1080ସେ#ାଷ କମୁାର ପ4ା ପି େଜ ପି ପ4ା LSL1421700

ପ ୁ /4258 44 204 1081ମାନସ କମୁାର ପ4ା ପି ଜଗନR ାଥ ପ�ସାଦ ପ4ା LSL1421833

�ୀ /4259 39 204 1082ସଂଯIୁା କମୁାରୀ ପ4ା ପି େଜ ପି ପ4ା LSL1421692

ପ ୁ /4260 53 204 1083ଡି. ଟୁନା ପି ଡି. ନିଳକa ZUX0829804

ପ ୁ /05261 48 204 1084ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଗେୁ@bଵର େବେହରା ZUX1254697

ପ ୁ /05262 24 204 1085ଡି.ଦିପକ କମୁାର ପି ଡି. ଟୁନା ZUX0943639

ପ ୁ /05263 37 204 1086ମନୁା କମୁାର ପ8ନାୟକ ପି ସବୁାସ ପ8ନାୟକ LSL2396083

�ୀ /5264 57 204 1087ଭାରତୀ ମଲି̀କ ପି ଧୃବଚରଣ ମଲି̀କ LSL2655256

�ୀ /5265 28 204 1088େବବୀ ପ8ନାୟକ  ା ମନୂା ପ8ନାୟକ ZUX0726224

�ୀ /5266 20 204 1089ଡି ପ�ିୟKା ପି ଡି ଟୁନା ZUX1328517

�ୀ /6267 49 204 1090ଡି. ଭବାନି  ା େକ. ବାଳରାଜୁ OR/12/089/292325

ପ ୁ /6268 46 204 1091ଡି. ଗେୁ@Aର ପି ପି. ରାମାରାଓ OR/12/089/292324

�ୀ /07269 31 204 1092ରଶ?ୀ ପାଳ  ା ରବିନାରାୟଣ ପାଳ ZUX0691865

�ୀ /7270 73 204 1093କମୁାରି ପାଳ  ା କୃ6ଚ.�  ପାଳ LSL1392208

ପ ୁ /7271 51 204 1094ପଦ? ଚରଣ ପାଳ ପି କୃ6ଚ.�  ପାଳ LSL1392067

ପ ୁ /7272 46 204 1095ରବିନାରାୟଣ ପାଳ ପି କୃ6ଚ.�  ପାଳ LSL1392059

ପ ୁ /7273 73 204 1096ସବୁାସ ଚ.�  ପ4ା ପି ଶ�ାମ ପ4ା LSL1422054

�ୀ /8274 51 204 1097ଦୁଃଖି ମାଥJ  ା କୃପା ମାଥJ LSL1402767

�ୀ /9275 42 204 1098ସବୁାସିନି ନାୟକ ପି ଖତୁ ନାୟକ LSL1402775

ପ ୁ /10276 44 204 1099ସନିୁଲ କମୁାର ମାଥJ ପି ନବିନଚ.�  ମାଥJ LSL1392042

ପ ୁ /11277 51 204 1100ବିଜୟ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଅନାଦି ଚରଣ ମହାପାତ� LSL2709012

ପ ୁ /12278 44 204 1101କିେଶାର କମୁାର ପାତ� ପି େ>ତ� ବାସୀ ପାତ� ZUX0563577

�ୀ /12279 42 204 1102ସେରାଜୀନି ପାତ�  ା କିେଶାର କମୁାର ପାତ� ZUX0563569

ପ ୁ /12280 69 204 1103ବାଣୀ ଭୂଷଣ ତ�ିପାଠୀ ପି ରଘନୁାଥ ତ�ିପାଠୀ ZUX0726208

�ୀ /12281 59 204 1104ଦମୟ#ୀ ତ�ିପାଠୀ  ା ବାଣୀ ଭୂଷଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0726216

�ୀ /13282 56 204 1105କମୁାରୀ ଦେଳଇ  ା ରଘନୁାଥ ଦେଳଇ LSL1402833

ପ ୁ /13283 41 204 1106ସଜିୁତ ପତ�ି ପି ପ�କାଶ ଚ.�  ପତ�ି LSL1451186

ପ ୁ /14284 65 204 1107ଗଣନାଥ ପାତ� ପି ଏସ.ବି ପାତ� LSL1402791

�ୀ /14285 54 204 1108ଉମାରାଣୀ ପାତ�  ା ଗଣନାଥ ପାତ� LSL1402809

�ୀ /14286 29 204 1109େଲାପାମଦୁ� ା ପାତ� ପି ଗଣନାଥ ପାତ� ZUX0825760

ପ ୁ /15287 48 204 1110ବିକ�ମ କମୁାର ମହା#ି ପି ଅନ# କମୁାର ମହା#ି OR/12/089/210900

ପ ୁ /16288 75 204 1111େଗାରା ହିଆଲ ପି ମାଧବ ହିଆଲ OR/12/089/300347

�ୀ /16289 40 204 1112ବବିତା ହିଆଲ  ା ଜନସU ହିଆଲ LSL1421775

ପ ୁ /16290 33 204 1113ଈAର ହିଆଲ ପି ମରୁଲୀ ହିଆଲ ZUX0825471

/16291 28 204 1114ରବି କିନR ର ପି େଗାପାଳ ମାଝି ZUX1168301

ପ ୁ /16292 72 204 1115ପOାନନ ପ8ନାୟକ ପି ବିAନାଥ ପ8ନାୟକ LSL1467117

�ୀ /16293 66 204 1116ପKଜିନି ପ8ନାୟକ  ା ପOାନନ ପ8ନାୟକ LSL1392109

ପ ୁ /16294 44 204 1117ସଜିୁତ କମୁାର ପ8ନାୟକ ପି ପOାନନ ପ8ନାୟକ LSL1466887

ପ ୁ /16295 56 204 1118େୟେଡଲା ପ�ସାଦ ପି େୟେଡଳା ସତ� ନାରାୟଣ ZUX0692095

ପ ୁ /16296 48 204 1119ଜି. ହରିପ�ଶାଦ ରାଓ ପି ଜି. େଭେKଟAର ରାଓ OR/12/089/290043

ପ ୁ /17297 46 204 1120ବସ# କମୁାର େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା OR/12/089/301075

�ୀ /17298 28 204 1121ସମୁନ ହିଆଲ ପି ଶାମସନ ହିଆଲ ZUX0825414

5 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK  ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /17299 27 204 1122ଇ. ସେ#ାଷ ରାଓ ପି ଇ. ପ�କାଶ ରାଓ ZUX0825406

ପ ୁ /18300 30 204 1123ରିf ୁଅପ!ନ ପି ଡଃ. ଆରୁଣ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0825604

ପ ୁ /18301 48 204 1124କମଳ ରାg ବାଘ ପି ଏଲିହୁh ବାଘ ZUX0691832

�ୀ /18302 26 204 1125େବ̀ଶୀ ମାଗJେସi ବାଘ ପି କମଳ ରାg ବାଘ ZUX0691824

�ୀ /18303 28 204 1126ମ/ ୁନାଇଡୁ  ା ଇAର ନାଇଡୁ ZUX0560292

�ୀ /18304 27 204 1127ମମତାେବନ ନିେଳଶ  ା ନିେଳଶ କମୁାର ଠାକରୁ ZUX1328277

�ୀ /18305 56 204 1128ସଶିୁଳା କମୁାରି ପ4ା  ା େବକୖaୁ ପ4ା OR/12/089/301030

ପ ୁ /18306 43 204 1129ପ�ଦିପ କମୁାର ପ4ା ପି େବକୖaୁ ପ4ା LSL1393230

ପ ୁ /18307 39 204 1130ପ�କାଶ କମୁାର ପ4ା ପି େବକୖaୁ ପ4ା LSL1392182

ପ ୁ /18308 71 204 1131ଏସ.ଟି.ଆର ପ8ନାୟକ ପି ଏସ.ଭି.ଆର ପ8ନାୟକ LSL1402346

ପ ୁ /18309 49 204 1132ମେନାଜ କମୁାର ପ8ନାୟକ ପି େଭେKଟAର ପ8ନାୟକ LSL1421734

ପ ୁ /18310 41 204 1133ନିେଳଶ କମୁାର ଠକକର ପି ରସିକଭାଈ ଵାଦିଲାଲ ଠକକର ZUX1328426

ପ ୁ /19311 83 204 1134ରାମ ଚ.�  ମିଶ� ପି କାଶିନାଥ ମିଶ� LSL1422146

�ୀ /19312 73 204 1135ବିଦ�ତ ପ�ଭା ମିଶ�  ା ରାମଚ.�  ମିଶ� LSL1422153

ପ ୁ /19313 46 204 1136ସାନ ନାୟକ ପି େଘନୁଆ ନାୟକ LSL1391424

�ୀ /19314 39 204 1137କବିତା ନାୟକ  ା ସାନ ନାୟକ LSL1391416

ପ ୁ /20315 41 204 1138ଶିବ କଳୁଦୀପ ପି ବଳରାମ କଳୁଦୀପ LSL1391234

�ୀ /20316 39 204 1139ଇAରୀ କଳୁଦୀପ  ା ଶିବ କଳୁଦୀପ LSL1391226

ପ ୁ /20317 29 204 1140ବି6ୁ କଳୁଦୀପ ପି ବଳରାମ କଳୁଦୀପ ZUX0692129

�ୀ /21318 45 204 1141ସଷୁମା ସାହୁ  ା ଡି.ପି. େଚୗଧରିୁ OR/12/089/300970

ପ ୁ /22319 48 204 1142ପ�ଫଲୁ ବିଡିକା ପି ଆନ. ବିଡିକା OR/12/089/300992

�ୀ /22320 46 204 1143ପଦ? ାବତୀ ବିଡିକା  ା ପ�ଫଲୁ ବିଡିକା OR/12/089/300991

ପ ୁ /23321 53 204 1144ତ�ୀପତି ପ8ନାୟକ ପି େଭେKେଟଶ ପ8ନାୟକ OR/12/089/300360

ପ ୁ /24322 64 204 1145ଗିରିଧାରି ସାହୁ ପି ଏକାନା ସାହୁ OR/12/089/300965

ପ ୁ /25323 43 204 1146ଭୁବନି ନାୟକ ପି ଟKଧର ନାୟକ LSL1391432

ପ ୁ /25324 42 204 1147ସଦା ନାୟକ ପି ଟKଧର ନାୟକ LSL1393248

�ୀ /25325 62 204 1148ପ�ସାଦିନି ପରିଛା  ା ପ�ଭ/ନ ପ�ସାଦ ପରିଛା OR/12/089/300717

�ୀ /26326 45 204 1150େକ. ପଦ? ା  ା େକ.ଭି.ଆର.ମEୂB ପ8ନାୟକ ZUX0560128

ପ ୁ /26327 58 204 1151େକ.ଭି.ଆର ମEୁB ପ8ନାୟକ ପି େକ. ସରିୁନାରାୟଣ ପ8ନାୟକ LSL1467315

ପ ୁ /27328 53 204 1152ଏU. ଜଗଦିଶ ପି ଏU ଦାଉଡୁ OR/12/089/304562

�ୀ /27329 48 204 1153ଏU. ମା�ା  ା ଏନ. ଜଗଦିଶ OR/12/089/304563

ପ ୁ /28330 59 204 1154ପି. ଇAର ରାଓ ପି ପି. ମାରଭଦ� ା LSL2655561

�ୀ /28331 48 204 1155ପି. ପଦ? ା  ା ପି. ଇAରରାଓ LSL1467455

�ୀ /28332 33 204 1156ପି. ମାଧବୀ ପି ପି. ସେଦ! Aର ରାଓ ZUX0466136

ପ ୁ /29333 61 204 1157ସି.ଏଚ. ରାମଶKର ପ8ନାୟକ ପି ସି.ଏଚ କୃ6ମEୁB ପ8ନାୟକ ZUX0937672

ପ ୁ /30334 39 204 1158ଅନିଲ ମହା#ି ପି ସିମାଦ� ି ମହା#ି OR/12/089/300979

ପ ୁ /31335 52 204 1159ରୂେପଶ କମୁାର େବଉରିଆ ପି ସେରାଜକା# େବଉରିଆ LSL1451327

�ୀ /31336 34 204 1160ଟି.କବିତା ପ8ନାୟକ  ା ଟି.ଶ�ୀନିବାସ ପ8ନାୟକ ZUX0366989

ପ ୁ /31337 43 204 1161ସେ#ାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଉମାଚରଣ ପ�ଧାନ LSL1451343

�ୀ /33338 60 204 1162ପ�ତିମା ମହାପାତ� ପି ଲ>?ୀ ନାରାୟଣ ମହାପାତ� LSL1451145

ପ ୁ /33339 40 204 1163ରେମଶ ମହାପାତ� ପି ଲ>?ୀ ନାରାୟଣ ମହାପାତ� LSL1451137

ପ ୁ /34340 67 204 1164ରାମହରି ସାବତ ପି ଅ#ଯ�Jମି ସାବତ LSL1391309

�ୀ /34341 59 204 1165ର/ିତା ସାବତ  ା ରାମହରି ସାବତ LSL1391317

ପ ୁ /34342 37 204 1166ଟୁକନୁା ସାବତ ପି ରାମହରି ସାବତ LSL1391275

ପ ୁ /36343 43 204 1167ସନିୁଲ ବାଗ ପି ଏଲିହୁଦ ବାଗ LSL2653590

ପ ୁ /37344 38 204 1168କିେଶାର ଅନକା ପି ଶଶିରି ଅନକା LSL1519701

�ୀ /38345 27 204 1169ମୀରାବାଇ ସାହୁ ପି ଶବିାରାମ ସାହୁ ZUX0560235

�ୀ /39346 56 204 1170ସଯୂ�! କମୁାରୀ ନାୟକ  ା ମେହାନ ନାୟକ ZUX0174003

ପ ୁ /39347 33 204 1171ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ମେହାନ ନାୟକ ZUX0173997

�ୀ /39348 32 204 1172ସ$�ାରାଣୀ ନାୟକ ପି ମେହାନ ନାୟକ ZUX0173989

�ୀ /41349 69 204 1173ମାଣିକମାଳା ବାଘ  ା ଏ^. ଏ^ େପାଡିୟାରୀ ZUX0563411

�ୀ /41350 42 204 1174ଏମ ରହିଣୀ  ା େମ ସମଲୁୁ ZUX0563452

�ୀ /41351 34 204 1175ମୀନତୀ କମୁାରୀ ସାବତ ପି ରାମହରି ସାବତ ZUX0654319

ପ ୁ /41352 37 204 1176ଗେୁ@Aର ସାହୁ ପି କାଳୀ ପ�ସାଦ ସାହୁ LSL2709020

�ୀ /41353 29 204 1177ଦୀ@ିମୟୀ ସାହୁ  ା ଗେୁ@Aର ସାହୁ ZUX0654285

ପ ୁ /41354 54 204 1178ଏମ ସମଲୁୁ ପି ଏମ ଅପଲା Aାମି ZUX0563445

ପ ୁ /99355 74 204 1179ଏଲହୁh ବାk ପି ଉରିୟ ବାk ZUX0778159

ପ ୁ /101356 31 204 1180ରାମ ଭତରା ପି ସଦନ ଭତରା ZUX0778092

ପ ୁ /773357 25 204 1181ଅେଶାକ ସାହୁ ପି ବାଳକୃ6 ସାହୁ ZUX1216886

�ୀ /999358 27 204 1182ମମତା େବନ  ା ନିେଲଶ କମୁାର ଥlର ZUX1254598

ପ ୁ /999359 29 204 1183ରାଜୁ ହିଆଲ ପି କମୁାର ହିଆଲ ZUX1254564

�ୀ /999360 51 204 1184ଟି ଜାନକୀ  ା ଟି ଶ�ୀନୁ ZUX1254606

6 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK  ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /999361 27 204 1185ପେKାଜିନୀ ନାୟକ  ା ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX1225432

�ୀ /999362 49 204 1186ଆରତୀ ନାୟକ  ା ଟKଧର ନାୟକ ZUX0825570

ପ ୁ /999363 31 204 1187ହୃସ! ୀ ନାୟକ ପି ମନୁା ନାୟକ ZUX0957571

�ୀ /999364 30 204 1188ମିନା ନାୟକ  ା ହୃଷି ନାୟକ ZUX0957563

ପ ୁ /999365 41 204 1189ସବୁାଷ ପାଢୀ ପି ଯଧିୁCିର ପାଢୀ ZUX1255868

ପ ୁ /999366 24 204 1190ସମିୁତ କମୁାର ପ4ା ପି ଘାସିରାମ ପ4ା ZUX1184266

�ୀ /999367 22 204 1191ରଶ? ିତା କମୁାରୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1209741

ପ ୁ /999368 69 204 1192ପି. ବି. ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜୁ ପି ପି. ବି. ରାମଚ.� ZUX0825448

ପ ୁ /999369 25 204 1193ପି. ଶଭୁମ କମୁାର ରାଜୁ ପି ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0825430

ପ ୁ /999370 25 204 1194କ4ୁଳା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ ଜାନକୀ ରାଓ ZUX1254572

ପ ୁ /999371 41 204 1195ନିେଲଶ କମୁାର ଠlର ପି ରସିକ ଭାଇ ବଦିଲାଲ ଠlର ZUX1276047

ପ ୁ /63/A372 18 204 1196ଏମନ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ.�  ନାୟକ ZUX1397009

ପ ୁ /61373 24 204 1197Krushna chandra patnayak କୃ6ପି gokula nanda patnayak  ZUX1398064

ପ ୁ /Nua sahi374 34 204 1198ରାଜ କିେଶାର େବେହରା ପି ପ�ତାପ ଚଂଦ�  େବେହରା ZUX1398171

�ୀ /96/287375 29 204 1199ସଜୁାତା େବେହରା ସଜୁାତା େବେହର ା ନବୀନ କମୁାର ZUX1401173

�ୀ /6376 18 204 1200େଗ̀ାରିନା ଗ4ା ପି ଗଂଗାଧର ଗ4ା ZUX1401959

�ୀ /812377 18 204 1201ପଜୁା ଜୀ ପି ଜୀ ଡିେ◌ଲ^ଵର ରାଓ ZUX1405026

�ୀ /0378 36 204 1202ଭି ଭବାନୀ  ା ଭି ସ~ଯନାରାୟଣ ZUX1420231

�ୀ /16/749/84379 57 204 1203ଭି. ଉମାମେହAର ରାଜୁ  ା ଭି. ସିଏଚ.ଗା�ା ରାଯ LSL1390772

ପ ୁ /5/10380 20 204 1204ୟ।ମ।ଭ।ର।ପ ୁଅଭିେ>� ପି ବାୟ ପ�ସାଦ ZUX1424662

ପ ୁ /C/o, Damo381 22 205 858ଅାଶେୁତାସ ପ4ା ପି ଦାେମାଦର ପ4ା ZUX1094374

�ୀ /01382 68 205 859ମେନାରମା ପାଲ  ା ସରତ ପାଲ ZUX1273135

ପ ୁ /01383 54 205 860ସିମାOଳ ପାଲ ପି ସରତ ପାଲ ZUX1273127

�ୀ /1384 64 205 861ଶାରଦା ପାଳ  ା େଗାବି. ପାଳ OR/12/089/100058

�ୀ /1385 43 205 862ସର ତୀ ପାଳ  ା ରେମଶ ପାଳ LSL1393610

ପ ୁ /1386 39 205 863ନରସିଂହ ପାଳ ପି େଗାବି. ଚ.�  ପାଳ LSL1393594

ପ ୁ /3387 36 205 864କିେଶାର କମୁାର କ4ୁୁ ପି ବାବାଜୀ କ4ୁୁ ZUX0467142

�ୀ /3388 27 205 865େମାନା କ4ୁୁ  ା କିେଶାର କମୁାର କ4ୁୁ ZUX1015221

�ୀ /7389 51 205 869ସତ�ଭାମା ପ8ନାୟକ  ା ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ପ8ନାୟକ LSL1451475

ପ ୁ /7390 44 205 870ହରିକୃ6 ପ8ନାୟକ ପି ଚ.�େଶଖର ପ8ନାୟକ LSL1451491

ପ ୁ /8391 42 205 871େଗାପିନାଥ ନାୟକ ପି କଉଡି ନାୟକ LSL1419068

ପ ୁ /8392 39 205 872କିେଶାର କମୁାର ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ LSL1418896

�ୀ /9393 49 205 873ଅନିତା େଗୗଡ  ା ପିତବାସ ଗଉଡ LSL1418870

ପ ୁ /10394 43 205 874ସେ#ାଷ ମହା#ି ପି ବିଘRରାଜ ମହା#ି ZUX0176826

ପ ୁ /11395 45 205 875ରଜତ େହାତା ପି ଗେଣAର େହାତା LSL1393511

ପ ୁ /11396 43 205 876ମାନସ କମୁାର େହାତା ପି ଗେଣAର େହାତା LSL1393412

�ୀ /13397 31 205 879ସନିୁତା ବାଡ଼ତ�ା  ା ର/ନ ବାଡ଼ତ�ା ZUX0467035

�ୀ /14398 55 205 880ସଯୁ�! କମୁାରୀ ନାୟକ  ା େମାହନ କମୁାର ନାୟକ OR/12/089/300920

ପ ୁ /15399 44 205 881େଦବାନ. ବାଘ ପି ଦାନିଏଲ ସେୁରଶ ବାଘ LSL1418961

�ୀ /15400 45 205 882ଗୀତା/ଳି ବାଘ  ା ଇ�ାନୁଏଲ ସେୁରଶ ବାଘ LSL1419027

�ୀ /15401 43 205 883ସ? ିତାରାଣୀ ଭତ�ା ପି ରାେଜAର ଭତ�ା ZUX0176263

�ୀ /15402 21 205 884େଜ�ାତି କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଶବି ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX1191444

�ୀ /16403 49 205 885ସଂଯIୁା େସଠୀ  ା ଶରତ କମୁାର େସଠୀ ZUX0771907

�ୀ /17404 42 205 886ପାବ! ତି ଦାସ  ା ପ�ସାଦ କମୁାର ଦାସ LSL1418953

�ୀ /17405 23 205 887ସାଗରିକା ପାଣିଗ�ାହି ପି ସେୁର.�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX1317726

ପ ୁ /18406 38 205 888ଏ7. ଡି. ମନୁା  ପି ଏ7. ଡି. ଅନୱାର LSL1389030

ପ ୁ /20407 37 205 889ବିAନାଥ େବେହରା ପି ଭା,ର ଚ.�  େବେହରା LSL1451483

�ୀ /22408 48 205 890ଅନୁପମା ମହାପାତ�  ା ବାଲ? ୀକି ମହାପାତ� LSL1519487

�ୀ /23409 41 205 891କନିୁ ନାୟକ  ା ବୁଦୁ ନାୟକ LSL1519511

ପ ୁ /24410 51 205 892ରୂେପଶ କମୁାର େବଉରିଆ ପି ସରଜ କା# େବଉରିଆ ZUX0703660

�ୀ /24411 45 205 893ସRି�ାରଣୀ ବିAାଳ  ା ରୂେପଶ କମୁାର େବଉରିଆ ZUX0703678

�ୀ /24412 28 205 894ଚା.ିନୀ ଦାସ  ା ରବି.�  ପ8ନାୟକ ZUX0774695

ପ ୁ /24413 41 205 895ପଣୂ! ଚ.�  ପ8ନାୟକ ପି ପରି�ା ପ8ନାୟକ ZUX0869727

ପ ୁ /24414 37 205 896ରବୀ.�  ପ8ନାୟକ ପି ପରି�ା ପ8ନାୟକ ZUX0869743

�ୀ /24415 32 205 897ସସ?ିତା ପ8ନୟକ  ା ପଣୂ! ଚ.�  ପ8ନାୟକ ZUX0869750

ପ ୁ /24416 28 205 898ଅAିନ କମୁାର ପାତ� ପି େଗାପାଳ ପାତ� ZUX0467217

�ୀ /24417 24 205 899ଜମନୁା ପାତ� ପି ବାଳକୃଷR ପାତ� ZUX1059112

�ୀ /25418 62 205 900ପି.ସତ�ବାଦୀ  ା ପି.ଗ�ାୟା OR/12/089/302235

�ୀ /26419 49 205 901େସୗଦାମିନୀ ମାଥJ  ା େଗାପିନାଥ ମାଥJ LSL2655892

�ୀ /27420 49 205 902ପି.ପାବ! ତୀ  ା ପି.େକଶ ୁ LSL1519503

�ୀ /28421 40 205 903ଲଳିତା ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ନାୟକ LSL1519677

ପ ୁ /28422 38 205 904ଲ>?ଣ ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ନାୟକ LSL2654218

7 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK  ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /28423 29 205 905ସାବିତ�ୀ ନାୟକ ମା ଲଳିତା ନାୟକ ZUX1275684

ପ ୁ /28424 27 205 906ଗ@ୁ କମୁାର ନାୟକ - ଲ>?ଣ ନାୟକ ZUX1147115

ପ ୁ /28425 27 205 907ଗ@ୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ଲ>?ଣ ନାୟକ ZUX1138460

�ୀ /28426 30 205 908ମନାଳୀଶା ପାତ�  ା ଅମରନାଥ ପଟନାୟକ ZUX0703645

ପ ୁ /29427 47 205 909ନିଳକa ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ LSL1516491

ପ ୁ /30428 47 205 910ଭାଗୀରଥୀ ବାରିକ ପି ଗରୁୁବାରି ବାରିକ ZUX0176271

�ୀ /30429 44 205 911ସବିତା ବାରିକ  ା ଭାଗିରଥି ବାରିକ ZUX0176289

ପ ୁ /32430 27 205 912ସନୁୀଲ େଗୗଡ ପି ପିତବାସ େଗୗଡ ZUX0564211

�ୀ /33431 54 205 913ଇAରୀ କଇଁଚ  ା ଟK କଇଁଚ ZUX0771972

ପ ୁ /34432 40 205 914କାହR ୁ  ଡ�ରୀ ପି ଗିରିଧର ଡ�ରୀ LSL1519651

�ୀ /34433 36 205 915କାଜଳ ଦ�ାରୀ - କାହR ୁ  ଦ�ାରୀ ZUX1139765

ପ ୁ /34434 34 205 916ମାନୁ ଡ଼�ରି ପି ଗିରିଧର ଡ଼�ରି ZUX0176701

ପ ୁ /34435 33 205 917ବିେନାଦ ଡ�ରି ପି ଗିରିଧର ଡ�ରି ZUX0176768

�ୀ /34436 25 205 918ଅମ�ିତା ସନୁା  ା ସାହୁ ଡ�ରୀ ZUX0886861

ପ ୁ /35437 52 205 919ରଘନୁାଥ ଅUକା ପି ଜୟରାମ ଅUକା LSL1519693

ପ ୁ /37438 25 205 920ଅନିଲ କମୁାର େଗୗଡ ପି ପିତବାସ େଗୗଡ ZUX0829721

ପ ୁ /37439 42 205 921ବିକ�ମ ରାଉତ ପି ନକଳୁ ରାଉତ ZUX0467050

�ୀ /38440 33 205 922କନିୁ େଗୗଡ଼  ା ଗ�ାଧର େଗୗଡ଼ ZUX0176321

�ୀ /38441 58 205 923ଧନି_ା କଳୁଦୀପ  ା ବଳରାମ କଳୁଦୀପ ZUX0176305

ପ ୁ /38442 34 205 924କୃ6 କଳୁଦୀପ ପି ବଳରାମ କଳୁଦୀପ ZUX0771998

ପ ୁ /38443 33 205 925ଭଗବାନ କଳୁଦୀପ ପି ବଳରାମ କଳୁଦୀପ ZUX0176313

ପ ୁ /38444 31 205 926କୃ6 କଳୁଦୀପ ପି ବଲରାମ କଳୁଦୀପ ZUX0703512

ପ ୁ /38445 30 205 927ବି6ୁ କଳୁଦୀପ ପି ଧନି_ା କଳୁଦୀପ ZUX0886762

ପ ୁ /38446 35 205 928ଗ@ୁ ନାଗ ମା ପ�ତିମା ନାଗ LSL2655645

�ୀ /38447 33 205 929ସସ?ିତା ସାହୁ ପି ବୃ.ାବନ ସାହୁ ZUX0176339

ପ ୁ /39448 35 205 930କାଜଲ କମୁାର ବିAାସରାୟ ପି ଦାେମାଦର ବିAାସରାୟ LSL2654333

�ୀ /39449 46 205 931କାOନ ମାଳା ଚିନାରା  ା େଗାକଲୁା ନ. ଚିନାରା ZUX0772020

�ୀ /39450 33 205 932ସର ତୀ ନାୟକ ପି ଂେମାହନ ନାୟକ ZUX0176347

ପ ୁ /40451 30 205 933ରିf ୁଅପ!ନ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0349720

�ୀ /40452 57 205 934ସର ତି େଚୗଧରୁୀ  ା ଂେଗାପିନାଥ େଚୗଧରୁୀ ZUX0176362

ପ ୁ /40453 24 205 935ସେ#ାଷ ମିଶ� ପି ଭବାନୀ ମିଶ� ZUX1017458

ପ ୁ /40454 62 205 936ଡି.ଅରୁଣ କମୁାର ପାଢି ପି ତ�ିନାଥ ପାଢି LSL2655595

�ୀ /40455 64 205 937ସେୁଚତା ସାହୁ  ା ଡ.ଅରୁଣ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ZUX0176735

�ୀ /41456 34 205 938ସଂଗୀତା େଚୗଧରୁୀ ପି େଗାପିନାଥ େଚୗଧରୁୀ ZUX0176370

ପ ୁ /41457 61 205 939ବାଳକୃ6 ସିଂ ପି ବିAନାଥ ସିଂ LSL2655686

�ୀ /41458 55 205 940ମ/ଳୁା ସିଂ  ା ବାଳକୃ6 ସିଂ LSL2655694

�ୀ /41459 29 205 941 ପRା ସିଂ ପି ବାଳକୃ6 ସିଂ ZUX0673343

ପ ୁ /42460 39 205 942ଭI ବାଘ ପି କୃପାସି$ୁ ବାଘ LSL1519545

ପ ୁ /42461 33 205 943ଲ>?ିକା# ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ ZUX0467076

ପ ୁ /42462 31 205 944କମଳ କା# ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଚ.�  ଦାସ ZUX0859934

ପ ୁ /42463 29 205 945ସନିୁଲ କା# ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଚ.�  ଦାସ ZUX0859942

ପ ୁ /42464 36 205 946ସେରାଜ ମହାପାତ� ପି ମେନାର/ନ ମହାପାତ� ZUX0176388

�ୀ /44465 59 205 947ବସ# ଭୁIା  ା ରବି.�ନାଥ ଭୁIା LSL1516376

�ୀ /44466 40 205 948ସାଗରୀକା ଭୁIା ମା ବସ# ଭୁIା ZUX0176404

ପ ୁ /44467 34 205 949ସି�ାଥ! ଭୁIା ମା ବସ# ଭୁIା ZUX0176412

ପ ୁ /44468 32 205 950ସବୁାଷିସ ଭୁIା ମା ବସ# ଭୁIା ZUX0176396

ପ ୁ /44469 47 205 951େଦବି ପ�ସାଦ ମହା#ି ପି ଦ4ପାଣି ମହା#ି LSL2655744

ପ ୁ /44470 41 205 952ଦାଶରଥି ପ�ସାଦ ମହା#ି ପି ଦ4ପାଣି ମହା#ି LSL2654309

�ୀ /44471 39 205 953ବିଜୟଲ>? ିମହା#ି  ା େଦବୀପ�ସାଦ ମହା#ି LSL2655751

ପ ୁ /44472 53 205 954ରାେମAର ସାହୁ ପି ବିନାୟକ ସାହୁ ZUX0466938

�ୀ /44473 40 205 955େସୗଦାମନିି ସାହୁ  ା ରାେମAର ସାହୁ ZUX0466946

�ୀ /46474 38 205 956ସର ତୀ ଅUକା  ା ରାଜୁ ଅUକା LSL1519735

�ୀ /47475 41 205 957ତାରା ବାଘ  ା ଡମରୁ ବାଘ LSL1519750

�ୀ /48476 32 205 958ସ$�ାରାଣୀ ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ ZUX0466920

�ୀ /48477 28 205 959ମଣୀକWରୁୀ େଦବୀ ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ ZUX0466912

ପ ୁ /48478 47 205 960ତପାସ ଚ.�  ରାଉତରାୟ ପି ଉ�ବ ରାଉତରାୟ LSL2654515

ପ ୁ /52479 38 205 961ବିଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଯଦୁମଣି ପ�ଧାନ ZUX0176446

�ୀ /53480 38 205 962ଏମ. ରାେଜAରୀ  ା ଏମ. ଶ�ୀନୁ ZUX0829564

ପ ୁ /53481 29 205 963ସେୁକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ମେହ.�  କମୁାର ସାହୁ ZUX0564229

ପ ୁ /54482 53 205 964ଶିବ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି େମାେହbଵର ସାହୁ ZUX1157247

�ୀ /54483 44 205 965ମେହAରୀ ସାହୁ  ା ଶିବପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0176461

ପ ୁ /54484 27 205 966ମରୁଲିଧର ସାହୁ ପି ମେହ.�  କମୁାର ସାହୁ ZUX0564237

8 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK  ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /54485 27 205 967ସେ#ାଷି ରାଣି ସାହୁ ପି ରବି.�  କମୁାର ସାହୁ ZUX0564245

�ୀ /54486 49 205 968ଏU. ଶ�ୀେଦବୀ  ା ପି. ଈAର ରାଓ ZUX0176479

ପ ୁ /55487 38 205 969େମାହନ ଚ.�  ବାଘ ପି କୃପାସି$ୁ ବାଘ ZUX0176487

ପ ୁ /56488 32 205 970ମେନାଜକମୁାର ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ LSL2655736

ପ ୁ /57489 44 205 971ହିମାଂଶେୁଶଖର ବ]ି ମା ଅଗାଧ ୁବ]ି ZUX0176495

�ୀ /57490 40 205 972ପିKି ବ]ି ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ବ]ି ZUX0176503

ପ ୁ /58491 72 205 973ବିକାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉଦୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX1015213

�ୀ /58492 39 205 974ଦନାଇ ମାଝୀ  ା ଭା,ର ମାଝୀ ZUX0943720

ପ ୁ /58493 53 205 975ଉଦୟ ସାହୁ ପି ଭୂବନାନ. ସାହୁ OR/12/089/300975

ପ ୁ /58494 53 205 976ପ�ଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ�ୀଧର ସାହୁ LSL2653756

�ୀ /58495 46 205 977ଶ�ୀମତୀ ସାହୁ  ା ଉଦୟ ସାହୁ ZUX0176511

�ୀ /58496 39 205 978ଭାରତୀ ସାହୁ  ା ପ�ଭାତ କନୁାର ସାହୁ LSL2653905

ପ ୁ /58497 25 205 979ରାେଜଶ କମୁାର ସାହୁ ମା ଶ�ୀମତୀ ସାହୁ ZUX0860064

�ୀ /62498 40 205 980ସନିୁତା ନାୟକ  ା ଲି�ରାଜ ନାୟକ LSL2655819

ପ ୁ /62499 34 205 981ହରି ନାୟକ ପି ନବିନ ନାୟକ LSL2653772

�ୀ /64500 31 205 982ନାସିମା ବାନୁ ପି ଯନୁୁସ ଖାନ ଆଜେମରୀ ZUX0564179

�ୀ /64501 29 205 983ନାଗମା ବାନୁ ପି ଯନୁୁସ ଖାନ ଆଜେମରୀ ZUX0564187

ପ ୁ /65502 36 205 984ଲିଂଗରାଜ େବେହରା ପି ରବି.�  େବେହରା LSL2655843

ପ ୁ /65503 34 205 985ଅଂଶମୁାନ େବେହରା ପି ରାେଜ.�  େବେହରା LSL2655850

�ୀ /66504 50 205 986ଜିଲ>?ୀ ଭ4ାରୀ  ା ଜି ପଲପଲି ଭ4ାରୀ LSL2654606

�ୀ /66505 61 205 987ଶକ#ୁଳା ନାୟକ  ା ତ�ିନାଥ ନାୟକ ZUX0176537

ପ ୁ /67506 60 205 988ରାେଜ.�ପ�ସାଦ େବେହରା ପି କାଶିନାଥ େବେହରା ZUX0176545

�ୀ /67507 55 205 989ଲିଲି େବେହରା  ା ରାେଜ.�  େବେହରା ZUX0176552

�ୀ /67508 34 205 990ପାବ! ତୀ ନାଗ ପି ଚ4ାଳ ନାଗ LSL2655611

�ୀ /68509 35 205 991ଏ ରାଧା�ା  ା ଏ ତ�ିନାଥ LSL2654549

�ୀ /69510 35 205 992େସRହ ମାଳତି େବନିଆ  ା ପ�ହରାଜ େବନିଆ ZUX0176560

�ୀ /70511 33 205 993ଅ/ନା ନାଗ ପି କାଶ ୁନାଗ LSL2654317

ପ ୁ /71512 34 205 994ମହ�ଦ ୟାକବୁ ଖାU ଅଜେମରୀ ପି ୟୁନୁସ ଖାU ଅଜେମରୀ ZUX0175505

ପ ୁ /71513 26 205 995ମହ�ଦ ସଲିମ ଖାନ ଅଜମିର ପି ୟୁନିସ ଖାନ ଆଜମିର ZUX0860304

�ୀ /71514 61 205 996ସମଶ ୁଖାତୁନ  ା ୟୁନୁସ ଖାU ଅଜେମରୀ ZUX0297408

�ୀ /72515 33 205 997ଲ>?ୀନାରାୟଣ ନାଇକ ପି ତ�ିନାଥ ନାଇକ ZUX0176586

ପ ୁ /73516 50 205 998ଗଲୁାମ ହୁେସନ ପି ଇସମାଇଲ ହୁେସନ ZUX0176594

�ୀ /74517 56 205 999ସଭୁଦ� ା ପାଇକରାୟ  ା ପTୁ!ଚ.�  ପାଇକରାୟ LSL2654234

ପ ୁ /75518 46 205 1000ଡି ସତ�ନାରାୟଣା  ମା ଡି ଆ�ାଜି LSL2654457

ପ ୁ /75519 45 205 1001ଡି ଶ�ୀନୁ ମା ଡି ଆ�ାଜି LSL2654465

�ୀ /75520 41 205 1002ଡିେଗୗରୀ  ା ଡି ଶ�ୀନୁ ZUX0176602

�ୀ /75521 37 205 1003ଡି ଉମା  ା ଡି ସତ�ନାରାୟଣା  LSL2654507

ପ ୁ /76522 46 205 1004େକୖଳାସ ତ#ୀ ପି ଜୟରାମ ତ#ୀ ZUX0176610

�ୀ /76523 37 205 1005ଲତା ମେହAରି ତ#ୀ  ା େକୖଳାସ ତ#ୀ LSL2654499

ପ ୁ /78524 60 205 1006ଉେପ.�  କମୁାର ବା�ତ�ା ପି ଭିକାରୀ ବା�ତ�ା ZUX0176636

ପ ୁ /78525 38 205 1007ବସ# କମୁାର ବାଡତ�ା ପି ଉେପ.�  କମୁାର ବାଡତ�ା ZUX0176628

�ୀ /78526 32 205 1008ମାନିନି ବାଡ଼ତ�ା ପି ଉେପ.�  ବାଡ଼ତ�ା ZUX0467043

ପ ୁ /80527 33 205 1009ଅନିଲକମୁାର ମହା#ି ପି ପା4ବଚ.�  ମହା#ି ZUX0176644

�ୀ /81528 44 205 1010ସମିୁତ�ା ପ�ଧାନ  ା ଭଗବାନ ପ�ଧାନ LSL2653665

ପ ୁ /82529 47 205 1011ସେୁରଶଚ.�  ଡ�ରୀ ପି ଆଇବାକ ଡ�ରୀ LSL2653970

�ୀ /82530 45 205 1012କନିୁ ଡ�ରି  ା ସେୁରଶଚ.�  ଡ�ରି LSL2654358

ପ ୁ /82531 33 205 1013ସ/ୟ ଡ�ରୀ ପି ସଶୁା# ଡ�ରୀ LSL2654341

�ୀ /83532 52 205 1014ଶଶୁଳିା େଗୗଡ  ା ସବୁାସ େଗୗଡ LSL2654192

ପ ୁ /84533 37 205 1015ଜିେତ.�  ପ�ଧାନ ପି ସିମାଦ� ୀ ପ�ଧାନ ZUX0176651

�ୀ /84534 29 205 1016ଗାୟତ�ୀ ପ�ଧାନୀ  ା ଜିେତ.�  ପ�ଧାନୀ ZUX1139799

�ୀ /86535 36 205 1017କମଳା କମୁାରୀ ପ�ଧାନ ପି ରବି.�  ପ�ଧାନ ZUX0176669

ପ ୁ /87536 55 205 1018ସବୁାସଚ.�  େଗୗଡ ପି ମାକ! 4 େଗୗଡ LSL2654150

ପ ୁ /87537 32 205 1019ସସୁା#ା କମୁାର େଗୗଡା େଗୗଡା ପି ସବୁାସ େଗୗଡ LSL2653608

�ୀ /87538 25 205 1020ସ/Iୁା େଗୗଡ  ା ସଶୁା# କମୁାର େଗୗଡ ZUX0943712

ପ ୁ /88539 30 205 1021ପ�ଶା# କମୁାର େଗୗଡ ପି ସଭୁାଷ ଚ.�  େଗୗଡ ZUX0366930

ପ ୁ /89540 35 205 1022ମନରଂଜନ ନାୟକ ପି ମିନେକତନ ନାୟକ LSL2653673

ପ ୁ /90541 33 205 1023େଦବରାଜ ନାଇକ ପି ମିନେକତନ ନାଇକ LSL2653616

ପ ୁ /90542 68 205 1024ରେମଶ ଚ.�  ନାୟକ ପି ମାକ! 4 ନାୟକ ZUX0937730

�ୀ /90543 50 205 1025ସବିତା କମୁାରୀ ନାୟକ  ା ରେମଶ ଚ.�  ନାୟକ ZUX0937722

�ୀ /90544 32 205 1026ଲତା/ଳି ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ.�  ନାୟକ ZUX0467605

ପ ୁ /90545 32 205 1027ସେ#ାଷ ପ8ନାୟକ ମା କାOନମାଳା ପ8ନାୟକ ZUX0564195

�ୀ /91546 42 205 1028ମମତା ଦାସ  ା ମନୁା କମୁାର ଦାସ ZUX0176685

9 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK  ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /92547 42 205 1029ସବିତା ସାହୁ  ା ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ZUX0176693

�ୀ /94548 36 205 1030ରଶ? ିତା ନାୟକ  ା ବିଜୟ ନାୟକ LSL2655876

�ୀ /95549 45 205 1031ଜୟ#ୀ ମହାପାତ� ପି କାଳୀଚରଣ ମହାପାତ� ZUX0663088

ପ ୁ /97550 32 205 1032ଜଗନR ାଥ ନାୟକ ପି ବୁଲୁ ନାୟକ ZUX0297523

�ୀ /98551 39 205 1033ଦନାଇ ଟାକ� ି  ା େହମ ଟାକ� ି ZUX0176743

�ୀ /99552 23 205 1034ଭବାନୀ ନାଗ  ା ସ/ୟ ନାଗ ZUX1015288

ପ ୁ /99553 74 205 1035େଗାବS! ନ ପ8ନାୟକ ପି ସରୁୀନାରାୟଣ ପ8ନାୟକ ZUX0176818

�ୀ /100554 30 205 1036 ପRାରାଣୀ େବେହରା ପି ଲ>?ୀଧର େବେହରା ZUX0467159

�ୀ /101555 51 205 1037ଭି. ଅନିଥା  ା ଭି.ହରିପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0564377

�ୀ /101556 57 205 1038ଭି. ଯେଶାଦା�ା  ା ଭି.ମନ? ଥ ରାଓ ZUX0564336

ପ ୁ /101557 60 205 1039ଭି.ରେମଶ କମୁାର ପି ଭି.କ� ି6 ରାଓ ZUX0564310

�ୀ /101558 57 205 1040େକ.ସରଳା କମୁାରୀ ପି ଭି.କ� ି6ା ରାଓ ZUX0564344

�ୀ /101559 47 205 1041ଭି.ରଶ? ି ରାଣୀ  ା ଭି.ରେମଶ କମୁାର ZUX0564369

ପ ୁ /101560 87 205 1042ଭି.କ� ି6ା ରାଓ ପି ଭି. ଗ�ାୟା ZUX0564294

ପ ୁ /101561 66 205 1043ଭି.ମନ? ଥ ରାଓ ପି ଭି.କ� ି6ା ରାଓ ZUX0564328

ପ ୁ /101562 64 205 1044ଭି.ହରିପ�ସାଦ ରାଓ ପି ଭି.କ� ି6ା ରାଓ ZUX0564302

�ୀ /101563 32 205 1045ଭି. ଶାଳିନୀ ପି ଭି.ମନ? ଥ ରାଓ ZUX0564351

�ୀ /101564 30 205 1046ଭି. େସୗମ�ା ପି ଭି.ହରିପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0564385

�ୀ /102565 31 205 1047ସଲୁତାନା େବଗମ ପି ଏମ.ଡି ଅନୁୱାର ZUX0564393

ପ ୁ /103566 28 205 1048ସବିୁନ କମୁାର ଘେଡଇ ପି ବିେର.�  ଘେଡଇ ZUX0564526

�ୀ /103567 27 205 1049ନିକିତା କମୁାରୀ ପ�ଧାନ ପି ବାଳ କୃ6 ପ�ଧାନ ZUX0564534

ପ ୁ /117568 28 205 1050କିରଣ ଖରା ପି ହରନ ଖରା ZUX0703595

ପ ୁ /118569 34 205 1051ଗେଣଶ ବାଘ ପି ହରି ବାଘ ZUX0703371

�ୀ /129570 38 205 1052ଲ>?ୀ ସରିୁୟା  ା ଭଗବାନ ସରିୁୟା ZUX0176529

ପ ୁ /135571 22 205 1053କାତBକ ନାୟକ ପି ସତ� ନାୟକ ZUX1191402

�ୀ /173572 29 205 1054ସସ?ୀତା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ନାୟକ ସାହୁ ZUX0860122

ପ ୁ /173573 26 205 1055ସରୁଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ନାୟକ ସାହୁ ZUX0860114

ପ ୁ /259574 20 205 1056ତନ? ୟ ପ�ଧାନ ପି ବାଲାକୃ6 ପ�ଧାନ ZUX1276229

�ୀ /357575 21 205 1057ସଲନ�ା ବାଘ ପି ଇମାନୁଏଲ ବାଘ ZUX1276211

ପ ୁ /999576 46 205 1058ସେୁର.�  ମ4ଳ ପି ନବ କିେଶାର ମ4ଳ ZUX1057801

ପ ୁ /999577 63 205 1059ତଶିଲିମା ବାନ ପି ମୀର ଖାନ ZUX0957993

�ୀ /999578 52 205 1060େକାସିବା େବଗମ  ା ଅବଦୁଲ ରହମାନ ଖାନ ZUX0829549

�ୀ /999579 27 205 1061ପKଜିନୀ େବେହରା  ା େମାନଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX1276252

ପ ୁ /999580 41 205 1062େକଳୖାଶ ଚ.�  େବସ�ା ପି ହରି�.�  େବସ�ା ZUX1015270

�ୀ /999581 34 205 1063ଲ>?ୀ େବସ�ା  ା େକଳୖାଶ ଚ.�  େବସ�ା ZUX1015262

ପ ୁ /999582 31 205 1064ବଲି ହରିଜନ ପି କମଳୁ ବାଘ ZUX0869461

�ୀ /999583 63 205 1065ଏସ ଈAରଆ�ା  ା ସା\ ZUX1273325

ପ ୁ /999584 31 205 1066ଚ.�  େଶଖର ଯାନୀ ପି ଲ>?ଣ ଯାନୀ ZUX0869701

�ୀ /999585 25 205 1067ଲାବଣ� ଯାନୀ  ା ଚ.�େଶଖର ଯାନୀ ZUX0869719

ପ ୁ /999586 62 205 1068ଅବଦୁଲ େରହମାନ ଖାନ ପି କରାମତ ଖାନ ZUX0829572

�ୀ /999587 24 205 1069ସାନି କଳୁଦୀପ  ା କୃ6 କଳୁଦୀପ ZUX1016765

ପ ୁ /999588 47 205 1070ସିମାOଳ ମାଦଳା ପି ରଘନୁାଥ ମାଦଳା ZUX0869495

�ୀ /999589 45 205 1071ସଂଯIୁା ମାଦଳା  ା ସିମାOଳ ମାଦଳା ZUX0869487

ପ ୁ /999590 70 205 1072ଖତୁ ନାୟକ ପି ଡ\ରୁ ନାୟକ OR/12/089/300352

ପ ୁ /999591 52 205 1073ଟKଧର ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ ZUX0829630

ପ ୁ /999592 31 205 1074ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ବୁବୁ ନାୟକ ZUX1015189

�ୀ /999593 25 205 1075ଗ�ା ନାୟକ ପି ବୁବୁ ନାୟକ ZUX1015197

ପ ୁ /999594 23 205 1076ଦିବାକର ନାୟକ ପି ବୁବୁ ନାୟକ ZUX1015205

�ୀ /999595 35 205 1077ନିରୁପମା ପାଢୀ  ା ପ�ଦୀପ ପାଢୀ ZUX0829614

�ୀ /999596 31 205 1078ସେରାଜିନୀ ପାତ�  ା ସେ#ାଷ କମୁାର ପାତ� ZUX0869503

�ୀ /999597 65 205 1079ଚ.�େସଖର ଆମନୀ ପ8ନାୟକ  ା ସି. ଏଚ. ରାମାନୁଜ ପ8ନାୟକ ZUX0829671

ପ ୁ /999598 50 205 1080େଭKଟ ନରସିଂହ ପ8ନାୟକ ପି ଏମ. ବିମଳ ZUX0829580

ପ ୁ /999599 70 205 1081ଜି. ନାେଗAର ରାଓ ପି ଜି. ରାମମEୁB ପ8ନାୟକ ZUX0829598

�ୀ /999600 38 205 1082ଟି ସ$�ା  ା ଟି ସିମାOଳ ZUX0869446

�ୀ /999601 61 205 1083ଜି ଶାରଳା  ା ଜି. ନାେଗAର ରାଓ ZUX0829622

ପ ୁ /999602 41 205 1084ଟି ସିମାOଳ ପି ଟି ଶ�ୀନୁ ZUX0869438

ପ ୁ /20/11603 30 205 1085ସମୂୀର ସତପତୀ ପି କିେଶାର ଚଂଦ�  ସତପତୀ ZUX1044171

ପ ୁ /1604 46 206 1224ଏସ. ସବୁ� ମନ�ମ , ପି ଏସ. ସିବଲି� , LSL1389519

ପ ୁ /2605 44 206 1225ଏU . ଉମାମେହAର .. ପି ଏU. ସତ�ାନାରାୟଣା . LSL1418573

�ୀ /2606 39 206 1226ଏU. ଶ�ାମଳା ...  ା ଏU. ଉମା ମେହAର . LSL1418565

ପ ୁ /3607 48 206 1227ବାଲାଜୀ ପ8ନାୟକ ପି ଜଗନାଥ ପ8ନାୟକ LSL1389303

�ୀ /3608 44 206 1228ଭାରତୀ ପ8ନାୟକ ପି ବାଲାଜୀ ପ8ନାୟକ LSL1389311

10 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK  ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 27ୱାଡ!  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

64!
��* ����� '�����-

�ୀ /4609 40 206 1229ଅହଲ�ା ଖରା  ା ଖ�ୀC ଖରା LSL1393776

�ୀ /6610 50 206 1230ଉଷାରାଣୀ ସିଂ  ା ଏ7.ଶ�ୀନିବାସ ସିଂ LSL1428325

ପ ୁ /07611 20 206 1231ଆଦିତ� ରାଜ େବନ�ା ପି ପ�ଦୁ@ ରାଜ େବନ�ା ZUX1276351

ପ ୁ /7612 55 206 1232ପ�ଦ�ତୁରାଜ େବନିଆ ପି େମାହନ େବନିଆ OR/12/089/304409

ପ ୁ /7613 46 206 1233ପ�ହରାଜ େବUଯା ପି େମାହନ େବନିଆ ZUX1421932

�ୀ /7614 35 206 1234େସRହା ମାଳତି େବUଯା  ା ପ�ହରାଜ େବନିଆ ZUX0651646

ପ ୁ /7615 27 206 1235 ରାଜ େବନ�ା ପି ପ�ଦ�~ୁ ରାg େବନ�ା ZUX0703983

ପ ୁ /7616 20 206 1236ଆଦିତ� ରାଜ େବନ�ା ପି ପ�ଦ�ତୁ ରାଜ େବUଯା ZUX1297480

�ୀ /7617 53 206 1237ସଜୁାତା ଫିଲି�  ା ପ�ଦ�ତୁରାଜ ନ�ା LSL1389634

�ୀ /9618 45 206 1238ଜୟ#ି ମହାପାତ�  ା କାଳୀଚରଣ ମହାପାତ� LSL1389360

ପ ୁ /10619 55 206 1239ତା\ି ଆୟାର ପି କOୁମୁନ ଆୟାର LSL2396414

ପ ୁ /10620 47 206 1240ରେମଶ ଚ.�  ନାଏକ ପି ପାଢୀ ପାଢୀ LSL1418649

�ୀ /10621 40 206 1241କବିତା ନାଏକ  ା ରେମଶ ଚ.�  ନାଏକ ZUX0488528

ପ ୁ /10622 31 206 1242ସେ#ାଷ କମୁାର ନାଇକ ପି ଧବୁଲୁ ନାଇକ ZUX0467423

ପ ୁ /10623 72 206 1243ଧବୁଲୁ ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ LSL1418847

�ୀ /10624 67 206 1244ଶା#ିମଣି ନାୟକ  ା ଧବୁଲୁ ନାୟକ LSL1418821

ପ ୁ /10625 47 206 1245ବାବୁଲା ନାୟକ ପି େରଜ.�  ନାୟକ ZUX0297887

�ୀ /10626 44 206 1246େଜ�ାତି ନାୟକ  ା ଡ଼\ରୁ ନାୟକ ZUX0178202

ପ ୁ /10627 40 206 1247ପ�କାଶ ଚ.�  ନାୟକ ପି ଧବୁଲୁ ନାୟକ LSL1418557

�ୀ /10628 39 206 1248େମରୁନ ନାୟକ  ା ବାବୁଲା ନାୟକ ZUX0178210

�ୀ /10629 38 206 1249ରମା ନାୟକ  ା ପ�କାଶଚ.�  ନାୟକ ZUX0565101

�ୀ /10630 34 206 1250କବିତା ନାୟକ ପି ରାଜକମୁାର ନାୟକ ZUX0178251

�ୀ /10631 33 206 1251ମୀନା>ୀ ନାୟକ  ା େଭୗରବ ପ�ସାଦ ରାୟ ZUX0178012

ପ ୁ /10632 25 206 1252ପି. ଗେୁ@Aର ରାଓ ପି ପି. ଜଗା ରାଓ ZUX0826529

�ୀ /11633 37 206 1253ରଶ? ି ଡ�ରୀ ପି ଗିରିଧର ଡ�ରୀ ZUX1142967

ପ ୁ /11634 22 206 1254ପ�େମାଦ କମୁାର େଗୗଡ ପି ବିଜୟ େଗୗଡ ZUX1174127

�ୀ /11635 31 206 1255ପନୁମ ହରିଜନ  ା କୃ6 ହରିଜନ ZUX1142777

ପ ୁ /11636 42 206 1256ମେନାଜ କମୁାର ମଲି̀କ ପି ସରଦ ମଲି̀କ ZUX1142983

ପ ୁ /11637 38 206 1257ସବୁାଷ ଚ.�  ମଲି̀କ ପି ଶାରଦା ମଲି̀କ ZUX1143023

�ୀ /11638 30 206 1258ସସ?ିତା କମୁାରୀ ମଲି̀କ  ା ମେନାଜ କମୁାର ମଲି̀କ ZUX1143007

ପ ୁ /11639 43 206 1259ଧବେଳAର ନାଗ ପି ଚ4ାଳ ନାଗ LSL1418664

ପ ୁ /11640 40 206 1260କପିେଳAର ନାଗ ପି ଚ4ାଳ ନାଗ LSL1393800

ପ ୁ /12641 29 206 1261େଯାେଗAର ନାଇକ ପି େଦବ ନାଇକ ZUX0467464

ପ ୁ /12642 56 206 1262େଦବ ନାୟକ ପି ନୀଳକa ନାୟକ LSL1426030

ପ ୁ /12643 71 206 1263ଉେମଶଚ.�  ରଥ ପି ଜଗନR ାଥ ରଥ OR/12/089/304066

�ୀ /12644 62 206 1264ଗୀତାରାଣୀ ରଥ  ା ଉେମଶଚ.�  ରଥ OR/12/089/304067

ପ ୁ /12645 45 206 1265ଆଦିତ� କମୁାର ରଥ ପି ଉେମଶ ଚ.�  ରଥ LSL1390129

�ୀ /12646 40 206 1266େସRହା ରଥ  ା ଆଦିତ� କମୁାର ରଥ ZUX0467589

ପ ୁ /12647 40 206 1267ନୀର/ନ ରଥ ପି ଉେମଶ ରଥ LSL1390145

�ୀ /12648 36 206 1268ମଧସୁ? ିତା ରଥ ପି ଉେମଶ ଚ.�  ରଥ ZUX0467571

�ୀ /13649 45 206 1269ହୀରା ମଦୁୁଲି  ା େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି ZUX0758623

�ୀ /14650 38 206 1270ପି.ଲ>?ୀ  ା ପି େକଶବ LSL1426006

�ୀ /15651 44 206 1273ଏ^ ଗୀତା   ା ଏ^ ଶଭୁ� ମଣିୟମ LSL2654622

ପ ୁ /15652 34 206 1274ଅମିନ େବk ପି ମନସରୁ େବk ZUX0467852

ପ ୁ /15653 54 206 1275ମନସରୁ େବk ପି ଇସମାଇଲ େବଗ OR/12/089/304556

ପ ୁ /15654 37 206 1276ତବେରଜ େବk ପି ମନସରୁ େବଗ LSL2655710

ପ ୁ /15655 35 206 1277ଫିେରାଜ େବk ପି ମନସରୁ େବk LSL2653723

�ୀ /15656 26 206 1278େସହନାଜ େବଗ7  ା ତବରାଜ େବଗ ZUX1078732

�ୀ /15657 52 206 1279ଜମିଲା େବଗ7  ା ମUସରୁ େବk OR/12/089/304557

�ୀ /15658 32 206 1280ସାମା େବଗ7 ପି ମUସରୁ େବk ZUX0178004

�ୀ /15659 29 206 1281କନିଜ େବଗ7 ପି ମନସ�ୁ େବk ZUX0177998

�ୀ /15660 72 206 1282କଲୁୁସନ ବିବି  ା ଇସମାଇଲ େବk OR/12/089/304555

ପ ୁ /15661 44 206 1283ବିଘRରାଜ ପାତ� ପି ପରୁୁେଶାEମ ପାତ� ZUX0704007

ପ ୁ /16662 44 206 1284ଏଲ.ଇAର ପି ଏ�.ଲି�ରାଜ ZUX0176867

ପ ୁ /17663 71 206 1285ତ�ିେଲାଚନ ପାତ� ପି େଗୗରହରି ପାତ� ZUX1084318

�ୀ /17664 62 206 1286ସପୁ�ଭା ପାତ�  ା ତ�ିେଲାଚନ ପାତ� ZUX1078948

�ୀ /17665 39 206 1287େସRହଲତା ପାତ�  ା ସା#ୁନୁ କମୁାର ପାତ� ZUX0177733

ପ ୁ /18666 58 206 1288ପି.ଜଗା ରାଓ ପି ପି.ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0529164

�ୀ /18667 54 206 1289ପି.କଲ�ାଣି  ା ପି.ଜାଗା ରାଓ ZUX0529172

�ୀ /18668 38 206 1290ଏଲ ସନୁୀତା  ା ଏଲ ପ�ସାଦ ZUX1244011

�ୀ /20669 24 206 1291ସର ତି କ4ୁା  ା ଶଶିକା# କ4ୁା ZUX1360478

ପ ୁ /20670 46 206 1292ପ�ତାପ କ4ୁୁ ପି େଦତୖାରୀ କ4ୁୁ ZUX0211243
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�ୀ /20671 39 206 1293ମ/ଲୁତା କ4ୁୁ  ା ପ�ତାପ କ4ୁୁ ZUX0178087

�ୀ /20672 34 206 1294ହିରା ନାୟକ  ା ସନିୁଲ କମୁାର କମୁାର ZUX0177683

ପ ୁ /20673 68 206 1295ଶ�ାମସ.ୁର ସାହୁ ପି ସକୁେଦବ ସାହୁ LSL2396562

ପ ୁ /20674 46 206 1296େବକୖaୁ ସାହୁ ମା ଗରୁୁବାରୀ ସାହୁ LSL2396497

ପ ୁ /21675 23 206 1297ଚ.�  େଶଖର ସାହୁ ପି େଗୗରୀ ଶKର ସାହୁ ZUX1283910

ପ ୁ /22676 73 206 1298ପ�ହ ଲ̀ାଦ ନାୟକ ପି ଚ.� େଶଖର ନାୟକ ZUX0529511

ପ ୁ /22677 43 206 1299ରବି.�  ନାୟକ ପି ପ�ହଲ̀ାଦ ନାୟକ ZUX0529529

ପ ୁ /22678 42 206 1300ମେହ.�  କମୁାର ନାୟକ ପି ପ�ହଲ̀ାଦ କମୁାର ନାୟକ ZUX0703975

ପ ୁ /22679 34 206 1301ସେୁର.�  ନାୟକ ପି ପ�ହଲାଦ ନାୟକ ZUX1347723

ପ ୁ /23680 82 206 1302ଭୀମ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ ZUX0529180

ପ ୁ /23681 53 206 1303ଗେଜ.�  କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ ZUX0529198

�ୀ /23682 46 206 1304ସବିତା ନାୟକ  ା ଗେଜ.�  ନାୟକ LSL1401769

ପ ୁ /23683 44 206 1305ତରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ LSL1401850

�ୀ /24684 47 206 1306ସ�ିତା ବଡେଜନା  ା ସ#ଷକମୁାର ଦାସ ZUX0564872

�ୀ /25685 75 206 1307େଜମାମଣୀ େଚୗଧରିୁ  ା ବାଳକୃ6 େଚୗଧରିୁ ZUX0396382

ପ ୁ /25686 54 206 1308ଶେୁରଷ େଚୗଧରିୁ ପି ବାଳକୃ6 େଚୗଧରିୁ OR/12/089/302639

�ୀ /25687 53 206 1309ବିଜୟ ଲ>?ୀ େଚୗଧରୁୀ  ା ସେୁରଶ େଚୗଧରୁୀ ZUX0396390

�ୀ /25688 42 206 1310ତ�ିେବଣୀ େଚୗଧରୁୀ  ା ଦାମଦର େଚୗଧରୁୀ LSL2396190

ପ ୁ /25689 36 206 1311ବିଜୟ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ନିଳକa େଚୗଧରୁୀ ZUX0396416

�ୀ /25690 44 206 1312ସେ#ାଷି ପ4ା ପି ପOାନନ ପ4ା LSL1393735

ପ ୁ /25691 43 206 1313ନୃସିଂହ ଚରଣ ପ4ା ପି ପOାନନ ପ4ା LSL1425958

�ୀ /25692 41 206 1314ଲ>?ୀ ପ4ା ପି ପOାନନ ପ4ା LSL1393743

ପ ୁ /25693 39 206 1315ଦୁଗJପ�ସାଦ ପ4ା ପି ପOାନନ ପ4ା LSL1390327

�ୀ /29694 47 206 1316ଏ ଲ>?ୀ ପି ପାପା ରାଓ ZUX1242965

�ୀ /55695 24 206 1317ସର ତି େବେହରା େବେହରା  ା ଅର>ିତ େବେହରା ZUX1015544

�ୀ /55696 30 206 1318ଏ ସଦୁା ନାୟକ  ା ଅଜିତ ନାୟକ ZUX1015585

ପ ୁ /69697 69 206 1319ବାଣୀ ଭୂଷଣ ତ�ିପାଠୀ ପି ରଘ ୁନାଥ ତ�ିପାଠୀ ZUX0869826

�ୀ /69698 58 206 1320ଦମୟ#ୀ ତ�ିପାଠୀ  ା ବାଣୀ ଭୂଷଣ ତ�ିପାଠୀ ZUX0869834

ପ ୁ /72699 45 206 1321ସ.ୁର ପା4ିନ ପି ଜି. ରାଜନ ZUX0826065

�ୀ /999700 26 206 1322ଟାଟାପରୁୀ ଗାୟତ�ୀ ପି ଟି.ଡଲି ରାଜୁ ZUX1015478

ପ ୁ /999701 50 206 1323ସନିୁଲ ମିଶ� ପି ଡ. ହେରକୃ6 ମିଶ� ZUX0826057

ପ ୁ /999702 49 206 1324ରବି.�  ମହା#ି ପି ସତ�ବାଦୀ ମହା#ି ZUX0826503

�ୀ /999703 58 206 1325ଯମନୁା ନାୟକ  ା ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX0826107

ପ ୁ /999704 35 206 1326ପଶ ୁ!ରାମ ନାୟକ ପି ଯମନୁା ନାୟକ ZUX0943795

ପ ୁ /999705 25 206 1327ମନ ନାୟକ ପି ଯମନୁା ନାୟକ ZUX0943803

�ୀ /999706 49 206 1328ଇ ରୁକଣୁୀ ପାତ�  ା ଇ ଭା,ର ପାତ� ZUX0869768

�ୀ /999707 45 206 1329େକ. ଆଦି ଲ>?ୀ ସିଂଘ  ା କମୁାର ସିଂଘ ZUX0826552

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବJଚନ ନିମେ# ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନR  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବJଚନ କମିଶନ ଭାରତK �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବJଚନ ପବୂ! ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣK ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର#ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.27 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନKର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନK ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

12 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK  ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



28����  ��-
	
� ��-

� ������ - ��� 
�

���� � - ������ 
�

2) ���� ����� ����� � 
�
 � -

����� -

���� -

431

831

��	 !� "#����$

400

��� 
� ��%� ����&

��� 
� ��%� ����&

��� 
� ��%� ����&

65

0'( '$� ��)-

!
��* ����� '�����- +,++

-��.� ��%� ��	 !�





� /!$�'0

����  ��-

���� 

���� ��10� 	2���/"	4�'� ���� �� ��	� �5� 	� ����� ��� ���� �����6 �����

� 
�
 � �����

���� 
7� 
�����

�( 8��
  
�( 8�

3 421 5 6 7 8

	
9 �� 

831431
�����$  �0����� 	�&���� ,�/; 
���� �
 �-<

� ������ - ��� 
�

���� � - ������ 
�

28

�/; ���� �=� ��>�
400 226

��� 
� ��%� ����&

9

0

ତୃତୀୟ 
ଲି�

65





!
��* ����� '�����-+,++

���� ?0�@ ��10 � ��� - "	4�'�-

���� � - ������ 
�

� ������ - ��� 
�
ସରକାରୀ  ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ ,ନୂଆ ସାହି ରୁମ-୧

����  ��- 28

���

1 2 3 4 5

�����  
�0��� 7� ��. �B��  ��'� / C��$ 6 ��� 	�� ��)

6 7

	�#����� ��	 !�
����� '����� 

��?/�0��� ����� 

8 9

����� ���!��'0 ��

��� 
� ��%� ����&

65	
� ��-

D�� �E�-1
-��.� ��%� ����/(4) &0 G	�

�/; ���� �=� ��>�
���� �� 
��	� �5� 	� 
����� ���

ପ ୁ /1 23 205 1ଚଂଦନ ନାୟକ ପି ବୁଲୁ ନାୟକ ZUX1058866

�ୀ /02 23 205 2ନୀେଳ!� ୀ ବି"ଵାଳ $ା ପ�ଶା& ପଟନାୟକ ZUX1351220

�ୀ /03 33 205 3ହିନା ସାହୁ ପି କୃ( ଚଂଦ�  ସାହୁ ZUX1351709

�ୀ /004 33 205 4ରଶ) ିତା ପ*ା $ା ମ+ିତ କମୁାର ପ*ା ZUX1276849

�ୀ /005 32 205 5େମାନାଲିସ ପ,ନାୟକ $ା ଜୀେତ!�  କମୁାର ଦାଶ ZUX1354224

ପ ୁ /Annapurna6 21 205 6େଦବାଶି. ସାହୁ ପି େଯାଗୀରାମ କୃ( ସାହୁ ZUX1208719

ପ ୁ /GROUND FL7 24 205 7ତପନ େଚୗଧରୁୀ ପି ବଂସୀଧର େଚୗଧରୁୀ ZUX1317593

ପ ୁ /khangar s8 19 205 8ରାେଜଶ ନ! ରାେଜଶ ମା ସବିତା ନ! ZUX1361351

�ୀ /0019 26 205 9ସାସ)ୀତା ମାଥ3 ପି ବାପା  ZUX1356872

�ୀ /0110 23 205 10ଏନୂ ନାଇଡୁ ପି ଜଗଦୀଶ ନାଇଡୁ ZUX1351626

ପ ୁ /0111 25 205 11ସନାତନ ପାଳ ପି ସିମା7ଳ ପାଳ ZUX0859975

�ୀ /0112 51 205 12ଗିତା ପାଳ $ା ଶିମା7ଳ ପାଳ ZUX1273895

�ୀ /0113 60 205 13ପ�ତିମା ପାଣିଗ�ାହୀ $ା େକଲୖାସ ଚ!�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1159565

ପ ୁ /0114 57 205 14େକଲୖାସ ଚ!�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ହାଡୁବ:ୁ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1159508

ପ ୁ /0115 32 205 15ବଲରାମ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େକଳୖାସ ଚ!�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1159599

�ୀ /116 48 205 16କନିୁ ମାଝି $ା େଗାପାଳ ମାଝି OR/12/089/300328

ପ ୁ /117 34 205 17କୃ( ଚଂଦ�  ନାୟକ ପି ପ<ୂ= ଚଂଦ�  ନାୟକ ZUX1342021

ପ ୁ /0218 21 205 18ସମିୁତ ପାଳ ପି ରେମଶ ଚ!�  ପାଳ ZUX1273903

ପ ୁ /219 51 205 19ରେମଶ ଚ!�  ପାଳ ପି େଗାବି! ଚ!�  ପାଳ LSL1393602

ପ ୁ /220 38 205 20ବୁଚିବାବୁ ପ*ା ପି କପିେଳ>ର ପ*ା ZUX0297267

ପ ୁ /221 37 205 21ସଧୁୀର କମୁାର ପ*ା ପି ପଂଚାନନ ପ*ା ZUX1074228

�ୀ /222 34 205 22ନଳନୀ ପ*ା ପି ବୁଚିବାବୁ ପ*ା ZUX0174995

�ୀ /223 23 205 23ସମିୁତରା ପ*ା $ା ସଧୁୀର କମୁାର ପ*ା ZUX1074210

�ୀ /324 40 205 24ଟି. ରାବଣାମା . $ା ରାଜୁ OR/12/089/300973

�ୀ /325 56 205 25ମେନାରମା ନାୟକ $ା ଜଗନ@ ାଥ ନାୟକ OR/12/089/300729

�ୀ /326 44 205 26ସଂଯAୁା ନାୟକ $ା େଦେବ!�  କମୁାର ଶତପଥି OR/12/089/300730

ପ ୁ /327 39 205 27ମନଜ ନାୟକ ପି ଜଗନ@ ାଥ ନାୟକ LSL1389816

ପ ୁ /428 48 205 28ପି. କ� ି(ା ରାଓ ପି ପି. ଜୟରାମ ରାଓ ZUX0175000

�ୀ /0529 40 205 29ମଧସୁ) ିତା ଦାସ ପି Cାେନ!�  ଦାସ ZUX0860015

�ୀ /530 60 205 30େସୖଳବାଳା ଦାସ $ା ସଦୁସ=ନ ଦାସ OR/12/089/300739

ପ ୁ /531 44 205 31ନିହାରର+ନ ଦାସ ପି ସଦୁଶ=ନ ଦାସ LSL1466721

ପ ୁ /532 40 205 32Cାେନ!�  ଦାସ ପି ସଦୁଶ=ନ ଦାସ LSL1418987

ପ ୁ /533 55 205 33ସେରାଜିନି ପ,ନାୟକ ପି ଚ!�େସଖର ପ,ନାୟକ OR/12/089/300740

ପ ୁ /NEW STREE34 37 205 34ମ+ିତ କମୁାର ପ*ା ପି ଶରତ ଚ!�  ପ*ା ZUX1276856

�ୀ /635 47 205 35ସାବିତ�ୀ କ*ୁୁ $ା ଗ�ାଧର କ*ୁୁ LSL2709038

ପ ୁ /636 39 205 36ଅନ& ସିଂହ ପି େମାହନ ସିଂହ LSL1390525

ପ ୁ /737 70 205 37ସଦୁାମ ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ LSL1402023

ପ ୁ /738 50 205 38ଆଦିତ� କମୁାର ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ LSL2654291

ପ ୁ /739 46 205 39ହୃଷି େକଶ ସାହୁ ପି ସଦୁାମ ସାହୁ ZUX0663179

�ୀ /840 41 205 40େହମଲତା ପାଳ $ା ପଦ) Gରଣ ପାଳ ZUX0467225

ପ ୁ /841 61 205 41ରବି ସାହୁ ପି ନାଥ ସାହୁ OR/12/089/302725

�ୀ /942 33 205 42ସାଗରିକା ବି>ାଳ ପି ସେୁରଷ ବି>ାଳ ZUX0178244

�ୀ /943 40 205 43ପ�ମିଳା ମହା&ୀ $ା ରାେଜ!�  ମହା&ୀ ZUX0488551

�ୀ /944 45 205 44ସରୁବାଳା ନାୟକ ପି ସେରାଜ ବଂଧ ୁନାୟକ LSL1418979

ପ ୁ /945 43 205 45ଟHଧର ନାୟକ ପି ମାଗତା ନାୟକ OR/12/089/302189

�ୀ /1046 77 205 46$<=ମଣି ଗରୁୁ $ା ସେରାଯ ବ:ୁ ନାୟକ LSL1467281

�ୀ /1147 22 205 47ସଚିୁସ)ୀତା ନାୟକ $ା େଗାକଳୁ ନାଗ ZUX1129667

ପ ୁ /1248 46 205 48ଇ. IJର ପି ଇ. ବାଉରି OR/12/089/316799

ପ ୁ /1249 38 205 49ରବି!�  କମୁାର ଆଚାଯ� ପି କୃ(ଚ!�  ଆଚାଯ� ZUX1256411

�ୀ /1250 29 205 50ଇ. ଶ�ାବଣୀ ମା ଇ. ଅନ@ ପ<ୁ3 ZUX0564286

1 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀH $ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /1351 43 205 51ଇତିସ)ିତା ପ*ା $ା ସଂଜୟ କମୁାର ପ*ା ZUX0467191

ପ ୁ /1352 30 205 52G!ନ କମୁାର ପ*ା ପି ବିନାୟକ ପ*ା ZUX0467258

ପ ୁ /1453 84 205 53େବରୖାଗି ପାଢି ପି ଅଜୁ= ନ ପାଢି LSL1391218

�ୀ /1554 63 205 54ଅ+ିଲିନା ଭତ� ା $ା ରାେଜ>ର ଭତ� ା ZUX0859991

�ୀ /1555 38 205 55ଝାଂସିରାଣୀ ଭତ� ା ପି ରାେଜ>ର ଭତ� ା ZUX0175026

�ୀ /1556 32 205 56େପାRସିରାଣି ଭତ� ା ପି ରାେଜ>ର ଭତ� ା ZUX0175042

ପ ୁ /1557 33 205 57େଜ�ାତିରାଜ େଖାସଲା ପି ରାେଜ!�  େଖାସଲା ZUX0175034

ପ ୁ /1558 45 205 58ରଘନୁାଥ ନାୟକ ମା ସବୁାସିନି ନାୟକ ZUX1273887

�ୀ /1559 42 205 59ରୁନୁ ନାୟକ $ା ଲM)ି ନାୟକ LSL2654531

ପ ୁ /1560 40 205 60ପ�ହଲାଦ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ OR/12/089/300787

�ୀ /1561 40 205 61ଗୀତାଶ�ୀ ନାୟକ $ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ ZUX0175059

ପ ୁ /1562 39 205 62ଲM)ୀକା& ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ OR/12/089/300788

�ୀ /1563 38 205 63ଝୁନୁ ନାୟକ $ା ପ�ହଲାଦ ନାୟକ LSL2654523

ପ ୁ /1564 20 205 64ପାରିଖିତ ନାୟକ ପି ଲM)ୀକା& ନାୟକ ZUX1342260

�ୀ /1565 77 205 65ଲM)ି ପାଢି $ା େବରୖାଗି ପାଢି LSL1391200

�ୀ /1566 49 205 66େଗୗରି ପାଢି $ା ଚ!� େଶଖର ପାଢି OR/12/089/298251

ପ ୁ /1567 27 205 67ଆଶିଷ ପାଢୀ ପି ବାଳକୃ( ପାଢୀ ZUX0564203

�ୀ /1568 22 205 68ପଜୁା ପ�ିୟଦଶନୀ ପାଢ଼ୀ ପି ଚଂଦ� େଶଖର ପାଢ଼ୀ ZUX1191428

ପ ୁ /1569 19 205 69ସିବାବ� ତ ପାଢ଼ୀ ମା େଗୗରୀ ପାଢ଼ୀ ZUX1341320

�ୀ /1670 61 205 70ଅମଲୁ� କମୁାରୀ େମାହାପାତ� $ା ବିପିନ ବିହାରୀ େମାହାପାତ� ZUX1276203

ପ ୁ /1671 60 205 71ବାଳକୃ( ପାଢୀ ପି ରାମଚ!�  ପାଢୀ OR/12/089/300790

�ୀ /1672 55 205 72ସନିୁତା ପାଢୀ $ା ବାଳକୃ( ପାଢୀ LSL1389840

ପ ୁ /1673 53 205 73ଶ�ିକା& ପାଢୀ ପି ନରହରି ପାଢୀ OR/12/089/300795

�ୀ /1674 31 205 74ଥିHି ପାଢ଼ୀ ପି କା& ପାଢ଼ୀ ZUX0175067

�ୀ /1675 27 205 75ଟିHି ପାଢ଼ୀ ପି ଶ�ୀକା& ପାଢ଼ୀ ZUX0467282

ପ ୁ /1676 23 205 76ଟିH ୁପାଢୀ ପି କାU ପାଢୀ ZUX1273812

ପ ୁ /1677 25 205 77ଅମିୟ ପାଢି ପି ବାଳ କୃ( ପାଢି ZUX0860098

�ୀ /1678 43 205 78ବିଯୟଲM)ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ $ା ଶ�ିକା& ପାଢି OR/12/089/300796

ପ ୁ /1779 23 205 79ସିଧା& ଦାଶ ମା ପାବ= ତୀ ଦାଶ ZUX1342252

ପ ୁ /1780 21 205 80ଅଭୟ କମୁାର ଦାଶ ମା ପାବ= ତୀ ଦାଶ ZUX1342138

ପ ୁ /1781 58 205 81ସେୁର!�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1277532

�ୀ /1782 48 205 82ନଳିନି ପାଣିଗ�ାହି $ା ସେୁର!�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX1277540

�ୀ /1783 23 205 83ସାଗରିକା ପାଣିଗ�ାହି $ା ସେୁର!�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX1274067

�ୀ /1884 60 205 84ଏ. ରାେଯ$ରି ପାତ� $ା ଜଗନ@ ାଥ ପାତ� LSL1390632

�ୀ /1985 36 205 85ରଶ)ୀ ଭୁଇସା $ା ଯେୁଶଫ ଭୁଇସା ZUX0869560

ପ ୁ /1986 25 205 86ସରୁଯ ଖରା ପି ଯାକବ ଖରା ZUX0886796

�ୀ /1987 41 205 87ମ+ଶୁ�ୀ ପାଢୀ ପି ତ�ୀନାଥ ପାଢୀ LSL1389733

ପ ୁ /2088 52 205 88ପି ସତ�ନାରାୟଣା . ପି ନିଳକWମ . LSL2645463

�ୀ /2089 50 205 89ପି ପଦ) ାବତି . $ା ସତ�ନାରାୟମ . LSL2645471

ପ ୁ /2090 28 205 90େପାନାଗାXି େକାେଟ>ର ରାଓ ପି ପି. ସତ�ନାରାୟଣା ZUX0448555

ପ ୁ /2091 31 205 91ପି. ଇ!�  କମୁାର ପି ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0448548

ପ ୁ /2092 70 205 92ନିଳକW ପାଢୀ ପି ଭିକାରି ପାଢୀ OR/12/089/300804

�ୀ /2093 65 205 93କା7ନ ପାଢୀ $ା ନିଳକW ପାଢୀ OR/12/089/300805

ପ ୁ /2094 54 205 94ପ�ସା& ପାଢୀ ପି ନିଳକW ପାଢୀ ZUX1256379

�ୀ /2095 44 205 95କYନା ପାଢି $ା ପ�ଶା& ପାଢି LSL1389956

ପ ୁ /2096 42 205 96ସଶୁା& କମୁାର ପାଢି ପି ନିଳକW ପାଢି LSL1389972

ପ ୁ /2097 25 205 97ରବି ନାରାୟଣ ପାଢି ପି ପ�ଶା& କମୁାର ପାଢି ZUX0829713

ପ ୁ /2098 21 205 98ଆଦିତ� ପାଢୀ ପି ପ�ଶା& କମୁାର ପାଢୀ ZUX1101922

ପ ୁ /2099 33 205 99ପି. ହରି ପ�ସାଦ ପି ପି. ସତ�ନାରାୟଣା ZUX0448530

�ୀ /21100 60 205 100ଏସ ଜୟଲM)ି $ା ବାବୁରାଓ OR/12/089/298117

ପ ୁ /21101 41 205 101ଏସ. ଜଗଦି>ର ରାଓ ପି ଏସ. ବାବୁ ରାଓ LSL1389097

ପ ୁ /22102 58 205 102ଉମାକା& ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ OR/12/089/296539

�ୀ /23103 47 205 103ଦହଣା ଧାକଡ $ା ଦୟାଳୁ ସିଂ ଧାକଡ LSL2655678

�ୀ /23104 34 205 104ସେ&ାଷୀ ଧାକଡ଼ ପି ଦୟାସିଂ ଧାକଡ଼ ZUX0175109

ପ ୁ /23105 31 205 105େକଳୖାସ ସିଂ ଧାକଡ଼ ପି ଦୟାଲ ସିଂ ଧାକଡ଼ ZUX0467209

�ୀ /23106 62 205 106ବିଯୟଲM)ୀ ମିଶ� $ା ଜଗନ@ ାଥ ମିଶ� OR/12/089/300825

ପ ୁ /23107 45 205 107ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ଜଗନ@ ାଥ ମିଶ� LSL1393453

�ୀ /23108 42 205 108ମାନସୀ ମିଶ� ପି ଜଗନ@ ାଥ ମିଶ� LSL1390558

ପ ୁ /23109 41 205 109ମେହ!�  କମୁାର ମିଶ� ପି ଜଗନ@ ାଥ ମିଶ� LSL1393966

�ୀ /23110 40 205 110ସ:�ା ରାଣୀ ମିଶ� ପି ଜଗନ@ ାଥ ମିଶ� LSL1390566

�ୀ /23111 36 205 111ସସ)ିତା ମିଶ� $ା ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX0859967

�ୀ /23112 21 205 112ରୁପାଲି ପାତ� ମା ସଶ) ିତା ପାତ� ZUX1213982
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�ୀ /23113 34 205 113ବାସ&ି ପଜୂାରୀ - ଦହଣା ଧାକଡ ZUX1134246

ପ ୁ /23114 33 205 114ଜଗନ@ ାଥ ପଜୂାରୀ - ଦହଣା ଧାକଡ ZUX1132315

ପ ୁ /23115 21 205 115ଭଗବାନ ପଜୂାରୀ - ଦହଣା ଧାକଡ ZUX1124957

ପ ୁ /24116 53 205 116ପବିତ�  େମାହନ ପାତ� ପି ନରହରି ପାତ� LSL1425925

ପ ୁ /24117 44 205 117ମେନାଜ କମୁାର ପାତ� ପି ଶିବରାମ ପାତ� ZUX0886838

ପ ୁ /24118 24 205 118ସା&ନୁ ପାତ� ପି ପବିତ�  େମାହନ ପାତ� ZUX0886846

ପ ୁ /25119 22 205 119ଅରୁଣ ଅନକା ପି ତ�ୀନାଥ ଅନକା ZUX1274463

�ୀ /25120 21 205 120ଆ[ା ଅନକା ପି ତ�ୀନାଥ ଅନକା ZUX1274471

�ୀ /25121 27 205 121ସ:�ା ରାଣୀ ନାୟକ $ା ହିମାଂଶ ୁକମୁାର ମହା&ି ZUX1244086

ପ ୁ /25122 55 205 122ନୃସି\ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ପି େପ�ମଚା! ପଟନାୟକ ZUX0703652

ପ ୁ /25123 33 205 123କାହ@ ୁ  ଚରଣ ପଟନାୟକ ପି ଜଗନ@ ାଥ ପଟନାୟକ ZUX0703587

�ୀ /25124 31 205 124ବିଜୟା କମୁାରୀ ପଟନାୟକ $ା ସେ&ାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0703603

ପ ୁ /25125 52 205 125ଜଗନ@ ାଥ ପ,ନାୟକ - କାହ) ୁ  ଚରଣ ପ,ନାୟକ ZUX1104777

�ୀ /25126 50 205 126ସଷୁମା ପ,ନାୟକ - ଜଗନ@ ାଥ ପ,ନାୟକ ZUX1099068

�ୀ /25127 33 205 127ଉମା ରାଣୀ ପ,ନାୟକ - କାହ) ୁ  ଚରଣ ପ,ନାୟକ ZUX1170935

ପ ୁ /25128 32 205 128ଶ�ୀନିବାସ ପ,ନାୟକ - କାହ@ ୁ  ଚରଣ ପ,ନାୟକ ZUX1167360

ପ ୁ /25129 49 205 129ଗଗନ ଚ!�  ପଟନାୟକ ପି େପ�ମଚା! ପଟନାୟକ OR/12/089/302090

�ୀ /25130 67 205 130ସେରାଜିନି ପ,ନାୟକ ପି େପ�ମଚ!�  ପ,ନାୟକ LSL1467034

�ୀ /25131 44 205 131ରୀନା ପ,ନାୟକ $ା ଗଗନ ଚ!�  ପ,ନାୟକ LSL1390590

ପ ୁ /25132 25 205 132େପେଦନା ପାଲୁ ରେମଶ ପି ପି. େକଶବ ZUX0859744

ପ ୁ /26133 51 205 133ସେ&ାଷ କମୁାର ପାତ� ପି ଗଣପତି ପାତ� ZUX1277573

�ୀ /26134 45 205 134ବିନୁ ପାତ� $ା ସେ&ାଷ କମୁାର ପାତ� LSL1390582

�ୀ /26135 25 205 135ସବିତା ପାତ� ପି ସେ&ାଷ ପାତ� ZUX0860072

ପ ୁ /26136 24 205 136ମାନସ ର+ନ ପାତ� ପି ବିନୁ ପାତ� ZUX0886788

ପ ୁ /27137 70 205 137ରଘନୁାଥ ସାବତ ପି ରାମଚ!�  ସାବତ OR/12/089/300830

�ୀ /27138 60 205 138ଉଷାରାଣି ସାବତ $ା ରଘନୁାଥ ସାବତ OR/12/089/300831

�ୀ /27139 44 205 139ସନୁ!ା ସାବତ ପି କRହୁ ଚରଣ ନାହାକ ନାହାକ LSL1389790

�ୀ /27140 41 205 140ନଳିନି ପ�ଭା ସାବତ ପି ରଘନୁାଥ ସାବତ LSL1389808

ପ ୁ /028141 19 205 141େରାନିତ ନାୟକ ମା ଜୟଂତୀ ନାୟକ ZUX1310713

ପ ୁ /28142 47 205 142ସକୁା& ମ*ଳ ପି ନବକିେଶାର ମ*ଳ LSL2372779

�ୀ /28143 40 205 143ବାସ&ୀ ମ*ଳ $ା ସକୁା& ମ*ଳ ZUX1015817

ପ ୁ /28144 41 205 144ଶାରଦା ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ LSL1405869

�ୀ /28145 38 205 145$ାଗତିକା ନାୟକ $ା ଶାରଦା ନାୟକ ZUX0297333

�ୀ /28146 27 205 146ମମତା କମୁାରୀ ପଟନାୟକ ପି ନୃସି\ ପ�ଶାଦ ପଟନାୟକ ZUX0703397

ପ ୁ /28147 40 205 147ସେ&ାଷ ପଟନାୟକ ପି ବି(ୁ ଚରଣ ପଟନାୟକ ZUX0772202

ପ ୁ /28148 35 205 148ସନୁୀଲ ପ,ନାୟକ ପି ନୃସିଂହପ�ସାଦ ପ,ନାୟକ ZUX0772210

�ୀ /28149 35 205 149ପ�ିୟHା ପ,ନାୟକ $ା ନୃସିଂହପ�ସନ@  ପ,ନାୟକ ZUX0772228

�ୀ /28150 44 205 150ସଜୁାତା ସାହୁ ପି ରHନାଥ ସାହୁ LSL1389147

�ୀ /29151 48 205 151ପି. ସେରାଜିନି $ା େଭHଟରାଓ ZUX0175133

ପ ୁ /29152 52 205 152ପି. େଭHଟରାଓ .. ପି ପି. ଆପାଲା$ାମି . LSL1418995

ପ ୁ /29153 48 205 153ପି. ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଂପି. ଆପାଲା$ାମୀ ରାଓ ZUX0663161

ପ ୁ /30154 72 205 154େମାହନଚ!�  ଭତ�ା ପି େପ�ମଦଶ=ନ ଭତ�ା LSL1466689

�ୀ /30155 53 205 155ଅCମଣି ଭତ�ା $ା େମାହନଚ!�  ଭତ�ା LSL1466697

�ୀ /30156 35 205 156କବିତା କମୁାରି ଭତ�ା ପି ଭଗବାନ ଭତ�ା ZUX0860023

ପ ୁ /31157 26 205 157ପ�ଣୟ େକଶରୀ ନାହାକ ପି କାହ@ ା ଚରଣ ନାହାକ ZUX0829556

�ୀ /31158 60 205 158େରବତି ନାୟକ $ା େମାହନ ନାୟକ OR/12/089/300846

�ୀ /31159 44 205 159ସନିୁତା ନାୟକ $ା ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ LSL1451509

�ୀ /31160 42 205 160ସକୁା&ି ନାୟକ $ା ରେମଶ ନାୟକ ZUX0175158

ପ ୁ /31161 38 205 161ଅଯୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ ZUX1277631

�ୀ /32162 34 205 162ଲM)ୀ ଟାକ� ୀ $ା ନ! ଟାକ� ୀ ZUX0175166

�ୀ /34163 36 205 163କଜଲୀ ଡ�ରି $ା କାହ@ ୁ  ଡ�ରି ZUX1070424

�ୀ /34164 28 205 164ନମିତା ଡ�ରୀ $ା ବିେନାଦ ଡ�ରୀ ZUX0703793

�ୀ /34165 46 205 165ରାଜଲM)ୀ ସାହୁ $ା ବି(ୁ ସାହୁ LSL2655777

�ୀ /35166 45 205 166ସଯୁ�=ମଣି ଅନକା $ା ରଘନୁାଥ ଅନକା ZUX0860288

ପ ୁ /36167 41 205 167େମାହିନି ମହାHଡୁ ପି େକସବ ମହାHଡୁ ZUX0937706

�ୀ /36168 59 205 168ସେରାଜିନୀ ନାହାକ ପି ଭଗବାନ ନାହକ ZUX0829705

ପ ୁ /37169 55 205 169ପିତବାସ ଗଉଡ ପି ମକର ଗଉଡ LSL2653939

�ୀ /38170 57 205 170ପରୀଫଲୁ େଗୗଡ଼ $ା ଘାସି େଗୗଡ଼ LSL2654374

�ୀ /38171 41 205 171ସବୁେ& େଗୗଡ଼ $ା ସଦା େଗୗଡ଼ ZUX0175182

�ୀ /38172 41 205 172ଲଳିତା ଗଉଡ $ା ଭାJର ଗଉଡ LSL1419001

ପ ୁ /38173 39 205 173ସେ&ାଷ େଗୗଡ଼ ପି ଘାସି େଗୗଡ଼ LSL2653764

ପ ୁ /38174 38 205 174ଗ�ାଧର ଗଉଡ ପି ତ�ିନାଥ ଗଉଡ ZUX0175174
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ପ ୁ /38175 46 205 175ଭାJର େଗୗଡ ପି ତ�ିନାଥ େଗୗଡ ZUX0529131

ପ ୁ /38176 27 205 176ଧନପତି େଗୗଡ ପି ନୀଳ େଗୗଡ ZUX0859835

�ୀ /38177 24 205 177ସାନୀ କଲୁଦୀ] $ା କୃଷ@ କଲୁଦୀ] ZUX1070374

�ୀ /38178 23 205 178ର^ା କଲୁଦୀପ $ା ବି(ୁ କଲୁଦୀପ ZUX1147131

�ୀ /38179 31 205 179ଶଭୁଦ� ା ଟା�ୁଲ $ା ଶେୁଭ!ୁ କମୁାର ପାତ� ZUX1274448

ପ ୁ /39180 50 205 180ମିନେକତନ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ OR/12/089/300854

�ୀ /40181 28 205 181ଲତାମଣୀ ମାଥ3 $ା ସେ&ାଷ କମୁାର ମାଥ3 ZUX1017441

�ୀ /40182 44 205 182ପଦ) ିନୀ ମିଶ� ପି ଗ_ୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0175190

ପ ୁ /40183 60 205 183ଗ_ୁପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ବନମାଳି ସାହୁ LSL2654598

ପ ୁ /40184 36 205 184ହୃଷିେକଶ ସାହୁ ପି ଗ_ୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0175208

�ୀ /40185 34 205 185ପ�ଭାସିନୀ ସାହୁ ପି ଗ_ୁପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0175216

ପ ୁ /41186 85 205 186ଭୁବେନ>ର ସା&ରା ପି ଅ&ଯ3ମି ସା&ରା OR/12/089/308655

�ୀ /42187 56 205 187େକ. ଉମାରାଣି $ା େକ. ମଧସୁଦୁନ େଦାରା LSL1467497

ପ ୁ /42188 33 205 188ସିମା7ଳ େବେହରା ପି ତ�ୀନାଥ େବେହରା ZUX0175224

ପ ୁ /42189 63 205 189େକ. ମଧସୁଦୁନ େଦାରା ପି େକ. କ� ି(ମ ୁ̀ a LSL1467018

�ୀ /43190 49 205 190କମୁାରୀ ପାତ� $ା ପିତବାସ ପାତ� ZUX0467084

ପ ୁ /43191 39 205 191ସିମା7ଳ ପାତ� ପି ନରସିଂହ ପାତ� ZUX0703744

�ୀ /43192 33 205 192ସନୁୀତା ପାତ� $ା ସିମା7ଳ ପାତ� ZUX1088566

�ୀ /43193 31 205 193ସବୁାଶୀନି ପାତ� $ା ବିେନାଦ କମୁାର ପାତ� ZUX0467266

ପ ୁ /44194 60 205 194ଚିତ ରଂଜନ ଦାସ ପି ଇ>ର ଚ!�  ଦାସ ZUX0175232

�ୀ /45195 48 205 195ସଂଯAୁା ମହା&ି $ା ଭରତ ଭୁଷଣ ମହା&ି ZUX0663146

ପ ୁ /45196 43 205 196ଭରତଭୁସଣ ମହା&ୀ ପି ଦୟାନିଧି ମହା&ୀ OR/12/089/302730

ପ ୁ /45197 42 205 197ଆରତୀ ମହା&ି ପି ଦୟାନିଧି ମହା&ି OR/12/089/300892

�ୀ /45198 34 205 198ନିତୁ ପାତ� $ା ବସ& କମୁାର ପାତ� ZUX0175240

�ୀ /45199 31 205 199ଲତା ପଜୂାରୀ $ା ପରେଦଶୀ ପଜୂାରୀ ZUX0349712

ପ ୁ /45200 26 205 200ଗେଣଶ ପଜୁାରୀ ପି ରାମ ପଜୁାରୀ ZUX0859983

�ୀ /46201 41 205 201େକ. ଭାରତୀ $ା େକ. ସତ�ନାରାୟଣା  ZUX0175273

ପ ୁ /46202 39 205 202ଇ ପ<ୂ=ଚ!�  ରାଓ ପି ଇ େଭHଟ ରାବଣା  LSL2654630

ପ ୁ /46203 38 205 203େକ. େଭHଟରାଓ ପି େକ. ରାମାରାଓ LSL2654226

ପ ୁ /46204 36 205 204ଇ ଶHର ରାଓ ପି େଭHଟ ରାବଣା  LSL2708980

ପ ୁ /46205 85 205 205େକ ସତ�ନାରାୟଣ --- ପି ରାମାରାଓ --- OR/12/089/300897

�ୀ /46206 31 205 206ଇ. ଗାୟତ�ୀ $ା ଇ. ଈ>ର ରାଓ ZUX0703777

ପ ୁ /46207 49 205 207ଶରତ ଚ!�  ପ,ନାୟକ ପି େଗୗରଚ!�  ପ,ନାୟକ ZUX0175281

�ୀ /46208 37 205 208ରୀନା ସଆୁର $ା ରଜନୀ କା& ସଆୁର ZUX0175257

�ୀ /46209 31 205 209ଇ. ସନିୁତା $ା ଇ.ପ<ୂ= ଚ!�  ରାଓ ZUX1015239

�ୀ /47210 44 205 210ଭାରତି ନାୟକ $ା ଧନୁ ସାହୁ OR/12/089/301028

ପ ୁ /47211 41 205 211ରବି ସାହୁ - ଭାରତୀ ନାୟକ ZUX1095942

ପ ୁ /47212 23 205 212ରାଜକମୁାର ସାହୁ ମା ଭାରତୀ ନାୟକ ZUX1042886

ପ ୁ /47213 21 205 213ଚ!ନ କମୁାର ସାହୁ ମା ବାରତୀ ନାୟକ ZUX1273929

ପ ୁ /48214 39 205 214ଜିେତଂଦ�  କମୁାର ଦାଶ - େଗୗରୀ ପଢ଼ୀ ZUX1337237

ପ ୁ /48215 48 205 215ସନିୁଳ କମୁାର ନାୟକ ପି ନିଳକW ନାୟକ ZUX0175307

ପ ୁ /48216 44 205 216ଶଶୁଳି କମୁାର ନାୟକ ପି ନିଳକW ନାୟକ ZUX0175299

�ୀ /48217 44 205 217ମAୁାମଣି ନାୟକ $ା ରାଧାେମାହନ ନାୟକ ZUX0175315

ପ ୁ /49218 45 205 218ସେୁରଶ ଚଂଦ�  ନାୟକ - ପଦିମିନୀ େବେହରା ZUX1345693

ପ ୁ /49219 57 205 219ଜୟ& ସାcା ପି ନାରାୟଣ ସାcା ZUX0175356

�ୀ /49220 50 205 220ସନିତା ସାc $ା ଜୟ&ି ସାc ZUX0175349

ପ ୁ /50221 70 205 221ପି. ରାମାରାଓ ପି ପି ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/292112

�ୀ /50222 60 205 222ପି. ନାଗରତ@ ମ $ା ରାମାରାଓ OR/12/089/292113

ପ ୁ /51223 61 205 223ଭଗୀରଥୀ ନାୟକ ପି ସରଦ ନାୟକ ZUX1337146

�ୀ /51224 55 205 224ସଯୂ�= କମୁାରୀ ନାୟକ $ା େମାହନ ନାୟକ ZUX0297358

�ୀ /51225 32 205 225ରଶ)ତିା କମୁାରୀ ନାୟକ $ା େମାହନ ନାୟକ ZUX0297366

ପ ୁ /51226 32 205 226ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ମେହାନ ନାୟକ ZUX0937714

ପ ୁ /51227 24 205 227ପାପି ନାୟକ ପି ଭଗୀରଥୀ ନାୟକ ZUX1337104

ପ ୁ /52228 45 205 228ଲM)ୀନାରାୟଣ ମନିୁ ପି ଶ�ାମଘନ ମନିୁ OR/12/089/300900

�ୀ /52229 45 205 229ସବିତା ମନିୁ $ା ଲM)ୀନାରାୟଣ ମନିୁ OR/12/089/301027

�ୀ /52230 25 205 230ଲM)ୀପ�ିୟା ନାୟକ ପି ଅଭି ନାୟକ ZUX0829689

�ୀ /52231 23 205 231ନିରୁପମା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପ�ଫୁଲ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1046358

ପ ୁ /54232 32 205 232ଇ>ର ଖରା ପି ନ! ଖରା ZUX0703801

�ୀ /54233 27 205 233େସାମଲା ଖରା $ା ନ! ଖରା ZUX0886770

�ୀ /54234 20 205 234ଗୀତା େକାରା ମା େସାମଅଲା େକାରା ZUX1276567

�ୀ /54235 61 205 235ଏନ.ରାମା ଲM)ୀ $ା ଏନ ଆପନା ZUX0703454

ପ ୁ /54236 70 205 236ପ�ଭ+ନ ପ�ସାଦ ପରିଛା ପି କିେଶାରଚ!�  ପରିଛା ZUX0175364

4 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀH $ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /54237 42 205 237ତାପସି ପରିଛା ପି ପ�ଭ+ନ ପରିଛା LSL1451442

�ୀ /54238 38 205 238ଏR. ସେ&ାଷୀ କମୁାରୀ ମା ଏR ଆପନ@ ା  LSL1466853

ପ ୁ /55239 41 205 239ସେୁର!�  ନାୟକ ମା ପୀତବାସ ନାୟକ LSL2655884

�ୀ /56240 24 205 240ଭାeଯଶ�ୀ ନାୟକ $ା କୃ( ଚଂଦ�  ନାୟକ ZUX1342187

ପ ୁ /56241 60 205 241ମେହ!�  ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ LSL1390624

�ୀ /56242 50 205 242କ&ୁଳା ସାହୁ $ା ମେହ!�  ସାହୁ LSL1389949

�ୀ /57243 48 205 243ରଶ) ିତା ସାହୁ $ା ରବି!�  ସାହୁ LSL1389931

ପ ୁ /58244 55 205 244େକ. ରାମବାବୁ ପି ଶାfାମ ୁ̀ a OR/12/089/292711

�ୀ /58245 42 205 245େକ. ଲM)ି $ା େକ. ରେମଶ OR/12/089/300842

�ୀ /60246 48 205 246େକ. ଆଲିେବଲି $ା ରାମବାବୁ OR/12/089/292712

ପ ୁ /60247 46 205 247େକ, ରେମଶ ପି ଶାfାମ ୁ̀ a OR/12/089/292713

ପ ୁ /60248 23 205 248ଆଶେୁତାଷ େଚୗଧରୁୀ ମା ରୀନା କମୁାରୀ ଦାଶ ZUX1139815

ପ ୁ /61249 53 205 249ସତ�ବାନ ପ,ନାୟକ ପି ଜଗନେମାହନ ପ,ନାୟକ OR/12/089/302255

�ୀ /61250 48 205 250ଜୟଲM)ୀ ପ,ନାୟକ $ା ସତ�ବାନ ପ,ନାୟକ OR/12/089/302256

ପ ୁ /62251 46 205 251ପି.ଭି. ନରସିଂହg ପି ପି.ଭି. ରାଘେବ!�  ରାଓ ZUX0175430

�ୀ /62252 37 205 252ପି.ଭି. ଇ!ିରା $ା ପି.ଭି. ନରସିଂହ ZUX0175372

ପ ୁ /62253 49 205 253େଦେବ!�  ବାଡ଼ତିଆ ପି ନାରାୟଣ ବାଡ଼ତିଆ ZUX0175414

�ୀ /62254 44 205 254ଲM)ୀ ବାଡ଼ତିଆ $ା େଦେବ!�  ବାଡ଼ତିଆ ZUX0175422

ପ ୁ /62255 44 205 255କଳାକାର ବିେଶାଇ ପି ଖଲି ବିେଶାଇ ZUX0175448

ପ ୁ /62256 30 205 256ସମୁ& କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ସବୁାଷ ଚ!�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0564153

ପ ୁ /62257 29 205 257ଅବିନାଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ସବୁାସ ଚ!�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0564278

ପ ୁ /62258 55 205 258ନିତ�ାନ! େଚୗଧରିୁ ପି ଭିମସିଂହ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/302251

�ୀ /62259 50 205 259ମମତା େଚୗଧରୁୀ $ା ସବୁାସ ଚ!�  େଚୗଧରୁୀ LSL1389535

�ୀ /62260 48 205 260ମମତା େଚୗଧରୁୀ $ା ସବୁାଷ ଚ!�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0529081

ପ ୁ /62261 40 205 261ପ�ସା& େଚୗଧରୁୀ ପି ନିତ�ା େଚୗଧରୁୀ ZUX0529107

�ୀ /62262 37 205 262ଶଭୁଶ�ୀ ପାଣିଗ�ାହୀ $ା ନିର+ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0175380

ପ ୁ /63263 74 205 263େଗାପିନାଥ ପାଣିଗ�ାହି ପି େନତ� ାନ! ପାଣିଗ�ାହି LSL1466820

�ୀ /63264 65 205 264େଯାେଗ>ରି ପାଣିଗ�ାହି $ା େଗାପିନାଥ ପାଣିଗ�ାହି LSL1466838

ପ ୁ /63265 46 205 265ନିର+ନ ପାଣିଗ�ାହି ପି େଗାପିନାଥ ପାଣିଗ�ାହି LSL1466846

�ୀ /64266 60 205 266ଶା&ି ଅନକା $ା ପ�ଭୁଦାନ ଅନକା OR/12/089/300681

ପ ୁ /64267 41 205 267ପ�ଶା&କମୁାର ଅନକା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଅନକା OR/12/089/302652

ପ ୁ /64268 37 205 268ଅମୀର କମୁାର ନାଗ ପି ନାଥନ ନାଗ ZUX0175463

ପ ୁ /64269 33 205 269ଅମିର କମୁାର ନାଗ - େଦବକୀ ନାଗ ZUX1132307

�ୀ /64270 31 205 270େଦବକୀ ନାଗ $ା ଅମୀର ନାଗ ZUX0175455

�ୀ /65271 60 205 271ବିେବକାବତୀ ବାଘ $ା ଲhମନ ବାଘ OR/12/089/300684

�ୀ /65272 44 205 272ଲଲିତା ବାଘ ପି ଲhମନ ବାଘ OR/12/089/300685

ପ ୁ /66273 48 205 273ଅମର ପାଣି ପି ଗ�ା ପାଣି OR/12/089/304950

�ୀ /66274 27 205 274େରାଶନୀ ପଣି ପି ଆମର କମୁାର ପଣି ZUX0703785

ପ ୁ /67275 45 205 275ଶେୁରସ ପଣା ପି ଉଦୟଚ!�  ପଣା OR/12/089/300679

�ୀ /67276 70 205 276ରାଧାମଣି ପ*ା $ା ଉଦୟଚ!�  ପ*ା ZUX0663138

ପ ୁ /67277 58 205 277ଘାସିରାମ ପ*ା ପି ଉଦୟଚ!�  ପ*ା OR/12/089/300678

�ୀ /67278 41 205 278ବିଜୟଲM)ୀ ପ*ା $ା ଘାସିରାମ ପ*ା OR/12/089/302680

�ୀ /67279 41 205 279ମାଧବୀ କମୁାରୀ ପ*ା $ା ସେୁରଶ କମୁାର ପ*ା ZUX1276492

�ୀ /67280 40 205 280ଡଲି କମୁାରି ପ*ା $ା ମେନାରଂଜନ ପ*ା LSL1466986

ପ ୁ /67281 39 205 281ଶଶ ିଭୂଷଣ ପ*ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ*ା ZUX1278019

ପ ୁ /67282 38 205 282ମେନାର+ନ ପ*ା ପି ଉଦୟଚ!�  ପ*ା OR/12/089/302681

ପ ୁ /67283 26 205 283ଅମିତ କମୁାର ପ*ା ପି ଘାସିରାମ ପ*ା ZUX0859918

�ୀ /68284 58 205 284ଶା&ିକମୁାରୀ ପାଣି $ା ଗ�ା ପାଣି OR/12/089/300676

�ୀ /68285 55 205 285ପ�ଫଲୁi  କମୁାର ତୁରୁj $ା ପିତବାସ ତୁରୁj LSL1389261

�ୀ /69286 50 205 286ସବିତା େବେହରା $ା ପବିତ� େମାହନ ପାତ� ପାତ� LSL1390574

ପ ୁ /69287 26 205 287ଅରବି! େଚୗଧରୁୀ ମା ରିନା କମୁାରୀ ଦାଶ ZUX0703843

ପ ୁ /69288 68 205 288ସଯୁ�=ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ଅଭିମନ� ୁଦାସ OR/12/089/300670

�ୀ /69289 61 205 289ବସ&କମୁାରୀ ଦାସ $ା ସୟୁ�=ନାରାୟଣ ଦାସ OR/12/089/300671

ପ ୁ /69290 42 205 290ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ସଯୁ�=ନାରାୟଣ ଦାସ LSL1390061

ପ ୁ /69291 41 205 291ସନୁା କମୁାର ଦାସ ପି ସଯୁ�=ନାରାୟଣ ଦାସ OR/12/089/300673

�ୀ /69292 52 205 292ରୀନା କମୁାରୀ ଦାଶ $ା ଜଗଦୀଶ େଚୗଧରୁୀ ZUX0297382

�ୀ /69293 46 205 293ରଶ) ିତା େଦବୀ ପି ସଯୂ�=ନାରାୟଣ ଦାସ OR/12/089/302735

�ୀ /69294 31 205 294ଦୀପିକାରାଣୀ ମିଶ� $ା ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ ZUX0703330

ପ ୁ /71295 60 205 295ଅବଦୁଲ ଗନି ପି ଅବଦୁଲ ରସିଦ ମଷୁା ZUX0663112

�ୀ /71296 59 205 296ହାଜରା ବିବି $ା ଆମିନ େବଗ ZUX0175513

ପ ୁ /71297 49 205 297ରାଜk ଅଲi ୀ ପି ଆକବର ଅଲi ୀ ZUX0175554

ପ ୁ /71298 39 205 298େମେହବୁବ େବଗ ପି ଆମିନ େବଗ ZUX0175521

5 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀH $ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /71299 39 205 299ନାସିମ ଖାତୁନ $ା େରାହନ ଅଲi ୀ ZUX0175539

�ୀ /71300 40 205 300ଦିଲସାଦ େବଗg --- $ା ଅବଦୁl ଗନି LSL1388727

ପ ୁ /71301 30 205 301ଅବଦୁଲ ଆସପାକ ପି ଅବଦୁଲ ଗନି ZUX0564260

�ୀ /71302 20 205 302ହିନା ବାନୁ ମା େସେହନାଜ େବଗମ ZUX1276245

�ୀ /71303 38 205 303େସେହନାଜ େବଗg $ା ଗଲୁାମ ହୁେସR OR/12/089/300661

�ୀ /71304 41 205 304ଶାେହଦା େବଗg ପି ଖାଜା ଖାନ OR/12/089/300663

�ୀ /71305 25 205 305ପନୁମ ହାରାକ $ା ଅବଦୁଲ ଅସପାକ ZUX0943738

ପ ୁ /71306 48 205 306ମକବୁଲ ଖାନ ପି ଖାଝା ଖାନ ZUX0663120

�ୀ /71307 41 205 307ରମଲୁା ଖାତୁR $ା ମହmଦ ସେଲବୁଲା ଖାR ZUX0175547

ପ ୁ /71308 39 205 308ରାେଜ!�  ନାଏର ପି ତାfି ନାଏର ZUX0663104

ପ ୁ /71309 58 205 309ତ�ିନାଥ ପ,ନାୟକ ପି ସୀତାନାଥ ପ,ନାୟକ ZUX0957936

ପ ୁ /71310 38 205 310ବି>ନାଥ ପ,ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ପ,ନାୟକ ZUX0175497

�ୀ /72311 63 205 311ସଚଳା େଦବି $ା ବାଶେୁଦବ ପାଢୀ OR/12/089/300657

�ୀ /72312 51 205 312େବୖେଦହୀ ନାୟକ $ା ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0297424

�ୀ /72313 43 205 313ଉଷା ନାୟକ $ା ସୀମା7ଳ ନାୟକ ZUX0175562

�ୀ /72314 41 205 314ସେୁଲାଚନା ନାୟକ $ା େଗାପୀନାଥ ନାୟକ LSL2654556

ପ ୁ /72315 33 205 315ଲM)ୀ ନାରାୟଣ ନାୟକ ମା ଶକ&ୁଳା ନାୟକ ZUX0703546

ପ ୁ /72316 39 205 316ସେ&ାଷ ପାଢୀ ପି ବାଶେୁଦବ ପାଢୀ OR/12/089/302653

�ୀ /73317 82 205 317େସ@ହଲତା େଜନା $ା ବି ଏନ େଜନା OR/12/089/300651

�ୀ /73318 38 205 318ରାଧାରାଣି ନାଏର $ା ରେନ!�  ନାଏର ZUX0663096

ପ ୁ /74319 63 205 319ରାମନାଥ ଲାଲ ପି ଇ>ର ଲାଲ OR/12/089/302208

�ୀ /74320 58 205 320ସେରାଜିନି ଲାଲ $ା ରାମନାଥ ଲାଲ OR/12/089/302209

�ୀ /76321 30 205 321ପnୁଲତା ସିଂ ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ ସିଂ ZUX0467068

�ୀ /76322 50 205 322କମୁଦୁୁନି ସନୁା $ା େଦେବ!�  ସିଂ OR/12/089/208331

�ୀ /77323 63 205 323ହଷ= ମଣି ବାଘ $ା ସେୁରଶ ବାଘ OR/12/089/300648

ପ ୁ /77324 41 205 324ଇମାନୁଏଲ ବାଘ ପି ସେୁରଶ ବାଘ OR/12/089/300649

�ୀ /77325 38 205 325ସାବିତ�ି  ବାଘ $ା ସାମଏୁଲ ବାଘ ZUX0175596

�ୀ /77326 25 205 326ରତ@ ା ଜାନୀ $ା ସିମା େଖାସଲା ZUX0886739

ପ ୁ /77327 30 205 327ସିମା େଖାସଲା ପି ଆoା ରାଓ େଖାସଲା ZUX1015304

�ୀ /78328 31 205 328କମୁାରୀ େରଣକୁା େବେହରା ପି ଯpିୁqିର େବେହରା ZUX1065135

�ୀ /79329 22 205 329ପ�ତୀMା ଶତପଥୀ ପି େଦେବ!�  କମୁାର ଶତପଥୀ ZUX1124734

ପ ୁ /79330 26 205 330ରଜତ ଶତପତି ପି େଦେବ!�  କମୁାର ଶତପତି ZUX0703538

ପ ୁ /80331 67 205 331ପ�ତାପ ଚ!�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ସତ�ବାଦି ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/304094

�ୀ /80332 58 205 332ପHଜିନି ପାଣିଗ�ାହି $ା ପ�ତାପଚ!�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/304095

�ୀ /80333 32 205 333$ାଗତିକ ପାନିଗ�ାହୀ ପି ପ�ତାପ ଚ!�  ପାନିଗ�ାହୀ ZUX0703561

�ୀ /80334 30 205 334ମେହ"େଵତା ପାନିଗ�ାହୀ ପି ପ�ତାପ ଚ!�  ପାନିଗ�ାହୀ ZUX0703553

�ୀ /80335 26 205 335ସାଗରିକା ପାନିଗ�ାହୀ ପି ପ�ତାପ ଚ!�  ପାନିଗ�ାହୀ ZUX0703686

ପ ୁ /81336 38 205 336ରାେଜ>ରି ପ,ନାୟକ ପି ମରୂଲୀଧର ପ,ନାୟକ ZUX0175620

�ୀ /81337 44 205 337େଗୗରି ପ,ନାୟକ $ା କା7ନ ପ,ନାୟକ ZUX0859900

�ୀ /81338 78 205 338କା7ନ ପ,ନାୟକ $ା ସ!ୁର ପ,ନାୟକ OR/12/089/300725

ପ ୁ /81339 48 205 339ମରୁଲି ପ,ନାୟକ ପି ସ!ୁର ପ,ନାୟକ OR/12/089/300727

�ୀ /82340 24 205 340ସ+Aୁା ପାଣିଗ�ାହି $ା ପ�ଫଲୁ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1046259

�ୀ /82341 75 205 341ଅପସରା ସାମ&ରା $ା େଗୗରଚ!�  ସାମ&ରା OR/12/089/300624

ପ ୁ /83342 55 205 342ପ<ୁ=ଚ!�  ନାୟକ ପି ବିଣା ନାୟକ OR/12/089/300618

�ୀ /83343 44 205 343ପଣୁ�ାବତୀ ନାୟକ $ା ପ<ୁ=ଚ!�  ନାୟକ OR/12/089/300619

�ୀ /84344 56 205 344ସର$ତୀ ପ,ନାୟକ $ା ନିଳକW ପ,ନାୟକ OR/12/089/302668

ପ ୁ /84345 42 205 345ମ+ଳୁା ପ,ନାୟକ ପି ନିଳକW ପ,ନାୟକ LSL1389857

ପ ୁ /85346 43 205 346ସେ&ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାଲାଜି ନାୟକ LSL1387869

�ୀ /85347 40 205 347ମ+ଳୁା ନାୟକ $ା ସେ&ାଷ କମୁାର ନାୟକ ZUX0175638

ପ ୁ /85348 34 205 348ମେନାଜ ସିଂ ମା ପଦ) ିନୀ େଜନା ZUX0703470

�ୀ /86349 60 205 349ଭଗବତୀ ହ&ାଳ $ା ଶନୁାଧର ହ&ାଳ OR/12/089/300610

�ୀ /86350 45 205 350ସେ&ାଷ ହ&ାଳ ପି ସନୁାଧର ହ&ାଳ LSL1393503

ପ ୁ /86351 42 205 351ଲM)ୀନାରାୟଣ ହ&ାଳ ପି ଶନୁାଧର ହ&ାଳ OR/12/089/300611

ପ ୁ /87352 48 205 352ରାଧାକୃ( ଦେଳଇ ପି ଲେfାଦର ଦେଳଇ LSL1390046

�ୀ /87353 38 205 353କ&ୁଳା କମୁାର ଦେଳଇ $ା ରାଧାକୃ( ଦେଳଇ LSL1389824

�ୀ /88354 62 205 354ରୁକ) ଣି ନାୟକ $ା ନିଳକW ନାୟକ OR/12/089/300605

ପ ୁ /88355 46 205 355ରାଧାକା& ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ LSL2655827

ପ ୁ /88356 41 205 356ରାେଜ!�  ନାୟକ ପି ନୀଳକW ନାୟକ LSL1387885

�ୀ /88357 35 205 357େଗୗରି ପାଇକ ରାୟ $ା ବାପଜୁୀ ପାଇକରାୟ ZUX0869537

ପ ୁ /88358 43 205 358ବିଜୟ କମୁାର ସାମ&ରାୟ ପି ବାଳକୃ( ସାମ&ରାୟ ZUX0176719

�ୀ /88359 37 205 359କମୁାରୀ ସାମ&ରାୟ $ା ବିଜୟ କମୁାର ସାମ&ରାୟ ZUX0869529

�ୀ /88360 29 205 360କବିତା ସମ&ରାୟ $ା ଗେଣଶ ଚ!�  ସମ&ରାୟ ZUX1098292

6 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀH $ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /89361 58 205 361ଝାେଡ>ର େବେହରା ପି ଭାଗିରଥି େବେହରା OR/12/089/300596

�ୀ /89362 48 205 362େହମଲତା େବେହରା $ା ଝାେଜ>ର େବେହରା OR/12/089/300597

�ୀ /89363 47 205 363ସବିତା କମୁାରି େବେହରା $ା ଅଜିତ କମୁାର େବେହରା LSL1389253

ପ ୁ /89364 28 205 364ରବୀ!�  େବେହରା ପି ଝାେଡ>ର େବେହରା ZUX0859769

ପ ୁ /89365 28 205 365ସେ&ାଷ େବେହରା ପି ଭାJର େବେହରା ZUX0703736

ପ ୁ /89366 25 205 366ବିକ�ମ େବେହରା ପି ଅଜିତ କମୁାର େବେହରା ZUX0859751

�ୀ /89367 21 205 367େସ@ହା େବେହରା ମା ସବିତା କମୁାରି େବେହରା ZUX1074277

ପ ୁ /91368 51 205 368ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷା`ମ ନାୟକ LSL1418904

ପ ୁ /92369 54 205 369ପିତାfର ଜାନୀ ପି େସାମନାଥ ଜାନୀ OR/12/089/302419

�ୀ /92370 48 205 370ଭଦ� ି ଜାନୀ $ା ପିତାfର ଜାନୀ OR/12/089/302420

ପ ୁ /92371 37 205 371ଡfରୁଧର ଜାନୀ ପି ପିତାfର ଜାନୀ LSL1451384

�ୀ /92372 37 205 372ସର$ତୀ ଜାନୀ $ା ଡ଼fରୁଧର ଜାନୀ ZUX0175646

�ୀ /93373 41 205 373ସନିୁତା ହ&ାଳ $ା ସେ&ାଷ ହ&ାଳ ZUX0175653

�ୀ /93374 22 205 374ଦୀପିକା ପ,ନାୟକ ପି ନାର!�  ପ,ନାୟକ ZUX1273465

ପ ୁ /94375 39 205 375ଜି. ଶିବ ପ�ଶାଦ ପି ଜି. ଏସ. ବି.ସନ�ାସିରାଓ ZUX0175661

ପ ୁ /94376 36 205 376ଜି େହମ କମୁାର ପି ଜି ସନ�ାସୀ ରାଓ LSL2653624

�ୀ /94377 43 205 377ଜି ମାଳତୀ େଦବି --- $ା ଜି ସନ@ �ାସିରାଓ --- OR/12/089/300588

ପ ୁ /94378 48 205 378ଜି.ଏସ.ବି. ସନ�ାସି ରାଓ ପି େଭେHେଟ $ାମି OR/12/089/300587

ପ ୁ /95379 50 205 379ଏଚିନି ଚିନାୟା ପି ପାେପୟା ପାତ� OR/12/089/300607

�ୀ /95380 45 205 380ଏଚିନି ସତ�ଭାମା ପାତ� $ା ଚିନାୟା  OR/12/089/300608

ପ ୁ /95381 25 205 381ଏଚିନି ସରୁଜ ପାତ� ପି ଏଚିନାୟା ପାତ� ZUX0859777

�ୀ /96382 51 205 382ପ�ତିମା େଲHା $ା ଅMୟ େଲHା LSL2654259

ପ ୁ /96383 26 205 383ଅମିତ କମୁାର େଲHା ମା ପ�ତିମା େଲHା ZUX0703710

�ୀ /96384 25 205 384ଦୀପାରାଣୀ ପ,ନାୟକ $ା ରାଧାନାଥ ପ,ନାୟକ ZUX1273390

�ୀ /97385 56 205 385ରାେଜ>ରୀ ପାଢୀ $ା ପ�କାଶ ଚ!�  ପାଢୀ LSL1387877

�ୀ /97386 39 205 386କ�ିତିେମାହି ପାଢି ପି ପ�କାr ଚ!�  ପାଢି LSL1467000

ପ ୁ /98387 57 205 387ଦୟାଳୁ ସିଂ ଧାକଡ ପି େଗାବି! ସିଂ ଧାକଡ ZUX0175679

�ୀ /98388 43 205 388ସେୁଲାଚନା ପଟନାୟକ $ା ନେର!�  ପଟନାୟକ LSL1389279

�ୀ /98389 24 205 389ସାଗରୀକା ପ,ନାୟକ ପି ନେର!�  ପ,ନାୟକ ZUX0860056

�ୀ /98390 75 205 390ଅଗାଦି ପ,ନାୟକ $ା ସିତାନାଥ ପ,ନାୟକ OR/12/089/300577

ପ ୁ /98391 56 205 391ତ�ିନାଥ ପ,ନାୟକ ପି ସିତାନାଥ ପ,ନାୟକ OR/12/089/300578

�ୀ /98392 50 205 392ତ�ିେବଣି ପ,ନାୟକ $ା ତ�ିନାଥ ପ,ନାୟକ OR/12/089/300579

ପ ୁ /98393 50 205 393ନେର!�  ପ,ନାୟକ ପି ସିତାନାଥ ପ,ନାୟକ OR/12/089/300580

ପ ୁ /98394 41 205 394ରାଧାନାଥ ପ,ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ପ,ନାୟକ LSL1389048

�ୀ /99395 51 205 395ଅ+ନା ବାଗ $ା କମଳୁ ବାଗ ZUX0869545

�ୀ /99396 41 205 396ସେୁଲାଚନା ବାଗ ପି ହରିଶ ବାଗ ZUX0869552

ପ ୁ /99397 33 205 397ସ+ିs ନାଗ ପି କମଳୁ ନାଗ ZUX0772186

�ୀ /99398 26 205 398ପିHି ନାଗ $ା ସ+ୀତ ନାଗ ZUX1015254

ପ ୁ /99399 25 205 399ସ+ୟ ନାଗ ପି କମଳୁୁ ନାଗ ZUX1015320

�ୀ /99400 78 205 400ଲM)ୀ ପାଢୀ $ା େଲାକନାଥ ପାଢୀ ZUX0772178

ପ ୁ /99401 32 205 401ସେ&ାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ ମା କ7ାଂମାଳା ପଟନାୟକ ZUX0703579

ପ ୁ /99402 73 205 402େଗାବଧ=ନ ପ,ନାୟକ ପି ସରିୂନାରାୟଣ ପ,ନାୟକ ZUX1276427

�ୀ /99403 68 205 403କା7ନମାଳୀ ପ,ନାୟକ $ା ସଦୁାମ ପ,ନାୟକ OR/12/089/304159

�ୀ /99404 67 205 404ସ:�ାରାଣୀ ରାଓ ପି ପି. ରାମା ରାଓ ZUX0467134

ପ ୁ /99405 23 205 405ସଯୂ�= ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ରବି!�  କମୁାର ସାହୁ ZUX1017466

�ୀ /100406 53 205 406ଡମଣିୁ ପଜୁାରି $ା େକଳୖାଶ ପଜୁାରି OR/12/089/302427

�ୀ /100407 24 205 407ରଶ)ତିା ପଜୁାରୀ $ା ଡମଣୁୀ ପଜୁାରୀ ZUX0886804

ପ ୁ /101408 60 205 408ଇtା େଭHଟ ରାବଣା  ପି ପରମାନ! - OR/12/089/300572

�ୀ /101409 48 205 409ଇtା ସାବିତ�ି ପାତ� $ା େଭHଟରାବଣା  OR/12/089/300573

ପ ୁ /102410 28 205 410ରାେଜ!�  ମହା&ି ପି ଅଜୁ= ନ ମହା&ି ZUX0829697

ପ ୁ /102411 43 205 411ପ7ାନନ ମହା&ି ପି ଅଜୁ= ନ ମହା&ି LSL1389287

ପ ୁ /102412 42 205 412ସେ&ାଷ କମୁାu ମହା&ି ପି ଅଜୁ= ନ ମହା&ି LSL1466739

�ୀ /102413 34 205 413େନତ�ୀକା ମହା&ି $ା ପ7ାନନ ମହା&ି ZUX0175687

ପ ୁ /102414 28 205 414ଶରତ କମୁାର ମହା&ି ପି ଅଭିମନ� ୁମହା&ି ZUX0467779

ପ ୁ /103415 21 205 415ରାେଜଶ ପ,ନାୟକ ପି ଗଗନ ଚ!�  ପ,ନାୟକ ZUX1124825

�ୀ /104416 58 205 416ମାଣିକ ଦାସ $ା ନିଳକW ଦାସ OR/12/089/300545

ପ ୁ /105417 29 205 417େହମ& ଚ!�  ପ,ନାୟକ ପି ସମନାଥ ପ,ନାୟକ ZUX0564427

�ୀ /105418 27 205 418ଅ+ଳି ପ,ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ପ,ନାୟକ ZUX0564435

�ୀ /105419 25 205 419େଗାଲାପି ପ,ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ପ,ନାୟକ ZUX0860239

ପ ୁ /105420 53 205 420େସାମନାଥ ପ,ନାୟକ ପି ସିତାନାଖ ପ,ନାୟକ OR/12/089/302257

�ୀ /105421 47 205 421ଶକ&ୁଳା ପ,ନାୟକ $ା େସାମନାଥ ପ,ନାୟକ OR/12/089/302258

�ୀ /106422 65 205 422ସତ�ବତୀ ପାଣିଗ�ାହି $ା ସ�ାମସ!ୁର ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/300539
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ପ ୁ /106423 46 205 423vାରିକାପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ହି ପି ଶ�ାମସ!ୁର ପାଣିଗ�ହି OR/12/089/300540

�ୀ /106424 40 205 424ମିନତି ପାଣିଗ�ାହୀ $ା vାରିକା ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1451392

ପ ୁ /107425 38 205 425ଚ!� େଶଖର ପ,ନାୟକ ମା ପଦ) ିନି ପ,ନାୟକ LSL1451418

ପ ୁ /108426 45 205 426େକ ଏସ ରାଓ --- ପି ମେହ>ର --- OR/12/089/300566

ପ ୁ /108427 30 205 427ଭବାନୀ ଶHର ପାଢ଼ି ପି ଅରୁଣ ଚା! ପାଢ଼ି ZUX0467118

�ୀ /108428 45 205 428ଶକ&ୁଳା ରାଓ $ା େକଶର ରାଓ LSL1466994

ପ ୁ /108429 46 205 429େକଶର ରାଓ ଆmା ପି ମହାବିର ଆmା OR/12/089/300565

�ୀ /108430 70 205 430ଓଲିଆମା ସିଂହ $ା ମେହ>ର ସିଂହ OR/12/089/030564

ପ ୁ /109431 44 205 431ଆୟୁଚା ଖରା ପି କା àକ ଖରା LSL2653871

�ୀ /109432 36 205 432ସେୁରଖା ଖରା $ା ଖ�ୀq ଖରା ZUX1204478

�ୀ /109433 32 205 433ମନିୁ ଖରା ପି କାରତିକ ଖରା ZUX0703637

�ୀ /109434 29 205 434ମିନା ଖସଲା $ା ଆୟୁଚ ଖରା ZUX1070390

ପ ୁ /109435 45 205 435ତ�ିପତି ନାୟକ ପି କୃପା ନାୟକ ZUX0175695

�ୀ /109436 29 205 436ରୀHି ନାୟକ ପି ତ�ିପତି ନାୟକ ZUX0703694

ପ ୁ /109437 27 205 437ପିH ୁନାୟକ ପି ତ�ିପତି ନାୟକ ZUX0703348

ପ ୁ /109438 48 205 438ଅେଶାକ ପଟନାୟକ - ନ�ୁ ଶୀଂଘ ପଟନାୟକ ZUX1344316

ପ ୁ /110439 36 205 439େମେହରାଜ ଖାନ ପି େରହମାନ ଖାନ ZUX0564419

�ୀ /110440 52 205 440ଅନୁପମା ନାୟକ $ା ଇସ�ାଏଲ ନାୟକ ZUX0175711

ପ ୁ /110441 48 205 441ଇଶ�ାଏଲ ନାୟକ ପି ସଦୁଶ=ନ ନାୟକ OR/12/089/300534

�ୀ /110442 46 205 442େସୗଭାଗିନୀ ମ+ଳୁା ନାୟକ $ା ଅେଶାକ ନାୟକ ZUX0175729

ପ ୁ /110443 45 205 443ର+ନକମୁାର ନାୟକ ପି ସଦୁଶ=ନ ନାୟକ OR/12/089/300535

ପ ୁ /110444 43 205 444ସଂଜିବ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଦୁଶ=ନ ନାୟକ LSL1390608

ପ ୁ /110445 40 205 445ସନିୁଲକମୁାର ନାୟକ ପି ସଦୁଶ=ନ ନାୟକ OR/12/089/300537

�ୀ /110446 40 205 446ସଂଜୁ ନାୟକ $ା ରଂଜନ କମୁାର ନାୟକ LSL1389899

�ୀ /110447 33 205 447ଏନ. ସେ&ାଷୀ $ା େମେହରାଜ ଖାନ ZUX0703462

ପ ୁ /111448 40 205 448ରେମଶ ନାୟକ ପି ଅଗାଧ ୁନାୟକ OR/12/089/300531

ପ ୁ /111449 38 205 449ଦିଲିପ ନାୟକ ପି ଅଗାଧ ୁନାୟକ OR/12/089/301073

ପ ୁ /111450 47 205 450ପ�ଫଲୁi  କମୁାର େସଠୀ ପି ମଧସୁଦୂନ େସଠୀ LSL1458488

�ୀ /112451 45 205 451ଦଇମତି ଟାକିରି $ା ସହେଦବ ଟାକିରି OR/12/089/300522

ପ ୁ /112452 45 205 452େହମ ଟାକିରି ପି ସହେଦବ ଟାକିରି OR/12/089/302327

ପ ୁ /112453 42 205 453ରଘନୁାଥ ଟାକିରି ପି ସହେଦବ ଟାକିରି OR/12/089/300523

ପ ୁ /112454 40 205 454ନକଳୁ ଟାକିରି ପି ସହେଦବ ଟାକିରି OR/12/089/300525

�ୀ /112455 39 205 455ବାସ&ି ଟାକିରି $ା ରଘନୁାଥ ଟାକିରି OR/12/089/300524

ପ ୁ /112456 40 205 456ନ! ଟାକ�ି ପି ସହେଦବ ଟାକ�ି LSL1389964

ପ ୁ /112457 32 205 457ନMତ� ଟାକ� ି ପି େହମ ଟାକ�ି ZUX0175737

ପ ୁ /112458 22 205 458ଆଶିଶ ଟାକ�ି ପି ନକଳୁ ଟାକ�ି ZUX1046226

ପ ୁ /113459 36 205 459ଗ�ାଧର ହିଆଲ ପି ପୀତାfର ହିଆଲ LSL2653913

�ୀ /113460 29 205 460ପ�ିୟା ହିଆଲ $ା ଗ�ାଧର ହିଆଲ ZUX1273432

�ୀ /113461 23 205 461ଶଭୁା�ିନୀ ହିଆଲ $ା ର+ନ ନାଗ ZUX1023738

ପ ୁ /113462 50 205 462ବଳେଦବ ନାଗ ପି ଲM)ଣ ନାଗ OR/12/089/300516

ପ ୁ /113463 44 205 463ରେମଶ ନାଗ ପି ଲM)ଣ ନାଗ ZUX1277599

�ୀ /113464 36 205 464ସାବିତ�ୀ ନାଗ $ା ବଳେଦବ ନାଗ ZUX0175752

�ୀ /113465 34 205 465ରତଲି ନାଗ $ା ରେମଶ ନାଗ ZUX0175745

ପ ୁ /113466 27 205 466େଗାକଳୁ ନାଗ ପି ବଳେଦବ ନାଗ ZUX0703827

ପ ୁ /113467 25 205 467ର+ନ ନାଗ ପି ବଳେଦବ ନାଗ ZUX0860031

�ୀ /113468 23 205 468ଜାନକୀ ନାଗ ପି ବଳେଦବ ନାଗ ZUX1023746

ପ ୁ /114469 40 205 469ସେୁର!�  ପଜୁାରୀ ପି ଗ*ୁ ୁପଜୁାରୀ OR/12/089/302698

�ୀ /114470 38 205 470ଶଭୁଦ� ା ପଜୁାରୀ $ା ଶେୁର!�  ପଜୁାରୀ OR/12/089/302702

�ୀ /114471 25 205 471ମିନା ପଜୂାରୀ ପି ସେୁର!�  ପଜୂାରୀ ZUX1023704

ପ ୁ /115472 41 205 472ପHଜ କମୁାର ଖରା ପି ଶ�ୀରାମ ଖରା ZUX0772160

ପ ୁ /115473 27 205 473ଦୀପକ କମୁାର ଖରା ପି ଶ�ୀରାମ ଖରା ZUX0703389

�ୀ /115474 39 205 474ସନମତି ନାଗ $ା ରଂଜିତ ନାଗ LSL1389766

�ୀ /115475 34 205 475ସ+ ୁନାe $ା ଅଜିତ ନାe ZUX0175760

�ୀ /117476 23 205 476ଆଶା ଖରା $ା କିରଣ ଖରା ZUX1134667

�ୀ /117477 48 205 477ଦମୟ&ି ନାxକ $ା ଏମଡି ଆନୁୱାର ଖାନ OR/12/089/300509

�ୀ /118478 33 205 478ଗୀତା ବାଘ ପି ଗ�ା ବାଘ ZUX0564492

�ୀ /118479 33 205 479ସୀତା ବାଘ ପି ଗ�ା ବାଘ ZUX0564500

ପ ୁ /118480 32 205 480େମାନଜ ବାଘ ପି େଗା�ା ବାଘ ZUX0564518

ପ ୁ /118481 28 205 481େଦବରାଜ ବାଘ ପି ହରି ବାଘ ZUX0860171

ପ ୁ /118482 26 205 482ରାେଜଶ ବାଘ ପି ହରି ବାଘ ZUX0703405

ପ ୁ /118483 26 205 483ରାେଜ!�  ବାଘ ପି ହରି ବାଘ ZUX1023720

ପ ୁ /118484 23 205 484କିରଣ ବାଘ - ଚ!�  ବାଘ ZUX1124866

8 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀH $ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /118485 23 205 485େଗୗରୀ ବାଘ ପି ହରି ବାଘ ZUX1070416

ପ ୁ /118486 46 205 486ହରି ବାଘ ପି ମାଝି ବାଘ OR/12/089/300502

�ୀ /118487 42 205 487ଶେୁଲାଚନା ବାଘ $ା ହରି ବାଘ OR/12/089/300503

�ୀ /118488 34 205 488ବାସ&ୀ ହରିଜନ $ା ସଦାଶିବ ହରିଜନ ZUX0175778

ପ ୁ /119489 58 205 489କୃପାସି!ୁ ବାଘ ପି ଝିତୃ ବାଘ OR/12/089/300506

�ୀ /119490 50 205 490ଚ!� ମଣି ବାଘ $ା କୃପାସି!ୁ ବାଘ OR/12/089/300507

ପ ୁ /119491 41 205 491ଦୁେଯ�3ଧନ ବାଘ ପି କୃପାସି:ୁ ବାଘ LSL1389907

�ୀ /119492 31 205 492ସଂଯAୁା କମୁାରୀ େବେହରା ପି ଭାJର େବେହରା ZUX0564161

�ୀ /120493 55 205 493ଚyା ଭଇସଁା $ା ଭଗବାନ ଭଇସଁା OR/12/089/300497

ପ ୁ /120494 33 205 494ରତନ ଭଇସଁା ପି ଭଗବାନ ଭଇସଁା ZUX0772111

�ୀ /120495 30 205 495ରାହିଲ େଭୖଁସା $ା ରତନ େଭୖଁସା ZUX0886754

ପ ୁ /120496 26 205 496ସଦନ ଭଈସଁା ପି ଭଗବାନ ଭଈସଁା ZUX0860197

�ୀ /120497 24 205 497େକ. ସିରିଶା $ା ସଦନ େଭୖଁସା ZUX1023688

ପ ୁ /121498 48 205 498ମନେମାହନ େବେହରା ପି ଦିବ�ସିଂହ େବେହରା OR/12/089/300479

�ୀ /121499 26 205 499ସେ&ାଷୀ େବେହରା $ା ମନେମାହନ େବେହରା ZUX1046275

�ୀ /122500 60 205 500ବାଗ�ବତୀ ଅନକା $ା ଡିଡି ଅନକା OR/12/089/300472

�ୀ /122501 47 205 501ମ+ଳୁା ଅନକା ପି ଡି ଡି ଅନକା LSL1389196

ପ ୁ /122502 44 205 502େହମ&କମୁାର ଅନକା ପି ଡି ଡି ଅନକା OR/12/089/300474

ପ ୁ /123503 41 205 503ବଇଦ ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ OR/12/089/300964

�ୀ /123504 38 205 504କନକ ବାଘ $ା ବି>ନାଥ ବାଘ LSL2654614

ପ ୁ /124505 54 205 505ବିର7ନିାଥ ମହାପାତ� ପି ରାମଚ!�  ମହାପାତ� ZUX1322981

�ୀ /124506 45 205 506ଗିତା+ଳି ମହାପାତ� $ା ବିର7 ିନାଥ ମହାପାତ� LSL2654473

ପ ୁ /124507 44 205 507ଅଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଯଦୁମଣି ପ�ଧାନ ZUX0175786

ପ ୁ /125508 45 205 508କିେଶାର ଚ!�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ପିତାfର ପାଣିଗ�ାହି ZUX1277581

ପ ୁ /125509 42 205 509ବିଜୟକମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ପିତାfର ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/302724

�ୀ /125510 42 205 510ରାେଜ>ରି ପାଣିଗ�ାହି $ା କିେଶାରଚ!�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX1277557

�ୀ /125511 22 205 511ମିନତୀ ପାଣିଗ�ାହି ପି କିେଶାର ଚ!�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX1273952

�ୀ /125512 20 205 512ବାସ&ି ପାଣିଗ�ାହି ପି କିେଶାର ଚ!�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX1273960

�ୀ /125513 36 205 513ଗୀତା+ଳି ପ�ଧାନ $ା ଅଜୟ କମୁର ପ�ଧାନ ZUX0175794

�ୀ /126514 61 205 514ପnୁା+ଳି ବିଶ $ା ଦୟାନିଧି ବିଶ ZUX0772079

ପ ୁ /126515 46 205 515ସରୁଜ କମୁାର ବିଶି ପି ଦୟାନିଧି ବିଶି ZUX0771659

�ୀ /126516 41 205 516ସଜୁାତା ବିଶି ପି ଦୟାନିଧି LSL2655900

�ୀ /126517 41 205 517ମମତା ବିସୀ $ା ସରୂଜ କମୁାର ବିସୀ ZUX1273820

�ୀ /126518 39 205 518ସରିତା ବିଶି ପି ଦୟାନିଧି LSL2655959

�ୀ /126519 39 205 519ଅଜ&ା ବିଶି ପି ରାମଚ!�  LSL2655918

ପ ୁ /128520 50 205 520ଭାJର େବେହରା ପି ଉଦୟନାଥ େବେହରା OR/12/089/302689

�ୀ /128521 46 205 521ଜମନୁା େବେହରା $ା ଭାJର େବେହରା OR/12/089/302690

ପ ୁ /129522 45 205 522ଭଗବାନ ସରିୁୟା ପି ରଘନୁାଥ ସରିୁୟା ZUX0175810

�ୀ /131523 47 205 523ସିମା ନାୟକ ପି ଚ!�  ନାୟକ OR/12/089/302656

ପ ୁ /132524 46 205 524ଚିନା େବେହରା ପି ସଦାନ! େବେହରା OR/12/089/302655

�ୀ /132525 25 205 525ମ+ଳୁା େବେହରା $ା ରଜନିକା& େବେହରା ZUX0860148

�ୀ /133526 50 205 526କାମିନୀ େବେହରା $ା ପ�ଫଲୁi  କମୁାର େବେହରା ZUX1276526

ପ ୁ /133527 43 205 527ପ�ଫଳୁ େବେହରା ପି େଗାବ{=ନ େବେହରା OR/12/089/302003

�ୀ /133528 24 205 528ରଶ)ତିା େବେହରା ପି ପ�ଫଲୁi  େବେହରା ZUX1023712

�ୀ /133529 20 205 529େନହା େବେହରା ପି ପ�ଫଲୁi  େବେହରା ZUX1276666

�ୀ /134530 44 205 530ଚ!�ମା େବହାରା $ା ନରସିଂହ େବହାରା OR/12/089/302028

�ୀ /134531 30 205 531ସମିୁଲତା େବେହରା ମା ଚଂଦ� ମା େବେହରା ZUX1341981

ପ ୁ /134532 27 205 532ରଜନି କା& େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା ZUX0564484

�ୀ /135533 40 205 533ଉମaଳା ନାୟକ $ା ସତ� ନାୟକ OR/12/089/302010

ପ ୁ /135534 25 205 534ଶବିଶHର ନାୟକ ପି ସତ� ନାୟକ ZUX1209899

ପ ୁ /135535 22 205 535କାତaକ ନାୟକ ମା ଉମaଳା ଉମaଳା ZUX1070366

ପ ୁ /136536 59 205 536ମାଧବ ଜାନି ପି ରାମଚ!�  ଜାନି LSL1466812

ପ ୁ /137537 44 205 537ରାମ େବେହରା ପି େବେହରା େବେହରା OR/12/089/302067

�ୀ /137538 42 205 538ପଦ) ିନୀ େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା ZUX0175836

�ୀ /137539 40 205 539ତାରୀଣି େବେହରା $ା ରାମ େବେହରା OR/12/089/302068

�ୀ /137540 41 205 540େଦବକି ପ�ଧାନ $ା ଯଗବ:ୁ ପ�ଧାନ OR/12/089/302073

ପ ୁ /137541 39 205 541ଶିବରାମ ପ�ଧାନ ପି ଅଭିମନ� ୁପ�ଧାନ ZUX0175828

�ୀ /137542 29 205 542ବି(ୁ ପ�ସାଦିନି $ାଇଁ◌ଁ $ା ଶିବରାମ ପ�ଧାନ ZUX1274075

�ୀ /138543 22 205 543ଜୟଶ�ୀ େଜନା $ା ରାେଜଶ ପ�ଧାନ ZUX1341536

ପ ୁ /138544 47 205 544ଯଗବ:ୁ ପ�ଧାନ ପି ଅଭିମନ� ୁପ�ଧାନ OR/12/089/302072

ପ ୁ /138545 30 205 545ରାେଜଶ ପ�ଧାନ ପି ଜଗବ:ୁ ପ�ଧାନ ZUX0466961

�ୀ /138546 28 205 546ପିHି ପ�ଧାନ ପି ଜଗବ:ୁ ପ�ଧାନ ZUX0564476
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ପ ୁ /138547 25 205 547ଗ_ୁ ପ�ଧାନ ପି ଯଗବ:ୁ ପ�ଧାନ ZUX0859868

ପ ୁ /139548 67 205 548େଗାପିନାଥ ପାତ� ପି ଗଣପତି ପାତ� OR/12/089/302077

ପ ୁ /139549 42 205 549େସୗଭାଗ� ପାତ� ପି େଗାପିନାଥ ପାତ� LSL1451467

�ୀ /139550 39 205 550ସନିୁତା କମୁାରୀ ପାତ� ପି େଗାପିନାଥ ପାତ� LSL1393495

ପ ୁ /139551 38 205 551ଶିବରାମ ପାତ� ପି େଗାପିନାଥ ପାତ� LSL1393529

�ୀ /139552 32 205 552$ାତିଶ�ୀ ପାତ� $ା ଶିବରାମ ପାତ� ZUX0564468

�ୀ /139553 31 205 553ପଜୂା ପାତ� $ା େସୗଭାଗ� ପାତ� ZUX0466953

�ୀ /140554 25 205 554କବିତା କଟା ପି ସେ&ାଷ କଟା ZUX0859843

�ୀ /140555 42 205 555ତ�ିପରୁାରୀ େକାଟା $ା ସେ&ାସ େକାଟା OR/12/089/302082

�ୀ /141556 58 205 556ମାଳତି େବେହରା $ା ଭାJର େବେହରା OR/12/089/302092

ପ ୁ /141557 55 205 557ଭାJରଚ!�  େବେହରା ପି ମରୁଲିଧର େବେହରା OR/12/089/302091

ପ ୁ /141558 30 205 558ସଶୁା& କମୁାର େବେହରା ପି ଭାJର ଚ!�  େବେହରା ZUX0467241

ପ ୁ /142559 60 205 559େକ. ଗେଣଶ ସିଂ ପି େକ. ଶିବସିଂ LSL1394006

�ୀ /142560 53 205 560େକ. ଲM)ିବାଇ $ା େକ. ଗେଣଶ ସିଂ LSL1393982

�ୀ /142561 55 205 561ଗିରିଜା ବାଇ $ା େକ. ସତ�ନାରାୟଣ ସିଂ LSL1402056

�ୀ /142562 39 205 562େକ.ହିମବି!ୁ ବି!ୁ $ା େକ ଗେଣଶ ସିଂ ZUX0175844

ପ ୁ /142563 52 205 563େକ. କମୁାର ସିଂ ପି େକ. ଶିବା ସିଂ LSL1393974

�ୀ /142564 28 205 564େକ.େମାନିକା ସିଂ ମା ଗିରିଜା ବାଇ ZUX0703751

ପ ୁ /143565 43 205 565େକଦାର େଗୗଡ଼ ପି ଭଗବାନ େଗୗଡ଼ ZUX0175851

�ୀ /143566 47 205 566ନମିତା କର $ା ସଧୁାକର ପ*ା LSL1418938

�ୀ /143567 71 205 567ସାନି ଖରା $ା ରଘ ୁଖରା ZUX0703611

�ୀ /143568 78 205 568ବାସ&ିକମୁାରୀ ପ*ା $ା ଲM)ଣ ପ*ା OR/12/089/302097

ପ ୁ /143569 52 205 569ରାମ ପ�ସାଦ ପ*ା ମା ବାସ&ି କମୁାରୀ ପ*ା ZUX1341353

�ୀ /143570 47 205 570େସ@ହଲତା ପ*ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ*ା LSL1389709

ପ ୁ /143571 45 205 571ସତ�ନାରାୟଣ ପ*ା ପି ଲM)ଣ ପ*ା OR/12/089/302098

�ୀ /143572 44 205 572ସେ&ାଷିନୀ ପ*ା - ବାସ&ି କମୁାରୀ ପ*ା ZUX1342005

�ୀ /143573 22 205 573ପ�ତୀMା ପ}ତା ପି ସଧୁାକର ପ}ତା ZUX1046291

�ୀ /143574 21 205 574ରାେଜ>ରୀ ପ*ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ*ା ZUX1273366

�ୀ /143575 19 205 575ପ�ିୟHା ପ*ା - ବାସଂତୀ କମୁାରୀ ପ*ା ZUX1342039

ପ ୁ /143576 31 205 576ପ�େମାଦ କମୁାର ପ,ନାୟକ ପି ଚ!�  େଶଖର ପ,ନାୟକ ZUX0564450

ପ ୁ /144577 42 205 577ପି. ରାମ ୁ ପି ପି. ରାବଣା LSL1393578

ପ ୁ /144578 41 205 578ପି. ସତ�ନାରାୟଣା ପି ପି. ରାବଣା ZUX0175869

�ୀ /144579 61 205 579ପି ଆଦିଲM)ୀ $ା ରାମଣା  OR/12/089/302106

ପ ୁ /145580 31 205 580ଅଜିତ କମୁାର ବଡମାଳୀ ପି ବଳରାମ ବଡମାଳି ZUX1023761

�ୀ /145581 39 205 581ରାଜଲM)ୀ ମିଶ� $ା ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ZUX0859801

ପ ୁ /145582 50 205 582େଗାପୀ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ ZUX0467001

�ୀ /145583 45 205 583ଫଲୁମତୀ ନାୟକ $ା େଗାପୀ ନାୟକ ZUX0466995

�ୀ /145584 80 205 584ଶକ&ୁଳା ପ*ା $ା ତ�ିନାଥ ପ*ା OR/12/089/302101

ପ ୁ /145585 56 205 585ସଧୁାକର ପ*ା ପି ତ�ିନାଥ ପ*ା OR/12/089/302103

ପ ୁ /145586 48 205 586ନୃଶଂିହପ�ସାଦ ପ*ା ପି ତ�ିନାଥ ପ*ା OR/12/089/302102

ପ ୁ /145587 44 205 587ସ+ୟକମୁାର ପ*ା ପି ତ�ିନାଥ ପ*ା OR/12/089/302104

�ୀ /145588 30 205 588ମିନାMୀ ପ*ା $ା ସେ&ାଷ କମୁାର ପ*ା ZUX1132331

ପ ୁ /145589 26 205 589ସାଇ ପ�ଶାଦ ପ*ା ପି ନୁରସି� ପ�ଶାଦ ପ*ା ZUX0703835

�ୀ /145590 20 205 590ସ) ୃତି ପ*ା ପି ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ ପ*ା ZUX1273416

�ୀ /145591 65 205 591କସୁମୁା ପଜୂାରୀ $ା ରାମଚ!�  ପଜୂାରୀ ZUX0466987

�ୀ /145592 54 205 592ଝରଣା ସାବତ $ା ନରସିଂହ ପ*ା OR/12/089/202491

ପ ୁ /146593 41 205 593ହରି ନାୟକ ପି ନବୀନ ନାୟକ ZUX0175885

ପ ୁ /146594 39 205 594ସେୁର!�  ନାୟକ ପି ନବୀନ ନାୟକ LSL2654184

�ୀ /146595 30 205 595ଧରିତ�ୀ ନାୟକ $ା ସେୁର!�  ନାୟକ ZUX0703819

ପ ୁ /147596 36 205 596କିେଶାର କମୁାର େବେହରା ପି ଝାେଡ>ର େବେହରା LSL2655637

ପ ୁ /147597 41 205 597ସନ�ାସୀ ଖରା ପି ଶ�ାମ ଖରା LSL2654028

�ୀ /147598 35 205 598େବବି ଖରା $ା ସନ�ାସୀ ଖରା LSL2654036

ପ ୁ /147599 60 205 599ଭA ନାୟକ ପି ଖଗପତି ନାୟକ ZUX1226174

ପ ୁ /147600 58 205 600ତ�ିନାଥ ନାୟକ ପି ଖଗପତୀ ନାୟକ OR/12/089/302122

ପ ୁ /147601 55 205 601ବାଲାଜି ନାୟକ ପି ଖଗପତି ନାୟକ OR/12/089/302124

�ୀ /147602 46 205 602ମାଣିକ� ନାୟକ $ା ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/12/089/302123

�ୀ /147603 45 205 603କସୁମୁ ନାୟକ $ା ବାଲାଜି ନାୟକ OR/12/089/302125

�ୀ /147604 42 205 604େଗାରୀ ନାୟକ $ା ଭA ନାୟକ ZUX1226182

�ୀ /147605 37 205 605ଜୟ&ି ପଜୂାରୀ ପି ତ�ିନାଥ ପଜୂାରୀ LSL1451459

�ୀ /147606 35 205 606ରଶ) ିତା ନାୟକ ପି ଭA ନାୟକ ZUX1226208

ପ ୁ /147607 34 205 607ଲM)ୀକା& ନାୟକ ପି ବାଲାଜୀ ନାୟକ ZUX0175919

ପ ୁ /147608 32 205 608ଜିତୁ ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ ZUX0869628
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�ୀ /147609 31 205 609ଅ+ ୁନାୟକ ପି ବାଲାଜୀ ନାୟକ ZUX0175893

ପ ୁ /147610 41 205 610ରାଧାକା& ପଜୂାରୀ ପି ପୀତବାସ ପଜୂାରୀ ZUX0869685

�ୀ /147611 32 205 611ଝିଲି ସାଗରିଆ $ା ନବୀନ ସାଗରିଆ ZUX1226224

�ୀ /147612 22 205 612ଶିବାନୀ $ାଇଁ $ା ସନିୁଲ ପ,ନାୟକ ZUX1273622

ପ ୁ /148613 29 205 613ଭୂବନ ନାଥ ବିେଷାୟୀ ପି ଭାଗିରଥି ବିେଷାୟୀ ZUX0467092

�ୀ /148614 58 205 614ଶଶିୁଳା ପାଢି $ା ଅରୁଣଚା! ପାଢି OR/12/089/302133

�ୀ /148615 48 205 615ମୃଦୁଭାସୀନୀ ପାଢ଼ି $ା ରବିRଚା! ପାଢ଼ି ZUX0467100

ପ ୁ /148616 45 205 616ଆର ସି ଏଚ ପାଢୀ ପି ନରଶିଂହ ପାଢୀ OR/12/089/302136

ପ ୁ /148617 34 205 617ଦୁଗ3 ମାଧବ ପାଢ଼ି ପି ଅରୁନ ଚା! ପାଢି ZUX0467126

�ୀ /148618 39 205 618ମିନାMୀ $ାଇଁ $ା ଶରତ $ାଇଁ LSL2654424

�ୀ /149619 30 205 619ଦୀ_ି କମୁାରୀ ବିେଶାଈ - େଯାେଗ!�  କମୁାର େସନାପତି ZUX1139849

�ୀ /149620 68 205 620େଯ�ାସ@ାରାଣି ନାୟକ $ା େଲାକନାଥ ନାୟକ OR/12/089/302146

�ୀ /149621 51 205 621ଶା&ିଲତା ନାୟକ $ା ସଧିୁର କମୁାର ନାୟକ ZUX0297465

�ୀ /149622 34 205 622ରୂପାଲୀ ନାୟକ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ନାୟକ ZUX0703520

ପ ୁ /150623 51 205 623ବିନାୟକ ପ*ା ପି ହରିହର ପ*ା OR/12/089/302160

�ୀ /150624 41 205 624ସିେ:>ରୀ ପ*ା $ା ବିନାୟକ ପ*ା OR/12/089/302161

�ୀ /151625 51 205 625ପ�ତିମା ମହାପାତ� ପି ପ�ତିମା ମହାପାତ� ZUX0869677

�ୀ /151626 39 205 626ସାବିତ�ୀ ମହାପାତ� $ା ଭାJର ମହାପାତ� ZUX0869651

�ୀ /151627 36 205 627ରାନୁ ମହାପାତ� ପି େବାନମାଳୀ ମହାପାତ� ZUX0869644

ପ ୁ /151628 41 205 628ଭାJର େମାହାପାତ� ପି େବାନମାଳୀ େମାହାପାତ� ZUX0869636

�ୀ /151629 33 205 629ଲM)ୀ େମାହାପାତ� $ା ବେନାମାଳି େମାହାପାତ� ZUX0869610

ପ ୁ /151630 29 205 630ପିX ୁେମାହାପାତ� ପି ବନମାଳୀ େମାହାପାତ� ZUX0869669

�ୀ /151631 31 205 631ରୁନୁ ନାୟକ $ା ଲM)ୀକା& ନାୟକ ZUX0869602

ପ ୁ /151632 56 205 632ପିତବାସ ପାତ� ପି ନିତ�ାନ! ପାତ� ZUX0467233

ପ ୁ /151633 44 205 633ରବି!�  ପାତ� ପି ସକୁଟୂୁ ପାତ� OR/12/089/302172

ପ ୁ /151634 39 205 634ବିେନାଦକମୁାର ପାତ� ପି ସକୁଟୁୁ ପାତ� OR/12/089/302174

�ୀ /152635 40 205 635େଜ�ାତି େହାତା $ା ଅମିତ େହାତା ZUX1277565

�ୀ /152636 35 205 636ଅମ�ିତା ସିଂ $ା ବିଜୟ ସିଂ ZUX0859926

�ୀ /152637 29 205 637ଆଶା ରାଣୀ ସିଂ ମା ବିଜୟଲM)ୀ ସିଂ ZUX0703447

�ୀ /152638 27 205 638ନିଷାରାଣୀ ସ~ ମା ବିଜଯ ଲM)ୀ ସିଂ ZUX0703413

�ୀ /152639 38 205 639ଅନୁରାଧା ସିଂ�୍ ପି ବିଜୟଲM)ୀ ସିଂ�୍ ZUX0859876

ପ ୁ /152640 34 205 640ସରୁଜ ସିଂ ପି ଶ�ୀ ବ� ସିଂ ZUX0859884

�ୀ /152641 52 205 641ବିଯୟଲM)ୀ ସିଂ $ା ଶ�ୀବ� ସିଂ OR/12/089/302180

ପ ୁ /152642 46 205 642ଜିବନ ସିଂ ପି ଶ�ୀବ� ସିଂ LSL1393420

�ୀ /153643 48 205 643ରାେଜ>ରି ପ�ଧାନ $ା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ପ�ଧାନ LSL1401801

�ୀ /154644 65 205 644ସବୁ<= ନାୟକ $ା ମାଗତା ନାୟକ OR/12/089/302186

ପ ୁ /154645 42 205 645ଶରତ ଚ!�  େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା ZUX0175935

�ୀ /154646 62 205 646ଡମଣିୁ ପ*ା $ା ଭଗବାନ ପ*ା OR/12/089/302182

ପ ୁ /154647 41 205 647ଅନ& ବାସେୁଦବ ପ*ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ*ା LSL1393537

�ୀ /154648 25 205 648ଶବିାନୀ ରଥ ମା ଡମଣୁୀ ପ*ା ZUX0886820

�ୀ /154649 31 205 649େଜ�ାଶ@ା ରାନୀ ସାବତ $ା ଅନ& ବାସେୁଦବ ପ*ା ZUX0703421

�ୀ /155650 48 205 650ଭାନୁମତି ନାୟକ $ା ଗ_ୁ ନାୟକ OR/12/089/302197

ପ ୁ /155651 47 205 651ଗ_ୁ ନାୟକ ପି ଘାଶ ିନାୟକ OR/12/089/302196

�ୀ /155652 37 205 652େରଖା ନାୟକ ପି ଗ_ୁ ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX0771709

ପ ୁ /155653 27 205 653ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ଗ_ୁ ନାୟକ ZUX0859892

ପ ୁ /156654 60 205 654ଶରତ ଚ!�  ପ*ା ପି ରାମନାଥ ପ*ା OR/12/089/302212

�ୀ /156655 56 205 655ଅପ<3 ପ*ା $ା ରାମକୃ( ପ*ା ZUX0771741

�ୀ /156656 55 205 656ଶଶମିଣି ପ*ା $ା ଶରତ ପ*ା OR/12/089/302213

�ୀ /156657 43 205 657ସବିତା ପ*ା ପି ସରତ ଚ!�  ପ*ା LSL1389238

�ୀ /156658 41 205 658ସଚିୁତ�ା କମୁାରୀ ପ*ା ପି ସରତ ଚ!�  ପ*ା LSL1389220

�ୀ /156659 40 205 659ଶଜୁାତା କମୁାରୀ ପ*ା ପି ଶରତ ଚ!�  ପ*ା OR/12/089/302215

ପ ୁ /156660 38 205 660ସକୁା& କମୁାର ପ*ା ପି ଶରତ ଚ!�  ପ*ା LSL1393545

ପ ୁ /157661 27 205 661ସଚିନ ମହାପାତ� ପି ବିର7ିନାଥ ମହାପାତ� ZUX0703504

ପ ୁ /157662 61 205 662ତରୁଣ କମୁାର ମହା&ି ପି କୃ( ଚ!�  ୍ମହା&ି LSL2654382

�ୀ /157663 38 205 663ସମa�ା ପାତ� ପି ସବୁାଷ ଚ!�  ସାହୁ ZUX1226828

ପ ୁ /157664 29 205 664ଏ. ରାଜୁ ପି ଏ. ସତ� ନାରାୟଣ ZUX0564401

ପ ୁ /157665 56 205 665ଶବୁାସଚ!�  ସାହୁ ପି ନିତ�ାନ! ସାହୁ OR/12/089/302216

�ୀ /157666 50 205 666ପnୁା+ଳି ସାହୁ $ା ଶବୁାସ ଚ!�  ସାହୁ OR/12/089/302217

�ୀ /157667 38 205 667କମୁାରି ସାମ& ରାୟ $ା ବିଜୟ କମୁାର ସାମ& ରାୟ ZUX0175950

�ୀ /157668 45 205 668ଏ ସର$ତି $ା ଏ ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/302219

ପ ୁ /158669 60 205 669ଗ�ାଧର ନାୟକ ପି ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ OR/12/089/302222

�ୀ /158670 50 205 670ପ�ଭାତୀ ନାୟକ $ା ଗ�ାଧର ନାୟକ OR/12/089/302223

11 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀH $ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /158671 42 205 671ମମତା ନାୟକ $ା ଟHଧର ନାୟକ LSL1389618

ପ ୁ /158672 40 205 672କୃ(ଚ!�  ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ ZUX0175968

ପ ୁ /158673 25 205 673ସନିୁଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ଟHଧର ନାୟକ ZUX0860262

ପ ୁ /160674 48 205 674ସତ�ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠି ପି ପ7ାନନ ତ�ିପାଠି OR/12/089/302245

ପ ୁ /160675 25 205 675ବିେବକ ତ�ିପାଠି ପି ସତ�ନାରାୟଣ ତ�ିପାଠି ZUX0859850

ପ ୁ /162676 49 205 676ଶେୁରଶ ବି>ାଳ ପି ରାମନାଥ ବି>ାଳ OR/12/089/302272

�ୀ /162677 42 205 677ବିଜୟଲM)ି ବି>ାଳ $ା ସେୁରଶ ବି>ାଳ OR/12/089/302273

�ୀ /162678 40 205 678ପnୁା+ଳି ଗଉଡ $ା ବଳି ଗଉଡ OR/12/089/302278

ପ ୁ /162679 25 205 679ସିମା7ଳ େଗୗଡ ପି ବାଲ� େଗୗଡ ZUX0869693

ପ ୁ /162680 24 205 680ସିମା7ଳ େଗୗଡ ପି ପnୁା+ଳୀ େଗୗଡ ZUX0886853

ପ ୁ /163681 35 205 681ଶିବରାଜ ଖ*ପାଣି ପି ରାେଜ!�  ଖ*ପାଣି ZUX0771774

ପ ୁ /163682 53 205 682େଚତୖନ� ପାଢୀ ପି େଲାକନାଥ ପାଢୀ OR/12/089/302285

ପ ୁ /163683 48 205 683କାଶିନାଥ ପାଢୀ ପି େଲାକନାଥ ପାଢୀ OR/12/089/302287

ପ ୁ /163684 46 205 684ବାଲୁେH>ର ପାଢି ପି େଲାକନାଥ ପାଢି LSL1466705

�ୀ /163685 43 205 685େଜ�ାସ@ାରାଣି ପାଢି $ା େଚତୖନ� ପାଢି OR/12/089/302286

ପ ୁ /163686 42 205 686ବୃ!ାବନ ପାଢୀ ପି େଲାକନାଥ ପାଢୀ OR/12/089/302288

ପ ୁ /163687 39 205 687ଗଣନାଥ ପାଢୀ ପି େଲାକନାଥ ପାଢୀ OR/12/089/302290

ପ ୁ /163688 29 205 688ଚ!ନ କମୁାର ପାଢ଼ି ପି େଚତୖନ� ପାଢ଼ି ZUX0466979

�ୀ /163689 21 205 689ସ)ରଣିକା ପାଢୀ ପି କାଶୀନାଥ ପାଢୀ ZUX1138437

�ୀ /163690 48 205 690ମମତା କମୁାରି ପ*ା $ା କାଶିନାଥ ପାଢି LSL1418946

�ୀ /163691 43 205 691ସବିତା ପ*ା $ା ବାଲୁନେକ>ର ପଢ଼ୀ ZUX1276500

�ୀ /164692 62 205 692ନଳିନି ପ*ା $ା ରେମଶଚ!�  ପ*ା OR/12/089/302294

ପ ୁ /164693 58 205 693ରେମସଚ!�  ପ*ା ପି ରଘନୂାଥ ପ*ା OR/12/089/302293

ପ ୁ /164694 41 205 694ପ7ାନନ ପ*ା ପି ରେମଶ ପ*ା LSL1425909

ପ ୁ /164695 41 205 695ତାରିଣି ପ*ା ପି ଅଭିମନ� ୁପ*ା ZUX0771816

ପ ୁ /164696 39 205 696ତ�ିପତି କମୁାର ପ*ା ପି ଅଭିମନ� ୁପ*ା LSL1390038

ପ ୁ /164697 33 205 697ତ�ିେଲାଚନ ପ*ା ପି ରେମଶ ଚ!�  ପ*ା LSL2653921

�ୀ /164698 30 205 698ରଶ) ିତା ପ*ା $ା ପ7ାନନ ପ*ା ZUX0703769

ପ ୁ /164699 52 205 699ପ�ଫଲୁଚ!�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ଯଗନ@ ାଥ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/302291

�ୀ /164700 50 205 700ନମିତା ପାଣିଗ�ାହୀ $ା ଜଗନ@ ାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0663062

�ୀ /164701 48 205 701ସଂଯAୁା ପାଣିଗ�ାହି $ା ପ�ଫଲୁଚ!�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/302292

ପ ୁ /164702 31 205 702ପ�ମେଦା କମୁାର ପାନିଗ�ାହୀ ପି ପ�ଫଲୁ ଚ!�  ପାନିଗ�ାହୀ ZUX0703439

�ୀ /164703 31 205 703ପnୁା+ଳୀ ପାଣିଗ�ାହି ପି ପ�ଫଲୁ ଚ!�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0859819

�ୀ /165704 56 205 704ସର$ତି ମହାପାତ� $ା ମେନାରଂଜନ ମହାପାତ� ୍ LSL1467299

ପ ୁ /165705 50 205 705କାଳୀ ଚରଣ ମହାପାତ� ପି ଲM)ୀ ନାରାୟଣ ମହାପାତ� LSL1466903

ପ ୁ /165706 63 205 706ମନାରଂଜନ ମହାପାତ� ପି ପି.ଆପନା ମହାପାତ� ZUX0564559

�ୀ /165707 33 205 707େରଖା ମହାପାତ� ପି ମେନାରଂଜନ ମହାପାତ� ZUX0564542

�ୀ /166708 46 205 708ସ) ିତା ପାଢି $ା ସ+ୟ ପାଢି LSL1401686

ପ ୁ /167709 46 205 709ରବି!�  ପ�ଧାନ ପି ଚ!�େଶଖର ପ�ଧାନ LSL1418920

�ୀ /167710 23 205 710ଅHିତା ପ�ଧାନ ପି ବାଳକୃ( ପାରଧାନ ZUX1015338

ପ ୁ /167711 62 205 711ବାଳକୃ( ପ�ଧାନୀ ପି ରଘନୁାଥ ପ�ଧାନୀ LSL1402072

�ୀ /167712 50 205 712ମିନାM ିପ�ଧାନି $ା ବାଳକୃ( ପ�ଧାନି LSL1402049

ପ ୁ /167713 46 205 713ଋଷି ପ7କ ପ�ଧାନି ପି ରଘନୁାଥ ପ�ଧାନି OR/12/089/301087

ପ ୁ /168714 65 205 714ଅଭିମନ� ୁପ*ା ପି େଶାଭାସ!ୁର ପ*ା OR/12/089/302295

ପ ୁ /169715 60 205 715ଏନ େକ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲM)ନିାରାୟଣ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/302307

�ୀ /169716 50 205 716ମଧସୁ) ିତା ପାଣିଗ�ାହି $ା ଏନ େକ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/302308

ପ ୁ /169717 33 205 717ସେ&ାଷ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ନିଳକW ପାଣିଗ�ାହି ZUX0178095

ପ ୁ /170718 55 205 718କୃ(ଚ!�  ମହା&ି ପି ତ�ିନାଥ ମହା&ି OR/12/089/302312

�ୀ /170719 50 205 719େଜ�ାସ@ା ରାଣୀ ମହା&ି $ା କୃ(ଚ!�  ମହା&ି ZUX1006444

ପ ୁ /170720 37 205 720ମେହଶ କମୁାର ମହା&ି ପି ଅ� ୁ=ନ ମହା&ି LSL1451434

ପ ୁ /170721 33 205 721ତରୁଣ କମୁାର ମହା&ି ପି କୃ( ଚ!�  ମହା&ି ZUX0703355

ପ ୁ /170722 31 205 722ଭିେର!�  କମୁାର ମହା&ି ପି କୃ( ଚ!�  ମହା&ି ZUX0703363

ପ ୁ /173723 54 205 723ନାୟକ ସାହୁ ପି ରାଇବାରୁ ସାହୁ ZUX0176024

�ୀ /173724 38 205 724କାମିନୀ ସାହୁ $ା ନୟକ ସାହୁ LSL2655942

�ୀ /174725 24 205 725ଚିର+ି◌ତିା ନାଥ $ା ମେହ!�  କମୁାର ସି�ା ZUX1276237

�ୀ /174726 43 205 726$ାଗତିକା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପ�ତାପ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL2654176

�ୀ /174727 35 205 727ନିହାରିକା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପ�ତାପ ପାଣିଗ�ାହୀ LSL2654390

ପ ୁ /174728 35 205 728ମେହ!�  କମୁାର ସିଂ ପି ବାବାଜିଚରଣ ସିଂ ZUX0176032

ପ ୁ /176729 35 205 729େଡଭି� କମୁାର ତୁରୁକ ପି ତ�ିଖରୀୟ ତୁରୁକ LSL2654275

ପ ୁ /177730 40 205 730ଭି ସତ�ନାରାୟାଣା ରାଓ ପି ଭି ଦୁଗ3ରାଓ LSL2653863

�ୀ /177731 33 205 731ଭି ରାଧା $ା ଭି ଚ!� ା ରାଓ ZUX0176040

ପ ୁ /177732 36 205 732ଭି େଗୗରିଶHର ରାଓ ପି ଭି ଦୁଗ3 ରାଓ LSL2654283

12 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀH $ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /178733 39 205 733ସ)ିତା ମାଥ3 $ା ସେ&ାଷ କମୁାର ମାଥ3 ZUX0176065

ପ ୁ /178734 35 205 734ସ&ଷ ମାଥ3 ପି ଅ� ୁ=ନ ମାଥ3 LSL2654440

ପ ୁ /181735 40 205 735ସଶୁା& ରାଉତ ପି କଳୁମଣି ରାଉତ LSL2654325

�ୀ /183736 50 205 736ଲM)ୀ ଶା�ୀ $ା େଗାବି! ଶା�ୀ ZUX0176115

ପ ୁ /187737 55 205 737ଦିନଦୟାଲ ସିଂ ପି ରାମଚ!�  ସିଂ LSL2653855

�ୀ /188738 65 205 738ଏସ େକ କମୁାରୀ $ା ଏସ େକ େଭHଟ LSL2653632

�ୀ /188739 48 205 739ଏr. େକ. ରାଜି ପ,ନାୟକ ପି େକ. େଭHଟ ରାଓ ZUX0466904

�ୀ /188740 54 205 740ଆର.େଗୗରୀ ପ,ନାୟକ $ା ଆର.ଚ!� ଭାନୁ ପ,ନାୟକ ZUX0176123

ପ ୁ /190741 34 205 741ପ�ଦିପକମୁାର େବେହରାମାଳି ମା ଯାCେସନି େବେହରାମାଳି LSL2654200

�ୀ /191742 46 205 742େଶାଭାବାଇ $ା ଦିନଦୟାଲ ସିଂ LSL2654127

�ୀ /191743 86 205 743ଡି ମିନାMୀ ବାଇ $ା େଶାଭା ବାଇ ZUX0886747

ପ ୁ /192744 33 205 744ବନମାଳି ହରିଜନ ପି ଘାସି ହରିଜନ LSL2653681

�ୀ /192745 26 205 745ଲତା ହରିଜନ $ା ବନମାଳୀ ହରିଜନ ZUX0860007

�ୀ /193746 34 205 746$ପ@ା ଖ*ପାଣି ପି ରାେଜ!�  ଖ*ପାଣି LSL2654267

ପ ୁ /193747 32 205 747କୃ( ଖ*ପାଣୀ ପି ରାେଜ!�  ଖ*ପାଣୀ ZUX0176131

ପ ୁ /194748 35 205 748ପ�ଶା&କମୁାର ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ ZUX0529073

�ୀ /194749 33 205 749ରିତା ଦାସ ପି ନରସିଂହ ଦାସ ZUX0529065

�ୀ /195750 37 205 750ସମିୁତ� ା ପାଢୀ $ା ସଶୁା& ପାଢୀ ZUX0176149

ପ ୁ /196751 34 205 751ସେ&ାଷ ଜାନି ପି ପିତାfର ଜାନି ZUX0176164

ପ ୁ /197752 45 205 752ବି(ୁ ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ LSL2655769

�ୀ /198753 39 205 753ଏସ େଗୗରିକାେମ>ର ମା ଏସନାଗମଣି LSL2654648

�ୀ /198754 35 205 754ଏସ ଜଗେଦ>ରୀ ମା ଏସ ନାଗମଣି LSL2655934

�ୀ /198755 35 205 755ଏସ$ାତୀ ମା ଏସ ନାଗମଣି LSL2655926

ପ ୁ /198756 37 205 756ଏସ ଗାେ�>ର ରାଓ ମା ଏସନାଗମଣି ରାଓ LSL2654051

ପ ୁ /200757 34 205 757ସମୁ&କମୁାର ପ*ା ପି ସରତଚ!�  ପ*ା LSL2653749

�ୀ /201758 45 205 758ଶା&ିଲତା ଦାସ $ା ବଂଶିଧର ଦାସ LSL2653822

ପ ୁ /201759 36 205 759ଭବାନିଶHର ଦାସ ମା ଶା&ିଲତା ଦାସ LSL2655629

�ୀ /201760 26 205 760ସସ)ୀତା ଦାସ ପି ଶ&ିଲତା ଦାସ ZUX0860254

�ୀ /201761 32 205 761ରସ)ୀତା ଦାସ ମା ଶା&ିଲତା ଦାସ ZUX1273333

�ୀ /201762 31 205 762ବନିତା କମୁାରୀ ଦାଶ ମା ଶା&ିଲତା ଦାଶ ZUX0703702

ପ ୁ /201763 33 205 763ରାେଜଶ ପଡି - ଶା&ିଳତା ଦାଶ ZUX0703728

ପ ୁ /202764 50 205 764କରୁା ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ LSL2655868

ପ ୁ /203765 49 205 765ମେହ>ର ପାତ� ପି ଂନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0176172

�ୀ /203766 45 205 766ରଂଜିତା ପାତ� $ା ମେହ>ର ପାତ� LSL2653848

ପ ୁ /203767 25 205 767ସମିର କମୁାର ପାତ� ପି ମେହ>ର ପାତ� ZUX0860213

ପ ୁ /204768 44 205 768ଭବାନିପ�ସାଦ ନାଇକ ପି ନାରାୟଣ ନାଇକ OR/12/089/286833

�ୀ /204769 37 205 769ସ:�ାରାଣୀ ନାୟକ $ା ଭବାନି ନାୟକ LSL2654002

ପ ୁ /204770 42 205 770େଗାପିନାଥ ନାୟକ ପି କରଡ଼ି ନାୟକ ZUX0297507

ପ ୁ /205771 55 205 771ସତ�ବାଦି ନାଇକ ପି ଜଗନ@ ାଥ ନାଇକ ZUX0771832

ପ ୁ /205772 19 205 772େରାନିତ ନାୟକ ପି ପ�ହଲାଦ ନାୟକ ZUX1336981

�ୀ /206773 36 205 773ମଧସୁ) ିତା ପ�ଧାନି $ା ନିର+ନ ପ�ଧାନି ZUX0771840

�ୀ /207774 42 205 774ରାେଜ>ରି ବିଡିକା $ା େମାନଜ ବିଡିକା ZUX0176180

�ୀ /210775 39 205 775ବସ& କମୁାର ପାତ� ପି ନିତ�ାନ! ପାତ� LSL2654119

ପ ୁ /210776 25 205 776ସମୁ& ପାତ� ପି ପଦ) ନ ପାତ� ZUX0860163

ପ ୁ /211777 33 205 777ସମୀରକମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟକମୁାର ଦାସ LSL2653780

ପ ୁ /211778 29 205 778ଆମର କମୁାର ଦାଶ ମା ପ�ାଭାତିମ+ରୀ ଦାଶ ZUX0703496

ପ ୁ /213779 35 205 779ରବିକିରଣ ପ*ା ପି ସତ�ନାରାୟଣମ ପ*ା LSL2654101

�ୀ /214780 34 205 780ନିମ=ଳା ଅନକା ମା ଶା&ିଲତା ଅନକା LSL2654481

�ୀ /215781 37 205 781ପି ସଂଜୁAା $ା ପି ରାମ ୁ ZUX0176206

ପ ୁ /217782 39 205 782ଜଗଦୀଶ ସାହୁ ପି ସଦୁାମ ସାହୁ LSL2709046

�ୀ /218783 35 205 783ହିରା ବାଘ $ା ଭA ବାଘ LSL2653962

�ୀ /219784 34 205 784କନିୁ ନାୟକ $ା ସ+ୀବ କମୁାର ନାୟକ LSL2653954

ପ ୁ /220785 35 205 785ସବୁ� ତ ନାଇକ ପି ବାବାଜିଚରଣ ନାଇକ LSL2655652

�ୀ /221786 36 205 786ଏ ଉଷା ପାତ� $ା ଏ ସେ&ାଷ ପାତ� LSL2654564

ପ ୁ /225787 45 205 787ସେୁରଶଚ!�  ପାଳ ପି େଗାବି! ପାଳ ZUX0663070

ପ ୁ /225788 37 205 788ସୀମାଦ� ୀ ପାଳ ପି େଗାବି! ପାଳ ZUX0176214

�ୀ /225789 32 205 789ସିବାନୀ ପାଳ $ା ସିମାଦ� ି ପାଳ ZUX1273911

ପ ୁ /227790 34 205 790ସଜିୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସବୁାସଚ!�  ସାହୁ LSL2654077

�ୀ /228791 39 205 791ସଶ) ିତା ପ*ା $ା ତାରିଣି ପ*ା ZUX0176222

ପ ୁ /229792 32 205 792ରାଧାକା& ନାଇକ ପି ତ�ିନାଥ ନାଇକ ZUX0529115

�ୀ /230793 40 205 793ଉପା ଟାକ� ି $ା ନକଲୁ ଟାକ� ି ZUX0176230

ପ ୁ /236794 24 205 794ସିpାଥ= ଶଂକର ପ,ନାୟକ ପି ସତ�ବାନ ପ,ନାୟକ ZUX1342203

13 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀH $ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /308795 22 205 795ଅHିତା ନାୟକ ପି ରବୀ!�  ନାୟକ ZUX1132406

ପ ୁ /331796 31 205 796ମନୁା ନାଏର ମା ଶଶିୁଳା ନାଏର ZUX1074251

�ୀ /353797 28 205 797ସନୁୀତା େବେହରା $ା ରବୀ!�  େବେହରା ZUX1341239

�ୀ /391798 37 205 798ଉବ= ସୀ ପାଣିଗ�ାହି ପି ପ�ତାପ ଚଂଦ�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX1345719

�ୀ /393B799 22 205 799ପ�ିୟଦଶ=ନୀ ପାଢ଼ୀ ପି ସଂଜୟକମୁାର ପାଢ଼ୀ ZUX1306497

�ୀ /428800 24 205 800େଶ�ାତrଵିନୀ େଲHା ମା ପ�ତିମା େଲHା ZUX1132356

�ୀ /433801 29 205 801ଲତା ନାଗ $ା ର+ିତ ନାଗ ZUX1015296

�ୀ /496802 23 205 802ପାୟଲ ମହାପାତ� ପି ବୀରାଂଚୀନାଥ ମହାପାତ� ZUX1341304

�ୀ /651803 21 205 803$ପ@ା ନାଗ - ଉଦୟନାଥ ନାଗ ZUX1273614

ପ ୁ /667804 34 205 804େଗାପୀ ନାୟକ ପି ନିର+ନ ନାୟକ ZUX1341346

�ୀ /912805 42 205 805ସବୂାସୀନୀ ପ�ଧାନୀ $ା ରାେମ$ର ପ�ଧାନୀ ZUX1344951

�ୀ /926806 20 205 806ପ�ିୟା ରଂଜାନୀ ପ�ଧାନୀ ମା ରାେମ$ରୀ ପ�ଧାନୀ ZUX1344977

�ୀ /999807 30 205 807ଭାରତୀ ବାଘ $ା ପ�ସାଦ ବାଘ ZUX1276542

ପ ୁ /999808 24 205 808ରାଜୁ େବେହରା ପି ଭାJର େବେହରା ZUX1341254

ପ ୁ /999809 59 205 809େଗାପାଳ କୃ( ଭାରତୀ ପି େଲାକନାଥ ଭାରତୀ ZUX0957977

�ୀ /999810 50 205 810ପnୁଲତା ଭାରତୀ $ା େଗାପାଳ କୃ( ଭାରତୀ ZUX0957985

ପ ୁ /999811 26 205 811କ!ୁନ ଭାରତୀ ପି େଗାପାଳ କୃ( ଭାରତୀ ZUX0957951

ପ ୁ /999812 24 205 812ନିର+ନ ଭାରତୀ ପି େଗାପାଳ କୃ( ଭାରତୀ ZUX0957969

ପ ୁ /999813 26 205 813ବାଦଲ େଦାରା େଦାରା ପି ସତ�ବାଦୀ େଦାରା ZUX0829606

�ୀ /999814 26 205 814ସନିୁତା ହରିଜନ $ା ବଲି ହରିଜନ ZUX0869420

�ୀ /999815 24 205 815ଇମା+ଳୀ ହିଆଲ $ା େଦବରାଜ ବାଘ ZUX1276393

�ୀ /999816 49 205 816ମ�ଳି ହିଆଲ $ା ଡfରୁ ହିଆଲ ZUX1273937

ପ ୁ /999817 27 205 817ରାଜୁ ହିଆଲ ପି କମୁାର ହିଆଲ ZUX1273945

ପ ୁ /999818 27 205 818େକ ଜଗଦୀଶ ପି େକ ସିମା7ଳମ ZUX0653170

�ୀ /999819 22 205 819ହସaମଣୀ ଖସଲା $ା ମନୁ ଖସଲା ZUX1046176

�ୀ /999820 24 205 820େକ କ� ୀଥa $ା େକ. ଜଗଦୀଶ ZUX1015445

ପ ୁ /999821 29 205 821ଟି. େଲାେକଶ ପି ଟି. ଶ�ୀନୁ ZUX1015395

ପ ୁ /999822 31 205 822ସେ&ାଷ ମହାପାତ� ପି ତ�ିନାଥ ମହାପାତ� ZUX1016740

�ୀ /999823 30 205 823$ପ@ା ମହାପାତ� $ା ସେ&ାଷ ମହାପାତ� ZUX1016757

ପ ୁ /999824 38 205 824ରବି ମାଝୀ ପି େଗାପାଳ ମାଝୀ ZUX1015361

�ୀ /999825 30 205 825ର^ା ମାଝୀ ପି େଗାପାଳ ମାଝୀ ZUX1015379

ପ ୁ /999826 27 205 826ସେ&ାଷ ମାଝୀ ପି େଗାପାଳ ମାଝୀ ZUX1015353

�ୀ /999827 36 205 827ସବୁାସିନୀ ମାଥ3 $ା ସନିୁଲ କମୁାର ମାଥ3 ZUX1015452

ପ ୁ /999828 73 205 828ବିପିନ ବିହାରୀ େମାହାପାତ� ପି ମାଧଵ େମାହାପାତ� ZUX1276450

ପ ୁ /999829 46 205 829ଡfରୁ ନାୟକ ପି ସ!ୁର ଭୂମିଆ ZUX1015411

�ୀ /999830 36 205 830ପ�ମିଳା ନାୟକ $ା ଡfରୁ ନାୟକ ZUX1015403

�ୀ /999831 36 205 831ମ+ ୁନାୟକ $ା ରବି!�  ନାୟକ ZUX1015171

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ3ଚନ ନିମେ& ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ@  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ3ଚନ କମିଶନ ଭାରତH vାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ3ଚନ ପବୂ= ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣH ନାମ ଅଛି କି ନାହ~  ଦୟାକରି ତନଖି କର&ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.28 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନHର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନH ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

14 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା& େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ3ଚନ ଅଧିକାରୀH $ାMର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /9991 29 205 832ସ�ିତା ରାଣୀ ନାୟକ  ା ରାଧାକା" ନାୟକ ZUX1015460

�ୀ /9992 46 205 833ଭାନୁ ନାୟକାଣୀ  ା କନୁୁ ନାୟକାଣୀ ZUX1274059

�ୀ /9993 23 205 834ଲ$�ୀ ପାଢୀ ପି ବିଜୟ ଚ(�  ପାଢୀ ZUX0869578

�ୀ /9994 35 205 835ସନିୁତା ପାଳ  ା ନରସିଂହ ପାଳ ZUX1015437

ପ ୁ /9995 49 205 836ତ�ିେଲାଚନ ପ+ା ପି କାଶୀନାଥ ପ+ା ZUX0869586

�ୀ /9996 36 205 837ରଶ� ିତା ପ+ା  ା ତ�ିେଲାଚନ ପ+ା ZUX0869594

�ୀ /9997 31 205 838ଅ./ନା ପ+ା ପି ରାମ କୃ0 ପ+ା ZUX0943704

�ୀ /9998 38 205 839ବୁଢୀ ପାଣି  ା ଡ2ରୁ ହିଆଲ ZUX1317643

ପ ୁ /9999 43 205 840ସୟୂ/ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ବୃ(ାବନ ପାତ� ZUX0869396

�ୀ /99910 39 205 841ରଶ� ିତା କମୁାରୀ ପାତ�  ା ବୃ(ାବନ ପାତ� ZUX0869412

ପ ୁ /99911 25 205 842ଅଭିେଷକ ପାତ� ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ� ZUX0829663

�ୀ /99912 43 205 843ନିେବଦିତା ପାତ� ପି ଅନାଦି ପାତ� ZUX1274034

�ୀ /99913 43 205 844ନିେବଦିତା ପାତ� ପି ଅନାଦି ପାତ� ZUX1317601

ପ ୁ /99914 49 205 845ସକୁା" ପ�ଧାନ ପି ଜାେମ4ର ପ�ଧାନ ZUX0957944

�ୀ /99915 25 205 846ରିନା ପଜୁାରୀ ମା ସଭୁଦ� ା ପଜୁାରୀ ZUX1275874

�ୀ /99916 54 205 847ଟି.ଉମା ରାଓ  ା ଟି.ସନ�ାସୀ ରାଓ ZUX1015429

�ୀ /99917 22 205 848ରାେଜ4ରୀ ରାଓ ପି େକଶର ରାଓ ZUX1212232

�ୀ /99918 56 205 849ଶବୁାସିନୀ ସାହୁ  ା ତ�ିନାଥ ସାହୁ ZUX1273341

ପ ୁ /99919 38 205 850ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ହରିହର ସାହୁ ZUX0829655

�ୀ /99920 34 205 851ସଷୁମା ସାହୁ ପି ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ZUX0829648

�ୀ /99921 25 205 852ଟି. ସେ"ାଷୀ ପି ଟି ଶ�ୀନୁ ZUX1015387

ପ ୁ /99922 60 205 853ଟି. ସନ�ାସୀ ରାଓ ପି ଟି.େଭରୖବୀ ରାଓ ZUX1015163

�ୀ /99923 52 205 854େକ ସତ�ବତୀ  ା େକ ସିମା:ଳମ OR/121/089/295312

�ୀ /99924 51 205 855େକ ସତ�ାବତୀ  ା େକ ସିମା:ଳମ ZUX1220995

ପ ୁ /99925 59 205 856େକ ସିମା:ଳମ ପି େକ ସତ�ମ ZUX1220979

ପ ୁ /166326 25 205 857ଚିନ� ୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି େଚତୖନ� ପାଢୀ ZUX0859793

ପ ୁ /0027 39 206 1ଜୀେତ(�  କମୁାର ଦାଶ ପି ଭୁବେନ;ଵର ଦାଶ ZUX1349851

�ୀ /Khangar S28 22 206 2ମାମଲି ମହାରଣା ପି ଅେଶାକ ମହାରଣା ZUX1351634

�ୀ /PARK STRE29 47 206 3ନୀରୁପମା େଚୗଧରିୁ  ା ନରସିହଁ େଚୗଧରିୁ ZUX1138221

ପ ୁ /PARK STRE30 56 206 4ନରସିହଁ େଚୗଧରିୁ ପି ବିେଗ@4ର େଚୗଧରିୁ ZUX1139443

ପ ୁ /PARK STRE31 22 206 5େମାନଜ କମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି ନରସିହଁ େଚୗଧରିୁ ZUX1138262

ପ ୁ /Ravi Shan32 27 206 6ଅଭିେ◌ଷକ ସିBCା ପି ନାେଗ4ର ରାଓ ସିBCା ZUX1230846

�ୀ /0133 51 206 7ଗିତା ପାଳ  ା ସିମାଥଳ ପାଳ ZUX1319912

ପ ୁ /134 31 206 8ସଦାଶିବ ହିରଜନ ମା ଶକୁଳେଦଇ ହରିଜନ ZUX0704387

ପ ୁ /235 53 206 9ଏସ ଗେୁF4ର ପି ଏସ.ଶିବ ଲି�ମ OR/12/089/302494

�ୀ /236 58 206 10ସବିତା କମୁାରୀ ସାହୁ  ା ପ�ଦୀପ ସାହୁ LSL2396596

ପ ୁ /337 28 206 11ଟି ହରି ପ�ସାଦ ପି ଟି ରାଜୁ ZUX0565416

�ୀ /438 21 206 12ପ�ୀତି ବାଘ ପି ପରିଖିତ ବାଘ ZUX1069327

�ୀ /0539 26 206 13ସମିୁତ�ା କମୁାରୀ େବେହରା  ା େହମ ଚ(�  େବେହରା ZUX0826149

ପ ୁ /0540 52 206 14ଚିIରJନ ମହା"ି ପି ବଳରାମ ମହା"ି ZUX1243120

�ୀ /0541 43 206 15ସେରାଜିନି ମହା"ି  ା ଚିତରJନ ମହା"ି ZUX1243104

ପ ୁ /542 41 206 16ରJନ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଯLିୁMର େଗୗଡ LSL1467406

ପ ୁ /543 29 206 17ଜିେତନ କମୁାର ମହା"ି ପି କାହ@ ୁ  ଚରଣ ମହା"ି ZUX0565200

ପ ୁ /544 27 206 18ନିେତN କମୁାର ମହା"ି ପି କାହ@ ୁଚରଣ ମହା"ି ZUX0565218

�ୀ /5TH LANE45 23 206 19ନିେଳ(� ି ଵି;ଵାଳ ପି ନବିନ ବି;ଵାଳ ZUX1277144

�ୀ /5TH LANE46 23 206 20ନିେଳ(� ି ବି4ାଳ ପି ନବୀନ ବି4ାଳ ZUX1286178

ପ ୁ /647 67 206 21ଲ$ୀ ଚ(�  ଶଶିା ପି ରାମଚ(�  OR/12/089/302038

�ୀ /748 39 206 22ଉଷା େଖାସଲା  ା େଗାପି େଖାସଲା LSL1388750

�ୀ /849 29 206 23କବିତାପ�ିୟା େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା ZUX0565184

ପ ୁ /0950 23 206 24ସପୁନ ନାଗ ପି ତ�ୀପତୀ ନାଗ ZUX1074822

1 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP  ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /951 41 206 25େଗୗରୀ ପTନାୟକ  ା ଶରତ ଚ(�  ପTନାୟକ ZUX0178178

�ୀ /1052 95 206 26ମହାେଦଇ ଗଉଡ  ା ଭିକାରି ଗଉଡ OR/12/089/304468

ପ ୁ /1053 50 206 27ତ�ୀନାଥ ଗଉଡ ପି ଭିକାରି ଗଉଡ OR/12/089/304469

�ୀ /1054 27 206 28ରାଧା େଗୗଡ  ା କାIUକ େଗୗଡ ZUX0704213

�ୀ /1055 26 206 29ଜୟଶ�ୀ ନାୟକ ପି ନବୀନ କମୁାର ନାୟକ ZUX1138288

ପ ୁ /1056 21 206 30ଦୟାନିଧି ନାୟକ ପି ନବୀନ କମୁାର ନାୟକ ZUX1139559

ପ ୁ /1157 30 206 31ସେୁର(�  ଅନକା ପି ସସିପାତ�  ଅନକା ZUX0654459

�ୀ /1158 21 206 32େଜ�ାତି େବେହରା ପି ନରସି� େବେହରା ZUX1136704

ପ ୁ /1159 21 206 33ଆଦିତ� ବିେଶାଇ ପି ଗେୁF4ର ବିେଶାଇ ZUX1136506

ପ ୁ /1160 57 206 34କାହ@ ୁ  ଚରଣ ମହା"ି ପି େମାହନ ମହା"ି ZUX1136548

�ୀ /1161 53 206 35ନମିତା ମହା"ି  ା କାହ@ ୁ  ଚରଣ ମହା"ି ZUX1136522

ପ ୁ /1162 23 206 36ଚଂଦନ କମୁାର େମାହ"ି ପି କNହୂ ଚରଣ େମାହ"ି ZUX1347681

ପ ୁ /1163 68 206 37ସବୁାଷ ଚ(�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଜଗନ@ ାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1136480

�ୀ /1164 53 206 38ସକୁା"ି ପାଣିଗ�ାହୀ  ା ସବୁାଷ ଚ(�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1145929

ପ ୁ /1165 32 206 39ଶିବ ଶPର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସବୁାସ ଚ(�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1243047

ପ ୁ /1166 31 206 40ମେହ;ଵର ଚ(�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସବୁାସ ଚ(�  ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1243062

�ୀ /1267 45 206 41େଜାସ@ା କମୁାରି ଦାସ  ା ଭବାନି ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0488536

�ୀ /1268 40 206 42େଜ�ାV@ା ରାଣୀ କର  ା ରାଜ କିେଶାର ମିଶ� ZUX0826545

�ୀ /1269 53 206 43ସଧୁା ମହାପାତ�  ା ଜିେତ(�  ମାହାପାତ� ZUX0564997

�ୀ /1270 59 206 44ଶ�WାJଳି ମିଶ�  ା ତ�ିନାଥ ମିଶ� ZUX0646026

ପ ୁ /1271 54 206 45ତ�ୀପତି ମିଶ� ପି ଗେୁF4ର ମିଶ� OR/12/089/302644

ପ ୁ /1272 51 206 46ଭବାନି ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ଗେୁF4ର ମିଶ� OR/12/089/302645

�ୀ /1273 48 206 47ନମିତା ମିଶ�  ା ତ�ିପତି ମିଶ� ZUX0646018

ପ ୁ /1274 45 206 48ରାଜ କିେଶାର ମିଶ� ପି ଗେୁF4ର ମିଶ� ZUX0715011

�ୀ /1275 35 206 49ରଂଜିତା ମିଶ� ପି ତ�ିନାଥ ମିଶ� ZUX0396424

ପ ୁ /1276 33 206 50ସମିୁତ କମୁାର ମିଶ� ପି ତ�ିନାଥ ମିଶ� ZUX0565002

ପ ୁ /1377 43 206 51ୟାXାଡା ରାମ ୁ ପି ୟାXାଡା ଆYାନା  ZUX0396366

�ୀ /1378 39 206 52ୟାXାଡା ପ�ମିଳା   ା ୟାXାଡା ରାମ ୁ ZUX0396374

�ୀ /1479 46 206 53ଏ.ଲ$�ୀ  ା ଏ.ରାମାରାଓ OR/12/089/304868

ପ ୁ /1480 45 206 54ଏ. େଭPଟ ରାଓ ପି ଏ. ୱାରାନା LSL1389329

�ୀ /1481 44 206 55ଏ. ସେ"ାଷୀ  ା ଏ. ଜଗଦୀଶ LSL1388743

�ୀ /1482 43 206 56ଏ. ଲ$�ୀ  ା ଏ. େଭPଟ ରାଓ LSL1388735

�ୀ /1583 52 206 57ପି. ଆଦିଲ$�ୀ  ା ପି. ସିମା:ଳମ LSL1390384

ପ ୁ /1584 43 206 58ଏN.ରାମଚ(�  ରାଓ ପି ଏN.ଆପନ@ ା  LSL1466671

ପ ୁ /New Stree85 35 206 59ପି ଜଗଦୀଶ ପି ସିମା:ଳ LSL2398717

�ୀ /1586 33 206 60ପି ଭାରତୀ  ା ପି ଜଗଦିଶ ZUX0704163

ପ ୁ /1587 29 206 61ପି. ହରିଶ କମୁାର ପି ପି. ସିମା:ଳ ZUX0467704

ପ ୁ /1588 23 206 62ଇମରାନ କମୁାର ହିଆଲ ପି ନବିନ କମୁାର ହିଆଲ ZUX1138213

�ୀ /1589 67 206 63ପି ଇ4ରୀ ଆZା  ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0704122

�ୀ /1590 27 206 64ପି ଆଦି ଲ$�ୀ ମା ପି ଇ4ରୀ ଆZା ZUX0704155

ପ ୁ /1591 45 206 65ରଘନୁାଥ ନାୟକ ମା ସବୁାସିନି ନାୟକ ZUX1319318

ପ ୁ /1592 39 206 66ପ�ଭାକର ସାହୁ ପି ନୃସି[ ସାହୁ ZUX1224476

�ୀ /1593 36 206 67ରJିତା ସାହୁ  ା ପ�ଭାକର ସାହୁ ZUX1224468

ପ ୁ /1594 57 206 68ପି ସିମା:ଳ ପି ପି ଆପଲା  ାମୀ ZUX0704171

�ୀ /1595 31 206 69ପି  ାତୀ ମା ପି ଇ4ରୀ ଆZା ZUX0704148

ପ ୁ /1696 29 206 70ସJୟ କମୁାର ଦାଶ ପି କବିରାଜ ଦାଶ ZUX0704015

ପ ୁ /1697 83 206 71ପୀତା2ର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅଜୁ/ ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1243088

ପ ୁ /1698 37 206 72ସଧିୁର କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ପିତା2ର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0651489

ପ ୁ /1799 77 206 73ଗେୁF4ର ପାଢୀ ପି ପଦ� ନାଭ ପାଢୀ LSL1467141

�ୀ /17100 66 206 74ବିଳାସ ପାଢୀ  ା ଗେୁF4ର ପାଢୀ OR/12/089/302298

ପ ୁ /17101 51 206 75ସଂଜୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଗେୁF4ର ପାଢୀ OR/12/089/302300

ପ ୁ /17102 49 206 76ସେ"ାଷ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଗେୁF4ର ପାଢୀ OR/12/089/302301

�ୀ /17103 42 206 77ନମିତା ପାଢୀ  ା ସଂଜୟ ପାଢୀ ZUX0937748

�ୀ /17104 40 206 78ସାଗରିକା ପାଢ଼ୀ  ା ସେ"ାଷ ପାଢ଼ୀ ZUX0488544

ପ ୁ /17105 27 206 79ଅରୁଣକମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ(ାବନ ସାହୁ ZUX0565036

�ୀ /18106 19 206 80ଚଇତି ବିେଶାଇ  ା ରମି କମୁାର ବିେଶାଇ ZUX1315456

ପ ୁ /18107 42 206 81ସେ"ାଷ ଖଟା ପି ମନକOେ+ୟା ଖଟା ZUX0529446

�ୀ /18108 36 206 82ଆରତୀ ମହାପାତ� ପି ଂତ�ିନାଥ ମହାପାତ� ZUX0178160

�ୀ /18109 39 206 83େଦବାସ�ିତା ମିଶ�  ା ଚ(� େଶଖର ତ�ିପାଠୀ ZUX0704411

ପ ୁ /18110 28 206 84ରମି କମୁାର ନାଗ ମା େନମିୖ ନାଗ ZUX0704270

�ୀ /19111 59 206 85ଆଭାରାଣୀ ନାୟକ  ା ରମାକା" ନାୟକ ZUX0565374

ପ ୁ /19112 45 206 86ପି ଶ�ିନୁ ରାଓ ପି ପି େଭେPଟ ରାଓ ZUX0349738
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�ୀ /20113 50 206 87ଜାନକି େବେହରା  ା ପ�ଫଲୁ େବେହରା LSL1428291

�ୀ /20114 26 206 88ପନ@ ଗାଣଟି ଶ�ାବଣୀ  ା ପି ହରି ପ�ସାଦ ZUX1321694

ପ ୁ /21115 46 206 89ସମୀର କମୁାର ଦାସ ପି ହରିହର ଦାସ ZUX0178228

�ୀ /21116 44 206 90ପ�ମିଳା ନାୟକ  ା କିଶର ନାୟକ ZUX0178236

ପ ୁ /21117 29 206 91ସେ"ାଷ କମୁାର ତୁରୁJା ମା ଭଗବତୀ ତୁତୁJା ZUX0704353

�ୀ /21118 21 206 92ଲ$�ୀ ତୁରୁଞା  ା ସେ"ାଷ ତୁରୁଞା ZUX1100148

�ୀ /22119 54 206 93ରାଜ ଦେଳଇ  ା ପ�ସାଦ ଦେଳଇ LSL1519784

ପ ୁ /22120 33 206 94ସେ"ାଷ ଦେଳଇ ପି ପ�ସାଦ ଦେଳଇ ZUX0651539

ପ ୁ /22121 31 206 95ସେୁର(�  ନାୟକ ପି ପ�ହଲC ାଦ ନାୟକ ZUX0826487

ପ ୁ /22122 39 206 96ସେ"ାଷ ପାତ� ପି ରାଧାକୃ0 ପାତ� ZUX0645952

ପ ୁ /23123 36 206 97ପି.ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ପି.େଗାବି( ପାତ� LSL2396208

�ୀ /24124 26 206 98େରାଜୀ ନାଗ ପି କମୁ ନାଗ ZUX0704593

�ୀ /24125 71 206 99ପ�ଭାବତୀ ପାଣିଗ�ାହି  ା ନବିନ ଚ(�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX0887026

�ୀ /24126 57 206 100େରଣକୁା ସାହୁ  ା ବ�ୁ (ାବନ ସାହୁ OR/12/089/304969

�ୀ /24127 32 206 101ସସୁ� ିତା ସାହୁ ପି ବୃ(ାବନ ସାହୁ ZUX0488494

ପ ୁ /24128 29 206 102ହରିହର ସାହୁ ପି ବୃ(ାବନ ସାହୁ ZUX0467399

ପ ୁ /25129 29 206 103ସJୟ ଅନକା ପି ତ�ିନାଥ ଅନକା ZUX0704254

�ୀ /25130 32 206 104ଗାୟତ�ୀ କମୁାରୀ ପାଢୀ  ା ବିେନାଦ କମୁାର ସାମ"ରାୟ ZUX0704189

ପ ୁ /25131 66 206 105ବାଳକୃ0 ସାମ"ରାୟ ପି ଜଗନ@ ାଥ ସାମ"ରାୟ ZUX0651547

ପ ୁ /25132 47 206 106ବିେନାଦ କମୁାର ସାମ"ରାୟ ପି ବାଳକୃ0 ସାମ"ରାୟ ZUX0177006

ପ ୁ /25133 41 206 107ପ�େମାଦ କମୁାର ସାମ"ରାୟ ପି ବାଳକୃ0 ସାମ`ା LSL1519628

ପ ୁ /25134 39 206 108ଗେଣଶଚ(�  ସାମ"ରାୟ ପି ବାଳକୃ0 ସାମ"ରାୟ LSL1519891

�ୀ /25135 39 206 109େସ@ହଲତା ସାମ"ରାୟ  ା ବଳକୃ0 ସାମ"ରାୟ ZUX0651554

ପ ୁ /25136 34 206 110େଯାେଗ(�  ସାମ"ରାୟ ପି ବାଳକୃ0 ସାମ"ରାୟ ZUX0176990

ପ ୁ /27137 37 206 111କୃ0 ଦାସ ପି ନୀଳକa ଦାସ LSL1519560

�ୀ /27138 46 206 112ପଦ� ାମାଳ ପାଣିଗ�ାହି  ା ଶ�ାମସ(ୁର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0565333

ପ ୁ /27139 52 206 113ରାମ ଚ(�  ସାବତ ପି ବିେନାଦ ସାବତ ZUX1354158

ପ ୁ /28140 35 206 114ମରୁଲି ନାୟକ ପି ବାଲାଜୀ ନାୟକ LSL1522218

ପ ୁ /29141 73 206 115ଜଗନ@ ାଥ ଦେଳଇ ପି େମାହନ ଦେଳଇ OR/12/089/302421

ପ ୁ /29142 47 206 116ଚ(�େଶଖର ଦେଳଇ ପି େସାମନାଥ ଦେଳଇ ZUX0758532

ପ ୁ /29143 45 206 117େକୖଳାଶ ଦେଳଇ ପି େସାମନାଥ ଦେଳଇ OR/12/089/300571

�ୀ /29144 37 206 118କମଳ କମୁାରୀ ଦେଳଇ ପି ଜଗନ@ ାଥ ଦେଳଇ LSL1523414

ପ ୁ /29145 35 206 119ହରିହର ଦେଳଇ ପି ଜଗନ@ ାଥ ଦେଳଇ LSL2396299

ପ ୁ /29146 33 206 120ଅନ"କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଜଗନ@ ାଥ ଦେଳଇ ZUX0177014

ପ ୁ /29147 33 206 121ଅନ" କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଜଗନ@ ାଥ ଦେଳଇ ZUX0958264

ପ ୁ /29148 27 206 122ଶPର େଗୗଡ ପି ଭଗବାନ େଗୗଡ ZUX0704502

ପ ୁ /29149 46 206 123େମାହନ କମୁାର ନାହାକ ପି ଭଗବାନ ନାହାକ ZUX0826610

�ୀ /29150 42 206 124ମJଲତା ନାହାକ ପି ଭଗବାନ ନାହକ ZUX0826636

ପ ୁ /29151 37 206 125ମେହ4ର ନାହାକ ପି ଭଗବାନ ନାହକ ZUX0826628

ପ ୁ /29152 31 206 126ଅନ" ନାହାକ ପି ଭଗବାନ ନାହାକ ZUX0826578

ପ ୁ /30153 38 206 127ଅଜିb ନାଗ ପି କମଳୁ ନାଗ LSL1519842

�ୀ /30154 24 206 128ସାବିତ�ୀ ନାୟକ ପି କୃ0ଚ(�  ନାୟକ ZUX0886929

�ୀ /30155 28 206 129ଭାରତୀ ପାଇକରାୟ  ା ସଜିୁତ କମୁାର ପାଇକରାୟ ZUX1078765

�ୀ /30156 27 206 130େପ�ମଲତା ପାଇକରାୟ ପି ଗେୁF4ର ପାଇକରାୟ ZUX1078799

�ୀ /31157 25 206 131ଆରତୀ ଚାକ/ ୀ ପି େମାହନ ଚାକ/ ୀ ZUX1006451

�ୀ /31158 53 206 132ଇ4ରୀ ଦେଳଇ  ା ଜଗନ@ ାଥ ଦେଳଇ OR/12/089/302422

ପ ୁ /31159 53 206 133ଝାେଡ4ର ଦେଳଇ ପି ଶ�ାମ ଦେଳଇ OR/12/089/302424

�ୀ /31160 48 206 134ପdୁା ଦେଳଇ  ା େକୖଳାସ ଦେଳଇ LSL1523422

�ୀ /31161 46 206 135ଲ$�ୀ ଦେଳଇ  ା ଝାେଡ4ର ଦେଳଇ OR/12/089/302425

ପ ୁ /31162 31 206 136ସେରାଜ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ଝାେଡ4ର ଦେଳଇ ZUX0704429

ପ ୁ /32163 36 206 137ମେହଶ କମୁାର ମହା"ି ପି କୃ0ଚ(�  ମହା"ି LSL1520337

ପ ୁ /33164 53 206 138ଅଜୁ/ ନ ମାଥO ପି କJୁବିହାରୀ ମାଥO ZUX0529149

�ୀ /33165 47 206 139ସାବିତ�ୀ ମାଥO  ା ଅଜୁ/ ନ ମାଥO OR/12/089/302440

ପ ୁ /33166 50 206 140େଯାଗିରାମକୃ0 ସାହୁ ପି ପ�ଭାକର ସାହୁ ZUX0564575

�ୀ /33167 47 206 141ବନିତା ସାହୁ  ା େଯାଗିରାମ କୃ0 ସାହୁ ZUX0564583

ପ ୁ /34168 36 206 142ପ�ସାଦ ବାଘ ପି ହରି ବାଘ LSL2396307

�ୀ /34169 35 206 143ଆୟୁସି ଗରଡ଼ା  ା ସେୁର(�  ଗରଡ଼ା ZUX1078724

ପ ୁ /34170 28 206 144ଶ�ୀଧର ମାଝୀ ପି ଅଜୁ/ ନ ମାଝୀ ZUX0704460

ପ ୁ /35171 25 206 145ସରୁଜ ବାଘ ପି ପରି$ିତ ବାଘ ZUX0826388

�ୀ /35172 23 206 146ମନିଷା େବେହରା ପି େଗାପାଳ େବେହରା ZUX1015551

ପ ୁ /35173 32 206 147ରଘନୁାଥ ମାଥO ପି ଅଜୁ/ ନ ମାଥO ZUX0565135

�ୀ /36174 51 206 148ଲ$�ୀ େବେହରା  ା ତ�ିନାଥ େବେହରା LSL1515659
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ପ ୁ /36175 31 206 149ସିମା:ଳ େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା ZUX0654442

�ୀ /36176 31 206 150ସନିୁତା େବେହରା ମା ଲ$�ୀ େବେହରା ZUX0704197

�ୀ /36177 27 206 151ସସ�ୀତା େବେହରା ମା ଲ$�ୀ େବେହରା ZUX0826099

�ୀ /37178 56 206 152ଅf/ପfୂO ପ+ା  ା ରାମକୃ0 ପ+ା ZUX0177048

�ୀ /37179 31 206 153ଅଚ/ନା ପ+ା ପି ଅf/ପfୂO ପ+ା ZUX0887125

�ୀ /38180 27 206 154େଶାଭାମଣୀ ଖିଲ  ା ରାମଚ(�  ଖିଲ OR/12/089/302355

ପ ୁ /38181 66 206 155ନରସିଂହ ପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ପାତ� LSL1522747

�ୀ /38182 36 206 156 ାଗତୀକା ପାତ� ପି ନରସିଂହ ପାତ� LSL1522739

ପ ୁ /38183 33 206 157ଶ�ାମେଳ(ୁ ପାତ� ପି ନରସିଂହ ପାତ� ZUX0177089

ପ ୁ /38184 36 206 158ଇ.ଶPର ରାଓ ମା ଇ.ସାବିତ�ୀ ରାଓ LSL1523083

�ୀ /38185 59 206 159ପPଜିନି ସାହୁ  ା ନରସିଂହ ସ LSL1513894

ପ ୁ /38186 39 206 160;ଯାମ ସ(ୁର ତ�ିପାଠୀ ପି ନରସିଂହ ପାତ� LSL1522754

ପ ୁ /40187 57 206 161ପ�ତାପ ଚ(�  ମାଥO ପି କJୁବିହାରି ମାଥO OR/12/089/302441

�ୀ /40188 48 206 162ଗୀତାJଳୀ ମାଥO  ା ପ�ତାପଚ(�  ମାଥO OR/12/089/302442

ପ ୁ /40189 38 206 163ସନିୁଲ କମୁାର ମାଥO ପି ଅଜୁ/ ନ ମାଥO LSL1522721

ପ ୁ /40190 31 206 164ନିରJନ ମାଥO ପି ପ�ତାପ ମାଥO ZUX0565325

�ୀ /40191 28 206 165ରସ�ୀତା ମାଥO ପି ପ�ତାପ ମାଥO ZUX0565341

ପ ୁ /40192 25 206 166$ୀେରାଦ କମୁାର ମାଥO ପି ପ�ତାପ ଚ(�  ମାଥO ZUX1243021

�ୀ /40193 33 206 167ଶଶିୁଳା ନାୟକ ପି ଜଗବgୁ ନାୟକ ZUX1071612

ପ ୁ /41194 65 206 168ସେୁର(�ନାଥ ରଥ ପି ରାମକୃ0 ରଥ OR/12/089/281040

�ୀ /41195 55 206 169ଗୀତା ରଥ  ା ସେୁର(�ନାଥ ରଥ OR/12/089/281039

ପ ୁ /41196 33 206 170ରାଜୀବ ରଥ ପି ସେୁର(�ନାଥ ରଥ ZUX0297671

ପ ୁ /43197 40 206 171ପ�ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ LSL1523356

�ୀ /43198 59 206 172ସଂଧ�ାରାଣି ପାଳ  ା େମାହନ ପାଲ LSL2396356

ପ ୁ /43199 37 206 173ରାେକଶ କମୁାର ପାଳ ମା ସଂଧ�ାରାଣି ପାଳ LSL2396281

ପ ୁ /44200 36 206 174ପPଜ ଖରା ପି ଶ�ୀରାମ ଖରା ZUX0177105

ପ ୁ /46201 34 206 175ସେ"ାଷ କମୁାର ପଜୁାରୀ ମା ବସ" ପଜୁାରୀ ZUX0651695

ପ ୁ /46202 36 206 176ଗିରିଶଚ(�  ସାମ"ରା ପି ବାଳକୃ0 ସାମ"ରା LSL1519941

�ୀ /46203 29 206 177ସାJ ୁhା ସାମ"ରାୟ  ା ଗିରିଶ ଚ(�  ସାମ"ରାୟ ZUX0869800

ପ ୁ /47204 73 206 178ରାମଚ(�  ପାତ� ପି ଲ$�ମାୟା ପାତ� ZUX0177121

ପ ୁ /47205 48 206 179ନିଳକa ସିଂ ପାତ� ପି ରାମ ଚ(�  ପାତ� ZUX1319474

ପ ୁ /47206 44 206 180ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାତ� ପି ରାମ ଚ(�  ପାତ� ZUX1315464

�ୀ /47207 43 206 181ସାଧନା ପାତ�  ା ରାମଚ(�  ପାତ� ZUX0177139

�ୀ /48208 22 206 182 ତୀ ଗରଡ଼ା ପି ରଞିତା ଗରଡ଼ା ZUX1071554

ପ ୁ /48209 24 206 183ରହନ ଗରଡା ପି ସJୀବ ଗରଡା ZUX0958017

ପ ୁ /48210 54 206 184ବାବୁଲା ପାଇକରାୟ ପି ଅଜୁ/ ନ ପାଇକରାୟ LSL1402312

�ୀ /48211 44 206 185ଝିଲି ପାଇକରାୟ  ା ବାବୁଲା ପାଇକରାୟ LSL1402304

ପ ୁ /48212 23 206 186ଆଶିସ ପାଇକରାୟ ପି ବାବୁଲା ପାଇକରାୟ ZUX1088624

ପ ୁ /49213 67 206 187େସାମନାଥ ଦେଳଇ ପି େମାହନ ଦେଳଇ OR/12/089/300569

�ୀ /50214 60 206 188ଲ$�ୀ ମହାପାତ�  ା ଦ+ ପାଣୀ ମହାପାତ� LSL1426014

ପ ୁ /51215 48 206 189ଶରତ ଚ(�  ପTନାୟକ ପି ଘନଶ�ାମ ପTନାୟକ LSL1401363

ପ ୁ /52216 55 206 190ଅଭି ନାୟକ ପି େକଶବ ନାୟକ LSL1388826

�ୀ /52217 52 206 191କ"ୁଳା ନାୟକ  ା ଅଭି ନାୟକ LSL1388834

�ୀ /52218 32 206 192ଦୀପା ନାୟକ ପି ଅଭି ନାୟକ ZUX0176941

ପ ୁ /52219 26 206 193ଅମିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଭି ନାୟକ ZUX0704395

ପ ୁ /52220 43 206 194ନିଲା:ଳ ସାହୁ ପି ଶ�ୀନିବାସ ସାହୁ ZUX1226877

ପ ୁ /53221 44 206 195ଦିଲିପ ମହାପାତ� ପି ଲ$�ୀନାରାୟଣ ମହାପାତ� LSL1389543

ପ ୁ /54222 77 206 196ନରସିଂହ ଦାସ ପି ଜୁରି ଦାସ LSL1390251

ପ ୁ /54223 47 206 197ସଶୁା" ଦାସ ପି ନରସିଂ� ଦାସ LSL1390244

ପ ୁ /54224 53 206 198ସେ"ାଷ ଦାଶ ପି ନରସିଂ� ଦାଶ LSL1390376

ପ ୁ /54225 50 206 199ରାେଜଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ନରସିଂହ ଦାସ ZUX0826511

ପ ୁ /55226 27 206 200ଚ(�  େଶଖର େବେହରା ମା ବିମଳା େବେହରା ZUX0704338

�ୀ /55227 24 206 201ଅରଖିତ େବେହରା ମା ବିମଳା େବେହରା ZUX1071570

�ୀ /55228 65 206 202ପ�ଫୁଲC  ପାତ�  ା ରାେଜଶ ପାତ� LSL2431195

ପ ୁ /55229 42 206 203iାେନଦ�  ସିଂ ପି ଶା"ୁନୁ ସିଂ ZUX0467522

�ୀ /55230 29 206 204ସସ�ିତା ସିଂ  ା iାେନ(�  ସିଂ ZUX0467514

ପ ୁ /56231 57 206 205ଗେୁF4ର ବିେଶାୟୀ ପି ତ�ିନାଥ ବିେଶାୟୀ OR/12/089/224248

�ୀ /56232 26 206 206ମନାଲିସା ପ+ା ପି ସେୁରଷ କମୁାର ପ+ା ZUX0704585

ପ ୁ /56233 21 206 207େମାନଜ ପ+ା ପି ସେୁରଶ ପ+ା ZUX1138197

�ୀ /56234 47 206 208ମମତା  ାେରା ପି ବିପ� jରଣ  ାେରା OR/12/089/292964

�ୀ /58235 21 206 209ମମତା େଗୗଡ଼ ମା େଗାମତି େଗୗଡ଼ ZUX1071588

ପ ୁ /61236 26 206 210ଅଭିେଷk ସିଂ ପି ଶିବ ଶPର ସିଂ ZUX0704643

4 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP  ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /68237 25 206 211ଗଡିୁ େବେହରା ମା ବାସ"ି େବେହରା ZUX0826206

�ୀ /80238 89 206 212ପଦ� ିନୀ ପାଢୀ  ା ସିମା:ଳ ପାଢୀ ZUX0869867

�ୀ /84239 21 206 213ଲିlା ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ZUX1088632

�ୀ /88240 23 206 214େହନା ବାନୁ  ା ଆଝାର ଉଡୀନ ZUX1277490

ପ ୁ /95241 25 206 215କାହ@ ୁ  ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ନାୟକ ZUX0869891

ପ ୁ /99242 41 206 216ସେ"ାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି କୃ0ଚ(�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0887018

�ୀ /99243 47 206 217ସାବିତ�ୀ େଚୗଧରୁୀ  ା କୃ0 ଚ(�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0826081

ପ ୁ /99244 39 206 218ସଂଗ�ାମ େଚୗଧରୁୀ ପି କୃ0 ଚ(�  େଚୗଧରୁୀ ZUX0887042

�ୀ /99245 30 206 219ରିPି େଚୗଧରୁୀ  ା ସଂଗ�ାମ େଚୗଧରୁୀ ZUX0887034

�ୀ /99246 26 206 220ନିମ/ଳା େଚୗଧରୁୀ  ା ସେ"ାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0887000

�ୀ /125247 22 206 221ମିନତି ପାଣିଗ�ାହି ପି କିଶର ଚ(�  ପାଣିଗ�ାହି ZUX1322288

�ୀ /137248 29 206 222ବି0ୁପ�ସାଦିନି  ାଇଁ  ା ଶିବରାମ ପ�ଧାନ ZUX1319375

�ୀ /999249 31 206 223ରଶ� ିତା ବାଡତ�ା  ା ବା◌ାବୁଲା ବାଡତ�ା ZUX1184522

ପ ୁ /999250 28 206 224େଗାବି( େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା ZUX0869883

�ୀ /999251 36 206 225ଭି ଭବାନି  ା ଭି ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX1184464

�ୀ /999252 24 206 226ଶଭୁଶ�ୀ ଦାସ ପି ବି4ନାଥ ଦାସ ZUX0943811

�ୀ /999253 22 206 227ମଗଂଳି ହିଆଲ  ା ଡ2ରୁ ହିଆଲ ZUX1321447

�ୀ /999254 30 206 228ନିଳାବତୀ ମାଝୀ  ା ଭh ମାଝୀ ZUX0977827

�ୀ /999255 61 206 229ଅମଲୂ� କମୁାରି ମହାପାତ�  ା ବିପିନ ବିହାରି ମହାପାତ� ZUX1322882

�ୀ /999256 70 206 230ତିେଳାତମା ନାୟକ ପି  ାମ ନାୟକ ZUX0865048

�ୀ /999257 56 206 231ମିନି ନାୟକ  ା ଅଭି ନାୟକ ZUX0826123

ପ ୁ /999258 46 206 232ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଯଧିୁmିର ନାୟକ ZUX0977819

�ୀ /999259 42 206 233ଝୁନୁ ନାୟକ  ା ସେରାଜ ନାୟକ ZUX0977801

�ୀ /999260 37 206 234କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ନାୟକ ZUX0865030

�ୀ /999261 37 206 235ରଶ� ିତା ନାୟକ  ା ବିେର(�  ସାହୁ ZUX0826537

�ୀ /999262 24 206 236ସର ତି ନାୟକ ପି ବି4ନାଥ ନାୟକ ZUX1015536

�ୀ /999263 46 206 237ଭାନୁ ନାୟକାଣୀ  ା କନୁୁ ZUX1320761

�ୀ /999264 58 206 238ଲ$�ୀେଦବି ପTନାୟକ  ା କୃପାସିgୁ ପTନାୟକ ZUX0826115

�ୀ /999265 26 206 239ମନnୱନିି ଷଢ�ି ପି ମାଧବ ଚ(�  ଷଡ�ି ZUX1127737

�ୀ /999266 28 206 240ମମତା ସାହୁ  ା ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ ZUX1184290

ପ ୁ /999267 47 206 241ସବୁଳ ସାହୁ ପି ମାଗ/ଶିର ସାହୁ ZUX1031210

�ୀ /999268 38 206 242ମJଲୁତା ସାହୁ  ା ସବୁଳ ସାହୁ ZUX1031202

�ୀ /999269 32 206 243ମନିଷା ସାହୁ  ା ରାେକଶ କମୁାର ପାଳ ZUX0970681

�ୀ /999270 22 206 244େମାନିଷା ସାହୁ ପି େଗୗରୀ ଶPର ସାହୁ ZUX1191527

ପ ୁ /999271 63 206 245େକ. ନାରାୟଣ େସଲଭାରାଜ ପି ସି. େକ ନାରାୟଣ ZUX0826016

ପ ୁ /999272 48 206 246ପ�ଦୀପ କମୁାର ସିଂ ପି ନକଳୁ ସିଂ ZUX1015486

�ୀ /999273 32 206 247ଭାଗ�ଶ�ୀ ସିଂ  ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ସିଂ ZUX1015494

�ୀ /999274 54 206 248ମJଳୁା ସିଂପାତ�  ା ଶା"ୁନୁ ସିଂପାତ� ZUX0704536

ପ ୁ /999275 32 206 249ରାେଜଶ କମୁାର ସିଂପାତ� ପି ଶା"ୁନୁ କମୁାର ସିଂପାତ� ZUX0704544

�ୀ /120/11276 26 206 250ବାସଂତୀ ନାୟକ  ା ନରସିଂହ ZUX1233790

�ୀ /1277 55 206 702ପdୁା ନାୟକ  ା ଶ�ୀନିବାସ ନାୟକ OR/12/089/304418

�ୀ /1278 42 206 703େଜ�ାତୀ ନାୟକ ପି ଶ�ୀନିବାସ ନାୟକ LSL1393859

ପ ୁ /1279 32 206 704ରବି(�  ନାୟକ ପି ଶ�ନିୀବାସ ନାୟକ ZUX0177667

ପ ୁ /1280 30 206 705ପ�ସାନ@ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶ�ୀନିବାସ ନାୟକ ZUX0564922

�ୀ /2281 37 206 706ରାଧାମଣି ବାଘ  ା ଦୁଯ�/ଧନ ବାଘ LSL1451533

�ୀ /2282 50 206 707ଜାiେସନି ମହା"ି  ା ମେନାଜ କମୁାର ମହା"ି ZUX1142926

ପ ୁ /2283 68 206 708ଉଦୟନାଥ ନାଗ ପି େ$ତ� ନାଗ OR/12/089/304422

ପ ୁ /2284 37 206 709ସଦୁଶ/ନ ନାଗ ପି ଉଦୟନାଥ ନାଗ LSL1451517

�ୀ /2285 54 206 710ଲ$�ୀ ସାହୁ  ା ଉଦୟନାଥ ସାହୁ LSL1451525

ପ ୁ /3286 55 206 711ମେନାଜ କମୁାର ମହା"ି ପି ଲ$ୀଧର ମହା"ି ZUX0703918

ପ ୁ /3287 23 206 712ମରୁଲିଧର ମହା"ି ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହା"ି ZUX1142900

�ୀ /3288 62 206 713ଗFୁ ନାୟକ ପି ସନୁ ନାୟକ OR/12/089/304432

�ୀ /3289 50 206 714ଲ$�ୀ ନାୟକ  ା ଗFୁ ନାୟକ OR/12/089/304433

�ୀ /3290 26 206 715ଡଲି ନାୟକ ପି ବାସ ୁନାୟକ ZUX0704445

�ୀ /4291 29 206 716େସବତୀ ନାଗ  ା େଦେବ(�  ନାଗ ZUX0564914

ପ ୁ /5292 85 206 717ହନୁ ନାଗ ପି ଯାକବ ନାଗ ZUX0651638

�ୀ /7293 68 206 718ଆଶାମତି ତୁରୁk  ା ଝିକରିୟା ତୁରୁk OR/12/089/304452

�ୀ /7294 39 206 719ବବିତା ତୁରୁk ପି ଜିଖରିଆ ତୁରୁk LSL1451558

ପ ୁ /7295 36 206 720ଦୀପକ କମୁାର ତୁରୁk ପି ଜିକରିୟ ତୁରୁk LSL2396315

�ୀ /7296 31 206 721ଦୀପାସ� ିତା ତୁରୁକ ପି ଝିକରିଅ ତୁରୁକ ZUX0887117

ପ ୁ /8297 63 206 722ଶ�ୀରାମ ଖରା ପି ମଧ ୁଖରା OR/12/089/304453

�ୀ /8298 52 206 723ସଲୁତା ଖରା  ା ଶ�ୀରାମ ଖରା OR/12/089/304454

5 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP  ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 28ୱାଡ/  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

66!
��* ����� '�����-

�ୀ /9299 42 206 724ସଂଜୁ ନାୟକ  ା ବୁଲୁ ନାୟକ LSL1390392

ପ ୁ /10300 78 206 725ଗFୁ ନାୟକ ପି େଗାରା ନାୟକ OR/12/089/304476

�ୀ /10301 70 206 726ପଦ� ିନୀ ନାୟକ  ା ଗFୁ ନାୟକ OR/12/089/304477

ପ ୁ /10302 51 206 727େକୖଳାଶ ନାୟକ ପି ଗFୁ ନାୟକ OR/12/089/304478

ପ ୁ /10303 48 206 728ନବିନ ନାୟକ ପି ଗFୁ ନାୟକ OR/12/089/304479

ପ ୁ /10304 30 206 729ରୁଶି ନାୟକ ପି ଅ4ିନି ନାୟକ ZUX0958199

�ୀ /11305 70 206 730ଯଗୁମଣି ବାଘ  ା ମାଝି ବାଘ OR/12/089/304448

�ୀ /11306 25 206 731କାଜଲ ମହା"ି ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହା"ି ZUX1142819

ପ ୁ /12307 60 206 732ଧନ କଇଁଛ ପି ଦଶରଥି କଇଁଛ OR/12/089/304494

�ୀ /12308 55 206 733େମାତି କଇଛଁ  ା ଧନ କଇଁଛ OR/12/089/304495

�ୀ /13309 55 206 734ରାଧାମଣି େଖାସଲା  ା ରାମ େଖାସଲା OR/12/089/304526

ପ ୁ /13310 54 206 735କାଶୀନାଥ ସାଗର ପି ମାଳି ସାଗର ZUX0178152

ପ ୁ /14311 25 206 736େଗାବି(ା ରାମଲୁ ପି ରାମଳୁ m ZUX0869792

�ୀ /14312 42 206 737ମJଳୁା ରାଉତ  ା ସଶୁା" ରାଉତ ZUX0565127

ପ ୁ /14313 40 206 738ରJିତ କମୁାର ରାଉତ ପି କଳୁମଣି ରାଉତ OR/12/089/304415

ପ ୁ /14314 39 206 739ସଶୁା" ରାଉତ ପି କଳୁମଣୀ ରାଉତ ZUX0651463

�ୀ /14315 71 206 740ସେରାଜିନି ରାଉତ  ା କଳୁମଣୀ ରାଉତ OR/12/089/304414

ପ ୁ /15316 50 206 741ନବିନକମୁାର ହିୟାଲ ପି ତ�ୀେଲାଚନ ହିୟାଲ OR/12/089/304420

�ୀ /15317 48 206 742ଅ2ୀକା ହିୟାଲ  ା ନବିନ ହିୟାଲ OR/12/089/304421

�ୀ /16318 37 206 743ଲଳିତା ନାୟକ ମା ଲ$�ୀ ନାୟକ LSL2446243

�ୀ /17319 60 206 744ସୀତାମଣି ଅନକା  ା ଶରତ ଅନକା OR/12/089/304436

ପ ୁ /17320 48 206 745ସଦନ ଅନକା ପି ଧନ ଅନକା OR/12/089/305016

�ୀ /17321 46 206 746ଭଗବତି ଅନକା ପି ଧନ ଅନକା OR/12/089/304991

�ୀ /17322 39 206 747ସନିୁତା ଅନକା ପି ଧନ ଅନକା LSL1390202

�ୀ /18323 75 206 748େବୖଦୀ ନାଗ  ା େପ�ମଚ(�  ନାଗ OR/12/089/304445

ପ ୁ /18324 52 206 749ନାଥନ ନାଗ ପି େପ�ମଚ(�  ନାଗ OR/12/089/304446

�ୀ /18325 51 206 750େନମିୖ ନାଗ  ା ନାଥନ ନାଗ OR/12/089/304447

�ୀ /18326 25 206 751ନ(ୀନି ନାଗ ମା ମ�ଳା େଦଈ ନାଗ ZUX0826297

�ୀ /19327 58 206 752ଏେMରି ଖରା  ା ଜାk ବ ଖରା OR/12/089/304457

ପ ୁ /19328 39 206 753ଯାକବ ଖରା ପି କାIUକ ଖରା OR/12/089/304429

�ୀ /20329 68 206 754ଆସମତୀ ନାଗ  ା େଗାରା ନାଗ OR/12/089/304530

ପ ୁ /21330 25 206 755କf/ ଖରା ପି ବୁଟି ଖରା ZUX0887232

ପ ୁ /21331 50 206 756ବୁଟି େଖାରା ପି ସ(ୁର େଖାରା OR/12/089/304861

�ୀ /21332 38 206 757କନକ େଖାରା  ା ବୁଟି େଖାରା OR/12/089/304862

ପ ୁ /21333 24 206 758ଚ(ନ ନାୟକ ପି ବୁଲୁ ନାୟକ ZUX1142744

�ୀ /22334 34 206 759ଅମରା ଅନକା  ା ସଦନ ଅନକା ZUX0176891

�ୀ /22335 51 206 760ଡାଳି2 େଖାସଲା  ା ମଦନ େଖାସଲା OR/12/089/304863

ପ ୁ /22336 45 206 761େଗାପୀ େଖାସଲା ପି ମଦନ େଖାସଲା LSL1388784

ପ ୁ /22337 30 206 762ବାଲାଜୀ େଖାସଲା ପି ମଦନ େଖାସଲା ZUX0565309

�ୀ /23338 55 206 763ମଣି ବାଘ  ା କା(ୁରୁ ବାଘ ZUX0467712

�ୀ /23339 39 206 764ଲ$�ୀ ବାଘ  ା େଗାବି( ବାଘ OR/12/089/304450

ପ ୁ /25340 50 206 765ତ�ିନାଥ ଅନକା ପି ରାମଚ(�  ଅନକା OR/12/089/304508

�ୀ /25341 45 206 766ସବିତା ଅନକା  ା ତ�ିନାଥ ଅନକା OR/12/089/304509

�ୀ /25342 41 206 767ନୀଳା ଅନକା ପି ରାମଚ(�  ଅନକା LSL1418698

�ୀ /25343 24 206 768ରୁବି କମୁାରୀ ବାଘ ପି ତ�ିନାଥ ଅନକା ZUX0887091

ପ ୁ /25344 25 206 769ଅଜୟ ଅନକା ପି ତ�ିନାଥ ଅନକା ZUX0887059

�ୀ /26345 75 206 770ତିଳIମା େବସରା  ା ଶବି େବସରା OR/12/089/304502

ପ ୁ /27346 47 206 771ବୁଲୁ ନାୟକ ପି ନିଳକa ନାୟକ ZUX0529230

�ୀ /27347 43 206 772ଚXା ନାୟକ  ା ବାସ ୁନାୟକ ZUX0529222

�ୀ /27348 42 206 773ସାବିତ�ି ନାୟକ  ା ରଘ ୁନାୟକ OR/12/089/302700

�ୀ /28349 55 206 774ଦୟାମଣି ଡ�ରି  ା ଗିରିଧର ଡ�ରି OR/12/089/304456

ପ ୁ /28350 25 206 775ମେନାଜ ଡ�ରୀ ପି ଦୟାମଣୀ ଡ�ରୀ ZUX0887067

ପ ୁ /28351 53 206 776ବାସ ୁନାୟକ ପି ନିଳକa ନାୟକ ZUX0529214

�ୀ /29352 41 206 777ଯମନୁା ଅନକା  ା ଶସିମଣି ଅନକା OR/12/089/304511

ପ ୁ /29353 30 206 778ସେୁର(�  ଅନକା ମା ଯମନୁା ଅନକା ZUX0704296

ପ ୁ /29354 27 206 779ଅନିଲ ଅନକା ମା ଯମନୁା ଅନକା ZUX0704304

ପ ୁ /30355 45 206 780େଦତୖାରୀ ବାr ପି ମାଝି ବାr LSL1390509

�ୀ /30356 42 206 781ରsା ବାr  ା େଦତୖାରୀ ବାr LSL1390079

�ୀ /30357 41 206 782ଚ(� ିକା ବାଘ  ା େଦତୖାରୀ ବାଘ ZUX0887083

�ୀ /30358 45 206 783ପ�ମିଳା ବାଘ  ା ଗ�ା ବାଘ OR/12/089/304488

ପ ୁ /30359 37 206 784କୃ0 ବାଘ ପି ଗ�ା ବାଘ LSL2396398

�ୀ /30360 28 206 785ଗାୟତ�ିୀ ନାୟକ  ା କୃ0 ବାଘ ZUX0887075
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�ୀ /31361 40 206 786ଶବୁାସିନି ନାୟକ  ା ନବିନ ନାୟକ ZUX0937763

�ୀ /32362 33 206 787େଗୗରୀ ଅନକା ମା ଶଶିପାତ�  ଅନକା ZUX0176933

ପ ୁ /33363 37 206 788ସନୁ ହରିଜନ ପି ଘାସୀ ହରିଜନ ZUX0177691

ପ ୁ /34364 42 206 789ମନ େବାଧ ଜାନୀ ପି ମାଧବ ଜାନୀ ZUX0178145

�ୀ /35365 72 206 790େଗାରୀ ଅନକା  ା ରାମଚ(�  ଅନକା OR/12/089/304507

�ୀ /36366 47 206 791ଶକୁମତୀ କାଇଚଁ  ା ଅ� କାଇଁଚ ZUX0651505

ପ ୁ /38367 62 206 792କମଳୁ ନାଗ ପି ଫିଲମN ନାଗ OR/12/089/302372

ପ ୁ /38368 38 206 793ରଂଜିତ ନାଗ ପି କମଳୁ ନାଗ LSL2396042

�ୀ /38369 33 206 794ଲତା ନାଗ  ା ରJିତ ନାଗ ZUX1015528

�ୀ /38370 31 206 795ରୀତା ନାଗ ପି ଲ$�ଣ ନାଗ ZUX0887133

�ୀ /38371 25 206 796ରମା ନାଗ ପି ଲ$�ଣ ନାଗ ZUX0887109

ପ ୁ /39372 41 206 797ଖ�ୀm ବାନ ଖରା ପି କାI/ୀକ ଖରା LSL1393792

ପ ୁ /40373 36 206 798ବନମାଳୀ ବାଘ ପି ଘାସି ବାଘ ZUX0177626

�ୀ /40374 41 206 799ହୀରା ରାଓ  ା ପି ରାଜୁ ରାଓ LSL1418680

�ୀ /52375 53 206 800େକ.ଲଳିତା ପTନାୟକ  ା େକ.ସବୁାଷ ଚ(�  ପTନାୟକ ZUX0887182

�ୀ /79376 27 206 801ବିମଲା ହରିଜନ ପି ରାମ ହରିଜନ ZUX0654426

ପ ୁ /99377 51 206 802ଶ�ୀସୟୁ/ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ଭୀମେଶନ ପାତ� ZUX0826594

�ୀ /999378 22 206 803ଅPିତା ନାୟକ ପି ରବି(�  ନାଥ ନାୟକ ZUX1188135

ପ ୁ /00379 55 206 804ବି4ନାଥ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/12/089/302365

�ୀ /00380 54 206 805ଶିତଳା ନାୟକ  ା ବି4ନାଥ ନାୟକ OR/12/089/302366

ପ ୁ /00381 29 206 806ଗFୁ ନାୟକ ପି ବି4ନାଥ ନାୟକ ZUX0704106

ପ ୁ /00382 31 206 807ପି େମାହନ ପାତ� ପି ପୀ େଗାଵୀଂଦା ପାତ� ZUX0704718

�ୀ /00383 55 206 808ସନ� ତି ସାହୁ  ା ବି ବି ସାହୁ ZUX0703934

ପ ୁ /00384 57 206 809ସଦନ ସନୁା ପି ରଘ ୁସନୁା ZUX0704130

�ୀ /1385 54 206 810ରତନି ଭତରା  ା ଭଗବାନ ଭତରା LSL1459098

�ୀ /1386 55 206 811ଶକୁଲେଦଇ ହରିଜନ  ା ରାମ ହରିଜନ OR/12/089/304532

�ୀ /1387 72 206 812ଲାବଣ� ଖାଡ�ା  ା ବିନାୟକ ଖାଡ�ା OR/12/089/302455

�ୀ /1388 55 206 813ମ�ଳେଦଇ ଖରା  ା ବଳରାମ ଖରା OR/12/089/304924

ପ ୁ /1389 48 206 814ଗ�ାଧର ନାୟକ ପି ବିସାେତଲି ନାୟକ OR/12/089/304749

�ୀ /1390 46 206 815ସର ତି ନାୟକ  ା ଗ�ାଧର ନାୟକ OR/12/089/304804

ପ ୁ /1391 33 206 816ରବୀ(�  କମୁାର ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ ZUX0176834

ପ ୁ /1392 65 206 817ତ�ିେଲାଚନ ପରିଛା ପି ମଦନମହନ ପରିଛା OR/12/089/302503

�ୀ /1393 48 206 818କମଳା ପରିଛା  ା କାIUେକ4ର ପରିଛା OR/12/089/302510

ପ ୁ /1394 23 206 819ମନଜ ପରିଛା ପି କାIUେକ4ର ପରିଛା ZUX0958181

ପ ୁ /1395 58 206 820ଜଗଦା( ସାମ"ରାୟ ପି ରଘନୁାଥ ସାମ"ରାୟ OR/12/089/302511

�ୀ /1396 52 206 821ତିଳତମା ସାମ"ରାୟ  ା ଜଗଦାନ( ସାମ"ରାୟ OR/12/089/302512

ପ ୁ /1397 48 206 822କୃ0ଚ(�  ସାମ"ରାୟ ପି ଜଗଦାନ( ସାମ"ରାୟ OR/12/089/304779

ପ ୁ /1398 34 206 823ସମିରକମୁାର ସାମ"ରାୟ ପି ଜଗଦାନ( ସାମ"ରାୟ LSL2654044

ପ ୁ /2399 50 206 824ମନ ପାଇକ ପି ଉWବ ପାଇକ OR/12/089/302501

�ୀ /2400 44 206 825ଖିରମଣି ପାଇକ  ା ମନ ପାଇକ OR/12/089/302502

ପ ୁ /2401 33 206 826ଅନିଲ କମୁାର ପାଇକ ପି ମନ ପାଇକ ZUX0704486

ପ ୁ /3402 70 206 827ଏ.ସତ�ାନାରାୟଣା ପି ଏN.ସ�ମି OR/12/089/300084

�ୀ /3403 65 206 828ଏN.ମାେଲ4ରୀ ପି ଏN.ସତ�ାନାରାୟଣା OR/12/089/300085

�ୀ /3404 60 206 829$ୀରମଣି ବାଲିପଟିୁଆ  ା େକଶବ ରାଓ LSL1401942

�ୀ /3405 48 206 830ଟି.ରାବଣାZା   ା ଟି. ଡାଲି ରାଜୁ ZUX0646042

�ୀ /3406 48 206 831େହମଲତା େବେହରା  ା ବିଜୟ େବେହରା LSL1401975

�ୀ /3407 29 206 832ପନୁମ ହରିଜନ  ା କୃ0 ହରିଜନ ZUX0367045

ପ ୁ /3408 55 206 833ନବିନ ନାୟକ ପି ଡ2ରୁ ନାୟକ OR/12/089/302485

�ୀ /3409 48 206 834େହମା ନାୟକ  ା ନବିନ ନାୟକ OR/12/089/302486

ପ ୁ /3410 32 206 835କ�ି0ା ନାୟକ ପି ନବୀନ ନାୟକ ZUX0177709

ପ ୁ /3411 26 206 836ରେମଶ ନାୟକ ପି ନବିନ ନାୟକ ZUX0704361

ପ ୁ /04412 24 206 837ସରୂଜ ବାଘ ପି ପରୀ$ିତ ବାଘ ZUX1243575

�ୀ /4413 28 206 838ସବୁାଶୀନୀ ବାଘ ପି ପରୀ$ିତ ବାଘ ZUX0654376

ପ ୁ /4414 26 206 839ଶ�ୀଧର ବାଘ ପି ପରି$ିତ ବାଘ ZUX0703884

ପ ୁ /4415 45 206 840ପରି$ିତ ବାଘ ପି ଲକନାଥ ବାଘ OR/12/089/302525

�ୀ /4416 42 206 841ଯମନୁା ବାଘ  ା ପରି$ିତ ବାଘ OR/12/089/302526

ପ ୁ /4417 59 206 842ସେୁର(�  ପ+ା ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ପ+ା LSL1390186

�ୀ /4418 52 206 843ମାଧବୀ ପ+ା  ା ସେୁର(�  ପ+ା LSL1390095

ପ ୁ /5419 32 206 844ଗିରିଜା େଖମଡୁୁ ପି ନବୀନ ଚ(�  େଖମଡୁୁ ZUX0651653

ପ ୁ /5420 37 206 845ନୂତନ େଖମ+ୁ ପି ଡ2ରୁ େଖମ+ୁ LSL1451822

�ୀ /5421 62 206 846ସଯୁ�/ମଣି େଖମ+ୁୁ  ା ଡ2ରୁୁ େଖମ+ୁୁ OR/12/089/302339

�ୀ /5422 61 206 847େପ�ମଲତା େଖମ+ୁୁ ପି ଡ2ରୁ େଖମ+ୁୁ OR/12/089/302342
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�ୀ /5423 45 206 848େନଳିନୀ େଖମ+ୁୁ ପି ଡ2ରୁ େଖମ+ୁୁ LSL1425974

�ୀ /5424 68 206 849ଶଭୁମଣି ନାଗ  ା ମଦନ ନାଗ ZUX0703926

ପ ୁ /5425 52 206 850ଭାଗିରଥି ନାୟକ ପି ଶରଦ ନାୟକ ZUX0704577

ପ ୁ /5426 25 206 851ଏ. ଶିଭା ପି ଏ. ଆYାରାଓ ZUX0826644

ପ ୁ /6427 50 206 852ବାବୁ େସଲିମ ମା େମାତି ହ"ାଳ LSL2653889

�ୀ /6428 44 206 853େକୗସର େବଗମ  ା ବାବୁ ସାଲିt LSL2653897

ପ ୁ /6429 30 206 854ଆଲକ ହ"ାଲ ପି ଡମ ୁହ"ାଲ ZUX0564930

�ୀ /7430 44 206 855ନମିତା ସତପଥୀ  ା ପ:ାନନ ସତପଥୀ ZUX0177162

�ୀ /7431 60 206 856ଅନୁସୟୂା ଶତପଥି  ା ନରସିଂହ ଶତପଥି LSL1401934

ପ ୁ /7432 40 206 857ସେ"ାଷ କମୁାର ଶତପଥି ପି ନରସିଂହ ଶତପଥି LSL1418763

ପ ୁ /08433 23 206 858ସମିୁତ ନାୟକ ପି ଭାଦ� ା ନାୟକ ZUX1243963

�ୀ /8434 87 206 859ଶଶି କମୁାରୀ େବେହରା  ା ରାମଚ(�  େବେହରା OR/13/090/326104

�ୀ /8435 58 206 860ତାରା େବେହରା  ା ତ�ିନାଥ େବେହରା OR/13/089/302591

�ୀ /8436 55 206 861େଗୗରୀ େବେହରା  ା ସଦାଶିବ େବେହରା LSL1515006

�ୀ /8437 54 206 862ପଦ� ା େବେହରା  ା ବାଲାଜୀ େବେହରା ZUX0648949

�ୀ /8438 50 206 863ପାବ/ ତି େବେହରା  ା ଅଗାଦୁ େବେହରା OR/12/089/302488

�ୀ /8439 41 206 864ମମତା େବେହରା ପି ଅଗାଧ ୁେବେହରା LSL1390434

ପ ୁ /8440 40 206 865ଶଦାଶିବ େବେହରା ପି ରାମଚ(�  େବେହରା LSL1426048

ପ ୁ /8441 32 206 866ଭୀମ େବେହରା ପି ପଦ� ା ବାଲାଜୀ େବେହରା ZUX0565408

ପ ୁ /8442 28 206 867ଅନ" େବେହରା ପି ତ�ୀନାଥ େବେହରା ZUX0886978

ପ ୁ /8443 28 206 868ଅ4ିନି କମୁାର େବେହରା ପି ସଦାଶିବ େବେହରା ZUX0826313

ପ ୁ /8444 26 206 869ଅମିତ େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା ZUX0703876

�ୀ /8445 23 206 870ମିନୀ େବେହରା  ା ଭୀମ େବେହରା ZUX0958173

ପ ୁ /8446 46 206 871ଶିବ ଭତ� ା ପି ଶଦନ ଭତ� ା LSL1388867

�ୀ /8447 42 206 872ଚXା ଭତ� ା  ା ଶିବ ଭତ� ା LSL1388859

�ୀ /8448 21 206 873ପଦ� ିନୀ ଭତ� ା ପି ଶିବ ଭତ� ା ZUX1227412

ପ ୁ /09449 28 206 874ଅ$ୟ ନାଗ ପି ତ�ିପତି ନାଗ ZUX1243666

ପ ୁ /09450 21 206 875ରାଜ ନାଗ ମା ଲ$�ୀ ନାଗ ZUX1243591

�ୀ /09451 20 206 876ମାମୀ ନାଗ ପି ତ�ିପତି ନାଗ ZUX1243658

�ୀ /9452 56 206 877ପPଜୀନୀ େବେହରା  ା ଗେଣ4ର େବେହରା LSL1390178

�ୀ /9453 45 206 878ଲ$�ୀ ନାଗ  ା େଗାବି( ନାଗ LSL1390459

ପ ୁ /9454 45 206 879ତୀରୁପତୀ ନାଗ ପି ମଧ ୁନାଗ OR/12/089/304835

�ୀ /9455 43 206 880େଜମା ନାଗ  ା ତ�ିପତି ନାଗ LSL1390442

ପ ୁ /9456 58 206 881େଗୗର ଚ(�  ରାଜୁ ପି ରାମ ଚ(�  ରାଜୁ LSL1401355

�ୀ /9457 47 206 882ବାସ"ୀ ରାଜୁ  ା େଗୗର ଚ(�  ରାଜୁ LSL1393826

�ୀ /9458 45 206 883ପdୁଲତା ରାଜୁ  ା କୃଷ�ଚ(�  ରାଜୁ ZUX0758565

ପ ୁ /9459 42 206 884କୃ0ଚ(�  ରାଜୁ ପି ରାମଚ(�  ରାଜୁ OR/12/089/302552

�ୀ /9460 24 206 885ଭାରତୀ ରାଜୁ ପି େଗୗର ଚ(�  ରାଜୁ ZUX0958157

ପ ୁ /10461 64 206 886େଗୗରହରି େବେହରା ପି ରାମଚ(�  େବେହରା LSL1515857

�ୀ /10462 59 206 887ନବୀନା େବେହରା  ା େଗୗରହରି େବେହରା LSL1519347

�ୀ /10463 40 206 888ସଜୁାତା େବେହରା ପି େଗୗରହରି େବେହରା LSL1519354

ପ ୁ /10464 39 206 889ଶhି କମୁାର େବେହରା ପି େଗୗର ହରି େବେହରା LSL1515824

�ୀ /10465 38 206 890ଅନୀତା କମୁାରୀ େବେହରା ପି େଗୗରହରି େବେହରା LSL1519321

ପ ୁ /10466 32 206 891ଶବିପ�ସାଦ େବେହରା ପି େଗୗରହରି େବେହରା ZUX0177717

�ୀ /10467 26 206 892କନିୁ େବେହରା  ା ରାମଚ(�  େବେହରା ZUX0887224

�ୀ /10468 60 206 893ଅନାରଏକର ଗFୁା  ା ରାମସମଜ ଗFୁା OR/12/089/302482

ପ ୁ /10469 49 206 894ରାମ ସେରେମN ଗFୁା ପି ରାମ ସମଜ ଗFୁା LSL1390160

�ୀ /10470 46 206 895ସନି ଗFୁା  ା ରାମସେୁରେମN ଗFୁା OR/12/089/302484

ପ ୁ /10471 43 206 896ରାେଧଶ�ାମ ଗFୁା ପି ରାମସମଜୁ ଗFୁା LSL1389576

�ୀ /10472 40 206 897ସନିୁତା ଗFୁା  ା ରାେଧଶ�ାମ ଗFୁା ZUX0564955

ପ ୁ /10473 40 206 898ମେନାଜ ଗFୁା ପି ରାମ ସମଜ ଗFୁା LSL1390368

�ୀ /10474 33 206 899ସସିୁଳା ଗFୁା  ା େମାନଜକମୁାର ଗFୁା ZUX0564948

�ୀ /10475 28 206 900ବିନିତା ଗFୁା ପି ରାମସଯୂ�/ମନ ଗFୁା ZUX1015502

�ୀ /10476 23 206 901େନହା ଗFୁା ପି ରାମ ସଯୂ�/ମନ ଗFୁା ZUX1015510

ପ ୁ /10477 30 206 902ଆଦିତ� ଗFୁା ପି ରାମସେୁରମାନ ଗFୁା ZUX0564963

�ୀ /10478 49 206 903ଲ$�ୀ ମାଝୀ  ା ରାମ କୃ0ା ମାଝୀ ZUX1243534

ପ ୁ /11479 21 206 904ମାୱା ଭରତ ମା ଏମ ଲ$�ୀ ZUX1146299

�ୀ /11480 23 206 905େନହା ଗFୁା ପି ରାମ ସେୁରମନ ଗFୁା ZUX1143130

ପ ୁ /11481 42 206 906ଭୀମ ଜାନୀ ପି ଦଇମତି ଜାନୀ ZUX0943761

ପ ୁ /11482 22 206 907ଦିପକ ଖାଡ�ା ପି ଦିଲିପ ଖାଡ�ା ZUX1136845

ପ ୁ /11483 21 206 908ରବି ଶPର ଖାଡ�ା ପି ଦିଲିପ ଖାଡ�ା ZUX1136837

ପ ୁ /11484 23 206 909େକାଟୁ ମଣିକaା ମା େକାଟୁ ପଦ� ା ZUX1146497
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�ୀ /11485 22 206 910େସାନାଲି ମଦୁୁଲି ପି େଲାକନାଥ ମଦୁୁଲି ZUX1146331

�ୀ /11486 34 206 911ପାବ/ ତୀ ନାଗ  ା ଗFୁ ନାଗ ZUX1136753

�ୀ /11487 31 206 912ଅJନା ନାଗ ପି କମ ୁନାଗ ZUX1136688

ପ ୁ /11488 51 206 913ନୀଳକa ନାୟକ ପି ତ�ିେଲାଚନ ନାୟକ LSL1390194

�ୀ /11489 50 206 914ଡମାଇ ନାୟକ  ା ନୀଳକa ନାୟକ LSL1390087

ପ ୁ /11490 38 206 915େମାତି ନାୟକ ପି ସଯୁ� ନାୟକ ZUX0651661

ପ ୁ /11491 28 206 916ଚମନ ନାୟକ ମା ବିଜି ନାୟକ ZUX1136712

�ୀ /11492 27 206 917ତରଣୀ ନାୟକ  ା ଶhି କମୁାର େବେହରା ZUX1136779

�ୀ /11493 25 206 918ଜୟ"ୀ ନାୟକ  ା ଧବେଳ4ର ନାୟକ ZUX1146414

ପ ୁ /11494 68 206 919େଚତୖନ� ପଜୁାରୀ ପି ଶତୃଘନ ପଜୁାରୀ ZUX1146026

�ୀ /11495 61 206 920ଚXା ପଜୁାରୀ  ା େଚତୖନ� ପଜୁାରୀ ZUX1146000

ପ ୁ /11496 36 206 921ସିମା:ଳ ପଜୁାରୀ ପି େଚତୖନ� ପଜୁାରୀ ZUX1146752

ପ ୁ /11497 25 206 922ଜଗନ@ ାଥ ପଜୁାରୀ ପି େଚତୖନ� ପଜୁାରୀ ZUX1146174

�ୀ /11498 24 206 923ସନିୁତା ପଜୁାରୀ ପି େଚତୖନ� ପଜୁାରୀ ZUX1146604

�ୀ /12499 67 206 924େହମଲତା େବେହରା  ା ତ�ିନାଥ େବେହରା OR/12/089/302475

ପ ୁ /12500 36 206 925ପଶ ୁ/ରାମ ଭତ� ା ପି େଗାପିନାଥ ଭତ� ା ZUX0177725

ପ ୁ /12501 26 206 926ଅନ" କମୁାର କଇଁଚ ପି ଧନ କଇଁଚ ZUX0704288

ପ ୁ /13502 46 206 927ବୁଲୁ େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା LSL1401926

�ୀ /13503 42 206 928ମୀନା େବେହରା  ା ବୁଲୁ େବେହରା LSL1401918

ପ ୁ /13504 42 206 929ନବୀନ କମୁାର େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା LSL1401447

�ୀ /13505 40 206 930େସ@ହଲତା େବେହରା ପି ତ�ିନାଥ େବେହରା LSL1401470

ପ ୁ /13506 23 206 931ବିେବକ େବେହରା ପି ବୁଲୁ େବେହରା ZUX1015577

ପ ୁ /13507 65 206 932ସେପାନ କମୁାର ଚାଟାଜୀ ପି ଭେବ(�  ଚାଟାଜୀ OR/12/089/302472

ପ ୁ /13508 40 206 933ବି4ଜିb ଚାଟାଜU ପି ସପନ କମୁାର ଚାଟାଜU LSL1389386

ପ ୁ /13509 64 206 934ତା2ି ନାଏu ମା େଗୗରି ନାଏu LSL1451582

�ୀ /13510 54 206 935ଶଶିୁଳା ନାଏu  ା ତା2ି ନାଏu LSL1451590

�ୀ /13511 38 206 936ରାଧାମଣି ନାଏର  ା ରାେଜ(�  ନାଏର LSL1451616

ପ ୁ /14512 25 206 937ଟି ହରି ପି ଟି େବେPଟ ରାଓ ZUX0869776

ପ ୁ /14513 35 206 938ସମୀର ମଦୁୁଲି ମା ଝାମିରୀ ମଦୁୁଲି ZUX0943753

�ୀ /14514 25 206 939େଗୗରୀ ମଦୁୁଲି  ା ସମୀର ମଦୁୁଲି ZUX0943779

�ୀ /14515 26 206 940ଟି ପଜୂା ପି ଡ2ରୁ ମଦୁୁଲି ZUX0869784

ପ ୁ /14516 59 206 941ପ�ଦାପ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ LSL1393784

�ୀ /14517 29 206 942ସ�ୀତା ସାହୁ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0467746

ପ ୁ /14518 26 206 943ଚ(ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0703892

�ୀ /15519 43 206 944େକ ପଦ� ା  ା େକ େମାହନରାଓ ZUX0529313

ପ ୁ /15520 71 206 945ଏମ ସୀତାରାମ ପି ଏମ କାହ@ ାୟା  ZUX0529321

�ୀ /15521 58 206 946ଏମ ଗିରିଜା ,  ା ଶିତାରାମ , ZUX0529305

�ୀ /15522 26 206 947େକାଟୁ ସଜୁାତା  ା େକ େମାହନ ରାଓ ZUX0886911

�ୀ /16523 38 206 948ଉଷା ଗାଦବା  ା ତ�ିନାଥ ଗାଦବା ZUX0943787

�ୀ /16524 44 206 949ବିଜି ନାୟକ  ା ଭଦ� ୟ ନାୟକ OR/12/089/302530

ପ ୁ /16525 35 206 950ରାଜ ନାୟକ ମା ବିଜୟା ନାୟକ LSL2396141

�ୀ /17526 58 206 951ସପୁ�ଭା ପାତ�  ା ତ�ିେଲାଚନ ପାତ� ZUX1179399

�ୀ /17527 43 206 952ରାେଜ4ରୀ ଷଡ�ୀ ପି ସେୁର(�  ଷଡ�ୀ LSL1393842

�ୀ /18528 61 206 953ପଦ� ାବତୀ େବେହରା  ା ସବୁାଷ େବେହରା LSL1519339

ପ ୁ /18529 58 206 954ଶବୁାଷ େବେହରା ପି ରାମଚ(�  େବେହରା OR/12/089/302466

ପ ୁ /18530 27 206 955ସେ"ାଷ େବେହରା ପି ସବୁାସ ଚ(�  େବେହରା ZUX0704098

ପ ୁ /20531 43 206 956େଲାକନାଥ ମଦୁୁଲି ପି େଚତୖନ� ମଦୁୁଲି OR/12/089/302514

�ୀ /20532 37 206 957ପାବ/ ତୀ ମଦୁୁଲି  ା େଲାକନାଥ ମଦୁୁଲି ZUX0529339

�ୀ /21533 56 206 958ଏସ.ଭବାନୀ ,  ା ଏn ଭି. ରାମଣା , LSL1401330

ପ ୁ /21534 51 206 959ଏସ ରବି(�  , ପି ଏସ ସିମା:ଳମ , LSL1401462

ପ ୁ /21535 41 206 960ଏସ ପ�ସାଦ , ପି ସିମା:ଳ , OR/12/089/304641

ପ ୁ /21536 26 206 961ଏସ. ଚ(ନ ପି ଏସ. ଭି. ରାବଣା ZUX0826339

�ୀ /21537 42 206 962ଏn. ଇ(ିରା  ା ଏn. ଆପାନା OR/12/089/304642

ପ ୁ /21538 27 206 963ସାଉକାରୀ କାI/ୀକ ମା ସାଉକାରୀ ଆYାନା ZUX0958140

�ୀ /21539 76 206 964ଲଳିତା ଖାଡ�ା  ା େଗାପୀ ଖାଡ�ା ZUX1243989

ପ ୁ /21540 52 206 965ବିେନାଦ ଖାଡ�ା ପି େଗାପିନାଥ ଖାଡ�ା ZUX0297838

�ୀ /21541 50 206 966ଦିFୀ ଖାଡ�ା  ା ଦିଲିପ ଖାଡ�ା LSL1401900

�ୀ /21542 44 206 967ବିନିତା ଖାଡ଼�ା  ା ବିେନାଦ କମୁାର ଖାଡ଼�ା ZUX0297820

ପ ୁ /21543 53 206 968ଏସ େଗୗରି ଶPର ସାହୁ ପି ଏସ ସିମା:ଳ , OR/12/089/305025

ପ ୁ /21544 25 206 969ସତିସ କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗରିଶPର ସାହୁ ZUX0826321

�ୀ /21545 31 206 970ଏସ. ସg�ା - ଏସ. ଭି. ରାବଣା ZUX0826347

�ୀ /21546 55 206 971ଏସ. ସଜୁତା  ା ସାଉକାରୀ େଗୗରୀ ଶPର ସାହୁ LSL1401413
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�ୀ /21547 49 206 972ଭଗବତୀ ତୁରୁJା  ା ଗେଣଶ ତୁରୁJା ZUX1256395

ପ ୁ /22548 65 206 973ତ�ିେଳାIମା ଭତ� ା ପି ଚ(�  ଭତ� ା ZUX0651679

ପ ୁ /23549 25 206 974କାହ@ ୁ  ଚରଣ େବେହରା ପି ଉମା ଶPର େବେହରା ZUX0826156

ପ ୁ /23550 42 206 975ରାମନାଥ ମାଝି ପି େଗାରା ମାଝି LSL1401561

ପ ୁ /23551 36 206 976ଭh ମାଝୀ ପି େଗାରା ମାଝୀ ZUX0177246

ପ ୁ /23552 29 206 977େଗାବି( ମାଝୀ ପି େଗାରା ମାଝି ZUX0703868

ପ ୁ /23553 27 206 978ପଦ� ନ ମାଝୀ ମା ଚ(� ମା ମାଝୀ ZUX0704437

�ୀ /23554 27 206 979ରଶ� ିତା ମାଝୀ  ା ରାମନାଥ ମାଝୀ ZUX1015569

�ୀ /23555 33 206 980ମେହ(� ା ନାୟକ  ା ଉେପ(�  ନାୟକ LSL2396380

ପ ୁ /23556 62 206 981ଯଧିୁMିର ରାଉଳ ପି ବ� ଜ ରାଉଳ ZUX0529156

ପ ୁ /23557 40 206 982ସେ"ାଷ ରାଉଳ ପି ଜୁଧିmିର ରାଉଳ LSL1389642

�ୀ /23558 29 206 983ପଦ� ୀନି ରାଉଳ  ା ସେ"ାଷ ରାଉଳ ZUX0467787

�ୀ /24559 57 206 984ତୁଳସୀ ନାଗ  ା କମୁ ନାଗ ZUX0704627

ପ ୁ /24560 54 206 985କsୁ ନାଗ ପି ମାନସିଂହ ନାଗ OR/12/089/304741

�ୀ /24561 28 206 986ହିନା ନାଗ ପି କମ ୁନାଗ ZUX0704619

�ୀ /24562 25 206 987ପ�ଭା ନାଗ ପି କ2 ୁନାଗ ZUX1069319

ପ ୁ /24563 67 206 988ବୃ(ାବନ ସାହୁ ପି ଭୀମ ସାହୁ ZUX0488510

ପ ୁ /25564 80 206 989ବାଳକୃ0 େଚୗଧରିୁ ପି ଲଖଣ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/302635

ପ ୁ /25565 61 206 990ଗFୁ େଚୗଧରିୁ ପି ବାଳକୃ0 େଚୗଧରିୁ OR/12/089/304914

�ୀ /25566 55 206 991ବିେନାଦିନି େଚୗଧରିୁ  ା ନୀଳକa େଚୗଧରିୁ ZUX0396408

ପ ୁ /25567 47 206 992ଦାମଦର େଚୗଧରିୁ ପି ବାଳକୃ0 େଚୗଧରିୁ OR/12/089/302641

�ୀ /26568 48 206 993ସବିତା ନ(  ା ଗେଣଶ ନ( ZUX0177758

ପ ୁ /26569 48 206 994ଗେଣଶ ନ( ପି ମାଧବ ନ( OR/12/089/298656

�ୀ /26570 68 206 995ନୀରୁପା ନାୟକ  ା ପିତବାସ ନାୟକ ZUX0887190

ପ ୁ /26571 62 206 996କୃ0ଚ(�  ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ ZUX0886895

�ୀ /26572 50 206 997ମ(ାକିନି ସାହୁ  ା କୃ0ଚ(�  ସାହୁ OR/12/089/304913

ପ ୁ /26573 48 206 998ରାେଜ(�  ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ OR/12/089/302587

�ୀ /26574 45 206 999ରଶ� ିତା ସାହୁ  ା ରାେଜ(�  କମୁାର ସାହୁ ZUX0564971

�ୀ /26575 26 206 1000ସଂଜନା ସାହୁ ପି କୃ0 ଚ(�  ସାହୁ ZUX0654392

ପ ୁ /26576 23 206 1001ନିେଲସ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ0 ଚ(�  ସାହୁ ZUX0958090

�ୀ /28577 58 206 1002ରୁକଣୁୀ ସବର  ା ଭଗବାନ ସବର OR/12/089/302478

ପ ୁ /28578 50 206 1003ଭଗବାନ ସଉରା ପି ସନୁା ସଉରା OR/12/089/302479

�ୀ /28579 45 206 1004େଦୖମତୀ ସଉରା  ା ଭଗବାନ ସଉରା OR/12/089/302480

ପ ୁ /28580 27 206 1005ଭରତ କମୁାର େସୗରା ପି ଭଗବାନ େସୗରା ZUX0565028

ପ ୁ /28581 30 206 1006ତରୁଣ କମୁାର େସୗରା ପି ଭଗବାନ େସୗରା ZUX0958124

ପ ୁ /29582 60 206 1007ଭଗବାନ ଗଉଡ ପି ଡ2ରୁ ଗଉଡ OR/12/089/302574

�ୀ /29583 50 206 1008କମୁାରି ଗଉଡ  ା ଭଗବାନ ଗଉଡ OR/12/089/302575

ପ ୁ /29584 32 206 1009େକଦାର େଗୗଡ ପି ଭଗବାନ େଗୗଡ ZUX0704478

�ୀ /29585 49 206 1010ଏ. ନାଗମଣି  ା ଏ. ଆପାରାଓ ZUX0651687

�ୀ /29586 49 206 1011ଶକ"ୁଳା ନାୟକ  ା ତ�ିେଲାଚନ ନାୟକ ZUX1243559

ପ ୁ /29587 23 206 1012ଆକଲୁ ସାଇ ମା ଏ. ର�େବଣି ZUX0958116

�ୀ /29588 30 206 1013ଏ ସନିୁତା ପି ଡି ଆYା ରାଓ ZUX0704551

ପ ୁ /30589 60 206 1014ଗେୁF4ର ପାଇକରାୟ ପି େଗାବି( ପାଇକରାୟ LSL1467158

�ୀ /30590 50 206 1015ଉମାମେହ4ର ପାଇକରାୟ  ା ଗେୁF ର ପାଇକରାୟ OR/12/089/302619

ପ ୁ /30591 38 206 1016ସଜିୁb କମୁାର ପାଇକରାୟ ପି ଗେୁF4ର ପାଇକରାୟ LSL2398766

�ୀ /30592 27 206 1017େହମଲତା ପାଇକରାୟ ପି ଗେୁF;ଵର ପାଇକରାୟ ZUX1170463

ପ ୁ /31593 39 206 1018ସେୁର(�  ନାୟକ ପି ରାଧାକୃ0 ନାୟକ ZUX0887216

ପ ୁ /31594 36 206 1019ଉେପ(�  ନାୟକ ପି ରାଧାକୃ0 ନାୟକ OR/12/089/304722

ପ ୁ /32595 52 206 1020ନରସିଂହ େବେହରା ପି ରାମ ଚ(�  େବେହରା ZUX0826354

�ୀ /32596 25 206 1021େଜ�ସ@ା େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା ZUX0886952

ପ ୁ /32597 24 206 1022ଜଗଦୀଶ େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା ZUX0886937

ପ ୁ /32598 74 206 1023ଶPଷ/ ଣ ମିଶ� ପି ହୃଦାନ( ମିଶ� OR/12/089/304697

�ୀ /32599 70 206 1024ତିେଳାIମା ମିଶ�  ା ଶPଷ/ ଣ ମିଶ� OR/12/089/304698

ପ ୁ /32600 40 206 1025ଚ(�  େଶଖର ମିଶ� ପି ଶPରଷ/ ଣ ମିଶ� ZUX0565226

ପ ୁ /32601 37 206 1026ସଯୂ�/ େଶଖର ମିଶ� ପି ଶକ/ ରଷ/ ଣ ମିଶ� ZUX0177782

ପ ୁ /33602 43 206 1027େହମ" ବାଘ ପି ବନମାଳୀ ବାଘ OR/12/089/304875

�ୀ /33603 47 206 1028ପଦ� ା େବେହରା  ା ନରସିଂହ େବେହରା ZUX0826362

ପ ୁ /33604 26 206 1029ରଘନୁାଥ ମାଥO ପି ଅଜୁ/ ନ ମାଥO ZUX0958256

�ୀ /34605 60 206 1030ଶକ"ୁଳା ଗରଡା  ା ତ�ିନାଥ ଗରଡା ZUX0651471

ପ ୁ /34606 47 206 1031ସେୁର(�  ଗରଡା ପି ତ�ିନାଥ ଗରଡା LSL1390210

ପ ୁ /34607 42 206 1032େମାହନ ଗରଡା ପି ତ�ିନାଥ ଗରଡା ZUX0176925

ପ ୁ /34608 42 206 1033ରାେଜ(�  ଗରଡା ପି ତ�ିନାଥ ଗରଡା LSL1390491
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��� 
� ��%� ����& 28ୱାଡ/  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

66!
��* ����� '�����-

�ୀ /34609 39 206 1034େମାହିନି ଗରଡା ପି ତ�ୀନାଥ ଗରଡା LSL2396273

�ୀ /34610 31 206 1035କମୁାରୀ ସେ"ାଷି ଗରଡ଼ା  ା ରାେଜ(�  ଗରଡ଼ା ZUX0467639

ପ ୁ /34611 63 206 1036ଅଜୁ/ ନ ମାଝୀ ପି ମନ ମଝୀ ZUX0564773

�ୀ /34612 59 206 1037କ(ୁ ମାଝୀ  ା ଅଜୁ/ ନ ମାଝୀ ZUX0564781

ପ ୁ /34613 54 206 1038ଧନାସାଇ ମାଝୀ ପି ମନ ମାଝୀ ZUX0564799

�ୀ /34614 43 206 1039ପ�ତିମା ମାଝି  ା ଧନସାଇ ମାଝି ZUX0177295

ପ ୁ /34615 41 206 1040ଲଛମନ ମାଝୀ ପି ଅଜୁ/ ନ ମାଝୀ ZUX0886903

�ୀ /34616 34 206 1041େମାତି ମାଝୀ ପି େମାହନ ମାଝୀ ZUX0887208

�ୀ /34617 30 206 1042ଲ$�ୀ ମାଝୀ  ା ଲଛମନ ମାଝୀ ZUX0886887

ପ ୁ /34618 51 206 1043ପ:ାନନ ସତପଥି ପି ନରସିଂହ ସତପଥି ZUX0826370

�ୀ /35619 37 206 1044ଏ.ଅରୁଣା କମୁାରୀ ପି ଏ.ଗେୁF4ର ରାଓ ZUX0297861

�ୀ /35620 33 206 1045ଏ.ଲାବଣ� ପି ଏ.ଗେୁF4ର ରାଓ ZUX0297846

ପ ୁ /35621 78 206 1046ବିନାୟକ େବେହରା ପି ଭାଗିରଥି େବେହରା OR/12/089/302521

�ୀ /35622 69 206 1047ପାବ/ ତି େବେହରା  ା ବିନାୟକ େବେହରା OR/12/089/302522

ପ ୁ /35623 44 206 1048େଗାପାଳ େବେହରା ପି ବିନାୟକ େବେହରା OR/12/089/302523

�ୀ /35624 40 206 1049ପଦ� ିନି େବେହରା  ା େଗାପାଳ େବେହରା ZUX0651570

ପ ୁ /35625 37 206 1050ଏ. ଲ$�ୀ ନାରାୟଣା ପି ଏ. ଗେୁF4ର ରାଓ ZUX0297853

�ୀ /36626 55 206 1051ଗୀତା ପାଣି  ା ଧିର ପାଣି OR/12/089/302384

ପ ୁ /36627 36 206 1052ଗFୁପ�ସାଦ ପାଣି ପି ଧିର ପାଣି LSL2431203

�ୀ /37628 59 206 1053ଡାଳି2 ପଜୁାରୀ  ା ରାମଚ(�  ପଜୁାରୀ OR/12/089/302447

ପ ୁ /37629 35 206 1054ଗେଣଶ ପଜୁାରୀ ମା ଡାଳି2 ପଜୁାରୀ LSL2396489

�ୀ /37630 32 206 1055ବାସ"ି ପଜୂାରୀ ପି ରାମ ଚ(�  ପଜୂାରୀ ZUX0704346

ପ ୁ /37631 28 206 1056ବାବୁଲି ପଜୂାରୀ ପି ରାମ ଚ(�  ପଜୂାରୀ ZUX0704320

�ୀ /37632 26 206 1057ଉଷା ପଜୂାରୀ ପି ରାମ ଚ(�  ପଜୂାରୀ ZUX0704312

�ୀ /37633 44 206 1058ପ�ଭାସିନି ରଣା  ା େଗୗରା� ରଣା OR/12/089/304931

�ୀ /38634 42 206 1059କମୁାରୀ ଖିଲ ପି ରାମଚ(�  ଖିଲ LSL1388891

ପ ୁ /40635 68 206 1060ଜଗବgୁ ନାୟକ ପି ଭିମ ନାୟକ LSL1393941

�ୀ /40636 50 206 1061ପଦ� ା ନାୟକ  ା ଜଗବgୁ ନାୟକ LSL1393958

ପ ୁ /43637 52 206 1062ସୀମା:ଳ ପ+ା ପି ରାମଚ(�  ପ+ା LSL1451640

�ୀ /43638 52 206 1063ରୁନୁ ପ+ା  ା ସୀମା:ଳ ପ+ା LSL1451657

�ୀ /44639 59 206 1064ଟି . ପଦ� ାବତୀ  ା ଟି େଭାPଟା OR/12/089/302443

ପ ୁ /44640 61 206 1065ଏ.ରାସ ୁ.. ପି େଭାPଟା .. OR/12/089/302144

�ୀ /46641 77 206 1066ସାବିତ�ୀ ପଜୁାରୀ  ା େଗୗରଚ(�  ପଜୁାରୀ ZUX0651513

�ୀ /46642 45 206 1067ବସ" ପଜୁାରି  ା ଗFୁ ପଜୁାରି OR/12/089/304771

ପ ୁ /46643 44 206 1068ହରିହର ପଜୁାରୀ ପି େଗୗରଚ(�  ପଜୁାରୀ OR/12/089/304744

�ୀ /46644 40 206 1069ବି0ୁ ପଜୁାରି  ା ହରିହର ପଜୁାରି OR/12/089/304772

ପ ୁ /46645 39 206 1070ରାେଜ(�  ପଜୁାରୀ ପି େଗୗରଚ(�  ପଜୁାରୀ OR/12/089/304864

�ୀ /46646 29 206 1071ସମିୁତ� ା ପଜୂାରୀ ପି ହରିହର ପଜୂାରୀ ZUX0467944

�ୀ /46647 28 206 1072ରsା ପଜୂାରୀ ମା ବସ" ପଜୂାରୀ ZUX0467951

�ୀ /47648 39 206 1073ସନିୁତା ବାଇ  ା ଖ�ୀmଦାସ େଗାଲପ ZUX0467670

ପ ୁ /47649 45 206 1074ଖ�ୀmଦାଶ େଗାଲାv ପି େଜମn େଫଡ�ିk େଗାଲାv ZUX0488486

ପ ୁ /47650 68 206 1075େଯେମସ େଫଡ�ିk ଗଲୁାପ ପି ମହିwରଣ ଗଲୁାପ ZUX0529255

�ୀ /47651 68 206 1076ସବିତା ଗଲୁାପ  ା େଯେମସ େଫଡ�ିk ଗଲୁାପ ZUX0529248

ପ ୁ /47652 53 206 1077ମେହଷଚ(�  ଗଲୁାପ ପି େଯtସ େଫଡ�ିk ଗଲୁାପ ZUX0529354

�ୀ /48653 58 206 1078ଶା"ିମଣି ଗରଡା  ା କୀସାନଲାଲ ଗରଡା LSL1388941

�ୀ /48654 46 206 1079େଦବକୀ ଗରଡା  ା ସJିତ ଗରଡା LSL1388933

�ୀ /48655 39 206 1080ହାଶନିୀ ଗରଡା  ା ସକୁା" ଗରଡା OR/12/089/304854

ପ ୁ /48656 39 206 1081ରJିତ କମୁାର ଗରଡା ପି କିଶାନଲାଲ ଗରଡା LSL1451673

ପ ୁ /48657 38 206 1082ଶକୁା" କମୁାର ଗରଡା ପି କୀସାନଲାଲ ଗରଡା OR/12/089/302397

�ୀ /48658 38 206 1083ସଂଜିତ କମୁାର ଗରଡା ପି କିସାନଳ ଗରଡା OR/12/089/304759

ପ ୁ /48659 27 206 1084ଇ4ର ଗରଡା ପି ଶଶୁା"କମୁାର ଗରଡା ZUX0565044

�ୀ /48660 24 206 1085ସିମରନ ଗରଡା ପି ଶକୁା" କମୁାର ଗରଡା ZUX0886960

�ୀ /48661 24 206 1086ସିରିଶା ଗରଡା  ା ଇ4ର ଗରଡା ZUX1015601

ପ ୁ /48662 23 206 1087ରାହୁଲ ଗରଡା ପି ସJୀତ ଗରଡା ZUX1243682

ପ ୁ /48663 20 206 1088ବିେରଂଦ�  ଗରଡା ପି ସJୀତ ଗରଡା ZUX1243724

ପ ୁ /48664 47 206 1089ଅଜିତ କମୁାର କାତ�ିଆ ପି ଭୁବନ କାତ�ିଆ ZUX0703959

ପ ୁ /48665 27 206 1090ସJିb କମୁାର କାତ�ୀଆ ପି ପ�ଶନ କାତ�ୀଆ ZUX0958025

ପ ୁ /48666 21 206 1091ବି0ୁ କାତ�ିୟ ପି ଅଜିତ କମୁାର କାତ�ିୟ ZUX1243708

�ୀ /48667 42 206 1092ମମତା ପାତ�  ା ରଂଜିତ କମୁାର ଗରଡା LSL1388925

ପ ୁ /49668 65 206 1093ତ�ିପତି ନାୟକ ପି ଉVବ ନାୟକ OR/12/089/304760

ପ ୁ /49669 55 206 1094ଭୀମ ନାୟକ ପି ଉଛବ ନାୟକ OR/12/089/302401

�ୀ /49670 46 206 1095$ୀର ନାୟକ  ା ଭୀମ ନାୟକ OR/12/089/302402

11 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP  ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /50671 42 206 1096ଶା"ିଲତା ଦାସ  ା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ZUX0177469

ପ ୁ /50672 38 206 1097ବିଜୟକମୁାର ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ OR/12/089/304974

�ୀ /50673 46 206 1098ସରୁଭି ସଂg�ାରାଣୀ କାତ�ିଆ  ା ଅଜିତ କମୁାର କାତ�ିଆ ZUX0367011

�ୀ /50674 54 206 1099େକୗଶଲ�ା ନାୟକ  ା ଗରୁୁଚରଣ ନାୟକ OR/12/089/304667

ପ ୁ /50675 31 206 1100ଧବେଳ4ର ନାୟକ ମା େକୗଶଲ�ା ନାୟକ ZUX0565168

�ୀ /51676 63 206 1101କା:ନ ନାୟକ  ା ଭାଗିରଥି ନାୟକ ZUX0651497

ପ ୁ /51677 27 206 1102ବାପି ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ନାୟକ ZUX0704569

ପ ୁ /51678 24 206 1103ପପି ନାୟକ ମା କା:ନ ନାୟକ ZUX1243633

ପ ୁ /52679 46 206 1104ଇ4ର ଚ(�  ପଟନାୟକ ପି କୃପାସି(ୁ ପଟନାୟକ OR/12/089/302008

ପ ୁ /52680 39 206 1105କିେଶାରଚ(�  ପTନାୟକ ପି କୃପାସିgୁ ପTନାୟକ LSL1522515

�ୀ /53681 67 206 1106ଗରୁୁବାରୀ ଜାନି  ା ବଳି ଜାନି OR/12/089/302062

�ୀ /53682 34 206 1107େସୈଳ(� ୀ ପଟନାୟକ  ା କିେଶାର ପଟନାୟକ ZUX1347640

�ୀ /55683 43 206 1108ବିମଳା େବେହରା  ା ମ�ଳୁ େବେହରା ZUX0758581

ପ ୁ /56684 79 206 1109ବିପ�ଚରଣ ପ+ା ପି େଗାପିନାଥ ପ+ା ZUX0651596

�ୀ /56685 70 206 1110ବି0ୁପ�ିୟା ପ+ା  ା ବିପ� ଚରଣ ପ+ା OR/12/089/300882

�ୀ /56686 58 206 1111ନିେବଦିତା ପ+ା  ା ସେ"ାଷ ପ+ା ZUX0176842

ପ ୁ /56687 45 206 1112ସେୁରଶ କମୁାର ପ+ା ପି ବିପ�ଚରଣ ପ+ା ZUX0651521

�ୀ /56688 43 206 1113ରୀନାରାଣୀ ପ+ା  ା ସେୁରଶ ପ+ା ZUX0176982

ପ ୁ /56689 41 206 1114ସେ"ାଷ ପ+ା ପି ବିପ�ଚରଣ ପ+ା LSL1519644

ପ ୁ /56690 50 206 1115ଜଗବgୁ ପ�ଧାନ ପି ଗବଣ ପ�ଧାନ ZUX0651703

ପ ୁ /57691 45 206 1116ସ"ଷ କମୁାର ପାତ� ପି ଗଣପତି ପାତ� ZUX0651711

ପ ୁ /58692 42 206 1117ସଦା େଗୗଡ ପି େମଟା େଗୗଡ ZUX0297879

�ୀ /58693 34 206 1118ମhୁା େଗୗଡ ପି ନିଳ େଗୗଡ ZUX0177832

�ୀ /58694 52 206 1119େମାତୀ େଗୗଡ  ା ନିଳ େଗୗଡ ZUX1243948

ପ ୁ /58695 27 206 1120ଧNପତୀ େଗୗଡ ପି ନିଳା େଗୗଡ ZUX1243906

ପ ୁ /59696 53 206 1121ଶିବ ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ଶତୃଘ@ େବେହରା ZUX0297614

ପ ୁ /59697 36 206 1122ମେହଶକମୁାର ସାହୁ ପି ପିତବାସ ସାହୁ LSL2396646

ପ ୁ /60698 48 206 1123ସୀମା:ଳ ନାୟକ ପି ମଧସୁଧୁନ ନାୟକ OR/12/089/302747

�ୀ /60699 41 206 1124ଉଷା ନାୟକ  ା ସିମା:ଳ ନାୟକ ZUX0651729

�ୀ /61700 56 206 1125କନକ ବାରିକ  ା ଇ4ର ବାରିକ LSL1522358

ପ ୁ /61701 25 206 1126ବୁଲୁ ବାରିକ ପି କିେଶାର ବାରିକ ZUX0887174

ପ ୁ /61702 25 206 1127ବୁଲୁ ବାରିକ ମା କନକ ବାରିକ ZUX1226844

�ୀ /61703 21 206 1128ସପ@ା ବାରିକ  ା ବୁଲୁ ବାରିକ ZUX1227420

ପ ୁ /61704 56 206 1129କମଳୁ ମାଝୀ ପି ଡ2ରୁ ମାଝୀ ZUX0529487

�ୀ /61705 44 206 1130କା"ିମାଳା ମାଝି  ା କମଳୁୁ ମାଝି ZUX0467696

�ୀ /62706 46 206 1131କମଳା େବେହରା  ା ଶିବପ�ସାଦ େବେହରା ZUX0297622

�ୀ /62707 58 206 1132ସଦୁାମା ମଲC ୀକ  ା ସରଦ ମଲିକ ZUX0645994

ପ ୁ /62708 27 206 1133ସମୁନ ମଲC ିକ ମା ସଦୁାମା ମଲC ିକ ZUX0565192

ପ ୁ /63709 59 206 1134ତ�ିନାଥ ମହାରଣା ପି ହାତୀରାମ ମହାରଣା ZUX0467910

�ୀ /64710 42 206 1135ଶବୁ ମହାରଣା  ା ତ�ିନାଥ ମହାରଣା ZUX0467894

�ୀ /65711 41 206 1136େଜହିରା ବାନୁ ପି ଆକବର ଅଲC ୀ LSL2654010

ପ ୁ /65712 42 206 1137ବାଳକୃ0 େବେହରା ପି ଗେୁF4ର େବେହରା ZUX0176800

�ୀ /65713 39 206 1138ମୀନା କମୁାରୀ େବେହରା ପି ବାଳକୃ0 େବେହରା ZUX0297515

ପ ୁ /65714 58 206 1139ସବୁାସ ଚ(�  େଚୗଧରୁୀ ପି ଭୀମେସନ େଚୗଧରୁୀ ZUX0564252

�ୀ /66715 40 206 1140ସାବିତ�ି ନାଗ  ା ବଳେଦବ ନାଗ ZUX0651562

�ୀ /67716 52 206 1141ଉମା ଗଉଡ ପି ଭୁବନୀ ଗଉଡ LSL2396109

ପ ୁ /67717 56 206 1142େଗୗର ଚ(�  େଗୗଡ ପି ବାଲାଜୀ େଗୗଡ ZUX1226851

�ୀ /68718 43 206 1143ବସ" େବେହରା  ା ପ�ସାଦ େବେହରା LSL1519586

�ୀ /69719 45 206 1144ଏମ ଲ$�ୀ  ା ଏt.ରାଜୁ LSL2398725

�ୀ /70720 35 206 1145ସଜୁାତା େବେହରା ମା ପାବ/ ତି େବେହରା LSL2396406

ପ ୁ /71721 52 206 1146କୃ0ଚ(�  େବେହରା ପି ଗ�ାଧର େବେହରା OR/12/089/304058

�ୀ /71722 48 206 1147ରାଧାରାଣି େବେହରା  ା କୃ0ଚ(�  େବେହରା OR/12/089/304059

ପ ୁ /71723 54 206 1148େଗାକଳୁା ନ( ଚିନ@ ରା ପି େଲାକନାଥ ଚିନ@ ରା ZUX0367029

ପ ୁ /71724 37 206 1149ଶ�ାମ ସ(ୁର ପTନାୟକ ପି େଗାକଳୁାନ( ପTନାୟକ LSL2653806

�ୀ /72725 51 206 1150ସାଇବାଣି ସାହୁ  ା ତ�ିନାଥ ସାହୁ ZUX0396333

ପ ୁ /72726 38 206 1151େସାେରାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ତ�ୀନାଥ ସାହୁ ZUX0886879

ପ ୁ /72727 32 206 1152ରବି(�  ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ ZUX0565382

ପ ୁ /74728 38 206 1153ବଂଶୀଧର େଜନା ପି ଲ$�ୀକା" େଜନା ZUX0297721

�ୀ /76729 35 206 1154ମଧସୁ�ୀତା ପ�ାଧାନ  ା ନିରJନ ପ�ଧାନ ZUX0565291

�ୀ /76730 68 206 1155ଶକ"ୁଳା ପ�ଧାନୀ  ା ଅଭିମନ� ୁପ�ଧାନୀ LSL1401884

�ୀ /77731 45 206 1156େରଣକୁା ସାହୁ  ା ଲି�ରାଜ ସାହୁ ZUX0297739

ପ ୁ /78732 27 206 1157nୱରୂପ ମାଝି ପି େଗାବW/ ନ ମାଝୀ ZUX0565317

12 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP  ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /99733 86 206 1158ନିଳକa ପାତ� ପି େଦତୖାରୀ ପାତ� ZUX1243831

�ୀ /99734 48 206 1159କନକ ପାତ�  ା ବାଳକୃ0 ପାତ� ZUX1243807

�ୀ /674735 20 206 1160ସେରାଜିନି କଇଛଁ ପି ଧନ କଇଁଛ ZUX1276971

�ୀ /999736 37 206 1161ମାଳତି ଦାସ  ା ଗଣପତି ଦାସ ZUX1191543

�ୀ /999737 27 206 1162ବୃ(ା ମାଝୀ  ା ଶ�ୀଧର ମାଝୀ ZUX1243880

ପ ୁ /999738 19 206 1163ରାେଜଶ ନ( ପି ଗେଣଶ ନ( ZUX1361211

�ୀ /00739 70 206 1164ଭାନୁ ରଣା  ା ରାମ ରଣା ZUX0704379

�ୀ /1740 58 206 1165ଶକ"ୁଳା େବେହରା  ା େଗାପାଳ େବେହରା OR/12/089/300053

ପ ୁ /3741 52 206 1166ଟି. ଡାଲି ରାଜୁ ପି ଏt.ସତ�ାନାରାୟଣା ZUX0937789

ପ ୁ /3742 79 206 1167ପ:ାନନ ପ+ା ପି ମାଗଣୁୀ ପ+ା ZUX0651737

�ୀ /4743 44 206 1168ହରପ�ିୟା େକାଟା  ା ନାରାୟଣ େକାଟା LSL1467224

ପ ୁ /05744 30 206 1169ଅମିତ ଗFୁା ପି ଉମା ଶPର ଗFୁା ZUX0826164

�ୀ /5745 22 206 1170ରାଧା ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX1146901

�ୀ /6746 54 206 1171ଭି.ଅନ@ ପଣୁO  ା ଭି.ଦୁଗO ପ�ସାଦ OR/12/089/302718

�ୀ /7747 50 206 1172ଶକୁଳ ଜାନୀ  ା ମାଧବ ଜାନୀ LSL1401744

�ୀ /8748 74 206 1173େଜମା େବେହରା  ା ଦୟାନିଧି େବେହରା ZUX0565093

�ୀ /8749 52 206 1174ଭାନୁମତି େବେହରା  ା େହମଚ(�  େବେହରା LSL1389337

�ୀ /8750 55 206 1175ଅନ@ ପfୁO ଶିଶା  ା ଲ$�ୀ ଶିଶା OR/12/089/302039

�ୀ /8751 34 206 1176ବିେନାଦିନୀ ଶିଶା ପି ଲ$�ୀଚ(�  ଶିଶା ZUX0176958

�ୀ /8752 33 206 1177ଶଶିୁଳା କମୁାରୀ ଶିଶା ପି ଲ$�ିଚ(�  ଶିଶା ZUX0529453

ପ ୁ /8753 32 206 1178ନାରାୟଣ ଶିଶା ପି ଲ$�ୀଚ(�  ଶିଶା ZUX0176966

�ୀ /9754 37 206 1179ବୁଦୁରୀ ଜାନି  ା ମେନାଜ ଜାନି ZUX0177865

ପ ୁ /10755 32 206 1180ରବି ମଦୁୁଲି ପି ଡ2ରୁୁ ମଦୁୁଲି ZUX0565150

�ୀ /11756 37 206 1181େଜ�ାତି େବେହରା  ା ପଶ ୁ/ରାମ େବେହରା ZUX1146521

ପ ୁ /11757 54 206 1182ସନୁ ଜାନି ପି ଗିରୀଧର ଜାନି LSL2398568

�ୀ /11758 52 206 1183କନିୁ ଜାନି  ା ସନୁ ଜାନି LSL2398683

�ୀ /11759 31 206 1184କବି ଜାନି ପି ପତି ଜାନି ZUX1146463

ପ ୁ /11760 27 206 1185ସନିୁଲ ଜାନି ପି ସନୁ ଜାନି ZUX0826412

�ୀ /11761 21 206 1186ମମତା ପଜୁାରୀ ପି େଚତୖନ� ପଜୁାରୀ ZUX1146828

�ୀ /12762 36 206 1187ଭଗବତୀ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ ZUX0177881

�ୀ /13763 45 206 1188ଚ(� ା ମାଝି  ା ଫଲଗନିୁ ମାଝି ZUX0177899

ପ ୁ /13764 42 206 1189ଫଲଗନିୁ ମାଝି ପି େତଳୖ ମାଝି ZUX0177907

�ୀ /14765 67 206 1190ଝିମିରୀ ମଦୁୁଲି  ା ଡମରୁୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/304825

�ୀ /15766 52 206 1191ସମାରୀ ଜାନି ପି ବଳି ଜାନି ZUX0177915

�ୀ /15767 35 206 1192ଭାରତି ଜାନି ପି ବଳି ଜାନି ZUX0177923

ପ ୁ /16768 38 206 1193ବଳରାମ ଗାଦବା ମା ମhୁା ଗାଦବା ZUX0646000

�ୀ /17769 54 206 1194ଏt.ଚିନ@ ାରୀ ପି ଏt.ପି. ସିଂ OR/12/089/302015

�ୀ /18770 40 206 1195ଚ(�ମା ଗାଦବା ମା ମhୁା ଗାଦବା ZUX0177931

�ୀ /19771 35 206 1196େରଖା ନାୟକ ପି ଗେୁ+ା ନାୟକ ZUX0529461

ପ ୁ /21772 57 206 1197ରାମ େବେହରା ପି ଲ$�ଣ େବେହରା ZUX0651745

ପ ୁ /21773 37 206 1198ଦିପକ କମୁାର େମେହରା ପି ରାମପାଲ େମେହରା LSL2654143

ପ ୁ /22774 48 206 1199ପି ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ପି ଆପରା  ାମି LSL2396448

ପ ୁ /23775 45 206 1200ଉମାପ�ସାଦ େବେହରା ମା େଜମା େବେହରା LSL1451699

ପ ୁ /23776 24 206 1201ରାନୁ ଚରଣ େବେହରା ପି ଉମା ପ�ସାଦ େବେହରା ZUX0958058

�ୀ /24777 32 206 1202ଭାରତୀ ନାଗ ପି କମ ୁନାଗ ZUX0704601

ପ ୁ /25778 27 206 1203ଛବି ଚ(�  େବେହରା ପି ରାମ ଚ(�  େବେହରା ZUX0651752

�ୀ /25779 70 206 1204ସେରାଜନି ପ+ା  ା ପ:ାନନ ପ+ା OR/12/089/302305

ପ ୁ /26780 54 206 1205ରାମଚ(�  େବେହରା ପି ଦଶରଥ େବେହରା ZUX0178129

ପ ୁ /26781 28 206 1206ସହେଦବ େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା ZUX0826420

�ୀ /26782 26 206 1207ଲ$�ୀ େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା ZUX0826438

�ୀ /26783 49 206 1208ପନୁା େବହୁରାଣୀ  ା ରାମଚ(�  େବେହରା ZUX0178111

�ୀ /27784 32 206 1209ନଳନୀ ପାତ�  ା ସେ"ାଷ ପାତ� ZUX0565143

ପ ୁ /28785 63 206 1210ଉମାଶPର ଗFୁା ପି ସରଜୁ ପ�ସାଦ ଗFୁା LSL1402015

�ୀ /28786 58 206 1211ଇ(ିରା ଗFୁା  ା ଉମାଶPର ଗFୁା LSL1402007

ପ ୁ /29787 62 206 1212େହମଚ(�  େବେହରା ପି ସାର� େବେହରା LSL1388818

�ୀ /29788 55 206 1213ଲ$�ୀ େବେହରା  ା େହମଚ(�  େବେହରା LSL1401868

ପ ୁ /29789 45 206 1214ଭଗବାନ େବେହରା ପି ସାର� େବେହରା OR/12/089/302025

�ୀ /29790 39 206 1215େଜ�ାତି େବେହରା  ା ପରୁୂସତମ େବେହରା ZUX1347624

ପ ୁ /29791 38 206 1216ପରୁଶରୁାମ େବେହରା ପି ସାର� େବେହରା OR/12/089/302023

ପ ୁ /29792 34 206 1217ସସୁା" କମୁାର େବେହରା ପି େହମଚ(�  େବେହରା ZUX0565366

ପ ୁ /29793 32 206 1218ପ�ତାପ ଚ(�  େବେହରା ପି େହମଚ(�  େବେହରା ZUX0565234

ପ ୁ /29794 27 206 1219ସେୁରଶ େବେହରା ପି େହମ ଚ(�  େବେହରା ZUX0703967

13 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP  ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /32795 32 206 1220ସମୁନ ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ରାେଜ(�  ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX0467498

ପ ୁ /43796 31 206 1221ବି4ଜିତ ପ+ା ପି ସୀମା:ଳ ପ+ା ZUX0703942

�ୀ /43797 25 206 1222ଶ�WାJଳୀ ପ+ା  ା ବି4ଜିତ ପ+ା ZUX1146661

�ୀ /47798 46 206 1223ସJଳୁା ଗଲୁାପ  ା ମେହଶ ଗଲୁାପ LSL1390350

ପ ୁ /18799 31 206 1330ଅେଧ/ଂଦୁ ପ+ା - ପରୂନ ଚଂଦ�  ଦଳପତି ZUX1380591

ପ ୁ /129800 27 206 1331ରJୀତ ଚେTରଜୀ ପି  ପ@ ଚାଟଜ/ ୀ ZUX1418334

�ୀ /5801 42 205 866େଶୖଳବାଳା ନାୟକ ପି ସେରାଜବଂଧ ୁନାୟକ LSL1402064

�ୀ /5802 40 205 867 ାତୀବାଳା ନାୟକ ପି ସେରାଜ ବଂଧ ୁନାୟକ LSL1401793

ପ ୁ /6803 42 205 868ଏ. ସେ"ାଷ ପାତ� ପି ଏ ଜଗନ@ ାଥ ପାତ� LSL1401660

�ୀ /12804 43 205 877େସୗଦାମିନି ନାୟକ ପି ନିଳକa ନାୟକ LSL1401678

�ୀ /12805 43 205 878ରଶ� ିତା ନାୟକ  ା ସନୁୀଲ ନାୟକ LSL1419019

ପ ୁ /52806 44 205 1086ସbଯନାରାୟଣ ପରିଛା ପରିଛା ପି ପରୂନ ଚଂଦ�  ପରିଛା ZUX1409945

�ୀ /52807 30 205 1087ମJଳୁା ସାହୁ  ା ସbଯ ନାରାୟଣ ପରିଛା  ZUX1409952

�ୀ /92808 18 205 1088ବୀଣାପାଣି େମାହ"ି ପି ରାେଜ(�  େମାହ"ି ZUX1414085

�ୀ /52809 18 205 1089ଋତୁପfO ପTନାୟକ ମା ଅନିତା ପTନାୟକ ZUX1414697

ପ ୁ /52810 49 205 1090ଦିଲିପ କମୁାର ମିଶ� ପି ନରସିଂହ ମିଶ� ZUX1414762

ପ ୁ /52811 42 205 1091ଆଭାସ ପରିଛା ପି ପ�ଭJନ ପ�ସାଦ ପରିଛା ZUX1424522

�ୀ /52812 49 205 1092ଅନିତା ପTନାୟକ  ା ପ�ଫଲୁC  ପଟନାୟକ ZUX1424613

ପ ୁ /52813 70 205 1093ପfୂ/ ଚଂଦ�  ପରିଛା ପି ମଦନ େମାହନ ପରିଛା ZUX1424621

�ୀ /52814 77 205 1094ପ�ସାଦିନୀ ପରିଛା  ା ପ�ଭJନ ପ�ସାଦ େପାରିଛା ZUX1424647

�ୀ /52815 39 205 1095ରାଧିକା ସାହୁ  ା ପ�ଭାସ ପରିଛା ZUX1424712

ପ ୁ /14816 74 206 1271ନିଶP େଗାଦାବରୀ ପାତ� ପି ସଯୂ�/ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0177972

�ୀ /14817 57 206 1272ରାଧାରାଣୀ ପାତ�  ା ନିଶP େଗାଦାବରୀ ପାତ� ZUX0177980

ପ ୁ /2818 50 204 1079ବାଳକୃ0 ଶତପଥି ପି ପ�ଫଲୁC  କମୁାର ଶତପଥି LSL1392083

�ୀ /52819 50 204 1149ମାନସି ପରିଛା ପି ପ�ଭJନ ପ�ସାଦ ପରିଛା ZUX1422252

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବOଚନ ନିମେ" ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ@  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବOଚନ କମିଶନ ଭାରତP zାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବOଚନ ପବୂ/ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣP ନାମ ଅଛି କି ନାହ{  ଦୟାକରି ତନଖି କର"ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.28 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନPର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନP ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

14 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା" େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀP  ା$ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222


