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ପ ୁ /1 27 168 264ଲି�ରାଜ େଜନା ପି ଦୁଗ� ଚରଣ େଜନା ZUX1058932

ପ ୁ /002 50 168 265ମାଦିଲୀ ଶ ିନୀଵସା ରାଓ ପି ମାଦିଲୀ ଲ#$ନା ରାଓ ZUX1348093

%ୀ /13 46 168 266ବିଜିତା ପ'ା (ା ପଦ$ ଚରଣ ପ'ା LSL1350834

ପ ୁ /24 79 168 267ଜବାହାରଲାଲ ପଟନାୟକ ପି ଜଗନ େମାହନ ପଟନାୟକ OR/12/089/224024

ପ ୁ /35 87 168 268ଏ ଆପାରାଓ , ପି ଏ ରାମମ,ୁ- , OR/12/089/224357

ପ ୁ /046 52 168 269ବିର.ୀ ନାରାୟଣ ପ/ନାୟକ ପି ପ1ୂ2 ଚ3  ପ/ନାୟକ ZUX0775312

%ୀ /47 35 168 270ଏ� ବ3ନା ପି ଏ� ଈ5ର ରାଓ ZUX0668111

ପ ୁ /48 60 168 271ଏ� ଇ5ରରାଓ ପି ଲ#$ଣରାଓ ଇ5ରରାଓ OR/12/089/224365

%ୀ /49 28 168 272ମା6ିଲା. ଲାବନ8ା ପି ମା6ିଲା ଇ5ରରାଓ ZUX0623769

%ୀ /410 33 168 273ମା6ିଲା. ନିଖିଲା ପି ମା6ିଲା ଇ5ର ରାଓ ZUX0623793

ପ ୁ /411 52 168 274ବିର. ିନାରାୟଣ ପ/ନାୟକ ପି ପ1ୂ2 ଚ3  ପ/ନାୟକ ZUX1216738

%ୀ /0512 22 168 275େସାନାଲି େଜନା ପି ଦୂଗ� ଚରଣ େଜନା ZUX1223916

ପ ୁ /513 58 168 276ବି େଭେ;ଟରାମଣା .. ପି ବି ଚିନ< ାୟା .. OR/12/089/224370

%ୀ /514 25 168 277ବି ମାନସୀ ପି ବି େଭେ;ଟ ରାମାନା ZUX1135219

%ୀ /615 45 168 278ଏ=. ଲ#$ୀ . (ା ଏ=. ଗେୁ>5ର ରାଓ . LSL1350248

ପ ୁ /616 38 168 279ଏଚ.େହମ କମୁାର ପି ଏ=.ରାମା ରାଓ LSL1369297

ପ ୁ /617 78 168 280ଏଚ ରାମାରାଓ ପି ପାଇଡତାଲି ରାମାରାଓ OR/12/089/224378

ପ ୁ /718 55 168 281ରାମଚ3  ନାୟକ ପି ଲ#$ୀନାରାୟଣ ନାୟକ OR/12/089/224341

ପ ୁ /719 28 168 282ରାଜେଶଖର ନାୟକ ପି ରାମଚ3  ନାୟକ ZUX0623611

%ୀ /720 28 168 283ରାଜସ$ିତା ନାୟକ ପି ରାମଚ3  ନାୟକ ZUX0623587

ପ ୁ /821 72 168 284ଏମ ରାମକ ି@ ରାଓ ପି ଆପଲ(ାମି ରାଓ OR/12/089/224393

ପ ୁ /922 67 168 285େକ. ନାଇଡୁ ପି େକ ଆପଲା(ାମି OR/12/089/224396

ପ ୁ /1023 57 168 286ଭୀମେସନ Aିେବଦି ପି ବାନାBର Aେବଦି OR/12/089/224401

ପ ୁ /1124 51 168 287ନିରCନ ନ3 ପି ପ1ୁ2 ଚ3  ନ3 LSL1410786

%ୀ /1125 48 168 288ଅନୁପମା ନ3 (ା ନିରCନ ନ3 LSL1410778

ପ ୁ /1126 20 168 289େସୗମ8 ରCନ ନ3 ପି ନିରCନ ନ3 ZUX1251255

ପ ୁ /1227 67 168 290ଏF. ଲ#$ଣମ,ୁ- ପ/ନାୟକ ପି ସିମା.ଳ� /ନାୟକ OR/12/089/224439

ପ ୁ /1328 70 168 291େଦବଦ, ପ ଧାନ ପି ପା'ବ ପ ଧାନ OR/12/089/224407

%ୀ /1329 37 168 292ସବୁାସିନୀ ପ ଧାନ ପି େଦବଦ, ପ ଧାନ LSL2633485

ପ ୁ /1330 35 168 293ରାମଚ3  ପ ଧାନ ପି ଶ8ାମଘନ ପ ଧାନ LSL2633477

ପ ୁ /1431 41 168 294ରେମଶ ବି5ାଳ ପି େଚତୖନ8 ବି5ାଳ LSL1410729

ପ ୁ /1432 39 168 295ଉେମଶ ବି5ାଳ ପି େଚତୖନ8 ବି5ାଳ LSL1410737

ପ ୁ /1533 55 168 296ଦୁଗ�ଚରଣ େଜନା ପି ବନମାଳି େଜନା OR/12/089/317067

%ୀ /1534 49 168 297ସବିତା ମହାପାତ (ା ଦୁଗ�ଚରଣ େଜନା OR/12/089/317068

ପ ୁ /1635 70 168 298ପିତବାସ ରାଉତ ପି ଶିବ ରାଉତ OR/12/089/224412

%ୀ /1636 46 168 299କମୁାରୀ ରାଉତ (ା ପ ଫଲୁM  କମୁାର ରାଉତ LSL1410695

ପ ୁ /1637 40 168 300ସେNାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ପିତବାସ ରାଉତ LSL1369222

ପ ୁ /1838 63 168 302ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଧରଣୀଧର ଦାସ LSL1410794

%ୀ /1839 57 168 303ଶଷୁମା ଦାସ (ା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ LSL1410802

ପ ୁ /1840 32 168 304ସତ8ବ ତ ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ZUX0442384

%ୀ /1841 30 168 305େଦବସ$ ିତା ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ZUX0441824

ପ ୁ /1842 28 168 306େଯାେଗଶ ପ ସାଦ ଦାସ ପି ଅସିତ କମୁାର ଦାସ ZUX0623736

ପ ୁ /1843 48 168 307ସଂଗ ାମ େକଶରୀ ସାମଲ ପି ଦାେମାଦର ସାମଲ LSL1410810

ପ ୁ /1944 62 168 308ବସNକମୁାର ପାଣିଗ ାହି ପି କୃ@ଚ3  ପାଣିଗ ାହି OR/12/089/224388

%ୀ /1945 60 168 309େହମା�ିନି ପାଣିଗ ାହି (ା ବସNକମୁାର ପାଣିଗ ାହି OR/12/089/224389

%ୀ /2046 72 168 310ଲ#$ ିଦଳପତି (ା େଶଖର ଦଳପତି OR/12/089/224348

%ୀ /2047 51 168 311ଅBିକା ଦଳପତି ପି େଶଖର ଦଳପତି OR/12/089/224349

%ୀ /2248 72 168 312ଏ ସର5ତୀ , ପି ଏ ଆପାରାଓ , OR/12/089/224358

ପ ୁ /2249 58 168 313ଏ ମେହ5ର ରାଓ , ପି ଏ ଆପାରାଓ , OR/12/089/224359

ପ ୁ /2250 57 168 314ଏ ରାମବାବୁ , ପି ଏ ଆପାରାଓ , OR/12/089/224360

1 16/M.O.P େଯାଗ8ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ; (ା#ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /2251 47 168 315ଏ ସତ8ନାରାୟଣ . ପି ଏ ଆପାରାଓ , LSL1350941

%ୀ /2252 23 168 316ଏ ଅନୁସା ପି ଏ ରାମ ବାବୁ ZUX0950048

ପ ୁ /2253 24 168 317ଏ କିରନ କମୁାର ପି ଏ ରାମବାବୁ ZUX0941906

%ୀ /2254 45 168 318ଏ ଶାNୀ (ା ଏ ରାମବାବୁ LSL1368745

%ୀ /2255 39 168 319ଏ ବିଜୟଲ#$ୀ (ା ଏ. ସତ8ନାରାୟଣ ZUX0941872

%ୀ /2356 47 168 320ଏମ ଇ3ିରା .. (ା ଏମ ରେମଶ .. LSL2637908

%ୀ /2357 45 168 321ଏ� ଅରୁଣା (ା ଏ� ଇ(ରରାଓ OR/12/089/224366

%ୀ /2358 55 168 322ମେନାରମା କଳୁଦୀପ (ା ତରୁଣ କଳୁଦୀପ LSL1368760

ପ ୁ /2359 23 168 323ଏନ େମାହନ ପି ଏନ ରେମଶ ZUX0950030

ପ ୁ /2360 54 168 324ଏU ରେମଶ ପି ଲ#$ଣରାଓ OR/12/089/224367

%ୀ /2461 50 168 325ବି େୱଣଆୁVା .. (ା ବି େଭେ;ଟରାମଣା .. OR/12/089/224371

%ୀ /2562 67 168 326ଏଚ ଭବାନି (ା ରାମାରାଓ . OR/12/089/224379

%ୀ /2563 25 168 327େଜ ପ ିତି ପି େଜ. େଶଖର ZUX0941898

ପ ୁ /2564 50 168 328ଏ=.ଗେୁ>5ର ରାଓ ପି ଏ=.ରାମ ରାଓ OR/12/089/224380

%ୀ /2565 39 168 329େଜ. ସାରଳା (ା େଜ. େଶଖର ZUX0623918

ପ ୁ /2666 40 168 330ରାଜା ବାଘ ପି ବୀଭିଷଣ ବାଘ LSL1350180

ପ ୁ /2667 45 168 331ସେNାଷକମୁାର ନାୟକ ପି ଲ#$ୀନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0283242

%ୀ /2768 70 168 332ହିରା େବେହରା (ା ତାରିଣୀ େବେହରା OR/12/089/224391

ପ ୁ /2769 48 168 333ବିରଖB େବେହରା ପି ତାରିଣି େବେହରା OR/12/089/224392

ପ ୁ /2770 43 168 334ସୀମା.ଳ େବେହରା ପି ତାରାଣୀ େବେହରା LSL2633527

%ୀ /2871 37 168 335ବି କବିତା (ା ଶ ୀଧର େଚୗଧରୁୀ LSL2635803

ପ ୁ /2872 47 168 336ଏମ ଶ ୀଧର େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମକୃ@ ରାଓ LSL1369214

ପ ୁ /2873 41 168 337ରାେଜଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ଏ�. ରାମ କ ି@ା ରାଓ LSL1350875

%ୀ /2874 45 168 338ଏମ େପ ମକମୁାରୀ (ା ରାମକ ି@ା OR/12/089/224394

%ୀ /2975 43 168 339େକ ସାNି (ା େକ ଶ ୀନିବାସ LSL1369271

ପ ୁ /2976 42 168 340େକ େଭେ;େଟଶ ପି େକ ନାଇଡୁ LSL1350149

ପ ୁ /2977 48 168 341େକ ଶ ୀନିବାସ , ପି େକ ନାଇଡୁ , OR/12/089/224398

ପ ୁ /3078 29 168 342ଅମିତ କମୁାର ଦିେବଦି ପି ଭୀମେସନ ଦିେବଦି ZUX0623280

%ୀ /3079 55 168 343ପ ଭାତିକମୁାରି Aେବଦି (ା ଭୀମେସନ Aେବଦି OR/12/089/224402

ପ ୁ /3180 62 168 344ପାWିଲିସି ଭତ ା ପି ଜହନ ଭତ ା OR/12/089/224405

%ୀ /3181 57 168 345ସCଳୁା ଭତ ା (ା ପାWିଲିସି ଭତ ା OR/12/089/224406

ପ ୁ /3282 62 168 346ଶ ୀନିବାସ ପ/ନାୟକ ପି ଲ#$ଣମ,ୁ- ପ/ନାୟକ OR/12/089/224442

ପ ୁ /3283 40 168 347ସତ8 ନାରାୟଣ ପ/ନାୟକ ପି ଏସ ଲ#$ଣମ,ୂ- ZUX0132571

%ୀ /3284 62 168 348ଏF ରାେଜ5ରୀ (ା ଲ#$ଣମ,ିୂ ରାେଜ5ରୀ OR/12/089/224441

%ୀ /3385 65 168 349କାNି ପ ଧାନ (ା େଦବଦ, ପ ଧାନ OR/12/089/224408

ପ ୁ /3386 41 168 350ଗ>ୁ ପ ସାଦ ପ ଧାନ ପି େଦବ ଦ, ପ ଧାନ LSL1410745

%ୀ /3387 26 168 351ରCିତା ପ ଧାନ (ା ... ... ZUX1131820

%ୀ /3488 62 168 352ଲତା ବି(ାଳ (ା େଚତୖନ8 ବି(ାଳ OR/12/089/224410

%ୀ /3589 61 168 353ସାବିତ ୀ ରାଉତ (ା ପିତବାସ ରାଉତ OR/12/089/224413

ପ ୁ /3590 48 168 354ପ ଫଲୁM  କମୁାର ରାଉତ ପି ପିତବାସ ରାଉତ LSL1410828

ପ ୁ /3691 48 168 356ଉଗ େସନ ଲମତା ପି ହରିହର ଲମତା OR/12/089/224417

%ୀ /3792 60 168 357ଟି ପାବ2 ତି (ା ଟି ନାଇଡୁ ZUX0132589

ପ ୁ /3793 39 168 358ଟି ବୁଡୁ ପି ଟି ନାଇଡୁ ZUX0132597

%ୀ /3894 39 168 359ରୂପା ବାଘ ପି େସାନୁ ବାଘ LSL1356294

%ୀ /3995 27 168 360େଜଗାପାତି େସୗଜନ8ା ପି େଜ. େଶଖର ZUX0623264

%ୀ /4196 21 168 361ନିଖିଲ କମୁାର ରାଉତ ପି ପ ଫଲୁ କମୁାର ରାଉତ ZUX1250901

%ୀ /9997 22 168 362ଦୀପାଳି େଦବପ ିୟା ନ3 ପି ନିରCନ ନ3 ZUX1145952

ପ ୁ /99998 38 168 363ପରୁୁେଷାତମ ବାଲ ପି ଅଜୁ2 ନ ଚରଣ ବାଲ ZUX0862029

%ୀ /99999 41 168 364ବିଦ8ା େଜାତି ପ/ନାୟକ (ା ବିର.ୀ ନାରାୟଣ ପ/ନାୟକ ZUX0775320

ପ ୁ /130100 50 172 539ସନୁ3 ରାଉତ ପି ପ ଭାକର ରାଉତ OR/12/089/246741

%ୀ /130101 49 172 540କାମିନି ରାଉତ (ା ଆନ3 ରାଉତ ZUX0617837

%ୀ /130102 46 172 541ଭାବିଲତା ରାଉତ (ା ସନୁ3 ରାଉତ LSL2645174

ପ ୁ /130103 45 172 542ନିତ8ାନ3 ରାଉତ ପି ପ ଭାକର ରାଉତ LSL2645042

%ୀ /130104 43 172 543ସରୁତୀବାଳା ରାଉତ (ା ନିତ8ାନ3 ରାଉତ LSL2645034

ପ ୁ /130105 29 172 544ରାେକଶ ରାଉତ ପି ସନୁ3 କମୁାର ରାଉତ ZUX0443796

%ୀ /130106 28 172 545ଲିପାବତୀ ରାଉତ ପି ଆନ3ଚ3  ରାଉତ ZUX0617795

ପ ୁ /130107 32 172 546ପ େମାଦ କମୁାର ରାଉତ ପି ଭିକାରୀ ରାଉତ ZUX0617811

ପ ୁ /130108 74 172 547ରାମଚ3  ସାହୁ ପି େଜାେରା ସାହୁ ZUX0617605

%ୀ /130109 64 172 548ରାଜମଣି ସାହୁ (ା ରାମଚ3  ସାହୁ ZUX0617324

ପ ୁ /130110 47 172 549ପତି ସାହୁ ପି ରାମଚ3  ସାହୁ ZUX0617373

ପ ୁ /130111 38 172 550ସେNାଷ ସାହୁ ପି ରାମଚ3  ସାହୁ ZUX0617365

%ୀ /130112 29 172 551ସଜୁାତା ସାହୁ (ା ସେNାଷ ସାହୁ ZUX0617357

2 16/M.O.P େଯାଗ8ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ; (ା#ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /131113 50 172 552ଅଭୟକମୁାର ନାୟକ ପି ରସାନ3 ନାୟକ OR/12/089/246744

%ୀ /131114 46 172 553ଶାNିଲତା ନାୟକ (ା ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ LSL2645273

ପ ୁ /131115 36 172 554େସୗମ8 ରCନ ନାୟକ ପି ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX0443630

ପ ୁ /131116 35 172 555ନିହାର ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX0138420

ପ ୁ /131117 30 172 556ତପନ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX0443846

ପ ୁ /131118 28 172 557ଅବିନାଶ ନାୟକ ପି ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ ZUX0443622

ପ ୁ /131119 31 172 558ରାଜୁ କମୁାର େସାନ;ର ପି େପ ମଲାଲ େସାନ;ର ZUX0443754

ପ ୁ /131120 64 172 559େପ ମ ଲାଲ େସା;ର ପି ରାମେଦବ େସା;ର ZUX0866780

%ୀ /131121 56 172 560ପ ଭାବତୀ େଦବୀ େସା;ର (ା େପ ମ ଦାସ େସା;ର ZUX0866798

ପ ୁ /131122 37 172 561ଶ8ାମ କମୁାର େସା;ର ପି େପ ମ ଲାଲ େସା;ର ZUX0866772

%ୀ /131123 33 172 562ରୀତା କମୁାରୀ େସା;ର ପି େପ ମ ଲାଲ େସା;ର ZUX0866764

ପ ୁ /131124 32 172 563ଭିକି କମୁାର େସାନକର ପି େପ ମଲାଲ େସାନକର ZUX0866673

ପ ୁ /131125 31 172 564ଶୀତଲ କମୁାର େଶା;ର ପି େପ ମଲାଲ େଶା;ର ZUX0866681

%ୀ /131126 26 172 565େମନକା କମୁାରୀ େସାନକାର ପି େପ ମଲାଲ େସାନକାର ZUX0866699

ପ ୁ /132127 56 172 566ସେବ2 5ର ରାଉତ ପି କୃ@ଚ3  ରାଉତ OR/12/089/246747

%ୀ /132128 54 172 567ବାସNି ରାଉତ (ା ସେବ2 5ର ରାଉତ OR/12/089/246748

ପ ୁ /133129 29 172 568ତୁଳାରାମ ହରିଜନ ପି େଗାରା ହରିଜନ ZUX0617456

%ୀ /133130 27 172 569ଚWା ହରିଜନ (ା ତୁଳାରାମ ହରିଜନ ZUX0691576

ପ ୁ /133131 54 172 570ଦିନବ6ୁ ପାତ ପି ଜଗଦିସ େ#ତ ି  ପାତ OR/12/089/246736

ପ ୁ /133132 50 172 571କୃ@ ପାତ ପି ଜଗଦିସ ପାତ OR/12/089/246738

%ୀ /133133 49 172 572ଡେମଇ ପାତ (ା ଦିନବ6ୁ ପାତ OR/12/089/246737

%ୀ /134134 72 172 573ଡାଳିB ରଣା (ା ଗରୁୁ ରଣା OR/12/089/246734

ପ ୁ /134135 42 172 574ଖଗପତି ରଣା ପି ଗରୁୁ ରଣା LSL1384270

ପ ୁ /135136 42 172 575ଆଲାU ଡି ତା;ାଚାନ ପି ଟି.ଡି. ତା;ାଚାନ LSL1418292

%ୀ /136137 60 172 576େସାମ ନାଇଡୁ . ମା ଆପାଲା ନାଇଡୁ . OR/12/089/246959

%ୀ /136138 50 172 577ରାବଣାମା ନାଇଡୂ (ା େସାମ ନାଇଡୂ OR/12/089/246985

ପ ୁ /136139 31 172 578ମେହଶ ପାଲ ପି (ାମି ନାଇଡୁ ପାଲ ZUX0366492

ପ ୁ /136140 30 172 579ନବିନ ପାଲ ପି (ାମି ନାଇଡୁ ପାଲ ZUX0366443

ପ ୁ /136141 36 172 580େଗାପାଳ ରଣା ପି ଆଦୁ ରଣା ZUX0366435

ପ ୁ /136142 42 172 581ଆପାରାଓ ସ;ତୁ2 ୀ ପି ସିମା.ଳ� ସ;ତୁ2 ୀ ZUX0443804

%ୀ /136143 32 172 582ରାମା କମୁାରୀ ସ;ତୁ2 ୀ (ା ଆପା ରାଓ ସ;ତୁ2 ୀ ZUX0443838

ପ ୁ /137144 65 172 583େ#ତ େମାହନ ପ'ା ପି ଆନ3 ପ'ା OR/12/089/246770

%ୀ /137145 55 172 584ସେରାଜନୀ ପ'ା (ା େ#ତ ମହନ ପ'ା OR/12/089/246771

%ୀ /137146 43 172 585ବବିତା ପ'ା (ା ବରୁଣ ପ'ା ZUX0138438

ପ ୁ /137147 38 172 586ବରୁଣକମୁାର ପ'ା ପି େ#ତ ମହନ ପ'ା OR/12/089/246989

ପ ୁ /137148 38 172 587ବିଜୟ କମୁାର ପ'ା ପି େ#ତ େମାହନ ପ'ା LSL1463819

%ୀ /137149 27 172 588େମାନାଲିସା ପ'ା (ା ବିଜୟ କମୁାର ପ'ା ZUX0950832

ପ ୁ /138150 38 172 589ଜି.ଶିବନାରାୟଣ ପି ଜି.ମାଲକେ'ୟା ZUX0392696

ପ ୁ /138151 65 172 590ଜି ମାଲକେ'ୟା . ପି ଜି ପି ମାଲକେ'ୟ . LSL2645109

%ୀ /138152 57 172 591ଜି ଲ#$ୀକାNVା . (ା ମାଲକେ'ୟା . LSL2645117

ପ ୁ /139153 65 172 592ସନିଆ ଗାଦବା ପି ମାଧବ ଗାଦବା OR/12/089/247029

%ୀ /139154 60 172 593ତାରା ଗାଦବା (ା ସନିଆ ଗାଦବା OR/12/089/247028

ପ ୁ /139155 45 172 594ଅX ୁ2ନ ଗାଦବା ପି ସନିଆ ଗାଦବା OR/12/089/247030

%ୀ /139156 40 172 595ତୁଳାବତି ଗାଦବା (ା ଅX ୁ2ନ ଗାଦବା OR/12/089/247026

ପ ୁ /140157 53 172 596ଆସିY କମୁାର ଅଗ ୱାଲ ପି ଜଗଦିଶ ପ ସାଦ ଅଗ ୱାଲ LSL1458769

%ୀ /140158 50 172 597ଶ ୁତି ଅଗ ୱାଲ (ା ଆସିY କମୁାର ଅଗ ୱାଲ LSL1458777

ପ ୁ /140159 46 172 598ରଜନୀY ଅଗ ୱାଲ ପି ଜଗଦିଶ ପ ସାଦ ଅଗ ୱାଲ LSL1458785

ପ ୁ /140160 60 172 599ନୀଳା.ଳ ପ ଧାନ ପି େଗୗରଚ3  ପ ଧାନ LSL1396647

%ୀ /140161 48 172 600ଇ3ିରା ତ ିପାଠୀ (ା ନିଳା.ଳ ପ ଧାନ ZUX0395103

ପ ୁ /141162 65 172 601କାଶୀନାଥ ମଲM ିକ ପି େସାମନାଥ ମଲM ିକ ZUX0681544

ପ ୁ /141163 36 172 602ଜଗେମାହନ ମଲM ିକ ପି କାଶୀନାଥ ମଲM ିକ ZUX0392548

ପ ୁ /141164 68 172 603ଜୀବ ରାମ ପେଟଲ ପି କରସନ ଶିବଦାସ ପେଟଲ OR/12/089/246798

%ୀ /141165 62 172 604ମଣିେବନ ପେଟଲ (ା ଜୀବରାମ ପେଟଲ OR/12/089/246799

ପ ୁ /141166 44 172 605ହରିଲାଲ ପେଟଲ ପି ଜୀବରାମ ପେଟଲ LSL2645133

%ୀ /141167 40 172 606ଭାବନା ପେଟଲ (ା ହରିଲାଲ ପେଟଲ LSL2645141

ପ ୁ /141168 61 172 607ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ଇ5ର ସାହୁ ZUX0616995

ପ ୁ /141169 55 172 608ରବି3 ନାଥ ସାହୁ ମା ପଦ$ ା ସାହୁ OR/12/089/236736

%ୀ /141170 51 172 609ଉମ-ଳା ସାହୁ (ା ଭଗବାନ ସାହୁ ZUX0617738

ପ ୁ /141171 49 172 610େଗାପିନାଥ ସାହୁ ପି ଜଗନ< ାଥ ସାହୁ ZUX0366575

%ୀ /141172 47 172 611ବିଜୟ ଲ#$ୀ ସାହୁ (ା େଗାପିନାଥ ସାହୁ ZUX0366583

%ୀ /141173 47 172 612ଲ#$ିପ ିୟା ସାହୁ (ା ରବି3  ସାହୁ OR/12/089/236735

ପ ୁ /141174 29 172 613ସରୂଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବୀ3  ସାହୁ ZUX0691683

3 16/M.O.P େଯାଗ8ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ; (ା#ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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%ୀ /142175 48 172 614େଶାଭା େତାେଷାନୀୱା[ (ା ରାେଜଶ େତାଷନୀୱା[ ZUX0138446

ପ ୁ /143176 51 172 615ରାେଜଶ େତାଷନୀୱାଲ ପି ସତ8ାନାରାୟଣ େତାଷନୀୱାଲ ZUX0138453

%ୀ /143177 25 172 616ରୀତବୀକା େତାଶ< ିବାଲ ପି ରାେଜଶ େତାଶ<ିବାଲ ZUX0866806

%ୀ /144178 30 172 617ଏମ ଦୁଗ� ଭବାନୀ େଚୗଧରୁୀ (ା ଏମ ସେNାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0880377

ପ ୁ /144179 43 172 618ଭି ଦୁରାଇପା'ୀ ପି କାରାପିୟ ଭିରା(ାମୀ ZUX0617050

ପ ୁ /144180 71 172 619ଲ#$ୀନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ନିରCନ ସାହୁ LSL2648426

%ୀ /144181 67 172 620ଲ#$ୀପ ିୟା ସାହୁ (ା ଲ#$ୀନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0617829

ପ ୁ /144182 46 172 621ଲଡୁକିେଶାର ସାହୁ ପି ଲ#$ୀନାରାୟମ ସାହୁ LSL2649796

ପ ୁ /144183 41 172 622ପଦ$  ଲାଭ ସାହୁ ପି ଲ#$ୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0392555

ପ ୁ /144184 41 172 623ହରଚା3 ସାହୁ ପି ତ ିନାଥ ସାହୁ ZUX0866814

ପ ୁ /144185 39 172 624ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ଲ#$ୀନାରାୟଣ ସାହୁ LSL2648525

%ୀ /144186 37 172 625ରଶ$ୀତା ସାହୁ (ା ଲୁଡୁ କିେଶାର ସାହୁ ZUX0646919

%ୀ /144187 33 172 626ମମତା ସାହୁ (ା ଭଗବାନ ସାହୁ ZUX1006469

%ୀ /144188 31 172 627ଶାNିଲତା ସାହୁ (ା ହାରାଚା3 ସାହୁ ZUX0617563

%ୀ /144189 31 172 628ମଧସୁମିତା ସାହୁ (ା ପଦ$ ଲାଭ ସାହୁ ZUX0691691

ପ ୁ /144190 37 172 629େଗାବି3 ତNି ପି ଲଖିଚ3  ତNି ZUX0617571

ପ ୁ /146191 73 172 630ଏନ.ପି.ସହେଦବ . ପି ଏU .ପି.ପାପ ୁ. OR/12/089/248517

ପ ୁ /147192 63 172 631ପି କ ି@ା ପରଶରୁାମ . ପି କ ି@ାଆୟାରା . OR/12/089/246916

ପ ୁ /147193 39 172 632ପି. କ ି@U . ପି ପି. େକ. ପଶ ୁ2ରାମ . LSL1446822

%ୀ /147194 59 172 633କିେସାରଚ3  ପ'ା ପି ଆନ3 ପ'ା OR/12/089/246820

%ୀ /147195 52 172 634ସେରାଜିନି ପ'ା (ା କିେସାରଚ3  ପ'ା OR/12/089/468211

%ୀ /147196 28 172 635ସ�ୀତା ପ'ା ପି କିଶର ଚ3  ପ'ା ZUX0821967

%ୀ /147197 59 172 636ପି ନାଗଲ#$ୀ ପରଶରୁାମ (ା କ ି@ା ପରଶରୁାମ OR/12/089/246941

%ୀ /148198 39 172 637େଜ8ାସ<ା େଜନା (ା ପିତବାସ େଜନା ZUX0138461

ପ ୁ /149199 60 172 638େଯାେଗ3  ମହାରଣା ପି ଦ'ାସି ମହାରଣା OR/12/089/246353

ପ ୁ /149200 46 172 639ରାେଜ3  ମହାରଣା ପି େଗାବି3 ମହାରଣା OR/12/089/246351

%ୀ /149201 40 172 640ରଂଜିତା ମହାରଣା (ା ରାେଜ3  ମହାରଣା ZUX0138479

ପ ୁ /149202 34 172 641ତ ିନାଥ ମହାରଣା ପି େଗାବି3 ମହାରଣା ZUX1147081

ପ ୁ /149203 33 172 642କୃ@ ଚ3  ମହାରଣା ପି େଯାେଗ3  ମହାରଣା ZUX1013556

%ୀ /149204 24 172 643ରାଜଲ#$ୀ ମହାରାଣା (ା ତ ିନାଥ ମହାରଣା ZUX1157882

%ୀ /151205 72 172 644େକୗଶଲ8ା ନାୟକ (ା ରଘ ୁନାୟକ LSL1469295

ପ ୁ /151206 46 172 645ମାଣିକଚ3 ଟାକ ୀ ପି ଦୁେଯ8�ଧନ ଟାକ ୀ LSL1469444

%ୀ /151207 44 172 646ପଦ$ ା ଟାକ ୀ (ା ମାଣିକଚ3  ଟାକ ୀ LSL1469345

ପ ୁ /152208 28 172 647ବାବୁଲା ମଦୁୁଲି ପି ରସା ମଦୁୁଲି ZUX0691568

%ୀ /153209 40 172 648ପେୁନଇ ହରିଜନ (ା ଯବୁୁଲୁ ହରିଜନ ZUX0138487

%ୀ /153210 35 172 649ଗରୁୁବାରି ହରିଜନ ମା ନୀଳବତୀ ହରିଜନ ZUX0691592

%ୀ /153211 30 172 650କ�ସଲୁା ହରିଜନ ପି ସତୁଶନ ହରିଜନ ZUX0366237

%ୀ /153212 28 172 651ଲ#$ୀ ହରିଜନ ମା ନିଲାବତୀ ହରିଜନ ZUX0617209

%ୀ /153213 26 172 652ସଯୂ82 ହରିଜନ ପି ରାେଜଶ ହରିଜନ ZUX0691394

ପ ୁ /154214 55 172 653ସନିଆ ହରିଯନ ପି ସନିଆ ହରିଯନ OR/12/089/246840

%ୀ /155215 27 172 654ପାବ2 ତୀ ଅହରିଜନ (ା ଭକତ ହରିଜନ ZUX0691600

%ୀ /155216 61 172 655ଆସମୁତୀ ହରିଜନ (ା ସ3ୁର ହରିଜନ LSL1469626

ପ ୁ /155217 56 172 656ବୁଦୁରୁ ହରିଯନ ପି େଗାବି3 ହରିଯନ OR/12/089/246830

%ୀ /155218 48 172 657ବାଳ ହରିଜନ (ା ଶ8ାମ ହରିଜନ LSL1469634

%ୀ /155219 45 172 658ରାଧା ହରିଯନ (ା ବୁଦୁରୁ OR/12/089/246831

%ୀ /155220 40 172 659େଯମା ହରୀଯନ (ା ପାତର OR/12/089/246834

ପ ୁ /155221 34 172 660ସେNାଷ ହରିଜନ ମା େଯମା ହରିଜନ ZUX0444109

ପ ୁ /155222 31 172 661ସଦନ ହରିଜନ ପି ଶ8ାମ ହରିଜନ ZUX0444075

ପ ୁ /155223 30 172 662ଭକତ ହରିଜନ ମା େଜମା ହରିଜନ ZUX0444133

ପ ୁ /155224 36 172 663ସନୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଦ8ାଧର ନାୟକ ZUX0691634

%ୀ /155225 29 172 664େସାନାଦି ନାୟକ ପି ସ8ା� ହରିଜନ ZUX0366310

ପ ୁ /156226 60 172 665େଚତୖନ8 ହରିଜନ ପି ମରୁଲୀ ହରିଜନ OR/12/089/246842

%ୀ /156227 55 172 666ମ\ୁା ହରିଯନ (ା େଚତୖନ8 OR/12/089/246843

ପ ୁ /156228 33 172 667ଘାସି ରାମ ହରିଜନ ପି ଚିତନ ହରିଜନ ZUX0366252

%ୀ /156229 29 172 668ପଦ$ ା ହରିଜନ (ା େସାଦନ ହରିଜନ ZUX0366344

ପ ୁ /157230 70 172 669ବଳରାମ ସନୁା ପି ଧନୁଯ82ୟ ସନୁା ZUX0681551

%ୀ /157231 46 172 670ରୁକ$ ି1ୀ ସନୁା (ା ସନ8ାସି ସନୁା LSL1469659

%ୀ /158232 65 172 671ରଜନି ହରିଜନ (ା ସଦା ହରିଜନ OR/12/089/246848

%ୀ /158233 58 172 672ଆସମୁତି ହରିଜନ (ା ରଘ ୁହରିଜନ OR/12/089/246850

ପ ୁ /158234 50 172 673ରଘ ୁହରିଜନ ପି ସଦା ହରିଜନ OR/12/089/246849

%ୀ /158235 50 172 674ଡମଣିୁ ହରିଜନ (ା ଖଗ ହରିଜନ LSL2638708

%ୀ /158236 29 172 675ଅCଳୀ ହରିଜନ (ା ତ ିନାଥ ହରିଜନ ZUX0444141
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ପ ୁ /158237 28 172 676ତ ିନାଥ ହରିଜନ ପି ରଘ ୁହରିଜନ ZUX0444091

ପ ୁ /158238 27 172 677ସମିୁତ ହରିଜନ ପି ରାଜି3  ହରିଜନ ZUX0691360

ପ ୁ /159239 27 172 678ବନମାଳି ହରିଜନ ପି ରଘ ୁହରିଜନ ZUX0617191

%ୀ /160240 42 172 679ମତି ହରିଜନ (ା କମଳୁୁ ହରିଜନ LSL1469287

%ୀ /161241 50 172 680ନିଲା ହରିଜନ (ା ଭଗବାନ ହରିଜନ OR/12/089/246860

ପ ୁ /162242 28 172 681ପଟୁ ବାଘ ପି େଗାପାଳ ବାଘ ZUX0880328

ପ ୁ /162243 75 172 682େଗାପାଳ ବାଘ ପି ନରସିଂହ ବାଘ OR/12/089/246864

%ୀ /162244 70 172 683ହ]ି ବାଘ (ା େଗାପାଳ ବାଘ OR/12/089/246865

%ୀ /163245 57 172 684େଗାମତି ହରିଜନ (ା ସ3ୁର ହରିଜନ ZUX0936658

ପ ୁ /163246 36 172 685ଦଶରଥ ହରିଜନ ପି ବୁଟି ହରିଜନ LSL2638484

ପ ୁ /163247 36 172 686ମନ ହରିଜନ ପି ଉ^ବ ହରିଜନ LSL2638377

ପ ୁ /164248 60 172 687ନାେଗ5ର ନାୟକ ପି ସତ8ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/12/089/246728

%ୀ /164249 55 172 688ଆପିଆVା ନାୟକ (ା ନାେଗ5ର ନାୟକ OR/12/089/246729

%ୀ /164250 26 172 689ଗାୟତ ୀ ନାୟକ ପି ନାେଗ5ର ନାୟକ ZUX0691675

%ୀ /165251 60 172 690ଝିଲବ6ୁ ହରିଜନ ମା ଘାସି ହରିଜନ OR/12/089/246874

ପ ୁ /165252 40 172 691ରାମ ହରିଜନ ପି ଝିଲବ6ୁ ହରିଜନ LSL1469410

%ୀ /165253 39 172 692ଡମଣିୁ ହରିଜନ (ା ରାମ ହରିଜନ LSL1469402

ପ ୁ /165254 25 172 693ନିହାଲ ରାେଠାର ପି ତରୁଣ କମୁାର ରାେଠାର ZUX0821835

%ୀ /166255 40 172 694ଜୟNି ସନୁା (ା ଉଧବ ସନୁା ZUX0138503

%ୀ /167256 51 172 695େଗୗରୀ ପରିଜା (ା ହରି ପରିଜା LSL1469550

ପ ୁ /168257 49 172 696ପ ଭୁ ହରିଯନ ପି ଉଧବ ହରିଯନ LSL1469428

%ୀ /168258 46 172 697ଫଲୁ ହରିଜନ (ା ପ ଭୁ ହରିଜନ LSL1469394

ପ ୁ /168259 41 172 698ଲଳିତ ହରିଜନ ପି ଉ^ବ ହରିଜନ LSL1469717

%ୀ /168260 36 172 699ପଦ$ ା ହରିଜନ (ା ଲଳିତ ହରିଜନ ZUX0443697

%ୀ /168261 50 172 700ସU ମତି କଳୁଦୀପ (ା ମନଧର କଳୁଦୀପ LSL1469311

ପ ୁ /169262 46 172 701ଶକୁ ା ହରିଜନ ପି ବଳରାମ ହରିଜନ LSL1469543

%ୀ /169263 41 172 702େଜମା ହରିଜନ (ା ଶକୁ ା ହରିଜନ LSL1469535

ପ ୁ /169264 40 172 703ରୁକଧୁର ହରିଜନ ପି ବଳରାମ ହରିଜନ LSL1469519

%ୀ /169265 33 172 704ଡ଼ାଳିB ହରିଜନ (ା ରୁକଧର ହରିଜନ ZUX0443705

ପ ୁ /170266 51 172 705ବଇଦ ହରିଜନ ପି ମରୁଲୀ ହରିଜନ LSL1469600

%ୀ /170267 49 172 706ତୁଳା ହରିଯନ (ା ବଇଦ ହରିଯନ LSL1469618

ପ ୁ /172268 35 172 707ହରି ବାଘ ପି ବୁଟି ବାଘ ZUX0443739

ପ ୁ /172269 28 172 708ଝଳିରାମ ବାଘ ପି ବୁଟୀ ବାଘ ZUX0691584

%ୀ /172270 27 172 709ପି;ି ବାଘ (ା ହରି ବାଘ ZUX0443978

ପ ୁ /172271 62 172 710ବୁଟି ହରିଯନ ପି େଗାପାଳ ହରିଯନ OR/12/089/246456

%ୀ /172272 57 172 711ପ ତିମା ହରିଯନ (ା ବୁଟି ହରିଯନ OR/12/089/246457

%ୀ /172273 33 172 712ସC ୁହରିଜନ (ା ମନ ହରିଜନ LSL2638351

ପ ୁ /172274 30 172 713ଶ ୀ କୃ@ ହରିଜନ ପି ସନିଆ ହରିଜନ ZUX0691543

%ୀ /172275 27 172 714ବଇଦି ହରିଜନ (ା ଶ ୀ କୃ@ ହରିଜନ ZUX0691550

%ୀ /172276 25 172 715େଜମାମଣି ହରିଜନ ପି ଇYଵର ହରିଜନ ZUX1168061

%ୀ /173277 29 172 716ଚWା ବାଘ (ା ସରତ ବାେଘା ZUX0366286

ପ ୁ /173278 31 172 717ସରତ ବାେଘା ପି େସାଦା ବାେଘା ZUX0366278

ପ ୁ /173279 80 172 718େଲାକନାଥ ହରିଯନ ପି ପରଶରୁାମ ହରିଯନ OR/12/089/246458

%ୀ /173280 75 172 719ପଦ$ ା ହରିଯନ (ା େଲାକନାଥ OR/12/089/246459

ପ ୁ /173281 29 172 720ରାମଚ3  ହରିଜନ ପି ସଦା ହରିଜନ ZUX0691378

%ୀ /0282 28 174 1କାନୀେମରାକା େଗୗରିସରି (ା କାନୀେମରାକା େଗାପୀ ZUX1351642

%ୀ /0283 42 174 2େଜ ନବୀନା (ା େଜ େଗାପାଳ ZUX1355437

%ୀ /0284 27 174 3ଜୀ ରାେଜ5ରୀ (ା ଜୀ ସେୁରଶ ZUX1360171

%ୀ /00285 22 174 4ଭାନୁପ ିୟା ବିଶି ମା ସବିତା ବିଶି ZUX1187681

ପ ୁ /00286 25 174 5େଚତୖନ8 ପ ସାଦ ନ3 ପି ବିମଳ କମୁାର ନ3 ZUX1362672

%ୀ /00287 22 174 6ମିନତୀ ସାହୁ ମା ପ ମିଲା ସାହୁ ZUX1042084

%ୀ /AT-NEHRU288 20 174 7େଵଦାଗୀରୀ ପଦ$ ାଶ ୀ ପି େଵଦାଗୀରୀ ପ ସାଦ ZUX1351576

ପ ୁ /1289 44 174 8ସCୟ େବନିୟା - ମମତା େବନିୟା ZUX1157205

%ୀ /1290 63 174 9ସନୁାଦି ଭୁମିଆ (ା ମାଧବ ଭୁମିଆ ZUX0810895

ପ ୁ /1291 26 174 10େକ ଗ�ାରାଜୁ ପି େକ ନିଲକa ZUX1055524

ପ ୁ /2292 46 174 11କା,-କ ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାୟକ LSL1368075

%ୀ /2293 45 174 12ରଦମା ନାୟକ (ା କା,-କ ନାୟକ LSL1366525

%ୀ /2294 41 174 13ଅCଳି ନାୟକ (ା େକୖଳାସ ନାୟକ LSL1367838

%ୀ /03295 23 174 14ରାଧା ମହାରଣା ପି ସBାରୁ ମହାରଣା ZUX1039825

ପ ୁ /03296 23 174 15ମନିଷ ଟାକ ୀ ମା ମୀନା କମୁାରୀ ଟାକ ୀ ZUX1039783

%ୀ /3297 49 174 16ମିନା କମୁାରି ଟାକ ି (ା ସBାରୁ ମହାରଣା OR/12/089/238728

ପ ୁ /04298 26 174 17ଦିଲୀପ ବାହାଦୁର ମା ମିନା ବାହାଦୁର ZUX0733105
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ପ ୁ /04299 40 174 18ଧମ2ବୀର ସିଂହ ପି ଲ#$ୀ ସିଂହ ZUX0866897

ପ ୁ /4300 42 174 19ଲାଲ ବାହାଦୁର ପି ଆନ3 ବାହାଦୁର LSL1366459

%ୀ /4301 46 174 20ରିତା ରାଣୀ ମିଶ (ା ଗେଣଶ ମିଶ ZUX0822338

%ୀ /4302 66 174 21େକ. ରାେଜ5ରୀ (ା େକ. ବାବୁରାଓ ZUX0822361

%ୀ /5303 62 174 22ନବୀନା ସାବତ (ା ରCିତ ସାବତ LSL1367697

ପ ୁ /5304 34 174 23ରାେଜ3  କମୁାର ସାବତ ପି ରCିତ କମୁାର ସାବତ ZUX0445817

%ୀ /6305 30 174 24ଟି. ଲ#$ୀ ଆଚାରୀ (ା ଟି. ପିa ୁଆଚାରୀ ZUX0951103

%ୀ /6306 54 174 25ଗୀତା ସାବତ (ା ରାଧାକୃ@ ସାବତ ZUX0140335

ପ ୁ /6307 40 174 26ବିଜୟ କମୁାର ସାବତ ପି ରାଧାକୃ@ ସାବତ LSL1366475

%ୀ /6308 31 174 27େସୖ3ଯ8� ସାବତ (ା ବିଜ ସାବତ ZUX1042068

%ୀ /7309 25 174 28ବି ଧନ ଲ#$ୀ - େକ ଗଂଗା ରାଜୁ ZUX1362219

ପ ୁ /7310 39 174 29ରଂଜିତ ଶମ� ପି ଶ ୀଦତ ଶମ� LSL2380103

%ୀ /8311 58 174 30ଦେନଇ ହରିଜନ (ା ବଳୀ ହରିଜନ OR/12/089/238691

ପ ୁ /8312 42 174 31େଗାବି3 ହରିଜନ ପି ବଳି ହରିଜନ LSL1366582

%ୀ /8313 40 174 32ବାସNି ହରିଜନ (ା େଗାବି3 ହରିଜନ LSL1366608

%ୀ /9314 60 174 33ସାବୀତ ୀ କମୁାରୀ ବାଘ (ା ଯଲିୁୟF ବାଘ OR/12/089/238689

ପ ୁ /9315 28 174 34ନହ ବାଘ ପି ନବିU ବାଘ ZUX0446054

ପ ୁ /9316 45 174 35ରାେଜ3  କମୁାର ବାଘ ପି ଜୁଲିଅସ ବାଘ LSL1365873

%ୀ /9317 42 174 36ସେNାଷୀ ବାଘ (ା ରାେଜ3  ବାଘ LSL1365881

%ୀ /10318 73 174 37ଭି.ସାବିତ ି  (ା ଅନା ରାମାରାଓ OR/12/089/240725

ପ ୁ /10319 52 174 38ଭି.େମାହନ ରାଓ ପି ଭି ରାମାରାଓ LSL1367242

%ୀ /10320 48 174 39ଭି େଭେ;ଟ ରତ< ମ (ା ଭି େମାହନ ରାଓ LSL1367234

%ୀ /11321 44 174 40ଲ#$ୀ ଗାଦବା (ା ନରହରି ଗାଦବା ZUX0445114

%ୀ /11322 41 174 41ଡମଣୁୀ ଗାଦବା (ା କା,-କ ଗାଦବା LSL2374015

ପ ୁ /11323 72 174 42ଓମ ପ କାଶ ହଳମ ପି ହଳମ ମହାବୀର ZUX1157213

%ୀ /11324 38 174 43ଶାଳିଜ ହଳମ (ା ଅନୁଜ କମୁାର ହଳମ ZUX1148659

%ୀ /11325 52 174 44ଅନା ରାମାରାଓ ପି େଗାପାଲ (ାମୀ OR/12/089/240649

ପ ୁ /12326 37 174 45ରତ< ାକର ନାଏକ ପି ହାଜାରୀ ନାଏକ ZUX0445270

%ୀ /12327 68 174 46ଯମନୁା ନାୟକ (ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/12/089/240710

ପ ୁ /12328 52 174 47ବସN ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ OR/12/089/240711

%ୀ /12329 50 174 48ସମୁତି ନାୟକ (ା ବସN ନାୟକ OR/12/089/240712

%ୀ /12330 39 174 49ପଦ$ ିନୀ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ LSL1419365

ପ ୁ /12331 36 174 50େହମN କମୁାର ନାୟକ ମା ଜମନୁା ନାୟକ ZUX0140343

ପ ୁ /12332 32 174 51ଇ5ର ନାୟକ ପି ଖ ୀbଦାନ ନାୟକ ZUX0446245

ପ ୁ /12333 30 174 52ଦିବ8 ନାୟକ ପି ଖ ୀbଦାନ ନାୟକ ZUX0446237

ପ ୁ /13334 34 174 53ରାମଚ3  ବାଘ ପି କଳୁଧର ବାଘ ZUX0446146

ପ ୁ /13335 40 174 54ବାବୁଲା ବାଘ ପି ପ.ାନନ ବାଘ LSL1366418

ପ ୁ /14336 68 174 55େଦେବ3  ଦାସ ପି େଗାବରୁ ଦାସ ZUX0285403

%ୀ /14337 65 174 56କାN କମୁାରୀ ଦାସ (ା େଦେବ3  ଦାସ ZUX0285411

ପ ୁ /14338 33 174 57ଭ\ ଦାସ ମା ମାଣିକ ଦାସ ZUX0446351

ପ ୁ /14339 25 174 58କନୁା ଦାସ ପି େଦେବ3  ଦାସ ZUX0880492

%ୀ /15340 45 174 59ପ ଭାତି େଗାପ (ା ବୁଦୁ େଗାପ ZUX0368415

ପ ୁ /15341 56 174 60ନବ ରାଜ ଶମ� ପି ଜି.ପି. ଶମ� OR/12/089/240398

%ୀ /15342 46 174 61କଲ8ାଣୀ ଶମ� (ା ନବରାଜ ଶମ� OR/12/089/240399

%ୀ /16343 21 174 62ଲ#$ୀ ଭତ ା ମା ରାେଜYଵରୀ ଭତ ା ZUX1160423

ପ ୁ /16344 32 174 63ବନବାସ ନାଇକ ପି ହରିହର ନାଇକ ZUX0445437

ପ ୁ /16345 31 174 64ରାେଜ3  ନାଇକ ପି ହରିହର ନାଇକ ZUX0445445

%ୀ /16346 26 174 65ସୃତି ନାଇକ (ା ରାେଜ3  ନାଇକ ZUX1013713

ପ ୁ /16347 46 174 66ପିତାBର ନାୟକ ପି ଘାସିରାମ ନାୟକ OR/12/089/240807

%ୀ /16348 38 174 67ଚ3 ାବତୀ ନାୟକ (ା ମେହ5ର ନାୟକ LSL1365956

ପ ୁ /16349 36 174 68ରାମଚ3  ନାୟକ ପି ହରିହର ନାୟକ ZUX0445429

ପ ୁ /18350 70 174 69ରାମ ବାହାଦୁର ପି ଅ�ଦ ସିଂ LSL1366632

%ୀ /18351 63 174 70ଦଇମତୀ ବାହାଦୁର (ା ରାମ ବାହାଦୁର OR/12/089/240717

ପ ୁ /18352 39 174 71ଜୟମଲ ବାହାଦୁର ପି ରାମ ବାହାଦୁର LSL1366640

ପ ୁ /18353 34 174 72େଟc ବାହାଦୁର ପି ରାମ ବାହାଦୁର ZUX0140350

%ୀ /18354 29 174 73େପ ାଭଟୀ ସାବର ସାବର (ା ରାଜ କମୁାର ସାବର ସାବର ZUX1303288

%ୀ /19355 56 174 74ଏମ ମିନା#ୀ ପ/ନାୟକ (ା ମଦନ ପ/ନାୟକ OR/12/089/240335

ପ ୁ /20356 40 174 75ଏମ.ଭବାନୀ ପ ସାଦ ପି ଏମ.ଏସ. ପ/ନାୟକ LSL1366483

%ୀ /20357 65 174 76ଏମ ଲ#$ୀ .. (ା ଏମ.ସିମା.ଳ ପ/ନାୟକ OR/12/089/240333

%ୀ /20358 24 174 77ବିଜୟାଲ#$ି ଧନଫଲୁ (ା େହବାଲ ଧନଫଲୁ ZUX1070333

%ୀ /20359 33 174 78ଏମ େଗୗରୀ (ା ଏମ ଭବାନୀ ପ ସାଦ ZUX1013697

ପ ୁ /20360 44 174 79ଏ� ଇ5ର ରାଓ ପି ଏ� କ ି@ା ZUX0445312
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ପ ୁ /21361 70 174 80ସି ରାମ ବାହାଦୁର ପି ବନ ବାହାଦୁର OR/12/089/240788

%ୀ /21362 67 174 81ସି ଶାରଦା ବାହାଦୁର (ା ରାମ ବାହାଦୁର OR/12/089/240789

ପ ୁ /21363 23 174 82ରାଜନା େହମN ପି ର ସରିୁ ବାବୁ ZUX0950899

ପ ୁ /21364 43 174 83ଶ;ର ଲାମା ପି ରାମ ବାହାଦୁର LSL1366434

%ୀ /21365 41 174 84ହିରା ବାହାଦୁର ଲାମା (ା ଚ3  ବାହାଦୁର ଲାମା ZUX0912865

%ୀ /21366 37 174 85ଲ#$ୀ ଲାମା (ା ଶ;ର ଲାମା ZUX0140368

ପ ୁ /22367 49 174 86ଆର.ସତ8ନାରାୟଣ ପି ଆର.ଡାଲନାଇଡୁ OR/12/089/240358

%ୀ /22368 63 174 87ରାଊe ଗ�ା (ା ଡାଲ ନାଇଡୁ OR/12/089/240357

%ୀ /23369 84 174 88ସନୁାେଦଇ କମାର (ା ନରସିଂହ କମାର OR/12/089/240354

%ୀ /23370 60 174 89ରୁକଣୁା କମାର (ା ଗ>ୁ କମାର LSL1366020

ପ ୁ /24371 27 174 90ସNୁ ନାଇକ ପି ଗ>ୁ ନାଇକ ZUX0445551

%ୀ /24372 65 174 91ଲଳିତା ନାୟକ (ା ମଧ ୁନାୟକ OR/12/089/240346

%ୀ /24373 38 174 92ଭାନୁମତୀ ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ LSL1367283

ପ ୁ /25374 29 174 93ସNୁ କମୁାର ପି ରୁକନୁା କମୁାର ZUX1226562

%ୀ /25375 56 174 94େମାତି ନାୟକ (ା େଶଭା ନାୟକ OR/12/089/240344

%ୀ /26376 55 174 95େଦବକୀ (ା ଜୟରାମ ନାୟକ OR/12/089/240360

ପ ୁ /26377 29 174 96ସବୁାସ ନାୟକ ମା େଦବକି ନାୟକ ZUX0445288

%ୀ /26378 22 174 97ବନୁ ନାୟକ (ା ସବୁାଷ ନାୟକ ZUX1131507

ପ ୁ /27379 30 174 98ଏF ଇ3  କମୁାର ପି ଏF ସିମା.ଳ� ZUX0445411

ପ ୁ /28380 32 174 99ଏ. ପ ବିନ କମୁାର ପି ଏ. ନାଗାରାଜୁ ZUX0446401

%ୀ /28381 60 174 100ପଦ$ ା ମାଝି (ା ବଲଭ ମାଝି OR/12/089/240367

ପ ୁ /28382 39 174 101ନୀଳକf ମାଝୀ ପି ରୁcଦର ମାଝୀ ZUX0446203

%ୀ /28383 36 174 102ନବୀନା ମାଝୀ (ା ନୀଳକf ମାଝୀ ZUX0446195

ପ ୁ /29384 34 174 103ମେୁକଶ ହୁମାନୀ ପି ଗ�ାଧର ହୁମାନୀ ZUX0446013

ପ ୁ /29385 32 174 104େଲାେକଶ ହୁମାନୀ ପି ଗ�ାଧର ହୁମାନୀ ZUX0445064

ପ ୁ /29386 55 174 105ଗ�ାଧର ହୁେମନ ପି ନତୁନୀ ହୁେମନ OR/12/089/240329

%ୀ /29387 48 174 106ପଦ$ ା ହୁେମନ (ା ଗ�ଧର ହୁେମନ OR/12/089/240330

%ୀ /30388 50 174 107ଲିଳାବତୀ ସାହୁ (ା ଲ#$ୀଧର ସାହୁ OR/12/089/240324

ପ ୁ /31389 69 174 108ପିତାBର ନାୟକ ପି ଉ 2̂ ବ ନାୟକ OR/12/089/240327

%ୀ /31390 64 174 109େସାନାଦି ନାୟକ (ା ପିତାBର ନାୟକ OR/12/089/240328

ପ ୁ /32391 44 174 110ଟି. ତାଉଡୁ ପି ଟି. ବିରାନା  LSL2378560

ପ ୁ /32392 43 174 111ଟି.ତିରପତି ପି ଟି.ବିରାନ< ା  LSL2377349

%ୀ /32393 38 174 112ଟି.ସତ8ବତୀ (ା ଟି.ତାଉଡୁ LSL2378289

ପ ୁ /32394 73 174 113ଟି େବରାନା .. ପି ସନ8ାସି .. OR/12/089/240378

%ୀ /32395 60 174 114ଟି ସାବିତ ି  .. (ା େବରାନା .. OR/12/089/240379

ପ ୁ /32396 48 174 115ଟି େଭେ;ଟ ରାଓ ପି ଟି.ବିରାନ< ା ରାଓ OR/12/089/240380

%ୀ /32397 47 174 116ଟି ଗ�ା ରାଓ (ା େଭେ;ଟ ରାଓ OR/12/089/240381

ପ ୁ /32398 27 174 117ଟି. ସାଇ ଁସାଇଁ ପି ଟି. େଭେ;h ରାଓ ZUX0810416

%ୀ /33399 44 174 118ପି.ଲ#$ି (ା ପି.ଶ ୀନୁ LSL1365709

%ୀ /33400 84 174 119ପି େଗୗରୀVା .. (ା ଆପା ରାଓ OR/12/089/240317

ପ ୁ /33401 46 174 120ପି ଶ ୀନୁ .. ପି ପି.ଆପାରାଓ .. OR/12/089/240319

ପ ୁ /33402 49 174 121ବୁଟୁ ଭୂମିଆ ପି େଗାରା ଭୂମିଆ ZUX0444968

%ୀ /33403 21 174 122େପେକe େମୗନିକା ପି େପେକe େଭେ;ଟ ରାଓ ZUX1226745

ପ ୁ /33404 22 174 123ପି ପବନ ପି ପି ଶ ିନୁ ZUX1191725

ପ ୁ /33405 44 174 124ପି େଭ;ଟ ରାଓ ପି ପି େକାରମା ରାଓ ZUX0445213

ପ ୁ /33406 27 174 125ପି ସାଇ କମୁାର ପି ପି ଶ ୀନୁ ZUX1191808

ପ ୁ /33407 25 174 126ପି ସତିଶ ପି ପି େଭେ;ଟ ରାଓ ZUX1226596

%ୀ /34408 75 174 127େକ.ନାରାୟଣାମା .. (ା ଗା�ା ରାଓ OR/12/089/240383

%ୀ /35409 47 174 128ରାବଣାVା .. (ା ସତ8ନାରାୟଣ .. OR/12/089/240390

ପ ୁ /35410 60 174 129ଉପ ୁସତ8ନାରାୟଣ ପି ଉପ ୁସାେହବ OR/12/089/240386

ପ ୁ /35411 52 174 130ୟୁ ଜି ବି ସତ8ନାରାୟଣ ପି ସାେହବ ସତ8ନାରାୟଣ OR/12/089/240389

%ୀ /36412 48 174 131େରାଶନ ଆଲା� (ା ମହVଦ ଆଜିଦ ଜାମା ସାରିଫ ZUX0446393

%ୀ /36413 56 174 132ୱାଇ ଲ#$ୀ କମୁାରୀ (ା କମୁାରୀ (ାମି OR/12/089/240393

ପ ୁ /36414 59 174 133ମହVଦ ଆଜିe ଜାମା ସରିଫ ପି ମହVଦ କାନା ସାେହବ ZUX0446385

%ୀ /36415 63 174 134ୱାଇ କମୁାର (ାମି ପି ସ3ୁର ନାରାୟଣ (ାମି OR/12/089/240392

%ୀ /37416 48 174 135ବିମଳା ଜାନି (ା ମକୁ3ୁ ଜାନି OR/12/089/240245

%ୀ /37417 28 174 136ତୁଳା ଜାନୀ (ା ତ ିପତି ଜାନୀ ZUX0445239

%ୀ /38418 42 174 137ୱର ଲ#$ି (ା ପି.ସୀମା.ଳମ OR/12/089/240250

%ୀ /39419 39 174 138େଦୗପଦୀ ନାୟକ ପି ଦୁଯ2  ନାୟକ LSL1365865

%ୀ /40420 59 174 139େକ.ଲ#$ି (ା େକ.(ାମୀ LSL1467984

%ୀ /40421 28 174 140େକ କiନା ପି େକ ଆପା ରାଓ ZUX0445478

%ୀ /40422 31 174 141େକ ପjୁଲତା ପି େକ ଆପା ରାଓ ZUX0445486
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%ୀ /41423 41 174 142ମାଳତୀ ବାଇ ମା ଲ#$ୀ ବାଇ ZUX1106046

%ୀ /42424 51 174 143ୱାଇ ସର(ତୀ ... (ା କ ି@ା ରାଓ OR/12/089/240248

ପ ୁ /43425 55 174 144ୱାଇ କ ି@ା ରାଓ ପି ଦାଲାଆପଡୁୂ ରାଓ OR/12/089/240247

%ୀ /44426 42 174 145ରୁଣ ୁସିଂ ପି ଜହନ ସିଂ LSL2380137

%ୀ /45427 46 174 146ଲ#$ୀ ପରଜା (ା ରାମ ପରଜା OR/12/089/240172

ପ ୁ /45428 39 174 147ହରିk3  ପରଜା ପି ଦଶରଥ ପରଜା ZUX0446344

%ୀ /45429 34 174 148େମାତି ପରଜା (ା ହରିk3  ପରଜା ZUX0445403

ପ ୁ /45430 22 174 149ହରିଶ ଚ3  ପରଜା ପି ଭିମ ପରଜା ZUX1224286

%ୀ /45431 21 174 150ହିରାମଣି ପରଜା (ା ହରିk3  ପରଜା ZUX1226778

%ୀ /45432 37 174 151େଗାରୀ ପରଜୁଣୀ (ା ଭୀମ ପରଜା ZUX0446211

%ୀ /46433 70 174 152ରମା ହରିଜନ (ା ମକୁ3ୁ ହରିଜନ OR/12/089/240260

%ୀ /46434 43 174 153ମଧସୁଦୁନ ହରିଜନ ପି ମକୁ3ୁ ହରିଜନ OR/12/089/240261

%ୀ /47435 64 174 154ସଭୁଦ ା ମାଝୀ (ା ଧନୁଜ2 ୟ ମାଝୀ ZUX0444935

%ୀ /47436 32 174 155ତୁଳା ମାଝୀ (ା ବଳ ଅମନାତ8 ZUX0445569

ପ ୁ /47437 61 174 156ମାଝି ପରଜା ପି ନାରାୟଣ ପରଜା ZUX0951038

%ୀ /47438 45 174 157ଭଗବତୀ ପରଜା (ା ମାଝି ପରଜା OR/12/089/240326

ପ ୁ /47439 74 174 158େକ. ବାବୁ ରାଓ ପି େକ. ଶ ୀ ରମଳୁୁ ରାଓ ZUX0810507

ପ ୁ /48440 40 174 159ଏ.ରାବଣା ପି ଏ.ସଯୂ82ନାରାୟଣ ZUX0285437

ପ ୁ /48441 33 174 160ଏ ଶତ8ନାରାୟଣ ପି ଏ ରାବଣା ZUX0285445

ପ ୁ /48442 38 174 161ଏସ େଲାେକସ .. ପି ସରିୁନାରାୟଣ .. OR/12/089/240868

%ୀ /48443 40 174 162ଚ3 ମଣି ହନୁ (ା ମାେଧା ହନୁ OR/12/089/240902

ପ ୁ /48444 56 174 163ସବୁାସ ହରିଜନ ପି ମକୁ3ୁ ହରିଜନ OR/12/089/240257

%ୀ /48445 46 174 164ବଇଦି ହରିଜନ (ା ସବୁାସ ହରିଜନ OR/12/089/240901

ପ ୁ /48446 29 174 165ଶ;ର ପରଜା ପି ଲାଖନ ପରଜା ZUX1224260

ପ ୁ /49447 49 174 166ନବିନ କଲୁଦିପ ପି ଗରୁୁବ6 କଲୁଦିପ OR/12/089/240262

%ୀ /49448 41 174 167ବୀନତି କଲୁଦୀପ (ା ନବୀନ କଲୁଦୀପ LSL1367150

%ୀ /49449 25 174 168ରୁପାରାଣି କଳୁଦିପ ମା ଚ3 ମା କଲୁଦିପ ZUX0880450

ପ ୁ /49450 24 174 169େରାହନ କଲୁଦିପ ପି ନବୀନ କଲୁଦିପ ZUX0951111

%ୀ /49451 30 174 170ଦୀପା କଲୁଦିପ (ା େରାହନ କଲୁଦିପ ZUX0951129

%ୀ /49452 25 174 171ସବିତା ମଦୁୁଲି ପି ଶ;ର ମଦୁୁଲି ZUX1226794

ପ ୁ /49453 34 174 172ଆଶୀଷ ସନୁା ପି େଦେବ3  ସନୁା ZUX0445791

ପ ୁ /50454 41 174 173ମନୁା େବେହରା ପି ଆପନା େବେହରା ZUX0285452

ପ ୁ /50455 28 174 174ଦୀପc େବେହରା ପି ସିମା.ଳ େବେହରା ZUX0445304

%ୀ /50456 41 174 175ତାରା କଲୁଦିପ (ା ସୀମା.ଳ େବେହରା ZUX0285460

ପ ୁ /51457 63 174 176ଚ3  କଲୁଦିପ ପି ବୁଦୁରୁ କଲୁଦିପ OR/12/089/240265

%ୀ /51458 59 174 177କଳୁମଣି କଲୁଦିପ (ା ଚ3  କଳୁଦିପ OR/12/089/240266

ପ ୁ /51459 37 174 178ରାେଜ3  କଳୁଦୀପ ପି େହରମିନ କଳୁଦୀପ ZUX0285478

ପ ୁ /51460 35 174 179କାଜୁ କଳୁଦୀପ ପି ଚ3  କଳୁଦୀପ ZUX0140376

%ୀ /51461 32 174 180ଶ ୀମତି କଳୁଦୀପ (ା କାଳୁ କଳୁଦୀପ ZUX0445643

%ୀ /52462 54 174 181ରାେଜ5ରୀ ନାଗ (ା ନୀଳ ନାଗ OR/12/089/240307

%ୀ /52463 34 174 182ବାସNି ନାଗ ମା ରାେଜ5ରୀ ନାଗ ZUX0140384

%ୀ /53464 68 174 183େଲୗକି କମୁାରୀ େବେହରା (ା େଲବି େବେହରା OR/12/089/240675

ପ ୁ /53465 40 174 184ପବିତ  େବେହରା ପି େଲବି େବେହରା OR/12/089/240676

ପ ୁ /53466 31 174 185ପ ଶାN େବେହରା ମା େଲବି େବେହରା ZUX0951160

ପ ୁ /53467 64 174 186ପ/ୁବିେଶାଈ କାେମ5ର ରାଓ ପି ପ/ୁବିେଶାଈ ଜଗନ< ାଥ ZUX0368431

%ୀ /54468 74 174 187ଶାNିମଣି .. (ା ବିେନାଦ .. OR/12/089/240270

%ୀ /54469 45 174 188ଚ3 ମା ବାଘ (ା ସ3ୁର ବାଘ OR/12/089/240861

ପ ୁ /54470 41 174 189ମେନାଜ ଧାନଫଲୁ ପି ବିେନାଦ ଧାନଫଲୁ LSL1365717

ପ ୁ /54471 39 174 190ଦୟାଦାନ ଧାନଫଲୁ ପି ବିେନାଦ ଧାନଫଲୁ LSL1365923

%ୀ /55472 46 174 191କଳାବତି .. (ା ସଦୁଶ2ନ .. OR/12/089/240880

%ୀ /55473 64 174 192ଚ3 ମା ଭତ ା (ା ହରି ଭତ ା OR/12/089/240294

%ୀ /55474 44 174 193ଦୟାମଣି ଭତ ା (ା ଧିରଜ ଭତ ା OR/12/089/240903

%ୀ /55475 32 174 194ବାସNି ଭତ ା (ା ଜେଳ3  ଭତ ା ZUX0368407

ପ ୁ /56476 21 174 195େଜ ସeଯନାରାୟଣ ପି େଗାଆ[ସ େଜ ZUX1355312

ପ ୁ /56477 48 174 196ତ ୀନାଥ ମାଛ ପି ସଦନ ମାଛ OR/12/089/240280

%ୀ /56478 46 174 197ରାଧିକା ମାଛ (ା ତ ିନାଥ ମାଛ OR/12/089/240281

ପ ୁ /56479 28 174 198ମେୁକଶ ମାଛ ପି ତ ିନାଥ ମାଛ ZUX0445296

ପ ୁ /57480 49 174 199ଶଶୁାN ହିଆଲ ପି ଜିଶଦୁାନ ହିଆଲ OR/12/089/240298

%ୀ /57481 46 174 200ସବୁାସିନୀ ହିଆଲ (ା ଶଶୁାN ହିଆଲ OR/12/089/240299

ପ ୁ /57482 22 174 201ବିକାଶ ହିଆ[ ପି ଶସୁାN ହିଆ[ ZUX1226489

%ୀ /58483 53 174 202ଚ3 ମଣି ନାଗ (ା ଅମରଜିତ ନାଗ OR/12/089/240199

%ୀ /59484 24 174 203ସବିତା ବାଘ (ା କାଶିନାଥ ବାଘ ZUX1039536
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ପ ୁ /59485 72 174 204ମଦନ ବାଘ ପି ଚାଚୁରୀ ବାଘ OR/12/089/240200

%ୀ /59486 68 174 205େଗୗରୀ ମଣି ବାଘ (ା ମଦନ ବାଘ OR/12/089/240201

ପ ୁ /60487 32 174 206ହରି ଟାକ ୀ ପି କାମ ଟାକ ୀ ZUX0140392

%ୀ /60488 56 174 207ମCଳୁା ଟାକ ି (ା କାମ ଟାକ ି LSL1367143

ପ ୁ /60489 45 174 208କାମ ଟାକ ି ପି ତାଳବ3ୁ ଟାକ ି LSL1365691

ପ ୁ /60490 32 174 209ରାେଜଶ ଟାକ ୀ ମା ମଂଜୁଳା ଟାକ ୀ ZUX0140400

%ୀ /60491 29 174 210ସମୁU ଟାକ ି (ା ସମୀର ଟାକ ି ZUX0446005

ପ ୁ /60492 25 174 211ଟ; ଟାକ ୀ ପି କାମ ଟାକ ୀ ZUX1224302

%ୀ /60493 23 174 212ଟିେକ5ରୀ ଟାକ ୀ (ା ରାେଜଶ ଟାକ ୀ ZUX1045269

ପ ୁ /61494 44 174 213ପି.ରବି ପି ପି.େଭେ;ଟ ରାଓ LSL1464304

%ୀ /61495 51 174 214େକ ପ ଭା . (ା େକ.େଭେ;େଟ ରାଓ OR/12/089/240190

ପ ୁ /61496 30 174 215େକ େକା'ା ମା େକ େଗୗରୀ ZUX0445999

%ୀ /61497 67 174 216ପି ସାବିତ ି  ରାଓ (ା େଭେ;ଟ ରାଓ OR/12/089/240243

ପ ୁ /61498 45 174 217ପି ମେହ(ର ରାଓ ପି ଟି େଭେକେa ରାଓ LSL1368067

%ୀ /62499 63 174 218ପି ଚ3 ମା .. (ା ଆପଲ ନାଇଡୂ OR/12/089/240208

ପ ୁ /62500 46 174 219ପି ଶ ୀନିବାସ .. ପି ଆପଲ ନାଇଡୁ .. OR/12/089/240209

%ୀ /62501 40 174 220ପି ଲ#$ୀ ... (ା ଶ ୀନିବାସ ... ZUX0140418

ପ ୁ /62502 23 174 221ପି େଚକିରି ମା ପି ଲ#$ୀ ZUX1226588

%ୀ /62503 21 174 222ପି କଳାବତୀ ପି ପି ଶିବା ZUX1226752

%ୀ /63504 34 174 223ଏF ଉମା ମା ଏF କାNାVା ZUX0140426

%ୀ /63505 68 174 224ଏସ କାNାVା .. (ା ଶାBାମ,ୁ- .. OR/12/089/240203

%ୀ /63506 45 174 225ଏସ େଯାଶଦା .. (ା ଏସ.ରାମ ୁ.. LSL1366541

%ୀ /63507 42 174 226ଟି ଲ#$ୀ .. (ା ସିମା.ଲମ .. OR/12/089/240884

ପ ୁ /63508 34 174 227ଏF ନାରାୟଣା ପି ଏF େଜାଗି ତାତା ZUX0445510

%ୀ /63509 75 174 228ଇ ଜାନିକି େଶାବାନୁରୁ (ା ଇ ନାରାୟଣ େଶାବାନୁରୁ ZUX0368423

ପ ୁ /63510 40 174 229ରୁଦଚା3 ସିଂ ପି ଜହନ ବାଘ LSL2407260

%ୀ /64511 55 174 230ଲ#$ୀେଦବୀ .. (ା େଗାବି3ରାମ ,.. OR/12/089/240069

%ୀ /65512 42 174 231ଟି.ଲ#$ୀ (ା ଟି.ଆପଲରାଯ ୁ LSL1464254

%ୀ /65513 46 174 232ଟି ଆପାଲରାଯ ୁ (ା ଟି. ଆପାରାଓ OR/12/089/240234

%ୀ /65514 65 174 233ଟି ରାବଣାମ (ା ଆପାରାଓ OR/12/089/240233

ପ ୁ /66515 40 174 234ର� ବାହାଦୁର ପି ଦଳ ବାହାଦୁର LSL2373868

%ୀ /67516 75 174 235କା. ିବାହାଦୁର (ା ନିର ବାହାଦୁର OR/12/089/240179

ପ ୁ /67517 54 174 236ରୁଦ ା ବାହାଦୁର ପି ନୀର ବାହାଦୁର OR/12/089/240177

ପ ୁ /67518 49 174 237ନ3 ବାହାଦୁର ପି ନୀର ବାହାଦୁର OR/12/089/240181

%ୀ /67519 46 174 238ମାୟା ବାହାଦୁର ପି ନୀର ବାହାଦୁର OR/12/089/240182

ପ ୁ /67520 42 174 239ମିତ ଲାଲ ବାହାଦୁର ପି ନୀର ବାହାଦୁର ZUX0667568

ପ ୁ /67521 41 174 240କ12 ବାହାଦୁର ପି ନିର ବାହାଦୁର LSL2373850

%ୀ /67522 40 174 241କିରU ବାହାଦୁର (ା ନ3 ବାହାଦୁର ZUX0446096

%ୀ /67523 38 174 242ଭାରତୀ ବାହାଦୁର (ା ମିତ ଲା[ ବାହାଦୁର ZUX0446112

%ୀ /67524 36 174 243ଟ;ାମଣି ବାହାଦୁର ମା କା. ିବାହାଦୁର ZUX0446088

%ୀ /67525 35 174 244ଲୀନା ବାହାଦୁର (ା ଲାଲ ବାହାଦୁର ZUX0368449

ପ ୁ /67526 27 174 245କ ି@I ବାହାଦୁର ପି ନିର ବାହାଦୁର ZUX0810929

ପ ୁ /67527 33 174 246ବାଲି ମାଥୀପଡିଆ ପି ଡମରୁ ମାଥୀପଡିଆ ZUX0810887

%ୀ /67528 31 174 247ପାବ2 ତୀ ପଜୁାରୀ ମା ଲ#$ୀ ପଜୁାରୀ ZUX0446336

%ୀ /67529 54 174 248ରାେଜ3  ପ ସାଦ ସେରାଜ ପି ସେରାଜ ପ ସାଦ ସେରାଜ ZUX0810903

%ୀ /68530 73 174 249ବି ନାରାୟଣ ମା .. (ା ବି ଆପା ରାଓ OR/12/089/240241

%ୀ /68531 31 174 250ବି ରାମିୟା (ା ବି େଭ;ନା ZUX0444943

ପ ୁ /69532 33 174 251ଜି ଶ ନିିବାସ ମା ଜି ଏେ;ଟ ଲ#$ୀ ZUX0140434

%ୀ /69533 78 174 252ଜି ନାରସାମା .. (ା ଜି.ଆପାରାଓ .. OR/12/089/240226

%ୀ /69534 46 174 253ଜି.ଏେ;ଟ ଲ#$ୀ .. (ା ଜି.ପ କାଶ .. OR/12/089/240228

%ୀ /69535 24 174 254ଜି ପନୁ8ାବତି (ା ଜି ନାନୀ ZUX1189166

%ୀ /70536 42 174 255ବି.ଭାଗ8ଲ#$ୀ (ା ବି.ଶ;ର ରାଓ LSL1366053

%ୀ /70537 39 174 256ବି ବରଲ#$ୀ .. (ା ଦୁଗ�ପ ସାଦ .. OR/12/089/240225

ପ ୁ /70538 29 174 257ବି ବଲରାମ ମା ବି ୱାରଲ#$ୀ ZUX0445957

ପ ୁ /70539 28 174 258ବି ଦିଲM ିପ କମୁାର ମା ବି ୱାରଲ#$ୀ ZUX0445940

ପ ୁ /70540 31 174 259ବି େଲାେକଶ ପି ବି ଲ#$ଣ ରାଓ ZUX0445932

ପ ୁ /71541 28 174 260ଆn ୱାସ ୁ ପି ଆn େଭ;ଟ ରାଓ ZUX0445965

%ୀ /72542 45 174 261ପି.ସେNାଷୀ (ା ପି.ତିରୁପତି ZUX0140442

%ୀ /72543 63 174 262ଏମ ବରଲ#$ୀ .. (ା େଭେ;ଟ ରାଓ OR/12/089/240217

%ୀ /72544 34 174 263ଏ� ଅନସରୁୀୟା (ା ଏ� ଈ5ର ରାଓ ZUX0445338

%ୀ /72545 32 174 264ଏ� େଗୗରୀ (ା ଏ� ନାେଗ5ର ରାଓ ZUX0445627

%ୀ /72546 41 174 265ଅoପୁଲM ୀ ନିମ2ଳା ପି ଅoପୁଲM ୀ .େଭେ;ଟରାଓ LSL2378396
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ପ ୁ /72547 68 174 266ଏମ େଭେ;ଟ ରାଓ ପି ନାରାୟଣା ରାଓ OR/12/089/240216

ପ ୁ /72548 35 174 267ଏ� ଶ ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ� େଭେ;ଟ ରାଓ ZUX0140459

%ୀ /73549 31 174 268ଟି. ମାଧରୁୀ (ା ଟି. ରାମ ୁ ZUX0822239

%ୀ /73550 30 174 269ବି ସ68ା ରାଣୀ (ା ବି ଅଚ8ତୁ ରାଓ ZUX0446021

ପ ୁ /74551 42 174 270ବି.ତ ିପତି ପି ବି.ଭି. ରାବଣା LSL2373983

ପ ୁ /74552 70 174 271ବି ଭି ରାବଣା .. ପି ଆଚାନା .. OR/12/089/240210

%ୀ /74553 66 174 272ବି େସାେରାଜିନି .. (ା ରାବଣା .. OR/12/089/240211

ପ ୁ /74554 37 174 273ଟି. ରାମ ୁ ପି ଟି. ଅpାଲ ରାଓ ZUX0810408

%ୀ /75555 46 174 274େକ ନାଗମଣି ,, (ା ଆପାରାଓ ,, OR/12/089/240213

%ୀ /75556 53 174 275େକ ଆପାରାଓ .. ପି ଆପଲ(ାମି .. OR/12/089/240212

ପ ୁ /75557 25 174 276େକ. େଶଖର ପି େକ. ଆpାରାଓ ZUX0810374

ପ ୁ /76558 44 174 277ୱଇ.ରବି ପି ୱଇ .ସରିୁନାରାୟଣ LSL1367309

ପ ୁ /76559 40 174 278ୱାଇ .ଡିେଲ5ର ପି ୱାଇ.ସରିୁନାରାୟଣ LSL1367317

%ୀ /76560 53 174 279ଏ ଚ3 େବଣି .. (ା ସରୁୀନାରାୟଣ .. OR/12/089/240076

ପ ୁ /76561 30 174 280ଏ ଚାaି ପି ଏ ରାମନା ZUX0445981

%ୀ /77562 57 174 281ଆଇ ସାବିତ ୀ (ା ଆଇ ମାେଲ5ର LSL1467976

ପ ୁ /77563 68 174 282ଆଇ ମାଲିୟସ ରାଓ ପି ପି ଆଇ ମତୁ8ାଲୁ LSL1367267

%ୀ /77564 43 174 283ଆଇ ସାବିତ ୀ (ା ଆଇ ଧମ�ରାଜୁ ZUX0951178

%ୀ /78565 45 174 284ଟି ନାଗାମା .. (ା ଆଦି ନାରାୟାଣା .. OR/12/089/240574

ପ ୁ /80566 45 174 285ଏସ ବିଜୟ କମୁାର ,, ପି ନାୟକମା ,, OR/12/089/240009

%ୀ /80567 56 174 286ଏସ ମା�ାମା .. (ା ଆପାରାଓ .. OR/12/089/240063

ପ ୁ /80568 24 174 287ଏସ ପ ବୀଣ ପି ଏସ ବିଜୟ କମୁାର ZUX0951152

%ୀ /80569 61 174 288ଏF ରାବଣା ମା (ା ଏF ବିଜୟ କମୁାର ZUX0950949

ପ ୁ /80570 39 174 289ଏସ ଭା�ର ରାଓ ପି ନାୟକାମା ରାଓ OR/12/089/240065

ପ ୁ /80571 22 174 290ଏF ରହିତ ପି ଏF ବିଜୟ ZUX1226471

ପ ୁ /80572 29 174 291ଏF ଶ8ାମ କମୁାର ପି ଏF ପାବ2 ତୀ ZUX0445973

%ୀ /81573 45 174 292ଏସ ସଧୁା  (ା ଏସ.ବି@ୁ LSL2377919

%ୀ /81574 41 174 293ଏସ.ଶିବରଂଜନୀ (ା ଏସ.େଲାେକ5ର LSL2377927

ପ ୁ /81575 80 174 294ଏସ ସରୁୀ ନାରାୟଣା .. ପି ଡାଲି ନାଇଡୁ .. OR/12/089/240051

%ୀ /81576 75 174 295ଏସ ସିଂହା.ଳମ .. (ା ସରୁୀନାରାୟଣା .. OR/12/089/240052

%ୀ /81577 48 174 296ଏସ ବା�ାରାମା .. (ା େଭେ;ଟ ରାଓ LSL2377901

%ୀ /81578 48 174 297ଏସ ଜୟଲ#$ୀ .. (ା ଶ ୀନୁ .. OR/12/089/240055

ପ ୁ /81579 46 174 298ଏସ ବି@ୁ .. ପି ସରୁୀନାରାୟଣ .. LSL2380285

ପ ୁ /81580 44 174 299ଏସ ରାମକୃ@ .. ପି ସରୁୀ ନାରାୟଣା .. OR/12/089/240057

%ୀ /81581 39 174 300ଏସ ଇ5ରୀ ଆମା (ା ରାମକୃ@ ଆମା LSL2377893

ପ ୁ /81582 26 174 301ଏସ. େହମାN କମୁାର ପି ଏସ. ରାମା କୃ@ା ZUX0810879

%ୀ /81583 23 174 302ଶଭୁବାନ ନମଳୂVା ପି ଏସ ବି@ୁ ZUX1225572

ପ ୁ /81584 55 174 303ଏସ େଭେ;ଟ ରାଓ ପି ସରୁୀନାରାୟଣ ରାଓ LSL2377877

ପ ୁ /81585 43 174 304ଏସ.େଲାେକ5ର ରାଓ ପି ଏସ.ସରିୁନାରାୟଣ LSL2378164

%ୀ /82586 50 174 305ଟି.ରାମଲ#$ୀ (ା ଟି.ତ ିପତି ରାଓ LSL1366061

%ୀ /83587 56 174 306େଜ.ପାପାVା (ା େଜ.ନରସି�ରାଜୁ LSL1365725

%ୀ /83588 40 174 307ପି.ଅନୁସରିୁଆ (ା ଶ ୀନିବାସ ରାଓ LSL1365741

%ୀ /83589 36 174 308ପି ଜୟା (ା ପି ଜନ 2̂ ନ ରାଓ ZUX0140475

ପ ୁ /83590 59 174 309େଜ.ନରସିଂ�ରାଜୁ , ପି େଜ.ଲି�ମ,ୁ-ରାଜୁ , OR/12/089/240047

%ୀ /83591 43 174 310ପି ପାବ2 ତୀ ଆମା (ା ପାଇଡିତାଲି ଆମା OR/12/089/240038

ପ ୁ /83592 50 174 311ପି ଶ ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପାଇଡୁେତଲି ରାଓ LSL1365733

ପ ୁ /83593 42 174 312ପି.ଜନା 2̂ ନ ରାଓ ପି ପି.ପାଇଟିେତଲି LSL1368059

%ୀ /83594 40 174 313ପି ରତ< ମ (ା ପି େଭ;ଟ ରାଓ ZUX0445098

ପ ୁ /84595 33 174 314ବି ସେNାଷ ପି ବି ଲ#$ଣ ରାଓ ZUX0140483

%ୀ /84596 50 174 315ବି ହାଇମା ,, (ା ଲଚମନ ରାଓ OR/12/089/240036

%ୀ /84597 69 174 316ସିତାମା ଅ3ାୱାରପ ୁ (ା ଏ କାମରାଜୁ ZUX0880393

%ୀ /84598 34 174 317ଶାNି କମୁାରୀ ଆ3ାୱାରାପ ୁ (ା ଭି ଆନ3 ZUX0880419

ପ ୁ /84599 38 174 318ଆନା3 ଆ3ୱାରପ ୁ ପି ଏ କାମରାଜୁ ZUX0880401

%ୀ /84600 82 174 319ଆମାଜି କାତୁଲୁ (ା ନରସିଂହ କାତୁଲୁ ZUX0880427

ପ ୁ /84601 55 174 320ବି ଲଚୁମନ ରାଓ ପି ନାରାୟଣା ରାଓ OR/12/089/240035

%ୀ /84602 33 174 321ଏସ ସନିୁତା (ା ଏସ ଜୟରାମ ZUX0880435

ପ ୁ /85603 45 174 322ଏ.ତ ିନାଥ ପି ଏ.ହରି ZUX0140491

%ୀ /85604 39 174 323ଏ.େମନା (ା ଏ.ତ ିନାଥ ZUX0140509

%ୀ /85605 61 174 324ଏ ପାବ2 ତି .. (ା ହରି .. OR/12/089/240875

%ୀ /85606 24 174 325ଏ ଦିବ8ା (ା ଏ ସତୀଶ କମୁାର ZUX1159128

%ୀ /85607 29 174 326ଏ ପଦ$ ା (ା ଏ ହରି ନାରାୟଣା ZUX0446161

%ୀ /85608 28 174 327ରଶ$ୀତା କମୁାରୀ ସାବତ (ା ନବିନା ସାବତ ZUX0880484

10 16/M.O.P େଯାଗ8ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ; (ା#ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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%ୀ /86609 40 174 328ଏସ.ସଜୁାତା (ା ଏସ.େଭେ;ଟରାଓ LSL2378339

%ୀ /86610 88 174 329ଏସ ଆପଲ ନରସାମା .. (ା ଗWୁା(ାମି .. OR/12/089/240027

%ୀ /86611 48 174 330ଏସ ପଦ$ ାବତୀ (ା ଏF ଶ;ର ରାଓ OR/12/089/240030

ପ ୁ /86612 56 174 331ଏସ ଶ;ର ରାଓ ପି ଗqୁା (ାମି ରାଓ OR/12/089/240029

ପ ୁ /86613 46 174 332ଏସ େଭେ;ଟ ରାଓ ପି ଏF ଗqୁ (ାମି ରାଓ OR/12/089/240031

ପ ୁ /87614 40 174 333ସତ8 ନାରାୟଣ ପ/ନାୟକ ପି ଏF ଏ[ ମ,ୁ- ପ/ନାୟକ ZUX0445874

ପ ୁ /87615 44 174 334ଉମାଶ;ର ପ/ନାୟକ ପି େଭେ;େa5ର ପ/ନାୟକ LSL1367135

%ୀ /87616 41 174 335ଅନୁରାଧା ପ/ନାୟକ ପି େଭେ;େa5ର ପ/ନାୟକ LSL1367176

ପ ୁ /87617 69 174 336ଏଲ େଭ;ଟ ରାଓ ପି ଏଲ ନରସିଂହଲୁ ରାଓ OR/12/089/240016

%ୀ /87618 85 174 337ଏଲ ସିତାରାମ (ା ନରସିଂହଲୁ .. OR/12/089/240020

%ୀ /88619 33 174 338କମୁାରୀ (ାତୀ ପଟନାୟକ (ା ଏଲ ରାମା ରାଓ ପଟନାୟକ ZUX0951145

ପ ୁ /88620 29 174 339ଚକ ଧର ପ/ନାୟକ ପି ଏ[ ରାମା ରାଓ ZUX1226653

ପ ୁ /88621 63 174 340ଏଲ ରାମା ରାଓ ପି ନରସିଂହଲୁ ରାଓ OR/12/089/240018

%ୀ /88622 56 174 341ଏଲ ସତ8ବତୀ (ା ଏଲ ରାମା ରାଓ OR/12/089/240019

ପ ୁ /89623 63 174 342ଟି ସତ8ମ , ପି େଗୗର ନାୟଡୁି , OR/12/089/240014

%ୀ /89624 55 174 343ଟି ଲ#$ୀ , (ା ସିଂହା.ଳଣ LSL2378453

ପ ୁ /89625 55 174 344ଟି ନାଗାରାଯ ୁ, ପି େଗୗର ନାଇଡୁ , OR/12/089/240892

%ୀ /89626 29 174 345ଟି ନାଗମଣି (ା ଟି ଚ3  େମୗଲି ZUX0445619

ପ ୁ /89627 59 174 346ଟି ସିଂମା.ଳ ନାଇଡୁ ପି େଗୗର ନାଇଡୁ OR/12/089/240866

%ୀ /89628 22 174 347ଟି ରାେଜYଵରୀ (ା ଟି କରଥିକ ZUX1224146

%ୀ /89629 58 174 348ଟି ସିତାମା (ା ଟି ସତ8ମ OR/12/089/240015

ପ ୁ /90630 73 174 349ଏସ ଲ#$ୀ ନାଇଡୁ ପି ଦାଳି ନାଇଡୁ OR/12/089/240011

%ୀ /92631 25 174 350ଏF. ଭିଶାଲାସି - ଏF. ଲ#$ି ନାଇଡୁ ZUX0810317

%ୀ /92632 63 174 351ଏସ ପଦ$ ାବତୀ (ା S ଲ#$ମି ନାଇଡୁ OR/12/089/240012

ପ ୁ /93633 55 174 352ଆନ3 ମହାNି ପି ଚରଣ ମହାNି ZUX0140517

%ୀ /93634 50 174 353କମୁାରୀ ମହାNି (ା ଆନ3 ମହାNି OR/12/089/240082

%ୀ /94635 60 174 354କଳାବତୀ ପରଜା (ା ସନୀଆ ପରଜା OR/12/089/240154

ପ ୁ /96636 45 174 355ପରେଦଶୀ ଗାଦବା ପି ଶୀତଲ ଗାଦବା LSL2374148

%ୀ /96637 40 174 356ରମା ଗାଦବା (ା ପରେଦଶୀ ଗାଦବା LSL2374155

%ୀ /97638 48 174 357େକ େଗୗରୀ ,, (ା ନାଗରାଯ ୁ,, OR/12/089/240109

ପ ୁ /97639 49 174 358ଅଜୁ2 ନ ଅମନାତ8 ପି ପରୁୁଷତି ଅମନାତ8 ZUX0446427

ପ ୁ /97640 35 174 359ବଳ ଅମନାତ8 ପି ହରିବ6ୁ ଅମନାତ8 ZUX0445122

%ୀ /97641 64 174 360ସବୂ12 ବାଘ (ା ଡB ୁବାଘ ZUX0444901

ପ ୁ /97642 43 174 361ଏ ବା�ାରି ପି ଏ ସିନ< ାମି ZUX0444885

%ୀ /97643 44 174 362କା.ନ ଭୂମିଆ (ା ବୁଟୁ ଭୂମିଆ ZUX0445734

ପ ୁ /97644 32 174 363sାନରCନ ଦାସ ପି ପ ଫଲୁM  ଦାସ ZUX0618108

ପ ୁ /97645 31 174 364େଲାେକଶ ଗା�ାଲି ପି ଜି େଭ;ଟ ରାଓ ZUX0618637

%ୀ /97646 49 174 365ବିମଳା ଗା�ୁଲି (ା େଭ;ଟ ରାଓ ZUX0618645

%ୀ /97647 49 174 366ଉମ-ଳା େଗାଲାପି (ା ଅଜୁ2 ନ େଗାଲାପି ZUX0445536

ପ ୁ /97648 28 174 367ଅରୁଣ ହାଲୱା ପି ନବୀନ ହାଲୱା ZUX0445494

ପ ୁ /97649 29 174 368ବାବୁଲା ଜାନୀ ପି ମକୁ3ୁ ଜାନୀ ZUX0444844

%ୀ /97650 31 174 369ପ ମିଳା କମାର (ା ଭୂବନ କମାର ZUX0444877

ପ ୁ /97651 44 174 370େକଶବ କମୁାର ପି ଗେଣଶ କମୁାର ZUX1013689

%ୀ /97652 54 174 371ବିମଲା ମାଝୀ (ା ଆୟୁତ ମାଝୀ ZUX0446419

ପ ୁ /97653 34 174 372ଜU ମାଥ8 ୁ ପି େଯାେଶt ମାଥ8 ୁ ZUX0446435

%ୀ /97654 32 174 373ସବୁାସିନୀ ମାଥ8 ୁ (ା ଜU ମାଥ8 ୁ ZUX0445700

ପ ୁ /97655 60 174 374ତାରିଣୀ ଚରଣ ମିଶ ପି ସିବ ରାମ ମିଶ ZUX0866871

%ୀ /97656 50 174 375ଅନିତା ମିଶ (ା ତାରିଣୀ ଚରଣ ମିଶ ZUX0866889

ପ ୁ /97657 31 174 376ଟୁକନୁା ନାଗ ପି ପ ଭୁଦାସ ନାଗ ZUX0444869

%ୀ /97658 28 174 377ରୀନା ନାଗ ପି ଟୁକନୁା ନାଗ ZUX0444851

ପ ୁ /97659 34 174 378ସେୁର3  ବାହାଦୁର ପ ଧାନ ପି ଲା[ ବାହାଦୁର ପ ଧାନ ZUX0445601

%ୀ /97660 44 174 379ଡମାଇ ପଜୁାରୀ (ା ଅଭି ପଜୁାରୀ ZUX0446138

%ୀ /97661 39 174 380ଚିNାମଣି ପଜୁାରୀ (ା ଭଗତ ରାମ ପଜୁାରୀ ZUX0445635

%ୀ /97662 30 174 381ସେୁନମିୟା ସାଗର ମା ସେNାଷିନୀ ସାଗର ZUX0444919

%ୀ /97663 60 174 382ଟି ସିତାVା (ା ଟି ଗରୁୁଲୁ ZUX0444992

%ୀ /97664 26 174 383ବଦ ୁ ନିଶା ସନୁା (ା ନିେବଦନ ସନୁା ZUX0810432

ପ ୁ /97665 29 174 384କ ାNି କିରଣ (ାଇଁ ପି କଂେଗ ସ (ାଇଁ ZUX0445460

ପ ୁ /97666 35 174 385ଟି ସାଂକରି ତାଡିୟାଲୁ ପି ଟି ସା�ାମା ନାଇଡୁ ZUX0368373

ପ ୁ /97667 31 174 386ସମିର ଟାକ ି ପି ଦିଶାଇ ଟାକ ି ZUX0444893

%ୀ /97668 41 174 387ସେୁଲାଚନା ଠାକରୁ (ା ଛବି ଠାକରୁ ZUX0445692

%ୀ /97669 29 174 388େରଣବୁାଳା ଥାpା ପି ନର ବାହାଦୁର ଥାpା ZUX0445015

%ୀ /99670 39 174 389ଶଶୀ କମୁାର (ା େକଶବ କମୁାର ZUX1013671
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ପ ୁ /99671 38 174 390ଜନ ମାଥ8 ୁ ପି ଜେସପ ମାଥ8 ୁ ZUX0880468

%ୀ /99672 30 174 391ପ ିୟା ମାଥ8 ୁ (ା ଜନ ମାଥ8 ୁ ZUX0880476

%ୀ /99673 51 174 392େପ େମ5ରି ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ ZUX0775650

%ୀ /99674 28 174 393ରଶ$ ିତା କମୁାରୀ ସାବତ ପି ନବୀନା ସାବତ ZUX0866947

%ୀ /100675 22 174 394ଆସି ରଜନୀ େରଡି (ା ଏ ଶ;ର େରଡି ZUX1069335

%ୀ /100676 65 174 395ସରମା ସଂଊରା (ା ମକୁ3ୁ ସଂଊରା OR/12/089/240161

%ୀ /101677 40 174 396ପି ରାେଜ5ରୀ ମା ପି ସରିୁନାରାଯାନା  ZUX0140525

ପ ୁ /102678 29 174 397ସମିର କମୁାର ବିେଷାଇ ପି ଶିଶିର ବିେଷାଇ ZUX0880609

ପ ୁ /102679 60 174 398େସାମନାଥ ବିେଷାଇ ପି ବନମାଳି ବିେଷାଇ OR/12/089/240095

ପ ୁ /102680 54 174 399ଶିଶିରକାN ବିେଷାଇ ପି ବନମାଳି ବିେଷାଇ OR/12/089/240098

ପ ୁ /102681 52 174 400ରାଧାେମାହନ ବିେଶାଇ ପି ବନମାଳି ବିେଶାଇ OR/12/089/240096

%ୀ /102682 52 174 401ଗାୟତ ୀ ବିେଶାଇ (ା ରାଧାେମାହନ ବିେଶାଇ OR/12/089/240103

ପ ୁ /102683 52 174 402ସେୁରଶ ଚ3  ବିେଶାଇ ପି ବନମାଳି ବିେଶାଇ OR/12/089/240099

%ୀ /102684 51 174 403ପ ମୀଳା ବିେଷାଇ (ା େସାମନାଥ ବିେଷାଇ OR/12/089/240102

%ୀ /102685 47 174 404ମମତାେଦବୀ ବିେଶାଇ (ା ଶିଶିର ବିେଷାଇ OR/12/089/240105

%ୀ /102686 46 174 405ସଞୁ\ା ବିେଷାଇ (ା ସେୁରଶ ବିେଷାଇ OR/12/089/240798

ପ ୁ /102687 43 174 406ତ ିେଲାଚନ ବିେଶାଇ ପି ବନମାଳି ବିେଶାଇ OR/12/089/240100

ପ ୁ /102688 43 174 407ସେNାଷ କମୁାର ବିେଷାଇ ପି େସାମନାଥ ବିେଷାଇ LSL1365998

ପ ୁ /102689 40 174 408ଅରୁଣ କମୁାର ବିେଷାୟୀ ପି େସାମନାଥ ବିେଷାୟୀ LSL1365980

%ୀ /102690 36 174 409ସ$ିଚା ପ sା ବିେଷାଇ ପି ରାଧାମେହାନ ବିେଷାଇ ZUX0141077

%ୀ /102691 30 174 410େରାଶନୀ ବିେଷାୟୀ (ା ସେNାଷ କମୁାର ବିେଷାୟୀ ZUX0446047

%ୀ /102692 26 174 411ରଷ$ିତା ବିେଷାୟୀ (ା ଅରୁଣ କମୁାର ବିେଷାୟୀ ZUX0942284

ପ ୁ /102693 23 174 412ସଶୁାN କମୁାର ବିଷୟୀ ପି ସେୁରଶ ଚଂଦ  ବିଷୟୀ ZUX1155191

ପ ୁ /104694 70 174 413େବଣ ୁସାହୁ - ଭାଗିରଥି ସାହୁ OR/12/089/240895

%ୀ /104695 60 174 414ମାଳତି ସାହୁ (ା େବଣ ୁସାହୁ OR/12/089/240896

%ୀ /104696 59 174 415ପ ମିଳା ସାହୁ (ା ପ କାଶ ସାହୁ ZUX0445395

%ୀ /104697 40 174 416କବିତା ସାହୁ ପି େବଣ ୁଧର ସାହୁ LSL1367770

ପ ୁ /105698 56 174 417ଜି.ଭାନୁଜୀରାଓ ପି ଜି.େପaାୟା LSL2378776

%ୀ /105699 50 174 418ଜି.ଉଷାରାଣୀ (ା ଜି.ଭାନୁଜୀ LSL2378644

%ୀ /105700 46 174 419ଜି.ସଜୁାତା  (ା ଜି.େଗୗରୀଶ;ର ZUX0486951

ପ ୁ /105701 49 174 420ଜି େଗୗରିଶ;ର , ପି ଜି େପaିଆ , OR/12/089/240093

ପ ୁ /105702 80 174 421ଜି େପaିୟା ପି ଜି. ମାେଲସ ୁ OR/12/089/240090

%ୀ /105703 73 174 422ଜି.ଅVା ସାବିତ ୀ (ା ଜି େପaିଆ OR/12/089/240091

%ୀ /106704 73 174 423ଭି ସ3ୁରVା . (ା ଭି କ ି@ା ରାଓ OR/12/089/240087

%ୀ /106705 41 174 424ଭି ମୀନା କମୁାରୀ (ା ଭି ଆpା ରାଓ ZUX0445056

ପ ୁ /106706 77 174 425ଭି କ ି@ା େରଡୀ ପି ଆପଲ େରଡି , OR/12/089/240086

ପ ୁ /106707 43 174 426ଭି.ରାମେମାହନ େରଡି ପି ଭି.କ ି@ା ରାଓ LSL1367127

%ୀ /107708 78 174 427େକ କାNାVା ,, (ା ଲ#$ୀ ନାରାୟଣ ,, OR/12/089/240112

%ୀ /107709 63 174 428ପି ପାବ2 ତି ,, (ା ସତ8ନାରାୟଣ ,, OR/12/089/240113

ପ ୁ /107710 34 174 429ସି^ାN କମୁାର ବିେଷାଇ ପି ରାଧାେମାହନ ବିେଷାଇ ZUX0141085

%ୀ /107711 27 174 430େକ ପଦ$ ା (ା େକ ଚିନ< ା ZUX0446294

ପ ୁ /107712 48 174 431କମୁାର ପାତ ପି ସତ8 ନାରାୟଣ ପାତ ZUX0140533

%ୀ /107713 44 174 432ପି ରାବଣା ମା ପି ପାବ2 ତୀ ଆVା ZUX0446278

%ୀ /108714 53 174 433େକ ବିଜୟଲ#$ୀ (ା େକ ନାରାୟଣ OR/12/089/240111

ପ ୁ /108715 29 174 434େକ ଚିନ< ା ପି େକ ଆପାନ< ା ZUX0446286

ପ ୁ /108716 30 174 435େକ େମାହନ ରାଓ ପି େକ ଆପା ରାଓ ZUX0445783

%ୀ /109717 34 174 436େକ ତୁଳସୀ (ା େକ େଭ;ଟ େରଡି ZUX0140541

%ୀ /109718 70 174 437େକ ଚିନ< ାମି ,, (ା ନରସିଂହ େରଡି OR/12/089/240138

%ୀ /109719 51 174 438େକ ପ ଭାବତି ,, (ା ଆଦି ନାରାୟଣ ,, OR/12/089/240135

ପ ୁ /109720 48 174 439େକ କାେମଶ େରଡି େକାୟାନା ପି େକ ଆପାନ< ା େକାୟାନା ZUX0368399

ପ ୁ /109721 29 174 440େକ ରାବଣା େରvୀ ପି େକ େଗାବି3ା େରvୀ ZUX0444950

ପ ୁ /109722 43 174 441େକ.େଭ;ଟ େରଡି ପି େକ.ଆଦିନାରାୟଣା LSL1367713

ପ ୁ /109723 40 174 442େକ.ଶ;ର େରଡି ପି େକ.ଆଦିନାରାୟଣା େରଡି LSL1367705

%ୀ /110724 66 174 443ସାବିତ ୀଆମା - (ା ଶ ୀ ରାମମ,ୁ- - OR/12/089/240143

ପ ୁ /110725 63 174 444େକ ଚିଟିବାବୁ - ପି େକ ଆପଲ(ାମି - OR/12/089/240144

%ୀ /110726 58 174 445େକ ସ8ାମଳାଆମା - (ା ପି ଚିଟିବାବୁ - OR/12/089/240145

ପ ୁ /110727 50 174 446େକ ଗେଣଶ େରଡି ,, ପି ଶ ୀରାମ ମ,ୂ- ,, OR/12/089/240114

ପ ୁ /110728 30 174 447େକାରକ'ୁା ପ ବୀଣ କମୁାର ପି େକାରକ'ୁା େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0445775

ପ ୁ /110729 42 174 448େକ.ଗ�ାଧର େରଡି ପି େକ.ଚିଟୀବାବୁ େରଡି LSL1365907

ପ ୁ /110730 28 174 449େକାରୁକ'ା ଶରତ କମୁାର ପି େକାରୁକ'ା େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0445767

%ୀ /111731 54 174 450ଏସ ଇ5ରୀ ,, (ା ଏସ ଗେଣଶ ,, OR/12/089/240132

ପ ୁ /111732 56 174 451ଏସ ଗେଣଶ .. ପି ନାଗଭୁଷଣ .. OR/12/089/240131

12 16/M.O.P େଯାଗ8ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ; (ା#ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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%ୀ /111733 49 174 452ଏF ଲ#$ୀ (ା ଏF ସିମା.ଳ ZUX0445759

ପ ୁ /112734 58 174 453ପି ପାଇଡି ରାଯ ୁ,, ପି ଗରୁୁମ,ୂ- ,, OR/12/089/240460

%ୀ /112735 48 174 454ପି ଲ#$ୀ ,, (ା ପାଇଡି ରାଯ ୁ,, OR/12/089/240461

ପ ୁ /112736 29 174 455ପି ଶିବା ପି ପି ଶ ନୁି ZUX0445742

ପ ୁ /113737 55 174 456େକ ଚିନ< ା ଆପନା ,, ପି ଆେପୟା ,, OR/12/089/240128

%ୀ /113738 50 174 457େକ ଏଲଇ ଆV ,, (ା ଚିନ< ା ଆପନା ,, OR/12/089/240129

ପ ୁ /113739 49 174 458େକ.ନରସିଂହା େରଡି ପି ପି.େକ.ଚିନ< ାଆପନା େରଡି LSL1367259

ପ ୁ /114740 45 174 459ବି.େଭାଗୀ ପି ବି.ଏେ;ୟା ZUX0140558

%ୀ /114741 41 174 460ବି.ରତ< ବାଇ (ା ବି.େଭାଗୀ ZUX0140566

%ୀ /114742 52 174 461ସୀତାମଣୀ ମାଝୀ (ା ରାମଶିଶସି� ୍ମାଝୀ LSL1366004

ପ ୁ /114743 32 174 462ବି େଭ;ନା ପି ବି ଶ ିନୀବାସ ZUX0446187

ପ ୁ /115744 57 174 463ଜି େଭ;ଟ ରାଓ ,, ପି ଜି ଆପାରାଓ ,, OR/12/089/240413

%ୀ /115745 48 174 464ଜି ବିମଳା . (ା େଭ;ଟ ରାଓ . OR/12/089/240879

ପ ୁ /116746 73 174 465ପି ନାଗ ରତ< ମ ,, ପି ପି. ଭାନୁ ମ,ୁ- OR/12/089/240417

ପ ୁ /116747 58 174 466ପି ଜଗନେମାହନ ,, ପି ପି ଭାନୁ ମ,ୁ- OR/12/089/240415

%ୀ /116748 52 174 467ପି ଲ#$ୀ ,, (ା ପି ଜଗନେମାହନ ,, OR/12/089/240416

ପ ୁ /116749 26 174 468ପି. େହମN କମୁାର ପି ପି. ଜଗେମାହନ ରାଓ ZUX0810457

ପ ୁ /116750 41 174 469ଜଗଦୀଶ ନାୟକ ପି ଆଜାରୀ ନାୟକ ZUX0445072

%ୀ /117751 74 174 470େକ କ ୀ@ାେବଣି ,, (ା ନରସିଂହ ,, OR/12/089/240418

ପ ୁ /117752 44 174 471େକ ସତ8 ନାରାୟଣ ,, ପି ନରସିଂହ ,, OR/12/089/240419

%ୀ /118753 40 174 472େଜ.ବରଣମୟୀ ପି ପାବ2 େତ5ର ରାଓ ZUX0140574

%ୀ /118754 55 174 473େଜଲ#$ୀ ,, (ା ପାବ2 େତ5ର ରାଓ OR/12/089/240449

ପ ୁ /119755 62 174 474ପିଲM ା ନରସି�ୁଲୁ ,, ପି ରାମଲୁୁ ,, OR/12/089/240424

%ୀ /119756 52 174 475ପିଲM ା ବିଜୟା ,, (ା ନରସି�ୁଲୁ ,, OR/12/089/240425

ପ ୁ /119757 31 174 476ପିଲM ା ଭା�ର ପି ପିଲM ା ନରସିଂହଲୁ ZUX0444836

%ୀ /120758 39 174 477ଏସ.କମୁାରୀ (ା େଭେ;ଟ ରାବଣା LSL2380129

%ୀ /120759 38 174 478ଏସ.ପଦ$ ା  (ା ଏସ.ଶ ୀନୁ LSL2380111

%ୀ /120760 73 174 479ଏସ ଜାନିକି ଆVା ,, (ା ନାରାୟଣ ,, OR/12/089/240433

ପ ୁ /120761 59 174 480ଏସ େଭ;ଟ ରାଓ ,, ପି ନାରାୟଣ ,, OR/12/089/240434

ପ ୁ /120762 48 174 481ଏସ ଶ ୀନୁ ,, ପି ନାରାୟଣ ,, OR/12/089/240438

%ୀ /120763 48 174 482ଏସ ପ ଭା ,, (ା ଆନ3 ,, OR/12/089/240428

ପ ୁ /120764 26 174 483ଏF. ସତିF କମୁାର ପି ଏସ. ଅନ3 ରାଓ ZUX0810572

%ୀ /120765 25 174 484ଏF. ମନି - ଏF. ଶ ୀନୁ ZUX0810606

ପ ୁ /120766 53 174 485ଏସ. ଆନ3 ରାଓ ପି ଏସ. ଆପାଲM ା (ାମୀ ZUX0822254

ପ ୁ /122767 75 174 486ଗଲୁାବରାମ ,, ପି ଗଣପe ,, OR/12/089/240405

%ୀ /122768 50 174 487ମନିୁବାଇ ,, (ା ଶ;ର ରାମ OR/12/089/240407

ପ ୁ /122769 60 174 488ଶ;ର ରାମ ପି ଗଲୁାବରାମ OR/12/089/240406

%ୀ /123770 68 174 489ରଦମା ଗଉଡ (ା େକାମଳ େଲାଚନ ଗଉଡ OR/12/089/240531

ପ ୁ /123771 73 174 490େକାମଳ େଲାଚନ େଗୗଡ ପି େଗୗରା େଗୗଡ OR/12/089/240530

%ୀ /123772 48 174 491ରୁକଣୁା ପ/ନାୟକ ପି କମଳ େଲାଚନ ଗଉଡ OR/12/089/240532

%ୀ /123773 32 174 492ରିନା ପ/ନାୟକ ମା ରୁକଣୁା ପ/ନାୟକ ZUX0140582

ପ ୁ /124774 66 174 493ଏମ ନୀଳକf .. ପି ନାରାୟଣ .. OR/12/089/240440

ପ ୁ /124775 29 174 494ଏF. ହରିଶ କମୁାର ପି ଏF. ନିଳକf ZUX0810424

%ୀ /124776 53 174 495ଏମ ପଦ$ ା (ା ନୀଳକf OR/12/089/240441

ପ ୁ /124777 36 174 496ଏ� ନାେଗ5ର ରାଓ ପି ଏ� କନକ ରାଜୁ ZUX0445379

%ୀ /125778 74 174 497ନୀଳା , (ା ରାମା ରାଓ OR/12/089/240575

ପ ୁ /125779 77 174 498ରାମା ରାଓ ପି େଭେ;ଟ ରାଓ OR/12/089/240576

ପ ୁ /126780 55 174 499େକ କ ି@ା .. ପି େକ ପାପିୟା .. OR/12/089/240516

%ୀ /126781 49 174 500ଇ3ିରା ବିେଶାଇ (ା େକଳୖାସ ବିେଶାଇ OR/12/089/240797

%ୀ /126782 55 174 501େକ ଲ#$ୀ (ା େକ କ ି@ା OR/12/089/240517

ପ ୁ /127783 53 174 502ସି ଏଚ େଗୗରୀ , ପି ପ ସାଦ ରାଓ , OR/12/089/240411

%ୀ /127784 52 174 503ରମା େଦବି (ା େଗୗରୀ OR/12/089/240412

ପ ୁ /128785 45 174 504େକ.େଭେ;ଟରାଓ ପି େକ.ଆପାରାଓ LSL2407278

%ୀ /128786 40 174 505େକ.େଗୗରୀ (ା େକ.େଭେ;ଟରାଓ LSL2377828

ପ ୁ /128787 39 174 506େକ ରେମଶ ମା େକ ରାମଲ#$ୀ ZUX0140616

ପ ୁ /128788 37 174 507େକ ଶତ8 ନାରାୟଣ ମା େକ ରାମଲ#$ୀ ZUX0140608

%ୀ /128789 34 174 508େକ େଜ8ାତି (ା େକ ରେମଶ ZUX0140624

ପ ୁ /128790 35 174 509େକ ରାଜୁ ପି େକ ଶ;ର ରାଓ ZUX0140590

%ୀ /128791 24 174 510େକ. ପଦ$ ା (ା େକ. ରାଜୁ ZUX0942243

ପ ୁ /128792 50 174 511େକ ଶ;ର ରାଓ ପି େକ ରାମ (ାମୀ ରାଓ OR/12/089/240450

%ୀ /128793 45 174 512େକ ରାମଲ#$ୀ ରାଓ (ା ଶ;ର ରାଓ OR/12/089/240451

ପ ୁ /128794 45 174 513େକ େଶଖର ରାଓ ପି ରାମ(ାମୀ OR/12/089/240454
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%ୀ /128795 38 174 514େକ ରାବଣାମା ରାଓ (ା େଶଖର ରାଓ OR/12/089/240455

%ୀ /128796 25 174 515େକ ନବ8ା େରଡି (ା େକ ନାରାୟଣ େରଡି ZUX0880567

%ୀ /129797 40 174 516ଏ.େଗୗରୀ (ା କନକା ରାଯ ୁ LSL2378370

ପ ୁ /129798 50 174 517ଏ କାନାକା ରାଜୁ - ପି ଏ କୃମି ନାȀଡୁ - OR/12/089/240444

%ୀ /129799 39 174 518ଏ ପଦ$ ା - (ା ଏ େମାହନ ରାଓ OR/12/089/240122

%ୀ /129800 53 174 519ଏ ମା�ାରାଜୁ ରାଓ (ା ଚ3 େଶଖର ରାଓ OR/12/089/240120

ପ ୁ /129801 36 174 520େକ ତ ିନାଥ େରଡି ପି େକ ଆଦିନାରାୟଣ େରଡି ZUX0368365

%ୀ /129802 27 174 521ଏ ଠରେକYୱରୀ (ା ଏ ଶ8ାମ କମୁାର ZUX1191774

ପ ୁ /130803 49 174 522ଗାରା ଆପାରାଓ ପି ଆପାରାଓ ଗାରା ZUX0140640

%ୀ /130804 55 174 523କାଡାଗାଲା ଆpାୟVା (ା େକ ଆପା ରାଓ ZUX1237734

ପ ୁ /130805 31 174 524େକ ସରିୁଆ ଭା�ର ପି େକ ବାବାଜୀ ZUX0445221

%ୀ /130806 42 174 525େକ େଗୗେର5ରୀ (ା ଏF ନାରାୟମ ରାଓ ZUX0445593

%ୀ /130807 44 174 526େଗାରୀ ମକୁତୁା (ା ଆପାରାଓ ମକୁତୁା ZUX0140632

%ୀ /130808 49 174 527େକ ସେରାଜିନୀ (ା େକ ବାବାଜୀ OR/12/089/240498

ପ ୁ /130809 32 174 528େକ ଶିୱା ପି େକ ବାବାଜୀ ZUX0445726

ପ ୁ /131810 34 174 529ଜି ଶ ିଧର ପି ଜି ଆପାରାଓ ZUX0140657

%ୀ /131811 31 174 530ଜି.ରାମିୟା (ା ଜି.ଶ ୀଧର ZUX1040344

ପ ୁ /131812 33 174 531ଜି ବାବାଜୀ ପି ଜି ପ କାଶ ରାଓ ZUX0445809

ପ ୁ /131813 29 174 532ଗେ3 ତି ଚିନ< ା - ଜି ଶ ୀନିବାସ ZUX1131697

ପ ୁ /131814 27 174 533ଜି. ସେNାଷ କମୁାର - ଜି ଶ ୀନିବାସ ZUX1131614

%ୀ /131815 33 174 534ଜି. ଲ#$ି କମୁାରୀ (ା ଜି ବାବାଜୀ ZUX1171990

%ୀ /131816 80 174 535ଜି ଲ#$ୀ (ା ଜି ତାଉଡୁ OR/12/089/240469

ପ ୁ /131817 45 174 536ଜି ଆପା ରାଓ ପି ଜି ତାଉଡୁ ରାଓ OR/12/089/240467

%ୀ /131818 41 174 537ଜି ଭାରତି ରାଓ (ା ଜି ଆପା ରାଓ OR/12/089/240468

%ୀ /131819 25 174 538ଜି ସତ8ବତୀ (ା ଜି ଶ ୀନିବାସ ZUX1133248

%ୀ /132820 50 174 539ଆର ଇ5ରୀ ଆମା (ା ଆର ଆପଲ ନାଇଡୁ OR/12/089/240466

ପ ୁ /132821 35 174 540ଏ ହରି ନାରାୟଣା ପି ଏ ପି ନାଇଡୁ ZUX0445031

%ୀ /132822 58 174 541ଏ. ନାଇଡୁ (ା ଏ. ଆପନ< ା ନାଇଡୁ OR/12/089/240465

ପ ୁ /133823 58 174 542ସି.ଏଚ.ମେହଶ ପି ସି.ଏଚ.ପ ସାଦ LSL1461268

%ୀ /134824 38 174 543ଏ.ପjୁା (ା ଶ;ର ନାଇଡୁ LSL2380194

ପ ୁ /134825 21 174 544ଏ.କିରଣ ପି ଏ.ଶ ିନୀବାସ ରାଓ ZUX1135805

%ୀ /134826 44 174 545ଏ.ଉମ-ଳା . (ା ଏ.ଶ ୀନିବାସ ରାଓ LSL1419381

%ୀ /134827 65 174 546ଆପିଆମା ନାଇଡୁ (ା ନାଗମ ନାଇଡୁ OR/12/089/240502

ପ ୁ /134828 40 174 547ଶ ୀନୁ ନାଇଡୁ ପି ନାଗମ ନାଇଡୁ OR/12/089/240503

ପ ୁ /134829 38 174 548ଶ;ରୀ ନାଇଡୁ ପି ନାଗମ ନାଇଡୁ OR/12/089/240504

ପ ୁ /134830 22 174 549ଏ ପାୱାନ ମା ଏ ପjୁା ZUX1103225

%ୀ /134831 24 174 550ଏ ସେNାଷି (ା ଏ ରାମବାବୁ ZUX1226612

%ୀ /135832 45 174 551ଆର.ବରଲ#$ୀ (ା ଆର.ସତ8 ନାରାୟଣ LSL1419407

%ୀ /135833 37 174 552ଆn େହମଲତା (ା ଆn ରାମବାବୁ ZUX0140673

ପ ୁ /135834 52 174 553ଆର େଭ;ଟରାଓ .. ପି ପତି ନାଇଡୁ .. OR/12/089/240561

ପ ୁ /135835 33 174 554ଆn କା,-କ ପି ଆn େଭେ;ଟ ରାଓ ZUX0140665

ପ ୁ /135836 50 174 555ଆର ସତ8 ନାରାୟଣ ପି ଆର ପତି ନାଇଡୁ . OR/12/089/240509

%ୀ /135837 48 174 556ଆର ପାବ2 ତି (ା େଭ;ଟରାଓ OR/12/089/240562

%ୀ /135838 40 174 557ଆର ବିଜୟଲ#$ୀ ରାଓ (ା ଆର କ ି@ା ରାଓ OR/12/089/240508

%ୀ /136839 45 174 558େକ.ପାବ2 ତୀ (ା େକ.ଶ;ର ନାଇଡୁ LSL1366467

ପ ୁ /136840 37 174 559େକ ଜଗଦିଶ ପି େକ ଚନ< ାବାବୁ ZUX0140707

%ୀ /136841 34 174 560େକ କଲ8ାଣୀ (ା େକ ଆପାରାଓ ZUX0140715

%ୀ /136842 32 174 561େକ ରାବଣାVା  (ା େକ ଜଗଦିଶ ZUX0140699

%ୀ /136843 25 174 562େକ�ୁଭା ନାଗମଣି ପି େକ�ୁଭା ଶ;ର ରାଓ ZUX0810598

ପ ୁ /136844 53 174 563େକଡାଲି ନାଉଡୁ ପି େକ ଚିନାବାବୁ ନାଉଡୁ OR/12/089/240491

ପ ୁ /136845 48 174 564େକ ଶ;ର ନାଉଡୁ ପି ଚିନ< ାବାବୁ ନାଉଡୁ OR/12/089/240492

ପ ୁ /136846 39 174 565ରାମଣା ରାଜାନା ପି େକ ରାଜାନା ZUX0285486

%ୀ /136847 33 174 566ରାବଣାVା ରାଜାନା (ା ରାବଣା ରାଜାନା ZUX0140681

ପ ୁ /136848 24 174 567େକ.େକାେଟYୱର ରାଓ ପି େକ.ଶ;ର ନାଇଡୁ ZUX0942078

%ୀ /136849 68 174 568େକ ସିମାଦ ୀ (ା ଚିନାବାବୁ OR/12/089/240490

ପ ୁ /137850 68 174 569ଆପନା େରଡି ପି ଏ. ଶ8ାମଲ େରଡି OR/12/089/240475

ପ ୁ /138851 76 174 570ଆପଲ ରାଜୁ େରଡି ପି ରାଜୁ େରଡି OR/12/089/240479

ପ ୁ /139852 60 174 571େକ ଆପା ରାଓ ପି େକ ତାଲ ନାଇଡୁ OR/12/089/240472

%ୀ /139853 50 174 572େକ ଚିମା ରାଓ (ା ଆପା ରାଓ OR/12/089/240473

ପ ୁ /140854 46 174 573ଭରତ ରାମ ପି ଗଲୁାବ ରାମ OR/12/089/240410

ପ ୁ /141855 40 174 574ଏସ.ସତୀଶ ପି ଏସ.ଗେଣଶ LSL2378719

%ୀ /141856 65 174 575ପ ତିମା ଭତ ା (ା ହରି ଭତ ା OR/12/089/240527
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%ୀ /141857 65 174 576ପଦ$ ା ଭତ ା ପି ହରି ଭତ ା OR/12/089/240529

%ୀ /141858 42 174 577ଗ�ା ନାୟକ (ା ଭୀମ ନାୟକ LSL1365949

%ୀ /141859 28 174 578ଚWା ନାୟକ (ା ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX0445007

%ୀ /141860 24 174 579ମ�ୁଳୀ ନାୟକ (ା କା,-କ ନାୟକ ZUX1159060

ପ ୁ /142861 46 174 580େମାହନ ନାୟକ ପି ବିନାୟକ ନାୟକ OR/12/089/240525

%ୀ /142862 40 174 581େଗୗରି ନାୟକ (ା େମାହନ ନାୟକ OR/12/089/240526

%ୀ /143863 46 174 582ଜି ରାବଣାମା (ା ଜି େଭ;ଟ ରାଓ OR/12/089/240558

%ୀ /144864 63 174 583ଲ#$ୀ ପ/ନାୟକ (ା ଜଗନ< ାଥ ପ/ନାୟକ OR/12/089/240158

ପ ୁ /145865 25 174 584ଜି. ଲ#$ୀ ନାରାୟଣ ମା ଜି. ସତ8ବତୀ ରାଓ ZUX0822429

%ୀ /145866 46 174 585ଜି ସତ8ବତି ରାଓ (ା ରାମା ରାଓ OR/12/089/240571

%ୀ /146867 71 174 586େଶାଭାେଦବୀ େକାର (ା ମେହ3  ସିଂହ LSL1367218

ପ ୁ /146868 56 174 587ସବୁାସ ଚ3  ନାଗ ପି ଦିତର ନାଗ OR/12/089/240588

ପ ୁ /146869 39 174 588ଉଦିତ ଚ3  ନାଗ ପି ଦିତର ନାଗ OR/12/089/240590

%ୀ /146870 39 174 589ଲ#$ୀ ନାଗ (ା ଉଦିତ ଚ3  ନାଗ LSL2374056

ପ ୁ /146871 23 174 590ଯୀସଦୁାସ ନାଗ ପି ଉଦିତ ଚ3  ନାୟ ZUX1013705

ପ ୁ /146872 50 174 591ପ କାଶ ସିଂହ ପି ମେହ3  ସିଂହ LSL1367192

ପ ୁ /146873 42 174 592େମାହନ ସିଂହ ପି ମେହ3  ସିଂହ LSL1367226

%ୀ /147874 61 174 593ତୁଳୁସା ପରଜା (ା ଭିକାରୀ ପରଜା OR/12/089/240599

%ୀ /147875 38 174 594କଳାବତି ପରଜା (ା #ୀରଦ ଚ3  େପାଥାଳ OR/12/089/240600

ପ ୁ /147876 44 174 595#ୀେରାଦ ଚ3  ପଥାଳ ପି ସାଧ ୁଚରଣ LSL1446087

%ୀ /148877 55 174 596ସାରିଆ ବାଘ (ା ନୀଳ ବାଘ OR/12/089/240303

ପ ୁ /148878 48 174 597ଚ3  ଖରା ପି ରେମଶ ଖରା LSL1367754

%ୀ /149879 60 174 598ଲଳିତା ଦାସ (ା ଦିନବ6ୁ ଦାସ OR/12/089/240578

%ୀ /149880 41 174 599ପ1ୂ-ମା ଦାଶ ପି ଦୀନବ6ୁ ଦାଶ LSL1419647

ପ ୁ /150881 51 174 600ପାWିଲିୟସ େଖାସଲା ପି ଶାNିଶିଳ େଖାସଲା LSL1419423

%ୀ /150882 47 174 601ଶଭୁଜିତା େଖାସଲା (ା ପାWିଲିୟସ େଖାସଲା LSL1419415

ପ ୁ /151883 50 174 602ଧନପତି ହNଳ ପି ସମରା ହNଳ ZUX0285502

ପ ୁ /151884 47 174 603ଶକୁ ା ହNାଳ ମା ଦୀପାଳୀ ହNାଳ ZUX0140723

ପ ୁ /151885 24 174 604ବିପିନ ହNାଳ ପି ଧନପତି ହNାଳ ZUX0951137

%ୀ /151886 55 174 605ଦିପାଳୀ ହNଳା (ା ଧନପତି ହNଳା LSL1367804

%ୀ /151887 70 174 606ହNାଳ ପଦ$ ା (ା ସମର ହNାଳ LSL1367820

ପ ୁ /152888 60 174 607ଶାଳିଗ ାମ ସିଂହ ପି ରାେମ5ର ସିଂହ OR/12/089/240613

%ୀ /152889 56 174 608ଶଭୁମଣି ସିଂହ (ା ଶାଳିଗ ାମ ସିଂହ OR/12/089/240614

ପ ୁ /152890 21 174 609ଆଶିଷ କମୁାର ସିଂଘ ପି ଶାଲିଗ ାମ ସିଂଘ ZUX1103175

ପ ୁ /153891 55 174 610ଚାରଲିସ ଟାକ ି ପି ପ ଫଲୁଚ3  ଟାକ ି OR/12/089/240610

%ୀ /153892 49 174 611ଶକNୁଳା ଟାକ ି (ା ଚାରଲିସ ଟାକ ି OR/12/089/240611

ପ ୁ /153893 41 174 612ଯଶ(ୀ ଟାକ ି ପି ଚାଲ-ସ ଟାକ ି LSL1367739

%ୀ /153894 41 174 613ବବିତା ଟାକ ି (ା ଯଶ(ୀ ଟାକ ି LSL1367812

ପ ୁ /153895 41 174 614ଖ ୀbପର ଟାକ ି ପି ଚାଲିସ ଟାକ ି LSL1366574

%ୀ /153896 29 174 615ସିଲୁ ଟାକ ି (ା ନିମ2[ ଟାକ ି ZUX0445676

ପ ୁ /154897 48 174 616ଇ5ର ମହାନ3ିଆ ପି ରୁେବନ ମହାନ3ିଆ OR/12/089/240606

%ୀ /154898 47 174 617ଫଲୁମଣି ମହାନ3ିଆ (ା ପ ଭୁଦାନ ମହାନ3ିଆ ZUX0446229

%ୀ /154899 43 174 618ପjୁାCଳି ମହାନ3ିଆ ପି ରୁେବନ ମହାନ3ିଆ OR/12/089/240608

%ୀ /154900 41 174 619ବବିତା ମହାନ3ିଆ ପି ରୁେବନ ମହାନ3ିଆ OR/12/089/240609

%ୀ /154901 28 174 620ନମିତା ମହାନ3ିଆ (ା ସCୟ ମହାନ3ିଆ ZUX0618330

%ୀ /154902 33 174 621ସୃତିମୟୀ ପାଉଲ ପି ଖ ୀxଦାନ ଟାକ ୀ ZUX0140749

%ୀ /155903 50 174 622ପjୁାCଳୀ ଭତ ା (ା ଖୀb ଚ3  ଦାନ ଟାକ ୀ OR/12/089/240621

ପ ୁ /155904 60 174 623ଖ ୀbଚ3  ଦାନ ଟାକ ୀ ପି ଟି ଯ# ଟାକ ୀ OR/12/089/240620

%ୀ /155905 29 174 624େମରସି େମୗସମିୁ ଟାକ ି ପି ଖ ୀb ଚ3  ଦାନ ଟାକ ି ZUX0446369

%ୀ /156906 42 174 625େସୗଦାମିନି ଖରା (ା କାNା ଖରା LSL1366624

ପ ୁ /156907 69 174 626ଲାଯର ଟାକ ି ପି ଯ# ଟାକ ି OR/12/089/240623

%ୀ /156908 67 174 627ଲଦିଆ ଟାକ ି (ା ଲାଦର ଟାକ ି OR/12/089/240624

ପ ୁ /157909 50 174 628ପ ଭୁଦାସ ନାଗ ପି ବଲିୟମ ନାଗ OR/12/089/240627

%ୀ /157910 42 174 629ଶସି ନାଗ (ା ପ ଭୁ ଦାସ ନାଗ OR/12/089/240628

ପ ୁ /157911 34 174 630ହିଦିକ[ ନାଗ ପି ପ ଭୁଦାସ ନାଗ ZUX0445262

%ୀ /157912 30 174 631ରୀନା କମୁାରୀ ନାଗ (ା ହିଦିକ[ ନାଗ ZUX0445247

%ୀ /158913 29 174 632େଜ8ାତି ବାଘ ମା ପାବ2 ତୀ ବାଘ ZUX0445023

ପ ୁ /158914 50 174 633ପ ଭୁଦାନ ବାଘ ପି ଖଗପତି ବାଘ OR/12/089/240687

%ୀ /159915 76 174 634କା.ନମଣି ମହାନାଦିଆ ପି ଆଲିଆ ମହାନାଦିଆ OR/12/089/240641

%ୀ /160916 38 174 635େକ.ଭାରତୀ (ା େକ.ପାଇଡିରାଜୁ LSL1366657

%ୀ /160917 34 174 636େକ େଜ8ାତି ମା େକ ପାବ2 ତୀ ZUX0140756

%ୀ /161918 39 174 637ଏF େଗୗରୀ (ା ଏF ଶ;ର ରାଓ ZUX0140764

15 16/M.O.P େଯାଗ8ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ; (ା#ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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%ୀ /161919 52 174 638ଏସ ପାବ2 ତି .. ପି ଆଦିନାରାୟଣ .. OR/12/089/240890

%ୀ /163920 29 174 639େଗୗରୀ ନାଇକ ପି ଗ>ୁ ନାଇକ ZUX0445387

%ୀ /163921 55 174 640କନୁୀ ନାୟକ (ା ଗ>ୁ ନାୟକ OR/12/089/240653

%ୀ /164922 33 174 641କନିୁ ବାଘ (ା ରାମଚ3  ବାଘ ZUX0445718

ପ ୁ /164923 62 174 642ଫ ାବସିସ ବାଘ ପି ଚଂଦ େମାହନ ବାଘ OR/12/089/240668

%ୀ /164924 58 174 643ଲ#$ୀ ବାଘ (ା ଫ ାବସିସ ବାଘ OR/12/089/240669

ପ ୁ /165925 52 174 644େପ ମ ପାତ  କା,-କ ପି ଭୁେବନ କା,-କ OR/12/089/240672

%ୀ /165926 48 174 645ସନୁୀତା କା,-କ (ା େପ ମପାତ  କା,-କ OR/12/089/240673

ପ ୁ /166927 39 174 646ମହାବୀର କyୁାର ପି ବି. କyୁାର LSL1365915

%ୀ /167928 55 174 647େପ ମାମଣି କଳୁଦିପ (ା ହରିଖମ କଳୁଦିପ OR/12/089/240686

ପ ୁ /167929 30 174 648ରାz କଲୁଦୀପ ପି ଚ3  କଲୁଦୀପ ZUX0445528

%ୀ /168930 50 174 649ହୀରାମଣୀ ମହାନ3ିଆ (ା ସବୁାସ ଚ3  ମହାନ3ିଆ LSL1365683

ପ ୁ /169931 50 174 650ସବୁାସ ଚ3  ବାଘ ପି ଯିହୁଦା ବାଘ ZUX0285510

%ୀ /169932 45 174 651ସରୁଭି ବାଘ (ା ସବୁାସ ଚ3  ବାଘ ZUX0285528

%ୀ /170933 69 174 652ଡାଳିB କମାର (ା ଡB ୁକମାର OR/12/089/240166

%ୀ /170934 58 174 653ଇଛାବତୀ କମାର (ା ଫଲରାମ କମାର OR/12/089/240167

ପ ୁ /170935 48 174 654ଚଇତନ କମାର ପି ଡB ୁକମାର OR/12/089/240168

%ୀ /170936 38 174 655େଦୖମତୀ କମାର (ା େଚତୖନ8 କମାର OR/12/089/240170

ପ ୁ /171937 63 174 656ସିବା ପାତ ପି ଶ ୀରାମ ମ,ୁ- ପାତ OR/12/089/240175

%ୀ /171938 53 174 657ଆପୀଲାମା ପାତ (ା ସିବା ପାତ OR/12/089/240176

%ୀ /172939 45 174 658ସନମତି ମଦୁୁଲି (ା ନ3 ମଦୁୁଲି OR/12/089/240283

%ୀ /173940 50 174 659ସ3ୁରୀ ପରଜା (ା ଖଗପତି ପରଜା OR/12/089/240285

%ୀ /174941 60 174 660ଉଲqା ବାଗ (ା ପଦମ ବାଗ OR/12/089/240871

%ୀ /174942 40 174 661ମମତା େବନିଆ (ା ସCୟ େବନିଆ ZUX1157189

%ୀ /175943 50 174 662ପ ଭାତି ତାରା ବାଘ (ା ସବୁାସ ବାଘ OR/12/089/240596

ପ ୁ /175944 34 174 663ଦିଲM ୀପ ହିଆଲ ପି ଅନN ହିଆଲ ZUX0445452

%ୀ /175945 27 174 664ମମତା କଲୂଦୀପ ମମତା କଲୂଦୀପ (ା ଆଶୀଷ କମୁାର କଲୂଦୀପ ହୂ(ଂଦ ZUX1281922

%ୀ /176946 65 174 665ଦଇମତିଜାନୀ ଜାନି (ା ପି ଆପାରାଓ ଜାନି LSL1365899

ପ ୁ /176947 32 174 666ତ ୀପତି ଜାନୀ ପି ପି ଆପାରାଓ ଜାନୀ ZUX0140772

ପ ୁ /177948 68 174 667ମଣିକାN ସିଂ ପି କାେମ5ର ସିଂ ZUX0445585

%ୀ /177949 46 174 668ମାଧରୁୀ େଦବୀ ସିଂ (ା ମଣିକାN ସିଂ ZUX0445577

ପ ୁ /178950 56 174 669େକ ଶ ୀନୀବାସ , ପି ମତୁୁ(ାମୀ , OR/12/089/240220

%ୀ /178951 50 174 670େକ ଲ#$ୀ (ା େକ ଶ ୀନିବାସ OR/12/089/240221

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ�ଚନ ନିମେN ଗ ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ<  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ�ଚନ କମିଶନ ଭାରତ; Aାରା 
ପ କାଶନ କରାଯାଏ | ପ େତ8କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ�ଚନ ପବୂ2 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ; ନାମ ଅଛି କି ନାହ|  ଦୟାକରି ତନଖି କରNୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.8 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ;ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ; ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

16 16/M.O.P େଯାଗ8ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ; (ା#ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1781 50 174 671ନ� ମଦୁୁଲି ପି ବିନୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/240282

ପ ୁ /1792 48 174 672େଗାଦାବରି ସାହୁ ପି ର�ନିଧି ସାହୁ OR/12/089/240795

ପ ୁ /1793 39 174 673ପରମାନ� ସାହୁ ପି ମାଗ ସିର ସାହୁ OR/12/089/240794

ପ ୁ /1804 40 174 674ଏ େଭ�ଟ ରାବଣା , ପି ଆପାରାଓ , OR/12/089/240403

&ୀ /1805 57 174 675ଜୟ'ି କଳୁଦୀପ *ା ସନିୁଲ ଦ+ କଳୁଦୀପ LSL1366566

ପ ୁ /1806 55 174 676ସନୁୀଲଦ+ କଲୁଦୀପ ପି ଜାକବୁ କଲୁଦୀପ LSL1366558

&ୀ /1807 32 174 677େପ,ମମଣୀ କଳୁଦିପ *ା ବିଜୟକମୁାର କଳୁଦିପ ZUX0140798

&ୀ /1808 39 174 678ଏ. ଲଛମୀ *ା ଏ. େଭ�ଟ ରାବଣା OR/12/089/240404

&ୀ /1809 73 174 679/,ଯ1ମଣି ଶନୁା *ା ଜି3ହ ଶନୁା OR/12/089/240587

ପ ୁ /18110 58 174 680ପି ରାମାରାଓ - ପି ରାବଣା ରାଓ - OR/12/089/240078

&ୀ /18111 42 174 681ପି ଲ45ୀ - *ା ପି ରାମାରାଓ - OR/12/089/240079

&ୀ /18112 31 174 682ପାତିୱାଡା ଶୀରୀଷା - ପି. ରାମାରାଓ ZUX0810630

ପ ୁ /18213 39 174 683ଇ�,  ବାହାଦୁର ପି ଡାବାଯଯି ବାହାଦୁର OR/12/089/240400

ପ ୁ /18314 47 174 684ଆର. କ, ି9ା ରାଓ .. ପି ପତି ନାଇଡୁ .. OR/12/089/240507

&ୀ /18415 85 174 685ଆଈ ସତ1ବାବୁ *ା ପତି ନାଇଡୁ OR/12/089/240518

&ୀ /18516 25 174 686ସି. ଏ;. େଦବି ପି ପି. ରାଜୁ ZUX0810671

&ୀ /18517 31 174 687ଏ. ଈ<ରୀ *ା ଏ. ରାବଣା ZUX0810648

&ୀ /18518 43 174 688ପି ପାବ ତି *ା ପି ରାଯ ୁ OR/12/089/240553

ପ ୁ /18619 49 174 689ଜି େଭ�ଟ ରାଓ ପି ଜି ଲ45ଣ ରାଓ OR/12/089/240557

ପ ୁ /18720 50 174 690ଜି ରାମା ରାଓ ପି ପି ଲ45ଣ ରାଓ OR/12/089/240570

&ୀ /18821 40 174 691େହମା�ିନୀ ନାଗ *ା ଇଶମାଇଲ ନାଗ LSL1367796

&ୀ /18922 43 174 692େଗୗରୀ ମଣି ବାଘ *ା ପ,ଭୁଦାନ ବାଘ OR/12/089/240688

ପ ୁ /19123 46 174 693ମନୁା ଲାମା ପି ରାମ ବାହାଦୁର ଲାମା ZUX0140814

ପ ୁ /19124 42 174 694ପ,ସାଦ ଲାମା ପି ରାମ ବାହାଦୁର ଲାମା ZUX0140806

&ୀ /19125 40 174 695େବଣ ୁଲାମା *ା ମନୁା ଲାମା ZUX0140822

ପ ୁ /19326 55 174 696ବିନଦ ବାହାଦୁର ପି ଜି? ବାହାଦୁର ZUX0951087

&ୀ /19327 51 174 697ସଷୁମା ବାହାଦୁର *ା ବିନଦ ବାହାଦୁର ZUX0951095

&ୀ /19328 32 174 698େମାନାଲିସା ବାହାଦୁର ପି ବିେନାଦ କମୁାର ବାହାଦୁର ZUX0444976

&ୀ /19329 31 174 699ଅନାମିକା ବାହାଦୁର ପି ବିେନାଦ କମୁାର ବାହାଦୁର ZUX0444984

&ୀ /19330 27 174 700ନୀହାରିକା ବାହାଦୁର ପି ବିେନାଦ କମୁାର ବାହାଦୁର ZUX0618363

ପ ୁ /19331 24 174 701*ାଧୀନ ବାହାଦୁର ପି ବିନଦ ବାହାଦୁର ZUX0880443

&ୀ /19532 48 174 702ନିତା *ାମୀ ପି ରାେଜ�,  କମୁାର *ାମୀ ZUX0140830

ପ ୁ /19533 52 174 703ରାେଜ�,  କମୁାର *ାମୀ ପି ସରୁବ ମଲA  *ାମୀ ZUX0140848

ପ ୁ /19534 50 174 704ରାେକଶ କମୁାର *ାମୀ ପି ସରୁଜମଲA  *ାମୀ LSL1446046

&ୀ /19535 39 174 705େରଖା *ାମୀ *ା ରାେକଶ କମୁାର *ାମୀ ZUX0140855

ପ ୁ /19736 42 174 706ଚ�,  ବାହାଦୁର ପି ଲାଲ ବାହାଦୁର ZUX0140863

&ୀ /19737 42 174 707ଆD *ାତୀ ମା େକ ଚିମ ୁରାଓ ZUX1226638

&ୀ /19838 44 174 708ମନିସା ବାହାଦୁର *ା ଶରତ ବାହାଦୁର ZUX0140871

ପ ୁ /20039 38 174 709ରାମଚ�,  ବାଘ ପି ମଦନ ବାଘ LSL2373819

ପ ୁ /20140 40 174 710ଅମି? କମୁାର ବାଘ ପି ମହା'ି ବାଘ ZUX0140889

ପ ୁ /20141 38 174 711ସନୁୀଲ କମୁାର ବାଘ ପି ମହା'ି ବାଘ LSL2377786

ପ ୁ /20242 42 174 712ସେୁରଶ ସାହୁ ପି କିେଶାର ସାହୁ LSL1445931

ପ ୁ /20343 28 174 713ଶବି ବାଘ ପି ମଦନ ବାଘ ZUX0445650

&ୀ /20344 26 174 714ରୁବି ବାଘ ମା ଅEଳୀ ବାଘ ZUX1045376

ପ ୁ /20345 38 174 715େସବକ ବାଘ ପି ମଧ ୁବାଘ LSL2373959

&ୀ /20446 37 174 716ମିତିଲା ଭତରା ପି ମକୁ�ୁ ଭତରା LSL1445949

ପ ୁ /20447 28 174 717ବସ' ଲିମା ପି ଶରତ ଚ�,  ଲିମା ZUX0446062

&ୀ /20548 38 174 718ସାବିତ,ୀ ବାଘ ପି ପ,ଭୁଦାନ ବାଘ LSL1445956

ପ ୁ /20749 38 174 719ସEୟ ନାଗ ପି ଏସାହୁ ନାଗ LSL1445964

&ୀ /20850 39 174 720େମାହିନୀ ଗରଡା *ା ଜୟଦାନ ଗରଡା ZUX0936674
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&ୀ /20851 29 174 721ରୀନା କମୁାରୀ ଗରଡା *ା ନାରାୟଣ ଗରଡା ZUX0445361

ପ ୁ /20952 55 174 722ଚିରEିବୀ ବିେଶାଇ ପି ଏସ.ରାଧାକର ବିେଶାଇ ZUX1253665

ପ ୁ /20953 41 174 723ଅନୀଲ ସାଗର ପି ଅଭିମନ1 ୁସାଗର LSL2373934

ପ ୁ /20954 30 174 724ଅ4ୟ କମୁାର ସାଗର ପି ଅଜି? କମୁାର ସାଗର ZUX0445346

&ୀ /20955 29 174 725େଶୖଳୀ ସାଗର *ା ଅ4ୟ କମୁାର ସାଗର ZUX0445353

&ୀ /20956 28 174 726ଆଲA ାଦିନି ସାଗର ମା ସେ'ାଷିନୀ ସାଗର ZUX0444927

ପ ୁ /20957 23 174 727ଅନୁପ ସାଗର ପି ଅଜିତ ସାଗର ZUX0942235

&ୀ /21058 29 174 728ମEଳୁା ନାଗ *ା ଗ3ୁ ନାଗ LSL1445972

ପ ୁ /21159 56 174 729ଉଦୟ କମୁାର ନାଗ ପି କିେଶାର ନାଗ ZUX1253715

&ୀ /21160 41 174 730ମାଣିକ ନାଗ *ା ଶରତ ନାଗ LSL2378271

ପ ୁ /21161 33 174 731ଇଶ,ାଇଲ ନାଗ ପି ଶରତ ନାଗ ZUX1013655

ପ ୁ /21162 31 174 732କିେଶାର ନାଗ ପି ଅଭୟ ନାଗ ZUX0445163

&ୀ /21163 29 174 733ଲତା ନାଗ *ା ଗିହନ ନାଗ ZUX0445171

ପ ୁ /21164 29 174 734ଗିହନ ନାଗ - ଲତା ନାଗ ZUX1253707

&ୀ /21165 22 174 735ମନିଷା ନାଗ *ା କିେଶାର ନାଗ ZUX1070259

&ୀ /21166 46 174 736କଂଚଅଲା ନାଗ ପି ରାମ ସନୁା ZUX1253699

ପ ୁ /21267 39 174 737ସଶୁା' ନାଗ ପି ନୀଲ ନାଗ LSL2373926

&ୀ /21268 33 174 738ନବୀନା ନାଗ *ା ସସୁା'ା ନାଗ ZUX1253624

ପ ୁ /21269 29 174 739ଦୀପL କମୁାର ନାଗ ପି ଶିମୀୟନ ନାଗ ZUX0445205

&ୀ /21270 27 174 740ପିରିୟଂକା ନାଗ *ା ଆକାଶ ନାଗ ZUX1070317

ପ ୁ /21271 23 174 741ଆକାଶ ନାଗ ପି ସିମିୟନା ନାଗ ZUX1070283

ପ ୁ /21372 44 174 742ଜୟଦାନ ଗରଡା ପି କମୁ ଗରଡା LSL2373942

&ୀ /21473 48 174 743କବିତା ଲିମା *ା ଶରତ ଚ�,  ଲିମା ZUX0446260

&ୀ /21474 38 174 744ଲିଲି ଲିମା ପି ଶରତ ଲିମା LSL1445980

&ୀ /21475 31 174 745ଡଲି ଲିମା ପି ଶରତ ଚ�,  ଲିମା ZUX0446153

&ୀ /21576 38 174 746ନୂତନ ହିଆଲ ପି ସକୁା' ହିଆଲ LSL1445998

&ୀ /21577 33 174 747ସ5 ୃତିମଣି ହିଆଲ *ା ଦିଲA ୀପ ହିଆଲ ZUX0445502

ପ ୁ /21578 31 174 748ଭିକି ହିଆଲ ପି ସକୁା' ହିଆଲ ZUX0445155

&ୀ /21579 24 174 749େହମାEଳୀ ହିଆଲ ମା ସତ1ମଣୀ ହିଆଲ ZUX1013721

ପ ୁ /21680 40 174 750ହିସନ ନାଗ ପି ଉଦୟ ନାଗ ZUX0936682

&ୀ /21781 38 174 751ପNୁଲତା ସନୁା ପି େମାହନ ସନୁା LSL1446012

&ୀ /21982 22 174 752ରଂଜିତା ଖରା ମା େସବିକାମଣି ଖରା ZUX1078468

&ୀ /21983 37 174 753େକ. ଅନୀତା ଅEଳି ନାଗ ପି ଉଦୟ ନାଗ LSL1446020

&ୀ /22084 37 174 754େରଶ5ା ଲିମା ପି ପ,ଭାତ ଲିମା LSL2374106

&ୀ /22185 37 174 755ନିରୁପମା ସାଗର ପି ଉଦୟ ସାଗର LSL2374114

&ୀ /22286 77 174 756ବୁଦରୀ ନାଗ - ଗ3ୁ ନାଗ ZUX1106061

ପ ୁ /22287 43 174 757ଗ3ୁ ନାଗ ପି ସାହୁ ନାଗ ZUX0285536

ପ ୁ /22388 39 174 758ନୂତନ ନାଗ ପି ଆେଲାକଚିତ ନାଗ ZUX0140897

ପ ୁ /22489 38 174 759ଅସିତ େଚଟି ପି ଅଭିନାଶ ଚ�,  େଚଟି LSL1446053

ପ ୁ /22590 43 174 760ମ�ଳଦାନ ବାଘ ପି ମଧ ୁବାଘ LSL2374130

ପ ୁ /22691 37 174 761ଆନ� ଜନୁ ପି ଶବୁାସନ ଜନୁ LSL2373801

&ୀ /22692 44 174 762ଶା'ିମଣି ନାଗ *ା ସଦୁଶ ନ ନାଗ LSL1446061

ପ ୁ /22793 38 174 763େବଦୖ ସନୁା ପି ବିେନାଦ ସନୁା LSL2373793

&ୀ /22894 59 174 764ଲ45ୀ ଗାଧବା ବାଘ ପି ହରି ଗାଧବା ବାଘ ZUX0667576

&ୀ /23095 41 174 765ସକ'ୁଳା ହ'ାଳ *ା ଶକୁ, ା ହ'ାଳ ZUX0140905

&ୀ /23296 42 174 766ଅ<ିନୀ ଗOା ପି ଅନ' ଗOା LSL2374163

ପ ୁ /23597 38 174 767ଅେଶାକ ବାହାଦୁର ପି ରାମ ବାହାଦୁର ZUX0140913

ପ ୁ /23798 54 174 768ସଦୁଶ ନ ଭତରା ପି ମଶା ଭତରା LSL1446079

ପ ୁ /23999 38 174 769ଏ. ବାଲାଜି ନାଇଡୁ ପି ଏ. ନାଗାମା ନାଇଡୁ ZUX0140921

&ୀ /240100 36 174 770ଆରତୀ ବାହାଦୁର *ା କ,ି9ା ବାହାଦୁର ZUX0392969

&ୀ /243101 54 174 771ବି ରାେଜ<ରୀ *ା ବି ସତ1ନାରାୟଣ OR/12/089/240727

ପ ୁ /245102 55 174 772ବିଜୟ କମୁାର ସାଗର ପି ସହେଦବ ସାଗର OR/12/089/240631

&ୀ /245103 51 174 773ନିମ ଳାମଣି ସାଗର *ା ବିଜୟ କମୁାର ସାଗର OR/12/089/240632

ପ ୁ /245104 30 174 774ବିନୟ କମୁାର ସାଗର ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଗର ZUX0446328

&ୀ /246105 34 174 775ମିନା ସାଗର *ା ଅନୀଲ ସାଗର LSL2374064

ପ ୁ /247106 28 174 776ଏଲବଟ  ବାଘ ପି ସବୁାଷ ଚ�,  ବାଘ ZUX0445254

&ୀ /247107 26 174 777ଚୁନି ବାଘ *ା ରୁେବନ ବାଘ ZUX1119254

ପ ୁ /247108 40 174 778ରୁକଧର ବାଘ ପି ମଧ ୁବାଘ ZUX0140939

ପ ୁ /247109 40 174 779ସଜିୁତ ବାଘ ମା ପ,ଭାତିନାଥ ବାଘ LSL2373918

&ୀ /247110 35 174 780ମଶନୁା ବାଘ *ା ରୁକଧର ବାଘ ZUX0285569

&ୀ /248111 36 174 781ସ5ିତାରାଣୀ ବା�ାେରୟା *ା ପ,କାଶ ସିଂ LSL2374080

&ୀ /249112 33 174 782େଗୗରୀ ପାଇକ *ା ଭୁବନ ପାଇକ LSL2378511
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&ୀ /250113 36 174 783ବିରପାଲ େକାର *ା େମାହନସିଂ LSL2374072

ପ ୁ /251114 43 174 784ରାେଜ�, କମୁାର ସାହୁ ପି ଇ*ର ସାହୁ LSL2378172

&ୀ /251115 37 174 785େଗୗରୀ ସାହୁ *ା ରାେଜ�,  କମୁାର ସାହୁ LSL2378016

&ୀ /252116 37 174 786େସାହାନିକା ସନୁା *ା େବଦୖ ସନୁା LSL2378636

ପ ୁ /253117 40 174 787ଜେଗ�,  କଳୁଦୀପ ପି ରାଜୁ କଳୁଦୀପ LSL2374049

ପ ୁ /253118 36 174 788ଭୁଷାନ କଲୁଦୀପ ପି ରାଜୁ କଲୁଦୀପ LSL2378545

&ୀ /253119 35 174 789ଗୀତାEଳୀ କଳୁଦୀପ *ା େଜାେଗ�,  କଳୁଦୀପ LSL2374031

&ୀ /253120 34 174 790ସାବିତ,ି  କଲୁଦୀପ *ା ଭୁଷଣ କଲୁଦୀପ LSL2378552

ପ ୁ /254121 42 174 791ତ,ିନାଥ ହ'ାଳ ମା ଏ ପାବ ତୀ ହ'ାଳ LSL2377315

&ୀ /254122 35 174 792ପ,ଭା ହ'ାଳ *ା ନାରାୟଣ ରାଓ LSL2380095

ପ ୁ /255123 55 174 793ମଦନ କାମାର ପି ଘାସିରାମ କାମାର LSL2378651

&ୀ /255124 51 174 794େମାତି କାମାର *ା ମଦନ କାମାର LSL2378685

ପ ୁ /255125 35 174 795ଭୁବନ କାମାର ପି ମଦନ କାମାର LSL2378669

ପ ୁ /255126 47 174 796ବିମେଲଶ କମୁାର ପି Pାରିକା ପ,ସାଦ LSL2396919

ପ ୁ /255127 38 174 797ଏ ନାରାୟଣ ମା ଏ ପ,ଭା ZUX1226455

ପ ୁ /255128 45 174 798ନାରାୟଣ ପQନାୟକ ପି ରାମାରାଓ ପQନାୟକ LSL2378727

ପ ୁ /255129 40 174 799ସେ'ାଷ ସାଗର ପି ଭଗବାନ ସାଗର ZUX0368241

&ୀ /255130 37 174 800ରଜନୀ ସାଗର *ା ସେ'ାଷ ସାଗର LSL2446607

&ୀ /255131 26 174 801ନିେବଦିତା ସାଗର ପି ସେ'ାଷ ସାଗର ZUX0822247

ପ ୁ /256132 34 174 802ଇ<ର ପରଜା ମା ସନୀଆ ପରଜା LSL2378156

ପ ୁ /257133 42 174 803କା+Rକ ଗାଦବା ମା କମଳା ଗାଦବା ZUX0667584

ପ ୁ /257134 38 174 804ଧନ ଗାଦବା ମା କମଳା ଗାଦବା LSL2373975

ପ ୁ /258135 48 174 805ଜି ଶ,ିଧର ମା ଜି ଭାରତୀ ରାଓ LSL2378420

&ୀ /258136 42 174 806ଜି ସକୁା'ି *ା ଜି ସମୁଲୁୁ LSL2446615

ପ ୁ /259137 41 174 807ନେର�,  ଭତ, ା ପି ପSୁ  ଭତ, ା ZUX0285577

&ୀ /259138 37 174 808କମୁାରୀ ଭତ, ା *ା ନେର�,  ଭତ, ା ZUX0285585

&ୀ /260139 40 174 809ମା�ାମା ପQନାୟକ *ା ନାରାୟଣ ପQନାୟକ LSL2378578

ପ ୁ /261140 33 174 810ବିକାଶ ସାବତ ମା ଗୀତା ସାବତ ZUX0140947

ପ ୁ /262141 44 174 811ଅଜୁ ନ ପା�ି ପି େଲାକନାଥ ପା�ି ZUX0140954

&ୀ /262142 36 174 812ସନମତି ପା�ୀ *ା ଅT ୁ ନ ପା�ୀ LSL2378008

&ୀ /263143 35 174 813ପି ଭାରତୀ *ା ପି ତ,ିପତୀ ଆଚାରୀ LSL2377323

&ୀ /263144 35 174 814ପି ରାବଣାUା  *ା ପି ରବି LSL2377976

ପ ୁ /263145 43 174 815ପି ତ,ିପତି ଆଚାରୀ ମା ୱାରଲ45ୀ LSL2378628

&ୀ /263146 38 174 816ପି ପାବ ତି ପା�ିରି *ା ପି କମୁାର େରଡି ZUX0368324

ପ ୁ /263147 45 174 817ପି କମୁାର େରଡି ପି ଗରୁୁମ+ୁR େରଡି LSL2377984

&ୀ /264148 53 174 818ସାବିନା ଲିମା *ା ପ,ଭାତିକମୁାର ଲିମା LSL2631471

ପ ୁ /264149 40 174 819ପ,ଦିପକମୁାର ଲିମା ପି ପ,ଭାତକମୁାର ଲିମା LSL2377778

&ୀ /264150 35 174 820ମନୁୀକମୁାରୀ ଲିମା *ା ପ,ଦୀପକମୁାର ଲିମା LSL2377760

&ୀ /265151 35 174 821ନିର*ିନି େଖାସଲା ପି ଶସିୁଲକମୁାର େଖାସଲା LSL2380335

&ୀ /266152 40 174 822ଏନ ଅରୁଣା  *ା ଏନ ଆପାଲରାଜୁ LSL2377950

&ୀ /266153 67 174 823ଏନ. ରମଡୁୁ ଆମା - ଏV. ଲ45WWନ ZUX0810309

ପ ୁ /267154 40 174 824ଡି ଶ,ୀଧରକମୁାର ପQନାୟକ ପି ଡି େଭ�ଟରାଓ ପQନାୟକ LSL2378123

&ୀ /268155 55 174 825ଜି ନାଗାUା  *ା ଜି େଭ�ଟରାଓ LSL2378313

ପ ୁ /268156 40 174 826ଜି ଇ<ର ରାଓ ମା ଜି ନାଗାXା  LSL2378032

ପ ୁ /268157 37 174 827ଜି ଶେୁରସ ମା ଜି ନାଗାUା  LSL2378347

ପ ୁ /269158 68 174 828ୱାଇ ଭା�ର ରାଓ ପି ୱାଇ ଡାଲି ଆପ5ଡୁ LSL2378131

&ୀ /269159 55 174 829ୱାଇ ସତ1ବାଦୀ *ା ୱାଇ ଭା�ର ରାଓ LSL2377968

ପ ୁ /269160 41 174 830ୱାଇ ସାନସଖୁରାଓ ପି ୱାଇ ଭା�ର ରାଓ LSL2378149

ପ ୁ /269161 38 174 831ୱାଇ ଧନEୟ ରାଓ ପି ୱାଇ ଭା�ର ରାଓ LSL2377992

ପ ୁ /269162 37 174 832ୱାଇ ଭା�ର ରାଓ ପି ୱାଇ େୟସୖରିୁଆନାରାୟଣା LSL2378412

&ୀ /269163 34 174 833ୱାଇ ମା�ା  *ା ୱାଇ ସନମଖୁା ରାଓ ZUX0140962

ପ ୁ /269164 39 174 834ୱାଇ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ୱାଇ ଭା�ର ରାଓ LSL2378115

ପ ୁ /270165 35 174 835ୟୁ ରାମକ, ି9ା ପି ୟୁ ସତ1ନାରାୟଣା LSL2378743

ପ ୁ /270166 33 174 836ୟୁ ସେ'ାଷ କମୁାର ପି ୟୁ ଆପାଲା ନରସିଂହା ZUX0445668

&ୀ /271167 58 174 837ଟି ସେରାଜନାUା  *ା ଟି ରାମାରାଓ LSL2378305

&ୀ /271168 53 174 838ଟି ଚିନW ା *ା Y ନାଗରାଜୁ LSL2377943

ପ ୁ /271169 40 174 839ଟି ଜନାZ ନ ରାଓ ପି ଟି ରାମାରାଓ LSL2378297

ପ ୁ /271170 36 174 840ଟି ପ,ସାଦ ପି ଟି ରାମାରାଓ LSL2378206

&ୀ /271171 36 174 841ଟି ରାଜଲ45ୀ *ା ଟି ତ,ିପତି LSL2377794

ପ ୁ /271172 36 174 842ଆଇ ଗିରିଧର ପି ଆଇ ମାେଲଶ ରାଓ LSL2378065

&ୀ /271173 35 174 843ଟି ଅରୁଣା *ା ଟି ଦନାZ ନ ନାଇଡୁ LSL2378214

ପ ୁ /271174 38 174 844ଆଇତାରାଜୂ ଜନାଦ ନ ଗିରୀ ପି ଆଇତାରାଜୂ ମଳୟ LSL2378057
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&ୀ /271175 22 174 845ତେଡଲ େଜ1ାତି ପି ଟି ନାଗରFଜୁ ZUX1224120

ପ ୁ /272176 40 174 846ଏସ ସା[ାଶିବା ପି ଏସ ଶରିୁନାରାୟାଣା LSL2378040

&ୀ /272177 39 174 847ଏସ ପଦ5 ା  *ା ଏସ ଭା�ର ରାଓ LSL2377935

&ୀ /272178 39 174 848ଏସ େଜ1ାତିମଣି *ା ଏସ ସା[ାଶିବା LSL2378321

ପ ୁ /272179 37 174 849ଏସ ହରିପ,ସାଦ ପି ଏସେଭ�ଟରାଓ LSL2377885

&ୀ /272180 35 174 850ଏସ ମିନା  *ା ଏସ ମରୁଲିକ, ିଷ5ା LSL2377331

ପ ୁ /273181 36 174 851ଶ�ର େବେହରା ପି ତ,ିନାଥ େବେହରା LSL2380186

ପ ୁ /274182 48 174 852େଗୗରା� େବେହରା ପି େଚତୖନ1 େବେହରା LSL2378693

&ୀ /274183 40 174 853ଚି�, ା େବେହରା *ା େଗୗରା� େବେହରା LSL2378701

&ୀ /275184 29 174 854ଗନୁ ନାଇକ *ା ଇ<ର ନାଇକ ZUX0368332

ପ ୁ /275185 41 174 855ତ,ିପତି ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ LSL2374122

ପ ୁ /275186 40 174 856ସେରାଜ ନାୟକ ପି କମଳ ନାୟକ ZUX0140970

ପ ୁ /275187 40 174 857ଭୀମ ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ LSL2378180

ପ ୁ /275188 35 174 858ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ ZUX0140988

ପ ୁ /275189 33 174 859କା+ ୀକ ନାୟକ ମା େଦବକୀ ନାୟକ ZUX0140996

&ୀ /278190 43 174 860ଏ େଗୗରୀ *ା ଏ କନକା ରାଜୁ ZUX0141010

ପ ୁ /278191 35 174 861ଏ ରାମନାଇଡୁ ପି ନାଗମ ନାଇଡୁ LSL2380343

ପ ୁ /278192 34 174 862ଏ ସତ1ନାରାୟଣା ପି ଏ ରାUାନା ZUX0141002

ପ ୁ /278193 34 174 863ଏ ବାସା ପି ଏ ଆXଲ ନାଇଡୁ LSL2378446

ପ ୁ /279194 51 174 864ଆର ସରିୁବାବୁ ପି ଆର କ,ି9ା LSL2378099

&ୀ /279195 46 174 865ଆର ଲ45ୀ *ା ଆର ସରୁୀ ବାବୁ LSL2378107

ପ ୁ /279196 43 174 866ଆର ରାମବାବୁ ପି ଶ,ୀରାମ ମ+ୁR LSL2378586

&ୀ /279197 37 174 867ଆର ରାଭଣାUା ପି ଏ ଆପଲନାଇଡୁ LSL2378594

&ୀ /280198 42 174 868ଶେୁଭଛା ନାଗ *ା ସସବୁାସଚ�,  ନାଗ LSL2380079

ପ ୁ /280199 40 174 869ସ�ିପ ନାଗ ମା େପ,ମମଣି ଖରା ZUX0141036

&ୀ /280200 35 174 870ଲାବଣ1 ନାଗ ପି ସଂଦୀପ କମୁାର .ନାଗ ZUX0141044

ପ ୁ /280201 34 174 871େଡଭିଡ ନାଗ ମା ପNୁାEଳୀ ନାଗ LSL2374007

&ୀ /280202 29 174 872ଗୀତା ନାଗ *ା େଡଭିଡ ନାଗ ZUX1041672

&ୀ /281203 35 174 873ରିଲା ନାଗ *ା ହିସନ ନାଗ ZUX0667600

&ୀ /281204 33 174 874ନବୀନା ନାଗ *ା ଶସୁା' ନାଗ ZUX0141051

ପ ୁ /282205 37 174 875ଗ3ୁ ମାଝି ମା ପଦ5 ା ମାଝି LSL2374171

&ୀ /284206 42 174 876େକ େଜ1ାତି *ା େକ ଅXାରାଓ LSL2378255

ପ ୁ /284207 40 174 877େକ େଭ�ଟ ରାଓ ମା େକ କା'ି LSL2380178

ପ ୁ /284208 40 174 878େକ ଭା�ର େରଡି ପି େକ ଶ�ର ରାଓ LSL2380145

ପ ୁ /284209 40 174 879େକ ଆXାରାଓ ପି େକ େଭ�ଟରାଓ LSL2378263

ପ ୁ /284210 38 174 880େକ ନାରାୟଣ େରଡି ପି େକ ଶ�ର ରାଓ LSL2380152

&ୀ /284211 38 174 881େକ ସତ1ବତୀ *ା େକ ଭା�ର ରାଓ LSL2378602

&ୀ /284212 35 174 882େକ ଅନୁରାଧା ପି େକ େଭ�ଟରାଓ LSL2377851

ପ ୁ /284213 33 174 883େକ ଚ�,େମୗଳି ରାଓ ପି େକ େଭାଗି LSL2378073

ପ ୁ /284214 36 174 884େକ େଗାପି ପି େକ କ, ୀ9ା ZUX0368316

ପ ୁ /284215 33 174 885େକ ରାଜୁ େକାୟାନା ପି େକ ଶ�ର ରାଓ େକାୟାନା ZUX0368340

&ୀ /284216 35 174 886େକ. ମାଳତୀ *ା େକ.ଭା�ର େର]ୀ ZUX0942227

&ୀ /284217 35 174 887େକ ରାବଣା *ା େକ ରାଜା ରାଓ ZUX0445197

ପ ୁ /284218 40 174 888େକ ଉମାମେହ<ର ରାଓ ପି େକ େଭାଗି LSL2378081

ପ ୁ /284219 40 174 889େକ ଭା�ର ରାଓ ପି େକ ସନି ବାବୁ LSL2378610

ପ ୁ /284220 29 174 890େକ ତ,ିପତୀ ରାଓ ପି େକ ଆXା ରାଓ ZUX0445189

ପ ୁ /284221 32 174 891େକ.ଶ,ୀନୁ େର]ି ପି େକ.େଭ�ଟା େର]ି LSL2377844

&ୀ /285222 43 174 892େକ ରମାେଦବୀ *ା େକ ଜଗଦୀଶ ZUX0141069

&ୀ /285223 36 174 893େକ ସାବିତ,ୀ ପି େକ ନରସିଂହ େରଡି LSL2377836

ପ ୁ /285224 32 174 894େକ.କିରV େରଡି ପି େକ.ଚିନW ା ଆପାନW ା LSL2378537

&ୀ /286225 38 174 895ଭାଗ1 ବାହାଦୁର *ା ର� ବାହାଦୁର LSL2373876

&ୀ /287226 45 174 896ବି କ, ି9ା େବଣୀ ପି ଏ କରୁୁମାନାଇଡୁ LSL2378388

ପ ୁ /287227 41 174 897ବି ଚ�, େଶଖର ରାଓ ପି ବି ଭି ପ,ସାଦ ରାଓ LSL2378222

&ୀ /287228 34 174 898ବାସରୁୀ *ାତୀ *ା ଚ�, େଶଖର ବାସରୁୀ LSL2378024

ପ ୁ /287229 33 174 899ବି ଜଗଦିଶ ରାଓ ପି ବି ଭି ରାବଣା LSL2374098

&ୀ /287230 27 174 900ବି. ଧନଲ45ୀ *ା ବି. ଜଗଦିଶ ରାଓ ZUX0810440

ପ ୁ /287231 34 174 901ବି ଅଚ1ତୁ ରାଓ ପି ବି େଭ�ଟ ରାବଣା LSL2373991

&ୀ /288232 33 174 902ଶନିୁତା ବାଘ *ା ଚ�,  ବାଘ ZUX0285593

&ୀ /289233 31 174 903ପଦ5 ିନୀ ନାୟକ *ା ସବୁାଷ ନାୟକ ZUX0445544

&ୀ /290234 50 174 904ପ,ଭାବତୀ *ାଇଁ *ା କଂେଗ,ସ *ାଇଁ ZUX0445080

&ୀ /321235 20 174 905ରୁନୂ ଜାନୀ ରୁନୂ ଜାନୀ *ା େବୖଦ ଜାନୀ େବୖଦ ଜାନୀ ZUX1284413

&ୀ /345236 20 174 906ଏମ ଅଂଜୁ ଏମ ଅଂଜୁ ପି ଏମ ରବାନା ଏମ ରବାନା ZUX1284421
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ପ ୁ /345237 27 174 907ଏମ ରାଜୁ ଏମ ରାଜୁ ପି ଏମ ରବାନା ଏମ ରବାନା ZUX1284314

&ୀ /999238 27 174 908ଏ.ତେକ <ରୀ *ା ଏ.ଶ1ାମ କମୁାର ZUX1041680

&ୀ /999239 59 174 909ଜୟଲ45ି x *ା ଆଦି ନାରାୟଣ x ZUX0810853

ପ ୁ /999240 64 174 910କଡଗଅଲା ବାବାଜୀ - େକ ସେରାଜିନୀ ZUX1253590

ପ ୁ /999241 28 174 911ନଇନୀ ବାଘ ପି କମୁାର ବାଘ ZUX1041771

ପ ୁ /999242 28 174 912ଅରୁଣ ବାଘ ପି କମୁାର ବାଘ ZUX1045400

&ୀ /999243 23 174 913ରା4ୀ ବାଘ *ା ଅରୁଣ ବାଘ ZUX1045384

&ୀ /999244 23 174 914ରୁପାଲୀ ବାଘ *ା େମାହନ ବାଘ ZUX1041789

ପ ୁ /999245 68 174 915ଶରତ କମୁାର ବାହାଦୁର ପି ଜିତ ବାହାଦୁର OR/12/089/238734

&ୀ /999246 28 174 916ଦିବ1ା ବାହାଦୁର ମା ମିନା ବାହାଦୁର ZUX0733097

&ୀ /999247 33 174 917ବି. ଭାରତୀ *ା ବି. ଚ�, େଶଖର ରାଓ ZUX0950956

&ୀ /999248 38 174 918ଉତମ ଭତ, ା *ା ଜୟ ଭତ, ା ZUX1013663

ପ ୁ /999249 24 174 919ଫିଲିaି ଭତରା ପି ଦାଉଦୁ ଭତରା ZUX0942276

ପ ୁ /999250 52 174 920େସାଲିଆ ବିେଷାୟୀ ପି ଲି�ରାଜ ବିେଷାୟୀ ZUX0810747

&ୀ /999251 39 174 921ସେ'ାଷିନି ବିେଷାଇ *ା େସାଲିଆ ବିେଷାଇ ZUX0810713

&ୀ /999252 25 174 922ବିଜୟ ଲ45ୀ ଧାନଫଲୁ *ା େହଡଲ ଧାନଫଲୁ ZUX1045350

ପ ୁ /999253 23 174 923ସାମଏୁଲ ହାଲୱା ପି ନବୀନ ହାଲୱା ZUX1013648

ପ ୁ /999254 26 174 924ମହଲମ କଲୁଦୀପ ପି ଅମରବିଲାସ କଲୁଦୀପ ZUX1045426

&ୀ /999255 29 174 925ଆଇ ଲ45ୀ *ା ଆଇ ଗିରିଧର ZUX0942250

ପ ୁ /999256 33 174 926ଭାଗିରଥି ମଲA ିକ ପି ଦିଗା[ର ମଲA ିକ ZUX1276377

ପ ୁ /999257 32 174 927ଭାଗିରଥି ମଲA ିକ ପି ଦିଗା◌ା[ର ମଲA ିକ ZUX1322890

&ୀ /999258 23 174 928େକ�ୁଆ ମାଲିକା ପି େକ.ଶ�ର ରାଓ ZUX1013614

&ୀ /999259 34 174 929ଏସ ମିନା *ା ଏସ ମରୁଲୀକୃ9 ZUX1272897

ପ ୁ /999260 43 174 930ଭୀମ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ ZUX0810762

&ୀ /999261 36 174 931ଲାେକଂ<ରି ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ ZUX0775643

ପ ୁ /999262 23 174 932ବଳରାମ ନାୟକ ପି କାତRକ ନାୟକ ZUX1013622

&ୀ /999263 23 174 933େରସମା ନାୟକ *ା ବଳରାମ ନାୟକ ZUX1013630

ପ ୁ /999264 23 174 934ଶିବ ଶ�ର ନାୟକ ପି ଡୁଲୁ ନାୟକ ZUX1045244

&ୀ /999265 25 174 935ଅନିଶା ପଳାଇ *ା ଅଭିନାଶ ପଳାଇ ZUX1041797

ପ ୁ /999266 22 174 936ବାଭି େର]ୀ ପି ବି େଭ�ଟା ରମଣା ZUX1210558

&ୀ /999267 25 174 937ଅEରିୁ େରନୁକା *ା ଏସ.ସତ1 ନାରାୟଣ ZUX1253632

&ୀ /999268 24 174 938ଅମ,ିତା ସାଗର *ା ଅମର କମୁାର ସାଗର ZUX0942268

&ୀ /999269 22 174 939ଆଦପକଅଲା ସW ିଯାc5ୀ *ା ଏସ.ଈdଵର ରାଓ ZUX1253608

&ୀ /999270 40 174 940ଏ ସଭୁଦ, ା ପି ଏ ସଯୂ1 ZUX1253616

ପ ୁ /999271 27 174 941ଗରୁୁଦ+ା ସନୁାନୀ ପି ରEିତ ସନୁାନୀ ZUX1041763

&ୀ /999272 70 174 942ଦମ'ି ତରାସିଆ *ା ସଦୁାମ ଚରଣ ତରାସିଆ ZUX0810820

ପ ୁ /999273 25 174 943ଦିଲA ିପ କମୁାର େଭାନା ପି ଭି.ମହନ ରାଓ ZUX0942169

ପ ୁ /1200274 27 174 944ବିଭୁ ସନୁା ପି େମାହନ ସନୁା ZUX0951061

&ୀ /1200275 24 174 945ନିକିତା ସନୁା ପି ଶ,ୀଧର େବେହରା ZUX0951079

&ୀ /1251276 29 174 946େକ. ବାବନୀ *ା େକ.ଗେଣଶ େରଡି ZUX0880591

ପ ୁ /277 22 174 947ହରି ପ,ସାଦ ପQନାୟକ ପି ଶବି ପ,ସାଦ ପQନାୟକ ZUX1212307

ପ ୁ /.278 23 174 948ଏନ ହରିଶ କମୁାର ପି ଏନ ଶ,ୀନୀଵାସ ରାଓ ZUX1220813

&ୀ /0279 24 174 949ମOଲାପ ୁପାବନୀ *ା ରାଜନା ମାଣୀକf ZUX1351097

ପ ୁ /00280 24 174 950ଦୀନକୃ9 ନାୟକ ପି ସଦାଶବି ନାୟକ ZUX1187723

ପ ୁ /00281 22 174 951େହମ' କମୁାର ନାୟକ ପି ସଦାଶବି ନାୟକ ZUX1187640

ପ ୁ /00282 22 174 952ମେନାଜ କମୁାର ପସିୁଆ ପି ଆପନW ା ପି ZUX1189190

&ୀ /00283 23 174 953ଲଲା4ୀ ସାହୁ ମା ଚ�, ାବତି ସାହୁ ZUX1187608

&ୀ /00284 23 174 954େମଘାଶ,ୀ େଭଦାଗିରି ପି ଭି ପ,ଶାଦ ZUX1191683

&ୀ /C/O  RANG285 34 174 955ଏମ ସପୁ,ଭା ଆଚାରୀ *ା ଏସ ସେୁରଶ ଆଚାରୀ ZUX0618702

&ୀ /N K T ROA286 31 174 956ପସପୁେୁଲଟୀ ଅନୁଷା *ା ପସପୁେୁଲଟୀ ଜଗଦୀଶ ZUX0448209

ପ ୁ /1287 29 174 957ଅବ ହ'ାଳ ପି ଶକୁ, ା ହ'ାଳ ZUX0393041

ପ ୁ /1288 30 174 958ମାଦି ରାେଜଶ ପି ମାଦି ସତ1ନାରାୟଣା ZUX0393033

ପ ୁ /2289 49 174 959ମୀନ େକତନ ତ,ିପାଠି ପି ପ,ଫୁଲ କମୁାର ତ,ିପାଠି LSL1419266

ପ ୁ /3290 55 174 960ସଶିୁଲ କୁମ୍ାର ଦାଶ ପି ଜୀବାନ� ଦାଶ ZUX0619627

&ୀ /3291 43 174 961ଲୀଲା ଦାଶ *ା ସଶିୁଲ କମୁାର ଦାଶ ZUX0619619

&ୀ /3292 68 174 962ପ,ଫୁଲA  କମୁାରୀ ତ,ିପାଠି *ା ପ,ଫୁଲ କମୁାର ତ,ିପାଠି LSL1419258

ପ ୁ /3293 51 174 963ମାନସ ରEନ ତ,ିପାଠି ପି ପ,ଫୁଲ କମୁାର ତ,ିପାଠି LSL1419290

&ୀ /3294 49 174 964ଶକୁା'ି ତ,ିପାଠି *ା ମାନସ ରEନ ତ,ିପାଠି LSL1419282

&ୀ /3295 23 174 965ମଧସୁ5 ିତା ତ,ିପାଠୀ ପି ମାନସ ରEନ ତ,ିପାଠୀ ZUX0951384

&ୀ /4296 67 174 966ଭି ପାବ ତୀେଦବୀ *ା ଭି ଭାiରରାଓ OR/12/089/238305

ପ ୁ /4297 25 174 967ଭି.ତରୁଣ କମୁାର ପି ଭି.ନିଳକf ଆଚାରୀ ZUX0942615

ପ ୁ /4298 75 174 968ଭି. ଭା�ର ରାଓ ପି ଭି. ଆପା ରାଓ LSL1445923

5 16/M.O.P େଯାଗ1ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ,କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ� *ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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&ୀ /4299 25 174 969ଭି.ସତ1 ଶ,ୀ ପି ଭି.ନିଳକf ଆଚାରୀ ZUX0942623

ପ ୁ /4300 62 174 970ନୀଳକf ଆଚାରୀ ଭି ପି ଟାଟା ଆଚାରୀ ଭି ZUX0448035

&ୀ /4301 53 174 971ନାଗମj ଭି *ା ନୀଳକf ଆଚାରୀ ଭି ZUX0447995

&ୀ /4302 33 174 972େମାହିନୀ କମୁାରୀ ଭି *ା ଶ,ୀନିବାସ େରଡି ଭି ZUX0447599

&ୀ /4303 30 174 973କସୁମୁ କମୁାରୀ ଭଇ *ା ରାମ େମାହନ େରଡି ଭି ZUX0447656

ପ ୁ /05304 67 174 974ବି ନରସିଂଗା ରାଓ NA ପି ବି. େସାମନାଥ ରାଓ ZUX0862797

&ୀ /5305 67 174 975ପି ପାବ ତି *ା ପି କାଶି ବିେ<<ର ରାଓ OR/12/089/238609

&ୀ /5306 34 174 976ପି େଜ1ାତି *ା ପି ଇ<ର ରାଓ ZUX0731828

&ୀ /5307 60 174 977ବି. ଲ45ୀ *ା ବି. ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0862789

&ୀ /5308 28 174 978ପ,ିୟ�ା ପି ପି ଆପାନW ା ପି ZUX0448027

ପ ୁ /5309 35 174 979ପିଲି ରେମଶ ପି ପିଲି ଆପାରାଓ ZUX0687723

ପ ୁ /5310 38 174 980ପି ଇ<ର ରାଓ ପି ପି ପାଇଡିତାଲି ZUX0731836

&ୀ /5311 29 174 981ପିଲି ଶିଭଲ45ୀ *ା ପିଲି ରେମଶ ZUX0942540

&ୀ /5312 36 174 982ପି. ତୁଳସି *ା ପି. ରା�ା ZUX0619213

ପ ୁ /6313 56 174 983ଏମ ମଧମୁ+ୁR .. ପି ଏମ ଉେପ�,  ରାଓ LSL1419100

&ୀ /6314 52 174 984ମଇଦା ଜୟକାଳି ପି ଏ�. କାମୟା ZUX0619379

&ୀ /Qr No. F6315 83 174 985େହମଲତା ଅଧିକାରି *ା ଲ45ିନାରାୟଣ ଅଧିକାରି LSL1446343

&ୀ /Qr No. F6316 62 174 986ଭାରତୀ କମୁାରୀ ଅଧିକାରୀ NA ପି ଲ45ି ନାରାୟଣ ଅଧିକାରି LSL1446350

ପ ୁ /F/6, VASA317 56 174 987ରାେଜ�,  କମୁାର ଅଧିକାରୀ ପି ଲ45ି ନାରାୟଣ ଅଧିକାରି LSL1446368

ପ ୁ /7318 72 174 988ପି. ତାଜୁmିନ ପି ପି ସରିୂୟ ପ,କାଶ ରାଓ LSL1419530

ପ ୁ /7319 42 174 989ପି ସରିୁୟ ପ,କାଶ ପି ପି ବାବାନୀ ରାଓ LSL1419092

ପ ୁ /8320 47 174 990ସଦାନ� ସାହୁ ପି ଖଲି ସାହୁ LSL1419357

&ୀ /8321 40 174 991ସନୁ�ା ସାହୁ *ା ସଦାନ� ସାହୁ LSL1419340

&ୀ /09322 25 174 992ପ,ିୟ�ା ଦାଶ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ଦାଶ ZUX0867044

&ୀ /9323 33 174 993ଲ45ୀ ଏ *ା ଆପାରାଓ ଏ ZUX0447953

ପ ୁ /9324 43 174 994ଏn ସଂଜୀବ କମୁାର ପେଲଇ ପି ଜି ଏସ ପିେଲଇ LSL1366293

ପ ୁ /10325 42 174 995ଅମଲ ଅଗ,ୱାଲ ପି ଅରୁଣ ଅଗ,ୱାଲ LSL1419167

&ୀ /10326 38 174 996ଚoଲ ଅଗ,ୱାଲ *ା ଆେଲାକ କମୁାର ଅଗ,ୱାଲ ZUX0620047

&ୀ /10327 38 174 997ଅନଶ ୁଅଗ,ୱାଲ *ା ଅେମାଲ ଅଗ,ୱାଲ ZUX1229749

ପ ୁ /10328 41 174 998ସେ'ାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଶରତ ଚ�,  ପଟନାୟକ ZUX0620021

&ୀ /10329 38 174 999ମଧଛୁ�ା ପଟନାୟକ *ା ସେ'ାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0620013

ପ ୁ /10330 28 174 1000େରାହିତ ପQନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପQନାୟକ ZUX0448043

&ୀ /11331 81 174 1001ବିମଳା ହଳମ *ା ଓମ ପ,କାଶ ହଳମ ZUX1157239

ପ ୁ /11332 46 174 1002ଅନୁଜ କମୁାର ହଳମ ପି ଓମ ପ,କାଶ ହଳମ ZUX1148600

&ୀ /11333 85 174 1003ରମା ଖରୁାନା *ା ଏସ ପି ଖରୁାନା OR/12/089/238169

ପ ୁ /11334 57 174 1004କମଳ ଖରୁାନା ପି ସତ1ାପାଲ ଖରୁାନା ZUX0867002

&ୀ /11335 55 174 1005େଶଲA ୀ ଖରୁାନା *ା କମଲ ଖରୁାନା ZUX0867010

ପ ୁ /11336 53 174 1006ଭରତ ଖରୁାନା ପି ଏସ. ପି. ଖରୁାନା OR/12/089/238172

&ୀ /11337 50 174 1007ସୀମା ଖରୁାନା *ା ଭରତ ଖରୁାନା LSL1419118

&ୀ /11338 27 174 1008ରିଆ ଖରୁାନା ପି କମଲ ଖରୁାନା ZUX0867028

&ୀ /11339 27 174 1009ପଲA ଭୀ ଖରୁାନା ପି ଭରତ ଖରୁାନା ZUX0867036

ପ ୁ /11340 22 174 1010ସାଗର ମିଶ, ପି ଗେଣଷ ମିଶ, ZUX1135789

ପ ୁ /11341 63 174 1011େଗାପାଳ କୃ9 ପOା ପି ସିମାoଳ ପOା ZUX0287011

&ୀ /11342 53 174 1012ସଶୁମା ପOା *ା େଗାପାଳ କୃ9 ପOା ZUX0344754

ପ ୁ /11343 35 174 1013ସେ'ାଷ କମୁାର ପOା ପି େଗାପାଳ କୃ9 ପOା ZUX0287037

ପ ୁ /11344 33 174 1014ସଶୁା' କମୁାର ପOା ପି େଗାପାଳ କୃ9 ପOା ZUX0287045

&ୀ /12345 65 174 1015ପ,ବୀନ େଗ,ାଭର *ା ବିଜୟ େଗ,ାଭର LSL1419555

&ୀ /13346 78 174 1016ବି ତାଭିଟିଆମା - *ା ବି. କମୁFୟା - OR/12/089/238146

&ୀ /13347 48 174 1017ଚିନW ା ବି *ା ଜଗଦୀସ ବି ZUX0526681

&ୀ /14348 55 174 1018ସି ଏଚ ଲ45ୀ ରାଓ *ା ସି ଏଚ ଶ�ର ରାଓ OR/12/089/238903

ପ ୁ /15349 60 174 1019ଆପାନW ା ପି ପି ଜ�ମାୟା ପି ZUX0448001

&ୀ /15350 45 174 1020କମୁାରୀ ପି *ା ଆପାନW ା ପି ZUX0448019

&ୀ /15351 59 174 1021ପି ପଦ5 ାବତୀ *ା ପି ରାମବାବୁ ZUX0731794

ପ ୁ /15352 35 174 1022ପି େତp କିରV ପି ପି ରାମବାବୁ ZUX0731810

ପ ୁ /15353 34 174 1023ପି ୟୁେଗ�ର ପି ପି ରାମବାବୁ ZUX0731802

&ୀ /16354 31 174 1024ଆନ�ମୟୀ ସାବତ *ା ସଶୁା' କମୁାର ସାବତ ZUX1041995

ପ ୁ /16355 68 174 1025ପଦ5  ଚରଣ ସାବତ ପି ହରି ହର ସାବତ ZUX0448134

&ୀ /16356 61 174 1026ଶଶି ସାବତ *ା ପଦ5  ଚରଣ ସାବତ ZUX0448142

ପ ୁ /16357 38 174 1027ସଶୁା' କମୁାର ସାବତ ପି ପଦ5  ଚରଣ ସାବତ ZUX0448118

&ୀ /16358 34 174 1028ସବିତା କମୁାରୀ ସାବତ ପି ପଦ5  ଚରଣ ସାବତ ZUX0448100

ପ ୁ /16359 33 174 1029ପ,ଶା' କମୁାର ସାବତ ପି ପଦ5  ଚରଣ ସାବତ ZUX0448126

&ୀ /16360 31 174 1030ସଜୁାତା କମୁାରୀ ସାବତ ପି ପଦ5  ଚରଣ ସାବତ ZUX0448092
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&ୀ /17361 73 174 1031ଅqି ନାୟକ *ା ରତନ ନାୟକ ZUX0285965

ପ ୁ /17362 53 174 1032ବଳରାମ ନାୟକ ପି ରତନ ନାୟକ ZUX0285973

ପ ୁ /17363 48 174 1033ଭାଗିରଥି ନାୟକ ପି ତ,ିେଲାଚନ ନାୟକ ZUX0619635

&ୀ /17364 46 174 1034ଡାଳି[ ନାୟକ *ା ଭାଗିରଥି ନାୟକ ZUX0619643

&ୀ /17365 40 174 1035ଗିତା ନାୟକ *ା ବଳରାମ ନାୟକ LSL2636066

ପ ୁ /18366 34 174 1036ଅ�ିତ େଗ,ାଭର ପି ଅଜୟ େଗ,ାଭର LSL1526490

&ୀ /20367 51 174 1037ୱାଇ ସଯୁ1 କଳା  *ା ୱାଇ େଗାବି�ରାଓ LSL1464379

ପ ୁ /20368 29 174 1038ୱାଇ.ହିମାବ' କମୁାର ପି ୱାଇ.େଗାବି�ା ରାଓ ZUX0619494

&ୀ /21369 32 174 1039କଲ1ାଣୀ ଜି *ା ରାଜୁ ଜି ZUX0447946

&ୀ /21370 39 174 1040ଜି. କମୁାରୀ *ା ଜି. ଶ,ୀନିବାସ ZUX0619239

ପ ୁ /22371 42 174 1041ଆପାରାଓ ଆD ପି ଆପାରାଓ ଆD ZUX0448159

ପ ୁ /23372 30 174 1042କିରନ କମୁାର ଡି ପି ରାବଣାଜୀ ଡି ZUX0448175

&ୀ /24373 23 174 1043େକ.େଗୗତମି *ା େକ.ମତୁ1ାଲୁ ZUX1045657

&ୀ /24374 23 174 1044େତଜ<ରୀ ବିେଶାଇ ପି ଶ1ାମ ଚ�,  ବିେଶାଇ ZUX0951376

ପ ୁ /24375 28 174 1045ମତୁ1ାଲୁ େକ ପି ଗରୁୁଲୁ େକ ZUX0448167

&ୀ /25376 55 174 1046ଲଛମା ଜାନୀ *ା େଗାବZ ନ ଜାନୀ ZUX0447961

ପ ୁ /25377 42 174 1047ଟିଟୁ ଜାନୀ ମା ଲଛମା ଜାନୀ ZUX0447987

ପ ୁ /25378 23 174 1048ବଳରାମ ଜାନୀ ପି ଟିଟି ଜାନୀ ZUX1048925

&ୀ /26379 29 174 1049ସନି ବି ପି ଶ�ର ରାଓ ବି ZUX0448217

ପ ୁ /27380 56 174 1050ଶଶି ଭୂଷଣ ଶମF ପି କାେମ<ର ପ,ସାଦ ଶମF ZUX0448068

ପ ୁ /28381 41 174 1051ରେମଶ ଆD ପି ଆପାରାଓ ଆD ZUX0448050

ପ ୁ /29382 52 174 1052ଶ1ାମଚ�,  ବିେଶାଇ ପି ହୃଷିେକଶ ବିେଶାଇ ZUX0732099

&ୀ /29383 46 174 1053ହୀରାମଣି ବିେଶାଇ *ା ଶ1ାମଚ�,  ବିେଶାଇ ZUX0732081

&ୀ /29384 51 174 1054ମମତା ବି<ାଳ *ା ଉTଳ ପ,ସାଦ ବି<ାଳ ZUX0448084

ପ ୁ /29385 50 174 1055ପ,ଭାତ ବି<ାଳ ପି କଳୁମଣି ବି<ାଳ ZUX0448191

ପ ୁ /29386 46 174 1056ଉTଳ ପ,ସାଦ ବି<ାଳ ପି ବସ' କମୁାର ବି<ାଳ ZUX0448076

&ୀ /29387 38 174 1057ସେରାଜିନୀ ବି<ାଳ *ା ପ,ଭାତ ବି<ାଳ ZUX0448183

&ୀ /29388 49 174 1058ନିଲମ ୟାଦବ *ା ଜୟଶ�ର ୟାଦବ ZUX0880724

ପ ୁ /30389 27 174 1059ଆD. ବାଲରାଜୁ ପି ଆD. ସା[ା ZUX0619114

&ୀ /31390 23 174 1060ଜି.େପ,ମ କମୁାରି - ଜି େଚrି ବାବୁ ZUX1041938

ପ ୁ /31391 33 174 1061ଜି. ଚାନଟିବାବୁ ପି ଜି. ଆପଳ*ାମୀ ZUX0619551

ପ ୁ /31392 44 174 1062ଜି. ଶ,ୀନିବାସ ପି ଜି. ଆେପୟୀଧାମା ZUX0619122

ପ ୁ /32393 27 174 1063ଜି. ମହନ ରାଓ ପି ଜି. ଚିନାରାଓ ZUX0619569

ପ ୁ /32394 21 174 1064ଜି.ତେଳ<ର ରାଓ ପି ଜି.ଚିଡା[ର *ାମୀ ZUX1135763

&ୀ /33395 31 174 1065ଡି. ଭବାନୀ *ା ଡି. ମାେଲଶ ZUX0619148

ପ ୁ /33396 32 174 1066ବି. କିରV ରଓ ପି ବି. ନାଗ ଭୁଷଣ ରାଓ ZUX1015825

&ୀ /33397 27 174 1067ବି. ଅନୁସା ରାଓ *ା ବି. କିରଣ ରାଓ ZUX0822866

ପ ୁ /34398 55 174 1068େକ ଗରୁୁଲୁ ମା େକ ଏେ�ଆUା LSL2631398

&ୀ /34399 50 174 1069େକ ଆସରUା *ା େକ ଗରୁୁଲୁ LSL2631406

&ୀ /35400 32 174 1070ସିଂହାଦ, ି େଜ1ାତି *ା ସିଂହାଦ, ି ସଧୁାକର ଆଚାରୀ ZUX1056571

ପ ୁ /35401 72 174 1071ସିହ5 ାଦ, ି ନୀଳକf ଆଚାରୀ ପି ସିହ5 ାଦ, ି ପoମେୁଖ<ର ଆଚାରୀ ZUX0618678

&ୀ /35402 32 174 1072ସିଂହାଦ, ି େଜ1ାତି ପି ସିଂହାଦ, ିସଧୁାକର ଆଚାରୀ ZUX1047729

&ୀ /35403 69 174 1073ସିହ5 ାଦ, ି ମୀନା4ୀ ଆଚାରୀ *ା ସିହ5 ାଦ, ି ନୀଳକf ଆଚାରୀ ZUX0618686

ପ ୁ /35404 37 174 1074ସିହ5 ାଦ, ି ସଧୁାକର ଆଚାରୀ ପି ସିହ5 ାଦ, ି ନୀଳକf ଆଚାରୀ ZUX0618710

&ୀ /36405 27 174 1075ଇ. ଚାମେୁO<ରୀ ପି ଇ. ଆମାଜୀ ରାଓ ZUX0619742

&ୀ /36406 31 174 1076ଇ. ପଲA ବୀ ପି ଇ. ଆେUାଜୀ ରାଓ ZUX0619759

&ୀ /36407 31 174 1077ଇ. ପ,ମିଳା ପି ଇ. ଆମାଜୀ ରାଓ ZUX0619767

&ୀ /36408 28 174 1078ଇ.ଲ45ୀ ରାଜ1ମ ପି ଇ. ଆମାଜୀ ରାଓ ZUX0619734

&ୀ /41409 29 174 1079ଡି.ରାେଜdୱରୀ ମା ଜି.ଶ1ାମଳା  ZUX1048768

&ୀ /41410 29 174 1080ଡି ରାେଜdୱରୀ ମା ଜି ଶ1ାମଳା  ZUX1095959

ପ ୁ /41411 37 174 1081ଡି.ଶ,ନିିବାସ ରାଓ ମା ଜି.ଶ1ାମଳା ZUX1047414

&ୀ /46412 40 174 1082ଏ ମେହ<ରୀ *ା ଏ େମାହନ ରାଓ ZUX0951269

ପ ୁ /46413 48 174 1083ଏ େମାହନ ରାଓ ପି ଏ ଲ45ଣ ରାଓ ZUX1013903

&ୀ /149414 24 174 1084େଜ1ାତି ନାୟକ ପି ସରୁ ନାୟକ ZUX1041953

ପ ୁ /174415 21 174 1085ସେ'ାଶ ପାOା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାOା ZUX1214063

ପ ୁ /999416 21 174 1086ଗ,ାsି େହମ' ମା ଗ,ାsି ଶ1ାମଳ ZUX1253681

&ୀ /999417 21 174 1087ଗରା ଇ�ୁ ପି ଗରା ଅXା ରାଓ ZUX1253657

&ୀ /999418 22 174 1088ବାୟ ଜସ5ିତା - ଵାଯ.ହିମାଵଂଥ କମୁାର ZUX1253640

&ୀ /999419 22 174 1089ଏV େରାଜା ରାଣୀ ପି ଏV ଶ,ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1206242

&ୀ /999420 20 174 1090େମାେନାଲିଶା ତ,ିପାଠୀ ପି ମାନସ ରEନ ତ,ିପାଠୀ ZUX1252360

ପ ୁ /999421 43 174 1091ମେନାଜ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ସବୁଳନ ତୁରୁକ ZUX0866996

&ୀ /38422 47 174 1092ପଦ5 ାବତୀ ପQନାୟକ *ା ଶିବ ପ,ସାଦ ପQନାୟକ ZUX1380781
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ପ ୁ /NEHURANAG423 18 174 1093ତାରିଣୀ ପ,ସାଦ ତ,ିପାଠୀ ତ,ିପାଠୀ ପି ମୀନେକତନ ତ,ିପାଠୀ ZUX1400126

ପ ୁ /35424 19 174 1094Subramanyam ସବୁ, ମjଯମ ପି ଏସ ସ[ାସିଲା  ZUX1402387

&ୀ /251425 19 174 1095ଲ45ୀ ସାହୁ ମା େଗୗରୀ ସାହୁ ZUX1402403

&ୀ /36426 52 174 1096ଅ|ସାବ ଖାତୁନ - ଭୂବନ ପାଇକ ZUX1402429

ପ ୁ /36427 54 174 1097ମଅହ5 ଦ ସଲାହୂଦଦୀନ - େମାହ5 ମଦ ଇମ,ାନୂଦଦୀନ ZUX1402650

&ୀ /26428 28 174 1098େନାରୀନ େଲରୀ - େମାହ5 ମଦ ଇମ,ାନୂଦଦୀନ ZUX1402676

&ୀ /143429 21 174 1099ଡାଂଦିଲା ହରୀନୀ *ା କିରଣ କମୁାର ଡି ZUX1403864

ପ ୁ /36430 27 174 1100ଏମ ଡି ଇ}Fନୂଦଦୀନ - ସମୁତୀ ନାୟକ ZUX1404029

&ୀ /39431 20 174 1101କ~ନା ନାୟକ ମା ସମୁତୀ ନାୟକ ZUX1404037

ପ ୁ /39432 21 174 1102େକ ନାନୀ େକ ନାନୀ - ସମୁତୀ ନାୟକ ZUX1404045

&ୀ /143433 20 174 1103ଅଲିସା ନାଗ - ନିରEନ ନାଗା  ZUX1404268

ପ ୁ /143434 21 174 1104େଦବବ, + ବିnଵାଲ - େକ ରାଜା ରାଓ ZUX1404615

ପ ୁ /143435 22 174 1105େକ ସଂେତାଷ ପି େକ ରାଜା ରାଓ ZUX1404623

ପ ୁ /148436 30 174 1106ନାଫୀସା ଫାତିମା - ଏମ ଡି ଇ}Fନୂଦଦୀନ ZUX1404631

&ୀ /148437 25 174 1107େହନା ପରବିନ - ଏମ ଡି ଇ}Fନୂଦଦୀନ ZUX1404649

ପ ୁ /19438 23 174 1108ସଧୁୀର ନାଗା ପି ନିରEନ ନାଗା  ZUX1404656

&ୀ /0-0439 22 174 1109େଗୗରୀ ହଲବ ପି ହବୀ ହଲବ ZUX1418771

&ୀ /36440 21 174 1110େରାହିତ ବାଘା ପି ପଭୂଦନ ବାଘା  ZUX1419050

ପ ୁ /08441 22 174 1111ଶମR�ା ବାଘା - େଲାେକଶ ZUX1419183

&ୀ /47442 18 174 1112ସାଂତୀ େଭାତରା ପି ଚଂଦ,  େଶଖର ଭଟ,ା ZUX1419571

ପ ୁ /48443 22 174 1113ପୀ ସାଈ କମୁାର ପି ପୀ େପଦୂ ରାଜୁ ZUX1419589

ପ ୁ /12444 23 174 1114େରଶ5ା େବେହରା - ଉTଲ ପ,ସାଦ ବିnଵାଲ ZUX1419597

ପ ୁ /12445 23 174 1115ସାନୂ ନାୟକ - ଉTଲ ପ,ସାଦ ବିnଵାଲ ZUX1419605

&ୀ /36446 29 174 1116ମହା କାଳୀ ଝାVସୀ - ଆଗଅଲା ସଧୁା ରାଣୀ ZUX1419738

ପ ୁ /45447 33 174 1117ବବAୂ  କମୁାର ଝା - େଗୗରୀ ମଣି ବାଘା ZUX1419746

&ୀ /45448 24 174 1118ପ,ିୟ�ା କମୁାରୀ - େଗୗରୀ ମଣି ବାଘା ZUX1419753

ପ ୁ /45449 47 174 1119ଭ� ରାମ ପଜୁାରୀ - େଗୗରୀ ମଣି ବାଘା ZUX1419761

&ୀ /37450 32 174 1120ଜୀ ରାମ ଜୀ ରାମ *ା ଜୀ ଈdଵର ରାଓ ZUX1419811

ପ ୁ /37451 27 174 1121ଜୀ ରାେଜ<ରୀ - ଜୀ ସେୁରଶ ZUX1419829

ପ ୁ /37452 25 174 1122ଅମରା ବାଘା - ଜୀ ସେୁରଶ ZUX1419837

ପ ୁ /210/120453 19 174 1123ପ,ତିକ ମିଶ, ପି ସ?ଯାବାଡିମୀଶରା ZUX1424290

&ୀ /0454 24 174 1124ଅ�ଜୂରୀ ସପୁ,ିୟା *ା ଅ�ଜୂରୀ େଗୗରୀ ଶ�ର ZUX1424795

ପ ୁ /79455 18 174 1125ରାେକସ ପାଇକ ପି ଭୂବନ ପାଇକ ZUX1425172

ପ ୁ /36456 23 174 1126ପୀ ପଵାଣୀ - ଗରୁୁଦ+ ସନୁାନୀ ZUX1428242

&ୀ /0457 21 175 1*ାତି ଝା *ା ରEୀତ କମୁାର ଝା ZUX1350552

&ୀ /00458 23 175 2କାଗିତାଲା ବିନିଲା େରଡି ପି େକ. ମହନ େରଡି ZUX1041920

&ୀ /P.W.D col459 21 175 3ଅନିତା ଝା *ା ରଵୀ ଝା ZUX1276898

ପ ୁ /P.W.D. CO460 53 175 4ଭୀମା ନାୟକ ପି ଶକୁ, ା ନାୟକ ZUX1237742

&ୀ /01461 26 175 5ଶା'ି ପଜୂାରୀ *ା ବାେଲ<ର ପଜୂାରୀ ZUX1048966

&ୀ /1462 20 175 6ଲ45ୀ ମଦୁୁଲି ମା ଗରୁୁବାରି ମଦୁୁଲି ZUX1252634

ପ ୁ /1463 32 175 7ବାେଲ<ର ପଜୁାରି ପି ରାମଚ�,  ପଜୁାରି ZUX0526665

ପ ୁ /Qr. No. D464 27 175 8ଗ3ୁ ପ,ସାଦ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ZUX1304864

ପ ୁ /02465 25 175 9େଚତୖନ ଖିଲ ପି େକଶବ ଖିଲ ZUX0822957

ପ ୁ /02466 25 175 10ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦିଲA ୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0822999

&ୀ /2467 45 175 11ରୀତାରାଣୀ ସାହୁ *ା ଦିଲA ୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0621144

&ୀ /2468 41 175 12ଦିଲA ିଶ,ୀ ତ,ିପାଠି *ା ମୀନେକତନ ତ,ିପାଠି ZUX0141424

ପ ୁ /2469 31 175 13ରିଷିେକଶ ତ,ିପାଠୀ ପି ରାେଜ�,  ନାଥ ତ,ିପାଠୀ ZUX0526657

&ୀ /03470 22 175 14ଚ�ା େଗୗଡ଼ *ା ବିଭିଷଣ େଗୗଡ଼ ZUX1252659

&ୀ /03471 23 175 15େରାମାଲି ମହା'ୀ ପି କାଶନିାଥ ମହା'ୀ ZUX1074046

&ୀ /3472 59 175 16ଅନିତା ବାଲା ବାବୁ *ା ରାେଜ�,  ନାଥ ତ,ିପାଠୀ ZUX0447060

ପ ୁ /3473 27 175 17ହୃଷିେକଶ ତ,ିପାଠୀ ପି ରାେଜ�,  ନାଥ ତ,ିପାଠୀ ZUX0619585

ପ ୁ /4474 59 175 18ରାେଜ�,  ନାଥ ତ,ିପାଠୀ ପି ବାମେଦବ ତ,ିପାଠୀ ZUX0447052

&ୀ /5475 45 175 19ସବିତା ଦାସ *ା ଭଗବାନ ଦାସ OR/12/089/238275

ପ ୁ /5476 25 175 20ସେ'ାଷ କମୁାର ଦାସ ମା ସବିତା ଦାସ ZUX0880708

ପ ୁ /5477 23 175 21ଲ45ୀ ପ,ସାଦ ଦାସ ମା ସବିତା ଦାସ ZUX1332642

&ୀ /5478 39 175 22ସାବିତ,ୀ ପାଢୀ *ା େପ,ମାନ� ପାଢୀ ZUX1226695

ପ ୁ /06479 24 175 23ବିକ,ମ େବେହରା ପି ବନବାସ େବେହରା ZUX1070044

ପ ୁ /06480 23 175 24ରାମ ପରଜା ପି ରାଜୁ ପରଜା ZUX1252683

&ୀ /6481 48 175 25ପାବ ତୀ ଗfୁା *ା ଭିମ ନାୟକ OR/12/089/238882

ପ ୁ /6482 30 175 26ଚି+ ରEନ ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ ZUX0447458

&ୀ /6483 28 175 27ସଜୁାତା ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ ZUX0687418

&ୀ /6484 27 175 28ସସ5ିତା ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ ZUX0687426
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ପ ୁ /7485 34 175 29ଦୀପକ ପଟନାୟକ ପି ଭି.ଏV. ପଟନାୟକ ZUX0621227

&ୀ /7486 31 175 30ଧରଣୀ ପQନାୟକ ପି ଲ45ିନାରାୟଣ ପQନାୟକ ZUX0621235

ପ ୁ /7487 31 175 31ରବି�,  କମୁାର ପQନାୟକ ପି ଲ45ୀ ନାରାୟଣ ପQନାୟକ ZUX0446765

ପ ୁ /7488 30 175 32ରାେଜ�,  ପQନାୟକ ପି ଲ45ୀ ନାରାୟଣ ପQନାୟକ ZUX0393090

ପ ୁ /7489 61 175 33ଲ45ୀ ନାରାୟଣ ପQନାୟକ ପି ତ,ିପତି ପQନାୟକ LSL1365386

&ୀ /7490 54 175 34ମମତା ପQନାୟକ *ା ଲ45ୀ ନାରାୟଣ ପQନାୟକ LSL1365360

ପ ୁ /7491 33 175 35ମାନସରଂଜନ ପQନାୟକ ପି ଲ45ୀନାରାୟଣ ପQନାୟକ LSL2656312

ପ ୁ /08492 23 175 36ପଠୁରୁ ଶ,ୀନିଭାସ ରାଓ ପି ପଠୁରୁ ଦୁଗF ରାଓ ZUX1252600

ପ ୁ /8493 62 175 37େକଳୖାଶ ଚ�,  ପOା ପି େଗୗବି� ଚ�,  ପOା LSL1385574

&ୀ /8494 54 175 38ଅମଲୁ1 ପOା *ା େକଳୖାଶ ଚ�,  ପOା LSL1385566

ପ ୁ /8495 28 175 39ଜିତୁV କମୁାର ପOା ପି େକଳୖାଶ ଚ�,  ପOା ZUX0447268

ପ ୁ /8496 24 175 40େଗୗରୀ ଶ�ର ପOା ପି େଗାପାଳ କୃ9 ପOା ZUX0880781

ପ ୁ /8497 48 175 41େକୗଳାସ ଚ�,  ପାଣିଗ,ାହି ପି ରାମ ଚ�,  ପାଣିଗ,ାହି ZUX0881086

&ୀ /8498 38 175 42ମିନତୀ ପାଣିଗ,ାହୀ *ା େକଲୖାଶଚ�,  ପାଣିଗ,ାହୀ ZUX0687707

&ୀ /09499 25 175 43ଦୀ3ି ପଟନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1131762

&ୀ /9500 31 175 44ଏ େଦବୀ *ା ଏ ମାଧବ ରାଓ ZUX0447888

ପ ୁ /9501 60 175 45ଅେଶାକ କମୁାର ପQନାୟକ ପି ନରସିଂହ ରାଓ ପQନାୟକ LSL1419175

&ୀ /9502 52 175 46ଉଷାରାଣୀ ପQନାୟକ *ା ଅେଶାକ କମୁାର ପQନାୟକ LSL1367606

ପ ୁ /11503 42 175 47ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଲଡୁକିଶର େବେହରା OR/12/089/238214

ପ ୁ /11504 20 175 48ଅଭିନାଶ ପାଢ଼ି ପି ମେନାଜ କମୁାର ପାଢ଼ି ZUX1252469

&ୀ /12505 22 175 49ଏସ େଜ1ାତି ମା ଏସ ଧନ ଲା45ୀ ZUX1156546

ପ ୁ /13506 43 175 50ସେୁରଶ ଚ�,  ପାତ, ପି ଈ<ର ଚ�,  ପାତ, LSL1367648

&ୀ /13507 39 175 51ତନୁଜା ପାତ, ପି ଈ<ର ଚ�,  ପାତ, LSL1367630

ପ ୁ /14508 55 175 52ବି େକ ପOା ପି ଆନ� ପOା OR/12/089/238568

&ୀ /14509 46 175 53ବାସ'ି ପOା *ା ବି.େକ ପOା OR/12/089/238569

&ୀ /14510 30 175 54ବନିତା କମୁାରୀ ପOା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପOା ZUX0446799

&ୀ /14511 28 175 55ନିେବଦିତା ପOା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପOା ZUX0446781

&ୀ /15512 52 175 56ମ�ୁା େଚଟି ପି େଗାବି� େଚଟି ZUX0667311

ପ ୁ /15513 44 175 57ପ,ତାପ କମୁାର େଚଟି ପି ମ�ୁାମଣି େଚଟି ZUX0620989

&ୀ /15514 42 175 58ପ,ିତିଲତା ନାୟକ *ା କୃ9ଚ�,  ନାୟକ ZUX0142034

&ୀ /16515 23 175 59େକ ଜୟା ଲ45ୀ *ା େକ କିେଶାର କମୁାର ZUX1224807

ପ ୁ /16516 53 175 60େପ,ମାନ� ପାଢୀ ପି କୃ9ଚ�,  ପାଢୀ OR/12/089/238246

&ୀ /16517 48 175 61ରସ5 ି େରଖା ପାଢୀ *ା ଟୁଟୁଚରଣ ପାଢୀ LSL1464460

ପ ୁ /16518 47 175 62ଟୁଟୁ ଚ�,  ପାଢୀ ପି କୃ9ଚ�,  ପାଢୀ OR/12/089/238245

ପ ୁ /16519 41 175 63ଲ45ୀନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି କୃ9ାଚରଣ ପାଢୀ OR/12/089/238885

&ୀ /16520 39 175 64ସନିୁତା ପାଢି *ା ଲ45ୀନାରାୟଣା ପାଢି ZUX0141440

&ୀ /16521 38 175 65ସବିତା ପାଢି *ା େପ,ମାନ� ପାଢି ZUX0141432

&ୀ /17522 46 175 66ସାଈବାଣୀ େବେହରା *ା ବନବାସୀ େବେହରା OR/12/089/289018

ପ ୁ /17523 25 175 67ଶ,ୀକା' ଭQ ମିଶ, ମା ଜାନକୀ ଭQ ମିଶ, ZUX0822627

ପ ୁ /18524 45 175 68େଲାକନାଥ ଗଉତ ପି ତ,ିେଲାଚନ ଗଉତ ZUX0141457

&ୀ /18525 38 175 69ପାବ ତୀ ଗଉତ *ା େଲାକନାଥ ଗଉତ ZUX0141465

ପ ୁ /18526 24 175 70ଜଳ�,  େଗାଉଡ ପି େଲାକନାଥ େଗାଉଡ ZUX0880732

&ୀ /18527 57 175 71ମଧସୁ5 ିତା ସାମ'ରାୟ *ା ହରପ,ସାଦ ସାମ'ରାୟ ZUX0870865

ପ ୁ /18528 35 175 72େସୗମ1 ରEନ ସାମ'ରାୟ ପି ହରପ,ସାଦ ସାମ'ରାୟ LSL2709475

&ୀ /19529 65 175 73ରମିତା ଝା *ା ଶଶଭୁିଷଣ ଝା OR/12/089/238263

ପ ୁ /19530 52 175 74ଶଶଭୁିଷଣ ଝା ପି ରାଜମ�ଳ ଝା OR/12/089/238262

ପ ୁ /19531 48 175 75ରାଜ କମୁାର ଝା ପି ଲ45ୀକା' ଝା LSL1367564

ପ ୁ /19532 35 175 76ରEିତ କମୁାର ଝା ପି ଶସୀଭୁଷଣ ଝା ZUX0141473

ପ ୁ /19533 27 175 77ରବି କମୁାର ଝା ପି ରାଜ କମୁାର ଝା ZUX0673319

ପ ୁ /19534 27 175 78ରାହୁଲ କମୁାର ଝା ପି ଶଶ ିଭୂଷଣ ଝା ZUX0618736

&ୀ /19535 21 175 79ଅନିତା କମୁାରୀ ଝା *ା ରବି କମୁାର ଝା ZUX1252550

&ୀ /20536 26 175 80ସୀମା ମହା'ି *ା ଅେଶାକ କମୁାର ମହା'ି ZUX1042001

&ୀ /20537 55 175 81ଅନW ପSୁF ଦOେସନା *ା ଶବୁାସଚ�,  ଦOେସନା OR/12/089/238261

ପ ୁ /20538 42 175 82ବିଜୟ ପ,ସାଦ ଦOେସନା ପି ସଭୁାଷଚ�,  ଦOେସନା LSL1367325

ପ ୁ /20539 37 175 83ସଂଜୟ ପ,ସାଦ ଦOେସନା ପି ସବୁାଷ ଚ�,  ଦOେସନା ZUX0731984

&ୀ /20540 65 175 84ଶ,ୀମତି କମୁାରୀ ମହା'ି *ା ରାମକୃ9 ମହା'ି OR/12/089/238258

ପ ୁ /20541 62 175 85ସାନୁଯ1  ମହା'ି ପି ରାମକୃ9 ମହା'ି OR/12/089/238259

&ୀ /20542 32 175 86ସ5ିତା ମହା'ି *ା ସାନୁଯ1  ମହା'ି ZUX0141481

ପ ୁ /20543 28 175 87ଅେଶାକ କମୁାର ମହା'ି ପି ସାନୁଯ1  ମହା'ି ZUX0619072

&ୀ /20544 47 175 88ଅ[ିକା ପାଇକ *ା ତ,ିପତି ପାଇକ LSL1419563

ପ ୁ /20545 27 175 89ସାଗର ପାଇକ ପି ତ,ିପତି ପାଇକ ZUX1013820

ପ ୁ /20546 27 175 90ସାଗର ପାଇକ ପି ତ,ିପତି ନାୟକ ZUX1047364
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&ୀ /21547 41 175 91ପି ବସ'ା  *ା ପି ଭି ରାଓ LSL1419472

&ୀ /21548 70 175 92ପି.ସେୁଲାଚନା . *ା ପି ମନମଦ ରାଓ . LSL1419498

&ୀ /21549 47 175 93ପି.େଶଲୖଜା . *ା ପି. େମାହନ ରାଓ LSL1428192

ପ ୁ /21550 26 175 94ପି ଅଖିଲ ପି ପି.ମହନ ରାଓ ZUX0687335

ପ ୁ /21551 35 175 95ଏଲ ବାବଜୀ ପି ଏଲଶ�ର ରାଓ ZUX0880716

&ୀ /21552 24 175 96େପାଟନୁରୁ ଦିୟା ପି େପାଟନୁରୁ ଦୁଗF ରାଓ ZUX0880690

&ୀ /21553 45 175 97ପି ଲ45ି *ା େପାଟନୁରୁ ଦୁଗF ରାଓ ZUX0880765

ପ ୁ /21554 91 175 98ପି ମନମଦ ରାଓ ପି ପି ସରିୁନାରାୟଣ ରାଓ LSL1468008

ପ ୁ /21555 52 175 99ପି େମାହନ ରାଓ ପି ମନମଥ ରାଓ LSL1419522

ପ ୁ /21556 50 175 100େପାଟନୁରୁ ଦୁଗF ରାଓ ପି ପି.ବାସେୁଦବ ରାଓ ZUX0881052

ପ ୁ /21557 48 175 101ପି.ଭି ରାଓ ପି ମନମଦ ରାଓ LSL1419480

&ୀ /21558 27 175 102ଏଲ *ାତି *ା ଏଲ ବାବଜି ZUX0881037

ପ ୁ /22559 31 175 103ଜି ହରିକ, ି9ା ପି ଜି ରାମାରାଓ ZUX0285643

&ୀ /22560 50 175 104ଅଯଂୁ ଝା *ା ରାଜକମୁାର ଝା LSL1468016

ପ ୁ /22561 33 175 105हरेकृ�ण महाराणा ପି ଉଦୟ ନାଥ ମହାରଣା ZUX0285635

&ୀ /22562 28 175 106ସେ'ାଷିନି ମହାରଣା *ା ହେରକୃ9 ମହାରାଣା ZUX1252626

ପ ୁ /23563 23 175 107ଏ ମଧ ୁ ମା ଏ ସର*ତୀ ZUX1070119

ପ ୁ /23564 55 175 108ବିନାୟକ ନାୟକ ପି ଓସିଆ ନାୟକ LSL1365402

&ୀ /23565 47 175 109ହାରା ନାୟକ *ା ବିନାୟକ ନାୟକ LSL1365410

ପ ୁ /24566 45 175 110ଟି ତ,ିପତି ରାଓ ପି ଟି ସିତାମା ନାଇଡୁ ZUX0141507

&ୀ /24567 40 175 111ଟି ସେ'ାଷୀ *ା ଟି ତ, ୀପତୀ ରାଓ ZUX0141515

&ୀ /24568 45 175 112ପି. ମା�ାଆମା . *ା ନାରାୟଣ ରାଓ . OR/12/089/240046

ପ ୁ /24569 43 175 113ଟି. ଭି. ରାଓ . ପି ସିତାଆମା ନାଇଡୁ . OR/12/089/238412

&ୀ /24570 39 175 114ଟି ଶା'ି . *ା ଟି.ଭି. ରାଓ ZUX0681619

&ୀ /24571 22 175 115ଟି କବିତା *ା ଟି ସେ'ାଷ ନାଇଡ଼ୁ ZUX1252386

ପ ୁ /24572 32 175 116ଏସ ମଧ ୁପQନାୟକ ମା ରାେଜ<ରୀ ପQନାୟକ ZUX0667253

&ୀ /24573 24 175 117ଟି. ରାମିୟା ପି ଟି. ତ,ିପତି ZUX0942573

ପ ୁ /24574 27 175 118ଟି. ସେ'ାଷ ନାଇଡୁ ପି ଟି. ଶ1ାମଳା ନାଇଡୁ ZUX0618850

&ୀ /25575 70 175 119େକ.ରାଧା . *ା ନାଗ ୁ. ZUX0141531

ପ ୁ /25576 65 175 120େକ.ରାମ ୁ. ପି ଏ� ୁ. ZUX0141523

&ୀ /25577 54 175 121ଇ.ଲଖିମି . *ା କାସି . LSL1464494

&ୀ /25578 51 175 122େକ.ସାବିତ,ି  . *ା େକ ରାମ ୁ ZUX0526632

ପ ୁ /25579 28 175 123ସ'ୁ େକ ପି କାଶି େକ ZUX0447276

ପ ୁ /25580 21 175 124ଚିନ5 ୟ ମହା'ି ପି କାଶିନାଥ ମହା'ି ZUX1074095

ପ ୁ /26581 45 175 125ଜି ରାମ ୁ ପି ଜି ସନ1ାସୀ LSL1367655

&ୀ /26582 41 175 126ଜି ସତ1ବତୀ *ା ଜି ରାମ ୁ LSL1367663

&ୀ /27583 26 175 127ପ,ିୟ�ା ପQନାୟକ ପି ଜି.ପ,ସାଦ ରାଓ ZUX0951285

ପ ୁ /27584 28 175 128ଜି ପ,ବୀV ପQନାୟକ ପି ଜି ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0447391

&ୀ /27585 70 175 129ଜି କମଳା ପଟନାୟକ *ା ଜି ଅନ ପଟନାୟକ OR/12/089/238421

ପ ୁ /27586 50 175 130ଜି ଏନ ପଟନାୟକ ପି ଦି ଏନ ପଟନାୟକ ZUX0141549

&ୀ /27587 44 175 131ଜି ଲାଖିମି ପଟନାୟକ *ା ଜି ଏନ ପଟନାୟକ OR/12/089/238423

&ୀ /27588 42 175 132ଜି,େଜ1ାତି ପଟନାୟକ *ା ଜି.ସପୁ,ସାଦ ପଟନାୟକ LSL1367572

&ୀ /27589 23 175 133ଜି.ଭାରତୀ ପQନାୟକ ପି ଜି.ପ,ସାଦ ରାଓ ZUX0951319

ପ ୁ /27590 54 175 134ଜି. ପ,ସାଦ ରାଓ ପି ଜି ନୀଳକf ପQନାୟକ ZUX0732537

&ୀ /28591 55 175 135ରାଧା େମାହନ ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/12/089/238429

&ୀ /28592 47 175 136ସEତୂା ସାହୁ *ା ରାଧା େମାହନ ସାହୁ OR/12/089/238430

ପ ୁ /28593 34 175 137ସେରାଜ ସାହୁ ପି ରାଧାେମାହନ ସାହୁ ZUX0141556

&ୀ /28594 25 175 138ଗୀତାEଳୀ ସାହୁ *ା ସେରାଜ ସାହୁ ZUX0881185

ପ ୁ /29595 50 175 139ଭି ରାବଣା ରାଓ ପି ଭି ୟୁ ଚ�,  ରାଓ OR/12/089/238910

&ୀ /30596 39 175 140ଏସସବୁାସିନୀ ପQନାୟକ ମା ଏସ ରାେଜ*ରୀ ପQନାୟକ LSL2636017

ପ ୁ /30597 37 175 141ଏସ ଭୀମାରାଜୁ ପQନାୟକ ମା ଏସ ରାେଜ*ରୀ ପQନାୟକ LSL2662674

ପ ୁ /30598 39 175 142ଶିଶିର କମୁାର *ାଈଁ ପି ପାOବ କମୁାର *ାଈଁ ZUX0822916

ପ ୁ /31599 23 175 143ଆର. ହରିଶ ମା ଆର. ମାଧବୀ ZUX0951293

&ୀ /31600 60 175 144ଆର ଲ45ୀ *ା ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/238447

&ୀ /31601 43 175 145ମାଧବୀ ଆD *ା ବାବୁ ରାଓ ଆD ZUX0447243

ପ ୁ /31602 26 175 146ଆର ସେ'ାଷ କମୁାର ମା ଆର ମାଧବୀ ZUX0687665

ପ ୁ /32603 64 175 147ଉମାକା' ଝା ପି ସରୁପଲାଲ ଝା OR/12/089/238348

&ୀ /32604 58 175 148ବିଣାେଦବି ଝା *ା ଆର େକ ଝା OR/12/089/238349

ପ ୁ /32605 43 175 149ସଜିୁତକମୁାର ଝା ପି ରମାକା' ଝା LSL1367580

ପ ୁ /32606 40 175 150ପ,ଭାକର ଝା ପି ଚ�,  େଶଖର ଝା ZUX0447326

&ୀ /32607 37 175 151ମE ୁଝା *ା ପ,ଭାକର ଝା ZUX0447334

&ୀ /32608 34 175 152ପନୁମ ଝା *ା ସଜିୁତକମୁାର ଝା LSL2638138
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&ୀ /33609 55 175 153ଏ ସର*ତୀ *ା ଏ ସୀତାରାମ LSL1365766

ପ ୁ /33610 40 175 154ଶ,ୀନିବାଶ ଆରିକOା ପି ସୀତାରାମ ଆରିକOା ZUX0687541

ପ ୁ /33611 20 175 155ବାସଦୁବ ତ,ୀପାଠି ପି ରାେଜ�,  ତ, ୀପାଠି ZUX1252675

ପ ୁ /01612 36 175 156ଶ,ୀକା' େଚୗଧରୁୀ ପି ବିଚିତ,  େଚୗଧରୁୀ ZUX0141564

ପ ୁ /35613 63 175 157ଜି ଲ45ୀ ନାରାୟଣ ପି ଜି େସାମଲୁୁ LSL1367523

ପ ୁ /35614 49 175 158ଜି ଶ�ର ପି ଜି ଲ45ୀନାରାୟଣ LSL1367390

&ୀ /35615 41 175 159ଜି ସଜୁାତା  *ା ଜି ଶ�ର LSL2636108

&ୀ /35616 45 175 160ଜି ଲ45ୀ *ା ଜି.ଲ45ୀ ନାରାୟଣ ZUX0687699

&ୀ /36617 85 175 161ପି ଆେପୟା ଆUା *ା p ଦୂଗF OR/12/089/238455

&ୀ /36618 40 175 162ପି େଗୗରୀ *ା ପି ଇ<ର ରାଓ ZUX0285668

ପ ୁ /36619 22 175 163ପି ଜଗଦିସ ପି ପି ଇ<ର ରାଓ ZUX1276997

ପ ୁ /36620 40 175 164ପି ଇ<ର ରାଓ ପି ପି ଦୁଗF OR/12/089/238456

&ୀ /37621 62 175 165ଆର ସାବିତ,ି  ପଟନାୟକ *ା ଆର ଏସ ଏନ ପଟନାୟକ OR/12/089/238452

&ୀ /37622 32 175 166ଶ,ାବଣୀ ଆD *ା ଆD ଚିରEିବୀ ପQନାୟକ ZUX0447342

&ୀ /38623 70 175 167ଆପାଲା *ାରାମା *ା ଏସ ସତ1ନାରାୟଣ ZUX0141606

&ୀ /38624 44 175 168ଏn ଧନଲ45ି *ା ଏn ଭାେ�,ୟା  ZUX0936724

ପ ୁ /38625 24 175 169ଏସ ନବୀନ ପି ଏସ ଭାେ�,ୟା ZUX0880773

ପ ୁ /38626 52 175 170ଏ.େଭ�େଟ<ର ରାଓ ପି ଏ.ଭିମ ରାଜୁ ZUX0880898

ପ ୁ /38627 34 175 171ଏସ.ଇ<ର ରାଓ ପି ଏସ.ଗପିୁ ରାଓ ZUX0621037

&ୀ /38628 59 175 172କା'ାଆUା ଏn *ା ରାମକ,ି9ା ଏn ZUX0447250

ପ ୁ /38629 46 175 173ଭାେ�,ୟା ଏn ପି ସତ1ନାରାୟଣ ଏn LSL2636009

ପ ୁ /39630 51 175 174ଭି ଆପଲା ରାଯ ୁ. ପି ଭି ପାପାରାଓ . OR/12/089/238463

ପ ୁ /39631 31 175 175ୟୁ. ଗିରିଧର ରାଓ ପି ୟୁ. ଆପଲ ରାଜୁ ZUX0621201

&ୀ /39632 34 175 176ଏn. ନଳିନୀ *ା ଏn. ଉମା ରାଓ ZUX0621185

ପ ୁ /39633 41 175 177ଏn.ଉମା ରାଓ ପି ଏn. ସା[ା ମରୁତୀ ZUX0621193

ପ ୁ /40634 45 175 178େକ କାଶୀ ପି େକ ରାମଲୁୁ ZUX0141614

&ୀ /40635 40 175 179େକ ଲ45ୀ *ା େକ କାଶି ZUX0141622

ପ ୁ /40636 28 175 180େକ. ସେୁରଶ ପି େକ କାଶି ZUX0880823

ପ ୁ /41637 51 175 181ଜୟ ଗଉଡ ପି ମାଧବ ଗଉଡ OR/12/089/238467

ପ ୁ /41638 29 175 182େଦେବ�,  େଗୗଡ ପି ଜୟ େଗୗଡ ZUX0619841

&ୀ /41639 20 175 183ରୁକଣିୁ େଗୗଡ଼ ପି ଜୟ େଗୗଡ଼ ZUX1252576

ପ ୁ /41640 36 175 184ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ ZUX1022581

&ୀ /42641 39 175 185କନକା ମହାଲ45ି େମାଗଡା *ା ଭା�ର ରାଓ େମାଗଡା ZUX0619221

&ୀ /43642 26 175 186ଜି ଚିନW Uା ପି ଜି ରାଘବ ରାଓ ZUX1070002

&ୀ /43643 37 175 187ଗ�ା ନାୟକ *ା ଚ�,ୁ  ନାୟକ ZUX0620575

ପ ୁ /43644 50 175 188ହରିହର ସାଗର ପି ରଘନୁାଥ ସାଗର LSL1366822

&ୀ /43645 43 175 189ପଦ5 ା ସାଗର *ା ହରିହର ସାଗର LSL1366830

&ୀ /43646 27 175 190ଚ�ନ ସାଗର ପି ହରିହର ସାଗର ZUX0621011

&ୀ /44647 51 175 191େକ ରାେଯ<ରୀ .. *ା ତ,ୀମ+ୁR .. OR/12/089/238415

&ୀ /44648 40 175 192େଶୖଳଜା ଗଉଡ *ା ରାଜୁ ଗଉଡ LSL1367515

ପ ୁ /44649 24 175 193େକ. ରାଜା ପି େକ. ତିରି ମତୁୁଲୁ ZUX0942565

ପ ୁ /44650 60 175 194େକ ତ,ିନାଥ ପି େକ ଆପାରାଓ OR/12/089/238414

ପ ୁ /46651 42 175 195ଏ� ଇ<ର ରାଓ ପି ଏ� ପାଇଟି େତଲି LSL1367499

&ୀ /46652 60 175 196ଜି ୱାର ଲ4ମ୍ୀ .. *ା ଜି ଆପଲ*ାମି .. OR/12/089/238855

ପ ୁ /46653 50 175 197ଶବିରାମ ବି<ାଳ ପି ମାଗତା ବି<ାଳ OR/12/089/238570

ପ ୁ /46654 35 175 198ଏନ.ସେ'ାଷ କମୁାର ପି ଏନ.ମାଧବା ରାଓ ZUX0620518

&ୀ /46655 44 175 199ଡି ଉମା ମେହ<ରୀ *ା ଡି ସରାବି ପQନାୟକ LSL1367473

&ୀ /46656 25 175 200ଡି. ଜୟଲ45 ିପଟନାୟକ ପି ଡି. ରବଣା ପଟନାୟକ ZUX0940726

&ୀ /46657 70 175 201ଡି ସରଜିନି ପଟନାୟକ *ା ଡି ଏନ େକ ପଟନାୟକ OR/12/089/238476

ପ ୁ /46658 48 175 202ଡି ରାବଣା ପଟନାୟକ ପି ଡି.ଏ�.େକ ପଟନାୟକ OR/12/089/238479

ପ ୁ /46659 46 175 203ଡି ସାରବୀ ପଟନାୟକ ପି ଡି. ଏନ େକ ପଟନାୟକ OR/12/089/238481

&ୀ /46660 44 175 204ଡି ଗଉରି ପଟନାୟକ *ା ଡି ରାବଣା ପଟନାୟକ OR/12/089/238480

ପ ୁ /47661 57 175 205ପି ରେମଶ ପି ପିଏସପ,କାଶରାଓ ZUX0285676

&ୀ /47662 50 175 206ଏ ନିମ ଳା *ା ପି ରେମଶ ZUX0526723

&ୀ /48663 40 175 207ଚ�ା େଗୗଡ *ା ବିଭୀଷଣ େଗୗଡ ZUX0446955

ପ ୁ /48664 41 175 208ଭିଭୀଷଣ େଗୗଡ ମା ମ�ୁା େଗୗଡ ZUX0880807

&ୀ /49665 65 175 209ଏn ଏn କା'ାମା *ା ଏn ରାମକୃ9 ... OR/12/089/238483

&ୀ /50666 40 175 210ପି ଲଖିମି . *ା ପି ନରସିଂହ . OR/12/089/238487

ପ ୁ /50667 31 175 211ପି. ଇ<ର ରାଓ ପି ପି. ନରସିଂହ ମ+ୂR ZUX0618876

&ୀ /50668 24 175 212ଶିବାନି ପQନାୟକ - ଶିବ ପ,ସାଦ ପQନାୟକ ZUX1252378

ପ ୁ /51669 70 175 213େଦବ ଜାନି ପି ଦନାରୁ ଜାନି LSL1366756

ପ ୁ /51670 44 175 214ସମାରୁ ଜାନି ପି େଦବ ଜାନି LSL1366863
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ପ ୁ /51671 40 175 215ବଳରାମ ଜାନି ପି େଦବ ଜାନି ZUX0141671

&ୀ /51672 40 175 216ଆଶା ଜାନି *ା ସମାରୁ ଜାନି LSL1366772

ପ ୁ /51673 39 175 217କମଳ େଲାଚନ ଜାନୀ ପି ଭଗବାନ ଜାନୀ ZUX0619346

ପ ୁ /51674 29 175 218ଅନାମ ଜାନୀ ପି ମଧ ୁଜାନୀ ZUX0619825

&ୀ /51675 50 175 219େମାତୀ ମଦୁୁଲି *ା ହରି ମଦୁୁଲି OR/12/089/238504

&ୀ /52676 32 175 220ରୁକମଣି ହରିଜନ *ା ତ,ିନାଥ ହରିଜନ ZUX0141697

&ୀ /52677 52 175 221ପି ଲ45ୀ *ା ଧମF ZUX1225994

ପ ୁ /52678 55 175 222ନ� ନାୟକ ପି ଏନ ନାୟକ OR/12/089/238505

&ୀ /52679 50 175 223କନିୁ ନାୟକ *ା ନ� ନାୟକ OR/12/089/238501

ପ ୁ /52680 30 175 224ତ,ିପତି ନାୟକ ପି ନ� ନାୟକ ZUX0619833

ପ ୁ /52681 29 175 225ମଧ ୁନାୟକ ପି ନ� ନାୟକ ZUX0447433

&ୀ /52682 24 175 226ଫଲୁମତୀ ନାୟକ *ା ମଧ ୁନାୟକ ZUX1041912

&ୀ /52683 23 175 227ଫଲୁମତି ପଜୁରୀ ମା ଡମାଇ ପଜୁରୀ ZUX1252618

&ୀ /53684 70 175 228ପ,ତିମା ବାଣଆୁ *ା ସକୁ,  ବାଣଆୁ OR/12/089/238494

ପ ୁ /53685 55 175 229ଧନପତି ବାଣଆୁ ପି ଶକୁ,  ବାଣଆୁ OR/12/089/238495

&ୀ /53686 50 175 230େସବତୀ ବାଣଆୁ *ା ଧନପତୀ ବାଣଆୁ OR/12/089/238496

&ୀ /53687 49 175 231ଦନାଇ ବାଣଆୁ *ା ଶକୁ, ା ବାଣଆୁ ZUX0447425

&ୀ /53688 31 175 232ତୁଳସୀ ବାଣଆୁ ପି ଧନପତି ବାଣଆୁ ZUX0446930

&ୀ /53689 29 175 233ବବିତା ବାଣଆୁ ପି ଧନପତି ବାଣଆୁ ZUX0687475

ପ ୁ /53690 24 175 234ତ,ିନାଥ ବାଣଆୁ ପି ଧନପତି ବାଣଆୁ ZUX0942607

&ୀ /53691 24 175 235ବି[ଳା ମାଝୀ ପି ରଘ ୁମାଝୀ ZUX1013929

&ୀ /53692 40 175 236ସମିୁତ, ା ନାୟକ *ା ଡ[ରୁ ନାୟକ ZUX0447169

ପ ୁ /53693 29 175 237ଡ[ରୁ ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷା+ମ ନାୟକ ZUX0446831

&ୀ /53694 21 175 238ଦୀପା ନାୟକ *ା ତ,ୀନାଥ ନାୟକ ZUX1069905

&ୀ /54695 26 175 239ପNୁଲତା େଗୗଡ ପି ଅଜୁ ନ େଗୗଡ ZUX0687467

ପ ୁ /54696 51 175 240ଅଜୁ ନ େଗୗଡ ପି ରାମଚ�,  େଗୗଡ LSL1462647

&ୀ /54697 47 175 241େକୗଶଲ1ା େଗୗଡ *ା ଅT ୁ ନ େଗୗଡ LSL1462001

&ୀ /54698 24 175 242କିେଶାରି େଗୗଡ *ା ଅଜୁ ନ େଗୗଡ ZUX1013853

&ୀ /55699 65 175 243ପାବ ତୀ ଜାନି *ା େଦବ ଜାନି LSL1366749

&ୀ /55700 50 175 244େକଶବ ଖିଲ ପି ଯୟରାମ ଖିଲ OR/12/089/238922

&ୀ /55701 45 175 245ସଇତା ଖିଲ *ା େକଷବ ଖିଲ OR/12/089/238927

ପ ୁ /55702 28 175 246ବବି ଖିଲ ପି େକଶବ ଖିଲ ZUX0447490

ପ ୁ /56703 75 175 247ବୁଦୁ ଯାନି ପି ମଧ ୁଯାନି OR/12/089/238507

ପ ୁ /56704 38 175 248ସମାରୁ ଜାନୀ ପି ବୁଦୁ ଜାନୀ ZUX0446807

&ୀ /56705 22 175 249ସିମଲା ମନିକା ମା ଏn ଚିନW ି ZUX1070077

&ୀ /57706 34 175 250ଲ�ୀ ଖିଲ - କମଳା ଖିଲ ZUX1048727

&ୀ /57707 50 175 251କମଳା ମଦୁୁଲି *ା ସକୁ,  ମଦୁୁଲି OR/12/089/238928

ପ ୁ /57708 28 175 252େଗାପୀନାଥ ମଦୁୁଲି ମା କମଳା ମଦୁୁଲି ZUX0687251

&ୀ /57709 28 175 253ବାସ'ି ମଦୁୁଲି ମା କମଳା ମଦୁୁଲି ZUX0731919

&ୀ /57710 22 175 254ସକୁା'ି ମଦୁୁଲି ମା କମଳା ମଦୁୁଲି ZUX1252584

&ୀ /58711 60 175 255ଗଉରୀ ଗଉଡ *ା ପିତବାସ ଗଉଡ OR/12/089/238526

&ୀ /58712 48 175 256ମଣି ଗଉଡ *ା ସମରୁ ଗଉଡ OR/12/089/238528

ପ ୁ /59713 75 175 257ବଳରାମ େଜନା ପି ରୁପ େଜନା ZUX1013960

&ୀ /59714 41 175 258ବି9ୁ ପ,ିୟା େଜନା *ା ଶବି ପ,ସାଦ େଜନା ZUX0447078

ପ ୁ /60715 55 175 259ଭଗବାନ ଯାନି ପି କୃ9 ଯାନି OR/12/089/238529

&ୀ /60716 50 175 260ରାମା ଯାନି *ା ଭଗବାନ ଯାନି OR/12/089/238530

ପ ୁ /60717 28 175 261ପିତା[ର ଜାନୀ ପି ଭଗବାନ ଜାନୀ ZUX0619809

ପ ୁ /60718 27 175 262ଜଗନW ାଥ ଜାନୀ ପି ଭଗବାନ ଜାନୀ ZUX0619817

&ୀ /60719 26 175 263ଭାନୁ ଜାନୀ *ା ପିତା[ର ଜାନୀ ZUX0881144

&ୀ /61720 65 175 264ପଦମା ଜାନି *ା ମ�ୁଳ ୁଜାନି OR/12/089/238532

ପ ୁ /61721 45 175 265େବଦୖ ଜାନି ପି ମ�ଳ ୁଜାନି ZUX0880856

&ୀ /61722 42 175 266ତୁଳା ଜାନି *ା ବଇଦ ଜାନି LSL1366764

ପ ୁ /61723 25 175 267େଗୗରା� ଜାନି ପି ବଇଦ ଜାନି ZUX0880641

ପ ୁ /61724 22 175 268ସହେଦବ ଜାନୀ ପି େବୗଦ ଜାନୀ ZUX1048891

ପ ୁ /62725 26 175 269ଘାସି ପଜୁାରୀ ମା ଡମାଇ ପଜୂାରୀ ZUX0731877

ପ ୁ /63726 68 175 270ସାଧ ୁମାଝି ପି ସନୁା ଧର ମାଝି LSL1367424

&ୀ /63727 50 175 271କମଳା ମାଝି *ା ସାଧ ୁମାଝି OR/12/089/238565

ପ ୁ /63728 26 175 272ଡ[ରୁୁ ମାଝୀ ପି ସାଧ ୁମାଝୀ ZUX0731869

&ୀ /63729 23 175 273ରତW ମଣୀ ମାଝୀ *ା ଡମରୁ ମାଝୀ ZUX1047646

&ୀ /64730 50 175 274ହାରା ଭତରା *ା ସମନାଥ ଭତରା OR/12/089/238545

&ୀ /65731 20 175 275ଅନନ1ା େଚୗଧରୁୀ ପି େଦେବ�,  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX1252527

&ୀ /65732 29 175 276ରୀମା ଦାଶ *ା ପି ରେମଶ କମୁାର ZUX1252667

12 16/M.O.P େଯାଗ1ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ,କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ� *ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /65733 20 175 277ରି� ୁମାଝି ପି ବାବୁଲା ମାଝି ZUX1252691

&ୀ /65734 65 175 278ରାଧା ନାୟକ *ା ସଦନ ନାୟକ OR/12/089/238546

&ୀ /66735 42 175 279େସାନି ଗାଦବା *ା ହରି ଗାଦବା OR/12/089/238579

ପ ୁ /66736 38 175 280ନିଳା[ର ନାୟକ ପି ମଦନ ନାୟକ OR/12/089/238547

&ୀ /67737 54 175 281ଗଉରି ପରଯା *ା ବିସ ୁପରଯା LSL1464320

ପ ୁ /68738 29 175 282ମୀନେକତନ ଭତ, ା ପି ଅଜୁ ନ ଭତ, ା ZUX0619874

ପ ୁ /68739 27 175 283ଅଭୟ ଭତ, ା ପି ଅଜୁ ନ ◌ ିଭତ, ା ZUX0731851

&ୀ /69740 37 175 284ତୁଳସୀ ଅମନାତ1 *ା ବାସେୁଦବ ଅମନାତ1 ZUX0447409

ପ ୁ /69741 29 175 285େସାମନାଥ ଅମନାତ1 ପି ଯଗ ଅମନାତ1 ZUX0619882

&ୀ /69742 27 175 286କମଳା ଅମନାତ1 *ା େସାମନାଥ ଅମନାତ1 ZUX0619890

&ୀ /69743 25 175 287ଜମନୁା ଭତ, ା ପି ଦଇମତି ଭତ, ା ZUX0822585

&ୀ /69744 25 175 288ସପWା ଭତ, ା ପି ଚିତ,  ଭତ, ା ZUX0822601

&ୀ /69745 23 175 289ସବୁS ଭତ, ା ପି ମିନେକତନ ଭତ, ା ZUX1047539

ପ ୁ /69746 26 175 290ମେହ<ର ମାଝି ପି ଅଜୁ ନ ମାଝି ZUX1252592

ପ ୁ /70747 60 175 291ଶକୁ, ି ଅମନାତ1 ପି ଧନପିତୀ ଅମନାତ1 OR/12/089/238600

ପ ୁ /70748 28 175 292ଚକ,  ଅମନାତ1 ପି ଶକୁ,ୁ  ଅମନାତ, ZUX0619858

&ୀ /70749 26 175 293ରାଧୀ ଆମନାତ1 ପି ଶକୁ,  ଆମନାତ1 ZUX0951350

&ୀ /70750 24 175 294ଭାରତୀ ଅମନାତ1 *ା ଚକ,  ଅମନାତ1 ZUX1048859

&ୀ /70751 23 175 295େସାମରି ଅମନାତ1 ପି ଶକୁ,ୁ  ଅମନାତ1 ZUX1047455

&ୀ /71752 46 175 296ଦଇମତୀ ଭତରା *ା ଗ�ାଧର ଭତରା OR/12/089/238599

&ୀ /72753 55 175 297ଚ�ା ମାଝି *ା ପଦୁ ମାଝି OR/12/089/238592

&ୀ /72754 40 175 298ସେରାଜିନୀ ମାଝୀ *ା ଶିବ ମାଝୀ ZUX0141739

ପ ୁ /72755 38 175 299ଶିବ ମାଝି ପି ପଦୁ ମାଝି ZUX0681627

ପ ୁ /74756 68 175 300ନରସିଂହ କମାର ପି ମାଧବ କମାର OR/12/089/238560

&ୀ /74757 65 175 301ପାବ ତି କମାର *ା ନରସିଂହ କମାର OR/12/089/238561

&ୀ /74758 55 175 302ମଣିମା କମାର ପି ନରସିଂହ କମାର LSL1367358

ପ ୁ /74759 40 175 303ଗେଣଶ କମାର ପି ନରସିଂହ କମାର LSL1463413

&ୀ /74760 34 175 304ଚୁମକି କମାର *ା ଗେଣଶ କମାର ZUX0621094

ପ ୁ /74761 29 175 305କନୁା କମାର ମା େଗୗରୀ କମାର ZUX0618884

ପ ୁ /75762 60 175 306େଘନୁ ମାଝି . ପି େସାନୁ ମାଝୀ OR/12/089/238567

&ୀ /75763 55 175 307ପଦମା ମାଝି *ା େଘନୁ ମାଝି OR/12/089/238566

ପ ୁ /75764 26 175 308ଭଗବାନ ମାଝି ପି େଘନୁ ମାଝି ZUX0687483

&ୀ /75765 24 175 309େଦୗନା ମାଝି *ା ଭଗବାନ ମାଝି ZUX1252394

ପ ୁ /76766 26 175 310ସଦା ଭୂମିଆ ମା କାoନ ଭୂମିଆ ZUX0687491

ପ ୁ /76767 26 175 311ରଘନୁାଥ ଭୁମିଆ ପି ବୁଟୁ ଭୁମିଆ ZUX0731844

ପ ୁ /76768 55 175 312ସନୁ ମାଝି ପି ଗରୁୁ ମାଝି OR/12/089/238564

&ୀ /76769 55 175 313ଘାସିଆଣୀ ମାଝୀ *ା ହରିବsୁ ମାଝୀ ZUX0447185

&ୀ /76770 50 175 314କମଳା ମାଝି *ା ସନୁ ମାଝି OR/12/089/238587

ପ ୁ /76771 38 175 315ଅଭି ମାଝି ପି ସନୁ ମାଝି LSL1463421

&ୀ /76772 20 175 316ପ,ୀତି ମାଝି ପି ଅଭି ମାଝି ZUX1252436

&ୀ /77773 20 175 317ନିମ ଳା ଭତ,ା *ା ସାଧନୁାଥ ନାୟକ ZUX1339993

&ୀ /77774 59 175 318ଦେନଇ ମାଝୀ *ା ଏଲ.ଭାଦ, ା ରାଓ ZUX0620005

ପ ୁ /77775 55 175 319ପରୁୁସତି ମାଝି ପି ଗରୁୁ ମାଝି OR/12/089/238604

&ୀ /77776 50 175 320ଯମନୁା ମାଝି *ା ପରୁୁସତି ମାଝି OR/12/089/238605

&ୀ /77777 40 175 321ସମିୁତ,ା ମାଝି *ା ଅଯ ୂ ନ ମାଝି OR/12/089/238590

&ୀ /77778 30 175 322ଦୀପିକା ନାୟକ *ା ବିaାନାଥ ନାୟକ ZUX0446880

ପ ୁ /78779 47 175 323ପ,ଫଲୁA  ଅମନାତ1 ପି ଡମ ୁଅମନାତ1 LSL1367416

ପ ୁ /79780 39 175 324ବି ସତ1 ନାରାୟଣ ପି ବି ତ,ିନାଥ ରାଓ ZUX0141747

&ୀ /79781 36 175 325ବି ଲଳିତା *ା ବି ସତ1ନାରାୟଣ ZUX0285692

ପ ୁ /79782 32 175 326ଏn ଭି ବ, ହମ� ବି ପି ତ,ିନାଥ ରାଓ ବି ZUX0446948

ପ ୁ /79783 65 175 327ବି ତ,ିନାଥ ରାଓ ପି ବି ସରୁୀନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/238315

&ୀ /79784 55 175 328ବି ତ,ିପତି ରାଓ *ା ବି. ତ,ିନାଥ ରାଓ OR/12/089/238316

ପ ୁ /80785 53 175 329ବି କ, ି9 ପି ବି. ସରୁୀନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/238312

&ୀ /80786 50 175 330ବି. ସତ1ବତୀ *ା ବି କ, ି9ା OR/12/089/238313

ପ ୁ /80787 40 175 331ବି ରବି ପି ବି କ, ି9ା ZUX0285700

&ୀ /80788 36 175 332େଜ1ାତି ଜି *ା କ, ି9ା ଜି ZUX0447417

&ୀ /80789 36 175 333ବି. ଲ45ୀ *ା ବି. ମଧ ୁ ZUX0880922

ପ ୁ /80790 46 175 334ଏଲ ମଧ ୁ ପି ଏଲ େବଣ ୁ ZUX0880757

&ୀ /81791 45 175 335ଗରୁୁବାରି ମଦୁୁଲି *ା ସଦନ ମଦୁୁଲି ZUX0141754

&ୀ /81792 28 175 336ରାଧା ମଦୁୁଲି ମା ଗରୁୁବାରି ମଦୁୁଲି ZUX0731885

&ୀ /81793 27 175 337ସମାରି ମଦୁୁଲି ମା ଗରୁୁବାରି ମଦୁୁଲି ZUX0731893

ପ ୁ /81794 26 175 338ଦୀପକ ମଦୁୁଲି ମା ଗରୁୁବାରି ମଦୁୁଲି ZUX0731901
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&ୀ /82795 65 175 339ବି ଯୟଲଖମି *ା ବି ସତ1ନାରାୟଣ . OR/12/089/238318

&ୀ /82796 44 175 340ବି େଦବି *ା ବି ଶ,ୀନୁ ZUX1041987

&ୀ /83797 47 175 341ବି ପଦମା . *ା ଶ,ୀନୁ . OR/12/089/238320

&ୀ /83798 29 175 342େକ. ପଦ5 ା *ା େକ. ସେ'ାଷ ZUX0619478

&ୀ /83799 38 175 343ବି ରାଧା *ା ବି କ, ି9ା OR/12/089/238324

ପ ୁ /83800 33 175 344େକ. ସେ'ାଷ ପି େକ. କ, ି9ା ZUX0619486

&ୀ /84801 44 175 345ସବିତା ଜାନି *ା େସାମନାଥ ଜାନି LSL1462019

ପ ୁ /85802 50 175 346େସାମନାଥ ଜାନୀ ପି ରଘନୁାଥ ଜାନୀ LSL1461490

&ୀ /85803 25 175 347ପ,ିୟା�ା େମାହା'ି *ା ବସ' କମୁାର େମାହା'ି ZUX1252410

&ୀ /86804 50 175 348ରାମା ଯାନି ପି ପ,ଭୁ ଯାନି LSL1367341

ପ ୁ /86805 24 175 349ରାଜୁ ଜାନୀ ପି ରାମା ଜାନୀ ZUX1013911

ପ ୁ /87806 38 175 350େକଗାୟତ,ୀ ପି େକ ଉମାମେହ<ର ରାଓ ZUX0446971

&ୀ /87807 55 175 351ଭଗବତି ନାୟକ *ା ପରୁୁସତମ ନାୟକ OR/12/089/238520

&ୀ /87808 36 175 352ତୁଳସୀ କମୁାରୀ ପQନାୟକ *ା ଫକିର ପQନାୟକ ZUX1013986

&ୀ /87809 29 175 353ସବୁାଶିନୀ ପQନାୟକ ପି ରାମ ପ,ସାଦ ପQନାୟକ ZUX0447003

&ୀ /87810 51 175 354ଜମନୁା ପQନାୟକ *ା ରାମ ପ,ସାଦ ପQନାୟକ ZUX0951327

&ୀ /88811 43 175 355େକ ଭାଗ1 ,, *ା େକ େଗାବି� ,, OR/12/089/238322

ପ ୁ /88812 45 175 356େକ େଗାବି� ... ପି େକ ନରସିଂହ ... OR/12/089/238321

&ୀ /88813 48 175 357େକ. ଲ45ୀ *ା େକ.ଗେୁ3<ର ରାଓ ZUX0880906

ପ ୁ /89814 59 175 358େକ େମାହନ ରାଓ ପି େକ ପି ଏ େରଡି LSL1464296

&ୀ /89815 52 175 359େକ ଲ45ି *ା େମାହନ ରାଓ ZUX0141762

&ୀ /89816 46 175 360ଲତା େକ *ା ରାମ େକାେଟ<ର ରାଓ େକ ZUX0447201

ପ ୁ /89817 48 175 361େକ ରାମକେଟ<ର ରାଓ ପି େକ ଡି ଏ େରଡି ZUX0681635

ପ ୁ /89818 49 175 362େକ ଶ,ୀନିବାସ େରଡି ପି େକ. େପmାଆXାଲା େରଡୀ ZUX0447219

&ୀ /89819 45 175 363େକ ସଜୁାତା େରଡୀ *ା େକ ଶ,ୀନିବାସ େରଡି ZUX0447193

ପ ୁ /90820 68 175 364ସିମାoଳ େବେହରା ପି କପିଳ େବେହରା OR/12/089/238296

&ୀ /90821 66 175 365ଡମଣିୁ େବେହରା *ା ସୀମାoଳ େବେହରା OR/12/089/238297

ପ ୁ /90822 60 175 366ନିରEନ େବେହରା ପି ଏସ େବେହରା OR/12/089/238298

ପ ୁ /90823 43 175 367ବିରo ିେବେହରା ପି ସିମାoଳ େବେହରା LSL1366806

&ୀ /90824 40 175 368ସବୁାସିନି େବେହରା *ା ନିରEନ େବେହରା LSL1367366

ପ ୁ /90825 38 175 369ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଗାsବ  େବେହରା ZUX0687392

&ୀ /90826 32 175 370ସଶ5ିତା େବେହରା *ା ବିରo ିେବେହରା ZUX0446864

&ୀ /90827 31 175 371ପଦ5 ିନି ପ,ିୟଦଶ ନୀ େବେହରା *ା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ZUX0822932

ପ ୁ /90828 24 175 372ଦୀପକ େବେହରା ପି େଗୗରା� େବେହରା ZUX0881110

ପ ୁ /90829 55 175 373ଭାଗିରଥି େଲ�ା ପି ନରସିଂହ େଲ�ା ZUX0880633

&ୀ /90830 47 175 374ସମିୁତ,  େଲ�ା *ା ଭାଗିରଥି େଲ�ା ZUX0880658

ପ ୁ /90831 36 175 375ଜଗନW ାଥ େଲ�ା ପି ଭାଗିରଥି େଲ�ା ZUX0880625

&ୀ /90832 29 175 376ରିଲି େଲ�ା *ା ଜଗନW ାଥ େଲ�ା ZUX0881003

&ୀ /90833 32 175 377ସଜୁାତା ସାହୁ ପି ବି<ନାଥ ସାହୁ ZUX0446518

ପ ୁ /90834 26 175 378ଭଗବାନ ସାହୁ ପି ବିdଵନାଥ ସାହୁ ZUX0687608

ପ ୁ /91835 75 175 379ପି େକ ଦାସ ପି ରାମଚ�,  ଦାସ OR/12/089/238394

ପ ୁ /91836 36 175 380ସEୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପ,େମାଦ କମୁାର ଦାସ ZUX0447177

&ୀ /91837 32 175 381ମାନାଲିସା ଦାସ *ା ସେ'ାଷ ଦାସ ZUX0621052

&ୀ /92838 85 175 382ହିରା ସାହୁ *ା ଲ45ଣ ସାହୁ OR/12/089/238385

ପ ୁ /92839 60 175 383ରାେଯ�,  କମୁାର ସାହୁ ପି ଲ4ଣ ସାହୁ OR/12/089/238386

&ୀ /92840 55 175 384ପ�ଜ ସାହୁ *ା ରାେଯ�,  ସାହୁ OR/12/089/238387

ପ ୁ /92841 42 175 385ସEୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାେଜ�,  କମୁାର ସାହୁ LSL1366814

&ୀ /92842 28 175 386ଭାରତୀ ସାହୁ *ା ସEୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0447110

&ୀ /94843 50 175 387ଏn ଚିନା *ା ଏସ ମେହ<ର ରାଓ ZUX0141770

&ୀ /95844 45 175 388ଏସ ରାେଯ*ରୀ .. *ା ଏସ ଗେୁ3*ରରାଓ .. OR/12/089/238375

ପ ୁ /96845 39 175 389ଏସ ଯୟ କମୁାର . ପି ଏସ ଏଚ . OR/12/089/238973

&ୀ /96846 55 175 390େଗୗରୀ ପQନାୟକ *ା ସି ଏ; ପQନାୟକ ZUX0446815

ପ ୁ /96847 40 175 391ଜଗନW ାଥ ପQନାୟକ ପି ହରିହର ପQନାୟକ ZUX0447318

&ୀ /96848 34 175 392ଏସ.କମଳା ପQନାୟକ *ା ଏସ.ସତ1ନାରାୟଣ ପQନାୟକ ZUX0687228

&ୀ /96849 33 175 393ଏସ.ଶଭୁଲ45ୀ ପQନାୟକ ପି ଏସ.ହରିହର ପQନାୟକ ZUX0687236

ପ ୁ /96850 60 175 394ଏସ ହରୀହର ପଟନାୟକ ପି ଏସ ରାଯାରାଓ ପଟନାୟକ OR/12/089/238369

&ୀ /96851 55 175 395ଏସ ସାରଦା ପQନାୟକ *ା ହରିହର ପQନାୟକ OR/12/089/238370

ପ ୁ /96852 44 175 396ରେମଶ ପQନାୟକ ପି ଗଣପତି ପQନାୟକ ZUX0141788

ପ ୁ /96853 37 175 397ଏସ ସତ1ନାରାୟଣ ପQନାୟକ ପି ଏସ ହରିହର ପQନାୟକ LSL2662682

&ୀ /96854 34 175 398ଶଭୁଲ45ୀ ପQନାୟକ ପି ହରିହର ପQନାୟକ ZUX0666693

&ୀ /97855 76 175 399େହମ ଚଉଧରୁୀ *ା କୃପାସିsୁ ଚଉଧରୁୀ OR/12/089/238291

ପ ୁ /97856 55 175 400ରାେଯ�,  କମୁାର ଚଉଧରୁୀ ପି କୃପାସିsୁ ଚଉଧରୁୀ OR/12/089/238292
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ପ ୁ /97857 53 175 401ସେୁର�,  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି କୃପାସିsୁ େଚୗଧରୁୀ ZUX1254788

ପ ୁ /97858 51 175 402େଦେବ�,  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି କୃପାସିsୁ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/238295

&ୀ /97859 42 175 403ଗୀତାEଳି େଚୗଧରୁୀ *ା େଦେବ�,  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LSL1365444

&ୀ /97860 41 175 404ସଜୁାତା େଚୗଧରୁୀ *ା ସେୁର�,  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0620104

&ୀ /97861 25 175 405ଦିପାରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ସେୁର�,  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0951368

&ୀ /97862 50 175 406ନମିତା େଚୗଧରୁୀ *ା ରାେଯ�,  େଚୗଧରୁୀ LSL1365576

ପ ୁ /97863 28 175 407ପ,ଦୀପ କମୁାର େଜୗଧରୁୀ ପି ରାେଜ�,  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0732016

ପ ୁ /98864 85 175 408ଏସ ଏନ ପଟନାୟକ ପି ମାୟାଧର ପଟନାୟକ LSL1365790

&ୀ /98865 75 175 409ଉମRଳା ପଟନାୟକ *ା ଏସ ଏନ ପଟନାୟକ LSL1419324

ପ ୁ /98866 49 175 410ବିେନାଦ ବିହାରୀ ପଟନାୟକ ପି ସେୁର�,  ନାଥ ପଟନାୟକ LSL1419225

&ୀ /98867 44 175 411ସସ5ିତା ପQନାୟକ *ା ବାେନାଦ ବିହାରୀ ପQନାୟକ ZUX0141796

&ୀ /99868 47 175 412ଏସ.ଯାନକି . *ା ଏସ.େଗାଲା . LSL1464445

&ୀ /99869 26 175 413ଏସ ବୁଜି *ା ଏସ ଅନୀଲ ZUX0881094

ପ ୁ /99870 30 175 414ଅନୀଲ ଏn ପି େଗାଲା ଏn ZUX0447375

ପ ୁ /99871 29 175 415ଶିପରୁୁପଲA ୀ ସନୁୀଲ ପି ଏn େଗାଲା ZUX0447367

ପ ୁ /100872 41 175 416ସକୁା' ଆଚାଯ1  ପି ଜି ଆଚାଯ1  ZUX0526707

&ୀ /100873 45 175 417ସସୁା' କମୁାର ଆଚାଯ1 ପି ଗେଣ<ର ଆଚାଯ1 OR/12/089/238991

ପ ୁ /101874 57 175 418ଏ� ସତ1ନାରାୟଣ ପି ଏ� ରାଜାରାଓ OR/12/089/238264

&ୀ /101875 44 175 419ଏମ ବୃ�ାବତୀ .. *ା ଏ� ସତ1ନାରାୟଣ .. OR/12/089/238265

ପ ୁ /101876 29 175 420ଏ� ରଘ ୁପQନାୟକ ପି ଏ� ସତ1ନାରାୟଣ ପQନାୟକ ZUX0732685

ପ ୁ /101877 32 175 421ସେ'ାଷ ପQନାୟକ ପି ସତ1ନାରାୟଣ ପQନାୟକ ZUX0141804

ପ ୁ /102878 60 175 422ଡି ଚକ,ପାଣି .. ପି ଡି ରାମମ+ୁR .. OR/12/089/238954

ପ ୁ /102879 50 175 423ଡି ପଦମା .. ପି ଡି ଚକ,ପାଣା .. OR/12/089/238862

ପ ୁ /102880 42 175 424ତ,ିନାଥ ଗତନ ପି ଂମ�ଳ ଗତନ ZUX0141812

ପ ୁ /102881 24 175 425ଏସ େଲାେକଶ ପି ଏସ ଚିନନୀ ZUX1161256

&ୀ /104882 50 175 426ଅS ପSୂF ପାତ, *ା ଶ�ର ପାତ, OR/12/089/238277

&ୀ /104883 29 175 427ରଶ5 ିତା କମୁାରୀ ପାତ, ମା ଅନW ପSୂF ପାତ, ZUX0447045

ପ ୁ /104884 28 175 428ପ,ଦୀପ କମୁାର ପାତ, ମା ଅନW ପSୂF ପାତ, ZUX0447037

ପ ୁ /105885 55 175 429ସଦାନ� ଗଉଡ ପି େକ ଗଉଡ OR/12/089/238278

&ୀ /105886 50 175 430ସକ'ୁଳା ଗଉଡ *ା ସଦାନ� ଗଉଡ OR/12/089/238279

ପ ୁ /105887 35 175 431ସନିୁଲ କମୁାର େଗୗଡ ପି ସଦାନ� େଗୗଡ ZUX0621151

ପ ୁ /105888 28 175 432ବାଚୁ େଗୗଡ ପି ସଦା େଗୗଡ ZUX0621169

ପ ୁ /106889 60 175 433ବଳରାମ ଆଚାରୀ ପି ଖଲୀ ଆଚାରୀ OR/12/089/238365

&ୀ /106890 59 175 434ଆମଲୁ ଅଚାରି *ା ବଳରାମ ଅଚାରି OR/12/089/238366

ପ ୁ /106891 27 175 435ରବି ଆଚାରୀ ପି ବଲରାମ ଆଚାରୀ ZUX0687459

&ୀ /107892 40 175 436ବି ପଦ5 ା *ା ବି କା'ାରାଓ LSL1464403

&ୀ /107893 44 175 437ବି କା' ଆମା *ା ଆପଲ*ାମି OR/12/089/238362

ପ ୁ /107894 43 175 438ବି.ରେମଶ . ପି ବି.ଆପାଲା*ାମୀ . LSL1464395

ପ ୁ /107895 20 175 439ବାଲଗା କିରଣ କମୁାର ପି ବି କାଂତା ରାଓ ZUX1339985

ପ ୁ /107896 45 175 440ବି କା'ା ରାଓ ପି ବି. ଆେପାେଲା*ାମୀ OR/12/089/238363

ପ ୁ /107897 19 175 441ବାଲଗା ସାଗର ପି ବି କାଂତୁ ରାଓ ZUX1340165

&ୀ /107898 35 175 442ବି. ସଜୁତା *ା ବି. ରେମଶ ZUX0620906

&ୀ /108899 55 175 443ଜି ରାମାଲଖିମି *ା ଜି ରାମାରାଓ .. OR/12/089/238355

ପ ୁ /108900 35 175 444ପ,ସାଦ ଗାrିପିଲି ପି ରାମାରାଓ ଗାrିପିଲି ZUX0141846

ପ ୁ /108901 48 175 445େଗାପାଳ େଜ ପି ଲଛୁ େଜ ZUX0446856

ପ ୁ /108902 60 175 446ଜି ରାମା ରାଓ ପି ରାମମମ+ୁR ରାଓ OR/12/089/238354

ପ ୁ /109903 55 175 447ଏ� ରାବଣା ପି ଏ� ଗରୁୁମ+ୁR ZUX0285767

&ୀ /109904 48 175 448ଏ� କଲ1ାଣି *ା ଏ� ରାବଣା ZUX0526640

ପ ୁ /109905 69 175 449ଏମ ଗରୁୁମ+ୁR ପି ଚିନାୟା .. OR/12/089/238345

&ୀ /109906 55 175 450ଏମ ଗ�ାଆମା .. *ା ଏ�. ଗରୁୁମ+ୁR .. OR/12/089/238346

ପ ୁ /109907 32 175 451ସତ1 ନାରାୟଣ ଏ� ପି ଗରୁୁମ+ୂR ଏ� ZUX0447300

ପ ୁ /109908 32 175 452ସେ'ାଷ ମାରୁତୀ ପି ଗରୁୁମ+ୂR ମାରୁତୀ ZUX0618967

&ୀ /110909 35 175 453ଏସ.sibani ପQନାୟକ *ା ଏସ.ନାେଗଶ ପQନାୟକ ZUX0687673

ପ ୁ /110910 70 175 454ଏସ ଆର ପଟନାୟକ ପି ଏସ ଏନ ପଟନାୟକ OR/12/089/238341

ପ ୁ /110911 41 175 455ଏn ନାେଗଶ ପQନାୟକ ପି ଏn ରାମାରାଓ ପQନାୟକ LSL1365485

ପ ୁ /110912 40 175 456ଏn େଶାଭା ପQନାୟକ ପି ଏn ଆର ପQନାୟକ ZUX0285726

ପ ୁ /110913 29 175 457ଏସ ଲେକସ ରାଓ ମା ଏସ ରାେଜ<ରୀ ରାଓ ZUX0447508

ପ ୁ /110914 38 175 458ଏସ ୱାଣି ପଟନାୟକ ପି ଏସ ଆର ପଟନାୟକ OR/12/089/238344

ପ ୁ /111915 50 175 459ସି ଏ; ମେହଶ ପି ସି ଏ; ଆପାରାଓ ZUX0141853

ପ ୁ /111916 50 175 460ସି ଏଚ ଆପାରାଓ ପି ଆପଲ*ାମି OR/12/089/238338

&ୀ /111917 50 175 461ସି.ଏ;. ରାଧା . *ା ଆପାରାଓ . OR/12/089/238339

&ୀ /111918 45 175 462ସି ଏଚ ଶକ'ୁଳା . *ା ଆପାରାଓ . OR/12/089/238340

15 16/M.O.P େଯାଗ1ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ,କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ� *ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /111919 38 175 463ସି.ଏଚ.ଶତୀସ . ପି ସି.ଏଚ.ଆXାରାଓ . ZUX0141861

&ୀ /111920 30 175 464ସି.ଏ; େହମଲତା ପି ସି.ଏ; ଆପାରାଓ ZUX0618660

ପ ୁ /111921 32 175 465ସି.ଏଚ ନେରଶ ପି ସି.ଏଚ. ଆପାରାଓ ZUX0619528

ପ ୁ /111922 45 175 466େକ. ଶ,ୀନିବାସ ପି େକ. ପାପାରାଓ ZUX0621136

ପ ୁ /113923 55 175 467କିେଶାର ଚ�,  ନାଏକ ପି ଓସିଆ ନାଏକ OR/12/089/238396

ପ ୁ /113924 20 175 468ପ,ହଲA ାଦ ନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ�,  ନାୟକ ZUX1252402

&ୀ /113925 45 175 469ପ,ମିଳା ନାୟକ *ା କିେଶାର ଚ�,  ନାୟକ OR/12/089/238397

&ୀ /113926 28 175 470ପଜୂା ନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ�,  ନାୟକ ZUX0447383

&ୀ /113927 23 175 471ରୁବି ନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ�,  ନାୟକ ZUX0951343

ପ ୁ /113928 20 175 472ଦୁଯ1 ଧନ ନାୟକ - କିେଶାର ନାୟକ ZUX1252451

&ୀ /114929 67 175 473ସମାରୀ ଅମନାତ1 *ା ଦଶରଥ ଅମନାତ1 OR/12/089/238333

&ୀ /114930 40 175 474ପSୁ ମା ଅମନାତ1 *ା ବଳରାମ ଅମନାତ1 OR/12/089/238888

ପ ୁ /114931 38 175 475ବାସେୁଦବ ଅମନାତ1 ପି ଦଶରଥ ଅମନାତ1 OR/12/089/238865

ପ ୁ /114932 26 175 476ଜଗଦୀଶ ଅମନାତ1 ପି ବଳରାମ ଅମନାତ1 ZUX0731992

&ୀ /114933 37 175 477ଆଇ ଧନ ଲ45ୀ *ା ସାଇରାମ ରାଓ ZUX0881136

ପ ୁ /114934 29 175 478ବନମାଳୀ ମାଝୀ ପି ଭଗବାନ ମାଝୀ ZUX0618843

&ୀ /115935 69 175 479ସଲୁଚନା ନାୟକ *ା ପଦମନାଭ ନାୟକ OR/12/089/238887

ପ ୁ /115936 42 175 480ରାେଜ�,  ପ,ସାଦ ନାୟକ ପି ପଦ5 ନାଭ ନାୟକ OR/12/089/238901

&ୀ /115937 40 175 481ରୁକ5 ଣି ନାୟକ *ା ରାେଜ�,  ପ,ସାଦ ନାୟକ LSL1365451

&ୀ /116938 65 175 482ରାଜ ପଜୁାରୀ *ା ନିଲକf ପଜୁାରୀ OR/12/089/238891

ପ ୁ /116939 60 175 483ନିଳକf ପଜୁାରୀ ପି ଖାଡି ପଜୁାରୀ OR/12/089/238986

ପ ୁ /116940 45 175 484େଭାଳା ଶ�ର ପଜୂାରୀ ପି ଭଗତ ପଜୂାରୀ ZUX0447151

&ୀ /116941 35 175 485ପNୁା ପଜୂାରୀ *ା େଭାଳ ଶ�ର ପଜୂାରୀ ZUX0447144

&ୀ /116942 32 175 486େରବତୀ ପଜୂାରୀ ପି ନୀଳକf ପଜୂାରୀ ZUX0447128

&ୀ /116943 24 175 487ସାବିତ,ି  ପଜୂାରୀ ପି ନିଳକf ପଜୂାରୀ ZUX0880682

&ୀ /117944 45 175 488କାମିନୀ ପାଢୀ *ା ମେନାଜ କମୁାର ପାଢୀ OR/12/089/238838

&ୀ /117945 24 175 489ହିsୁଜା ପାଢୀ ପି େମାନଜ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0942516

ପ ୁ /119946 55 175 490ମେହ<ର ରାଓ ପି ଭିମରାଜୁ ରାଓ OR/12/089/238358

ପ ୁ /119947 47 175 491ଜି ସାଇରାମ ରାଓ ପି ଭିମରାଜୁ ରାଓ OR/12/089/238360

&ୀ /119948 46 175 492ରମାେଦବି ରାଓ *ା ମେହଶରାଓ ରାଓ OR/12/089/238359

ପ ୁ /120949 27 175 493କାଳୀ ଚରଣ େବେହରା ପି ବନବାସ େବେହରା ZUX0619908

ପ ୁ /121950 43 175 494ସଧୁୀର େବପାରୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେବପାରୀ ZUX0447102

&ୀ /121951 36 175 495ମEରୁୀ େବପାରୀ *ା ସଧୁୀର େବପାରୀ ZUX0447094

&ୀ /121952 68 175 496ସଷୁମା ଗୟାଲି *ା ବିମଲ କି9 ଗୟାଲି LSL1365626

ପ ୁ /121953 43 175 497ବରୁେଣ�,  ଗୟାଲୀ ପି ବିମଲ କ,ି9ା ଗୟାଲୀ LSL1464387

ପ ୁ /122954 63 175 498ବେଜ�,  ନାୟକ ପି ତ,ିେଲାଚନ ନାୟକ OR/12/089/238025

&ୀ /122955 55 175 499ଡାେକ<ରୀ ନାୟକ *ା ବେଜ�,  ନାୟକ OR/12/089/238026

ପ ୁ /122956 42 175 500ସେ'ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ବେଜ�,  ନାୟକ LSL1365543

&ୀ /122957 36 175 501ସିେZ<ରୀ ନାୟକ *ା ସେ'ାଷ କମୁାର ନାୟକ ZUX0446773

&ୀ /123958 45 175 502ନମିତା ବି<ାଳ *ା ଶବିରାମ ବି<ାଳ LSL1365352

ପ ୁ /124959 61 175 503ପ,ଭାତ କମୁାର ଲିମା ପି ସଧୁାକର ଲିମା LSL2662666

&ୀ /124960 54 175 504ସାବିନା କମୁାରୀ ଲିମା *ା ପ,ଭାତ କମୁାର ଲିମା ZUX0936740

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବFଚନ ନିମେ' ଗ,ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନW  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବFଚନ କମିଶନ ଭାରତ� Pାରା 
ପ,କାଶନ କରାଯାଏ | ପ,େତ1କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବFଚନ ପବୂ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ� ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର'ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.8 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ�ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ� ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

16 16/M.O.P େଯାଗ1ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ,କାଶନ ତାରିଖ - ନିବFଚନ ଅଧିକାରୀ� *ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /1251 72 175 505ଏସ ନାରାୟଣ ଆମା ରାଓ  ା ଶିମା"ଳ ରାଓ OR/12/089/238376

ପ ୁ /1262 63 175 506ଉଦୟନାଥ ମହାରଣା ପି ଲ'(ଣ ମହାରଣା LSL1445907

�ୀ /1263 56 175 507ସାଇବାଣୀ ମହାରଣା  ା ଉଦୟନାଥ ମହାରଣା LSL1445915

ପ ୁ /1264 29 175 508ଶିବଶ*ର ମହାରଣା ପି ଉଦୟନାଥ ମହାରଣା ZUX0687624

�ୀ /1275 42 175 509ମ+ୁା ଅମାନାତ-  ା ପ.ଫଲୁ ଅମାନାତ- LSL1461631

ପ ୁ /1296 72 175 510ପି େବରୖାଗୀ ପି ପି.ନାରାୟଣ ାମୀ ZUX0681650

�ୀ /1307 41 175 511କ3ୁଳା ଭତରା  ା ଧେଳ6ର ଭତରା LSL1518752

�ୀ /1308 60 175 512ମତି ଭତ. ା  ା ପଦଲାମ ଭତ. ା ZUX0447474

ପ ୁ /1309 52 175 513ଦାଉଦ ଭତ. ା ପି ଚ8ିଆ ଭତ. ା ZUX0447516

ପ ୁ /13010 52 175 514ପଦଲାମ ଭତ. ା ପି ଘାସି ଭତ. ା ZUX0447482

ପ ୁ /13111 67 175 515େକ.ସଦାନ: ପି େକ.ଏ;.ରାଓ LSL1518042

ପ ୁ /13212 53 175 516ଅଜୁ< ନ ପଜୂାରୀ ପି େଲାକନାଥ ପଜୂାରୀ LSL1518539

ପ ୁ /13313 36 175 517କା>?କ ପରଜା ମା େଗୗରୀ ପରଜା LSL1519156

ପ ୁ /13314 32 175 518ମିଥନୁ ପରଜା ପି ଗରୁୁ ପରଜା ZUX0447292

�ୀ /13315 30 175 519ଲ'(ୀ ପରଜା  ା ମିଥନୁ ପରଜା ZUX0447284

ପ ୁ /13316 28 175 520ବନମାଳୀ ପରଜା ପି ଗରୁୁ ପରଜା ZUX0446823

�ୀ /13417 42 175 521ୟୁ.ମା�ା  ା ୟୁ.ଆପଲ ରାଜୁ LSL1519008

ପ ୁ /13618 38 175 522ପଦ( ନ େଗୗଡ ମା ମଣି େଗୗଡ LSL1519164

�ୀ /13619 38 175 523କନକ େଗୗଡ  ା ପଦ( ନ େଗୗଡ ZUX0446922

ପ ୁ /13620 28 175 524B.ଭାନ: େଗୗଡ ପି ସମାରୁ େଗୗଡ ZUX0822940

�ୀ /13721 53 175 525େଗୗରୀ ଜାନୀ  ା ସଦା ଜାନୀ LSL1518729

�ୀ /13822 38 175 526ସଭୁଦ. ା ପରଜା  ା ରାଜୁ ପରଜା LSL1518703

�ୀ /13923 46 175 527ନ:ିନୀ ପଜୁାରୀ  ା ଅଜୁ< ନ ପଜୁାରୀ LSL1518679

�ୀ /14024 38 175 528ସାବିତ.ି  ମାଝୀ  ା ଅଭି ମାଝୀ ZUX0141887

ପ ୁ /14125 38 175 529ଅଭି ଜାନି ପି ବୁଦୁ ଜାନି ZUX0141895

ପ ୁ /14226 40 175 530ସDାରୁ ମଦୁୁଲି ପି ମକୁ:ୁ ମଦୁୁଲି ZUX0285742

�ୀ /14327 58 175 531େ'ତ. ଭୁମିଆ ପି େକଶବ ଭୁମିଆ LSL1518588

�ୀ /14628 40 175 532େକ.େଗୗରୀ ପି େକ.ବି6ନାଥ LSL1518612

�ୀ /14629 35 175 533େକ  ାତି  ା େକ େଗୗରୀ LSL2638120

�ୀ /14830 39 175 534ରତE ା ନାୟକ  ା ସରୁ ନାୟକ ZUX0759266

�ୀ /14831 27 175 535ରା'ୀ ନାୟକ ପି ସର ନାୟକ ZUX0687277

ପ ୁ /14932 43 175 536ସରୁ ନାୟକ ପି ପି. ନାୟକ ZUX0759225

ପ ୁ /15033 58 175 537ବଳରାମ ଜାନୀ ପି ଦାେମାଦର ଜାନୀ OR/12/089/238509

�ୀ /15034 53 175 538ଫଲୁମତୀ ଜାନୀ  ା ବଳରାମ ଜାନୀ OR/12/089/238510

�ୀ /15235 43 175 539ଏ;.ଧନଲ'(ୀ  ା ଏ;.ବାେ:.ୟା LSL1519016

ପ ୁ /15336 43 175 540ହରି ମଦୁୁଲି ପି ମକୁ:ୁ ମଦୁୁଲି LSL1519230

ପ ୁ /15437 50 175 541େଗାପୀ ଆମାନତ- ପି ଧନ ଆମାନତ- ZUX0141903

�ୀ /15438 45 175 542େଦମୖତି ଅମାନାତ-  ା େଗାପି ଅମାନାତ- ZUX0141911

�ୀ /15539 40 175 543େକ.ପଦ( ା  ା େକ.େବଣ ୁେଗାପାଳ ZUX0141929

ପ ୁ /15640 43 175 544େକ.େବଣ ୁେଗାପାଳ ପି େକ.ଇକଲୁ LSL1514397

�ୀ /15641 29 175 545େକ. ଲାବନ-ା ପି େକ.ତ.ିମଲି ରାଓ ZUX0619536

�ୀ /15642 33 175 546େକ. େରବତୀ ପି େକ. ରାେଜ6ରୀ ZUX0619544

�ୀ /15843 63 175 547ଜମନୁା ନାୟକ  ା ଖ.ୀGଦନ ନାୟକ ZUX0447441

ପ ୁ /15844 42 175 548ବି6ନାଥ ନାୟକ ପି ବୁଦୁ ନାୟକ LSL1519198

�ୀ /15845 37 175 549ଦୀପିକା ନାୟକ  ା ବି6ନାଥ ନାୟକ ZUX0446872

�ୀ /15946 48 175 550ପି.ବିଜୟ ଲ'(ୀ  ା ପି.ପ.ସାଦ ରାଓ ZUX0141937

ପ ୁ /15947 56 175 551ପି.ପ.ସାଦ ରାଓ ପି ପି.େବରୖାଗୀ ରାଓ ZUX0681668

�ୀ /16048 33 175 552େକ ରାବଣା  ପି େକ ଜଗନE ାଥ LSL2638195

ପ ୁ /16149 61 175 553ଟି ଭି ରାଓ ପି କରୁୁମା LSL2636090

�ୀ /16150 51 175 554ଟିଉମାେଦବୀ  ା ଟିଭି ରାଓ LSL2636082
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ପ ୁ /16251 41 175 555ସିଏଚ ତ.ିପତୀ ରାଓ ପି ସିଏଚ ରାମଲୁୁ ZUX0141952

�ୀ /16252 36 175 556ସିଏଚ ସନିୁତା   ା ସିଏଚ ତ.ିପତି ରାଓ ZUX0141945

ପ ୁ /16353 36 175 557ରବି:. କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ବଳରାମ ଆଚାରୀ LSL2662633

ପ ୁ /16354 31 175 558ସେୁର:.  କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ବଳରାମ ଆଚାରୀ LSL2662625

ପ ୁ /16455 33 175 559ଚିରMିବି ନାୟକ ପି ବାବାଜୀ ନାୟକ ZUX0141960

�ୀ /16556 41 175 560ପି େରଣକୁାେଦବୀ ପି ପି ଶରିୁୟା ରାଓ ZUX0141986

�ୀ /16557 38 175 561ପି ପଦ( ାବତୀ ପି ପି ଶରିୁୟାରାଓ ZUX0141994

ପ ୁ /16558 40 175 562ପି ଭା�ର ରାଓ ପି ପି ଶରିୁୟା ରାଓ ZUX0141978

�ୀ /16559 28 175 563ପି ତିରୁମାଳା  ା ପି ଭା�ର ରାଓ ZUX1252444

ପ ୁ /16660 44 175 564ବି ରାମ ୁଆଚାରୀ ପି ବିଇ6ରରାଓ ଆଚାରୀ ZUX0142026

�ୀ /16661 37 175 565ବି ଶ.ୀଲ'(ୀ ଆଚାରୀ  ା ରାମ ୁଆଚାରୀ ZUX0142018

�ୀ /16662 66 175 566ବି. ଗ�ାମN  ା ବି.ଇOୱର ରାଓ ZUX0942532

�ୀ /16663 58 175 567ପି କଳାବତି  ା ପି ସରିୁଆ ରାଓ ZUX1272517

�ୀ /16664 58 175 568ପି କଳାବତୀ  ା ପି ସରିୁଷା ରାଓ ZUX1321660

�ୀ /16665 19 175 569ପୀ. ଉଦୟ କମୁାର ପି ପୀ. ରାେଜ6ର ରାଓ ZUX1334739

�ୀ /16666 45 175 570ପି ଲତା  ା ପି ରାେଜ6ର ରାଓ ZUX1252501

�ୀ /16667 23 175 571ପି ପ.ୀତି ପି ରାେଜ6ରୀ ରାଓ ZUX1252543

ପ ୁ /16668 50 175 572ପି ରାେଜ6ର ରାଓ ପି ସରିୁଷା ରାଓ ZUX1252519

ପ ୁ /16669 73 175 573ପି ସରିୁୟା ରାଓ ପି ପି େଗାବି: ରାଓ ZUX1252568

�ୀ /16670 37 175 574ବି ସନିୁତା  ା ବି ରବି ଆଚାରୀ ZUX0142000

ପ ୁ /16771 41 175 575ଅନ3ା ଗ8ା ପି ଜହନ ଗ8ା LSL2638104

ପ ୁ /16872 57 175 576ରାଘବରାମଚ:.  ରାଜୁ ପି ବଳଭଦ.  ରାଜୁ LSL2636116

ପ ୁ /17573 23 175 577ଶ.ୀନିଭାସ ରାଓ ପି ପତE ୁ  ରାଓ ZUX1218387

ପ ୁ /35274 20 175 578ପୀ ତରୂନ ପୀ ତରୂନ ପି ପୀ ଇOଵାରରାଵ ପୀ ଇOଵାରରାଵ ZUX1284389

�ୀ /56875 32 175 579ସନୁାେଦଇ ମଦୂଲୀ  ା ସDରୂ ମଦୂଲୀ ସDରୂ ମଦୂଲୀ ZUX1284306

�ୀ /99976 29 175 580ଚ.ବୀଜଯ ଲ'(ୀ ଆଚାରୀ  ା ରବୀ:.  କମୁାର ଆଚାରୀ ZUX1275627

�ୀ /99977 23 175 581େକ. ଆଫ.ିନ  ା େକ. ସ3ୁ ZUX0951236

ପ ୁ /99978 28 175 582ଜି ଚିରMିବି ପି ଜି ରାମା ରାଓ ZUX1272541

�ୀ /99979 39 175 583ପି େଗୗରୀ  ା ପି ଇ6ର ରାଓ ZUX0951251

�ୀ /99980 50 175 584େଗୗରୀ ଜାନୀ  ା ଗMୁ ଜାନୀ ZUX1013739

ପ ୁ /99981 28 175 585ନ: ନାୟକ ପି ଶଶିଓ ନାୟକ OR/12/089/238502

�ୀ /99982 43 175 586େରଖା ପେଟଲ  ା ମେହ:.  ପେଟଲ ZUX1333608

�ୀ /99983 22 175 587ଜାତୀନ ପେଟଲ ପି ମେହ:.  ପେଟଲ ZUX1335132

�ୀ /99984 21 175 588ଦୀ'ା ପେଟଲ ପି ମେହ:.  ପେଟଲ ZUX1331842

�ୀ /99985 19 175 589କାନୀ�ା ପେଟଲ ପି ମେହ:.  ପେଟଲ ZUX1332089

ପ ୁ /99986 67 175 590ରାମ ପ.ସାଦ ପRନାୟକ ପି େଭେ*ଟ ରାବଣା ପRନାୟକ ZUX0951244

�ୀ /99987 22 175 591ସଚିୁସ( ିତା ପ.ଧାନ ପି ରାମଚ:.  ପ.ଧାନ ZUX1212612

�ୀ /99988 23 175 592ଫଲୁମତି ପଜୁାରୀ ପି ଡମାଇ ପଜୁାରୀ ZUX1275999

�ୀ /99989 27 175 593ଉSଵ ରାେଠାU ପି ଅନୁପ କମୁାର ରାେଠାU ZUX1331586

ପ ୁ /00000090 21 175 594ପୀ ମେନାହର ମା ଲାେଥ ପୀ ରାେଜ6ରୀ ZUX1350677

�ୀ /Dhepaguda91 41 175 595ସରୂମା େସଠୀ - ପରୂନଚଂଦ.  େସଠୀ ZUX1322205

ପ ୁ /pwd colon92 19 175 596ହେରଶ ମାଝୀ ମା ସେରାଜନୀ ମାଝୀ ZUX1350453

�ୀ /0193 24 175 597େକ.ଚ:.କଳା  ା େକ.ରାବାନା  ZUX1048826

�ୀ /0194 23 175 598ଏମ.େସEହା  ପି ଏମ.ଶ.ୀନିବାସ ZUX1047703

ପ ୁ /195 46 175 599େଗୗରା� େବେହରା ପି େଚତୖନ- େବେହରା ZUX1226620

�ୀ /196 27 175 600ମତି ହ3ାଳ  ା ଅଭି ହ3ାଳ ZUX0687657

�ୀ /197 33 175 601ବାସ3ି ମାଝି  ା ସନିୁଲ ମାଝି ZUX0393066

ପ ୁ /298 60 175 602ତାରିଣୀ ତାରିଣୀ ମିଶ. ପି ଶବିରାମ ମିଶ. ZUX0912873

�ୀ /299 50 175 603ଅନିଶ ମିଶ.  ା ତାରିଣୀ ଚରଣ ମିଶ. ZUX0912881

ପ ୁ /2100 29 175 604ପ.ଭାତ କମୁାର ମିଶ. ପି ତାରିଣି ଚରଣ ମିଶ. ZUX0446302

�ୀ /2101 28 175 605ପଲV ବୀ ମିଶ. ପି ତାରିଣି ଚରଣ ମିଶ. ZUX0446252

ପ ୁ /PWD COLON102 61 175 606ଦିଲV ିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ ZUX1347442

�ୀ /2103 41 175 607ସବିତା ସାହୁ  ା ସେୁରଶ ସାହୁ ZUX0732370

�ୀ /2104 34 175 608ଜୟଲ'(ୀ ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ ZUX0732347

�ୀ /03105 58 175 609େକ ସାବିତ.ୀ - େକ େଗୗରୀ ZUX1277045

�ୀ /4106 32 175 610ବV ାଲାଦିନା େଖାସଲା  ା ଶିରୀ େଖାସଲା ZUX0620658

�ୀ /5107 44 175 611କା"ନ ଭୁମିଆ  ା ବୁRୁ ଭୁମିଆ LSL1468040

�ୀ /5108 42 175 612ବୁRୁ ଭୁମିଆ ପି େଗାରା ଭୁମିଆ LSL1468057

ପ ୁ /06109 25 175 613ସେୁର:.  ଟି ପି ଟି. ଶ*ର ରାଓ ZUX0822858

ପ ୁ /6110 80 175 614ଟି. ଭି. ରାବଣାମ>ୂ? ପି ଟି. ସତ-ନାରାୟଣା ZUX0285783

�ୀ /6111 77 175 615ଟି. ସ:ୁରୀ  ା ଟି.ଭି. ରାବଣାମ>ୂ? ZUX0285791

ପ ୁ /6112 47 175 616ଟି. ସତ-ନାରାୟଣା ପି ଟି. ଭି. ରାବଣାମ>ୂ? ZUX0285775
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ପ ୁ /6113 36 175 617ଟି.ପିW ୁଆଚାରୀ ପି ଟି.ଘାସିରାମ ଆଚାରୀ ZUX0620963

�ୀ /6114 41 175 618ଟି.େପଡୖ ଆXା  ା ଟି.ଶ*ର ରାଓ ZUX1013895

�ୀ /6115 45 175 619ଟି. ଆପାଲା ନରିସିXା  ା ଟି. ସତ-ନାରାୟଣା ZUX0618934

ପ ୁ /6116 29 175 620ଟି ଗେଣଶ ପି ଟି ସତ- ନାରାୟଣ ZUX0732529

�ୀ /6117 40 175 621ଭି କସୁମୁା  ା ଭି ରାଜା ରାମ େମାହନ େରଡି ZUX0732230

�ୀ /6118 23 175 622ଟି ମନିକା ପି ଟି ଶ*ର ରାଓ ZUX1013879

ପ ୁ /6119 46 175 623ଟି.ଶ*ର ରାଓ ପି ଟି.ସଯୂ-< ନାରାୟଣ ZUX1013887

ପ ୁ /6120 42 175 624ଭି ରାଜା ରାମ େମାହନ େରଡି ପି ଭୀ କ. ିYା େରଡି ZUX0732222

ପ ୁ /6121 47 175 625ଟି. ସତ-ନାରାୟଣ ପି ଟି. ବ�ର ନାଇଡୁ ZUX0618926

ପ ୁ /6122 27 175 626ଟି ଶିବା ପି ଟି ସତ-ନାରାୟଣ ZUX0731786

ପ ୁ /6123 44 175 627େଗୗରୀ ଟି. ପି ଶ.ୀରାମଲୁୁ ଟି. ZUX0619007

ପ ୁ /6124 31 175 628କା>?କ ଟି. ପି ସିମା"ଳ ଟି. ZUX0618975

ପ ୁ /6125 54 175 629ତ.ିପତୀ ତାେଡଲା ପି ଶ.ୀରାମଲୁୁ ତାେଡଲା ZUX0619601

ପ ୁ /6126 41 175 630ଶ*ରି ତାେଡଲା ପି ସ�ମା ନାଇଡୁ ତାେଡଲା ZUX0619130

�ୀ /6127 41 175 631ଶ.ୀେଦବୀ ତାେଡଲା  ା ଶ*ରୀ ତେଡଲା ZUX0687400

ପ ୁ /6128 40 175 632ଚ:.  େମାଲି ତାେଡଲା ପି ସିମା"ଳମ ତାେଡଲା ZUX0619387

�ୀ /6129 41 175 633ଲ'(ୀ ତାଲିପନୁୀ  ା ଅପଲା ରାଜୁ ତାଲିପନୁୀ ZUX0619429

�ୀ /6130 27 175 634ସୃତି େଟଲୁ ପି ଶ*ର ରାଓ େଟଲୁ ZUX0619197

�ୀ /6131 27 175 635ଶ.ୁତି େତଲୁ ପି ଶ*ର ରାଓ େତଲୁ ZUX0687525

ପ ୁ /6132 28 175 636ଅେଶାକ କମୁାର େଭାନା ପି େମାହନ ରାଓ େଭାନା ZUX0619270

ପ ୁ /6133 35 175 637ମନମଧା ୟାଡାପିଲି ପି ସଯୁ-<ନାରାୟଣା ୟାଡାପିଲି ZUX0619205

�ୀ /07134 51 175 638ମାଦି େଗୗରୀ  ା ମାଦି ସତ-ନାରାୟଣ ZUX0951392

ପ ୁ /07135 52 175 639େକ. ନରୟଣ ରାଓ ମା କV ିଅ�େସRି ଦଶEମ>ୁ? ZUX0822924

ପ ୁ /07136 57 175 640ମାଦି. ସତ-ନାରାୟଣ ପି ମାଦି. ରାଜା ରାଓ ZUX0951210

�ୀ /7137 32 175 641େକ େହମା  ା େକ.କମୁାର େରZୀ ZUX0687640

�ୀ /7138 39 175 642ଏମ. ଲତା  ା ଏମ. କମେଳାଚନ ZUX0620864

�ୀ /7139 64 175 643ଲ'(ି ମାଟା  ା କ.ିYା ମାଟା ZUX0619254

ପ ୁ /7140 29 175 644ହରିଶ ମାଦି ପି ସତ-ନାରାୟଣା ମାଦି ZUX0620054

ପ ୁ /7141 44 175 645ଭା�ର ରାଓ େମାଗାଡା ପି ଆପାଲା ରାଜୁ େମାଗାଡା ZUX0619262

�ୀ /7142 28 175 646ଏ� ନାବ-ା  ା ଏ� ବାସେୁଦବ ରାଓ ZUX0732362

ପ ୁ /7143 50 175 647େକ ସିମା"ଳ ରାଓ ପି ଆପା ରାଓ OR/12/089/238418

ପ ୁ /7144 35 175 648େକ.କମୁାର େରZୀ ପି େକ.ଆଦିନାରାୟଣ େରZୀ ZUX0687632

ପ ୁ /7145 28 175 649ମାଦି େତଜା ପି ଏମ. ସତ-ନାରାୟଣ ZUX0620062

�ୀ /8146 42 175 650ହରବିନା ବର  ା କନୁୁ ବର OR/12/089/238730

ପ ୁ /8147 29 175 651ରସନ ସରାବ େବାର ପି କନୁୁ େବାର ZUX0620534

ପ ୁ /09148 29 175 652ବି. ରାେଜଶ କମୁାର ପି ଭବନି ଇ6ର ରାଓ ZUX0822890

�ୀ /09149 20 175 653ବି ଲତା ମା ଵୀ.ମିନା କମୁାରୀ ZUX1275643

ପ ୁ /9150 62 175 654ଏ ସିମା"ଳ - ପି ଏ. ଆପଲ  ାମି - OR/12/089/238151

�ୀ /9151 48 175 655ଏ ସର ତୀ -  ା ଏ ସିମା"ଳ - OR/12/089/238152

ପ ୁ /9152 29 175 656ସତୀଶ କମୁାର ଏ. ପି େପWାମା ନାଇଡୁ ଏ. ZUX0618892

ପ ୁ /9153 31 175 657ଏ. ଦୁଗI ରାଓ ପି ଏ. ସିମା"ଳ ZUX0619320

ପ ୁ /9154 29 175 658ଏ.ଶ-ାମ କମୁାର ପି ଏ. ହରି ZUX0687582

�ୀ /9155 35 175 659ଏ ଲ'(ୀ  ା ଏ.ଦୁଗI ରାଓ ZUX0687210

ପ ୁ /9156 31 175 660ଏ. ମଣଇକ[ା ପି ଏ. େଭେ*ଟରାମଣା ZUX0618835

ପ ୁ /9157 26 175 661ଏସ ନୀଳାପ.ସାଦ ପି ଏସ ବିYୁ ZUX0687574

ପ ୁ /9158 30 175 662ଏ. ରାବଣା ପି ଏ ରାମାନା ZUX0732206

�ୀ /9159 23 175 663ଏ. ରଜନୀ େରZୀ  ା ଏ ଶ*ର େରZୀ ZUX1016393

ପ ୁ /9160 28 175 664ଭି.ମଣୀକା3ା ରାଓ ପି ଭି.ଆପା ରାଓ ZUX0880955

ପ ୁ /9161 26 175 665ଆସି.ନାରାୟଣ େରZି ପି ଏ.ତୁଳସୀ େରଡି ZUX0619080

ପ ୁ /9162 57 175 666ତୁଳସୀ େରଡି ଆସି ମା ପାବ< ତୀ େରଡି ଆସି ZUX0619098

�ୀ /9163 49 175 667ଏ ପାବ< ତୀ େରଡି  ା ଏ ତୁଳସୀ େରଡି ZUX0447870

ପ ୁ /9164 32 175 668ଏ ଶ*ର େରଡି ପି ଏ ତୁଳସୀ େରଡି ZUX0447615

ପ ୁ /9165 27 175 669ଶ.ୀନିବାସ ୁଶିବାଲା ପି ସିମା"ଳମ ଶିବାଲା ZUX0619593

�ୀ /9166 27 175 670ଆଗାଲା ସଧୁା ରାଣୀ - ଆଗାଲା ମାଣିକା[ା ZUX0823062

ପ ୁ /9167 37 175 671ଏ. ତାଉଟି ରାଜୁ ପି ଏ. ସିମା"ଳ ZUX0619338

�ୀ /10168 58 175 672ପାବ< ତୀ ସିଂ  ା ଅବତାର ସିଂ LSL1366327

ପ ୁ /12169 43 175 673େକୖଳାସ ନାୟକ ପି ଉଦୟ ନାୟକ LSL1366442

ପ ୁ /12170 48 175 674ବିେନାଦ ସନୁା ପି ରାମ ସନୁା ZUX0447805

�ୀ /12171 48 175 675ରିବୀକା ସନୁା  ା ବିେନାଦ ସନୁା ZUX0447771

ପ ୁ /12172 35 175 676ସରୁୟକା3 ସନୁା ପି ଶବୁାସ ଚ:.  ସନୁା ZUX0620708

ପ ୁ /12173 31 175 677ଅେଶାକ ସନୁା ପି େଦେବ:.  ସନୁା ZUX0732040

ପ ୁ /13174 30 175 678ରାମ ୁେବେହରା ପି ସିମା"ଳ େବେହରା ZUX0731943
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ପ ୁ /13175 43 175 679ତ.ିନାଥ ପାତ. ପି ସତ-ନାରାୟଣ ପାତ. ZUX0620823

�ୀ /13176 41 175 680ଜଗଦୀ ପାତ. ପି ଶିବା ପାତ. ZUX0447730

ପ ୁ /13177 33 175 681ରାେଜଶ କମୁାର ପାତ. ପି ସିମା"ଳ ପାତ. ZUX0620880

�ୀ /13178 30 175 682ପଣୁ?ମା ପାତ.  ା ବିକାଶ ପାତ. ZUX0687368

�ୀ /13179 49 175 683ଜୟା ପାତ.  ା ତ.ିନାଥ ପାତ. ZUX0620831

ପ ୁ /14180 40 175 684ପି ଗେଣଶ ପି ପି ଟାଉଟିଆ LSL2636058

ପ ୁ /14181 33 175 685ପି ସେ3ାଷ କମୁାର ପି ପି ରାଜୁ ZUX0732263

ପ ୁ /14182 27 175 686ରବି ପି. ପି ରାଜୁ ପି. ZUX0619031

ପ ୁ /14183 77 175 687େମାହନ ରାଓ େପାସରଲା ପି ପାରଭେତସମ େପାସରଲା ZUX0619692

�ୀ /14184 67 175 688ନାଗରତE ମ େପାସରଲା  ା େମାହନ ରାଓ େପାସରଲା ZUX0619718

ପ ୁ /14185 51 175 689େବେ*ଟ ପରେଭଟ6ର ରାଓ େପାସରଲାପି େମାହନ ରାଓ େପାସରଲା ZUX0619684

ପ ୁ /14186 48 175 690େଭେ*ଟ ସନ-ାସୀ ରାଓ େପାସାରଲାପି େମାହନ ରାଓ େପାସାରଲା ZUX0619676

�ୀ /14187 42 175 691ଶ.ୀେଦଭି େପାସରଲା  ା େଭ*ଟ ସନ-ାସି ରାଓ େପାସରଲା ZUX0619726

�ୀ /14188 37 175 692ତିରୁମାଲା େପାସରଲା  ା େଭ*ଟ ପରେଭେଟ6ର ରାଓ େପାସରଲା ZUX0619700

ପ ୁ /14189 44 175 693ପି.ତ.ିପତୀ ରାଓ ପି ପି.ଆେପଲ ନାଇଡୁ ZUX0620401

ପ ୁ /15190 50 175 694କୃYଚ:.  ନାଏକ ପି ଆନ: ଚ:.  ନାଏକ LSL1464361

ପ ୁ /15191 20 175 695ଆଶୀଷ ନାୟକ ପି କୃY ଚଂଦ.  ନାୟକ ZUX1275593

�ୀ /16192 39 175 696େରଣବୁାଳା ମହା3ି ପି ଉମାକା3 ମହା3ି LSL1464411

ପ ୁ /17193 63 175 697େକ ଈ6ରରାଓ ପି େକ ଆତୁଦାମା LSL1464288

�ୀ /17194 43 175 698େକ ଚ:.ବତୀ  ା େକ ଈ6ରରାଓ LSL1464270

ପ ୁ /17195 41 175 699େକ ସବୁାରାଓ ପି େକ ସତ-ନାରାୟଣା  LSL1367457

ପ ୁ /17196 40 175 700େକ ଶ.ୀନିବାସ ପି େକ ସତ-ନାରାୟଣା  LSL1367440

�ୀ /17197 34 175 701ଜି ରାଧା ପି ଜି ପାେତୟା  ZUX0142059

ପ ୁ /17198 32 175 702ଜି ଚିନାରାଓ ପି ଜି ପାେତୟା  ZUX0142042

�ୀ /17199 25 175 703ଜି.ଦିବ-ା ପି ଜି.ଚିନା ରାଓ ZUX1049014

ପ ୁ /17200 38 175 704ଜଗଦୀଶ ରାଓ ବି ପି ରାମା ରାଓ ବି ZUX0447581

ପ ୁ /17201 27 175 705େଗୗତମ କମୁାର ବି. ପି ଦୁଗI ପ.ସାଦ ବି. ZUX0619023

�ୀ /17202 28 175 706ଶା3ିଲତା ବାଡତ-ା ପି ଧନୁ ବାଡତ-ା ZUX0881045

ପ ୁ /17203 24 175 707ସଯୁ-< କମୁାର ବାଡତ-ା ପି ଧନୁ ବାଡତ-ା ZUX0881078

ପ ୁ /17204 41 175 708ଶ.ୀନିବାସ ରାଓ ବଡୁରି ପି ଆପାରାଓ ବଡୁରି ZUX0732289

�ୀ /17205 32 175 709ଭାଣୀ ବଡୁରି  ା ଶ.ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0732271

ପ ୁ /17206 37 175 710ଜି. ବାଲାରାଜୁ ପି ଜି.େକଶବ ରାଓ ZUX0620393

�ୀ /17207 33 175 711େକ ଭାରତୀ  ା େକ ଚ:. ା ZUX0732255

�ୀ /17208 36 175 712ରାେଜ6ରୀ ଭତ. ା  ା ଚ:.  େଶଖର ଭତ. ା LSL1366517

ପ ୁ /17209 40 175 713ଚଂଦ.  େଶଖର େଭାତରା ପି ଘାସୀରାମ ଭତ. ା LSL1366509

�ୀ /17210 59 175 714ସତ-ବତୀ ବଡୁରୀ  ା ରାମା ରାଓ ବଡୁରୀ ZUX0619411

ପ ୁ /17211 35 175 715େକ ଚ:. ା ପି େକ ରାମଲୁ ZUX0732248

ପ ୁ /17212 44 175 716େକ. ଚିନE ା ପି େକ. ଆଦିନାରାୟଣା ZUX0619312

ପ ୁ /17213 31 175 717ଜି. ଚିନE ା ପି ଜି. ପ.କାଶ ZUX0621078

�ୀ /17214 29 175 718ଦିେଲV 6ରୀ ଦ> ମା ଲ'(ୀ କ8ଲୁ ZUX0620799

�ୀ /17215 26 175 719େକ ଡିେଲ6ରୀ  ା େକ ଚ:.ମଲି େରାା ZUX0732388

�ୀ /17216 69 175 720ଲ'(ୀ ଜି  ା ସରିୁୟା ଜି ZUX0447789

�ୀ /17217 30 175 721ଲାବଣ-ା ଜି ପି ଆପାରାଓ ଜି ZUX0447763

ପ ୁ /17218 38 175 722େକ. ଗ�ାଧର ମା େକ. ବା�ାରାମା ZUX0620617

ପ ୁ /17219 40 175 723ବିରMେନୟୁଲୁ ଗି]ା ପି ନାରାୟଣରାୟ ଗୀ] ZUX0687533

�ୀ /17220 30 175 724େକ େଗୗରୀ  ା େକ ସତ-ନାରାୟଣା ZUX0732396

�ୀ /17221 45 175 725ଲ'(ୀ େକ  ା ନାଗ ୁେକ ZUX0447698

�ୀ /17222 35 175 726ଶ.ାବଣୀ େକ  ା ତ.ିନାଥ େରଡି େକ ZUX0447748

ପ ୁ /17223 34 175 727ସଧୁାକର େରଡୀ. େକ ପି ଆପାନE ା. େକ ZUX0620070

�ୀ /17224 30 175 728ଦିେଲV 6ରୀ େକ  ା େଭ*ଟ ରାଓ େକ ZUX0447664

ପ ୁ /17225 27 175 729ଦିଲV ୀପତ. େକ ପି ଶବିାପତ. େକ ZUX0687566

�ୀ /17226 54 175 730ଲ'(ୀ କ8ଲୁ  ା ଲ'(ଣ କ8ଲୁ ZUX0620815

ପ ୁ /17227 28 175 731ଭା�ର ରାଓ କ8ଲୁ ପି ଲ'(ଣ ରାଓ କ8ଲୁ ZUX0620807

�ୀ /17228 49 175 732ଇ6ରଆମା େକାୟାନା  ା ସିମା"ଳମ େକାୟାନା ZUX0619916

�ୀ /17229 32 175 733େକ.ଲ'(ୀ ବାଲ େକାୟାନା ପି ଆପାନା େକାୟାନା ZUX0620625

�ୀ /17230 27 175 734େକ.ଡିେଲ6ରୀ େକାୟାନା ପି ଆପନା େକାୟାନା ZUX0620641

�ୀ /17231 44 175 735େକ ଲ'(ୀ ପି େକ.ଚିଟି ବାବୁ ZUX0687731

ପ ୁ /17232 47 175 736େକ. ରାଜା ରାଓ ପି େକ. ଆଦି ନାରାୟଣା ZUX0619296

�ୀ /17233 27 175 737ବି ସେେ3ାଷି  ା ବି ବଳରାମ ZUX0732354

�ୀ /17234 34 175 738ଜି. ଉମା  ା ଜି. ବାଲା ରାଜୁ ZUX0620385

ପ ୁ /18235 30 175 739ସେ3ାଷ କମୁାର ପି. ପି ରାଜୁ ପି. ZUX0619064

ପ ୁ /18236 63 175 740ହରପ.ସାଦ ସାମ3ରାୟ ପି ନଟବର ସାମ3ରାୟ OR/12/089/262421
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�ୀ /19237 42 175 741ଝିମାଇ ଦାସ  ା ଭ+ ଦାସ ZUX0732214

ପ ୁ /19238 32 175 742^ାନ ରMନ ଦାଶ ପି ପ.ଫଲୁV  ଦାଶ ZUX0942490

ପ ୁ /19239 39 175 743କା3 ଗ8ା ପି ଜହନ ଗ8ା ZUX0621110

�ୀ /19240 34 175 744ଶ3ସି ଗ8ା  ା କା3 ଗ8ା ZUX0620500

ପ ୁ /19241 28 175 745ରାଜୁ ହ3ାଳ ପି ଧନପତୀ ହ3ାଳ ZUX0620369

ପ ୁ /19242 27 175 746କିଷନ ହ3ାଳ ପି ଧନପତୀ ହ3ାଳ ZUX0620377

ପ ୁ /19243 74 175 747ଉେପ:.  ମହତ ପି _ାରୀକା ମହତ ZUX0142075

ପ ୁ /19244 41 175 748ସୀମାଦ. ି ନାୟକ ମା ପଦ( ା ନାୟକ ZUX0142067

ପ ୁ /19245 30 175 749ରାଜୁ ସିଂ ପି ଆବତାର ସିଂ ZUX0620559

�ୀ /19246 27 175 750ରାେଜ6ରୀ ସିଂ ପି ରୁପଚା` ସିଂ ZUX0620492

ପ ୁ /20247 27 175 751ଚକ.ଧର ପRନାୟକ ପି ଏଲ.ରାମା ରାଓ ZUX0942664

ପ ୁ /20248 29 175 752ଚକ.ଧର ପRନାୟକ ପି ରାମରଓ ଲବଡି ZUX0687590

�ୀ /20249 65 175 753ଶା3ି କମୁାରି ଶମI  ା ଟି େକ ରାଜ ଶମI OR/12/089/238732

�ୀ /20250 46 175 754ଅa<ପaୂI ଶମI  ା ରେମଶ କମୁାର ଶମI LSL1368083

ପ ୁ /20251 40 175 755ରାେଜଶ କମୁାର ଶମI ପି ତ.ିନାଥ କମୁାର ଶମI LSL1366426

�ୀ /21252 29 175 756ଟି. ରାଧା ପି ଟି. ସା�ାମା ଜାଇଡୁ ZUX0620088

ପ ୁ /21253 31 175 757ନିମ<b ଟାକ.ି ପି ସDାରୁ ଟାକ.ି ZUX0446120

�ୀ /21254 30 175 758େଗୗରୀ ୱାଇନଡୁଭ  ା ଧନMୟ ରାଓ ୱାଇନଡୁଭ ZUX0620591

ପ ୁ /22255 65 175 759ପ.ଫଲୁV  ଚ:.  ଦାସ ପି ଲ'(ଣ ଦାସ ZUX0446310

�ୀ /22256 58 175 760ଆରତୀ ଦାଶ  ା ପ.ଫଲୁ ଚ:.  ଦାଶ ZUX0618280

�ୀ /22257 27 175 761ଆକାଂ'ା ଦାଶ ପି ପ.ଫଲୁ ଚ:.  ଦାଶ ZUX0618298

ପ ୁ /22258 27 175 762ଜି. ନାନି ପି ଜି. ସାଚିୱାତୀ ZUX0620211

�ୀ /22259 27 175 763ଶଭୁଶ.ୀ ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ସାହୁ ZUX0732610

ପ ୁ /22260 56 175 764ଗରୁୁଜିପାଲି ଶ.ୀନୁ ପି ଗରୁୁଜିପାଲି ସିମାଚଲମ ZUX0732313

ପ ୁ /23261 40 175 765ଲାକଜିୁ ରାବଣା ପି ଲାକଜିୁ ରାଜୁ ZUX0732305

ପ ୁ /24262 28 175 766ପି.ଉମା ମେହଶ ପି ପି. ନରସିଂହ ZUX0620476

ପ ୁ /24263 27 175 767ସାଇ କମୁାର ପି. ପି ଶ.ୀନୁ ପି. ZUX0618785

ପ ୁ /24264 28 175 768େଭ*ଟ ରମଣା ପାତିୱାଡା ପି ରାମା ରାଓ ପି ZUX0447904

ପ ୁ /24265 27 175 769କା>?କ େପଧାପିଲି ପି ଶ.ୀନୁ େପଧାପିଲି ZUX0618983

ପ ୁ /25266 55 175 770ଅମର ବିଲାସ କଲୁଦୀପ ପି ଜୟ କଲୁଦୀପ ZUX0447854

�ୀ /25267 52 175 771ମMଳୁା କଲୁଦୀପ  ା ଅମର ବିଳାଶ କଲୁଦୀପ ZUX0447862

�ୀ /25268 48 175 772ଚ:.ମା କଳୁଦୀପ  ା ବିସ3 କଳୁଦୀପ LSL2631463

ପ ୁ /25269 34 175 773ଆଶିଷ କମୁାର କଳୁଦୀପ ମା ଚ:.ମା କଳୁଦୀପ ZUX0142265

�ୀ /25270 32 175 774ବୁଲି କଳୁଦୀପ ମା ଚ:.ମା କଳୁଦୀପ ZUX0142257

ପ ୁ /25271 27 175 775ସମୁନ କଳୁଦୀପ ପି ସନୁୀଲ ଦ> କଳୁଦୀପ ZUX0732628

ପ ୁ /25272 26 175 776ମହଲମ କଳୁଦିପ ପି ଅମର ବିଳାସ କଳୁଦିପ ZUX1277037

�ୀ /27273 27 175 777ଶା3ି ବାଘ  ା େରାମିୟ ବାଘ ZUX0732487

�ୀ /27274 39 175 778େରାମିଓ ବାଘ ପି ସବୁାଷ ବାଘ ZUX0620146

�ୀ /27275 42 175 779ଲଳିତା ବାହାଦୁର  ା ବୁଦି ବାହାଦୁର OR/12/089/238721

�ୀ /27276 23 175 780ବୀମଳ ବାହାଦୁର ପି ଭୀମ ବାହାଦୁର ZUX0951228

�ୀ /27277 48 175 781ରାDଭତି େଦଭି  ା ସଧୁୀର ମି�ୀ ZUX0619932

ପ ୁ /27278 28 175 782ମାନସ େଗାଲାପି ପି ଅଜୁ< ନ େଗାଲାପି ZUX0620484

�ୀ /27279 23 175 783ମିନା କମୁାରୀ େଗାଲାପି  ା ମାନସ େଗାଲାପି ZUX1013846

�ୀ /27280 22 175 784ମନିଶା ହିଆଲ ମା ଊମ?ଳା େଗାଲାପି ZUX1275619

ପ ୁ /27281 29 175 785ବିେକଶ ହୁମାନୀ ପି ଗ�ାଧର ହୁମାନୀ ZUX0731935

ପ ୁ /27282 47 175 786ସଧୁୀର ମି�ୀ ପି ଶବି ବାଲକ ମି�ୀ ZUX0619924

ପ ୁ /27283 70 175 787ଉଦୟ ନାୟକ ପି ସଦାନ: ନାୟକ OR/12/089/238712

�ୀ /27284 65 175 788ପାବ< ତି ନାୟକ  ା ଉଦୟ ନାୟକ OR/12/089/238713

�ୀ /27285 46 175 789ଶକ3ୁଳା ନାୟକ ପି ଅଜୁ< ନ ନାୟକ ZUX0687384

ପ ୁ /27286 45 175 790ଅବିନ ନାୟକ ପି ଚାମରୁ ନାୟକ ZUX0618819

�ୀ /27287 45 175 791ପି*ି ନାୟକ  ା ତ.ିପତି ନାୟକ ZUX0447912

�ୀ /27288 42 175 792ଉଲୁdା ନାୟକ  ା ଅବିନ ନାୟକ ZUX0618827

�ୀ /27289 41 175 793ଲେ*Oଵରୀ ନାୟକ ମା ଯମନୁା ନାୟକ ZUX0687350

ପ ୁ /27290 27 175 794ପ.ଭାଦାନ ନାୟକ ପି ଖ.ିGଦାନ ନାୟକ ZUX0687681

ପ ୁ /27291 32 175 795ସେ3ାଷ କମୁାର ପରିଡା ପି େ'ତ.ବାସୀ ପରିଡା ZUX0620096

�ୀ /27292 27 175 796ସଜୁାତା ପ.ଧାନ  ା ଚ:.  ବାହାଦୁର ZUX0687293

�ୀ /27293 38 175 797େହମଲତା ରାଉତୁ  ା ରାମବାବୁ ରାଉତୁ ZUX0620997

�ୀ /27294 29 175 798ଅରୁଣା ରାଉତୁ ମା ଗ�ା ରାଉତୁ ZUX0621003

�ୀ /27295 30 175 799ଲ'(ୀ କମୁାରୀ ସିଂହ ପି ରାମ ସିଂହ ZUX0687376

�ୀ /27296 43 175 800ଆନୁ ସିଂ  ା ରୁପ ଚା: ସିଂ ZUX0620302

ପ ୁ /28297 49 175 801େଗାକଳୁଚ:.  ନାୟକ ପି ସଦାଶିବ ନାୟକ OR/12/089/238027

�ୀ /29298 64 175 802େପ.ମମଣି େଚଟି  ା ଅବିନାଶ େଚଟି OR/12/089/240698

5 15/M.O.P େଯାଗ-ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ.କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ*  ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /29299 45 175 803ଅଯୟ କମୁାର େଚଟି ପି ଅବିନାଶ େଚଟି OR/12/089/240699

�ୀ /29300 44 175 804ଅନୁପମା େଚଟି  ା ଅମିତ େଚଟି ZUX0142273

�ୀ /29301 40 175 805ବବିତା େଚଟି  ା ଅଜୟ କମୁାର େଚଟି LSL1366855

ପ ୁ /29302 27 175 806ପଣୂ<ଚ:.  େସଠୀ ପି ରାମଚ:.  େସଠୀ ZUX0687764

�ୀ /29303 30 175 807ରୁନୁ ସନୁା  ା ଆଶିଶ ସନୁା ZUX0620245

�ୀ /30304 31 175 808ସକୁା3ି ହନୁ  ା ଆନ: ହନୁ ZUX0447813

�ୀ /30305 30 175 809ମାଣିକ ହନୁ ପି ସବୁାଷ ହନୁ ZUX0732503

�ୀ /30306 29 175 810ତୁଲା ହନୁ ପି ସବୁାଷ ହନୁ ZUX0732495

ପ ୁ /30307 26 175 811ଚ:.  ହନୁ ପି ସବୁାଷ ହନୁ ZUX0620583

�ୀ /30308 55 175 812ପ.ମିଳା ନାଗ  ା ଜନାଥନ ନାଗ ZUX0447557

ପ ୁ /30309 50 175 813ସିମିୟନ ନାଗ ପି ଚ:. େସନ ନାଗ ZUX0285809

�ୀ /30310 50 175 814ନଳିନୀ ନାଗ  ା ସିମିୟନ ନାଗ ZUX0285817

�ୀ /30311 32 175 815ଉଷା ନାଗ ପି ସମିୟନ ନାଗ ZUX0142281

ପ ୁ /30312 29 175 816ପ.ଶା3 ନାଗ ପି ରାେଜ6ରୀ ନାଗ ZUX0732438

ପ ୁ /30313 28 175 817ପ.ସନE  ନାଗ ପି ପaୂ< ଚ:.  ନାଗ ZUX0620138

�ୀ /30314 26 175 818ସକୁା3ି ନାଗ  ା ଦୀପକ କମୁାର ନାଗ ZUX0687343

�ୀ /30315 36 175 819ସଶିୁଲା ରାଉତ ମା ପ.ମିଳା ନାଗ ZUX1074004

ପ ୁ /30316 27 175 820ଗେୁe6ର ରାଓ ରାଉଥ ୁ ପି କ. ିYା ରାଓ ରାଉଥ ୁ ZUX0618991

ପ ୁ /31317 52 175 821ନିରMନ ନାଗ ପି ଚ:.େସନ ନାଗ OR/12/089/240695

�ୀ /31318 48 175 822କମୁଦିୁନି ନାଗ  ା ନୀରMନ ନାଗ ZUX0285833

ପ ୁ /31319 44 175 823ମନଯ କମୁାର ନାଗ ପି ଚ:.େସନ ନାଗ LSL2638153

ପ ୁ /31320 32 175 824ଇସ.ାଏଲ ନାଗ ପି ଶରତ ନାଗ ZUX0447672

�ୀ /31321 32 175 825ପ.ିତୀ ନାଗ  ା ମେନାଜ କମୁାର ନାଗ ZUX0142299

ପ ୁ /32322 38 175 826ସଲୁଚନା େଚଟି ପି ଆର ଏନ େଚଟି ZUX0285841

ପ ୁ /33323 43 175 827କନୁୁ ବର ପି ବର ବର OR/12/089/238729

ପ ୁ /35324 30 175 828ରାେଜ:.  େଭାଇ ମା ଲ'(ୀ େଭାଇ ZUX0687301

�ୀ /35325 31 175 829ଡି.ପଭାନୀ ଡୁ�ୁ  ା ନାଗା ଡୁ�ୁ ZUX0620633

ପ ୁ /36326 24 175 830େରାହିତ ମହାନ:ିଆ ମା ଫଲୁମଣି ମହାନ:ିଆ ZUX1341494

ପ ୁ /36327 23 175 831ରିତିକ ମହାନ:ିଆ ମା ଫଲୁମଣି ମହାନ:ିଆ ZUX1345776

�ୀ /36328 77 175 832ରତE ମଣି ନାଗ  ା ଆଲପିୟସ ନାଗ OR/12/089/240634

�ୀ /36329 54 175 833ପସୁପାMଳି ନାଗ  ା ପaୂ<ଚ:.  ନାଗ OR/12/089/240636

ପ ୁ /36330 29 175 834ଚକ.ଧର ପଟନାୟକ ମା ଏଲ ସfଯ ବତୀ ZUX1341445

ପ ୁ /37331 85 175 835ନବିନଚ:.  ତୁରକ ପି ପ.ଭୁଦାସ ତୁରକ OR/12/089/240637

�ୀ /37332 76 175 836ସଲୁଚନା ତୁରକ  ା ନବିନଚ:.  ତୁରକ OR/12/089/240638

�ୀ /37333 47 175 837ରMିତା ତୁରକ ପି ନବାନଚ:.  ତୁରକ ZUX0936765

�ୀ /37334 70 175 838ହଷ< ମଣି ତୁରୁକ  ା ସବୁଲମ ତୁରୁକ ZUX0732065

ପ ୁ /37335 47 175 839ଦିବ- ଭୂସଣ ତୁରୁକ ପି କ.ିG ରMନ େସବକ ତୁରୁକ ZUX0619775

�ୀ /37336 33 175 840ସବୁାଷିନୀ ତୁରୁକ  ା ମେନାଜ କମୁାର ତୁରୁକ ZUX0732073

ପ ୁ /38337 27 175 841େଗୗତମ କମୁାର ଦଣାପାଣି ପି କ. ିYା ରାଓ ଦଣାପାଣି ZUX0619106

ପ ୁ /38338 40 175 842ଇ6ର ଦତ ପି ଆବ. ାହିମ ଦତ OR/12/089/238684

�ୀ /38339 38 175 843େସବିକା ମଣି ଖରା  ା ଇ6ର ଖରା OR/12/089/238685

�ୀ /38340 57 175 844ଏମ ଲ'(ୀ ରାଓ  ା ଏ;. ମନ( ଥ ରାଓ OR/12/089/238683

�ୀ /38341 63 175 845ସଭୁାସିନି ଟାକ. ି  ା ଦିସାଲ ଟାକ.ି OR/12/089/238687

ପ ୁ /38342 62 175 846ଦିଶାଲ ଟାକ.ି ପି େପ.ମଦଶ<ନ ଟାକ.ି OR/12/089/238686

ପ ୁ /38343 44 175 847ପ.କାଶ ଟାକ. ୀ ପି ସବୁାଷ ଟାକ. ୀ ZUX0620450

�ୀ /38344 44 175 848େସୗଦାମିନୀ ଟାକ.ି ପି ଲାଜର ଟାକ.ି ZUX0620120

�ୀ /38345 43 175 849ରଜିଲା ଟାକ. ୀ  ା ପ.କାଶ ଟାକ. ୀ ZUX0620468

�ୀ /38346 43 175 850ମଣିମା ଟାକ.ି  ା ଭଗବାନ ଟାକ.ି ZUX0447623

ପ ୁ /38347 28 175 851ମନୁା ଟାକ. ୀ ପି ବିଜୟ ଟାକ. ୀ ZUX0687319

�ୀ /38348 28 175 852ରୁବୀ ଟାକ. ୀ ପି ପ.କାଶ ଟାକ. ୀ ZUX0620443

�ୀ /38349 27 175 853ରଶ( ିଟାକ. ୀ  ା ମନୁା ଟାକ. ୀ ZUX0687327

�ୀ /39350 45 175 854େକା8ା ଅମେଜାରି ପି ପଶ ୁ<ରାମ ଅମେଜାରି ZUX0619049

ପ ୁ /39351 27 175 855ଶ.ୀକା3 ୍ଆୟI ପି ଆପଲ ନାଇଡୁ ଆୟI ZUX0619163

ପ ୁ /39352 29 175 856ମେହ6ର େରଡି ଆସି ପି ତୁଳସୀ େରଡି ଆସି ZUX0619155

ପ ୁ /39353 32 175 857ଏସ େଗୗରିଶ*ର ପି ଏସ ରାମାନା ZUX0687244

�ୀ /39354 32 175 858େଗୗରୀ ଇ6ର ଆଇ.ଥରୁାଜୁ  ା ଜନାh< ନଗୀରି ଆଇ.ଥରୁାଜୁ ZUX0619437

�ୀ /39355 36 175 859ଏ. ଲ'(ୀ  ା ଏ. ବା�ାରି ZUX0619189

�ୀ /40356 77 175 860ଏ. କାେWମା -  ା ଏ. ଆପଲ ାମି - OR/12/089/240538

�ୀ /40357 56 175 861ଏ. ଚିନE ାମାଲୁ -  ା ଏ. ରାମନା - OR/12/089/240534

�ୀ /40358 28 175 862 ାତୀ ବାଘ  ା ବାବୁଲା ବାଘ ZUX0620039

�ୀ /41359 80 175 863ଏସ ଶରିୁଆମା -  ା ଯଗନାଥମ - OR/12/089/238774

ପ ୁ /41360 34 175 864ଏ; ନୀଳକ[ ନାଇଡୁ ପି ଏ; ପାପି ନାଇଡୁ ZUX0732115

6 15/M.O.P େଯାଗ-ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ.କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ*  ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /41361 34 175 865ଏ; କମଳା ନାଇଡୁ  ା ଏ; ନୀଳକ[ ନାଇଡୁ ZUX0732123

ପ ୁ /41362 57 175 866ସାରବା ଏ;. ପି ସତ-ମ ଏ;.ଯ ZUX0618918

�ୀ /41363 44 175 867େଗୗରୀ ଏ;.  ା ସାରବା ଏ;. ZUX0618900

�ୀ /41364 30 175 868ରାେଜ6ରୀ ଏ;.  ା ହରିପ.ସାଦ ଏ;. ZUX0619056

�ୀ /41365 28 175 869ଶ.ାବଣୀ ଏ;. ପି ବିଜୟ କମୁାର ଏ;. ZUX0619015

�ୀ /41366 30 175 870ରାେଜ6ରୀ ସାମଲ ପି ତ.ିନାଥ ସାମଲ ZUX0620781

ପ ୁ /41367 30 175 871ଏସ.ଚ:.  େଶଖର ପି ଏସ. ଇ6ର ZUX0620898

ପ ୁ /42368 46 175 872ଦାନୁ ଜାନି ପି ନରସିଂହ ଜାନି ZUX0732412

�ୀ /42369 43 175 873ସକୁଲ ଜାନୀ  ା ଦାନୁ ଜାନୀ ZUX0732404

ପ ୁ /42370 29 175 874ସୀମା ଜାନି ପି ଅପାରାଓ ଜାନି ZUX0687509

ପ ୁ /42371 78 175 875ସନୁାଧର ପରଯା ପି ଚଇତନ ପରଯା ZUX0285874

�ୀ /42372 70 175 876ରଇଲା ପରଯା  ା ସନୁାଧର ପରଯା ZUX0142307

�ୀ /42373 55 175 877େଗୗରୀ ପରଜା  ା ବୁଟି ପରଜା ZUX0447607

ପ ୁ /42374 53 175 878ଲ'ଣ ପରଯା ପି ସାନାଧର ପରଯା OR/12/089/238905

ପ ୁ /42375 46 175 879େଗାରିଆ ପରଜା ପି ଜାନୀ ପରଜା ZUX0732552

�ୀ /42376 41 175 880କମଳା ପରଜା  ା ଈ6ର ପରଜା ZUX0447631

ପ ୁ /42377 32 175 881ଲବ ପରଜା ପି ସମାରୁ ପରଜା ZUX0732560

�ୀ /42378 39 175 882ତୁଳା ପରଜା  ା ଲ'(ଣ ପରଜା ZUX0620872

�ୀ /43379 48 175 883ରାମାେଦବୀ ଡି  ା କ. ିYା ରାଓ ଡି ZUX0447706

ପ ୁ /43380 49 175 884ନାଗ େରଡି ଡୁ�ୁ ପି ବଲV ାୟା ଡୁ�ୁ ZUX0620948

ପ ୁ /43381 68 175 885ରବି ଗରଡ ପି ମାଣିକ ଗରଡ OR/12/089/238674

�ୀ /43382 62 175 886ପଦମା ଗରଡ  ା ରବି ଗରଡ OR/12/089/238675

�ୀ /43383 28 175 887ସସ(ିତା େଗୗଡ  ା ଅେଶାକ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0620153

�ୀ /44384 55 175 888ପାବ< ତି ନାୟକ  ା ଦୁଯ-< ନାୟକ OR/12/089/238793

ପ ୁ /45385 31 175 889ସବୁାଷ ବାଘ ମା କମୁାରୀ ବାଘ ZUX0620328

ପ ୁ /45386 29 175 890ଅନ3 ବାଘ ମା କମୁାରୀ ବାଘ ZUX0620310

ପ ୁ /45387 40 175 891ସରୁଜ ବାଘ ପି ସବୁାସ ବାଘ LSL1365378

ପ ୁ /46388 47 175 892ଲ'(ୀନାରାୟଣ ବାଘ ପି ପ"ାନନ ବାଘ ZUX0687517

�ୀ /46389 42 175 893ରାଣୀ ବାଘ  ା ସଜୁୀତ ବାଘ ZUX0620666

ପ ୁ /46390 40 175 894ଚ:.  ବାଘ ପି ସ:ୁର ବାଘ LSL1365394

�ୀ /46391 50 175 895ବୁଦାଇ ଗଉଡ  ା ଜୟ ଗଉଡ LSL1367507

ପ ୁ /46392 32 175 896ଅେଶାକ କମୁାର େଗୗଡ ପି େଗାପୀନାଥ େଗୗଡ ZUX0620203

ପ ୁ /46393 23 175 897ଜୁେନଶ ହରିଜନ ପି ମଧସୁଦୂନ ହରିଜନ ZUX1013754

ପ ୁ /47394 43 175 898ମନଜୀତ ଆନସରୀ ପି ଜହନ ବାଘ ZUX0620682

�ୀ /47395 42 175 899ରୀତା ଆନସରୀ  ା ମନଜୀତ ଆନସରୀ ZUX0620690

�ୀ /47396 39 175 900ଶଶି କiୁାର  ା େକଶବ କiୁାର ZUX0620955

�ୀ /47397 36 175 901ସନୁା ସଅରା ପି ମକୁ:ୁ ସଅରା ZUX0620344

ପ ୁ /47398 38 175 902ରଘନୁାଥ ସଅରା ପି ମକୁ:ୁ ସଅରା ZUX0620336

ପ ୁ /49399 28 175 903ସଂଗ.ାମ ମହା3ି ପି ଆନ: ମହା3ି ZUX0447920

ପ ୁ /49400 26 175 904ଆଶ;ି କମୁାର ମହା3ି ପି ଆନ: ମହା3ି ZUX0731950

ପ ୁ /49401 45 175 905ପ.ବୀର  ାଇଁ ପି ଭା�ର  ାଇଁ ZUX0447714

�ୀ /49402 40 175 906ତପ ିନୀ  ାଇଁ  ା ପ.ବୀର  ାଇଁ ZUX0447722

ପ ୁ /50403 45 175 907ଜଲ`ର ଭତ.ା ପି ସେୁର:.  ଭତ.ା ZUX0687806

�ୀ /50404 41 175 908କମୁଦିନି ଭତ.ା ପି ସେୁର:.  ଭତ.ା ZUX0732677

ପ ୁ /50405 40 175 909ଜୟ ଭାତ.ା ପି େଦବ ଭତ.ା ZUX0620971

ପ ୁ /50406 30 175 910ଲDଧୁର ଭତ.ା ପି କମଳୁ ଭତ.ା ZUX0732057

�ୀ /50407 42 175 911ଶା3ି ଗାଦବା  ା ଧନ ଗାଦବା ZUX0447797

ପ ୁ /50408 62 175 912ଶରତଚ:.  ଲିମା ପି ଶଧୁାକର ଲିମା OR/12/089/238631

ପ ୁ /51409 47 175 913ସଧୁୀର ବାଘ ପି େବନ-ାବିନ ବାଘ ZUX0620757

ପ ୁ /51410 46 175 914ପ*ଜ କମୁାର ବାଘ ପି ଆଲବାନ ବାଘ ZUX0447532

�ୀ /51411 44 175 915ସବିତା ବାଘ  ା ସଧୁୀର ବାଘ ZUX0620765

�ୀ /51412 44 175 916େଗୗରି ବାଘ  ା ପ.ଭୁଦାନ ବାଘ ZUX0687814

�ୀ /51413 43 175 917ସMିତା ବାଘ  ା ପ*ଜ କମୁାର ବାଘ ZUX0447524

ପ ୁ /51414 42 175 918ରାେଜ:.  କମୁାର ବାଘ ପି ଜୁଲିଅ; ବାଘ ZUX0732636

�ୀ /51415 39 175 919ସଜିୁ ବାଘ  ା ସବୁାଶ ବାଘ ZUX0687715

ପ ୁ /51416 34 175 920ଅରୁନ ବାଘ ପି କମୁାର ବାଘ ZUX0620922

�ୀ /51417 32 175 921ପ.ମିଳା ବାଘ  ା ରାମଚ:.  ବାଘ ZUX0447540

�ୀ /51418 31 175 922ନିକଲା ବାଘ  ା େସବକ ବାଘ ZUX0447755

�ୀ /51419 30 175 923ନଇନୀ ବାଘ ପି କମୁାର ବାଘ ZUX0620930

ପ ୁ /51420 29 175 924ସେୁମସ ବାଘ ପି ସବୁାସ ବାଘ ZUX0620195

ପ ୁ /51421 29 175 925େମାହନ ବାଘ ପି ମଧନ ବାଘ ZUX0620609

�ୀ /51422 28 175 926ରୁେବk ବାଘ ପି ରୁକଧର ବାଘ ZUX0732446

7 15/M.O.P େଯାଗ-ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ.କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ*  ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /51423 70 175 927ଯନୀସ ବାଘ ପି ଲାୟର ବାଘ OR/12/089/238633

�ୀ /51424 65 175 928ଶକ3ୁଳା ବାଘ  ା ଯନୀସ ବାଘ OR/12/089/238634

ପ ୁ /51425 52 175 929କମୁାର ବାଘ ପି ମଧ ୁବାଘ LSL1365501

ପ ୁ /51426 47 175 930ନବିନ ବାଘ ପି ଯନୀସ ବାଘ OR/12/089/238637

�ୀ /51427 45 175 931ଅMଳି ବାଘ  ା କମୁର ବାଘ OR/12/089/238636

�ୀ /51428 45 175 932ବୁଢୀ ବାଘ  ା ନବୀନ ବାଘ OR/12/089/238638

ପ ୁ /51429 39 175 933ଘାସିନାଥ ବାଘ ପି ମଦନ ବାଘ ZUX0620294

�ୀ /51430 23 175 934ଆ6ାସିନୀ ଭତ. ା  ା ଅମିର ଜାନ ଭତ. ା ZUX1047687

ପ ୁ /51431 27 175 935ଭୀବି ଡ�ରୀ ପି େବାୟ ଡ�ରୀ ZUX0687749

�ୀ /51432 36 175 936ଜାନକୀ ଡା�ୁଡୁ  ା ତା�ୁଡୁ େନାକାରାଜୁ ZUX0881011

ପ ୁ /51433 28 175 937ଆମିରଜାନ ଗ8ା ପି ପାନପିଳାଶ ଗ8ା ZUX0687772

ପ ୁ /52434 34 175 938ଶିରୀ େଖାସଲା ପି ବା6ନାଥ େଖାସଲା ZUX0620674

ପ ୁ /52435 57 175 939ମେହାନ କ:ସନୁା ପି ଦୟାପାତ.  ସନୁା OR/12/089/238639

�ୀ /52436 56 175 940ମିନା'ୀ କ`ସନୁା  ା ମେହାନ କ`ସନୁା OR/12/089/238640

ପ ୁ /52437 26 175 941ଶଦୁ. କା3 େସk ପି େସାମନାଥ େସk ZUX0732453

�ୀ /52438 32 175 942ସବୁାଷିନୀ ସନୁା ପି େମାହନ ସନୁା ZUX0142315

ପ ୁ /52439 30 175 943ନିେବଦନ ସନୁା ପି େମାହନ ସନୁା ZUX0619288

ପ ୁ /53440 80 175 944କମୁ ହରିଜନ ପି କାଶୀ ହରିଜନ LSL2631430

ପ ୁ /53441 43 175 945ଚକ.  ହରିଜନ ପି ଦାଉଦ ହରିଜନ ZUX0732297

ପ ୁ /54442 27 175 946ସନିୁଲ ବାଘ ପି ଖଗ ୁବାଘ ZUX0620567

�ୀ /54443 45 175 947ପାବ< ତୀ ବାଘ  ା ଫଗ ୁବାଘ LSL1365436

�ୀ /54444 40 175 948ଜାରିନା ବାଘ ପି ଅନ3 ବାଘ ZUX0620112

ପ ୁ /54445 70 175 949ଖଗ ବାଘ ପି ଖଗପତି ବାଘ LSL1365345

ପ ୁ /55446 36 175 950ବିପିk ହଲୱା ପି ନବୀନ ହଲୱା ZUX0447649

�ୀ /55447 30 175 951ସାବିନା ହଲୱା  ା ବିପିନ ହଲୱା ZUX0447680

�ୀ /56448 29 175 952ପିେ*6ରୀ ଧାନଫଲୁ  ା ଦୟାନ: ଧାନଫଲୁ ZUX0447821

ପ ୁ /56449 26 175 953ସବୁଳ ଧାନଫଲୁ ପି ଯନିସ ଧାନଫଲୁ ZUX0732594

ପ ୁ /56450 75 175 954ଯk ଧାନଫଲୁ ପି ଯନୁାତନ ଧାନଫଲୁ OR/12/089/238643

�ୀ /56451 70 175 955ସବୁାସିନି ଧାନଫଲୁ  ା ଜk ଧାନଫଲୁ OR/12/089/238644

ପ ୁ /56452 48 175 956ଯନିସ ଧାନଫଲୁ ପି ଯk ଧାନଫଲୁ OR/12/089/238645

�ୀ /56453 45 175 957ପାବ< ତ ଧାନଫଲୁ  ା ଯନିସ ଧାନଫଲୁ OR/12/089/238647

ପ ୁ /56454 40 175 958ହାେନସ ଧାନଫଲୁ ପି େଯାହନ ଧାନଫଲୁ LSL1365477

�ୀ /56455 40 175 959େରବତୀ ଧାନଫଲୁ  ା ହାନିସ ଧାନଫଲୁ LSL1365469

�ୀ /56456 27 175 960ନିରୁପମା ଧାନଫଲୁ  ା ମେନାଜ କମୁାର ଧାନଫଲୁ ZUX0620542

ପ ୁ /56457 29 175 961େହବଲ ଧାନଫଲୁ ପି ଜନିଶ ଧାନଫଲୁ ZUX0620237

ପ ୁ /56458 52 175 962ବୁଦୁ େଗାପ ପି ଅନାମ େଗାପ OR/12/089/238648

�ୀ /56459 52 175 963ରତE ାମଣି େଗାପ  ା ବୁଦୁ େଗାପ OR/12/089/238649

�ୀ /57460 45 175 964ଗିତାMଳି ଗରଡା ପି ଆେଲାକରିତ ନାଗ OR/12/089/238658

ପ ୁ /57461 34 175 965େପେWଲ ଗରଡା ପି କମୁ ଗରଡା ZUX0620427

�ୀ /57462 31 175 966ନୁତନ ଗରଡା  ା େପେWଲ ଗରଡା ZUX0620435

�ୀ /57463 29 175 967ରୀନା ମାଧରୁୀ ଗରଡା  ା ନାରାୟଣ ଗରଡା ZUX0620252

ପ ୁ /57464 54 175 968ମେନାଜ ଗରଡା ପି ଜୟରାମ ଗରଡା ZUX0620229

�ୀ /57465 71 175 969େସବିକା ନାଗ  ା ବିଲିୟାମ ନାଗ OR/12/089/238652

ପ ୁ /57466 55 175 970ଶରତ ନାଗ ପି ବିଲୀୟମ ନାଗ ZUX0285882

ପ ୁ /57467 44 175 971ପାdଲସ ନାଗ ପି ଅେଲକ ଚିତ ନାଗ LSL1366780

�ୀ /57468 42 175 972ଅMଳି ନାଗ  ା ପାdିଲିୟସ ନାଗ LSL1366798

�ୀ /57469 42 175 973ପmୁାMଳି ନାଗ  ା ବିଯୟ ନାଗ OR/12/089/238655

ପ ୁ /57470 40 175 974ପ.ଭୁଦାସ ନାଗ ପି ବିଲିୟମ ନାଗ ZUX0285890

�ୀ /57471 38 175 975ବିଭୂତୀ ଅଜଂଳୀ ନାଗ  ା ନୂତନ ନାଗ ZUX0620161

�ୀ /57472 38 175 976ମଣି ନାଗ  ା ଆେଲାକଚିତ ନାଗ OR/12/089/238657

�ୀ /57473 35 175 977ଲାବନ-ା ନାଗ  ା ସ:ିପ ନାଗ ZUX0620914

�ୀ /57474 34 175 978ଭାଗ- ନାଗ  ା ସାଇମନ ନାଗ ZUX0142323

�ୀ /57475 27 175 979ହରିବାଲା ନାଗ  ା େଡଭିଡ ନାଗ ZUX0620179

�ୀ /58476 45 175 980ସେ3ାସମଣି ସାଗର  ା ଅଭିମନ- ୁସାଗର OR/12/089/238671

�ୀ /59477 32 175 981ତୁଳା ଅମନାତ-  ା ବଳ ଅମନାତ- ZUX0620260

�ୀ /59478 38 175 982ଅନିତା ହିଆଲ  ା ରାଜୁ ହିଆଲ ZUX0732107

�ୀ /59479 60 175 983ଶଯୁ-<ମଣି ହିୟାଲ  ା ପ.ଭୁ ହିୟାଲ OR/12/089/238677

�ୀ /59480 26 175 984ଅମୃତା ମହାନ:ିା ପି ସବୁାଷ ଚ:.  ମହାମ:ିଆ ZUX0732479

ପ ୁ /59481 27 175 985ସMୟ ମହାନ:ିଆ ପି ପ.ଭୁଦାନ ମହାନ:ିଆ ZUX0447565

�ୀ /59482 26 175 986ପ.nଳୀ ନାଗ ମା ପmୁାMଳୀ ନାଗ ZUX1013770

ପ ୁ /60483 55 175 987ଗରୁୁଧର ସାଗର ପି ନ: ସାଗର LSL1365337

�ୀ /60484 47 175 988ସା3ି ସାଗର  ା ଗରୁୁଧର ସାଗର OR/12/089/238663
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�ୀ /61485 60 175 989ଶକ3ୁଳା ନାଗ  ା ଏସାହୁ ନାଗ OR/12/089/238679

�ୀ /62486 48 175 990ଘାସ ୁଭତ. ା  ା ଦାଉଦ ଭତ. ା ZUX0447896

ପ ୁ /62487 55 175 991ଅନ3 ହିୟାଲ ପି ପ.ଭୁ ହିୟାଲ OR/12/089/238680

�ୀ /62488 50 175 992ମାରିୟାମ ହିୟାଲ  ା ଅନ3 ହିୟାଲ OR/12/089/238681

�ୀ /63489 27 175 993ଟି ଆଇସା ପି ଟି ମାଧବା ରାଓ ZUX0732651

�ୀ /63490 44 175 994ଭୁବେନ6ରୀ େଚଟୀ ପି ଏସ ପି େଚଟୀ OR/12/089/238703

�ୀ /63491 40 175 995ପଦ( ା କମୁାରୀ ଶମI  ା ନରବାହାଦୁରୁ ଥାoା ZUX1335686

�ୀ /63492 60 175 996େହମଲତା ଶମI  ା ଏସ ଡି ଶମI OR/12/089/238705

�ୀ /63493 44 175 997ବାଳା କମୁାରୀ ଶମI ପି ଏସ ଡି ଶମI OR/12/089/238706

�ୀ /63494 29 175 998େରଣ ୁବାଳା ତାପା ପି ନର ବାହାଦୁର ଥାପା ZUX0620773

ପ ୁ /64495 65 175 999ପaୂ<ଚ:.  ଖରା ପି େଶାଭା ଖରା OR/12/089/238709

ପ ୁ /64496 26 175 1000େଗାପ ଖରା ପି ଡDରୁ ଖରା ZUX0732511

ପ ୁ /64497 34 175 1001ଅନ3 ଖରା ପି କମୁାର ଖରା ZUX1013762

�ୀ /64498 30 175 1002େଗାରି ଖରା  ା ଅନ3 ଖରା ZUX1013788

�ୀ /65499 50 175 1003ବାସ3ି କମୁାରୀ ବାହାଦୁର  ା ଶ-ାମଳ ବାହାଦୁର OR/12/089/238724

�ୀ /65500 34 175 1004ବାସ3ି ବାହାଦୁର  ା ଅେଶାକ ବାହାଦୁର ZUX0732644

�ୀ /65501 29 175 1005ଅନିତା ବାହାଦୁର  ା ରବି ବାହାଦୁର ZUX0732420

ପ ୁ /66502 45 175 1006ଭୂବନ ପାଇକ ପି େସାମନାଥ ପାଇକ LSL2378750

�ୀ /66503 40 175 1007େଗୗରୀ ପାଇକ  ା ଭୁବନ ପାଇକ LSL1366392

ପ ୁ /66504 50 175 1008ଏନ ଆପଲ ରାଜୁ ପି ଏନ ଲଛମ ୁନାଇଡୁ OR/12/089/240003

ପ ୁ /67505 32 175 1009ଏମ.ଡି ଅମିରୁhିନ ପି ଏମ.ଡି. ସାଲାଉ]ିନ ZUX0619783

ପ ୁ /67506 36 175 1010ରବି ବାହାଦୁର ପି ରାମ ୁବାହାଦୁର ZUX0732032

�ୀ /67507 31 175 1011ଫଲୁ ବାହାଦୁର  ା ଜୟମଲ ବାହାଦୁର ZUX0620419

ପ ୁ /67508 29 175 1012ଏମ.ଡି ଇମରାଜୁ]ିନ ପି ଏମ.ଡି ସାଲାଉ]ୀନ ZUX0687434

ପ ୁ /67509 27 175 1013ଏମ.ଡି. ଇରଫାନଉ]ିନ ପି ଏମ.ଡି. ସାଲାଉ]ିନ ZUX0619791

�ୀ /67510 33 175 1014ସନା ପରୱqନିୀ ପି ଏମ.ଡି ସାଲାଉ]ୀନ ZUX0687442

ପ ୁ /67511 28 175 1015ଦୀପକ ଶ*ର ପି ରାମାନ: ଶ*ର ZUX0687285

ପ ୁ /67512 89 175 1016ଟିେକରାଜ ଶମI ପି େପ.ମ କମୁାର ଶମI OR/12/089/238731

�ୀ /67513 45 175 1017ଅନE ପaୁI ଶମI  ା ରେମଶ କମୁାର ଶମI ZUX0285924

ପ ୁ /67514 36 175 1018ସେ3ାଷ କମୁାରୁ ଶମI ମା ଟି େକ ରାଜ ଶମI ଶମI ZUX0142349

ପ ୁ /67515 34 175 1019ନବରାଜ ଶମI ପି ଟି େକ ରାଜ ଶମI ZUX0142331

ପ ୁ /68516 46 175 1020ସବୁାସଚ:.  ବାଘ ପି ଜିହୁଦା ବାଘ ZUX0285932

�ୀ /68517 56 175 1021ସ+ୁା ହରିଜନ  ା କମୁଟି ହରିଜନ ZUX0732578

ପ ୁ /68518 49 175 1022ଅଜିତ କମୁାର ସାଗର ପି ସହେଦବ ସାଗର OR/12/089/238796

�ୀ /68519 47 175 1023ସାବିତ.ି  ସାଗର  ା ସହେଦବ ସାଗର OR/12/089/238795

�ୀ /68520 45 175 1024କମୁଦିନି ସାଗର  ା ଅଜିତ କମୁାର ସାଗର OR/12/089/238797

�ୀ /68521 43 175 1025କମୁଦିନୀ ସାଗର  ା ଅଜିତ କମୁାର ସାଗର ZUX0731927

ପ ୁ /68522 27 175 1026ଅମର କମୁାର ସାଗର ପି ଅଜିତ କମୁାର ସାଗର ZUX0620351

ପ ୁ /69523 57 175 1027ସଶିୁଲ କମୁାର ଖସଲା ପି ଶା3ିଶଳି ଖସଲା OR/12/089/238698

�ୀ /69524 50 175 1028ନଳିନୀ ପ.ଭା ଖସଲା  ା ଶଶୁଳି ଖସଲା OR/12/089/238699

ପ ୁ /69525 29 175 1029ଆନେଭସ ଖସଲା ପି ସଶୁଲି କମୁାର ଖସଲା ZUX0732024

ପ ୁ /69526 48 175 1030ଉ>ମଦାନ େଖାସV ା ପି ସବାସk େଖାସV ା ZUX0447847

ପ ୁ /69527 46 175 1031ପ.ଦୀପ କମୁାର ଖସଲା ପି ମ�ଳଦାନ ଖସଲା ZUX0618769

�ୀ /69528 46 175 1032ସଷୁମା େଖାସV ା ପି ଉ>ମଦାନ େଖାସV ା ZUX0447839

�ୀ /69529 41 175 1033ଲ'(ୀ ଖସଲା  ା ପ.ଦୀପ କମୁାର ଖସଲା ZUX0618751

ପ ୁ /69530 26 175 1034ଜୟ ମିଲk େଖାସV ା ପି ଉ>ମ ଦାନ େଖାସV ା ZUX0731968

ପ ୁ /69531 26 175 1035େଜେନଶ ଖସଲା ପି ସଶୁଲି କମୁାର ଖସଲା ZUX0822882

ପ ୁ /69532 22 175 1036ଜୟମିଲଟନ େଖାସଲା ମା ସଷୁମା େଖାସV ା ZUX1078393

�ୀ /70533 43 175 1037ଉମ?ଳା ହିଆଲ  ା ଅଜୁ< ନ ହିଆଲ LSL1365493

ପ ୁ /71534 28 175 1038ବୁଲୁ କାମାର ପି େଚତୖନ- କାମାର ZUX0620740

ପ ୁ /71535 26 175 1039ଧରମବୀର କiୁାର ପି ବୃଷବ କiୁାର ZUX0732586

ପ ୁ /71536 62 175 1040ଅେଶାକ ପିେଲଇ ପି ପଦ( ନାଭ ପିେଲଇ LSL1368133

ପ ୁ /72537 27 175 1041କିେଶାର ଭତ. ା ପି ଧିରଜ ଭତ. ା ZUX0620278

�ୀ /73538 46 175 1042ଜଗଦୀଶ ନାୟକ  ା ଭୀମ ନାୟକ ZUX0621102

�ୀ /73539 39 175 1043ସବିତା ନାୟକ  ା ଚେଚ:.  ନାୟକ LSL2378768

�ୀ /73540 39 175 1044ଗେଣଶ ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ ZUX0620187

ପ ୁ /73541 36 175 1045ଶiନୁାଥ ନାୟକ ପି ବୁଦୁ ନାୟକ LSL1519115

�ୀ /73542 33 175 1046ପାବ< ତୀ ନାୟକ  ା ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0732545

ପ ୁ /73543 31 175 1047ପିW ୁନାୟକ ପି େକଶବ ନାୟକ ZUX0687798

�ୀ /73544 30 175 1048େନହE ା ନାୟକ  ା ପିW ୁନାୟକ ZUX0687780

ପ ୁ /73545 28 175 1049କାଳି ନାୟକ ପି ଗeୁ ନାୟକ ZUX0620732

�ୀ /74546 49 175 1050ଲ'(ୀ ଜାନି  ା ରାେଜସ ଜାନି ZUX0285957
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ପ ୁ /76547 33 175 1051ବିଡ଼ତିା େଭ*ନା ପି ବାଡ଼ତିା ଶ.ିନାବାସ ରାଓ ZUX0142406

ପ ୁ /77548 29 175 1052ସି.ଏଚ ପ.ସାଦ ପି ସି.ଏଚ. େଗୗରୀ ZUX0620856

�ୀ /78549 59 175 1053ପାବ< ତୀ ସିରିଚିଟି  ା ଜଗଦୀଶ ସିରିଚିଟି ZUX0619247

�ୀ /79550 27 175 1054ଆଲିସା ଭତ. ା ପି ଦାଉଦ ଭତ. ା ZUX0621219

ପ ୁ /80551 27 175 1055େଗୗତମ କମୁାର ସୱୁାନା ପି ରାମକ. ିYା ସୱୁାନା ZUX0618777

ପ ୁ /80552 33 175 1056ଶ-ାମ ଏ;. ପି ଜଗଦି6ର ରାଓ ଏ;. ZUX0619395

ପ ୁ /80553 29 175 1057ମଣିକେ[6ର ଏ;. ପି ଶ.ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0618868

ପ ୁ /80554 33 175 1058ଏସ ଶ-ାମ ପି ଏସ ଜଗଦି6ର ZUX1013952

�ୀ /80555 24 175 1059ଶିରାପ ୁସିମା"ଳମ  ା ଏସ ଶ-ାମ ZUX1013796

ପ ୁ /80556 29 175 1060ବିେଶ ର ସଭୁାନା ପି େଭେ*ଟ ରାଓ ସଭୁାନା ZUX0619304

�ୀ /81557 49 175 1061େଗୗରୀ6ରୀ େକ.  ା େଗାପୀ େକ. ZUX0618793

�ୀ /81558 43 175 1062ଅଲିେଭଲୁ କାରିମୀରାକା ପି କ. ିYା କାରିମୀରାକା ZUX0621128

�ୀ /81559 28 175 1063କନିେମେରକା େଭ*ଟଲ'(ୀ ପି କନିେମେରକା କୃYା ZUX0618801

ପ ୁ /89560 26 175 1064ଜି େଗୗରିଶ*ର ମା ଜି କ. ିYାେବଣୀ ZUX0732461

ପ ୁ /96561 28 175 1065ଅନକାପଲV ୀ ମରୁଲି କୃY ପି ଏ ନାଗ ରାଜୁ ZUX1252485

ପ ୁ /119562 25 175 1066ଆର. କିେଶାର ପି ଆର. ମେହ6ର ZUX0823047

�ୀ /125563 27 175 1067ଯାରରା ସଂsଯା  ା ଏ ବସା ZUX1327402

ପ ୁ /146564 25 175 1068େକ. ମଣିକ[ା ପି େକ. ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0822908

ପ ୁ /159565 22 175 1069ପି ଦିେନO ମା ପି ବିଜୟ ଲ'(ୀ ZUX1069970

�ୀ /169566 41 175 1070ସେ3ାଷିନୀ ବିେଶାଇ  ା େସାଲିଆ ବିେଶାଇ ZUX0822718

�ୀ /226567 42 175 1071ପଦ( ା ସାମଲ  ା େଗାବି: ସାମଲ ZUX0822825

ପ ୁ /229568 63 175 1072ବୃଷବ କiୁାର ପି ଦୁଃଖାଲୁ କiୁାର ZUX0822809

ପ ୁ /255569 46 175 1073ରାମ ଚଂଦ.  େସଠୀ - ପରୂନଚଂଦ.  େସଠୀ ZUX1321165

ପ ୁ /256570 33 175 1074ଡଵୀଦ ବାହାଦୁର - ସମଥ< ତକ. ୀ ZUX1322197

ପ ୁ /256571 54 175 1075ସDାରୁ ମହାରଣା ପି ସମରଥ ମହାରଣା ZUX1322957

ପ ୁ /999572 25 175 1076ଗେଣଷ ବାଡତ-ା ପି ଧନୁ ବାଡତ-ା ZUX0881060

ପ ୁ /999573 53 175 1077େସାଲିଆ ବିେଶାଇ ପି ଲି�ରାଜ ବିେଶାଇ ZUX0822734

�ୀ /999574 27 175 1078ମଧସୁ( ିତା ବିେଶାଇ ପି ସେୁରଶ ଚ:.  ବିେଶାଇ ZUX1013812

ପ ୁ /999575 23 175 1079ସଶୁା3 କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ସେୁରଶ ଚ:.  ବିେଶାଇ ZUX1013804

�ୀ /999576 23 175 1080ଶିବାନୀ େଖାସଲା  ା େଜେନସ େଖାସଲା ZUX1210731

�ୀ /999577 39 175 1081ଭି. ଲ'(ୀ  ା ଭି. ଇ6ର ରାଓ ZUX0822759

�ୀ /999578 29 175 1082େରାମିଓ ପ.ିୟଦଶ?ନୀ ମ�ରାଜ  ା େସୗମ- ରMନ ସାମ3ରାୟ ZUX1139641

�ୀ /999579 28 175 1083େକ. ମM ୁ  ା େକ. ଶ.ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0822684

ପ ୁ /999580 21 175 1084ରାଜ ଭବାନୀ ଶ*ର ମିଶ. ପି ପ.ଦୀପ କମୁାର ମିଶ. ZUX1212091

ପ ୁ /999581 23 175 1085ଅବିନାସ ପଲାଇ ପି ଅେଶାକ ପଲାଇ ZUX1013747

ପ ୁ /999582 22 175 1086ମଣିକାWା େପଡାପିଲି ପି ତ.ିପତୀ ରାଓ େପଡାପିଲି ZUX1214493

ପ ୁ /999583 42 175 1087ଭି. ଇ6ର ରାଓ ପି ଭି. ଅ:ା ରାଓ ZUX0822783

ପ ୁ /999584 35 175 1088େକ. ଶ.ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ. େଭ*ଟ ରାମାନା ZUX0822668

ପ ୁ /999585 21 175 1089ଜତିନ କମୁାର  ାମୀ ପି ରାେକଶ କମୁାର  ାମୀ ZUX1212588

ପ ୁ /00586 45 175 1090ଯଧିୁuିର ପRନାୟକ - ଏ; ଚିଟୀ ZUX1040112

�ୀ /00587 41 175 1091ଯସ( ିନ ପRନାୟକ - ଏ; ଚିଟୀ ZUX1040120

�ୀ /p.w.d col588 20 175 1092ଅନିତା ଝା  ା ରଵୀ ଝା ZUX1277110

ପ ୁ /P.W.D. CO589 66 175 1093ସବୁାଷ ଚ:.  ମହା3ି ପି ପିତବାସ ମହା3ି ZUX1238526

�ୀ /P.W.D. CO590 27 175 1094ସମୁନ ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ ZUX1277466

ପ ୁ /1591 35 175 1095ବି ମରୁଲି ପି ବି ନାଗ ଭୂଷଣ ରାଓ LSL2631372

�ୀ /1592 46 175 1096ବି.ମନୁା କମୁାରୀ  ା ନିତ-ାନ: ସାହୁ ZUX0880831

�ୀ /1593 50 175 1097ଆଇ ରାଜୁ  ା ଆଇ ପ"ରୁେଖOଵର ରାଓ ZUX1226604

ପ ୁ /02594 21 175 1098ପବିତ. କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ରାେଜ:.  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX1218478

�ୀ /2595 45 175 1099ସରଜିନି ବିେଶାଇ  ା ସିମା"ଳ ବିେଶାଇ OR/12/089/238837

ପ ୁ /2596 50 175 1100ସିମା"ଳ ବିେଶାଇ ପି ହୃଷିେକଶ ବିେଶାଇ OR/12/089/238812

�ୀ /2597 22 175 1101ୱାଇ ଜସ( ିତା ପି ୱାଇ େଗାବି: ZUX1226646

ପ ୁ /03598 20 175 1102ମିହିର ନାୟକ ପି ଭିମ ନାୟକ ZUX1252642

ପ ୁ /4599 53 175 1103ଇ ଚିନା େରଡି ପି ଇ ରଘବଲୁ ZUX0141101

�ୀ /4600 48 175 1104ଇ ତୁଳସି  ା ଇ ଚିନା େରଡି ZUX0141093

�ୀ /5601 42 175 1105ଏମ ଶା3ି  ା ଏମ ପ.କାଶ LSL1464312

ପ ୁ /5602 44 175 1106ଏମ ପ.କାଶ ପି ଏମ ଲ'(ଣ ରାଓ LSL1464338

ପ ୁ /6603 60 175 1107ଜି ମାଳିଆ ପି ଜି ରବି OR/12/089/226772

�ୀ /6604 58 175 1108ଜି ପ.ମିଳା  ା ଜଡି ମାଳିଆ ZUX0141127

ପ ୁ /6605 43 175 1109ସେୁରଶ ଆ .̀ୁ ପି ଆ .̀ୁ  ତାଉଡୁ ZUX0620526

�ୀ /6606 30 175 1110େଦବୀ ଆ .̀ୁ  ା ସେୁରଶ ଆ .̀ୁ ZUX0618959

ପ ୁ /6607 28 175 1111ସେୁରଶ ଗାMାରୀ ପି ମାଳିଆ ଗାMାରୀ ZUX0618942

ପ ୁ /6608 43 175 1112ରାେଜ:.  କମୁାର ମହାପାତ. ପି ବୁଟି ମହାପାତ. ZUX0881102
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�ୀ /6609 40 175 1113ସନିୁ ମହାପାତ.  ା ରାେଜ:.  କମୁାର ମହାପାତ. ZUX0881193

�ୀ /7610 38 175 1114ହସିନା ନାଗ ପି ଉଦୟ ନାଗ LSL1446004

�ୀ /8611 55 175 1115କଳାବତି ସନୁା  ା ବିେନାଦ ସନୁା OR/12/089/238624

�ୀ /11612 59 175 1116ଫଲୁମଣି ଗରଡ  ା କମୁ ଗରଡ OR/12/089/238626

ପ ୁ /11613 40 175 1117ନାରାୟଣ ଗରଡା ପି କମୁ ଗରଡା LSL2636033

�ୀ /11614 40 175 1118େମାଇନି ଗରଡା  ା ଜୟଦାନ ଗରଡା LSL1458637

ପ ୁ /11615 24 175 1119ଏମ ତରୁଣ ପି ଏମ ପ.କାଶ ZUX0942508

�ୀ /12616 60 175 1120ନିରାସା େଦବି ..  ା ରାମ .. OR/12/089/238616

�ୀ /12617 22 175 1121ପି ପ.ିୟ*ା ପାତ. - ଭି ନେରଶ କମୁାର ZUX1252477

ପ ୁ /12618 70 175 1122ରାମ ସନୁା ପି ଘାସିରାମ ସନୁା OR/12/089/238614

�ୀ /13619 65 175 1123ଟି ପାବ< ତି  ା ଟି ସା�ା ନାଇଡୁ LSL1365519

ପ ୁ /13620 26 175 1124େଦବାଶିଷ ପାତ. ପି େକଳୖାସ ଚ:.  ପାତ. ZUX0687822

ପ ୁ /14621 47 175 1125ପି ସକୁମୁାର ପାଇକାRି ପି ପି କାଶି ବିେ66ର ରାଓ OR/12/089/238610

�ୀ /15622 66 175 1126ଟି ଭି ଶଭୁଲ'(ୀ  ା ଟି ଭି ସବୁାରାଓ OR/12/089/238607

�ୀ /15623 76 175 1127ଟି ଭି ସବୁା ରାଓ ପି ଟି ଭି ଭି ନରସିଂହରାଓ ରାଓ OR/12/089/238606

�ୀ /16624 76 175 1128ଏମ ମା�ାଆମା ,,  ା ଉେପ:.  ,, OR/12/089/238742

ପ ୁ /16625 25 175 1129ସୀମାଦ. ି ପାଢୀ ପି ଟୁଟୁ ଚରଣ ପାଢୀ ZUX0866970

�ୀ /16626 53 175 1130ମାନE ଭା ରବି:. ପି ମାନE ଭା ଉେପ:.  ରାଓ OR/12/089/238744

ପ ୁ /16627 56 175 1131ଏମ େବଣଗୁପାଳ ରାଓ ପି ଉେପ:.  ରାଓ OR/12/089/238743

ପ ୁ /17628 44 175 1132େକ ଦା3ି ପି େକ ରାମ ୁ ZUX0732339

�ୀ /17629 42 175 1133େକ ରାମା  ା େକ ଦା3ି ZUX0732321

�ୀ /18630 67 175 1134େକ ପଦମା -  ା େକ ସତ-ନାରାୟଣ - OR/12/089/232499

ପ ୁ /18631 53 175 1135ରଘନୁାଥ ଦେଳଇ ପି ରାମ ଚ:.  ଦେଳଇ ZUX0446716

�ୀ /18632 48 175 1136େଗୗରିମଣୀ ଦେଳଇ  ା ରଘନୁାଥ ଦେଳଇ ZUX0446724

ପ ୁ /18633 28 175 1137କୃତୀବାସ ଦେଳଇ ପି ରଘନୁାଥ ଦେଳଇ ZUX0619171

�ୀ /18634 32 175 1138ପ.ିୟା ମହା3ି ପି ସାନୁଯ-< ମହା3ି ZUX0446906

ପ ୁ /18635 45 175 1139ଘନଶ-ାମ ପାଇକ ପି ମାଗତା ପାଇକ ZUX0447029

�ୀ /18636 40 175 1140ଜମନୁା ପାଇକ  ା ଘନଶ-ାମ ପାଇକ ZUX0447011

ପ ୁ /19637 45 175 1141ଏ ରାମେୁରଡି ପି ଏ ନାେଗ6ର ରାଓ ZUX0285601

ପ ୁ /20638 60 175 1142ଇ ଚିନE ାେରଡି ପି ଇ ରାଘବଲୁ LSL1366285

ପ ୁ /22639 43 175 1143େଗୗରୀଶ*ର ସାହୁ ପି ଖଲି ସାହୁ LSL1367671

ପ ୁ /23640 43 175 1144କାଶିନାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି କାେମ6ର ରାଓ LSL2709434

ପ ୁ /23641 71 175 1145ପି କାେମ6ର ରାଓ ପି ଯଗନାଥ ରାଓ OR/12/089/238766

�ୀ /23642 65 175 1146ପି ଆମାଜୀ ରାଓ  ା କାେମ6ର ରାଓ OR/12/089/238767

�ୀ /24643 40 175 1147ଜି ପmୁାMଳି ପି ଜି ନାେଗ6ର ରାଓ ZUX0142190

ପ ୁ /26644 85 175 1148ଶିବରାମ ମିଶ. ପି କୃY ମିଶ. OR/12/089/238777

�ୀ /26645 75 175 1149ମାଧରିୁ ମିଶ.  ା ଶିବରାମ ମିଶ. ZUX0936690

ପ ୁ /26646 48 175 1150ଗେଣଶ ମିଶ. ପି ଶିବରାମ ମିଶ. OR/12/089/238783

�ୀ /26647 47 175 1151ମୀନା ମିଶ.  ା ଜୟକୃY ମିଶ. ZUX0141135

ପ ୁ /27648 62 175 1152ଅରୁଣ ଅଗ.ୱାଲ ପି ଜୟରାମ ଅଗ.ୱାଲ LSL1367408

ପ ୁ /27649 39 175 1153ଆେଲାକ ଅଗ.ବାଲ ପି ଅରୁଣ ଅଗ.ବାଲ LSL1366848

�ୀ /27650 56 175 1154ଦୁଗ? ଅଗ.ୱାଲା  ା ଅରୁଣ ଅଗ.ୱାଲ LSL1367382

�ୀ /27651 35 175 1155େଜ-ାତି ରାେଥାଡ  ା ଲଲିତ କମୁାର ରାେଥାଡ ZUX0951335

ପ ୁ /28652 62 175 1156ଏନ ଆନ: ରାଓ ପି ଏk.ହୃv◌େିକ6ର ରାଓ OR/12/089/238174

ପ ୁ /29653 96 175 1157ଏସ ପି େଗ.ାଭର ପି ପMାବ େଗ.ାଭର OR/12/089/238163

�ୀ /29654 86 175 1158ଚ:.କା3 େଗ.ାଭର  ା ଏସ ପି େଗ.ାଭର OR/12/089/238164

ପ ୁ /29655 65 175 1159ଅଜ େଗ.ାଭର ପି ଏସ ପି େଗ.ାଭର OR/12/089/238166

�ୀ /29656 59 175 1160ପନୁ� େଗ.ାଭର  ା ଅଜୟ େଗ.ାଭର OR/12/089/238167

ପ ୁ /29657 26 175 1161ଭି ନେରଶ କମୁାର ପି ଭି ରାବଣା ରାଓ ZUX0731976

ପ ୁ /30658 40 175 1162ବି ଜଗଦୀଶ ପି କମୁIୟା LSL2631380

�ୀ /30659 38 175 1163ବି ଚିନE ାମା  ା ବି ଜଗଦୀଶ LSL1366335

�ୀ /30660 80 175 1164ବି ଚିନାଆମା -  ା ବି. କରୁୁମାୟା OR/12/089/238145

ପ ୁ /30661 48 175 1165ବି ଇ6ର ରାଓ ପି ବ.ଇ6ର ରାଓ OR/12/089/238147

�ୀ /30662 40 175 1166ବି ମାଳତି ରାଓ  ା ବି ଇ6ର ରାଓ LSL1366368

ପ ୁ /31663 65 175 1167ଆର ସାDା - ପି ଆର ରାମ ାମି - OR/12/089/238153

�ୀ /31664 55 175 1168ଆର ରାବଣାଆମା -  ା ଆର ସାDା - OR/12/089/238154

�ୀ /32665 41 175 1169ଦେନଇ ଜାନି  ା ଟିଟୁ ଜାନି LSL1366384

�ୀ /33666 40 175 1170ଜି ପ.ମିଳା ପି ଜି ରାମବାବୁ ZUX0285619

�ୀ /33667 34 175 1171ଜି େଜ-ାତି  ା ଜି ଜଗଦୀଶ LSL2631489

ପ ୁ /33668 75 175 1172ଜି ରାମଲୁୁ - ପି ଜି. ଏେରୟା - OR/12/089/238137

�ୀ /33669 60 175 1173ଜି ବା�ରାଆମା -  ା ଜି. ରାମଲୁୁ - OR/12/089/238138

ପ ୁ /33670 45 175 1174ଜି ରାମବାବୁ - ପି ଜି. ରାମଲୁୁ - OR/12/089/238139

11 15/M.O.P େଯାଗ-ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ.କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ*  ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /33671 39 175 1175ଜି ଦଗଦୀO .. ପି ରାମଲୁୁ .. OR/12/089/238989

�ୀ /34672 68 175 1176ଜି. ଆପାୟା ଆମା  ା ଜି. ଜଗନE ାଥ - OR/12/089/238141

�ୀ /34673 46 175 1177ଜି ଧରମା ରାଓ ପି ଜି. ଜଗନାଥ ରାଓ OR/12/089/238142

ପ ୁ /34674 44 175 1178ଜି ଶ.ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଯଗନାଥ ରାଓ OR/12/089/238143

�ୀ /34675 44 175 1179ଜି ଶା3ି ରାଓ  ା ଜି. ଧମI ରାଓ LSL1366343

�ୀ /34676 33 175 1180ରାମଲ'(ୀ ରାଓ  ା ଶ.ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0141143

ପ ୁ /34677 25 175 1181ଜି.ନବୀନ ରାଓ ପି ଜି.ଧମ< ରାଓ ZUX0880997

ପ ୁ /35678 48 175 1182ଜି. ଡିେଲ6ର ପି ଜି. ସରିୁ ରାଓ OR/12/089/238125

�ୀ /35679 87 175 1183ଜି ଲ'ମି .  ା ସରୁୀ . OR/12/089/238124

�ୀ /35680 42 175 1184ଜି ଶ-ାମଳା ..  ା ଜି. ଦିେଲ6ର LSL1366319

�ୀ /35681 34 175 1185କମଲା େଭାଇ  ା ରାେଜ:.  େଭାଇ ZUX0866988

ପ ୁ /36682 38 175 1186ଏ; େଭେ*ଟ ପି େମାହନ ରାଓ ZUX0393058

ପ ୁ /37683 34 175 1187ଡି ମାେଲଶ ପି ଡି ସମଲୁୁ LSL2638112

ପ ୁ /37684 70 175 1188ଡି ସମଲୁୁ ପି ଡି ଗରୁୁଳୁ - OR/12/089/238126

�ୀ /38685 49 175 1189ଜି ଚିନE ାମା ପି ଜି ପାେପୟା ZUX0936708

ପ ୁ /38686 38 175 1190ଜି ବାଲାଜି ପି ଜି ପାେପୟା LSL1366350

ପ ୁ /38687 75 175 1191ଜି ପାପାୟା - ପି ଜି. ବିରାୟା - OR/12/089/238121

�ୀ /38688 65 175 1192ଜି ପାବ< ତି -  ା ପାପାୟା - OR/12/089/238122

�ୀ /38689 26 175 1193ଜି. ସତ-ବତୀ  ା ଜି. ବାଲାଜୀ ZUX0880799

ପ ୁ /39690 23 175 1194ଆର. ସେୁରଶ ପି ଆର.ଆପାରାଓ ZUX1048883

�ୀ /39691 77 175 1195ଆର ପାବ< ତୀ -  ା ଆU ରାମଲୁୁ - LSL1365832

ପ ୁ /39692 19 175 1196ଜି ରେମଶ ମା ଜି କିGାେବଣି ZUX1287507

ପ ୁ /39693 50 175 1197ଆର ଆପା ରାଓ ପି ଆU. ରାମଲୁୁ ରାଓ LSL1365568

�ୀ /39694 47 175 1198ଆର ଲ'(ୀ ରାଓ  ା ଆର ଆପା ରାଓ LSL1366376

�ୀ /40695 52 175 1199ଡି ଶାମଳା -  ା ଜି. ରାବଣାଜି - OR/12/089/238116

ପ ୁ /41696 37 175 1200ପାଇଡ଼ ିରାଜୁ ଗା`ି ପି ଚିନE ାରାଓ ଗା`ି ZUX0141150

ପ ୁ /41697 60 175 1201ଜି ଚିନା ରାଓ ପି ଜି. ୟାରବୀ ରାଓ OR/12/089/238114

�ୀ /41698 55 175 1202ଜି ଶାମଳା ରାଓ  ା ଜି. ଚିନାରାଓ ରାଓ OR/12/089/238115

�ୀ /42699 60 175 1203ଜି. ସରୁମା -  ା ଜି. ଆପଲ ାମି OR/12/089/238117

�ୀ /43700 44 175 1204ଜି. ମା�ାମା   ା ଜି. ରାଘବ ରାଓ OR/12/089/238105

�ୀ /43701 42 175 1205ଜି ବାଲା   ା ଜି ଆପାରାଓ LSL1365816

ପ ୁ /43702 38 175 1206ଜି ବାଲାଜୀ ପି ଜି ଜଗନE ାଥ LSL2631422

�ୀ /43703 36 175 1207ଜି ସର ତୀ  ା ଜି ମେହଶ LSL2631414

ପ ୁ /43704 33 175 1208ଜି ଚାWିବାବୁ ପି ଜି ଜଗନE ାଥ LSL2631448

ପ ୁ /43705 67 175 1209ଜି. ଜଗନE ାଥ - ପି ଜି. ରାଘବ - OR/12/089/238103

�ୀ /43706 55 175 1210ଜି. ଦାଳଆମା -  ା ଜି. ଜଗନE ାଥ - OR/12/089/238104

ପ ୁ /43707 45 175 1211ଜି ରାଘବରାଓ . ପି ଜି. ଜଗନE ାଥ . OR/12/089/238106

�ୀ /43708 36 175 1212ବାଲା ଗା`ି ପି ଆoାରାଓ ଗା`ି ZUX0141168

ପ ୁ /43709 47 175 1213ଜି. ଆପା ରାଓ ପି ଜି. ଜଗନE ାଥ ରାଓ OR/12/089/238107

�ୀ /43710 34 175 1214ଜି. ଶା3ି  ା ଜି. ବାଲାଜୀ ZUX0942474

ପ ୁ /43711 25 175 1215ଜି େଭେ*େଟ; ପି ଜି ରାଘବ ରାଓ ZUX1070036

ପ ୁ /44712 60 175 1216େକ ଯଗନାଥ - ପି େସାମବାବୁ - OR/12/089/240196

�ୀ /44713 57 175 1217େକ ଆଚିଆମା -  ା େକ. ଜଗନE ାଥ - OR/12/089/240197

�ୀ /45714 70 175 1218ଆର ଦୁଗIଆମା -  ା ଆର ଗରୁୁଲୁ - OR/12/089/238100

ପ ୁ /45715 38 175 1219ଗରୁୁମଲୁୁ ଆର ପି ଦାେଲୟା ଆର ZUX0141176

ପ ୁ /46716 79 175 1220ଆର ବି ପତି ପି ବଲଭ ପତି OR/12/089/238089

�ୀ /46717 69 175 1221ମହାଲ'( ିପତି  ା ଆର ବି ପତି OR/12/089/238090

ପ ୁ /46718 44 175 1222ଲି�ରାଜ ପତି ପି ଆର ବି ପତି OR/12/089/238091

ପ ୁ /47719 27 175 1223େରାହିତ କମୁାର ମହା3ି ମା େଜ-ାସEା ମହା3ି ZUX0619650

�ୀ /47720 46 175 1224େଜ-ାSEା ମହା3ି  ା େଦବରାଜ ମହା3ି OR/12/089/238987

ପ ୁ /47721 32 175 1225ରMିତ କମୁାର ମହା3ି ମା େଜ-ାSE ା ମହା3ି ZUX0141184

�ୀ /47722 24 175 1226ସସ(ିତା ମହା3ି ପି କାଶିନାଥ ମହା3ି ZUX0880963

ପ ୁ /49723 32 175 1227ଚ:ନ କମୁାର ତ.ିପାଠି ପି ରାେଜ:.  ତ.ିପାଠି ZUX0141192

ପ ୁ /49724 56 175 1228ରାେଜ:.  ତ.ିପାଠୀ ପି କିେଶାର ତ.ିପାଠୀ ZUX0621177

�ୀ /50725 43 175 1229ଏ� ଗାୟତ.ୀ ପି ଏ� ରାମା ନ:� LSL1419308

�ୀ /50726 55 175 1230ଏମ ରାେଯ6ରୀ .  ା ରାମାନ: . OR/12/089/238082

ପ ୁ /50727 45 175 1231ସାଇଶ.ୀନୁ ପRନାୟକ ପି ଏ�. ରାମାନ:� LSL1464353

ପ ୁ /51728 22 175 1232େକ ଶ.ୀନିବାସ ପଟନାୟକ ମା େକ ବିଜୟଲ'(ୀ ପଟନାୟକ ZUX1041946

ପ ୁ /51729 52 175 1233ସMୀବ ରାଜୁ େକ ପି ରାମା ରାଓ େକ ZUX0446740

�ୀ /51730 68 175 1234େକ ରାେଯ6ରୀ ପଟନାୟକ  ା େକ ଆର ପଟନାୟକ OR/12/089/238440

ପ ୁ /51731 47 175 1235େକ ଏ ଆର ପଟନାୟକ ପି େକ ଆର ପଟନାୟକ OR/12/089/238441

�ୀ /51732 40 175 1236େକ ବିଜୟଲ'(ୀ ପଟନାୟକ ପି େକଆର ପଟନାୟକ OR/12/089/238939

12 15/M.O.P େଯାଗ-ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ.କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ*  ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /51733 38 175 1237େକ ଯତି ପRନାୟକ  ା େକ ଆର ପRନାୟକ OR/12/089/238442

ପ ୁ /52734 34 175 1238ସେ3ାଷ ଦାସ ପି ମାଧବ ଦାସ ZUX0618744

�ୀ /52735 28 175 1239ସନିୁତା ଦାସ  ା ସେ3ାଷ ଦାସ ZUX0880914

ପ ୁ /52736 44 175 1240ସମନାଥ େସନ ପି ଲଖଣ େସନ OR/12/089/238879

�ୀ /52737 39 175 1241ମିନତି େସନ  ା ସମନାଥ େସନ OR/12/089/238846

ପ ୁ /52738 25 175 1242ଶଦୁ.  କା3 େସନ ପି େସାମନାଥ େସନ ZUX1013838

ପ ୁ /52739 24 175 1243ସଶୁା3 େସନ ପି େସାମନାଥ େସନ ZUX0942524

�ୀ /53740 84 175 1244ଫଲୁ ବଳ - ଶିଶିର କମୁାର ବଳ ZUX1086594

�ୀ /53741 27 175 1245ବଷIରାଣୀ ମହାପାତ. ପି େଗାବି: ଚ:.  ମହାପାତ. ZUX0619965

ପ ୁ /53742 38 175 1246ରେମଶ ଚ:.  ନାୟକ ପି ଅଜୁ< ନ ନାୟକ ZUX0732131

�ୀ /53743 31 175 1247ରଜନୀ ପରିଡା ପି କୃY ଚ:.  ପରିଡା ZUX0446617

ପ ୁ /54744 59 175 1248ଗଣପତି ନାୟକ ପି ପନକ ୁନାୟକ ZUX0141200

�ୀ /54745 49 175 1249ସର ତୀ ନାୟକ  ା ଗଣପତି ନାୟକ ZUX0141218

ପ ୁ /54746 40 175 1250ତ.ିପତି ନାୟକ ପି ହରିବ`ୁ ନାୟକ ZUX0732602

ପ ୁ /54747 55 175 1251ରାମଚ:.  ପଯୁାରି ପି ଲଖଣ ପଯୁାରି OR/12/089/238052

�ୀ /55748 65 175 1252କମଳା େବହରା  ା ବିପିk ବିହାରି େବହରା OR/12/089/238051

ପ ୁ /55749 43 175 1253ବି ସିମା"ଳ େବେହରା ପି ବି ରାମଚ:.  େବେହରା ZUX0446492

ପ ୁ /55750 41 175 1254ଭୀମ େସନ େବେହରା ପି ବିପିନ େବେହରା LSL1419332

�ୀ /55751 39 175 1255ବି ସେ3ାଷିନୀ େବେହରା  ା ବି ସିମା"ଳ େବେହରା ZUX0446500

ପ ୁ /55752 38 175 1256ପ"ାନନ େବେହରା ପି ଶ*ର େବେହରା ZUX0446690

�ୀ /55753 37 175 1257ଜୟ3ୀ େବେହରା  ା ପ"ାନନ େବେହରା ZUX0446682

�ୀ /55754 34 175 1258ଫିନତି େବେହରା  ା ଭୀମେସନ େବେହରା ZUX1013861

ପ ୁ /55755 28 175 1259ବୁବୁନା େବେହରା ମା କମଳା େବେହରା ZUX0446708

ପ ୁ /55756 49 175 1260ନେର:.  ସମଲ?ଆ ପି ତ.ିେଲାଚନ ସମଲ?ଆ ZUX0621029

ପ ୁ /56757 40 175 1261ପ.ତାପ ନାୟକ - ଭଗବାନ ପଜୁାରୀ ZUX1041961

ପ ୁ /56758 45 175 1262ଭଗବାନ ପଜୁାରୀ ପି ରାମଚ:.  ପଜୁାରୀ LSL1365535

�ୀ /56759 42 175 1263ଧନମତି ପଜୁାରୀ  ା ଭଗବାନ ପଜୁାରୀ LSL1464437

ପ ୁ /57760 70 175 1264ଡDରୁଧର ମାଝି ପି ଅଯ ୁ< ନ ମାଝି OR/12/089/238044

�ୀ /57761 38 175 1265ଲ'(ୀ ମାଝୀ  ା ତୁଳା ମଦୁୁଲି ZUX0619445

�ୀ /57762 29 175 1266ପଜୂା ମାଝି ପି ଡDରୁଧର ମାଝି ZUX0621243

ପ ୁ /57763 50 175 1267ତୁଳା ମଦୁୁଲି ପି େଗୗବh< ନ ମଦୁୁଲି ZUX0619452

�ୀ /58764 24 175 1268ସନିୁତା ଜାନୀ  ା ଶୀବ ଜାନୀ ZUX0942482

ପ ୁ /58765 24 175 1269ଶିବ ଜାନି ପି େଧାବା ଜାନି ZUX0942656

�ୀ /58766 65 175 1270ଶଶି ପରଜା  ା େଘନୁଆ ପରଜା OR/12/089/238049

ପ ୁ /58767 59 175 1271େଘନୁଆ ପରଜା ପି ନାୟକ ପରଜା OR/12/089/238048

�ୀ /59768 35 175 1272େକ କିେଶାରୀ େରଡି ପି େକ ପେଲୟା େରଡି LSL2638179

�ୀ /59769 55 175 1273େକ.ବି. େରଡି  ା େପାଲାୟା େରଡି OR/12/089/238043

ପ ୁ /61770 47 175 1274ମାଧବ ଦିସାରି ପି ଘାସି ଦିସାରି OR/12/089/238062

�ୀ /61771 40 175 1275କନିୁ ଦିସାରି ପି ଘାସି ଦିସାରି LSL1464429

ପ ୁ /61772 39 175 1276ପ.ତାପ ଦିସାରି ପି ଘାସି ଦିସାରି OR/12/089/238060

�ୀ /61773 38 175 1277ମ+ୁା ଦିସାରି  ା ପ.ତାପ ଦିସାରି OR/12/089/238061

�ୀ /61774 36 175 1278ପାବ< ତୀ କମୁାରୀ ଦିସାରୀ ପି ଘାସି ଦିସାରୀ ZUX0621086

�ୀ /61775 28 175 1279ସନିୁତା ଦିସାରି ପି ପ.ତାପ ଦିସାରି ZUX0446450

ପ ୁ /61776 26 175 1280ସେ3ାଷ ଦିସାରୀ ପି ପ.ତାପ ଦିସାରୀ ZUX0822874

�ୀ /61777 45 175 1281ଭଗବତୀ େଗୗଡ  ା ନେରଶ େଗୗଡ ZUX0446997

ପ ୁ /62778 60 175 1282ରାଜିବ ହରିଜନ ପି ବି6ନାଥ ହରିଜନ ହରିଜନ ZUX0732149

ପ ୁ /62779 60 175 1283ଶ-ାମପତି ହରିଜନ ପି ଡମ ୁହରିଜନ ZUX0687616

�ୀ /62780 56 175 1284ଫଲୁମଣି ହରିଜନ  ା ରାଜିବ ହରିଜନ ZUX0732156

ପ ୁ /62781 55 175 1285ବି6ନାଥ ହରିଜନ ପି ଭଗବାନ ହିରିଜନ OR/12/089/238038

�ୀ /62782 55 175 1286ତୁଳସା ହରିଜନ  ା ବି6ନାଥ ହରିଜନ OR/12/089/238039

ପ ୁ /62783 38 175 1287ତ.ିନାଥ ହରିଜନ ପି ବି6ନାଥ ହରିଜନ LSL1366269

ପ ୁ /62784 33 175 1288ରେମଶ ହରିଜନ ପି ରାଜିବ ହରିଜନ ZUX0732164

ପ ୁ /62785 33 175 1289ଜଗନE ାଥ ହରିଜନ ପି ବି6ନାଥ ହରିଜନ LSL2636041

�ୀ /62786 31 175 1290କମୁାରୀ ହରିଜନ  ା ରେମଶ ହରିଜନ ZUX0732172

ପ ୁ /62787 31 175 1291ରାମ ହରିଜନ ପି ରାଜିବ ହରିଜନ ZUX0732180

�ୀ /62788 31 175 1292ଚୁମକି ହରିଜନ  ା ରାମ ହରିଜନ ZUX0732198

ପ ୁ /62789 30 175 1293ସେୁର:.  ହରିଜନ ପି ରାମ ହରିଜନ ZUX0881177

�ୀ /62790 28 175 1294ରଶ( ିତା ହରିଜନ  ା ଜଗନE ାଥ ହରିଜନ ZUX0446468

�ୀ /62791 26 175 1295ରଶ( ିତା ହରିଜନ  ା ସେୁର:.  ହରିଜନ ZUX0881169

ପ ୁ /62792 25 175 1296ସମୀର ହରିଜନ ପି ରାଜୀବ ହରିଜନ ZUX0942649

ପ ୁ /62793 25 175 1297ରବି:.  ହରିଜନ ପି ବି6ନାଥ ହରିଜନ ZUX0822973

�ୀ /62794 24 175 1298ରୁବି ହରିଜନ ପି ବିOୱନାଥ ହରିଜନ ZUX0942631

13 15/M.O.P େଯାଗ-ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ.କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ*  ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /63795 44 175 1299କା"ନ ଅମନାତ-  ା ତ.ିେଲାଚନ ଅମନାତ- OR/12/089/238913

ପ ୁ /63796 34 175 1300କମଳେଲାଚନ ଅମନାତ- ପି ତ.ିେଲାଚନ ଅମନାତ- ZUX0141242

�ୀ /63797 24 175 1301େଦବକି ଅମନାତ- ମା ତ.ିେଲାଚନ ଅମନାତ- ZUX0880740

�ୀ /64798 43 175 1302ମମତା ଦୁଗI  ା ଜୟରାମ ଦୁଗI ZUX0732669

ପ ୁ /64799 40 175 1303ସାଇମନ ନାଗ ପି ଆେଲାକଚିତ ନାଗ LSL1367432

�ୀ /65800 60 175 1304ମM ୁଚଉଧରୁୀ  ା ସନିୁଲ ଚଉଧରୁୀ LSL1368141

ପ ୁ /65801 41 175 1305ମାନସ ଚଉଧରୁୀ ପି ସନିୁଲ ଚଉଧରୁୀ LSL1518083

�ୀ /65802 35 175 1306ଆରତୀ ରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ  ା ମାନସ େଚୗଧରୁୀ ZUX0619577

ପ ୁ /65803 52 175 1307ବାବୁଲା ମାଝୀ ପି ସଧୁାମା ମାଝୀ ZUX0141275

�ୀ /65804 40 175 1308ଉଷା ମାଝୀ  ା ବାବୁଲା ମାଝୀ OR/12/089/238033

�ୀ /65805 37 175 1309ତୁଳା ମାଝୀ  ା ପି* ୁମାଝୀ ZUX0621060

ପ ୁ /65806 26 175 1310ରି* ୁମାଝି ପି ବାବୁଲା ମାଝି ZUX0822643

�ୀ /65807 25 175 1311େହମଲତା ମାଝି ପି ବାବୁଲା ମାଝି ZUX0823021

�ୀ /65808 39 175 1312ସନିୁତା ସ�  ା ସMୀf ସ� ZUX0446591

ପ ୁ /65809 40 175 1313ସMିତ େସାମ ମା େସଫାଳି େସାମ ZUX0880666

�ୀ /66810 35 175 1314ରଶ( ିତା ପାଢୀ ପି ବଳଭଦ.  ପାଢୀ ZUX0446658

ପ ୁ /66811 33 175 1315ଶିବାନ: ପାଢୀ ପି ବଳଭଦ.  ପାଢୀ ZUX0446666

ପ ୁ /66812 31 175 1316ରବି:.  ପାଢୀ ପି ବଳଭଦ.  ପାଢୀ ZUX0446641

ପ ୁ /67813 55 175 1317ଶଶିଭୂଷଣ ପାଢୀ ପି ନାରାୟଣ ପାଢୀ OR/12/089/238016

�ୀ /67814 39 175 1318ଅବ3ି ପାଢୀ  ା ଶଶିଭୂଷଣ ପାଢୀ OR/12/089/238017

�ୀ /68815 65 175 1319ନିରୁପମା େଜନା  ା ବଳରାମ େଜନା LSL1419548

�ୀ /68816 41 175 1320ସଶୁ.ୀ ସଂଗୀତା େଜନା ପି ବଳରାମ େଜନା LSL1419159

ପ ୁ /68817 40 175 1321ସଧୁାଶଂୁ େଶଖର େଜନା ପି ବଳରାମ େଜନା LSL1419274

�ୀ /68818 36 175 1322ଗାୟତି. ୀ େଜନା ପି ବଳରାମ େଜନା LSL2636074

ପ ୁ /69819 73 175 1323ଏମ ଏସ ରାଓ ପି ଏମ ଏନ ରାଓ OR/12/089/238074

�ୀ /69820 65 175 1324ଏମ ଗ�ା ରାଓ  ା ଏମ ଏସ ରାଓ OR/12/089/238075

�ୀ /70821 44 175 1325ପି ଜୟଶ.ୀ ପି ପି ଭି ରାବଣ LSL1419589

�ୀ /70822 39 175 1326ପି ୱାନାଜା  ପି ପି ଭି*ଟ ରାବଣା LSL1419084

ପ ୁ /70823 42 175 1327ପି ରେମଶ କମୁାର ପି ପି ଭି ରାବଣା LSL1368125

�ୀ /70824 55 175 1328ପି ମଣି ରାବଣା  ା ପି ଭି ରାବଣା OR/12/089/238072

ପ ୁ /71825 44 175 1329ଶ-ାମ ସ:ୁର େବେହରା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େବେହରା LSL1463231

�ୀ /71826 37 175 1330ଡଲି େବେହରା  ା ଶ-ାମ ସ:ୁର େବେହରା ZUX0619510

�ୀ /72827 59 175 1331େକ.ଆU. ବାଇ  ା େକ. େଭାଗି LSL1445899

ପ ୁ /72828 30 175 1332ଏkେଭ; େକ ପି େଭେ*ଟ ରାଓ େକ ZUX0446757

ପ ୁ /73829 58 175 1333ମାଧବ ଚ:.  ଆଚାଯ-< ପି ଶ.ୀ ଗେଣ6ର ଆଚାଯ-< OR/12/089/200301

ପ ୁ /73830 28 175 1334ବି6 ରMନ ଆଚାଯ-< ପି ମାଧବ ଚ:.  ଆଚାଯ-< ZUX0446526

�ୀ /73831 30 175 1335ରଶ(ି େରଖା ଷଡ�ୀ  ା ସଶୁା3 କମୁାର ଷଡ�ୀ ZUX0526699

�ୀ /73832 53 175 1336େଜ-ାସEା ତ.ିପାଠି ◌ୀ  ା ମାଧବ ଚ:.  ଆଚାଯ-< OR/12/089/200302

�ୀ /74833 46 175 1337େହମାଳୀ େଚୗଧରୁୀ  ା ପଦ( ନାଭ େଚୗଧରୁୀ ZUX0141283

ପ ୁ /75834 28 175 1338ଭି.େଲାେକଶ କମୁାର ପି ଭି.ସଯୂ-< ପ.କାଶ ରାଓ ZUX0619940

ପ ୁ /75835 48 175 1339ଜି.ରାମା ରାଓ ପି ଜି.ରାଜା ରାଓ LSL1518638

�ୀ /75836 36 175 1340ଏନ. ସନିୁତା  ା ଏନ.କ.ିYା ରାଓ ZUX0619957

ପ ୁ /76837 70 175 1341ଅଜୁ< ନ ବିେଷାଇ ପି ବି6ନାଥ ବିେଷାଇ ZUX0142356

�ୀ /76838 63 175 1342ଛାୟା ବିେଶାଇ  ା ଅଜୁ< ନ ବିେଶାଇ ZUX0142380

ପ ୁ /76839 41 175 1343କା>?କ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଅଜୁ< ନ ବିେଶାଇ ZUX0142398

�ୀ /76840 38 175 1344ସନିୁତା ବିେଶାଇ  ା ରେମଶ ଚ:.  ବିେଶାଇ ZUX0142372

ପ ୁ /76841 39 175 1345ସେ3ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ରାମକୃY େଜନା ZUX0447573

�ୀ /76842 38 175 1346ସେ3ାଷୀ କମୁାରୀ େଜନା ପି ସେ3ାଷ କମୁାର େଦନା ZUX0285940

ପ ୁ /77843 50 175 1347ପ.େଦାଷ କମୁାର େସଠୀ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ େସଠୀ ZUX0141317

�ୀ /79844 53 175 1348ଭି.ସଜୁାତା   ା ଭି.ରାବଣା ରାଓ ZUX0141325

ପ ୁ /79845 45 175 1349ଧେଳ6ର ଭତରା ପି େବୖଦ-ନାଥ ଭତରା LSL1523406

ପ ୁ /79846 26 175 1350ରାଜୁ ଭତ. ା ପି ଜଟିଆ ଭତ.ା ZUX0620724

ପ ୁ /79847 40 175 1351ବ. ଜରାଜ ର`ାରି ପି ଲଳିତ ର`ାରି ZUX0687558

�ୀ /79848 28 175 1352ଭି. ଶଗୁଣୁା ସିଲା ପି ଭି. ରାବଣା ରାଓ ZUX0619668

ପ ୁ /80849 56 175 1353ଏ ପି ନାଇଡୁ ପି ଏ ରୁପା  ାମୀ LSL2662658

�ୀ /80850 51 175 1354ଏ କା8ାମା ପି ଏ ପି ନାଇଡୁ LSL2662641

ପ ୁ /81851 53 175 1355ଏ;.ଆଦିନାରାୟଣା ପି ଏ;.ପଦ( ନ ZUX0141333

�ୀ /81852 43 175 1356ବିେଗୗରୀ  ା ବିନାଗ ରାଜୁ ZUX0681601

�ୀ /81853 45 175 1357ଚିଟି ଏ;  ା ଆଦି ନାରାୟଣ ଏ; ZUX0446609

ପ ୁ /81854 24 175 1358ଏସ ସାଇ କମୁାର ପି ଏସ ଆଦି ନାରାୟଣ ZUX0942466

�ୀ /82855 62 175 1359ଏ.ଲ'(ୀ  ା ଏ.ରାମାରାଓ OR/12/089/238899

�ୀ /83856 53 175 1360ଡି.ଆପାୟାXା   ା ଡି.େସାମଲୁ OR/12/089/238127

14 15/M.O.P େଯାଗ-ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ.କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ*  ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /84857 32 175 1361ସେୁରଶ ଚକଲା ପି ଆoାରାଓ ଚକଲା ZUX0141341

ପ ୁ /84858 25 175 1362େସା3ସ କମୁାର କ"ଡା ପି େଭେ*ଟ ରାବଣା କ"ଡା ZUX0880948

ପ ୁ /84859 24 175 1363ଅଜୟ କମୁାର କ"ଡା ପି େଭେ*ଟ ରାବଣା କ"ଡା ZUX0880617

ପ ୁ /85860 63 175 1364ଉମାକା3 ମହା3ୀ ପି ଏଚ େକ ମହା3ୀ ZUX0141366

�ୀ /85861 58 175 1365କନକଲତା ମହା3ି  ା ଉମାକା3 ମହା3ି ZUX0141358

ପ ୁ /85862 55 175 1366କାଶୀନାଥ ମହା3ି ପି ଶ*ର ମହା3ି LSL1365592

�ୀ /85863 45 175 1367ସଂଯ+ୁା ମହା3ି  ା କାଶୀନାଥ ମହା3ି LSL1365600

ପ ୁ /85864 37 175 1368ବସ3 କମୁାର ମହା3ି ପି ଉମାକା3 ମହା3ି ZUX0141374

ପ ୁ /85865 50 175 1369ପି.ଜନାh< ନ ରାଓ ପି ପି.େବରୖାଗୀ ରାଓ ZUX0667394

�ୀ /86866 46 175 1370ଭି.େଗୗରୀ  ା ଭି.ସଯୁ-< ପ.କାଶ LSL1518471

ପ ୁ /86867 41 175 1371ହଳଧର ସମଲିୟା ପି ତ.ିେଲାଚନ ସମଲିୟା LSL2636025

ପ ୁ /87868 48 175 1372ପନୁ-ବ3 େବଶ.ା ପି ମାଧବ େବଶ.ା LSL2709525

�ୀ /87869 36 175 1373ନବିକା େବଶ.ା ପି ପନୁ-ବ3 େବଶ.ା LSL2709517

ପ ୁ /87870 51 175 1374ମୀନେକତନ ମହାକଡୁ ପି ଆପନE ା ମହାକଡୁ ZUX0667345

�ୀ /87871 44 175 1375ସନିୁତା ମହାକଡୁ  ା ମୀନେକତନ ମହାକଡୁ ZUX0667378

ପ ୁ /89872 38 175 1376ଜି ଜଗଦିଶ ପି ଜି ଏଲ ନାରାୟଣ ZUX0141390

ପ ୁ /89873 51 175 1377େସାମରା ଜି ପି କସନୁୁ ଜି ZUX0881128

�ୀ /89874 47 175 1378କ. ିYାେବଣୀ ଜି  ା ମତୁ-ାଲୁ ଜି ZUX0446567

ପ ୁ /89875 29 175 1379ଜି. ସେ3ାଷ କମୁାର ପି ଜି. ସମାରୁ ZUX0880815

ପ ୁ /90876 39 175 1380ସେ3ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ପ.େମାଦ କମୁାର ଦାଶ LSL1419316

ପ ୁ /91877 53 175 1381ପaୁ<ଚ:.  ସାହୁ ପି େଗାବି: ସାହୁ ZUX0141408

�ୀ /91878 47 175 1382ବାସ3ିକମୁାରୀ ସାହୁ  ା ପaୁ<ଚ:.  ସାହୁ ZUX0141416

ପ ୁ /91879 46 175 1383ରେମଶ ସାହୁ ପି ବିଜୟ ସାହୁ ZUX0880849

�ୀ /91880 36 175 1384ସର ତି ସାହୁ  ା ରେମଶ ସାହୁ ZUX0880864

�ୀ /91881 26 175 1385ସେ3ାସୀ ସାହୁ ପି ପଣୂ<ଚ:.  ସାହୁ ZUX0687202

ପ ୁ /92882 27 175 1386େକ ବମଣି କ.ିYା ପି େକ େଭ*ଟା ରାଣା ZUX1041979

�ୀ /92883 47 175 1387େକ. କମୁାରୀ  ା େକ.େଭ*ଟା ରାମାଣା ZUX0619973

ପ ୁ /92884 51 175 1388େକ.େଭ*ଟା ରାମାଣା ପି େକ.ରାମା ରାଓ ZUX0619999

ପ ୁ /92885 27 175 1389େକ. ୱାମଶୀ ପି େକ.େଭ*ଟା ରାମାଣା ZUX0619981

ପ ୁ /93886 28 175 1390ରାେକଶ କମୁାର ସଡ�ୀ ପି େକଳୖାସ ଚ:.  ସଡ�ୀ ZUX0823088

ପ ୁ /93887 33 175 1391ସ:ୀପ କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି େକଳୖାଶ ଚ:.  ଷଡ�ୀ ZUX0446575

ପ ୁ /93888 29 175 1392ଦୀପକ କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି େକଳୖାଶ ଚ:.  ଷଡ�ୀ ZUX0446583

ପ ୁ /94889 52 175 1393ମେନାଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ ZUX0446989

�ୀ /108890 26 175 1394ଜି. ପ.ସନା  ା ପ.ସାଦ ଗାWିଜଲି ZUX0880930

ପ ୁ /175891 22 175 1395ପି ଦିେନଶ ପି ପି ପ.ସାଦ ରାଓ ZUX1218080

�ୀ /227892 44 175 1396ଵୀଜଯା ଲ'(ୀ ଆଲମ  ା ଆଲମ କମୁାର ସାମୀ ZUX1324961

�ୀ /999893 25 175 1397ଇପସିତା ଆଚାଯ-< ପି ମାଧବ ଚ:.  ଆଚାଯ-< ZUX0951202

ପ ୁ /999894 51 175 1398କମୁାର ସାମୀ ଆଲV ାମ ମା ଆଲV ାମ ସ3ା କମୁାରୀ ZUX1325000

ପ ୁ /999895 34 175 1399ମିଥନୁ ବି6ାସ ପି େଶାଷଣ ବି6ାସ ZUX0866962

�ୀ /999896 28 175 1400ରିନା ବି6ାସ  ା ମିଥନୁ ବି6ାସ ZUX0866954

�ୀ /999897 48 175 1401ଗୀତା ପାଇକାRି  ା ସକୁମୁାର ପାଇକାRି ZUX1001189

�ୀ /999898 22 175 1402ପି ପ.ିୟ*ା ପାତ. - ଭି ନେରଶ କମୁାର ZUX1276120

ପ ୁ /999899 21 175 1403ଗeୁ ସାହୁ ପି ପaୂ< ଚ:.  ସାହୁ ZUX1273234

�ୀ /P W D COL900 19 175 1404େରାଜି ମଦୁୁଲି ପି ତୁଳା ମଦୁୁଲି ZUX1397736

ପ ୁ /no /101901 19 175 1405ସମୀର େମାହ3ି ସମୀର େମାହ3ି - ବୀେରନ େମାହ3ି ZUX1399195

�ୀ /109902 18 175 1406ମନୀଷା ବିେଶାଈ ମା ସନୁୀତା ବିେଶାଈ ZUX1400019

ପ ୁ /Qtr No D1903 41 175 1407ସଂଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ଲଡୁ କିOଵର େବେହରା ZUX1400977

�ୀ /P W D COL904 19 175 1408ତୃeିମୟୀ ସାହୂ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX1416122

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବIଚନ ନିମେ3 ଗ.ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନE  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବIଚନ କମିଶନ ଭାରତ* _ାରା 
ପ.କାଶନ କରାଯାଏ | ପ.େତ-କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବIଚନ ପବୂ< ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ* ନାମ ଅଛି କି ନାହy  ଦୟାକରି ତନଖି କର3ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.8 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ*ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ* ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ-ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ.କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ*  ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /001 24 167 1ରାଧା େହାରିେଜାନ $ା ସବୁାଷ ହରୀେଜାନ ZUX1050616

"ୀ /012 27 167 2େଗୗରୀ ନାୟକ $ା ସଦାନ' ନାୟକ ZUX1050699

"ୀ /013 92 167 3େଦବକି େଗୗଡ଼ $ା ବୁଟି େଗୗଡ଼ ZUX1250513

ପ ୁ /014 23 167 4ବିଜୟ ଖସଲା ପି ରଘନୁାଥ ଖସଲା ZUX1250091

"ୀ /15 32 167 5ସାରଥି ଡ�ରି $ା ତ�ିନାଥ ଡ�ରି ZUX0694026

"ୀ /16 33 167 6ସାବିତ�ୀ ନାୟକ $ା ଶନି ନାୟକ ZUX0878959

ପ ୁ /17 29 167 7ଦିବା ଶବର ପି ସଦନ ଶବର ZUX1224831

ପ ୁ /18 41 167 8ହ.ଧର ଟାକିରୀ ପି େଗାବୀ' ଟାକିରୀ OR/12/089/222472

"ୀ /19 50 167 9ସେୁଲାଚନା ଟାକ� ି $ା ପରୁୁେଷା0ମ ଟାକ�ି OR/12/089/222119

"ୀ /0210 43 167 10ର1 ୁଖସଲା $ା ରଘନୁାଥ ଖସଲା ZUX1250059

"ୀ /211 49 167 11ଲିନା ଆହୁଜା $ା ମେନାହର ଆହୁଜା OR/12/089/222669

ପ ୁ /212 47 167 12ଜିେତ'�  ଆହୁଜା ପି ମେନାହର ଆହୁଜା OR/12/089/222671

ପ ୁ /213 50 167 13ଭାନୁ ପ�କାଶ ବଲା ପି ରାମ କ� ି4ା ବଲା ZUX0440909

"ୀ /0414 35 167 14େଗୗରୀ ସାଗର $ା ରତନ ସାଗର ZUX1250026

"ୀ /0415 41 167 15ବାଳମତୀ ଟାକ�ି $ା ବଳଭଦ�  ଟକ� ୀ ZUX1250133

"ୀ /416 45 167 16କବିତା ନାଗ $ା ରାମାରାଓ ନାଗ ZUX0878397

"ୀ /417 64 167 17ସ'ୁର ମଣି ସାଗର $ା ମଦନ ସାଗର OR/12/089/222379

"ୀ /418 26 167 18କମୁାରୀ ସାଗର $ା କୃ4 ସାଗର ZUX0693986

"ୀ /519 26 167 19ଏମ ଇନ'� ା ପି ଏମ ଜୟା ZUX0693721

ପ ୁ /520 44 167 20ପବିତ�  ମହା9ି ପି ତୁଲା� ମହା9ି LSL1368794

ପ ୁ /721 31 167 21ଶ: ୁପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ସେୁର'�  ସାହୁ ZUX0693549

ପ ୁ /722 55 167 22ହରି;'�  ଟାକ� ି ପି େଗାବି' ଟାକ�ି OR/12/089/222471

ପ ୁ /723 21 167 23ଅଜୁ= ନ ଟାକ� ୀ ପି ହରି;'�  ଟାକ� ୀ ZUX1228394

"ୀ /0824 46 167 24ଯେଶାଦା ଟାକ� ୀ $ା ଭକତ ଟାକ� ୀ ZUX1305762

ପ ୁ /0825 26 167 25ମେହ'�  ଟାକ� ୀ ପି ଭ? ଟାକ� ୀ ZUX1304054

ପ ୁ /826 51 167 26ଭକତ ଟାକ�ି ପି ଭିକାରି ଟାକ� ି OR/12/089/222477

ପ ୁ /927 32 167 27ସବୁାଷଚ'�  ନାୟକ ମା ରଦମା ନାୟକ ZUX0486654

"ୀ /928 50 167 28ଶଶିେରଖା ସାଗର $ା ଅମିର ସାଗର OR/12/089/222325

ପ ୁ /929 32 167 29ଦୀପକ କମୁାର ଟାକରି ପି ଭିକାରି ଟାକରି ZUX0694075

ପ ୁ /1030 33 167 30ରାଜ ସାଗର ପି ବାବୁଲା ସାଗର ZUX0693903

"ୀ /1031 27 167 31େମୗସମୀ ସାଗର $ା ରାଜ ସାଗର ZUX0693788

"ୀ /1032 26 167 32ବିଜୟଲ@Aୀ ସାଗର ପି ବାବୁଲା ସାଗର ZUX0693762

"ୀ /1033 65 167 33ଏ� ସତ�ାବତୀ $ା ଅଚିବାବୂ ଏମ ZUX1250356

ପ ୁ /1034 37 167 34ଏ� ଶ�ୀନିବାସ ପି ଏମ ଅଚିବାବୂ ZUX1250307

"ୀ /1135 25 167 35େCଲା ବାଘ ପି ଦୟାଳୁ ବାଘ ZUX0811448

"ୀ /1136 25 167 36କଲୁାଇ ଭାଗ�ଲ@Aୀ $ା େକ. େଭEF ରାଓ ZUX0878199

ପ ୁ /1137 68 167 37ଉGଳ ଚ'�  ଭତ� ା ପି ଶାମସନ ଭତ� ା LSL1410422

"ୀ /1138 60 167 38କHନା ଭତ� ା $ା ଉGଳ ଚ'�  ଭତ� ା LSL1410430

"ୀ /1139 32 167 39ସIିJା ପାବନି ଭତ�ା ପି ଉKଳ ଚ'�  ଭତ�ା ZUX0811455

"ୀ /1140 34 167 40କନିୁ ଖରା $ା ରାଜୁ ଖରା ZUX0130971

ପ ୁ /1141 28 167 41ବିକି ନାଗ ପି ସାେଗନା ନାଗ ZUX0693754

"ୀ /1142 26 167 42ଗୀତା ନାଗ $ା ଭିକି ନାଗ ZUX0879262

ପ ୁ /1143 40 167 43େକଳୖାସପତି ନାୟକ ପି ସୀମାMଳ ନାୟକ LSL1355874

ପ ୁ /1144 57 167 44ବାବୁଲା ସାଗର ପି ଦଶ=ନ ସାଗର OR/12/089/222344

"ୀ /1145 52 167 45ତିେଲାତମା ସାଗର $ା ବାବୁଲା ସାଗର OR/12/089/222343

ପ ୁ /1146 39 167 46ସେୁରଶ ସଗର ପି ପ�ଲN ାଦ ସଗର ZUX0130997

ପ ୁ /1147 28 167 47ଶEର ସାଗର ପି ବାବୁଲା ସାଗର ZUX0693895

"ୀ /1148 27 167 48ସସୁA ିତା ସାଗର ପି ବାବୁଲା ସାଗର ZUX0694091

ପ ୁ /1149 26 167 49ଶବିା ସାଗର ପି ବାବୁଲା ସାଗର ZUX0694034

ପ ୁ /1150 21 167 50ମେନାଜ ସାଗର ପି ତ�ିନାଥ ସାଗର ZUX1070846

1 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା9 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀE $ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1151 26 167 51ରବି'�  ଟାକ� ି ପି େମାହନ ଟାକ� ି ZUX0811745

ପ ୁ /1352 70 167 52ଭୀମ େବେହରା ପି ସାରଥୀ େବେହରା LSL1462621

ପ ୁ /1353 67 167 53ଅK ୁ=ନ ନାୟକ ପି ମ�ଳମଣି ନାୟକ OR/12/089/222460

ପ ୁ /1354 26 167 54ଗେଣଶ ନାଏକ ପି ଅଜୁ= ନ ନାଏକ ZUX0811653

"ୀ /1355 39 167 55ଲ@Aି ଟାକ� ି $ା ପକିର ଟାକ� ି OR/12/089/224094

ପ ୁ /1356 32 167 56ସମୁନ ଟାକ� ି ମା ଲ@Aୀ ଟାକ� ି ZUX0131003

"ୀ /1457 49 167 57ସାବିତ�ୀ ନାୟକ ପି ବିଜୟ ନାୟକ ZUX0131011

"ୀ /1458 41 167 58ମିନା ସିଂହ $ା ଫିେରାଜ ସିଂହ LSL1368877

ପ ୁ /1459 45 167 59ଫିେରାଜ ସିଂ ପି େଲାହର ସିଂ OR/12/089/222037

"ୀ /1460 32 167 60ଦୀପା ସିଂ ପି ଲହର ସିଂ ZUX0131029

"ୀ /1461 25 167 61ଜାନକୀ ସି� $ା ଫିେରାଜ ସି� ZUX1167634

"ୀ /1562 61 167 62ହୀରା ବାଘ $ା ରଘନୁାଥ ବାଘ ZUX1041292

"ୀ /1563 77 167 63ଚମରାଣି ନାୟକ $ା ମ�ଳମଣି ନାୟକ OR/12/089/222459

ପ ୁ /1564 39 167 64ସେ9ାଷ କମୁାର ପୃCି ପି ଶ�ୀ ଉଦୟନାଥ ପୃT LSL1351295

ପ ୁ /1565 27 167 65ଗେଣଶ ଟାକରି ପି ଗUୁ ଟାକରି ZUX0694158

ପ ୁ /1566 62 167 66ଗUୁ ଟାକ�ି ପି ରୁପଚା' ଟାକ�ି OR/12/089/222456

ପ ୁ /1567 39 167 67ରାଜୁ ଟାକ� ି ପି ଗUୁ ଟାକ�ି ZUX0878876

"ୀ /1568 32 167 68ତୁଳାବତୀ ଟାକ�ି $ା ରେମଶ ଟାକ�ି ZUX0282616

ପ ୁ /1569 31 167 69ବି4ୁ ଟାକ� ି ପି ଗUୁ ଟାକ�ି ZUX0282608

ପ ୁ /1570 27 167 70ଖେଗଷ ଟାକ�ି ପି ଗUୁ ଟାକ�ି ZUX0878553

"ୀ /1571 57 167 71ଦିUି ଟ�ାକ� ି $ା ଗUୁ ଟ�ାକ� ି OR/12/089/222457

"ୀ /1672 40 167 72ରଜନୀ ମାଛ ପି ନିଳକW ମାଛ LSL1352186

ପ ୁ /1673 23 167 73ପଦA ନ ମାଛ ପି ରାଜୁ ମାଛ ZUX1250216

"ୀ /1674 35 167 74ରୂପା ଟାକ�ି $ା ଶିବ ଟାକ�ି ZUX0131037

ପ ୁ /1775 38 167 75ରଜନୀ କା9 ସାଗର ପି ନାରାୟଣ ସାଗର LSL2373140

ପ ୁ /1776 44 167 76ତ�ିପତି ସାହୁ ପି ପ�ହN ାଦ ସାହୁ LSL2373124

"ୀ /1877 47 167 77ମଧମୁାଳା ନାୟକ $ା ନକଳୁ ନାୟକ ZUX1250414

"ୀ /1878 24 167 78ଗଡୁୀ ନାୟକ $ା ଊେମଶ ନାୟକ ZUX1352244

"ୀ /1879 24 167 79ଗଡିୁ ନାୟକ $ା ଉେମସ ନାୟକ ZUX1276294

ପ ୁ /1880 24 167 80ଉେମଶ ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ ZUX1250364

ପ ୁ /1981 40 167 81ସ1ୟ କଳୁଦିପ ପି ପ�ବିଣ କଳୁଦିପ ZUX1127521

"ୀ /1982 48 167 82େରଖା ପାଲକା $ା ଶିବ ଟାକ�ି OR/12/089/224007

ପ ୁ /1983 35 167 83ରାେଜଶ ସାଗର ପି ମ'ର ସାଗର ZUX0282624

"ୀ /1984 40 167 84େରଖା ଟାକ�ି $ା ଶିବ ଟାକ�ି ZUX0878918

ପ ୁ /2085 27 167 85ବିକ�ମ ବାଘ ପି ମନ ବାଘ ZUX0878249

"ୀ /2086 25 167 86ସସୁA ିତା ବାଘ $ା ବିକ�ମ ବାଘ ZUX0878405

"ୀ /2087 45 167 87କ9ିୁ ବାଘ $ା କପିଳାସ ବାଘ ZUX0282632

"ୀ /2088 60 167 88କନକଲତା ମହାରଣା $ା ପ�କାଶ ଚ'�  ମହାରଣା ZUX1228436

ପ ୁ /2089 47 167 89ସକୁରୁା ମଦୂଲୀ ପି େଚମ ମଦୂଲୀ ZUX1352251

"ୀ /2090 43 167 90ସରଦା ମଦୁୁଲି $ା ଶକୁ� ା ମଦୁୁଲି ZUX1250471

"ୀ /2091 22 167 91ବାସ9ି ପଜୁାରୀ $ା ରିE ୁପଜୁାରୀ ZUX1250117

"ୀ /2092 42 167 92କବିତା ସାଗର $ା ଲି�ରାଜ ସାଗର LSL1518307

ପ ୁ /2193 29 167 93ଭୀମା ଟାକରି ପି ହରିହର ଟାକରି ZUX0693911

"ୀ /2194 27 167 94ମୀନା@ୀ ଟାକରି $ା ଭୀମା ଟାକରି ZUX0693929

"ୀ /2195 54 167 95ରୁକଣୁା ଟାକ� ି $ା ହରିହର ଟାକ�ି OR/12/089/224426

ପ ୁ /2196 36 167 96@ୀର ଟାକ�ି ପି ରୁକଣୁା ଟାକ� ି ZUX0131045

ପ ୁ /2197 33 167 97ତିନାଥ ଟାକ� ୀ ପି ହରିହର ଟାକ� ୀ ZUX1187491

"ୀ /2198 32 167 98ଲ@Aୀ ଟାକ� ି $ା ତ�ିନାଥ ଟାକ�ି ZUX0282640

"ୀ /2299 41 167 99କଲ�ାଣୀ େଘାଷ $ା ଅରୁଣ େଘାଷ ZUX0936443

ପ ୁ /22100 27 167 100ରାଜା ଖିଲ ପି େଗାପିନାଥ ଖିଲ ZUX0878496

ପ ୁ /23101 55 167 101ଫକିର ଟାକ� ି ପି ଇଗ�ାହିମ ଟାକ� ି OR/12/089/224093

"ୀ /23102 28 167 102ରୁକସାନା ଟାକ� ୀ ପି ଫକୀର ଟାକ� ୀ ZUX0440735

ପ ୁ /24103 62 167 103ଧନୁ ଖିଲ ପି ହରି ଖିଲ OR/12/089/222304

"ୀ /24104 57 167 104ଉଷା ଖିଲ $ା ଧନୁ ଖିଲ OR/12/089/222305

"ୀ /24105 28 167 105ସନୁୀତା ଖିଲ ପି ଧନୁ ଖିଲ ZUX0441097

"ୀ /25106 77 167 106ଉଲାସ ଖିଲ $ା ମାନୁ ଖିଲ OR/12/089/222295

ପ ୁ /25107 42 167 107ଉେମଶ ଖିଲ ପି ମାନୁ ଖିଲ OR/12/089/222299

"ୀ /25108 31 167 108ରୀନା ଖିଲ $ା ମାନୁ ଖିଲ ZUX0878454

"ୀ /25109 47 167 109ବିଜି ସିଂ $ା ପ�କାଶ ସିଂ ZUX1228451

"ୀ /27110 29 167 110ସଷୁମା ଖୀଲ $ା ଜିତୁ ଖୀଲ ZUX0879312

"ୀ /27111 49 167 111ମିନ ଖିଲ $ା ନାରାୟଣ ଖିଲ ZUX1122936

"ୀ /27112 26 167 112ଚା'ିନୀ ଖିଲ $ା ରାଜା ଖିଲ ZUX0878991
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"ୀ /27113 22 167 113ପଜୁା ଖିଲ ପି ନାରାୟଣ ଖିଲ ZUX1126440

ପ ୁ /27114 56 167 114େଗାପିନାଥ ଖିଲ ପି ମାନ ଖିଲ ZUX1250661

ପ ୁ /27115 39 167 115ରାଜୀବ ଖିଲ ପି େଗାପୀ ଖିଲ ZUX1250034

ପ ୁ /27116 32 167 116ଜିତୁ ଖିଲ ପି ଖିଲ ଖିଲ ZUX1250638

ପ ୁ /29117 67 167 117ବାଶ ୁଖିଲ ପି ବଳରାମ ଖିଲ OR/12/089/222302

"ୀ /29118 66 167 118ଶା9ି ଖିଲ $ା ବଶ ୁଖିଲ OR/12/089/222858

"ୀ /29119 38 167 119ଲତା ଟାକ� ି ପି େଗାକଳୁ ଟାକ� ି LSL2373223

"ୀ /30120 57 167 120କିସିକି'ା ଛତରିଆ $ା ଜୟଲାଲ ଛତରିଆ OR/12/089/222281

"ୀ /31121 31 167 121େଗୗରୀ ବାଘ $ା ଚ'�  ବାଘ ZUX0879064

"ୀ /31122 31 167 122ଶା9ି ବାଘ $ା ପ�ହN ାଦ ବାଘ ZUX0879106

ପ ୁ /31123 30 167 123ଆକାଶ ବାଘ ପି େରଣ ୁବାଘ ZUX0440677

ପ ୁ /31124 55 167 124େରଣ ୁବାଘ ପି ରତI  ବାଘ OR/12/089/222613

"ୀ /31125 47 167 125ତୁଳସା ବାଘ $ା େରଣ ୁବାଘ OR/12/089/222614

ପ ୁ /31126 21 167 126କେଶାର କମୁାର ସାହୁ ପି ଭୁବେନYୱର ସାହୁ ZUX1070473

"ୀ /32127 26 167 127ଜZା ବନଯା କମୁାରୀ ପି ଝZା େଭେEଟ ରାଓ ZUX0693630

ପ ୁ /32128 51 167 128ନେର'�  ସାଗର ପି ଦଶ=ନ ସାଗର OR/12/089/222819

"ୀ /32129 38 167 129ଉମା ସାଗର $ା ନେର'�  ସାଗର OR/12/089/222265

"ୀ /33130 55 167 130ସନାମତି ମାଛ $ା ନିଳ ମାଛ OR/12/089/222420

"ୀ /34131 40 167 131ଳ@Aି ସାଗର $ା ଆବୁଦୁଲ ସାଗର OR/12/089/222806

ପ ୁ /34132 28 167 132କୃ4 ସାଗର ପି ସଦୁର ସାଗର ZUX0693978

"ୀ /34133 27 167 133ରିନୁ ସାଗର ପି ଅବଦୁଲ ସାଗର ZUX0693846

ପ ୁ /34134 27 167 134ହରି ସାଗର ପି ଅବଦୁଲ ସାଗର ZUX0693853

ପ ୁ /34135 21 167 135ଦିପକ ଟାକ� ୀ ପି ମେହYଵର ଟାକ� ୀ ZUX1229335

"ୀ /35136 50 167 136ବି ବି ନାୟକ $ା ଅଭି ନାୟକ OR/12/089/222923

ପ ୁ /36137 55 167 137ତ�ିନାଥ େବେହରା ପି ବୁଧବାର େବେହରା LSL1368844

"ୀ /36138 50 167 138େଶୖଳ େବେହରା $ା ତ�ିନାଥ େବେହରା LSL1368836

"ୀ /38139 49 167 139ଟି. ଲ@Aି $ା ଟି. କ� ି4ା LSL1444652

ପ ୁ /39140 70 167 140ଦିପନାରାୟଣ ସାହା ପି କିଶାନ ସାହା LSL1350610

"ୀ /39141 50 167 141ମାଧବି ସାହା $ା ଦିପନାରାୟଣ ସାହା LSL1350578

"ୀ /40142 43 167 142ଲ@Aୀ େଖାସଲା $ା ତ�ିନାଥ େଖାସଲା LSL1351352

ପ ୁ /40143 23 167 143େହମ9 େଖାସଲା ପି ତ�ିନାଥ େଖାସଲା ZUX1121581

"ୀ /40144 23 167 144ଉମ]ଳା େଖାସଲା ପି ତ�ିନାଥ େଖାସଲା ZUX1122704

ପ ୁ /40145 59 167 145େଦବ ନାଗ ପି ଡ:ରୁ ନାଗ OR/12/089/222589

"ୀ /40146 54 167 146କଳାବତି ନାଗ $ା େଦବ ନାଗ OR/12/089/222935

ପ ୁ /40147 38 167 147ଘାସିରାମ ନାଗ ପି କମଳୁ ନାଗ LSL2372951

"ୀ /40148 36 167 148ସଭୁଦ� ା ନାଗ $ା ଘାସିରାମ ନାଗ ZUX1074491

ପ ୁ /41149 44 167 149ସେୁର'�  କଳୁଦିପ ପି ନିଳକW କଳୁଦିପ LSL1461219

"ୀ /41150 39 167 150ଇ'ିର କଳୁଦିପ $ା ସେୁର'�  କଳୁଦିପ LSL1461227

ପ ୁ /41151 39 167 151ଶଶି'�  କଳୁଦିପ ପି ନିଳକW କଳୁଦିପ LSL1461235

"ୀ /41152 37 167 152ରିତା କଳୁଦିପ $ା ସଶ'ି�  କଳୁଦିପ LSL1461243

ପ ୁ /41153 28 167 153େଦବ କଳୁଦୀପ ପି ସେୁର'�  କଳୁଦୀପ ZUX0879056

ପ ୁ /41154 26 167 154ଶବି କଳୁଦୀପ ପି ସେୁର'�  କଳୁଦୀପ ZUX0879189

"ୀ /41155 39 167 155ପ�ିୟEା କଳୁଦୀପ ପି େଦବ କଳୁଦୀପ ZUX1228519

"ୀ /42156 67 167 156ଚ'�ମା ନାଗ $ା ଏE ୁନାଗ OR/12/089/222002

"ୀ /42157 48 167 157ବୃ'ାବତି ନାଗ $ା ସବୁାସ ନାଗ OR/12/089/222934

ପ ୁ /42158 40 167 158ସବୁାଶ ନାଗ ପି ଜଗଧର ନାଗ OR/12/089/222958

"ୀ /42159 25 167 159କରିସିମା ନାଗ $ା କା0]କ ନାଗ ZUX0878819

"ୀ /42160 23 167 160ସ1ି ନାୟକ - ରାେଜସ ନାଗ ZUX1126333

"ୀ /43161 37 167 161ପ�ମିଳା ପା�ି $ା ଦିଲିପ ପା�ି LSL1444637

"ୀ /43162 28 167 162ବିନି ପା�ି ପି ଦିଲିପ ପା�ି ZUX0693994

ପ ୁ /43163 29 167 163ସତୀଶ ରାଜପତୁ ପି ଜଗଦୀଶ ରାଜଦୁତ ZUX0810945

"ୀ /43164 28 167 164ସବିତା ରାଜପତୁ $ା ସତୀଶ ରାଜଦୁ^ ZUX0810960

"ୀ /44165 47 167 165େମ1ା ଟାକ� ୀ $ା ହଲ ଟାକ� ୀ OR/12/089/222559

ପ ୁ /44166 43 167 166ହଳଧର ଟାକ� ି ପି ଭ? ଟାକ� ି OR/12/089/222558

ପ ୁ /44167 32 167 167ଶିବ ଟାକ� ି ପି ହଳ ଟାକ� ି ZUX0811711

ପ ୁ /44168 28 167 168ଲି�ରାଜ ଟାକ� ି ପି ଜୟେଦବ ଟାକ� ି ZUX0878504

"ୀ /44169 25 167 169ଲ@Aୀ ଟାକ� ି ପି ହଳଧର ଟାକ� ି ZUX0811117

ପ ୁ /45170 23 167 170େଦତୖାରୀ ଖିଲ ପି ଜଗନI ା ଖିଲ ZUX1070291

"ୀ /45171 22 167 171ଆରତୀ ଖିଲ ମା ତାରା ମାଝୀ ZUX1070275

"ୀ /45172 65 167 172ମଦନା ନାଗ $ା କମଳୁ ନାଗ OR/12/089/222571

"ୀ /45173 33 167 173ଜୟା ନାଗ $ା ଭୂବନ ନାଗ ZUX0131086

ପ ୁ /45174 28 167 174ମକୁ'ୁ ନାଗ ପି କମଳୁ ନାଗ ZUX0440875
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"ୀ /45175 28 167 175ପଦA ା ନାଗ ପି କମଳୁ ନାଗ ZUX0440925

ପ ୁ /45176 26 167 176କା0]କ ନାଗ ପି ସବୁାସ ନାଗ ZUX0878314

ପ ୁ /45177 26 167 177ହରି ନାଗ ପି କମଳୁୁ ନାଗ ZUX0878900

ପ ୁ /45178 25 167 178ବାଦଲ ନାଗ ପି ସବୁାଶ ନାଗ ZUX0878272

"ୀ /45179 25 167 179କାମିନୀ ନାଗ $ା ମକୁ'ୁ ନାଗ ZUX0879247

"ୀ /45180 23 167 180ପ�ିୟା ନାଗ $ା ବାଦଲ ନାଗ ZUX1116839

"ୀ /45181 41 167 181କମୁାରୀ ନାୟକ $ା ବାଳକୃ4 ନାୟକ ZUX0811109

"ୀ /45182 38 167 182ରମା ଟାକ� ି ପି ଚ'�  ଟାକ� ି ZUX0131078

ପ ୁ /46183 44 167 183ମଣିବାବୁ ଗଡିୁଆ ପି ଆପାରାଓ ଗଡିୁଆ ZUX0811604

"ୀ /46184 50 167 184ପେୁନଇ ଟାକ� ି $ା ପାତାଳ ଟାକ� ି OR/12/089/224165

"ୀ /46185 38 167 185ଇ'ିରା ଟାକ� ି ପି ପାତାଳ ଟାକ� ି LSL2379899

ପ ୁ /46186 28 167 186କା0]କ ଟାକ� ି ପି େପାହାଳ ଟାକ�ି ZUX0811257

ପ ୁ /46187 25 167 187ଗେଣଶ ଟାକ�ି ପି ପାତାଲ ଟାକ�ି ZUX0878637

"ୀ /46188 20 167 188େମେହ'ି ଟାକ� ୀ $ା ଗେଣଶ ଟାକ� ୀ ZUX1354117

ପ ୁ /46189 26 167 189ଗେଣଶ ଯାକରି ପି ପଟାଲ ଯାକରି ZUX0870451

ପ ୁ /47190 29 167 190ସମୁନ ବାଘ ପି ମନୁା ବାଘ ZUX0811646

ପ ୁ /47191 25 167 191ଟୁନା ବାଘ ପି ମନୁା ଭାଘ ZUX0811018

ପ ୁ /47192 45 167 192ମନୁା ବାଘ ପି ବଳରାମ ବାଘ OR/12/089/222554

"ୀ /47193 38 167 193ସଷୁମା ବାଘ $ା ମନୁା ବାଘ OR/12/089/222553

"ୀ /47194 25 167 194େକ.ଭାରତୀ ନାଇଡୁ ପି େକ.ଡିଲୁ ନାଇଡୁ ZUX0879080

"ୀ /48195 62 167 195କମଳା କଳୁଦିପ $ା ଗ�ା କଳୁଦିପ OR/12/089/222546

ପ ୁ /48196 62 167 196ସଦନ କଳୁଦିପ ପି ହରି କଳୁଦିପ OR/12/089/222547

"ୀ /48197 52 167 197ବଇଦି କଳୁଦିପ $ା ଜଗବ�ୁ କଳୁଦିପ OR/12/089/222549

ପ ୁ /48198 49 167 198ମ�ଲୁ କଳୁଦିପ ପି ହରି କଳୁଦିପ OR/12/089/222550

ପ ୁ /48199 44 167 199କମଳୁ କଳୁଦୀପ ପି ହରି କଳୁଦୀପ ZUX0131987

"ୀ /48200 39 167 200ବବିତା କଳୁଦୀପ $ା କମଳୁ କଳୁଦୀପ ZUX0131995

"ୀ /48201 30 167 201ଆଶା କଳୁଦୀପ $ା ମ�ୁଳୁ କଳୁଦୀପ ZUX0440974

ପ ୁ /48202 28 167 202କିସାନ କଳୁଦୀପ ପି ଜଗବ�ୁ କଳୁଦୀପ ZUX0811026

"ୀ /48203 27 167 203ରାଧିକା କଳୁଦୀପ $ା କିସାନ କଳୁଦୀପ ZUX0810994

ପ ୁ /48204 27 167 204ମେହ'�  କଳୁଦୀପ ପି ମ�ୁଲୁ କଳୁଦୀପ ZUX0693705

ପ ୁ /48205 27 167 205େସାମନାଥ କଳୁଦୀପ ପି ଗ�ାଧର କଳୁଦୀପ ZUX0441139

ପ ୁ /48206 26 167 206କିଶର କଳୁଦୀପ ପି ମ�ଲୁ kuldip ZUX0693945

ପ ୁ /48207 26 167 207କୃ4 କଳୁଦୀପ ପି ଗ�ାଧର କଳୁଦୀପ ZUX0811661

"ୀ /48208 24 167 208ଭବାନୀ କଳୁଦୀପ $ା ଶEର କଳୁଦୀପ ZUX0879098

ପ ୁ /48209 22 167 209ତ�ିନାଥ କଲୁଦିପ ପି ଗ�ାଧର କଲୁଦିପ ZUX1122399

"ୀ /49210 27 167 210ହୀରା ଟାକରି ପି ସନ�ାସୀ ଟାକରି ZUX0693960

ପ ୁ /50211 60 167 211ଅମିର ଖାନ ପି ମହମଦ ଖାନ OR/12/089/222537

"ୀ /51212 45 167 212କନିୁ ଟାକ�ି $ା ନିଳ ଟାକ�ି OR/12/089/222533

ପ ୁ /51213 26 167 213ମେହ'�  ଟାକ� ି ପି ନୀଳ ଟାକ�ି ZUX0811190

"ୀ /52214 60 167 214େମାହନି ଟାକ�ି $ା ବଇଦ ଟାକ�ି OR/12/089/222467

ପ ୁ /52215 43 167 215େକଳୖାସ ଟାକ�ି ପି ବଇଦ ଟାକ�ି OR/12/089/222468

ପ ୁ /52216 39 167 216ଭରତ ଟାକ� ୀ ପି ବଇଦ ଟାକ� ୀ LSL1410547

ପ ୁ /52217 38 167 217ଭାଗିରଥି ଟାକ�ି ପି ବଇଦ ଟାକ�ି OR/12/089/222469

ପ ୁ /52218 28 167 218ପ�କାଶ ଟାକ�ି ପି େକଳୖାଶ ଟାକ�ି ZUX0441055

"ୀ /53219 60 167 219ଶ�ୀମତୀ ନାଗ $ା ପ�ହଲାଦ ନାଗ OR/12/089/218270

ପ ୁ /53220 23 167 220କିରାଣି ଟାକ� ୀ ପି ହରି;'�  ଟାକ� ୀ ZUX1228360

"ୀ /54221 29 167 221ମିନା କମୁାରୀ ନାଗ ପି ଶEର ନାଗ ZUX0693713

"ୀ /54222 65 167 222ସତ�ବତୀ ନାୟକ $ା ଅଭି ନାୟକ OR/12/089/222580

ପ ୁ /54223 37 167 223େଭାଲା ନାୟକ ପି ଅଭି ନାୟକ ZUX0811554

"ୀ /55224 43 167 224ପାଲଲି ଖରା ପି ରାମ ଚ'�  ଖରା ZUX1121672

"ୀ /55225 25 167 225ମାନସୀ ଖରା ପି ପ�ଫଲୁ ଖରା ZUX1121540

"ୀ /55226 52 167 226କଂଶା କଳୁଦିପ $ା ମ�ୁଳୁ କଳୁଦିପ OR/12/089/222578

"ୀ /56227 57 167 227େଯ଼ାଶଦା ବାଘ $ା ରାମାରାଓ ବାଘ ZUX1116938

ପ ୁ /56228 40 167 228କ� ି4ା ବାଘ ପି ରାମାରାଓ ବାଘ LSL1352046

"ୀ /57229 85 167 229ଧନିTା ଖରା ପି ନିଳା:ର ଖରା OR/12/089/222576

"ୀ /57230 33 167 230ସସAିତା ଟାକରି $ା ରବି ଟାକରି ZUX0694265

ପ ୁ /57231 41 167 231ସଦାଶିବ ଟାକ� ୀ ମା ସରଦା ଟାକ� ୀ LSL1355866

"ୀ /57232 39 167 232ଇfରୀ ଟାକ� ି $ା ସଦାଶିବ ଟାକ� ି LSL1355858

"ୀ /58233 47 167 233େଜ ଲ@Aୀ $ା େଜ େଭେEଟ ରାଓ OR/12/089/224301

ପ ୁ /59234 21 167 234ସେୁରଶ ଖରା ପି ହରି ଖରା ZUX1157866

ପ ୁ /59235 21 167 235ଭୀମ ଖରା ପି ରାେଜଶ ଖରା ZUX1163781

ପ ୁ /61236 52 167 236ନାରାୟଣ ଟାକ� ି ପି ଭିକାରି ଟାକ� ି OR/12/089/222475
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"ୀ /61237 49 167 237ବୁଦ� ି ଟାକ� ି $ା ନାରାୟଣ ଟାକ� ି ZUX0878546

"ୀ /61238 45 167 238ବୁଦ� ି ଟାକ� ି $ା ନାରାୟଣ ଟାକ� ି OR/12/089/222476

ପ ୁ /62239 72 167 239ରୁପଧର ନାୟକ ପି ଏମ.ବି. କ� ି4 ନାୟର OR/12/089/222516

"ୀ /62240 42 167 240ଧନିTା ନାୟକ ପି ରୁପଧର ନାୟକ LSL1356732

ପ ୁ /62241 40 167 241ନରସିଂହ ନାୟକ ପି ରୁପଧର ନାୟକ LSL1410463

ପ ୁ /62242 39 167 242ଅଭି ରାମ ନାୟକ ପି ରୁପଧର ନାୟକ LSL1410455

"ୀ /62243 37 167 243ଜୟଶ�ୀ ନାୟକ ପି ରୁପଧର ନାୟକ LSL1463645

"ୀ /63244 44 167 244ମାଳା ନାୟକ $ା ଚ'� େଶଖର ନାୟକ OR/12/089/222876

"ୀ /63245 32 167 245ଅ1ନା ନାୟକ ପି ଚ'� େଶଖର ନାୟକ ZUX0131144

"ୀ /63246 26 167 246କରସAିମା ନାୟକ ପି ଚ'�  େଶଖର ନାୟକ ZUX0879486

"ୀ /64247 38 167 247ଲତା କଳୁଦୀପ $ା ସବୁାଷ କଳୁଦୀପ OR/12/089/222514

"ୀ /64248 72 167 248କ.ରିୁ ଟାକ� ି $ା େମାନଧର ଟାକ�ି OR/12/089/222512

ପ ୁ /65249 57 167 249ଆର ଚିନI ା ରାଓ ପି ଆର ଗରୁୁଭଲୁ LSL1410448

ପ ୁ /65250 30 167 250ରବି କମୁାର ପି ଆର ଚିହI ା ରାଓ ZUX0811547

ପ ୁ /65251 47 167 251ଉମାଶEର ସାହୁ ପି ସିମାMଳ ସାହୁ OR/12/089/222847

ପ ୁ /66252 46 167 252ରଘନୁାଥ ଖସଲା ପି ରାମ ଖସଲା ZUX1250075

"ୀ /66253 68 167 253ମହାଲ@Aି ରାଜୁ ପି ବାସେୁଦବ ରାଜୁ OR/12/089/222509

"ୀ /66254 42 167 254ଗା�ାମା ରାଜୁ $ା ଉମା ଶEର ରାଜୁ LSL1410471

"ୀ /67255 41 167 255ବି. କମୁାରୀ $ା ବି. େଗୗରୀଶEର ZUX0131169

"ୀ /67256 39 167 256େକ. ସ��ା $ା େକ. ରେମଶ ZUX0131151

ପ ୁ /67257 39 167 257େଗୗରିଶEର . ପି ଶା: . OR/12/089/222880

"ୀ /67258 60 167 258ବି ଲ@Aୀ $ା ଶା: OR/12/089/222859

"ୀ /67259 46 167 259ବି ସର$ତୀ $ା େଭେEଟ ରାଓ OR/12/089/222846

ପ ୁ /68260 39 167 260େକ ରେମଶ ପି େକ ରାମଦାସ OR/12/089/224012

"ୀ /68261 65 167 261େକ ସୀତାgା $ା େକ ରାମଦାସ OR/12/089/222874

ପ ୁ /69262 52 167 262ଅମିର ସାଗର ପି େମାହନ ସାଗର OR/12/089/222324

"ୀ /69263 30 167 263ସେୁଲଖା ସାଗର ପି ଅମିର ସାଗର ZUX0440727

"ୀ /70264 50 167 264କମୁାରି ସାଗର ପି ପିଲୁ ସାଗର OR/12/089/222430

ପ ୁ /70265 39 167 265ଦୀପକ ସାଗର ପି ଧବଳୁ ସାଗର LSL2402709

"ୀ /71266 27 167 266ମେହfତା ବାଘ ପି ହଡି ବାଘ ZUX0694083

"ୀ /72267 27 167 267କବିତା ହିଆଲ ପି େମାହନ ହିଆଲ ZUX0693937

ପ ୁ /72268 27 167 268ଅଜୟ ନିୟାଲ ପି େମାହନ ନିୟାଲ ZUX0694042

"ୀ /72269 21 167 269ରଜନୀ ନିଆଲ $ା ଅଜୟ ନିଆଲ ZUX1211655

"ୀ /72270 57 167 270କମୁାରି ସାଗର $ା ମ�ୁଳୁ ସାଗର LSL2372985

"ୀ /72271 41 167 271ମାଳା ସାଗର $ା ଶ�ାମ ସାଗର LSL1368851

ପ ୁ /72272 39 167 272ଶ�ାମ ଘନ ସାଗର ପି ମ�ଳୁ ସାଗର LSL2372993

"ୀ /72273 37 167 273କମୁାରୀ ସାଗର $ା କh= ସାଗର LSL1444470

ପ ୁ /72274 34 167 274ସେୁର'�  ସଗର ପି ପ�ହଲN ାଦ ସଗର ZUX0131185

ପ ୁ /73275 32 167 275ରାମ ଛତରିଆ ପି ଜୟୀଲାଦ ଛତରିଆ ZUX0131201

"ୀ /73276 55 167 276ଚiାଲ ମାଛ ପି ବୁଦୁରା ମାଛ OR/12/089/222422

"ୀ /73277 47 167 277ନିଳାଦ� ି ମାଛ $ା ଚiାଳ ମାଛ OR/12/089/222423

"ୀ /73278 32 167 278େନପରୁ ମାଛ ପି ଚiାଳ ମାଛ ZUX0131219

"ୀ /74279 27 167 279ଲ@Aୀ େ@ତ�ୀୟ ପି ଜୟଲାଲ େ@ତ�ୀୟ ZUX0879072

ପ ୁ /74280 20 167 280େଦବ ମାଛ ପି ଶ�ାମ ମାଛ ZUX1305580

"ୀ /74281 30 167 281ଖସୁବୁ ମାଛ $ା ପଦA ନ ମାଛ ZUX0616862

ପ ୁ /74282 28 167 282େଗାରା ମାଛ ପି ଶ�ାମ ମାଛ ZUX0694117

"ୀ /74283 67 167 283ତିଳ ମାଛ $ା େସାମନାଥ ମାଛ OR/12/089/222416

"ୀ /74284 47 167 284ଗିତା ମାଛ $ା ଶ�ାମ ମାଛ OR/12/089/222419

"ୀ /74285 40 167 285ପ�ତିମା ମାଛ $ା େକୖଳାସ ମାଛ ZUX0131227

ପ ୁ /75286 50 167 286ଗ�ା ସାଗର ପି େଗାବj= ନ ସାଗର ZUX0312330

ପ ୁ /76287 36 167 287ଶEର ବଳୀ ପି ସଦା ବଳୀ ZUX0440842

ପ ୁ /76288 42 167 288ରାଜୁ ସାଗର ପି ମନଧର ସାଗର OR/12/089/222648

"ୀ /76289 40 167 289ପhୂ] ସାଗର $ା ରାଜୁ ସାଗର ZUX0282657

ପ ୁ /76290 40 167 290ମନୁା ସଗର ପି ମ'ର ସଗର OR/12/089/222647

ପ ୁ /76291 25 167 291ରିE ୁସାଗର ପି ରାଜୁ ସାଗର ZUX1211648

ପ ୁ /76292 23 167 292ଭୀଷA ସନୁା ପି େଲାକନାଥ ସନୁା ZUX1198654

"ୀ /76293 21 167 293ପ�ୀତି ସନୁା ପି େଲାକନାଥ ସନୁା ZUX1197540

"ୀ /76294 30 167 294ଅହଲ�ା ଟାକ� ି $ା ଶEର ବଳୀ ZUX0440792

ପ ୁ /77295 57 167 295ବିମଳ କମୁାର େଯନା ପି ଭାଗିରଥି େଯନା OR/12/089/222403

"ୀ /77296 53 167 296ବାସ9ି େଯନା $ା ବିମଳା େଯନା OR/12/089/222404

ପ ୁ /77297 27 167 297ବିକି କମୁାର େଜନା ପି ବିମଲ କମୁାର େଜନା ZUX0693648

"ୀ /77298 77 167 298ସଫୁଳ ସାଗର ପି ଅର@ିତ ସାଗର OR/12/089/222405
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"ୀ /77299 22 167 299ସେୁଲଖା ସନୁା ପି ହରି ସନୁା ZUX1154152

"ୀ /78300 89 167 300ମାେ9ନି ସାଗର $ା ବନୁ ସାଗର OR/12/089/222396

"ୀ /79301 67 167 301ନିଳା'� ି ନାୟକ $ା ମାଗତା ନାୟକ OR/12/089/222386

ପ ୁ /80302 38 167 302ରାଜୁ ଖରା ପି ହରି ଖରା ZUX0131250

"ୀ /80303 69 167 303ପhୁ]ମା ନାୟକ $ା ଲ@Aଣ ନାୟକ OR/12/089/222390

ପ ୁ /80304 55 167 304ତ�ିନାଥ ନାୟକ ପି ଲ@Aଣ ନାୟକ OR/12/089/222391

"ୀ /80305 32 167 305ସେ9ାଷୀ ନାୟକ $ା ତ�ିନାଥ ନାୟକ ZUX0131268

ପ ୁ /81306 25 167 306ବି ରାମ ୁ ପି ବି ସ�ିନୁ ZUX0878439

"ୀ /81307 45 167 307ଉମା ସାଗର ପି ସନିୁଲ ସାଗର OR/12/089/222380

ପ ୁ /81308 42 167 308ସନିୁଲ ସାଗର ପି ଚରମ ସାଗର LSL1461813

"ୀ /83309 77 167 309ସିତା ସାଗର $ା ରତନ ସାଗର OR/12/089/222371

ପ ୁ /83310 56 167 310ଯଗୁଳ ସାଗର ପି ରତନ ସାଗର OR/12/089/222372

"ୀ /83311 24 167 311ସ��ା ସାଗର ପି ଯଗୁଳ ସାଗର ZUX0879387

"ୀ /83312 22 167 312ସ1?ୁା ସାଗର ପି ଯଗୁଳ ସାଗର ZUX1154525

ପ ୁ /84313 53 167 313େକ ବ�ୁ ପି ବୁଡୁ ବ�ୁ OR/12/089/222356

"ୀ /84314 47 167 314େକ ଭଷା ବ�ୁ $ା େକ ବ�ୁ OR/12/089/222357

ପ ୁ /84315 61 167 315ନାରାୟଣ ପା�ା ପି ମଦନ ପା�ା OR/12/089/222199

"ୀ /84316 52 167 316କମୁାରୀ ପା�ି $ା ନାରାୟଣ ପା�ି OR/12/089/222200

ପ ୁ /84317 27 167 317ବି4ୁ ପା�ି ପି ନାରାୟଣ ପା�ି ZUX0694315

"ୀ /84318 26 167 318େମଘା ପା�ି ପି ନାରାୟଣ ପା�ି ZUX0694323

"ୀ /84319 23 167 319ତୁଳସୀ ପା�ୀ $ା ବି4ୁ ପା�ୀ ZUX0949834

"ୀ /85320 50 167 320େକ କତାମା . ପି ମ�ୁଳୁ . LSL1356021

"ୀ /85321 55 167 321ଶସି ବାଡ଼ତିଆ $ା େଧାବା ବାଡ଼ତିଆ ZUX1228329

ପ ୁ /86322 65 167 322ଚ'�  ଡ�ରି ପି ରଘନୁାଥ ଡ�ରି OR/12/089/222345

"ୀ /87323 72 167 323ମାଣିକ ଚାଲାଣ $ା ମ�ଳା ଚାଲାଣ OR/12/089/222336

"ୀ /87324 32 167 324ଅ:ିକା ଚଲାଣ ପି ମ�ଳା ଚଲାଣ ZUX0131276

ପ ୁ /87325 25 167 325ସେ9ାଷ ସାଗର ପି େମାହନ ସାଗର ZUX0811216

"ୀ /88326 57 167 326ରାଜନ ସାଗର $ା େଚତୖନ� ସାଗର OR/12/089/222338

"ୀ /89327 55 167 327ସାବିତ�ି  ନାୟକ $ା ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/12/089/222332

"ୀ /90328 59 167 328ପ�ଫଲୁ କମୁାରୀ ନାୟକ $ା ଦୟାନିଧି ନାୟକ OR/12/089/222328

"ୀ /90329 42 167 329ସବିତା ସାହୁ $ା ସତ�ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/089/222144

"ୀ /90330 27 167 330ଶ�jା1ଳୀ ସାହୁ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0616730

ପ ୁ /90331 24 167 331ବିକ�ମ ସାହୁ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0878512

"ୀ /91332 55 167 332ଭି ଲ@Aି . $ା ଭି ଆପାରାଓ . LSL1368885

ପ ୁ /91333 24 167 333ରାଜ େଖାସଲା ପି କମୁାରୀ େଖାସଲା ZUX0949826

"ୀ /92334 20 167 334ବିେବକ ପ�ଧାନ ପି େକତନ ପ�ଧାନ ZUX1345461

ପ ୁ /92335 50 167 335ଦିବାକର ସାହୁ ପି ଶ�ାମ ସ'ୁର ସାହୁ OR/12/089/222150

ପ ୁ /93336 36 167 336ପ�ଦୀପ େବରୖାଗି ପି ପEଜ େବରୖାଗି ZUX0870436

"ୀ /93337 31 167 337ଝୁମରିୁ େବରୖାଗି $ା ପ�ଦୀପ େବରୖାଗି ZUX0870428

ପ ୁ /93338 57 167 338ଉମାକା9 ଦାଶ ପି ରାଧା େଗାବି' ଦାଶ ZUX0878843

ପ ୁ /93339 65 167 339ତ�ିନାଥ ମହାପାତ� ପି ପ�ହଲାଦ ମହାପାତ� OR/12/089/222151

"ୀ /93340 60 167 340ଶଭୁଲ@Aୀ ମହାପାତ� $ା ତ�ିନାଥ ମହାପାତ� OR/12/089/222152

ପ ୁ /93341 60 167 341ବି4ୁ ମହାପାତ� ପି ପ�ହଲାଦ ମହାପାତ� OR/12/089/222153

"ୀ /93342 48 167 342ଭାଗ�ଲ@Aୀ ମହାପାତ� $ା ବି4ୁ ମହାପାତ� OR/12/089/222154

"ୀ /93343 30 167 343ଚ'ନା ମହାପାତ� ପି ବି4ୁ ମହାପାତ� ZUX0391953

ପ ୁ /93344 28 167 344ମନ େମାହନ ମହାପାତ� ପି ବି4ୁ ମହାପାତ� ZUX0440768

"ୀ /93345 50 167 345ସମିୁତ�ା ସାଗର ପି ଗଣୁଧର ସାଗର OR/12/089/222401

"ୀ /93346 43 167 346ଯତି ସାଗର $ା ବି4ୁ ସାଗର ZUX0693804

"ୀ /94347 48 167 347ଲ@Aୀ ପ�ଧାନ $ା ବିେନାଦ ପ�ଧାନ OR/12/089/222159

ପ ୁ /94348 45 167 348େକତନ ପ�ଧାନ ପି ସିତାରାମ ପ�ଧାନ OR/12/089/222158

"ୀ /94349 44 167 349ସର$ତୀ ପ�ଧାନ $ା େକତନ ପ�ଧାନ LSL1444629

"ୀ /95350 55 167 350ସି ଏଚ େଗୗରୀ . $ା େକୖଳାସରାଓ . OR/12/089/222161

"ୀ /95351 30 167 351ଜୟା ନାଗ $ା ଭୁବନ ନାଗ ZUX0949743

ପ ୁ /95352 58 167 352ସି ଏk େକଳୖାସ ରାଓ ପି ଚିନାୟା ରାଓ OR/12/089/222160

ପ ୁ /96353 62 167 353ଉଦୟନାଥ ପୃCି ପି ବଳି ପୃCି OR/12/089/222165

"ୀ /96354 57 167 354ଅନୁସୟୁା ପୃCି $ା ଉଦୟନାଥ ପୃCି OR/12/089/222166

"ୀ /96355 33 167 355ସ��ାରାଣୀ ପୃCି ପି ଉଦୟନାଥ ପୃCି ZUX0131284

ପ ୁ /96356 53 167 356ଗି ଲ@Aୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ହେରକୃ4 ସାହୁ ZUX1127612

ପ ୁ /97357 71 167 357ମ�ଳ ସିଂହ ପି କଲମ ସିଂହ OR/12/089/222188

ପ ୁ /98358 55 167 358ରଇବାର େବେହରା ପି ବୁjିଆ େବେହରା LSL2377042

"ୀ /98359 50 167 359ସଭୁଦ� ା େବେହରା $ା ରଇବାର େବେହରା LSL2377059

"ୀ /98360 26 167 360ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ପି ଟାକ� ୀ ଖିଲ ZUX0694273
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"ୀ /98361 35 167 361ଲ@Aୀ ପଜୁାରୀ $ା େକଳୖାସ ପଜୁାରୀ LSL2376994

ପ ୁ /98362 50 167 362ରାେଜଶ ସେରାଗି ପି ବାଲ କିସନ ସେରାଗି ZUX0440834

"ୀ /98363 47 167 363ଶ�ିତି ସେରାଗି $ା ରାେଜଶ ସେରାଗି ZUX0440826

ପ ୁ /98364 71 167 364ଯଗୁଳ ଟଡି ପି ବଦ� ି ଦାରାୟଣ ଟଡି OR/12/089/222184

"ୀ /98365 75 167 365ମୀନା େତାଡି $ା ଯେୁଗାଳ କିେଶାର େତାଡି OR/12/089/222185

"ୀ /99366 46 167 366ହରବି'ର େକୗର $ା କମଳଜିତସିଂ ZUX0131292

ପ ୁ /99367 25 167 367@ୀରଦ ଚ'�  ମାଝୀ ପି ନବିନ ଚ'�  ମାଝୀ ZUX1229350

ପ ୁ /99368 50 167 368କମଲଜିତ ସିଂ ପି ଦଲବିର ସିଂ OR/12/089/222180

ପ ୁ /99369 45 167 369ଗରୁୁବି'�  ସିଂ ପି ଦଲବିର ସିଂ LSL2379949

ପ ୁ /99370 42 167 370ଗରୁୁମିତ ସିଂ ପି ଦଲବିର ସିଂ OR/12/089/222181

"ୀ /101371 61 167 371ସଶିୁଳା ପାଢି ପି ହରିହର ପାଢି OR/12/089/222026

ପ ୁ /101372 53 167 372ପ�ତାପ ପାଢି ପି ହରିହର ପାଢି OR/12/089/222025

"ୀ /101373 53 167 373ଜିତା ପାଢି $ା ପ�ତାପ ପାଢି OR/12/089/222030

"ୀ /101374 52 167 374କମୁାରି ପାଢି ପି ହରିହର ପାଢି OR/12/089/222027

ପ ୁ /101375 51 167 375ରୁଷିେକଶ ପାଢି ପି ହରିହର ପାଢି OR/12/089/222028

ପ ୁ /101376 50 167 376ଗUୁ ପ�ସାଦ ପାଢି ପି ହରିହର ପାଢି OR/12/089/222031

ପ ୁ /101377 45 167 377କୃ4ଚ'�  ପାଢି ପି ହରିହର ପାଢି OR/12/089/222032

"ୀ /101378 35 167 378ମିନା@ୀ ପାଢି $ା ପ�ତାପ ପାଢି ZUX0131318

"ୀ /101379 30 167 379ଗାୟତ�ୀ ପାଢୀ ପି ପ�ତାପ ପାଢୀ ZUX0440685

ପ ୁ /102380 60 167 380ଶତ�ୁଘIନେସନା ଦୁଗO ପି ରାବଣା ଦୁଗ= OR/12/089/222224

"ୀ /102381 57 167 381ରମା ଦୁଗO $ା ଶତ�ୁଘIେସନା ଦୁଗO OR/12/089/222225

"ୀ /103382 25 167 382ଇfରୀ ନାୟକ $ା ଅବି ନାୟକ ZUX0878694

"ୀ /103383 55 167 383େବଜୖୟ9ିମାଳା ସିଂ $ା େଲାହର ସିଂ OR/12/089/222036

ପ ୁ /103384 36 167 384ରେମଶ ସିଂ ପି ଲୁହା ସିଂ ZUX0131326

"ୀ /103385 31 167 385ସେୁନନା ସିଂ $ା ରେମଶ ସିଂ ZUX0949883

"ୀ /104386 39 167 386ପ�ତିଭା ଟାକ�ି $ା ବୃସବ ଭାନୁ ଟାକ�ି OR/12/089/222330

ପ ୁ /104387 38 167 387ଶନି ଟାକ�ି ପି ପରୁୁେଷା0ମ ଟାକ�ି ZUX0282673

"ୀ /104388 36 167 388େଗୗରୀ ଟାକ�ି $ା ଶନି ଟାକ�ି ZUX0282681

ପ ୁ /104389 35 167 389ସମୁନ ଟାକ�ି ପି ପରୁୁେଷା0ମ ଟାକ�ି ZUX0282665

"ୀ /105390 49 167 390ଡାଳି: େବେହରା $ା ଚାଷିଆ େବେହରା ZUX0811521

ପ ୁ /105391 26 167 391େହମ େବେହରା ପି ଚାଷିଆ େବେହରା ZUX0811505

"ୀ /105392 79 167 392େପ�ମମଣି ଟାକ�ି $ା ଯୀଶଦୁାସ ଟାକ�ି OR/12/089/222045

"ୀ /105393 64 167 393ସାବିତ�ି  ଟାକ� ି $ା ସଯୁ�= ଟାକ� ି OR/12/089/222043

"ୀ /105394 38 167 394ସକୁା9ି ଟାକ� ି ପି ଡାନିଏଲ ଟାକ�ି ZUX0879130

"ୀ /106395 52 167 395ବାସ9ି ନାଗ $ା ଅଜୟଚ'�  ନାଗ OR/12/089/222050

"ୀ /107396 60 167 396ଦାନି ନାଗ $ା ଅରୁଣ ନାଗ LSL1368828

"ୀ /107397 28 167 397ଅନିଶା ନାଗ $ା ଅରୁଣ ନାଗ ZUX0879361

"ୀ /107398 62 167 398ଯେଶାଦା ନାୟକ $ା ରେମଶଚ'�  ନାୟକ OR/12/089/222319

ପ ୁ /107399 42 167 399ଅଭି ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ'�  ନାୟକ LSL1410489

ପ ୁ /107400 41 167 400େଗାପାଳ ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ'�  ନାୟକ LSL1368547

"ୀ /107401 39 167 401େଗୗରୀ ନାୟକ $ା ଅଭି ନାୟକ LSL1368869

"ୀ /107402 28 167 402ପgି ସାଗର $ା ଅଜୟ ସାଗର ZUX0878975

"ୀ /107403 45 167 403ଦିUିମଣି ଟାକ�ି ପି ଦାନିୟାଲ ଟାକ�ି OR/12/089/222048

ପ ୁ /108404 39 167 404ଟି ଆନ' ପି ଟି ସରିୁ ZUX0441634

"ୀ /108405 34 167 405ଟି ଆ1 ୁ $ା ଟି ଆନ' ZUX0441014

"ୀ /108406 62 167 406ଟି ଗା�ାମା $ା ଟି ସରିୁ OR/12/089/222052

"ୀ /108407 31 167 407ଟି େଗୗରି $ା ଟି ଶEର ZUX0440982

ପ ୁ /108408 27 167 408ସବୁାଷ ହରିଜନ ପି ମ�ଳା ହରିଜନ ZUX0694257

ପ ୁ /108409 46 167 409ଟି ଶ�ୀନୁ ପି ଟି ଶବିା ZUX1187475

"ୀ /109410 68 167 410ମ?ୁା ପଜୁାରି $ା ହରି ପଜୁାରି OR/12/089/222061

"ୀ /109411 47 167 411ଅନିତା ପଜୁାରୀ $ା ରେମଶ ପଜୁାରୀ ZUX0811232

"ୀ /109412 32 167 412ରୀତା ପଜୁାରୀ $ା ସେୁର'�  ପଜୁାରୀ ZUX0440891

ପ ୁ /109413 31 167 413ପଦA ନ ପଜୁାରୀ ପି ହରି ପଜୁାରୀ ZUX0441063

"ୀ /109414 29 167 414ପmୁା1ଳି ପଜୂାରୀ $ା ପଦA ନ ପଜୂାରୀ ZUX1167246

"ୀ /109415 27 167 415ସ�ୀତା ପଜୁାରୀ ପି ରେମଶ ପଜୁାରୀ ZUX0811158

ପ ୁ /109416 25 167 416ଗଡୁୁ ପଜୁାରୀ ପି ରେମଶ ପଜୁାରୀ ZUX1250570

"ୀ /110417 31 167 417ଦୀପା ନାଗ $ା ତରୁଣ ନାଗ ZUX1154665

"ୀ /110418 62 167 418ଭାଲୁ ପଜୁାରି $ା ଚଣା ପଜୁାରି OR/12/089/222065

"ୀ /110419 31 167 419ରି@ା ପଜୁାରୀ $ା ଚଣା ପଜୁାରୀ ZUX0811224

"ୀ /110420 26 167 420ଭାଲୁ ପଜୁାରୀ ମା ଭାଲୁ ପଜୁାରୀ ZUX0811042

ପ ୁ /111421 36 167 421ବିଜୟ ଟାକ� ି ପି କମୁଦୁନ ଟାକ� ି ZUX0811695

ପ ୁ /111422 21 167 422ଫିେରାଜ ଟାକ� ି ପି ଭାଗିରଥୀ ଟାକ� ି ZUX1070879
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"ୀ /112423 33 167 423ଅନୁରାଧା କଳୁଦୀପ ପି ସେୁର'�  କଳୁଦୀପ ZUX0131342

"ୀ /112424 20 167 424ଧରଣୀ ନି�ି $ା ସ1ୟ ନି�ି ZUX1250620

ପ ୁ /112425 26 167 425ବିଶାଳ ଟାକରି ପି ମଧସୁଦୂନ ଟାକରି ZUX0693689

ପ ୁ /112426 60 167 426$ାଧିନ ଟାକ� ି ପି ଶକୁ�ୁ  ଟାକ� ି OR/12/089/222091

ପ ୁ /112427 58 167 427ମଧସୁଦୁନ ଟାକ� ି ପି ଶକୁ�ୁ  ଟାକ� ି OR/12/089/222085

ପ ୁ /112428 52 167 428ଶ�ୀବn ଟାକ� ି ପି ଶକୁ�ୁ  ଟାକ� ି OR/12/089/222087

"ୀ /112429 46 167 429ଲ@Aୀ ଟାକ� ି $ା ମଧସୁଦୁନ ଟାକ� ି OR/12/089/222086

"ୀ /112430 40 167 430ସ1?ୁା ଟାକ� ି $ା ଶ�ୀବn ଟାକ� ି OR/12/089/222088

ପ ୁ /112431 35 167 431ବୃ'ାବନ ଟାକ� ୀ ପି $ାଧିନ ଟାକ� ୀ LSL2376770

"ୀ /112432 33 167 432ରୀନା ଟାକ� ୀ ପି $ାଧିନ ଟାକ� ୀ LSL2377067

ପ ୁ /112433 27 167 433ମେହଶ ଟାକ�ି ପି ସନ�ାସି ଟାକ� ି ZUX1123298

ପ ୁ /112434 25 167 434ଜହନ ଟାକ� ି ପି ନିଥ ନିୟଲ ଟାକ� ି ZUX0879304

ପ ୁ /112435 22 167 435ରେମଶ ଟାକରି ପି ମଧସୁଦୂନ ଟାକରି ZUX1154244

"ୀ /113436 62 167 436େତଲନି ଡ�ରି $ା ପhୁ= ଡ�ରି OR/12/089/222095

ପ ୁ /113437 35 167 437ଟାକ� ୀ ଡ�ରୀ ପି ଟାକ� ୀ ଡ�ରୀ ZUX1250554

ପ ୁ /113438 26 167 438କିସନ ଡ�ରୀ ପି ପhୁ= ଡ�ରୀ ZUX0811679

"ୀ /113439 28 167 439ହିନା ପାଣୀ $ା ଜାହାନ ପାଣୀ ZUX0811331

ପ ୁ /114440 28 167 440କୃ4 ବାଘ ପି ନରସିଂ� ବାଘ ZUX0811067

"ୀ /114441 47 167 441ମଦନା ଡ�ରୀ $ା ରାମ ଡ�ରୀ ZUX0811703

ପ ୁ /114442 45 167 442ନରସିଂହ ଡ�ରି ପି େସାମନାଥ ଡ�ରି OR/12/089/222113

ପ ୁ /114443 23 167 443ରାମ େଡା�ରୀ ପି ନରସିଂହ େଡା�ରୀ ZUX1154657

"ୀ /114444 22 167 444ରିEି େଡା�ରୀ $ା ରାମ େଡା�ରୀ ZUX1154574

"ୀ /114445 31 167 445ଜମନୁା ଖରା $ା ନେରଶ ଖରା ZUX0878413

ପ ୁ /114446 21 167 446ଅଜୟ ଏମ ପି ରାମଡୁୁ ଏମ ZUX1157890

ପ ୁ /115447 73 167 447ନିତ�ାନ' ଦାଶ ପି ଶ�ାମ ସ'ୁର ଦାଶ OR/12/089/228366

"ୀ /115448 71 167 448ବାସ9ି ଦାଶ $ା ନିତ�ାନ' ଦାଶ OR/12/089/228367

ପ ୁ /115449 27 167 449ଅମନ ଟାକରି ପି ମଧସୁଦୂନ ଟାକରି ZUX0694232

"ୀ /115450 27 167 450ଜୟା ଟାକରି ପି $ାଧିନ ଟାକରି ZUX0694240

"ୀ /116451 47 167 451େଗN ାରିବାଳା େକଲାଡି $ା େସାମାନାଥ େକଲାଡି OR/12/089/222116

ପ ୁ /116452 40 167 452ମଦନ େମାହନ େକଲାଡି ପି ଲାଚନା େକଲାଡି OR/12/089/222117

ପ ୁ /116453 59 167 453େସାମାନାଥ କିଲାଡି ପି ଲାଚନା କିଲାଡି OR/12/089/222115

ପ ୁ /116454 29 167 454ରାଜା କିଲାଡି ପି େସାମନାଥ କିଲାଡି ZUX0440776

"ୀ /116455 27 167 455ରାଗିନି କିଲାଡ଼ି ପି େସାମନାଥ କିଲାଡ଼ି ZUX1203595

"ୀ /117456 42 167 456ସନୁ େଦବି ଶମO $ା ଶଶିୁଲ କମୁାର ଶମO LSL1368000

"ୀ /117457 46 167 457ନଗ]ସ ନାୟକ $ା ରାଘବ ନାୟକ ZUX0878389

ପ ୁ /117458 22 167 458ମେନାଜ ନାୟକ ମା େହମଲତା ନାୟକ ZUX1211671

"ୀ /117459 21 167 459ଅEିତା ନାୟକ ମା େହମଲତା ନାୟକ ZUX1211226

"ୀ /118460 35 167 460ଆର ନିଶାରାଣୀ ପି ବି. ରାଜ େଗାପାଲ ZUX0391920

ପ ୁ /118461 81 167 461ଭାoର ମହାରଣା ପି କୃ4 ମହାରଣା OR/12/089/222122

ପ ୁ /118462 47 167 462ରାଜ କିେଷାର ମହାରଣା ପି ଭାoର ମହାରଣା OR/12/089/222124

ପ ୁ /118463 46 167 463ବିଜୟ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଭାoର ମହାରଣା OR/12/089/222125

ପ ୁ /118464 43 167 464ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ମହାରଣା ପି ଭାoର ମହାରଣା LSL1350123

"ୀ /118465 33 167 465ଉଷା ମହାରଣା $ା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାରଣା ZUX0949800

ପ ୁ /119466 60 167 466ୱାଇ ରାବଣା ପି ଆପାରାଓ OR/12/089/298408

ପ ୁ /119467 29 167 467ୱାଇ ପ�ବୀନ ପି ୱାଇ ରାବଣା ZUX0441113

ପ ୁ /120468 48 167 468ଅଭିମନ� ୁେବନିଆ ପି ଗାେବରିଆ େବନିଆ OR/12/089/222954

"ୀ /120469 43 167 469େମରିେଗାpଡ େବନିଆ $ା ଅଭିମନ� ୁେବନିଆ LSL1444660

ପ ୁ /121470 62 167 470ଭି ଆପଲା $ାମୀ ପି ଭି ସନ�ାସୀ LSL1352038

"ୀ /122471 58 167 471ସଶୁଳିା ପାତ� $ା ନେରଶ ବିହାରି ପାତ� OR/12/089/222107

ପ ୁ /123472 72 167 472ଚକ�  ଟାକ� ି ପି ମାଗତିଆ ଟାକ�ି OR/12/089/222006

"ୀ /123473 58 167 473ବାସ9ି ଟାକ� ି $ା ଚକ�  ଟାକ� ି OR/12/089/222007

"ୀ /123474 31 167 474ଅନିତା ଟାକ� ି ପି ଚକ�  ଟାକ� ି ZUX0811372

ପ ୁ /124475 45 167 475େଦବ ପା�ି ପି ମଦନ ପା�ି OR/12/089/222014

"ୀ /124476 25 167 476ରସAୀ ପା�ୀ $ା ଭୀକୀ ପା�ୀ ZUX1048628

"ୀ /124477 24 167 477ଗରୁୂବାରି ଟାକ� ି  $ା ବିଯୟ ଟାକ� ି ZUX1050657

"ୀ /124478 39 167 478ଟନିକା ଖରା ପି ଟିନା ଖରା ZUX0131375

"ୀ /124479 62 167 479ଶନି ପା�ି $ା ମଦନ ପା�ି OR/12/089/222012

"ୀ /124480 56 167 480ଲଛମା ପା�ୀ - େଦବ ପା�ୀ ZUX1354109

ପ ୁ /124481 46 167 481ଦିଲିପ ପା�ି ପି ମଦନ ପା�ି OR/12/089/222013

"ୀ /124482 40 167 482ଭାନୁ ପା�ି $ା େଦବ ପା�ି ZUX0131367

ପ ୁ /124483 27 167 483ଭିକି ପା�ି ପି େଦବ ପା�ି ZUX0949933

ପ ୁ /124484 24 167 484ଶିବ ପା�ି ପି େଦବ ପା�ି ZUX0949719
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"ୀ /124485 33 167 485ତୁଳସୀ ସଯୁ�= ପି ଶ�ାମ ସଯୁ�= ZUX0131391

ପ ୁ /125486 57 167 486ଅଜୁ= ନ ଚାଲାଣ ପି କାଳିଆ ଚାଲାଣ ZUX0131409

"ୀ /125487 48 167 487ସରିତା ଚଲାନ $ା ଅଜୁ= ନ ଚଲାନ ZUX1227495

ପ ୁ /125488 25 167 488ପଦA ନ ଚାଲାଣ ପି ଚ'�  ଚଲାଣ ZUX0879296

ପ ୁ /126489 54 167 489ଝାEର ବାହାଦୁର ପି େଶq ବାହାଦୁର ZUX0441576

"ୀ /126490 44 167 490ଦିନ ବାହାଦୁର $ା ଝାEର ବାହାଦୁର ZUX0440859

"ୀ /126491 29 167 491ପିEି ବାହାଦୁର ପି ଝାEର ବାହାଦୁର ZUX0440867

"ୀ /126492 63 167 492ପଦA ାବତି ନାଗ $ା ଶ�ାମ ନାଗ OR/12/089/222192

ପ ୁ /126493 37 167 493ବାଲାଜୀ ନାଗ ପି ଶ�ାମ ନାଗ LSL1444496

ପ ୁ /129494 28 167 494ବସ9 ଚାଲାଣ ପି ଅଜୁ= ନ ଚାଲାଣ ZUX0694307

"ୀ /129495 25 167 495ନୀଲମ ଚାଲାଣ ପି ଅଜୁ= ନ ଚାଲାଣ ZUX0811414

"ୀ /129496 40 167 496ସମୁ]ଳା ଖରା $ା ରାେଜଶ ଖରା LSL1351238

"ୀ /130497 70 167 497ଶଶିେରଖା ଖରା $ା ରଘ ୁଖରା OR/12/089/222220

ପ ୁ /130498 34 167 498ଦିଲN ିପ ଖରା ପି ରଘନୁାଥ ଖରା LSL2376705

ପ ୁ /130499 21 167 499େରାହିତ ସାଗର ପି ନେର'�  ସାଗର ZUX1198456

"ୀ /131500 54 167 500ଲଳିତ ଭତ� ା $ା ସକୁା'� ା ଭତ� ା OR/12/089/222939

ପ ୁ /131501 31 167 501ଉେପ'�  କମୁାର ଭତ� ା ପି ସକୁା'�  ଭତ� ା ZUX0440693

"ୀ /131502 52 167 502ବାସ9ୀ ହରିଜନ ପି ବିେନାଦ ହରିଜନ ZUX1277920

ପ ୁ /131503 86 167 503ଜୟକୃ4 ରଥ ପି ବିନାୟକ ରଥ OR/12/089/226393

"ୀ /131504 81 167 504େମାନରାମା ରଥ $ା ଜୟକୃ4 ରଥ OR/12/089/226394

ପ ୁ /131505 52 167 505ଆନ' ରଥ ପି ଜୟକୃ4 ରଥ OR/12/089/226395

ପ ୁ /131506 47 167 506ଭାରତ ରଥ ପି ଡୟକୃ4 ରଥ OR/12/089/226397

"ୀ /131507 38 167 507ସେ9ାସି ରଥ ପି ଜୟକୃ4 ରଥ OR/12/089/226396

ପ ୁ /131508 59 167 508ହରି;'�  ସାହୁ ପି େଗାବr=ନ ସାହୁ OR/12/089/222215

ପ ୁ /133509 49 167 509େଗୗର ଚ'�  ନାରାଜ ପି ନିଳକW ନାରାଜ OR/12/089/224319

"ୀ /133510 47 167 510ଧା1 ୁନାରାଜ $ା େଗୗର ଚ'�  ନାରାଜ OR/12/089/224320

ପ ୁ /133511 47 167 511କୃ4 ନାରାଜ ପି ନିଳକW ନାରାଜ OR/12/089/224321

ପ ୁ /133512 26 167 512େକୖଳାସ ନାରାଜ ପି େଗୗର ଚ'�  ନାରାଜ ZUX0811471

"ୀ /134513 77 167 513ପ�ତିମା ଖରା $ା କମଲୁ ଖରା OR/12/089/222229

"ୀ /134514 62 167 514ଖିରମଣି ଖରା ପି ଦଶରଥ ଖରା OR/12/089/222234

ପ ୁ /134515 53 167 515ସେୁର'�  ଖରା ପି କମଳୁ ଖରା OR/12/089/222270

ପ ୁ /134516 40 167 516ନାରାୟଣ ଖରା ପି ଦଶରଥ ଖରା OR/12/089/222232

"ୀ /134517 21 167 517େହମଲତା ଖରା ପି ସେୁରଶ ଖରା ZUX1154335

"ୀ /135518 53 167 518ଭାନୁମତି ସାଗର $ା ଲି�ରାଜ ସାଗର OR/12/089/222029

ପ ୁ /135519 52 167 519ଲି�ରାଜ ସାଗର ପି ବଲN ଭ ସାଗର LSL1351469

ପ ୁ /135520 27 167 520ରମାକା9 ସାଗର ପି ଲି�ରାଜ ସାଗର ZUX0811539

ପ ୁ /135521 26 167 521ରବୀ'�କମୁାର ଟାକ� ୀ ପି ହରିଶଚ'�  ସାହୁ ZUX0694299

"ୀ /136522 65 167 522ସ'ୁରି ପା�ି ପି ପିତା:ର ପା�ି OR/12/089/222241

"ୀ /137523 46 167 523ପsୁା1ଳି ରଥ $ା ଆନ' ରଥ LSL1444421

ପ ୁ /138524 52 167 524ଗିରି ସନୁା ପି ମକୁ'ୁ ସନୁା OR/12/089/222263

"ୀ /138525 48 167 525ମ?ୁା ସନୁା $ା ଗିରି ସନୁା OR/12/089/222264

"ୀ /138526 35 167 526ମମତା ସନୁା ପି ଗିରି ସନୁା ZUX0440750

"ୀ /138527 33 167 527ଚା'ା ସନୁା ପି ଗିରି ସନୁା ZUX0440701

ପ ୁ /139528 40 167 528ଲକିନାଥ ସନୁା ପି ଗଣପତି ସନୁା OR/12/089/222837

"ୀ /139529 29 167 529ସନୁୀତା ସନୁା ପି ଗଣପତି ସନୁା ZUX0441618

"ୀ /140530 41 167 530େମାତି ସନୁା $ା ହରି ସନୁା OR/12/089/222221

ପ ୁ /140531 27 167 531ଶବିା ସନୁା ପି େମାତି ସନୁା ZUX0811182

"ୀ /140532 25 167 532ଶା9ି ପ�ିୟା ସନୁା $ା ସେ9ାଶୀ ପଜୁାରୀ ZUX0811034

ପ ୁ /141533 38 167 533ଗUୁ ସନୁା ପି େମଗନାଧ ସନୁା ZUX0936450

ପ ୁ /142534 59 167 534ମ�ରୁ ସନୁା ପି ରଘ ୁସନୁା OR/12/089/222247

"ୀ /142535 54 167 535ବୃ'ା ସନୁା $ା ମ�ରୁ ସନୁା OR/12/089/222248

ପ ୁ /142536 27 167 536ଶEର ସନୁା ପି ମ�ରୁ ସନୁା ZUX1198415

"ୀ /142537 21 167 537ସବିତା ସନୁା $ା ଶEର ସନୁା ZUX1197078

ପ ୁ /143538 50 167 538ନରି ଖରା ପି ନ' ଖରା OR/12/089/222252

"ୀ /143539 45 167 539ଯମବତି ଖରା $ା ନରି ଖରା LSL2377091

"ୀ /143540 54 167 540ଜ:ାବତୀ ଖରା $ା ନରୀ ଖରା ZUX1197490

"ୀ /144541 59 167 541ଆର କମଳା ପtନାୟକ $ା ଆନ' ସାଗର OR/12/089/222928

"ୀ /144542 28 167 542ସସAିତା ସାଗର ପି ଆନ' ସାଗର ZUX0440651

ପ ୁ /144543 26 167 543ହିମାଂଶ ୁସାଗର ପି ଶ�ାମ ସାଗର ZUX0811562

ପ ୁ /145544 50 167 544ଶ�ାମ ସାଗର ପି କ:ୁ ସାଗର OR/12/089/222930

"ୀ /145545 45 167 545ମେ'ଦରୀ ସାଗର $ା ଶ�ାମ ସାଗର OR/12/089/222609

"ୀ /145546 30 167 546ପଦA ା ସାଗର ପି ଶ�ାମ ସାଗର ZUX0440933
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"ୀ /145547 27 167 547ସେ9ାଷୀ ସାଗର $ା ରାମ ସାଗର ZUX0694109

ପ ୁ /145548 27 167 548ରାମ ସାଗର ପି ଶ�ାମ ସାଗର ZUX0694018

ପ ୁ /147549 29 167 549େମାହନ ନାଗ ପି ନାରାୟଣ ନାଗ ZUX0441592

ପ ୁ /147550 29 167 550େସାହନ ନାଗ ପି ନାରାୟଣ ନାଗ ZUX0440917

"ୀ /147551 28 167 551ଭଗବତୀ ନାଗ $ା େସାହନ ନାଗ ZUX0440883

"ୀ /147552 28 167 552ର1ିତା ନାଗ $ା େମାହନ ନାଗ ZUX0441584

"ୀ /148553 46 167 553ରତI ମଣି ଟାକ� ି $ା ନିଥନିୟାଲ ଟାକ� ି OR/12/089/222047

"ୀ /149554 45 167 554ବଇଦି ପରଜା $ା ଧନୁଯ�=ୟ ପରଜା ZUX0131425

ପ ୁ /150555 67 167 555ଲ@Aଣ ପରଜା ପି ସନୁାଧର ପରଜା OR/12/089/222795

"ୀ /152556 42 167 556ର1ିତା ନାୟକ $ା େକୖଳାସ ନାୟକ LSL1410521

"ୀ /154557 70 167 557ବାସ9ି କମୁାରି େବନିଆ $ା ଗାବରିଆଲ େବନିଆ OR/12/089/222731

ପ ୁ /154558 28 167 558ସାମଏୁଲ େବନିୟା ପି ସେବାରିଆଲ େବନିୟା ZUX0693879

"ୀ /154559 28 167 559ଶାଳିନୀ େବନ�ା ପି ଗାବିରିୟାଲ େବନ�ା ZUX0693770

ପ ୁ /155560 54 167 560େସାରଜ ନାଗ ପି ଚ'�  ନାଗ OR/12/089/222624

"ୀ /155561 47 167 561ଲ@Aି ନାଗ $ା େସାରଜ ନାଗ ZUX1277649

ପ ୁ /155562 39 167 562ବୃ'ାବନ ନାଗ ପି ଚ'�  ନାଗ ZUX0131433

ପ ୁ /155563 37 167 563ଦୁଯ�= ନାଗ ପି ଚ'�  ନାଗ LSL2379998

"ୀ /155564 35 167 564କମଳା ନାଗ $ା ଦୁଯ�= ନାଗ LSL2379980

"ୀ /155565 33 167 565ରଜନୀ ନାଗ ପି ଚ'�  ନାଗ LSL2379972

ପ ୁ /155566 29 167 566ଶିବ ପ�ସାଦ ନାଗ ପି ସେରାଜ ନାଗ ZUX0878686

ପ ୁ /155567 27 167 567ବି4ୁ ନାଗ ପି େସାରଜ ନାଗ ZUX0811265

"ୀ /155568 26 167 568ବବିତା ନାଗ ପି ସେରାଜ ନାଗ ZUX0811349

"ୀ /155569 24 167 569ରଜନୀ ନାଗ ପି ଚ'�  ନାଗ ZUX1022466

ପ ୁ /156570 28 167 570ରବି େକ ପି େକ. ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0810937

ପ ୁ /156571 65 167 571ହରି;'�  େଖାସଲା ପି ବ� ଜ େଖାସଲା ZUX0131441

"ୀ /156572 26 167 572କ.ରୁୀ େଖାସଲା ପି ହରି;'�  େଖାସଲା ZUX0810952

"ୀ /158573 38 167 573ଟି. କଲ�ାଣି $ା ଟି କ� ି4ା LSL1444645

ପ ୁ /158574 40 167 574ଟି କ� ି4ା ପି ଟି ଗ�ା ZUX0936468

"ୀ /158575 26 167 575ଚିନାରୀ ଟି ପି ବୁଡୁ ଟି ZUX0811513

"ୀ /159576 29 167 576ମମତା ବାଘ $ା ରବି ବାଘ ZUX1250612

ପ ୁ /159577 26 167 577ରବି'�  ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ ZUX0811166

"ୀ /159578 40 167 578ହିରା ବାଘ $ା ରଘନୁାଥ ବାଘ LSL2373009

"ୀ /161579 49 167 579କା0]କ ବଳି ପି ବିfନାଥ ବଳି OR/12/089/222659

"ୀ /161580 48 167 580ପାେରା ବଳି $ା କା0]କ ବଳି OR/12/089/222660

ପ ୁ /161581 26 167 581ଅଜୁ= ନ େବାଲି ପି କା0]କ େବାଲା ZUX0811059

ପ ୁ /162582 30 167 582େକଳୖାସ କଳୁଦୀପ ପି ଗ�ାଧର କଳୁଦୀପ ZUX0878652

ପ ୁ /162583 28 167 583ଇfର କଳୁଦୀପ ପି ଗ�ାଧର କଳୁଦୀପ ZUX0878678

"ୀ /163584 55 167 584ରମା ବାଘ ପି େସାମାରୁ ବାଘ OR/12/089/222654

"ୀ /164585 28 167 585ରମା ବାଘ $ା ସୀମା ବାଘ ZUX0878264

"ୀ /164586 49 167 586ଶଶୁଳିା ବାଘ $ା ଗରୁୁମ0ୁ] ବାଘ OR/12/089/222662

ପ ୁ /164587 43 167 587ସିମା ବାଘ ପି ଗରୁୁମ0ୂ=ୀ ବାଘ ZUX0282707

"ୀ /164588 38 167 588ରମା ବାଘ $ା ସିମା ବାଘ ZUX0282715

"ୀ /164589 50 167 589େଜ ଇ'ୁ $ା େଜ ଶ�ୀନୁ ZUX0131474

ପ ୁ /166590 50 167 590ବନମାଳି ବା0]ଆ ପି କରୁା ବା0]ଆ LSL1355916

ପ ୁ /166591 28 167 591େକ ରବି ପି େକ ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX1198720

ପ ୁ /168592 57 167 592ଭାଲୁ ଖରା ପି େଗାବj= ନ ଖରା OR/12/089/222078

"ୀ /168593 25 167 593ଅହଲ�ା ଖରା ପି ଭାଲୁ ଖରା ZUX0811463

ପ ୁ /169594 50 167 594କମଲ େଲାଚନ ଟାକ�ି ପି େଲାକନାଥ ଟାକ�ି OR/12/089/224013

"ୀ /170595 40 167 595ତିଳମଣି ବାଘ $ା ଆଲବାନ ବାଘ LSL1351337

"ୀ /171596 50 167 596କାମନା େସଠୀ ପି ବିର େସଠୀ OR/12/089/222839

"ୀ /172597 40 167 597ନଳିନୀ ସାହୁ $ା ମାନସ ସାହୁ LSL2376655

"ୀ /173598 44 167 598ଡିZଲ ଟାକ� ୀ ପି ମନଦର ଟାକ� ୀ OR/12/089/222885

ପ ୁ /174599 69 167 599ଏ� ଡି ରୁ.ା  ପି ଆବଦୁp ଜାଲିp LSL1368521

ପ ୁ /175600 39 167 600େକୖଳାଶ ମାଛ ପି େସାମନାଥ ମାଛ OR/12/089/222826

"ୀ /176601 38 167 601ଇfରୀ ରାଜୁ ପି ବାସେୁଦବ ରାଜୁ OR/12/089/222818

ପ ୁ /177602 47 167 602ଉମାଶEର ରାଜୁ ପି ବାସେୁଦବ ରାଜୁ OR/12/089/222802

ପ ୁ /179603 38 167 603ତ�ିନାଥ ସାଗର ପି ସଦାସିବ ସାଗର OR/12/089/222942

"ୀ /180604 45 167 604େକ କାରିମ ଇfରୀ ଆgା .. $ା େକ ରାମ ୁ.. LSL1355924

ପ ୁ /180605 31 167 605ଅK ୁ=ନ େକ ପି ସାମଲୁୁ େକ ZUX0811091

ପ ୁ /180606 25 167 606େକ ପ�ଭୁ ପି େକ ରାମ ୁ ZUX0878280

"ୀ /180607 25 167 607େକ ସବୁାଶିନୀ $ା େକ ରାମ ୁ ZUX0878363

ପ ୁ /182608 61 167 608ପି. େକ. ଶାଜି ପି ପି. େକ କାନାପନ LSL1444538

10 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା9 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀE $ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /182609 47 167 609ପି. େକ. େଶାଭନା $ା ପି. େକ. ଶାଜି LSL1458421

"ୀ /182610 28 167 610ପି ଏv େସୗମ�ା ପି ପି େକ ଶାଜି ZUX0440784

ପ ୁ /183611 29 167 611ବି.ସେ9ାଷ କମୁାର ପି ବି େଭେEଟ ରାଓ ZUX0693531

ପ ୁ /183612 37 167 612ଲ@Aଣ ସାଗର ପି ଭୀମ ସାଗର ZUX0668202

ପ ୁ /185613 69 167 613ଲ@Aୀ ପାଶୱାନ ପି ଶିତଳ ପାଶୱାନ ZUX0131524

"ୀ /186614 64 167 614େଗୗରୀ ମଦୁୁଲି $ା ନାରାୟଣ ମଦୁୁଲି ZUX0131532

ପ ୁ /186615 43 167 615ହରି;'�  ମଦୁୁଲି ପି ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି LSL1444587

ପ ୁ /186616 39 167 616ବିଜୟ ମଦୁୁଲି ପି ନାରାୟଣ ମଦୁୁଲି ZUX0131540

"ୀ /186617 37 167 617ସଷୁମା ମଦୁୁଲି $ା ବିଜୟ ମଦୁୁଲି LSL1444553

ପ ୁ /187618 57 167 618େସାମନାଥ ଦାସ ପି ବଳରାମ ଦାସ LSL1444561

"ୀ /188619 22 167 619ବରଖା ସାଗର ପି ମଇନା ସାଗର ZUX1143106

"ୀ /189620 25 167 620ହୀନା େଖାରା ମା ଭଗବତୀ େଖାରା ZUX1151018

"ୀ /189621 45 167 621ଭଗବତୀ ଟାକ� ା $ା ସେୁରସଚ'�  ଟାକ� ା LSL2376911

ପ ୁ /189622 31 167 622ସେ9ାଷ ଟାକ�ି ପି ସେୁରଶ ଚ'�  ଟାକ� ି ZUX0811687

"ୀ /190623 33 167 623କା9 ମାଛ ମା ତିଳ ମାଛ LSL2376945

ପ ୁ /190624 33 167 624ଜଳ'ର ମାଛ ପି ଶ�ାମ ମାଛ ZUX0131557

ପ ୁ /190625 33 167 625ସେୁର'�  ମାଛ ମା ତିଲ ମାଛ LSL2376754

ପ ୁ /190626 33 167 626ପଦA ନ ମାଛ ମା ତିଲ ମାଛ LSL2376762

"ୀ /191627 23 167 627ର'ବତି କଲୁଦୀପ $ା କିେଶାର କଲୁଦୀପ ZUX1198530

"ୀ /192628 50 167 628ଯଶବିରେକୗର ଭଗଲ $ା ଯଶବୀରସିଂ ଭଗଲ ZUX0131565

"ୀ /193629 34 167 629ରଶAୀ ଟାକ� ୀ $ା ସବୁାସ ଟାକ� ୀ LSL2373082

ପ ୁ /194630 53 167 630େଗୗରାଶEର ବାଘ ପି ଦଶରଥ ବାଘ LSL2373017

"ୀ /194631 53 167 631ହିରାମଣି ବାଘ $ା ଦଶରଥ ବାଘ ZUX0668210

"ୀ /194632 35 167 632ଅନୁରାଧା ବାଘ $ା େଗୗରାଶEର ବାଘ LSL2373025

ପ ୁ /194633 53 167 633ବୃ'ାବନ ଖରା ପି କମଳାପତି ଖରା LSL2380046

ପ ୁ /194634 28 167 634ଅମୃତ କମୁାର ଖରା ପି ବୃ'ାବନ ଖରା ZUX0693671

ପ ୁ /194635 26 167 635ଅରୁଣ କମୁାର ଖରା ପି ବୃ'ାବନ ଖରା ZUX0811398

"ୀ /194636 47 167 636େହମଲତା ଟାକ� ୀ $ା ବୃ'ାବନ ଖରା LSL2380053

ପ ୁ /195637 34 167 637ଲ@Aଣ ପଜୁାରୀ ପି ହରି ପଜୁାରୀ LSL2376838

ପ ୁ /196638 35 167 638ଶEର ନାୟକ ପି େଦବାନ' ନାୟକ LSL2376689

"ୀ /196639 34 167 639ପଦA ିନୀ ନାୟକ $ା ଶEର ନାୟକ LSL2373116

ପ ୁ /196640 33 167 640ସଦାନ' ନାୟକ ପି େଦବାନ' ନାୟକ LSL2376747

"ୀ /196641 28 167 641ଗା�ୀ ନାୟକ $ା ସଦାନ' ନାୟକ ZUX1167170

"ୀ /197642 33 167 642ଅରୁଣା େଭଲତୁରା ପି ଭି ଆପଲା $ାମୀ େଭଲତୁରା LSL2380012

ପ ୁ /198643 38 167 643ଅନିଲ କମୁାର ପି ଶEର କମୁାର ZUX0949768

"ୀ /198644 37 167 644ପିEି କମୁାରୀ $ା ଅନିଲ କମୁାର LSL2373298

ପ ୁ /198645 29 167 645ଶିବା ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ ZUX1121664

ପ ୁ /198646 26 167 646ମେହଶ ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ ZUX0949842

"ୀ /198647 26 167 647ପିEି ନାୟକ $ା ଶିବା ନାୟକ ZUX1187426

"ୀ /199648 33 167 648ଚMଲା ନାଗ $ା ବାଲାଜୀ ନାଗ LSL2373264

"ୀ /199649 34 167 649ସ��ା ନାୟକ $ା ନବଘନ ନାୟକ LSL2377125

"ୀ /199650 33 167 650ଭନୁମତି ନାୟକ $ା ବାବୁଲା ନାୟକ LSL2376796

"ୀ /199651 28 167 651ପଜୂା ନାୟକ $ା ବାବୁଲା ନାୟକ ZUX0693952

"ୀ /200652 34 167 652େରାହିଣୀ ଖିଲ ପି ଭଗବାନ ଖିଲ LSL2377141

"ୀ /201653 33 167 653ସନିୁତା ସାହୁ ପି ହରି;'�  ସାହୁ LSL2373074

ପ ୁ /202654 41 167 654ସଂଜିତ ଚ'� ପି ଆଲଦିନ ଚ'� LSL2376952

ପ ୁ /202655 39 167 655ରଂଜିତ ଚ'� ପି ଅଲଦିନ ଚ'� LSL2402725

ପ ୁ /202656 35 167 656ଦିଲN ିପ ଚ'� ପି ଆଲଦିନ ଚ'� LSL2376713

"ୀ /202657 36 167 657ଲାଲି କଚିମ $ା ରଂଜିତ ଚ'� ZUX0878934

ପ ୁ /203658 37 167 658ଜି ପ�ସାଦ ପି ଜି ସରୁୁତି LSL2377109

"ୀ /203659 33 167 659ଜି ସନିୁତା $ା ଜି ପ�ସାଦ LSL2377117

"ୀ /205660 40 167 660ଟି ପଟି $ା ଟି କ� ି4ା LSL2376739

"ୀ /206661 34 167 661ସwାରୀ ସାଗର $ା ଭାoର ସାଗର LSL2373199

ପ ୁ /207662 27 167 662ଶEର ନାରାଜ ପି େଗୗର ନାରାଜ ZUX0441568

ପ ୁ /222663 21 167 663ଭୁବନ ଚ'�  ମାଝୀ ପି ନବିନ ଚ'�  ମାଝୀ ZUX1230226

"ୀ /222664 27 167 664ଗାୟତ�ି ସାଗର $ା ନବୀନ ସାଗର ZUX0879122

ପ ୁ /999665 25 167 665ମେହଶ ସାଗର ମା ମଇନା ସାଗର ZUX1044866

ପ ୁ /999666 28 167 666ମ�ୁଳୁ ବାଡତିୟା ପି େଧାବା ବାଡତିୟା ZUX0878330

ପ ୁ /999667 33 167 667ରୁପା ବାଘ ପି ମଦନ ବାଘ ZUX0878884

ପ ୁ /999668 22 167 668ବାଦଲ ବାଘ ପି ମନୂା ବାଘ ZUX1137025

"ୀ /999669 20 167 669େଦବକି ବାଘ ପି ସେୁରଶ ବାଘ ZUX1250190

ପ ୁ /999670 35 167 670ରାଜା ବାଘ ପି ବିଭିଷଣ ବାଘ ZUX1116870
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ପ ୁ /999671 20 167 671ପବିତ�  ବାଘ ପି ରାମ ବାଘ ZUX1305374

"ୀ /999672 62 167 672ଜି. ବାେଲfରୀ େବେହରା $ା ଆପାରାଓ ଗଡିୁଆ ZUX0811570

"ୀ /999673 25 167 673ସନିୁତା ଚାଲାଣ $ା ସେୁରଶ ଚାଲାଣ ZUX0878827

ପ ୁ /999674 32 167 674ବିଦ�ାବିନ ଚ'� ପି ଆଲଦିନ ଚ'� ZUX0694281

ପ ୁ /999675 30 167 675ସଭୁମ ଦାସ ପି ବିମଳା ଦାସ ZUX1228493

"ୀ /999676 25 167 676େକଦାର େଗୗରୀ ଦାସ $ା ଶଭୁମ ଦାସ ZUX1228477

"ୀ /999677 55 167 677େପଟା ହରିଜନ $ା ରଘନୁାଥ ହରିଜନ ZUX1129410

"ୀ /999678 34 167 678ରୀନା ହିଆଳ $ା ଚ'�  ହିଆଳ ZUX1146935

"ୀ /999679 42 167 679ବିେନାଦିନୀ ଖରା ମା ଭଗବତୀ ନାୟକ ZUX0949776

ପ ୁ /999680 33 167 680ନେରଶ ଖରା ପି ନକତାଲି ଖରା ZUX0879403

"ୀ /999681 28 167 681ମନୀଷା ଖିଲ $ା ହରି ପ�ସାଦ ଖିଲ ZUX0693747

ପ ୁ /999682 31 167 682େଗାପାଳ େଖାସଲା ପି ସଦନ େଖାସଲା ZUX0811000

ପ ୁ /999683 25 167 683ମେନାଜ କଳୁଦୀପ ପି ସବୁାଶ କଳୁଦୀପ ZUX0878926

"ୀ /999684 38 167 684ମoୁାନ କଳୁଦିପ $ା ସ1ୟ କଳୁଦିପ ZUX1127455

ପ ୁ /999685 29 167 685ଭି ଦିଲN ିପ କମୁାର ପି ଭି ଶ�ୀନୁ ZUX1116920

"ୀ /999686 47 167 686ଡି ଲ@Aୀ $ା ଡି ଚିନI ା ରାଓ ZUX1250430

"ୀ /999687 43 167 687ବି.ବିଜୟ ଲ@Aୀ $ା ବି. ଶ�ିନୁ ZUX0878595

ପ ୁ /999688 32 167 688ମେହ'�  ନାଗ ପି ସେୁର'�  ନାଗ ZUX1121748

"ୀ /999689 31 167 689ସର$ତୀ ନାଗ $ା େସାନି ନାଗ ZUX0811588

ପ ୁ /999690 31 167 690େସାନି ନାଗ ପି ଚ'�  ନାଗ ZUX0811596

ପ ୁ /999691 27 167 691ରାଜ ନାଗ ପି େଗରୁ ନାଗ ZUX0878629

"ୀ /999692 26 167 692ସ1 ୁନାଗ $ା ରେମଶ ଟାକ�ି ZUX0878611

"ୀ /999693 22 167 693ରିମା ନାଗ ପି କମଳୁ ନାଗ ZUX1122738

"ୀ /999694 25 167 694େକ ରବି ନାଇଡୁ $ା େକ ଦିେଳfର ନାଇଡୁ ZUX0879411

"ୀ /999695 24 167 695$ପIା ନାଇଡୁ $ା େକ.ଦିେଲfର ନାଇଡୁ ZUX1013408

ପ ୁ /999696 30 167 696ଆଶିଷ ନାୟକ ପି ପ�ଫଲୁ ନାୟକ ZUX0694059

"ୀ /999697 30 167 697ସମିୁତା ନାୟକ $ା େଭାଳା ନାୟକ ZUX0949727

ପ ୁ /999698 29 167 698ରେମଶ ନାୟକ ପି ସିମାMଳ ନାୟକ ZUX0811778

"ୀ /999699 40 167 699ଡି ପଦA ା $ା ଡି ଈYଵର ରାଓ ZUX1352723

ପ ୁ /999700 26 167 700ମେହଶ ପା�ି ପି ଦିଲN ୀପ ପା�ି ZUX0879494

"ୀ /999701 28 167 701ଶ�ାବଣୀ ରାଯ $ା ୱାଇ. ପ�ାେବଣ ZUX0949891

ପ ୁ /999702 27 167 702ନବୀନ ସାଗର ପି ଲ@Aଣ ସାଗର ZUX0694125

ପ ୁ /999703 24 167 703ଆନ' ସାହୁ ପି ଭାoର ସାହୁ ZUX0878967

ପ ୁ /999704 44 167 704କୃ4 ଟାକ�ି ପି ଈfର ଟାକ�ି ZUX0810986

ପ ୁ /999705 44 167 705କା0]କ ଟାକ�ି ପି ସନ�ାସି ଟାକ� ି ZUX0878579

"ୀ /999706 35 167 706ଟୁନି ଟାକ� ି $ା କୃ4 ଟାକ�ି ZUX0810978

ପ ୁ /999707 30 167 707େଯାେଗ'�  ଟାକ� ି ପି କୃ4 ଟାକ�ି ZUX0878538

"ୀ /999708 28 167 708ଫଲୁମଣୀ ଟାକ�ି $ା ଦିପକ କମୁାର ଟାକ�ି ZUX0879114

ପ ୁ /999709 24 167 709ସମିୁତ ଟାକ�ି ପି ଶିବ ଟାକ�ି ZUX1116441

ପ ୁ /999710 24 167 710ସ1ୟ କମୁାର ଟାକ�ି ପି ଶ�ୀବଛ ଟାକ�ି ZUX1134279

"ୀ /999711 24 167 711ସ�ିତା ଟାକ�ି ପି ମଧସୁଦୂନ ଟାକ�ି ZUX1134147

ପ ୁ /999712 23 167 712ତ�ିପତି ଟାକ�ି ପି କୃ4 ଚ'�  ଟାକ� ି ZUX1150903

"ୀ /999713 21 167 713କୃପା ଟାକ�ି ପି ଶ�ୀବn ଟାକ�ି ZUX1134204

ପ ୁ /00714 22 167 714େମାନାଲିଶା ଦାସ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାଶ ZUX1050608

"ୀ /01715 25 167 715ପାବ= ତୀ ଗମିୁଆ $ା ଦିବା ଶବର ZUX1226398

ପ ୁ /01716 29 167 716ସେୁର'�  ପଜୂାରୀ ପି ଦୂଗO ପ�ସାଦ ପଜୂାରୀ ZUX0693663

"ୀ /01717 26 167 717ହୀରାମଣି ପଜୁାରୀ $ା ସେୁର'�  ପଜୁାରୀ ZUX1250158

ପ ୁ /01718 23 167 718ଗ�ା ପଜୂାରୀ ପି ଦୁଗO ପ�ସାଦ ପଜୂାରୀ ZUX1305606

"ୀ /01719 22 167 719କHନା ପଜୂାରୀ $ା ଗ�ା ପଜୂାରୀ ZUX1305820

"ୀ /1720 34 167 720େସIହଲତା ଦାସ ପି ପ�ଶା9 କମୁାର ଦାସ ZUX1136993

ପ ୁ /1721 23 167 721ଅଂଶମୁାନ ଜୁନାମୀ ପି Yଯାମ ଦାସ ଜୁନାମୀ ZUX1203777

"ୀ /1722 25 167 722ପmୁଳତା ପiା $ା ପୃଥିଊଇ ପiା ZUX1143254

ପ ୁ /1723 55 167 723ଦୁଗO ପ�ସାଦ ପଜୁାରୀ ପି ବଳଭଦ�  ପଜୁାରୀ LSL1356583

"ୀ /1724 50 167 724ଚ'�  ମଣି ପଜୁାରି $ା ଦୁଗO ପ�ସାଦ ପଜୁାରି LSL1356286

ପ ୁ /1725 33 167 725ଦିବାକର ପଜୁାରୀ ପି ଦୁଗOପ�ସାଦ ପଜୁାରୀ ZUX0131581

"ୀ /1726 23 167 726ସଲୁତାନ ପଜୂାରୀ $ା ଦିବାକର ପଜୂାରୀ ZUX1146562

"ୀ /1727 48 167 727କନିୁ ସାହୁ $ା ଭାoର ଚ'�  ସା9ା ZUX1070861

ପ ୁ /1728 28 167 728େଭାଳା ସତନାମୀ ପି ଫକିର ସତନାମୀ ZUX1197169

"ୀ /1729 26 167 729େବାବୀ ଟାକରି ପି ପଣୂ=ଚ'�  ଟାକରି ZUX1201953

ପ ୁ /1730 22 167 730ଅଜୟ ଯାେଦବ ପି ପନୁେଦବ ଯାେଦବ ZUX1202167

ପ ୁ /2731 46 167 731ଅରୁଣ େଘାଷ ପି କମଲ େଘାଷ LSL1356518

"ୀ /3732 40 167 732ରୀନା ଖୀଲ ପି ମାନୁ ଖୀଲ LSL1356641
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ପ ୁ /3733 36 167 733କା0]କ ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ LSL2373090

"ୀ /3734 31 167 734ପ�ତିଭା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ପି ଝଡିଆ ଝଡିଆ ZUX0693622

ପ ୁ /04735 28 167 735ତ�ିନାଥ ସାଗର ପି େଶଖର ସାଗର ZUX0811075

"ୀ /04736 28 167 736ରାଖୀ ସାଗର $ା ତ�ିନାଥ ସାଗର ZUX0811083

"ୀ /4737 45 167 737ଗୀତାଜଂଳୀ ସାଗର $ା ଯଗୁଳ ସାଗର LSL1356047

"ୀ /4738 45 167 738ମାଳତୀ ସାଗର $ା ଭେଗ'�  ସାଗର LSL1356054

"ୀ /4739 42 167 739ଚ'� କଳା ସାଗର ପି େଚତୖନ ସାଗର LSL1356039

"ୀ /4740 41 167 740େଗାଲାମା ସାହୁ $ା ପhୁ=ଚ'�  ସାହୁ LSL2377166

ପ ୁ /5741 43 167 741ସି.ଏk ଶିବ ଶEର ପି ସି.ଏk.େକଳୖାସ ରାଓ LSL1355791

"ୀ /5742 28 167 742ଗିତା ଶ�ାବଣୀ େସନାପତି ପି ବିେଘIfର ରାଓ େସନାପତି ZUX0878298

"ୀ /5743 24 167 743ଅନୁଷା େସନାପତି ପି ବିେଘIfର ରାଓ େସନାପତି ZUX0878306

"ୀ /5744 42 167 744ବାସ9ି ଟାକ�ି $ା ହରିଚ'�  ଟାକ� ି LSL1356575

"ୀ /5745 40 167 745ଲଳିତା ଟାକ� ି $ା ହ.ଧର ଟାକ� ି LSL1355783

ପ ୁ /5746 39 167 746େଗାପାଳ ଟାକ�ି ପି ସନ�ାସି ଟାକ� ି LSL1355809

"ୀ /6747 39 167 747ମଂଜୁଳା ଭତରା ପି େଦତୖାରୀ ଭତରା LSL1356534

"ୀ /7748 37 167 748ସେ9ାଷୀ ସାଗର $ା ରାେଜଶ ସାଗର LSL2380038

ପ ୁ /7749 32 167 749ସକୁା9 ସାହୁ ପି ବଳଭଦ�  ସାହୁ ZUX0693614

"ୀ /7750 40 167 750ଜାମିନୀ ଶଗର $ା କିେଶାର ଶଗର LSL1355817

"ୀ /7751 39 167 751ଯମନୁା ସିଂ $ା େହମ9 ସିଂ LSL1356773

"ୀ /08752 36 167 752ଯେସାଦା ଟାକ� ୀ $ା ଭ? ଟାକ� ୀ ZUX1354125

"ୀ /08753 23 167 753କବିତା ଟାକ� ୀ ପି ଭ? ଟାକ� ୀ ZUX1305705

"ୀ /8754 41 167 754େଶାଭନା ରାଣୀ ଭତ� ା ପି ଉKଳ ଭତ� ା LSL1351303

"ୀ /09755 21 167 755ସମିୁତ� ା ଟାକ� ୀ ପି ସyଯାସୀ ଟାକ� ୀ ZUX1352293

ପ ୁ /9756 36 167 756କାମେଦବ େବେହରା ପି ରେମଶଚ'�  େବେହରା LSL2376812

ପ ୁ /9757 43 167 757ଯଧିୁCିର ଡଂଗରୀ ପି ଚ'�  ଡଂଗରୀ LSL1369370

"ୀ /9758 40 167 758ରୂପା ଡଂଗରୀ ପି ଚ'�  ଡଂଗରୀ LSL1356542

"ୀ /9759 23 167 759ତୁଳସୀ ଖରା $ା ଧେମ='�  ଖରା ZUX1044841

"ୀ /9760 21 167 760ଲିନା ଖରା ପି ଜିେଲଶ ଖରା ZUX1070887

"ୀ /9761 58 167 761କନିୁ ନାୟକ ପି ସମାରୁ ନାୟକ LSL1356740

"ୀ /9762 31 167 762ସ9ୁ ଟାକ� ି $ା ସେୁର'�  ଟାକ� ି ZUX0949925

"ୀ /10763 75 167 763ଶ�ୀମତି େବେହରା $ା ଭୀମ େବେହରା LSL1356716

ପ ୁ /10764 41 167 764ପଦA  ଚରଣ େବେହରା ପି ଭୀମ େବେହରା LSL1356625

"ୀ /10765 32 167 765ସIିଧା ପବନୀ ଭତରା ପି ଉKଳ ଚ'�  ଭତରା ZUX0131599

"ୀ /10766 40 167 766ବିେଜତା କମୁାରି େଜନା ପି ବିମଳ କମୁାର େଜନା LSL1352392

"ୀ /10767 26 167 767କବିତା କ�ପାଣୀ $ା କିେସy କଳୁଦୀପ ZUX1304062

"ୀ /11768 31 167 768ପ�ିୟEା ଭତ� ା ପି ଉKଳ ଚ'�  ଭତ� ା ZUX0312355

"ୀ /11769 31 167 769େସୗମ�ା କାେବରୀ ଭତ�ା ପି ଉKଳ ଚ'�  ଭତ� ା ZUX0312363

"ୀ /11770 51 167 770ପାବ= ତୀ ନାୟକ $ା ଚ'�  େଶଖର ନାୟକ ZUX1250273

"ୀ /11771 30 167 771ଜୟଶ�ୀ ନାୟକ ପି ଚ'�  େଶଖର ନାୟକ ZUX1250265

"ୀ /11772 41 167 772ଜି. ଲ@Aୀ ସାହୁ $ା ଜି. ଲ@Aୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1074442

"ୀ /11773 27 167 773ଅ1ଳି ସାହୁ ପି ଭାoର ଚ'�  ସାହୁ ZUX1070853

ପ ୁ /11774 21 167 774ସାଗର ସାହୁ ପି ଭାoର ଚ'�  ସାହୁ ZUX1074459

ପ ୁ /11775 40 167 775େହମ9 ସିଂହ ପି ଲୁହାର ସିଂହ LSL1369396

ପ ୁ /12776 50 167 776ରାଜୁ ଟାକ� ି ପି ଗUୁ ଟାକ�ି LSL1352053

ପ ୁ /12777 41 167 777ରେମଶ ଟାକ�ି ପି ଗUୁ ଟାକ�ି LSL1356807

"ୀ /12778 31 167 778ଲ@Aୀ ଟାକ� ି $ା ରାଜୁ ଟାକ� ି ZUX0440958

ପ ୁ /13779 22 167 779ଟି ଅମନ ପି ଟି ଗ�ା ZUX1250539

"ୀ /13780 26 167 780ଟି ବିନିକା ପି ଟି ଗ�ା ZUX0693838

ପ ୁ /13781 47 167 781ଟି ଗ�ା ପି ଟି ନାଡିକି LSL1351550

ପ ୁ /13782 42 167 782ରାଜୁ ମାଛ ପି କz ମାଛ LSL1352178

"ୀ /13783 39 167 783ନିମ=ଳା ମାଛ $ା ରାେଜଶ ମାଛ LSL1352152

"ୀ /13784 39 167 784ପଦA ା ମାଛ $ା ରାଜୁ ମାଛ LSL1352160

"ୀ /13785 35 167 785େଜମା ନାୟକ $ା ଜଗନI ାଥ ନାୟକ ZUX0949792

ପ ୁ /13786 21 167 786ତ�ିନାଥ ସା9ା ପି ଫଗଣୁ ୁସା9ା ZUX1221589

"ୀ /13787 45 167 787ଟି. ସର$ତୀ $ା ଟି. ଗ�ା OR/12/089/222950

"ୀ /13788 27 167 788ଟି ସନିୁତା ପି ଟି ଗ�ା ZUX0693655

"ୀ /14789 39 167 789ଟି. ସୀତା $ା ଟି. ପ�କାଶ ZUX0131607

ପ ୁ /14790 50 167 790ସବୁାସ ଚ'�  ସାହୁ ପି ସତ�ବାଦି ସାହୁ ZUX0369348

"ୀ /14791 39 167 791ବିଜୟଲ@Aୀ ସାହୁ $ା ସବୁାଷ ଚ'�  ସାହୁ ZUX0454785

"ୀ /15792 26 167 792କବିତା କ�ପାଣୀ $ା କିଶାନ କ�ପାଣୀ ZUX1353572

"ୀ /15793 26 167 793ବବିତା କ�ପାଣୀ $ା କିଶାନ କଳୁଦୀପ ZUX1276286

ପ ୁ /15794 50 167 794ରେମଶ ଚ'�  ସାଗର ପି ନାରାୟଣ ସାଗର OR/12/089/222453
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ପ ୁ /15795 43 167 795ରଶA ି ର1ନ ସାଗର ପି ନାରାୟଣ ସାଗର LSL1350644

ପ ୁ /16796 49 167 796ଏସନରସିମାଲୁ ପି ଏସ ଏେEନା LSL2376879

"ୀ /16797 45 167 797କେକ ରତନ� $ା ଏସ ନରସିମାଲୁ LSL2376887

ପ ୁ /16798 24 167 798ପଦA ନ ମାଛ ପି ରାଜୁ ମାଛ ZUX1198340

"ୀ /16799 48 167 799ଆଦିଲ@Aୀ ସେନଲୁ ପି ନରସିମାଲୁ LSL2377000

"ୀ /16800 60 167 800େଦବରସିଟି ସେରାଜିନୀ $ା େଦବରସିଟି ହରି ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0878322

"ୀ /16801 43 167 801ସର$ତୀ ସେୁନଲୁ ପି ନରସିଂମାଲୁ ସେୁନଲୁ LSL2377018

ପ ୁ /16802 42 167 802ଶିବ ଟାକ� ି ପି େଗାକଳୁ ଟାକ� ି LSL1369347

ପ ୁ /17803 66 167 803ନାରାୟଣ ସାଗର ପି ଘାସି ସାଗର ZUX0131615

"ୀ /17804 62 167 804କ9ିୁ ସାଗର $ା ନାରାୟଣ ସାଗର ZUX1348200

ପ ୁ /18805 29 167 805ହାଡି ବାଘ ପି ମାଧ ୁବାଘ ZUX0878777

ପ ୁ /18806 28 167 806ସଶୁା9 ବାଘ ପି ପhୂ= ଚ'�  ବାଘ ZUX0440719

"ୀ /18807 65 167 807ଲ@Aୀ ବାଘ $ା ପhୁ=ଚ'�  ବାଘ LSL1356682

ପ ୁ /18808 54 167 808ପhୂ=ଚ'�  ବାଘ ପି େମାହନ ବାଘ ZUX0282756

"ୀ /18809 34 167 809ମିନା ବାଘ ପି କମୁ ବାଘ ZUX0131623

ପ ୁ /19810 20 167 810େଗୗରବ ଦାସ ପି ପ�ଦିପ କମୁାର ଦାସ ZUX1250232

ପ ୁ /19811 60 167 811ଶିବ ସାହୁ ପି ଝାଟିଆ ସାହୁ LSL1351972

"ୀ /19812 50 167 812ସନୁା ସାହୁ $ା ଶିବ ସାହୁ LSL1356484

"ୀ /20813 47 167 813େକୗଶଲ�ା ଖିଲ $ା ଅେଶାକ ଖିଲ ZUX0131961

ପ ୁ /20814 37 167 814ଅେଶାକ ଖିଲ ପି ଧନୁ ଖିଲ LSL1350040

"ୀ /20815 24 167 815ଯମନୁା ମଦୁୁଲି $ା ଇ'� ା ମଦୁୁଲି ZUX1250497

ପ ୁ /20816 27 167 816ରିE ୁପଜୁାରୀ ପି ହରିବ�ୁ ପଜୁାରୀ ZUX1250703

"ୀ /20817 47 167 817େଗୗରି $ାଇଁ $ା ଭୀମେସନ $ାଇଁ ZUX0870394

"ୀ /20818 26 167 818େବୖ4ବୀ $ାଇଁ ପି ଭୀମେସନ $ାଇଁ ZUX0870386

ପ ୁ /21819 70 167 819ଭକତରାମ ଖିଲ ପି ହରି ଖିଲ LSL1350032

ପ ୁ /21820 62 167 820ଭ?ରାମ ଖିଲାର ପି ହରି ଖିଲାର ZUX1276310

ପ ୁ /21821 62 167 821ଭ? ରାମ ଖୀଲାର ପି ହରି ଖୀଲାର ZUX1353598

ପ ୁ /21822 59 167 822ସେୁରସ ପ�ସାଦ ସିଂହ ପି ଠାକରୁ ସିଂହ ZUX0131631

ପ ୁ /23823 36 167 823ହରିପ�ସାଦ ଖିଲ ପି ଧନୁ ଖିଲ LSL2373132

"ୀ /24824 27 167 824ଚ'ନା େଦଈ $ା ପ�କାଶ ଟାକରି ZUX1202076

ପ ୁ /25825 51 167 825ଟି. କ� ି4ା ପି ଟି. ଗ�ା  LSL1350628

"ୀ /25826 27 167 826ପାବ= ତୀ କମୁାରୀ େବେହରା ପି ଊଧବ େବେହରା ZUX1345453

"ୀ /25827 46 167 827ପ�ଭାତି ଦାସ $ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ZUX0879288

"ୀ /25828 27 167 828ବି'ିଆ ଖିଲ ପି ନାରାୟଣ ଖିଲ ZUX0441147

"ୀ /26829 42 167 829ପଦA ା ନାଗ ପି ସନୁାଧର ନାଗ LSL1356526

"ୀ /26830 40 167 830ଟିନା ନାଗ ପି କମଳୁ ନାଗ LSL1352434

"ୀ /26831 38 167 831ତାରା ନାଗ ପି କମଳୁ ନାଗ LSL1356500

ପ ୁ /27832 56 167 832ନାରାୟଣ ଖିଲ ପି ମନୁ ଖିଲ ZUX1122902

"ୀ /27833 33 167 833ଲତା ନାୟକ $ା େକୖଳାସ ନାୟକ LSL2379931

"ୀ /27834 39 167 834ମନିକା ଟାକ�ି ପି ମ'ର ଟାକ�ି LSL1356492

"ୀ /28835 70 167 835ଧମ]କା ବଳି $ା ଲ@Aଣ ବଳି LSL1356815

"ୀ /29836 44 167 836ରାଗିଣି ଟାକ�ି $ା ଟE ଟାକ�ି LSL1369404

"ୀ /30837 41 167 837ସସAୀତା ଟାକ�ି $ା ଭାଗିରଥି ଟାକ�ି LSL1352061

ପ ୁ /30838 38 167 838େଗୗର ଟାକ�ି ପି ବଇଦ ଟାକ�ି LSL1369313

"ୀ /31839 34 167 839ସେ9ାଷୀ ବାଘ ପି ଗରୁୁମ0ୁ] ବାଘ ZUX0878231

"ୀ /31840 29 167 840େଗୗରୀ ବାଘ $ା େଦତୖାରୀ ବାଘ ZUX0879379

"ୀ /31841 30 167 841ଦୁଗO ହରିଜନ $ା ରାେଜଶ ହରିଜନ ZUX0811240

ପ ୁ /31842 41 167 842ଲଚମ ୁନାଗ ପି ପ�ହଲାଦ ନାଗ LSL1350669

ପ ୁ /31843 39 167 843କ�ି4ା ନାଗ ପି ପ�ହଲାଦ ନାଗ LSL1350651

"ୀ /31844 35 167 844ଭଗବତୀ ନାଗ $ା କ�ି4ା ନାଗ LSL2402691

"ୀ /31845 34 167 845ଅନI ପhୁO ନାଗ $ା ଲଚମ ୁନାଗ LSL2402717

ପ ୁ /32846 39 167 846ଜି ନାଗାରାଜୁ ପି ଜିତାତାର LSL1351980

"ୀ /32847 32 167 847ଜି. େଜ�ାତୀ $ା ଜି. ନାଗାରାଜୁ ZUX0391995

"ୀ /33848 23 167 848ମ1 ୁବାଘ ପି େସାନୂ ବାଘ ZUX1168384

"ୀ /33849 38 167 849ଉମା ନାୟକ $ା େଗାପାଳ ନାୟକ LSL1352442

ପ ୁ /34850 39 167 850ବିରMି ନାରାୟଣ ଭତ� ା ପି େଦତୖାରି ଭତ� ା LSL1350636

ପ ୁ /35851 60 167 851ହରି;'�  େବେହରା ପି ବୁଧବାର େବେହରା LSL2377158

"ୀ /35852 55 167 852ଶଶି େବେହରା ପି ହରି;'�  େବେହରା LSL2377034

"ୀ /35853 33 167 853ବି ଚିନାରି $ା ବି ସମାନା ZUX0879023

"ୀ /35854 30 167 854କାମିନି ନାୟକ ପି ରୂପଧର ନାୟକ LSL1356559

ପ ୁ /36855 45 167 855ଜି ଶ�ୀନୁ ପି ଜି କଶୁାରାଓ LSL2376663

ପ ୁ /36856 45 167 856େକ ରାବଣା  ପି େକ ତାେବତୀୟା LSL1351964
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"ୀ /36857 43 167 857େକ ରାବଣାମା  $ା େକ ରାବଣା  LSL1352129

"ୀ /36858 40 167 858ଜି େଜ�ାତି $ା ଜି ଶ�ୀନୁ LSL2376671

ପ ୁ /36859 49 167 859େକ େଗୗରୀ ପି େକ ତାଉଡୁ ZUX0441006

"ୀ /36860 39 167 860େକ କମୁାରୀ $ା େକ େଗୗରୀ ZUX0441626

"ୀ /36861 30 167 861େକ ରାେଜf ରୀ $ା େକ ପଲି ରାଜୁ ZUX0878470

ପ ୁ /36862 42 167 862େକ ପଲୁ ରାଜୁ ପି ସୀତା ରାମଲୁୁ ZUX0878348

"ୀ /36863 32 167 863ଡି ସେ9ାଷୀ $ା ଡି ଚ'�  େଶଖର ରାଓ ZUX0440990

"ୀ /37864 60 167 864ଆର ରାବଣା $ା ଆର ଚିନI ାରାଓ LSL1352103

"ୀ /38865 53 167 865େକ. ଇfରୀ $ା େକ ଗେଣଶ LSL1352111

"ୀ /39866 42 167 866ଶିବରାତି ଶାଗର $ା ଦୀପକ ଶାଗର LSL1351410

"ୀ /39867 35 167 867େରସAା ସାଗର ପି ବିଜୟ ସାଗର ZUX0131672

"ୀ /40868 23 167 868ପ�ମିଳା େଖାସଲା ପି ତ�ିନାଥ େଖାସଲା ZUX1122597

ପ ୁ /40869 55 167 869କମଳୁ ନାଗ ପି ଡ:ରୁ ନାଗ ZUX1074475

"ୀ /40870 47 167 870ବିତିକା ସାଗର $ା ରାଜୁ ସାଗର ZUX0936476

ପ ୁ /40871 39 167 871ରାଜୁ ସାଗର ପି କwୁ ସାଗର ZUX0282764

"ୀ /40872 28 167 872ଶ�ୀ େଦବୀ ସାଗର $ା ଲ@Aଣ ସାଗର ZUX0693580

ପ ୁ /41873 41 167 873ନେର'�  ମାଛ ପି େସାମନାଥ ମାଛ LSL1444603

ପ ୁ /42874 33 167 874ରାେଜଶ ନାଗ ପି େକାମଳୁୁ ନାଗ ZUX0131680

"ୀ /42875 70 167 875ଚ'�କଳା ସାଗର $ା େଗାବr=ନ ସାଗର LSL1352400

"ୀ /42876 44 167 876ଲ@Aୀ ସାଗର $ା ଗ�ା ସାଗର LSL1356765

"ୀ /43877 38 167 877ବବିତା କମୁାରୀ େଜନା ପି ବିମଳ କମୁାର େଜନା LSL1356781

"ୀ /43878 21 167 878କାମେଦବ କଲୁଦୀପ ପି ଶଶି'� ି କଳୂଦୀପ ZUX1095355

"ୀ /44879 40 167 879କ9ିୁ ସାଗର $ା ତ�ିନାଥ ସାଗର LSL1356799

"ୀ /45880 23 167 880କବିତା ନାଗ ପି ଶEର ନାଗ ZUX1074467

"ୀ /45881 43 167 881ପ�ମିଳା ନାୟକ ପି ମାଗତା ନାୟକ LSL1352426

ପ ୁ /45882 38 167 882ପବିତ�  କମୁାର ସବୁୁଧି ନାୟକ ପି ମାଗାତା ନାୟକ LSL1355908

"ୀ /45883 56 167 883ଶଶି ଟାକ� ି $ା ଚ'�  ଟାକ� ି ZUX1250752

ପ ୁ /46884 31 167 884ଉେମଶ କଳୁଦୀପ ପି ଜଗବ�ୁ କଳୁଦୀପ ZUX0312389

"ୀ /46885 42 167 885ଝିଲି ସାଗର $ା ସଦା ସାଗର LSL1356005

"ୀ /47886 21 167 886ବି�ିୟା ବାଘ ମା ସଷୁମା ବାଘ ZUX1137066

"ୀ /47887 42 167 887ଲ@Aୀ ସାଗର $ା ସତ�ବାନ ସାଗର LSL1355882

ପ ୁ /47888 40 167 888ସତ�ବାନ ସାଗର ପି ମଦନ ସାଗର LSL1351279

"ୀ /48889 23 167 889ସରସା Bagh $ା େମାେହ'�  Bagh ZUX1202027

"ୀ /48890 27 167 890ପଦA ା କଳୁଦୀପ $ା େକଳୖାସ କଳୁଦୀପ ZUX0870477

ପ ୁ /48891 35 167 891ଶEର କଳୁଦୀପ ପି ଜଗବ�ୁ କଳୁଦୀପ ZUX0131698

ପ ୁ /48892 25 167 892ବି4ୁ କଳୁଦିପ ପି ଗ�ାଧର କଳୁଦିପ ZUX1123199

"ୀ /48893 39 167 893ଦିନମଣି ସାଗର ପି ରତନ ସାଗର LSL1356062

"ୀ /49894 41 167 894େକ ଭୂେଦବୀ $ା େକ କାନାୟା  LSL1356013

"ୀ /50895 36 167 895େଗୗରୀ ଟାକ�ି ପି ନୀଳ ଟାକ�ି ZUX0131706

ପ ୁ /51896 32 167 896ସ1ୟ ବଳୀ ପି ସଦା ବଳୀ ZUX0131722

"ୀ /51897 39 167 897ଦଶ=ନୀ ଟାକ�ି $ା େକଳୖାସ ଟାକ�ି ZUX0131714

ପ ୁ /52898 39 167 898ଅମନ ଦୀପ ସିଂହ ପି ମନଜିତ ସିଂହ LSL1369362

"ୀ /53899 45 167 899ର1ିତା ପାଢି $ା କୃ4ଚ'�  ପାଢି LSL1351592

ପ ୁ /53900 39 167 900ଦୀପକ ପାଢି ପି ପ�ତାପ ଚ'�  ପାଢି LSL1351568

"ୀ /54901 38 167 901କନିୁ ଦୁଗO $ା ଉେମଶ ଦୁଗO ZUX0131979

ପ ୁ /55902 30 167 902ବି. ବି ସାମାନ ପି ବି. ପାରେମଶ ZUX0879155

"ୀ /55903 29 167 903ନବିନା ନାୟକ ମା ମାଳା ନାୟକ ZUX1122928

ପ ୁ /55904 38 167 904ସେୁର'�  ଟାକ� ି ପି ଚ'�  ଟାକ� ି LSL1355890

ପ ୁ /56905 38 167 905ରବି ଟାକ�ି ପି ସଯୁ�= ଟାକ� ି LSL1351600

ପ ୁ /57906 45 167 906କୃ4 ଚ'�  ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ'�  ନାୟକ LSL1351311

ପ ୁ /58907 46 167 907ଅନ9 ପଜୂାରୀ ପି ହରି ପଜୂାରୀ LSL1351477

"ୀ /58908 28 167 908ମନୁୀ ପଜୁାରୀ $ା ଅନ9 ପଜୁାରୀ ZUX0441022

"ୀ /59909 61 167 909ସନୁାମଣୀ ଖରା $ା ସଲମାନ ଖରା ZUX0878751

"ୀ /59910 50 167 910ରାଧା ଖରା $ା ହରି ଖରା LSL1351543

"ୀ /59911 42 167 911ଲତା ଖରା $ା ସବୁାସ ଖରା LSL1351535

ପ ୁ /59912 39 167 912ରାେଜସ ଖରା ପି ହରି ଖରା LSL1351493

ପ ୁ /59913 34 167 913ରବି ଖରା ପି ହରି ଖରା ZUX0441642

"ୀ /59914 31 167 914ମୟୁରୀ ଖରା $ା ରବି ଖରା ZUX0441105

"ୀ /59915 26 167 915ରଶAୀ ଖରା ପି ହରି ଖରା ZUX0811356

ପ ୁ /60916 24 167 916କ�ୁ ଷIକା9 ଶମO ପି ଶଶୂୀଲ କମୁାର ଶମO ZUX1050673

ପ ୁ /60917 47 167 917ସଶିୁଲ କମୁାର ସମO ପି ନବର� ଲାଲ ସମO LSL1351576

ପ ୁ /61918 42 167 918ନଳ ଡ�ରୀ ପି ସଧା ଡ�ରୀ LSL1351436
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"ୀ /61919 39 167 919ସଶୁୀଳା ଡ�ରୀ $ା ନଳ ଡ�ରୀ LSL1351444

"ୀ /61920 24 167 920େକୗଶଲ�ା େଦା�ରୀ ପି ନାଲା େଦା�ରୀ ZUX1198217

ପ ୁ /61921 26 167 921ସେୁର'�  ଟାକ� ି ପି ନାରାୟଣ ଟାକ� ି ZUX1250257

"ୀ /61922 20 167 922ଅ1ଳି ଟାକ� ି ପି ନାରାୟଣ ଟାକ� ୀ ZUX1250240

ପ ୁ /62923 46 167 923େମାନଜ କମୁାର ସମO ପି ନବର� ଲାଲ ସମO LSL1351998

ପ ୁ /63924 19 167 924ବିକୀ ନାୟକ ପି ଚ'�  େଶଖର ନାୟକ ZUX1352269

"ୀ /63925 70 167 925ବିମଳା େଦବି ଶମO $ା ନବର� ଲାଲ ଶମO LSL1351246

"ୀ /64926 41 167 926ସ��ାରାଣୀ ମହାରଣା $ା ରାଜକିେଶାର ମହାରଣା LSL1350065

"ୀ /64927 38 167 927ଭାଗ�fିନୀ ମହାରଣା ପି ଭା�ର ମହାରଣା LSL1350057

"ୀ /65928 50 167 928ୱାଇ େଜ�ାତି $ା ୱାଇ ରାବଣା LSL1355981

"ୀ /65929 28 167 929ଆq କ� ି4ା େବଣୀ $ା ଆq ରବି କମୁାର ZUX0441667

ପ ୁ /66930 55 167 930ଡି ମକଲି�ମ ପି ଡି ଗରୁୁ LSL1352418

"ୀ /66931 45 167 931ଡି ମହାଲ@Aୀ $ା ଡି ମକଲି�ମ LSL1355957

"ୀ /67932 70 167 932ଡି ଲ@Aୀ $ା ଡି ଗରୁୁଲ@Aୀ LSL1355973

ପ ୁ /68933 70 167 933େବନିଆ କୃପାପାତ�  େବନିଆ ପି ଗାବ� ିରିଆଲ େବନିଆ OR/12/089/222102

ପ ୁ /69934 50 167 934ସମୁy କମୁାq ଗUୁା ପି ବିଜାନ'ନ ଗUୁା LSL1356658

ପ ୁ /70935 52 167 935ଏମିନା ରାଓ ପି ଏ ବିରନା LSL1355841

"ୀ /70936 60 167 936ବାସ9ୀ ସାହୁ $ା ଭଗବାନ ସାହୁ ZUX0616953

ପ ୁ /70937 32 167 937ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ ZUX0616979

"ୀ /71938 47 167 938ଏ କ�ି4ା େବଣୀ $ା ଏ ମିନା ରାଓ LSL1355833

"ୀ /72939 42 167 939ସବିତା ହିଆଲ $ା ମହନ ହିଆଲ LSL1352137

"ୀ /72940 27 167 940ସକୁା9ି ହିଆଲ ପି ଓଝା ହିଆଲ ZUX0693861

"ୀ /73941 55 167 941ମାଳା ନାରାଜ $ା କୃ4 ନାରାଜ LSL1356609

ପ ୁ /73942 33 167 942େଗାପାଳ ସାଗର ପି ପିଲୁ ସାଗର ZUX0131730

"ୀ /73943 31 167 943ଲଛୁ ସାଗର $ା ବିେନାଦ ସାଗର ZUX0441600

ପ ୁ /73944 29 167 944ବିେନାଦ ସାଗର ପି ପିଲୁ ସାଗର ZUX0441089

"ୀ /73945 29 167 945ଶା9ି ସାଗର $ା େଗାପାଳ ସାଗର ZUX0440941

"ୀ /74946 88 167 946ଘରମଣୀ ବାଘ $ା ଭାoର ବାଘ OR/12/089/222779

ପ ୁ /74947 26 167 947ଦୀପକ ମାଛ ପି ନାରାୟଣ ମାଛ ZUX0878587

"ୀ /74948 32 167 948ସାବିତ�ୀ ମାଛ ମା ତିଳ ମାଛ ZUX0811430

ପ ୁ /75949 44 167 949କିେଶାର ସନୁା ପି ଗିରି ସନୁା LSL1351527

"ୀ /76950 34 167 950ଅ1ଳୀ ଛତ�ୀୟା $ା ବଳରାମ ଛତ�ିୟା ZUX0811620

ପ ୁ /76951 32 167 951ବଳରାମ ଛତ�ିୟା ମା ଇସକି'ା ଛତ�ିୟା ZUX0282780

"ୀ /76952 22 167 952କମଳା ସାଗର ପି ଲ@Aଣ ସାଗର ZUX1352285

"ୀ /76953 20 167 953େରଖା ସାଗର $ା ରିE ୂସାଗର ZUX1352277

"ୀ /76954 42 167 954ଚ'�  ମଣି ସନୁା $ା େଲାକନାଥ ସନୁା LSL1351519

ପ ୁ /77955 55 167 955ହରି ସନୁା ପି େମଘନାଥ ସନୁା LSL1350099

"ୀ /78956 33 167 956ଗୀତା ଚକ�ବ0=ୀ ମା େସାନମତୀ ସାଗର ZUX0282798

"ୀ /78957 65 167 957େସାନମତି ସାଗର ପି ସଦା ସାଗର LSL1352004

ପ ୁ /79958 42 167 958ରାମ ବାଘ ପି େଦବ ବାଘ LSL1352012

"ୀ /80959 39 167 959ମାଧରୁୀ ବାଘ $ା ରାମ ବାଘ LSL1350511

"ୀ /80960 26 167 960ଝରଣା ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ ZUX0693572

"ୀ /80961 19 167 961ପ�ୀତି ରଶA ିନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ ZUX1352731

ପ ୁ /81962 29 167 962ପ�ଶା9 ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ ZUX0391987

"ୀ /81963 40 167 963ସେୁଲାଚନା ସାଗର $ା ତ�ିନାଥ ସାଗର LSL1350529

"ୀ /82964 70 167 964ମ�ଳ େଦଇ େଖାସଲା $ା ମାଗତିଆ େଖାସଲା LSL1351584

"ୀ /83965 39 167 965କମୁାରୀ ବାଘ $ା ସଧୁୀର ବାଘ ZUX0312348

"ୀ /83966 40 167 966ଲତା ବାଘ $ା ରଘନୁାଥ ବାଘ LSL1351345

ପ ୁ /83967 39 167 967ସଧିୁର ବାଘ ପି କମୁଟିୁ ବାଘ LSL1356278

"ୀ /84968 70 167 968ବସମୁତି ବାଘ ପି ସ:ାରୁ ବାଘ LSL1356823

"ୀ /84969 55 167 969ମଇନା ବାଘ ପି ସ:ାରୁ ବାଘ LSL1351485

"ୀ /84970 26 167 970େକ ଲ@Aୀ $ା େକ େଗାପାଳ ZUX0693564

"ୀ /85971 50 167 971ରତI ମାଳା ବା0]ଆ $ା ବନମାଳି ବା0]ଆ LSL1355825

ପ ୁ /86972 50 167 972ପି ନାେଗ$ର ରାଓ . ପି ଆପଲା$ାମି . LSL1350537

"ୀ /87973 32 167 973ରାଧା ଚାଲାଣ $ା ନେର'�  ଚାଲାଣ ZUX0878892

"ୀ /87974 55 167 974ନିରୂପମା ଖରା $ା ଭାଲୁ ଖରା LSL1351220

ପ ୁ /88975 42 167 975ମିନ ହିଆଲ ପି ଲଳିତ ହିଆଲ LSL1355775

"ୀ /88976 40 167 976ଭଗବତୀ ହିଆଲ $ା ମିନ ହିଆଲ LSL1356690

"ୀ /88977 28 167 977ଭଗବତୀ ନାଗ $ା କ� ି4ନ ନାଗ ZUX0879353

ପ ୁ /88978 29 167 978ପଦA ନ ସନୁା ପି େମାହନ ସନୁା ZUX0441048

"ୀ /88979 28 167 979ମ1ଳୁା ସନୁା $ା ପଦA ନ ସନୁା ZUX0441030

ପ ୁ /90980 42 167 980ଆଲମନ ବାଘ ପି ବଳରାମ ବାଘ LSL1350131
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"ୀ /91981 45 167 981ଇfରୀ ନାଗ $ା ତରୁଣ କମୁାର ନାଗ LSL1356468

"ୀ /91982 27 167 982ରାଧା ସାଗର $ା କୃ4 ସାଗର ZUX0694224

"ୀ /92983 46 167 983ସବୁh= ପାଢୀ $ା ଗUୁପ�ସାଦ ପାଢୀ LSL1518109

"ୀ /92984 46 167 984ପ�ଭାସିନୀ ପାଢୀ $ା ରୁସିେକଶ ପାଢୀ LSL1518117

ପ ୁ /92985 48 167 985ଭାରତ ରଥ ପି ଜୟକୃ4 ରଥ ZUX0811752

"ୀ /92986 43 167 986ପ�ିତି ରଥ $ା ଭରତ ରଥ LSL2380004

"ୀ /93987 57 167 987ଏv.ପାବ= ତୀ $ା ଏv.ମରୁଲିଧର LSL1519313

ପ ୁ /93988 38 167 988ଜy ଡଂଗରୀ ପି ରାମଚ'�  ଡଂଗରୀ LSL2373215

ପ ୁ /93989 35 167 989କାଲୁ ଡଂଗରୀ ପି ରାମଚ'�  ଡଂଗରୀ LSL2373280

"ୀ /93990 33 167 990ଉ0ରା ଡ�ାରୀ $ା ଜନ ଡ�ାରୀ LSL2373207

"ୀ /93991 49 167 991ପ�େମାଦିନୀ ଦାଶ $ା ଜୟକୃ4 ଦାଶ ZUX0878835

ପ ୁ /93992 33 167 992ଅଭିରାମ େଧାବ ପି ରଘନୁାଥ େଧାବ ZUX0870402

ପ ୁ /93993 35 167 993ସଦାନ' ନାୟକ ପି େଚତନ� ସାଗର ZUX1348309

ପ ୁ /93994 63 167 994ଏv.ମରୁଲିଧର ପିେଲ ପି ଶଂକର ପିେଲ LSL1519305

ପ ୁ /93995 33 167 995ବି4ୁ ସାଗର ପି ଜଗଦୀଶ ସାଗର ZUX0693697

ପ ୁ /94996 35 167 996ସେ9ାଷ କମୁାର ବାଘ ପି େରଣ ୁବାଘ LSL2373058

"ୀ /95997 35 167 997ଟିଲ@Aୀ ପି ଟି କାନୁ LSL2379956

"ୀ /95998 22 167 998ଟି ଅମନ ପି ଟି ଗ�ା  ZUX1221944

ପ ୁ /95999 22 167 999ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ସନ�ାସି ଦାସ ZUX0131771

ପ ୁ /951000 35 167 1000ଭୂବନ ନାଗ ପି କମଳୁ ନାଗ ZUX0131748

"ୀ /951001 40 167 1001ପ�ଣତୀ ନାୟକ ମା ପ�ଫଲୁN  କମୁାରୀ ନାୟକ ZUX0131763

ପ ୁ /951002 36 167 1002ସବୁାସିସ ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ LSL2373066

ପ ୁ /951003 33 167 1003ସେୁସାଭିତ ନାୟକ ମା ପ�ଫଲୁN  କମୁାରୀ ନାୟକ ZUX0131755

"ୀ /951004 27 167 1004ର1ନା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ସବୁାସିସ ନାୟକ ZUX0878603

"ୀ /961005 36 167 1005ମଧ ୁସନୁା ପି ମ�ୁରୁ ସନୁା LSL2373231

"ୀ /961006 35 167 1006ସୀତା ସନୁା ପି ମ�ୁରୁ ସନୁା LSL2373256

"ୀ /971007 35 167 1007ରୀତା ଡଂଗରୀ $ା କାଲୁ ଡଂଗରୀ LSL2373249

"ୀ /981008 43 167 1008ସେୁର'�  େକୗର $ା ଭଗତ ସିଂ େକୗର LSL2379915

ପ ୁ /981009 49 167 1009ଭଗତ ସିଂ ପି କରତାର ସିଂ LSL2379907

"ୀ /991010 34 167 1010ରୀନା ଖୀେଲା ମା ଉଲାଶଖୀେଲା ZUX1050582

ପ ୁ /991011 55 167 1011ରାମଚ'�  େବେହରା ପି ଗରୁୁ େବେହରା LSL2377075

"ୀ /991012 39 167 1012ସବିତା ମହାରଣା $ା ନିର1ନ ମହାରଣା ZUX1250687

"ୀ /991013 37 167 1013ମମତା ମହାରଣା ପି ପ�କାଶ ମହାରଣା ZUX1250729

"ୀ /991014 40 167 1014ସର$ତୀ ସନୁା $ା କିେଶାର ସନୁା LSL2376861

"ୀ /991015 36 167 1015ଭାରତି ସନୁା $ା ଅନ9 ସନୁା LSL2376903

ପ ୁ /1001016 62 167 1016ରାଜକିେଶାର ପtନାୟକ ପି େକସିଏଚ ପtନାୟକ OR/12/089/222009

ପ ୁ /1011017 36 167 1017ଶEର ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ'�  ନାୟକ LSL2377026

"ୀ /1011018 23 167 1018ପ�ିୟEା ପାଢି ପି କୃ4 ଚ'�  ପାଢି ZUX1126960

"ୀ /1011019 22 167 1019ଅଭିଲିmା ପାଢି ପି କୃ4 ଚ'�  ପାଢି ZUX1127372

"ୀ /1021020 34 167 1020ରସAା ବାଘ ପି ପhୁ= ବାଘ LSL2380020

"ୀ /1021021 38 167 1021ଯେଶାଦା େବେହରା ପି କରୁା େବେହରା LSL2377083

ପ ୁ /1021022 66 167 1022କଳୁଦୀପ ସିଂ ଭଗଲ ପି େଯାେଗ'�  ସିଂ ଭଗଲ ZUX0131797

"ୀ /1021023 56 167 1023ଯଶବିର େକାର ଭଗଲ $ା କଳୁଦିପ ସିଂ ଭଗଲ ZUX0131805

"ୀ /1021024 35 167 1024ଦୁଗO ଟାକ�ି ମା କନିୁ ଟାକ�ି ZUX0131789

"ୀ /1031025 35 167 1025ଦୀପା ସାଗର ପି ସେୁର'�  ମାଛ LSL2372977

ପ ୁ /1041026 35 167 1026ବିକ�ମ କିଲାଡି ପି େସାମନାଥ କିଲାଡି ZUX0282806

"ୀ /1041027 40 167 1027ମନଜିତେକୗର ମେଝଲ $ା ଗରୁୁବି'ର ମେଝଲ ZUX0391961

ପ ୁ /1051028 49 167 1028ବଳୀ ଡ�ରୀ ପି େସାମନାଥ ଡ�ରୀ ZUX0131821

"ୀ /1051029 45 167 1029ସଦୁାମଣି ଡ�ରୀ $ା ନରସିଂହ ଡ�ରୀ ZUX0131813

ପ ୁ /1061030 31 167 1030ଅନୀଲ ନାଗ ପି ବାସ9ୀ ନାଗ ZUX0616771

ପ ୁ /1061031 28 167 1031ଅ@ୟ ନାଗ ମା ବାସ9ୀ ନାଗ ZUX0616839

ପ ୁ /1071032 54 167 1032ଜୟସିଂ ନାଗ ପି ମଧସୁଦୂନ ନାଗ OR/12/089/222213

"ୀ /1071033 37 167 1033ଉଷା ନାଗ ପି ଜୟସିଂ ନାଗ ZUX0131839

17 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା9 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀE $ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବOଚନ ନିମେ9 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନI  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବOଚନ କମିଶନ ଭାରତE �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବOଚନ ପବୂ= ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣE ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର9ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.9 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନEର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନE ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

18 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା9 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀE $ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /1071 25 167 1034ବି��ା ନାୟକ #ା ବାବୁରାମ ନାୟକ ZUX0878702

"ୀ /1082 27 167 1035ଭି ଆଶାଲତା #ା ଭି ରାେଜଶ ZUX1223486

"ୀ /1093 32 167 1036କବିତା ସାଗର ପି ଆନ' ସାଗର ZUX0131847

ପ ୁ /1104 31 167 1037ତରୁଣ ନାଗ ପି ଦାନି ନାଗ ZUX0694190

"ୀ /1105 29 167 1038ଅମ�ିତା କମୁାରୀ ନାଗ ମା ଦାନି ନାଗ ZUX0694182

ପ ୁ /1106 30 167 1039ରଘ ୁନାୟକ ମା େଜାସଦା ନାୟକ ZUX0694174

"ୀ /1107 34 167 1040ପଦ+ ା ସାଗର ପି ଶ�ାମ ସାଗର ZUX0131854

ପ ୁ /1118 39 167 1041େଶଖ ଅବଦୁଲ ୟ-ାହିଦ ପି େଶଖ ଅବଦୁ. ଖଲି. ZUX0131862

ପ ୁ /1119 21 167 1042ରମା ବାଘ ପି ପ/ୁ0 ବାଘ ZUX1078518

"ୀ /11210 21 167 1043#ାତି େଖମ1ୁୁ #ା ଇମାନୁଏ. େଖମ1ୁୁ ZUX1250596

ପ ୁ /11211 33 167 1044ମିଖାୟାଲ ଟାକ� ୀ ପି ନିଥିନିୟାଲ ଟାକ� ୀ ZUX0131870

ପ ୁ /11212 33 167 1045ଇମାନୁଏଲ ଟାକ� ୀ ପି ନିଥିନିୟାଲ ଟାକ� ୀ ZUX0131888

"ୀ /11313 34 167 1046ରୀନା ନାଗ ପି ସେରାଜ ନାଗ ZUX0131896

ପ ୁ /11414 35 167 1047ଏମ ମେହଶ ପି ଏମ ଲଛମନ LSL2373173

"ୀ /11415 34 167 1048ଏମ େଗୗରୀ #ା ଏମ ମେହଶ LSL2373165

"ୀ /11416 23 167 1049ଶା7ି ଡ�ରୀ ପି ରାମନାଥ ଡ�ରୀ ZUX1250646

ପ ୁ /11417 39 167 1050ଏ� ରାମଡୁୁ ପି ଏ� ଲ9+ୀଆ ZUX0441659

"ୀ /11418 34 167 1051ଏ� ଶଶିୁଳା #ା ଏ� ରାମଡୁୁ ZUX0441071

"ୀ /11519 38 167 1052ସଶୁୀଳା ନାୟକ #ା ରେମଶ ନାୟକ LSL2376895

ପ ୁ /11620 34 167 1053ସିଏଚ ସତୀଶକମୁାର ପି ସିଏଚ େକଳୖାସ LSL2376697

"ୀ /11721 47 167 1054କମଳା ସିଂ #ା ଯେଶାବ7 ସିଂ LSL2373157

ପ ୁ /11822 42 167 1055ଅନିଲ କମୁାର ପି ନାହାକ ୁରାମ ZUX0441154

ପ ୁ /11923 33 167 1056ପ�ି>ସ େକଲାଡି ପି େସାମନାଥ େକଲାଡି ZUX0391946

ପ ୁ /11924 37 167 1057ରାଜୀବକମୁାର ପୃ?ି ପି ଉଦୟନାଥ ପୃ?ି LSL2376721

ପ ୁ /11925 50 167 1058ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ଶ�ୀବା@ବ ପି ଜିେତ'�  ପ�ସାଦ ଶ�ୀବା@ବ ZUX0441162

"ୀ /11926 45 167 1059ମମତା ଶ�ୀବା@ବ #ା ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ଶ�ୀବା@ବ ZUX0441170

ପ ୁ /12027 36 167 1060ଶଶିୁଲ ବାଘ ପି କମୁଟିୁ ବାଘ ZUX0131953

"ୀ /12028 33 167 1061ମାଧରୁୀ ବାଘ #ା ସଶୁୀଲ ବାଘ ZUX0132001

"ୀ /12029 44 167 1062େରଣ ୁେଦବୀ #ା ଅନିଲ କମୁାର ZUX0616912

ପ ୁ /12030 37 167 1063ମ�ଳ ଦାନ ଖରା ପି କମୁର ଖରା ZUX0441188

"ୀ /12031 29 167 1064ରୀତା ଖରା #ା ମ�ଳ ଦାନ ଖରା ZUX0441196

ପ ୁ /12132 31 167 1065ତ�ିନାଥ ଭତରା ପି ଭଦ�  ଭତରା ZUX0811760

"ୀ /12133 31 167 1066େବେବଲ0 ୀ ଭତ� ା #ା ମେହ'�  ଭତ� ା ZUX0440966

ପ ୁ /12134 31 167 1067ମେହ'�  କମୁାର ଭତ� ା ପି ସକୁା'�  ଭତ� ା ZUX0282814

ପ ୁ /12135 36 167 1068ଦୀପକ ମହାରଣା ପି ଭାBର ମହାରଣା ZUX0391938

"ୀ /12136 35 167 1069ଶା7ିଲତା ମହାରାଣା #ା ଦୀପକ ମହାରାଣା ZUX1359421

"ୀ /12237 32 167 1070ଲ9+ୀ ସନୁା #ା ଗCୁ ସନୁା ZUX0312371

ପ ୁ /12238 37 167 1071ଗ�ାଧର #ାଇଁ ପି ଭୀମେସନ #ାଇଁ ZUX0441220

"ୀ /12239 29 167 1072ରାଧା #ାଇଁ #ା ଗ�ାଧର #ାଇଁ ZUX0441238

"ୀ /12340 31 167 1073ସନୁୀତା ଦାଶ #ା ରାେଜଶ ଦାଶ ZUX0441253

"ୀ /12341 29 167 1074ଅEନା ମହାପାତ� ପି ବିFୁ ମହାପାତ� ZUX0365882

ପ ୁ /12442 48 167 1075ମିନାହାG ଆଲ� ପି କରୁସିଦ ଆଲ� ZUX0441725

ପ ୁ /12443 39 167 1076ସେ7ାଷ କମୁାର େଗୗଡ ପି ରାମ େଗୗଡ ZUX0758995

"ୀ /12444 34 167 1077କାଲି େଗୗଡ #ା ସେ7ାଷ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0441261

"ୀ /12445 28 167 1078େଗୗରି ପା�ି #ା ସନିଆ ବଡନାୟକ ZUX0879320

ପ ୁ /12546 23 167 1079ଅମିତ ଚାଲାଣ ମା ଚ'�  ଚାଲାଣ ZUX1119692

"ୀ /12647 28 167 1080ମିନା ବାହାଦୁର #ା ଜିେତ'�  ବାହାଦୁର ZUX0693598

"ୀ /12748 27 167 1081ମିନୀ ସତନାମୀ ପି ଫକୀର ସତନାମୀ ZUX0441303

"ୀ /12849 29 167 1082ସେ7ାଷୀ ବାଘ #ା ଗେଣଶ ବାଘ ZUX0441311

ପ ୁ /12950 29 167 1083ମେହଶ ବଳୀ ପି କାJKକ ବଳୀ ZUX0441337

1 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM #ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /12951 28 167 1084ସକୁା7ି ବଳୀ #ା ମେହଶ ବଳୀ ZUX0441329

ପ ୁ /13052 27 167 1085ଜିେତ'�  ବାହାଦୁର ପି ଟMର ବାହାଦୁର ZUX0694208

"ୀ /13053 29 167 1086ଲ9+ୀ ନାଗ #ା ବିPନାଥ ନାଗ ZUX0441345

"ୀ /13154 34 167 1087ଆମୀ ଦJ #ା ବଳରାମ ଦJ ZUX0441360

ପ ୁ /13255 49 167 1088ନେର'�  ନାଗ ପି କାଶୀନାଥ ନାଗ ZUX0441386

ପ ୁ /13256 34 167 1089ସନୁାରୀ ନାଗ ପି ନେର'�  ନାଗ ZUX0441394

ପ ୁ /13357 39 167 1090େଧାବା ଶଗଡିଆ ପି େଦାରା ଶଗଡିଆ ZUX0441402

"ୀ /13358 34 167 1091ବବି ଶଗଡିଆ #ା େଧାବା ଶଗଡିଆ ZUX0441410

ପ ୁ /13559 31 167 1092ବି ବିଣ ୁ ପି ବି ନାଗ ୁ ZUX0441444

"ୀ /13560 30 167 1093ବି ନାଗମଣୀ #ା ବି େଶଖର ZUX0693739

"ୀ /13561 31 167 1094ବି ପQୁଲତା #ା ବି ରାଜୁ ZUX0441493

ପ ୁ /13562 33 167 1095ବି ରାଜୁ ପି ବି ନାଗ ୁ ZUX0441485

"ୀ /13563 24 167 1096ଦିବ�େଜ�ାତି ସାଗର ପି ଲି�ରାଜ ସାଗର ZUX1146364

ପ ୁ /13564 22 167 1097ଉମାକା7 ସାଗର ପି ଲି�ରାଜ ସାଗର ZUX1136795

ପ ୁ /13565 28 167 1098ବି େଶଖର ମା ବି ନାଗମଣି ZUX0693812

"ୀ /13566 29 167 1099ବି ସନୁୀ #ା ବି େବଣ ୁ ZUX0441436

"ୀ /13667 28 167 1100ଝିଲି ଜାନୀ #ା ବୁଟି ଜାନୀ ZUX0441451

"ୀ /13768 34 167 1101ଟି ଇPର ପି ଟି ସାSାୟୁ ZUX0441469

ପ ୁ /13769 28 167 1102ବାବୁରାମ ନାୟକ ପି ଅବି ନାୟକ ZUX0879338

ପ ୁ /13870 24 167 1103ହାଡି ଖରା ପି େବୖଦ ଖରା ZUX0878223

ପ ୁ /14071 27 167 1104କାJKକ ନାଗ ପି ଲ9+ଣ ନାଗ ZUX0811208

"ୀ /14072 23 167 1105କବିତା ଶମL ପି ସେୁର'�  ଡ�ିରି ZUX1158369

ପ ୁ /14073 34 167 1106ଜଗା ସନୁା ପି େମାହନ ସନୁା ZUX0811497

ପ ୁ /14074 31 167 1107େସାମନାଥ ସନୁା ପି େମାହନ ସନୁା ZUX0441501

"ୀ /14075 29 167 1108କମୁାରୀ ସନୁା ପି ଜଗା ସନୁା ZUX0811489

"ୀ /14076 29 167 1109ସନୁୀତା ସନୁା #ା େମାହନ ସନୁା ZUX0441519

ପ ୁ /14177 29 167 1110ଗ�ା ସନୁା ପି େମଘନାଥ ସନୁା ZUX0693887

ପ ୁ /14178 28 167 1111ସେ7ାଷ ସନୁା ପି ହରି ସନୁା ZUX0616870

"ୀ /14179 26 167 1112ଶ�ୀ େଦବୀ ସନୁା ପି େମଘନାଥ ସନୁା ZUX0693820

"ୀ /14280 27 167 1113ଲଳିତା ମହାରଣା #ା େକାତି ମହାରଣା ZUX0441535

ପ ୁ /14381 29 167 1114ଏT କାJKକ ପି ଏT ରବି ZUX0441683

ପ ୁ /14382 28 167 1115ଏସ କାJKକ ପି ଏସ ବୁଡୁ ZUX0879031

ପ ୁ /14383 27 167 1116ଏT ଲ9+ଣ ପି ଏT ରବି ZUX0441691

"ୀ /14384 28 167 1117ଏT ଲ9+ୀ #ା ଏT ଲ9+ଣ ZUX0441675

"ୀ /14385 25 167 1118ଏ ସେ7ାଷି #ା ଏ. ନାେରଷ ୁ ZUX0878942

"ୀ /14386 49 167 1119ଏT ସେରାଜିନୀ #ା ଏT ରବି ZUX0441709

"ୀ /14387 25 167 1120ଟି. ଶା7ି #ା ଟି. ଗ�ାରାଜୁ ZUX0878728

"ୀ /14388 25 167 1121ଏସ #ାତୀ #ା ଏସ କାJKକ ZUX0879049

ପ ୁ /14489 34 167 1122େସାମନାଥ ପରଜା ପି େସାନୁ ପରଜା ZUX0441717

"ୀ /14490 32 167 1123ସମାରୀ ପରଜା #ା େସାମନାଥ ପରଜା ZUX0441550

"ୀ /14491 25 167 1124ରଶ+ତିା ସାଗର ପି ଆନ' ସାଗର ZUX0811737

ପ ୁ /14592 39 167 1125ରାେକଶ ବାଗଚି ପି ପMଜ ବାଗଚି ZUX0949941

"ୀ /14593 57 167 1126ସରୁଧନୀ ବିVୱାସ #ା କମଳ ବିVୱାସ ZUX0949982

ପ ୁ /14594 44 167 1127#ରୁପ କମୁାର ବିPାସ ପି କମଲ ବିPସ ZUX0616904

ପ ୁ /14595 44 167 1128#ରୁପ କମୁାର ବିPାସ ପି କମଳ ବିPାସ ZUX1013390

ପ ୁ /14596 38 167 1129କାତKକ ଚ'�  ବିPାସ ପି କମଲ ବିPାସ ZUX0616938

"ୀ /14597 38 167 1130ଅପL ବିPାସ #ା େରାହିତ ବିPାସ ZUX0879205

ପ ୁ /15198 29 167 1131କିଶାନ ସାଗର ପି ଶ�ାମ ସାଗର ZUX0694216

ପ ୁ /15199 25 167 1132ଝରଣା ସାଗର ପି କିସନ ସାଗର ZUX0879221

ପ ୁ /155100 27 167 1133ଶବିପ�ସାଦ ନାଗ ପି ସରଜ ନାଗ ZUX0694067

"ୀ /166101 24 167 1134େକ କ@ରୁୀ #ା େକ ରବି ZUX1202761

"ୀ /167102 28 167 1135ସମୁନ ମାଛ #ା େଗାରା ମାଛ ZUX1136738

"ୀ /186103 27 167 1136େଦବତୀ ବାଘ #ା ହାଡି ବାଘ ZUX0878645

"ୀ /189104 21 167 1137େଗୗରି େଖାସW ା ପି ହରିଶ ଚ'�  େଖାସW ା ZUX1147867

ପ ୁ /189105 21 167 1138କ� ୀFା ଟାକ� ୀ ମା ଭଗବତୀ ଟାକ� ୀ ZUX1147826

ପ ୁ /459106 47 167 1140ରାଘବ ନାୟକ ପି ସXାରୁ ନାୟକ ZUX0949735

ପ ୁ /561107 46 167 1141ମାଣିକ ଖରା ପି ମ�ଳା ଖରା ZUX0879254

"ୀ /999108 29 167 1142ଟି. ଅE ୁ #ା ଟି. ଚାYି ZUX0878868

ପ ୁ /999109 34 167 1143େଦତୖାରୀ ବାଘ ପି ସାଧ ୁବାଘ ZUX0879148

"ୀ /999110 27 167 1144ରତନି ବାଘ #ା ସନିୁଲ ବାଘ ZUX1136415

"ୀ /999111 24 167 1145ନିଶା ବାଘ #ା ସେୁରଶ ବାଘ ZUX0879510

"ୀ /999112 22 167 1146ରା9ି ବାଘ ପି ରାମ ବାଘ ZUX1136365
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ପ ୁ /999113 56 167 1147ଟି ବୁଡୁ ପି ଟି ଆପାରାଜୁ ZUX0879239

ପ ୁ /999114 41 167 1148ରାେଜଶ ହରିଜନ ପି ନାରାୟଣ ହରିଜନ ZUX1001106

ପ ୁ /999115 27 167 1149ଧନୁଜ�0ୟ ହରିଜନ ମା ତିଳତମା ହରିଜନ ZUX0694000

ପ ୁ /999116 39 167 1150ବିେନାଦ ଖରା ପି ଜ�େୁଲଶ ଖରା ZUX1250166

"ୀ /999117 36 167 1151ଜୟା ଖରା #ା ବିେନାଦ ଖରା ZUX0949750

"ୀ /999118 30 167 1152ଆରତୀ େଖାସଲା #ା େଗାପାଳ େଖାସଲା ZUX0811174

/999119 30 167 1153େକାେଟPରୀ କିନZ ର - ଯମନୁା ମହାରଣା ZUX0694166

"ୀ /999120 50 167 1154ଟି. େକୗଶଲ�ା #ା ଟି. କ� ିFା ZUX0949859

"ୀ /999121 46 167 1156େମାତି ମଦୁୁଲି #ା େସାନୁ ମଦୁୁଲି ZUX0878850

"ୀ /999122 31 167 1157ପାବ0 ତୀ ମଦୁୁଲି #ା େସାନୁ ମଦୁୁଲି ZUX0878736

ପ ୁ /999123 45 167 1158ଲି�ରାଜ ନାଗ ପି ଅଭି ନାଗ ZUX0879445

ପ ୁ /999124 27 167 1159ଅଜୟ ନାଗ ପି ସଧୁର ନାଗ ZUX0879270

"ୀ /999125 26 167 1160ନିଳା ନାଗ #ା ନେରଶ ନାଗ ZUX0878983

"ୀ /999126 28 167 1161େଗୗରି ପା�ି #ା ଜଗବ�ୁ ପା�ି ZUX1136274

"ୀ /999127 35 167 1162ଟୁନି ସାଗର #ା େମାହନ ସାଗର ZUX0878744

"ୀ /999128 25 167 1163ଆେମରିକା ସାଗର #ା ମେହଶ ସାଗର ZUX0879460

"ୀ /999129 23 167 1164ଅEଳି ସାଗର ପି ରାଜୁ ସାଗର ZUX1208255

"ୀ /999130 23 167 1165ଗଡିୁ ସାଗର #ା ହିମାଂସ ୁସାଗର ZUX1121490

"ୀ /999131 22 167 1166ମେହVୱରୀ ସାହୁ ପି କୃF ଚ'�  ସାହୁ ZUX1116078

"ୀ /999132 21 167 1167େସZହା ଶମL ପି ସଶୁୀଲ ଶମL ZUX1212190

ପ ୁ /999133 29 167 1168େକ ଶିବା ପି େକ ସାମଲୁୁ ZUX0879346

"ୀ /999134 27 167 1169ସସ+ିତା ଟାକ� ି #ା ରବି ଟାକ�ି ZUX0949784

ପ ୁ /Odia Medr135 22 167 1170ଗ>ଜାରୀ ସଂତୁ ପି ଗ>ଜାରୀ ଲ9+ୀ ରାଓ ZUX1355031

ପ ୁ /01136 26 167 1171ଶିବ ପରଜା  ପି ବୁଟୀ ପରଜ ZUX1050632

ପ ୁ /01137 28 167 1172ସମୀର େବନିଆ ପି ସବୁାସ େବନିଆ ZUX0811323

ପ ୁ /1138 55 167 1173ସବୁାସ େବନିଆ ପି ଗାେବରିଆଲ େବନିଆ LSL1350503

"ୀ /1139 50 167 1174ସାରଳା େବନିଆ #ା ସବୁାସ େବନିଆ LSL1350495

ପ ୁ /1140 32 167 1175ରାମନାଥ େଝାଡିଆ ପି ମୀନ େଝାଡିଆ ZUX0949917

"ୀ /1141 25 167 1176ସକୁ7ୁଳା ପରଜା ପି ବୁଟୀ ପରଜା ZUX0949875

"ୀ /1142 25 167 1177ଶିବାନୀ ଶାସମଲ #ା ତ�ିପତି ସାହୁ ZUX0879007

"ୀ /2143 58 167 1178ଭି ଜୟାମା #ା ଭି ଆପଲା#ାମୀ LSL1352020

ପ ୁ /3144 45 167 1179ଉମାଶMର ଆଚାରୀ ପି ଡି. ଭାBର ଆଚାରୀ ZUX0811125

"ୀ /3145 42 167 1180ଗାୟତ�ି  େବଠୖାରୁ #ା ଉମାଶMର ଅଚାରୀ ZUX0811133

"ୀ /3146 27 167 1181ଝୀଲW ୀ େବେହରା ପି ଅେଶାକ େବେହରା ZUX0879171

"ୀ /3147 36 167 1182ୱାଇ ସେ7ାଷି ରାଓ ପି ୱାଇ ଧମL ରାଓ ZUX0131904

"ୀ /3148 36 167 1183ୱାଇ େଲାେକPର ରାଓ ପି ୱାଇ ଧମL ରାଓ LSL1523729

ପ ୁ /4149 34 167 1184ସତ�ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ ZUX0525436

"ୀ /5150 44 167 1185ଏ�.ବିଜାୟା ଲ9+ୀ #ା ଏ�.ଭାଗ�� LSL2373041

ପ ୁ /7151 32 167 1186ଏ�.ଡି.ଲତିପଠ ପି ମହ]ଦ ଗାନି ZUX0282822

"ୀ /7152 47 167 1187ନୀଳା ଖିଲ ପି ରାମ ଖିଲ ZUX0392001

"ୀ /9153 38 167 1188ନମିତା ସାହୁ #ା ନବିନ ସାହୁ LSL2372969

ପ ୁ /10154 36 167 1189ଚ'ନ ପରଜା ପି େଚ�ା ପରଜା LSL2372944

ପ ୁ /11155 36 167 1190ସନିୁଲ କମୁାର ମହା7ି ମହା7ି ପି ରବି'�  ମହା7ି LSL2373108

"ୀ /11156 31 167 1191ରEିତା ନାୟକ ପି ଚ'�  େଶଖର ନାୟକ ZUX1250299

"ୀ /11157 24 167 1192ସନିୁତା ନାୟକ ପି ଚ'�  େଶଖର ନାୟକ ZUX1250281

"ୀ /12158 41 167 1193#/0ପ�ଭା ପଜୁାରୀ ପି ବିଦ�ାଧର ପଜୁାରୀ LSL2376846

ପ ୁ /13159 29 167 1194େହମ7 େବେହରା ପି ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ZUX0878561

"ୀ /14160 41 167 1195ବବିତା ସାହୁ #ା ତ�ିପତି ସାହୁ LSL2446573

"ୀ /15161 42 167 1196ପାବ0 ତୀ ନାୟକ #ା Rajendra Nayak ZUX1197318

ପ ୁ /15162 34 167 1197ଚକ�ଧର ନାୟକ ପି ବ� ଜବ�ୁ ନାୟକ LSL2373272

"ୀ /15163 34 167 1198କଲ�ାଣୀ ନାୟକ #ା ବିPନାଥ ପରିଡା LSL2376820

"ୀ /15164 26 167 1199ଜନନୀ ନାୟକ #ା ଚକ�  ଧର ନାୟକ ZUX0811315

"ୀ /15165 21 167 1200ଭବାନୀ ପଜୂାରୀ #ା ଅନିଲ ନାୟକ ZUX1197383

ପ ୁ /18166 44 167 1201ଭି.େଭେMଟରମଣ ପି ଭି.ଆପାଲW ା #ାମି ZUX0131938

"ୀ /18167 30 167 1202ଭି. ଲତା #ା ଭି. େଭେMଟ ରାମଣା ZUX0811729

"ୀ /18168 43 167 1203ଚiଳା ସକୁାଳୁ #ା କାJKକ ସକୁାଳୁ ZUX0131920

"ୀ /19169 32 167 1204ଅନୀତା ନାଗ ପି ଅଜୟ ନାଗ LSL1525864

ପ ୁ /20170 70 167 1205ପ�କାଶ ଚ'�  ମହାରଣା ପି ଆଦିକା7 ମହାରଣା ZUX0734046

ପ ୁ /20171 41 167 1206ନିରEନ ମହାରଣା ପି ପ�କାଶ ଚ'�  ମହାରଣା ZUX0734053

ପ ୁ /20172 36 167 1207ବିଦ�ାଧର ମହାରଣା ପି ପ�କାଶ ଚ'�  ମହାରଣା ZUX0734061

ପ ୁ /20173 27 167 1208ମରୁଲୀଧର ନାୟକ ପି ଗେୁCPର ନାୟକ ZUX0616755

"ୀ /37174 54 167 1209ମ'ାକିନୀ ସାବତ #ା ମେନାଜ କମୁାର ବାହିନୀପତି ZUX1227123
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ପ ୁ /42175 22 167 1210ରମାକା7 ନାୟକ ପି ସିମାଂଚଳ ନାୟକ ZUX1070457

"ୀ /44176 35 167 1211େPତା ଚତୁେବଦି #ା ରବି ଚତୁେବଦି ZUX1070341

"ୀ /46177 39 167 1212ମୀନା ସାହୁ #ା ମଣିବାବୁ ଗଡିୁଆ ZUX0811612

"ୀ /64178 29 167 1213େକ.କ� ିFା େବଣୀ ପି େକ. ସତ� ନାରାୟଣ ZUX0878801

ପ ୁ /65179 34 167 1214ଶ�ୀନିବାସ ଏନ ପି ବିରା#ାମୀ ଏନ ZUX0811380

"ୀ /65180 27 167 1215କ� ିFାେଦବି ଏନ #ା ଶ�ୀନିବାସ ଏନ ZUX0811406

"ୀ /67181 39 167 1216େହମଲତା ନାୟକ #ା ଜଗନZ ାଥ ନାୟକ ZUX1070440

ପ ୁ /67182 22 167 1217ମେନାଜ ନାୟକ ପି ଜଗନZ ାଥ ନାୟକ ZUX1078450

"ୀ /68183 46 167 1218େକ. ଲ9+ୀ #ା େକ. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0879478

ପ ୁ /69184 58 167 1219େକ. ସତ�ନାରାୟଣ ପି େକ. ରାମଦାସ ZUX0879452

"ୀ /88185 51 167 1220ଲ9+ୀ ପଜୂାରି #ା ବଳରାମ ପଜୂାରି ZUX1074293

"ୀ /126186 24 167 1221ଅPିନୀ ନାଗ ମା ବାସ7ି ନାଗ ZUX1041250

"ୀ /471187 43 167 1222ବିjାନିକା ଦାସ #ା ସେ7ାଷ କମୁାର ପkନାୟକ ZUX0811273

ପ ୁ /471188 76 167 1223ଲ9+ୀ ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ପି ନ'କିେଶାର ପଟନାୟକ ZUX0811307

"ୀ /471189 66 167 1224ଗୀତାରାଣି ପଟନାୟକ #ା ଲ9+ୀ ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ZUX0811299

ପ ୁ /471190 44 167 1225ସେ7ାଷ କମୁାର ପkନାୟକ ପି ଲ9+ୀ ନାରାୟଣ ପkନାୟକ ZUX0811281

ପ ୁ /999191 28 167 1226ଟି. ଆକାଶ ପି ଟି. ପ�କାଶ ZUX0878793

"ୀ /999192 44 167 1227େକ. ବିଜୟ ଲ9+ୀ #ା େକ.େଭMଟ ରାଓ ZUX0878371

"ୀ /999193 42 167 1228ଜି ଚିନZ ାମଳୁୁ #ା ଜି ଭାBର ରାଓ ZUX1143155

"ୀ /999194 36 167 1229ଏମ େହମଲତା #ା େମଲିେସଟୀ ଗିରୀ ZUX1272913

"ୀ /999195 23 167 1230କନକ େଝାଡିଆ ପି ଦୁବାର େଝାଡିଆ ZUX0949693

"ୀ /999196 25 167 1231ସେ7ାଷୀ କାତୁଲୁ ପି େଭMଟ ରାଓ କାତୁଲୁ ZUX0878421

"ୀ /999197 26 167 1232ଭି. ଲ9+ୀ #ା ଭି. ସେ7ାଷ ZUX0878520

"ୀ /999198 47 167 1233ରାେଜPରୀ ପ1ା ପି ସତ�ବାଦୀ ପ1ା ZUX1361518

ପ ୁ /999199 29 167 1234େକ.ଆପାଲା ରାଜୁ ପି େକ.େଭେMଟ ରାଜୁ ZUX0878785

"ୀ /999200 26 167 1235େକ. ରମିୟା #ା େକ. ଆପାଲା ରାଜୁ ZUX0879429

ପ ୁ /999201 56 167 1236ଝି.ଭାBର ରାଓ ପି ଜି. େୟରାକାୟା ZUX0949909

ପ ୁ /999202 56 167 1237ଜି. େଶଖର ପି ଜି. ସିହାଚଳ� ZUX0878462

ପ ୁ /999203 26 167 1238େକ. ଶMର ପି େକ. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0879437

ପ ୁ /999204 51 167 1239େକ. େଭMଟ ରାଓ ପି େକ. ନରସିଂହଲୁ ZUX0878355

"ୀ /1205 44 167 1240ସନିୁତା େଦବି ଶମL #ା ମେନାଜ କମୁାର ଶମL LSL1350594

"ୀ /4206 55 167 1241ମE ୁଦାଶ #ା ପ�ଶନZ  କମୁାର ଦାଶ ZUX0694141

"ୀ /4207 48 167 1242ଜଶମତୀ େନତାମ #ା ଦଶମ7 େନତାମ ZUX0616847

ପ ୁ /6208 53 167 1243ଶରତ ଚ'�  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0616789

ପ ୁ /09209 36 167 1244େରାଶନ କମୁାର େଗାୟଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଗାୟଲ ZUX0987289

ପ ୁ /9210 63 167 1245ବିଜୟ କମୁାର େଗାୟଲ ପି ମହାବୀର ପ�ସାଦ େଗାୟଲ ZUX0486696

"ୀ /9211 60 167 1246ଅନ'ି େଦବୀ େଗାୟଲ #ା ବିଜୟ କମୁାର େଗାୟଲ ZUX0486662

ପ ୁ /9212 39 167 1247ନାରାୟଣ ଦାସ େଗାୟଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଗାୟଲ ZUX0486688

ପ ୁ /9213 38 167 1248ପ�ଭାତ କମୁାର େଗାୟଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଗାୟଲ ZUX0486670

"ୀ /9214 38 167 1249ଆଶା େଗାୟଲ #ା ନାରାୟଣ ଦାସ େଗାୟଲ ZUX0440818

"ୀ /9215 32 167 1250ଏକତା େଗାୟଲ #ା ପ�ଭାତ କମୁାର େଗାୟଲ ZUX1001080

ପ ୁ /11216 43 167 1251ରାେଜଶ ଦାଶ ପି ସେୁର'�  ଦାଶ ZUX0441246

ପ ୁ /14217 55 167 1252ଦଶମ7 େନତାମ ପି ମାଝୀ େନତାମ ZUX0616854

ପ ୁ /14218 28 167 1253ବିେନାଦ କମୁାର େନତାମ ପି ଦଶମ7 େନତାମ ZUX0616763

ପ ୁ /999219 28 167 1254ଭି ସେ7ାଷୀ ପି ଭି ସ�ିକୁ ZUX0879502

ପ ୁ /143220 20 167 1255ପ�ି>ସ ବିTଵାସ ବିTଵାସ ପି େରାହିତ ବିTଵାସ ZUX1416874

"ୀ /143221 19 167 1256ପନୁମ ବାଘା ବାଘା #ା ଶଂକର ନାୟକ ZUX1417500

"ୀ /0222 41 168 1ପ�ତିତି ଶତପଥୀ #ା ସେ7ାଷ କମୁାର ଶତପଥୀ ZUX1205087

ପ ୁ /00223 30 168 2େହମ7 ନାୟକ ପି ନ' ନାୟକ ZUX1351774

"ୀ /00224 26 168 3ସବିତା ନାୟକ #ା େହମ7 ନାୟକ ZUX1351782

"ୀ /1225 65 168 4ଜି ରାମବାଇ #ା ଜି େପYାୟା OR/12/089/226251

ପ ୁ /1226 60 168 6ଚ'�  ବାଘ ପି ଶ�ାମ ବାଘ OR/12/089/224095

"ୀ /1227 57 168 7କନିୁ ଦମି #ା ବିଶ ୁଦମି OR/12/089/226016

ପ ୁ /1228 51 168 8ଏସ େଗାପାଳ ଦାସ ପି ଏସ ସଲବ ଦାସ OR/12/089/226079

"ୀ /1229 29 168 9ପାର ନାୟକ #ା ଶିବ ଶMର ନାୟକ ZUX0733303

ପ ୁ /1230 31 168 10ଶିବ ଶMର ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ ZUX0392092

ପ ୁ /1231 31 168 11ବିକ�ମ େକଶରୀ ପାତ� ପି ଶରତ ଚ'�  ପାତ� ZUX0282830

ପ ୁ /1232 30 168 12ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ପାତ� ପି ଶରତ ଚ'�  ପାତ� ZUX0343160

"ୀ /1233 43 168 13ମଇନା ସାଗର #ା େମାହନ ସାଗର ZUX0282897

"ୀ /2234 67 168 14କ'ୁ େଗାଲରୀ #ା ମ�ଳା େଗାଲରୀ OR/12/089/110457

"ୀ /3235 53 168 15ଚିନୁରାଣି - #ା କାJKକ କମୁାର OR/12/089/224277

"ୀ /3236 37 168 16ରୀତା ନାୟକ #ା ଉେମଶ ନାୟକ ZUX0136754

4 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM #ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /4237 57 168 17ରତZ  ମହାରଣା #ା କୃF ମହାରଣା OR/12/089/224285

"ୀ /4238 45 168 18ପଦ+ ା ପରଜା #ା ଭଗବାନ ପରଜା OR/12/089/226024

"ୀ /5239 29 168 19ଟି େବବୀ କମୁାରୀ #ା ଟି ରେମଶ ZUX0343178

ପ ୁ /6240 60 168 20େକ କାJKକ -- ପି େକେୱଲୁ -- OR/12/089/224276

"ୀ /6241 52 168 21ରାଜୁକା ବାଘ ପି ଅବଦୁଲ ତା1ି ZUX0668053

"ୀ /6242 30 168 22#ାଥୀ କାJKକ ପି େକ. କାJKକ ZUX0442350

ପ ୁ /6243 38 168 23ପା7ୁଲୁ ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ନାୟକ LSL2633220

"ୀ /6244 33 168 24ପଦ+ ା ନାୟକ #ା ପା7ୁଲୁ ନାୟକ ZUX0282970

"ୀ /7245 36 168 25ଲ9+ୀ ଚାଲାନ #ା ନବିନ ଚାଲାନ ZUX0132100

ପ ୁ /7246 39 168 26ଲବ ଖିଲ ପି ହିରନ ଖିଲ ZUX0132076

"ୀ /7247 34 168 27ସମାରୀ ଖିଲ #ା ଲବ ଖିଲ ZUX0132068

ପ ୁ /7248 33 168 28ବାବୁଲା ମଦୁୁଲି ପି ଧନୁଯ�0ୟ ମଦୁୁଲି ZUX0132084

"ୀ /7249 29 168 29ବିମଳା ମଦୁୁଲି #ା ବାବୁଲା ମଦୁୁଲି ZUX0733451

ପ ୁ /7250 32 168 30ନାଗ ୁପରଜା ପି ବୁଟି ପରଜା ZUX0441857

ପ ୁ /7251 30 168 31େଗୗରବ କମୁାର ପାତ� ପି ଆହW ାଦ ପାତ� ZUX0343186

ପ ୁ /7252 34 168 32ରବି ପଜୂାରୀ ପି ଗଟିୁ ପଜୂାରୀ ZUX0132092

ପ ୁ /7253 33 168 33ଶMର ସାହୁ ପି ସେମଶ ସାହୁ ZUX0623314

"ୀ /7254 31 168 34ଲ9+ୀ ସାହୁ #ା ଶMର ସାହୁ ZUX0623306

ପ ୁ /7255 70 168 35େସାେମPର ସାହୁ ପି ଚ'�  ସାହୁ OR/12/089/226109

"ୀ /7256 58 168 36ସର#ତୀ ସାହୁ #ା ସେମଶ ସାହୁ OR/12/089/226862

"ୀ /8257 36 168 37ସାଫିନା େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ଅମିନ ZUX0733360

"ୀ /8258 67 168 38ପାବ0 ତି େଦବି #ା ଅବଦୁଲ ଅମିନ OR/12/089/224279

"ୀ /9259 61 168 39େଜ ପାଇଡିତାଲି - #ା େଜ ଆପାନZ ା - LSL1356401

"ୀ /10260 40 168 40ଅବିନା କମୁାରୀ ବାରିକ #ା ସନିୁଲ କମୁାର ବାରିକ ZUX0343202

"ୀ /10261 36 168 41ସାଇ ନିେବଦିତା ଦାଶ ପି ସବୁାଶ ଦାଶ ZUX0343194

"ୀ /10262 65 168 42ଭାବି କଲୁଦିପ #ା ସକୃୁ କଲୁଦିପ OR/12/089/224308

ପ ୁ /10263 54 168 43ହରିm'�  କଳୁଦିପ ପି ଶକୁ�ୁ  କଳୁଦିପ OR/12/089/224309

ପ ୁ /10264 29 168 44ସମିୁn କଳୁଦୀo ପି ହରିm'�  କଳୁଦୀo ZUX0442475

ପ ୁ /10265 39 168 45ରାଜୁ ପରଜା ପି ଂନାରାୟଣ ପରଜା ZUX0132134

ପ ୁ /11266 55 168 46ଅରୁଣ ନାଗ ପି ବାଲାଜି ନାଗ OR/12/089/222406

"ୀ /11267 50 168 47କମୁାରୀ ନାଗ #ା ଅରୁଣ ନାଗ OR/12/089/222407

ପ ୁ /11268 30 168 48ଅେଶାକ କମୁାର ନାଗ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ନାଗ ZUX0343210

ପ ୁ /11269 29 168 49ଅଜୟ କମୁାର ନାଗ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ନାଗ ZUX0733907

"ୀ /11270 24 168 50ଲ9+ୀ ନାଗ #ା ଅେଶାକ କମୁାର ନାଗ ZUX1214097

"ୀ /12271 31 168 51ଲ9+ୀ ମଦୁୁଲି #ା ରବି ମଦୁୁଲି ZUX0282996

ପ ୁ /13272 64 168 52ଚ'�  ଚଲାଣ ପି କାଳିଆ ଚଲାଣ OR/12/089/224004

"ୀ /13273 59 168 53ରଦମା ଚଲାଣ #ା ଚ'�  ଚଲାଣ OR/12/089/224005

ପ ୁ /13274 31 168 54ବିେଜ'�  ଚାଲାଣ ପି ଚ'�  ଚାଲାଣ ZUX0733998

"ୀ /13275 30 168 55ସା7ିଲତା ଚାଲାଣ #ା ଗେଜ'�  ଚାଲାଣ ZUX0733980

ପ ୁ /13276 26 168 56ସେୁରଶ ଚାଲାଣ ପି ଚ'�  ଚାଲାଣ ZUX0734004

ପ ୁ /14277 50 168 57େକ େସାମଲୁୂ - ପି ରାମଲୁୁ - OR/12/089/224313

"ୀ /14278 27 168 58େକ ଅEଳି #ା େକ ଶବିା ZUX0733477

"ୀ /14279 29 168 59େକ. ଲ9+ୀ #ା େକ. ଅp ୁ0ନ ZUX0441782

ପ ୁ /14280 62 168 60ବିଜୟ କମୁାର ନାଗ ପି ଘାସି ନାଗ OR/12/089/324013

ପ ୁ /14281 57 168 61ଶେୁର'�  ନାଗ ପି ଘାସି ନାଗ OR/12/089/224011

"ୀ /14282 52 168 62ରାେଜ'� ୀ ନାଗ #ା ସେୁର'�  ନାଗ ZUX0936484

"ୀ /14283 47 168 63ଅନିତା ନାଗ ପି ଘାସି ନାଗ OR/12/089/224014

"ୀ /14284 28 168 64େକଦାର ନାଗ ପି ସେୁର'�  ନାଗ ZUX0820142

"ୀ /15285 60 168 65ସି ଏq ମରୁଲିଧାରି - #ା ଏ ଆପାଲ#ାମି OR/12/089/224018

ପ ୁ /15286 27 168 66ଏ.ଚ'�  େଶଖର ତିଲକ ପି ସି.ଏଚ. ମରୁଲିଧାରି ZUX0623934

ପ ୁ /16287 57 168 67ନାରାୟଣ ଖିଲ ପି ମାନୁ ଖିଲ LSL1350560

ପ ୁ /16288 46 168 68ଲ9+ଣ ନାଗ ପି ଘାସି ନାଗ LSL1368711

"ୀ /16289 65 168 69ଦୁଖି ପରଜା #ା ସଦାନ' ପରଜା OR/12/089/224220

"ୀ /16290 55 168 70କମଳା ପରଜା #ା ଦୟାନିଧି ପରଜା OR/12/089/224219

ପ ୁ /16291 29 168 71ରାମ ପରଜା ପି ଦୟାନିଧି ପରଜା ZUX0733352

"ୀ /17292 55 168 72ମଲିକି ପରଜା #ା ରାମଚ'�  ପରଜା OR/12/089/224238

ପ ୁ /18293 50 168 73େପରୁ ନାଗ ପି େଗାବି' ନାଗ OR/12/089/225068

"ୀ /18294 44 168 74ସାରଦା ନାଗ #ା େପରୁ ନାଗ ZUX0879551

ପ ୁ /18295 26 168 75ରାଜ ନାଗ ପି େପରୁ ନାଗ ZUX0879544

ପ ୁ /19296 28 168 76କାJKକ ଜାନି ପି ଟିବୁ ଜାନି ZUX0623355

"ୀ /19297 60 168 77ତାରା ନାଗ #ା କୃFଚ'�  ନାଗ OR/12/089/224226

ପ ୁ /19298 35 168 78ସଂଜିବ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ବସ7 କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0208744

5 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM #ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /19299 31 168 79ଜିତୁ ପରଜା ପି ବଳରାମ ପରଜା ZUX0525444

ପ ୁ /20300 31 168 80ଟି. ଆଲା ରାଓ ପି ଟି. ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0442533

"ୀ /20301 29 168 81ଟି. ଦୁଗL #ା ଟି. ଆଲା ରାଓ ZUX0442210

"ୀ /20302 57 168 82ହିରାମଣି ଜାନି #ା ଟିବୁ ଜାନି OR/12/089/226567

ପ ୁ /20303 31 168 83ଟି. କମୁାର #ାଇଁ ପି ଟି. ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0442525

"ୀ /20304 55 168 84ଟି କମୁାରୀ #ା ଆଦିନାରାୟଣ OR/12/089/224027

"ୀ /20305 56 168 85ରାମା ମଦୁୁଲି #ା ହରି ମଦୁୁଲି OR/12/089/224432

"ୀ /20306 32 168 86ନରସିଂହ ମଦୁୁଲି ପି ହରି ମଦୁୁଲି ZUX0733709

"ୀ /21307 52 168 87ଟି ଶ�ାମାଳା #ା ଟି ରାଜୁ OR/12/089/224055

"ୀ /22308 55 168 88ରାଧା ନାୟକ #ା ଗCୁ ନାୟକ OR/12/089/222890

"ୀ /22309 44 168 89ଲ9+ୀ ନାୟକ #ା ପଦ+ ନାଭ ନାୟକ ZUX0132142

ପ ୁ /23310 62 168 90କୃFଚ'�  ନାଗ ପି ରବି ନାଗ OR/12/089/224225

ପ ୁ /24311 34 168 91ଟି. ରବି ପି ଟି. ବାେଡୟା ZUX0132159

"ୀ /24312 34 168 92ଟି. ତୁଳସୀ #ା ଟି. ରାମାରାଏ  ZUX0132167

ପ ୁ /24313 60 168 93ବି. ଏଲ ଆରରାଓ . ପି ବି. ଗା�ାୟା . OR/12/089/222755

"ୀ /24314 55 168 94ବି. ଲ9+ୀ . #ା ବି ଏଲ ଆରରାଓ . OR/12/089/224001

"ୀ /24315 38 168 95କନିୁ େବେହରା #ା ଅେଶାକ େବେହରା ZUX0343244

"ୀ /24316 29 168 96ବି କ� ିFା େବଣି #ା ବି ଲି�ା ରାଜୁ ZUX0734012

"ୀ /24317 55 168 97ଟି ଲ9+ୀ #ା ଟି ଗାଉେଡୟା OR/12/089/224053

ପ ୁ /24318 31 168 98ବି ଲି�ରାଜୁ ପି ବି ଆଦି ନାରାୟଣ ZUX0704726

"ୀ /24319 29 168 99ଟି. ମାଧବୀ #ା ଟି. ରବି ZUX0442269

"ୀ /24320 26 168 100ବି. ମେହPରି ପି ବି. ଗ�ାରାଜୁ ZUX0820100

ପ ୁ /24321 27 168 101ବି.ଗା�ା ରାଜୁ ପି ବି. ଏଲାରାଓ ZUX0623892

ପ ୁ /24322 38 168 102ଟି. ରାମା ରାଓ ପି ଟି. ଗାଉେଡୟା ରାଓ LSL1444702

ପ ୁ /24323 29 168 103ଟି. େଭେMଟ ରାଓ ପି ଟି. ରାଜୁ ZUX0442087

ପ ୁ /24324 29 168 104ଟି. ଶିବା ପି ଟି. ବାେଡ଼ୟା ZUX0442202

ପ ୁ /24325 29 168 105ବି. ଶ�ୀନୁ ପି ବି. େୟଲା ରାଓ ZUX0442061

"ୀ /25326 36 168 106କାମିନୀ େବେହରା ମା ଚ'�ମା େବେହରା ZUX0132175

"ୀ /25327 62 168 107ନାଇନ କଲୁଦିପ #ା ଶବୁାସଚ'�  କଲୁଦିପ OR/12/089/224065

"ୀ /25328 43 168 108ଆଶା କଲୁଦୀପ ପି ସବୁାସ କଲୁଦପ LSL1357086

ପ ୁ /26329 50 168 109କୃFଚ'�  କଲୁଦିପ ପି େକଶବଚ'�  କଲୁଦିପ OR/12/089/224066

ପ ୁ /26330 48 168 110େକ. ରାମଚ'� ପି େକଶବ କଲୁଦିପ OR/12/089/224068

ପ ୁ /27331 57 168 111ଟି ରାଯ ୁ ପି ଟି ରାଯ ୁ OR/12/089/224054

"ୀ /28332 45 168 112ଅନିତା ନାୟକ #ା ବାଲାଜି ନାୟକ ZUX0668061

ପ ୁ /28333 42 168 113ସ'ୁର ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ LSL1351022

"ୀ /28334 35 168 114େଜମା ନାୟକ #ା ସ'ୁର ନାୟକ ZUX0733485

ପ ୁ /29335 42 168 115ପ�କାଶ ଚ'�  ମହାରଣା ପି ସବୁାସ ମହାରଣା LSL1444793

"ୀ /29336 39 168 116ରାେଜ'�  ମହାରଣା ପି କୃF ମହାରଣା LSL1518968

"ୀ /29337 33 168 117ଟୁକଲିୁ ମହାରଣା #ା ପ�କାଶ ଚ'�  ମହାରଣା ZUX0733311

ପ ୁ /29338 26 168 118କାJKକ ମହାରଣା ପି ତ�ିନାଥ ମହାରଣା ZUX0820019

ପ ୁ /29339 60 168 119ନକଳୁ ନାୟକ ପି ସSାରୁ ନାୟକ OR/12/089/224049

"ୀ /29340 57 168 120ମଧମୁାଳା ନାୟକ #ା ନକଳୁ ନାୟକ OR/12/089/224050

ପ ୁ /29341 55 168 121ବୃ'ାବନ ନାୟକ ପି ସSାରୁ ନାୟକ OR/12/089/224044

ପ ୁ /29342 44 168 122େହମ7 ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ ZUX0623298

"ୀ /29343 33 168 123ନିଳା'� ୀ ନାୟକ #ା େହମ7 ନାୟକ ZUX0733386

ପ ୁ /30344 50 168 124ଟି ସେମଶ ୁ ପି ଟି ଆଚାୟା  LSL1368737

ପ ୁ /30345 29 168 125ଟି ମେହଶ ପି ଟି ସେମସ ZUX0733469

ପ ୁ /30346 27 168 126ଟି. ନାଗ ୁ ପି ଟି. େସାେମଶ ୁ ZUX0623926

"ୀ /30347 55 168 127ପାବ0 ତି ସାଗର #ା ଅନିଲ ସାଗର OR/12/089/224074

ପ ୁ /31348 65 168 128ସବୁାସଚ'�  କଲୁଦିପ ପି େକଶବ କଲୁଦିପ OR/12/089/224064

ପ ୁ /31349 20 168 129ବଜ�ନ ପାଲକ ପି େଗୗରା� ପାଲକ ZUX1357805

ପ ୁ /31350 60 168 130ରେମଶ ଚ'�  ପାଲକା ପି ଦାେମାଦର ପାଲକା OR/12/089/224083

ପ ୁ /31351 52 168 131େଗୗରା� ପାଲକା ପି ଦାେମାଦର ପାଲକା OR/12/089/224084

ପ ୁ /32352 33 168 132ମେନାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ନିରEନ ଦାଶ ZUX0283093

ପ ୁ /32353 31 168 133ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ ପି ନିରEନ ଦାଶ ZUX0283101

ପ ୁ /33354 50 168 134ନେର'�  ମାଝୀ ପି ସାମଏୁଲ ମାଝୀ OR/12/089/224089

ପ ୁ /33355 45 168 135ନିଳକs ମାଝୀ ପି ସାମଏୁଲ ମାଝୀ OR/12/089/224087

"ୀ /34356 58 168 136ମରିଟି ଡ�ରି #ା ନ' ଡ�ରି OR/12/089/224108

"ୀ /34357 33 168 137ଟି ଦିଦ�ା #ା ଟି କମୁାର #ାମି ZUX0343269

"ୀ /34358 70 168 138ଫiମି ସାଗର #ା େଗାସି ସାଗର OR/12/089/222773

ପ ୁ /35359 46 168 139ଅମର କମୁାର ଜୁମାନି ପି ବିସଳୁାସ ଜୁମାନି ZUX0132183

"ୀ /35360 49 168 140ଚା'ିନୀ ଜୁମାନୀ #ା ଶ�ାମଦାସ ଜୁମାନୀ LSL1368638

6 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM #ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /35361 48 168 141ଶ�ାମଦାସ ଜୁମାନୀ ପି ବିFୁଦାସ ଜୁମାନୀ LSL1368620

"ୀ /36362 62 168 142ଭଗବତୀ ନାୟକ #ା ବ� ଜବ�ୁ ନାୟକ OR/12/089/224100

ପ ୁ /36363 60 168 143ସିମାiଳ ରାଉତ ପି ଯଧିୁ?ିର ରାଉତ LSL1368653

ପ ୁ /37364 45 168 144ଭରତ କମୁାର ଜୁମାନୀ ପି ଭଜନଦାସ ଜୁମାନୀ LSL1460989

"ୀ /38365 61 168 145ରାଧା ସାହୁ #ା କୃF ସାହୁ LSL1350982

ପ ୁ /39366 33 168 146ଏନ ଶMର ରାଓ ପି ଏନ ଆପାରାଓ ZUX0132274

ପ ୁ /39367 33 168 147ଲିଟୁ େବେହରା ମା ଚ'� ମା େବେହରା ZUX0132258

ପ ୁ /39368 59 168 148ଖଗପତି ଗଉଡ ମା ଚ'� ମା ଗଉଡ ZUX0132266

"ୀ /39369 33 168 149ପQୁାEଳୀ ମଦୁୁଲି #ା ନରହରି ମଦୁୁଲି ZUX0132241

ପ ୁ /39370 33 168 150ରାମ କୃF ମଦୁୁଲି ପି ରାମଚ'�  ମଦୁୁଲି ZUX0132225

"ୀ /39371 33 168 151ରEିତା ନାୟକ ପି ଚ'� େଶଖର ନାୟକ ZUX0132282

ପ ୁ /39372 35 168 152ଜୟ7 କମୁାର ପାତ� ପି ଔଲାଦ କମୁାର ପାତ� ZUX0132209

ପ ୁ /39373 61 168 153ରାମାରାଓ ପଜୂାରି ପି ଲଳିତ ପଜୂାରି ZUX0623660

"ୀ /39374 41 168 154କାସଲୁଆମା ପଜୂାରୀ #ା ରାମାରାଓ ପଜୂାରୀ ZUX0623694

ପ ୁ /39375 34 168 155ସେ7ାଷ କମୁାର ପଜୂାରି ପି ରାମାରାଓ ପଜୂାରି ZUX0623686

"ୀ /39376 32 168 156ସମିୁତା ପଜୁାରୀ #ା ଭିଷ+େଦବ ପଜୁାରୀ ZUX0132217

"ୀ /39377 28 168 157ଗୀତାEଳୀ ପଜୂାରି ପି ରାମାରାଓ ପଜୂାରି ZUX0623710

ପ ୁ /39378 59 168 158ଅନିଲ ସାଗର ପି ବଳଭଦ�  ସାଗର OR/12/089/224073

"ୀ /39379 37 168 159ଜୟ7ି ସାଗର ପି ଅନିଲ ସାଗର OR/12/089/224075

"ୀ /40380 46 168 160ରୁକ+ ଣି ପଜୁାରି #ା କୃଷ+ ପଜୁାରି LSL2635886

ପ ୁ /41381 45 168 161ଶ�ୀନିବାସ ବିଡ଼କିା ପି ଅଭିମନ� ୁବିଡ଼କିା ZUX0442046

"ୀ /41382 37 168 162ପଦ+ ିନି ବିଡ଼କିା #ା ଶ�ୀନିବାସ ବିଡ଼କିା ZUX0442442

ପ ୁ /41383 34 168 163େଦବରାଜ ବିେ◌ଡ଼କିା ପି ଅଭିମନ� ୁବିଡ଼କିା ZUX0442038

"ୀ /41384 29 168 164େଗୗରୀ ବିଡ଼କିା #ା େଦବରାଜ ବିଡ଼କିା ZUX0442020

"ୀ /41385 55 168 165ତାରା ମାଝି #ା ନବିନ ମାଝି OR/12/089/227174

"ୀ /41386 36 168 166ପଦ+ ା ମଦୁୁଲି #ା ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0132324

"ୀ /41387 45 168 167ଉଷା ପାଲକା #ା ରେମଶ ପାଲକା LSL1356450

"ୀ /41388 41 168 168ଇ'� ା ପାଲକା ପି ଦାେମାଦର ପାଲକା LSL1368687

"ୀ /42389 70 168 169ବୁେଦଇ ମାଝି #ା ସାମଏୁଲ ମାଝି OR/12/089/224086

"ୀ /42390 60 168 170ସ'ୁରମଣି ଟାକରି ପି ବୁଦୁରା ଟାକରି OR/12/089/224138

ପ ୁ /43391 70 168 171ପରସ ୁନାଗ ପି ଆଦି ନାଗ OR/12/089/224128

ପ ୁ /44392 50 168 172ଶMର ନାଗ ପି ପସ ୁ0  ନାଗ OR/12/089/224130

"ୀ /44393 48 168 173ଲ9+ୀ ନାଗ #ା ଶMର ନାଗ OR/12/089/224131

ପ ୁ /44394 40 168 174ବିେନାଦ ନାୟକ ପି ବ� ଜବ�ୁ ନାୟକ OR/12/089/224102

ପ ୁ /45395 62 168 175ଭାଗୀ ହିଆଲ ପି ଚ'�  ହିଆଲ OR/12/089/224184

"ୀ /45396 58 168 176ହିରାମଣି ହିଆଲ #ା ଭାଗି ହିଆଲ ZUX1254747

ପ ୁ /45397 43 168 177ବାବୁଲି ହିଆଲ ପି ଭାଗି ହିଆଲ LSL1444785

ପ ୁ /45398 43 168 178ନେର'�  ହିଆଲ ପି ଭାଗି ହିଆଲ LSL1368679

ପ ୁ /45399 37 168 179େଯାେଗ'�  ହିଆଲ ପି ଭାଗୀ ହିଆଲ LSL1410760

"ୀ /45400 32 168 180ସନୁୀତା ହିଆଲ ପି ଭାଗୀ ହିଆଲ ZUX0133819

"ୀ /45401 31 168 181େଦବକୀ ହିଆଲ #ା ବାବୁଲି ହିଆଲ ZUX0442343

ପ ୁ /46402 45 168 182ବିଘZ ହିଆଲ ପି ବିଲS ହିଆଲ OR/12/089/224125

ପ ୁ /46403 33 168 183ଚ'ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅରୁଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0442426

"ୀ /46404 29 168 184ଅEଳୀ ପାଣିଗ�ାହୀ #ା ଚ'ନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0441873

"ୀ /46405 49 168 185କନିୁ ସାବତ ପି କାହZ ୁ  ସାବତ ZUX0132332

ପ ୁ /46406 34 168 186ମନୁ ସାବତ ପି କାହZ ୁ  ସାବତ ZUX0132340

"ୀ /47407 50 168 187ଲ9+ୀ ସାହୁ #ା େକi ୁସାହୁ LSL1460682

ପ ୁ /48408 37 168 188େକଳୖାଶ ପଜୂାରୀ ପି ବଳଭଦ�  ପଜୂାରୀ LSL1444710

ପ ୁ /48409 32 168 189ବି ଭାରାପ ୁରାେଜଶ ପି େଭେMଟ ରାଓ ZUX0343293

ପ ୁ /49410 60 168 190ନବିନ ଚ'�  ମାଝୀ ପି ସାେମଲ ମାଝୀ OR/12/089/224008

"ୀ /49411 42 168 191ଇ#ରି ଟାକରି #ା କୃF ଟାକରି OR/12/089/224159

ପ ୁ /50412 55 168 192ମୀନା ଖରା ପି ନିଳାSର ଖରା OR/12/089/224115

"ୀ /50413 28 168 193ସନୁୀତା ଖରା ପି ମିନା ଖରା ZUX0442145

ପ ୁ /50414 34 168 194ଏ�. ଲେକଶ ପି ଏ�. ଆଚିବାବୁ ZUX0442376

"ୀ /50415 35 168 195ଏ�. ପQୁା #ା ଏ�. ଉମାମେହPର ZUX0623553

"ୀ /50416 31 168 196ଏ�. ସରିତା #ା ଏ�. ଲେକଶ ZUX0623538

"ୀ /50417 32 168 197ଏ�. ସିରିଶା #ା ଏ� ଶ�ିନିବାସ ZUX0623520

"ୀ /51418 31 168 198ଲ9+ୀ ଦିଆଲ #ା େଦତୖାରୀ ଦିଆଲ ZUX0668087

ପ ୁ /51419 45 168 199େଦତୖାରୀ ହିଆଲ ପି ୱଲିW ମ ହିଆଲ LSL1350933

ପ ୁ /51420 39 168 200େଦତୖାରୀ ହିଆଲ ପି ଡ଼ାଲିS ହିଆଲ ZUX0132357

"ୀ /52421 32 168 201ବି ଶା7ି #ା ବି ଶMରୀ ZUX0343301

ପ ୁ /53422 43 168 202ହରି େଖାସଲା ପି ସଦନ େଖାସଲା LSL1368778

7 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM #ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /54423 48 168 203କୃF ଟାକରି ପି ରଘ ୁଟାକରି OR/12/089/224158

ପ ୁ /55424 42 168 204ଏ�. ଉମାମେହPର . ପି ଏ�. ଆଚିବାବୁ . LSL1350172

"ୀ /56425 55 168 205ମ�ଳି ଟାକରି #ା ରଘନୁାଥ ଟାକରି OR/12/089/224157

ପ ୁ /56426 45 168 206ବଳଭଦ�  ଟାକ� ି ପି ରଘନୁାଥ ଟାକ� ି OR/12/089/224160

ପ ୁ /56427 42 168 207ଚ'�  ଟାକ� ି ପି ରଘନୁାଥ ଟାକ� ି OR/12/089/224162

ପ ୁ /57428 55 168 208େମାହନ ଟାକ� ି ପି ରଘନୁାଥ ଟାକ� ି OR/12/089/222491

"ୀ /57429 52 168 209ସେୁଲାଚନା ଟାକ� ି #ା େମାହନ ଟାକ� ି OR/12/089/222492

"ୀ /57430 39 168 210ସଯୂ�0କା7ି ଟାକ� ି ପି େମାହନ ଟାକ� ି ZUX0623645

ପ ୁ /57431 33 168 211ମେହ'�  ଟାକ� ି ପି େମାହନ ଟାକ�ି ZUX0442228

ପ ୁ /58432 42 168 212ରାଜୁ ସାଗର ପି କମୁ ସାଗର OR/12/089/222426

"ୀ /58433 39 168 213ବିଥିକା ସାଗର #ା ରାଜୁ ସାଗର LSL1356633

ପ ୁ /59434 60 168 214ଲ9+ନ ସାଗର ପି କମୁ ସାଗର OR/12/089/224142

"ୀ /59435 55 168 215ସବୁ/0 ସାଗର #ା ଲଛମନ ସାଗର OR/12/089/224143

"ୀ /60436 55 168 216େହମା ଟାକ�ି #ା ମେହPର ଟାକ�ି OR/12/089/222753

ପ ୁ /60437 37 168 217ନେର'�  ଟାକ� ି ପି ଇPର ଟାକ�ି LSL1444736

"ୀ /61438 28 168 218ଅEଳୀ ନାଗ #ା ଶିବ ଟାକ�ି ZUX0442194

"ୀ /62439 60 168 219ଅ/0ପ/ୂL ବାଘ #ା େଗାବି' ବାଘ LSL2638039

"ୀ /63440 43 168 220ରିତାରାଣୀ ପରିଡା ପି ଜଗବ�ୁ ପରିଡା LSL1350826

ପ ୁ /63441 38 168 221ନିରEନ ପରିଡା ପି ଜଗବ�ୁ ପରିଡା LSL1368018

ପ ୁ /64442 46 168 222ଏ.ଗିରିବାବୁ ପି ଏ.ସଯୁ�0ନାରାୟଣ LSL1505197

ପ ୁ /65443 40 168 223ସନିୁଲ କମୁାର ବାରିକ ପି ବୁଦୁରା ବାରିକ LSL1444751

ପ ୁ /65444 38 168 224ଅନିଲ କମୁାର ବାରିକ ପି ବୁଦୁରା ବାରିକ LSL1444744

ପ ୁ /65445 29 168 225ସରୁଜ କମୁାର ବାରିକ ପି ବୁଦୁରା ବାରିକ ZUX0623801

"ୀ /65446 27 168 226ଅEନା କମୁାରୀ ବାରିକ #ା ସନିୁଲ କମୁାର ବାରିକ ZUX0623819

ପ ୁ /66447 35 168 227ଏ� କିରଣ କମୁାର ପି ଏ� ପି ବିଠଲ ZUX0343319

"ୀ /66448 62 168 228ଏT. ଲତା #ା ଏ�. ପି ୱଠିଲ LSL1458520

ପ ୁ /67449 25 168 229ବିଶାଲ ନାଗ ପି ସେୁର'�  ନାଗ ZUX0820134

ପ ୁ /68450 40 168 230ରୁv ଧର ଚଲାଣ ପି ବଳରାମ ଚଲାଣ ZUX0132423

"ୀ /68451 33 168 231ଚwା ଜାନୀ #ା ବୃଷ ଜାନୀ ZUX0132407

ପ ୁ /68452 39 168 232ମଦନ େମାହନ ମାଝୀ ପି େଚତୖନ ମାଝୀ ZUX0132399

"ୀ /68453 36 168 233ସେ7ାଷୀ ମାଝୀ #ା ମଦନେମାହନ ମାଝୀ ZUX0132415

"ୀ /69454 34 168 234ସବିୁ ମଦୁୁଲି #ା ଧବୁଲୁ ମଦୁୁଲି ZUX0132449

"ୀ /70455 34 168 235ଶା7ି ମଦୁୁଲି #ା ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି ZUX0668095

ପ ୁ /70456 66 168 236ପଦ+ େଲାଚନ ପ�ଧାନ ପି ସତ�ବାଦୀ ପ�ଧାନ ZUX0132464

"ୀ /70457 54 168 237ମଂଜୁଲତା ପ�ଧାନ #ା ପଦ+ େଲାଚନ ପ�ଧାନ ZUX0132472

ପ ୁ /70458 30 168 238ଚିନ+ ୟ ପ�ଧାନ ପି ପଦ+ େଲାଚନ ପ�ଧାନ ZUX0442293

"ୀ /70459 28 168 239ପ�ିୟSଦା ପ�ଧାନ ପି ପଦ+ େଲାଚନ ପ�ଧାନ ZUX0442301

ପ ୁ /72460 54 168 240ଜଗନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ସାହବ ମଦୁୁଲି OR/12/089/224210

ପ ୁ /72461 38 168 241ପି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି ଲ9+ୀ ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0343335

"ୀ /73462 36 168 242ଟୁକଲିୁ ମହାରଣା #ା ପ�କାଶ ମହାରଣା ZUX0668103

"ୀ /74463 34 168 243ଭଗବତି ନାୟକ #ା ଡ଼ମ ୁନାୟକ ZUX0132514

"ୀ /75464 32 168 244କରୁଣା ପରଜା #ା ମଟୁ ପରଜା ZUX0132522

"ୀ /77465 33 168 245ବତୀ ମଦୁୁଲି #ା େଗାବି' ମଦୁୁଲି ZUX0343343

ପ ୁ /77466 30 168 246ରମାକା7 ନାୟକ ପି ସମଲୁୁ ନାୟକ ZUX0392043

ପ ୁ /78467 58 168 247ପଦ+ ନ ମଦୁୁଲି ପି ଚି�ୁଡୁ ମଦୁୁଲି ZUX0283176

"ୀ /78468 56 168 248ମxୁା ମଦୁୁଲି #ା ପଦ+ ନ ମଦୁୁଲି ZUX0283168

ପ ୁ /79469 32 168 249ମରୁଲୀ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0132233

"ୀ /80470 34 168 251େସାମାର ପରଜା #ା ରାଜୁ ପରଜା ZUX0283192

ପ ୁ /81471 30 168 252ଭୁବନ ମଦୁୁଲି ପି ପଶ ୁ0ରାମ ମଦୁଲି ZUX0343350

ପ ୁ /82472 28 168 253ଭି. ରବି ପି ଭି କାେମPର ରାଓ ZUX0343368

ପ ୁ /83473 66 168 254ସବୁାସ ଚ'�  ଦାଶ ପି ରାେଜ'�  ଦାଶ ZUX0343376

"ୀ /83474 31 168 255ସମୁନ କଳୁଦିପ ପି ହରିm'�  କଳୁଦିପ ZUX0343392

"ୀ /84475 39 168 256ତୁଳସୀ ମEରି ଭୂୟy ପି କମୁାରମଣି ଭୂୟy ZUX0623702

ପ ୁ /130476 79 168 257ଉେମଶ ନାୟକ ପି ମହନ ନାୟକ ZUX0866343

ପ ୁ /130477 52 168 258ଜି ଲ9+ୀ ରାଓ ପି ଜି ଲାବଣ� OR/12/089/229007

"ୀ /212478 28 168 259ଡିwଲ ଟାକ� ି ପି େମାହନ ଟାକ� ି ZUX0733949

ପ ୁ /999479 52 168 260ରାେଧ Vଯାମ ମିଶ�ା ପି ପ�ଭାକର ମିଶ�ା ZUX1337682

"ୀ /999480 47 168 261ରିତା ରାଣୀ ମିଶ�ା #ା ରାେଧ Vଯାମ ମିଶ�ା ZUX1337724

"ୀ /999481 19 168 262ପଂଚନନା ମିଶ�ା ପି ରାଧା Vଯାମ ମିଶ�ା ZUX1337948

"ୀ /999482 36 168 263ପQିୁତା ମହା7ି #ା ସନିୁଲ ମହା7ି ZUX1041169

ପ ୁ /483 25 168 607େଦେବ'�  ଜାନି ପି ଜାହା�ିର ଜାନି ZUX1038660

ପ ୁ /00484 22 168 608େପଲୁରୁ ହରିଶ ପି େପଲୁରୁ ଜଗଦିVଵର ରାଓ ZUX1238138

8 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM #ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /00485 34 168 609ମେନାଜ କମୁାର ପତି ପି ନାଟବର ପତି LSL2662609

ପ ୁ /1486 67 168 610ଟି େମାହନ ରାଓ ପି ଚିନZ ି ଆଚାରି ZUX0132993

ପ ୁ /1487 42 168 611େକ ନାରାୟଣରାଓ ପି େକ ଲେ9+ୟା LSL1368935

"ୀ /1488 40 168 612ଟି ଲ9+ି ପି ଟି ରେମଶ ZUX0133017

ପ ୁ /1489 38 168 613ଟି ନେରଶ ପି ଟି େମାହନ ରାଓ ZUX0133009

"ୀ /1490 58 168 614ଟି ଅନୁରାଧା #ା ଟି େମାହନ ରାଓ ZUX0132985

ପ ୁ /1491 55 168 615େଜ�ାତି ପ�କାଶ ମିଶ� ପି ଜଗନZ ାଥ ମିଶ� LSL1368976

ପ ୁ /1492 42 168 616ବାସେୁଦବ ନାୟକ ପି ସମଲୁୁ ନାୟକ LSL1410661

ପ ୁ /1493 43 168 617ଟି. ରେମଶ ପି ଟି. େମାହନ ରାଓ ZUX0441923

"ୀ /1494 31 168 618େକ. ସେ7ାଷି #ା େକ. ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0442236

"ୀ /02495 24 168 619େମା�ଳି ପଜୁାରୀ #ା ମନୂା ପଜୁାରୀ ZUX1251164

ପ ୁ /2496 43 168 620କାJKକ ମଦୁୁଲି ପି ତିଲ ମଦୁୁଲି LSL1350792

"ୀ /2497 42 168 621ପଦ+ ା ମଦୁୁଲି #ା କାJKକ ମଦୁୁଲି LSL1356336

"ୀ /2498 38 168 622ସି ଏq ରାଧା ପkନାୟକ ପି ସି ଏq କମୁାର ପkନାୟକ ZUX0283291

"ୀ /2499 43 168 623ସି.ଏଚ. ରାମା #ା ସି.ଏଚ. ଜଗଦିଶ LSL2633048

"ୀ /2500 30 168 624ଏT. େଶୖଳଜା ମା ଏT. ଉମା ZUX0623405

"ୀ /03501 73 168 625ଭଗବତୀ ଜାନୀ ପି ଧନ ଜାନୀ ZUX1251271

ପ ୁ /03502 21 168 626ଡSରୁ ପରଜା ପି ରାେମା ପରଜା ZUX1250950

ପ ୁ /03503 20 168 627ଗେଣଶ ପରଜା ପି ରାେମା ପରଜା ZUX1251180

"ୀ /3504 27 168 628ସେ7ାଷି େଗାଲରୀ ପି ମ�ଳା େଗାଲରୀ ZUX0623975

ପ ୁ /3505 60 168 629ସନୁାସୀର ପରଜା ପି ଡSରୁ ପରଜା OR/12/089/226543

ପ ୁ /3506 48 168 630ଶ�ୀନିବାସ ପରଜା ପି ଡSରୁୁ ପରଜା LSL1350438

"ୀ /3507 45 168 631ରତZ ା ପରଜା #ା ଶ�ୀନିବାସ ପରଜା LSL1350446

"ୀ /3508 31 168 632ଲ9+ୀ ପରଜା ପି ସନୁାସିର ପରଜା ZUX0623967

ପ ୁ /3509 27 168 633ଘନଶ�ାମ ପରଜା ପି ସନୁାସିର ପରଜା ZUX0623561

ପ ୁ /3510 24 168 634କ�ିFା ପରଜା ପି ସନୁାଶିର ପରଜା ZUX0879585

"ୀ /04511 27 168 635ସାଇନା େବଗ� #ା ଏମ.ଡୀ ଲତିo ZUX1250935

"ୀ /04512 22 168 636ଲଳିତା ଜାନୀ #ା କାJ0ୀକ ଜାନୀ ZUX1250810

"ୀ /4513 63 168 637ପି ଜୟଲ9+ୀ #ା ପି ଶତ�ନାରାରଣ LSL1351634

ପ ୁ /4514 32 168 638ପି. ପ�ବିଣ କମୁାର ପି ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0441980

ପ ୁ /4515 29 168 639ପି. ନବୀନ କମୁାର ପି ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0441964

ପ ୁ /4516 60 168 640ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପି ପି. ମଖୁଲି�ମ OR/12/089/226409

"ୀ /05517 22 168 641ନରମ େଚkୀ ଜୟା ପି ନରମ େଚkୀ ମାଧଵ ରାଓ ZUX1058734

"ୀ /5518 58 168 642ଟି ବିଜୟ ଲ9ମ୍ୀ #ା ଟି ଗେଣPର ରାଓ ZUX0283309

"ୀ /5519 53 168 643ଡି ପଦ+ ା #ା ମତୁ�ାଲୁ LSL2633345

ପ ୁ /5520 46 168 644ଟି ରେମଶ ପି ଟି. ଗେଣଶ ରାଓ LSL1519255

ପ ୁ /5521 41 168 645ଟି ସେୁରଶ ପି ଟି ଗେଣଷ LSL2635928

ପ ୁ /5522 40 168 646ଟି ରାେଜଶ ପି ଟି ଗେଣଷ LSL2632792

ପ ୁ /5523 34 168 647ଡି କମୁାରରାଜୁ ପି ଡି ମତୁ�ାଲୁ ରାଜୁ LSL2632776

ପ ୁ /5524 33 168 648ଡିଶ�ୀନୁ ପି ଡି ମତୁ�ାଲୁ LSL2632768

"ୀ /5525 42 168 649େହମଲତା ନ' #ା ଅଭିରାମ ନ' LSL2633006

ପ ୁ /5526 21 168 650େପ�ାଦ�ତନ ନ' ପି ଲ9+ୀ ସାହୁ ZUX1154608

"ୀ /5527 27 168 651ଟି େୟମନୁା ନାରାୟଣୀ #ା ଟି ରାେଜଶ ZUX0733832

"ୀ /5528 64 168 652ହାରାମଣି ନାୟକ #ା ନୀଳକs ନାୟକ LSL2633014

"ୀ /5529 55 168 653ସୀତା ନାୟକ #ା େଗାବି' ନାୟକ LSL2633022

"ୀ /5530 33 168 654ସମିୁତ�ା ନାୟକ ପି େଗାବି' ନାୟକ LSL2633030

"ୀ /5531 26 168 655ଡି ପତ+ ା #ା ଡି ଶ�ିନୁ ZUX0733840

ପ ୁ /5532 71 168 656ଟି ଗେଣPର ରାଓ ପି ଟି ରାମଲୁ ରାଓ OR/12/089/226469

ପ ୁ /5533 51 168 657ଶ�ୀନିବାସ ରାୟ ପି େସାମନାଥ ରାୟ LSL1445121

"ୀ /06534 23 168 658ବି ଆସା ପି ବି ଭାBର ରାଉ ZUX1250927

"ୀ /06535 33 168 659ଆଲିଜାେବn ପାତ� ପି ଅ.ହଦା କମୁାର ପାତ� ZUX1250976

ପ ୁ /6536 60 168 660ବି ଭାBରରାଓ ପି ବି ଲ9+ୀନାରାୟଣ OR/12/089/226447

"ୀ /6537 55 168 661ବି ଲୀଳାବତୀ #ା ବି ଭାBରରାଓ OR/12/089/226448

"ୀ /6538 28 168 662ବି ପ�ାେବଲିକା . #ା ବି ଶ�ୀନୁ . ZUX0365957

ପ ୁ /6539 45 168 663ତୁଷାରକା7 ପାତ� ପି ଅହW ାଦ କମୁାର ପାତ� LSL1369115

ପ ୁ /6540 34 168 664ଶ�ିନିବାସ ରାଓ ପି ବି.ରାମା ରାଓ ZUX0624007

ପ ୁ /7541 32 168 665ଭାରତ ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX0623827

"ୀ /7542 29 168 666ମିନି ନାୟକ #ା ଭାରତ ନାୟକ ZUX0623850

ପ ୁ /7543 55 168 667ଗେଣଶ ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ ZUX0133066

"ୀ /7544 50 168 668ଶକୁ� ି ନାୟକ #ା ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX0133074

"ୀ /8545 38 168 669ଏନ ଲ9+ୀ #ା ଏନ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0525493

"ୀ /11546 25 168 670ବି.ରଜନୀ #ା ବି.ଶ�ାମସ'ୁର ZUX1041110
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"ୀ /11547 46 168 671ଲ9+ୀ ପରଜା #ା େକଶବ ପରଜା ZUX1041144

"ୀ /11548 45 168 672ତୁଳସୀ ପରଜା #ା ନୀଳକs ପରଜା LSL1350404

ପ ୁ /12549 29 168 673ଏT.ଦୁଗL ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ଏT.େଗାପାଳ ଦାସ ZUX0623991

ପ ୁ /12550 27 168 674ଏT.ରେମଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଏT.େଗାପାଳ ଦାସ ZUX0623983

ପ ୁ /12551 21 168 675ଏସ.ରାେଜଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଏସ.େଗାପାଲ ଦାସ ZUX1251156

"ୀ /12552 45 168 676ଭାଗ�ଲ9+ୀ ଦାଶ #ା େଗାପାଳ ଦାଶ OR/12/089/226080

ପ ୁ /12553 45 168 677ମ1ୁରା ମଦୁୁଲି ପି େଲଲି ମଦୁୁଲି LSL1350412

ପ ୁ /12554 42 168 678ଅଭି ମଦୁୁଲି ପି ଜିରୁ ମଦୁୁଲି LSL1352582

"ୀ /12555 39 168 679ସନାଇ ମଦୁୁଲି #ା ମ1ୁରୁା ମଦୁୁଲି LSL2633105

"ୀ /12556 39 168 680ଲ9+ୀ ମଦୁୁଲି #ା ଅଭି ମଦୁୁଲି ZUX0133108

"ୀ /13557 51 168 681ପQୁାEଳି ମିଶ� #ା ପiାନନ ମିଶ� LSL1351188

ପ ୁ /13558 45 168 682ପiାନନ ମିଶ� ପି ଅନ7ରାମ ମିଶ� ZUX0133116

"ୀ /13559 21 168 683ପ�ତିଉଷା ଫାଲଗଣୁୀ ମିଶ� ପି ପiାନନ ମିଶ� ZUX1251024

ପ ୁ /14560 48 168 684େଗାପିନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ନୀଳାSର ମଦୁୁଲି LSL1350487

"ୀ /14561 45 168 685ଶଶୀ ମଦୁୁଲି #ା େଗାପିନାଥ ମଦୁୁଲି LSL1350479

"ୀ /14562 27 168 686କାଜଲ ମଦୁୁଲି ପି େଗାପିନାଥ ମଦୁୁଲି ZUX0733493

ପ ୁ /14563 27 168 687ବିଦ�ାଧର ମଦୁୁଲି ପି କନୁୁ ମଦୁୁଲି ZUX0733501

ପ ୁ /15564 60 168 688ଦୁଖ ୁମଦୁୁଲି ପି ଧବା ମଦୁୁଲି OR/12/089/226513

"ୀ /15565 55 168 689ବଇଦି ମଦୁୁଲି #ା ଦୁଧଖ ୁମଦୁୁଲି OR/12/089/226514

ପ ୁ /15566 33 168 690ସନାଦର ମଦୁୁଲି ପି ଘାସି ମଦୁୁଲି ZUX0623488

ପ ୁ /15567 28 168 691େଗାପି ମଦୁୁଲି ପି ଦୁଖ ୁମଦୁୁଲି ZUX0733337

"ୀ /15568 27 168 692ଶା7ି ମଦୁୁଲି #ା ସନାଦର ମଦୁୁଲି ZUX0733410

ପ ୁ /15569 26 168 693ଜାହାନ ପାଣୀ ପି େଜନା'ନ ପାଣୀ ZUX1341288

ପ ୁ /16570 46 168 694ରାମ ମଦୁୁଲି ପି ଦଳପତି ମଦୁୁଲି LSL1445287

"ୀ /16571 43 168 695ଲ9+ୀ ମଦୁୁଲି #ା ରାମ ମଦୁୁଲି LSL1350420

"ୀ /16572 39 168 697ବିମଳା ମଦୁୁଲି #ା ରତି ମଦୁୁଲି LSL1350388

ପ ୁ /16573 22 168 698ଗ�ା ମଦୁୁଲି ପି ଦୁକ ୁମଦୁୁଲି ZUX1251172

ପ ୁ /17574 65 168 699ଦୁଖ ୁମଦୁୁଲି ପି ବିରୀ ମଦୁୁଲି LSL1350362

"ୀ /18575 40 168 700ସଲମା ପରଜା #ା ସନିଆ ପରଜା LSL1350453

"ୀ /19576 55 168 701ରୁକଣିୁ ପରଯଣିୁ #ା ବଳରାମ ପରଜା ZUX0133124

"ୀ /20577 55 168 702ବଇଦି ମଦୁୁଲି #ା ଯାମ ମଦୁୁଲି OR/12/089/226585

ପ ୁ /21578 55 168 703ଏମ ଉମାଶMର , ପି ଏ� ଆପଲା#ାମି , OR/12/089/226589

"ୀ /21579 48 168 704ବି ଅନପ/ୁL #ା ବି େୱେMଟ ରାଓ OR/12/089/226587

ପ ୁ /21580 28 168 705ଏ� ଦିେଲPର ରାଓ ପି ଏ�. ଉମାଶMର ZUX0623330

ପ ୁ /21581 35 168 706ସEୟ ଜାନୀ ପି ଧନୁ ଜାନୀ ZUX0820308

"ୀ /21582 32 168 707ସEତୁା ଜାନି #ା ସEୟ ଜାନି ZUX1127745

ପ ୁ /21583 27 168 708ସବୁାଷ ମଦୁୁଲି ପି ଶ�ାମ ମଦୁୁଲି ZUX0820324

ପ ୁ /21584 22 168 709ଗEରି ଶ7ୁ ପି ଗEରି ଲ9+ୀ ରାଓ ZUX1251198

"ୀ /22585 65 168 710ସେରାଜିନି ସାହୁ #ା େକ ସାହୁ OR/12/089/226245

ପ ୁ /22586 45 168 711ନବିନ ସାହୁ ପି ଖତୁ ସାହୁ LSL1350297

"ୀ /23587 45 168 712ପି. ଜୟଶ�ୀ #ା ପି. ଜଗଦିPର ରାଓ LSL1445105

ପ ୁ /23588 41 168 713ଭି. ରେମଶ ପି ଭି. ରାମା ରାଓ LSL1445113

ପ ୁ /23589 52 168 714ପି. ଜଗଦିPର ରାଓ ପି ପି ସତ�ନାରାୟଣା ରାଓ LSL1368596

"ୀ /23590 88 168 715ପି ରାବଣମା #ା ପି ରାମଲୁୂ OR/12/089/226459

"ୀ /24591 70 168 716ଜି ଅନZ ପ/ୁL #ା ଜି ନିଳକs OR/12/089/226463

ପ ୁ /24592 35 168 717ପ�େମାଦ କମୁାର ବାଘ ପି ଆନ' ବାଘ ZUX0820126

"ୀ /24593 55 168 718ସେରାଜୀନି ବାଘ #ା ଆନ' ବାଘ LSL2637775

ପ ୁ /26594 41 168 719ସଶୁା7 କମୁାର େବେହରା ପି ଦାେମାଦର େବେହରା LSL1445147

ପ ୁ /28595 47 168 720ଭି ସରିୁନାରାୟଣା ପି ଭି ଟାବିଟିୟା LSL1351717

"ୀ /28596 24 168 721ଜି େମାହିନି ପି ଜି ଲ9+ୀ ରାଓ ZUX1250844

ପ ୁ /28597 28 168 722େହମ7 ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX0733881

"ୀ /28598 39 168 723ଏT. ପ�େମାଦା #ା ଏT. ଚ'� େଶଖର ରାଓ LSL1445162

ପ ୁ /28599 47 168 724ଏT ଚ'� େସଖର ରାଓ ପି ଏT. . ଜ� ିFା ରାଓ LSL1356922

ପ ୁ /28600 47 168 725ଏT ଶରତ ରାଓ ପି ଏT.ଏq.କ� ିFାରାଓ LSL1350750

"ୀ /29601 38 168 726ଏନ େଦବୀ ପି ଏନ ସତ�ରାଓ ZUX0133181

"ୀ /29602 28 168 727ଏନ ଚିନୀ ପି ଏନ ସତ� ରାଓ େର{ୀ ZUX0866384

ପ ୁ /29603 29 168 728ହରି େଖମଡୁୁ ପି ଭୁବନୀ େଖମଡୁୁ ZUX0866392

"ୀ /29604 25 168 729ସର#ତୀ େଖମଡୁୁ #ା ହରି େଖମଡୁୁ ZUX0866400

ପ ୁ /29605 25 168 730ରାମ େଖମଡୁୁ ପି ଭୁବନି େଖମଡୁୁ ZUX0866418

"ୀ /29606 62 168 731ରାଧା ସାହୁ ପି କୃF ଚଂଦ�  ସାହୁ ZUX1251263

ପ ୁ /29607 45 168 732ଏନ ଶ�ୀନିବାସ ପି ଏ> ସତ�ାରାଓ OR/12/089/226101

ପ ୁ /31608 33 168 733ମରୁଲୀ ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ ZUX0623181
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"ୀ /31609 63 168 734େଗାବି' ସାହୁ #ା ଜଗନZ ାଥ ସାହୁ OR/12/089/226268

"ୀ /31610 60 168 735ବିଜୟ ଲ9+ି ସାହୁ #ା େଗାବି' ସାହୁ OR/12/089/226269

"ୀ /31611 59 168 736ଅନZ ପ/ୁL ସାହୁ #ା େମାହନ ସାହୁ ZUX0623199

ପ ୁ /31612 50 168 737ଭୁବେନPର ସାହୁ ପି ଲ9+ୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ LSL1352491

"ୀ /31613 41 168 738ଲ9+ୀ ସାହୁ #ା ଭୂବେନPର ସାହୁ LSL1352509

ପ ୁ /31614 35 168 739ତ�ିପତି ସାହୁ ପି େଗାବି' ସାହୁ LSL2633469

ପ ୁ /31615 29 168 740ସୀମାiଳ ସାହୁ ପି େଗାବି' ସାହୁ ZUX0623348

"ୀ /31616 29 168 741ଝୁନୁ ସାହୁ #ା ମରୁଲୀ ସାହୁ ZUX1251057

ପ ୁ /32617 40 168 742ଟି ସେ7ାଷ କମୁାର ପି ଟି େଭେMଟ ରାବଣା ZUX0283408

ପ ୁ /32618 38 168 743ଟି ଶିବକମୁାର ପି ଟି େଭେMଟରାବଣା LSL1445410

ପ ୁ /32619 62 168 745ନିରEନ ଦାଶ ପି ବ� ଜବ�ୁ ଦାଶ LSL1350354

"ୀ /32620 23 168 746ଜୟା ପା|ା ପି ରେମଶ ପା|ା ZUX1250828

ପ ୁ /34621 26 168 747ତିରଥMର ନାୟକ ପି ମେଦPର ନାୟକ ZUX0733295

ପ ୁ /34622 50 168 748ମେହPର ନାୟକ ପି ନିଳକs ନାୟକ OR/12/089/226520

"ୀ /34623 39 168 749େଗୗରି ନାୟକ #ା ମେହସ ନାୟକ OR/12/089/226522

ପ ୁ /34624 23 168 750ଦାSିକର ନାୟକ ପି େମାେହPର ନାୟକ ZUX1251008

ପ ୁ /35625 42 168 751ଏ ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଏ େଭେMଟ ରାବଣା LSL1351907

"ୀ /35626 68 168 752ଏ ସେରାଜିନୀ , #ା ଏ େଭେMଟ ରାବଣା , LSL1351915

"ୀ /35627 27 168 753ଟୀ ଅPିନୀ #ା ଏ ମେହଶ ZUX1251214

"ୀ /35628 34 168 754ଏ. କମୁାରୀ #ା ଏ. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0623785

"ୀ /35629 22 168 755ସେୁରଖା ନାୟକ #ା ତିଥ0Mର ନାୟକ ZUX1250794

ପ ୁ /35630 70 168 756ଏ େଭେMଟ ରାବଣା ପି ଏ ରାମଲୁୁ OR/12/089/226262

"ୀ /35631 41 168 757ୱାଇ େସାଭାରାଣୀ ରାଓ #ା ୱାଇ ନାେଗPର ରାଓ LSL1351873

ପ ୁ /35632 40 168 758ଏ ମେହଶ ରାଓ ପି ଏ େଭେMଟ ରାବଣା ର LSL1351899

"ୀ /36633 43 168 759ଜି ଚିନZ ାମଲୁୁ #ା ଜି ଭାBର ରାଓ LSL1369156

"ୀ /37634 65 168 760େକ ନାରାୟଣାମା , #ା େକ ଆପାଲାନାରାୟଣା , OR/12/089/226270

ପ ୁ /37635 53 168 762ମେନାଜ କମୁାର ବାହିନୀପତି ପି ରଘମୁଣି ବାହିନୀପତି LSL1410646

ପ ୁ /37636 51 168 763େଦେବ'�  ବାହିନୀପତି ପି ରଘମୁଣି ବାହିନୀପତି LSL1410620

ପ ୁ /37637 44 168 764ସେ7ାଷ ବାହିନୀପତି ପି ରଘମୁଣି ବାହିନୀପତି LSL1350255

"ୀ /37638 60 168 765େକ ବିଜୟଲ9+ୀ ପି େକ ଆପାଲା ନାରାୟଣ OR/12/089/226271

ପ ୁ /37639 33 168 766ଏମ େଗାପି ପି ଏ� ଆଚାରି ZUX0733667

"ୀ /37640 48 168 767ସ�ୀତା ମହାପାତ� #ା େଦେବ'�  ବହିନୀପତି ZUX1227164

"ୀ /37641 54 168 768ମ'ାକିନୀ ସାବତ #ା ମେନାଜ କମୁାର ସାବତ ZUX0862151

ପ ୁ /38642 40 168 769ଗେଣଶ ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ ZUX0623835

"ୀ /38643 60 168 770କଳାବତୀ ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ OR/12/089/226157

ପ ୁ /38644 40 168 771ସେ7ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ LSL1351204

ପ ୁ /39645 51 168 772ଦାସରଥି େଗୗଡ ପି ହରି େଗୗଡ ZUX1250984

"ୀ /39646 31 168 773କବିତା େଗୗଡ #ା ଦାଶରଥି େଗୗଡ ZUX0879684

ପ ୁ /39647 88 168 774ତ�ିନାଥ ନାୟକ ପି େୱେMନା ନାୟକ LSL1369024

"ୀ /39648 85 168 775ଚwା ନାୟକ #ା ତ�ିନାଥ ନାୟକ LSL1356880

"ୀ /39649 42 168 776ବବି ନାୟକ #ା ଗେଣଶ ନାୟକ LSL1369099

"ୀ /40650 25 168 777ବି ଲ9+ୀ #ା ବି ଶMର ରାଓ ZUX1250885

"ୀ /41651 78 168 778ପି ଅ/0ପ/ୁ0 #ା ପି ବିPନାଥମ LSL1350735

ପ ୁ /41652 27 168 779ଅନିଲ ନାୟକ ପି ରାେଜ'�  ନାୟକ ZUX0733576

"ୀ /41653 45 168 780ପାବ0 ତି ନାୟକ #ା ରାେଜ'�  ନାୟକ LSL1369081

ପ ୁ /41654 36 168 781ଟ�ିେପାତୀ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ ZUX1344894

ପ ୁ /41655 32 168 782ନାଗ ୁନାୟକ ପି ରାେଜ'�  ନାୟକ ZUX0133215

"ୀ /42656 70 168 783େହମଲତା ନାୟକ #ା ଈ#ର ନାୟକ LSL1369107

"ୀ /42657 42 168 784କନିୁ ନାୟକ #ା ସିମାiଳ ନାୟକ LSL1369008

ପ ୁ /42658 41 168 785ସିମାiଳ ନାୟକ ପି ଈPର ନାୟକ LSL1369040

ପ ୁ /42659 26 168 786ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ସିମାiଳ ନାୟକ ZUX0733691

"ୀ /43660 38 168 787ପଦମା ମଦୁୁଲି #ା ରାମ ମଦୁୁଲି LSL2633246

ପ ୁ /44661 46 168 788ବିେନାଦ ଚତୁେବ0 ଦୀ ପି ଏଲ ଏମ ଚତୁେବ0 ଦୀ OR/12/089/226289

"ୀ /44662 43 168 789ଅରୁଣା ଚତୁେବ0 ଦୀ #ା ବିେନାଦ ଚତୁେବ0 ଦୀ LSL1369123

ପ ୁ /44663 41 168 790ପ�ଶା7 ଚତୁେବ0 ଦୀ ପି ଏଲ. ଏସ. ଚତୁେବ0 ଦୀ LSL1445279

ପ ୁ /44664 40 168 791ରବି ଚତୁେବ0 ଦୀ ପି ଏଲ ଏସ ଚତୁେବ0 ଦୀ LSL1369032

"ୀ /45665 41 168 792ସଂଯxୁା ବିେଷାଇ #ା ଅର9ିତ ବିେଷାଇ LSL1351139

"ୀ /46666 42 168 793ପାବ0 ତୀ ପରଯା #ା ଅଭି ପରଯା OR/12/089/226142

"ୀ /47667 55 168 794ଆର େସାରଜିନି . #ା ଆର ବା�ାରାୟ . OR/12/089/226130

ପ ୁ /47668 29 168 795ଆ~.ପବନ କମୁାର ପି ଆ~. ବା�ାରାୟା ZUX0623652

"ୀ /48669 49 168 796ଅନିତା କମୁାରୀ ରାୟ #ା ରବି'�  ପkନାୟକ LSL1356864

"ୀ /49670 27 168 797ଜୟଶ�ୀ ନାୟକ ପି ଚ'�  େଶଖର ନାୟକ ZUX0733600
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"ୀ /49671 45 168 798ପାବ0 ତି ନାୟକ #ା ଚ'� େଶଖର ନାୟକ OR/12/089/226164

"ୀ /49672 42 168 799ପାବ0 ତୀ ନାୟକ #ା ବୃ'ାବନ ନାୟକ LSL1351618

ପ ୁ /51673 40 168 800ବାୟ ପ�ଦୀପ କମୁାର ପି ୱାଇ ସନ�ାସୀରାଓ LSL1352566

ପ ୁ /51674 35 168 801ୱାଇ ସ'ିପ କମୁାର ପି ୱାଇ ସନ�ାସୀ ରାଓ ZUX0133249

"ୀ /52675 40 168 803ପ/ୁKମା ଭାଲିଆ #ା େସାମନାଥ ଭାଲିଆ LSL1351659

ପ ୁ /52676 39 168 804େସାମନାଥ ଭାଲୀଆ ପି ମାଧବ ଭାଲୀଆ OR/12/089/226407

"ୀ /52677 45 168 805ଜାନି ମାଝୀ ପି ଧନୁଯ0 ୟ ଭାଲୀଆ ZUX1323005

ପ ୁ /52678 28 168 806େକୖଳାସ ମାଝୀ ପି ଧନୁଜ0 ୟ ମାଝୀ ZUX1038520

ପ ୁ /54679 47 168 807େକ ଈPର ରାଓ ପି େକ ଚ'�  ରାଓ LSL1356914

"ୀ /54680 25 168 808େକ ସିରିସା ପି େକ ଇPର ରାଓ ZUX0879643

ପ ୁ /55681 60 168 809ନରହରି ନାଏକ . ପି ଚ'�  ନାଏକ . OR/12/089/226811

"ୀ /55682 51 168 810ତୁଳସା ନାଏକ . #ା ନରହରି ନାଏକ . OR/12/089/226822

ପ ୁ /55683 29 168 811େହମ7 କମୁାର ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ ZUX0623322

ପ ୁ /55684 28 168 812ବସ7 ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ ZUX0733592

"ୀ /55685 39 168 813ଗିତା ନାୟକ #ା ସେ7ାଷ ନାୟକ LSL1410653

ପ ୁ /55686 33 168 814କାJKକ ନାୟକ ପି ନରହରି ନାୟକ ZUX0733584

"ୀ /55687 25 168 815େସବତି ନାୟକ #ା ବସ7 ନାୟକ ZUX0950105

"ୀ /56688 41 168 817ପାବ0 ତୀ ମଦୁୁଲି #ା ସବୁାସଚ'�  ମଦୁୁଲି LSL1356161

"ୀ /57689 25 168 818ମାନସି ବଛା ପି ମହନ ବଛା ZUX0879742

"ୀ /57690 75 168 819ଚwା ନାୟକ #ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ LSL1356369

ପ ୁ /57691 72 168 820ବ� ଜବ�ୁ ନାୟକ ପି ସ'ୁର ନାୟକ ZUX0879734

"ୀ /57692 48 168 821କ7ୁଳା ନାୟକ #ା ବ�ାମନ େମାହନ ଦାସ LSL1356377

"ୀ /57693 41 168 822ପ�ଭାତି ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ LSL1368950

ପ ୁ /57694 40 168 823ଭୀମ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ LSL1356385

"ୀ /57695 39 168 824େଗୗରୀ ନାୟକ #ା ଶMର ନାୟକ LSL1356849

ପ ୁ /57696 23 168 825ଅPିନି ନାୟକ ପି ଶMର ନାୟକ ZUX1016203

"ୀ /57697 20 168 826ରଜନୀ ନାୟକ #ା ମରୁଲୀ ଧର ନାୟକ ZUX1251099

ପ ୁ /57698 28 168 827ରତZ ାକର #ାଇଁ ପି େଜାହନ #ାଇଁ ZUX1041128

ପ ୁ /58699 55 168 828ଜି େଗାବି' ସାହୁ . ପି ଖଗପତି ସାହୁ . LSL1350800

"ୀ /58700 48 168 829ଅନZ ପ/ୁL ସାହୁ . #ା େଗାବି' ସାହୁ . LSL1351675

ପ ୁ /59701 70 168 830ସମଲୁ ନାୟକ ପି େଭେMଟ ନାୟକ OR/12/089/226167

"ୀ /59702 60 168 831ଲଳିତା ନାୟକ #ା ସମଲୁ ନାୟକ OR/12/089/226168

ପ ୁ /59703 50 168 832ରେମସଚ'�  ନାୟକ ପି ସମଲୁ ନାୟକ OR/12/089/226169

"ୀ /59704 45 168 833ଭାଗ�ଲ9+ୀ ନାୟକ #ା ରେମଶଚ'�  ନାୟକ LSL1351162

ପ ୁ /60705 37 168 834ଟି ଶ�ୀନୁ ପି ଟି ଶିବା  LSL2637874

ପ ୁ /60706 62 168 835ପି ଦୁଗL ରାଓ . ପି ପି ନରସିହ . LSL2633360

"ୀ /60707 55 168 836ପି ମା�ାମା ରାଓ . #ା ପି ଦୁଗLରାଓ . LSL2633436

"ୀ /60708 24 168 837ପି.ଅନୁଶା କମୁାରୀ #ା ପି.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0950113

ପ ୁ /60709 30 168 838ପି. ରବି ପି ପି. ଦୁଗL ରାଓ ZUX0441774

ପ ୁ /60710 33 168 839ପି.ଶ�ନିିବାସ ରାଓ ପି ପି ଦୁଗL ରାଓ ZUX0365908

ପ ୁ /62711 45 168 840ଆନ' ନାୟକ . ପି ଉ�0 ବ ନାୟକ . LSL1369131

"ୀ /62712 39 168 841ନିତୁ ନାୟକ #ା ଉ�0 ବ ନାୟକ LSL2633428

ପ ୁ /64713 59 168 842ଲ9+ୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ପ�ହW ାଦ ସାହୁ OR/12/089/226175

ପ ୁ /64714 52 168 843କୃF ସାହୁ ପି ପ�ହଲW ାଦ ସାହୁ OR/12/089/226177

"ୀ /64715 49 168 844ଗୀତା ସାହୁ #ା ଲ9+ୀନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/089/226176

ପ ୁ /64716 34 168 845ଭାଗିରଥି ସାହୁ ପି ଲ9+ୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0442400

ପ ୁ /64717 28 168 846େଗାପିନାଥ ସାହୁ ପି କୃF ସାହୁ ZUX0441865

"ୀ /64718 27 168 847ପ�ସା7ି ସାହୁ #ା ଭାଗିରଥି ସାହୁ ZUX0879692

ପ ୁ /65719 44 168 848େକ ତ�ିନାଥ ରାଓ . ପି େକ େୱେMଟରାଓ . LSL1368984

"ୀ /65720 57 168 849ଏମ. ଚିନZ ାମଲୁୁ #ା ଏ�. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0879569

"ୀ /65721 70 168 850େକ ପାବ0 ତି #ା େକ େୱMk . OR/12/089/226184

"ୀ /65722 75 168 851ମାଣିକ ପଜୁାରି #ା ରାମଚ'�  ପଜୁାରି OR/12/089/226342

ପ ୁ /65723 53 168 852ମଦନ େମାହନ ପଜୁାରୀ ପି େଦତୖାରୀ ପଜୁାରୀ LSL1445386

"ୀ /65724 44 168 853ଚwା ପଜୂାରୀ #ା ମଦନ େମାହନ ପଜୂାରୀ ZUX0624023

"ୀ /65725 34 168 854ସେ7ାଷୀ ପଜୁାରୀ ପି ବଳରାମ ପଜୁାରୀ LSL2633204

ପ ୁ /65726 31 168 855ଭଗବାନ ପଜୁାରୀ ପି ଶ�ାମ ପଜୁାରୀ ZUX0733717

ପ ୁ /65727 29 168 856ପ�ଦୀପ କମୁାର ପଜୂାରୀ ପି ବଳରାମ ପଜୂାରୀ ZUX0624031

ପ ୁ /67728 66 168 857େଲାକନାଥ ନାଏକ . ପି ଆଦି ନାଏକ . OR/12/089/226215

"ୀ /67729 60 168 858ସକ7ୁଳା ନାଏକ . #ା େଲାକନାଥ ନାଏକ . OR/12/089/226216

ପ ୁ /67730 47 168 859ସେୁର'�  ନାଏକ . ପି େଲାକନାଥ ନାଏକ . LSL1350727

"ୀ /67731 40 168 860ପଦ+ ା ନାଏକ #ା ସେୁର'�  ନାଏକ LSL1350719

ପ ୁ /67732 43 168 861ଗଗନ ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ LSL1351097

12 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM #ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /68733 80 168 862େକ ସାବିତ�ୀ . #ା େକ ବାସେୁଦବ . OR/12/089/226211

"ୀ /69734 60 168 863ଏ ଏଚ ଲ9+ୀ . #ା ସି ଏଚ େମାହନରାଓ . OR/12/089/226839

"ୀ /70735 60 168 864ସାବିତ�ି  ସାହୁ #ା କୃFଚ'�  ସାହୁ OR/12/089/226280

ପ ୁ /70736 46 168 865ଅମରକା7 ସାହୁ ପି କୃF ଚ'�  ସାହୁ LSL1368968

ପ ୁ /70737 31 168 866କମଳ କା7 ସାହୁ ପି କୃF ଚ'�  ସାହୁ ZUX0133314

"ୀ /71738 59 168 867ଜାନକୀ ସାହୁ #ା ଭାBର ସାହୁ ZUX0442509

"ୀ /71739 50 168 868ଲଳିତା ସାହୁ #ା ତ�ିନାଥ ସାହୁ OR/12/089/226227

ପ ୁ /71740 35 168 869ରାେମPର ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ ZUX0442251

ପ ୁ /71741 27 168 870କାଳିଆ ସାହୁ ପି ଭାBର ସାହୁ ZUX0442103

"ୀ /71742 26 168 871ରିMି ସାହୁ #ା ରାେମ#ର ସାହୁ ZUX0879593

"ୀ /71743 25 168 872ମାଳତୀ ସାହୁ #ା େଗାପୀନାଥ ସାହୁ ZUX1332543

ପ ୁ /71744 22 168 873କାJKକ ସାହୁ ପି ଭାBର ସାହୁ ZUX1038546

ପ ୁ /72745 70 168 874ବି େଭMଟ ରାଓ . ପି ବି ଲ9+ିନାରାୟଣ . OR/12/089/226252

"ୀ /72746 50 168 875ବି ଅନୁଶରିୁଆ . #ା ବି େଭେMଟରାଓ . OR/12/089/226253

ପ ୁ /73747 33 168 876ଜି. ଧମLରାଜୁ ପି ଜି. ଅନ7ା  ZUX0133322

ପ ୁ /73748 62 168 877ଜି ଅନ7 . ପି ଜି େପYାୟା . ZUX0283465

"ୀ /73749 53 168 878ଜି ଦମୟ7ି . #ା ଜି ଅନ7 . OR/12/089/226248

"ୀ /73750 26 168 879ସଲୁଚନା ମେନାଜ ମଦୁୁଲି #ା ଗେଣଶ ମଦୁୁଲି ZUX0941880

ପ ୁ /73751 29 168 880ଗେଣଶ ମଦୁୁଲି ପି ଜଗନZ ାଥ ମଦୁୁଲି ZUX0623223

ପ ୁ /74752 66 168 881ପି ଲ9+ୀନାରାୟଣ . ପି ପି ଆପାଲା#ାମି . ZUX1298686

"ୀ /74753 62 168 882ପି ସିତାରତZ  . #ା ପି ଲ9+ିନାରାୟଣ . OR/12/089/226232

ପ ୁ /74754 44 168 883ପି ଲ9+ୀ . ପି ପି ଆପଲା#ାମୀ . OR/12/089/226233

ପ ୁ /75755 65 168 884ଯାହା�ିର ଯାନି ପି ଲ9+ଣ ଯାନି OR/12/089/226257

"ୀ /75756 57 168 885ସSାରୀ ଯାନି #ା ଯାହା�ୀର ଯାନି OR/12/089/226258

"ୀ /75757 26 168 886ସବିତା ଜାନୀ ପି ଜାହା�ିର ଜାନୀ ZUX0733345

"ୀ /75758 23 168 887ଲ9+ୀ ଜାନୀ ପି ଜାହା�ିର ଜାନୀ ZUX1038587

ପ ୁ /76759 49 168 888େଗୗରା� େବେହରା ପି ଜଗନZ ାଥ େବେହରା LSL1461177

"ୀ /76760 41 168 889ପପିନା େବେହରା #ା େଗୗରା� େବେହରା ZUX0442368

"ୀ /77761 60 168 890ରାଧା ପରଜା . #ା ସନୁାଧର ପରଜା . ZUX0133330

ପ ୁ /77762 45 168 891େଗାପି ପରଜା . ପି େଚ�ା ପରଜା . LSL1350313

ପ ୁ /78763 42 168 893େଗାବି' ମଦୁୁଲି ପି ଦାନୁ ମଦୁୁଲି ZUX0133348

ପ ୁ /78764 32 168 894ଚି�ୁଡୁ ମଦୁୁଲି ପି ଲ9+ଣ ମଦୁୁଲି ZUX0733782

"ୀ /78765 30 168 895ବତୀ ମଦୁୁଲି #ା େଗାବି'ା ମଦୁୁଲି ZUX1251230

ପ ୁ /79766 67 168 896ରାମ ମଦୁୁଲି ପି ଶକୃୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/226705

"ୀ /79767 62 168 897ଜମନୁା ମଦୁୁଲି #ା ରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/089/226706

"ୀ /79768 52 168 898ମଇନା ମଦୁୁଲି #ା ଦିନୁ ମଦୁୁଲି ZUX0879668

"ୀ /79769 28 168 899ସର#ତି ମଦୁୁଲି #ା ମରୁଲୀ ମଦୁୁଲି ZUX0820068

"ୀ /79770 37 168 900କାମନା ସେ7ାସୀ ପି େକ.ଇPର ରାଓ ZUX1251073

"ୀ /80771 42 168 901ସାଇବାଣି ନାୟକ #ା କମୁ ନାୟକ OR/12/089/226346

ପ ୁ /81772 35 168 902ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଦାମଦର େବେହରା LSL2633451

"ୀ /82773 42 168 903ସାବିତ�ୀ ମଦୁୁଲି #ା େଗାରୀ ଶMର ମଦୁୁଲି LSL1351667

ପ ୁ /82774 40 168 904େଗୗରୀ ମଦୁୁଲି ପି ରାମଚ'�  ମଦୁୁଲି LSL1350784

ପ ୁ /82775 28 168 905ପ/ୂ0 ଚ'�  ମଦୁୁଲି ପି ରାମଚ'�  ମଦୁୁଲି ZUX0623470

"ୀ /82776 28 168 906ଶା7ି ମଦୁୁଲି #ା ପଣୂ0 ଚ'�  ମଦୁୁଲି ZUX1251065

ପ ୁ /83777 33 168 907ଟୁନା ମଦୁୁଲି ପି ସ�ାମ ମଦୁୁଲି ZUX0733725

"ୀ /83778 29 168 908ସଶୁଲିା ମଦୁୁଲି #ା ଟୁନା ମଦୁୁଲି ZUX0733733

ପ ୁ /84779 40 168 909କଶୁ ଜାନି ପି ରାମଚ'�  ଜାନି LSL1460336

ପ ୁ /84780 50 168 910ତ�ିନାଥ ପରଜା ପି ଜଟୁ ପରଜା OR/12/089/226733

"ୀ /84781 45 168 911ପ�ମିଳା ପରଜା #ା ତ�ିନାଥ ପରଜା ZUX0936492

ପ ୁ /85782 72 168 912ନ'କିେଶାର ନାୟକ . ପି ଶ�ୀ ନାୟକ . OR/12/089/226352

"ୀ /85783 67 168 913ସମୁଣି ନାୟକ . #ା ନ'କିେଶାର ନାୟକ . ZUX0133363

ପ ୁ /85784 44 168 914ରମାକା7 ନାୟକ . ପି ନ'କିେଶାର ନାୟକ . OR/12/089/226353

ପ ୁ /85785 42 168 915ଚ'� �ଜ ନାୟକ ପି ନ' କିେଶାର ନାୟକ LSL1350305

"ୀ /85786 37 168 916ବୃ'ାବତୀ ନାୟକ #ା ରମାକା7 ନାୟକ LSL1445212

ପ ୁ /85787 37 168 917ନିରEନ ନାୟକ ପି ନ'କିେଶାର ନାୟକ LSL1445220

ପ ୁ /86788 48 168 918କସୁ ନାୟକ . ପି ଶ�ାମ ନାୟକ . OR/12/089/226883

"ୀ /88789 28 168 919ଉଷାରାଣୀ ମଦୁୁଲି ପି ପଶ ୁ0ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0441733

"ୀ /88790 45 168 920ରାଧାରାଣି ପଜୁାରୀ #ା ପରଶରୁାମ ମଦୁୁଲି OR/12/089/226698

ପ ୁ /89791 60 168 921ବିଦ�ାଧର ପଜୁାରି . ପି କୃF ପଜୁାରୀ . LSL2635662

ପ ୁ /89792 59 168 922ରଜନୀକା7 ପଜୁାରୀ ପି କୃF ପଜୁାରୀ LSL1445238

"ୀ /89793 47 168 923ଯେଶାଦା ପଜୁାରୀ #ା ରଜନୀକା7 ପଜୁାରୀ LSL1458967

ପ ୁ /89794 40 168 924ଜୟେଦବ ପଜୁାରୀ ପି ବିଦ�ାଧର ପଜୁାରୀ LSL1351105

13 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM #ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /89795 34 168 925ସନିୁତା ପଜୁାରୀ #ା ଜୟେଦବ ପଜୁାରୀ LSL2635639

"ୀ /90796 67 168 926େମାତି ମଦୁୁଲି #ା ରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/089/226691

"ୀ /90797 43 168 927ପଦ+ ିନୀ ମଦୁୁଲି #ା ଗCୁ ମଦୁୁଲି LSL1356344

"ୀ /91798 60 168 928ରୁକ ପରଜା #ା କୃପା ମଦୁୁଲି OR/12/089/226627

"ୀ /92799 65 168 929ଗଉରି ମଦୁୁଲି #ା େଜkୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/226680

ପ ୁ /93800 46 168 930ମାଧବ ନାୟକ . ପି େଜଟୁ ନାୟକ . LSL1356203

"ୀ /93801 44 168 931ବୁଦାଇ ନାୟକ . #ା ମାଧବ ନାୟକ . LSL1356195

ପ ୁ /93802 25 168 932ହରି ନାଇକ ପି ମାଧବ ନାଇକ ZUX0820167

ପ ୁ /93803 21 168 933କମୁାର ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ ZUX1226992

"ୀ /94804 31 168 934ରମା ମାଝୀ #ା େହମ ରାଜ ମାଝି ZUX0879619

"ୀ /94805 40 168 935ଲ9+ୀ ପରଜା #ା ଜୟରାମ ପରଜା LSL1445295

ପ ୁ /94806 40 168 936ଜୟରାମ ପରଜା ପି ଜନୁ ପରଜା LSL1445246

ପ ୁ /94807 35 168 937ମଟୁ ପରଜା ପି ଜନୁ ପରଜା ZUX0623256

ପ ୁ /94808 32 168 938ବିଜୟ ପରଜା ପି େଗାପି ପରଜା ZUX0623728

"ୀ /94809 29 168 939ଗରୁୁବାରୀ ପରଜା #ା ବିଜୟ ପରଜା ZUX0623751

"ୀ /95810 50 168 940ମଣି ଜାନି . #ା େଜଟୁ ଜାନି . OR/12/089/226151

ପ ୁ /95811 33 168 941ପ�ତିକ ଜାନି ପି ଭୀମ ଜାନି ZUX0733774

"ୀ /95812 27 168 942ଫଲୁ ଜାନୀ ପି ଯଟୁ ଜାନୀ ZUX0879635

"ୀ /97813 34 168 943ସନାଇ ମଦୁୁଲି #ା ଜଗନZ ାଥ ମଦୁୁଲି LSL2633113

"ୀ /98814 55 168 944ତାରା ଯାନି . #ା କୃପା ଜାନି . ZUX0936500

ପ ୁ /100815 52 168 945ଡମ ୁମଦୁୁଲି ପି ଗଲୁା ମଦୁୁଲି LSL1350396

"ୀ /100816 50 168 946ସନୁାମଣି ମଦୁୁଲି #ା ଗଲୁା ମଦୁୁଲି OR/12/089/226645

"ୀ /100817 37 168 947ଆସମତି ମଦୁୁଲି #ା ଡମ ୁମଦୁୁଲି ZUX0879627

ପ ୁ /100818 32 168 948କାହZ ୁ  ମଦୁୁଲି ପି ଗଲୁା ମଦୁୁଲି ZUX0733436

"ୀ /100819 34 168 949ଶ�ୀମତି ଜୟ7ି ପରଜା #ା େଗାପୀ ପରଜା LSL2633170

"ୀ /101820 64 168 950ରାଇମତି ମଦୁୁଲି #ା ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0950097

"ୀ /101821 62 168 951ମଣି ମଦୁୁଲି #ା ବିଶ ୁମଦୁୁଲି OR/12/089/226649

ପ ୁ /101822 30 168 952ଦଶରଥ ମଦୁୁଲି ପି ଲୁକ ୁମଦୁୁଲି ZUX0733758

"ୀ /101823 28 168 953ପQୁା ମଦୁୁଲି #ା ଦଶରଥ ମଦୁୁଲି ZUX0733766

"ୀ /101824 22 168 954ଆରତୀ ନାୟକ #ା ନିରEନ ନାୟକ ZUX1163914

"ୀ /102825 75 168 955ବିମଳା ପରଜା . #ା ସାରିଆ ପରଜା . OR/12/089/226619

"ୀ /102826 43 168 956ଯମନୁା ପରଯା . ପି ସାରିଆ ପରଜା . OR/12/089/226621

ପ ୁ /102827 23 168 957ଚ'ନ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX1154434

"ୀ /102828 40 168 958ମEଳୁା ପରଜା #ା ସାରିଆ ପରଜା ZUX0820001

"ୀ /102829 27 168 959ଡାଲିS ପରଜା ପି ସାରିୟା ପରଜା ZUX1251297

"ୀ /102830 21 168 960ମମତା ପଜୁାରୀ ପି ବଳରାମ ପଜୁାରୀ ZUX1163930

"ୀ /103831 30 168 961ସମିୁତ� ା ମହା7ି #ା ସନୁୀଳ କମୁାର ମହା7ି ZUX1154517

"ୀ /103832 40 168 962ରାଧା ପରଜା #ା ବଡେମଟା ପରଜା LSL1356187

ପ ୁ /103833 23 168 963ହରି ପରଜା ପି େମଟା ପରଜା ZUX1147420

"ୀ /104834 59 168 964ଇଛାମତି ପରଜା #ା ଚଇତନ ପରଜା OR/12/089/226593

ପ ୁ /104835 32 168 965ମ�ଲ ପରଜା ପି ଚଇତନ ପରଜା ZUX0733790

"ୀ /104836 29 168 966ରମା ପରଜା ପି ଚଇତନ ପରଜା ZUX0733808

ପ ୁ /104837 27 168 967ରବି'�  ପରଜା ପି ଚଇତନ ପରଜା ZUX0733816

ପ ୁ /105838 70 168 968ସାଧ ୁପରଯା . ପି ଭଗବାନ ପରଜା . OR/12/089/226509

ପ ୁ /105839 29 168 969ରବି ମଦୁୁଲି ପି ଡମ ୁମଦୁୁଲି ZUX0623512

ପ ୁ /105840 28 168 970ପ�ସାଦ ମଦୁୁଲି ପି ଡS ୁମଦୁୁଲି ZUX0733741

"ୀ /105841 27 168 971ପଦ+ ା ମଦୁୁଲି #ା ରବି ମଦୁୁଲି ZUX0623504

"ୀ /105842 26 168 972ଶକ7ୁଳା ମଦୁୁଲି #ା ପ�ସାଦ ମଦୁୁଲି ZUX1251222

ପ ୁ /105843 43 168 973ସନ�Zାସି ପରଜା ପି ସାଧ ୁପରଜା LSL1356211

"ୀ /105844 41 168 974ଚ'� ା ପରଜା #ା ସନ�ାସୀ ପରଜା LSL1356179

"ୀ /106845 39 168 975ଲ9+ୀ ମଦୁୁଲି ପି ବଳରାମ ମଦୁୁଲି LSL1356328

ପ ୁ /107846 39 168 976େକଶରୀ ଜାନୀ ପି େଜଟୁ ଜାନୀ LSL1444801

"ୀ /107847 37 168 977ମଣୀ ଜାନୀ #ା େକଶରୀ ଜାନୀ LSL1444819

ପ ୁ /108848 22 168 978ଜାwା ମଧ ୁ ପି େଜ ଶ�ୀନୂ ZUX1251115

"ୀ /108849 41 168 979େଜ. ଲ9+ୀ #ା େଜ. ଶ�ୀନୁ LSL1444835

ପ ୁ /108850 34 168 980ଏମ ପ�ସାଦ ପି ଏମ ଆପଲ ରାଜୁ ZUX1226984

ପ ୁ /108851 43 168 981େଜ. ଶ�ୀନୁ ପି େଜ. ଆପାନZ ା LSL1444827

"ୀ /111852 59 168 982ଧନାଇ ମଦୁୁଲି #ା ରାମଚ'�  ମଦୁୁଲି LSL1444900

"ୀ /111853 37 168 984ଚwା ମଦୁୁଲି ପି ରାମଚ'�  ମଦୁୁଲି LSL1444934

"ୀ /111854 38 168 985ଫଲୁ ପଜୁାରୀ ପି ରାମଚ'�  ପଜୁାରୀ LSL1444926

"ୀ /112855 39 168 987ଇ'ିରା ମଦୁୁଲି ପି ରାମଚ'�  ମଦୁୁଲି LSL1444959

ପ ୁ /115856 31 168 988ଶିବ ନାୟକ ପି କତୁ ନାୟକ ZUX0733642
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ପ ୁ /115857 37 168 990ଡମ ୁନାୟକ ପି ଧବୁଲୁ ନାୟକ ZUX0133520

"ୀ /115858 33 168 991ମxୁା ନାୟକ #ା ଶିବ ନାୟକ ZUX0862193

ପ ୁ /115859 30 168 992ରବି ନାୟକ ପି ଧବୁଲୁ ନାୟକ ZUX0733683

ପ ୁ /117860 53 168 994ବ� ଜ ପରଜା ପି ଧନୁଜ0 ୟ ପରଜା LSL1445022

"ୀ /118861 55 168 995ଲିଲିରାଣୀ ମ1ଳ #ା ପ�ମାଂଶ ୁକମୁାର ମ1ଳ LSL1445048

ପ ୁ /118862 37 168 996ରତନ କମୁାର ମ1ଳ ପି ପ�ମାଂଶ ୁକମୁାର ମ1ଳ LSL1445055

ପ ୁ /118863 35 168 997ମିଲନ କମୁାର ମ1ଳ ପି ରମାଂଶ ୁକମୁାର ମ1ଳ ZUX0133546

"ୀ /118864 24 168 998କନିକା ମ1ଳ #ା ରତନ କମୁାର ମ1ଳ ZUX1154483

ପ ୁ /121865 38 168 1000ନରହରି ମଦୁୁଲି ପି ଲିମ ୁମଦୁୁଲି LSL1445097

"ୀ /123866 63 168 1002େକ.ସତ�ବାଦୀ ପି େକ.ସାମାiଳ LSL2635829

ପ ୁ /123867 69 168 1003ଅମରଲାଲ ଆହୁଜା ପି ପରମାନ' ଆହୁଜା ZUX1230838

"ୀ /123868 68 168 1004କାiନ ଆହୁଜା #ା ଅମରଲାଳ ଆହୁଜା ZUX1230978

"ୀ /123869 21 168 1005ପଜୂା ଆହୁଜା ପି ଜିେତ'�  ଆହୁଜା ZUX1230770

"ୀ /124870 52 168 1006ଏ>.ଆଦିଲ9+ୀ ପି ଏ>.ପାବ0 ତୀଶ ୁ LSL1518661

ପ ୁ /125871 61 168 1007ଏସ.ନାେଗPର ରାଓ ପଟନାୟକ ପି ଏସ.ସବୁା ରାଓ ପଟନାୟକ ZUX0950055

"ୀ /125872 57 168 1008ଏସ.ଶା7ି ପଟନାୟକ #ା ଏସ.ନାେଗPର ରାଓ ପଟନାୟକ ZUX0950063

ପ ୁ /125873 35 168 1009ଏସ.ସାଇ ତ�ିନାଥ ପଟନାୟକ ପି ଏସ.ନାେଗPର ପଟନାୟକ ZUX0950089

"ୀ /125874 32 168 1010ଏସ.େଶାଭନା ପଟନାୟକ ପି ଏସ.ନାେଗPର ପଟନାୟକ ZUX0950071

ପ ୁ /126875 37 168 1011ବାବୁଲା ପ�ଧାନୀ ମା ଡମଣିୁ ପ�ଧାନୀ ZUX0133579

ପ ୁ /127876 35 168 1012ଦଶରଥ ଜାନି ପି ରାମ ଜାନି ZUX0133595

ପ ୁ /127877 37 168 1013ହରିm'�  ନାଗ ପି କୃFଚ'�  ନାଗ ZUX0133603

"ୀ /127878 36 168 1014ଏଜିଆ ନାଗ #ା େକଳୖାଶ ଚ'�  ନାଗ ZUX0733865

ପ ୁ /127879 35 168 1015େକଳୖାଶଚ'�  ନାଗ ପି କୃFଚ'�  ନାଗ ZUX0133611

"ୀ /127880 33 168 1016ଲ9+ୀ ନାଗ #ା ହରିm'�  ନାଗ ZUX0733931

"ୀ /128881 40 168 1017ପଜୁା ପkନାୟକ #ା କିରଣ ପkନାୟକ ZUX0133629

ପ ୁ /129882 34 168 1018ମମନ ଖାନ ପି ଅବଦୁଲଅହ]ଦ ଖାନ ZUX0133645

ପ ୁ /129883 34 168 1019ବିFୁ ଖରୁା ମା ରାଧା ଖରୁା ZUX0133637

ପ ୁ /130884 33 168 1020େକ ମାଣିେକPରରାଓ ପି େକ େମାହନରାଓ ZUX0283515

ପ ୁ /130885 26 168 1021ସବୁାସ ଭତ� ା ପି ଜଗବ�ୁ ଭତ� ା ZUX0879601

"ୀ /130886 28 168 1022ଜି. ମୀନା ପି ଜି. ଲ9+ୀ ରାଓ ZUX0441808

"ୀ /130887 56 168 1023ସାବିତ�ୀ ପଜୁାରୀ #ା ସଳୁୁ ପଜୁାରୀ OR/12/089/226010

"ୀ /130888 39 168 1024ରୁକ+ ିଣୀ ପଜୁାରୀ #ା ରାମ ପଜୁାରୀ LSL2633055

ପ ୁ /130889 30 168 1025ଗ�ାଧର ପଜୁାରୀ ପି ରାମ ପଜୁାରୀ ZUX0441931

ପ ୁ /130890 24 168 1026ଦିପକ ପଜୂାରୀ ପି ରାମ ପଜୂାରୀ ZUX0879650

"ୀ /130891 48 168 1027ଜି ଶା7ି #ା ଜି ଲ9+ୀରାଓ OR/12/089/229044

"ୀ /131892 33 168 1028ମତି ମଦୁୁଲି #ା ଗCୁ ମଦୁୁଲି LSL2635860

ପ ୁ /133893 33 168 1029ବୀମାଓରାଜୁ ବାଲକ�ିFା ପି ବୀମାରାଜୁ େଭMଟରାଓ ZUX0133678

ପ ୁ /134894 37 168 1030େକ. ଅଜୟ କମୁାର ପି େକ. ଆପା ରାଓ ZUX0442418

ପ ୁ /135895 38 168 1031ରାମଚ'�  ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି LSL2632941

ପ ୁ /136896 61 168 1032େକଇ ରାଓ ପି ସତ�ନ LSL2632891

"ୀ /136897 53 168 1033େକ ଲ9+ୀ #ା େକଇରାଓ LSL2632883

"ୀ /136898 48 168 1034ପି ସତ�ବତୀ #ା ପିତ�ିପତି ZUX0525485

ପ ୁ /136899 33 168 1035ପି ଗେଣଶ ପି ପି ତ�ିପତି ରାଓ LSL2635605

"ୀ /136900 28 168 1036ପି ଶନିୁତା . #ା ପି ଗେଣଶ . ZUX0365973

ପ ୁ /137901 33 168 1037ବସ7 କମୁାର େବେହରା ପି ଦyେମାଧର େବେହରା LSL2633162

ପ ୁ /139902 34 168 1038ସିଏଚସ�ାବଣ ପି ସିଏଚ େମାହନରାଓ LSL2632958

"ୀ /139903 33 168 1039ଜି ସେ7ାଷୀ #ା ରାମବାବୁ LSL2632966

"ୀ /140904 75 168 1040ଏସଆ]ାଜୀ #ା ଏସ ଏଚ େକ ରାଓ LSL2633139

"ୀ /140905 43 168 1041ଏସ ଶ�ୀେଦବୀ #ା ଏସ ଶରତରାଓ LSL2633121

ପ ୁ /141906 40 168 1042ଶMର ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ LSL2635688

"ୀ /141907 31 168 1043ଗରୁୁବାରୀ ସାହୁ #ା ଶMର ସାହୁ ZUX0623173

"ୀ /142908 34 168 1044େଗୗରୀ ନାୟକ ପି ସମଲୁ ନାୟକ LSL2635753

"ୀ /143909 68 168 1045ଜିରାଉଲା]ା  #ା ଜି ରାଜୁ ZUX0525469

"ୀ /143910 33 168 1046ଜିଗ�ା ପି ଜି ରାଜୁ ZUX0525477

"ୀ /143911 32 168 1047ଜି ଧନଲ9+ୀ . ପି ଜି ରାଜା ରାଓ . ZUX0365924

"ୀ /143912 31 168 1048ଜି. ତ�ିେବଣୀ ପି ଜି. ରାଜା ରାଓ ZUX0442137

ପ ୁ /144913 40 168 1049ଜିରାମବାବୁ ପି ଜି ମJୁK LSL2632974

"ୀ /144914 35 168 1050ଲଳିତା ସିଏଚ #ା ସେ7ାଷ ଚିପିେରାଲୁ LSL2632990

"ୀ /145915 34 168 1051ନମିତା ମଦୁୁଲି #ା ହରି ମଦୁୁଲି LSL2633212

ପ ୁ /146916 34 168 1052ଭୀଷ+େଦବ ପଜୁାରୀ ପି ବିଦ�ାଧର ପଜୁାରୀ ZUX0936518

ପ ୁ /150917 38 168 1053ଏନଏସ କମୁାର ପି ଏନଏନ ରାଓ LSL2635647

"ୀ /150918 32 168 1054ଏନ. ଗିତା #ା ଏନ. ସେ7ାଷ ZUX0879577

15 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM #ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /151919 34 168 1055ଶ�ାମଳା ଆଚାରୀ #ା ରାଜୁ ଆଚାରୀ ZUX0623207

"ୀ /151920 37 168 1056ପାବ0 ତୀ ଜାନୀ #ା େସନାପତି ଜାନୀ LSL2632933

ପ ୁ /151921 41 168 1057ଗCୁ ମଦୁୁଲି ପି ପଶ ୁ0ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0623777

ପ ୁ /151922 35 168 1058ହରିm'�  ମଦୁୁଲି ପି େବଲି ମଦୁୁଲି LSL2632867

"ୀ /151923 33 168 1059େଶାଭାରାଣୀ ମଦୁୁଲି #ା ହରିm'�  ମଦୁୁଲି LSL2632917

ପ ୁ /151924 27 168 1060ଦଶରଥ ମଦୁୁଲି ପି େବଲି ମଦୁୁଲି ZUX0623462

"ୀ /151925 27 168 1061ସବୁ/0 ମଦୁୁଲି #ା ଦଶରଥ ମଦୁୁଲି ZUX1129618

"ୀ /151926 36 168 1062ସାବିତ�ୀ ନାୟକ #ା ରଘ ୁନାୟକ ZUX0623231

"ୀ /151927 59 168 1063ବି. ୱାରଲ9+ୀ #ା ବି. ରାମାରାଓ ZUX0623215

"ୀ /152928 30 168 1064ଝରଣା ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0623637

"ୀ /152929 29 168 1065ଡମାଇ ମଦୂଲୀ #ା େଗାପୀ ମଦୂଲୀ ZUX1342161

"ୀ /152930 28 168 1066ଲ9+ୀ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0623629

"ୀ /711931 31 168 1067ଏ� ଲ9+ୀ #ା ଏ� େଗାପି ZUX0733675

ପ ୁ /829932 26 168 1068ମେହ'�  ମାଝୀ ପି ଧନୁୟ0ୟ ମାଝୀ ZUX1044825

"ୀ /999933 26 168 1069ଏ�.ଦମୟ7ି #ା ଏ�.ଉମା ଶMର ZUX1038488

"ୀ /999934 24 168 1070ପି. ଅନୁଶା #ା ପି.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0950121

"ୀ /999935 67 168 1071ଜି. ଆପାଲାନରସମା #ା ଜି.ଜାନକି ନାଇଡୁ OR/12/089/320664

ପ ୁ /999936 27 168 1072ଏ� ଗିରି ପି ଏ� ଭାBର ZUX1275478

"ୀ /999937 36 168 1073ଏ� େହମଲତା #ା ଏ� ଗିରି ZUX1275296

ପ ୁ /999938 25 168 1074ରଘନୁାଥ ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ ZUX1251040

"ୀ /999939 21 168 1075ସସୁୀଳା ମାଝୀ ପି ଧନୁଜ0 ୟ ମାଝୀ ZUX1357813

"ୀ /999940 29 168 1076ଡମାଇ ମଦୁୁଲି #ା େଗାପି ମଦୁୁଲି ZUX1275288

ପ ୁ /999941 70 168 1077ଜି.ଜାନକୀ ନାଇଡୁ ପି ଜି.ଆପଲ ନାଇଡୁ OR/12/089/320663

ପ ୁ /999942 31 168 1078ସଶିୁଲ ନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ନାୟକ ZUX1041185

"ୀ /999943 23 168 1079ସନିୁତା ନାୟକ ପି ନୀଳକ�ଚ ନାୟକ ZUX1041193

ପ ୁ /999944 23 168 1080େହମ7 ପରଜା ପି ନୀଳକ�ଚ ପରଜା ZUX1038462

ପ ୁ /999945 29 168 1081ପି. ପ�ସାଦ ପି ପି.ଲ9+ଣ ରାଓ ZUX0941922

ପ ୁ /999946 66 168 1082ଏନ ମାଧବ ରାଓ ପି ଏନ ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX1013416

ପ ୁ /999947 47 168 1083ସେୁର'�ନାଥ ସାହୁ ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ ZUX1361500

ପ ୁ /999948 22 168 1084ଗାରା ସାଇ କମୁାର ପି ଗାରା ଭାBର ରାଓ ZUX1041219

ପ ୁ /999949 43 168 1085ନରାମ ସnଯ ନାରାୟଣ ପି ନରାମ ଅ�ା ରାଓ ZUX1357797

ପ ୁ /2950 39 168 1086ଜି ରବିକା7 ପି ଜି ରାମାରାଓ LSL1369180

"ୀ /2951 38 168 1087ଜି ବି େକ ମାଧବୀ ପି ଜି ରାମାରାଓ ZUX0392050

"ୀ /2952 73 168 1088ବି ଇPରା]ା ଆ]ା #ା ଜି ରାମାରାଓ OR/12/089/226377

"ୀ /2953 88 168 1089ୱାଇ ମାଣିକ�� #ା ୱାଇ ରାମମJୁK LSL1369198

ପ ୁ /2954 64 168 1090ଜି ରାମାରାଓ ପି ଜି େଭMk#ାମି OR/12/089/226376

"ୀ /3955 64 168 1091ଏ� କସୁମୁା  #ା ଏମ ପ�ସାଦ ରାଓ OR/12/089/226384

ପ ୁ /3956 39 168 1092ସେ7ାଷ କମୁାର ପkନାୟକ ପି ଏସ ପ�ସାଦରାଓ LSL1352483

ପ ୁ /3957 75 168 1093ଏମ ପ�ମଦ ରାଓ ପି ଏ� ମନ+ ଥ ରାଓ OR/12/089/226383

ପ ୁ /4958 72 168 1094ରେମଶ ଚ'�  ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ OR/12/089/226387

ପ ୁ /4959 48 168 1095ତାପସ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମସ ଚ'�  ସାହୁ OR/12/089/226389

ପ ୁ /4960 42 168 1096ମାନସ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମସ ଚ'�  ସାହୁ OR/12/089/222909

ପ ୁ /4961 42 168 1097ସତିଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ସାହୁ LSL1350321

"ୀ /6962 55 168 1098ନିରୁପମା ପାତ� #ା ଅହW ାଦ ପାତ� OR/12/089/226403

ପ ୁ /6963 41 168 1099ତପନ କମୁାର ପାତ� ପି ଆହW ାଦ କମୁାର ପାତ� LSL1356310

ପ ୁ /6964 39 168 1100ଉJମ କମୁାର ପାତ� ପି ଆହW ାଦ କମୁାର ପାତ� LSL1461169

"ୀ /7965 55 168 1101ଜି ସେରାଜା #ା ଜି ମJୁK , OR/12/089/226526

ପ ୁ /9966 63 168 1102ରାମ ଜାନି ପି କରୁୁ ଜାନି ZUX1147289

"ୀ /9967 55 168 1103ମଇନା ପରଜା #ା ରାମ ପରଜା OR/12/089/226529

"ୀ /9968 38 168 1104ଲି�ା ପରଜା ପି ରାମ ପରଜା LSL1460344

"ୀ /9969 28 168 1105ସେ7ାଷି ପରଜା ପି ରାମ ପରଜା ZUX0442079

"ୀ /10970 55 168 1106ପଦମା ପରଜା #ା ଗରିଆ ପରଜା ZUX0283564

"ୀ /11971 42 168 1107ଦମୟ7ୀ ମଦୁୁଲି #ା ଡମ ୁମଦୁୁଲି LSL1445253

"ୀ /12972 60 168 1109କମଳା ମଦୁୁଲି #ା େଲଲୀ ମଦୁୁଲି OR/12/089/226546

ପ ୁ /12973 31 168 1110ସନିଆ ମଦୁୁଲି ପି େଲଲି ମଦୁୁଲି ZUX0733402

"ୀ /12974 27 168 1111ସର#ତି ମଦୁୁଲି #ା ସନିଆ ମଦୁୁଲି ZUX0879700

"ୀ /13975 49 168 1112ଗରୁୁବାରି ମଦୁୁଲି #ା େବଲି ମଦୁୁଲି ZUX1129543

ପ ୁ /13976 28 168 1113ଦୀନବ�ୁ ମଦୁୁଲି ପି େବଲି ମଦୁୁଲି ZUX1135243

"ୀ /13977 27 168 1114ସବୁ/0 ମଦୁୁଲି #ା ଦଶରଥ ମଦୁୁଲି ZUX0733626

"ୀ /15978 40 168 1115ପାନ ପରଜା #ା ଲ9+ଣ ପରଜା LSL2633147

ପ ୁ /15979 23 168 1116ଉେମଶ ପରଜା ପି ଲ9+ଣ ପରଜା ZUX1129451

ପ ୁ /16980 29 168 1117ରାମଚ'�  ମଦୁୁଲି ପି ଜୟ ମଦୁୁଲି ZUX0623900

16 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM #ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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"ୀ /16981 65 168 1118ରୁକ+ ିଣି ପରଯଣିୁ #ା ଜୟ ପରଯଣିୁ OR/12/089/226562

"ୀ /17982 29 168 1119ଗୀତା ମଦୁୁଲି #ା ସେ7ାଷ ମଦୁୁଲି ZUX1135177

ପ ୁ /17983 28 168 1120ସେ7ାଷ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0733329

"ୀ /18984 55 168 1121ତରାଇ ମଦୁୁଲି #ା ମଦନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/226652

"ୀ /20985 46 168 1122ପଦମା ମଦୁୁଲି ପି ଲିମକଡି ମଦୁୁଲି OR/12/089/226527

ପ ୁ /20986 33 168 1123ପ�ସାଦ ମଦୁୁଲି ପି ଘାସି ମଦୁୁଲି ZUX0442053

"ୀ /20987 55 168 1124ହିରାମଣି ମଦୁୁଲି. #ା ଘାସି ମଦୁୁଲି. ZUX0283606

"ୀ /20988 69 168 1125ସବୁ/0 ପରଜା #ା ରାମ ପରଜା ZUX0442467

"ୀ /21989 40 168 1126ମାଣିକ ମଦୁୁଲି #ା ରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/089/226576

ପ ୁ /21990 29 168 1127ବାବୁଲା ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ଜାନି ZUX0623496

ପ ୁ /22991 44 168 1128ଶMର େବେହରା ପି ଦାେମାଦର େବେହରା LSL2633303

ପ ୁ /23992 55 168 1129େକ ନାରାୟଣ ପି େକ ଜଗନZ ାଥ LSL1445428

"ୀ /23993 44 168 1130େକ େହମଲତା #ା େକ ନାରାୟଣ LSL1445402

ପ ୁ /24994 51 168 1131େକ. ଭୀମାରାଓ ପି େକ. ଆଦିନାରାୟଣା LSL1445360

"ୀ /25995 57 168 1132ଆରତୀ ମିଶ� #ା ନିରEନ ଦାସ LSL1519248

"ୀ /26996 38 168 1133ସବୁାସିନୀ ହିଆଲ ପି ନୀଳକs ହିଆଲ LSL1460310

"ୀ /28997 42 168 1134ରିୟା ଆହୁଜା #ା ଜିେତ'�  ଆହୁଜା LSL1356906

"ୀ /29998 75 168 1135େହମଲତା ବାହୀନିପତି #ା ରଘମୁଣି ବାହୀନିପତି LSL1410604

"ୀ /29999 58 168 1136ସଜୁାତା ବାହିନୀପତି #ା କମୁଦୁ ଚ'�  େହାତା LSL1410596

"ୀ /301000 66 168 1137େଶଳୖବାଳା ତ�ିପାଠୀ #ା େଗାକଳୁ ଚ'�  ତ�ିପାଠୀ ZUX0862227

"ୀ /311001 45 168 1138ପି ଭବାନୀ #ା ପି ନାଗରାଜୁ LSL1350743

ପ ୁ /311002 40 168 1139ଭି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଭି କାେମPର ରାଓ LSL1369057

ପ ୁ /321003 27 168 1140ପି. ଜଗଦିସ ପି ପି. ଶ�ିନୁ ZUX0623397

"ୀ /321004 44 168 1141ପି. ସ7ୁ #ା ପି. ଶ�ୀନୁ ZUX0623389

"ୀ /331005 50 168 1142େକ ମୀନା #ା େକ କାଳୀପ�ସାଦ LSL1350776

ପ ୁ /331006 27 168 1143େକ ଏସ ୁ ପି େକ. କାଳି ପ�ସାଦ ZUX0623413

ପ ୁ /331007 29 168 1144େକ. ସେ7ାଷ ପି େକ. କାଳି ପ�ସାଦ ZUX0441949

"ୀ /331008 25 168 1145େକ ସେ7ାସୀ #ା େକ ସ7ଷ ZUX1154541

"ୀ /361009 79 168 1146ରୁକ+ ଣୀ ପାତ� ପି ଲ9+ଣ ପାତ� LSL1445345

"ୀ /371010 50 168 1147ପ�ତିମା ନାୟକ #ା ଖଗପତି ନାୟକ ZUX0133785

ପ ୁ /381011 55 168 1148ମରୁୁଲି ପଜୁାରୀ ପି ମଧ ୁପଜୁାରୀ ZUX0668160

"ୀ /381012 48 168 1149ପ/ୂKମା ପଜୁାରୀ #ା ମରୁଲୀ ପଜୁାରୀ ZUX0668152

"ୀ /391013 70 168 1150େକ ରାେଜPରୀ #ା େକ ଚ'�ରାଓ ZUX0283614

"ୀ /391014 43 168 1151େକ ପଦ+ ା #ା େକ ଈPର ରାଓ LSL1351170

ପ ୁ /391015 31 168 1152ଏ�. ପ�ସାଦ ପି ଏ�. ଶ�ୀନୁ ZUX0442459

"ୀ /401016 60 168 1154ଡି ପQା  #ା ଡି ମତୁ�ାଲୁରାଓ OR/12/089/226493

ପ ୁ /401017 42 168 1155ଡି ପରୁୁଷେJାମ ପି ଡି ମତୁ�ାଲୁରାଓ LSL1519214

ପ ୁ /411018 42 168 1156ସେ7ାଷ ନାୟକ ପି ଭଜମନ ନାୟକ ZUX0133793

ପ ୁ /411019 27 168 1157ରାଘବ ନାୟକ ପି ଭଜମନ ନାୟକ ZUX0623603

ପ ୁ /421020 67 168 1158ସବୁାଷ ମହାପାତ� ପି ବଳଭଦ�  ମହାପାତ� ZUX0623421

ପ ୁ /421021 36 168 1159ସଦୁଶ0ନ ନାଗ ପି ଉଦୟନାଥ ନା� ZUX0623371

"ୀ /421022 32 168 1160େଗୗରୀ ନା� #ା ସଦୁଶ0ନ ନା� ZUX0623363

"ୀ /421023 47 168 1161େକ. ପQୁଲତା #ା େକ. ଭୀମାରାଓ LSL1445352

ପ ୁ /531024 24 168 1162ଭିଶାଲ ମିଶ� ପି େଜ�ାତି ପ�କାଶ ମିଶ� ZUX0941914

"ୀ /9991025 63 168 1163ବିଜୟ ଲ9+ୀ ନାୟକ #ା ଶରତ ଚ'�  ପାତ� LSL1369016

ପ ୁ /9991026 68 168 1164ଶରତଚ'�  ପାତ� ପି କୃFଚ'�  ପାତ� LSL1350685

"ୀ /11741027 31 168 1165ଭି ପ�ଶା7ି #ା ଭି. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0820027

"ୀ /001028 22 168 1166ମିନା9ୀ ସାଗର ପି ଗ�ା ସାଗର ZUX1363993

"ୀ /01029 21 168 1167Vଯାମଳା େଦଵୀ ସାଗର ପି ଗଂଗା ସାଗର ZUX1364009

"ୀ /001030 25 168 1168ପାଲିେସkି ନବ�ା #ା ପଲିେସkି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1367648

"ୀ /551031 25 168 1169ଚ'�ମଖୂୀ ନାୟକ #ା କାତKକ ନାୟକ ZUX1416338

ପ ୁ /751032 19 168 1170ଅରୂନଜୀତ ସାଗର ସାଗର ପି ଗଂଗା ସାଗର ZUX1416569

ପ ୁ /791033 22 168 1171େକ ମଣୀକାଂତା ପି େକ ଈVଵର ରାଓ ZUX1418375

ପ ୁ /1031034 19 168 1172ରବି ପରଜା ପି େମଟା ପରଜା ZUX1418383

"ୀ /1021035 26 168 1173େପ�ାମୀଲା ପରଜା ପି ଗେୁ�ା ପରଜା ZUX1418391

"ୀ /1521036 18 168 1174ଅନିତା ମଦୂଲୀ ପି ରାେମା ମଦୂଲୀ ZUX1418417

ପ ୁ /51037 20 168 1175ଦଶରଥ ଜାନୀ ପି େଦାମ�ୂ  ଜାନୀ ZUX1418425

ପ ୁ /521038 19 168 1176ରାେଜ'�  ମାେଝ ପି ଧନୁଜ0 ୟ ମାେଝ ZUX1418441

ପ ୁ /151039 18 168 1177ରାନୁ ଜାନୀ ପି ଚୀଂ� ୂଜାନୀ ZUX1418458

ପ ୁ /151040 21 168 1178ବିକ�ମ ଜାନୀ ପି ଚୀଂ� ୂଜାନୀ ZUX1418466

ପ ୁ /521041 20 168 1179ନିରEନ ବଲିଆ ପି େସାମନାଥ ବଲିଆ ZUX1418474

"ୀ /711042 18 168 1180େସାନାଲୀ ସାହୁ ପି ଟୁକନୁା ସାହୁ ZUX1418490

17 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM #ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1511043 19 168 1181ରାେମା ମଦୂଲୀ ପି େବଲୀ ମଦୂଲୀ ZUX1418508

"ୀ /101044 23 168 1182ମଧ ୁମାଳା ବିTଵାସ #ା ସମିୁତ କଲୂଦୀପ ZUX1418607

"ୀ /741045 25 168 1183ପାଲିେସଟୀ ନଵଯା  #ା ପାଲିେସଟୀ ଶ�ୀନୀଵାଶ ରାଓ ZUX1418680

ପ ୁ /481046 28 168 1184ନିରEନ ପkନାଯକ ପି ରବୀ'�  ପkନାଯକ ZUX1418730

"ୀ /1511047 18 168 1185ରା�ସ ଜାନୀ ପି େଝାଟୂ ZUX1418755

"ୀ /591048 18 168 1186ଟୁନୀ ନାୟକ ପି ରେମଶ େଚାେ'� ା ନାୟକ ZUX1419084

"ୀ /591049 18 168 1187ସଚିୁତ� ା ନାୟକ ପି ରେମଶ େଚାେ'� ା ନାୟକ ZUX1419092

ପ ୁ /131050 19 168 1188େସାନୂ ମଦୂଲୀ ପି କାତKକ ମଦୂଲୀ ZUX1419134

ପ ୁ /481051 26 168 1189ଦିବାକର ପତୁନାଯକ ପି ରବୀ'�  କମୁାର ପତୁନାଯକ ZUX1420405

"ୀ /671052 20 168 1190ଅଂକିତା ନାୟକ ପି ଜଗନZ ାଥ ନାୟକ ZUX1420470

"ୀ /41053 24 168 1191େଜ�ାତି ପରଜା ପି ରାେମା ପରଜା ZUX1420512

ପ ୁ /391054 23 168 1192ରାେକଶ ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX1420538

ପ ୁ /151055 37 168 1193ବାବୁଲା ଜାନୀ ପି ଧନୁଜ0 ୟ ଜାନୀ ZUX1421007

"ୀ /151056 52 168 1194େଭା�ତୀ ଜାନୀ #ା ବାବୁଲା ଜାନୀ ZUX1421023

ପ ୁ /161057 18 168 1195ସାଗର ପରଜା ପି ଦୟାନିଧି ପରଜା ZUX1421049

ପ ୁ /161058 21 168 1196ରାେଜଶ ପରଜା ପି ଦୟାନିଧି ପରଜା ZUX1421064

ପ ୁ /161059 22 168 1197ଜୀତୁ ପରଜା ପି ଦୟାନିଧି ପରଜା ZUX1421080

"ୀ /161060 20 168 1198ଲ9+ୀ ପରଜା #ା ରାେଜଶ ପରଜା  ZUX1421155

ପ ୁ /231061 22 168 1199ଏମ ନବୀନ ପି ଏମ ରେମଶ ZUX1421239

"ୀ /291062 21 168 1200ଲଳିତା ରାଣୀ କନକଅଲା ପି େକ ଶ�ୀନୂ ZUX1421320

"ୀ /1431063 19 168 1201ଅନିଶ ମାଝୀ ମାଝୀ ପି ଭୂବଂଚଂଦ�  ମାଝୀ ZUX1424738

"ୀ /1431064 18 168 1202କାମିନୀ ନାୟକ ନାୟକ - େକଲୖାଶ ନାୟକ ZUX1424753

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବLଚନ ନିମେ7 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନZ  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବLଚନ କମିଶନ ଭାରତM �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବLଚନ ପବୂ0 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣM ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର7ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.9 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନMର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନM ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

18 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀM #ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /CHHATARA1 51 168 365ବି�ୁ ଚରଣ େବେହରା ପି ଇଂଦ#  ମଣି େବେହରା ZUX1238567

ପ ୁ /12 67 168 366ବାସେୁଦବ ମହା%ି ପି ଚ&# େଶଖର ମହା%ି OR/12/089/224194

)ୀ /13 62 168 367ନିରୁପମା ମହା%ି *ା ବାସେୁଦବ ମହା%ି OR/12/089/224195

)ୀ /14 39 168 368େଜା,-ା ମହା%ି ପି ବାସେୁଦବ ମହା%ି ZUX0132605

)ୀ /045 28 168 369ସମୁନ ରାଣି ପ.ନାୟକ ପି ସେୁର&#  ପ.ନାୟକ ZUX0820258

)ୀ /46 35 168 370ଝୁନୁ ଚଲାଣ *ା ଅମିତ ଚଲାଣ ZUX0132621

)ୀ /47 79 168 371ରାଧା ଯାନୀ *ା ଜୟରାମ ଯାନୀ OR/12/089/224241

ପ ୁ /58 60 168 372ଡ4ରୁ ଜାନୀ ପି ଜୟରାମ ଜାନୀ LSL1368695

)ୀ /59 45 168 373େବଦିୖ ଜାନୀ *ା ଡ4ରୁ ଜାନୀ LSL1356963

)ୀ /610 54 168 374ଭଗବତି ଯାନି *ା ଭୀମ ଯାନି OR/12/089/224245

ପ ୁ /611 28 168 375ମନୁା ଜାନୀ ପି ଭୀମ ଜାନୀ ZUX0442178

ପ ୁ /0712 47 168 376ସକୁ# ା ମଦୁୁଲି ପି େଚମା ମଦୁୁଲି ZUX1251305

)ୀ /0713 24 168 377ଜମନୁା ମଦୁୁଲି ପି ସକୁ# ା ମଦୁୁଲି ZUX1251289

)ୀ /714 67 168 378ପଦ ାବତି ଯାନି *ା ରାମ ଯାନି OR/12/089/224243

ପ ୁ /715 48 168 379ଶ8ର ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ ZUX0132373

)ୀ /716 38 168 380ଅନ- ପ:ୂ; ମଦୁୁଲି *ା ଶ8ର ଜାନୀ ZUX0145862

)ୀ /717 55 168 381ଗିତା ପଟନାୟକ *ା ଶରତ କମୁାର ପଟନାୟକ OR/12/089/224251

ପ ୁ /718 43 168 382ଗ<ୁ ପ.ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ପ.ନାୟକ ZUX0392100

ପ ୁ /819 40 168 383ରବି ଜାନୀ ପି ମନି ଜାନୀ LSL1460369

)ୀ /820 36 168 384ମ= ୁଜାନୀ *ା ରବି ଜାନୀ ZUX0132639

ପ ୁ /921 35 168 385ଦୀପକ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ସରତ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0441758

)ୀ /922 30 168 386ଦୀପିକାରାଣୀ ପଟନାୟକ ପି ସରତ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0441741

ପ ୁ /923 57 168 387ସରତକମୁାର ପଟନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପଟନାୟକ OR/12/089/224250

)ୀ /924 33 168 388ଅ?@ନା ପ.ନାୟକ *ା କେୁବର ପ.ନାୟକ ZUX0442152

ପ ୁ /925 41 168 389କେୁବର ପ.ନାୟକ ପି ହରିହର ପ.ନାୟକ LSL1350867

)ୀ /1126 77 168 390ହରିବଲା ରଣୀ *ା ଶକୁ# ା ରଣୀ OR/12/089/224255

)ୀ /1227 62 168 391ଶା%ି ପଟନାୟକ *ା ହରିହର ପଟନାୟକ OR/12/089/224266

ପ ୁ /1228 45 168 392କିରଣ କମୁାର ପ.ୁନାୟକ ପି ହରିହର ପ.ୁନାୟକ LSL1352327

ପ ୁ /1329 83 168 393ନିଳକB ପ.ନାୟକ ପି ପ#ସାଦ ପ.ନାୟକ ZUX0132647

)ୀ /1330 50 168 394ଶକୁା%ି ପ.ନାୟକ *ା ଶେୁର&#  ପ.ନାୟକ LSL1460674

ପ ୁ /1431 40 168 395ସିମାCଳ ପଟନାୟକ ପି ଖଦାଳ ପଟନାୟକ ZUX0132654

ପ ୁ /1532 50 168 396ଚି�ଡୁ ଜାନୀ ପି ନରସିଂହ ଜାନୀ LSL1357029

)ୀ /1533 45 168 397ଫଲୁ ଜାନୀ *ା ଚି�ୁଡୁ ଜାନୀ LSL1357037

)ୀ /1534 43 168 398ଲ�ୀ ଜାନୀ *ା ରବି ଜାନୀ LSL1357045

ପ ୁ /1535 41 168 399ରବି ଜାନୀ ପି ନରସିଂହ ଜାନୀ LSL1357011

)ୀ /1536 59 168 400ବସ% କମୁାର ମହା%ି *ା ପ#ଫଲୁ କମୁାର ମହା%ି OR/12/089/224275

)ୀ /1537 41 168 401ସପୁ#ିୟା ମହା%ି ପି ପ#ଫଲୁ ମହା%ି LSL2633279

ପ ୁ /1538 36 168 402ଅନ% କମୁାର ମହା%ି ମା ବସ% କମୁାରୀ ମହା%ି ZUX0442483

)ୀ /1539 21 168 403ରୀନା ପରଜା ପି ରା�ଚ&#  ସାହୁ ZUX1358969

)ୀ /1640 41 168 404ଯମନୁା ନାଗ *ା ମଦନ ନାଗ LSL1352251

ପ ୁ /1641 67 168 405ହରିହର ପ.ନାୟକ ପି ରାମ ପ.ନାୟକ OR/12/089/224265

)ୀ /1642 39 168 406ସର*ତୀ ପ.ନାୟକ ପି ହରିହର ପ.ନାୟକ LSL1352319

)ୀ /1743 29 168 407ସଧୁାରାଣି ପ.ନାୟକ ପି ସେୁର&#  ପ.ନାୟକ ZUX0820233

ପ ୁ /1744 52 168 408ଶେୁର&#  ପ.ନାୟକ ପି ନିଳକB ପ.ନାୟକ LSL1368026

ପ ୁ /1945 50 168 409ନାେଗଶ ନାଗ ପି େଗାବି&ଚ&#  ନାଗ LSL1369289

ପ ୁ /1946 27 168 410କିସନ ନାଗ ପି ନାେଗଶ ନାଗ ZUX0888404

)ୀ /2047 85 168 411ସେନଇ ପରଯା *ା ଝାମ ୁପରଯା LSL1352202

ପ ୁ /2048 41 168 412ବୁଡୁ ପରଜା ପି ଝାE ୁପରଜା LSL1352285

)ୀ /2049 40 168 413ଡମଣିୁ ପରଜା *ା ବୁଡୁ ପରଜା LSL1352194

)ୀ /2050 33 168 414ଶଶୁଳିା ପରଜା *ା ବୁଡୁ ପରଜା ZUX0733394

1 13/M.O.P େଯାଗFତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ8 *ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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)ୀ /2151 85 168 415ହିରା ଖରା *ା େବୖଦ ଖରା LSL1352210

ପ ୁ /2252 45 168 416ମେନାଜ କମୁାର ଆଚାଯF@ ପି େଦବୀ ପ#ସାଦ ଆଚାଯF@ LSL1351782

)ୀ /2253 41 168 417ମୀନା ଆଚାଯF@ *ା ମେନାଜ କମୁାର ଆଚାଯF@ LSL1351790

)ୀ /2354 40 168 418େକ ରତ- ା *ା େକ ରାମଚ&# LSL1368752

ପ ୁ /2355 60 168 419ତରୁଣ ଚ&#  କଳୁଦୀପ ପି େକଶବ କଳୁଦୀପ LSL1369412

ପ ୁ /2356 32 168 420ଭାରତ କଳୁଦୀପ ପି ତରୁଣ ଚ&#  କଳୁଦୀପ ZUX0442012

ପ ୁ /2357 29 168 421ପୃଥିବୀରାଜ କଳୁଦୀପ ପି ତରୁଣ ଚ&#  କଳୁଦୀପ ZUX0442004

ପ ୁ /2358 28 168 422ଆକାଶ କଳୁଦୀପ ପି ତରୁଣ ଚ&#  କଳୁଦୀପ ZUX0441998

)ୀ /2359 21 168 423େକ ପLୁା=ଳି ପି େକ ରାମଚ&# ZUX1129691

)ୀ /2460 33 168 424ବିେଜତା ନାୟକ - ଭୀମ ନାୟକ ZUX0733857

ପ ୁ /2461 43 168 425ଭାMର ନାୟକ ପି ଭିମ ନାୟକ LSL1351030

)ୀ /2562 46 168 426ଟି. ଶା%ି . *ା ଟି. ସେମଶ ୁ. LSL1368729

)ୀ /2563 45 168 427େଜ. ବାସ%ୀ *ା େଜ. ବୁଲୁ LSL1368612

ପ ୁ /2564 48 168 428େଜ. ବୁଲୁ ପି େଜ. ତାଉଡୁ LSL1368604

)ୀ /2565 71 168 429େଜ. ଗ�ାମା ପି େଜ. ତାଇଡୁ LSL1356955

)ୀ /2666 43 168 430ଲ�ୀ ନାୟକ *ା ସେୁରଶ ନାୟକ LSL1350958

ପ ୁ /2767 41 168 431ସଂଜୟ ପରିଡା ପି ଜଗବOୁ ପରିଡା LSL1350891

)ୀ /4068 25 168 432ବଳ କଟ#ି *ା ଲଛମନ କଟ#ି ZUX1054014

)ୀ /4169 23 168 433ରଶ ିତା େବେହରା ପି ସିମାCଳ େବେହରା ZUX1054055

)ୀ /4170 25 168 434ଲ�ୀ ପ#ିୟା ମାଝୀ ପି େଗାପାଳ କୃ� ମାଝୀ ZUX1251339

)ୀ /6071 75 168 435ଶଭୁଦ# ା ନାଇକ *ା କମଳୁ ନାଇକ ZUX1016195

)ୀ /10472 21 168 436ରୀନା ପରଜା ପି ରାମଚ&#  ସାହୁ ZUX1160605

)ୀ /13373 33 168 437ଅଚ@ନା ପରିଡ଼ା *ା ସଂଜୟ ପରିଡ଼ା ZUX1154418

ପ ୁ /40574 29 168 438ରବି ନାଗ ପି ନାେଗସ ନାଗ ZUX0733964

)ୀ /41775 29 168 439ନିଲମ ନାୟକ *ା ଭାRର ନାୟକ ZUX0733956

ପ ୁ /99976 51 168 440ରାମ ଚ&#  ଦାସ ପି ପCାନନ ଦାସ ZUX0819995

)ୀ /99977 46 168 441ଲ�ୀ ଦାସ *ା ରାମଚ&#  ଦାସ ZUX0820084

ପ ୁ /99978 25 168 442ମନଜ ଦାସ ପି ରାମଚ&#  ଦାସ ZUX0820076

)ୀ /99979 25 168 443ତାରା ଜାନୀ *ା ମନୁ- ା ଜାନୀ ZUX1275460

ପ ୁ /99980 41 168 444ସଂଜିତ କମୁାର ପା=ିଆ ପି ନବିନ ଚ&#  ପା=ିଆ ZUX0879726

)ୀ /0081 46 168 445ମାଦିଲୀ ଊେମେଦଵୀ *ା ମାଦିଲୀ ଶ#ିନୀଵସା ରାଓ LSL1350966

ପ ୁ /282 38 168 446ଶ#ୀନିବାସ ମହାରଣା ପି କୃ� ମହାରଣା LSL1350206

ପ ୁ /383 42 168 447ଏହମଦ ଖାନ ପି ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଖାନ LSL1350222

ପ ୁ /384 43 168 448ହୁେସନ ଖାନ ପି ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଖାନ LSL1350230

)ୀ /485 39 168 449େଜ ଶ#ୀେଦବୀ ପି େଜ ଆପାନ- ା LSL1356419

ପ ୁ /486 41 168 450େକଏ� କିରଣ କମୁାର ପି େକ.ଏ�. ଗାOୀ ରାଓ ZUX0623868

)ୀ /587 50 168 451ରାଧା କଳୁଦିପ *ା ହରିV&#  କଳୁଦିପ OR/12/089/224310

ପ ୁ /688 41 168 452ନେର&#  ଚଲାଣ ପି ଚ&#  ଚଲାଣ LSL1350164

ପ ୁ /689 40 168 453ଅମିତା ଚଲାଣ ପି ଚ&#  ଚଲାଣ LSL1350917

)ୀ /790 38 168 454ଟି ସେୁଲାଚନା  *ା ଟି ଶ8ର LSL1352301

)ୀ /791 60 168 455କନିୁ ଖରା *ା େଗାପି ଖରା LSL1352244

)ୀ /892 40 168 456ରଶ ିକଳୁଦିପ ପି ସବୁାସ ଚ&#  କଳୁଦିପ LSL1356138

)ୀ /993 39 168 457େରଖା ଟାକ# ୀ ପି ଇWର ଟାକ# ୀ LSL1368661

ପ ୁ /1094 25 168 458ଶା%ୁ କଳୁଦିପ ପି ହରିV&#  କଳୁଦିପ ZUX0820183

)ୀ /1095 46 168 459ଚ&# ା ନାୟକ ପି ସ4ାରୁ ନାୟକ LSL1352277

)ୀ /1096 39 168 460ପି8ି ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ LSL1352269

)ୀ /1097 39 168 461ଲିନା ପ.ନାୟକ *ା ଗ<ୁ ପ.ନାୟକ ZUX0132662

ପ ୁ /1198 34 168 462କିଶାନ କଲୁଦୀପ ପି ହରିV&#  କଲୁଦୀପ LSL2632800

)ୀ /1199 42 168 463ମାେଲWରୀ ପାଲକା *ା େଗୗରା� ପାଲକା LSL1351832

ପ ୁ /12100 23 168 464ଜଯରାମ େଗୗଡ ପି ଡ4ରୁୁ େଗୗଡ ZUX1050525

ପ ୁ /12101 35 168 465ଦିପକ କମୁାର ପ.ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ପ.ନାୟକ ZUX0132670

)ୀ /13102 57 168 466ଅହଲFା ରାଉତ *ା ସିମାCଳ ରାଉତ LSL1368646

)ୀ /14103 44 168 467ଟି ମାମି ଆଚାରୀ . *ା ଟି ତ# ୀପତି ଆଚାରୀ . LSL1356088

ପ ୁ /15104 40 168 468ବିେନାଦ ଖରା ପି ଜFେୁଲସ ଖରା LSL1369248

)ୀ /16105 61 168 469ମୀନା ଖିଲ *ା ନାରାୟଣ ଖିଲ LSL1356120

ପ ୁ /18106 60 168 470କୃ� ଚ&#  ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ LSL1350156

ପ ୁ /19107 30 168 471ଏ ସ&ିପ ଆେଲାକ ପି ଂଏ ଆYାଲZ ା *ାମି ZUX0392068

/19108 29 168 472କିେଶାର କିନ- ର ପି ଉଗ# କଳୂଦୀପ ZUX1139716

)ୀ /19109 61 168 473ମାଳତୀ ସାଗର *ା େଶଖର ସାଗର LSL1357052

ପ ୁ /20110 41 168 474ଦୀପକ ନାଗ ପି ପଶ ୁ@  ନାଗ LSL1356104

)ୀ /21111 36 168 475େମରୀ ଖରା *ା ରାେଜ&#  ଖରା ZUX0132696

ପ ୁ /22112 40 168 476ମିଥନୁ ଖରା ପି ରାମଦାସ ଖରା LSL1356989
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)ୀ /22113 39 168 477ଲତା ସାଗର *ା ରେମଶ େଖାସଲା LSL1357078

)ୀ /23114 43 168 478ରଜନୀ ହିଆଲ *ା ବିଘ- ହିଆଲ LSL1352368

ପ ୁ /23115 43 168 479ଚ&#  ହିଆଲ ପି ଉଲିୟମ ହିଆଲ LSL1369230

ପ ୁ /23116 39 168 480ସଦନ ହିଆଲ ପି ବିଲମ ହିଆଲ LSL1369255

)ୀ /24117 43 168 481ଲ�ୀ ବାଘ ପି ସାଧ ୁବାଘ LSL1352384

)ୀ /25118 85 168 482ସବୁ:@ େଖାସଲା *ା ସଦନ େଖାସଲା LSL1352236

)ୀ /25119 41 168 483କମୁାରୀ େଖାସଲା *ା ହରି େଖାସଲା LSL1368570

)ୀ /25120 30 168 484ଶଭୁଶ#ୀ ପ#ଧାନ *ା ରାଜୀବ କମୁାର ପୃ\ି ZUX1277243

)ୀ /26121 34 168 485ଲ�ୀ ବାଘ *ା ସେୁରଶ ବାଘ ZUX0866350

)ୀ /26122 79 168 486ମେନାରମା ବାଘ *ା ବିଭୀଷଣ ବାଘ LSL1368703

ପ ୁ /27123 83 168 488ଅଭିମନF ୁଲାଲ ପି ହରି ଲାଲ ZUX0441840

)ୀ /27124 59 168 489ଅମର ଲାଲ *ା ଅଭିମନF ୁଲାଲ ZUX0442392

)ୀ /27125 38 168 490ସରିତା ଲାଲ ପି ଅଭିମନF ୁଲାଲ ZUX0132712

)ୀ /27126 43 168 491ଲତା ସାଗର *ା େମାହନ ସାଗର LSL1351816

)ୀ /28127 80 168 492ଧାଯF@ ସଗର *ା ରେମଶ ସଗର LSL1356096

ପ ୁ /28128 61 168 493ରେମଶ ସାଗରିଆ ପି ବଳରାମ ସାଗରିଆ LSL1352293

)ୀ /28129 60 168 494ସୀତା ସଗରିଆ *ା ସ&ୁର ସଗରିଆ LSL1352350

ପ ୁ /30130 77 168 495େଗାକଳୁ ଚ&#  ତ#ିପାଠି ପି େବଦୖନାଥ ତ#ିପାଠି ZUX0132720

ପ ୁ /30131 43 168 496ସେ%ାଷ ତ#ିପାଠି ପି େଗାକଳୁ ଚ&#  ତ#ିପାଠି ZUX0132738

ପ ୁ /30132 46 168 497ରାେଜଶ କମୁାର ତ#ିପାଠୀ ପି େଗାକଳୁ ଚ&#  ତ# ୀପାଠୀ ZUX0442129

ପ ୁ /31133 36 168 498ବିେଜ&#  ଖରା ପି ରାଜୁ ଖରା LSL1369523

)ୀ /31134 27 168 499େନନୖା ଖରା *ା ବିେଜ&#  ଖରା ZUX0733873

ପ ୁ /32135 55 168 500ପ#ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ହଳଧର ଦାସ ZUX0132753

)ୀ /32136 54 168 501ଜୟଲ�ୀ ଦାସ *ା ପ#ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ZUX0132746

ପ ୁ /32137 32 168 502ଶ8ର ପ#ସାଦ ଦାସ ପି ପ#ଦିପ କମୁାର ଦାସ ZUX0820043

ପ ୁ /32138 30 168 503ଶିବ ସ&ୁର ଦାସ ପି ପ#ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ZUX0733899

)ୀ /32139 26 168 504ନାଗମା ଦାସ *ା ଶ8ର ପ#ସାଦ ଦାସ ZUX0888396

ପ ୁ /33140 36 168 505ହରିV&#  ମାଝି ପି ନବୀ ଚ&#  ମାଝି ZUX0132761

)ୀ /34141 62 168 506ହାତିୟାନ ଖରା *ା ଜୁେଲସ ଖରା ZUX0283267

)ୀ /34142 36 168 507ଜୟା ଖରା ମା ହାତିୟାନ ଖରା ZUX0283275

ପ ୁ /34143 26 168 508ସେୁରଶ ଖରା ପି ଜୁଲାସ ଖରା ZUX0820035

ପ ୁ /34144 27 168 509ଇ&#  ମଦୁୁଲୀ ପି ସକୁ# ା ମଦୁୁଲୀ ZUX0442244

)ୀ /35145 52 168 510କନୁୀ ସାହୁ *ା ଭାRର ସାହୁ LSL2635613

)ୀ /35146 28 168 511ଅ=ଳୀ ସାହୁ ପି ଭାRର ସାହୁ ZUX0441790

ପ ୁ /36147 28 168 512ରାମ କମୁାର େଚୗହାନ ପି ଆବାେଦଶ େଚୗହାନ ZUX0441766

)ୀ /36148 51 168 513େକୗଶଲFା େଚୗହାନ *ା ଆବ# େଦଶ େଚୗହାନ LSL2633501

)ୀ /37149 45 168 514ସଂଗୀତା କମୁାରୀ ମହାପାତ# ପି ତ# ୀନାଥ ମହାପାତ# OR/12/089/282535

)ୀ /37150 35 168 515ସଂଗୀତା ସାଗର *ା ସେୁର&#  ସାଗର LSL2635696

)ୀ /37151 34 168 516ଗାୟତ#ୀ ସାଗର *ା ସେୁରଶ ସାଗର LSL2635795

)ୀ /38152 38 168 517ସାରିପନୁ େବଗମ *ା ହୁସନ ଖାନ ZUX0132787

)ୀ /39153 26 168 518ମୀରା ବାଘ *ା ରାଜା ବାଘ ZUX0866368

ପ ୁ /39154 31 168 519କୃ� ହିଆଲ ପି ଭାଗି ହିଆଲ ZUX0365890

ପ ୁ /39155 32 168 520ଜେଗ&#  ଟାକ# ି ପି କୃ� ଟାକ#ି ZUX0132795

ପ ୁ /40156 25 168 521ସଦୁଶ@ନ ନାୟକ ପି ସିମାCଳ ନାୟକ ZUX0879718

ପ ୁ /41157 34 168 522େକ ବାଳ କୃ� ପି େକ ସତFନାରାୟଣ ZUX0132803

ପ ୁ /41158 33 168 523େକ ନାଗାଜୁ@ ନ ପି େକ ସତFନାରାୟଣ ZUX0132811

ପ ୁ /42159 30 168 524ଗେଜ&#  ୍ଚଲାଣ ପି ଚ&#  ଚଲାଣ ZUX0392035

ପ ୁ /43160 32 168 525ରବି&#  ଜାନୀ ପି ନ& ଜାନୀ ZUX0132837

ପ ୁ /43161 37 168 526ଧବୁଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ସନିଆ ମଦୁୁଲି ZUX0132829

)ୀ /43162 29 168 527ପLୁା=ଳି ନାୟକ *ା ରବି&#  ଜାନି ZUX0733824

ପ ୁ /44163 32 168 528ୱାଇ କୃ�ା ରାଓ ପି ୱାଇ ଧମ; ରାଓ ZUX0132845

)ୀ /45164 36 168 529ରତ- ମଣୀ ହରିଜନ *ା ନେର&#  ହିଆଲ ZUX1001114

)ୀ /EKTA GUDA165 51 168 530ସାବିତ#ି  ପ`ା ପି ତ#ିନାଥ ପ`ା ZUX0132852

)ୀ /45166 27 168 531ରଶ ିତା ଷଡ�ୀ ମା ସାବିତ#ୀ ପ`ା ZUX0733378

)ୀ /46167 33 168 532ଆରତୀ ମାଝି ପି ନବୀନଚ&#  ମାଝି LSL2637965

)ୀ /46168 37 168 533ରଶୀତା ତର�ିନୀ ନାଗ ପି େପ#ମ ସ&ୁର ନାଗ ZUX1251347

ପ ୁ /47169 52 168 534ସେ%ାଷକମୁାର ପାଣିଗ#ାହି ପି ପଦ େଲାଚନ ପାଣିଗ#ାହି LSL2637924

)ୀ /47170 50 168 535ଜୟ%ି ଶତପଥୀ *ା ସେ%ାଷ କମୁାର ପାଣିଗ#ାହୀ LSL2637783

ପ ୁ /48171 33 168 536ମେହ&#  ଟାକ# ୀ ପି େମାହନ ଟାକ# ୀ LSL2632875

ପ ୁ /49172 33 168 537ଧେମ@&#  ଖରା ପି ନରି ଖରା LSL2635936

ପ ୁ /49173 35 168 538େପାରଲାମ ସାଗର ପି ଲଛମନ ସାଗର LSL2638047

ପ ୁ /49174 33 168 539ରବି ସାଗର ପି ଲଛମନ ସାଗର LSL2638054
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)ୀ /50175 33 168 540ସବିତା ବାରିକ ପି ବୁଦୁରା ବାରିକ LSL2637890

)ୀ /51176 37 168 541ମାମନୁୀ ବିଷଇ *ା ଦିେନଶ ବିଷଇ ZUX0132878

ପ ୁ /51177 42 168 542ଧିେରଶକମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଏମପି ବିେଶାଇ LSL2637882

ପ ୁ /51178 38 168 543ରେମଶକମୁାର ବିେଶାଇ ପି ମେହଶପ#ସାଦ ବିେଶାଇ LSL2637999

)ୀ /51179 33 168 544ମଧସୁ ିତା ବିେଶାଇ ପି ମେହଶପ#ସାଦ ବିେଶାଇ LSL2637916

ପ ୁ /52180 40 168 545ସେୁରଶକମୁାର ବିେଶାଇ ପି ମେହଶପ#ସାଦ ବିେଶାଇ LSL2637957

)ୀ /52181 31 168 546ମୀନା�ୀ ବିେଶାଇ *ା ସେୁରଶ କମୁାର ବିେଶାଇ ZUX1044791

)ୀ /53182 35 168 547ଲ�ୀ ପଜୁାରୀ *ା କାଶିନାଥ ପଜୁାରୀ ZUX0132886

)ୀ /53183 36 168 548ସେ%ାଷୀ ସାହୁ *ା ରେମଶ ସାହୁ ZUX0525451

)ୀ /54184 65 168 549େକ ଗ�ାaା *ା ମଦନ ନାଗ LSL2635902

)ୀ /54185 60 168 550େଜନାଗି *ା େଜ ପାଇଡିେକଲି LSL2633519

)ୀ /54186 33 168 551େକ ସର*ତୀ *ା େକେବଣ ୁ LSL2637791

)ୀ /54187 36 168 552ପ#ଭାତୀ ବାଘ ପି ଆନ& ବାଘ LSL2635837

)ୀ /55188 34 168 553ମନ*ିନୀ ମ`ଳ ପି ସତFନାରଣ ମ`ଳ ZUX0392076

)ୀ /56189 53 168 554ଶା%ିଲତା ସମଜଦାର *ା ଏସଏଚ ସମଜଦାର LSL2637825

ପ ୁ /57190 30 168 555ହରେଗୗରୀ ମିଶ# ପି ଭବାନୀ ପ#ସାଦ ମିଶ# ZUX0623595

ପ ୁ /57191 64 168 556ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ ZUX0623546

)ୀ /57192 60 168 557ପ#େମାଦିନୀ ସାହୁ *ା ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ZUX0623884

ପ ୁ /57193 29 168 558ଜଗନ- ାଥ ସାହୁ ପି ରାଜକିେଶାର ସାହୁ ZUX0623579

ପ ୁ /57194 32 168 559ବି.ଶFାମ ସ&ୁର ପି ବି. ଅ8ିତ ରାଓ ZUX0623843

ପ ୁ /57195 59 168 560ଟି. ଟାବିଟିରାଜୁ ପି ଟି. ରାଜା ZUX0442319

)ୀ /58196 30 168 561ଅଳକାନ& ଦାଶ ପି ପ#ସନ-  କମୁାର ଦାଶ ZUX0733550

)ୀ /58197 27 168 562ଅମିତା ନ& ଦାଶ ପି ପ#ଶନ-  କମୁାର ଦାଶ ZUX0733568

)ୀ /58198 27 168 563ମନିସା ସାହୁ ପି ଭାRର ସାହୁ ZUX0673301

)ୀ /155199 24 168 564କବିତା ନାଗ ପି ଶଂକର ନାଗ ZUX1358977

)ୀ /481200 30 168 565େରାଜା ରାଣି ମାଝୀ *ା ହରିV&#  ମାଝୀ ZUX0733972

)ୀ /508201 29 168 566ପାବ@ ତୀ ସାଗର *ା ରବି ସାଗର ZUX0733923

)ୀ /999202 35 168 567କନFାକମୁାରୀ ବିେଶାଇ *ା ଧିେରଶ କମୁାର ବିେଶାଇ ZUX1044767

)ୀ /999203 20 168 568ପାବ@ ତୀ ଦାସ ପି ରାମ ଚଂଦ#  ଦାସ ZUX1251321

ପ ୁ /999204 35 168 569ଦିବF ର=ନ ମହା%ି ପି ବସେୁଦବ ମହା%ି ZUX1360932

)ୀ /999205 33 168 570ମନିଷା ପ.ନାୟକ *ା ଦିବF ର=ନ ମହା%ି ZUX1360924

ପ ୁ /1206 59 168 571େକ ମହନ ରାଓ . ପି େକ କେମWର ରାଓ OR/12/089/226031

)ୀ /1207 52 168 572େକ େମାହିନି . *ା େକ େମାହନ ରାଓ . OR/12/089/226030

)ୀ /1208 37 168 573ଏ ଲ�ୀ *ା ଏ ତ#ିନାଥ ZUX0879676

)ୀ /1209 41 168 574େକ.କମୁାରୀ ରାଓ *ା େକ.େଭେ8ଟ ରାଓ ZUX0623942

ପ ୁ /1210 28 168 575େକ.ଉେମଶ ରାଓ ପି େକ.େଭେ8ଟ ରାଓ ZUX0623959

ପ ୁ /1211 28 168 576େକ. ସେ%ାଷ ରାଓ ପି େକ.ମହନ ରାଓ ZUX0624015

ପ ୁ /2212 35 168 577ରାଜୁ ପଜୂାରୀ ପି ଶିବ ପଜୂାରୀ ZUX0132902

)ୀ /2213 33 168 578କସୁମୁା ପଜୂାରୀ *ା ରାଜୁ ପଜୂାରୀ ZUX0132894

)ୀ /3214 65 168 579ରଇଲା ମଦୁୁଲି *ା ସଦା ମଦୁୁଲି OR/12/089/226793

ପ ୁ /3215 54 168 580କଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ସଦା ମଦୁୁଲି LSL1460708

)ୀ /3216 40 168 581କମଳା ମଦୁୁଲି *ା କଲୁୁ ମଦୁୁଲି LSL1460328

)ୀ /3217 32 168 582େକୗଶଲFା ମଦୁୁଲି *ା ସଦା ମଦୁୁଲି ZUX0733618

)ୀ /3218 30 168 583ଭଗବତୀ ମଦୁୁଲି *ା ସେୁରଶ ମଦୁୁଲି ZUX0733428

)ୀ /4219 52 168 584ସାଇବାଣି ପରଜା *ା ରାମ ପରଜା OR/12/089/226002

ପ ୁ /4220 29 168 585ଅଜୁ@ ନ ପରଜା ପି ରାମ ପରଜା ZUX0733659

)ୀ /05221 61 168 586ରୁକନୂା ଜାନୀ *ା ଗବରୁ ଜାନୀ ZUX1251248

)ୀ /05222 41 168 587ସବିତା ଜାନୀ *ା ବିWନାଥ ଜାନୀ ZUX1251206

ପ ୁ /05223 21 168 588କସୁ ଜାନୀ ପି ବିWନାଥ ଜାନୀ ZUX1251149

)ୀ /5224 53 168 589ରୁପା ପରଜା . *ା ଗହୁରୁ ପରଜା . OR/12/089/222650

)ୀ /5225 46 168 590ଲ�ୀ ପରଜା *ା େକଶବ ପରଜା ZUX1129576

)ୀ /5226 28 168 591ଭାରତୀ ପରଜା ପି ବିଶ ୁପରଜା ZUX0733634

)ୀ /6227 50 168 592ରୁକ ୁ ଣି ପଜୁାରି . *ା ବୁଟି ପଜୁାରୀ . OR/12/089/226059

)ୀ /6228 37 168 593େଗାବି& ପଜୁାରି *ା ବୁଟି ପଜୁାରି ZUX0820118

ପ ୁ /6229 26 168 594ମନୁା ପଜୂାରୀ ପି ବୁଟି ପଜୂାରୀ ZUX0733444

ପ ୁ /7230 33 168 595େଗାବି&ା ପାତ# ପି ରାେଜ&#  ପାତ# ZUX0733543

)ୀ /7231 29 168 596ଗାୟତ#ୀ ପାତ# *ା େଗାବି& ପାତ# ZUX0733535

ପ ୁ /8232 60 168 597ରବି&#  ମହା%ି . ପି ଶରତ ମହା%ି . OR/12/089/226097

)ୀ /8233 58 168 598ସଜୁାତା ମହା%ି . *ା ବି&#  ମହା%ି . OR/12/089/220098

ପ ୁ /8234 37 168 599ର=ିତ ମହା%ି ପି ରବି&#  ମହା%ି LSL1445261

)ୀ /9235 50 168 600ଅମିତା ନାଏକ ପି େସାମନାଥ ନାଏକ LSL1351956

ପ ୁ /10236 70 168 601ଗେୁ<*ର ନାୟକ . ପି ବାସେୁଦବ ନାୟକ . OR/12/089/226090

4 13/M.O.P େଯାଗFତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ8 *ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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)ୀ /10237 52 168 602ସିତା ନୟକ . *ା ଗେୁ<*ର ନାୟକ . OR/12/089/226091

ପ ୁ /39238 44 168 603ଏ ତ#ୀନାଥ ପି ଏ ରାମଲି� ZUX1250869

ପ ୁ /52239 23 168 604ଦର େଗାଲରୀ ପି କୃbଷ େଗାଲରୀ ZUX1050640

)ୀ /52240 23 168 605ରାଧାମଣୀ େଗାଲରୀ *ା ଦର େଗାଲରୀ ZUX1050681

)ୀ /999241 45 168 606ଶ#ୀମତି ଦିସାରି *ା ବି�ୁ ଦିସାରି ZUX0820092

ପ ୁ /242 25 169 1ଶିଵା ସୟୁ@ େନମାନୀ ପି ଜନାଦ@ ନ ରାଓ େନମାନୀ ZUX1058601

ପ ୁ /243 22 169 2ରିcଵିକ ସାମଂତ ପି ରବିନ କମୁାର ସାମଂତ ZUX1058544

ପ ୁ /244 25 169 3େକ ମେନାହର ଶdୀ ପି େକ ଜଯେଦଵ ZUX1044155

ପ ୁ /C/O Jayad245 36 169 4ଜଗଦୀeଵରରାଵ ସନପଥୀ - ଗଂଗାଧର େଚୗଦାରୀ ZUX1058585

ପ ୁ /Shri Lali246 25 169 5ଭରf ଗଡୁZ ା ପି େୱgକଟା ରାମନା ଗଡୁZ ା ZUX1056829

ପ ୁ /01247 22 169 6ସଵ@େକାଟା ପଵନ କଲFାଣ ପି ସଵ@େକାଟା ଶ#ୀନୀଵାସ ରାଓ ZUX1217256

ପ ୁ /1248 58 169 7ଶ#ୀର�� ନରସିଂହ� ପି ଶ#ୀର�� ହନୁମ% ରାଓ OR/12/089/229014

)ୀ /1249 34 169 8ସତFବତୀ େବେହରା *ା ଜଗନ- ାଥ ନାୟକ LSL2398089

ପ ୁ /1250 62 169 9ଭିକାରୀ ନାୟକ ପି ଧନୁ ନାୟକ OR/12/089/229069

)ୀ /1251 55 169 10େରବତୀ ନାୟକ *ା ଭିକାରୀ ନାୟକ OR/12/089/229070

ପ ୁ /1252 34 169 11ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ LSL2398020

)ୀ /2253 58 169 12ଝରଣା ନାୟକ *ା ସକୁା% କମୁାର ନାୟକ LSL1409382

)ୀ /3254 55 169 13ଆର.ଲିଲି . *ା ସଭୁାଷ ଚ&#  ରାଓ LSL1409390

)ୀ /4255 68 169 14ଜି ପଦ ାବତୀ *ା ଜି କା%ାରାଓ OR/12/089/228962

)ୀ /4256 48 169 15ଜି କମୁାରୀ .. ପି ଜି କା%ାରାଓ .. LSL1409010

ପ ୁ /4257 40 169 16ଜି କିରଣ କମୁାର ପି ଜି.କା%ା ରାଓ LSL1409424

)ୀ /05258 27 169 17ମିନା ବାଘ *ା ରାଜା ବାଘ ZUX0820837

ପ ୁ /05259 42 169 18ନାରାୟଣ େଗୗଡ ମା ରଘନୁାଥ େଗୗଡ ZUX1122134

)ୀ /05260 31 169 19କନିୁ େଗୗଡ ପି ରଘନୁାଥ େଗୗଡ ZUX1132836

ପ ୁ /05261 28 169 20ଏମ. ଜଗଦିସ ପି ଏମ. ଶ#ିନିବସ ରାଓ ZUX0820811

)ୀ /05262 27 169 21ଅଭିhା ସାହୁ ପି େକଲୖାଶ ସାହୁ ZUX1359298

ପ ୁ /5263 25 169 22ବଳରାମ େଗୗଡ ପି ଦାମଦର େଗୗଡ ZUX1132182

)ୀ /5264 30 169 23ରାଉତୁ ମାରତା ମା ଆi କାେମWରୀ ZUX0442582

)ୀ /5265 56 169 24ବାସ%ି ସାହୁ *ା େକଳୖାଶ ଚ&#  ସାହୁ ZUX0133926

ପ ୁ /5266 33 169 25ଅବିନାଶ ଚ&#  ସାହୁ ପି େକଳୖାଶ ଚ&#  ସାହୁ ZUX0133967

ପ ୁ /5267 30 169 26ଅଭିଜିf କମୁାର ସାହୁ ପି େକଳୖାଶ ଚ&#  ସାହୁ ZUX0442962

ପ ୁ /06268 58 169 27ଅରୁଣ କମୁାର ପାତ# ପି ଜୁଗଳ କିେଶାର ପାତ# LSL1353333

)ୀ /06269 56 169 28ସକୁା%ୀ ପାତ# *ା ପ#ଦୀପ କମୁାର ପାତ# ZUX0135384

ପ ୁ /06270 26 169 29େଦବାଶିଷ ପାତ# ପି ପ#େଦପ କମୁାର ପାତ# ZUX0706143

ପ ୁ /6271 62 169 30ସଦିୁପ କମୁାର ପାତ# ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ପାତ# ZUX0135392

ପ ୁ /6272 62 169 31ପ#ଦିପ କମୁାର ପାତ# ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ପାତ# ZUX0135376

ପ ୁ /6273 59 169 32ଅନୂପ କମୁାର ପାତ# ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ପାତ# OR/12/089/184293

ପ ୁ /6274 57 169 33ଅଜିତ କମୁାର ପାତ# ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ପାତ# ZUX0135426

)ୀ /6275 56 169 34ଅନିତା ପାତ# ମା ସଦିୁପ କମୁାର ପାତ# ZUX0135418

)ୀ /6276 55 169 35ପ#ଭାତ ନଳିନୀ ପାତ# *ା ଅଜିତ କମୁାର ପାତ# ZUX0135400

)ୀ /6277 52 169 36ନମିତା କମୁାରି ପାତ# *ା ଅରୁଣକମୁାର ପାତ# LSL1353341

)ୀ /6278 49 169 37ନମିତା ପାତ# *ା ଅନୁପ କମୁାର ପାତ# ZUX0133983

ପ ୁ /6279 31 169 38େଦବବ# ତ ପାତ# ପି ପ#ଦୀପ କମୁାର ପାତ# ZUX0134015

)ୀ /6280 29 169 39ଦିପଶଖିା ପାତ# ପି ସଦିୁପ କମୁାର ପାତ# ZUX0653006

ପ ୁ /6281 23 169 40େଦବଜିତ ପାତ# ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପାତ# ZUX1016278

ପ ୁ /6282 23 169 41ଅନୁଦୀପ ପାତ# ପି ସଦିୁପ କମୁାର ପାତ# ZUX1022474

)ୀ /6283 43 169 42ଲିଲି ସାହୁ *ା ନେରାjମ ସାହୁ ZUX1144070

ପ ୁ /6284 22 169 43ବିeୱଜିତ ସାହୁ ପି ନେରାjମ ସାହୁ ZUX1144104

ପ ୁ /6285 26 169 44ମ�ଳ ୁସତନାମୀ ପି ଲ�ୀ ସତନାମୀ ZUX0950287

)ୀ /7286 28 169 45ଦୀପା=ଳୀ ପାତ# ପି ଅନୁପ କମୁାର ପାତ# ZUX0621656

)ୀ /8287 34 169 46ସସ ିତା ଅଧିକାରୀ ପି ବାଲାଜୀ ଅଧିକାରୀ ZUX0134049

ପ ୁ /8288 26 169 47ହରିହର େଗୗଡ ପି ସିମାCଳ େଗୗଡ ZUX0621763

)ୀ /8289 25 169 48େହମଲତା େଗୗଡ ପି ସିମାCଳ େଗୗଡ ZUX0941955

)ୀ /9290 51 169 49ରେମଶ ମହା8ଡ଼ୁ ପି ସଦା ମହା8ଡ଼ୁ ZUX0283622

ପ ୁ /10291 20 169 50ଵୀ.ଵୀ.ଏସ.େକ ଅଭିଲାଷ ପି ଵୀ.ରାମନୁଜ ପ#ସାଦ ZUX1253293

)ୀ /10292 22 169 51ଭି ଲ�ୀ କିj@ନା ପି ଭି ରାମାନୁଜ ପ#ସାଦ ZUX1045129

)ୀ /10293 45 169 52େଭଦା ନୀରଜା *ା େଭଦା ରାମାନୁଜ ପ#ସାଦ LSL2381267

ପ ୁ /10294 54 169 53େଭଦା ରାମାନୁଜ ପ#ସାଦ ପି ଭି.ଭି.ବି. ଗ<ୁା ZUX0135368

)ୀ /10295 29 169 54ତାଲସୀ ସନିୁତା *ା ତାଲସୀ ସ<ଗିରି ZUX1214055

ପ ୁ /11296 27 169 55ଏ େଭ�କଟ ଶ#ୀନୀଵାସ ପି ଏ ରାଜା ରାଓ ZUX1362037

)ୀ /11297 36 169 56ଦି<ୀ ରାଣୀ ପାଢ଼ୀ *ା ନିର=ନ ପାଢ଼ୀ ZUX0134056

)ୀ /12298 31 169 57ମନ*ିନୀ େଗୗଡ ପି େଚତୖନF େଗୗଡ ZUX0343400

5 13/M.O.P େଯାଗFତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ8 *ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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)ୀ /12299 41 169 58ଶଶୁ#ୀ ପାତ# *ା ନେଗ&#  ପ#ସାଦ ପ.ନାୟକ ZUX0668335

)ୀ /13300 64 169 59େଭଦା ରାେଜWରୀ *ା େଭଦା ସତFରାମପ#ସାଦ OR/12/089/230467

ପ ୁ /13301 66 169 60େଭଦା ସତFରାମପ#ସାଦ ପି ଭି. ଟି ପାଥ@ସାରଥି OR/12/089/230466

ପ ୁ /14302 49 169 61ପି ସତFନାରାୟଣା ମା ପି ସାବିତ#ି  ZUX0134072

ପ ୁ /14303 34 169 62ଭି ସାରଥି ରମନ ସ&ିପ ପି ଭି ସତF ରାମ ପ#ସାଦ ZUX0283648

)ୀ /15304 41 169 63ପି ସେ%ାଷ ଲ�ୀ *ା ପି ସତFନାରାୟଣ ZUX0134080

ପ ୁ /16305 33 169 64ଅଜିତ କମୁାର ବିWାଳ ପି ରମାକା% ବିWାଳ LSL2381283

ପ ୁ /16306 22 169 65େଗୗରଵ ମହାପlତୂ ପି ଗେୁ<eଵର ମହାପାତୂ ZUX1058536

ପ ୁ /16307 52 169 66ଲ�ଣ ମହା8ଡୁ ପି ନରସିଂହ ମହା8ଡୁ OR/12/089/228027

ପ ୁ /17308 35 169 67ଭୀମ ସତନାମୀ ପି ହୀରାସିଂ ସତନାମୀ LSL2381416

ପ ୁ /18309 48 169 68ରାମ ସତନାମୀ ପି ଦିରାସିଂ ସତନାମୀ ZUX0134098

)ୀ /20310 34 169 69ଝୁନୁ େଗୗଡ଼ ପି ରାମନାଥ େଗୗଡ଼ ZUX0134106

ପ ୁ /21311 52 169 70ରେମଶ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX1224385

ପ ୁ /21312 37 169 71ଧନସାଏ ସତନାମୀ ମା ହିରା ସତନାମୀ LSL2381655

ପ ୁ /23313 56 169 72ନାରାୟଣ ସତନାମୀ ପି ରାମଚ&#  ସତନାମୀ LSL2381689

)ୀ /23314 46 169 73ଶଭୁଦ# ା ସତନାମୀ *ା ନାରାୟଣ ସତନାମୀ LSL2381465

)ୀ /23315 41 169 74ଶ#ିୟା ସତନାମୀ *ା ରାମ ସତନାମୀ ZUX0950311

ପ ୁ /24316 28 169 75ସତF ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ରେମଶ ନାୟକ ZUX0442988

)ୀ /24317 36 169 76ଯମନୁା ସତନାମୀ ପି ରାେମWର ସତନାମୀ LSL2390680

)ୀ /25318 21 169 77ଆରତି େଗୗଡ ପି ରାମ ଚ&#  େଗୗଡ ZUX1139872

ପ ୁ /25319 35 169 78ଲ�ୀନାରାୟଣ ସତନାମୀ ପି ମାଧବ ସତନାମୀ LSL2381341

ପ ୁ /26320 41 169 79ଭ#ୁ ଷବ ସତନାମୀ ପି ଲ�ୀ ସତନାମୀ LSL2381408

)ୀ /26321 39 169 80ସାେବସ ସତନାମୀ *ା ଭ#ୁ ଷବ ସତନାମୀ LSL2381374

ପ ୁ /27322 38 169 81ଅନିଲ ସତନାମୀ ପି ରାେମWର ସତନାମୀ LSL2381358

)ୀ /28323 37 169 82ପଜୁା ସତନାମୀ *ା ଉେମଶ ସତନାମୀ LSL2381382

)ୀ /29324 36 169 83ଦୁସିଲା ସତନାମୀ *ା ବୁଡୁ ସତନାମୀ ZUX0950303

ପ ୁ /29325 35 169 84ବୁଡୁ ସତନାମୀ ପି ଲ�ୀ ସତନାମୀ LSL2381366

)ୀ /29326 37 169 85ଦୁଶିଳା ସତନାମୀ *ା ବୁଡୁ ସତନାମୀ ZUX0870501

)ୀ /30327 35 169 86ମାମିନା ପାଢ଼ୀ ପି ହରିV&#  ପାଢ଼ୀ ZUX0134122

ପ ୁ /31328 23 169 87ପ#ୀତ� େକଶରୀ ନାହକ ପି କାହ- ୁ  ଚରଣ ନାହକ ZUX1233287

)ୀ /31329 36 169 88ସନିୁତା କମୁାରି ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ ZUX0134130

)ୀ /31330 33 169 89ମମତା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ ZUX0134148

ପ ୁ /32331 46 169 90ଅଗାଧ ୁଭଟମିଶ# ପି ରଘନୁାଥ ଭଟମିଶ# ZUX0134155

ପ ୁ /34332 71 169 91ପବି� ଚ&#  ସିଂ ଲାଲ ପି ଗେଣଶ ଚ&#  ସିଂ ଲାଲ ZUX0486829

)ୀ /34333 35 169 92ସରୁଭି ସିଂ ଲାଲ *ା ଦିଲZ ୀପ କମୁାର ସିଂ ଲାଲ ZUX0486845

ପ ୁ /35334 39 169 93ସେ%ାଷ ପ#ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ବିନାୟକ ପ#ସାଦ ପଟନାୟକ ZUX0343442

ପ ୁ /35335 36 169 94େ�ତ# େମାହନ ପଟନାୟକ ପି ବିନାୟକ ପ#ସାଦ ପଟନାୟକ ZUX0343459

)ୀ /35336 32 169 95ସ ିତାରାଣୀ ପଟନାୟକ ପି ବିନାୟକ ପ#ସାଦ ପଟନାୟକ ZUX0343467

)ୀ /36337 35 169 96ହାରାମଣି େଗୗଡ ପି ଭଗବାନ େଗୗଡ ZUX0343475

)ୀ /37338 36 169 97ମମତା େଗୗଡ - ନରସିଂହ େଗୗଡ ZUX0343483

ପ ୁ /38339 29 169 98ଏ� ବିେନାଦ କମୁାର ପି ଏ� ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0442756

)ୀ /39340 31 169 99ଆରତି ନାଇକ - ନିମ@ଳ ନାଇକ ZUX0759142

)ୀ /39341 31 169 100ଊମmଳା ନାୟକ - ନିମ@ଳ ଚ&#  ନାୟକ ZUX0486811

ପ ୁ /39342 63 169 101ଏn.ରାେଜWର ରାଓ ପି ଏସ ହନୁମ% ରାଓ ZUX0392159

)ୀ /39343 60 169 102ପଦ ାବତୀ ରାଓ *ା ଏସ ରାେଜWର ରାଓ ZUX0392167

)ୀ /40344 46 169 103ଲ�ୀ ସାହୁ *ା ଭରତ ସାହୁ ZUX1132174

ପ ୁ /40345 62 169 104ଆi. ବି. ୟାଦo ପି ରାମପତି ୟାଦo ZUX0343533

)ୀ /40346 31 169 105ସେୁରb ୟାଦo ପି ଆi. ବି. ୟାଦo ZUX0486746

ପ ୁ /41347 23 169 106ଜଗନ- ାଥ େଗୗଡ ପି ସତF ନାରାୟଣ େଗୗଡ ZUX1132059

)ୀ /42348 42 169 107େରାମା ସାହୁ *ା ଗେୁ<Wର ସାହୁ ZUX0442541

ପ ୁ /43349 30 169 108ସଲିମ ଖାନ ପି ବାବୁଜୀ ଖାନ ZUX0950337

)ୀ /43350 25 169 109ପନିୁ ଖାନ *ା ସଲିମ ଖାନ ZUX0950329

)ୀ /43351 29 169 110ସନିୁତା ପ`ା *ା ସିpାଥ@  ନାୟକ ZUX0637868

)ୀ /44352 48 169 111ଅ=ନା ନାୟକ *ା ଶFାମସ&ୁର ନାୟକ ZUX0621730

ପ ୁ /56353 45 169 112େକ ରାମକୃ� ଆଚାରି ପି ସିମାCଳ ଆଚାରି OR/12/089/229083

ପ ୁ /63354 23 169 113ଏ ଆର ସାଥା ପି ଅବାସ ଏ ZUX1168368

)ୀ /77355 34 169 114େକାଣାଗଲା କାଳାପାନା େଦାରା ପି େକ ଜାନକୀ ରାମ ରାଓ ZUX0706358

ପ ୁ /77356 35 169 115େକ େଲାେକଶ ରାଓ େଦାରା ପି େକ ଜାଂp@ ନ େଡାରା ZUX0706341

ପ ୁ /98357 29 169 116ସିpାଥ@  ନାୟକ ପି ସିମାCଳ ନାୟକ ZUX1013473

)ୀ /98358 27 169 117ଶ#pା=ଳୀ ନାୟକ ପି ସିମାCଳ ନାୟକ ZUX0621334

ପ ୁ /99359 41 169 118ସା=ିତ କମୁାର ପା=ିଆ ପି ନବିନ ଚ&#  ପା=ିଆ ZUX0820795

ପ ୁ /99360 39 169 119ବଟ ସାହୁ ପି କାଶିନାଥ ସାହୁ ZUX1195775

6 13/M.O.P େଯାଗFତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ8 *ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /102361 61 169 120ତ#ିନାଥ ଭଟାରା - ଅ\ମ ଭଟାରା ZUX1058593

ପ ୁ /102362 24 169 121ଟି.ପବନ କମୁାର ପି ଟି.ଇeୱର ରାଓ ZUX0942904

)ୀ /102363 29 169 122େଜFାତି େରଖା ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ ZUX0820472

ପ ୁ /130364 24 169 123େମାହମଦ ସମୀର େମାହମଦ ସମୀରପି �ଡ ରାଜା େମାହମଦ ରାଜା ZUX1278860

ପ ୁ /130365 24 169 124େମାହମଦ ସମୀର ପି େମାହମଦ ରାଜା ZUX1279058

ପ ୁ /298366 23 169 126ସଂେତାଷ େଗୗଡା ପି ସିମାCଳ େଗୗଡା ZUX1339894

ପ ୁ /483367 22 169 127ଅମନ କମୁାର ମହାନକଦୁ ପି ଜୁଧିb◌ଠ୍ୀର ମହାକଦୁ ZUX1339464

)ୀ /680368 64 169 128ସର*ତି ପ.ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପ.ନାୟକ ZUX1253350

ପ ୁ /785369 19 169 129ମନଶ େଗୗଡା ମା ବବିତା େଗୗଡା ZUX1339910

ପ ୁ /999370 57 169 130ଡମିନିକ ଅେ%ାନୀ - ଅେ%ାନୀ nୱାମୀ ZUX1039213

)ୀ /999371 52 169 131ଲତା େଦଇ *ା ଜୟେଦବ େବେହରା OR/12/089/304838

)ୀ /999372 28 169 132ତ#ିେବଣୀ ଗ�ାତ# ା ପି ଜି. ରାଜା ରାଓ ZUX1224336

ପ ୁ /999373 58 169 133ସାଉଳ େଜନା ପି ଭିମା େଜନା ZUX1224401

)ୀ /999374 57 169 134ରମାେଦବୀ େଜନା *ା ସଉଲ େଜନା ZUX1225952

ପ ୁ /999375 26 169 135ମେନାଜ େଜନା ପି ସାଉଲ େଜନା ZUX0820621

ପ ୁ /999376 25 169 136ମେନାଜ କମୁାର େଜନା ପି ସାଉଳ େଜନା ZUX1224369

)ୀ /999377 21 169 137ଚ&ନା େଜନା ପି ସାଉଳ େଜନା ZUX1224377

)ୀ /999378 40 169 138ରଶୀ ରାଣୀ ରାଓ *ା ରେମଶ ଦାନ ସନୁା ZUX0820647

ପ ୁ /999379 29 169 139ଅଜିତ ସାହୁ ପି ବିଜଯ ସାହୁ ZUX0706150

ପ ୁ /999380 54 169 140ରେମଶ ଦାନ ସନୁା ପି ମ�ଳଦାନ ସନୁା ZUX0820654

ପ ୁ /10/85381 24 169 141ବିଘ-ରାଜ େବେହରା ପି ନରସିଂଗା େବେହରା ZUX1340009

ପ ୁ /292/6382 23 169 142ଆଶେୁତାଷ ସାହୁ ପି ପ#େମାଦ କମୁାର ସାହୁ Koraput ZUX1058528

ପ ୁ /1383 52 169 143େଭ8ଟ ରାଜୁ ସରୁୁ . ପି ରାମାରାଓ . OR/12/089/234385

ପ ୁ /1384 79 169 144ରାମାରାଓ ସରୁୁ ପି କ#ି�ମjୂm ସରୁୁ ZUX0936526

)ୀ /1385 70 169 145କyରୁୀବାଇ ସରୁୁ *ା ରାମାରାଓ ସରୁୁ OR/12/089/234384

ପ ୁ /2386 53 169 146ଭି ରାମା ରାଓ ପି ଶ#ୀନିବାସ ରାଓ OR/12/089/228341

ପ ୁ /2387 42 169 147ଭି ଶ8ର ରାଓ ପି ଭି ଶ#ୀନିବାସ ରାଓ OR/12/089/228342

)ୀ /3388 51 169 148ପି ଭି �ିରଦ କମୁାରୀ ରାଯ ୁ-- *ା ପି ଭି ସତFନାରାୟଣ ରାଜୁ ZUX0134171

ପ ୁ /3389 51 169 149ପି ଭି ସତFନାରାୟଣ ରାଯ ୁ ପି ପି ଭଜରାଯ ୁରାଯ ୁ ZUX0134163

ପ ୁ /4390 55 169 150ପି ଗଉରିସ8ର ...... ପି ପି ସାaା ମjୂm ...... LSL2380889

)ୀ /4391 46 169 151ପାଟନାଲା ସତFବତୀ *ା ପାଟନାଲା େଗୗରି ଶ8ର ZUX0443051

ପ ୁ /5392 63 169 152କନୁା ପାତ# ପି ମଦନେମାହନ ପାତ# OR/12/089/228520

)ୀ /5393 56 169 153ରିନା ପାତ# *ା କନୁା ପାତ# OR/12/089/228521

)ୀ /6394 54 169 154ସାବିତ#ି  ମହା8ଡୁ *ା ଦାମ ମହା8ଡୁ OR/12/089/228065

ପ ୁ /7395 58 169 155ଟି ନିଳାରାଓ . ପି ଚ&# ିଆ . ZUX0668327

ପ ୁ /8396 50 169 156ନରସିଂହ ପ#ଧାନ ପି ପିଲୁଡୁ ପ#ଧାନ OR/12/089/228438

ପ ୁ /8397 48 169 157କୃ� ପ#ଧାନ ପି ଦାେମାଦର ପ#ଧାନ ZUX0134189

)ୀ /9398 52 169 158ବିଜୟଲ�ୀ ମହା%ି *ା ଚୁେନ&#  କମୁାର ପ.ନାୟକ OR/12/089/228163

ପ ୁ /9399 71 169 159ହରିହର ପାଳ ପି ଅର�ିତ ପାଳ OR/12/089/228075

)ୀ /9400 61 169 160ରଜନି ପାଳ *ା ହରିହର ପାଳ OR/12/089/228076

ପ ୁ /9401 42 169 161ପ#ଦୀପ କମୁାର ପାଳ ପି ହରିହର ପାଳ LSL1461862

ପ ୁ /10402 61 169 162େକଶବ ପାଳ ପି ଅରଖିତ ପାଳ ZUX0936534

ପ ୁ /10403 41 169 163ଦିଲZ ିପ କମୁାର ପାଳ ପି େକଶବ ପାଳ LSL1461375

ପ ୁ /11404 68 169 164ଶFାମ ସ&ୁର େଗୗଡ ପି ତ#ିନାଥ େଗୗଡ OR/12/089/228307

)ୀ /12405 51 169 165ସବିତା ପ`ା *ା ଅେଶାକ ପ`ା OR/12/089/229927

ପ ୁ /13406 46 169 166ଅବନୀ ଗଉଡ ପି େଚତୖନF ଗଉଡ OR/12/089/228136

)ୀ /14407 56 169 167ପାବ@ ତି େଗୗଡ *ା େକୖଳାସ େଗୗଡ OR/12/089/228290

ପ ୁ /15408 46 169 168ପ#ଫଲୁକମୁାର େଗୗଡ ପି କଶୁ େଗୗଡ OR/12/089/229139

ପ ୁ /17409 69 169 169ଜି ଭଗବତି ରାଓ -- ପି କନୁୁପରୁୁ ଚିନୁଡୁ -- LSL1354869

)ୀ /18410 63 169 170କମୁାରି ନାୟକ *ା ମଦନେମାହନ ନାୟକ OR/12/089/228268

)ୀ /18411 29 169 171ଭାଗFଲ�ୀ ନାୟକ ପି ମଦନେମାହନ ନାୟକ ZUX0621375

)ୀ /19412 46 169 172ବାସ%ି ପ#ଧାନ *ା ବୃ&ାବନ ପ#ଧାନ LSL2388122

ପ ୁ /19413 43 169 173ବୃ&ାବନ ପ#ଧାନ ପି ଦାେମାଦର ପ#ଧାନ OR/12/089/228124

ପ ୁ /20414 60 169 174ବାଟି େଗୗଡ ପି କାସିନାଥ େଗୗଡ OR/12/089/228259

)ୀ /20415 39 169 175ସେରାଜିନି େଗୗଡ ପି ବାଟି େଗୗଡ ZUX0759175

ପ ୁ /22416 88 169 176ସାଧବାଣି ପ#ଧାନ ପି େଗାବp@ ନ ପ#ଧାନ OR/12/089/228025

ପ ୁ /22417 63 169 177ସିମାCଳ ପ#ଧାନ ପି େଗାବp@ ନ ପ#ଧାନ LSL1354463

ପ ୁ /22418 31 169 178ସେ%ାଷ ପ#ଧାନ ପି ସିମାCଳ ପ#ଧାନ ZUX0621383

ପ ୁ /23419 77 169 179ଜଟିଆ େଗୗଡ ପି ନ& େଗୗଡ OR/12/089/228249

)ୀ /23420 66 169 180ଜାନକୀ େଗୗଡ *ା ଜଟିଆ େଗୗଡ OR/12/089/228250

ପ ୁ /23421 47 169 181ବାଲାଜି େଗୗଡ ପି ଜଟିଆ େଗୗଡ OR/12/089/228251

)ୀ /23422 42 169 182ସ= ୁେଗୗଡ *ା ହରି ହi େଗୗଡ LSL1463603

7 13/M.O.P େଯାଗFତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ8 *ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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)ୀ /24423 44 169 183ସଚିୁତ# ା ଶତପଥି *ା େଦବାଶିଷ ଶତପଥି ZUX0134239

ପ ୁ /24424 43 169 184େଦବାଶିଶ ଶତପଥି ପି ଗଗନବିହାରି ଶତପଥି LSL1426204

ପ ୁ /25425 53 169 185ଅଯ ୁ@ ନ ଗଉଡ ପି କାସିନାଥ ଗଉଡ OR/12/089/228485

)ୀ /25426 49 169 186ବାଶ%ି ଗଉଡ *ା ଅଜୁ@ ନ େଗୗଡ OR/12/089/228486

ପ ୁ /26427 48 169 187ପ#ଫଲୁZ  େବେହରା ପି ସନFାସୀ େବେହରା OR/12/089/229113

)ୀ /26428 47 169 188ଶଶିୁଳା େବେହରା *ା ନରସିଂହ େବେହରା LSL2390714

ପ ୁ /26429 41 169 189ଭାRର େବେହରା ପି ସନFାସି େବେହରା OR/12/089/229989

)ୀ /26430 39 169 190ର=ିତା େବେହରା *ା ପ#ଫଲୁZ  େବେହରା ZUX0879759

)ୀ /27431 61 169 191ଖଲୁଣା େଗୗଡ *ା ନବିନ େଗୗଡ OR/12/089/228221

)ୀ /28432 91 169 192ବାବୁଲି ପ#ଧାନ *ା ଗରୁା ପ#ଧାନ OR/12/089/228218

ପ ୁ /28433 42 169 193େକଶବ ପ#ଧାନ ପି ବାବୁଲୀ ପ#ଧାନ LSL1462373

ପ ୁ /28434 41 169 194ଝାମ ୁପ#ଧାନ ପି ବାବୁଲି ପ#ଧାନ LSL1445568

)ୀ /28435 40 169 195ଉମmଳା ପ#ଧାନ *ା ଦିନବOୁ ପ#ଧାନ LSL1461730

)ୀ /30436 64 169 196ଶଲୁଚନା େଗୗଡ *ା ଦୁେଯF;ଧନ େଗୗଡ OR/12/089/228202

ପ ୁ /30437 61 169 197ଦୁେଯF;ଧନ େଗୗଡ ପି ହରି େଗୗଡ OR/12/089/228201

ପ ୁ /31438 56 169 198ବାଲାଜି ଅଧିକାରି ପି ରାମଚ&#  ଅଧିକାରି OR/12/089/228151

)ୀ /31439 56 169 199କାCନ ଅଧିକାରି *ା ରଘନୁାଥ ଅଧିକାରି LSL2381937

ପ ୁ /31440 53 169 200ଲି�ରାଜ ଅଧିକାରି ପି ରାମଚ&#  ଅଧିକାରି OR/12/089/229599

ପ ୁ /31441 46 169 201ସନିୁଲ କମୁାର ଅଧିକାରୀ ପି ରଘନୁାଥ ଅଧିକାରୀ LSL1461805

)ୀ /33442 66 169 202ରାଧାମଣି େଗୗଡ *ା ପଦ ନ େଗୗଡ OR/12/089/229913

ପ ୁ /33443 54 169 203କୃ� େଗୗଡ ପି ପଦ ନ େଗୗଡ OR/12/089/228035

ପ ୁ /33444 48 169 204ରାମ ଚ&#  େଗୗଡ ପି ପଦ ନ େଗୗଡ OR/12/089/229702

)ୀ /33445 43 169 205ପଦ ା େଗୗଡ *ା ରାମ ଚ&#  େଗୗଡ LSL2381903

)ୀ /33446 43 169 206ଅ4ିକା େଗୗଡ ପି ପଦ ନ େଗୗଡ LSL2381929

ପ ୁ /33447 25 169 207ସେ%ାଷ େଗୗଡ ପି କୃ� େଗୗଡ ZUX0879866

ପ ୁ /33448 23 169 208ମକୁ&ୁ ସରୁାରୀ େଗୗଡ ପି ରାମଚ&#  େଗୗଡ ZUX1056241

)ୀ /34449 42 169 209ସତFବତୀ େଗୗଡ *ା କୃ� ଚ&#  େଗୗଡ ZUX0283705

ପ ୁ /35450 48 169 210ତାରିଣି ପ#ସାଦ ସାହୁ ପି କମୁାର ଚ&#  ସାହୁ LSL2388098

)ୀ /35451 44 169 211ଆଶାରାଣି ସାହୁ *ା ବାଲାଜି ସାହୁ LSL2388148

)ୀ /35452 40 169 212ରସିତା ସାହୁ *ା ତାରିଣି ପ#ସାଦ ସାହୁ LSL2388155

ପ ୁ /39453 45 169 213ରାେଜ&#  ସାହୁ ପି ପା`ବ ସାହୁ ZUX0759027

ପ ୁ /39454 43 169 214ବଦ# ିନାଥ ସାହୁ ପି ପା`ବ ସାହୁ ZUX0134346

)ୀ /39455 40 169 215ରବି&#  ସାହୁ *ା ପା`ବ ସାହୁ ZUX0283713

)ୀ /39456 39 169 216ଆରତୀ ସାହୁ *ା ରାେଜ&#  ସାହୁ ZUX0759001

ପ ୁ /40457 46 169 217ଶFାମଘନ ସାହୁ ପି କୃ� ଚ&#  ସାହୁ LSL1461409

ପ ୁ /40458 45 169 218ଭରତ ସାହୁ ପି ଦିଲି ସାହୁ ZUX0820456

ପ ୁ /40459 40 169 219ଅଭି ସାହୁ ପି କୃ� ଚ&#  ସାହୁ LSL1445659

)ୀ /40460 30 169 220ମିଲି ସାହୁ *ା ଅଭି ସାହୁ ZUX0820514

)ୀ /41461 56 169 221ଜି ବିଶାଲ�ି -- *ା ଜି କମୁାର *ାମୀ -- OR/12/089/228167

ପ ୁ /41462 61 169 222ଜି କମୁାର*ାମି , ପି ଜି ରାବଣା , OR/12/089/228166

)ୀ /41463 41 169 223ଜି. ଲାବନFା ରାଓ ପି ଜି. କମୁାର *ାମି LSL1355569

)ୀ /42464 59 169 224ସରୁଭି ପାଣୀ *ା ଏ େକ ପାଣୀ LSL1353077

)ୀ /43465 96 169 225ପ:ୁ@ବାସି ଅଧିକାରି *ା ବିନାୟକ ଅଧିକାରି OR/12/089/228029

)ୀ /43466 41 169 226ଗାୟତ#ି ଅଧିକାରି ପି ରାମଚ&#  ଅଧିକାରି LSL1461482

)ୀ /44467 76 169 227କମୁାରି ପ`ା *ା େଶୖଳ ପ`ା ZUX0134379

)ୀ /44468 49 169 228େଗୗରୀ ପ`ା ପି େଶୖଳ ପ`ା ZUX0134387

ପ ୁ /44469 40 169 229େସାମନାଥ ପ`ା ପି େଶୖଳ ପ`ା LSL2380806

)ୀ /45470 50 169 230ଏ�. ସେରାଜିନି *ା ଏ�. ଆପାରାଓ OR/12/089/228599

ପ ୁ /46471 45 169 231ବି�ୁ ନାୟକ ପି ରାଧାେମାହନ ନାୟକ OR/12/089/228190

ପ ୁ /47472 54 169 232ସେୁର&#  େଗୗଡ ପି ସିମାCଳ େଗୗଡ OR/12/089/228036

ପ ୁ /49473 56 169 233ନିଳକB ଗଉଡ ପି ଚ&#େଶଖର ଗଉଡ OR/12/089/228157

)ୀ /49474 49 169 234ସର*ତି େଗୗଡ *ା ଦାେମାଦର େଗୗଡ OR/12/089/228173

ପ ୁ /50475 72 169 235ବିନାୟକ ପ#ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ରାମା ରାଓ ପଟନାୟକ LSL1519982

)ୀ /50476 69 169 236ସେରାଜା ପଟନାୟକ *ା ବିନାୟକ ପ#ସାଦ ପଟନାୟକ LSL1519974

ପ ୁ /51477 71 169 237ଶ#ୀନିବାସ ପ.ନାୟକ ପି ରାମା ରାଓ ପ.ନାୟକ ZUX0759019

ପ ୁ /52478 71 169 238ବାଲି8ି େଗୗଡ ପି ପିତା4ର େଗୗଡ OR/12/089/229653

)ୀ /52479 53 169 239େଦ# ୗପଦୀ ପ#ଧାନ *ା ହରିହର ପ#ଧାନ OR/12/089/382745

)ୀ /53480 59 169 240େସୈର&# ି ବାରୀକ *ା ଶଦୁଶ@ନ ବାରୀକ OR/12/089/229669

ପ ୁ /53481 43 169 241ସତFନାରାୟଣ ବାରିକ ପି ସଦୁଶ@ନ ବାରିକ LSL1461342

)ୀ /55482 51 169 242ଏସ.ପାବ@ ତୀ . ମା ଏସ.ଶଶିେରଖା . LSL2381721

)ୀ /55483 47 169 243ଏn.େମାହନ ରାଓ *ା ଏସ ସତFନାରାୟଣ LSL2381663

ପ ୁ /56484 46 169 244େକ ବିରଭଦ#  ଆଚାରି ପି ଶିମାCଳ ଆଚାରି OR/12/089/228401

8 13/M.O.P େଯାଗFତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ8 *ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /56485 45 169 245େକ ସ8ର ଆଚାରି ପି ସିମାCଳ ଆଚାରି OR/12/089/228400

)ୀ /57486 61 169 246ପାବ@ ତୀ େଗୗଡ *ା ତ#ିନାଥ େଗୗଡ OR/12/089/229019

)ୀ /58487 22 169 247େହମଲତା ପାଢୀ ମା ସୃଯdୁା ପାଢୀ ZUX1041540

)ୀ /58488 51 169 248େଦୗପଦୀ ପ#ଧାନ *ା ଭିମ ପ#ଧାନ OR/12/089/228407

)ୀ /58489 42 169 249କyରୁୀ ତ#ିପାଠୀ *ା କାଶିବିeୱନାଥ ପାଣିଗ#ାହି ZUX1045103

ପ ୁ /59490 69 169 250ରାମଚ&#  େଗୗଡ ପି େଗାବp@ ନ େଗୗଡ OR/12/089/078486

ପ ୁ /60491 53 169 251ମକର େଗୗଡ ପି ଭୂବନା େଗୗଡ OR/12/089/228198

ପ ୁ /61492 45 169 252ପଦ ନ ନାୟକ ପି େଗୗରା� ନାୟକ OR/12/089/050523

ପ ୁ /61493 42 169 253ରେମଶ ନାୟକ ପି େଗୗରା� ନାୟକ LSL1463629

ପ ୁ /61494 41 169 254ଟୁନା ନାୟକ ପି େଗୗରା� ନାୟକ LSL1462233

)ୀ /61495 41 169 255ପଦ ନୀ ନାୟକ *ା ପଦ ନ ନାୟକ ZUX0134445

)ୀ /62496 51 169 256େକ ପଦ ା *ା େକ ବାବୁରାଓ OR/12/089/228433

ପ ୁ /63497 51 169 257ବାଲାଜି ପ#ଧାନ ପି ଦାେମାଦର ପ#ଧାନ OR/12/089/228441

)ୀ /63498 51 169 258ସର*ତୀ ପ#ଧାନ *ା ଅନ% ପ#ଧାନ LSL1354125

)ୀ /63499 46 169 259େହମ ପ#ଧାନ *ା ବାଲୀଜି ପ#ଧାନ OR/12/089/228442

ପ ୁ /63500 42 169 260େମାହନ ପ#ଧାନ ପି ଦାେମାଦର ପ#ଧାନ OR/12/089/229120

)ୀ /63501 32 169 261ରୁକଣିୁ ପ#ଧାନ ପି ବାଲାଜୀ ପ#ାଧାନ ZUX0621821

)ୀ /65502 44 169 262ମୀନା କମୁାରି ମହାକଡୁ ପି ଅଭିମନF ୁମହାକଡୁ ZUX0283754

)ୀ /65503 43 169 263ପ#ଫଲୁକମୁାର ମହାକଡୁ ପି ଅଭିମନF ୁମହାକଡୁ OR/12/089/228819

)ୀ /65504 59 169 264ସାବୀତ#ୀ ମହା8ଡୁ *ା ଅଭିମନF ୁମହା8ଡୁ OR/12/089/229969

)ୀ /66505 48 169 265ଜାହ ବୀ ପ`ା *ା ବିଜୟ କମୁାର ପ`ା ZUX0134460

)ୀ /66506 47 169 266ସଣ@ଲତା ପ`ା *ା ଶଶୁା% କମୁାର ପ`ା LSL1462241

ପ ୁ /66507 44 169 267ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ପ`ା ପି ଅନିଲ କମୁାର ପ`ା LSL1353739

ପ ୁ /66508 39 169 268ବିWଭୁଷଣ ପ`ା ପି ଅନିଲ କମୁାର ପ`ା ZUX0486712

)ୀ /68509 46 169 269କମୁାରି ଗଉଡ *ା ନରସିଂହ ଗଉଡ OR/12/089/228597

)ୀ /69510 53 169 270ସବିତାକମୁାରୀ ଆଚାରୀ *ା ରାେଜWର ଆଚାର LSL1354166

)ୀ /69511 76 169 271ସନୁା ଗଉଡ *ା ସଯୂF@ ଗଉଡ ZUX0759035

)ୀ /71512 81 169 272େହମଲତା ପ`ା ପି ନିତFାନ& ପ`ା OR/12/089/228142

ପ ୁ /71513 61 169 273ଶ#ୀକୃ� ପ`ା ପି ନିତFାନ& ପ`ା OR/12/089/228504

ପ ୁ /71514 56 169 274ଶ#ୀରାମ ପ`ା ପି ନିତFାନ& ପ`ା OR/12/089/228143

)ୀ /71515 51 169 275ନିଳିମା ପ`ା *ା ଶ#ୀରାମ ପ`ା OR/12/089/228144

)ୀ /71516 51 169 276ଶିବାନୀ ପ`ା *ା ଶ#ୀକୃ� ପ`ା LSL1353747

)ୀ /72517 47 169 277େକ.ଜୀବନ େଜFାତୀ ଆଚାରୀ *ା େକ.େପାଲିରାଜୁ ଆଚାରୀ LSL2381325

ପ ୁ /72518 43 169 278େକ ପ#ତାପ ଆଚାରି ପି େକ ଆYାରାଓ ଆଚାରି OR/12/089/228069

ପ ୁ /72519 42 169 279େକ େପାଲିରାଜୁ ଆଚାରି ପି େକ ଆପାରାଓ ଆଚାରି OR/12/089/228070

ପ ୁ /72520 40 169 280େକ ଇWର ରାଓ ଆଚାରି ପି େକ ଆପାରାଓ ଆଚାରି OR/12/089/023065

)ୀ /72521 36 169 281େକ କ#ି�ାେବଣୀ ଆଚାରୀ *ା େକ ଇWରରାଓ ଆଚାରୀ ZUX0621573

)ୀ /73522 61 169 282େକଶରିମଣି େଗୗଡ *ା ରଘନୁାଥ େଗୗଡ OR/12/089/228133

)ୀ /74523 71 169 283ଜାନକି ମାହା8ଡୁ *ା କୃ�ଚ&#  ମାହା8ଡୁ OR/12/089/228533

)ୀ /76524 61 169 284ରୁକ ିଣି ମହା8ଡୁ *ା ରତ- ାକର ମହା8ଡୁ OR/12/089/229859

)ୀ /77525 71 169 285ପାବ@ ତି ପାଣି *ା ନରସିଂହ ପାଣି OR/12/089/228541

ପ ୁ /77526 43 169 286ଦାେମାଦର ପାଣି ପି ନରସିଂହ ପାଣି OR/12/089/228196

ପ ୁ /77527 39 169 287ଆନ& ରାଓ ପି େକ ଜନାp@ ନ ରାଓ ZUX0759134

)ୀ /79528 71 169 288ଲ�ୀ ମହା8ଡୁ *ା େଗାପିନାଥ ମହା8ଡୁ OR/12/089/230141

ପ ୁ /79529 44 169 289କୃ� ଚ&#  ମହା8ଡୁ ପି େଗାପିନାଥ ମହା8ଡୁ OR/12/089/229661

ପ ୁ /79530 41 169 290ବାଲFକୃ� ମହା8ଡୁ ପି େଗାପିନାଥ ମହା8ଡୁ OR/12/089/229156

)ୀ /79531 41 169 291ରସ ିତା ମହା8ଡୁ *ା କୃ�ଚ&#  ମହା8ଡୁ LSL1463595

)ୀ /79532 57 169 292ତୁଳସୀ ମହା8ଡୁ *ା ଦାେମାଦର ମହା8ଡୁ ZUX0134536

)ୀ /80533 71 169 293ରାହାସ େଗୗଡ *ା ଅଗାଧ ୁେଗୗଡ OR/12/089/228556

)ୀ /80534 47 169 294ଚ&#ବଳୀ େଗୗଡ ପି ଅଗାଧ ୁେଗୗଡ ZUX0134569

)ୀ /80535 46 169 295ସବିତା େଗୗଡ *ା ତିରୁପତି େଗୗଡ ZUX0134577

ପ ୁ /80536 45 169 296ତିରୁପତି େଗୗଡ ପି ଅଗାଧ ୁେଗୗଡ OR/12/089/228989

ପ ୁ /80537 41 169 297ସିମା Cଳ େଗୗଡ ପି ଅଗାଧ ୁେଗୗଡ ZUX0134551

ପ ୁ /81538 51 169 298ସିମାCଳ େଗୗଡ ପି ଘାସି େଗୗଡ OR/12/089/228560

ପ ୁ /83539 55 169 299ରାମଚ&#  ମହା8ଡୁ ପି ନଟବର ମହା8ଡୁ OR/12/089/228114

)ୀ /83540 44 169 300ଭୁବେନ*ରି ମହା8ଡୁ *ା ରାମ ମହା8ଡୁ OR/12/089/228590

ପ ୁ /83541 28 169 301ଜିତୁ ମହା8ଡୁ ପି ରାମ ଚ&#  ମହା8ଡୁ ZUX0442996

)ୀ /84542 61 169 302ପLୁା=ଳୀ ମହା8ଡୁ *ା ବାଲF ମହା8ଡୁ ZUX1237619

ପ ୁ /85543 39 169 303ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଶFାମ ସ&ୁର େଗୗଡ OR/12/089/229077

)ୀ /87544 50 169 304ସଭୁାସୀନି କରସଧୁା ପ.ନାୟକ *ା ପି. ଅଭିେଷକ ଆନ& ବମ; LSL1445576

ପ ୁ /88545 43 169 305ମକର ଗଉଡ ପି ନରସି� ଗଉଡ OR/12/089/228184

ପ ୁ /89546 57 169 306ବାଲ ିକି ଗଉଡ ପି କୃପା ଗଉଡ OR/12/089/230006
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)ୀ /89547 50 169 307ବାସ%ି ଗଉଡ *ା ବାଲ ିକି ଗଉଡ LSL2381499

)ୀ /90548 76 169 308ରତ-  ପାଣିଗ#ାହି *ା ଭଗବାନ ପାଣିଗ#ାହି OR/12/089/228993

ପ ୁ /91549 59 169 309ବାଳକ� ନାୟକ ପି ନିତFାନ& ନାୟକ OR/12/089/229009

ପ ୁ /91550 24 169 310ବିନିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ବାଳକ# ି�ା ନାୟକ ZUX0879940

)ୀ /92551 40 169 311ଯାନକି ଗଉଡ ପି ରୁପ ଗଉଡ LSL2381598

ପ ୁ /92552 71 169 312ରୁପ େଗୗଡ ପି େଚତୖନ େଗୗଡ LSL2381895

ପ ୁ /92553 43 169 313ହରି େଗୗଡ ପି ରୁପ େଗୗଡ OR/12/089/228632

)ୀ /92554 41 169 314ସର େଗୗଡ *ା ହରି େଗୗଡ LSL2381564

)ୀ /92555 41 169 315କମୁାରି େଗୗଡ *ା ତ#ିପତି େଗୗଡ LSL2381606

ପ ୁ /92556 39 169 316ଅଭିମନF ୁେଗୗଡ ମା ରୂପ େଗୗଡ LSL2381226

ପ ୁ /92557 39 169 317କୃ� ଚ&#  େଗୗଡ ପି ଅଜୁ@ ନ େଗୗଡ LSL2388221

ପ ୁ /92558 33 169 318ଶ#ୀଧର ନାୟକ ପି ଶିେରା ନାୟକ ZUX0706283

)ୀ /94559 54 169 319େକ ପ#ିମିଳା *ା େକ ସତFରାଜ ZUX0936542

ପ ୁ /94560 61 169 320େକ ସାତFାରାଜୁ ପି େକ େଭେ8ଟ ରାମଣ OR/12/089/226324

)ୀ /95561 52 169 321ସଜନୀ ନାହକ *ା ଭଗବାନ ନାହକ LSL1463579

ପ ୁ /95562 51 169 322ଭଗବାନ ନାହାକ ପି ପି ନାୟକ ନାହାକ LSL1463397

ପ ୁ /97563 60 169 323କରେମ&#  ସିଂ ପି ମdୁାର ସିଂ ZUX0134635

ପ ୁ /98564 61 169 324ସିମାCଳ ନାୟକ ପି ଅଜୁ@ ନ ନାୟକ OR/12/089/229064

)ୀ /98565 54 169 325ସଷୁମା ନାୟକ *ା ସିମାCଳ ନାୟକ OR/12/089/229063

ପ ୁ /99566 41 169 326ରେମଶ ମହା8ଡୁ ପି ସଦା ମହା8ଡୁ OR/12/089/228477

ପ ୁ /99567 55 169 327ବାବୁଲା କମୁାର ରାୟ ପି େକୖବଲF ରାୟ LSL1520170

)ୀ /99568 48 169 328କମୁଦିୁନୀ ରାୟ *ା ବାବୁଲା କମୁାର ରାୟ OR/12/089/229095

)ୀ /100569 81 169 329ଲ�ୀ ନାୟକ *ା ନରସିଂହ ନାୟକ OR/12/089/229089

ପ ୁ /100570 47 169 330ନବିନ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ OR/12/089/229090

ପ ୁ /100571 39 169 331ଶରତକମୁାର ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ OR/12/089/229086

)ୀ /101572 66 169 332ନମିତା ଶତପଥି *ା ଗଗନ ବିହାରୀ ଶତପଥି LSL1426147

ପ ୁ /102573 61 169 333ଗ�ାଧର ସାହୁ ପି ସବୁୁଧି ସାହୁ OR/12/089/229010

)ୀ /102574 56 169 334ସଶୁୀଳା କମୁାରୀ ସାହୁ *ା ଗ�ାଧର ସାହୁ OR/12/089/229011

ପ ୁ /102575 41 169 335ରାେକଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ LSL1445626

)ୀ /104576 50 169 336ସଶିୁଳା ଭ.ମିଶ# *ା ବାଲାଜି ଭ.ମିଶ# OR/12/089/229207

)ୀ /105577 32 169 337ମଧସୁ ିତା ସତପଥି ପି ନବଘନ ସତପଥି ZUX0136283

ପ ୁ /105578 39 169 338ଗେୁ<eଵର ପ#ସାଦ ଶତପଥୀ ପି ନବଘନ ଶତପଥୀ LSL1409556

ପ ୁ /130579 39 169 339ଲ�ଣ େଖମ ୁ̀ ୁ ପି େଘନୁଆ େଖମ ୁ̀ ୁ ZUX0879783

ପ ୁ /999580 22 169 340ବିକ#ମ ପ#ଧାନ ପି ବିକ#ମ ପ#ଧାନ ZUX1045152

ପ ୁ /999581 26 169 341ମହaଦ ଯସିନ ପି ମହaଦ ଇବ# ାହିମ ZUX0950196

)ୀ /00582 22 169 342ମdୁା ଜାନୀ ମା କସୁମୁା ଜାନୀ ZUX1233576

)ୀ /00583 21 169 343ବାସ%ି ଜାନୀ *ା ଗ<ୁ ZUX1142850

ପ ୁ /1584 42 169 344ରେମଶ ସତନାମୀ ପି ଭାଦ#  ସତନାମୀ LSL1409499

ପ ୁ /2585 61 169 345ରାମ େଗୗଡ ପି ଦୟାନିଧି େଗୗଡ LSL1355643

)ୀ /2586 56 169 346କମଳା େଗୗଡ *ା ରାମ େଗୗଡ LSL1355635

ପ ୁ /3587 57 169 347ପି ଭି ନରସିଂହମୃjm ରାଜୁ ପି ପି ଭଜରାଜୁ LSL1519909

ପ ୁ /3588 44 169 348ଗ<ୁ ଚ&#  େଗୗଡ ପି ବା8ିଆ େଗୗଡ LSL1353036

)ୀ /3589 44 169 349ସବିତା େଗୗଡ ପି ବା8ିଆ େଗୗଡ LSL1463207

ପ ୁ /3590 40 169 350ର=ନ େଗୗଡ ପି ବା8ିଆ େଗୗଡ ZUX0134668

)ୀ /3591 34 169 351କବିତା େଗୗଡ ପି ବା8ିଆ େଗୗଡ ZUX0668319

ପ ୁ /3592 55 169 352ପି ଭି ଗେୁ<Wର ରାଯ ୁ ପି ପି ଭଜ ରାଯ ୁ ZUX0134676

ପ ୁ /4593 31 169 353ସେ%ାଷ କମୁାର ଯୟଶୱାଲ ପି େଛାେଟଲାଲ ଯୟଶୱାଲ ZUX0652966

ପ ୁ /4594 43 169 354କୀj@ନ ସତନାମୀ ପି ଦାଶ ସତନାମୀ LSL1409507

ପ ୁ /5595 74 169 355ନବ ସତନାମି ପି ଚକ#  ସତନାମି OR/12/089/229071

ପ ୁ /6596 46 169 356େନପାଳ ରାୟ ପି ହରି େମାହନ ରାୟ ZUX0668301

)ୀ /6597 39 169 357କମଳା ରାୟ *ା େନପାଳ ରାୟ LSL1354901

ପ ୁ /7598 72 169 358ପରୁୁେଷାତମ ପତି ପି େ�ତ#  ପତି LSL1462282

)ୀ /7599 45 169 359ସସିତା ପତି *ା ର=ନ କମୁାର ପତି LSL1461870

ପ ୁ /7600 35 169 360ପ#ଶା% କମୁାର ପତି ପି ପରୁୁେଷାjମ ପତି ZUX0343574

ପ ୁ /8601 38 169 361ପ#ଭାତ କମୁାର ପାଳ ପି ହରିହର ପାଳ LSL1353127

ପ ୁ /10602 32 169 362େବଣ ୁେଭ8େଟସ ପି େବଣ ୁକାନାକାରାଜୁ ZUX0526459

)ୀ /10603 68 169 363କମଳା େଗୗଡ *ା କୃ�ଚ&#  େଗୗଡ OR/12/089/228185

ପ ୁ /11604 24 169 364ସାଇ ତ#ିନାଥ ଏମାରାପ ୁ ପି ଏମାରାପ ୁମିନା ରାଓ ZUX1173129

ପ ୁ /11605 69 169 365ଭଗବାନ ପରଜା ପି େସାମରୁ - ପରଜା OR/12/089/228749

)ୀ /11606 66 169 366ପଦ ା ପରଜା *ା ବୁଦୁ ପରଜା LSL1355239

ପ ୁ /11607 31 169 367ରେମଶ ପରଜା ପି ଭଗବାନ ଜାନୀ ZUX0526434

ପ ୁ /11608 29 169 368ଚ&#  ପରଜା ପି ଭଗବାନ ପରଜା ZUX0706572
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ପ ୁ /11609 26 169 369ଶ8ର ପରଜା ପି ଭଗବାନ ପରଜା ZUX0706606

)ୀ /11610 26 169 370ମମତା ପରଜା *ା ଚ&#  ପରଜା ZUX0706580

ପ ୁ /12611 72 169 371ଚଇତନF ଗଉଡ ପି ବୁଗା ଗଉଡ OR/12/089/228294

)ୀ /12612 65 169 372ଯେଶାଦା େଗୗଡ *ା େଚତୖନF େଗୗଡ LSL1461581

)ୀ /13613 56 169 373ବତୀ ମଦୁୁଲି *ା ପରୁୁଶତି ମଦୁୁଲି LSL1355742

ପ ୁ /13614 37 169 374ରାଜୁ ମଦୁୁଲି ପି ଧନୁଜ@ ୟ ମଦୁୁଲି ZUX0134692

)ୀ /13615 33 169 375ଚEା ମଦୁୁଲି *ା ରାଜୁ ମଦୁୁଲି ZUX0134700

)ୀ /13616 32 169 376ଗ�ା ମଦୁୁଲି ପି ଧନୁଜ@ ୟ ମଦୁୁଲି ZUX0134684

)ୀ /13617 60 169 377ସାବିତ#ୀ ସତନାମୀ *ା ରାେମWର ସତନାମୀ OR/12/089/229080

)ୀ /15618 36 169 378ଏ ସଜୁାତା *ା ଏ ରାମ ZUX0283770

)ୀ /15619 36 169 379ଜି ମିନା *ା ଜି ଶ#ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0134726

)ୀ /15620 56 169 380ଜି େଗୗରି -- *ା ଜି ନାେଗWର ରାଓ -- LSL1354968

ପ ୁ /15621 61 169 381େକୖଳାସ େଗୗଡ ପି ପ:ୁ@ଚ&#  େଗୗଡ OR/12/089/228289

)ୀ /15622 46 169 382େକୗଶଲFା ମହା8ଡୁ *ା ସବୁାସ ପ#ଧାନ LSL1461748

ପ ୁ /15623 34 169 383ଜି କରମା ରାଓ ପି ଜି ନାେଗWର ରାଓ ZUX0134718

)ୀ /16624 64 169 384ଲ�ୀ ମାଳି ପି ପଦୁ ଗେଲରୀ ZUX1146984

ପ ୁ /16625 47 169 385େଦଶ ୁପାତ# ପି ରଘନୁାଥ ପାତ# LSL1354976

)ୀ /16626 42 169 386ସର*ତୀ ପାତ# *ା େଦଶ ୁପାତ# LSL1354943

)ୀ /16627 40 169 387ଲ�ୀ ପାତ# ପି ରଘନୁାଥ ପାତ# LSL1354950

)ୀ /17628 46 169 388କସମୁା ଜାନୀ *ା ବାଲି ଜାନୀ LSL1355767

ପ ୁ /17629 28 169 389ରବି ଜାନୀ ମା କସୁମୁା ଜାନୀ ZUX0526426

ପ ୁ /17630 24 169 390ଇ&#  ଜାନି ପି ବାଲି ଜାନି ZUX1121870

)ୀ /18631 43 169 391ସାନନିନୀ ପରଜା *ା ଟୁନୁ ପରଜା LSL1352764

)ୀ /19632 66 169 392ଚ&#ମା େଗୗଡ *ା େସାମନାଥ େଗୗଡ LSL1354158

ପ ୁ /19633 76 169 393ଡମ ୁପରଜା ପି ବୁ&ୁ ପରଜା LSL1352897

)ୀ /20634 81 169 394ବିମଳା ପରଜା *ା େଗାବp@ ନ ପରଜା LSL1354679

ପ ୁ /21635 58 169 395ରାମଚ&#  ପରଜା ପି ଅଗାଧ ୁପରଜା OR/12/089/214160

)ୀ /21636 46 169 396ବୃ&ା ପରଜା *ା ରାମଚ&#  ପରଜା OR/12/089/214161

)ୀ /22637 32 169 397ଯନୁୁ ଗଉଡ ମା ଚ&#ମଣି ଗଉଡ ZUX0706507

ପ ୁ /22638 42 169 398କୃ� ନାୟକ ପି ସାନଗରୁୁ ପରଜା LSL1354257

)ୀ /22639 59 169 399ତୁଳଶା ପରଜା *ା ରଘନୁାଥ ପରଜା LSL1355122

ପ ୁ /22640 45 169 400ପ:ୁ@ ପରଜା ପି ସାନଗରୁୁ ପରଜା LSL1355221

)ୀ /22641 33 169 401ଶକୁ# ୀ ପରଜା ପି ରଘନୁାଥ ପରଜା ZUX0134742

)ୀ /23642 51 169 402ପାନ େଗୗଡ *ା ଖଲିଆ େଗୗଡ LSL1463009

ପ ୁ /23643 41 169 403ରଜନୀ କା% େଗୗଡ ପି ଖଲିଆ େଗୗଡ ଖଲିଆ େଗୗଡ LSL1461821

ପ ୁ /23644 81 169 404ବଡ ଗରୁୁ ମଦୁୁଲି ପି ବୁଦରା ମଦୁୁଲି LSL1409044

)ୀ /23645 71 169 405ସବୁ:@ ମଦୁୁଲି *ା ବଡଗରୁୁ ମଦୁୁଲି LSL1355130

ପ ୁ /24646 101 169 406ଗଉରି େଗୗଡ ପି ଲ`ା େଗୗଡ LSL1353176

ପ ୁ /25647 41 169 407ରବି&#  େଗୗଡ ପି ତ#ିନାଥ େଗୗଡ LSL1353770

ପ ୁ /26648 71 169 408ଭାRର ମହା8ଡୁ ପି ସ4ାରୁ ମହା8ଡୁ OR/12/089/228243

)ୀ /26649 79 169 409ମତି ମାଳି *ା ଅ{ ୁ@ନ ମାଳି LSL1354836

ପ ୁ /26650 46 169 410ଲବ ମାଳି ପି ଅ{ ୁ@ନ ମାଳି OR/12/089/228676

)ୀ /26651 44 169 411ତୁଳସା ମାଳି *ା ଲବ ମାଳି LSL1355064

)ୀ /26652 43 169 412ପାରୁ ପରଜା *ା ଭୀମ ମଦୁୁଲି LSL1355072

)ୀ /27653 86 169 413ନମିତା ସାବତ *ା ଶବିରାମ ସାବତ ZUX0283788

)ୀ /27654 27 169 414ଏ ସେ%ାଷୀ ପି ଏ ମୀନା ରାଓ ZUX0621789

)ୀ /29655 30 169 415ମମତା ଗଉଡ ପି ପ#ଶା% ଗଉଡ ZUX0706499

ପ ୁ /29656 61 169 416ଭୀମ େଗୗଡ ପି କାଶନିାଥ େଗୗଡ LSL1354356

)ୀ /29657 56 169 417ଭାନୁ େଗୗଡ *ା ଭିମ େଗୗଡ LSL1353846

ପ ୁ /29658 29 169 418ପ#ଶା% େଗୗଡ ପି ଭିେମା େଗୗଡ ZUX0706366

ପ ୁ /29659 37 169 419ବିଜୟ ମଦୁୁଲି ପି ନାରାୟଣ ମଦୁୁଳି ZUX0706473

)ୀ /29660 33 169 420ସସୁମୁା ମଦୁୁଲି *ା ବୀଜୟ ମଦୁୁଲି ZUX0706481

ପ ୁ /30661 49 169 421ତ#ିପତି େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା OR/12/089/229279

)ୀ /30662 47 169 422ଲ�ୀ େବେହରା ପି େଗାପୀନାଥ େବେହରା OR/12/089/230752

ପ ୁ /30663 45 169 423େଗାବି& େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା OR/12/089/229284

ପ ୁ /30664 43 169 424ସିମାCଳ େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା LSL1354331

ପ ୁ /31665 75 169 425ଚ&# େଶଖର େବେହରା ପି ଭିକାରି େବେହରା OR/12/089/229275

)ୀ /31666 40 169 426ମିନାକମୁାରି େବେହରା ପି ଚ&# େଶଖର େବେହରା OR/12/089/229276

)ୀ /31667 76 169 427ସକୁମୁାରି ପାଣିଗ#ାହି *ା ସଯୁF@ନାରାୟଣ ପାଣିଗ#ାହି OR/12/089/228229

ପ ୁ /31668 43 169 428ପ#ଦୀପ କମୁାର ପାଣିଗ#ାହୀ ପି ସଯୂF@ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ#ାହୀ LSL1461839

ପ ୁ /31669 41 169 429କାjmେକWର ପାଣିଗ#ାହୀ ପି ସଯୁF@ନାରାୟଣ ପାଣିଗ#ାହୀ LSL1461854

)ୀ /32670 42 169 430ଆର ଧନଲ�ୀ *ା ଆର ତାଓଟିରାଜୁ LSL2388254
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ପ ୁ /32671 54 169 431ଆର ତାଓଟିରାଯ ୁ-- ପି ଆର ନରସିଂ�ଲୁ -- LSL2388189

ପ ୁ /32672 61 169 432ଭଗବାନ େଗୗଡ ପି ଲ�ି େଗୗଡ ZUX1286046

)ୀ /32673 54 169 433ପଦ ା େଗୗଡ *ା ଭଗବାନ େଗୗଡ ZUX1286053

)ୀ /32674 25 169 434ଆର. େଜFାତି ପି ଆର. ତାଓଟିରାଜୁ ZUX0950188

)ୀ /32675 65 169 435େକ ଜୟା ଲ�ୀ *ା େକ େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0879924

ପ ୁ /32676 39 169 436େଜ ନରସିଂହ ମjୁ@ୀ ପି େଜ ଗାେ�ୟା ZUX0879932

)ୀ /32677 38 169 437େଜ େଶାଭା ରାଣୀ *ା େଜ. ନରସିଂହ ମjୁ@ୀ ZUX0879981

)ୀ /32678 24 169 438ଆର. ୱାଣି ପି ଆର. ତାଓଟିରାଜୁ ZUX0950170

)ୀ /33679 43 169 439ଆର ଅନୁରାଧା *ା ଆର ଲ�ଣରାଓ LSL2381531

)ୀ /33680 54 169 440ଆର ଚ&# ାବତୀ -- *ା ଆର ନରସିଂ�ଲୁ -- LSL2381515

ପ ୁ /33681 51 169 441ଆର ଲ�ଣ ରାଓ --- ପି ଆର ନରସିଂ�ଲୁ --- LSL2381523

)ୀ /34682 58 169 442ଦୁଲବ ପରଜା ମା ଡମାଇ ପରଜା ZUX0706614

)ୀ /34683 28 169 443ସକୁମତି ପଜୂାରୀ ପି ତୁଳସା ପଜୂାରୀ ZUX0706523

ପ ୁ /35684 56 169 444ରଘ ୁମାଳି ପି ସନୁା ମାଳି LSL1355106

)ୀ /35685 51 169 445ଡାଲି ମାଳି *ା ରଘ ୁମାଳି LSL1354893

ପ ୁ /36686 42 169 446ସିମାCଳ ସାହୁ ପି ରାଜା ସାହୁ LSL1355163

ପ ୁ /36687 40 169 447ଏେକଟ ରାଜ ସାହୁ ପି ରାଜା ସାହୁ LSL1355155

)ୀ /36688 32 169 448ରିତୁ ସାହୁ *ା େବେ8ଟ ରଜୁ ସାହୁ ZUX0706549

ପ ୁ /37689 50 169 449ଶିବ ମାଳି ପି ଜୟରାମ ମାଳି ZUX0343582

)ୀ /37690 43 169 450ଚ&#ମା ମାଳି ପି ସନୁା ମାଳି LSL1355692

)ୀ /38691 64 169 451ଜ4ବୁତୀ େଗୗଡ *ା ଯଟି େଗୗଡ OR/12/089/228206

ପ ୁ /38692 66 169 452ନରସିଂ� ପାଢୀ ପି ଭିକାରି ପାଢୀ ZUX0283796

)ୀ /38693 60 169 453ଗିତା=ଳି ପାଢୀ *ା ନରସିଂ� ପାଢୀ LSL2381176

ପ ୁ /38694 36 169 454ଗ<ୁ ସାହୁ ପି ରାଜା ସାହୁ ZUX1016211

)ୀ /38695 32 169 455ର8ି ସାହୁ *ା ଗେୁ<ା ସାହୁ ZUX0706556

ପ ୁ /38696 26 169 456ଶା8ର ସାହୁ ପି କନୁା ସାହୁ ZUX0706564

ପ ୁ /39697 51 169 457ଏ� ଚ&#  େମାହନ ପି ଆପାଲା ଆଚାରି OR/12/089/292790

)ୀ /39698 23 169 458ଗାୟତ#ୀ ଏମାରାପ ୁ - ଏ.ମିନା ରାଓ ZUX1173111

)ୀ /39699 32 169 459ଏ� ଶ#ାବଣି କମୁାରି ପି ଏ� ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0443002

)ୀ /39700 54 169 460ଏ� ଲ�ୀ *ା ଏ� ନାରାୟଣ ରାଓ LSL1462985

ପ ୁ /39701 62 169 461ଏ� ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଏ� ମତୁFାଲୁ LSL1462977

)ୀ /39702 35 169 462ଗୀତା ସାହୁ *ା ମନୁା ସାହୁ ZUX0392134

)ୀ /40703 49 169 463ରାଧା େଗୗଡ *ା ନରସି� େଗୗଡ LSL1462308

ପ ୁ /40704 52 169 464ନରସିଂ� ମହା8ଡୁ ପି ଭୁବନି ମହା8ଡୁ LSL1462290

)ୀ /41705 61 169 465ପଦ ା େଗୗଡ *ା ସଦୁାମ େଗୗଡ ZUX0668293

ପ ୁ /41706 46 169 466ସତFନାରାୟଣ େଗୗଡ ପି ସଦୁାମ େଗୗଡ OR/12/089/228006

)ୀ /42707 77 169 467କାCନ ଦାସ *ା ସବୁଚ&#  ଦାସ LSL1354752

)ୀ /42708 33 169 468ମିନା ମ`ଲ *ା ରାମା ମ`ଲ ZUX0706515

)ୀ /43709 46 169 469ଗିତା=ଳି ଅଧିକାରି *ା ଲି�ରାଜ ଅଧିକାରି OR/12/089/228129

)ୀ /43710 61 169 470ବିମଳା ମାଳି *ା ଜଗନ- ାଥ ମାଳି LSL1355254

ପ ୁ /44711 59 169 471ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ ପି ସିମାCଳ ସାହୁ ZUX0526442

)ୀ /44712 57 169 472ସ= ୁସାହୁ *ା ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ LSL2381317

ପ ୁ /47713 46 169 473ର=ିତ କମୁାର ଦାଶ ମା କାଂଚନ ଦାଶ LSL1352962

)ୀ /47714 81 169 474ଶ#ୀମତି ମାଳି *ା ରଘନୁାଥ ମାଳି OR/12/089/228700

ପ ୁ /48715 56 169 475ଯଧିୁ|ିର ମହାକଡୁ - େଗାରା ମହାକଡୁ OR/12/089/229018

)ୀ /48716 56 169 476ବାେଲWରୀ ମହାକଡୁ *ା ଯଧିୁ|ିର ମହାକଡୁ OR/12/089/230148

ପ ୁ /48717 32 169 477ଶ8ର ମହା8ଡୁ ପି ଯpିୁ\ିର ମହା8ଡୁ ZUX0653014

ପ ୁ /48718 28 169 478କିରଣ କମୁାର ମହା8ଡୁ ପି ଯଧିୁ|ିର ମହା8ଡୁ ZUX0652990

)ୀ /49719 51 169 479ଅନୁପମା ପ`ା ପି ବାଳକୃ� ପ`ା LSL1355601

)ୀ /49720 44 169 480ରିନା ପ`ା *ା ଶ#ୀକା% ପ`ା ZUX0392118

ପ ୁ /50721 67 169 481ଅଭିମନF ୁେଗୗଡ ପି ଲ`ା େଗୗଡ OR/12/089/228094

ପ ୁ /53722 39 169 482ଏ� ସାଇ ଶ#ୀନୁ ପି ଏଲ ରାେଜWର ରାଓ ZUX0283804

)ୀ /53723 65 169 483ଏଲ ରାେଜWରୀ ରାଓ ପି ଏଲ କୃ�ମjୁm ରାଓ OR/12/089/228139

ପ ୁ /54724 47 169 484ପି ରାବଣା -- ପି ରାମିନିଡୁ -- LSL1461391

)ୀ /54725 43 169 485ପି େରଣକୁା -- *ା ପି ରାବଣା -- LSL1352871

ପ ୁ /55726 56 169 486େସବକ ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ OR/12/089/228106

ପ ୁ /55727 40 169 487େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି େସବକ ସାହୁ LSL1461383

)ୀ /55728 24 169 488ସସିତା ସାହୁ *ା େଲାକନାଥ ସାହୁ ZUX1016229

ପ ୁ /56729 49 169 489ଗେଣ*ର ସାହୁ ପି ବାଲ8ି ସାହୁ OR/12/089/228062

)ୀ /56730 44 169 490ଗୀତା ଲ�ି ସାହୁ *ା ଗେଣ*ର ସାହୁ OR/12/089/228063

ପ ୁ /57731 76 169 491ଗେୁ<Wର ସାହୁ ପି ବାଲି8ି ସାହୁ OR/12/089/228197

)ୀ /58732 69 169 492ଜାନକୀ ଦାସ *ା ସିମାଦ# ୀ ଦାସ OR/12/089/228344
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ପ ୁ /59733 47 169 493ସିବପ#ସାଦ ପ.ନାୟକ ପି େକାେଟ*ର ପ.ନାୟକ LSL1463371

)ୀ /60734 42 169 494ସବୁାସିନୀ ପ`ା *ା ବାଲାଜି ପ`ା OR/12/089/228397

ପ ୁ /61735 54 169 495େକଳୖାସ ଚ&#  ଗଉଡ ପି ଭୁବନା ଗଉଡ OR/12/089/229372

)ୀ /61736 47 169 496ବାସ%ି େଗୗଡ *ା େକଳୖାଶ ଚ&#  ଗଉଡ OR/12/089/228187

)ୀ /63737 59 169 497ପ#ଫଲୁ କମୁାରି ପାଢୀ *ା କୃଷଚ&#  ପାଢୀ OR/12/089/228111

ପ ୁ /65738 66 169 498ନରସି} ଗଉଡ ପି ହରୀ ଗଉଡ LSL1462993

)ୀ /66739 41 169 499ହାସି ଗଉଡ ପି ରଘ ୁଗଉଡ ZUX0134874

)ୀ /67740 53 169 500ଉମା େଗୗଡ ପି ସଯୂF@ େଗୗଡ ZUX0134882

)ୀ /68741 69 169 501େକ ପଦ ାବତୀ ଆଚାରୀ *ା େକ ପାବ@ ତୀସମ ଆଚାରୀ OR/12/089/228020

ପ ୁ /69742 49 169 502ବାଳକୃ� ନାୟକ ପି ବିଭୁଚରଣ ନାୟକ LSL1355551

)ୀ /69743 46 169 503େଶୖଳଭାମା ନାୟକ *ା ରାମଚ&#  ନାୟକ LSL1462274

ପ ୁ /70744 51 169 504ରେମଶ ପାଣିଗ#ହି ପି ବା~ାନିଧି ପାଣିଗ#ାହି OR/12/089/229131

)ୀ /70745 46 169 505ମାମି ପାଣିଗ#ାହି *ା ରେମଶ ପାଣିଗ#ାହି OR/12/089/229175

)ୀ /70746 44 169 506ନମିତା ସାବତ *ା ଶିବରାମ ସାବତ OR/12/089/228672

ପ ୁ /72747 41 169 507ଏଶ ବୁଜି -- ପି ଦ`ାସି -- OR/12/089/228325

ପ ୁ /72748 30 169 508ଲ�ୀ ନାରାୟଣ ପ#ଧାନ ପି ଭୀମ ପ#ଧାନ ZUX0343608

)ୀ /73749 46 169 509ବିେନାଦିନି େଗୗଡ *ା ସିମାCଳ େଗୗଡ OR/12/089/228561

)ୀ /74750 51 169 510ସର*ତୀ େଗୗଡ *ା ନିର=ନ େଗୗଡ LSL1354935

ପ ୁ /75751 40 169 511ରାମ ସତନାମି ପି ହିରା ସିଂ ZUX0759043

ପ ୁ /76752 52 169 512ବିWନାଥ ପାଣିଗ#ାହୀ ପି ଭଗବାନ ପାଣିଗ#ାହୀ OR/12/089/022990

)ୀ /76753 49 169 513ଗାୟତ#ୀ ପାଣିଗ#ାହୀ *ା ବିWନାଥ ପାଣିଗ#ାହୀ LSL1353994

ପ ୁ /77754 46 169 514ତ#ିପତି େଗୗଡ ପି ଅଜୁ@ ନ େଗୗଡ OR/12/089/228628

ପ ୁ /77755 39 169 515ପଦ ନ େଗୗଡ ପି ଅଜୁ@ ନ େଗୗଡ ZUX0759050

)ୀ /78756 47 169 516ରୀନା ଭ.ମିଶ# *ା ନିଳକB ଭ.ମିଶ# LSL1463637

)ୀ /79757 73 169 517ସା%ିଲତା ନାୟକ *ା ନିଳକB ନାୟକ OR/12/089/228429

)ୀ /80758 49 169 518ରାଧା ପ#ଧାନ *ା ନରସିଂହ ପ#ଧାନ OR/12/089/228439

)ୀ /81759 53 169 519କବିତା ମହା8ଡୁ *ା ରାମଚ&#  ମହା8ଡୁ OR/12/089/228278

ପ ୁ /81760 32 169 520ସେ%ାଷ କମୁାର ମହା8ଡୁ ପି ରାମଚ&#  ମହା8ଡୁ ZUX0621698

)ୀ /82761 60 169 521ସତF େଗୗଡ *ା ରାମନାଥ େଗୗଡ ZUX0134916

ପ ୁ /82762 44 169 522େଗାବି& େଗୗଡ ପି ଶତୃଘ- େଗୗଡ ZUX0134924

)ୀ /83763 46 169 523ଫଲୁମା େଗୗଡ - ନରସିଂହ େଗୗଡ ZUX0134932

ପ ୁ /86764 57 169 524ନିଳକB ଭ.ମିଶ# ପି ରଘନୁାଥ ଭ.ମିଶ# OR/12/089/228646

ପ ୁ /87765 41 169 525ଶ#ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଜି ନାେଗWର ରାଓ LSL2392223

ପ ୁ /88766 36 169 526ସରୁଜକମୁାର େବେହରା ପି ଚ&#େଶଖର େବେହରା LSL2381622

)ୀ /89767 36 169 527ସନିୁତା େଗୗଡ *ା ସଶୁା% େଗୗଡ LSL2381796

ପ ୁ /90768 41 169 528ସଶୁା% େଗୗଡ ପି ଭୀମ େଗୗଡ LSL2381853

ପ ୁ /91769 52 169 529ଡ4ରୁ େଗୗଡ ମା ଚ&#ମଣି େଗୗଡ ZUX0134957

)ୀ /92770 36 169 530*:@ଲତା େବେହରା ମା ସେୁଲାଚନା େବେହରା LSL2381127

)ୀ /93771 38 169 531ରିତା େବେହରା *ା ସେ%ାଷ ପତି LSL2381770

)ୀ /94772 41 169 532ମଇନା ଦାସ *ା ର=ୀତକମୁାର ଦାସ LSL2381143

)ୀ /95773 47 169 533ସOFାରାଣୀ ପାଳ *ା ଉମାକା% ପାଳ ZUX0461533

ପ ୁ /96774 59 169 534ୱାଇ କନକ ରାଜୁ ପି ୱାଇ ରାବଣା ZUX0283838

)ୀ /96775 49 169 535ଭି ସାରଳା *ା ଭି କନକ ରାଜୁ ZUX0283846

ପ ୁ /96776 39 169 536ସତFନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ନରସିଂହ ପାଢୀ LSL2381119

ପ ୁ /96777 37 169 537ସେ%ାଷ ପାଢୀ ପି ନରସିଂହ ପାଢୀ LSL2381085

ପ ୁ /97778 37 169 538ଅଜୁ@ ନ ନାୟକ ପି ସାନଗରୁୁ ପରଜା ZUX0134965

ପ ୁ /98779 39 169 539ରବି&#  େଗୗଡ ପି ବା8ିଆ େଗୗଡ LSL2392264

ପ ୁ /99780 36 169 540ଘାସି ମଦୁୁଲି ପି ବଦଗରୁୁ ମଦୁୁଲି LSL2381259

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ;ଚନ ନିମେ% ଗ#ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ-  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ;ଚନ କମିଶନ ଭାରତ8 �ାରା 
ପ#କାଶନ କରାଯାଏ | ପ#େତFକ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ;ଚନ ପବୂ@ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ8 ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର%ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.10 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ8ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ8 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

13 13/M.O.P େଯାଗFତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ#କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ8 *ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /991 35 169 541ଘାସି ମଦୁୁଲି ପି ପରୁୁେଷାତି ମଦୁୁଲି LSL2381234

!ୀ /992 35 169 542କମଳା ମଦୁୁଲି #ା ଘାସି ମଦୁୁଲି LSL2381556

!ୀ /993 32 169 543ଭାଗ& ମଦୁୁଲି #ା ଘାସି ମଦୁୁଲି ZUX0134973

!ୀ /1004 38 169 544ପାବ( ତୀ ପରଜା #ା ପ*ିୁ ପରଜା LSL2381549

!ୀ /1015 35 169 545ପ+ତିଭା ପାେଲା #ା ପ+ଦିପ କମୁାର ପାେଲା ZUX0621706

!ୀ /3776 21 169 546ରଶ ିତା ପତି ପି ରଂଜନ ପତି ZUX1188788

!ୀ /4717 19 169 547ରମୀ େର.ୀ ହରୀକା ପି ଆର ଲ�ଣ ରାଓ ZUX1339381

ପ ୁ /4718 20 169 548ଆର. ସଂେତାଷ କମୁାର ପି ଆର. ଲ�ଣ ରାଓ ZUX1339670

!ୀ /9999 41 169 549ମମତା େଚୗଧରୁୀ #ା ଶ+ୀନିଭାସ େଚୗଧରୁୀ ZUX1013523

ପ ୁ /99910 53 169 550ଶ+ୀନିଭାସ େଚୗଧରୁୀ ପି ମାକ( 5 େଚୗଧରୁୀ ZUX1013515

!ୀ /99911 25 169 551ନିଳୀମା େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ+ୀନିଭାସ େଚୗଧରୁୀ ZUX1013531

!ୀ /99912 27 169 552ଆସେମାତି ନାୟକ #ା କୃ6 ନାୟକ ZUX1022508

ପ ୁ /99913 50 169 553ନିଳକ* ପାତ+ ପି ଭଗବାନ ପାତ+ ZUX1122035

!ୀ /99914 40 169 554ସନିୁତା ପାେତ+ ା #ା ନୀଳକା7 ପାତ+ ZUX0706382

!ୀ /99915 56 169 555କନୁୀ ପ8ନାୟକ #ା କାଶୀନାଥ ପ8ନାୟକ ZUX1253459

ପ ୁ /99916 19 169 556ଦିଲୀପ େର ମା କମଳା େର ZUX1340066

ପ ୁ /99917 33 169 557େକ ଶ+ୀନୁବାସ ପି େକ ରାମା ରାଓ ZUX0706465

ପ ୁ /18 26 169 558ରାଜ ପ+ଟିଦାନ ତକ+ ୀ ପି କ+ ି:ୀ ଚଂଦ+  ଦାନ ତକ+ ୀ ZUX1056837

ପ ୁ /119 68 169 559ଘାସିରାମ େବରୁକୁ ପି ବଳରାମ େବରୁକୁ OR/12/089/228808

!ୀ /120 58 169 560ଉମ;ଳା େବରୁକୁ #ା ଘାସିରାମ େବରୁକୁ OR/12/089/228809

ପ ୁ /121 37 169 561ମଦନ ମହନ େବରୁକୁ ପି ଘାସିରାମ େବରୁକୁ ZUX0134999

ପ ୁ /122 24 169 562ସ<ୟ କମୁାର େଖାସଲା ପି ଭା>ର େଖାସଲା ZUX1013457

ପ ୁ /223 61 169 563ସକୁା7 କମୁାର ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ LSL1354810

ପ ୁ /524 58 169 564ଟୁେନ?+  କମୁାର ପ8ନାୟକ ପି ଜୟକୃ6 ପ8ନାୟକ ZUX0135046

!ୀ /725 47 169 565ପଦ ିନୀ ପାତ+ #ା ସେ7ାଷକମୁାର ପାତ+ LSL1353945

ପ ୁ /726 28 169 566ନିହାର ର<ନ ପାତ+ ପି ସେ7ାଷ କମୁାର ପାତ+ ZUX0442624

ପ ୁ /827 30 169 567ର<ନ କମୁାର ସାହୁ ପି ର@ନିଧି ସାହୁ ZUX0442855

ପ ୁ /828 32 169 568ରାେଜ?+  କମୁାର େସଠି ପି ଜିେତ?+  କମୁାର େସଠି ZUX0135137

ପ ୁ /829 69 169 569ଜିେତ?+  କମୁାର େସଠୀ ପି ଗମୁାନି େସଠୀ ZUX0135129

!ୀ /830 53 169 570ପBୁା<ଳି େସଠୀ #ା ଜିେତ?+  କମୁାର େସଠୀ ZUX0135111

!ୀ /1031 62 169 571େକ ଏD ସା7ା  #ା େକ ଭି ସଧାନଦନ ZUX0135178

ପ ୁ /1132 64 169 572େକ. ଭି ସଧାନEନ ପି େକ. ପି. େଭଲାୟୁଧ� ZUX0135194

!ୀ /1133 33 169 573େତଜଶ+ୀ େବରୁକୁ ପି ଘାସିରାମ େବରୁକୁ ZUX0135210

ପ ୁ /1134 51 169 574ଧିେରନକମୁାର ଦାସ ପି ପଶ ୁ(ରାମ ଦାସ ZUX0135186

!ୀ /1135 46 169 575ବବିତା ଦାସ #ା ଧିେରନ ଦାସ LSL2388171

!ୀ /1236 35 169 576ରଶିତା େକ ଭି #ା ବାସ ୁେକ ଏD ZUX0135236

ପ ୁ /1237 41 169 577େକ. ଏD. ବିସ ୁ ପି ସଦାନ?� େକ. ଭି. ZUX0392126

ପ ୁ /1238 44 169 578ବାସ ୁେକ. ଏD ପି ସଦାନE� େକ. ଭି. ZUX0135228

ପ ୁ /1539 44 169 579ତୁଳାରାମ ଭତରା ପି ଶକୁରା ଭତରା ZUX0135285

!ୀ /1540 39 169 580ଲତା ଭତରା #ା ତୁଳାରାମ ଭତରା ZUX0135269

!ୀ /1541 39 169 581ଲ�ୀ ଭତ+ା #ା ଚିତାରାମ ଭତ+ା ZUX0135277

ପ ୁ /1542 39 169 582ଶ&ାମସସ?ୁର ଉFରା ପି ପଦଲାମ ଉFରା ZUX0135293

ପ ୁ /1643 56 169 583ସବୁାସ ଚ?+  ବାରିକ ପି ବଳଭଦ+  ବାରିକ ZUX0443036

!ୀ /1644 51 169 584ଶା7ିଲତା ବାରିକ #ା ସବୁାସ ଚ?+  ବାରିକ ZUX0443044

!ୀ /1645 28 169 585ସସୁ ିତା ବାରିକ ପି ସବୁାସ ଚ?+  ବାରିକ ZUX0442954

ପ ୁ /HEAD POST46 48 169 586ମହGଦ ବବୁଲୁ ପି ମହGଦ ନସି� ବବୁଲୁ LSL1354323

!ୀ /147 46 169 587ଜHବୁତୀ ସତନାମୀ #ା ଭଦ+  ସତନାମୀ OR/12/089/229097

!ୀ /148 32 169 588ସଜନା ସତନାମୀ #ା ଅଜୁ( ନ ସତନାମୀ ZUX0135301

ପ ୁ /149 42 169 589ଅଜୁ( ନ ଶତନାମି ପି ଭଦ+  ଶତନାମି LSL1409465

ପ ୁ /250 46 169 590ମନୁ ସତନାମି ପି ମ�ଳ ସତନାମି LSL1353929

1 13/M.O.P େଯାଗ&ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ #ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /251 41 169 591ନାର�ଭାଇ ସତନାମି #ା ମନୁ ସତନାମି LSL1353937

ପ ୁ /352 56 169 592ନିଳାHର ସତାନାମି ପି ନବ ସତାନାମି LSL2381630

!ୀ /353 47 169 593ସଜ ସତନାମି #ା ନିଳାHର ସତନାମି ZUX0135319

!ୀ /454 64 169 594ପଦ ିନି ସତନାମି #ା ବୁଧାରୁ ସତନାମି OR/12/089/229078

ପ ୁ /555 51 169 595ସେୁଲମନ ସତନାମି ପି କମଳୁୁ ସତନାମି LSL1352921

!ୀ /656 61 169 596କସୁମା ସତନାମୀ ପି ମାଧବ ସତନାମୀ LSL1355304

ପ ୁ /657 56 169 597ଭଗବାନ ସତନାମି ପି ଅQ ୁ(ନ ସତନାମି LSL2390599

!ୀ /658 51 169 598ସର#ତି ସତନାମି #ା ଭଗବାନ ସତନାମି LSL2390607

ପ ୁ /759 64 169 599େମାହନ ସତନାମୀ ପି କମଳୁୁ ସତନାମୀ LSL1409697

!ୀ /760 61 169 600ଲ�ି ସତନାମୀ #ା େମାହନ ସତନାମୀ LSL1409689

ପ ୁ /761 33 169 601ର<ିତ ସତନାମୀ ପି କେହR ଇ ସତନାମୀ ZUX0135327

!ୀ /762 32 169 602କମଳା ସତନାମୀ #ା କିF(ନ ସତନାମୀ ZUX0135335

ପ ୁ /0863 41 169 603ର<ିତ ରାଉତ ପି େଯାେଗ?+  ରାଉତ ZUX0950253

ପ ୁ /0864 34 169 604ଜେନ ଜୟ ରାଉତ ପି େଯାେଗ?+  ରାଉତ ZUX0950261

!ୀ /865 34 169 605ସସିତା ରାଉତ #ା ର<ିତ ରାଉତ ZUX0941963

ପ ୁ /866 26 169 606�ିେରାଦ ରାଉତ ପି େଯାେଗ?+  ରାଉତ ZUX0941971

ପ ୁ /867 66 169 607ମେହ?+  ସତନାମୀ ପି ଚକ+  ସତନାମୀ OR/12/089/229060

!ୀ /868 52 169 608ଲ�ି ସତନାମି #ା ମେହ?+  ସତନାମି OR/12/089/229062

!ୀ /969 91 169 609ସରୁଭି ସତନାମି #ା ଟୁନା ସତନାମି LSL1353051

!ୀ /1070 80 169 610ଭି ଲ�ୀେଦବି . #ା ଭି ଟି େଭେ@8େରେମୟା ଗSୁା ZUX0135350

ପ ୁ /1471 50 169 611ଲି�ରାଜ ସାହୁ ପି ବାଲି@ି ସାହୁ ZUX0135434

ପ ୁ /1572 72 169 612ଗଗନ ବିହାରି ଶତପଥି ପି ସିTନାଥ ଶତପଥି OR/12/089/229026

!ୀ /1673 81 169 613ପି ପଣୁ&ବତୀ #ା ପି ରାମଲୁୁ OR/12/089/228956

ପ ୁ /1674 59 169 614ପି େତେଜUର ରାଓ ପି ପି ରାମଲୁୁ OR/12/089/228077

!ୀ /1675 51 169 615ପି ରାଜଲ�ୀ #ା ପି େତେଜUରରାଓ OR/12/089/228958

ପ ୁ /1676 32 169 616ପି. ନାେଗ?+ ା  ପି ପି. େତେଜUର ରାଓ ZUX0135475

ପ ୁ /1777 62 169 617ଭି ନାରାୟଣରାଓ ପି ଭି ଆପାରାଓ ZUX0936559

!ୀ /1878 44 169 618େଫଜୖୁ� େବଗ� #ା ମହGଦ ରାଜା ZUX0135509

!ୀ /1879 46 169 619ନାସିମା େବଗମ #ା ମହGଦ ୱାସିମ LSL1354638

ପ ୁ /1880 32 169 620ମହGଦ ଚା? ପି ମହGଦ ରାଜା ZUX0135517

ପ ୁ /1881 46 169 621ସିବୂ େମାହମଦ ପି ମହGଦ ନସିମ ଶିବୁ LSL1354315

!ୀ /1882 41 169 622ସଜରୁ� ନିଶା #ା କାଲି� ଅକତାର ZUX0135491

ପ ୁ /1883 53 169 623ମହGଦ ରାଜା ପି ମହGଦ ନସିମ OR/12/089/284809

ପ ୁ /1984 70 169 625କଟିୁ େଗାପୀ ପି କଟିୁ େଗାପୀ OR/12/089/229027

ପ ୁ /2085 42 169 626ଚିତାରାମ ଭତରା ପି ନାରାୟଣ ଭତରା ZUX0135533

!ୀ /2186 49 169 627ଝୁନୁ ନାୟକ #ା ରେମଶଚ?+  ନାୟକ OR/12/089/229088

!ୀ /2287 41 169 628େସୗଦାମିନୀ ପ8ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପ8ନାୟକ ZUX1299775

!ୀ /2488 56 169 629ଶକୁମୁତି ସତନାମି #ା ଫକିର ସତନାମି LSL1354786

ପ ୁ /2489 27 169 630େଭାଲା ସାତନାମୀ ପି ଫକିର ସାତନାମୀ ZUX1031012

!ୀ /2690 53 169 631ପZମୀ ସତନାମି #ା ନବ ସତନାମି OR/12/089/229072

!ୀ /2791 81 169 632ହିରାମଣି ସତନାମୀ #ା ବାଶ ସତନାମୀ LSL1353143

!ୀ /2992 44 169 633ସର#ତୀ ସାହୁ #ା ଶ+ୀଧର ସାହୁ ZUX0621565

!ୀ /2993 39 169 634ଅନିତା ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ LSL1445543

!ୀ /3194 32 169 635ଲ�ୀ ସତନାମୀ #ା ଲ�ୀ ନାରାୟଣ ସତନାମୀ ZUX0135590

ପ ୁ /0095 29 169 686ଗSୁା ଜାନି ପି ଟିନୁ ଜାନି ZUX0706234

!ୀ /0096 27 169 687ଅପ;ତା ପ5ା ପି ବାଲାଜୀ ପ5ା ZUX1216928

!ୀ /00097 34 169 688ଏ ପଦ ା  #ା ଏ ଲ� ିନାରାୟଣ ZUX0135871

ପ ୁ /000098 45 169 689ଏ ଲ�ୀ ନାରାୟଣା  ପି ଏ ସତ& ନାରାୟଣା LSL1367978

!ୀ /CHANDANBA99 27 169 690କ[ନା ପାଣି #ା େସୗମିତ କମୁାର ମହାପାତ+ ZUX0706259

!ୀ /GOUDA SAH100 30 169 691େସାଲୀନା ପାତ+ ପି ବିନାୟକ ପାତ+ ZUX1277268

ପ ୁ /GOUDA STR101 46 169 692ଉେପ?+  ଭଂଜ ସାହୁ ପି ଦୀନବଂଧ ୁସାହୁ ZUX1255918

ପ ୁ /01102 22 169 693ବିକ+ମ ପ+ଧାନ ପି ସବୁାଶ ପ+ଧାନ ZUX1127851

ପ ୁ /1103 32 169 694ଅେଶାକ କମୁାର ଅଧିକାରୀ ପି ରଘନୁାଥ ଅଧିକାରୀ ZUX1218999

!ୀ /1104 48 169 695ର<ିତା ଭ< #ା ପ+ଫୁଲ କମୁାର ମଲିକ ZUX0366971

ପ ୁ /1105 46 169 696ଉଦୟ ହରିଜନ ହରିଜନ ପି କମଳ େଲାଚନ ହରିଜନ ହରିଜନ OR/12/089/219029

!ୀ /1106 42 169 697ମନିୁ ହରିଜନ #ା ଉଦୟ ହରିଜନ LSL1344928

!ୀ /1107 24 169 698ସସୁ ିତା ହରିଜନ ପି ଉଦୟ ହରିଜନ ZUX0941435

ପ ୁ /1108 49 169 699ପ+ଫଲୁ\  କମୁାର ମଲ\ ିକ ପି େବ6ୖବ ଚରଣ ମଲ\ ିକ ZUX0465534

ପ ୁ /1109 75 169 700ପିଲୁ ପ+ଧାନ ପି ଗ�ାଧର ପ+ଧାନ LSL1445634

!ୀ /2110 45 169 701ରାଜାନୀ ସରୁୁ . #ା େଭ@ଟରାଜୁ ସରୁୁ . LSL1355205

!ୀ /2111 51 169 702ଜାନକୀ ପାତ+ #ା େଲଟ ବିନାୟକ ପାତ+ ZUX1278159

ପ ୁ /2112 33 169 703ସଂେତାଷ କମୁାର ପାତ+ ମା ଜାନକୀ ପାତ+ ZUX1278134

2 13/M.O.P େଯାଗ&ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ #ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /2113 32 169 704ସେୁନନୖା ପାତ+ #ା ସଂେତାଷ କମୁାର ପାତ+ ZUX1278084

!ୀ /2114 30 169 705େସାଲୀନା ପାତ+ ପି େଲଟ ବିନାୟକ ପାତ+ ZUX1278142

ପ ୁ /2115 39 169 706ଭି. ଗେୁSUର ରାଓ ପି ଭି. ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ LSL1409341

!ୀ /03116 30 169 707ଭି ଦୀSି #ା ଭି ଜଗଦୀଶ ZUX0706374

!ୀ /03117 31 169 708ସସିତା ଗଉଡ #ା ଗSୁ ଚ?+  ଗଉଡ ZUX0706531

ପ ୁ /3118 39 169 709ଏ. ଚିନR ା  ପି ଏ. ସତ&� ZUX0135673

ପ ୁ /3119 33 169 710ଦୀପକ କମୁାର ରାଜୁ ପି ପି. ଭି. ସତ&ନାରାୟଣ ରାଜୁ ZUX0135665

ପ ୁ /3120 46 169 711ଭି ଇUର ରାଓ ପି ଭି ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ LSL1409598

ପ ୁ /3121 46 169 712ଭି ଜଗଦିସ ରାଓ ପି ଭି ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ LSL1409333

ପ ୁ /05122 72 169 713ରଘନୁାଥ େଗୗଡ ପି ପ+ହଲ\ ାଦ େଗୗଡ ZUX1132794

!ୀ /05123 30 169 714କନକ େଗୗଡ ପି ରଘନୁାଥ େଗୗଡ ZUX1122159

!ୀ /5124 59 169 715ଠମୀରୀ ସର#ତି NA #ା ଟି ନୀଲାରାଓ . LSL1354695

ପ ୁ /5125 46 169 716କନୁା େଚୗଧରୁୀ ପି ଉଦୟନାଥ େଚୗଧରୁୀ ZUX0135723

ପ ୁ /5126 37 169 717ଇ?+ ଜିତ ଦାଶ ପି ପଣୂ(ଚ?+  ଦାଶ ZUX0135731

ପ ୁ /5127 32 169 718କାଳିଆ େଗୗଡ ପି ଦାେମାଦର େଗୗଡ ZUX0135749

ପ ୁ /5128 28 169 719ସରୂଜ େଗୗଡ ପି ରାମ ଚ?+  େଗୗଡ ZUX0442723

ପ ୁ /5129 48 169 720ସ<ୟ କମୁାର ଯୟଶବାଲ ପି େଛାେଟଲା� ଯୟଶବାଲ ZUX0135707

!ୀ /5130 45 169 721ସେ7ାଷୀ ଯୟଶବାଲ #ା ସ<ୟ କମୁାର ଯୟଶବାଲ ZUX0135715

ପ ୁ /5131 30 169 722ମୃତ&<ୁୟ ପ8ନାୟକ ପି ଟୁେନ?+  କମୁାର ପ8ନାୟକ ZUX0486761

ପ ୁ /5132 44 169 723ଟି.ସେ7ାଷ କମୁାର ରାଓ ପି ଟି.ନିଳା ରାଓ LSL1355734

!ୀ /6133 56 169 724କୃ6ାେବଣୀ ମଲିକ #ା ରାମନାଥ ମଲ\ ିକ LSL1354190

!ୀ /6134 33 169 725ଚୁମକିୁ ନାୟକ ପି େଗୗରା� ନାୟକ ZUX0343624

ପ ୁ /6135 49 169 726ନେରାFମ ସାହୁ ପି କାହR ୁଚରଣ ସାହୁ ZUX1147008

ପ ୁ /7136 39 169 727ଗSୁ ଚ?+  େଗୗଡ ପି ଶ&ାମ ସ?ୁର େଗୗଡ LSL1353861

!ୀ /7137 35 169 728ସମିୁତ+ ା େଗୗଡ #ା ଗSୁ ଚ?+  େଗୗଡ ZUX1013424

ପ ୁ /08138 28 169 729ପZାନନ ପ+ଧାନ ପି ନରସିଂହ ପ+ଧାନ ZUX0706309

!ୀ /8139 44 169 730ଶବୁାସିନି େଗୗଡ ପି ଚଇତନ େଗୗଡ LSL1354919

ପ ୁ /8140 67 169 731ବ+ େଜ?+  କମୁାର ପ5ା ପି ରାଧାଚରଣ ପ5ା ZUX0486738

!ୀ /8141 52 169 732ମମତା ପ5ା #ା ବ+ େଜ?+  କମୁାର ପ5ା ZUX0486720

!ୀ /8142 29 169 733ଶଭୁଦ+ ା କମୁାରୀ ପ5ା ପି ବ+ େଜ?+  କମୁାର ପ5ା ZUX0442749

ପ ୁ /8143 23 169 734କାହR ୁ  ପ+ଧାନ ପି ନରସିଂହ ପ+ଧାନ ZUX0950147

ପ ୁ /8144 27 169 735ଅଦିତ& ସାହୁ ପି ତାରିଣୀପ+ସାଦ ସାହୁ ZUX0621409

!ୀ /9145 28 169 736ସ�ିତା କମୁାରୀ ଗଉଡ଼ ପି ସିମାZଳ ଗଉଡ଼ ZUX0443085

!ୀ /9146 58 169 737ବିମଳା ଗଉଡ #ା ସିମାZଳ ଗଉଡ OR/12/089/214337

ପ ୁ /9147 31 169 738ଶିବ  ପ+ସାଦ େଗୗଡ ପି ସିମାZଳ େଗୗଡ ZUX0205484

ପ ୁ /10148 38 169 739ଏସଏମ ବରାଇ ପି ଏସଚରଣ ବରାଇ LSL2637817

!ୀ /10149 46 169 740ପ+ଭାସିନି େଗୗଡ #ା ପ+ଫଲୁ\  କମୁାର େଗୗଡ LSL1409184

ପ ୁ /10150 39 169 741ମେନାଜ େଗୗଡ ପି କଶୁ େଗୗଡ LSL1354349

ପ ୁ /10151 31 169 742ଟି. ଗିରି ପି ଟି. ଟାବିଟିରାଜୁ ZUX0442335

!ୀ /10152 27 169 743ଝୁନୁ େଗୗଡ #ା ମେନାଜ େଗୗଡ ZUX1253558

!ୀ /10153 28 169 744ମିନା�ୀ େଗୗଡ #ା ପିa ୁେଗୗଡ ZUX1071059

!ୀ /10154 49 169 745ଟି. େଗୗରୀ #ା ଟି. ଟାବିଟିରାଜୁ ZUX0442327

!ୀ /11155 44 169 746ସଷୁମା େଗୗଡ #ା ନିଳକa େଗୗଡ ZUX1055565

ପ ୁ /11156 28 169 747ଏ.ବିଜୟ କମୁାର ପି ଏ.ଚିର<ିବୀ ZUX1173137

!ୀ /11157 35 169 748ତାମିରୀ ଲ�ୀ ପି ଟି.ସେ7ାଷ କମୁାର ZUX1173145

ପ ୁ /11158 38 169 749ନିମ(ଳ ଚ?+  ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ନାୟକ ZUX1173152

!ୀ /11159 26 169 750ଦହଣା ନାୟକ #ା ନିମ(ଳ ଚ?+  ନାୟକ ZUX1173178

ପ ୁ /11160 32 169 751ର<ନ କମୁାର ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ନାୟକ ZUX1173244

ପ ୁ /11161 54 169 752ସବୁାସ ପ+ଧାନ ପି ପbୁ(ଚ?+  ପ+ଧାନ LSL1353887

ପ ୁ /11162 53 169 753ଡି ରେମଶ ପି ଡି ଗSୁUର ରାଓ ZUX0621649

!ୀ /12163 63 169 754ଜି ରାବଣାମା -- #ା ଜି ଭଗବତି ରାଓ -- LSL1409200

ପ ୁ /12164 76 169 755େସାମନାଥ େଗୗଡ ପି ଶ&ାମ ସ?ୁର େଗୗଡ LSL1352939

ପ ୁ /12165 41 169 756ରାମକୃ6 େଗୗଡ ପି େସାମନାଥ େଗୗଡ LSL1353259

!ୀ /12166 32 169 757ସ<cୁା େଗୗଡ #ା ରାମ କୃ6 େଗୗଡ ZUX0950246

ପ ୁ /12167 27 169 758ଅବତାର ନରସିଂହ ପ5ା ମା ସବିତା ପ5ା ZUX0621250

ପ ୁ /13168 30 169 759େଚତନନରସିଂହ ପ5ା ମା ସବିତା ପ5ା ZUX0621912

!ୀ /13169 22 169 760ପBୁା<ଳୀ ସାହୁ ପି ଅରୁଣ ସାହୁ ZUX1253483

ପ ୁ /13170 20 169 761ଆସିd କମୁାର ସାହୁ ପି ଅରୁଣ ସାହୁ ZUX1251354

!ୀ /14171 23 169 762ପି ଭବାନି ପି ପି ସତ& ନାରାଯଣ ZUX1121680

ପ ୁ /14172 40 169 763କାF;କ େଗୗଡ ପି ବାଟି େଗୗଡ LSL1354570

!ୀ /14173 36 169 764ସମିୁତ+ ା େଗୗଡ #ା ଗSୁଚ?+  େଗୗଡ ZUX0759076

!ୀ /14174 34 169 765ବନୀତା େଗୗଡ ପି କୃ6ଚ?+  େଗୗଡ ZUX0759068
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!ୀ /14175 21 169 766ପି ଇ?+ ପି ପି ସତ& ନାରାଯଣ ZUX1121789

!ୀ /15176 51 169 767ପ+ଫଲୁ େଗୗଡ #ା ନଟବର େଗୗଡ LSL1353226

!ୀ /15177 25 169 768ସନୁୀତା େଗୗଡ #ା ମa ୁପ+ଧାନ ZUX1253392

ପ ୁ /15178 61 169 769ନଟବର ମହା@ଡୁ ପି ଚ?+  େଶଖର ମହା@ଡୁ LSL1354299

ପ ୁ /15179 29 169 770ମa ୁପ+ଧାନ ପି େକଲୖାଶ େଗୗଡ ZUX1253442

!ୀ /15180 24 169 771ସ�ୀତା ପ+ଧାନ #ା ରାେଜଶ ଗଉଡ ZUX0879775

!ୀ /16181 27 169 772ସନିୁତା େମାହା@ଡୁ ପି ରାମଚ?+  ମହା@ଡୁ ZUX1104702

!ୀ /16182 58 169 773ଉବ( ଶୀ ପ+ଧାନ #ା ସିମାZଳ ପ+ଧାନ LSL1354455

!ୀ /17183 45 169 774ବବିତା େଗୗଡ #ା ବାଲାଜୀ େଗୗଡ LSL1353879

ପ ୁ /17184 41 169 775ବାେଲUର େଗୗଡ ପି ଜଟିଆ େଗୗଡ LSL1353291

!ୀ /17185 23 169 776ସିଲି େଗୗଡ #ା ବାେଲUର େଗୗଡ ZUX0950279

ପ ୁ /18186 41 169 777େଗୗରିଶ@ର ମହା@ଡୁ ପି ଭା>ର ମହା@ଡୁ LSL1353309

!ୀ /18187 35 169 778ସବିତା ମହା@ଡୁ ପି ଭା>ର ମହା@ଡୁ ZUX0343632

!ୀ /18188 34 169 779ରିନା ମହା@ଡୁ ପି ଭା>ର ମହା@ଡୁ ZUX0343640

!ୀ /18189 33 169 780ସନିୁତା ମହା@ଡୁ ପି ଭା>ର ମହା@ଡୁ ZUX0343657

ପ ୁ /18190 21 169 781ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ନାୟକ ZUX1223759

ପ ୁ /19191 32 169 782ବିନୟ ନାଗରାଜୁ ବି. ପି ବି.େଭ@ଟ ରାମଣା ମରୁତି ZUX1173202

!ୀ /19192 25 169 783ଲାବଣ& ବି. #ା ବି.ବିନୟ ନାଗରାଜୁ ZUX1173228

!ୀ /19193 49 169 784ଲ�ୀ ମହା@ଡୁ #ା ଭିମ ମହା@ଡୁ LSL1353218

ପ ୁ /19194 36 169 785ସେ7ାଷ କମୁାର ମହା@ଡ଼ୁ ପି ଲ�ଣ ମହା@ଡ଼ୁ ZUX0135764

!ୀ /19195 31 169 786ଜାନକୀ ମହା@ଡୁ ପି ଭୀମା ମହା@ଡୁ ZUX1253491

ପ ୁ /19196 27 169 787ପିa ୁମହା@ଡୁ - ଭିମ ମହା@ଡୁ ZUX1124361

ପ ୁ /19197 33 169 788ର<ନ କମୁାର ନାୟକ ପି କରୁଣାକର ନାୟକ ZUX0135756

!ୀ /20198 56 169 789ଜଗନ େମାହିନୀ ମହାପାତ+ #ା ରଘନୁାଥ ମହାପାତ+ LSL1409176

!ୀ /20199 37 169 790ମାନିନୀ ମହାପାତ+ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ+ LSL2390656

ପ ୁ /20200 36 169 791କାF;େକUର ମହାପାତ+ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ+ LSL2390672

ପ ୁ /20201 30 169 792ଗେଣUର ମହାପାତ+ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ+ ZUX0343665

ପ ୁ /21202 55 169 793ହରିe?+  ପାଇକରାୟ ପି ଜଗନR ାଥ ପାଇକରାୟ LSL1353002

!ୀ /21203 53 169 794ପାବ( ତୀ ପାଇକରାୟ #ା ହରିସ ଚ?+  ପାଇକରାୟ LSL1352996

ପ ୁ /21204 25 169 795କାଳୀ ପ+ସାଦ ପାଇକରାୟ ପି ହରିଶ ଚ?+  ପାଇକରାୟ ZUX1253418

ପ ୁ /21205 31 169 796ନିରୁପମା ସାହୁ ପି ବାଲାଜୀ ସାହୁ ZUX0343673

!ୀ /22206 71 169 797ଚ?+ମଣି ଗଉଡ #ା ତ+ିନାଥ ଗଉଡ LSL1353838

!ୀ /22207 26 169 798ମେହUରୀ ନାୟକ #ା ର<ନ କମୁାର ନାୟକ ZUX1173194

!ୀ /22208 20 169 799ସE&ାରଣୀ ନାୟକ #ା ସେ7ାଷ ପ+ଧାନ ZUX1254929

!ୀ /23209 23 169 800ତିଳତମା େଗୗଡ ପି ହଳଧର େଗୗଡ ZUX1138684

ପ ୁ /23210 29 169 801ରାଧା େମାହନ େଗୗଡ଼ ପି ସଯୂ&(ନାରାୟଣ େଗୗଡ଼ ZUX0343681

!ୀ /23211 30 169 802ଜି କବିତା #ା ଜି ବା@ଟ ରାଓ ZUX0706291

ପ ୁ /23212 39 169 803ଦିନବEୁ ପ+ଧାନ ପି ବାବୁଲି ପ+ଧାନ LSL1354885

ପ ୁ /24213 71 169 804ପଦ ନାଭ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ବାZାନିଧି ପାଣିଗ+ାହୀ LSL1353101

!ୀ /24214 63 169 805ଭାଗ& ଲ�ୀ ପାଣିଗ+ାହୀ #ା ପଦ ନାଭ ପାଣିଗ+ାହୀ LSL1353093

!ୀ /25215 59 169 806ରୁକ ିଣି େଗୗଡ #ା ଫାଗ\ ୁନି େଗୗଡ LSL1355593

ପ ୁ /25216 56 169 807ଫାଲଗନିୁ େଗୗଡ ପି କୃ6 ଚ?+  େଗୗଡ LSL1355668

!ୀ /25217 36 169 808କନକ େଗୗଡ #ା ରଜନୀ େଗୗଡ ZUX0135772

ପ ୁ /25218 36 169 809ଜଗନR ାଥ େଗୗଡ ମା ପାନ େଗୗଡ ZUX0759084

!ୀ /25219 35 169 810ମାନିନୀ ମହାପାତ+ ପି ରଘନୁାଥ ମହାପାତ+ ZUX1068824

ପ ୁ /26220 42 169 811େଲଲି େଗୗଡ ପି ଜଟି େଗୗଡ LSL1445592

!ୀ /26221 35 169 812ମିନତୀ େଗୗଡ #ା େଲଲି େଗୗଡ ZUX0442699

ପ ୁ /26222 29 169 813ସକୁା7 େଗୗଡ ପି ଅଜୁ( ନ େଗୗଡ ZUX0366005

ପ ୁ /26223 30 169 814ଶ+ୀକା7 େଗୗଡ଼ ପି ଅଜୂ( ନ େଗୗଡ ZUX0442558

!ୀ /26224 37 169 815ଶା7ି ପ+ଧାନ ପି କାଶନିାଥ ପ+ଧାନ ZUX0442640

!ୀ /26225 33 169 816ସଂଯcୁା ପ+ଧାନ ପି ସିମାZଳ ପ+ଧାନ ZUX0135780

ପ ୁ /26226 25 169 817ବି6ୁ ପ+ସାଦ ପ+ଧାନ ପି ଅନ7 ପ+ଧାନ ZUX0879833

!ୀ /27227 54 169 818ବିରାଜିନି ଅଧିକାରି #ା ବାଲାଜୀ ଅଧିକାରି ZUX0135798

ପ ୁ /27228 51 169 819ବିେନାଦ କମୁାର ଅଧିକାରୀ ପି ରାମ ଚ?+  ଅଧିକାରୀ LSL1409705

!ୀ /27229 64 169 820ସର#ତୀ ପ8ନାୟକ #ା ରଘନୁାଥ ପ8ନାୟକ ZUX1296094

!ୀ /28230 41 169 821ରାଧାମଣି ମହା@ଡୁ #ା ରେମଶ ମହା@ଡୁ LSL1409739

ପ ୁ /28231 42 169 82221ନିର<ନ ପାଢୀ ପି କୃ6 ଚ?+  ପାଢୀ ZUX1193671

ପ ୁ /29232 41 169 823ଅନୱାର ଖାନ ପି କାମାଇ ଖାନ ZUX1130467

!ୀ /29233 78 169 824କ7ୁଳା କମୁାରୀ ସାହୁ #ା କମୁାର ଚ?+  ସାହୁ OR/12/089/228088

ପ ୁ /30234 33 169 825ସ<ୟ େଗୗଡ ପି ଅଜୁ( ନ େଗୗଡ ZUX0135814

!ୀ /30235 78 169 826େସୗଦାମିନୀ ପ5ା #ା ଜଗନR ାଥ ପ5ା LSL1354414

ପ ୁ /30236 58 169 827ରମାକା7 ପ5ା ପି ଜଗନାଥ ପ5ା LSL1353135
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!ୀ /30237 48 169 828ଶିବାନୀ ପ5ା #ା ରମାକା7 ପ5ା OR/12/089/228169

!ୀ /30238 27 169 829ମଧସୁ ିତା ପ5ା #ା ରମାକା7 ପ5ା ZUX0879890

!ୀ /30239 24 169 830ଶଭୁସିତା ପ5ା #ା ରମାକା7 ପ5ା ZUX0879882

!ୀ /31240 29 169 831ପଦ ିନୀ କମୁାରୀ ଅଧିକାରୀ #ା ସନୁୀଳ ଅଧିକାରୀ ZUX1253400

ପ ୁ /31241 52 169 832ନରସିଂହ େବେହରା ପି ସନ&ାସୀ େବେହରା LSL1421643

ପ ୁ /31242 41 169 833ଲାଲୁ େଗୗଡ ପି ସଦୁାମ େଗୗଡ LSL1355650

ପ ୁ /32243 26 169 834ଜିGୀ ଆଲାମ ପି େମାନଜ ଆଲାମ ZUX0706267

ପ ୁ /32244 43 169 835ଚ?+ େସଖର େଗୗଡ ପି ଅଭିମନ& ୁେଗୗଡ LSL1409614

!ୀ /32245 37 169 836ସଷୁମା େଗୗଡ ପି ଅଭିମନ& ୁେଗୗଡ ZUX1022490

ପ ୁ /32246 29 169 837ସେ7ାଷ େଗୗଡ ପି ସେ7ାଷ େଗୗଡ ZUX1022482

ପ ୁ /32247 34 169 838ଗେଣଶ ମହା@ଡୁ ପି ଭା>ର ମହା@ଡୁ ZUX0135822

ପ ୁ /33248 22 169 839ସନିୁଲ କମୁାର େଗୗଡ ପି କୃ6 େଗୗଡ ZUX1144054

ପ ୁ /33249 22 169 840ଗେଣଷ େଗୗଡ ପି କୃ6 େଗୗଡ ZUX1224344

ପ ୁ /33250 65 169 841ସୀମାZଳ ସାହୁ ପି େଗାବି? ସାହୁ LSL1354265

!ୀ /33251 56 169 842ଲ�ୀ ସାହୁ #ା ସିମାZଳ ସାହୁ LSL1354828

!ୀ /33252 55 169 843ଉମ;ଳା ସାହୁ #ା ସାେହବ ସାହୁ ZUX0820753

!ୀ /33253 39 169 844ବନିତା ସାହୁ ପି ସିମାZଳ ସାହୁ LSL1354729

ପ ୁ /33254 29 169 845ଗSୁ ସାହୁ ପି ସିମାZଳ ସାହୁ ZUX0442731

ପ ୁ /33255 26 169 846କାଳିଆ ସାହୁ ପି ସିମାZଳ ସାହୁ ZUX0706457

ପ ୁ /34256 46 169 847ଲ�ୀ ପ+ସାଦ ପାଣିଗ+ାହି ପି ସଯୁ&(ନାରାୟଣ ପାଣିଗ+ାହି ZUX0343699

ପ ୁ /34257 43 169 848ଜି. ଶ+ୀନୁବାସ ରାଓ ପି ଜି କମୁାର #ାମୀ LSL1355098

!ୀ /35258 26 169 849ଶଭୁଶ+ୀ ନାୟକ #ା ଚ?ନ ପାଣି ZUX0706440

!ୀ /35259 54 169 850କନିୁ ପାଣୀ #ା କୃ6 ପାଣୀ LSL1353085

ପ ୁ /35260 39 169 851ଚ?ନ ପାଣି ପି ଅନ7 କମୁାର ପାଣି LSL1353853

!ୀ /36261 68 169 852ସତ&ଭାମା ଅଧିକାରି #ା ରାମଚ?+  ଅଧିକାରି LSL1352731

!ୀ /36262 57 169 853ସଜୁାତା ଅଧିକାରୀ #ା ଯାଯାତି ଅଧିକାର LSL1354844

ପ ୁ /36263 42 169 854ସହସ+ାଂଶ ୁଅଧିକାରି ପି ରାମଚ?+  ଅଧିକାରି LSL1352749

!ୀ /36264 69 169 855ବି6ୁପ+ିୟା ପ5ା #ା ବାଳକୃ6 ପ5ା LSL1355619

!ୀ /37265 43 169 856ଏମ.ରାମଲ�ୀ ପି ଏମ.ଆପା ରାଓ LSL1354273

!ୀ /37266 42 169 857ମଲନା ମାଝୀ ମା ଚି�ୁଡ ମାଝୀ ZUX0759100

!ୀ /37267 32 169 858ପାବ( ତୀ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ସଯୂ&(ନାରାୟଣ ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0135848

ପ ୁ /38268 33 169 859ସା7ନୁ େଗୗଡ ପି ଦୁେଯ&Lଧନ େଗୗଡ ZUX0135855

!ୀ /38269 38 169 860ସକୁା7ି ସାହୁ #ା ପଦ ନ ସାହୁ ZUX0759118

!ୀ /38270 35 169 861#ାତୀ ସାହୁ ପି ଭରତ ସାହୁ ZUX0820480

ପ ୁ /38271 28 169 862କାଳିଆ ସାହୁ ପି ଭରତ ସାହୁ ZUX0820506

!ୀ /39272 33 169 863ଗୀତା ଗଉଡ ପି ହରିେହାର ଗଉଡ ZUX0706242

ପ ୁ /39273 26 169 864ସିବା ଶ@ର ଗଉଡ ମା ପ+ବାସିନୀ ଗଉଡ ZUX0706218

ପ ୁ /39274 43 169 865ଲଡୁପ+ସାଦ େଗୗଡ ପି ସିମାZଳ େଗୗଡ LSL1353242

ପ ୁ /39275 35 169 866ଶ+ୀଧର େଗୗଡ ପି ହରିେହାର ଗଉଡ ZUX0706226

!ୀ /39276 55 169 867ବିଳାସିନୀ ନାୟକ #ା କରୁଣାକର ନାୟକ ZUX1173210

!ୀ /40277 49 169 868ବାସ7ି ନାୟକ #ା ବି6ୁ ନାୟକ LSL1409085

ପ ୁ /40278 46 169 869ଉେପ?+  ନାୟକ ପି ରାଧା େମାହନ ନାୟକ LSL1409218

!ୀ /40279 31 169 870ପି@ି ନାୟକ #ା ଉେପ?+  ନାୟକ ZUX0621870

ପ ୁ /40280 23 169 871େଗାବି? ସାହୁ ପି ଭରତ ସାହୁ ZUX1131895

!ୀ /41281 42 169 872ମଲ\ ି େଗୗଡ଼ #ା କୃ6 େଗୗଡ଼ ZUX0135863

ପ ୁ /41282 40 169 873ଲାଲୁ ମହା@ଡୁ ପି ସଦୁାମା ମହା@ଡୁ ZUX1134048

!ୀ /41283 26 169 874ସ< ୁମହା@ଡୁ #ା ଲୁଲୁ ମହା@ଡୁ ZUX1134139

!ୀ /41284 46 169 875ସସୀତା ପ5ା #ା ସତୀକା7 ପ5ା LSL1354406

ପ ୁ /41285 24 169 876େଦବାଶଷି ପ5ା ପି ସତିକା7 ପ5ା ZUX1130517

!ୀ /42286 30 169 877ସଜୁାତା େଗୗଡ ପି ଭୀମ ପ+ଧାନ ZUX0950238

ପ ୁ /42287 56 169 878ଡHରୁ ଧର ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ ZUX0621474

!ୀ /42288 48 169 879ସବିତା ସାହୁ #ା ଡHରୁଧର ସାହୁ ZUX0621466

ପ ୁ /42289 46 169 880ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ପି ରାେଜ?+  କମୁାର ସାହୁ ZUX0621490

ପ ୁ /42290 42 169 881ସେ7ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲବ ସାହୁ LSL1409713

!ୀ /42291 41 169 882କନିୁ ସାହୁ #ା ଅରଣ କମୁାର ସାହୁ ZUX0621482

!ୀ /42292 27 169 883େରଣକୁା ସାହୁ ପି ଗେଣUର ସାହୁ ZUX0621904

!ୀ /42293 28 169 884ଡି ଶ+ାବଣି ପି ଡି ରେମଶ ZUX0621896

ପ ୁ /42294 29 169 885ଡି ଶ+ୀକା7 ପି ଡି ରେମଷ ZUX0621284

ପ ୁ /43295 60 169 886ଯଜାତି ଅଧିକାରି ପି ବିନାୟକ ଅଧିକାରି OR/12/089/228116

!ୀ /43296 66 169 887ଯେଶାଦା େଗୗଡ #ା ମଧସୁଦୁନ େଗୗଡ LSL1355015

ପ ୁ /43297 53 169 888ଦୁଗL େଗୗଡ ପି ଚ?+ େଶଖର େଗୗଡ LSL1354364

ପ ୁ /43298 39 169 889ପି@ ୁେଗୗଡ ପି ମଧସୁଦୁନ େଗୗଡ ZUX0759126

5 13/M.O.P େଯାଗ&ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ #ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /43299 30 169 890ଶ+ୀୟାରାଣୀ େଗୗଡ ପି ଶ+ୀୟାନରସିଂହ େଗୗଡ ZUX0621888

!ୀ /44300 24 169 891େକ.#ାତୀ #ା ଏ.ବିଜୟ କମୁାର ZUX1173160

!ୀ /44301 44 169 892ପbୁ;ମା ପ8ନାୟକ #ା ଚ?+  େଶଖର ପ8ନାୟକ ZUX0443069

ପ ୁ /44302 41 169 893ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗଦୀଶ ସାହୁ LSL2380855

ପ ୁ /44303 36 169 894ରାଜକମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗଦୀଶ ପ+ସାଦ ସାହୁ LSL2380848

ପ ୁ /44304 36 169 895ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଜଗଦୀଶ ପ+ସାଦ ସାହୁ LSL2380822

ପ ୁ /45305 39 169 896ସଧୁାଂଶ ୁଅଧିକାରୀ ପି ଡ. ରାମଚ?+  ଅଧିକାରୀ ZUX0486803

!ୀ /45306 26 169 897ପି@ି ପାଣିଗ+ାହୀ #ା ଯଗୁଳ ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0879817

ପ ୁ /45307 50 169 898ନାେଗ?+  ପ8ନାୟକ ପି େକାେଟUର ପ8ନାୟକ LSL1353762

!ୀ /46308 71 169 899ଏ ସର#ତୀ #ା ଏ ସତ&ମ LSL1353358

ପ ୁ /46309 46 169 900ଏ େକଶବା ପି ଏ ସତ&ମ LSL1352830

!ୀ /46310 45 169 901ଏ କମୁାରୀ . #ା ଏ େକଶବା . LSL1409721

!ୀ /46311 30 169 902ଏ େମାନିକ #ା ଏ ଚିନR ା ZUX0442681

ପ ୁ /47312 64 169 903ଜିେତ?+ ିୟ େବେହରା ପି ଶରତ ଚ?+  େବେହରା OR/12/089/228391

ପ ୁ /47313 32 169 904ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ଜିେତ?+ ିୟ େବେହରା ZUX0135897

ପ ୁ /47314 40 169 905ଗଳକଟୀଗାବିଦା ରାଜୁଲୁ ପି ଗଳକଟୀ ସତ&ନାରାୟଣ ZUX0706622

!ୀ /48315 26 169 906େସୗଦାମିନୀ ଅଧିକାରୀ ପି ଲି�ରାଜ ଅଧିକାରୀ ZUX1099753

ପ ୁ /48316 56 169 907ମ�ୁଳୁ େଗୗଡ ପି େଦବରାଜ େଗୗଡ OR/12/089/268599

!ୀ /48317 45 169 908େରୟାମା େଗୗଡ #ା ମ�ୁଳୁ େଗୗଡ LSL1394568

ପ ୁ /48318 21 169 909ରୁନା େଗୗଡ ପି ମ�ୁଳୁ େଗୗଡ ZUX1132919

ପ ୁ /48319 44 169 910ଆh ଝାେଡUର ପି ଆh ଏ@ା LSL1354372

!ୀ /49320 43 169 911ସବିତା େଗୗଡ #ା ଭା>ର େଗୗଡ LSL1354992

!ୀ /49321 41 169 912ସସୁମୁା େଗୗଡ଼ #ା ନୀଳକ* େଗୗଡ ZUX1146034

!ୀ /50322 46 169 913େକ.ରାେଜUରୀ ଆଚାରୀ #ା େକ.ନରସିଂହ ଆଚାରୀ LSL1354380

ପ ୁ /51323 58 169 914ବାଲାଜୀ ପ5ା ପି ଗେଣଶ ପ5ା LSL1409630

ପ ୁ /52324 71 169 915ତ+ୀନାଥ ଗଉଡ ପି ମାଧବ ଗଉଡ LSL1409143

ପ ୁ /52325 30 169 916ରଜନୀ େଗୗଡ ପି ତ+ିନାଥ େଗୗଡ ZUX0653022

ପ ୁ /52326 29 169 917ଅଜୁ( ନ େଗୗଡ ପି ତ+ିନାଥ େଗୗଡ ZUX0652974

ପ ୁ /52327 28 169 918ଜଗନR ାଥ େଗୗଡ ପି ବାଲି@ି େଗୗଡ ZUX0621664

!ୀ /52328 23 169 919େମନକା େଗୗଡ ପି ମ�ୁଳୁ େଗୗଡ ZUX1099738

ପ ୁ /52329 27 169 920ଗSୁUର ପ+ଧାନ ପି ହରି େହାର ପ+ଧାନ ZUX0706333

!ୀ /53330 69 169 921ଲ�ୀ େଗୗଡ #ା ନରସିଂ� େଗୗଡ LSL1409747

ପ ୁ /53331 41 169 922ମେନାଜ କମୁାର ପ+ଧାନ ପି ଭୀମ ପ+ଧାନ LSL1355700

!ୀ /53332 38 169 923ଗୀତା ପ+ଧାନ ପି ଭୀମ ପ+ଧାନ ZUX0135939

!ୀ /53333 36 169 924ସୀତା ପ+ଧାନ ପି ଭୀମ ପ+ଧାନ ZUX0135921

!ୀ /53334 25 169 925ମିନା କମୁାରୀ ପ+ଧାନ #ା େମାନଜ କମୁାର ପ+ଧାନ ZUX0950295

!ୀ /54335 61 169 926ସର#ତୀ େଗୗଡ #ା ବିଭୀଷଣ େଗୗଡ LSL1409135

ପ ୁ /55336 85 169 927ସତ&ନାରାୟଣ ଦାଶ ପି େସାମନାଥ ଦାଶ ZUX1016252

ପ ୁ /55337 52 169 928ରବି?+  କମୁାର ଦାଶ ପି ସତ&ନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX1016237

!ୀ /56338 61 169 929େକ ଜୟଲ�ି -- #ା େକ ରାମାରାଓ -- LSL1409077

ପ ୁ /56339 25 169 930େକ.ଦିେନଶ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି େକ.ନରସିଂହ ଆଚାରୀ ZUX1108158

ପ ୁ /56340 22 169 931େକ. କଲ&ାଣ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି େକ. ନରସିଂହ ଆଚାରୀ ZUX1146927

ପ ୁ /56341 23 169 932େକ.ହିମାଂଶ ୁଆଚାରୀ ପି େକ.ନରସିଂହ ଆଚାରୀ ZUX1104728

!ୀ /56342 40 169 933େକ ନୀଳେବଣୀ #ା େକ ବିରଭଦର ଆଚାରୀ ZUX0706176

!ୀ /56343 38 169 934େକ ପଦ ା #ା େକ ରାମକୃ6 ଆଚାରୀ ZUX0706416

!ୀ /56344 25 169 935ରୁକ ଣୀ ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ସାହୁ ଗେଣଶ ସାହୁ ZUX0879874

!ୀ /56345 32 169 936ନଳିନୀ କିଲମ େସ8ୀ ପି େକ. ରାମାରାଓ େସ8ୀ ZUX0283903

ପ ୁ /57346 78 169 937େକ ଆiାରାଓ ଆଚାରୀ ପି େକ ପରୁୁେଷାFମ ଆଚାରୀ OR/12/089/228040

ପ ୁ /57347 45 169 938େକ ଭୀମ ରାଜ ଆଚାରୀ ପି େକ ଆiାରାଓ ଆଚାରୀ OR/12/089/229006

!ୀ /58348 34 169 939ଅମିତା ଦାସ #ା ଅଗାଦୁ ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0135947

!ୀ /58349 22 169 940େହମଲତା ପାଢି ପି ଗେଣଷ ଚ?+  ପାଢି ZUX1132752

!ୀ /58350 51 169 941ସ<cୁା ପାଢୀ #ା ଗେଣଷ ଚ?+  ପାଢୀ ZUX0950220

!ୀ /58351 28 169 942ହରିଶା ପାଢୀ ପି ଗେଣଶ ଚ?+  ପାଢୀ ZUX0442673

!ୀ /58352 73 169 943ବସ7 ପାଣିଗ+ାହୀ #ା ତ+ିନାଥ ପାଣିଗ+ାହୀ OR/12/089/228016

ପ ୁ /58353 56 169 944ଅଗାଧ ୁପାଣିଗ+ାହି ପି ତ+ିନାଥ ପାଣିଗ+ାହି OR/12/089/228037

ପ ୁ /58354 50 169 945ନିଳକ* ପାଣିଗ+ାହି ପି ତ+ିନାଥ ପାଣିଗ+ାହି OR/12/089/229390

ପ ୁ /58355 45 169 946କାଶି ବିUନାଥ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ତ+ିନାଥ ପାଣିଗ+ାହୀ LSL1445444

ପ ୁ /58356 44 169 947ଇdଭର ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ତ+ିନାଥ ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0442665

ପ ୁ /58357 31 169 948ଲ�ୀ ପ+ଧାନ ପି ଭୀମ ପ+ଧାନ ZUX0652941

!ୀ /58358 42 169 949କ:ରୁୀ ତ+ିପାଠି #ା କାଶି ବିdୱନାଥ ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX1130392

ପ ୁ /59359 45 169 950କିେଶାର ଚ?+  ମହା@ଡୁ ପି ପbୁ( ଚ?+  ମହା@ଡୁ LSL1445584

!ୀ /59360 31 169 951ମିତା ମହା@ଡୁ #ା କିେଶାର ଚ?+  ମହା@ଡୁ ZUX1102243

6 13/M.O.P େଯାଗ&ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ #ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /59361 66 169 952ସର#ତୀ ପାଣିଗ+ାହୀ #ା ଅଜୁ( ନ ପାଣିଗ+ାହୀ LSL1353200

ପ ୁ /59362 56 169 953ଶରତ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ଅଜୁ( ନ ପାଣିଗ+ାହୀ LSL1352798

ପ ୁ /59363 40 169 954ଅଜୁ( ନ ପାଣିଗ+ହୀ ପି ଲ�ଣ ପାଣିଗ+ହୀ ZUX0668277

ପ ୁ /60364 61 169 955ବିଜୟକମୁାର ପ5ା ପି ସିମାZଳ ପ5ା LSL1353788

ପ ୁ /60365 53 169 956ସଶୁା7 କମୁାର ପ5ା ପି ସିମାZଳ ପ5ା LSL1409804

ପ ୁ /60366 53 169 957ପ+ଶା7କମୁାର ପ5ା ପି ସିମାZଲ ପ5ା LSL1353911

!ୀ /60367 43 169 958ତପ#ିନୀ ପ5ା #ା ପ+ଶା7 ପ5ା ZUX0621854

ପ ୁ /60368 42 169 959ପଦ  ଭୂଷଣ ପ5ା ପି ଅନିଲ କମୁାର ପ5ା LSL1409796

!ୀ /60369 28 169 960ଗ�ତ+ି  ପ5ା #ା ବଜୟକମୁାର ପ5ା ZUX0621623

ପ ୁ /60370 31 169 961ଉମାକା7 ପ+ଧାନ ମା େଦ+ ୗପଦୀ ପ+ଧାନ ZUX0442707

ପ ୁ /61371 43 169 962ମରୂଲୀ େଗୗଡ ପି େସାମନାଥ େଗୗଡ ZUX0135954

!ୀ /61372 41 169 963ଲ�ୀ େଗୗଡ ପି ଘାସୀ େଗୗଡ LSL1409119

ପ ୁ /61373 21 169 964ନିରାକାର ଚ? େଗୗଡ ପି େକଲୖାସ େଗୗଡ ZUX1100106

ପ ୁ /61374 31 169 965ଶTିୁର ନାୟକ ପି ପଦମନ ନାୟକ ZUX0706200

ପ ୁ /61375 29 169 966ପ+ଶା7 ନାୟକ ପି େଗୗରା� ନାୟକ ZUX1013499

!ୀ /62376 24 169 967ଶିବାନୀ େଗୗଡ ପି କୃ6 େଗୗଡ ZUX1351196

ପ ୁ /62377 23 169 968ଦୀପକ େଗୗଡ ପି ରାମ ଚ?+  େଗୗଡ ZUX1351188

ପ ୁ /62378 79 169 969ସଦା ମହା@ଡୁ ପି ନାରାୟଣ ମହା@ଡୁ LSL1409754

ପ ୁ /62379 37 169 970ସେ7ାଷ ମହା@ଡୁ ପି ସଦା ମହା@ଡୁ ZUX0135962

!ୀ /62380 30 169 971ସନାଲିକ ମେହାକଡୁୁ ପି ସେ7ାଷ ମହା@େୁଡା ZUX0706192

ପ ୁ /63381 43 169 972ପଦ ନ େଗୗଡ ପି ରଘନୁାଥ େଗୗଡ LSL1409788

!ୀ /63382 33 169 973ଅନସୟୂା ନାୟକ #ା େଗୗରା� ନାୟକ ZUX0343707

ପ ୁ /63383 30 169 974ରଘନୁାଥ ପ+ାଧାନ ପି ବାଲାଜୀ ପ+ାଧାନ ZUX0621813

ପ ୁ /63384 27 169 975ଜଗନR ାଥ ପ+ଧାନ ପି ବାଲାଜୀ ପ+ଧାନ ZUX0621805

ପ ୁ /63385 26 169 976ରାେଜUର ପ+ଧାନ ପି ବୃ?ାବନ ପ+ଧାନ ZUX0879767

ପ ୁ /64386 44 169 977ଜି ସେ7ାଷ ପି ଜି ସତ&ନାରାୟଣା  LSL1352947

ପ ୁ /65387 64 169 978େକ ରାମାରାଓ -- ପି େକ ନରସିଂହିଲୁ -- LSL1354430

!ୀ /65388 25 169 979ଲ�ୀ ମହା@ଡୁ ମା ସାବିତ+ୀ ମହା@ଡୁ ZUX1134022

ପ ୁ /65389 26 169 980କିେଲାମେସଠି ମଣିକaା ପି କିେଲାମେସଥି ରାମରଅ ZUX0706408

ପ ୁ /65390 43 169 981ଜଗନR ାଥ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ସଯୂ&( ନାରାୟଣ ପାଣିଗ+ାହୀ LSL1354927

!ୀ /65391 30 169 982େକ ସନିୁତା ପି େକ ରାମରାଓ ZUX0706325

!ୀ /66392 39 169 983ଏସ ଧନଲ�ୀ #ା ଏସ ମେହାନ ରାଓ ZUX0135970

ପ ୁ /66393 39 169 984ଏସ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଏସ ସତ&ନାରାୟଣ ZUX0135988

!ୀ /66394 59 169 985ଜି ୱାଇ ଲ�ୀ #ା ଜି. ସତ&ନାରାୟଣ -- LSL1352756

ପ ୁ /66395 30 169 986ଜି ସିବା ମା ଜି ୱାର ଲ�ୀ ZUX0706424

!ୀ /67396 69 169 987େକ ସେରାଜିନି ଆଚାରୀ #ା େକ ଆପାରାଓ ଆଚାରୀ LSL1354182

ପ ୁ /67397 62 169 988ରାେଜUର ଆଚାରୀ ପି ରାମକୃ6 ଆଚାରୀ LSL1354307

!ୀ /67398 42 169 989େକ.ସE&ାରାଣୀ ଆଚାରୀ ପି େକ.ଆପାରାଓ ଆଚାରୀ LSL1354174

ପ ୁ /67399 41 169 990େକ.ସେ7ାଷ ଆଚାରୀ ପି େକ.ଆପାରାଓ ଆଚାରୀ LSL1409432

ପ ୁ /67400 40 169 991କାଡିଅମ ହରିନାଥ ଆଚାରୀ ପି େକ.ପାବ( ତୀ #ାମୀ ଆଚାରି OR/12/089/228021

ପ ୁ /68401 40 169 992ସେ7ାଷ କମୁାର େଗୗଡ ପି ରଘନୁାଥ େଗୗଡ LSL1409770

!ୀ /68402 32 169 993ଗୀତା<ଳୀ େଗୗଡ #ା ସେ7ାଷ କମୁାର େଗୗଡ ZUX1013481

!ୀ /69403 26 169 994ପ+ଶା7 କମୁାର ନାୟକ ପି ରାମ ଚ?+  ନାୟକ ZUX0706432

ପ ୁ /69404 51 169 995ଧଜୁ( ଟୀ ମହା@ଡୁ ପି କୃ6 ଚ?+  ମହା@ଡୁ LSL1352780

!ୀ /69405 37 169 996ବାସ7ୀ ମହାକଡୁ #ା ଧଜୂ( ଟି ମହାକଡୁ ZUX0941930

!ୀ /70406 34 169 997ସକୁା7ି େଗୗଡ ପି ରାମଚ?+  େଗୗଡ ZUX0135996

!ୀ /70407 33 169 998ତାରାମଣି େଗୗଡ ପି ଭଗବାନ େଗୗଡ ZUX0136002

!ୀ /70408 74 169 999ସତ&ଭାମା ମହା@ଡୁ #ା ପbୁ( ଚ?+  ମହା@ଡୁ OR/12/089/229739

!ୀ /70409 46 169 1000ଶ+ୀ ବିଦ&ା ପ8ନାୟକ #ା ଶବି ପ+ସାଦ ପ8ନାୟକ ZUX0668251

ପ ୁ /71410 59 169 1001ଭାଗିରଥି ପାଣି ପି ନରସିଂହ ପାଣି LSL1355320

ପ ୁ /71411 55 169 1002ଗେୁSUର ପାଣି ପି ନରସିଂହ ପାଣି OR/12/089/228545

!ୀ /71412 49 169 1003ରୁକଣିୁ ପାଣି #ା ଗେୁSUର ପାଣି LSL1355031

!ୀ /71413 46 169 1004ରାଜଲ�ୀ ପାଣି #ା ଭାଗିରଥି ପାଣି LSL1355049

ପ ୁ /71414 29 169 1005ଅମନ କମୁାର ପାଣି ପି ଭାଗୀରଥୀ ରାୟ ZUX0621359

!ୀ /71415 24 169 1006ମନୀଷା ପାଣି ପି ଭାଗୀରଥୀ ପାଣି ZUX1193515

!ୀ /71416 21 169 1007ଲିପିଶା ପାଣି ପି ଗେୁSUର ପାଣି ZUX1195262

ପ ୁ /71417 21 169 1008ଲୀପଶା ପାଣି ପି ଗେୁSdଵର ପାଣି ZUX1198878

ପ ୁ /72418 58 169 1009ଏମ ଶ7ା ଆଚାରୀ ପି ଆପଲା ଆଚାରୀ ZUX0621425

!ୀ /72419 51 169 1010ଏମ ବିଜୟ ଆଚାରୀ #ା ଏମ ଶା7ା ଆଚାରୀ ZUX0621458

ପ ୁ /72420 30 169 1011ମାେରାଜୁ ଧାନୁ<ୟ ପି ଏମ ଶା7ା ଆଚାରୀ ZUX0621441

ପ ୁ /72421 26 169 1012ମେରାଜୁ ଦିଲୀପ ପି ମେରାଜୁ ସା7ା ଆଚାରୀ ZUX0706317

!ୀ /72422 58 169 1013ଅ< ୁପାଢୀ #ା ଲ�ାକା7 ପାଢୀ LSL1354588

7 13/M.O.P େଯାଗ&ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ #ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /73423 55 169 1014ରାମଲୁୁଆGା ଗେ�ତ+ ା #ା ଜି।ରାଜୁ ରାଓ ZUX1224328

!ୀ /73424 35 169 1015ଲତା େଗୗଡ #ା େମାହନ େଗୗଡ ZUX0392175

!ୀ /73425 41 169 1016ଶଶିତାସି� ଲାଲ #ା ପ+ଫେୁଲEୁ କମୁାର ସି� ZUX0621417

ପ ୁ /73426 42 169 1017ସେ7ାଷ କମୁାର ମହା@ଡୁ ପି ଦାମଦର ମହା@ଡୁ LSL1355080

!ୀ /73427 29 169 1018ଉମ;ଳା ମହା@ଡୁ #ା ସେ7ାଷ କମୁାର ମହା@ଡୁ ZUX0442772

ପ ୁ /73428 36 169 1019ଗେଣଶ ମହା@ଡୁ ପି ଦାେମାଦର ମହା@ଡୁ ZUX0879791

ପ ୁ /73429 37 169 1020ଅନୁେରାଧ ମହା@ଡୁ ପି ଦାେମାଦର ମହା@ଡୁ ZUX0880021

ପ ୁ /73430 28 169 1021କାହR ୁଚରଣ ପାଣିଗ+ାହି ପି ରେମଶ ପାଣିଗ+ାହି ZUX0621797

ପ ୁ /73431 28 169 1022େବଣମୁାଧବ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ରେମଶ ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0621847

ପ ୁ /73432 47 169 1023ପ+ଫେୁଲEୁ କମାର ସି� ପି ତାରିଣିପ+ସାଦ ସି� ZUX0621748

ପ ୁ /74433 22 169 1024ମନୁା େଗୗଡ ପି ନିରଞନ େଗୗଡ ZUX1124213

ପ ୁ /74434 47 169 1025ପଦ ନ ମହା@ଡୁ ପି ରତR ାକର ମହା@ଡୁ LSL1409101

ପ ୁ /75435 41 169 1026ଚ?ନ ମହା@ଡୁ ପି ବିdୱାHର ମହା@ଡୁ ZUX1130400

ପ ୁ /75436 46 169 1027ପ+େମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିଘRରାଜ ନାୟକ LSL1409226

ପ ୁ /76437 53 169 1028ଶତୃଘR ପ5ା ପି ରାମ ଚ?+  ପ5ା LSL1409127

!ୀ /76438 51 169 1029ସବିତା ପ5ା #ା ଶତୃଘR ପ5ା LSL1354745

ପ ୁ /76439 27 169 1030ପତ&ଷୁ ପ5ା ପି ଶତୃଘR ପ5ା ZUX0621599

!ୀ /77440 49 169 1031ପbୁ(ବାସି େଗୗଡ #ା ହରି େଗୗଡ LSL1354703

!ୀ /77441 41 169 1032ସଚିୁତ+ ା ପ5ା #ା ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ5ା ZUX0136010

ପ ୁ /78442 43 169 1033କିେଶାର ପ+ଧାନ ପି ଭୀମ ପ+ଧାନ LSL1409150

ପ ୁ /79443 21 169 1034ରାଜ କମୁାର ମହା@ଡୁ ପି କୃ6 ଚ?+  ମହା@ଡୁ ZUX1132018

ପ ୁ /79444 43 169 1035କାହR ୁଚରଣ ପାଢି ପି େଲାକନାଥ ପାଢି LSL1409622

ପ ୁ /80445 26 169 1036ରାେଜଶ େଗୗଡ ପି ତ+ିପତି େଗୗଡ ZUX1138932

ପ ୁ /80446 40 169 1037ସେ7ାଷ କମୁାର ପାଢି ପି ହରିe?+  ପାଢି LSL1445451

ପ ୁ /81447 46 169 1038ଚ?+  େଶଖର ମହା@ଡୁ ପି ରାେଜ?+  ମହା@ଡୁ ZUX0442715

!ୀ /81448 42 169 1039ସଜୁାତା ମହା@ଡୁ #ା ଚ?+  େଶଖର ମହା@ଡୁ ZUX0941989

!ୀ /81449 50 169 1040ସବୁାସିନି ସାମ7ରା #ା ବସ7 ସାମ7ରା LSL1513993

ପ ୁ /81450 63 169 1041ବସ7 ସାମ7ରାୟ ପି ଗେଣUର ସାମ7ରାୟ ZUX0283929

ପ ୁ /82451 46 169 1042ପ+ସାଦ ମହା@ଡୁ ପି ଜାନା ମହା@ଡୁ ZUX1121953

!ୀ /82452 41 169 1043ରlା ମହା@ଡୁ #ା ପ+ସାଦ ମହା@ଡୁ ZUX1133701

ପ ୁ /82453 26 169 1044ଚିa ୂମହା@ଡୁ ପି ପ+ସାଦ ମହା@ଡୁ ZUX0706630

!ୀ /82454 76 169 1045ପ+ଫଲୁ\  କମୁାରି ମହା7ି #ା ଦୟାନିଧି ମହା7ି LSL1445477

ପ ୁ /82455 55 169 1046ସେରାଜ କମୁାର ମହା7ି ପି ଦୟାନିଧି ମହା7ି LSL1445485

!ୀ /82456 52 169 1047ମମିତା ମହା7ି #ା ସେରାଜ କମୁାର ମହା7ି LSL1445493

ପ ୁ /82457 24 169 1048ରାଜ କିରଣ ମହା7ି ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହା7ି ZUX0879973

!ୀ /83458 43 169 1049େକ. ସାଇଲୀଲା ଆଚାରୀ #ା େକ. ଶ@ର ଆଚାରୀ LSL1445527

ପ ୁ /84459 73 169 1050ନବଘନ ଶତପଥୀ ପି ସିTନାଥ ଶତପଥୀ LSL1409549

ପ ୁ /85460 39 169 1051ସଂଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଏସ.ଏସ େଗୗଡ LSL2381051

ପ ୁ /85461 36 169 1052ଅଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଏସ.ଏସ େଗୗଡ LSL2381820

!ୀ /85462 35 169 1053ଅନିତା େଗୗଡ #ା ଜଗନR ାଥ େଗୗଡ ZUX1222652

ପ ୁ /85463 32 169 1054ରାେମdଵର େଗୗଡ ମା କବିତା େଗୗଡ ZUX1198712

!ୀ /86464 42 169 1055େପ+ମଲତା େଗୗଡ #ା ଦୁଗL େଗୗଡ ZUX0136036

ପ ୁ /86465 35 169 1056ଅନିଲ ମିଶ+ ପି ବାଲାଜୀ ମିଶ+ ZUX0870485

ପ ୁ /87466 38 169 1057ଜି ଜଗଦୀଶ ମା ଜି ୱାଇ ଲ�ୀ LSL2381648

!ୀ /87467 35 169 1058ଜିସନିୁତା #ା ଜିସେ7ାଷ LSL2381754

!ୀ /88468 44 169 1059େଜ&ାସRା ମହା@ଡୁ #ା ବିdଵHର ମହା@ଡୁ ZUX1106269

ପ ୁ /88469 41 169 1060ରାମଚ?+  ନାଇକ ପି ନରସିଂହ ନାଇକ LSL2381333

!ୀ /89470 37 169 1061ରୀନା େଗୗଡ ପି ସିମାZଳ େଗୗଡ ZUX0136044

ପ ୁ /89471 36 169 1062େକଳୖାସଚ?+  େଗୗଡ ପି ଶ&ାମସ?ୁର େଗୗଡ LSL2381838

ପ ୁ /89472 34 169 1063ପି�ଟୁ େଗୗଡ ପି େକୖଳାସ େଗୗଡ LSL2381150

!ୀ /89473 25 169 1064ଦିପା େଗୗଡ #ା େକୖଳାସଚ? େଗୗଡ ZUX1100122

!ୀ /89474 44 169 1065ସଶ ିତା ସତନାମୀ #ା ରାମ ସତନାମୀ LSL2381424

ପ ୁ /90475 34 169 1066ଇUର ସାହୁ ମା ଲ�ୀ ସାହୁ LSL2392215

ପ ୁ /91476 40 169 1067ନରୟଣ ପାଲ ପି ପଦେମା ପାଲ ZUX0706184

!ୀ /91477 34 169 1068ଡ଼ିେଲ#ରୀ ପାଳ #ା ସତ&ନାରାୟଣ ପାଳ ZUX0136051

!ୀ /92478 28 169 1069ପ+ଭାସିନୀ େଗୗଡ #ା ଅଭମନ& ୁେଗୗଡ ZUX0706598

!ୀ /92479 24 169 1070ଉଷାରାଣୀ ପ5ା #ା ବିକ+ମ ପାଣି ZUX1105758

ପ ୁ /92480 35 169 1071ବିକ+ମ ପାଣି ପି ଅନ7 ପାଣି LSL2381747

!ୀ /93481 34 169 1072ରଶ ି େଗୗଡ଼ #ା େଗାବି? େଗୗଡ଼ ZUX0136093

ପ ୁ /93482 39 169 1073ଗେଣUର େଗୗଡ ପି ରଘନୁାଥ େଗୗଡ ZUX0136085

!ୀ /93483 24 169 1074ରଶ ିତା େଗୗଡ #ା ଗେଣUର େଗୗଡ ZUX1013432

ପ ୁ /94484 38 169 1075ଅଜିତ କମୁାର ଅଧିକାରୀ ପି ରଘନୁାଥ ଅଧିକାରୀ LSL2388197

8 13/M.O.P େଯାଗ&ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ #ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 10ୱାଡ(  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

27!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /95485 36 169 1076ଯଗୁଳ ପାଣିଗ+ାହି ପି ପଦ ଲାଭ ପାଣିଗ+ାହି LSL2381168

ପ ୁ /96486 35 169 1077ଜଗଦୀଶ େଗୗଡ ପି ରାମନାଥ େଗୗଡ LSL2381812

ପ ୁ /96487 34 169 1078କରୁୁମଜୁୁ ନାଗାଜୁ( ନା ପି କରୁୁମଜୁୁ ସତ&ରାଜୁ ZUX0443077

ପ ୁ /97488 35 169 1079ସନିୁଲ କମୁାର ଅଧିକାରୀ ପି ରଘନୁାଥ ଅଧିକାରୀ LSL2381713

ପ ୁ /98489 57 169 1080ଶ&ାମ େଗୗଡ ପି କୃପା େଗୗଡ ZUX0136101

!ୀ /98490 50 169 1081ଯମନୁା େଗୗଡ ପି େସାମନାଥ େଗୗଡ ZUX0136119

ପ ୁ /98491 61 169 1082ପ+କାଶଚ?+  ଶତପଥି ପି ପରୁୁେଷାFମ ଶତପଥି LSL2380954

!ୀ /98492 56 169 1083ମମିତା ଶତପଥୀ #ା ପିଚ?+  ଶତପଥୀ LSL2380947

ପ ୁ /98493 24 169 1084ସିମାZଳ ଶତପଥୀ ପି ଘନଶ&ାମ ଶତପଥୀ ZUX0879916

ପ ୁ /99494 45 169 1085ଜିେଭ@ଟରାଓ ପି ଜି େବକୖ*ୁ LSL2388288

ପ ୁ /99495 30 169 1086ଅନୁପ କମୁାର ତ+ିପାଠୀ ପି ସୀତାରାମ ତ+ିପାଠୀ ZUX0442921

!ୀ /100496 28 169 1087ବୃ?ାବତି ରଥ #ା ବିେନାଦ ଅଧିକାରୀ LSL2390615

ପ ୁ /100497 36 169 1088ଜୟରାମ ସାହୁ ପି ଦୁେଯLଧନ ସାହୁ LSL2380988

ପ ୁ /101498 36 169 1089ସିମାZଳ େଗୗଡ ପି ରାମନାଥ େଗୗଡ LSL2388213

!ୀ /101499 22 169 1090ଲିଟି ପାେଳା #ା ପ+ଭାତ କମୁାର ପାେଳା ZUX1105741

!ୀ /102500 29 169 1091ସସୀତା ଭ8ମିଶ+ #ା ବାଲାଜୀ ଭ8ମିଶ+ ZUX0879957

ପ ୁ /102501 28 169 1092ଚ?ନ ଭ8ମିଶ+ ପି ବାଲାଜୀ ଭ8ମିଶ+ ZUX0820555

!ୀ /102502 34 169 1093ରୀତା େଗୗଡ଼ #ା କୃ6ଚ?+  େଗୗଡ଼ ZUX0136127

ପ ୁ /102503 36 169 1094ନିମ(ଳଚ?+  ନାଇକ ପି କରୁଣାକର ନାଇକ LSL2396901

!ୀ /102504 32 169 1095ଦୟଣା ନାୟକ #ା ନିମ(ଳ ଚ?+  ନାୟକ ZUX0870493

!ୀ /102505 31 169 1096ମେହUରୀ ନାୟକ #ା ର<ନ କମୁାର ନାୟକ ZUX0343715

ପ ୁ /103506 39 169 1097ସେ7ାଷ େଗୗଡ ପି ଦୁେଯLଧନ େଗୗଡ LSL2381242

ପ ୁ /104507 38 169 1098ମାନସକମୁାର ମହାକଢୁ ମା ଜାନକି ମହାକଢୁ LSL2396893

!ୀ /104508 26 169 1099ର<ିତା ମହା@ଡୁ #ା ମେନାଜ କମୁାର ମହା@ଡୁ ZUX0941948

!ୀ /104509 47 169 1100ରଶୀତା ନାୟକ #ା ନବିନ ନାୟକ ZUX0343723

!ୀ /105510 38 169 1101ମମତା ମହାକଢୁ #ା ବାଲ& ମହାକଢୁ LSL2381986

!ୀ /106511 36 169 1102କବିତା େଗୗଡ ପି ଅଭିମନ& ୁେଗୗଡ LSL2381978

!ୀ /106512 35 169 1103ରାଧା େଗୗଡ ପି ଅଭିମନ& ୁେଗୗଡ LSL2381952

!ୀ /106513 35 169 1104ଲଳିତା େଗୗଡ ପି ଅଭିମନ& ୁେଗୗଡ LSL2381960

ପ ୁ /107514 38 169 1105ଅନିଲ ଭ8ମିଶ+ ପି ବାଲାଜି ଭ8ମିଶ+ LSL2381101

ପ ୁ /107515 35 169 1106ସନିୁଲ ଭ8ମିଶ+ ପି ବାଲାଜି ଭ8ମିଶ+ LSL2381390

ପ ୁ /108516 53 169 1107ଭିରାମାରାଓ ପି ସ+ୀନିବାସ LSL2388130

!ୀ /108517 43 169 1108ଭିକଲ&ାଣି #ା ରାମାରାଓ LSL2388247

!ୀ /108518 27 169 1109ଭି. ଆଶାଲତା #ା ଭି. ରାେଜଶ ZUX1209188

ପ ୁ /108519 30 169 1110ଚା? ଭ8ମିଶ+ ପି ବାଲାଜି ଭ8ମିଶ+ ZUX0526467

ପ ୁ /108520 35 169 1111େଭେ@ଟ ରାଓ ଏଲ ପି . . ZUX1131978

!ୀ /108521 34 169 1112ରଶିତା ଏଲ #ା ଏଲ େଭ@ଟ ରାଓ ZUX1131937

ପ ୁ /108522 36 169 1113ଭି ରାେଜଶ ପି ଭି. ସ+ୀନିବାସ ରାଓ LSL2382000

ପ ୁ /109523 61 169 1114ପ+ଫଲୁ\  ପ+ଧାନ ପି ମିନେକତନ ପ+ଧାନ ZUX0136143

ପ ୁ /110524 39 169 1115େଗାପାଳ େଗୗଡ ପି ବାଲି@ି େଗୗଡ LSL2381093

!ୀ /110525 27 169 1116େଦବସ ିତା େଗୗଡ #ା େଗାପାଳ େଗୗଡ ZUX1130418

ପ ୁ /110526 69 169 1117ମିନେକତନ ପ+ଧାନ ପି ଦାେମାଦର ପ+ଧାନ ZUX0136168

ପ ୁ /110527 42 169 1118ଇUରଚ?+  ପ+ଧାନ ପି ମିନେକତନ ପ+ଧାନ ZUX0136150

ପ ୁ /111528 64 169 1119ବି େଭ@ଟରାବଣାମFୁ; ପି ରାମାଣେୁଯଣା LSL2381879

!ୀ /111529 56 169 1120ବିସର#ତି #ା ବି େଭ@ଟରମଣ LSL2381861

!ୀ /112530 37 169 1121ସଂଯcୁା ମହା@ଢୁ ପି ଅଭିମନ& ୁମହା@ଢୁ ZUX0136176

!ୀ /112531 35 169 1122ମ<ଲୁତା ମହା@ଢୁ ପି ଅଭିମନ& ୁମହା@ଢୁ ZUX0136184

ପ ୁ /112532 34 169 1123ସସୁା7କମୁାର ମହା@ଢୁ ପି ଅଭିମନ& ୁମହା@ଢୁ LSL2390730

!ୀ /113533 35 169 1124ବିନଦିନି େଗୗଡ ପି େଚତୖନ& େଗୗଡ LSL2381804

!ୀ /114534 43 169 1125ସଂଯcୁା େଗୗଡ #ା ସେୁର?+  େଗୗଡ LSL2390664

!ୀ /114535 38 169 1126ଝରଣା େଗୗଡ #ା ଲଡୁ େଗୗଡ ZUX0950139

ପ ୁ /115536 34 169 1127ହରି େଗୗଡ ପି ନରସିଂହ େଗୗଡ LSL2381044

ପ ୁ /117537 39 169 1128ରେମଶ ଚ?+  ନାୟକ ପି ଦୁଯ&(ଧନ ନାୟକ LSL2380921

!ୀ /118538 38 169 1129ବିଳାସକମୁାରି େବେହରା #ା ଭା>ର େବେହରା ZUX0136200

!ୀ /119539 51 169 1130ନମ(ଦା େବେହରା #ା ତୁHନାଥ େବେହରା ZUX0621557

ପ ୁ /119540 51 169 1131ଗେଜ?+  େଗୗଡ ପି ଚ?+ େଶଖର େଗୗଡ LSL2388205

!ୀ /119541 46 169 1132ସିତା େଗୗଡ ପି ପେଜ?+  େଗୗଡ LSL2381911

ପ ୁ /120542 34 169 1133ପZାନନ େଗୗଡ ପି ତ+ିନାଥ େଗୗଡ LSL2381572

ପ ୁ /121543 62 169 1134ଚି�ୁଡୁ ମାଝୀ ପି ମାଧବ ମାଝୀ LSL2381846

!ୀ /121544 51 169 1135ମଇନା ମାଝୀ #ା ଚି�ୁଡୁ ମାଝୀ LSL2381697

!ୀ /121545 21 169 1136ରଶ ିତା ମାଝୀ ପି ଚି�ୁଡୁ ମାଝୀ ZUX1127810

ପ ୁ /122546 34 169 1137ରାେଜଶ ପାଣିଗ+ାହି ପି ସଯୁ&(ନାରାୟଣ ପାଣିଗ+ାହି LSL2381069

9 13/M.O.P େଯାଗ&ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ #ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /123547 38 169 1138ଶା7ି ମହା@ଢୁ #ା ପଦ ନ ମହା@ଢୁ LSL2388262

!ୀ /124548 38 169 1139ହାରା ମହା@ଢୁ #ା ହର ମହା@ଢୁ LSL2388270

ପ ୁ /125549 36 169 1140େକେକୖଳାସ ପି େକ.ଲ�ଣ LSL2388239

!ୀ /125550 38 169 1141େକ େଦବି ଆଚାରି #ା ହରିନାଥ ଆଚାର LSL2381614

!ୀ /125551 34 169 1142ଆh ଜାନକୀ #ା ଆh ଝାେଡUର ZUX0136226

ପ ୁ /126552 64 169 1143ଏନ ଚିନR ାରାଓ ପି ଆପାଲାରାଓ LSL2381135

!ୀ /126553 58 169 1144ଏନ ନାରାୟାଣା ଆGା #ା ଚିନାରାଓ LSL2381184

ପ ୁ /126554 44 169 1145ଏନ ରାବଣା ପି ଏନ ଚିନR ାରାଓ ZUX0136234

ପ ୁ /126555 36 169 1146ଏ�. କମୁାର ପି ଏ�.ଚିନR ା ରାଓ LSL2381762

!ୀ /126556 30 169 1147ଏ� ଶାରଳା #ା ଏ� ରାୱଣା ZUX0442657

!ୀ /127557 66 169 1148ଲ�ୀ ସାହୁ #ା ଆପନା ସାହୁ LSL2381457

ପ ୁ /128558 37 169 1149ଜି ଶିବୁ ମା ରାବଣାଆGା LSL2381705

!ୀ /128559 32 169 1150ଜି. ଲାବଣ& #ା ଜି. ଶ+ୀନୁ ZUX0668269

!ୀ /129560 31 169 1151ରୁନି ମହା@ଡୁ ପି ରତR ାକର ମହା@ଡୁ ZUX1103431

!ୀ /129561 30 169 1152ସାବିତ+ୀ ମହା@ଡୁ #ା ସିମାZଳ ମହା@ଡୁ ZUX1103480

ପ ୁ /129562 39 169 1153ସିମାZଳ ମହା@ଢୁ ମା ରୁକମଣି ମହା@ଢୁ LSL2381010

!ୀ /130563 49 169 1154ସତ&ବତୀ େଗୗଡ଼ #ା କୃ6 େଗୗଡ଼ ZUX0136267

ପ ୁ /130564 32 169 1155ସଦନ େଗୗଡ ମା ପଦ ା େଗୗଡ ZUX0366013

!ୀ /130565 31 169 1156ଲ�ୀ େଗୗଡ #ା ସଦନ େଗୗଡ ZUX0365999

ପ ୁ /130566 36 169 1157କାଳି ପ+ସାଦ େଖମ5ୁୁ ପି େଘନୁଆ େଖମ5ୁୁ ZUX0442764

ପ ୁ /130567 32 169 1158େସାମନାଥ େଖମ5ୁୁ ପି େଘନୁଆ େଖମ5ୁୁ ZUX0879825

ପ ୁ /130568 25 169 1159ପରେମଶ େଖମ5ୁୁ ପି ସଦା େଖମ5ୁୁ ZUX1253301

ପ ୁ /131569 35 169 1160ହଟେକ#ର େଗୗଡ ପି ନିଳକ* େଗୗଡ ZUX0136242

ପ ୁ /132570 37 169 1161ଅQ ୁ(ନ ଅଧିକାରୀ ପି ବାଲାଜି ଅଧିକାରୀ LSL2380863

!ୀ /132571 63 169 1162ହାରା େଗୗଡ #ା ବା@ିଆ େଗୗଡ ZUX1188721

ପ ୁ /133572 35 169 1163ରାେଜଶ େଗୗଡ ପି ଭଗବାନ େଗୗଡ LSL2380996

!ୀ /134573 35 169 1164ରଶ ିତା ପ5ା ପି େଗାବm(ନ ପ5ା LSL2390631

ପ ୁ /136574 32 169 1165ଝାେଡUର େଗୗଡ ପି ବାଟି େଗୗଡ ZUX0759167

ପ ୁ /137575 65 169 1166ସୀତାରାମ ତ+ିପାଠୀ ପି ଦାେମାଦର ତ+ିପାଠୀ OR/12/089/229184

!ୀ /137576 57 169 1167ଝୁନୁବାଳା ତ+ିପାଠୀ #ା ସୀତାରାମ ତ+ିପାଠୀ OR/12/089/229183

!ୀ /137577 32 169 1168ଗାୟତ+ି  ତ+ିପାଠୀ ପି ସୀତାରାମ ତ+ିପାଠୀ ZUX0443028

!ୀ /137578 33 169 1169ଭାଗ(ବୀ ତ+ିପାଠୀ ପି ସୀତାରାମ ତ+ିପାଠୀ ZUX0652982

!ୀ /138579 36 169 1170ଦିେଲ\ Uରୀ ମଛିୁପାଲ\ ି ପି ଆiା ରାଓ ମଛିୁପାଲ\ ି ZUX0443101

!ୀ /138580 31 169 1171ମଛିୁପାଲ\ ି େଶଲୖଜା ପି ମଛିୁପାଲ\ ି ଆiା ରାଓ ZUX0443119

!ୀ /139581 27 169 1172ଭବାନୀ େଗୗଡ ପି ରାମଚ?+  େଗୗଡ ZUX0621292

ପ ୁ /140582 73 169 1173ପ+ଫଲୁ\  ଚ?+  ଦାଶ ପି ରାମଚ?+  ଦାଶ ZUX0621367

ପ ୁ /140583 40 169 1174ଜଗନR ାଥ ପ+ସାଦ ଦାଶ ପି ପ+ଫଲୁ ଚ?+  ଦାଶ ZUX0621771

ପ ୁ /140584 39 169 1175ରାେଜଶ କମୁାର ଗଉଡ ପି ମଧସୁଦୁନ ଗଉଡ ZUX0621508

!ୀ /140585 76 169 1176ଏମ କାଳାୱାତି #ା ଏମ ନାରାସିଂହା ମFୂ; ZUX0621433

!ୀ /140586 60 169 1177ବି ୱାନାଜା ଲ�ୀ #ା ଡି ରେମଶ ZUX0621672

!ୀ /140587 38 169 1178ଆରତି ମହାଖଡୁ #ା ରାେଜଶ କମୁାର ଗଉଡ ZUX0621532

ପ ୁ /140588 27 169 1179ଅ�ୟ ପାଣିଗ+ାହି ପି ବିUନାଥ ପାଣିଗ+ାହି ZUX0621714

!ୀ /323589 28 169 1180ପିଂକୀ ପଢ଼ୀ #ା ଲି�ରାଜ ପଢ଼ୀ ZUX1339605

!ୀ /624590 22 169 1181େଗୗତମୀ ପାଟଜି ପି ପୀ.ନାଗରାଜୂ ଆଚାରୀ ZUX1253582

!ୀ /723591 25 169 1182କନିୁ େଗୗଡ ପି ସଦାଶବି େଗୗଡ ZUX1189091

ପ ୁ /723592 23 169 1183ଟୁନା େଗୗଡ ପି ସଦାଶବି େଗୗଡ ZUX1183508

!ୀ /903593 21 169 1184ରଶୀତା ସାହୁ ରଶୀତା ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ସାହୁ ଗେଣଶ ସାହୁ ZUX1183573

ପ ୁ /956594 73 169 1185କିେଶାo( େଚୗଧରୂଯୀ ପି େଗାପୀନାଥ େଚୗଧରୁୀ ZUX1339852

ପ ୁ /999595 54 169 1186ଏD ପ+କାଶ ଆଚାରୀ ପି ଏD ଗେଣଶ ଆଚାରୀ OR/12/089/223/321

!ୀ /999596 23 169 1187ଶତିୃ ଆଚାରୀ ପି ରାେଜUର ଆଚାରୀ ZUX1013507

ପ ୁ /999597 22 169 1188ଶବିରାଜ ଅଧିକାରି ପି ଲିଂ�ରାଜ ଅଧିକାରୀ ZUX1202654

!ୀ /999598 26 169 1189େକକୀ େବେହରା #ା କିେଶାର ପ+ଧାନ ZUX1253509

ପ ୁ /999599 58 169 1190ତରୂନ କମୁାର େବାହୀଦାର ପି ଜେଗ?+  େବାହୀଦାର ZUX1253368

!ୀ /999600 44 169 1191ସସୀତା େବାହୀଦାର #ା ତରୂନ କମୁାର େବାହୀଦାର ZUX1253384

!ୀ /999601 61 169 1192ଭଗବାନ େଗୗଡ ପି ସିମାZଳ େଗୗଡ ZUX1253574

!ୀ /999602 51 169 1193ପ+ଭାସୀନୀ େଗୗଡ #ା ହରିହର େଗୗଡ ZUX1253426

!ୀ /999603 51 169 1194ପ+ତିମା େଗୗଡ #ା ଭଗବାନ େଗୗଡ ZUX1253434

!ୀ /999604 29 169 1195ସନୁୀତା େଗୗଡ - କାଳିଆ େଗୗଡ ZUX1353523

!ୀ /999605 24 169 1196ରୀନା େଗୗଡ଼ ପି ତ+ୀନାଥ େଗୗଡ଼ ZUX1315670

!ୀ /999606 23 169 1197ବୀଜୂଲୀ େଗୗଡ #ା ପି@ ୁେଗୗଡ ZUX1253319

!ୀ /999607 23 169 1198ଭାରତି େଗୗଡ ପି ରାମଚ?+  େଗୗଡ ZUX1253517

!ୀ /999608 22 169 1199ଶା7ି େଗୗଡ ପି ନୀଳକa େଗୗଡ ZUX1253376

10 13/M.O.P େଯାଗ&ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ #ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /999609 20 169 1200ରସୀତା େଗୗଡ #ା ପZାନନ େଗୗଡ ZUX1344886

!ୀ /999610 19 169 1201ମନିୁ େଗୗଡ #ା କାଳିଆ େଗୗଡା ZUX1353515

!ୀ /999611 29 169 1202ରୀନା ମହାକ5ୁ ପି ଭାସାକର ମହାକ5ୁ ZUX1253327

!ୀ /999612 27 169 1203ସମୁୀତା ମହାକ5ୁ ପି ଭା>ର ମହାକ5ୁ ZUX1253335

ପ ୁ /999613 22 169 1204ଅମନ କମୁାର ମହା@ଡୁ ପି ଯଧୁୀpର ମହା@ଡୁ ZUX1253566

!ୀ /999614 29 169 1205ଦୀପା<ଳି ମଲ\ ିକ ପି ଇ?+ ମଣି ମଲ\ ିକ ZUX0820704

!ୀ /999615 60 169 1206ନିେବଦିତା ମଲ\ ୀକ #ା ଇ?+ ମଣି ମଲ\ ୀକ ZUX0820688

!ୀ /999616 37 169 1207ଶମ;ଲା େମାହଖଡୁ #ା େମାହନ ପ+ଧାନ ZUX1253533

!ୀ /999617 24 169 1208େକଂୖତା େମାହ�କଦୁା #ା ରାମ ଚଂଦ+  ନାୟକ ZUX1340058

ପ ୁ /999618 23 169 1209ରାଜ କିେଶାର ମହା7ି ପି ମେନାଜ କମୁାର ମହା7ି ZUX0950162

!ୀ /999619 27 169 1210ପି@ି ନାୟକ #ା ପ+ଶା7 ନାୟକ ZUX1253343

!ୀ /999620 26 169 1211ଶଭୁଶ+ୀ ନାୟକ #ା ଚ?ନ ପାଣି ZUX0879858

!ୀ /999621 57 169 1212େମାନରମା ପଲ #ା େକଶବ ପଲ ZUX0706135

!ୀ /999622 23 169 1213ସିଢିଦା ପ5ା ପି ବ+ େଜ?+  ପ5ା ZUX1209790

ପ ୁ /999623 20 169 1214ଆଶିଷ ପାଣି ପି ଗେୁSUର ପାଣି ZUX1304740

ପ ୁ /999624 45 169 1215ଲ�ନ ପ+ଧାନ ପି ପିଲୁ ପ+ଧାନ ZUX1100155

!ୀ /999625 41 169 1216ଉଷା ପ+ଧାନ #ା ଲ�ଣ ପ+ଧାନ ZUX1003466

!ୀ /999626 36 169 1217ରୀଟା ପ+ଧାନ ପି ଭୀମ ପ+ଧାନ ZUX1253541

!ୀ /999627 26 169 1218ବବିତା ପ+ଧାନ ପି ଭୀମ ପ+ଧାନ ZUX1253525

!ୀ /999628 25 169 1219ମମତା ପ+ଧାନୀ ପି ନରସିଂହ ପ+ଧାନ ZUX1100130

ପ ୁ /999629 27 169 1220ଲିଟୁ ସାବତ ପି ଶିବରାମ ସାବତ ZUX1122100

ପ ୁ /999630 46 169 1221ବନମାଳୀ ସାହୁ - ଆଲି@ି େଗୗଡ ZUX1253475

!ୀ /999631 46 169 1222ଅନୁପମା ସାହୁ #ା ଅଜୁ( ନ ସାହୁ ZUX0706168

!ୀ /999632 41 169 1223କନୁୀ ସାହୁ #ା ବନମାଳୀ ସାହୁ ZUX1253467

ପ ୁ /999633 53 169 1224ବାବୁଲା େସଠୀ ପି େଗାବି? େସଠୀ OR/12/089/222363

!ୀ /999634 33 169 1225ବି ଡାଲୀ ସିଂହ #ା ବି ଜୟ ସିଂହ ZUX1353564

!ୀ /10/85635 22 169 1226ଅଂଜଲୀ େବେହରା ପି ନରସିଂଗା େବେହରା ZUX1340090

ପ ୁ /1995636 24 169 1227େସଖ ଇବ+ ାହିମ ପି େସଖ ୟାସୀନ ZUX1409176

!ୀ /904637 23 169 1228ସଭୁ+ ତା ସିଂହ #ା ଦୀପକ କମୁାର େର ZUX1413715

!ୀ /0000638 27 169 1229ରୁକସାନା େବଗମ #ା େସଖ ଇବ+ ାହିମ ZUX1414077

!ୀ /11639 30 169 1230ଜୀ େଲବାଣୀଯା  #ା ଜୀ ଶ+ୀନୂ ZUX1415785

!ୀ /25640 32 169 1231ହୀରାମଣି େଗୗଡ ପି ହୀରାମଣି େଗୗଡା ZUX1425800

ପ ୁ /1641 58 170 1ପ+ସନR  କମୁାର ମିଶ+ ପି ଭରତ ମିଶ+ LSL1514199

!ୀ /02642 22 170 2ରୂବୀ ଜାନୀ ମା ସବୂb( ଜାନୀ ZUX1053578

ପ ୁ /2643 29 170 3ଗSୁ ପ+ସାଦ ଜାନି ମା ସବୁb( ଜାନି ZUX0366047

!ୀ /11644 29 170 4ଗୀତା<ଳି ରଥ #ା ପ+େମାଦ କମୁାର ରଥ ZUX1135748

!ୀ /41645 28 170 5ଏସ ସେ7ାଶୀ େର.ୀ ପି ତ+ିପତି େର.ୀ ZUX0866434

!ୀ /66646 26 170 6େମାନିକା ପାଢି ପି ପ+କାଶ ଚ?+  ପାଢି ZUX0701102

ପ ୁ /00647 74 170 423ଖଲି େଗୗଡ ପି ଗେଣଶ େଗୗଡ ZUX0700922

!ୀ /00648 64 170 424ଦମୟ7ି େଗୗଡ #ା ଖଲି େଗୗଡ ZUX0700930

ପ ୁ /00649 58 170 425େର.ୀ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି କୃ6ାମା ନାଇଡୁ େର.ୀ ZUX1360528

ପ ୁ /RAMDAS LI650 21 170 426ରୁମନ କମୁାର ସାସମ� ପି େଲq ରବୀ?+  କମୁାର ସାସମ� ZUX1349935

!ୀ /1651 70 170 427ପାବ( ତି ସି� #ା ନାରାୟଣ ସି� OR/12/089/230397

!ୀ /3652 60 170 428ଏସ କମଳା . #ା ଏସ ଇUର . LSL1353465

ପ ୁ /3653 72 170 429ଏସ ଇUର ରାଓ ପି ଏସ ଗେୁନୟୖା ରାଓ LSL1353473

ପ ୁ /3654 38 170 430ଏସ ଅନିଲ ରାଓ ପି ଇ#ର ରାଓ ZUX0668186

ପ ୁ /4655 75 170 431ର@ନାଥ ନାୟକ ପି ଜଗନR ାଥ ନାୟକ ZUX0284133

ପ ୁ /4656 39 170 432ରଶ ିର<ନ ନାୟକ ପି ର@ନାଥ ନାୟକ ZUX0443135

ପ ୁ /5657 29 170 433ବି େଭ@ଟ ରାବଣା ପି ବି ଶ@ର ରାଓ ZUX0624742

!ୀ /6658 45 170 434ବି ଶା7ା କମୁାରି #ା ବି ଶ@ର ରାଓ LSL1354497

ପ ୁ /6659 62 170 435ବି. ଶ@ର ରାଓ ପି ଲ�ଣ ରାଓ LSL1354505

!ୀ /7660 51 170 436େକ ପBୁା #ା େକ ପ+ସାଦ ZUX0392266

ପ ୁ /7661 38 170 437ଜିସେ7ାଷ କମୁାର ମା ଜି ପାବ( ତୀ ZUX0137349

ପ ୁ /7662 60 170 438େଯ ଗ�ା ରାଜୁ ପି ଗାେ�ୟ ରାଜୁ OR/12/089/230401

ପ ୁ /8663 45 170 439ପbୁ(ଚ?+  ସି� ପି ନାରାୟଣ ସି� OR/12/089/230398

!ୀ /8664 44 170 440ସବିତା କମୁାରି ସି� #ା ପbୁ(ଚ?+  ସି� OR/12/089/230399

!ୀ /9665 48 170 441ବି ପାବ( ତୀ #ା ବି ପାଇଦି ତିଲି OR/12/089/230393

!ୀ /10666 60 170 442କ+ ୀ6ାେବଣି ଜି #ା ଚିନା ରାଓ OR/12/089/230390

!ୀ /10667 46 170 443େକ ଗଉରି #ା େଭ@ଟ ରାମଣା ଗଉରି ZUX0137364

ପ ୁ /10668 49 170 444େକ.ରବି କମୁାର ପି େକ.ସୟୂ( ନାରାୟଣ ZUX1251388

!ୀ /10669 42 170 445ବିେନାଦିନୀ େମାହାରଣା #ା ଲି�ରାଜ ସାହୁ ZUX1251404

!ୀ /10670 28 170 446େକ ସାହିତ& ପି େକବି ରାବଣା ZUX0624999

11 13/M.O.P େଯାଗ&ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ #ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /10671 23 170 447େକ Dଵାତି #ା େକ.ରବି କମୁାର ZUX1251396

ପ ୁ /13672 67 170 448ମାଲା କାେମUରରାଓ ପି ମାଲାଲ�ଣ ମFୂ; LSL1462191

ପ ୁ /13673 65 170 449େକ ପ+ସାଦ ପି େକ ରାମଲୁୁ ZUX0392308

ପ ୁ /13674 23 170 450ଟୀ ବିେନାଦ ମା ଟୀ କମଳା ZUX1338896

ପ ୁ /13675 58 170 451ସେୁରଶ ଚ?+  ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ ZUX0284141

!ୀ /13676 48 170 452ଲିଲିବାଳା ନାୟକ #ା ସେୁରଶ ଚ?+  ନାୟକ ZUX0284158

!ୀ /15677 36 170 453ପି କମୁାରୀ #ା ପି କୃ6ା ZUX0284174

!ୀ /16678 48 170 454ଶଶି ଜଇସିଂହ #ା ମେୁକଶ ଜଇସିଂହ ZUX0392191

!ୀ /16679 47 170 455ପଜୁା ସାହୁ #ା ପ+ତାପ ସାହୁ LSL1463512

!ୀ /17680 63 170 456େକ କ+ ୀ6ା େବଣି #ା େକ କ+ ୀ6ା ରାଓ LSL1355460

ପ ୁ /17681 38 170 457େକ ରବୀ କମୁାର ପି କ+ ୀ6ାରାଓ କମୁାର OR/12/089/230688

ପ ୁ /17682 36 170 458େକଅରୁଣ କମୁାର ପି େକ କୃ6ାରାଓ ZUX0137380

!ୀ /17683 43 170 459େକ ରାଧିକା #ା େକ ରବିକମୁାର ZUX0137372

ପ ୁ /19684 35 170 460ଚିର<ିବି େବାଇନି ପି ବି କାଶି େବାଇନି ZUX0625012

ପ ୁ /19685 32 170 461ଶିବା ବୟନ ପି ବି. କାଶି ବୟନ ZUX0443168

ପ ୁ /19686 39 170 462େବାଗି ସାଇ କମୁାର ପି ବି ନାଗ ଭୂଷଣ ZUX0624874

!ୀ /19687 37 170 463େବାଗି ସେ7ାଷୀ ଲ�ୀ #ା େବାଗି ସାଇ କମୁାର ZUX0624841

!ୀ /19688 42 170 464ବି େଭ@ଟ ରତR ମ #ା କାଶି OR/12/089/228919

!ୀ /20689 70 170 465ଜି ସତ&ବତୀ . #ା ଜି ପ+କାଶରାଓ . LSL1353580

ପ ୁ /20690 46 170 466ଜି ଚ?+ମଉଳି . ମା ଜି ସଚିବତୀ . LSL1353689

ପ ୁ /20691 56 170 467ଦ5ପାଣି ଦାଶ ପି ପZନନ ଦାସ ZUX0343731

!ୀ /20692 49 170 468ରିନାଲତା ଦାଶ #ା ଦ5ପାଣି ଦାଶ ZUX0343749

!ୀ /20693 33 170 469ଜି ପାବନୀ #ା ଜି ଚ?+ େମୗଲି ZUX0137406

ପ ୁ /20694 42 170 470ଜି ଉମା ମେହUର ରାଓ ପି ପ+କାଶ ରାଓ ZUX0668194

!ୀ /20695 48 170 471ଗରୁୁ ଗaିୁ େସାଭା ରାଣୀ #ା ଗରୁୁ ଗaିୁ ଉମା ମେହUର ରାଓ ZUX0880039

!ୀ /21696 70 170 472େକ ସିମାZଳ� . #ା େକ ଏରକାୟା . LSL1353457

!ୀ /21697 48 170 473େକ ହାଇମାବତୀ #ା େକ ଆନ?ରାଓ ZUX0137422

!ୀ /21698 23 170 474େକାମଳୀ କାଳୀପ ୂ ପି େକ.ଆନ? ରାଓ ZUX1103035

ପ ୁ /21699 45 170 475େକ ଆନ? ରାଓ ପି ଏର କୟା ZUX0284208

ପ ୁ /22700 59 170 476ଭି ନାରାୟଣରାଓ . ପି ଆପାରାଓ . LSL2656254

!ୀ /22701 48 170 477ଭି େଦବକା . #ା ବି ନାରାୟଣ . LSL1353432

!ୀ /22702 31 170 478େସା7ଷୀ ରାମିୟା ୱା.ାଦି ପି ନାରାୟଣ ରାଓ ୱା.ାଦି ZUX0366062

!ୀ /22703 28 170 479ମାଣିଦିSୀ ୱ.ାଦି ପି ନାରାୟଣ ରାଓ ୱ.ାଦି ZUX0366054

!ୀ /23704 33 170 480ପଦ ାବତି ପାଲାଖ5ା #ା ଗେୁSUର ରାଓ ପାଲାଖ5ା ZUX0443226

!ୀ /23705 51 170 481ଲ�ୀେଦବୀ ସାହୁ #ା ଲି�ରାଜ ସାହୁ LSL1461425

ପ ୁ /23706 45 170 482ଲି�ରାଜ ସାହୁ ପି ବୃ?ାବନ ସାହୁ LSL1462654

ପ ୁ /23707 44 170 483ଦିବାକର ସାହୁ ପି ବୃ?ାବନ ସାହୁ LSL1353572

ପ ୁ /25708 58 170 484ପି େମାହନରାଓ ପି ପି ଆେପାଲାନ ZUX0392464

ପ ୁ /25709 27 170 485ପି.ସମୁFୂ; ମଣୀକ* ପି ପି.େମାହନ ରାଓ ZUX0880047

!ୀ /26710 64 170 486ଟି ସିମହାବଳମ . #ା ସଯୁ( ନାରାୟଣ . ZUX0392399

ପ ୁ /26711 42 170 487ପି ମଲ\ ିକାଜୁ( ନ ପି ପି ଆପାରାଓ LSL1353630

ପ ୁ /26712 32 170 488ଶବି ପ+ସାଦ ପି ପି ଆପାରାଓ ପି ZUX0700948

ପ ୁ /26713 40 170 489ପି ବୀରଭଦ+  ରାଓ ପି ପି ଆପା ରାଓ ZUX0392316

ପ ୁ /26714 36 170 490ପି ଚ?+ େଶଖର ରାଓ ପି ପି ଆପା ରାଓ ZUX0392274

!ୀ /27715 49 170 491େକ କ+ି6ାେବଣି #ା ଚିହR ାରାଓ OR/12/089/230359

!ୀ /28716 50 170 492ଆଈ ଲ�ୀ , ପି ସତ&ନାରାୟଣା , OR/12/089/230371

ପ ୁ /28717 46 170 493ଆଇ ସଯୁ&(ନାରାୟଣ , ପି ସତ&ନାରାୟଣା , OR/12/089/230372

!ୀ /28718 58 170 494ଆଇ ରାବଣଆମା . #ା ଆପାରାଓ . ZUX0137455

ପ ୁ /28719 47 170 495ଆଇ ଶ@ର ରାଓ ପି ଆଇ ସତ&ନାରାୟଣା  ZUX0137463

!ୀ /28720 50 170 496ଆଇ ସାବିତ+ି #ା ତ+ିପତି ରାଓ OR/12/089/230370

ପ ୁ /29721 52 170 497ଏମ ଆପାରାଓ ପି ସିମାZଳମ ଆପାରାଓ ZUX0137489

!ୀ /29722 54 170 498ଏମ ଲ�ି #ା କାମରାଯ ୁଲ�ି OR/12/089/230379

!ୀ /29723 38 170 499ଡି ବର ଲ�ୀ #ା ଡି କରୁୁମା ରାଓ ZUX0624734

!ୀ /29724 48 170 500ଏମ ପଦ ା #ା ଆପାରାଓ ପଦ ା OR/12/089/230382

!ୀ /30725 42 170 501ଭି ଲ�ୀ . #ା ରବି . ZUX0137505

!ୀ /31726 72 170 502ବସ7 କମୁାରୀ େଦବୀ #ା ଏଲ ଏଲ ସିଂହ େଦବ ZUX0137513

ପ ୁ /31727 40 170 503ଲାଲ ଆଦିତ& ସିଂହେଦବ ପି ଏଲ ଏଲ ସିଂହେଦବ ZUX0137521

ପ ୁ /31728 38 170 504ଚ?+ ଭାନୁ ସିଂହେଦବ ପି ଏଲ ଏଲ ସିଂହେଦବ ZUX0137539

!ୀ /32729 24 170 505ଏସ.ସେ7ାଷୀ #ା ଏସ.ଶ+ିକା7 ZUX1054485

!ୀ /32730 52 170 506ଭି ରାେବUରୀ . #ା ଭି ରାମାରାଓ . ZUX0137554

!ୀ /32731 46 170 507ଭି ଲଳିତା #ା ଶ+ୀଣିବାସ . ZUX0137570

ପ ୁ /32732 53 170 508ଭ.ବାସେୁଦଵ ରାଓ ପି ଲ�ୀଣ #ାମୀ ରାଓ ZUX0137588

12 13/M.O.P େଯାଗ&ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ #ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /32733 50 170 509ଭି ଶ+ୀଣିବାସ ରାଓ ପି ଲ�ଣ #ାମି ରାଓ ZUX0137562

!ୀ /33734 56 170 510ଭି ରାମା ରାଓ ପି ଲ�ଣ #ାମି ରାଓ LSL2709533

ପ ୁ /34735 40 170 511େଜ େଭ@ଟରାଓ ପି େଜ ଗା�ାରାଜୁ LSL1461961

ପ ୁ /36736 41 170 512ଭି.ସତିଶକମୁାର ପି ଭି.ରାମାରାଓ . ZUX0137604

ପ ୁ /36737 63 170 513େକ. ନାଗ ରାଜୁ .. ପି େକ. ଗରୁୁନାଦ� . LSL1354521

ପ ୁ /37738 44 170 514ଭି.ଗିରିଧର ପି ଭି.ଇUରରାଓ . ZUX0137638

ପ ୁ /38739 32 170 515ଏ ଗିରିଶ କମୁାର ପି ଏ ସରିୁଆ ରାଓ ZUX0208876

!ୀ /39740 31 170 516ପି େୟାସଦା #ା ପି ପ+ସାଦ କମୁାର LSL1461722

!ୀ /999741 71 170 517ବଇଦି ଭତ+ ା #ା ଶକୁେଦବ ଭତ+ ା ZUX0880088

ପ ୁ /999742 69 170 518ନୀଳକ*ମ କାZଡା ପି ବୀରାନR ା କାZଡା ZUX0950394

ପ ୁ /999743 60 170 519କାଶି କାZଡା ପି ନିଳ କ*ମ କାZଡା ZUX0950378

!ୀ /999744 53 170 520େହମଲତା କZାଡା #ା କାଶି କାZଡା ZUX0950352

ପ ୁ /999745 25 170 521ମନିଷ କାZଡା ପି କାଶି କାZଡା ZUX0950360

ପ ୁ /999746 46 170 522େକ. ରେମଶ ପି େକ.ଚ?+  ରାଓ ZUX0950410

!ୀ /b-12747 22 170 523େସାନାଲି ପ5ା ପି ମେହ#ର ପ5ା ZUX1399765

ପ ୁ /Ramdas la748 48 170 524ଵରାନସୀ ରଵୀ ଵରାନସୀ - ଵରାନସୀ ଲ�ୀ ZUX1400969

!ୀ /POST OFFI749 21 170 525େମାନାଲିସା ପାଣିଗ+ାହି ପି ଅଜୁ( ନ ପାଣିଗ+ାହି ZUX1421130

!ୀ /POST OFFI750 21 170 526େମାନାଲିସା ପାଣିଗ+ାହି ପାଣିଗ+ାହି ପି ଅଜୁ( ନ ପାଣିଗ+ାହି ZUX1424639

!ୀ /48751 25 170 527ଆଡ+।ପ।ଲି କଳୃନ। #ା ଏ ନେରଶ କମୁ।ର ZUX1424886

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବLଚନ ନିମେ7 ଗ+ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନR  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବLଚନ କମିଶନ ଭାରତ@ tାରା 
ପ+କାଶନ କରାଯାଏ | ପ+େତ&କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବLଚନ ପବୂ( ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ@ ନାମ ଅଛି କି ନାହu  ଦୟାକରି ତନଖି କର7ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.10 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ@ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ@ ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

13 13/M.O.P େଯାଗ&ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା7 େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ@ #ା�ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /01 26 172 1ତୁଳସୀ ହରିଜନ #ା ବନମାଳୀ ହରିଜନ ZUX1351618

ପ ୁ /02 20 172 2ଏ ବିନୟ କମୁାର ପି ଏ କନକ ରାଜୁ ZUX1350966

�ୀ /03 20 172 3େପାଟ' ୁ ରୂ ଶ
ିଲାଯ ପି େପାଟ' ୁ ରୂ ରାମ ଚଂଦ
  ରାଓ ZUX1357078

�ୀ /004 24 172 4ମୀଠୁକଲୂ, ା ରାେଜ-ରୀ #ା ଜୀ ସ.ଯନାରାୟଣ ZUX1230994

�ୀ /005 27 172 5ମରାଠା ଜଯସ
ୀ #ା ମରାଠା ବାଲାସବୁ
 ମ�ଯମ ZUX1341213

ପ ୁ /Dasarathi6 22 172 6େଲାହିତ ଦୀଗାଡାରୀ ପି ଜୟାଲ23ୀ ରାଓ ଦୀଗାଡାରୀ ZUX1351139

ପ ୁ /hatopoda7 26 172 7ହରି ମାଝୀ ପି ବାଲୀ ମାଝୀ ZUX1360270

�ୀ /Hatpada,8 23 172 8ବି ମନୀଷ ରାଓ େବାରୁଗାପ ୂ ପି ବି ରାମ ରାଓ େବାରୁଗାପ ୂ ZUX1350651

ପ ୁ /19 42 172 9ଏ�.ନାେଗଶ ପି ଏ�.େଭ8ଟରମଣା LSL2648335

ପ ୁ /110 64 172 10ଏନେଭ8ଟ ରାମଣା ପି ଏନସିତାରାେମୟା OR/12/089/246009

�ୀ /111 62 172 11ଏନ ପଦ3 ା  #ା େଭା8ଟରାମଣା OR/12/089/246010

ପ ୁ /112 53 172 12ଧନୁ ବାଡତ�ା ପି ଭୀମ ବାଡତ�ା ZUX0284547

�ୀ /113 50 172 13ଝୁନୁ ବାଡତ�ା #ା ଧନୁ ବାଡତ�ା ZUX0284554

�ୀ /114 26 172 14ନରହରି େସଠୀ େଜତିୖ #ା ନରହରି େସଠୀ ନାେଗଶ ZUX0880286

ପ ୁ /115 31 172 15ପି; ୁନାୟକ ପି ନାେଗ-ର ନାୟକ ZUX0284539

ପ ୁ /116 58 172 16ପ
କାଶ ଚ<
  ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ ZUX0284562

�ୀ /117 48 172 17ବିଘ'ାବତୀ ସାହୁ #ା ପ
କାଶ ଚ<
  ସାହୁ ZUX0284570

�ୀ /318 59 172 18ଏନ ଚ<
କଳା , #ା ଏ�.ସତ�ନାରାୟଣ , OR/12/089/246008

ପ ୁ /319 66 172 19ଏନ ସତ�ନାରାୟଣ . ପି ଏ�.ସିତାରାମାୟା . OR/12/089/246007

ପ ୁ /320 42 172 20ନରହରି େସଠୀ ରାେମସ ପି ନରହରି େସଠୀ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0880278

�ୀ /321 36 172 21ନରହରି େ-ଥା #ା ନରହରି େସଠୀ ରେମଶ ZUX0880260

�ୀ /0422 36 172 22ଖସୁେବା େଜନୖ େଜନୖ #ା ଦୀପକ େଜନୖ େଜନୖ ZUX0821819

ପ ୁ /0423 34 172 23ଅଭିନାଶ େଜନୖ ପି ଘନଶ�ାମ େଜନୖ ZUX0821843

�ୀ /0424 34 172 24ସମତା େଜନୖ #ା ଅବିନାଶ େଜନୖ ZUX0866822

�ୀ /425 59 172 25ତାରାକମୁାରୀ େବଦୖ #ା ଘନଶ�ାମ େବୖଦ OR/12/089/246017

ପ ୁ /426 66 172 26ଘନଶ�ାମ କମୁାର େଜନୖ ପି ଲାଲଚା<
  େବଦୖ ZUX1277623

ପ ୁ /427 36 172 27ଦିପକ େଜନୖ ପି ଘନଶ�ାମ େଜନୖ ZUX0366534

�ୀ /0528 22 172 28େନହା େବଗମ ପି ୱାଜିC େମାହDଦ ZUX1251669

�ୀ /0529 20 172 29ନାଜନି� େବଗମ ପି ସEିଦା େବଗମ ZUX1251487

ପ ୁ /0530 23 172 30ସାହିଦ ନୱାF ମହDଦ ପି ସାଜିC ମହDଦ ZUX1251529

ପ ୁ /0531 22 172 31ଖାଲିC ନୱାF େମାହDଦ ପି ସାଜିC େମାହDଦ ZUX1251628

�ୀ /0532 71 172 32େକ ଶଶି #ା େକ କାମରାଜୁ ZUX1251503

ପ ୁ /0533 28 172 33ଦୀପକ େସା8ର ପି ରାମାନ< େସା8ର ZUX0866665

ପ ୁ /534 45 172 34େକ.ଶିବପ
ସାଦ ପି େକ.ପାପା ରାଓ ZUX0667873

�ୀ /535 75 172 35େକ ଅEଳି . #ା ପାପାରାଓ OR/12/089/246025

�ୀ /536 48 172 36େକ ପGୁା . #ା େଭେ8ଟରାଓ OR/12/089/246029

�ୀ /537 48 172 37େକ ବି ପ
ସାଦ . ପି ପାପାରାଓ . LSL2648491

ପ ୁ /538 47 172 38େକ ଶ
ୀନୁ . ପି େକ ପାପାରାଓ . ZUX0667865

�ୀ /539 47 172 39େକ ଅରୁଣା ରାଓ . #ା େକ ବି ପ
ସାଦ . OR/12/089/246030

�ୀ /540 45 172 40େକ ରାବଣାମା ରାଓ . #ା ଜଗନ' ଥକମୁାର . ZUX0667881

�ୀ /541 35 172 41ରାଜିଆ େବଗମ #ା ମହDଦ ୱାଜିଦ ZUX0866616

�ୀ /542 31 172 42ସEିଦା େବଗମ #ା ମହDଦ ୱାଜିଦ ZUX0866590

ପ ୁ /543 49 172 43ସାଜିଦ ମହDଦ ପି ହାଫିଜୁଲ, ାହ ମହDଦ ZUX0866582

ପ ୁ /544 27 172 44େକ. ପବନ କମୁାର ପି େକ.ବି. ପ
ସାଦ ZUX0653204

�ୀ /545 28 172 45େକ. ସତ� ଶ
ୀ ପି େକ.ଭି. ପ
ସାଦ ZUX0653188

�ୀ /546 102 172 46ସାJନା େସା8ର ପି ରାମାନ< େସା8ର ZUX0866541

ପ ୁ /547 57 172 47ରାମାନ< େସା8ର ପି ହରେଦବ େସା8ର ZUX0866533

�ୀ /548 49 172 48ମୀନା େସା8ର #ା ରାମାନ< େସା8ର ZUX0866525

�ୀ /549 29 172 49ସମୁନ େସା8ର ପି ରାମାନ< େସା8ର ZUX0866558

ପ ୁ /550 47 172 50ମହେDଦ ୱାଜିଦ ପି ହାଫିଜୁଲ, ାହ ଇରକଏୁ ZUX0866624

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ8 #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /0651 40 172 51ବି ପାବନୀ #ା ଭି ସାବିତ
ୀ କମୁାର ZUX0880351

�ୀ /652 65 172 52ଭି. ବୁଚି #ା ଭି. ଆOା ରାଓ OR/12/089/246036

�ୀ /653 43 172 53ଭାଦାଦୀ ଜୟା ଭାରତୀ ପି ଭାଦାଦୀ ଅOାରାଓ ZUX0950741

ପ ୁ /654 48 172 54ଭି,ସତିଶ କମୁାର ପି ଭି,ଆOା ରାଓ OR/12/089/246039

ପ ୁ /655 68 172 55ଭି.ଆOା ରାଓ ପି ଭି. ତାଉଡୁ OR/12/089/246035

ପ ୁ /656 62 172 56ଭି ଶ8ର ରାଓ ପି ଭି. ତାଇଡୁ ZUX0617555

�ୀ /657 52 172 57ଓଡ
 ାଦି ଶ
ୀେଦବି #ା ଭି ଶ8ର ରାଓ ZUX0617712

�ୀ /658 29 172 58ଭି ସତ�ା େତଜା ପି ଭି. ଶ8ର ରାଓ ZUX0617548

ପ ୁ /0759 38 172 59ବାଈେରଡି ତାଥା ରାଓ ପି ବାଈେରଡି ରାମଲୁୁ ZUX1058759

�ୀ /0760 33 172 60ବାଈେରଡି ଵସSା #ା ବାଈେରଡି ତାଥା ରାଓ ZUX1058767

ପ ୁ /761 52 172 61ବି.ପ
ସାଦ ରବି ପି ବି.ଲ23ୀ ନାରାୟଣ OR/12/089/246048

ପ ୁ /762 44 172 62ବି ରବିକମୁାର , ପି ଲ23ୀନାରାୟଣା , OR/12/089/246047

ପ ୁ /763 43 172 63ବି େଭ8ଟ ରାଓ ପି ବି.ଲ23ୀନାରାୟଣା ରାଓ OR/12/089/246050

�ୀ /864 40 172 64ନିସା. ଅନୁପ� #ା ମହଫFୁ ଆଲାମ ZUX0284588

ପ ୁ /865 38 172 65ଅଲ ଅୟୁଜି� ଆଲାମ ପି ଜି.ଖର ଅହDଦ ZUX0138081

ପ ୁ /866 44 172 66େମେହଫଜୁ ଆଲମ ପି ନାଜୁମଲୁ ମିଆଁ ZUX0138099

ପ ୁ /867 76 172 67ବିUୁପ
ସାଦ ପାେV ପି ଶ
ୀନିବାସ ପାେV OR/12/089/246051

�ୀ /868 68 172 68ଲ23ୀକମୁାରି ପାେV #ା ବିUୁ ପ
ସାଦ ପାେV OR/12/089/246052

ପ ୁ /869 50 172 69ବାଲାଜି ଆନ< ପାେV ପି ବିUୁ ପ
ସାଦ ପାେV OR/12/089/246053

ପ ୁ /870 47 172 70ସେKାସକମୁାର ପାେV ପି ବିUୁପ
ସାଦ ପାେV OR/12/089/246054

�ୀ /871 45 172 71େନହା ପାେV #ା ବାଲାଜୀ ଆନ< ପାେV LSL1446798

�ୀ /872 42 172 72ନ<ୀନି ପାେV #ା ସେKାଷ କମୁାର ପାେV LSL1446806

ପ ୁ /0973 34 172 73କିଲମ େସWି େଦଵୀ ପ
ସାଦ ପି କିଲମ େସWି େଭେ8ଟ ରାମଣା ରାଓ ZUX1059005

�ୀ /974 56 172 74କିଲମ େସଟି ଶ�ାମଳା େଦବୀ #ା କିଲମ େସଟି େଭ8ଟ ରାମଣା ରାଓ LSL2638328

ପ ୁ /975 62 172 75କିଲମ େସଟି େଭ8ଟ ରାମଣା ରାଓପି କିଲମ େସଟି ସତ�ନାରାୟଣ LSL2638427

�ୀ /1076 45 172 76ଏ�.ଉମା #ା ଏ�.ମେହଶ LSL2638641

�ୀ /1077 48 172 77ଏନ ଲ23ୀ , #ା ଏ�.ହରିପ
ସାଦ ରାଓ , OR/12/089/246068

�ୀ /1078 80 172 78ଏନ ସାବିତ
ି  ଆDା . #ା ଏ�.ଫାଲଗନୁ ରାଓ . OR/12/089/246066

ପ ୁ /1079 48 172 79ଏନ ମେହସ . ପି ଏ�.ଫାଲଗନୁ ରାଓ . LSL2638658

�ୀ /1080 28 172 80ଏନ ବ
 ାହ3 ଣୀ ପି ଏନ ହାରୀ ରାଓ ZUX0617035

ପ ୁ /1081 42 172 81ଲାଡି. ଦିଲିପ କମୁାର ଗXୁା ପି ଲାଡି. େବକୖYୁା ରାଓ ZUX0822130

ପ ୁ /1082 27 172 82ଏନ ନବିନ କମୁାର ପି ଏନ ହରି ରାଓ ZUX0617027

ପ ୁ /1083 32 172 83କିଲମ େସଟି େଦବୀ ନାଗା ପ
ସାଦ ପି କିଲମ େସଟି େଭ8ଟ ରାମାଣା ରାଓ LSL2638310

ପ ୁ /1084 58 172 84ଏନ ହରି ରାଓ ପି ଏ�.ଫାଲଗନୁ ରାଓ LSL1368158

�ୀ /1185 75 172 85ସି ଏଚ ସ<ୁରଲ23ୀ #ା ସି ଏଚ େଲାେକ-ର ରାଓ LSL1418300

�ୀ /1186 45 172 86ସି ଏଚ. ସଜୁତା  #ା ସି.ଏଚ. େଗାପାଲ କ
ିUା LSL1418177

ପ ୁ /1187 54 172 87ସି.ଏZ. େଗାପାଳକ
ିUା ପି ସି.ଏZ. େଲାେକ-ର ରାଓ ZUX0667857

�ୀ /1188 36 172 88ଅନିତା କମୁାରୀ ଶତପଥି ପି ରାମ କୃU ଶତପଥି ZUX1149335

�ୀ /1289 40 172 89ଏ[.#ପ'ା  #ା ଏ[.ଶ
ୀନିବାସ LSL2645299

ପ ୁ /1290 47 172 90ଏ[.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ[.ଭୂଜ�ରାଓ ZUX0392704

ପ ୁ /1391 38 172 91ପି ସମୁନ ପି ପି ଜଗନ' ାଥ ରାଓ LSL2648301

�ୀ /1392 34 172 92ପି ବିଦ�ା ପି ପି ଜଗନ' ାଥ ରାଓ LSL2638765

ପ ୁ /1393 52 172 93ପି ରାମଚ<
  . ପି ରାବଣା . LSL2649770

�ୀ /1394 50 172 94ପି .ସJ�ାରାଣୀ . #ା ପି.ଜଗନ' ାଥ ରାଓ OR/12/089/246076

�ୀ /1395 36 172 95ପି େଚତୖନ� କମୁାରୀ ପି ପି ଜଗନ' ାଥ ରାଓ କମୁାରୀ LSL2638757

ପ ୁ /1396 61 172 96ପି .ଜଗନ' ାଥ ରାଓ ପି ପି.ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/246075

�ୀ /1397 48 172 97େପାଟ' ୁ ରୁ ସଜୁାନା #ା େପାଟ' ୁ ରୁ ଗେୁX-ର ରାଓ OR/12/089/246080

�ୀ /1398 27 172 98େପାଟ' ୁ ରୁ ୱ<ନା ପି େପାଟ' ୁ ରୁ ଗେୁX\ଵର ZUX0822015

ପ ୁ /1499 50 172 99ଏ�.ଆପାଲ ରାଜୁ ପି ଏ�.ସଯୂ�Nନାରାୟଣ LSL1418110

�ୀ /14100 47 172 100ଏ�.ମା�ାମା #ା ଏ�.ମେହ-ର ରାଓ LSL1418102

ପ ୁ /14101 43 172 101ଏ[.ହରିପ
ସାଦ ରାଓ ପି ଏ[.ଟି.ରାଓ ZUX0138131

�ୀ /14102 41 172 102ଏଲ ଲ23ୀ #ା ଏଲ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0138156

�ୀ /14103 41 172 103ଏ[.ଅନୁରାଧା ପି ଏ[.ଟି. ରାଓ ZUX0138149

�ୀ /14104 40 172 104ଏ�.ଲ23ୀ #ା ଏ�.ଆପାଲ ରାଜୁ LSL1418094

�ୀ /14105 65 172 105ଏଲ ସଶୁୀଳା . #ା ଏଲ ଟି ରାଓ . OR/12/089/246084

ପ ୁ /14106 47 172 106ଏଲ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏଲ ଟି ରାଓ OR/12/089/246085

ପ ୁ /14107 45 172 107ଏଲ ମନ' ଥ ରାଓ ପି ଏଲ ଟି ରାଓ OR/12/089/246086

�ୀ /15108 44 172 108ସି.ଏZ. ବିଜୟା ଲ23ୀ ପି ସି.ଏZ.ଭି.ଏ[. ନାରାୟାଣା LSL1384023

�ୀ /15109 34 172 109ହରପ
ିୟା େଚୗଧରୁୀ ପି ଅେଶାକ େଚୗଧରୁୀ LSL2638583

ପ ୁ /16110 85 172 110ଚ<ୁଲାଲ ଚାୱଡା ପି ହିରଜୀ େଗାପାଳ ଚାୱଡା LSL1368208

�ୀ /16111 49 172 111ସଂଧ�ା ଚାୱଡା #ା ରାେକଶ ଚାୱଡା LSL1368190

ପ ୁ /16112 48 172 112ଲଳିତା ଚାୱଡା ପି ଚ<ୁଲାଲ ଚାୱଡା LSL1368232

2 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ8 #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /16113 45 172 113ହଂସା ଚାୱଡା #ା ଲଳିତା ଚାୱଡା LSL1368182

ପ ୁ /17114 37 172 114ଜି ସତ�ନାରାୟଣା  ପି ଜି ମାଲକେVୟା ZUX0646893

�ୀ /17115 59 172 115ଜି ଲ23ୀ କାKାମା #ା ଜି ମାଲକVାୟା ZUX0617258

ପ ୁ /17116 66 172 116ଜି ମାଲେକାVାୟା ପି ଜି ପି ମାଲେକାVାୟା ZUX0617266

�ୀ /18117 44 172 117ଏମ ସମତା . #ା ଏ].ଜନା^Nନ . LSL1368224

�ୀ /18118 51 172 118ଏମ . ଅନିତା ରାଓ #ା କାେମ-ର ରାଓ OR/12/089/246104

�ୀ /18119 27 172 119ମାଦୀ ବିଦ�ା ପି ଏମ କାେମ-ର ରାଓ ZUX0691642

�ୀ /18120 26 172 120ମାଦୀ େକୗବଲ� ପି ଜନା_N ନ େକୗବଲ� ZUX0691667

�ୀ /18121 58 172 121ଏମ . ଲ23ୀ #ା ସଧୁାକାର ରାଓ OR/12/089/246935

ପ ୁ /18122 50 172 122ମାଦୀ ଲ23ଣ ମରୂଟୀ ପି ମାଦୀ ଵିନL ZUX1277961

ପ ୁ /18123 55 172 123ଏମ . କାେମ-ର ରାଓ ମା ଏ�.ବିରନା ରାଓ OR/12/089/246103

ପ ୁ /18124 47 172 124ଏମ ଜନାଦN ନ ରାଓ ପି ଏ�.ବିରନା ରାଓ OR/12/089/246105

�ୀ /18125 40 172 125ମାଦୀ ସନୁୀତା ପି ମାଦୀ ଲ23ଣ ମରୂଟୀ LSL2638690

ପ ୁ /19126 68 172 126ଏ�କାେମ-ର ରାଓ ପି ଏ� ଗଣପତି ରାଓ LSL2638716

�ୀ /19127 62 172 127ଏ`ିଜୟଲ23ୀ #ା ଏ�.କାେମ-ର ରାଓ LSL2638724

ପ ୁ /20128 44 172 128ଲଳିତ କମୁାର ଅମୃତଲାଲ ପି ଅମୃତଲାଲ କରମସି ରାେଠାa LSL2645323

�ୀ /20129 36 172 129ସେKାଷୀ ମହାKି ପି ଶିବ ମହାKି ZUX0443689

ପ ୁ /20130 47 172 130ମେନାଜ କମୁାର ରାେଥାଡ ପି ଅମୃତଲାଲ ରାେଠାର ZUX1237676

�ୀ /20131 41 172 131େହମଲତା ରାେଥାଡ #ା ମେନାଜ କମୁାର ରାେଥାଡ LSL2645307

�ୀ /20132 72 172 132ମାୟାବାଇ ରାେଠାର #ା ଅମୃତଲାଲ ରାେଠାର OR/12/089/246140

ପ ୁ /22133 53 172 133େଭ8ଟପ
ସାଦ ସିଏଚ ପି େଭ8େଟ-ରରାଓ ସିଏଚ LSL2638278

�ୀ /22134 32 172 134ମାଡି ପାଭିତ
 ା ପି ମାଡି କରୁୁମା ରାଓ ZUX0617639

�ୀ /23135 60 172 135ଏସ. େହମଲତା #ା ଚ<
  େଶଖର. ଏସ OR/12/089/246583

ପ ୁ /23136 23 172 136ଅଭିଲାଷ କମୁାର ପVା ପି ଅଜିତ କମୁାର ପVା ZUX1357029

�ୀ /23137 31 172 137ବି. ସେKାଷି #ା ବି. କାଳି ZUX0366500

�ୀ /24138 35 172 138ଲ23ୀ ନାୟକ ପି ପଦଲାମ ନାୟକ ZUX0139386

�ୀ /25139 23 172 139େସୗମ�ା ଦୁବାରାପ ୁ ପି ମାଦବା ଦୁବାରାପ ୁରାଓ ZUX1191626

�ୀ /25140 49 172 140ଏସ . େଲାେକ-ରୀ ରାଓ #ା ବି ଦୁଗL ରାଓ OR/12/089/246145

ପ ୁ /25141 59 172 141ବି ଦୁଗL ରାଓ ପି ବି.ଚିରାEିବି ରାଓ OR/12/089/246144

ପ ୁ /28142 66 172 142ସଧୁାକର ସାହୁ ପି ବାଉରୀ ସାହୁ LSL1368331

�ୀ /28143 59 172 143ନିରୁପମା ସାହୁ #ା ସଧୁାକର ସାହୁ LSL1368323

�ୀ /29144 33 172 144ଡ଼ିcଲ େବାକାଡ଼ଆି ପି କସୁମୁ େବାକାଡ଼ଆି ZUX0392654

ପ ୁ /29145 31 172 145ୱାଡିଗି ସେKାଷ ମା ୱାଡିଗି େଜ�ାତି ZUX1251552

ପ ୁ /30146 33 172 146ସେKାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ଦ
ୁ ବଚରଣ େବେହରା ZUX0617068

ପ ୁ /30147 31 172 147ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଚିତ
  େବେହରା ZUX0617761

�ୀ /30148 29 172 148ତପdୀନୀ େବେହରା #ା ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ZUX0617753

�ୀ /30149 52 172 149ଯମନୁା ଖରା #ା ବିନଦବିହାରୀ ମହାKି ZUX0617381

�ୀ /30150 67 172 150କାKାବାଇ ଖିମଜି #ା ଅମୃତ କମୁାର OR/12/089/246161

ପ ୁ /30151 50 172 151ଅନୁପ କମୁାର ଖିମଜି ପି ଅମୃତଲାଲ ଖିମଜି OR/12/089/246162

�ୀ /30152 48 172 152ଲତାବାଇ ଖିମଜି #ା ଅନୁପ କମୁାର ଖିମଜି OR/12/089/246965

ପ ୁ /30153 45 172 153ନେରସ କମୁାର ଖିମଜି ପି ଅମୃତଲାଲ ଖିମଜି OR/12/089/024616

ପ ୁ /30154 39 172 154ରାେଜଶ କମୁାର ଖିମଜି ପି ଅମୃତଲାଲ ଖିମଜି OR/12/089/246962

ପ ୁ /30155 74 172 155ମନସଖୁଲାଲ ଖିମଜି ରାେଥାର ପି ରଘ ୁଖିମଜି ରାେଥାର OR/12/089/246158

ପ ୁ /30156 34 172 156ଜୀବନ କିେଶାର ମହାKି ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମହାKି ZUX0617399

ପ ୁ /30157 29 172 157େକଦାର ନ< ପି ଭିମଲ କମୁାର ନ< ZUX0617126

ପ ୁ /30158 25 172 158ଚ<ନ ନ< ମା ପାବN ତୀ ନ< ZUX0821942

�ୀ /30159 69 172 159ଅନିତାବାଇ ରାେଠାର #ା ମନଖସୁଲାଲ ଖୀମଜି OR/12/089/246159

ପ ୁ /30160 39 172 160ବୁେଲଶ କମୁାର ରାେଠାର ପି ମନସeୁ ଲାଲ ରାେଠାର ZUX0138172

ପ ୁ /30161 27 172 161ଉfବ ରାେଠାର ପି ଅନୁପ କମୁାର ଖିମଜି ରାେଠାର ZUX0617746

ପ ୁ /31162 43 172 162ଜଗବJୁ ତSି ପି ଲା2ୀ ଚ<
  ତSି ZUX0617217

�ୀ /32163 68 172 163ଲ23ୀପ
ିୟା ସାହୁ #ା ଲ23ୀନାରାୟଣ ସାହୁ LSL2648517

ପ ୁ /32164 49 172 164େଦବରାଜ ସାହୁ ପି ଚତୁଭୁN ଜ ସାହୁ LSL1523828

�ୀ /32165 44 172 165ପାgାଳି ସାହୁ #ା େଦବ ରାଜ ସାହୁ LSL1516061

ପ ୁ /34166 73 172 166ବି ପରୁୁେଷାତମ . ପି ପରୁୁେଷାତମ ଅଜN ନ . OR/12/089/246177

�ୀ /34167 66 172 167ପGୁାୟାଦବ . #ା ବି ପରୁୁେଷାhମ . OR/12/089/246178

ପ ୁ /34168 50 172 168ଅେଶାକ େବେହରା ପି ଅଜୁN ନ େବେହରା ZUX0617779

�ୀ /34169 46 172 169ଅiNପiୁL ଦେଳଇ #ା ଆେଲାକ ଚ<
  ଦେଳଇ ZUX0138180

�ୀ /34170 30 172 170ବଈଦି ହରିଜନ #ା ବନମାଳି ହରିଜନ ZUX0617340

�ୀ /34171 33 172 171ସ3ିତା େୱଗଡ଼ #ା ଉhମ କମୁାର େୱଗଡ଼ ZUX1251537

ପ ୁ /35172 60 172 172ଉମା ମେହ-ର ପଟନାୟକ ପି ସି.ଭି.ଆର. ପଟନାୟକ ZUX0366450

ପ ୁ /36173 80 172 173ଜୟKୀଲାଲ ଟା8 ପି େଦବରାମ ଟା8 LSL1368364

ପ ୁ /36174 40 172 174ରାେକଶ ଟା8 ପି ଜୟKିଲାଲ ଟା8 LSL1368372

3 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ8 #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /36175 70 172 175ଭାରତୀ ଟା8 #ା ଜୟKି ଲାଲ ଟା8 OR/12/089/246186

ପ ୁ /37176 47 172 176ବିପିନ ରସିକଲାଲ . ପି ରସିକଲାଲ . LSL2645216

�ୀ /37177 44 172 177କବିତା ବିପି� ରାେଠାa #ା ବିପି� ରାେଠାa ZUX0138198

ପ ୁ /38178 44 172 178ୟୁ ମେହ-ର ରାଓ ପି ୟୁ େବରୖାଗୀ ରାଓ ZUX0138206

ପ ୁ /39179 28 172 179ସମିୁତ କମୁାର ରାେଥାଡ ପି ତରୂନ କମୁାର େକଶଵ, ାଲ ZUX0617084

�ୀ /39180 80 172 180କନକବାଇ ରାେଠାର #ା େକସବଲାଲ ରାେଠାର OR/12/089/246129

ପ ୁ /39181 60 172 181ତରୂଣ କମୁାa ରାେଠାର ପି େକଶବଲାଲ ରାେଠାର OR/12/089/246131

ପ ୁ /39182 53 172 182ରେମଶ କମୁାର ରାେଠାର ମା କନକେବନ ରାେଠାର ZUX0617787

ପ ୁ /40183 41 172 183ସନୁୀଲ କମୁାର େଜନୖ ପି କମଳରାଜ େଜନୖ LSL1368166

ପ ୁ /41184 80 172 184ଲଖନସି ପେଟଲ ପି ନାନାଲାଲ ପେଟଲ OR/12/089/246230

�ୀ /41185 77 172 185େଯାସଦାେବନ ପେଟଲ #ା ଲଖନସି ପେଟଲ OR/12/089/246231

ପ ୁ /41186 67 172 186ସାKିଲାଲ ପେଟଲ ପି ନାନାଲାଲ ପେଟଲ OR/12/089/246235

ପ ୁ /41187 65 172 187ରବିଲାଲ ପେଟଲ ପି ନାନାଲାଲ ପେଟଲ OR/12/089/246240

�ୀ /41188 62 172 188ଜୟାେବନ ପେଟଲ #ା ରବିଲାଲ ପେଟଲ OR/12/089/246241

�ୀ /41189 62 172 189ସାKାେବନ ପେଟଲ #ା ଶାKିଲାଲ ପେଟଲ OR/12/089/246236

ପ ୁ /41190 46 172 190ନବୀନ ପେଟଲ ପି ଏଲ ଏନ ପେଟଲ LSL1418268

ପ ୁ /41191 45 172 191ମେହ<
  ପେଟଲ ପି ଶାKିଲାଲ ପେଟଲ OR/12/089/246237

ପ ୁ /41192 44 172 192ରାେଜସ ପେଟଲ ପି ଲଖମସି ପେଟଲ OR/12/089/246233

�ୀ /41193 33 172 193େନହା େବ� ପେଟ[ #ା ନବୀନ ପେଟ[ ZUX0392613

�ୀ /41194 42 172 194ବ<ନା ପେWଲ #ା ରାେଜଶ ପେWଲ ZUX0392688

ପ ୁ /41195 34 172 195େଶଖର କମୁାର ରାେଥାଡ ପି ମନଶeୁ ଲାଲ ରାେଥାଡ ZUX0138222

ପ ୁ /42196 65 172 196ନବିନ କମୁାର େବେହରା ପି ବାଣୀଭୂଷଣ େବେହରା OR/12/089/246200

�ୀ /42197 58 172 197ଗିତାEଳି େବେହରା #ା ନବିନ କମୁାର େବେହରା OR/12/089/246201

ପ ୁ /42198 38 172 198ନିସିତ ରEନ େବେହରା ପି ନବୀନ େବେହରା LSL1525948

�ୀ /42199 35 172 199ସାଗରିକା େବେହରା #ା ନିସିତ ରEନ େବେହରା ZUX0822007

ପ ୁ /43200 29 172 200ଏ�. ଇ<
  କମୁାର ପି ଏ�. େଭ8ାନା ZUX0443721

�ୀ /44201 60 172 201ପଦ3 ା ଦାସରୀ #ା ରାମ ମhୂNୀ . LSL1384056

ପ ୁ /44202 61 172 202ରଘ ୁେଗୗଡ ପି ଭଗତ େଗୗଡ LSL1384106

�ୀ /44203 55 172 203ଦୁରପତି େଗୗଡ #ା ରଘ ୁେଗୗଡ LSL1384072

ପ ୁ /46204 55 172 204ଏମ ଓ ଆେ;ା . ପି ୟୁସଫୁ . ZUX0646885

�ୀ /46205 49 172 205ଗ
ାଶି ଆେ;ା #ା ଏମ ଓ ଆେ;ା ZUX0486878

�ୀ /46206 60 172 206ଏମ.ଏଲ ବାବି #ା ଇ.ପି. େପୗଲସ ZUX0681593

�ୀ /46207 28 172 207ବି ରୂପା େଚୗଧରୀ ପି ବି ରାବଣା େଚୗଧରୀ ZUX0691659

ପ ୁ /46208 60 172 208ଏମ.ଓ େପୗଲ ପି ଏମ.ଆଇ. ୱେସj ZUX0648873

�ୀ /46209 51 172 209େସରଲି ପାଲ #ା ଏମ ଓ ପାଲ OR/12/089/246258

ପ ୁ /46210 39 172 210େମାନଜ େପୗଲସ ପି ଇ.ପି େପୗଲସ LSL2648376

�ୀ /46211 43 172 211ଏ;ିଲି େପାଲ #ା ଏ�.ଟି େପାଲ LSL2648400

ପ ୁ /46212 31 172 212େସାନୁ େପୗଉଲ ପି ଏମ ଓ େପୗଉଲ ZUX0617175

ପ ୁ /46213 68 172 213ଇ.ପି. େପୗଲ] ପି ଇ.ଏ. େପୗଲ] ZUX0648865

ପ ୁ /46214 43 172 214ସାେଜଶ େପୗଲସ ପି ଇ.ପି. େପୗଲସ LSL2648368

ପ ୁ /47215 74 172 215ରାଜପାଲ ଖରୁାନା ପି ନିହାଲଚା< ଖରୁାନା LSL1458744

�ୀ /47216 71 172 216ଆଶାରାଣୀ ଖରୁାନା #ା ରାଜପାଲ ଖରୁାନା OR/12/089/246245

ପ ୁ /47217 47 172 217ଅମ� ଖରୁାନା ପି ରାଜପାଲ ଖରୁାନା LSL1458751

�ୀ /48218 49 172 218ବି. ଅନୁରାଧା #ା ବି. ବାଲାଜି OR/12/089/246987

�ୀ /48219 23 172 219ପ
ିତି ଭାରିେଡ ପି ବାଲାଜୀ ପ
ସାଦ ଭାରିେଡ ZUX0950808

ପ ୁ /48220 26 172 220ସଶା8 ଭାରିେଡ ପି ବାଲାଜୀ ପ
ସାଦ ଭାରିେଡ ZUX0950816

�ୀ /48221 35 172 221କ
 ୀUାେବଣୀ େଚଧୖରୁୀ ପି ରାଜା ରାଓ ZUX0138255

ପ ୁ /48222 51 172 222ବି ବାଲାଜି ପ
ସାଦ ପି ଗ�ାରାଯ ୁପ
ସାଦ OR/12/089/246251

�ୀ /48223 70 172 223ବି ସାଇଲ23ୀ #ା ଗା�ାରାଯ ୁ OR/12/089/246250

�ୀ /48224 43 172 224ମଧସୁ3ୀତା େସାନାପତି #ା ରାଧାପ
ସାଦ େସାନାପତି ZUX0138248

ପ ୁ /49225 52 172 225କଲଜୀତ ସିଂ ପି ନିଛତର ସିଂ OR/12/089/246271

�ୀ /50226 60 172 226ରତ' ା ଖରା #ା ଧନପତି ଖରା OR/12/089/246273

ପ ୁ /50227 44 172 227ଦV ଖରା ପି ଧନପତି ଖରା OR/12/089/246274

�ୀ /50228 43 172 228େଜମା ଖରା #ା ବୁଡୁ ଖରା OR/12/089/246276

ପ ୁ /50229 42 172 229ବୁଡୁ ଖରା ପି ଧନପତି ଖରା OR/12/089/246275

ପ ୁ /50230 35 172 230ଚ<
  ଖରା ପି େକଶବ ଖରା ZUX0138263

�ୀ /50231 35 172 231ଲ23ୀ ଖରା #ା ଚ<
  ଖରା ZUX0138271

ପ ୁ /51232 44 172 232ତାଗଂୁଡୂ ଚଦ
 େମୗଳି ଟା�ୁଡୁ ପି େକାେଟ-ର ଟା�ୁଡୁ LSL2638211

ପ ୁ /51233 46 172 233ସରିୁଆ ନାରାୟଣା ପି େକାେଟ-ର ରାଓ ZUX0138297

�ୀ /51234 33 172 234ତା�ୁଡୁ ସ
ାବ�ା #ା ଚ<
 େମୗଳି ତା�ୁଡ଼ୁ ZUX0443648

�ୀ /51235 35 172 235ଜୟଶ
ୀ ଟା�ୁଡୁ #ା ସରିୁଆ ନାରାୟଣା ZUX0138289

�ୀ /52236 46 172 236ଏସ େହମଲତା #ା କ
 ିUାରାଓ OR/12/089/246282

4 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ8 #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /52237 90 172 237ଏସ କାମରାଯ ୁ ପି ଏ].ସିମାଦ
 ି ଆପନା OR/12/089/246277

ପ ୁ /52238 54 172 238ଏସ ପ
ସାଦ ରାଓ ପି ଏସ କାମରାଯ ୁରାଓ OR/12/089/246279

ପ ୁ /52239 52 172 239ଏସ କ
 ିUା ରାଓ ପି କାମରାଯ ୁରାଓ OR/12/089/246280

ପ ୁ /53240 61 172 240ଭିଏସଏସଏନ ମhୁl ପି ଭି ରାମ ମhୁl ZUX0138313

�ୀ /53241 68 172 241ଆର ପାବN ତି #ା ଶ
ୀରାମମhୁl OR/12/089/246284

�ୀ /53242 52 172 242ଭିପିବ_N ନୀ େସାମାଜୁଲ�ା #ା ଭିଏସଏସଏନ ମhୁl ZUX0138305

ପ ୁ /54243 54 172 243ଏ� ମନ3 ଥ ରାଓ ପି ଏ� ସତ�ନାରାୟଣା ZUX0284638

�ୀ /54244 49 172 244ଏ� ପାବN ତୀ #ା ଏ� ମନ3 ଥ ରାଓ OR/12/089/248313

�ୀ /54245 42 172 245ଜି.ଆDାଜି #ା ଜି.ଦିନବJୁ ରାଓ LSL1418136

�ୀ /54246 65 172 246ଜି ଚ<
 େବଣି ରାଓ #ା ଜି.ଗା�ା ରାଓ ZUX0681502

ପ ୁ /54247 51 172 247ସବୁାସ ପଡ ପି ଲେଖ<
  ପଡ LSL2638666

ପ ୁ /54248 70 172 248ଜି.ଗ�ା ରାଓ ପି ଜି.ରବି ରାଓ OR/12/089/247025

ପ ୁ /54249 48 172 249ଜି ଦିନବJୁ ରାଓ ପି ଜି.ଗା�ା ରାଓ OR/12/089/247032

�ୀ /54250 38 172 250ଏ ସତ�ବତୀ #ା ସେୁରଶ ସତ�ବତୀ ZUX0284612

�ୀ /55251 52 172 251ରାଜା ପଂତଲ ଅରୁଣା ପି ରାଜା ପଂତଲ ଭାmର ରାଓ ZUX1329036

ପ ୁ /55252 58 172 252ଉେଗ
େସନ ବଳ ପି ସଧୁାକର ବଳ OR/12/089/254412

�ୀ /55253 49 172 253ବାସKି ବଳ #ା ଉେଗ
େସନ ବଳ OR/12/089/254413

ପ ୁ /55254 47 172 254ଭରତ ପଢିହାରୀ ପି ରEିତ ପଢିହାରୀ OR/12/089/247034

ପ ୁ /56255 60 172 255ଧେନ-ର ରାଉତ ପି କୃUଚ<
  ରାଉତ OR/12/089/246754

�ୀ /56256 50 172 256ଶାKିଲତା ରାଉତ #ା ଧେନ-ର ରାଉତ OR/12/089/247022

�ୀ /57257 45 172 257ଇ-ର ଭୁମିଆ ମା ବିମଳା ଭୁମିଆ OR/12/089/246390

ପ ୁ /58258 60 172 258େଗାପାଳକୃU ପVା ପି ଯଧିୁoିର ପVା OR/12/089/246364

�ୀ /58259 55 172 259ଇତିଶ
ୀ ପVା #ା େଗାପାଳକୃU ପVା OR/12/089/246365

ପ ୁ /58260 44 172 260ଯଗୁଳଚ<
  ପVା ପି ଯଧିୁoିର ପVା ZUX0392647

�ୀ /58261 30 172 261ଧରିତ
ି  ପVା ପି େଗାକଳୁା ପVା ZUX0366211

ପ ୁ /58262 21 172 262ଆଦିତ� ପ
ସାଦ ପVା ପି ତ
ିପତି ବାଲାଜି ପVା ZUX1128248

�ୀ /59263 50 172 263ସନୁାେଦଇ ଯାନି #ା ଭଗବାନ ଯାନି OR/12/089/246373

ପ ୁ /60264 31 172 264ସେରାଜ କମୁାର ଦେଲଇ ପି ଉେମଶ ଚ<
  ଦେଳଇ ZUX0617589

ପ ୁ /60265 31 172 265ବନମାଳି ହରିଜନ ପି ସନିଆ ହରିଜନ ZUX0617407

�ୀ /60266 42 172 266କନିୁ ମଦୁୁଲି #ା ରସା ମଦୁୁଲି LSL1469386

ପ ୁ /61267 46 172 267ଇ ଡି େଜନୖ ପି ଇପି େଦବସି . OR/12/089/246256

ପ ୁ /00268 28 169 636ସଂଦୀପ େକାଲୀ ପି କାଂତାରାଵ େକାଲୀ ZUX1281765

�ୀ /C/O MADDI269 23 169 637ପ
ୀଯ�ଜଅଲି େଡାକୀ #ା େଲାେକଶ ଗXୁା ମାଦୀ ZUX1255934

ପ ୁ /01270 43 169 638ରାମ ଚ<
  ପ
ଧାନୀ ପି ଭଗବାନ ପ
ଧାନୀ ZUX0950212

�ୀ /01271 34 169 639ଝୁନୁ ପ
ଧାନୀ #ା ରାମ ଚ<
  ପ
ଧାନୀ ZUX0950204

ପ ୁ /01272 33 169 640ସାଇ କମୁାର ୱାରନାସି ପି େଭେ8ଟ ରାଓ ୱାରନାସି ZUX0879965

ପ ୁ /1273 39 169 641ଜି େକାଟିୱାରା ପ
ସାଦ ପି ଜି ଇ-ର ରାଓ ZUX0205492

�ୀ /02274 35 169 642ମମୁତାଜ େବଗମ ପି ମହDଦ ଇସମାଇଲ ଖାନ ZUX0820530

�ୀ /2275 61 169 643ସାେହବାଣୀ େଗୗଡ #ା ବାଟି େଗୗଡ LSL1354133

�ୀ /2276 51 169 644ପଦ3 ାବତୀ ରାୟ #ା ଶ
ୀକାK ରାୟ ZUX0881508

�ୀ /2277 64 169 645ବ
 ଜକିେଶାର ସାହୁ #ା ବାଲି8ି ସାହୁ OR/12/089/230417

ପ ୁ /2278 44 169 646ଜିେତ<
  କମୁାର ସାହୁ ପି ବାଲି8ି ସାହୁ LSL1409002

�ୀ /2279 37 169 647ଅସKା କମୁାରୀ ସାହୁ #ା ଜିେତ<
  କମୁାର ସାହୁ ZUX0443200

ପ ୁ /2280 31 169 648ଜଗନ' ାଥ ସାହୁ ପି ବାଲି8ି ସାହୁ LSL1408996

ପ ୁ /3281 55 169 649େକ ଆନ<ରାଓ ପି େକ ଏରକାୟା LSL1352905

�ୀ /3282 51 169 650େକ େହମାରାଓ #ା େକ ଆନ<ରାଓ LSL1353267

�ୀ /4283 72 169 651ଆଲିସନୁ ଫାତିମାେବଗମ #ା ମହDଦ ନସିମ LSL1354612

�ୀ /4284 54 169 652ଆa କାେମ-ରୀ #ା ଆa ତାଇଜୁ ZUX0135632

�ୀ /4285 48 169 653ଏ� କୃUାେବଣୀ #ା ଏ� ଦିେଲ#ର ରାଓ OR/12/089/230502

ପ ୁ /4286 42 169 654ମହDଦ ଆଲିମ ପି ମହDଦ ନସିମ LSL1354620

�ୀ /4287 39 169 655ଏ� ସଧୁାରାଣୀ #ା ଏ� େହେମ#ର ରାଓ LSL1463255

ପ ୁ /4288 51 169 656ଦିେଲ-ର ରାଓ ପି ଏ� ରାମଲୁୁ ZUX0135616

ପ ୁ /4289 46 169 657ଏ� େହେମ#ର ରାଓ ପି ଏ� ରାମଲୁୁ ZUX0936567

ପ ୁ /4290 30 169 658ନବ େକାଟି ସାଗର ପି ଏନ ଦିେଲ-ର ରାଓ ZUX0442939

ପ ୁ /5291 55 169 659େଦେବ<
  ଦାସ ପି ପଦ3 ନାଭ ଦାସ OR/12/089/302624

�ୀ /5292 52 169 660ସର#ତୀ ଦାସ #ା େଦେବ<
  ଦାସ LSL1425982

ପ ୁ /5293 35 169 661ଆଶିଷ କମୁାର ଦାଶ ପି େଦେବ<
  ନାଥ ଦାଶ ZUX0888503

�ୀ /5294 33 169 662ଅpNନା ଦାଶ ପି େଦେବ<
  ନାଥ ଦାଶ ZUX0211318

�ୀ /5295 29 169 663ଅମିତା ଦାଶ ପି େଦେବ<
  ନାଥ ଦାଶ ZUX0396440

ପ ୁ /5296 83 169 664ବୃ<ାବନ ସାହୁ ପି ଗଣପତି ସାହୁ LSL1367960

ପ ୁ /5297 55 169 665ଲି�ରାଜ ସାହୁ ପି ବୃ<ାବନ ସାହୁ OR/12/089/228949

�ୀ /5298 38 169 666ମିନତୀ ସାହୁ #ା ଦିବାକର ସାହୁ ZUX0135640

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ8 #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /5299 33 169 667ସ�ିତା ସାହୁ #ା େଲାକନାଥ ସାହୁ ZUX0135657

ପ ୁ /5300 23 169 668ଶିବରାମ ସାହୁ ପି ଲି�ରାଜ ସାହୁ ZUX1013465

ପ ୁ /6301 41 169 669କାହ' ୁ  ମହା8ଡୁ ପି ପiୂNଚ<
  ମହା8ଡୁ LSL1352863

�ୀ /6302 27 169 670କାମିନୀ ମହା8ଡୁ #ା କାହ' ୁ  ମହା8ଡୁ ZUX0950154

�ୀ /7303 53 169 671ଶାKି େଗୗଡ #ା ଶଦାଶିବ େଗୗଡ LSL1355577

ପ ୁ /08304 32 169 672ରାମଚ<
  ରାଉତ ପି ହୃଦାନ< ରାଉତ ZUX0870527

�ୀ /8305 51 169 673ସମାରୀ ନାଗ #ା ଦୟା ପାତ
 ZUX1013440

ପ ୁ /8306 45 169 674ରEିତ ରାଉତ ପି େଯାେଗ<
  ରାଉତ LSL2380814

ପ ୁ /8307 44 169 675ଅନK କିେଶାର ରାଉତ ପି ହୃଦାନ< ରାଉତ LSL2380871

�ୀ /11308 61 169 676ସାବିତ
ୀ ନାଯକ ମା କମଳା ନାଯକ ZUX1309210

ପ ୁ /25309 24 169 677ଅଂଶମୁାନ ପାତ
 ପି ଅନୁପ କମୁାର ପାତ
 ZUX0879908

�ୀ /99310 31 169 678ଅଚNନା ସାହୁ #ା ଜଗନ'' ାଥ ସାହୁ ZUX0775346

ପ ୁ /999311 44 169 679େକ.େମାହନବାବୁ ପି େକ.ଭି.ରାବଣା  LSL2391076

�ୀ /999312 34 169 680େକ ସଂଧ�ାରାଣୀ #ା େକ ମେହାନବାବୁ ZUX0287763

ପ ୁ /999313 36 169 681ମିଥନୁ ବଣିକ ପି ସେୁଶନ ବଣିକ ZUX1016328

�ୀ /999314 31 169 682ବ
 ିqି ବଣିକ #ା ମିଥନୁ ବଣିକ ZUX1016286

ପ ୁ /999315 33 169 683େଗାବି< ଦh ପି ଶିବ ପ
ସାଦ ଦh ZUX1016294

�ୀ /999316 24 169 684େକ. ଗାୟତ
ୀ ପି େକ. ରାମ ରାଓ ZUX1016302

�ୀ /999317 45 169 685ଜି. ଲ23ୀ #ା ଜି.ଶ
ିନିବାସ ରାଓ ZUX1016310

�ୀ /00318 26 170 7ତନୁଜା ଦ�ଡା  #ା ଡୀ.ରଵୀ କମୁାର ZUX1054808

�ୀ /00319 22 170 8ଝରଣା ଦାଶ ପି ଦVପାଣୀ ଦାଶ ZUX1054790

�ୀ /00320 23 170 9େକାମମାନପଲ, ୀ ଶ
ାବଣୀ #ା େକାମମାନପଲ, ୀ ଦିଲୀପ ZUX1238559

ପ ୁ /000321 31 170 10ପ
ଶାK କମୁାର ସାହୁ ପି େଗୗର ଚ<
  ସାହୁ ZUX1255942

ପ ୁ /MADDI RAM322 68 170 11ରାମ ରାଓ ମାଦୀ ପି ମାଧଵ ରାଓ ମାଦୀ ZUX1252725

�ୀ /MADDI RAM323 58 170 12େଗୗରୀ ରତ' ମ ମାଦୀ #ା ରାମ ରାଓ ମାଦୀ ZUX1252733

ପ ୁ /01324 43 170 14ପି କ
 ିUା . ପି ପି େଭ8ଟ ରାଓ . LSL1409812

�ୀ /01325 51 170 15ଝରଣା ତ
ିପାଠୀ #ା ପ
ସନ'  କମୁାର ମିଶ
 ZUX0950345

ପ ୁ /1326 49 170 16ବି. ଛତ
ପତି ଶିଭାଜୀ ପି ବି.ଭି. ରାବଣା OR/12/089/230005

ପ ୁ /1327 48 170 17ବି ପ
ଦିପ , ପି ବି. ଭି. ରାବଣା , OR/12/089/230004

ପ ୁ /1328 38 170 18ବାଲିଡି ଚାଣକ� , ପି ବି .ଭି ରାମଣା , OR/12/089/230683

�ୀ /1329 45 170 19େଜ�ାତିମNୟୀ ବି ପି ବି.ଭି ରାବଣା , OR/12/089/230003

�ୀ /1330 56 170 20ରାମଲୁୁଆDା ଗାେ�ଟଳା #ା ଜି. ରାଜୁ ସାKା ZUX1099720

�ୀ /1331 43 170 21ବି. ଅରୁଣା କମୁାରୀ #ା ବି. ଛତ
ପତି ଶିବାଜୀ ZUX0443143

ପ ୁ /1332 36 170 22େକ ନାଗାଜୁN ନା ପି େକ ରାମକୃU ZUX0136325

ପ ୁ /1333 83 170 23ବି ଭି ରାବଣା ପି ବି ରାମମhୁl OR/12/089/230001

ପ ୁ /1334 63 170 24କରୁୁେମାଜୂ ରାମ କୃUା ରାଓ ପି ଗcୁା#ାମୀ ZUX1335645

ପ ୁ /1335 58 170 25କରୁୁେମାଜୂ ଈ\ଵର ରାଓ ପି କରୁୁେମାଜୂ ଗrୁା]ୱାମୀ ZUX1237635

�ୀ /1336 76 170 26ବି ସତ�ବତି #ା ବି ଭି ରାବଣା OR/12/089/230002

�ୀ /02337 85 170 27ରsା ଜାନି #ା ଦୀନବଂଧ ୁଜାନି ZUX0828293

ପ ୁ /3338 50 170 28ପି ସତ�ନାରାୟଣା , ପି ଆପାରାଓ , OR/12/089/230015

ପ ୁ /3339 46 170 29ପି ଚକ
ଧାରି , ପି ଆପାରାଓ , OR/12/089/230017

�ୀ /3340 44 170 30ପି ଭାରତି , #ା ପି ସତ�ନାରାୟଣା , OR/12/089/230016

ପ ୁ /3341 28 170 31ପି. ଅଭିନାଗ ପି ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0653097

ପ ୁ /3342 27 170 32ପି. ଅନିଲ ପି ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0653105

ପ ୁ /3343 27 170 33ପି. ଆଶଷି କମୁାର ପି ପି. ଚକ
ଧର ZUX0653048

ପ ୁ /3344 25 170 34ପି. ପ
ଶାK କମୁାର ପି ପି ଚକ
ଧର ZUX0828384

�ୀ /3345 40 170 35ପି ଲ23ୀ #ା ପି ଚକ
ଧାରୀ LSL1352707

�ୀ /3346 39 170 36ୟୁ. ଲ23ୀ #ା ୟୁ ଲ23ଣ ରାଓ ZUX0880070

�ୀ /3347 51 170 37କରୁୁେମାଜୂ ପଦ3 ା #ା କରୁୁେମାଜୂ ରାମକୃU ରାଓ ZUX1335637

�ୀ /04348 27 170 38ମନିଷା ନାୟକ #ା ରଶ3 ିରEନ ନାୟକ ZUX1038702

�ୀ /04349 22 170 39େସାନାଲୀ ପVା ପି ମେହ\ଵର ପVା ZUX1226968

�ୀ /4350 67 170 40ପି ଚିନାମଲୁୁ , #ା ଆପାରାଓ , OR/12/089/230018

ପ ୁ /4351 27 170 41ଆର ବଂଶୀ ପି ଆର ସଦୁସNନ ZUX0624775

�ୀ /4352 35 170 42େବାୟନିା ଗୀତା #ା ଏ] ସେKାଷ କମୁାର ZUX0625038

ପ ୁ /4353 43 170 43ସାନା ଶ
ୀନୁ ପି ଏ]ଈ-ର ରାଓ ZUX0136366

�ୀ /5354 60 170 44ଭି ଲ23ୀ , #ା ଆପାରାଓ , OR/12/089/230028

�ୀ /5355 34 170 45ଭି କtନା #ା ଭି ରେମଶ ZUX0392324

ପ ୁ /5356 60 170 46ମVଲାପ ୁରାମାରାଓ ପି ପି େଭେ8ଟ ରାଓ ZUX0136382

ପ ୁ /5357 41 170 47ଭି ରେମଶ ପି ଭି ଆOାରାଓ ZUX0392332

�ୀ /6358 43 170 48ଲ2ି ସାହୁ #ା ରାବଣା ସାହୁ OR/12/089/230037

�ୀ /6359 40 170 49ପାବN ତୀ ସାହୁ #ା ଜଗଦୀଶ ସାହୁ LSL1462225

ପ ୁ /7360 28 170 50ରାେକଶ କମୁାର ସିଂହ ପି ପiୂN u<
  ସିଂହ ZUX0443234

6 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ8 #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /08361 35 170 51େମୗନାବତୀ ରାଉତ #ା ଅନK କିେଶାର ରାଉତ ZUX0775338

ପ ୁ /8362 42 170 52ବିେନାଦ ବାସେୁପଭନ ନ`ିଆର ପି ବାସେୁଦବନ ନ`ିଆର ZUX0624833

�ୀ /8363 28 170 53ଆ-ତି ନା`ିଆର ପି ହରିଦାସ ଏମ ZUX0624684

ପ ୁ /8364 26 170 54ନିରଜ କମୁାର ସିଂହ ପି ପiୁN ଚ<
  ସିଂହ ZUX0701094

�ୀ /09365 20 170 55ଚାନୁସ ଠକକର ପି ଭାରତ ଠକକର ZUX1332147

ପ ୁ /9366 44 170 56ବି େକାଟି ପି ବି ପାଇଡ଼ ିେତଲି ZUX0136408

�ୀ /9367 42 170 57ଜି କବିତା #ା ଜି ଆନ< LSL1463504

�ୀ /9368 35 170 58ବି ଲ23ୀ #ା ବାVିେକାଟି LSL2634509

ପ ୁ /9369 21 170 59ସରୁୁ ରାଜୁ ପି ସରୁୁ େଭେ8ତ ରାଜୁ ZUX1103159

ପ ୁ /9370 40 170 60େକ.କମଳ କମୁାର . ପି େକ.ପ
ସାଦ ରାଓ LSL1505189

�ୀ /9371 46 170 61ସ3ୀତା ଆନ< #ା ଏମ. ଆନ< LSL1354083

�ୀ /9372 62 170 62େକ ବାଲାମଣି #ା ନା`ିଆର OR/12/089/230073

ପ ୁ /9373 57 170 63ଏ� ହରି ଦାସ ପି େକ ଭି ଏସ ନାଭିୟାର OR/12/089/230066

�ୀ /9374 43 170 64େରଖା ହରି ଦାସ #ା ହରି ଦାସ OR/12/089/230811

ପ ୁ /9375 37 170 65#ାଦୀପ କମୁାର କୟା ପି ପ
ସାଦ େକାଯା େକ ପ
ସାଦ ରାଓ ZUX0208843

ପ ୁ /9376 33 170 66ଚ<ନ କ
 ିUା ପି େକ ପ
ସାଦ ରାଓ ZUX0208835

�ୀ /9377 43 170 67ସରୁୁ ରଜନୀ କମୁାରୀ #ା ସରୁୁ େଭେ8ତ ରାଜୁ ZUX1103050

�ୀ /9378 23 170 68ଶାରଣ�ା ନା`ିଆର ପି ଏମ.ହରିଦାସ ZUX1108182

ପ ୁ /9379 64 170 69େକ. ପ
ସାଦ ରାଓ ପି େକ. ରାମାନ' ା OR/12/089/230038

�ୀ /9380 58 170 70େକ ପGୁା #ା େକ ପ
ସାଦ ରଓ OR/12/089/230039

ପ ୁ /9381 51 170 71ସରୁୁ େଭେ8ଟା ରାଜୁ ପି ସରୁୁ ରାମା ରାଓ ZUX1103126

ପ ୁ /9382 45 170 72ଉWାଲା ଈ-ର ରାଓ ପି ଉWାଲା ଭାଗରଥି ZUX0828392

ପ ୁ /10383 58 170 73ପି ମାେ�ୟାପାKୁଲୁ . ପି ଭୀ ଆରମhୁl . OR/12/089/230080

ପ ୁ /10384 67 170 74େକ. ଭି. ରାବଣା ପି େକ ଆପଲ#ାମି ZUX0828400

�ୀ /10385 23 170 75ପଲୁ, ା ଶ
ାବଣୀ ପି ପି. ମାେ�ୟା ପାKୁଲୁ ZUX0950519

�ୀ /10386 47 170 76ପି. ସଯୁ�N କମୁାରୀ #ା ପି ମେ�ଭମାKଲୁ ZUX0828350

�ୀ /11387 47 170 77େକ ରାେଜ-ରୀ #ା ଇ-ର ରାଓ OR/12/089/230085

ପ ୁ /11388 24 170 78କgଡା ସାଇ ଭଗବାନ ପି େକ.ବିUୁ ମhୂl ZUX0950469

�ୀ /11389 46 170 79େକ. ଦ
 ା2ାଣୀ #ା େକ.ବିUୁ ମhୂl ZUX0950451

�ୀ /11390 46 170 80ଵୀ.ସଯୂN  କମୁାରୀ #ା ଵୀ.ବାସେୂଦବ ରାଓ ZUX1056068

�ୀ /11391 46 170 81ପି. ଲତା #ା ପି. େମାହନ ରାଓ ZUX0950493

�ୀ /11392 26 170 82େମାନିକା ସାଇ ସୃତି େପାଡୁଗ ୁ ପି େମାହନ ରାଓ େପାଡୁଗ ୁ ZUX0700898

ପ ୁ /11393 46 170 83େକ ଇ#ର ରାଓ ପି େକ ସାବେରୟା ରାଓ OR/12/089/230084

ପ ୁ /11394 24 170 84ପଡୁଗ ୁସାଇନାଥ ପି ପି. େମାହନ ରାଓ ZUX0950501

ପ ୁ /11395 29 170 85େକ ଶଶିଦିପ ପି େକ ଇ-ର ରାଓ ZUX0392340

�ୀ /11396 32 170 86େକ ସିରିସା ପି େକ.ଭି ରାମାନା ZUX0624981

�ୀ /11397 24 170 87କgଡା େସୗମ�ା ପି େକ.ବିUୁ ମhୂl ZUX0950477

ପ ୁ /11398 50 170 88େକ. ବିUୁ ମhୂl ପି ସାବରାୟା େକ.ସାଉରିୟା OR/12/089/230086

�ୀ /12399 61 170 89ଭି ସୟୂ�N କମୁାରୀ #ା ସି ଭି ସି ବି\ୱନାଥ ZUX1038454

ପ ୁ /12400 33 170 90ଏମ ଅଜୟ କମୁାର ପି ଏମ କାେମ-ର ରାଓ ZUX0136465

�ୀ /12401 22 170 91ଊଷା କାମା2ୀ ପି ସି ଭି ସି ବି\ୱନାଧା ZUX1038496

ପ ୁ /12402 44 170 92େକ େମାହନ ବାବୁ - ଭି ଦୁଗL ଶା�ୀ ZUX1053800

ପ ୁ /12403 36 170 93ରାମ କ
ିUା େବଦୁଲା ପି େବ8ାଟା ସଭୁ
 ାମାନ�� େବଦୁଲା ZUX0700971

�ୀ /12404 49 170 94ଭି.ଶଭୁ ଲ23ୀ #ା ଭି. ଦୁଗL ପ
ସାଦ ଶା�ୀ LSL1445741

�ୀ /12405 23 170 95ଏ.ଊମା ମେହ-ରୀ - ଏ.ରାଧା #ାମୀ ZUX1052562

ପ ୁ /12406 30 170 96ଏ. ରାଧା#ାମୀ ପି ଏ. ଆନ< ରାଓ ZUX0443184

�ୀ /12407 33 170 97େକ ସ<�ା ରାଣୀ - ଭି ଦୁଗL ପ
ସାଦ ସା�ୀ ZUX1051523

ପ ୁ /12408 23 170 98ଏ.ଆନ< ରାଓ - ଏ.ରାଧା #ାମୀ ZUX1052604

ପ ୁ /12409 57 170 99ଭି ଦୁଗL ପ
ସାଦ ଶା�ୀ ପି ଭି. ଭି େଚନଲୁ OR/12/089/230088

ପ ୁ /12410 22 170 100ସାନମଖୁା ଶା�ୀ େଭଦୁଲା ପି ଦୁଗLପ
ସାଦ େଭଦୁଲା ZUX1041136

�ୀ /13411 50 170 101ପାବN ତି ଚଉଧରୁୀ #ା ପiୁNଚ<
  ଚଉଧରୁୀ OR/12/089/230098

�ୀ /13412 45 170 102େକ ପGୁା #ା େକ ପ
ସାଦ ZUX1332436

ପ ୁ /14413 28 170 103ପ
କାଶ ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ<
  ନାୟକ ZUX0625020

�ୀ /14414 23 170 104ଲିw ସା ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ<
  ନାୟକ ZUX1038538

�ୀ /15415 77 170 105ଏ ଅiNପiୁL #ା ଏ ଜଗଦି-ର ରାଓ OR/12/089/230110

ପ ୁ /15416 63 170 106ଡି େମାହନ ରାଓ ପି ଡି ଜଗନ' ାଥ . LSL1409853

�ୀ /16417 75 170 107ଦମୟKି . #ା କମୁାର#ାମି OR/12/089/230100

�ୀ /16418 40 170 108ପି ମE ୁ.. ପି ପି େଭ8ଟ ରାଓ .. LSL1409317

ପ ୁ /16419 47 170 109ଆଈ େଭ8ଟରାବଣା ପି କମୁାର#ାମି େଭ8ଟରାବଣା OR/12/089/230101

�ୀ /16420 42 170 110ଆଈ ଧନଲ23ୀ #ା େଭ8ଟରାବଣା OR/12/089/230102

�ୀ /16421 34 170 111ସନିୁତା ଜୟସିଂହ ପି ମେୁକଶ ଜୟସିଂହ ZUX0700880

ପ ୁ /16422 38 170 112ରେମଶ ଜୟସିଂହ ପି ମେୁକଶ ଜୟସିଂହ ZUX0700864

7 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ8 #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /16423 32 170 113ଶେୁରଶ ଜୟସିଂହ ପି ମେୁକଶ ଜୟସିଂହ ZUX0700872

ପ ୁ /16424 30 170 114ରାେଜଶ ଜୟସିଂହ ପି ମେୁକଶ ଜୟସିଂହ ZUX0700856

ପ ୁ /17425 35 170 115ଏସ ସ<ୀପ କମୁାର ପି ଏସ ଭି ଆର ରାଓ ZUX0136481

ପ ୁ /17426 43 170 116ଆa ପି ରବି କମୁାର େଭାଗି ପି ବି ବଇକYୁ େଭେ8ଟ ରାମାନାୟା ZUX0701003

�ୀ /17427 56 170 117ଏ� ଇ<ିରା #ା ଏ� େମାହନରାଓ OR/12/089/230128

�ୀ /17428 42 170 118ରଜନି େମାଦି #ା ଏସ. ଇ<ିରା ZUX0880054

�ୀ /17429 30 170 119ଶ
ାବଣୀ ମଦୀ #ା ଭାନୁ ପ
କାଶ ମଦୀ ZUX0701011

ପ ୁ /18430 33 170 120େଲାେକଶ ଗXୁା ମାଦୀ ପି ରାମ ରାଓ ମାଦୀ ZUX0136499

�ୀ /18431 52 170 121ଟୁନି ପାତ
 #ା ଭଗବାନ ପାତ
 ZUX0136531

�ୀ /18432 49 170 122ରୁନି ପାତ
 #ା ସେKାଷ କମୁାର ପାତ
 ZUX0136523

ପ ୁ /18433 33 170 123ପିସିଏସ ରାଓ ପି ପିେଭ8ଟ ରାଓ LSL2631208

ପ ୁ /19434 44 170 124ପି େଭ8ଟ ରାବଣା ପି ପି ଏନ ରାଓ ZUX0668244

ପ ୁ /19435 38 170 125ଏମ ଭାନୁପ
କାଶ ପି ଏମ େମାହନରାଓ ZUX0392290

�ୀ /19436 28 170 126ବି. ସେKାଷୀ କମୁାରୀ #ା ବି. ଚିରEିବି ZUX0828368

ପ ୁ /19437 30 170 127େଡାକି ନାଗରାଜୁ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ େଡାକି ZUX0624882

�ୀ /19438 76 170 128ୟୁ ୱାନମ ୁ #ା କେଟ-ର OR/12/089/230729

ପ ୁ /20439 61 170 129ଉମାଚରଣ ଶତପଥି ପି ଉଦୟନାଥ ଶତପଥି OR/12/089/230135

�ୀ /20440 56 170 130ଗିତାEଳି ଶତପଥି #ା ଉମାଚରଣ ଶତପଥି OR/12/089/230136

ପ ୁ /20441 37 170 131ସଜିୁତ ଶତପଥି ପି ଉମାଚରଣ ଶତପଥି ZUX0283960

�ୀ /21442 52 170 132ପି ପGୁା  - ଆଇ ସରିୁନାରାୟଣା ZUX0136556

�ୀ /22443 38 170 133ଅନିତା ସତପଥି #ା ସେKାଷ ସତପଥି ZUX0136564

ପ ୁ /22444 70 170 134ପି ଏନ ଶତପଥି ପି ଉଦୟନାଥ ଶତପଥି OR/12/089/230133

�ୀ /22445 65 170 135ଆର ବି ଶତପଥି #ା ପି ଏନ ଶତପଥି OR/12/089/230134

�ୀ /22446 43 170 136ସ3ିତା ଶତପଥୀ #ା ବାବୁଲାଲ ଶତପଥୀ LSL2631166

ପ ୁ /22447 42 170 137ବାବୁଲାଲ ଶତପଥି ପି ପି ଏନ ଶତପଥି OR/12/089/230137

ପ ୁ /22448 41 170 138ସେୁରଶ ଶତପଥୀ ପି ଉମାଚରଣ ଶତପଥୀ LSL1445782

ପ ୁ /22449 39 170 139ସେKାଷ ଶତପଥି ପି ପି ଏନ ଶତପଥି LSL2631091

ପ ୁ /22450 39 170 140ସଧୁୀର ଶତପଥୀ ପି ଉମାଚରଣ ଶତପଥୀ LSL1445774

�ୀ /22451 37 170 141ସିପ
ା ଶତପଥି #ା ସେୁରଶ ଶତପଥି LSL2631158

�ୀ /22452 34 170 142ସଂJ�ା ଶତପଥି #ା ସଧିୁର ଶତପଥି ZUX0136572

ପ ୁ /23453 39 170 143ଏସ ଆନ< , ପି ଗରୁୁମhୁNୀ , OR/12/089/230705

ପ ୁ /23454 60 170 144ଏସ. ଗରୁୁମhୁl ପି ସନୁପାନାୟା ଗରୁୁମhୁl OR/12/089/230706

�ୀ /23455 55 170 145ଏସ ରାେଜ#ରି #ା ଗରୁୁମhୁNୀ OR/12/089/230707

�ୀ /25456 66 170 146ଡି େଗାବି<ଆମା . #ା ଡି ସବୁାରାଓ . LSL1355361

ପ ୁ /26457 42 170 147େଲାକନାଥ ସାହୁ ପି ବୃ<ାବନ ସାହୁ LSL1352640

ପ ୁ /27458 59 170 148ଶିବନାରାୟଣ ମଲିକ ପି ଝାc ୁମଲିକ OR/12/089/230140

�ୀ /27459 48 170 149ନମିତା ମଲିକ #ା ନରସିଂହ ମଲିକ LSL1352723

ପ ୁ /27460 46 170 150ନରସିଂହ ମଲିକ ପି ଝାc ୁମଲିକ OR/12/089/230142

�ୀ /27461 45 170 151ଶଶିୁଳା ମଲିକ #ା ଶିବ ମଲିକ ZUX0936583

�ୀ /27462 25 170 152ପ
ିୟ8ା ମଲିକ ପି ନରସିଂହ ମଲିକ ZUX1054543

�ୀ /27463 27 170 153ଅରୁଣା ମଲ, ିକ ପି ଶବି ନାରାୟଣ ମଲ, ିକ ZUX0701086

�ୀ /28464 36 170 154ଜି ଦାବିୟା #ା ଜି ରେମଶ ZUX0136598

ପ ୁ /28465 45 170 155ଜି ରେମଶ ପି ଜି.େକ. ଶମL LSL1462381

�ୀ /28466 60 170 156ଜି ସତ�ବତୀ #ା ଜି ବି ଶମL OR/12/089/230144

ପ ୁ /28467 71 170 157ଜି େକ ଶମL ପି ଜି ବି େଚେନଲୁ OR/12/089/230143

�ୀ /29468 72 170 158ସି ଏଚ ଆମାଲୁ #ା ଦୁଗLରାଓ OR/12/089/230157

ପ ୁ /29469 27 170 159େପ;ା ଆଶ\ି ପି େପ;ା ରେମଶ ZUX0624783

�ୀ /29470 24 170 160ଆଶୀନୀ େପ;ା ପି ରେମଶ େପ;ା ZUX1052489

ପ ୁ /29471 58 170 161େପ;ା ରେମଶ ପି ମୃ.ୱୁEୟ ରାଓ ZUX0624791

ପ ୁ /29472 65 170 162ପି. ଇ-ର ରାଓ ପି ପି. ମୃତୁEୟ ରାଓ OR/12/089/230154

�ୀ /29473 47 170 163ପି ସଉଜନ�ା #ା ରେମଶ LSL1461706

�ୀ /29474 45 170 164ପି ଶ
ୀେଦବୀ #ା ଇ#ରରାଓ OR/12/089/230155

ପ ୁ /29475 29 170 165େପ;ା ସେୁରଶ କମୁାର ପି େପ;ା ଇ-ର ରାଓ ZUX0624817

ପ ୁ /30476 28 170 166ବାରମାସୀ େଭେ8ଟରାମଣା ପି ବାରମାସୀ ରବି ZUX0828376

�ୀ /30477 45 170 167ଆର ଓରଲ23ୀ #ା େଭେ8ଟାଚାରୀ OR/12/089/230487

�ୀ /30478 26 170 168ବାରମାସୀ େସାKଷୀ ପି ବାରମାସୀ ରବି ZUX0828343

ପ ୁ /31479 38 170 169େକ ସଧୁା , ପି େୱରଭଦ
  , OR/12/089/230162

ପ ୁ /31480 44 170 170ଡି କରୁୁମା ରାଓ ପି ଡି ଡାଲିହା ZUX0624700

�ୀ /31481 30 170 171େକ ଶ8ର ରାଓ #ା ଭଗବାନ େଖମ�ୁଡୁ ZUX1279876

�ୀ /31482 43 170 172େକ ସରଜନି #ା ସଧୁା OR/12/089/230163

ପ ୁ /32483 60 170 173ଏସ େଭ8ଟରାଓ ପି ଏସ ଦVାସୀ LSL1352673

�ୀ /32484 56 170 174ଏସ ଶକKୁଳା #ା ଏସ େଭ8ଟରାଓ LSL1352665

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ8 #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /32485 34 170 175ପି ଜୟା ମା ପି ଅନୁରାଧା ZUX0136648

ପ ୁ /32486 32 170 176ଶ8ରୀ କପିଲ ପି ଶ8ରୀ େଭ8ଟ ରାଓ ZUX0443192

ପ ୁ /32487 34 170 177ଏ] ଶ
ୀକାK ପି ଏ] େଭ8ଟ ରାଓ ZUX0136630

�ୀ /32488 29 170 178ପି #ାତୀ ଲଳିତା ପି ପି େମାହନ ରାଓ ZUX0392472

�ୀ /34489 34 170 179ଆଇ ଲାବଣ� #ା ଆଈ ଶ8ର ରାଓ ZUX0136663

�ୀ /34490 37 170 180ଆଇ ପGୁଲତା #ା ଆଇ ସଯୂ�Nନାରାୟଣା ZUX0136671

�ୀ /35491 66 170 181ସର#ତୀ ଜୀ #ା #ରୀୟା ରାଓ ZUX0700849

ପ ୁ /35492 33 170 182ଏ�ଅନିଲ କମୁାର ପି ଏ� ଆOାରାଓ ZUX0136689

�ୀ /35493 43 170 183ବି ଲ23ୀ #ା ବି ଶ
ୀନାବାସ ZUX0771097

�ୀ /36494 65 170 184ଭି ନରସିଆମା #ା ସନ�ାସି ରାଓ ZUX0136705

ପ ୁ /36495 70 170 185ଭି ସନ�ାସି ରାଓ ପି କାେମୟା ରାଓ ZUX0136697

�ୀ /37496 58 170 186ପି କମଳା . #ା ଭି ରାବଣା . OR/12/089/230172

ପ ୁ /37497 40 170 187େପାଲୁରୁଥ ଗେଣଶ ପି ପି ଭି ରାମଣା LSL2634566

ପ ୁ /37498 65 170 188ବି ନାରାୟଣା ମରୁୁତୀ ପି ରଛନି ମରୁୁତୀ OR/12/089/230174

�ୀ /37499 30 170 189ଦିବ�ା ପି #ା ଗେଣଷ ପି ZUX0701052

ପ ୁ /37500 52 170 190ପି ଭି ରାବଣା ରାଓ ପି ଚ<
 ୟା ରାଓ OR/12/089/230171

ପ ୁ /37501 39 170 191ଉରି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଉରି ସନ�ାସି ରାଓ LSL2634574

ପ ୁ /37502 38 170 192ଉରିଚ<େନ-ର ରାଓ ପି ଉରି ସନ�ାସି ରାଓ LSL2634533

�ୀ /38503 50 170 193ରିଗିଡି ଇ-ରଆDା #ା ରିଗିଡି ପାଇକ ନାଇଡୁ LSL2631240

ପ ୁ /38504 47 170 194େକ ଶ8ରରାଓ ପି େକ ଚିନ' ାଆପାୟା LSL1355353

ପ ୁ /38505 46 170 195ଆେବ
 ଲା େଭନୁେଗାପାଳ ରାଓ ପି ଏ ଜଗନ' ାଥମ LSL2631109

�ୀ /38506 75 170 196ସି�ପରପଜୁଗାମା . #ା ଆପଲୁୁ#ାମୀ . LSL1355544

ପ ୁ /38507 30 170 197େକ. ଅବିନାଶ ପି େକ. ନାଗରାଜୁ ZUX0443176

�ୀ /38508 60 170 198େକ େଚଟିଆମା #ା େଚନାେପୟା OR/12/089/230182

ପ ୁ /38509 27 170 199େରଗିଡି ହାରି ପ
ସାଦ ପି େରଗିଡି ଫାକୀର ZUX0624965

ପ ୁ /38510 41 170 200େକକିେଶାର କମୁାର ପି ଆର ଚିନ' ାପାୟା LSL2631133

ପ ୁ /38511 52 170 201ରିଗିଡି ପାଇକର ନାଇଡୁ ପି ରିଗିଡି ଗନିୁଆ ନାଇଡୁ LSL2631257

�ୀ /38512 37 170 202ଆେବ
 ଲା ପାବN ତୀ #ା ଏ େଭନୁେଗାପାଳ ରାଓ LSL2631117

�ୀ /38513 31 170 203ରାଗିଡି ଶ
ାବଣୀ ପି ରାଗିଡି ଫାକିରୁ ZUX0624973

�ୀ /38514 28 170 204େକ. ଵାରାଲ23ୀ #ା େକ. କିେଶାର କମୁାର ZUX1054378

ପ ୁ /39515 44 170 205ପ
ଫଲୁ,  େଗୗଡ ପି ବଳରାମ େଗୗଡ ZUX0625004

�ୀ /40516 78 170 206ଏ� ରାବଣାମା . #ା ଏ� ଶ<ୁର ନାରାୟଣା . OR/12/089/230192

ପ ୁ /40517 55 170 207ଏମ ଶ
ୀଧର କମୁାର . ପି ଏମ ସ<ୁର ନାରାୟଣା . LSL1409275

ପ ୁ /40518 55 170 208ଏ� ଚ<
େଶଖର . ପି ଏ� ଶ<ୁରନାରାୟଣ . OR/12/089/230193

ପ ୁ /40519 41 170 209ଏମ ରଜାରାଣି . ପି ସ<ୁରନାରାୟଣା . OR/12/089/230197

�ୀ /40520 40 170 210ଏ� ଶଜୁାତା . #ା ଏ� ଚ<
େଶଖର . OR/12/089/230194

�ୀ /40521 38 170 211ଏମ ଶ
ୀେଦବୀ . #ା ସ<ୁରମଣ�ମ . OR/12/089/230196

�ୀ /40522 43 170 212ଏମ ବିଜୟା #ା ଏମଶ
ୀଧର କମୁାର ZUX0136721

�ୀ /41523 24 170 213ପଲ, ବି ପଟନାୟକ ପି ରେମଶ ପଟନାୟକ ZUX0950535

ପ ୁ /41524 47 170 214େକ ରେମଶ ପWନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ପWନାୟକ OR/12/089/230206

ପ ୁ /41525 27 170 215େଗୗତମ ପWନାୟକ ପି ରେମଶ ପWନାୟକ ZUX0624957

�ୀ /41526 52 170 216ଅନୀତା ପWନାୟକ #ା ରେମଶ ପWନାୟକ LSL1353390

�ୀ /42527 37 170 217ଆଇ ଶ
ୀେଦବୀ #ା ଆଇ ଶ8ର ରାଓ ZUX0392365

�ୀ /42528 43 170 218େକ ଝାନସିରାଣି . #ା ଗେଣଶ . OR/12/089/230211

ପ ୁ /42529 49 170 219େକ ଗେଣଶ କମୁାର ପWନାୟକ ପି ଏସ ନାରାୟଣା ପWନାୟକ OR/12/089/230210

�ୀ /43530 61 170 220ଏ ଭାରତି ରାଓ #ା ସେବN -ର ରାଓ OR/12/089/230214

ପ ୁ /43531 39 170 221ଏ ଚ<
େଶଖର ରାଓ ପି ସେବN -ର ରାଓ OR/12/089/230215

�ୀ /44532 57 170 222େକ ଉସାରାଣୀ #ା େକ ନାଗାରାଜୁ ZUX0136762

�ୀ /44533 43 170 223ଏ�. ସର#ତୀ #ା ଏ�. ଧମLରାଓ LSL1445758

�ୀ /45534 45 170 224ଏସ ସନୁୀତା  #ା ଏସ ମରୁଲୀ LSL1353705

ପ ୁ /45535 46 170 225ଏସ ମରୁଲି , ପି ରାମାରାଓ , OR/12/089/230255

�ୀ /45536 67 170 226ଏସ ଶାମKା . #ା ଏସ ରାମାରାଓ . OR/12/089/230242

ପ ୁ /45537 42 170 227ଏ] ମେହଶ ପି ଏ] ରାମା ରାଓ OR/12/089/230256

�ୀ /47538 52 170 228ପି ଲତା . #ା ପି କ
 ିUା ରାଓ OR/12/089/230271

ପ ୁ /47539 62 170 229ପି କ
 ିUା ରାଓ ପି ପି. ଆପା ରାଓ LSL1355379

ପ ୁ /47540 27 170 230ପାଟନାନା େସବାରୀଷ ପି ପାଟନାନା କ
 ୀUା ରାଓ ZUX0653113

ପ ୁ /48541 58 170 231ଗଉରଚ<
  ସାହୁ ପି ଗଣପତୀ ସାହୁ OR/12/089/230693

�ୀ /48542 50 170 232ଇଛାବତି ସାହୁ #ା ଗଉରଚ<
  ସାହୁ OR/12/089/230694

ପ ୁ /48543 39 170 233ପ
ଶାKକମୁାର ସାହୁ ପି ଗଉରଚ<
  ସାହୁ LSL1353374

ପ ୁ /48544 38 170 234ଶ
ୀକାK ସାହୁ ପି ଗଉରଚ<
  ସାହୁ OR/12/089/230695

�ୀ /48545 36 170 235ପ
ତିଭା ସାହୁ #ା ଶ
ୀକାK ସାହୁ ZUX0284000

�ୀ /48546 82 170 236ବାସKି #ାଇଁ #ା େମାହନ ଚରଣ #ାଇଁ ZUX0376095

9 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ8 #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /49547 40 170 237ଏଲ କିେଶାବ ଲାଲ ପି ସ<ୁର ଲାଲ ZUX0136853

�ୀ /50548 40 170 238ଏଲ େହମଲତା ଲାଲ #ା ଏଲ କିେଶାବ ଲାଲ ZUX0136861

ପ ୁ /50549 50 170 239ଏ. କରୁୁମା ରାଓ ପି ରାମଚ<
  ରାଓ OR/12/089/230302

ପ ୁ /50550 49 170 240ଏ ଲ23ଣ ରାଓ ପି ଏ.ରାମଚଦ
ୁ ଡୁ , OR/12/089/230798

�ୀ /50551 28 170 241ଏ େରଶମା ପି ଏ ସରୁୟା ରାଓ ZUX0624692

�ୀ /50552 41 170 242ଏ ଶିବଲ23ୀ #ା ଏ. ସରିୁଆରାଓ OR/12/089/230800

ପ ୁ /50553 50 170 243ଏ ସରିୁୟାରାଓ ପି ଏ. ରାମଚ<
 ZUX0392480

�ୀ /50554 48 170 244ଏ ସଶିୁଳା #ା ଏ. ଲ23ଣ ରାଓ LSL1353556

�ୀ /50555 22 170 245ଅେନାଆଵରପ ୂତନଭି ମା ଏ. ସଶୁୀଲା ZUX1054428

ପ ୁ /50556 25 170 246ଅ<ୱରୁପ ୁତରୁଣ ପି ଅ<ୱରୁପ ୁଲ23ଣ ରାଓ ZUX0701045

�ୀ /50557 40 170 247ଏ ଉଷାରଣୀ #ା ଏ. କରୁୁମା ରାଓ OR/12/089/230801

ପ ୁ /51558 50 170 248େକ ରାମାରାଓ . ପି କ
 ିUାମhୁl . ZUX0392449

�ୀ /51559 49 170 249େକ ଲତା . #ା େକ ରାମା ରାଓ LSL1409846

�ୀ /51560 28 170 250ବ<ନା କgଡା ପି ରାମାରାଓ େକାgଡା ZUX0700963

ପ ୁ /51561 28 170 251ବିେବକ େକାgଡା ପି ଗେୁX-ର େକାgାଡା ZUX0700831

ପ ୁ /52562 44 170 252ଏ� ଆପନ' ା  - ପଜୂା ସାହୁ ZUX0136895

ପ ୁ /53563 44 170 253ପି ପ
ସାଦ କମୁାର ପି ପି ନାକାରାଜୁ ZUX0936609

ପ ୁ /53564 55 170 254ପି ନାକାରାଜୁ , ପି ଜଗନ' ାଥ , OR/12/089/230310

ପ ୁ /53565 51 170 255ପି େଗାପାଳ କ
ିUା ପି ଜଗନ' ାଥ କ
ିUା OR/12/089/230317

�ୀ /53566 50 170 256ପଷୁରଲା ଲ23ୀ #ା ପଷୁରଲା େଭ8ଟ ରାଓ ZUX0136911

�ୀ /53567 48 170 257ବି ବିଯୟ ଲ23ୀ #ା େଗାପାଳ କ
 ୀUା OR/12/089/230318

�ୀ /53568 50 170 258ପି ରାେଜ-ରୀ #ା ପି. ତାବିଟି ରାଜୁ LSL1355403

ପ ୁ /53569 48 170 259ପି େବକୖYୁ ରାଓ ପି ଜଗନ' ାଥ ରାଓ OR/12/089/230319

�ୀ /53570 50 170 260ପି ସର-ତୀ #ା ନକାରାଜୁ OR/12/089/230311

ପ ୁ /54571 36 170 261େକଲ�େସଟି ହରି] ପି େକଲ�େସଟି ଶ
ୀନିବାସ ZUX0443283

ପ ୁ /55572 34 170 262ପି ଦିେନଶ ପି ପି କାନକାରାଓ ZUX0136929

ପ ୁ /55573 67 170 263ପି. କାନକା ରାଓ ପି ପି. ତାଭିତାୟା OR/12/089/230325

�ୀ /55574 55 170 264ପି ନାଗଲ23ୀ #ା କନକାରାଓ OR/12/089/230326

ପ ୁ /55575 42 170 265ରEିତ ରାଉତ - ସୀବାଜୀ ରାଉତ ZUX0392217

�ୀ /55576 26 170 266ସରିତା ଥାେଟଇ #ା ଖିରଦ କମୁାର ରାଉତ ZUX1315688

�ୀ /56577 60 170 267ଏସ ହିମାବତୀ #ା କେଟ#ର ରାଓ OR/12/089/230334

ପ ୁ /56578 64 170 268ଏସ କେଟ#ର ରାଓ ପି ନରସିଂହଲୁ ରାଓ OR/12/089/230333

ପ ୁ /58579 72 170 269ପି ଗେୁX-ର ରାଓ ପି ପି େଭ8ଟ ରାବଣା LSL1354042

ପ ୁ /58580 45 170 270ପି.ଅେଶାକ କମୁାର ପି ପି.ଆଦି ନାରାୟଣ LSL1522887

ପ ୁ /58581 41 170 271ପି.କିରଣ କମୁାର ପି ପି.ଆଦି ନାରାୟଣ ZUX0942003

�ୀ /58582 39 170 272#ାତୀ ପଟନୁରୁ #ା ଅେଶାକ କମୁାର ପଟନୁରୁ ZUX0701029

�ୀ /58583 33 170 273ପି.ଦିବ�ା ରୂପା #ା ପି.କିରଣ କମୁାର ZUX1251370

ପ ୁ /58584 32 170 274ପ
କାଶ ଚ<
  ସାହୁ ପି େଗୗର ଚ<
  ସାହୁ ZUX0284042

�ୀ /58585 68 170 275ପି. ସଜୁାତା #ା ପି.ଆଦି ନାରାୟଣ OR/12/089/228059

�ୀ /58586 72 170 276ହୀନା ଠକକର - ଏସ ହରି ଦାସ ZUX1332220

ପ ୁ /59587 36 170 277ସାରଥି ଗXୁା ପି ପି ଗେୁX-ର ରାଓ ZUX0136945

�ୀ /61588 76 170 278େକ ଲ23ୀ #ା େକ ରାମାରାଓ ପWନାୟକ LSL1355478

ପ ୁ /62589 58 170 279େଜ ମରୁଲୀଧର ପWନାୟକ ପି େଜ ନିଳକY ପWନାୟକ LSL1352699

�ୀ /62590 54 170 280େଜ ଇ<ିରା ପWନାୟକ #ା େଜ ମରୁଲୀଧର ପWନାୟକ LSL1352681

ପ ୁ /63591 62 170 281ଅେଶାକ ଆହୁଜା ପି ଗଂଗାରାମ ଆହୁଜା OR/12/089/230769

�ୀ /63592 58 170 282ବ<ନା ଆହୁଜା #ା ଅେଶାକ ଆହୁଜା OR/12/089/230755

ପ ୁ /63593 38 170 283ବିେନତ ଆହୁଜା ପି ଆେଶାକ ଆହୁଜା OR/12/089/230756

ପ ୁ /63594 59 170 284ଭଗବାନ ପାତ
 ପି ମଦନେମାହନ ପାତ
 ZUX0136978

�ୀ /63595 28 170 285ନମିତା ପାତ
 ପି ଭଗବାନ ପାତ
 ZUX0653089

ପ ୁ /63596 27 170 286ଗXୁ କମୁାର ପାତ
 ପି ଭଗବାନ ପାତ
 ZUX0653055

ପ ୁ /64597 32 170 287ସେKାଷ କମୁାର ପାତ
 ପି ମଦନେମାହନ ପାତ
 ZUX0136986

ପ ୁ /64598 30 170 288ସ
ୀକାK ପାତ
 ପି ସେKାଷ ପାତ
 ZUX0828442

ପ ୁ /64599 28 170 289ଅରୁଣ କମୁାର ପାତ
 ପି ସେKାଷ କମୁାର ପାତ
 ZUX0624866

ପ ୁ /64600 24 170 290ଲୁନା ପାତ
 ପି ସେKାଷ ପାତ
 ZUX0880062

ପ ୁ /65601 39 170 291କାଦା କେଟ-ର ରାଓ ପି କାଦା ରାମ ୁ ZUX0136994

ପ ୁ /66602 82 170 292େବଣଧୁର ନାୟକ ପି ଉxବ ନାୟକ ZUX0828335

�ୀ /66603 70 170 293ପଦ3 ାବତୀ ନାୟକ #ା ରାମଚ<
  ନାୟକ ZUX0828418

ପ ୁ /66604 54 170 294ଉେପ<
  ନାୟକ ପି େବଣଧୁର OR/12/089/230405

�ୀ /66605 50 170 295ନଳିନୀ ନାୟକ #ା ଉେପ<
  ନାୟକ OR/12/089/230406

ପ ୁ /66606 37 170 296େପ
ମାନ< ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ ZUX0624924

�ୀ /66607 35 170 297େତଜ#ୀନୀ ନାୟକ #ା େପ
ମାନ< ନାୟକ ZUX0624916

ପ ୁ /67608 38 170 298ପି ଗେୁX-ର ରାଓ ପି ପି ଜଗନ' ାଥ ରାଓ ZUX0137018

10 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ8 #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /67609 50 170 299ବି. ଅରୁଣାକମୁାରି #ା ବି.ଭି. ଭଦ
 ାଜୀ ZUX0653030

ପ ୁ /67610 68 170 300ପ
ସାଦରାଓ ପWନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପWନାୟକ OR/12/089/230422

ପ ୁ /67611 39 170 301ଦିଲିପ କମୁାର ପWନାୟକ ପି ପ
ସାଦ ପWନାୟକ OR/12/089/230425

ପ ୁ /70612 44 170 302ଭି ସାଇ ପି ମହନରାଓ OR/12/089/230764

ପ ୁ /70613 41 170 303ଵରାନସୀ ନଵୀନ କମୁାର ପି ଵରାନସୀ େମାହନା ରାଓ LSL2631174

ପ ୁ /70614 38 170 304ବାରାଣସୀ ଅମରନାଥ ପି ଭି ଶ8ର ରାଓ LSL2631190

ପ ୁ /70615 37 170 305ବାରାଣସୀଶ
ୀନାଥ ପି ବାରାଣସୀ ଶ8ର ରାଓ ZUX0668228

�ୀ /70616 25 170 306ଭାରଣାସି \େୱତା େଦବୀ #ା ଭାରଣାସି ଚ<ନ ZUX1041151

�ୀ /70617 60 170 307ଭି ଗଉରି . ପି ମହନା . OR/12/089/230345

ପ ୁ /70618 34 170 308ବାରାଣସୀ ଅନୁପ ପି ବାରାଣସୀ ଇ-ରରାଓ ZUX0137075

�ୀ /70619 56 170 309ଭି ଅନୁସାୟା #ା ଇ-ରରାଓ OR/12/089/230349

�ୀ /70620 62 170 310ବାରାଣସୀ ଅନୁସୟୂା #ା ଭି ଏ\ଵର ରାଓ ZUX1198662

�ୀ /70621 28 170 311ସଂEନା ବାରଣାସୀ ପି େଭେ8ଟ ରାଓ ବାରଣାସୀ ZUX0701060

ପ ୁ /70622 33 170 312ଭାରଣାସି ଚ<ନ ଚ<ନ ପି ବାରାଣାସୀଇ-ର ରାଓ LSL2631182

ପ ୁ /70623 40 170 313ବାରାଣାସୀ କିରଣ ପି ବାରାଣସୀ ଶ8ର ରାଓ ZUX0284075

ପ ୁ /70624 28 170 314ବiNସୀ କିରଣ କମୁାର ପି ବiNସି ଭାmର ରାଓ ZUX0700955

�ୀ /70625 34 170 315ଭି ଲ23ୀ #ା ଭିନବୀନ କମୁାର ZUX0137091

�ୀ /70626 29 170 316ବାରାଣସୀ ନୟନୀକା ପି ବାରାଣସୀ େଗାବି< ରାଓ ZUX1194901

ପ ୁ /70627 40 170 317ସତ�ବ
 ତ ନ< ପି ଏ େକ ନ< ZUX0137125

�ୀ /70628 51 170 318ଭି. ପଦ3 ା #ା ଭି.େଭ8ଟ ରାଓ OR/12/089/230353

ପ ୁ /70629 38 170 319ବାରାଣସୀ ପ
ଶାK ପି ଇ#ର ରାଓ ZUX0137083

ପ ୁ /70630 71 170 320ଵରାନସୀ େମାହନା ରାଓ ପି ଭି.ସିତାରାମା #ାମି ZUX1335629

ପ ୁ /70631 62 170 321ଭି ସ8ର ରାଓ ପି ଏସ #ାମି ରାଓ OR/12/089/230346

ପ ୁ /70632 59 170 322ଭି େଭେ8ଟ ରାଓ ପି ଭି.ସିତାରାମ ]ୱାମୀ OR/12/089/230352

�ୀ /70633 58 170 323ଭିବିଜୟଲ23ୀ ରାଓ #ା ଶ8ର ରାଓ OR/12/089/230347

�ୀ /70634 35 170 324ଆଶା ବାରଣାସି #ା ଭି.ସାଇ କମୁାର ZUX0137117

�ୀ /70635 28 170 325ସିବାନୀ ବାରଣାସୀ ପି ଭି.େଭ8ଟ ରାଓ ZUX0701078

ପ ୁ /71636 40 170 326ଏମ ଶ
ିନିବାସ ପି ଏମ େଭ8ଟରାଓ LSL1462209

�ୀ /71637 39 170 327ଏମ ଶିୱାନି #ା ଶ8ର ରାଓ LSL1461441

�ୀ /71638 65 170 328ଏମ ଲ23ୀ #ା େଭ8ଟ ରାଓ OR/12/089/292385

ପ ୁ /71639 43 170 329ଏମ ରାମ ୁ ପି ଏମେଭ8ଟ ରାଓ LSL1461433

ପ ୁ /71640 45 170 330ଏ� ସ8ର ରାଓ ପି ଏମ େଭ8ଟ ରାଓ OR/12/089/292386

�ୀ /71641 35 170 331ମାVା ଶାKି #ା ମାVା ରାମ ୁ ZUX0443317

�ୀ /71642 34 170 332ମାVା ସନୁୀତା #ା ମାVା ଶ
ୀନିବାସ ZUX0443325

ପ ୁ /73643 39 170 333ବି ଶ
ୀକାK ପି ବି ସାୟା ରାଓ LSL1354059

�ୀ /74644 40 170 334ଏନ ରାଧା  #ା ଏନ େହେମ-ରରାଓ LSL1463355

�ୀ /74645 26 170 335ନବେକାଟି େବUୖବି ପି ନବେକାଟି ଦିେଲ-ର ରାଓ ZUX1141605

�ୀ /74646 45 170 336ଏନ କ
ିUା #ା ଜେଲ-ର ZUX0936617

ପ ୁ /74647 50 170 337ଏନ ଡିେଲ-ର ରାଓ ପି ରାମଲୁୁ OR/12/089/230501

ପ ୁ /74648 38 170 338ଏନ ଇ-ର ରାଓ ପି ରାମଲୁୁ OR/12/089/230503

ପ ୁ /74649 25 170 339ନବେକାଟି ସ<ିପ ପି ଏ� ଦିେଲ-ର ରାଓ ZUX1134352

�ୀ /75650 50 170 340ଆର କାେମ-ରୀ #ା ଆର ତାଉଡୁ ZUX0392209

�ୀ /76651 56 170 341ବ
 ଯକିେଶକରୀ ସାହୁ #ା ବାଲିକି ସାହୁ OR/12/089/230497

ପ ୁ /76652 41 170 342ଲି�ରାଯ ସାହୁ ପି ବାଲିକି ସାହୁ OR/12/089/230498

ପ ୁ /76653 39 170 343ଜୀେତ<
  କମୁାର ସାହୁ ପି ବାଲ, ିକି ସାହୁ ZUX0392498

�ୀ /77654 70 170 344ରାମା ଜାନି . #ା ହରି . ZUX0137182

�ୀ /77655 41 170 345ସବୁiN ଜାନି #ା ରାମ ୁଜାନି OR/12/089/230779

ପ ୁ /78656 28 170 346େକ. ଶଜୃ� ପି େକ. େଭ8ଟ ରାଓ ZUX0443259

ପ ୁ /79657 55 170 347ବି ରାମାରାଓ ପି ବି େଗାଡଗିଲି LSL2634590

�ୀ /79658 48 170 348ବି େଜ�ାତି #ା ବି ରାମାରାଓ LSL2634608

ପ ୁ /79659 45 170 349ଏମ ଶ
ୀଧର ପି ମାଧବରାଓ LSL2634541

ପ ୁ /79660 30 170 350ବି ନେର<
  କମୁାର ପି ବି ରାମା ରାଓ ZUX0700914

�ୀ /79661 40 170 351ଏମ ନାଗମଣି #ା ଏମ ଶ
ୀଧର ଶ
ୀଧର ZUX0137190

ପ ୁ /80662 33 170 352ତ
ିପତୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ପiୂNଚ<
  େଚୗଧରୁୀ ZUX0137646

ପ ୁ /80663 32 170 353ତ
ିମଲୁା େଚୗଧରୁୀ ପି ପiୂNଚ<
  େଚୗଧରୁୀ ZUX0137653

ପ ୁ /81664 66 170 354ମେହଶ େଢାଲକିଆ ପି ବାବୁଲାଲ େଢାଲକିଆ ZUX0366088

�ୀ /81665 64 170 355କବିତା େଢାଲକିଆ #ା ମେହଶ େଢାଲକିଆ ZUX0366096

ପ ୁ /81666 31 170 356େରାହିତ େଢାଲକିଆ ପି ମେହଶ େଢାଲକିଆ ZUX0366104

ପ ୁ /81667 52 170 357ଅ2ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ନୀଳକY ସାହୁ LSL1463348

�ୀ /85668 75 170 358େକ ରତ' ାଲୁ #ା େକ କାମରାଯ ୁ OR/12/089/230060

ପ ୁ /87669 60 170 359ଏଚ ଏମ ସଦୁହଡା ପି ସଦୁହଢା ସଦୁହଡା OR/12/089/230189

ପ ୁ /88670 53 170 360ଶିବାଜୀ ଚରଣ ରାଉତ ପି ସନାତନ ରାଉତ LSL1367986

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ8 #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /88671 51 170 361ମEଲୁତା ରାଉତ #ା ଶିବାଜୀ ଚରଣ ରାଉତ LSL1367994

ପ ୁ /88672 29 170 362ସମୁନ ରାଉତ ପି ଶିବାଜୀ ଚରଣ ରାଉତ ZUX0624858

ପ ୁ /89673 48 170 363ରାବଣା ସାହୁ ପି ଜଗନ' ାଥ ସାହୁ OR/12/089/230035

�ୀ /91674 43 170 364ଜି କବିତା #ା ଜି ସେୁରଶ LSL1353499

ପ ୁ /91675 50 170 365ଜି. ସେୁରଶ . ପି ଜି. ଆନ< ରାଓ . LSL1353507

ପ ୁ /91676 40 170 366ଜି. ରାମକ
 ିUା . ପି ଜି. ଆନ< ରାଓ LSL1461417

�ୀ /91677 36 170 367ଗଡ଼ୁଲା ରାମାୟା #ା ଗଡ଼ୁଲା ରାମକ
 ିUା ZUX0443275

�ୀ /92678 56 170 368େକ ସେKାଷୀ #ା େକ ଶ
ୀନିବାସ ୁ ZUX0284125

ପ ୁ /92679 39 170 369େକ ଶ
ୀନିବାସ ମା େକ ପାବN ତୀ ZUX0700997

ପ ୁ /93680 54 170 370େକ କ
 ିUା ରାଓ ପି େକ ଆଦି ନାରାୟଣା LSL1349760

�ୀ /93681 44 170 371େକ ଲ23ୀ #ା େକ କ
 ିUା ରାଓ LSL1349778

�ୀ /94682 43 170 372ସନାେବୖେଦବୀ #ା ସନାେଗାବି< ରାଓ LSL2631265

ପ ୁ /94683 33 170 373ସନା ଇଲା ପି ସନାେଗାବି< ରାଓ LSL2631224

�ୀ /95684 44 170 374କyରୁୀ ବିଶୀ #ା କଳାକାହ' ୁ  ବିଶୀ ZUX0137216

ପ ୁ /97685 74 170 375ଧମNପରିୁ ଧବଲାରାଜୁ ପି ଧମNପରିୁ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0137687

�ୀ /97686 31 170 376ପି. େଜ�ାତି ପି ପି କୃUା ରାଓ ZUX0828475

�ୀ /97687 62 170 377ଧମLପରିୁ ନାଗମଣି #ା ଧମLପରିୁ ଧାେଭଲାରାଜୁ ZUX0137679

ପ ୁ /97688 39 170 378ଧମLପରିୁ ନାେରଶ ପି ଧମLପରିୁ ଧାଭାଲାରାଜୁ ZUX0137661

ପ ୁ /101689 29 170 379ହରିz<
  ସାହୁ ପି ରାବଣା ସାହୁ ZUX0392183

ପ ୁ /103690 27 170 380େହମK କମୁାର ମଲ, ିକ ପି ଶିବ ନାରାୟଣ ମଲ, ିକ ZUX0624718

ପ ୁ /104, Roya691 19 170 381ନୀରଜ ସରୂୂ ପି େଵ�କଟା ରାଜୁ ସରୂୂ ZUX1351501

ପ ୁ /104,ROYAL692 21 170 382ସରୂଜ ସରୂୂ ପି େଵ�କଟା ରାଜୁ ସରୂୂ ZUX1097120

ପ ୁ /12(4)693 20 170 383ପବିତ
  ଦାଶ ପି ଦVପାଣି ଦାଶ ZUX1277706

�ୀ /999694 56 170 384ଜି.ରାମଲୁାDା . #ା ଜି.ରାଜା ରାଓ ZUX0950402

�ୀ /999695 22 170 385ଝରଣା ଦାସ ପି ଦVାବାଡି ଦାସ ZUX1208339

�ୀ /999696 20 170 386ଭି ହନିଶା ପି ଭି ରମା ZUX1332493

ପ ୁ /999697 31 170 387ଆର.ବିଜୟ କମୁାର ପି ବି ଅପାରାଓ ZUX1255959

ପ ୁ /999698 29 170 388େହମK କମୁାର ମଲିକ ପି ସିବ ନାରାୟଣ ମଲିକ ZUX1332261

�ୀ /999699 26 170 389ଏସ ପ
ବୀଣା #ା ସାନା ମେହଶ ZUX1031020

ପ ୁ /999700 58 170 390ଭି. ରାମ ପି ଭି ସବୁାରାଜୁ ZUX0828327

ପ ୁ /999701 45 170 391ୟୁ.ଲ23ଣ ରାଓ ପି ଭାଗିରଥି ରାଓ ZUX0880096

�ୀ /999702 22 170 392ପି. େରାଜା ରମଣୀ ରାଓ ପି ପି.େଜ�ାତି]ୱାର ରାଓ ZUX1220805

�ୀ /999703 40 170 393ଭି ଵାରା ଲ23ୀ #ା ଭି ରାମା ZUX1332485

ପ ୁ /999704 24 170 394ଅ8ିତ କମୁାର ଭଲା ପି ଭି ବାସେୁଦବ ରାଓ ZUX1038603

ପ ୁ /00705 51 170 395େପାନାଗଂଟୀ କୃUା ରାଓ ପି େପାନାଗଂଟୀ ରାମ ରାଓ ZUX1359207

�ୀ /C/O Laxmi706 26 170 396ଅଂକିତା ପVା ପି ଲ23ୀ କାଂତ ପVା ZUX1233154

�ୀ /C/O Laxmi707 22 170 397ଅଂଶିତା ପVା ପି ଲ23ୀ କାଂତ ପVା ZUX1233162

�ୀ /1708 40 170 398ଇସିଦା ଗଲାନି #ା ଜୟK ଗଲାନି ZUX0137232

�ୀ /1709 65 170 399େରଖା ଗଲାନି #ା ହରିରାମ ଗଲାନି OR/12/089/230509

ପ ୁ /1710 46 170 400ଜୟK ଗଲାନି ପି ହରିରାମ ଗଲାନି LSL1461565

ପ ୁ /2711 41 170 401ୱାଇ ମରୁଲିକ
ିU , ପି ୱାରଦାରାଯ ୁ, OR/12/089/230808

ପ ୁ /2712 39 170 402ୱାଇ ସେKାଷ କମୁାର ପି ୱାଇ ଲ23ଣ ରାଓ LSL2638070

ପ ୁ /2713 37 170 403ୱାଇ ମକୁ<ୁ ରାଓ ପି ୱାଇ ରଦା ରାଓ ZUX0392258

�ୀ /4714 39 170 404ମହDଦ ପାକିବାେବଗମ ମା ମହDଦ ଯାଇରୁନ ZUX0137257

�ୀ /4715 41 170 405ମହDଦ ଚା<ିନୀ ମା ମହDଦ ଯାଇଲୁନ ZUX0137240

�ୀ /6716 68 170 406ପି କମଳା #ା ପଟାନ' ା  OR/12/089/230550

ପ ୁ /8717 59 170 407ଏସ ନାେଗ-ର ରାଓ ପି ନୀଲକYମ OR/12/089/230581

�ୀ /9718 52 170 408ୱାଇୱାଲିେୱଲୁ .. #ା ୱାରଦା OR/12/089/230516

ପ ୁ /9719 39 170 409ୱାଇ ଶ
ୀନିବାସ ପି ୱାରଦା OR/12/089/230517

�ୀ /10720 40 170 410ଟି ଦୁଗL ପି ଏ� ଲ23ଣ ରାଓ ZUX0366070

�ୀ /10721 63 170 411ଏମ ରୁକନୁୀେଦବୀ #ା ଏମ.ଏଲ ରାଓ ZUX0137273

ପ ୁ /11722 42 170 412େକ. କେୁରଶ ପାତ
 ପି େକ. ଶ8ର ନାରାୟଣ ପାତ
 ZUX1350222

�ୀ /11723 39 170 413େକ. ମାଣିକ ପାତ
 #ା େକ. କେୁରଶ ପାତ
 ZUX1350214

�ୀ /11724 37 170 414ଏମ ରାଣୀ #ା ଏମ.ଭାmର ରାଓ ZUX0137307

�ୀ /13725 48 170 415ଟି.କମଳା #ା ଟି.ଟି ରାଓ ZUX0137323

ପ ୁ /16726 58 170 416ପ
ଣୟ କମୁାର ମହାଦାନୀ ପି ବ-ସର ମହାଦାନୀ LSL2634558

�ୀ /999727 40 170 417ପ
ତିମା ଭୂମିଆ #ା ତୁଳସିରାମ ଭୂମିଆ ZUX1004894

ପ ୁ /999728 62 170 418ସ.ଯନାରାୟଣ େକାDନପଅଲୀ ପି କୃ\ଟDା େକାDନପଅଲୀ ZUX1352608

ପ ୁ /999729 32 170 419େକାମାପଲ, ୀ ଦିଲିପ କମୁାର ପି କ. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0950436

ପ ୁ /999730 29 170 420େକ.ଅଭିନାଶ ପWନାୟକ ପି େକ.ଗେଣଶ ପWନାୟକ ZUX0950428

�ୀ /999731 55 170 421େକ. ସତ�ାବତୀ #ା େକ. ସତ�ାନ< OR/12/089/232262

ପ ୁ /134/227732 22 170 422ଏ  d<ନ ରାଓ ପି ଏ  ଶ
ୀନୀଵାସ ରାଓ ZUX1291335

12 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ8 #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /0733 23 171 1ପୀ ନଵୀନ କମୁାର ପି ପୀ ଜଗଦୀଶ ରାଓ ZUX1351170

ପ ୁ /00734 63 171 2ଏ ଚୀର�ଜାବୀ ପି ଏ ଲ23ୀ ନାରାୟଣ ZUX1290097

ପ ୁ /00735 63 171 3ଅଲ, େବଲି ଚିେରEିବୀ ପି ଏ ଲ23ୀ ନରୟାଣ ZUX1278886

�ୀ /00736 33 171 4ଲାଡି ସJ�ା ରାଣୀ #ା ଲାଡି ଦିଲିପ କମୁାର ଗXୁା ZUX0690602

ପ ୁ /LAXMI NAG737 52 171 5ମେନପଅଲୀ ଶ
ିନୀଵସା ରାଓ ପି ଏ� ମାଣିକ� ZUX1351832

�ୀ /M VASAVI738 49 171 6ମନପଅଲୀ ଵସାଵୀ #ା ଏମ ଶ
ିନୀଵସା ରାଓ ZUX0137851

ପ ୁ /1739 36 171 7କିେଶାର କମୁାର ସିଏଚ ପି ସିଏଚ ଚ<
  ରାଓ ZUX0284224

�ୀ /1740 31 171 8ସିଏଚ ହାରିକା #ା ସିଏଚ କିରଣ କମୁାର ସବୁୁ_ି ZUX1013549

�ୀ /1741 32 171 9ତ
ିXି େମାଦି ପି ରବି କମୁାର େମାଦି ZUX0366112

�ୀ /1742 28 171 10େସାନିଆ େମାଦି ପି ରବି କମୁାର େମାଦି ZUX0366120

ପ ୁ /1743 61 171 11ସିଏଚ ଚ<
  ରାଓ ପି ସିଏଚ ବାବୁ ରାଓ OR/12/089/230540

ପ ୁ /1744 51 171 12ପି.ଜଗଦୀ-ର ରାଓ ପି ପି.ଗ�ା ରାଜୁ ZUX0624668

�ୀ /1745 58 171 13ସିଏଚ େରଣକୁା #ା ସିଏଚ ଚ<
  ରାଓ OR/12/089/230541

ପ ୁ /1746 38 171 14ସିଏZ କିରଣ କମୁାର ସବୁୁ_ି ପି ସିଏZ ଚ<
  ରାଓ LSL1462092

�ୀ /1747 46 171 15ପି. ସଜୁାତା #ା ପି.ଜଗଦୀ-ର ରାଓ ZUX0624650

ପ ୁ /2748 45 171 16ଆଇ ଚ<
  େଶଖର ପି ଆଇ ନରସିଂହରାଓ OR/12/089/230554

�ୀ /2749 61 171 17ଆଇ ଅiNପiୁL #ା ଆଇ ନରସିଂ�ରାଓ OR/12/089/230553

�ୀ /3750 70 171 18ଏ ସାରା#ାତି ନାଇଡୁ #ା ଜାମାୟା ନାଇଡୁ LSL1394881

ପ ୁ /04751 45 171 19ଭWାଲା ଈ-ର ରାଓ ପି ଭWାଲା ଭାଗାରଥି ZUX0821561

�ୀ /4752 36 171 20ଯ.ୁ େହମଲତା #ା ୟୁ.ଇ-ର ରାଓ ZUX0624148

�ୀ /4753 32 171 21ଚାଲ, ା ଇ<ୁମତି ପି ଚାଲ, ା କVାବାବୁ ZUX0624445

ପ ୁ /4754 70 171 22ସି.ଏଚ କVାବାବୁ ପି ସି.ଏଚ. ସିଂମାଚାଲାମ ZUX0624437

ପ ୁ /4755 44 171 23ଏସ.େୱ8ାଟା ରାଓ ପି ଏସ.ଆପା ରାଓ ZUX0624163

�ୀ /4756 58 171 24ସି.ଏଚ. ୱାରାଲ23ୀ #ା ସି.ଏଚ. କVାବାବୁ ZUX0624452

�ୀ /5757 76 171 25ଏ ବିଜୟାଲ23ୀ #ା ଏ. କ
 ିUାମhୁl ZUX0526491

ପ ୁ /5758 56 171 26ଏ ଶ
ିନିବାସ ରାଓ ପି କ
ିUାମhୁl LSL1462530

�ୀ /06759 36 171 27େହମା ମାଳିନୀ ରାଓ #ା ଏ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0880195

�ୀ /06760 32 171 28ଟି #ାତୀ #ା ଟି. ନେରଶ କମୁାର ZUX0880138

ପ ୁ /6761 72 171 29ଏସ ବି ଆର ମhୁl ପି ଏସ ନିଲାକYାମ ରାଓ LSL1428580

�ୀ /6762 54 171 30ଏ] ରାୱାନା କମୁାରୀ #ା ଏ] ୱିେଶ-ର ରାଓ ZUX0137703

ପ ୁ /6763 42 171 31ଏ] ଶ
ୀଧର ପି ଏ] ବି ଆର ମhୂl LSL1428606

�ୀ /6764 39 171 32ଏ] ଭବାନୀ #ା ଏ] ଶ
ୀଧର ZUX0690750

�ୀ /6765 67 171 33ଏସ ମଣି କମୁାରି #ା ଏସ ବି ଆର ମhୁl LSL1462076

�ୀ /6766 62 171 34ଏମ କମୁL ରାଓ ପି ରାଜା ରାଓ OR/12/089/244738

ପ ୁ /6767 61 171 35ଏସ ୱିେ--ର ରାଓ ପି ଏସ ନିଲାକYାମ ରାଓ LSL1428564

�ୀ /6768 60 171 36ଏମ ବିଜୟାଲ23ୀ ରାଓ #ା କମୁL ରାଓ OR/12/089/244739

�ୀ /07769 30 171 37ଜାମି ଅମୃତା ପି ଜାମି ରେମଶ ZUX0821090

�ୀ /7770 74 171 38େଜ ବିଜୟଲ23ୀ #ା େଜ ସେମ-ର ରାଓ OR/12/089/230587

�ୀ /7771 42 171 39ଜାମି କାୱତିା #ା ଜାମି ଶବିା ସାଇ ZUX0526509

�ୀ /7772 45 171 40େଜ ନିମNଳା #ା େଜ. ରେମଶ OR/12/089/230589

ପ ୁ /7773 53 171 41େଜ ରାେମଶ ପି େସାେମ-ର ରାଓ OR/12/089/230588

ପ ୁ /7774 46 171 42େଜ ସିବାସାଇ ପି େଜ ସେମ-ର ରାଓ OR/12/089/230591

ପ ୁ /08775 28 171 43େକ. ବଂଶୀ ପି େକ. ଆନ< ରାଓ ZUX0821215

ପ ୁ /08776 32 171 44େକ, ପୃ{ୀରାଜ ପି େକ. ଆନ< ରାଓ ZUX0821231

�ୀ /8777 82 171 45େକ ବିଜୟ ଲ23ୀ #ା େକ ଲ23ଣ ରାଓ LSL1428697

ପ ୁ /8778 60 171 46େକ ଆନ< ରାଓ ପି େକ ଲଛମନ ରାଓ LSL1428630

�ୀ /8779 55 171 47େକ ପ
ଫଲୁରାଣି ରାଓ #ା େକ ଆନ< ରାଓ LSL1428648

ପ ୁ /09780 27 171 48ମାଡୁଗଲା ସନିୁଲ କମୁାର ପି ଏ� କମୁାରା ZUX0690743

ପ ୁ /9781 55 171 49ଏ� କମୁାର ପି ଏମ ବାସାୟା LSL1428572

�ୀ /9782 48 171 50ଏ� ଲ23ି #ା ଏ� କମୁାର LSL1428804

ପ ୁ /9783 43 171 51ଏ� ସେୁରଶ ପି ଏମ ବାସାୟା LSL1428598

�ୀ /9784 36 171 52ଏମ. ଆନୁରାଧା #ା ଏମ. ସେୁରଶ ZUX0624551

ପ ୁ /9785 25 171 53ମାଡୁଗଲୁା କିେଶାର ପି ଏମ କମୁାର ZUX1022524

ପ ୁ /10786 43 171 54ଭି ଅେଶାକ କମୁାର ପି ଭି ନାରାୟଣ ମhୂl LSL1384445

�ୀ /10787 34 171 55ଭି କାବ�ା #ା ଭି ଅେଶାକ କମୁାର LSL2388387

�ୀ /10788 65 171 56ଭି ମିନା2ି #ା ନାରାୟାଣା ମତୁl  OR/12/089/232519

ପ ୁ /10789 55 171 57ଭି ଗେୁX-ର ରାଓ ପି ଭି ନାରାୟଣ ମhୁl OR/12/089/232520

�ୀ /10790 44 171 58ଭି ଧନଲ23ି #ା ଭି ଗେୁX-ର ରାଓ . ZUX0284232

ପ ୁ /10791 32 171 59ଭି. ଦିେନଶ କମୁାର ପି ଭି. ଗେୁX-ର ରାଓ ZUX0443432

ପ ୁ /10792 80 171 60ଭି ନାରାୟଣ ମhୁl ପି ପାଥN  ଗେୁଶଇ OR/12/089/232518

ପ ୁ /10793 29 171 61ୱୁଣା େରାହି. ପି ଭି. ଗେୁX-ର ରାଓ ZUX0443440

�ୀ /11794 50 171 62ଏ� େସଲୖା କମୁାରି #ା ପି ରାମା ରାଓ LSL1428747

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ8 #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /11795 37 171 63ୱାଇ. କସୁମୁା କମୁାରୀ ପି ୱାଇ. ସନ��ାସୀ ରାଓ ZUX0133256

�ୀ /11796 84 171 64ପି କାନକାDା #ା ପି ଏ] ଏ. ନରସିଂହମ OR/12/089/230618

ପ ୁ /11797 45 171 65ପୀ କୃUା ପି ପୀ ସରିୂନାରାୟଣ ZUX1353218

�ୀ /11798 37 171 66ପୀ ଲଳିତା #ା ପୀ କୃUା ZUX1353226

ପ ୁ /11799 56 171 67ପି ରାମାରାଓ ପି ପି ଏସ ଏ ନରସିଂହମ LSL1428754

ପ ୁ /11800 19 171 68ପୀ ସାଈ େରାହିତ ପି ପି ରାମା ରାଓ ZUX1332360

ପ ୁ /12801 67 171 69ଜି େଗାପାଳ କ
 ିUା ପି ଜି କାଶିପତୀ ରାଓ OR/12/089/230612

ପ ୁ /12802 72 171 70ଜି କାଳିଦାସ ପି ଜିକାଶିପତି ରାଓ . OR/12/089/230661

ପ ୁ /12803 64 171 71ଜି ବାବୁଜି ପି କାଶିପତି ରାଓ OR/12/089/230613

ପ ୁ /12804 33 171 72ଜି. କଲ�ାଣ ଚକ
ବhNୀ ପି ଜି. ବାବୁଜୀ ZUX0137737

ପ ୁ /12805 31 171 73ରାଵିଶଂକର ଘ�ଟୀ ପି ଘ�ଟୀ େବବଜୀ ZUX0284240

�ୀ /12806 56 171 74ଜି ଲ23ି #ା ଜି େଗାପାଳ କ
ିUା OR/12/089/230615

�ୀ /12807 54 171 75ଜି ମା�ାେଦବୀ #ା ଜି ବାବୁଜି OR/12/089/230616

ପ ୁ /12808 30 171 76ଜି ରାଜେଶଖର ପି ଜି େଗାପାଲାକ
ିUା ZUX0343756

�ୀ /12809 47 171 77ଜି ରାଜ�ଲ23ୀ #ା ଜି ୱାରାଦାରାଜୁ OR/12/089/230750

�ୀ /12810 85 171 78ଜି ଶ�ାମଳା #ା ଜି କାଶିପତୀ ରାଓ LSL1463140

ପ ୁ /12811 28 171 79ଜି. ୱାଜିୟସାରଥୀ ପି ଜି.େଗାପାଳ କ
ିUା ZUX0624528

ପ ୁ /12812 60 171 80ଜି ୱାରାଦା ରାଜୁ ପି ଜି କାଶିପତୀ ରାଓ OR/12/089/230614

�ୀ /13813 52 171 81ଏ� ଉମାଲ23ୀ #ା ଏ� ତ
ିନାଥ OR/12/089/292306

ପ ୁ /13814 62 171 82ଏ� ତ
ିନାଥ .. ପି ଏ� ନାରାୟଣ #ାମି .. OR/12/089/292305

ପ ୁ /14815 37 171 83ଏ�. ବାଲାଜୀ ପି ଏ�. କ
 ିUା ଆଚାରୀ ZUX0448639

�ୀ /14816 35 171 84ଏମ. ଭବାନୀ #ା ଏମ. ଗେୁX-ର ପ
ସାଦ ZUX0352302

ପ ୁ /14817 50 171 85ସି_ାଥN ଶ8ର ଗKାୟତ ପି ପଦ3 ଚରଣ ଗKାୟତ OR/12/089/256436

ପ ୁ /14818 41 171 86ଏ�. ଗେୁX-ର ପ
ସାଦ ପି ଏ�. କ
 ିUା ଆଚାରି ZUX0344630

�ୀ /14819 39 171 87େକ ଆOାଲା କଡା #ା େକ ଆOାଲା ରଜୁ କଡା ZUX0866855

�ୀ /14820 28 171 88େଦୖମତୀ ମାଝୀ #ା େଯାେସଫ ମାଝୀ ZUX0821009

�ୀ /14821 26 171 89ସପୁ
ିୟା ମାଝୀ ପି ଅଖିଲ ଚ<
  ମାଝୀ ZUX0880229

�ୀ /14822 41 171 90ସଂJ�ା ରାଣି ପାତ
 #ା ସି_ାଥN ଶ8ର ଗKାୟତ ZUX0366153

ପ ୁ /15823 42 171 91ସାରିବାେକାଟା େବ8ଟ ରାଓ ରାଓପି ଏ] ଦେK-ର ରାଓ ZUX1237668

�ୀ /15824 38 171 92ଏସ ଭାରତୀ #ା ଏସ େଭ8ଟ ରାଓ LSL2388346

�ୀ /15825 64 171 93ଏ] ଲ23ି #ା ଏ] ଦେK-ର ରାଓ OR/12/089/298981

�ୀ /15826 51 171 94ଏ] ବିଜୟ ଲ23ି #ା ଏ] କବୀ-ର ରାଓ OR/12/089/298982

�ୀ /15827 43 171 95ଏ] ମEଳୁା  #ା ଏ] ଶ
ୀନିବାସ . OR/12/089/285039

ପ ୁ /15828 33 171 96ଏ] ଗେଣଶ କମୁାର ପି ଏ] କୱି-ର ରାଓ LSL1524263

ପ ୁ /15829 40 171 97ଏ�. ନେରଶ କମୁାର ପି ଏ�. କ
 ିUା ଆଚାରୀ ZUX0448621

ପ ୁ /15830 29 171 98ଏସ.ୱେିନାଦ କମୁାର ପି ଏସ.କୱି-ର ରାଓ ZUX0624221

ପ ୁ /15831 72 171 99ଏ] ଦାେK-ର ରାଓ ପି ଏ] ସଯୂ�Nନାରାୟଣ ରାଓ ZUX1237643

ପ ୁ /15832 57 171 100ଏ] କୱି-ର ରାଓ ପି ଏ] ସଯୂ�Nନାରାୟଣ ରାଓ LSL1428663

ପ ୁ /15833 48 171 101ଏ] ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ] ଦେK-ର ରାଓ ZUX0137745

ପ ୁ /15834 60 171 102ମ�ିଲାଲ ଶାହ ପି ମଦନଲାଳ ଶାହ ZUX1251420

�ୀ /15835 57 171 103ନିମNଲା ଶାହ #ା ମ�ିଲାଲ ଶାହ ZUX1251412

ପ ୁ /15836 34 171 104ରାହୁଲ କମୁାର ଶାହ ପି ମ�ିଲାଲ ଶାହ ZUX1022805

�ୀ /15837 31 171 105େ-ତା ଶାହ #ା ରାହୁଲ କମୁାର ଶାହ ZUX1022839

ପ ୁ /16838 59 171 106େକ ବାଲାଜି ପି େକ ସିମାgଳ OR/12/089/234248

ପ ୁ /16839 42 171 107େକ ରେମଶ ପି େକ ସିମାgଳ LSL1384338

�ୀ /16840 64 171 108େକ ଶକKୁଳା .. #ା େକ ସିମାgଳ .. OR/12/089/234247

�ୀ /16841 38 171 109େକ.େକାେଟ-ରି ଆଚାରୀ ପି େକ.ସିଂହାଚଳ ଆଚାରୀ ZUX0624254

�ୀ /16842 30 171 110ମାଡି ଅନୁଷା ପି ଏମ କମL ରାଓ ZUX0880161

�ୀ /16843 24 171 111ପଟୁା େହମଲତା ପି ପି ଆପା ରାଓ ZUX0880146

�ୀ /16844 31 171 112ବନପାଲି ସତ�ବାନି ପି ଭି ରାମ ୁ ZUX0880153

ପ ୁ /17845 43 171 113େକ ସତୀଶ କମୁାର ପି େକ ଭି ରାମଣା LSL1384874

�ୀ /17846 60 171 114େକ େହୖମାବତୀ #ା େକ ଭି ରାମାଣା OR/12/089/230645

�ୀ /18847 62 171 115ଲ23ୀ ପWନାୟକ #ା ସେବN -ର ପWନାୟକ ZUX0366203

ପ ୁ /19848 61 171 116ଜି ଭି ରାମଣା ରାଓ ପି ଜି ଭି େଚନୁଲୁ . ZUX0936625

�ୀ /19849 52 171 117ଜି ପଦ3 ିନୀ #ା ଜି ଭି ରାମାଣା ରାଓ . OR/12/089/230146

�ୀ /20850 50 171 118ଏନ େଭେ8ଟରାମଣାମା ପି ଏ� ସିତାୟା OR/12/089/230663

ପ ୁ /21851 52 171 119େକ ସେୁରଶ ପି େକ ନୀଳକY� LSL1461466

�ୀ /21852 40 171 120େକ ଉଷା #ା େକ ସେୁରଶ LSL1461474

ପ ୁ /22853 54 171 121ପ
ସାଦ ମହାKି ପି ଲ23ଣ ମହାKି ZUX0624411

�ୀ /22854 49 171 122େଜ�ାତି ମହାKି #ା ପ
ସାଦ ମହାKି ZUX0624494

�ୀ /23855 69 171 123ଏ� ପ
ଭାୱତୀ #ା ଏମ ପ8ଜ#ାମୀ OR/12/089/232345

�ୀ /24856 45 171 124ସବିତା େବେହରା #ା ଶ
ୀଧର େବେହରା LSL1461664

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ8 #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /24857 30 171 125#ପ'ା େବେହରା ପି ଶ
ୀଧର େବେହରା ZUX0624387

�ୀ /24858 26 171 126ନମିତା େବେହରା ପି ଶ
ୀଧର େବେହରା ZUX0880187

�ୀ /24859 29 171 127ସ3ିତା ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ଚ<
  ସାହୁ ZUX0880179

�ୀ /25860 44 171 128ପି ଲଳିତା କମୁାରି #ା ପି ବୀରଭଦ
 ା ରାଓ LSL1462472

�ୀ /25861 44 171 129ପି. ଭାରତୀ #ା ପି. କ
 ିUାରାଓ ZUX0137794

ପ ୁ /25862 54 171 130ପି ବିରାଭଦ
 ାରାଓ ପି ପି. ରାମାରାଓ LSL1462464

ପ ୁ /25863 52 171 131ପି କ
 ିUାରାଓ ପି ରାମାରାଓ OR/12/089/232286

ପ ୁ /25864 28 171 132ପି.େହମK କମୁାର ପି ପି.ଆପା ରାଓ ZUX0624676

ପ ୁ /25865 32 171 133ସ<ିପ କମୁାର େପାନାଗା;ି ପି ପି ଆପା ରାଓ େପାନାଗା;ି ZUX0343772

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବLଚନ ନିମେK ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ'  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବLଚନ କମିଶନ ଭାରତ8 }ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବLଚନ ପବୂN ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ8 ନାମ ଅଛି କି ନାହ~  ଦୟାକରି ତନଖି କରKୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.11  of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ8ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ8 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାK େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ8 #ା2ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



11����  ��-
	
� ��-

� ������ - ��� 
�

���� � - ������ 
�

2) ���� ����� ����� � 
�
 � -

����� -

���� -

444

871

��	 !� "#����$

427

��� 
� ��%� ����&

��� 
� ��%� ����&

��� 
� ��%� ����&

29

0'( '$� ��)-

!
��* ����� '�����- +,++

-��.� ��%� ��	 !�





� /!$�'0

����  ��-

���� 

���� ��10� 	2���/"	4�'� ���� �� ��	� �5� 	� ����� ��� ���� �����6 �����

� 
�
 � �����

���� 
7� 
�����

�( 8��
  
�( 8�

3 421 5 6 7 8

	
9 �� 

871444
.0$ 	��0��&	 �����$ !��
  - 
���
 ��� 	�&����, ��;< ���=, 
�
 >-+

� ������ - ��� 
�

���� � - ������ 
�

11

��� 
 ����, !�?@�0� ��;�, 
���A ����, ��� ����, 
���B	�� ���� �0�� C��

427 127

��� 
� ��%� ����&

9

0

ତୃତୀୟ 
ଲି�

29





!
��* ����� '�����-+,++

���� C0�A ��10 � ��� - "	4�'�-

���� � - ������ 
�

� ������ - ��� 
�
ଶ
ୀ ବିକ
ମେଦବ ସରକାରୀ ଚାରୁ ଓ କାରୁକଳା 
ବିଦ�ାଳୟ, େମଇ� େରା�, ରୁ�-୨

����  ��- 11

���

1 2 3 4 5

�����  
�0��� 7� ��. �E��  ��'� / F��$ 6 ��� 	�� ��)

6 7

	�#����� ��	 !�
����� '����� 

��C/�0��� ����� 

8 9

����� ���!��'0 ��

��� 
� ��%� ����&

29	
� ��-

G�� �H�-1
-��.� ��%� ����/(4) &0 J	�

��� 
 ����, !�?@�0� ��;�, ���A ����, ��� ����, ���B	�� ���� �0�� 
C��

���� �� 
��	� �5� 	� 
����� ���

�ୀ /251 52 171 134ପି ଶାରଦା !ା ପି. ଆପା ରାଓ LSL1462456

ପ ୁ /262 49 171 135ଇ ପ
କାଶ ପି ଇ ଗ�ାୟା OR/12/089/232324

�ୀ /263 54 171 136ଏମ. ଅନୁରାଧା !ା ଏମ. େଗାୱି*ା ZUX0624304

�ୀ /264 44 171 137ଇସରାପ ୂେହମୖା !ା ଇସରାପ ୂପ
କାଶ OR/12/089/232325

ପ ୁ /265 28 171 138ଏମ.ୱଜିୟ କମୁାର ପି ଏମ.େଗାୱି*ା ରାଓ ZUX0624338

�ୀ /266 42 171 139େକାେଟ0ରି ପ1ନାୟକ !ା ଭା3ର ପ1ନାୟକ ZUX0624353

ପ ୁ /267 59 171 140ଏମ.େଗାୱି*ା ରାଓ ପି ଏମ. ଆପାଲା!ାମି ZUX0624270

�ୀ /268 34 171 141ଏମ. ଶା4ି ପି ଏମ. େଗାୱି*ା ZUX0624296

ପ ୁ /279 35 171 142ସ*ିପ ପ1ନାୟକ ପି ଏସ. ତିରୁପତି ପ1ନାୟକ ZUX0343830

ପ ୁ /2710 29 171 143ବିେବକ ପ1ନାୟକ ପି ଅନିଲ କମୁାର ପ1ନାୟକ ZUX0443457

�ୀ /2711 25 171 144ବଷ6 ପ1ନାୟକ ପି ଅନୀଲ କମୁାର ପ1ନାୟକ ZUX0862235

ପ ୁ /2712 43 171 145ଅେଶାତ ପ1ନାୟକ ପି ଏସ. ଭି. ଆର ପ1ନାୟକ ZUX0343780

�ୀ /2713 40 171 146ଶଶୁ7 ିତା ପ1ନାୟକ ପି ଏସ. ଭି. ଆର ପ1ନାୟକ ZUX0343798

�ୀ /2714 38 171 147ପ
ିତିରାଣୀ ପ1ନାୟକ ପି ଏସ. ଭି. ଆର ପ1ନାୟକ ZUX0343806

�ୀ /2715 36 171 148େଗୗତମୀ ପ1ନାୟକ ପି ଏସ. ଭି. ଆର ପ1ନାୟକ ZUX0343814

ପ ୁ /2716 70 171 149ଏସ ଭି ଆର ପ1ନାୟକ ପି ଏସ ଏସ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232005

ପ ୁ /2717 60 171 150ଅନିଲ କମୁାର ପ1ନାୟକ ପି ଏସ ଏସ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232007

ପ ୁ /2718 55 171 151ସନିୁଳ ପ1ନାୟକ ପି ଏସ ଏସ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232009

ପ ୁ /2719 55 171 152ରାେଖଲ ପ1ନାୟକ ପି ଏସ ଶ
ୀରାମଲୁୁ ପ1ନାୟକ LSL2388338

�ୀ /2720 55 171 153ବିମଳା ପ1ନାୟକ !ା ଏ େକ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232008

ପ ୁ /2721 51 171 154ସି;ାଥ= ପ1ନାୟକ ପି ଏ> ଟି ପ1ନାୟକ ZUX0392506

�ୀ /2722 50 171 155ଏସ େଜ�ାତି ପ1ନାୟକ !ା ଏସ ସନିୁଲ ପ1ନାୟକ LSL1349844

�ୀ /2723 47 171 156ଅନିତା ପ1ନାୟକ !ା ରାେଖଲ ପ1ନାୟକ LSL2388395

�ୀ /2724 64 171 157ଏସ ପ
ଭାବତୀ !ା ଏ>.ଭି.ଆ?. ପ1ନାୟକ OR/12/089/232006

�ୀ /2825 62 171 158ବି ଇ*
 ାଣି !ା ବି ଆ? ଏ ଏ� LSL1462415

ପ ୁ /2826 40 171 159ବି. ସେୁରଶ ପି ବି ଆ? ଏ ଏ� LSL1462423

ପ ୁ /2827 33 171 160ରାେଜଶ ଆ*ାୱାରାପ ୁ ପି ୱାସେୁଦବ ରାଓ ଆ*ାୱାରାପ ୁ ZUX0624601

�ୀ /2828 31 171 161ଦୀପିକା ଆ*ାୱାରାପ ୁ ପି ୱାସେୁଦବ ରାଓ ଆ*ାୱାରାପ ୁ ZUX0624593

�ୀ /2829 30 171 162ସାରିକା ଆ*ାୱାରାପ ୁ ପି ୱାସେୁଦବ ରାଓ ଆ*ାୱାରାପ ୁ ZUX0624585

�ୀ /2930 54 171 163େଜ. ବାଣି !ା େଜ. େଗାବି*ା ରାଓ LSL1397876

ପ ୁ /2931 59 171 164େଜ େଗାୱି*ା ରାଓ ପି େଜ ସତ�ନାରାୟଣା . OR/12/089/226841

�ୀ /2932 28 171 165ଜାମି ଗାୟତ
ୀ ପି ଜାମି ଲ@7ଣ ରାଓ ZUX0821264

ପ ୁ /2933 25 171 166ଜାମି ଶିୱା କମୁାର ପି ଜାମି ଲ@7ଣ ରାଓ ZUX0821199

�ୀ /2934 40 171 167େଜ ଲତା !ା େଜ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ LSL1385186

ପ ୁ /2935 63 171 168େଜ ମରୂଲି ପି େଜ ସତ�ନାରାୟଣା  OR/12/089/232330

�ୀ /2936 55 171 169େଜ ପ
ମିଳା !ା େଜ ମରୂଲି OR/12/089/232331

�ୀ /2937 31 171 170ଜାମି ରାମ�ା ପି ଜାମି େଗାୱ*ିା ରାଓ ZUX0624197

ପ ୁ /2938 59 171 171ଜାମି ଲ@7ଣ ରାଓ ପି ଜାମି ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0821298

ପ ୁ /2939 50 171 172େଜ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି େଜ ସତ�ନାରାୟଣା  LSL1428713

�ୀ /2940 49 171 173ଜାମି ସନିୁତା !ା ଜାମି ଲ@7ଣ ରାଓ ZUX0821272

�ୀ /3041 67 171 174େକ କନକରତA  ପାତ
 !ା େକ ଇଗAି ପାତ
 OR/12/089/232065

ପ ୁ /3042 44 171 175େକ ରାମକୃB ପାତ
 ପି େକ ଇଗAି ପାତ
 LSL1463306

ପ ୁ /3043 38 171 176େକ ହରିକୃB ପାତ
 ପି େକ ଇଗAି ପାତ
 LSL1463264

�ୀ /3044 33 171 177େକ ଅନୁଷା ପାତ
 !ା େକ ରାମକୃB ପାତ
 ZUX0690610

�ୀ /3045 29 171 178େକ ରୂପା ପାତ
 !ା େକ ହରିକୃBା ପାତ
 ZUX0866830

ପ ୁ /3146 59 171 179ଆକଳୁ ପ
ଧାନ ପି ମରୂଲି ପ
ଧାନ LSL1462183

�ୀ /3147 52 171 180ସଶୁୀଳା ପ
ଧାନ !ା ଆକଳୁ ପ
ଧାନ LSL1462316

ପ ୁ /3148 32 171 181ସେ4ାଷ ପ
ଧାନ ପି ଆକଳୁ ପ
ଧାନ LSL1524354

�ୀ /3149 32 171 182ପିCି ପ
ଧାନ ପି ଆକଲୁ ପ
ଧାନ ZUX0443358

�ୀ /3250 27 171 183େକ. ଲାୱାନ�ା ପି େକ.େୱCଟ ରାଓ ZUX0624064

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀC !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /3251 68 171 184ସିେହଚ ରାମାଣାମା !ା ସି େହH ରାଜାରାଓ OR/12/089/232605

ପ ୁ /3252 51 171 185େକ.େୱCଟ ରାଓ ପି େକ.ନାରସିଂଗା ରାଓ ZUX0624072

�ୀ /3253 66 171 186େକ. ସାେରାଜା !ା େକ.ନାରାସି�ା ରାଓ ZUX0624049

ପ ୁ /3354 39 171 187ବି ରବିକମୁାର ପି ବି ଆପାରାଓ LSL1349869

�ୀ /3355 43 171 188ବି ରମା !ା ବି ଭା3ର ZUX0137810

ପ ୁ /3356 51 171 189ବି ଭା3ରରାଓ ପି ବି ଆପାରାଓ OR/12/089/232254

�ୀ /3357 32 171 190ବି. ନାେଗ0ରୀ ପି ବି. ଚିନA ାପା ରାଓ ZUX0443366

�ୀ /3358 70 171 191ବି ରାମାଲ@7ୀ !ା ବି ଆପାରାଓ OR/12/089/232252

�ୀ /3459 51 171 192ଏମ େଭCଟଲ@7ୀ !ା ଏ� ରାମଣାବାବୁ OR/12/089/232258

ପ ୁ /3460 25 171 193େମକାଲା ଉେପ*
  େଦାରା ପି ଏମ. ରାୱାଣା ବାବୁ ZUX0821587

�ୀ /3461 28 171 194େମକାଲା କାJାନା ପି ଏ�. ରାମାଣାବାବୁ ZUX0443382

�ୀ /3462 31 171 195େମକାଲା ନିରୀଷା ପି ଏ�. ରାମାଣା ବାବୁ ZUX0443374

ପ ୁ /3463 62 171 196ଏମ ରାମାଣାବାବୁ ପି ଏ�.ଚିଟିବାବୁ OR/12/089/232257

ପ ୁ /3464 59 171 197େଜ. େଭେCଟ ରାଓ ପି େଜ. ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0821314

ପ ୁ /3565 42 171 198େକ ଭା3ର ରାଓ ପି େକ କାଶିରାଓ LSL1462506

ପ ୁ /3566 40 171 199େକ ଦାେମାଦର ରାଓ ପି େକ କାଶିରାଓ LSL1461920

�ୀ /3567 38 171 200େକ.ବସ4ା  !ା େକ ଭା3ର ରାଓ LSL1524370

�ୀ /3568 66 171 201େକ କ
ିBା େୱଣୀ !ା େକ କାଶୀରାଓ . OR/12/089/234031

ପ ୁ /3569 38 171 202େକ ବିଜୟ କମୁାର ପି େକ କାଶିରାଓ ZUX0137828

�ୀ /3570 30 171 203ବି. ଇ*ୁ ପି ବି.ନାଗଭୂଷଣ ରାଓ ZUX0950584

�ୀ /3671 32 171 204ବି. ଆ�Kଲି େଦବୀ !ା ବି ଉଦୟ ଭା3ର ZUX0137836

�ୀ /3672 56 171 205ବି ଆମାଜୀ !ା ବି ଆପାରାଓ OR/12/089/232225

ପ ୁ /3673 46 171 206ବି ଇ0ରପ
ସାଦ ପି ବି ଆପାରାଓ OR/12/089/232227

ପ ୁ /3674 42 171 207ବି ଲ@7ୀ ପ
ସାଦ ପି ବି ଆପାରାଓ LSL1462134

ପ ୁ /3675 48 171 208ବି ଉଦୟ ଭା3ର ପି ବି ଆପାରାଓ OR/12/089/232226

ପ ୁ /3776 39 171 209ଜି ଜଗଦୀଶ ପି ଜି ସଯୂ�= ରାଓ LSL1409952

ପ ୁ /3777 35 171 210ଜିରବି କମୁାର ପି ଜି ସଯୂ�6 ରାଓ LSL1524388

�ୀ /3778 33 171 211ଜି.ଜୟଶ
ୀ ପି ଜିସୟୂ�6ରାଓ . LSL1524297

ପ ୁ /3779 82 171 212ଚ*
 ିକା ପ
ସାଦ ଗLୁା ପି ଦୁଃଖି ରାମ ଗLୁା OR/12/089/300100

ପ ୁ /3780 48 171 213ଦୀଲN ିପ ଗLୁା ପି ଚ*
 ିକା ପ
ସାଦ ଗLୁା OR/12/089/300102

ପ ୁ /3781 46 171 214କାOPକ ଗLୁା ପି ସେରାଜ ପ
ସାଦ ଗLୁା ZUX0690578

�ୀ /3782 40 171 215କିରଣ ଗLୁା !ା କାOPକ ଗLୁା ZUX0690586

�ୀ /3783 54 171 216ଜି ରାତA ାମା !ା ଜି ସଯୂ�6ରାଓ OR/12/089/232239

ପ ୁ /3784 72 171 217ଜି ସଯୂ�6ରାଓ ପି ଜି ସଯୂ�=ନାରାୟଣା  OR/12/089/232238

�ୀ /3885 80 171 218ଏମ ଗନୁାରାଜୁ !ା ଏମ ମାଣିକ� ZUX0137844

ପ ୁ /3886 30 171 219ଏ�. ଜଗଦୀଶ ପି ଏ�. ସୟୂ6 ରାଓ ZUX0443390

ପ ୁ /3887 58 171 220ଏ� ସୟୂ6 ରାଓ ପି ଏ� ମାଣିକ�� OR/12/089/232232

�ୀ /3888 48 171 221ଏମ ଶଶିୁଳା !ା ଏ� ସଯୁ�=ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/232233

�ୀ /3989 55 171 222େକ ନାଗାମଣି !ା େକ ସନ�ାସୀ ରାଓ OR/12/089/232237

ପ ୁ /3990 59 171 223େକ ସାନ�ାସୀରାଓ ପି େକ େସାମQୁ OR/12/089/232236

�ୀ /4091 38 171 224ଏ ରମଣି !ା ଏ େସାେମ0ର ରାଓ LSL1410398

ପ ୁ /4092 48 171 225ଏ. େସାେମ0ର ରାଓ ପି ଏ. ବା�ାରୁ ନାଇଡୁ OR/12/089/232912

�ୀ /4193 71 171 226ପି ଲା@7ୀ . !ା ପି ରାମାରାଓ OR/12/089/232210

ପ ୁ /4194 49 171 227ପି ଶ
ୀନିବାସ ପି ପି ରାମାରାଓ OR/12/089/232214

�ୀ /4295 54 171 228ଏ> ବିମଳା କମୁାରି !ା ଏ> ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ OR/12/089/236755

�ୀ /4396 52 171 229ଡି ବିଜୟ ଲ@7ି !ା ଡି େଭେCଟ ରାଓ OR/12/089/232452

ପ ୁ /4397 59 171 230ଡି େଭେCଟ ରାଓ ପି େଭେCଟ େରଡି OR/12/089/232451

�ୀ /4498 40 171 231ଜି ପଦ7 ା !ା ଜି ସତ�ନାରାୟଣା  LSL1462639

�ୀ /4499 45 171 232ଜି ବିଜୟଲ@7ୀ !ା ଜି ଶ
ୀନିବାସରାଓ OR/12/089/232201

�ୀ /44100 28 171 233ଜି. ଜୟ4ି ପି ଜି.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0624288

ପ ୁ /44101 54 171 234ଜି ସତ�ାନାରାୟଣା ପି ଜି ଚିେନୟା OR/12/089/232202

ପ ୁ /44102 25 171 235ଜି.ଚ*
  େଶଖର ପି ଜି.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1022540

ପ ୁ /44103 51 171 236ଜି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଜି ଚିେନୟା LSL1461904

ପ ୁ /44104 35 171 237ଏ େଵ�କେଟଶ ପି ଏ ସୟୁ= ରାଓ LSL2382083

�ୀ /45105 55 171 238େକ.ୱ.ି େପCଲୁୁ !ା ପି.ଶିୱାରାମ ସତ� ପ
ସାଦ ZUX0624114

ପ ୁ /45106 83 171 239େକ.େୱାCାଟା କ
 ିBା ରାଓ ପି େକ.ନରସିଂଗ ରାଓ ZUX0624098

ପ ୁ /45107 44 171 240େକ.ୱ.ି ରାୱ ିପ
ସାଦ ପି େକ.ୱ.ିକ
 ିBା ରାଓ ZUX0624106

�ୀ /45108 60 171 241ପି ସେରାଜିନୀ !ା ପି ଧମ6ରାଓ OR/12/089/232204

�ୀ /45109 76 171 242େକ. ୱଶିାଲା@ି !ା େକ.େୱCାଟା କ
 ିBା ରାଓ ZUX0624080

�ୀ /46110 49 171 243ଏ� ଗଜଲ@7ୀ !ା ଏ� ରାମକ
 ିBା OR/12/089/236293

ପ ୁ /46111 59 171 244ଏ� ରାମକ
 ିBା ପି ଏ� େଭCଟରାବଣା OR/12/089/236292

�ୀ /46112 28 171 245ନାଡିପିଲN ି  ସାରିକା ପି ଏନ. ରାମକ
 ିBା େଦାରା ZUX0821355

2 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀC !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /46113 27 171 246ନାଡିପିଲN ି  ଶ
ୀନିୱାସା ପି ଏନ. ରାମକ
 ିBା ZUX0821322

�ୀ /47114 52 171 247ଏ. ଲ@7ୀ !ା ଏ. ସରୁୀରାଓ OR/12/089/232191

ପ ୁ /47115 54 171 248ଏ. ସରୁୀ ରାଓ ପି ଏ. େଜାଗଲୁୁ OR/12/089/232190

�ୀ /48116 28 171 249ଆS
ାପାଲି ଚାTି ପି ଏ ବୀରଭଦ
  ରାଓ ZUX0690693

�ୀ /48117 31 171 250ଆ*
 ାପଲN ୀ ଅନ4 କଲ�ାଣୀ !ା ଅ*
 ାପଲN ୀ ପ
ଦୀପ କମୁାର ZUX1022557

ପ ୁ /48118 33 171 251ଏ. ପ
ଦୀପ କମୁାର ପି ଏ. ଶାUାଶିୱା ରାଓ ZUX0821074

ପ ୁ /48119 31 171 252ଏ ନେରଶ କମୁାର ପି ଏ ଶାUାଶିୱା ରାଓ ZUX0343855

�ୀ /48120 48 171 253ଏ ରାମଲୁାମା !ା ଏ. ଶାUାଶିୱା ରାଓ OR/12/089/232193

ପ ୁ /48121 51 171 254ଏ ବୀରଭଦ
  ରାଓ ପି ଏ ରାମଲୁୁ ZUX0690719

�ୀ /48122 48 171 255ଏ ଶାଇଲୁ !ା ବୀରଭଦ
  ରାଓ ZUX0690701

ପ ୁ /48123 51 171 256ଏ. ଶାUାଶିୱା ରାଓ ପି ଏ . ଜୁଗଲୁୁ OR/12/089/232192

�ୀ /49124 62 171 257ଏ. ଉମାମOୂP !ା ଏପି ଆରମOୂP OR/12/089/248427

�ୀ /49125 50 171 258ଏ ଜାୟା ଲ@7ୀ !ା ଏ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0343863

ପ ୁ /49126 31 171 259ଏ ତରୁଣ କମୁାର ପି ଏ ସତ�ନାରାୟାଣା ZUX0343871

ପ ୁ /49127 29 171 260ଏ.ରାୱି େତଜା ପି ଏ. ସତ�ନାରାୟଣା ZUX0624247

�ୀ /50128 42 171 261ଏ.ଲ@7ୀ !ା ଏ.କ
 ିBା  LSL1524248

�ୀ /50129 42 171 262ଏ େହମା !ା ଏ ରାଜା LSL1461912

ପ ୁ /50130 44 171 263ଅ*
ପଅଲୀ କୃBା NA ପି ଏ. ରାମଲୁୁ LSL1524222

ପ ୁ /50131 46 171 264ଏ ରାଜା ପି ଏ. େଜାଗଲୁୁ OR/12/089/232185

�ୀ /50132 55 171 265ଏ ରାେଜ0ରୀ !ା ଏ. ରାମାରାଓ OR/12/089/232184

ପ ୁ /50133 58 171 266ଏ ରାମାରାଓ ପି ଏ. େଜାଗଲୁୁ OR/12/089/232183

�ୀ /50134 34 171 267ନାଗମଣୀ େସଠୀ ପି ଏ.ରାମା ରାଓ େସଠୀ ZUX0624577

�ୀ /50135 24 171 268ଏ େସAହା ପି ଏ ରାଜା ZUX1022532

�ୀ /50136 68 171 269ଏ େୱେCୟାମା !ା ଏ ରାମଲୁୁ ZUX0690727

�ୀ /51137 55 171 270ଜି ଲ@7ୀ !ା ଜି ମାେଲ0ର ରାଓ LSL1462118

ପ ୁ /51138 69 171 271ଜି ମାେଲ0ର ରାଓ ପି ଜି ଚିନA ାୟା LSL1462100

�ୀ /52139 52 171 272ପି ବିଜୟଲ@7ୀ !ା ପି ଶାUଶିବରାଓ OR/12/089/232163

ପ ୁ /52140 30 171 273ପି. ରାଜା ପି ପି.ଶାUାଶିବ ରାଓ ZUX0624213

ପ ୁ /53141 42 171 274ପି କ
 ିBା ପି ପି ଜନାY= ନ ରାଓ LSL1428705

�ୀ /53142 31 171 275ପି. ଆରୁଣା !ା ପି.କିରଣ କମୁାର ZUX0624346

�ୀ /53143 61 171 276ପି ବନଜା !ା ପି ଜନା;=ନ ରାଓ OR/12/089/232165

ପ ୁ /53144 66 171 277ପି ଜନା;=ନରାଓ ପି ପି ବିରାନA ା OR/12/089/232164

ପ ୁ /54145 74 171 278ପି ଭା3ର ରାଓ ପି ପି ବୀରାନA ା OR/12/089/232158

ପ ୁ /54146 64 171 279ପି ୱଶିାଲାଖି ପି ପି ଭା3ର ରାଓ OR/12/089/232159

ପ ୁ /54147 43 171 280ପି ବିଜୟ କମୁାର ପି ପି ଭା3ର ରାଓ OR/12/089/232160

ପ ୁ /54148 31 171 281ରାଜ େଗାପାଲ ପ1ନାୟକ ପି ନାରାୟାଣ ପ1ନାୟକ ZUX0343889

ପ ୁ /54149 58 171 282ନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ ପି ରାଜ େଗାପାଳ ପ1ନାୟକ LSL1384411

�ୀ /54150 57 171 283ଶଶିୁଳା ପ1ନାୟକ !ା ନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ LSL1384403

�ୀ /55151 85 171 284ଜି ଜାନାକାମା  !ା ଜି ଆପାରାଓ OR/12/089/232139

ପ ୁ /55152 50 171 285ଏମ.ସKୀବ କମୁାର ପାତ
 ପି ଏମ.େକାେଟଶ ପାତ
 ZUX0624189

�ୀ /55153 38 171 286ଏସ. ରାଧିକା !ା ଏସ.େୱCାଟା ରାଓ ZUX0624155

�ୀ /55154 46 171 287ଏମ. େଶଲୖଜା !ା ଏମ.ସKୀବ କମୁାର ପାତ
 ZUX0624171

�ୀ /56155 70 171 288ଏ ଭାରତୀ !ା ଏ ଆପାରାଓ OR/12/089/232129

�ୀ /56156 44 171 289ଏ ସଜୁାତା !ା ଏ ଲ@7ଣ ରାଓ LSL1349802

ପ ୁ /56157 50 171 290ଏ ଲ@7ଣ ରାଓ . ପି ଏ ଆପାରାଓ . OR/12/089/232130

ପ ୁ /56158 49 171 291ଏ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ ଆପାରାଓ ZUX0526517

ପ ୁ /56159 25 171 292ଅମୃତ କବି େହମ କମୁାର ପି ଏ. ଲ@7ଣ ରାଓ ZUX0821496

ପ ୁ /57160 54 171 293ଏସ ଶ
ୀରାମଲୁୁ ପି ଏସ ଦSାସି . OR/12/089/228323

�ୀ /57161 50 171 294ଏସ ଅରୁଣା  !ା ଏ> ଶ
ୀରାମଲୁୁ OR/12/089/228324

ପ ୁ /57162 27 171 295ସCୁାରି କାOPକ ପି ଏସ. ଶ
ୀରାମ ZUX0653147

ପ ୁ /58163 51 171 296େକ ନାେଗ0ର ରାଓ ପି େକ େସାମରାଜୁ LSL1349828

�ୀ /58164 43 171 297େକ ପଦ7 ଜା !ା େକ ନାେଗ0ର ରାଓ LSL1349810

ପ ୁ /59165 46 171 298ବିେନାଦ ଗଜୁରାତି ପି ମଣି ଲାଲ ଗଜୁରାତି LSL1384882

�ୀ /60166 47 171 299ଭି ଉଷା !ା ଭି ଭୁବେନ0ର ରାଓ OR/12/089/274585

�ୀ /60167 47 171 300େଜ. ପାବ= ତୀ !ା େଜ.ଗ�ାଧର LSL1524230

ପ ୁ /60168 70 171 301େଜ. ବୀରଭଦ
  ରାଓ ପି େଜ. ନୀଳକZ� OR/12/089/232115

�ୀ /60169 65 171 302େଜ. ୱଜିୟ ଲ@7ୀ !ା େଜ ବିରଭଦ
  ରାଓ . OR/12/089/023216

�ୀ /60170 51 171 303େଜ. ରାଜଶ
ୀ !ା େଜ.ସନ�ାସୀ ରାଓ LSL1524339

�ୀ /60171 27 171 304ଐ0ଯ�6 ଜାନାଗମ ପି େଜ.ବୀରଭଦ
  ରାଓ ZUX0624536

�ୀ /61172 40 171 305େଜ.ପଲN ବୀକା ପି େଜ ବୀରଭଦ
  ରାଓ LSL1524362

ପ ୁ /61173 26 171 306ୱାଡି ଅଖିଲ ପି ଭି. ଭୁବେନ0ର ରାଓ ZUX0821512

ପ ୁ /61174 67 171 307ଦାଶରଥି ପ1ନାୟକ ପି ଜି ରାଜୁ େଗାପାଳ ପଟନାୟକ OR/12/089/232106

3 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀC !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /61175 90 171 308ଶାରଦା ପ1ନାୟକ !ା ରାଜେଗାପାଳ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232105

�ୀ /61176 62 171 309ନାଗମଣି ପ1ନାୟକ !ା ଦାଶରଥି ପ1ନାୟକ OR/12/089/232107

ପ ୁ /61177 54 171 310ସେୁରଶ କମୁାର ପ1ନାୟକ ପି ଜି ଆର ପ1ନାୟକ LSL1410026

�ୀ /61178 39 171 311େଜ�ାତି ପ1ନାୟକ !ା ସେୁରଶ ପ1ନାୟକ LSL1384395

ପ ୁ /61179 37 171 312ପ
ବୀଣ ପ1ନାୟକ ପି ଦାଶରଥୀ ପ1ନାୟକ ZUX0137893

�ୀ /61180 36 171 313କJନା ପ1ନାୟକ ପି ଦାଶରଥୀ ପ1ନାୟକ ZUX0137901

�ୀ /61181 27 171 314ୱାଡି ପ
ିୟାCା ପି ୱ.ିଭୂବେନ0ର ରାଓ ZUX0624544

ପ ୁ /61182 52 171 315ଭି ଭୁବେନ0ର ରାଓ ପି ଭି ଆପାରାଓ ZUX0936633

�ୀ /62183 26 171 316ଉମPଳା ପ1ନାୟକ ପି ଲ@7ୀ ନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ ZUX0690677

�ୀ /62184 29 171 317ଉମା ମେହ0ରୀ ପ1ନାୟକ ପି ଲ@7ୀ ନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ ZUX0443465

�ୀ /62185 101 171 318େକ ଆମାଜାମା ପ1ନାୟକ !ା େକ ନରସିଂହ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232048

ପ ୁ /62186 74 171 319ରାମ ଚ*
  ପ1ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ରାଓ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232049

�ୀ /62187 63 171 320ଲ@7ୀ ପ1ନାୟକ !ା ରାମ ଚ*
  ପ1ନାୟକ OR/12/089/232050

ପ ୁ /62188 62 171 321ଲ@7ୀନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232055

ପ ୁ /62189 60 171 322ବି ଏଲ ଏନ ପ1ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232057

ପ ୁ /62190 55 171 323ସତ�ନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232058

�ୀ /62191 50 171 324ବିଜୟା ପ1ନାୟକ !ା ଲ@7ୀନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232056

�ୀ /62192 50 171 325ଉଷା ପ1ନାୟକ !ା ସତ�ନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ LSL1384908

�ୀ /62193 48 171 326େରାଜାରାଣୀ ପ1ନାୟକ !ା ବି ଏଲ ଏନ ପ1ନାୟକ ZUX0137919

ପ ୁ /62194 43 171 327ରାେଜଶ କମୁାର ପ1ନାୟକ ପି ରାମଚ*
  ପ1ନାୟକ LSL1384916

ପ ୁ /63195 82 171 328ଜି ଶCର ରାଓ ପି ଜି ସବରାୟା LSL1462514

�ୀ /63196 77 171 329ଜି ଟବି ଟା\ା  !ା ଜି ଶCର ରାଓ LSL1462522

ପ ୁ /63197 53 171 330ଜି େଭCଟ ରାମାଣା ପି ଜି ଶCର ରାଓ LSL1461698

ପ ୁ /63198 47 171 331ଜି ମାକ= େSୟା ପି ଜି ଶCରରାଓ LSL1461557

�ୀ /63199 46 171 332ଜି ବାଲା  !ା ଜି େଭCଟ ରାମଣା LSL1461680

�ୀ /63200 35 171 333ଜିଅନୁରାଧା !ା ଜିମାକ= େSୟା LSL1524347

�ୀ /63201 34 171 334ଉମାରାଣୀ ପ1ନାୟକ !ା ଅନ4 ପ1ନାୟକ ZUX0443473

�ୀ /63202 31 171 335ପଦ7 ଜା ପ1ନାୟକ !ା ଅେଶାକ ପ1ନାୟକ ZUX0880211

�ୀ /63203 78 171 336ବିଜୟା ପ1ନାୟକ !ା ଲ@7ୀ ନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232060

ପ ୁ /63204 56 171 337ରେମଶ ପ1ନାୟକ ପି ଲ@7ୀନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232061

ପ ୁ /63205 47 171 338ରବି ପ1ନାୟକ ପି ଲ@7ୀ ନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ LSL1384361

ପ ୁ /63206 46 171 339ନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ ପି ଲ@7ୀ ନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232553

ପ ୁ /63207 43 171 340ଅନ4 ପ1ନାୟକ ପି ଲ@7ୀନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232572

ପ ୁ /63208 42 171 341ଅେଶାକ ପ1ନାୟକ ପି ଲ@7ୀ ନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ LSL1384387

�ୀ /63209 42 171 342େଶାଭା ରାଣି ପ1ନାୟକ !ା ଜଗଦୀଶ ପ1ନାୟକ LSL1384379

�ୀ /64210 40 171 343ଟି ପାବ= ତୀ ପି ଟି ଗ]ୁା !ାମୀ LSL1384791

�ୀ /64211 38 171 344ଟି. ଗାୟତ
ି  ପି ଗଫୁା !ାମୀ LSL1385210

�ୀ /64212 61 171 345ଟି େଗୗରୀ . !ା ଟି ଗ]ୁା !ାମୀ OR/12/089/232063

�ୀ /65213 59 171 346ଭି ୱଜିୟ ଲ@7ୀ !ା ଭି ଜନାY= ନ ରାଓ LSL1384841

�ୀ /66214 41 171 347ପି ଲଳିତା କମୁାରୀ !ା ପି ସଧୁାକରରାଓ LSL2382216

ପ ୁ /66215 47 171 348ପି ସଧୁାକର ରାଓ ପି ପି ରାଜା ରାଓ LSL2382208

ପ ୁ /67216 41 171 349ଟି ସ*ିପ ପି ଟି ରାଜୁ LSL1463272

�ୀ /67217 72 171 350େକ ସାବିତ
ୀ . ପି ଟି ଏ ନାରାୟଣା . OR/12/089/232041

ପ ୁ /68218 69 171 351ଭି. ରାମାକ
ିBା . ପି ଭି ସଯୁ�=ନାରାୟଣା . OR/12/089/250505

�ୀ /68219 59 171 352ଭି ପାବ= ତି . !ା ଭି ରାମକ
ିBା . OR/12/089/250256

�ୀ /68220 40 171 353ବି.ଉଷା !ା ବରାଟମ ନବିନ . LSL1524289

ପ ୁ /68221 42 171 354ବାରାଟମ ନବିନ ପି ବାରାଟମ ସତ�ରାଜୁ ZUX0624510

ପ ୁ /68222 28 171 355ଭି. େୱCେଟ_ ପି ଭି. ରାମକ
ିBା ZUX0624569

ପ ୁ /69223 59 171 356େକ. ଭି. ସତ�ାନାରାୟଣା .କିଲା�େପି େକ. ସାUା ମOୁP .କିଲା�େସଟି OR/12/089/232014

�ୀ /69224 52 171 357କିଲାମେସଟି ମିରା ବାଇ. !ା େକ. ଭି. ସତ�ନାରାୟନା OR/12/089/232015

ପ ୁ /69225 28 171 358ଅେ`ଷ କିଲାମ େସ1ୀ ପି େକ ସତୀଶ ZUX0866848

ପ ୁ /69226 26 171 359କିଲମେସଟୀ ବିକାଶ ପି କିଲମ େସଟି ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0880203

�ୀ /70227 42 171 360କନିୁ କମୁାରି ମହା4ି !ା ନାରାୟଣ ମହା4ି ZUX0366179

�ୀ /70228 39 171 361େସAହଲତା ମହା4ି !ା ଜଗନA ାଥ ମହା4ି ZUX0366187

ପ ୁ /70229 36 171 362ତିମିର ମହା4ି ପି ହରି ମହା4ି ZUX0366146

ପ ୁ /70230 73 171 363ହରି ମହା4ି ପି ଚକ
ଧର ମହା4ି ZUX0526525

�ୀ /70231 60 171 364ଅKଳି ମହା4ି !ା ହରି ମହା4ି ZUX0526533

ପ ୁ /70232 49 171 365ନାରାୟଣ ମହା4ି ପି ହରି ମହା4ି LSL1410042

ପ ୁ /70233 45 171 366ଜଗନA ାଥ ମହା4ି ପି ହରି ମହା4ି ZUX0137927

ପ ୁ /70234 24 171 367ଅCିତ େମାହା◌ା4ି ପି ନାରାୟଣ େମାହା4ି ZUX1332386

ପ ୁ /70235 20 171 368ଅନିେକତତ େମାହା4ି ପି ନାରାୟଣ େମାହା4ି ZUX1332428

�ୀ /70236 75 171 369ନାଗ େବଣୀ ସାହୁକାରୀ !ା ଗରୁୁମOୂP ସାହୁକାରୀ LSL1410034

4 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀC !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /71237 71 171 370େକ ରାେଜbରି !ା େକ ନାରାୟଣ ମOୂP . OR/12/089/250161

�ୀ /71238 29 171 371େକ ଲ@7ୀ ପି େକ ନାରାୟଣ ମOୂP ZUX0690669

ପ ୁ /71239 41 171 372େକ କାଶିବିେ00ର ରାଓ ପି େକ ନାରାୟଣ ମOୂP OR/12/089/250163

ପ ୁ /72240 41 171 373ଡି ଗ�ାରାମ ପି ଡି ଆଦିନାରାୟଣା . OR/12/089/238094

�ୀ /72241 39 171 374ଡି ପଦ7 ାବତୀ !ା ଡି ଗ�ାରାମ . OR/12/089/253196

�ୀ /73242 52 171 375ସି ଏH ଲ@7ି !ା ସି ଏH ଶCର ରାଓ ZUX0137943

�ୀ /74243 69 171 376ଜି ଶଶିୁଳା  !ା ଜି ରାମଲୁୁ . ZUX0284372

ପ ୁ /74244 49 171 377ଜି ରେମଶ କମୁାର ପି ଜି ରାମଲୁୁ . ZUX0284380

ପ ୁ /75245 40 171 378ଡି ରାମବାବୁ ପି ଡି ସଯୂ�=ନାରାୟଣା ZUX0137950

�ୀ /75246 72 171 379ଡି ୱାରାଲାମା !ା ଡି ଶଯୂ�= ନାରାୟଣା . OR/12/089/232483

ପ ୁ /75247 45 171 380ଡି ରାମଣା ପି ଡି ଶଯୂ�=ନାରାୟଣା . ZUX0681445

ପ ୁ /75248 41 171 381ଡି ନୀଳକZ� ପି ଡି ସଯୂ�=ନାରାୟଣ OR/12/089/230741

ପ ୁ /76249 53 171 382ବି ରବିକମୁାର ପି ବି ମାଧବ ରାଓ . OR/12/089/236024

�ୀ /76250 50 171 383ବି ଉଷାରାଣି !ା ବି ରବି କମୁାର . OR/12/089/236025

�ୀ /76251 29 171 384ବି େମାନିକା ପି ବି ରବି କମୁାର ZUX0690768

ପ ୁ /76252 25 171 385ବୁଗତା ସାଇ !ରୁପ ପି ବ. ରବି !ରୁପ ZUX0821611

ପ ୁ /77253 47 171 386େକ ବାସ ୁ ପି େକ ବୁଲୁ ବାବୁ . ZUX0681452

�ୀ /77254 42 171 387େକ େଗୗରୀ !ା େକ ୱାସ ୁ ZUX0343897

�ୀ /78255 59 171 388ଏ� କ
ିBାେବଣି !ା ଏ� ରାମ େମାହନ OR/12/089/244838

�ୀ /79256 40 171 389ଏ> ଲ@7ୀ !ା ଏ> ଶCରୀ LSL2390755

ପ ୁ /79257 40 171 390ଏ> ଶ
ୀନୁ ପି ଏ> ଲ@7ି ନାରାୟଣା LSL2390789

�ୀ /80258 71 171 391େକ େବଣ ୁ !ା େକ ଧମ6ରାଓ LSL2382067

ପ ୁ /80259 42 171 392େକେଗାପି ପି େକ ଧମ6ରାଓ LSL2382133

�ୀ /80260 40 171 393େକ ଶଶି ପି େକଧମ6ରାଓ LSL2382075

ପ ୁ /80261 42 171 394ଜି ସେୁରଶ ପି ଜି. ବାଳକୃB ZUX0284414

�ୀ /80262 37 171 395ଜି େ!ତା !ା ଜି. ସେୁରଶ . ZUX0681486

�ୀ /83263 32 171 396ୱାରାନାଶି ରଶ7 ିତା !ା ୱାରାନାଶି ଶ
ୀଧର ZUX0624403

ପ ୁ /83264 48 171 397ୱାରାନାଶି ଶ
ୀଧର ପି ୱାରାନାଶି ଇ0ର ରାଓ ZUX0624379

ପ ୁ /84265 34 171 398ବି ଧନKୟ ପି ବି ଆପାଲାରାଜୁ LSL2382125

�ୀ /84266 30 171 399ଭାଗାପ ୁକବିତା କମୁାରୀ ପି ଭାଗାପ ୁଆପାଲା ରାଜୁ ZUX0624320

�ୀ /84267 52 171 400ବି. ମଲN ୀ0ରୀ !ା ବି.ଆପାଲା ରାଜୁ ZUX0624312

�ୀ /85268 65 171 401ଜି କ
 ିBାେବଣି !ା ଜି ସନ�ାସି . OR/12/089/230533

ପ ୁ /85269 54 171 402ଜି େଭCଟରାବଣା ପି ଜି ସନ�ାସି . OR/12/089/230556

�ୀ /85270 48 171 403ଜି େବଦିରାଣୀ !ା ଜି େଭCଟରାବଣା . OR/12/089/230537

ପ ୁ /85271 40 171 404ଗାଜୁଲା ଦିେନଶ କମୁାର ପି ଗାଜୁଲା ସନ�ାସି ରାଓ ZUX0624478

�ୀ /85272 39 171 405ଜି ରାମାବାଇ !ା ଜି ସତ�ନାରାୟଣା LSL2388361

ପ ୁ /85273 51 171 406ଜିଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଜିସନ�ାସି ରାଓ OR/12/089/230559

�ୀ /85274 30 171 407ଜି ସା�ିତା ପି ଜି େୱCାଟା ରାମାଣା ZUX0343905

�ୀ /85275 33 171 408ଜି ସିରିଷା !ା ଜି ଶ
ୀନିବାସ LSL2388379

�ୀ /85276 27 171 409ଜି. ସିତାରା ପି ଜି.େୱCାଟା ରାମାଣା ZUX0624205

ପ ୁ /86277 46 171 410େଶଖ ଆକବର ଅଲି ପି େଶକ ବୁଖାରି ZUX0624395

�ୀ /86278 38 171 411ଫାଥୀ ମନୁA ୀମା ବିବି !ା େଶକ ଆକବର ଅଲି ZUX0624429

�ୀ /86279 48 171 412ମହ\ଦ ଚା*ିନୀ !ା ମହ\ଦ ଜାଇଲୁନ ZUX0821165

ପ ୁ /86280 34 171 413କିେଶାର ଗଜୁରାତି ପି ମଣିଲାଲ ଗଜୁରାତି ZUX0137984

ପ ୁ /86281 28 171 414ସଲମାନ ଖାନ ମା ମହ\ଦ ଚା*ିନୀ ZUX0821249

�ୀ /86282 29 171 415ଭାଶୀ ରାମା ପି ଏସ. େକ. ସଲୀମ ZUX0821397

�ୀ /87283 38 171 416ଅନିତା ଗଜୁରାତି !ା ବିେନାଦ ଗଜୁରାତି ZUX0137992

ପ ୁ /88284 37 171 417ଏ>.ଜୟରାମ ପି ଏ>.ଦେ40ର LSL1524271

ପ ୁ /88285 36 171 418ଏ>.ସତୀଶ ପି ଏ>.ଦେ40ର ରାଓ . ZUX0526541

ପ ୁ /89286 72 171 419ଜାମି େବରୖାଗି ପି ଜାମି ସରିୁନାରାୟଣା OR/12/089/232351

�ୀ /89287 68 171 420ଜାମି ବିଜୟଲ@7ୀ !ା ଜାମି େବରୖାଗି OR/12/089/232352

ପ ୁ /89288 38 171 421ଜାମି ସେ4ାଷ କମୁାର ପି ଜାମି େବରୖାଗି ZUX0284455

ପ ୁ /90289 47 171 422ୟୁ. ଚିOୱରମ ପି ଓcା େତୱାର ZUX0624239

ପ ୁ /90290 30 171 423ଯ.ୁ ଶିୱା ପି ଯ.ୁ ଚିOୱରମ ZUX0624262

�ୀ /91291 49 171 424େଶକ ଫାତିମା !ା ଆବଦୁଲ ସଲୀମ ZUX0821405

ପ ୁ /91292 59 171 425ଅବଦୁଲ ସେୁବଦାର ପି େଶକ ସେୁବଦାର ZUX0821447

�ୀ /91293 58 171 426ପଦ7 ାବତୀ ସମୁ4 ପାତ
 !ା କୃBଚ*
  ସମୁ4ପାତ
 ZUX0690644

ପ ୁ /91294 29 171 427ମେନାଜ କମୁାର ସମୁ4 ପାତ
 ପି କୃBଚ*
  ସମୁ4ପାତ
 ZUX0690636

ପ ୁ /91295 68 171 428କୃBଚ*
  ସମୁ4ପାତ
 ପି ରାମଚ*
  ସମୁ4 ପାତ
 ZUX0690651

�ୀ /99296 32 171 429ଭିମଳା ଦିବ�େତଜା !ା େକ. ରେମଶ ZUX1022516

�ୀ /105297 21 171 430ସନୁୟା ସାହିନ ପି ମହ\ଦ ମାଝାର ଅନସାରି ZUX1201268

�ୀ /122298 21 171 431ରଶ7 ିରKିତା ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ଚ*
  ସାହୁ ZUX1216746

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀC !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /131299 23 171 432ଇ0ର ପ1ନାୟକ ମା େକାେଟ0ରୀ ପ1ନାୟକ ZUX1084003

ପ ୁ /140300 26 171 433େବରୖଭ ମିଶ
 - ଅେଶାକ ପ1ନାୟକ ZUX1078492

ପ ୁ /228301 24 171 434ଜି ଚ*
  େଶଖର ପି ଶ
ୀନିବାଶ େଶଖର ZUX1078500

�ୀ /409302 22 171 435ଜି.ସୃତି ପି ଜି.େଭCଟ ରାବଣା  ZUX1045939

�ୀ /412303 23 171 436ଜି. ବ*ନା ପି ଜି. ସତ�ନାରାୟଣା ZUX1216753

ପ ୁ /999304 74 171 437େକ.କାେମ0ର ଆଚାରୀ ପି େକ.ଗରୁୁମOୂP ଆଚାରୀ ZUX0950626

ପ ୁ /999305 40 171 438ଏମ ଧମ6 ପି ଏମ ଅeାରାଓ ZUX0950568

ପ ୁ /999306 23 171 439ପି. ଜୀବନ ପି ପି. ଶାମଶିବ ରାଓ ZUX1016336

�ୀ /999307 32 171 440ଏମ ତିରମଲୁା !ା ଏମ ଧମ6 ZUX0950576

ପ ୁ /62/320308 44 171 441ଶିଵ ପ
ସାଦ ପ1ନାୟକ ପି ସେବ= _ଵର ପ1ନୟକ ZUX1216787

�ୀ /0309 24 171 442ଡି ରୁକମଣି !ା ଡି ନାଗରାଜୂ ZUX1350388

�ୀ /000310 61 171 443ଏ ଜୟ ଲ@7ୀ !ା ଏ ଚିେରKିବୀ ZUX1278043

ପ ୁ /01311 62 171 444ଜି. ଚ*
  ମଉଳି ପି ଜି. ନୀଳକZମ ZUX0950642

�ୀ /01312 23 171 445ଜି.ସାଇ ମଲN ିକା !ା ଜି. ସତୀଶ କମୁାର ZUX0950634

�ୀ /01313 56 171 446ଜି. ସେରଜିନୀ !ା ଜି. ଚ*
  ମଉଳି ZUX0950659

�ୀ /1314 45 171 447ଜି. ରତA ମାଳା !ା ଜି ମରୁଲୀ ZUX0668046

ପ ୁ /1315 35 171 448ଜି.ସତୀଶ କମୁାର ପି ଜି. . ଚ*
  ମଉଳି LSL1524180

ପ ୁ /1316 28 171 449ମନୁA ା କାକୀ ପି ନରସିଂଗା ମରୂଟୀ କାକୀ ZUX1231182

�ୀ /2317 64 171 450ଜି ଚ*
 େମୗଲି ପି ଜି ନୀଳକZମ . OR/12/089/244410

�ୀ /2318 56 171 451ଜି ସେରାଜୀନୀ !ା ଜି ଚ*
 େମୗଳି . OR/12/089/244011

ପ ୁ /3319 39 171 452ଏଲ ୟୁଗାfର ପି ଏଲ େବକୖZୁରାଓ . LSL1349836

�ୀ /3320 30 171 453ଏQ ଶିଲପା !ା ଏQ ଯଗୁା*ର ZUX0690628

�ୀ /04321 36 171 454ବୁଡୁମରୁୁ ଭାଗ�ଲ@7ୀ !ା ବି. େୱCଟା ରାମଣା ZUX0821025

�ୀ /4322 70 171 455ବି ୱାନାଜା@ି !ା ବି ମନ7 ଥ ରାଓ . LSL1409911

�ୀ /4323 48 171 456ବି. ଇ*ିରା !ା ବି. ନାରାୟଣା ରାଓ ZUX0443531

ପ ୁ /4324 30 171 457େବାଟୁ ସେ4ାଷ କମୁାର ପି ବି. ନାରାୟଣା ରାଓ ZUX0443549

ପ ୁ /4325 26 171 458େବାଟୁ ମଣିକZା ପି ବି ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0690685

ପ ୁ /4326 54 171 459ବି. ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ବି. ଲ@7ଣ ରାଓ ZUX0443523

ପ ୁ /4327 48 171 460େକ.େଭCଟ ରାମଣା ପି େକ.ମନ7 ଥ ରାଓ LSL1409887

�ୀ /5328 43 171 461େକ. ଲାୱାଣ�ା  !ା ହରି କ
 ିBା LSL1384833

�ୀ /5329 72 171 462େକ ନିଳକେT0ରୀ . !ା େକ ବିରେଭCଟରାଜୁ . OR/12/089/232356

ପ ୁ /5330 50 171 463େକ ହରି କ
ିBା . ପି େକ ବି ରାଜୁ . OR/12/089/232357

ପ ୁ /06331 36 171 464େୱଡେକୱୀଟିଲ ରେମଶ ପି ୱି. ନାରାୟଣ ନାୟର ZUX0821041

�ୀ /6332 58 171 465ଭି ରତA  କମୁାରୀ !ା ଭି ନାେଗ0ର OR/12/089/222501

ପ ୁ /6333 57 171 466ଭି ନାେଗ0ର ରାଓ ପି ଭି ଗାବର ରାଜୁ OR/12/089/222500

ପ ୁ /7334 61 171 467ପି ଭା3ର ପାତ
  ପି ପି ବି0ନାଥ ପାତ
 LSL1385202

�ୀ /7335 55 171 468ପି େରାଜା ପାତ
 !ା ପି ଭା3ର ପାତ
 LSL1385194

ପ ୁ /7336 29 171 469ଦିେନଶ ପାତ
 ପି ଭା3ର ପାତ
 ZUX0366161

ପ ୁ /7337 53 171 470ପ
ଶା4 କମୁାର ସାହୁ ପି ଗଣପତି ସାହୁ ZUX0443507

�ୀ /7338 40 171 471ନମୀତାKଳି ସାହୁ !ା ପ
ଶା4 କମୁାର ସାହୁ ZUX0443515

�ୀ /8339 58 171 472ପି ରାେଜ!ରି . !ା ପି ନରସିଂହମOୁP ଆଚାରି OR/12/089/232371

�ୀ /9340 44 171 473ଏ> ଲ@7ି !ା ଏ> ଜୟରାg ZUX0137976

ପ ୁ /9341 72 171 474ବି ବୁଲାବାଇ ପି ବି ତାତୟା . ZUX0681460

ପ ୁ /9342 26 171 475ସାେଦ ଜଗଦୀଶ ବାବୁ ପି ଏ> ଜୟରାେଜ ZUX0690552

�ୀ /10343 38 171 476ବି ଧନଲ@7ୀ ପି ବି ସିଂହା ଚଲମ LSL1428457

ପ ୁ /10344 68 171 477ବି ସିଂହାଚଲ� . ପି ବି ରାଜାରାଓ . OR/12/089/232378

ପ ୁ /11345 21 171 478ସରୂୂ ସଂେପଥ ପି ସରୂୂ ଶ
ୀନୀଵାସ ZUX1278076

�ୀ /11346 71 171 479ବି ଚ*
 ାବତୀ . !ା ବି େବCଟରାଓ . OR/12/089/232267

�ୀ /11347 45 171 480ବି କାୱତିା . !ା ବି ସଯୁ�=ରାଓ . OR/12/089/232269

ପ ୁ /11348 45 171 481ବି ଡ଼େିଲ0ର ରାଓ . ପି ବି. େବCଟ ରାଓ . OR/12/089/232385

�ୀ /11349 22 171 482ହରଶୀକା େବନୁ !ା େରାହିତ ଵୁନା ZUX1361906

ପ ୁ /12350 88 171 483ସି େହଚ ଆର େକ ପ1ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ OR/12/089/232410

ପ ୁ /12351 65 171 484ସି େହଚ ବାଲାଶ�ାମାଲ ରାଓ ପ1ନପି ସି. େହH. ଆର େକ ପ1ନାୟକ LSL1384353

ପ ୁ /13352 70 171 485ଲାୱଜୀଭାଇ . ପି ବାଲିସାନ . ZUX0936641

ପ ୁ /13353 27 171 486ୱାଇ. ଆଦିତ�ା ପି ୱାଇ. ଶ
ୀନିୱାସ ZUX0653121

ପ ୁ /13354 38 171 487ପଟA ାନା ଅେଶାକ ପି ପଟA ାନା ନାେଗ0ର ରାଓ ZUX0624627

�ୀ /13355 36 171 488ପି. ରଜନୀ !ା ପି. ଅେଶାକ ZUX0624619

ପ ୁ /13356 40 171 489ପଟA ାନା ପରେମ0ର ରାଓ ପି ପଟA ାନା ନାେଗ0ର ରାଓ ZUX0624643

�ୀ /13357 26 171 490ୱାଇ ସେ4ାଷୀ !ା ୱାଇ. ସତ�ନାରାୟଣା ZUX0880245

�ୀ /13358 26 171 491ୱାଇ ସେ4ାଷୀ !ା ୱାଇ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0880120

ପ ୁ /13359 39 171 492େୟଲାଲୁ ସତ�ନାରାୟଣା ପି ୱାଇ େଭେCଟ ରାଓ ZUX0880112

ପ ୁ /13360 39 171 493େୟଲାଲୁ ସତ�ନାରାୟଣା ପି ୱାଇ େଭCଟ ରାଓ ZUX0880237

6 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀC !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /13361 36 171 494ପି. ଶିଲପା !ା ପି.ପରେମ0ର ରାଓ ZUX0624635

�ୀ /13362 47 171 495ୱାଇ. ଶ
ୀେଦୱି !ା ୱାଇ. ଶ
ୀନିୱାସ ZUX0624122

ପ ୁ /13363 54 171 496ୱାଇ. ଶ
ୀନିୱାସ ପି ୱାଇ.କାେମ0ର ରାଓ ZUX0624130

ପ ୁ /14364 64 171 497େକ ଇ!ର ରାଓ . ପି େକ. ବିରାନA ା . OR/12/089/232419

�ୀ /14365 57 171 498େକ ସାତ�ାୱାତୀ . !ା େକ ଇ0ରରାଓ . OR/12/089/232420

ପ ୁ /14366 56 171 499େକ ନରସିଂହ ମOୁP . ପି େକ ବିରାନA ା . OR/12/089/232421

ପ ୁ /14367 38 171 500େକ. ରାଜୁ ପି େକ. ଈ0ର ରାଓ . LSL1524198

�ୀ /14368 66 171 501କାଦା ଲ@7ୀ !ା େକ. ରାମ ୁ OR/12/089/232460

ପ ୁ /14369 40 171 502କାଦା ନରସିଂହ ମOୂP ପି େକ. ରାମ ୁ ZUX0443556

�ୀ /14370 29 171 503କାକି ପଦ7 ାେଦବୀ !ା କାକି ରାଜୁ ZUX0880104

ପ ୁ /14371 26 171 504କାକି େରାହିj ପି ନରସିଂଗା ମରୂଟୀ େକ ZUX0690560

ପ ୁ /15372 30 171 505ସଧୁୀର ଏସ ପି େବେCଟ ଏସ ZUX0366138

ପ ୁ /16373 56 171 506ଏସ େବCଟ ରାଓ . ପି ସଯୁ�=ରାଓ . OR/12/089/232428

�ୀ /16374 48 171 507ଏସ ସଜୁାତା . !ା ଏ> େଭେCଟରାଓ . OR/12/089/232429

�ୀ /17375 43 171 508ଏ> ସଜୁାତା !ା ଏ> ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0138016

ପ ୁ /17376 83 171 509ଏସ ସଯୁ�=ରାଓ . ପି ଏ> ସନ�ାସି ରାଓ . OR/12/089/232425

�ୀ /17377 72 171 510ଏ> କାଳାୱାତି . !ା ଏ> ସଯୁ�=ରାଓ . OR/12/089/232426

ପ ୁ /17378 52 171 511ଏସ ଜାଗାଦୀ0ର ରାଓ . ପି ଏ> ସଯୁ�=ରାଓ . OR/12/089/232430

ପ ୁ /17379 50 171 512ଏସ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ . ପି ଏ> ସଯୁ�=ରାଓ . OR/12/089/232431

�ୀ /17380 39 171 513ଏ>. େଶୖଳଜା !ା ଏ>. ଜଗଦୀ0ର ରାଓ . ZUX0137786

ପ ୁ /18381 63 171 514ଏସ ଦାେ4!ର ରାଓ . ପି ଏ> ନୀଳକZମ . OR/12/089/232433

�ୀ /18382 54 171 515ଏସ ଜୟାଲ@7ୀ . !ା ଏ> ଦାେ40ର ରାଓ . OR/12/089/232434

�ୀ /21383 55 171 516ଏମ ଆନାସୟୁା . !ା ସାତ�ାନାରାୟଣା . OR/12/089/232482

ପ ୁ /22384 60 171 517ଏନ ନେ*0ର ରାଓ . ପି ଏ� ବଳରାମ OR/12/089/232485

�ୀ /22385 54 171 518ଏନ ଭାରତି !ା ଏ� ନେ*0ର ରାଓ . OR/12/089/232486

�ୀ /22386 51 171 519ଏନ ଲ@7ିବାଇ ପି ଏ� ବଳରାମ . OR/12/089/232488

�ୀ /22387 51 171 520ଏ� ରାମଡୁୁ ପି ଏ� ବଳରାମ . OR/12/089/232903

ପ ୁ /22388 28 171 521ନାମାଲିପରିୁ ବାଳକୃିBା ପି ଏ� ନ*ୀ0ର ରାଓ ZUX0690537

ପ ୁ /22389 28 171 522ନାମାଲିପରିୁ ବାଳକୃିBା ପି ଏ� ନ*ୀ0ର ରାଓ ZUX0690545

ପ ୁ /22390 26 171 523ନାେବଲପରୁୀ ପାପା ରାଓ ପି ଏ� ନ*ି0ର ରାଓ ZUX0690594

�ୀ /23391 68 171 524କନିୁ ସାହୁ !ା ବି0ନାଥ ସାହୁ ZUX1256213

ପ ୁ /23392 62 171 525ବି0ନାଥ ସାହୁ ପି ପkାନନ ସାହୁ OR/12/089/232490

ପ ୁ /23393 39 171 526ଲିଟୁ ସାହୁ ପି ବି0ନାଥ ସାହୁ ZUX0138032

�ୀ /23394 26 171 527ସନିୁତା ସାହୁ !ା ଲିଟୁ ସାହୁ ZUX0821132

�ୀ /24395 68 171 528େକ ସତ�ବତୀ . !ା େକ ବୁଲୁବାବୁ . OR/12/089/232493

ପ ୁ /24396 50 171 529େକ ବିେ00ର ରାଓ ପି େକ ବୁଲୁବାବୁ . OR/12/089/232494

�ୀ /24397 42 171 530େକ ଶାକ4ୁଳା !ା େକ ୱିେ00ର ରାଓ ZUX0343764

ପ ୁ /25398 55 171 531ପି ସଧୁା ପି ପି ନାରାୟାଣା  OR/12/089/232507

�ୀ /25399 48 171 532ପି ରାଜୀ !ା ପି ସଧୁା OR/12/089/232508

�ୀ /25400 44 171 533ଡି ସାଇ ଲାତା  !ା ଡି େଶଖର ରାଓ LSL1384429

�ୀ /25401 94 171 534ପି େଭCଟରତA ମ ପି ପି ନାରାୟାଣା  OR/12/089/232505

ପ ୁ /25402 63 171 535ପି ମରୂଲି ପି ପି ନାରାୟଣା . ZUX0526558

�ୀ /25403 52 171 536ପି ମା�ା . !ା ପି ମରୂଲି OR/12/089/232506

�ୀ /25404 28 171 537ପରୁୁୱାଡା ବି*ୁ ମାଧବୀ ପି ପି. ସଧୁା ZUX0821538

�ୀ /25405 34 171 538ପି. !ାତି ପି ପି. ମରୁଳୀ ZUX0821470

ପ ୁ /26406 48 171 539ଏ�. ଭା3ର ରାଓ ପି ଏ�. ଲ@7ଣ ରାଓ ZUX0443481

�ୀ /26407 39 171 540ଏ� ରାଣୀ !ା ଏ� ଭା3ର ରାଓ ZUX0443499

ପ ୁ /27408 64 171 541ଡି ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଡି ନାଗ ରାଜୁ LSL1410406

�ୀ /27409 55 171 542ଡି ୱଜିାୟା ଲ@7ୀ !ା ଡି ନାରାୟଣ ରାଓ LSL1410414

�ୀ /28410 56 171 543ଡି ତାରାେଦବୀ !ା ଡି ଜଗନA ାଥ ପାତ
 LSL1409895

�ୀ /29411 42 171 544ମମତା କମୁାରି ପାଣିଗ
ାହି !ା ନରସିଂହ ପାଣିଗ
ାହି LSL1384825

ପ ୁ /29412 89 171 545ରାମଚ*
  ପାତ
 ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ
 LSL1385228

�ୀ /29413 79 171 546ରାଧାମଣି ପାତ
 !ା ରାମଚ*
  ପାତ
 LSL1385236

ପ ୁ /29414 50 171 547ମରୂଲିଧର ପାତ
 ପି ରାମଚ*
  ପାତ
 LSL1394899

�ୀ /29415 40 171 548ମୀନା@ୀ ପାତ
 ପି ରାମ ଚ*
  ପାତ
 LSL1384817

�ୀ /29416 39 171 549ଆସା କମୁାରୀ ପାତ
 !ା ମରୁଲିଧର ପାତ
 ZUX0624056

ପ ୁ /30417 35 171 550ଡି ରାବି କମୁାର ମା ଡି ତାରାେଦବୀ LSL2388353

�ୀ /30418 33 171 551ଡି ଆରୁଣାକମୁାରୀ ମା ଡି ତାରାେଦବୀ LSL2382042

ପ ୁ /31419 40 171 552ମେନାଜ ଭାଇ ପି ଲାୱଜୀ ଭାଇ LSL2382026

�ୀ /31420 35 171 553ଶିଲା ଭାଇ !ା ମେନାଜଭାଇ LSL2382018

ପ ୁ /32421 37 171 554ବି ଜଗଦୀଶ କମୁାର ପି ବି ସିମାkଳ� LSL2382034

�ୀ /33422 49 171 555ପି ରାମଲ@7ୀ !ା ପି ବାଲାଜିରାଓ LSL2382158

7 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀC !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /33423 52 171 556ପି ବାଲାଜି ରାଓ ପି ଲ@7ୟା . LSL2382141

ପ ୁ /33424 32 171 557ଏ ଭା3ର ରାଓ ପି ଏ ଚିରଞିବୀ ZUX1222405

�ୀ /33425 29 171 558ଏ !ାତୀ !ା ଏ ଭା3ର ରାଓ ZUX1222348

ପ ୁ /121426 21 171 559ବଇନ ବାଲାଜୀ ପି ବଇନ ରେମଶ ZUX1217801

ପ ୁ /473427 21 171 560ସଦା କମୁାର ପି ଏସ ଜୟରାଜୁ ZUX1108992

�ୀ /485428 30 171 561ଅଣ ୁଭାଇ !ା କନାୟା ଭାଇ ZUX1108893

ପ ୁ /485429 30 171 562କନାୟା ଭାଇ ପି ଲାୱଜୀ ଭାଇ ZUX1108802

ପ ୁ /521430 29 171 563ଜଗଦୀଶ ବିେଶାଇ - ଏନ ଭାରତୀ ZUX1113273

ପ ୁ /521431 27 171 564ଭବାନୀ ବିେଶାଇ ପି କମୁାର ବିେଶାଇ ZUX1112978

�ୀ /521432 24 171 565େକ ଦିେଲ_ଵରୀ ପି େକ ଭୀମା ରାଓ ZUX1110766

�ୀ /521433 31 171 566ଏସ େଗୗରି !ା କମୁାର ବିେଶାଇ ZUX1113307

ପ ୁ /521434 21 171 567ଦୁଗ6 ପ
ସାଦ ଇCଲୁା ପି ଧମ6ରାଜୁ ଇCଲୁା ZUX1217033

�ୀ /521435 46 171 568େକ ପmୁଳତା !ା େକ ଭୀମା ରାଓ ZUX1110758

ପ ୁ /521436 60 171 569େକ ଭୀମା ରାଓ - ଏନ ଭାରତୀ ZUX1110782

�ୀ /522437 21 171 570ଏ� ଲ@7ୀ ପି ଏ�. ନେ*_ୱର ରାଓ ZUX1124510

�ୀ /522438 21 171 571ଡି ଶ
ାବ4ି ପି ଡ ରାବଣା ZUX1124551

ପ ୁ /559439 23 171 572ପି ସାଈ ଆନୀେଵଶ କମୁାର ପି ପି ବାଲାଜୀ ରାଓ ZUX1154749

ପ ୁ /559440 21 171 573ପି ସରନ ୟେଗଶ କମୁାର ପି ପି ବାଲାଜୀ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1154681

ପ ୁ /564441 22 171 574ଏମ ହରିହର କମୁାର ପି ଏମ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1110600

�ୀ /564442 23 171 575ମାnି େସAହା ପି ମାnି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1087345

�ୀ /999443 34 171 576େକ. େଗୗରୀ !ା େକ. ଶେୁରଶ ZUX0950618

ପ ୁ /999444 42 171 577ଅପଲା ରାଜୁ କଡା ପି େକ ରାମ ୁକଡା ZUX0866863

�ୀ /999445 46 171 578ଏମ ମ�ା\ା !ା ଏମ ଶ
ିନିବାସ ରାଓ ZUX0950592

�ୀ /999446 25 171 579େପଦେପାରୁ ରମା େଦବୀ !ା େପଦେପାରୁ ସାଇ ZUX1016344

ପ ୁ /999447 51 171 580ଏମ ଶ
ିନିବାସ ରାଓ ପି ଏମ ବାଲାଜୀ ରାଓ ZUX0950600

ପ ୁ /999448 37 171 581େପଦେପାରୁ ସାଇ ପି େପଦେପାରୁ ନରସିଂହ ମOୂP ZUX1016351

ପ ୁ /999449 35 171 582ଟା�ୁଡୁ ଶ
ୀକା4 ପି ଟା�ୁଡୁ ନରସିଂମା ମOୁP ZUX0783142

ପ ୁ /999450 67 171 583ନରସିଂହ ମତୂP  ଟା�ୁଡୁ ପି େଗାପାଳ ରାଓ ଟା�ୁଡୁ ZUX0783639

�ୀ /999451 61 171 584ଇ0ରାମା ଟା�ୁଡୁ !ା ନରସିଂହ ମତୂP  ଟା�ୁଡୁ ZUX0783597

ପ ୁ /01452 27 171 585ତ
ିେଲାକିନାଥ େମାଦି ପି ରବି କମୁାର େମାଦି ZUX0821116

�ୀ /1453 52 171 586ମାKେୁଦବି େମାଦି !ା ରବିକମୁାର େମାଦି OR/12/089/232527

ପ ୁ /02454 38 171 587ସନୁୀଳ ପଲୁାଟା ପି େଲାହିତସୟୁଡୁ ପଲୁାଟା ZUX0775353

�ୀ /02455 27 171 588ପି ଶ
ୀ େଲଖା !ା ପି ସନିୁଲ ZUX0775361

�ୀ /50456 20 171 589ଆେ*
 ପିଲୀ ପଵାଣୀ ପି ଏ କୃBା  ZUX1417468

ପ ୁ /0457 42 171 590ସସୁା4ା କମୁାର ସାହୁ ପି କାଳୀ ଚରଣ ସାହୁ ZUX1424837

�ୀ /0458 30 171 591ତ
ୀେବଣୀ ସାହୁ !ା ସସୁା4ା କମୁାର ସାହୁ ZUX1424845

�ୀ /49459 26 171 592ଏ ଶ
ାଵାଣୀ ମା ଏ ଜୟା ଲ@ ZUX1425784

�ୀ /HOUSE NO-460 24 171 593ସନୁୀତା ଏସ !ା ଏମ ସି େଵ�କେଟଶ ZUX1428374

�ୀ /00461 43 172 949େରଣକୁା ୱି !ା ଜଗନA ାଥ ରାଓ ୱି ZUX0139345

ପ ୁ /C/O M R P462 73 172 950ଜଗଦୀ_ଵର ରାଓ ଏନ ପି େବCେଟ ରାଓ. ZUX1237700

ପ ୁ /NODIBEDA463 46 172 951େଵନକଟ ରାଵନା େପାଟA ୁ ଟୂ ପି କୃBା ରାଓ େପାଟA ୁ ରୂ ZUX1237692

ପ ୁ /01464 21 172 952ସାଇ ସନିୁଲ କାତୁଲା ପି େକ େବକତୁୁଳା ରାଓ ZUX1217454

�ୀ /1465 60 172 953େଟକି ଶାେରାଜା !ା େଟକି ସାତ�ାପ
ସାଦ LSL2638500

�ୀ /1466 39 172 954େଟକି ପଦ7 ା !ା େଟକି ରାେଜଶ କମୁାର ZUX1017151

ପ ୁ /1467 38 172 955େଟକି ରାେଜଶ କମୁାର ପି େଟକି ସତ�ପ
ସାଦ ZUX0366617

�ୀ /1468 41 172 956ଏମ. ଶ
ୀଲତା !ା ଏମ. ଜନା;=ନ ZUX0366625

�ୀ /02469 35 172 957ଆଡି ଲା@7ୀ ପି ଡି ଦିେନଶ ZUX1226919

ପ ୁ /2470 62 172 958ଏମ ସି ହାରିପ
ସାଦ ପି ଏମ ସି ଶCରରାଓ OR/12/089/246060

�ୀ /2471 58 172 959ଏମ ସି େଜ�ାତି !ା ଏମ ସି ହାରୀପ
ସାଦ OR/12/089/246061

�ୀ /2472 40 172 960ଏମ ସି ମାK ୁ ପି ଏମ ସି ହାରିପ
ାସାଦ ZUX0138651

�ୀ /2473 39 172 961େକ.ସେ4ାଷୀ କମୁାରୀ !ା େକ.କାଶିବିେ00ର ରାଓ ZUX0138677

ପ ୁ /2474 28 172 962ଏ�. ସି. େଭେCେଟ> ପି ଏ�. ସି. ହାରିପ
ସାଦ ZUX0444281

ପ ୁ /3475 40 172 963ଏମ ରାେମଶ କମୁାର ପି ଏମ ଧାମ6ରାଓ LSL1463173

�ୀ /P.R.Peta476 43 172 964ସାେ4ାଷି ବି !ା ଭି ମେହାନ ରାଓ ZUX0139311

ପ ୁ /4477 32 172 965ମ*ୁଲା ବିଜୟ ଶCର ପି ମ*ୁଲା େମାହନ ରାଓ ZUX0366633

ପ ୁ /5478 34 172 966ମକ�ସୁo ଆଲN ାମ ପି ନଜମQୁ ମିଆ ଁ ZUX0138701

ପ ୁ /5479 32 172 967ଅନୱାର ଅଲN ୀ ପି ମହ\ଦ ହାପିଯଲୁାହା  ZUX0138693

�ୀ /6480 46 172 968ପିଉମା !ା ପିରାମଚ*
  ରାଓ ZUX0138727

�ୀ /10481 39 172 969ଏ.ଶ�ାମଳା !ା ଏ.ରାଜୁ ZUX0138750

�ୀ /10482 36 172 970ଅନାମିକା ଚାୱଡା ପି କନକ କମୁାର ଚାୱଡା ZUX0284737

�ୀ /10483 44 172 971େକ େହମଲତା !ା େକ କାସଲୁୁ OR/12/089/234244

�ୀ /10484 24 172 972ଶଭୁଶ
ୀ ପ1ନାୟକ ପି ବାଲାଜୀ ପ1ନାୟକ ZUX1058718

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀC !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /10485 44 172 973କନକ କମୁାର ଋୱଡା ପି ଚ*ୁଲାଲ ଚାୱଡା ZUX0284745

ପ ୁ /11486 75 172 974ଶ�ାମ େବେହରା ପି କଳୁାମଣି େବେହରା ZUX0486894

�ୀ /11487 70 172 975ସାବିତ
ୀ େବେହରା !ା ଶ�ାମ େବେହରା ZUX0486902

ପ ୁ /11488 55 172 976ଧନୁ0ର େବେହରା ପି ଶ�ାମ େବେହରା ZUX0486910

ପ ୁ /11489 55 172 977ନରସି� େବେହରା ପି ଶ�ାମସ*ୁର େବେହରା OR/12/089/260712

ପ ୁ /12490 54 172 978ବି.କମୁାର ରାଓ ପି ବି.େପTାରାଓ ZUX0284760

�ୀ /12491 45 172 979ବି.ୱାରାଲ@7ୀ !ା ବି.କମୁାର ରାଓ ZUX0284752

ପ ୁ /12492 50 172 980େଗାବି* ନାୟକ ପି ହାଡି ନାୟକ LSL1418045

�ୀ /12493 42 172 981ସେରାଜା ନାୟକ !ା େଗାବି* ନାୟକ LSL1418037

�ୀ /14494 39 172 982ଏମ ରାଜିନି ପି ଏମ କSାଲା ରାଓ LSL1463108

ପ ୁ /14495 49 172 983ଏମ େୱCଟା ନାରାୟାଣା ରାଓ ପି ଏମ କSାଲା ରାଓ LSL1461623

ପ ୁ /15496 33 172 984ସKୟ କମୁାର ବି0ାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବି0ାସ ZUX0138768

ପ ୁ /15497 40 172 985େକ ଶ
ୀନୀବାସ ରାଓ ପି େକ ବାବୁ ରାଓ LSL2648467

�ୀ /16498 68 172 986େକ ଜାଗାଦା\ା  !ା େକ କ
 ିBାରାଓ OR/12/089/234112

�ୀ /16499 44 172 987ପି.ରାେଜ0ରୀ !ା ପି.େଜ�ାତି0ର ZUX0138792

ପ ୁ /16500 88 172 988ପି.େଜ�ାତି0ର ପି ପି. ଗେଣ0ର OR/12/089/248312

ପ ୁ /16501 46 172 989କମାଡି ମାଲN ୀ_ଵରୀ ପି କମାଡି ରାବନା LSL1461987

ପ ୁ /16502 54 172 990େକ ମେନ0ର ରାଓ ପି େକ ନୀଳକZ ରାଓ ZUX0617522

ପ ୁ /16503 29 172 991େକ ସତୀଶ ରାଓ ପି େକ ମେନ0ର ରାଓ ZUX0617282

ପ ୁ /16504 51 172 992କାମାଡି ରାବଣା ପି କାମାଡି କ
 ିBା LSL1461979

�ୀ /16505 31 172 993େକ ଶ
ାବଣୀ ପି େକ ମେନ0ର ରାଓ ZUX0617290

�ୀ /16506 51 172 994େକ ସମିୁତ
 ା !ା େକ ମେନ0ର ରାଓ ZUX0617274

�ୀ /17507 42 172 995ଏ> ପଦ7 ା  !ା ଏ> ପି. େସନାପତି ZUX0138800

ପ ୁ /18508 64 172 996ଭି ରାଭଣା ରାଓ ପି ଭି ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0139303

ପ ୁ /19509 34 172 997େକ. େଚତନ ପି େକାେଟ0ର ରାଓ ZUX0284778

ପ ୁ /19510 36 172 998ତରୁଣ ପ1ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ପ1ନାୟକ LSL1525906

ପ ୁ /19511 81 172 999ଦାେମାଦର ପ1ନାୟକ ପି େକ ଜିେତ*
  ରାଓ ପ1ନାୟକ LSL1368422

�ୀ /20512 47 172 1000ଏମ ସି ଲା@7ୀ ପି ଏମ ସି ଶCରରାଓ ZUX0138818

ପ ୁ /20513 41 172 1001ଏମ ସି ଶ
ୀନିବାସ ପି ଏମ ସି ଇ0ରରାଓ LSL1463074

ପ ୁ /20514 38 172 1002ଏମ ସି ଶ
ୀକମୁାର ପି ଏମ ସି ଇ0ରରାଓ LSL1461524

�ୀ /20515 45 172 1003ଭି ଉଷାରାଣି ପ1ନାୟକ !ା େଗୗରିଶCର ପ1ନାୟକ LSL1418433

ପ ୁ /20516 94 172 1004ଭି ସଯୂ6ନାରାୟଣା ରାଓ ପି ଭି ରାମ ମOୁP ପ1ନାୟକ OR/12/089/234633

ପ ୁ /20517 28 172 1005ଏ�. ସି. ଶ
ୀକା4 ପି ଏ�. ସି. ଇ0ର ରାଓ ZUX0444273

�ୀ /21518 65 172 1006ପାବ= ତୀ ଦେଳଇ !ା ଇ0ର ଚ*
  ଦେଳଇ OR/12/089/234173

ପ ୁ /21519 50 172 1007ଆେଲାକ ଚ*
  ଦେଳଇ ପି ଇ0ର ଚ*
  ଦେଳଇ OR/12/089/234174

ପ ୁ /21520 45 172 1008ନିରKନ ଚ*
  ଦେଳଇ ପି ଇ0ର ଚ*
  ଦେଳଇ OR/12/089/234175

�ୀ /22521 55 172 1009ଏମ ବିଜୟଲ@7ି ରାଓ !ା ଏମ ତାତା ରାଓ OR/12/089/234317

ପ ୁ /22522 39 172 1010ଏମ ଦିବାକାର ରାଓ ପି ଏମ ତାତା ରାଓ ZUX0138834

ପ ୁ /22523 38 172 1011ଏମ ଚ*
େଶଖର ରାଓ ପି ଏମ ତାତା ରାଓ ZUX0138842

�ୀ /23524 43 172 1012ଏ ବିଜୟା !ା ଏ ଲ@7ୀନାରାୟଣା LSL1418458

ପ ୁ /23525 50 172 1013ଏ ଲ@7ୀ ନାରାୟାଣା ପି ଏ ସଯୁ�= ରାଓ LSL1418466

ପ ୁ /24526 54 172 1014ଏମ ଚିନା ରାଓ ପି ଆଦାଲ!ାମି ରାଓ OR/12/089/234148

�ୀ /24527 49 172 1015ଏମ ରାେଜ!ରି ରାଓ !ା ଏମ ଚିନା ରାଓ OR/12/089/234149

ପ ୁ /25528 47 172 1016ପି ଭା3ର ରାଓ ପି ଶ�ାମସ*ୁର ରାଓ ZUX0139295

�ୀ /25529 39 172 1017ପି ମାଧବୀ ପି ପି ଭା3ର ରାଓ ZUX0139253

�ୀ /25530 84 172 1018କନକ ଲତା େଦାରା !ା ଗLୁ ଚ*
  େଦାରା OR/12/089/234293

ପ ୁ /25531 57 172 1019ରାମପ
ସାଦ େଦାରା ପି ଗLୁ ଚ*
  େଦାରା OR/12/089/234295

�ୀ /25532 52 172 1020ଜୟଶ
ୀ େଦାରା !ା ରାମ ପ
ସାଦ େଦାରା LSL1418375

ପ ୁ /25533 40 172 1021ମନରKନ େଦାରା ପି ଗେୁL!ର େଦାରା OR/12/089/234296

ପ ୁ /25534 26 172 1022rିସ]ତ େଦାରା ପି ରାମ ପ
ସାଦ େଦାରା ZUX0691402

�ୀ /27535 48 172 1023ଆର ଇ*ିରା !ା ଆର ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ LSL1384247

�ୀ /27536 44 172 1024ଆ?.ସାରଦା !ା ଆ?.ଶ
ୀଧର ZUX0138859

�ୀ /27537 43 172 1025ଆର ସଗୁନୁା !ା ଆର ସେୁରଶ LSL1384239

ପ ୁ /27538 39 172 1026ଆରଶ
ୀଧର , ପି କାମରାଜୁ , OR/12/089/234292

ପ ୁ /27539 45 172 1027ଆର ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ . ପି କାମରାଜୁ . OR/12/089/234290

ପ ୁ /27540 41 172 1028ଆର ସେୁରଶ . ପି କାମରାଜୁ . OR/12/089/234291

�ୀ /27541 49 172 1029େଗୗରୀ ଲCା !ା ସଯୂ�= ପ
କାଶ ଲCା ZUX0444208

�ୀ /28542 80 172 1030ବି ରାମାଣାମା !ା କାନାୟା  OR/12/089/234279

�ୀ /29543 53 172 1031ବି ଶ
ୀ ଲ@7ି , !ା ବି ଗ�ା ରାଜୁ , LSL1384189

ପ ୁ /30544 54 172 1032ଡି ରାବାଣା  ପି ଡି ସାନ�ାସାୟା  LSL1462589

�ୀ /30545 52 172 1033ଡି କା4ାମା !ା ଡି ରାମନା LSL1417971

�ୀ /31546 58 172 1034ଭି ପାବ= ତି !ା ଭି େଭCଟରାମଣା OR/12/089/234372

9 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /32547 49 172 1035େହମଲତା !ା ଭି. ନାେଗଶ ZUX1040054

�ୀ /32548 46 172 1036ଂ ଭି ସୀତଲା@7ୀ !ା ରାମାଣା  LSL1463322

ପ ୁ /32549 25 172 1037ଭି. ଅଖିଲ ପି େଭାନା ନାେଗଶ ZUX1039999

ପ ୁ /32550 23 172 1038ଭି. କମଲ ପି ଭି. ନାେଗଶ ZUX1040021

�ୀ /32551 22 172 1039ଅପନ6 େକାନାଗଲା ପି େକ ବି ଇଏସ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1161173

ପ ୁ /32552 55 172 1040ଭି. ନାେଗଶ ପି ଭି. ଚକ
ଧର ZUX1040039

�ୀ /32553 30 172 1041ଭୁନା ପାଲାଭି ପି ଭୁନା ନାେଗସ ZUX0617654

ପ ୁ /32554 65 172 1042ଭି ସତ�ାନାରାୟାଣା ରାଜୁ ପି ଭି ବାପି ରାଜୁ LSL1463058

ପ ୁ /32555 54 172 1043ଭି େଭCଟ ରାମାଣା ରାଜୁ ପି ଭି ବାପି ରାଜୁ LSL1418383

ପ ୁ /32556 46 172 1044ଭି ସେୁରସ ରାଜୁ ପି ବାପି ରାଜୁ OR/12/089/234272

ପ ୁ /33557 35 172 1045ବି କିରଣ କମୁାର ପି ବି େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0139261

ପ ୁ /33558 72 172 1046ପି କ
 ିBା ରାଓ . ପି ପି ମେଲN ସ ୁ. LSL1384122

ପ ୁ /33559 55 172 1047ପି ମରୁଲି କ
 ିBା ପି ପି ସନ�ାସି ରାଓ ZUX0617506

�ୀ /33560 54 172 1048ପି ଲଖ7 ି !ା ପି କ
 ିBା ରାଓ OR/12/089/234266

�ୀ /33561 45 172 1049ପି େରାଜା ପାତ
 !ା ପି ମରୁଲୀ କ
 ିBା ZUX0617498

�ୀ /33562 65 172 1050ଭିଜୟ ଲ@7ୀ େସନାପତି !ା େଭCଟ ରାମଣା େସନାପତି LSL1417997

�ୀ /34563 41 172 1051େକ.ପଜୁା  !ା େକ.ଜଗଦି0ର ରାଓ ZUX0138883

�ୀ /34564 38 172 1052ଏ.ଶା4ିଲ@7ୀ !ା ଏ.ଗ�ା ZUX0138875

ପ ୁ /34565 60 172 1053ଏ ଜି ନରସିହରାଜୁ . ପି ଜି ନରସିହୁଲୁ ରାଜୁ . OR/12/089/234462

ପ ୁ /34566 51 172 1054ଏ ଜି ମାଚି ରାଜୁ ପି ଏ.ଜି ଏନ ରାଯ OR/12/089/234264

ପ ୁ /34567 44 172 1055େକ.ଜଗଦି0ର ରାଓ ପି େକ. କ
 ିB ରାଓ ZUX0138891

�ୀ /35568 44 172 1056ଏ ନାଗମଣି ପି ଏ ଜାନାକୀ ରାମ LSL1384155

�ୀ /35569 27 172 1057େକାଟା ଅମିନୀ ପି େକ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0617704

�ୀ /35570 74 172 1058ଭି ବାଲାମଣି ପ1ନାୟକ !ା ଭି ସଯୂ�=ନାରାୟଣ ପ1ନାୟକ LSL1418441

�ୀ /36571 67 172 1059ଗେୁL0ରୀ ଦାଶ !ା ରାମକିCର ଦାଶ OR/12/089/234254

�ୀ /36572 45 172 1060ରଶ7 ିତା ଦାଶ !ା ହରିଶCର ଦାଶ LSL2645067

ପ ୁ /36573 45 172 1061ହରିଶCର ଦାଶ ପି ରାମକିCର ଦାଶ OR/12/089/234255

�ୀ /36574 40 172 1062ଅନୁରାଧା ଦାଶ ପି ରାମକିCର ଦାଶ OR/12/089/234257

�ୀ /37575 55 172 1063େକ�ୁବା କେମ0ରମ !ା େକ�ୁବା ଭା3ର ରାଓ ZUX1254762

�ୀ /37576 41 172 1064େକ�ୁବା ଲଳିତା !ା େକ�ୁବା ଶ
ୀନୀଵାସ ରାଓ LSL1461318

ପ ୁ /37577 71 172 1065େକ�ୁବା ଭା3ର ରାଓ ପି େକ�ୁବା ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX1254754

ପ ୁ /37578 47 172 1066େକ�ୁବା ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ�ୁବା ଭା3ର ରାଓ ZUX1254770

ପ ୁ /38579 41 172 1067ଟି.ମରୁଲୀ ପି ଟି.ଆଚାରୀ ZUX0138925

�ୀ /38580 40 172 1068ଭି.େରାସ\ୁା !ା ଭି.ଜ� ZUX0138966

ପ ୁ /38581 38 172 1069ଜି ବୁଚାଯ�= ପି ଜି ଆeାରାଓ ZUX0138941

�ୀ /38582 35 172 1070ଜିରାଧିକା !ା ଜି.ବୁତାୟା  ZUX0138958

�ୀ /38583 34 172 1071ଟି.ନାଗମଣି !ା ଟି.ମରୁଲୀ ZUX0138933

�ୀ /38584 33 172 1072ଏ� ଲ@୍ମୀକଳା ପି ଏ� ମନ7 ଥ ରାଓ ZUX0138917

ପ ୁ /38585 46 172 1073େଭCେଟ_ ଜ� ପି ଏ>. େକ. ଜ� ZUX0284794

�ୀ /38586 23 172 1074ବ*ନା ରାଓ ପି େଭCିେଟଶ େଜାହନ ZUX1017128

ପ ୁ /39587 48 172 1075ଏ ବାସେୁଦବ ରାଓ ପି ଜାବିଟୟା ରାଓ OR/12/089/234457

�ୀ /39588 42 172 1076ଏ ବିଜୟ କମୁାରି ରାଓ !ା ବାସେୁଦବ ରାଓ OR/12/089/236286

ପ ୁ /42589 60 172 1077ଏସ ରାମାକ
ିBା ପି ଏସ ଭା3ାର ରାଓ LSL1368505

�ୀ /42590 53 172 1078ଏସ ଉମା !ା ଏସ ରାମ କୃBା ରାଓ LSL1368497

ପ ୁ /42591 30 172 1079ମନଜ କମୁାର ଏସ ପି ରାମକୃB ରାଓ ଏସ ZUX0691436

ପ ୁ /42592 28 172 1080ବିେନାଦ କମୁାର ଏସ ପି ରାମ ରାଓ ଏସ ZUX0691477

ପ ୁ /43593 56 172 1081ଚା*ୁଲାଳ ପି tାରୀକା ଦାସ ZUX0667808

�ୀ /44594 60 172 1082ବି ଆଛିୟମା !ା ମାଲି!ର ରାଓ OR/12/089/234374

ପ ୁ /44595 41 172 1083ବାଲାଜି େବଜା ମା ଆତିଆ\ା େବଜା ZUX0821892

ପ ୁ /44596 43 172 1084ଶ
ୀନୁ େବତା ପି ମାେଲ0ର େବତା ZUX0366526

�ୀ /44597 39 172 1085ମହାଲ@7ୀ େବଟା !ା ବାଲାଜି େବଟା ZUX0821926

ପ ୁ /44598 40 172 1086ବି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ମାଲି!ର ରାଓ OR/12/089/234376

ପ ୁ /45599 32 172 1087ଡି.ଧନୁଜ= ୟ ପି ଡି.ରାଜୁ ZUX0138974

ପ ୁ /45600 65 172 1088ଏସ ଭା3ର ରାଓ ପି ଆପଲ!ାମି ରାଓ OR/12/089/234361

ପ ୁ /46601 57 172 1089ଏ>.ଶ
ିନୀବାସ ରାଓ ପି ଏ>.େକ.ରାଓ ZUX0667824

�ୀ /46602 40 172 1090ଏ>. ଅରୁଣା  !ା ଏ>. ଶ
ିନୀବାସ ZUX0667816

ପ ୁ /46603 47 172 1091ବି ରାବଣା େଚଧୖରୁୀ ପି ଶ
ୀନିବାସ େଚଧୖରୁୀ OR/12/089/234356

�ୀ /46604 43 172 1092ବି ଲ@7ି େଚଧୖରୁୀ !ା ରାବଣା େଚଧୖରୁୀ ZUX0681577

�ୀ /46605 65 172 1093ବି କା4ାମା ରାଓ !ା ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ OR/12/089/234355

ପ ୁ /46606 62 172 1094ବି ଧମ6 ରାଓ ପି ନରସିଂହୁଲୁ ରାଓ OR/12/089/234358

�ୀ /46607 58 172 1095ବି ରତA ାଲୁ ରାଓ !ା ଧମ6ରାଓ OR/12/089/234359

�ୀ /47608 49 172 1096ଏ ଶା4ି !ା ଏ ନାେଗ0ର ରାଓ LSL1418003

10 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀC !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /47609 40 172 1097ଏ. କମଳା େଦବି !ା ଏ. ନୀଳକେZ0ର OR/12/089/234352

�ୀ /47610 75 172 1098ଏ ଆମାଣି ରାଓ !ା ଇ!ର ରାଓ OR/12/089/234347

ପ ୁ /47611 56 172 1099ଏ ନାେଗ0ର ରଓ ପି ଇ0ର ରଓ OR/12/089/234353

ପ ୁ /47612 54 172 1100ଏ ରାମା ରାଓ ପି ଇ!ର ରାଓ OR/12/089/234349

ପ ୁ /47613 50 172 1101ଏ ନିଳକେZ0ର ରାଓ ପି ଈ!ର ରାଓ OR/12/089/234351

�ୀ /47614 45 172 1102ଏ. ସଧୁାରାଣି ରାଓ !ା ଏ. ରାମା ରାଓ OR/12/089/234350

ପ ୁ /48615 29 172 1103କ*ୁୁରୁ କିରଣ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି େକ ରାମାରାଓ ଆଚାରୀ ZUX0617472

�ୀ /48616 27 172 1104କା*ାରୁ କାଜଲ ଆଚାରୀ ପି େକ ରାମାରାଓ ଆଚାରୀ ZUX0617464

ପ ୁ /48617 38 172 1105ପି ତାରେକ0ାର ରାଓ ପି ପି ମାେଲ0ର ରାଓ ZUX0139006

�ୀ /49618 73 172 1106ଭି ଇ*ିରା !ା ଭି ସାତ�ାନାରାୟାଣା  OR/12/089/234343

�ୀ /49619 72 172 1107ଭି ମା�ତାୟାରୁ . !ା ସଯୁ�=ନାରାୟାଣ . OR/12/089/234341

ପ ୁ /49620 46 172 1108ଭିସତ�ନାରାୟାଣା . ପି ସବୁାରାଓ . OR/12/089/234342

�ୀ /50621 44 172 1109ଡି େଜ�ାତି ରାଓ !ା ଉଦୟଶCର ରାଓ OR/12/089/234332

�ୀ /50622 28 172 1110ଡି ଇ0ରୀ ପ
ିୟାଦଶ=ନୀ ପି ଡି ଉଦୟଶCର ରାଓ ZUX0617845

ପ ୁ /50623 53 172 1111ଡି ଉଦୟଶCର ରାଓ ପି େବCଟ ରାଓ OR/12/089/234331

�ୀ /51624 54 172 1112ହୟମାବତୀ ଏନ !ା ଜଗଦୀଶ ରାଓ ଏନ ZUX1237684

ପ ୁ /52625 50 172 1113ଡି ଶ
ୀନିବାସ . ପି େବCେଟ . OR/12/089/234334

�ୀ /52626 42 172 1114ଡି କ
 ୀBା ରାଓ . !ା େବCେଟ . ZUX0681585

�ୀ /52627 46 172 1115ଡି ତିରୁମାଲା େଦବି !ା ଡି ଶ
ୀନିବାସ ଚକ
ବOୀ LSL1368463

ପ ୁ /52628 56 172 1116ଡୁଭାରୁପ ୁମାଧବ ରାଓ ପି ଡି େବCେଟ ରାଓ OR/12/089/234333

�ୀ /52629 49 172 1117ଦୁଭାରୁପ ୁରମାେଦବା !ା ଦୁଭାରୁପ ୁମାଧାବ ରାଓ LSL1368430

�ୀ /53630 54 172 1118ଜି ରାଣୀ !ା ଜଗଦୀଶ ରାଓ OR/12/089/234328

ପ ୁ /53631 62 172 1119ଜି େଭCଟ ରାମା ରାଓ ପି ଜି ପାରେମ0ର ରାଓ OR/12/089/234324

ପ ୁ /53632 59 172 1120ଜି ଜଗଦୀଶ ରାଓ ପି ଜି ପରେମ0ର ରାଓ OR/12/089/234327

�ୀ /53633 82 172 1121ଜି ଶାକ4ୁଳା !ା ଜି ପରେମ0ର ରାଓ OR/12/089/234326

�ୀ /54634 38 172 1122ଏମ ବାଲା କମୁାରୀ !ା ଏମ ଶ
ିନିବାସ ରାଓ LSL1368448

ପ ୁ /54635 52 172 1123ଏମ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏମ ନୀଳକZମ LSL1368455

�ୀ /55636 71 172 1124ଆ?. ଭାଗ�ଲ@7ୀ . !ା ଆ?. ଭା3ର ରାଓ . LSL1445865

ପ ୁ /55637 40 172 1125ଆର ଅରୁଣା . ପି ଭା3ର . OR/12/089/234407

�ୀ /55638 53 172 1126ରାଜା ପ4ୁଲୁ ଅରୁଣ ପି ରାଜା ପ4ୁଲୁ ଭା3ର ରାଓ ZUX1276005

ପ ୁ /55639 78 172 1127ଆ?. ଭା3ର ରାଓ ପି ଆ?. ଆପାଲା ନାରାସିଂହୁଲୁ LSL1445857

�ୀ /56640 39 172 1128ରଶ7ିେରଖା ନାୟକ ପି ମରୂଲିଧର ନାୟକ LSL1525930

ପ ୁ /57641 35 172 1129ଭୁଲବାଲା ଶିବପ
ସାଦ ମା ଭି ଶାରଦା LSL2648343

ପ ୁ /58642 42 172 1130ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଚ*
 ାରାଜ ZUX0139014

ପ ୁ /59643 43 172 1131ରେମଶ କମୁାର େଗାେଲଛା ପି ମ�ଳଚା* େଗାେଲଛା ZUX0139022

ପ ୁ /59644 38 172 1132ବିଜୟ କମୁାର େଗାେଲଛା ପି ମ�ଳଚା* େଗାେଲଛା ZUX0139048

ପ ୁ /59645 36 172 1133ଅଜୟ କମୁାର େଗାେଲଛା ପି ମ�ଳଚା* େଗାେଲଛା ZUX0139055

�ୀ /59646 36 172 1134ନିକିତା େଗାେଲଛା !ା ରେମଶ କମୁାର େଗାେଲଛା ZUX0139030

ପ ୁ /60647 36 172 1135େକ ତାମ ୁନାଇଡୁ ପି େକ ଆପାରାଓ LSL2638468

ପ ୁ /61648 38 172 1136ମାଡଗଲୁN ା ଶ
କିା4 େଭCଟ> ପି ମାଡଗଲୁN ା ଆପାରାଓ LSL1525914

ପ ୁ /62649 33 172 1137ସେରାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ସେବ= 0ର ରାଉତ ZUX0284802

�ୀ /63650 51 172 1138କମଳା ଅରଖିତ !ା ସେ4ାଷ ଅରଖିତ ZUX0139063

�ୀ /64651 35 172 1139ରାଜଲ@7ୀ ପ1ନାୟକ !ା ଶ
ନିୀବାସ ପ1ନାୟକ ZUX0139071

ପ ୁ /65652 32 172 1140ପ
ଦୀପ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅେଶାକ େଚୗଧରୁୀ ZUX0139089

ପ ୁ /66653 32 172 1141ଅଭିେଶକ ପ1ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ପ1ନାୟକ LSL1525898

�ୀ /67654 37 172 1142ସମୁ�ା ନାରାୟଣା  ପି ଭି.ସତ�ନାରାୟଣା  ZUX0139097

ପ ୁ /68655 33 172 1143ବି. ନେରଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ବି. ଧମ6 ରାଓ LSL2638443

ପ ୁ /69656 38 172 1144ପିଆର ସି ବିେଶାଇ ପି ପି ପvୁ=ଚ*
  ବିେଶାଇ LSL2638435

ପ ୁ /71657 47 172 1145ମରୁଲି େକାରଡା ପି େକ ଚ*
 ାରାଓ ZUX0139113

�ୀ /72658 44 172 1146େହମଲତା ରାେଠାର !ା ଅଜୁଲ କମୁାର ରାେଠାର ZUX0139139

�ୀ /73659 28 172 1147ପ
ତିମା ହରିଜନ !ା େଗାରା ହରିଜନ ZUX0617720

ପ ୁ /74660 48 172 1148ସାହିନ ଶ
ୀନୁ ପି ଏସ ସେମ0ର ରାଓ ZUX0617514

ପ ୁ /999661 53 172 1149ପରିମଲ !ାମୀ ନାଇଡୁ ପି ଭି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1013598

ପ ୁ /219/53662 32 172 1150ଵାଡଗୀ ସଂେତାଷ ଵାଡଗୀ ପି ଵାଡଗୀ ମଖୂାQAଗମ ZUX1351121

ପ ୁ /219-53663 32 172 1151ଵାଡଗୀ ସଂେତାଷ ଵାଡଗୀ ମା ଵାଡଗୀ ମଖୂାQAଗମ ZUX1350560

�ୀ /000664 49 172 1152ପCଜିନି ମହାପାତ
 !ା ତ
ିେଲାଚନ ମହାପାତ
 ZUX1420496

ପ ୁ /00000665 52 172 1153ତ
ିେଲାଚନ ମହାପାତ
 ପି ଶ
ୀଧର ମହାପାତ
 ZUX1420579

ପ ୁ /Gandhi ch666 27 172 1154ସଂେତାଷ ମହାପାତ
  ମହାପାତ
 ପି ତ
ିେଲାଚନ ମହାପାତ
  ZUX1424878

�ୀ /00667 51 173 1େକ େବଦାବତି !ା େକ େକତଇଶ�ର ZUX0732826

ପ ୁ /00668 27 173 2େକ. ଗିେନାଦ ପି େକ. ହରିଶଚ*
  ରାଓ ZUX0733212

�ୀ /00669 50 173 3େକ ଗିତା !ା େକ ହରିଚଦ
  ରାଓ ZUX0732784

ପ ୁ /00670 62 173 4େକ ହରିଚଦ
  ରାଓ ପି େକ ନୀଳକT� ZUX0732776

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /00671 19 173 5ବି ଜ>ଵw ପି ଶ
ୀଧର େବାନଦାଦା ZUX1305416

�ୀ /00672 41 173 6କବିତା ଜୟସିଂ ପି ମେୁକଶ ଜୟସିଂ ZUX0732917

ପ ୁ /00673 31 173 7ଡି.କିେରାନ କିେରାନ ମା ଡି. ଚିନA ାମଲN ୁ ZUX0733196

�ୀ /00674 29 173 8ଡି.ରାମ�ା କ
 ିBା !ା ଡି.ଇ0ର ରଓ ZUX0733204

�ୀ /00675 31 173 9ପି ଲାବନ�ା !ା ପି. ବିେ00ର ରାଓ ZUX0732941

�ୀ /00676 26 173 10ସବୁାସିନି ନାୟକ ପି ଦୟାନୀଧୀ ନାୟକ ZUX0732909

ପ ୁ /00677 31 173 11େକ ରହିj ପି େକ େକତଇଶ�ର ରାଓ ZUX0732834

ପ ୁ /00678 33 173 12ପି. ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି. ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0732933

ପ ୁ /00679 26 173 13ଭି ସେ4ାଷ ପି ଭି ଶCର ରାଓ ZUX0732925

�ୀ /00680 41 173 14େକ ସାରାଦା !ା େକ ଉେମ_ ZUX0732958

ପ ୁ /00681 77 173 15ପି ଶCର ରାଓ ପି ପି ସତ� ନାରାୟଣ ZUX0732859

�ୀ /00682 27 173 16େକ ଶ
ିବଣୀ ପି େକ େଭCଟ ରାଓ ZUX0732792

ପ ୁ /00683 48 173 17ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପି ପି ଶCର ରାଓ ZUX0732867

�ୀ /00684 27 173 18େକ େ!ତା ପି େକ େକତଶ�ର ରାଓ ZUX0732800

�ୀ /00685 88 173 19େକ େୱନକାଟ ରାତ7 !ା ଅନ ୱଗେନ0ର ZUX0732842

ପ ୁ /��686 56 173 20ପି. ଚିନA ା ରାଓ ପି ପି. ଆପନା ZUX0810291

ପ ୁ /C/O- K NA687 22 173 21ନାଗଜୁ= ନା କାରୀ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ କାରୀ ZUX1289198

ପ ୁ /C/O- UNA688 23 173 22ହସ6 ଵରଧାନ ଉନା ମା ଭାରତୀ ଉନା ZUX1289180

�ୀ /01689 37 173 23ଏ ପଦ7 ା - ଏ ଗୀତାବାସ ରାଓ ZUX1209691

�ୀ /1690 66 173 24େକ ସୀତାଲ@7ୀ !ା ଂ େକ େଗାବି* ରାଓ ZUX0284927

�ୀ /1691 63 173 25ଆପିଆ\ା !ା ରାମଲୁୁ OR/12/089/236456

�ୀ /1692 53 173 26ଟି ବିଜୟା !ା ଟି ନାଗରାଜୁ OR/12/089/236459

�ୀ /1693 53 173 27ଭି େରୟାମା !ା ଭି ଲ@7ୀନାରାୟଣା OR/12/089/236374

ପ ୁ /1694 51 173 28େକ ଭା3ର ରାଓ ପି େକ ରାମଲୁୁ ZUX0284885

ପ ୁ /1695 45 173 29ଟି ପ
ସାଦ ପି ଟି ରାମଲୁୁ OR/12/089/236124

�ୀ /1696 42 173 30ଟି ସର!ତୀ !ା ଟି ପ
ସାଦ ZUX0667709

ପ ୁ /1697 38 173 31ଭି ରାେଜଶ ରାଓ ମା ଭି େରୟାମା ZUX0284844

�ୀ /1698 37 173 32େକ ଅରୁଣା !ା େକ ସେବ= 0ର ରାଓ ZUX0284901

ପ ୁ /1699 36 173 33େକ ଚିନA ା ରାଓ ପି େକ ରାମଲୁୁ ZUX0284919

�ୀ /1700 33 173 34ଭି ନିମ=ଳା ମା ଭି େରୟାମା ZUX0284851

�ୀ /1701 54 173 35ଟି ଆ\ାଜୀ !ା ଟି ରାମଲୁ ZUX0444570

�ୀ /1702 28 173 36ଏମ େଦବୀ !ା ଏମ ସେ4ାଷ ZUX1183656

ପ ୁ /1703 29 173 37ଟି େଗୗରୀ ପି ଟି ବିଜିୟା ZUX0444380

�ୀ /1704 22 173 38ଏସ େଜ�ାତି ମା ଏସ ଧନ ଲ@7ୀ ZUX1168103

ପ ୁ /1705 33 173 39ଏମ ସେ4ାଷ କମୁାର ପି ଏମ ଶ
ିଧର ZUX1183714

ପ ୁ /1706 32 173 40ଟି ରେମଶ ପି ଟି ନାଗରାଜୁ ZUX0942045

ପ ୁ /1707 25 173 41ଟି. ସେୁରଶ ପି ଟି.ନାଗ ରାଜୁ ZUX0942060

�ୀ /3708 43 173 42ୱଇ ଭାଗ�ଲ@7ି . !ା ଯଗନA ାଥ . ZUX0139436

ପ ୁ /3709 39 173 43ୱାଇ ଅଚ�ତୁ ରାଓ ପି ୱାଇ ସରୁୀ ନାରାୟଣା ZUX0444588

�ୀ /3710 34 173 44ୱାଇ ଶ
ୀ େଦବୀ !ା ୱାଇ ଅଚ�ତୁ ରାଓ ZUX0444596

ପ ୁ /LAXMI NAG711 38 173 45େକ ମଲିକାଯ ୁ= ନ . ପି ଗା�ରାଯ ୁ. LSL2380392

ପ ୁ /4712 44 173 46ଏ> ଶେୁରଶ ପି ଏ> ଆଦି ନାରାୟଣ ZUX0284935

�ୀ /4713 39 173 47ଏ> ପmୁା !ା ଏ> ଶେୁରଶ ZUX0139451

ପ ୁ /4714 58 173 48ଏସ ସତ� ନାରାୟଣା ପି ଏସ ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0444323

�ୀ /4715 33 173 49ଏସ ଦିପୀକା ଶାସନପରିୁ !ା ଏସ େଦଶରାଜୁ ଶାସନପରିୁ ZUX0368258

�ୀ /05716 37 173 50ଡି ସେ4ାଷି - ଡି ଗ�ାରା� ZUX1099340

�ୀ /5717 36 173 51ଏସ ପାବ= ତୀ !ା ଏ> ଶ
ୀନିବାସ ZUX0139477

ପ ୁ /5718 40 173 52ଏସ ଶ
ୀନିବାସ . ପି ଏସ ଆଦିନାରାୟଣା . OR/12/089/236284

�ୀ /5719 39 173 53ଏସ କ
ିBାେବଣି . !ା ଏସ ଆଦିନାରାୟଣା . OR/12/089/236283

ପ ୁ /5720 43 173 54ଡି.େମାହନ ରାଓ ପି ଡି. ଗ�ାରାମ ZUX1172774

ପ ୁ /6721 39 173 55ବି େଭେCଟ ରାମଣା ପି ବି ରାଜା ରାଓ ZUX0139485

ପ ୁ /6722 55 173 56ବି ମରୁଲି . ପି ରାମା ରାଓ . OR/12/089/236270

�ୀ /6723 40 173 57ବି ଭାଗ�ଲ@7ି . !ା ରାମ ରାଓ . OR/12/089/236269

ପ ୁ /6724 36 173 58ବି ଚିନA ା େବାମନା ମା ବି ରାଧା . ZUX0368290

ପ ୁ /7725 37 173 59େକ େ0ତ ରାଜ ମା େକ ଚ*
 ମା ZUX0139501

�ୀ /7726 65 173 60େକ ଚ*
 \ା . !ା େକ ଆପନA ା . LSL1367002

�ୀ /7727 44 173 61ବି ଜାନକୀ !ା ବି ସାCରି ZUX0445858

�ୀ /7728 28 173 62େକ େୟାଶଦା !ା େକ େ0ତରାଜ ZUX0445841

ପ ୁ /08729 51 173 63ଏମ ବାସ ୁ ପି ଏମ ବି0ନାଥ ZUX1031814

�ୀ /08730 39 173 64ଶ
ୀମତି ନୀହାରିକା ମହାପାତ
 !ା ହର ପ
ସାଦ ମିଶ
 LSL2649739

�ୀ /08731 48 173 65େକ. ନାଗମଣି !ା େକ. ଚିରKିବୀ ରାଓ ZUX0775932

ପ ୁ /08732 62 173 66ପ
ଶା4 କମୁାର ପାତ
 ପି ମାଗତା ପାତ
 ZUX0292896

12 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /08733 58 173 67କଟାରି ଚିରKିବୀ ରାଓ ପି େକ. ଆପା ରାଓ ZUX0775924

�ୀ /08734 32 173 68ରତନାଲା େରଣକୁା ପି ଆ? ଜଗଦୀଶ ZUX1251875

ପ ୁ /08735 25 173 69ଜଗା ସାହୁ ପି ଶତ
ୁଘA ସାହୁ ZUX0810796

ପ ୁ /08736 28 173 70କଟାରି ସାଇ କିରଣ ପି େକ. ଚିରKିବୀ ରାଓ ZUX0775940

ପ ୁ /08737 26 173 71ଏମ ସନମଖୂା ପି ଏମ ବାସ ୁ ZUX1252352

�ୀ /8738 27 173 72ପତୁା ଅରୁଣା ପି ପତୁା ଆପା ରାଓ ZUX0942086

�ୀ /8739 30 173 73େକ. ନିେରାସା କମୁାରୀ ପି େକ. ଚିରKିବୀ ରାଓ ZUX0775957

ପ ୁ /8740 30 173 74ଶCର ସାହୁ ପି ଶତ
ୁଘA ସାହୁ ZUX0444489

�ୀ /8741 25 173 75େଜ�ାତି ସାହୁ ପି ଶCର ସାହୁ ZUX0942185

�ୀ /9742 37 173 76େକ େଜ�ାତି !ା େକ ନାେଗଶ LSL1518976

ପ ୁ /9743 57 173 77ପି ପvୁ=ଚ*
  . ପି ମରୁଲି . OR/12/089/236520

�ୀ /9744 48 173 78ପି ସରଦା . !ା ପvୁ=ଚ*
  . OR/12/089/236521

ପ ୁ /9745 48 173 79ପି ଆପା ରାଓ ପି ପି ଆପଲ !ାମୀ ZUX0444364

�ୀ /9746 44 173 80ପି ପଦ7 ା !ା ପି ଆପା ରାଓ ZUX0444372

�ୀ /10747 22 173 81ସିଏH ରାମିୟା ପି ସିଏHେତେଜ0ର ରାଓ ZUX1099266

�ୀ /11748 35 173 82େକ ପବିତ
 ା !ା େକ କାେଟ0ର ZUX0139527

ପ ୁ /11749 41 173 83ରାଜା େଚୗଧରୁୀ ପି ମନମଧ ରାଓ େଚୗଧରୁୀ ZUX1172790

�ୀ /11750 32 173 84ସଇଲାଜ େଚୗଧରୁୀ !ା ରାଜା େଚୗଧରୁୀ ZUX1172725

ପ ୁ /11751 65 173 85ମଣି ନାୟକ ପି କମୁ ନାୟକ OR/12/089/236302

ପ ୁ /11752 55 173 86ଜି.ଚିତାUର !ାମୀ ପି ଜି.ଏସ. ନାରାୟଣ ZUX1172808

ପ ୁ /12753 39 173 87େକ କାେଟ0ର ରାଓ ପି େକ ରାମଲୁ LSL2380293

�ୀ /12754 50 173 88ଯମନୁା ନାୟକ ପି କମୁ ନାୟକ OR/12/089/236306

�ୀ /13755 40 173 89ଦଶମି ନାୟକ !ା ଚ*
  ରାଓ ନାୟକ OR/12/089/236774

�ୀ /13756 28 173 90ଟି. ପଦA ା !ା ଟି. େଗୗରି ZUX0733253

ପ ୁ /13757 50 173 91ଚ*
  ରାଓ ପି ରାମଚ*
  ରାଓ OR/12/089/236796

ପ ୁ /13758 32 173 92େଗାପାଳା ରାଓ ପି ଚ*
  ରାଓ ZUX0139535

ପ ୁ /14759 32 173 93ଦୀପକ କମୁାର ଘାସି ପି ହରି ଘାସି ZUX0822213

�ୀ /14760 31 173 94ନ*ିନୀ ହ4ାଳ !ା ଦୀପକ କମୁାର ହ4ାଳ ZUX0822221

�ୀ /14761 53 173 95ଉମPଳା େଖାରା !ା କୃB େଖାରା ZUX1252030

�ୀ /14762 33 173 96େଜମା େଖାରା ପି କୃB େଖାରା ZUX1251891

�ୀ /14763 29 173 97େହମା େଖାରା ପି କୃB େଖାରା ZUX1251917

�ୀ /14764 25 173 98ଭାରତୀ େଖାରା ପି କୃB େଖାରା ZUX1251974

ପ ୁ /14765 22 173 99ଲାଲୁ େଖାରା ପି କୃB େଖାରା ZUX1251883

�ୀ /14766 65 173 100ମିଲକି ନାୟକ !ା ମନ ନାୟକ OR/12/089/236308

�ୀ /14767 45 173 101େକତକି ନାୟକ !ା ସେୁର*
  ନାୟକ OR/12/089/236310

ପ ୁ /14768 39 173 102ଗେଣଶ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ ZUX1251933

�ୀ /14769 35 173 103ଗାୟତ
ି  ନାୟକ !ା ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX1251867

�ୀ /14770 32 173 104କନକ ନାୟକ ପି ଜେଗ0ର ନାୟକ ZUX1251990

�ୀ /14771 28 173 105ଅନିତା ନାୟକ !ା ଉେମଶ ନାୟକ ZUX1252014

ପ ୁ /14772 26 173 106ରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ମଧନ ନାୟକ ZUX1275635

�ୀ /14773 23 173 107ଆରତି ନାୟକ !ା ଦୁଗ6 ନାୟକ ZUX1251958

ପ ୁ /14774 23 173 108କରନ ନାୟକ ମା େଗୗରୀ ନାୟକ ZUX1252121

ପ ୁ /14775 23 173 109ଦୁଗ6 ନାୟକ ପି ଦୟାନୀଦୀ ନାୟକ ZUX1252097

ପ ୁ /15776 28 173 110ଜିେତ*
  ଗିରି ପି ସହେଦବ ଗିରି ZUX0866913

�ୀ /15777 33 173 111େହମା�ିନି ନାୟକ !ା ଗLୁ ନାୟକ ZUX0139550

�ୀ /15778 32 173 112ସାବିତ
ା ନାୟକ !ା େହମ4 ନାୟକ ZUX0139568

ପ ୁ /15779 30 173 113ନିତୁ ନାୟକ ପି ଅଜୁ= ନ ନାୟକ ZUX0810465

�ୀ /15780 29 173 114ଜାନକି ନାୟକ !ା ନୀତୁ ନାୟକ ZUX0822205

ପ ୁ /15781 28 173 115ଶCର ଶମ6 ପି ନବରାଜ ଶମ6 ZUX0866905

�ୀ /16782 40 173 116େଗୗରୀ ନାୟକ !ା ହରି ନାୟକ OR/12/089/236340

ପ ୁ /16783 35 173 117ଉେମଶ ନାୟକ ମା େଗୗରୀ ନାୟକ ZUX0139576

ପ ୁ /16784 25 173 118ସାଇ ନାୟକ ପି େଗୗରୀ ନାୟକ ZUX0822189

ପ ୁ /17785 60 173 119ବଡ ଅଯୁ= ନ ନାୟକ ପି ଚଇତନ ନାୟକ OR/12/089/236322

�ୀ /17786 55 173 120ହାଡିଆଣି ନାୟକ !ା ବଡଅଯୁ= ନ ନାୟକ OR/12/089/236323

�ୀ /18787 32 173 121ଭାନୁମତି ମଲN ିକ !ା ଖିର ନାୟକ ZUX0822304

ପ ୁ /18788 48 173 122ବ
 ଯବ*ୁ ନାୟକ ପି ଚଇତନ� ନାୟକ OR/12/089/236316

�ୀ /18789 44 173 123ସUାରି ନାୟକ !ା ବ
 ଯବ*ୁ ନାୟକ OR/12/089/236317

ପ ୁ /19790 48 173 124େଯାେଗ!ର ନାୟକ ପି ଚଇତନ� ନାୟକ OR/12/089/236314

�ୀ /19791 45 173 125ଦୁରଜି ନାୟକ !ା େଯାେଗ0ର ନାୟକ OR/12/089/236315

ପ ୁ /19792 29 173 126େକୗଳାସ ଚଦ
  ନାୟକ ପି ଜେଗ0ର ନାୟକ ZUX0732891

�ୀ /19793 28 173 127ହୀନା କମୁାରି ନାୟକ ପି ଜେଗ0ର ନାୟକ ZUX0732883

�ୀ /19794 27 173 128ହୀନା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ଜେଗ0ର ନାୟକ ZUX0732875

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀC !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /19795 25 173 129ଜାନକୀ ନାୟକ ପି ଜେଗ0ର ନାୟକ ZUX1275668

ପ ୁ /19796 22 173 130କନୁାଲ ନାୟକ ପି ସେୁର*
 ା ନାୟକ ZUX1275676

�ୀ /20797 42 173 131ରାମା ସି ଏଚ !ା ଜଗଦୀଶ ସି ଏଚ ZUX1334838

ପ ୁ /20798 54 173 132ଜଗଦୀଶ ସି  ଏଚ ପି ମାକଲୀଂଗମ ସି ଏଚ ZUX1329242

�ୀ /20799 50 173 133ବାଲା ନାୟକ !ା ରାମନାଥ ନାୟକ OR/12/089/236319

ପ ୁ /21800 41 173 134ନିଳକZ ନାୟକ ପି ରାମନାଥ ନାୟକ OR/12/089/236320

�ୀ /21801 38 173 135ଜୟ4ି ନାୟକ !ା ନିଳକZ ନାୟକ OR/12/089/236321

�ୀ /21802 29 173 136ଧେନ0ରୀ ନାୟକ ପି ନୀଳକZ ନାୟକ ZUX0810473

ପ ୁ /22803 53 173 137କ
 ୀBା ଖରା . ପି ଗେଶଷ . ZUX0667683

�ୀ /22804 31 173 138େଜମା ଖରା ପି କ
 ିBା ଖରା ZUX0810358

�ୀ /22805 31 173 139ବିf�ା ଖରା !ା କାହA ୁ  ଖରା ZUX0822288

ପ ୁ /22806 25 173 140ନବିନ ଖରା - କ
 ିBା ଖରା ZUX0810390

�ୀ /22807 24 173 141କମୁାରୀ ଖରା !ା ନବିନ ଖରା ZUX1099365

�ୀ /22808 47 173 142ଉମPଲା .ଖରା !ା କ
 ୀBା ଖରା OR/12/089/236338

ପ ୁ /22809 49 173 143ଚ*
 େଶଖର ନାୟକ ପି କୃB ନାୟକ LSL1366087

�ୀ /22810 48 173 144େମାତି ନାୟକ !ା କୃBଚ*
  ନାୟକ OR/12/089/236335

ପ ୁ /22811 36 173 145ଗLୁ ନାୟକ ପି କୃBଚ*
  ନାୟକ ZUX0139592

ପ ୁ /22812 33 173 146େପ
ମାନ* ନାୟକ ପି କୃBଚ*
  ନାୟକ ZUX0139584

�ୀ /23813 68 173 147ଗଉରି ନାୟକ ପି ଚଇତନ ନାୟକ OR/12/089/236330

�ୀ /23814 42 173 148ଧନଲ@7ି ନାୟକ !ା ଦୟାନିଧି ନାୟକ OR/12/089/236328

ପ ୁ /23815 28 173 149ରେଜ*
  ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ ZUX0810556

ପ ୁ /23816 19 173 150ସଯୂ�= ନାରାୟଣ ନାୟକ ମା ଧନ ଲ@7ୀ ନାୟକ ZUX1338730

�ୀ /24817 25 173 151କରିଶ7ା ହରିଜନ !ା ବୁଡୁ ହରିଜନ ZUX1334879

�ୀ /24818 23 173 152ଲ@7ୀ ଜାନୀ !ା ମାଧଵ ଜାନୀ ZUX1329044

�ୀ /24819 24 173 153ଲକୀ ମଦୂଲୀ !ା ବାବୁଲା ମଦୂଲୀ ZUX1275650

�ୀ /24820 47 173 154ଶା4ିଲତା ନାୟକ !ା ପରଶରୁାମ ନାୟକ OR/12/089/236346

ପ ୁ /24821 36 173 155ଲ@7ଣ ନାୟକ ମା ଶା4ିଲତା ନାୟକ ZUX0139618

�ୀ /24822 34 173 156କମଳା ନାୟକ !ା ଲ@7ଣ ନାୟକ ZUX0822379

ପ ୁ /24823 33 173 157ଦିବାକର ନାୟକ ମା ଶା4ିଲତା ନାୟକ ZUX0139600

�ୀ /25824 65 173 158ସି ଏଚ ଭୁଲଖିମି . !ା ସି ଏଚ ମାକ= େSୟ . OR/12/089/236586

�ୀ /25825 43 173 159ସି ଏଚ ବିଯୟଲଖିମି . ପି ସି ଏଚ ଯଗମହନରାଓ . OR/12/089/236588

ପ ୁ /25826 70 173 160ସି ଏଚ ମକ= S ରାଓ ପି ଯଗା ରାଓ OR/12/089/236585

ପ ୁ /25827 45 173 161ସି ଏଚ ଭୀ ଯଗମହନ ରାଓ ପି ସି ଏଚ ମାକ= େSୟ ରାଓ OR/12/089/236587

ପ ୁ /26828 70 173 162ପି କା4ାରାଓ . ପି ସରିୁପ
କାଷ . OR/12/089/236355

ପ ୁ /26829 33 173 163ଡି ବାଲାଜି ଦସାରି ପି ଡି ବିରା ରାଜୁ ZUX0368191

�ୀ /26830 27 173 164ବାସ4ି ନାୟକ !ା ସେୁରଶ ନାୟକ ZUX0733246

�ୀ /26831 60 173 165ପି ବିଯୟଲଖିମି ରାଓ !ା ପି କା4ା ରାଓ OR/12/089/236356

ପ ୁ /26832 39 173 166ପି. ଦିବାକର ରାଓ ପି କା4ା ରାଓ OR/12/089/236745

�ୀ /27833 41 173 167ଜି ମାଳତୀ !ା ଜି ପୃଥିବିରାଜ ZUX0667642

ପ ୁ /27834 41 173 168ଜି ପୃଥିବୀରାଜ ପି ସରିୁଆ ରାଓ ZUX0667667

ପ ୁ /28835 56 173 169ଭି ଧରମା ରାଯ ୁ. ପି ରାମା ରାଓ . OR/12/089/236377

�ୀ /28836 48 173 170ଭି ସର!ତୀ . !ା ଧରମା ରାଯ ୁ. OR/12/089/236378

ପ ୁ /28837 35 173 171ଭି େଭCେଟସ ଭାସ�ାରାଜୁ ପି ଭି ଧମ6 ରାଜୁ ZUX0284943

�ୀ /29838 55 173 172ସମାସଦ େବଗମ . !ା ସାଜିଦ ସାରିଫ . ZUX0667626

ପ ୁ /29839 52 173 173ଏମଡି ଜାେହଦ ଜାମy ସାରୀଫ . ପି କାନାସାେହବ . LSL1461284

�ୀ /29840 46 173 174ଏମ ଡି ୱାେହଦ ଜାମy ସାରୀଫ . ପି କାନାସାେହବ . OR/12/089/236385

ପ ୁ /29841 41 173 175ଏମ ଡି ରସିଦ ଜାମy ସାରିଫ . ପି କାନାସାେହବ . OR/12/089/236387

�ୀ /29842 39 173 176ମମୁତାଜ େବଗମ .. ପି କାନାସାେହବ .. OR/12/089/236390

�ୀ /29843 64 173 177ମିେଧj େବଗମ ପି ମହ\ଦ କାହA ା ସାେହବ ZUX0733071

�ୀ /29844 53 173 178େରାନକ େବଗ� !ା ଏ� ଡି ୱାଜିo ଜମା� ସରିz ZUX0733089

�ୀ /29845 41 173 179ସନିୁତା ପSା !ା ତ
ୀନାଥ ପSୀ ZUX1322726

�ୀ /29846 41 173 180ସନିୁତା ପSା !ା ତ
ୀନାଥ ପାଢ଼ି ZUX1274257

ପ ୁ /29847 75 173 181ଏ� ଡି ସାଜିo ଜମା� ସରିz ପି ମହ\ଦ କାନA ା ସାେହବ ZUX0733063

�ୀ /30848 29 173 182ସା|ିେସ1ୀ ଗ�ା ଭଵାନୀ ପି ସା|ିେସ1ୀ  ଆଦିନାରାୟଣା ZUX1086297

ପ ୁ /30849 86 173 183ଭି େଲାେକ0ର ରାଜୁ . ପି ଭି ରାମମOୁ=ୀ ରାଜୁ . OR/12/089/236394

�ୀ /30850 70 173 184ଭି କା4ମ . !ା ଭି େଲାକ0ର ରାଓ ରାଜୁ . OR/12/089/236395

ପ ୁ /30851 44 173 185ଭି େସାେମ!ର ରାଜୁ . ପି ଭି େଲାେକ!ର ରାଯ ୁ. OR/12/089/236398

�ୀ /30852 41 173 186ଭି କରୁଣା . !ା େସାେମ!ର ରାଓ . OR/12/089/236775

�ୀ /30853 27 173 187ଭି େଗୗତମୀ ପି ଭି େଗାବି* ରାଜୁ ZUX0880518

�ୀ /30854 48 173 188ଭି ମାଧବୀ ଲତା !ା ଭି େଗାବି* ରାଜୁ OR/12/089/236397

�ୀ /30855 30 173 189ଭି ପ
ିତୀ ପି ଭି େଗାବି* ରାg ZUX0444331

ପ ୁ /30856 50 173 190ଭି େଗାବି* ରାଯ ୁ ପି ଭି େଲାକେ!ର ରାଯ ୁ OR/12/089/236396

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀC !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /30857 31 173 191ଏସ ଶ
ୀନିବାସ ପି ଏସ ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0880559

�ୀ /31858 42 173 192ବିଜୟା ପଟନାୟକ !ା ଶ
ୀନିବାସ ପଟନାୟକ OR/12/089/236606

�ୀ /32859 60 173 193ପି. ଭାଗ�ଲ@7ି !ା ପି. ଅଚୁତ ରାଓ OR/12/089/236611

ପ ୁ /32860 48 173 194ପି. ନରସିଂହ ମOୂP ପି ପି. ଅଚୁତ ରାଓ OR/12/089/236729

�ୀ /32861 23 173 195ବାCରୁୁ ଗୀତିକା ପି ବି.ଜଗେଦ0ର ରାଓ ZUX1022573

�ୀ /32862 63 173 196େକ ଲିଲାବତୀ !ା େକ ଲ@7ୀ ନାରାୟଣ ZUX0880500

ପ ୁ /32863 69 173 197ପି. ଅଚୁତ ରାଓ ପି ପି. ନରସିଂହୁଲୁ OR/12/089/236610

ପ ୁ /33864 36 173 198ଭି ପ
ଦିପ କମୁାର ପି ଭି ଲାବା କମୁାର ZUX0618488

�ୀ /33865 51 173 199ଭି ସିତା ଉନା !ା ଭି ଲବ କମୁାର ଉନା ZUX0368381

�ୀ /34866 52 173 200େକ ପଦମାବତି . !ା େଗାବି* ରାଓ . OR/12/089/236583

ପ ୁ /34867 62 173 201େକ େଗାବି* ରାଓ ପି ବଲେଭଆ ରାଓ OR/12/089/236582

�ୀ /35868 39 173 202େକ.ସଯୁତା . !ା ଫକୀର . OR/12/089/236732

ପ ୁ /35869 69 173 203େକ ବା�ାରୁ ରାଜୁ ପି େକ ତାଉଟିଆ ZUX0444448

�ୀ /35870 60 173 204େକ.ସାବିତ
ି  ରାଓ !ା େକ. େଭCଟ ରାଓ OR/12/089/236772

ପ ୁ /35871 49 173 205େକ.ଫକୀର ରାଓ ପି େଭେCଟ ରାଓ OR/12/089/236739

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ6ଚନ ନିମେ4 ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନA  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ6ଚନ କମିଶନ ଭାରତC tାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ6ଚନ ପବୂ= ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣC ନାମ ଅଛି କି ନାହ~  ଦୟାକରି ତନଖି କର4ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.11  of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନCର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନC ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା4 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ6ଚନ ଅଧିକାରୀC !ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /351 45 173 206େକ.ପ�ସାଦ ରାଓ ପି େଭ ଟରାମ ରାଓ OR/12/089/236730

!ୀ /352 40 173 207େକ.ଉଷାକମୁାରୀ ରାଓ $ା ପ�ସାଦ ରାଓ OR/12/089/236731

!ୀ /363 47 173 208ଏ& ଲ'(ୀ ମା ଏ&. ବାଲାଜି ZUX0139634

!ୀ /364 60 173 209ବି ଭୀ ତାଉଡୁଆମା . $ା ରାମରାଓ . OR/12/089/236439

ପ ୁ /365 45 173 210େକ ଊେମଶ - େକ ଶାରଧା ZUX1361096

!ୀ /376 60 173 211ଜି ଦନମା . $ା ରାଯଲୁୁ . OR/12/089/236171

ପ ୁ /377 38 173 212ଜି ଶ ର . ପି ରାଯଲୁୁ . ZUX0284992

!ୀ /378 33 173 213ଜି ସକୁନ�ା େଗାନଲୁ $ା ଜି ଶ ର େଗାନଲୁ ZUX0368274

!ୀ /389 40 173 214ଡି ଗନୁାମ . $ା ସିମାଦିରି . OR/12/089/236423

ପ ୁ /3910 60 173 215ଏମ ରାମଲୁୁ . ପି ରାମଲୁୁ . OR/12/089/236420

!ୀ /3911 55 173 216ଏମ ନିରାୟଣା . $ା ଏମ ରାମଲୁୁ OR/12/089/236421

!ୀ /3912 31 173 217ମାଧରୁୀ ପଟୁନୁରୁ $ା ପି ଷନମଖୁାରାଓ ପଟୁନୁରୁ ZUX0618348

ପ ୁ /3913 41 173 218ପି ସ3 ମଖୁ ରାଓ ପି ପି ଶ ର ରାଓ ZUX0139659

!ୀ /3914 37 173 219ଏ4 ଶା5ି $ା ଏ4 ଏ ଟ ରାଓ ZUX0444430

ପ ୁ /4015 39 173 220େକ ଚିନ7 ାରାଓ ପି େକ ଆେନୟା ZUX0444349

!ୀ /4016 24 173 221ଏ4 ଗିତା8ଳି ପି ଏ4 ଗା9ୀ ZUX1099092

!ୀ /4017 32 173 222େକ ପାବନି $ା େକ ଚିନ7 ାରାଓ ZUX0444356

ପ ୁ /4018 43 173 223ଲି�ରାଜ ଟାକ�ି ପି ରୁପଧର ଟାକ�ି ZUX0942037

!ୀ /4019 39 173 224ସଜୁାତା ଟାକ�ି $ା ଲି�ରାଜ ଟାକ�ି ZUX0942375

ପ ୁ /4120 32 173 225ଏସ ଅଭନୟ କ�ି;ା ପି ଏସ କାଳି ପ�ସାଦ ZUX0285007

ପ ୁ /4121 34 173 226ଏସ ମାନସ କାତ<କ ଈ>ଵର ପି ଏସ କାଳି ପ�ସାଦ ZUX0285015

!ୀ /4122 57 173 227ଏସ କାଳିପ�ସାଦ . ପି ଏସ ବି ବି . OR/12/089/236452

!ୀ /4123 52 173 228ପି କାମାଲା'ି . $ା ପି ରେମଶ . LSL1419597

!ୀ /4124 47 173 229ଏସ କନ�ାକମୁାରି . $ା କାଳିପ�ସାଦ . OR/12/089/236453

ପ ୁ /4125 62 173 230ଏନ. ଆପାନା ପି ଲ'(ୀ ନାରାୟଣ ZUX0810275

!ୀ /4126 35 173 231େକ ଦିପୀକା ପି େକ ସନ�ାସୀ ରାଓ ZUX0444455

!ୀ /4127 43 173 232ଏମ. େଜ�ାତି $ା ଏମ. ରବି ZUX0810267

!ୀ /4128 27 173 233କୀତ< ପ�ିୟା ଏସ ପି କାଳି ପ�ସାଦ ଏସ ZUX0950907

ପ ୁ /4129 51 173 234ପି ରେମଶ ପି ପି ଲ'(ୀ ନାରାୟଣ ZUX0445866

ପ ୁ /4130 53 173 235ଏମ. ରବି ପି ଏମ. ଲ'୍(ଜୀ ରାଓ ZUX0810242

ପ ୁ /4231 71 173 236ଏସ ଳ'(ୀନାରାୟଣ . ପି ଏସ ଆପଲ$ାମି . OR/12/089/236463

!ୀ /4232 39 173 237ଏସ ଲ'(ୀ $ା ଏସ ସତ� ନାରାୟଣା ZUX0444497

!ୀ /4433 39 173 238ସମିୁତା ବିେଶାଇ ପି ଡBରୁୁ ZUX0526624

ପ ୁ /4434 62 173 239ଡBରୁୁଧର ବିେଶାୟୀ ପି ପଦ( ନାଭ ବିେଶାୟୀ OR/12/089/236477

!ୀ /4435 52 173 240ପଦ( ାବତି ବିେଶାୟୀ $ା ଡBରୁୁଧର ବିେଶାୟୀ OR/12/089/236478

!ୀ /4536 48 173 241େକ ଲ'(ୀ $ା େକ ବୁଜି ZUX0139667

ପ ୁ /4637 50 173 242ସତ�ବତୀ ପି ଂପି ମାେଲDର ରାଓ OR/12/089/236511

!ୀ /4638 46 173 243ପି ଆଲୀଏଲୁ . $ା ସିନାରାଓ . OR/12/089/236504

ପ ୁ /4639 28 173 244ପି ଅନ5 କମୁାର ପି ପି. ଚିନ7 ା ରାଓ ZUX0444463

ପ ୁ /4640 31 173 245ପି ପ�କାଶ ପି ପି ଚିନ7 ା ରାଓ ZUX0444471

!ୀ /4741 55 173 246ପି ଦମୟ5ି . $ା କାେମDର . OR/12/089/236499

ପ ୁ /4742 60 173 247ପି କାେମDର ରାଓ ପି ତାଉଡୁ ରାଓ OR/12/089/236498

!ୀ /4743 38 173 248ପି କEନା ରାଓ $ା ପି େବକୖGୁ ରାଓ LSL1518984

ପ ୁ /4844 58 173 249େକ ବି ଏସ ନାରାୟଣା . ପି ସନ�ାସିୟା . OR/12/089/236538

ପ ୁ /4845 32 173 250େକ ଗେଣଶ ପି େକ ଭି ଏସ ନାରାୟଣା ZUX0444406

!ୀ /4846 41 173 251ଟି େଜ�ାତି $ା ଟି େଗାବିHା ZUX1251859

ପ ୁ /4847 35 173 252େକ ସାରବି କIାପଲି ପି େକ ରାମଲୁ କIାପାଲି ZUX0368472

!ୀ /4848 39 173 253େକ ରାଧା $ା େକ ନାଗା ZUX0444562

ପ ୁ /4849 33 173 254େକ ରାଜା ପି େକ ଭି ଏସ ନାରାୟଣା ZUX0444414

!ୀ /4850 70 173 255ସିତା ମହାଲ'(ୀ ସାସନାପରିୁ $ା ଏ& ବାଳ କୃ; ମJୁKୀ ZUX1252345

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ  $ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /4851 54 173 256ଶ ର ରାଓ ସାସନାପରିୁ ମା ଏ& ସିତାରାହା ଲ'(ୀ ZUX1251834

ପ ୁ /4852 50 173 257େଭ ଟ ଧମL ରାଓ ସାସନାପରିୁ ପି ଏ& କୃ; ମJୁ< ZUX1252337

!ୀ /4853 47 173 258ଲ'(ୀ ସାସନାପରିୁ $ା ଏ& ଶ ରରାଓ ZUX1252287

ପ ୁ /4854 45 173 259ହରି ପ�ସାଦ ରାଓ ସାସନାପରିୁ ପି ଏ& ବାଳ କୃ; ମJୁKୀ ZUX1252253

!ୀ /4855 41 173 260ବିଜୟ କମୁାରୀ ସାସନାପରିୁ $ା ଏ& େଭ ଟ ଧମL ରାଓ ZUX1252279

!ୀ /4856 36 173 261ସଜୁାତା ସାସନାପରିୁ $ା ଏ& ହରିପ�ସାଦ ରାଓ ZUX1252238

ପ ୁ /4857 25 173 262ପି. ଉମା ଶ ର ପି ପି. ବିDନାଥ ZUX0810739

!ୀ /4858 27 173 263ପି. &ୱପ7ା ପି େକ ନାଗା ZUX0942052

!ୀ /4959 50 173 264େକ ସତ�ବତୀ . $ା ନାରାୟଣା . OR/12/089/236539

!ୀ /4960 45 173 265େକ ରତନକମୁାରୀ . $ା େକ ଶ�ୀନିବାସ . LSL1367010

ପ ୁ /5061 51 173 266ବି େଭେ ଟ ରାବଣା ପି ବା ରୁ ଗOୁା$ାମୀ ZUX0139683

!ୀ /5062 41 173 267ବି.ରମଣି $ା ବି.ଭି.ରାମଣା LSL2377802

ପ ୁ /5063 72 173 268ବି ଗPୁା$ାମି . ପି ଏ ଟ$ାମି . OR/12/089/236552

!ୀ /5064 63 173 269ବି ରାମ ୁ. $ା ଗPୁା$ାମି . OR/12/089/236553

ପ ୁ /5065 51 173 270ବି ଯୟ ଏ ଟରାଓ . ପି ସରିୁନାରାୟଣ . OR/12/089/236560

ପ ୁ /5066 48 173 271ବି ଇDରରାଓ . ପି ବି ଗPୁା$ାମି . OR/12/089/236554

!ୀ /5067 46 173 272ବି ସଧୁାରାଣି . $ା ଯୟଏ ଟରାଓ . OR/12/089/236561

!ୀ /5068 42 173 273ବି ଲିଲାେବଣି . $ା ବି ଇ$ରରାଓ . OR/12/089/236555

ପ ୁ /5069 25 173 274ବା ରୁୁ ଆକାଶ ପି ବା ାରୁ ଇDର ରାଓ ZUX0810325

ପ ୁ /5170 54 173 275ବି. ଇDର ରାଓ ପି ବି ସରିୁୟା ନାରାୟଣ OR/12/089/236562

!ୀ /5271 43 173 276ବି ଲଳିତା କମୁାରି $ା ବି ଜଗଦିଶ LSL2397677

ପ ୁ /5272 40 173 277ବ3କରୂୁ େମାହନ ରାଓ ମା ବ3କରୂୁ େଵନକଟ ରାଓ ZUX0285023

!ୀ /5273 55 173 278ବି ପାବK ତୀ . $ା ଏ ଟରାଓ . OR/12/089/236567

!ୀ /5274 40 173 279ବି ଇHିରା . ପି ନିଳକGମ . OR/12/089/236568

!ୀ /5275 25 173 280ବା ରୁୁ େତେଜDରୀ ପି ବି.ଜଗେଦDର ରାଓ ZUX1022565

ପ ୁ /5376 44 173 281ପି େବକୖGୁ ମା ପି ଦମୟ5ି ZUX0139741

ପ ୁ /5377 38 173 282ପି େଭ ଟ ରାଓ ମା ପି ସତ�ବତୀ ZUX0139717

ପ ୁ /5378 34 173 283ପି ରାମ ୁ ମା ପି ସତ�ବତୀ ZUX0139709

!ୀ /5379 33 173 284ପି କାRନ $ା ପି ବାସ ୁ ZUX0139725

ପ ୁ /5380 33 173 285ପି ବାସ ୁ ମା ପି ଦମୟ5ି ZUX0139733

!ୀ /5381 33 173 286ପି କମୁାରୀ $ା ପି େଭ ଟ ରାଓ ZUX0139691

!ୀ /5382 58 173 287ପି ସତ�ବତି . $ା ଆଦୀନାରାୟଣ . OR/12/089/236573

!ୀ /5383 42 173 288ପି ଉମା ମେହDରୀ . $ା ଦେ5$ରୀ . OR/12/089/236574

ପ ୁ /5384 42 173 289ପି ରାଜେଶଖର . ପି ପି. ଆଦିନାରାୟଣ . OR/12/089/236579

ପ ୁ /5385 37 173 290ପନାଗା3ଟି ଭିଜୟ କମୁାର ପି ପନାଗା3ଟି ସତ�ୱାତି ZUX0810812

!ୀ /5386 36 173 291ପି. ମାନି $ା ପି. ରାSେସଖର ZUX0810861

!ୀ /5387 21 173 292ଭବାନୀ ପି $ା ପି. ବିଜୟ କମୁାର ZUX1172626

ପ ୁ /5388 55 173 293ପି.ଦାେ5>ୱର ରାଓ ପି ପି.ଆଦି ନାରାୟଣ ZUX0942094

!ୀ /5489 42 173 294ସଂଯTୁା ନାୟକ $ା ମଦନ ନାୟକ LSL1366905

ପ ୁ /5490 21 173 295ପିତାBର ନାୟକ ମା ସ8Tୁା ନାୟକ ZUX1336403

!ୀ /5591 23 173 296ସିUଯାଂଗିନୀ ହ3ଟାଲ - କVରୁୀ ନାୟକ ZUX1336437

ପ ୁ /5592 41 173 297େବଣଧୁର ମଲW ିକ ପି ହରିହର ମଲW ିକ ZUX0810481

!ୀ /5593 39 173 298ରଶ(ୀ େରଖା ମଲW ିକ $ା େବଣଧୁର ମଲW ିକ ZUX0810580

!ୀ /5594 78 173 299କVରୁୀ ନାୟକ $ା ସି�ି ନାୟକ LSL1367093

ପ ୁ /5595 41 173 300କିେଶାର କମୁାର ନାୟକ ପି ସି�ି ନାୟକ LSL1365667

!ୀ /5596 40 173 301ବିଜୟ ଲ'(ୀ ନାୟକ ପି ସି�ି ନାୟକ LSL1366897

!ୀ /5697 39 173 302ଅରୁଣା ନାୟକ ପି କXୁ ନାୟକ LSL1366913

ପ ୁ /5798 41 173 303ବାଳକୃ; ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ LSL1366210

!ୀ /5799 37 173 304ଇDରୀ ନାୟକ $ା ଜଗନ7 ାଥ ନାୟକ LSL1465426

ପ ୁ /58100 44 173 305େକ ରେମଶ କମୁାର େକଲମସିଟି ମା େକ ସୀତା ଲ'(ୀ େକଲମସିଟି ZUX0368456

!ୀ /58101 39 173 306େକ ଗୀତା େକଲମସିଟି $ା େକ ରେମଶ କମୁାର େକଲମସିଟି ZUX0368464

!ୀ /58102 43 173 307ସ�ମିତ� ା ମହା5ି $ା ନରସିଂହ ମହା5ି ZUX0160986

!ୀ /59103 40 173 308ଉମା ନାୟକ $ା ତ�ିନାଥ ନାୟକ LSL1366103

ପ ୁ /59104 41 173 309ଏ&. ବାଲାଜୀ ପି ଏ&. ବରାହାଲୁ LSL1457571

!ୀ /59105 21 173 310ଏସ ଦୀପିକା ପି ଏସ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1168400

!ୀ /59106 40 173 311ଏ&. େଗୗରୀ $ା ଏ&. ସିମି LSL1457555

!ୀ /59107 45 173 312ବିମଳା ନାୟକ $ା ଚH�  େଶଖର ନାୟକ LSL1366079

ପ ୁ /59108 42 173 313ଏ&. ସିମାRଲମ ପି ଏ&. ବରାହାଲୁ LSL1457563

ପ ୁ /60109 72 173 314ଜି ଟି ଏସ ନାରାୟଣା ପି ଜି ଜଗନ7 ାଥ LSL1366947

!ୀ /60110 63 173 315ଜି ଧନଲ'(ୀ $ା ଜି ଟି ଏସ ନାରାୟଣା LSL1367929

ପ ୁ /60111 44 173 316ଜି ହରିଶ ପି ଜି ଟି ଏସ ନାରାୟଣା  LSL1367945

!ୀ /60112 41 173 317ରXା ନାୟକ $ା ଯେୁଧZ LSL1461649
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ପ ୁ /60113 37 173 318ଜି ଭାରାଣୀ ପି ଜି ଟି ଏ& ନାରାୟଣ LSL1464882

ପ ୁ /60114 27 173 319କାଲୁ ନାୟକ ପି କଶୁ ନାୟକ ZUX0822395

!ୀ /60115 35 173 320ଜି. ଶ�ୀେଦବୀ ଗଭିHମ $ା ଜି. ହରିଶ ଗଭିHମ ZUX0139758

ପ ୁ /61116 42 173 321ଶିବ ଖରା ପି େଯାେଯା ଖରା LSL1366921

!ୀ /61117 41 173 322ତୁଳସୀ ଖରା $ା ଶିବ ଖରା LSL1366939

ପ ୁ /61118 38 173 323ହର ଖରା ପି ଝଝ ଖରା LSL1366111

ପ ୁ /62119 41 173 324ଏସ ଗେଣଶ ପି ଭା\ର LSL2380277

!ୀ /62120 33 173 325ଏ& ମା�ା]ା $ା ଏ& ଗେଣଷ ZUX0139782

!ୀ /62121 63 173 326ଏସ. ଭାରତୀ $ା ଏସ.ମନେମାଧ ରାଓ ZUX1172733

!ୀ /62122 69 173 327ହୀରା ନାୟକ ପି ଚଇତନ ନାୟକ LSL1463165

ପ ୁ /62123 35 173 328ରାେମDର ନାୟକ ପି େଯାେଗDର ନାୟକ ZUX0139766

!ୀ /62124 33 173 329କନକ ନାୟକ ପି େଯାେଗDର ନାୟକ ZUX0139774

ପ ୁ /63125 41 173 330ଡି ଇDରରାଓ ପି ବୀରରାଜୁ LSL2380269

ପ ୁ /63126 47 173 331ଉ^ଳ ପ�ସାଦ ବିDାଳ ପି ବସ5 କମୁାର ବିDାଳ ZUX0445825

!ୀ /63127 34 173 332ମମତା ବିDାଳ $ା ଉ^ଳ ପ�ସାଦ ବିDାଳ ZUX0445833

ପ ୁ /63128 49 173 333େମାହନ ନା_ ପି ବୁ` ୁନା_ ZUX0444638

!ୀ /63129 47 173 334ସେରାଜିନୀ ନା_ $ା େମାହନ ନା_ ZUX0444620

ପ ୁ /63130 29 173 335ଅନୀଲ କମୁାର ନା_ ପି େମାହନ ନା_ ZUX0444646

ପ ୁ /63131 61 173 336େଗାପାଳ ନାୟକ ପି ଭତ� ା ନାୟକ LSL1367119

!ୀ /63132 31 173 337ବିମଲା ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ନାୟକ ZUX0810788

!ୀ /63133 31 173 338ବି ସାବିତ�ୀ $ା ବି ଚିନ7 ା ZUX0444612

ପ ୁ /64134 41 173 339େକ ବୁଜି ପି େକ ନକାରାଜୁ LSL1419613

!ୀ /64135 32 173 340ରାଜ�ଲ'(ୀ ଜି ଜିନାପ ୁ ପି ଚH� ଡୁ ଜି ZUX0617894

!ୀ /64136 29 173 341େକ ଗାୟତ�ି ପି େକ ଶ ର ରାଓ ZUX0618041

!ୀ /64137 37 173 342ଏସ ପି େଜ�ାତି $ା ଏସ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0618074

!ୀ /64138 49 173 343ଅନପaୂL େକ $ା ଚିନ7 ାରାଓ େକ ZUX0618652

!ୀ /64139 32 173 344ଏମ ଲତା ପି େକ ଶ ର ରାଓ ZUX0618058

ପ ୁ /64140 33 173 345େଭ ଟରାମନା ଏମ ମାଜି ପି ପାକିର ଏମ ZUX0618553

ପ ୁ /64141 30 173 346ଅଜୟ ଏମ ମାଜି ପି ପାକିର ଏମ ZUX0618546

ପ ୁ /64142 28 173 347ରେମସ ଟି ପି ବିଜୟା ଟି ZUX0618538

!ୀ /65143 25 173 348ଆସି ମନି $ା ଆସି ଈDର େରbି ZUX0810564

ପ ୁ /65144 42 173 349ଏ ଦିଲW ୀପ କମୁାର େରଡି ପି ଏ ଜଗନ7 ାଥ େରଡି LSL1368109

ପ ୁ /65145 41 173 350ଏ ଇDର େରଡି ପି ଜଗନ7 ାଥ େରଡି LSL1367051

!ୀ /65146 30 173 351ଆସି ୱାରାଲ'(ୀ $ା ଆସି ଦିଲW ିପ କମୁାର େରbି ZUX0810911

!ୀ /67147 41 173 352ଏସ ଉମା ମେହDରୀ $ା ଏସ ଆନH LSL1367028

!ୀ /68148 44 173 353ଲତା ପଟନୁରୁ $ା ଶେୁରଶ କମୁାର ପଟନୁରୁ LSL2397594

ପ ୁ /69149 28 173 354ଆଶୀଷ କମୁାର ବାଘ ପି ମଧଶୁୀଳ ବାଘ ZUX0444398

!ୀ /69150 47 173 355ପି.େମାହିନି ବାଘ $ା ମଧଶୁୀଳ ବାଘ ZUX0285072

ପ ୁ /69151 32 173 356ବିଦ�dୁ କମୁାର ବାଘ ପି ମଧଶୁଳିା ବାଘ ZUX0285098

ପ ୁ /70152 43 173 357େଜ ରଜନିକା5 ମା େଜ ବିଜୟଲ'(ୀ ZUX0139824

!ୀ /70153 36 173 358େଜ ଲ'(ୀ $ା େଜ ରଜନିକା5 ZUX0139832

!ୀ /71154 36 173 359ପି. ଅନିତା  ପି ପି. ଅଚୁତ ରାଓ LSL2397545

ପ ୁ /71155 36 173 360ପି. େହମ5 କମୁାର ପି ପି. ଅଚୁତ ରାଓ LSL2397552

!ୀ /71156 50 173 361ଏମ. ପeୁା ମହାରଣା $ା ଏମ. ରବି ମହାରଣା ZUX0139840

ପ ୁ /72157 44 173 362ଭି ଏନ ଏସ ରାଓ ପି ପି ଏନ ZUX0139865

!ୀ /72158 37 173 363ଭି $ପ7ା $ା ଭି ଏନ ମେଲDର ZUX0139873

ପ ୁ /72159 43 173 364ସି ଏଚ କରୁଣାକର ପି ସି ଏଚ େଯାଗା ରାଓ ZUX0866921

ପ ୁ /72160 29 173 365ସିେରଶ ନାୟକ ପି ପରୁଶମୁ ନାୟକ ZUX0733261

ପ ୁ /72161 26 173 366ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ମା ଶା5ିବତା ନାୟକ ZUX0733279

!ୀ /72162 32 173 367ସି ଏଚ ସନିୁତା $ା ସି ଏଚ କରୁଣାକର ZUX0866939

!ୀ /73163 54 173 368ଇ କାନାମା  $ା ଇ ସେମDର ରାଓ LSL2380210

ପ ୁ /73164 37 173 369ଇ ସେ5ାଷ କମୁାର ପି ଇ ସେମDର ରାଓ LSL2380228

!ୀ /73165 31 173 370ଇ ଦିବ�ା ଇପଲି $ା ଇ ସେ5ାଷ କମୁାର ଇପଲି ZUX0368225

ପ ୁ /73166 64 173 371ଇ ସେମDର ରାଓ ପି ଇ ଫକିର ରାଓ LSL2380202

ପ ୁ /74167 51 173 372ଏସ ଶ�ୀନୁ େସନାପତି ପି ଏସ ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0139899

ପ ୁ /74168 49 173 373ଏସ ରବି ପି ଏସ ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0285106

!ୀ /74169 42 173 374ଏସ େଗୗରି $ା ଏସ ରବି ZUX0285114

ପ ୁ /75170 52 173 375େକ ସାଇବାବୁ ମା ମା ତାଇଡୁ ଆXା LSL2397602

!ୀ /75171 36 173 376େକ ଶ�ୀେଦବୀ $ା େକ ଶ�ୀନୁ ZUX0139907

ପ ୁ /76172 49 173 377ବି ଶ�ୀ ଧର ପି ବି ସରିୁନାରାୟମା LSL2397727

!ୀ /76173 40 173 378ବି କ� ି;ା େବଣୀ $ା ବି ଶ�ୀଧର LSL2397719

!ୀ /76174 43 173 379ବି. ପaୁL $ା ବି ଇDର ରାଓ LSL2397693
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ପ ୁ /77175 39 173 380ଏମ ସେୁରଶ ପି ଏମ ଗା�ରାଜୁ LSL2378230

ପ ୁ /77176 38 173 381ଏମ େମାହନ ପି ଏମ ଗା�ରାଜୁ LSL2380418

!ୀ /77177 34 173 382ଏମ ମାଧବି $ା ଏମ ସେୁରଶ LSL2378438

ପ ୁ /78178 43 173 383େକ ଅମରନାଥ ପି େକ ଚH� େଶଖର LSL2373843

!ୀ /78179 43 173 384େକ େଗୗରୀପାବK ତୀ $ା େକ ରେମଶ ପାତ�  LSL2377752

ପ ୁ /78180 39 173 385େକ ଶିବ ପ�ସାଦ ପି େକ ଚH� େଶଖର LSL2373884

ପ ୁ /79181 75 173 386ଏସ େକାIଲ ରାଓ ପି ଏସ ଆପାନ7 ା  ZUX0285130

ପ ୁ /79182 49 173 387ଏ& ସନମଖୁା ରାଓ ପି ଏ& ଚର8ିବି ରାଓ ZUX0285155

ପ ୁ /79183 47 173 388ଏସ ସାନମଖୁା ରାଓ ପି ଏସ ସ8ିବ ରାଓ ZUX0139956

!ୀ /79184 43 173 389ଏସ କମଲା  $ା ଏସ େଗାବିH ରାଓ ZUX0139949

ପ ୁ /79185 41 173 390ଏସ େଦଶରାଜୁ ପି ଏସ େକାIଲ ରାଓ ZUX0139931

!ୀ /79186 36 173 391ଏ& ଶ�ୀଲ'(ୀ $ା ଏ& ସନମଖୁ ରାଓ ZUX0285148

!ୀ /79187 29 173 392େକ ଅଖିଲା $ା େକ ଅମରନାଥ ZUX0618140

ପ ୁ /79188 50 173 393ଏ& େଗାବିHରାଓ ଶାସନାପରିୁ ପି ଏସ େକାIଲରାଓ ଶାସନାପରିୁ ZUX0368266

ପ ୁ /80189 37 173 394ବି େଭ ଟରାମଣା ପି ବି ରାଜାରାଓ LSL2377810

!ୀ /80190 35 173 395ବି ଦୁଗLଲ'(ୀ $ା ହବି ମରୁଲି LSL2378529

ପ ୁ /81191 54 173 396ଏସ ରେମଶ ଗgୁା  ପି ଏସ ସିତାରାେମୟା ZUX0205500

!ୀ /81192 48 173 397ଏସ ଶା5ି $ା ଏସ ରେମଶ ଗgୁା  ZUX0205518

ପ ୁ /82193 24 173 398ଜି ଅଖିେଳଶ ପି ଜି ଶ�ୀନିବାସ ZUX0880575

!ୀ /82194 48 173 399ଜି ବିଶାଲା $ା ଜି ଶ�ିନୀବାସ ZUX0444521

!ୀ /82195 74 173 400ଜି ସେରାଜିନୀ େଦବୀ $ା ଜି ଆପାରାଓ ZUX0444513

!ୀ /82196 40 173 401ଜି କରୁଣା ସାଇ $ା ଜି ସାଇ କ�ି;ା ZUX0444554

ପ ୁ /82197 43 173 402ଜି ସାଇ କ�ି;ା ପି ଜି ଆପାରାଓ ZUX0444547

ପ ୁ /82198 49 173 403ଜି ଶ�ିନୀବାସ ପି ଜି ଆପାରାଓ ZUX0444539

ପ ୁ /83199 61 173 404ଏ& ବି ବାବଜୀ ପି ଏ& େଭ ଟ ରାଓ ZUX0444661

!ୀ /83200 57 173 405ଏ& $aKଲତା $ା ଏ& ବି ବାବଜୀ ZUX0444786

!ୀ /84201 47 173 406ଗଡୁଲା ଭବାନି $ା ଗଡୁଲା େଭ ଟ ରାଓ ZUX0618256

!ୀ /84202 29 173 407ଧନ ଲ'(ୀ ଗେ�ତ� ା $ା ଇ ସେ5ାଷ ZUX1336379

!ୀ /84203 26 173 408ଗଡୁଲା କରିସ(ା ପି ଗଡୁଲା େଭ ଟ ରାଓ ZUX0810754

ପ ୁ /84204 27 173 409େକ ମେନାଜ କମୁାର ପି େକ ସରିୁନାରାୟଣ ZUX0618231

ପ ୁ /84205 55 173 410ଗଡୁଲା େଭ ଟ ରାଓ ପି ଗଡୁଲା ଗ�ା ରାଜୁ ZUX0618249

!ୀ /84206 25 173 411ଗଡୁଲା େରଶମା ପି ଗଡୁଲା େଭଂେକଟ ରାଓ ZUX0810382

ପ ୁ /84207 32 173 412ଇ ସେ5ାଷ ପି ଇ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0618223

!ୀ /84208 28 173 413ଇ $ାତି ପି ଇ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0618215

ପ ୁ /86209 59 173 414େକ େକତଶ�ର ରାଓ ପି େକ ୱରେନଶ�ର ରାଓ ZUX0732818

!ୀ /123210 53 173 415ବରହାଲୁ ବୁ�ା ମା ବୁଲW hାଈ ବୁ�ା ZUX1099258

!ୀ /123211 50 173 416ସେରାଜିନୀ ବୁ�ା $ା ବରହାଲୁ ବୁ�ା ZUX1099233

ପ ୁ /290212 24 173 417ସନୁୀଲ ନାଗ ପି େମାହନ ନାଗ ZUX1099126

ପ ୁ /353213 47 173 418ଶ�ୀନୀଵାସ  େଚୗଧରୁୀ େସନାପତି ମା ଏସ କୃଶ7ାେବନୀ ZUX1353945

ପ ୁ /370214 25 173 419ମହ]ଦ ୱାସି4 ଜାମନ ସାରିଫ ପି ମହ]ଦ ୱାଜିi ଜାମନ ସାରିଫ ZUX1177856

ପ ୁ /982215 29 173 420ସିଏj ରା4 ରାS ପି ସିଏj ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX1099381

ପ ୁ /999216 32 173 421େବଟା ବାଲାଜୀ ପି ବି.ମାେଲ>ୱର ରାଓ ZUX0942201

ପ ୁ /999217 28 173 422ପି. ବାଲାଜୀ ପି ପି.ଚH�  ରାଓ ZUX0950964

ପ ୁ /999218 26 173 423ଟି. ବାଳରାଜୁ ପି ଟି. େବ ଟା ରାଓ ZUX0950972

!ୀ /999219 59 173 424ଆଶ ିଭାଗ�ଲ'(ୀ $ା ଆଶ ିଜଗନ7 ାଥ ରାଡୀ ZUX0950998

!ୀ /999220 22 173 425ବତୁଲ ବୁସରା ପି ଏମ.ଡି.ୱାଜିଦ ଜମାନ ସରିଫ ZUX0950857

!ୀ /999221 47 173 426ଭି. ଦମୟ5ି $ା ଭି. ସାଇ କ�ି;ା ZUX0951053

ପ ୁ /999222 25 173 427ପି. େଦବୀ ପି ପି.ଚH�  ରାଓ ZUX0951046

!ୀ /999223 37 173 428ଅନିତା ହ5ାଳ $ା ପଶ ୁK  ନାୟକ ZUX0942409

!ୀ /999224 71 173 429ରାଧାମଣୀ ହରିଜନ $ା ଗରା ହରିଜନ OR/12/089/032620

ପ ୁ /999225 24 173 430ମେରାଜୁ ହରିଶ ମା ମେରାଜୁ ଚH�  େମାହନ ZUX0942359

!ୀ /999226 26 173 431ପି. େହମଲତା ପି ପି.ଦାେ5>ୱ ରାଓ ZUX0942177

!ୀ /999227 54 173 432ପି. ଇHିରା $ା ପି. ଇ>ୱର ରାଓ ZUX0942193

!ୀ /999228 25 173 433େକ. ଜଗେଦ>ୱରୀ ପି ପି. େଗାବିHା ZUX0942128

!ୀ /999229 62 173 434ଦାଶରଥୀ ଜାନୀ $ା ବାଲାଜି ଜାନୀ ZUX0942417

ପ ୁ /999230 61 173 435ବାଲାଜୀ ଜାନୀ ପି ପନୁୁ ଜାନୀ ZUX0942383

ପ ୁ /999231 36 173 436ଏମ ଶ�ାମ କମୁାର ପି ଏମ ଚିନ7 ା ରାଓ ZUX0942300

ପ ୁ /999232 59 173 437ବିଜୟ କମୁାର େଲ ା ପି ଅନାଦି ଚରଣ େଲ ା ZUX1321769

!ୀ /999233 44 173 438ମାେରାଜୁ ମିନା'ୀ $ା ମାେରାଜୁ ଚH�  େମାହନ ZUX1251792

ପ ୁ /999234 41 173 439ମନୁା ନାୟକ ପି କୃ; ନାୟକ ZUX0950873

!ୀ /999235 30 173 440ପି ି ନାୟକ $ା ମନୁା ନାୟକ ZUX0950915

!ୀ /999236 27 173 441ପାବK ତୀ ନାୟକ $ା ରାେଜH�  ନାୟକ ZUX0951004
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!ୀ /999237 27 173 442କମଳା ନାୟକ $ା ଲkମନ ନାୟକ ZUX0942367

!ୀ /999238 26 173 443ଅମୃତା ସମୁ5 ପାତ� $ା କୃ; ଚH�  ସମୁ5 ପାତ� ZUX0942342

ପ ୁ /999239 35 173 444େକ.ସHୀପ ପାତ� ପି େକ. େଭେ ନ7 ା ZUX0950865

!ୀ /999240 27 173 445ସକ5ୁଳା େରଡୀ ପି ତିରୁପତି େରଡୀ ZUX0942292

ପ ୁ /999241 29 173 446ଏମ ଶ�ୀକା5 େରଡୀ ପି ଏମ.ବୁlି େରଡୀ ZUX0951020

!ୀ /999242 33 173 447ଭଗବତୀ ସାଗର $ା ଭରତ ସାଗର ZUX0950980

ପ ୁ /999243 29 173 448ଡି. ସHିପ ପି ଡି. ରାବଣା ZUX0942102

!ୀ /999244 40 173 449େକ. ସାରଦା ପି େକ. ଉେମଶ ZUX0942391

!ୀ /00245 53 173 450ଏ& ସାବିତ�ୀ ଆଚାରି $ା ଏ&.ସାରଥି ଆଚାରି ZUX0733014

!ୀ /00246 75 173 451େକ ଚାHାରାଓ ପି େକ ଆପାଲା$ାମୀ ZUX0733006

!ୀ /00247 41 173 452ଜି େଗୗେରDରୀ $ା ଜି ସିତାରାମ ZUX0733121

!ୀ /00248 32 173 453ଆm କଲ�ାଣୀ $ା ଆm ପ�କାଶ ZUX0732982

!ୀ /00249 26 173 454ଏ4 ଲତା ପି ଏ4 ଶ�ୀନିବା& ZUX0733147

ପ ୁ /00250 47 173 455ଏ& ମଧସୁଧୁନ ରାଓ ପି ଏ& ଣ ZUX0732743

!ୀ /00251 68 173 456ଜି ମା�ାମା $ା ଜି ଲଷ(ଣ ରାଓ ZUX0732693

ପ ୁ /00252 33 173 457ଏ& ନାଗାଜୂK ନ ପି ଏ& ଲଷ(ଣ ରାଓ ZUX0733139

!ୀ /00253 32 173 458ଦାଶରୀ ପାବK ତୀ $ା ଦାଶରୀ ଶ�ିନୁ ZUX0733188

ପ ୁ /00254 35 173 459େକ ଦHୀପ ପାତ� ପି େକ େଭ ନା . ZUX0733113

ପ ୁ /00255 31 173 460େକ ଶିବକମୂାର ପnନାୟକ ପି o ଭୁବେନ>ଵର ପnନାୟକ ZUX0732701

!ୀ /00256 31 173 461ହାଇମା େରଡି ମା ସଚିବତି େରଡି ZUX0732974

!ୀ /00257 36 173 462ଏ& େରଣକୁା $ା ଏ& ମଧସୁଧୁନ ZUX0732735

!ୀ /00258 29 173 463େକ ସାଇକିର3 $ା େକ ଶିବ ZUX0732727

ପ ୁ /00259 64 173 464ଏ.4 ସନ�ାସୀରାଜୁ ପି ଏ.4 ସାତାରା4 ZUX0732990

ପ ୁ /00260 35 173 465ଦାଶରୀ ଶ�ୀନୁ ପି ଦାଶରୀ ନରସିମଲୁ ZUX0733170

ପ ୁ /000261 24 173 466ମାଦୀ ହିରନ ପି ମାଦୀ ରାଜୁ ZUX1233311

!ୀ /��262 30 173 467ବି. ଲଳିତା ପି ବି. ରାଜା ରାଓ ZUX0810663

ପ ୁ /NKT ROAD263 28 173 468ଏମ େଵ3େକେଟଶ ପି ମେନପଅଲୀ ଶ�ିନୀଵସା ରାଓ ZUX0618579

ପ ୁ /1264 56 173 469ଡି. ଗେୁନୟା . ପି ଡି. ଡାେଲୟା . OR/12/089/236779

!ୀ /1265 51 173 470ଡି ରାମଲଖିମି . $ା ଗେୁନୟା . OR/12/089/236778

ପ ୁ /2nd lane266 19 173 471ରାହୁଲ େଗାପpେସତୀ ମା ଵିଶାଲା େଗାପpେସତୀ ZUX1359108

ପ ୁ /3267 33 173 472ଏ େଭ େଟ& େରଡ଼ି ପି ଏ ଜଗନ7 ାଥ େରଡ଼ି ZUX0140053

!ୀ /3268 63 173 473ଜି ଲ'(ି . $ା ନରସଂହମ . OR/12/089/236109

!ୀ /3269 44 173 474ଏ. ଭାରତୀ . ପି ଜଗନ7 ାଥ . OR/12/089/236738

!ୀ /3270 28 173 475ଏ ଦିବ�ା ପି ଏ ଶାBା ZUX0444687

ପ ୁ /4271 34 173 476ଏ4 ହରିଶ ପି ଏ4 ର�ାରାଜୁ ZUX0140061

ପ ୁ /4272 43 173 477ଏ4 ଶ�ୀନୁ ପି ଏ& େଭ ଟ ରାମନା ZUX0444703

!ୀ /5273 35 173 478ଏ& ଦିବ�ା  $ା ଏ& ଭଦ� ା  ZUX0140079

ପ ୁ /5274 42 173 479ଏସ ବିରଭଦ�  . ପି ବା� ରାୟ . OR/12/089/236190

!ୀ /5275 48 173 480ଏ& ଶ�ୀଲ'(ୀ $ା ଏସ ସିମାRଳ ZUX0368209

!ୀ /6276 65 173 481ଜି ଗା�ମା . $ା ଜି ମସୁେଲୟା . OR/12/089/236261

ପ ୁ /6277 36 173 482ଲ'(ୀନାରାୟଣ ଡ଼ି ପି ଗPୁା&ଵାମୀ ଡ଼ି ZUX1172162

!ୀ /6278 30 173 483କମଳା ଡ଼ି ପି ଗOୁାମା ଡ଼ି ZUX1172154

ପ ୁ /9279 32 173 484ଆର ଭାନୁ ମା ଟି ଅନୁରାଧା ZUX0140087

ପ ୁ /9280 47 173 485ଟି ଅନୁରାଧା . ପି ଭୀରରାଯ ୁ. OR/12/089/236259

ପ ୁ /9281 27 173 486ଏସ ଜଗଦିଶ କମୁାର ପି ଏସ ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0880534

!ୀ /9282 29 173 487ଟି ସାରଦା $ା ଟି ଶ�ୀନୁ ZUX0444711

ପ ୁ /10283 50 173 488େକ. ଆଦିନାରୟଣା . ପି େକ. ରାମଲୁୁ . OR/12/089/236791

ପ ୁ /10284 48 173 489େକାଭଡ ଅନିଲ କମୁାର ପି େକାଭଡ େଭେ େଟ>ୱରଲୁ ZUX0942458

!ୀ /10285 27 173 490ଟୀ ଭାରତୀ $ା ଟୀ ଚିନ7 ZUX1255967

ପ ୁ /11286 47 173 491ଭି ରାେମୟା . ପି ବେଳଶ . ZUX0667550

!ୀ /11287 44 173 492ଭି ପାବK ତି . $ା ରାେମୟା . ZUX0140095

!ୀ /11288 24 173 493ନୀଳିମା େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ�ୀନିବାସ େଚୗଧରୁୀ ZUX1172659

!ୀ /11289 21 173 494ସଷୁମା େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ�ୀନିବାସ େଚୗଧରୁୀ ZUX1172618

!ୀ /11290 45 173 495ଭି. ତିରୁମେଲDରୀ ପି ଭି. ଭା\ର ରାଓ ZUX1172709

!ୀ /12291 19 173 496ମାଦି କାବ�ାଶ�ୀ - ଭାଈ ZUX1356518

ପ ୁ /12292 32 173 497ବି େହମ5 କମୁାର ପି ବି ୱାରାହାଲୁ ZUX0444794

!ୀ /12293 27 173 498େକ ସେ5ାଷି ପnନାୟକ $ା େକ ଶିବ ପnନାୟକ ZUX1252055

!ୀ /13294 50 173 499ସି ସି�ାମା . ପି ସି ନିଳକG ନାଇଡୁ . OR/12/089/236215

ପ ୁ /14295 40 173 500ଏ& ଶ�ୀନୀବାସ ପି ଏ& ପ�ଭାକର ରାଓ ZUX0140129

!ୀ /14296 38 173 501ଏ& େସ�ାଜନ� ଲ'(ୀ ପି ଏ& କାେମDର ରାଓ ZUX0140111

ପ ୁ /14297 62 173 502ଏସ କାେମDର ରାଓ ପି ନିଳକG ରାଓ LSL2380426

ପ ୁ /14298 25 173 503ସଧୁୀର କମୁାର ସରୂୂ ପି ଏ& କାେମDର ରାଓ ZUX0140103

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ  $ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /14299 39 173 504ଏ& $ପ7ା $ା ଏ& ଶ�ିନୀବା& ZUX0444752

ପ ୁ /15300 65 173 505େକ ରାମଲୁୁ . ପି େକ ଚିେନୟା . OR/12/089/236034

ପ ୁ /15301 47 173 506ପି ଶ�ୀନୁ . ପି ପଦମନାଭ . LSL1464890

!ୀ /15302 35 173 507ପି ସତ�ବତି ପତୁଲୁ $ା ପି ଏ ଟରାବଣା ପତୁଲୁ ZUX0368480

!ୀ /16303 40 173 508ଏ େଜ�ାତି $ା ଏ ଧମKରାଓ ZUX0140137

!ୀ /16304 60 173 509ଏ ଚିନାମା . $ା ଏ ନାରାୟଣ . OR/12/089/236207

ପ ୁ /16305 48 173 510ଏ େବଣେୁଗାପାଳ . ପି ଏ ନାରାୟଣ ରାଓ . OR/12/089/236208

!ୀ /16306 43 173 511ଏ ସଯୁାତାରାଓ . $ା ଏ େବଣେୁଗାପାଲ . OR/12/089/236211

!ୀ /16307 40 173 512ଏ $ାତି . $ା ଏ ଭା\ର ରାଓ . OR/12/089/236212

ପ ୁ /16308 45 173 513ଏ ଭା\ର ରାଓ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/236209

ପ ୁ /16309 44 173 514ଏ ମଧସୁଦୁନ ରାଓ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ LSL1462027

ପ ୁ /17310 60 173 515େକ ଚH� େଶଖରରାଓ ପି େକ ଗରୁୁନାଥ LSL2373900

!ୀ /17311 55 173 516େକ ପ�ମିଳା $ା େକ ଚH� େଶଖର ରାଓ LSL2373892

!ୀ /17312 45 173 517ଏନ ଦିବ�ା $ା ଏନ ବିେଶDର ରାଓ LSL2373967

!ୀ /18313 40 173 518ରାମରାଯ କାରେପrର ପି ମନସାରାମ କାରେପrର OR/12/089/236199

!ୀ /20314 60 173 519େକ ଚିନାମା ରାଓ $ା ତ�ୀ;ା ରାଓ OR/12/089/236201

ପ ୁ /21315 38 173 520େକ:ଉଦୟ ସ ର .. ପି େକ:ରାମଲିେ�Dର .. LSL1367911

ପ ୁ /21316 39 173 521େକ. ଅଜୟ ଶ ର ପି େକ. ରାମ ଲିେ�Dର4 LSL1457506

!ୀ /21317 60 173 522େକ.ଉମା ମେହ>ୱରୀ $ା େକ.ରାମ ଲି�>ୱର ରାଓ OR/12/089/236196

ପ ୁ /21318 68 173 523େକ.ରାମଲିେ�>ୱର ରାଓ ପି େକ.ଭରଦ ରାଜୁଲୁ OR/12/089/236195

!ୀ /21319 34 173 524ମାଦି ଶାରୱନି $ା େକ ଉଦୟ ଶ ର ZUX0880526

!ୀ /21320 30 173 525ଜି ସଚିୁତ� ା $ା େକ ଅଜୟ ଶ ର ZUX0880542

ପ ୁ /23321 68 173 526ଏସ ବା�ାରାୟ . ପି ଆପଲନରସଂହଲୁ . OR/12/089/236188

!ୀ /23322 55 173 527ଏସ ବାଲମଣି . $ା ବା�ପାୟ . OR/12/089/236189

ପ ୁ /23323 39 173 528ଏସ ଲଗେଦବି . ପି ବା� ରାୟ . LSL1464908

ପ ୁ /23324 32 173 529ସି ଏj ଅନୀତା ପି ସି ଏj ରାଜାରାଓ ZUX0444695

!ୀ /24325 39 173 530ଏ& ମଂଜୁଳା  ପି ଏ& ହରି ZUX0140152

!ୀ /24326 37 173 531ଏ& ଧନଲ'(ୀ ପି ଏ& ହରି ZUX0140160

ପ ୁ /24327 65 173 532ଏସ ହରି . ପି ଏସ ସତ�ନାରାୟଣ . OR/12/089/236182

!ୀ /24328 55 173 533ଏସ କ� ୀ;ାେବଶି . $ା ଏସ ହରି . OR/12/089/236183

!ୀ /25329 51 173 534ପି ବିଜୟା ଲ'(ୀ . $ା ପି ଭି ରାଓ . OR/12/089/236179

ପ ୁ /25330 49 173 535ପି ରାଜ କମୁାର . ପି ପି ନିଳକGମ . LSL1366145

ପ ୁ /25331 45 173 536ପି ଅେଶାକକମୁାର . ପି ପି ନିଳକGମ . OR/12/089/236804

!ୀ /25332 35 173 537ବି. ଜୟଲ'(ୀ $ା ବି. ଶ�ୀନୀବାସ ରାଓ ZUX0810622

!ୀ /25333 39 173 538ପି ସରୁୀୟା କାଲା ପନାଗାrି $ା ପି ରାଜ କମୁାର ପନାଗାrି ZUX0368167

!ୀ /25334 33 173 539ପି ଆଶାେଜ�ାତି ପନାଗrି ମା ପି ଶକ5ୁଳା ପନାଗrି ZUX0368175

ପ ୁ /25335 31 173 540େଜ�ାt7ା େପାନାଗାrି ପି େପାନାଗାrି ବୀରଭଦ�  ରାଓ ZUX0810259

ପ ୁ /25336 62 173 541ପି ବୀରଭଦ�  ରାଓ ପି ନିଳକG ରାଓ OR/12/089/236178

ପ ୁ /27337 63 173 542େକ ସନ�ାସି . ପି ଶରିୁନାରାୟଣ . OR/12/089/236105

!ୀ /27338 52 173 543େକ ରବଣି . $ା ସନ�ାସି ରାଓ . OR/12/089/236106

!ୀ /28339 53 173 544ଏମ ବଇେଯ5ିମାଳା . $ା ଏସ ଆର େଯ ରାଓ . OR/12/089/236096

ପ ୁ /28340 63 173 545ଏସ ଆର େକ ରାଓ ପି ଷାମମJୁ< ରାଓ OR/12/089/236095

!ୀ /29341 34 173 546ଏ3 ସହିତି $ା ଏନ ସେୁରଶ କମୁାର ZUX0140178

!ୀ /29342 68 173 547ଏନ ତ�ୀ;େବଣି . $ା ତିରୁପତି ରାଓ . OR/12/089/236098

ପ ୁ /29343 42 173 548ଏନ ଆନH ଗଉତମ . ପି ତିରୁପତି . OR/12/089/236099

ପ ୁ /29344 39 173 549ଏନ ଶେୁରସ କମୁାର . ପି ତିରୁପତି ରାଓ . OR/12/089/236100

!ୀ /30345 42 173 550ବି ଇHିରା େଚୗଧରୁୀ $ା ଟି ଦାଶରଥି େଚୗଧରୁୀ ZUX0445890

ପ ୁ /30346 36 173 551ବି େହମ5 କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ମା ବି ଦମୟ5ି େଚୗଧରୁୀ ZUX0445908

!ୀ /30347 33 173 552ବି ପeୁଲତା େଚୗଧରୁୀ ମା ବି ପାବK ତୀ େଚୗଧରୁୀ ZUX0445882

!ୀ /30348 32 173 553ବି ଦୀପିକା େଚୗଧରୁୀ ମା ବି ପାବK ତୀ େଚୗଧରୁୀ ZUX0445916

ପ ୁ /31349 71 173 554େକ ଆପା ରାଓ ପି େକ ନରସିଂ ମJୁ< ZUX0140186

!ୀ /31350 63 173 555େକ ସେରାଯିନି . $ା େସାେମDର . OR/12/089/236758

ପ ୁ /31351 39 173 556େକ ତରୁମେୁଲDରମ . ପି ଶାBାମJୁ< . OR/12/089/236714

!ୀ /31352 34 173 557େକ. କାଚ7 ନ $ା େକ. ତିରୁମେୁଲDର ରାଓ ZUX0733154

ପ ୁ /31353 46 173 558େକ. ରେମଶ ପି େକ. ରାମା ରାଓ LSL1457514

!ୀ /32354 55 173 559ପି ଲ'(ୀ . $ା ପି ଆପାରାଓ . OR/12/089/236122

ପ ୁ /34355 38 173 560ଏ4 ରେମଶ ପି ଏ4 େଚନା ରାଓ ZUX0444745

ପ ୁ /35356 36 173 561େଜ ଜଗଦିଶ ମା େଜ ଗା�ାମା  LSL2397701

ପ ୁ /35357 70 173 562େଯ ରାବଣା . ପି େଲାକନାଥ . OR/12/089/236084

!ୀ /35358 65 173 563େଯ ମାଗମା . $ା େଯ ରାବଣା . OR/12/089/236085

!ୀ /35359 39 173 564େଯ ଆIାଲ . $ା େଯ େସଖର . OR/12/089/236087

ପ ୁ /38360 57 173 565େକ େୱ ନା . ପି େକ ବିେଘ7ସ . OR/12/089/236011

6 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ  $ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /38361 54 173 566େକ ରୁପବତି . $ା େୱ�ନା . OR/12/089/236012

!ୀ /40362 42 173 567ଏ4 ଇHିରା  $ା ଏ4 େଗାବିH ୍ରାଓ ZUX0140194

!ୀ /40363 49 173 568ଏମ େରଣକୁାେଦବି . $ା ଏମ େମାହନରାଓ . OR/12/089/236007

ପ ୁ /40364 49 173 569ଏମ ଗା9ି ରାଓ . ପି ଏମ ସ ରନାରାୟଣ . OR/12/089/236008

!ୀ /40365 42 173 570ଏମ ରିନାରାଓ . $ା ଏମ ଗା9ିରାଓ . OR/12/089/236010

!ୀ /40366 38 173 571ଏମ ଚୁଡାମଣି . ପି ଏମ ସ ରନାରାୟଣ . OR/12/089/236005

!ୀ /40367 35 173 572ଏ4 ବିଶାଳୀ $ା ଏ4 ଶ�ିନୀବାସ ZUX0444802

!ୀ /40368 34 173 573ଏମ େଗୗରୀ $ା ଏ4 ରେମଶ ZUX0444810

ପ ୁ /40369 52 173 574ଏମ ମହନ ରାଓ ପି ଶ ରନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/236006

ପ ୁ /40370 42 173 575ଏମ େଗାବିH ରାଓ ପି ଏମ ସ ର ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/236009

!ୀ /41371 42 173 576ଜି େହମଲତା $ା ଜି ଦିେଲDର ରାଓ ZUX0444737

ପ ୁ /41372 65 173 577ଜି ଭା\ର ରାଓ ପି ଯାଗା ରାଓ OR/12/089/236016

!ୀ /42373 34 173 578ଜି େସୗଜନ�ା ପି ଜି ଆପାରାଓ ZUX0140202

ପ ୁ /42374 50 173 579ଜି ଆପାରାଓ . ପି ଜି ଯାଗାରାଓ . OR/12/089/236019

!ୀ /42375 45 173 580ଜି ମେହDରି . $ା ଜି ଆପାରାଓ . OR/12/089/236020

ପ ୁ /46376 40 173 581ଟି ଚିନ7 ା ପି ଟି ରାମଲୁୁ ZUX0285338

ପ ୁ /46377 35 173 582ଟି ଦାସରଥି େଚୗଧରୁୀ ପି ଟି ରେମDର େଚୗଧରୁୀ ZUX0445924

ପ ୁ /46378 40 173 583ଟି ଶ�ୀନୁ ପି ଟି ରାମଲୁ ZUX0285346

ପ ୁ /47379 57 173 584ଏ& ବାଲାଜି ପି ଏ& ଜନା`Kନା ରାଓ ZUX0618272

ପ ୁ /47380 30 173 585ଟି ମେହH�  କମୁାର ପି ଟି େଭ ଟ ରାଓ ZUX0446377

!ୀ /48381 52 173 586େକ ଏ ଟରାତ7 ମା . $ା େକ ଗେୁgDର . OR/12/089/236070

ପ ୁ /48382 38 173 587େକ ବିDନାଥମ . ପି ଗେୁgDର ରାଓ . OR/12/089/236072

!ୀ /48383 37 173 588େକ ଶ�ୀେଦବି କରି $ା େକ ନାରାୟଣ ରାଓ କରି ZUX0368159

ପ ୁ /48384 44 173 589େକ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଗେୁgDର ରାଓ OR/12/089/236071

!ୀ /49385 75 173 590ବି ଏନ ରା�ାମଣି . $ା ଏନ ରାଓ . OR/12/089/236077

ପ ୁ /49386 46 173 591ଏନ ଶ�ୀନିବାସ . ପି ଏନ . OR/12/089/236078

ପ ୁ /49387 45 173 592ଏନ ରାଜେଗାପାଲ . ପି ଏନ ରାଓ . OR/12/089/236079

ପ ୁ /49388 42 173 593ଏନ ଶ�ୀଧର . ପି ଏନ ରାଓ . OR/12/089/236082

ପ ୁ /49389 34 173 594ବାଳକୃ; େକ ପି ଶ�ୀଧର ଏନ ZUX1172139

!ୀ /49390 23 173 595ହାରିକା େକ. ମା େକ. ରତନକମୁାରୀ ZUX1172683

!ୀ /49391 58 173 596ବି. ମିନା $ା ବି. େଗାବିH ରାଓ OR/12/089/236792

!ୀ /49392 24 173 597େଭାଗି ନାଭ�ା ପି ବି.େଗାବିH ରାଓ ZUX0942441

ପ ୁ /49393 58 173 598ବି .େଗାବିH ରାଓ ପି ବି .ନାଗଭୁଷଣ ରାଓ ZUX0733030

ପ ୁ /49394 26 173 599େବାଗି ସତୀଶ ପି ବି. େଗାବିH ରାଓ ZUX0733022

ପ ୁ /50395 46 173 600ଏନ ଉଦୟଶ ର . ପି ଏନ ଏନ . LSL1464916

ପ ୁ /51396 45 173 601ଏ4.ସେ5ାଷ କମୁାର ପି ଏମ.ବରଦା ରାଜୁ LSL2378404

ପ ୁ /51397 70 173 602ଏସ ଭା\ରାଓ . ପି ଏସ କୃ;ମJୁ< . OR/12/089/236022

!ୀ /51398 60 173 603ଏସ ପାରବତି . $ା ଭା\ରରାଓ . OR/12/089/236023

!ୀ /51399 35 173 604ଏମ ସନୁୀତା $ା ଏମ ସେ5ାସ କମୁାର ZUX0618181

!ୀ /52400 80 173 605ବି ଭୀ ସିତାଆମା . $ା ତାଉଟିଆ . OR/12/089/236029

!ୀ /52401 42 173 606ଭୀ େପ�ମକମୁାରୀ . ପି ତଉଟିଆ . OR/12/089/236733

!ୀ /53402 39 173 607େକ ବିଶାଳା  $ା େକ ମେହଶ ZUX0140228

ପ ୁ /53403 43 173 608େକ ଏ ଟରାବଣା . ପି ଆେନୟା . OR/12/089/236252

!ୀ /53404 40 173 609େକ ରାଯ ୁ. $ା ଷ ର ରାଓ . OR/12/089/236251

!ୀ /53405 40 173 610େକ ମେହ$ର ରାଓ ପି ଆେନୟା ରାଓ OR/12/089/236249

ପ ୁ /53406 38 173 611େକ ସିନା ରାଓ ପି ଆେନୟା ରାଓ ZUX0140210

!ୀ /54407 51 173 612ବି ଲଖିମି . $ା ସ8ିବ ରାଓ . OR/12/089/236049

ପ ୁ /54408 62 173 613ବି ସ8ିବ ରାଓ ପି ଶତାରାମ$ାମି ରାଓ OR/12/089/236048

ପ ୁ /55409 45 173 614େକ ସ ରରାଓ . ପି ଆେନୟା . OR/12/089/236250

!ୀ /55410 29 173 615ଥିରୁଭିଦୁଲା ଆଦିଲ'(ୀ ପି ଟି. ଈDର ରାଓ ZUX0810523

ପ ୁ /55411 25 173 616ଏ. ରାଜୁ ପି ଏ. ଆuାରାଓ ZUX0810531

ପ ୁ /55412 21 173 617େକାତାେକାଟା ସାଇ ବାବୁ ପି େକାତାେକାଟା ସୟୁL ରାଓ ZUX1319110

!ୀ /55413 46 173 618କନକମ ଉମା $ା କନକମ େଭଂେକଟ ରାଓ ZUX0810333

ପ ୁ /56414 46 173 619ଟି ଚିରଂଜିବୀ ମା ଟି ଅaKପaୁL ZUX0140269

!ୀ /56415 43 173 620ଟି ସ9�ାରାଣୀ $ା ଟି ଚିରଂଜିବୀ ZUX0140251

!ୀ /56416 65 173 621ଟି ଅaKପaୁL . $ା ଟି ସ8ିବରାଓ . OR/12/089/236224

ପ ୁ /56417 65 173 622ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ଟା�ୁଡୁ ପି ଶ�ୀନିବାଶ ରାଓ ଟା�ୁଡୁ ZUX0140236

!ୀ /56418 41 173 623ସିରିସହ ଟା�ୁଡୁ $ା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0140244

ପ ୁ /56419 23 173 624ସାବରୀଷ ଟା�ୁଡୁ ପି ଟି ଶ�ନିବାସ ଟା�ୁଡୁ ZUX1099167

ପ ୁ /56420 22 173 625କାJ<କ ଟା�ୁଡୁ ପି ଚିର8ିବି ଟା�ୁଡୁ ZUX1099407

ପ ୁ /57421 65 173 626ଏ େବ ଟନମରାବଣା . ପି ଏ ରାମା ରାଓ . ZUX0829754

!ୀ /58422 68 173 627ବି େକ କIାମା . $ା ବି ନିଳକେGDର . OR/12/089/236229

7 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ  $ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /58423 45 173 628େକ ରାମକ� ୀZା ରାଓ ପି େକ ନିଳକr$ର ରାଓ OR/12/089/236280

ପ ୁ /58424 43 173 629େକ ଅ ଟ ରାଓ ପି ନିଳକr$ର ରାଓ OR/12/089/236230

ପ ୁ /59425 50 173 630ଜି ଅଜୟ କମୁାର . ପି ସରୁୀନାରୟାଣ . OR/12/089/236168

!ୀ /59426 47 173 631େକ ସଭୁଦରା . $ା ବିହୟକମୁାର . OR/12/089/236169

!ୀ /60427 55 173 632େକ ଭାନୁ . $ା ରାମା ରାଓ . OR/12/089/236234

ପ ୁ /60428 55 173 633େକ ସରୁୀନାରାୟଣା . ପି ତାତିୟା . OR/12/089/236235

!ୀ /60429 42 173 634େକ ପଦମା . $ା ସରିୁନ ନାରାୟଣ . OR/12/089/236236

ପ ୁ /60430 60 173 635େକ ରାମା ରାଓ ପି ତାତିୟା ରାଓ OR/12/089/236233

ପ ୁ /61431 53 173 636ରେମଷ ଚH�  ସାହୁ ପି ଖଲି ସାହୁ LSL1462662

ପ ୁ /61432 49 173 637ସବୁାସଚH�  ସାହୁ ପି ଖଲି ସାହୁ LSL2397537

ପ ୁ /61433 47 173 638ଗେଣଶଚH�  ସାହୁ ପି ଖଲି ସାହୁ LSL2380244

!ୀ /61434 42 173 639ଉଷା ରାଣି ସାହୁ $ା ଗେଣଷ ଚH�  ସାହୁ LSL2380251

ପ ୁ /61435 41 173 640ସେୁରସ କମୁାର ସାହୁ ପି ଖଲି କମୁାର ସାହୁ ZUX0526608

ପ ୁ /61436 38 173 641ପ�କାଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଖଲି ସାହୁ LSL1514090

!ୀ /61437 35 173 642ରଜନୀ ସାହୁ $ା ରେମଶ ଚH�  ସାହୁ ZUX0526616

ପ ୁ /62438 55 173 643ଏସ ରାଧାକ� ୀ;ା . ପି ଏସ ନିଳକG . OR/12/089/236239

!ୀ /62439 50 173 644ଏସ ଯୟଲ'(ୀ . $ା ଏସ ରାଧାକ�ି;ା . OR/12/089/236240

ପ ୁ /63440 40 173 645ପି ଶ ରି ପି ପି ସମଲୁ LSL2380319

!ୀ /63441 40 173 646ପି $ାତୀ $ା ପି ଶ ର ZUX0140285

ପ ୁ /63442 38 173 647ପି ଆନH ପି ପି ସମଲୁ LSL2380327

ପ ୁ /63443 37 173 648ପି େଭେ େଟସ ପି ପି ସମଲୁ LSL2380301

ପ ୁ /63444 58 173 649ପି ସମଲୁୁ . ପି ପାେପୟା . OR/12/089/236126

!ୀ /63445 55 173 650ପି ଲଖିମି . $ା ପାରସିରାମଲୁୁ . ZUX0140277

!ୀ /63446 50 173 651ପି ଲଖିମି . $ା ସମଲୁୁ . OR/12/089/236127

ପ ୁ /63447 56 173 652ପି.ବ� ହ( ାନH ଆଚାରି ପି ପି. ସତ�ମ OR/12/089/236130

!ୀ /63448 58 173 653ଏ. ଗେୁgDରୀ $ା ଏ. କ� ି;ାମJୂ< OR/12/089/236132

ପ ୁ /63449 25 173 654େଗୗରବ କମୁାର ପି ପି. ନାଗରାଜ ଆଚରି ZUX0810846

!ୀ /63450 49 173 655ପି.କସୁମୁା କମୁାରୀ $ା ପି. ନାଗରାଜୁ LSL1451508

!ୀ /63451 60 173 656ପି ପରସି ରାମଲୁୁ ପି ପାେପୟା ରାମଲୁୁ OR/12/089/236125

ପ ୁ /63452 37 173 657ଜି ସେୁରଶ ଶମL ପି ଜି ଦୁଗL ପ�ସାଦ ଶମL LSL1519149

ପ ୁ /64453 55 173 658େକ:ସୟୁL ରାଓ .. ପି େକ:ଲି�ରାଜୁ . LSL1366996

ପ ୁ /64454 55 173 659େକ:ରାମପ�ସାଦ .. ପି େକ:ଲି�ରାଜୁ .. LSL1366202

!ୀ /64455 46 173 660େକ:ବାଭାଣୀ .. $ା େକ:ସରିୁୟା ରାଓ .. LSL1366970

!ୀ /64456 44 173 661େକ:ମ�ଲ'(ି .. $ା େକ:ରାମ ପ�ସାଦ .. LSL1366194

ପ ୁ /65457 35 173 662ପି ହରି ମା ପି ସର$ତୀ ZUX0140293

!ୀ /65458 54 173 663ପତିୁ ସର$ତି . $ା ପତିୁ ନିଲକG . OR/12/089/236143

ପ ୁ /65459 48 173 664ପି ବାବୁରାଓ . ପି ନିଳକG . OR/12/089/236145

ପ ୁ /65460 40 173 665ପି ଅ ନା . ପି ନିଲକG . OR/12/089/236144

ପ ୁ /68461 41 173 666ଏ&. ନବିନ କମୁାର ପି ଏ&. ରାମ ଜଗନ7 ାଥ ରାଓ LSL1459007

ପ ୁ /69462 42 173 667ଏସ ଶ�ଧିର ପି ଏସ ଭା\ର ରାଓ LSL2378461

ପ ୁ /70463 40 173 668େକ ଅେଶାକ କମୁାର ପି େକ ରାମାରାଓ LSL2397651

ପ ୁ /70464 37 173 669େକ ଓମଶି ପି େକ ରାମାରାଓ LSL2397669

!ୀ /72465 39 173 670ଏସ $ାତି $ା ଏସ ଶ�ଧିର LSL2378735

!ୀ /73466 68 173 671େନାକା ରତ7 ମ $ା ପି ଆପା ରାଓ ZUX0140301

!ୀ /73467 42 173 672ପି. ଲିଲା $ା ପି ନରସିମା ରାଓ LSL2378495

ପ ୁ /73468 46 173 673ପି ନରସିମା ରାଓ ପି ପି ଆପା ରାଓ LSL2378487

ପ ୁ /73469 41 173 674ଡି. ଚH� େଶଖର େସନାପତି ପି ଡି. ତ�ିନାଥ େସନାପତି ZUX0810705

!ୀ /73470 29 173 675ଡି. ସନିୁତା $ା ଡି. ଚH�  େଶଖର େସନାପତି ZUX0810697

ପ ୁ /76471 46 173 676ଏସ କ�ି;ା ରାଜୁ ପି ଏସ ଆନH ରାଓ ZUX0285379

ପ ୁ /76472 42 173 677ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏସ ଆନH ରାଓ ZUX0526590

ପ ୁ /76473 41 173 678ଏସ ନବିନ କମୁାର ପି ଏସ ଆର ଜଗନ7 ାଥ LSL2373835

ପ ୁ /76474 40 173 679ଏସ ସତୀତ କମୁାର ପି ଏସ ଆନH ରାଓ ZUX0526582

!ୀ /76475 40 173 680ଏ& ଶ�ୀେଦବୀ $ା ଏ& କ�ି;ାରାଜୁ ZUX0732750

!ୀ /76476 40 173 681ସରୂୁ ଶ�ୀେଦବି $ା ସରୂୁ କ� ି;ା ରାଜୁ ZUX0732768

!ୀ /76477 60 173 682ଏସ ସରୁୀ ଶ�ାମଲା $ା ଏସ ଆନH ରାଓ ZUX0285353

!ୀ /77478 61 173 683େକ ରୁପା ବତୀ $ା େକ ଆପାରାଓ ZUX0285395

ପ ୁ /77479 38 173 684େକ ରବି କମୁାର ପି େକ ଆପାର ରାଓ ZUX0285387

ପ ୁ /77480 37 173 685େକ ଶ�ୀନିବାସ ପି େକ ସନ�ାସି ରାଓ LSL2380368

ପ ୁ /79481 35 173 686େକ ସନିୁତା ପି େକ ରବି କମୁାର ZUX0880583

!ୀ /81482 44 173 687ପି କାମଲା $ା ପି ନାଗ ଆପାରାଓ LSL2378503

ପ ୁ /81483 25 173 688ପି. େଭେ େଟସ ପି $ଗKୀୟ. ପି. ନାଗା ଆuାରାଓ ZUX0810549

ପ ୁ /82484 49 173 689ଏନ ବିେDଶର ରାଓ ପି ଏନ ସତ�ନାରାୟଣା LSL2373827

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ  $ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /83485 62 173 690ଏ ଆନH ରାଓ ପି ଏ ନାରାୟଣମJୁ< LSL2380376

!ୀ /83486 60 173 691ଏଉମାମେହDରୀ $ା ଏ ଆନH ରାଓ LSL2380384

!ୀ /83487 35 173 692ଏ ଶ�ିକନ�ା  ପି ଏ ଆନHରାଓ LSL2380400

!ୀ /85488 41 173 693ଏସ ପାବK ତୀ $ା ଏସ େଲାକନାଥ LSL2378479

!ୀ /86489 36 173 694ପି ପନୁ�ବତୀ $ା ପି ଶ�ିନାସ LSL2378362

ପ ୁ /86490 35 173 695ପି େଭ େଟଶ ପି ବି ସତ�ନାରାୟଣା LSL2378248

!ୀ /86491 42 173 696େକ ଗୀତା $ା େକ.େବକୖGୁ ରାଓ ZUX0942136

ପ ୁ /86492 48 173 697େକ. େଭଂେକଟ ରାଓ ପି ନରସିଂହ ମଲୁୁ ZUX0810234

!ୀ /86493 52 173 698ପି. କନକ ରତନମ $ା ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0810770

ପ ୁ /86494 62 173 699ପି. ସତ�ନାରାୟଣ ପି ପି. ଜାମାୟା ZUX0810655

!ୀ /87495 38 173 700ସି ରାଣୀ କମୁାରୀ ସବୁୁvି $ା ଏସ ଶ�ୀନୁ ZUX0205526

!ୀ /88496 30 173 701ବି ସିରିଶା କମୁାରୀ େଚୗଧରୁୀ ମା ବି ପାବK ତୀ େଚୗଧରୁୀ ZUX0446443

!ୀ /88497 29 173 702ଏ& ମନିଷା ପି ଏ& ଶ�ିନୀବାସ ରାଓ ZUX0444729

!ୀ /89498 45 173 703ଆର ଇDରୀ ଆ]ା $ା ଆର ସତ�ନାରାୟଣ . ZUX0368282

ପ ୁ /90499 30 173 704ବି ବାଲକ� ି;ା ପି ବି ବରହାଲୁ ZUX0618199

!ୀ /90500 48 173 705ଉନ7 ା ଭାରତୀ $ା ଉନ7 ା େଗାବିH ରାଓ ZUX0618587

ପ ୁ /90501 51 173 706ଏ ଧମLରାଓ ପି ଏ ନାରାୟଣ ZUX0618520

!ୀ /90502 61 173 707ଏସ.ପି. ଦିେଲDରୀ $ା ଶ�ୀ ପରୁୁଷJମ କ�ି;ାରାଓ ZUX0951186

!ୀ /90503 50 173 708ପeୁା8ଳି େଦାରା $ା ଦୁଗLପ�ସାଦ େଦାରା ZUX0618082

!ୀ /90504 28 173 709ପଜୂା େଦାରା ମା ପeୁା8ଳି େଦାରା ZUX0618090

!ୀ /90505 29 173 710ଏସ େଗୗତମୀ $ା ଏସ ବାଲାଜୀ ZUX0618025

!ୀ /90506 74 173 711ଏସ େହମାବତୀ $ା ଏସ େଭ ଟ କୃ;ା ରାଓ ZUX0617944

!ୀ /90507 37 173 712ନିମKଳା େକ $ା ମରୁଲି େକ ZUX0617993

!ୀ /90508 33 173 713ଏମ କEନା $ା ଏମ ସେ5ାସ ZUX0617969

ପ ୁ /90509 71 173 714ଶ�ୀ ପରୁୁଷJମ କ�ି;ାରାଓ ପି ଏସ. ପି. ଆଲବସK $ାମୀ ZUX0951194

ପ ୁ /90510 41 173 715ବି କ� ି;ା ରାଓ ପି ବି ସିମାଦ� ି ZUX0618124

!ୀ /90511 39 173 716େକ ଲାବଣ�ା $ା େକ ସ�ୀନ<ୱାସ ରାଓ ZUX0618017

!ୀ /90512 49 173 717େକ ଲ'(ୀ $ା େକ ସରିୁନାରାୟଣ ZUX0617951

!ୀ /90513 39 173 718ଲ'(ୀ ଏମ $ା ସରୁୀ ଏମ ZUX0618611

!ୀ /90514 27 173 719ଏମ ଦିବ�ଶ�ୀ ମାଦି ପି ଏମ ରାଜୁ ମାଦି ZUX0618595

!ୀ /90515 31 173 720ସମ<ଲା ପାତ� $ା ଏସ ସରୁୁ ସତୀଶ ZUX0617936

ପ ୁ /90516 32 173 721ସିHିରି ପ�ବୀଣ କମୁାର ପି ଏସ ରାମା ଜଗନ7 ାଥ ରାଓ ZUX0618116

!ୀ /90517 48 173 722ଏସ ଗୀତା ରାଣୀ $ା ଏସ ସଦୁଶKନ ରାଓ ZUX0618504

ପ ୁ /90518 78 173 723ଏସ େବ ାଟା କୃ;ା ରାଓ ପି ଏସ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0617910

ପ ୁ /90519 52 173 724ଉନ7 ା େଗାବିH ରାଓ ପି ଉନ7 ା ଚH�  େଶଖର ରାଓ ZUX0617860

ପ ୁ /90520 49 173 725ଏସ ସଦୁଶKନ ରାଓ ପି ଏସ େଭ ଟକ�ି;ା ରାଓ ZUX0618033

!ୀ /90521 42 173 726ସପୁ�ଭା ରଥ $ା ଆରଥୀ ରଥ ZUX1099142

!ୀ /90522 43 173 727ଆର ଇDରୀ େରbୀ $ା ଆର ଆନH େରbୀ ZUX0618603

!ୀ /90523 41 173 728ଏମ େରବତି $ା ଏମ ଲ'(ାନା ରାଓ ZUX0617977

!ୀ /90524 22 173 729ହାରିକା କମୁାରି ସାହୁକାର ପି ଏ& ଶ�ନିବା& ସାହୁକାର ZUX1099217

ପ ୁ /90525 34 173 730ଏମ ସେ5ାସ ପି ଏମ ପ�ସାଦ ZUX0618066

!ୀ /90526 34 173 731ଏସ ସେ5ାଷୀ $ା ଏସ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0618355

!ୀ /90527 71 173 732େକ ସର$ତୀ $ା େକ େଭେ ଟ Dରଲୁ ZUX0618165

ପ ୁ /90528 44 173 733ଏସ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଏସ ପି କ� ି;ା ରାଓ ZUX0618207

!ୀ /90529 32 173 734େକ ଶରିଶା $ା େକ ସାତ�ାରାଓ ZUX0618009

!ୀ /90530 28 173 735େକାRଦା ଶନୀ ପି େକାRଦାସତ�ା ରାଓ ZUX0617985

!ୀ /90531 30 173 736ପି ଶ�ୀଲତା $ା ଏସ ନବିନ କମୁାର ZUX0618512

!ୀ /90532 42 173 737େକ. ସଜୁାତା $ା େକ. ରାମା ରାଓ ZUX0618629

ପ ୁ /90533 59 173 738େକ ସରିୁନାରାୟଣା ପି େକ େଭ ଟରତ7 ାମ ZUX0617928

ପ ୁ /90534 76 173 739େକ େକାୱାଡା େଭ ଟDରଲୁ ପି େକ େକାୱାଡା ଆଦିୟା ZUX0618157

!ୀ /91535 38 173 740ବି ଆଦିଲ'(ୀ $ା ବି କ� ି;ା ରାଓ ZUX0618132

ପ ୁ /92536 27 173 741ସରୁୁ ଅଦିତ� ପି ସରୁୁ ରାଧା କ� ି;ା ZUX0618454

ପ ୁ /92537 59 173 742ଏ4. ସି. ଚିନ7 ା ପି ଏ4. ସି. ଶ ରୀ ZUX0810366

ପ ୁ /92538 25 173 743ଏ4. ସି. ଦିଲିପ ପି ଏ4. ସି. ଚିନ7 ା ZUX0810838

!ୀ /92539 30 173 744ଗ5ୁାମକୁାଲି ଗାୟତ�ୀ ପି ଜି.ଅଜୟ କମୁାର ZUX0618421

ପ ୁ /92540 29 173 745ଏମ.ସି ଜଗଦିଶ ପି ଏ4.ସି ଚିନ7 ା ZUX0618470

ପ ୁ /92541 35 173 746ବି. କାJ<କ ପି ବି.େବୗକrୁ ରାଓ ZUX0618405

ପ ୁ /92542 31 173 747ଏ4.ସି କାତ<କ ପି ଏ4.ସି ଚିନ7 ା ZUX0618496

ପ ୁ /92543 32 173 748ଡି.ରହିd କମୁାର ପି ଡି.େବ ଟା େରାା ZUX0618447

!ୀ /92544 58 173 749ବି. ମାେହDରୀ $ା ବି.େବୗକrୁ ରାଓ ZUX0618371

ପ ୁ /92545 32 173 750ଗ5ୁାମକୁାଲି ନାଗରାଜୁ ପି ଜି.ଅଜୟ କମୁାର ZUX0618413

ପ ୁ /92546 33 173 751େକ ରାବଣା ପି େକ ବାବୁ ରାଓ ZUX0618306
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ପ ୁ /92547 35 173 752ବି. ରାେଜଶ ପି ବି. ରାଜା ରାଓ ZUX0810689

!ୀ /92548 51 173 753ଏ4. ସି. ରାଜି $ା ଏ4. ସି. ଚିନ7 ା ZUX0810341

ପ ୁ /92549 66 173 754ବି.େବୗକrୁ ରାଓ ପି ବି.ସାBା ମJୁ< ZUX0618389

ପ ୁ /92550 34 173 755ବି ଇDର ରାଓ ପି ବି ରାଜା ରାଓ ZUX0618322

!ୀ /92551 34 173 756ସରୁୁ େରଣକୁା $ା ଏ&.ରାଧା କ� ି;ା ZUX0618439

!ୀ /92552 31 173 757ସରୁୁ ସରଣ�ା ପି ସରୁୁ ରାଧା କ� ି;ା ZUX0618462

!ୀ /92553 37 173 758ପି ଶ�ୀଲ'(ି $ା ପି େଭ ଟ ରାୱନା ZUX0618264

ପ ୁ /92554 32 173 759ବି. ବିକାଶ ପି ବି.େବୗକrୁ ରାଓ ZUX0618397

!ୀ /205555 40 173 760ମମତା େଚୗଧରୁୀ $ା ଶ�ୀନିବାସ େଚୗଧରୁୀ ZUX1172642

!ୀ /999556 30 173 761ଏ> ଅନୁଶା $ା ଏ> ସେୁର> ZUX1001148

ପ ୁ /999557 42 173 762ଏ> ବାଳାଜୀ ପି ଏ> ସଯୂ�Kନାରାୟାଣ ZUX1001130

ପ ୁ /999558 23 173 763କାHି ଭାରଗବ ପି କାHି ଲ'(ଣ ରାଓ ZUX1016385

!ୀ /999559 29 173 764ଏ> େଗୗତମି $ା ଏ> ବାଳାଜୀ ZUX1001122

ପ ୁ /999560 26 173 765ୟୁ େହମ5 କମୁାର ପି ୟୁ ପାବK େତDର ZUX0950923

ପ ୁ /999561 31 173 766ଏନ. ଲ'(ୀନାରାୟଣ ପି ନାଗୀରୀ ଆuାନ7 ା ZUX0810283

!ୀ /999562 32 173 767ଏ3 ଲାବନ�ା $ା ଏମ.ସି. କାJ<କ ZUX0942219

!ୀ /999563 71 173 768ଏ4 ଭାରା ଲ'(ୀ $ା ଏ4 ସନ�ାସୀ ରାଜୁ ZUX0942433

ପ ୁ /999564 43 173 769ଶ�ିନିବାସ ରାଓ ମଦମଚିnି ପି େଭ ଟରାମଣା ମଦମଚିnି ZUX0950931

!ୀ /999565 32 173 770େକ.ରୁପା ପାତ� $ା େକ.ହରି କ� ି; ପାତ� ZUX0942110

!ୀ /999566 39 173 771ଏସ ସନିୁତା ରାଣୀ $ା ଏସ ଶ�ିନିବାସ ରାଓ ZUX0942144

ପ ୁ /999567 46 173 772ଏମ ଲ'ଣ ରାଓ ପି ଏମ ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0942151

!ୀ /999568 24 173 773କରି ସେ5ାଷୀ $ା କରି ସେ5ାଷ ZUX1031061

!ୀ /999569 60 173 774ଏ> ସରଜିନି $ା ଏ> ସଯୂ�Kନାରାୟଣ ZUX1001155

ପ ୁ /999570 55 173 775ଏମ ଶ�ନୁି ପି ଏମ ସନ�ାସି ରାଜୁ ZUX0942334

ପ ୁ /999571 39 173 776ଏ> ସେୁରw ପି ଏ> ସଯୁ�Kନାରାୟଣ ZUX1001171

ପ ୁ /999572 70 173 777ଏ> ସଯୁ�Kନାରାୟାଣ ମJୂ< ପି ଏ> ସଯୁ�Kନାରାୟାଣ ZUX1001163

ପ ୁ /999573 38 173 778ନିଖିଲ ଚH�  ତପଲି ପି ମେନାର8ନ ତପଲି ZUX0950881

!ୀ /999574 51 173 779ଏମ ଭାସ5ା $ା ଏମ ଶ�ୀନୁ ZUX0942326

!ୀ /999575 36 173 780ମଦମଚିnି ବିଶାଲୀ $ା ମଦମଚିnି ଶ�ୀନିବାସ ZUX0951012

ପ ୁ /0576 29 173 781ସାଈ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାଵୀଂଦା ନାୟକ ZUX1350669

ପ ୁ /AT-UTKAL577 44 173 782ଭି ରବି କମୁାର ପି ଭି କୃ;ା ରାଓ ZUX0392811

!ୀ /AT-UTKAL578 34 173 783ଭି ଶା5ି $ା ଭି ରବି କମୁାର ZUX0392803

!ୀ /1579 48 173 784ଭି ପଦ( ାବତି ---- $ା େବଣ ୁ---- OR/12/089/234005

ପ ୁ /1580 55 173 785ଭି େବଣ ୁେଗାପାଲ ରାଓ ପି େଭ ଟରାବଣା ରାଓ OR/12/089/234004

!ୀ /03581 32 173 786େକ େତଜା $ା େକ ତୁଲସି ଦାଶ ZUX1213685

ପ ୁ /4582 32 173 787ଏ4. କିରଣ କମୁାର ପି ଏ4. େଗାବିH ରାଓ ZUX0443861

ପ ୁ /4583 28 173 788ଏ4. ଅରୁଣ କମୁାର ପି ଏ4. େଗାବିH ରାଓ ZUX0443879

ପ ୁ /4584 47 173 789ଏମ ଗବିHା ରାଓ ପି ଏମ ମଷୂଲାୟା ରାଓ ZUX0936666

!ୀ /4585 45 173 790ଏମ ବିଜୟା ରାଓ $ା ଗବିHା ରାଓ OR/12/089/234439

ପ ୁ /5586 38 173 791ପି.ସାଇ ଅରୁଣ କମୁାର ମା ପି. ରାଜମଣି ZUX0139147

!ୀ /5587 29 173 792ତପ$ିନୀ େଚୗଧରୁୀ $ା ପି.ସାଇ ଅରୁଣ କମୁାର ZUX0653196

!ୀ /5588 60 173 793ପି ରାଜମଣି ରାଓ $ା ପ�ଭାକର ରାଓ OR/12/089/234014

ପ ୁ /6589 43 173 794ଏମ ଗେୁgDର ରାଓ ପି ଏମ ଧାେନଶ LSL1418052

ପ ୁ /6590 60 173 795ଏମ ଧାେନସମ ---- ପି ଆପାଲ ନରସାୟା ---- OR/12/089/234028

!ୀ /6591 50 173 796ଏମ ଆରୁଦ� ା ---- $ା ଧାେନସମ ---- OR/12/089/234029

ପ ୁ /6592 41 173 797ଏମ ନାଗରାଯ ୁ---- ପି ଧାେନସମ ---- LSL1462613

!ୀ /07593 33 173 798େକ େଜ�ାତି $ା େକ େଦେବH�ନାଥ ZUX1212109

ପ ୁ /7594 44 173 799େକ. େଦେବH�ନାଥ ପି େକ. ମାେଲDର ରାଓ LSL1445816

!ୀ /7595 38 173 800େକ ଧାନାଲ'(ୀ ପି େକ ମାେଲDର ରାଓ LSL2638799

ପ ୁ /7596 42 173 801େକ ଗପାଲ ---- ପି ମାେଲDର ---- OR/12/089/234226

ପ ୁ /7597 40 173 802େକ. ତୁଲସୀ ଦାଶ ପି େକ. ମାେଲDର ରାଓ LSL1445840

ପ ୁ /7598 70 173 803େକ ମାେଲDର ରାଓ ପି ଜାନକିରାେମୟା ରାଓ OR/12/089/234224

!ୀ /7599 65 173 804େକ ରାମଲ'(ି ରାଓ $ା ମାେଲDର ରାଓ OR/12/089/234225

ପ ୁ /08600 37 173 805ଏ4, ବାଳାଚH� ପି ଏ4. ଜଗନ7 ାଥ ରାଓ ZUX0449785

ପ ୁ /08601 38 173 806ଏ4. ଦୁେIDର ରାଓ ପି ଏ4. ଜଗନ7 ାଥ ରାଓ ZUX0449777

!ୀ /08602 35 173 807ଏ4. ଜଗନ7 ାଥ4 ପି ଏ4. ଜଗନ7 ାଥ ରାଓ ZUX0449769

ପ ୁ /8603 54 173 808ଆର ଜଗଦିଶ ---- ପି ତ�ିନାଥ ---- OR/12/089/234012

!ୀ /8604 45 173 809ଆର ଆନୁରାଧା ---- $ା ଜଗଦୀଶ ---- OR/12/089/234013

!ୀ /9605 38 173 810ଟି ପଦ( ାବତି ---- $ା େଗାବିH ---- OR/12/089/234050

ପ ୁ /9606 27 173 811ଟି.ସନମଖୁ େବେହରା ପି ଟି.େଗାବିHା େବେହରା ZUX0653162

ପ ୁ /9607 22 173 812ଟୀ କମୁାର ପି ଟୀ େଗାଵୀH ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1170505

ପ ୁ /9608 44 173 813ଟି ଗବିH ରାଓ ପି ଚିନ7 ା ରାଓ OR/12/089/234049
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!ୀ /10609 42 173 814େକ ନାଗାମାଣି $ା େକ ନାଗାରାଜୁ ZUX0139154

ପ ୁ /10610 71 173 815लडी वैकंुठ राव ପି ଏଲ କମୁାର ରାଓ ZUX0691501

!ୀ /10611 61 173 816लडी गोप�मा $ା ଏଲ େବକୖGୁ ରାଓ ZUX0691485

ପ ୁ /10612 55 173 817ବାଲାଜୀ ପnନାୟକ ପି ରାଗଭ ରାଓ ZUX0616573

!ୀ /10613 49 173 818ସନୁୀତା ପnନାୟକ $ା ବାଲାଚୀ ପnନାୟକ ZUX0616540

!ୀ /11614 65 173 819ଏସ ଆ]ାନା $ା ଏସ ରାମାରାଓ OR/12/089/234074

ପ ୁ /11615 38 173 820ଏସ ସର$ତି ପି ରାମାରାଓ ସର$ତି OR/12/089/234469

!ୀ /12616 55 173 821ଏସ ଲା'(ୀ $ା ମାହାଲା'(ାୟଡୁୁ LSL2638476

!ୀ /12617 40 173 822େସାମାେରଡି େରଣକୁା $ା େସାମାେରଡି େଭ ଟରାଓ ZUX0139162

ପ ୁ /12618 38 173 823ଚିକିଲା େକାେଟDର ରାଓ ପି ଚିକିଲା କମେଲDର ରାଓ ZUX0392720

ପ ୁ /12619 37 173 824ଚିକଲା ସେୁରଶ କମୁାର ପି ଚିକଲା କମେଲDର ରାଓ ZUX0486886

ପ ୁ /12620 36 173 825ଭିକରମ େଦାରା େକାନାଗରା . ପି େଗାବିH ରାଓ . ZUX0344010

!ୀ /12621 60 173 826ଏସ ଚିନ7 ାସ( ାଲୁ $ା ଏସ ଚH� ରାଓ OR/12/089/234079

ପ ୁ /12622 39 173 827େବ େଟ ରାଓ ପି ଚH� ା ରାଓ OR/12/089/234081

ପ ୁ /12623 33 173 828ଏସ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏସ. ଆଦି ନାରାୟଣ ZUX0284828

ପ ୁ /13624 70 173 829ବି ସୟୂLରାଓ -- ପି ବି ଗIୁାୟା -- OR/12/089/234070

ପ ୁ /13625 45 173 830ବି ମJୂ< -- ପି ବି ସଯୂ�Lରାଓ -- OR/12/089/234072

!ୀ /13626 60 173 831ବି ଲ'(ୀ $ା ବି ସଯୁLରାଓ OR/12/089/234071

ପ ୁ /14627 38 173 832େକ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ -- ପି େକ ରାବଣା -- OR/12/089/234068

!ୀ /14628 37 173 833େରାହିଣୀ େବେହରା $ା ଧେନDର େବେହରା ZUX0392886

ପ ୁ /15629 28 173 834େଭେ େଟସ େକ ପି େମାହନ ରାଓ େକ ZUX0821983

!ୀ /15630 30 173 835ନବ�ା ପnନାୟକ ପି ଉମା ମେହDର ପnନାୟକ ZUX0443887

ପ ୁ /15631 54 173 836େକ ମହନ ରାଓ ପି କାେମ$ର ରାଓ LSL1462563

!ୀ /15632 54 173 837େକ ଭାଗ�ଲ'(ି ରାଓ $ା ମହନ ରାଓ LSL1461516

!ୀ /15633 32 173 838ମାେଦଟି ଶ�ାୱା5ି $ା ମାେଦଟି ସମୁନ ZUX0444166

ପ ୁ /15634 37 173 839ମାେଦଟି ସମୁନ ପି ମାେଦଟି େଭେ ଟ ରାଓ ZUX0444158

!ୀ /16635 48 173 840ସାବିତ�ୀ ପାଢି $ା ତ�ିନାଥ ପାଢି OR/12/089/234043

ପ ୁ /16636 36 173 841େମାହନ ପାଢୀ ପି ତ�ିନାଥ ପାଢୀ ZUX1017110

!ୀ /16637 33 173 842ଗାୟତ�ୀ ପାଢୀ $ା େମାହନ ପାଢୀ ZUX1017102

ପ ୁ /17638 46 173 843ଭି କାଳିଚାରଣ ପି ଭି କ� ି;ାରାଓ OR/12/089/234183

!ୀ /17639 38 173 844ଭି ସଗୁଣୁା ଲା'(ୀ $ା ଭି କାଳିଚାରଣ LSL2645083

ପ ୁ /17640 42 173 845ଭି କାଲି -- ପି ଭି କ� ି;ା ରାଓ -- OR/12/089/234467

ପ ୁ /17641 41 173 846ବି. ଭି; କମୁାର ପି ବି. ସରୁୀ ନାରାୟଣ ZUX0822072

!ୀ /17642 21 173 847ବାରଣସି ନୀଳିମା ପି ବାରଣସି କାଳି ଚରଣ ZUX1172758

!ୀ /17643 41 173 848ବି. ପଦ( ାବତୀ $ା ବି. ଭିଷ( କମୁାର ZUX0822098

ପ ୁ /17644 65 173 849ଭି କ� ି;ା ରାଓ ପି କ�ି; ରାଓ OR/12/089/234136

ପ ୁ /17645 58 173 850ଭି େବ ୟା]ା ରାଓ ପି ତ�ି;ା ରାଓ OR/12/089/234137

!ୀ /18646 66 173 851ରମାେଦବୀ $ା ଦାେମାଦର ପnନାୟକ OR/12/089/234251

ପ ୁ /19647 25 173 852ପବନ ପnନାୟକ ପି େଗୗର ଶ ର ପnନାୟକ ZUX1099159

ପ ୁ /19648 21 173 853ମେନାଜ କମୁାର ପnନାୟକ ପି େଗୗର ଶ ର ପnନାୟକ ZUX1099134

ପ ୁ /19649 55 173 854ଭି େଗୗରିଶ ର ପnନାୟକ ପି ଭି ସଯୂ�Kନାରାୟଣ ପnନାୟକ LSL1418425

ପ ୁ /19650 54 173 855ଭି ଶ�ନିିବାସ ପnନାୟକ ପି ଭି ଏସ ନାରାୟଣା ପnନାୟକ LSL1468024

!ୀ /19651 41 173 856ଭି. ସ9�ାରାଣୀ ପnନାୟକ $ା ଭି. ଶ�ନିୀବାସ ପnନାୟକ ZUX0392837

!ୀ /20652 60 173 857ଲ'( ିନାରାୟଣ ସାମ5 ପି ରାଘବ ସାମ5 OR/12/089/234154

ପ ୁ /20653 43 173 858ବିକାଶ ସାମ5 ପି ରାଘବ ସାମ5 OR/12/089/234159

!ୀ /20654 39 173 859ରାଗିନି ସାମ5 $ା ଲ'( ିନାରାୟଣ ସାମ5 ZUX0139188

ପ ୁ /20655 35 173 860ସମୁୀତ ସାମ5 ପି ଏଲଏନ ସାମ5 LSL2638450

!ୀ /20656 34 173 861େକ�ୁଭା ଉଷା $ା େକ�ୁଭା ତ�ିନାଥ ରାଓ ZUX0139196

ପ ୁ /22657 48 173 862ଜଗନ7 ାଥପ�ସାଦ ଦଳାଇ ପି ତ�ିନାଥ ଦଳାଇ OR/12/089/234171

!ୀ /22658 55 173 863କମଳ ପାତ� $ା େକ ସିଏଚ ପାତ� OR/12/089/234168

ପ ୁ /22659 38 173 864ଅଭିଜିତ ପାତ� ପି କୃ;ଚH�  ପାତ� ZUX0392852

!ୀ /22660 38 173 865କବିତା ପାତ� ପି େକ ସି ଏଚ ପାତ� OR/12/089/234170

ପ ୁ /22661 37 173 866ଅଭିେଷକ ପାତ� ପି କୃ;ଚH�  ପାତ� ZUX0392860

!ୀ /22662 35 173 867ପ�ିୟା ପାତ� $ା ଅଭିଜିd ପାତ� ZUX0444067

ପ ୁ /23663 28 173 868ଏ4. ସି. କାJ<କ ପି ଏ4. ସି. କମୁାର ZUX0444240

ପ ୁ /24664 50 173 869ଏ4 ,ସି କମୁାର ପି ଏମ ସି ଶ ର -- OR/12/089/234055

!ୀ /24665 25 173 870ତନୁଜା ଏମ.ସି ମା ଏମ.ସି ଶା5ି ZUX1172634

ପ ୁ /24666 22 173 871ଏମ.ସି ମଣିକା5 ମା ଏମ.ସି ଶା5ି ZUX1172691

ପ ୁ /24667 23 173 872ସେ5ାଷ କମୁାର ପି. - ପି. ରାେଜDରୀ ZUX1172782

!ୀ /24668 40 173 873ଏମ ସି ଶା5ି $ା ଏମ,ସି କମୁାର OR/12/089/234056

ପ ୁ /25669 47 173 874ସେୁରH�  ଦଲାଇ ପି ପଦ( ନାଭ ଦଲାଇ OR/12/089/234180

!ୀ /25670 42 173 875ଅନିତା ଦଲାଇ ପି ପଦ( ନ ଦଳାଇ LSL1461599

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ  $ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /25671 41 173 876ସତ� ଦଲାଇ ପି ପଦ( ନ ଦଲାଇ LSL1461615

!ୀ /25672 38 173 877ରଶ( ି ଦଳାଇ ପି ଅଭିମନ� ୁଦଳାଇ LSL2638385

!ୀ /25673 59 173 878େବଯୖୟ5ିମାଲା ଦେଳଇ $ା ଅଭିମନ� ୁଦେଳଇ OR/12/089/234178

ପ ୁ /25674 35 173 879କିରଣକମୁାର ଦେଳଇ ପି ଅଭିମନ� ୁଦେଳଇ LSL2648442

!ୀ /25675 35 173 880ଭବାନୀ ଦେଳଇ $ା ସନିୁଲ ଦେଳଇ ZUX1252089

ପ ୁ /25676 34 173 881ସନୁୀଲକମୁାର ଦେଳଇ ପି ଅଭିମନ� ୁଦେଳଇ LSL2648434

ପ ୁ /25677 33 173 882ସେ5ାଷ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ବାଲାଜୀନH ଦେଳଇ ZUX0392845

ପ ୁ /25678 56 173 883ମାକK େIୟୁଲୁ େକାଟାରୀ ପି େକ କାତା ରାଓ ZUX1252212

!ୀ /25679 46 173 884ସପ7ା େକାଟାରୀ $ା େକ ମାକK େIୟୁଲୁ ZUX1252196

!ୀ /25680 29 173 885ଦିବ�ା େକାଟାରୀ ପି େକ ସBା ମJୁ< ZUX1252204

ପ ୁ /25681 30 173 886ମାଜି ଅଜୟ କମୁାର ପି ମାଜି ପାକିର ZUX0617159

!ୀ /25682 51 173 887େକ ଲ'(ୀ $ା େକ ସBା ମJୁ< ZUX1252170

!ୀ /25683 24 173 888ନମିତା କମୁାରୀ ନାୟକ $ା ସତ� ଦେଳଇ ZUX1252113

ପ ୁ /25684 59 173 889ଏ4. ପାକିର ପି ଏ4. େଚନାୟା ZUX0443929

ପ ୁ /25685 51 173 890ଏ ରାଜୁ ପି ଏ ଭା\ର ରାଓ ZUX1252303

!ୀ /25686 29 173 891ବାସୀ ରାମା $ା ଆବଦୁଲ ସାଲୀମ ZUX0617662

ପ ୁ /25687 33 173 892ମାଦି େଭ ଟ ରାମାନା ପି ମଦି ପାକିର ZUX0617142

ପ ୁ /25688 58 173 893େକ ସାBା ମJୁ< ପି େକ ରାମାରାଓ ZUX1252154

!ୀ /25689 53 173 894ଏମ ସିମାRଲମ $ା ଏମ ପାକିର ZUX0617134

ପ ୁ /25690 34 173 895ଆହାମଦ ୱାଲିସା ପି ଆବଦୁଲ ସାଲୀମ ZUX0617621

!ୀ /26691 45 173 896େକ ପାବK ତି]ା  $ା କ�ି;ା ରାଓ OR/12/089/236417

!ୀ /26692 39 173 897େକ ୱାସା5ା କମୁାରି $ା େକ େଭ ଟ ରାଓ ZUX0392779

!ୀ /26693 38 173 898େକ ବସ5 $ା େକ େଭ ଟ ରାଓ ZUX0392787

!ୀ /27694 69 173 899ସିଏଚ ସାବିତ�ି  ପnନାୟକ $ା ସି ଭି ଆର େବ ଟ ପnନାୟକ OR/12/089/234200

!ୀ /28695 70 173 900ଆର ପାବK ତି $ା ଆର ଇDରରାଓ OR/12/089/234204

!ୀ /28696 26 173 901େହମଲତା େପାନାଗାGି ପି ଦେ5Dର ରାଓ େପାନାଗାGି ZUX0950717

!ୀ /29697 50 173 902ବି ଲ'(ି ନାଇଡୁ $ା ଏମ ନାଇଡୁ LSL1461292

ପ ୁ /30698 55 173 903ବାଲାଜି ନH ଦଲାଇ ପି େଗୗରହରି ଦଲାଇ OR/12/089/234219

!ୀ /31699 52 173 904େକ ଗଣୁବତି $ା ଇDର ରାଓ OR/12/089/234094

ପ ୁ /31700 61 173 905େକ ଇDର ରାଓ ପି େକ ସନ�ାସି ରାଓ ZUX0139212

!ୀ /31701 22 173 906ବHନା େଟାଟା ମା େଟାଟା ନିରମଲା ZUX1099175

!ୀ /32702 46 173 907େକ ୱାଣୀ $ା େକ ଭି ସତ�ନାରାୟଣା LSL1368471

ପ ୁ /32703 45 173 908େକ େବ ଟରାଓ -- ପି େକ ଚିଟୁବାବୁ -- OR/12/089/234102

ପ ୁ /32704 41 173 909େକ ସତ�ାନାରାୟାଣା -- ପି େକ ଚିଟୁବାବୁ -- OR/12/089/234104

!ୀ /32705 25 173 910ପaୁ<ମା େକାନାଗାଲା ପି ସତ�ନାରାୟଣ େକାନାଗାଲା ZUX0950824

ପ ୁ /32706 22 173 911ଦିଲୀପ କମୁାର େକାନାଗଲା ମା େକ େଭେyଟ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1157858

!ୀ /32707 40 173 912େକ କମୁାରୀ $ା େକ ଗବିHରାଓ OR/12/089/234101

!ୀ /32708 51 173 913େକ େଶୖଳଜା ରାଓ $ା େକ େବେ ଟା ରାଓ LSL1368489

!ୀ /33709 48 173 914ସି ଚH� ାବତି $ା ସି କାେମDର ରାଓ OR/12/089/234106

!ୀ /33710 29 173 915ସି. ଏj. କନକାଦୁଗL ପି ସି. ଏj. କାେମDର ରାଓ ZUX0443911

ପ ୁ /34711 41 173 916ସି. ଏଚ. କାଳିପ�ସାଦ ପି ସି ଏଚ ଦାତା ରାଓ LSL1445824

ପ ୁ /34712 39 173 917ସି ଏଚ େବ େଟେଗୗରୀ -- ପି ଦାତାରାଓ -- OR/12/089/234109

!ୀ /34713 54 173 918ସି ଏଚ େଗୗରୀ $ା ସି ଏଚ ଦାତାରାଓ OR/12/089/234108

!ୀ /34714 34 173 919ସି ଏଚ େହମବତୀ $ା ସି ଏଚ େଭେ ଟ ରାଓ ZUX0691451

!ୀ /35715 45 173 920େଯ େଗୗରୀ $ା େଯ ଆଦିନାରାୟାଣା OR/12/089/234090

ପ ୁ /35716 34 173 921େଜ. ଜଗଦିDର ରାଓ ପି େଜ. ଆଦିନାରାୟାଣା ZUX0444190

ପ ୁ /36717 55 173 922ଟି ଆପାରାଓ -- ପି ଟି ନୀଳକGମ -- OR/12/089/234195

ପ ୁ /36718 45 173 923ଜି ଇDର ରାଓ ପି ଜି ନିଳକGମ ରାଓ ZUX0139220

!ୀ /36719 45 173 924ଟି ସର$ତି $ା ଟି ଆପାରାଓ OR/12/089/234196

!ୀ /36720 40 173 925ଜି ଶଶୁଲିା $ା ଜି ଇDର ରାଓ OR/12/089/234088

ପ ୁ /37721 60 173 926କାଳିଚରଣ ସି� ପି ବିପିନଚରଣ ସି� OR/12/089/234141

!ୀ /37722 48 173 927ତ�ିପତି କମୁାରୀ ସି� $ା କାଳିଚରଣ ସି� ZUX0139238

!ୀ /38723 60 173 928େକ େତଡୖମା $ା େକ ଯଗୟା OR/12/089/234126

ପ ୁ /39724 42 173 929ଏନ ଲ'(ୀନାରାୟାଣା ପି ଏନ ଆପାଲା$ାମି LSL1427699

ପ ୁ /39725 43 173 930ଏନ େବ ନା -- ପି ଏନ ଆପାଲ$ାମି -- OR/12/089/234033

!ୀ /39726 33 173 931ଏ3. ଜୟଲ'(ୀ $ା ଏ3. ଲ'(ୀ ନାରାୟଣ ZUX0444125

!ୀ /39727 39 173 932ଏନ ଲ'(ି $ା ଏନ େବ ନା OR/12/089/234034

!ୀ /39728 65 173 933ଏନ େସାରଜିନି $ା ଏନ ଆପାଲ$ାମି OR/12/089/234035

ପ ୁ /40729 61 173 934ଏସ ଭି ଆର େସନାପଥି ପି ଆମାନା େସନାପଥି ZUX0392761

ପ ୁ /40730 46 173 935ରାଧା ପ�ସାଦ େସନାପତି ପି ଭି. ଆm. େସନାପତି OR/12/089/234134

ପ ୁ /40731 44 173 936ସୀତା ପ�ସାଦ େସନାପତି ପି େଭ ଟରମଣ େସନାପତି OR/12/089/234135

!ୀ /42732 57 173 937ଭି.କାେମDରୀ . $ା ଭି.ସତ� ନାରାୟଣ ରାୟୁ ZUX0139246

12 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ  $ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /42733 56 173 938ସଯୂ�K ପ�କାଶ ଲ ା ପି ରାମମJୂ< ଲ ା ZUX0444216

ପ ୁ /43734 80 173 939ଡି େଗାବିH ରାବଣା . ପି େଭ େଟ $ାମୀ . OR/12/089/234449

!ୀ /44735 47 173 940େରାଜା ପଜୂାରୀ $ା କ� ି;ା ପଜୂାରୀ OR/12/089/234445

!ୀ /44736 58 173 941ଇ. ସୀତାଆମା $ା ଇ. ତାବାଟାୟା OR/12/089/234448

ପ ୁ /45737 40 173 942େକ�ୁବା ତ�ିନାଥ ରାଓ ପି େକ�ୁବା ଭା\ର ରାଓ LSL1461300

!ୀ /46738 75 173 943ସି. ଏଚ ସାତ�ାବାଣି $ା ସି. ଏଚ ନାରସିଂହୁଲୁ LSL1462043

ପ ୁ /46739 46 173 944ସିଏj ଗgୁା  ପି ସିଏj ଆପାରାଓ LSL1463041

!ୀ /46740 43 173 945ଏସ ସଜୁାତା $ା ଏସ ଗେୁgDର ରାଓ LSL1462035

!ୀ /46741 39 173 946ଏସ. ଲ'(ୀ . $ା ଏସ. ଫାଲଗନୁ ରାଓ . OR/12/089/234441

ପ ୁ /46742 44 173 947ଏସ. ଫାଲଗନୁ ରାଓ ପି ଏସ. ନାରାଲି�ା ରାଓ OR/12/089/234440

ପ ୁ /47743 35 173 948ଆର.ଆର. କିେଶାର କମୁାର ମା ଆର. ପାବK ତୀ LSL2638393

ପ ୁ /48744 40 173 949ଡି.ପ ଜ ପି ଡି.ରାଜୁ LSL2638633

ପ ୁ /49745 35 173 950ସେ5ାଷ ପାଢୀ ପି ତ�ିନାଥ ପାଢୀ ZUX0392829

ପ ୁ /50746 35 173 951ରାଜା େକ ପି ରାବଣା େକ LSL2638419

ପ ୁ /51747 35 173 952େଜ ଜଗଦିଶDର ରାଓ . ପି େଜ ଆଦି ନାରାୟଣ . ZUX0344127

ପ ୁ /51748 35 173 953େକ େଲାେକ& . ପି େକ ନାଗରାଜୁ . ZUX0344093

!ୀ /51749 31 173 954େକ $ାତୀ . $ା େକ େଲାେକ& . ZUX0344101

!ୀ /51750 28 173 955କାତାରୀ ବିଦ�ା ପି େକ $ାମମତୂ< ZUX0691428

!ୀ /51751 32 173 956େଜ�ାସ7ା ରାଣୀ ଦେଳଇ $ା ସେ5ାଷ କମୁାର ଦେଳଇ ZUX0344077

ପ ୁ /51752 31 173 957ଗେଣଶ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ବାଲାଜୀନH ଦେଳଇ ZUX0344085

ପ ୁ /51753 30 173 958େକାଠାରି େଦେବH� ପି େକାତାରି ସାBାମJୂKୀ ZUX0443903

ପ ୁ /52754 38 173 959ଲ'(ୀକା5 ଦେଳଇ ପି ମକର{ଜ ଦେଳଇ ZUX0444265

!ୀ /52755 33 173 960ମମତା ଦେଳଇ $ା ଲ'(ିକା5 ଦେଳଇ ZUX0444257

!ୀ /52756 31 173 961ପ�ମିଳା ମହା5ି $ା ରବିH�  କମୁାର ମହା5ି ZUX0617688

!ୀ /53757 28 173 962ନାଲା ଶ�ାବଣୀ ପି ଏନ େଭ ଟ ରାହଣା ZUX0617647

!ୀ /906758 22 173 963େସଲୖାହାରି େବଲପରୁୀ ମା େବଲପରୁୀ କାେମDରୀ ZUX1099183

!ୀ /999759 23 173 964କଣାଗାଲା ଆuନା ପି େକ.ଭି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1031038

!ୀ /999760 58 173 965ବି;ୁ ପ�ିୟା ଭ8 $ା ଉେପH�  ଭ8 ZUX0950782

ପ ୁ /999761 28 173 966ଅଭିେଷକ ଭ8 ପି ଉେପH�  ଭ8 ZUX0950790

ପ ୁ /999762 25 173 967ଅଭିଜିତ ଭ8 ପି ଉେପH�  ଭ8 ZUX0866574

!ୀ /999763 34 173 968ବିHୁ େଦବୀ $ା ଦିନାନାଥ ସିଂ� ZUX1005529

ପ ୁ /999764 23 173 969କଣାଗାଲା ଦିଲW ିପ କମୁାର ପି କଣାଗାଲା େଭ ଟ ରାଓ ZUX1031053

ପ ୁ /999765 23 173 970ଟି. କମୁାର ପି ଟି. େଗାବିH ରାଓ ZUX1031046

ପ ୁ /999766 23 173 971େଜ.ଏସୱା5 କମୁାର ପି େଜ.େଲାବ ରାଓ ZUX0950733

ପ ୁ /999767 50 173 972କମଳ େଲାଚନ ମକK I ପି େଭ ଟ ରାଓ ZUX1229707

!ୀ /999768 29 173 973ଏମ. ନାଗାଲ'(ୀ $ା ଏମ. ଗେୁgDର ରାଓ ZUX0950758

!ୀ /999769 32 173 974ଗାୟତ�ି  ପାଢୀ $ା େମାହନ ପାଢୀ ZUX1013572

!ୀ /999770 57 173 975ବି. ରାେଜଶେଲାଚନା $ା ବି.ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0950675

!ୀ /999771 22 173 976େଜ�ାସ7ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ପ�କାଶ ଚH�  ସାହୁ ZUX1212042

ପ ୁ /999772 33 173 977ଦିନାନାଥ ସି� ପି ରାମ ଚH�  ୟାଦବ ZUX1005511

!ୀ /999773 29 173 978ଏମ. ଶ�ୁତି $ା ଏମ. ନାଗରାଜୁ ZUX0950725

ପ ୁ /00774 54 173 979ଜୟପାଲ େଗାେପ - େଦବୀ ଏ ZUX1045467

ପ ୁ /01775 22 173 980ଜୟ5 ପି ପି ପି ରେମଶ ZUX1217462

!ୀ /3776 49 173 981ଜି ପଦମା . ପି ଜି ସରିୁନାରାୟଣ . OR/12/089/236110

ପ ୁ /4777 56 173 982ଜି ଜିନା ରାଓ ପି ଜି ଆପଲ ରାଓ ZUX0139964

ପ ୁ /4778 32 173 983ଜି ବାବୁରାଓ ମା ଜି ପାବK ତୀ ZUX0285171

!ୀ /4779 52 173 984ଜି ପାବK ତି . $ା ଚିନାରାଓ . OR/12/089/126784

ପ ୁ /4780 39 173 985ଭି ସରୁାମା . ପି ଆପାରାଓ . OR/12/089/236783

!ୀ /4781 40 173 986େକ ଶବିଲ'(ୀ ଆଚାରୀ $ା ରାଯ ୁଆଚାରୀ OR/12/089/236782

ପ ୁ /06782 38 173 987ସେ5ାଷ ଡ଼ି ପି ଗOୁା&ଵାମୀ ଡ଼ି ZUX1172147

!ୀ /6783 60 173 988ଗOୁାଆମା . $ା ଗOୁା$ାମ ି. OR/12/089/236642

ପ ୁ /7784 46 173 989ବୁଲବିର ସିଂ . ପି କମୁନାରାମ . OR/12/089/236789

!ୀ /7785 44 173 990ସ5ଷେଦବି . $ା ବୁଲବିଡ ସିଂ . OR/12/089/236790

ପ ୁ /7786 66 173 991ସତିୁ ଦାସ ପି ଆପଲ$ାମି ଦାସ OR/12/089/236793

ପ ୁ /7787 47 173 992ଆର. ମରୁୁଗାନ ପି ଏ. ରାମ $ାମୀ ZUX1172741

ପ ୁ /09788 40 173 993ଭT ର8ନ ଦାସ ପି ଅଜୁK ନ ଚରଣ ଦାସ ZUX1255983

!ୀ /09789 36 173 994ଶ�ିେଦଵୀ ଦାସ $ା ଭT ର8ନ ଦାସ ZUX1255975

!ୀ /9790 52 173 995ଡି ନିଲାମା . $ା ଟାଉଟିୟା . OR/12/089/236787

!ୀ /9791 39 173 996େକରୁନିଶା . ପି ରାଜା . OR/12/089/236784

ପ ୁ /10792 55 173 997େକ ରାଯ ୁ. ପି େକ ଏମ ଏନ ଆଚାରୀ . OR/12/089/236767

ପ ୁ /11793 44 173 998ଏସ.ଶ ର ରାଓ ପି ଏସ.ଭା\ର ରାଓ ZUX1172766

ପ ୁ /12794 47 173 999େକ ଲ'(ଣରାଓ . ପି ରାମ ୁ. OR/12/089/236761

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ  $ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /12795 39 173 1000େକ ନାେଗDରରାଓ . ପି ରାମ ୂ. OR/12/089/236760

!ୀ /12796 38 173 1001େକ କ� ି;ାେବଣି . $ା ଲ'(ଣରାଓ . OR/12/089/236762

ପ ୁ /13797 63 173 1002ଡି:ଆନH ରାଓ .. ମା ଡି:ସା5ାମା .. LSL2397560

!ୀ /13798 56 173 1003ଡି:ସଶିୁଳା .. $ା ଡି:ଆନH ରାଓ .. LSL2397610

ପ ୁ /13799 41 173 1004ଟି:ରାେଜଶ କମୁାର .. ପି ଟି:ନାେଗD ରାଓ .. LSL2397628

ପ ୁ /13800 41 173 1005ଡି. କିରନ କମୁାର .. ପି ଡି. ଆନH ରାଓ .. LSL1504992

ପ ୁ /13801 39 173 1006ଡି. ରାମ କମୁାର .. ପି ଡି. ଆନH ରାଓ .. LSL1504984

ପ ୁ /15802 40 173 1007େକ ତିରୁମଲୁା ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ସଧୁାକର ପଟନାୟକ OR/12/089/236750

!ୀ /16803 63 173 1008େକ ସମିୁଲା . $ା ସିତାରାମ . OR/12/089/236635

ପ ୁ /16804 43 173 1009େବ ବାଲାଜି . ପି ସିରାତାମ . OR/12/089/236636

ପ ୁ /17805 40 173 1010ଜି ପ�ସାଦ . ପି ପରେମDର . OR/12/089/236278

!ୀ /17806 60 173 1011ବି ପରେମDର ରାଓ $ା ସେୁରୟା ରାଓ OR/12/089/236276

!ୀ /18807 50 173 1012ଜି ଯାଗାମା . $ା ଚିନାରାଓ . OR/12/089/023646

ପ ୁ /18808 38 173 1013ଜି ଶ ରରାଓ . ପି ରାଯଲୁୁ . OR/12/089/236737

!ୀ /18809 25 173 1014ଜି େଦବି $ା ଜି ରାେମଶ ZUX1251800

ପ ୁ /18810 37 173 1015ଜି. ରେମଶ ପି ଜି. ଚିନ7 ା ରାଓ ZUX0810614

!ୀ /19811 50 173 1016ଜି ରାବଣାଆମା . $ା େବଂକଟରାଓ . OR/12/089/236654

!ୀ /20812 36 173 1017ସି ଏଚ ଶ�ାମଲା  $ା ସି ଏଚ କ�ି;ା ZUX0285213

!ୀ /20813 34 173 1018ସି ଏଚ $aKକମୁାରୀ $ା ସି ଏଚ କ�ି;ା ZUX0139980

!ୀ /20814 65 173 1019ସିଏଚ ବରାହାଲୁ . $ା ଗା�ାଲୁ . OR/12/089/236656

ପ ୁ /20815 50 173 1020ଶି ଏଚ ନାରାୟଣରାଓ . ପି ଗା�ାଲୁ . OR/12/089/236657

!ୀ /20816 45 173 1021ସି ଏଚ ଲଖିମି . $ା ନାରାୟଣରାଓ . OR/12/089/236658

ପ ୁ /20817 40 173 1022ସି ଏଚ ଇDରରାଓ . ପି ଗା�ାଲୁ . OR/12/089/236659

ପ ୁ /20818 54 173 1023ଜଗଦୀଶ ସି ଏଚ ପି ମାକଲୀଂଗମ ସି ଏଚ ZUX1331628

ପ ୁ /20819 54 173 1024ସିଏj ଜଗଦିଶ ପି ସି ଏj ମକାଲି�ା ZUX1274083

ପ ୁ /20820 40 173 1025ସି.ଏj. ରାଜା ରାଓ ପି ସି.ଏj. ଗା�ୁଲୁ LSL1446137

!ୀ /20821 42 173 1026ସି ଏj ରାମ $ା ସି ଏj ଜଗଦିଶ ZUX1274273

ପ ୁ /21822 75 173 1027ଶି ଏଚ ସତ�ନାରାୟଣା ପଟନାୟକପି ରାମମJୁ< ପଟନାୟକ LSL1365659

!ୀ /21823 60 173 1028ସିଏଚ େବେ ଟଲଖିମି ପଟନାୟକ $ା ସତ�ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ OR/12/089/236648

!ୀ /21824 50 173 1029ସ9�ାରାଣୀ ପଟନାୟକ $ା ଶ�ୀନିବାସ ପଟନାୟକ LSL1366871

ପ ୁ /22825 52 173 1030େକ ଭାଦିରରାଓ . ପି ଗା�ରାଯ ୁ. OR/12/089/236237

!ୀ /22826 39 173 1031େକ ଲଖିମି . $ା ଭାରାଓ . OR/12/089/236238

!ୀ /23827 45 173 1032ଏ& ପାବK ତି $ା ଏ& ଆଦିନାରାୟଣା OR/12/089/236487

!ୀ /23828 41 173 1033ପି ରାଜଲ'(ୀ $ା ପି େଶଷଗିରି ରାଓ ZUX0140004

ପ ୁ /23829 40 173 1034ପି େଶଖର ପି ପି େଭ ଟ ରାଓ LSL1368117

!ୀ /23830 33 173 1035ଏସ ରାେଜDରୀ ପି ଏସ ଶ ର ରାଓ ZUX0285247

ପ ୁ /23831 33 173 1036ପି ବିଜୟ କମୁାର ପି େଭ ଟ ରାଓ ZUX0140012

ପ ୁ /23832 76 173 1037ପି େବେ ଟରାଓ . ପି ରାମଲୁୁ . OR/12/089/236631

!ୀ /23833 71 173 1038ପି ସାରଦା . $ା େବେ ଟରାଓ . OR/12/089/236640

!ୀ /23834 60 173 1039ବି ଏସ ସରDତୀ . $ା ଭା\ରରାଓ . OR/12/089/236630

ପ ୁ /23835 40 173 1040ପି ସେୁରଶ କମୁାର ପି େଭେ ଟରାଓ LSL1367846

ପ ୁ /23836 46 173 1041ଏସ ଶ ର ରାଓ ପି ଏସ ଭା\ର ରାଓ . LSL1419605

ପ ୁ /24837 41 173 1042ଭି ନରସିଂହରାଓ ପି ଭୀରଭଦ�  ଆଚାରୁଲୁ LSL1365642

!ୀ /24838 33 173 1043ଭି କଲ�ାଣି $ା ଭି ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0140020

ପ ୁ /25839 41 173 1044ଭି ଦୁଗL ପ�ସାଦ ପି ବୀରଭଦ�  ଚାରୁଲୁ LSL1366954

!ୀ /25840 41 173 1045ଭି ମଧଲୁାତା $ା ଦୁଗLପ�ସାଦ LSL1366962

ପ ୁ /25841 41 173 1046ୟୁ ବିରରାଯ ୁ. ପି ସା�ାମା . OR/12/089/236663

ପ ୁ /26842 40 173 1047େକ ରେମଶ ପାତ� ପି ବ� ଯ ପାତ� LSL1365634

!ୀ /28843 37 173 1048ଡି ରାଧିକା $ା ଡି ଉମା ମେଦଶ ZUX0140038

ପ ୁ /28844 75 173 1049ଡି ବିରରଯଲୁୁ . ପି ସାେBୟା . OR/12/089/236684

!ୀ /28845 60 173 1050ଡି ଶା5ାଆମା . $ା ବିରରାଯଲୁୁ . OR/12/089/236685

ପ ୁ /28846 45 173 1051ଡି ଶ�ୀନୁ . ପି ବିରରାଯଲୁୁ . OR/12/089/236802

ପ ୁ /28847 40 173 1052ଡି ଉମାମେହଶ . ପି ବିରରାଯଲୁୁ . OR/12/089/236687

!ୀ /28848 38 173 1053ଡି ଲଖିମି . $ା ଶ�ୀନୁ . OR/12/089/236803

ପ ୁ /29849 55 173 1054ସି ଏଚ ଆଦିନାରାୟଣା . ପି ରାମାରାଓ . ZUX0285262

!ୀ /29850 42 173 1055ସି ଏଚ ସିତାରତନ . $ା ଆଦୀନାରାୟଣା . ZUX0285270

ପ ୁ /30851 42 173 1056ଏ& ଆଦିନାରାୟଣା ପି ଏ& ସତ�ନାରାୟାଣା OR/12/089/236486

ପ ୁ /31852 37 173 1057ପି ବିଜୟ କମୁାର ପି ପି େଭ ଟ ରାଓ ZUX0285288

!ୀ /31853 49 173 1058ସି.ଏj. ଭାନି $ା ସି.ଏj. ଜଗଦିଶ LSL1457498

!ୀ /31854 47 173 1059ସି. ଏj. ଉଷା $ା ସି.ଏj. େତେଜDର ରାଓ LSL1457480

ପ ୁ /32855 41 173 1060େକ ରାେଜଶ ମା େକ ଲଳିତା LSL2396927

!ୀ /32856 39 173 1061େକକମୁାରୀ $ା େକ ବାଲଜୀ ZUX0285296

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ  $ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /32857 38 173 1062େକ ନାଗମଣି $ା େକ ରାେଜଶ ZUX0444828

!ୀ /33858 40 173 1063ଆର ଏନ ସି ଇDରୀରାଓ ମା ଆର ଆuାଲାନରସିମା ZUX0140046

!ୀ /34859 49 173 1064ଲ ା ଜଗଦିDରୀ $ା ଲ ା ସତ�ମ ZUX0444760

!ୀ /34860 26 173 1065େଲ ା ଉଷା ରାଣି $ା େଲ ା ସତୀଶ ZUX0822197

ପ ୁ /34861 31 173 1066ଲ ା ସତୀଶ ପି ଲ ା ସତ�ମ ZUX0444778

ପ ୁ /35862 23 173 1067ବି ଅେଶାକ ପି ବି େଭ ଟରାମାଣା ZUX1138478

!ୀ /35863 77 173 1068ବି େବବାର ଚିନ7 ାମୀ $ା ବି ଆପଲା$ାମୀ ZUX0617886

!ୀ /35864 49 173 1069ବି େବବାର ଶଶିେରଖା $ା ବି େବବାର େଭ ଟରାମନା ZUX0617878

!ୀ /35865 32 173 1070ନାଦିଲା >ଯାମଳା $ା ନାଦିଲା ଉଦୟ ଭା\ର ରାଓ ZUX0617902

ପ ୁ /35866 53 173 1071ବି େବୱାରା େଭ ଟାରାମନା ପି ବିେବୱାରା ଆପଲା$ାମି ZUX0618561

ପ ୁ /36867 27 173 1072େକ. ଶ�ିନୀବାସ ପି େକ. ସଶିୁଳା ZUX0653212

!ୀ /49868 29 173 1073ଗାୟତ�ୀ େକ $ା ଶ�ୀଧର ଏନ ZUX1172170

!ୀ /53869 31 173 1074ଏମ ପାଉତ� ା $ା ଏମ ଦିବାକର ରାଓ ZUX0942011

!ୀ /274870 30 173 1075େଗାବିନ4 ଭାଗ�ଲ'(ୀ $ା େଗାବିନ4 ଭାରମୀ ZUX1099316

!ୀ /999871 34 173 1076ମHାକିନୀ ସି. ଏj $ା କ� ି;ା ସି. ଏj ZUX0810804

!ୀ /999872 29 173 1077ଦସାରୀ ରାମ�ା କ� ି; $ା ଦସାରୀ ଇ>ୱର ରାଓ ZUX0942425

!ୀ /999873 26 173 1078ଏମ ମନୀ $ା ଏମ ଚH�  େଶଖର ରାଓ ZUX0942029

ପ ୁ /999874 35 173 1079ଜି. ଶ�ୀନିବାସ ପି ଜି.ଚିନ7 ା ରାଓ ZUX0942318

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବLଚନ ନିମେ5 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ7  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବLଚନ କମିଶନ ଭାରତ  }ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବLଚନ ପବୂK ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ  ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର5ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.11  of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ  ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବLଚନ ଅଧିକାରୀ  $ା'ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /011 27 176 1ଅଗ�ଜା ମାଦୁରୁ ପି ଏ$. ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0688291

(ୀ /012 54 176 2ଏ$. ସସିୁଲା ରାଣୀ )ା ଏମ. ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0688283

ପ ୁ /013 58 176 3ଏ$. ନରସିଂହ ରାଓ ପି ଏ$. ରାଜଲି� ଆଚାରୀ ZUX0687996

ପ ୁ /14 44 176 4ଏମ ଶ�ୀହରୀ ଆଚାରି ପି ଏ$ ରାଜଲି� ଆଚାରି ZUX0393157

ପ ୁ /15 54 176 5ପି ଚ�� େସଖର - ପି ପି ସରିୁୟାରାଓ - LSL2382570

ପ ୁ /26 45 176 6ଶରତ ରାଉତରାୟ ପି ରାଜକିେଶାର ରାଉତରାୟ OR/12/089/242843

ପ ୁ /27 42 176 7ବୃ�ାବନ ରାଉତରାୟ ପି େଗୗରକିେଶାର ରାଉତରାୟ LSL1429299

ପ ୁ /38 48 176 8ପି. ଶ�ିନୀବାସ ପି ପି. ସା/ାମ1ୂ2ୀ ZUX0142414

(ୀ /39 39 176 9ସ3ିତା ପ4ା )ା ସେ5ାଷ କମୁାର ପ4ା ZUX0625541

(ୀ /410 52 176 10ଏ7 େଦବୀକା )ା ଏ7 ଶ�ିନୀବାସ ରାଓ ZUX0142422

ପ ୁ /411 51 176 11ଏ7 ଶ�ିନୀବାସ ରାଓ ପି ଏ7. ନୀଳକ8$ ZUX0142430

ପ ୁ /512 22 176 12ରବି େତଜା ପ9ନାୟକ ପି ଶ�ୀଧର ପ9ନାୟକ ZUX1145556

(ୀ /613 42 176 13ପି ଶ�ିବିଦ�ା ପି ପି େଭ<ଟ ରାବଣା ରାଓ LSL1429265

(ୀ /614 67 176 14ପି ସଜୁାତା . )ା ପି ଭଏ<ଟ ରାବଣା ରାଓ LSL1429273

ପ ୁ /615 21 176 15େଗାପାଳ ନାୟକ ପି ଈ?ଵର ନାୟକ ZUX1134220

ପ ୁ /616 39 176 16ପି.ଗେୁABର ରାଓ ମା େପ5ା ସଜୁାତା ସଜୁାତା LSL1429281

ପ ୁ /0717 63 176 17ପି ନାେଗBର ରାଓ ପି ପି ରାମଚ��  LSL2649309

ପ ୁ /0718 58 176 18େପା9ା ନରସିଂହ ମ1ୂC ପି େପା9ା ଆପଲା ରାଜୁ ZUX0688234

ପ ୁ /0719 29 176 19ପା4ରୁୁ ନବିନ ପି ପି ନାେଗBର ରାଓ ZUX0629667

ପ ୁ /0720 32 176 20େଭ<େଟ? ପା4ରୁୁ ପି ନାେଗBର ରାଓ ପା4ରୁୁ ZUX0629642

(ୀ /0721 50 176 21ପି. ରାମାମଣୀ )ା ପି. ନାେଗBର ରାଓ ZUX0688010

ପ ୁ /722 35 176 22ଚିନ3 ୟ ମିଶ� ପି ତାରିଣୀ ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0393108

(ୀ /723 34 176 23ବ�ିତା ମିଶ� )ା ଚିନ3 ୟ ମିଶ� ZUX0881383

(ୀ /0824 42 176 24େକ.ଏଲ. ଲD3ୀ )ା େକ.େଲାକନାଥ ରାଜୁ ZUX1059120

(ୀ /0825 36 176 25ସବିତା ପ4ା )ା ସନୁୀଲ କମୁାର ପ4ା ZUX0781674

ପ ୁ /0826 47 176 26େକ.େଲାକନାଥ ରାଜୁ ପି େକ. ଲD3ିନାରାଯଣ ZUX1059039

ପ ୁ /827 36 176 27ପି. ପବନ ସଧୁା  ପି ପି. ସୀତାରାମ ZUX0142463

ପ ୁ /828 44 176 28ଶନିୁଲ କମୁାର ପ4ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ4ା LSL1428879

ପ ୁ /829 42 176 29ସଧୁୀର କମୁାର ପ4ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ4ା LSL1428861

(ୀ /0930 28 176 30ଦୀAି ପ�ିୟା ସି ପି ସି ନାେଗBରର ରାଓ ZUX0706093

ପ ୁ /0931 26 176 31ସି େମାହନସାଇ ଲD3ୀପାଠୀ ପି ସି ନାେଗBର ରାଓ ZUX0706085

ପ ୁ /932 40 176 32େକ ରବି କମୁାର ପି େକ ଜଗନH ାଥ LSL1428960

ପ ୁ /933 39 176 33େକ ଗିରିଧର ପି େକ ଚିଟି ଗାନୁ LSL1429307

(ୀ /934 51 176 34ସି ଏଚ ଅନୁଶୟୂା )ା ସିଏଚ ନାେଗBର ରାଓ LSL1428911

(ୀ /1035 48 176 35ପି ପାବ2 ତି )ା ପି େଭ<ଟ ସୀତାରାମ ଗAୁା LSL1429083

ପ ୁ /1036 48 176 36ପି ଶବୁ� ମନ�$ୁ . ପି ପି ଆପଲ )ାମି . LSL1384957

(ୀ /1037 53 176 37ପି ପଦ3 ାବତୀ )ା ପି ଏନ ମ1ୂC LSL1384940

ପ ୁ /1038 26 176 38େପା9ା େଧାନIୟ ରାଜୁ ପି େପା9ା ନରସିଂହ ମତୁ2 ୀ ZUX0706127

(ୀ /1239 38 176 39ପି. ରାଜଲD3ୀ )ା ପି. ଶବୁ� ମଣ�$ ZUX0285981

(ୀ /1240 58 176 40ମଧମୁତି ପାଣିଗ�ାହୀ )ା ବିBନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0142471

ପ ୁ /1341 50 176 41େକ େଗାପୀ ପି େକ କୃJା ZUX0142489

ପ ୁ /1442 55 176 42ସି. ଏK.ଶ�ନିୀବାସ ରାଓ ପି ସି. ଏK. ଆLାରାଓ ZUX0142521

(ୀ /1443 52 176 43ସି. ଏK.ପଦ3 ା  )ା ସି. ଏK.ଶ�ନିୀବାସ ZUX0142513

(ୀ /1444 34 176 44ସି. ଏK. ସୀତାଲD3ୀ ପି ସି. ଏK.ଶ�ନିୀବାସ ZUX0142505

(ୀ /1445 32 176 45ସି ଏK ଜୟଲD3ୀ ପି ସି ଏK ଶ�ନିୀବାସ ZUX0142497

(ୀ /1546 38 176 46ପି. ୱାସବୀ )ା ପି. ଶ�ନିୀବାସ ZUX0142547

(ୀ /1547 76 176 47ପି. କମଳା ପସମରାତି )ା ପି. ସା/ାମ1ୂ2ୀ ZUX0142539

(ୀ /1648 64 176 48ବୃ�ାବତୀ ରାଉତରାୟ )ା ନବୀନ କିେଶାର ରାଉତରାୟ ZUX0666362

ପ ୁ /1649 38 176 49ବନମାଳୀ ରାଉତରାୟ ପି ନବୀନ କିେଶାର ରାଉତରାୟ ZUX0393249

ପ ୁ /1750 35 176 50ସଂଜୟ କମୁାର ପ4ା ପି ଏସ ଏନ ପ4ା LSL2382497

1 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ< )ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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(ୀ /1851 41 176 51େକ ପାବନି )ା େକ ଜଗନH ାଥ LSL2382562

ପ ୁ /1852 49 176 52େକ ଜଗନH ାଥ ପି େକ କୃJ ରାଓ ZUX0867150

(ୀ /1853 42 176 53େକ ମIଲୁା )ା ଏନ ଶବୂ� ମନିୟମ ZUX0867143

ପ ୁ /1854 50 176 54େକ ମତୁ�ାଲୁ ପି େକ କ� ୀJା ରାଓ ZUX0867168

(ୀ /1855 67 176 55େକ ସିତା )ା େକ କ� ୀJା ZUX0867135

ପ ୁ /1856 74 176 56ଏନ ସବୁ� ମଣି ପି ଏନ ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0867127

ପ ୁ /1957 34 176 57ଡି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଡି େମାହନ ରାଓ ZUX0286005

ପ ୁ /2058 36 176 58ଡି ସେୁରଶ ପି ଡି େମାହନ ରାଓ ZUX0286013

(ୀ /2159 39 176 59ଏମ କRରିୁ . )ା ଏ$ ଶ�ୀହରି ଆଚାରୀ . ZUX0368514

ପ ୁ /2260 40 176 60ମାଦୁରି ଭୀର ବାବୁ ଆଚାରୀ ପି ମାଦୁରୀ ୱBିାର�ା ଆଚାରୀ ZUX0368498

(ୀ /2261 40 176 61ଏ$ ସରିତା )ା ଏ$ ଅେଶାକ ମଦୁୁରୁ ZUX0368506

ପ ୁ /2262 40 176 62ଏସ ସକୁମୁାର ପି ଏମ ବି?ଵର�ା)ାମୀଆଚାରୀ ZUX1341890

ପ ୁ /2363 66 176 63ସିମାSଳ ମହା5ି ପି ସରିୁୟା ମହା5ି ZUX0448456

(ୀ /2364 56 176 64ଅIଳି ମହା5ି )ା ସିମାSଳ ମହା5ି ZUX0448241

ପ ୁ /0065 33 176 65ନିେକଶ ମହା5ି ପି ସିମାSଳ ମହା5ି ZUX0448233

ପ ୁ /2366 30 176 66ଜିେତଶ ମହା5ି ପି ସିମାSଳ ମହା5ି ZUX0951400

(ୀ /2367 38 176 67େରାଜେମରୀ ନାୟକ )ା ଶରତ କମୁାର ରାଉତରାୟ ZUX0448225

ପ ୁ /2868 21 176 68ଏସ ଯ?ୱ5 ପି ଏସ ହରିବାବୁ ZUX1147248

(ୀ /10069 22 176 69ଏମ େସୗTୟO ପି ଏମ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1146802

(ୀ /11870 52 176 70କବିତା ପ4ା )ା ଅରୁଣ କମୁାର ପ4ା ZUX1224872

(ୀ /13771 21 176 71ଅ�ଜଲା ନାଗେଭଣି ପି ଏ େଭେ<ନH ା ZUX1153345

(ୀ /15572 41 176 72ସT�ାରାଣୀ ପ9ନାୟକ )ା ଜଗଦୀଶ ପ9ନାୟକ ZUX1144625

ପ ୁ /99973 68 176 73େକ କ� ୀJା ପି େକ ଜଗନH ାଥନମ ZUX0867176

(ୀ /99974 52 176 74ମଦୁରା ଲD3ୀ )ା ଏମ ସUଯ ନାରାୟଣ ZUX1341908

(ୀ /99975 28 176 75ମାଧରୁୀ ଏମ ପି ସତ�ନାରାୟନ ଏମ ZUX0706101

ପ ୁ /176 42 176 774ଏନ ନବୀନ େଚୗଧରୁୀ ଏନ ନଵୀନପି ଏନ ସ�େମBର ରାଓ LSL1385269

(ୀ /277 49 176 775ମIଳୁା ନାୟକ )ା ଭୀନେସନ ନାୟକ ZUX0936781

ପ ୁ /278 43 176 776ସତ� ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି େଗୗରା� ନାୟକ LSL1384932

(ୀ /279 42 176 777ଉମCଳା ନାୟକ )ା େକୖଳାସ ନାୟକ ZUX0143750

ପ ୁ /280 40 176 778ଦିପକ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗୗରା� ନାୟକ LSL1384924

ପ ୁ /281 35 176 779ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗୗରା� ନାୟକ ZUX0143743

ପ ୁ /0382 59 176 780ଅରୁଣ କମୁାର ପ4ା ପି ନରସିଂହ ପ4ା ZUX1224898

(ୀ /0383 56 176 781ମିନାDୀ ରାେଠାର )ା ଭିକଲୁାଲ ରାେଠାର ZUX1321348

ପ ୁ /0384 49 176 782ପୀତା/ର ଉପାଧ�ୟ ପି ହେରକୃJ ଉପାଧ�ୟ ZUX1224930

ପ ୁ /385 36 176 783ଚେ��ଶ ରାଥଡ ପି ବି.ଏଲ ରାଥଡ LSL2382596

ପ ୁ /386 33 176 784ଜୟସ ରାଥଡ ପି ବି.ଏଲ ରାଥଡ ZUX0286336

ପ ୁ /387 53 176 785ଭୀକ ୁଲାW ରାଥଡ ପି ଶିବ ଲାW ଧରସି ZUX0286344

(ୀ /488 29 176 786ଶଭୁା�ୀ ଭ9 ପି ଜଗଦୀଶ ଭ9 ZUX0448290

(ୀ /489 50 176 787ଲD3ୀ ପ4ା ପି ପ�ହଲX ାଦ ପ4ା LSL2382729

(ୀ /690 54 176 788ସସ3 ିତା ରଥ )ା ଜଗଦିଶ ଭ9 LSL2390870

(ୀ /891 39 176 789ଅIମୁ ରିYଵ୍ୀ )ା ସୟଦ ସା ଅବସ ମଦାନୀ ZUX0862243

ପ ୁ /1192 50 176 790ଏ[ ଖରୁବା7 ହୁେସ7 ମଦନୀ ପି ଏ[ ରାଜା ମଦନୀ ZUX0286351

ପ ୁ /1293 35 176 791ୱାରଣାସି ବିଜୟ କମୁାର ପି ୱାରଣାସି ଶବିପ�ସାଦ ରାଓ LSL2382380

ପ ୁ /1394 37 176 792ୱାରଣାସି ଅରୁଣ କମୁାର ପି ୱାରଣାସି ଶବି ପ�ସାଦ ରାଓ LSL2382372

(ୀ /1395 27 176 793ବାରଣାସୀ ପଲX ବୀ ପି ବାରଣାସୀ ମରୁଲୀ କ� ିJା ZUX0881375

(ୀ /1396 25 176 794ବାରଣାସୀ େBତା ପି ବାରଣାସୀ ମରୁଲୀ କ� ିJା ZUX0881367

ପ ୁ /1497 59 176 795ପି ବାସେୁଦବ ରାଓ ପି ପି ଗରୁୁ LSL2382273

ପ ୁ /1598 79 176 796େଗୗରା� ନାୟକ ପି କାଳିଆ ନାୟକ OR/12/089/242676

ପ ୁ /1599 49 176 797ଭିମେସନ ନାୟକ ପି େଗୗରା� ନାୟକ OR/12/089/242679

ପ ୁ /15100 44 176 798େକୖଳାସ ନାୟକ ପି େଗୗରା� ନାୟକ OR/12/089/242681

ପ ୁ /15101 39 176 799ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି େଗୗରା� ନାୟକ ZUX0393215

(ୀ /16102 30 176 800ରIିତା ବିେଶାଇ )ା ଏ7 େହମା େଚୗଧରୁୀ ZUX0448282

(ୀ /16103 31 176 801ରାଭା ଦିଭ�ା )ା ରାଭା େରାହିତ ZUX0625475

(ୀ /16104 43 176 802ତବ)$ୁ ଫାତିମା )ା ଶୟଦ ଖବୁOନ ହୁେସନ ମଦାନି ZUX0448266

ପ ୁ /16105 28 176 803ଶୟଦ ମହ]ଦ ମଦନି ପି ଶୟଦ ଜାଫର ମଦନି ZUX0448258

(ୀ /16106 59 176 804ରାଭା ନାଗମଣି )ା ରାମକ� ିJା ରାଭା ZUX0625434

ପ ୁ /16107 66 176 805ରାମକ� ିJା ରାୱା ପି ଗନୁାୟାେସ9ୀ ରାୱା OR/12/089/244509

ପ ୁ /16108 34 176 806ସଜିୁତ ରାଭା ପି ରାଭା ରାମକ� ିJା ZUX0625483

ପ ୁ /16109 38 176 807ରାଭା େରାହିତ ପି ରାଭା ରାମକ� ିJା ZUX0625442

ପ ୁ /111110 25 176 808ସୟଦ କମାର ଆବାସ ମଦନି ପି ସୟଦ ଜାଫର ମଦନି ZUX0781542

(ୀ /204111 21 176 809ସିମରନ ନାୟକ )ା ଉେମଶ ଚ��  ନାୟକ ZUX1350255

ପ ୁ /999112 26 176 810ଅରି େଶଠୀ ଅଭିେଷକ ପି ଅଋ େଶଠି ରାମଲିେ�Bର ZUX0706044
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ପ ୁ /999113 66 176 811ଯଗୁରାଜ େଜନୖ ଏଲିୟାସ େଛଦ ପି ହାରିଲାଲ େଜନୖ ଏଲିୟାସ େଛଦ ZUX0706051

ପ ୁ /999114 25 176 812ମ�ଳା ମଦୁୁଲି ପି ପ ୁ̀ 2 ମଦୁୁଲି ZUX0781500

(ୀ /216/253115 26 176 813ହରୀକା କୀେଲ$େସତୀ )ା ସାଈ କିେଶାର କୀେଲ$େସତୀ ZUX1360312

(ୀ /3116 38 176 814ପାଯୟଲ େଚୗହାନ )ା ଚେ�� ଶ ରାେଥାଡ ZUX1428101

(ୀ /1117 59 177 498ଏ ଯେଶାଦା . )ା ଜଗନH ାଥ ରାଓ . OR/12/089/230562

ପ ୁ /1118 28 177 499ଏ. ଗେଣଶ କମୁାର ପି ଏ. ଜଗନH ାଥ ରାଓ ZUX0449538

ପ ୁ /1119 68 177 500ଏ ଜଗନH ାଥ ରାଓ ପି ରାମମ1ୁC ରାଓ OR/12/089/230561

(ୀ /1120 34 177 501ହରି ଦାସ )`2ଲତା ପି ହରି ଦାସ ସତ�ାରାଓ ZUX1124759

(ୀ /3121 36 177 502ପି.ମଲX ିକା )ା ପି. ଶ�ୀନିବାସ ZUX0287821

ପ ୁ /3122 48 177 503ପି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ .. ପି ସନ�ାସି .. OR/12/089/250577

ପ ୁ /3123 50 177 504ପି ନାେଗBର ରାଓ ପି ସନ�ାସି ରାଓ OR/12/089/250576

(ୀ /3124 34 177 505େପାଟନୁରୁ ସବୁ`2 )ା ନେଗBର ରାଓ େପାଟୁନୁରୁ ZUX0559823

(ୀ /04125 32 177 506ଆର )ାତି )ା ଆର ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0867432

(ୀ /4126 41 177 507ଆର ୱାରାଲD3ୀ )ା ଆର ବିରଭଦ�  LSL2383321

ପ ୁ /4127 36 177 508ଆର ଶ�ିନାବାସ ରାଓ ପି ଆର ସନ�ାସି LSL2383289

ପ ୁ /4128 48 177 509ଆର ବିରଭଦ�  ରାଓ .. ପି ସନ�ାସି .. OR/12/089/250570

ପ ୁ /05129 53 177 510ପି ରେମଶ େରଡି ପି ପି ଆଦିନାରାୟଣ େରଡି ZUX1074061

ପ ୁ /5130 59 177 511ପି ମେହଶ େରଡି .. ପି ଆଦନାରାୟଣା େରଡି OR/12/089/250878

(ୀ /5131 57 177 512ପି ପଦ3 ାବତୀ .. )ା ମେହBର େରଡି .. LSL1357938

ପ ୁ /5132 34 177 513ପି.ନିଶା5 େରaଡି ପି ପି ମେହBର େରaଡି ZUX0287839

(ୀ /06133 56 177 514ଗିଦୁତୁରି ଲD3ୀ )ା ଗିଦୁତୁରି ରାଧାକ� ୀJା ZUX1132067

ପ ୁ /06134 60 177 515ଗିଦୁତୁରି ରାଧାକ�ିJ ପି ଗିଦୁତୁରି ନୀଲକ8ମ ZUX1132075

(ୀ /6135 40 177 516ଜି,ଅନୁଷା  )ା ଜି.ଅଜୟ କମାର ZUX0527069

(ୀ /6136 69 177 517ଜି କ� ିJ�ାେବଣି .. )ା ଆପାରାଓ .. ZUX0527044

ପ ୁ /6137 49 177 518ଜି ଅଜୟ କମୁାର .. ମା କ� ିJାେବଣି .. ZUX0527051

ପ ୁ /7138 54 177 519େକ ରାମକ�ିJା .. ପି େକ କ�ିଷ3ାମ1ୁC .. OR/12/089/250403

ପ ୁ /7139 25 177 520କLିୁଲି ଆଦିତ� ପି େକ. ରାମକ�ିJା ZUX1014307

(ୀ /7140 26 177 521କLିୁଲି ଆପ`O ପି େକ.ରାମ କ�ିJା ZUX1014299

(ୀ /7141 29 177 522କପୁଲି ଅଚ2ନା ପି େକ. ରାମକ�ିJା ZUX1014281

ପ ୁ /8142 53 177 523ଭି ପ�ସାଦ . ପି ଭି ରାମକ�ିJାରାଓ . LSL1464221

(ୀ /8143 50 177 524ଭି କି1C . )ା ଭି ପ�ସାଦ . LSL1464239

(ୀ /8144 41 177 525େବଦଗିରି ନୀଳିମା )ା େବଦଗିରି େଦେବ��  ସାଇ କମୁାର LSL2388890

ପ ୁ /9145 41 177 526ସଶୁା5 ଭୂପତି ପି ମାଧବ ଚ��  ଭୂପତି LSL1420181

(ୀ /9146 36 177 527ପନୁ$ ଗରୁୁ )ା ସଶୁା5 ଭୂପତି ZUX0881698

(ୀ /9147 75 177 528ବାସ5ି କମୁାରୀ ପାତ� )ା ମାଧବ ଚ��  ଭୂପତି OR/12/089/250489

ପ ୁ /10148 33 177 529ସି ଏଚ ଘନଶ�ାମ ପି ସି ଏଚ  ରଘନୁାଥ ZUX1216720

ପ ୁ /10149 68 177 530କତାେକାଟା ତ�ିନାଥ ରାଓ ପି କତାେକାଟା ଲି�ାରାଜୁ ZUX0393579

(ୀ /10150 66 177 531େକ. ପ�ମିଳାରାଣୀ )ା େକ. ତ�ିନାତ ରାଓ ZUX0393561

ପ ୁ /10151 42 177 532େକ.ରବି କମୁାର ପି େକ.ତ�ିନାଥ ରାଓ LSL2383065

ପ ୁ /10152 38 177 533େକ. କିେଶାର କମୁାର ପି େକ. ତ�ିନାଥ ରାଓ ZUX0287847

(ୀ /10153 61 177 534ଚିନାରୀ କ� ୀJା )ା ଚିନାରୀ ରଘନୁାଥ ZUX1253848

(ୀ /10154 28 177 535େକ ପ�ତିଭା )ା େକ ରବିକମୁାର ZUX0559781

(ୀ /11155 44 177 536ଟି. େଗୗରୀ )ା ଟି. େଗୗରୀ ଶ<ର ରାଓ ZUX0352278

ପ ୁ /11156 47 177 537ଟି. େଗୗରୀ ଶ<ର ରାଓ ପି ଟି.ଭି. ରାବଣା ରାଓ ZUX0352211

(ୀ /11157 66 177 538ଟି. ଲD3ୀ କା5ାମା )ା ଟି.ଭି. ରାବଣା ରାଓ ZUX0352286

(ୀ /11158 76 177 539ବାସ5ୀ ପାତ� )ା ରଘନୁାଥ ପାତ� ZUX1274778

(ୀ /11159 68 177 540ପି ସେରାଜିନି ପାତ� )ା ରଘନୁାଥ ପାତ� OR/12/089/250464

ପ ୁ /11160 55 177 541ପି. ଶ�ୀନିବାସ ପାତ� ପି ପି..ରଘନୁାଥ ପାତ� ZUX0701326

(ୀ /11161 47 177 542ପି ଊମା ପାତ� )ା ରଘନୁାଥ ପାତ� OR/12/089/250467

ପ ୁ /11162 21 177 543ନେରନ ପାତ� ପି ନବୀନ ପାତ� ZUX1253822

(ୀ /11163 20 177 544ଅପଣO ପାତ� ପି କୃJ ଚ��  ପାତ� ZUX1274588

ପ ୁ /11164 28 177 545ତାଲାବାଟୁଳା ପ�ବୀଣ ପି ଟି. େଗୗରୀ ଶ<ର ରାଓ ZUX0448811

(ୀ /12165 46 177 546ଏସ.ମୀନା କମୁାରୀ )ା ଏସ .ରେମଶ କମୁାର LSL1419696

ପ ୁ /12166 55 177 547ଏସ ରେମଶକମୁାର . ପି ଏସ େସାମାନH ା . LSL1419738

ପ ୁ /12167 52 177 548ସଦୁା ସେୁରଶ କମୁାର ପି ସଦୁା େସାମନH ା . ZUX1252741

(ୀ /12168 43 177 549ସଦୁା ସେୁଲାଚନା ରାନୀ )ା ସଦୁା ସେୁରଶ କମୁାର LSL1420280

(ୀ /12169 23 177 550ପ�ିୟ<ା ସାମ5ରା )ା ରାେଜଶ କମୁାର ସା5ରା ZUX1216621

ପ ୁ /14170 68 177 551ବିଜୟ େବେହରା ପି ବାୟାବତୀ େବେହରା ZUX1130954

(ୀ /14171 61 177 552େଗୗରୀ େବେହରା )ା ଗେୁABର େବେହରା LSL1446996

(ୀ /14172 36 177 553ବିଜିଲି କମୁାରି େବେହରା ପି ଗେୁABର େବେହରା ZUX0146993

ପ ୁ /14173 34 177 554ରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଗେୁABର େବେହରା ZUX0147025

ପ ୁ /14174 30 177 555େଚତନାନ� େବେହରା ପି ଗେୁA?ଵର େବେହରା ZUX1130988
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(ୀ /16175 42 177 556ଏନ େଶାଭା ପି ଏନ େସାମରାଜୁ LSL2383826

ପ ୁ /16176 40 177 557ଏନ.େଗାବି�ା ପି ଏନ.େସାମରାଜୁ LSL2383818

ପ ୁ /16177 37 177 558ଭି ସବ2 ୀସକମୁାର ପି ଭିଆୟାପନାୟର LSL2391183

(ୀ /16178 76 177 559ବି କା5ାମା .. )ା ତ�ୀପତୀ ରାଓ OR/12/089/250667

(ୀ /16179 61 177 560ଏନଗ�ାବାଇ .. )ା େସାମରାଜୁ .. OR/12/089/250420

(ୀ /16180 56 177 561ବି ଧନଲD3ୀ .. )ା ପ�ସାଦ .. OR/12/089/250670

ପ ୁ /16181 50 177 562ଟି. ପ�ସାଦି .. ପି ତ�ିପତି .. OR/12/089/250668

ପ ୁ /16182 44 177 563ଏନ ଜୟା .. ପି େସାମରାଜୁ .. OR/12/089/250422

ପ ୁ /16183 29 177 564ବି. େତେଜBର ରାଓ ପି ବି. ଦୁଗO ରାଓ ZUX0449587

(ୀ /20184 63 177 565ଡି ନାରାୟଣା]ା .. )ା ଡି େଭ<ଟରାଓ .. ZUX0393538

(ୀ /20185 49 177 566େକ ଭବାନି .. )ା ରାମକ� ିJା .. OR/12/089/250404

ପ ୁ /21186 30 177 567ବିଦ�ତୁ ଭୂଷମ ପ4ା ପି ରଘନୁାଥ ପ4ା ZUX0449504

ପ ୁ /24187 28 177 568ଅଗୃ ଅରୁଣକମୁାର ପି ଏ େଗାବି� ଆଚାରି ZUX0559559

ପ ୁ /27188 28 177 569ପି. ଜାନିେକBର ଆଚାରୀ ପି ପି. ପବ2 େତଶ$ ଆଚାରୀ ZUX0449603

(ୀ /27189 36 177 570ସଜୁାଥା ମdିନା )ା ପୀ ଶ�ୀନୂ ଆଚାରୀ ZUX1123157

(ୀ /28190 57 177 571ପି େବଜୖ5ିମାଲା .. )ା ଲD3ୀକା5 .. OR/12/089/250318

(ୀ /32191 48 177 572ବି.ରାଜା  )ା ବି.ପ�କାଶ OR/12/089/250445

ପ ୁ /32192 54 177 573ବି.ପ�କାଶ ରାଓ ପି ବି.ନାଗଭୁଷଣ ZUX0682054

(ୀ /33193 44 177 574ଏମ ଉମା େଦବୀ )ା ଏମ େଭ<ଟ ରାଓ LSL2383750

ପ ୁ /33194 34 177 575େତଜାରାଜ େମେହର ପି ଅଚ�ତୁାନ� େମେହର ZUX1124288

(ୀ /34195 36 177 576ବି. ପଦ3 ାବତୀ )ା ବି. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ LSL2645570

ପ ୁ /34196 46 177 577ପ�ଭାକର ସାହୁ ପି େଗାବି� ସାହୁ ZUX0943001

(ୀ /34197 39 177 578ମମତା ସାହୁ )ା ପ�ଭାକର ସାହୁ ZUX0449546

(ୀ /34198 37 177 579ସାହୁ ସନିୁତାେବନ ସତ� ନାରାୟଣ)ା ସତ� ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1216712

ପ ୁ /34199 50 177 580ବି. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ବି. ତାୱୁଡୁ OR/12/089/250875

(ୀ /35200 65 177 581େକ ସରBତି .. )ା ଭାeର .. OR/12/089/250675

ପ ୁ /40201 52 177 582ଏତ�ୀନାଥପ�ସାଦ .. ପି ଶ�ୀରାମ1ୁC .. OR/12/089/250684

ପ ୁ /40202 36 177 583କୃJ ଚ��  ବିBାସରାୟ ପି ଶିବ ଶ<ର ବିBାସରାୟ ZUX0449496

(ୀ /40203 33 177 584ସ�ୀତା କମୁାରୀ ପାଢୀ )ା କୃJ ଚ��  ବିBାସରାୟ ZUX1016427

ପ ୁ /40204 31 177 585ସିgାଥ2 ପାଢୀ ପି ବାଲାଜୀ ପାଢୀ ZUX1131002

(ୀ /40205 31 177 586ସାଗରିକା ପାଢୀ )ା ସିgାଥ2 ପାଢୀ ZUX1130780

(ୀ /40206 32 177 587ରଶ3ିତା ପାଢୀ )ା େସୗେମ��  ପାଢୀ ZUX1130798

(ୀ /48207 48 177 588ଏମରଜନି )ା ଏମ କେଟୟା LSL2388544

(ୀ /48208 34 177 589ପି ଶ�ବ5ୀ )ା ପି କ� ିJା କିେଶାର ZUX1017201

ପ ୁ /49209 68 177 590ପି ନାରାୟଣମ1ୂ2ୀ ପି ପି କ� ିJାମ1ୂ2ୀ ZUX0147454

(ୀ /49210 50 177 591େକ ସଭୁାଶ�ୀ )ା ସତ�ାରାଓ LSL2388916

ପ ୁ /50211 32 177 592ଗଡ଼ୁଲା ଅଭିଳାଶ ପି ଗଡ଼ୁଲା ଭାeର ରାଓ ZUX0368902

(ୀ /50212 28 177 593ଗଡୁଲା ହାରିକା )ା ଅଭିଳାଶ ଗଡୁଲା ZUX0782839

(ୀ /50213 26 177 594ଗଡୁଲା େମାନିକା ପି ଗଡୁଲା ଭାeର ରାଓ ZUX0782821

(ୀ /50214 49 177 595ଗଡ଼ୁଲା ପାବ2 ତୀ )ା ଗଡ଼ୁଲା ଗେୁA?ଵର ରାଓ ZUX0368886

(ୀ /50215 55 177 596)`2େଗୗରୀ ପାତ� )ା ଜି ସତ�ାନାରାୟଣା  ZUX0147090

ପ ୁ /50216 59 177 597ଗଡ଼ୁଲା ଭାeର ରାଓ ପି ଗଡ଼ୁଲା ରାମମ1ୂC ZUX0368878

ପ ୁ /50217 29 177 598ଗଡ଼ୁଲା ଶବି ପ�ସାଦ ପି ଗଡ଼ୁଲା ଭାeର ରାଓ ZUX0368894

ପ ୁ /53218 61 177 599ଏମ ମେହାନ ରାଓ ପି ଏମ ଏ<ନା ZUX0147512

(ୀ /53219 59 177 600ଏମ ଶ�ାମଳା )ା ଏମ ମେହାନ ରାଓ ZUX0147546

(ୀ /53220 34 177 601ଏମ ପ�ୱାଳିକା  ପି ଏମ ମେହାନ ରାଓ ZUX0147520

ପ ୁ /55221 53 177 602େମଂଡମ େକାଟାୟା ପି ରାଘବୁଲୁ େମଂଡମ LSL2388601

ପ ୁ /56222 39 177 603ଏମ ପ�ସାଦ ପି ସତ�ନାରାୟଣ LSL2388841

ପ ୁ /57223 44 177 604ଏମ ରାମବାବୁ ପି ଏମ ରାମଲୁୁ ZUX0147579

ପ ୁ /57224 41 177 605ବି ରାଜେଶଖର ପି ବି ତ�ିପତି LSL2383396

ପ ୁ /57225 40 177 606ବି ସଧୁାକର ପି ବି ତ�ିପତି LSL2391290

ପ ୁ /58226 41 177 607ଆର ମେହଶ ପି ଆର ଆLଲା)ାମୀ ZUX0147587

(ୀ /59227 64 177 608ଏ କନକରତH  )ା ଏ ବୀରଚ�� ଡୁ ZUX0147595

ପ ୁ /60228 44 177 609ଏଶ�ାମ ପି ସରୁଲିେମାହନ LSL2383149

ପ ୁ /62229 60 177 610େକ ସତ�ାରାଓ ପି େକ ତାବିଟି LSL2388908

ପ ୁ /63230 66 177 611ପି କାେମBର ରାଓ ପି ପି କ� ିJାମ1ୂ2ୀ ZUX0147470

(ୀ /63231 56 177 612ପି ଲD3ୀ )ା ପି କାେମBର ରାଓ ZUX0147488

ପ ୁ /63232 37 177 613ପି ସତିଶ କମୁାର ପି ପି କାେମBର ରାଓ LSL2383966

ପ ୁ /66233 46 177 614ଏନ େଭ<ରାବଣ ପି ଏନ ଜଗଦୀଶ LSL2391225

(ୀ /66234 34 177 615ଏ7 ରାମାେଦବୀ )ା େଭ<ଟ ରାଓ ZUX0147108

ପ ୁ /70235 41 177 616ଏନ ଗେୁABର ପି ଏନ ଜଗଦିBର ZUX0147124

(ୀ /70236 32 177 617ପନାଗାiି ଆନୁରାଧା )ା ଏ7 ଗେୁABର ରାଓ ZUX0559484

4 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ< )ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /77237 38 177 618ଏ ସ5ସ ପି ଏ ରାମ ୁ LSL2383354

ପ ୁ /77238 35 177 619ଏ େଶଷ ୁ ପି ଏେଭ<ଟ LSL2383297

ପ ୁ /77239 60 177 620ଆର ନାରାୟଣ ମ1ୁC ପି ଆରପନୁାୟା  LSL2388775

(ୀ /78240 53 177 621ଆର ଜୟାଲD3ୀ )ା ଆର ନାରାୟଣ LSL2388783

(ୀ /79241 44 177 622ଏ ପଦ3 ଦା  )ା ଏ ପଦ3 ାକର LSL2383453

ପ ୁ /83242 29 177 623ଲାେକାଜୁ ବାସ ୁ ପି ଏW. େପାଲିରାଜୁ ZUX0449843

ପ ୁ /83243 34 177 624ଲାେକାଜୁ ଦୁଗO ରାଓ ପି ଏW. େପାଲି ରାଜୁ ZUX0449850

(ୀ /83244 39 177 625ଲାେକାଜୁ ଲD3ୀ )ା ଲାେକାଜୁ େବଣ ୁ ZUX0449868

ପ ୁ /83245 71 177 626ଲାେକାଜୁ େପାଲିରାଜୁ ପି ଲାେକାଜୁ େପଡିୖତାଲX ି ZUX0449827

(ୀ /83246 25 177 627ଲାେକାଜୁ େରଣକୁା )ା ଲାେକାଜୁ ଦୁଗO ରାଓ ZUX1123637

(ୀ /83247 64 177 628ଲାେକାଜୁ ସୟୂOକା5$ )ା ଲାେକାଜୁ େପାଲି ରାଜୁ ZUX0449884

ପ ୁ /83248 44 177 629ଲକାଜୁ େବଣ ୁ ପି ଲକାଜୁ େପାଲିରାଜୁ ZUX0449876

(ୀ /84249 46 177 630େକଲ$ େସଠି ବିଜିୟା )ା େକଲ$ େସଠି ରେମଶ ZUX0449918

(ୀ /84250 30 177 631େକଲ$ େସଠି େଗୗତମୀ ପି େକଲ$ େସଠି ରେମଶ ZUX0449926

ପ ୁ /84251 28 177 632େକଲ$ େସଠି ସାଇ ପି େକଲ$ େସାଠି ରେମଶ ZUX0449892

ପ ୁ /86252 61 177 633େଭ<ଟ ରାମଣା ଗଡୁଲା ପି ରାମ ମ1ୁC ଗଡୁଲା ZUX0559914

(ୀ /86253 54 177 634ସଜୁାତା ଗଡୁଲା )ା େଭ<ଟ ରାମଣା ଗଡୁଲା ZUX0559906

ପ ୁ /86254 28 177 635ସିବ ଶ<ର ଗଡୁଲା ପି େଭ<ଟ ରାବଣା ଗଡୁଲା ZUX0559880

ପ ୁ /86255 34 177 636ଅବିନାଶ ଗଦୂଅଲା ପି େଭ<ଟ ରାମଣା ଗଡୁଲା ZUX0559872

(ୀ /86256 27 177 637ଗଡୁଲା େଶଲୖଜା )ା ଗଡୁଲା ଅବିନାଶ ZUX1132968

(ୀ /99257 37 177 638ଏ ମେହBରୀ )ା ଏ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0782763

ପ ୁ /99258 44 177 639ଏ. ରାମକ�ିJା ପି ଏ. ମଲିକାଜୁ2 ନ ରାଓ ZUX0782722

ପ ୁ /99259 52 177 640ଏ. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ। ମଲX ିକାଜୁ2 ନ ରାଓ ZUX0782672

(ୀ /99260 76 177 641ଆସାପ.ୁ ଭିସାଲD3ୀ )ା ଆସାପ.ୁ ମଲିକାଜୁ2 ନ ରାଓ ZUX0782664

(ୀ /999261 26 177 642ସି ଏଚ ପାବନୀ )ା ସି ଏଚ ଘନଶ�ାମ ZUX1216795

(ୀ /999262 56 177 643ସମCjା ସାବତ )ା ଗ�ାଧର ସାବତ ZUX0930297

(ୀ /16/177263 36 177 644ବି. ଗାୟତ�ୀ )ା ବି. େଯାେଗ��  ରାଓ ZUX0352419

ପ ୁ /16/177264 43 177 645ବି େଯାେଗ��  ରାଓ ପି େଭ<ଟ ରାଓ OR/12/089/244444

(ୀ /1265 37 177 646ପି. ଝାନସୀ )ା ପି. ଜଗନ େମାହନ ରାଓ ZUX0352401

ପ ୁ /1266 43 177 647ପି ଜଗନ େମାହନ ରାଓ ପି ପି ମୃତ�Iୁୟ ରାଓ OR/12/089/244689

(ୀ /1267 61 177 648ପି ସମୁତି )ା ପି ମୃତୁIୟ ରାଓ OR/12/089/244687

(ୀ /02268 27 177 649େପା9ା େସୗଜନ�ା )ା େପାଟା ଅଜୟ କମୁାର ZUX0781930

ପ ୁ /2269 40 177 650ପି. ଅଜୟ କମୁାର ପି ପି. ସନ�ାସୀ ରାଜୁ LSL1394659

ପ ୁ /2270 43 177 651ପି. ରାେଜଶ ପି ପି. ସନ�ାସି ରାଜୁ LSL1446491

ପ ୁ /2271 66 177 652ପି ସନ�ାସି ରାଜୁ ପି ସରିୁନାରାୟଣ ରାଜୁ OR/12/089/244690

(ୀ /2272 61 177 653ପି ସାବିତ�ି )ା ପି ସନ�ାସି ରାଜୁ OR/12/089/244691

(ୀ /2273 28 177 654ମାମିଡା ପାକା ଶ�ାବଣୀ )ା େପା9ା ଶ�ୀନିବାସ ZUX0871095

(ୀ /2274 32 177 655ପି ସିରିଶା )ା ପି ରାେଜଶ ZUX0616649

ପ ୁ /2275 40 177 656େପା9ା ଶ�ୀନିବାସ ପି େପା9ା ସନ�ାସୀ ରାଜୁ LSL1463942

(ୀ /2276 34 177 657ପିରିଡି ଭରଲD3ୀ )ା ପି ରବି କମୁାର ZUX0616722

(ୀ /3277 64 177 658ଭି ଚି9ାମା )ା େଭ<ଟ ରାଓ ZUX0286377

ପ ୁ /3278 54 177 659ଭି େକାେଟBର ରାଓ ପି ଭି େଭ<ଟ ରାଓ ZUX0286369

(ୀ /3279 49 177 660ଭି. ଲଳିତା )ା ଭି. େକାେଟBର ରାଓ LSL1384726

ପ ୁ /3280 23 177 661େଭ�ା ନିେକଶ ପି ଭି.େକାେଟ?ୱର ରାଓ ZUX0951491

(ୀ /4281 36 177 662ବି. ପାୱନୀ )ା ବି. ମରୂଲୀ ZUX0286385

ପ ୁ /4282 46 177 663ବି ମରୁଲି . ପି ବି େମାହନ ରାଓ . LSL1463884

(ୀ /4283 63 177 664ବି. ସୀତାଲD3ୀ )ା ବି.େମାହନ ରାଓ OR/15/089/244704

ପ ୁ /05284 26 177 665ଭୁଗିନା ଚିନH ା ପି ଭୁଗିନା ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0775445

ପ ୁ /5285 85 177 666ଭି ବାବୁଲୁ . ପି ଭି. ଆପାନା . ZUX0286393

(ୀ /5286 80 177 667ଭି ବୁଲିଆମା . )ା ଭି ବାବୁଲୁ . OR/12/089/244707

ପ ୁ /5287 61 177 668ଭି ସତ�ନାରାୟଣ . ପି ଭି ବାବୁଲୁ . OR/12/089/244708

ପ ୁ /06288 45 177 669ଶ�ୀନିବାସ ନାରାୟଣ ସିେT ପି ନାରାୟଣ ବିଠଲ ସିେT ZUX1133982

(ୀ /06289 43 177 670ମନୀଷା ଶ�ୀନିବାସ ସିେT )ା ଶ�ୀନିବାସ ନାରାୟଣ ସିେT ZUX1130871

(ୀ /6290 46 177 671ଭି ପଦ3 ା . )ା ବରାହାଲବାବୁ . OR/12/089/244711

ପ ୁ /6291 59 177 672ଭି ଭରାହାଲ .ବାବୁ ପି ଭି ବାବୁଲୁ . OR/12/089/245028

ପ ୁ /6292 30 177 673ଭି ଜଗନH ାଥ ପି ଭି.ବରାହାଲ ବାବୁ ZUX0616425

(ୀ /07293 34 177 674ପିରିଡି ପାଭାନୀ )ା ପି. ଅନିଲ କମୁାର ZUX0781922

(ୀ /7294 67 177 675ପି ଆଦିଲD3ୀ . )ା ପି. ଲD3ଣ ରାଓ OR/12/089/244714

ପ ୁ /7295 44 177 676ପି.ରବି କମୁାର . ପି ପି.ଲD3ଣ ରାଓ LSL1349943

ପ ୁ /7296 41 177 677ପି.ଅନିଲ କମୁାର . ପି ପି.ଲD3ଣ ରାଓ LSL1349935

(ୀ /7297 39 177 678ପି.ରାମା େଦବୀ ପି ପି.ଲD3ଣ ରାଓ ZUX0871046

(ୀ /7298 25 177 679ପଟନୁରୁ ମI ୁଲD3ୀ ପି ପଟନୁରୁ ଲlଣ ରାଓ ZUX1031699

5 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ< )ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 12ୱାଡ2  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

31!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /7299 63 177 680ପ�ିଡୀ ଲD3ଣ ଟାକ� ୀ ପି ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ ZUX1352541

ପ ୁ /7300 56 177 681ପି.ଲD3ଣ ରାଓ ପି ସନ�ାସି ରାଓ ZUX1031731

(ୀ /7301 46 177 682ପି. େରାଜା )ା ପି. ଲD3ଣ ରାଓ ZUX1031756

ପ ୁ /7302 28 177 683ପଟନୁରୁ େଭ<େଟଶ ପି ପଟନୁରୁ ଲD3ଣ ରାଓ ZUX1031707

ପ ୁ /8303 38 177 684ଭି.ବିେBBର ରାଓ ପି ଭି.ଆLାରାଓ ZUX0312421

(ୀ /8304 79 177 685ଭି ଆପା ରାଓ ପି ବିBନାଥ ରାଓ OR/12/089/244718

(ୀ /8305 73 177 686ଭି ସର)ତି )ା ଆLା ରାଓ OR/12/089/244719

(ୀ /9306 42 177 687େକଭାନୁେରଖା )ା େକ.ଶ�ୀନିବାସ ZUX0286419

(ୀ /9307 54 177 688ଏମ ଲତା . )ା ଏମ ବିରାଚାରି . ZUX0287060

ପ ୁ /10308 43 177 689ୟୁ.ଜଗଦୀଶ ପି ୟୁ.େସାମWୁ LSL2639326

(ୀ /10309 47 177 690ୟୁ ଲD3ୀ , )ା ୟୁ ଶ�ୀନିବାସ , LSL1384692

(ୀ /10310 26 177 691ଉଜି ହାରିକା ପି ୟୁ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0870956

(ୀ /10311 26 177 692ଉଜି େଜ�ାତି ପି ୟୁ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0870923

ପ ୁ /10312 21 177 693ଉଜି ସାଇ େଲାେକଶ ପି ଉଜି ଶ�ିନୀବାସ ରାଓ ZUX1066893

(ୀ /10313 73 177 694ୟୁ ପାବ2 ତୀ )ା ୟୁ େସାମଲୁୁ OR/12/089/244729

ପ ୁ /10314 52 177 695ୟୁ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ୟୁ େସାମଲୁୁ OR/12/089/244731

ପ ୁ /11315 55 177 696ଏମ େତେଜBର ରାଓ ପି ଏ$ ରାଜା ରାଓ OR/12/089/244740

(ୀ /12316 49 177 697ଏ$.ଭାରତୀ )ା ଏ$ ରାମାରାଓ LSL2648574

(ୀ /12317 50 177 698ଏମ ମା�ା )ା ଏ$ େତଜBର ରାଓ ZUX0286435

ପ ୁ /12318 19 177 699ମାଦୀ କପିଲ ପି ଏମ ରାମ ରାଓ ZUX1353259

(ୀ /12319 43 177 700ଏମ. ରାେଜBରୀ )ା ଏମ. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0688119

ପ ୁ /12320 52 177 701ଏମ ରାମା ରାଓ ପି ଏମ ରାଜା ରାଓ OR/12/089/244742

ପ ୁ /12321 50 177 702ଏମ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏମ ରାଜା ରାଓ OR/12/089/244743

ପ ୁ /12322 22 177 703ମାmି ଉମାଶ<ର ପି ମାmି ରାମା ରାଓ ZUX1031913

(ୀ /13323 54 177 704ଏ. ଲD3ୀ )ା ଏ. ଜଗନH ାଥ )ାମୀ ZUX0144139

(ୀ /14324 26 177 705ସ<ୁରି ନିକିତା ପି ସ<ୁରି େଭ<ଟ ରାଓ ZUX0688150

(ୀ /14325 52 177 706ଏ[ ପଦ3 ା )ା ଏ[ େଭ<ଟ ରାଓ OR/12/089/244758

ପ ୁ /14326 58 177 707ଏ[ େଭ<ଟ ରାଓ ପି ଏ[ ନିଳକ8$ OR/12/089/244757

ପ ୁ /14327 21 177 708ନୃସିଂହନାଥ ସାହୁ ପି ନୀଳମାଧବ ସାହୁ ZUX1130681

(ୀ /16328 31 177 709େକ. ଅପ`O )ା େକ. ଶ�ୀଧର ରାଓ ZUX0344416

ପ ୁ /16329 55 177 710କSାଡା◌ା ଅଶକ ପି େକ ଦିବାକର ରାଓ OR/12/089/244771

(ୀ /16330 30 177 711ପରବି7 ବାେନା )ା ଗଲୁାମ ହାସ7 ZUX1031871

ପ ୁ /16331 32 177 712ଗଲୁାମ ହାସନ ପି ଫଜଲ ହୁେସନ ZUX0777292

ପ ୁ /16332 27 177 713ଗଲୁାମ oାଦିର ଖାନ ପି ଫଜଲ ହୁସାଈନ ଖାନ ZUX0781971

(ୀ /16333 29 177 714କSାଡା ପ�ୀତି ପ�ିୟଦଶ2ନୀ ପି କSାଡା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0616524

(ୀ /16334 46 177 715କSାଡା◌ା ପpୁଲତା )ା େକ ଅଶକ LSL1428143

ପ ୁ /16335 75 177 716େକ ଦିବାକର ରାଓ ପି େକ କ�ିJାମ1ୁC ରାଓ OR/12/089/244769

ପ ୁ /16336 61 177 717କSାଡା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି କSାଡା ଭିଗେନଶ$ ZUX0616508

(ୀ /16337 54 177 718କSାଡା େରଣକୁା )ା କSାଡା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0616516

ପ ୁ /16338 26 177 719ଭିଗେନଶ ସାଇ ପି େକ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0688341

ପ ୁ /16339 48 177 720କSାଡା ଶ�ୀଧର ପି େକ ଦିବାକର ରାଓ OR/12/089/244774

(ୀ /16340 25 177 721େକ ସ3ାଇW ପି କSଡା ଅେଶାକ ZUX0782136

(ୀ /17341 30 177 722ନୀଳିମା ପଟନୁରୁ ପି ଚକ�ଧର ପଟନୁରୁ ZUX0616474

ପ ୁ /17342 44 177 723କSଡା ରାମକ�ିJା ପି କSଡା ଦିବାକର ରାଓ LSL1384742

(ୀ /18343 21 177 724ଲିପିକାଶ�ୀ ପାଢୀ ପି ଲD3ୀ ନାରାୟଣ ପାଢୀ ZUX1130855

(ୀ /19344 38 177 725ଏମ ଭାରତୀ )ା ଏମ ବିଜୟ ZUX0286468

ପ ୁ /19345 42 177 726ଏ$. ମରୁଲିକ�ିJା ପି ଏ$. ରାଧାକ�ିJା  OR/12/089/244782

ପ ୁ /19346 42 177 727ଏ$. େଗାପିକ�ିJା  ପି ଏ$. ରାଧାକ�ିJା  OR/12/089/244783

(ୀ /19347 67 177 728ଏମ. ରାଧାପ�ତିମା . )ା ଏମ ରାଧା କ� ିJା . OR/12/089/244780

ପ ୁ /19348 34 177 729ଏ$ କାତCକ ପି ଏ$ ରାଧାକ� ୀJା ZUX0144188

(ୀ /19349 39 177 730ଏ$. ଲD3ୀ )ା ଏ$. ମରୂଲୀ କ� ିJା ZUX0344465

ପ ୁ /19350 48 177 731ମହାନକାଳୀ ବିଜୟ କମୁାର ରାଓ ପି ଏମ ରାଧା କ� ିJା . OR/12/089/244781

ପ ୁ /19351 37 177 732ଏ$ ଶ�ୀନିବାସ ପି ଏ$ ରାଧା କ� ିJା ZUX0144170

(ୀ /19352 30 177 733ଏମ ସନିୁତା )ା ଏମ ଶ�ୀନିବାସ ZUX0870998

(ୀ /20353 36 177 734ଏ. ଗାୟତ�ୀ )ା ଏ. ପା4ରୁା�ା ZUX0352385

ପ ୁ /20354 47 177 735ଏ ପା4ରୁା�ା ପି ଏ େଭେ<ଟାରାଓ ZUX0681767

ପ ୁ /20355 77 177 736ଏ. େଭ<ଟ ରାଓ ପି ଏ. ତାଭିଟାୟା ରାଓ ZUX0286476

(ୀ /20356 70 177 737ଏ ସିତା]ା )ା ଏ େଭ<ଟରାଓ OR/12/089/244786

(ୀ /21357 55 177 738ଏ$. ସବୁାସିନୀ )ା ଏମ ଅଚ�ତୁ ରାଓ OR/12/089/244791

ପ ୁ /21358 49 177 739େକ େଗୗରୀ ଶ<ର ପି େକ ନାରାୟଣ ମ1ୁC ZUX0144204

(ୀ /21359 47 177 740େକ ଅରୁଣା )ା େକ େଗୗରୀଶ<ର ରାଓ ZUX0144196

ପ ୁ /21360 34 177 741ଏ$ ରଘବୁଂଶୀ ପି ଏ$ ଅଚ�ତୁ ରାଓ ZUX0144212
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��� 
� ��%� ����& 12ୱାଡ2  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

31!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /21361 62 177 742ଏମ ଅଚ�ତୁ ରାଓ ପି ଏମ ରଘନୁାଥ ରାଓ OR/12/089/244790

(ୀ /21362 31 177 743େକ. ସ5ୁ )ା େକ. େକୖଳାଶ ZUX1014232

ପ ୁ /22363 65 177 744ଜି ଶ�ୀରାମ ମ1ୂ2ୀ ପି ଜି ସତ�ନାରାୟଣା  ZUX0286500

(ୀ /22364 58 177 745ଜି ପଦ3 ା )ା ଜି ଶ�ୀରାମ ମ1ୂ2ୀ ZUX0286518

(ୀ /22365 36 177 746ଏ[. ହାରିକା ପାତ� )ା ଏ[. ଶ�ୀଧର ପାତ� ZUX0448506

ପ ୁ /22366 23 177 747ସି�� ୀ କାେମଶ ପି ଏସ. କମୁO ରାଓ ZUX1031723

(ୀ /22367 26 177 748ଜି. ଲD3ୀ )ା ଜି. ଧମOରାଜୁ ZUX0687962

ପ ୁ /22368 70 177 749ଏସ ସରିୁୟାରାଓ ପାତ� ପି ଏସ ବି ପାତ� ZUX0286484

(ୀ /22369 65 177 750ଏସ ରାଜଲD3ୀ ପାତ� )ା ସରିୁୟାରାଓ ପାତ� OR/12/089/244811

ପ ୁ /22370 47 177 751ଏସ ଶ�ୀଧର ପାତ� ପି ସରୁୟାରାଓ ପାତ� OR/12/089/244813

ପ ୁ /22371 45 177 752ଏସ ଶ�ୀନିବାସ ପାତ� ପି ସରିୁୟାରାଓ ପାତ� OR/12/089/244812

(ୀ /22372 38 177 753ଏ ସେ5ାଷୀ ପାତ� )ା ଏସ ଶ�ୀନିବାସ ପାତ� ZUX0286492

ପ ୁ /22373 49 177 754ରବୀ��  ନାଥ େଟାଟା ପି ଶ�ୀ ରାମା ରାଓ େଟାଟା ZUX0775437

ପ ୁ /24374 52 177 755ପି. ଏ$. ଗାTି ପି ମାଧା େଚ9ୀ ZUX0286526

(ୀ /24375 48 177 756ପି. ମଣି )ା ଏ$ . ଗାTି ZUX0144238

(ୀ /25376 59 177 757କମୁଲିୁ ଲD3ୀ )ା େକ. ଶବୁ� ମଣ�$ ZUX0286559

ପ ୁ /25377 57 177 758େକ. ଶବୁ� ମଣ�$ ପି େକ. ସତ�ନାରାୟଣା  ZUX0286542

ପ ୁ /25378 33 177 759େକ. ରବିରାଜ ମେହ��  କମୁାର ପି େକ. ଶଭୁ� ମନ�$ ZUX0286534

ପ ୁ /25379 45 177 760େକଲା ଗିରିଧର)ାମି . ପି େକଲା ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0344499

ପ ୁ /25380 43 177 761େକ.ସନମେୁଖ[ . ପି େକ.ଲD3ୀନାରାୟଣ . LSL1465079

(ୀ /25381 40 177 762େଚନH ମ ଗୀତା )ା େକଲା ଗିରିଧର )ାମୀ ZUX0344515

ପ ୁ /25382 28 177 763କମିୁଲି ଭରତ କମୁାର ପି କମିୁଲି ସବୁ� ମଣ�$ ZUX0448472

ପ ୁ /25383 24 177 764କମୁଲିୁ ମରୁଲୀ ମେନାହର ପି େକ. ସବୁ� ମଣ�ମ ZUX0881532

ପ ୁ /25384 43 177 765େକଲା ନୀଳକ8$ )ାମୀ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0344507

(ୀ /25385 66 177 766େକ ରାଜ�ଲD3ୀ )ା ଲD3ୀନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/244821

ପ ୁ /25386 41 177 767େକଲା ରେମଶ କମୁାର ମା େକ. ରାଜଲD3ୀ ZUX0344523

ପ ୁ /25387 72 177 768େକଲX ା ନାରାୟଣ ରାଓ ପି େକଲX ା ଆLଲା )ାମୀ OR/12/089/244819

(ୀ /25388 37 177 769େକଲା ସିରିଶା )ା େକଲା ନୀଳକ8$ )ାମୀ ZUX0344531

(ୀ /25389 67 177 770େକଲX ା ସଯୁ�2 କମୁାରୀ )ା େକଲX ା ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/244820

(ୀ /26390 50 177 771ଜି. ରାମଲD3ି . )ା ଜି ରାବଣା ମ1ୂC LSL1428051

ପ ୁ /26391 29 177 772ଜି. ଜଗଦୀଶ ପି ଜି. ରାବଣା ମ1ୁC ZUX0352377

ପ ୁ /26392 60 177 773ଜି ରାବଣା ମୃତC ପି ଜି ଆପନା LSL1428036

(ୀ /27393 26 177 774ଏ$. ହିମାବି�ୁ ପି ଏ$. ପ�କାଶ ରାଓ ZUX0687939

(ୀ /27394 50 177 775ଏମ ଜଗଦିBରୀ )ା ସଯୁ�2 ପ�କାଶ ରାଓ OR/12/089/244833

ପ ୁ /27395 44 177 776ଏ$. ସଧୁୀର କମୁାର ପି ଏ$. େଭ<େଟBର ରାଓ ZUX0344556

(ୀ /27396 47 177 777ଉଷାରାଣୀ କସୁମୁ )ା ଏ$. ସଧୁୀର କମୁାର ZUX0344564

(ୀ /27397 64 177 778ଏମ ନାଗମଣି )ା ଏମ େଭ<େଟBର ରାଓ OR/12/089/244831

ପ ୁ /27398 69 177 779ଏମ େଭ<େଟBର ରାଓ ପି ଏମ ଶରିୁନାରାୟଣା ରାଓ OR/12/089/244830

ପ ୁ /27399 58 177 780ଏମ ସଯୁ�2 ପ�କାଶ ରାଓ ପି ଏମ ସଯୁ�2 ପ�କାଶ ରାଓ ZUX0286575

(ୀ /27400 30 177 781ଏ$. େସୗଜନ�ା ପି ଏ$. ସଯୂ�2 ପ�କାଶ ରାଓ ZUX0344549

ପ ୁ /28401 44 177 782େକ. ରବୀ��  କମୁାର ପି େକ. ରାମାରାଓ ZUX0208918

(ୀ /28402 38 177 783ଶଲିା ମାଧରୁୀ )ା େକ ରବୀ��  କମୁାର ZUX0286591

ପ ୁ /28403 38 177 784େକ ସେୁର��  କମୁାର . ପି େକ ରାମାରାଓ . ZUX0208942

(ୀ /28404 34 177 785ଡି ଦAୀ )ା େକ ସେୁର��  କମୁାର ZUX0616656

(ୀ /28405 60 177 786େକ ପ�ମିଳା )ା େକ ରାମାରାଓ OR/12/089/244836

ପ ୁ /28406 70 177 787େକ ରାମାରାଓ ପି େକବାଶେୁଦବ ରାଓ OR/12/089/244835

(ୀ /30407 44 177 788ପ�ମିଳା କାସିନା ପି େକ.େଗାପାଳ କ�ିJା LSL1394832

ପ ୁ /30408 40 177 789କାସିନା ରବି କମୁାର ପି କାସିନା େଗାପାଳ କ�ିJା LSL1349984

ପ ୁ /30409 72 177 790କାସିନା େଗାପାଳ କ�ିJା ପି କାସିନା ସଯୂ�2 ଲି�ମ OR/12/089/244852

ପ ୁ /30410 43 177 791କାଶୀନା କିରଣ କମୁାର ପି କାସିନା େଗାପାଳ କ� ିJା LSL1349992

(ୀ /30411 67 177 792କାଶୀନା ମାଧବୀ )ା କାସିନା େଗାପାଳ କ� ିJା OR/12/089/244853

(ୀ /31412 87 177 793େକ. ଆଦିଲD3ୀ )ା େକ ଶ<ରାୟା OR/12/089/344774

ପ ୁ /32413 21 177 794େବାଇନା ବାଲାଜୀ ପି ବି ରେମଶ ZUX1216688

(ୀ /32414 24 177 795େବାଇନା ଭବାନୀ ପି ବି ରେମଶ ZUX1216696

ପ ୁ /32415 57 177 796ବି. ରେମଶ ପି ବି. କାେମୟା LSL1522192

ପ ୁ /32416 62 177 797ବି.ଭାeର ରାଓ ପି ବି.କୃJ ରାଓ ZUX0782060

(ୀ /32417 53 177 798ବି.ଭାଗ� ଲD3ି ରାଓ )ା ବି.ଭାeର ରାଓ ZUX0782086

(ୀ /33418 86 177 799ଏ7. ଅନH ପ ୂ̀ O  )ା ଏ7. େଭ<ଟରାଓ ZUX0286617

(ୀ /33419 59 177 800ଏନ ଲD3ୀ , ପି େଭ<ଟରାଓ , OR/12/089/244876

ପ ୁ /33420 54 177 801ଏନ ରବିକମୁାର , ପି େଭ<ଟରାଓ , OR/12/089/244878

(ୀ /33421 48 177 802ଏନ. ପଦ3 ଜା . )ା ଏନ. ରବିକମୁାର . ZUX0286609

ପ ୁ /33422 46 177 803ଏନ. ବାଲାଜୀ ପି ଏନ.େଭ<ଟ ରାବଣା ZUX0782110
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(ୀ /33423 58 177 804ଏ7. ରାଧା )ା ଏ7. ବାଲାଜୀ ZUX0687921

(ୀ /33424 72 177 805ଏ7. ସେରାଜିନୀ )ା ଏ7. େଭେ<ଟ ରତH ମ ZUX0344598

(ୀ /34425 56 177 806େପଦାପଲୁ ଇ�ିରା )ା େପଦାପଲୁ ଆଚାରି OR/12/089/244884

ପ ୁ /34426 41 177 807େପଦାପଲୁ େମାହନ ଆଚାରୀ ପି େପଦାପଲୁ ଆଚାରୀ OR/12/089/244886

(ୀ /34427 33 177 808ପି ମିତା ଆଚାରୀ )ା ପି.େମାହନ ଆଚାରୀ ZUX0352369

(ୀ /34428 36 177 809େଟକି ଶ�ାମଳା )ା େପଦାପଲୁ ଉେପ�� ା ZUX0942946

ପ ୁ /34429 40 177 810େପଦାପଲX ୁ  ଉେପ�� ା ପି େପଦାପଲୁ ଆଚାରୀ LSL1385061

(ୀ /35430 60 177 811ଏମ ପାବ2 ତି , )ା ଶଯୁ�2ନାରାୟଣା , OR/12/089/244880

ପ ୁ /35431 38 177 812ଏ$ ଶ�ୀନିବାସ ଆଚାରୀ ପି ଏ$ ସରିୁନାରାୟଣା ZUX0144295

(ୀ /36432 31 177 815ବି ରାେଜBରୀ )ା ଭି ବିେBBର ରାଓ ZUX0616698

ପ ୁ /37433 75 177 816ଟି ସତ�ନାରାୟଣା , ପି ଚିନାଆପଲା)ାମି , OR/12/089/244908

(ୀ /37434 44 177 817ଟି.େଜ.ଭି ଶା5ି )ା ଟି.ଶ�ୀନିବାସ ZUX0344606

ପ ୁ /37435 47 177 818ତାଲାଡା ଶ�ୀନିବାସ ପି ଟି.ସତ�ନାରାୟଣା , OR/12/089/244911

ପ ୁ /38436 34 177 819ଜି. ଧମOରାଜୁ ପି ଜି. ଶ�ୀରାମ ମ1ୂ2ୀ ZUX0144337

ପ ୁ /39437 22 177 820ଚ�ନ ପ9ନାୟକ ପି ଅ5ଯOମୀ ପ9ନାୟକ ZUX1132117

ପ ୁ /39438 19 177 821ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପ9ନାଯକ ପି ଅଂତଯOମୀ ପ9ନାଯକ ZUX1353242

ପ ୁ /39439 59 177 822ଅ52ଯ�ାମି ପ9ନାୟକ ପି ବଲX ଭ ପ9ନାୟକ ZUX0616052

(ୀ /39440 30 177 823େମାନାଲିସା ପ9ନାୟକ ପି ଅ52ଯ�ାମି ପ9ନାୟକ ZUX0616060

(ୀ /39441 25 177 824ତପ)ିନୀ ପ9ନାୟକ ପି ଅ5ୟ�Oମୀ ପ9ନାୟକ ZUX1066943

(ୀ /39442 51 177 825କନିୁ ପ9ନାୟକ )ା ଅ52ଯ�ାମୀ ପ9ନାୟକ ZUX0616078

(ୀ /40443 60 177 826ଲD3ୀ ସାହୁ )ା କୃJ ସାହୁ OR/12/089/244929

ପ ୁ /40444 50 177 827ଭୀମ ସାହୁ ପି କୃJ ସାହୁ LSL2649879

ପ ୁ /41445 33 177 828ବି. ଜଗଦୀଶ ପି ବି. ପାବ2 େତBର ରାଓ ZUX0144386

ପ ୁ /41446 30 177 829ବି. ପ�ବୀଣ ପି ବି. ପାବ2 େତBର ରାଓ ZUX0144394

(ୀ /41447 82 177 830ବି ଆଦି ଲD3ୀ , )ା ବି ପାଦାଲୁ ରାଓ OR/12/089/244935

(ୀ /41448 65 177 831ବି କମୁାରୀ , ପି ବି ପାଦାଲୁ ରାଓ OR/12/089/244938

(ୀ /41449 57 177 832ଏ. େଭ<ଟ ଲD3ୀ )ା ଏ. ବିେBBର ରାଓ ZUX0688317

(ୀ /41450 24 177 833େକଲକା ମାଧଵୀ )ା ବି ଜଗଦୀଶ ZUX1274620

(ୀ /41451 53 177 834ବି ପଦ3 ାବତି )ା ବିପାବ2 େତBର ରାଓ OR/12/089/244937

ପ ୁ /41452 58 177 835ପାବ2 େତ?ୱର ବନାପାଲି ରାଓ ପି ବି ପାଦାଲୁ OR/12/089/244936

(ୀ /42453 72 177 836ଡି ମହାଲD3ୀ , )ା ଡି ଶରିୁନାରାୟଣା , OR/12/089/244931

(ୀ /42454 33 177 837ଏ ଗୀତା )ା ଏ ଭାସ ୁ ZUX0870980

ପ ୁ /42455 34 177 838ଆ<ାମା ରେମଶ ପି ଆ<ାମା ବିେଶBର ରାଓ ZUX0352336

ପ ୁ /43456 54 177 839େକ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ ଶଂକରାୟା ରାଓ LSL2645521

ପ ୁ /43457 51 177 840େକ ଉମାମେହBର ରାଓ ପି େକଶ<ରାୟା LSL2638906

(ୀ /43458 40 177 841ଭାଗ�ଲD3ୀ ଉqି )ା େକ.ଉମାମେହBର ରାଓ LSL2638914

(ୀ /45459 43 177 842ବି ସର)ତି )ା ବି େଯାଲର ରାଜୁ LSL2639151

ପ ୁ /45460 20 177 843େବାନାଗିରି େହମ5 କମୁାର ପି ବି େପାଲିରାଜୁ ZUX1253749

ପ ୁ /45461 45 177 844ବି େପାଲି ରାଜୁ ପି ବି ଆପା ରାଓ LSL2639144

ପ ୁ /45462 42 177 845ବି ଭାeର ରାଓ ପି ବି ଆପା ରାଓ LSL2639177

ପ ୁ /49463 49 177 846େକ ଲD3ୀନାରାୟଣ ପି େକ ତାମାୟା ZUX0344622

ପ ୁ /50464 29 177 847ଅନଳ ଭାନୁକମୁାର ପି ଏ ଜଗନH ାଥ )ାମୀ ZUX0616706

ପ ୁ /50465 30 177 848ଏ. ଗେୁAେBର ରାଓ ପି ଏ. ଜଗନH ାଥ )ାମୀ ZUX0448860

ପ ୁ /50466 37 177 849ପତୁା ରଵୀ କମୁାର ପି ପ9ୁା ଈBର ରାଓ ZUX0526780

ପ ୁ /50467 68 177 850ଈBର ରାଓ ପ9ୁା ପି ପି. ରାମଲୁୁ LSL1429182

(ୀ /50468 58 177 851ସାରଦା ପ9ୁା )ା ପି. ଈBର ରାଓ ZUX0936799

ପ ୁ /50469 39 177 852ପ9ୁା ସେ5ାଷ କମୁାର ପି ପି. ଈBର ରାଓ ZUX0448886

(ୀ /51470 30 177 853ଏମ. କrନା )ା ମାମିଢି େଭ<ଟ ରାମଣା ZUX0781997

ପ ୁ /51471 36 177 854ମାମିଡି େଭ<ଟ ରାମଣା ପି ଏମ ପାପାୟା ZUX0616680

(ୀ /52472 24 177 855େଗାରୁ ମେହ?ଵରୀ )ା େଗାରୁ ମେନାଜ ZUX1130640

(ୀ /999473 48 177 856ସି�� ି ମାଧବୀ )ା ଏସ କମୁO ରାଓ ZUX1216704

(ୀ /1474 29 177 992େଜ. ଚ�� କଳା ମା େଜ. େକୗଶଲ�ା ZUX0393314

(ୀ /2475 43 177 993େଜ. େକୗଶଲ�ା )ା େଜ. ଗେୁABର ରାଓ LSL1384718

(ୀ /2476 33 177 994ମାଧରୁୀ ଜୟଲD3ୀ )ା ମାmରୁୀ ପରିDିତ ରାଓ ZUX0951525

(ୀ /3477 39 177 995ପାବ2 ତୀ ପଜୂାରୀ )ା ଅଜୁ2 ନ ପଜୂାରୀ ZUX0951541

(ୀ /3478 23 177 996ସବିତା ପଜୂାରୀ ମା ପାବ2 ତୀ ପଜୂାରୀ ZUX1022698

(ୀ /3479 22 177 997େରଖା ପଜୂାରୀ ମା ପାବ2 ତୀ ପଜୂାରୀ ZUX1031681

ପ ୁ /11480 19 177 998ମାଂଡାଲାପ ୂସିଵା  ପି ଏମ ରଵୀ ZUX1341205

(ୀ /25481 63 177 999ସି.ଏଚ ରାମଲD3ୀ )ା ସି.ଏଚ ଆLଲା ଆଚାରୀ ZUX1045483

(ୀ /66482 56 177 1000େପiା େଗୗରୀ )ା େପiା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1040096

(ୀ /NEAR SAGA483 19 177 1001ଅନିଶା ପ4ା ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପ4ା ZUX1405398

ପ ୁ /OM SHANTI484 18 177 1002ପ�ତୀକ ସାହୁ ପି ପ<ଜ କମୁାର ସାହୁ ZUX1411438

8 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ< )ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /CINEMA SA485 18 177 1003ଦୀପକ ନାୟକ ପି ଧନପତି ନାୟକ ZUX1411826

ପ ୁ /KELLA STR486 18 177 1004ସୀ�� ୀ ପ�ଦୀପ ପି ବାଲାଜୀ ଏସ ZUX1412030

(ୀ /KELLA STR487 49 177 1005ମହାଂକାଲି େଗୗରୀ )ା ଏମ ପ�କାଶ ZUX1415165

(ୀ /57488 19 177 1006ମାmି ୱାସାୱି ପି ଏ$ େତେଜ)ର ରାଓ ZUX1424654

ପ ୁ /PARAJA SA489 18 177 1007ଜୟ ପ�କାଶ ନାୟକ ପି ସୀତାରାମ ନାୟକ ZUX1424670

(ୀ /PANINALA490 18 177 1008ଶିତଲ େଚୗଧରୁୀ ପି ନରସିଂଘ େଚୗଧରୁୀ ZUX1426394

(ୀ /1491 47 178 1057ଗୀତାIଳି ପାଣିଗ�ାହି )ା ଗେୁABର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0147140

ପ ୁ /2492 50 178 1058ମରୁଲୀଧର େବେହରା ପି ତ�ିେଲାଚନ େବେହରା OR/12/089/248562

(ୀ /2493 46 178 1059ଯମନୁା େବେହରା )ା ମରୂଲିଧର େବେହରା OR/12/089/248563

(ୀ /2494 31 178 1060େମାନାଲିସା େବେହରା ପି ମରୁଲୀଧର େବେହରା ZUX0559690

(ୀ /2495 29 178 1061ବିସ3 ିତା େବେହରା ପି ମରୁଲିଧର େବେହରା ZUX0559682

ପ ୁ /03496 27 178 1062ପ�ଣୀତ କମୁାର ପ9ନାୟକ ପି ରବି��  ନାଥ ପ9ନାୟକ ZUX0653360

ପ ୁ /03497 53 178 1063ରବି�� ନାଥ ପ9ନାୟକ ପି ଗଣପତିରାଓ ପ9ନାୟକ OR/12/089/228839

(ୀ /03498 50 178 1064ପଦ3 ଜା ପ9ନାୟକ )ା ରବି�� ନାଥ ପ9ନାୟକ OR/12/089/228890

ପ ୁ /3499 45 178 1065ଏ ଗରୁୁ ମ1ୁC .. ପି ଏ ଶିବାେକଶବ ରାଓ .. LSL1360528

ପ ୁ /3500 80 178 1066ରାମଚ��  ସିଂ େଚୗହା7 ପି େସର ବାହାଦୁର ସିଂ େଚୗହା7 LSL1360544

(ୀ /3501 29 178 1067ଦାସାରି ଲାୱାଣ�ା )ା ଏ ଗରୁୁମ1ୁC ZUX0559948

(ୀ /3502 52 178 1068ଅନିତା ପଟନାୟକ )ା ସତ�ାନାରାୟଣ ପଟନାୟକ OR/12/089/250107

(ୀ /4503 90 178 1069ଟି.ସୀତାଲD3ୀ )ା ଟି.େଗାପାଳ$ LSL1360825

ପ ୁ /4504 59 178 1070ଟି.ଗେୁABର ରାଓ ପି ଟି.େଗାପାଳ$ LSL1360833

ପ ୁ /4505 49 178 1071ଚି.ସତ�ାନାରାୟଣା ପି ଟି.େଗାପାଳ$ OR/12/089/268616

ପ ୁ /5506 38 178 1072ପ<ଜ ଟାଟିଆ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ଟାଟିଆ ZUX0144824

ପ ୁ /06507 66 178 1074ମାଧବ ନାୟକ ପି ଡ/ରୁ ନାୟକ OR/12/089/250628

(ୀ /06508 48 178 1075ଳD3ୀ ନାୟକ )ା ଭୁବନା ନାୟକ OR/12/089/250638

(ୀ /06509 43 178 1076ଲD3ୀ ନାୟକ )ା ଜଗଦୀଶ ନାୟକ OR/12/089/250925

(ୀ /06510 40 178 1077ରାଜି ନାୟକ ପି ଲD3ଣ ନାୟକ ZUX0287862

(ୀ /06511 39 178 1078ସଜୁାତା ନାୟକ ପି ଲD3ଣ ନାୟକ ZUX0287870

(ୀ /06512 34 178 1079ସଜୁାତା ନାୟକ ପି ଗAୁ ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX0147074

ପ ୁ /06513 32 178 1080ଜଗନH ାଥ ନାୟକ ପି ଭୁବନି ନାୟକ ZUX0147462

(ୀ /06514 28 178 1081କRରୁୀ ନାୟକ )ା ଆନ� ନାୟକ ZUX1216811

(ୀ /06515 50 178 1082ଯମନୁା ପରଜା - େଦବୀ ପ�ସାଦ େବେହରା ZUX1252006

ପ ୁ /6516 56 178 1083େଦବୀପ�ସାଦ େବେହରା ପି ରାଧାନାଥ େବେହରା OR/12/089/250289

(ୀ /6517 47 178 1084ରାେଜBରି େବେହରା )ା େଦବିପ�ସାଦ େବେହରା OR/12/089/250290

ପ ୁ /6518 28 178 1085େକଦାର ନାଥ େବେହରା ପି େଦବୀ ପ�ସାଦ େବେହରା ZUX0951657

ପ ୁ /6519 24 178 1086ଅଭିେଷକ େବେହରା ପି େଦବୀ ପ�ସାଦ େବେହରା ZUX0951665

(ୀ /6520 40 178 1087ଲD3ୀ ନାଇକ )ା ରାମ ନାଇକ LSL2388692

(ୀ /6521 38 178 1088ଉଷା ନାଇକ )ା ମଦନ ନାଇକ LSL2383347

(ୀ /6522 82 178 1089ମାଂଗା ନାୟକ ପି ଡ/ରୁ ନାୟକ ZUX1237767

(ୀ /6523 68 178 1090ବଡନିନି ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/12/089/250641

(ୀ /6524 61 178 1091ଚsା ନାୟକ )ା ମାଧବ ନାୟକ OR/12/089/250629

ପ ୁ /6525 56 178 1092ନରସି� ନାୟକ ପି ଡ/ରୁ ନାୟକ OR/12/089/250632

ପ ୁ /6526 54 178 1093ଗAୁପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/12/089/250642

ପ ୁ /6527 52 178 1094ସନୁା ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ ZUX1256007

(ୀ /6528 51 178 1095ନ�ିନି ନାୟକ )ା ନରସି� ନାୟକ OR/12/089/250633

ପ ୁ /6529 49 178 1096ଗAୁ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ OR/12/089/250630

(ୀ /6530 49 178 1097େରବତୀ ପ�ସାଦ ନାୟକ )ା ଗAୁ ପ�ସାଦ ନାୟକ ZUX1237874

(ୀ /6531 48 178 1098କମୁାରୀ ନାୟକ )ା ବୃ�ା ନାୟକ ZUX1237916

ପ ୁ /6532 47 178 1099ପ�ହଲାଦ ନାୟକ ପି ବୃ�ା ନାୟକ ZUX1237882

ପ ୁ /6533 46 178 1100ପ�ଫଲୁ ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/12/089/250646

ପ ୁ /6534 44 178 1101ଆନ� ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ LSL1360684

ପ ୁ /6535 44 178 1102ଜଗଦିଶ ନାୟକ ପି ଭୃ�ା ନାୟକ OR/12/089/250650

(ୀ /6536 44 178 1103ଉମCଳା କମୁାରୀ ନାୟକ )ା ଗAୁ ନାୟକ ZUX0951723

ପ ୁ /6537 41 178 1104ବାଲାଜି ନାୟକ ପି ବୃ�ା ନାୟକ ZUX1237908

ପ ୁ /6538 30 178 1105ସଶୁୀଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX0527010

(ୀ /6539 29 178 1106କବିତା ନାୟକ ପି ଭୂବନ ନାୟକ ZUX0653378

ପ ୁ /07540 69 178 1107ପି େଭ<ଟ ପାତ� ପି ପି ବିBନାଥ LSL2391233

(ୀ /07541 61 178 1108ଭାଗ�ଲD3ୀ ପାତ� )ା େଭ<ଟ LSL2391274

ପ ୁ /07542 61 178 1109ପି ଲD3ୀକା5 ପାତ� ପି ବିBନାଥ ପାତ� OR/12/089/250317

ପ ୁ /07543 43 178 1110ରଜନୀକା5 ପାତ� ପି ପି.ଲD3ୀକା5 ପାତ� LSL1360700

ପ ୁ /07544 40 178 1111ରବିକା5 ପାତ� ପି ଲD3ିକା5 ପାତ� LSL1360775

ପ ୁ /07545 40 178 1112ଶ�ୀକା5 ପାତ� ପି ଲD3ୀକା5 ପାତ� LSL1360692

(ୀ /07546 32 178 1113ଦିପିକା ପାତ� )ା ରବିକା5 ପାତ� ZUX0560029

9 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ< )ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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(ୀ /07547 27 178 1114[ଵାତି ପାତ� )ା ଶ�ୀକା5 ପାତ� ZUX1132109

ପ ୁ /7548 38 178 1115ପି ସମୁନ ପାତ� ପି ପି ଲD3ୀକା5 ପାତ� ZUX0147553

ପ ୁ /08549 70 178 1116ବି ତିରୁପ1ି ରାଓ ପି ବି ସତ�ନାରାୟt ରାଓ LSL1455716

(ୀ /08550 60 178 1117େକକଳାବତୀ )ା େକ.େଭେ<ଟରାବଣା ZUX0682039

(ୀ /08551 55 178 1118େକ.କ� ୀJାେବଣି )ା େକ.କ� ୀJା LSL1358233

ପ ୁ /08552 46 178 1119େକ.କ� ୀJା ପି େକ.େଭ<ଟରାବଣା ZUX0682047

(ୀ /08553 21 178 1120କପିୁଲX ି  କୀ12ନା ପି େକ କ� ୀJା ZUX1216803

(ୀ /08554 68 178 1121ଏସ ଶା5ି କମୁାରୀ .. )ା ଭାeର .. OR/12/089/250672

ପ ୁ /08555 56 178 1122ଏମ େଭ<ଟରାଓ .. ପି ନିଳକ8ମ .. OR/12/089/250662

ପ ୁ /08556 28 178 1123େକ. ମଣିକ8 ପି କ4ୁେରଟି ରାମଲୁୁ ZUX0943043

(ୀ /8557 60 178 1124ପି ପାବ2 ତୀ )ା ପି ନାରାୟଣ ମ1ୂ2ୀ ZUX0147439

ପ ୁ /8558 42 178 1125େକଶ�ୀନିବାସ ପି େକରାମାରାଓ ZUX0526905

ପ ୁ /8559 40 178 1126ପି ରାେଜଶ ପି ପି ନାରାୟଣ ମ1ୂC ZUX0147421

(ୀ /8560 38 178 1127ଏମ ମାଣି )ା ଏମ ରେମସ ZUX0287896

ପ ୁ /8561 38 178 1128େକ.ସାଇରା$ ପି େକ.ରାମାରାଓ LSL2392702

ପ ୁ /8562 38 178 1129ଏସ ରIିତ କମୁାର ପି ଏସ ନାେଗBର ରାଓ ZUX0147413

ପ ୁ /8563 41 178 1130ପି କ� ିJା କିେଶାର ପି ପି ନାରାୟଣମ1ୂ2ୀ ZUX0147447

(ୀ /8564 68 178 1131େକ ରାେଜBରୀ )ା ରାମାରାଓ ZUX0682013

ପ ୁ /8565 48 178 1132େକ କିେଶାରକମୁାର ପି ରାମାରାଓ OR/12/089/250307

(ୀ /8566 27 178 1133ନାରାୟଣ େସଟି ଭାଗ2ବୀ )ା କଲ�ାଣ ଚକ�ବତ2 ୀ ପାତ� ZUX1253731

(ୀ /8567 41 178 1134େକ କବିତା ରାଣି )ା େକ ଶ�ୀନିବାସ ZUX0559518

ପ ୁ /8568 34 178 1135ସରୁୁ ରବି କମୁାର ପି ସରୁୁ ଏସ ନାେଗBର ରାଓ ZUX0147405

(ୀ /8569 32 178 1136େକ.ଶ�ୀ ବିଦ�ା ଲD3ୀ )ା େକ ସାଇରାମ ZUX0701458

ପ ୁ /8570 41 178 1137କଲ�ାଣିଚକ�ବ12ୀ ପାତ� ପି େଭ<ଟରାଓ LSL2391282

ପ ୁ /8571 63 178 1138ସରୂୁ ନାେଗଶରୂ ରାଓ ପି ସରୁୁ ଭାରହନରସିଂହ ମତୁ2 ୀ ZUX1252246

(ୀ /9572 44 178 1139ୱାଇ ଶ�ୀେଦବି )ା ୱାଇ ସତ�ାନାରାୟଣ ZUX0147173

ପ ୁ /9573 48 178 1140ୱାଇ ସତ�ନାରାୟଣ . ପି ଶ�ାମମ1ୂ2ୀ ରାଓ . OR/12/089/250190

(ୀ /9574 58 178 1141ଇBରୀ ସାହୁ - ଅଭିମନ� ୁସାହୁ OR/12/089/232917

ପ ୁ /10575 41 178 1142ରାେଜଶ ଗAୁା ପି ଅମତୁଲାଲ ଗAୁା ZUX1253764

ପ ୁ /11576 56 178 1143େକ ଆପଲରାଯ ୁ. ପି ସନ�ାଶିରାଓ . OR/12/089/250198

(ୀ /11577 45 178 1144କେଲପ ୁପଦ3 ାବାତି )ା କେଲପ ୁଆପାଲା ରାଜୁ ZUX0645861

ପ ୁ /11578 27 178 1145େକ ଶିବଶ<ର ପି େକ ଆପାଲାରାଜୁ ZUX0559773

(ୀ /11579 24 178 1146କାେଲପ ୁେସୗଜାନ�ା ପି କାେଲପ ୁଆLାଲା ରାଜୁ ZUX0951699

ପ ୁ /12580 65 178 1147େକ.ଦୁଗOପ�ସାଦ ପି େକ.ସତ�ାନାରାୟଣ ZUX0287912

(ୀ /12581 52 178 1148େକ.ପାବନୀ )ା େକ.ଦୁଗOପ�ସାଦ OR/12/089/242392

(ୀ /12582 30 178 1149କିଲାମେସ9ି ନୀଲିମା ପି େକ ଦୁଗO ପ�ସାଦ ZUX0368829

ପ ୁ /18583 41 178 1150େସ.ଜଗଦୀଶ ପି େସ.ଦାନଭୂଷଣ ZUX0147199

(ୀ /18584 56 178 1151ଏସ ଭାନୁ , )ା ଦାନଭୁଷଣରାଓ , OR/12/089/250373

ପ ୁ /19585 74 178 1152ଭି.ଥାୟାପା7 ନାୟାର . ପି ସା�ୁନିନୟାର . OR/12/089/250379

(ୀ /19586 66 178 1153ଭି ତା�ାମ )ା ଭି ଆୟାପନନାୟର OR/12/089/250380

(ୀ /19587 54 178 1154ଏମ ପpୁାବତି . )ା ଅନ5ରାଓ . OR/12/089/250376

ପ ୁ /19588 36 178 1155ମାଲX ା ସନୁୀଲ ରାଓ ମା ମାଲX ା ପpୁାୱାତି ZUX0344952

(ୀ /19589 32 178 1156ମାଲା େସାନି ମା ମାଲା ପpୁାବତି ZUX0449553

(ୀ /20590 77 178 1157ସତ�ଭାମା ପ4ା )ା ଅଗାଧ ୁପ4ା OR/12/089/250382

(ୀ /20591 63 178 1158ରଶ3 ିେରଖା ପ4ା )ା ରଘନୁାଥ ପ4ା OR/12/089/250384

(ୀ /20592 56 178 1159ରାେଜBରି ପ4ା ପି ଆଗାଧ ୁପ4ା OR/12/089/250385

ପ ୁ /20593 30 178 1160ବିଦ�ତୁ ଭୁଷଣ ପ4ା ମା ରଶ3 ିେରଶା ପ4ା ZUX1251909

(ୀ /21594 59 178 1161ସଂଯuୁା ପ4ା ପି ଆଗାଧ ୁପ4ା OR/12/089/250386

ପ ୁ /23595 66 178 1162ବାଲାଜି ପାଢି ପି େଲାକନାଥ ପାଢି OR/12/089/250472

(ୀ /23596 52 178 1163ପଦ3 ାବତି ପାଢି )ା ବାଲାଜି ପାଢି OR/12/089/250473

ପ ୁ /24597 39 178 1164ରାେଜଶ କମୁାର ସମ5ରା ପି ରାମଚ��  ସମ5ରା ZUX0147207

(ୀ /24598 61 178 1165ପଦ3 ାବତୀ ସାମା5ରାୟ )ା ରାମଚ��  ସାମା5ରାୟ OR/12/089/250916

ପ ୁ /24599 38 178 1166ରାଜ କିେଶାର ସାମ5ରାୟ ପି ରାମଚ��  ସାମ5ରାୟ ZUX0345173

(ୀ /25600 44 178 1167ଏ$.ଲD3ୀ )ା େମ.େଭେ<ଟ ରାଓ OR/12/089/250883

(ୀ /25601 44 178 1168ଏମ ରାଣି . ପି ଆପାରାଓ . OR/12/089/250890

ପ ୁ /25602 47 178 1169ଏମ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଆପାରାଓ ରାଓ OR/12/089/250486

ପ ୁ /25603 26 178 1170ଏ$ ଶିବା ପି ଏ$ େଭ<ଟ ରାଓ ZUX0701300

(ୀ /27604 52 178 1171ପି ଆଦିଲD3ି )ା େଭ<ଟ ରାଓ . OR/12/089/250549

(ୀ /27605 58 178 1172ପି ନାଗଲD3ି .. )ା ପାବ2 ତୀସ$ .. OR/12/089/250548

ପ ୁ /27606 52 178 1173ପି ଶ�ୀନୁ ଆଚାରି ମା ପି ରାମ ମ1ୂC OR/12/089/250550

ପ ୁ /27607 64 178 1174ପି ପାବ2 ତୀଶ$ ଆଚାରୀ ମା ପି ରାମମ1ୂ2ୀ ଆଚାରୀ OR/12/089/250547

(ୀ /27608 26 178 1175େପଦା ପଲୁ ଭାଗ2ବୀ ପି େପଦା ପଲୁ ପାରୱାତୀଶା$ ZUX0951681

10 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ< )ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /29609 65 178 1176ଏନ ଏରାୟା . ପି ପାପାରାଓ . OR/12/089/250553

(ୀ /32610 75 178 1177ଜି ଲD3ୀ .. )ା ସରିୁୟାରାଓ .. OR/12/089/250614

(ୀ /32611 37 178 1178ଜି ସ5ୁ )ା ଜି ସତ�ାନାରାୟଣ ZUX0701375

ପ ୁ /32612 50 178 1179ଜି ସତ�ନାରାୟଣା ପି ଜି ସେୁରୟା ରାଓ OR/12/089/250616

(ୀ /33613 65 178 1180ଏସ ଜଗଦ/ା .. )ା କାେମBର ରାଓ .. OR/12/089/250612

(ୀ /34614 56 178 1181ମିତା ବିBାସରାୟ )ା ଶିବଶ<ର ବିBାସରାୟ OR/12/089/250610

ପ ୁ /34615 70 178 1182ଏସ ଏସ ବିBାସ ରାୟ ପି ରାମଚ��  ରାୟ OR/12/089/250609

ପ ୁ /37616 40 178 1183ଜି.କ� ିJାତିଲକ ପି ଜି.େଭ<ଟ ରାଓ LSL1358324

(ୀ /37617 36 178 1184ଜି କବିତା )ା ଜି ରବି ZUX0287938

(ୀ /37618 68 178 1185ଯି ଜଗଦୀ ନାରାୟଣି . )ା େଭ<ଟରାଓ . OR/12/089/250604

ପ ୁ /37619 44 178 1186ଜି ରବି .. ପି େଭ<ଟରାଓ .. LSL2384055

ପ ୁ /37620 72 178 1187ଜି େଭ<ଟ ରାଓ ପି ଜଗନH ାଥ ରାଓ OR/12/089/250603

(ୀ /37621 31 178 1188ଜି. ଶ�ୀେଦବି )ା ଜି. କ� ିJା ZUX0701524

(ୀ /38622 79 178 1189ଭି ରାେଜBରୀ )ା େପଦାପାୟା  ZUX0147298

ପ ୁ /39623 43 178 1190ଅରୁଣ ବମO ପି ସି.ଭି େକ ବମO LSL1358761

(ୀ /39624 63 178 1191ଆଶାଲଥା ନ�ିଗ�ାମ )ା କାମାରୁଶୀ େଵ7କଟରାମ କାମରାଜୁ ZUX1362086

ପ ୁ /39625 70 178 1192କାମାରୁଶୀ େଵ7କଟରାମ କାମରାଜପି ରାଜୁ କାମାରୁଶୀ ZUX1362078

ପ ୁ /40626 82 178 1193ବାଲ� କୃJ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସଦାଶିବ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/250595

ପ ୁ /40627 52 178 1194ଗେୁABର ପାଣିଗ�ାହି ପି ବାଳକୃJ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/250597

ପ ୁ /40628 49 178 1195ରାଜକିେଶାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ବାଲ�କୃJ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/250598

ପ ୁ /41629 34 178 1196ଜି ଭାନୁପ�କାଶ ପି ଜି ରାଧାକ�ିJା LSL2391324

ପ ୁ /41630 29 178 1197ଉଷା କିରଣ ଗିଦୁତୁରୀ ପି ରାଧା କ� ିJା ଗିଦୁତୁରୀ ZUX0449595

(ୀ /42631 52 178 1198େମ.େକ.ଏ[.ସଧୁାରାଣୀ )ା େମ.େଭେ<ଟଜଗଦୀଶ LSL2384030

ପ ୁ /42632 46 178 1199ଏମ ରୁକିଣି କ� ିJା . ପି ଆଛିରାଜୁ . OR/12/089/250517

(ୀ /42633 75 178 1200ଏମ ସଦୁ3 ାସଯୁ�2$ .. )ା ଅଚିରାଯ ୁ.. OR/12/089/250512

ପ ୁ /42634 55 178 1201ଏମ େଭ<ଟଜଗଦିଶ .. ପି ଅଚିରାଯ ୁ.. OR/12/089/250513

ପ ୁ /42635 23 178 1202ମଲୁX ାପଡିୁ ଅଚ�ତୁ ରାଜ ତିଲାକ ପି ଏମ.ଭି. ଜଗଦିଶ ଆଚାରୀ ZUX1016435

ପ ୁ /43636 43 178 1203ଏସ େଗାପାଳ .. ପି ଭାeର ରାଓ .. OR/12/089/248526

ପ ୁ /45637 43 178 1204ଏସ ଭାeର ରାଓ ପି ଏସ ବାସେୁଦବ ZUX0147496

(ୀ /45638 34 178 1205ଏସ ପଦ3 ାବତୀ )ା ଏସ ଭାeର ରାଓ ZUX0147504

(ୀ /46639 79 178 1206ଏସ ରାବଣା]ା )ା ଏସ ବାସେୁଦବ ରାଓ ZUX0527028

ପ ୁ /245640 58 178 1207ଆଟଲା [ଵାମ�ୀ - େକ ଶ�ୀନୁ ZUX1176650

ପ ୁ /999641 36 178 1208ସେୁରଶ ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ZUX0951806

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବOଚନ ନିମେ5 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନH  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବOଚନ କମିଶନ ଭାରତ< wାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବOଚନ ପବୂ2 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ< ନାମ ଅଛି କି ନାହx  ଦୟାକରି ତନଖି କର5ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.12 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ<ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ< ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

11 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା5 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ< )ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /N/A1 61 177 1ଟୀ ପଦ" ା ପି ତୂତିକା ଈ%ର ରାଓ LSL2639003

ପ ୁ /N/A2 57 177 2ଈ'ଵର ରାଓ ତୂତିକା ପି ଲ)"ୀ ନାରାୟଣା LSL2639011

ପ ୁ /N/A3 28 177 3ଟୁତିକା ବିନୟ କମୁାର ପି ଟୁତିକା ଇ%ର ରାଓ ZUX0616102

 ୀ /14 37 177 4ଏ. ରଜନୀ .ା ଏ. ଅେଶାକ କମୁାର ZUX0286708

 ୀ /15 58 177 5ଏ ସକୁନ�ା , .ା ପ�ସାଦ ରାଓ OR/12/089/244002

ପ ୁ /16 40 177 6ଆ�ା ଭରପ ୁଅେଶାକ କମୁାର ପି ଏ.ପ�ସାଦ ରାଓ . ZUX0286716

ପ ୁ /17 38 177 7ଏ. ହରିଶ କମୁାର ପି ଏ. ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0208959

 ୀ /18 32 177 8ଆ3ା ଭରପ ୁପ�4ା .ା ଏ.ହରିଶ କମୁାର ZUX0616466

ପ ୁ /19 63 177 9ଏ .ପ�ସାଦ ରାଓ ପି େଭ5ଟ ରାଓ OR/12/089/244001

ପ ୁ /210 55 177 10େମାହନ ଚ��  ରାୟ ପି ଚ��  େଶଖର ରାୟ OR/12/089/244006

 ୀ /211 43 177 11ମଧସୁ" ିତା ରାୟ .ା େମାହନ ଚ��  ରାୟ LSL2638815

ପ ୁ /312 42 177 12େଶଖ ଜାହା�ୀର ପି େଶଖ ଇସରାଇଲ ZUX0641191

 ୀ /313 19 177 13ପ�ୀତିକ� ପଜୁାରି ପି ଅଜୁ9 ନ ପଜୁାରି ZUX1300466

 ୀ /414 36 177 14େକ. ରଜନୀ .ା େକ. କିରଣ ZUX0448746

 ୀ /515 70 177 15େକ ପ:ୁାବତୀ .ା େକ ଗେୁ<%ର ରାଓ OR/12/089/244012

ପ ୁ /516 42 177 16େକ.କିରଣ ପି େକ ଗେୁ<%ର ରାଓ ZUX0144477

 ୀ /517 45 177 17ମାଳା େବହୁରା .ା େକ. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0448753

ପ ୁ /518 37 177 18ରଜୁ ପରଜା ପି ଚି�ୁଡି ପରଜା ZUX1252261

ପ ୁ /519 54 177 19େକାଟିନି ଶ�ିନୀବାସ ରାଓ ପି େକାଟିନି ଜଗନ> ାଥ ରାଓ ZUX0144485

ପ ୁ /520 46 177 20େକ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ ଗେୁ<%ର ରାଓ OR/12/089/244014

 ୀ /521 47 177 21େକାଟିନି ଉଷାରାଣୀ .ା େକାଟିନି ଶ�ିନୀବାସ ରାଓ ZUX0144493

ପ ୁ /0622 32 177 22ବି. ଶ�ୀନିବାସ ପି ବି.ସେନଶର ରାଓ ZUX0782029

ପ ୁ /623 44 177 23ଟି.ଗେୁ<%ର ରାଓ ପି ଟିଭି ସିମା@ଳA LSL1463934

 ୀ /624 39 177 24ଟି. ଲ)"ୀକଲା .ା ଟି. ଗେୁ<.ର ରାଓ ZUX0286724

ପ ୁ /625 71 177 25ଟି.ଭି .ସିଂହାଚଳମ . ପି ଟି. ଗ�ାଧର . OR/12/089/244015

 ୀ /626 61 177 26ଟି ସାବିତ�ି  . .ା ଟିଭି ସିମା@ଳA . OR/12/089/244016

ପ ୁ /627 39 177 27ଟି. ଗ�ାଧର . ପି ଟିଭି. ସିମା@ଳA . LSL1446640

 ୀ /628 35 177 28ଉCାଳା ଅନିଲ ସିେ3 .ା ଅନିଲ ପପଟ ସିେ3 ZUX1014067

ପ ୁ /629 40 177 29ଆ5ମ ଗେଣଶ ପି ଆ5ମ ଶାDାୟା ZUX1022771

 ୀ /630 23 177 30ଏସ େ%ତା ଗ<ୁା ପି ଏସ ରେମଶ ଗ<ୁା ZUX1216654

 ୀ /631 68 177 31ଭି. ଜଗଦୀ%ରୀ .ା ଭି ସେନ%ର ରାଓ ZUX0352294

 ୀ /632 31 177 32ଟି. ଜୀଭିଥା .ା ଟି. ଗ�ାଧର ZUX0688267

 ୀ /633 34 177 33ବି କନ�ାକମୁାରୀ .ା ଅ5ମ ଗେଣଶ ZUX1022813

ପ ୁ /634 26 177 34ପାଟିଲ ଅ)ୟ ସାେହବ ରାଓ ପାଟିଲପି ସାେହବ ରାଓ ପାଟିଲ ପାଟିଲ ZUX0867184

ପ ୁ /635 36 177 35ଅନିଲ ପପଟ ସିେ3 ପି ପପଟ ଭିଠଲ ସିେ3 ZUX0942920

ପ ୁ /636 36 177 36ଦିଲିପ ସିେ3 ପି ବାଳକୃF ସିେ3 LSL2638864

ପ ୁ /637 34 177 37ଶ5ର ସିେ3 ପି ବାଳକୃF ସିେ3 LSL2638856

 ୀ /638 32 177 38ବିଦ�ା ସିେ3 .ା ଦିଲG ୀପ ସିେ3 ZUX0448779

 ୀ /639 28 177 39େତଜ.ିନୀ ସିେ3 .ା ଶ5ର ସିେ3 ZUX0448761

 ୀ /0740 32 177 40ନୁର ଜାହାନ .ା ସଜିଦ ଖାନ ZUX0782003

 ୀ /741 56 177 41େଜାହରା େବଗମ .ା ସବିର ଖାନ , ZUX0936815

 ୀ /742 33 177 42କରିମନିୁଶା େବଗମୁ .ା ଖଲିଦ ଖାନ ZUX0616532

 ୀ /743 28 177 43ଫିଜା ଜାହାନ .ା ୱାହିଦ ଖାନ ZUX1292697

ପ ୁ /744 60 177 44ସବିର ଖାନ ପି ଅମିର ଖାନ OR/12/089/242627

ପ ୁ /745 37 177 45ସଜିଦ ଖାନ ପି ସବିର ଖାନ LSL2639300

ପ ୁ /746 37 177 46ଖଲିଦ ଖାନ ପି ଶାବିର ଖାନ ZUX0352328

ପ ୁ /747 32 177 47ୱାହିJ ଖାK ପି ସବିL ଖାK ZUX0145565

 ୀ /848 42 177 48ଉଦା ଗଣୁବତୀ .ା ଉଦା ଲାବଣ� କମୁାL LSL1464064

 ୀ /849 49 177 49ଉଦା ଲାବଣ� କମୁାର ପି ଉଦା ତ�ିନାଥ OR/12/089/244029

ପ ୁ /850 23 177 50ହରିଦାସ ରାଜଟୀନନ ପି ହରିଦାସ ସତ�ାରାଓ ZUX1124809

1 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ5 .ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 13ୱାଡ9  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

32!
��* ����� '�����-

 ୀ /851 74 177 51ଇଉ କନବମ ରାଓ .ା ତ�ିନାଥ ରାଓ ZUX0286732

ପ ୁ /852 19 177 52େଭଦାଗିରି େରାହିତ କମୁାର ପି ଭି.ଡି ସାଇ କମୁାର ZUX1303098

ପ ୁ /0953 46 177 53ବାମେଦବ ସାହୁ ପି ପଣୁ9  ଚ��  ସାହୁ ZUX1222074

ପ ୁ /954 39 177 54ଏA.ଜଗଦୀସ ପି ଏA.ବିରାଚାରୀ LSL2648533

 ୀ /1055 38 177 55ପ�ଭାତୀ କମୁାରୀ ପାଠୀ .ା ବାମେଦବ ପାଠୀ ZUX1176114

 ୀ /1156 77 177 56ଲଲିତା ସାହୁ .ା ପୀତାDର ସାହୁ ZUX1132158

 ୀ /1157 75 177 57ସେୁଲାଚନା ସାହୁ .ା ସଚିତା ସାହୁ ZUX0286765

ପ ୁ /1158 45 177 58ଚିତରQନ ସାହୁ ପି ସଚିତା ସାହୁ OR/12/089/244047

ପ ୁ /1159 44 177 59ଗେଣଶ ସାହୁ ପି ସଚିତା ସାହୁ OR/12/089/245130

ପ ୁ /1160 39 177 60ସେNାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଚିଦାନ� ସାହୁ LSL1446590

 ୀ /1161 37 177 61ଲ)"ୀ ସାହୁ ପି ପୀତାDର ସାହୁ ZUX1132125

 ୀ /1162 35 177 62ମିନତିକମୁାରି ସାହୁ ପି ସଚିତାନ� ସାହୁ LSL2645448

 ୀ /1263 55 177 63ଏA ମଣି .ା ଏA ପ�ସାଦ OR/12/089/245006

ପ ୁ /1264 43 177 64ଏA. ରାେଜଶ ପି ଏA. େଭ5ଟ ରାଓ LSL1409309

 ୀ /1265 38 177 65ଏମ ଭାରତୀ .ା ଏମ ରାେଜଶ ZUX0286823

ପ ୁ /1266 38 177 66ଏA. ଚିରQିବୀ ପି ଏA ପ�ସାଦ ZUX0144592

ପ ୁ /1267 46 177 67ମାନବି��  କମୁାର ଦାସ ପି କିଶରଚ��  ଦାସ OR/12/089/244052

ପ ୁ /1268 44 177 68ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି କିଶରଚ��  ଦାସ OR/12/089/244054

 ୀ /1269 76 177 69ପିୟଦଶ9ନୀ ଦାଶ .ା କିେଶାର ଚ��  ଦାଶ OR/12/089/244050

ପ ୁ /1270 57 177 70େକଳୖାଶ ଚ��  ଦାଶ ପି କିେଶାର ଚ��  ଦାଶ OR/12/089/244051

 ୀ /1271 52 177 71ମମତା ରାଣୀ ଦାଶ .ା େକଳୖାସ ଚ��  ଦାଶ ZUX0286807

ପ ୁ /1272 41 177 72ସଜିୁତ କମୁାର ଦାଶ ପି କିେଶାରଚ��  ଦାଶ LSL1428002

 ୀ /1273 31 177 73ଏA ଉଷାରାଣୀ .ା ଏA ଚିରQିବୀ ZUX0688325

ପ ୁ /1374 38 177 74ନାେଗଶ ଏମ.ପି ପି ଏମ.ସି ପେୁSେଗୗଡା ZUX0881441

 ୀ /1375 37 177 75ଆଶା ଏମ.ପି .ା ନାେଗଶ ଏମ.ପି ZUX0881458

ପ ୁ /1376 62 177 76ଶସାନ� ସାହୁ ପି ଉଦୟ ନାଥ ସାହୁ OR/12/089/244065

 ୀ /1377 51 177 77େନହା ସାହୁ .ା ଶଶାନ� ସାହୁ OR/12/089/245012

 ୀ /1378 21 177 78େତଜ.ିନୀ ସାହୁ ପି ସଶାନ� ସାହୁ ZUX1136423

 ୀ /1479 45 177 79କUନା ରଥ .ା ରାେଜ��  କମୁାର ସାହୁ ZUX0871087

 ୀ /1480 77 177 80ବସN କମୁାରୀ ସାହୁ .ା ସ�ିଦାନ� ସାହୁ ZUX0871061

ପ ୁ /1481 54 177 81ରାେଜ��  କମୁାର ସାହୁ ପି ସ�ିଦାନ� ସାହୁ ZUX0871079

 ୀ /1482 52 177 82ଭାଗ� ଲ)"ୀ ସାହୁ .ା ନୀଳମାଧବ ସାହୁ OR/12/089/245109

ପ ୁ /1483 50 177 83ଭାVର ସାହୁ ପି ଜଗଦି%ର ସାହୁ OR/12/089/244076

ପ ୁ /1484 47 177 84ସଧୁାକାର ସାହୁ ପି ଜଗଦି%ର ସାହୁ OR/12/089/244077

 ୀ /1485 44 177 85ରୀନାରାଣୀ ସାହୁ .ା ଭାVର ସାହୁ ZUX0144634

 ୀ /1486 40 177 86ସନୁୀତା ସାହୁ .ା ସଧୁାକର ସାହୁ ZUX0144626

ପ ୁ /1487 24 177 87ହରି ଶ5ର ସାହୁ ପି ନୀଳମାଧବ ସାହୁ ZUX0881524

 ୀ /1588 61 177 88ମମତା ପାଣି .ା ଲ)"ୀକାN ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1067024

ପ ୁ /1589 69 177 89େଗାପାଳ କୃF ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ମଦନେମାହନ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0616110

ପ ୁ /1590 65 177 90ଲ)"ୀକାN ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1067032

 ୀ /1591 56 177 91ସେୁରାଜିତା ପାଣିଗ�ାହୀ .ା େଗାପାଳ କୃF ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0616128

ପ ୁ /1592 31 177 92େଦବାଂଶ ୁପାଣିଗ�ାହୀ ପି େଗାପାଳକୃF ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX0616367

 ୀ /1593 29 177 93ମଧସୁ" ିତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଲ)"ୀକାN ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1067040

ପ ୁ /1594 21 177 94େଦବାସିଶ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲ)"ୀ କାX ପାଣିଗ�ାହି ZUX1274356

ପ ୁ /1695 21 177 95େକ ଆକାଶ ପି େକ ଅେଶାକ ZUX1130301

ପ ୁ /1696 67 177 96େକ. ଜଗନ> ାଥମ ପି େକ.ପରେଧଶମ ପରେଧସମ ZUX0782102

 ୀ /1697 61 177 97େକ. ଲ)"ି .ା େକ. ଜଗନ> ାଥମ ZUX0782052

ପ ୁ /1698 59 177 98ପ�େମାଦ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଉମାକାN ପାଣିଗ�ାହି ZUX0144667

 ୀ /1699 46 177 99ରୀତାQଳୀ ପାଣୀଗ�ାହୀ .ା ପ�େମାଦ ପାଣୀଗ�ାହୀ ZUX0344648

 ୀ /16100 26 177 100େକ. ପ�ମିଳା .ା େକ.ଇ%ର ରାଓ ZUX1014257

ପ ୁ /16101 35 177 101େକ. ଇ%ର ରାଓ ପି େକ ଜଗାନଦାହ ରାଓ ZUX0867275

ପ ୁ /16102 29 177 102େକ. ଶ�ୀକାN ପି େକ. ପାଇଡ଼ ିରାଜୁ ZUX0777268

 ୀ /17103 58 177 103ଫୁଲମତି ଜାନି .ା ପ�କାଶ ଜାନି ZUX0344804

 ୀ /17104 66 177 104ରଶ" ିମାଳା ପାତ� .ା ପ�ଫୁଲ କମୁାର ପାତ� OR/12/089/244101

ପ ୁ /17105 44 177 105ସQୟ କମୁାର ପାତ� ପି ପ�ଫୁଲ କମୁାର ପାତ� OR/12/089/245126

 ୀ /18106 34 177 106ମ�ାଗିନି ମିଶ� .ା ନିଳା@ଳ ପାତ� ZUX0688200

 ୀ /18107 52 177 107ମିନତୀ ମହାପାତ� .ା ନବିନ ଚ��  ପାତ� ZUX0449710

 ୀ /18108 40 177 109ଅQଳୀ କମୁାରୀ ପାଢ଼ୀ .ା କୃF ଚ��  ପାତ� ZUX0449736

 ୀ /18109 35 177 110ଅD�ିତା ପାଢୀ .ା ସୀମା@ଳ ପାତ� ZUX0871038

 ୀ /18110 61 177 111େବଜୖୟNି ପାତ� .ା ବିଜୟ ପାତ� OR/12/089/244103

 ୀ /18111 60 177 112କମଳିନି ପାତ� .ା କାହ> ୁଚରଣ ପାତ� OR/12/089/244105

ପ ୁ /18112 44 177 113ସିମା@ଳ ପାତ� ପି କାହ> ୁଚରଣ ପାତ� LSL1428010

2 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ5 .ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 13ୱାଡ9  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

32!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /18113 43 177 114ନୀଳା@ଳ ପାତ� ପି କାହ> ୁ  ଚରଣ ପାତ� LSL1385095

ପ ୁ /18114 41 177 115ଚି\ ରQନ ପାତ� ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାତ� LSL1385087

 ୀ /18115 39 177 116ରQିତା ପାତ� .ା ବି% ରQନ ପାତ� LSL1456300

 ୀ /18116 36 177 117ସସୁ" ିତା ପାତ� .ା ଚି\ ରQନ ପାତ� ZUX0448845

ପ ୁ /18117 57 177 118ନବିନ ଚ��  ପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ପାତ� ZUX0449702

ପ ୁ /18118 53 177 119କୃF ଚ��  ପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ପାତ� ZUX0449728

 ୀ /19119 42 177 120ସଜୁାତା ସାହୁ .ା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ LSL2638989

 ୀ /20120 43 177 121ସବିତା ବି%ାସରାୟ ପି ଶିବଶ5ର ବି%ାସରାୟ LSL1419811

 ୀ /20121 33 177 122ସାଗରିକା ଦାଶ .ା େସୗମ� ରQନ ସାହୁ ZUX0688192

 ୀ /20122 32 177 123ସଷୁମା ମହାପାତ� .ା ଓଁକାର ସାହୁ ZUX0951558

ପ ୁ /20123 69 177 124ଗ<ୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ଶ�ୀନିବାସ ସାହୁ OR/12/089/244093

ପ ୁ /20124 66 177 125େଲାକନାଥ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି ଶ�ୀନିବାସ ସାହୁ ZUX1252758

 ୀ /20125 57 177 126ଶ�ାବଣି ସାହୁ .ା ଗ<ୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ OR/12/089/244094

 ୀ /20126 55 177 127ଶାରଦା ସାହୁ .ା େଲାକନାଥ ସାହୁ OR/12/089/244092

ପ ୁ /20127 38 177 128ଓ5ାର ସାହୁ ପି ଗ<ୁ ପ�ସାଦ ସାହୁ LSL1446509

ପ ୁ /20128 35 177 129େସୗମ� ରQନ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ LSL2645547

ପ ୁ /20129 34 177 130ପିନାକ ସାହୁ ପି ଗ<ୁପ�ସାଦ ସାହୁ ZUX0145680

 ୀ /21130 38 177 131ସଜୁାତା ପSନାୟକ .ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ପSନାୟକ ZUX1274703

 ୀ /22131 64 177 132େଜ ଲ)"ୀ .ା େଜ ଆନ� ରାଓ ZUX0145938

ପ ୁ /22132 37 177 133େଜ ରବି କମୁାର ପି େଜ ଆନ� ରାଓ ZUX0145920

 ୀ /22133 37 177 134େଜ ମେହ%ରୀ .ା େଜ ରବିକମୁାର ZUX0688358

 ୀ /22134 31 177 135ରାଧିକା ମଦୁୁଲି .ା ଚିଦାDର ମଦୁୁଲି ZUX1293208

ପ ୁ /22135 55 177 136ତ�ୀପତି ସାହୁ ପି କୃF ଚ��  ସାହୁ OR/12/089/244122

 ୀ /22136 45 177 137ସ3�ାରାଣୀ ସାହୁ .ା ତ�ିପତି ସାହୁ ZUX0144683

ପ ୁ /22137 64 177 138େଗାପୀନାଥ ତ�ିପାଠୀ ପି ରଘନୁାଥ ତ�ିପାଠୀ ZUX0144691

 ୀ /22138 57 177 139ରଶ" ିତା ତ�ିପାଠୀ .ା େଗାପୀନାଥ ତ�ିପାଠୀ ZUX0144709

 ୀ /23139 36 177 140ଲିତାରାଣୀ େସନାପତି .ା ରବୀ��ନାଥ ନାୟକ ZUX0144717

ପ ୁ /24140 59 177 141ରାମକୃF ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ OR/12/089/244129

 ୀ /24141 57 177 142େଜ�ା >̂ ାରାଣୀ ଦାସ .ା ରାମକୃF ଦାସ OR/12/089/244130

ପ ୁ /24142 41 177 143ସେNାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ରଘନୁାଥ ଦାସ LSL1446608

 ୀ /24143 38 177 144େଗୗରୀ ଦାସ .ା େଦବୀ ପ�ସାଦ ଦାସ ZUX0352310

ପ ୁ /24144 24 177 145ଲ)"ୀ ନାରାୟଣ ଦାସ ପି ରାମ କୃF ଦାସ ZUX1274364

ପ ୁ /24145 23 177 146ବାସେୁଦବ ଦାସ ପି ରାମା କୃFା ଦାସ ZUX1252311

ପ ୁ /24146 21 177 147ଶ�ୀଧରା ଦାସ ପି ରାମା କୃF ଦାସ ZUX1252295

ପ ୁ /24147 86 177 148ରଘନୁାଥ ଦାଶ ପି ରାଧା େମାହନ ଦାଶ OR/12/089/244127

ପ ୁ /24148 46 177 149େଦବି ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ରଘନୁାଥ ଦାଶ ZUX0352237

 ୀ /24149 31 177 150ଗୀତାQଳି ଦାସ .ା ସେNାଷକମୁାର ଟାକ� ୀ ZUX1293224

 ୀ /24150 28 177 151ନ�ିନୀ ଦାଶ ପି ରାମକୃF ଦାଶ ZUX0448670

 ୀ /24151 26 177 152େଜ�ାତ_ମଯୀ ଦାଶ ପି ରାମକୃF ଦାଶ ZUX0688333

ପ ୁ /25152 63 177 154ସି ଏ` କ�ିFା ରାଓ ପି ସି ଏ` ଶାDା ମ\ୁ_ OR/12/089/244138

ପ ୁ /25153 31 177 155ସି. ଏa. େରାହିତ କମୁାର ପି ସି.ଏଚ ମେହ%ର ରାଓ ZUX0687954

 ୀ /25154 24 177 156ସମO ଉହା ପ�ଶାNି .ା ସି ଏ` େରାହିତ କମୁାର ZUX1252220

 ୀ /25155 55 177 157ସି ଏ` ସଚୁରିତା .ା ସି ଏ` କ� ୀFା ରାଓ OR/12/089/244139

 ୀ /26156 49 177 158େକ. ଯେଶାଦା  .ା େକ. ରାମ କ� ୀFା LSL1384643

ପ ୁ /26157 51 177 159େକ ରାମକ�ିFା , ପି ବଳରାମ , OR/12/089/244151

 ୀ /26158 47 177 160କାଲG ା ଭାରତୀ .ା େକ. େଗୗରୀ ଶ5ର LSL1384668

 ୀ /26159 29 177 161କଲG ା ବି�ୁଶ�ୀ ପି େକ. େଗୗରି ଶ5ର ZUX0448654

ପ ୁ /26160 21 177 162କଲG ା ପବନ କମୁାର ପି େକ େଗୗରୀ ଶ5ର ZUX1130590

 ୀ /26161 21 177 163କଲG ା ପଲG ବୀ ପି େକ ରାମ କ� ୀFା ZUX1133859

 ୀ /27162 42 177 164ସର.ତି ସାମNରାୟ .ା ସଧୁୀର ସାମNରାୟ LSL1472869

ପ ୁ /27163 24 177 165ଚ�ନ ସାbା ପି ସଧିୁର ସାbା ZUX0942862

ପ ୁ /28164 49 177 166େକ.ରବି କମୁାL ପି େକ. େଗାବି� ରାଓ LSL1472828

 ୀ /28165 47 177 167େକ.ଲ)"ୀ .ା େକ ରବି କମୁାର LSL1472844

ପ ୁ /28166 43 177 168େକ.ବାଲାଜୀ ପି େକ.େଗାବି� ରାଓ ZUX0286880

 ୀ /28167 35 177 169େକ. ପଦ" ାବତୀ .ା େକ. ଅେଶାକ କମୁାର ZUX0144766

ପ ୁ /28168 43 177 170ଶ�ୀନୂ କୀେଲAେସତୀ ପି େକ.େଗାବି�ରାଓ ZUX0144741

ପ ୁ /28169 38 177 171େକ ଊମାମେହdଵର ରାଓ ପି କିଲG ମ େସSୀ େଗାବି� ରାଓ ZUX0286872

 ୀ /29170 33 177 172ସାଗରିକା ପାତ� .ା ମାନସ ରQନ ପରିeା ZUX1176247

ପ ୁ /29171 28 177 173ସାଗର କମୁାର ପାତ� ପି ଦୁଗO ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0448605

ପ ୁ /30172 34 177 174ଏ. ଆୟାfା ପି ଏ. େଭ5ଟ ରାଓ LSL2648541

 ୀ /30173 67 177 175ଏ େଭ5ଟା ଗନୁ> ାମାDା .ା ଏ େଭ5ଟା ରାଓ LSL2639292

ପ ୁ /30174 73 177 176ଏ େଭ5ଟ ରାଓ ପି ଏ ସନ�ାସୀ ରାଜୁ LSL2639284
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 ୀ /32175 68 177 177ବି. ଶଶିେରଖା , ପି ବି ସDାମତିୁ ଭାନମା LSL1427848

 ୀ /32176 59 177 178ବି.ସନିୁତା ବମO .ା ବି.ଭି.ରାମଣା ବମO OR/12/089/245112

ପ ୁ /32177 61 177 179ବି ଭି ଆର ବମO ପି ସାDାମ\ୁ_ ବମO ZUX0312454

 ୀ /33178 60 177 180ବି. ଉଷା ରାଣି ବମO .ା ଡି. ଭି. ରାଓ ZUX0286898

ପ ୁ /34179 75 177 181ବି ସବୁାସ ଚ��  କମୁାର ବମO ପି ବି ଇ ପି ବମO OR/12/089/244197

 ୀ /34180 72 177 182ବି .g9ଲତା ବମO .ା ବି ସବୁାସ ଚ��  କମୁାର ବମO OR/12/089/244198

ପ ୁ /34181 45 177 183ବି. ଶ�ୀକାN ବମO ପି ବି ସବୁାଷ ଚ��  କମୁାର ବମO ZUX0144782

 ୀ /34182 40 177 184ବି ସାରଦା େଜ�ାତି ବମO .ା ବି ଶ�ୀକାN ବମO ZUX0344671

 ୀ /34183 38 177 185ବି. ସତ�ଭିରା ଲଳିତା ବମO .ା ବି. ରଜନୀକାN ବମO ZUX0144790

ପ ୁ /35184 78 177 186ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ପ�କାଶ ଚ��  ପାତ� OR/12/089/244205

 ୀ /35185 41 177 187ଗୀତା ଜୟNୀ ପାତ� .ା େଦବରାଜ ତ�ିପାଠୀ ZUX1253814

 ୀ /35186 39 177 188ଗାୟତ�ୀ ପାତ� .ା ପ�ସନ କମୁାର ପାଢୀ LSL1427996

 ୀ /35187 78 177 189ଅନୁସୟୁା ସାbା .ା ଗେଣଶ ପ�ସାଦ ପାତ� LSL1428101

 ୀ /36188 52 177 190ବବିତା ପାଢୀ .ା ଦିଲିପ ପାଢୀ ZUX0688135

ପ ୁ /36189 21 177 191ଆଶେୁତାଷ ପାଢୀ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପାଢୀ ZUX1176098

ପ ୁ /36190 84 177 192ଉେପ��  ନାଥ ପାତ� ପି ପ�କାଶ ଚ��  ପାତ� OR/12/089/244211

 ୀ /36191 71 177 193ବିଣାପାଣି ପାତ� .ା ଉେପ��  ପାତ� OR/12/089/244212

ପ ୁ /37192 86 177 194ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ସଯୂ�9 ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/089/244215

 ୀ /37193 73 177 195ଶାNିଲତା ସାହୁ .ା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ OR/12/089/244216

ପ ୁ /37194 50 177 196ପ5ଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ OR/12/089/244219

 ୀ /37195 44 177 197କଲ�ାଣୀ ସାହୁ .ା ପ5ଜ କମୁାର ସାହୁ LSL1427947

ପ ୁ /38196 68 177 198ରତ> ାକର ଚଉଧରୁୀ ପି କୃF ଚ��  େଚୗଧରିୁ LSL1349901

ପ ୁ /38197 65 177 199ନିରାକାର ଚଉଧରିୁ ପି କୃF ଚ��  ଚଉଧରିୁ ZUX0144808

 ୀ /38198 60 177 200ମିନତି େଚଧୖରୁୀ .ା ନିରାକାର େଚୗଧରିୁ OR/12/089/244225

ପ ୁ /38199 41 177 201ରQନକମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ରତ> ାକର େଚୗଧରୁୀ LSL1349893

ପ ୁ /38200 34 177 202ନିେତସ େଚୗଧରୁୀ ପି ନିରାକାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0286906

 ୀ /38201 56 177 203ଜୟଶ�ୀ ମିଶ� .ା ରତ> ାକର ଚଉଧରୁୀ ZUX0871129

 ୀ /38202 34 177 204ଚିତ� ା�ଦା ପାଣିଗ�ାହି .ା ରQନ କମୁାର େଚଧୖରୁୀ ZUX0344697

 ୀ /39203 46 177 205ରQିତା ମହାNି ପି ତ�ିନାଥ ମହାNି LSL1523331

 ୀ /39204 41 177 206ଉମାମଣି ମାଝୀ .ା ସଧୁୀ ରQନ ମହାNି ZUX0881516

ପ ୁ /39205 54 177 207ମେନାରQନ ମହାNି ପି ତ�ିନାଥ ମହାNି LSL1410364

ପ ୁ /39206 46 177 208ସଧୁୀ ରQନ ମହାNି ପି ତ�ୀନାଥ ମହାNି LSL1385145

 ୀ /39207 45 177 209ସଂଯiୁା ମହାNି .ା ମେନାରQନ ମହାNି LSL1410075

ପ ୁ /39208 40 177 210କାହ> ୁ  ଚରଣ ମହାNୀ ପି ତ�ୀନାଥ ମହାNୀ LSL1427962

 ୀ /39209 38 177 211ପ�ଣତି ମହାNି .ା କାହ> ୁଚରଣ ମହାNି ZUX0144816

ପ ୁ /39210 19 177 212େରାହିତ ମହାNି ପି ମେନାରQନ ମହାNି ZUX1340934

ପ ୁ /40211 65 177 213ଲ)"ଣ ପାନିଗ�ାହୀ ପି ସତ�ନାରାୟନ ପାଣିଗ�ାହି ZUX1252766

ପ ୁ /40212 34 177 214ଶ�ୀକାN ପାଣିଗ�ାହି ପି ଲ)"ଣ ପାଣିଗ�ାହି LSL2638872

 ୀ /41213 35 177 215ସଜୁାତା ମାହାପାତ� .ା ଜଗଦୀଶ ପାଢୀ ZUX0616250

ପ ୁ /41214 80 177 216ବାଲାଜି ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ଆପନା ପାଢୀ OR/12/089/244228

 ୀ /41215 74 177 217ମନରମା ପାଢୀ .ା ବାଲାଜି ପ�ସାଦ ପାଢୀ OR/12/089/244229

 ୀ /41216 74 177 218ଦମୟNୀ ପାଢୀ .ା ରାମକୃF ପାଢୀ ZUX0616268

ପ ୁ /41217 50 177 219େଗାପାଲକୃF ପାଢୀ ପି ବାଲାଜି ପାଢୀ OR/12/089/244231

ପ ୁ /41218 45 177 220ଜଗଦିଶ ପାଢୀ ପି ରାମକୃF ପାଢୀ ZUX0616227

ପ ୁ /41219 40 177 221ନରସିଂହ ପାଢୀ ପି ରାମକୃF ପାଢୀ ZUX0616243

 ୀ /41220 39 177 222.ାଗତିକା ପାଢୀ .ା େଗାପାଳକୃF ପାଢୀ ZUX0144832

 ୀ /41221 65 177 223ରଜନୀ ପାଢୀ .ା କୃF ଚ��  ପାଢୀ ZUX0942789

 ୀ /41222 26 177 224ଉମା ମେହ'ଵରୀ ପjା .ା ନରସିଂହ ପାଡି ZUX1132166

ପ ୁ /42223 40 177 225ଏ. ୱାସ ୁ ପି ଏ. ବିେଶ%ର ରାଓ ZUX0144402

 ୀ /43224 26 177 226ସବିତା ମହାNି ପି ଶବିରାମ ମହାNି ZUX1132083

ପ ୁ /43225 53 177 227ଶବିରାମ ମହାNି ପି ଦୁେଯ�Oଧନ ମହାNି ZUX0144840

 ୀ /43226 52 177 228ମQଲୁତା ମହାNି .ା ଶିବରାମ ମହାNି ZUX0144857

 ୀ /44227 65 177 229ନିରୁପମା ସାବତ .ା ବାଳ େଗାପାଳ ସାବତ OR/12/089/244116

 ୀ /44228 61 177 230ସ3�ାରାଣି ସାବତ ପି େଶଷେଦବ ସାବତ OR/12/089/244240

 ୀ /45229 56 177 231ରାଧାରାଣୀ ମହାପାତ� .ା ସତ�ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0286914

ପ ୁ /45230 89 177 232ନିତ�ାନ� ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ OR/12/089/244243

ପ ୁ /45231 57 177 233ସତ�ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ନିତ�ା ସାହୁ OR/12/089/244245

ପ ୁ /45232 55 177 234କୃFଚ��  ସାହୁ ପି ନିତ�ାନ� ସାହୁ OR/12/089/244247

 ୀ /45233 47 177 235ମେହ%ରୀ ସାହୁ .ା କୃFଚ��  ସାହୁ LSL2649853

ପ ୁ /45234 22 177 236ସିkାN ସାହୁ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1031848

 ୀ /45235 21 177 237ରୂପାଲୀ ସାହୁ ପି କୃFଚ��  ସାହୁ ZUX1130491

 ୀ /46236 42 177 238ଏ.ମଣିମାଳା .ା ଏ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ LSL2708907

4 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ5 .ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /46237 47 177 239ଏ ଶ�ୀନିବାସ . ପି ପାବ9 େତ%ର . ZUX0286922

 ୀ /46238 45 177 240ଏ ବିଜୟଲ)"ୀ . .ା ଭିେମ%ର . OR/12/089/244254

 ୀ /46239 25 177 241ଏ. ଗାୟତ�ୀ ପି ଆ5ମ ଭିେମ%ର ରାଓ ZUX0881573

 ୀ /46240 21 177 242ଅ5ମ ନବ�ା ନ�ିନୀ ପି ଏ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1253863

 ୀ /46241 68 177 243ଏ ସତ�ବତି ରାଓ ପି ତାବିେ%ର ରାଓ ZUX0526806

ପ ୁ /46242 62 177 244ଏ ଭିେମ%ର ରାଓ ପି .ାମ9 ରାଓ OR/12/089/244253

ପ ୁ /47243 66 177 245ଜି ଆପାଲାରାଜୁ . ପି .ାମି . OR/12/089/244256

 ୀ /47244 66 177 246ଏ ଲ)"ୀ .ା ଗେୁ<%ର ରାଓ ZUX0616169

 ୀ /47245 39 177 247ଏ ପଦ" ା .ା ଏ ଶ�ୀନିବାସ ZUX0616177

ପ ୁ /47246 43 177 248ବିଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ବିେବନା ରାଓ OR/12/089/244666

 ୀ /47247 36 177 249େଗାରୁ େରଣକୁା .ା ଜି େଶଖର ZUX0871137

ପ ୁ /47248 46 177 250େଗାରୁ େସାମ େଶଖର ପି େଗାରୁ ଆପଲା ରାଜୁ ZUX0209007

ପ ୁ /47249 46 177 251ଏ ଶ�ୀନିବାସ ପି ଗେୁ<%ର ରାଓ ZUX0616219

 ୀ /47250 38 177 252ବି. ଉମା .ା ବି ଶ�ୀନିବାଶ ରାଓ ZUX0344705

ପ ୁ /48251 46 177 253ଏ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ.ଜଗନ> ାଥ ZUX0144907

 ୀ /48252 60 177 254ଜି ନାେଗେବଣି . .ା ଆପାଲାରାଜୁ . OR/12/089/244257

 ୀ /48253 50 177 255ଏ ପାବ9 ତୀ .ା ଏ ଜଗନ> ାଥ ରାଓ OR/12/089/244671

ପ ୁ /49254 37 177 256େବାଡିେସSି ହରି ପି ବି େବନୁ ରାଓ ZUX0616136

 ୀ /49255 28 177 257ବି. େରାଜା .ା େବାଡି େସଟି ହରି ZUX0781955

 ୀ /50256 25 177 258ଲ)"ୀ ପ�ସନ> ା ଗଡୁୁଲା .ା ଶିବ ପ�ସାଦ ଗଡୁୁଲା ZUX1292788

ପ ୁ /51257 57 177 259େଜ. ବିଜୟ କମୁାର ପି େଜ. ଶ�ୀେସଲୖA ZUX0144931

 ୀ /51258 49 177 260େଜ ଶ�ୀେଦବି .ା େଜ ବିଜୟ କମୁାର OR/12/089/244274

ପ ୁ /52259 57 177 261ଜି.ରାମ ବାବୁ ପି ଜି େମାହନ ରାଓ OR/12/089/244280

 ୀ /52260 50 177 262ଜି ଭାଗ�ଲ)"ି .ା ଜି ରାମବାବୁ OR/12/089/244281

ପ ୁ /52261 28 177 263େଗାରୁ ରQିତ କମୁାର ପି ଜି. ଆନ� ରାଓ ZUX0448803

ପ ୁ /52262 30 177 264େଗାରୁ ମେନାଜ ପି ଜି. ରାମବାବୁ ZUX0352427

ପ ୁ /52263 58 177 265ଜି.ଆନ� ରାଓ ପି ଜି େମାହନ ରାଓ OR/12/089/244282

ପ ୁ /52264 54 177 266େଗାରୁ ଉମା ପି ଜି ଆନା�ା ରାଓ OR/12/089/244283

 ୀ /53265 80 177 267େଭଲିଦି ଧନଲ)"ୀ .ା ଭି.ଶ�ୀରାମଲୁୁ ZUX0144949

 ୀ /53266 23 177 268ସାଇ'େଵତା ପି ଭି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1031749

 ୀ /53267 54 177 269ଭି. ରତ> ା . .ା ଭି. ପ�ସାଦ ରାଓ LSL2639094

 ୀ /53268 46 177 270ଭି େକୗଶଲ�ା . .ା ଭି ଭାVର ରାଓ ZUX0144964

ପ ୁ /53269 29 177 271େଭଲିଦି ପ�ବୀଣ କମୁାର ପି ଭି.ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0352252

ପ ୁ /53270 65 177 272ଡି. େମାହନ ରାଓ ପି ଡି. ର�ୟା ZUX0352138

ପ ୁ /53271 58 177 273ଭି. ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ଭି. ଶ�ୀରାମଲୁୁ . LSL2639086

ପ ୁ /53272 56 177 274ଭି ଭାVର ରାଓ ପି ଭି. ଶ�ୀରାମଲୁ ZUX0144956

 ୀ /53273 64 177 275ଡି. ସତ�ଭତୀ .ା ଡି. େମାହନ ରାଓ ZUX0352146

ପ ୁ /53274 53 177 276େଭଲିଡି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି େଭଲିଡି ଶ�ୀରାମଲୁୁ ZUX0144972

 ୀ /53275 51 177 277େଭଲିଦି ଉଷାରାଣି .ା ଭି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0144980

ପ ୁ /53276 32 177 278ବିକାଶ ବାରାଣସି ପି ଭି.ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0881409

ପ ୁ /54277 73 177 279ଏA. ଗ�ାରାଜୁ ପି ଏA. ଶାDାୟା ZUX0687905

 ୀ /54278 70 177 280ଏA. ଲି�ାମା .ା ଏA. ଗା�ରାଜୁ ZUX0687897

 ୀ /54279 69 177 281ଏମ ଲଳିତା ରାଓ .ା ଏମ ଇ%ର ରାଓ ZUX0393363

ପ ୁ /55280 56 177 282ଏA ଦୂଗOପ�ସାଦ ପି ଏA ଲେ)"ାଜୀ ରାଓ OR/12/089/244316

 ୀ /55281 33 177 283ଏମ ଅନୀତା .ା ଏମ େଗୗରୀଶ5ର ରାଓ ZUX0616151

 ୀ /55282 28 177 284ମଦସ�ା ହରିତାସ�ା ପି ଏA. ଦୁଗO ପ�ସାଦ ZUX0448597

ପ ୁ /55283 31 177 285ମହାଦାସ�ମ ମେନାଜ କମୁାର ପି ଏମ. ଦୁଗO ପ�ସାଦ ZUX0352260

ପ ୁ /55284 46 177 286ଏମ େଗୗରିଶ5ର ରାଓ ପି ଏA ଇ%ର ରାଓ OR/12/089/244307

 ୀ /55285 50 177 287ଏମ ଶଶୁୀଳ .ା ଏମ. ଦୂଗା ପ�ସାଦ ZUX0286989

 ୀ /56286 66 177 288ଭି ଲ)"ୀ .ା ଭି ବାଲଶ5ର ରାଓ OR/12/089/244323

 ୀ /56287 30 177 289ୱଇ କUନା .ା ଭି ମଧସୁଦୁନ ରାଓ ZUX0616144

ପ ୁ /56288 74 177 290ଭି ବାଲଶ5ର ରାଓ ପି ଭି ଆପଲ.ାମି ରାଓ OR/12/089/244322

ପ ୁ /56289 45 177 291ଭି ମଧସୁଦୁନ ରାଓ ପି ବାଳଶ5ର ରାଓ LSL1384783

ପ ୁ /57290 65 177 292ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ରଘନୁାଥ େଚୗଧରିୁ LSL1350016

ପ ୁ /57291 27 177 293ପ�ତ�ଷୁ ରQନ େଚୗଧରୁୀ ପି ନୃସିଂହ ପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ZUX0687970

 ୀ /57292 71 177 294ଗରୁୁପ�ଭା େଚୗଧରିୁ - ବିେନାଦ େଚଧୖରିୁ OR/12/089/244326

 ୀ /57293 54 177 295ସନୁୀତା େଚୗଧରୁୀ .ା ନୃସିଂହ ପ�ଶାଦ େଚୗଧରୁୀ LSL1350024

ପ ୁ /57294 51 177 296ରାମକୃF େଚୗଧରିୁ ପି ବିେନାଦ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/244328

ପ ୁ /57295 47 177 297ହରିହର େଚୗଧରୁୀ ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/245083

 ୀ /57296 39 177 298ମିନତି େଚୗଧରୁୀ .ା ରାମକ� ିFା େଚୗଧରୁୀ ZUX0312470

ପ ୁ /57297 53 177 299କିେଶାର ଚ��  ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX0145029

 ୀ /57298 45 177 300ଗୀତାରାଣୀ ନାୟକ .ା ବି%ନାଥ ନାୟକ LSL2649861

5 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ5 .ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /57299 42 177 301ରବି��  ନାଥ ନାୟକ ପି ବନମାଳୀ ନାୟକ ZUX0393298

ପ ୁ /57300 41 177 302କୃFଚ��  ନାୟକ ପି ଗ<ୁ ନାୟକ ZUX0782037

 ୀ /57301 36 177 303ପଦ" ା ନାୟକ .ା କୃFଚ��  ନାୟକ ZUX0616276

ପ ୁ /57302 35 177 304ସମୀର ନାୟକ ପି ଗ<ୁ ନାୟକ ZUX0687871

 ୀ /57303 31 177 305ଜାନକୀ ନାୟକ .ା ସମୀର ନାୟକ ZUX0687889

 ୀ /57304 27 177 306ଝୁନୁ ନାୟକ .ା ରବି ନାୟକ ZUX1022730

ପ ୁ /59305 52 177 307ବି%ନାଥ ନାୟକ ପି ବନମାଳି ନାୟକ OR/12/089/288408

 ୀ /59306 39 177 308ସ3�ାରାଣୀ ନାୟକ .ା କିେଶାର ଚ��  ନାୟକ ZUX0145011

 ୀ /59307 24 177 309େବୖFବୀ ନାୟକ ପି ବି%ନାଥ ନାୟକ ZUX0881417

 ୀ /59308 20 177 310ଅ5ିତା ନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ��  ନାୟକ ZUX1353267

 ୀ /59309 19 177 311ବିେବକ ନାୟକ ପି ବି'ଵନାଥ ନାୟକ ZUX1353275

ପ ୁ /60310 30 177 312ଚ�ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ସଯୂ�9 ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ZUX0287052

 ୀ /61311 26 177 313ଚିନ" ୟୀ େଚୗଧରୀ ପି ସଯୂ�9 ନାରାୟଣ େଚୗଧରୀ ZUX0687988

 ୀ /61312 79 177 314ସାବିତ�ି  େଚୗଧରିୁ .ା ଶବୁାସ ଚ��  େଚୗଧରିୁ OR/12/089/244332

ପ ୁ /61313 61 177 315ସଯୂ�9 ନାରାୟଣ େଚୗଧରିୁ ପି ସବୁାଷଚ��  େଚୗଧରିୁ OR/12/089/244333

ପ ୁ /61314 56 177 316ନରସିଂହ େଚୗଧରିୁ ପି ସବୁାଷ ଚ��  େଚୗଧରିୁ OR/12/089/244336

 ୀ /61315 48 177 317େଗୗେର'ଵରୀ ମିଶ� .ା ନରସିଂହ େଚୗଧରୁୀ ZUX0287003

 ୀ /61316 59 177 318ବିଜୟ ଲ)"ି ସାହୁ .ା ଶଯୁ�9 ନାରାୟଣ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/244334

 ୀ /63317 49 177 319ଝୁନୁ ପjା .ା ରବି��  ପjା ZUX0352245

ପ ୁ /63318 47 177 320ରବି��  ପjା ପି େବୖFବ ପjା ZUX0312496

 ୀ /63319 21 177 322େସୗମ�ାଶ�ୀ ପjା ପି ଜୟେଦବ ପjା ZUX1130277

ପ ୁ /64320 45 177 323ସେୁରଶ ପାଢି ପି ହରିହର ପାଢି OR/12/089/244363

 ୀ /64321 69 177 324ଶସିେରଖା ପାଢି ପି ହରିହର ପାଢି OR/12/089/244365

ପ ୁ /64322 41 177 325ସଦୁଶ9ନ ପାଢୀ ପି ହରିହର ପାଢୀ LSL1520048

 ୀ /64323 36 177 326ରୁନାଲି ପାଢ଼ୀ .ା ସଦୁଶ9ନ ପାଢ଼ୀ ZUX0448688

ପ ୁ /65324 58 177 327ଶିବ ପ�ସାଦ ଦାଶ ପି କୃF ଚ��  ଦାଶ ZUX1058700

 ୀ /65325 53 177 328ବବିତା ଦାଶ .ା ଶିବପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX0145052

 ୀ /65326 21 177 329ସେNାଶିନୀ ଦାଶ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX1208826

ପ ୁ /66327 63 177 330ପି ଗ�ାରାଜୁ , ପି ପି ସମରାଜୁ , OR/12/089/244366

 ୀ /66328 62 177 331ପି ଶ�ୀେଦବି , .ା ପି ଗ�ାରାଜୁ , OR/12/089/244367

ପ ୁ /66329 48 177 332େପlା ଅନିଲ କମୁାର ପି େପlା କାେମ'ଵର ରାଓ ZUX1058692

 ୀ /66330 34 177 333େପlା ହରିତା .ା େପlା ଅନିଲ କମୁାର ZUX1058684

 ୀ /66331 30 177 334ପି.ବିଜୟା ଲତା .ା ପି.ଇ%ର ରାଓ ZUX0871053

ପ ୁ /66332 38 177 335ପି ନେରଶ କମୁାର ପି େପlା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1031780

ପ ୁ /66333 23 177 336ପSୁା ନାଗାଜୁ9 ନ ରାହୁଲ କମୁାର ପି ପି. ଜଗନ> ାଥ ରାଓ ZUX1066935

ପ ୁ /66334 63 177 337େପlା ଶ�ିନିବାସ ରାଓ ପି େପlା ଶ�ୀରାମଲୁୁ ରାଓ OR/12/089/242794

 ୀ /66335 44 177 338ପSୁା ପଦ" ାବତୀ ରାଓ .ା ପି. ଜଗନ> ାଥ ରାଓ ZUX1066927

ପ ୁ /66336 40 177 339ପି ଇ%ର ରାଓ ପି ପି ଗ�ରାଜୁ LSL1427889

 ୀ /66337 56 177 340ଇ. ଶାରଦା ପି ପି. ରାମଲୁ ZUX1066919

ପ ୁ /66338 24 177 341େପlା ଶ�ୀରାମଲୁୁ ପି େପlା ଶ�ନିିବାସ ରାଓ ZUX1014190

 ୀ /66339 63 177 342େପlା ସଭୁାସିନୀ .ା ପୀ.କାେମ'ଵର ରାଓ ZUX1058676

 ୀ /67340 19 177 343ଏସ େଲଖସ�ୀ ପି ଏସ ଗେୁ<'ଵର ରାଓ ZUX1353309

 ୀ /67341 47 177 344ଦମୟNୀ ପାତ� .ା ସତ�ନାରାୟଣ ସାହୁ LSL1384502

ପ ୁ /67342 46 177 345ଏd ଗେୁ<%ର ରାଓ ପି ଏd ସଯୂ�9ନାରାୟଣ ZUX0145078

ପ ୁ /67343 54 177 346ସତ�ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଲି�ରାଜ ସାହୁ OR/12/089/244372

ପ ୁ /67344 53 177 347ମରୁଲୀଧର ସାହୁ ପି ଲି�ରାଜ ସାହୁ OR/12/089/244374

 ୀ /67345 26 177 348ସ3ାରାଣୀ ସରାବୁ ପି ଶ�ାମକମୁାର ସରାବୁ ZUX1288703

ପ ୁ /68346 85 177 349ଲି�ରାଜ ସାହୁ ପି ବିନାୟକ ସାହୁ OR/12/089/244368

 ୀ /69347 41 177 350ଏd ୱାରଲ)"ୀ ରାଓ .ା ଏd ଗେୁ<%ର ରାଓ ZUX0209015

ପ ୁ /71348 22 177 351େରାନିଥ କରସଧୁା ପSନାଯକ ମା ରାଧାକ�ିଷ>ା କରସଧୁା ପSନାଯକ ZUX1031772

 ୀ /71349 46 177 352ସଶୁ"ତିା ଦାଶ .ା ରାମକୃF ପSନାୟକ ZUX0145094

ପ ୁ /71350 51 177 353ରାମକୃF କରସଧୁା ପଟନାୟକ ପି ରାଜକିେଶାର କରସଧୁା ପଟନାୟକ OR/12/089/245049

 ୀ /71351 48 177 354ଅନୁରାଧା ପSନାୟକ .ା ହେରକୃF କରସଧୁା ପSନାୟକ ZUX0775411

 ୀ /71352 24 177 355େରାନିତା କରସଧୁା ପSନାୟକ ପି ରାଧାକ� ିFା କରସଧୁା ପSନାୟକ ZUX0881391

ପ ୁ /71353 61 177 356ରାଧା କୃF କରସଧୁା ପSନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର କରସଧୁା ପSନାୟକ LSL1410380

ପ ୁ /71354 57 177 357ବିେନାଦ କରସଧୁା ପSନାୟକ ପି ନରସିଂହ କରସଧୁା ପSନାୟକ ZUX0145136

 ୀ /71355 49 177 358ବିଜୟ ଲ)"ୀ ପSନାୟକ .ା ରାଧାକୃF କରସଧୁା ପSନାୟକ ZUX0810226

 ୀ /71356 48 177 359ପ�ତିମା କରସଧୁା ପSନାୟକ .ା ବିେନାଦ କରସଧୁା ପSନାୟକ OR/12/089/296700

ପ ୁ /72357 84 177 360ନବିନ କିେଶାର ଖରସଧୁା ପଟନାୟପି କୃFଚ��  ଖରସଧୁା ପଟନାୟକ OR/12/089/244401

 ୀ /72358 69 177 361ସାବିତ�ି  କରସଧୁା ପSନାୟକ .ା ନବିନ କିେଶାର କରସଧୁା ପSନାୟକ OR/12/089/244402

ପ ୁ /72359 44 177 362ସେNାଷ କରସଧୁା ପSନାୟକ ପି ନବିନ କିେଶାର କରସଧୁା ପSନାୟକ OR/12/089/245129

 ୀ /72360 43 177 363ଅQଳୀ ପSନାୟକ .ା ସେNାଷ କମୁାର ପSନାୟକ ZUX0287078

6 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ5 .ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /72361 42 177 364ଅଜୁ9 ନ ପSନାୟକ ପି ରାେଜ��  ପSନାୟକ ZUX0145151

 ୀ /74362 30 177 365କଲ�ାଣୀ ମହାNି .ା ସେNାଷ ପSନାୟକ ZUX1253723

 ୀ /74363 47 177 366ଅନିତା ପSନାୟକ .ା େଗାକଳୁ ନ� ପSନାୟକ LSL1427939

ପ ୁ /74364 25 177 367ଅମନ କମୁାର ପSନାୟକ ପି େଗାକଳୁାନ� ପSନାୟକ ZUX0782078

 ୀ /74365 73 177 368ଭାଗ�ବତି ପଟନାୟକ .ା ମୃତ�Qୁୟ ପଟନାୟକ OR/12/089/244418

ପ ୁ /74366 45 177 369ପ�ଦିପ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ମୃତ�Qୁୟ ପଟନାୟକ OR/12/089/244422

ପ ୁ /74367 53 177 370େଗାକଳୁ ନ� ପSନାୟକ ପି ମୃତ�Qୁୟ ପଟ> ାୟକ LSL1428069

ପ ୁ /74368 52 177 371ଦିଲିପ କମୁାର ପSନାୟକ ପି ମୃତ�Qୁୟ ପSନାୟକ OR/12/089/244421

ପ ୁ /74369 44 177 372ସେNାଷ ପSନାୟକ ପି ମୃତ�Qୁୟ ପSନାୟକ LSL1428135

 ୀ /74370 41 177 373ପଦ" ିନୀ କମୁାରୀ ପSନାୟକ .ା ଦିଲୀପ କମୁାର ପSନାୟକ ZUX0145177

 ୀ /75371 45 177 374ସାଳିନୀ େବବ\O .ା ଅନିଳ କମୁାର ପSନାୟକ LSL1446533

ପ ୁ /75372 57 177 375ଅନିଳ କମୁାର ପSନାୟକ ପି ଶିବ ଚରଣ ପSନାୟକ OR/12/089/244435

ପ ୁ /75373 55 177 376ବିେର��  କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ନ�କିଶର ପଟନାୟକ OR/12/089/244434

 ୀ /75374 49 177 377ଆରତି ପSନାୟକ .ା ବିେର��  କମୁାର ପSନାୟକ LSL1446541

 ୀ /76375 42 177 378େପଦାପାଲୁ ଭାରତୀ .ା ପି. ଲେ)"ାଜୀ ରାଓ ZUX0145193

 ୀ /76376 22 177 379େପଦାପଲୁ ଲଳିତା ପି ପି ଲେ)"ଜି ରାଓ ZUX1031764

 ୀ /76377 78 177 380ବି ଗ�ା ବାଇ ରାଓ .ା ବି େଭ5ଟ ରାଓ OR/12/089/244438

ପ ୁ /76378 58 177 381ବି ଚ�� େଶଖର ରାଓ ପି ବି େଭ5ଟ ରାଓ OR/12/089/244439

ପ ୁ /76379 51 177 382ବି ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ ପି େଭ5ଟ ରାଓ LSL1350008

ପ ୁ /76380 51 177 383ପି. ଲେ)"ାଜୀ ରାଓ ପି ପି ମୃତ�Qୁୟ ରାଓ OR/12/089/244688

 ୀ /76381 20 177 384େପଡାେପାଲୂ ଶମ_ଲା ପି ପି।ଲେ)"ାଜି ରାଓ ZUX1253871

 ୀ /77382 36 177 385ସନୁୀତା ମହାNି .ା ବିଜୟ କମୁାର ମହାNି ZUX0688390

ପ ୁ /77383 72 177 386ରାମପ�ସାଦ ମହାNି ପି ରଘନୁାଥ ମହାNି OR/12/089/244446

ପ ୁ /77384 63 177 387େଗାପାଳ କୃF ମହାNି ପି ରଘନୁାଥ ମହାNି LSL1394857

 ୀ /77385 57 177 388ଗୀତା ମହାNି .ା କାହ> ୁ  ଚରଣ ମହାNି OR/12/089/244449

 ୀ /77386 51 177 389ପଦ" ିନୀ ମହାNି .ା େଗାପାଳ କୃF ମହାNି LSL1394840

ପ ୁ /77387 39 177 390ବିଜୟ କମୁାର ମହାNି ପି ରାମ ପ�ସାଦ ମହାNି LSL1349919

ପ ୁ /77388 33 177 391ରବି କିରଣ ମହାNି ପି କାହ> ୁଚରଣ ମହାNି ZUX0448837

ପ ୁ /77389 25 177 392ଶଶି କିରଣ ମହାNି ପି କାହ> ୁ  ଚରଣ ମହାNି ZUX0782094

ପ ୁ /78390 54 177 393ସଧିୁର ମହାNି ପି ନାରାୟଣ ମହାNି LSL1349885

ପ ୁ /78391 53 177 394ଶନିୁଳ ମହାNି ପି ନାରାୟଣ ମହାNି LSL1463926

 ୀ /78392 44 177 395ତନା)ୀ ମହାNୀ .ା ସନିୁଳ କମୁାର ମହାNୀ LSL1394790

 ୀ /78393 41 177 396ନିେବଦିତା ମହାNି .ା ସଧୁୀର କମୁାର ମହାNି LSL1427798

ପ ୁ /78394 19 177 397ସଭୁମ ମହାNି ପି ସନିୁଲ କମୁାର ମହାNି ZUX1293216

ପ ୁ /79395 76 177 398ଶେୁରଶ ମହାNି ପି ବ� ଜକିଶର ମହାNି OR/12/089/244462

 ୀ /79396 71 177 399ଦି<ୀ ମହାNି .ା ଶେୁରଶ ମହାNି OR/12/089/244463

ପ ୁ /79397 44 177 400ସଜିୁତ ମହାNି ପି ଶେୁରଶ ମହାNି OR/12/089/244464

ପ ୁ /79398 42 177 401ଅଜିତ ମହାNି ପି ଶେୁରଶ ମହାNି LSL1349968

 ୀ /79399 43 177 402ସ3�ାରାଣୀ ନାୟକ .ା ସଜିୁତ ମହାNି ZUX0145219

 ୀ /79400 37 177 403ପ�ଭାସିନୀ ରାୟ .ା ଅଜିତ ମହାNି ZUX1058742

ପ ୁ /81401 37 177 404ସମିୁତ ମହାNି ପି ସେୁରଶ ମହାNି LSL1428085

 ୀ /81402 29 177 405ଦୀପାରାଣି ସିଂ .ା ସମିୁତ ମହାNି ZUX1340926

ପ ୁ /82403 50 177 406େକ େକାେଟ%ର ରାଓ ପି ଂ େକ ରାମମ\ୂ9ୀ ZUX0287102

 ୀ /82404 41 177 407େକ କମୁାରୀ .ା େକ େକାେଟ%ର ରାଓ ZUX0287094

ପ ୁ /82405 48 177 408େଦବାଶୀଷ େବବ\O ପି େକୖଳାସ ବ�ବ\O OR/12/089/244468

 ୀ /82406 42 177 409ସସ" ିତା େବବ\O .ା େଦବାଶଶି େବବ\O ZUX0144444

 ୀ /82407 36 177 410ମଧସୁ" ିତା େବବ\O .ା ଆଶଷି େବବ\O ZUX0688408

ପ ୁ /82408 43 177 411ଆଶଷି େବବ\O ପି େକୖଳାଶ େବବ\O LSL1427855

 ୀ /82409 66 177 412ସେରାଜିନି ବ�ବ\O .ା େକୖଳାସ ବ�ବ\O OR/12/089/244466

 ୀ /83410 70 177 413ଉଷା ସାମNରାୟ .ା ରବି��ନାଥ ସାମNରାୟ OR/12/089/244478

ପ ୁ /83411 65 177 414ସଚି��ନାଥ ସାମNରାୟ ପି କୃFଚ��  ସାମNରାୟ OR/12/089/244479

 ୀ /83412 61 177 415ବାସNି ସାମNରାୟ .ା ବ� େଜ�� ନାଥ ସାମNରାୟ OR/12/089/244482

 ୀ /83413 56 177 416ମାୟା ସାମNରାୟ .ା ସଚି��  ନାଥ ସାମNରାୟ OR/12/089/244480

 ୀ /83414 48 177 417ଶସୁ" ିତା ସାମNରାୟ ପି ରବି�� ନାଥ ସାମNରାୟ OR/12/089/244486

ପ ୁ /83415 34 177 418ସିkାଥ9  ସାମNରାୟ ପି ସ�ି�� ନାଥ ସାମNରାୟ ZUX0145235

 ୀ /83416 23 177 419ଶିବାନୀ ସାମNରାୟ ପି ବ� େଜ�� ନାଥ ସାମNରାୟ ZUX1014125

ପ ୁ /84417 69 177 420ଲ)"ଣ କମୁାର ସାମNରାୟ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ସାମNରାୟ ZUX0145292

ପ ୁ /84418 57 177 421ବିଜୟ କମୁାର ସାମNରାୟ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ସାମNରାୟ ZUX0145250

 ୀ /84419 52 177 422ତରୁଲତା ସାମNରାୟ .ା ଲ)ଣ ସାମNରାୟ ZUX0145268

ପ ୁ /84420 35 177 423ଅମିm କମୁାର ସାମNରାୟ ପି ଲ)"ଣ କମୁାର ସାମNରାୟ ZUX0145284

ପ ୁ /84421 32 177 424ଅଭିଜିତ ସାମNରାୟ ପି ଲ)"ଣ କମୁାର ସାମNରାୟ ZUX0145276

 ୀ /86422 59 177 425ଜୟାେଦବି େଦବଶମO .ା ଗଣପତି େଦବଶମO OR/12/089/244502

7 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ5 .ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /86423 44 177 426କାଳିଚରଣ େଦବଶମO ପି ଗଣପତି େଦବଶମO OR/12/089/245009

ପ ୁ /86424 40 177 427ବାଲି5ିଚରଣ େଦବଶମO ପି ଗଣପତି େଦବଶମO LSL1427863

ପ ୁ /86425 38 177 428ଦୁଗOଚରଣ େଦବଶମO ପି ଗଣପତି େଦବଶମO LSL1446467

ପ ୁ /86426 43 177 429େଗୗରୀ ଚରଣ େଦବ ଶମO ପି ଗଣପତି େଦବ ଶମO LSL1385079

 ୀ /86427 39 177 430.ପ>ା ଶମO .ା କାଳୀଚରଣ ଶମO ZUX0145318

 ୀ /86428 36 177 431ରଚନା ଶମO .ା େଗୗରୀଚରଣ େଦବ ଶମO ZUX0688416

 ୀ /86429 33 177 432ଶିବାନୀ ଶମO .ା ବାଲି5ି ଚରଣ େଦବଶମO ZUX0871004

ପ ୁ /87430 67 177 433ନାରାୟଣ େଦବଶମO ପି ବଳଭଦ�  େଦବଶମO OR/12/089/244503

 ୀ /87431 57 177 434େରାମା େଦବୀ ଶମO .ା ନାରାୟଣ େଦବ ଶମO OR/12/089/244504

ପ ୁ /87432 38 177 435ବଳରାମ େଦବ ଶମO ପି ନାରାୟଣ େଦବ ଶମO LSL1427871

ପ ୁ /87433 36 177 436ଜଗନ> ାଥ େଦବ ଶମO ପି ନାରାୟଣ େଦବ ଶମO ZUX0344770

 ୀ /87434 32 177 437ଗାୟତ�ୀ େଦବୀ ଶମO .ା ବଳରାମ େଦବ ଶମO ZUX0688424

 ୀ /87435 24 177 438.ାତୀ ଶମO .ା ଜଗନ> ାଥ େଦବଶମO ZUX0870964

ପ ୁ /88436 60 177 439ର�ନାଥ େହାତା ପି କିେଶାରଚ��  େହାତା OR/12/089/244525

 ୀ /88437 49 177 440ପ�ଭାତି େହାତା .ା ର�ନାଥ େହାତା OR/12/089/244526

ପ ୁ /88438 32 177 441ଯତିK କମୁାର େହାତା ପି ର�ନାଥ େହାତା ZUX0145342

ପ ୁ /88439 27 177 442ସଚିନ କମୁାର େହାତା ପି ର�ନାଥ େହାତା ZUX0653329

ପ ୁ /88440 29 177 443ନିତୀନ କମୁାର େହାତା ପି ର�ନାଥ େହାତା ZUX0688432

 ୀ /89441 49 177 444ଏ.ପଦ" ାବତୀ .ା ଏ.ଉଦୟ ଭାVର ଆଚାରୀ LSL1410190

ପ ୁ /89442 64 177 445ଏ. ରାମକ�ିFା ଆଚାରି ପି ଏ. ରାମଲି� ଆଚାରି OR/12/089/244531

 ୀ /89443 55 177 446ଏ ମାଳତି ଆଚାରି .ା ଏ ରାମକ�ିFା ଆଚାରି OR/12/089/244532

ପ ୁ /89444 33 177 447ଏ. ସତ�ଜିm ଆଚାରୀ ପି ଏ. ରାମକୃFା ଆଚାରୀ ZUX0145359

ପ ୁ /89445 31 177 448ଏ. ନିେତଶ ଆଚାରୀ ପି ଏ. ରାମକ�ିFା ଆଚାରୀ ZUX0448662

 ୀ /89446 25 177 449ଅପଭୁO ଆଚାୟ9 ପି ରାମକ�ିFା ଆଚାରି ZUX0781914

ପ ୁ /89447 23 177 450ଏ. ଦିବାକର ପି ଏ. ବାବଜୀ ZUX0951483

 ୀ /89448 57 177 451ବିଦ�ା େଜନୖ .ା ଦିଲୀପ େଜନୖ ZUX0145367

ପ ୁ /89449 57 177 452ଦିଲG ୀପ େଜନୖ ପି ଗମୁନ ମଲ େଜନୖ ZUX0145383

ପ ୁ /89450 30 177 453ମୟୁର େଜନୖ ପି ଶିଖର ଚା� େଜନୖ ZUX1031830

ପ ୁ /89451 28 177 454ଆକାଶ େଜନୖ ପି ଦିଲG ୀପ େଜନୖ ZUX0448613

ପ ୁ /90452 63 177 455ଉ\ମ ଚା� େସାନି ପି େଦବୀ ଚା� େସାନି LSL1410356

 ୀ /90453 59 177 456େପ�ମଲତା େସାନି .ା ଉ\ମ ଚା� େସାନି LSL1394949

ପ ୁ /90454 51 177 457ବିେନାଦ କମୁାର େସାନି ପି ବାବୁଲାଲ େସାନି ZUX0781963

ପ ୁ /90455 36 177 458ବିକି େସାନି ପି ବାବୁଲାଲ େସାନି ZUX0781948

 ୀ /90456 30 177 459ଜୟNୀ େସାନି .ା ଆଦଶ9 େସାନି ZUX0870949

 ୀ /90457 29 177 460େଜ�ାତି ରାଈ େସାନି .ା ବିକି େସାନି ZUX0867283

ପ ୁ /91458 41 177 461ସତୀଶ କମୁାର ବି%ାସ ରାୟ ପି କୃF ଚ��  ବି%ାସ ରାୟ LSL1446475

ପ ୁ /91459 70 177 462କୃFଚ��  ବି%ସରାୟ ପି ସଦାସିବ ବି%ସରାୟ OR/12/089/244557

ପ ୁ /91460 48 177 463.ାଧିନ ବି%ାସରାୟ ପି କୃF ବି%ାସରାୟ OR/12/089/244561

ପ ୁ /91461 42 177 464ସବୁ� ତ ବି%ାସରାୟ ପି କୃF ବି%ାସରାୟ OR/12/089/244560

 ୀ /91462 47 177 465େରଣ ୁମହାପାତ� .ା ସQୟ କମୁାର ମହାପାତ� ZUX0287136

 ୀ /91463 37 177 466ମQଳୁା କମୁାରୀ ପାଢୀ .ା .ାଧୀନ ବି%ାସ ରାୟ ZUX0688069

 ୀ /91464 69 177 467କିରଣ େସାନି .ା ଶଖିର ଚା� େସାନି ZUX0352153

ପ ୁ /91465 47 177 468ଅେଶାକ େସାନି ମା ଶକିର େସାନି ZUX1031905

 ୀ /91466 37 177 469ରିଧି େସାନି .ା ଅେଶାକ େସାନି ZUX1031897

 ୀ /92467 39 177 470େକ. ସଜୁାତା  .ା େକ. ଭାନୁପ�କାଶ ZUX0145391

ପ ୁ /92468 56 177 471େକ ଭାନୁ ପ�କାଶ , ପି େକ ଭି ରାଝୁଲୁ , OR/12/089/244564

 ୀ /93469 72 177 472ବି.ଝାନସିଲ)"ୀ .ା ବି.ଶ5ର ରାଓ ZUX0287144

ପ ୁ /93470 40 177 473ବି.ଗ�ାଧର ରାଓ ପି ବି.ଶ5ର ରାଓ LSL2639243

 ୀ /93471 70 177 474ଇ�ିରା େଚୗଧରୁୀ .ା ପ�ଭାକର େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/284641

ପ ୁ /93472 52 177 475ପିତାDର େଚୗଧରୁୀ ପି ପ�ଭାକର େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/284642

 ୀ /93473 29 177 476ବି. ଜୀଭିତା .ା ବି.ଗ�ାଧର ରାଓ ZUX0687913

 ୀ /93474 48 177 477ବି. ଲ)"ୀ .ା ବି. ସତ�ନାରାୟଣ LSL1446525

 ୀ /93475 44 177 478ବି. ନାଗଲ)"ୀ ପି ବି. ଶ5ର ରାଓ LSL2639201

ପ ୁ /95476 55 177 479ୱାଇ ସେୁରଶ ପି ୱାଇ ଧରମା ରାଓ ZUX0145540

 ୀ /95477 33 177 480ୱାଇ. ଲ)"ୀ .ା ୱାଇ. ସେୁରଶ ZUX0145557

 ୀ /95478 65 177 481ୱାଇ. ରାବଣାnା .ା ୱାଇ. ଧରମା ରାଓ OR/12/089/292893

ପ ୁ /96479 37 177 482େଶଖ ହବିବ ଅଲG ୀ ପି କିସମତ ଅଲG ି LSL1520246

 ୀ /96480 36 177 483େଶo େମେହରଜୁଲ ଅଲୀ ପି େସହମତ ଅଲୀ ZUX0287151

 ୀ /96481 31 177 484ମଫିଜା େବଗମ .ା େଶଖ ହବିବ ଅଲG ି ZUX0616284

ପ ୁ /97482 58 177 485ରାଜ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ପି ନିରଜାଲାଲ ଅଗ�ୱାଲ ZUX0145573

 ୀ /97483 37 177 486ଖସିୁ ଅଗ�ୱାଲ .ା ବିକାଶ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ZUX0687863

ପ ୁ /97484 37 177 487ବିକାଶ କମୁାର ଆଗ�ୱାଲ ପି ରାଜ କମୁାର ଆଗ�ୱାଲ ZUX0145581

8 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ5 .ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /97485 34 177 488ଦିେନଶ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ପି ରାଜ କମୁାର ଅଗ�ୱାଲ ZUX0687855

 ୀ /97486 33 177 489ନୀଲମ ଅଗ�ୱାଲ .ା ଦିେନଶ ଅଗ�ୱାଲ ZUX0870972

ପ ୁ /101487 32 177 490ଆ3ାଭରପ ୁଗିରିଶ ପି ଏ. କ� ିFା ରାଓ ZUX0448571

ପ ୁ /101488 61 177 491ଆ3ାଭରପ.ୁ କ� ିFା ରାଓ ପି ଆ3ାଭରପ ୁେଭ5ଟ ରାଓ OR/12/089/290329

 ୀ /101489 33 177 492ଆ3ାଭରପ ୁଶାରଦା ପି ଆ3ାଭରପ ୁକ� ିFା ରାଓ ZUX0145706

 ୀ /101490 54 177 493ଆ3ାଭରପ ୁସଗୁଣୁା .ା ଆ3ାଭରପ ୁକ� ିFା ରାଓ ZUX0145698

 ୀ /101491 36 177 494ଏ 'େଵତା ପି ଏ.କ� ୀFା ରାଓ ZUX1252329

ପ ୁ /104492 59 177 495ଧନୁଜ9 ୟ ଏpା ପି େମାତି ଏpା ZUX0688218

 ୀ /104493 45 177 496ବୁଦ� ୀ ଏpା .ା ଧନୁଜ9 ୟ ଏpା ZUX0688226

 ୀ /999494 23 177 497ରାଧା ପାଟିଲ .ା ଅ)ୟ ପାଟିଲ ZUX1014117

 ୀ /00495 24 177 857ଭି ରଜନୀ .ା ଭି ରାେଜଶ ZUX1281260

ପ ୁ /1496 52 177 858ପରୁୁେଷା\ମ ଜାନି ପି ଶ�ାମସ�ୁର ଜାନି ZUX0526814

 ୀ /1497 32 177 859ଗୀତା କମୁାରୀ ଜାନି ପି ରାମ ଚ��  ଜାନି ZUX0871228

 ୀ /1498 45 177 860ସାବିତ�ୀ େଖମjୁୁ .ା ପରୁୁେଷା\ମ ଜାନୀ ZUX0526822

 ୀ /2499 39 177 861ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ .ା ଟାକ� ୀ ଟାକ� ୀ LSL1472935

 ୀ /2500 37 177 862ମାଧବୀ ନାୟକ .ା ସୀତାରାମ ନାୟକ LSL1427764

ପ ୁ /2501 35 177 863ଜଗନ େମାହନ ନାୟକ ପି ଡDରୁ ନାୟକ LSL2639052

 ୀ /2502 66 177 864ମକୁତୁା ନାୟକ .ା ଶ�ାମ ନାୟକ ZUX0145508

ପ ୁ /2503 51 177 865ଶିବଶ5ର ନାୟକ ପି ରତି ନାୟକ ZUX0344747

ପ ୁ /03504 32 177 866ପ�ଦୀପ ଜାନୀ ପି ପ�ସାଦ ଜାନୀ ZUX0688093

 ୀ /03505 19 177 867ସନୁୀତା ଜାନୀ ପି ଗରୁୁ ଜାନୀ ZUX1353291

 ୀ /3506 75 177 868ମ�ୁଳି ଜାନୀ .ା ସନ�ାସୀ ଜାନୀ ZUX0942870

ପ ୁ /3507 70 177 869ମନୁସାଇ ଜାନି ପି ରାମ ଜାନି LSL1385137

ପ ୁ /3508 64 177 870ପ�ସାଦି ଜାନି ପି ଗNାୟତ ଜାନି ZUX0287219

 ୀ /3509 54 177 871ରଇଲା ଜାନୀ .ା ମିନୁ ଜାନୀ ZUX0145524

ପ ୁ /3510 46 177 872ଗରୁୁ ଜାନୀ ପି ସନ�ାସି ଜାନୀ LSL2639045

 ୀ /3511 37 177 873ଲ)"ୀ ଜାନି ପି ଶକୁ� ା ଜାନି ZUX0145714

 ୀ /04512 24 177 874ସର.ତି ଜାନି ପି ପ�ସାଦ ଜାନି ZUX1058726

 ୀ /04513 31 177 875ମିନା ନାୟକ ମା ଲ)"ୀ ନାୟକ ZUX0688036

 ୀ /4514 60 177 876ତୁଳସା ଜାନି .ା ପ�ସାଦ ଜାନି OR/12/089/244627

ପ ୁ /4515 54 177 877ତ�ିନାଥ ଜାନି ପି ମନୁସାଇ ଜାନି OR/12/089/244646

ପ ୁ /4516 46 177 878ରଘନୁାଥ ଜାନି ପି ମନୁସାଇ ଜାନି LSL1394758

ପ ୁ /4517 33 177 879େମାଟୁ ଜାନୀ ପି ଶକୁ� ା ଜାନୀ ZUX0287227

ପ ୁ /4518 33 177 880ଭଗବାନ ଜାନି ମା ତୁଳସୀ ଜାନି ZUX0145813

 ୀ /4519 29 177 881ଦି<ୀ ଜାନି .ା େମାଟୁ ଜାନି ZUX0616383

ପ ୁ /4520 28 177 882ରାଜା ଯାନି ପି ରଘନୁାଥ ଯାନି ZUX0616342

ପ ୁ /4521 24 177 883ଗେଣଶ ଜାନୀ ପି ରଘନୁାଥ ଜାନୀ ZUX0942854

ପ ୁ /4522 23 177 884ତରୁଣ ଜାନି ପି ତ�ିନାଥ ଜାନି ZUX1253889

ପ ୁ /4523 21 177 885ଗ<ୁା ଜାନି ପି ରଘନୁାଥ ଜାନି ZUX1066901

 ୀ /4524 58 177 886ଲ)"ୀ ନାୟକ .ା ଡDରୁ ନାୟକ ZUX0145482

 ୀ /05525 35 177 887ପାବ9 ତୀ ପରଜା .ା ରାମଚ��  ପରଜା ZUX0867242

ପ ୁ /05526 26 177 888ମନୁ ପରଜା ପି ବଳରାମ ପରଜା ZUX0688101

ପ ୁ /05527 23 177 889ରାଜୁ ପରଜା ପି ଅKiୀ ପରଜା ZUX1274687

 ୀ /5528 70 177 890ସଇତା ମଦୁୁଲି .ା ଅଯ ୁ9 ନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/244620

 ୀ /5529 70 177 891ଦଇମତି ପରଜା .ା ଲଛୁ ପରଜା OR/12/089/244605

ପ ୁ /5530 40 177 892ରାମଚ��  ପରଜା ପି ଏ5ଟି ପରଜା LSL2639409

ପ ୁ /5531 37 177 893ଟୁକନୁା ପରଜା ପି ବଳଗାମ ପରଜା LSL2639276

ପ ୁ /5532 31 177 894ସେNାଷ ପରଜା ପି ଏକଟି ପରଜା ZUX0287235

ପ ୁ /5533 30 177 895ଶ5ର ପରଜା ପି ଲଛୁ ପରଜା ZUX0526848

 ୀ /5534 27 177 896ସବୁg9 ପରଜା .ା ତDଡିଆ କମଳୁୁ ZUX0951533

 ୀ /5535 25 177 897ଶକୁ� ୀ ପରଜା .ା ସେNାଷ ପରଜା ZUX0871103

 ୀ /5536 42 177 898େଗୗରି ପରଜୁଣି .ା ଏକଟି ପରଜା LSL1427780

ପ ୁ /06537 32 177 899ଡDରୂ ମଦୁୁଲୀ ପି ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0688028

 ୀ /6538 54 177 900ମିଲୁ ମଦୁୁଲି .ା ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0145474

ପ ୁ /6539 38 177 901େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁ9 ନ ମଦୁୁଲି LSL1394808

 ୀ /6540 23 177 902ରାଜ ନ�ିନୀ ମଦୁୁଲି .ା ଡDରୁ ମଦୁୁଲି ZUX1014034

 ୀ /6541 31 177 903ପଦ" ିନୀ ନାୟକ .ା ଲ)"ୀକାN ନାୟକ ZUX1014042

 ୀ /7542 28 177 904ଅନାମିକା ନାୟକ ପି େଘନୁଆ ନାୟକ ZUX0616334

 ୀ /08543 21 177 905େନନୖା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ଧନପତି ନାୟକ ZUX1130624

ପ ୁ /08544 19 177 906ଭାନୁ ପ�କାଶ ନାଇକ ପି ସୀତାରାମ ନାଇକ ZUX1287317

 ୀ /8545 51 177 907କନିୁ ଜାନି .ା ଡଲୁ ଜାନି ZUX0145490

ପ ୁ /8546 51 177 908ସିତାରାମ ନାୟକ ପି ଚି�ୁଡି ନାୟକ OR/12/089/244641
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��� 
� ��%� ����& 13ୱାଡ9  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

32!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /8547 49 177 909ଧନପତି ନାୟକ ପି ଡDରୁ ଧର ନାୟକ ZUX0616326

 ୀ /8548 38 177 910ମାେହ%ରୀ ନାଇକ .ା ଏଲମ ନାଇକ ZUX0145433

 ୀ /8549 60 177 911ସକୁାNୀ ନାୟକ .ା େଘନୁଆ ନାୟକ ZUX0145458

ପ ୁ /8550 45 177 912କମଲ େଲାଚନ ନାୟକ ପି େଘନୁଆ ନାୟକ LSL1384510

 ୀ /8551 43 177 913ସତ�ା ରାଉତ .ା ଧନପତି ନାୟକ LSL1427772

ପ ୁ /09552 35 177 914ଭି ରାେଜଶ ପି ଭି କ� ିFା ZUX1216662

ପ ୁ /09553 29 177 915ଭି ସେNାଷ ପି ଭି କ� ୀFା ZUX1216597

ପ ୁ /9554 23 177 916ଭି. ଜଗା ପି ଭି. କ� ିFା ZUX1067057

 ୀ /9555 32 177 917ଏd. ଗାୟତ�ୀ ରାଓ ମା ଏd. ଲ)"ୀ ରାଓ ZUX0448829

 ୀ /10556 41 177 918ପାବ9 ତୀ ଜାନି .ା ଗରୁୁ ଜାନି ZUX0145730

ପ ୁ /10557 28 177 919ଭୀମ ଜାନୀ ପି ଜିରୁ ଜାନୀ ZUX0287250

 ୀ /10558 26 177 920ଶାNି ଜାନୀ ପି ଜୀରୁ ଜାନୀ ZUX0688184

ପ ୁ /10559 24 177 921ବାବୁଲା ଜାନି ପି ଜିରୁ ଜାନି ZUX0951467

ପ ୁ /11560 35 177 922କାହ> ୁ  ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁ9 ନ ମଦୁୁଲି LSL2639037

 ୀ /11561 60 177 923ସନୁାମଣି ପରଜା .ା ଚି�ୁଡି ପରଜା LSL1427913

 ୀ /11562 40 177 924େଗୗରୀ ପରଜା .ା େମାଟୁ ପରଜା ZUX0352088

 ୀ /11563 39 177 925ଲ)"ି ପଜୁାରି .ା ରାଜୁ ପଜୁାରି ZUX0145748

ପ ୁ /11564 38 177 926ଗେଣଶ ପଜୁାରୀ ପି ଚିଂଗଡୁୁ ପଜୁାରୀ LSL2639110

 ୀ /11565 32 177 927ସବୁgO ପଜୂାରୀ .ା ଗେଣଶ ପଜୂାରୀ ZUX0352070

 ୀ /12566 34 177 928େମାତୀ ଜାନୀ .ା ଡDରୁୁ ଜାନୀ ZUX0145763

ପ ୁ /12567 34 177 929ଦାେମାଦର ଖଡା ପି ସମରା ଖଡା ZUX0688077

ପ ୁ /13568 57 177 930କମଲୁୁ ପରଜା ପି ସମାରୁ ପରଜା OR/12/089/244600

 ୀ /13569 39 177 931ତୁଳସୀ ପରଜା ପି କମଳୁ ପରଜା ZUX0145789

 ୀ /13570 27 177 932ରଇଲା ପରଜା ପି କମଳୁ ପରଜା ZUX0942896

ପ ୁ /14571 41 177 933ଏଲମ ନାଇକ ପି ସନ�ାସୀ ନାଇକ LSL1385178

ପ ୁ /14572 39 177 934ରାମ ନାୟକ ପି ସନ�ାସୀ ନାୟକ LSL1472885

 ୀ /14573 22 177 935ପଜୂା ନାଇକ ପି ଏଲମ ନାଇକ ZUX1031798

ପ ୁ /14574 43 177 936ବି%ନାଥ ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୁ ZUX0775387

 ୀ /14575 39 177 937ନିେବଦିତା ସାହୁ .ା ବି%ନାଥ ସାହୁ ZUX0775379

ପ ୁ /15576 34 177 938ସାନ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0145805

 ୀ /15577 32 177 939ପାବ9 ତୀ ମଦୁୁଲି .ା ସାନ ମଦୁୁଲି ZUX0145797

 ୀ /16578 26 177 940େଗୗରୀ ଜାନି .ା ଜଗନ> ାଥ ଜାନି ZUX0951459

 ୀ /17579 56 177 941ତୁଳସି ଜାନି ପି ମନୁସାଇ ଜାନି ZUX0145417

 ୀ /17580 54 177 942ଲ)"ୀ ଜାନୀ .ା େବଣ ୁଜାନୀ ZUX0145425

 ୀ /17581 40 177 943ସମାଇ ଜାନୀ .ା ରଘନୁାଥ ଜାନୀ LSL1394766

ପ ୁ /17582 35 177 944ଡମ ୁଜାନୀ ପି ସନ�ାସୀ ଜାନୀ ZUX0312538

 ୀ /17583 24 177 945ରୁପାଲି ଜାନି ପି େବଣ ୁଜାନୀ ZUX0942698

ପ ୁ /17584 21 177 946କା\_କ ଜାନି ପି ରଘନୁାଥ ଜାନି ZUX1067065

 ୀ /17585 31 177 947ରଶ"ି ନାୟକ .ା ଜଗନ େମାହନ ନାୟକ ZUX0145839

ପ ୁ /18586 34 177 948େତେଜ%ର ବିେଶାଇ ପି ରାବଣା ବିେଶାଇ ZUX0687848

 ୀ /18587 27 177 949ଲତା ବିେଶାଇ .ା େତେଜ%ର ବିେଶାଇ ZUX0688168

ପ ୁ /18588 39 177 950ଡDରୁୁ ଜାନୀ ପି ହରି ଜାନୀ ZUX0287268

ପ ୁ /18589 32 177 951ଲ)"ୀକାN ଜାନୀ ମା କନିୁ ଜାନୀ ZUX0287276

ପ ୁ /18590 27 177 952ରାଜା ଜାନି ପି ରାମ ଚ��  ଜାନି ZUX0653287

 ୀ /18591 25 177 953ଲଳିତା ଜାନୀ .ା ହରି ରQନ ମହାNି ZUX0942888

 ୀ /18592 24 177 954ନ�ିନୀ ଜାନୀ .ା ରାଜା ଜାନୀ ZUX1014018

 ୀ /18593 22 177 955େକୗଶଲ�ା ଜାନୀ .ା ଲ)"ୀକାN ଜାନୀ ZUX1287291

ପ ୁ /19594 44 177 956ମଦନ ମଦୁୁଲି ପି ଶ�ାମ ମଦୁୁଲି ZUX1014026

 ୀ /19595 33 177 957ଚrା ମଦୁୁଲି .ା ମଦନ ମଦୁୁଲି ZUX0287284

 ୀ /19596 23 177 958ପgୂ_ ନାୟକ .ା ଜଗ ପରଜା ZUX1274695

ପ ୁ /19597 47 177 959ବୁଟି ପରଜା ପି ସନୁାଧର ପରଜା ZUX0942847

ପ ୁ /19598 34 177 960ରାମଦାସ ପରଜା ମା ଫୁଲମତି ପରଜୁଣି ZUX0145847

ପ ୁ /19599 30 177 961ଘ�ା ପରଜା ପି ରାମ ପରଜା ZUX0942912

 ୀ /19600 29 177 962ଲ)"ୀ ପରଜା .ା ରାମଦାସ ପରଜା ZUX0352062

ପ ୁ /19601 27 177 963ମାଧବ ପରଜା ପି େମଟା ପରଜା ZUX0688176

 ୀ /19602 24 177 964ଲ)"ୀ ପରଜା .ା ସବୁାସ ପରଜା ZUX1014059

ପ ୁ /19603 24 177 965ଜଗ ପରଜା ପି ବୁଟି ପରଜା ZUX0942706

ପ ୁ /19604 23 177 966େଚj ୁପରଜା ପି େମଟା ପରଜା ZUX1014240

ପ ୁ /19605 20 177 967ଟିr ୂପରଜା ପି େମଟା ପରଜା ZUX1287283

 ୀ /19606 44 177 968କମଳା ପରଜୁଣି .ା ବିଶ ୁପରଜ LSL1472927

ପ ୁ /19607 28 177 969ସବୁାସ ପରଜା ପି େମଟୁ ପରଜା ZUX0616391

 ୀ /20608 32 177 970ପାବ9 ତୀ ମଦୁୁଲି .ା ଶ�ୀନୁ ମଦୁୁଲି LSL2639375
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 ୀ /21609 55 177 971ମାଳତୀ ପରୁଜୁଣୀ .ା େପjରୁୁ ପରଜା LSL1427954

ପ ୁ /21610 41 177 972ଜଗନ> ାଥ ଜାନି ପି ଜିରୁ ଜାନି ZUX0145516

 ୀ /21611 51 177 973ଶଭୁଦ� ା ପରଜା .ା େମଟା ପରଜା OR/12/089/244583

ପ ୁ /21612 37 177 974ଅଜୁ9 ନ ପରଜା ପି ବୁଦୁ ପରଜା ZUX0616581

 ୀ /21613 34 177 975ପ:ୁା ପରଜା .ା ଟୁକନୁା ପରଜା ZUX0145854

ପ ୁ /21614 33 177 976ଗ�ା ପରଜା ପି କମଳୁ ପରଜା ZUX0287318

 ୀ /21615 32 177 977ମିଲିକି ପରଜା .ା ଅଜୁ9 ନ ପରଜା ZUX0344846

ପ ୁ /21616 27 177 978ମଣିକାେlା ପରଜା ମା ମାଳତୀ ପରଜା ZUX0688051

 ୀ /21617 26 177 979ବୀନା ପରଜା .ା ଗ�ା ପରଜା ZUX0688085

 ୀ /22618 61 177 980ଧନାଇ ମଦୁୁଲି .ା ମ�ଳା ମଦୁୁଲି OR/12/089/244640

 ୀ /22619 47 177 981ଜମନୁା ମଦୁୁଲି .ା େସାନୁ ମଦୁୁଲି ZUX0287326

 ୀ /22620 36 177 982ସଂଘମିତ� ା ମଦୁୁଲି .ା େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି ZUX0287334

ପ ୁ /22621 33 177 983ଚିଦାDର ମଦୁୁଲି ପି ମ�ଳା ମଦୁୁଲି ZUX0209049

ପ ୁ /22622 33 177 984ଜଗନ> ାଥ ମଦୁୁଲି ପି ବିକ�ମ ମଦୁୁଲି ZUX0145888

ପ ୁ /22623 31 177 985ଈ%ର ମଦୁୁଲି ପି ମ�ଳା ମଦୁୁଲି ZUX0287359

ପ ୁ /22624 30 177 986ଚ�� େଶଖର ମଦୁୁଲି ପି ମ�ଳା ମଦୁୁଲି ZUX0287342

ପ ୁ /22625 29 177 987କାହ> ା ମଦୁୁଲି ପି ବିକ�ମ ମଦୁୁଲି ZUX0871111

 ୀ /22626 28 177 988ପଦ" ା ମଦୁୁଲି ପି େସାନୁ ମଦୁୁଲି ZUX0653295

 ୀ /22627 23 177 989ପଜୂା ମଦୁୁଲି .ା କାହ> ା ମଦୁୁଲି ZUX1022755

 ୀ /22628 19 177 990ସର.ତି ପରଜା .ା ମଣୀକାN ପରଜା ZUX1358621

 ୀ /999629 21 177 991ସରdଵତୀ ଜାନୀ .ା ବାବୁଲା ଜାନୀ ZUX1229889

 ୀ /0630 21 184 439ଶକNୁଳା େଗୗଡ .ା େଖାେଗଶ େଗୗଡ ZUX1350941

ପ ୁ /01631 55 184 440ନୀଳକs ରାୟ ପି ଡDରୁ ରାୟ ZUX0868166

 ୀ /01632 49 184 441ଲତା ରାୟ .ା ନୀଳକs ରାୟ ZUX0868158

ପ ୁ /1633 74 184 442ତ�ିନାଥ ଦାସ ପି ସତ�ବାଦୀ ଦାସ ZUX0346866

ପ ୁ /1634 40 184 443େଦବଦ\ ଦାସ ପି ତ�ିନାଥ ଦାସ ZUX0346882

 ୀ /1635 32 184 444େଗୗରୀ ଦାଶ .ା େଦବଦ\ ଦାଶ ZUX0642413

 ୀ /1636 32 184 445ଶ�ୀମତୀ େଗୗରୀ ଦାଶ .ା େଦବଦ\ ଦାଶ ZUX0616805

ପ ୁ /1637 39 184 446ବାବୁଲି ରାୟ ପି ଡDରୁୁଧର ରାୟ LSL1373059

 ୀ /02638 24 184 449ତପtିନ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା ZUX1220888

 ୀ /02639 23 184 450ରଶ"ିତା େବେହରା ପି ଶଶିେଦବ େବେହରା ZUX1221167

ପ ୁ /2640 50 184 451ସଶିେଦବ େବେହରା ପି ଟ5 େବେହରା LSL1371756

 ୀ /03641 69 184 452ଶକNୁଳା େବେହରା .ା ସବୁାସ ଚ��  େବେହରା OR/12/089/262124

 ୀ /03642 39 184 453ସସ" ିତା କମୁାରି ପରଜା ପି ସବୁାସ ଚ��  େବେହରା LSL1472729

 ୀ /03643 32 184 454ରିନୁ େବେହରା .ା ରେମଶ େବେହରା ZUX0882944

 ୀ /03644 22 184 455ମାମିନୀ େବେହରା .ା ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ZUX1164250

 ୀ /3645 31 184 456ନୁଜOହାK େବଗାମ .ା ହାବିବୁଲା ଖାK ZUX0707125

ପ ୁ /3646 47 184 457ରେମଶ େବେହରା ପି ଧନପତି େବେହରା ZUX0882951

ପ ୁ /3647 39 184 458ରାେଜଶ କମୁାର େବେହରା ପି ସବୁାସ ଚ��  େବେହରା LSL1373067

ପ ୁ /3648 38 184 459ହାବିବୁଲG ା ଖାK ପି େଶକ ସବ େଜନୖ ZUX0707133

ପ ୁ /04649 22 184 460କିରଣ କମୁାର େବେହରା ପି ଅଜୁ9 ନ େବେହରା ZUX1220953

 ୀ /4650 96 184 461ଧନି େବେହରା .ା ଟ5ଧର େବେହରା LSL1372119

 ୀ /4651 45 184 462େସୖଳଜା େବେହରା .ା ଅଜୁ9 ନ େବେହରା LSL1372150

ପ ୁ /5652 42 184 463କୃF ଚ��  େବେହରା ପି ଚ��  େଶଖର େବେହରା LSL1371996

ପ ୁ /5653 38 184 464ଚିNାମଣି େବେହରା ପି ଚକ�ପାଣି େବେହରା ZUX0707349

 ୀ /5654 29 184 468ଧନି େବେହରା .ା କୃF9 େବେହରା ZUX0642272

 ୀ /5655 28 184 469କମୁାରୀ େବେହରା .ା ସବୁାସ େବେହରା ZUX0707240

 ୀ /5656 27 184 470ମQ ୁେବେହରା ପି ଜୀେତ��  େବେହରା ZUX0707257

 ୀ /06657 31 184 471ଜମନୁା େବେହରା .ା କୃF ଚ��  େବେହରା ZUX1361088

ପ ୁ /06658 22 184 472ସାଗର କମୁାର େବେହରା ପି ରାମ ଚ��  େବେହରା ZUX1068451

ପ ୁ /6659 42 184 473ବଦ� ିନାଥ େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା LSL1372739

 ୀ /07660 27 184 474ଚ@ଳା େବେହରା .ା ଆନ� ପ�ସାଦ େବେହରା ZUX1068477

ପ ୁ /7661 40 184 475ନିରQନ େବେହରା ପି େଗାବି� େବେହରା LSL1387745

 ୀ /8662 40 184 476ମମତା େବେହରା .ା କି%ର େବେହରା LSL1372234

 ୀ /9663 39 184 477କବିତା େବେହରା ପି ଉମାଶ5ର େବେହରା LSL1372390

 ୀ /10664 43 184 478ପ5ଜ େବେହରା .ା ନଟବର େବେହରା LSL1371731

 ୀ /10665 21 184 479ଶୀତଲ େବେହରା ପି ହରିହର େବେହରା ZUX1214022

ପ ୁ /10666 45 184 480କୃF ଚ��  ସାହୁ ପି ଲ)"ଣ ସାହୁ LSL1414002

 ୀ /11667 70 184 481ଖିରମଣି େବେହରା .ା ପଦ" ନ େବେହରା LSL1371699

ପ ୁ /11668 40 184 482ପ�ହଲG ାଦ େବେହରା ପି ଂ ଗରୁୁନାଥ େବେହରା ZUX0289819

ପ ୁ /11669 34 184 483ଜଗନ> ାଥ େବେହରା ପି ପଦ" ନାଭ େବେହରା ZUX0289801

 ୀ /11670 22 184 485ଶ�kାQଳି େବେହରା ପି ନ� େଗାପାଳ େବେହରା ZUX1212869
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ପ ୁ /12671 65 184 486ସବୁାସ ନାୟକ ପି ତ�ିେଲାଚନ ନାୟକ LSL1371657

 ୀ /12672 50 184 487ଲ)"ି ନାୟକ .ା ସବୁାସ ନାୟକ LSL1371772

 ୀ /12673 34 184 488ଶକNୁଳା ନାୟକ ପି ସବୁାଷ ନାୟକ ZUX0289835

ପ ୁ /13674 54 184 489େଲାକନାଥ େବେହରା ପି େବରୖାଗି େବେହରା LSL1372291

 ୀ /13675 45 184 490ଜମନୁା େବେହରା .ା ଗେଣଶ ଚ��  େବେହରା LSL1371681

ପ ୁ /13676 38 184 491ଗ�ା େବେହରା ପି ପନିୁଆ େବେହରା ZUX0153601

 ୀ /13677 36 184 492ଗୀତା େବେହରା .ା ଗ�ା େବେହରା ZUX0153619

ପ ୁ /13678 36 184 493ସେNାଷ ସିଂ ପି ଲଳନ ସିଂ ZUX1214378

 ୀ /13679 28 184 494ଲ)"ୀ ସିଂ .ା ଲଳନ ସିଂ ZUX1211838

 ୀ /14680 80 184 495େବଦିୖ େବେହରା .ା ସିମାଦ� ି େବେହରା LSL1371715

ପ ୁ /no681 28 184 496ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ମାଧବ େବେହରା ZUX0642306

 ୀ /16682 45 184 497ଡାଳିD େବେହରା .ା ତ�ିେଲାଚନ େବେହରା LSL1372374

 ୀ /17683 47 184 498ପ�ତିମା ଭତରା .ା ଚ��  ଭତରା LSL1387232

 ୀ /17684 58 184 499ଲ)"ୀ ଭତ� ା .ା ଶକୃୁ ଭତ� ା ZUX0882910

 ୀ /18685 27 184 500େରାମାେଦବୀ େବେହରା .ା ରବି େବେହରା ZUX0882605

 ୀ /18686 42 184 501ଲ)"ି ସିଂହ ପି ଚଟୁ ସିଂହ LSL1372622

 ୀ /19687 42 184 502ସବିତା ଜାନି .ା ଲ)"ଣ ମଦୁୁଲି LSL1372630

ପ ୁ /20688 41 184 503ଅର)ିତ େବେହରା ପି ଅନN େବେହରା LSL1371830

 ୀ /20689 28 184 504େଦବକି େବେହରା .ା ଅର)ିତ େବେହରା ZUX0642280

 ୀ /20690 53 184 505ସବିତା ମଦୁୁଲି .ା ଲ)"ଣ ମଦୁୁଲି ZUX0526830

ପ ୁ /20691 46 184 506ରଘ ୁମଦୁୁଲି ପି ଲଛୁ ମଦୁୁଲି ZUX0145441

ପ ୁ /20692 24 184 507ପପନୁ ମଦୁୁଲି ପି ରଘ ୁମଦୁୁଲି ZUX0943217

ପ ୁ /21693 40 184 508ବିେନାଦ ଚ��  େବେହରା ପି ତୁDନାଥ େବେହରା LSL1371822

 ୀ /21694 35 184 509ଅ'ଵିନୀ େବେହରା ମା ଡି େନତ� ାନ� ZUX1361112

 ୀ /21695 27 184 510ତନ" ୟୀ େବେହରା .ା ବିେନାଦ ଚ��  େବେହରା ZUX0642033

ପ ୁ /21696 63 184 511ସାେହବ ଡାକଆୁ ପି େଲାକନାଥ ଡାକଆୁ LSL1372523

 ୀ /21697 52 184 512ନମ9ଦା ଡାକଆୁ .ା ସାେହବ ଡାକଆୁ LSL1372515

ପ ୁ /21698 46 184 513.ରାଜ ଡାକଆୁ ପି ଦାେମାଦର ଡାକଆୁ ZUX0784470

 ୀ /21699 42 184 514ବିFୁପ�ିୟା ଡାକଆୁ .ା .ରାଜ ଡାକଆୁ ZUX0784488

ପ ୁ /21700 27 184 515େପ�ମ ଚା� ଡାକଆୁ ପି ସାେହବ ଡାକଆୁ ZUX0642157

ପ ୁ /21701 43 184 516ନରସିଂହ ସାହୁ ପି ସାରଥି ସାହୁ LSL1372531

ପ ୁ /21702 42 184 517ନରସିଂହ ସାହୁ ପି ସାରଥୀ ସାହୁ ZUX1361138

 ୀ /21703 39 184 518ସଜୁାତା ସାହୁ .ା ଜୟ ସାହୁ LSL1372549

ପ ୁ /21704 38 184 519ଜୟ ସାହୁ ପି ଭାVର ସାହୁ ZUX0943225

 ୀ /21705 31 184 520ମାମୀ ସାହୁ .ା ସାରଥୀ ସାହୁ ZUX0882753

 ୀ /22706 60 184 521ଚ�� ାକଳା େବେହରା .ା ମଧସୁଦୁନ େବେହରା LSL1371889

ପ ୁ /22707 33 184 522ବିଷିେକଶନ େବେହରା ପି ମଧଶୁଦୁନ େବେହରା ZUX0642322

 ୀ /22708 29 184 523କାମିନୀ େବେହରା .ା ବିଷି େବେହରା ZUX0642330

 ୀ /22709 20 184 524ପ�ିୟ5ା େବେହରା ପି ରାମ ଚ��  େବେହରା ZUX1361120

ପ ୁ /22710 26 184 525େବେହରା ସେNାଷ ପି େବେହରା ସିମା@ଳ ZUX0882977

ପ ୁ /23711 66 184 526ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ଦାଶରଥି େବେହରା LSL1372416

 ୀ /23712 32 184 527ସମିୁତ�ା େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା ZUX0642264

ପ ୁ /23713 26 184 528ପ�ହG ାଦ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା ZUX0707364

ପ ୁ /24714 51 184 529ଏମ ଡି ଜାମାଲ ଅହnଦ ପି ଏମ ଡି ଜାବ� ାହିମ ଅହnଦ LSL2389799

ପ ୁ /25715 39 184 530ଦୁେଯOଧନ ସାହୁ ପି ଅଭିମନ� ୁସାହୁ LSL2389419

 ୀ /25716 33 184 531ସର.ତୀ ସାହୁ .ା ଦୁେଯOଧନ ସାହୁ LSL2389401

ପ ୁ /26717 35 184 532ମିଥିେଲଶକମୁାର େଚୗରାଲା ପି ଜୟNଲାଲ େଚୗରାଲା LSL2384592

ପ ୁ /27718 52 184 533ପି େମାହନରାଓ ପି ପି ସତ�ନାରାୟଣା  ZUX0154005

 ୀ /27719 49 184 534ପିଗା�ା  .ା ପି େମାହନରାଓ ZUX0153999

ପ ୁ /27720 34 184 535େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଗନୁାଥ େବେହରା ZUX0882597

 ୀ /28721 57 184 536ରାଧାରାଣୀ ପାଲ .ା ଅନିଲକମୁାର ପାଢି LSL2389336

 ୀ /29722 46 184 537ଡି ଗଂଗା ଭବାନୀ .ା ଡି ଇ.ର ରାଓ LSL2389716

 ୀ /29723 35 184 538ଡି ସେNାଷି ପି ଡି ଇ%ର ରାଓ LSL2389724

ପ ୁ /29724 39 184 539କୃF ଚ��  େବେହରା ପି ସୀତାରାମ େବେହରା ZUX0154393

ପ ୁ /29725 38 184 540ରତିକାN େବେହରା ପି ଧମOନ� େବେହରା LSL2391548

 ୀ /29726 37 184 541ଉଷାରାଣୀ େବେହରା ପି ଧମOନ� େବେହରା LSL2389666

ପ ୁ /29727 37 184 542େଜ�ାତିକାN େବେହରା ପି ଧମOନ� େବେହରା ZUX0154013

ପ ୁ /29728 34 184 543ସାର�ଧର େବେହରା ପି ସୀତାରାମ େବେହରା ZUX0154021

 ୀ /29729 34 184 544ସର.ତୀ େବେହରା .ା କୃFଚ��  େବେହରା ZUX0882860

 ୀ /29730 39 184 545ପଦ" ା େଚୗଧରୁୀ .ା େମାହନ େଚୗଧରୁୀ ZUX0953216

ପ ୁ /29731 42 184 546ବାଲାଜୀ ଦ5ାଦା ପି ଂଆfା ରାଓ ଦ5ାଦା ZUX0154336

 ୀ /29732 40 184 547ଅରୁଣା ଦ5ଡ଼ା .ା ବାଲାଜୀ ଦ5ଡ଼ା ZUX0154344
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ପ ୁ /29733 32 184 548ଦିେଲ%ର ତିରୁପ\ି ରାଓ ଦିନବାହି ପି ଈ%ର ରାଓ ଦିନବାହି ZUX0154328

 ୀ /29734 33 184 549ଲିଲା େଭଣି ଦିନାବିହି ପି ଈ%ର ରାଓ ଦିନାବିହି ZUX0154310

ପ ୁ /29735 57 184 550ଡି ଇ.ର ରାଓ ପି କିFାରାଓ LSL2389732

ପ ୁ /30736 35 184 551କମୁାର େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା LSL2389294

ପ ୁ /30737 35 184 552ଶରତଚ��  େବେହରା ପି ଧବେଳ%ର େବେହରା LSL2389435

 ୀ /30738 31 184 553ଉଷାରାଣୀ େବେହରା .ା ସେNାଷ କମୁାର େବେହରା ZUX0707372

ପ ୁ /31739 60 184 554ରାମ େବେହରା ପି ଜନାଦ9 ନ େବେହରା LSL2389641

 ୀ /31740 47 184 555ମQ ୁେବେହରା .ା ରାମଚ��  େବେହରା LSL2389781

ପ ୁ /31741 37 184 556ରାେମ%ର େଚୗଧରୁୀ ପି ରୁପାମାଧ9ନ ରାେମ%ର ZUX0953240

 ୀ /31742 32 184 557ସାଉକାରୀ େଜ�ାତି .ା ରାେମ%ର େଚୗଧରୁୀ ZUX0953257

ପ ୁ /32743 34 184 558ଭାଗିରଥି େବେହରା ପି ତୁDନାଥ େବେହରା LSL2389617

ପ ୁ /32744 33 184 559ସେୁରଶ େବେହରା ପି ଉମାଶ5ର େବେହରା LSL2389625

ପ ୁ /32745 33 184 560ଟୁନା େବେହରା ପି ଡDରୁ େବେହରା ZUX0394189

ପ ୁ /32746 33 184 561ଟୁନା େବେହରା ପି େକ. ଦjପାଣି ZUX0784744

 ୀ /32747 25 184 562ସସ"ିତା େବେହରା .ା ଟୁନା େବେହରା ZUX1220987

ପ ୁ /33748 52 184 563ଲ)"ଣ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା ZUX0882902

ପ ୁ /33749 36 184 564ଅନN େବେହରା ପି କୃF େବେହରା LSL2389757

ପ ୁ /33750 34 184 565ରବି��କମୁାର େବେହରା ପି ଯଧିୁuିର େବେହରା LSL2389443

ପ ୁ /33751 30 184 566କପିଳ େଦବ େବେହରା ପି ଲ�ମନ େବେହରା ZUX0642504

 ୀ /33752 26 184 567ମିନତି େବେହରା ପି ବଂଶି େବେହରା ZUX0953299

ପ ୁ /34753 38 184 568କିେଶାର େବେହରା ପି ଧନପତି େବେହରା LSL2389773

ପ ୁ /34754 34 184 569ଧେନ%ର େବେହରା ପି େଗାବି� େବେହରା LSL2389575

ପ ୁ /34755 34 184 570ରାେଜ��  େବେହରା ପି ଯଧିୁuିର େବେହରା LSL2389609

ପ ୁ /34756 33 184 571ସେNାଷକମୁାର େବେହରା ପି େଗୗରହରି େବେହରା ZUX0289843

ପ ୁ /34757 58 184 572ବଂଶିଲାଲ ଗ<ୁା ପି େଦବତାଦିନ ଗ<ୁା ZUX0346908

ପ ୁ /35758 34 184 573ବାବୁଲି ମହାରଣା ପି ରତ> ାକର ମହାରଣା ZUX0784520

 ୀ /35759 55 184 574ସଂଯiୁା ପାଣିଗ�ାହି .ା େଗାପିନାଥ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0154039

ପ ୁ /35760 34 184 575ରବି��ନାଥ ପାଣିଗ�ାହି ପି େଲାକନାଥ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0154047

ପ ୁ /35761 33 184 576ସେୁର��ନାଥ ପାଣିଗ�ାହି ପି େଗାପିନାଥ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0154054

 ୀ /36762 42 184 577ଭାଗ�ବତୀ େବେହରା ପି ମିନା େବେହରା LSL2389427

ପ ୁ /36763 40 184 578କା\9ୀକକମୁାର େବେହରା ପି ମିନା େବେହରା LSL2389658

 ୀ /36764 38 184 579ସସି େବେହରା .ା ସେNାଷ େବେହରା LSL2389765

ପ ୁ /36765 34 184 580ମେନାଜକମୁାର େବେହରା ପି ମିନା େବେହରା LSL2389633

ପ ୁ /37766 57 184 581ରେମଶଚ��  େବେହରା ପି ଏନ ଆପାନ> ା େବେହରା LSL2389682

ପ ୁ /37767 54 184 582ଇ��କମୁାର େବେହରା ପି ଏନ ଆfାନା େବେହରା ZUX0394197

 ୀ /37768 47 184 583େରଖାରାଣୀ େବେହରା .ା ରେମଶଚ��  େବେହରା LSL2389302

ପ ୁ /37769 44 184 584ଗେଜ��  େବେହରା ପି ସବୁାସଚ��  େବେହରା LSL2389690

ପ ୁ /37770 22 184 585ନିରାକାର େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା ZUX1155118

ପ ୁ /37771 21 184 586ରାହୁଳ କମୁାର େବେହରା ପି ରେମଶ କମୁାର େବେହରା ZUX1154731

ପ ୁ /38772 48 184 587ଶ5ର େବେହରା ପି ଚ��vଜ େବେହରା ZUX0154088

 ୀ /38773 43 184 588ବବିତା େବେହରା .ା ଶ5ର େବେହରା ZUX0154070

ପ ୁ /39774 38 184 589ପ�ଦିପକମୁାର େବେହରା ପି ପଦ" ନାଭ େବେହରା LSL2392918

ପ ୁ /39775 35 184 590େମାନଜକମୁାର େବେହରା ପି ପଦ" ନାଭ େବେହରା LSL2392900

 ୀ /39776 34 184 591ସସ" ିତା େବେହରା ପି ପଦ" ନାଭ େବେହରା LSL2389328

ପ ୁ /39777 33 184 592ଅେଶାକକମୁାର େବେହରା ପି ପଦ" ନାଭ େବେହରା LSL2389278

 ୀ /40778 37 184 593ରାଧା ପାଇକ .ା ବ� ଜ ପାଇକ ZUX0289850

ପ ୁ /41779 32 184 594ରାଜK ଜାନି ପି େମାହନ ଜାନି ZUX0289868

 ୀ /42780 41 184 595ସ" ିତା େବେହରା ପି ଖେଗ%ର େବେହରା ZUX0394205

 ୀ /42781 35 184 596ଏ. େହମଲତା େବେହରା .ା ଏ. ପgୂ9ଚ��  େବେହରା ZUX0289892

 ୀ /42782 34 184 597ପ:ୁQଳୀ େବେହରା .ା ନିରଂଜନ େବେହରା ZUX0289876

ପ ୁ /42783 33 184 598ଚ�� ାନନ େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା ZUX0882787

ପ ୁ /43784 37 184 600ଜଗନ> ାଥ େବେହରା ପି ଉମାଶ5ର େବେହରା ZUX0289900

 ୀ /43785 31 184 601ସନିୁତା େବେହରା ପି ଉମାଶ5ର େବେହରା ZUX0707034

 ୀ /43786 26 184 602ଡଲି େବେହରା .ା ଜଗନ> ାଥ େବେହରା ZUX0953265

 ୀ /44787 43 184 603ସେNାଷି ଦାସ .ା ପରୁୁେଷା\ମ ଦାସ ZUX0289918

 ୀ /45788 53 184 604ନିରୁପମା େବେହରା .ା ଗରୁୁମ\ୂ9ୀ େବେହରା ZUX0289926

 ୀ /46789 34 184 605କwରୁୀ େବେହରା .ା କୃF ଚ��  େବେହରା ZUX0289934

 ୀ /47790 29 184 606ମୀରାବାଇ େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା ZUX0369090

 ୀ /48791 28 184 607ଧରିତ�ୀ େବେହରା ପି ଚକ�  ପାଣି େବେହରା ZUX0642579

ପ ୁ /49792 27 184 608ଆମାନ ହୁେସନ ପି ଆକବର ହୁେସନ ZUX0642553

 ୀ /50793 60 184 609ଚrା ବିେଶାଈ .ା ରାଜୁ ବିେଶାଈ ZUX0784496

ପ ୁ /50794 63 184 610ନୀଳକs ବିେଷାୟୀ ପି େସାମନାଥ ବିେଷାୟୀ ZUX0642199

13 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ5 .ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /50795 55 184 611େସୗଭାଗିନୀ ବିେଷାୟୀ .ା ନୀଳକs ବିେଷାୟୀ ZUX0642207

ପ ୁ /60796 32 184 612ଶ�ାମ ସ�ୁର ଦାସ ପି ଶିବରାମ ଦାସ ZUX1016484

ପ ୁ /71797 22 184 613ବିଜୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ପୀ େଵKକଟା ରବାନା ZUX1361179

ପ ୁ /82798 41 184 614ଘନଶ�ାମ େବେହରା ପି ରାମଦାସ େବେହରା ZUX0707182

 ୀ /82799 34 184 615ଭାନୁ େବେହରା .ା ଘନଶ�ାମ େବେହରା ZUX0707216

 ୀ /84800 51 184 616ଲ)"ୀ େବେହରା - ସର.ତୀ େବେହରା ZUX1165398

ପ ୁ /85801 25 184 617ରବି େବେହରା ମା ପ�ମିଳା େବେହରା ZUX0784918

ପ ୁ /85802 25 184 618ଚ�ନ େବେହରା ପି ଅଜୁ9 ନ େବେହରା ZUX0784926

ପ ୁ /94803 26 184 619ଉେମଶ େବେହରା ପି ପଦ" ନାଭ େବେହରା ZUX0707075

 ୀ /361804 37 184 620ଆସାପ ୁଶ�ୀେଦବୀ .ା ଆସାପ ୁନାେଗ%ର ରାଓ ZUX0882688

 ୀ /999805 53 184 621ଦସମNି େବେହରା .ା ମାଧବ େବେହରା ZUX0953224

 ୀ /999806 27 184 622କମଳା େବେହରା .ା କିେଶାର େବେହରା ZUX0943274

 ୀ /999807 27 184 623ରିନା େବେହରା .ା ଶେୁରଶ େବେହରା ZUX1023274

ପ ୁ /999808 21 184 624ଲ)"ଣା ଭତ� ା ପି ଚ��  ଭତ� ା ZUX1361187

ପ ୁ /999809 40 184 625ସଦାନ� ଦାସ ପି ଶିବ ରାମ ଦାସ ZUX0943209

 ୀ /999810 26 184 626ପ�ିୟଦଶ_ନୀ େହାତା ପି େଗୗରୀ ଶ5ର େହାତା ZUX0953356

 ୀ /999811 27 184 627ଶଶୁ�ୀ େସାନା)ୀ ପେଟଲ ପି ଦିେନଶ ପେଟଲ ZUX0953364

ପ ୁ /999812 43 184 628ଜୟା ସାହୁ ପି ଭାVର ସାହୁ ZUX0953307

ପ ୁ /7813 20 184 629ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା ମା ପtୁାQଳୀ େବେହରା  ZUX1398411

 ୀ /Sai Nivas814 19 184 630ତାଣୀ'କା ପଟନାୟକ ପଟନାୟକପି ଗ<ୁା ନାେଗ��  ପଟନାୟକ ZUX1398429

 ୀ /Sai Nivas815 19 184 631ତାଣୀ'କା ପଟନାୟକ ପି ଗ<ୁା ନାେଗ��  ପଟନାୟକ ZUX1399096

ପ ୁ /119816 57 184 632େଗାଲଖ ବିହାରୀ ପାଇକରାୟ ପି ରାମଚ��  ପାଇକରାୟ SFO0312322

 ୀ /no817 61 184 633ଅନ> ପgୁO େବେହରା .ା ହରିଶ ଚ��  େବେହରା ZUX0641720

ପ ୁ /kondra st818 52 184 634ଲ)"ଣ େବେହରା ପି ଲିମା େବେହରା OR/12/089/262117

ପ ୁ /no819 56 184 635େଚତୖନ� େବେହରା ପି ଲିମା େବେହରା OR/12/089/262114

ପ ୁ /No820 42 184 636ନିଳକs େବେହରା ପି ହୃଦାନ� େବେହରା LSL1468719

 ୀ /no821 62 184 637ଧନି େବେହରା .ା େଚତୖନ� େବେହରା OR/12/089/262115

ପ ୁ /no822 31 184 638ସବୁାଷ େବେହରା ପି କୃF ଚ��  େବେହରା ZUX0289793

 ୀ /119823 49 184 639ସଂଯiୁା ପାଇକରାୟ .ା େଗାେଲଖ ବିହାରି ପାଇକରାୟ SFO0312314

 ୀ /119824 29 184 640ନିୟତିବାଲା ପାଇକରାୟ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ପାଇକରାୟ YZL1114875

ପ ୁ /119825 19 184 641ଆେଲାକ ପାଇକରାୟ ପାଇକରାୟ ପି େଗାଲକ ବିହାରୀ ପାଇକରାୟ ପାଇକ ZUX1427038

ପ ୁ /73826 38 184 642େକ ସତୀଶ ପି େକ ନାେଗ%ର ରାଓ ZUX0882845

ପ ୁ /N.K.T roa827 31 184 643ଆନ� ପ�ସାଦ େବେହରା ପି େଚତୖନ� େବେହରା ZUX0289884

 ୀ /no828 32 184 644କାମିନୀ େବେହରା .ା େକ. ଶ5ର େବେହରା ZUX0369124

 ୀ /73829 35 184 645େକ .ପ>ା .ା େକ ସତିଶ ZUX0882852

ପ ୁ /no830 37 184 646ବଳରାମ େବେହରା ପି କୃF େବେହରା ZUX1013101

 ୀ /no831 24 184 647ପାବ9 ତୀ େବେହରା .ା ନୀଳକs େବେହରା ZUX0943308

 ୀ /no832 24 184 648ଲ)"ୀ େବେହରା .ା ବଳରାମ େବେହରା ZUX1013119

ପ ୁ /no833 33 184 649ରବି କମୁାର େବେହରା ପି ପଦ" ନ େବେହରା ZUX0289827

 ୀ /no834 32 184 650େରବତୀ େବେହରା .ା ଟୁନା େବେହରା ZUX0642249

ପ ୁ /no835 34 184 651ଟୁନା େବେହରା ପି କୃF ଚ��  େବେହରା ZUX0642231

 ୀ /no836 52 184 652ପଦ" ା େବେହରା ପି ହୃଦାନ� େବେହରା OR/12/089/262036

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବOଚନ ନିମେN ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ>  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବOଚନ କମିଶନ ଭାରତ5 yାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବOଚନ ପବୂ9 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ5 ନାମ ଅଛି କି ନାହz  ଦୟାକରି ତନଖି କରNୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.13 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 ମାନ5ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ5 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

14 14/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାN େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ5 .ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ସରକାରୀ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, ଭୂପତି ସାହି, ରୁମ-୧
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�ୀ /611 65 172 268ପ�ୁଲତା ପ�ା �ା ବୃ ାବନ ପ�ା OR/12/089/246381

ପ ୁ /612 56 172 269ବାଳକୃ" ପ�ା ପି ରାେଜ �  ପ�ା ZUX0392639

ପ ୁ /613 47 172 270ଅନିଲକମୁାର ପ�ା ପି ବୃ ାବନ ପ�ା OR/12/089/246384

�ୀ /614 43 172 271ଅରୁ&ତି ପ�ା �ା ବାଳକୃ" ପ�ା ZUX0617233

ପ ୁ /615 42 172 272ସନିୁଲ କମୁାର ପ�ା ପି ହରିହର ପ�ା ZUX0617225

�ୀ /616 37 172 273ସଶ( ିତା ପ�ା �ା ଅନିଲ କମୁାର ପ�ା ZUX0486928

ପ ୁ /627 72 172 274େକ ଚ �  ରାଓ ପି େକ ଆ,ଲା �ାମି ZUX0138321

�ୀ /628 62 172 275େକ କଳବତୀ �ା େକ ଚ � ରାଓ ZUX0138339

�ୀ /629 65 172 276ମ�ୁଳୁ ପରଜା �ା ରାମଚ �  ପରଜା OR/10/089/246356

�ୀ /6210 40 172 277ଡମାଇ ପରଜା �ା ମ�ଲୁ ପରଜା ZUX0366385

ପ ୁ /6211 33 172 278ଦିଲୀପ ପରଜା ପି ମକ ୁ ପରଜା ZUX0691618

�ୀ /6212 32 172 279ଚ � ମା ପରଜା �ା ଦିଲୀପ ପରଜା ZUX0691626

ପ ୁ /6313 62 172 280ଭାବଗ�ାହି ବଳ ପି ନାେଗଂଦ�  ବଳ OR/12/089/246343

�ୀ /6314 60 172 281ନିରୁପମା ବଳ �ା ଭାବଗ�ାହି ବଳ ZUX0392530

ପ ୁ /6315 65 172 282ଭିମ ପରଜା ପି ଦାସ ପରଜା OR/12/089/246354

�ୀ /6316 60 172 283ଶକୁ େଦଇ ପରଜା �ା ଭିମ ପରଜା OR/12/089/246355

ପ ୁ /6417 29 172 284ଅଭିେଷ2 ଜି. ପି ଜି. ଜଗଦୀଶ ରାଓ ZUX0443853

ପ ୁ /6418 45 172 285ଅଭୟ ରାଉତ ପି େବରୖାଗି ରାଉତ LSL1384031

ପ ୁ /6419 40 172 286ସଯୂ�7କା8 ରାଉତ ପି େଯାେଗ �  ରାଉତ LSL1368299

ପ ୁ /6420 39 172 287ରାେଜ �  ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ �  ରାଉତ LSL1368307

�ୀ /6421 24 172 288ବନିତା ରାଉତ �ା ସ9ୟ ରାଉତ ZUX1183581

�ୀ /6522 83 172 289ଲ:(ୀେଦବୀ ପ�ା �ା ଅ; ୁ7ନ ପ�ା OR/12/089/246334

ପ ୁ /6523 50 172 290ବିଜୟକମୁାର ପ�ା ପି ବଳଭଦ�  ପ�ା LSL2638682

�ୀ /6524 43 172 291ଆରତୀ ପ�ା �ା ତ�ିପତିବାଲାଜୀ ପ�ା LSL1368216

�ୀ /6525 22 172 292ଶଭୁଶ�ୀ ପ<ତା ପି ତ�ିପତି ବାଲାଜୀ ପ<ତା ZUX1132190

ପ ୁ /6526 60 172 293ଗ�ାଧର ପ<ତା ପି ଅ; ୁ7ନ ପ<ତା OR/12/089/246335

�ୀ /6527 58 172 294ସ&�ାରାଣି ପ<ତା �ା ଗ�ାଧର ପ<ତା OR/12/089/246336

ପ ୁ /6528 50 172 295ତିରୁପତିବାଲାଜି ପ<ତା ପି ଅ; ୁ7ନ ପ<ତା OR/12/089/246337

�ୀ /6629 55 172 296ମନିୁ ମାୟା ବାହାଦୁର �ା ବୀର ବାହାଦୁର OR/12/089/246330

ପ ୁ /6730 50 172 297ପ�ଭାତ ବି?ଳ ପି େଗାପାଲ ବି?ାଲ ZUX0366229

�ୀ /6731 60 172 298ଭିକାରି ଯାନି ମା ଖତୁ ଯାନି OR/12/089/246307

�ୀ /6732 55 172 299ସେନଇ ଯାନି �ା ଭୀକାରୀ ଯାନି OR/12/089/246308

�ୀ /6833 60 172 300ଯମନୂା େଭାଇ �ା ମନ େଭାଇ OR/12/089/246306

�ୀ /6934 70 172 301ଲ:(ୀ ଯାନି �ା େଘନୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/246301

�ୀ /6935 55 172 302େଧାବା ମଦୁୁଲି �ା ଧନୁ ମଦୁୁଲି LSL2638526

ପ ୁ /6936 40 172 303ଦାଇନୁ ମଦୁୁଲି ପି ବାଘ ମଦୁୁଲି ZUX0366377

ପ ୁ /7037 62 172 304ଝିରୁ ନାୟକ ପି ଚିତା ନାୟକ OR/12/089/245443

ପ ୁ /7038 60 172 305ଶ�ାମସ ୁର ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ LSL1418060

�ୀ /7039 57 172 306ଝମାଈ ନାୟକ �ା ଝିରୁ ନାୟକ ZUX0486936

ପ ୁ /7040 35 172 307େଦାମ ୁନାୟକ ପି ଝିରୁ ନାୟକ ZUX0366294

�ୀ /7041 33 172 308ଚDା ନାୟକ �ା େଦାମ ୁନାୟକ ZUX0444042

�ୀ /7242 65 172 309େକୗଶଲ�ା ବାଗ �ା ବନମାଳି ବାଗ OR/12/089/246416

ପ ୁ /7243 55 172 310ବୁଟି ବାଗ ପି ରଘନୁାଥ ବାଗ OR/12/089/246413

�ୀ /7244 57 172 311ଗ9ିୁ ବାଘ �ା ବୁଟି ବାଘ OR/12/089/246414

ପ ୁ /7345 30 172 312ମେନାର9ନ ମହାରଣା ପି ଉେପ �  ମହାରଣା ZUX0617043

ପ ୁ /7446 43 172 313ବି"ୁଚରଣ ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ LSL1368257

�ୀ /7547 45 172 314ପିେଜ�ାତି �ା ପି େଭେGଟ ରାଓ LSL1446772

�ୀ /7548 44 172 315ପି. ଦୀପା �ା ପି. ଏକାIର କ� ୀ"ା LSL1383900

ପ ୁ /7549 42 172 316ପି. ଲୀଲାକ� ୀ"ା ପି ପି. ଶାIଶବି ରାଓ LSL1446830

ପ ୁ /7550 49 172 317ପି କି"ା ପି ପି.ଲ:(ଣ ମJୁ7ୀ , OR/12/089/246498

1 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /7551 48 172 318ଏକାIର କ� ି"ା , ପି ପି. ଆପାରାଓ , OR/12/089/246505

�ୀ /7552 62 172 319ପି ଚ � କମୁାରି .. �ା ସାI ଶିବାରାଓ .. OR/12/089/246502

�ୀ /7553 47 172 320ପ ୁସଯୁ�7କଳା .. �ା କାେମ?ର .. OR/12/089/246504

ପ ୁ /7554 52 172 321ପି େଭେGଟ ରାଓ ପି ପି.ଲ:(ିମJୁ7ୀ OR/12/089/246491

ପ ୁ /7555 29 172 322ପି. ଗେଣଶ ପି ପି. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0822114

�ୀ /7556 60 172 323ଭି. ଜାନକି �ା ଭି. େୱGଟ ରାଓ LSL1446681

ପ ୁ /7557 44 172 324େପାଲାକି ମଧ ୁକମୁାର ପି େପାଲାକି ଶାIାଶିବ ରାଓ OR/12/089/246957

�ୀ /7558 56 172 325ପି ପଦ( ାବତି �ା ପି.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ OR/12/089/246496

ପ ୁ /7559 25 172 326କାJOକ କମୁାର ପଲାକି ପି କାେମ?ର ରାଜା ପଲାକି ZUX0822031

ପ ୁ /7560 77 172 327ସିକ ର ପାତ� ପି ଗଦାଧର ପାତ� ZUX0392605

ପ ୁ /7561 24 172 328ଚରଣ କମୁାର େପାଲାକି ପି େପାଲାକି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1211911

ପ ୁ /7562 54 172 329ପି କାେମ?ର ରାଜା ପି ପି.ଆପାରାଓ OR/12/089/247014

ପ ୁ /7563 40 172 330ଭି. ରାେଜଶ ପି ଭି. େୱGଟ ରାଓ LSL1446699

ପ ୁ /7564 70 172 331ପି ସାI ସିବ ରାଓ ପି ପି.ଆପା ରାଓ OR/12/089/246501

ପ ୁ /7565 59 172 332ପି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପିଲ:(ଣ ମJୂ7ୀ OR/12/089/246495

ପ ୁ /7566 45 172 333ପି କିରଣକମୁାର ରାଓ ପି ପି.ସIାଶିବା ରାଓ ରାଓ OR/12/089/246506

�ୀ /7567 41 172 334ପି. ଶ�ୀେଦବି �ା ପି. କ� ୀ"ା LSL1446780

ପ ୁ /7568 45 172 335ଭି. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଭି. େୱGଟ ରାଓ LSL1446707

ପ ୁ /7569 29 172 336ଶ�ାP କମୁାର େପାଲାକି ପି କାେମ?ର ରାଜା େପାଲାକି ZUX0443747

ପ ୁ /7670 43 172 337କମଳୁୁ ହରିଜନ ପି ବଳରାମ ହରିଜନ ZUX0138347

�ୀ /7671 70 172 338କQରୁୀ ପାତ� �ା ସିକ ର ପାତ� ZUX0392597

ପ ୁ /7672 51 172 339ସଂଜୀବ କମୁାର ପାତ� ପି ସିକ ର ପାତ� LSL1523281

�ୀ /7673 43 172 340ବନଜା ପାତ� �ା ସଂଜୀବ ପାତ� LSL1523299

�ୀ /7674 37 172 341ସରିତା ପାତ� ପି ସିକ ର ପାତ� ZUX0392589

ପ ୁ /7775 44 172 342ଜି.ଚ �ମଉଳି ପି ଜି.ଆRାରାଓ ZUX0138354

�ୀ /7776 40 172 343ଜି.ସଜୁାତା  ପି ଜି.ଆRାରାଓ ZUX0138362

�ୀ /7777 77 172 344ଲବଂଗା ଲତା େଚୗଧରୀ �ା ଅନିରୁS େଚୗଧରୁୀ ZUX1355486

�ୀ /7778 77 172 345ଲବ�ଲତା େଚୗଧରୁୀ �ା ଅନିରୁS େଚୗଧରୁୀ ZUX1321934

ପ ୁ /7779 54 172 346ମେନାର9ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅନିରୁଧ େଚୗଧରୁୀ ZUX1321967

ପ ୁ /7780 54 172 347ମେନାର9ନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଅନିରୁS େଚୗଧରୁୀ ZUX1356682

�ୀ /7781 51 172 348େଗୗରୀ େଚୗଧରୁୀ �ା ମେନାର9ନ େଚୗଧରୁୀ ZUX1328152

ପ ୁ /7782 47 172 349ଚିJର9ନ େଚୗଧରିୁ ପି ଅନିରୁS େଚୗଧରିୁ ZUX0667774

ପ ୁ /7783 38 172 350ଦିଲT ିପକମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଏସ ନରସିଂହ ରାଓ LSL2645091

ପ ୁ /7784 37 172 351ସନିୁଲ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ନରସିଂହ େଚୗଧରୁୀ ZUX0138370

ପ ୁ /7785 36 172 352ଆର ସେୁରଶ େଚୗଧରିୁ ପି ଆର ମେହ?ର େଚୗଧରିୁ LSL2645232

�ୀ /7786 35 172 353ଏମ ଉମା େଚୗଧରୁୀ �ା ଏମ ଶ�ୀନୁ େଚୗଧରୁୀ LSL2645265

ପ ୁ /7787 34 172 354ଆର ବାଲକ�ି"ା େଚୗଧରୁୀ ପି ଉମାମେହଶ େଚୗଧରୁୀ LSL2645240

ପ ୁ /7788 33 172 355ଆର ହରିପ�ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ଆର ମେହଶ େଚୗଧରୁୀ LSL2645224

�ୀ /7789 43 172 356ସରିତା ମହାରି �ା ଚିତର9ନ େଚୗଧରୁୀ ZUX1251594

ପ ୁ /7790 35 172 357ଜି ସରିୁୟା ପ�କାଶ ପି ଜି ଆRା ରାଓ ZUX0691527

�ୀ /7791 62 172 358ଜି ସଯୁ�7କା8ା �ା ଜି.ଆପାରାଓ OR/12/089/246514

�ୀ /7892 100 172 359ଏମ ଆପଲା ନରସିଂହାମା �ା ଏP.ରାମମJୁO OR/12/089/246516

ପ ୁ /7993 67 172 360ଭଁଅର ଲାଲ େଜନୖ ପି ଜବହାରଲାଲ େଜନୖ OR/12/089/246963

ପ ୁ /7994 37 172 361ମନିଷ କମୁାର େଜନୖ ପି ଭ� ମରଲାଲ େଜନୖ LSL2638781

�ୀ /7995 36 172 362ରଶ( ିେଜନୖ �ା ମନିଶ କମୁାର େଜନୖ ZUX0366484

ପ ୁ /8096 70 172 363ଏସ ଅଚ�ତୁରାଓ , ପି ଗରୁୁ�ାମି , OR/12/089/246523

ପ ୁ /8097 77 172 364ମ�ଳ ଚା  େଗାେଲଛା ପି ମା�ିଲାW େଗାେଲଛା OR/12/089/228908

�ୀ /8098 59 172 365ନିମ7ଳା େଦବୀ େଗାେଲଛା �ା ମ�ଳ ଚା OR/12/089/228909

ପ ୁ /8099 35 172 366ଏX ବିଜୟା କୃJି ପି ଏସ ଅଚ�ତୁ ରାଓ ZUX0526566

�ୀ /80100 55 172 367ଏସ ଲ:(ୀ �ା ଅଚ�ତୁ ରାଓ OR/12/089/246524

�ୀ /80101 43 172 368ରମାେଦବୀ ସିମାକୃJO �ା ଏସ ସୟୁ�7ନାରାୟଣ ମJୁO ZUX0617241

�ୀ /80102 36 172 369ରାଣି ସିମାକୃତି ପି ଆଚ�ତିୁ ରାଓ ସିମାକୃତି ZUX0880369

ପ ୁ /80103 60 172 370ସମୁାକJୁO ସଯୁ�7ନାରାୟଣ ମJୁO ପି ଏX.ଗରୁୁ�ାମି . OR/12/089/246525

�ୀ /81104 69 172 371ଏମ ଗ�ା , ପି େକ .ଭି ରାମେତାୟା , OR/12/089/246530

ପ ୁ /81105 67 172 372େକ ରାମକୃ" , ପି େକ.ଭି. ରାମେତାୟା , OR/12/089/246528

�ୀ /81106 36 172 373ସବିତା ଦାସ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ZUX0139428

ପ ୁ /81107 59 172 374ଟୁକାରାମ ପ�ଧାନ ପି କାଳୁ ପ�ଧାନ OR/12/089/246924

�ୀ /81108 55 172 375କମୁାରୀ ପ�ଧାନ �ା ତୁକାରାମ ପ�ଧାନ LSL1516129

�ୀ /81109 64 172 376େକ ରାେଜ?ରି �ା େକ.ରାମକୃ" OR/12/089/246529

ପ ୁ /81110 95 172 377େକ ଭି ରାମେଣୟା ପି େକ.େଭGଟୟା OR/12/089/246526

ପ ୁ /82111 62 172 378ପି.େକ. େବାକାରିଆ ପି ହୁକମିୁ ଚା  େବାକାରିଆ OR/12/089/246533

�ୀ /82112 57 172 379ମ9ଳୁାରାଣି େବାକାରିଆ �ା ପି.େକ. େବାକାରିଆ OR/12/089/246534

2 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /82113 35 172 380େସାନାP େବାକାରୀଆ ପି କସୁମୁ କମୁାର େବାକାରୀଆ ZUX0443663

ପ ୁ /82114 29 172 381ରାହୁଲ େବାକାରୀଆ ପି କସୁମୁ କମୁାର େବାକାରୀଆ ZUX0443671

�ୀ /82115 48 172 382ସାୟର େଦବୀ �ା କସୁମୁ େବାକାଡିଆ OR/12/089/246536

ପ ୁ /83116 51 172 383ଚ � େସଖର ରାଓ ପି କରୁୁମି ନାଇଡୁ ZUX0392571

ପ ୁ /83117 67 172 384ଏ ସିମାYଳ .. ପି ଏ. ପାପି ନାଇଡୁ .. OR/12/089/246752

�ୀ /83118 57 172 385ଏ ସତ�ବତୀ .. ପି ଏ.ସିମାYଳ .. OR/12/089/246753

ପ ୁ /83119 33 172 386ଜୟରାଜ ଆକଳୁା ପି ସିମାYଳP ଆକଳୁା ZUX0443655

ପ ୁ /83120 31 172 387ରାମକ� ି"ା ଆକଳୁା ପି ସିମାYଳP ଆକଳୁା ZUX0443820

ପ ୁ /83121 60 172 388ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ପି ବନମାଳି ଦାସ OR/12/089/246756

ପ ୁ /83122 27 172 389ଆକଲୁା ଶ�ୀନିବାସ ପି ଆକଲୁା ସିମାYଲା ZUX0617852

ପ ୁ /84123 60 172 390ଭି.େକଦାରୀ?ର ଗZୁା ପି ବି.ଲ:(ଣ ରାଓ ZUX0646901

ପ ୁ /85124 57 172 391ଇ ଚ � େଶଖର ପି ଇଭା[ର ରାଓ OR/12/089/246553

�ୀ /85125 47 172 392ଇ.ଲ:(ୀ �ା ଇ.ଚ � େଶଖର LSL1368349

�ୀ /85126 38 172 393ଇଲK ହୀରା �ା ଇଲK ଶ�ୀଧର LSL1368174

ପ ୁ /85127 54 172 394ଇଲK ଶ�ୀଧର ପି ଇଲK ଭା[ର ରାଓ OR/12/089/246554

�ୀ /86128 52 172 395ଏମ ଜଗଦୀ?ରୀ �ା ଏP.ରାଜୁ LSL1418326

�ୀ /86129 59 172 396ଏମ . ରାଜୁ �ା ଏP.କାେମ?ର ରାଓ OR/12/089/246560

ପ ୁ /86130 88 172 397ଏX. କାମ?ର ରାଓ ପି ଆପନା ରାଓ OR/12/089/246558

ପ ୁ /87131 71 172 398େକଳୖାସ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଶ�ାମସ ୁର ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/246591

�ୀ /87132 66 172 399ଆରତି ପାଣିଗ�ାହି �ା େକଳୖାସ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/246592

ପ ୁ /88133 29 172 400କାହ\ ୁ  ଖରା ପି କୃ" ଖରା ZUX0912840

�ୀ /88134 28 172 401େକାଟାରୀ ପ�ବୀଣା କମୁାରୀ ପି େକ.େଗାବି  ରାଓ ZUX0912857

ପ ୁ /88135 29 172 402େକାତାରୀ ସା ୀପ ପି େକାତାରୀ େଗାବି  ରାଓ ZUX0617076

�ୀ /88136 47 172 403େକ. ବିଜୟା �ା ଏ].େଗାବି  ରାଓ OR/12/089/246599

ପ ୁ /89137 55 172 404ଆର ନାଗଭୁଷଣ . ପି ସିମାYଳ . OR/12/089/246600

�ୀ /89138 46 172 405ଆର ଜୟଶ�ୀ �ା ନାଗଭୁଶଣ OR/12/089/246601

ପ ୁ /90139 52 172 406ଜି ରବି େଚୗଧରିୁ , ପି ଗରୁୁନାଥମ , OR/12/089/246486

�ୀ /90140 46 172 407ଜି. ବନଜାଲତା . �ା ଜି. ରବି େଚୗଧରିୁ LSL1384007

ପ ୁ /90141 47 172 408ଆର କିେଶାରକମୁାର େଚଧୖରୁୀ ପି ଲ:(ୀନାରାୟଣ େଚଧୖରୁୀ OR/12/089/246483

�ୀ /90142 44 172 409ଆର. ତନୁଜା େଚୗଧରୁୀ ପି ଆର. େଭGଟ ରାଓ LSL1384015

ପ ୁ /90143 42 172 410ଆ^. ଦିବାକର େଚୗଧରୁୀ ପି ଆ^. େୱGଟ ରାଓ ZUX0667758

�ୀ /90144 62 172 411ଆର ପଦ( ାବତି �ା ଆର.େଭGଟ ରାଓ OR/12/089/246485

ପ ୁ /91145 42 172 412ଏP. ସେୁରଶ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଏP. ତୁଳସି ଦାସ LSL1384098

ପ ୁ /91146 41 172 413ଏP. ସେ8ାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ଏP. ତୁଳସୀ ଦାସ LSL1384080

�ୀ /91147 60 172 414ଏମ ପଦ( ାବତି �ା ତୁଳସି ଦାସ OR/12/089/246606

�ୀ /92148 50 172 415ଭି.ପ�ୁାମା�ାଡେୟାରୁ �ା ଭି.େକଦାରୀ?ର LSL2645158

�ୀ /92149 50 172 416ବି.େହମାବତି ପି େଶଷାଗିରି ରାଓ OR/12/089/268473

�ୀ /92150 42 172 417ବି.ସାବିତ�ି ରାଓ ପି ବି.ମାେଲୟା  OR/12/089/268475

�ୀ /92151 40 172 418ବି. ମାଧବୀ ପି ବି. େଶଶଗିରି LSL1383918

ପ ୁ /92152 40 172 419ପି.କିରଣ କମୁାର ପି ପି.ଗେୁZ?ର ରାଓ LSL1418284

�ୀ /92153 38 172 420ପି.ପ�ଶା8ି ପି ପି.ଗେୁZ?ର ରାଓ LSL1418276

�ୀ /92154 35 172 421ପି. ହରିକା ପଟନୁରୁ ପି ପି. ଗେୁZ?ରରାଓ ପଟନୁରୁ ZUX0366476

�ୀ /92155 60 172 422ପି େହମାକମୁାରି �ା ଗେୁZ?ର ରାଓ OR/12/089/246480

�ୀ /92156 37 172 423ପି. ରାଧିକା ପଟନୁରୁ ପି ପି. ଗେୁZ?ରରାଓ ପଟନୁରୁ ZUX0366468

�ୀ /92157 36 172 424େବନିେସଟି ରାଜ ପି ବି ତାରେକଶ ରାଓ ZUX0691709

ପ ୁ /92158 71 172 425ବି େସଶଶରିା ରାଓ ପି ବି ମେଲୟା ZUX0691469

ପ ୁ /92159 68 172 426ପି ଗେୁZ�ର ରାଓ ପି ପି.ସତ�ନାରାୟଣା ସତ�ନାରାୟଣା OR/12/089/246479

�ୀ /93160 59 172 427ଇ ିରା ସାହୁ �ା ନାରାୟଣ ସାହୁ LSL1384262

�ୀ /94161 55 172 428େକ ସସିେରଖା , �ା େକ.ଗରୁୁନାଥ ରାଓ OR/12/089/258521

ପ ୁ /94162 58 172 429େକ ଗରୁୁନାଥ ରାଓ ପି େକ ନରସିମଲୁ ରାଓ OR/12/089/258520

ପ ୁ /95163 69 172 430ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଇ?ର ସାହୁ LSL1384296

ପ ୁ /95164 29 172 431ଶGରସନ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0443788

�ୀ /96165 80 172 432ସି.ଏ].ସେରାଜିନି �ା ସି.ଏ].ରାମ ୁ ZUX0284661

ପ ୁ /96166 52 172 433ଏ େଭGନା ପି ଏ େଭGଟ ରାଓ OR/12/089/246478

�ୀ /96167 46 172 434ଏ.କମୁାରୀ �ା ଏ େଭେGନା LSL1418243

�ୀ /96168 22 172 435ଅପ_K େଦବୀ ପି ଅଜିତ ପ�ା ZUX1201581

�ୀ /96169 54 172 436ଭି କ�ମା �ା ଭି ଚ �  େଶଖର ZUX0284653

�ୀ /97170 38 172 437ଭି.ସର?ତୀ ପି ଭି.ଚ � େଶଖର ରାଓ LSL1418235

ପ ୁ /98171 62 172 438ରାମକୃ" ଶତପଥି ପି ଉଦୟନାଥ ଶତପଥି LSL1418342

�ୀ /98172 56 172 439ଝୁନୁ ଶତପଥି �ା ରାମକୃ" ଶତପଥି LSL1418334

�ୀ /98173 34 172 440ସନିୁତା ଶତପଥୀ ପି ରାମ କୃ" ଶତପଥୀ LSL2645190

ପ ୁ /98174 29 172 441ଚ ନ ଶତପଥୀ ପି ରାମକୃ" ଶତପଥୀ ZUX0617001

3 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /98175 31 172 442ବନିତା ଶତପଥି ପି ରାମକୃ" ଶତପଥି ZUX0617019

ପ ୁ /98176 54 172 443ଟୁନା ତ�ିପାଠୀ ପି ଶଶିଭୂଷଣ ତ�ିପାଠୀ LSL1418128

�ୀ /98177 50 172 444କ� ୀ"ାକମୁାରୀ ତ�ିପାଠୀ �ା ଟୁନା ତ�ିପାଠୀ ZUX0667832

ପ ୁ /99178 62 172 445ଏP.ନାେଗ?ର ରାଓ ପି ଏP.ସରୁୀନାରାୟଣ OR/12/089/260042

ପ ୁ /99179 40 172 446ଏP.ବାଲସବୁ� ମନ�Pୁ ପି ଏP.ନାେଗ?ର ରାଓ LSL2638773

ପ ୁ /101180 65 172 447ଏମ ଚ ର୍ା ରାଓ , ପି ତାଉେଟୟା , OR/12/089/246609

�ୀ /101181 60 172 448ଏମ ଉଷାକମୁାରି �ା ଏP.ଚ � ାରାଓ OR/12/089/246610

ପ ୁ /102182 59 172 449ପି .ମରୁଲିକ� ି"ା ରାଓ ପି େଗାବି  ରାଓ OR/12/089/246073

�ୀ /103183 71 172 450ଏଲତ�ିନାଥ ରାଓ . ପି ଏW.ଏb.ଆପନ\ ା . OR/12/089/246083

ପ ୁ /104184 72 172 451ଏମ ଆପାରାଓ ପି ଏମ ବିରଭଦ�ୁ ଡୁ OR/12/089/246617

ପ ୁ /104185 44 172 452ଏମ ଭାନୁପ�କାଶଶ ପି ସତ�ାରାଓ OR/12/089/246627

�ୀ /104186 44 172 453ଏP.ଶଶୀେରଖା ପି ଏP.ସତ�ାରାଓ LSL1522374

ପ ୁ /104187 38 172 454ଶ�ୀକା8 େଭେGେଟc ଏP. ପି ଏP. ଆପାରାଓ ZUX0444299

�ୀ /104188 55 172 455ଏମ ଉଷାରାଣି �ା ଏମ ଆପାରାଓ OR/12/089/246618

ପ ୁ /105189 77 172 456ସିତାରାମ ମିଶ� ପି େବଣମୁାଧବ ମିଶ� OR/12/089/246639

ପ ୁ /105190 45 172 457େକଳୖାସ ମିଶ� ପି ସିତାରାମ ମିଶ� OR/12/089/246641

ପ ୁ /105191 43 172 458ଚ � କା8 ମିଶ� ପି ସିତାରାମ ମିଶ� ZUX0392738

�ୀ /105192 33 172 459ମହିମା ମିଶ� �ା େକଳୖାଶ ମିଶ� ZUX0667766

ପ ୁ /105193 24 172 460କାJOକ ପରଜା ମା କେହ\ ଇ ପରଜା ZUX1251685

ପ ୁ /106194 73 172 461ବି.ଆର.ନିତ�ାନଂଦ େସଠିୟା ପି ର�ନାଥ େସଠିୟା OR/12/089/246644

ପ ୁ /107195 62 172 462ନୃସିଂହପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ହରିd �  ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/246907

�ୀ /107196 47 172 463େସଦୖାମିନି ସାହୁ �ା ନରସିଂହ ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/089/246652

ପ ୁ /108197 41 172 464ଇ � ଜିତ ସିଂହ ପି ଚାେ ?ର ସିଂହ ZUX0617696

ପ ୁ /109198 48 172 465ଏP. ଶ�ୀନୁ ପି ଏP. ଚ � ା ରାଓ LSL1384114

ପ ୁ /109199 58 172 466ଆର ଉମାମେହ?ର , ପି ସିମାYଳ , OR/12/089/246928

�ୀ /109200 52 172 467ଆର ମା�ମା �ା ଆର ଉମାମେହ?ର OR/12/089/246929

�ୀ /109201 58 172 468ଆର ପାବ7 ତି ସବୁୁSି �ା ଟGଧର ସବୁୁSି OR/12/089/246927

�ୀ /110202 90 172 469ଏସ େଦବକିଆମା , �ା ଏP.ରାମା9ଲୁୁ , OR/12/089/246665

�ୀ /110203 60 172 470ଏସ ଆରଡିଲ:(ି . �ା ଏX.େଭGର ରାଓ ZUX0681528

ପ ୁ /110204 47 172 471ଏସ ଚଂଦ�  େଶଖର େଚୗଧାରୀ ପି େଭGଟ େଚୗଧରୁୀ ZUX1424183

ପ ୁ /110205 73 172 472ଏସ ନରସିଂହ ରାଓ ପି ରାମାYଲୁୁ ରାଓ ZUX0392563

ପ ୁ /110206 72 172 473ଏସ େଭGଟ ରାଓ ପି ଏX.ରାମା9ଲୁୁ ରାଓ OR/12/089/246666

�ୀ /110207 50 172 474ଏସ ଭାନୁମତି ରାଓ �ା ନରସିଂହ ରାଓ OR/12/089/246669

ପ ୁ /111208 56 172 475ପି.ଗେଣଶ ଗZୁା  ପି ପି.ଜଗା ରାଓ LSL1418201

�ୀ /111209 46 172 476ପି.ଶ�ୀଲତା �ା ପି.ଗେଣଶ ଗZୁା  LSL1418151

�ୀ /112210 21 172 477ମଧସୁ( ିତା ସତପଥି �ା ବିଭୁତିଭୁଷଣ ସତପଥି ZUX1251610

ପ ୁ /112211 68 172 478ଉମାକା8 ଶତପଥି ପି ବି?ନାଥ ଶତପଥି OR/12/089/246675

�ୀ /112212 53 172 479ଜାହ\ ବିଲତା ଶତପଥି �ା ଉମାକା8 ଶତପଥି OR/12/089/246676

�ୀ /112213 39 172 480ସାଗରୀକା ଶତପଥୀ ପି ଉମାକା8 ଶତପଥୀ LSL1384288

ପ ୁ /112214 35 172 481ଗେୁZ?ର ଶତପଥୀ ପି ଭମାକା8 ଶତପଥୀ LSL2645075

ପ ୁ /112215 35 172 482ବିଭୁତିଭୁଷଣ ଶତପଥି ପି ରାମକୃ" ଶତପଥି LSL2648384

�ୀ /113216 69 172 483ବି"ୁପ�ୀୟା ନାୟକ �ା ପ�େମାଦଚ �  ନାୟକ OR/12/089/246673

�ୀ /113217 40 172 484�Qି ନାୟକ ପି ପ�େମାଦ ଚରଣ ନାୟକ LSL1383884

�ୀ /114218 57 172 485ଚ �  େଲଖା ମହାGଡୁ �ା ସଦାସିବ ମହାGଡୁ OR/12/089/246678

ପ ୁ /114219 46 172 486ଗେୁZ?ର ମହାGଡୁ ପି ସଦାଶବି ମହାGଡୁ LSL1383975

ପ ୁ /115220 65 172 487ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ ପି ଆନ  ବାରିକ OR/12/089/246679

�ୀ /115221 57 172 488େକୗଶଲ�ା ବାରିକ �ା ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ OR/12/089/246680

ପ ୁ /115222 45 172 489ପ�ହT ାଦ କମୁାର ବାରିକ ପି ନୃସିଂହଚରଣ ବାରିକ OR/12/089/246950

ପ ୁ /115223 34 172 490ସଜୁାତା ବାରିକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ ZUX0284679

ପ ୁ /115224 32 172 491ପବିତ� କମୁାର ବାରିକ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ ZUX0284687

ପ ୁ /116225 52 172 492ବିଜୟ ଗଉଡ ପି ମଦନ ଗଉଡ OR/12/089/246681

ପ ୁ /116226 25 172 493ଅ?ିନ କମୁାର େଗୗଡ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ZUX1135722

�ୀ /116227 44 172 494ଭାନୁମତି ପଜୁାରୀ ପି କମଳ େଲାଚନ ପଜୁାରୀ LSL1384064

�ୀ /117228 55 172 495ରାେଜ?ରୀ େଗୗଡ �ା ପିତବାସ େଗୗଡ OR/12/089/246684

�ୀ /118229 24 172 496ଗୀତା9ଳୀ େବେହରା �ା ବିଜୟ ରାଉତ ZUX1284348

ପ ୁ /118230 60 172 497େଦବରାଜ ରାଉତ ପି ସାଗର ରାଉତ OR/12/089/246693

�ୀ /118231 48 172 498କ8ୁଳା ରାଉତ �ା େଦବରାଜ ରାଉତ OR/12/089/246694

ପ ୁ /118232 36 172 499ଅଜୟ ରାଉତ ପି େଦବରାଜ ରାଉତ ZUX0667840

ପ ୁ /118233 23 172 500ସରୁଜ କମୁାର ରାଉତ ପି େଦବରାଜ ରାଉତ ZUX0950691

ପ ୁ /118234 58 172 501ଅ8ଯ�Kମୀ ରାଉତ ପି ସାଗର ରାଉତ OR/12/089/246695

�ୀ /118235 47 172 502ଗୀତା9ଳୀ ରାଉତ �ା ଅ8ଯ�Kମୀ ରାଉତ OR/12/089/246696

�ୀ /118236 39 172 503ଶା8ିଲତା ରାଉତ �ା ଜୟବୀର ରାଉତ ZUX1073998

4 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /118237 39 172 504ଜୟବୀର ରାଉତ ପି ସତ�ବାଦି ରାଉତ LSL1466200

ପ ୁ /118238 37 172 505ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ସତ�ବାଦୀ ରାଉତ LSL1466218

ପ ୁ /118239 36 172 506ସଂଜୟ ରାଉତ ପି େଦବରାଜ ରାଉତ ZUX1195759

�ୀ /118240 29 172 507ବି?ଜିତା ରାଉତ ପି ଅ8ଯ�Kମି ରାଉତ ZUX0617613

�ୀ /118241 28 172 508ଲିପସା ରାଣି ରାଉତ ପି ଅ8ଯ�Kମି ରାଉତ ZUX0617530

ପ ୁ /118242 24 172 509ଓP ପ�କାଶ ରାଉତ ପି ଅ8ଯ�Kମୀ ରାଉତ ZUX0950840

�ୀ /118243 24 172 510ବନିତା ରାଉତ �ା ସ9ୟ ରାଉତ ZUX1016369

ପ ୁ /119244 44 172 511େକ.ରେମଶ ପି େକ. େଭେGe ରାଓ LSL1469238

�ୀ /119245 57 172 512େକ ସାବିତ�ି �ା େଭGଟ ରାଓ OR/12/089/246719

�ୀ /120246 48 172 513ରିତା େବସରା �ା ରବି ଦାସ OR/12/089/246982

ପ ୁ /120247 25 172 514ରାେଜ �  େବସରା ପି ରବି ଦାସ େବସରା ZUX0866707

ପ ୁ /121248 45 172 515ଏ ସେୁରc ପି ଏ.େପାତୁରାଜୁ LSL1418086

ପ ୁ /121249 42 172 516ଏ. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ. େପାଲଟି ରାଜୁ . LSL1383967

�ୀ /121250 30 172 517ଏ. ଶ�ାମଳା �ା ଏ. ଶ�ୀନିବାX ରାଓ ZUX0444117

ପ ୁ /122251 52 172 518ମଧ ୁରଣା ପି ସନୁ ରଣା OR/12/089/246762

�ୀ /122252 42 172 519ଯମନୁା ରଣା �ା ମଧ ୁରଣା ZUX0138396

ପ ୁ /123253 38 172 520ସ�ିତା  ପି କିଶନ ରାଜ OR/12/089/219033

ପ ୁ /123254 30 172 521କମଲ ରାଜ ପି କିଶନ ରାଜ ZUX0444034

�ୀ /124255 57 172 522ମଣିମା ନାୟକ �ା ଦଇତାରି ନାୟକ OR/12/089/246718

ପ ୁ /124256 28 172 523େଗାପାଳ ନାୟକ ମା ମଣିମା ନାୟକ ZUX0443770

�ୀ /124257 41 172 524ର9ିତା ସିହ\ ା ପି ଶକୁେଦବ ପ�ସାଦ ZUX0138404

ପ ୁ /125258 43 172 525ଡIରୁୁ ରଣା ପି ଗରୁୁ ରଣା LSL1383942

�ୀ /125259 38 172 526ପଦ( ିନୀ ରଣା �ା ଡIରୁ ରଣା ZUX0444026

�ୀ /125260 37 172 527େଜ�ାତି ରାେଠା^ �ା ଲଳିତ କମୁାର ଅମୃତ ଲାଲ ZUX0284703

ପ ୁ /126261 40 172 528ବାପି ଦାସ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ LSL1383959

ପ ୁ /126262 39 172 529ରେମଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ରବି ନାରାୟଣ ଦାଶ LSL1383983

ପ ୁ /127263 39 172 530ନେରc କମୁା^ ଦାସ ପି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ LSL1469261

�ୀ /127264 61 172 531ସବୁ_7 ରଣା �ା ଆଦୁ ରଣା OR/12/089/247006

�ୀ /128265 67 172 532େମାତି ରଣା �ା ପଦଲାମ ରଣା ZUX0681536

ପ ୁ /129266 44 172 533ଧନପତି ପଜୂାରୀ ପି ଆଦିଆରୀ ପଜୂାରୀ ZUX0667782

ପ ୁ /130267 59 172 534ପଦଳମ ନାୟକ ପି େଗାରା ନାୟକ ZUX0866756

�ୀ /130268 55 172 535େମାତି ନାୟକ �ା ପଦଲାମ ନାୟକ ZUX0866749

ପ ୁ /130269 35 172 536ଶିବ ନାୟକ ପି ପଦଲାମ ନାୟକ ZUX0139394

�ୀ /130270 34 172 537ସିତା ନାୟକ ପି ପଦଲାମ ନାୟକ ZUX0866723

�ୀ /130271 27 172 538େଗୗରି ନାୟକ ପି ପଦଲାମ ନାୟକ ZUX0866731

�ୀ /0272 25 176 76େହମଲତା ପସୂଲK �ା ଜଗଦୀଶ ପସୂଲK ZUX1233659

�ୀ /00273 50 176 77ଆଇ ରାଜୁ ପି େକ ଶ�ୀ ରାମ ମରୂଟୀ ZUX1350586

ପ ୁ /01274 65 176 78ଏସ ଗଂଗା ପ�ସାଦ ପି ଏସ େବଂକଟ ରାଓ ZUX1234137

�ୀ /1275 52 176 79େକ. ଚିନ\ ାମା �ା େକ. ରାମଚ �  ରୀଓ ZUX0142562

ପ ୁ /1276 35 176 80େକ. କିରଣ ପି େକ. ରାମଚ �  ରାଓ ZUX0142570

ପ ୁ /1277 32 176 81େକ. ନାେଗ?ର ପି େକ. ରାମଚ �  ରାଓ ZUX0142554

�ୀ /1278 28 176 82ଟି. ଅ?ିନି ପି ଟି. ଗଣପତି ZUX0653246

ପ ୁ /03279 39 176 83ପ�ତାପ କିେଶାର ସାହୁ ପି କ ପK ସାହୁ ZUX0781484

�ୀ /03280 33 176 84ବିଣା ସାହୁ �ା ଲ:(ଣ ସାହୁ ZUX0705822

ପ ୁ /3281 37 176 85ଲ:(ଣ ସାହୁ ପି କ ପ7  ସାହୁ ZUX0142588

ପ ୁ /3282 34 176 86େଦେବ �  ସାହୁ ପି କ ପ7  ସାହୁ ZUX0142596

�ୀ /04283 39 176 87ଇ � ା ପାତ� �ା ଶ�ୀନବାସ ପାତ� ZUX0705756

�ୀ /04284 28 176 88ପି ଶ�ାବ8ୀ ପି ପି ଶ�ୀନବସ ପାତ� ZUX0705764

�ୀ /4285 26 176 89ପି େସୗ ୟ7 ପାତ� ପି ପି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1167956

ପ ୁ /4286 54 176 90ପି ଶ�ୀନିବାସ ପାତ� ପି ପି. ବି?ନାଥ ପାତ� ZUX0666347

�ୀ /5287 86 176 91ଏସ କଳାବତି . �ା ସ�ାମ ସିବା ରାଓ . OR/12/089/242454

ପ ୁ /5288 58 176 92ଏସ ବାଲାଜି ଶ�ନିବାସ ପ�କାସ . ପି ଏX ସାIାସିବା ରାଓ . LSL1384627

�ୀ /5289 56 176 93ଏସ ସଗୁଣୁା . �ା ଏX ଯଗଦିଶ ପ�ସାଦ . LSL1384551

�ୀ /5290 53 176 94େସୗଭାଗ� େସନାପତି ପି ମକୁ ୁ େସନାପତି ZUX0286021

�ୀ /5291 28 176 95ଗିତା ଶ�ାବଣୀ େସନାପତି ପି ବିେ??ର ରାଓ େସନାପତି ZUX0881359

�ୀ /5292 24 176 96ଅନୁଷା େସନାପତି ପି ବିେ??ର ରାଓ ZUX0881342

ପ ୁ /6293 64 176 97ଭି. େଭGଟ ରାଓ ପି ଭି. ଅନ8 ରାଓ ZUX0142612

�ୀ /6294 45 176 98ଏସ ଶ�ୀେଦବି �ା ଏସ ରବି କମୁାର LSL1384544

�ୀ /6295 44 176 99ଏସ କବିତା  �ା ଏସ ବାଲାଜି ଶ�ୀନିବାସ ପ�କାଶ LSL1384569

ପ ୁ /6296 39 176 100ଭି. ସେ8ାଷ ପି ଭି. େଭGଟ ରାଓ ZUX0142604

ପ ୁ /6297 38 176 101ଭି. ଆନ  ପି ଭି. େଭGଟ ରାଓ ZUX0142620

ପ ୁ /7298 58 176 102େଜ. ଗେୁZ?ର ରାଓ ପି େଜ. େବଣ ୁ ZUX0142653

5 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /7299 52 176 103େଜ. ପ�ମିଳା �ା େଜ. ଗେୁZ?ର ରାଓ ZUX0142646

ପ ୁ /7300 32 176 104େଜ. ନବୀନ କମୁାର ପି େଜ. ଗେୁZ?ର ରାଓ ZUX0142638

�ୀ /8301 57 176 105ଭି ଉମା ମେହ?ରି �ା ଭି କାମ ରାଜୁ OR/12/089/292884

�ୀ /8302 30 176 106େଜ. ଲାବଣ� ପି େଜ.ଗେୁZ?ର ରାଓ ZUX0653253

ପ ୁ /8303 67 176 107ଭି କାମ ରାଜୁ ପି ଭି େଗୗରି ରାଜୁ OR/12/089/292883

�ୀ /9304 34 176 108େକ. ନଦିଆ �ା େକ. କିରଣ କମୁାର ZUX0666313

ପ ୁ /9305 33 176 109େକ. େଭGେଟଶ ପି େକ. େଗୗରୀ ଶGର ରାଓ ZUX0666305

ପ ୁ /9306 32 176 110େକ. ସନତ କମୁାର ପି େକ. େଗୗରୀ ଶGର ZUX0666321

ପ ୁ /10307 43 176 111ଆଇ ବାଲାଜି ପି ଆଇ ପାପା ରାଓ LSL1384981

�ୀ /10308 66 176 112ଆଇ ପାଇଟିଏ େତଲି �ା ଆଇ ପାପା ରାଓ LSL2392470

�ୀ /12309 39 176 113ଏP ସଜୁାତା  �ା ଏP ବିଜୟ କମୁାର ZUX0142661

ପ ୁ /13310 49 176 114ପି. ରେମଶ ପି ପି. ଲ:(ଣ ନାଇଡୁ ZUX0142679

�ୀ /13311 44 176 115ପି. ସଗୁଣୁା  �ା ପି.ରେମଶ ZUX0142687

ପ ୁ /14312 43 176 116ସନୁୀଲ କମୁାର ପି ପି. ରାମାରାଓ ZUX0142695

ପ ୁ /14313 52 176 117ପି. ଇ?ର ରାଓ ପି ପି. ରାମା ରାଓ ZUX0625293

ପ ୁ /15314 34 176 118ଜି. ସାଗର ପି ଜି. କୃ"ା ZUX0142737

�ୀ /15315 33 176 119ଜି. ପ�ତିମା ପି ଜି. କୃ"ା ZUX0142711

�ୀ /16316 30 176 120େଦବାରସିଟି ନଳିନୀ ପି େଦବାରସିଟି ହରିପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0625491

�ୀ /17317 39 176 121ଜି. ସାଇଲଜା  �ା ଜି. ଈ?ର ପ�ସାଦ ମହା8ି ZUX0142760

ପ ୁ /18318 76 176 122ପି. ରାଜୁ ପି ପି. େଭGଟ�ାମୀ ZUX0142778

�ୀ /18319 72 176 123ପି. ଚିନ\ ାମଡୁୁ �ା ପି. ରାଜୁ ZUX0142786

ପ ୁ /18320 41 176 124ପି. ଜଗଦୀଶ ପି ପି. ରାଜୁ ZUX0142810

ପ ୁ /18321 39 176 125ପି. ମଧସୁଦୂନ ରାଓ ପି ପି. ରାଜୁ ZUX0142794

ପ ୁ /18322 38 176 126ପି. ଡିେଲ?ର ରାଓ ପି ପି. ରାଜୁ ZUX0142802

ପ ୁ /20323 39 176 127େକ. ସବୁାରାଓ ପି େକ. ସତ�ନାରାୟଣା  ZUX0142844

�ୀ /20324 38 176 128େକ. ନାଗଲ:(ୀ �ା େକ. ସବୁାରାଓ ZUX0142851

�ୀ /21325 40 176 129ବି. ଇ ିରା ପfନାୟକ �ା ବି. କିେଶାର ପfନାୟକ ZUX0142877

ପ ୁ /22326 68 176 130େକ. ସନ�ାସୀ ପି େକ. ଜଗନ\ ାଥP ZUX0142901

�ୀ /22327 58 176 131େକ. େଗୗରୀ �ା େକ. ସନ�ାସୀ ZUX0142893

ପ ୁ /22328 33 176 132େକ. ସେ8ାଷ କମୁାର ପି େକ. ସନ�ାସୀ ZUX0142885

�ୀ /23329 42 176 133ଜି ଆଦି ଲ:(ି  �ା ଜି ଉମା ମେହ?ରି LSL1464189

ପ ୁ /23330 41 176 134ଜି ଜଗଦିଶ ପି ଜି ଏନ ମJୁO LSL1464171

ପ ୁ /24331 35 176 135ରାେଜଶ େସନାପତି ପି ଏX ଜଗଦୀଶ ପ�ସାଦ ZUX0142919

ପ ୁ /25332 52 176 136ଏ. ତିରୁପତି ପି ଏ. ଈ?ର LSL1463710

�ୀ /25333 46 176 137ଏ. ଦୁଗKgା �ା ଏ. ତିରୁପତି LSL1463728

ପ ୁ /25334 21 176 138ସମୁ9ଳି ଆଲୟନ ପି ଆଲୟନ ତିରୁପତି ZUX1140789

ପ ୁ /25335 23 176 139ଏ େପାଲାୟା ଉେପ �  ପୱନ ପି ଏ ତିରୁପଥି ZUX1022649

ପ ୁ /27336 51 176 140ଜି. କ�ାଲ ରାଓ ପି ଜି. ସିମାYଳP ZUX0142935

�ୀ /27337 42 176 141ଜି. ସେ8ାଷୀ କମୁାରୀ �ା ଜି. କ�ାଲ ରାଓ ZUX0142927

�ୀ /27338 21 176 142ଜି. ଗାୟତ�ୀ ପି ଜି.କ�ଳ ରାଓ ZUX1127778

�ୀ /27339 28 176 143ଏ ପ�ସନ\ ପି ଏ େକା�ାଳ ରାଓ ZUX0706069

�ୀ /28340 44 176 144ଜି. େଜ�ାତି �ା ଜି. ଶ�ିନୁ ZUX0142976

ପ ୁ /28341 45 176 145ବି ଚ � େଶଖର ପି ବି ନୀଳକେh?ର ରାଓ ZUX0142943

�ୀ /28342 40 176 146ବି େସୗଜନ�ା କମୁାରୀ ପି ବି ନୀଳକେh?ର ରାଓ ZUX0286054

�ୀ /28343 61 176 147ବି ରାବଣା କମୁାରୀ �ା ବି ନୀଳକେh?ର ରାଓ ZUX0142968

ପ ୁ /29344 44 176 148ଏP ମନ( ଥ ରାଓ ପି ଏP ବି"ୁପ�ସାଦ ZUX0142992

�ୀ /29345 39 176 149ଏP େଗୗରୀ?ରୀ �ା ଏP ମନ( ଥ ZUX0142984

�ୀ /30346 64 176 150ଜି. ମାଝୀେଗୗରୀ �ା ଜି. ରାମାରାଓ ZUX0143016

ପ ୁ /30347 49 176 151ଜି. ଶ�ିନୁ ପି ଜି. ନରସିଂହ ZUX0143008

ପ ୁ /31348 53 176 152ଭି. ଉେମଶ କମୁାର ପfନାୟକ ପି ଭି. ସତ�ନାରାୟଣ ପfନାୟକ ZUX0143024

�ୀ /31349 48 176 153ଭି. ବିଜୟା ଲ:(ୀ ପfନାୟକ �ା ଭି ଉେମଶ କମୁାର ପfନାୟକ ZUX0143032

ପ ୁ /32350 31 176 154ଅବିନାଶ ମହା8ି ପି ବିେନାଦ କମୁାର ମହା8ି ZUX0625558

ପ ୁ /32351 47 176 155ଏX ରାଜେଶଖର ପfନାୟକ ପି ଏX ଭା[ର ପfନାୟକ ZUX0143065

�ୀ /32352 41 176 156କiନା ପfନାୟକ �ା ରାଜେଶଖର ପfନାୟକ ZUX0143057

ପ ୁ /33353 74 176 157ଏX ସରିୁଆ ରାଓ ପି ଏX ସତ�ନାରାୟଣା ZUX0666297

ପ ୁ /33354 74 176 158ଏX ରାଜୀବ କମୁାର ପି ଏX ସରିୁଆ ରାଓ ZUX0143073

�ୀ /33355 32 176 159ସgି ତଳ ଗିରିଜା �ା ସgି ତଳ ରାଜୀବ କମୁାର ZUX0705814

�ୀ /33356 33 176 160ଏସ କୀତO �ା ଏସ ଜୟ8 କମୁାର ZUX0705962

ପ ୁ /34357 36 176 161େମାହନ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ LSL2392413

ପ ୁ /35358 33 176 162ଜି େମାନଜ କମୁାର ପି ଜି ଇ?ର LSL2382836

ପ ୁ /36359 39 176 163ସେ8ାଷ ପfାୟକ ପି ଂେଲାକନାଥ ପfାୟକ ZUX0143966

�ୀ /36360 63 176 164ସେରାଜିନୀ ପfନାୟକ �ା ଂେଲାକନାଥ ପfନାୟକ ZUX0143933

6 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /36361 45 176 165ଅନୁରାଧା ପfନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପfନାୟକ ZUX0143891

�ୀ /36362 42 176 166ସେୁରଖା ପfନାୟକ ପି ଂେଲାକନାଥ ପfନାୟକ ZUX0143941

ପ ୁ /36363 38 176 167ରେମଶ ପfନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପfନାୟକ ZUX0143958

ପ ୁ /36364 35 176 168ନାରାୟଣ ପfନାୟକ ପି ଂେଲାକନାଥ ପfନାୟକ ZUX0143909

�ୀ /36365 33 176 169ରୁପାସିନି ପfନାୟକ ପି ଂେଲାକନାଥ ପfନାୟକ ZUX0143917

ପ ୁ /36366 32 176 170ସମିର ପfନାୟକ ପି ଂେଲାକନାଥ ପfନାୟକ ZUX0143883

ପ ୁ /36367 67 176 171ପଦ( ନାଭ ସିଂ ପି ଂପ�କାଶ ସିଂ ZUX0144055

ପ ୁ /37368 63 176 172ଲାଡୁ ମେହ?ର ରାଓ ପି ଲଡୁ େଗାବି ରାଓ ZUX0143974

ପ ୁ /37369 28 176 173ଲାଡି ଜୟା ଶGର ପି ଲାଡି ମେହ?ର ରାଓ ZUX0705699

�ୀ /39370 42 176 174ଲାjି ମାଧରିୁ �ା ଲାjି ଶ�ିନିବାସ ରାଓ ZUX0144014

�ୀ /39371 32 176 175ଲାjି ଗାୟତ�ୀ �ା ଲାjି ମେହ?ର ରାଓ ZUX0143867

ପ ୁ /39372 50 176 176ଲାjି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଂଲାjି େଗାବି  ରାଓ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0144006

ପ ୁ /40373 49 176 177ଏଲ ରାମଚ �  ରାଓ ପି ଏଲ ସରିୁଆ ରାଓ ZUX0286062

�ୀ /40374 42 176 178ଏଲ ପଦ( ାବତୀ �ା ଏଲ ରାମଚ �  ରାଓ ZUX0286070

�ୀ /41375 41 176 179ସି. ଏ]. ଶ�ୀେଦବୀ �ା ସି.ଏ]. ଶ�ୀନିବାସ ZUX0448308

�ୀ /42376 38 176 180ସି. ଏ]. ଲ:(ୀେଦବୀ �ା ସି. ଏ]. ରବିଚ �  ରାଓ ZUX0448316

�ୀ /43377 30 176 181େଗ9ି ଚ ନା ପି େଗ9ିକ� ି"ା ରାଓ ZUX0368563

�ୀ /44378 56 176 182ଏX. ଭାଗ�ଲ:(ୀ �ା ଏX. ସହେଦବ ରାଓ OR/12/089/242325

ପ ୁ /44379 37 176 183ଏX. ଚିଟିବାବୁ ପି ଏX. ସହେଦବ ରାଓ ZUX0448449

�ୀ /44380 31 176 184ଶାଲିମା ଗ�ା ପି ନରସିଂହ ଗ�ା ZUX0448324

ପ ୁ /44381 66 176 185ଏX. ସହେଦବ ରାଓ ପି ଏX. ରାମଲୁୁ OR/12/089/242324

ପ ୁ /44382 30 176 186ଏସ ଶିରୀଷା ପି ଏସ ଚିତି ବାବୁ ZUX0705665

�ୀ /44383 29 176 187ଏX. େସୗଜନ�ା �ା ଏX. ରାେଜଶ ZUX0448332

ପ ୁ /45384 30 176 188େକ. ସ ିପ କମୁାର ପି େକ.େଗୗରୀ ଶGର ରାଓ ZUX0653238

ପ ୁ /46385 62 176 189ଏX.ଭି. ପାବ7 େତ?ର ରାଓ ପି ଏX.ଆପଲା �ାମି ZUX0625517

�ୀ /46386 28 176 190େସାପା ସାଇଲଜା ପି ଏX.ଭି. ପାବ7 େତ?ର ରାଓ ZUX0625582

�ୀ /46387 53 176 191େସାପା ଶା8ି �ା ଏX.ଭି. ପାବ7 େତ?ର ରାଓ ZUX0625533

ପ ୁ /46388 29 176 192େସାପା ଶରତ କମୁାର ପି ଏX.ଭି. ପାବ7 େତ?ର ZUX0625525

�ୀ /55389 60 176 193ଏ ପଦ( ାବତୀ �ା ରାମା ରାଓ OR/12/089/242330

ପ ୁ /78390 73 176 194ଜନାରଦନ େସନପତି ପି େମାହନ ରାଓ େସନାପତି ZUX0705715

�ୀ /78391 72 176 195ଅ9ଳି େସନାପତି �ା ଜନାS7 ନ େସନାପତି ZUX0705681

�ୀ /88392 29 176 196ପି କାବ�ା ପି ପି େଭGଟ ରାମାଣା ZUX0705970

ପ ୁ /88393 27 176 197ପି ଶିବା ସେ8ାଷ ପି ପି େବେGଟ ରାମାଣା ZUX0705988

�ୀ /563394 21 176 198ଆଲୟାନା ସମୁ9ଳି ପି ଏ ତିରୁପତି ZUX1183748

�ୀ /999395 62 176 199ରାମଲ:(ୀ ଏ �ା ପ�ସାଦ ରାଓ ଏ ZUX0781781

�ୀ /999396 28 176 200ସତ� ଝkସୀ ଲ:(ୀ �ା ପJୁୁପ ୁସତୟନରୟନ ZUX1134394

�ୀ /999397 28 176 201ଏ କଲ�ାଣୀ �ା ଏ ଶ�ୀଧର ZUX0706077

�ୀ /999398 25 176 202ଜାମି ଶ�ୀ କାବ�ା ପି ଜାମି ଭା[ର ରାଓ ZUX0958041

ପ ୁ /999399 33 176 203ଟି. ଅନିଲ କମୁାର ପି ଟି. ଗଣପତି ରାଓ ZUX0781856

�ୀ /999400 53 176 204ଟି. ଲ:(ୀ �ା ଟି. ଗଣପତି ରାଓ ZUX0781872

ପ ୁ /999401 41 176 205ଏ. ମାଧବ ପି ଏ. ରାମା ରାଓ ZUX0781443

ପ ୁ /999402 36 176 206ଏମ. ନେର � ପି ଏମ. େବକୖhୁ ରାଓ ZUX0781583

ପ ୁ /999403 42 176 207ପJୁୁପ ୁପ�କାଶ ରାଓ ପି େଭେGଡ ରାଓ ZUX1128487

�ୀ /999404 23 176 208ଜାମି ପ�ଣତି ପି ଜାମି ଭା[ର ରାଓ ZUX1014000

ପ ୁ /999405 66 176 209ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ସିମାYଲମ ଏ. ZUX0781740

ପ ୁ /999406 64 176 210ଟି. ଗଣପତି ରାଓ ପି ଟି. କାମାୟା ZUX0781245

�ୀ /999407 38 176 211ପJୁୁପ ୁେଶଳିୖକା �ା ପJୁୁପ ୁପ�କାଶ ZUX1128529

�ୀ /999408 39 176 212ବି ସାରଦା ମଣି �ା ବି ରବି କମୁାର ZUX0706036

�ୀ /999409 39 176 213ପି. େଶୖଳଜା ପି ପି. ପ�କାସ ZUX0781252

ପ ୁ /999410 35 176 214ଏ. ସ�ୀଧର ପି ଏ. ରାମାରାଓ ZUX0781393

�ୀ /411 63 176 215ଟୀ କାମଡୂୁ �ା ଟୀ ରାମୟା ZUX0143149

�ୀ /412 71 176 216ଟି ଚ � ମା . �ା ଟୀ ରାମୟା LSL1463678

�ୀ /2413 41 176 218ଏସ ରାେଜ?ରି �ା ଏସ ରାମ ୁ LSL1385244

�ୀ /2414 69 176 219ଏମ ପପାୟା ରାଓ �ା ଲ:(ଣ ରାଓ OR/12/089/242116

ପ ୁ /03415 26 176 220ଭି େମାହନ କ� ୀ"ା ପି ଭି ସତ� ନାରାୟାଣ ZUX0705624

�ୀ /3416 72 176 221ଭି. େନୗକାgା �ା ଭି ରାମ ୁ ZUX0526756

�ୀ /3417 46 176 222ଭି. ଲ:(ୀ �ା ଭି. ସତ�ନାରାୟଣା  ZUX0143099

ପ ୁ /3418 42 176 223ଭି. ଶିବା  ପି ଭି. ରାମ ୁ ZUX0526764

ପ ୁ /3419 39 176 224ଭି. ଶ�ୀନୁ ପି ଭି. ରାମ ୁ ZUX0526772

�ୀ /3420 34 176 225ଭି. ଜୟଲ:(ୀ �ା ଭି. ଶିବା  ZUX0143107

ପ ୁ /3421 48 176 226ଏସ ରାମ ୁ. ପି ଏX େସେର9ଲିୁ ରାଓ . LSL1463785

�ୀ /3422 55 176 227କମୁାରୀ ସାହୁ �ା କ ପK ସାହୁ ZUX0781591

7 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /3423 24 176 228େମାହିନୀ ସାହୁ �ା ପ�ତାପ କିେଶାର ସାହୁ ZUX1140714

�ୀ /4424 30 176 229ଏP. ଦିପିକା ପି ଏP. ମାଧବ ରାଓ ZUX0625335

ପ ୁ /4425 58 176 230ଏମ ମାଧବ ରାଓ ପି ଏମ େଭGଟ ରାଓ LSL1429067

ପ ୁ /4426 28 176 231ଏP. ସେ8ାଷ କମୁାର ପି ମାରାଡାପ ୁମାଧବ ରାଓ ZUX0625384

�ୀ /5427 45 176 232ଏମ କାମା:ି . �ା ଶ�ାମ . OR/12/089/242092

�ୀ /06428 26 176 233ମାଧରୁୀ ଯାମୀ ପି ରେମଶ କମୁାର ଯାମୀ ZUX0705848

ପ ୁ /6429 60 176 234େଜ. ରାମକୃ"ା ପି େଜ. ସରିୁଆ ରାଓ ZUX0666289

ପ ୁ /6430 56 176 235େଜ. ରେମସ କମୁାର ପି େଜ. ସରିୁଆ ରାଓ ZUX0143123

�ୀ /6431 43 176 236େଜ. ଲ:(ୀ �ା େଜ. ରେମଶ କମୁାର ZUX0143115

�ୀ /6432 50 176 237େଯ ଆଲିେଭନୀ �ା େଯ ରାମକ� ି"ା ZUX0867077

ପ ୁ /6433 28 176 238ରାଜ େଶଖର ଜାମି ପି ରେମଶ କମୁାର ଜାମି ZUX0625566

�ୀ /6434 30 176 239ଯାମି ନାଗମନୀ ପି େଯ ରାମକ� ି"ା ZUX0867069

�ୀ /6435 51 176 240ସଭୁଦ� ା ନାୟକ �ା େଗାପିନାଥ ନାୟକ OR/12/089/242069

ପ ୁ /6436 45 176 241ଇ�ର ନାୟକ ପି ଦୁ� ୁନାୟକ OR/12/089/242085

�ୀ /6437 33 176 242ପାବ7 ତୀ ନାୟକ ପି ବୁଟୁ ନାୟକ ZUX0344309

ପ ୁ /6438 24 176 243େଗାବି  ପାଳି ପି ଈcଵର ପାଳି ZUX1128214

ପ ୁ /7439 56 176 244େସାମନାଥ ନାୟକ ପି ସକୁଟୁ ନାୟକ OR/12/089/242082

�ୀ /7440 51 176 245ଲ:(ୀ ନାୟକ �ା ଡIରୁ ନାୟକ OR/12/089/242090

ପ ୁ /7441 43 176 246ଶିବ ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ନାୟକ LSL1428945

�ୀ /7442 30 176 247ନୟନା ନାୟକ �ା ଶିବ ନାୟକ ZUX0625392

�ୀ /08443 27 176 248କାYନ ପ�ା �ା ସଧୁୀର କମୁାର ପ�ା ZUX0781476

ପ ୁ /8444 56 176 249ଜଗନ\ ାଥ ମାଳି ପି ଚ �  ମାଳି OR/12/089/242851

�ୀ /8445 48 176 250ସମିୁତ� ା ମାଳି �ା ଜଗନ\ ାଥ ମାଳି OR/12/089/242852

ପ ୁ /8446 28 176 251ଗଣପତି ମାଳୀ ପି ଜଗନ\ ାଥ ମାଳୀ ZUX0625418

�ୀ /9447 61 176 252ଯମନୁା ନାୟକ �ା ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/12/089/242079

�ୀ /10448 51 176 253ଏମ ପ�ମିଳା  �ା ଏମ ମାଧବ ରାଓ LSL1429059

�ୀ /10449 68 176 254ପଦ( ା ନାୟକ �ା ସିରି ନାୟକ OR/12/089/242074

ପ ୁ /11450 74 176 255ଏସ ନିଲକhP . ପି ଏX ସିମାYଳ . LSL1384536

�ୀ /11451 72 176 256ଏସ ଚିନ\ ା . �ା ଏସ ନିଳକh . LSL1429000

�ୀ /12452 33 176 257ଏX ଶଶୀ �ା ଏX ଶ�ୀନୁ ZUX0143131

�ୀ /13453 42 176 258ଏନ େପ�ମାଜିନୀ �ା ଏନ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0144048

�ୀ /13454 28 176 259ମନସା ବଲT ା ପି େଭGଟ ରାଓ ବଲT ା ZUX0706119

ପ ୁ /13455 69 176 260ବାଲା େଭGଟରାଓ ପି ବାଲାରାମା କ� ି"ା ରାଓ ZUX0143982

�ୀ /13456 59 176 261ବାଲା ନିମ7ଳା �ା ବାଲା େଭGଟରାଓ ZUX0143990

ପ ୁ /13457 39 176 262ବାଲା ଶ�ୀଧର ରାଓ ପି ଆନ  ରାଓ LSL2382620

�ୀ /13458 30 176 263ବାଲା �ଣ7ମାଲା �ା ବାଲା ଶ�ୀଧର ZUX0705830

�ୀ /14459 40 176 264ବି େଜ�ାତି �ା ଦୁଗK ପ�ସାଦ ପfନାୟକ LSL1446426

�ୀ /15460 57 176 265ଟି ରତ\ ମାଳା �ା ଟି େଭGଟ ରାଓ LSL1463702

ପ ୁ /15461 41 176 266ଟି ପା�ରୁା�ା  ପି ଟି େଭGଟ ରାଓ LSL1463736

ପ ୁ /15462 71 176 267ଟି େଭGଟ ରାଓ ପି ଟି େଗାପାଲP LSL1385277

�ୀ /16463 54 176 268େକ ରାବଣାନାgା . �ା େକାେଟ�ରି . OR/12/089/242125

ପ ୁ /17464 61 176 269ବି ଇ�ର ରାଓ ପି କାସିୟା ରାଓ OR/12/089/242127

�ୀ /17465 56 176 270ବି ଇ?ରୀ ରାଓ �ା ଇ?ର ରାଓ OR/12/089/242128

ପ ୁ /18466 61 176 271ଟି ଆଦି ନାରାୟଣ . ପି ଟିପାପାୟା . OR/12/089/242129

�ୀ /18467 56 176 272ଟି ସାୟା . �ା ଟି ଆଦିନାରାୟଣ . OR/12/089/242130

�ୀ /18468 23 176 273ତାଡି ନୀଳିମା �ା ତାଡି ରାଜା ZUX1140821

�ୀ /18469 23 176 274ତାଡୀ ନିଳିମା �ା ଟୀ ରାଜା ZUX1356641

ପ ୁ /18470 32 176 275ଟି. ପ�ଶାଦ ପି ଟି. ରାମଲୁୁ ZUX0625350

ପ ୁ /18471 31 176 276ଟି. ରାଜା ପି ଟି. ଆଦି ନାରାୟନା ZUX0625368

�ୀ /19472 44 176 277ଟି ରାେଜ?ରୀ �ା ଟି ରାବଣା  LSL1385251

�ୀ /19473 81 176 278ଏସ ପନୁାମା . �ା ଏX ରାମଲୁୁ . OR/12/089/242166

ପ ୁ /19474 32 176 279ଟି ରାଜା ପି ଟି. ଆଦିନାରାୟଣା ZUX0344325

�ୀ /20475 53 176 280ବୂଜିେପତା ରାଜgା ପି ବୂଜିେପତା କେରଯୖ LSL1463660

ପ ୁ /20476 49 176 281ବି କନb ରାଜୁ ପି ବି ପାପାଡୁ ZUX0144071

�ୀ /20477 39 176 282ବି ମାଳତୀ �ା ବି କନb ରାଜୁ ZUX0144063

ପ ୁ /21478 35 176 283ଟି.ରେମଶ ପି ଟି. ଆRାରାଓ ZUX0143156

ପ ୁ /21479 32 176 284ଟି. ମେହଶ ପି ଟି. ଆRାରାଓ ZUX0143164

ପ ୁ /21480 50 176 285େତାତରପଡିୁ .ଆRାରାଓ ପି ଟି ଆଦିନାରାୟଣ . ZUX1255355

�ୀ /21481 52 176 286େତାତରପଡିୁ .ଲ:(ୀ �ା ଆପାରାଓ . ZUX1255348

�ୀ /21482 24 176 287ଟି. ଦିବ�ା �ା ଟି. ମେହଶ ZUX0942672

ପ ୁ /22483 43 176 288ଟି ଶ�ୀନୁ ପି ଟି ଗରୁୁଗଲୁୁ LSL1446392

ପ ୁ /22484 46 176 289ଟି ରାବଣା . ପି ଗରୁୁଲାଲ . OR/12/089/242893

8 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /23485 33 176 290ବି. ନେରଶ ପି ବି. ଈ?ର ରାଓ ZUX0143172

�ୀ /23486 32 176 291ବି. ଭବାନୀ �ା ବି. ଚନ\ ା ରାଓ ZUX0143180

�ୀ /23487 49 176 292ଏମ ଲ:(ୀ . ପି ଆପାଲ�ାମି . OR/12/089/242148

�ୀ /23488 44 176 293ଡି ଆଦିଲ:(ୀ . ପି ଏP ଆପାଲ�ାମି . LSL2392314

�ୀ /24489 84 176 294ଆ^. ସାବିତ�ୀ �ା ଆ^. ତ�ିନାଥ ZUX0143198

ପ ୁ /24490 49 176 295ଟି ଆପନ\ ା . ପି ଟିରାେମୟା . LSL1464080

�ୀ /24491 45 176 296ଟି ଅ_7ପ_ୁK . �ା ଆପାନ\ ା . LSL2382513

ପ ୁ /24492 25 176 297ଆର. ଭାରତ କମୁାର ପି ଆର. ରବି କମୁାର ZUX0781526

ପ ୁ /24493 27 176 298ଆ^ େରାହିତ କମୁାର ପି ଆ^. ରବି କମୁାର ZUX0625244

ପ ୁ /24494 23 176 299ଆର ଉେପ �  କମୁାର ପି ଆର ରବି କମୁାର ZUX1136084

�ୀ /25495 71 176 300ଆର ପାବ7 ତି . �ା ଆ^ ପରେମ�ର . OR/12/089/242156

ପ ୁ /25496 56 176 301ଆର ପରେମ?ର . ପି ଆ^ ରାମମJୁO . OR/12/089/242155

�ୀ /26497 52 176 302େରାଜାପଜୁାରୀ . �ା କୃ" ପଜୁାରୀ . OR/12/089/242875

�ୀ /27498 54 176 303ଏ. ଲ:(ୀ �ା ଏ. ଶGରରାଓ ZUX0143214

ପ ୁ /27499 35 176 304ଏ. ଭାନୁ ପି ଏ. ଶGର ରାଓ ZUX0143206

�ୀ /27500 66 176 305ପାବ7 ତି ନାୟକ �ା ପିତବାସ ନାୟକ OR/12/089/242065

�ୀ /27501 56 176 306ଯମନୁା ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ LSL1429026

�ୀ /27502 47 176 307ପଦ( ା ନାୟକ �ା ପ�ଲT ାଦ ନାୟକ OR/12/089/242071

�ୀ /27503 32 176 308ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ ZUX0344333

ପ ୁ /27504 29 176 309ଅକାପିଲି ସନିୁଲ କମୁାର ପି ଅକାପିଲି ଶGର ରାଓ ZUX0625145

�ୀ /28505 60 176 310ଏb ହାଇମା ବତୀ �ା ଏb ଆଦିନାରାୟଣା ZUX0143248

ପ ୁ /28506 48 176 311ଏb. ଶ�ିନୀବାସ ପି ଏb ଆଦିନାରାୟଣା ZUX0143230

�ୀ /28507 42 176 312ଏX. ଲାବଣ� �ା ଏX. ହରିବାବୁ LSL1446277

ପ ୁ /28508 41 176 313ଏb ଆନ ରାଓ ପି ଏb ଆଦିନାରାୟଣା ZUX0143222

�ୀ /29509 56 176 314ଆ^ ରାମଲ:(ୀ �ା ଆ^ େଗୗରୀଶGର ZUX0143263

ପ ୁ /29510 32 176 315ଆ^ ଆନେବଶ ପି ଆ^ େଗୗରାଶGର ରାଓ ZUX0143271

�ୀ /30511 33 176 316ଏP ସେ8ାଷୀ ପି ଏP ଦ�ାଶୀ ZUX0286088

�ୀ /30512 36 176 317ଏମ ଶ�ାଭନୀ �ା ଏP ରଘନୁାଥ ZUX0286096

ପ ୁ /31513 51 176 318ଏସ ମରୁଲି ପି ଏସ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0143297

ପ ୁ /31514 43 176 319ଏସ ହରିବାବୁ ପି ଏସ ସତ�ଭାନୁ ZUX0286104

ପ ୁ /31515 27 176 320ଶ�ାମ ବାବୁ ପି ମରୁଲୀ . ZUX0625269

ପ ୁ /31516 30 176 321ଏସ ବାଳକ�ିଷ(ା ପି ଏସ ମରୁୁଲୀ ZUX0393165

ପ ୁ /31517 31 176 322ଏସ ବାଲାକ� ୀ"ା ପି ଏସ ମରୂଲୀ ZUX0705863

�ୀ /31518 46 176 323େସାମହା8ୀ ଇ ୀରା �ା ଏସ ମରୁଲି ZUX0143305

ପ ୁ /31519 33 176 324ଏସ.ମେନାଜ କମୁାର ପି ଏସ.ସତ� ନାରାୟଣ ZUX0881219

�ୀ /31520 49 176 325ଗଡୁଲା ମା�ାମା �ା ଗଡୁଲା ଭା[ର ରାଓ ZUX0781807

ପ ୁ /31521 66 176 326ଜି ଭା[ର ରାଓ ପି ଚିନାପାପା ରାଓ OR/12/089/242036

ପ ୁ /31522 45 176 327ଜି ଗେଣଶ ରାଓ ପି ଭା[ର ରାଓ OR/12/089/242038

ପ ୁ /31523 28 176 328ଏସ ଉେମଶ ପି ଏସ ମରୁଲୀ ZUX0393173

�ୀ /32524 54 176 329ଏP ଉଷା କମୁାରୀ �ା ଏP ଚ � ା ରାଓ ZUX0143354

�ୀ /32525 38 176 330ଏP େସୗଲଜା କମୁାରୀ ପି ଏP ଚ � ା ରାଓ ZUX0143313

ପ ୁ /32526 35 176 331ଏP ଦିଲୀପ କମୁାର ପି ଏP ଚ � ା ରାଓ ZUX0143321

ପ ୁ /32527 35 176 332ଏP ପ�ବୀଣ କମୁାର ପି ଏP ଚ � ା ରାଓ ZUX0143339

ପ ୁ /32528 59 176 333ପିଲ:(ୀନାରାୟଣ . ପି େଭେGଟ . OR/12/089/242030

�ୀ /32529 53 176 334ପି ରମା . �ା ସଯୁ�7 . OR/12/089/242029

�ୀ /32530 53 176 335ପି କା8ାମା . �ା ଲ:(ୀ . OR/12/089/242031

ପ ୁ /32531 78 176 336ସେgଟT ା ଆRାରାଓ ପି ସେgଟT ା ରାଜାରାଓ ZUX0625319

ପ ୁ /32532 28 176 337ଭି ବଂଶୀ କ� ୀ"ା ପି ଭି ରାମକ�ି" ZUX0705905

�ୀ /32533 69 176 338ସେgଟT ା ହଂସେବଣୀ �ା ସେgଟT ା ଆRା ରାଓ ZUX0625301

ପ ୁ /32534 49 176 339ସେgଟT ା କିରଣ କମୁାର ପି ସେgଟT ା ଆRାରାଓ ZUX0625327

ପ ୁ /32535 51 176 340ଡି ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ଡି ରାମ ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0144089

�ୀ /32536 44 176 341ଡି ବବି ପାତ� �ା ଡି ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0144030

ପ ୁ /32537 83 176 342ଏସ ପାଥ7  ସାରଥି ପfନାୟକ ପି ଏସ ସରିୁନାରାୟଣା ପfନାୟକ LSL1429117

�ୀ /32538 76 176 343ଏସ ମିନା:ୀ ପfନାୟକ �ା ଏସ ପାଥ7  ସାରଥି ପfନାୟକ LSL1429125

�ୀ /32539 43 176 344ଏX. ରାେଜ?ରୀ �ା ଏX. କିରଣ କମୁାର LSL1446111

ପ ୁ /32540 54 176 345ଭି. ରାମକ� ି"ା ପି ଭି. ସଯୂ�7ନାରାୟଣ LSL1446103

ପ ୁ /32541 70 176 346ଏP ଚ � ା ରାଓ ପି ଏP ଟାଉଟାୟା ZUX0143347

ପ ୁ /32542 56 176 347ପି ଧମK ରାଓ ପି େଭେGଟ ରାଓ OR/12/089/242032

ପ ୁ /33543 66 176 348ଏମ ଜ�ାସି ପି ଏମ େବଣ ୁେଗାପାଳ ZUX0286112

�ୀ /33544 61 176 349ଏମ ଜୟgା �ା ଏମ ଜ�ାସି OR/12/089/242224

�ୀ /33545 37 176 350ମାନିନୀ ପାତ� �ା ସେ8ାଶ କମୁାର ପାତ� ZUX0286120

�ୀ /33546 34 176 351ମିନତୀ ପାତ� �ା ପ�ଶା8 କମୁାର ପାତ� ZUX0286138

9 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 14ୱାଡ7  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

33!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /33547 39 176 352ଏP ରଘନୁାଥ ପି ଏମ ଦ�ାସୀ ZUX0666271

�ୀ /34548 37 176 353େଗୗରୀ ନାୟକ �ା ରାେଜଶ ନାୟକ ZUX0286146

ପ ୁ /34549 32 176 354େଗୗରୀ ଶGର ନାୟକ ପି ଲଳିତ ନାୟକ ZUX0286153

ପ ୁ /35550 26 176 355ମିଶଲା ସାଇଭିନୟ ପି ମିଶଲା ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0705616

�ୀ /37551 39 176 356ଏସ ଭାଗ�ଲ:(ୀ �ା ଏସ ତ�ିପତି ZUX0286161

�ୀ /37552 101 176 357ଏସ ଆପାଲ ନରସିଂହ . �ା ଏX ସରିୁନାରାୟଣ . OR/12/089/242163

ପ ୁ /37553 48 176 358ଏସ ତ�ିପତି . ପି ଏX ସରିୁନାରାୟ . OR/12/089/242164

ପ ୁ /38554 52 176 359ମରୂଲୀ ମଲT ିକ ପି ସରାବୁ ମଲT ିକ ZUX0666222

�ୀ /38555 39 176 360ଉଷାମତି ମଲT ିକ �ା ମରୂଲୀ ମଲT ିକ ZUX0666230

�ୀ /39556 46 176 361ଏX. ଉମା ମେହ?ରି �ା ଏX େବକୖhୁ ରାଓ ZUX0393231

�ୀ /39557 30 176 362ଏX. େସୗଲଜା ପି ଏX. େବକୖhୁ ZUX0625194

ପ ୁ /39558 31 176 363ଏX. େଭGେଟX ପି ଏX. େବକୖhୁ ZUX0625186

�ୀ /40559 30 176 364କା ୁଳା ଦିବ�ା ପି କା ୁଳା େଭGଟ େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0393140

ପ ୁ /40560 57 176 365େକ େଗାପାଳ . ପି େକ କାେମ?ର . OR/12/089/242096

�ୀ /40561 52 176 366େକ େଜ�ାତି . �ା େକ େଗାପାଳ . OR/12/089/242097

�ୀ /42562 60 176 367ଜି ଲ:(ି �ା କ� ି"ପfନାୟକ ZUX0681684

ପ ୁ /42563 70 176 368କ� ି"ଚ �  ପfନାୟକ ପି େଭGଟରାଜ ପfନାୟକ ZUX0681676

ପ ୁ /43564 54 176 369ଆ^ ଶGର ରାଓ ପି ଆ^ କୃ"ାମJୂ7ୀ ZUX0143370

�ୀ /43565 49 176 370ଆ^ ଦମୟ8ି �ା ଆ^ ଶGର ରାଓ ZUX0143388

ପ ୁ /43566 34 176 371ଆ^ ବସ8 କମୁାର ପି ଆ^ ଶGର ରାଓ ZUX0143396

�ୀ /43567 29 176 372ଆ^. ବାସ8ି କମୁାରୀ ପି ଆ^. ଶGର ରାଓ ZUX0625178

ପ ୁ /43568 66 176 373ଏନ ସGର ରାଓ ପି ବସ8 ରାଓ OR/12/089/242013

�ୀ /43569 57 176 374ଏନ ପାବ7 ତି ରାଓ �ା ଏb ଶGର ରାଓ OR/12/089/242014

ପ ୁ /43570 28 176 375ଏb ଶ�ୀଧର ପି ଏb ଶGର ରାଓ ZUX0625251

�ୀ /44571 64 176 376ପି. େଜ�ାm\ ା  ପି ପି. ସରିୁଆ ରାଓ ZUX0143404

�ୀ /44572 51 176 377ଏନ ପଦ( ା . �ା ଏb ଜଗଦିସ . OR/12/089/242011

ପ ୁ /44573 61 176 378ଏନ ଜଗଦି�ର ରାଓ ପି ଏb ବସ8 ରାଓ OR/12/089/242010

�ୀ /45574 72 176 379ଏX ଅରୁ&ତୀ �ା ଏX ସତ�ନାରାୟଣା ZUX0286179

�ୀ /45575 52 176 380ପି ଚିର9ିବି . �ା ପି ନିଳକh . OR/12/089/242008

ପ ୁ /46576 34 176 381ଇଲିୟାX ଖାb ପି ସଭୁାb ଖାb ZUX0143412

ପ ୁ /46577 30 176 382ହାମିଦ ଖାନ ପି ସବୁହାନ ଖାନ ZUX0393207

�ୀ /48578 62 176 383ଅ_7ପ_ୁK ନାୟକ �ା ଲଳିତ ନାୟକ OR/12/089/242006

ପ ୁ /48579 46 176 384ରାେଜସ ନାୟକ ପି ଲଳିତ ନାୟକ OR/12/089/242007

ପ ୁ /49580 40 176 385େକ. େଭGଟରାଓ ପି େକ. େକାେଟ?ର ZUX0143438

ପ ୁ /49581 36 176 386େକ. ଭା[ର ରାଓ ପି େକ. େକାେଟ?ର ରାଓ ZUX0143446

�ୀ /49582 27 176 387କାଟମରୁୀ େଗୗରୀ �ା କାଟମରୁୀ ଭା[ର ରାଓ ZUX0625285

�ୀ /49583 29 176 388କାଟମରୁୀ ପ_ୂK �ା କାଟମରୁୀ େୱGାଟ ରାଓ ZUX0625152

ପ ୁ /50584 26 176 389ସଶୁା8 କମୁାର ପାତ� ପି ଜୟେଦବ ପାତ� ZUX0705723

�ୀ /50585 52 176 390ସଉଦାମିନି ପାତ� �ା ଜୟେଦବ ପାତ� OR/12/089/242002

ପ ୁ /50586 41 176 391ସେ8ାସ କମୁାର ପାତ� ପି ଜୟେଦବ ପାତ� LSL1410257

ପ ୁ /50587 42 176 392ପ�ଶା8 କମୁାର ପାତ� ପି ଜୟେଦବ ପାତ� LSL1410232

�ୀ /51588 32 176 393ବି. ଲ:(ୀ �ା ବି. ନେରଶ ZUX0143453

�ୀ /52589 69 176 394ଏX ରାେଜ?ରୀ �ା ଏX େଭGଟ ରାଓ ZUX0143487

ପ ୁ /52590 37 176 395ଏX ର9ିତ କମୁାର ପି ଏX େଭGଟ ରାଓ ZUX0143479

�ୀ /52591 47 176 396ଏମ େକୗସଲ�ା . �ା ଏମଭବାନି . OR/12/089/242835

�ୀ /52592 31 176 397ଚିନୀ ସମାହା8� ପି ସରିୁପକାଶ ସମାହା8� ZUX0705939

ପ ୁ /52593 56 176 398ସରୂୀ ପ�କାଶ େସାମହନତୀ ପି ସରୂୀ କନକ ରାଓ ZUX0705947

ପ ୁ /52594 27 176 399େଲାହିତ େସାମହା8ୀ ପି ସରିୁପକ7 ସ େସାମହା8ୀ ZUX0705921

�ୀ /52595 26 176 400ସପ\ା େସାମହା8ି ପି ର9ିତ କମୁାର େସାମହା8ି ZUX0705889

�ୀ /53596 64 176 401େଜ. ସବୁ_K  �ା େଜ ଜଗନ\ ାଥ ZUX0143495

ପ ୁ /53597 42 176 402େଜ. ଶ�ୀକା8 ପି େଜ. ଜଗନ\ ାଥ ZUX0143503

ପ ୁ /53598 40 176 403େଜ. ରଜନୀକା8 ପି େଜ. ଜଗନ\ ାଥ ZUX0143545

�ୀ /53599 38 176 404େଜ. ଅନୀତା  ପି େଜ. ଜଗନ\ ାଥ ZUX0143511

�ୀ /53600 38 176 405େଜ. ଭିସାଲା �ା େଜ. ଶ�ୀକା8 ZUX0143529

�ୀ /53601 36 176 406େଜ. ହାଇମା �ା େଜ. ରଜନୀକା8 ZUX0143537

�ୀ /53602 49 176 407େଗୗରୀ ନାୟକ �ା ନାଗରାଜୁ ନାୟକ OR/12/089/242837

�ୀ /53603 27 176 408ସର�ତୀ ନାୟକ ପି ନଗରଜୁ ନାୟକ ZUX0705897

�ୀ /53604 29 176 409ପି. ପପୁାବାଇ �ା ପି. େରେଜଶ ZUX0781344

ପ ୁ /54605 51 176 410େଭGଟ ନାୟକ ପି ହାଡି ନାୟକ OR/12/089/242170

ପ ୁ /54606 28 176 411ମାଲିକାଜୁ7 ନ ନାୟକ ପି େୱGାଟ ରାଓ ନାୟକ ZUX0625160

ପ ୁ /54607 55 176 412କ� ି"ା ନାୟକ ପି ହାଡି ନାୟକ OR/12/089/242168

ପ ୁ /54608 49 176 413ଶ�ୀନୁ ନାୟକ ପି ନାଗରାଜୁ ନାୟକ ZUX0143552

10 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /54609 45 176 414ବା�ାରି ନାୟକ �ା କ� ୀ"ା ନାୟକ OR/12/089/242169

�ୀ /54610 44 176 415ପଦ( ା ନାୟକ �ା େଭେGଟ ରାଓ ନାୟକ OR/12/089/242171

�ୀ /54611 33 176 416ସେ8ାଷୀ ନାୟକ �ା ଶ�ୀନୁ ନାୟକ ZUX1127836

�ୀ /54612 32 176 417ସେ8ାଷ ନାୟକ ପି କୃ"ା ନାୟକ ZUX0526731

�ୀ /54613 30 176 418ଶ�ାମଳ ନାୟକ ପି କ� ୀ"ା ନାୟକ ZUX0705749

ପ ୁ /54614 27 176 419ଗଣି ନାୟକ ପି କ� ୀ"ା ନାୟକ ZUX0705913

ପ ୁ /54615 38 176 420ବିକ�ମ ପଜୂାରୀ ପି କୃ" ପଜୂାରୀ ZUX0143560

�ୀ /54616 31 176 421ବବି ପଜୂାରୀ �ା ବିକ�ମ ପଜୂାରୀ ZUX1022656

ପ ୁ /55617 67 176 422ଏସ େକକରିମ . ପି େଶକ ୁ. OR/12/089/242172

�ୀ /55618 52 176 423ସଇଦା େବଗମ . �ା ଏସ େକ କରିମ . OR/12/089/242173

ପ ୁ /55619 62 176 424ଶ�ାମ ନାୟକ ପି ଶକୁ� ା ନାୟକ ZUX0881227

�ୀ /55620 54 176 425ଲ:(ୀ ନାୟକ �ା ଶ�ାମ ନାୟକ ZUX0881201

ପ ୁ /55621 46 176 426ଭା[ର ନାୟକ ପି ଇ?ର ନାୟକ ZUX0143578

ପ ୁ /55622 35 176 427ଶGର ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ନାୟକ ZUX0143586

ପ ୁ /55623 32 176 428ତିରୁମଲା ନାୟକ ପି ଇ?ର ନାୟକ ZUX0526749

�ୀ /55624 29 176 429ଉଷା ନାୟକ �ା ଭା[ର ନାୟକ ZUX0706002

�ୀ /056625 26 176 430ଦୁତିକା ନାୟକ �ା ରବି ନାୟକ ZUX0951434

�ୀ /56626 56 176 431ତାଯ ବିବି . �ା ତାଯଉଦିନ . OR/12/089/242256

�ୀ /56627 29 176 432ପାବ7 ତୀ ହ8ାଳ �ା ଗ�ା ନାୟକ ZUX0705707

ପ ୁ /56628 37 176 433ରବି ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0143602

ପ ୁ /56629 34 176 434ବନ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0143610

ପ ୁ /56630 34 176 435ଗ�ା ନାୟକ ପି ଶିରି ନାୟକ ZUX0143594

�ୀ /56631 31 176 436ପଦ( ା ନାୟକ �ା ବନ ନାୟକ ZUX0344341

�ୀ /56632 30 176 437ଦୁତିକା ନାୟକ �ା ରବି ନାୟକ ZUX0781617

�ୀ /56633 29 176 438ପଦ( ା ନାୟକ �ା ବନ ନାୟକ ZUX0625400

ପ ୁ /57634 66 176 439େଯ ଖାଲ ରାଜୁ ପି େଯ ସତ�ମ OR/12/089/242175

ପ ୁ /57635 56 176 440େଜ ଶ�ୀନିବାସ ପି େଜ ସତ�ମ ZUX0681692

ପ ୁ /57636 49 176 441ଶGର ପି େଜ ସତ�ମ LSL2382430

�ୀ /57637 45 176 442େଜ ଅନ\ ପଣୁK �ା େଜ ଆପଲ ରାଜୁ LSL2392322

�ୀ /57638 44 176 443ଜାମି ପଦ( ାବତୀ �ା େଜ ଶ�ିନିବାସ ରାଓ ZUX0143875

ପ ୁ /57639 51 176 444େଜ ଗେୁZ?ର ରାଓ ପି େଜ ଶତ�ମ ରାଓ LSL2390821

ପ ୁ /58640 55 176 445କିଲମେସfି ଜୟେଦବ ପି େକ. ଆନ  ରାଓ OR/12/089/242745

ପ ୁ /58641 38 176 446ବି. ସତୀଶ ପି ବି. ଆପାଲାରାଜୁ LSL1464197

�ୀ /58642 44 176 447କିଲିମେସfୀ ଶିବର9ନୀ �ା କିଲମେସfୀ ଜୟେଦବ OR/12/089/242746

�ୀ /59643 43 176 448େକ କରୁଣା �ା େକ ନଟରାଜ LSL2382745

�ୀ /59644 50 176 449େକ େସାଭାରଣି . �ା ଜୟଶGର . OR/12/089/242197

�ୀ /59645 45 176 450ଆଲT ାଦା ଅରୁଣା �ା ଆଲT ାଦା ଶିବ ପ�ସାଦ ZUX0867119

ପ ୁ /59646 32 176 451ବfୁଲା ବିଜୟା ଭରnଵାଜ ପି ବfୁଲା ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0867093

�ୀ /59647 27 176 452ରାଜାନା ଗାୟତ�ୀ �ା ରାଜାନା କାଳି ZUX0625202

ପ ୁ /59648 23 176 453ବଲT  ତରୁଣ କମୁାର ପି ବି.ଉଦୟ କମୁାର ZUX1022680

�ୀ /59649 72 176 454େକ େହୖମ ରାଓ �ା େକ େଭେGଟ ରାଓ ZUX0286187

ପ ୁ /59650 49 176 455େକ ନଟରାଜ ରାଓ ପି େଭେGଟ ରାଓ OR/12/089/242198

ପ ୁ /59651 49 176 456ଆଲT ାଦା ଶବି ପ�ସାଦ ପି ଆଲT ାଦା ଲି�ା ମତୁ7 ୀ ZUX0867101

�ୀ /59652 71 176 457ଆଲT ାଦା ସୟୂ7 କା8ମ �ା ଆଲT ାଦା ଲି�ା ମତୂ7 ୀ ZUX0867085

ପ ୁ /60653 42 176 458ବି. ରାେଜଶ ପି ବି. ଆପଲ ରାଜୁ LSL1446160

ପ ୁ /60654 67 176 459ବି ଆପାଲାରାଯ ୁ. ପି ବି ଚିନା . OR/12/089/242191

�ୀ /60655 62 176 460ବି ଶରୁୁଡି . �ା ବି ଆପାଲାରାଜୁ . OR/12/089/242192

�ୀ /60656 28 176 461ବି. େଗୗରୀ �ା ବି. ରାେଜଶ ZUX0625426

ପ ୁ /61657 57 176 462ପି ଅେଶାକ ପି ପି ସଯୁ�7 ପ�କାଶ ZUX0143628

�ୀ /61658 51 176 463ପି ଅରୁଣା �ା ପି ଅେଶାକ LSL2392363

ପ ୁ /61659 46 176 464ଆର ରାମ ବାବୁ ପି ଆ^ ଭା[ର ରାଓ ZUX0286229

�ୀ /61660 41 176 465ଆର ବିଜୟ ଲ:(ି �ା ଆ^ ରାମ ବାବୁ ZUX0286237

ପ ୁ /61661 29 176 466ପି ବିେନାଦ ପି ପି ଅେଶାକ ZUX0706028

�ୀ /61662 25 176 467ପି. ନ ିନି ପି ପି. ଅେଶାକ ZUX0781641

ପ ୁ /61663 71 176 468ଆର ରାଜ େଗାପାଳ ରାଓ ପି ଆର ଭା[ର ରାଓ ZUX0286195

�ୀ /61664 48 176 469ଆର.ବିରକେମcଵର ରାଓ ପି ଆର.ରାଜ େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0286211

ପ ୁ /62665 62 176 470ବି ସିଂହାଚାଲାମ . ପି ବି ଆପନା . LSL1429356

�ୀ /62666 56 176 471ବି ପ�ଭାବତି . �ା ବି ସିମାYଳ . OR/12/089/242217

ପ ୁ /62667 36 176 472ବି କିରଣ କମୁାର ପି ବି ସିମାYଳP ZUX0645804

ପ ୁ /62668 38 176 473ବି. ଲ:(ଣ ରାଓ ପି ବି. ସିମାଚଳP ZUX0625046

ପ ୁ /63669 42 176 474ଏନ େଶଖର ପି ଏb ବିରା �ାମି LSL2382323

�ୀ /63670 39 176 475ଏନ େହମଲତା ପି ଟିରା �ାମି LSL2382349
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�ୀ /63671 61 176 476ଏନ କା8ାମା . �ା ଏb ବିରା�ାମି . OR/12/089/242822

ପ ୁ /63672 46 176 477ଏନ କାନାରାଓ . ପି ଏନ ବିରା�ାମି . LSL2382356

�ୀ /64673 56 176 478ବି କ� ିଷ\ ାେବଣୀ �ା ବି ଗରୁୁନାଥ ରାଓ LSL1464122

ପ ୁ /64674 51 176 479ବି ନେରଶ ପି ବି ଗରୁୁନାଥ LSL1464114

ପ ୁ /64675 35 176 480ବି. ଶ�ବଣ କମୁାର ପି ବି ଗରୁୁନାଦ ରାଓ ZUX0344358

�ୀ /65676 44 176 481ପି କQରିୁ �ା ପି ଚ �  LSL2390854

ପ ୁ /65677 44 176 482ପି ରାଜୁ ପି ପି ସଯୁ�7 ପ�କାଶ ରାଓ LSL2446664

ପ ୁ /65678 44 176 483ଆର କାଳି ପି ଆ^ ରାମ ବାବୁ LSL2382653

ପ ୁ /65679 45 176 484ଆ^. ରଘନୁାଥ ପି ଆ^. ରାମବାବୁ LSL2382703

�ୀ /65680 32 176 485ରାଜାନା ଆନିତା �ା ରାଜାନା ଚ �  େଶଖର ZUX0625343

ପ ୁ /65681 43 176 486ଆର ଚ �  େଶଖର ପି ବି ରାମ ବାବୁ LSL2382711

�ୀ /67682 62 176 487ବି ଜୟ8ି . �ା ବି ଗେୁZ?ର . OR/12/089/242253

�ୀ /68683 76 176 488ରାବୁ ଆବି . �ା ଆନସରଖାନ . OR/12/089/242254

ପ ୁ /68684 61 176 489ତାଯ ଉଦିନ . ପି ଆନସରଖାନ . OR/12/089/242255

ପ ୁ /69685 62 176 490ଡି ଚ �  ରାଓ ପି ଡି େସାମଲୁୁ ରାଓ LSL1464098

�ୀ /69686 50 176 491ଡି ଯୟଲ:(ୀ ରାଓ �ା ଡି ଚ �  ରାଓ LSL1464106

ପ ୁ /69687 27 176 492େଦଭଦରୀ ରବି େତଜା ପି େଦଭଦରୀ ଚ �  ରାଓ ZUX0653220

�ୀ /70688 76 176 493ଏମ ନିଳକh . �ା ଏP ଆପାରାଓ . OR/12/089/242831

ପ ୁ /71689 51 176 494ଜି େଭନୁ ପି ଜି ଶତ� ନାରାୟଣ LSL1428937

�ୀ /71690 52 176 495ଜି.ରାବଣା ଆgା �ା ଜି. ସତ�ନାରାୟଣ LSA1428937

�ୀ /71691 34 176 496ଜି. ଭାରତୀ �ା ଜି. େବଣ ୁ ZUX0625079

�ୀ /71692 32 176 497ଜି ରଜନୀ ପି ଜି ସତ� ନାରାୟଣ ZUX0705673

�ୀ /72693 69 176 498ଏX. ପାବ7 ତୀ �ା ଏX. ଏେରୟା OR/12/089/242146

�ୀ /72694 71 176 499ଏମ େଗୗରଆମା . �ା ଏP ଆପାଲ�ାମି . OR/12/089/242145

�ୀ /72695 36 176 500ଏP. ମିନା:ୀ �ା ଏP. ଶ�ିନିବାସ ZUX0625061

ପ ୁ /72696 40 176 501ଏP. ଶ�ୀନିବାସ ପି ଏP. ଆପଲା�ାମି ZUX0625137

ପ ୁ /73697 43 176 502ଏସ ଶ�ୀନୁ ପି ଏP ଆRା ରାଓ LSL2382505

�ୀ /73698 61 176 503ଏସ ଚିନା . �ା ସବୁାରାଓ . ZUX0681700

ପ ୁ /73699 44 176 504ଏସ ଭା[ର . ପି ଏP ସବୁାରାଓ . ZUX0681718

ପ ୁ /73700 34 176 505ଏX ଜଗଦିଶ ପି ଏସ ଆRା ରାଓ ZUX0344366

�ୀ /74701 51 176 506ବି ରାଧାେଦବି �ା ବି ଉଦୟ କମୁାର LSL2382547

�ୀ /74702 77 176 507ବିୱାରାଲ:(ୀ . �ା ବି େମାହନ . OR/12/089/242289

ପ ୁ /74703 52 176 508ବି ଉଦୟକମୁାର . ପି ବି େମାହନ . OR/12/089/242689

ପ ୁ /74704 49 176 509ବି ବସ8 . ପି ବି େମାହନ . OR/12/089/242291

ପ ୁ /74705 47 176 510ବି ଶ�ାମକମୁାର . ପି ବି େମାହନ . OR/12/089/242841

ପ ୁ /78706 55 176 511ଏସ ରବି କମୁାର . ପି ଏX ଶ�ମସିବା . OR/12/089/242457

�ୀ /78707 50 176 512ଏସ ଜୟଲ:(ୀ . �ା ଏX ସତ�ନାରାୟଣ . OR/12/089/242735

ପ ୁ /78708 59 176 513ଏସ ,ସତ�ନାରାୟଣ .... ପି ଏX ଶ�ାମ ସିବା ରାଓ .... OR/12/089/242734

ପ ୁ /79709 54 176 514ଏଲ ରାବଣା . ପି େଭେGଟ . OR/12/089/242499

ପ ୁ /79710 50 176 515ଏଲ କ�ି"ା . ପି େଭେGଟ . OR/12/089/242498

ପ ୁ /80711 44 176 516ଏମ ବିନୟ କମୁାର ପି ଏମ ରାମବାବୁ LSL2392454

�ୀ /80712 69 176 517ଏମ ଅଜାଂgା . �ା ରାମବାବୁ . LSL2392439

ପ ୁ /80713 42 176 518ଏମ ବାସେୁଦବ ରାଓ ପି ଏମ ରାମବାବୁ ରାଓ LSL2392421

�ୀ /81714 57 176 519ନୟନି ସାହୁ �ା ଭଗବାନ ସାହୁ OR/12/089/242034

ପ ୁ /81715 43 176 520ମେନାଜ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ LSL1465095

ପ ୁ /81716 41 176 521ମଦନ ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ LSL1465087

�ୀ /82717 61 176 522ସି ଏଚ ଚିଟାgା . �ା ସି ଏ] ଚିନା . OR/12/089/242379

ପ ୁ /82718 51 176 523ସି ଏଚ ଶ�ନିବାସ . ପି ସି ଏ] ଚିନା . OR/12/089/242380

ପ ୁ /82719 47 176 524ସି ଏଚ େବଣ ୁ. ପି ସି ଏ] ଚିନା . OR/12/089/242381

ପ ୁ /83720 48 176 525ସି ଏଚ ରବି ଚ �  ରାଓ ପି ସି ଏଚ ଚିନ\ ା ରାଓ LSL1428853

ପ ୁ /84721 45 176 526ଟି କ� ି"ା . ପି େଭେGଟ . LSL2388411

�ୀ /84722 36 176 527ଟି. ଲ:(ୀ �ା ଟି. କୃ"ାରାଓ ZUX0625376

ପ ୁ /85723 41 176 528େକ ଗେୁZ?ର ରାଓ ପି େକ ସତ�ମ ରାଓ ZUX0143644

ପ ୁ /86724 41 176 529େକ କିରଣ କମୁାର ପି େକ ଗରୁୁନାଥ ରାଓ LSL2392397

ପ ୁ /86725 59 176 530େକ େଗୗରିଶGର . ପି େକ ସନ�ାସି . ZUX0681734

�ୀ /86726 51 176 531େକ ଶା8ି . �ା େକ େଗୗରିଶGର . OR/12/089/242342

ପ ୁ /86727 78 176 532େକ ଗରୁୁନାଥ ରାଓ ପି େକ ସନ�ାସି ରାଓ OR/12/089/242341

�ୀ /87728 48 176 533େଜ ନିହାରିକା �ା େଜ ଶ�ୀନିବାସ ZUX0666248

�ୀ /87729 66 176 534େଯ ଇ ୁମତି . �ା େଜ ସତ�ନାରାୟଣ . OR/12/089/242336

ପ ୁ /87730 53 176 535େଯ ଭା[ର . ପି େଜ ସତ�ନାରାୟଣ . OR/12/089/242339

ପ ୁ /87731 53 176 536େଯ ଶ�ିନିବାସ . ପି େଜ ସତ�ନାରାୟଣ . ZUX0143651

�ୀ /87732 47 176 537େଜ କiନା . �ା େଜ ଭା[ର . LSL1429232
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�ୀ /88733 57 176 538େକ ନାଗମଣି �ା େକ ନିଳ କେh?ର େରଡି LSL1463694

�ୀ /88734 51 176 539ପି ମିନା �ା ପି େଭGଟ ରାଓ ZUX0286245

ପ ୁ /88735 71 176 540ଜି ଇ?ର . ପି େଭେGଟ ଚଳମ . OR/12/089/242386

�ୀ /88736 71 176 541ଜି ଉଦୟ . �ା ଇ?ର . OR/12/089/242387

ପ ୁ /88737 66 176 542ଜି କ� ି"ା . ପି େଭେGଟା ଚଳମ . OR/12/089/242388

�ୀ /88738 57 176 543ଜି ସତ�ବାଦି . �ା କ� ି"ା . OR/12/089/242389

ପ ୁ /88739 48 176 544ଇ?ର ପ�ସାଦ ମହା8ି ପି ପି ସି ମହା8ି OR/12/089/242390

�ୀ /88740 41 176 545ସଜୁାତା ମହା8ି ପି ଏସ ସି ମହା8ି LSL1463801

�ୀ /88741 40 176 546ଗୀତା9ଳି ମହା8ି ପି ଏସ. ସି. ମହା8ି LSL1446152

ପ ୁ /88742 62 176 547େକ ନୀଳକେh?ର େରଡି ପି େକ ରାମଣା େରଡି LSL1463686

�ୀ /89743 57 176 548ଟି ଲ:(ୀ . �ା ବ� ହ(  . OR/12/089/242414

ପ ୁ /91744 39 176 549େକ ବାଲାଜି ପି େକ ରାମ କ� ି"ା LSL2382844

�ୀ /91745 81 176 550େକ ଇ?ର . �ା ନିଳକh . OR/12/089/242416

ପ ୁ /91746 63 176 551େକରାମକ�ି" . ପି ନିଳକh . OR/12/089/242417

�ୀ /91747 54 176 552େକ ର�ଲତା . �ା ରାମକ� ି" . LSL2388452

�ୀ /92748 54 176 553ଲାjି ଉgା  �ା ଲାjି ମେହ?ର ରାଓ ZUX0144022

�ୀ /92749 64 176 554ଏମ େହମାବତି . �ା ମାକ7 �ୟା . OR/12/089/242436

ପ ୁ /92750 47 176 555ଏସ ସତ�ସାଇବାବା . ପି ମାକ7 �ୟା . OR/12/089/242437

ପ ୁ /92751 44 176 556ଏସ ବାଲାଜ . ପି ମାକ7 �ୟା . OR/12/089/242439

ପ ୁ /92752 34 176 557ରାେଜ �  ଆଚାରୀ ପି କାମରାଜୁ ଆଚାରୀ ZUX0653261

�ୀ /92753 31 176 558ସରoତୀ ଆଚାରୀ �ା ରାେଜ �  ଆଚାରୀ ZUX0653279

�ୀ /92754 41 176 559�ପ\ା ମbଜାରୀ ବାଲା �ା ବାଲT ା ଉମାସGର ZUX0368522

ପ ୁ /92755 29 176 560ଏP. ନୀଳମାଧବ ପି ଏP. ଦ�ାସି ZUX0448423

ପ ୁ /92756 38 176 561ଏP ରାଜା ପି ଏP ଶାIା ZUX0368548

�ୀ /92757 37 176 562ଏX. େସୗଲଜା �ା ଏX. ବାଲାଜୀ ZUX0625459

�ୀ /92758 31 176 563ଏP ଶ�ୀ େଦବୀ �ା ଏP ରାଜା ZUX0368555

ପ ୁ /93759 56 176 564ଏ କା�ାଲୁ . ପି ରାମାୟାବାବୁ . OR/12/089/242441

�ୀ /93760 49 176 565ଏ ବିଜୟଲ:(ୀ . �ା କା�ାଲାରାଓ . ZUX0681742

ପ ୁ /94761 57 176 566ଡି େମାହନ ରାଓ ପି ଡି ସରିୁପ�କାଶ ରାଓ ZUX0286252

�ୀ /95762 71 176 567ପ�େମାଦିନୀ ରାଉତରାୟ �ା େଗୗରକିେଶାର ରାଉତରାୟ OR/12/089/242526

�ୀ /96763 71 176 568କିେଶାରୀ ଦାସ �ା ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ LSL1429257

�ୀ /97764 55 176 569ଏମ ରpା . ପି ଏP ହର�ାମି . OR/12/089/242534

�ୀ /97765 54 176 570ଏମ ମଣିରାଣି . ପି ଏP ହର�ାମି . OR/12/089/242535

ପ ୁ /97766 51 176 571ଏମ ନ ି?ର ରାଓ ପି ଏP ହର�ାମି ରାଓ OR/12/089/242537

�ୀ /97767 46 176 572ଏମ ରାଧା �ାମି �ା ଏP ସତ�ନାରାୟଣା OR/12/089/242557

ପ ୁ /98768 56 176 573ଏମ ଅେଶାକ . ପି ଏP ବି?ରା�ା . OR/12/089/242542

ପ ୁ /98769 51 176 574ମାqରିୁ ପରିଖିତ ରାଓ ପି ମାqରିୁ ବି?ର�ା �ାମୀ OR/12/089/242543

�ୀ /99770 43 176 575ଏମ ସାବିତ�ୀ ଆଚାରୀ �ା ଏP ରାଜ ଲି�P OR/12/089/242549

ପ ୁ /99771 61 176 576ଏମ ନରସିଂହ ରାଓ ଆଚାରି ପି ଏP ରାଜଲି� ଆଚାରି OR/12/089/242550

ପ ୁ /99772 23 176 577ଡି. ସାଇ କମୁାର ପି ଡି.େଭେGଟ ରାମଣା ZUX1022615

ପ ୁ /100773 56 176 578ମାqରୁୁ ସତ�ନାରାୟଣ ପି ମାqରୁୁ ପGଜ �ାମି ZUX1254796

�ୀ /101774 59 176 579ପି ସାରଦା ରାଓ �ା ପି ଈ?ର ରାଓ OR/12/089/242569

�ୀ /103775 64 176 580ବିରାଜିନି ପ�ା �ା ସତ�ନାରାୟଣ ପ�ା OR/12/089/242604

ପ ୁ /103776 45 176 581ସେ8ାଷ କମୁାର ପ�ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ�ା OR/12/089/242810

�ୀ /104777 41 176 582େକ ଲ:(ୀ �ା େକ ଚିନ\ ା ରାଓ LSL1428903

ପ ୁ /104778 76 176 583େକ କମୁKୟା . ପି ଚିନାୟା . OR/12/089/242608

ପ ୁ /104779 49 176 584େକ କମୁାର �ାମି . ପି ଜଗନାଥ . OR/12/089/242614

�ୀ /104780 44 176 585େକ ୱାରଲ:( ି. ପି ଜଗନାଥ . OR/12/089/242615

�ୀ /104781 66 176 586େକ ନାଗରତ\ �ା ଜଗନାଥ OR/12/089/242612

ପ ୁ /104782 56 176 587ସି ଏଚ ନାେଗ?ର ରାଓ ପି େତାଟାୟା ରାଓ OR/12/089/242617

ପ ୁ /105783 51 176 588େକ ଚିନା ରାଓ ପି ଜଗନାଥ ରାଓ OR/12/089/242613

ପ ୁ /106784 61 176 589ଏ ସଧୁାକର . ପି ଶରୁୀନାରାୟାଣା . OR/12/089/242619

�ୀ /106785 55 176 590ଏ ରାଧା �ା ଏ. ଶଧୁାକର OR/12/089/242620

�ୀ /107786 51 176 591ରାସିଦା େବଗମ �ା ରିୟାଯଲ ଖାନ OR/12/089/242624

�ୀ /107787 49 176 592ଫାତିମା େବଗମ �ା ସମସିର ଖାନ OR/12/089/242626

�ୀ /108788 81 176 593ପି ଚିନାମା . �ା ପି କା8ାୟା . OR/12/089/242631

ପ ୁ /108789 61 176 594ପି ସିତାରାମ . ପି ପି କାନାୟା . OR/12/089/242629

�ୀ /108790 53 176 595ପି ରମଣି �ା ସିତାରାମା OR/12/089/242630

ପ ୁ /109791 61 176 596ଭି ବାଳଗ�ାଧର ପି ଭି େବକୖhୁୱାସଲୁୁ . ZUX0143669

�ୀ /109792 61 176 597ଭି ମରୁଲିକ� ି"ା ପି ଭି େବକୖhୁୱାସଲୁୁ OR/12/089/242671

�ୀ /109793 56 176 598ସବୁାସିନି ନାୟକ �ା େଗୗରା� ନାୟକ OR/12/089/242677

�ୀ /109794 56 176 599ଭି ନିମ7ଳା �ା ଭି ମରୁାଲିକ� ି"ା OR/12/089/242672

13 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /13795 53 176 600ଭି ପଦ( ାବତୀ �ା ଭି ଶିବପ�ସାଦ ରାଓ ZUX1424118

ପ ୁ /109796 63 176 601ଭି ଶିବ ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ଭି େବକୖhୁୱାସଲୁୁ OR/12/089/242669

�ୀ /110797 71 176 602ଏନ ଶକ8ୁଳା ରାଓ �ା ସ�େମ?ର ରାଓ OR/12/089/242683

ପ ୁ /111798 48 176 603ସବିର ହୁେସନ ପି ଏସ ଏମ ଟି ମଦିନା ZUX0344374

�ୀ /111799 66 176 604କଲୁୁସମୁ େବଗମ . ପି ଏମ େକ ଖରୁାସାନି . ZUX0344382

�ୀ /111800 51 176 605ଫାତିମା େବଗମ . ପି ଏସ ଏମ ଟି ମଦିନା . OR/12/089/242695

ପ ୁ /111801 45 176 606ଧମ7 . ପି ପ�ଭାବନ . OR/12/089/242706

�ୀ /111802 63 176 607ନଶିମ ବାେନା �ା ଏସ ଏ ଏଚ ମଦିନା ZUX0286286

�ୀ /111803 66 176 608ଖାତିଯା େବଗମ �ା ଏସ ଏସ ଟି ମଦନା OR/12/089/242693

�ୀ /111804 54 176 609େଯାହରା େବଗମ �ା ଏସ ଏ ଏଚ ମଦିନା ଖାନ OR/12/089/242698

�ୀ /111805 51 176 610ଫଜKନା େବଗP �ା ସୟଦ ଜାଫର ମଦାନି LSL1429141

ପ ୁ /111806 66 176 611ଦିୱାନଚା  ଯଶୱାନି ପି ହରିଶଚା  ଯଶୱାନି OR/12/089/242705

ପ ୁ /111807 53 176 612ଏମ ଏମ ଜାଫର ଖରୁାସାନି ପି ଏମ ଏମ େକ ଖରୁାସାନି LSL1429364

ପ ୁ /111808 58 176 613ସୟଦ ଜାଫର ମଦାନୀ ପି ସୟଦ ରାଜା ମଦାନୀ ZUX0286294

ପ ୁ /111809 47 176 614ଏସ ଏସ ପିେରାଜ ଅଲୀ ମଦିନା ପି ଏସ ଏ ଏଚ ମଦିନା LSL1429133

ପ ୁ /111810 49 176 615େଲଖ ରାଜ ପି ଚା ୁ ମଲ ମାଖିଜା ZUX0393256

�ୀ /113811 53 176 616ସାଲମାବାେନା . ପି େରାଜା ମଦିନା . ZUX0286328

ପ ୁ /113812 51 176 617ଏସ ହାେସନ ମଦିନା . ପି ମହମଦ . OR/12/089/242688

�ୀ /113813 75 176 618ଆଜଗରି େବଗମ �ା ଏX ମହମଦ ମଦାନି OR/12/089/242687

�ୀ /113814 54 176 619େଜାଭରା େବଗମ �ା ସବିର ଖାନ OR/12/089/242880

�ୀ /113815 44 176 620େଜୗନାବ େବଗମ �ା ଏX ହାସନ ମଦିନା LSL1428846

�ୀ /114816 50 176 621ମିନା:ୀରାେଠାର . �ା ଭଗବାନଲାଲ . OR/12/089/242685

ପ ୁ /115817 39 176 622ଏ ନବିନ କମୁାର ପି ଏ ରାମକ�ି"ା ମJୁO LSL2382737

ପ ୁ /115818 61 176 623ଏ ରାମକ� ୀ"ା ମJୁO . ପି ଏ ନାରାୟଣ . OR/12/089/242719

ପ ୁ /115819 46 176 624ଏ ରବି କମୁାର ମJୁO . ପି ଏ ନାରାୟଣ . OR/12/089/242722

�ୀ /116820 53 176 625ଏ ରତ\ ମାଳା . �ା ଏ ରାମଲିେ�?ର . OR/12/089/242726

ପ ୁ /116821 53 176 626ଏ ସତ�ନାରାୟଣ . ପି ଏ ଗନୁାୟାସିଟି . OR/12/089/242727

ପ ୁ /116822 57 176 627ଏ ରାମଲିେ�?ର ଗZୁା ପି ଏ ଗନୁାୟାଶିଟି ଗZୁା OR/12/089/242725

�ୀ /116823 71 176 628ଏ ବିଯୟ ଲ:(ୀ �ା ଏ ଗନୁାୟାଶିଟି OR/12/089/242724

�ୀ /116824 45 176 629ଏ. ମାଧବି �ା ଏ. ସତ� ନାରାୟଣ LSL1446244

ପ ୁ /117825 54 176 630ପି ଭି େସ ଆର ପି ପି ଆପଲରାଯ ୁ OR/12/089/242732

�ୀ /117826 47 176 631ପି େଯ�ାତି , ପି ପି ଆପଲ�ାମି , OR/12/089/242733

ପ ୁ /117827 56 176 632ପି ଏନ ମJୁO . ପି ଆପଲରାଯ ୁ. OR/12/089/242730

�ୀ /117828 76 176 633ପି ପଦ( ାବତୀ �ା ପି ଆପଲରାଯ ୁ OR/12/089/242731

�ୀ /118829 32 176 634ବଷK ବ_Kଳୀ ପି ଭୂବେନ?ରୀ ପ�ସାଦ ମିଶ� ZUX0448373

ପ ୁ /118830 76 176 635ମାେହ?ରି ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ହରିହର ମିଶ� OR/12/089/242650

ପ ୁ /118831 71 176 636ତାରିଣି ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ହରିହର ମିଶ� OR/12/089/242653

ପ ୁ /118832 66 176 637ଭୁବେନ?ର ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ହରିହର ମିଶ� OR/12/089/242655

�ୀ /118833 66 176 638ଚିତ�େରଖା ମିଶ� �ା ମେହ?ରି ମିଶ� OR/12/089/242651

�ୀ /118834 58 176 639ବିଣାପାଣି ମିଶ� �ା ତାରିଣିପ�ସାଦ ମିଶ� OR/12/089/242654

�ୀ /118835 58 176 640ବିଦ�ତୁଲତା ପ�ା �ା ଭୁବେନ?ରି ପ�ସାଦ ମିଶ� OR/12/089/242656

ପ ୁ /119836 36 176 641ପି.ରାେଜଶ ପି ପି.ତାବିଟାୟା  LSL2382760

�ୀ /119837 30 176 642ପି. ଚା � ା କାଲା �ା ପି. େଦଶରାଜୁ ZUX0625129

ପ ୁ /119838 39 176 643ପି. େଦଶରାଜୁ ପି ପି. ଆRା ରାଓ ZUX0625111

ପ ୁ /119839 36 176 644ପି.ଚ �  େମୗଳୀ ପି ପି ଆRାରାଓ LSL2388478

�ୀ /119840 34 176 645ପି. ରୁପା �ା ପି. ରାେଜଶ ZUX0781666

�ୀ /120841 25 176 646ଜି. ଗାୟତ�ି ପି ଜି. ଶ�ୀନୁ ZUX0881276

ପ ୁ /121842 36 176 647ଆ^. କିେଶାର କମୁାର ପି ଆ^.ଆନ  ରାଓ LSL2382679

ପ ୁ /121843 31 176 648ଆର ମାଣିକsା ପି ଆର ଆନ  ରାଓ ZUX0666255

�ୀ /122844 40 176 649ଟି.ଶା8ି ପି ଟି.େଭGଟ ରାମଣା LSL2446177

�ୀ /123845 63 176 650ବାଲା ରାଜଲ:(ି �ା ପି.ଭି.ଆର ମJୂO ZUX0143693

ପ ୁ /124846 36 176 651ପି.ଭା[ର ରାଓ ପି ପି.ଆRା ରାଓ ZUX0143701

�ୀ /124847 29 176 652ପି ସଚୀେବାତି �ା ପି ଭା[ର ZUX0705731

�ୀ /125848 60 176 653ପି େଭGଟରାବଣାମା �ା ପି ତାଭଟିୟା LSL2392330

�ୀ /125849 34 176 654ପି ଲ:(ୀ ରାଜ�P ପି ପି ତାବଟାୟା ZUX0143719

�ୀ /125850 40 176 655ପି. ଅନିତା �ା ପି. ଗେଣଶ ZUX0781658

ପ ୁ /125851 43 176 656ପି. ଗେଣଶ ପଟରୁନୁ ପି ତଭିତ�ା ପଟରୁନୁ ZUX0625574

�ୀ /125852 70 176 657ପି. ସୀତାgା �ା ପି. େବାେଗ?ର ରାଓ ZUX0625053

�ୀ /126853 37 176 658ଜିବିଜୟା �ା ଜି ଶ�ୀନୁ LSL2382406

�ୀ /126854 64 176 659ଜି.ସରୁ ଆgା �ା ଜି. ବୁେଚୟା ZUX0881250

ପ ୁ /126855 27 176 660ଗା�ିପାଲT ୀ େମାହନ ପି ଗା�ିପାଲT ୀ ଶ�ୀନୁ ZUX0625103

�ୀ /126856 37 176 661େଜ. ନାଗମଣି �ା େଜ. ଶ�ୀନୁ ZUX0881235

14 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /126857 48 176 662ଜି. ଶ�ୀନୁ ପି ଜି. ବୁେଚୟା ZUX0881268

�ୀ /127858 55 176 663େଶଖ େମୗଲାନ �ା େଶଖ ଜିଲାନି LSL2382802

�ୀ /127859 45 176 664ଏସ ଚା  �ା େଶଖ େମୗଲାନା LSL2382794

�ୀ /127860 31 176 665ରାସିଦା େବଗାP ପି େସ2. କାରିP ବାବୁ ZUX0625228

ପ ୁ /127861 29 176 666େସ2.ସାଖିର ହୁେସb ପି େସ2. କାରିP ବାବୁ ZUX0625210

ପ ୁ /127862 77 176 667େସଖ ଜିଲାନି ପି େଶଖ ଅହgଦ ZUX0666263

ପ ୁ /127863 29 176 668େସ2. ରିଜୱାନା ଏେହମାଦ ପି ଏX.େକ େମୗଲାନା ZUX0625236

�ୀ /128864 41 176 669ଆର ପ�ମିଳା �ା ଆର ରଘନୁାଥ LSL2392355

�ୀ /129865 34 176 670ଟି ପ�ୁଲତା �ା ଟି ଶ�ୀନୁ LSL2390961

ପ ୁ /130866 41 176 671ମହgଦ ଅଲT ି  ପି ରହମନ ଅଲT ି  LSL2382612

ପ ୁ /131867 50 176 672େକ ସଦୁଶ7ନ ରାଓ ପି େକ ଆଦି ନାରାୟଣ LSL2382364

�ୀ /131868 45 176 673େକ. ଉମା �ା େକ ଶଦୁଶ7ନ ରାଓ LSL2382588

�ୀ /132869 35 176 674ରାଜନା ସମୁଲତା �ା ରାଆନା ବିକ� େମ?ର ରାଓ LSL2392348

ପ ୁ /133870 37 176 675ଟିକିରଣ ପି ଟି େଭGଟରାଓ LSL2382869

ପ ୁ /134871 87 176 676େଜ ସରିୁୟା ରାଓ ପି େଜ ଆପାଲା �ାମି ZUX0143735

�ୀ /134872 80 176 677ସାବିତ�ି  ଆgା �ା େଜ ସରୁୟା ରାଓ ZUX0143727

�ୀ /134873 45 176 678େଜ ପାବ7 ତୀ �ା େଜ ଗେୁZ?ରରାଓ LSL2390839

�ୀ /134874 37 176 679େଜ ସନିୁତା �ା େଜ ଶGର LSL2382422

�ୀ /135875 27 176 680ବି ପଦ( ା �ା ବି.ନରସିଂହ ରାଓ ZUX1127919

ପ ୁ /135876 38 176 681ବି ଚିନା ରାଓ ପି ବି ଇ�ର LSL2390938

ପ ୁ /135877 36 176 682ବି ନରସିଂହ ରାଓ ପି ବି ଇ?ର ରାଓ LSL2390946

ପ ୁ /136878 55 176 683ଭି ରାମକ�ି"ା ପି ବି ସରୁୀନାରାୟଣା LSL2382646

�ୀ /136879 46 176 684ଭି ବିଜୟଲ:(ୀ �ା ଭି ରାମକ�ି"ା LSL2382638

ପ ୁ /137880 48 176 685ପି. ଅନିଲ କମୁାର ପି ପି. କାେମ?ର ରାଓ OR/12/089/242742

�ୀ /137881 46 176 686ଏ. ଭବାନୀ �ା ଏ. ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0448357

ପ ୁ /137882 27 176 687ଆ�େଜାଲା ଭରତ ପି ଆ�ଜାଲା ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0625277

�ୀ /137883 34 176 688ପି. ହରିତା �ା ପି. ଅନିଲ କମୁାର ZUX0448464

ପ ୁ /137884 32 176 689ଏX. ଜଗଦିଶ ପି ଏX. ଆRାରାଓ ZUX0448399

�ୀ /137885 28 176 690ଏX. ମା�ା ପି ଏX. ଆRା ରାଓ ZUX0448381

�ୀ /137886 21 176 691ଅ�ଜଲା ନାଗମଣି ପି ଏ େଭେGନ\ ା ZUX1157999

ପ ୁ /137887 23 176 692ଏ ପୱନ କମୁାର ପି ଏ େଭGନା ZUX1153170

�ୀ /137888 37 176 693ଏX. େପାଲାgା �ା ଏX. ଭା[ର ZUX0448407

ପ ୁ /137889 25 176 694ଅନଗଜଲ ରବିେତଜା ପି ଏ ନାରାୟଣ ZUX1147156

�ୀ /137890 79 176 695ସି.ଏ]. ସେରାଜିନି �ା ସି. ଏ]. ରାମ ୁ ZUX0448340

ପ ୁ /137891 24 176 696େପsା ଶ�ୀରାମଲୁୁ ପି େପsା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1022623

ପ ୁ /138892 39 176 697ଲ:(ଣ ଦିଶାରୀ ପି େକଶବ ଦିଶାରୀ ZUX0625095

�ୀ /138893 37 176 698ସାବିତ�ୀ ଦିଶାରୀ �ା ଲ:(ଣ ଦିଶାରୀ ZUX0625087

ପ ୁ /460894 33 176 699ସତିଶ ଜାଡିପିଲି ପି େଭGଟ ରାବାଣା ରାଓ ଜାଡିପିଲି ZUX1141530

�ୀ /460895 25 176 700େଜ�ାତି ଜାଡିପିଲି �ା େଭGଟ ରାବଣା ରାଓ ଜାଡିପିଲି ZUX1141456

ପ ୁ /460896 37 176 701ନେରଶ ଜାଡିପିଲି ପି େଭGଟ ରାବାଣା ରାଓ ଜାଡିପିଲି ZUX1141480

�ୀ /460897 50 176 702ଇ ିରା ଜଗାଡା �ା ଶ�ୀନୁ ଜଗାଡା ZUX1141415

�ୀ /460898 68 176 703ରାେଜ?ରୀ େଜଡାପିଲି �ା େଭGଟ ରାଓtଣା ରାଓ େଜଡାପିଲି ZUX1150143

�ୀ /999899 41 176 704ପି. ଅନିତା �ା ପି. ଗେଣଶ ZUX0781351

�ୀ /999900 31 176 705ପି ଅନୁଷା ପି ପି ଶ�ୀନୁ ZUX0705855

�ୀ /999901 29 176 706ଜି ଚ ନା ପି ଜି ରବଣା ZUX0706010

ପ ୁ /999902 34 176 707ଆର ଚିର9ିବୀ ମା ଆର ପାବ7 ତୀ ZUX1188861

�ୀ /999903 40 176 708ଆର ଧାନ ଲ:(ୀ �ା ଆର ଦ�ାସୀ ZUX0705780

ପ ୁ /999904 49 176 709ଆର େଦା�ାସୀ ପି ଆର ଆନ ZUX0705772

�ୀ /999905 23 176 710ଏ କରିନା େଦାରା ପି ଏ ସେୁରଶ େଦାରା ZUX1152123

ପ ୁ /999906 41 176 711ସେୁର �  ହରିଜନ ପି େବଦୖ�ନାଥ ହରିଜନ ZUX0781294

�ୀ /999907 35 176 712କମଳା ହରିଜନ �ା ସେୁର �  ହରିଜନ ZUX0781302

�ୀ /999908 41 176 713େଜ ଇ ିରା ପି େଜ ରାେଜcୱରି ZUX1147305

�ୀ /999909 26 176 714େଜ ଜ �ା େଜ�ାତି ସତିଶ ZUX1172055

�ୀ /999910 47 176 715ଭି. କା8ାgା �ା ଭି. ଶେମ?ର ରାଓ ZUX0781328

ପ ୁ /999911 28 176 716ଭି କିେରନ କମୁାର ପି ଭି େସାେମ?ର ରାଓ ZUX0705632

ପ ୁ /999912 25 176 717ବଂଶି କ� ି"ା ପି ପାଲଗନୁା ରାଓ ZUX0781831

ପ ୁ /999913 36 176 718ରାଜାନା କିେଶାର କମୁାର ପି ରାଜାନା ଆନ  ରାଓ ZUX0951418

ପ ୁ /999914 34 176 719ପି.ସାଗର କମୁାର ପି ପି ନାଗଭୂଷଣ ରାଓ LSL2390813

ପ ୁ /999915 28 176 720େସାମାହା8ି ରାେଜଶ କମୁାର ପି େସାମାହା8ି ସୟୁ7 ପ�କାଶ ZUX0781450

ପ ୁ /999916 62 176 721ସାଉକାର ଲ:(ଣ ରାଓ ପି ଏସ. ଦୀନବ&ୁ ZUX1134055

�ୀ /999917 51 176 722ଜି. ଲ:(ୀ �ା ବି. େଶଖର ZUX0881243

�ୀ /999918 23 176 723ସାଉକାର ଲ:(ୀ �ା ସାଉକାର ନାଗାଜୁ7 ନ ZUX1134121

15 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999919 50 176 724େସାମହା8ି ମାଧବ ପି େସାମହା8ି କନକ ରାଓ ZUX0781518

ପ ୁ /999920 26 176 725ମାଦି ମଣିକh ପି ମାଦି େମାହନ ରାଓ ZUX0781815

ପ ୁ /999921 28 176 726େକ େମାହନ ପି େକ ଜି ଏସ େରjୀ ZUX0705996

ପ ୁ /999922 27 176 727ଜୀ େମାରଲି ଗଯୁKପଳି ପି ଜୀ ଶକର ଗରୁାଜିପଳି ZUX0705640

�ୀ /999923 30 176 728ଜାମି ନାଗମଣି �ା ଜାମି ସାଇନୁ ZUX0781377

ପ ୁ /999924 33 176 729ସାଉକାର ନାଗାଜୁ7 ନ ପି ସାଉକାର ଲ:(ଣ ରାଓ ZUX1136308

ପ ୁ /999925 37 176 730ପି.ଲ:(ୀ ନାଇଡୁ ପି ପି. ମସୁଲିୟା ZUX1284231

�ୀ /999926 73 176 731ଆର ନାରାୟଣ ଅମା �ା ଆର ଆନ ZUX0705798

ପ ୁ /999927 29 176 732ଜି. ନବିନ ପି ଜି. େଶଖର ZUX0881292

�ୀ /999928 40 176 733ମନିୁ ନାୟକ �ା ଇ �  ଚରଣ େଧାବା ZUX0781732

ପ ୁ /999929 37 176 734ତ�ିପତି ନାୟକ ପି େସନାପତି ନାୟକ ZUX0781625

�ୀ /999930 35 176 735ବାସ8ି ନାୟକ �ା ତ�ିପତି ନାୟକ ZUX0781633

ପ ୁ /999931 34 176 736ଚ ୁ ନାୟକ ମା ଜମନୁା ନାୟକ ZUX0781864

ପ ୁ /999932 69 176 737କୃ" ଚ �  ପfନାୟକ ପି ଜି.ଭି.ଆ^ ପfନାୟକ OR/12/089/242021

�ୀ /999933 60 176 738ଲ:(ୀ ପfନାୟକ �ା କୃ" ଚ �  ପfନାୟକ OR/12/089/242022

�ୀ /999934 35 176 739ଶଭୁ ଲ:(ୀ ପାତ� �ା ସେ8ାଷ କମୁାର ପାତ� ZUX0867051

�ୀ /999935 27 176 740କା ୁଲ ପାଭନୀ �ା କା ୁଲ ଶିବ  ପ�ସାଦ ZUX1322676

�ୀ /999936 76 176 741େକାଲି ରାବଣାgା �ା େକାଲି ତଉଡୁ ZUX0781286

�ୀ /999937 68 176 742େଜ ରାେଜcୱରି �ା େଜ ରାବଣା ZUX1155399

ପ ୁ /999938 31 176 743େଚପଡଲୁ ରାମଣା ପି େଚପଡଲୁ େପାଲି ZUX1022607

ପ ୁ /999939 61 176 744ରାଜାନା ଆନ  ରାଓ ପି ରାଜାନା ଭାuର ରାଓ OR/12/089/246634

ପ ୁ /999940 51 176 745େକ.େଭେGଟ ରାଓ ପି େକ. ନରସିଂହଲୁ ZUX0881326

ପ ୁ /999941 49 176 746ଏସ. ଫାଲଗନୁ ରାଓ ପି ନରସିଂହାଲୁ ରାଓ ZUX0781278

ପ ୁ /999942 38 176 747ଏମ. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏମ. େବକୖhୁ ରାଓ ZUX0781492

�ୀ /999943 49 176 748େକାଟା ଲ:(ୀ େରଡି �ା େକାଟା େଗୗରୀ ଶGର େରଡି ZUX0781567

ପ ୁ /999944 39 176 749ଏ ଦିଲT ିପ କମୁାର େରjୀ ପି ଏ ଜଗନ\ ାଥ େରjୀ ZUX1013994

ପ ୁ /999945 26 176 750େକ. ମେନାଜ େରjି ପି େକ. ଲ:(ୀ େରjି ZUX0781435

�ୀ /999946 22 176 751ପି େରଣକୁା ପି ପି ଲ:(ଣ ZUX1146737

�ୀ /999947 39 176 752ଗଡୁଲା େରାଜା �ା ଗଡୁଲା ଗେଣଶ ZUX0781765

�ୀ /999948 42 176 753ଲ:(ୀ ଏସ �ା ଏସ. ଫାଲାଗନୁା ରାଓ ZUX0781310

ପ ୁ /999949 46 176 754ରେମଶ ସାହୁ ପି ବିନୟ ସାହୁ ZUX0781559

�ୀ /999950 36 176 755ସରoତୀ ସାହୁ �ା ରେମଶ ସାହୁ ZUX0781419

ପ ୁ /999951 23 176 756କତୁଳା ସାଇ ପି କତୁଳା େଭେGଡ ରାଓ ZUX1127802

�ୀ /999952 25 176 757େକ. ସେ8ାଷୀ ପି େକ.େଭGଟ ରାଓ ZUX0881300

ପ ୁ /999953 37 176 758ପJୁୁପ ୁସତାୟନରୟନ ପି ପJୁୁପ ୁେଭGଟରବାନ ZUX1141670

ପ ୁ /999954 38 176 759େଜ ସତିଶ ପି େଜ ଭି ରାମନା ରାଓ ZUX1160100

ପ ୁ /999955 29 176 760ଭି ସତୀଶ କମୁାର ପି ଭି େସାେମcଵର ZUX0705657

ପ ୁ /999956 56 176 761ଜି. େଶଖର ପି ଜି. ସିହାଚଳମ ZUX0881284

ପ ୁ /999957 23 176 762ଧନୁ9ୟ େଶଖର ପି ଏସ.ଫାଲଗଣୁ ରାଓ ZUX1140730

�ୀ /999958 26 176 763ପି. ଶ�ାବଣୀ �ା ପି.ସାଗର କମୁାର ZUX1022631

ପ ୁ /999959 28 176 764ନିଲମ ଶ�ୀଧର କମୁାର ପି ନିଲମ ଶGର ରାଓ ZUX1276385

�ୀ /999960 35 176 765ଏନ. �ାତୀ �ା ଏନ. ଆନ  ରାଓ ZUX0781336

�ୀ /999961 47 176 766ସମହା8ୀ ତାରା �ା ସମହା8ୀ ସରିୁ ପ�କାଶ ZUX0781724

�ୀ /999962 52 176 767ସାଉକାର ଊମOଳା �ା ସାଉକାର ଲ:(ଣ ରାଓ ZUX1134105

�ୀ /999963 68 176 768ପି. ଉଷା �ା ପି. ନାଗଭୂଷଣ ରାଓ OR/12/089/242027

�ୀ /999964 46 176 769ଏସ. ଭିଜୟା �ା ଏସ. ମାଧବ ZUX0781799

�ୀ /999965 44 176 770େକ. ବିଜୟଲ:(ୀ �ା େକ.େଭେGଟ ରାଓ ZUX0881318

�ୀ /52/13966 25 176 771ଜୟ ଦିZୀ ଏ. ପି ପରୁୁଷତମ ଏ ZUX0781757

ପ ୁ /52/13967 23 176 772ଆଡପା ସାଇ କ�ି"ା ପି ଏ ପରୁୁେଷାJମ ZUX1022664

�ୀ /52/13968 47 176 773ଏ ସମwକମଣି �ା ଏ ପରୁୁେଷାJମ ZUX0781823

�ୀ /0969 19 178 1ଜାମୀ େଜ�ାତିମ7ୟୀ ପି ଜାମୀ ଶ�ନିୀଵାସା ରାଓ ZUX1353937

ପ ୁ /0970 39 178 2କିରଣ େକାbଚଡା ପି େଵbକନ\ ା େକାbଚଡା ZUX1233766

ପ ୁ /0971 31 178 3େଗାରୁ ଵିନଯ କମୁାର ପି େଗାରୁ ରାମ କୃ"ା ZUX1360452

�ୀ /0972 23 178 4ସଲା େପ�ମ କମୁାରୀ ପି କଳା େଗାପୀ ZUX1347525

�ୀ /0973 37 178 5ସବିତା ପରଜା �ା ପତି ପରଜା ZUX1347541

ପ ୁ /0974 20 178 6ବିcୱାସ ରଥ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ରଥ ZUX1355361

ପ ୁ /00975 62 178 7जगद�श कुमार चलगसेती - भूल�मी चलगसेती ZUX1231075

ପ ୁ /00976 63 178 8େମ8ି ଜଗଦୀଷ କମୁାର ପି େମ8ି େଭଂକଟ ରାଓ ZUX0146365

�ୀ /00977 47 178 9େମbଟୀ ସଜୁାତା କମୁାରୀ �ା େମbଟୀ ଜଗଦୀଶ କମୁାର ZUX0146373

�ୀ /00978 19 178 10ସିଲT ା ପଦ( ଜା ପି ସିଲT ା ଵଈକଂୂଠ ରାଓ ZUX1287895

ପ ୁ /00979 21 178 11ଏସ ଚ �  େଶଖର ପfନାୟକ ପି ସାଲୁରୁ ଜଗଦୀଶ ଚ �  ପfନାୟକ ZUX1279009

�ୀ /00980 29 178 12େଡାGଡା ପାବନି �ା େଡାGଡା ସେୁରଶ ZUX1347533

16 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /00981 56 178 13େପକୖଟୀ କୃ"ା ରାଓ ପି େପୖକଟୀ ମାଧଵ ରାଓ ZUX1277151

ପ ୁ /00982 49 178 14ଜାମି◌ ି ବାସ◌ୁୁେଦବ ରାଓ ପି ଜାମି◌ ି ସ◌ୁୁୟK ରାଓ ZUX1238104

�ୀ /00983 20 178 15ଜାମୀ େରାହିତ ପି ଜାମୀ ଵାସେୁଦଵ ରାଓ ZUX1256015

ପ ୁ /00984 53 178 16ରାମଚଂଦ�  ସତପଥି ପି ଉଦୟ ଚଂଦ�  ସତପଥି ZUX1359249

ପ ୁ /BELL ROAD985 51 178 17ମାଦି ରବି ପ�ସାଦ ପି ମାଦି େଭGଟ ରାଓ LSL1522697

�ୀ /BELL ROAD986 70 178 18ମାଦି ରୁପାବତି �ା ମାଦି େଭGଟ ରାଓ ZUX1237858

ପ ୁ /BELL ROAD987 78 178 19ମାଦି େଭGଟ ରାଓ ପି ଏP.କୃ"ମJୁ7ୀ େଭେGଟରାଓ ZUX1237841

ପ ୁ /BHOI STRE988 20 178 20ଆୟୁଷ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଗେୁZcଵର ପାଣିଗ�ାହୀ ZUX1340850

ପ ୁ /BHUPATHI989 19 178 21େଡାେଲୖ ବାଲାଜୀ ପି ଡି ପା�ରୁ�ା  ZUX1359264

�ୀ /Gouree Sa990 65 178 22େକ ବା�ାରାମା  �ା େକ.ଗରୁୁମJୂ7ୀ LSL1361047

ପ ୁ /JYP/00991 19 178 23ଵନପଅଲୀ ଛିନ\ ା ପି ଵନପଅଲୀ ନାେଗ?ର ରାଓ ZUX1361633

ପ ୁ /Sakuntala992 30 178 24ଶ�ାଵନ କମୁାର ଅଂଡଵାରପ ୂ ପି କୃ"ା ରାଓ ଅଂଡଵାରପ ୂ ZUX1233931

ପ ୁ /Sakuntala993 27 178 25ପଵନ କମୁାର ଆଂଧଵାରପ ୂ ପି କୃ"ା ରାଓ ଆଂଧଵାରପ ୂ ZUX1233923

ପ ୁ /01994 25 178 26କିରଣ କମୁାର ଅଂଡଵାରପ ୂ ପି କୃ"ା ରାଓ ଅଂଡଵାରପ ୂ ZUX1272475

ପ ୁ /01995 20 178 27ଅଭିନାଶ ଦାଶ ପି ରାେଜ �  କମୁାର ଦାଶ ZUX1251966

ପ ୁ /01996 21 178 28ଆଶିଷ ପfନାୟକ ମା ତୃZି ପfନାୟକ ZUX1225853

ପ ୁ /1997 54 178 29ରାେଜ �  କମୁାର ଦାସ ପି ହରିକୃ" ଦାସ LSL1360973

�ୀ /1998 46 178 30ଚ ନା ଦାସ �ା ରାେଜ �  କମୁାର ଦାସ OR/12/089/288581

ପ ୁ /1999 24 178 31ବିଶାଲ ଦାଶ ପି ରାେଜ �  କମୁାର ଦାଶ ZUX0881623

�ୀ /11000 74 178 32ରମାେଦବୀ ପfନାୟକ �ା କାଳୀପ�ସାଦ ପfନାୟକ ZUX0287383

ପ ୁ /11001 55 178 33ବିେରଷ ପfନାୟକ ପି କାଳୀ ପ�ସାଦ ପfନାୟକ ZUX0287391

�ୀ /11002 43 178 34ତୃZି ପfନାୟକ �ା ବିେରଷ ପfନାୟକ ZUX0287375

ପ ୁ /21003 56 178 35ଅଧିକାରୀ �ାଇଁ ପି ବଳରାମ �ାଇଁ LSL1361088

�ୀ /21004 43 178 36ରଚନାବାଲା Xଵାଇଁ �ା ଅଧିକାରୀ �ାଇଁ LSL1360924

�ୀ /21005 27 178 37ଦିZିମଇ �ାଇଁ ପି ଅଧିକାରୀ �ାଇଁ ZUX0881631

ପ ୁ /031006 23 178 38ଶିେବ �  ପ�ତାପ ସିଂହ େଚୗହାନ ପି ଶGର ସିଂହ େଚୗହାନ ZUX0951798

ପ ୁ /31007 54 178 39ଶଂକର ସିଂଘ େଚୗହାନ ପି ରାମ ଚ �  ସିଂଘ େଚୗହାନ ZUX0782490

�ୀ /31008 53 178 40ପoୁା ସିଂଘ େଚୗହାନT �ା ଶଂକର ସିଂଘ େଚୗହାନ ZUX0782748

�ୀ /31009 52 178 41ଗଉରୀ ପାଢି �ା ଉମାକା8 ପାଢି OR/12/089/248044

ପ ୁ /31010 41 178 42ଡ଼ି. େଗୗରୀ ଶGର ରାଓ ପି ଡ଼.ି ଗେୁZ?ର ରାଓ LSL1464023

�ୀ /31011 24 178 43େକP ଶିୱାନି ସିଂହ ପି ଶGର ସାହାନିଆ ସିଂହ ZUX1016443

�ୀ /041012 22 178 44ସିରିଶା େପଦିନା ପି େଭGଟ ରାଓ େପଦିନା ZUX1211127

ପ ୁ /41013 40 178 45�ାଗତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ଉମାକା8 ପାଢୀ LSL1419910

ପ ୁ /051014 51 178 46ଏନ ମାକK�ାଲୁ ପି ସଯୂ�7ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX1097179

�ୀ /51015 38 178 47େଗ9ି ଅରୁଣ ଚକ� �ା େଗ9ି ଶ�ୀକା8 ZUX1176957

ପ ୁ /51016 42 178 48ରବିଖରା ନାୟକ ପି ଡIରୁୁ ଧର ନାୟକ LSL1358688

ପ ୁ /61017 70 178 49ନାରାୟଣ େଗାପାଳ ପfନାୟକ ପି ବଳରାମ କ� ୀ"ା ପfନାୟକ OR/12/089/248282

�ୀ /61018 60 178 50ଉଷାରାଣୀ ପfନାୟକ �ା ନାରାୟଣ େଗାପାଳ ପfନାୟକ OR/12/089/248283

ପ ୁ /61019 44 178 51ବଲରାମ କୃ" ପfନାୟକ ପି ନାରାୟଣ େଗାପାଳ ପfନାୟକ LSL1463835

�ୀ /71020 70 178 52ଆଇ. ଚିଟିଆମା , �ା ବାସେୁଦବରାଓ , OR/12/089/248029

�ୀ /71021 30 178 53�ାତୀ ପାତ� �ା ରଜନୀକା8 ପାତ� ZUX0449512

�ୀ /081022 52 178 54ଆର. ଭି. ପଦ( ାବତୀ �ା ପି. ଆର. ଅନ8 ନାରାୟଣ ZUX0782706

�ୀ /81023 88 178 55ଟି.ଏସ.ଜାନକି �ା ପି,ରାମା ଆୟାର LSL1410174

ପ ୁ /81024 59 178 56ପି.ଆର ଅନ8 ନାରାୟଣା  ପି ପି.ରାମା ଇେୟର LSL1410117

ପ ୁ /81025 37 178 57ରାେଜଶ କମୁାର ଖଡା ପି ବଳରାମ ଖଡା ZUX0782474

�ୀ /81026 32 178 58ସସ( ିତା9ଳି ଖଡ଼ା ପି ବଳରାମ ଖଡ଼ା ZUX0449306

ପ ୁ /81027 25 178 59ସେ8ାଷ କମୁାର ପfନାୟକ ପି ବିଜୟା ଲ:(ୀ ପfନାୟକ ZUX0782441

�ୀ /81028 45 178 60ବିଜୟାଲ: ିପଟନାୟକ �ା ରେମଶଚ �  ପଟନାୟକ OR/12/089/248033

ପ ୁ /81029 48 178 61ଗରୁୁନାଥ ପ�ଧାନ ପି ବଶୀଂଧର ପ�ଧାନ ZUX0771139

�ୀ /81030 41 178 62କଷୁମୁା ପ�ଧାନ �ା ଗରୁୁନାଥ ପ�ଧାନ ZUX0287409

ପ ୁ /091031 21 178 63ଜଗତ କମୁାର ପାତ� ପି ହରି କୃ" ପାତ� ZUX1226075

�ୀ /91032 49 178 64ୱାଇ ଶ�ାମଳା �ା ଶ�ୀନିବାସ ଶମK ୟାଡେଭଲୀ OR/12/089/250188

�ୀ /91033 44 178 65ଏ ପ�ୁଲତା ,. �ା ଏGଚଟାଗିରୀ ,. OR/12/089/248398

ପ ୁ /91034 58 178 66ଅ�ଜାଲା େଭGଟ ଗିରି ପି ଏ.ଭି. ସିତାପତୀ ZUX1277938

�ୀ /91035 24 178 67ଯଦଭିଲT ୀ ଲ:(ୀ ବାସ8ି ପି ୱାଇ ସତ� ନାରାୟଣ ଶମK ZUX1178458

ପ ୁ /91036 59 178 68ହରି କୃ" ପାତ� ପି ବ� ଜମେହାନ ପାତ� ZUX0147256

�ୀ /91037 55 178 69େହମଲତା ପାତ� �ା ହରି କୃ" ପାତ� ZUX0147264

ପ ୁ /91038 25 178 70େଗୗରବ କମୁାର ପାତ� ପି ହରିକୃ" ପାତ� ZUX0951707

�ୀ /91039 32 178 71ଏ େଭGଟ ପ�ାସାନ\ ା ପି ଏ ଭି ଗିରି ZUX0287417

ପ ୁ /91040 64 178 72ଏ. କ� ି"ା ରାଓ ପି ଏ. ଶ�ରିାମଲୂୂ ZUX1064013

�ୀ /91041 33 178 73�ାତି ସାହୁ �ା ସେୁରଶ ସାହୁ ZUX0782193

�ୀ /91042 21 178 74ଯଦଭିଲT ୀ ଶ�ୀବିଦ�ା ପି ୱାଇ ସତ� ନାରାୟଣ ଶମK ZUX1176882

17 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /91043 34 178 75ଏ ଭି ବିେନାଦ କମୁାର ପି ଏ ଭି ଗିରି LSL2383040

ପ ୁ /91044 50 178 76ଶ�ୀନିବାସ ଶମK ୟାଡେଭଲୀ ପି ଶ�ାpମJୂ7ୀ ୟାଡେଭଲୀ OR/12/089/250189

ପ ୁ /101045 19 178 77ଏସ ଆଦଶ7 ପି ଏସ ଶ�ୀନିବାଶ ପଟନାୟକ ZUX1360213

�ୀ /101046 43 178 78ରାଧାରାଣି ପଟନାୟକ �ା ସଶୁା8 ପଟନାୟକ OR/12/089/248352

ପ ୁ /101047 50 178 79ଟି ଅRାଲା ରଜୁ ପି ଟି େଭେGଟ ରାବଣା ZUX0867234

�ୀ /101048 28 178 80�ୀକୃତି ସାବତ ପି ଗ�ାଧର ସାବତ ZUX0781989

�ୀ /101049 44 178 81ଟି ଶକ8ୁଳା �ା ଟି ଅପଲା ରାଜୁ ZUX0867226

�ୀ /111050 58 178 82ୱାଇ ଉମା ମେହ?ରୀ �ା ୱାଇ ସନ�ାସୀରାଜୁ ZUX0344986

ପ ୁ /111051 33 178 83ୱାଇ ପ�ଦୀପ କମୁାର ପି ୱାଇ ସାନ\ �ାସୀ ରାଜୁ ZUX0344879

ପ ୁ /111052 33 178 84ୱାଇ ପ�ଶା8 କମୁାର ପି ୱାଇ ସାନ\ �ାସୀ ରାଜୁ ZUX0344861

ପ ୁ /111053 27 178 85ୱାଇ.ଚଭନ ଶମK ପି ୱଇ.ଶ�ିନିବାସ ଶମK ZUX0653345

ପ ୁ /111054 28 178 86ଭାଗ7ଭ ଶମK ୱାଇ ପି ଶ�ୀନିବାସ ୱାଇ ZUX0449934

ପ ୁ /111055 58 178 87ସନ�ାସୀ େଯମOଲT ୀ - େଯମOଲT ୀ ଉମା ମେହcଵର ZUX1132711

�ୀ /121056 23 178 88କିଲମ େସfି େଦବୀ କିରଣ ପି କିଲମ େସfି ଏକIା ରାଓ ZUX1045178

�ୀ /121057 21 178 89ଊ;ି କୀତO ପି ଊ;ି ନୀଳକhମ ZUX1228824

�ୀ /121058 25 178 90କିଲT ାମ େସଠୀ ନାଭ�ା ପି େକ. ଇ ୁମତୀ ZUX0782219

ପ ୁ /121059 41 178 91ୟୁ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଲ:ଣ ରାଓ LSL2383578

ପ ୁ /121060 24 178 92ଉଜୀ େତଜା ପି ଉଜୀ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1100056

�ୀ /121061 46 178 93ବାପରୂଟୂ ସଗୁଣୁା ଵମK �ା ବାପରୂଟୂ ଲ:(ୀନାରାୟଣ ଵମK ZUX1255223

�ୀ /121062 23 178 94କିଲT ମ  େସfୀ ଉହା ପି େକ. ଦୁଗK ପ�ସାଦ ZUX1045194

ପ ୁ /131063 41 178 95ଶିବ ସGର ବାହାଦୂର - ପଲୁମତି େଦାେଲାଇ ZUX1178375

�ୀ /131064 50 178 96ଫଲୂମତି ଦେଲଇ �ା ଘାସି ଦେଲଇ OR/12/089/248015

ପ ୁ /131065 37 178 97ସେ8ାଷ ଦେଳଇ ପି ଘାସି ଦେଳଇ ZUX0701391

�ୀ /131066 36 178 98ମମତା ଦେଳଇ �ା ସେ8ାଷ ଦେଳଇ ZUX0701417

ପ ୁ /131067 33 178 99ମନୁା ଦେଳଇ ପି ଘାସି ଦେଳଇ ZUX0701383

�ୀ /131068 39 178 100ଆର ଗୀତା �ା ଆର ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1125822

�ୀ /131069 22 178 101ରୱtାଦା {େଯାତି ପି ରୱtାଦା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1126150

ପ ୁ /131070 46 178 102ଆର ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଆର ଆRା ରାଓ ZUX1140011

ପ ୁ /141071 35 178 103ଏମ ରାେଜଶ ପି ଏମ ଆRାଲT ାରାଜୁ ZUX0146076

�ୀ /141072 28 178 104ଏମ ରୀତା  �ା ଏମ ସେ8ାଷ ZUX0701250

�ୀ /141073 54 178 105ଏମ େଯ�ାତୀ ,. �ା ଆପଲାରାଜୁ ,. OR/12/089/248031

�ୀ /141074 64 178 106େଗ9ି ପ�ଭାବତୀ �ା େଗ9ି େବେକଟ ଚଳମ ZUX1177005

ପ ୁ /141075 37 178 107ଜି ରାଜ େଶଖର ମା ଜି ପ�ଭାବତୀ ZUX1251982

ପ ୁ /141076 32 178 108ଏP ରେମଶ ପି ଏP ଆପାଲ ରାଜୁ ZUX0368589

ପ ୁ /141077 37 178 109ମନପାଲT ୀ ସେ8ାଷ ପି ମନପାଲT ୀ ଆRଳ ରାଜୁ ZUX0146068

ପ ୁ /151078 29 178 110ଆDଡା କ� ୀ"ା ପି ଆଂପାଡ଼ା ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0449017

�ୀ /151079 35 178 111ସି.ଏ].ଲ:(ୀ �ା ସି.ଏ].ପାଇଡି ରାଜୁ ZUX0146084

ପ ୁ /151080 32 178 112ଆDଦା େଦଶ ରାଜୁ ପି ନରସି� ରାଓ ଆDଡ଼ା ZUX0449199

�ୀ /151081 29 178 113ଆDଦା ଲ:(ୀ �ା ଆDଦା େଦଶ ରାଜୁ ZUX1229467

�ୀ /151082 21 178 114ଆDାଡା ଲ:(ୀ �ା ଆDାଡା କ� ି"ା ZUX1304401

ପ ୁ /151083 50 178 115ଏମ. ନରସିଂହ ରାଓ ପି ଏGାଟାଆପାଡୁ ରାଓ OR/12/089/248011

�ୀ /151084 45 178 116ଏP. ପାପା ରାଓ �ା ନରସିଂହ ରାଓ OR/12/089/248012

�ୀ /151085 33 178 117ଲ:(ୀ େସାନି �ା େକଶବ ସନୁା ZUX1022797

ପ ୁ /151086 30 178 118େକଶବ ସନୁା ପି ଦାନୁ ସନୁା ZUX1022789

ପ ୁ /H 151087 26 178 119ଦିେନଶ ନାଲା ପି ଓ ନାଗରାଜୂ ZUX1286210

�ୀ /161088 52 178 120ସାରଦା ସାବତ �ା ପ�ସାଦଚ �  ସାବତ OR/12/089/248006

ପ ୁ /161089 48 178 121ପ�ସାଦ ସାବତ ପି ନରସିଂହ ସାବତ OR/12/089/248005

ପ ୁ /161090 28 178 122ସରୁଜ କମୁାର ସାବତ ପି ପ�ସାଦ ଚ �  ସାବତ ZUX0449371

ପ ୁ /161091 24 178 123�ାଧୀନ କମୁାର ସାବତ ପି ପ�ସାଦ ଚ �  ସାବତ ZUX0951749

ପ ୁ /171092 60 178 124ହରି ନାୟକ ପି ଚ  ନାୟକ OR/12/089/248001

�ୀ /171093 40 178 125ଉମା ନାୟକ �ା ବାସେୁଦବ ନାୟକ ZUX0943027

ପ ୁ /171094 38 178 126ଲ:(ୀକା8 ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ ZUX0287458

ପ ୁ /171095 34 178 127ସଯୂ�7କା8 ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ ZUX0559542

�ୀ /171096 33 178 128ରଶ( ିତା ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ ZUX0559468

ପ ୁ /181097 59 178 129ୱାଇ ଶ�ୀନୁ ପି ୱାଇ ଆପାରାଓ OR/12/089/264112

�ୀ /181098 47 178 130ୱାଇ.ଲ:(ୀ �ା ଓtାଇ, ଶ�ିନିବା ରାଓ LSL2383016

ପ ୁ /181099 29 178 131େୟନାଟି ଆରବି ପି େୟେନଟି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0559492

ପ ୁ /181100 57 178 132ଏ. ରାମକ� ି"ା ପି ଏ. ସଯୁ�7 ନାରାୟଣ ZUX0352351

�ୀ /181101 56 178 133ଏ. ସାରଦା �ା ଏ. ରାମକ� ି"ା ZUX0352344

ପ ୁ /191102 36 178 134ମାଛା କ� ି"ା ରାଓ ପି ମାଛା ଭୁେତସ ୁ ZUX1014109

�ୀ /191103 26 178 135ମାଛା ପଦ( ାବତୀ �ା ମାଛା କ� ି"ା ରାଓ ZUX1014091

�ୀ /201104 66 178 136ଜି କାଳାବତୀ �ା ଜି ଲ:(ଣ ରାଓ ZUX0145979

18 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /201105 39 178 137ଜି. ଏସ. ରମନ ଦାସ ପି ଜି. ରାମ ଦାସ ZUX0781708

ପ ୁ /201106 36 178 138ଜି. ଦୁଗK ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ଜି. ରାମ ଦାସ ZUX0781690

�ୀ /201107 42 178 139ସଭୁଦ� ା ଲକେକାଜୁ ପି ଏଲ ବାବୁ ରାଓ ZUX1161249

ପ ୁ /201108 67 178 140େଗIାଲି ଲ:(ଣ ରାଓ ପି େଗIାଲି ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0312447

ପ ୁ /201109 66 178 141େଭାଳାନାଥ ମାଝି ପି ସଦୁଶ7ନ ମାଝି OR/12/089/270476

�ୀ /201110 58 178 142େଶୖଳବାଳା ମାଝୀ �ା େଭାଳାନାଥ ମାଝୀ OR/12/089/270477

ପ ୁ /201111 32 178 143ଭବାନୀ ଶGର ମାଝୀ ପି ଭଲାନାଥ ମାଝୀ ZUX0701227

ପ ୁ /201112 31 178 144ଅନ\ ଦା ଶGର ମାଝୀ ପି େଭାଳାନାଥ ମାଝୀ ZUX0701235

�ୀ /201113 33 178 145ଆନ\ ାଭରାପ ୁେଶୗଲଜା �ା ଜି.ଏସ.ରମନ ଦାଶ ZUX0951426

�ୀ /201114 64 178 146ଜି. ସତ�େଭଣି �ା ଜି. ରାମ ଦାସ ZUX0781898

�ୀ /221115 74 178 147ଏ ରା�ାେୱଣି �ା ଏ ରାମାରାଓ ZUX0146118

ପ ୁ /221116 54 178 148ଏ ମାେହଶ ପି ଏ ରାମାରାଓ ZUX0146126

�ୀ /221117 50 178 149ଏ ଉମା �ା ଏ ମାେହଶ ZUX0146134

ପ ୁ /221118 37 178 150ବି ଗେଣଶ ପି ବି ନିଳକhମ ZUX0287466

�ୀ /221119 34 178 151ବି େଜ�ାତି �ା ବି ଗେଣଶ ZUX0146159

�ୀ /221120 33 178 152ଏ �ାତୀ ପି ଏ ମାେହଶ ZUX0146142

ପ ୁ /221121 30 178 153ଏ. ସେ8ାଷ କମୁାର ପି ଏ. ମେହଶ ZUX0449462

ପ ୁ /221122 24 178 154ଅGମ ଗନୁା େଶକର ପି ଏ େକା�ାଳ ରାଓ ZUX1176924

�ୀ /231123 74 178 155ଏମ ମିନା:ୀ , ପି ଏମ ରାବଣା , LSL1358258

ପ ୁ /231124 38 178 156ଏP. ବିେନାଦ କମୁାର ମା ଏP. ମିନା:ୀ ZUX0448894

ପ ୁ /241125 32 178 157ନେରଶ ରାଜୁ ପି ବି ପି ସିଂହାଚଳ ପି ବି ZUX0393389

�ୀ /241126 54 178 158ପସୁରଲା ଆଦିଲ:(ୀ �ା ପସୁରଲା ଚ �େଶଖର ଗZୁା ZUX0448936

ପ ୁ /241127 59 178 159ପସୁରଲା ଚ �େଶଖର ଗZୁା ପି ପସୁରଲା ସଯୂ�K ରାଓ ZUX0448944

ପ ୁ /241128 37 178 160ଆଗରୁୁ ସତିଶ କମୁାର ପି େଭେGଟ ରତନମ ଆଗରୁୁ ZUX0782540

�ୀ /241129 32 178 161କୀJO ପସୁରଲା ପି ପସୁରଲା ଚ �େଶଖର ଗZୁା ZUX0448951

ପ ୁ /241130 31 178 162ପି. ବି. ସେୁରଶ ରାଜୁ ପି ପି. ବି. ସିମାYଳP ZUX0449454

�ୀ /251131 24 178 163ଏମ.ମାେଢାବୀ ପି ଏମ.ଶ�ୀନିବାସରାଓ ZUX1048461

ପ ୁ /251132 74 178 164ଜି. ରାମ ଦାସ ପି ଜି. ଭି. ଏସ. ରାମାୟା ZUX0781716

�ୀ /251133 32 178 165ଶ|ାରୀ ଖ�ାତି �ା ଜି.ଦୁଗK ପ�ସାଦ ଦାଶ ZUX0951442

ପ ୁ /261134 33 178 166େସୗେମ �  ପାଢୀ ପି ବାଲାଜୀ ପାଢ଼ୀ ZUX0146167

�ୀ /271135 55 178 167ଏମଅନ8ାଲ:(ୀ , �ା ସାତ�ନାରାୟାଣା , OR/12/089/248100

ପ ୁ /271136 65 178 168ଏମ.ସାତ�ନାରାୟଣା . ପି ଏGଟାତ\ ମ . OR/12/089/248099

ପ ୁ /271137 40 178 169ଏP . େଭGଟ ଜଗଦୀଶ ପି ଏP. ସତ� ନାରାୟଣା LSL1446988

�ୀ /271138 28 178 170ଏP ଲ:(ୀ �ା ଏP େଭGଟା ଜଗଦିଶ ZUX0559583

�ୀ /281139 23 178 171େଗIାଲି ଆପ_K ପି ଜି.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0951731

ପ ୁ /281140 45 178 172ଅଇ. ହାରିକ�ି"ା ପି ଅଇ. େକଶବ ରାଓ ZUX0701110

�ୀ /281141 54 178 173ସଂ&�ାରାଣୀ େହାତା �ା ରାମନାଥ ମିଶ� LSL1520006

ପ ୁ /281142 56 178 174ରାମନାଥ ମିଶ� ପି ଲି�ରାଜ ମିଶ� LSL1520105

�ୀ /281143 42 178 175ଆଇ ନିରାଜା �ା ଆଇ ହାରିକ�ି"ା ZUX0701144

ପ ୁ /281144 56 178 176ଜି. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଜି. ଆପାନ\ ା LSL1447150

ପ ୁ /281145 68 178 177କମଳାକା8 ରଥ ପି ଭୂବେନ?ର ରଥ ZUX0526996

�ୀ /281146 65 178 178ପ�ୁଲତା ରଥ �ା କମଳାକା8 ରଥ ZUX0527002

ପ ୁ /281147 46 178 179ସୀତାକା8 ରଥ ପି କମଳାକା8 ରଥ LSL1520097

�ୀ /281148 41 178 180ସସ( ିତା ରଥ �ା ସୀତାକା8 ରଥ ZUX1183805

�ୀ /281149 40 178 181ସପୁ�ିୟା ସାମ8ରାୟ �ା ରାଧାକା8 ରଥ ZUX1139773

�ୀ /281150 41 178 182େକ Xେଵଛା - ଜି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1176858

ପ ୁ /281151 71 178 183ଧମKରାଓ ତା�ୁଡୁ ପି ରାମମJୂ7ୀ ତା�ୁଡୁ ZUX0287508

�ୀ /281152 56 178 184ସେରାଜିନୀ ତା�ୁଡୁ �ା ଧମKରାଓ ତା�ୁଡୁ ZUX0287490

ପ ୁ /281153 42 178 185ରାମ ୁତା�ୁଡୁ ପି ଧମKରାଓ ତା�ୁଡୁ ZUX0287482

ପ ୁ /281154 41 178 186ଭା[ର ରାଓ ତା�ୁଡୁ ପି ଧମK ରାଓ ତା�ୁଡୁ ZUX0701482

�ୀ /281155 39 178 187କମୁାରୀ ତା�ୁଡୁ �ା ରାମ ୁତା�ୁଡୁ ZUX0701490

ପ ୁ /281156 36 178 188କିେଶାର ତା�ୁଡୁ ପି ଧମ7  ରାଓ ତା�ୁଡୁ ZUX0867333

�ୀ /281157 33 178 189ସିତାଲ:(ୀ ତା�ୁଡୁ �ା କିେଶାର ତା�ୁଡୁ ZUX0867341

ପ ୁ /291158 47 178 190େକ. କିେଶାର ପି େକ. ଆRାନ\ ା ZUX0782557

�ୀ /291159 31 178 191େକ ଲ:(ୀ �ା େକ ମନୁା ZUX1321363

ପ ୁ /291160 33 178 192କାମିଲା ରେମଶ ମା କାମିଲା ବିଜୟ ଲ:(ୀ ZUX0448985

�ୀ /291161 34 178 193େକ. ଶ�ୀେଦଭି �ା େକ. କିେଶାର ZUX0782730

ପ ୁ /301162 62 178 194େକ. େଭେGଟରାଓ , ପି କୃ"ାରାଓ , OR/12/089/248108

ପ ୁ /311163 24 178 195ଭାନାପାଲି ଅନିଲ କମୁାର ପି ବନପାଳି ନାେଗ?ର ରାଓ ZUX0951756

19 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବKଚନ ନିମେ8 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ\  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବKଚନ କମିଶନ ଭାରତG �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବKଚନ ପବୂ7 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣG ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର8ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.14 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନGର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନG ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

20 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀG �ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /331 47 178 196ସଂଯ�ୁା ଦାଶ !ା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପାତ� ZUX0146183

ପ ୁ /332 82 178 197ପ$ୁ%ଚ'�  ପାତ� ପି ନାରାୟଣ ପାତ� OR/12/089/248116

�ୀ /333 66 178 198େଗୗରୀ ପାତ� !ା ପ$ୁ%ଚ'�  ପାତ� OR/12/089/248117

�ୀ /334 38 178 199ଚ'ିରା ପାତ� ପି ପ$% ଚ'�  ପାତ� LSL1358019

ପ ୁ /345 37 178 201ଆଇ ଶିବରାମ କ� ି.ା ପି ଆଇ େକଶବ ZUX0147223

ପ ୁ /356 38 178 202ଡି.ଜଗଦିଶ ପି ଦୁଗ2 ରାଓ LSL2383404

�ୀ /357 60 178 203ଡ ଲ45ୀ , !ା ଦୁଗ2ରାଓ , OR/12/089/248215

ପ ୁ /358 41 178 204ଟି. ସେୁରଶ ପି ଟି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0449058

ପ ୁ /369 57 178 205ଏ8.ରାମେମାହନ ପି ଏ8.ଆପାଲା ନାରସିୟା LSL1358134

�ୀ /3610 56 178 206େକ ପାବ% ତୀ !ା େକ ଶ9ର ରାଓ ZUX0286641

�ୀ /3611 55 178 207ଏ8.ପ�ମିଳା  !ା ଏ8.ରାମେମାହନ LSL1358126

ପ ୁ /3612 38 178 208େକ. ଅନୀ; କମୁାର ପି େକ. ଶ9ର ରାଓ ZUX0208934

�ୀ /3613 29 178 209ମନିୁ ହାରଥି !ା କଲା ଅନିଲ କମୁାର ZUX0881672

ପ ୁ /3614 29 178 210େମାଗତି !ରୁପ କମୁାର ପି ଏ8 ରାମ େମାହନ ZUX1102284

ପ ୁ /3615 26 178 211ଏ8. କିଶନ କମୁାର ପି ଏ8 ରାମେମାହନ ZUX0701516

ପ ୁ /3616 62 178 212େକ ଶ9ର ରାଓ ପି େକ ଜଗନାଥମ ରାଓ OR/12/089/244893

ପ ୁ /3717 30 178 213ଭି. ଜଗଦୀଶ ପି ଭି. େଗୗରୀ ଶ9ର ରାଓ ZUX0449447

ପ ୁ /3718 27 178 214ଭୁନ< ା ରାମକ� ୀ.ା ପି ଭୁନ< ା େଗୗରୀ ଶଂକର ରାଓ ZUX0782516

ପ ୁ /3719 51 178 215ଵନପଅଲୀ ନାେଗ>ର ରାଓ NA ପି ଵନପଅଲୀ ଅପଲରାଜୁ NA ZUX1422096

�ୀ /3720 43 178 216ବାଣାପାଲA ୀ ଉମା  !ା ଭି.ନାେଗ>ର ରାଓ LSL1358076

ପ ୁ /3821 37 178 217ଆର.ମରୁଲି କ� ି.ା ପି ଆର.ବାସେୁଦବ ରାଓ ZUX0951764

ପ ୁ /3822 55 178 218ଆର.ବାସେୁଦବ ରାଓ ପି ଲ4ୀନାରାଣ ରାଓ OR/12/089/248134

�ୀ /3823 52 178 219ଆର.ଯୟଲ4ି ରାଓ !ା ବାସେୁଦବ ରାଓ OR/12/089/248135

�ୀ /3824 37 178 220ଆର. ବି.ୁପ�ିୟା !ା ଆର.ମରୁଲୀ କ�ି.ା ZUX0951772

�ୀ /3925 42 178 221ୟୁ ଲ45ୀ ପି ଆCାରାଓ ZUX0146191

ପ ୁ /3926 41 178 222ଏ.ସେୁରଶ ପି ଏ.ଆପାରାଓ LSL2382984

ପ ୁ /3927 25 178 223ପ�ଦିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଭବାନୀ ନାୟକ ZUX0782755

ପ ୁ /3928 66 178 224ଏ.ଆCା ରାଓ ପି ଏ. ରାମଲୁୁ LSL2383859

�ୀ /3929 52 178 225ଏ.ଭାଦ� ାମା ରାଓ !ା ଆପାରାଓ ରାଓ OR/12/089/248137

�ୀ /3930 40 178 226େକ ସାଇଭାନୁ ପି େକ ନାେଗ>ର ରାଓ ZUX0344929

�ୀ /3931 25 178 227ଏେନମ ସD�ା !ା ଏ. ସେୁରଶ ZUX0943050

�ୀ /4032 43 178 228ଯ ୂଶକEୁଳା !ା ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1352434

�ୀ /4133 60 178 229କନକା ଗଉଡ !ା ଧନୁଯ% ୟ ଗଉଡ LSL1358001

�ୀ /4134 46 178 230େମାତି ନାୟକ ପି ତ�ୀଲଚନ ନାୟକ ZUX0701508

�ୀ /4235 22 178 231ଟି ଦିବ�ା ପି ଟି ବ� ାହମ ZUX1125566

ପ ୁ /4236 70 178 232ପ�ଫଲୁ ମହାEି ପି ମାଧବ ମହାEି OR/12/089/248162

�ୀ /4237 60 178 233ଲ45ୀ ମହାEି !ା ପ�ଫଲୁ ମହାEି OR/12/089/248163

�ୀ /4238 44 178 234ଅନୁପମା ମହାEି !ା ଗଂଗାଧର ମହାEି LSL2382935

ପ ୁ /4239 44 178 235ଗ�ାଧର ମହାEି ପି ପ�ଫଲୁ ମହାEି OR/12/089/248164

�ୀ /4240 38 178 236ସଜୁାତା ମହାEି ପି ପ�ଫଲୁA  ମହାEି LSL2382919

�ୀ /4241 32 178 237ମିନା4ୀ ପHା !ା ଲ45ିକାE ପHା ZUX0559625

ପ ୁ /4342 66 178 238ଏ.ରାବଣା ପି ଏ.ଶ�ୀରାମଲୁୁ OR/12/089/248857

�ୀ /4343 55 178 239ଏ.ପ�ଭାବତୀ !ା ଏ.ରାବଣା OR/12/089/248854

ପ ୁ /4344 33 178 240ଏ ବିଜୟ କମୁାର ପି ଏ ରାବଣା ZUX0287524

�ୀ /4345 32 178 241ଏ ଲ45ୀ ପି ଏ ରାଭଣା ZUX0287516

�ୀ /4446 80 178 242ହରିପ�ିୟା ପଟନାୟକ !ା ଜଗନ< ାଥ ପଟନାୟକ LSL1358548

ପ ୁ /4547 21 178 243େରୗତୁ ଦୁଗ2ପ�ସାଦ ପି ପାଇଡି ରାଜୁ େରୗତୁ ZUX1126036

�ୀ /4548 24 178 244େରୗତୁ େହମଲତା ପି େପଡିୖରାଜୁ େରୗତୁ ZUX1070085

ପ ୁ /4549 48 178 245ପାଇଡୁ ରାଜୁ ରାଉତ ପି ସନ�ାସୀ ରାଓ ରାଉତ ZUX0147306

�ୀ /4550 42 178 246ପଦ5 ାବତୀ ରାଉତ !ା ପାଇଡୁରାଜୁ ରାଉତ ZUX0147314
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ପ ୁ /4651 58 178 247େକ ଡିେଲ>ର ପି େକ ନାରାୟଣ !ାମି ZUX1252139

�ୀ /4652 24 178 248େକ େଜ�ାତୀ ପି େକ ଦିେଲMଵର ରାଓ ZUX1176783

�ୀ /4653 46 178 249େକ ଲ45ୀ !ା େକ ଡିେଲ>ର ZUX1252147

ପ ୁ /4654 26 178 250ଦିବାକର ପNନାୟକ ପି ରବି'�  କମୁାର ପNନାୟକ ZUX0782292

ପ ୁ /4655 24 178 251ଶିବ ଶ9ର ପଟନାୟକ ପି ରବି'�  କମୁାର ପNନାୟକ ZUX0881649

�ୀ /4656 73 178 252ରୁକିନୀ ପାତ� !ା ଲ45ଣ ପାତ� ZUX1237833

ପ ୁ /4657 45 178 253ରବି'�  ପଟନାୟକ ପି ଜଗନ< ାଥ ପଟନାୟକ OR/12/089/248156

ପ ୁ /4658 28 178 254ନିରOନ ପNନାୟକ ପି ରବି'�  ପNନାୟକ ZUX0449348

ପ ୁ /4659 49 178 255ଏସ ମେହାନ ପNନାୟକ ପି ଏସ ହରିହର ପNନାୟକ ZUX0147330

�ୀ /4660 44 178 256ଏସ େଗୗରୀ ପNନାୟକ !ା ଏସ ମେହାନ ପNନାୟକ ZUX0147348

ପ ୁ /4661 58 178 257ଆH�ାେପଲୁ ପାଇଟୁ ରାଜୁ - ଏ ସତ�ବତୀ ZUX1183862

�ୀ /4662 43 178 258ଏ ସPବତୀ !ା ଏ ପାଇଡାରାଜୁ ZUX0701284

�ୀ /4763 46 178 259ଟି ଆନୁଷା !ା ଟି ତ�ି ରୁମାଲା ZUX0147355

ପ ୁ /4764 47 178 260ଟି ତିରୁମଲା ପି ଟି େଭ9ଟରତ5 ZUX0701359

ପ ୁ /4965 33 178 261ଅେଶାକ କମୁାର େବଦୖାପ ୁ ପି ବି ରାଜା ରାଓ ZUX0344945

�ୀ /5066 56 178 262ସସୁମା ନାୟକ !ା ରାମପ�ସାଦ OR/12/089/248171

ପ ୁ /5067 30 178 263ଜି ଭାରତ ପ�ସାଦ ପି ଜି ରାଧାକ�ି.ା ZUX0345066

ପ ୁ /5168 24 178 264ଆଶିଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଜନାR%ନ ପ�ଧାନ ZUX0881607

ପ ୁ /5269 62 178 265ଏ.ଭି.ଏS ରାଓ ପି ଏ.ଆର.ସବୁ� ମଣ�8 LSL1361054

�ୀ /5270 54 178 266ଏ.ମା�ମା !ା ଏ.ବି.େଶଶଗିରି ରାଓ LSL1357912

ପ ୁ /5271 26 178 267ଏ.ଦୁଗ2 ସେEାଷ ଶ�ୀନିବାସ ଧମ2 ରପି ଏ.ବି.ଏସ . ରାଓ ZUX0701581

ପ ୁ /5272 39 178 268େଗOି ଶ�ୀକାE ପି େଗOି େବେ9ଟ ଚଳମ ZUX1177229

ପ ୁ /5373 45 178 269େକ.ଶିବା  ପି େକ.ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/264166

�ୀ /5374 39 178 270େକ.େଜ�ାତି !ା େକ.ଶିବା  ZUX0146217

ପ ୁ /5575 59 178 271ଏ;.ସ'ୁର ରାଓ ପି ଏ; ଆେରାଗ� LSL1358399

ପ ୁ /5576 26 178 272ଅେଶାକ ଭୁମିଆ ମା ଲ45ୀ ଭୁମିଆ ZUX0782276

�ୀ /5577 39 178 274ଲ4ୀ ଭୁମିଆଣି !ା ଏ;.ସ'ୁର ରାଓ OR/12/089/248154

ପ ୁ /5578 39 178 275ଆT ତିରୂପତୀ ରାଓ ପି ଆT ସନ�ାସୀ ରାଓ ZUX1360197

ପ ୁ /5579 24 178 276କଲିପ ୁରବି'� ପି େକ. ରାବଣା ZUX1016419

�ୀ /5680 39 178 277ଏନ ଶ�ାମଳା !ା ଏନ ଚ'�  େଶଖର ZUX1177286

�ୀ /5781 50 178 278ସନିୁମନିୁ ମାଝୀ ପି ରାମଚ'�  ମାଝୀ OR/12/089/248834

ପ ୁ /5982 47 178 279ପି ହରିକୃ. ପି ପି ବାବାଜୀ ZUX0867309

ପ ୁ /6083 68 178 280ପିତାVର ଦାସ ପି ହରିକୃ. ଦାସ OR/12/089/248206

�ୀ /6084 53 178 281ଜୟEି ଦାସ !ା ପିତାVର ଦାସ OR/12/089/309132

�ୀ /6085 48 178 282ବିଳାସିନୀ ଦାସ !ା ବାସେୁଦବ ଦାସ OR/12/089/248831

�ୀ /6086 45 178 283ଆରତୀ ଦାସ ପି ପିତାVର ଦାସ LSL1357920

ପ ୁ /6087 43 178 284ସମୀର କମୁାର ଦାଶ ପି ନିରଞନ ଦାଶ LSL1358514

ପ ୁ /6088 43 178 285ରେମଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ପିତାVର ଦାଶ LSL1358225

ପ ୁ /6189 55 178 286ବାସେୁଦବ ଦାସ ପି ହରିକୃ. ଦାସ OR/12/089/248212

ପ ୁ /6190 32 178 287ଛବିରାମ ଦାସ ପି ବାସେୁଦବ ଦାସ ZUX0287565

ପ ୁ /6191 32 178 288ହିେତMୱର ଦାଶ ପି ବାସେୁଦବ ଦାଶ ZUX0393413

ପ ୁ /6192 27 178 289ନେରାYମ ଦାଶ ପି ବାସେୁଦବ ଦାଶ ZUX0559666

ପ ୁ /6293 67 178 290ତ�ୀନାଥ ଦାସ ପି ହରିକୃ. ଦାସ OR/12/089/248210

�ୀ /6294 60 178 291ସସୁମୁା ଦାସ !ା ତ�ିନାଥ ଦାସ OR/12/089/248211

ପ ୁ /6295 41 178 292ସେEାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ପିତାVର ଦାଶ LSL1358522

ପ ୁ /6296 38 178 293ଡିେଲ>ର ଦାଶ ପି ତ�ିନାଥ ଦାଶ LSL1358449

ପ ୁ /6397 69 178 294ଲଡୁକିେଶାର ରଥ ପି ନିଳକZ ରଥ LSL1420074

�ୀ /6398 64 178 295ମOବୁାଳା ରଥ !ା ଲଡୁକି>ର ରଥ LSL1420090

ପ ୁ /6399 35 178 296ଶାରଦା ପ�ସାଦ ରଥ ପି ଲଡୁ କିେଶାର ରଥ ZUX0287599

ପ ୁ /64100 57 178 297ଟି ବାଲାକ�ି.ା ରାଓ ପି ଟି ସତ�ନାରାୟଣା  ZUX0147678

�ୀ /64101 49 178 298ଟି ଶ�ୀେଦବୀ !ା ବାଲାକ� ି.ା ରାଓ ZUX0147686

�ୀ /64102 23 178 299ତାରଲନ ଶ�ିେବାନୀ ପି ଟୀ.ବାଲା କୃ.ା ରାଓ ZUX1050558

ପ ୁ /64103 27 178 300ଟି ସାଇ ଆବିନାଶ ପି ଟି ବାଳା କୃ. ରାଓ ZUX0559609

ପ ୁ /66104 21 178 301ସମୁନ ବିHଣି ମା ବି.ୁ ବିHଣି ZUX1230028

�ୀ /66105 65 178 302ଚ'� ି ବିDାଣି !ା ଧନୁ ବିDାଣି OR/12/089/248173

�ୀ /66106 50 178 303ଲ45ୀ ବିDାଣି ପି ସାରଥି ବିDାଣି OR/12/089/248174

�ୀ /66107 50 178 304ବି.ୁ ବିDାଣୀ !ା ଆନ' ବିDାଣୀ LSL1358167

ପ ୁ /66108 24 178 305ବବୁଲା ବିDାଣି ମା ବି.ୁ ବିDାଣି ZUX1225184

�ୀ /66109 24 178 306ପଟନୂରୁ ନୀଳିମା ମା ପି ସଜୁାତା  ZUX1225838

�ୀ /67110 59 178 307ରବାନା ଅ[ା େକ !ା ଆCାଲାଆଚାରୀ େକ ZUX1237817

ପ ୁ /67111 71 178 308ଆCାଲA  ଆଚାରୀ କାଲିେଗାଟA ା ପି େକ ନରସିଂହରାଓ ଆଚାରି ZUX1237791

�ୀ /67112 27 178 309କାଲିଗଟଲା ପାବନି ପି କାଲିଗଟଲା ଆପାଲା ଆଚାରି ZUX0559633
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ପ ୁ /68113 36 178 310ଆHା ସତିS ପି ବିରଭଦ�  LSL2383511

ପ ୁ /68114 50 178 311ଗ�ାଧର ଦଳପତି ପି େଗାପିନାଥ ଦଳପତି OR/12/089/248183

�ୀ /68115 40 178 312ରାେଜ>ରୀ ଦଳପତି !ା ଗ�ାଧର ଦଳପତି OR/12/089/248830

ପ ୁ /68116 27 178 313ବିକ� ାE ଦଳପତି ପି ଗ�ାଧର ଦଳପତି ZUX0559658

�ୀ /68117 29 178 314ନମ%ଦା ଦଳପତି ପି ଗ�ାଧର ଦଳପତି ZUX0449207

�ୀ /68118 60 178 315ଏ େଗୗରି ରାଓ !ା ବିରଭଦ�  ରାଓ LSL2383172

ପ ୁ /68119 53 178 316ଏ ବିରଭଦ�  ରାଓ ପି ଏ େପାତାନା ରାଓ OR/12/089/248837

ପ ୁ /70120 55 178 317େକ. ବା�ାରିରାଯ ୁ, ପି ଏେ9ଟରାଯ ୁ, LSL2388627

�ୀ /70121 50 178 318େକ କମୁାରୀ , ପି ବା�ାରାଯ ୁ, LSL2391068

ପ ୁ /70122 58 178 319େକ ଶବୁ� ମଣ�ମ . ପି ଏସ କ� ି.ାଆୟାର . LSL1358183

�ୀ /70123 27 178 320େକ. ନାଗାମଣି !ା େକ. ଶ�ୀନିବାସରାଓ ZUX0560102

ପ ୁ /70124 37 178 321େକ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ବା�ାର ରାଜୁ LSL2384063

�ୀ /70125 31 178 322େକ. ସିରିଶା !ା େକ.ସେEାଷ କମୁାର ZUX0951624

ପ ୁ /70126 37 178 323େକାHାପାଲି େସାEଷ କମୁାର ପି େକାHାପାଲି ବଂଗାରରାଜୁ LSL2383842

�ୀ /71127 60 178 324ପି.େକ.ଲ45ୀ !ା ଏ8 ଆT ପାରାଶ ୁରାମା\ OR/12/089/248250

ପ ୁ /71128 74 178 325ଏ8 ଆT ପାରାଶରୁାମା\ ପି ଏ8 ୱି ରାମା ଆୟାT OR/12/089/248249

ପ ୁ /72129 71 178 326ଏ ବିରଭଦ�  ରାଓ ପି ଏ !ାମୀ ZUX0147363

�ୀ /72130 61 178 327ଏ ବିଜୟଲ45ୀ !ା ଏ ବିରଭଦ�  ରାଓ ZUX0393520

ପ ୁ /72131 38 178 328ଏ ରାମ ୁ ପି ଏ ବିରଭଦ�  ରାଓ ZUX0393512

�ୀ /73132 41 178 329ପି.ନକଳୁ ଲ45ୀ !ା େକ.ସବୁ� ମଣ�8 ZUX0666214

ପ ୁ /73133 31 178 330ପି.ରାେଜସ କମୁାର ପି ପି.ଚିଟି ବାବୁ ZUX0943035

�ୀ /74134 26 178 331ପ�ମିଳା ମହାEି ପି ସପୁ�ଭା ମହାEି ZUX0782482

ପ ୁ /74135 34 178 332ପିତବାସ ପରଜା ପି ହରି ପରଜା ZUX0344978

�ୀ /74136 45 178 333ଏS ସପୁ�ଭା ମହାEି !ା ଏS ଶ�ିନୁବାସ ମହାEି ZUX0559591

�ୀ /75137 59 178 334ଶାEନୁ ପାଣିଗ�ାହି !ା ହରି]'�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/248254

ପ ୁ /75138 44 178 335ଗେୁ^!ର ପାଣିଗ�ାହି ପି ହରି]'�  ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/248255

ପ ୁ /75139 39 178 336ରାେମ>ର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ହରି]'�  ପାଣିଗ�ାହୀ LSL1358456

�ୀ /75140 35 178 337ମମତା ପାଣିଗ�ାହି !ା ଗେୁ^>ର ପାଣିଗ�ାହି LSL2391084

�ୀ /75141 31 178 338େସ<ହା ପାଣିଗ�ାହି !ା ରାେମ>ର ପାଣିଗ�ାହି ZUX0701201

ପ ୁ /76142 40 178 339ସେEାଷ ପାଣିଗ�ାହି ପି ନିଳକZ ପାଣିଗ�ାହି LSL1523141

�ୀ /76143 34 178 340ଏ ଶାଳିନି !ା ଏ ରାମ ୁ ZUX0701557

�ୀ /77144 55 178 341ପି. ଲିଳା , !ା ଲାଲା , LSL2388668

�ୀ /77145 30 178 342ପି ଆନୁଷା ମା ପି ସଜୁାତା ZUX0560052

ପ ୁ /77146 21 178 343ବିଜୟ ବDାଣି ମା ସାବିତ�ୀ ବDାଣି ZUX1252063

ପ ୁ /77147 45 178 344େକଶବ ବିDାଣି ପି ରାମ ବିDାଣି ZUX1237866

�ୀ /77148 42 178 345ସାବିତ�ୀ ବିDାଣି !ା େକଶବ ବିDାଣି OR/12/089/248265

�ୀ /77149 27 178 346ଯେଶାଦା ବିDାଣୀ ପି େକଶବ ବିDାଣୀ ZUX1099936

ପ ୁ /77150 25 178 347ହରି ବିDାଣୀ ପି େକଶବ ବିDାଣୀ ZUX1099993

ପ ୁ /77151 28 178 348ପି େୱ9ାେଟM ମା ପି ସଜୁାତା ZUX0560078

�ୀ /79152 48 178 349ପାବ% ତି ନାୟକ ପି ଶ�ାମସ'ୁର ନାୟକ LSL1358621

ପ ୁ /79153 45 178 350ପବିତ� େମାହନ ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ସ'ୁର ନାୟକ ZUX0449041

�ୀ /81154 56 178 351ଜି ରାଣୀ !ା ଜି ମେହଶ ZUX0146258

�ୀ /81155 43 178 352ଟି.ଲ45ୀ !ା ଟି.ଗେୁ^>ର ZUX0486985

�ୀ /81156 63 178 353ଟି ଲଖ5 ିକାEାମ , !ା ସତ�ାନାରାୟାଣା , ZUX0486993

ପ ୁ /81157 57 178 354ଗHରଟି ମେହଶ ପି ଗHରଟି ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/248092

�ୀ /81158 31 178 355ପାଟନାନା ନୀରଜା ପି ପି ରାଘବ ରାଓ ZUX0867382

�ୀ /81159 75 178 356ପଟନାନା େପ�ମ କମୁାରୀ !ା ପି ରାଘବ ରାଓ ZUX0867374

ପ ୁ /81160 51 178 357ଟି ଗେୁ^!ର ରାଓ ପି ଟି.ସତ�ାନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/248272

�ୀ /82161 51 178 358ଡି.ଭି.ଲ45ୀ ରାଓ !ା ପ�ସାଦରାଓ ରାଓ OR/12/089/248274

ପ ୁ /83162 44 178 359େକ ରାବଣା , ପି ବିର ରାଯ ୁ, ZUX0681775

�ୀ /83163 39 178 360େକ.ଆନାପ$ୁ2 .. !ା ଏ9ାଟାବଣା .. OR/12/089/248295

ପ ୁ /84164 28 178 361କେଲପ ୁକିରଣ ପି କେଲପ ୁେଭ9ଟ ରମଣ ZUX0448993

ପ ୁ /84165 48 178 362ତାରିଣୀ ପାତ� ପି ଜଗବDୁ ପାତ� LSL1357888

�ୀ /84166 45 178 363ପ�ମିଳା ପାତ� !ା ତାରିଣୀ ପାତ� LSL1357870

ପ ୁ /84167 29 178 364କେଲପ ୁରାଜା ପି କେଲପ ୁେଭ9ଟ ରମଣ ZUX0449009

ପ ୁ /85168 47 178 365ପ�ହଲାଦ ମହାEି ପି ଗଉରଚ'�  ମହାEି OR/12/089/248288

�ୀ /85169 42 178 366ବିଜୟଲ45ି ମହାEି !ା ପ�ହଲାଦ ମହାEି OR/12/089/248865

ପ ୁ /85170 25 178 367ରଜତ ମହାEି ପି ପ�ହଲA ାଦ ମହାEି ZUX0881656

�ୀ /86171 69 178 368ଅନୁସୟୁା ଦେଳଇ !ା ଦିନବDୁ ଦେଳଇ OR/12/089/248278

ପ ୁ /86172 55 178 369େଗୗରହରି ଦେଳଇ ପି ଦିନବDୁ ଦେଳଇ OR/12/089/248279

�ୀ /86173 50 178 370ଲ45ୀ ଦେଳଇ !ା େଗୗରହରି ଦେଳଇ OR/12/089/248280

�ୀ /86174 44 178 371େବଜୖୟEୀ ଦେଳଇ !ା ମଧସୂଦୁନ ଦେଳଇ LSL1358480

3 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାE େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 14ୱାଡ%  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

34!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /86175 43 178 372ମଧସୁଦୁନ ଦେଳଇ ପି ଦିନବDୁ ଦେଳଇ OR/12/089/248281

ପ ୁ /86176 37 178 373ସ'ୀପ ଦେଳଇ ପି େଗୗରହରି ଦେଳଇ ZUX0345017

�ୀ /86177 32 178 374ଆେଲାକ େଦାେଳଇ ପି େଗୗରହରି େଦାେଳଇ ZUX0344887

�ୀ /86178 27 178 375େଶଳୖଜା ଗଡୁଲା !ା ଅଭିନାଶ ଗଡୁଲା ZUX0782326

�ୀ /86179 30 178 376ପି.ଭି ଲିଲି ରାଜୁ !ା ପି.ଭି ନେରଶ କମୁାର ରାଜୁ ZUX0368597

ପ ୁ /86180 62 178 377େକ. ଜଗନ< ାଥ ରାଓ ପି େକ. ନରସିଂହ ମỲୁ ZUX0862276

�ୀ /89181 47 178 378ଅନୀତା କମୁାରୀ ପHା !ା ପ�ଦୀପ ନାଥ ତ�ିପାଠି ZUX0147280

�ୀ /89182 52 178 379ବାସEୀ ତ�ିପାଠି !ା କୃ.ଚ'�  ତ�ିପାଠି ZUX0526871

�ୀ /89183 48 178 380ଅOନା ତ�ିପାଠି !ା ପ�େମାଦ କମୁାର ତ�ିପାଠି ZUX0393553

�ୀ /89184 45 178 381ପ�ଭାତିରାଣି ତ�ିପାଠି ପି କୃ.ଚ'�  ତ�ିପାଠି OR/12/089/244288

ପ ୁ /89185 44 178 382ପ�େମାଦକମୁାର ତ�ିପାଠି ପି କୃ.ଚ'�  ତ�ିପାଠି ZUX0526889

ପ ୁ /89186 42 178 383ପ�ଦିପନାଥ ତ�ିପାଠି ପି କୃ.ଚ'�  ତ�ିପାଠି OR/12/089/244287

�ୀ /89187 40 178 384ସିDୁସତୁୀ ତ�ିପାଠି !ା ମେନାଜନାଥ ତ�ିପାଠି ZUX0147322

ପ ୁ /90188 43 178 385ଏ.ଅନE କମୁାର ପି ଏ.ସଯୁ�%ନାରାୟଣା LSL1420116

�ୀ /90189 37 178 387ଏ ଚା'� ାକାଳା !ା ଏ ଆନEା କମୁାର ZUX0345025

�ୀ /91190 47 178 388ଏଲ45ୀ , ପି ତ�ିନାଥରାଓ , OR/12/089/248401

�ୀ /91191 63 178 389େକ.ନାଗମଣି . !ା େକ.ଭି.ରାବଣା ରାଓ LSL1427723

ପ ୁ /91192 39 178 390େକ.େଦବୀଦୁଗ2 ପ�ସାଦ . ପି େକ.ଭି.ରାବଣା ରାଓ LSL1385053

ପ ୁ /91193 32 178 391ଅଦତ� ା ସେEାଷ କମୁାର ପି ଏ ତ�ିନାଥ ରାଓ ZUX0559955

�ୀ /91194 25 178 392ୱାଇ ଆସା କମୁାରୀ !ା ଅଦତ� ା ସେEାଷ କମୁାରୀ ZUX1360411

�ୀ /91195 27 178 393େକ. େନହା !ା େକ.େଦବୀ ଦୁଗ2 ପ�ସାଦ ZUX0881664

ପ ୁ /91196 48 178 394ଏS. ଶ�ୀନିବାସ ପNନାୟକ ପି ଏS. ପ�କାଶ ପNନାୟକ ZUX0448563

�ୀ /91197 42 178 395ଏସ ଶିବା େଜ�ାତି ପNନାୟକ !ା ଏସ ଶ��ୀନିବାସ ପNନାୟକ LSL1427731

ପ ୁ /91198 41 178 396େକ. ନାେଗ>ର ରାଓ ପି େକ.ଭି. ରାବଣା ରାଓ LSL1384700

�ୀ /91199 37 178 397େକ ରୂପାବତୀ !ା େକ. ନାେଗ>ର ରାଓ ZUX0344580

ପ ୁ /92200 34 178 398ଏ ହରିଶ କମୁାର ପି ଏ ପ�ସାଦ ZUX0146290

ପ ୁ /92201 55 178 399ଏ ପ�ସାଦ , ପି ତାବିଟାୟା , OR/12/089/248342

�ୀ /92202 52 178 400ଏ.କ�ି.ାକମୂାରୀ , !ା ପ�ସାଦ OR/12/089/248343

ପ ୁ /92203 29 178 401ଏ. ଗିରିM କମୁାର ପି ଏ. ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0449256

ପ ୁ /92204 31 178 402ଏ ନାେରଶ କମୁାର ପି ଏ ପ�ସାଦ ZUX0345041

ପ ୁ /92205 88 178 403ରଘନୁାଥ ପଟନାୟକ ପି ପଦ5 ନାଭ ପଟନାୟକ OR/12/089/248347

ପ ୁ /93206 55 178 404ବି.ଚ'�  ରାଓ ପି ଆପା; କେHୟା LSL2392710

�ୀ /93207 42 178 405ଏS.ଦୁଗ2ଶିବ କାେମ>ରୀ !ା ଏS.ଶୀନିବାସ LSL2388874

ପ ୁ /93208 47 178 406ଏସ ଶ�ିନିବାସ ରାଓ ପି େଭ9ଟାରାଓ ରାଓ LSL2388759

ପ ୁ /94209 62 178 407ସନାE ପNନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପNନାୟକ OR/12/089/248349

�ୀ /94210 58 178 408ଅମିତା ପNନାୟକ !ା ସାନାEା ପNନାୟକ LSL2382877

ପ ୁ /94211 30 178 409ଆକାଶ ପNନାୟକ ପି ସନାE ପNନାୟକ ZUX0146308

ପ ୁ /94212 28 178 410ସାଗର ପNନାୟକ ପି ସନାE ପNନାୟକ ZUX0449173

ପ ୁ /95213 63 178 411ଏମ ରାମାରାଓ , ପି ସତ�ନାରାୟଣ , OR/12/089/248357

�ୀ /95214 57 178 412ଏମ ପାବ% ତୀ .. !ା ରାମାରାଓ .. OR/12/089/248358

ପ ୁ /95215 33 178 413ଏ8. ଦୀଲିପ କମୁାର ପି ଏ8. ରାମା ରାଓ ZUX0449249

ପ ୁ /96216 52 178 414ବି ଦୁଗ2 ପ�ସାଦ ପି ବି ରା�ା ରାଓ ZUX0393405

ପ ୁ /96217 49 178 415ବି.କମୁାରୀ , ପି ବି.ଦୁଗ2 , OR/12/089/248332

ପ ୁ /96218 30 178 416ବି ଗେଣଷରାଜୁ ପି ବି ଦୁଗ2ପ�ସଦା ZUX0560086

�ୀ /96219 32 178 417ବି !ାତିରାଣୀ ପି ବି ଦୁଗ2ପ�ସାଦ ZUX0560037

�ୀ /97220 42 178 418େକ.ବନଜା କପୁଲି !ା େଭ9ଟରାଓ କପୁଲି LSL2383115

ପ ୁ /97221 40 178 419େକ.େଭ9ଟ ରାଓ ପି େକ.ଗରୁୁ ମYୁ%ୀ LSL1361039

�ୀ /97222 45 178 420ଆକଲୁା ବାସାବୀ !ା ଏ. ରେମM OR/12/089/248863

�ୀ /98223 31 178 421ଅନୁଶା ପNନାୟକ ପି ଗ�ା ପ�ସାଦ ପNନାୟକ ZUX0449421

�ୀ /98224 32 178 422ଆଶା ପNନାୟକ ପି ଗ�ା ପ�ସାଦ ପNନାୟକ ZUX0449413

�ୀ /99225 72 178 423ସି ଏb ଭୂଲଖ5 ି !ା ସି ଏb ମାକ% େHୟ ରାଓ ZUX1074087

ପ ୁ /99226 23 178 424ଦାଧୀରାଂଵରସି8ହସଦୂହା େସରୖମନପି ଡି.ଭି.ଏS.ଏS ପ�ସାଦ ZUX1099894

�ୀ /99227 27 178 425ଫୁଲମତି ବଡନାୟକ ପି ଘାସି ବଡନାୟକ ZUX0782284

ପ ୁ /99228 40 178 426ଏ. େଗୗରୀଶ9ର ପି ଏ. ଭି. ରାଭାନା ZUX0782425

ପ ୁ /99229 27 178 427ପଟନୁର ବସE କମୁାର ପି ପଟୁନୁରୁ ରାମବାବୁ ZUX0701565

ପ ୁ /99230 25 178 428ପି. ଅନିଲ କମୁାର ପି ପି. େଭ9େଟ>ର ରାଓ ZUX0782177

�ୀ /99231 73 178 429ଏ. ଲ45ୀବାଇ !ା ଏ. ଭି. ରାବଣା ZUX0782573

ପ ୁ /99232 21 178 430ଦାଧୀରାଓ େଲାେକଶ ଲାୟାବc% ନ ପି ଡି.ଭି.ଏS.ଏS ପ�ସାଦ ZUX1099605

�ୀ /99233 30 178 431ସମୁାନୀ ମହାରଣା ପି ସକୁେଦବ ମହାରଣା ZUX0782532

�ୀ /99234 47 178 432ଡ଼.ି ନାଗମଣି !ା ଡି ଭି ଏସ ଏସ ପ�ସାଦ ZUX1157817

ପ ୁ /99235 48 178 433କାମା4ୀ ପ�ସାଦ ପHା ପି ହରି]ଦ�  ପHା ZUX0701433

�ୀ /99236 39 178 434କeନା ପHା !ା କାମା4ୀ ପ�ସାଦ ପHା ZUX0701425

4 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାE େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /99237 25 178 435ବିନତୀ ପHା ପି ଶ�ୀକାE ପHା ZUX0782797

ପ ୁ /99238 20 178 436ବାଣି ଭୁଷଣ ପHା ପି ଶ�ୀକାE ପHା ZUX1253939

�ୀ /99239 45 178 437ପି. ପାବ% ତୀ !ା ପି. େଭ9େଟ>ର ରାଓ ZUX0782250

�ୀ /99240 48 178 438ଅVିକା ପଟନାୟକ !ା ଗ�ାପ�ସାଦ ପଟନାୟକ OR/12/089/234041

ପ ୁ /99241 58 178 439ଡି.ଭି.ଏS.ଏS ପ�ସାଦ ପି ଡି.ଏS ରାଓ ZUX0701409

ପ ୁ /99242 54 178 440ପି ରାମବାବୁ - ପି ସଜୁାତା ZUX1321306

�ୀ /99243 36 178 441ଏ. େରାଜା !ା ଏ. େଗୗରୀ ଶଂକର ZUX0782458

ପ ୁ /99244 44 178 442ଅ4ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭଗବାନ ସାହୁ ZUX0939330

�ୀ /99245 40 178 443ନିରୁପମା ସାହୁ !ା ଅ4ୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0782524

�ୀ /99246 35 178 444ପ�ିୟ9ା ସାହୁ !ା ସେEାଷ ସାହୁ ZUX1176890

ପ ୁ /99247 64 178 445ସିଏଚ. ସତ�ନାରାୟଣ ପି ସିଏଚ. ଜଗା ରାଓ ZUX0782375

�ୀ /99248 42 178 446ପି ସଜୁାତା !ା ପି ରାମବାବୁ ZUX0701573

�ୀ /99249 51 178 447ସି. ଏଚ. ସଲୁଚନା !ା ସି. ଏଚ. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0782599

�ୀ /99250 66 178 448ଆସା ଟାେଟୟା !ା ଅରୁଣ କମୁାର ଟାେଟୟା ZUX0782854

ପ ୁ /99251 66 178 449ଅରୁଣ କମୁାର ଟାଟିଆ ପି ଗବି' କମୁାର ଟାଟିଆ ZUX0782615

ପ ୁ /99252 54 178 450ଭରତ ଠfର ପି କାEିଭାଇ ଠfର ZUX0977736

�ୀ /100253 74 178 451ବି ନିମ%ଳାେଦବି , !ା େକାେଟ>ରରାଓ , OR/12/089/248920

�ୀ /100254 22 178 452ଶ�ୀୟ9ା ପNନାୟକ ପି ରାମ େମାହନ ପNନାୟକ ZUX1064914

ପ ୁ /100255 55 178 453ରାମ େମାହନ ପଟନାୟକ ପି ବି େକାେଟ>ର ରାଓ ପଟନାୟକ OR/12/089/248421

�ୀ /100256 52 178 454ଉଶାରାଣି ପNନାୟକ !ା ରାମ େମାହନ ପNନାୟକ OR/12/089/160434

�ୀ /101257 50 178 455ଏ ଲ45ୀ , !ା ଏ େଭ9ଟରାବଣା , LSL1358159

�ୀ /101258 25 178 456ଦିପିକା େଜନୖ ପି େମାଜଜ େଜନୖ ZUX0782698

ପ ୁ /101259 57 178 457ଏ େଭ9ଟରାମାନା ରାଓ ପି ଏ ବିରଭଦ� ରାଓ , LSL1358175

ପ ୁ /103260 22 178 458ଆଲାକା ସାଇ କମୁାର ପି ଆଲାକା ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX1178417

ପ ୁ /103261 22 178 459ଏ8.ଏ8. ରାଜ କମୁାର ପି ଏ8.ଏ8. ନାେଗଶ ZUX1100015

ପ ୁ /103262 85 178 460ଏ. ବୀରଭଦ�  ରାଓ ପି ଏ.ତାତୟା ରାଓ LSL1358191

ପ ୁ /104263 75 178 461ଇ>ରଚା' ଯଇନ ପି ଲାଲାରଯ ଯଇନ OR/12/089/248443

ପ ୁ /104264 68 178 462ମେନାଜ ଯଇନ ପି ଅଭୟରାଯ ଯଇନ OR/12/089/248445

�ୀ /104265 45 178 463ଦୁଗ2 ଯଇନ !ା ମେନାଜ ଯଇନ OR/12/089/248446

ପ ୁ /104266 29 178 464ଆଏଭାE କମୁାର େଜନୖ ପି େମାନଜ େଜନୖ ZUX0782649

ପ ୁ /104267 28 178 465େଶ�ୟା\ସ େଜନୖ ପି େମାନଜ େଜନୖ ZUX0782714

�ୀ /107268 39 178 466ପgୁା ପNନାୟକ !ା ଡି.ସାଇବାବା ଜଗନ< ାଥ ପNନାୟକ ZUX0368605

ପ ୁ /107269 63 178 467ଏଲ ଆନ' ରାଓ ପି ନରସିଂହାଲୁ ରାଓ OR/12/089/248430

�ୀ /108270 48 178 468ପି କରୁଣା କମୁାରୀ !ା ପି.େଶଷାଗିରି ରାଓ LSL1358662

�ୀ /108271 43 178 469ଗ�ା ଅ$%ପ$ୁ2  !ା ପି.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0146316

ପ ୁ /108272 20 178 470େପରୁରୀ ପ�ଦୀପ କମୁାର ପି ପି େଶଷାଗିରି ରାଓ ZUX1253947

ପ ୁ /108273 22 178 471େପରୁରି ପ�ବିନ କମୁାର ପି ପି େସସାଗିରି ରାଓ ZUX1099597

ପ ୁ /108274 77 178 472ପି େଶଷାଗିରି ରାଓ ପି ପି ରାମ ଚ'�  ରାଓ OR/12/089/274366

ପ ୁ /109275 38 178 473ପି ଚ'� େସଖର .. ପି ରାମାରାଓ .. LSL2391266

�ୀ /109276 66 178 474ପି. ଅଣପ$ୁ2 !ା ରାମାରାଓ OR/12/089/248449

ପ ୁ /109277 39 178 475ପି. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ରାମା ରାଓ OR/12/089/248450

ପ ୁ /110278 43 178 476ଚ'�େଶଖର ପNନାୟକ ପି .ରାମଜି ପNନାୟକ ZUX0146324

�ୀ /110279 38 178 477କାବ�ା ପNନାୟକ !ା ଚ'�େଶଖର ପNନାୟକ ZUX0146332

�ୀ /111280 80 178 478ପିସାବିତ�ି ବମ2 !ା ନାରେଗhରାଓ ବମ2 OR/12/089/248461

ପ ୁ /111281 42 178 479ବି.ଲଖ5ୀନାରାୟଣ ବମ2 ପି ରାମ ବମ2 OR/12/089/248458

�ୀ /112282 70 178 480ରାେଜ!ରି ପଟନାୟକ ପି ଗଣପତୀରାଓ ପଟନାୟକ OR/12/089/248474

ପ ୁ /112283 55 178 481ଜଗଦିଶଚ'�  ପଟନାୟକ ପି ଗଣପତି ପଟନାୟକ OR/12/089/248472

�ୀ /112284 52 178 482ବିଜୟଲ45ୀ ପNନାୟକ !ା ଯଗଦିଶଚ'�  ପNନାୟକ OR/12/089/248473

�ୀ /113285 47 178 483ଜି ସକEୁଲା !ା ଜି ସିତାରାମ ଗ ୁ̂ ା ZUX0368654

ପ ୁ /113286 50 178 484ଜି ସିତାରାମ ଗ ୁ̂ ା ପି ଜି କ� ି.ା ମYୂ%ୀ ZUX0368662

�ୀ /115287 56 178 485ଏ ଇ'ୁମତୀ !ା ଏ ଭି ରାଭଣା  OR/12/089/244192

ପ ୁ /115288 41 178 486ଏ ଭାରାଣି କମୁାର ପି ଏ ଭି ରାଭାଣା  LSL1375103

ପ ୁ /116289 47 178 487େଚତନ ଶiଲା . ପି ବିଯୟଲାଲା ଶiଲା LSL1358712

ପ ୁ /116290 66 178 488େଗୗତମ ଚା' ଶiଲା ପି ବିଜୟ ଲାଲ ଶiଲା OR/12/089/248478

ପ ୁ /116291 32 178 489ଚେ'� ଶ ଶiଲା ପି େଗୗତମ ଚା' ଶiଲା ZUX0287615

�ୀ /116292 50 178 490ରାଜ କମୁାରୀ ଶiଲା !ା ଚଇତନ ଶiଲା LSL2382992

ପ ୁ /117293 55 178 491ଏ. ଗାDି , ପି ଲ4ିଆ , OR/12/089/248483

ପ ୁ /117294 36 178 492ବାଲାଜୀ ଅଂଗଜଅଲା ପି ଗାDୀ ଅଂଗଜଅଲା LSL2382927

ପ ୁ /117295 35 178 493ମଣି କମୁାର ଅ�ଜଳା ପି ଗାDୀ ଅ�ଜଳା LSL2388494

�ୀ /117296 29 178 494ତ�ିେବଣୀ େଭ9ଟା ଲ45ୀ ଅ�ଜଳା !ା ବାଲାଜୀ ଅ�ଜଳା ZUX0942995

�ୀ /117297 49 178 495ଏ. ପଦ5 ାବତି !ା ଗାDି OR/12/089/248484

�ୀ /118298 48 178 496ଲ45ୀ ପଜୁାରୀ !ା ନବିନ ଚ'�  ପଜୁାରୀ LSL1358407

5 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାE େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /118299 25 178 497ରଶ5ୀ ରOନ ପଜୁାରୀ ପି ନବୀନ ଚ'�  ପଜୁାରୀ ZUX0782383

�ୀ /119300 48 178 498େଜ ବିଜୟ ଲ45ୀ !ା େଜ ଲ45ଣ ରାଓ ZUX1178508

�ୀ /119301 57 178 499େଜ ରାବଣାମ !ା େଜ ଲ45ଣ ରାଓ ZUX1178441

ପ ୁ /119302 57 178 500ଏନ. ଡିେଲ>ର ରାଓ ପି ଗଣପତି ରାଓ OR/12/089/248560

�ୀ /119303 52 178 501ଏ\. ଉସାରାଣି ରାଓ !ା ଡିେଲ!ର ରାଓ OR/12/089/248561

ପ ୁ /121304 29 178 502କଳିଚିନା େଭ9ଟ ଜଗଦୀଶ ଶରତପି େକ. ରେମଶ ZUX0881706

ପ ୁ /121305 60 178 503େକାରା ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ହି ପି ତାରିଣି ପାଣିଗ�ହି LSL1419985

�ୀ /121306 53 178 504କମୁାରୀ ପାଣିଗ�ାହି !ା େକାରା ପ�ସାଦ ପାଣିଗ�ାହି LSL1419993

ପ ୁ /121307 51 178 505ସିମାjଳ ପାଣିଗ�ାହି ପି ତାରୀଣି ପାଣିଗ�ାହି ZUX0782359

�ୀ /121308 36 178 506ଟୁନୀ ପାଣିଗ�ାହି !ା ସିମାjଳ ପାଣିଗ�ାହି ZUX0782334

ପ ୁ /121309 57 178 507େକ. ରେମଶ ପି େକ.େଭ9ଟ ରାଓ OR/12/089/248502

�ୀ /121310 51 178 508େକ.ଭି. ରତ< ମ !ା େକ. ରେମଶ OR/12/089/248503

�ୀ /122311 60 178 509ଏଲ.କମଳା !ା ବାବୁ ରାଓ OR/12/089/266504

�ୀ /123312 57 178 510ଭି. ଆମଲୁୁ !ା ଭି. ବାରଣାସି ZUX0951582

�ୀ /123313 29 178 511ମଧ ୁଶମ2 ଗନ< ାଵାରପ ୂ !ା େକାଟୀ ଶମ2 ଗନ< ାଵାରପ ୂ ZUX1256031

ପ ୁ /123314 38 178 512େକାଟୀ ଵରା ପ�ସାଦ ଗନ< ାଵପ ୂ% - ମାଧଵୀ ଲତା ଗନ< ାଵପ ୂ% ZUX1256023

�ୀ /123315 80 178 513ଭି. ଲ4ୀକାEାମା !ା ତାବିଟିୟା ରାଯ ୁ OR/12/089/248512

�ୀ /123316 30 178 514ଭି. ଲତା !ା ଭି. ସେEାଷ ZUX0951640

�ୀ /123317 31 178 515ଭି. ଲ45ୀ !ା ଭି. ଆନ' ZUX0951574

ପ ୁ /124318 60 178 516ଆଇ ଏ9ଟାରାଓ , ପି ସନ�ାସି , OR/12/089/248550

�ୀ /124319 53 178 517ଆଇ. ଗଉରୀ !ା ଏ9ଟାରାଓ OR/12/089/248551

ପ ୁ /125320 70 178 518ଏଲ.ବାବୁ ରାଓ ପି ଏ; ନରସିଂହଲୁ OR/12/089/266503

ପ ୁ /125321 41 178 519ଏଲ.ସତ�ାନାରାୟଣ ପି ବାବୁ ରାଓ LSL1446939

ପ ୁ /125322 36 178 520ଏଲ.ଦୁଗ2ପ�ସାଦ ପି ଏଲ.ଇ>ରରାଓ ZUX0146852

�ୀ /125323 58 178 521ଏ;. େହମ ଲତା !ା ଏ;ଇ>ର ରାଓ OR/12/089/260506

ପ ୁ /125324 42 178 522ଏ; ରବି କମୁାର ପି ଏ; ବାବୁ ରାଓ LSL1420140

ପ ୁ /125325 35 178 523ଏ;. ଅେଶାକ କମୁାର ମା ଏ;. େହମଲତା ZUX0448910

ପ ୁ /126326 74 178 524ଶ�ୀନିବାସ ତ�ୀପାଠୀ ପି ଉମାଚରଣ ତ�ୀପାଠୀ OR/12/089/248553

�ୀ /126327 44 178 525ସଧୁାରାଣି ତ� ୀପାଠୀ !ା ଶ�ୀନିବାସ ତ�ୀପାଠୀ OR/12/089/248554

ପ ୁ /126328 29 178 526ଉଦୟମଣୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ଶ�ୀନିବାସ ତ�ିପାଠୀ ZUX0449272

ପ ୁ /126329 26 178 527ଅଭୟମଣୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ଶ�ୀନିଭାଷ ତ�ିପାଠୀ ZUX0653337

ପ ୁ /129330 61 178 528ଏS.ଜଗଦୀଶ ପି ଏS.ସତ�ାନାରାୟଣା LSL1360577

�ୀ /129331 54 178 529ଏS.େରବତୀ କମୁାରୀ !ା ଏS.ଜଗଦିଶ LSL1383744

�ୀ /130332 34 178 530ଏସ ରାଣି !ା ଏସ ଶ�ୀନୁ ZUX0666172

�ୀ /130333 60 178 531ଏସ ବରଲ45ୀ , !ା ଭାkର ରାଓ , OR/12/089/248525

ପ ୁ /130334 43 178 532ଏସ ଶ�ୀନିବାସ ୁ, ପି ଭାkରରାଓ , OR/12/089/248527

ପ ୁ /130335 75 178 533ଏସ ଭାkର ରାଓ ପି ଲି�ରାଜ ରାଓ OR/12/089/248524

ପ ୁ /131336 49 178 534େକ ଧବେଳ>ର ରାଓ ପି େକ ରାମା ରାଓ ZUX0146431

�ୀ /131337 39 178 535େକ ପଦ5 ାପଦୀ !ା େକ ଧବେଳ>ର ରାଓ ZUX0146449

ପ ୁ /132338 65 178 536ଏ8.ଆପାରାଓ ପି ଏ8.େଭ9ଟ ରାଓ OR/12/089/260128

�ୀ /132339 45 178 537ଏ8.ଜୟଲ45ୀ !ା ଏ8.ଆପାରାଓ OR/12/089/260129

ପ ୁ /132340 76 178 538ପି େଭ9ଟରାଓ , ପି ପି ବାସୟୁା , LSL1420041

ପ ୁ /132341 46 178 539ପି କିରଣ କମୁାର . ପି ପି େଭ9ଟ ରାଓ . LSL1361013

�ୀ /132342 65 178 540ପି ନାଗେବଣି ... !ା ପି େଭ9ଟ ରାଓ ... LSL1420033

ପ ୁ /133343 54 178 541େକ.େଗାବି'ା  ପି େକ.ଲ45ଣ ରାଓ OR/12/089/258585

�ୀ /134344 75 178 542ପି. ନାଗାରତ< ମ , ପି ଭାନୁମ ୂ% ତି , OR/12/089/248592

ପ ୁ /136345 81 178 543ଏରା ଦHାସି ପି ଏରା ତୁେଲୟା ZUX0701136

ପ ୁ /136346 50 178 544ୟାରା ଜଗାନାଇକଲୁୁ ପି ୟାରା ଦHାସୀ LSL1361070

�ୀ /136347 38 178 545ୟାରା େଜ�ାତି !ା ୟାରା ଜଗନାଇକଲୁୁ ZUX0448902

�ୀ /136348 76 178 546ଏରା. ଲଷ5ୀ କାEା !ା ଏରା. ଦHାସି ZUX0701169

ପ ୁ /138349 58 178 547ପି ଶ9ରରାଓ , ପି ଭାନୁମତି , OR/12/089/248593

�ୀ /138350 43 178 548ପି ନିମ%ଳା , !ା େମାହନ ରାଓ , OR/12/089/248595

ପ ୁ /138351 27 178 549ପି େଭ9େଟସ ପି ପି େମାହନରାଓ ZUX0560060

ପ ୁ /139352 55 178 550ସୀମାjଳ େବେହରା ପି ଗାଦୁରାମ େବେହରା ZUX0871301

ପ ୁ /139353 52 178 551ସିବରାମ େବେହରା ପି ରାଧାନାଥ େବେହରା OR/12/089/248599

�ୀ /139354 49 178 552ସସୁମୁା େବେହରା !ା ସିବରାମ େବେହରା OR/12/089/248600

ପ ୁ /139355 49 178 553ରାମାନୁଜ େବେହରା ପି ରାଧାନାଥ େବେହରା OR/12/089/248601

�ୀ /139356 46 178 554ଗୀତାOଳୀ େବେହରା !ା ସୀମାjଳ େବେହରା ZUX0871277

�ୀ /139357 37 178 555କମଳା େବେହରା !ା ରାମାନୁଜ େବେହରା ZUX0449181

ପ ୁ /139358 33 178 556ସEୁନୁ େବେହରା ପି ଶିବରାମ େବେହରା ZUX0287433

ପ ୁ /139359 30 178 557ସିcାE େବେହରା ପି ଶିବରାମ େବେହରା ZUX0559450

ପ ୁ /140360 56 178 558ସି ଏl ରାମାପତି ପି ସି ଏଚ ରା�ାରାଓ OR/12/089/248610
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ପ ୁ /140361 57 178 559ଏ. କୃ.ାରାଯ ୁ, ପି ନାରାୟଣମỲୁ , OR/12/089/248647

�ୀ /140362 43 178 560ଏ. ସକEୁଳା , !ା କୃ.ାରାଯ ୁ, OR/12/089/248648

ପ ୁ /140363 54 178 561ସି ଏଚ ଶ�ୀନିବାସ ପNନାୟକ ପି ସି ଏଚ ରା�ା ପNନାୟକ OR/12/089/248607

�ୀ /140364 51 178 562ସି.ଏb.ଶ�ାମଳା ପNନାୟକ !ା ସି.ଏb.ଶ�ୀନିବାସ ପNନାୟକ OR/12/089/248608

�ୀ /140365 26 178 563ପ�ତ�ଷୁା ପNନାୟକ ପି େବଣ ୁେଗାପାଳ ପNନାୟକ ZUX0782169

ପ ୁ /140366 25 178 564େରାହିତ ପNନାୟକ ପି ଶ�ୀନିବାS ପNନାୟକ ZUX0782185

�ୀ /140367 25 178 565ସସୁ5 ିତା ପNନାୟକ ପି ସି. ଏଚ. ରମାପତି ପNନାୟକ ZUX0782201

ପ ୁ /140368 28 178 566ଅଭିେଶଖ ପNନାୟକ ମା ସି. ଏb. ମାଳତୀ ରାଧା ପNନାୟକ ZUX0449405

�ୀ /140369 28 178 567ସି. ଏb. !ାକି ପNନାୟକ ପି ସି.ଏb. ଶ�ୀନିବାସ ପNନାୟକ ZUX0449330

�ୀ /140370 68 178 568ସି. ଏଚ ଲଳିତା ପNନାୟକ !ା ଗେଣଶ ପNନାୟକ OR/12/089/248609

�ୀ /140371 47 178 569ସି.ଏb.ଜୟଶ�ୀ ପNନାୟକ !ା ସି.ଏb.ରମାପତି ପNନାୟକ LSL1358571

ପ ୁ /141372 59 178 570ରବି'� ନାଥ ଡାକଆୁ ପି ବାସେୁଦବ ଡାକଆୁ OR/12/089/217174

�ୀ /141373 51 178 571ସବିତା ଡାକଆୁ ପି ରବି'� ନାଥ ଡାକଆୁ OR/12/089/212175

�ୀ /141374 50 178 572ସଂଯ�ୁା ପାତ� !ା ଆପନ< ା ପ�ସାଦ ପାତ� LSL1522705

ପ ୁ /141375 41 178 573ନୃସିଂହ ଚରଣ ପାତ� ପି ଆପାନ< ା ପାତ� LSL1420025

ପ ୁ /142376 59 178 574ପ�କାଶ ଚ'�  ଦାସ ପି କିେଶାରଚ'�  ଦାସ ZUX0486977

�ୀ /142377 54 178 575ମଞୁଳା ଦାସ !ା ପ�କାଶ ଚ'�  ଦାସ OR/12/089/260515

ପ ୁ /142378 33 178 576ସବୀର କମୁାର ଦାସ ପି ପ�କାଶ ଚ'�  ଦାସ ZUX0146456

ପ ୁ /142379 28 178 577ସମିୁm ଦାସ ପି ପ�କାଶ ଚ'�  ଦାସ ZUX0448977

�ୀ /142380 28 178 578ସାଗରିକା ଦାସ ପି ପ�କାଶ ଚ'�  ଦାସ ZUX0368720

�ୀ /143381 42 178 579ଡି.ଲ45ୀ !ା ଡି.ଭୀେମ>ର ରାଓ LSL1357953

�ୀ /143382 40 178 580ଡି ଭାଗ�ଲ45ୀ !ା ଡି ଚ'�  େଶଖର ରାଓ LSL1357946

ପ ୁ /143383 55 178 581ଡି. ଚ'� େଶଖର ରାଓ ପି ସିତାରାମ ରାଓ OR/12/089/248624

ପ ୁ /143384 41 178 582ଡି. ଭିେମ!ର ରାଓ ପି ସିତାରାମ ରାଓ OR/12/089/248625

ପ ୁ /144385 39 178 583ଏ.ବା; ସତ�ାନାରାୟଣ ପି ଏ.ଶିବ.ପ�ସାଦ ରାଓ LSL1357904

ପ ୁ /144386 35 178 584ଏ ହରିପ�ସାଦ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ LSL2391332

�ୀ /144387 38 178 585ପ�ତିଭା ଆକଲୁା !ା ବାଲା ସତ�ନାରାୟାଣା ଆକଲୁା ZUX0449140

ପ ୁ /144388 22 178 586ଦେଲଈ ପ�ଶାE ମା ଦେଲଈ ସଜୁାତା ZUX1099571

ପ ୁ /144389 49 178 587ଡି. ସାତ�ନାରାୟଣା ରାଓ ପି ସିତାରାମ ରାଓ OR/12/089/248622

�ୀ /144390 41 178 588ଏ. ଭାବାନୀ ରାଓ !ା ଶିବପ�ସାଦ ରାଓ OR/12/089/248619

�ୀ /144391 30 178 589ଏ ଶାEି !ା ଏ ହରିପ�ସାଦ ZUX0867390

�ୀ /145392 40 178 590ଜୟପ�ଦା !ା ଡି.ପାHରୁ�ା LSL2388932

ପ ୁ /145393 22 178 591ଦେଳଇ ନବୀନ ପି ଦେଲଈ ପାH ୁରା�ା ରାଓ ZUX1099563

ପ ୁ /145394 46 178 592ଡି. ପାHରୁା�ା ରାଓ ପି ସିତାରାମ ରାଓ OR/12/089/248623

�ୀ /145395 43 178 593ଡି ସଜୁାତା !ା ସତ�ାନାରାୟଣା LSL2388924

ପ ୁ /146396 40 178 594ଏS.ନେରସ ପି ଏସ ରାମା ରାଓ LSL1419928

ପ ୁ /147397 58 178 595ଶେୁର'�  କମୁାର ପାତ� ପି ପ�କାଶ ପାତ� OR/12/089/250326

�ୀ /147398 50 178 596ମିନତୀ ପାତ� !ା ସେୁର'�  କମୁାର ପାତ� OR/12/089/250327

ପ ୁ /147399 42 178 597େସୗେଳ'�  କମୁାର ପାତ� ପି ସେୁର'�  ପାତ� ZUX0287649

ପ ୁ /148400 72 178 598ଆପନାପ�ସାଦ ପାତ� ପି ପ�କାଶ ଚ'�  ପାତ� LSL1358431

ପ ୁ /148401 41 178 599ସାଇ କିେଶାର ପାତ� ପି ଆପାନା ପ�ସାଦ ପାତ� LSL1522689

�ୀ /148402 39 178 600ତୃ^ି ପାତ� !ା ସାଇ କିେଶାର ପାତ� ZUX0782771

�ୀ /148403 59 178 601ସଶୁଳିା ଶା9ଲା !ା େଗୗତମ ଚା' ଶା9ଲା ZUX0942979

ପ ୁ /149404 30 178 602ଏସ ଦିେନଶ କମୁାର ପି ଏସ ଇ>ର ରାଓ ZUX0559567

ପ ୁ /149405 44 178 603େଲାକନାଥ ମିଶ� ପି ଶବିରାମ ମିଶ� ZUX0559534

�ୀ /149406 37 178 604!ାତି ମିଶ� !ା େଲାକନାଥ ମିଶ� ZUX0559526

ପ ୁ /149407 63 178 605ଏS.ଇ>ର ରାଓ ପି ନୀଳକZମ ରାଓ OR/12/089/248579

�ୀ /149408 57 178 606ସଜୁାତା ସ9ୁାରି !ା ଏS.ଇ>ର ରାଓ OR/12/089/248580

ପ ୁ /150409 56 178 607େକ.ଦିେଲ>ର ରାଓ ପି େକ ଆପାରାଓ LSL1361062

�ୀ /150410 47 178 608େକ.ଶଶୀ !ା େକ.ଦିେଲ>ର ରାଓ LSL1357839

ପ ୁ /150411 23 178 609େକ ନବି\ ପି େକ ଡିେଲ>ର ରାଓ ZUX1253905

ପ ୁ /152412 68 178 610ଆର.ଏ\. ପାଣିଗ�ାହି ପି ବି.ଏS. ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/236619

�ୀ /152413 58 178 611ସବିତା ପାଣିଗ�ାହି !ା ଆର ଏ\ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/089/236620

�ୀ /153414 65 178 612ଏS.ସତ�ାବତି !ା ଏS.ନିଳକZ LSL1520014

�ୀ /153415 49 178 613ଏS.ପଦ5 ିନୀ ପି ଏS.ନିଳକZ LSL1520071

ପ ୁ /153416 40 178 614ଏସ ମାେହଶ ପି ଏସ ନିଳକZମ ZUX0666164

�ୀ /153417 29 178 615ଜି.କିେଶାରି େଗାପାଲ େସଠୀ ମା ଏS ପଦ5 ିନି େଗାପାଲ େସଠୀ ZUX0559740

�ୀ /153418 32 178 616ଜି ଶାରାଣ�ା େଗାପାଳ େସଠୀ ମା ଏS ପଦ5 ିନି େଗାପାଳ େସଠୀ ZUX0559757

�ୀ /156419 65 178 617ବି.ଅନୁସାୟା  !ା ବି.େକାେଟ>ର ରାଓ LSL1358241

ପ ୁ /156420 45 178 618ବି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି କେଟ>ର ରାଓ LSL2391175

ପ ୁ /157421 31 178 619ଏ8 ରେମଶ ପି ଏ8 ଇ>ର ରାଓ ZUX0368571

�ୀ /158422 32 178 620ଏ8 ମାଧରୁୀ ପି ଏ8 ଉେପ'�  ରାଓ ZUX0146498

7 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାE େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 14ୱାଡ%  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

34!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /158423 86 178 621ଏମ. ରାମଲୁୁ , ପି ଚିନ< ାକାମାନ< ା , OR/12/089/248556

�ୀ /158424 81 178 622ପି ରାଜାରEମ . !ା ପି.ସିଏb.ଆପାରାଓ . OR/12/089/250321

ପ ୁ /158425 32 178 623ଏ\. ସେEାଷ କମୁାର ମା ଏ\. େଭ9ଟ ରତ< 8 ZUX0449470

ପ ୁ /158426 35 178 624ନାଗାଜୁ% ନ ମାଦି ପି ଉେପ'�  ମାଦି LSL2383271

�ୀ /158427 28 178 625ମାଦି ପ�ଣିତା !ା ମାଦି ନାଗାଜୁ% ନ ZUX1251941

�ୀ /158428 26 178 626ଅ>ିନୀ ପପୁଲା ପି ପି .ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0701128

ପ ୁ /158429 31 178 627ନାେରନ କମୁାର ପoୁାଲ ପି ପି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପoୁାଲ ZUX0146506

ପ ୁ /158430 58 178 628ପି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି.ସି.ଏb.ଆପା ରାଓ ZUX0146472

ପ ୁ /158431 55 178 629ଏମ. ଉେପ'�  ରାଓ ପି ରାମଲୁୁ ରାଓ ZUX0666156

�ୀ /158432 53 178 630ପି େଶଲୖଜା ରାଓ !ା ପି ଶ�ୀନୀବୀସ ରାଓ LSL1357961

�ୀ /158433 50 178 631ଏମ. େମାହିନି ରାଓ !ା ଊେପ'�  ରାଓ OR/12/089/248559

ପ ୁ /159434 40 178 632ଭି.ଗେଣଷ କମୁାର ପି ଭି.ରାମଣା ରାଓ LSL1361021

�ୀ /159435 52 178 633ସଚିୁତ� ା ପାତ� !ା ସିବରାମ ସାହୁ OR/12/089/250696

�ୀ /159436 29 178 634ଅନନ�ା ସାହୁ ପି ଶିବରାମ ସାହୁ ZUX0560094

ପ ୁ /160437 46 178 635େକ.ଦିବାକର ରାଓ ପି େକ.ତ�ିପତି LSL1358605

ପ ୁ /165438 67 178 636ବି.ରାବଣାରାଓ ପି ଭି.କୃ. ନାରାୟଣା ରାଓ OR/12/089/248257

�ୀ /165439 64 178 637ବି.ବନଜା4ୀ !ା ଭୀ.ରାବଣା  OR/12/089/248259

ପ ୁ /165440 42 178 638ଭି.ସେEାଷ କମୁାର ପି ଭି .ରାବନା ରାଓ LSL1358423

�ୀ /165441 35 178 639ଭି େଦବୀ ପି ଭି ରାଭଣା ରାଓ ZUX0146514

ପ ୁ /167442 56 178 640ଏS.ଅଜୁ% ନ ପି ଏS.ରାମଲୁୁ OR/12/089/236616

�ୀ /167443 48 178 641ଏS.ଚାମEୀ !ା ଏS.ଅଦୁ% ନ OR/12/089/236017

�ୀ /167444 28 178 642ଏS . ସମିରା ପି ଏS. ଅଜୁ% ନ ZUX0943019

ପ ୁ /169445 58 178 643ଏ.ଇ>ର ରାଓ ପି ଏ.ଶ�ୀରାମ ମYୂ%ୀ ZUX0665661

ପ ୁ /169446 54 178 644ଏ.ତ�ିନାଥ ପି ଶ�ୀରାମ ମYୂ%ୀ ZUX0287680

�ୀ /169447 49 178 645ଏ.କନ�ା କମୁାରୀ !ା ଏ.ଇଈ>ର ରାଓ ZUX0287672

�ୀ /169448 44 178 646ଏ.ମାଧବ !ା ତ�ିନାଥ ZUX0287698

�ୀ /169449 24 178 647ଆDା ଔrରାପ ୁପ�ତିଭା ପି ଏ ଇ>ର ରାଓ ZUX1039379

�ୀ /169450 27 178 648ଏ. ପ�ିୟ9ା ପି ଏ. ଈ>ର ରାଓ ZUX0782789

ପ ୁ /170451 41 178 649ରାେଜସ ପାଢୀ ପି ଉମାକାE ପାଢୀ LSL1419977

�ୀ /173452 44 178 650େଜ ନିହାରିକା . !ା େଜ ଶ�ୀନିବାସ . LSL1429224

ପ ୁ /174453 60 178 651ରେମଶ ଚ'�  ପାତ� ପି ଶ�ୀକୃ. ପାତ� LSL1446970

�ୀ /174454 59 178 652େଶାଭାକମୁାରୀ ପଟନାୟକ !ା ରେମଶ ଚ'�  ପାତ� LSL1403732

ପ ୁ /175455 30 178 653ମିେତଶ ପNନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପNନାୟକ ZUX0560045

ପ ୁ /175456 25 178 654ନିେତଶ ପNନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପNନାୟକ ZUX0782300

�ୀ /175457 50 178 655ପଦ5 ା ପାତ� ପି ବି.ସଦୁଶ%ନ ପାତ� LSL2383743

ପ ୁ /175458 47 178 656ସମେଲ>ର ପାତ� ପି ସଦୁଶ%ନ ପାତ� ZUX0526947

ପ ୁ /175459 47 178 657ସାଇକ�ି.ା ପାତ� ପି ସଦୁଶ%ନ ପାତ� ZUX0526954

�ୀ /175460 41 178 658େଗୗତମୀ ପାତ� !ା ସମେଲVର ପାତ� LSL2383735

�ୀ /175461 23 178 659ସାଇ ଶ�ୀ ପାତ� ପି ସମେଲ>ର ପାତ� ZUX0951673

ପ ୁ /175462 62 178 660ସତ�ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ପି ଆର ଟି ଭି ଆର ପଟନାୟକ OR/12/089/250106

�ୀ /176463 63 178 661ୱାଇ କଳାବତୀ !ା ୱାଇ େକସବରାଓ ZUX0146522

�ୀ /176464 44 178 662ୱାଇ ଲ45ୀ ପି ୱାଇ େକସବ ରାଓ ZUX0146530

�ୀ /176465 33 178 663ପି ମାଳତି ପି ପି ନାେଗ>ର ରାଓ ZUX1272491

�ୀ /176466 33 178 664େପାକାଚି◌ଟିNି◌ ିମାଳତୀ ପି ପି ନାେଗ>ର ରାଓ ZUX1321314

ପ ୁ /176467 65 178 665ପି ନାେଗMଵର ରାଓ - ସତ� ନାରାୟଣ ପNନାୟକ ZUX1229541

�ୀ /177468 64 178 666ଏମ ୱାରାଲ45ୀ !ା ଏମ ରାମଲୁୁ ZUX0146563

ପ ୁ /177469 50 178 667ଏମ ଆଦିନାରାୟଣା  ପି ଏମ ରାମଲୁୁ ZUX0146548

�ୀ /177470 45 178 668ଏ8. ସଜୁାତା !ା ଏମ ଆଦିନାରାୟଣା  ZUX0393397

�ୀ /177471 22 178 669ଏମ. ଆମାନୀ ମା ଏମ. ସଜୁାତା ZUX1157759

�ୀ /177472 22 178 670ଏମ ଧରଣୀ ମା ଏମ ସଜୁାତା ZUX1228782

�ୀ /177473 24 178 671ମଗୁଡା ମନୀଷା ମା ମଗୁଡା ସଜୁାତା ZUX1228808

ପ ୁ /177474 29 178 672ଏମ ସତୀଶ କମୁାର ମା ଏମ ସଜୁାତା ZUX1229996

ପ ୁ /178475 73 178 673ବି ରାଜାରାଓ ପି ଆପଲ!ାମି OR/12/089/250027

�ୀ /178476 57 178 674ବି ବି.ୁକାEା !ା ବି ରାଜାରାଓ . OR/12/089/250028

ପ ୁ /178477 22 178 675ବିଜୟରାମ ସାରଥୀ ପାତ� - ଅନୁସାୟା ପାତ� ZUX1218320

ପ ୁ /179478 46 178 676ପି.ସନ�ାସି ରାଓ ପି ପି.ନୀଳକZ8 LSL1419787

�ୀ /179479 38 178 677ପି !ାତୀ !ା ପି ସନ�ାସି ରାଓ ZUX0146589

�ୀ /180480 38 178 678ୱାଇ.!ପ<ା  !ା ୱାଇ ରେମଶ କମୁାର LSL1358316

�ୀ /180481 70 178 679ୱାଇ ମରୁଲିବାଇ . !ା ରାମାରାଓ . OR/12/089/250033

ପ ୁ /180482 49 178 680ୱାଇ ରେମଶ . ପି ରାମାରାଓ . OR/12/089/250034

�ୀ /180483 48 178 681ୱାଇ ଭାବାନି . !ା ଶ�ୀନିବାସ ଖାନ< ା OR/12/089/250030

ପ ୁ /180484 31 178 682ୱାଇ ଚାଣାକ�ା ପି ୱାଇ ଶ�ୀନିବାସ ଖାନା ZUX0345082

8 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାE େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /180485 28 178 683େୟଲା ଚତୁରା ପି େୟଲା ଶ�ୀନିବାଶ ଖାନ< ା ZUX0449611

ପ ୁ /180486 52 178 684ୱାଇ ଶ�ୀନିବାସ ଖାନ< ା ପି ୱାଇ ଆୟାନ< ା  OR/12/089/250029

ପ ୁ /182487 48 178 685ବିଚ'� େମାହନ ପି ବି.ଆପଲାରାଜୁ OR/12/089/242319

ପ ୁ /182488 46 178 686ବି.ସତିM କମୁାର ପି ବି.ଆପଲରାଜୁ LSL1358845

�ୀ /182489 43 178 687ବି ମାଧବୀ !ା ବି ଚ'� ମହନ ZUX0146605

�ୀ /182490 51 178 688ସନିୁତା ପHା ପି ଅଭିମନ� ୁପHା OR/12/089/250052

�ୀ /183491 48 178 689ପି.ଭବାନୀ !ା ପି.ରାମକ� ୀ.ା LSL1419845

ପ ୁ /183492 60 178 690ଡି କ� ିଷ5ା . ପି ରାବଣା . OR/12/089/250045

�ୀ /183493 47 178 691ଡି େଦଶା[ା . ପି ରାବଣା . OR/12/089/250046

�ୀ /183494 23 178 692ପି ଲ45ୀ ମା ପି ଭବାନୀ ZUX1100080

ପ ୁ /184495 37 178 694ଡି.ଲଷ5ଣ ରାଓ ପି ଡି.ରାବଣା LSL2388619

ପ ୁ /184496 62 178 695ଡି ରାବଣ ପି ଡି ଆପଲ !ାମୀ ZUX0862268

�ୀ /184497 57 178 696ଡି ସେରାଜିନି !ା ଡି ରାବଣା ZUX0862250

�ୀ /184498 26 178 697ଡି. ଉମ̀ଳା !ା ଡି. ଲ45ଣ ରାଓ ZUX0951590

�ୀ /185499 45 178 698ବି ସନୁୀତା !ା ବି ସତିସ କମୁାର ZUX0146639

ପ ୁ /185500 48 178 699ସନିୁଲକମୁାର ପHା ପି ଅଭୁମନ� ୁପHା LSL2391100

ପ ୁ /186501 50 178 700ସି.ଏଚ .ରବି ପି ସିଏଚ କ� ୀ.ାମYୂ%ୀ LSL1360627

�ୀ /186502 46 178 701ସି.ଏଚ େଶାଭାରାଣୀ !ା ସି.େଚ.ପ�ସାଦ LSL1360650

�ୀ /186503 35 178 702ସି ଏb େଦବୀ !ା ସି ଏb ରବି ZUX1070051

�ୀ /186504 51 178 703ସି ଏଚ ସାରଦା . ପି କ� ି.ାମỲୁ . OR/12/089/250024

ପ ୁ /186505 46 178 704ସି ଏଚ ପ�ସାଦ . ପି କ� ି.ାମỲୁ . OR/12/089/250025

�ୀ /188506 60 178 705ନିରୁପମା ନାୟକ !ା ନିତ�ାନ' ନାୟକ ZUX0665729

�ୀ /188507 39 178 706ସସ5ିତା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ' ନାୟକ ZUX0665695

ପ ୁ /188508 31 178 707ଶ9ରଷଣ ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ' ନାୟକ ZUX0368696

ପ ୁ /189509 50 178 708ପି.ରାେଜଶ ପି ପି.କ� ିuା ରାଓ ZUX0665703

ପ ୁ /189510 54 178 709େସ.ସଦୁ� ଶ%ନ ରାଓ ପି େସ.କ� ୀ.ା ରାଓ ZUX0146647

ପ ୁ /192511 40 178 710ଏସ .ନେର'�  ପି ଏସ .ଧନ ଭୂଷନ ରାଓ LSL1420306

�ୀ /193512 45 178 711ଏମଉଷାରାଣୀ !ା ଏମ.ନାେଗଶ ZUX0146662

�ୀ /193513 50 178 712ଏମ !ାତି କମୁାରୀ . !ା େଗୗରଶ9ର . LSL1358787

ପ ୁ /193514 47 178 713ଏସ ନାେଗସ . ପି ରାମାରାଓ . OR/12/089/250060

�ୀ /193515 31 178 714ଏ8 ବିଜୟା !ା ଏ8 ଚ'�େଶଖର ZUX0368647

ପ ୁ /193516 55 178 715ଏମ େଗୗରିଶ9ର ରାଓ ପି ଏମ ରାମାରାଓ . OR/12/089/250058

ପ ୁ /193517 45 178 716ଏ8. ଚ'�େଶଖର ରାଓ ପି ରାମାରାଓ ରାଓ OR/12/089/250061

�ୀ /194518 85 178 717ସେରାଜିନି ରଥ !ା ରଘନୁାଥ ରଥ OR/12/089/250076

ପ ୁ /194519 55 178 718ପ�ଦପ ରଥ ମା ସେରାଜିନି ରଥ ZUX1099613

�ୀ /194520 48 178 719ମାନିନି ରଥ !ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ରଥ ZUX1099621

ପ ୁ /194521 46 178 720ପ�ଭାତ ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ ZUX0645879

�ୀ /194522 42 178 721ସଜୁାତା ରଥ !ା ପ�ଭାତ ରଥ ZUX0287722

�ୀ /195523 72 178 722େକୗଶଲ�ା େଦବି !ା ପ�କାଶ ଚ'�  େଜଈ\ ZUX1251925

ପ ୁ /195524 50 178 723ପ�ଦୀପ କମୁାର େଜ\ୖ ପି ପ�କାଶ ଚ'�  େଜ\ୖ ZUX1252188

ପ ୁ /195525 42 178 724ପ�ବିଣ କମୁାର େଜଇ\ ପି ପ�କାଶ ଚ'�  େଜଇ\ ZUX1252162

�ୀ /195526 39 178 725ଡିvଲ େଜ\ୖ !ା ପ�ଭିନ କମୁାର େଜ\ୖ ZUX1253913

�ୀ /195527 49 178 726େଶାଭା େଜ\ୖ !ା ପ�ଦିପ କମୁାର େଜ\ୖ ZUX1253921

ପ ୁ /195528 75 178 727ପନୁ8ଚା' େସାନି ପି େଦବୀଚା' େସାନି ZUX0665745

ପ ୁ /195529 47 178 728ଆନୀଲ େସାନି ପି ପେୁମଚା' େସାନି ZUX0665752

�ୀ /195530 44 178 729ନୀଲମଣି େସାନି !ା ଅନୀଲ େସାନି LSL4140349

�ୀ /195531 20 178 730େଚତନା େସାନି ପି ଅନିଲ କମୁାର େସାନି ZUX1253897

�ୀ /196532 44 178 731ପି.ଧନ ଲ45ୀ !ା ପି.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ LSL1358365

ପ ୁ /196533 47 178 732ପି ଶ�ୀନିବାସରାଓ . ପି ରାମଲୁୁ . OR/12/089/250068

�ୀ /197534 64 178 733ଏମ. ଚ'� ାବତୀ !ା ଏମ.ପ�କାଶ ରାଓ LSL1358795

ପ ୁ /197535 45 178 734ଏମ ରାେଜ'�  ପ�ସାଦ ପି ଏମ .ପ�କାଶ ରାଓ LSL1360726

�ୀ /197536 41 178 735ଏମ.ରଜନୀ ପି ଏମ.ପ�କାଶ ରାଓ LSL1358746

ପ ୁ /198537 54 178 736ପି.ଶ�ୀନୁ ପି ପି.ସତ�ବାବୁ LSL1360841

ପ ୁ /199538 51 178 737େଯ କାେମ>ର ପି େଯ ସତ�ନାରାୟଣା OR/12/089/250082

ପ ୁ /199539 40 178 738ଜାମି େବଣେୁଗାପାଲ ରାଓ ପି ସି ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0287789

�ୀ /199540 36 178 739ଜାମି ଆମୃତା ୱାଲି !ା ଜାମି କାେମ>ର ରାଓ ZUX0287730

ପ ୁ /199541 75 178 740େଯ ସତ�ନାରାୟଣା . ପି କ� ି.ାମỲୁ . OR/12/089/250080

�ୀ /199542 66 178 741େଯ ବିଜୟଲ45ି . !ା େଯ ସତ�ନାରାୟଣା . OR/12/089/250081

ପ ୁ /199543 46 178 742ଜାମି ସନମଖୁା ରାଓ ପି ଜାମି ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0368860

�ୀ /199544 36 178 743ଜାମି ଉମ̀ଲା !ା ଜମି ସନମଖୁା ରାଓ ZUX0368852

�ୀ /200545 37 178 744କପୁA ି ଅରୁଣା !ା କପୁA ି ଗରୁୁମଥୁ%ୀ ZUX0368670

ପ ୁ /201546 80 178 745େକ.ରାମା ରାଓ ପି େକ.ଆପନ< ା ZUX0146688

9 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାE େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /201547 75 178 746େକ.ନାରୀୟଣାଆ[ା  !ା େକ.ଆପନା ZUX0681809

�ୀ /201548 50 178 747େକ.ଜାନକୀ !ା େକ.ରାମାରାଓ ZUX0146696

�ୀ /201549 50 178 748େକ ଅନୁରାଧା !ା େକ ରାମବାବୁ ZUX0368837

ପ ୁ /201550 26 178 749େକ .ବିନୟ କନୁର ପି େକ ରାମାରାଓ ZUX0701532

ପ ୁ /201551 51 178 750େକ ରାମବାବୁ ପି ନରସିହ< ା .. ZUX0368845

�ୀ /203552 75 178 751ଭି.ଲ45ୀ !ା ଜଗନ< ାଥ ରାଓ OR/12/089/250109

ପ ୁ /203553 65 178 752ଭି.େଭ9ଟ ରାଓ ପି ଜଗନ< ାଥ ରାଓ OR/12/089/250110

�ୀ /203554 60 178 753ଭି.ପଦ5 ା !ା ଭି.େଭ9ଟ ରାଓ OR/12/089/250111

ପ ୁ /203555 29 178 754ଭି ଆଭିନାଶ ପି ଭି େବ9ଟା ରାଓ ZUX0559963

�ୀ /203556 25 178 755ଭି. ମନିଷା ପି େଭେ9ଟ ରାଓ ZUX0782268

ପ ୁ /204557 37 178 756େକ ଜୟେଦବ ପି ବରଭୁଷଣ LSL2388635

ପ ୁ /204558 34 178 757େକ କଲ�ାଣ ପି ବରଭୁଷଣ LSL2388650

�ୀ /204559 57 178 758େକ ଭିମଳା . !ା ହରିଭୁଷଣ . OR/12/089/242105

�ୀ /204560 39 178 759କିଲA ାମ େସNି ନିମ%ଲା ପି କିଲA ାମ େସNି ବରଭୂଷଣ ରାଓ LSL2388643

ପ ୁ /204561 62 178 760େକ ୱାରାଭୂଷଣ ରାଓ ପି ସତ�ନାରାୟଣା ରାଓ OR/12/089/242104

�ୀ /205562 54 178 761େଗାରୁ.ଅରୁଣା କମୁାରୀ !ା େଗାରୁ .ରାମ କୃ. LSL1419670

�ୀ /205563 47 178 762େଲ.ମାଧରୁୀ !ା େଲ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0665794

�ୀ /205564 49 178 763ଏଲ ଉମା . !ା ମେହ>ର . OR/12/089/250126

ପ ୁ /205565 32 178 764େଗାରୁ ଶ�ାମ କମୁାର ପି େଗାରୁ ରାମାକ�ି.ା ZUX0344853

�ୀ /205566 36 178 765କମଳା ପରଜା !ା ପିତବାସ ପରଜା ZUX0345090

ପ ୁ /205567 61 178 766େଗାରୁ ରାମ କ�ି.ା ପି େଗାରୁ ଚିନ< ା େସାେମୟା LSL1419662

ପ ୁ /205568 56 178 767ଏଲ ମେହ>ର ରାଓ ପି େଗାବି' ରାଓ OR/12/089/250125

ପ ୁ /205569 49 178 768ଏ;.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି େଗାବି' ରାଓ OR/12/089/250127

ପ ୁ /206570 62 178 769ଏନ .ଆଦିନାରାୟଣା ପି ଏନ .ସଯୂ�%ନାରାୟଣ LSL1419654

�ୀ /206571 50 178 770ଏନ .ସତ�ବତୀ !ା ଏନ ଆଦିନାରାୟଣ LSL1420272

ପ ୁ /206572 28 178 771ଏ\. ଗେଣଶ ପି ଏ\. ଆଦିନାରାୟଣା ZUX0449215

ପ ୁ /207573 29 178 772ପି ଭିଶାଳ ପNନାୟକ ପି ପି.ଏS.ବି.ଆT ପNନାୟକ ZUX0701367

ପ ୁ /207574 38 178 773ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗ ୁ̂  ପ�ସାଦ ନାୟକ LSL1420298

ପ ୁ /207575 62 178 774ପି ଶଶିଭୁଷଣ ରାଓ ପଟନାୟକ ପି ରାମସତ�ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ OR/12/089/250137

�ୀ /207576 56 178 775ପି ଇDିରା ପଟନାୟକ !ା ଶଶିଭୁଷଣ ପଟନାୟକ OR/12/089/250138

ପ ୁ /207577 33 178 776ପି ବିେବକ ପNନାୟକ ପି ପି ଶିଶଭୁୁଷଣ ପNନାୟକ ZUX0147702

�ୀ /209578 47 178 777ନିଲA ା ମ�[ା - ସାବିତ�ୀ ପNନାୟକ ZUX1176759

�ୀ /209579 22 178 778ନିଲA ା ମନୀଷା - ସାବିତ�ୀ ପNନାୟକ ZUX1176718

ପ ୁ /209580 48 178 779ଜଗନ< ାଥ ପNନାୟକ ପି ଉେମଶ ପNନାୟକ LSL1358332

�ୀ /209581 24 178 780ଭାଗ�ଶ�ି ପNନାୟକ ମା ସାବିତ�ୀ ପNନାୟକ ZUX1099522

ପ ୁ /209582 26 178 781ସେEାଷ ପNନାୟକ ପି ଜଗନ< ାଥ ପNନାୟକ ZUX0701540

�ୀ /209583 45 178 782ସାବିତ�ୀ ପNନାୟକ !ା ଜଗନ< ାଥ ପNନାୟକ LSL1358308

ପ ୁ /211584 75 178 783େକ ନାଟାରାଜ . ପି ନିଳକZମ . OR/12/089/250146

�ୀ /211585 66 178 784େକ ଶ�ାମଳିମା . !ା ନଟରାଜ . OR/12/089/250147

ପ ୁ /212586 48 178 785ଏ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ.ବା�େରୟା LSL2383891

�ୀ /212587 43 178 786ଏ.େହମଲତା !ା ଏ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ LSL2383909

�ୀ /212588 21 178 787େକାjଡା େସୗମ�ା ପି େକ ସତ� ନାରାୟଣ ଶବୁୁଧି ZUX1229475

ପ ୁ /212589 51 178 788େକ ସତ�ନାରାୟଣ ସବୁୁଧି ପି ଭାwର ସବୁୁଧି OR/12/089/250891

ପ ୁ /212590 48 178 789େକ ସଯୂ�%ନାରାୟଣ ସବୁୁଧୀ ପି େକ ଭାkର ରାଓ ସବୁୁଧି LSL1419704

�ୀ /212591 44 178 790େକ.କବିତା ସବୁୁଧି !ା େକ.ସତ�ନାରାୟଣା ସବୁୁଧି LSL1419720

�ୀ /212592 42 178 791େକ.ଜାନକୀ ସବୁୁଧି !ା େକ.ସଯୁ�%ନାରାୟଣା ସବୁୁଧି LSL1419712

�ୀ /214593 44 178 792ସରୁୁ ପଦ5 ାବତୀ !ା ସରୁୁ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ LSL1419795

ପ ୁ /214594 39 178 793ଏନ.ପ�ଦୀପ ପି ଏନ .ଦିେଲ>ର ରାଓ LSL1358829

ପ ୁ /214595 43 178 794ସରୁୁ .ସେୁରସକମୁାର . ପି ସରୁୁ ଭାkର ରାଓ . LSL1419803

ପ ୁ /214596 23 178 795ସରୁୁ ହରିଶ ପି ସରୁୁ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1017193

�ୀ /214597 35 178 796ଏ\ ଜ�ତି !ା ଏ\ ପ�ଦିପ କମୁାର ZUX0701334

ପ ୁ /214598 44 178 797ସରୁୁ ରେମଶ ପି ସରୁୁ ଭାkର ରାଓ LSL1419688

�ୀ /214599 38 178 798!ରୀ ଶାEି !ା !ରୀ ରେମଶ ZUX0345108

�ୀ /214600 24 178 799ସରୁୁ େବନିଲା ପି ସରୁୁ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1017185

�ୀ /215601 49 178 800ଏନ ଭାଗ�ଲ45ି . ପି ନରସିଂହ . OR/12/089/250159

�ୀ /215602 65 178 801ବି ନରସିମା !ା ବି ଚିନ< ା ZUX0368704

�ୀ /219603 61 178 802େକ େହମଲତା . !ା ନାେଗ>ର . OR/12/089/250165

�ୀ /220604 61 178 803ଆର କ� ି.ାକମୁାରି . !ା ସତ�ନାରାୟାଣା . OR/12/089/250167

ପ ୁ /220605 65 178 804ଜି େଗାପାଳକ� ୀ.ା ପି ଜି େପରାୟା ZUX1226380

ପ ୁ /220606 42 178 805ଜି ଶ�ୀନିବାସ ପାତ� ପି ଜି େଗାପାଳକ� ୀ.ା ZUX1226331

�ୀ /220607 38 178 806ଜି ସରିତା ପାତ� !ା ଜି ଶ�ୀନିବାସ ପାତ� ZUX1226232

�ୀ /220608 64 178 807ଜି ୱାରାଲ45ୀ !ା ଜି େଗାପାଳକ� ୀ.ା ZUX1226364

10 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାE େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /221609 68 178 808ଏସ .ସଯୁ�%ପ�କାଶ . ପି ଅଚ�ତୁରାଓ . OR/12/089/248747

�ୀ /221610 59 178 809ଏସ ପଦ5 ାବତୀ !ା ଏସ ସଯୂ2 ପ�କାଶ ରାଓ LSL1420207

�ୀ /223611 25 178 810ସxଯା ରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ସୟୁ% ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ZUX1342344

ପ ୁ /223612 23 178 811ସେEାଷ କମୁାର 00 େଚୗଧରୁୀ ପି ସୟୁ% ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ZUX1341296

ପ ୁ /223613 65 178 812ସଯୁ�%ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ରଘନୁାଥ େଚୗଧରୁୀ ZUX0146720

�ୀ /223614 60 178 813ସାବିତ�ୀ େଚୗଧରୁୀ !ା ସଯୁ�%ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ZUX0771121

�ୀ /224615 33 178 814େକ ଦୁଗ2 ପାବ% ତି !ା େକ ମଧ ୁବାବୁ ZUX0368738

ପ ୁ /224616 36 178 815େକ ମାଧବୁାବୁ ପି େକ ଭି ରାମନା LSL2388551

ପ ୁ /225617 65 178 816ପି.ସଧୁାକର ରାଓ ପି ପି ଶାEା ରାଓ LSL1360890

�ୀ /225618 58 178 817ପି.ସର!ତୀ !ା ପି.ସଧୁାକର ରାଓ LSL1360882

ପ ୁ /225619 30 178 818ଶିବା େପାଡ଼ୁଷ ୁ ପି େପାଡ଼ୁପ ୁସଧୁାକର ରାଓ ZUX0449157

ପ ୁ /226620 63 178 819ଏମ ରା�ାରାଓ . ପି ବା�ାରିଆ . ZUX0681833

ପ ୁ /226621 47 178 820ଏମ ମା�ା . ପି ବା�ାରିଆ . ZUX0681817

�ୀ /226622 54 178 821େଦବାର କeନା !ା ମାରଠୁ ରା�ା ରାଓ ZUX0487025

ପ ୁ /227623 59 178 822ରେମଶ ଚ'�  ଅଗ�ୱାଲ ପି ତୁହିରାମ ଅଗ�ୱାଲ OR/12/089/268794

�ୀ /227624 54 178 823ସେରାଜ େଦବୀ ଅଗ�ୱାଲ !ା ରେମଶ ଚ'�  ଅଗ�ୱାଲ OR/12/089/268775

ପ ୁ /227625 34 178 824ଭିକି ଅଗ�ୱାଲ ପି ରେମଶ ଚ'�  ଅଗ�ୱାଲ ZUX0146753

ପ ୁ /227626 32 178 825ବିପଲ ଅଗ�ୱାଲ ପି ରେମଶ ଚ'�  ଅଗ�ୱାଲ ZUX0146761

�ୀ /227627 27 178 826ସାଲିନ ଅଗ�ୱାଲ !ା ଭିକି ଅଗ�ୱାଲ ZUX1099498

�ୀ /229628 32 178 827ସିରିସା େଚୗଧରୁୀ ପି ରେମଶ େଚୗଧରୁୀ ZUX0449082

ପ ୁ /229629 29 178 828ହରିଷ େଚଧୖରୁୀ ପି ସେୁରଷ େଚଧୖରୁୀ ZUX0449066

ପ ୁ /229630 28 178 829ଆଖିେଲS େଚୗଧରୁୀ ପି ରେମଶ େଚଧୖରୁୀ ZUX0449074

�ୀ /229631 83 178 830ସର!ତି େଚୗଧରିୁ !ା ଏସ ଏନ େଚୗଧରିୁ OR/12/089/248708

ପ ୁ /229632 56 178 831ରେମଶ େଚୗଧରିୁ ପି ଏସ ଏନ େଚୗଧରିୁ ZUX0681841

�ୀ /229633 51 178 832ଲତା େଚୗଧରିୁ !ା ରେମଶ େଚୗଧରିୁ ZUX0681858

ପ ୁ /230634 105 178 833େକ. ଦHାସି . ପି େକଦିନାଥ . ZUX0681866

ପ ୁ /230635 52 178 834େକ ଚ'�େଶଖର . ପି ଶ�ୀନିବାସ . ZUX0681874

�ୀ /230636 50 178 835େକ ରାଜଲ45ି . !ା ଶ�ୀନିବାସ . OR/12/089/248698

ପ ୁ /230637 49 178 836େକ ଶ�ିନିବାସରାଓ . ପି ଦHାସି . OR/12/089/248697

�ୀ /230638 48 178 837େକ ରୁପବତି . !ା ଚ'�େଶଖର . OR/12/089/248700

�ୀ /230639 24 178 838କାjଡା ନ'ିନୀ ପି େକ. ଶ�ିନିବାସ ZUX0912899

ପ ୁ /230640 26 178 839େକ. ଉେତz ପି େକ. ଚଦ� େଶଖର ZUX0701185

ପ ୁ /232641 46 178 840ମାଲିକାଜୁ% ନା ନାମାନି ପି ଏନ ଆCାରାଓ OR/12/089/248684

ପ ୁ /232642 33 178 841ଏନ ମେହ'�  ପି ଏନ ଏେକ{ LSL2391142

ପ ୁ /232643 71 178 842ନାମନି ଆପାରାଓ ପି ନାମନି ସଯୂ�%ନାରାୟଣ ZUX1255363

�ୀ /232644 61 178 843ଏନ େଦମୖୟEି . !ା ଆପାରାଓ . OR/12/089/248683

ପ ୁ /232645 61 178 844ଏନ େଭ9ଟରାଓ . ପି ସରିୁନାରାୟଣା . ZUX0681882

�ୀ /232646 59 178 845ଏନ ବିଜୟଲ45ି . !ା େଭ9ଟରାଓ . ZUX0681890

ପ ୁ /232647 56 178 846ଏନ ଦନାଦ% ନରାଓ . ପି ସରିୁନାରାୟଣା . ZUX0681908

�ୀ /232648 49 178 847ଏନ ସତ�ବତି . !ା ଦନାଦ% ନ . LSL2383677

�ୀ /232649 26 178 848େନମାନି େମାନିକା ମା ଏ\ ସତ�ବତି ZUX1099928

ପ ୁ /232650 45 178 849ଶଲିA ା ବ�କ{ୁ ରାଓ ପି େନମଣି ଜନାc% ନ ରାଓ ZUX1176676

ପ ୁ /232651 21 178 850ଦିେନଶ ସିଲ ପି ସିଲ େବକୖZୁ ରାଓ ZUX1132687

�ୀ /232652 39 178 851ହିମାବତୀ ଶଲିA ା - େନମଣି ଜନc% ନ ରାଓ ZUX1176775

ପ ୁ /232653 25 178 852େନମାନି ଶିବ ସଯୁ�% ପି ଏ\ ସତ�ବତୀ ZUX1099902

ପ ୁ /233654 46 178 853େଯ.େକାେଚ>ର ରାଓ ପି େଯ.ସରୁୀୟା ରାଓ ZUX0681940

�ୀ /233655 43 178 854େଯ.ଲ45ୀ !ା େଯ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ LSL2388502

ପ ୁ /233656 23 178 855ଜମୀ ନିଖିଲ ପି ଜମୀ ଶ�ୀନିବସ ରାଓ ZUX1048487

�ୀ /233657 66 178 856େଯ ପାବ% ତି . !ା ସରିୁଆରାଓ . OR/12/089/248678

ପ ୁ /233658 49 178 857ଜାମୀ ଶ�ନିବାସ ରାଓ ପି ଜାମୀ ସଯୂ�% ରାଓ ZUX1352715

ପ ୁ /233659 47 178 858େଯ ବାସେୁଦବ ରାଓ ପି ସରିୁଆ ରାଓ ZUX0681932

�ୀ /233660 46 178 859ଜାମୀ ସନୁୀତା !ା ଜାମୀ ଵାସେୁଦଵା ରାଓ LSL2388536

ପ ୁ /234661 64 178 860ଟି ହରିପ�ସାଦ . ପି ରାମଡୁୁ . ZUX0681957

�ୀ /234662 51 178 861ଟି ସେୁଲାଚନା . !ା ହରିପ�ସାଦ . ZUX0681965

ପ ୁ /234663 29 178 862ତା�ୁଡ଼ୁ ଆୱନିାM ପାତ� ପି ତା�ୁଡ଼ୁ ହରି ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0449223

�ୀ /234664 29 178 863ତା�ୁଡ଼ୁ ଆନୁଷା ପାତ� ପି ତା�ୁଡ଼ୁ ହରି ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0449231

ପ ୁ /235665 81 178 864ଏସ ସOୀବ ରାଓ ପି ଏସ ଜଗନ< ାଥ8 OR/12/089/292327

�ୀ /235666 68 178 865ସି�ିେସଟିସଯୂ�% କମୁାରୀ !ା ସOିବ ରାଓ LSL1358266

ପ ୁ /235667 52 178 866ସି�ିେସଟି ରାଜିବ ପି ସି�ିେସଟି ସOିବ ରାଓ LSL1358274

�ୀ /236668 48 178 867ଉମା ମେହ>ରି . !ା େଗୗରୀଶ9ରରାଓ . ZUX0146787

ପ ୁ /236669 56 178 868େଗୗରିଶ9ର ରାଓ ପି ପରେମ>ର ରାଓ ZUX0146779

ପ ୁ /237670 50 178 869ପି େଶଖର . ପି ରାଯ ୁ. LSL2391258
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�ୀ /237671 49 178 870ପି ଭାଗ�ଲ45ୀ . !ା ପି େଶଖର . LSL1360791

ପ ୁ /237672 27 178 871ପସୂାଲ2 ହଷ%  ବc% ନ ପି ପି ଚ'�  େସଖର ZUX1225283

ପ ୁ /237673 22 178 872ପସୂଲ2 ସାଇ ବାଲାଜୀ ପି ପି ଚ'�  େସଖର ZUX1225259

�ୀ /238674 41 178 873ଏମ ,େଭ9ଟ ଲ45ୀ !ା ଏମ .ନାରାୟଣା ରାଓ LSL1360601

�ୀ /238675 49 178 874ଏମ ଲ45ୀ . !ା ଏମ.ଏସ ରାଓ LSL1360783

�ୀ /238676 28 178 875ମୀସାଲା ଚା'ିନୀ ପି ଏମ ସ�ୀନିବାସ ରାୟ ZUX1161405

�ୀ /238677 29 178 876ଏ8. ହାରିକା ପି ଏ8. ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0449025

ପ ୁ /238678 60 178 877ଏମ ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏମ ସରିୁନାରାୟଣା ରାଓ LSL1358753

ପ ୁ /238679 55 178 878ଏମ ନାରାୟଣା ରାଓ ପି ଏମ ନାରାୟଣା ରାଓ LSL1360551

�ୀ /238680 58 178 879ପନ< ାଗାZି ସର!ତୀ !ା ପନ< ାଗାZି ZUX0681981

ପ ୁ /238681 60 178 880ମିଶାଲ ସତ�ନାରାୟଣ ପି ମିଶାଲ ସଯୂ�%ନାରାୟଣ ZUX0681973

�ୀ /240682 45 178 881ଏମ ରୁପା  !ା ଏମ ରେମଶ LSL2383180

ପ ୁ /240683 46 178 882ଏମ ରେମଶ . ପି ସତ�ନାରାୟଣ . OR/12/089/248645

ପ ୁ /243684 41 178 883ପି.କିରଣ କମୁାର ପNନାୟକ ପି ପି ରାମଣା ରାଓ LSL1420249

�ୀ /243685 56 178 884ପି ଲଳିତା . !ା ରାମଣାରାଓ . OR/12/089/250236

ପ ୁ /243686 66 178 885ପି ରାମଣା ରାଓ ପି ରାମମỲୁ ରାଓ OR/12/089/250235

�ୀ /244687 60 178 886ଭି.ଡିଲA ୀ ବାଇ !ା ଶାVାଶିବା ରାଓ OR/12/089/230714

ପ ୁ /244688 57 178 887ସVାସିଵା ରାଓ ଭି ପି ରାମ ରାଓ ଭି ZUX1237924

�ୀ /245689 66 178 888େକ ଇ>ରି . !ା ତୁଳସିରାଓ . OR/12/089/250224

ପ ୁ /245690 47 178 889େକ ପ�ସାଦି . ପି ତୁଳସିରାଓ . OR/12/089/250227

�ୀ /245691 39 178 890େକ ଭାରତି !ା େକ ପ�ସାଦ ZUX0701466

�ୀ /245692 55 178 891େକ. ଧାନାଲ45ୀ !ା େକ. କ� ି.ା ରାଓ ZUX0782243

ପ ୁ /245693 55 178 892େକ କ�ି.ାରାଓ ପି େକ ଚା'� ାୟା ZUX0526897

�ୀ /245694 33 178 893େକ. େହମା ଲତା ପି େକ. କ� ୀ.ା ରାଓ ZUX0782227

�ୀ /245695 46 178 894େନମାନି ରାମାଲ45ୀ !ା େନମାନି ମାଲA ିକାଜୁ% ନା ZUX0345132

�ୀ /247696 44 178 895ଏସ ମାଧବି . !ା ରେମଶ . LSL2392678

ପ ୁ /250697 40 178 896ରବି କିରଣ ପଟନାୟକ ପNନାୟକପି ତ�ିନାଥ ରାଓ କପୁପିଲୀ ରାଓ କପିୁଲି ZUX0449355

�ୀ /250698 65 178 897ଲ45ୀ କପିୁଲି !ା କପିୁଲି Trinath Rao ZUX1142413

�ୀ /250699 33 178 898ସାଗରିକା ପNନାୟକ ପି େକ ପରେମ>ର ପNନାୟକ ZUX0368795

ପ ୁ /250700 70 178 899କCୁଳି  ତ�ିନାଥ ରାଓ ପି େକ ଶ�ୀ ରାମା ମଥୁ%ୀ ZUX1125889

ପ ୁ /252701 35 178 900ପ�େମାଦ ୟାଦବ ପି ଲ4ଣ ୟାଦବ ZUX0449660

ପ ୁ /254702 27 178 901ସହ8 ପNନାୟକ ମା ରମା ରNନାୟକ ZUX0701193

�ୀ /254703 55 178 902ରମା ପଟନାୟକ !ା େଯ.େନ.େମ ପଟନାୟକ LSL2388684

ପ ୁ /257704 57 178 903ପି ମରୁଲି . ପି ପି ଏନ ମỲୁ . OR/12/089/250270

ପ ୁ /258705 69 178 904ଟି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ବାବୁରାଓ ରାଓ OR/12/089/250208

�ୀ /260706 68 178 905ଅନୁସାୟା ପାତ� !ା ବିଜୟରାମ ପାତ� ZUX0527036

ପ ୁ /260707 47 178 906ସତ�ରାମ ପାତ� ପି ବିଜୟ ରାମ ପାତ� ZUX1421841

ପ ୁ /260708 38 178 907ସାଇରାମ ପାତ� ପି ବିନୟରାମ ପାତ� ZUX1064955

ପ ୁ /262709 46 178 908ପି.ଶ�ନିାବାସ ରାଓ ପି ପି.ନାଗଭୁଷଣ ରାଓ LSL1522341

ପ ୁ /263710 53 178 909େମାହନ ରାଓ ବଜା ପି ପରେଦଶୀ ବଜା LSL2391027

�ୀ /263711 43 178 910ଲ45ି ବଜା !ା ବି.େମାହନ ରାଓ ବଜା LSL2391035

ପ ୁ /266712 55 178 911ଇଉ ପି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଇଉ ଲ45ଣ ରାଓ ZUX1178474

ପ ୁ /274713 55 178 912ଦୁଗ2ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ଗ�ାଧର ପାତ� OR/12/089/020228

�ୀ /274714 50 178 913କବିତା ପାତ� !ା ଦୁଗ2ପ�ସାଦ ପାତ� OR/12/089/020229

ପ ୁ /276715 48 178 914ଡ�ରୁ ପାଇକ ପି ଲ45ଣ ପାଇକ ZUX0146894

�ୀ /277716 35 178 915ସରୁଭି କମୁାରୀ ପାଢୀ ପି ରାମ ପ�ସାଦ ପାଢୀ LSL2383198

ପ ୁ /278717 41 178 916ପି ରେମସ ପି ପି ରା�ାରାଓ LSL2391191

�ୀ /278718 34 178 917ବିଜୟ ଲ45ୀ ମାଇସରଲା !ା େପାପାଲା ରେମଶ ZUX0449280

ପ ୁ /280719 44 178 918ଏ ରବି କମୁାର ପି ଶବିଲିେ�>ର ରାଓ LSL2383206

ପ ୁ /280720 42 178 919ଏ ପ�କାଶ ରାଓ ପି ଏ ଶବିଲିେ�>ର LSL2383925

ପ ୁ /280721 40 178 920ଏ ଇ>ର ରାଓ ପି ଏ ଶବିଲେ�>ର LSL2384022

ପ ୁ /280722 38 178 921ଏ ତ�ିମଲୁା ରାଓ ପି ଏ ଶିବଲିେ�>ର LSL2388528

�ୀ /280723 35 178 922ଏ. େଗୗରି !ା ଏ. ରବି କମୁାର ZUX0701151

�ୀ /281724 38 178 923ଜାମି ରାେଜ>ରୀ !ା ଜାମି େକାେଟ>ର ରାଓ ZUX0146902

ପ ୁ /281725 47 178 924ଜାମି େକାେଟ>ର ରାଓ ପି ଜାମି ସଯୂ�% ରାଓ OR/12/089/248681

�ୀ /282726 56 178 925ଏ ଭୀରା ଲ45ୀ !ା ଏ ଭି ରାଓ LSL2391118

ପ ୁ /282727 38 178 926ଏ ସେEାଷ କମୁାର ପି ଏ େଭ9ଟ ଆପାରାଓ LSL2383586

ପ ୁ /282728 62 178 927ଅଂଗଲଜେଲ େଭ9ଟ ଆCା ରାଓ ପି ଅଂଗଲଜେଲ ଶୀତାପତି LSL2391050

ପ ୁ /282729 34 178 928ଅଂଗଲଜେଲ ରବି ପି ଅଂଗଲଜେଲ େଭ9ଟ ଆCା ରାଓ LSL2391043

�ୀ /282730 29 178 929ଏ. ସେEାଷୀ !ା ଏ. ସେEାଷ କମୁାର ZUX0449439

�ୀ /282731 27 178 930ଏ. ସଷୁମା !ା ଏ. ରବି ZUX0653386

ପ ୁ /286732 36 178 931କରୁଣ ନାଇକ ପି ବିଦ�ାପତି ନାଇକ LSL2392595
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�ୀ /287733 35 178 932ନିମ%ଳ ସିDା !ା ପାHରୁା�ା  LSL2383834

ପ ୁ /289734 37 178 933ଭିରାମାଲଂଗା ପି କାମରାଜୁ LSL2383248

�ୀ /289735 33 178 934ଭି. ଜ�ତି !ା ଭି. ରାମଲି�ା ZUX0782318

ପ ୁ /290736 39 178 935ଭି କାେମ>ର ରାଓ ପି ଭି କାମରାଜୁ LSL2391308

�ୀ /290737 29 178 936ଭି େତଜ!ିନି !ା ଭି କାେମ>ର ରାଓ ZUX0559765

�ୀ /293738 45 178 937ଟି େଜ�ାତି !ା ଟି କାଳଦର ZUX0867424

�ୀ /293739 65 178 938ଆର ଲୀଳାବତୀ !ା ଆର ସନ�ାସି ରାଓ ZUX0867416

ପ ୁ /293740 73 178 939ଆର ସନ�ାସି ରାଓ ପି େବେ9ଟ ରମଣ ZUX0867408

ପ ୁ /295741 51 178 940ରାମବାବୁ େଚୗଧରୁୀ ପି ଏସ ସାଉକର LSL2383800

�ୀ /295742 48 178 941ସର!ତି େଚୗଧରୁୀ !ା ରାମବାବୁ LSL2383792

�ୀ /295743 31 178 942ସିଭ ପ�ିୟା େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମବାବୁ େଚୗଧରୁୀ ZUX0368803

ପ ୁ /295744 28 178 943ହରିଶ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମବାବୁ େଚୗଧରୁୀ ZUX0560011

�ୀ /295745 40 178 944କHାକା ଜୟEି !ା ପ�କାଶ ରାଓ କHାକା ZUX0449629

ପ ୁ /295746 42 178 945କHାକା ମନୁା ପି ରଘନୁାଥ କHାକା ZUX0449645

ପ ୁ /295747 47 178 946କHାକା ପ�କାଶ ରାଓ ପି ରଘନୁାଥ କHାକା ZUX0449637

ପ ୁ /296748 41 178 947ପିଜଗଦିଶ ପମାଗା{ି ପି ପି ଚିନ< ାରାଓ LSL2382968

�ୀ /296749 38 178 948ପି େଦବି !ା ପି ଜଗବିଶ LSL2383156

ପ ୁ /297750 37 178 949ପି ଲ45ୀନାରାୟାଣା  ପି ଚିନାରାଓ LSL2382950

ପ ୁ /298751 34 178 950ପି ସମାରାଜା ପି ଚିନାରାଓ LSL2382976

ପ ୁ /300752 37 178 951ବାଲାଜି େପଦାପାଲୁ ପି ପ�କାଶ ରାଓ LSL2383784

ପ ୁ /303753 35 178 952ରେମଶବାଂଗାରୁ ପି ଚ'�ରାଓ LSL2383230

ପ ୁ /304754 55 178 953ଚ'�େଶଖର ପNନାୟକ ପି ନାଗଭୁଷଣ LSL2383438

�ୀ /304755 50 178 954ଏସ କବିତା ପNନାୟକ !ା ସ ଚ'�େଶଖର LSL2383446

ପ ୁ /305756 50 178 955ଆଚିବାବୁ ଦୁବାସି ପି ଲଛାନ LSL2383990

ପ ୁ /305757 24 178 956କଟାରି ଚା'ୁ ପି କଟାରି ସାତିଷ ZUX1226141

�ୀ /305758 43 178 957ବିଜୟକମୁାରି ଦୁବାସି !ା ଆଚିବାବୁ ଦୁବାସି LSL2383982

ପ ୁ /305759 22 178 958ଦୀବାକର ଦୁବାସୀ ପି ଆଚିବାବୁ ଦୁବାସୀ ZUX1100031

�ୀ /305760 44 178 959କଟାରି େଜ�ାତି - କଟାରି କଲ�ାଣ ZUX1252105

ପ ୁ /305761 22 178 960କଟାରି କଲ�ାଣ ପି କଟାରି ସାତିଶ ZUX1225788

ପ ୁ /305762 48 178 961କଟାରି ସତିଶ - କଟାରି କଲ�ାଣ ZUX1252071

�ୀ /305763 25 178 962ଦୁ�ସି ଶ�ାବଣୀ ପି ଦୁ�ସି ଆଚିବାବୁ ZUX0951715

ପ ୁ /307764 36 178 963ସiଳା ସରୁଜ ପି େଗୗତମ ଚା' ZUX0287797

�ୀ /308765 43 178 964ଏସ ସିରିସା  !ା ରାଜକମୁାର LSL2383867

�ୀ /308766 33 178 965ଏS ଶିରିଷା ପି ଏS ଭି ସୀତାରାମ ZUX0559724

ପ ୁ /308767 36 178 966ଏS ସେୁରଶ ପି ଏS େଭ9ଟା ସୀତାରାମ ZUX0559732

�ୀ /308768 28 178 967ଏସ ୟାମିନି ମା ଏS ଲାତା ZUX0559716

�ୀ /310769 24 178 968ଅନିତା ଶତପଥୀ ପି ଭାଗ� ଲ45ୀ ଶତପଥୀ ZUX1143494

�ୀ /310770 45 178 969ଭାଗ�ଲ45ୀ ଶତପଥି !ା ରାମଚ'�  ଶତପଥି LSL2383685

�ୀ /311771 37 178 970ବନିତା ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ' ନାୟକ LSL2392538

ପ ୁ /312772 75 178 971ଆଇ ରାମାରାଓ ପି ନାରାୟଣ !ାମି ZUX0146928

�ୀ /315773 45 178 972ପି ୱାରାଲ45ୀ !ା ପି ଚ'�ରାଓ LSL2388510

ପ ୁ /316774 36 178 973ଆଇ ଜୟକୃ. ପି ଆଇ େଭ9ଟ LSL2383164

�ୀ /316775 23 178 974ଆଇ ରୂପା !ା ଆଇ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1158534

ପ ୁ /317776 33 178 975ଆଇ ବିଜୟକମୁାର ପି ଆଇ େଭ9ଟ ରାଓ LSL2383214

�ୀ /317777 26 178 976ଆଦାପା ଲ45ୀ !ା ଆଇ ବିଜୟ କମୁାର ZUX1166800

�ୀ /318778 40 178 977ସିତା ଜାନି !ା ଚ'�  ଜାନି LSL2391159

ପ ୁ /318779 20 178 978ସନିୁଲ ଜାନି ମା େକ ସିତା[ା ଜାନୀ ZUX1252022

ପ ୁ /320780 38 178 979ପି ମଧସୁଦୁମି ରାଓ ପି ପି ରାଜୁ LSL2383305

ପ ୁ /325781 67 178 980ଜି ତ�ିନାଥ ପି ଜି ସଇୁନାରାୟଣ LSL2388809

�ୀ /325782 57 178 981ଜି ପଦ5 ାବତୀ !ା ଜି ତ�ିନାଥ LSL2392652

ପ ୁ /325783 33 178 982ଜି କିରଣ ପି ଜି ତ�ିନାଥ LSL2383222

ପ ୁ /325784 40 178 983ଜି କିେଶାର ପି ଜି ତ�ୀନାଥ LSL2392637

�ୀ /325785 34 178 984ଜି ଲବାଣ� !ା ଜି ତ�ିନାଥ LSL2392645

ପ ୁ /326786 34 178 985ପି କାଳି ପ�ସାଦ ପି ନାେଗ>ର LSL2383719

ପ ୁ /327787 44 178 986ଟି. େଗୗରିଶ9ର ପି ଟି. ଆCାରାଓ ZUX0449959

�ୀ /327788 41 178 987ଟି. ଲ45ୀ !ା ଟି. େଗୗରିଶ9ର ZUX0449942

ପ ୁ /327789 23 178 988ତା�ିଟି ସେEାଷ କମୁାର ପି ଟି େଗୗରି ଶ9ର ZUX1099555

ପ ୁ /328790 71 178 989ପି ରାମାରାଓ ପି ପି ଲଛମାୟା LSL2383081

�ୀ /328791 59 178 990ପିନାଗେବଣି !ା ପି ରାମାରାଓ LSL2383099

ପ ୁ /328792 46 178 991ପି ରାେଜ!ର ରାଓ ପି ପି ରାମାରାଓ LSL2392686

�ୀ /328793 39 178 992ପି ପgୁଲତା !ା ପି ମଧସୁଦୂନ ରାଓ ZUX0287805

�ୀ /328794 37 178 993ପିେଭ9ଟଲ45ୀ !ା ପି ରାେଜ>ର ରାଓ LSL2392694
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ପ ୁ /328795 42 178 994ମଧସୁଦୁନ ରାଓ ପି ପିରାମା ରାଓ LSL2391019

�ୀ /331796 62 178 995କମୁଦିୁନି ନାୟକ !ା ପ$ୁ%ଚ'�  ନାୟକ LSL2383123

�ୀ /331797 41 178 996ମOଳୁା କମୁାରୀ ନାୟକ !ା ପଦ5 ନ ନାୟକ ZUX0449264

ପ ୁ /331798 40 178 997ପଦ5 ନ ନାୟକ ପି ପ$ୁ%ଚ'�  ନାୟକ LSL2382885

ପ ୁ /331799 34 178 998ପ�ଦିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ$ୁ%ଚ'�  ନାୟକ LSL2383032

ପ ୁ /333800 74 178 999ବାଳକୃ. ପାଳ ପି ଗ�ାପାଣି ପାଳ ZUX1174796

ପ ୁ /335801 34 178 1000ସEଷ େବେହରା ପି ମରୁଲିଧର େବେହରା ZUX0146944

ପ ୁ /336802 45 178 1001ଜି େଭ9ଟରାବଣା ପି ସତ�ନାରାୟାଣା  LSL2390995

�ୀ /336803 37 178 1002ଜି ସପ<ୀ !ା ଜି େଭ9ଟରାବଣା LSL2391001

�ୀ /341804 32 178 1003ସବୁାସିନି ନାୟକ !ା ଅରୁଣ କମୁାର ନାୟକ ZUX0559997

ପ ୁ /343805 61 178 1004ଏନ ନରସିଂହଲୁ ପି ଏନ ସତ�ନାରାୟଣ LSL2388791

�ୀ /343806 46 178 1005ନେଦଲA ା ପଦ5 ାବତୀ !ା ନେଦଲA ା ନରସିଂହ ରାଓ ZUX1176817

�ୀ /343807 21 178 1006ନାେଦଲ Mେଵତା ପି ଏନ ନରସିଂହ ରାଓ ZUX1132620

ପ ୁ /344808 60 178 1007ଜି ମାଣିକ� ରାଓ ପି ଜି ସତ�ନାରାୟଣ LSL2388825

�ୀ /344809 42 178 1008ଜି ମାଳତୀ !ା ଜି ମଣିକ� LSL2388833

�ୀ /345810 64 178 1009ପି ବସEା କମୁାରୀ !ା ପି ନାଗଭୁଷଣ ZUX0146969

ପ ୁ /345811 44 178 1010େପାଟ< ୁ ରୂ େଵନକଟ ରମନା ପି ନାେଗଭୁଷଣ LSL2382893

�ୀ /345812 36 178 1011ପି ବିଜୟଲ45ୀ !ା େପାଟ< ୁ ରୂ େଵନକଟ ରମନା LSL2382901

�ୀ /346813 38 178 1012ଟି ସପ<ା !ା ଟି ସତ�ନାରାୟଣ LSL2383768

ପ ୁ /347814 48 178 1013ୟୁ ସେୁରଶ ପି ୟୁ ରୁଗ!ୁାମି LSL2383560

�ୀ /347815 39 178 1014ୟୁ େରାଜା ଲ45ୀ !ା ୟୁ. ସେୁରଶ ZUX0449033

ପ ୁ /348816 36 178 1015ସନିୁଲକମୁାର ନାୟକ ପି ସନିଆ ନାୟକ LSL2391217

ପ ୁ /349817 49 178 1016ଏଲ.ଜନାଧ%ନ ରାଓ ପି ଏଲ.ଆCାରାଓ ZUX0146977

�ୀ /349818 38 178 1017ଏଲ.ଜାୟ !ା ଏଲ.ଜନାଧ%ନ ରାଓ ZUX0146985

ପ ୁ /349819 21 178 1018ଏଲ ଆର େତଜା ପି ଏଲ ଜନc% ନ ରାଓ ZUX1132828

ପ ୁ /350820 44 178 1019ସି ଏଚ ଶ�ୀଧର ପି ସି ଏଚ ମୃତ�Oୁୟ ZUX0393504

�ୀ /350821 45 178 1020ଲ45ୀ ପ�ିୟା େଦହୁରୀ !ା ସି ଏb. ପ�ସାଦ ZUX0393470

ପ ୁ /351822 56 178 1021ଭି. େଗୗରୀ ଶ9ର ରାଓ ପି ଭି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0449793

�ୀ /351823 51 178 1022ଭି. କମଳା କମୁାରୀ !ା ଭି. େଗୗରୀ ଶ9ର ରାଓ OR/12/089/250143

�ୀ /352824 33 178 1023ସରୁୁ ପ�ସEି କମୁାରୀ !ା ସରୁୁ ସେୁରଶ କମୁାର ZUX0146175

�ୀ /353825 30 178 1024କରୁୁvା ନଳିନି ପି େକ ରାମବାବୁ ZUX0559922

ପ ୁ /463826 30 178 1025ଜାମି ଜଗଦୀଶ ପି ଜାମି ଲ45ଣ ରାଓ ZUX1187483

ପ ୁ /463827 67 178 1026େଜ ଲ45ଣ ରାଓ ପି େଜ ଶ�ୀରାମ ZUX1178391

�ୀ /697828 21 178 1027କୃତି ଦୀପା େଜନା !ା ସେEାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ZUX1203751

�ୀ /697829 65 178 1028ସାବିତ�ୀ ଖଡା !ା ବଲରାମ ଖଡା ZUX1203884

ପ ୁ /697830 21 178 1029ବିେବକ ମହାEି ପି ଶ�ୀନିବାସ ମହାEି ZUX1204650

�ୀ /999831 23 178 1030ଅfପୁାଲି ଡିVାଲ ପି ଅfପୁାଲି ଉମା ମେହ>ର ZUX1050533

ପ ୁ /999832 50 178 1031ଉମା ମେହ>ର ଅfପୁାଲA ି ପି ସତ�ନାରାୟଣ ଅfପୁାଲA ି ZUX0782813

�ୀ /999833 43 178 1032ଶ�ୀ େଦବି ଅfପୁାଲA ି !ା ଉମା ମେହ>ର ଅfପୁାଲA ି ZUX0782847

�ୀ /999834 49 178 1033େକ. ବା�ରୀ !ା ବି. େର�ୀ ZUX0862292

�ୀ /999835 51 178 1034;45ୀ ବୁରଡି !ା େସାମନାଥ ବୁରଡି ZUX0862300

�ୀ /999836 37 178 1035ମହାଲ45ୀ ଦାଶ !ା ସମୀର ଦାଶ ZUX1014265

�ୀ /999837 32 178 1036ମ'ାକିନୀ ଦାଶ !ା ସେEାଷ କମୁାର ଦାଶ ZUX1001197

�ୀ /999838 45 178 1037ପି ଦୀପା !ା ପି ହରି କୃ. ZUX0867325

ପ ୁ /999839 20 178 1038ସଦୁୀପ େଦାଳଇ ପି ମଧସୁଦୂନ େଦାଳଇ ZUX1256049

ପ ୁ /999840 40 178 1039ଏମ. େହମଗିରି ପି ଏମ. କ� ି.ା ରାଓ ZUX0862284

ଅ /999841 37 178 1040ବୁଲୁ କିନର ପି ରାମ ପଜୂାରୀ ZUX0951616

�ୀ /999842 52 178 1041ଏମ. ମିରାବାଈ !ା କ�ି.ା ରାଓ ZUX0862318

�ୀ /999843 33 178 1042ସସୁ5 ିତା ମହାEି !ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ZUX1001205

ପ ୁ /999844 33 178 1043େକଶବ ମହାରଣା ପି ସକୁେଦବ ମହାରଣା ZUX0782466

ପ ୁ /999845 22 178 1044େକ େମାହିତ କମୁାର ପି େକ ଜାୟେଦବ ZUX1228741

�ୀ /999846 27 178 1045ଅଗ<ିହତ�ି  ପାଣିଗ�ାହୀ !ା ଦିେଲ>ର ଦାଶ ZUX1014273

ପ ୁ /999847 24 178 1046ସେEାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଗରୁୁନାଥ ପ�ଧାନ ZUX0942961

�ୀ /999848 58 178 1047ପି.ବି ପନୁ�ବତି !ା ପି.ବି ସିମାjଳ ZUX1001213

ପ ୁ /999849 33 178 1048ଏମ ରେମଶ ପି ଏମ ଆପଲ ରାଜୁ ZUX1003474

ପ ୁ /999850 49 178 1049ପି. େଭ9େଟ>ର ରାଓ ପି ପି ରାମା ରାଓ ZUX0782409

ପ ୁ /999851 25 178 1050େକ.ମେନାହର ଶ�ି ପି େକ. ଜୟେଦବ ZUX1017177

ପ ୁ /999852 42 178 1051େକ ଶିବା ପି େକ ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0867291

ପ ୁ /999853 72 178 1052ପି.ବି. ସିମାjଳ ପି ସିତାରାମ . ZUX1001221

ପ ୁ /999854 35 178 1053ଏ\ ସେୁରଶ ପି ଏଚ. କାEାରାଓ ZUX0942987

�ୀ /999855 39 178 1054ବନିତା କମୁାରୀ ତ�ିପାଠୀ !ା ରେମଶ କମୁାର ଦାଶ ZUX0951632

ପ ୁ /999856 24 178 1055େକ. େଭେ9େଟଶ ପି େକ ଶିବା ZUX0942953
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ପ ୁ /11/169857 19 178 1056ବିେବକ ନାୟକ ପି ବିMଵନାଥ ନାୟକ ZUX1351733

ପ ୁ /858 36 183 1ଏମ ହରି ପ�ସାଦ ପି ଏମ ଅbଯତୁା ରାଓ ZUX1059450

ପ ୁ /859 25 183 2ଋଷୀେକଶ କୀେଲ8େସତୀ ପି ରଵୀ କମୁାର କୀେଲ8େସତୀ ZUX1058858

�ୀ /860 53 183 3ସବୂାସୀନୀ ପଟନାୟକ !ା ଜଗନ େମାହନ ପଟନାୟକ ZUX1323070

�ୀ /0861 47 183 4ଏମ ବିଜୟା !ା ଏମ ପରେମ>ର ରାଓ ZUX1350776

�ୀ /0862 20 183 5ମାମିଡିପାକା ଲ45ୀ ମା ମାମିଡିପାକା ଲ45ୀ ZUX1350784

ପ ୁ /0863 21 183 6ଯାSଵ� କମୁାର ଏନ ପି ଶ�ିନୀଵସା ରାଓ ଏନ ZUX1094390

ପ ୁ /0864 57 183 7ଏମ ପରେମ>ର ରାଓ ପି ଏମ ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX1350792

�ୀ /0865 34 183 8ସୀDୂସତୁା ପଟନାୟକ !ା ସmଯଜୀତ ପଟନାୟକ ZUX1351808

�ୀ /00866 24 183 9ମିନା4ୀ ଆଚାT◌ଯ୍� ପି ନାଗରାଜ ଆଚାT◌ଯ୍� ZUX1352004

�ୀ /00867 34 183 10ମଧସୁ5 ିତା େଚୗଧରୀ ପି ଜୟଚ'�  େଚୗଧରୀ ZUX0688499

�ୀ /00868 39 183 11ଲ45ୀ େକାଟନୀ ପି ଏରାୟ ଏନ ZUX1118975

�ୀ /00869 26 183 12ମାଂଦାଳାପ ୁଲ45ୀ !ା ମାଂଦାଳ।ପ ୁକିେଶାର କମୁାର ଆଚାରି ZUX1233857

�ୀ /00870 26 183 13ରାମା େଦଵୀ ଏନ !ା ଭାkର ରାଓ ଏନ ZUX1119049

ପ ୁ /00871 41 183 14ସmଯଜୀତ ପଟନାୟକ ପି େକଦାର ଚଂଦ�  ପଟନାୟକ ZUX1351790

�ୀ /00872 26 183 15ଭି !ପ<ା !ା ଭି ଜଗଦୀଶ ରାଓ ZUX1272533

�ୀ /AT- N.K.T873 36 183 16ଏନ ହାଇମା !ା ଏନ େଭ9ଟ ରାଓ ZUX1354513

ପ ୁ /Hariom De874 20 183 17ଅବିନାଶ ଦାଶ ପି ରାେଜ'�  କମୁାର ଦାଶ ZUX1303395

�ୀ /Hariom De875 19 183 18ରିତିକା ଦାଶ ପି ରାେଜ'�  କମୁାର ଦାଶ ZUX1303932

�ୀ /KELLA NAG876 46 183 19ଆରତୀ କମୁାରୀ �ଗ ମହାପେତ� ା !ା ବଳରାମ ନ'ା ZUX0209510

ପ ୁ /kokilacol877 41 183 20ନାଦିେପଲୀ ଭାkର ରାଓ ଏନ ଭାkପି ଏନ େଯରରାଯ ZUX1355049

�ୀ /LAXMI NAG878 24 183 21ଇଭାନେଜଲୀ\ େଚୗଧରୁୀ ପି ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX1062645

�ୀ /N.K.T. Ro879 22 183 22ଅhୀ େରାଜା !ା ଏ େଗୗରୀ ଶଂକର ପାତ�  ZUX1361484

�ୀ /N.K.T.ROA880 32 183 23ମାHଲାପ ୁକୃ.ା େଵନୀ !ା ମାHଲାପ ୁପାଇଡିରାଜୁ ZUX1361948

ପ ୁ /Near M.k881 23 183 24େଲାହିଠ କମୁାର କିଂଠଅଲି ପି େକ ରାଜ େଶଖର କିଂଠଅଲି ZUX1282060

ପ ୁ /No882 44 183 25ରାମ କୃ.ା କାକଲ2 ପି ଗଂଗା ରାଜୁ କାକଲ2 ZUX1233840

�ୀ /W/O MULLA883 27 183 26ପାଵନୀ ମଲୁA ାପଡୁୀ - ଲ45ୀ ମଲୁA ାପଡୁୀ ZUX1352053

ପ ୁ /1884 41 183 27ବି. ରେମଶ ପି ବି ମେହ>ର LSL1413343

ପ ୁ /1885 39 183 28ଜି. ଦୁଗ2 ପ�ସାଦ ପି ଜି. ରାମା ମYୂ%ୀ LSL2389674

ପ ୁ /1886 58 183 29ନିହାର ରOନ ବିେଷାଈ ପି କାଶିନାଥ ବିେଷାଈ OR/12/089/262003

�ୀ /1887 51 183 30ରିତା ବିେଷାଈ !ା ନିହାର ରOନ ବିେଷାଈ OR/12/089/262004

ପ ୁ /1888 29 183 31େଦବ େଦବା�%ନ ପି ନିହାର ରOନ ବିେଶାଇ ZUX0452177

�ୀ /HOUSE NO.889 35 183 32େସାନାଲି ପାତ� ମା ରୀତା ପାତ� ZUX1096874

ପ ୁ /02890 36 183 33ଏ. ମରୁଲୀଧର ପି ଏ.ଭି. ରାମଣା ZUX0953133

ପ ୁ /02891 46 183 34ଚ'�େଶଖର ସାହୁ ପି ନୟନ ସାହୁ ZUX1182914

�ୀ /02892 42 183 35େଗଲି ସାହୁ !ା ଚ'�େଶଖର ସାହୁ ZUX1182898

ପ ୁ /02893 24 183 36ମେହଶ ସାହୁ ପି ଚ'�େଶଖର ସାହୁ ZUX1190685

ପ ୁ /02894 22 183 37ଶିବରାମ ସାହୁ ପି ଚ'�େଶଖର ସାହୁ ZUX1182823

�ୀ /02895 36 183 38ପି ସେEାଷି !ା ପି ସେୁରଶ କମୁାର ZUX1182856

�ୀ /02896 64 183 39ଆଦିମଲୁ8 ବରଲ45ୀ !ା ଆଦିମଲୁ8 େଭେ9ଟ ରାମଣା ZUX1063973

ପ ୁ /02897 69 183 40ଆଦିମଲୁମ େଭ9ଟ ରାମଣା ପି ଏ. େଭ9ଟ ରାମା ରାଓ ZUX0810176

ପ ୁ /2898 64 183 41ତରଲାନା ତାତାୟା ଗ ୁ̂ ା ପି ଂତରଲାନା ସତ� ଗ ୁ̂ ା ZUX0151969

�ୀ /2899 24 183 42ପାବ% ତୀ ହାଲବା !ା ବିପ� ହାଲବା ZUX1003516

�ୀ /2900 93 183 43ବି.ଲଳିତା ପଟନାୟକ !ା ଭାkର ପଟନାୟକ OR/12/089/260600

�ୀ /2901 66 183 44ଗାେ�>ରୀ ପଟନାୟକ !ା ବି ସରିୁଆ ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ LSL1414507

ପ ୁ /2902 50 183 45ଏ କାେମ>ର ରାଓ ପି ଏ ଚ'�  େଶଖର ରାଓ OR/12/089/232643

�ୀ /03903 58 183 46ପgୁା ମହାEି !ା ସେୁରଶ ମହାEି ZUX0867838

ପ ୁ /03904 48 183 47ସନୁୀଲ କମୁାର ମହାEି ପି ଉଦୟନାଥ ମହାEି ZUX0867804

ପ ୁ /03905 26 183 48ଅଭିଜିତ େମାହାEି ପି ସେୁରଶ େମାହାEି ZUX1277060

ପ ୁ /03906 38 183 49ସେ'ଶ କମୁାର ପାତ� ପି ନରସିଂହ ପାତ� ZUX1361104

�ୀ /3907 58 183 50ୱାଇ ସୀତାଲ45ୀ !ା ୱାଇ ଚିରOିବି ZUX0152017

�ୀ /3908 24 183 51ଟୁନି େବଗମ ପି େଶ� ୱାସି8 ZUX0881599

ପ ୁ /3909 30 183 52ଅଭିେଶକ ମହାEି ପି େଯାେଗଶ ମହାEି ZUX0451971

�ୀ /3910 36 183 53ଅପ$2 ମହାEି !ା ସନିୁଳ କମୁାର ମହାEି ZUX0642462

ପ ୁ /3911 52 183 54ସେୁରସ ମହାEି ପି ଉଦୟନାଥ ମହାEି ZUX0682062

ପ ୁ /3912 48 183 55ଜେଗ!ର ମହାEି ପି ଉଦୟନାଥ ମହାEି OR/12/089/260973

ପ ୁ /3913 41 183 56ସଜିୁତ ମହାEି ପି ଉଦୟ ମହାEି ZUX0682088

ପ ୁ /3914 39 183 57ସାୱନକମୁାର ମହାEି ପି ହେରକୃ. ମହାEି LSL2389286

�ୀ /3915 39 183 58ରୀତା ମହାEି !ା ସଜିୁତ ମହାEି ZUX0642447

�ୀ /3916 34 183 59ସରିତା ମହାEି ପି ଯେଗଶ ମହାEି LSL2389260

�ୀ /3917 33 183 60ସସୁ5 ିତା ମହାEି ପି ଯେଗଶ ମହାEି LSL2389252

�ୀ /3918 29 183 61ରOିତା ମହାEୀ ପି ରାଜୁ ମହାEି ZUX0810218

15 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାE େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /Laxmi Nag919 44 183 62କାକଲ2 ରାମ କୃ.ା ପି କାକଲ2 ଗଂଗା ରାଜୁ ZUX1276906

�ୀ /4920 50 183 63ବତୀ ପରଜା !ା େଚତୖନ ପରଜା LSL1386218

�ୀ /4921 58 183 64ରିନା ପାତ� !ା ଅଭିମନ� ୁପାତ� OR/12/089/260890

�ୀ /4922 38 183 65ସାଗରିକା ପାତ� ପି ଅଭିମନ� ୁପାତ� OR/12/089/262806

ପ ୁ /05923 24 183 66ମେହଶ ସାହୁ ପି ଚ'�  େଶଖର ସାହୁ ZUX1073279

ପ ୁ /5924 41 183 67ଏମ ଆପଲାରାଜୁ ପି ଏମ ପାପାୟା ZUX0616672

ପ ୁ /5925 50 183 68ରାଜୁ ଜାନୀ ପି ଆଲବ ଜାନୀ ZUX0151852

�ୀ /5926 58 183 69ଏମ ଲ45ୀ !ା ଏମ ପାପାୟା ZUX0616664

ପ ୁ /5927 26 183 70ଜଳDର ମିନରବାଲିଆ ପି ସଦା ମିନରବାଲିଆ ZUX1003805

ପ ୁ /5928 23 183 71ବାବୁଲା ମିନରବାଲିଆ ପି ସଦା ମିନରବାଲିଆ ZUX1003797

ପ ୁ /5929 62 183 72ବସE କମୁାର ପାତ� ପି ଲ45ିନାରାୟଣ ପାତ� OR/12/089/262811

�ୀ /5930 61 183 73ଗୀତାOଳୀ ପାତ� !ା ବସE କମୁାର ପାତ� OR/12/089/262809

ପ ୁ /5931 58 183 74ସକୁାE ପାତ� ପି ଲ45ୀନାରାୟଣ ପାତ� ZUX0682104

�ୀ /5932 31 183 75େସାନାଲି ପାତ� ପି ବସE କମୁାର ପାତ� ZUX0451872

�ୀ /5933 27 183 76ସ<ି�ା ପାତ� ପି ସକୁାE କମୁାର ପାତ� ZUX0641548

ପ ୁ /6934 42 183 77ଏଲ କ� ି.ା ପି ଏଲ ଆପାରାଓ ZUX0151860

ପ ୁ /6935 35 183 78ପସପୁେୁଲଟୀ ଜଗଦୀଶ ପି ପାଶପୁେୁଲଟି ଲ45ଣ ରାଓ ZUX0451914

�ୀ /6936 44 183 79ଆT ପଦ5 ାବତି !ା ଆT ନାଗାରାଜୁ ZUX0688739

ପ ୁ /6937 70 183 80ପି. ଲ45ଣ ରାଓ ପି ପି. ରାୱାଣାୟା ରାଓ LSL1373000

�ୀ /6938 59 183 81ପି. ତାଉଟି ଆମା ରାଓ !ା ପି. ଲ45ଣ ରାଓ LSL1455815

ପ ୁ /07939 24 183 82େପାନାଗ{ା ଦିେନଶ ପି ପି େସାମ ରାଜୁ ZUX1277201

ପ ୁ /07940 25 183 83ଜି. େଚତୖନ� େଗାେVଲି ପି ଜି. ରାେମ>ର ରାଓ ZUX0784355

�ୀ /07941 43 183 84ପି ଲ45ୀ !ା ପି େସାମା ରାଜୁ ZUX1277219

ପ ୁ /07942 65 183 85ଘନ ସାହୁ ପି ଜୁର ସାହୁ ZUX0777342

�ୀ /07943 58 183 86ଉମା ସାହୁ !ା ଘନ ସାହୁ ZUX0777326

ପ ୁ /07944 51 183 87ପି େସାମା ରାଜୁ ପି ପି ନିଳକZ8 ZUX1277193

ପ ୁ /7945 25 183 88େପାନାଗାZି ଗେଣଶ ପି ପି େସାମା ରାଜୁ ZUX1319094

�ୀ /7946 43 183 89ପି ଲ45ୀ !ା େପାନାଗାZି େସାମ ରାଜୁ ZUX1318930

�ୀ /7947 62 183 90ସବୁ$% ମାଝି !ା ପଦୁ ମାଝି ZUX0151878

�ୀ /7948 65 183 91ପି ପଦ5 ା !ା ପି କମୁାର ନାୟକ OR/12/089/248499

ପ ୁ /7949 51 183 92ପି.େସାମ ରାଜୁ ପି ପି ନୀଳକZ8 ZUX1317569

�ୀ /08950 23 183 93ନିେବଦିତା େବେହରା ପି ଗେଣଶ ଚ'�  େବେହରା ZUX1068485

ପ ୁ /08951 22 183 94ଅରୁଣ େବେହରା ପି ଗେଣଶ ଚ'�  େବେହରା ZUX1068493

�ୀ /08952 36 183 95ଗା{ ପଦ5 ାବତୀ !ା ଗା{ା ପାବ% େତ>ର ZUX1352988

�ୀ /08953 36 183 96ଗା{ା ପଦ5 ାବତୀ !ା ଗା{ା ପଵ%େତ>ର ରାଓ ZUX1355999

ପ ୁ /08954 51 183 97ଜି.ହରିଶ ଚ'�  ରାଓ ପି ଜି.ନରସିଂହ ରାଓ ZUX1249499

ପ ୁ /08955 50 183 98ଗEା ପବ% ତSଵର ରାଓ ପି ଗEା ନରସିଂହ ରାଓ ZUX1249515

�ୀ /08956 71 183 99ଜି ସାବିତ�ୀ !ା ଜି.ନରସିଂହ ରାଓ ZUX1249408

ପ ୁ /08957 21 183 100ଆଦିତ� କମୁାର ସାହୁ ପି ବାଲାଜୀ କମୁାର ସାହୁ ZUX1274752

�ୀ /08958 42 183 101ଜି ସରିତା !ା ଜି.ହରିଶ ଚ'�  ରାଓ ZUX1249473

�ୀ /08959 20 183 102ଜି େବ.ୖବୀ ପି ଜି.ହରିଚ'�  ରାଓ ZUX1249440

�ୀ /8960 40 183 103ଜି ବିଣା େର�ି ପି ଜି ଶବୁା େର�ି ZUX0682112

ପ ୁ /8961 71 183 104ଜି ସବୁାେରଡି . ପି େଭ9ଟ . OR/12/089/260864

�ୀ /8962 60 183 105ଜି ଲ45 ିେରଡି . !ା ଜି ସବୁା େରଡି OR/12/089/260863

ପ ୁ /8963 60 183 106ସଦା ଖିଲ ପି ଡVରୁ ଖିଲ LSL1386135

ପ ୁ /8964 44 183 107ବଳରାମ ମାଝି ପି ପଦୁ ମାଝି LSL1369818

�ୀ /8965 39 183 108େକୗସଲ�ା ମାଝୀ !ା ବଳରାମ ମାଝୀ LSL1413293

�ୀ /09966 44 183 109ଲ45ୀ େବେହରା !ା େଲାକନାଥ େବେହରା ZUX0862466

�ୀ /09967 23 183 110ତପ!ିନୀ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା ZUX1068501

ପ ୁ /9968 48 183 111ବଇକZୁ କମୁାର େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା OR/12/089/260954

ପ ୁ /9969 46 183 112ଶ9ର ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା LSL1472760

�ୀ /9970 41 183 113ଭୁବେନ!ରି େବେହରା !ା ମଧସୁଦୁନ େବେହରା ZUX0152496

�ୀ /9971 34 183 114ମOଳୁା େବେହରା !ା ଟ9ଧର େବେହରା ZUX0369140

ପ ୁ /9972 55 183 115ପତିତପାବନ ଡାକଆୁ ପି ଗାDି ଡାକଆୁ LSL1413251

�ୀ /9973 45 183 116ସଷୁମା ଡାକଆୁ !ା ପତିତପାବନ ଡାକଆୁ LSL1370451

ପ ୁ /10974 54 183 117େଭକଂଟ ରାଓ ଆଲA ୁ ରି ପି ଆଲA ୁ ରି ରାଘବୁଲୁ ZUX1317635

�ୀ /10975 50 183 118ଶ�ୀେଦବି ଆଲA ୁ ରି !ା ଆଲA ୁ ରି େଭକଂେଟ>ର ରାଓ ZUX1318948

�ୀ /10976 40 183 119କବିତା େବଦୖ !ା ମେହ'�  କମୁାର େବଦୖ ZUX0452144

ପ ୁ /10977 88 183 120ତ�ିନାଥ ସାହୁ ପି ଶ�ାମ ସ'ୁର ସାହୁ OR/12/089/260577

ପ ୁ /10978 57 183 121ପ�ଦିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ ZUX0784405

�ୀ /10979 46 183 122ଜୟEି ସାହୁ !ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0784397

ପ ୁ /11980 36 183 123ପି େକାଟି ପି ପି ରାବଣା ZUX0152306

16 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାE େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /11981 35 183 124ବାଲାଜୀ ସାହୁ ପି ଭୀମେସନ ସାହୁ ZUX1042571

�ୀ /11982 33 183 125ମହାକାଳୀ ଅନୁରାଧା !ା ବାଲାଜୀ ସାହୁ ZUX1042589

ପ ୁ /11983 65 183 126ଏମ ଧମ2ରାଓ . ପି ଏସ ସାମମỲୁ . OR/12/089/260996

�ୀ /11984 53 183 127ଏ8 ସଯ�2 କମୁାରି !ା ଏ8 ଧମ2ରାଓ OR/12/089/260993

ପ ୁ /11985 34 183 128ଭବାନୀ ଶ9ର ବି>ାଳ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ବି>ାଳ ZUX0289413

�ୀ /11986 23 183 129ପାବ% ତୀ ଜାନାମ !ା ଗ ୁ̂  ଜାନାମ ZUX1003771

ପ ୁ /11987 34 183 130ମାଲA ା କାେମଶ ରାଓ ପି ମାଲA ା ଧମ2 ରାଓ ZUX0451930

ପ ୁ /11988 31 183 131ପି କିରଣ କମୁାର ପି ପି େଭ9ଟ ରାଓ ZUX0636316

�ୀ /11989 56 183 132କମଳା େକାଦୁଲ !ା େଭ9ଟ ରାଓ େକାଦୁଲ ZUX0152124

ପ ୁ /11990 31 183 133ମାଲA ା େମାହନ ରାଓ ପି ମାଲA ା ଧମ2 ରାଓ ZUX0451922

ପ ୁ /11991 64 183 134ସତ�ବାଦି ପNନାୟକ ପି ସଯୁ�଼% ନାରାୟଣ ପNନାୟକ ZUX1135946

�ୀ /11992 53 183 135ଗିରିଜା କମୁାରୀ ପNନାୟକ !ା ସତ�ବାଦି ପNନାୟକ ZUX1135987

ପ ୁ /11993 22 183 136ସାଇକିରଣ ପNନାୟକ ପି ସତ�ବାଦି ପNନାୟକ ZUX1135961

ପ ୁ /11994 33 183 137ଶ�ୀ ନିବାସ ପି ପି ପିର ରାବଣା ZUX0730531

�ୀ /11995 33 183 138ପି. ସରିତ !ା ପି. େକାଟି ZUX0730523

ପ ୁ /12996 57 183 139ଏ ରାମକୃ.ା ରାଜୁ ପି ଏ ନାରାୟଣ ରାଜୁ ZUX0152264

�ୀ /12997 52 183 140ଏ କମୁାରୀ !ା ଏ ରାମକୃ.ା ରାଜୁ ZUX0152272

ପ ୁ /12998 39 183 141େକ େଭ9ଟ ରାଭଣା ପି ଂକନକ ରାଓ ZUX0152256

ପ ୁ /12999 34 183 142ପି ଶିବାଜୀ ପି ପି ନାନାଜୀ ZUX0152231

ପ ୁ /121000 52 183 143ଏନ େବରରାଯ ୁ. ପି ସତ�ନାରାୟଣ . OR/12/089/262686

�ୀ /121001 45 183 144ଏନ ସାରଦା . !ା େଭ9ଟରାଓ . OR/12/089/262678

ପ ୁ /121002 28 183 145େକଲା ଲ45ଣ ରାଓ ପି େକ େଗାବି'ା ZUX0635953

�ୀ /121003 30 183 146ମ�ଳି ପାତ� !ା େଦବେସନ ପାତ� ZUX1003573

�ୀ /121004 29 183 147େକ ରଜନି ପି େକ େଗାବି' ZUX0635946

ପ ୁ /121005 56 183 148ଏନ େଭ9ଟ ରାଓ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/262677

ପ ୁ /121006 35 183 149ବିକ�ମ ସାମE ପି ବାଳକୃ. ସାମE ZUX0452110

�ୀ /131007 22 183 150କିରଣ ବାଳା ଦାସ !ା ଦିବ�ସାଚୀ ପାଢୀ ZUX1216639

�ୀ /131008 72 183 151ସେରାଜିନୀ ପାଢ଼ୀ !ା ବାଲାଜୀ ପାଢ଼ୀ ZUX0289421

�ୀ /131009 60 183 152ଛାୟାଲ45ୀ ପାଢ଼ୀ !ା ରବିନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ZUX1059948

ପ ୁ /131010 43 183 153ବି>ଜିତ ପାଢ଼ୀ ପି ବାଲାଜୀ ପାଢ଼ୀ ZUX0154179

�ୀ /131011 42 183 154କଲ�ାଣ କମୁାରୀ ପାଢ଼ୀ !ା ବିଭୁଦY ପାଢ଼ୀ ZUX0154195

ପ ୁ /131012 38 183 155ସ�ଯସାଚୀ ପାଢ଼ୀ ପି ରବିନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ZUX1059906

ପ ୁ /131013 34 183 156ଦି�ଯସାଚୀ ପାଢ଼ୀ ପି ରବିନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ZUX1059922

�ୀ /131014 32 183 157ତନୁଜା ପାଢୀ !ା ସବ�ସାଚୀ ପାଢୀ ZUX1014182

�ୀ /131015 41 183 158ରୁନୁ ପHା !ା ବି>ଜିତ ପାଢ଼ୀ ZUX0154161

�ୀ /131016 53 183 159ପଦ5 ା ପାତ� !ା ତ�ିନାଥ ପାତ� ZUX1003540

ପ ୁ /131017 38 183 160େକ ତ�ିପତି ରାଓ ପି ଂେକ େଭ9ଟ ରାଭଣା ZUX0152298

ପ ୁ /131018 27 183 161ଡ଼ ିମେନାଜ କମୁାର େର�ୀ ପି ଡ଼ି ନୀଳକZମ ZUX1228766

�ୀ /131019 38 183 162ପ�ବୀଣା କମୁାରୀ ସାହୁ !ା ବିେବକ ପାଢ଼ୀ ZUX0154153

ପ ୁ /131020 34 183 163େକ ଶରତ ପି େକ ରେମଶ ZUX0729467

ପ ୁ /141021 35 183 164ଏମ େହମE ପି ଏମ ସଯୂ�2ରାଓ ZUX0152215

�ୀ /141022 68 183 165ୱାଇ ଗା�ା !ା ୱାଇ ଭାରତ ZUX0688853

ପ ୁ /141023 73 183 166ବାଲାଜୀ ପାଢ଼ୀ ପି ଂେଗାପିନାଥ ପାଢ଼ୀ ZUX0154187

ପ ୁ /141024 47 183 167ବିଭୁଦY ପାଢ଼ୀ ପି ବାଲାଜୀ ପାଢ଼ୀ ZUX0645895

ପ ୁ /141025 44 183 168ବିେବକ ପାଢ଼ୀ ପି ବାଲାଜୀ ପାଢ଼ୀ ZUX0154203

�ୀ /141026 52 183 169ଆନୁରାଧା ପNନାୟକ !ା ବାବୁଲି ପNନାୟକ ZUX0688879

�ୀ /141027 29 183 170କରୁଣ ◌ା ପଜୂାରୀ ପି ଜିନୁ ପଜୂାରୀ ZUX1003524

ପ ୁ /141028 40 183 171ୱାଇ ରେମଶ ପି ୱାଇ ଭାରତ ZUX0688846

�ୀ /141029 43 183 172ୱାଇ ଶ�ୀେଦବି !ା ୱାଇ ତିରୁପତି ZUX0688820

ପ ୁ /141030 29 183 173ୱାଇ ଶ�ୀନୁ ପି ୱାଇ ତିରୁପତି ZUX0688838

�ୀ /151031 54 183 174ପି ଅରୁଣା !ା ପି ଶ9ର ରାଓ ZUX0152504

�ୀ /151032 52 183 175ୱାଇ.େଗାବି' ମ�  !ା ୱାଇ.ନାଗଭୁଷଣ ZUX0152512

ପ ୁ /151033 38 183 176ୱାଇ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ୱାଇ.ନାଗଭୁଷଣ ZUX0152520

ପ ୁ /151034 37 183 177ଏମ ସେEାଷ କମୁାର ପି ଏମ ପ�ସାଦ ରାଓ ZUX0152223

�ୀ /151035 76 183 178ଏମ ଲ45ିକାEମ . !ା ପାେବ% େତସମ . OR/12/089/262680

ପ ୁ /151036 61 183 179ଏମ ରାମ କ� ି.ା . ମା ପାେବ% େତସମ . OR/12/089/262683

�ୀ /151037 58 183 180ଏମ ପ�ଭାବତି . !ା ଏମ େଭ9ଟରାଓ . OR/12/089/262682

ପ ୁ /151038 56 183 181ଏମ େଭ9ଟରାଓ . ପି ଏମ ପାେବ% େତସମ . OR/12/089/262681

ପ ୁ /151039 61 183 182ସିମାjଳ େବେହରା ପି ସାର� େବେହରା OR/12/089/262268

ପ ୁ /151040 33 183 183ୱାଇ. ସEଷ କମୁାର ପି ୱାଇ. ନାଗଭୁଶଣ ରାଓ ZUX0862474

�ୀ /151041 51 183 184ଏମ. େପଈଡି ରାଜୁ !ା ଏମ. େଭେ9ଟ ରାଓ ZUX0862482

ପ ୁ /151042 28 183 185ଏମ. ସାଇ କମୁାର ପି ଏମ. େଭେ9ଟା ରାଓ ZUX0641852

17 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାE େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /161043 49 183 186ଏS. ମାଧବୀ !ା ଏସ. କମୁ2ରାଓ LSL1413152

�ୀ /161044 43 183 187ଏS. ବାସଭି !ା ଏସ ରେମଶ LSL1413145

�ୀ /161045 39 183 188ଏS. ଶ�ୀେଦବୀ !ା ଏS. ବାଲାଜି LSL2640944

�ୀ /161046 70 183 189ଏସ. କ� ି.ାେବଣି . !ା ଏସ. ରାମାରାଓ . OR/12/089/258439

ପ ୁ /161047 47 183 190ଏS ବାଲାଜି . ପି ଏS ରାମାରାଓ . OR/12/089/258444

ପ ୁ /161048 45 183 191ଆର. ରାବଣା . ପି ଆର େପାଲିସ . OR/12/089/258403

�ୀ /161049 44 183 192ଏସ. ସେରାଜା . !ା ଏS ମଲA ିକାଜୁ% ନ ରାଓ OR/12/089/258441

ପ ୁ /161050 42 183 193ଏସ. ରେମଶ . ପି ଏS ରାମାରାଓ . OR/12/089/258443

ପ ୁ /161051 55 183 194ଏS ମଲA ିକାଜୁ% ନ ରାଓ . ପି ଏS ରାମାରାଓ . OR/12/089/258440

�ୀ /161052 27 183 195େରଡନମ ସତ�ନାରାୟନ[ା !ା େରଡନମ ସOୟକ� ZUX1249358

�ୀ /171053 35 183 196ଏମ ବିଜୟ ଲ45ୀ ପି ଏମ କ� ି.ା ରାଓ ZUX0152280

�ୀ /171054 55 183 197ଏମ ପଦ5 ା . !ା ଏମ କ� ି.ା . OR/12/089/258122

ପ ୁ /171055 33 183 198େଜ. ଅଭିନାଶ ପି େଜ. ସାଇକମୁାର ZUX0451997

ପ ୁ /171056 47 183 199ଏ. ସେୁରଶ େଦାରା ପି ରାୱାଣା େଦାରା LSL1444694

�ୀ /171057 41 183 200ତ�ୀେବଣୀ େଦାରା !ା ସେୁରଶ େଦାରା LSL1444686

ପ ୁ /171058 57 183 201େଦଶାଇ କମୁାର ପି େଜ ଭି ରାଓ ମିỲ OR/12/089/266566

ପ ୁ /171059 36 183 202ତରୁଣ ନାୟକ ମା ବିଦ�ାପତି ନାୟକ ZUX1190669

�ୀ /171060 87 183 203ଉବ% ଶି ପାଢି !ା ନରସିଂହ ପାଢି OR/12/089/258454

ପ ୁ /171061 55 183 204ନ5 .ଚ'�  ପାଢି ପି ନରସିଂହ ପାଢି OR/12/089/258456

ପ ୁ /171062 53 183 205ତ�ିନାଥ ପାଢି ପି ନରସିଂହ ପାଢି OR/12/089/258457

ପ ୁ /171063 50 183 206କମୁଦୁଚଂଦ�  ପାଢି ପି ନରସିଂହ ପାଢି OR/12/089/258458

ପ ୁ /171064 42 183 207ପ$ୂ%ଚ'�  ପାଢି ପି ନରସିଂହ ପାଢି LSL1369909

ପ ୁ /171065 44 183 208ଅଜିତ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ବିମଳ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0867739

�ୀ /171066 35 183 209ଲିରା ତ�ିପାଠୀ !ା ଅଜିତ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ZUX0867747

�ୀ /181067 62 183 210ଭି ପାବ% ତୀ !ା ଂଭି ଶିବ କିେଶାର ZUX0152389

�ୀ /181068 38 183 211ଟି ସତ�ବତି . ପି କ� ି.ା . OR/12/089/262209

�ୀ /181069 29 183 212େଭାଗି ଭାରତୀ !ା େଭାଗି େଭ9ଟ ରାମଣା ମỲୂ ZUX1249309

ପ ୁ /181070 68 183 213ଅଭିମନ� ୁେଜନା ପି ଉYମ େଜନା OR/12/089/274486

�ୀ /181071 60 183 214ଗାୟତ�ି  େଜନା !ା ଅଭିମନ� ୁେଜନା OR/12/089/274487

�ୀ /181072 37 183 215ରୁନୁ ଖାଡ଼�ା !ା ସେEାଷ କମୁାର ଖାଡ଼�ା ZUX0152314

ପ ୁ /181073 35 183 216ଭା� ପ�ଵିଣ କମୁାର ପି ଭା�ୀ ଜନାଦ% ନ ରାଓ ZUX1355981

ପ ୁ /181074 39 183 217େଭାଗି େଭ9ଟା ରାମଣା ମତ̀ୂ ପି େଭାଗି ରାମାରାଓ ZUX1249283

ପ ୁ /181075 62 183 218ଭି ଜନାc2ନ ରାଓ ପି ଭି ଟାବିଟାୟା  LSL1384858

�ୀ /181076 25 183 219ଅନୀତା େସଠୀ !ା ଦୁେଯ�2ଧନ େସଠୀ ZUX1352079

ପ ୁ /181077 20 183 220େସୗମ� ରOନ େସଠୀ ପି ଦୁେଯ�2ଧନ େସଠୀ ZUX1352087

�ୀ /181078 25 183 221ସମୁତୀ ଵାଡୀ !ା ଵାଡୀ ପ�ଵିନ କମୁାର ZUX1353317

�ୀ /181079 25 183 222ସମୁତୀ େଭ�ୀ !ା େଭ�ୀ ପ�ବୀନ କମୁାର ZUX1355916

ପ ୁ /191080 65 183 223ଏମ ସରିୁନାରାୟନା ପି ଭି ଏସ ଚିନ< ାୟା LSL1387125

�ୀ /191081 59 183 224ଏମ ପgୁା  !ା ଏମ ସରିୁନାରାୟନା LSL1387117

ପ ୁ /191082 34 183 225ଏମ େଚତନ କମୁାର ପି ଏମ ଶରିୁନାରାୟଣା ZUX0152538

�ୀ /191083 43 183 226ରଶ5 ିରOିତା ଯାଦବ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ LSL1369487

ପ ୁ /191084 43 183 227ମାରୁତି ସେEାଷ କମୁାର ପି ମାରୁତି ସରିୁନାରାୟଣ LSL1373018

�ୀ /191085 80 183 228କମୁଦୁୁନି ନାୟକ !ା େବଣଧୁର ନାୟକ OR/12/089/258461

�ୀ /191086 49 183 229ରଜନିବାଳା ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ OR/12/089/258462

�ୀ /191087 45 183 230ପ�ସାଦିନି ଯାଦବ ନାୟକ ପି େବଣଧୁର ନାୟକ OR/12/089/258464

ପ ୁ /191088 51 183 231ଦୁଗ2 ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ଭାkର ପାତ� LSL1386994

�ୀ /191089 43 183 232କମୁାରୀ ପାତ� !ା ଏ8 ପ�ସାଦ ପାତ� ZUX0688697

�ୀ /191090 43 183 233!ାଗତିକା ପାତ� ପି ଅଭିମନ� ୁପାତ� LSL1387257

ପ ୁ /191091 40 183 234ଏମ. ମେହଶ କମୁାର ପାତ� ପି ଏମ ସରିୁନାରାୟନା  LSL1372697

ପ ୁ /191092 25 183 235କାତ̀କ ପାତ� ପି ପରିୁଷତିୁ ପାତ� ZUX1003532

�ୀ /201093 34 183 236ଏସ ଭାନୁ !ା ପି ଶବିା  ZUX0152397

ପ ୁ /201094 56 183 237Mଯାମା ସ'ୁର େବେହରା ପି େକସବ େବେହରା ZUX1338839

�ୀ /201095 23 183 238ମତି ଭୂମିଆ ପି ମିନ ଭୂମିଆ ZUX1003755

�ୀ /201096 53 183 239ନଳିନି ପାତ� !ା ସକୁାE କମୁାର ପାତ� ZUX0289439

ପ ୁ /201097 24 183 240ଦିେନଶ ପାତ� ପି ସକୁାE କମୁାର ପାତ� ZUX0943159

�ୀ /211098 43 183 241ଜି.ଝାନସୀ ରଣୀ !ା ଜି. େଭ9ଟ ରାବଣା LSL1413095

�ୀ /211099 74 183 242ଜି କି.ା େବଣି . !ା ନିଳକZମ . OR/12/089/258468

ପ ୁ /211100 48 183 243ଜି. େଭେ9ଟ ରାବଣା . ପି ଜି ନିଳକZମ . OR/12/089/258470

ପ ୁ /211101 82 183 244ଜି. ନିଳକZ8 .. ପି ସରିୁନାରାୟଣ .. OR/12/089/258467

�ୀ /211102 60 183 245ଏ8 ଏ. ତାୟାର େବଗ8 .. !ା ଏ8. ଏ. ଅମିରଦାନ .. OR/12/089/258493

ପ ୁ /211103 52 183 246ବି ନାେଗ>ର ରାଓ ପି ଜି ନିଳକZମ OR/12/089/258469

�ୀ /221104 38 183 247ଏମ ମାଧବୀ . !ା େକ.ସତ�ନାରାୟଣା . OR/12/089/258638

18 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାE େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /221105 65 183 248ଶ�ାମ ସ'ୁର େବେହରା ପି ପରୁୁେଶାତମ େବେହରା OR/12/089/262343

�ୀ /221106 60 183 249ସାବିତ�ୀ େବେହରା !ା ଶ�ାମ ସ'ୁର େବେହରା OR/12/089/262344

ପ ୁ /221107 55 183 250କାଶି େବେହରା ପି ଟ9 େବେହରା OR/12/089/262354

ପ ୁ /221108 40 183 251ତୁେV>ର େବେହରା ପି ଶ�ାମସ'ୁର େବେହରା OR/12/089/262345

ପ ୁ /221109 57 183 252ବିପିନ ପାଣିଗ�ାହି ପି ହରିକୃ. ପାଣିଗ�ାହି LSL1369503

ପ ୁ /221110 56 183 253ଡି ପ�ା ଭବାନି ରାଓ ପି ଦାମେଦାର ରାଓ OR/12/089/262205

ପ ୁ /221111 48 183 254ଡି ଈ>ର ରାଓ ପି ଇ!ର ରାଓ OR/12/089/262204

�ୀ /231112 36 183 255ଭି ଶ�ୀଲ45ୀ ପି ଂଶିବ କିେଶାର ZUX0152371

�ୀ /231113 36 183 256ଜି ରାମନା[ା  !ା ଜି ଉମା ZUX0152405

�ୀ /231114 35 183 257େସାନାଲି ପାତ� ମା ରୀତା ପାତ� ZUX1183342

ପ ୁ /231115 48 183 258େଦବଦତ ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ OR/12/089/260585

�ୀ /231116 42 183 259ସବିତା ସାହୁ !ା େଦବଦY ସାହୁ ZUX1274745

�ୀ /231117 26 183 260ସସ5ିତା ସାସମଲ !ା ସଦାନ' ସାସମଲ ZUX1136431

�ୀ /241118 47 183 261େକ. ମାଧବୀ ଲତା !ା େକ. କମୁ2 ରାଓ LSL1370006

ପ ୁ /241119 40 183 262େକ. ବାଲାଜି େଦାରା ପି େକ.ଶ�ୀରାମଲୁୁ େଦାରା LSL1370071

�ୀ /241120 65 183 263େକ ଆ[ାଜି . !ା େକ. ଶ�ିରାମଲୁୁ େଦାରା OR/12/089/258478

�ୀ /241121 40 183 264ତପ!ୀନୀ େବେହରା !ା ଗ�ାଧର େବେହରା LSL1414754

ପ ୁ /241122 36 183 265ପ�ଦିପ କମୁାର େବେହରା ପି ପଦ5 ନାଭ େବେହରା ZUX0393959

ପ ୁ /241123 78 183 266େକ. ଶ�ିରାମଲୁୁ େଦାରା ପି େକ ରା�ାନାଇକଲୁୁ OR/12/089/258477

ପ ୁ /241124 48 183 267ସତୀଶ କମୁାର ଜୁମାନି ପି ରେମଶଲାଲ ଜୁମାନି ZUX1303965

�ୀ /241125 43 183 268ମୀନାେଦବୀ ଜୁମାନୀ !ା ସତୀତକମୁାର ଜୁମାନୀ LSL2649812

ପ ୁ /241126 24 183 269ଦିେନଶ ଜୁମାନି ପି ସତୀଶ କମୁାର ଜୁମାନି ZUX1304690

ପ ୁ /241127 20 183 270ଜିେତ' କମୁାର ପି ସତିଶ କମୁାର ଜୁମାନି ZUX1305341

ପ ୁ /241128 32 183 271ଚି�ୁଡୁ ମଦୁୁଲି ପି ଲୁକ ୁମଦୁୁଲି ZUX1249531

ପ ୁ /241129 52 183 272େକ.କମୁ2 ରାଓ ପି େକ.ଶ�ୀରାମଲୁୁ େଦାରା ZUX0151886

�ୀ /251130 43 183 273ଏନ. େଜ�ାତି !ା ଏନ. ବାଲାଜି LSL1372358

ପ ୁ /251131 36 183 274ଏମ ସାତିଶ କମୁାର ପି ଏମ ଜଗନ< ାଥ ରାଓ ZUX0527317

�ୀ /251132 44 183 275ଟି. େଜ�ାତି . !ା ଟି. ତ�ିନାଥ . LSL1455823

ପ ୁ /251133 43 183 276ଏ\. ବାଲାଜୀ ପି ଏ\. ରାଜୁ LSL1455690

�ୀ /251134 33 183 277ସବିତା େଦବୀ !ା ସଭୁାଷ କମୁାର ୟାଦବ ZUX0352435

�ୀ /251135 31 183 278ବିମଳା ହରିଜନ ପି ଶ�ୀରାମ ହରିଜନ ZUX1003722

ପ ୁ /251136 26 183 279ଅ\ ମେହଶ ପି ଏ\ ବାଲାଜି ZUX0688531

�ୀ /251137 54 183 280ସି.ଏଚ ମ�ା !ା ସିଏଚ. ମେହ>ର ରାଓ ZUX0867267

ପ ୁ /251138 34 183 281ସିଏଚ. ଶିବ ପ�ସାଦ ପି େସଏଚ. ମେହMୱର ରାଓ ZUX0777284

ପ ୁ /251139 49 183 282ଜାମି ରାେଜଶ ପି ଜାମି ମେହ>ର ରାଓ ZUX1320688

ପ ୁ /251140 73 183 283ଜାମି ମେହ>ର ରାଓ ପି ଜାମି ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1317650

ପ ୁ /251141 63 183 284ଚିଲୁକରୁୁ ମେହMଵର ରାଓ ପି ଚିଲୁକରୁୁ ଅପଲା ଆଚାରୀ ZUX0810192

ପ ୁ /251142 40 183 285ତ�ିବିକ�ମ ରଥ ପି ରଘନୁାଥ ରଥ LSL1447572

ପ ୁ /251143 61 183 286ହରି]'�  ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ LSL1385517

�ୀ /251144 31 183 287ସି.ଏଚ. ସD�ାରାଣୀ !ା ସିଏଚ. ଶବି ପ�ସାଦ ZUX0870915

ପ ୁ /251145 51 183 288ଟି. ତ�ିନାଥ ପି ଟି. ସରୁୁନାରାୟଣ LSL1455781

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ2ଚନ ନିମେE ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ<  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ2ଚନ କମିଶନ ଭାରତ9 �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ2ଚନ ପବୂ% ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ9 ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରEୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.14 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 -      ଚୁଡାE େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀ9 !ା4ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /251 37 183 289ସଭୁାସ କମୁାର ୟାଦବ ପି ରାମ େକୱାଲ ୟାଦବ ZUX0352120

�ୀ /262 31 183 290ଏମ ଶିରିସା  !ା ଏମ ସାତିଶ ZUX0527325

ପ ୁ /263 65 183 291ପି ଆଦିନାରାୟଣ . ପି ପି ରାମ ମ&ୁ' . LSL1386986

�ୀ /264 44 183 292ପି ଲ()ି . !ା ଆଦିନାରାୟଣ . OR/12/089/262726

�ୀ /265 59 183 293େଗୗରୀ ହରିଜନ ପି ମଧ ୁହରିଜନ ZUX1003706

�ୀ /266 51 183 294ପଦ) ା ହରିଜନ ପି ମାଗତିା ହରିଜନ ZUX1003698

�ୀ /267 45 183 295େଗୗରୀ ହରିଜନ !ା ଧନୁଯ଼1 ଯ ଼ହରିଜନ ZUX1003714

ପ ୁ /268 65 183 296ଏମ ଜଗନାଥ ରାଓ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/262661

�ୀ /269 56 183 297ଏମ େକାମାଲି ରାଓ !ା ଏମ ଜଗନ3 ାଥ ରାଓ OR/12/089/262662

ପ ୁ /2610 42 183 298ଏମ ତ
ିପତି ରାଓ ପି କ
 ି4ା ରାଓ OR/12/089/262792

�ୀ /2711 41 183 299ପଜୂା ଆଚାଯ�1 !ା ଶଶା7 େଶଖର ପ9ା ZUX0452136

ପ ୁ /2712 70 183 300ଆପନ3 ା ପ
ସାଦ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ସୀମା:ଳ ପାଣିଗ
ାହୀ LSL1413129

�ୀ /2813 61 183 301ୱାଇ. ଆପାଲାନରସାମା . !ା ୱଇ. କ
 ି4ାରାଓ . LSL1372341

�ୀ /2814 55 183 302ଏମ. ଇ<ିରା . !ା ଏମ. ଆପାରାଓ େଭ7ଟ=ର ରାଓ LSL1372333

ପ ୁ /2815 35 183 303ଏ>. କିେଶାର କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ଏ>. ଆପଲୁୁ େଭେ7ଟା=ର ଆଚାରୀ ZUX0451807

ପ ୁ /2816 35 183 304ଏ? କିେଶାର କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ଏ? ଆପଲା େଭେ7@ ଆଚାରୀ ZUX0346544

ପ ୁ /2817 34 183 305ଏ? କିରଣ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ଏ? େରେ7େଟ=ର ଆଚାରୀ ZUX0346536

ପ ୁ /2818 34 183 306ମା<ାଲାପ ୁକିରଣ ଆଚାରୀ ପି ଏ>. େଭ7େଟ=ର ଆଚାରୀ ZUX0451799

ପ ୁ /2819 65 183 307େମାହନ ଲାଲ ଗAୁା ପି େଦବତାଦିନ ଗAୁା OR/12/089/282425

�ୀ /2820 59 183 308ପ
ଭାବତୀ ଗAୁା !ା େମାହନ ଲାଲ ଗAୁା OR/12/089/282426

�ୀ /2821 26 183 309ଏମ ଲ()ୀ !ା ଏମ କିେଶାର କମୁାର ଆଚାରୀ ZUX1023266

ପ ୁ /2922 22 183 310ଅଭିନବ ସାମଲ ପି ସେCାଷ କମୁାର ସାମଲ ZUX1042563

�ୀ /2923 58 183 311ଏ>. ଲ()ୀକାC . !ା ଏ>.ସଦୁସ1ନ ରାଓ . OR/12/089/258371

�ୀ /2924 42 183 312ରାଧାମଣି ନାୟକ !ା କମୁାର ନାୟକ ZUX0152546

�ୀ /3025 68 183 313ଏମ ଗେୁA!ରି . !ା ଗରୁୁମ&ୁ' . OR/12/089/262676

�ୀ /3026 34 183 315ସନିୁତା େବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା LSL2384915

ପ ୁ /3027 38 183 316ନେରଶ େବାଇନା ପି ଦଶରଧ ରାଓ େବାଇନା ZUX0688143

�ୀ /3028 41 183 317ରୀତାEଳି ଡାକଆୁ !ା ପ
ଦିପକମୁାର େବେହରା LSL2384790

�ୀ /3029 31 183 318ବି. ଜୟବାହିନୀ ପି ଏ>. ଅଚ�ତ ରାଓ ZUX0688127

�ୀ /3030 36 183 319ଏସ ସଜୁାତା !ା େକ ଉଦୟ ZUX1321918

�ୀ /3131 79 183 320ବି ବିଜୟଲ()ି . !ା ବି ରାମାରାଓ . OR/12/089/300898

ପ ୁ /3132 56 183 321ଏମ େଭ7ଟରାଓ . ପି ଆପାଲୁ ସତ�ନାରାୟଣ . OR/12/089/262722

ପ ୁ /3133 37 183 322ବି ସଶିେରଖା . ମା ବି ବିଜୟଲ()ି . LSL2646610

�ୀ /3234 59 183 323ଭି େପ9ରାଣୀ !ା ଭି କ
 ି4ା ZUX0152462

ପ ୁ /3235 50 183 324ଏସ ରାମାରାଓ ପି ଏସ କ
ି4ାମ&ୁ1ୀ LSL2384626

ପ ୁ /3236 43 183 325ୱାଇ ରେମଶ ପି ୱାଇ ତ
ିପତି ରାଓ LSL2384972

�ୀ /3237 40 183 326ଏସ ଜୟସ
ୀ !ା ଏସ ରାମାରାଓ LSL2384618

ପ ୁ /3238 38 183 327ଏସ ରବି<
  ପି ଏସ କୃ4ମ&ୁ1ୀ LSL2392843

�ୀ /3239 38 183 328ୱାଇ ଅରୁଣା  !ା ୱାଇ ଚ<
  ରାଓ LSL2384980

�ୀ /3240 36 183 329ୱାଇ ତ
ିେବଣି !ା ୱାଇ ତ
ିନାଥ ZUX0152561

�ୀ /3241 29 183 330ସାନା ହାରିଶା  ପି ଏସ.େଗାପାଳ ରାଓ ZUX1042555

ପ ୁ /3242 48 183 331ୱାଇ ଚା<
 ା ରାଓ . ପି ୱାଇ ତିରୁପତି ରାଓ . LSL1414036

ପ ୁ /3243 45 183 332ୱାଇ ତ
ିନାଥ ରାଓ . ପି ୱାଇ ତ
ୀପତି . LSL1414010

�ୀ /3244 61 183 333ଏସ.ସଭୁଦ
 ା ଆHା !ା ଏସ ସିମା:ଳମ ZUX1062595

ପ ୁ /3245 54 183 334ଏସ ନାେଗ=ର ରାଓ ପି ଏସ କ
ି4ମ&ୁ1ୀ LSL2384675

ପ ୁ /3246 26 183 335ସାନା େଭେ7େଟଶ ପି ସାନା େଗାପାଳ ZUX1062587

�ୀ /3347 32 183 336ୱାଇ !ାତୀ ପି ୱାଇ ନାଗଭୁଷଣ ରାଓ ZUX0152579

ପ ୁ /3448 33 183 337େଖମ ବାହାଦୁର ପି ସCୁ ବାହାଦୁର LSL2389567

�ୀ /3549 35 183 338ବି ଲାବଣ� !ା ବି ସେୁର<
  ZUX0346551

�ୀ /3550 55 183 339ପି େହମଲତା . !ା ପି ଆପନ3 ା . OR/12/089/258668

1 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /3551 29 183 340ପି. ଭାMର ପି ପି. ସା7ା ZUX0729400

ପ ୁ /3552 64 183 341କାଡି ରାମମ&ୂ1ୀ ପାତ
 ପି କାଡି ବାଲାଜି ପାତ
 LSL2384816

ପ ୁ /3553 61 183 342ଏ ଧବେଳ=ର ପାତ
 ପି ଦ9ପାଣି ପାତ
 LSL2384709

�ୀ /3554 56 183 343କାଡି ଲ()ୀକାCା ପାତ
 !ା କାଡି ରାମମ&ୂ1ୀ ପାତ
 LSL2384808

�ୀ /3555 53 183 344ଏ ୱାରାଲ()ୀ ପାତ
 !ା ଏ ଧବେଳ=ର ପାତ
 LSL2384717

�ୀ /3556 34 183 345େମାନାଲୀ ପାତ
 ପି ବସC କମୁାର ପାତ
 ZUX0152595

�ୀ /3557 33 183 346ଏ ପ
ିତିଶ
ୀ ପାତ
 ପି ଏ ଧବେଳ=ର ପାତ
 ZUX0152611

�ୀ /3558 32 183 347େକ ଭାଗ�ଶ
ୀ ପାତ
 ପି େକ ରାମମ&ୁ' ପାତ
 ZUX0152587

ପ ୁ /3559 32 183 348ଏ େଗୗରୀ ଶଂକର ପାତ
 ପି ଏ ଧବେଳ=ର ପାତ
 ZUX0152603

ପ ୁ /3560 30 183 349ଏ. ବିେ=ଶର ପାତ
 ପି ଏ. ଧବେଳ=ର ପାତ
 ZUX0451781

ପ ୁ /3561 29 183 350େକ. ଦୁଗI ପ
ସାଦ ପାତ
 ପି େକ. ରାମମ&ୁ1ୀ ZUX0451906

ପ ୁ /3562 27 183 351ଏ.ସେବ1 =ର ପାତ
 ପି ଏ.ଧବେଳ=ର ପାତ
 ZUX0642561

�ୀ /3563 29 183 352ୟାମାଲା ସ
ାବCି ପି ୟାମାଲା ରେମଶ ZUX0688911

�ୀ /3564 30 183 353ପି. ତ
ିେବଣି ପି ପି. ସା7ା ZUX0729418

�ୀ /3665 61 183 354ଏ>. ଆଶା !ା ଏ>. େଭ7ାଟା ରାଓ LSL1455708

ପ ୁ /3666 54 183 355ହରିକିତ ଦାସ ପି ଡ�ରୁୁ ଦାସ OR/12/089/258348

�ୀ /3667 48 183 356ଶସିୁଲା ଦାସ !ା ହରିକିତ ଦାସ OR/12/089/258349

�ୀ /3668 41 183 357ପରୀଫଲୁ ଦାସ !ା ଆନ< ଦାସ OR/12/089/258351

ପ ୁ /3669 30 183 358ମହନ କମୁାର ଦାଶ ମା ସସିୁଲା ଦାଶ ZUX0729582

ପ ୁ /3670 28 183 359ରବି ଦାଶ ପି ପରୀଫଲୁ ଦାଶ ZUX0451500

�ୀ /3771 33 183 360ସମିୁତା େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା ZUX0289447

�ୀ /3772 71 183 361ଇ<ୁମତୀ ନାୟକ !ା ମେନାଜ ନାୟକ LSL2392892

ପ ୁ /3773 47 183 362ସଂଯିବ କମୁାର ନାୟକ ପି ମେନାଜ ନାୟକ LSL2392868

�ୀ /3874 70 183 363େକ. ଚିଟିଆHା . !ା ରାମାୟା . OR/12/089/258629

ପ ୁ /3975 52 183 364ମଧସୁଦୁନ ଦାସ ପି ଦିନବPୁ ଦାସ OR/12/089/258633

�ୀ /3976 45 183 365ଝୁେନ=ର ଦାସ !ା ମଧସୁଦୁନ ଦାସ OR/12/089/258634

�ୀ /3977 54 183 366େକ. ଲ()ୀ !ା କନାଗାଲା ଲ()ୀ ZUX0784330

ପ ୁ /3978 31 183 367ଚା<ିନି ମାଝି ପି ଶତୃଘନ ନାୟକ ZUX0784256

�ୀ /3979 64 183 368ରାେଜ=ରୀ ନାୟକ !ା ହରିR<
  ନାୟକ LSL1373182

ପ ୁ /3980 29 183 369ସାଗର କମୁାର ପାତ
 ପି ଗAୁ େକଳୖାସ ପାତ
 ZUX0784264

ପ ୁ /Basudeb K81 39 183 370ଶ
ୀ ରାମ କୃ4 େବେହରା ପି ଶ
ୀ ଶରତ ଚ<
  େବେହରା ZUX0394270

�ୀ /4182 44 183 371ଟିଲଳିତା !ା ଟି ପାଇଡ ରାଜୁ LSL2391530

ପ ୁ /4183 50 183 372ରାମଚ<
  ନାୟକ ପି ବୁଦୁ ନାୟକ LSL1385533

�ୀ /4184 48 183 373ସବିତା ନାୟକ !ା ରାମଚ<
  ନାୟକ LSL1385525

ପ ୁ /4185 75 183 374ନରସିଂହ ପ9ା ପି ଶାମ ପ9ା LSL1372267

�ୀ /4186 68 183 375ସଚଳା କମୁାରି ପ9ା !ା ନରସିଂହ ପ9ା LSL1373166

ପ ୁ /4187 49 183 376ଚ<
  େଶଖର ପ9ା ପି ନରସିଂହ ପ9ା LSL1387778

�ୀ /4188 62 183 377େସାଭାବତୀ ଶ7ର !ା େନବୁଲାଲ ଶ7ର LSL1387265

ପ ୁ /4289 51 183 378ଟି ପାଇଡ ରାଜୁ ପି ଟି ତ
ିନାଥ ରାଓ LSL2391522

ପ ୁ /4390 25 183 379ଜେୟଷିଲ ଦାସ ପି ଅନିଲ ରଘନୁାଥ ଦାସ ZUX0862417

�ୀ /4591 45 183 380ଲ()ମା ଭୁମିଆ !ା ତିଳ ଭୁମିଆ ZUX0152645

ପ ୁ /4592 41 183 381ରେମଶ ନାୟକ ପି ଲ()ଣ ନାୟକ LSL1385905

�ୀ /4593 35 183 382େଗୗରୀ ନାୟକ !ା ଲ()ଣ ନାୟକ ZUX0729319

�ୀ /4594 28 183 383ଯେଶାଦା ନାୟକ ପି ଲ()ଣ ନାୟକ ZUX0653501

ପ ୁ /4595 25 183 384େଗାବରନାମ ପଜୂାରୀ ପି ଭଦ
  ପଜୂାରୀ ZUX1003565

�ୀ /4696 30 183 385େହମଲତା ପTନାୟକ ପି ବି.ରାଜାରାଓ ପTନାୟକ ZUX0653519

�ୀ /4697 28 183 386ରୀନାଲତା ପTନାୟକ ପି ବି.ରାଜାରାଓ ପTନାୟକ ZUX0653493

�ୀ /4698 50 183 387ବି ଶକCୁଳା ପଟନାୟକ !ା ବି ରାଜାରାଓ ପଟନାୟକ OR/12/089/250072

ପ ୁ /4699 62 183 388ବି ରାଜାରାଓ ପTନାୟକ ପି ବି ବାଳେଗାପାଳରାଓ ପTନାୟକ LSL1385541

ପ ୁ /46100 93 183 389ସନିଆ ରPାରି ପି ସଦନ ରPାରି OR/12/089/258333

�ୀ /47101 35 183 390ସେCାଷୀ େଗୗଡ ପି ଶକୁ
 ା େଗୗଡ ZUX1003763

ପ ୁ /47102 40 183 391ବୁରୁ ଜାନି ପି ବିର ଜାନି LSL1372747

ପ ୁ /47103 80 183 392ପUୁI ପଜୁାରୀ ପି ଶି� ପଜୁାରୀ OR/12/089/258635

�ୀ /47104 70 183 393କମଳା ପଜୁାରୀଣି !ା ପUୁ1 ଗଲରି OR/12/089/258636

�ୀ /48105 58 183 394ଆର ଲ()ୀ !ା ଆର ଲ()ୀନାରାୟଣା LSL1385657

�ୀ /48106 45 183 395ଏସ. ମଣି !ା ଏ?. ମରୁଲି LSL1369958

�ୀ /48107 41 183 396ଏ?. ରାଧିକା  !ା ଏ? ସେୁରଶ LSL1369941

ପ ୁ /48108 50 183 397ଏସ ସେୁରସ . ମା ଏ? ମାକ1 େ9ୟୁଲୁ . OR/12/089/258491

�ୀ /48109 36 183 398ଜି. ସ<�ା ଜି. - ଜି. ରାମା ରାଓ ZUX0783993

�ୀ /48110 45 183 399ସ<ୁରି ମଦୁୁଲି !ା ରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/089/258678

�ୀ /49111 65 183 400େକ. କମୁାରୀ !ା େକ. ସତ�ନାରାୟଣା LSL1385665

ପ ୁ /49112 39 183 401େକ .ଉମାଶ7ର ପି େକ. ସତ�ନାରାୟଣା LSL1385632

2 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /49113 34 183 402େକ. ନାଗେବଣୀ !ା େକ. ଉୁମାଶ7ର ZUX0730283

�ୀ /49114 27 183 403ଲଲିତା ପTନାୟକ ମା ପାବ1 ତୀ ପTନାୟକ ZUX0730275

�ୀ /49115 26 183 404ଅନୁରାଧା ପTନାୟକ ମା ପାବ1 ତି ପTନାୟକ ZUX0730267

�ୀ /49116 50 183 405ଟି. ପାବ1 ତୀ ପTନାୟକ !ା ଟି. ସେୁର<
  ପTନାୟକ LSL1385673

�ୀ /49117 29 183 406ବିମଳା ପଜୂାରୀ ପି ଜଗବPୁ ପଜୂାରୀ ZUX1003581

ପ ୁ /50118 45 183 407ଆର ରାମକ
 ି4ା ପି ଆର େପାଲି ନାଇଡୁ LSL1385921

ପ ୁ /50119 32 183 408େଜ. ଅନିରୁV କମୁାର ପି େଜ. ସାଇକମୁାର ZUX0451989

�ୀ /50120 38 183 409ଆର ନିମ1ଳା !ା ଆର ରାମକ
 ି4ା ZUX1023191

ପ ୁ /51121 46 183 410ମା9ା�ି ସାମାରା ପି ଏ>. ହରି LSL1385616

�ୀ /52122 40 183 411ଏମ. ରଂଜିତା  !ା ଏମ.େଗାପି LSL1385640

ପ ୁ /52123 59 183 412ଗରୂେମଲୖ ସିଂହ ପି େପ
ମ ସିଂ ZUX1237759

�ୀ /53124 54 183 413େକ ସକCୁଳା !ା େକ କନକ ରାଓ ZUX0152249

ପ ୁ /53125 40 183 414େଧାବୁଲୁ ଭୁମିଆ ପି ଲ()ନ ଭୁମିଆ LSL1385582

�ୀ /53126 45 183 415କମଳୁୁ ଯାନି ପି ବୁଦୁରା ଯାନି LSL1372259

ପ ୁ /53127 41 183 416ତରୁଣ ଜାନି ପି ବୁଦୁରା ଜାନି LSL1373026

�ୀ /53128 38 183 417ମE ୁଜାନି !ା ମା9ିଆ ଜାନି LSL1373042

ପ ୁ /54129 35 183 418ସବୁାଶିଷ ପାତ
ି ପି ସାମଏୁଲ ପାତ
ି ZUX0152686

ପ ୁ /55130 34 183 419ଭୂେପସ କମୁାର େବେହରା ପି ଗରୁୁମ&ୂ1ୀ େବେହରା ZUX0209494

�ୀ /55131 29 183 420ଲିଲି େବେହରା ପି ରାମW<
  େବେହରା ZUX0451740

ପ ୁ /55132 32 183 421ଶ�ାମ ସ<ୁର ଦାସ ପି ସିବରାମ ଦାସ ZUX0452128

ପ ୁ /55133 71 183 422ମ�ଲା ପାତ
 ପି ରଘନୁାଥ ପାତ
 ZUX1003599

�ୀ /56134 26 183 423େଜ ସଂଗୀତା ପି େଜ ସୀତାରାମ ମତୂ1 ୀ ZUX1230911

�ୀ /56135 60 183 424ଏନ ନାେଗ=ର . !ା େବଣ ୁେଗାପାଳ . OR/12/089/262480

ପ ୁ /56136 30 183 425ଭାବିର ଗଣପତି ପି ବି.ଏଚ. ବ
 ହ) ା ZUX0452581

ପ ୁ /56137 23 183 426ଗରୁୁନାଥ ହରିଜନ ପି ଲକି ହରିଜନ ZUX1003607

�ୀ /56138 26 183 427ସବିତା ନାୟକ ପି କା&'କ ନାୟକ ZUX0783944

�ୀ /56139 36 183 428ଅନୁସୟା ପାଣୀଗ
ାହୀ !ା େକଳୖାସ ଚ<
  ପାଣୀଗ
ାହୀ ZUX0784140

ପ ୁ /56140 31 183 429ଏମ. େକଶବ ରାଓ ପି ଏମ. ଦୁଗI ରାଓ ZUX0784223

�ୀ /56141 85 183 430ରାଧା ସନୁା !ା ରାମାରାଓ LSL1385822

�ୀ /57142 23 183 431ବିମଳା ଭୂମିଆ ପି ଡ�ରୁୁ ଭୂମିଆ ZUX1003748

�ୀ /57143 43 183 432ସଜୁାତା ଦାଶ !ା ବିଘ3ରାଜ ଦାଶ ZUX1003847

ପ ୁ /57144 75 183 433ଇ=ର ମିଶ
 ପି ମହାବିର ମିଶ
 LSL1373083

ପ ୁ /57145 67 183 434ଗ�ାଧର ମିଶ
 ପି ପ
ାଣ କୃ4 ମିଶ
 ZUX0936906

�ୀ /57146 65 183 435ଇ=ରୀ ମିଶ
 !ା ଇ=ର ମିଶ
 LSL1373075

�ୀ /57147 61 183 436କCୁଳା କମୁାରି ମିଶ
 !ା ଗ�ାଧର ମିଶ
 LSL1372176

ପ ୁ /57148 44 183 437ପାବନ କମୁାର ମିଶ
ା ପି ଇ=ର ମିଶ
ା LSL1372507

�ୀ /57149 35 183 438ସମିୁତ
 ା ମିଶ
 ପି ଗ�ାଧର ମିଶ
 ZUX0953125

ପ ୁ /58150 53 183 440ଡି ବାଲାସବୁ
 ମଣ�> ପି ଡି ଜି ପି ରାଓ ZUX0209569

ପ ୁ /58151 52 183 441ଡି ଏସ େଗାବି< ରାଜୁ ପି ଡି ଜି ପି ରାଓ ZUX0209486

�ୀ /58152 76 183 442ଡି ଆଦିଲ()ି . !ା ଜି ପି ରାଓ . OR/12/089/262599

ପ ୁ /58153 82 183 443ଡି ଜି ପି ରାଓ ପି ଦ(ିଣାମ&ୁ' OR/12/089/262595

�ୀ /59154 43 183 444ସବିତା କମୁାରୀ ମିଶ
 ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ମିଶ
 LSL1385699

ପ ୁ /59155 62 183 445ଇ=ର ପ
ସାଦ ତିୱାରି ପି ଆରଏନ ପି ତିୱାରି OR/12/089/262565

ପ ୁ /59156 59 183 446ଜଗନ3 ାଥ ପ
ସାଦ ତିୱାରୀ ପି ଆର ଏନ ପି ତିୱାରୀ OR/12/089/262567

�ୀ /59157 55 183 447ଅନୁରାଧା ତିୱାରି !ା ଇ=ର ପ
ସାଦ ତିୱାରି OR/12/089/262566

ପ ୁ /59158 50 183 448ଫଣି ଭୁଷଣ ପ
ସାଦ ତିୱାରି ପି ଆରଏନ ପି ତିୱାରି OR/12/089/262569

�ୀ /59159 46 183 449ଆଷା ତିୱାରି !ା ଫନି ଭୁଷାଣି ତିୱାରି ZUX0645911

�ୀ /59160 23 183 450ମନସା ତିୱାରୀ ପି ଫଣୀ ଭୂଷଣ ତିୱାରୀ ZUX1355973

�ୀ /59161 20 183 451ବି<ୁମାଧବୀ ତିୱାରି ପି ଜଗନ3 ାଥ ତିୱାରି ZUX1321892

�ୀ /60162 65 183 452ଆର ସିମା:ଳମ !ା ଆର େପାଲିସ ZUX0151894

�ୀ /60163 45 183 453ଆର ଶ
େିଦବି !ା ଆର ରାମଣା ZUX0151902

ପ ୁ /60164 22 183 454ଟି.େଜ. ଆେଲାକ ପି ଟି.ଆର. ଜଗନ3 ାଥ ZUX1224450

�ୀ /60165 48 183 455ଟି ଭିନିତା ଜଗନାଥ !ା ଟି.ଆର. ଜଗନାଥ LSL1387752

�ୀ /60166 51 183 456ଝୁନୁ ପଜୁାରୀ !ା ବାଲାଜୀ ପଜୁାରୀ LSL1455724

ପ ୁ /60167 50 183 457କୃ4 ଚ<
  ସାହୁ ପି ପ
ସନ3  କମୁାର ସାହୁ ZUX0452094

�ୀ /61168 60 183 458ଏମ ତାୟାରୁ . !ା ସରିୁନାରାୟଣ . OR/12/089/262779

ପ ୁ /61169 39 183 459ସକୁାC କମୁାର !ାଇଁ ପି କୃ4ଚ<
  !ାଇଁ LSL1522804

�ୀ /62170 85 183 460ସଯୁ�1କାCାମା . !ା ଜି ନିଳକY> . OR/12/089/262519

�ୀ /62171 48 183 461କରୂଣା . !ା ତ
ିମାଲ ରାଓ . LSL2389591

�ୀ /62172 34 183 462ଏସ ଅରୁଣା !ା ଏ? େକାଟି=ର ରାଓ ZUX0635094

�ୀ /62173 38 183 463ଲଛମା ହରିଜନ !ା ଲଛମନ ହରିଜନ ZUX1003631

ପ ୁ /62174 36 183 464ଲଛମନ ହରିଜନ ପି ଗ�ାଧର ହରିଜନ ZUX1003672

3 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /62175 47 183 465ଜି. କରୁଣା କମୁାରି !ା ଜି. ତିରୁମେୁଲ=ର ରାଓ ZUX0369173

ପ ୁ /62176 56 183 466ତ
ିମାଲ ରାଓ ପି ଜି ନିଳକY ରାଓ OR/12/089/262521

ପ ୁ /62177 36 183 467ଏସ କଟି=ର ରାଓ ମା ଏସ ଇ=ର ଆHା LSL2640464

�ୀ /63178 43 183 468ବି ଛାୟା େଦବି !ା ଜି ମାେଲ=ର ରାଓ ZUX0152694

�ୀ /63179 78 183 469ସାବିତ
ି  . !ା ସରୁବାବୁ ରାଓ . OR/12/089/262523

ପ ୁ /63180 68 183 470ଶକୁ ୁବାଘ ପି ଝିତ
ୁ  ବାଘ ZUX0730234

�ୀ /63181 62 183 471ସନମତୀ ବାଘ !ା ଶକୁ ୁବାଘ ZUX0730226

ପ ୁ /63182 40 183 472ରାମ ଭୁମିଆ ପି ମଂଗରା ଭୁମିଆ LSL2640894

�ୀ /63183 35 183 473ପଦ) ାବତୀ ଭୁମିଆ !ା ରାମ ଭୁମିଆ LSL2640845

�ୀ /63184 34 183 474ଦଇମତି ଭୁମିଆ !ା ଧକଲୁୁ ଭୁମିଆ LSL2640852

ପ ୁ /63185 27 183 475ଡ�ରୁୁଧର ଭୁସିଆ ପି ତ
ିନାଥ ଭୁସିଆ ZUX0729723

ପ ୁ /63186 48 183 476ମାେଲ!ର ରାଓ ପି ସରୁବାବୁ ରାଓ OR/12/089/262525

�ୀ /64187 40 183 477ସCଷି ପାତ
 ପି ଡ�ରୁଧର ପାତ
 ZUX0151910

ପ ୁ /64188 47 183 478ନାେଗ[ଵର େସନାପତି ପି କାଶୀ େସନାପତି ZUX1249556

�ୀ /64189 39 183 479ବିେନାଦିନୀ େସନାପତି !ା ନାେଗ[ଵର େସନାପତି ZUX1249549

ପ ୁ /65190 56 183 480ବାସେୁଦବ େବେହରା ପି କୃ4 େବେହରା OR/12/089/262088

ପ ୁ /65191 31 183 481ଦସରଥ େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା ZUX0641498

�ୀ /65192 26 183 482ରଦୁମଣୀ ହରିଜନ ପି ଶିବରାମ ହରିଜନ ZUX1003615

ପ ୁ /65193 23 183 483ଗAୁ ପ
ସାଦ ହରିଜନ ପି ଶିବରାମ ହରିଜନ ZUX1003623

�ୀ /65194 51 183 484ଇ<
 ା ସାହୁ !ା ରେମଶ ସାହୁ LSL2646263

ପ ୁ /65195 43 183 485ଲବ ସାହୁ ପି େଲାକନାଥ ସାହୁ ZUX1249325

�ୀ /65196 36 183 486ଲ()ୀ ସାହୁ !ା ଲବ ସାହୁ ZUX1249333

ପ ୁ /65197 36 183 487ସCଷ ସାହୁ ପି ଉେମଶ ସାହୁ LSL2646602

ପ ୁ /65198 26 183 488େଦେବ<
  ସାହୁ ପି ରେମଶ ସାହୁ ZUX0730291

�ୀ /66199 48 183 489ଟି ଲ()ୀ !ା ଟିମନମଥା LSL2640696

�ୀ /66200 42 183 490ଟି ଭୁବେନ=ରି ପି ଟି େଭ7ାଟା ରାଓ LSL2392876

ପ ୁ /66201 52 183 491ଟି ଏସ ଏସ ପ
ସାଦ . ପି ଟି େଭ7ଟରାଓ . OR/12/089/262491

ପ ୁ /67202 38 183 492ଏନ ଶ
ିନି . ପି ଜଗନ3 ାଥ . OR/12/089/262470

ପ ୁ /67203 52 183 493ରାମଚ<
  ଦାଶ ପି ଶ�ାମ ସ<ୁର ଦାଶ ZUX0452102

�ୀ /67204 49 183 494ମିନତୀ ଦାଶ !ା ରାମ ଚ<
  ଦାଶ ZUX0452086

ପ ୁ /67205 27 183 495ସମୀର କମୁାର ଦାଶ ପି ରାମ ଚ<
  ଦାଶ ZUX0641613

ପ ୁ /67206 24 183 496ସେରାଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ରାମ ଚ<
  ଦାଶ ZUX0953182

ପ ୁ /67207 32 183 497ନାରାୟଣ କାକଲ ପଡିଆ ପି ଘାସି କାକଲ ପଡିଆ ZUX0641621

�ୀ /67208 29 183 498ପାବ1 ତୀ କାକଲ ପଡିଆ !ା ନାରାୟଣ କାକଳ ପଡିଆ ZUX0641639

�ୀ /67209 40 183 499ସର!ତି ପTନାୟକ !ା ଆେଶାକ ପTନାୟକ LSL2640902

ପ ୁ /67210 40 183 500ଏ] ସିବା ଶ7ର ପି ନଦିଲ̂ା େମାହନ ରାଓ ZUX0688515

ପ ୁ /67211 25 183 501ନାଦିଲ̂ା ବାସ ୁ ପି ଏନ. ଆଚାରୀ ZUX0784413

ପ ୁ /67a212 40 183 502ଏ] ସିବାସା7ର ପି ଏ] େମାହନ ରାଓ ZUX0688721

�ୀ /68213 38 183 503ଏନ. ଭାଗ�ଲ()ି !ା ଏନ ଶ
ିନିବାସ ରାଓ LSL1372275

ପ ୁ /68214 65 183 504ଏନ ପା ପାଚାରି . ପି ରାମମ&ୁ' . ZUX0682120

�ୀ /68215 58 183 505ଏନ କଳାବତି . !ା ପ ପାଚାରି . OR/12/089/262668

�ୀ /68216 43 183 506ଏନ ମାଧବି . ପି ପାପାଚାରି . ZUX0152702

ପ ୁ /68217 35 183 507ମନୁା ଦାସ ପି ପUୁ1ଚ<
  ଦାସ LSL2640324

ପ ୁ /68218 48 183 508େଗାପାଲ ରାଓ ମାPାଲାପ ୁ ପି କ
 ି4ା ରାଓ ମାPାଲାପ ୁ ZUX0688705

ପ ୁ /68219 45 183 509ଏନ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପାପାଚାରି ରାଓ OR/12/089/262669

�ୀ /69220 49 183 510ଭି. ଆଶାଲତା !ା ଭି. ପ
ଭାକର ରାଓ LSL1373034

�ୀ /69221 61 183 511ଭି ଲ() ି. !ା ଭି ରାମଚ<
  . OR/12/089/262459

ପ ୁ /69222 60 183 512ଭି ରେମଶ . ପି ଭି ଲ()ପିତି . OR/12/089/262461

ପ ୁ /69223 36 183 513ଅନିରୁV ସାହା ଭାଣିେସଠି ପି ରାମଚ<
  ରାଓ ଭାଣିେସଠି ZUX0758599

ପ ୁ /69224 35 183 514ଶ
ୀନିବାସ ଭାଣିେସଠି ପି ରାମଚ<
  ରାଓ ଭାଣିେସଠି ZUX0758631

ପ ୁ /69225 41 183 515ବୁଲୁ ଜାନି ପି ହର ଜାନି LSL2649135

�ୀ /69226 28 183 516ଲ()ୀ ଜାନୀ !ା ବୁଲୁ ଜାନୀ ZUX0783928

ପ ୁ /69227 22 183 517ଭାନିମିେସTୀ ନିକEୁ ପି ଭି. ପ
ଭାକର ରାଓ ZUX1228774

ପ ୁ /69228 68 183 518ଭି ରାମଚ<
  ରାଓ ପି ଭି ଲ()ୀପତୀ ରାଓ OR/12/089/262458

ପ ୁ /69229 59 183 519ଭି ପ
ଭାକର ରାଓ ପି ଭି ଲ()ୀପତୀ ରାଓ OR/12/089/262460

�ୀ /70230 46 183 520ପଦ) ାବତୀ ଭାଣିେସଠି ପି ରେମଶ ଭାଣିେସଠି ZUX0758573

�ୀ /70231 38 183 521ରାଜକମୁାରୀ ଶତପଥି !ା ଦୁଗIପ
ସାଦ ଶତପଥି LSL2649168

�ୀ /71232 46 183 522େକ ଶାମାଲା !ା େକ େଭ7ାଟା େରଡି LSL1414739

ପ ୁ /71233 52 183 523େକ ରାମଚ<
 ଡୁ . ପି େକ ଏଲାୟା . ZUX0152736

�ୀ /71234 50 183 524େକ ଗିରିଜା . !ା ଆପନାେରଡି . OR/12/089/262454

�ୀ /71235 50 183 525େକ ଚା<
 ାକାଲା . !ା େକ ରାମାଚା<
 ା େର`ି LSL1414747

ପ ୁ /71236 50 183 526ଭାMର ପTନାୟକ ପି ଘାସିରାମ ପTନାୟକ ZUX0151928

4 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /71237 56 183 527େକ େଭ7େଟ=ର େରଡି ପି େକ ତାତାେରଡି େରଡି OR/12/089/262452

ପ ୁ /71238 56 183 528ବାଲକର ସିଂ ପି େପ
ମ ସିଂ ZUX1014513

�ୀ /72239 37 183 529ବିଣା ସିଂ !ା ତିରଥ ସିଂ LSL2649051

�ୀ /72240 36 183 530େବଦିୖ ସିଂ !ା ବଲବC ସିଂ LSL2649093

ପ ୁ /73241 49 183 531ଆଇ ରାବଣା . ପି ଆଇ ରାମାେଜାଗଲୁୁ . OR/12/089/262446

ପ ୁ /73242 39 183 532ପ
କାଶଚ<
  େବେହରା ପି ଦିନବଂଧ ୁେବେହରା ZUX0151936

�ୀ /73243 34 183 533ଉମାେଦବି େବେହରା ପି ଦିନବଂଧ ୁେବେହରା ZUX0151944

�ୀ /74244 48 183 534ବି ଏସ ୁ !ା ବି ବାବୁଜୀ ZUX0152322

ପ ୁ /74245 36 183 535ସିମାଦ
 ି ତିରୁପ&ି ରାଓ ପି ଏସ ଆaାରାଓ ZUX0152751

ପ ୁ /74246 35 183 536ବି କିରଣ ମା ବି ବିଜୟା  LSL2640878

ପ ୁ /74247 34 183 537ବି ସାେମଲ ପି ବି ଆେCୟା LSL2640886

�ୀ /74248 32 183 538ସିମାଦ
 ି ସଂଗିତା !ା ଏନ ତିରୁପ&ି ରାଓ ZUX0152744

ପ ୁ /74249 69 183 539ସିମାଦ
 ୀ ଆaାରାଓ ପି େସାମାୟା ଆaାରାଓ ZUX0641670

�ୀ /74250 34 183 540ଏ?. କ
 ି4ାେବଣି !ା ଏ?. େବଣ ୁ ZUX0451823

�ୀ /74251 30 183 541େନୗମା ନାଡିପିଲି̂ !ା ଏନ. ଲ()ି ନାରାୟଣ ZUX0641662

ପ ୁ /74252 37 183 542ଏ?. ସେCାଷ ପି ଏ?. ଆaା ରାଓ ZUX0451831

�ୀ /74253 49 183 543ସୟୂI କାCା ସିମାଦ
 ୀ !ା ଏସ. ଆaା ରାଓ ZUX0641704

�ୀ /74254 29 183 544ସଧୁା ସିମାଦ
 ୀ !ା ସେCାଷ ସିମାଦ
 ୀ ZUX0641647

ପ ୁ /74255 29 183 545ଚାbି ସିମାଦ
 ୀ ପି ଏସ. ଆପାରାଓ ZUX0641654

ପ ୁ /75256 34 183 546ଏମ ହରି ପି ଏମ ସଦୁଶ1ନ LSL2650323

ପ ୁ /75257 62 183 547କେଟ=ର ରାଓ େଗHାଲି ପି େଭ7ଟ ରାଓ େଗHାଲି OR/12/089/290038

ପ ୁ /75258 51 183 548ହରିପ
ସାଦ େଗHାଲି ପି େଭ7ଟ ରାଓ େଗHାଲି ZUX0152819

�ୀ /75259 41 183 549କାବିତା େଗHାଲି !ା କେଟ=ର େଗHାଲି ZUX0936914

ପ ୁ /75260 51 183 550େଗମବାଲି ହାରି ପ
ସାଦ ପି ଜି.େଭ7ଟ ରାଓ ZUX0953083

�ୀ /75261 49 183 551େଗମବାଲି କାନାକାରତ3 ମ !ା େଗମବାଲି ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/290042

�ୀ /75262 41 183 552େଗମବାଲି କାବିତା !ା େଗମବାଲି େକାେଟ=ର ରାଓ ZUX0953117

�ୀ /75263 40 183 553େଗମବାଲି ଲାବଣ�ା !ା ଜି.ଜେଗନ େମାହନ ରାଓ ZUX0152801

ପ ୁ /75264 63 183 554ସେରାଜ ପାତ
 ପି ଶିଶିରକାC ପାତ
 OR/12/089/262409

�ୀ /75265 60 183 555ସମିର ପାତ
 ପି ଶିଶିର କାC ପାତ
 OR/12/089/262411

�ୀ /75266 51 183 556େସାନାଲି ପାତ
 !ା ସେରାଜ ପାତ
 OR/12/089/262410

�ୀ /75267 49 183 557େଜ�ାତିମ1ୟ ିପାତ
 !ା ସମୀର ପାତ
 OR/12/089/262412

ପ ୁ /75268 36 183 558ସ<ିପକମୁାର ପାତ
 ପି ସେରାଜ ପାତ
 LSL2389393

�ୀ /75269 33 183 559ବନିତା ପାତ
 ପି ସମୀର ପାତ
 LSL2389385

ପ ୁ /75270 62 183 560େଗମବାଲି େକାେଟ=ର ରାଓ ପି ଜି.େଭ7ଟ ରାଓ OR/12/089/290039

ପ ୁ /75271 53 183 561େଗମବାଲି ଜେଗନ େମାହନ ରାଓ ପି ଜି.େଭ7ଟ ରାଓ ZUX0953109

�ୀ /75272 37 183 562େଗମବାଲି େସୗଜନ�ା ଲ()ୀ !ା େଗମବାଲି ହରି ପ
ସାଦ ZUX0953091

�ୀ /76273 35 183 563ବି ଲ()ୀ !ା ବି େବEାମିନ LSL2640209

ପ ୁ /76274 61 183 564େଗଂବାଳି ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଝି.େଭ7ଟ ରାଓ ZUX0152827

ପ ୁ /77275 35 183 565ନବଜିc ସି� ପି ମନଜିc ସି� ZUX0289470

ପ ୁ /77276 77 183 566ମEିତ ସିଂ ପି dାନ ସିଂ OR/12/089/262291

�ୀ /78277 53 183 567ଏମ ସକCୁଳା , !ା ଏମ କାେମ!ର ରାଓ OR/12/089/262300

ପ ୁ /78278 53 183 568ଏମ େଭ7ାଟାରାମାଣା , ପି ଏମ ଆଦିନାରାୟାଣା , OR/12/089/262301

�ୀ /78279 78 183 569ଏମ ତଲା ଲ() ି. !ା ଏମ ଆଦିନାରାୟଣା . OR/12/089/262298

ପ ୁ /78280 24 183 570ମାଦି ରାବି କମୁାର ପି ଏମ େଭେ7ଟାରାମଣା ZUX0882563

ପ ୁ /78281 40 183 571ପUୁ1 ନାଇକ ମା ଚିCାମଣି ନାଇକ LSL2646461

ପ ୁ /78282 39 183 572ଭାନୁ ନାଇକ ପି କିଶର ନାଇକ LSL2649143

ପ ୁ /78283 33 183 573ତୁଳାରାମ ନାଇକ ପି ଚିCାମଣି ନାଇକ ZUX0289405

�ୀ /78284 34 183 574କନିୁ ନାୟକ !ା ରାଜୁ ନାୟକ ZUX0653485

ପ ୁ /78285 27 183 575ମାଦି ଦୁଗI ପ
ସାଦ ପି ଏମ.କାେମ=ର ରାଓ ZUX0641522

ପ ୁ /78286 58 183 576ଏମ କାେମ!ର ରାଓ ପି ଏମ ଆଦିନାରାୟଣା ରାଓ OR/12/089/262299

�ୀ /78287 26 183 577ମାଦି େରବତି ପି ଏ> େଭେ7ଟା ରାମାଣା ZUX0688952

�ୀ /78288 29 183 578ମାଦି ବିଜୟା ପି ଏମ.କାେମ!ର ରାଓ ZUX0641514

ପ ୁ /79289 33 183 579େକ ରାମ ୁ ପି େକ ସିମା:ଳମ LSL2640506

ପ ୁ /79290 44 183 580େକ. ଶ
ିନିବାସ . ପି େକ ରାମାରାଓ . OR/12/089/262296

ପ ୁ /79291 38 183 581େକ. ଏକା�ର> ପି କ:ଡା ରାମା ରାଓ LSL1387646

ପ ୁ /79292 41 183 582େକ େଭ7ାଟା ଗିରି ପି େକ ରାମା ରାଓ LSL1387695

ପ ୁ /79293 73 183 583େକ. ରାମା. ରାଓ ପି େକ ଦ9ାସି ରାଓ OR/12/089/262294

ପ ୁ /79294 37 183 584େକ ଶଶିଭୁଷଣ ରାଓ ପି େକ ସିମା:ଳମ LSL2640514

�ୀ /79295 63 183 585େକ. ସେରାଜିନି !ା େକ ରାମାରାଓ OR/12/089/262295

ପ ୁ /80296 63 183 586ନବିନ ଚ<
  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/12/089/262305

�ୀ /80297 52 183 587ମମତା ରାଣି ସାହୁ !ା ଏନ. ସି ସାହୁ OR/12/089/262306

ପ ୁ /80298 32 183 588ନିଶାନ ଚା< ସାହୁ ପି ନବୀନ ଚ<
  ସାହୁ ZUX0669374

5 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /80299 26 183 589କାଜଲ ସାହୁ ପି ବାଲାଜି କମୁାର ସାହୁ ZUX0688986

�ୀ /80300 50 183 590ମମତା ତ
ିପାଠୀ !ା େଦେବଶ ତ
ିପାଠୀ ZUX0209536

ପ ୁ /80301 59 183 591େଦେବଶ ତ
ିପାଠୀ ତ
ିପାଠୀ ପି ସଶା7 େଶଖର ତ
ିପାଠୀ LSL1520113

ପ ୁ /81302 28 183 592ବିେନାଦ େବେହରା ପି ଚକ
ପାଣି େବେହରା ZUX0452060

�ୀ /81303 67 183 593କମଳ ନାୟକ !ା ସଦାଶିବ ନାୟକ ZUX0688549

�ୀ /81304 58 183 594ମୀନା କମୁାରୀ !ା ପ
ସନ3  କମୁାର ZUX1237825

ପ ୁ /81305 50 183 595ପ
ତାପ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଦାସିବ ନାୟକ OR/12/089/262313

ପ ୁ /81306 50 183 596ପ
ଶାC କମୁାର ନାୟକ ପି ସଦାସିବ ନାୟକ OR/12/089/262310

ପ ୁ /81307 46 183 597ପ
ଦିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଦାସିବ ନାୟକ OR/12/089/262312

�ୀ /81308 45 183 598ସର!ତି ନାୟକ !ା ପ
ଶାC କମୁାର ନାୟକ ZUX0152868

�ୀ /81309 43 183 599ମମତା ନାୟକ !ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ LSL1414366

ପ ୁ /81310 35 183 600ଲି�ରାଜ ନାୟକ ପି ପ
ସନ3  କମୁାର ନାୟକ ZUX0209478

�ୀ /81311 35 183 601ମାନିନି ନାୟକ !ା ପ
ତାପ କମୁାର ନାୟକ ZUX0209544

�ୀ /81312 32 183 602ଉମାରାଣୀ ନାୟକ ପି ସଦାଶିବ ନାୟକ ZUX0289488

�ୀ /81313 30 183 603ଅEଳି କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ପ
ଶନ3  କମୁାର ନାୟକ ZUX0346569

�ୀ /81314 21 183 604ସିମରନ ନାୟକ ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ନାୟକ ZUX1230036

�ୀ /82315 45 183 605ବି ଲ()ୀ !ା ବି ଦିେଲ=ର LSL2640241

�ୀ /82316 38 183 606ବି ଗାୟତ
ି  !ା ବି ରେମଶ LSL2640027

ପ ୁ /82317 37 183 607ବି ତ
ିନାଥ ପି ବି ମେହ=ର ରାଓ LSL2640019

ପ ୁ /82318 73 183 608ଲ()ଣ ସାହୁ ପି ମକୁ<ୁ ସାହୁ OR/12/089/262321

�ୀ /82319 68 183 609େହମଲତା ସାହୁ !ା ଲ()ଣ ସାହୁ OR/12/089/262322

�ୀ /82320 47 183 610ମEଲୁତା ସାହୁ ପି ଲ()ଣ ସାହୁ OR/12/089/262323

ପ ୁ /82321 46 183 611ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ପି ଲ()ଣ ସାହୁ OR/12/089/262324

ପ ୁ /82322 45 183 612ବସC କମୁାର ସାହୁ ପି ଲ()ଣ ସାହୁ LSL1414051

�ୀ /82323 42 183 613ପଦ) ାବତୀ ସାହୁ !ା ଉଦୟନାଥ ସାହୁ LSL1413996

ପ ୁ /82324 41 183 614ଭାMର ଚ<
  ସାହୁ ପି ଲ()ଣ ସାହୁ LSL1414655

ପ ୁ /82325 38 183 615ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲ()ଣ ସାହୁ ZUX0289504

�ୀ /82326 27 183 616କନିୁ ସାହୁ !ା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0867887

�ୀ /82327 27 183 617େଯାେଶାଦା ସାହୁ !ା ଭାMର ଚ<
  ସାହୁ ZUX0867895

ପ ୁ /82328 21 183 618ସାରଥୀ ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ZUX1228790

�ୀ /82329 29 183 619ବି ସାରିତା !ା ବି ତ
ିନାଥ ZUX0730549

�ୀ /83330 23 183 620ସଭୁଶ
ୀ ସାହୁ ପି ରମାକାC ସାହୁ ZUX1045970

�ୀ /83331 54 183 621ଅନୁସୟୁା ଦାଶ !ା ରମାକାC ସାହୁ ZUX0688440

ପ ୁ /83332 36 183 622ସCଷକମୁାର ପାଣିଗ
ାହି ପି ଆପନା ପାଣିଗ
ାହି LSL2646388

ପ ୁ /83333 60 183 623ରମାକାC ସାହୁ ପି ଶିଶିର କମୁାର ସାହୁ ZUX0688457

�ୀ /83334 25 183 624େଦବଶ
ୀ ସାହୁ ପି ରମାକାC ସାହୁ ZUX0784454

�ୀ /83335 60 183 625ସାଇନା ସିଂ !ା େଛାଟୁ ସିଂ OR/12/089/262334

ପ ୁ /83336 42 183 626ଧନୁ ସିଂ ପି େଛାଟୁ ସିଂ OR/12/089/262335

�ୀ /83337 38 183 627ସମୁତି ସିଂହ !ା ରାଜୁ ସିଂ ZUX0688812

�ୀ /84338 68 183 628ଡମଣି ଜାନି !ା େମାହନ ଜାନି OR/12/089/262339

ପ ୁ /84339 69 183 629ଶବିାକାମ ପTନାଇକ ପି ଶ
ୀ ତ
ୀପତି ରାଓ ପTନାଇକ ZUX0783811

ପ ୁ /84340 35 183 630ଗଂଗାଧର ପTନାୟକ ପି ରାମଚ<
  ପTନାୟକ LSL2640621

ପ ୁ /85341 37 183 631ଡି େଭ7ଟବିନାର ପି ଡି ଆପାରାଓ ZUX0151951

ପ ୁ /85342 54 183 632ଭରତ େବେହରା ପି ରାଧାକୃ4 େବେହରା OR/12/089/262181

�ୀ /85343 45 183 633ବୃ<ାବତି େବେହରା ପି ରାଧାକୃ4 େବେହରା OR/12/089/262183

�ୀ /85344 45 183 634ବାସCି େବେହରା ପି ରାଧାକୃ4 େବେହରା ZUX0527341

ପ ୁ /85345 42 183 635ପ
ସାଦ େବେହରା ପି ରାଧାକୃ4 େବେହରା OR/12/089/262182

ପ ୁ /85346 40 183 636ଟ7ଧର େବେହରା ପି ରାଧାକୃ4 େବେହରା ZUX0527333

ପ ୁ /85347 62 183 637ପ
ଦୀପ କମୁାର ବି=ାଳ ପି ପ
ଫଲ̂ୁ ଚ<
  ବି=ାଳ ZUX0451864

�ୀ /85348 55 183 638ସP�ାରାଣୀ ବି=ାଳ !ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ବି=ାଳ ZUX0451856

ପ ୁ /85349 29 183 639ବିଜୟଶ
ୀ ବିେବକାନ< ବି=ାଳ ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ବି=ାଳ ZUX0451724

ପ ୁ /85350 24 183 640କୃeାସ
ୀ େଗୗତମ ବୁଧ ବି=ାଳ ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ବି=ାଳ ZUX1287309

ପ ୁ /86351 39 183 641ବି ସCଷକମୁାର ପି ଦାମଦର ରାଓ LSL2640365

ପ ୁ /86352 29 183 642ସତିଶ େବେହରା ପି େଭ7ଟ ରାଓ େବେହରା ZUX0635235

ପ ୁ /86353 27 183 643ପ
ଫୁଲ̂ େବେହରା ପି ଦିନବ<ୁ େବେହରା ZUX0730598

ପ ୁ /86354 65 183 644ମାଧବ େଚୗଧରୁୀ ପି କୃ4ମ&ୂ' େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/098507

�ୀ /86355 64 183 645ଶକCୁଳା େଚୗଧରୁୀ !ା ପି ମାଧବ େଚୗଧରୁୀ ZUX0154096

ପ ୁ /86356 51 183 646ପି େଭେ7ଟ ରାବଣା େଚୗଧରିୁ ପି ପି କ
 ି4ା ମ&ୂ1ୀ େଚୗଧରିୁ ZUX0936922

�ୀ /86357 45 183 647ପfୁାEଳୀ େଚୗଧରୁୀ !ା େଭ7ାଟ ରାମଣା େଚୗଧରୁୀ LSL1414093

ପ ୁ /86358 40 183 648ପି ରେମଶ େଚୗଧରିୁ ପି ପି ଆର େଚୗଧରିୁ OR/12/089/262174

ପ ୁ /86359 31 183 649ଉgଳ ମଣୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ମାଧବ େଚୗଧରୁୀ ZUX0527614

ପ ୁ /86360 31 183 650ବି ସେCାଷ ପି ବି ସରିୁବାବୁ ZUX0729392

6 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /87361 72 183 651ଆଲାଜା�ି ମରୁଲି େମାହନ ଆଚାରପି ଆଲାଜା�ି କ
 ି4ା ମାଚାରୀ ZUX0154104

�ୀ /88362 70 183 652ଜାନକୀ େବେହରା !ା ଅନC େବେହରା OR/12/089/262347

ପ ୁ /88363 50 183 653େଗାବି< େବେହରା ପି ଅନC େବେହରା OR/12/089/262348

ପ ୁ /88364 40 183 654କୃ4 ଚ<
  େବେହରା ପି ଅନC େବେହରା LSL1387844

�ୀ /88365 30 183 655ମିନତି େବେହରା !ା ନବୀନ େବେହରା ZUX0369157

�ୀ /89366 39 183 656ଆଲାଜା� ପଜୁା  ପି ଆଲାଜା� ମରୁଲି ମେହାନ ଆଚାରୀ ZUX0154120

�ୀ /89367 66 183 657ଏ ଚିନ3 ାHା !ା ଏ ଏ? ଏ] ନାଇଡୁ ZUX0151977

�ୀ /89368 68 183 658ଆଲାଜା�ି ପାଦ) ା ଆଚାରୀ !ା ଆଲାଜା�ି ସରୁକୀ େମାହନ ଆଚାରୀ ZUX0154112

ପ ୁ /90369 47 183 659ଟି ଅନିଲ କମୁାର ପି ଟି ନାଗଭୁଷଣ ରାଓ ZUX0152025

�ୀ /90370 62 183 660ଟି କୃ4ା କମୁାରୀ !ା ଟି ନାଗଭୁଷଣ ରାଓ ZUX0152033

�ୀ /90371 38 183 661ଟି ସଂଗୀତା !ା ଟି ଅନିଲ କମୁାର ZUX0152074

�ୀ /90372 33 183 662ଟି ରାମାୟା କମୁାରୀ ପି ଟି ନାଗଭୁଷଣ ରାଓ ZUX0152066

�ୀ /90373 30 183 663ରଜନୀ େବେହରା ପି ନାରାୟଣ େବେହରା ZUX0452052

ପ ୁ /90374 32 183 664ପି କମୁାର େଚୗଧରିୁ ପି ପି ରିପମୁଧ1ନ େଚୗଧରିୁ ZUX0152876

�ୀ /90375 90 183 665ପି ଅନ3 ପUୁI େଚୗଧରିୁ !ା କ
 ୀ4ା େଚୗଧରିୁ OR/12/089/262168

ପ ୁ /90376 70 183 666ପି ରିପ ୁମhIନା େଚୗଧରିୁ ପି କ
 ି4ା େଚୗଧରିୁ OR/12/089/262169

�ୀ /90377 65 183 667ଲିଲା େବଣି େଚୗଧରିୁ !ା ପି. ରିପମୁh1ନା େଚୗଧରିୁ OR/12/089/262170

�ୀ /90378 67 183 668କଟା ରୁପା କମୁାରୀ !ା କଟା ଅଚ�cୁ ରାଓ ZUX0729863

�ୀ /90379 36 183 669ନିମ1ଳା ପTନାୟକ !ା ସଚି<
  ପTନାୟକ ZUX1016955

�ୀ /90380 54 183 670ହାରାବତୀ ପTନାୟକ ମା ସାରବୀ ପTନାୟକ ZUX0152058

ପ ୁ /90381 39 183 671ସଚିନ ପTନାୟକ ମା ସାରବୀ ପTନାୟକ ZUX0152041

ପ ୁ /90382 71 183 672କଟା ଅଚ�cୁ ରାଓ ପି କଟା କାମ ରାଜୁ ZUX0729855

ପ ୁ /90383 44 183 673କଟା ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି କଟା ଅଚ�cୁ ରାଓ ZUX0729848

�ୀ /91384 39 183 674ଏ ଲ()ୀ ମା ଏ ଚିନ3 ାHା ZUX0151985

�ୀ /91385 63 183 675ଭାନୁ େବେହରା !ା େଗୗରହରି େବେହରା OR/12/089/262165

�ୀ /91386 61 183 676ଶକCୁଳା େବେହରା !ା ମିନା େବେହରା OR/12/089/262162

ପ ୁ /91387 46 183 677ନେର<
  କମୁାର େବେହରା ପି େଗୗରହରି େବେହରା OR/12/089/260934

ପ ୁ /91388 39 183 678ଯଗୁଳ କିେଶାର େବେହରା ପି େଗୗରହରି େବେହରା ZUX0393967

�ୀ /91389 33 183 679ରାଜ କମୁାରୀ େବେହରା !ା ନେର<
  କମୁାର େବେହରା ZUX0289520

�ୀ /91390 29 183 680ଦିପାiୀତା େବେହରା !ା ଯେୁଗାଳ କିେଶାର େବେହରା ZUX0451732

�ୀ /93391 60 183 681ସବୁU1 େବହାରା !ା ତୁ�ନାଥ େବହାରା OR/12/089/262167

ପ ୁ /93392 42 183 682ରବି େବେହରା ପି ତୁ�ନାଥ େବେହରା LSL1371780

�ୀ /93393 40 183 683େଗୗରୀ େବେହରା !ା ରବି େବେହରା ZUX0289538

�ୀ /93394 30 183 684ଅନୀତା ପTନାୟକ ପି ବସC କମୁାର ପTନାୟକ ZUX0451401

ପ ୁ /94395 47 183 685ହରିହର େବେହରା ପି ଚକ
  ପାଣି େବେହରା ZUX0152900

ପ ୁ /94396 45 183 686ବଳରାମ େବେହରା ପି ଚj◌ର୍ପାଣି େବେହରା ZUX0152884

�ୀ /94397 42 183 687ଜମନୁା େବେହରା !ା ହରିହର େବେହରା ZUX0527358

�ୀ /94398 40 183 688ପ
ତିମା େବେହରା !ା ବଳରାମ େବେହରା ZUX0152892

ପ ୁ /94399 31 183 689ଉମା ମେହ!ର ଦାଶ ପି ଶ�ାମ ସ<ୁର ଦାଶ ZUX0451476

ପ ୁ /94400 29 183 690ବି4ୁ ପ
ସାଦ ଦାଶ ପି ଶ�ାମ ସ<ୁର ଦାଶ ZUX0451468

ପ ୁ /94401 28 183 691ସିମା:ଳ ଦାଶ ପି ପUୂ1ଚ<
  ଦାଶ ZUX0451492

ପ ୁ /94402 28 183 692ଧେନ=ର ଦାଶ ପି ଶ�ାମ ସ<ୁର ଦାଶ ZUX0451450

�ୀ /95403 50 183 693ସର!ତି େବେହରା !ା ବାସେୁଦବ େବେହରା ZUX0936930

ପ ୁ /96404 44 183 694ବି ସେୁର<
  କମୁାର . ପି ବି ରାମାରାଓ . LSL2389310

�ୀ /96405 48 183 695ବି ଲ()ୀ !ା ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0688937

ପ ୁ /96406 33 183 696ଜୁଗଳ କିେଶାର ପାତ
 ପି ରାମକୃ4 ପାତ
 ZUX0635243

�ୀ /96407 32 183 697ଡଲି ପାତ
 !ା ଜୁଗଳ କିେଶାର ପାତ
 ZUX0635250

ପ ୁ /96408 57 183 698ବି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ବି ରାମା ରାଓ ZUX0688945

ପ ୁ /96409 46 183 699ବି ପ
ସାଦ ରାଓ ପି ବି ରାମା ରାଓ LSL2389344

�ୀ /96410 37 183 700େବା9ାଡା ସEmୁା !ା ବି ପ
ାସାଦ ରାଓ LSL2389351

�ୀ /97411 36 183 701ପTଈ=ରୀ !ା ପTପଲି̂ ରାଜୁ ZUX0152926

ପ ୁ /97412 30 183 702େଯାେଗ=ର ଜାନୀ ପି ବନମାଳୀ ଜାନୀ ZUX0636217

ପ ୁ /97413 44 183 703ପTାପଲି̂ ରାଜୁ ପି ପTାସତ�ନାରାୟଣ ରାଜୁ ZUX0152918

�ୀ /98414 31 183 704େକ େଗୗରି !ା େକ ଗରୁୁଭୁଲୁ ZUX0635151

�ୀ /98415 47 183 705ସଭୁଦ
 ା କମୁାରୀ ନାୟକ !ା ବିଦ�ାଧର ନାୟକ LSL1458454

ପ ୁ /98416 45 183 706ଚ<
 େଶଖର ନାୟକ ପି ହରିR<
  ନାୟକ LSL1455799

ପ ୁ /98417 39 183 707ଆଶିଷ ପାତ
 ପି ଅଭିମନ� ୁପାତ
 LSL1387794

�ୀ /99418 70 183 708ମାଣିକ େବେହରା !ା ଗନୁମଣି େବେହରା LSL1387737

�ୀ /99419 42 183 709େରଶମା ବିବି !ା ଏସ. େକ. ମmୁାର ZUX0870766

ପ ୁ /99420 46 183 710ଅନିଲ କମୁାର େବୗଠାରୁ ପି ନରହରି େବୗଠାରୁ ZUX0870808

�ୀ /99421 41 183 711ସନିୁତା େବୗଠାରୁ !ା ଅନିଲ କମୁାର େବୗଠାରୁ ZUX0870790

�ୀ /99422 26 183 712େଗାରିମା େବୗଠାରୁ ପି ଅନିଲ କମୁାର େବୗଠାରୁ ZUX0870816

7 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 14ୱାଡ1  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

35!
��* ����� '�����-

ପ ୁ /99423 29 183 713ମନୁୁ ମଦୁୁଲି ମା ରାମା ମଦୁୁଲି ZUX0870774

ପ ୁ /99424 49 183 714ଏସ. େକ. ମକୁତାର ପି ଏସ. େକ. ପ�ାରୁ ZUX0870824

ପ ୁ /99425 49 183 715େକ। ଶ
ୀନିବାସ ପଟନାୟକ ପି େକ. ମନମଧ ରାଓ ପଟନାୟକ LSL1371665

�ୀ /99426 34 183 716େକ ରଶ) ିତା ପTନାୟକ !ା େକ ଶ
ୀନିବାସ ପTନାୟକ ZUX0394221

�ୀ /99427 34 183 717!ାତି ସାହୁ !ା ଶ
ୀନୀଵାସ ସାହୁ ZUX1353499

ପ ୁ /99428 40 183 718ସେୁର<
  ୟାଦବ ପି ସାଧ ୁୟାଦବ ZUX0870758

ପ ୁ /100429 39 183 720ପ
ୀତିଶ େବେହରା ପି ହରିR<
  େବେହରା ZUX0688960

�ୀ /100430 33 183 721େଯାଶଦା େବେହରା !ା ପ
ୀତିଶ େବେହରା ZUX0688978

�ୀ /100431 31 183 722ସବିତା କମୁାରୀ େବେହରା ପି ହରିଶ ଚ<
  େବେହରା ZUX0641738

ପ ୁ /101432 63 183 723ବାଡାପାଲି ନରସି� ରାଓ ପି ଭି. ପାପା OR/12/089/262701

�ୀ /102433 26 183 724ରାମ�ା କାHିଲି ପି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0688465

�ୀ /102434 29 183 725କାମିଲି ନିହାରିକା ପି କାମିଲି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0451963

ପ ୁ /102435 61 183 726କାମିଲି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ. ରାେମ=ର ରାଓ LSL1455740

�ୀ /102436 56 183 727କାମିଲି ସଜୁାତା !ା କାମିଲି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ LSL1455757

ପ ୁ /103437 70 183 728ପି. ତାଉଡୁ ପି ପି. ସରିୁ ନାରାୟଣା LSL1372606

ପ ୁ /103438 45 183 729ପି. ଟୁନା ଆଚାରୀ ପି ପି. ତାଉଡୁ ZUX1229582

�ୀ /103439 37 183 730ପି. ସବିତା !ା ପି. ଟୁନା ଆଚାରୀ ZUX1229574

�ୀ /104440 57 183 731ମେE=ରୀ ମହାପାତ
 ପି ରାଧାକୃ4 ମହାପାତ
 LSL1413905

�ୀ /105441 71 183 732ଉଲ̂ାମା େଗାବି<ାHା  !ା ଉଲ̂ାୱାମା ରାମାରାଓ OR/12/089/252130

ପ ୁ /105442 26 183 733ଶ
ୀରାମ ବାଲାବାଲା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ବାଲାବାଲା ZUX0688762

�ୀ /105443 37 183 734ରଶ)ୀତା େବେହରା ପି େକ େବେହରା ZUX0393983

�ୀ /105444 35 183 735ସEିତା େବେହରା ପି ଖେଗ=ର େବେହରା ZUX0393975

�ୀ /105445 55 183 736ଉଲାୱାଲା ପଦ) ାବତି !ା ଉଲାୱାଲା ସତ�ାନାରାୟାନା OR/12/089/252132

ପ ୁ /105446 90 183 737ଉଲାୱାଲା ରାମାରାଓ ପି ଭି େଭ7ାଟା ରାମାରାଓ OR/12/089/252129

ପ ୁ /105447 60 183 738ଵଲାଵାଲା ସcଯନାରାୟଣ ପି ଵଲାଵାଲା ରାମ ରାଓ ZUX1237775

�ୀ /106448 26 183 739ରୀନାଲତା ନାୟକ ପି ନ<ରାଜ ନାୟକ ZUX0783878

�ୀ /107449 75 183 740େକ ଇ=ାରାHା  !ା େକ ସିମା:ଳ LSL1387059

ପ ୁ /107450 52 183 741କ�ତି ହାରି ପି େକ ସିମା:ଳ ଆଚାରୀ. LSL1387240

�ୀ /107451 48 183 742େକ ଭାରତି !ା େକ ମନାମାଧା ରାଓ LSL1387216

ପ ୁ /107452 47 183 743େକ ତ
ିନାଥ ପି େକ ସିମା:ଳ ZUX0152934

�ୀ /107453 42 183 744େକ ଉମା ପି େକ ଜଗାଦି=ର ରାଓ LSL1387182

ପ ୁ /107454 56 183 745େକ ମାନାମାଥା ରାଓ ପି ଭି େକ ସିମା:ଳ ରାଓ LSL1387224

ପ ୁ /107455 54 183 746େକ ଜଗଦି=ର ରାଓ ପି େକ ସିମା:ଳମ . LSL1414044

�ୀ /108456 70 183 747ଜି କାCାHା  !ା ଜି େଭେ7ଟ!ାମି ରାଓ LSL1387067

�ୀ /108457 42 183 748ଜି ପାୱାନି !ା ଜି ଶ�ାମାଲା ରାଓ LSL1387133

ପ ୁ /108458 61 183 749ଜି. ଶ�ାମଳ ରାଓ ପି ଜି. େଭେ7େଟ=ର ରାଓ LSL1455831

ପ ୁ /109459 65 183 750ଭି ଶmି କମୁାର ରାଜୁ ପି ଭି ଚା<
 ାେମୗଳି ରାଜୁ LSL1387190

�ୀ /109460 60 183 751ଭି ମାେହ=ରି ରାଜୁ !ା ଭି ଶmି କମୁାର ରାଜୁ LSL1387208

ପ ୁ /110461 46 183 752ପି ଟୁନା ଆଚାରି ପି ପି ତାଉଡୁ LSL1387075

ପ ୁ /112462 50 183 753ଟି ନିଳକY ପି ଟି ସରିୁନାରାୟନା ZUX0289546

�ୀ /113463 59 183 754ଏନ ଆU1ପUୁI  !ା ଏନ. ଶ7ର ପ
ସାଦ LSL1372408

ପ ୁ /113464 28 183 755ନ<ଗିରି ଦୁଗI ପ
ସାଦ ପି ଏନ ଶ7ର ପ
ସାଦ LSL2389740

ପ ୁ /113465 65 183 756ନ<ଗିରି ଶ7ର ପ
ସାଦ ପି ଏନ େଭ7ଟ ରାଓ LSL1372572

ପ ୁ /114466 62 183 757ଏନ. େଗାପାଳ ପ
ସାଦ ପି ଏନ. େଭ7ଟା ରାଓ LSL1373133

�ୀ /114467 52 183 758ଏନ. ସାବିତ
ି  !ା ଏନ. େଗାପାଳ ପ
ସାଦ LSL1373141

�ୀ /114468 29 183 759ଶ
ୀ !ୀତା ଏନ. ପି େଗାପାଲ ପ
ସାଦ ଏନ ZUX0642173

ପ ୁ /115469 57 183 760େକ ରାଭାନା ମ&ୁ' ପି ଭି େକ ସିତାରାମା !ାମୀ LSL1387703

ପ ୁ /115470 30 183 761େକ.ସେCାଷ କମୁାର ପି େକ.ରାମନା ମ&ୂ1ୀ ZUX0642405

ପ ୁ /115471 28 183 762େକ.ସତୀଶ କମୁାର ପି େକ.ରାମନା ମ&ୂ1ୀ ZUX0642397

ପ ୁ /115472 39 183 763ସାCୁନୁ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହି ପି ଶ
ୀ ନରସିଂହ ପାଣିଗ
ାହୀ ZUX0784116

�ୀ /116473 65 183 764ପି କନ�ା କମୁାରୀ !ା କନକ ସ<ୁର ରାଓ LSL1387042

ପ ୁ /116474 71 183 765ପି. କାନାକା ସ<ୁାରା ରାଓ ପି ପି ଭାସାୟା ରାଓ LSL1372721

ପ ୁ /117475 75 183 766କୃ4 ଚ<
  ପାଣିଗ
ାହି ପି ବଳରାମ ପାଣିଗ
ାହି LSL1372317

ପ ୁ /117476 49 183 767ପUୁ1ଚ<
  ପାଣିଗ
ାହି ପି କୃ4ଚ<
  ପାଣିଗ
ାହି LSL1371855

ପ ୁ /117477 43 183 768ହରିR<
  ପାଣିଗ
ାହି ପି କୃ4ଚ<
  ପାଣିଗ
ାହି LSL1372085

ପ ୁ /117478 42 183 769ରବି ପାଣିଗ
ାହି ପି କୃ4ଚ<
  ପାଣିଗ
ାହି LSL1372325

ପ ୁ /117479 40 183 770ଖିେରାଦ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହି ପି କୃ4ଚ<
  ପାଣିଗ
ାହି LSL1372226

�ୀ /117480 36 183 771ସଚିୁତ
 ା ପାଣିଗ
ାହୀ !ା ହରିR<
  ପାଣିଗ
ାହୀ ZUX0451849

ପ ୁ /118481 56 183 772ଭି ବିରା ରାଜୁ ପି ଭି େଗାପାଲାମା ZUX0527366

�ୀ /118482 48 183 773ଭି ପାଦ) ା !ା ଭି ଭିରାରାଜୁ ZUX0527382

�ୀ /120483 49 183 774ଏସ ମା�ାHା !ା ଏସ ଲ()ଣ ରାଓ LSL1414432

ପ ୁ /120484 59 183 775ଏସ ଲା()ାଣା ରାଓ ପି ଏସ ଲି�ାରାଜୁ . LSL1414440

8 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /121485 52 183 776େକ. ନାଗମଣି !ା େକ. ମେହ=ର ରାଓ LSL1372986

ପ ୁ /121486 33 183 777ଭାMର ପTନାୟକ ପି ସଯୁ�1 ପ
ସାଦ େବାେଗଲା LSL1526458

ପ ୁ /121487 55 183 778େକ. ମେହ=ରି ରାଓ ପି େକ. େଚ:=ୁର ରାଓ LSL1371871

ପ ୁ /122488 58 183 779େଜ କ
 ି4ାରାଜୁ ପି େଜ ସାନ�ାସି ରାଜୁ LSL1372309

�ୀ /122489 55 183 780େଜ. ଚା<
 ା  !ା େଜ. କ
 ି4ା ରାଜୁ LSL1372945

�ୀ /124490 45 183 781ପି. ସଗୁଣୁା  !ା ପି. ଶ
ୀନିବାସ ରାଜୁ LSL1372960

ପ ୁ /124491 52 183 782ପାକଲା ଶ
ିନିବାସ ରାଜୁ ପି ପି. ଆପାଲା ରାଜୁ LSL1373257

�ୀ /125492 59 183 783ନିମ3 ା ଜାଗାଦି=ରୀ !ା ନିମ3ା ଜାଗାନ3 ାଥା ରାଓ LSL1372564

�ୀ /125493 38 183 784ନିମ3 ା ଜାୟାଲ()ି ପି ନିମ3 ା ଜାଗାନ3 ାଥ ରାଓ LSL1372580

ପ ୁ /126494 76 183 785େକ କମୁାରା !ାମି ପି େକ ବି=ନାଥ !ାମି ZUX0682138

�ୀ /126495 70 183 786େକ ରାୱାଗା କମୁାରି !ା େକ କମୁାରା !ାମି OR/12/089/262561

ପ ୁ /126496 54 183 787େକ ରାଜା େଶଖର ପି େକ କମୁାରା !ାମି OR/12/089/262562

�ୀ /126497 44 183 788େକ !ାତି !ା େକ ରାଜେଶଖର LSL1371723

�ୀ /126498 40 183 789େକ ଶ
ୀେଦବୀ !ା େକ ଚ<
 େମୗଳିଇ=ର ରାଓ LSL2385003

ପ ୁ /126499 27 183 790ଆଶିଷ ନାୟକ ପି ତ
ିପତି ନାୟକ ZUX0730242

�ୀ /126500 26 183 791ରେଜାନି ନାୟକ ପି ତ
ିପତି ନାୟକ ZUX0730259

ପ ୁ /126501 43 183 792େକ ଚ<
େମୗଳି ଇ=ର ରାଓ ପି େକ କମୁାର ରାଓ LSL2384584

ପ ୁ /127502 43 183 793ସଜିୁତ କମୁାର ପାଢୀ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପାଢୀ LSL1387810

�ୀ /127503 87 183 794ସାରିଆମଣୀ ପାଡୀ !ା ସତ�ନାରାୟଣ ପାଡୀ LSL1387851

ପ ୁ /128504 60 183 795ତ
ିନାଥ ପାଣିଗ
ାହି ପି ଧେନ=ର ପାଣିଗ
ାହି ZUX0393991

�ୀ /128505 51 183 796େଜ�ାତିରାନୀ ପାଣିଗ
ାହୀ !ା ତ
ିନାଥ ପାଣିଗ
ାହି ZUX0152942

ପ ୁ /128506 28 183 797ସେCାଷ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ତ
ିନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ ZUX0451948

�ୀ /128507 22 183 798ପଲ̂ଭୀ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ତ
ିନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ ZUX1228816

�ୀ /129508 36 183 799ଲତାରାଣି େବବତI !ା ବୁଲୁ େବବତI ZUX0152959

ପ ୁ /129509 50 183 800ତ
ିନାଥ େବବ&I ମା ମହାଲ()ୀ େବବ&I ZUX0154286

ପ ୁ /129510 48 183 801ବୁଲୁ ବୁବତI ପି କEୁବିହାରୀ ବୁବତI ZUX0152967

ପ ୁ /129511 35 183 802ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ମେହାନଲାଲ ଦାସ OR/12/089/270855

ପ ୁ /129512 34 183 803ବିକାସଲାଲ ଦାସ ପି ମେହାନଲାଲ ଦାସ ZUX0152975

ପ ୁ /130513 67 183 804େସp ସାହି]ସା ପି େସଖ ବୁଖାରି ZUX0152991

�ୀ /130514 57 183 805ସାକିଲା େବଗ> !ା େସp ସାହି]ସା ZUX0153007

�ୀ /131515 60 183 806ରାଧା ଜାନି !ା ଡମ ୁଜାନି LSL1372192

ପ ୁ /131516 58 183 807ମqା ଭାନଜୀ ରାଓ ପି ସତ� ନାରାୟାଣା ZUX1229590

ପ ୁ /132517 60 183 808ଜଗନ େମାହନ ପTନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପTନାୟକ OR/12/089/196489

ପ ୁ /133518 81 183 809ହିମାନସ ୁକମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ପ
ସନ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LSL1387679

�ୀ /133519 70 183 810ସସୁାC େଚୗଧରୁୀ ପି ହିମାନସ ୁକମୁାର େଚୗଧରୁୀ LSL1387687

�ୀ /134520 45 183 811ଡି ଲା() ି େରଡି ପି ଡି ନାେଗ=ର ରାଓ ZUX0289561

�ୀ /134521 25 183 812ଡ଼.ି ନବୀନା େର`ି ପି ଡ଼ି. ନୀଳକYମ ZUX1229558

ପ ୁ /134522 52 183 813ଡି ନାେଗ=ର ରାଓ େରଡି ପି ଆପାଲା େରଡି ZUX0289579

ପ ୁ /135523 48 183 814େକ ଭି ପ
ାସାଦ ପି େକ ଆପାରାଓ ZUX0527390

�ୀ /135524 45 183 815େକ ଆରୁଣା !ା େକ ଭି ପ
ାସାଦା ZUX0527432

�ୀ /136525 56 183 816ଏମ ଆଷା !ା ଏମ େଭ7ଟାରାଓ ZUX0527440

ପ ୁ /136526 47 183 817ପUୁ1 ଚ<
  ନ< ପି ପିତା�ର ନ< LSL1372754

�ୀ /136527 38 183 818େଜ�ାତିମ1ୟୀ ନ< !ା ପUୂ1ଚ<
  ନ< ZUX0154385

ପ ୁ /136528 39 183 819ଏ>. ସାଇକ
ି4ା ପ
ବୀନ ପି ଏ>. େଭ7ଟ ରାଓ LSL1455807

ପ ୁ /136529 73 183 820ଏମ. େଭ7ଟ ରାଓ ପି ଏମ. ସତ�ନାରାୟଣା ରାଓ LSL1371707

�ୀ /137530 60 183 821ଏମ କାମଲୁାମା  !ା ଏମ ଲା()ାଣା ରାଓ LSL2389559

ପ ୁ /137531 46 183 822ଏମ ଶ
ୀନୁ ପି ଏମ ଲା()ାଣା ରାଓ LSL2389450

ପ ୁ /137532 42 183 823ଏମ ସାତ�ାନାରାୟାଣା ପି ଏମ ଲା()ାଣା ରାଓ LSL2389534

�ୀ /137533 38 183 824ଏମ ସାରିତା  !ା ଏମ ଶ
ିନୁ LSL2389476

�ୀ /137534 36 183 825ଏ> ସନିୁତା  !ା ଏମ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0394239

ପ ୁ /137535 38 183 826େକ. ସଦାଶିବ ଆୟାର ପି େକ. ସ<ୁରମ ଆୟାର ZUX0862391

�ୀ /137536 57 183 827ଏମ କଶଳୂHା !ା ଏମ ଲ()ଣ ରାଓ ZUX0867903

ପ ୁ /137537 40 183 828ଏମ ପାଇଚି ରାଜୁ ପି ଏମ ଲା()ାଣା ରାଓ LSL2389468

�ୀ /138538 65 183 829ବି ଅନୁରାଧା !ା ବି ପ
କାଶ ରାଓ LSL2392934

�ୀ /138539 57 183 830ଟି. କାଳାବତି !ା ଟି. େଭ7ାଟାରାମାନା ରାଓ OR/12/089/234184

ପ ୁ /138540 40 183 831ଟି. ରାମ କମୁାର ପି ଟି. ରାୱନା ରାଓ LSL1372671

ପ ୁ /138541 40 183 832ଟି. ଲ()ଣ କମୁାର ପି ଟି. େଭ7ାଟାରାମାଣା ରାଓ LSL1372663

ପ ୁ /138542 39 183 833ବି ରାମକ
 ି4ା ପି ବି ପ
କାଶ ରାଓ LSL2392926

�ୀ /138543 38 183 834ତାଲାରାକCୁା ସନିୁତା !ା ଟି ରାମ କମୁାର ZUX0153015

�ୀ /138544 38 183 835େକ ଲ()ୀ !ା େକରବି LSL2383412

�ୀ /138545 29 183 836ଟି. େଶାଭା ରାଣୀ !ା ଟି. ଲ()ଣ କମୁାର ZUX0451716

ପ ୁ /138546 74 183 837ବି ପ
କାଶ ରାଓ ପି ବି ଶ7ର ରାଓ LSL2391597

9 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /138547 66 183 838ଟି. େଭ7ାଟାରାମାନା ରାଓ ପି ଟି. େଭ7ାଟା !ାମି ରାଓ ZUX0936948

ପ ୁ /139548 28 183 839ଆଇ.ସନିୁଳ କମୁାର ପି ଆଇ.ମେହାନ ରାଓ ZUX0641779

ପ ୁ /139549 25 183 840ଆଇ ସଧିୁର କମୁାର ପି ଘ େମାହନ ରାଓ ZUX1182955

ପ ୁ /139550 25 183 841ଆଇ ଶରତ କମୁାର ପି ଆଇ େମାହନ ରାଓ ZUX1190727

�ୀ /139551 53 183 842ଆଇ.ସାମାଳା ରାଣି !ା ଆଇ.ମେହାନ ରାଓ ZUX0641761

�ୀ /140552 53 183 843ଆର ଶଶିେରଖା !ା ଆର ସତ�ାନାରାୟାନା  OR/12/089/262673

�ୀ /141553 43 183 844ଚ<
 କଳା େବେହରା !ା ଶଶିେଦବ େବେହରା ZUX0527457

�ୀ /142554 44 183 845ଏସ. ଲିଲା  !ା ଏସ. ଲା()ାଣା ରାଓ LSL1371921

ପ ୁ /142555 48 183 846ଏସ ଲ()ାନା ରାଓ ପି ଏସ େସାମଲୁୁ ରାଓ LSL1387000

�ୀ /143556 58 183 847ବି ଲ()ି !ା ବି ତିରୁପତି ରାଓ LSL1387109

ପ ୁ /143557 38 183 848ବି ଦିଲୀପ ଆଚାରୀ ପି ବି ତିରୁପତି ରାଓ LSL1387083

ପ ୁ /143558 39 183 849ବି ବାଲାଜି ଆଚାରୀ ପି ବି ତିରୁପତି ରାଓ LSL1387091

�ୀ /144559 85 183 850କମଳା ବିେଶାଇ !ା ସିମାଦ
 ି ବିେଶାଇ LSL1371905

ପ ୁ /144560 58 183 851େଗୗରିଶ7ର ବିେଶାଇ ପି ସିମାଦ
  ବିେଶାଇ LSL1371806

ପ ୁ /144561 52 183 852ବଳରାମ ବିେଶାଇ ପି ସିମାଦ
 ି ବିେଶାଇ LSL1371814

ପ ୁ /144562 60 183 853େଗାପିନାଥ ବିେଶାୟୀ ପି ସିମାଦ
 ି ବିେଶାୟୀ LSL1371913

ପ ୁ /145563 58 183 854ଜି ଦହନ କ3 ାଟି ପି ଜି ସବୁାରାଓ OR/12/089/234432

ପ ୁ /146564 84 183 855ମଦି କ
 ି4ା ମ&ୁ' ପି ଏମ ଆପାନ3 ା  LSL1387828

�ୀ /146565 75 183 856ମଦି ରାଧା !ା ଏମ କ
 ି4ାମ&ୁ' LSL1387836

ପ ୁ /146566 56 183 857ମା`ି ଶ
ିନିବାସ ଆaାନା  ପି ଏମ. କ
 ି4ାମ&ୁ' LSL1372705

�ୀ /146567 49 183 858ଏମ. ସାରମିଲି !ା ଏମ. ଶ
ିନିବାସ ଆaାନା LSL1372713

ପ ୁ /146568 56 183 859ବାବୁଜି ପTନାୟକ ପି ଶ�ାମ ସ<ୁର ପTନାୟକ ZUX0688887

ପ ୁ /146569 32 183 860ଆଦିତ�ା ପTନାୟକ ପି ବାବୁଲି ପTନାୟକ ZUX0688861

�ୀ /146570 26 183 861ଅପU1ନା ପTନାୟକ ପି ବାବଜୀ ପTନାୟକ ZUX0688770

�ୀ /146571 22 183 862ମାଢୀ ସମି(ା ପି ମାଢି ଶ
ୀନିବାସ ଆପନ3 ା ZUX1190743

ପ ୁ /147572 76 183 863କରୁଣାକର ନିଶ7 ପି ନିତ�ାନ< ନିଶ7 LSL1414085

�ୀ /147573 70 183 864ନିମ1ଳା ନିଶ7 !ା କରୁଣାକର ନିଶ7 LSL1414077

ପ ୁ /147574 52 183 865େଗୗରି ଶ7ର ନିଶ7 ପି କରୁଣାକର ନିଶ7 LSL1414671

ପ ୁ /147575 50 183 866ଉମା ଶ7ର ନିଶ7 ପି ପି କରୁଣାକର ନିଶ7 LSL1414069

�ୀ /147576 46 183 867ଆରତୀ ନିଶ7 !ା େଗୗରୀ ଶ7ର ନିଶ7 ZUX0452003

�ୀ /147577 43 183 868େଜାs3ା ନିଶା7 !ା ଉମା ଶ7ର ନିଶ7 ZUX0452011

ପ ୁ /148578 55 183 869େକ. dାନ ଆନ< ପି େକ ସତ�ାନାରାୟାଣା  LSL1372127

�ୀ /148579 50 183 870େକ େଗୗରି !ା େକ. dାନ ଆନ< LSL1372135

ପ ୁ /148580 49 183 871େକ ଶ
ିନିବାସ ପି େକ. ସତ�ାନାରାୟାଣା  LSL1371848

ପ ୁ /148581 29 183 872ରାମନାଥ ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ ZUX0730515

ପ ୁ /148582 26 183 873ତ
ିନାଥ ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ ZUX0730507

ପ ୁ /148583 27 183 874କ9ାଗିରି ପ
ଣିତ କମୁାର ପି େକ.ଗୟାନ< .. ZUX0642454

�ୀ /148584 38 183 875େକ. ମାଳାତୀ !ା େକ. ଶ
ୀନିବାସ ZUX0641936

�ୀ /150585 57 183 876ଜି ଆଦି ଲ()ି !ା ଜି ନାଗାଜୁ1 ନ ରାଓ OR/12/089/252553

ପ ୁ /150586 42 183 877ଜି ଚକ
  େଶଖର ପି ଜି ନାଗାଜୁ1 ନା ରାଓ LSL1373125

�ୀ /150587 36 183 878ଜି ରମାେଦବୀ ପି ନାଗ ରEନ ରାଓ ZUX0153023

�ୀ /150588 36 183 879ଜି ଭାଗ�ଲ()ୀ ପି ନାଗାଜୁ1 ନା ରାଓ ZUX0153031

�ୀ /150589 36 183 880େବବୀ କମୁାରୀ େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା ZUX0153049

�ୀ /150590 29 183 881ସନିୁତା େବେହରା !ା ରାମକୃ4 େବେହରା ZUX0451773

ପ ୁ /150591 66 183 882ଜି ନାଗାଜ1 ନା ରାଓ ପି ଜି ସରିୁନାରାୟଣା ରାଓ OR/12/089/252552

�ୀ /151592 30 183 883ଡ଼.ି ଗାୟତ
ୀ ପି ଡ଼.ି ସିମା:ଳ> େର`ି ZUX0452037

ପ ୁ /151593 54 183 884ଜି ସିଂହ ଚାଲାମ େରଡି ପି ଡି ଆପାଲ̂ା!ାମି େରଡି ZUX0153056

�ୀ /152594 55 183 885ଡି ଉମାମାେହ=ରି !ା ଡି ରାେଜ=ରା ରାଓ ZUX0153098

�ୀ /152595 31 183 886ଡ଼ି. ହାଇମାବତୀ !ା ଡ଼.ି ତିରୁପତି େର`ି ZUX0452029

ପ ୁ /152596 67 183 887ଡି ଇ=ର ରାଓ ପି ଡି ଆପାରା !ାମି ରାଓ ZUX0153080

ପ ୁ /152597 40 183 888ଡି ତିରୁପତି େରଡି ପି ଡି ଈ=ର ରାଓ ZUX0289587

ପ ୁ /152598 35 183 889ଡି ଜଗନ େମାହନ େରଡି ପି ଡି ଇ=ର ରାଓ . ZUX0346585

�ୀ /152A599 33 183 890ଏ? ଶ�ାମାଳା !ା ଏ? ମେହାନ ରାଓ ZUX0688713

ପ ୁ /153600 65 183 891ଜି ଭି ଚିନ3 ା ଭୂପତି େଦଓ ପି ଜି ଭି ରାମା େଦଓ OR/12/089/262284

ପ ୁ /153601 58 183 892ୟୁ ଏସ ଏସ େଦଓ ପି ଜି ଭି ଆର େଦଓ OR/12/089/262286

�ୀ /153602 56 183 893ଜି ଭି ୱାରା ଲ()ି େଦଓ !ା ଜି ଭି ଚିନ3 ା ଭୂପତି େଦଓ OR/12/089/262285

�ୀ /154603 85 183 894େକ େଭ7ାଟା ରାତ3 ାମା !ା େକ ସାତ�ାନାରାୟାନା  LSL1413962

�ୀ /154604 48 183 895େକ ଗାୟତ
ି  !ା େକ ଶ
ୀନିବାସ LSL1413954

ପ ୁ /154605 52 183 896େକ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ ସାତ�ାନାରାୟାନା . LSL1413947

ପ ୁ /157606 56 183 897ପା9ରୁା�ା େବେହରା ପି ସାର� େବେହରା LSL1472745

�ୀ /157607 49 183 898ଲ()ି େବେହରା !ା ପା9ରୁା�ା େବେହରା LSL1472737

ପ ୁ /157608 28 183 899ଅନିଲ କମୁାର େବେହରା ପି ପି. ରା�ା େବେହରା ZUX0451955

10 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /157609 27 183 900ସନିୁଲ େବେହରା ପି ପା9ରୁା�ା େବେହରା ZUX0642314

ପ ୁ /158610 80 183 901ସଦା ଜାନି ପି ସନିଆ ଜାନି LSL1468891

�ୀ /158611 70 183 902େଜମା ଜାନି !ା ସଦା ଜାନି LSL1468909

�ୀ /158612 39 183 903ରାଧା ପାଇକ !ା ଂ ରବି ପାଇକ ZUX0527465

ପ ୁ /159613 60 183 904ଜିେତ<
  େବେହରା ପି ଆପାନା େବେହରା ZUX0394007

�ୀ /159614 48 183 905ଖିରମଣି େବେହରା !ା ଜିେତ<
  େବେହରା ZUX0527408

�ୀ /159615 33 183 906ଉଷାରାଣୀ େବେହରା !ା ଚିCାମଣି େବେହରା ZUX0289595

ପ ୁ /160616 60 183 907ରେମଶ େଡ଼ାକି ପି ଶ
ିରାମ େଡ଼ାକି ZUX0153106

�ୀ /160617 52 183 908ସଗୁଣୁା େଡ଼ାକି ପି ସତ�ନାରାୟଣ ନାନି ZUX0153114

�ୀ /160618 31 183 909ଅନୁସା େଡ଼ାକି ପି ରେମସ େଡ଼ାକି ZUX0209429

�ୀ /160619 28 183 910ଦିବ�ା େଡାକି ପି ରେମଶ େଡାକି ZUX0642041

ପ ୁ /161620 42 183 911ଛବିଲାଲ େବେହରା ପି ପଦ) ନ େବେହରା ZUX0394015

�ୀ /161621 40 183 912ତିଳତମା େବେହରା ପି ପଦ) ନ େବେହରା LSL1371947

ପ ୁ /161622 40 183 913ଅଭିମନ� ୁେବେହରା ପି ପଦ) ନ େବେହରା LSL1468727

�ୀ /161623 34 183 914ଅନ3 ପUୂI େବେହରା !ା ଅଭିମନ� ୁେବେହରା ZUX0289603

ପ ୁ /161624 37 183 915େକ. ଆନ< କମୁାର େଦାରା ପି େକ. ଆନ< କମୁାର େଦାରା ZUX0784082

ପ ୁ /161625 60 183 916େକ. ଜନାV1 ନ ରାଓ ପି ପି. ରାଜା ରାଓ ZUX0783951

�ୀ /162626 45 183 917ଦଶମCି େବେହରା !ା ମାଧବ େବେହରା OR/12/089/262281

�ୀ /163627 58 183 918ରୁକମୁଣି େବେହରା !ା ଧନପତି େବେହରା ZUX0394023

ପ ୁ /163628 44 183 919ସିମା:ଳ େବେହରା ପି ଧନପତି େବେହରା ZUX0527473

ପ ୁ /163629 43 183 920ସେCାସ କମୁାର େବେହରା ପି ଧନପତି େବେହରା ZUX0153122

�ୀ /163630 43 183 921ତୁଳସି େବେହରା !ା ସିମା:ଳ େବେହରା ZUX0641555

�ୀ /163631 47 183 922ଭି ଜୟ ଲ()ୀ !ା ଭି ଉମା ଶ7ର ରାଓ ZUX1322742

�ୀ /163632 30 183 923ଭି କସୁମୁ କମୁାରୀ ପି ଭି ଉମା ମେହ!ର ରାଓ ZUX0783894

ପ ୁ /163633 29 183 924େବଦୁଲIବାଲାସା େତେଜ=ର ରାଓପି ଭି ଉମା ମେହ=ର ରାଓ ZUX1322387

ପ ୁ /164634 51 183 925ତ
ିେଲାଚନ େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା ZUX0394031

ପ ୁ /164635 35 183 926ରେମଶ ପଜୂାରୀ ମା ଚ<
ମା ପଜୂାରୀ ZUX0729756

ପ ୁ /164636 27 183 927ଶରତ ପଜୂାରୀ ପି ସଦା ପଜୂାରୀ ZUX0729731

�ୀ /164637 26 183 928ସମେଲଇ ପଜୁାରୀ ମା ଚ<
ମା ପଜୂାରୀ ZUX0729749

ପ ୁ /165638 50 183 929ଲଛମନ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା ZUX0527416

�ୀ /165639 48 183 930ଦିେଲ̂=ରି େବେହରା !ା ଲଛମନ େବେହରା ZUX0527424

ପ ୁ /166640 95 183 931େଘନୁଆ ଭତରା ପି ଭଗତ ଭତରା LSL1428168

ପ ୁ /166641 48 183 932ଚ<
  ଭତରା ପି ଗଣପତୀ ଭତରା LSL1387661

�ୀ /168642 58 183 933ମୀନା କମୁାରି !ା ଦିଲାରାମ OR/12/089/262197

ପ ୁ /169643 68 183 934ସଦୁଶ1ନ େବେହରା ପି ମକୁ<ୁ େବେହରା OR/12/089/262148

�ୀ /169644 58 183 935ପଦ) ା େବେହରା !ା ସଦୁଶ1ନ େବେହରା OR/12/089/262149

�ୀ /169645 34 183 936!ପ3ା େବେହରା ପି ସଦୁଶ1ନ େବେହରା ZUX0153148

ପ ୁ /169646 32 183 937ବିକ
ମ େବେହରା ପି ସଦୁଶ1ନ େବେହରା ZUX0153130

ପ ୁ /170647 62 183 938ଡ�ରୁ େବେହରା ପି ଫକିର େବେହରା ZUX0682146

�ୀ /170648 53 183 939େହନା େବେହରା !ା ଡ�ରୁ େବେହରା OR/12/089/262096

�ୀ /171649 48 183 940ଲ()ି େବେହରା !ା ରଘନୁାଥ େବେହରା LSL1372366

ପ ୁ /174650 26 183 941େକ. ଜୀବନ ପTନାୟକ ପି େକ. ତିରୁପତି ପTନାୟକ ZUX0784363

ପ ୁ /174651 54 183 942େକ. ତିରୁପତି ପଟନାୟକ ପି ମନାମଦା ରାଓ ପଟ3 ାୟକ LSL1372556

�ୀ /174652 46 183 943େକ. ଭାରତି ପTନାୟକ !ା େକ. ତିରୁପତି ପଟନାୟକ LSL1371988

ପ ୁ /175653 58 183 944େଜ ସୀତା ରାମା ମ&ୁ' ପି େଜ ଧମIରାଓ LSL1387026

�ୀ /175654 49 183 945େଜ ରାମା ଲ()ୀ !ା େଜ ସୀତାରାମା ମ&ୁ' LSL1387034

�ୀ /176655 49 183 946େଡ଼ାକି େହମଲତା !ା େଡ଼ାକି ପ
ଭାକର ରାଓ ZUX0153189

�ୀ /176656 41 183 947ଗbିୁକା ଲତା !ା ଏମ ରବି କମୁାର ZUX0153197

ପ ୁ /176657 39 183 948ଗbୁକୁା ସେCାଷ ପି ଗbୁକୁା ଈ=ର ରାଓ ZUX0153171

ପ ୁ /176658 33 183 949େକ ହରି[ କମୁାର ପି େକ ମେହ=ର ରାଓ ZUX0153205

ପ ୁ /176659 31 183 950େକାରାଡା େହମC କମୁାର ପି େକ. ଶବି ଶଂକର ZUX0784371

ପ ୁ /176660 27 183 951ଧକି ପାବା] କମୁାର ପି ଧକି ପ
ଭାକର ରାଓ ZUX0688754

ପ ୁ /176661 53 183 952ଡି ପ
ଭାକର ରାଓ ପି ଡି ବାସ ୁେଦବ ZUX0688747

ପ ୁ /177662 32 183 953ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଦିଗା�ର େବେହରା ZUX0153239

�ୀ /177663 63 183 954ଲ()ି ପ9ା !ା ଜଗନ3 ାଥ ପ9ା ZUX0936955

�ୀ /178664 41 183 955ସ3ିtଧାରାଣୀ େବେହରା ପି ପ
ଭାତ କମୁାର େବେହରା LSL1521418

�ୀ /178665 40 183 956େଗାଲାପ ଦାସ !ା ପ
ଦୀପ ଷଡ�ୀ LSL1521251

�ୀ /178666 45 183 957ସେରାଜିନୀ କbା !ା ସରୁଥ କbା LSL1521434

�ୀ /178667 42 183 958ସେA=ରୀ ସମାAି କମୁାର ପି ଦୁଲଭ କମୁାର LSL1521442

�ୀ /178668 45 183 959ମମତାମୟୀ ମହାପାତ
 ପି ହରିହର ମହାପାତ
 LSL1521335

�ୀ /178669 43 183 960ସଜୁାତା ମହାପାତ
 ପି ବି4ୁଚରଣ ମହାପାତ
 LSL1521426

�ୀ /178670 44 183 961ବିଶାଖାରାଣୀ ପାତ
 ପି ଭାଗବତ ପ
ସାଦ ପାତ
 LSL1521186

11 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /178671 40 183 962ବିନିତାରାଣୀ ପାତ
 ପି ଭଗବତପ
ସାଦ ପାତ
 LSL1521285

�ୀ /178672 43 183 963ସସ)ିତାରାଣୀ ରାଉତ ପି ଚତୁଭୁ1 ଜ ରାଉତ LSL1520717

ପ ୁ /178673 50 183 964ଶ
ୀ ଦୁେଯ�Iଧନ େସଠୀ ପି ସେୁର<
  ନାଥ େସଠୀ ZUX0784447

�ୀ /178674 41 183 965ରୀନା !ାଇଁ ପି ଭରତ !ାଇଁ LSL1521244

ପ ୁ /179675 41 183 966ୱାଇ.ପ
ସାଦ ରାଓ ମା ୱାଇ.ଆପଲା ନରସିମା ZUX0153247

�ୀ /180676 39 183 967ରସ)ିତା ପାଢି !ା ସଜିୁc ପାଢି ZUX0153262

ପ ୁ /181677 35 183 968ଭରତ ମଣି େଚୗଧରିୁ ପି ମାଧବ େଚୗଧରିୁ LSL2391571

ପ ୁ /182678 60 183 969ଦିେଲ=ରାଓ କରଣ ପି ଚି.ଟି କରଣ ZUX0682161

�ୀ /182679 48 183 970ପଦ) ାବତୀ କରଣ !ା େକ.ଡି.ଆର କରଣ ZUX0682153

�ୀ /182680 50 183 971କ9ାମା େପଲୁରୁ !ା ପି େଭଂେକଟ ରାଓ ZUX1099787

ପ ୁ /182681 56 183 972ପି େଭଂେକଟ ରାଓ ପି ପି ସଯୂ�1ନାରାୟଣ ZUX1099761

ପ ୁ /183682 35 183 973ସଧିୁର କମୁାର େବେହରା ପି ଶୀବରାମ େବେହରା LSL2392884

�ୀ /183683 32 183 974ସଚିୁତ
 ା େବେହରା ପି ସିବରାମ େବେହରା ZUX0346593

�ୀ /184684 36 183 975ହାରିକା ପTନାୟକ ପି ବି. ସଯୂ�1 ପ
ସାଦ ପTନାୟକ ZUX0289611

�ୀ /184685 34 183 976ଦୀପିକା ପTନାୟକ ପି ବି ସଯୂ�1 ପ
ସାଦ ପTନାୟକ ZUX0153270

ପ ୁ /185686 57 183 977ପaୁାଲା କ
 ୀ4ା ଚ<
  ମଉଳି ପି ଲ()ଣ ZUX0153288

�ୀ /185687 51 183 978ପfୁାଲା ସଜୁାତା !ା ପfୁାଲା କ
 ି4ାଚ<
  େମୗଳି ZUX1136019

ପ ୁ /186688 56 183 979ବିନାୟକ େବେହରା ପି ବାସେୁଦବ େବେହରା ZUX0394049

�ୀ /186689 47 183 980ପଦ) ାବତୀ େବେହରା !ା ବିନାୟକ େବେହରା ZUX0394056

ପ ୁ /186690 28 183 981କିରଣ କମୁାର େବେହରା ପି ବିନିୟକ େବେହରା ZUX0451765

�ୀ /189691 70 183 982ରଜନୀ ଦାଶ !ା ନୀଳକY ଦାଶ ZUX0346619

ପ ୁ /189692 45 183 983ସଂଜୀବ କମୁାର ଦାଶ ପି ନୀଳକY ଦାଶ ZUX0346627

�ୀ /189693 41 183 984ସେରାଜିନୀ ଦାଶ !ା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାଶ ZUX1209246

�ୀ /189694 35 183 985ନିମ1ଳା ଦାଶ !ା ସଂଜୀବ କମୁାର ଦାଶ ZUX0346635

ପ ୁ /189695 31 183 986ଜୟC ଦାଶ ପି ଜଗନ3 ାଥ ଦାଶ ZUX0452409

�ୀ /190696 49 183 987ଏ?. ଭାMର ରାଓ ପି ଏ?. ରଘନୁାଥ> ZUX0451880

�ୀ /190697 42 183 988ଏ?. ରାତ3 ା> !ା ଏ?. ଭାMର ରାଓ ZUX0451898

ପ ୁ /190698 41 183 989ସନିୁଲ କମୁାର ସାମCରାୟ ପି ମରୁଲିଧର ସାମCରାୟ ZUX0688507

ପ ୁ /191699 55 183 990ଏ? ବାସ ୁ ପି ଏ? ଦୀନବPୁ ZUX0688622

�ୀ /191700 37 183 991ବି େଗୗର=ରୀ !ା ବି ଶ
ୀନିବାସ ZUX0688580

�ୀ /191701 56 183 992ଭି ଲ()ୀ !ା ଭି େଭେ7ଟ ରାଜୁ ZUX0867929

�ୀ /191702 54 183 993ଚିନ3 ାମାଲୁ ମ9ାଲପ ୁ !ା ଏମ.ତ
ିନାଥ ରାଓ ZUX0641894

ପ ୁ /191703 22 183 994େକ ନବିନ ପି େକ ତ
ିନାଥ ରାଓ ZUX1182807

�ୀ /191704 47 183 995ଏ? ନାଗାମଣି !ା ଏ? ବାନୁ ZUX0688655

�ୀ /191705 27 183 996ପଲ̂ବି ପାଢି ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପାଢି ZUX0688671

�ୀ /191706 32 183 997ବି ପଦ) ୀନି !ା ବି ପ
ସାଦ ZUX0688606

ପ ୁ /191707 42 183 998ରେମଶ େପରୁମାଳି ପି ରାମା ରାଜୁ େପରୁମାଳି ZUX0641712

ପ ୁ /191708 35 183 999ବି ପ
ସାଦ ପି ବି ସରିୁନାରାୟାଣା ZUX0688614

ପ ୁ /191709 62 183 1000ଭି େଭେ7ଟ ରାଜୁ ପି ଭି ତାଭିତା ରାଜୁ ZUX0867937

ପ ୁ /191710 51 183 1001େକ. ରାମକ
ି4ା ପି େକ.େୱ7ଟ ରାବଣା ZUX0642496

ପ ୁ /191711 26 183 1002ଏ? ରେମ[ ପି ଏ? ବାନ ZUX0688648

ପ ୁ /191712 45 183 1003େକ ତ
ିନାଥ ରାଓ ପି େକ ପାବ1 ତି େସ> ZUX1182773

ପ ୁ /191713 42 183 1004ବି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ବି ସରିୁନାରାୟାଣା ZUX0688598

�ୀ /191714 67 183 1005ବି ରାବାଣାମା !ା ବି ସୟୁIନାରାୟାଣା ZUX0688572

ପ ୁ /191715 67 183 1006େଯାେଗ<
  ନାଥ ସାହୁ ପି ପ
ଫଲ̂ୁ ଚ<
  ସାହୁ ZUX0642348

�ୀ /191716 61 183 1007ଗୀତାEଳି ସାହୁ !ା େଯାେଗ<
  ନାଥ ସାହୁ ZUX0642355

ପ ୁ /191717 37 183 1008ରିେତଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େଯାେଗ<
  ନାଥ ସାହୁ ZUX0642363

�ୀ /191718 40 183 1009େକ. ଶାରଦା !ା େକ. ରାମକ
ି4ା ZUX0642488

�ୀ /191719 70 183 1010ଏ? ସାରାuତି !ା ଏ? ଦୀନାବPୁ ZUX0688630

�ୀ /191720 45 183 1011େକ ସଜୁାତା !ା େକ ତ
ିନାଥ ରାଓ ZUX1190701

ପ ୁ /191721 61 183 1012ବି ସରିୁନାରାୟାଣା ପି ବି ଲା(ମାୟା ZUX0688564

�ୀ /191722 39 183 1013ଏ? !ପ3ା !ା ଏ? ଭାMର ରାଓ ZUX0688556

�ୀ /191723 71 183 1014ସିମା:ଳମ ତଲାପ ୁ !ା ବୀରା ତଲାପ ୁ ZUX0641886

ପ ୁ /191724 33 183 1015ରାବଣା ତଲାପ ୁ ପି ଟି. ବିର!ମୀ ZUX0641910

�ୀ /191725 29 183 1016େଜ�ାତି ତଲାପ ୁ !ା ଟି. ରାବଣା ZUX0641928

�ୀ /191726 28 183 1017ଏ? ଉଷାରାଣୀ ପି ଏ? ବାନୁ ZUX0688663

ପ ୁ /192727 34 183 1018ଅନିରୁଧ ପାଢି ପି ଅରୁଣ କମୁାର ପାଢି ZUX0688689

�ୀ /999728 68 183 1019ପି.ଶଶିୁଳା  ପି ପି. ପ
କାଶ ରାଓ OR/12/089/292410

ପ ୁ /999729 61 183 1020ଓ. ରାବଣା ଆଚାରୀ ପି ଓ. େପରୟା ZUX1229988

ପ ୁ /999730 23 183 1021େଚବୁଲୁ ଭାରଗବ ପି େଚବୁଲୁ େଭ7ଟ ସଯୂ�1ନାରାୟଣ ଗAୁ ZUX1023241

ପ ୁ /999731 26 183 1022କାେମଶ େଚବୁଲୁ ପି େଚବୁଲୁ େଭ7ଟା ସଯୂ�1ନାରାୟଣ ଗAୁ ZUX1023258

ପ ୁ /999732 41 183 1023େକ ଚିରEୀବୀ ପି େକ େବେ7ତ ରାଓ ZUX0867846

12 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999733 53 183 1024ଅନିଲ ରଘନୁାଥ ଦାସ ପି ଆଶିସ ତାଲୁକଦାର ZUX0784322

ପ ୁ /999734 37 183 1025ଇ.ଶ
ଣିବାସ େଦାରା - ସିେ�? େଦାରା ZUX1051739

�ୀ /999735 27 183 1026ଇ ଜୟCି େଦାରା !ା ଇ ସିେ�ସ େଦାରା ZUX0804583

ପ ୁ /999736 26 183 1027ଇ.ଲ()ୀ ନାରାୟଣ େଦାରା ପି ଇ.ସିେ�? େଦାରା ZUX0963496

ପ ୁ /999737 22 183 1028ଇ. କ
 ି4ା େଦାରା ମା ଇ. ଜୟCୀ େଦାରା ZUX1285618

�ୀ /999738 44 183 1029ଜି. େଜ�ାତି େଗେମଲି !ା ଜି. ନାେଗ=ର ରାଓ ZUX0783803

�ୀ /999739 45 183 1030ଭି. େଗୗରୀ !ା ଭି. ଧାରମା ରାଜୁ ZUX0862458

ପ ୁ /999740 23 183 1031େକ ହରିଶ କମୁାର ପି େକ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1190776

ପ ୁ /999741 33 183 1032ସେCାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ରାଘବ ନାୟକ ZUX0561530

�ୀ /999742 21 183 1033େକ ଦିବ�ା କମୁାରୀ ପି େକ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1190750

ପ ୁ /999743 62 183 1034େଯାେଗଶ ମହାCି ପି ଉଦୟନାଥ ମହାCି ZUX0867762

�ୀ /999744 52 183 1035ଆଶାଲତା ମହାCି !ା େଯାେଗଶ ମହାCି ZUX0867770

ପ ୁ /999745 47 183 1036ସଜିୁତ ମହାCି ପି ଉଦୟନାଥ ମହାCି ZUX0867754

ପ ୁ /999746 48 183 1037ରେଜ[ଵର ନାଏକ - ସଜୁାତା ନାଏକ ZUX1229608

ପ ୁ /999747 25 183 1038ଅଭିେଶକଚ<
  େନପକ ପି ରାମଚ<
  େନପକ ZUX1213610

ପ ୁ /999748 21 183 1039ଅଜୟ ନିHା ପି ନିHା ରେମଶ ZUX1209766

�ୀ /999749 47 183 1040ବି. ଓମିନି ପି ବି. ଆCଣୀ ZUX1014463

ପ ୁ /999750 24 183 1041ବି.ଦୁଗI ପ
ସାଦ ପି ବି.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1014471

ପ ୁ /999751 21 183 1042ନକିନା ରାହୁଲ ପି ନକିନା ରାଜୁ ZUX1212174

ପ ୁ /999752 49 183 1043ଭି. ଧାରମା ରାଜୁ ପି ଭି. ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0862441

ପ ୁ /999753 88 183 1044ସିମା<
 ୀ ରାମା ରାଓ ପି ଏନ ଆaାଲା ନାଇଡୁ ZUX0641696

ପ ୁ /999754 44 183 1045ଏନ େଭେ7ଟ ରାଓ ପି ଏ] ରାଜୁ ZUX1014521

ପ ୁ /999755 35 183 1046ଦାେC=ର ରାଓ ପି ଭି. କାମରାଜୁ ZUX1045715

�ୀ /999756 38 183 1047ଡି ନମିତା ର`ୀ !ା ଡି ଜଗନ େମାହନ ର`ୀ ZUX0867820

�ୀ /999757 51 183 1048ଉମି ସାବିତ
ୀ !ା ଓ. ରାବଣା ଆଚାରୀ ZUX1229517

�ୀ /999758 42 183 1049ସବିତା ସାହୁ !ା େଦବଦ& ସାହୁ ZUX1229533

ପ ୁ /999759 34 183 1050ବିଦୁର କମୁାର ସାହୁ ପି ରାେଜ<
  ସାହୁ ZUX1004936

ପ ୁ /999760 32 183 1051ସଧୁୀର କମୁାର ସାହୁ ପି ରାେଜ<
  ସାହୁ ZUX1004910

�ୀ /999761 27 183 1052ପfୁାEଳୀ ସାହୁ !ା ବିଦୁର କମୁାର ସାହୁ ZUX1004928

ପ ୁ /999762 74 183 1053େନବୁଲାଲ ଶ7ର ପି ଅେଛଲାଲ େକାଲହବ ଖାସ ZUX1228758

ପ ୁ /999763 25 183 1054କାଲୁମଡି ଶିବରାମ ପି େକ. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0783852

�ୀ /999764 21 183 1055ଭି ଶିବାନୀ ମା ଭି ରାଧା କୃ4 ରାଜୁ ZUX1210996

ପ ୁ /999765 25 183 1056ସତ�ରାଜୁ ସିମାPାରି ପି ରେମଶ ସିମାPାରି ZUX0862425

�ୀ /999766 24 183 1057େରଶମା ସୀମାଦ
 ି ପି ଏସ. ରେମଶ ZUX1229566

�ୀ /999767 29 183 1058େକ !ପ3ା !ା େକ ଚିରEୀବୀ ZUX0867853

�ୀ /189(1)768 32 183 1059ରଶ)ିତା ସାହୁ !ା ଗେଜ<
  କମୁାର ସାହୁ ZUX0953208

�ୀ /190/1769 21 183 1060ପି କି&' ପି ପି ଲ()ଣ ରାଓ ZUX1147016

�ୀ /190/1770 44 183 1061ପି ଲ()ୀ !ା ପି ଲ()ଣରାଓ ZUX0784439

ପ ୁ /190/1771 46 183 1062ପି ଲ()ଣରାଓ ପି ପତୁରାଜୁ ସା�େମ=ର ରାଓ ZUX0784421

ପ ୁ /T53H-14772 33 183 1063ପ
ବୀଣ ପସୁରଲା ପି ପସୁରଲା ଚ<
େଶଖର ଗAୁା ZUX0448969

ପ ୁ /123773 19 183 1269ନିଖିଲ ଵଈ?ଯାରାଜୂ ପି ଗଣପତି ରାଓ ଵଈ?ଯାରାଜୂ ZUX1380799

ପ ୁ /229/33774 22 183 1270ବିଜୟ େଚୗଧରୁୀ ପି ପୀ େଵନକଟ ରବାନା େଚୗଧରୁୀ ZUX1398791

�ୀ /0775 18 183 1271ମନାପରୂାମ ଲାବନ�ା ପି ମନାପରୂାମ ନଵିନ କମୁାର ZUX1399047

ପ ୁ /223776 19 183 1272ନିଖିଲ ଵଈ?ଯାରାଜୂ ପି ଗଣପତି ରାଓ ଵଈ?ଯାରାଜୂ ZUX1399872

ପ ୁ /3/105777 35 183 1273ଶ
ୀକାC ଦାଶ - ଜୟC ଦାଶ ZUX1400282

�ୀ /00778 19 183 1274ମନପରୁମ ଶରିୀଷ। !ା ମନପରୁମ ପ
ବୀନ କମୁାର ZUX1424829

ପ ୁ /NEAR K C779 32 184 1ଜମୀ ଅନିରୁV କମୁାର ପି େଜ ସାଈ କମୁାର ZUX1233667

ପ ୁ /VIKRAM NA780 54 184 2କ
ି4ା ରାଓ କିଲା>େଚTୀ - ଶବିେକଶବ କିଲା>େଚTୀ ZUX1216969

ପ ୁ /VIKRAM NA781 50 184 3ବିେ==ର ରାଓ କିଲା>େସTି - ଶଵିେକଶାବ କିଲା>େଚTି ZUX1320167

�ୀ /W/O K KRI782 50 184 4େନୗେକ=ରୀ କିଲା>େଚTୀ - ଶବିେକଶବ କିଲା>େଚTୀ ZUX1216985

�ୀ /1ST LANE783 21 184 5ୱଦି�ା କିଲା>େସTି - ଶବିେକଶବ କିଲା>େଚTି ZUX1217017

ପ ୁ /1ST LANE784 23 184 6କିଲା>େସTୀ ୱେିୱକ - ଶିବେକଶବ କିଲାମେଚTୀ ZUX1216993

ପ ୁ /2785 26 184 7ଋଷି କମୁାର ମାରାଡାପ ୁ ପି ଏମ ହରିନାଥ ରାଓ ZUX0882829

ପ ୁ /03786 44 184 8ଅଶିପ ୁବାଲା ପି ଅଶପୁ ୁମାେଲ=ର ରାଓ ZUX0882936

ପ ୁ /03787 25 184 9ଆକାଶ କମୁାର େବେହରା ପି ରାମଚ<
  େବେହରା ZUX1073287

ପ ୁ /04788 33 184 10େବେହରା େଗାବି< ପି େବେହରା ସୀମା:ଳ ZUX1077999

ପ ୁ /5789 85 184 11ଅବଦୁw କୁ̀ ସୁ , ପି ଆବଦୁଲ େମାେୟଦ , LSL1358654

ପ ୁ /5790 71 184 12ସକିଲା କଦୁୁସ , ପି ଅବଦୁଲ .କଦୁୁସ , LSL1358647

ପ ୁ /08791 20 184 13ଅଵିନାଶ ପାତ
 ପି ରବୀ<
  କମୁାର ପାତ
 ZUX1335876

ପ ୁ /08792 47 184 14କିଲମେଚTୀ ଶିବେକଶବ ପି େକ.େକାଦ9ା ରାଓ ZUX0868133

�ୀ /08793 35 184 15ପଟାପାନା ଶ
ିବିଦ�ା !ା କିଲମେଚTୀ ଶିବେକଶବ ZUX0868141

�ୀ /8794 60 184 16ବାଲି ଇ<ିରା !ା ଭି.ବାଲକ
 ି4ା ରାଓ ZUX0953349

13 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /8795 27 184 17େକ. ମଣିକbା ପି େକ.େମାହନ ରାଓ ZUX0953323

ପ ୁ /8796 37 184 18ଭାଭିଲା ରାଜେଶଖର ପି ଭାଭିଲା ବାଳକ
 ି4ା ZUX0953331

ପ ୁ /8797 64 184 19ଭି ,ବାଲକୃ4ା ରାଓ ପି ଭି, ନିଳକY ZUX0707067

ପ ୁ /11798 20 184 20ଔେରାବିଂଦ ସାହୁ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ZUX1349877

�ୀ /11799 24 184 21େକାନା ଲ()ୀ ପି େକ ଶ7ର ରାଓ ZUX0882969

ପ ୁ /25800 51 184 22ସାୟଦ ସାଲିମ ପି ଅବଦୁଲ ମଜିଜ ZUX1211705

ପ ୁ /28801 56 184 23ଅେଶାକକମୁାର ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ ZUX0153387

�ୀ /29802 83 184 24ଉମ'ଳା ଦ9େସନା !ା ମଧସୁଦୁନ ଦ9େସନା OR/12/089/268569

�ୀ /29803 60 184 25ଶାCିଲତା ଦ9େସନା !ା ମଧସୁଦୁନ ଦ9େସନା OR/12/089/268570

�ୀ /29804 58 184 26ଗୀତାEଳୀ ଦ9େସନା ପି ମଧସୁଦୁନ ଦ9େସନା OR/12/089/268571

ପ ୁ /29805 56 184 27େବଣଧୁର ଦ9େସନା ପି ମଧସୁଦୁନ ଦ9େସନା OR/12/089/268573

ପ ୁ /29806 40 184 28ଜଗନ3 ାଥ ମିଶ
 ପି ବେନାଦଚ<
  ମିଶ
 ZUX0209437

�ୀ /29807 65 184 29ଶଶିୁଳା ମିଶ
 ପି ବିେଦାଦ ଚ<
  ମିଶ
 ZUX0784595

�ୀ /30808 32 184 30ସନୁୀତା ରାୟ !ା ରାେଜଶ କମୁାର ରାୟ ZUX0707323

�ୀ /30809 33 184 31ଦୀAୀମୟୀ ସାCା ପି କିେସାରକମୁାର ସାCା LSL2384840

ପ ୁ /30810 69 184 32କିେଶାର କମୁାର ସାyା ପି ରାମ ଚ<
  ସାyା LSL1414119

�ୀ /30811 61 184 33ମୃଦୁଭାସିନୀ ସାyା ପି କିେଶାର କମୁାର ସାyା LSL1414101

�ୀ /30812 34 184 34େଜ�ାସ3ାମୟୀ ସାyା ପି କିେଶାରକମୁାର ସାyା LSL2384857

�ୀ /30813 24 184 35କିରଣବାଳା ସାyା !ା କିେଶାର କମୁାର ସାyା ZUX0882662

�ୀ /31814 38 184 36ଅଦିତି ଦାଶ !ା ସତ�ନାରାୟଣ ପ9ା ZUX0452169

ପ ୁ /31815 68 184 37େଶାଭାସଂୁଦର ପ9ା ପି ନ<କିେଶାର ପ9ା OR/12/089/260420

�ୀ /31816 64 184 38ସବୁାସିନି ପ9ା !ା େସାଭାସ<ୁର ପ9ା OR/12/089/260421

ପ ୁ /31817 42 184 39ସତ�ନାରାୟଣ ପ9ା ପି େଶାଭା ସ<ୁର ପ9ା ZUX0452151

ପ ୁ /31818 42 184 40ଶଶା7 େଶଖର ପ9ା ପି େଶାଭା ସ<ୁର ପ9ା OR/12/089/260750

ପ ୁ /32819 48 184 41େକ. ରାମ କ
ି4ା ପି େକ. ସଯୁ�1 ପ
କାଶ ରାଓ LSL1455674

�ୀ /32820 63 184 42େକ ଇ<ିରା . !ା ଶରିୁଆ ପ
କାଶ . ZUX0289660

ପ ୁ /32821 36 184 43େବଣପୁାଣି ବିେଷାୟୀ ପି ରାମଚ<
  ବିେଷାୟୀ ZUX0452300

�ୀ /32822 45 184 44ପି. କମୁାରି କଲ�ାଣି !ା େକ. ଅଚିତ ରାଓ LSL1455625

ପ ୁ /32823 55 184 45େକ ଅଚିତ ରାଓ ପି ସରିୁଆ ପ
କାଶ ରାଓ ZUX0289678

�ୀ /32824 36 184 46େକ. ଶଶିକଲା !ା େକ. ରାମକ
ି4ା ZUX0369041

�ୀ /33825 88 184 47ରାଣି ଦୂେସଯା !ା ହାସାନ< ଦୂେସଯା OR/12/089/260451

ପ ୁ /33826 71 184 48ଅମରଲାଲ ଦୂେସଯା ପି ହାସାେନଜ ଦୂେସଯା OR/12/089/260449

�ୀ /33827 65 184 49ପfୁା ଦୂେସଯା !ା ଅମର ଲାଲ ଦୂେସଯା OR/12/089/260450

ପ ୁ /33828 59 184 50ନ<ଲାଲ ଦୁେସଜା ପି ଆଶାନ< େଦେସଜା ZUX0707315

�ୀ /33829 54 184 51ମିନା ଦୁେଶଯା !ା ନ<ଲାଲ ଦୁେଶଯା OR/12/089/260455

�ୀ /33830 51 184 52ମୀନା ଦୁେସଜା !ା ନ<ଲାଲ ଦୁେସଜା ZUX0707307

ପ ୁ /33831 30 184 53ରାହୁଲ ଦୁେସଜା ପି ନ<ଲାଲ ଦୁେସଜା ZUX0707281

�ୀ /34832 56 184 54ଉମ'ଳା ଗAୁା !ା ବଂଶିଲାଲ ଗAୁା ZUX0346650

ପ ୁ /34833 35 184 55ଗ�ା ପ
ସାଦ ଗAୁା ପି ବଂଶଲିାଲା ଗAୁା ZUX0346668

ପ ୁ /34834 58 184 56ରାମନାଥ ପାଣିଗ
ାହି ପି ହରିR<
  ପାଣିଗ
ାହି OR/12/089/260460

ପ ୁ /34835 56 184 57ଉଦୟନାଥ ପାଣିଗ
ାହି ପି ହରିR<
  ପାଣିଗ
ାହି OR/12/089/260918

�ୀ /34836 50 184 58େଜ�ାs3ା ପାଣିଗ
ାହି !ା ଉଦୟନାଥ ପାଣିଗ
ାହି OR/12/089/260917

ପ ୁ /34837 48 184 59ତ
ିପତିନାଥ ପାଣିଗ
ାହି ପି ହରିR<
  ପାଣିଗ
ାହି ZUX0153411

�ୀ /34838 46 184 60ପଦ) ିନି ପାଣିଗ
ାହୀ !ା ରାମନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ ZUX0452284

ପ ୁ /34839 31 184 61ଶବି ଶ7ର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ରାମନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ ZUX0452078

ପ ୁ /34840 28 184 62ବିକ
ମ ପାଣିଗ
ହୀ ପି ଉଦୟ ନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ ZUX0642371

ପ ୁ /34841 25 184 63ପ
ିୟ7ା ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଉଦୟ ନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ ZUX0784587

ପ ୁ /34842 25 184 64ରଜତ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହି ପି ତ
ିପତିନାଥ ପାଣିଗ
ାହି ZUX0784652

�ୀ /35843 69 184 65ଲ()ୀ ବାଘ !ା ନରସିଂହ ବାଘ ZUX0868059

ପ ୁ /35844 35 184 66ତେ�=ର ପ9ା ପି ମଦନେମାହନ ପ9ା ZUX0868067

�ୀ /35845 90 184 67ସଯୁ�1ମଣି ରାୟ !ା ଲ()ଣ ରାୟ OR/12/089/260477

ପ ୁ /35846 78 184 68ନୀଲକY ରାୟ ପି ଲ()ଣ ରାୟ OR/12/089/260478

�ୀ /35847 68 184 69ଶଶିୁଳା ରାୟ !ା ନୀଳକY ରାୟ OR/12/089/260479

ପ ୁ /35848 45 184 70ଆନ< କମୁାର ରାୟ ପି ନୀଳକY ରାୟ OR/12/089/260876

ପ ୁ /35849 44 184 71ଅଜୟ କମୁାର ରାୟ ପି ନୀଳକY ରାୟ OR/12/089/260873

�ୀ /35850 44 184 72ଲଳିତା କମୁାରୀ ରାୟ ପି ନୀଳକY ରାୟ LSL1372887

�ୀ /35851 42 184 73ସନୁ<ା କମୁାରୀ ରାୟ ପି ନୀଳକY ରାୟ LSL1372911

ପ ୁ /35852 41 184 74ଗେଣଶ ପ
ସାଦ ରାୟ ପି ନୀଳକY ରାୟ LSL1372929

�ୀ /35853 42 184 75ସେୁଲାଚନା ସିଂହ !ା ଅଜୟ କମୁାର ରାୟ ZUX0642298

�ୀ /36854 52 184 76ପ
ବୀଣା ପ9ା !ା ଅରୁଣ କମୁାର ପ9ା OR/12/089/260903

ପ ୁ /36855 45 184 77ଅରୁଣକମୁାର ପ9ା ପି ନ<କିେସାର ପ9ା OR/12/089/260426

ପ ୁ /36856 82 184 78ନିଳକY ରାୟ ପି କୃ4ଚ<
  ରାୟ OR/12/089/260484

14 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /36857 47 184 79ସନିୁଲ କମୁାର ରାୟ ପି ନିଳକY ରାୟ LSL1372499

ପ ୁ /36858 43 184 80ଅନୀଲ କମୁାର ରାୟ ପି ନୀଳକY ରାୟ LSL1372440

ପ ୁ /36859 42 184 81ସଶିୁଳ କମୁାର ରାୟ ପି ନୀଳକY ରାୟ LSL1387356

ପ ୁ /36860 39 184 82ରାେଜଶ କମୁାର ରାୟ ପି ନରସିଂହ ରାୟ LSL1387364

�ୀ /36861 43 184 83ଗୀତାEଳି ରାୟ !ା ସନିୁଲ କମୁାର ରାୟ ZUX0707265

ପ ୁ /37862 70 184 84ପି େସଲ ପତି ଆଚାରୀ ପି ପି ଭୁେତଶ ୁଆଚାରୀ ZUX0154211

�ୀ /37863 57 184 85ପି ଲ()ି ଆଚାରୀ !ା ପି େସଲପତି ଆଚାରୀ ZUX0154237

�ୀ /37864 34 184 86ପି ସେୁଦ4ା ଆଚାରୀ ପି ପି େସଲପତି ଆଚାରୀ ZUX0209445

ପ ୁ /37865 33 184 87ପି ସେCାଷ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି ପି େସଲପତି ଆଚାରୀ ZUX0154245

�ୀ /37866 85 184 88ପfୁାEଳି ପଜୁାରି !ା ସନ�ାସି ପଜୁାରି OR/12/089/260490

ପ ୁ /37867 67 184 89ମନେମାହନ ପଜୁାରି ପି ସନ�ାସି ପଜୁାରି OR/12/089/260491

ପ ୁ /37868 64 184 90ଅେଶାକ ପଜୁାରି ପି ସନ�ାସି ପଜୁାରି OR/12/089/260493

ପ ୁ /37869 60 184 91କିେଶାର ପଜୁାରି ପି ସନ�ାସି ପଜୁାରି OR/12/089/260494

�ୀ /37870 59 184 92ମନରମା ପଜୁାରି !ା ମନେମାହନ ପଜୁାରି OR/12/089/260492

ପ ୁ /37871 56 184 93ଅନୁପ କମୁାର ପଜୁାରୀ ପି ସନ�ାସି ପଜୁାରୀ OR/12/089/260496

�ୀ /37872 55 184 94ସEmୁା ପଜୁାରୀ !ା ଅେଶାକ କମୁାର ପଜୁାରୀ LSL1455641

�ୀ /37873 53 184 95ସନୁୀତା ପଜୁାରୀ !ା କିେଶାର ପଜୁାରୀ LSL1455658

ପ ୁ /37874 50 184 96ଅରୁଣ ପଜୁାରି ପି ସନ�ାସି ପଜୁାରି OR/12/089/260497

�ୀ /37875 46 184 97ଶମ'ଳା ପଜୁାରି ପି ସନ�ାସି ପଜୁାରି OR/12/089/260499

�ୀ /37876 34 184 98ପଲ̂ବୀ ପଜୂାରୀ ପି ମନ େମାହନ ପଜୂାରୀ ZUX0642058

�ୀ /37877 31 184 99ପ
ିୟ7ା ପଜୁାରୀ ପି ମନ େମାହନ ପଜୁାରୀ ZUX0642066

�ୀ /37878 49 184 100ନିେବଦିତା ରଥ !ା ଅନୁପ କମୁାର ପଜୁାରୀ ZUX1212877

�ୀ /38879 26 184 101କମୁାରୀ ଗିତାଞଳି େବେହରା ପି ଚଦ
 ଧଯ�1 େବେହରା ZUX0707505

ପ ୁ /39880 26 184 102ବିନଦ େବେହରା ପି ପଦ) ନାଭ େବେହରା ZUX0707513

ପ ୁ /39881 33 184 103ସଂଜିବ ମିଶ
 ପି ରାମଚ<
  ମିଶ
 ZUX0153486

ପ ୁ /40882 59 184 104ସରୁଜିତ ପାତ
 ପି ପ
କାଶ ଚ<
  ପାତ
 LSL1387307

�ୀ /40883 55 184 105ବି4ୁପ
ିୟା ପାତ
 !ା ସରୁଜିତ ପାତ
 LSL1387299

ପ ୁ /41884 64 184 106ଅ(ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ଫକୀର ସାହୁ ZUX1347459

ପ ୁ /41885 62 184 107ଅଭୟକମୁାର ସାହୁ ପି ଫକିରେମାହନ ସାହୁ OR/12/089/260518

ପ ୁ /41886 59 184 108ଅମଲୁ�କମୁାର ସାହୁ ପି ଫକିରେମାହନ ସାହୁ ZUX0682187

�ୀ /41887 58 184 109ପ
ଭାତି ସାହୁ !ା ଅଭୟକମୁାର ସାହୁ OR/12/089/260519

�ୀ /41888 35 184 110ଅନୂପମା ସାହୁ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0289686

ପ ୁ /41889 33 184 111ଓମ ପ
କାଶ ସାହୁ ପି ଅଭୟ କମୁାର ସାହୁ ZUX0209528

ପ ୁ /41890 23 184 112ଆେଲାକ ସାହୁ ପି ଅମଲୂ� କମୁାର ସାହୁ ZUX1170018

ପ ୁ /42891 76 184 113ନୃସିଂହପ
ସାଦ ପାତ
 ପି ନବିନ ଚ<
  ପାତ
 OR/12/089/260526

�ୀ /42892 72 184 114ପ
ତିଭା ପାତ
 !ା ନୃସିଂହପ
ସାଦ ପାତ
 OR/12/089/260527

ପ ୁ /42893 72 184 115ଜଗଦିଶ ପ
ସାଦ ପାତ
 ପି ନବିନ ଚଂଦ
  ପାତ
 OR/12/089/260528

�ୀ /42894 62 184 116େଜ�ାs3ରାଣି ପାତ
 !ା ଜଗଦିଶପ
ସାଦ ପାତ
 OR/12/089/260529

ପ ୁ /42895 49 184 117!ପନ କମୁାର ପାତ
 ପି ନୃସିଂହ ପ
ସାଦ ପାତ
 OR/12/089/260869

�ୀ /42896 44 184 118ରାେଜ=ରୀ ପାତ
 !ା ସପନ କମୁାର ପାତ
 ZUX0153510

�ୀ /42897 44 184 119ରାଜଶ
ୀ ପାତ
 !ା ସପନ କମୁାର ପାତ
 ZUX0867986

�ୀ /43898 22 184 120ସEୀବନୀ ପ9ା ପି ରବୀ<
  କମୁାର ପ9ା ZUX1221050

�ୀ /43899 54 184 121ସନୁ<ା ସାହୁ !ା ଅଜିତକମୁାର ସାହୁ OR/12/089/260537

ପ ୁ /43900 54 184 122ଅରୁଣକମୁାର ସାହୁ ପି ହରିRଂଦ
  ସାହୁ OR/12/089/260538

�ୀ /43901 52 184 123ଉଷାରାଣୀ ସାହୁ !ା ଅରୁଣ କମୁାର ସାହୁ ZUX0289694

ପ ୁ /43902 38 184 124ଦୁଗIଚରଣ ସାହୁ ପି ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ LSL2384881

ପ ୁ /43903 33 184 125ଶାCନୁକମୁାର ସାହୁ ପି ଅଜିତକମୁାର ସାହୁ LSL2384642

�ୀ /44904 56 184 126ପ
ମିଳା ପାଳ !ା ପ
ଦିପ କମୁାର ପାଳ OR/12/089/272794

�ୀ /45905 67 184 127େଜ�ାତି ମEରି ମହାପାତ
 !ା ସଦାଶବି ମହାପାତ
 OR/12/089/272612

ପ ୁ /45906 46 184 128ମେନାଜ କମୁାର ମାହାପାତ
 ପି ସଦାଶବି ମାହାପାତ
 OR/12/089/272613

�ୀ /45907 43 184 129ସସ) ିତା ମହାପାତ
 ପି ସଦାଶବି ମହାପାତ
 ZUX0153528

�ୀ /48908 31 184 130ସର?ଵତୀ ମିଶ
 !ା କରୁଣାକର େଦବତା ZUX1157197

ପ ୁ /49909 66 184 131ସେCାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମକୃ4 େଚୗଧରୁୀ ZUX0882761

�ୀ /49910 47 184 132ସବିତା େଚୗଧରୁୀ !ା ସେCାଷ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0882746

�ୀ /49911 59 184 133!U1ଲତା ନାୟାର !ା ସେୁର<
  ନାୟାର OR/12/089/262258

�ୀ /49912 41 184 134ମାଳିନୀ ପ
ିୟଦଶ'ନି ନାୟାର ପି ସେୁର<
  ନାୟାର LSL1522580

ପ ୁ /49913 64 184 135ସେୁରଶ ଚ<
  ରାଉତ ପି ପାଇଛା ରାଉତ OR/12/089/262256

�ୀ /49914 58 184 136ଲଳିତା ରାଉତ !ା ସେୁରଶ ରାଉତ OR/12/089/262257

ପ ୁ /49915 36 184 137ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ସେବ1 =ର ରାଉତ ZUX0642215

�ୀ /49916 45 184 138ଶାCି ଶତପଥି ପି ଉଦୟ ଚ<
  ଶତପଥି ZUX0394288

�ୀ /49917 45 184 139ପାବ1 ତୀ ଶତପଥୀ ପି ଉଦୟ ଶତପଥୀ ZUX0394106

ପ ୁ /50918 72 184 140ରାମଚ<
  ପା9 ପି ପUୁ1ଚ<
  ପା9 OR/12/089/262579

15 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /50919 52 184 141ରବି<
  କମୁାର ପାତ
 ପି ରାମଚ<
  ପାତ
 OR/12/089/262262

�ୀ /50920 45 184 142ଅନୁ ପାତ
 !ା ରବି<
  ପାତ
 LSL1371954

ପ ୁ /51921 55 184 143ତ
ିନାଥ େବେହରା ପି ପିତା�ର େବେହରା OR/12/089/262266

ପ ୁ /51922 45 184 144େଯାଶଦା େବେହରା ପି ଉମାପତି େବେହରା OR/12/089/262265

�ୀ /51923 40 184 145ସବୁଦ
 ା େବେହରା !ା ତ
ିନାଥ େବେହରା OR/12/089/262267

�ୀ /51924 30 184 146ସାବିତ
ୀ େବେହରା ପି ତ
ିନାଥ େବେହରା ZUX0641829

ପ ୁ /51925 29 184 147ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି େକ.ଉମାପତି େବେହରା ZUX0641837

ପ ୁ /51926 27 184 148ନୟନ କମୁାର େବେହରା ପି ତ
ିନାଥ େବେହରା ZUX0641845

ପ ୁ /51927 70 184 149ଟାକ
 ୀ ଟାକ
 ୀ ପି ଟାକ
 ୀ ଟାକ
 ୀ ZUX1361393

ପ ୁ /52928 50 184 150ବି ନାରାସିମା ପି ବଳରାମ OR/12/089/262303

ପ ୁ /52929 85 184 151ବି. ନାରୁସମୁା , ପି ରାଯାରାଓ , ZUX0646943

ପ ୁ /52930 29 184 152ବୁଧାନ େକାୟାଲା ସିବା ପି ବି.େଭ7ାଟା ରାମାନା ZUX0641746

�ୀ /52931 51 184 153ବୁଡାନ କାୟଲା ସଜୁାତା !ା ବୁଡାନ କାୟଲା .େଭ7ଟ ରମଣା ZUX0153569

ପ ୁ /52932 57 184 154ବୁଡାନ କାୟଲା େଭ7ଟ ରମଣା ପି ବୁଡାନ କାୟଲା ରାଜା ରାଓ ZUX0153551

ପ ୁ /53933 58 184 155େଜ. ସାଇ କମୁାର ପି େଜ.ଭି. ରାମଣାମ&ୁ' OR/12/089/262302

ପ ୁ /53934 68 184 156ନ<କିେଶାର ବାରିକ ପି ମଧରିୁ ବାରିକ OR/12/089/262743

�ୀ /54935 52 184 157େଜ. କ
 ି4ା େବଣି !ା େଜ. ସାଇ କମୁାର LSL1372952

ପ ୁ /55936 24 184 158ନବୀନ କମୁାର େବେହରା ପି ତ
ିନାଥ େବେହରା ZUX1139922

ପ ୁ /55937 51 184 159ଦୁଷ)C େଚୗଧରୁୀ ପି ଶ7ଷ1 ଣ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/262744

�ୀ /55938 50 184 160େଲଲିନ େଚୗଧରୁୀ !ା ଦୁସ)C େଚୗଧରୁୀ LSL1387760

ପ ୁ /56939 32 184 161ଜିେତ<
ନାଥ ପାଣିଗ
ାହି ପି େଗାପିନାଥ ପାଣିଗ
ାହି ZUX0153585

�ୀ /58940 73 184 162େକ ଗନଲ()ି !ା େକାଦା9ା ରାଓ OR/12/089/202193

ପ ୁ /59941 71 184 163ଡି ନାଲ̂ାୟା ପି ଭି କମୁIୟା OR/12/089/264101

ପ ୁ /59942 31 184 164ସେୁଭ<ୁ ବି=ାଳ ପି େକଦାର ଚରଣ ବି=ାଳ ZUX0153593

�ୀ /59943 38 184 165ସବିତା ପତି ପି ନବିନା ପତି ZUX0209452

ପ ୁ /59944 35 184 166ଚିନାମି ସାହୁ ପି ଶଶିୁଳ କମୁାର ସାହୁ LSL1526441

�ୀ /60945 70 184 167ରାଧା େବେହରା ପି ଚ<
  େଶଖର େବେହରା OR/12/089/262013

ପ ୁ /60946 58 184 168ଦିଗା�ର ଅନC େବେହରା ପି ଜଗଲୁୁ ଅନC େବେହରା ZUX1298629

�ୀ /60947 50 184 169ବିଜୟ ଲ()ୀ କମୁାର ସାମୀ !ା ଦିଗା�ର େବେହରା ZUX1331115

�ୀ /60948 48 184 170ମେନାରମା େବେହରା !ା ଶିବରାମ େବେହରା OR/12/089/262015

ପ ୁ /60949 43 184 171ପUୁ1ଚ<
  େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା LSL1472711

�ୀ /60950 39 184 172େଦ
 ୗମତି େବେହରା ପି ଚ<
େଶଖର େବେହରା OR/12/089/262016

ପ ୁ /60951 38 184 173ତ
ିନାଥ େବେହରା ପି ଚ<
  େବେହରା ZUX0707232

�ୀ /60952 32 184 174ସଚିୁତ
 ା େବେହରା !ା ଶ7ର େବେହରା ZUX0707471

ପ ୁ /60953 32 184 175ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଦିଗା�ର ଅନC େବେହରା ZUX0153635

ପ ୁ /60954 30 184 176ଶ
ୀକାC େବେହରା ପି ଶିବରାମ େବେହରା ZUX0707489

ପ ୁ /60955 26 184 177ଅନୀଲ କମୁାର େବେହରା ପି ଦିଗା�ର ଅନC େବେହରା ZUX0707521

�ୀ /60956 21 184 178ଶୀରିଷା େବେହରା !ା ସନୁୀଲ କମୁାର େବେହରା ZUX1221043

�ୀ /60957 66 184 179ରୁକ) ଣି ଦାସ !ା ଶିବରାମ ଦାସ LSL1472810

ପ ୁ /60958 46 184 180ରାମକୃ4 ଦାସ ପି ଶବିରାମ ଦାସ OR/12/089/262055

�ୀ /60959 45 184 181ଅନ3 ପUୁI ଦାସ ପି ଶବିରାମ ଦାସ LSL1472794

�ୀ /60960 43 184 182ମE ୁକମୁାରି ଦାସ !ା ରାମରୃ4 ଦାସ LSL1472802

ପ ୁ /60961 42 184 183ପରୁୁେଷା&ମ ଦାସ ପି ଶବିରାମ ଦାସ LSL1472786

ପ ୁ /60962 41 184 184ସଦାନ< ଦାସ ପି ଶବିରାମ ଦାସଅ LSL1468677

�ୀ /60963 32 184 185ଲ()ୀ ଦାସ !ା ସଦାନ< ଦାସ ZUX0369132

ପ ୁ /60964 30 184 186ଜୟ ଦାଶ ପି ସିବ ରାମ ଦାଶ ZUX0642082

�ୀ /61965 38 184 187ପ
dା ସାହୁ ପି େଗାବି<ଚ<
  ସାହୁ ZUX0153643

�ୀ /64966 44 184 189କମଳା େବେହରା !ା ସିମା:ଳ େବେହରା ZUX0154146

ପ ୁ /64967 37 184 190ଜଗନ3 ାଥ େବେହରା ପି ସିମା:ଳ େବେହରା ZUX0154138

ପ ୁ /64968 28 184 191ଚିb ୁେବେହରା ପି ସିମା:ଳ େବେହରା ZUX0707224

ପ ୁ /66969 62 184 192ଡମ ୁଜାନି ପି ମରା ଜାନି LSL1372168

ପ ୁ /68970 73 184 193ଜ� ୁଗାଦବା ପି େଚରୁ�ୁ ଗାଦବା OR/12/089/262764

ପ ୁ /68971 46 184 194ମକୁ<ୁ ଗାଦବା ପି ଡ�ରୁୁ ଗାଦବା OR/12/089/262770

ପ ୁ /69972 68 184 195ସକୁ
 ା ଜାନି ପି ଧନିଆ ଜାନି OR/12/089/130284

ପ ୁ /70973 44 184 196ପ:ାନନ ନ< ପି ପିତା�ର ନ< LSL1414424

�ୀ /71974 77 184 197ଏନ ସତ�ବତି !ା ଏନ ତିରୁପତି ରାଓ OR/12/089/276170

ପ ୁ /71975 58 184 198ଏନ ଶ
ୀନିବାସ ପି ଏନ ତିରୁପତି OR/12/089/276171

ପ ୁ /71976 48 184 199ଏନ ବି=ନାଥ ପି ଏନ ତିରୁପତି ରାଓ OR/12/089/276173

�ୀ /71977 46 184 200ଏନ ଜୟଶ
ୀ !ା ଏନ ଶ
ୀନିବାସ LSL1387018

ପ ୁ /71978 32 184 201ଉgଳମଣି େଚୗଧରୁୀ ପି ମାଧବ େଚୗଧରୁୀ ZUX0153650

ପ ୁ /71979 83 184 202ଏନ ତିରୁପତି ରାଓ ପି ଏନ େଗାବି<ମ ରାଓ OR/12/089/276169

ପ ୁ /72980 80 184 203ଏଲ ଏମ ସାମCରାୟ ପି ରାଧା ବଲ̂ଭ ସାମCରାୟ LSL1414390

16 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /72981 70 184 204ଶାCା ସାମCରାୟ !ା ଏଲ ଏମ ସାମCରାୟ LSL1414382

ପ ୁ /72982 48 184 205ଦୀପକ ସାମCରାୟ ପି ଏଲ ଏମ ସାମCରାୟ LSL1414416

ପ ୁ /72983 46 184 206ଦୀେନଶ ସାମCରାୟ ପି ଏଲ ଏମ ସାମCରାୟ LSL1414408

�ୀ /72984 41 184 207ଅନୁସୟୂା ସାମCରାୟ !ା ଦୀପକ ସାମCରାୟ ZUX0154278

ପ ୁ /73985 40 184 208କାଳିଚରଣ ସନକାର ପି େନବୁଲାଲ ସନକାର LSL1387653

�ୀ /75986 51 184 210େଗୗରୀ େବେହରା !ା ଲ()ଣ େବେହରା ZUX0882696

�ୀ /75987 32 184 211ଦୀପକ କମୁାର େବେହରା ପି ଲ()ଣ େବେହରା ZUX0642132

ପ ୁ /75988 31 184 212ରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଲ()ଣ େବେହରା ZUX0394114

�ୀ /76989 45 184 213ଲଖ) ି େବେହରା !ା ନାରାୟଣ େବେହରା OR/12/089/262061

�ୀ /76990 27 184 214ପଦ) ମିନୀ େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା ZUX0642389

�ୀ /76991 55 184 215ସାରଦା ଦେଳଇ !ା େବକୖYୁ ଦେଳଇ ZUX0784850

ପ ୁ /76992 66 184 216ବିପିନ ଚ<
  ନିଶ7 ପି ଅନାମ ନିଶ7 ZUX0452318

�ୀ /76993 56 184 217େଗୗରୀ ନିଶ7 !ା ବିପିନ ନିଶ7 ZUX0452326

�ୀ /77994 28 184 218ରୀନା କମୁାରୀ ରାଇ ପି ନୀଳ କY ରାଇ ZUX0641597

ପ ୁ /77995 52 184 219ନୀଳକY ରାୟ ପି ଡ�ରୁ ରାୟ OR/12/089/262152

�ୀ /77996 43 184 220ରଶ) ି ରାୟ !ା େକୖଳାସ ରାୟ LSL1472778

ପ ୁ /77997 35 184 221ଟୁନା ରାୟ ମା ଶିବ କମୁାରୀ ରାୟ ZUX0641571

ପ ୁ /77998 31 184 222ସେCାଷ କମୁାର ରାୟ ପି ନୀଳ କY ରାୟ ZUX0641605

�ୀ /77999 34 184 223ପ
ଫଲୁ କମୁାର ରାୟ !ା େଗୗରୀ ଶ7ର ରାୟ ZUX0642124

ପ ୁ /781000 31 184 224ଅନC ଭରତ େବହରା ପି ଅନC କିେଶାର େବେହରା ZUX0369108

ପ ୁ /781001 66 184 225ଅନC କିେଶାର େବେହରା ପି ଅନC ସହେଦବ େବେହରା LSL1387786

�ୀ /781002 62 184 226ପାବ1 ତୀ େବେହରା ପି ଅନC କି=ର େବେହରା LSL1387729

ପ ୁ /781003 58 184 227େଲାକନାଥ େବେହରା ପି ଅନC ସହେଦବ େବେହରା OR/12/089/262110

�ୀ /781004 52 184 228ଭଗବତି େବେହରା !ା େଲାକନାଥ େବେହରା OR/12/089/260957

�ୀ /781005 40 184 229ଲ()ି େବେହରା ପି ଅନC କିେଶାର େବେହରା LSL1387711

�ୀ /801006 52 184 230ବିମଳା େବେହରା !ା ଯଧିୁ{ୀର େବେହରା OR/12/089/262139

�ୀ /811007 78 184 231ପାବ1 ତୀ େବେହରା !ା ବଳଭଦ
  େବେହରା OR/12/089/262059

ପ ୁ /811008 58 184 232ଚକ
ପାଣି େବେହରା ପି ବଳଭଦ
  େବେହରା OR/12/089/262056

�ୀ /811009 50 184 233ତିେଳା&ମା େବେହରା !ା ଚକ
ପାଣି େବେହରା OR/12/089/262057

ପ ୁ /811010 38 184 234ସେୁର<
  େବେହରା ପି ଚକ
ପାଣି େବେହରା ZUX0289710

�ୀ /811011 30 184 235ମାଳତି େବେହରା !ା ସେୁର<
  େବେହରା ZUX0642223

ପ ୁ /811012 26 184 236ପ
େମାଦ େବେହରା ପି ଚକ
ପାଣି େବେହରା ZUX0707463

�ୀ /821013 95 184 237ଅU1ପUୁ1 େବେହରା !ା ଏନ ଆପାନ3 ା େବେହରା OR/12/089/262727

ପ ୁ /821014 72 184 238ସବୁାଷ ଚ<
  େବେହରା ପି ଆପନା େବେହରା OR/12/089/262123

ପ ୁ /821015 55 184 239ରାମଦାସ େବେହରା ପି ଡ�ରୁ େବେହରା ZUX0771170

ପ ୁ /821016 45 184 240ଗେଜ<
  କମୁାର େବେହରା ପି ସବୁାସ ଚ<
  େବେହରା ZUX0527499

�ୀ /821017 43 184 241ମାଣିକ କମୁାରି େବେହରା ପି ସବୁାସ ଚ<
  େବେହରା OR/12/089/260722

�ୀ /821018 34 184 242ବୃ<ାବତୀ େବେହରା ପି ରାମଦାସ େବେହରା ZUX0289728

ପ ୁ /821019 30 184 243ଜଗନ3 ାଥ େବେହରା ପି ରାମଦାସ େବେହରା ZUX0707208

�ୀ /831020 67 184 244ମାଳତି େବେହରା !ା ରାମଦାସ େବେହରା ZUX0771162

�ୀ /841021 65 184 245ଉତମି େବେହରା !ା ଆପନା େବେହରା OR/12/089/262084

ପ ୁ /841022 56 184 246ଧବେଳ=ର େବେହରା ପି ଆପନା େବେହରା OR/12/089/262085

ପ ୁ /841023 45 184 247ନରସିଂହ େବେହରା ପି ଆପନା େବେହରା OR/12/089/262087

ପ ୁ /841024 44 184 248େକ ଶ7ର େବେହରା ପି େକ ଆପାନ3 ା େବେହରା LSL1468669

�ୀ /841025 39 184 249ସର!ତି େବେହରା !ା ନରସିଂହ େବେହରା LSL1472752

�ୀ /841026 39 184 250ଅନ3 ପUୁI େବେହରା ପି ଆପାନ3 ା େବେହରା LSL1469154

ପ ୁ /841027 38 184 251ଟୁନା େବେହରା ପି ଧବେଳ=ର େବେହରା ZUX0153676

ପ ୁ /841028 28 184 253ପ
ବିନ କମୁାର େବେହରା ପି ଧବେଳ=ର େବେହରା ZUX0642140

ପ ୁ /851029 47 184 254ଅ| ୁ1ନ େବେହରା ପି ଟ7 େବେହରା OR/12/089/262147

ପ ୁ /851030 36 184 255ଜଗନ3 ାଥ ସାହୁ ପି ଘନ ସାହୁ ZUX0452292

ପ ୁ /861031 39 184 256ମଦନ େବେହରା ପି ଚ<
େଶଖ େବେହରା ZUX0882654

�ୀ /861032 37 184 257ଅନୀତା େବେହରା !ା ମଦନ େବେହରା ZUX0369116

ପ ୁ /871033 62 184 258ସିତାରାମ େବେହରା ପି ପିତା�ର େବେହରା OR/12/089/262105

�ୀ /871034 52 184 259ଲଛମା େବେହରା !ା ସିତାରାମ େବେହରା OR/12/089/262106

ପ ୁ /871035 40 184 260କୃ4ଚ<
  େବେହରା ପି ପିତା�ର େବେହରା LSL1468990

ପ ୁ /871036 30 184 261େଗାବି< େବେହରା ପି ସିତାରାମ େବେହରା ZUX0346676

ପ ୁ /871037 30 184 262େଗାବି< େବେହରା ପି ସିତାରାମ େବେହରା ZUX0642470

ପ ୁ /881038 46 184 263ଅନିଲ କମୁାର େବଠୖାରୁ ପି ନରହରି େବଠୖାରୁ ZUX0868026

�ୀ /881039 41 184 264ଶ
ୀମତୀ ସନିୁତା େବଠୖାରୁ !ା ଅନିଲ କମୁାର େବଠୖାରୁ ZUX0868000

�ୀ /881040 25 184 265କମୁାରୀ ଗରିମା େବଠୖାରୁ ପି ଅନିଲ କମୁାର େବଠୖାରୁ ZUX0868018

ପ ୁ /881041 74 184 266ଉଦୟ ଚ<
  େବେହରା ପି ଆପନା େବେହରା OR/12/089/262070

�ୀ /881042 70 184 267ଅନୁସୟା େବେହରା !ା ଉଦୟ େବେହରା OR/12/089/262071

17 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /881043 67 184 268ବନମାଳି େବେହରା ପି ଆପନା େବେହରା OR/12/089/262072

ପ ୁ /881044 58 184 269ନ<େଗାପାଳ େବେହରା ପି ଆପନା େବେହରା OR/12/089/262074

ପ ୁ /881045 55 184 270ଦଶରଥ େବେହରା ପି ଆପନା େବେହରା OR/12/089/262076

�ୀ /881046 50 184 271ଲିଳାବତି େବେହରା !ା ଦଶରଥ େବେହରା OR/12/089/262077

ପ ୁ /881047 45 184 272ଜଗନ3 ାଥ େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା LSL1387802

�ୀ /881048 44 184 273ସର!ତି େବେହରା !ା ନ< େଗାପାଳ େବେହରା LSL1468644

�ୀ /881049 31 184 274ସନୁୀତା େବେହରା ପି ଦାଶରଥ େବେହରା ZUX0707380

ପ ୁ /881050 30 184 275ଶ
ୀନାଥ େବେହରା ପି ଦଶରଥ େବେହରା ZUX0707554

ପ ୁ /881051 30 184 276ଶ
ୀନାଥ େବେହରା ପି ଦଶରଥ େବେହରା ZUX0346684

�ୀ /881052 27 184 277ଲଷ)ୀ ପ
ିୟା େବେହରା ପି ନ< େଗାପାଳ େବେହରା ZUX0707539

ପ ୁ /881053 26 184 278ସାନୁ କମୁାର େବେହରା ପି ଦଶରଥ େବେହରା ZUX0707547

ପ ୁ /891054 53 184 279ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ନୃସିଂହ େବେହରା OR/12/089/262050

�ୀ /891055 48 184 280ଉମା େବେହରା !ା ନାରାୟଣ େବେହରା OR/12/089/262051

�ୀ /901056 55 184 281ଉମା େବେହରା !ା େଗାବି< େବେହରା OR/12/089/262093

ପ ୁ /901057 32 184 282ଜଗଦି=ର େବେହରା ପି େଗାବି< େବେହରା ZUX0707497

�ୀ /911058 88 184 283ଆ7ଲୁ()ୀ େବେହରା !ା ଆ7ଲୁୁ ଗିରି େବେହରା OR/12/089/262091

ପ ୁ /921059 61 184 284ଖେଗ!ର େବେହରା ପି ରଘମୁଣି େବେହରା OR/12/089/262041

�ୀ /921060 55 184 285ପଦ) ାବତି େବେହରା !ା ଖେଗ=ର େବେହରା OR/12/089/262042

�ୀ /921061 52 184 286େଶୖଳବାଳା େବେହରା ପି ଖେଗ=ର େବେହରା OR/12/089/262044

ପ ୁ /921062 50 184 287ସଦାଶିବ େବେହରା ପି ଖେଗ=ର େବେହରା OR/12/089/262045

�ୀ /921063 45 184 288ବାସCି େବେହରା ପି ଖେଗ=ର େବେହରା OR/12/089/262046

ପ ୁ /921064 45 184 289ଅନାମ େବେହରା ପି ବିନାୟକ େବେହରା OR/12/089/262040

ପ ୁ /2011065 92 184 290ଜଗନ3 ାଥ େବେହରା ପି ଖେଗ=ର େବେହରା LSL1372184

�ୀ /921066 39 184 291ରଶ) ିତା େବେହରା ପି ଖେଗ=ର େବେହରା ZUX0153684

ପ ୁ /931067 52 184 292ଭୁବନାନ< ବିହାରୀ ପି ଦୁଲ̂ଭାନ< ବିହାରୀ LSL1455989

�ୀ /941068 70 184 293ପଦ) ନାଭ େବେହରା ପି େକଶବ େବେହରା OR/12/089/262037

�ୀ /941069 60 184 294େବୈଦହି େବେହରା !ା ପଦ) ନାଭ େବେହରା OR/12/089/262038

�ୀ /941070 30 184 295ହୀନା କମୁାରୀ େବେହରା ପି ପଦ) ନାଭ େବେହରା ZUX0642116

�ୀ /941071 27 184 296ମମତା ରାଣି େବେହରା ପି ପଦ) ନାବ େବେହରା ZUX0642108

ପ ୁ /941072 55 184 297ସଦାନ< ତୃଣେବେହରା ପି ବିନାୟକ ତୃଣେବେହରା OR/12/089/262039

ପ ୁ /951073 50 184 299କିେଶାର େବେହରା ପି ହୃଦାନ< େବେହରା OR/12/089/262035

ପ ୁ /961074 63 184 301ଜୟC ଲାଲ ପି ବନମାଳି ଲାଲ OR/12/089/262032

�ୀ /961075 56 184 302େଜ�ାs3ା ରାଣି ଲାଲ !ା ଜୟC ଲାଲ OR/12/089/262033

ପ ୁ /971076 57 184 303ଆକବର ହୁେସନ ପି ମହମଦ ବାଶା OR/12/089/262030

�ୀ /971077 53 184 304ଅମିନା ହୁେସନ !ା ଆକବର ହୁେସନ OR/12/089/262031

�ୀ /971078 33 184 305ଆଫ
ିନ ହୁେସନ !ା ରଶାନ ମହHଦ ZUX0642546

�ୀ /981079 37 184 306େବବିରାଣୀ େଦଇ ପି ରଘନୁାଥ ଓ7ାର LSL1521095

ପ ୁ /981080 60 184 307ଉମାଶ7ର େବେହରା ପି ଦନାh1ନ େବେହରା OR/12/089/262047

�ୀ /981081 53 184 308ଲ()ି େବେହରା !ା ଉମାଶ7ର େବେହରା OR/12/089/262048

�ୀ /981082 27 184 309ବବିତା େବେହରା ପି ଉମାଶ7ର େବେହରା ZUX0707018

�ୀ /981083 70 184 310େକ କ
 ୀ4ାେଵଣୀ !ା ବାଳକୃ4 ସାମC LSL1520428

�ୀ /981084 41 184 311ସଧୁାରାଣୀ ପାତ
 ପି ସାମଏୁଲ ପାତ
 LSL1521079

�ୀ /981085 39 184 312ସEmୁା ସାମC ପି ବାଳକୃ4 ସାମC LSL1520402

�ୀ /981086 42 184 313ସପୁ
ିୟା ସାମC ପି ବାଳକ
 ୀ4 ସାମC LSL1520410

ପ ୁ /991087 69 184 314ବିଜୟ ଚ<
  ପାଢୀ ପି ନରସିଂହ ପାଢୀ ZUX0641563

ପ ୁ /991088 58 184 315ପ
ଦୀପ କମୁାର ପାଳ ପି ରମାକାC ପାଳ OR/12/089/272793

�ୀ /991089 72 184 316ସଂଯmୁା ରାଜୁ !ା ନରସିଂହ ରାଜୁ OR/12/089/262026

ପ ୁ /991090 42 184 317ପାଲାବିକା ରାଜୁ ପି ନରସିଂହ ରାଜୁ ZUX0289744

ପ ୁ /991091 40 184 318ତାରିଣି ପ
ସାଦ ରାଜୁ ପି ନରସିଂହ ରାଜୁ ZUX0289751

ପ ୁ /1001092 58 184 319ଡ�ରୁ ଭତରା ପି ଅ} ୁଭତରା OR/12/089/262011

�ୀ /1001093 48 184 320ଲ() ିଭତରା !ା ଡ�ରୁ ଭତରା OR/12/089/262012

�ୀ /1001094 40 184 321ଚ<
 ମା ଭତ
 ା ପି ଡ�ରୁ ଭତ
 ା ZUX0452276

�ୀ /1001095 38 184 322ଜମନୁା ଭତ
 ା ପି ଡ�ରୁ ଭତ
 ା ZUX0452235

ପ ୁ /1001096 36 184 323େସାମନାଥ ଭତ
 ା ପି ଡ�ରୁ ଭତ
 ା ZUX0452243

ପ ୁ /1001097 34 184 324ରଘନୁାଥ ଭତ
 ା ପି ଡ�ରୁ ଭତ
 ା ZUX0452268

�ୀ /1001098 30 184 325ହିରାମଣି ଭତ
 ା !ା େସାମନାଥ ଭତ
 ା ZUX0452250

ପ ୁ /1001099 34 184 326ଚକ
ଧର ବିେଷାୟୀ ପି େମାକଲି� ବିେଶାୟୀ ZUX0452219

�ୀ /1001100 77 184 327ପfୁଲତା ବିେଷାଈ !ା କାଶିନାଥ ବିେଷାଈ OR/12/089/262002

�ୀ /1001101 31 184 328ଏ? ଗିତା ବିେଷାୟୀ !ା ଚକ
ଧର ବିେଷାୟୀ ZUX0452227

ପ ୁ /1001102 40 184 329କEୁବାନ ମାଝି ପି ଘାସି ମାଝି ZUX0452185

�ୀ /1001103 33 184 330ସସ)ିତା ମାଝି !ା କEୁବାନ ମାଝି ZUX0452193

ପ ୁ /1001104 80 184 331ବାଳକୃ4 ସାମC ପି ଲ()ଣ ସାମC LSL1520931

18 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1001105 40 184 332ସcଯଜୀତ ସାମC ପି ବାଳକୃ4 ସାମC LSL1520386

�ୀ /1001106 39 184 333ସଂଯmୁ ସାମC ପି ବାଳକୃ4 ସାମC ZUX0707356

ପ ୁ /1001107 38 184 334ରEିତ ସାମC ପି ବାଳକୃ4 ସାମC LSL1521277

ପ ୁ /1001108 52 184 335ହିମାସଂୁ େଶଖର ଶବୁୁଧି ପି ନରସିଂହ ଚରଣ ଶବୁୁଧି ZUX0452201

ପ ୁ /1011109 25 184 336ଅମ
ିତ ପାଢୀ ପି ଅନିଲ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0882613

ପ ୁ /1011110 25 184 337ଅ[ଵିନ ପଢ଼ୀ ପି ଅନିଳ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0882589

�ୀ /1011111 50 184 338ରାଧାରାଣୀ ପାଳ !ା ଅନିଲ ପାଳ ZUX0394122

�ୀ /1021112 43 184 339ଅଂଜଳୀ େଜନା ପି ପଦ) ନାଭ େଜନା LSL1521376

�ୀ /1021113 41 184 340ସଜୁାତା ପାଲ ପି ରଘନୁାଥ ପାଲ LSL1521350

�ୀ /1021114 43 184 341ଉଷାରାଣୀ ପTନାୟକ ପି ଗେୁA=ର ରାଓ ପTନାୟକ LSL1521343

�ୀ /1021115 37 184 342ଉବ1 ଶୀ ପ
ଧାନ ପି ରାଜୁ ପ
ଧାନ LSL1521293

�ୀ /1021116 38 184 343ହରପ
ିୟା ସାହୁ ପି ଘନଶ�ାମ ସାହୁ LSL1521368

ପ ୁ /1041117 59 184 344ଅନିଲ କମୁାର ପାଢୀ ପି େଗାପିନାଥ ପାଢୀ ZUX0394130

ପ ୁ /1051118 34 184 345ବି= ରଂଜନ ଗCାୟତ ପି ଏମ ଏସ ଗCାୟତ LSL2384873

ପ ୁ /1061119 66 184 346େକ ନାରାୟଣ!ାମି ପି େକ େକଦାର!ାମି LSL2384683

�ୀ /1061120 55 184 347େକ କ
 ି4ାେବଣୀ !ା େକ ନାରାୟଣ LSL2384691

ପ ୁ /1061121 37 184 348େକ େହମCକମୁାର ପି େକ ନାରାୟଣ!ାମି LSL2384832

ପ ୁ /1061122 36 184 349େକ ହରିପ
ସାଦ ପି େକ ନାରାୟଣ !ାମି LSL2384824

�ୀ /1061123 34 184 350େକ ଅନୁରାଧା ପି େକ ନାରାୟଣ!ାମି LSL2384865

ପ ୁ /1061124 33 184 351େକ ରାେଜଶ ପି େକ ନାରାୟଣ !ାମି LSL2384634

ପ ୁ /1071125 65 184 352ଅ=ି] କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ବାଲଗ�ାଧର ପଟନାୟକ OR/12/089/230336

�ୀ /1071126 31 184 353େସ3ହା ପଟନାୟକ ପି ଅ=ି] କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0136903

�ୀ /1071127 27 184 354ସନିୁତା ରଥ ପି ଶରତ କାC ରଥ ZUX0669366

ପ ୁ /1841128 23 184 355ମେହ<
  େଚୗଧରୁୀ ପି ପି େଭ7ଟ ରମନା େଚୗଧରୁୀ ZUX1218411

ପ ୁ /Plot no.1129 24 184 356ଅମୀତା]ଶ ୂେମାହପାତରା ପି ଅନିଲ କମୁାର େମାହପାତରା ZUX1217272

�ୀ /9991130 56 184 357େକତିକି େବେହରା !ା ମହନ େବେହରା ZUX0943282

ପ ୁ /9991131 29 184 358ଶସୁାC େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା ZUX0943316

�ୀ /9991132 25 184 359ନିରିଜା କମୁାରୀ େବେହରା !ା ସାର�ଧର େବେହରା ZUX0943290

ପ ୁ /9991133 25 184 360ଦୟାନ< େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା ZUX1164227

ପ ୁ /9991134 30 184 362ଭବାନି ଶଂକର ମହାପାତ
 ପି ଦିଲିପ କମୁାର ମହାପାତ
 ZUX0784892

�ୀ /9991135 25 184 363ପ
ିୟ7ା ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଉଦୟ ନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ ZUX0953232

ପ ୁ /9991136 48 184 364ନେରଶ କମୁାର ପTନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ପTନାୟକ ZUX0970590

�ୀ /9991137 41 184 365ମଧମିୁତା ପTନାୟକ !ା ନେରଶ କମୁାର ପTନାୟକ ZUX0970608

�ୀ /9991138 24 184 366େକ.ଭାବିୟା େରଡି ପି େକ.େଭ7େଟ[ୱର େରଡୀ ZUX0943167

ପ ୁ /9991139 30 184 367ଉ|ଳ ସାହୁ ପି ଅମଲୁ� କମୁାର` ସାହୁ ZUX0784884

ପ ୁ /9991140 50 184 368େକ ବି==ାର ରାଓ ପି େକ େକାଦା< ରାଓ ZUX1361146

�ୀ /H21251141 21 184 369ପ
ିୟ7ା ପାଲ ମା ପ
ମିଳା ପାଲ ZUX1231125

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବIଚନ ନିମେC ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ3  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବIଚନ କମିଶନ ଭାରତ7 �ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବIଚନ ପବୂ1 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ7 ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରCୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.14 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ7ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ7 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

19 19/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବIଚନ ଅଧିକାରୀ7 !ା(ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /1731 27 172 721ଦୀ�ି ହରିଜନ "ା ରାମଚ$
  ହରିଜନ ZUX0691352

�ୀ /1742 65 172 722ବିମଳା ହରିଯନ "ା ଜଗ OR/12/089/246466

�ୀ /1743 28 172 723ଧନମଣୀ ହରିଜନ ମା ବିମଳା ହରିଜନ ZUX0444000

ପ ୁ /1754 26 172 724ଅଭି ଜାନି ପି ଡମ ୁଜାନି ZUX1150705

ପ ୁ /1755 56 172 725ଡମ ୁପରଯା ପି ରବି ପରଯା LSL1469501

�ୀ /1756 51 172 726େଗୗରିମଣି ପରଯା "ା ଡମ ୂପରଯା LSL1469493

�ୀ /1767 26 172 727ରାମା ନାୟକ "ା ମକୁ$ୁ ନାୟକ ZUX0880344

ପ ୁ /1768 24 172 728ମକୁ$ୁ ନାୟକ ମା ଜୀମାଇ ନାୟକ ZUX0880336

�ୀ /1769 51 172 729କେହ/ ଇ ପରଜା "ା ପତି ପରଜା LSL1469592

ପ ୁ /17610 50 172 730ଧନପତି ପରଯା ପି ଘାସି ପରଯା ZUX0486944

ପ ୁ /17611 24 172 731କା1ିକ ପରଜା ପି ପତି ପରଜା ZUX1321710

�ୀ /17612 23 172 732ରୁପା ପରଜା "ା କା1ିକ ପରଜା ZUX1321413

�ୀ /17713 50 172 733କମଳା ବାଘ "ା ପଟୁ ବାଘ OR/12/089/246867

�ୀ /17714 25 172 734ପାବ2 ତୀ ଜାନି "ା ଅଭି ଜାନି ZUX1167436

ପ ୁ /17715 55 172 735ପିତୁ ପରଯା ପି ଘାସି OR/12/089/246404

ପ ୁ /17816 80 172 736େଗାବି$ ମହାରଣା ପି ଦ3ାସି ମହାରଣା OR/12/089/246352

ପ ୁ /17817 35 172 737ତ
ିନାଥ ମହାରଣା ପି େଗାବି$ ମହାରଣା ZUX0138511

ପ ୁ /17918 62 172 738ଲଳିତ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ OR/12/089/246731

�ୀ /17919 45 172 739ରାଧା ନାୟକ "ା ଲଳିତ ନାୟକ ZUX0681569

ପ ୁ /17920 37 172 740ମଦନ ନାୟକ ପି ଲଳିତ ନାୟକ ZUX0138529

�ୀ /17921 30 172 741ସର"ତୀ ନାୟକ ପି ଲଳିତ ନାୟକ ZUX0443812

ପ ୁ /17922 29 172 742େଚତୖନ� ନାୟକ ପି ଲଳିତ ନାୟକ ZUX0443762

ପ ୁ /18023 52 172 743େକ. ଶ
ିନୀବାସ ରାଓ ପି େକ. ରାମ େକାେଟୟା ZUX0284711

�ୀ /18024 46 172 744େକ. ରମା "ା େକ. ଶ
ିନୀବାସ ରାଓ ZUX0138537

ପ ୁ /18025 57 172 745ବାବୁଲା ଖରା ପି ନ$ ଖରା ZUX1273143

ପ ୁ /18026 29 172 746ପ
ଦିପ ଖରା ପି ବାବୁଲା ଖରା ZUX0444059

�ୀ /18027 25 172 747ସମିୁତ
 ା ଖରା "ା ପ
ଦୀପ ଖରା ZUX0880302

ପ ୁ /18028 46 172 748ପଦଳମ ଖଟି ପି ଲ9:ଣ ଖଟି ZUX1158237

�ୀ /18029 41 172 749ସ�ାରୀ ଖାତି "ା ପଦଲାମ ଖାତି ZUX1160704

�ୀ /18030 46 172 750ରାଧାମଣି ଖରା "ା ବାବୁଲା ଖରା ZUX1355379

ପ ୁ /18231 36 172 751ରେମଶ ବାଘ ପି ବନମାଳୀ ବାଘ ZUX0392712

ପ ୁ /18432 75 172 752ପାତ
  ଗରଡା ପି ଆଲୁଅ ଗରଡା OR/12/089/246408

�ୀ /18433 65 172 753ଉଲୁ=ା ଗରଡା "ା ପାତ
  ଗରଡା OR/12/089/246409

�ୀ /18434 46 172 754ଚ=ା ଗରଡା "ା କିେଶାର ଗରଡା LSL1469469

ପ ୁ /18435 28 172 755ଲୁତ> ଗରଡ଼ା ପି ପାତ
  ଗରଡ଼ା ZUX0443713

ପ ୁ /18436 27 172 756ସନିୁଲ ଗରଡା ପି କିେଶାର ଗରଡା ZUX0617316

�ୀ /18437 25 172 757ନୟାମି ଗରଡା "ା ସନିୁଲ ଗରଡା ZUX1136043

ପ ୁ /18438 24 172 758ସମିୁ@ ଗରଡା ମା ଚ=ା ଗରଡା ZUX1136381

ପ ୁ /18439 44 172 759ରାଜିବ ହରିଜନ ପି ଇAର ହରିଜନ ZUX0617332

�ୀ /18440 37 172 760ମାଳା ହରିଜନ "ା ରାଜିବ ହରିଜନ ZUX0617597

ପ ୁ /18441 30 172 761ପ
ାଣ ହରିଜନ ପି ପାତ
 ହରିଜନ ZUX0443986

�ୀ /18442 27 172 762େଗୗରୀ ପରଜା "ା ଲୂଥର ପରଜା ZUX0691410

�ୀ /18543 28 172 763ତୁଳଶା ହରିଜନ "ା ଗ�ୁ ହରିଜନ ZUX0617449

�ୀ /18544 24 172 764ତୁଳସା ହରିଜନ "ା ଗ�ୁ ହରିଜନ ZUX1136209

ପ ୁ /18545 51 172 765କିରଣ େକାକିଲିଗାଦା ପି କମୁାର ରBନ େକାକିଲିଗାଦା ZUX0443994

ପ ୁ /18546 67 172 766ଡCରୁୁ କଳୁଦିପ ପି ନରସିଂହ କଳୁଦିପ OR/12/089/246391

ପ ୁ /18547 39 172 767ଦୀନବDୁ କଳୁଦୀପ ପି ଡ�ରୁୁ କଳୁଦୀପ LSL1469360

�ୀ /18548 38 172 768ରତ/ ମଣି କଳୁଦୀପ "ା ଦୀନବDୁ କଳୁଦୀପ LSL1469352

�ୀ /18549 36 172 769ସନମତି କଳୁଦୀପ "ା ଦୀନବଂଧ ୁକଳୁଦୀପ LSL2638617

�ୀ /18550 35 172 770ସନିୁତା କଲୁଦିE "ା ଦୀନବDୁ କଲୁଦିE ZUX0444018

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH "ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /18551 29 172 771ଗ�ୁ କଲୁଦୀପ ପି ଡ�ରୁ କଳୁଦୀପ ZUX0617670

�ୀ /18552 62 172 772ରୁକମଣି କଲୁୁଦିପ "ା ଡ�ରୁୁ କଲୁୁଦିପ OR/12/089/246392

�ୀ /18553 36 172 773େକ ପ
ଭା "ା େକ କିରନ ZUX0880294

ପ ୁ /18654 54 172 774ସନୁାମଣି କଳୁଦୀପ ପି ମାନସିଂ କଳୁଦୀପ LSL1469485

ପ ୁ /18855 48 172 775ଦାସ ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ OR/12/089/246395

�ୀ /18856 46 172 776କମଳାମଣି ବାଘ "ା ଘାସି ବାଘ LSL1469584

�ୀ /18857 40 172 777ସନମତୀ ବାଘ "ା ହାବିଲକମୁାମର ବାଘ LSL2638369

�ୀ /18858 35 172 778ଆସମୁତୀ ବାଘ "ା ଦଶରଥ ବାଘ LSL2638492

�ୀ /18959 48 172 779େଗୗରି ଡ�ରୀ "ା ମଲିୁଆ ଡ�ରୀ LSL1469667

ପ ୁ /19060 50 172 780ମନ ହରିଜନ ମା ବୁଦୁରି ହରିଜନ OR/12/089/246438

�ୀ /19061 41 172 781କିଆମଣି ହରିଜନ "ା ମନ ହରିଜନ LSL1469337

ପ ୁ /19062 29 172 782େଗାରା ହରିଜନ ପି େମାଧ ୁହରିଜନ ZUX0617423

�ୀ /19163 60 172 783ବିମଳା ଅରଖିତ "ା ସଦାଶିବ ଅରଖିତ OR/12/089/246440

ପ ୁ /19164 42 172 784ସବୁାଶ ଅରଖିତ ପି ଲିଖ ଅରଖିତ ZUX0486860

�ୀ /19165 40 172 785ଉମMଳା ଅରଖିତ ପି ସଦାଶିବ ଅରଖିତ LSL1469477

ପ ୁ /19166 39 172 786ସେFାଷ ଅରଖିତ ପି ସଦାଶିବ ଅରଖିତ LSL1469691

ପ ୁ /19267 61 172 787ପାରେସ ବାହାଦୁର ପି ଦନ ବାହାଦୁର LSL1469733

�ୀ /19268 45 172 788ବିମଳା ବାହାଦୁର "ା ପାରେସ ବାହାଦୁର LSL1469725

ପ ୁ /19269 33 172 789ମିେନ ବାହାଦୁର ପି ପରସ ବାହାଦୁର ZUX0366328

�ୀ /19270 30 172 790େଦମୖତି ବାହାଦୁର "ା ମୀନା ବାହାଦୁର ZUX0366336

ପ ୁ /19271 28 172 791ସେୁରଶ ବାହାଦୁର ପି ପାରେସ ବାହାଦୁର ZUX0444083

ପ ୁ /19372 41 172 792ଲOଣ ପାଇକ ପି ଘାସି ପାଇକ LSL1469683

ପ ୁ /19373 34 172 793ଲଖନ ପାଇକ ପି ଘାସି ପାଇକ ZUX0366427

�ୀ /19374 34 172 794ସିଲା ପାଇକ "ା ଲ9ଣ ପାଇକ ZUX0691386

�ୀ /19475 70 172 795ତୁଳସା ଭୁମିୟା "ା ରାମ ଭୁମିୟା OR/12/089/246446

ପ ୁ /19676 66 172 796ଏସ ଅେସାକଚ$
  ଚଉଧରୁୀ ପି କାଳିଦାସ ଚଉଧରୁୀ OR/12/089/246782

ପ ୁ /19677 62 172 797ଏସ ପ
ଭାକର ଚଉଧରିୁ ପି କାଳିଦାସ ଚଉଧରିୁ LSL1469451

�ୀ /19678 52 172 798ଏସ ଲଳିତା ଚଉଧରିୁ "ା ପ
ଭାକର ଚଉଧରିୁ LSL1469378

ପ ୁ /19679 27 172 799ପ
େମାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ଆେଶାକଚ$
  େଚୗଧରୁୀ ZUX0617118

�ୀ /19680 55 172 800ଏସ ଲ9:ୀ େଚଧୖରୁୀ "ା ଅେଶାକ େଚଧୖରୁୀ OR/12/089/246783

ପ ୁ /19681 30 172 801ଏସ. ଜଗଦିଶ ରାଓ ପି ଏସ. ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0366567

�ୀ /19682 28 172 802ଏP. କମଳା ରାଓ "ା ଏP. ଜଗଦିଶ ରାଓ ZUX0443937

ପ ୁ /19683 39 172 803ଏସ. େମାହନ େଚୗଧରୁୀ ପି ଏସ. ଅେଶାକ େଚୗଧରୁୀ ZUX0366393

ପ ୁ /19684 30 172 804ଏସ. ମେୁକସ େଚୗଧରୁୀ ପି ଏସ. ପ
ଭାକର େଟୗଧରୁୀ ZUX0366518

�ୀ /19685 75 172 805ଏସ. ରାେଜAରୀ "ା ଏସ. ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0366542

�ୀ /19686 30 172 806ଏସ. େରଣକୁା େଚୗଧରୁୀ ପି ଏସ. ପ
ଭାକର େଚୗଧରୁୀ ZUX0366419

ପ ୁ /19687 36 172 807ଏସ. ସେFାଷ େଚୗଧରୁୀ ପି ଏସ. ଅେଶାକ େଚୗଧରୁୀ ZUX0366401

�ୀ /19788 55 172 808ବିମଳା ନାଗ "ା ମଧଶୁଦୁନ ନାଗ OR/12/089/246463

�ୀ /19889 65 172 809କଶୁ ଯାନୀ "ା ଘାସି ଯାନୀ OR/12/089/246813

�ୀ /19890 55 172 810ଶକୁେଦଇ ଯାନି ପି ଭୀମ ଯାନି LSL2638534

�ୀ /19891 50 172 811ସେନଇ ଯାନୀ "ା ଡମ ୁଯାନୀ LSL2638542

ପ ୁ /19892 45 172 812ଡ�ରୁଧର ଜାନୀ ପି ମ�ରା ଜାନୀ ZUX0366260

ପ ୁ /19893 30 172 813ରାଇଲୁ ଜାନି ପି ଡମ ୁଜାନି ZUX0366351

�ୀ /19894 29 172 814ଫଲୁାମତି ଜାନୀ "ା େରାଲR ୁ  ଜାନୀ ZUX0366245

ପ ୁ /19895 28 172 815ପଦ: ନ ଜାନୀ ମା ସଖୁେଦଇ ଜାନୀ ZUX0617167

ପ ୁ /19896 27 172 816ଧନ ଯାନି ମା ଶକୁେଦଇ ଯାନି ZUX0617092

ପ ୁ /19897 27 172 817ମାଧବ ଜାନି ପି ଡମ ୁଜାନି ZUX0617100

�ୀ /19898 27 172 818ପ
ତିମା ଯାନୀ "ା ପଦମନ ଯାନୀ ZUX0691535

ପ ୁ /19899 25 172 819େଦତୖାରି ଜାନି ମା ସକୁେଦଇ ଜାନି ZUX1136092

�ୀ /198100 24 172 820ଯ଼ଶବFି ଜାନି ପି ଧନ ଜାନି ZUX1141514

ପ ୁ /198101 28 172 821ଇTଵର ପରଜା ପି ସିମା ପରଜା ZUX1135664

ପ ୁ /200102 29 172 822ଖଇରୁ ବାଘ ପି ପଟୁ ବାଘ ZUX0880310

ପ ୁ /200103 28 172 823ଧନପତି ହରିଜନ ପି ରାଇଧର ହରିଜନ ZUX0617415

�ୀ /201104 53 172 824ଜୟFି ଖସଲା "ା ଉVବ ଖସଲା LSL1469303

ପ ୁ /202105 70 172 825ଭିକାରୀ ଚରଣ ମହାପାତ
 ପି ରାଧାକୃW ମହାପାତ
 LSL1368356

ପ ୁ /202106 22 172 826ମାନଶ ରBନ ପେୁରାହିତ ପି ରାେଜ$
  ପ
ସାଦ ପେୁରାହିତ ZUX1158641

ପ ୁ /202107 56 172 827ରାେଜ$
  ପ
ସାଦ ପେୁରାହିତ ପି କୃW ଚ$
  ପେୁରାହିତ LSL2638732

ପ ୁ /202108 23 172 828କାହ/ ୁ  ଚରଣ ପେୁରାହିତ ପି ରାେଜ$
  ପ
ସାଦ ପେୁରାହିତ ZUX1013564

ପ ୁ /202109 69 172 829କମୁଦୁକାF ରଥ ପି ସଦୁଶ2ନ ରଥ LSL1368281

�ୀ /202110 58 172 830ସବିତାରାଣୀ ରଥ "ା କମୁଦୁକାF ରଥ LSL1368273

�ୀ /203111 47 172 831େକ. ଭବାନି "ା େକ. ଭାନୁମ1ୂM ZUX0392951

ପ ୁ /203112 55 172 832େକଲା ଭାନୁ ମ1ୂM ପି େକଲା େୟରାକାୟା OR/12/089/246687

2 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH "ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /203113 45 172 833େକଲା ଚ$
  େଶଖର ପି େକଲା େୟରାକାୟା ZUX0392936

�ୀ /203114 27 172 834େକଲା ଗାୟତ
ୀ ପି େକଲା ଭାନୁମ1ୁM ZUX0821876

ପ ୁ /203115 24 172 835େକଲା ନିଖିେଲଶ ପି େକଲା ଭାନୁମ1ୁM ZUX0880252

ପ ୁ /203116 48 172 836େକଲା ସତ�ନାରାୟଣ ପି େକଲା େୟରାକାୟା OR/12/089/246688

�ୀ /203117 47 172 837େକଲା ତ
ିେବଣୀ "ା େକଲା ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0392944

ପ ୁ /204118 58 172 838ମେହ$
 ନାଥ େସଠି ପି ବାବାଜିଚରଣ େସଠି LSL1446731

ପ ୁ /204119 38 172 839ସମୁନକିଲମ େସYି ପି ହରିପ
ସାଦ େସYି LSL2648350

�ୀ /205120 44 172 840ମିଥଲୁା ବାସେକ "ା ରୂପ ଚ$
  େସାେରନ ZUX1041748

ପ ୁ /205121 54 172 841ରୂପଚ$
  େସାେରନ ପି କରୁଣାକର େସାେରନ LSL1428481

�ୀ /206122 45 172 842ବବିତା ନାୟକ "ା ତାପସ କମୁାର ନାୟକ LSL1428473

ପ ୁ /207123 48 172 843ପ
ସାଦ େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା LSL1428507

�ୀ /207124 38 172 844ସରିତା େବେହରା "ା ପ
ସାଦ େବେହରା ZUX0617308

ପ ୁ /208125 62 172 845ଯଗୁଳ କିେଶାର ତ
ିପାଠି ପି ବିେAAର ତ
ିପାଠି LSL1428499

ପ ୁ /209126 46 172 846ପି.ଚକ
  ପି ସଯୂ�2ପ
କାଶ ରାଓ ZUX0138545

�ୀ /209127 42 172 847ପି.ସନିୁତା  "ା ପି.ରାଜୁ ZUX0284729

ପ ୁ /210128 45 172 848ଶ�ାମକମୁାର ଜୁମାନୀ ପି ରେମଶଲାଲ ଜୁମାନୀ LSL2649820

ପ ୁ /211129 37 172 849େକ ନେରଶ ପି େକ ଜଗନ/ ାଥ ରାଓ LSL2648319

�ୀ /211130 42 172 850କାଜଲ ଜୁମାନି "ା ଶ�ାମସ$ୁର ଜୁମାନି LSL2649804

ପ ୁ /211131 52 172 851ବିଜୟେଶଖର କାଲୁରୀ ପି ବାସେୁଦବ କାଲୁରୀ LSL2638229

ପ ୁ /211132 46 172 852ରବିକମୁାର ପନୁାଗZି ପି େସାମ�ା ପନୁାଗZି LSL2645018

�ୀ /211133 36 172 853ଏP େଜ�ାତି "ା ଏP ଚ$
େଶଖର େଚଧୖରୁୀ LSL2645125

ପ ୁ /211134 35 172 854େପ[ା ଶ
ୀକାF କମୁାର ପି େପ[ା ପା3ରୁା�ା ZUX0444224

ପ ୁ /211135 33 172 855ପି. ତିରୁମଲୁା ଗ�ୁା ପି ପି. ପା3ରୁା�ା ରାଓ ZUX0444232

ପ ୁ /212136 45 172 856େକ ବୀମାରାଓ କରୁୁମଦୁ ପି େକ କାମାରାଜ କରୁୁମଦୁ LSL2638518

�ୀ /212137 41 172 857ଅନୁରାଧା କରୁୁମଦୁ "ା େକଭୀମାରାଓ LSL2638591

�ୀ /213138 66 172 858କମଳା େଜ�ାତି "ା େକାେଟAର ରାଓ LSL2638245

ପ ୁ /214139 37 172 859ସେରାଜ କମୁାର ପାତ
 ପି ସାେହବ ପାତ
 ZUX1222504

�ୀ /214140 36 172 860ପ
ମିଳା ପାତ
 "ା ପେରଶ ପାତ
 ZUX0138552

ପ ୁ /214141 36 172 861ନରସିଂହ ପାତ
 ପି ସାେହବ ପାତ
 LSL2645331

�ୀ /214142 37 172 862େସ/ହଲତା ପାତ
 ପି କୃW ଚ$
  ପାତ
 ZUX0866517

ପ ୁ /217143 43 172 863ଏନ ଆନ$ ରାଓ ପି ଏନ ଆଦିନାରାଣା ରାଓ LSL2648475

�ୀ /217144 35 172 864ନାରାୟଣ େଚଟି \ାତୀ "ା ଏନ ଆନ$ ରାଓ ZUX0691519

�ୀ /218145 41 172 865ଏନ ଶାFି "ା ଏନ ଇAର ରାଓ LSL2648418

�ୀ /219146 41 172 866ଏନ େହମଲତା ପି ଏନ ଆଦିନାରାଣା ରାଓ LSL2648509

�ୀ /220147 62 172 867ପି କିWା େବଣୀ "ା ପି ପା3ରୁା�ା ବାବୁ ZUX0138560

�ୀ /221148 34 172 868ପି ଝାନସି ପି ପି ପା3ରୁା�ା ବାବୁ ZUX0138586

ପ ୁ /223149 37 172 869ଭି ଜଗଦିଶ ପି ଭି େଭHେଟଶ ZUX0138610

�ୀ /223150 36 172 870ଭି ଲ9:ୀ "ା ଭି ଜଗଦିଶ ZUX0138602

�ୀ /224151 36 172 871ପି ସଜୁାତା େଦାରା "ା ପି ଶHର େଦାରା ZUX0138628

�ୀ /224152 27 172 872ପି ସେFାଷ େଦାରା ପି ପି ଶHର େଦାରା ZUX0691444

�ୀ /224153 23 172 873ପି ସD�ା େଦାରା ମା ପି ସଜୁାତା େଦାରା ZUX1251578

�ୀ /225154 43 172 874ଟି ନିମ2ଳା "ା ଟି ଶHର ରାଓ LSL2649788

�ୀ /226155 40 172 875ଟି ଲ9:ୀ "ା ଟି େବଣ ୁେଗାପାଳ LSL2648459

ପ ୁ /227156 43 172 876ଟି େବଣ ୁେଗାପାଲ ପି ଟି ଆଚାରୀ LSL2645000

ପ ୁ /228157 34 172 877ଏସ ଭି ଶ
ବଣ କମୁାର ପି ଏସ ଭି ଏସ ଏସ ଏନ ମ1ୁ2ୀ ZUX0138644

�ୀ /229158 42 172 878ସେFାଷିନି ପେୁରାହିତ "ା ରାେଜ$
  ପ
ସାଦ ପେୁରାହିତ LSL2638740

�ୀ /230159 61 172 879ସତ�ବତୀ ଆଲମେସଟି "ା ବୀରଭଦ
 ରାଓ ଆଲମେସଟି LSL2656262

�ୀ /230160 35 172 880ଏ. ଅଚ2ନା ମା ସତ�ବତୀ ଆଲମେସଟି ZUX0366591

�ୀ /231161 32 172 881ଆଲମ େସଟି ଅପ^G ପି ଆଲମ େସଟି ବୀରଭଦ
  ରାଓ ZUX0366609

ପ ୁ /232162 66 172 882େମାହନ ରାଓ ବାସବା ପି ବି ଲାଛାପଡୁୁ ବାସବା LSL2656288

ପ ୁ /236163 35 172 883କା$ୁଲା ସେFାଷ କମୁାର ପି କା$ୁଲା ଗରୁୁନାଥ ରାଓ ZUX0343970

ପ ୁ /236164 32 172 884କା$ୁଲା କଲ�ାଣ ଚକ
ବ1M ପି କା$ୁଲା ଗରୁୁନାଥ ରାଓ ZUX0343962

�ୀ /236165 30 172 885େକ େରବତୀ . ପି େକ ରାବଣା . ZUX0343988

ପ ୁ /236166 62 172 886ମଖୁତ ଭଗMସ ବାବି ପି ମଖୁତ ପାଥ2ର` େଭଗM` ZUX0444315

�ୀ /236167 53 172 887ଏଲସି ବାବି "ା ଏa. ଭି. ବାବି ZUX0444307

ପ ୁ /236168 42 172 888ପ
ଭାତ ବିAାଳ ପି କଳୁମଣି ବିAାଳ ZUX0344051

�ୀ /236169 39 172 889ସେରାଜିନୀ ବିAାଳ "ା ପ
ଭାତ ବିAାଳ ZUX0344069

ପ ୁ /236170 37 172 890େରାହିତ େବାକାରିଆ ପି ପ
ଶନ/  କମୁାର େବାକାରିଆ ZUX0343947

�ୀ /236171 34 172 891ଡିମପଲ େବାକାରିଆ ପି କସୁମୁ େବାକାରିଆ ZUX0667790

�ୀ /236172 33 172 892"ାତି େବାକାରିଆ "ା ରହି@ େବାକାରିଆ ZUX0392522

�ୀ /236173 36 172 893ଦାେFAରୀ ଚିbାଲା ପି କାେମAର ରାଓ ଚିbାଲା ZUX0344036

�ୀ /236174 39 172 894ଜିପସି େଜକବ "ା ସାେଜସ େପାଲସ ZUX0343954

3 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH "ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /236175 41 172 895େବାବିତା ପ3ା "ା ବାରୁଣ ପ3ା ZUX0344002

�ୀ /236176 35 172 896ମନିଷା କମୁାରୀ ପ3ା ପି ବୃ$ାବନ ପ3ା ZUX0343996

ପ ୁ /236177 34 172 897ମଳୟ ରBନ ପ3ା ପି େଗାପାଳ କୃW ପ3ା ZUX0343921

�ୀ /236178 31 172 898ଅେcଷା ପ3ା ପି େଗାପାଳ କୃW ପ3ା ZUX0343913

ପ ୁ /236179 66 172 899ଭଗବାନ ପତି ପି ଅପ
ତି ପତି ZUX0630434

�ୀ /236180 59 172 900ସଯୂ�2ମଣି ପତି "ା ଭଗବାନ ପତି ZUX0630426

ପ ୁ /236181 32 172 901ମେନାଜ କମୁାର ପତି ପି ଭଗବାନ ପତି ZUX0950774

�ୀ /236182 33 172 902ମିନୁ େପୗଲP ପି ଇ.ପି. େପୗଲP ZUX0343939

�ୀ /236183 25 172 903କା$ୁଲା ପ
ିୟHା "ା କା$ୁଲା କଲ�ାଣ ଚକ
ବ12ୀ ZUX1017144

�ୀ /236184 25 172 904ଲିପିଲୀ ପ
ିୟHା "ା କ$ୁଲା କଲ�ାଣ ଚକ
ବ1M ZUX1169358

ପ ୁ /236185 34 172 905ସେFାଷ େଚୗଧରୁୀ ରନ/ ାଇ ପି ଜଗଦିଶAର ରାଓ ରନ/ ାଇ ZUX0344028

�ୀ /236186 32 172 906କା$ୁଲା ତୁଳସୀ "ା କା$ୁଲା ସେFାଷ କମୁାର ZUX1017136

ପ ୁ /238187 63 172 907ନରସିଂହ ହରିଜନ ପି ରାମଚ$
  ହରିଜନ ZUX0443960

�ୀ /238188 56 172 908ନିଲା ହରିଜନ "ା ନରସିଂହ ହରିଜନ ZUX0443952

�ୀ /999189 21 172 909ଆରତୀ ବାଗ ମା ମଲR ୀ ବାଗ ZUX1208214

�ୀ /999190 26 172 910ତ
ିନ/ ାଥ େବେହରା "ା ରବିଦାସ େବେହରା ZUX0866657

�ୀ /999191 25 172 911େଜାେଗAରୀ େବସରା ପି ରବୀ$
  େବସରା ZUX0866632

ପ ୁ /999192 28 172 912ଅଭିଜିତ ଭB ପି ଉେପ$
  ଭB ZUX0866566

�ୀ /999193 50 172 913ଅନୁରାଧା ଭାରିେଡ "ା ବାଲାଜୀ ପ
ସାଦ ଭାରିେଡ ZUX0950766

ପ ୁ /999194 37 172 914ସମୀର କମୁାର ବିAାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ବିAାସ ZUX0821769

�ୀ /999195 21 172 915ଅBଳି ଧଳ ପି କଶୁ କମୁାର ଧଳ ZUX1202373

�ୀ /999196 25 172 916ବାସFି ହରିଜନ "ା ସଦାଶିବ ହରିଜନ ZUX1273846

�ୀ /999197 24 172 917ବାସFି ହରିଜନ "ା ସଦା ସିେବା ମଦୂଲୀ ZUX1326446

�ୀ /999198 24 172 918ବାସFୀ ହରିଜନ "ା ସଦାଶିବ ହରିଜନ ZUX1355536

�ୀ /999199 67 172 919ଏ ଜୟଲ9:ୀ "ା ଏ ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0866715

ପ ୁ /148200 22 172 920ଲ9:ଣ କମୁାର େଜନା ପି ପିତବାସ େଜନା ZUX1213750

�ୀ /999201 21 172 921ଗାୟତ
ୀ େକାନା ପି େକ ଭି ପ
ସାଦ ZUX1208081

ପ ୁ /999202 56 172 922ବାବୁଲା ଖରା ପି ନ$ା ଖରା ZUX1328764

�ୀ /999203 25 172 923କାେମTଵରୀ ମାଦୀ "ା ହରି ରାମ ପତ/ ନା ZUX1328723

ପ ୁ /999204 19 172 924ଶିବ ପ
ସାଦ ମହାରାଣା ପି ରାେଜ$
  ମହାରାଣା ZUX1358134

ପ ୁ /999205 30 172 925ସଦା ଶିବ ମଦୁୁଲି - ବାସFି ମଦୁୁଲି ZUX1273861

ପ ୁ /999206 29 172 926ସଦା ସିବା ମଦୂଲୀ - ବାସFି ହରିଜନ ZUX1325745

ପ ୁ /999207 27 172 927ସଦା ଶିବ ମଦୂୁଲୀ - ବାସFୀ ମଦୂୁଲୀ ZUX1355528

�ୀ /999208 21 172 928କdନା ନ$ ପି ହରିହର ନ$ ZUX1206663

ପ ୁ /999209 70 172 929ମରୁଲୀଧର ନାୟକ ପି ବ
 ଜ କିେଶାର ନାୟକ ZUX1326123

ପ ୁ /999210 27 172 930ପ
ିୟା ନାୟକ ପି ଜଗଦୀଶ ନାୟକ ZUX0866640

�ୀ /999211 36 172 931ସଚିୁସ: ିତା ପ3ା ପି ପ
ସନ/  କମୁାର ପ3ା ZUX1005537

�ୀ /999212 21 172 932ପ
ିୟHା ପ3ା ପି ଦାେମାଦର ପ3ା ZUX1208362

ପ ୁ /999213 35 172 933ହରି ରାମ ପତନାନା ପି ପୀ େଗାଵି$ ରାଓ ZUX1328673

ପ ୁ /999214 43 172 934ପେରଶ କମୁାର ପାତ
 ପି ଶବି ପାତ
 ZUX1016377

ପ ୁ /999215 40 172 935ପଵନ କମୁାର ପାତ
 ପି ସାେହବ ପାତ
 ZUX0866467

�ୀ /999216 39 172 936ସରPଵତୀ ପାତ
 "ା ପବନ କମୁାର ପାତ
 ZUX1211614

�ୀ /999217 37 172 937ବବିତା ପାତ
 "ା ତପନ କମୁାର ପାତ
 ZUX1211853

�ୀ /999218 61 172 938ସେରାଜିନୀ ପାତ
 "ା ସହେଦବ ପାତ
 ZUX0866491

ପ ୁ /999219 43 172 939ପେରଶ ପାତ
 ପି ଶ
ୀ ସାେହବ ପାତ
 ZUX0866483

ପ ୁ /999220 40 172 940ମନସ କମୁାର ପାତ
 ପି କୃW ଚ$
  ପାତ
 ZUX0866475

�ୀ /999221 36 172 941ପ
ମିଳା ପାତ
 "ା ପେରଶ ପାତ
 ZUX0866509

ପ ୁ /999222 23 172 942ଭାଦାଦୀ ଫାନୀ ତାରୀଶ ପି ଭାଦାଦୀ ଶHର ରାଓ ZUX0950709

ପ ୁ /999223 23 172 943ଭାଦାଦୀ ଫାନୀ ତାରୀଶ ପି ଭାଦାଦୀ ଶHର ରାଓ ZUX0950667

�ୀ /999224 21 172 944ମଞୁ ପ1ୁ2ୀ "ା ରାେଜଶ ମ3ୁା ZUX1207067

ପ ୁ /999225 21 172 945ଦିବ�େଜ�ାତି ରଥ ପି ରଞନ କମୁାର ରଥ ZUX1208206

�ୀ /999226 30 172 946ମନୀଷ ରାେଥାଡ "ା େଶଖର କମୁାର ରାେଥାଡ ZUX1339936

�ୀ /999227 21 172 947ଲ9:ୀ ରାଣୀ ସିଂ ପି େଦେବ$
 ନାଥ ସିଂ ZUX1206622

ପ ୁ /1002228 38 172 948େଗୗତମ ପତ/ ନା ପି ପୀ େଗାଵୀଂଦା ରାଓ ZUX1328582

ପ ୁ /-229 25 183 1064େଚତୖନ� େଗଂବାଳି ପି ନାେଗAର ରାଓ େଗଂବାଳି ZUX1231067

ପ ୁ /-230 21 183 1065େରଵଂଥ େଗଂବାଳି ପି ନାେଗAର ରାଓ େଗଂବାଳି ZUX1231059

ପ ୁ /0231 21 183 1066ଜୀ ଶ
ୀ ସାଈ ପି େଗଂବାଳି େଵgକଟା ରମନା ZUX1361609

�ୀ /0232 27 183 1067କନୁୀ ମାଳୀ "ା ଡମରୁ ମାଲି ZUX1350909

ପ ୁ /00233 20 183 1068ଏମ ହରିଶ ପି ଏମ ଜଗଦୀଶ କମୁାର ZUX1272129

ପ ୁ /00234 22 183 1069ଜାମୀ ଵର ପ
ସାଦ ପି ଜାମୀ ଶ
ୀନୀଵାସ ରାଓ ZUX1277516

�ୀ /00235 22 183 1070ଏମ ଉଷା◌ା ଶ
ୀ ପି ଏମ ଜଗଦୀଶ କମୁାର ZUX1238179

ପ ୁ /BEL ROAD236 60 183 1071ସେFାଷ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ସଦାସିବ ମହାପାତ
 ZUX1047497

4 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH "ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /BEL ROAD237 56 183 1072ସ/ିiା ମହାପାତ
 "ା ସେFାଷକମୁାର ମହାପାତ
 ZUX1048636

�ୀ /BELL ROAD238 41 183 1073ଵାନପାଲୀ ଲ9:ୀ କଲ�ାଣୀ - ଵାନପାଲୀ କଲ�ାଣ କମୁାର ZUX1230937

ପ ୁ /BELL ROAD239 44 183 1074କଲ�ାଣ କମୁାର ଵନପଲୀ ପି େଵgକଟା ରାଓ ଵନପଲୀ ZUX1230960

ପ ୁ /S/o. Dr.240 25 183 1075ଶାମେୁୟଲ େଚୗଧରୁୀ ପି ସଧୁାଂସ ୁକମୁାର େଚୗଧରୁୀ ZUX0783217

ପ ୁ /JAMAL COL241 51 183 1076କମୁାର ସାମୀ ଆଲମ - ଵୀଜଯଲjଶ:ୀ ଆଲମ ZUX1238591

�ୀ /KOKILA CO242 61 183 1077ନାଦିପିଲୀ ଚଂଦ
  ବତୀ ଏନ ଚଂଦ
  ବ"ା ନାଦିପିଲୀ େଯରରାଯ ZUX1355056

ପ ୁ /1243 60 183 1078ଭି. ସଧୁାକର ପି ଆଦି ନାରାୟଣା OR/12/089/254282

ପ ୁ /1244 39 183 1079ଭି ରାଜେଶଖର ପି ସଧୁାକର LSL2384378

�ୀ /1245 58 183 1080ଭି. ମା�ାkା  "ା ସଧୁାକର . OR/12/089/254283

�ୀ /2246 35 183 1081ଗାୟତ
ୀ େଦବି ପି ପ ୂ̂ 2 ଚ$
  ସାହୁ ZUX0150060

ପ ୁ /2247 66 183 1082ପ ୁ̂ 2ଚ$
  ସାହୁ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/087/332100

�ୀ /2248 58 183 1083ପଦ: ିନି ସାହୁ "ା ପ ୁ̂ 2ଚ$
  ସାହୁ OR/12/087/332101

ପ ୁ /2249 39 183 1084ସରୁଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ ୁ̂ 2ଚ$
  ସାହୁ ZUX0150052

�ୀ /3250 86 183 1085ସଶିୁତା େଦବୀ "ା ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/260929

�ୀ /3251 56 183 1086ମିନା େଦବୀ "ା ଅେଶାକ କମୁାର OR/12/089/260926

�ୀ /3252 50 183 1087ସଂଗିତା େଦବୀ "ା ରେମଶ କମୁାର OR/12/089/260650

ପ ୁ /3253 88 183 1088ସତ�ନାରାୟଣ ଅଗ
ୱାଲ ପି ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/332100

ପ ୁ /3254 64 183 1089ଜୟପ
କାଶ ଅଗ
ୱାଲ ପି ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/260968

ପ ୁ /3255 62 183 1090ଅେଶାକ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ପି ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/260960

ପ ୁ /3256 58 183 1091ରେମଶ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ପି ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/260964

ପ ୁ /3257 55 183 1092ପବନ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ପି ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/260892

�ୀ /3258 47 183 1093ମମତା ଅଗ
ୱାଲ "ା ପବନ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ LSL1521129

ପ ୁ /3259 28 183 1094େଯାେଗ$
  ଅଗ
ୱାଲ ପି ରେମଶ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ZUX0451120

ପ ୁ /4260 56 183 1095ଅମିୟ େବରୖାଗୀ ପି କ
ିWାପଦ େବରୖାଗୀ ZUX1145770

ପ ୁ /4261 29 183 1096ଆେଲାକ ରBନ େବରୖାଗୀ ପି ଅମିୟ େବରୖାଗୀ ZUX0450890

ପ ୁ /4262 57 183 1097ଜସକରନ େବାଥ
ା ପି ତୁଳସୀରାମଜୀ େବାଥ
ା ZUX0451195

�ୀ /4263 52 183 1098ମଧେୁଦବୀ େବାଥ
ା "ା ଜସକରନ େବାଥ
ା ZUX0451146

ପ ୁ /4264 32 183 1099ଉେମଦଜି େବାଥ
ା ପି ଜାସକରନ େବାଥ
ା ZUX0451096

�ୀ /4265 31 183 1100ରଜନୀ େବାଥ
ା ପି ଜସକରନ େବାଥ
ା ZUX0451187

ପ ୁ /4266 49 183 1101ଜିେତ$
  କମୁାର େଜନୖ ପି ଅଭୟ ରାଜ େଜନୖ ZUX0487207

�ୀ /4267 57 183 1102ସଷୁମା ମ3ଳ "ା ତପନ କମୁାର ସକGର ZUX0943068

ପ ୁ /4268 54 183 1103ସଧୁାଂଶ ୁସରକାର ପି ଦାରାପଦ ସରକାର ZUX0150086

�ୀ /4269 51 183 1104ବନବିଥି ସରକାର "ା ସଧୁାଂଶ ୁସରକାର ZUX0150094

ପ ୁ /4270 53 183 1105ତପନ କମୁାର ସକGର ପି ସଶୁୀଳ କମୁାର ସକGର OR/12/089/268810

�ୀ /4271 32 183 1106मोना�लसा सरकार ପି ତପନ କମୁାର ସରକାର ZUX0150078

ପ ୁ /4272 29 183 1107ସରୁେଜ$ୁ ବିକାସ ସକGର ପି ତପନ କମୁାର ସକGର ZUX0451179

�ୀ /4273 24 183 1108େଶ
lା ସକGର ପି ସଧୁାଂଶ ୁସକGର ZUX1145598

�ୀ /05274 71 183 1109ପଟ/ ାନା ଗ�ୁା ଲ9:ୀ "ା ଅଚୁତା ରାଓ ପି ZUX0828798

�ୀ /05275 43 183 1110େଜ�ାତି ପି "ା ରାଜୁ ପି ZUX0828764

�ୀ /05276 39 183 1111ପାଟ/ ାନା ମାଧରୁୀ "ା ପାଟ/ ାନା ପ
ତାପ ZUX0828756

ପ ୁ /05277 34 183 1112ପି ସ$ିପ ପାତ
 ପି ପିେଭHଟ LSL2392611

�ୀ /5278 56 183 1113ଟି. ଅନୁରାଧା "ା ଟି ନାେଗAର ରାଓ LSL1380112

ପ ୁ /5279 38 183 1114ଟି. ରେମଶ ଚକ
ବ1M ପି ଟି ନାେଗAର ରାଓ LSL1380104

ପ ୁ /5280 45 183 1115ପାଟ/ ାନା ପ
ତାପ ପି ପି. ଅଚୁତ ରାଓ ZUX0828889

ପ ୁ /5281 62 183 1116ଟି. ନାେଗAର ରାଓ ପି ଟି. ଚେ$
ୟା . LSL1447374

ପ ୁ /6282 66 183 1117ସିମାmଳ ସାହୁ ପି ରାଧାକୃW ସାହୁ LSL1380146

�ୀ /6283 57 183 1118ଲ9:ୀ ସାହୁ "ା ସିମାmଳ ସାହୁ LSL1380138

�ୀ /6284 37 183 1119ଗାୟତ
ୀ ସାହୁ ପି ସିମାmଳ ସାହୁ LSL1447317

ପ ୁ /6285 35 183 1120ସେFାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ସିମାmଳ ସାହୁ ZUX0288480

�ୀ /7286 30 183 1121ଶdିା ସାହୁ ପି ନିଳକZ ସାହୁ ZUX0630202

ପ ୁ /8287 38 183 1122Aାତି ମହାପାତ
 ପି ବିପିg ମହାପାତ
 ZUX0657858

ପ ୁ /8288 67 183 1123ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାପାତ
 ପି ମାକ2 3 ମହାପାତ
 OR/12/089/269290

�ୀ /8289 59 183 1124ପ
ଶାFି ମହାପାତ
 "ା ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାପାତ
 OR/12/089/269042

�ୀ /8290 56 183 1125ସ:ୀତା ସାହୁ "ା ନୀଳକZ ସାହୁ ZUX0630269

�ୀ /8291 29 183 1126େମାନାଲିସା ସାହୁ ପି ନ$ିକିେଶାର ସାହୁ ZUX0630210

�ୀ /9292 33 183 1127ମଧସୁ: ିତା ପାଣିଗ
ାହି ପି େକଳୖାସ ପାଣିଗ
ାହି ZUX0150110

ପ ୁ /10293 43 183 1128ମେହ$
  କମୁାର େବଦୖ ପି ରିଖବ ଚା$ େଜନୖ LSL1414465

ପ ୁ /10294 71 183 1129ରିଖାବ ଚା$ େଜନୖ ପି ଅମର ଚା$ େବୖଦ ZUX1256064

�ୀ /10295 42 183 1130ଟି. େଜ�ାତି "ା ଟି ଗେୁ�Aର ରାଓ ZUX0630632

�ୀ /10296 27 183 1131ମୀନା କମୁାରୀ ପାAାନ ପି ରେମଶ ପାAାନ ZUX0630707

ପ ୁ /11297 53 183 1132ଏସ ଶତିଶ ରାଓ ପି ଏସ ରାମସିେ�"ର LSL1376334

�ୀ /11298 42 183 1133ଏP ଗୀତା "ା ଏସ ଶତିଶ ରାଓ LSL1376326
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�ୀ /11299 50 183 1134ଦୁଗGବତୀ େବରୖାଗୀ "ା ଅମିୟ େବରୖାଗୀ ZUX1145663

�ୀ /11300 28 183 1135ନିରୁପମା ନାୟକ "ା ଦିନା ନାଗ ZUX1136050

�ୀ /12301 76 183 1136େଭଲପରୁୀ ଚି1
 କଳା "ା ଭି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ LSL2389153

ପ ୁ /12302 51 183 1137େଭଲପରୁୀ ସେୁରଶକମୁାର ପି ଭି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ LSL2389138

�ୀ /12303 35 183 1138ଏମ "ାତୀଲ9:ୀ ପି ଏମ େଭHଟରାଓ LSL2388973

ପ ୁ /12304 61 183 1139ଆର େକ. ଅଗ
ୱାଲ ପି ଦାତାରାମ ଅଗ
ୱାଲ . ZUX1237809

�ୀ /12305 56 183 1140କିରଣ ଅଗ
ଵାଲ "ା ଆର େକ ଅଗ
ୱାଲ . ZUX1237783

ପ ୁ /12306 32 183 1141ରଵୀ ଅଗ
ଵାଲ ପି ରାଜ କିେଶାର ଅଗ
ୱାଲ ZUX0867697

ପ ୁ /12307 30 183 1142ରବି ଅଗ
ୱାଲ ପି ରାଜ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ZUX0150128

ପ ୁ /13308 44 183 1143ବି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଭି େଭHଟ ରାଓ ZUX0150789

�ୀ /13309 42 183 1144ଭି ଶାFିଲତା "ା ଭି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0150771

�ୀ /13310 40 183 1145ବଳିବାଦ ଅ�ିକା ଭବାନୀ "ା ବିଜୟ କମୁାର ପଟାଟନାୟକ ZUX1045335

�ୀ /13311 40 183 1146ବାଲିବାଡା ବିଜୟ ଭାନୁ "ା ବାଲିବାଡା ଚ$
 େମୗଳି ZUX1041730

�ୀ /13312 62 183 1147ବି .ଏଚ ବ
 ହ: ମ ପି ବି ସୟୂ2ନାରାୟଣା ZUX1318963

�ୀ /13313 67 183 1148ବାଲିବାଡା ଧନଲଷ:ୀ "ା ବାଲିବାଡା ନୁକା ରାଜୁ ZUX1039726

ପ ୁ /13314 82 183 1149କମଲ ରାଜ େଜନୖ ପି ଦୁଗGମଲ େଜନୖ ZUX0882134

ପ ୁ /13315 56 183 1150ଜୟ କମୁାର େଜନୖ ପି କମଳ ରାଜ େଜନୖ ZUX0882126

�ୀ /13316 53 183 1151ସ�ୀତା େଜନୖ "ା ଭିଜୟ କମୁାର େଜନୖ ZUX0882209

ପ ୁ /13317 48 183 1152ସBୟ କମୁାର େଜନୖ ପି କମଳ ରାଜ େଜନୖ ZUX0882241

�ୀ /13318 48 183 1153କdନା େଜନୖ "ା ଜୟ କମୁାର େଜନୖ ZUX0882118

ପ ୁ /13319 38 183 1154ଶଶିୁଲ କମୁାର େଜନୖ ପି କମଲ ରାଜ େଜନୖ ZUX0882191

�ୀ /13320 35 183 1155ସମିୁତା େଜନୖ "ା ଶସିୁଲ କମୁାର େଜନୖ ZUX0882167

�ୀ /13321 32 183 1156ଜୟଶ
ୀ େଜନୖ "ା ସ$ିପ କମୁାର େଜନୖ ZUX0882217

�ୀ /13322 28 183 1157େସାନାଲି େଜନୖ ପି ଭିଜୟ କମୁାର େଜନୖ ZUX0882183

ପ ୁ /13323 28 183 1158ହିେତଶ କମୁାର େଜନୖ ପି ଜୟ କମୁାର େଜନୖ ZUX0882233

ପ ୁ /13324 27 183 1159ଭାେବଶ କମୁାର େଜନୖ ପି ଜୟ କମୁାର େଜନୖ ZUX0882175

ପ ୁ /13325 25 183 1160ୟେଗଶ େଜନୖ ପି ଭିଜୟ କମୁାର େଜନୖ ZUX0882225

�ୀ /13326 25 183 1161ନିହା େଜନୖ ପି ଜୟ କମୁାର େଜନୖ ZUX0882159

ପ ୁ /13327 47 183 1162ବଳିବାଦ ଚ$
  େମୗଳି ପି ବାଲିବାଡା ନୁକା ରାଜୁ ZUX1039569

ପ ୁ /13328 44 183 1163ବିଜୟ କମୁାର ପYନାୟକ ପି ବି ନୁକା ରାଜୁ ZUX1041623

ପ ୁ /13329 41 183 1164ନାେଗ$
  କମୁାର ଭାନପାଲି ପି େଭHଟ ରାଓ ଭାନପାଲି ZUX0783753

�ୀ /13330 34 183 1165େହମଲତା ଭନପାଲR ି "ା ନେଗ$
  କମୁାର ଭନପାଲR ି ZUX0783746

�ୀ /14331 45 183 1166ପି ଅ^2ପ ୁ̂ G "ା ପି ନାରାୟଣ ରାଓ LSL2389211

�ୀ /14332 46 183 1167ଡି ଚmଳ କିରନ ପି ଡି େସାମଶିବ କମୁାର ZUX0487173

ପ ୁ /14333 36 183 1168ଡି ଗଗନଦୀପ ପି ଡି େସାମଶିବ ରାଓ ZUX0487165

�ୀ /14334 34 183 1169ଡି. ଭବାନି ପି ଡି. ଭାnର ରାଓ ZUX0657890

�ୀ /14335 54 183 1170ଡି ରତ/ ାମା "ା ଡି ଭାnର ରାଓ . LSL2384469

ପ ୁ /14336 63 183 1171ଏସ. େକ. େଜନୖ ପି ଏନ. ସି. େଜନୖ OR/12/089/244303

�ୀ /14337 54 183 1172ରଶ:ି େଜନୖ "ା ଏସ େକ. େଜନୖ OR/12/089/244304

�ୀ /14338 44 183 1173ମମତା େଜନୖ "ା ସBୟ କମୁାର େଜନୖ ZUX0527184

�ୀ /14339 34 183 1174ମମତା େଜନୖ "ା ସନୁୀଲ କମୁାର େଜନୖ ZUX0527150

�ୀ /14340 64 183 1175ଡି କdନା "ା ଡି େସାମଶବି ରାଓ ZUX0882076

ପ ୁ /14341 50 183 1176ପାଟନାନା ସେୁରଶ ରାଜୁ ପି ପାଟନାନା ଅଚ�ତୁ ରାଓ ZUX0867721

ପ ୁ /14342 72 183 1177ଡି େସାମଶବି ରାଓ ପି ଡି େଭେHଟ ରତ/ ମ ZUX0882084

ପ ୁ /14343 64 183 1178ଡି ଭାnର ରାଓ ପି ଡି ଗେୁ�Aର ରାଓ LSL2384451

ପ ୁ /14344 52 183 1179ପି ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ପି ପାଯିଟି ରାଜୁ ZUX0630467

ପ ୁ /14345 50 183 1180ଲାଡି. କ
 ିWା ରାଓ ପି ଲାଡି, େଭେHଟ ଅoାରାଓ ZUX0882050

ପ ୁ /14346 33 183 1181ଭାନୁପ
କାଶ ରାଓ ପି ଭାnର ରାଓ ZUX0657882

ପ ୁ /15347 54 183 1182ସି.ଏଚ ଶ
ନିିବାସ ରାଓ ପି ସି.ଏଚ. ସଯୁ�2ନାରାୟଣା . LSL1371244

�ୀ /15348 50 183 1183ସି.ଏଚ. ଦିପା  "ା ସି.ଏଚ ଶ
ନିିବାସ ରାଓ . LSL1371236

ପ ୁ /15349 47 183 1184ଅଲତାଫ ମହkଦ ପି ମହkଦ ସିଡିକ�ଡୁ ବାୱାଲା ZUX0657916

ପ ୁ /15350 45 183 1185ମହkଦ ଫରୁj ପି ମହkଦ ସିଡିକ� ୁ ZUX0657965

ପ ୁ /15351 80 183 1186ସିଡିକ�ଡୁ ମହkଦ ପି ଏ ହାବିବ ଡାବାବାଲR ା ZUX0657932

ପ ୁ /15352 34 183 1187ସ$ିପ କମୁାର େଜନୖ ପି କମଳ ରାଜ େଜନୖ ZUX0882258

�ୀ /15353 40 183 1188ଆPମା ଫରୁj "ା ମହkଦ ଫରୁj ZUX0657940

ପ ୁ /16354 59 183 1189ଆର.ଶ
ୀପତି ପି ଆର.େଭHଟ ରାଓ ZUX1146406

�ୀ /16355 55 183 1190ଆର ସଶିୁଳା "ା ଆର. ସତ� ନାରାୟଣ ZUX1146380

�ୀ /16356 54 183 1191ଆର.ମBଳୁା "ା ଆର.ଶ
ୀପତି ZUX1135904

�ୀ /16357 47 183 1192େଗୗରୀ ଖତାେକାଟା "ା ଖାତାେକାଟା ଶ
ୀନିବାସ ZUX0630442

ପ ୁ /16358 41 183 1193ଆ>. ଅନିଲ କମୁାର ପି ଆ>. ରାମାରାଓ LSL1447358

�ୀ /16359 44 183 1194ଏମ. ଶିବ ନାଗ ମାେଲAରୀ "ା ଏନ ନାେଗAର ରାଓ ZUX0630905

ପ ୁ /16360 62 183 1195ଆର.ସତ� ନାରାୟଣ ପି ଆର.େଭHଟ ରାଓ ZUX1146356

6 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /16361 33 183 1196େରଡନାମ ସBୟକାF ପି ଆର.ସତ� ନାରାୟଣ ZUX1135920

ପ ୁ /16362 50 183 1197େକାତାେକାଟା ଶ
ୀନିବାସ ପି ଶଯୁ�2ବp2 ନ କମୁଦୁାନ ZUX0630665

ପ ୁ /16363 54 183 1198ଅଜିତ ସିଂ ପି ରାମ ସିଂ ZUX0150508

�ୀ /16364 49 183 1199ଗୀତା ସିଂ "ା ଅଜିତ ସିଂ ZUX0150516

ପ ୁ /16365 27 183 1200ଆସିଶ ସିଂ ପି ଅଜିତ ସିଂ ZUX0653451

ପ ୁ /17366 80 183 1201ଏମ ଭି କ
 ିWା ରାଓ ପି ସତ�ନାରାୟଣା LSL1427749

�ୀ /17367 44 183 1202ଏସ ଗୀତାରାଣୀ "ା ଏସ ସଦୁଶ2ନ ରାଓ LSL1428127

ପ ୁ /17368 32 183 1203ରବି ଅଗ
ୱାଲ ପି ରାଜ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ZUX0527192

ପ ୁ /17369 40 183 1204ସଶୁାF କମୁାର ଦାସ ପି ମନ େମାହନ ଦାସ ZUX0527242

�ୀ /17370 37 183 1205ସଂଘମିତ
 ା ଦାସ "ା ସଶୁାF କମୁାର ଦାସ ZUX0527234

�ୀ /18371 54 183 1206େଭାଗି ଦମୟFୀ "ା େଭାଗି ରାମା ରାଓ ZUX1249267

�ୀ /18372 20 183 1207େଟକି ଶ
ାବଣୀ ପି ଟି ନୀଳକZମ ZUX1249234

�ୀ /19373 45 183 1208ସତ�ବାଣୀ େଭଲପରୁୀ "ା ଭି ସେୁରଶକମୁାର LSL2389146

ପ ୁ /20374 35 183 1209ରାହୁଲ କମୁାର ସାହା ପି ମା�ିଲାଲ ସାହା ZUX0150136

ପ ୁ /21375 52 183 1210ଟି ଗେୁ�Aର ରାଓ ପି ଟି େଗାପାଳମ ZUX0630459

ପ ୁ /21376 65 183 1211ଶHର ପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ତ
ିନାଥ ସାହୁ ZUX0150185

�ୀ /21377 59 183 1212ନଳିନି ସାହୁ "ା ଶHର ପ
ସାଦ ସାହୁ ZUX0150151

�ୀ /21378 38 183 1213ଦି�ି ସାହୁ "ା ଶHର ପ
ସାଦ ସାହୁ ZUX0150144

�ୀ /22379 39 183 1214ବଷG କମୁାରୀ ସାହୁ "ା ବିେନାଦ କମୁାର ସାହୁ ZUX0150193

�ୀ /23380 27 183 1215ସବିତା ରାୟ "ା ଅମିତ ରାୟ ZUX0630681

ପ ୁ /23381 29 183 1216ଅମିତ କମୁାର ରାୟ ପି ନିମ2ଳ ରାୟ ZUX0631168

ପ ୁ /24382 70 183 1217ଏମ ପ
ଭାକର ରାଓ ପି ଏମ ଭିରାନ/ ା  OR/12/089/250140

�ୀ /24383 65 183 1218ଏମ ପଦ: ାବତୀ "ା ଏମ ପ
ଭାକର ରାଓ OR/12/089/250141

ପ ୁ /24384 51 183 1219ଟି ଗେୁ�Aର ରାଓ ପି ଟି େଗାପାଳa ZUX0367284

ପ ୁ /25385 35 183 1220େଜ ସେFାଷ କମୁାର ମା େଜ କ
ିWା କମୁାରୀ ZUX0150649

ପ ୁ /25386 56 183 1221େକ କାେମAର ରାଓ . ପି େକ ସନ�ାସାୟା . ZUX0393793

�ୀ /25387 48 183 1222େକ ଚ$
 ାନତୀ . ପି େକ କାେମAର ରାଓ . ZUX0393785

�ୀ /25388 37 183 1223େଜ ସନୁୀତା ଆଚାରୀ "ା େଜ ସିେpAର ଆଚାରୀ ZUX0150656

ପ ୁ /25389 55 183 1224େକ ସଦୁଶ2ନ େଚଧୖରୁୀ ପି ଭି େକ ଗରୁୁମ1ୂM େଚଧୖରୁୀ ZUX0616201

�ୀ /25390 47 183 1225େକ. ଦମୟFି େଚୗଧରୁୀ "ା େକ.ସଦୁଶ2ନ େଚୗଧରୁୀ ZUX0688374

ପ ୁ /25391 26 183 1226େକ.ମଣିକ[ େଚୗଧରୁୀ ପି େକ. ସଦୁଶ2ନ େଚୗଧରୁୀ ZUX0688382

�ୀ /25392 65 183 1227ଜାମି ଜୟଲ9:ୀ "ା ଜାମି ମେହAର ରାଓ ZUX1305846

�ୀ /25393 19 183 1228ଜାମୀ େଜାଶୀକା ପି େଜ ରାେଜଶ ZUX1352962

ପ ୁ /25394 47 183 1229େକ ମେହଶ ପି େକ ନିଳକZମ ZUX1249184

�ୀ /25395 41 183 1230ଜାମି ଶମMଳା "ା ଜାମି ରାେଜଶ ZUX1304039

�ୀ /25396 41 183 1231େକ ଶ
ୀେଦବୀ "ା େକ ମେହଶ ZUX1249200

�ୀ /25397 26 183 1232େକାଟା ସ
ୁତି ପି େକ କାେମTଵ ରାଓ ZUX0731232

ପ ୁ /28398 42 183 1233ଏP. ରାେଜଶ ପି ଏP. ସହେଦବ ରାଓ LSL1410216

�ୀ /29399 33 183 1234ସଚିୁତ
ା ବ
 ହ: ା "ା ପ ୁ̂ 2 ଚ$
  ପାଢ଼ି ZUX1274521

�ୀ /29400 33 183 1235ସଚିୁତ
ା ବ
 ହ: ା "ା ପଣୂ2ଚ$
  ପାଢି ZUX1317742

ପ ୁ /29401 32 183 1236ପ
ୀୟରBନ ପାଢୀ ପି ବାଲାଜି ପାଢୀ ZUX0345959

�ୀ /29402 32 183 1237ରଶ:ତିା ପ3ା "ା କାଳୁରାମ ପ3ା ZUX0451286

�ୀ /30403 34 183 1238ଏଲ ଅନୁଷା "ା ଏଲ ଜଗନ/ ାଥ ZUX0345967

�ୀ /31404 43 183 1239ଏଲ େଜ�ାତି "ା ଏଲ େଜ�ାତି ZUX0345975

ପ ୁ /31405 33 183 1240େବତା ମେନାଜ କମୁାର ପି େବତା ମିନା ରାଓ ZUX1249242

ପ ୁ /31406 33 183 1241ବି ପ
ଶାF କମୁାର ପି ବି େଭHଟରାବଣା ZUX0345991

ପ ୁ /31407 32 183 1242ବି ଶ
ୀକାF କମୁାର ପି ବି େଭHଟରାବଣା ZUX0345983

ପ ୁ /32408 27 183 1243ଏସ ନବିg ପି ଏP ମB ୁମB ୁ ZUX0630145

ପ ୁ /33409 32 183 1244ସିpାF େଚୗଧରୁୀ ପି େକଦାରନାଥ େଚୗଧରୁୀ ZUX0630368

ପ ୁ /33410 74 183 1245େକଦାରନାଥ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାମଗ�ାଧର େଚୗଧରୁୀ ZUX0630335

ପ ୁ /33411 93 183 1246ପ
ଫଲୁR  ଚ$
  ସାହୁ ପି ପଦ: େଲାଚନ ସାହୁ ZUX0630343

�ୀ /33412 86 183 1247େହମ ପ
ଭା ସାହୁ "ା ପ
ଫୁଲR  ଚ$
  ସାହୁ ZUX0630350

�ୀ /33413 66 183 1248ଶ
ୀଲତା ସାହୁ "ା େକଦାରନାଥ େଚୗଧରୁୀ ZUX0630327

�ୀ /33414 19 183 1249ଅନୁଷା ସାହୁ ପି ବିଜୟ ଚ$
  ସାହୁ ZUX1355908

ପ ୁ /99415 34 183 1250ସନଦୀପ ଜନୀ ପି କମଳ ରାଜ ଜନୀ ZUX0731216

ପ ୁ /996416 34 183 1251ତରୁଣ କମୁାର େଜg ପି ଶେୁରସ କମୁାର େଜg ZUX0775593

ପ ୁ /996417 30 183 1252ବରୁଣ କମୁାର େଜg ପି ଶେୁରସ କମୁାର େଜg ZUX0775551

�ୀ /999418 35 183 1253ଅBଳୀ େବେହରା ପି ଅଶ ୁ2ଲ େବେହରା ZUX1023142

�ୀ /999419 25 183 1254ବିଲFି ଭତ
 ା ପି କନିs ଭତ
 ା ZUX1023159

�ୀ /999420 57 183 1255ସେରାଜିନି େଚୗଧରୁୀ "ା ଏସ.େକ େଚୗଧରୁୀ ZUX0882480

ପ ୁ /999421 51 183 1256ଏଲ ଗେଣଶ ପି ଏଲ ସତୀ ZUX1256072

�ୀ /999422 24 183 1257ବବିତା ହFାଳ ପି ଲଳିତ ହFାଳ ZUX1023134

7 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH "ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /999423 40 183 1258ଏଲ ଜଗଡୀTଵରି "ା ଏଲ ଗେଣଶ ZUX1256080

�ୀ /999424 38 183 1259େଯ ସେFାସୀ େକାମରି "ା ଏ ରାମ କମୁାର ପାତ
 ZUX0731190

�ୀ /999425 27 183 1260ଜୟFି ଲମତା ପି ଦୟାନିଧି ଲମତା ZUX1014398

�ୀ /999426 23 183 1261ରଶ: ିତା ମାଟାମ ପି ଜୟରାମ ମାଟାମ ZUX1023175

�ୀ /999427 36 183 1262ନାଗମଣୀ ପYନାୟକ "ା ଡ�ରୁ ପYନାୟକ ZUX0952374

�ୀ /999428 32 183 1263େରଗା ଦୀପା ପYନାୟକ ପି ଆର ନିଳକZ ପYନାୟକ ZUX1014406

ପ ୁ /999429 63 183 1264ଭାରତ ଭୂଷଣ ପYନାୟକ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ପYନାୟକ OR/12/089/278429

�ୀ /999430 53 183 1265ସସ:ିତା ପYନାୟକ "ା ଭାରତ ଭୂଷଣ ପYନାୟକ OR/12/089/278430

ପ ୁ /999431 27 183 1266ଅମR ାନ ପYନାୟକ ପି ଭାରତ ଭୂଷଣ ପYନାୟକ ZUX0639849

ପ ୁ /999432 26 183 1267ଆଦଶ2 ପYନାୟକ ପି ଭାରତ ଭୂଷଣ ପYନାୟକ ZUX0691337

ପ ୁ /250/29433 24 183 1268ସଭୁଅଜୀତ େବରୖାଗୀ ପି ଅମୀୟ େବରୖାଗୀ ZUX1062652

ପ ୁ /434 25 179 1ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ମା ବିWୁପ
ିୟା ଦାସ ZUX1058577

ପ ୁ /0435 69 179 2ପତ/ ନା େଗାଵିଂଦ ରାଓ ପି ପତ/ ନା ଅoା ରାଓ ZUX1347467

ପ ୁ /0436 41 179 3ନବୀନ ହରିଜନ ପି ନାକମ3ିଆ ହରିଜନ ZUX1351592

�ୀ /0437 37 179 4ଚଂଦ
 ମା ହରିଜନ "ା ନବୀନ ହରିଜନ ZUX1351584

�ୀ /0438 57 179 5ନ$ିଗ
ାମା ଈTଵରୀ "ା ନ$ିଗ
ାମା େକାେଟAର ରାଓ ZUX1350891

�ୀ /0439 25 179 6ମାଦୀ କାେମAରୀ "ା ପଟ/ ନ ହରି ରାମ ZUX1347483

�ୀ /0440 24 179 7ଘଂଟା ଲାବଣ� "ା ଈ$ୁଗ ୂଦିଲୀପ କମୁାର ZUX1349844

�ୀ /0441 65 179 8ପତ/ ନା ସଜୁାତା "ା ପତ/ ନା େଗାଵୀଂଦା ରାଓ ZUX1347475

ପ ୁ /00442 27 179 9ଶିବରାମ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ ZUX0695627

�ୀ /00443 46 179 10ଟୀ ପାବ2 ତୀ "ା ଟୀ ଈAର ରାଓ ZUX1234004

ପ ୁ /00444 59 179 11େଜ ରାମ ପ
ସାଦ - େଜ ଵିନିଠ କମୁାର ZUX1059161

�ୀ /00445 52 179 12ଈ$ୁଗ ୂସତ�ବତୀ "ା ଈ$ୁଗ ୂେଭHଟ ରାଓ ZUX1349836

�ୀ /00446 31 179 13ତାଲବତୁଲା େସାଭନା "ା ତେସR ବତୁଲା ଈTଵର ରାଓ ZUX1348176

�ୀ /D NO-00447 22 179 14Pଵୀଟୀ ରତ/ ଅଲା ପି ଗେଣଶ େଚୗଧରୁୀ ରତ/ ଅଲା ZUX1224856

ପ ୁ /G v raman448 20 179 15ଵaସୀ େଗଂବାଳି ପି େଵgକଟା ରମନା େଗଂବାଳି ZUX1277367

ପ ୁ /S/O-J.RAM449 23 179 17ଜାଦା ନଵୀନ କମୁାର ପି ଜାଦା ରାମ ପ
ସାଦ ZUX1217041

ପ ୁ /SAMABAR T450 36 179 18ନାବୀନ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX1048776

ପ ୁ /Saraswati451 36 179 19Rajkishore Nayak ନାୟକ ପି ଭବାନୀ ନାଇକ ZUX1324920

�ୀ /SOMABARA452 30 179 20ସନୁୀତା ନାୟକ "ା ନାବୀନ ନାୟକ ZUX1048743

�ୀ /01453 42 179 21ତରଣୀ େବେହରା "ା ଜିେତ$
 ିୟ େବେହରା OR/12/089/262064

ପ ୁ /01454 33 179 22ଦୁଗG ପ
ସାଦ େବେହରା ପି ଜିେତ$
 ିୟ େବେହରା ZUX0209502

�ୀ /01455 32 179 23ପାରା ବିେଷାଇ ପି ତୁଳାରାମ ବିେଷାଇ ZUX1158567

�ୀ /01456 26 179 24ଅନିତା କାକଡିୁ "ା ନାଥ କାକଡିୁ ZUX1158518

ପ ୁ /01457 21 179 25ଜି ସ
ବଣ କମୁାର ପି ଜି ଶ
ୀନୁ ZUX1217652

�ୀ /01458 22 179 26ପିଲିମରୁ କସୁମିୁ କମୁାରୀ ମା ପିଲିମରୁ ରାମରାଓ ZUX1156819

ପ ୁ /01459 24 179 27ବୁଦ
 ା ପରଜା ପି ଭିମ ପରଜା ZUX1170497

ପ ୁ /01460 43 179 28ପ
କାଶ ଚ$
  ସାହୁ ପି ଧନୁ ସାହୁ ZUX0951822

�ୀ /01461 36 179 29ସନିୁତା ସାହୁ ମା ପ
କାଶ ଚ$
  ସାହୁ ZUX0951814

�ୀ /1462 64 179 30ମେହAର ସେରାଜିନୀ "ା ଏମ େଭHଟ ରାଓ ZUX0209155

�ୀ /1463 46 179 31ଟି ଶଶୀେରଖା "ା ଟି ବ
 ହ: ାଜୀ ଆଚାରୀ ZUX0209296

ପ ୁ /1464 41 179 32ମେହAର ପବନ କମୁାର ପି ଏମ େଭHଟ ରାଓ ZUX0209163

ପ ୁ /1465 39 179 33ଜି ତିରୁପତି ପି ଜି ନୀଳକZa ZUX0209189

�ୀ /1466 38 179 34େକ ତୁଳସୀ ପି େକ ଈAର ରାଓ ZUX0209197

�ୀ /1467 38 179 35j ଚିନ/ ା "ା େକ ଈAର ରାଓ ZUX0665430

�ୀ /1468 37 179 36େକ ଲ9:ୀ ପି େକ ଈAର ରାଓ ZUX0209130

ପ ୁ /1469 38 179 37ପି. େଗୗତମ ପି ପି େଗାବି$ ରାଓ LSL2352573

ପ ୁ /1470 35 179 38ପି ହରିରାମ ପି ପି େଗାବି$ରାଜୁ LSL2671964

ପ ୁ /1471 38 179 39ଏ ସେFାଷ କମୁାର ଆଲାଜି�ି ପି ଗାDାର ରାଓ ଆଲାଜି�ି ZUX0209254

ପ ୁ /1472 26 179 40ରାଜକମୁାର ବାଈ ମା ପ�ୁଳତା ବାଈ ZUX0695890

ପ ୁ /1473 32 179 41ପ
ଶାF ବୁଡି ପି େଭHଟ ରାମଣା ବୁଡି ZUX0209247

ପ ୁ /1474 54 179 42ରାେଜ$
  କମୁାର ଦାସ ପି ତ
ିନାଥ ଦାସ ZUX0665448

ପ ୁ /1475 24 179 43କାତMକ ଜାନି ପି େକଶବ ଜାନି ZUX1149970

�ୀ /1476 27 179 44ଏ େଜ�ାତି ରାଓ ପି ଏ ନାେଗAର ରାଓ ZUX0633578

ପ ୁ /1477 31 179 45ଚିରBିବୀ କରନାନ ପି ସିମାmଳa କରନାନ ZUX0450585

ପ ୁ /1478 47 179 46ପ
ଦୀପ କମୁାର ମହାରଣା ପି ଘନଶ�ାମ ମହାରଣା ZUX0633446

�ୀ /1479 34 179 47ମମତା କମୁାରୀ ମହାରଣା "ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ମହାରଣା ZUX0633438

ପ ୁ /1480 49 179 48ଡ�ରୁୁ ମାଳି ପି ସଦାଶିବ ମାଳି ZUX0632737

�ୀ /1481 29 179 49କନୁୀ ମାଳୀ "ା ଡ�ରୁୁ ମାଳୀ ZUX0777011

�ୀ /1482 48 179 50ୱାଇ ପ�ୁଲତା େୟଲୁ ମହାFି "ା ୱାଇ ନାେଗAର ରାଓ ZUX0209171

�ୀ /1483 31 179 51ଇ$ିରା ନାଏକ ପି ଗ�ାଧର ନାଏକ ZUX0631622

ପ ୁ /1484 46 179 52ନିରBନ ପାଇକ ପି ଘେନୟା ପାଇକ ZUX0631630

8 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH "ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1485 34 179 53ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପାଳ ପି ରଘନୁାଥ ପାଳ ZUX0209148

ପ ୁ /1486 28 179 54କରଣa ବିହାର ପଟନାୟକ ପି େକ. ନରସିଂହା ମ1ୂM ZUX0631770

ପ ୁ /1487 28 179 55କରୁଣାa କା1Mକ ପଟନାୟକ ପି େକ.ନରସିଂହ ମ1ୂM ZUX0632315

ପ ୁ /1488 38 179 56ସେରାଜକମୁାର ପାତ
 ପି କୃWଚ$
  ପାତ
 ZUX0633784

ପ ୁ /1489 33 179 57ମେନାଜକମୁାର ପାତ
 ପି କୃWଚ$
  ପାତ
 ZUX0633776

�ୀ /1490 59 179 58କାmନ ମଣି ପାତ
 "ା କୃW ଚ$
  ପାତ
 ZUX0633172

ପ ୁ /1491 31 179 59ରବିଶHର ପYନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ପYନାୟକ ZUX0209239

ପ ୁ /1492 31 179 60ନାନାଜୀ େପଡାେପାଲୁ ପି ପି ନାଗରାଜୁ ZUX0450692

ପ ୁ /1493 43 179 61ସେFାଷ କମୁାର ପ
ଧାନି ପି ରାମ ଚ$
  ପ
ଧାନି ZUX0633461

�ୀ /1494 41 179 62ସର"ତି ପ
ଧାନି ପି ସେନାଟାଶ କମୁାର ପ
ଧାନୀ ZUX0633479

ପ ୁ /1495 61 179 63ତ
ିନାଥ ପଜୂାରୀ ପି ଥବିର ପଜୂାରୀ ZUX0633131

�ୀ /1496 56 179 64କମଳା ପଜୂାରୀ "ା ତ
ିନାଥ ପଜୂାରୀ ZUX0632752

ପ ୁ /1497 28 179 65ଭଗବାନ ପଜୂାରୀ ପି ତ
ିନାଥ ପଜୂାରୀ ZUX0633123

ପ ୁ /1498 69 179 66ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ରଜନା ପି ଂ ଭାnର ରାଓ ରଜନା ZUX0209221

�ୀ /1499 29 179 67ଜି ସନିୁତା ରାଓ ପି ଜି ଗଣପତି ରାଓ ZUX0450619

ପ ୁ /1500 28 179 68ଏ ରେମଶ ରାଓ ପି ଏ େଭHଟ ରାଓ ZUX0450189

ପ ୁ /1501 69 179 69ସଦୁଶ2ନ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0450577

�ୀ /1502 60 179 70େଜ�ା�/ା ସାହୁ ପି ସଦୁଶ2ନ ସାହୁ ZUX0450569

�ୀ /1503 56 179 71ମହାଲ9:ୀ ସାହୁ "ା େଦବରାଜ ସାହୁ OR/12/089/254012

ପ ୁ /1504 38 179 72ଆେଲାକ ସାହୁ ପି ସଦୁଶ2ନ ସାହୁ ZUX0450551

ପ ୁ /1505 34 179 73ଦିଲିପ ସାହୁ ପି ସଦୁ2 ସନ ସାହୁ ZUX0632281

�ୀ /1506 27 179 74ରଶ: ିତା ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ ZUX0653410

�ୀ /1507 46 179 75ପ ୂ̂ 2ବାସୀ "ାଇଁ "ା ମାଧବ "ାଇଁ ZUX0209288

ପ ୁ /2508 36 179 76ଗିରି େସାମFା ପି ଏP. େଭHଟରାଓ େସାମF ZUX0148973

ପ ୁ /2509 21 179 77େଗାପାଳ ଜାନି ପି େଶାଭା ଜାନି ZUX1150036

ପ ୁ /2510 38 179 78ଆରୀ େସାମFା ପି ଏP. କାେମ"ରରାଓ େସାମFା ZUX0148981

�ୀ /2511 38 179 79ଦୁଗG େସାମFା "ା ଏP. ପ
ସାଦ େସାମFା ZUX0148999

ପ ୁ /2512 37 179 80ଆୟାଜି େସାମFା ପି ଏP.େଭHଟରାଓ େସାମFା ZUX0149005

ପ ୁ /03513 22 179 81ପି ଚ$
 େଶଖର ପି ପି ଶ
ୀରାମମତୂM ZUX1149954

ପ ୁ /03514 24 179 82ଗ�ୁ କମୁାର ମାଝି ପି ପଣୂ2  ଚ$
  ମାଝି ZUX1150051

�ୀ /3515 58 179 83ଏ.ନାଗମଣି "ା ଏ.କ
ିWା ରାଓ LSL1417625

ପ ୁ /3516 38 179 84ଏ.େଲାେକଶ ପି ଏ.କ
ିWା  LSL1415736

ପ ୁ /3517 40 179 85ଏ.େମୗଳି ପି ଏ.କ
ିWା ରାଓ LSL1417633

�ୀ /3518 34 179 86ଏ ଭବାନି "ା ଏ େମୗଳି ZUX0633420

ପ ୁ /3519 47 179 87ମା3ା�ି ରାଜୁ ପି ମା3ା�ି ହରି ZUX0777045

�ୀ /3520 43 179 88ମା3ା�ି ସେFାଷୀ "ା ମା3ା�ି ରାଜୁ ZUX0777037

ପ ୁ /KELLA NAG521 33 179 89ନେରଶ କମୁାର େଗଂବାଲି ପି ପ
ସାଦ ରାଓ େଗଂବାଲି ZUX1286483

�ୀ /LAXMI NAG522 55 179 90େକ.ଉମା "ା େକ.ସରୁୀ ନାରଣା LSL2039873

ପ ୁ /4523 41 179 91ରାଧାଶ�ାମ ପାତ
 ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ
 ZUX0633453

�ୀ /4524 36 179 92େକ ପ�ୁଲତା "ା ଏ େଗାବି$ା ରାଓ ZUX0633628

ପ ୁ /05525 21 179 93ବାସେୁଦବ ରାୟ ପି ପ
ଦୀପ ରାୟ ZUX1217637

�ୀ /5526 29 179 94ବି ସରଦା ପାତ
 "ା ବି ତ
ିପତି ପାତ
 ZUX0633701

ପ ୁ /06527 21 179 95ଏନ ବାସେୁଦବ ପି ଏନ ଦୁଗG ପ
ସାଦ ZUX1217645

�ୀ /7528 44 179 96ଏଲ ଲିଲାେବଣି ଆଚାରୀ "ା ଏଲ ସତ�ମ ଆଚାରୀ ZUX0149062

ପ ୁ /7529 34 179 97ଏଲ ଉେପ$
  ଆଚାରୀ ପି ଏଲ ସତ�ମ ଆଚାରୀ ZUX0149054

�ୀ /7530 58 179 98ମୀନା କମୁାରୀ ସାହୁ "ା କୃW ନାୟର ZUX0287987

ପ ୁ /8531 31 179 99ଏa. ଅେcଷ ପି ଏa. େଗୗରୀ ଶHର ରାଓ ZUX0287995

ପ ୁ /8532 26 179 100ରଜନୀକାF ଦାସ ପି ରାେଜ$
  ଦାସ ZUX0695874

�ୀ /8533 49 179 101ସାରଦା ଦାଶ "ା ରାେଜ$
  କମୁାର ଦାଶ LSL1447259

ପ ୁ /8534 55 179 102ସେୁର$
  ପାନିଗ
ାହୀ ପି େଗୗରା� ପାନିଗ
ାହୀ ZUX0695585

�ୀ /8535 50 179 103ପ�ୁାBଳି ପାନିଗ
ାହୀ "ା ସେୁର$
  ପାଣିଗ
ାହୀ ZUX0695577

�ୀ /09536 21 179 104ବି$ିଆ ରାନୀ ଶତପଥି ପି ସଧୁୀର କମୁାର ଶତପଥି ZUX1251693

ପ ୁ /9537 48 179 105ଆର.ରେମଶ ପି ଆର.ରାମ ୁ LSL1374982

�ୀ /9538 45 179 106ଆର କ
 ୀWା େବଣୀ "ା ଆର ରେମଶ LSL1375773

�ୀ /10539 76 179 107ଡି ଲ9:ି "ା ଡି ରାଜା ରାଓ LSL1459940

ପ ୁ /10540 53 179 108ଡି ନାନାଜି ପି ଡି ରାଡା ରାଓ LSL2372696

�ୀ /10541 52 179 109ଡି ସଜୁାତା  "ା ଡି ନାନାଜୀ LSL1459957

ପ ୁ /10542 21 179 110ଦାସାରି କଲ�ାଣ କମୁାର ପି ଡି ନାନାଜି ZUX1248905

ପ ୁ /10543 41 179 111ଡ଼�ରୁ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0149096

ପ ୁ /10544 32 179 112ବାପିନି ସାହୁ ପି ଡ଼�ରୁ ସାହୁ ZUX0149088

ପ ୁ /11545 29 179 113ରାେକଶ କମୁାର ଗରୁୁ ପି େଗାପାଳ ଗରୁୁ ZUX1350628

�ୀ /11546 22 179 114କନୁାଲୁ ମଦୁୁଲି "ା ସେୁର$
  ପରଜା ZUX1095322

9 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH "ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /11547 39 179 115ସBଲୁତା ପ3ା "ା ରାେଜ$
  କମୁାର ପ3ା ZUX0147728

�ୀ /12548 27 179 116ଇଲା ଦୀପିକା "ା ଇଲା ନେରଶ ZUX1152974

ପ ୁ /12549 37 179 117ଅପବୁ2  ସାହୁ - ଡ଼�ରୁ ସାହୁ ZUX0149104

�ୀ /13550 41 179 118ପି ଭାନୁମତି "ା ପି ରାେଜAର ରାଓ ZUX0633271

�ୀ /13551 24 179 119ରିତୁ ଦାଶ ପି ରାେଜ$
  କମୁାର ଦାଶ ZUX1023118

ପ ୁ /13552 28 179 120ଏa ଲ9:ଜି ପି ଏa ତ
ିନାଥ ZUX0633602

�ୀ /13553 51 179 121ୱାଇ ପଦ: ା ପି ୱାଇ ଛିନାରାଓ ZUX1251743

ପ ୁ /13554 54 179 122କାଳି ପ
ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ହରପ
ସାଦ ପଟନାୟକ ZUX0288001

ପ ୁ /13555 51 179 123ପି ରାେଜAର ରାଓ ପି ପି ମାଲାୟା ZUX0633263

ପ ୁ /13556 66 179 124କାଲୁଚରଣ ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ ZUX0147736

�ୀ /13557 60 179 125କରୁ�ୀ ସାହୁ "ା କାଲୁଚରଣ ସାହୁ ZUX0147744

ପ ୁ /13558 33 179 126ରବି$
  କମୁାର ସାହୁ ପି କାଳୁ ଚରଣ ସାହୁ ZUX1023043

�ୀ /13559 27 179 127ଭାଗ� ଲ9:ି ସାହୁ ପି କାଳୁ ଚରଣ ସାହୁ ZUX0633297

�ୀ /14560 82 179 128ପି ସତିଆମା , "ା ସତ�ାନାରାୟଣା , ZUX0665372

ପ ୁ /14561 55 179 129ପି େଭHଟରାମଣା , ପି ସତ�ନାରାୟଣ , ZUX0665364

�ୀ /14562 38 179 130ପି ଲ9:ୀ , "ା େଭHଟରାମଣା , ZUX0147751

�ୀ /15563 56 179 131ଶ�ାମଳା ପYନାୟକ - ଜୟFରାଓ ପYନାୟକ ZUX1251750

ପ ୁ /16564 48 179 132ମେହAର ରାଓ େତାଟା ପି ବିAନାଥ େତାଟା ZUX0487033

ପ ୁ /16565 45 179 133ଧନBନ ରାଓ େତାଟା ପି ବିAନାଥa େତାଟା ZUX0632141

ପ ୁ /17566 47 179 134ଏ�.ଶHର ରାଓ ପି ଏ�.ଗଣପତି ରାଓ ZUX0665422

�ୀ /17567 45 179 135ବିAନାଥa େତାଟା "ା େପଦା ଆପାୟା େତାଟା LSL1376102

ପ ୁ /18568 42 179 136ପ
ଶାF ସଆୁର ପି ରାଧାମେହାନ ସଆୁର ZUX0149195

�ୀ /18569 35 179 137ସନିୁତା ସଆୁର "ା ପ
ଶାF ସଆୁର ZUX0149203

ପ ୁ /19570 66 179 138ଏa. ଆପା ରାଓ ପି ଏa.ସରିୁନାରାୟଣ OR/12/089/268718

�ୀ /19571 61 179 139ଏa.ଇAରୀ ଆkା "ା ଏa.ଆପା ରାଓ OR/12/089/268719

�ୀ /19572 43 179 140ରାଜଲ9:ି େତାଟା "ା ମେହAର ରାଓ େତାଟା ZUX0147769

�ୀ /20573 46 179 141ଭି.ବିଜୟଲ9:ୀ "ା ଭି.ଉେମଶ କମୁାର ପYନାୟକ LSL1376201

ପ ୁ /20574 53 179 142ୱାଇ ଚିନା ରାଓ ପି ୱାଇ ସେFାଷ କମୁାର ZUX1251842

ପ ୁ /20575 41 179 143ବି.ଶ
ିନୀବାସ ପYନାୟକ ପି ରାମ ପYନାୟକ ZUX0631952

ପ ୁ /20576 31 179 144ଏP.ମଧ ୁପYନାୟକ ପି ଏP.ପ
ସାଦ ରାଓ ପYନାୟକ ZUX0631945

ପ ୁ /20577 25 179 145ଟି.ସାଇ କିରଣ ପYନାୟକ ପି ଟି.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପYନାୟକ ZUX1022888

�ୀ /20578 74 179 146ଭି ଲ9:ୀକାFମ ପଟନାୟକ "ା ଭି ଏସ ଏନ ପଟନାୟକ LSL1376672

ପ ୁ /20579 52 179 147ଭି ଉେମସ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଭି ଏସ ଏନ ପଟନାୟକ LSL1376086

ପ ୁ /20580 49 179 148େତଜସ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଭି ଏସ ଏନ ପଟନାୟକ LSL1376557

�ୀ /20581 48 179 149ଭି.ସଧୁାରାଣୀ ପଟନାୟକ "ା ଭି.ନାେଗଶ କମୁାର ପଟନାୟକ LSL1376193

ପ ୁ /20582 47 179 150ଭି ଶ
ୀନୁ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଭି ଏସ ଏନ ପଟନାୟକ LSL1376078

�ୀ /20583 42 179 151ଭି.ଜନନୀ ପଟନାୟକ "ା େତେଜଶ କମୁାର ପଟନାୟକ LSL1427558

ପ ୁ /20584 86 179 152ଭି ଏସ ଏନ ପYନାୟକ ପି ଭି ଭି ଏନ ପYନାୟକ LSL1427632

ପ ୁ /20585 54 179 153ଭି ନାେଗଶ କମୁାର ପYନାୟକ ପି ଭି ଏସ ଏନ ପYନାୟକ LSL1417641

�ୀ /20586 33 179 154ଏସ ପ�ୁା "ା ଏସ.ରାମାଚ$
  ରାଜୁ ZUX1275148

�ୀ /20587 27 179 155ସମିୁତ
ା େସଠୀ "ା ଏସ ନାଗାଜୁ2 ନ ଆଚାରୀ ZUX1176106

�ୀ /21588 78 179 156ସାବିତ
ି ପାତ
 "ା ତ
ିନାଥ ପାତ
 OR/12/089/253186

ପ ୁ /21589 61 179 157ସେମAର ପାତ
 ପି ନସM� ପାତ
 ZUX0695502

ପ ୁ /21590 53 179 158କୃW ଚ$
  ପାତ
 ପି ତ
ୀନାଥ ପାତ
 LSL1417443

�ୀ /21591 44 179 159କ
 ୀWା େବଣୀ ପାତ
 "ା େସାେମAର ପାତ
 ZUX0695536

�ୀ /21592 37 179 160େବେHଟଲ9:ୀ ପାତ
 "ା ସଯୂ�2ନାରାୟଣ ଏମ ZUX0695528

�ୀ /21593 34 179 161ଏP.ନିଳାବତୀ ପYନାୟକ ପି େଶାେମAର ପYନାୟକ ZUX0631788

ପ ୁ /21594 57 179 162ଟHଧର ସବୁୁpି ପି ଯଧିୁlିର ସବୁୁpି ZUX0368910

ପ ୁ /22595 58 179 163ରାଜା େଚୗଧରୁୀ ପି ଗରୁୁନାଥ େଚୗଧରୁୀ ZUX0147777

ପ ୁ /22596 27 179 164ସେFାଷ ମଦୁୁଲି ପି େଗାପାଳ ମଦୁୁଲି ZUX1136076

ପ ୁ /23597 102 179 165ଏସ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏସ ଲ9:ୟା  ZUX0147793

�ୀ /23598 64 179 166ଏସ ଲ9:ୀ "ା ଏସ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0147827

ପ ୁ /23599 48 179 167ଏସ ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଏସ ଶ
ୀନୀବାସ ରାଓ ZUX0147819

�ୀ /23600 39 179 168ଏସ ଲ9:ୀ "ା ଏସ ସତ�ନାରାୟଣା ZUX0147801

ପ ୁ /23601 34 179 169ଏସ ନାଗାଜୁ2 ନ ଆଚାରି ପି ଏସ ସିମାmଳ ଆଚାରି ZUX1228303

ପ ୁ /23602 31 179 170ଟି ପ
ଦୀପ କମୁାର ପି ଟି ମେହାନ ରାଓ ZUX0147835

�ୀ /23603 46 179 171ଆ>.େଗୗରୀ ରାଜନା "ା ଆ>.େଶଷଗିରି ରାଓ ZUX0632083

�ୀ /23604 27 179 172ଆ>.ପଜୂା ରାଜନା ପି ଆ>.େଶଷଗିରି ରାଓ ZUX0632091

ପ ୁ /23605 56 179 173ଆର. େଶଷାଗୀରୀ ରାଓ ପି ଆ>. ବି. େଗାପାଳ ରାଓ LSL1447267

�ୀ /23606 62 179 174ଜି ଉମା "ା ଜି େବେHଟ ରାଓ ZUX0695841

�ୀ /24607 52 179 175ପି ରମାେଦବି , "ା ପି େହଚ ପ
ସାଦ , OR/12/089/254024

ପ ୁ /24608 60 179 176ପି.ହରିପ
ସାଦ .. ପି ଭା�ରରାଓ .. OR/12/089/254023

10 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /25609 47 179 177ନାେର$
 କମୁାର େଚୗଦରୀ ପି ଏନ ଡି େଚୗଦରୀ OR/12/089/254841

�ୀ /25610 40 179 178ଅନୁରାଧା େଚୗଧରୁୀ ପି ଏନ ଡି େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/254022

ପ ୁ /25611 55 179 179ଶHଷ2 ଣ ଦାସ ପି ଭାଗିରଥି ଦାସ OR/12/089/272727

�ୀ /25612 65 179 180ରାCାଇ େଦାରା "ା ଏନ ଡି େଦାରା OR/12/089/254019

ପ ୁ /25613 36 179 181ରବିକମୁାର ଜି ପି ରାମା ରାଓ ଜି ZUX0695601

�ୀ /26614 66 179 182ପି ଧନଲ9:ୀ , "ା ରା�ାରାଓ , OR/12/089/254065

�ୀ /27615 47 179 183ପି ଭାରତି "ା ପି ଜଗଦିଶ LSL1521020

ପ ୁ /28616 54 179 184ଏଲ ସତ�ମ ଆଚାରୀ ପି ଏଲ ଗଣପତି ଆଚାରୀ ZUX0149070

�ୀ /29617 46 179 185ଟି.ଉମାେଦବୀ "ା ଟି.େଗୗରୀ LSL1417435

�ୀ /29618 40 179 186ଝିଲି ସାହୁ "ା େଗଡ
 ା ପ
ସାଦ ସାହୁ ZUX0633586

ପ ୁ /29619 36 179 187ସେରାଜ ରBନ ସାହୁ ପି ପବିତ
  ସାହୁ ZUX0695965

�ୀ /30620 62 179 188ଏସ ଗିରିଜା , "ା ଏP.େଭHଟିନାରାୟଣା , LSL1467521

�ୀ /30621 60 179 189େଜ କ
 ୀWା କମୁାରୀ , "ା େଜ.ରାମ.ବାବୁ , OR/12/089/254075

�ୀ /30622 28 179 190ନମିତା ରାଣୀ ପଟନାୟକ ପି ଜୟ ପ
କାଶ ପଟନାୟକ ZUX0631739

�ୀ /31623 55 179 191ଆର ପାବ2 ତି "ା ଜଗଦିAର ରାଓ OR/12/089/254083

�ୀ /32624 41 179 192ଏa.େଦବୀ "ା ଏa.କ
 ିWା େମାହନ ରାଓ LSL1375450

�ୀ /32625 25 179 193ତୁମାରାଡା େତଜPୱନିୀ ପି ତୁମାରାଡା ଶ
ିନିବାସ ରାଓ ZUX1055979

ପ ୁ /32626 61 179 194ଏa ଭ3ାରୀ , ପି ଏa.ଆପାରାଓ , OR/12/089/254097

ପ ୁ /32627 50 179 195ଏମକୃWେମାହନ ପି ଏa ଆପାରାଓ , OR/12/089/254101

�ୀ /32628 42 179 196ମାରାଡାପ ୁଲାବଣ�ା "ା ଏସ.ହରି ବାବୁ ZUX1022912

�ୀ /32629 58 179 197ବିମଲା ମାରାଡାପ ୁ "ା ଭ3ାରୀ ମାରାଡାପ ୁ OR/12/089/254098

ପ ୁ /32630 40 179 198ସନୁୀଲ ବିରେକଶ ମାରାଡାପ ୁ ପି ଭ3ାରୀ ମାରାଡାପ ୁ LSL1375443

ପ ୁ /32631 27 179 199ମାରାଡାପ ୁରାେକଶ ପି ମାରାଡାପ ୁେଗୗରି ଶHର ରାଓ ZUX0631994

�ୀ /32632 27 179 200ମାରାଡାପ ୁରମ�ା ପି ଏa.େଗୗରୀ ଶHର ରାଓ ZUX0632125

ପ ୁ /32633 59 179 201ଏମ େଗୗରିଶHର ରାଓ ପି ଏa ଆପାରାଓ OR/12/089/254099

�ୀ /33634 63 179 202ୱାଇ. କୃWା "ା ୱାଇ.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ OR/12/089/254094

ପ ୁ /33635 68 179 203ୱାଇ.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ୱାଇ.ପ
ସାଦ ରାଓ OR/12/089/254093

ପ ୁ /33636 32 179 204ୱାଇ ରାବଣା ରାଓ ପି ୱାଇ ଶ
ିନୀବାସ ରାଓ ZUX0450494

ପ ୁ /34637 31 179 205ପି େଗୗରୀ ପି ପି େଗାପି ZUX0450346

�ୀ /35638 70 179 206ଲ9:ୀ ଭୂମିଆ "ା େଲାକନାଥ ଭୂମିଆ OR/12/089/308547

ପ ୁ /35639 42 179 207ରାେଜ$
  "ାଇଁ ପି ଅଭିରାମ "ାଇଁ OR/12/089/254029

�ୀ /35640 66 179 208ସତ�ାଭାମା ସ�ାଇଁ "ା ଅଭିରାମ ସ�ାଇଁ OR/12/089/254028

�ୀ /36641 70 179 209ସନୁାମଣି ପ
ଧାନ "ା ମାଧବ ପ
ଧାନ OR/12/089/254103

ପ ୁ /36642 55 179 210ବିେନାଦ ପ
ଧାନ ପି ମାଧବ ପ
ଧାନ OR/12/089/254104

�ୀ /36643 50 179 211ସେରାଜିନି ପ
ଧାନ "ା ବିେନାଦ ପ
ଧାନ OR/12/089/254106

ପ ୁ /36644 48 179 212ପ
ତାପ ପ
ଧାନ ପି ମାଧବ ପ
ଧାନ OR/12/089/254105

�ୀ /36645 44 179 213ରୁକ: ିଣୀ ପ
ଧାନ ପି ପ
ତାପ ପ
ଧାନ LSL1375393

ପ ୁ /36646 23 179 214ଚକ
ଧର ପ
ଧାନ ପି ପ
ତାପ ପ
ଧାନ ZUX1014315

�ୀ /37647 33 179 215ଆର.ଭାଗ�ଳ9:ୀ ପYନାୟକ ପି ଆର.େମାହନ ପYନାୟକ ZUX0631960

ପ ୁ /37648 50 179 216ସମୀରକମୁାର ଶତପଥୀ ପି ପ
ହR ାଦ ଶତପଥୀ LSL1376243

ପ ୁ /37649 47 179 217ସଧିୁରକମୁାର ଶତପଥି ପି ପ
ହR ାଦ ଶତପଥି ZUX0665406

�ୀ /37650 47 179 218ଅନୀମା ଶତପଥି "ା ସଧୁୀର ଶତପଥି ZUX0665414

�ୀ /37651 43 179 219ମମତା ଶତପଥି "ା ସମୀର ଶତପଥି LSL1376250

ପ ୁ /37652 40 179 220ସେFାଷ କମୁାର ଶତପଥି ପି ପ
ହଲR ାଦ ଶତପଥି LSL1375724

ପ ୁ /37653 52 179 221ସେୁରଶ ଥସପଥି ପି ପ
ହଲR ାଦ ରାମଚ$
  ଶତପଥି ZUX0450155

�ୀ /38654 58 179 222ଜି.ପ�ୁାବତୀ "ା ଜି.ପ
ସାଦ ZUX0209080

�ୀ /39655 30 179 223ମଦୁୁଲି କdନା "ା ମଦୁୁଲି ଅଜୟ କମୁାର ZUX0450114

ପ ୁ /39656 49 179 224ରବି$
  କମୁାର ପ3ା ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପ3ା OR/12/089/254120

ପ ୁ /39657 44 179 225ରାେଜ$
  କମୁାର ପ3ା ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପ3ା LSL1447234

�ୀ /39658 36 179 226ଭବାନୀ ପ3ା "ା ରବି$
  କମୁାର ପ3ା ZUX0450510

ପ ୁ /40659 28 179 227ଏମ ବିଜୟ କମୁାର ପି ମଦୁୁଲି ରାମାରାଓ ZUX0631697

�ୀ /40660 89 179 228ଶଶୀମଣି ନାୟକ "ା ନରସିଂହ ନାୟକ LSL1520964

�ୀ /41661 55 179 229ଇAରୀ ଦାସ "ା ବିେନାଦ ଚ$
  ଦାସ ZUX0147850

�ୀ /41662 35 179 230ରଶ: ିତା ପାତ
 ପି ଭାnର ପାତ
 ZUX0450601

�ୀ /42663 85 179 231କାମା9ି େଜନା "ା ଲ9:ିନାରାୟଣ େଜନା ZUX0633487

ପ ୁ /42664 68 179 232ବାବୁରାଓ େଜନା ପି ଲ9:ିନାରାୟଣ େଜନା ZUX0633545

�ୀ /42665 59 179 233ବିଜୟମଣି େଜନା "ା ବାବୁରାଓ େଜନା ZUX0633495

ପ ୁ /42666 37 179 234ଶ
ୀକାF େଜନା ପି ବାବୁରାଓ େଜନା ZUX0633503

�ୀ /42667 43 179 235ସନୁ$ା ପYନାୟକ "ା ଦିବାକର ପYନାୟକ ZUX0633594

�ୀ /43668 45 179 236ଜି େଜ�ାତି ---- "ା େମାହନରାଓ ---- OR/12/089/253161

�ୀ /44669 70 179 237ୱାଇ.ଇAରୀ ଆkା "ା ୱାଇ.ରାମାରାଓ OR/12/089/254186

�ୀ /44670 42 179 238ୱାଇ.େଗୗରୀ "ା ୱାଇ.ତ
ିନାଥ ରାଓ LSL2639748

11 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH "ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /44671 28 179 239ଅନୁପା ପି "ା େବେHଟ ରାଓ ପି ZUX0695783

ପ ୁ /44672 50 179 240ୱାଇ.ତ
ିନାଥ ରାଓ ପି ୱାଇ ରାମା ରାଓ OR/12/089/254188

�ୀ /45673 39 179 241ଡି େଜ�ାତି ପି େକ ପ
ସାଦ ZUX1251727

ପ ୁ /45674 22 179 242ଏa ଡି ରାଫି ଖାନ ପି ଜାନୁ ଖାନ ZUX1321389

�ୀ /45675 38 179 243ଡି. ଲ9:ି "ା ଡି.ଶ�ାମଲ ରାଓ ZUX0632133

�ୀ /45676 58 179 244ଆର.େଗୗରୀ ପାବ2 ତୀ "ା ଆର.ତ
ିନାଥ ରାଓ LSL1415975

ପ ୁ /45677 62 179 245ଆର ତ
ିନାଥ ରାଓ ପି ଆର ରାମଲୁୁ ରାଓ LSL1415983

ପ ୁ /45678 43 179 246ଡି.ଶ�ାମଳ ରାଓ ପି ଡି.େଭେHଟ ରାଓ ZUX0632471

ପ ୁ /45679 44 179 247ଡି ଶHର ରାଓ ପି ଡି େଭHଟ ରାଓ ZUX1251818

�ୀ /46680 63 179 248ଆର ଆବତାରାମ "ା ଆର ଗେଜ$
  ରାଓ OR/12/089/253144

�ୀ /46681 33 179 249ଦୁକା କବ�ାଶ
ୀ ପି ଡି କ
 ିWା େରଡୀ ZUX0632190

ପ ୁ /46682 22 179 250ହରିଶ କମୁାର ପYନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପYନାୟକ ZUX1129063

ପ ୁ /46683 72 179 251ଡି କୃWା େରଡି ପି ଏନ େରଡି LSL2648715

�ୀ /46684 59 179 252ଡି େହମଲତା େରଡି "ା ଡି କ
 ିWା େରଡି ZUX0665398

ପ ୁ /47685 28 179 253େଜ.ଭିନି@ କମୁାର ପି େଜ. ରାମ ପ
ସାଦ ZUX0631598

ପ ୁ /47686 23 179 254େଜ. ନବୀନ କମୁାର ପି େଜ.ରାମ ପ
ସାଦ ZUX1022946

�ୀ /47687 30 179 255େଜ. ଭିନିଲା ପି େଜ. ରାମ ପ
ସାଦ ZUX0631580

�ୀ /48688 58 179 256ଏମR ୀଲା ରାଓ "ା ଏa ତିରୁପତି ରାଓ LSL1375856

�ୀ /49689 58 179 257ଟି ଲ9:ୀ ରାଓ "ା ରାମଚ$
  ରାଓ OR/12/089/258340

ପ ୁ /50690 52 179 258ମତୂ�Bୁୟ ଗFାୟତ ପି ଚ$
�ଜ ଗFାୟତ OR/12/089/258179

ପ ୁ /50691 48 179 259ସିମାmଳ ଗFାୟତ ପି ଚ$
�ଜ ଗFାୟତ LSL2648897

�ୀ /50692 39 179 260ଗୀତାBଳୀ ଗFାୟତ "ା ମୃତ�Bୃୟ ଗFାୟତ LSL1379882

�ୀ /50693 38 179 261ଶ
ୀେଦବି ଗFାୟତ "ା ସିମାmଳ ଗFାୟତ LSL1379890

�ୀ /51694 48 179 262ଟି ସର"ତୀ "ା ଟି କାେମAର ରାଓ ZUX0288019

�ୀ /51695 82 179 263ତାଡୁତୁରି ବାରାଲ9:ୀ ଆଚାରୀ "ା ତାଡୁତୁରି ସଯୂ�2 ନାରାୟଣା ଆଚାରୀ ZUX1237957

ପ ୁ /51696 50 179 264ଟିବ
 ହ: ାଜୀ ଆଚାରୀ ପି ଟି ଏସ ଏନ ଆଚାରୀ LSL1467505

�ୀ /51697 46 179 265ଟି କାଲାବତୀ "ା ତାଡୁତୁରି କ
 ିWା ZUX1237965

ପ ୁ /51698 54 179 266ତାଡୁତୁରୀ କ
 ିWା ପି ତାଡୁତୁରୀ ସଯୂ�2 ନାରାୟଣ ZUX0147876

ପ ୁ /51699 41 179 267ଟି କାେମTୱର ରାଓ ପି ଟି ସଯୂ�2ନାରାୟଣା ଆଛାରୀ ZUX1237973

�ୀ /52700 45 179 268ଏa.ଉମା "ା ଏa.ରାମକ
ିWା LSL1469089

�ୀ /53701 78 179 269ପି.ମାଣିକ�a "ା ପି.ସରିୁନାରାୟଣା  OR/12/089/254780

ପ ୁ /53702 62 179 270ପି ପରେମAର ପି ପି ସରୁୀନାରାୟଣା OR/12/089/252873

ପ ୁ /53703 40 179 271ପି ଜଗଦିଶ କମୁାର ପି ପି ପରେମଶ ZUX0665380

�ୀ /53704 60 179 272େଊHେଟAରି େତାଟା "ା ବିAନାଥa େତାଟା OR/12/089/252874

�ୀ /54705 45 179 273ଦୁଗG ପାତ
 "ା ଦୟାନିଧି ପାତ
 OR/12/089/254195

ପ ୁ /54706 27 179 274କନୁା ପାତ
 ପି ଦୟାନିଧି ପାତ
 ZUX0633081

�ୀ /55707 49 179 275ଶ
ୀମତି ପଦ: ାବତୀ ରାଜୁ "ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ରାୟ LSL1375690

�ୀ /55708 45 179 276ପ�ୁଲତା ସିଂ ଲାଲ "ା ରବି$
  କମୁାର ରାୟ LSL1375682

ପ ୁ /55709 50 179 277ଜିେତ$
 ିୟ େବେହରା ପି ତ
ିେଲାଚନ େବେହରା OR/12/089/262063

ପ ୁ /55710 34 179 278ଊର�ାଜ େବେହରା ପି ଜିେତ$
 ୀୟ େବେହରା ZUX0154229

�ୀ /55711 26 179 279େହମଲତା େଧାବାଲ "ା ଭର�ାଜ େବେହରା ZUX0977744

ପ ୁ /55712 66 179 280ଦିଲିପକମୁାର ରାୟ ପି ନିଳକZ ରାୟ OR/12/089/254259

ପ ୁ /55713 59 179 281ପ
ଦିପକମୁାର ରାୟ ପି ନିଳକZ ରାୟ OR/12/089/254261

ପ ୁ /55714 58 179 282ଶ
ୀନିବାସ ରାୟ ପି ନିଳକZ ରାୟ ZUX0487124

�ୀ /55715 56 179 283ଉଷାରାଣି ରାୟ "ା ଦିଲିପକମୁାର ରାୟ OR/12/089/254260

ପ ୁ /55716 55 179 284ରବି$
କମୁାର ରାୟ ପି ନିଳକZ ରାୟ LSL2645828

�ୀ /55717 47 179 285ଶାFିେଦବି ରାୟ "ା ଶ
ୀନୁବାସ ରାୟ OR/12/089/254263

ପ ୁ /55718 44 179 286ସେFାଷକମୁାର ରାୟ ପି ନିଳକZ ରାୟ OR/12/089/253152

ପ ୁ /55719 35 179 287ଦୀପକ କମୁାର ରାଏ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ରାଏ LSL2645703

�ୀ /55720 29 179 288ମଧସୁ: ିତା ରାୟ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ରାୟ ZUX0450437

ପ ୁ /55721 38 179 289ସ�ିଦା ନ$ ରାୟ ମା ଲ9:ୀେଦବୀ ରାୟ LSL2639599

ପ ୁ /55722 30 179 290ଆେଲାକ ରାୟ ପି ଶ
ୀନିବାସ ରାୟ ZUX0632364

ପ ୁ /55723 28 179 291ବିକାସ ରାୟ ପି ଶ
ୀନିବାସ ରାୟ ZUX0632372

ପ ୁ /56724 67 179 292େକ.ରାମ ୁ ପି େକ.ରାମନାଇଡୁ OR/12/089/258407

�ୀ /56725 56 179 293େକ.ଉମା "ା େକ.ରାମ OR/12/089/258408

ପ ୁ /57726 66 179 294ଏ ଗDବ2  ରାଓ ପି ଏ ଦିଲୀରାଯ ୁ OR/12/089/254250

�ୀ /57727 58 179 295ଏ ଲ9:ୀ ରାଓ "ା ଏ ଗDବ2  ରାଓ OR/12/089/254251

�ୀ /58728 40 179 296ଆର ଉଷା "ା ଆ> ଦିଲିପକମୁାର . ZUX0527119

�ୀ /58729 34 179 297େକ. ନାଗକମୁାରୀ ପି େକ. କ
 ିWାରାଓ ZUX0633065

ପ ୁ /58730 65 179 298ଆର ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଆ> େପ[ାୟା ରାଓ OR/12/089/254237

�ୀ /58731 50 179 299ଆର ଇ$ିରା ରାଓ "ା ଆ> ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/254238

�ୀ /59732 51 179 300ବି ମିନା . "ା ବି.ଶିବାଜୀ ରାଓ . ZUX0664789

12 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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��� 
� ��%� ����& 15ୱାଡ2  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

36!
��* ����� '�����-

�ୀ /60733 60 179 301ଆଲR ାଦିନୀ େବେହରା "ା ଭିମେସନ େବେହରା OR/12/089/254217

ପ ୁ /60734 44 179 302ପmାନନ େବେହରା ପି ଭିମେସନ େବେହରା OR/12/089/253176

ଅ /60735 27 179 303ନୀଳକZ େବେହରା ପି ଭୀମେସନ େବେହରା ZUX0694976

ପ ୁ /61736 62 179 304ଏସ ପ
ଭାକର ରାଓ ପି ଏP କାଶି ରାଓ OR/12/089/254313

�ୀ /62737 28 179 305େଚଲୁକରୁୁ ଗାୟତ
ୀ ପି େଚଲୁକରୁୁ କନକମ ZUX0695064

ପ ୁ /62738 68 179 306ଅ� ୁ2ନ ପ3ା ପି ରାମଚ$
  ପ3ା OR/12/089/254212

�ୀ /62739 58 179 307େହମଲତା ପ3ା "ା ଅ� ୁ2ନ ପ3ା OR/12/089/254213

�ୀ /63740 56 179 308ମଧ ୁଝା "ା ମାୟାକାF ଝା OR/12/089/254206

ପ ୁ /63741 32 179 309ମନ େମାହନ କମୁାର ଝା ପି ମାୟାକାF ଝା ZUX0450080

�ୀ /64742 60 179 310ଆର ଦମୟFି .. "ା ଆର.ସିମାmଳ .. ZUX0664797

�ୀ /64743 33 179 311ଆ> ଶାFିପ
ିୟା ପଟନାୟକ "ା ଆ> ଜଗଦିଶ ପଟନାୟକ ZUX0450478

ପ ୁ /64744 44 179 312େରା=ଅଲୀ ଜଗଦୀଶ ପଟନାୟକ େରା=ଅଲୀ ଜଗଦୀଶ ପଟନାୟକପି ଆର.ସିମାmଳa ପYନାୟକ ZUX1237981

�ୀ /65745 48 179 313ସଷୁମା ପାତ
 "ା ନିରBନ ପାତ
 ZUX0695650

ପ ୁ /65746 46 179 314ତ
ିପତି ପାତ
 ପି େବଦୖ�ନାଥ ପାତ
 OR/12/089/254233

ପ ୁ /65747 31 179 315ସେFାଷ କମୁାର ପାତ
 ପି ତ
ିପତି ପାତ
 ZUX0450544

�ୀ /66748 64 179 316ଶାFି ପାତ
 ପି ଶ�ାମ ପାତ
 LSL1374800

ପ ୁ /66749 44 179 317ଦୁେଯ�Gଧନ ପାତ
 ପି ସବୁାସ ଚ$
  ପାତ
 LSL1375260

�ୀ /66750 41 179 318ପHଜିନି ପାତ
 ପି ସବୁାସ ଚ$
  ପାତ
 LSL1374818

�ୀ /66751 33 179 319ମମତା ପାତ
 "ା ଦୁଜ�Gଧନ ପାତ
 ZUX0695833

ପ ୁ /67752 53 179 320ଗ�ାଧର ରାଉତ ପି ନରଶିଂହ ରାଉତ OR/12/089/254229

�ୀ /67753 50 179 321ରୀତାରାଣୀ ରାଉତ "ା ଗ�ାଧର ରାଉତ ZUX0147892

�ୀ /67754 47 179 322କମୁଦିୁନି ରାଉତ ପି ନରଶିଂହ ରାଉତ OR/12/089/253211

�ୀ /68755 75 179 323େକ.େମାହିନି ରାଓ "ା ଚିନା ରାଓ OR/12/089/254226

�ୀ /69756 58 179 324ସାବିତ
ି  ଦଳାଇ "ା ନିଳକZ ଦଳାଇ OR/12/089/254408

ପ ୁ /69757 42 179 325ନେର$
  ଦଳାଇ ପି ନିଳକZ ଦଳାଇ LSL1467851

ପ ୁ /69758 45 179 326ସେFାଷକମୁାର ଦେଳଇ ପି ନିଳକZ ଦେଳଇ ZUX0664805

�ୀ /69759 42 179 327ସର"ତୀ ଦେଳଇ "ା ସେFାଷ କମୁାର ଦେଳଇ LSL1375922

ପ ୁ /70760 30 179 328ଆଶିଷ ଆଦିେରଡି ପି ରାମ ପ
କାଶ ରାଜ ZUX0345447

�ୀ /70761 32 179 329ବି ଆରତି େବେହରା "ା ବି ସେFାଷ େବେହରା ZUX0345207

�ୀ /70762 30 179 330ଏମ ଭାରତୀ - ଏମ ଲୀଳା ରାଓ ZUX0345249

ପ ୁ /70763 52 179 331ଏ ଭାnର ରାଓ - ଏ ଜୟା ZUX0345264

�ୀ /70764 57 179 332ଆସା ବିବି "ା ସାବ ରୁଧିନ େସକ ZUX0758904

�ୀ /70765 31 179 333େକ ବିଜୟଲ9:ୀ - ପି ଗ�ାମା ZUX0345439

�ୀ /70766 34 179 334ଏମ ବୀଣା ପି ଏମ େମାହନ ରାଓ ZUX0345710

ପ ୁ /70767 37 179 335େକ ଚ$
 ା ପି େକ ରାମ ୁ ZUX0345215

ପ ୁ /70768 31 179 336ଏମ ଚ$
  େଶଖର ମା ଏମ ଲୀଳା ରାଓ ZUX0345223

ପ ୁ /70769 33 179 337ସ$ୀପ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାଜା େଚୗଧରୁୀ ZUX0345660

�ୀ /70770 37 179 338ଏa ଚୁମକିୁ "ା ଏମ ଚୁମକିୁ ZUX0345496

�ୀ /70771 37 179 339ହିରାମଣି ଦେଳଇ "ା ନେର$
  ଦେଳଇ ZUX0664839

�ୀ /70772 32 179 340ଏସ ଦୀ�ି "ା ଏସ ସତ�ନାରାୟାଣା ZUX0345256

�ୀ /70773 32 179 341ଏସ ଗାୟତି
ୀ ପି ଏସ ଆଦିନାରାୟାଣ ZUX0345470

ପ ୁ /70774 40 179 342ସନୁା େଗୗଡ ପି ଲ9:ଣ େଗୗଡ ZUX0345280

�ୀ /70775 54 179 343େମା�ା େଗୗଡୁଣୀ ମା ଗା�ୀ େଗୗଡୁଣୀ ZUX0664821

ପ ୁ /70776 37 179 344ଏମ ହରି ପ
ସାଦ ପି ଏମ ଅଚ�ତୁ ରାଓ ZUX0345231

ପ ୁ /70777 38 179 345ପି େହମF କମୁାର ମା ପି ସାବିତ
ୀ ଆkା ZUX0487108

ପ ୁ /70778 34 179 346ପି ଜଗଦୀଶ ପି ପି ପରେମAର ZUX0345702

ପ ୁ /70779 63 179 347ଆର ଜଗଦୀAର ରାଓ ପି ଆର ପାବ2 ତୀ ZUX0345413

ପ ୁ /70780 35 179 348ଅରୁଣ କମୁାର େଜନୖ ପି ସେୁରଶ କମୁାର େଜନୖ ZUX0345462

�ୀ /70781 33 179 349ଶତିଳ େଜନୖ "ା ଅରୁଣ କମୁାର େଜନୖ ZUX0695148

ପ ୁ /70782 30 179 350ବରୁଣ କମୁାର େଜନୖ ପି ସେୁରଶ କମୁାର େଜୖନ ZUX0777029

�ୀ /70783 41 179 351ଯମୁକିୁ ଜାନୀ ପି ଉଦୟ ଜାନୀ ZUX0345769

ପ ୁ /70784 27 179 352ଗ�ୁ ଜାନୀ ପି ସ$ୁର ଜାନୀ ZUX0631556

�ୀ /70785 42 179 353େକ ଜୟଲ9:ୀ "ା େକ ରାେଜAର ରାଓ ZUX0345751

�ୀ /70786 44 179 354ପି େଜ�ାତି "ା ପି ନାେଗAର ରାଓ ZUX0345371

�ୀ /70787 26 179 355ଏନ. େଜ�ାତି "ା ଜି. ୟେଗ$ର କମୁାର ZUX0782888

�ୀ /70788 41 179 356ତିେଳାତମା ଖରା ପି ନେର$
  ପ
ଧାନ ZUX0345405

�ୀ /70789 40 179 357ତିେଳା1ମା ଖରା "ା ଧନୁଯ�2ୟ ଖରା ZUX0345504

ପ ୁ /70790 43 179 358େକ ସତୀଶ କମୁାର ପି େକ ରାମଚ$
  ପYନାୟକ ZUX0345603

ପ ୁ /70791 35 179 359ଏ ଭି ଏସ ଏମ କମୁାର ପି ଏ ଆଇ ଏମ ରାଓ ZUX0345587

ପ ୁ /70792 34 179 360ଜି. ୟେଗ$ର କମୁାର ପି ଜି. େଭHଟ ରାମା ରାଓ ZUX0782896

�ୀ /70793 31 179 361ୱାଇ କମୁାରୀ ସସ:ିତା ମା ୱାଇ ପ�ୁଲତା ZUX0345694

�ୀ /70794 52 179 362କମଳା ମାଝି "ା େଗୗରା� ମାଝି ZUX0312595

13 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH "ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /70795 52 179 363ରମାକାF ମାଝି ପି ପଦ: ନ ମାଝି ZUX0664870

�ୀ /70796 43 179 364ଗୀତାBଳି ମାଝି "ା ରମାକାF ମାଝି ZUX0345595

�ୀ /70797 41 179 365େଜ�ାତି କମୁାରୀ ମାଝୀ "ା ପ ୂ̂ 2 ଚ$
  ମାଝୀ ZUX0345520

�ୀ /70798 29 179 366େଗୗରୀ ମାଝି "ା େକ କ
 ିWା ZUX0393603

�ୀ /70799 22 179 367େମାହନ ମାଝି ପି ରମାକାF ମାଝି ZUX1132943

�ୀ /70800 21 179 368ଭବାନି ମାଝି ପି ରମାକାF ମାଝି ZUX1133008

ପ ୁ /70801 31 179 369ଏସ ମଣି କେ3ଶ ପି ଏସ ଭାnର ରାଓ ZUX0345421

�ୀ /70802 49 179 370େଜ ମୀନା କମୁାରୀ "ା ଜି. େଭ�ଟ ରାମା ରାଓ ZUX0487090

ପ ୁ /70803 56 179 371େକ େମାହନ ରାଓ ପି େକ େଭHଟ ରମଣ ZUX0345355

ପ ୁ /70804 35 179 372ଏମ ମରୂଲି େମାହନ ପି ଏମ ଭି ଜି କ
 ିWା ZUX0664896

�ୀ /70805 35 179 373ଏସ ନଳିନୀ "ା ଏସ ଉମା ରାଓ ZUX0664847

ପ ୁ /70806 32 179 374ପି ନନାଜୀ - ଆର ଦୁଗG ପ
ସାଦ ZUX0345561

�ୀ /70807 39 179 375ଗିତା ନାୟକ "ା ଶିବରାମ ନାୟକ ZUX0345579

�ୀ /70808 31 179 376ସଜୁାତା ନାୟକ "ା ନରସିଂହ ନାୟକ ZUX0345454

ପ ୁ /70809 33 179 377ଡ� ୁପରଜା ମା ମିଲକି ପରଜା ZUX0664862

�ୀ /70810 31 179 378ଧନାଇ ପରଜା - ମିଲକି ପରଜା ZUX0664854

�ୀ /70811 47 179 379ସବୁ
 ା ପାତ
 "ା ତିରୁପତି ପାତ
 ZUX0345538

�ୀ /70812 34 179 380ମମତା ପାତ
 "ା ଦୁଯ�Gଧନ ପାତ
 ZUX0664888

ପ ୁ /70813 30 179 381ଶିବ ପାତ
 ପି ଦୟାନଧି ପାତ
 ZUX0345199

�ୀ /70814 34 179 382ଦିପିକା ପYନାୟକ ପି ସBିବ ପYନାୟକ ZUX0345652

�ୀ /70815 34 179 383େକ ବାସFୀ କମୁାରୀ ପYନାୟକ "ା େକ ସତୀଶ କମୁାର ZUX0345611

�ୀ /70816 64 179 384ଏ ପ�ୁା "ା ଏ ବାଳକୃW ZUX0758987

ପ ୁ /70817 39 179 385ଏସ ରାଜ େଶଖର ମା ଏସ ପଦ: ା ZUX0345181

ପ ୁ /70818 61 179 386ପି ରାମବାବୁ ମା ପି ସାବିତ
  ଆkା ZUX0345512

ପ ୁ /70819 71 179 387ଆଲR ୁ  ବାଲାକ
ିWା ରାଓ ପି ଆଲR ୁ  ଅFରୟାମି ZUX0633560

�ୀ /70820 35 179 388ଜି େରଖା "ା ଜି ସେFାଷ କମୁାର ZUX0345546

ପ ୁ /70821 67 179 389େସକ ସାବୁରଧିନ ପି ତାକ ରୁଦିବ େସକ ZUX0758870

ପ ୁ /70822 47 179 390ରାେଜAର ସାହୁ - ପଦ: ା ନୟକ ZUX0345488

ପ ୁ /70823 46 179 391ଏ ସାଇକ
ିWା ପି ଏ ବାଳକୃW ZUX0758847

�ୀ /70824 37 179 392ଏମ ସD�ାରାଣୀ - ଏମ ଶା�ାଶିବା ରାଓ ZUX0345678

ପ ୁ /70825 32 179 393ଡି ସେFାଷ ପି ଡି ଗେୁ�Aର ରାଓ ZUX0345637

ପ ୁ /70826 39 179 394ମ$ଲାପ ସେFାଷ କମୁାର ମା ଏମ ଲୀଲା ରାଓ ZUX0664813

ପ ୁ /70827 30 179 395ଆର ସେFାଷ କମୁାର - ଏସ ଲ9:ୀ ZUX0345322

�ୀ /70828 40 179 396ପି ଶାବୁ ମା ପି ସାବିତ
ୀ ଆkା ZUX0345645

�ୀ /70829 42 179 397ଏମ ସଜୁାତା ପି େକ େଗାବି$ା ରାଓ ZUX0345744

�ୀ /70830 30 179 398ଡି ସଜୁତା "ା ଡି ରାବଣା ZUX0758938

ପ ୁ /70831 24 179 399େକ ତରିଷ ପି େକ େମାହନ ରାଓ ZUX1183797

ପ ୁ /70832 42 179 400ଏସ ଉମା ରାଓ ପି ଏସ ସ�ା ମୃ1M ZUX0345306

ପ ୁ /70833 32 179 401ଏମ ଉମାଶHର ପି ଏମ ଭି ଜି କ
 ିWା ZUX0345728

ପ ୁ /70834 78 179 402େକ େଭHଟ ରମଣ ପି େକ ଲ9:ୀକାFa ZUX0345298

ପ ୁ /70835 60 179 403ଜି େଭHଟରାମା ରାଓ ପି ଜି ପରେମଶ ରାଓ ZUX0487082

�ୀ /70836 76 179 404େକ ୟେଶାଦା "ା େକ. ଭି. ରମଣ ZUX0345272

ପ ୁ /71837 64 179 405ଆର.ଇAର ରାଓ ପି ଆର.ଗାେ�ୟା  OR/12/089/320497

�ୀ /71838 60 179 406ଆର.ସେରାଜିନି "ା ଆର.ଇAର ରାଓ OR/12/089/320498

�ୀ /71839 45 179 407ଆଇ.ନିମ2ଳା "ା ଆର.ଗିବ ପ
ସାଦ ZUX0146423

�ୀ /71840 43 179 408ପି.ସାଇଲ9:ୀ "ା ପି.େଭHଟ ରାଓ OR/12/089/320700

ପ ୁ /71841 49 179 409ପି.େଭHଟ ରାଓ ପି ପି.େବଣେୁଗାପାଳ ରାଓ OR/12/089/320699

�ୀ /72842 62 179 410ସମଲାେସଖ "ା ଆଇ.େକ.େସ� ZUX0147942

�ୀ /72843 55 179 411ଏa.େଶାଭା "ା ଏa.ନାେଗAର ରାଓ LSL2646255

ପ ୁ /72844 49 179 412ଅମୀର େସଖ ପି ଆଇ.େକ.େସଖ ZUX0147959

ପ ୁ /72845 46 179 413ମହkଦଉସମାନ େସଖ ପି ଆଇ.େକ.େସଖ ZUX0147975

�ୀ /72846 44 179 414େରନିୟା ଭାନୁ "ା ସଲମାେସଖ ZUX0147967

�ୀ /72847 40 179 415େମେହଜାନଭାନୁ "ା ମହkଦ ଉସମାନ େସଖ ZUX0147983

�ୀ /72848 33 179 416େରଶମା େବଗa "ା େଶ� ଅତୁଲR ା ZUX0450627

�ୀ /72849 40 179 417ଖରୁସି� ଭାନୁ ପି ଏa ଏ ଅମିର ଜାନ ZUX0450452

ପ ୁ /72850 42 179 418ଏa ଏ ହବି� ଜାନ ପି ଏa ଏ ଅମିର ଜାନ ZUX0450445

�ୀ /72851 37 179 419ଶ
ୀକାF ଏମ ପି ନାେଗAର ଏମ ZUX0695015

ଅ /72852 32 179 420ଶ
ୀ ଲଲିତା ଏମ ପି ନାେଗAର ଏମ ZUX0695155

ପ ୁ /72853 33 179 421ଶ
ୀ ଚରଣ ମଦାସୀ ପି ନାେଗAର ରାଓ ZUX0694992

ପ ୁ /72854 83 179 422େଗାପାଳକୃW ପାଢୀ ପି ବ
 ଜକିେଶାର ପାଢୀ ZUX0147918

�ୀ /72855 70 179 423ସେରାଜିନୀ ପାଢୀ "ା େଗାପାଳ କୃW ପାଢୀ LSL1417526

�ୀ /72856 70 179 424ସାବିତ
ୀ ପାଢୀ "ା ରଘନୁାଥ ପାଢୀ ZUX0450098

14 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH "ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /72857 51 179 425କଳାବତୀ ପାଢୀ ପି େଗାପାଳ କୃW ପାଢୀ LSL1417534

ପ ୁ /72858 47 179 426ସେୁରଶ ଚ$
  ପାଢୀ ପି େଗାପାଳ କୃW ପାଢୀ LSL1417500

�ୀ /72859 45 179 427ସଭୁଦ
 ା େଦବୀ ପାଢୀ ପି େଗାପାଳ କୃW ପାଢୀ LSL1417518

ପ ୁ /72860 55 179 428ମେହଶ ପଟନାୟକ ପି ବଳରାମ ପଟନାୟକ LSL2649960

�ୀ /72861 49 179 429ଅନୁଷା ପଟନାୟକ "ା ମେହଶ ପଟନାୟକ LSL2649952

ପ ୁ /72862 60 179 430ଏa.ନାେଗAର ରାଓ ପି ଏa.ରାମାଜି ରାଓ LSL2648814

�ୀ /73863 72 179 431ଏ.ଚିନ/ ାତାଲି "ା ଏ.େଭେHଟ ରାମଣା LSL1417377

ପ ୁ /73864 52 179 432ଏ.ଉମା ପି ଏ.ରାବଣା LSL1417484

ପ ୁ /73865 50 179 433ଏ.କମୁାର ପି ଏ.େଭେHଟ ରମନ LSL1417369

�ୀ /73866 47 179 434ଏ.ଇAରୀ ଆkା "ା ଏ.ଉମା LSL1417393

�ୀ /73867 43 179 435ଏ.ପଦ: ା  "ା ଏ. କମୁାର LSL1417385

�ୀ /74868 38 179 436େଗୗରି ନାୟକ "ା ଗେଣAର ନାୟକ ZUX0633214

ପ ୁ /74869 29 179 437ରାେମAର ନାୟକ ପି ଗେଣAର ନାୟକ ZUX0632034

�ୀ /75870 50 179 438ଏମ ଲ9:ୀ .. ପି ଏa.ଚ$
 ଭାଲି .. OR/12/089/253049

ପ ୁ /75871 32 179 439ୱାଇ. ସେFାଷ କମୁାର ମା ୱାଇ. ପଦ: ା ZUX0631721

ପ ୁ /75872 57 179 440ବିWୁ ନାୟକ ପି ଭିମ ନାୟକ LSL1380252

�ୀ /75873 52 179 441ପଦ: ା ନାୟକ "ା ବିWୁ ନାୟକ ZUX0148015

ପ ୁ /75874 36 179 442ଈAର ନାୟକ ପି ବିWୁ ନାୟକ ZUX0696005

�ୀ /75875 32 179 443କବିତା ନାୟକ ପି ବିWୁ ନାୟକ ZUX0695403

ପ ୁ /75876 24 179 444ସେFାଷ ନାୟକ ପି ବିWୁ ନାୟକ ZUX0951988

�ୀ /75877 31 179 445ବାୟ ପଦ: ଜା "ା ବାୟ ସେFାଷ କମୁାର ZUX1275130

ପ ୁ /77878 60 179 446ରାମ ନାୟକ ପି ଦୁଖ ୂନାୟକ OR/12/089/254382

�ୀ /77879 53 179 447ଲ9:ୀ ନାୟକ "ା ରାମ ନାୟକ OR/12/089/254383

�ୀ /77880 26 179 448େଦେବାଶ
ୀ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ ZUX0696013

�ୀ /79881 45 179 449ଏ.ସାଇବାଣୀ "ା ଏ.ଜନାଦ2 ନ LSL2648863

ପ ୁ /79882 53 179 450ଏ ଜନାଦ2 ନ ରାଓ ପି ଏ ବ
 ହ: ମ ---- ZUX0664938

�ୀ /79883 48 179 451ଏ ସାବିତ
ୀ "ା ଏ େଭHଟରାଓ ---- ZUX0664920

ପ ୁ /79884 75 179 452ଏ ବ
 ହ: ମ ପି ଏ ବାଲିରାଜୁ . ZUX0664904

�ୀ /79885 70 179 453ଏ ବୁଛିଆମାଡୁ "ା ଏ ବ
 ହ: ମ . ZUX0664912

ପ ୁ /79886 61 179 454ଏ େଭHଟ ରାଓ ପି ଏ ଗେଡୟା OR/12/089/253009

ପ ୁ /79887 47 179 455ଏ ବିରଭଦ
  ରାଓ ପି ଏ ବ
 ହ: ମ ---- ZUX0664946

ପ ୁ /79888 23 179 456ଗ�ା Pୱାବି ପି ପଦ: ନ Pୱାବି ZUX1150598

�ୀ /80889 63 179 457ଟି.ଜୟଲ9:ି . "ା ଟି.େପାଲିସ . OR/12/089/254365

�ୀ /82890 58 179 458ଡି.ଖାନା  "ା ଡି.ଭି ଆର ମ1ୁM LSL1415884

ପ ୁ /82891 23 179 459ଡୀ.ଅଜୟ କମୁାର ପି ଡୀ.ଆନD ରାଓ ZUX1275007

ପ ୁ /82892 65 179 460ଡି.ଭି.ଆର. ମ1ୂ2ୀ ପି ଡି. ସମଲୁୁ ZUX0631705

�ୀ /82893 54 179 461େସୗଦାମିନୀ ପ3ା "ା ପ ୂ̂ 2 ଚ$
  ପ3ା ZUX0369025

�ୀ /82894 36 179 462ଦୀପା ରାଣି ପ3ା ପି ପ ୂ̂ 2 ଚ$
  ପ3ା ZUX0369017

�ୀ /82895 34 179 463ଦି�ୀମୟୀ ପ3ା ପି ପ ୂ̂ 2ଚ$
  ପ3ା ZUX0369009

�ୀ /82896 32 179 464ସ�ୁାନୀ ପ3ା ପି ପ ୂ̂ 2 ଚ$
  ପ3ା ZUX0369033

�ୀ /83897 53 179 465ଆର କୃWାେବଣୀ "ା ଆର. େକାେଟAର ରାଓ OR/12/089/252643

ପ ୁ /83898 29 179 466କାଳିଦାସ ରଜନା ପି ଆ> େକାେଟAର ରାଓ ZUX0450502

ପ ୁ /84899 53 179 467ଆର ରାଯ ୁ---- ପି ଆର.େଗାପାଲ ରାଓ ---- OR/12/089/254302

�ୀ /84900 26 179 468ଆର େଗୗତମୀ ପି ଆର ରାଜୁ ZUX1022862

ପ ୁ /84901 26 179 469ରାଜାନା େଗୗରୀ ଶHର ପି ରାଜାନା ରାଜୁ ZUX1022953

ପ ୁ /84902 49 179 470ଚ$
  ପାଲ ସି� ପି ଶ
ୀ ଗକଳୁ ସି� ZUX0695684

�ୀ /84903 45 179 471ସନିୁତା ସି� "ା ଚ$
ପାଲ ସି� ZUX0695676

�ୀ /84904 48 179 472ଆର ସଗୁଣୁା "ା ଆର ରାଜୁ OR/12/089/252644

�ୀ /84905 44 179 473ରାଜାନା ସଗୁଣୁା "ା ରାଜାନା ରାଜୁ ZUX1022870

ପ ୁ /85906 38 179 474ଆର.ବିଜୟ କମୁାର ପି ଆର.ଗେଜ$
  ରାଓ ZUX0664961

�ୀ /85907 38 179 475େତାଟା ଜୟ ଲ9:ୀ "ା େଟାଟା ଧନBୟ ରାଓ ZUX1023068

�ୀ /85908 43 179 476େତାଟା ରାଜ� ଲ9:ୀ "ା େତାଟା ମେହAର ରାଓ ZUX1023027

ପ ୁ /85909 48 179 477େତାଟା ମେହAର ରାଓ ପି େତାଟା ବିAନାଥମ ZUX1023035

ପ ୁ /85910 45 179 478େତାଟା ଧନBୟ ରାଓ ପି େତାଟା ବିAନାଥମ ZUX1023076

�ୀ /85911 69 179 479େତାଟା େଭHେଟAରୀ "ା େତାଟା ବିAନାଥମ ZUX1023092

ପ ୁ /85912 75 179 480େତାଟା ବିAନାଥମ ପି େତାଟା େପଦା ଆoାୟା ZUX1023100

�ୀ /86913 66 179 481େକ ଭାଗ�ଲ9:ୀ ପି େକ ତ
ୀନାଥ , OR/12/089/254343

�ୀ /86914 46 179 482େକ ସେରାଜା , ପି େକ ତ
ିନାଥ , LSL1415744

ପ ୁ /86915 40 179 483େକ ଅରୁଣ , ପି ତ
ୀନାଥ , ZUX0664979

�ୀ /86916 35 179 484େ"ତା େକ ପି ଗଣପତି େକ ZUX0695106

�ୀ /86917 29 179 485ରାମାୟା େକ ପି ଗଣପତି େକ ZUX0695130

ପ ୁ /86918 28 179 486ପoୁାଲା ରବି$
 ମା ପି ଭାରତୀ ZUX0450742

15 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH "ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /87919 41 179 487ୱାଇ.ଶ
ୀନୁ ପି ୱାଇ.ଆପା ରାଓ ZUX0758961

�ୀ /87920 63 179 488ୱାଇ ସତ�ବତି , "ା ୱାଇ.ଆପାରାଓ , OR/12/089/252659

�ୀ /88921 75 179 489ଡି ସତ�ବତି "ା ଡି ସତ�ାମ ------ OR/12/089/254330

�ୀ /88922 38 179 490ଲଲିତା ଡି ମା ସତ�ବତୀ ଡି ZUX0695007

�ୀ /89923 39 179 491ଆର. ଭାଗ�ଲ9:ୀ . ପି ଆର. ରାମବାବୁ . LSL1447242

�ୀ /90924 65 179 492ଜି ଲ9:ୀ ---- "ା ଜି.ନିଳକZମ ---- LSL1376664

�ୀ /90925 31 179 493ଧନଲ9:ୀ ଜି "ା ଶ
ୀ ନିବାସ ରାଓ ଜି ZUX0695213

�ୀ /90926 29 179 494ଲ9:ୀ ଜି "ା ତ
ିପତ
ିପତି ଜି ZUX0695221

ପ ୁ /90927 39 179 495ଜି.ଶ
ୀନିବାସ େରାା ପି ଜି.ନିଳକZa ର LSL1469071

�ୀ /91928 68 179 496ୱାଇ ରାଧା  "ା ୱାଇ.କୃWମ1ୁM OR/12/089/254317

�ୀ /91929 41 179 497ୱାଇ.ପଦ: ା  ପି ୱାଇ.କ
 ିWା ମ1ୂ2ୀ LSL1520725

ପ ୁ /91930 40 179 498ୱାଇ.ପ
ସାଦ ପି ୱାଇ.କ
 ିWା ମ1ୂ2ୀ LSL1374974

ପ ୁ /92931 76 179 499ବି.ନୀଳକZa ଆଚାରୀ ପି ବି.କାମ ରାଜୁ LSL2645786

�ୀ /92932 70 179 500ବି.ପାବ2 ତି ଆkା "ା ବି.ନୀଳକZ ଆଚାରୀ ZUX0148031

�ୀ /93933 82 179 501ସତ�ଭାମା ସାFରା "ା ଭୁବେନAର ସାFରା OR/12/089/308654

ପ ୁ /93934 58 179 502ନିରBନ ସାFରା ପି ଭୁବେନAର ସାFରା LSL1389980

�ୀ /93935 49 179 503ସବିତାରାଣି ସାFରା "ା ବିନାୟକ ସାFରା LSL1390004

ପ ୁ /93936 55 179 504ମେହଶ ଚା$ ସରୀନ ପି ରଘବୁୀର ସରୀନ LSL2648699

�ୀ /93937 45 179 505ଭାରତୀ ସରୀନ "ା ମେହଶ ଚା$ ସରୀନ LSL2648756

�ୀ /93938 26 179 506ସେୁଲଖା ସରିନ ପି ମେହଶ ଚ$
  ସରିନ ZUX0694984

�ୀ /93939 26 179 507ସେୁଲଖା ସରୀନ ପି ମେହଶ ଚା$ ସରୀନ ZUX1005131

ପ ୁ /93 A940 54 179 508ବିନାୟକ ସାFରା ପି ଭୁବେନAର ସାFରା LSL1390012

�ୀ /93 A941 45 179 509ମହାଲ9:ି ସାFରା "ା ନିରBନ ସାFରା LSL1389998

ପ ୁ /94942 38 179 510ଜି. ନେରଶ ପି ଜି. ଗ�ା ରାଓ LSL1447200

�ୀ /94943 27 179 511ଇଲା ଦୀପିକା "ା ଜୀ ନେରଶ ZUX1274984

�ୀ /95944 55 179 512ଆର ଭାଗ�ଲ9:ୀ "ା ଆର ଦିଲପ କମୁାର OR/12/089/254308

ପ ୁ /95945 63 179 513ଆର ଦିଲପ କମୁାର ଆର ପି ଆର ସତ�ନାରାୟଣା ଆର ZUX0148049

ପ ୁ /96946 55 179 514ସି.ମାଣିକ�ମ ପି ସି.ଚିନ/ ା"ାମୀ ZUX0148056

�ୀ /96947 41 179 515ସି.ଶଶିେରଖା "ା ସି.ମାଣିକ�ମ ZUX0148064

�ୀ /97948 43 179 516ଏ.ରାମା "ା ଏ.ଶ
ୀନୁ ZUX0288035

ପ ୁ /97949 40 179 517ଏ.ରାମକ
ିWା  ପି ଏ.ଆପାଲା ନାଇଡୁ ZUX0148072

�ୀ /97950 40 179 518ଏP.ଆର.େବଗa "ା ଏP େକ.େଗାP LSL2639664

ପ ୁ /97951 38 179 519ଏ.ରବି ପି ଏ.ଆପଲା ନାଇଡୁ LSL1520949

ପ ୁ /97952 32 179 520ଏ େବେHଟAର ରାଓ ପି ଏ ତ
ିପତି ରାଓ ZUX0695296

ପ ୁ /98953 44 179 521ଏ.ଶ
ୀନୁ ପି ଏ.ଆପଲାରାଜୁ ZUX0288043

ପ ୁ /99954 23 179 522ଭୂପତି ଭୂଷଣ ପ3ା ପି ଶ
ୀକାF ପ3ା ZUX0951947

�ୀ /100955 41 179 523େରଜିୟା େବଗa "ା ଜାନୁ ଖାନ LSL2645984

ପ ୁ /100956 45 179 524ଜାନୁ ଖାନ ପି ନାନା ଖାନ LSL2645679

�ୀ /100957 26 179 525ପ
ିୟHା ପYନାୟକ ପି ରାମ େମାହନ ପYନାୟକ ZUX0951939

�ୀ /101958 58 179 526ଲଳିତା ଯାନି ପି ବଳରାମ ଯାନି ZUX0665000

ପ ୁ /101959 45 179 527ଲ9:ଣ ଯାନି ପି ବଳରାମ ଯାନି LSL1417492

�ୀ /101960 38 179 528େମାତି ଯାନୀ "ା ଲ9:ଣ ଯାନୀ ZUX0695916

�ୀ /102961 30 179 529ତାରା ବିଷଈ ପି ତୁଳାରାମ ବିଷଈ ZUX1154756

�ୀ /103962 44 179 530ଦୂଗG େବେହରା "ା ରାମ େବେହରା LSL1520550

�ୀ /103963 27 179 531େଗୗତମୀ େବେହରା ମା ଦୁଗG େବେହରା ZUX0632299

ପ ୁ /103964 24 179 532ବିେନାଦ େବେହରା ପି ରାମ େବେହରା ZUX1188309

ପ ୁ /103965 43 179 533ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ସଧିୁର ନାୟକ LSL2645687

�ୀ /103966 32 179 534ଯମନୁା ନାୟକ "ା ଭଗବାନ ନାୟକ ZUX0695924

ପ ୁ /103967 31 179 535ପଦ: ନ ନାୟକ ମା ସାବିତ
ୀ ନାୟକ ZUX0633099

�ୀ /104968 47 179 536ଜାନକି େବେହରା "ା ଏକଲବ� େବେହରା LSL1417609

�ୀ /104969 31 179 537ଗୀତା େବେହରା "ା ଜାନକୀ େବେହରା ZUX0695999

ପ ୁ /104970 31 179 538ବାଲାଜୀ େବେହରା ପି େଭେHେଟ େବେହରା ZUX0695353

�ୀ /104971 34 179 539କବିତା ରାଓ ମା ଜାନକୀ େବେହରା ZUX0695981

�ୀ /105972 66 179 540ପି ସର"ତି "ା ପି େଗାପାଲରାଓ ---- OR/12/089/252663

ପ ୁ /106973 55 179 541ଭି.ରାମ ୁ ପି ଭି.ସତ�ାମ OR/12/089/254248

�ୀ /106974 50 179 542ଭି.ଶର"ତି "ା ଭି.ରାମ ୁ OR/12/089/254249

�ୀ /106975 40 179 543ଭି ନାଗମଣି ପି ଭି ରାମ ୁ LSL2648731

ପ ୁ /106976 35 179 544ଭି ଆନୁଜ ପି ଭି ରାମ ୁ LSL2648723

�ୀ /107977 68 179 545ବାସFି ନାୟକ "ା ବଳ ନାୟକ OR/12/089/254276

ପ ୁ /107978 46 179 546କନୁୁ ନାୟକ ପି େଘନୁ ନାୟକ LSL1376490

�ୀ /107979 43 179 547ଯମନୁା ନାୟକ "ା କନୁୁ ନାୟକ LSL1376508

�ୀ /107980 42 179 548ମମତା ନାୟକ "ା ଶ
ୀନିବାସ ନାୟକ ZUX0148098

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH "ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /108981 66 179 549ରମାକାF ଗFାୟତ ପି ସଦାଶିବ ଗFାୟତ OR/12/089/254273

�ୀ /108982 60 179 550ସେରାଜିନି ଗFାୟତ "ା ରମାକାF ଗFାୟତ OR/12/089/254274

�ୀ /109983 50 179 551ଏ�.ୱାରଲୁ "ା ଏ�.ତିରୁପତି ରାଓ ZUX0148114

ପ ୁ /109984 35 179 552ଏଲ କାଳି ପି ଏଲ ତ
ିପତି ରାଓ LSL2639474

ପ ୁ /109985 60 179 553ଏ�.ତିରୁପତି ରାଓ ପି ଏ�.ରାବଣା ରାଓ ZUX0665026

�ୀ /110986 45 179 554ଶିବାନୀବାଳା ପYନାୟକ ପି ହରପ
ସାଦ ପYନାୟକ LSL1376110

�ୀ /111987 49 179 555ଧେନTୱରୀ ନାୟକ "ା ଭବାନି ନାୟକ ZUX1183839

�ୀ /111988 39 179 556େରବତୀ ନାୟକ "ା ଲ9:ୀ ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX1157312

ପ ୁ /111989 56 179 557ପ ୂ̂ 2 ଚ$
  ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/12/089/253258

ପ ୁ /111990 51 179 558ଲ9:ିନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/12/089/253179

�ୀ /111991 47 179 559କମଳା ନାୟକ "ା ପ ୁ̂ 2ଚ$
  ନାୟକ OR/12/089/253201

�ୀ /111992 46 179 560େଦବକି ନାୟକ "ା ବିWୁ ନାୟକ OR/12/089/252816

�ୀ /111993 27 179 561ସନୁୀତା ନାୟକ ପି ପ ୂ̂ 2ଚ$
  ନାୟକ ZUX0632356

�ୀ /111994 37 179 562ୟାଗାତି ଉମା ପି ଡି ମାେଳAର ରାଓ ZUX1132778

�ୀ /112995 49 179 563ଟି ପାବ2 ତୀ ଆkା "ା ଟି େମାହନ ରାଓ ZUX1237940

�ୀ /113996 40 179 564ମାଣିକ ଜାନୀ "ା ବିAନାଥ ଜାନୀ OR/12/089/253237

�ୀ /113997 55 179 565ଖଦୁ ନାୟକ "ା େଗୗରହରି ନାୟକ OR/12/089/253200

ପ ୁ /113998 39 179 566ପ
ତାପ ନାୟକ ପି େଗୗରହରି ନାୟକ LSL1447036

ପ ୁ /113999 37 179 567ବୁନୁ ନାୟକ ପି େଗୗରହରି ନାୟକ LSL2639698

�ୀ /1131000 37 179 568େଦବଶ
ୀ ନାୟକ "ା ପ
ତାପ ନାୟକ ZUX0631432

ପ ୁ /1141001 39 179 569ଆର.ରାେଜଶ ପି ଆର.ଧନgBୟ LSL1374966

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବGଚନ ନିମେF ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ/  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବGଚନ କମିଶନ ଭାରତH �ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବGଚନ ପବୂ2 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣH ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରFୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.15 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

17 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାF େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀH "ା9ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1141 38 179 570ଏ�.ପ
ଦୀପ କମୁାର ପି ଏ�.ନାେଗ"ର ରାଓ LSL1375005

$ୀ /1142 80 179 571ଏସ ମାଣିକ�ଆମା  'ା ଏସ ଏେ(ୟା ---- OR/12/089/252799

$ୀ /1143 75 179 572ଏସ ରାେଗ"ରୀଆମା  'ା ଏସ ସ)ୁର ZUX0665034

$ୀ /1144 56 179 573ଆର କସୁମୁା 'ା ଆର ଧନୁଯ�,ରାଓ ---- OR/12/089/252800

$ୀ /1145 54 179 574ଏସ କମୁାରୀ 'ା ଏ� ନାେଗ"ର ରାଓ OR/12/089/252769

ପ ୁ /1146 51 179 575ଏ- ଭି ରାମଣା  ପି ଏ- ସ)ୁରରାଓ ------ ZUX0665042

ପ ୁ /1147 41 179 576ସେୁରଶ ଆର ପି ସ)ୁର ଆର ZUX0695460

$ୀ /1148 42 179 577ସନିୁତା ରଜାନି 'ା ସ)ୁର ରାଓ ରଜାନି ZUX0695411

ପ ୁ /1149 75 179 578ରଜାନା ସ)ୁର ରାଓ ପି ପ
ମା ରାଓ ରଜାନା ZUX0695718

$ୀ /11410 29 179 579କୀତ0 ରାପକା ପି ରାେଜଶ ରାପକା ZUX0695072

$ୀ /11411 56 179 580ପଦ1 ାବତୀ ସମାହା3ି 'ା େଶଷାଗିରି ସମାହା3ି ZUX0695700

ପ ୁ /11412 28 179 581ଶରତ କମୁାର ସମାହା3ି ପି େଶଷାଗିରି ସମାହା3ି ZUX0695452

ପ ୁ /11413 26 179 582ସମେଶଖର ସମାହା3ି ପି େଶଷାଗିରି ସମାହା3ି ZUX0695726

$ୀ /11514 51 179 583ଏସ ମଣି 'ା ଏସ ମରୁଲିଧର ---- OR/12/089/252866

$ୀ /11615 60 179 584ପାବ, ତି ଚଲାଣ 'ା ଲ71ଣ ଚଲାଣ OR/12/089/253239

$ୀ /11716 21 179 585େରବତି ନାୟକ ପି କନୁୁ ନାୟକ ZUX1122233

$ୀ /11717 39 179 586ଟି. ଉମା ମେହ"ରୀ ପି ଟି. କ
 ି9ା ରାଓ LSL1447044

$ୀ /11818 22 179 587ବି ଦିଵ�ା ଶା3ି ପି ବି ଧମ; ରାଜୁ ZUX1130541

ପ ୁ /11819 73 179 588ଜଗନାଥ ନାୟକ ପି ସନ�ାସି ନାୟକ OR/12/089/253165

$ୀ /11820 68 179 589େସବତି ନାୟକ 'ା ଜଗନାଥ ନାୟକ OR/12/089/253202

ପ ୁ /11821 45 179 590ଶିବରାମ ନାୟକ ପି ଜଗନ< ାଥ ନାୟକ LSL1380427

ପ ୁ /11822 69 179 591େକେଲମେସଠିରାମପ
ସାଦ ରାଓ ପି ସାମମ?ୂ,ୀ ରାଓ ZUX0631374

$ୀ /11823 36 179 592େକଲମେସଠିସାଇଲଜା ରାଓ 'ା କେଲମେସଠିଶ
ୀଧର ରାଓ ZUX0633651

$ୀ /11924 80 179 593ଏ ସିଂହାBଳମ ପି ଏ ନାରାୟଣ ରାଯ ୁ OR/12/089/252775

ପ ୁ /11925 70 179 594ଏ େଭ(ଟପତି ରାଯ ୁ ପି ଏ ନାରାୟଣ ---- OR/12/089/252776

ପ ୁ /12026 93 179 595ଏବାସେୁଦବରାଓ . ପି ଦାଳିେସଠୀ . OR/12/089/262758

$ୀ /12027 76 179 596ଏ େଦ
 ୗପଦୀ 'ା ବାସେୁଦବରାଓ . OR/12/089/262709

$ୀ /12228 55 179 597ବି ନାଗରତ< ମ 'ା ବି ଶ
ୀରାମଲୁୁ LSL1374883

ପ ୁ /12229 75 179 598ବି ସ
ୀରାମଲୁୁ ପି ବି ଲ71ଣରାଓ OR/12/089/252980

$ୀ /12330 88 179 599ପି ନାରାୟଣ ଆDା  'ା ପି.ନାଗ ଭୂଷଣ ରାଓ LSL1417708

ପ ୁ /12331 62 179 600ମି?ିପାଟି ରାମକ
ିEା ପି ଏମ.ଆପଲ�ୱାମୀ ZUX1055995

ପ ୁ /12332 52 179 601ପି.ରବି ପି ପି.ନାଗ ଭୂଷଣ LSL1417724

$ୀ /12333 46 179 602ପି.ଭାରତୀ 'ା ପି.ରବି LSL1417716

ପ ୁ /12334 44 179 603ପି.ରାେଜଶ ପି ପି.ନାଗାଭୂଷଣ LSL1417351

$ୀ /12335 32 179 604ପି ହାରିଣୀ 'ା ପି େବଣ ୁେଗାପାଳ ରାଓ ZUX0695197

$ୀ /12336 51 179 605ଏ-.ଜୟ ଲ71ି 'ା ଏ-.ରାମ କ
ି9ା ZUX0632042

ପ ୁ /12337 28 179 606ଅନ3 ପାଳ ପି ଅରୁଣ ପାଳ ZUX0632331

ପ ୁ /12338 36 179 607ଏ. େଭ(ଟ ନାH ରାଜୁ ପି ଏ.େମାହନ ରାଜୁ ZUX0632596

ପ ୁ /12339 37 179 608ପି.େବଣ ୁେଗାପାଳ ରାଓ ପି ପି.େଭେ(ଟ ରାଓ ZUX0632448

ପ ୁ /12340 32 179 609ଏମ ବବାନୀଶ(ର ରାଓ ପି ଏମ ରାମକ
ି9ା ରାଓ ZUX0633743

ପ ୁ /12341 28 179 610ଏ-.େଲାେକ"ର ରାଓ ପି ଏ-. ରାମକ
ି9ା ZUX0633180

$ୀ /12442 48 179 611ଜି.ଲ71ୀ 'ା ଜି.ଗେଣଶ ରାଓ ZUX0148155

ପ ୁ /12443 55 179 612ଜି.ଗେଣଶ ରାଓ ପି ଜି.ସିମାBଳ ରାଓ ZUX0148148

ପ ୁ /12544 48 179 613େସI ଦାଉJ ପି ଂେସI ମାଦିନା  ZUX0148163

$ୀ /12545 41 179 614େସI ମନିୁ 'ା େସI ଦାଉJ ZUX0148171

ପ ୁ /12646 42 179 615ଦିଲା ଆଚାରୀ ଏମ ପି ଆପଳା ଏମ ZUX0695171

$ୀ /12647 38 179 616ସଭୁାସିନୀ ଏମ 'ା ଦିଲାଚାରି ଏମ ZUX0695775

$ୀ /12748 58 179 617ଆର ବନଯା7ୀ 'ା ଆର ବାଲକ
 ୀ9ା OR/12/089/252758

ପ ୁ /12749 67 179 618ଆର ବାଲକ
 ୀ9ା ---- ପି ଆର.ଲ71ୀନାରାୟଣା ---- OR/12/089/252757

ପ ୁ /12850 29 179 619ନDମେସଟୀଅେଶାକ କମୁାର ପି ନDମେଶଟୀେଗାବି) ରାଓ ZUX0633727

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ( 'ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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$ୀ /13051 44 179 620େବଦିୖ ଯାନି 'ା ବି)ୁ ଯାନି OR/12/089/253238

$ୀ /13052 31 179 621ଆଶା ସସମାଲ 'ା ମାଝୀ େଗୗରୀ ସସମାଲ ZUX1132851

$ୀ /13153 27 179 622ମିନତୀ ପରଜା ମା ସାରିଆ ପରଜା ZUX0695478

$ୀ /13254 75 179 623ଆର.ପାବ, ତୀ 'ା ଆର.କ
 ି9ା ZUX0665059

ପ ୁ /13255 64 179 624ଆର.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଆର.ଆପଲ ରାଜୁ LSL1380435

ପ ୁ /13256 72 179 625େମାହନ ରାଓ େଯ ପି ଚକ
ପାଣି େଜ ZUX0695254

ପ ୁ /13257 34 179 626ଆର ରାେଜଶ କମୁାର ପି ଆP କାନାକା ରାଓ ZUX0450759

ପ ୁ /13258 51 179 627େଜ. ମଲୂାଲି ପି େଜ. ଲ71ଣ ରାଓ ZUX0632182

ପ ୁ /13259 36 179 628ଦୁଗ; ପ
ସାଦ ରଜନା ପି କନକ ରାଓ ରଜନା ZUX0450312

$ୀ /13360 50 179 629ଲଳିତା ଯାନି 'ା େଶାଭା ଯାନି OR/12/089/252731

ପ ୁ /13461 46 179 630ରାମଚ)
  ଜାନୀ ପି େମଟା ଜାନୀ LSL1376177

$ୀ /13462 43 179 631ଚ)
 ି ଜାନି 'ା ରାମଚ)
  ଜାନି LSL1428465

$ୀ /13463 38 179 632ଚଂଦ
 ୀ ଜାନୀ 'ା ରାେମା ଚ)
  ଜାନୀ ZUX1275122

$ୀ /13564 60 179 633ଏ ନିଳାେବଣୀ 'ା ଏ.େଭ(ଟରାଓ OR/12/089/252727

$ୀ /13565 65 179 634ଚିତାମା ପରଜା 'ା ଡ�ରୁୁ ପରଜା ZUX0665067

ପ ୁ /13566 43 179 635ଏ.ଇ"ର ରାଓ ପି ଏ.େଭ(ଟ ରାଓ LSL1375310

ପ ୁ /13567 40 179 636ଏ ଲ71ଣ ରାଓ ପି ଏ ଗଣପତି ରାଓ ZUX0450148

$ୀ /13868 27 179 637ଦୀପିକା ଏସ ପି ବାଲାଜୀପ
ସାଦ ଏସ ZUX0695049

ପ ୁ /13969 44 179 638ଇ"ର ନାୟକ ପି ସମରା ନାୟକ LSL1375815

ପ ୁ /13970 34 179 639ଜଗଦୀଶ ନାୟକ ପି ସମରା ନାୟକ ZUX0695361

$ୀ /13971 32 179 640ରୀତା ନାୟକ ପି ସମରା ନାୟକ ZUX0288050

ପ ୁ /14072 38 179 641ଜି.ସେ3ାଷ କମୁାର ପି ଜି.ନାେଗ"ର ରାଓ LSL1374784

$ୀ /14073 55 179 642ଜି ମେହ"ରୀ ---- 'ା ଜି ନାେଗ"ର ZUX0665083

$ୀ /14074 73 179 643ଶ
ୀକା3ମା ଫଫୁଲା 'ା ଆRାରାଓ ଫଫୁଲା ZUX0695270

ପ ୁ /14075 28 179 644େଗଲା ସତିଶ କମୁାର ପି େଗଲା ନାେଗ"ର ZUX0653394

ପ ୁ /14076 28 179 645ଜି ସେ3ାଷ କମୁାର ପି ଜି ନାେଗ"ର ରାଓ ZUX0450106

ପ ୁ /14077 60 179 646ଜି ନାେଗ"ର ରାଓ ପି ଏ(ଟ ରାଓ ZUX0665075

$ୀ /14178 72 179 647ବି ବନଜା7ୀ 'ା ବି.େମାହନ ରାଓ OR/12/089/252708

$ୀ /14179 31 179 648ଅଶରାଣୀ ପSନାୟକ ବି ପି ଭରପ
ସାଦ ପSନାୟକ ZUX0695098

ପ ୁ /14180 41 179 649ବି.ଭରପ
ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ବି.େମାହନ ରାଓ LSL1375898

ପ ୁ /14281 50 179 650ଜି କ
 ୀ9ା ପି ଜି ସରିୁନାରାୟଣ - OR/12/089/252706

$ୀ /14282 48 179 651ଜି ଅରୁଣା 'ା ଜି ଏ(ଟରାଓ - OR/12/089/252705

$ୀ /14283 32 179 652ଗାୟତ
ୀ େଗଲା ପି େଗଲା ନାେଗ"ର ରାଓ ZUX0450049

ପ ୁ /14284 63 179 653ଜି ନାେଗ"ର ରାଓ ପି ଜି ସରିୁନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/253177

$ୀ /14385 36 179 654ଏସ 'E;  'ା ବାୟ େସୈମା କମୁାର ZUX1130376

$ୀ /14386 76 179 655ପି ଲ71ୀ 'ା ପି ବିରଭଦ
  OR/12/089/252699

ପ ୁ /14387 90 179 656ପି ବିରଭଦ
  ରାଓ ପି ପି ତାେରଣି ରାଓ OR/12/089/252698

ପ ୁ /14388 45 179 657ପି ଶ
ୀନିୱାସ ରାଓ ପି ପି ବୀରଭଦୁଡୁ , LSL1415926

ପ ୁ /14489 73 179 658େକ େଗାବି) ରାଓ .. ପି େକ.ଆଦିନାରାୟଣ .. OR/12/089/252694

$ୀ /14490 41 179 659େକ. ଜୟଲ71ୀ 'ା େକ.ରାେଜ"ର ରାଓ ZUX0631796

ପ ୁ /14491 49 179 660େକ ରାେଜ"ର ରାଓ ପି େକ.େଗାବି) ରାଓ OR/12/089/252697

ପ ୁ /14492 46 179 661ମଦୁୁଲି ଈ"ର ରାଓ ପି ମଦୁୁଲି ଭାନୁେଜ"ର ରାଓ ZUX0777086

$ୀ /14493 41 179 662େକ. ସଜୁାତା 'ା ଏମ ଇ"ର ରାଓ ZUX1022987

ପ ୁ /14594 70 179 663ଆର. ରାମ ୁ, ପି ଆର.ଜଗବUୁ , OR/12/089/252685

$ୀ /14595 64 179 664ଆର ଗ�ା 'ା ଆର ରାମ ୁ OR/12/089/252686

$ୀ /14596 35 179 665ପି. ଜାନକି 'ା ପି.ରାମ ରାଓ ZUX0632562

$ୀ /14697 82 179 666କମଳା ଭୁପତି 'ା ତାେରଣି ଭୁପତି OR/12/089/252680

ପ ୁ /14698 62 179 667ଜି ନିଳକେV"ର ଭୁପତି ପି ଜି ତାରିଣୀ ଭୁପତି LSL1376292

$ୀ /14699 58 179 668ମୀନା କମୁାରୀ ଭୂପତି 'ା ଜି ନୀଳକେV"ର ଭୂପତି OR/12/089/252682

ପ ୁ /146100 52 179 669ଛବିଲାଲ ଭୁପତି ପି ତାରିଣି ଭୁପତି LSL1417450

$ୀ /146101 46 179 670େରାଜାରାଣି ଭୂପତି 'ା ଛବିଲାଲ ଭୂପତି LSL1417468

ପ ୁ /146102 37 179 671ଜୀ େଚତନ କମୁାର ଭୂପତି ପି ଜୀ ନୀଲକାଂେଟXଵର ଭୂପତି LSL2648822

$ୀ /146103 35 179 672ପ
ମିଳା ଭୂପତି ପି ଜି ନୀଳକେV"ର ଭୂପତି LSL2648830

ପ ୁ /146104 70 179 673ଜୟ3 ରାଓ ପSନାୟକ ପି ଉେପ)
  ପSନାୟକ ZUX1251826

ପ ୁ /146105 50 179 674ଅେଶାକ ପSନାୟକ ମା େଭାଗିଲା ରାବଣାମା ZUX1251701

$ୀ /146106 39 179 675ରYିତା ପSନାୟକ 'ା ଅେଶାକ ପSନାୟକ ZUX1251776

ପ ୁ /147107 53 179 676ମନରYନ େଚୗଧରୁୀ ପି େଭ(ଟ ରାବଣା େଚୗଧରୁୀ LSL1376516

$ୀ /147108 45 179 677ସଂଯZୁା େଚୗଧରୁୀ 'ା ମନରYନ େଚୗଧରୁୀ LSL1376524

$ୀ /149109 70 179 678ସେୁଲଖା ନାୟକ 'ା ଜଗନାଥ ନାୟକ OR/12/089/252675

$ୀ /150110 51 179 679ମଦୁୁଲି ବିଜୟଲ71ୀ 'ା ମଦୁୁଲି ତ
ିପତି ରାଓ ZUX0758813

ପ ୁ /150111 50 179 680ଏମ. କ
 ି9ା ରାଓ , ପି ଏ-.େଭ(ଟ , OR/12/089/252657

ପ ୁ /150112 44 179 681ଏମ ସତ�ନାରାୟଣ , ପି ଏ-.େଭ(ଟ ରାଓ LSL1375468

2 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /150113 28 179 682େଗୗରିଶ(ର େକ ପି କ
 ୀ9ା େକ ZUX0695114

$ୀ /150114 30 179 683ଏ- ରାଧିକା 'ା ଏ- ସତ�ନାରାୟଣା ZUX0450338

$ୀ /150115 35 179 684େକ ନାଗ ୁକମୁାରୀ ରାଓ ପି େକ କୃ9ା ରାଓ ZUX0665109

$ୀ /150116 33 179 685େକ ପ[ୁାଲତା ରାଓ ପି େକ କୃ9ା ରାଓ ZUX0665091

ପ ୁ /150117 55 179 686ମଦୁୁଲି ତ
ିପତି ରାଓ ପି େଭ(ଟ ରାଓ ZUX0936823

ପ ୁ /151118 39 179 687ପି ରାେଜଶ , ପି ତାଉଡୁ , ZUX0665117

$ୀ /151119 37 179 688ପି ରମିୟା 'ା ପି ରାେଜଶ ZUX1251735

ପ ୁ /152120 58 179 689ଇ"ର େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା OR/12/089/252664

$ୀ /152121 50 179 690ଭାନୁକମୁାରି େବେହରା 'ା ଈ"ର େବେହରା OR/12/089/252665

ପ ୁ /152122 34 179 691େହମ3 କମୁାର େବେହରା ପି ଇ"ର େବେହରା ZUX0631804

$ୀ /153123 70 179 692ପି ଇ"ରୀଆମା 'ା ପି ଗେୁ\"ର ରାଓ OR/12/089/252661

$ୀ /153124 41 179 693ପି. େଜ�ାତି 'ା ପି. ନାଗା ZUX0632075

ପ ୁ /153125 51 179 694ପି ନାେଗ"ର ରାଓ ପି ପି ଗେୁ\"ର ରାଓ OR/12/089/252662

$ୀ /154126 30 179 695କାଶୀପରୁ ଜୟଲ71ୀ ମା ଗ�ା କାଶୀପରୁ ZUX0450429

$ୀ /154127 52 179 696ଗା�ା କାଶିପରିୁ ପି ବି9ୁ କାଶିପରିୁ LSL1520709

$ୀ /155128 45 179 697ପି.ବିଜୟା 'ା ପି.ରାବଣା LSL1469063

$ୀ /155129 42 179 698ପି.ମY ୁ 'ା ପି.ବାଲାଜୀ LSL1375757

$ୀ /155130 39 179 699ପି ଲ71ୀ ପି ପି ଲଛୁ ZUX0288068

$ୀ /155131 65 179 700ପି ଚିନା , 'ା ପି.ଲଛୁ , OR/12/089/252651

ପ ୁ /155132 50 179 701ପି ରାବଣା , ପି ପି.ଲଛୁ , OR/12/089/258692

ପ ୁ /155133 32 179 702ବିେନାଦ େକ ପି ରେମଶ େକ ZUX0695304

ପ ୁ /156134 44 179 703ଏସ ଗିରି ରାଓ ପି ଏସ େଲାକନାଥ ରାଓ . LSL1380377

ପ ୁ /156135 58 179 704ଏସ ଭା]ର ପି ଏସ ମଧସୁଦୁନ OR/12/089/252648

$ୀ /156136 52 179 705ଏସ ଜୟା 'ା ଏସ ଭା]ର .. ZUX0665125

ପ ୁ /157137 27 179 706କାଶିପରୁ ଚ)ୁ ପି ଗ�ା କାଶିପରୁ ZUX0633156

ପ ୁ /158138 55 179 707ଏ.ମଲ̂ୀ ପି ଏ.ସୀତାରାଓ LSL1417419

$ୀ /158139 50 179 708ଏ.ଅରୁଣା 'ା ଏ.ମଲ̂ୀ LSL1417732

ପ ୁ /159140 68 179 709ଟି େଭେ(ଟ ରାଓ ପି ଚିଟି ବାବୁ LSL2649945

ପ ୁ /159141 47 179 710ଟି ରେମଶ ପି ଟି େଭେ(ଟରାଓ LSL2649929

$ୀ /159142 44 179 711ବି.ଉଷାରାଣି 'ା ବି.ରାବଣା LSL1375732

ପ ୁ /159143 52 179 712ବି ରାବଣା ପି ବି ଆପାରାଓ , OR/12/089/252638

$ୀ /159144 24 179 713ବୁକରୁୁ ଅପE; ପି ବି. ରାମଣା ZUX1031079

$ୀ /159145 55 179 714ସଶିୁଳା ବି 'ା େମାହନ ରାଓ ବି ZUX0695429

$ୀ /159146 41 179 715ଲ71ୀନାଥ ବି ପି ସଯୂ�,ନାରାୟଣ ବି ZUX0695569

$ୀ /159147 40 179 716ପଦ1 ାବତୀ ବି 'ା ଲ71ୀନାଥ କବି ZUX0695395

ପ ୁ /159148 36 179 717େଗୗରିପ
ସାଦ ପSନାୟକ ବି ମା ସଶିୁଳା ବି ZUX0695320

$ୀ /159149 31 179 718ଗାୟତ
ୀ ପSନାୟକ ବି 'ା େଗୗରିପ
ସାଦ ବି ZUX0695312

ପ ୁ /159150 30 179 719ଅନିଲ ପSନାୟକ ବି ମା ସସଶିୁଳା ବି ZUX0695544

$ୀ /159151 35 179 720ବି.'ାତି ବାସାବା 'ା ବି.େଭ(ଟ ରାଓ ZUX0632869

$ୀ /159152 52 179 721ଭି. ଗବି)ାମା 'ା ଭି. ଜେଗ)
 - ZUX0632919

$ୀ /159153 31 179 722ଏ- ଲତା 'ା ସେୁରଶ କମୁାର ଲତା ZUX0633529

ପ ୁ /159154 49 179 723ରାମଚ)
  ପଟନାୟକ ପି ସିଂ�ା ପଟନାୟକ ZUX0632901

ପ ୁ /159155 49 179 724ସନିୁଲ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃ9 ପଟନାୟକ ZUX0632877

ପ ୁ /159156 49 179 725ସେୁରଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃ9 ପଟନାୟକ ZUX0632885

$ୀ /159157 47 179 726ସU�ାରାଣୀ ପଟନାୟକ 'ା ସେୁରଶ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0632273

$ୀ /159158 44 179 727ନଳିନୀ କମୁାରୀ ପଟନାୟକ 'ା ଯଯାତି େକଶରୀ ପଟନାୟକ ZUX0632893

$ୀ /159159 43 179 728'E; ପଟନାୟକ 'ା ସନିୁଲ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0632943

$ୀ /159160 26 179 729ପଜୂା ପSନାୟକ ପି ରାମଚ)
  ପSନାୟକ ZUX1149822

ପ ୁ /159161 38 179 730ସେୁରଶ କମୁାର ପSନାୟକ ପି ଏମ ଭି ତ
ିନାଥ ରାଓ ZUX0633511

ପ ୁ /159162 37 179 731ଚ)
  େସଖର ପSନାୟକ ପି ଏ- ଭି ତ
ିନାଥ ପSନାୟକ ZUX0633537

$ୀ /159163 50 179 732ଗୀତାରଣୀ ପSନାୟକ 'ା ରାମ ଚ)
  ପSନାୟକ ZUX1251768

ପ ୁ /159164 54 179 733ମଧସୁଦୁନ ପିଲାଇ ପି ପି ଚିଳା ପଆନ ପିଲାଇ ZUX0633644

$ୀ /159165 47 179 734ବିନୁ ମଧସୁଦୁନ ପିଲାଇ 'ା ମଧସୁଦୁନ ପିଲାଇ ZUX0633636

ପ ୁ /161166 55 179 735ହରି_)
  ଦାସ ପି େଗାବି) ଦାସ ZUX0148213

$ୀ /161167 50 179 736ପାବ, ତି ଦାସ 'ା ହରି_)
  ଦାସ ZUX0148221

ଅ /161168 33 179 737ରଶ1 ିତା ଦାସ ପି ହରିଶଚ)
  ଦାସ ZUX0695932

$ୀ /161169 32 179 738ସସ1ିତା ଦାସ ପି ହରିଶଚ)
  ଦାସ ZUX0695882

ପ ୁ /161170 30 179 739ଜୟ3ୀ ଦାସ ପି ହରିଶଚ)
  ଦାସ ZUX0695940

ପ ୁ /162171 60 179 740ଲ71ୀକା3 େହାତା ପି ବିଦ�ାଧର େହାତା OR/12/089/266392

$ୀ /163172 48 179 741ସକୁା3ି ପାତ
 'ା ଦୀଲିପ ପାତ
 ZUX0665133

$ୀ /164173 68 179 742ଏ-.ଚିଟାDା 'ା ଏ-.ପାଇଟି.େଚଟି LSL1374875

ପ ୁ /164174 49 179 743ସତ�ାନାରାୟଣ ପSନାୟକ ପି ଏ.ଏ`.ପ
ସାଦ ZUX0148254

3 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /164175 45 179 744ଜଗଦୀଶ ପSନାୟକ ପି ଏ.ଏ`.ପି.ପ
ସାଦ ZUX0148270

$ୀ /164176 66 179 745ସକ3ୁଳା ପSନାୟକ 'ା ଏ.ଏ`.ପି.ପ
ସାଦ ପSନାୟକ ZUX0148288

$ୀ /164177 42 179 746ମେହ"ରୀ ପSନାୟକ 'ା ସତ�ାନାରାୟଣ ପSନାୟକ ZUX0148262

ପ ୁ /165178 58 179 747ଏ�. ଆଦିନାରାୟଣା , ପି ଏ�. ଆପାରାଓ , OR/12/089/252626

$ୀ /165179 47 179 748ଏସ ରାବଣାମା .. 'ା ଏ�.ଆଦିନାରାୟଣା .. OR/12/089/252627

$ୀ /165180 31 179 749ସ(ଲି ଚିଟି ଗାୟତ
ି ପି ଶ(ଲି ଚିଟି ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0632851

ପ ୁ /165181 28 179 750ସ(ଲି େଚଟି ଶିବ କମୁାର ପି ସ(ଲି େଚଟି ଆଦିନାରାୟଣ ZUX0632844

$ୀ /165182 30 179 751ଏ ସନୁୀତା 'ା ଲ71ଣ ରାଓ ଆଦୁଆଲା ZUX0450734

$ୀ /166183 49 179 752ଏ ନିମ,ଳା  'ା ଏ ମନ1 ଥ ରାଓ LSL1469097

ପ ୁ /166184 53 179 753ଏ ମନବଧ ପି ଏ ଲଛନା ZUX1251784

$ୀ /166185 34 179 754ମ
ୁମାଳିନି େମାହା3ି 'ା ଶିବ ଶ(ର ପSନାୟକ ZUX0633552

$ୀ /167186 53 179 755ଆର ଲ71ୀ .. 'ା ଆର.ନାେଗ"ର ରାଓ.. OR/12/089/254286

$ୀ /167187 30 179 756ଟି ରଶ1 ି ଆଚାରୀ 'ା ଟି ପିa ୁଆଚାରୀ ZUX0450726

$ୀ /167188 42 179 757େଜ�ାତି କମୁାରୀ ମାଝୀ 'ା ପEୂ,ଚ)
  ମାଝୀ ZUX0450643

$ୀ /168189 45 179 758ୱାଇ.ବିଜୟା ପି ୱାଇ.ଆପା ରାଓ LSL1375740

$ୀ /168190 30 179 759'ାତି ପି 'ା ରବିକମୁାର ସାନି ପି ZUX0695437

ପ ୁ /168191 34 179 760ପୀ ରଵୀ େସାନୀ ପି ପୀ ଈ"ର େସାନି ZUX0695122

$ୀ /168192 30 179 761ମେଛଟି 'ାତି କମୁାରି ପି ମେଛଟି ଜଗଦି"ର ରାଓ ZUX0631978

ପ ୁ /169193 56 179 762ଏସ ନାରାୟଣ ରାଓ ପି ଏସ ସିତାରାମ LSL2650075

ପ ୁ /169194 46 179 763ଡି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଡି ରାମାରାଓ LSL2392777

$ୀ /169195 46 179 764ଏସ ପ
ଭା  'ା ଏସ ନାରାୟଣ ରାଓ LSL2650059

$ୀ /169196 43 179 765ଡି ଶଶିୁଳା  'ା ଡି ଶ
ିନିବାସ ZUX0936831

$ୀ /169197 40 179 766ଆର.ତୁଳସୀ 'ା ଆର.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ OR/12/089/246156

$ୀ /169198 24 179 767ଏସ େଗୗତମୀ ପି ଏସ.ନାରାୟାନା ରାଓ ZUX1275049

ପ ୁ /169199 54 179 768ସେୁର)
  ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ ZUX0695742

$ୀ /169200 50 179 769ରମା ସାହୁ 'ା ସେୁର)
  ସାହୁ ZUX0695791

$ୀ /169201 27 179 770କାମିନୀ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1275106

ପ ୁ /169202 26 179 771ଶିବରାମ ସାହୁ ପି ସେୁର)
  ସାହୁ ZUX0695809

ପ ୁ /169203 22 179 772ଶ(ର ସାହୁ ପି ସେୁର)
 ା ସାହୁ ZUX1275114

ପ ୁ /169204 29 179 773ସେ3ାଷ କମୁାର ଶମ; ପି ନାରାୟଣ ରାଓ ଶମ; ZUX0450411

$ୀ /171205 52 179 774ଏସ ପଦ1 ା . 'ା ଏସ ବଳରାମ . OR/12/089/252770

ପ ୁ /172206 58 179 775ଉଦୟ ମାଝୀ ପି ଜୟ ମାଝୀ OR/12/089/252606

$ୀ /173207 69 179 776ପିଇ"ରୀ ଆDା 'ା ପିଆପନ< ା LSL2650216

ପ ୁ /173208 40 179 777ପି.ଦୁଗ;ପ
ସାଦ ପି ପି.ଆପନ< ା  LSL2650174

$ୀ /173209 36 179 778ପ
ିୟଦଶ0ନୀ ପରିbା 'ା ସକୁମୁାର ସାହୁ ZUX0695866

$ୀ /173210 70 179 779ସକୁା3ି ସାହୁ 'ା େଦବରାଜ ସାହୁ OR/12/089/262216

ପ ୁ /173211 46 179 780ସକୁମୁାର ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ LSL1375476

ପ ୁ /174212 38 179 781ଏ�.ରାମକ
ି9ା  ପି ଏ�.େଗୗରୀଶ(ର LSL1376631

$ୀ /174213 57 179 782ଏସ ଚିଟି .. 'ା େଗୗରିସ(ର .. OR/12/089/252616

ପ ୁ /174214 32 179 783ଏ�. ରାଜେଶଖର ପି ଏ�. େଗୗରି ଶ(ର ରାଓ ZUX0632935

ପ ୁ /175215 70 179 784ମ�ଳା ସାହୁ ପି ହାଡିଆ ସାହୁ LSL2646149

$ୀ /175216 65 179 785ଅେଲଖା ସାହୁ 'ା ମ�ଳା ସାହୁ LSL2648749

ପ ୁ /175217 50 179 786ସଧୁାକର ସାହୁ ମା ହାର ସାହୁ LSL2646156

$ୀ /176218 85 179 787େକ.ଟାଇଟ�ାDା  'ା େକ.ସନ�ାସୀନାଇଡୁ LSL2646040

$ୀ /176219 74 179 788ଏ� ସର'ତି 'ା ଏ� ଆପାଲ ରାଜୁ OR/12/089/236480

$ୀ /176220 55 179 789ଏ-.ସତ�ାବତି 'ା ଏ-.ରାମନାଇଡୁ LSL2646032

ପ ୁ /176221 55 179 790ଏ�.ଭା]ର ରାଓ ପି ଏ�.ଆପାଲ ରାଜୁ OR/12/089/236481

$ୀ /176222 50 179 791ପି ଲ71ୀ 'ା ପି ଗା�ୁ ରାଜୁ LSL2645836

$ୀ /176223 50 179 792ଏ�.ମାଳତୀ 'ା ଏ�.ଭା]ର ରାଓ OR/12/089/236482

ପ ୁ /176224 53 179 793ଏ�.ନାଗଭୂଷଣ ରାଓ ପି ଏ�.ଭା]ର ରାଓ OR/12/089/236483

$ୀ /177225 44 179 794ମଣି ପଜୁାରି ପି ସନାଇ ପଜୁାରି OR/12/089/252602

ପ ୁ /178226 54 179 795ଏ�.ଶି.ଏc.ଶ
ୀନିବାସ ୁ ପି ଏ�..େଗରଟାୟା LSL1380336

$ୀ /178227 46 179 796େକ.ମିନା କମୁାରୀ 'ା େକ.ଅନ3 ରାଓ OR/12/089/308601

$ୀ /178228 28 179 797କିରଣ କମୁାର େକ ପି ମରୂଲୀ ରାଓ େକ ZUX0695379

$ୀ /179229 53 179 798ରମା ଯାନି ପି ସବୁାଷ ଯାନି OR/12/089/252605

$ୀ /179230 50 179 799ଡାଳି� ଯାନି ପି ସବୁା ଯାନି OR/12/089/252604

ପ ୁ /180231 57 179 800ଅନୀଲ କମୁାର ପାଢୀ ପି ମନରYନ ପାଢୀ OR/12/089/260754

$ୀ /180232 47 179 801ସେୁଦତା ସାସମଲ 'ା ନିେତନ ସାସମଲ ZUX1130434

$ୀ /181233 27 179 802ଅ(ିତା ଭାନଶାଳି ପି ଆନ) ଭାନଶାଳି ZUX0695635

ପ ୁ /181234 50 179 803ଆନ) କମୁାର େଭାନସାଲି ପି ରାେଧ ଶ�ାମ େଭାନସାଲି OR/12/089/260272

$ୀ /181235 27 179 804ଅ(ିତା େଭାନସାଲି ପି ଆନ) େଭାନସାଲି ZUX0777052

ପ ୁ /181236 72 179 805ରାେଧଶ�ାମ େଭାନସାଲି ପି ଘମgିଲାଲ େଭାନସାଲି OR/12/089/260670
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$ୀ /181237 67 179 806ଶଶୁୀଳାେଦବୀ େଭାନସାଲି 'ା ରାେଧଶ�ାମ େଭାନସାଲି OR/12/089/260671

ପ ୁ /181238 50 179 807ଆନ) କମୁାର େଭାନସାଲି ପି ରାେଧଶ�ାମ େଭାନସାଲି ZUX0936849

$ୀ /181239 48 179 808ଉଷା େଭାନସାଲି 'ା ଆନ) କମୁାର େଭାନସାଲି OR/12/089/260808

ପ ୁ /181240 47 179 809ଆେଲାକ େଭାନସାଲି ପି ରାେଧଶ�ାମ େଭାନସାଲି OR/12/089/260673

$ୀ /181241 46 179 810ଲ71ୀ େଭାନସାଲି 'ା ଆେଲାକ କମୁାର େଭାନସାଲି ZUX0393587

ପ ୁ /181242 46 179 811ଆଶୀଶ େଭାନସାଲି ପି ରାେଧଶ�ାମ େଭାନସାଲି OR/12/089/260807

$ୀ /181243 40 179 812ସବିତା େଭାନସାଲି 'ା ଆଶୀଶ େଭାନସାଲି ZUX0393595

$ୀ /184244 58 179 813ୟୁ.େସୗଜନ�ା  'ା ୟୁ.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ OR/12/089/266680

ପ ୁ /184245 24 179 814ଗ�ାଧର ୟୁ ପି ମେହ"ର ରାଓ ୟୁ ZUX0952127

ପ ୁ /187246 75 179 815ଟିଣା ଯାନି ପି ସନୁ ଯାନି OR/12/089/252609

ପ ୁ /187247 60 179 816ମଣି ଯାନି ପି ଟିଣା ଯାନି OR/12/089/252611

$ୀ /187248 50 179 817ପଦ1 ା ଯାନି 'ା ମଣି ଯାନି OR/12/089/252612

ପ ୁ /187249 46 179 818ସYୟ ଯାନି ପି ଟିନା ଯାନି LSL1415769

$ୀ /187250 40 179 819ରୁନୁ ଜାନି 'ା ସYୟ ଜାନି LSL1415728

ପ ୁ /193251 66 179 820େକ.ବିଳାସ ରାଓ . ପି େକ.େଭ(ଟରାଓ . OR/12/089/253111

ପ ୁ /193252 44 179 821ପଛାନନ ନ) - ସବିତା ନ) ZUX1124841

$ୀ /194253 48 179 822ପି.ସର'ତୀ 'ା ପି.ଆପାରାଓ LSL1415850

$ୀ /196254 40 179 823ଜାନକୀ ପରଜା 'ା ମନ ପରଜା LSL2639540

$ୀ /198255 62 179 824ଏ େଭ(ଟDା 'ା ଏ.ସତ�ରାଓ LSL1520592

$ୀ /202256 50 179 825ଆଇ. ସତ�ବତୀ , 'ା ଆଇ. େଭେ(ଟ , OR/12/089/253188

ପ ୁ /203257 52 179 826ଟି.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଟି.ସତ�ନାରାୟଣା LSL1417690

$ୀ /203258 48 179 827ଟି.ଲତା 'ା ଟି.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ LSL1417682

ପ ୁ /203259 48 179 828କ
ି9ା ଆଲ- ପି ଦାଶରଥି ରାଓ ZUX0633149

ପ ୁ /203260 26 179 829ଆଲ̂ାମ େଭେ(ଟ ରାଓ ପି ଆଲ̂ାମ ସଯୁ�, ନାରାୟଣ ZUX0776963

$ୀ /203261 45 179 830ଆଲାମ ଧନଲ71ୀ 'ା ଆଲାମ ମରୂଲୀ ZUX0695858

ପ ୁ /203262 61 179 831ଆଲ̂ାମ ଗାUୀ ପି ଆଲ̂ାମ ସଯୁ�, ନାରାୟଣ ZUX0776955

ପ ୁ /203263 27 179 832ଟି.ସତ� ପ
ବିଣ କମୁାର ପି ଟି.ଶ
ିନିବାସ ରାଓ ZUX0632927

ପ ୁ /203264 37 179 833ଆଲାମ ଲଲିତ କମୁାର ପି ଆଲାମ ଗାUୀ ZUX0695825

ପ ୁ /203265 53 179 834ଆଲ̂ାମ ମରୁଲୀ ପି ଆଲ̂ାମ ଦାଶରଥୀ ରାଓ ZUX0777003

$ୀ /203266 57 179 835ଆଲ̂ାମ ପାବ, ତୀ 'ା ଆଲ̂ାମ ଗାUୀ ZUX0776989

$ୀ /203267 73 179 836ଆଲ̂ାମ ସ3 କମୁାରୀ 'ା ଆଲ̂ାମ ଦାଶରଥୀ ରାଓ ZUX0776948

ପ ୁ /203268 39 179 837ଆଲାମ ଶ
ୀନୁ ପି ଆଲାମ େବେ(ଟ ରାଓ ZUX0695643

$ୀ /203269 45 179 838ଆଲ̂ାମ ସଜୁାତା 'ା ଆଲ̂ାମ କ
 ୀ9ା ZUX0776997

$ୀ /203270 44 179 839ଆଲ̂ାମ ବିଜୟ ଲ71ୀ 'ା ଆଲ̂ାମ କମୁାର 'ାମୀ ZUX0776930

$ୀ /203271 59 179 840ଆଲ̂ାମ ବିଜୟଲ71ୀ 'ା ଆଲ̂ାମ େଭେ(ଟ ରାଓ ZUX0776971

$ୀ /204272 53 179 841ପି.ଲ71ୀ 'ା ପି,ଏ�.ଆର ମ?ୂ,ୀ ZUX0527127

$ୀ /204273 45 179 842ଏ.ରଜନୀ 'ା ଏ.ରେମଶ LSL1375286

$ୀ /204274 72 179 843ଏଲ ପାବ, ତି ଆଚାରି 'ା ଏଲ େବରୖାଗି ଆଚାରୀ LSL2645653

$ୀ /204275 46 179 844େକ.ରାମା ବାଇ 'ା େକ.ଚ)
  ରାଓ ZUX0881714

$ୀ /204276 28 179 845େକ. ଗାୟତ
ୀ ପି କ.ଚ)
  ରାଓ ZUX0881722

$ୀ /204277 39 179 846କYୁ ମ�ାରୀ 'ା ମଣୀ ମ?ୂ,ୀ ZUX0881730

ପ ୁ /204278 50 179 847ବସ3 ମଦୁୁଲି ପି ଦୁଲ̂ଭ ମଦୁୁଲି LSL1380419

$ୀ /204279 40 179 848ପଦ1 ା ମଦୁୁଲି 'ା ବସ3 ମଦୁୁଲି ZUX0148353

$ୀ /204280 48 179 849ତାରା ନାୟକ 'ା ଶତ
ୁଘ< ନାୟକ OR/12/089/252893

ପ ୁ /204281 29 179 850ପଡିୁେପଦି ସେ)ଶ ପି ପଡିୁେପଦି ଲ71ୀ ZUX0633818

$ୀ /205282 47 179 851ବି.ଗା�ା 'ା ବି.େସାମଲୁୁ LSL1417559

ପ ୁ /207283 73 179 852ପି.ସତ�ାନାରାୟଣା ରାଜୁ ପି ପି.ଆପଲ ରାଜୁ େକାgାମା OR/12/089/254636

$ୀ /207284 60 179 853ପି.ରାବଣାDା  'ା ପି.ସତ�ାନାରାୟଣା ରାଜୁ OR/12/089/254637

$ୀ /208285 68 179 854ଏସ ସତ�ବତି , 'ା ଏସ କାେମ"ର , OR/12/089/253194

ପ ୁ /208286 41 179 855ହରି ଶ(ର ଏସ ପି କେମ"ର ଏସ ZUX0695510

$ୀ /208287 38 179 856ସଧୁାରଣୀ ଏସ 'ା ହରିଶ(ର ଏସ ZUX0695023

$ୀ /209288 48 179 857ମାଣିକ ଚଲାଣ 'ା ବି"ନାଥ ଚଲାଣ OR/12/089/252913

$ୀ /209289 83 179 858ରାଧା େଧାବା 'ା ଖତୁ େଧାବା ZUX0665141

$ୀ /209290 58 179 859ସବୁE0 େଧାବା 'ା ଇ)
  ଚରଣ . LSL1376219

ପ ୁ /209291 39 179 860େମାହନ ଚରଣ େଧାବା ପି ଇ)
  ଚରଣ େଧାବା LSL1447069

ପ ୁ /209292 38 179 861େଗାପାଳ ଚ)
  େଧାବା ପି ଇ)
  ଚରଣ େଧାବା LSL1447077

ପ ୁ /209293 55 179 862ବି"ନାଥ ଜାନୀ ପି ଡ�ରୁୁ ଜାନୀ ZUX0288092

$ୀ /209294 48 179 863ପାବ, ତି ନାୟକ ପି ଖତୁ ନାୟକ OR/12/089/252846

ପ ୁ /209295 46 179 864ନରସିଂହ ନାୟକ ପି ଖତୁ ନାୟକ LSL1375039

$ୀ /211296 45 179 865ପି.ରାବଣା 'ା ପି.ଶ(ର ରାଓ LSL1415777

ପ ୁ /211297 27 179 866ପି. ଶିବା ପି ପି.ଶ(ର ନାଇଡୁ ZUX0633073

ପ ୁ /212298 50 179 867ଏh.ରାମାରାଓ ପି ଏh.ଜାନକୀ ରାଓ LSL1375427

5 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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$ୀ /212299 38 179 868ଏh.ଲ71ୀ ପି ଏh.ଜାନକୀ ରାଓ ZUX0148387

ପ ୁ /213300 49 179 869େକ.ଧମ; ପି େକ.ରାମ'ାମୀ ZUX0148395

ପ ୁ /214301 52 179 870ପି.କୃ9ା ରାଜୁ ପି ପି.ଲ71ୀପତି ରାଜୁ LSL2645885

$ୀ /214302 48 179 871ପି.କୃ9ାେବଣୀ 'ା ପି.କ
 ି9ା ରାଜୁ LSL2645877

$ୀ /214303 60 179 872ଲ71ୀ ମାଝି 'ା ସ)ୁର ମାଝି OR/12/089/252908

$ୀ /215304 68 179 873ଖଇରି ନାୟକ 'ା ରାମ ନାୟକ OR/12/089/252849

ପ ୁ /215305 50 179 874େଗୗରହରି ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/12/089/252850

ପ ୁ /215306 50 179 875ତ
ିେଲାଚନ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/12/089/252851

ପ ୁ /215307 48 179 876ତ
ିନାଥ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/12/089/252852

$ୀ /215308 45 179 877ସଶିୁଲା ନାୟକ 'ା େଗୗରହରି ନାୟକ LSL1374842

$ୀ /215309 43 179 878ଲ71ୀ ନାୟକ 'ା ତ
ିେଲାଚନ ନାୟକ LSL1374859

ପ ୁ /216310 36 179 879ଏ ରାେଜଶ ପି ଏ ବୀର ରାଜୁ LSL2639532

$ୀ /216311 35 179 880ଏ ଅରୁଣା ପି ଏ ବୀରରାଜୁ LSL2645901

ପ ୁ /216312 55 179 881ଏ ବିରାଯ ୁ,, ପି ସ�ମ ଆଚାରି ,, ZUX0665158

$ୀ /216313 46 179 882ଏ େଦଶରାଣି 'ା ଏ ବିରରାଜୁ ZUX0665166

$ୀ /216314 32 179 883ଏ.ସେ3ାଷୀ କମୁାରୀ 'ା ଏ. ରାେଜଶ ZUX0632208

ପ ୁ /217315 50 179 884ଶ
ିନୀବାସ ରାଓ ମାଦମ େସSୀ ପି ଶ
ୀରାମଲୁୁ ମାଦମ େସSୀ ZUX0450536

$ୀ /217316 44 179 885େରଣକୁା ମାଦମ େସSୀ 'ା ଶ
ିନୀବାସ ରାଓ ମାଦମ େସSୀ ZUX0450528

$ୀ /217317 41 179 886ମା�ା ମgଳାପ ୁ 'ା ଏ- େଭ(ଟ ରାଓ ZUX0450197

$ୀ /218318 53 179 887ଭି.ଇ)ିରାବାଇ 'ା ଭି.େଗାପାଲ ରାଓ LSL1375096

ପ ୁ /219319 28 179 888ସେ3ାଷ ନାୟକ ମା ନଳିନୀ ନାୟକ ZUX0632455

$ୀ /219320 68 179 889ସଭୁଦ
 ା ନାୟକ 'ା ସାନ ନାୟକ LSL2639557

$ୀ /219321 50 179 890ନଳିନି ନାୟକ 'ା ନ)ରାଜ ନାୟକ ZUX0148403

ପ ୁ /219322 36 179 891ପ
ସାଦ ନାୟକ ପି ସାନ ନାୟକ LSL2645992

$ୀ /220323 56 179 892ଭି.ସାବତ
ୀ 'ା ଭି.ରାମା ରାଓ ZUX0148411

ପ ୁ /220324 29 179 893େକ ଚ)
  େଶଖର ମା େକ ସଜୁାତା ZUX0450353

ପ ୁ /222325 36 179 894ସତ�ନାରାୟଣ େକ ପି ଆପାଲା ରାଜୁ େକ ZUX0695445

ପ ୁ /222326 60 179 895ଦୀନବUୁ ନାୟକ ପି ରତନ ନାୟକ ZUX0665182

$ୀ /222327 52 179 896ସାବିତ
ି  ନାୟକ 'ା ଦୀନବUୁ ନାୟକ ZUX0665174

ପ ୁ /222328 22 179 897ମାଝି େଗୗରୀ ସସମାଲ ପି ବାପିନା ସସମାଲ ZUX1121847

ପ ୁ /223329 47 179 898ରବି ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ OR/12/089/252877

$ୀ /223330 47 179 899ଧେନଇ ନାୟକ 'ା ରବି ନାୟକ LSL1375419

$ୀ /224331 46 179 900ଏ.ବିଜୟଲ71ୀ 'ା ଏ.ରାମକୃ9 LSL1380385

ପ ୁ /224332 55 179 901ଏ.ରାମକ
ି9ା ରାଓ ପି ଏ.େକାgାଲ ରାଓ LSL1379841

$ୀ /225333 38 179 902ଝୁନୁ ସାହୁ 'ା ତ
ିନାଥ ସାହୁ OR/12/089/253104

$ୀ /226334 41 179 903େକ.ଲ71ୀ 'ା େକ.ଭା]ାର ରାଓ ZUX0148437

ପ ୁ /226335 72 179 904େବେ(ଟ ରାମଣା ଟି ପି ସ�ାୟା ଟି ZUX0695759

ପ ୁ /227336 51 179 905େକ.ଶ
ୀନିବାସ ମା େକ.ଗା�ାDା  OR/12/089/244143

$ୀ /227337 46 179 906େକ,ଉଷା  'ା େକ.ଶ
ୀନିବାସ OR/12/089/244144

$ୀ /227338 30 179 907ସାଗରିକା ସି ,ଏଚ 'ା ଶରତ ସି ଏଚ ZUX0695262

$ୀ /227339 30 179 908ଅଚ,ନା େକ 'ା ସତ�ନାରାୟଣ େକ ZUX0695692

ପ ୁ /227340 28 179 909େକ. ଭାମସି ପି େକ. ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0632174

ପ ୁ /228341 47 179 910େକ.ଭା]ର ରାଓ ପି େକ.ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0665216

ପ ୁ /229342 64 179 911େକ.ଲ71ଣ ରାଓ ପି େକ.ରାମଲୁୁ ZUX0148445

$ୀ /229343 58 179 912େକ.ନାଗରତ< ମ 'ା େକ.ଲ71ଣ ରାଓ OR/12/089/236550

ପ ୁ /229344 52 179 913ଏ�.ରାଜୁ ପି ଏ�.ସରିୁନାରାୟଣ ZUX0665232

$ୀ /229345 42 179 914ଏ�.ନିମ,ଳା  'ା ଏ�.ରାଜୁ ZUX0665257

ପ ୁ /229346 36 179 915େଗୗରିଶ(ର େକ ପି ଲ71ଣ ରାଓ ZUX0695031

$ୀ /229347 29 179 916ପଦ1 ଜା େକ 'ା େଗୗରି ଶ(ର େକ ZUX0695239

ପ ୁ /229348 43 179 917କଳାହିମାଗିରି ପି ପି ଆପାରାୟ କଲା ପି ZUX0695288

ପ ୁ /230349 48 179 918ଆର.ଆପଲା ରାଜୁ ପି ଆର.ରାମଲୁୁ ZUX0665265

$ୀ /230350 45 179 919ଆର ସତ�ାବତି 'ା ଆର ଆପଲା ରାଜୁ LSL2648905

ପ ୁ /231351 67 179 920ଏ-.ମେନାହର େଗାପାଲ ପି ଏ-.ଆପନ< ା  LSL1376136

$ୀ /231352 63 179 921ଏ-.ଲ71ୀ 'ା ଏ-.ମେନାହର େଗାପାଲ LSL1376144

$ୀ /231353 39 179 922ଏ-.ଶ
ାବ3ୀ ପି ଏ-.ମେନାହର େଗାପାଲ LSL1376151

$ୀ /232354 44 179 923ରମାେଦବୀ ପSନାୟକ 'ା ଜୟପ
କାଶ ପSନାୟକ LSL1380294

$ୀ /233355 55 179 924େକ.ଲ71ୀ 'ା େକ.ରାେଜଶ OR/12/089/264569

$ୀ /234356 50 179 925ଜି ଲ71ୀ 'ା ଜି ସଦୁଶ,ନରାଓ OR/12/089/253024

$ୀ /235357 45 179 926କ)ୁନ ବିେଶାଇ 'ା ମରୁଲୀ ବିେଶାଇ LSL1380260

$ୀ /236358 70 179 927ଟି.ବିଜୟ ଲ71ୀ 'ା ଟି.ଶ
ୀରାମା ରାଓ LSL1417583

ପ ୁ /236359 50 179 928ମରୁଲୀ ବିେଶାଇ ପି ପିତା�ର ବିେଶାଇ LSL1380278

ପ ୁ /236360 80 179 929ଟି ଶୀରାମା ରାଓ ପି ଟି.କ
 ି9ା ରାଓ LSL1417591

6 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /241361 79 179 930େକାBାଡା େଲାକନାଥ- ସବୁୁiି ପି େକାBଡା ସତ�ନାରାୟଣ ସବୁୁiି LSL1447085

$ୀ /241362 71 179 931େକାBଡା ପଦ1 ାଵତୀ ସବୁୁiି 'ା େକାBଡା େଲାକନାଥ- ସବୁୁiି LSL1447093

$ୀ /241363 32 179 932ଆର. ଉମାେଦବି 'ା ଆର. ତାରେକ"ର ପଟନାୟକ ZUX0777060

$ୀ /242364 53 179 933ଜୟ3ି େବେହରା ମା ତାରାମଣି େବେହରା LSL1447119

ପ ୁ /243365 65 179 934ଏ-.େଭ(ଟରାଓ ପି ଏ-.ସିମାBଳ OR/12/089/254551

$ୀ /243366 60 179 935ଏ-.େୟସରୁତ< - 'ା ଏ-.େଭ(ଟ ରାଓ OR/12/089/254552

$ୀ /243367 29 179 936ମାଲ̂ୀେଶଟି ଲିଲାରାଣୀ ପି ମଲି̂େଶଟି େଭ(ଟ ZUX0695056

$ୀ /243368 36 179 937ମଲି̂େଶଟି ଶ�ାମଳା ପି ମଲି̂ େଶଟି େଭେ(ତ ରାଓ ZUX0695080

ପ ୁ /244369 42 179 938ସେୁକଶ କମୁାର ପାତ
 ପି କମୁଦୁଚ)
  ପାତ
 ZUX0148486

ପ ୁ /246370 59 179 939ଶିବପ
ସାଦ ପgା ପି ଉଦୟନାଥ ପgା ZUX0695494

ପ ୁ /251371 39 179 940ଉେମଶ କମୁାର ମାଝି ପି ପଦ1 ନ ମାଝି LSL2650133

ପ ୁ /252372 57 179 941ଅଭିମନ� ୁବରାଡ଼ ପି ବାରିକ ବରାଡ଼ ZUX0148502

ପ ୁ /253373 77 179 942କିେଶାର ଚ)
  ସିଂହ ସାମ3 ପି େଗାପିନାଥ ସିଂହ ସାମ3 ZUX0148510

$ୀ /254374 39 179 943ପ
ତିମା 'ାଇଁ 'ା ରାେଜ)
  'ାଇଁ ZUX0148528

ପ ୁ /255375 35 179 944ଇ"ର ଚ)
  େଧାବା ପି ଇ)
  ଚରଣ େଧାବା ZUX0148536

ପ ୁ /257376 45 179 945ବିଜୟ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଉଦୟନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ LSL2645638

ପ ୁ /257377 42 179 946ଭାଗୀରଥି ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଉଦୟନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ LSL2645620

ପ ୁ /257378 36 179 947ସYୟ କମୁାର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଉଦୟନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ LSL2645612

ପ ୁ /258379 57 179 948ପି ଶ
ୀରାମ ମ?ୁ0 ପି ପି ସତ�ମ LSL2645778

$ୀ /258380 25 179 949ନାଗମଣୀ େପଡାପଲୀ ପି ପି.ଶ
ୀରାମ ମ?ୂ,ୀ ZUX1022920

$ୀ /259381 35 179 950ଟି ସନିୁତା ପି ଟି ଶ
ୀନୁ ZUX0148544

ପ ୁ /260382 34 179 951ତ
ିପତିକମୁାର ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ LSL2639482

ପ ୁ /261383 46 179 952କିଶରଚ)
  ନାଇକ ପି କାେମ"ର ନାଇକ ZUX0288100

$ୀ /261384 42 179 953ଚ)
ମା ନାଇକ 'ା କିଶରଚ)
  ନାଇକ ZUX0288118

ପ ୁ /262385 43 179 954ସିଏଚ ସ
ୀନୁ ପି ସିଏଚ ରାମବାବୁ LSL2646099

ପ ୁ /263386 35 179 955ଭି ତ
ିପତି ରାଓ ପି ବି ଶିବାଜି LSL2639896

$ୀ /263387 27 179 956ବସଭା େହମା ଦୁଗ; 'ା ବି.ତ
ିପତି ରାଓ ZUX0632224

ପ ୁ /264388 33 179 957ଏସ ପ
ାଵୀନ କମୁାର ପି ଏସ ନାେଗ'ର ରାଓ LSL2639755

ପ ୁ /265389 34 179 958ରାଜ କମୁାର ଜି ପି ରାମାରାଓ ଜି ZUX0695551

ପ ୁ /265390 59 179 959େଗୗରିଶ(ର ମହା3ି ପି ଶଶିଭୁଷଣ ମହା3ି ZUX0148551

ପ ୁ /265391 31 179 960ଶ(ର ବିେଶାଇ ପି ପି ସୀମାଦ
 ି ପି ZUX0695767

ପ ୁ /266392 35 179 961ଆର ଦୁଗ;ପ
ସାଦ ପି ଆର ନାରାୟଣ ରାଓ LSL2646016

$ୀ /267393 37 179 962ପି ସନିୁତା 'ା ପି ରାେଜଶ ZUX0148569

$ୀ /268394 37 179 963ୱାଇ ମାଧରିୁ 'ା ୱାଇ ସରିୁନାରାୟାଣା  LSL2639458

ପ ୁ /269395 38 179 964ପି ଗିରି ପି ପି ରା�ାରାଓ LSL2639821

ପ ୁ /269396 37 179 965ପି ରବି ପି ପି ରାଂଗାରାଓ LSL2646073

$ୀ /269397 32 179 966ପି. ଅଜୁତା 'ା ପି. ରବି ZUX0632067

ପ ୁ /269398 33 179 967ଜଗଦୀଶ କବୁଡା ପି ରାଜା ରାଓ କୱୁାଡା ZUX0695817

$ୀ /269399 31 179 968ପି େସୗଜନ� 'ା ପି ଗିରି ZUX0633206

ପ ୁ /270400 41 179 969ସରୁଜ ଜାନି ପି ସନୁା ଜାନି LSL2645588

$ୀ /270401 35 179 970ରୁପା ଜାନି 'ା ସରୁଜ ଜାନି LSL2648921

$ୀ /271402 35 179 971ଲଳିତା ନାଇକ 'ା ମକର ନାଇକ LSL2639508

ପ ୁ /272403 39 179 972ଭୀମ ଜାନି ପି ବଳି ଜାନି ZUX0665299

ପ ୁ /273404 40 179 973ମକର ନାଇକ ପି ଦିନବଂଧ ୁନାଇକ LSL2646008

$ୀ /274405 33 179 974ଏ ଚନାମଲୁୁ 'ା ଏ ରାମକ
ି9ା ZUX0148585

$ୀ /275406 51 179 975େକ ଭାମାଲ71ୀ 'ା େକ ହନୁମ3 LSL2639615

$ୀ /276407 66 179 976େବେ(ଟ ରତ< ମ ଟି 'ା ଭି ରମଣା ଟି ZUX0695338

ପ ୁ /277408 45 179 977ନାଗ ୁଜାନି ପି େବଟୁ ଜାନି LSL2648632

$ୀ /277409 40 179 978ପEୁ,ୀ ଜାନି 'ା ନାଗ ୁଜାନି LSL2648640

$ୀ /278410 39 179 979ପି ସତ�ମତି 'ା ପି େଗାବି) ରାଓ LSL2650018

ପ ୁ /278411 51 179 980ପି େଗାବି) ରାଓ ପି ପି ଆRାରାଓ ରାଓ LSL2649994

ପ ୁ /279412 34 179 981ଘନଶ�ାମକମୁାର ଝା ପି ମାୟାକା3 ଝା LSL2639623

$ୀ /280413 50 179 982ଦମୟ3ି ବରାଡ ପି ଅଭିମନ� ୁବରାଡ LSL2650158

$ୀ /281414 42 179 983ପି ଜାନକି 'ା ପି ଶ
ୀନିବାସ LSL2639516

$ୀ /282415 37 179 984ଭି ସଯୁ�, କମୁାର 'ା ଭି ରାଜେଗାପାଳ ZUX0148593

$ୀ /283416 57 179 985ଲିଲି ପାଣିଗ
ାହି 'ା ରାେଜ)
  ପାଣିଗ
ାହି LSL2648970

ପ ୁ /284417 42 179 986ରାମକ
 ି9ା େରଡି ପି ଜି ପଲୁା େରଡି LSL2639847

$ୀ /285418 47 179 987େକ େମାହନି 'ା େକ େଭ(ଟାରାବଣା LSL2639607

ପ ୁ /286419 33 179 988ଜଗଦିଶ ଚ)
  େଧାବା ପି ଇ)
 ଚରଣ େଧାବା ZUX0148601

$ୀ /286420 33 179 989ଲିଜା ରାଉତ 'ା ଜଗଦୀଶ ରାଉତ ZUX0695908

ପ ୁ /287421 60 179 990ଏମ ରାମାରାଓ ପି ଏମ ଗଂଗାୟା LSL2646065

$ୀ /287422 55 179 991ଏମ ସତ�ବତୀ 'ା ଏମ ରାମାରାଓ LSL2639946
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$ୀ /287423 40 179 992ଏମ ରାେଜ"ରୀ 'ା ଏମ ତ
ିପତି ରାଓ LSL2646206

ପ ୁ /287424 40 179 993ଏମ ଚିନା ଆଚାରି ପି ଏମ ସଚିବାବୁ ଆଚାରି LSL2648947

ପ ୁ /287425 36 179 994ଏମ ଇ'ର ରାଓ ପି ଏମ ରାମାରାଓ LSL2639938

$ୀ /287426 34 179 995ଏମ ଭବାନି 'ା ଏମ ଇ"ରରାଓ LSL2639920

$ୀ /288427 42 179 996େକ ନାଗମଣି ପି େକ ତ
ିନାଥ ରାଓ LSL2650125

$ୀ /288428 40 179 997େକ ଶା3ିକମୁାରୀ ପି େକ ତ
ିନାଥ ରାଓ LSL2650083

$ୀ /288429 38 179 998େକ ଶ
ୀେଦବି ପି େକ ତ
ିନାଥ ରାଓ LSL2650141

ପ ୁ /288430 50 179 999ଥିରୁମା େରଡି କ
 ି9ା ପି ଟି ଜଗନ< ାଥ- ZUX0450676

$ୀ /289431 36 179 1000ଏସ ସବୁାସିନୀ ପି ଏସ ବଳରାମ LSL2648673

ପ ୁ /289432 34 179 1001ଏସ ସ3ଷ କମୁାର ପି ଏସ ବଳରାମ LSL2645794

ପ ୁ /289433 33 179 1002ରାଜେଶଖର ସ(ଲିେଚଟି ପି େଗୗରୀଶ(ର ରାଓ ସ(ଲିେଚଟି ZUX0148619

ପ ୁ /290434 37 179 1003ଟି ସନିୁଲ କମୁାର ପି ଟି ଭି ଆଚାରି ZUX0148635

ପ ୁ /291435 60 179 1004ପି ଚିରYୀବ ପି ପି େଭ(ଟରାଓ ZUX0312546

$ୀ /291436 53 179 1005ପି ସର'ତି 'ା ପି ଚିରYିବ ZUX0312553

ପ ୁ /291437 37 179 1006ପି ତ
ିମତି ରାଓ ପି ପି ଚିରYିବିଲୁ ZUX0288126

$ୀ /291438 27 179 1007କlନା େକ ପି ତ
ିପତି ରାଓ ZUX0695163

ପ ୁ /292439 45 179 1008ରାମ ନାଇକ ପି ସନୁ ନାଇକ ZUX0665315

$ୀ /292440 40 179 1009ଭବାନି ନାଇକ 'ା ରାମ ନାଇକ LSL2639581

$ୀ /293441 33 179 1010ଆର ରଜନି ପି ଆର ଧନୁଜ, ୟ ରାଓ LSL2645919

ପ ୁ /294442 55 179 1011ବି ଭା]ର ରାଓ ପି ବି ରାବଣା ରାଓ LSL2646172

$ୀ /294443 47 179 1012ବି ଶ�ାମଲା 'ା ବି ଭା]ର ରାଓ LSL2646180

$ୀ /294444 30 179 1013ପନୁମ ବି ପି ଭା]ର ରାଓ ବି ZUX0695189

$ୀ /294445 28 179 1014େଗୗତମୀ ବାନବUି ପି ଭା]ର ରାଓ ବି ZUX0695205

ପ ୁ /295446 35 179 1015କମେଲଶ ମାରାଡାପ ୁ ପି ଭgାରୀ ମାରାଡାପ ୁ LSL2648665

$ୀ /296447 55 179 1016ସାବିତ
ୀ ପgା 'ା ଶିବ ପ
ସାଦ ପgା ZUX0695486

$ୀ /296448 27 179 1017'E, ପ
ଭା ପgା ପି ଶିବ ପ
ସାଦ ପgା ZUX0632760

ପ ୁ /296449 54 179 1018େଗାପାଳ କୃ9 ରଥ ପି ଦୟାନିଧି ରଥ LSL2639771

$ୀ /296450 48 179 1019ମେନାରମା ରଥ 'ା େଗାପାଳ କୃ9 ରଥ LSL2639433

$ୀ /297451 35 179 1020ସଜୁାତା ନାୟକ ପି େଗାପି ନାୟକ ZUX0148726

$ୀ /297452 33 179 1021ହୀରା ନାୟକ ପି େଗାପି ନାୟକ ZUX0148734

$ୀ /297453 41 179 1022ଭି ଅରୁଣା ପSନାୟକ 'ା ଭି ଶ
ୀନୁକମୁାର ପSନାୟକ ZUX0148718

ପ ୁ /298454 32 179 1023ପ
ଭାକର େଜନାମଣି ପି ରତ< ାକର େଜନାମଣି ZUX0148783

$ୀ /298455 42 179 1024ଭି ଜନନୀ ପSନାୟକ 'ା ଭି ଡ଼ ିେକ ଏସ କମୁାର ପSନାୟକ ZUX0148767

$ୀ /298456 35 179 1025ବନିତା ସାହୁ ପି କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ZUX0148759

ପ ୁ /298457 34 179 1026ରବି)
  କମୁାର ସାହୁ ପି କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ZUX0148742

ପ ୁ /298458 32 179 1027ଶିବ ସାହୁ ପି କାଳୁ ଚରଣ ସାହୁ ZUX0148775

$ୀ /299459 39 179 1028ସଜୁାତା େଜନାମଣି 'ା ବିଦ�ାଧର େଜନାମଣି ZUX0148791

$ୀ /300460 54 179 1029େଜ. କୃ9ାକମୁାରୀ 'ା ଂ. ବିସଯୂ�,ନାରାୟଣ ZUX0149021

ପ ୁ /300461 34 179 1030ବି. ଶ
ୀଧର ପି ବି.ସଯୂ�,ନାରାୟଣ ଶମ; ZUX0631838

ପ ୁ /301462 35 179 1031ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ଆଲାଜି�ି ପି ଗାUାର ରାଓ ଆଲାଜି�ି ZUX0209262

ପ ୁ /302463 32 179 1032ପ
ଦୀପ େଚୗଧରୁୀ ପି ରାଜା େଚୗଧରୁୀ ZUX0345777

$ୀ /303464 34 179 1033ଆଲାମ 'ାତି 'ା ଆଲାମ ଶ
ୀନୁ ZUX0695619

$ୀ /303465 59 179 1034ପି.କାଲା ଭତୀ 'ା ପି.େଭ(ଟ ରାଓ ZUX0632836

ପ ୁ /304466 36 179 1035ତୁ�ନାଥ ପgା ପି ଅଜୁ, ନ ପgା ZUX0632166

$ୀ /305467 28 179 1036ଏ. ଗାୟତ
ୀ 'ା ଏ. ଇ"ର ରାଓ ZUX0653428

ପ ୁ /305468 58 179 1037ପ
େମାଦ କମୁାର ତ
ିପାଠି ପି େମାହନ ତ
ିପାଠି ZUX0633610

ପ ୁ /305469 27 179 1038ସି.ଏଚ.ଭା]ର ରାଓ ପି ସି.ଏଚ.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0653402

$ୀ /436470 28 179 1039ନାଗମଣି ଏ 'ା ରବି ଏ ZUX0695387

ପ ୁ /476471 20 179 1040ଜୀ ବବଲି ପି ଶ(ାରା ରାଓ ZUX1275155

$ୀ /555472 37 179 1041ଅରୁଣା ଶ
ୀ ସି ଏଚ 'ା ବନଯାଖୀ ବି ZUX0696039

ପ ୁ /599473 22 179 1042ଡମ ୁମଦୁୁଲି ପି ସ)ୁର ମଦୁୁଲି ZUX1160514

ପ ୁ /656474 35 179 1043ଶିବଶ(ର ପାତ
 ପି େବୗଦନାଥ ପାତ
 ZUX0695668

ପ ୁ /688475 24 179 1044ସେୁନଲ ମଦୁୁଲି ପି ବି)ୁ ମଦୁୁଲି ZUX1162742

ପ ୁ /698476 42 179 1045ରାମ ଜାନି ପି େମଟା ଜାନି ZUX1162627

$ୀ /812477 40 179 1046ପାଲାଦି ସେ3ାଷୀ 'ା ପାଲାଦି ଶିବ ପ
ସାଦ ZUX1153204

$ୀ /813478 28 179 1047ଲ71ୀ ପରଜୁନୀ ପି ବୁଦୁ ପରଜା ZUX1153360

ପ ୁ /814479 41 179 1048ନେରଶ ରଟନାଲୁ ପି ଆର ରାମ ୂ ZUX1153329

ପ ୁ /815480 27 179 1049ଅମିତ କମୁାର ଭୂପତି ପି ଛବିଲାଲ ଭୂପତି ZUX1153469

ପ ୁ /815481 27 179 1050ଏମ ମଣିକା3 ପି ଏମ ନାଗଭୂଷଣ ରାଓ ZUX1153295

ପ ୁ /816482 36 179 1051ରାବଣା େଦାରା ପି ସmଯମ େଦାରା ZUX1153253

ପ ୁ /817483 21 179 1052ପRୁଲା ରାେକଶ ପି ପRୁଲା ରବି ZUX1153501

ପ ୁ /818484 35 179 1053ଗଂଗାଧର ପSନାୟକ ପି ରାମଚ)
  ପSନାୟକ ZUX1153246

8 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ( 'ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /819485 23 179 1054ଜଗଦୀଶ ଆଚାP◌ଯ୍� ପି ରାଜୁ ଆଚାP◌ଯ୍� ZUX1153535

ପ ୁ /820486 25 179 1055ଏ ମଣିକା3 ପି ଏ ଉମା ମେହXଵର ରାଓ ZUX1163112

ପ ୁ /821487 24 179 1056ଏ ରବିଶ(ର ପି ଏ ଉମା ମେହXଵର ରାଓ ZUX1163138

ପ ୁ /822488 22 179 1057ଦିଲି̂ପ େସଠୀଆ ପି ରବୀ)
  େସଠୀଆ ZUX1163179

ପ ୁ /823489 22 179 1058େମାହନ ମାଝୀ ପି ରମାକା3 ମାଝୀ ZUX1163153

$ୀ /823490 29 179 1059ମିYୀ ମଦୁୁଲି ପି ମା)ା ମଦୁୁଲି ZUX1163195

$ୀ /823491 22 179 1060କନୁାଲ ମଦୁୁଲି 'ା ସେୁର)
  ମଦୁୁଲି ZUX1168475

$ୀ /824492 39 179 1061ପୀ ଊଷା 'ା ପୀ ରାଜୁ ZUX1168491

$ୀ /826493 28 179 1062ଶା3ି ନାୟକ 'ା ସେ3ାଷ ନାୟକ ZUX1168509

ପ ୁ /826494 24 179 1063କାତ0କ ନାୟକ ପି ରବି ନାୟକ ZUX1274992

$ୀ /827495 25 179 1064ବୃ)ା ମଦୁୁଲି 'ା ପରଶ ୁମଦୁୁଲି ZUX1152446

$ୀ /828496 23 179 1065ସମିୁତ
 ା ଜାନୀ ପି ସଂଜୟ ଜାନୀ ZUX1152479

$ୀ /829497 22 179 1066େରଲୖା ଜାନୀ ପି ପଜୁାରୀ ଜାନୀ ZUX1152503

$ୀ /830498 25 179 1067ଦୀପା ଜାନୀ ପି ବିXଵନାଥ ଜାନୀ ZUX1152586

$ୀ /833499 24 179 1068ଡି କୀତ0 ପି ପୀ ଶ
ୀନୀଵାସ ଚକ
ବତ, ୀ ZUX1152537

$ୀ /834500 22 179 1069େକ ତନୁଷା ପି େକ ଭା]ର ରାଓ ZUX1152560

ପ ୁ /835501 22 179 1070କୃ9 ନାୟକ ପି ରବି ନାୟକ ZUX1152677

ପ ୁ /837502 22 179 1071ସବୁାଷ ମଦୁୁଲି ପି ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି ZUX1152602

ପ ୁ /838503 25 179 1072ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ବି9 ନାୟକ ZUX1152628

ପ ୁ /839504 31 179 1073ସଂେତାଷ େଦାଳାଇ ପି ପ
ସାଦ େଦାଳାଇ ZUX1152644

ପ ୁ /841505 25 179 1074ସେୁର)
  ପରଜା ପି ବୁଦୁ ପରଜା ZUX1168517

ପ ୁ /842506 23 179 1075ମରୁଲୀ େମାନହର ନାୟକ ପି ଶ
ୀନୀଵାସ ନାୟକ ZUX1168525

$ୀ /843507 27 179 1076ସମୁତୀ ଜାନୀ ପି େକଶବ ଜାନୀ ZUX1168533

$ୀ /888508 19 179 1077ଡି 'ପ<ା ପି ଡି ନାନଜୀ ZUX1354166

$ୀ /911509 24 179 1078ସମୁୀ ଜାନୀ ପି ବିXଵନାଥ ଜାନୀ ZUX1153154

$ୀ /972510 36 179 1079ସଭୁଦ
 ା ଜାନି 'ା ରାମ ଜାନି ZUX1151570

$ୀ /978511 37 179 1080େମୗସମୁୀ ମିଶ
 'ା େହମ3 କମୁାର ମିଶ
 ZUX1151547

$ୀ /984512 36 179 1081କମୁାରୀ ପି 'ା ପି ଲ71ଣ ରାଓ ZUX1151430

ପ ୁ /998513 24 179 1082ଆର ମଣିକା3ି ମା ଏ ତୁଲସୀ ପSନାୟକ ZUX1162684

$ୀ /999514 67 179 1083ପି.ସର�ୱତୀ ପି ୱାଡି େପVିଆ ZUX1055953

$ୀ /999515 21 179 1084ପି ଜଗଦୀ ପି ପି େଗାପି ZUX1217603

$ୀ /999516 21 179 1085ଜାହ< ାଭି ପି ଡି ଶ
ିନିବାସ ଚକ
ବ?,ୀ ZUX1217546

$ୀ /999517 41 179 1086ଲ71ୀ ଏ. 'ା ଶ
ୀନୁ ଏ ZUX0828749

ପ ୁ /999518 47 179 1087ନାଗରାଜ 'ାମୀ ଆଚାରୀ ପି ଏମ. ପି. 'ାମୀ ZUX0828954

ପ ୁ /999519 25 179 1088ଦିେନଶ ଆଚାରୀ ପି ନାଗରାଜ "ାମୀ ଆଚାରୀ ZUX0828863

$ୀ /999520 75 179 1089ଆର ପାବ, ତୀ ଆDା 'ା ଆର ସତ� ନାରାୟଣ OR/12/089/252764

$ୀ /999521 27 179 1090ପାରବତୀ ଆମା ମା ଲ71ୀ ଆଚାରୀ ଏ- ZUX0951889

$ୀ /999522 25 179 1091ଏ. ଅନିତା ପି ରାମ ୁରାଓ ଭାଡି ZUX0828673

ପ ୁ /999523 48 179 1092ଜଗନ< ାଥ େବେହରା ପି ଲ71ୀ ନାରାୟଣ େବେହରା ZUX0828897

$ୀ /999524 41 179 1093ଲ71ୀ େବେହରା 'ା ଜଗନ< ାଥ େବେହରା ZUX0828657

ପ ୁ /999525 55 179 1094ଡି ଶ
ୀନିବାସ ଚକ
ବତୀ ପି ଡି ଭି ରାଓ ZUX1229186

ପ ୁ /999526 45 179 1095ଏସ.ଏଚ ଚିନ< ା ରାଓ ପି ପି.ସନ�ାସୀ ରାଓ ZUX1022979

ପ ୁ /999527 35 179 1096ଆର ବାଳକୃ9 େଚୗଧରୁୀ ପି ଆର ଉେମ"ର ରାଓ ZUX1023001

$ୀ /999528 30 179 1097ଲୀଳା େଚୗଧରୁୀ 'ା ଆର ବାଳକ
ି9ା େଚୗଧରୁୀ ZUX1022995

$ୀ /999529 21 179 1098ଶ
iାYଳି େଚୗଧରୁୀ ପି ମେନାରYନ େଚୗଧରୁୀ ZUX1217595

ପ ୁ /999530 31 179 1099ସେ3ାଷ କମୁାର ଡି ପି ଗେୁ\"ର ରାଓ ZUX0828574

ପ ୁ /999531 27 179 1100ଶ
ୀକା3 ଡି ପି ଗେୁ\"ର ରାଓ ଡି ZUX0828582

ପ ୁ /999532 25 179 1101ତରୁଣ କମୁାର ଡି ପି ଶ
ୀନୁ ଡି ZUX0828970

$ୀ /999533 25 179 1102କାମିନୀ ଦେଳଇ 'ା ନିଳକV ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1228105

$ୀ /999534 27 179 1103ପ
ିୟତମା ଦଳପତି 'ା ମେନାଜ କମୁାର ଦଳପତି ZUX1204486

$ୀ /999535 26 179 1104ଉଷା ଦେଳଇ ପି ସବୁାସ ନାୟକ ZUX0952036

ପ ୁ /999536 25 179 1105ନିଳକV ଦାମି ପି ବିଶ ୁଦାମି ZUX0881763

ପ ୁ /999537 47 179 1106ପ
ସାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ନିଳକV ଦାସ ZUX1345362

$ୀ /999538 33 179 1107ରଶ1 ିତା ଦାସ ପି ହରି_)
  ଦାସ ZUX0952010

ପ ୁ /999539 28 179 1108ସନୁୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ହରି_)
  ଦାସ ZUX0952002

ପ ୁ /999540 26 179 1109ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ମଧ ୁସଦୁନ ଦାସ ZUX0828830

$ୀ /999541 55 179 1110ଡି ତିରୁମାଳା େଦବୀ 'ା ଡି ଏ� ଚକ
ବତୀ ZUX1230465

$ୀ /999542 25 179 1111ସାଇେନଟି ଦିବ�ା ପି ସାଇେନଟି ବାଲାଜୀ ZUX1031095

ପ ୁ /999543 35 179 1112ସନାତନ ଦିଶାରି ପି ଖଗପତି ଦିଶାରି ZUX0867457

$ୀ /999544 29 179 1113ପାବ, ତୀ ଦିଶାରି 'ା ସନାତନ ଦିଶାରି ZUX0867465

ପ ୁ /999545 85 179 1114େକ. ଶ
ୀରାମଲୁୁ େଦାରା ପି େକ. ରା�ାନାଇକଲୁୁ େଦାରା ZUX0951863

$ୀ /999546 21 179 1115ବୁରା ଚ)
 କଳା େଦାରା ପି ବୁରା ଧମ; ରାଜୁ ZUX1217587

9 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ( 'ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999547 46 179 1116ଏମ ଇ"ର ପି ଏମ େଭାଗି ରାଓ OR/12/089/252695

$ୀ /999548 28 179 1117ମନଜୀରା ଜି ପି ରାମା ମେହ"ର ରାଓ ଜି ZUX0828590

ପ ୁ /999549 20 179 1118ଏମ ଗେଣଶ ପି ଏମ େଗାପୀ ZUX1345826

ପ ୁ /999550 42 179 1119ଶିବରାମ ଗ3ାୟତ ପି ରମାକା3 ଗ3ାୟତ ZUX1162676

$ୀ /999551 21 179 1120ନ)ି େଗାପାଳ 'ା େସାରଜ େଗାପାଳ ZUX1217553

$ୀ /999552 45 179 1121ମାଣିକ ଜାନୀ 'ା ବି"ନାଥ ଜାନୀ ZUX0881797

$ୀ /999553 27 179 1122ପ
ଭା ଜାନୀ 'ା ସମାରୁ ଜାନୀ ZUX0881839

ପ ୁ /999554 22 179 1123ନିଖୀ ଜାନୀ ପି ମଣି ଜାନୀ ZUX1345016

ପ ୁ /999555 21 179 1124ସବୁାଷ ଜାନୀ ପି ମଣି ଜାନୀ ZUX1345008

$ୀ /999556 56 179 1125ଏ ଜୟ ଲ71ୀ 'ା ଏ ଶ
ୀରାମଲୁୁ OR/12/089/252763

$ୀ /999557 38 179 1126େଦqାଲୀ େଜ�ାତି 'ା ଡି.ଶ(ର ରାଓ ZUX1229145

$ୀ /999558 49 179 1127ରମାେଦବୀ େକ 'ା ରାମ ପ
ସାଦ େକ ZUX0828707

$ୀ /999559 33 179 1128ପଦ1 ା େକ 'ା ରାଜେଶଖର େକ ZUX0828772

ପ ୁ /999560 25 179 1129ସ3ଷ କମୁାର େକ ପି େକ. ରାମା ପ
ସାଦ ZUX0828483

ପ ୁ /999561 35 179 1130ରାେଜ"ର େକ ପି ତାମିଲୀ େକ ZUX0828905

$ୀ /999562 34 179 1131'ାତୀ େକ 'ା ସତ� ନାରାୟଣ ମ?ୁ0 େକ ZUX0828632

$ୀ /999563 38 179 1132ଲାଡି କବିତା 'ା ଏଲ ଲ71ଣ ରାଓ ZUX1230440

$ୀ /999564 25 179 1133ଗାୟତ
ୀ କାଶୀପରୁୀ ପି ବି9ୁ କାଶୀପରୁୀ ZUX0828681

$ୀ /999565 41 179 1134ତିେଳା?ମା ଖରା ପି ନେର)
  ଖରା ZUX1031087

ପ ୁ /999566 49 179 1135ଦିତିୟା କିସାନ ପି ମେହ'ର କିସାନ ZUX1275163

$ୀ /999567 41 179 1136ବୀଣାପାଣି କିସାନ 'ା ଦିତିୟା କିସାନ ZUX1275171

ପ ୁ /999568 31 179 1137ଅନିଲ େକାSାଗିରି ପି ଉମା ରେମ"ର ରାଓ େକାSାଗିରି ZUX0828913

ପ ୁ /999569 29 179 1138ଟି ପ
ବୀଣ କମୁାର ପି ଟି େମାହନ ଆଚାଯ�, ZUX0828566

ପ ୁ /999570 21 179 1139ଡି କଲ�ାଣ କମୁାର ପି ଡି ନାନାଜୀ ZUX1354208

ପ ୁ /999571 21 179 1140ଡୀ. କଲ�ାଣ କମୁାର ପି ଡୀ. ନାନଜୀ ZUX1338714

$ୀ /999572 31 179 1141ଭି.କସୁମୁ କମୁାରୀ ପି ଭି.ଉମା ମେହ"ର ରାଓ ZUX1230432

ପ ୁ /999573 50 179 1142କ
ି9ା ରାଓ ଏଲ ପି େଭେ(ଟ ଆପାରଓ ଏଲ ZUX0828921

ପ ୁ /999574 24 179 1143ଭଗବାନ ଲମତା ପି ଦୟାନିଧି ଲମତା ZUX1229210

$ୀ /999575 38 179 1144ଏସ.ଏଚ. ଲ71ୀ 'ା ଏସ.ଏଚ. ଚିନ< ା ରାଓ ZUX1022961

$ୀ /999576 30 179 1145ଭାରତୀ କମୁାରୀ ଏମ. 'ା ସ3ଷ କମୁାର ଏମ ZUX0828962

$ୀ /999577 46 179 1146ମାଧବ ମାଝୀ ପି େଗାବି) ମାଝୀ ZUX0881847

$ୀ /999578 30 179 1147କାBନ ମାଝୀ 'ା ଉେମଶ କମୁାର ମାଝୀ ZUX0881813

ପ ୁ /999579 27 179 1148ମେହ"ର ମାଝୀ ପି ମାଦବ ମାଝୀ ZUX0828491

ପ ୁ /999580 23 179 1149ସନିଆ ମାଝୀ ପି ମାଧଵ ମାଝୀ ZUX1121730

ପ ୁ /999581 23 179 1150ରଘନୁାଥ ମାଝି ପି ଇ"ର ମାଝି ZUX1228253

$ୀ /999582 21 179 1151େସାନାଲି ମାଝି ପି ମାଧବ ମାଝି ZUX1217611

ପ ୁ /999583 37 179 1152ଦାେ3ଷ ସାଇଲୁ ମାରାଡାପ ୁ ପି ଭgାରୀ ମାରାଦାପ ୁ ZUX0828848

ପ ୁ /999584 26 179 1153ରୁସି କମୁାର ମାରାଡାପ ୁ ପି ହରିନାଥ ରାଓ ଏମ ZUX0828806

ପ ୁ /999585 66 179 1154ରାମକ
 ୀ9ା ମ?0ପାଟି ପି ଏମ ଆପାଲ'ାମୀ ZUX0881748

$ୀ /999586 43 179 1155ସଜୁାତା ମଦୁୁଲି 'ା ମଦୁୁଲି ଈ"ର ରାଓ ZUX0777094

ପ ୁ /999587 31 179 1156ସ3ଷ ମଦୁୁଲୀ ପି ତ
ିପତୀ ରାଓ ଏମ ZUX0828814

$ୀ /999588 29 179 1157ପ
ଗତୀ ମଦୁୁଲୀ 'ା ଲିମ ମଦୁୁଲୀ ZUX0881771

$ୀ /999589 27 179 1158ସେ3ାଷୀ ମଦୁୁଲୀ ମା ଭଳଭଦ
  ମଦୁୁଲୀ ZUX0828731

ପ ୁ /999590 26 179 1159ରବି)
  ମଦୁୁଲୀ ପି ସନୁାଧର ମଦୁୁଲୀ ZUX0881805

$ୀ /999591 24 179 1160ସମିୁତ
ା ମଦୁୁଲୀ 'ା ଲିମ ମଦୁୁଲୀ ZUX0881789

ପ ୁ /999592 24 179 1161ରାମ ଚ)
  ମଦୁୁଲି ମା ଝିମିଟି ମଦୁୁଲି ZUX0952119

ପ ୁ /999593 24 179 1162ରାମଚ)
  ମଦୁୁଲୀ ପି ଭଳିଭଦ
  ମଦୁୁଲୀ ZUX0881854

$ୀ /999594 24 179 1163ସେ3ାଷୀ ମଦୁୁଲୀ 'ା ସନୁାଧର ମଦୁୁଲୀ ZUX0881862

$ୀ /999595 23 179 1164େଦବୀ ମଦୁୁଲି ପି ଧବୁଲୁ ମଦୁୁଲି ZUX0952093

$ୀ /999596 25 179 1165େକ. ନାUିନି 'ା େକ.ଆନU କମୁାର େଦାରା ZUX0951871

$ୀ /999597 34 179 1166ଝରଣା ନାୟକ 'ା ଜତିନ କମୁାର ନାୟକ ZUX0828624

ପ ୁ /999598 31 179 1167ସଚିନ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିସିେକଶନ ନାୟକ ZUX0828517

ପ ୁ /999599 27 179 1168େଗାପାଳ ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ ZUX0696021

$ୀ /999600 27 179 1169ସକୁା3ି ନାୟକ ପି ନିଳ�ର ନାୟକ ZUX0952077

$ୀ /999601 27 179 1170ଟିକିତା ନାୟକ ପି ବି9ୁ ନାୟକ ZUX0951897

ପ ୁ /999602 25 179 1171ରYିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଲ71ୀ ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0862326

$ୀ /999603 24 179 1172ଆରତୀ ନାୟକ ମା କମଳା ନାୟକ ZUX0952085

$ୀ /999604 23 179 1173େଗୗରୀ ନାୟକ ପି କନୁୁ ନାୟକ ZUX0951921

$ୀ /999605 23 179 1174ଶା3ିଲତା ନାୟକ ପି ବି9ୁ ନାୟକ ZUX0952044

ପ ୁ /999606 19 179 1175ରାେଜଶ ନାୟକ ପି ରାେମା ନାୟକ ZUX1337815

$ୀ /999607 33 179 1176ରାଜାନା ପାବାନୀ 'ା ରାଜାନା ରାଜ କମୁାର ZUX0951996

ପ ୁ /999608 26 179 1177ମେନାଜ କମୁାର ପାଢୀ ପି ନିଳକV ପାଢୀ ZUX0828541

10 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ( 'ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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$ୀ /999609 22 179 1178ନିରୁପମା ପାଇକ ପି ଭଗବାନ ପାଇକ ZUX1217561

$ୀ /999610 25 179 1179ଟି ପଲ̂ଵୀ ପି ଟି କ
 ି9ା ZUX0828715

ପ ୁ /999611 22 179 1180େସୗମ� ସାଥ,କ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଚgୀ ଚରଣ ପାଣିଗ
ାହୀ ZUX1217629

$ୀ /999612 36 179 1181ନାଗମଣୀ ପSନାୟକ 'ା ଡ�ରୁୁ ପSନାୟକ ZUX0951962

ପ ୁ /999613 36 179 1182ଡ�ରୁୁ ପSନାୟକ ପି ନୀଳକV ପSନାୟକ ZUX0951970

ପ ୁ /999614 24 179 1183ଟି ସଯୂ�,କିରଣ ପSନାୟକ ପି ଟି ଶ
ିନିବାସ ପSନାୟକ ZUX1230291

$ୀ /999615 36 179 1184ସମିତା ପାତ
 'ା ବିେରନ କମୁାର ନାୟକ ZUX0828608

ପ ୁ /999616 34 179 1185ନବିନ ପାତ
 ମା ଦୁଗ; ପାତ
 ZUX0951905

ପ ୁ /999617 22 179 1186େସୗରଭ ପାତ
 ପି ଲ71ୀନାରାୟଣ ପାତ
 ZUX1211960

$ୀ /999618 25 179 1187ପଜୁା ପSନାୟକ ପି ରାମଚ)
  ପSନାୟକ ZUX0951830

ପ ୁ /999619 40 179 1188ଆର. ତାରାେକ"ର ପSନାୟକ ପି ଆର. ସିମାBଳ ପSନାୟକ ZUX0777102

ପ ୁ /999620 81 179 1189ଗ�ାଧର ପS< ାୟକ ପି କୃତିବାସ ପSନାୟକ OR/12/089/264006

$ୀ /999621 67 179 1190ରାଧାରାଣୀ ପSନାୟକ 'ା ଗ�ାଧର ପSନାୟକ OR/12/089/264007

$ୀ /999622 47 179 1191ଶମ;ଳା ପ
ଭା 'ା ଏସ. ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0952069

$ୀ /999623 36 179 1192ତିଲତମା ପ
ଧାନ - ଶା3ିଲତା ମାଝୀ ZUX0952101

$ୀ /999624 26 179 1193ଶିବାନି ପ
ଧାନି ପି ସିମାBଳ ପ
ଧାନୀ ZUX0952028

ପ ୁ /999625 27 179 1194େକ. ସିବା ପ
ସାଦ ପି େକ. ରାମା ପ
ସାଦ ZUX0828509

ପ ୁ /999626 28 179 1195ତାଡୁତୁରୀ ପ
ଶା3 କମୁାର ପି ଟି େମାହନ ରାଓ ZUX0828558

ପ ୁ /999627 27 179 1196ରାେଜଶ ଆର ପି ରାବଣା କମୁାର ରାଓ ZUX0828525

ପ ୁ /999628 25 179 1197ହରିଶ ଆର ପି ରାବଣା କମୁାର ଆର ZUX0828533

ପ ୁ /999629 60 179 1198ୱାଇ େଭ(ଟ ରମଣ ପି ୱାଇ ଆRା ରାଓ ZUX1022904

$ୀ /999630 47 179 1199ଜି. ରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ 'ା ରାଜା େଚୗଧରୁୀ ZUX1023019

ପ ୁ /999631 78 179 1200ପି ସୟୂ, ପ
କାଶ ରାଓ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0867473

ପ ୁ /999632 76 179 1201ଭି. ଶ
ିନିବାସ ରାଓ ପି ଭି. ସତ�ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0951848

ପ ୁ /999633 57 179 1202ଲାଡି ଅନ3 ରାଓ ପି ଲାଡି େଭ(ଟଆRା ରାଓ ZUX1228212

ପ ୁ /999634 53 179 1203ଜି.େମାହନ ରାଓ ପି ଏସ ପSନାୟକ OR/12/089/252804

ପ ୁ /999635 51 179 1204ଲାଡି ଲ71ଣ ରାଓ ପି ଏଲ େଭ(ଟ ଆRା ରାଓ ZUX1230358

ପ ୁ /999636 44 179 1205ଡି ଶ(ର ରାଓ ପି ଡି େଭ(ଟ ରାଓ ZUX1230333

ପ ୁ /999637 43 179 1206ଇ"ର ରାଓ ପି ଏମ େମାହନ ରାଓ ZUX1023084

$ୀ /999638 24 179 1207େଦବି ରାଓ ପି ବସ3 ରାଓ ZUX0951855

ପ ୁ /999639 25 179 1208ଅମିm କମୁାର ରଥ ପି େଗାପାଳ କୃ9 ରଥ ZUX0782862

ପ ୁ /999640 19 179 1209ଅଜିତ କମୁାର ରଥ ପି େଗାପାଳ କୃ9 ରଥ ZUX1345032

$ୀ /999641 33 179 1210ପନିୁ ରାୟ ପି ଉେପr�ା ରାୟ ZUX0828699

$ୀ /999642 26 179 1211ପଜୁା ରାଣୀ ରାୟ ପି ଦିଲ̂ୀପ କମୁାର ରାୟ ZUX0828640

$ୀ /999643 37 179 1212ଏମ େରବତୀ 'ା ଏମ ଇ"ର ରାଓ ZUX1023050

ପ ୁ /999644 69 179 1213େକ.ନାେଗ"ର େରଡୀ ପି େକ.ଗରୁୁମ?ୂ0 େରଡୀ ZUX0951954

$ୀ /999645 23 179 1214ଆର. େରାଜା ପି ଆର. େଶଷଗିରି ରାଓ ZUX0951913

$ୀ /999646 53 179 1215ୱାଇ ସାବିତ
ୀ 'ା ଜି. ସତ�ମ ZUX1022896

ପ ୁ /999647 50 179 1216ସେୁର)
  ସାହୁ ପି ଅଚୁତ ରାଓ ପି ZUX0828871

$ୀ /999648 35 179 1217ମିଲି ସାହୁ 'ା େସାରଜ ରYନ ସାହୁ ZUX0881755

$ୀ /999649 34 179 1218ବ
 ହ< କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଖେଗ"ରୀ ସାହୁ ZUX1071455

$ୀ /999650 25 179 1219ସସ1 ିତା ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ ZUX1228147

$ୀ /999651 25 179 1220ସନୁତୀ ସାହୁ 'ା ତ
ିପତି କମୁାର ସାହୁ ZUX1228014

$ୀ /999652 47 179 1221ଅପରୂଵା ସାହୁ 'ା ଡ�ରୁ ସାହୁ ZUX0828723

$ୀ /999653 40 179 1222ମମତା ସତପଥୀ 'ା ସେ3ାଷ ସତପଥୀ ZUX0777110

$ୀ /999654 40 179 1223ମମତା ଶତପଥୀ 'ା ସେ3ାଷ କମୁାର ଶତପଥୀ ZUX1229111

ପ ୁ /999655 25 179 1224ସନିୁତା େସଠିଆ ପି ରବି େସଠିଆ ZUX0881821

ପ ୁ /999656 24 179 1225ଉ?ରାକବାଟ ଶ
ୀନିବସ ମା ୟୁ. ଶ
ୀେଦବି ZUX0952051

$ୀ /999657 25 179 1226ନମିତା ସି� ମା ପ
ଶାଂତ ସି� ZUX1344878

ପ ୁ /999658 57 179 1227ପ
ଟାବ ସିଂହ ପି ଗରୁୁବାରୀ ସିଂହ ZUX1344944

ପ ୁ /999659 44 179 1228ଭି. ଶ
ୀନୁ ପି ଭି.ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX1003490

$ୀ /999660 23 179 1229ରାପକା ସୃତୀ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ZUX1227982

ପ ୁ /999661 30 179 1230େତେଜ"ର କମୁାର ସବୁୁଧି ପି ଟ(ଧର ସବୁୁଧି ZUX0828855

$ୀ /999662 35 179 1231ଭି. ସନିୁତା 'ା ଭି. ଶ
ୀନୁ ZUX1003482

$ୀ /999663 19 179 1232ଡୀ. 'ପ<ା ପି ଡୀ. ନାନଜୀ ZUX1338623

$ୀ /999664 35 179 1233ମାରାଡାପ ୁ'ାତୀ 'ା ମାରାଡାପ ୁସନିୁଲ ବିରେକଶ ZUX1022938

$ୀ /999665 25 179 1234ଭବାନି ଟି ପି ଟି. ଇ"ର ZUX0828665

$ୀ /999666 36 179 1235ଭାଗ�ଲ71ୀ ଭି 'ା େଗାଣପତି ରାଓ ଭି ZUX0828616

$ୀ /999667 36 179 1236ପsୁଲତା ଭି 'ା େଗାବି) ଭି ZUX0828780

ପ ୁ /1012668 24 179 1237ଆଡପା ନବୀନ କମୁାର ମା ଏ ବିଜୟଲ71ୀ ZUX1149913

ପ ୁ /1022669 23 179 1238ସାଇେନଟି ଦିେନଶ ପି ସାଇେନଟି ବାଲାଜୀ ପ
ସାଦ ZUX1149749

ପ ୁ /1023670 24 179 1239ଚେକ
 ା ଧର େଚୗଧାରୀ ପି େମାେନାରନଜାନ େଚୗଧାରୀ ZUX1149855
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$ୀ /1025671 23 179 1240ଏ କାବ�ା ପି ଏ ଉମା ମେହXଵର ରାଓ ZUX1149806

$ୀ /1225672 27 179 1241ପ
ମିଳା ମାଝୀ 'ା କାନୁ ମାଝୀ ZUX1149962

ପ ୁ /79 Ward N673 25 179 1242ଅଲଜଂଗୀ ରୂଶୀେକଶ ପି ଅଲଜଂଗୀ େଭ(ଟ ରାଓ ZUX1351469

ପ ୁ /79 Word N674 24 179 1243ଆଲଜି� ଭାଗ,ଵ ପି ଆଲଜି� ଵିରା ZUX1351451

ପ ୁ /101c/76675 25 179 1244ବିନୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ ଚ)
  ସାହୁ ZUX0782870

ପ ୁ /13/793676 25 179 1245େକ ଭାରତ କମୁାର ମା େକ େଗୗରୀ ZUX1233865

ପ ୁ /0-0677 31 179 1246ସଂେତାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ବୀେଜାେଯା କମୁାର ଦାସ ZUX1399401

ପ ୁ /Shirdi sa678 24 179 1247ଅନକପଅଲୀ ସାଈ କୃ9ା ପି ଏ କନକା ରାଜୁ ZUX1416072

ପ ୁ /house no679 22 179 1248ଵୂଲା ମଣୀକାଂତ ମଣି ମା ଭି େଭାଲା ZUX1416882

$ୀ /0000680 24 179 1249ପିକିଂ ମହାପାତ
 ପି ତ
ିେଲାଚନ ମହାପାତ
 ZUX1418201

$ୀ /0681 37 179 1250ଏନ ଲିଲା ଶ
ୀ 'ା ଏନ େମାହନ ରାଓ ZUX1420439

ପ ୁ /1682 24 179 1251ପି ଦିେନଶ ପି ପି େସାମା ରାଜୁ ZUX0882639

$ୀ /sombar to683 19 179 1252ଝାରଣା ନାୟକ ଲିଜା ନାୟକ ପି ଶ
ୀନୀଵାସ ନାୟକ ZUX1425057

$ୀ /171684 22 179 1253େହମଲତା କାସୀନା 'ା ଜଗଦୀଶ ଉଜଜୀ ZUX1428275

ପ ୁ /00685 20 181 1ସତ� ବ
 ତ ପାଢୀ ପି ଧମ; ପାଢୀ ZUX1279553

ପ ୁ /00686 35 181 2ବି◌େିନାଦ  କ◌ୁୁମାରର ସାହୁ◌ୁ ପି ସ◌ୁୁଦରଶନ ସାହୁ◌ୁ ZUX1238500

$ୀ /00687 24 181 3କବି◌ତିା ସାହୁ◌ୁ 'ା ବି◌େିନାଦ  କ◌ୁୁମାର ସାହୁ◌ୁ ZUX1238518

ପ ୁ /00688 40 181 4ଟୀ ରYନ ସବୁୁଧୀ ପି ଟୀ କେଟXଵର ସବୁୁଧୀ ZUX1290071

ପ ୁ /NKT ROAD689 26 181 5ଅଭିେଷକ େନପକ ପି ରାମଚ)
  େନପକ ZUX0730895

ପ ୁ /1690 21 181 6ପି. ରାଜା ପି ପି. ପରେମXଵର ZUX1219005

$ୀ /1691 60 181 7ଜୟ3ିକମୁାରି ସାହୁ 'ା ପ
ସାଦ ସାହୁ LSL1467695

ପ ୁ /1692 31 181 8ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ
ସାଦ କମୁାର ସାହୁ ZUX0451088

ପ ୁ /02693 50 181 9ଭି ମନୁା ପି ସରିୁଆ ନାରାୟଣ ZUX1099290

ପ ୁ /2694 61 181 10େକ େମାହନ ରାଓ ପି େକ ନରସିଂହଲୁ OR/12/085/288544

$ୀ /2695 59 181 11ଏସ ଚିନାମଲୁୁ 'ା ଂଏମ ତ
ିନାଥ ରାଓ ZUX0149443

$ୀ /2696 48 181 12େକ ଜୟଲ71ୀ 'ା େକ ମେହାନ ରାଓ OR/12/085/288545

$ୀ /2697 38 181 13ଏମ ଲତା ପି ଂଏମ ତ
ିନାଥ ରାଓ ZUX0149450

$ୀ /2698 37 181 14ଏମ 'ପ<ା  ପି ଂଏମ ତ
ିନାଥ ରାଓ ZUX0149468

ପ ୁ /2699 33 181 15େକ ଅେଶାକ କମୁାର ପି େକ ମେହାନ ରାଓ ZUX0149435

$ୀ /2700 34 181 16ଉମାରାଣୀ ସାହୁ ପି ପ
ସାଦ କମୁାର ସାହୁ ZUX0450817

$ୀ /3701 34 181 17ପଜୂା େଟା( ପି ରମଣିକ ଲା` ZUX0149518

ପ ୁ /3702 70 181 18ଅମୃତଲାଲ ପି ଗା�ଜି , OR/12/089/288182

$ୀ /3703 65 181 19ପରିମଲ ଟା( , 'ା ଅମୃତଲାଲ , OR/12/089/288183

$ୀ /3704 58 181 20ପ
ମିଳା ଟା( , 'ା ରମଣିକ , OR/12/089/288185

$ୀ /3705 56 181 21ପ[ୁାକମୁାରୀ , 'ା ଦିଲିପ , OR/12/089/288187

$ୀ /3706 64 181 22େକ କା3ା 'ା େକ କ
ି9ା . ZUX0149492

ପ ୁ /3707 62 181 23ରମଣିକଲାଲ ପି ଗା�ଜୀ . ZUX0149476

ପ ୁ /3708 60 181 24ଦିଲିପକମୁାର . ପି ଗା�ଜି . OR/12/089/288186

ପ ୁ /3709 46 181 25େକ ସେୁରଶ ପି େକ କ
ି9ା . ZUX0149500

$ୀ /3710 35 181 26େକ ପ
ସନ< ା 'ା େକ ସେୁରଶ . ZUX0288324

ପ ୁ /3711 41 181 27ରାହୁଳ ଟା( ପି ଦିଲି̂ପ କମୁାର ZUX0657098

ପ ୁ /3712 40 181 28ହିେତଶ ଟା( ପି ରମଣିକଲାଲ ଟା( LSL2391480

ପ ୁ /3713 35 181 29ସମିର େଟା( ପି ଦିଲି̂ପ େଟା( ZUX0149484

$ୀ /04714 34 181 30କମୁାରୀ ଜାନୀ ପି ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX1099282

$ୀ /4715 27 181 31ଏ� େସୗେ)ରିଆ ମା ଏ� ମାଧବୀ ZUX0630657

ପ ୁ /05716 78 181 32ନିରYନ ଦାଶ ପି ମେହ"ର ଦାଶ ZUX1250679

$ୀ /05717 68 181 33ମYଲୁତା ଦାଶ 'ା ନିରYନ ଦାଶ ZUX1250943

ପ ୁ /05718 42 181 34ସେ3ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ନିରYନ ଦାଶ ZUX1250653

ପ ୁ /5719 42 181 35ଏନ.ମରୁଲିକ
ି9ା , ପି ସନ�ାସିରାଓ , OR/12/089/254779

$ୀ /5720 56 181 36ସ<ିtା ମହାପାତ
 'ା ସେ3ାଷ ମହାପାତ
 ZUX1145648

$ୀ /5721 38 181 37ଭି ପ
ମିଳା 'ା ଭି ରେମଶ ZUX1142637

ପ ୁ /5722 56 181 38େକ ପ
ସାଦ ରାୟ ପି େକ କମ; ରାଓ ZUX1145838

ପ ୁ /5723 44 181 39ମେନାଜକମୁାର ସାହା ପି ଜଗଦିଶପ
ସାଦ ସାହା LSL2384444

ପ ୁ /5724 44 181 40ବିେନାଦ କମୁାର ସାହା ପି ଜଗଦୀଶ ପ
ସାଦ ସାହା ZUX0149526

$ୀ /5725 42 181 41ବି)ିଆ କମୁାରୀ ସାହା 'ା ମନୟୀ କମୁାର ସାହା ZUX0149534

$ୀ /6726 27 181 42ପଜୂା ସ(ର ପି କାଳି ଚରଣ ଶ(ର ZUX0631085

$ୀ /Plot  no727 23 181 43ଭାHଯଶ
ୀଲତା ଡମାରସିଂଘ ୂ ପି େସଶଗୀରୀ ରାଓ ଡମାରସିଂଘ ୂ ZUX1349950

ପ ୁ /7728 51 181 44ବଲ̂ଭ ନାୟକ ପି ପିତା�ର ନାୟକ ZUX0150730

$ୀ /7729 76 181 45ଲ71ୀ ସିଂେଦଓ 'ା ପି ଏନ ସିଂେଦଓ LSL2384212

$ୀ /7730 29 181 46ନ)ିନି େତଜ"ରୀ 'ା ନାଗାରାଜୁ ପାଚିଶଲା ZUX0631218

$ୀ /8731 32 181 47େବୗଜ3ୀ ମାଳା ସାହୁ 'ା େଲାକନାଥ ସାହୁ ZUX0630582

ପ ୁ /9732 36 181 48ଏମ ପ
ସାଦ ପି ଏସ ଭାଗି ZUX0149567

12 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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$ୀ /9733 60 181 49ଆର.ଆମଲୁୁ , 'ା ଆର ଆRା ରାଓ , LSL1380088

ପ ୁ /9734 39 181 50ଆର.ସ(ର.ରାଓ , ପି ରାମ'ାମି , OR/12/089/254903

$ୀ /9735 33 181 51ଆର ସାଇଲତା 'ା ଆର ଶ(ର ରାଓ . ZUX0288332

ପ ୁ /9736 58 181 52ପ
ଭାକର େବେହରା ପି େଗାକଳିୁ େବେହରା ZUX0631234

$ୀ /9737 57 181 53େପ
ମଲତା େବେହରା 'ା ପ
ଭାକର େବେହରା ZUX0631259

ପ ୁ /9738 34 181 54ପ
ବିଣ କମୁାର େବେହରା ପି ଲବ େବେହରା ZUX0149559

ପ ୁ /9739 27 181 55ପପନୁ େବେହରା ପି ପ
ଭାକର େବେହରା ZUX0631226

$ୀ /9740 27 181 56ସରିତା େବେହରା ପି ପ
ଭାକର େବେହରା ZUX0631242

$ୀ /9741 29 181 57Pragati muduli Pragati muduli ପି ଲିମା ମଦୁୁଲି ZUX1216514

ପ ୁ /10742 30 181 58ରବି)
  ମହାରଣା ପି େଯାେଗ)
  ମହାରଣା ZUX0630574

ପ ୁ /11743 49 181 59ପି.ନେରଶ କମୁାର ପି ପି. େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0882415

$ୀ /11744 50 181 60ଗାୟତ
ୀ ପାଣିଗ
ାହି 'ା ଗିରିଶ ପାଣିଗ
ାହି OR/12/089/254809

$ୀ /11745 50 181 61କଲ�ାଣୀ ପାଣିଗ
ାହୀ 'ା ଚgୀଚରଣ ପାଣିଗ
ାହୀ LSL1379932

$ୀ /12746 70 181 62ଜି. ଲ71ୀନରସଂDା 'ା େଭେ(ଟ ରାଓ OR/12/089/254797

$ୀ /12747 43 181 63େଜ. ସଜୁାତା  'ା େଜ ଜିେତ)
  ରାଓ LSL1376391

$ୀ /12748 42 181 64େଜ. 'ପ<ା  ପି େଜ ଚକ
ଧର ରାଓ LSL1376383

$ୀ /12749 55 181 65ଭାଗ�ଲଖ1 ି , 'ା ଚକ
ଧର ରାଓ OR/12/089/254799

ପ ୁ /12750 40 181 66ଭି. େକ େଗୗରି ଶ(P ମିନାକମୁାରି ଗପି ଭି ଗଣପତି ରାଓ LSL1469022

ପ ୁ /12751 55 181 67ଜଗା ରାଓ ପି େଭେ(ଟ ରାଓ OR/12/089/254800

ପ ୁ /12752 54 181 68ଜିେତ)
  ରାଓ ପି ଜାମି େଭେ(ଟ ରାଓ OR/12/089/254803

$ୀ /12753 48 181 69େଜ ଲଳିତା ରାଓ 'ା ଉମା ମେହ"ର ରାଓ LSL1376409

$ୀ /12754 47 181 70େସୗଜନ�ା ରାଓ 'ା ଜଗା ରାଓ OR/12/089/254801

ପ ୁ /12755 32 181 71ପି. ସତୀଶ ପି ପି ଚିନାରାଓ ZUX0450965

$ୀ /13756 44 181 72ଏ- ଅମଲା 'ା ଏ- ଶ
ୀରାମ ମ?ୂ,ୀ ZUX0630863

$ୀ /13757 29 181 73େସାଗ<�େଦବୀ ଦାସ ପି େଗୗରି ପ
ସାଦ ରାଓ ZUX1136886

$ୀ /13758 22 181 74ସମ0�ା ଦାସ ପି େଗୗରି ପ
ସାଦ ଦାସ ZUX1136852

ପ ୁ /13759 33 181 75ଏ- ଇ"ର ରାଓ ପି ଏମ.ଜି ପ
ସାଦ ZUX0630483

ପ ୁ /13760 51 181 76ଏ- ଶ
ୀରାମ ମ?ୂ,ୀ ପି ଏମ ସତ�ନାରାୟଣା ZUX0630871

ପ ୁ /13761 27 181 77ଏ- ନବିନ କମୁାର ପି ଏମ ଶ
ୀରାମ ମ?ୂ,ୀ ZUX0630855

$ୀ /13762 42 181 78ଆର ରାମା 'ା ଆର ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0882407

ପ ୁ /13763 56 181 79କଡଲ̂ ରାମବାବୁ ପି େକ ଶବୁୟ ZUX1142660

ପ ୁ /14764 36 181 80ଏସ କମୁାର ଆଚାP◌ଯ୍� ମଟୂୁ କମୁପି ଏ� ମତୁୁ 'ାମି ଆଚାରୀ ZUX0630673

$ୀ /14765 39 181 81ଶସୁୀଳା ମାଝୀ 'ା ରାମ ଚ)
  ମାଝୀ ZUX0288340

$ୀ /14766 32 181 82ଏ�. ନିଳାବତୀ ପSନାୟକ ପି େସାେମ"ର ପSନାୟକ ZUX0451047

ପ ୁ /14767 37 181 83ମାଧବ କମୁାର ପାଇକାଟି ପି ଆପଲା ନରସିଂହା ରାଓ ପାଇକାଟି ZUX0631176

ପ ୁ /14768 30 181 84ପି ପ
ବଣ କମୁାର ପି ପି ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0730994

ପ ୁ /14769 75 181 85ଏସ.କ
ି9ା ରାଓ ପି େବରୖାଗି ରାଓ OR/12/089/254794

$ୀ /14770 65 181 86ଏସ.କାଲାବତି ରାଓ 'ା କ
ି9ା ରାଓ OR/12/089/254795

ପ ୁ /14771 40 181 87ଏସ. ଗରୁୁନାଦ ରାଓ ପି ଏସ. କ
 ି9ା ରାଓ LSL1375245

$ୀ /15772 37 181 88ଏ କାେକ ମାେଲ"ରୀ 'ା ଂ ଏ ରାଜକମୁାର ZUX0150755

$ୀ /15773 36 181 89ଏସ ଜୟା 'ା ଏସ ଇସ
ି ରାଓ ZUX0150763

ପ ୁ /15774 30 181 90ଆP େମାହନ ରାଓ ପSନାୟକ ପି ଆର ନିଳକV ପSନାୟକ ZUX0630913

ପ ୁ /Word nob1775 35 181 91ବିକ
ମ େକଶରୀ ପାତ
 ପି ବାଲ� କୃ9 ପାତ
 ZUX1111624

$ୀ /16776 48 181 92ଏମ ଚ)
  କଳା  'ା ଏମ ମରୁଲୀ ରାଜୁ OR/12/089/254793

ପ ୁ /16777 65 181 93ଏମ.ଆପଲରାଜୁ , ପି ଉପରାଜୁ , OR/12/089/254789

$ୀ /16778 60 181 94ଏମ.ସତ�ବତି , 'ା ଆପଲରାଯ ୁ, OR/12/089/254790

ପ ୁ /16779 48 181 95େଦବରାଜ େଚୗଧରୁୀ ପି ରେମଶଚ)
  େଚୗଧରୁୀ LSL1375153

ପ ୁ /16780 46 181 96ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ରେମଶଚ)
  େଚୗଧରୁୀ LSL1375211

$ୀ /16781 31 181 97େକ. ମାଧରୁୀ ପି େକ. ପ
କାଶ େଦାରା ZUX0451070

$ୀ /16782 29 181 98ଅନନ�ା ମହା3ି ପି ବିମଳକା3 ମହା3ି ZUX0451039

$ୀ /16783 33 181 99େଡାଲି ପ
ଧାନ 'ା ରାଜୁ ପ
ଧାନ ZUX0288357

ପ ୁ /16784 26 181 100ଆଶିଷକମୁର ସିଂହ ପି ଅଜିତ ସିଂହ ZUX0731315

ପ ୁ /17785 50 181 101ଏ.ଏସ.ଏମ. ରାଜୁ ପି ତିରୁପତି ରାଜୁ LSL1379965

$ୀ /17786 40 181 102ଏ-. ଗୀତା ପି ଏ-. ନାଗରାଜୁ LSL1376052

$ୀ /17787 60 181 103ଏମ.ଯଗଦ�ା , 'ା ନାଗରାଯ ୁ, OR/12/089/254788

$ୀ /17788 46 181 104ଏ.'E,ଲତା , 'ା ଏ.ଏସ.ଏମ. ରାଜୁ LSL1376433

$ୀ /17789 36 181 105େନହା ଅଗ
ୱାଲ ପି ରାଜ କିେଶାର ଅଗ
ୱାଲ ZUX0149575

$ୀ /17790 30 181 106ଖଶୁବୁୁ ଅଗ
ୱାଲ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ZUX0450858

ପ ୁ /17791 76 181 107ତ
ିନାଥ ପାଳ ପି ଂନରସିଂହ ପାଳ OR/12/089/300714

$ୀ /17792 69 181 108ପଦ1 ାଳୟ ପାଳ 'ା ତ
ିନାଥ ପାଳ OR/12/089/300715

ପ ୁ /17793 45 181 109ସତ�ନାରାୟଣ ପାଳ ପି ତ
ିନାଥ ପାଳ ZUX0149583

$ୀ /17794 43 181 110ସନିୁତା କମୁାରୀ ପାଳ ପି ତ
ିନାଥ ପାଳ ZUX0657148

13 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /17795 40 181 111ଏ-. ଶିବପ
ଶାଦ ରାଜୁ ପି ଏ-. ନାଗରାଜୁ LSL1376441

ପ ୁ /17796 47 181 112ସବୁାଷ ସାହୁକାର ପି ମରୁୁଲୀଧର ସାହୁକାର ZUX0631200

$ୀ /17797 38 181 113ବିଜୟଲ71ୀ ସାହୁକାର 'ା ସବୁାସ ସାହୁକାର ZUX0631192

ପ ୁ /18798 37 181 114ଭୀମ ଜାନୀ ପି ବଳି ଜାନୀ ZUX0657122

$ୀ /18799 26 181 115ସେ3ାସୀ ଜାନି ମା ଡାଳି� ଜାନି ZUX0731042

$ୀ /18800 31 181 116ସର'ତୀ ମାଝୀ 'ା ସବୁାଷ ମାଝୀ ZUX0630046

ପ ୁ /18801 30 181 117କାନୁ ମାଝୀ ପି ଲ71ୀ ମାଝୀ ZUX0630053

ପ ୁ /18802 26 181 118ମନଜ ମାଝି - ସାର�ଵତୀ ମାଝି ZUX0731133

$ୀ /18803 42 181 119ଈXଵରୀ ମଦୂଲୀ 'ା କମଳୁ ମଦୂଲୀ ZUX0288365

$ୀ /18804 27 181 120ଦୀପା ପSନାୟକ ମା ଡ଼ି  େହମଲତା ପSନାୟକ ZUX1142892

ପ ୁ /18805 36 181 121ସବୁାଶ ପରଜା ମା ରାମ ପରଜା ZUX0630061

ପ ୁ /18806 41 181 122ବାରତାଶୀ ରେମଶ କମୁାର ପି କୃ9 ରାଓ ZUX1145523

ପ ୁ /19807 52 181 123ଏh ନାେଗ"ର ରାଓ ପି ଏନ େଭ(େଟ"ର ରାଓ ZUX0631051

$ୀ /19808 35 181 124ଏ ଇ)
 ା ପାତ
 'ା ଏମ ଲ71ୀନାରାୟଣ ପାତ
 ZUX0631309

$ୀ /20809 36 181 125ଏମ ଭାରତୀ ପି ଏମ ରାମରାଜୁ ZUX0149609

ପ ୁ /21810 55 181 126ଆର.ଗେଣ"ର େଚାୖଧରିୁ ପି ସିମାBଳ େଚାୖଧରିୁ ZUX0657197

$ୀ /21811 45 181 127ବିରାଜିନି ସାମଲ 'ା ବି. ଏh ସାମଲ LSL1376482

$ୀ /23812 39 181 128ପି ଲାବଣ� ପି ପି.ଏନ. ରାଓ LSL1375625

$ୀ /23813 64 181 129ପାଇକାଟି ଲ71ୀ 'ା େରାକାମ ର� ,ରାଓ OR/12/089/252921

ପ ୁ /23814 49 181 130ଭିବୁରYନ ମହା3ି ପି ବାଲ� ମହା3ି ZUX1134659

ପ ୁ /23815 50 181 131ପ
କାଶ ଚ)
  ନାୟକ ପି ନିଶାମଣି ନାୟକ ZUX1142587

ପ ୁ /23816 38 181 132ମାଧବ କମୁାର ପାଇେକଟି ପି ପି .ଏନ . ରାଓ ZUX0393678

ପ ୁ /23817 22 181 133ଶିବ ପ
ସାଦ ରାଜୁ ମା କମୁାରି ବାଲା ZUX1229152

ପ ୁ /23818 71 181 134ପି ଆRାଲା ନରସି-ହା ରାଓ ପି ପି ମାଧବ ରାଓ OR/12/089/252920

$ୀ /24819 56 181 135ଜି ସୀତା କମୁାରୀ ପି ଜି ଏଲ ଏନ �ଵାମି ZUX1090109

$ୀ /24820 54 181 136ଜି ଉଷାପଦ1 ା �ଵାମି ପି ଜି ଏଲ ଏନ �ଵାମି ZUX1090125

ପ ୁ /24821 21 181 137ଏନ ରଘ ୁସରୁଜ ମା ଜି ଉଷାପଦ1 ା �ଵାମି ZUX1090117

ପ ୁ /24822 51 181 138ପ
ସନ<  କମୁାର ଅଧିକାରୀ ପି ଜେସଫ ଅଧିକାରୀ LSL1467828

ପ ୁ /25823 33 181 139ଏ- ପ[ୁରାଜ ଆଚାରୀ ପି ମତୁୁ'ାମୀ ଆଚାରୀ ZUX0631127

$ୀ /25824 27 181 140ପି.ତୁସାରା ଆଚାରି 'ା ଏମ.ପ[ୁରାଜ ଆଚାରୀ ZUX1023183

$ୀ /25825 42 181 141ଏମ ରମାେଦବି 'ା ଏମ ରା�ାରାଓ ZUX0631358

ପ ୁ /26826 21 181 142ଏ� େଗୗତମ ପି ଏ� ୟଗାନUମ ZUX1228097

ପ ୁ /26827 23 181 143େକ କୃତିେକ� ପି େକ ରଭି କମୁାର ZUX1230382

ପ ୁ /26828 67 181 144ଶିଶିର କମୁାର ପାଢୀ ପି କା?0କ ପାଢୀ LSL1521392

$ୀ /26829 56 181 145ସଂଯZୁା ପgା 'ା ଂେଗାପିନାଥ ପgା ZUX0149617

ପ ୁ /26830 37 181 146ଜିେତନ କମୁାର ପgା ମା ସYZୁା ପgା ZUX0149633

$ୀ /26831 32 181 147ସଦୁୀ\ା କମୁାରୀ ପgା ମା ସଂଯZୁା ପgା ZUX0149625

$ୀ /26832 56 181 148ସଂଯZୁା ତ
ୀପାଠି 'ା ଶିଶିର କମୁାର ପାଢୀ LSL1521202

$ୀ /26833 22 181 149�)ନା ଭି ପି ଭି ରେମଶ ZUX1229194

$ୀ /27834 50 181 150ଡମଣିୁ ହ3ାଳ 'ା ସ�ାରୁ ହ3ାଳ OR/12/089/252943

$ୀ /27835 43 181 151ସଂଯZୁା ହ3ାଳ ପି ସମାରୁ ହ3ାଳ LSL1375583

$ୀ /27836 40 181 152ରY ୁହ3ାଳ ପି ସମାରୁ ହ3ାଳ LSL1375591

ପ ୁ /27837 36 181 153ରାମକୃ9 ହ3ାଳ ପି ସ�ାରୁ ହ3ାଳ ZUX0149641

ପ ୁ /27838 34 181 154ନିଳକV ହ3ାଳ ପି ସ�ାରୁ ହ3ାଳ LSL2388940

$ୀ /27839 33 181 155ସଶ1ଚିା ହ3ାଳ 'ା ରାମକୃ9 ହ3ାଳ ZUX0149658

ପ ୁ /27840 28 181 156ଏ-. େଲେକଶ ପି ଏ- ରାମକୃଷ< ZUX0630251

ପ ୁ /28841 47 181 157ବ
 ଜକିେଶାର ପାଢୀ ପି ଅଜୁ, ନ ପାଢୀ ZUX0149666

$ୀ /28842 41 181 158ଦମୟ3ି ପାଢୀ 'ା ବ
 ଜକିେଶାର ପାଢୀ ZUX0149674

ପ ୁ /29843 57 181 159ବି.େକ ନାୟକ ପି ବ
 ଜ ନାୟକ OR/12/089/252938

$ୀ /29844 37 181 160ସରୁଜିଂତା ନାୟକ ପି ବି.େକ. ନାୟକ LSL2384253

ପ ୁ /29845 26 181 161ମେହXଵର ନାୟକ ପି ମରୁଲୀଧର ନାୟକ ZUX1145754

$ୀ /30846 52 181 162ପ[ୁା ନାୟକ 'ା ବି.େକ ନାୟକ OR/12/089/252939

ପ ୁ /30847 41 181 163ବିେରନ କମୁାର ନାୟକ ପି ବି.େକ ନାୟକ LSL1375526

$ୀ /30848 40 181 164ସେୁଶାଭିତା ନାୟକ ପି ବିସିେକସନ ନାୟକ LSL1375617

ପ ୁ /31849 62 181 165ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି ପି ଚିତା ମଦୁୁଲି OR/12/089/252041

$ୀ /31850 60 181 166ଜଟି ମଦୁୁଲି 'ା ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/252042

$ୀ /31851 51 181 167ଦନାଇ ମଦୁୁଲି 'ା ବାସ ୁମଦୁୁଲି ZUX0149682

ପ ୁ /31852 45 181 168ଧବୁଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/252044

$ୀ /31853 45 181 169ଫଲୁମତି ମଦୁୁଲି 'ା ଧବଲୁ ମଦୁୁଲି LSL1376003

ପ ୁ /32854 23 181 170ପାକଲପତି ମେନାଜ କମୁାର ପି ପାକଲପତି ଶ
ିନିବାସ ରାଜୁ ZUX1102557

ପ ୁ /32855 62 181 171ବଳି ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି LSL1375971

$ୀ /32856 55 181 172ପEୁ, ମଦୁୁଲି 'ା ବଳି ମଦୁୁଲି LSL1467588

14 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ( 'ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /32857 40 181 173ଲ71ଣ ମଦୁୁଲି ପି ବଳି ମଦୁୁଲି LSL1376318

ପ ୁ /32858 34 181 174ରାମ ମଦୁୁଲି ପି ବଳି ମଦୁୁଲି ZUX0149690

ପ ୁ /32859 28 181 175ଦୁଜ�, ମଦୁୁଲି ପି ବଳି ମଦୁୁଲି ZUX0731059

ପ ୁ /32860 27 181 176କମଳଚନ ମଦୁୁଲି ପି ବଳି ମଦୁୁଲି ZUX0731067

$ୀ /33861 38 181 177ବତି ମଦୁୁଲି 'ା ସନୁାଧର ମଦୁୁଲି ZUX0149708

ପ ୁ /33862 72 181 178ଡଂବୁରୁ ପରଜା ପି ସମାରୁ ପରଜା OR/12/089/254467

$ୀ /33863 70 181 179େଗାରୀ ପରଜା 'ା ଡଂବୁରୁ ପରଜା OR/12/089/254468

ପ ୁ /34864 42 181 180ସମାରୁ ଜାନି ପି ବି�ୁ ଜାନି LSL1428242

$ୀ /34865 40 181 181ପ
ତିମା ଯାନି 'ା ସାଧବ ଯାନି LSL1375989

ପ ୁ /34866 71 181 182ପ
ସନ<  କମୁାର ରଥ ପି େମାଦନ େମାହନ ରଥ ZUX1180181

ପ ୁ /35867 45 181 183ଇ"ର ମାଝି ପି େଗାବି) ମାଝି LSL1380062

ପ ୁ /35868 44 181 184ମାଦବ ମାଝି ପି େଗାବି) ମାଝି LSL1428234

$ୀ /35869 42 181 185ନିଳା ମାଝି 'ା ଇ"ର ମାଝି LSL1375963

ପ ୁ /35870 40 181 186ରାମ ଚ)
  ମାଝି ପି େଗାବି) ମାଝି LSL1416148

$ୀ /35871 38 181 187ପEୁ, ମାଝି 'ା ମାଧବ ମାଝି LSL1376029

ପ ୁ /35872 38 181 188ହରି ମାଝି ପି େଗାବି) ମାଝି LSL2391365

$ୀ /35873 29 181 189ବିଜୟ ଲ71ୀ ସାହୁ 'ା ପ
ମଦ ସାହୁ ZUX0731109

ପ ୁ /36874 36 181 190ଅନିଲ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ପଣୂ, ଚ)
  ବିେଷାଇ ZUX0731273

$ୀ /36875 28 181 191ନିେବଦିତ ବିେଶାଈ 'ା ଅନିଲ କମୁର ବିେଶାଇ ZUX0731281

$ୀ /36876 47 181 192ଲ71ୀ ବିେଶାଇ 'ା ପଦ1 ନ ବିେଶାଇ ZUX0149732

$ୀ /37877 50 181 193େଗୗରୀ ଲମତା 'ା ଦୟାନିଧି ଲମତା OR/12/089/254446

$ୀ /37878 38 181 194ଗ�ା ଲମତା ପି ଦୟାନିଧି ଲମତା ZUX0657221

ପ ୁ /38879 33 181 195ରବି ପ
ଧାନ ପି ଖେଗ"ର ପ
ଧାନ ZUX0730960

$ୀ /38880 30 181 196କାଜଲ ପ
ଧାନ 'ା ନାରାୟଣ ପ
ଧାନ ZUX0730952

$ୀ /38881 50 181 197ପାନ ପ
ଧାନୀ 'ା ଖେଗ"ର ପ
ଧାନୀ OR/12/089/254448

ପ ୁ /38882 41 181 198ରାମ ପ
ଧାନୀ ପି ଖେଗ"ର ପ
ଧାନୀ LSL1415785

$ୀ /38883 35 181 199ମୀରା ପ
ଧାନୀ 'ା ରାମ ପ
ଧାନୀ ZUX0345835

ପ ୁ /39884 60 181 200ପଦଲାମ ମାଳି ପି ଜଗନାଥ ମାଳି OR/12/089/254453

$ୀ /39885 50 181 201ରଦୁ ମାଳି 'ା ପଦଲାମ ମାଳି OR/12/089/254154

$ୀ /40886 70 181 202ଅE,ପEୁ; ପ
ଧାନୀ 'ା ପିତବାସ ପ
ଧାନୀ OR/12/089/254489

ପ ୁ /41887 45 181 203େଶାଭା ମଦୁୁଲି ପି ଶିବ ମଦୁୁଲି OR/12/089/252048

$ୀ /41888 44 181 204ଲଳିତା ମଦୁୁଲି 'ା େଶାଭା ମଦୁୁଲି LSL1376045

$ୀ /41889 21 181 205ମYଳୁତା ନାୟକ ପି ଧନୁଜ, ୟ ନାୟକ ZUX1144294

$ୀ /42890 65 181 206େଗାରି ମାଝି 'ା େଗାବି) ମାଝି OR/12/089/254466

$ୀ /43891 70 181 207ଉତମ ମଦୁୁଲି 'ା ସିବ ମଦୁୁଲି OR/12/089/252046

ପ ୁ /43892 50 181 208ଲିମ ମଦୁୁଲି ପି ସିବ ମଦୁୁଲି OR/12/089/252047

$ୀ /43893 42 181 209ଅYନା ମଦୁୁଲି 'ା ଲିମ ମଦୁୁଲି LSL1380203

$ୀ /45894 60 181 210ମZୁା ଦାମି 'ା ହରି ଦାମି OR/12/089/252050

$ୀ /45895 45 181 211ହିରାମଣି ଦାମି 'ା ବିଶ ୁଦାମି LSL1376037

ପ ୁ /45896 42 181 212ବିସ ୁଦାମି ପି ହରି ଦାମି OR/12/089/252051

$ୀ /46897 36 181 213କନକ ମYରି େଜମା 'ା ଦୀପକ କମୁାର େଜମା ZUX0730911

$ୀ /46898 50 181 214େଗାରିମଣି ନାଗ 'ା ମକୁ)ୁ ନାଗ OR/12/089/254871

$ୀ /47899 47 181 215ଘାେସନ ବିେସାଇ 'ା ତୁଳା କାକଡିୁ LSL1375609

$ୀ /47900 24 181 216େକ.ଜୀଵନ େଜ�ାତି ପି େକ.ଶତ�ନାରାୟନ େର�ୀ ZUX1251016

$ୀ /48901 37 181 217ସମାରି କଳୁଦୀପ 'ା ଧନପତି କଳୁଦୀପ ZUX0345843

$ୀ /49902 50 181 218ରତ< ମଣି େଖାସଲା 'ା କମୁାର େଖାସଲା OR/12/089/253119

$ୀ /50903 36 181 219ନିଳାବତୀ ବିେଶାଇ 'ା ଚଂଦ
  ବିେଶାଇ ZUX1251107

ପ ୁ /50904 42 181 220ଚଂଦ
  ବିଶଇ ପି େଶାଭା ବିଶଇ ZUX1250893

ପ ୁ /50905 37 181 221ଏ କାେମ"ର ପାତ
 ପି ଏ ବିଜୟ କମୁାର ପାତ
 ZUX0631267

ପ ୁ /51906 39 181 222ରଘବୁୀର ପ
ଧାନ ପି ନେର)
  ପ
ଧାନ ZUX1250851

$ୀ /51907 32 181 223େଡାଲୀ ପ
ଧାନ 'ା ରଘବୁୀର ପ
ଧାନ ZUX1251032

ପ ୁ /51908 50 181 224ହାରାଚ)
  ସାହୁ ପି ସିମାଦ
 ି ସାହୁ OR/12/089/262442

$ୀ /51909 45 181 225ସର'ତି ସାହୁ 'ା ହାରାଚ)
  ସାହୁ OR/12/089/262443

ପ ୁ /52910 41 181 226ଆର. ରାଜୁ ପି ରାମ ବାବୁ LSL2392728

ପ ୁ /52911 40 181 227ଆର. ଇ"ର ରାଓ ପି ରାମବାବୁ LSL1375195

$ୀ /52912 59 181 228ଆର.ଲ71ୀ , 'ା ରାମବାବୁ , OR/12/089/254635

ପ ୁ /52913 43 181 229ସତ�ନାରାୟଣ ପSନାୟକ ପି ଏସଏଲ ମଥୁ, ୀ ପSନାୟକ ZUX1134741

$ୀ /52914 28 181 230ଚ)ନା ଆର 'ା ଆର ରଜୁ ZUX0730978

$ୀ /53915 40 181 231ଡି.କଲ�ାଣି , 'ା ଆନ)ରାଓ , OR/12/089/254620

ପ ୁ /53916 24 181 232ଅେନ� ଭି ପି ରେମଶ ଭି ZUX1228196

ପ ୁ /54917 53 181 233ଏ- ବାସେୁଦବ ପି ଏ- ଦାସରଥି ZUX0630822

ପ ୁ /54918 27 181 234ଏ- ହରିଶ ପି ଏ- ବାସେୁଦବ ZUX0630814

15 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ( 'ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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$ୀ /54919 72 181 235ସବୁାସିନି ପାତ
 'ା ବାମେଦବ ପାତ
 OR/12/089/254613

$ୀ /54920 52 181 236େନହା ପାତ
 'ା ନେରଶ କମୁାର ପାତ
 LSL1379908

ପ ୁ /54921 46 181 237ନେରଶ ପାତ
 ପି ବାମେଦବ ପାତ
 OR/12/089/254614

$ୀ /54922 45 181 238ପ
ଣତି ପାତ
 ପି ବାସେୁଦବ ପାତ
 OR/12/089/254616

$ୀ /54923 42 181 239ଏ- ରାେଜ"ରୀ 'ା ଏ- ବାସେୁଦବ ZUX0630830

ପ ୁ /56924 94 181 240ଡି ଭି ନରସିଂହମ . ପି ଡି େଭେ(ଟନରସିଂହମ . LSL1375997

$ୀ /56925 82 181 241ସକ3ୁଳା . 'ା ଡି.ଭି.ନରସିଂହ . OR/12/089/254604

$ୀ /56926 30 181 242ଶିବାନୀ ପଟନାୟକ ପି େଗାପାଳ ପଟନାୟକ ZUX0731117

ପ ୁ /56927 27 181 243ଆଶିଷ ପଟନାୟକ ପି େଗାପାଳ ପଟନାୟକ ZUX0731125

$ୀ /56928 41 181 244ମାଣି ପଟନାୟକ 'ା େଗାପାଲ ପଟନାୟକ OR/12/089/254606

$ୀ /57929 40 181 245ଡି. ନିମ,ଳା 'ା ଡି. ପ
ଭାକର ରାଓ LSL1375658

ପ ୁ /57930 32 181 246ଡି ତ
ି ବିକ
- ପି ଡ଼ ିସଯୂ�,ନାରାୟଣ LSL1526565

ପ ୁ /57931 21 181 247ଦୀଂଦୀ ଶନମଖୂ ରାଓ ପି ଡୀ.ପ
ଭାକର ରାଓ ZUX1250778

ପ ୁ /58932 60 181 248େକ ପ
ସାଦ ପଟନାୟକ . ପି ରାମାରାଓ . OR/12/089/254656

ପ ୁ /58933 22 181 249କିଲ̂ମ େସଠୀ ଅନିଶ ପି କିଲ̂ମ େସଠୀ ପ
ସାଦ ରାଓ ZUX1134428

$ୀ /58934 28 181 250ବ)ି େଗୗତମ ପି ଭା]ର ରାଓ ZUX1137009

$ୀ /58935 48 181 251େକ କରୁଣା 'ା େକ ପି ରାଓ ZUX1132547

ପ ୁ /59936 62 181 252ପି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି ଲ71ଣ ରାଓ LSL2384428

$ୀ /59937 54 181 253ପି ଲ71ୀ 'ା ପି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ LSL2384436

ପ ୁ /59938 53 181 254ପି ଜଗନ େମାହନ ରାଓ ପି ପି ଲ71ଣ ରାଓ LSL2392751

$ୀ /59939 74 181 255ପି.କାଳାବତି , 'ା ଲ71ଣରାଓ , OR/12/089/254586

ପ ୁ /59940 39 181 256ସରୂୀ କମୁାର ପି େମାହନ ରାଓ ସରୂୀ ZUX1145861

$ୀ /59941 30 181 257ସରୂୀ ପଦ1 ଜା 'ା ସରୂୀ ଗିରଶ କମୁାର ZUX1144682

ପ ୁ /60942 24 181 258ତଥାବତୀ ଦଳପତି ପି େଭାଗବାନ ଦଳପତି ZUX1144120

ପ ୁ /60943 48 181 259ବିଭୁତି ଖ�ାଲ ପି ଶକୁ
ୁ  ଖ�ାଲ OR/12/089/254583

$ୀ /60944 45 181 260ଯମନୁା ଖ�ାଲ 'ା ବିବୁତି ଖ�ାଲ LSL1376300

$ୀ /60945 66 181 261ବି ସର�ଵତୀ 'ା ପି େଗାପାଳ ରାଓ ZUX1143940

ପ ୁ /60946 22 181 262କିଲ̂ମ େସଠୀ ପି କପିଳାଷ େସଠୀ ZUX1129105

$ୀ /61947 80 181 263େଜ ଏଲମା 'ା େଜ ଜଗନ< ାଥ LSL2384386

$ୀ /61948 49 181 264େବଦବତୀ ମହା3ି 'ା କ
ି9ା ଚ)
  େନପାକ OR/12/089/254570

$ୀ /61949 85 181 265ସ)ୁରୀ େନପାକ 'ା ଭୁବେନ"ର େନପାକ OR/12/089/254566

ପ ୁ /61950 65 181 266କ
ି9ା ଚ)
  େନପାକ ପି ଭୁବେନ"ର େନପାକ OR/12/089/254569

ପ ୁ /61951 62 181 267ନୃସିଂହ େନପାକ ପି ଭୁବେନ"ର େନପାକ OR/12/089/254567

$ୀ /61952 53 181 268ସବୁାଶିନି େନପାକ 'ା ନୃସିଂହ େନପାକ OR/12/089/254568

ପ ୁ /61953 50 181 269ରାମଚ)
  େନପାକ ପି ଭୁବେନ"ର େନପାକ OR/12/089/254573

$ୀ /61954 43 181 270ସିପ
ା େନପାକ 'ା ରାମଚ)
  େନପାକ OR/12/089/252210

$ୀ /61955 30 181 271ସର'ତି େନପାକ ପି କୃ9ଚ)
  େନପାକ ZUX0367334

ପ ୁ /61956 27 181 272ସYୟ େନପାକ ମା କ�ନା େନପାକ ZUX0653436

ପ ୁ /61957 38 181 273ସେ3ାଷ କମୁାର େନପାଳ ପି ନୃସିଂହ େନପାଳ LSL1375500

$ୀ /62958 51 181 274ସି.ଏଚ. କନକ- 'ା ସି ଏc େମାହନରାଓ LSL1467612

ପ ୁ /62959 44 181 275ସି.ଏଚ. ନେର)
  ପି ସି.ଏଚ.ବାଳକୃ9 ରାଓ LSL1379999

ପ ୁ /62960 41 181 276ସି.ଏଚ. ଉମାମେହ"ର ପି ସି.ଏଚ. ବାଳକୃ9 LSL1467604

ପ ୁ /62961 35 181 277ସି ଏଚ ଚିରYିବ ପି ସି ଏଚ େମାହନରାଓ LSL2384311

$ୀ /62962 32 181 278ସି ଏଚ ସନିୁତା  ପି ଂମେହାନ ରାଓ ZUX0657247

$ୀ /62963 55 181 279ସି ଏଚ ଲ71ୀରାଜୁ . 'ା ବାଳକୃ9 . OR/12/089/254562

ପ ୁ /62964 38 181 280ସି. ଏc. ଦିଲ̂ୀପ . ପି ବାଳକୃ9 . OR/12/089/254852

$ୀ /62965 28 181 281ଗାୟତ
ୀ େଚରୁକରୁୀ ମା କାନକମ େଚରୁକରୁୀ ZUX0730945

$ୀ /62966 48 181 282ଭି ଭାନି 'ା ଭୁନ ରେମସ ZUX1230374

ପ ୁ /63967 70 181 283ଭି.ଆପାରାଓ , ପି ରାମା'ାମି , OR/12/089/254547

ପ ୁ /63968 44 181 284ଭି. ରାଜ େଗାପାଳ . ପି ଆପାରାଓ . OR/12/089/254549

$ୀ /63969 77 181 285ଏ. କମଳା 'ା ଏ. ରାମାରାଓ ZUX0450833

$ୀ /63970 31 181 286ବି ମନିସା ପି ବି ଇଡିପିନାଇଡ଼ୁ ZUX1228121

ପ ୁ /63971 55 181 287ଭି ରେମଶ ପି ଭି କ
 ି9ା ରାଓ ZUX1228162

$ୀ /63972 65 181 288ଯ ୁସରୁୁଡୁ 'ା ୟୁ ସତ�ନାରାୟଣ LSL2389070

$ୀ /63973 42 181 289ଭି. ସଯୂ�,କମୁାରୀ 'ା ଭି. ରାଜେଗାପାଳ ZUX0450841

ପ ୁ /64974 44 181 290ୟୁ.ଭିମା , ପି ରାମାମ?ୁ0 , OR/12/089/252669

$ୀ /64975 39 181 291ୟୁ ଭାନୀ େରଡ଼ି 'ା ୟୁ ଭିମା େରଡ଼ି ZUX0657254

ପ ୁ /65976 46 181 292ଭି. ଗଣପତି , ମା ନିଳବଣି , ZUX0657262

ପ ୁ /65977 43 181 293ବି.ସେୁରସ , ପି ବି.ଶଭୁାରାଓ , LSL1375567

ପ ୁ /65978 42 181 294ଭି.େଗାବି)ା , ପି ଭି ସବୁାରାଓ , LSL1375203

$ୀ /65979 28 181 295ତ
ିେବଣି ରାଜୁ 'ା ବଇଶ� ରାଜୁ ZUX1276732

$ୀ /65980 28 181 296ବାୟସ�ରାଜୁ ତ
ିେବଣୀ 'ା ବାୟସ�ରାଜୁ ସେୁରଶ ZUX1250760

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ( 'ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /66981 61 181 297ପି ଡି ଆର ମ?ୂ,ୀ ପି ପି ପି ରାଓ ZUX0150524

$ୀ /66982 57 181 298ଭି ରାଜ�ଲ71ୀ 'ା ପିଭିଆର ମ?ୁ,ୀ . ZUX0149740

ପ ୁ /66983 26 181 299ହିମ ସାଗର ପି ପି େଭ(ଟ ରମଣା ମତୁରୀ ପି ZUX0730846

ପ ୁ /67984 35 181 300ଆର ରାଜ କମୁାର ପି ଆର ଅବତାରମ LSL2384147

ପ ୁ /67985 41 181 301ଆର ସଯୁ�,ନାରାୟାଣା . ପି ଅବରାମ . OR/12/089/254504

ପ ୁ /67986 40 181 302ଆର େଭ(ଟରାଓ . ମା ସମିୁତ
 ା . OR/12/089/254506

$ୀ /67987 50 181 303ଅଦାଲୁ ଜୟା 'ା ଅଦାଲୁ ଶ
ୀନୁ ZUX1144039

$ୀ /67988 57 181 304ବାସ3ୀ ନାୟକ 'ା ବଲରାମ ନାୟକ ZUX1129030

$ୀ /67989 22 181 305ଛିBଲିମ ମନୀଷା ପତନୟକ ପି ଛିBଲିମ ଦିବାକର ପତନୟକ ZUX1147206

ପ ୁ /67990 39 181 306େବେହରା ବରାୟ ପ
ସାଦ ପତ< ୟକପି େବେହରା େମାହନ ପତ< ୟକ ZUX1134824

$ୀ /67991 25 181 307ଟି ରାଜା 'ା ଟି ଶିବ କମୁାର ZUX1128875

ପ ୁ /67992 47 181 308ଆର. ଦା�ୀକ ରାଓ ପି ଆର ତ
ୀନାଥ ରାଓ ZUX0882092

ପ ୁ /67993 30 181 309ଟି ଶିବ କମୁାର ପି ଟି ପାଇଦୁ ରାଜୁ ZUX1129055

ପ ୁ /67994 51 181 310ଲି�ମ ଶ
ୀନୁ ପି ଲି�ମ ଶ(ର ରାଓ ZUX1128941

$ୀ /67995 60 181 311ଆର ସମିୁତ
 ା 'ା ଆବାତାରମ OR/12/089/254503

$ୀ /68996 55 181 312ଏସ.ଇ"ରି.ଆମା , 'ା ରାମଲୁୁ , OR/12/089/254493

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ;ଚନ ନିମେ3 ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ<  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ;ଚନ କମିଶନ ଭାରତ( �ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ;ଚନ ପବୂ, ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ( ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର3ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.15 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ(ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ( ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

17 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା3 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ( 'ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /681 60 181 313ଏସ ରାମଲୁୁ . ପି ରାମ�ମତିୁ . OR/12/089/254492

 ୀ /682 30 181 314ଏସ ମାଧରୁୀ ପି ଏସ ରମଲୁ ZUX0730986

ପ ୁ /683 42 181 315ଏସ ଇ#ର ରାଓ ପି ଏ% ରାମଲୁୁ LSL1375187

ପ ୁ /694 39 181 316ଆର ଅନିଲ କମୁାର ପି ଆର କାେମ#ର ରାଓ LSL1380070

ପ ୁ /695 35 181 317ଆର ସନିୁଲ କମୁାର ପି ଆର କାେମ#ର LSL2389187

 ୀ /696 65 181 318ଆର ରାମାଲା)*ି . +ା ଆର କାେମ#ର ରାଓ . OR/12/089/254476

ପ ୁ /697 23 181 319ଦୀଲିପ ଜାନୀ ପି ଶବା ଜାନୀ ZUX1149244

ପ ୁ /698 63 181 320ଆର ଦିଲୀପ କମୁାର ପି ଆର ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1135003

 ୀ /699 42 181 321ଦୂଗ0 ନାୟକ +ା ବଲରାମ ନାୟକ ZUX1145614

 ୀ /6910 47 181 322କଡାଳି ରାଜଲ)*ୀ +ା େକ ଶ
ୀନିବାସ ZUX1144336

ପ ୁ /6911 60 181 323ଆର କାେମ#ର ରାଓ ପି ସଯୂ��ନାରାୟଣ ରାଓ OR/12/089/254475

 ୀ /6912 22 181 324େଗଲ3 ା ସଯୂ�� କମୁାରୀ ପି େଗଲ3 ା େଭ5ଟ ରାଓ ZUX1145689

ପ ୁ /7013 43 181 325ଏସ. ଚକ
 ା  ପି ଏସ ସତ�ନାରାୟଣ LSL1380211

ପ ୁ /7014 39 181 326ଏସ. ଶ
ୀକର ପି ଏସ ସତ�ନାରାୟଣ LSL1380237

ପ ୁ /7015 47 181 327ଏସ.ଦେ7#ର ରାଓ , ପି ସତ�ନାରାୟାଣା , ZUX0657338

ପ ୁ /7016 38 181 328ଏସକରୁଣାପ
ସା8ି , ପି ସତ�ନାରାୟାଣା , ZUX0657346

 ୀ /7017 66 181 329ଜି ବିଜୟା େଗୗରି +ା ଗଡୁଲା ସତ� ନାରାୟଣ ZUX1195080

ପ ୁ /7018 28 181 330ଏମ େମାହନ ରାଓ ପି କାଶିବି;ଵନଥ ରାଓ ZUX1149160

ପ ୁ /7119 67 181 331ବିଭୂରଂଜନ ମହା8ି ପି ବି>ୁଚରଣ ମହା8ି ZUX0657353

ପ ୁ /7120 56 181 332ବାଲ�କୃ> ପାତ
 ପି ଭଗବାନ ପାତ
 OR/12/089/252039

ପ ୁ /7121 42 181 333ଭବାନୀ ପ
ସାଦ ପାତ
 ପି ବାଳକୃ> ପାତ
 LSL1376060

ପ ୁ /7122 40 181 334କାଳିପ
ସାଦ ପାତ
 ପି ବାଲ�କୃ> ପାତ
 LSL1375948

ପ ୁ /7123 38 181 335ସଂଗ
ାମ େକଶରୀ ପାତ
 ପି ବାଲ�କୃ> ପାତ
 LSL2384394

 ୀ /7124 34 181 336ସଧୁାରାଣୀ ପାତ
 +ା ଭବାନୀ ପ
ସାଦ ପାତ
 ZUX1017292

 ୀ /7125 21 181 337ସମା ସନୁା +ା ରବି ସନୁା ZUX1223205

ପ ୁ /7226 72 181 338ପି.ବ
 ହ*  , ପି ପି ସନ�ାସି , OR/12/089/254920

 ୀ /7227 60 181 339ପି ମହାଲ)*ୀ , +ା ପି.ବ
 ହ*  , OR/12/089/254921

ପ ୁ /7328 55 181 340ଏସ.ସତ�ନାରାୟଣା , ପି ରାମମ?ୁ@ , OR/12/089/252629

 ୀ /7329 42 181 341ଏସ.ରାତA ାମା , +ା ସତ�ନାରାୟାଣା , OR/12/089/252630

 ୀ /7430 60 181 342ବିମଳା ପାଇକ +ା ରାଧାକୃ> ପାଇକ OR/12/089/252063

ପ ୁ /7431 44 181 343ହରିପ
ସାଦ ପାଇକ ପି ରାଧାକୃ> ପାଇକ LSL1380161

ପ ୁ /7532 81 181 344େଜ.େକ ରାଉତରାୟ ପି ବିହାରିଚରଣ ରାଉତରାୟ ZUX0393652

 ୀ /7533 54 181 345ପଦ* ାବତି ରାଉତରାୟ +ା େଜ.େକ. ରାଉତରାୟ ZUX0393660

ପ ୁ /7534 39 181 346ସଂଗ
ାମ କିେଶାର ରାଉତରାୟ ପି େଦ.େକ. ରାଉତରାୟ LSL2384162

ପ ୁ /7535 33 181 347ବିକ
ମ କିେଶାର ରାଉତରାୟ ପି େଜ େକ ରାଉତରାୟ ZUX0288423

 ୀ /7736 42 181 348ଲ)*ୀ ନାୟକ ପି ପରୁୁଶତମ ନାୟକ OR/12/089/254855

ପ ୁ /7837 56 181 349ଶ5ର ଯାନି , ପି ସଯୁ�� ନାରାୟାଣା , LSL1379957

ପ ୁ /7838 32 181 350ଲି�ରାଜ ଦଳପତି ପି ଭଗବାନ ଦଳପତି ZUX1128990

 ୀ /7839 50 181 351ଲିଲା ଜାନି +ା ଶ5ର ଜାନି ZUX0149757

 ୀ /7840 54 181 352ଏସ ରାେଜ;ଵରୀ ପତA ୟକ +ା ଏସ ଲ)*ୀ ମତୁ� ୀ ZUX1128917

 ୀ /7841 32 181 353ସବିତା ସଗରିଆ +ା ସିତମ ସଗରିଆ ZUX0149765

 ୀ /7942 65 181 354କମଳା ନାୟକ +ା ରତନ ପCନାୟକ OR/12/089/254843

 ୀ /7943 41 181 355ସାବିତ
ି ନାୟକ +ା ଶବିରାମ ନାୟକ LSL1467638

ପ ୁ /7944 42 181 356ଶବିରାମ ପCନାୟକ ମା କମଳା ପCନାୟକ OR/12/089/254882

ପ ୁ /8045 33 181 357ଭୂବନୀ ନାୟକ ମା କାDନ ନାୟକ ZUX0149773

 ୀ /8146 38 181 358ସେ8ାସୀ େମାହ8ି ପି ସିେବା େମାହ8ି ZUX1251081

ପ ୁ /8147 50 181 359ଧମ0 ପାଢୀ ପି ବି#ନାଥ ପାଢୀ LSL1520782

 ୀ /8148 44 181 360ମମତା ପାଢି +ା ଧରମା ପାଢି LSL1520790

ପ ୁ /8149 43 181 361କୃ>ଚF
  ପାଢି ପି ବି#ନାଥ ପାଢି LSL1427533

 ୀ /8150 41 181 362ଜୟ8ୀ ପ7ା +ା କୃ>ଚF
  ପାଢ଼ୀ ZUX0450924

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /8351 38 181 363ଏନ ଉଦୟଭାLରରାଓ . ପି ରାଜାରାଓ . OR/12/089/254905

ପ ୁ /8352 36 181 364ଟୁକନୁା ସିଂ ପି ଜଗନA ାଥ ସିଂ LSL2384170

 ୀ /8453 72 181 365ରାଧାମଣି ପ7ା +ା ପ
ହଲାଦ ପ7ା OR/12/089/252019

ପ ୁ /8454 50 181 366ରାମନାଥ ପ7ା ପି ପ
ହଲାଦ ପ7ା OR/12/089/252020

 ୀ /8455 47 181 367ସବିତା ପ7ା +ା ରାମନାଥ ପ7ା LSL1379973

ପ ୁ /8456 45 181 368େକଳୖାସଚF
  ପ7ା ପି ପ
ହଲାଦ ପ7ା ZUX0657361

 ୀ /8457 43 181 369ଲିଲି ପ7ା +ା େକୖଳାଶ ପ7ା LSL1467844

ପ ୁ /8458 22 181 370ଦୀପକ ପତA ୟକ ପି େଜ�ାତିF
  ପତA ୟକ ZUX1147149

ପ ୁ /8459 27 181 371ବାମେଦବ େସଠିଆ ପି ରବିF
  େସଠିଆ ZUX0630897

 ୀ /8460 21 181 372ଟି େମୗସମୁୀ ଶରOଫ ମା ଟି ଜାନକୀ ଶରOଫ ZUX1134691

 ୀ /8661 43 181 373ଏ%. ମQ ୁ +ା ଶ
ିନିବାସ ରାଓ LSL1375641

ପ ୁ /8662 40 181 374ପି େଗାବିFା , ମା ପ
ଭାବତି , OR/12/089/025419

 ୀ /8663 47 181 375ପି.େଗୗରି . +ା ଏସ.ଶ
ିନିବାସ ରାଓ LSL1427608

 ୀ /8664 23 181 376କଦଳୀ ଦିବ�ା ପି କଦଳୀ ରାମବାବୁ ZUX1149053

ପ ୁ /8665 31 181 377ଏ. ଦୁଗ0ପ
ସାଦ ପି ଏ. ଭାLର ରାଓ ZUX0450866

ପ ୁ /8666 29 181 378ଆR. ସେ8ାଷ କମୁାର ପି ଆR. ବସ8 କମୁାର ZUX0451054

 ୀ /8667 60 181 379ଏସ କମୁାରୀ +ା ଏ େମାହନ ରାଓ ZUX1134964

ପ ୁ /8668 52 181 380ଏ ଭାLର ରାଓ ପି ଏ ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0630004

ପ ୁ /8669 34 181 381ତାଲବୁଟୁଲା ଈ;ଵର ରାଓ ପି ତାଲବୁଟୁଲା ଗଂଗା ରାଜୁ ZUX0630012

 ୀ /8670 28 181 382ଏ%. +ାତୀ ମା ପି. େଗୗରୀ ZUX0451161

 ୀ /8671 50 181 383ଆର ବିଜୟା +ା ଆର ବସ8 କମୁାର ZUX0867671

ପ ୁ /8772 50 181 384ଏମ ଜି ପ
ସାଦ ରାଓ . ପି ସରିୁନାରାୟଣା . OR/12/089/254750

 ୀ /8773 24 181 385ମାଦଶ ୂମନୀଷା ପି ମାଦଶ ୂକ
 ୀ>ା ZUX1128867

 ୀ /8874 50 181 386ଲଳିତା ପାତ
 +ା ତ
ିନାଥ ପାତ
 OR/12/089/254739

 ୀ /8875 47 181 387ସଜୁତା ପାତ
 +ା ଲ)*ୀନାରାୟନ ପାତ
 LSL1380187

ପ ୁ /8876 43 181 388ଲ)*ିନାରାୟଣ ପାତ
 ପି ତ
ିନାଥ ପାତ
 OR/12/089/254916

 ୀ /8877 37 181 389ଇ#ରୀ ପାତ
 ପି ତ
ିନାଥ ପାତ
 ZUX0657395

ପ ୁ /8878 36 181 390ରବିF
  ପାତ
 ପି ତ
ିନାଥ ପାତ
 LSL2388957

 ୀ /8979 60 181 391ଜି ଜାନକୀ +ା ଜି ଆେQେନୟା LSL2384477

ପ ୁ /8980 41 181 392ଜି ଶ
ୀନୁ ପି ଜି ଆQେନୟା LSL2384576

 ୀ /8981 39 181 393ୟୁ ଗାୟତ
ି  +ା ୟୁ ସତୀ LSL2384329

 ୀ /8982 37 181 394ଜି ସର+ତି +ା ଜି ଶ
ୀନୁ LSL2384485

 ୀ /8983 68 181 395ୟୁ.ଲଖ*ୀ , +ା ଆନFରାଓ , OR/12/089/254741

ପ ୁ /8984 36 181 396ଜି ବୁଜୀ ପି ଜି ଆେQେନୟା . LSL2384568

ପ ୁ /8985 60 181 397େକ. ସଯୁ��ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ପି େକ. ନରସିଂହ ଆଚାରୀ ZUX0630244

 ୀ /8986 55 181 398େକ. ସାବିତ
ୀ ଆଚାରୀ ପି େକ. ଶଯୁ��ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ZUX0630236

ପ ୁ /8987 29 181 399େକ. ସ5ର ଆଚାରୀ ପି େକ. ସଯୁ��ନାରାୟଣ ଆଚାରୀ ZUX0630228

 ୀ /8988 49 181 400ୟୁ.ମାଧବୀ ଲତା +ା ମେହ#ର ରାଓ , OR/12/089/254743

 ୀ /9089 52 181 401ୟୁ.ବୁଲି.ଆମା , +ା ମନ* ଥରାଓ , OR/12/089/254747

 ୀ /9190 40 181 402ପି. ରାନୀ +ା ପି. େଗାବିF ରାଓ LSL1380005

 ୀ /9191 46 181 403ପି.ଉସା , +ା େପାଲିରାଜୁ , LSL1380021

ପ ୁ /9192 29 181 404ଶବି ସାହୁ ପି ରାେଜ#ରୀ ସାହୁ ZUX0630624

ପ ୁ /9293 51 181 405େକ େଭ5ଟ ରାଓ ପି ଆପଲ3  +ାମି LSL1362573

ପ ୁ /9394 61 181 406ବାଲାଜି ପାଢି ପି ଆପନା ପାଢି OR/12/089/254700

 ୀ /9395 54 181 407ବିେନାଦିନି ପାଢି +ା ବାଲାଜି ପାଢି OR/12/089/254701

 ୀ /9396 41 181 408ମଧସୁ* ିତା ପାଢି ପି ବାଲାଜୀ ପାଢି LSL1380096

ପ ୁ /9497 43 181 409ଏଲ. ଜଗନA ାଥ ପି ଏଲ.କଟୁ� ରାଓ LSL1375575

 ୀ /9498 65 181 410ଏଲ.େହମାବତି , +ା କଟୁୁ�ରାଓ , OR/12/089/254696

ପ ୁ /9499 38 181 411ଏଲ.େଭେ5ଟରାମଣା , ପି କଟୁୁ�ରାଓ , OR/12/089/254698

 ୀ /94100 27 181 412ଲାବାଲା େସୗଜନ�ା ପି ଲାବାଲା ଜଗଦି#ର ରାଓ ZUX0630749

ପ ୁ /95101 52 181 413ତ
ିପତି ପାତ
 ପି ତାରିଣୀ ପାତ
 OR/12/089/254691

 ୀ /95102 48 181 414ପ
ଭାସିନି ପାତ
 +ା ତ
ିପତି ପାତ
 OR/12/089/254692

ପ ୁ /96103 63 181 415କମୁଦୁଚF
  ପାତ
 ପି ତାରିଣି ପାତ
 OR/12/089/254689

 ୀ /96104 53 181 416ରାେଯ#ରି ପାତ
 +ା କମୁଦୂଚF
  ପାତ
 OR/12/089/254690

 ୀ /96105 46 181 417ଶ�ାମାେଦବୀ ପାତ
 ପି କମୁଦୁ ଚF
  ପାତ
 ZUX0450916

 ୀ /96106 45 181 418ସପୁ
ଭା ପାତ
 ପି କମୁଦୁ ଚF
  ପାତ
 ZUX0451062

ପ ୁ /96107 42 181 419ସେୁକଶ ପାତ
 ପି କମୁଦୁ ପାତ
 ZUX0657445

 ୀ /96108 40 181 420ରଚନା କମୁାରି ପାତ
 ପି କମୁଦୁ ପାତ
 ZUX0657502

 ୀ /96109 38 181 421ସ�ାମାେଦବି ପାତ
 ପି କମୁଦୁ ପାତ
 ZUX0288431

ପ ୁ /96110 38 181 422ମେନାଜ କମୁାର ପାତ
 ପି କମୁଦ ଚଂଦ
  ପାତ
 ZUX0149799

 ୀ /96111 37 181 423ଅU�ନା କମୁାରୀ ପାତ
 ପି କମୁ ୁଚF
  ପାତ
 ZUX0450908

ପ ୁ /96112 36 181 424ଅରୁଣ କମୁାର ପାତ
 ପି େଗୗରା� ପାତ
 ZUX0730903
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ପ ୁ /97113 75 181 425କାସିନାଥ ପାଇକରାୟ ମା ସେୁଲାଚନା ପାଇକରାୟ OR/12/089/254684

ପ ୁ /97114 47 181 426ସେୁରସଚF
  ପାଇକରାୟ ପି କାଶିନାଥ ପାଇକରାୟ OR/12/089/254688

 ୀ /98115 42 181 427ଏଲ ସାବିତ
ୀ . +ା ଜଗଦି#ରରାଓ . OR/12/089/254682

ପ ୁ /99116 45 181 428ଲ)*ୀ ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ରାଧାକୃ> ନାୟକ OR/12/089/254678

 ୀ /99117 41 181 429ସେ8ାଷି ନାୟକ +ା ଲ)*ି ନାରାୟଣ ZUX0149807

ପ ୁ /99118 28 181 430ଦିଲୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ବି>ୁ ନାୟକ ZUX0730887

ପ ୁ /100119 42 181 431ପି. ଚF
 େଶଖର ପି ଚିନA ାରାଓ LSL1375161

ପ ୁ /100120 58 181 432ପି ଚିନାରାଓ . ମା େବଣ ୁ. OR/12/089/254674

ପ ୁ /100121 32 181 433ମା�ିରାମ ଅଗ
ୱାଲ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ZUX0345868

ପ ୁ /100122 31 181 434ଆଶିଷ ଅଗ
ୱାଲ ପି ରେମଶ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ZUX0345876

 ୀ /100123 38 181 435ପି. ବିଜୟା +ା ପି. ଚF
 େଶଖର ZUX0450973

ପ ୁ /100124 32 181 436ଅଡା�ି ମଧୁସଦୁନ ପି ଅଡା�ି ମଧୁସଦୁନ ZUX0345850

 ୀ /101125 70 181 437ଅନପVୂ0 ପଜୁାରି +ା କୃ>ଚF
  ପଜୁାରି OR/12/089/254665

ପ ୁ /101126 53 181 438ସେୁରF
  ପଜୁାରି ପି କୃ>ଚF
  ପଜୁାରି OR/12/089/254666

 ୀ /101127 46 181 439ଅନୁ+ୟା ପଯୁାରି +ା ସେୁରF
  ପଯୁାରି OR/12/089/254667

ପ ୁ /101128 42 181 440ସନିୁଲ କମୁାର ପଜୁାରି ପି କୃ>ଚF
  ପଜୁାରି LSL1376375

 ୀ /101129 40 181 441ସବିତା ପଜୁାରି +ା ସନିୁଲ କମୁାର ପଜୁାରି LSL1375518

ପ ୁ /102130 58 181 442ଜଗନାଥ ପାତ
 ପି ଘନ ପାତ
 OR/12/089/254652

 ୀ /102131 44 181 443ଲଚିତା ପାତ
 +ା ଜଗନାଥ ପାତ
 OR/12/089/254653

ପ ୁ /102132 40 181 444ସେ8ାଷ ପାତ
 ପି ଜଗନA ାଥ ପାତ
 LSL1380153

 ୀ /103133 47 181 445ଏନ. ଉମା +ା ଏନ. ଦୁଗ0 ପ
ସାଦ LSL1416379

ପ ୁ /103134 46 181 446ବି ଧମ0 ରାଜୁ ପି ବି. ଜଗା ରାଓ LSL1417815

ପ ୁ /103135 44 181 447ଏନ.ସ5ରି ପି ଏନ.ସିତାରାମ LSL1520873

 ୀ /103136 42 181 448ବି.ଶ�ାମାଳା , +ା ବି ଧମ0 ରାଜୁ , LSL1416353

ପ ୁ /103137 42 181 449ଏନ.ଦୁଗ0ପ
ସାଦ . ପି ସିତାରାମ . OR/12/089/254648

ପ ୁ /103138 27 181 450େଗୗରିଶ5ର ରାଓ ପି ଚିନା ରାଓ ZUX0629998

ପ ୁ /104139 63 181 451ପି ଆXନA ା ପି ପି ପାଇଡ଼ତିାଲି ZUX0150599

ପ ୁ /104140 36 181 452ପି କ
 ି>ା ପି ପି ଆXନA ା ZUX0150607

ପ ୁ /104141 30 181 453ନୀଳା�ର ଭାଲୁ ପି ମକୁନୁ ଭାଲୁ ZUX1129378

ପ ୁ /104142 37 181 454ଶ�ାମ ନାୟକ ପି ଘନଶ�ାମ ନାୟକ ZUX0150615

ପ ୁ /104143 31 181 455ଶନୁ ସିଂହ ପି େଦବୀ ସିଂହ ZUX1134915

 ୀ /105144 21 181 456ପଜୁା ଖରା ପି ପ
ତାପ ଖରା ZUX1219732

 ୀ /105145 42 181 457ମନୁୀ ନାୟକ +ା ବଲ3 ଭ ନାୟକ ZUX0150631

 ୀ /105146 34 181 458ଏ. ତ
ିେବଣୀ ପି ଏ. ଜନାZ� ନ ରାଓ ZUX1219567

 ୀ /106147 40 181 459ଏମ. ଚF
 ା  +ା ଏସ. ନାଗରାଜୁ LSL2389013

 ୀ /106148 48 181 460ୱାଇ.ରାେଜ#ରି , +ା ବାଉରୀ ସାହୁ LSL2389047

ପ ୁ /106149 38 181 461ଏ[ ନାଗରାୟୁ , ମା ଲଖ* ି , LSL2389005

 ୀ /107150 60 181 462ଦୁଖି ନାଏକାଣି +ା ଚଇତନ� ନାଏକାଣି OR/12/089/254639

ପ ୁ /107151 65 181 463ଚଇତନ� ନାଇକ ପି ଲି�ରାଜ ନାଇକ OR/12/089/254638

ପ ୁ /107152 44 181 464ବଳରାମ ନାଏକ ପି ଚଇତନ ନାଏକ OR/12/089/254641

ପ ୁ /107153 42 181 465କୃ>ଚF
  ନାଏକ ପି ଚଇତନ ନାଏକ OR/12/089/254640

ପ ୁ /109154 24 181 466କରଣ ସିଂ ପି ପ
ତାପ ସିଂ ZUX1219526

ପ ୁ /110155 44 181 467ଭLର ପCନାୟକ ପି ମୃତୁQୟ ପCନାୟକ ZUX0657528

ପ ୁ /111156 53 181 468େକ. େଗାବିFରାଜୁ ପାତ
 ପି େକ. ଆପନA ା ପାତ
 LSL1467794

 ୀ /111157 27 181 469ରଶ*ତିା ପାତ
 ପି େଗାବିF ରଜୁ େକ ZUX0730812

 ୀ /111158 50 181 470େକ. ଶଶିୁଳା ରାଜୁ +ା େଗାବିFରାଜୁ LSL1467786

 ୀ /112159 45 181 471ଭାରତୀ େଗାପାଳ +ା ଟ5ଧର େଗାପାଳ ZUX0150698

 ୀ /113160 61 181 472େକ. େଗୗରି +ା ବିଜୟ ଶ5ର OR/12/089/264205

ପ ୁ /113161 41 181 473ଟ5ଧର େଗାପାଳ ପି ରQିତ େଗାପାଳ ZUX0150680

 ୀ /114162 39 181 474ପଲିୁପାକା ବସ\ୁରା ପି ପଲିୁପାକା ଖାଦର ଷା LSL1467679

ପ ୁ /114163 70 181 475ପଲିୁପାକା ଖାଦର େଷା ପି ପି .ଏ% ପ
କାଶ ଖାଦର େଷା LSL1467562

 ୀ /114164 64 181 476ପଲିୁପାକା େମଥିୖଲି +ା ପଲିୁପାକା ଖାଦର LSL1467687

ପ ୁ /115165 52 181 477ବି. ଭ େ◌5ଟ ରାବଣା  ପି ଜଗନA ାଥ OR/12/089/290273

 ୀ /115166 50 181 478ବି. ସବୁV�ମାଳା  +ା େଭ5ଟ ରାବଣା OR/12/089/290274

ପ ୁ /117167 82 181 479ବିନାୟକ ମହାପାତ
 ପି ହରିହର ମହାପାତ
 LSL1523737

ପ ୁ /118168 60 181 480ନିଳମଣି ବ^ି ପି କୃ> ଚF
  ବ^ି LSL2384527

 ୀ /118169 28 181 481ଅପV0 ବ^ି ପି ନୀଳମଣୀ ବ^ି ZUX0450809

 ୀ /118170 50 181 482ସବିତା ବ^ି +ା ନୀଳମଣି ବ^ି ZUX1014356

ପ ୁ /118171 24 181 483ରାଜୀବ ବ^ି ପି ନୀଳମଣୀ ବ^ି ZUX1014364

 ୀ /118172 30 181 484ଯମନୁା ଜାନି +ା ସେ8ାଷ ଜାନି ZUX1145788

 ୀ /118173 47 181 485ସ*ିତାରଣୀ ମହାପାତ
 +ା ଦୂଗ0 ପ
ସାଦ ପାତ
 ZUX1128966

 ୀ /118174 28 181 486ସଜୁ��ମଣି ନାୟକ ପି ବି େକ ନାୟକ ZUX1134501

3 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /118175 22 181 487ନିକିତା ପାତ
 ପି ଦୂଗ0 ପ
ସାଦ ପାତ
 ZUX1134642

ପ ୁ /118176 39 181 488େଦେବF
  ପ
ଧାନି ପି ଗିରିଧର ପ
ଧାନି ZUX0657569

 ୀ /118177 32 181 489ଗ�ା ପ
ଧାନୀ +ା େଦେବF
  ପ
ଧାନ ZUX0731091

ପ ୁ /118178 52 181 490ପି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି ଅପଲା ରାଜୁ ZUX1128636

ପ ୁ /118179 31 181 491ରୀ5 ୁସିଂହ ପି ମେହଶ ସିଂହ ZUX1134568

ପ ୁ /118180 25 181 492ବା_ ୁସିଂହ ପି ମେହଶ ସିଂହ ZUX1128792

 ୀ /118181 28 181 493ଏମ ଶ
ୀନିବାସ +ା ଏମ ମଧ ୁ ZUX1148592

 ୀ /119182 62 181 494ସେୁଦ>ା େଦବୀ +ା ପବିତ
  ନାରାୟଣ OR/12/089/252217

ପ ୁ /120183 60 181 495ସେୁରF
  ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ ZUX0657585

 ୀ /120184 50 181 496ସର+ତୀ ସାହୁ +ା ସେୁରF
  ସାହୁ ZUX0149823

ପ ୁ /121185 37 181 497ମେନାଜ କମୁାର ଦଳାଇ ପି କୃ>ଚF
  ଦେଳଇ ZUX0149831

ପ ୁ /121186 74 181 498କୃ>ଚF
  ଦେଳଇ ପି ସଉରି ଦେଳଇ ZUX0149849

 ୀ /121187 36 181 499ଲ)*ୀ ପ
ଧାନ +ା ମେନାଜ କମୁାର ଦେଳଇ ZUX1251123

ପ ୁ /122188 37 181 500କୃ>ପ
ସାଦ ସାହୁ ପି ହାରାଚF
  ସାହୁ ZUX0149856

ପ ୁ /122189 35 181 501ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ହାରାଚF
  ସାହୁ ZUX0149864

 ୀ /122190 31 181 502େବଥ ନାଗପ
ଭ ସାହୁ +ା ଦିଲୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX0730820

ପ ୁ /123191 60 181 503ପି. ମେୁ`#ର ରାଓ ପି େଭ5ଟ ରାଓ OR/12/089/260847

 ୀ /123192 45 181 504ପି. ଲ)*ି +ା ମେୁ`#ର OR/12/089/260848

 ୀ /123193 25 181 505ରଶ* ିତା େବେହରା +ା ପବନ କମୁାର ପCନାୟକ ZUX1102755

ପ ୁ /123194 23 181 506ସିଏa ଭାଗ�ବ ମା ସିଏa ଭି ଏ% ଏb ଗcୁା ZUX1099332

ପ ୁ /123195 45 181 507ଏd ଚା_ି ପି ଦାନିଏd ରେମଶ ZUX1099464

ପ ୁ /123196 26 181 508କାମାସ ୁେଚବୁଲୁ ପି ସିଏa ଭି ଏ% ଏb ଗcୁା ZUX1099399

 ୀ /123197 38 181 509ଏb ଚିକି +ା ଏb ଚିକି ZUX1102730

ପ ୁ /123198 21 181 510େକ ସFର େଡାରା ପି କରୁୁମା ରାଓ ZUX1099357

 ୀ /123199 29 181 511ଭାଗ� େଗୗଡ +ା ମକତା େଗୗଡ ZUX1099472

 ୀ /123200 38 181 512ଏd ଜାନକି +ା ଏd ଚା_ି ZUX1103407

 ୀ /123201 24 181 513େନହା ଝା +ା ଘନଶ�ାମ କମୁାର ଝା ZUX1102789

ପ ୁ /123202 22 181 514ଏd କା?�କ ପି ଦାନିଏd ଚା_ି ZUX1102607

ପ ୁ /123203 21 181 515ଲାବାଲା ପବ� ୀନ କମୁାର ପି ଏd ଶତି ZUX1102581

 ୀ /123204 37 181 516ଏଲ ଲ)*ୀ +ା ଚF
େଶଖର ପCନାୟକ ZUX1144583

ପ ୁ /123205 22 181 517ଅଜିf ମାଝୀ ପି େଗୗରା� ମାଝୀ ZUX1099373

 ୀ /123206 24 181 518େକ ମଟୁଣୀ +ା େକ ଶଶିଭୁଷଣ ରାଓ ZUX1102508

ପ ୁ /123207 34 181 519େଶଖ ମଦୀନ ପି େଶଖ ଇବ
 ାହିମ ZUX1145812

 ୀ /123208 23 181 520ମିନାକାହି ମିଶ
 +ା ମନ େମାହନ କମୁାର ଝା ZUX1102797

ପ ୁ /123209 32 181 521ପବନ କମୁାର ପCନାୟକ ପି ସଦୁଶ�ନ ପCନାୟକ ZUX1099415

 ୀ /123210 42 181 522ସ\�ା ପଟନାୟକ +ା ଜଗଦାସୀଘ ପଟନାୟକ ZUX1128727

ପ ୁ /123211 38 181 523ବି ରାେଜFକ୍ ରାଓ ପି ସରିୁନାରାୟଣ ରାଓ ZUX1099449

 ୀ /123212 29 181 524ସବିତା େରୗତ ରାୟ +ା ସ�
 ାମ କିେଶାର ରାୟ ZUX1103324

ପ ୁ /123213 24 181 525ରାଧାକ
> ରାୟ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ସମ8ରାୟ ZUX1099324

 ୀ /123214 69 181 526ପଦ* ାବତୀ ସାହୁ +ା ନିତ�ାନF ସାହୁ ZUX1102532

 ୀ /123215 24 181 527େଜ�ାସAା ରାଣି ସାହୁ +ା ଏd କାଲି ZUX1102763

 ୀ /123216 28 181 528ଟି ସାଈଲୁ +ା ଟି ଶ
ିନୁ ZUX1102771

 ୀ /123217 66 181 529କାରାନାମା ସାୟମା +ା େକ ସିମାDଳ ZUX1102805

 ୀ /124218 70 181 530ମାଣିକ ଦେଳଇ +ା ନାରାୟଣ ଦେଳଇ OR/12/089/302437

 ୀ /124219 47 181 531ପାବ� ତି ଦେଳଇ +ା ବନମାଳି ଦେଳଇ OR/12/089/304791

 ୀ /125220 27 181 532ପ
ିୟତମା ଦଳପତି ପି େଭାଗବାନ ଦଳପତି ZUX1129212

ପ ୁ /125221 24 181 533ନଟରାଜ ଦଳପତି ପି ଭଗବାନ ଦଳପତି ZUX1135052

 ୀ /125222 48 181 534କମୁାରି ମାଝି +ା ତ
ିନାଥ ମାଝି OR/12/089/248225

 ୀ /125223 31 181 535ଶା8ିଲତା ମାଝୀ ମା କମୁାରୀ ମାଝୀ ZUX0629980

 ୀ /125224 21 181 536ସନିୁତା ପ
ଧାନ ପି ପ
ତାପ ପ
ଧାନ ZUX1144799

ପ ୁ /126225 42 181 537େକ ଶ5ର ପି େକ କୃ>ା ରାଓ ZUX0149872

ପ ୁ /126226 42 181 538କାଜା ଶ5ର ପି କାଜା କ
 ି>ା ରାଓ ZUX0657619

ପ ୁ /126227 40 181 539କାଜା େଭ5ଟ ସତୀଶ ପି କାଜା କ
 ି>ା ରାଓ LSL1442854

 ୀ /126228 37 181 540କାଜା ସନୁୀତା +ା କାଜା ଶ5ର ZUX1059971

ପ ୁ /127229 61 181 541େଦବ ଜାନି ପି େଚୗତନ� ଜାନି LSL1467570

 ୀ /127230 50 181 542ସମାରି ଜାନି +ା େଦବ ଜାନି LSL1375955

ପ ୁ /128231 65 181 543ଦୁେଯ�0ଧନ ଲମତା ପି ରାେଜF
  ଲମତା LSL1428226

 ୀ /128232 60 181 544ମାଣିକ ଲମତା +ା ଦୁେଯ�0ଧନ ଲମତା LSL1376342

 ୀ /128233 35 181 545ପhୁା ଲମତା +ା ନୀଳା�ର ଲମତା ZUX0345884

ପ ୁ /129234 52 181 546ଶ
ିନିବାସ ନାୟକ ପି ବଳ ନାୟକ LSL1376417

 ୀ /129235 44 181 547ମମତା ନାୟକ +ା େଗୗରହରୀ ନାୟକ LSL1376425

ପ ୁ /130236 34 181 548ନୀଳା�ର ଲମତା ପି ଦୁେଯ�0ଧନ ଲମତା ZUX0345892

4 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /130237 26 181 549ଅଜୟ କମୁାର ମାଝି ପି କମୁାରୀ ମାଝି ZUX0731240

 ୀ /130238 45 181 550ଦହି ନାୟକ +ା ଧନୁଜ� ୟ ନାୟକ LSL1380195

ପ ୁ /131239 29 181 551ପଦ* ନ ନାୟକ ପି େଗାପୀ ନାୟକ ZUX0450874

 ୀ /131240 50 181 552ସମିୁତ
 ା ନାୟକ +ା େଗାପି ନାୟକ OR/12/089/252872

ପ ୁ /131241 33 181 553ମନୁA ା ରାଜୁ - ପି େଭେ5i ରାଓ ZUX1068212

 ୀ /131242 31 181 554ମଞୁ ରାଜୁ +ା ମନୁA ା ରାଜୁ ZUX1068204

 ୀ /132243 53 181 555ବ
 ହ*  କମୁାରୀ ଜୟ8ୀ ପି ଶ
ୀଧର େବେହରା ZUX0149914

 ୀ /132244 45 181 556ବି େକ କସୁମୁ କମୁାରୀ କଳୁଦିପ ପି ହରିkF
  କଳୁଦିପ ZUX0149906

ପ ୁ /133245 30 181 557ଏ ସେୁରଶ ରାଓ ପି ଏd.ଟି.ଏ. ତିରୁପତି ରାଓ ZUX0630137

 ୀ /133246 46 181 558ସୃତିଶିଖା ଶତପଥୀ ପି େକଦାର ନାଥ ଶତପଥୀ OR/12/089/236715

 ୀ /133247 45 181 559ଲିପିକା ଶତପଥି ପି େକଦାରନାଥ ଶତପଥି OR/12/089/236716

 ୀ /133248 44 181 560ଅଂଶପୁା ଶତପଥି ପି େକଦାରନାଥ ଶତପଥି OR/12/089/236717

 ୀ /133249 41 181 561ସାଗରିକା ଶତପଥି ପି େକଦାରନାଥ ଶତପଥି LSL1447390

 ୀ /133250 33 181 562ଜୁଲୁକି ଶତପଥି ପି େକଦାରନାଥ ଶତପଥି ZUX0771154

ପ ୁ /134251 65 181 563ୱାଇନାଗଭୁଷଣ ରାଓ ପି ତ
ିପତି ରାଓ OR/12/089/258528

 ୀ /134252 58 181 564ୱାଇ େଗାବିFାlା +ା ୱାଇ ନାଗଭୁଷଣ OR/12/089/258529

 ୀ /136253 40 181 565ଏ. ଶା8ି +ା ଏ ଶା�ା ଶିବ ରାଜୁ LSL1416007

ପ ୁ /136254 54 181 566ଏ. ଶାmଶିବ ରାଜୁ ପି ଏ ନାରାୟଣ ରାଜୁ LSL1467745

 ୀ /137255 50 181 567େକ. ସଜୁାତା  +ା େକ. କ
 ି>ାରାଓ ଆଚାରି LSL1380120

 ୀ /137256 27 181 568ଜୟା େକ ମା ସଜୁାତା େକ ZUX0730838

 ୀ /139257 62 181 569ସିଏଚ. ରାବଣାlା ପି ସିଏଚ. ସଯୁ��ନାରାୟଣ OR/12/089/240372

ପ ୁ /139258 46 181 570ସିଏଚ. ଜନA ା ରାଓ ପି ସିଏଚ. ସଯୂ��ନାରାୟଣ OR/12/089/240888

 ୀ /140259 65 181 571ଏ. ଜାନକି େଦବୀ +ା ଏ ବିଜୟ ପାତ
  LSL1467711

ପ ୁ /140260 71 181 572ଏ. ବିଜୟ କମୁାର ପାତ
 ପି ଦ7ପାଣି ପାତ
 LSL1467703

ପ ୁ /140261 44 181 573ଅସାପ ୂକୃ>ା ଚଂଦ
  ପାତ
 ପି ଅସାପ ୂବିଜୟ କମୁାର ପାତ
 LSL1467760

ପ ୁ /140262 41 181 574ଏ. ସେ8ାଷ କମୁାର ପାତ
 ପି ଏ ବିଜୟ ପାତ
 LSL1467729

 ୀ /140263 39 181 575ଏ.ସଂଧ�ାରାଣା ପାତ
 +ା ଏ.କ
ି>ାଚF
  ପାତ
 ZUX0149922

ପ ୁ /141264 40 181 576ଏ. େଶଖର ପି ଏ.ଶ
ୀରାମଲୁୁ LSL1376367

ପ ୁ /141265 41 181 577ଏ ସେ8ାଷ କମୁାର ପି ଏ ଶ
ୀରାମଲୁୁ LSL2392819

ପ ୁ /141266 36 181 578ସଂଜୟ ରାଉତ ପି େଦବରାଜ ରାଉତ ZUX0630889

 ୀ /142267 43 181 579ଏମ. ବିଜୟ ଲ)*ି +ା ତିରୁପତି ରାଓ OR/12/089/252807

ପ ୁ /142268 29 181 580ମଦୁୁଲି ମଧ ୁ ପି ଏ[. ତ
ିପତି ରାଓ ZUX0450882

ପ ୁ /142269 51 181 581ଦୁଗ0ପ
ସାଦ ପାତ
 ପି ଅ8ଯ0ମୀ ପାତ
 ZUX1134873

ପ ୁ /143270 46 181 582ଏସ.େକ. ବାସା ପି ଏସ.େକ. ମଦିନା  LSL1375179

 ୀ /143271 46 181 583ଏସ.େକ. ଜାରିନାେବଗମ +ା ଏସ.େକ. ବାସା LSL1375542

 ୀ /144272 82 181 584ୱାଇ ରାେଜ#ରି +ା ୱାଇ ଏଚ େଭ5ାଟ ରାଓ LSL1416189

 ୀ /144273 62 181 585ଏ. ବୃFାବତି +ା ଏ. ଭିମାରାଓ LSL1416197

ପ ୁ /144274 54 181 586ୱାଇ ଶ�ାମ କମୁାର ପି ୱାଇ ଏଚ େଭେ5ଟ ରାଓ LSL1416213

ପ ୁ /144275 50 181 587ୱାଇ ରେମଶ ପି ୱାଇ ଏଚ େଭେ5ଟ ରାଓ LSL1416221

 ୀ /144276 49 181 588ୱାଇ ହାରିକା  +ା ୱାଇ ଶ�ାମ କମୁାର LSL1417922

 ୀ /144277 38 181 589ୟାଗାଟ�  କମଳା +ା ୟାଗାଟ�  ଜଗେମାହନ ରାଓ ZUX0345926

 ୀ /144278 39 181 590ରୀମା ମହା8ି +ା ଭିବୁରQନ ମହା8ି ZUX1134865

 ୀ /144279 24 181 591ସQୀତା ପତA ଇକ ପି ଭାLର ପତA ଇକ ZUX1128602

ପ ୁ /144280 26 181 592ଏଲୁ ମହା8ି ରାଜ�କମୁାର ପି ଏଲୁ ମହା8ି ନାେଗ;ଵର ZUX1128842

 ୀ /144281 22 181 593ଏମ ରମିୟା ପି ଏମ କ
 ୀ>ା ZUX1134790

ପ ୁ /144282 46 181 594ୱାଇ ଜଗନ େମାହନ ରାଓ ପି ୱାଇ ଆନF ରାଓ . LSL1417757

ପ ୁ /144283 43 181 595ୱାଇ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ୱାଇ ଆନF ରାଓ LSL1416205

 ୀ /144284 37 181 596ୟାଗାଟ�  ଉମା +ା ୟାଗାଟ�  ରେମଶ ZUX0345900

 ୀ /144285 35 181 597କ
 ୀ>ା େବଣୀ ୱି +ା ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ଵି ZUX0731000

 ୀ /145286 45 181 598ଏ%. େଜ�ାତି +ା ଏସ. ଶ
ନିିବାସ ରାଓ LSL2389054

ପ ୁ /145287 54 181 599ଏ% ପି ଶା� ମ?ୂ�ୀ ପି ଏ%. ଶ�ାମମ?ୁ@ . LSL2389021

ପ ୁ /146288 45 181 600ଭଗବାନ ପାଇକ ପି ପ
ହଲ3 ାଦ ପାଇକ LSL1467653

 ୀ /146289 43 181 601ଧନଶ
ି ପାଇକ +ା ଭଗବାନ ପାଇକ LSL1467646

ପ ୁ /148290 40 181 602େସn ବସିର ଅହlଦ ପି ଜଲାଲ ଅହlଦ . LSL2384196

 ୀ /148291 29 181 603ପବ@ନ େବଗମ +ା େଶଖ ଗଲୁାମ ZUX1142959

 ୀ /148292 38 181 604ରୁକସାନା େବଗମ +ା ବସିର ଅହlଦ LSL2384204

ପ ୁ /148293 31 181 605େଶଖ ଗଲୁାମ ପି େଶଖ ଇଭ
 ମ ZUX1142702

ପ ୁ /149294 57 181 606ବି. ଜଗଦିଶ ପି ବି. ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/246042

 ୀ /149295 51 181 607ବି. ଗିରିଜା +ା ଜଗଦିଶ OR/12/089/246043

 ୀ /149296 41 181 608ବି େରାହିଣୀ +ା ମଧସୁଦୁନ ରାଓ ZUX0149955

 ୀ /149297 29 181 609ବ.ଗାୟତ
ୀ ବାhା ପି ବ.ଜଗଦୀଶ ବାhା ZUX0731075

 ୀ /149298 27 181 610ବି.ଜନନୀ ବାhା ପି ବି.ଜଗଦୀଶ ବାhା ZUX0731083

5 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /149299 58 181 611ବି. ମଧସୁଦୁନ ରାଓ ପି ବି. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0149948

 ୀ /150300 48 181 612ବି. ରୁପା  +ା ବି ୟେଗ#ର ରାଓ LSL1380054

ପ ୁ /150301 55 181 613ବି. ୟେଗ#ର ରାଓ ପି ବି. େଭ5ଟରାଓ LSL1380047

 ୀ /152302 65 181 614ଜି.ଏ[. େଜନୖ ପି କନୱାରଲାଲ . OR/12/089/250215

 ୀ /153303 70 181 615ବି. ସନ�ାସି ଆlା  +ା ଆପାନA ା  OR/12/089/240195

ପ ୁ /153304 50 181 616ବି. ଆଚାରି ପି ବି. ଆଚାନA ା  OR/12/089/240193

 ୀ /153305 42 181 617ବି. ପାବ� ତି +ା ବି. ଆତାରୀ OR/12/089/240194

ପ ୁ /153306 56 181 618େଚବଲୁ େଭ5i ପି ସଯୁ� ନାରାୟଣ ଗcୁ ZUX1099431

 ୀ /154307 80 181 619ପି. ଚF
 ଡୁ +ା ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/254039

ପ ୁ /154308 52 181 620ପି. ରାମଣା  ପି ସତ�ନାରାୟଣା OR/12/089/254040

 ୀ /154309 50 181 621ପି. ସିତାଲ)ି +ା ପି. ରାମଣା  OR/12/089/254041

ପ ୁ /155310 40 181 622ଏସ.େକ. ଜାହା�ିର ପି ଏସ.େକ. ଆଦମ LSL2384352

ପ ୁ /155311 38 181 623ଏସ.େକ.ମଦିନ ପି ଏସ େକ ଆଦମ LSL2384345

 ୀ /155312 35 181 624ଫଇରାଜ େବଗମ +ା ଏସ.େକ ମାଦିନ ZUX0731034

 ୀ /156313 54 181 625ଝିମିଟି ମଦୁୁଲି +ା ବଳଭଦ
  ମଦୁୁଲି OR/12/089/253246

 ୀ /156314 22 181 626ନମିତା ନାୟକ ମା ପାବ� ତି ନାୟକ ZUX1068220

ପ ୁ /157315 61 181 627ରQିତ କମୁାର ମହା8ି ପି ବୃFାବନ ମହା8ି LSL1416064

 ୀ /157316 58 181 628ବାସ8ୀ ପ
ଧାନ +ା ରQିତ କମୁାର ମହା8ି LSL1416072

ପ ୁ /158317 62 181 629ପି. ଶ
ୀରାମଲୁୁ ପି ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/254042

ପ ୁ /160318 53 181 630ଜି. ଶ
ୀନିବାସ ପି ଜି. ସିମାଦ
 ି  LSL1417898

 ୀ /160319 48 181 631ଜି. ପଦ* ାବତୀ +ା ଜି.ଶ
ୀନିବାସ LSL1417906

ପ ୁ /161320 63 181 632ରାମ ସାହୁ ପି େବରୖାଗି ସାହୁ LSL1417765

 ୀ /161321 58 181 633ଭାନୁ ସାହୁ +ା ରାମା ସାହୁ LSL1417856

 ୀ /162322 44 181 634ଏ[. ସେରାଦା  +ା ଏb. ଶ
ିନୁ LSL2389120

ପ ୁ /163323 58 181 635ଆର ରବିକମୁାର ପି ତ
ିନାଥ ରାଓ ZUX0149971

 ୀ /163324 48 181 636ଆର ସାବିତ
ି  +ା ଆର ରବିକମୁାର ZUX0149989

ପ ୁ /165325 51 181 637ଏସ େଭେ5ଟ ରାଓ ପି ଏସ ଚିନA ାରାଓ LSL1416239

ପ ୁ /165326 49 181 638ଏସ ରବି ପି ଏସ ଚିନA ା ରାଓ LSL1416155

 ୀ /165327 47 181 639ଏସ ଅନୁରାଧା  +ା ଏସ େଭେ5ଟ ରାଓ LSL1416247

 ୀ /165328 23 181 640ଶ
ାମଅଲା େଗୗତମୀ ପି ଶ
ାମଅଲା ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX1334903

 ୀ /165329 65 181 641ଏସ ରବନମା +ା ଏସ ଚୀନାରାଓ ZUX1250968

ପ ୁ /165330 69 181 642ଏସ.ଚୀନା ରାଓ ପି ଏସ ଏନକିତ ZUX1250737

 ୀ /165331 23 181 643ସିଵୀନୀ ଶ
ାଵାଣୀ ପି ଏସ.େଵbେକଟ ରାଓ ZUX1251131

 ୀ /166332 50 181 644ଏb. େଦବିକା  +ା ଏb ରାମବାବୁ LSL1417864

ପ ୁ /167333 42 181 645ଏମଜଗଦିଶ . ପି ଏମ ସିତାରାମ . LSL1376359

ପ ୁ /168334 43 181 646ପି. ଚF
 େଶଖର େରଡି ପି ଇ#ର . ZUX0150003

ପ ୁ /168335 75 181 647ଇ#ର େରଡି ପି ଆପଲ +ାମି େରଡି OR/13/086/107089

 ୀ /169336 63 181 648େକ.ଏb ଉମାମେହ#ରି +ା କ7ଳ ରାଓ . ZUX0288449

ପ ୁ /169337 39 181 649ନିଳକo େଶଷାଣ@ ପି କ7ମ ରାଓ ZUX0288456

 ୀ /170338 44 181 650ଗୀତାରାଣୀ ମିଶ
 +ା ଗେଣଶ ମିଶ
 ZUX0150011

 ୀ /171339 80 181 651ଲ)*ି ଅଗ
ୱାଲ +ା େଜ. ଏb ଅଗ
ୱାଲ OR/12/089/260928

ପ ୁ /171340 60 181 652ରେମଶ ଅଗ
ୱାଲ ପି ଜଏ ନାରାpଣ ଅଗ
ୱାଲ OR/12/089/260965

 ୀ /171341 55 181 653ରାଜବାଲା ଅଗ
ୱାଲ +ା ରେମଶ OR/12/089/260930

 ୀ /172342 65 181 654ଏସ ମହାଲ)*ୀ +ା ଏସ ପି ନାଇଡୁ LSL1416130

ପ ୁ /172343 52 181 655ଏସ ଶ
ୀନିବାସ ନାଇଡୁ ପି ଏ%.ପି ନାଇଡୁ LSL1416171

 ୀ /172344 42 181 656ଏସ ରାବଣାlା +ା ଏ%. ଶ
ିନିବାସ ନାଇଡୁ LSL1416122

ପ ୁ /173345 78 181 657େଜ.େକ ପାତ
  ପି ନାରାୟଣ . ZUX0487140

 ୀ /173346 66 181 658ବିଜୟ ଲ)* ିପାତ
 +ା େଜ.େକ ପାତ
 ପାତ
 ZUX0487132

 ୀ /174347 67 181 659ପି. ରମାେଦବି +ା ରାମାରାଓ OR/12/089/264489

ପ ୁ /174348 49 181 660ପି. ରାେଜଶ ପCନାୟକ ପି ରାମାରାଓ OR/12/089/264491

ପ ୁ /174349 47 181 661ପି. ରବି ପCନାୟକ ପି ରାମାରାଓ OR/12/089/264492

ପ ୁ /174350 45 181 662ପି. ସନିୁଲ କମୁାର ପି ରାମାରାଓ OR/12/089/266640

 ୀ /174351 35 181 663ରୁନୁରାଣୀ ପCନାୟକ +ା ରବି କମୁାର ପCନାୟକ ZUX0450940

ପ ୁ /174352 77 181 664ପି. ରାମାରାଓ ପCନାୟକ ପି ସଯୁ��ନାରାୟଣ OR/12/089/264488

 ୀ /175353 67 181 665େକ. ଅନA ପVୁ0 +ା ନାଗଭୁଷଣ OR/12/089/238747

ପ ୁ /175354 52 181 666େକ. େଭ5ଟରାଓ ପି ନାଗଭୁଷଣ OR/12/089/238748

 ୀ /175355 48 181 667େକ. ଶ
ିନିବାସ ରାଓ ପି ନାଗଭୁଷଣ OR/12/089/238749

 ୀ /175356 44 181 668େକ. ଭବାନି +ା େଭ5ଟରାଓ . ZUX0657718

ପ ୁ /BOOTH NO357 34 181 669ଦୁଗ0 ମାଧବ ନାୟକ ପି ପିେqସ ନାୟକ ZUX1341783

 ୀ /176358 56 181 670ଛବିଲତା ପାତ
 +ା ଗ�ାଧର ପାତ
 LSL1416270

ପ ୁ /177359 46 181 671ରାଜୁ ଚF
  ଲିମା ପି ପ
ଭାତ ଚF
  ଲିମା LSL1416338

ପ ୁ /177360 48 181 672ମରୁଲୀଧର ମାଝି ପି ପ
ହଲ3 ାଦ ମାଝି LSL1416288

6 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /177361 37 181 673ବି.ଟି. ଦିନମଣି ରାଜୁ +ା ବି.ଟି ଜୟପ
କାଶ ରାଜୁ ZUX0630194

ପ ୁ /179362 85 181 674ଡି.ଭି. ରାମଣା ପି େସାେମୟା LSL1447416

 ୀ /179363 75 181 675ଡି. ରାମଣାlା  +ା ଡି.ଭି. ରାମଣା LSL1447424

ପ ୁ /180364 41 181 676ଏସ ଶିବ ପ
ସାଦ ପି ଏସ ଜନାZ� ନ ରାଓ LSL1416049

 ୀ /180365 65 181 677ସକଲଭs ୂଟାକ
 ୀ +ା ଏସ ଜନାt�ନ ରାଓ LSL1417880

 ୀ /180366 24 181 678ପ
ିୟ5ା ମିଶ
 ପି ମଦନେମାହନ ମିଶ
 ZUX1144757

ପ ୁ /180367 52 181 679ପି ଶ5ର ନାଇଡୁ ପି ପି ସିମbୁ ନାଇଡୁ ZUX0630947

ପ ୁ /180368 68 181 680ଏସ ଜନାt�ନ ରାଓ ପି ଏ.ୱରିା ଭଦ
  ରାଓ LSL1417872

ପ ୁ /180369 37 181 681ଏସ. ଟାକ
 ୀ ପି ଏସ ଟାକ
 ୀ LSL2384295

ପ ୁ /181370 22 181 682ଏସ ଅମିତି ପି ଏସ ମରୁାଳି ZUX1145895

 ୀ /181371 29 181 683ଏ% ଆସା +ା ଏସ ଟ
ିଉମାଲା ZUX1228048

ପ ୁ /181372 21 181 684ଆକାଶ େଗୗଡ ପି ଡମ ୁେଗୗଡ ZUX1134626

 ୀ /181373 75 181 685ମାଧରୁୀ ବାଳା ପCନାୟକ +ା ମୃତ�Qୁୟ ପCନାୟକ LSL1416031

ପ ୁ /181374 43 181 686ଭାuର ପCନାୟକ ପି ମୃତ�Qୁୟ ପCନାୟକ ZUX0771147

ପ ୁ /181375 42 181 687ରବି ଶ5ର ପCନାୟକ ପି ମୃତ�Qୁୟ ପCନାୟକ LSL1447341

 ୀ /181376 36 181 688ବିଜୟ ଲ)*ୀ ରାଜୁ ପି ରାଧାକୃ> ରାଜୁ ZUX1230390

 ୀ /181377 24 181 689ଏନ ରାଣୀ +ା ଏନ ଜିହA ା ZUX1145713

 ୀ /181378 35 181 690ଗୀତାQଳୀ +ାଇଁ +ା ରବିଶ5ର ପCନାୟକ ZUX0630079

ପ ୁ /181379 25 181 691ପି ତରୁନ କମୁାର ପି ପି େଭ5ଟ ରାବଣା ZUX1229095

ପ ୁ /182380 45 181 692ପ
ଭାକର ପCନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ପCନାୟକ OR/12/089/306965

ପ ୁ /182381 48 181 693ଦିବାକର ପCନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ପCନାୟକ LSL1416254

 ୀ /182382 44 181 694ସନୁFା କମୁାରୀ ପCନାୟକ +ା ଦିବାକର ପCନାୟକ ZUX1003508

ପ ୁ /182383 43 181 695ରବିF
  ପCନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ପCନାୟକ LSL1447408

 ୀ /183384 30 181 696ସ�ୀତା ମାଝି ପି ରାମଦାସ ମାଝି ZUX0450932

 ୀ /184385 70 181 697ସବୁାସିନି ପାଣିଗ
ାହି +ା ଲଡୁକିେଶାର ପାଣିଗ
ାହି LSL1447382

ପ ୁ /184386 47 181 698ରୁଦ
  ପ
ସନA  ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଲଡୁ କିେଶାର ପାଣିଗ
ାହୀ LSL1416080

 ୀ /185387 43 181 699ଅU�ନା ପCନାୟକ +ା ଭାLର ପCନାୟକ ZUX0451112

ପ ୁ /185388 32 181 700ସଯୂ��ନାରାୟଣ ସାହୂ ପି ମନେମାହନ ସାହୂ ZUX0150029

ପ ୁ /185389 63 181 701ମନେମାହନ ସାହୁ ପି ଶିଶିର କମୁାର ସାହୁ LSL2389245

 ୀ /185390 52 181 702ଗିତାQଳି ସାହୁ +ା ମନେମାହନ ସାହୁ LSL2389237

 ୀ /186391 63 181 703ସବୁାସିନି ସାହୁ +ା ରାେଜF
  ସାହୁ LSL1416312

ପ ୁ /186392 62 181 704ରାେଜF
  ସାହୁ ପି ସଦାଶିବ ସାହୁ ZUX0487215

 ୀ /186393 44 181 705ରିନା ସାହୁ ପି ରାେଜF
  ସାହୁ LSL1416320

 ୀ /186394 41 181 706ସରୀତା ସାହୁ ପି ରାେଜF
  ସାହୁ LSL1416296

 ୀ /186395 39 181 707ସସ* ିତା ସାହୁ ପି ରାେଜF
  ସାହୁ LSL1416304

 ୀ /186396 34 181 708ଲ)*ୀପ
ିୟା ସାହୁ ପି ରାେଜF
  ସାହୁ ZUX0150037

 ୀ /186397 31 181 709େ+ତାଲିb ସାହୁ ପି ରାେଜF
  ସାହୁ ZUX0451013

 ୀ /188398 66 181 710ଲଳନା ମହା8ି +ା ଂପ
େମାଦ ଚF
  ପCନାୟକ ZUX0288464

ପ ୁ /188399 37 181 711ଜଗନA ାଥ ପ7ା ପି କାହA ୁଚରଣ ପ7ା LSL1520378

ପ ୁ /189400 32 181 712ଶ
ୀକା8 ପCନାୟକ ପି େକ ସQିବ ପCନାୟକ ZUX0150581

 ୀ /191401 40 181 713ରାଧାରାଣୀ େଚୗଧରୁୀ +ା େଦବରାଜ େଚୗଧରୁୀ LSL1521160

 ୀ /192402 48 181 714ଆR ମଣିମାଳା +ା ଆR ଗେଣଶ େଚୗଧରୁୀ ZUX0657767

 ୀ /193403 26 181 715ଭାରତୀ ପାଟନାୟକ ପି େଦେବF
  ପଟନାୟକ ZUX0731265

 ୀ /193404 36 181 716ପି ଉଷାରାଣୀ ପଟନାୟକ +ା ରାଜକିେଶାର ପଟନାୟକ ZUX1183045

 ୀ /193405 26 181 717ପ
ିୟ5ା ପଟନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ପଟନାୟକ ZUX0731257

ପ ୁ /193406 62 181 718ରାଜ କିେଶାର ପଟନୟକ ପି ଦାମେଦାର ପଟନୟକ ZUX0867648

 ୀ /193407 47 181 719ସଶୁଳିା ପଟନୟକ +ା ରାଜକିେଶାର ପଟନୟକ ZUX0867655

 ୀ /194408 37 181 720ସସ* ିତା ଦଳାଇ ପି ସବୁାଷ ଚF
  ଦଳାଇ LSL2384105

ପ ୁ /194409 35 181 721ସନିୁଲ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ସବୁାଷ ଚF
  ଦଳାଇ LSL2384071

 ୀ /194410 62 181 722ଲ)*ୀ ଦଳାଇ +ା ସବୁାଷ ଚF
  ଦଳାଇ ZUX0867689

ପ ୁ /194411 39 181 723ସେ8ାଷ କମୁାର ଦଳାଇ ପି ସବୁାଷ ଚF
  ଦଳାଇ LSL2384113

 ୀ /195412 35 181 724ପଲ3 ବି ପCନାୟକ ମା ଲବିନା ପCନାୟକ ZUX0487157

 ୀ /196413 70 181 725+ରାଜ� ଲ)*ି ପCନାୟକ +ା ପDମେୁଖ#ର ପCନାୟକ LSL2391472

 ୀ /196414 56 181 726ଉଷାରାଣି ପCନାୟକ +ା ରଘନୁାଥ ପCନାୟକ ZUX0657791

ପ ୁ /196415 39 181 727ସାଗର ପCନାୟକ ପି କିେଶାର ପCନାୟକ ZUX0657809

ପ ୁ /196416 37 181 728ବିମଳ କମୁାର ପCନାୟକ ପି ପDମେୁଖ#ରି ପCନାୟକ ZUX0150045

 ୀ /196417 35 181 729+ପAାକମୁାରି ପCନାୟକ ପି ପDମେୁଖ#ରି ପCନାୟକ LSL2391423

ପ ୁ /197418 63 181 730ଧେନ#ର ଦାସ ପି ଦ7ପାଣି ଦାସ LSL2389039

 ୀ /197419 59 181 731ଲ)*ୀ ଦାସ +ା ଧେନ#ର ଦାସ LSL2388999

ପ ୁ /197420 43 181 732ସଧୁାଂଶ ୁଭୂଶଣ ଦାସ ପି ଧେନ#ର ଦାସ LSL2384550

ପ ୁ /197421 40 181 733ତନ* ୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଧେନ#ର ଦାସ LSL2391357

 ୀ /198422 62 181 734େକ.େଜ�ାତି +ା େକ.କ
 ି>ାରାଓ ପCନାୟକ LSL2391373

7 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /198423 72 181 735େକ.କ
 ି>ାରାଓ ପCନାୟକ ପି େଭ5ଟରାଓ ପCନାୟକ LSL2391381

ପ ୁ /198424 44 181 736େକ.ନାେଗ#ର ପCନାୟକ ପି େକ.କ
 ି>ାରାଓ ପCନାୟକ LSL2389203

ପ ୁ /198425 37 181 737ସେ8ାଷ କମୁାର ପCନାୟକ ପି େକ.କ
 ି>ାରାଓ ପCନାୟକ ZUX0657825

ପ ୁ /200426 55 181 738ଶ
ୀନୁ େଦବିପାଲି ପି ରାମାରାଓ େଦବିପାଲି ZUX0936864

 ୀ /200427 44 181 739ଶଶିୁଳ େଦବିପାଲି +ା ଶ
ୀନୁ େଦବିପାଲି LSL2392769

 ୀ /200428 32 181 740ବି ମାଧବୀ +ା ବି ଶତ�ନାରାୟଣ ZUX0630962

ପ ୁ /200429 45 181 741େକ.ପ
ଶା8 ପCନାୟକ ପି େକ.କ
 ୀ>ାରାଓ ପCନାୟକ ZUX0345942

ପ ୁ /200430 27 181 742ଶିବରାମ ସାହୁ ପି ସେୁରF
  ସାହୁ ZUX0630954

ପ ୁ /201431 63 181 743ସଂଜିବ ପCନାୟକ ପି େଦବଗିରି ପCନାୟକ LSL2389096

 ୀ /201432 52 181 744େକ.+ାଗତିକା ପCନାୟକ +ା ସଂଜୀବ ପCନାୟକ LSL2389104

 ୀ /203433 38 181 745ମାଦି ଜୟଲ)*ୀ ପି ମାଦି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0630533

ପ ୁ /203434 68 181 746ମାଦ* ୀ ଶ
ୀନିବାମା ରାଓ ପି ମାଦ* ୀ ନାରାୟଣ ରାଓ ZUX0630392

ପ ୁ /203435 44 181 747ମାଦ* ୀ ଶ�ାମଳା ରାଓ ପି ମାଦ* ୀ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0630400

 ୀ /204436 42 181 748ଗିତା ଆଚାରୀ +ା ମ�ରାଜ େଶାମ�ା ଆଚାରୀ ZUX0630509

 ୀ /204437 30 181 749ଏ[ ଅ#ିନୀ ପି ଏ[ ଶୀତାରାମ ZUX0630301

ପ ୁ /204438 27 181 750ମଦୁୁଲି େଭ5େଟଶ ପି ଏମ ତ
ିପତି ରାଓ ZUX0631044

 ୀ /204439 29 181 751ଏମ ଚାFିନୀ +ା ଏ[ ଇ#ର ରାଓ ZUX0630491

ପ ୁ /204440 57 181 752େଦା� ୁେଗୗଡ ପି ଗ�ା େଗୗଡ ZUX1134675

 ୀ /204441 31 181 753ଉମ@ଲା େଗୗଡ +ା େଡାମ ୁେଗୗଡ ZUX1129220

 ୀ /204442 34 181 754େମାନିମା ହ8ାଳ +ା ଶିବା ହ8ାଳ ZUX0631002

 ୀ /204443 29 181 755େଜାସନାରାଣୀ ହ8ାଳ +ା ଶିେବା ହ8ାଳ ZUX0867663

ପ ୁ /204444 34 181 756ଶିବା ହ8ାଳ ପି ପଦଲାମ ହ8ାଳ ZUX0630988

ପ ୁ /204445 41 181 757ସମାରୁ ଜାନୀ ପି ବି�ୁ ଜାନି ZUX0630517

ପ ୁ /204446 37 181 758ସହେଦବ ଜାନି ପି ବି�ୁ ଜାନି ZUX0630715

ପ ୁ /204447 36 181 759ଏଦୁ ଶରତ କମୁାର ମା ଏଦୁ ରାେଜ#ରୀ ZUX0630095

 ୀ /204448 34 181 760ଏମ ଲ)*ୀ +ା ଏ[ ଶରତ କମୁାର ZUX0630285

ପ ୁ /204449 74 181 761ଦୁେଯ�0ଧନ େଲ5ା ପି ଡ�ରୁୁ େଲ5ା ZUX0631077

 ୀ /204450 47 181 762ଗୀତାQଳି ମିଶ
 +ା ମଦନ େମାହନ ମିଶ
 ZUX0631028

ପ ୁ /204451 28 181 763ନିଖିଲ ମିଶ
 ପି ମଦନ େମାହନ ମିଶ
 ZUX0631036

ପ ୁ /204452 27 181 764ମେନାଜ କମୁାର ପାଢି ପି ଏମ େଲାକନାଥ ପାଢି ZUX0630970

 ୀ /204453 39 181 765+ରୁପା ପCନାୟକ +ା ଏ. ସେ8ାଷ କମୁାର ZUX0630590

 ୀ /204454 32 181 766େକ ପhୁଲତା +ା େକ ସର+ତୀ ZUX0630087

 ୀ /204455 35 181 767େଜ େରବତୀ +ା େଜ ଶତିଶ କମୁାର ZUX0631010

ପ ୁ /204456 25 181 768ଏଲୁମହା8ି େରାହିତ କମୁାର ପି ଏଲୁ ମହା8ି ନାେଗ;ଵର ZUX1128826

ପ ୁ /204457 28 181 769ଜି5ଲ ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଜି5ଲ ଆେଜେଲଇଲୁ ZUX0630129

 ୀ /204458 34 181 770ଏ ଶେ8ାଷି +ା ଏ ଭିମା ZUX0630848

ପ ୁ /204459 36 181 771ଏମ ଶରତ କମୁାର ପି ଏମ ଶୀତାରାମ ZUX0630293

 ୀ /204460 24 181 772ରଜନା ଶ
ାZହ ପି ର ସଜୁ� ୟ ନାରାୟଣ ZUX1134584

ପ ୁ /248461 28 181 773ରwାନୀ ଆକବର ବାଷା େଶn ପି ଆକବର ବାଷା େଶn ZUX1250695

ପ ୁ /289462 30 181 774ନାଥ କାକଡିୁ ପି ଘେସନ କାକଡିୁ ZUX0730853

ପ ୁ /334463 22 181 775େସାରବତଲା କାତ@କା ପି େସାରବତଲା ଶତିନାରାୟନ ZUX1149103

 ୀ /885464 24 181 776ଏଲ େଜ�ାସAା +ା ଏଲ କାଳି ZUX1155001

ପ ୁ /885465 58 181 777େକଲୖାଶ ପାତ
 ପି ଶ�ାମସFୁର ପାତ
 ZUX1154822

ପ ୁ /885466 23 181 778େବାୟନା େବେxଟ ରାମନା ପି ବି ୟେଗ#ର ରାଓ ZUX1154954

ପ ୁ /999467 25 181 779ଗ7
ତି ଅଭିନାଶ ପି ଜି.ରେମଶ ZUX1055854

ପ ୁ /999468 68 181 780ଗଡୁଲା ସତ� ନାରାୟଣ ॰ ପି ଗଡୁଲା ନାରସୀମାଲୁ ॰ ZUX1195056

ପ ୁ /999469 26 181 781େଶଖ ମହlଦ ଅଲି ପି େଶଖ ଇବ
 ାହିମ ZUX1214303

 ୀ /999470 52 181 782େକ. ଅନୁରାଧା +ା େକ.ରେମଶ ବିଡି ZUX1031178

 ୀ /999471 51 181 783ଏମ.ଏ. ତାହାରା େବଗମ +ା ଅମିୟ ଯାନ ZUX1216548

ପ ୁ /999472 30 181 784ଜଗନ0ଥ ଚାଲାଣ ମା ଗରୁୁବାରି ଚାଲାଣ ZUX0730879

 ୀ /999473 28 181 785ରୁନୁ ଚାଲାଣ ମା ଗରୁବାରି ଚାଲାଣ ZUX0730861

ପ ୁ /999474 57 181 786ଭଗବାନ ଦଳପତି ପି ବଂଶୀଧର ଦଳପତି ZUX1129337

 ୀ /999475 49 181 787ସାବିତ
ୀ ଦଳପତି +ା େଭାଗବାନ ଦଳପତି ZUX1129311

 ୀ /999476 44 181 788ବି>ୁପ
ିୟା ଦାଶ +ା ଧେନ#ର ଦାଶ ZUX1031129

 ୀ /999477 26 181 789କିରଣ େଦବୀ +ା ପ
କାଶ କମୁାର େସଠୀ ZUX1226521

ପ ୁ /999478 22 181 790ଟି ଗେଜF ରାଓ ପି ଟି ରାେଜଶ ZUX1275858

ପ ୁ /999479 30 181 791ଶ5ର ଗଉଡ ମା େଡାମୟ ଗଉଡ ZUX0730937

ପ ୁ /999480 37 181 792ଡମନିୁ େଗୗଡ ମା ଡମୟ େଗୗଡ ZUX0730929

 ୀ /999481 52 181 793ପିଟା. +V0 େଗୗରି +ା ପିଟା. େଭ5ଟ ରାବଣା ପାତ
 ZUX0783100

 ୀ /999482 47 181 794ଟି. େଗୗରୀ +ା ଟି ରାଜୁ ZUX1017300

 ୀ /999483 45 181 795ଭି. େଗୗରୀ +ା ଭି.ଧମ� ରାଜୁ ZUX0952325

ପ ୁ /999484 41 181 796ଟି. ହରି ପି ଟି.େଭ5ଟ ରାମଣା LSL2645950

8 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /999485 27 181 797ଭଗବତୀ ହରିଜନ ପି େଚତୖନ ହରିଜନ ZUX1216498

ପ ୁ /999486 31 181 798େଶଖ ଇଲିୟାସ ପି େଶଖ ଇବ
 ାହିମ ZUX1213289

 ୀ /999487 37 181 799ଆଶା େଜନୖ +ା ଜିେତF
  କମୁାର େଜନୖ ZUX0783118

ପ ୁ /999488 22 181 800ଈ;ଵରୀ ଜାନୀ ପି ସଂଜୟ ଜାନୀ ZUX1345800

 ୀ /999489 58 181 801ଟୀ ଜୟାଲ)*ୀ +ା ଟୀ.ସେବ� #ର ରାଓ ZUX1250992

 ୀ /999490 27 181 802କବିତାଆଚାରୀ େକ - କମୁାରଆଚାରୀ ଏମ ZUX0783480

ପ ୁ /999491 38 181 803େକ.ରବି କିମାର ପି େକ.ଲ)*ଣ ଦାସ ZUX1001254

ପ ୁ /999492 23 181 804ରତA ାଲୁ କିରଣ ପି ରତA ାଲୁ ରେମଶ ZUX1031111

ପ ୁ /999493 29 181 805କDଡା କମୁାର ପି େକ. େମାହନ ରାଓ ZUX0783134

 ୀ /999494 37 181 806ସିଦା ଲ)*ୀ +ା େଭ5ଟ ରାଓ ZUX0783209

 ୀ /999495 32 181 807ଏ. ସ8ୁ ମାଧରୁୀ +ା ଏ.କିେଶାର ରାଓ ZUX1005495

 ୀ /999496 43 181 808ଜୟ8ି ମହାରଣା +ା ଉେପF
  ମହାରଣା ZUX1213412

ପ ୁ /999497 34 181 809ମନ େମାହନ ମହାରଣା ପି ଉେପF
  ମହାରଣା ZUX1213354

 ୀ /999498 54 181 810ଏମ ମା�ାମା +ା େଗୗରୀ ଶ5ର ରାଓ OR/12/089/254100

 ୀ /999499 39 181 811ବବିତା କମୁାରୀ ମାଥ0 +ା ଶେୁରଶ ଚF
  ମାଥ0 ZUX1216472

 ୀ /999500 53 181 812ସବିତା ମିଶ
 +ା କାଳି ଚରଣ ମିଶ
 ZUX1214766

 ୀ /999501 24 181 813ଅଲିସା ମହା8ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା8ି ZUX1023126

 ୀ /999502 24 181 814ସମିୁତ
 ା ମଦୁୁଲି ପି ଲିମା ମଦୁୁଲି ZUX1216506

 ୀ /999503 36 181 815କ.ରାଜୁ ମଦୁୁନୁରୁ +ା ଶିବାଜୀ ରାଜୁ ZUX1031103

ପ ୁ /999504 57 181 816ମୀନ ନାୟକ ପି ଧନପତି ନାୟକ ZUX0783696

ପ ୁ /999505 46 181 817ଧନୁଯ��ୟ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/12/089/253262

ପ ୁ /999506 26 181 818ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ଟ5ଧର ନାୟକ ZUX0783373

 ୀ /999507 22 181 819ସ�ିତା ନାୟକ ପି ତ
ିନାଥ ନାୟକ ZUX1219070

ପ ୁ /999508 27 181 820ସQୟ େନପାକ ପି ପVୂ� ଚF
  େନପାକ ZUX0952408

ପ ୁ /999509 28 181 821ଅରୁଣ କମୁାର ପାଇକ ପି ବିମଳା ପାଇକ ZUX0731174

ପ ୁ /999510 38 181 822ରବି ପଲ3 ି ପି ଜଗନA ାଥ ପଲ3 ି ZUX1214725

ପ ୁ /999511 36 181 823ଡମରୁୁ ପCନାୟକ ପି ନୀଳକo ପCନାୟକ ZUX0952291

ପ ୁ /999512 64 181 824ପିଟା. େଭ5ଟ ରାବଣା ପାତ
 ପି ପି. ବି#ନାଥ ପାତ
 ZUX0783191

ପ ୁ /999513 34 181 825ପିତା ସFିପ ପାତ
 ପି ପିଟା େଭ5ଟ ରାମାନା ପାତ
 ZUX0783076

ପ ୁ /999514 23 181 826ଦୁଗ0 ପାତ
 ପି ଦୁଗ0 ପ
ସାଦ ପାତ
 ZUX1250786

ପ ୁ /999515 22 181 827େଗୗରୀ ଶଂକର ପାତ
 ପି ଦୁଗ0 ପ
ସାଦ ପାତ
 ZUX1250802

ପ ୁ /999516 25 181 828ପ
ିତମ ପଟନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ପଟନାୟକ ZUX0731166

 ୀ /999517 22 181 829ପି. ପ
ୀତି ପି ପି. ମେୁ`;ଵର ରାଓ ZUX1216555

ପ ୁ /999518 25 181 830ମମତା ପଜୁାରୀ ପି ସେୁରF
  କମୁାର ପଜୁାରୀ ZUX1216522

ପ ୁ /999519 24 181 831ମେନାଜ ପଜୁାରୀ ପି ସେୁରF
  କମୁାର ପଜୁାରୀ ZUX1216563

 ୀ /999520 21 181 832ସ* ିତା ପଜୂାରୀ ପି ସେୁରF
  କମୁାର ପଜୁାରୀ ZUX1214758

ପ ୁ /999521 28 181 833ବି. ଦୂଗ0 ରାଜୁ ପି କମୁାର ବାଲା ZUX1214733

ପ ୁ /999522 49 181 834କିମଲେସCୀ ରେମଶ ପି କିମଲେସCୀ ସଯୂ��ନାରାୟଣ ZUX1031137

ପ ୁ /999523 24 181 835ଲ)*ଣ ର\ାରୀ ପି ଘନ ର\ାରୀ ZUX1216571

ପ ୁ /999524 67 181 836ଏb ପରୁୁେଷା?ମ ରାଓ ପି ଏb ସନ�ାସୀ ଆେପାେଡା OR/12/089/242015

 ୀ /999525 67 181 837ଟି.ପାବ� ତୀ ରାଓ +ା ଟି.େଭେ5ଟ ରାଓ OR/12/089/266070

ପ ୁ /999526 63 181 838ଟା�ୁଡୁ ସେବ� ;ଵର ରାଓ ପି ଧରମ ରାଜୁ ZUX1213370

 ୀ /999527 33 181 839ପି. ଯଛନା ରାଓ - ପି. ସରିୁୟା ରାଓ ZUX0783407

ପ ୁ /999528 22 181 840ଟୀ ୟେଗF
  ରାଓ ପି ଟୀ ରାେଜଶ ZUX1332725

 ୀ /999529 48 181 841ଏନ େରବତୀ +ା ଏନ ପରୁୁେଷା?ମ ରାଓ OR/12/089/242016

 ୀ /999530 24 181 842ଏମ େରାଜା କମୁାରୀ ପି ଏମ ନିଳକo ZUX1023167

 ୀ /999531 39 181 843ବି.େକ ସଶୁମା ସାହୁ ପି ଜଗନA ାଥ ସାହୁ ZUX1001247

 ୀ /999532 26 181 844ପ
ିୟ5ା ସାହୁ +ା କୃ> ପ
ସାଦ ସାହୁ ZUX1216480

ପ ୁ /999533 34 181 845େକ. ଶରତ ପି େକ. ରେମଶ ZUX1031152

 ୀ /999534 92 181 846ପି. ସତ�ବତୀ +ା ପି. ସତ�ନାରାୟଣ OR/12/089/254160

ପ ୁ /999535 26 181 847ପି. ଚF
  େଶଖର ପି ପି. ମେୁ`;ଵର ରାଓ ZUX1213321

ପ ୁ /999536 28 181 848େନମାପ ୁେଗୗରି ଶ5ର ପି େନମାପ ୁପରୁୁେଷା?ମ ରାଓ ZUX1014372

ପ ୁ /999537 25 181 849ପ
ଶା8 ସିଂ ପି ପ
ତାପ ସିଂ ZUX1219492

ପ ୁ /999538 30 181 850ପ
କାଶ କମୁାର ସିଂ ପି ରାଜମନିୁ ସିଂ ZUX1214709

ପ ୁ /999539 42 181 851ଅରୁଣ କମୁାର ସି�ିେସCୀ ପି ନରସିଂହ ସି�ିେସCୀ ZUX1230721

ପ ୁ /999540 31 181 852େତେଜଶ କମୁାର ସବୁୁZି ପି ଟ5ଧର ସବୁୁZି ZUX1031145

 ୀ /999541 26 181 853ପ
ିୟଦଶ@ନୀ ସବୁୁZି ପି ଟ5ଧର ସବୁୁZି ZUX1031160

ପ ୁ /999542 25 181 854ମ�ୁଲୁ କମୁାର +ାଈଁ ପି ମାଧବ +ାଈଁ ZUX0783720

 ୀ /999543 27 181 855େକ. +ାତି ପି େକ. େମାହନ ରାଓ ZUX0783092

 ୀ /999544 34 181 856ଟି. ଉଷା ରାଣୀ ଟି +ା ଟି. ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0783571

 ୀ /999545 21 181 857ଟି. ତନୁଷା ପି ଟି କାେମ;ୱର ରାଓ ZUX1219112

ପ ୁ /999546 42 181 858ବଂଶୀ ତାେୟଲ ପି କଳୁଦୀପ ତାେୟଲ ZUX0952424

9 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /999547 21 181 859ପି. େତଜା ପି ପି. ପରେମ;ଵର ରାଓ ZUX1219476

 ୀ /999548 25 181 860ଡି7ି ତ
ିେବଣୀ ପି ଡି7ି ପ
ଭାକର ରାଓ ZUX1031186

ପ ୁ /999549 45 181 861ନେରF
  ଉମ0 ପି ନକଳୁ ଉମ0 ZUX1214287

ପ ୁ /999550 27 181 862େସାନୀ ବିଶାଲ ପି ନେରଶ େସାନୀ ZUX0952416

 ୀ /0551 24 181 863ସପୁ
ିୟା ପଟନାୟକ +ା ସଂେତାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1360296

ପ ୁ /00552 53 181 864ଟୀ ଈ#ର ରାଓ ପି ଟୀ ଚଂଦ
  ରାଓ ZUX1237999

ପ ୁ /00553 25 181 865ଊଡା ସାଈ କମୁାର ପି ଊଡା େମାହନ ରାଓ ZUX1278118

ପ ୁ /00554 20 181 866ଆଭାସ ମିଶ
 ପି ଜୁଗଲ କିେଶାର ମିଶ
 ZUX1341833

 ୀ /00555 26 181 867େମାନାଲିସା ପ7ା +ା ଜୀେତନ କମୁାର ପ7ା ZUX1341825

ପ ୁ /00556 32 181 868ବିକ
ମ ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ ZUX1277425

ପ ୁ /00557 47 181 869ମାରୁୱାଡା ଶ
ୀନିୱାସନ ପି ମାରୁୱାଡା ରାମାଲିଂେଗଶର ରାଓ ZUX1233873

ପ ୁ /LAXMI NIV558 34 181 870ଜଗନ ଏ ଏମ - ଶ5ର ଏ ଏମ ZUX1217157

ପ ୁ /Laxmi Niv559 65 181 871ବzଗାପ ୂବାବାଜୀ ପି ବି ସୟୁ� ନାରାୟଣ ZUX1254887

 ୀ /Laxmi Niv560 56 181 872ବzଗାପ ୂଲ)*ୀ +ା ବzଗାପ ୂବାବାଜୀ ZUX1255215

 ୀ /1561 37 181 873ବି ଜୟାଲ)*ୀ ପି ବି ସଧୁାକର ରାଓ LSL2384360

ପ ୁ /1562 34 181 874ବି କିରଣ କମୁାର ପି ବି ସଧୁାକର ରାଓ LSL2384220

ପ ୁ /2563 63 181 875ସିଲିେବସ ମ{ୀ ପି ଅ8ନାସି ମ{ୀ ZUX0393611

 ୀ /2564 48 181 876ସାବିତ
ି  ମ{ୀ +ା ସିଲିେବସ ମ{ୀ ZUX0393629

 ୀ /2565 30 181 877ବିନଈ ମ{ୀ ପି ସିଲିେବସ ମ{ୀ ZUX0393637

ପ ୁ /KELLA NAG566 57 181 878ପ
ସାଦ ରାଓ ସାନା ପି ସତ�ନାରାୟଣା ସାନା ZUX1286285

ପ ୁ /4567 44 181 879େକ ଚF
େଶଖର ପି େକ କି>ା େରଡି LSL2446201

ପ ୁ /4568 59 181 880ଜି. ରେମଶ ପି ଜି.ରାମଚF
  ରାଓ ZUX0952242

ପ ୁ /4569 39 181 881ଆଶିଷ ରQନ ରାଉତ ପି ରବିନେସନ ରାଉତ LSL2384493

 ୀ /5570 54 181 882େକ ହାଇମାବତୀ +ା େକ ଆXା ରାଓ େରଡ଼ି ZUX0150243

 ୀ /5571 36 181 883େକ ସାଇ କିରଣ +ା େକ ନରସିଂହ େରଡ଼ି ZUX0150227

ପ ୁ /5572 33 181 884ଟି କିେରାଣ କମୁାର ପି ଟି ଭାLର ରାଓ ZUX0150722

 ୀ /5573 28 181 885ଆରତୀ ଅଗ
ୱାଲ ପି ରେମଶ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ZUX0631341

ପ ୁ /5574 33 181 886ରାେଜF
  ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଦାସ ZUX0150714

 ୀ /5575 37 181 887ରାେଜ#ରୀ ପCନାୟକ +ା ଶିସିର କମୁାର ପCନାୟକ ZUX0393736

 ୀ /5576 33 181 888େକ ରୂପାବତୀ େରଡ଼ି ପି େକ ଆXାରାଓ େରଡ଼ି ZUX0150235

 ୀ /06577 25 181 889େହମଲତା ବାFାର ପି ବି. ସଧୁାକର ରାଓ ZUX0882464

 ୀ /06578 48 181 890ଗୀତାQଳି ଦାସ +ା ଦୁଗ0 ଦାସ OR/12/089/256048

ପ ୁ /06579 38 181 891ଜିେତF
  କମୁାର ଦାସ ପି ଦୁଗ0 ପ
ସାଦ ଦାସ LSL2640183

 ୀ /06580 33 181 892ବନୀତା କମୁାରୀ ଦାସ ପି ଦୁଗ0ପ
ସାଦ ଦାସ ZUX0150813

ପ ୁ /06581 52 181 893ଦୁଗ0ପ
ସାଦ ଦାଶ ପି େକାରା ଦାଶ OR/12/089/256047

ପ ୁ /06582 34 181 894ତପନ କମୁାର ଦାଶ ପି ଦୁଗ0 ପ
ସାଦ ଦାଶ LSL2640134

ପ ୁ /6583 35 181 895ଟି ପବନ କମୁାର ପି ଟି ଗେୁc#ର ରାଓ ZUX0150250

ପ ୁ /6584 43 181 896ଡି. ଆନF କମୁାର ପି ଡି. ପ
ସାଦ ରାଓ ZUX0783589

 ୀ /Plot no 6585 23 181 897ଯମିନୀ ଲତା ଡମାରସିଂଘ ୂ ପି ନାେଗ#ର ରାଓ ଡି ZUX1350693

 ୀ /Plot no 6586 20 181 898ରୁଚିତା କମୁାରୀ ଡି ପି େସଶଗୀରୀ ରାଓ ଡି ZUX1350339

ପ ୁ /PLOT NO.587 28 181 899ଵ[ସୀ କୃ>ା ଡି ପି ନାେଗ#ର ରାଓ ଡି ZUX1096866

ପ ୁ /7588 45 181 900ଏ. ଚକ
ପାଣି ପି ଏ. େଗାବିF ରାଓ ZUX0370619

 ୀ /7589 38 181 901ଏ +V� ଲ)*ୀ +ା ଏ. ଚକ
ପାଣି ZUX0370627

 ୀ /7590 73 181 902ଏ +ରାଜ� ଲ)*ୀ +ା ଏ େଗାବିF ରାଓ ZUX0370601

ପ ୁ /8591 33 181 903ଉଦା ତରୁଣ କମୁାର ପି ଉଦା େମାହନ ରାଓ ZUX0286740

ପ ୁ /8592 73 181 904କୃଷAଚF
  େବେହରା ପି #ାମ ସFୁର େବେହରା ZUX0630764

 ୀ /8593 68 181 905େହମ ଲତା େବେହରା +ା କୃଷAଚF
  େବେହରା ZUX0630780

ପ ୁ /8594 50 181 906ସକୁା8 େବେହରା ପି କୃଷAଚF
  େବେହରା ZUX0630772

ପ ୁ /8595 61 181 907ଇଉ େମାହନ ରାଓ ପି ତ
ିନାଥ ରାଓ OR/12/089/244022

 ୀ /8596 52 181 908ଇଉ େହୖମାବତୀ ରାଓ +ା େମାହନ ରାଓ OR/12/089/244023

ପ ୁ /8597 58 181 909ପ
େମାଦ କମୁାର ତ
ିପାଠୀ ପି +ଗ�ତଃ େମାହନ ତ
ିପାଠୀ ZUX0630756

ପ ୁ /8598 54 181 910ଦାେମାଦର ତ
ିପାଠୀ ପି େମାହନ ତ
ିପାଠୀ ZUX0783761

 ୀ /8599 86 181 911େହମ େଦବୀ ତ
ିପାଠୀ +ା େମାହନ ତ
ିପଠୀ OR/12/089/254417

ପ ୁ /9600 30 181 912ବୂରଜିେପତା କିରଣ କମୁାର ପି ବୂରଜିେପତା ରାଜୟ ZUX0862383

ପ ୁ /9601 27 181 913ଶ
ୀରାଜ ଏନ ପି ବାମବାବୁ ଏନ ZUX0731141

ପ ୁ /9602 23 181 914େକ. ନବୀନ ପି େକ.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1014331

ପ ୁ /9603 64 181 915ବୁଜ@େପଟା ରାଜାୟା ପି ବୂରଜିେପଟା କେର}ୟା ZUX0862367

ପ ୁ /9604 29 181 916ଏb. ରାେଜଶ ପି ଏb. ରାମବାବୁ ZUX0450957

ପ ୁ /9605 50 181 917େକ.ଶ
ୀନିବାଶ ରାଓ ପି େକ.ନାଗଭୂଷଣ ରାଓ LSL2392744

 ୀ /9606 42 181 918େକ.ଗୀତା ରାଓ +ା େକ.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ LSL2392736

 ୀ /10607 57 181 919େକ ଲ)*ୀ +ା େକ ପ
କାଶ LSL2383602

ପ ୁ /10608 27 181 920େକଶରୁପା ଅଜୟ କମୁାର େଦାରା ପି େକ ପ
କାଶ େଦାରା ZUX0560003

10 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /10609 63 181 921େକ ପ
କାଶ େଦାରା ପି େକ ଲଛନା େଦାରା LSL2383610

ପ ୁ /10610 64 181 922ସେ8ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ଦାସ OR/12/089/280154

 ୀ /10611 56 181 923ସଚୁରିତା ଦାସ +ା ସେ8ାଷ କମୁାର ଦାସ OR/12/089/280155

 ୀ /10612 33 181 924ସରିତା ଦାସ ପି ସେ8ାଷ ଦାସ ZUX0171371

ପ ୁ /10613 34 181 925ସାଗର କମୁାର ଦାଶ ପି ସେ8ାଷ ଦାଶ ZUX0171389

 ୀ /10614 28 181 926ବା7ି େଗୗତମୀ ପି ବା7ି ଭାLର ରାଓ ZUX0775585

 ୀ /10615 55 181 927ଜି. ଇFିରା +ା ଜି. ରେମଶ LSL1447614

ପ ୁ /10616 22 181 928ପି.ସାଈ କମୁାର ପି ପି ରାମେକାଟୀ ZUX1059963

ପ ୁ /10617 61 181 929ଶ
ୀ ପ
ଦୀc କମୁାର ମିଶ
 ପି େଲାକ ନାଥ ମିଶ
 ZUX0630475

ପ ୁ /10618 27 181 930ଶ
ୀ ତାପସ ରQନ ମିଶ
 ପି ପ
ଦୀc କମୁାର ମିଶ
 ZUX0630616

ପ ୁ /10619 73 181 931ଧନୁ\�ର ପ7ା ପି ରାଧାକୃ> ପ7ା LSL1387174

 ୀ /10620 61 181 932କ8ୁଳ କମୁାରୀ ପ7ା +ା ଧନୁଧ�ର ପ7ା LSL1387166

ପ ୁ /10621 41 181 933ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ପ7ା ପି ଧନୁଧ�ର ପ7ା LSL1387158

ପ ୁ /10622 39 181 934ଶିବ ଶ5ର ପ7ା ପି ଧନୁଧ�ର ପ7ା LSL1387141

 ୀ /10623 33 181 935ନମ
ତା ପCନାୟକ +ା ସାଗର କମୁାର ଦାଶ ZUX1224153

ପ ୁ /10624 60 181 936ଜି. ରେମଶ ପି ଜି. ରାମଚF
  ରାଓ LSL1447606

ପ ୁ /10625 42 181 937ପି. ଚF
 େଶଖର େର~ି ପି ପି. ଈ#ର େର~ି ZUX0775569

 ୀ /10626 32 181 938ପି. ସାଧନା +ା ପି. ଚF
 େଶଖର େର~ି ZUX0775577

 ୀ /11627 39 181 939ଡି ସବିତା +ା ଡି ଭାନୁ ପ
କାଶ ରାଓ ZUX1167295

 ୀ /11628 34 181 940ଟି ଅ#ିନୀ ପି ଟି ନାେଗ#ର ରାଓ ZUX0150268

ପ ୁ /11629 21 181 941ଏ ସତ� ପି ଏ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1167204

ପ ୁ /11630 42 181 942ରବିF
  କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ରେମଶଚF
  େଚୗଧରୁୀ LSL1380229

 ୀ /11631 37 181 943ସଭୁ
 ା�ି େଚୗଧରିୁ +ା ନାରାୟଣ େଚୗଧରିୁ ZUX0150540

 ୀ /11632 32 181 944ସରିତା େଚୗଧରିୁ +ା ରବିF
  କମୁାର େଚୗଧରିୁ ZUX0150532

 ୀ /11633 26 181 945ଘାସିନୀ ହରିଜନ +ା ଘାସିରାମ ହରିଜନ ZUX1195239

 ୀ /11634 69 181 946ଡି କସୁମୁା କମୁାରୀ +ା ଡି ଶ5ର ରାଓ ZUX1170356

ପ ୁ /11635 41 181 947ଅଦାଲା ନବୀନ ପି ଏ ଭାLର ରାଓ ZUX1167253

ପ ୁ /11636 50 181 948ମରୁଲୀ ଧର ପରି�ା ପି ମଦନ େମାହନ ପରି�ା ZUX1194976

ପ ୁ /11637 19 181 949ସମୁୀତ କମୁାର ପରି�ା ପି ମରୁଲୀ ଧର ପରି�ା ZUX1301639

 ୀ /11638 51 181 950ବି. େଜ�ାତି ପCନାୟକ +ା ସେବ� #ର ପCନାୟକ ZUX1160571

 ୀ /11639 39 181 951କ�ନା ପCନାୟକ ପି ସିମାଦ
 ୀ ପCନାୟକ ZUX1160555

ପ ୁ /11640 47 181 952ଏ ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ ସUିନାରାୟଣ ZUX1170331

 ୀ /11641 22 181 953ରୁବାଇ ସିହA ା ପି ରାଜିବ କମୁାର ସିହA ା ZUX1183151

ପ ୁ /11642 21 181 954ରବି ସନୁା ପି ସନ�ାସୀ ସନୁା ZUX1211697

ପ ୁ /12643 49 181 955ରାେଜF
  ଦ? ପି ଗ�ାଧର ଦ? ZUX0150284

 ୀ /12644 39 181 956ସଶ*ିତା ଦ? +ା ରାେଜF
  ଦ? ZUX0150276

ପ ୁ /12645 37 181 957ଉ?ମ ଦ? ପି ଗ�ାଧର ଦ? ZUX0527226

 ୀ /13646 37 181 958ପ
ବୀଣ ଖାନ +ା ଆଦାମ ଖାନ ZUX0882282

ପ ୁ /13647 48 181 959ଅ)ୟ ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ZUX0150300

 ୀ /13648 44 181 960ପ
ଣତି ନାୟକ +ା ଅ)ୟ ନାୟକ ZUX0150292

ପ ୁ /13649 67 181 961ଅେଶାକ କମୁାର ପାଢୀ ପି ବି#ନାଥ ପାଢୀ ZUX0630178

 ୀ /13650 29 181 962ପ
ୟଦଶ�ନୀ ପାଢୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0630186

 ୀ /13651 27 181 963ଦିବ�ଦଶ�ନୀ ପାଢୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0630160

ପ ୁ /13652 65 181 964ଆର ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଆପାଲା ନରସିଂହଲୁ ZUX0882423

ପ ୁ /14653 24 181 965ବିକ
ମ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ପି ରେମଶ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ZUX0882068

ପ ୁ /14654 59 181 966ଯେୁଗାଳ କିେଶାର ମିଶ
 ପି +େପA#ର ମିଶ
 ZUX0527176

 ୀ /14655 51 181 967ମFାକିନି ମିଶ
 +ା ଯେୁଗାଳ କିେଶାର ମିଶ
 ZUX0527168

ପ ୁ /14656 20 181 968ଅଭିେଷକ ମିଶ
 ପି ଜୁଗଲ କିେଶାର ମିଶ
 ZUX1352822

ପ ୁ /14657 58 181 969ରାମ ଚF
  ମିଶ
 ପି ମହାେଦବ ମିଶ
 ZUX0783530

ପ ୁ /14658 26 181 970ଆକାଶ ମିଶ
 ପି ଯଗୁଲ କିେଶାର ମିଶ
 ZUX0731224

ପ ୁ /16659 39 181 971ଜି ଶବିା ଗେଣଷ େରଡି ପି ଜି ସତ�ନାରାୟଣ େରଡି ZUX0150797

ପ ୁ /17660 52 181 972େକ. ନରସିଂହ ମ?ୁ@ ପି େକ ଆନF ରାଓ LSL1427616

 ୀ /17661 45 181 973େକ. ଇFିରା +ା େକ ନରସିଂହ ମ?ୁ@ LSL1375930

ପ ୁ /17662 49 181 974ଆଦାମ ଖାନ ପି େସଲମାନ ଖାନ ZUX0882274

 ୀ /17663 22 181 975େକ ଆଶା ପCନାୟକ ପି େକ ନରସିଂହ ମ◌ୂୂ?ୀ ZUX1099308

 ୀ /18664 28 181 976ତନୁଜା େଚୗଧରୁୀ ପି ଆର.ଗେଣଷ େଚୗଧରୁୀ ZUX0669382

ପ ୁ /18665 34 181 977ରେମଶ ଦାସ ପି ଧେନ#ର ଦାସ ZUX0657999

 ୀ /19666 58 181 978ଛବିେରଖା ସଡ�ି +ା ମୃତ�Qୁୟ ସଡ�ି OR/12/089/246988

ପ ୁ /19667 67 181 979ମୃତ�Qୁୟ ଷଡ�ି ପି ମଧସୁଦୁନ ଷଡ�ି ZUX0936872

ପ ୁ /20668 37 181 980ତନ* ୟ କମୁାର ଷଡ଼�ି ପି ମୃତ�Qୁୟ ଷଡ଼�ି ZUX0150326

 ୀ /20669 34 181 981ସନିୁତା ଷଡ଼�ି ପି ମୃତ�Qୁୟ ଷଡ଼�ି ZUX0150318

 ୀ /21670 50 181 982ଆରତୀ କମୁାରୀ ମହାପାତ
 +ା ରQନ କମୁାର ସତପଥି ZUX0150342

11 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /21671 61 181 983ଗ�ାଧର ପାତ
 ପି ହାଡିବ\ୁ ପାତ
 ZUX0657734

 ୀ /21672 31 181 984ପ
xା ଅପରିଚିତା ପାତ
 ପି ଗ�ାଧର ପାତ
 ZUX0205575

 ୀ /21673 30 181 985ପ
ତିଚି ଅପରିଚିତା ପାତ
 ପି ଗ�ାଧର ପାତ
 ZUX0630558

ପ ୁ /21674 29 181 986ସତ� ରQନ ପାତ
 ପି ଗ�ାଧର ପାତ
 ZUX0630541

ପ ୁ /21675 21 181 987ସମିୁତ ଷଡ�ୀ ପି କିେଶାର ଚଂଦ
  ଷଡ�ୀ ZUX1250877

ପ ୁ /21676 27 181 988ଦିପକ କମୁାର ଶତପଥି ପି ଅଜୟ ଶତପଥି ZUX0630566

 ୀ /21677 58 181 989କିେଶାର ଚF
  ଷଡ�ୀ ପି େଲାକନାଥ ଷଡ�ୀ ZUX0150334

 ୀ /21678 46 181 990ସସ*ିତା ଷଡ�ୀ +ା କିେଶାର ଚF
  ଷଡ�ୀ ZUX0658047

 ୀ /22679 36 181 991ବି +ାତୀ ପି ବି ବାଲାଜି ZUX0150359

ପ ୁ /22680 40 181 992ଆR. େଲାେକ#ର ରାଓ ପି ଆR. ସତ� ରାଓ ZUX0451252

ପ ୁ /22681 37 181 993ଆR. େମାହନ ରାଓ ପି ଆR. ସତ� ରାଓ ZUX0451237

ପ ୁ /23682 74 181 994ଡି.ପ
ସାଦ ରାଓ ପି ଡି ଭି ଆର ଆଚାରୀ LSL1416056

 ୀ /23683 65 181 995ଡି. ରାେଜ#ରି +ା ଡି ପ
ସାଦ ରାଓ LSL1417849

 ୀ /23684 54 181 996ଡି. କ
 ି>ା େବଣି +ା ଡି େମୗେଳ#ର ରାଓ LSL1417823

 ୀ /23685 53 181 997ଡି. ୱାରାଲା)*ି +ା ଡି ନାେଗ#ର ରାଓ LSL1417807

 ୀ /23686 51 181 998ଡି. ସେରାଜିନି +ା ଡି େଶଷାଗିରି ରାଓ LSL1417799

ପ ୁ /23687 58 181 999ଡି. େଶଷଗିରି ପି ଡି ଭି ଆR ଆଚାରୀ LSL2388981

 ୀ /23688 42 181 1000େଜା ଶ
ୀେଦବୀ ପି େଜ ସତୀ; କମୁାR LSL2384246

ପ ୁ /23689 28 181 1001ଵ[ସୀ କୃ>ା ଡି ପି ଡି.ନାେଗ#ର ରାଓ ZUX0653477

ପ ୁ /23690 62 181 1002େମୗେଲ;ଵର ରାଓ ଦମଲସିଂହ ପି ଲାେଥ ଡି ଭି ଆର ଆଚାR◌ଯ୍� ZUX1352392

ପ ୁ /23691 31 181 1003ଡି େଭନୁ େଗାପାଲ ଡାମରାସି� ପି ଡି େମୗେଲ;ଵର ରାଓ ZUX0367326

ପ ୁ /23692 28 181 1004ଡି.କମଲ କା8 ପି ଡି.ନାେଗ#ର ରାଓ ZUX0653469

ପ ୁ /23693 73 181 1005ସେୁରଶ ଚF
  ପାଣିଗ
ାହି ପି େପ
ମାନF ପାଣିଗ
ାହି ZUX1212901

 ୀ /23694 65 181 1006ପ
ମିଳା ପାଣିଗ
ାହି +ା ସେୁରଶ ଚF
  ପାଣିଗ
ାହି ZUX1214030

ପ ୁ /23695 60 181 1007ଡି. ନାେଗ#ର ରାଓ ପି ଡି ଭି ଆର ଆଚାରୀ LSL1416098

ପ ୁ /23696 29 181 1008େମାହନକ
ି>ା େତେଲଗ
ାମେସCି ମା କ
ି>େବଣୀ େତେଲଗ
ାମେସCି ZUX0450825

ପ ୁ /24697 26 181 1009େକ ଭିନୟ କମୁାର ପି େକ ରାମା ରାଓ ZUX0881961

 ୀ /24698 40 181 1010ସମିତା ମିଶ
 +ା ସFିପ ସାହୁ ZUX0882514

 ୀ /24699 34 181 1011ଜୟଶ
ୀ ନାୟକ ପି ସେୁରF
  ନାୟକ ZUX0882472

 ୀ /24700 28 181 1012ସଶୁ* ିତା ପଟନାୟକ ପି ଭାLର ପଟନାୟକ ZUX0881987

ପ ୁ /24701 25 181 1013େକ ରାେଜଶ ପି େକ. ରାମ ରାଓ ZUX0881979

ପ ୁ /24702 67 181 1014ତ
ିନାଥ ସାହୁ ପି ଶ
ୀେ)ତ
ବାସୀ ସାହୁ LSL1375674

 ୀ /24703 65 181 1015ସର+ତୀ ସାହୁ +ା ନୀଳମାଧବ ସାହୁ ZUX0867713

 ୀ /24704 60 181 1016ପ
ଭାତି ସାହୁ +ା ତ
ିନାଥ ସାହୁ LSL1376466

ପ ୁ /24705 42 181 1017ସFୀପ ସାହୁ ପି ନୀଳମାଧବ ସାହୁ ZUX0882498

 ୀ /24706 41 181 1018ସଂଯ ୁ̀ ା ସାହୁ ପି ତ
ିନାଥ ସାହୁ LSL1376474

ପ ୁ /24707 39 181 1019ସେ8ାସ କମୁାର ସାହୁ ପି ତ
ିନାଥ ସାହୁ LSL1375559

ପ ୁ /24708 36 181 1020ସQିତ ସାହୁ ପି ନୀଳମାଧବ ସାହୁ ZUX0882506

ପ ୁ /25709 56 181 1021ଜି. ଏb. ପ
ସାଦ ପି ଜି. ସିମାଦ
 ି  OR/12/089/262800

ପ ୁ /25710 29 181 1022ଜି . ଅନିଲ କମୁାର ପି ଜି ଏନ ପ
ଶାଜ ZUX0630111

ପ ୁ /26711 74 181 1023ଏ%. େଭ5ଟ ରାମନା ପି ଏ%. ସତ�ନାରାୟଣ LSL1447325

ପ ୁ /26712 25 181 1024ସିZା8 ପାଢୀ ପି ଶଶିରି କମୁାର ପାଢୀ ZUX0882027

 ୀ /26713 26 181 1025େମାନାଲିସା ପ7ା +ା ଜୀେତନ ପ7ା ZUX1352814

 ୀ /27714 54 181 1026ଏ%. ଭାରତି +ା ଏ%. େଭ5ଟ ରାମନା LSL1447333

 ୀ /28715 58 181 1027ସଜୁାତା ମହାପାତ
 +ା େଗୗରୀପ
ସାଦ ଦା% ZUX0658021

 ୀ /29716 43 181 1028ସମିୁତା େବେହରା +ା ସକୁା8 େବେହରା ZUX0630798

ପ ୁ /29717 59 181 1029େଗୗରୀପ
ସାଦ ଦାସ ପି ବଳଭଦ
  ଦାସ ZUX0658054

 ୀ /29718 28 181 1030ସଂxାେଦବୀ ଦାସ ପି େଗୗରୀପ
ସାଦ ଦାସ ZUX0653444

 ୀ /29719 42 181 1031ମଲିନା +ରୁପା ଲିମା +ା ରାଜୁ ଚF
  ଲିମା ZUX0658062

 ୀ /31720 68 181 1032ଭାରତି ପାଚିେଗାଲା +ା େଗୗରୀସ5ର ପାଚିେଗାଲା OR/12/089/300906

ପ ୁ /31721 45 181 1033ମାଣିକ� ରାଓ ପାଚିେଗାଲା ପି େଗୗରିସ5ର ପାଚିେଗାଲା LSL2384154

 ୀ /31722 41 181 1034ଭି.ରାମାେଦବି ପାଚିେଗାଲା +ା ମାଣିକ�ରାଜ ପାଚିେଗାଲା LSL2384139

ପ ୁ /31723 40 181 1035ନାଗରାଜୁ ପାଚିେଗାଲା ପି େଗୗରୀସ5ର ରାଓ LSL2384121

ପ ୁ /31724 71 181 1036େଗୗରିଶ5ର ପାଡ଼ଗିଲ3 ା ପି ଆପଲ3  ରାଜୁ ପାଡ଼ଗିଲ3 ା ZUX0658070

 ୀ /33725 44 181 1037ପି.ଶାରଦା +ା ପି.ନେରଶ କମୁାର LSL2392827

 ୀ /34726 40 181 1038ପି. ଭୂବେନ+ରୀ +ା ପି. ମରୂଲୀ ZUX0286625

ପ ୁ /34727 50 181 1039େପଦାେପାଲୁ ମରୁଲୀ .. ପି େପଦାେପାଲୁ ଆଚାରି .. OR/12/089/244885

 ୀ /34728 63 181 1040ବାସ8ି ରଥ +ା ପ
ସନ ରଥ ZUX1180140

ପ ୁ /34729 42 181 1041ସେ8ାଷ କମୁାର ରଥ ପି ପ
ସନA  କମୁାର ରଥ ZUX1183490

 ୀ /35730 75 181 1042ଲ)*ୀେଦବି ଦାସ +ା ବଳଭଦ
  ଦାସ ZUX0288530

ପ ୁ /35731 54 181 1043ଗcୁପ
ସାଦ ଦାସ ପି ବଳଭଦ
  ଦାସ ZUX0658096

 ୀ /35732 47 181 1044ଦୀcି ପ
ସାଦ ଦାସ ପି ବଳଭଦ
  ଦାସ ZUX0288548

12 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /37733 58 181 1045କ�ନା େଦବୀ +ା ବସ8 କମୁାର ପାଣି ZUX0150375

ପ ୁ /37734 60 181 1046ବସ8 କମୁାର ପାଣି ପି ବଲ3 ଭ ପାଣି ZUX0150367

ପ ୁ /38735 73 181 1047େକ କ7ଲ ରାଓ ପି େକ ନିଲକoମ ZUX0288555

ପ ୁ /38736 31 181 1048େକ ଅନ8 ନାଗ ପି େକ କ7ଲ ରାଓ ZUX0393645

ପ ୁ /39737 60 181 1049ଟି ଭାLର ରାଓ ପି ଟି ନରସିଂହ ଆଚାରି ZUX0150391

 ୀ /39738 54 181 1050ଟି ଭାଗ�ଲ)*ୀ +ା ଟି ଭାLର ରାଓ ZUX0150383

 ୀ /39739 53 181 1051ବୂରଜିେପଟା ଅନA ପଣୂ0 +ା ବୂରଜିେପଟା ରାଜୟା ZUX0862359

 ୀ /39740 28 181 1052ବୁଜ@େପଟା ଲତା ପି ବୁଜ@େପଟା ରାଜାୟା ZUX0862375

ପ ୁ /40741 76 181 1053ମାରୱାଡ଼ା ରାମଲିେ�#ର ରାଓ ପି ଏମ ଲ)*ୀ ନରସିଂହ ରାଓ OR/12/089/164805

ପ ୁ /40742 48 181 1054ମାରୱାଡ଼ା ଶ
ୀନିବାସb ପି ମାରୱାଡ଼ା ରାମଲିେ�#ର ରାଓ OR/12/089/165107

 ୀ /40743 41 181 1055ଭାଡାଲମଣୀ ସାବିତ
ୀ ପି ଭାଡାଲମଣି ସତ�ସଯୂ�� ସଭୁମନ� ୁ ZUX0882431

ପ ୁ /41744 33 181 1056ଏମ ରାଜେଶଖର ପି ଏମ େଗୗରୀଶ5ର ZUX0150425

 ୀ /42745 31 181 1057େ#ଲ3 ା ହାନାଜ ଅଖତରୀ +ା ସଫ� ଦିନ ଖାନ ZUX0631333

 ୀ /42746 28 181 1058ଜି େଗୗରୀ େଦବୀ +ା େଗାପାଲ ମତୁ�ାଲୁ ରାଓ ZUX0631275

ପ ୁ /42747 38 181 1059ସଫ� ଦିନ ଖାନ ପି ନାଶିରୁtନ ଖାନ ZUX0631325

ପ ୁ /42748 38 181 1060ଦୁଗ0ମାଧବ ନାୟକ ପି ପିତବାସ ନାୟକ ZUX0150441

ପ ୁ /42749 30 181 1061ଯଧିୁ�ିର ନାୟକ ମା ଅହଲ� ନାୟକ ZUX0731307

ପ ୁ /42750 27 181 1062େଯାେଗF
  ନାୟକ ପି ପୀତବାସ ନାୟକ ZUX0731299

ପ ୁ /42751 48 181 1063ଇ. ମାଧବ ରାଓ ପି ଇ. ଆXା ରାଓ ZUX0451211

 ୀ /42752 41 181 1064ମଜୁଂଶ
ୀ ରାଓ +ା ଇ ମଧବ ରାଓ ZUX0631291

ପ ୁ /42753 56 181 1065ମାଧବ +ାଇଁ ପି ଗ�ାଧର +ାଇଁ ZUX0150433

ପ ୁ /43754 56 181 1066ସେୁରF
  ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ ZUX0150458

ପ ୁ /43755 33 181 1067ଲିଟୁ ସାହୁ ପି ସେୁରF
  ସାହୁ ZUX0367300

ପ ୁ /43756 31 181 1068ପି_ ୁସାହୁ ପି ସେୁରF
  ସାହୁ ZUX0367292

 ୀ /43757 29 181 1069+ଗA ା ସାହୁ ପି ସେୁରF
  ସାହୁ ZUX0367318

 ୀ /44758 62 181 1070ଗୀତା େବୖଦ +ା େଗୗତମ େବୖଦ ZUX0527143

 ୀ /44759 39 181 1071ବଖ0 େବୖଦ ପି େଗୗତମ େବୖଦ ZUX0393686

ପ ୁ /44760 38 181 1072ଚି?ାନF େବଦୖ ପି େଗୗତମ େବୖଦ ZUX0527135

 ୀ /45761 31 181 1073ପଜୁା ଅଗ
ୱାଲା ପି ରେମଶ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ZUX0631317

ପ ୁ /45762 76 181 1074ନରସିଂହ ପ7ା ପି ବାଉରି ପ7ା ZUX0150466

 ୀ /45763 69 181 1075କମୁାରୀ ପ7ା +ା ନରସିଂହ ପ7ା OR/12/085/203146

ପ ୁ /45764 41 181 1076କାଳୁରାମ ପ7ା ପି ନରସିଂହ ପ7ା ZUX0150482

 ୀ /45765 29 181 1077ମାମିନା ପ7ା +ା ବଳରାମ ପ7ା ZUX0451203

 ୀ /45766 29 181 1078ସଶୁ
ୀ ସ*ରଣିକା ପି ଶିଶିର କମୁାର ପାଢୀ ZUX0450775

 ୀ /46767 65 181 1079କ�ନା ମହା8ି +ା ଲି�ରାଜ ପCନାୟକ ZUX0393702

ପ ୁ /46768 35 181 1080ଦୀପକ କମୁାର ପCନାୟକ ପି ଲି�ରାଜ ପCନାୟକ ZUX0393694

ପ ୁ /47769 44 181 1081େକ ପାଲୁ େରଡି ପି େକ ପାେପୟା େରଡି LSL2384097

 ୀ /47770 39 181 1082େକ ଭିଜୟଶ�ାମଲା େରଡି +ା େକ ପାଲୁ େରଡି LSL2384238

 ୀ /48771 44 181 1083େକ ରାଣୀ +ା େକ ଶ
ୀନିବାସ LSL2392785

ପ ୁ /48772 54 181 1084େକ ବି ଶ
ୀନିବାସ ପି େକ ସFୁରରାଓ . LSL2392793

 ୀ /49773 54 181 1085ରଜନୀ ଗ\ା ଦାଶ +ା ନାରାୟଣ ଦାଶ ZUX0150706

ପ ୁ /50774 31 181 1086ଆେଲାକ କମୁାର ପCନାୟକ ପି ଲି�ରାଜ ପCନାୟକ ZUX0150573

 ୀ /52775 31 181 1087ଶମ@�ା କମୁାରୀ ପ7ା ମା ସQ ୁ̀ ା ପ7ା ZUX0346007

 ୀ /53776 44 181 1088ଗୀତା ସିୱଣିୀ +ା ରବି କମୁାର ସିୱଣିୀ ZUX0451260

ପ ୁ /54777 25 181 1089ଗ7ତି ଅଭିନାଶ ପି ଜି. ରେମଶ ZUX0784207

 ୀ /54778 33 181 1090ଜି. େରଖା +ା ଜି. ସେ8ାଷ କମୁାର ZUX0451021

 ୀ /55779 42 181 1091ପ
ଭାେଜ�ାତି ପCନାୟକ +ା ନିହାର ରQନ ପCନାୟକ ZUX0451104

 ୀ /56780 41 181 1092ଏ[. ଲ)*ୀ +ା ଏ[. ସତ� ZUX0451245

ପ ୁ /56781 29 181 1093ଟି. ପ
ବୀଣକମୁାର ପି ଟି. ଭାLର ରାଓ ZUX0451005

ପ ୁ /56782 45 181 1094ଏ[. ସତ�ନାରାୟଣା ପି ଏ[. କ
 ି>ା ZUX0451229

 ୀ /57783 52 181 1095ଅହଲ�ା ନାୟକ +ା ସେୁରF
  ନାୟକ ZUX0882100

ପ ୁ /57784 50 181 1096ପ
କାଶ ଚF
  ନାୟକ ପି ନିଶାମଣି ନାୟକ ZUX0882456

 ୀ /57785 40 181 1097େଜ�ାତି ଲ)*ୀ ନାୟକ +ା ପ
କାଶ ଚF
  ନାୟକ ZUX0451278

ପ ୁ /58786 30 181 1098ଏ ସେୁରଶ ପି ଏ ଆନA ାଜୀ ରାଓ ZUX0630640

ପ ୁ /59787 41 181 1099ବି.ଟି ଜୟପ
କାଶ ରାଜୁ ପି ବି.ଟି ରାଜୁ ZUX0630103

 ୀ /60788 30 181 1100ମନୀଷା ସାହୁ ପି ମନେମାହନ ସାହୁ ZUX0630277

ପ ୁ /61789 51 181 1101ଆR ବିେନାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ଆର ତ
ିନାଥ ରାଓ ZUX0630525

 ୀ /61790 55 181 1102ଜୟ8ୀ େଦବୀ +ା ଅେଶାକ କମୁାର ପାଢୀ ZUX0630152

ପ ୁ /61791 57 181 1103ବିପ?ୀକମୁାର ମିଶ
 ପି ଦାେମାଦର ମିଶ
 ZUX0630376

ପ ୁ /65792 25 181 1104ଭି.ବିନୟ କମୁାର ପି ଵୀ.ଶ
ୀନୀଵାସ ରାଓ ZUX1250745

ପ ୁ /65793 33 181 1105ଧନQୟ ଟା�ଡୁଲ ପି ଭି ସେୁରଶ ZUX1187319

ପ ୁ /65794 27 181 1106ଅଜୟ କମୁାର ଭୂନା ପି ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ଭୂନା ZUX1250711

13 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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 ୀ /69795 26 181 1107ସନିୁତା ପାଣିଗ
ାହୀ +ା ସଦା ଶିବ ପ7ା ZUX1212943

ପ ୁ /75796 24 181 1108ଅ#ୀନ କମୁାର େଗୗଡ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ZUX0882035

ପ ୁ /75797 23 181 1109ଏ% ବିେନାଦ କମୁାର ନାଇଡୁ ପି ଏ% ଶ
ିନିବା ରାଓ ZUX1183276

ପ ୁ /76798 29 181 1110ପ_ରୁୁ ଜୀବନ ପି ମରୁଲୀ ଜୀବନ ZUX1051796

 ୀ /78799 24 181 1111ପି େହମାବତୀ +ା ଓ�ାଇ ମନ* ଥ ରାଓ ZUX1183193

 ୀ /79800 24 181 1112ମସୁକାନ ବାନୁ ପି ଡ଼ ିନାଗ ୁ ZUX1199447

ପ ୁ /85801 52 181 1113ସେବ� #ର ପCନାୟକ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ପCନାୟକ ZUX1160662

ପ ୁ /85802 47 181 1114େଦବୀ ପ
ସାଦ ପCନାୟକ ପି େଭ5ଟ ନାରାୟଣ ପCନାୟକ ZUX1160670

 ୀ /85803 22 181 1115େମୗନିକା ପCନାୟକ ପି ସେବ� #ର ପCନାୟକ ZUX1167311

ପ ୁ /85804 49 181 1116ଡି.ଭାନୁ ଭାLର ରାଓ ପି ଡି.ଶ5ର ରାଓ ZUX1160639

ପ ୁ /99805 76 181 1117େମା�ା ରାମା କ
 ିଷAAAA ା ରାଓ ପି ଏ[. ସତ� ନାରାୟଣ ZUX0888412

 ୀ /108806 22 181 1118ଟି ପାବନି +ା ଓ�ାଇ ଭା;କର ରାଓ ZUX1183227

 ୀ /123807 40 181 1119ଶି`ା ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ସେୁରଶ ଚF
  ପାଣିଗ
ାହୀ ZUX1329762

ପ ୁ /160808 59 181 1120ପି ମଲୁ@ କୃ�ନା ପି ପି େଗାବିF ରାଓ ZUX0867580

 ୀ /160809 68 181 1121େମା�ା ମାଳତି ପି େମା�ା ରମକୃ>ା ରାଓ ZUX0867531

 ୀ /160810 45 181 1122ପି ସ\�ା ରାଣୀ +ା ପି ମରୂଲୀ କ
 ୀ>ା ZUX0867549

ପ ୁ /160811 76 181 1123ମ�ା ରାମକକ
 ୀ>ା ରାଓ ପି ମ�ା ସତ�ନାରାୟନ ZUX0867556

 ୀ /160812 25 181 1124ପି ଯଶ+ିନି ପି ପି ମରୂଲୀ କ
 ୀ>ା ZUX0867572

ପ ୁ /170813 34 181 1125ବାୟନା କ
 ି>ା ପି ବାୟନା ସତ�ନାରାୟଣ ZUX1183029

ପ ୁ /172814 29 181 1126ଶିବ ଯାନୀ ପି େଶାଭା ଜାନୀ ZUX0882373

ପ ୁ /174815 59 181 1127ରାଜିବ କମୁାର ସିହA ା ପି ବି େକ ପି ସିହA ା ZUX1183094

 ୀ /175816 37 181 1128ଗାୟତ
ି  ପାଢି +ା ସେ8ାଷ କମୁାର ରଥ ZUX0633909

ପ ୁ /181817 67 181 1129ଭାLର ପCନାୟକ ପି ଭଗବାନ ପCନାୟକ ZUX0882365

 ୀ /181818 53 181 1130ଅନସୟୁା ପCନାୟକ +ା ଭାLର ପCନାୟକ ZUX0882357

 ୀ /BOOTH NO819 33 181 1131ଟୀ ରାଜଲ)*ୀ ସବୁୁଧୀ +ା ଟୀ ରQନ ସବୁୁଧୀ ZUX1341809

 ୀ /193820 24 181 1132ଆରତୀ ପCନାୟକ ପି ବଂଶିଧର ପCନାୟକ ZUX0882449

ପ ୁ /659821 21 181 1133ଏ% ସେ8ାଷ କମୁାର ନାଇଡୁ ପି ଏ% ଶ
ୀନିବାସ ନାଇଡୁ ZUX1183060

 ୀ /885822 38 181 1134ମାନସୀ ଆଚାR◌ଯ୍� +ା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ7ା ZUX1163955

ପ ୁ /956823 31 181 1135ଉଦୟ ଭାLର ପCନାୟକ ପି ପୀ.ଵୀ.ଆର ପCନାୟକ ZUX1250919

ପ ୁ /999824 47 181 1136ନାଗରାଜ +ାମୀ ଆଚାରୀ ପି ଏମ. ପି. +ାମୀ ଆଚାରୀ ZUX0783035

ପ ୁ /999825 35 181 1137ଆR ଅେଶାକ ପି ଆR ସଯୂ�଼� ନାରାୟଣ ZUX1187327

 ୀ /999826 56 181 1138ଶ
ୀ ର�ା ବି +ା ସଯୁ��ମ ବି ZUX0881995

 ୀ /999827 33 181 1139ପଦ* ା ଭାଲୁ - ମକୁFୁ ଭାଲୁ ZUX0783654

ପ ୁ /999828 29 181 1140ନିଲା�ର ଭାଲୁ ପି ମକFୁ ଭାଲୁ ZUX0783183

 ୀ /999829 26 181 1141ସବୁV� ଭାଲୁ - ମଦୁୁF ଭାଲୁ ZUX0783704

ପ ୁ /999830 25 181 1142ସQୟ କମୁାର ଦାସ ପି ରମାକା8 ଦାସ ZUX0952283

 ୀ /999831 36 181 1143ଚିତ
 ା ଦ?ା +ା ଉ?ମ ଦ? ZUX0783290

 ୀ /999832 34 181 1144ଆର.ଉମା େଦବୀ +ା ଆର.ତାରାେକ;ୱର ରାଓ ZUX0943100

ପ ୁ /999833 32 181 1145ଦୁଗ0 ଗେଣଶ ଗଡାଲା ପି ଗଡଲା ରାମା ରାଓ ZUX0783456

 ୀ /999834 51 181 1146ଗୀତା ଗcୁା +ା ଦିେନଶ ଲାଲ ଗcୁା ZUX0783241

ପ ୁ /999835 34 181 1147ଅଜୟ ଗcୁା ପି ଦିେନଶ ଗcୁା ZUX0783316

ପ ୁ /999836 32 181 1148ବିଜୟ ଗcୁା ପି ଦିେନଶ ଗcୁା ZUX0783159

 ୀ /999837 26 181 1149କDନ ଗcୁା ପି ଦିେନଶ ଗcୁା ZUX0783274

ପ ୁ /999838 53 181 1150ସୀମାDଳ େହାତା ପି ର�ନାଥ େହାତା ZUX0783464

 ୀ /999839 43 181 1151ଯଛନା ରାଣୀ େହାତା +ା ସିମାDଳ େହାତା ZUX0783050

 ୀ /999840 24 181 1152ଜି. େଜ�ାତି ପି ଜି. ରେମଶ ZUX0952259

ପ ୁ /999841 38 181 1153ଦିେଲ#ର ରାଓ େକ ପି ସା�ା ମ?ୁ@ େକ. ZUX0783688

 ୀ /999842 37 181 1154ତ
ିେଦଭୀ େକ. +ା ଉମା ସନ�ାସି ରାଓ ZUX0783126

 ୀ /999843 26 181 1155ରଶ* ିଖସଲା ପି କମୁର ଖସଲା ZUX0783662

 ୀ /999844 52 181 1156େକ. କ
 ି>ା କମୁାରୀ +ା େକ. ଲଛମନ େରଡି ZUX0783548

ପ ୁ /999845 65 181 1157ମଧ ୁ+ାମୀ ଏମ ପି ପାଲନି +ାମୀ ଏମ ZUX0783670

 ୀ /999846 65 181 1158ଲ)*ୀ ଆଚାରୀ ଏମ. +ା ଏମ. ମଧ ୁ+ାମୀ ଏମ. ZUX0783308

 ୀ /999847 52 181 1159କମୁାରୀ ମାଝୀ +ା ତ
ିନାଥ ମାଝୀ ZUX1014380

ପ ୁ /999848 61 181 1160କାଳି ଚରଣ ମିଶ
 ପି ଶ
ୀନିବାସ ମିଶ
 ZUX1214253

ପ ୁ /999849 22 181 1161ପଦ* ନାଭ ମିଶ
 ପି କାଳି ଚରଣ ମିଶ
 ZUX1213248

 ୀ /999850 53 181 1162େବଜୖୟ8ୀ ମିଶ
 +ା ରାମ ଚF
  ମିଶ
 ZUX0783431

ପ ୁ /999851 27 181 1163ସ�ଦ ମିଶ
 ପି ରାମ ଚF
  ମିଶ
 ZUX0783522

 ୀ /999852 61 181 1164ଅପ@ତା ମହା8ି +ା ବିମଳ କା8 ମହା8ି ZUX0882399

ପ ୁ /999853 26 181 1165ବିମଳ କା8 ମହା8ି ପି ରମାକା8 ମହା8ି ZUX0882381

ପ ୁ /999854 31 181 1166ପି ନବିନ ପି ପି.%ୱାମୀ ନାଇଡୁ ZUX0943084

ପ ୁ /999855 51 181 1167ବଳରାମ ନF ପି ପDାନନ ନF ZUX1250836

 ୀ /999856 46 181 1168ଅହଲ�ା ନାୟକ +ା ସେୁରF
  ନାୟକ ZUX0912907

14 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999857 31 181 1169ପି. ନବିନ ପି ପି ସଯୁ�� ରାଓ ZUX0783266

 ୀ /999858 25 181 1170ପି. +ାତୀ ପି ପି ପି. ଆପାନା ପି ZUX0783282

 ୀ /999859 29 181 1171ପ
ିୟଦଶ�ନି ପଢୀ ପି ଅେଶାକ ପାଢୀ ZUX0952341

 ୀ /999860 27 181 1172ଦିବ�ଦଶ@ନୀ ପଢୀ ପି ଅେଶାକ ପାଢୀ ZUX0952333

 ୀ /999861 44 181 1173ଆର. ପଦ* ା +ା ଆର. ଗବିF ରାଓ ZUX0783498

 ୀ /999862 57 181 1174ଏ ପଦ* ାବତୀ +ା ଏ. େଭ5ଟ ରାଓ ZUX0882019

 ୀ /999863 52 181 1175ଯାେଡପାଲି ପାପା +ା ୱାଇ. ସଯୁ��ନାରାୟଣ ZUX0783795

 ୀ /999864 46 181 1176ପଦ* ିନୀ ପରି�ା ପି ମରୁଲୀ ଧର ପରି�ା ZUX1194992

 ୀ /999865 42 181 1177+ଣ�ଲତା ପାତ
 +ା ଚF
  େଶଖର ଗେଣ#ର ପCନାୟକ ZUX0783555

 ୀ /999866 34 181 1178ଗ�ା ପାତ
 +ା ତ
ିପତି ପାତ
 ZUX0882043

ପ ୁ /999867 25 181 1179ଭି. ରାେଜF
  କମୁାର ପCନାୟକ ପି ନାେଗ#ର କମୁାର ପCନାୟକ ZUX0783175

ପ ୁ /999868 63 181 1180ବଂସିଧର ପCନାୟକ ପି ବାଲାଜି ପCନାୟକ ZUX0783332

ପ ୁ /999869 60 181 1181ଏସ.. ରେମଶ ପCନାୟକ ପି ଏସ. େମାହନ ରାଓ ZUX0783423

ପ ୁ /999870 44 181 1182ଚF
  େଶଖର ଗେଣ#ର ପCନାୟକପି ଏମ. ସତ�ନାରାୟଣ ଏମ ZUX0783563

 ୀ /999871 43 181 1183ମQଳୁା ପCନାୟକ +ା ବଂଶିଧର ପCନାୟକ ZUX0783365

ପ ୁ /999872 39 181 1184ଦୁଗ0 ପ
ସାଦ ପCନାୟକ ପି ରାଜ କିେଶାର ପCନାୟକ ZUX1187343

 ୀ /999873 32 181 1185ପି କବିତାରାଣି ପCନାୟକ +ା ରାଜ କିେଶାର ପCନାୟକ ZUX1187368

ପ ୁ /999874 49 181 1186ପାଉଲ ପାଉଲ ପି ଧନୁଯ� ୟ ବି\ାଣୀ ZUX0783258

ପ ୁ /999875 31 181 1187ଏନ ହରି ପ
ସାଦ ପି ଏନ ରାମବାବୁ ZUX1014349

 ୀ /999876 55 181 1188ଗଗୁ0 ଆର +ା ଶିବା ପ
ସାଦ ରାଓ ଆର ZUX0783167

ପ ୁ /999877 58 181 1189ଶିବା ପ
ସାଦ ରାଓ ଆର ପି ସଯୁ�� ନାରାୟଣ ଆର ZUX0783324

ପ ୁ /999878 61 181 1190ପି. ସରିୁଆ ରାଓ ପି ପି. େଭ5ଟ ରାଓ ZUX0783449

ପ ୁ /999879 53 181 1191ରାପାକା ଗବିF ରାଓ ପି ରାପାକା ତ
ୀନାଥ ରାଓ ZUX0783472

ପ ୁ /999880 52 181 1192ଶ
ୀନିଭାସ ରାଓ ପି ଏସ. େମାହନ ରାଓ ZUX0783415

ପ ୁ /999881 43 181 1193ଏମ. ଲ)*ଣ ରାଓ ପି ମନଟିନା ରମନ ରାଓ ZUX0783399

ପ ୁ /999882 36 181 1194ଯାେକଲାେପଲି ଭାLର ରାଓ ପି ୱାଇ. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0783506

ପ ୁ /999883 35 181 1195ୱାଇ. ମନ* ଧ ରାଓ ପି ୱାଇ. ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0783225

ପ ୁ /999884 69 181 1196ନୀଳ ମାଧବ ସାହୁ ପି େଗାେନାପତି ସାହୁ ZUX0731182

 ୀ /999885 26 181 1197ସ
ୁତି ସାନା ପି ସାନା ପ
ସାଦ ରାଓ ZUX0731208

ପ ୁ /999886 47 181 1198ଡି. ବି. ସାରିବାବୁ ପି ଡି. ଆପାରାଓ ZUX0783381

ପ ୁ /999887 68 181 1199ଦାମରସି� େଶସଗିରି ରାଓ ପି ଡି.ଭି.ଆର ଆଚାରୀ LSL1376458

 ୀ /999888 34 181 1200ଟି. ଲ)*ୀ ଟି - ଟି. ପ
ସାଦ ଟି ZUX0783647

 ୀ /999889 39 181 1201େରଣ ୁତାେୟଲ +ା ବଂଶୀ ତାେୟଲ ZUX0952432

 ୀ /999890 29 181 1202ପି. ଭନଜା)ି +ା ପି. ନବିନ ZUX0943092

ପ ୁ /999891 39 181 1203ୱାଇ. ଦିେଲ#ର ୱାଇ ପି ୱାଇ. ସତ�ନାରାୟଣ ୱାଇ ZUX0783340

 ୀ /999892 28 181 1204ଉମା େରବତି ୱାଇ - ଦିେଲ#ର ରାଓ ZUX0783357

 ୀ /1174893 50 181 1205ମମତା ସିହA ା +ା ରାଜିବ କମୁାର ସିହA ା ZUX1183128

 ୀ /00894 31 181 1206ଲଳିତା ଶତପଥି +ା ଦୁଗ0 ପ
ସାଦ ମହାପାତ
 ZUX1042019

ପ ୁ /back of G895 44 181 1207ଜଗନA ାଥ ପାଢୀ ପି େକଳୖାସ ଚF
  ପାଢୀ ZUX0149401

 ୀ /1896 62 181 1208ଭାରତୀ ପ7ା +ା ବିଜୟ ପ7ା OR/12/089/262644

ପ ୁ /1897 46 181 1209ମେନାଜ ପ7ା ପି ବିଜୟ ପ7ା LSL1416346

ପ ୁ /2898 30 181 1210ଭି ଶ
ୀନୁ ପି ଭି ରାମା ରାଓ ZUX0149336

ପ ୁ /2899 38 181 1211ସଂେଡଶ କମୁାର ପାତ
 ପି ନରସିଂହ ପ
ସାଦ ପାତ
 ZUX1233600

 ୀ /5900 27 181 1212େରବତି ମାଦି ପି େଭେ5ଟା ରାମନା ମାଦି ZUX0631184

 ୀ /5901 63 181 1213ଇFିରା ପଟନାୟକ +ା ବସ8 କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0393728

ପ ୁ /5902 60 181 1214ସିସିରକମୁାର ପଟନାୟକ ପି ରାମକୃ> ପଟନାୟକ OR/12/089/262632

ପ ୁ /5903 36 181 1215ମେହF
  ପCନାୟକ ପି ବସ8 ପCନାୟକ ZUX0393710

ପ ୁ /5904 35 181 1216ରାେଜF
  କମୁାର ପCନାୟକ ପି ଶଶିରି କମୁାର ପCନାୟକ ZUX0288290

ପ ୁ /6905 39 181 1217କାଲୀ ଚରଣ ଶ5ର ପି ନୁବୁଲାଲ ଶ5ର ZUX0631069

ପ ୁ /7906 38 181 1218ଏମ. ଇ#ର ରାଓ ପି ଏ[ ଭାଗି LSL2392801

ପ ୁ /7907 55 181 1219ଏ[. ଭାଗି , ପି ଆସିରିଆ , OR/12/089/254434

 ୀ /7908 48 181 1220ଏମ.ରାମଲୁୁ , +ା ଭାଗି , OR/12/089/254435

ପ ୁ /8909 67 181 1221ଲବ େବେହରା ପି ମଲିକା� ୁ�ନ େବେହରା OR/12/089/254426

 ୀ /8910 49 181 1222ମାଳତି େବେହରା +ା ଲବ େବେହରା OR/12/089/254427

 ୀ /9911 65 181 1223ମିନତି ସାହୁ +ା ହରିkF
  ସାହୁ ZUX0527218

ପ ୁ /10912 45 181 1224ସଶୁା8କମୁାର ଭQ ପି ଆର.ଏନ ଭQ OR/12/089/254423

 ୀ /10913 38 181 1225ଉଷାଲତା ଭQ +ା ସଶୁା8କମୁାର ଭQ OR/12/089/254424

ପ ୁ /11914 28 181 1226ଏ[ ପ
ୟାb କମୁାର ପି ଏମ ଶ
ୀରାମ ମ?ୂ�ୀ ZUX0631093

ପ ୁ /12915 52 181 1227ସେ8ାଷକମୁାର ଭQ ପି ଆର.ଏନ ଭQ OR/12/089/254420

 ୀ /12916 45 181 1228ନମିତା ଭQ +ା ସେ8ାଷ ଭQ OR/12/089/254421

 ୀ /12917 32 181 1229ଅନୀତା କମୁାରୀ ଭQ ପି ସେ8ାଷ କମୁାର ଭQ ZUX0149344

 ୀ /13918 58 181 1230ଡମାଇ ଗଉଡା +ା କରୁପା ଗଉଡା OR/12/089/254175

15 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /14919 27 181 1231ଭି. ସନିୁଲ କମୁାର ପି ଭି.ବୀର ରାଜୁ ZUX0630038

 ୀ /14920 35 181 1232ସଂଗୀତା ମହା8ି +ା ରାେଜF
  କମୁାର ପCନାୟକ ZUX0867705

ପ ୁ /14921 50 181 1233ନିଳକo ପାଢୀ ପି ଅଯ ୁ� ନ ପାଢୀ OR/12/089/254410

 ୀ /14922 42 181 1234ରାଧା ପାଢୀ +ା ନିଳକo ପାଢୀ OR/12/089/254411

ପ ୁ /14923 32 181 1235ଭି ଜଗଦିଶ ରାଓ ପି ଭି ଭିରା ରାଜୁ ZUX0630020

 ୀ /15924 40 181 1236ଏ ଲତା +ା ଏ ବାସେୁଦବ ରାଓ ZUX0288308

 ୀ /16925 39 181 1237ରୁଚିରା ପାଢୀ +ା ଜଗନA ାଥ ପାଢୀ ZUX0149369

 ୀ /17926 34 181 1238ଆର ସାହିତ�ା ପି ଆର ଶ
ୀରାମା ରାଓ ZUX0149377

ପ ୁ /17927 65 181 1239େରଡନମ ଶ
ୀ ରାମାରାଓ ପି େରଡନମ େଭ5ଟ ରାଓ ZUX0952234

ପ ୁ /17928 45 181 1240ଦ7ପାଣି ସାହୁ ପି ବୃ\ାବନ ସାହୁ ZUX0149385

 ୀ /17929 39 181 1241ମମତା ସାହୁ +ା ଦ7ପାଣି ସାହୁ ZUX0149393

ପ ୁ /19930 79 181 1242େକଳୖାସ ଚF
  ପାଢି ପି ରାଧାକୃଷA ପାଢି ZUX0630806

 ୀ /19931 74 181 1243ସିପ
ାରାଣି ପାଢି +ା େକଳୖାସ ଚF
  ପାଢି ZUX0631119

 ୀ /19932 41 181 1244ସସ*ିତା ପାଣିଗ
ାହି +ା ରବିଚF
  ପାଣିଗ
ାହି ZUX0630723

 ୀ /22933 32 181 1245ରଚିତା େଜନୖ +ା ରେମଶ େଜନୖ ZUX0150623

 ୀ /22934 86 181 1246ସେରାଜବାଳା ସାହୁ +ା ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/089/250392

ପ ୁ /22935 57 181 1247ସନିୁଲକମୁାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/089/250393

 ୀ /22936 53 181 1248ସAିଗଧା ସାହୁ +ା ସନିୁଲକମୁାର ସାହୁ OR/12/089/250394

 ୀ /22937 31 181 1249ଅ5ିତା ସାହୁ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ ZUX0449686

ପ ୁ /22938 28 181 1250ଅଭିେଷକ ସାହୁ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର ସାହୁ ZUX0449678

ପ ୁ /23939 32 181 1251ଏ ସେ8ାଷ ଅରବିF ପି ଏ େଭ5ଟ ରାଓ ZUX0205534

ପ ୁ /24940 29 181 1252ତ
ିେଲାଚନ େଲ�ା ପି େରାହିତ କମୁାର େଲ5ା ZUX0631101

ପ ୁ /24941 61 181 1253େରାହିତ କମୁାର େଲ5ା ପି ମେହ#ର େଲ5ା ZUX0205542

 ୀ /24942 55 181 1254ନିରୁପମା େଲ5ା +ା େରାହିତ କମୁାର େଲ5ା ZUX0205559

ପ ୁ /24943 36 181 1255ଦୀପକ କମୁାର େଲ5ା ପି େରାହିତ କମୁାର େଲ5ା ZUX0658120

 ୀ /25944 31 181 1256ପ
ାଚି ଅପରିଚିତା ପାତ
 ପି ଗ�ାଧର ପାତ
 ZUX0205583

 ୀ /25945 31 181 1257ପାଢିଚି ଅପରିଚିତା ପାତ
 ପି ଗ�ାଧର ପାତ
 ZUX0658112

 ୀ /26946 30 181 1258ସରୁଭି ପାତ
 ମା ଜୟ8ୀ ପାତ
 ZUX0450783

ପ ୁ /26947 30 181 1259ସଧୁାଂଶ ୁପାତ
 ମା ଜୟ8ୀ ପାତ
 ZUX0450791

ପ ୁ /27948 52 181 1260ଅରୁFବାସି ଗେଣଶ ରାଜ ପି ଆଚାରୀ ଅରୁFବାସି ZUX0631143

 ୀ /27949 42 181 1261ଜି ସ�ିତା କମୁାରୀ +ା ଏ ଗେଣଶ ରାଜ ZUX0631135

 ୀ /27950 39 181 1262ଆରତୀ ନାୟକ +ା ସQିବ କମୁାର ନାୟକ ZUX0630608

ପ ୁ /27951 57 181 1263ଏ. କୃ>ା ରାଜ ପି ଅରୁFାବାସୀ ଆଚାରୀ ZUX0631150

 ୀ /27952 41 181 1264ଜି ସନିତା +ା ଏ ଗେଣଶ ରାଜୁ ZUX0630418

ପ ୁ /45953 76 181 1265ଜଗଦିଶ ପ
ସାଦ ଅଗ
ୱାଲ ପି ଦିଲିପ ଚାF ଅଗ
ୱାଲ ZUX0882308

 ୀ /45954 69 181 1266ପhୁା ଅଗ
ୱାଲ +ା ଜଗଦୀଶ ପ
ସାଦ ଅଗ
ୱାଲ ZUX0882340

ପ ୁ /45955 52 181 1267ଆଶିଶ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ପି ଜଗଦୀଶ ପ
ସାଦ ଅଗ
ୱାଲ ZUX0882324

 ୀ /45956 49 181 1268ସ* ୃତି ଅଗ
ୱାଲ +ା ଆଶିଶ କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ZUX0882332

 ୀ /45957 41 181 1269ସୀମା ଅଗ
ୱାଲ +ା ରଜନୀଶ ଅଗ
ୱାଲ ZUX0882290

 ୀ /45958 27 181 1270ଆଚଲ ଅଗ
ୱାଲ ପି ଆଶଶି କମୁାର ଅଗ
ୱାଲ ZUX0882316

 ୀ /54959 49 181 1271ଏମ ଗୀତା ରାଣୀ +ା ଏମ େଭ5ଟା ରାଓ ZUX0867614

ପ ୁ /54960 54 181 1272ଏମ େଭେ5ଟ ରାଓ ପି ଏମ ଦଶରଥ ରାଓ ZUX0867606

ପ ୁ /54961 25 181 1273ଏମ େମାହନ ରାଓ ପି ଏମ େଭ5ଟ ରାଓ ZUX0867630

ପ ୁ /99962 31 181 1274ଅମଲୁ� କମୁାର ପ7ା ପି କିେଶାର ଚF
  ପ7ା ZUX0952358

 ୀ /99963 28 181 1275ସ�ୀତା କମୁାରୀ ପ7ା ପି କିେଶାର ଚF
  ପ7ା ZUX0952366

 ୀ /133964 74 181 1276େସAହଲତା ଶତପଥୀ +ା ଡାଃ େକଦାରନାଥ ଶତପଥୀ ZUX0867598

ପ ୁ /196965 74 181 1277ପାD ମେୁଖ#ର ପଟନାୟକ ପି ଭୀମରାଓ ପଟନାୟକ ZUX0867523

 ୀ /999966 44 181 1278ପି ପଦ* ାବତି +ା ପି .େଭ5ଟା ରାବଣା .. LSL2637031

 ୀ /999967 32 181 1279ସ8ଷ ଅରବିF ଏ ପି େଭେ5ଟ ରାଓ ଏ ZUX0783787

 ୀ /999968 41 181 1280ସିମା ଅଗ
ୱାଲ ପି ରଜନିସ ଅଗ
ୱାଲ ZUX0783738

 ୀ /999969 43 181 1281ଭି େଭାଳା +ା ଭି ଆନF ZUX1017318

ପ ୁ /999970 49 181 1282ଭି. ଧମ�  ରାଜୁ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ ଭ�ାସରାଜୁ ZUX0952226

 ୀ /999971 23 181 1283ପି. େଜାସAା ପି ପି.େଭ5ଟା ରାବଣା ZUX0948208

 ୀ /999972 34 181 1284ତୁଳସି କଳୁଦିପ +ା ଗcୁ କଳୁଦିପ ZUX1041722

ପ ୁ /999973 22 181 1285େପାତୁରାଜୁ ତରୁଣ କମୁାର ପି ପି.େଭ5ାଟା ରାବଣା ZUX1045707

 ୀ /999974 29 181 1286ପ
ିୟ5ା ମଲିକ +ା ଜଗେମାହନ ମଲିକ ZUX0783068

 ୀ /999975 25 181 1287ଉଷା ରାଣୀ ପି ପି ପି. େଭ5ଟ ରାବଣା ZUX0821678

ପ ୁ /999976 76 181 1288ଭାLର ପାତ
 ପି ମାଧବ ପାତ
 ZUX0952382

 ୀ /999977 55 181 1289ପାବ� ତୀ ପାତ
 +ା ଭାLର ପାତ
 ZUX1300342

ପ ୁ /999978 47 181 1290ଦୁଗ0 ପ
ସାଦ ପାତ
 ପି ଭାLର ପାତ
 OR/12/089/258416

 ୀ /999979 42 181 1291ମିନ ପାତ
 +ା ଦୁଗ0 ପ
ସାଦ ପାତ
 ZUX0952390

 ୀ /999980 22 181 1292େକ ଆଶା ପCନାୟକ ପି େକ ନରସିଂଗା ମରୂଟୀ ଟାକ
 ୀ ZUX1041664

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /999981 23 181 1293ଭି. ପୃଥିରାଜ ପି ଭି. ଧମ� ରାଜୁ ZUX0952317

 ୀ /999982 51 181 1294ଧନପତି ପଜୂାରୀ +ା ବଲ ପଜୂାରୀ ZUX1041755

ପ ୁ /999983 63 181 1295େଭେ5ଟ ରାଓ ପି େଭେ5ଟ ଶ�ାମ ଆଦିମଲୁମ ZUX0783779

 ୀ /999984 51 181 1296ଟି. ପାବ� ତୀ ରାଓ +ା ଟି. େଭ5ଟ ରାଓ ZUX0783084

 ୀ /999985 24 181 1297େକ ଭାଗ�ବ ରାଓ ପି େକ େଭେ5i ରାଓ ZUX1041698

ପ ୁ /999986 49 181 1298ପି େଭ5ଟା ରାବଣା ପି ପି ସ�େମ#ର ରାଓ OR/12/089/214082

 ୀ /MANDIABHE987 31 181 1299ପର ବିେସାଈ - ଟୀ ବିେସାଈ ZUX1363985

ପ ୁ /999988 18 181 1300ଆକାଶ େବେହରା ପି ସକୁା8 େବେହରା ZUX1414390

ପ ୁ /14/845989 20 181 1301େତାଟା ଉଦୟ କିରଣ ପି େତାଟା ମେହ#ର ରାଓ ZUX1417476

ପ ୁ /kella Nag990 18 181 1302ଆକାଶ େବେହରା ପି ସକୁା8 େବେହରା ZUX1424928

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ0ଚନ ନିମେ8 ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନA  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ0ଚନ କମିଶନ ଭାରତ5 �ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ0ଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ5 ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର8ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.15 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 ମାନ5ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ5 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

17 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ0ଚନ ଅଧିକାରୀ5 +ା)ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /01 19 182 1େଗାମତୀ ଚା ାଳ ପି ନୀଳା"ର ଚା ାଳ ZUX1350354

ପ ୁ /02 21 182 2ମାନବ ପ ା ପି ନିଳକ# ପ ା ZUX1234111

�ୀ /03 69 182 3ପମଲୂପତୀ ରାଜୟମ &ା ପମଲୂପତୀ ନରସିଂଗା ରାଓ ZUX1354521

ପ ୁ /04 46 182 4ପମଲୂପତୀ େଵଂକଟରମଣ ପି ପମଲୂପତୀ ନରସିଂଗା ରାଓ ZUX1354786

ପ ୁ /005 45 182 5ବ+ ଜ କିେଶାର ଦେଲଇ ପି େଦବାଗୀରୀ ଦେଲଇ ZUX1349968

�ୀ /006 36 182 6କାଗିତଅଲା ନାଗମଣି &ା ଗଂଗାଧର େର0ୀ ZUX1352012

ପ ୁ /007 19 182 7ରାେଜ1+  ନାୟକ ପି ଜଗନ2 ାଥ ନାୟକ ZUX1340900

�ୀ /0008 36 182 8େଦବୀ ବାହାଦୁର ଥାପା &ା ବିେର1+  ଥାପା ZUX1256056

�ୀ /LNJIPALLI9 27 182 9ପି5ି ମହାରଣା &ା ମାନସ ମହାରଣା ZUX0882555

ପ ୁ /sri laxmi10 56 182 10େକାନାପଅଲା ଗଂଗାଧର ରାଓ - େକାନାପଅଲା େଗୗରୀ େଗୗରୀ ZUX1231208

�ୀ /Venkat La11 21 182 117ଯାେନ9ଵରି େକ ପି ରାମବାବୂ େକ ZUX1277482

�ୀ /W/O-ARUN12 41 182 12ସନିୁତରା &ାଇଁ &ା ଅରୁଣ ସିଂହ ZUX1096882

ପ ୁ /0113 56 182 13ଶ+ୀଧର େବହୁରା ପି ବାବାଜୀ ଚରଣ େବହୁରା ZUX0862433

ପ ୁ /0114 34 182 14ଈ<ର ଭତ+ ା ପି ଖଗପତି ଭତ+ ା ZUX0784181

�ୀ /0115 28 182 15ମ?ୁା ଭତ+ ା &ା ଈ<ର ଭତ+ ା ZUX0784199

/0116 30 182 16ସିବାନୀ କିନ2 ର ପି ବୁଦ+ ା ଜାନୀ ZUX1169531

�ୀ /117 30 182 17ତ+ିେବଣୀ ଜାନି ମା ମାଟି ଜାନି ZUX1141704

ପ ୁ /118 57 182 18କାଳି ପ+ସାଦ ମିଶ+ ପି ପ@ୂAଚ1+  ମିଶ+ ZUX0658310

ପ ୁ /119 70 182 19ପରୁୁେଷାCମ ପ+ଧାନ ପି ପାଦ ପ+ଧାନ OR/12/089/256001

�ୀ /120 55 182 20ରାଧା ପ+ଧାନ &ା ପରୁୁଷତମ ପ+ଧାନ OR/12/089/256002

�ୀ /0221 22 182 21ମନୀଷା ଚଚD ପି ନବିନ ଚଚD ZUX1139591

�ୀ /0222 43 182 22ସଷୁମୁା ଡାକଆୁ &ା ପତି ତପବGୁ ଡାକଆୁ ZUX1139666

�ୀ /0223 21 182 23ଝରଣା ଦେଳଇ ପି ବଜI ଦେଳଇ ZUX1139625

�ୀ /0224 39 182 24ସମାରି ଗାଦବା &ା ମକୁ1ୁ ଗାଦବା ZUX1191170

�ୀ /0225 26 182 25ଲJKୀ ଗାଦବା ପି ମନୁ ଗାଦବା ZUX0952879

�ୀ /0226 23 182 26ଭଗବତୀ ଗାଦବା ପି ରଘନୁାଥ ଗାଦବା ZUX0952861

ପ ୁ /0227 28 182 27ତ+ିନାଥ ଜାନି ପି ସନ�ାସୀ ଜାନି ZUX0952903

�ୀ /0228 26 182 28ହୀରାମଣି ଜାନି &ା ତ+ିନାଥ ଜାନି ZUX0952887

�ୀ /0229 26 182 29ନାଗମଣି ଜାନୀ ପି ରାଜୁ ଜାନୀ ZUX0729962

ପ ୁ /0230 42 182 30ପ+ଶାI କମୁାର ପMନାୟକ ପି ଶରତ ଚ1+  ପMନାୟକ ZUX1139492

�ୀ /0231 23 182 31ଚ1+ ୀକା ସିଂହ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସିଂହ ZUX1073907

�ୀ /0232 22 182 32ରୀତାରାଣୀ ସିଂହ ପି ତାରିଣୀ ପ+ସାଦ ସିଂହ ZUX1069749

�ୀ /233 24 182 33ଅ5ିତା ଡାକଆୁ ମା ସଷୁମା ଡାକଆୁ ZUX1161298

ପ ୁ /234 45 182 34ମକୁ1ୁ ଗାଦବା ପି ଡ"ରୁ ଗାଦବା OR/12/089/256032

ପ ୁ /235 24 182 35ମନୁା ଗାଦବା ପି ଡ"ରୁ ଗାଦବା ZUX1014422

�ୀ /236 23 182 36ସାବିତ+ୀ ଗାଦବା &ା ମଦନ ଗାଦବା ZUX1014455

ପ ୁ /237 31 182 37ଅଜୁA ନ ଯାନୀ ପି ଶିବ ଯାନୀ ZUX1134899

�ୀ /238 24 182 38ଲାବଣ�ା ଜାନି &ା ଚ1+  େଶଖର ଜାନି ZUX1014448

�ୀ /239 29 182 39ନିହାରିକା ପଟନାୟକ ପି ଶରତ ଚ1+  ପଟନାୟକ ZUX0636092

ପ ୁ /240 66 182 40ଶରତ ଚ1+  ପଟନାୟକ ପି କିେଶାର ଚ1+  ପଟନାୟକ OR/12/089/256009

�ୀ /241 55 182 41ପNୁଲତା ପଟନାୟକ &ା ଶରତ ଚ1+  ପଟନାୟକ OR/12/089/256010

ପ ୁ /242 44 182 42ସଶୁାI କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଶରତ ଚ1+  ପଟନାୟକ OR/12/089/256636

�ୀ /243 34 182 43ତପ&ିନୀ ପଟନାୟକ &ା ସଶୁାI କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0150805

�ୀ /244 39 182 44ସେୁଚତା ପMନାୟକ ପି ଶରତ ଚ1+  ପMନାୟକ LSL1370196

�ୀ /0345 29 182 45େଜ ଅରୁଣା କମୁାରୀ &ା େଜ ସନମଖୁା ରାଓ ZUX1148964

ପ ୁ /0346 42 182 46େଜ ସନମଖୁା ରାଓ ପି େଜ ବି9ୱନାଧମ ZUX1153220

ପ ୁ /347 54 182 47େତଲୖକ� ବିହାରି ମହାIି ପି ବ+ ହK ାନ1 ମହାIି ZUX0209379

ପ ୁ /348 56 182 48ଚିCରQନ ପାତ+ ପି ବGୁଚରଣ ପାତ+ OR/12/089/256022

�ୀ /349 50 182 49ଆରତି ପାତ+ &ା ଚିCରQନ ପାତ+ OR/12/089/256023

�ୀ /350 36 182 50ଚିନK ୟୀ ମQରୁୀ ପାତ+ ପି ଚିCରQନ ପାତ+ ZUX0209395

1 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ5 &ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /351 33 182 51ଚିରQିବି ପାତ+ ପି ଚିCରQନ ପାତ+ ZUX0209387

�ୀ /352 38 182 52ବିଣା ପMନାୟକ ପି ଶିବରାମ ପMନାୟକ ZUX1146448

�ୀ /circle-353 30 182 53ତପାସମୀତା ଦଳପତି ଗେଣ9ଵର ପି ଗେଣ9ଵର ଦଳପତି ଗେଣ9ଵର ଦଳ ZUX1208743

�ୀ /454 52 182 54ଭାରତି ମିଶ+ &ା କାଳୀ ପ+ସାଦ ମିଶ+ ZUX1195205

�ୀ /455 41 182 55&@AକାIି ମହାIି ପି ମେହ1+  ମହାIି OR/12/089/256019

�ୀ /556 48 182 56ସାବିତ+ୀ ଦେଳଇ &ା ଶ�ାମ ଦେଳଇ OR/12/089/256031

�ୀ /557 65 182 57େଚରୀ�ୀ େଦବି &ା ମଦନ ସିଂ OR/12/089/256030

�ୀ /558 29 182 58ଅନୁରାଧା େଗୗଡ ପି ଚଂଦ+  େଶଖର େଗୗଡ ZUX1349885

ପ ୁ /559 22 182 59ରାଜା ଯାନୀ ପି ରାଜୁ ଯାନୀ ZUX1143999

ପ ୁ /560 42 182 60ଈ<ର ଚ1+  ପାଣିଗ+ାହି ପି ହରିହର ପାଣିଗ+ାହି ZUX0862599

�ୀ /561 41 182 61ଦୟମIି ପାଣିଗ+ାହି ପି ହରିହର ପାଣିଗ+ାହି ZUX0862615

ପ ୁ /562 40 182 62ଚକାନୟନ ପାଣିଗ+ାହି ପି ହରିହର ପାଣିଗ+ାହି ZUX0862607

ପ ୁ /563 41 182 63ରାଜକିେଶାର ପMନାୟକ ପି ରେମଶ ପMନାୟକ LSL1386192

ପ ୁ /664 36 182 64ଶଭୁ+ ାଂଶ ୁରQନ ମାଣିଆ ପି ପିତା"ର ମାଣିଆ ZUX0150821

�ୀ /0765 62 182 65ଧନମତୀ ନାୟକ &ା କନୁୁ ନାୟକ ZUX0784124

ପ ୁ /766 33 182 66ଏଲ କାେମ<ର ରାଓ ପି ଏଲ କୃUା ରାଓ ZUX0288571

�ୀ /767 24 182 67ବି.ରWା &ା ବି.ସେIାଷ ZUX1135847

�ୀ /768 47 182 68ଏଲ କୃUାେବଣୀ &ା ଏଲ କୃUା  ZUX0393892

ପ ୁ /769 48 182 69ଏନ.ଦିଲିପ କମୁାର ପି ଏନ. ଗଣପତି ZUX0636027

ପ ୁ /770 55 182 70ବିଜୟ କମୁାର ପ ା ପି ମକୁ1ୁ ପ ା OR/12/089/256034

�ୀ /771 48 182 71ବିେନାଦିନି ପ ା &ା ବିଜୟ କମୁାର ପ ା OR/12/089/256035

ପ ୁ /772 40 182 72ରQନ କମୁାର ପ ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ ା LSL1369719

�ୀ /773 38 182 73େସ2ହଲତା ପ ା &ା ରQନ କମୁାର ପ ା LSL2379097

�ୀ /774 27 182 74ଏX ସG�ା &ା ଏଲ କାେମ<ର ରାଓ ZUX0635391

�ୀ /775 45 182 75େଯାେଗ<ରୀ ସି1ୁର &ା େJତ+  େମାହନ ନାୟକ ZUX0784009

�ୀ /776 37 182 76ଏନ. ସଜୁତା &ା ଏନ.ଦିଲିପ କମୁାର ZUX0636019

�ୀ /877 47 182 77ସବୁାସିନି ମିଶ+ &ା ଶ+ୀ ସେୁରଶ ମିଶ+ OR/12/089/256040

�ୀ /878 36 182 78ଲିYା ମିଶ+ ପି ସେୁରଶ ମିଶ+ ZUX0150847

�ୀ /879 33 182 79ଦିପିକା ମିଶ+ ପି ସେୁରଶ ଚ1+  ମିଶ+ ZUX0150839

ପ ୁ /880 44 182 80ଜଗବGୁ ପରଜା ପି ଅ�Dତ ପରଜା LSL1385459

ପ ୁ /881 44 182 81ରବି1+  କମୁାର ପାତ+ ପି ନରସିଂହ ପାତ+ ZUX0783886

�ୀ /882 37 182 82ଲିପିସା ପାତ+ &ା ରବି1+  କମୁାର ପାତ+ ZUX0783902

ପ ୁ /983 74 182 83େଶଖର ଗରୁୁ ପି ନାରାୟଣ ଗରୁୁ OR/12/089/256036

�ୀ /984 46 182 84ସରୀତା କମୁାରୀ ଗରୁୁ ପି େଶଖର ଗରୁୁ LSL1370170

ପ ୁ /985 43 182 85ସେୁରଶ ଗରୁୁ ପି େଶଖର ଗରୁୁ OR/12/089/256038

�ୀ /986 28 182 86ପNୁା ଗରୁୁ &ା ସେୁରଶ ଗରୁୁ ZUX0952614

ପ ୁ /1087 60 182 87ପ+ଭାତ କମୁାର ସିଂ ବ1ିଲି ପି ରଘନୁାଥ ବ1ିଲି OR/12/089/256042

�ୀ /1088 55 182 88େଜ�ାସ2ା ବ1ିଲି &ା ପ+ଭାତ କମୁାର ସିଂ ବ1ିଲି OR/12/089/256043

ପ ୁ /1089 39 182 89ଅରୁଣ କମୁାର ବ1ିଲି ପି ପ+ଭାତ କମୁାର ସିଂ ବ1ିଲି OR/12/089/256044

�ୀ /1090 68 182 90କମଳା ଗାଦବା &ା ଡ" ୁଗାଦବା OR/12/089/262763

ପ ୁ /1091 45 182 91ପି. େହମI କମୁାର ପି ପି. େସାମଲୁୁ ZUX0783613

ପ ୁ /1092 60 182 92ଚିତ+େସନ ମାଝି ପି ମନପତି ମାଝି ZUX0443416

�ୀ /1093 57 182 93ସK ିତାେସନ ମାଝି &ା ଚିତ+େସନ ମାଝି ZUX0443424

�ୀ /1094 32 182 94ପି. ପଦK ାବତୀ &ା ପି. େହମI କମୁାର ZUX0783514

ପ ୁ /1095 40 182 95ଫାନି ରାଜ େଶଖର ପମଲୁାପତି ପି ପି. ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0784215

�ୀ /1096 36 182 96ପମଲୂପତୀ େଗୗରୀ ଶ+ୀ ରାମିଆ &ା ପମଲୂପତୀ େଵ[କାଟରମନା ZUX0784017

ପ ୁ /1097 79 182 97ନରସିଂହ ରାଓ ପି ପି. େଭ5ଟ ରାମାୟା ZUX0783605

ପ ୁ /1098 24 182 98ପରନା1ୀ େୱେ5ତ ଗେଣଶ ପି ପରନା1ୀ ବିଜୟ କମୁାର ZUX1145481

ପ ୁ /1199 52 182 99ପ+େମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି କାହ2 ୁ  ଚରଣ ନାୟକ ZUX1350065

ପ ୁ /11100 29 182 100ଆର.ଶ+ୀକାI ପି ଆର.ସତ� ନାରାୟଣ ZUX1146315

�ୀ /11101 28 182 101ଏମ.େରବତୀ ମା ଏମ.ପ+ତିମା  ZUX1147453

ପ ୁ /11102 25 182 102ଏମ.ଇ<ର ମା ଏମ.ପ+ତିମା  ZUX1141738

�ୀ /11103 43 182 103ବୁଧବାରୀ ଜାନୀ &ା ଶକୁ+  ଜାନୀ ZUX0152082

�ୀ /11104 28 182 104ନିରୁପମା ଲାଲପ ା &ା ଶଭୁ+ ାଂଶ ୁରQନ ମଣିଆ ZUX1158930

�ୀ /11105 50 182 105କମୁାରୀ ନାୟକ &ା ଗେଣଶ ନାୟକ ZUX1135821

ପ ୁ /12106 61 182 106ସେଲମାନ େଗୗଡ ପି ଚ1+  େଗୗଡ ZUX0288589

�ୀ /12107 58 182 107େକତି େଗୗଡ &ା ସେଲମା[ େଗୗଡ ZUX0288597

�ୀ /12108 59 182 108କସଲୁା ହରିଜନ &ା କମଳ େଲାଚନ ଗାଦବା ZUX0636043

�ୀ /12109 59 182 109କସଲୁା ହରିଜନ &ା ଘାସିରାମ ହରିଜନ ZUX0636050

�ୀ /12110 42 182 110ରମା ହରିଜନ &ା େଗାରା ହରିଜନ ZUX0152090

ପ ୁ /12111 42 182 111େଗାରା� ହରିଜନ ପି କ#ା ହରିଜନ ZUX0393942

ପ ୁ /12112 45 182 112ତ+ିନାଥ େଖମ ୁୁ ପି େଚତୖନ େଖମ ୁୁ ZUX0635524

2 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ5 &ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /12113 43 182 113ଭଗବତି େଖମ ୁୁ &ା ତ+ିନାଥ େଖମ ୁୁ ZUX0635540

ପ ୁ /12114 39 182 114ଅନିରୁ\ ପେଲଇ ପି କୃUଚ1+  ପେଲଇ ZUX0152132

ପ ୁ /12115 21 182 115ଡମ ୁପରଜା ପି େଗାରା ପରଜା ZUX1096148

ପ ୁ /12116 21 182 116ଚ1ନ ତ+ିପାଠୀ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ତ+ିପାଠୀ ZUX1218460

ପ ୁ /13117 64 182 117କୃUଚ1+  ପେଲଇ ପି ଉଲା ପେଲଇ ZUX0152140

�ୀ /13118 36 182 118ରଶK ିତା ପେଲଇ &ା କୃUଚ1+  ପେଲଇ ZUX0152165

�ୀ /13119 35 182 119କବିତା ମଂଜରୀ ପେଲଇ &ା ଅେଶାକ କମୁାର ପେଲଇ ZUX0152173

�ୀ /14120 51 182 120ବି.ଓମିନୀ &ା ବି.ଆIଣି ZUX1141571

�ୀ /14121 31 182 121ବି.ତପ&ିନୀ &ା ବି.କୃପା  ZUX1145564

�ୀ /14122 29 182 122ସିମାଦ+ ୀ ବାଘ ପି ଶକୁ ୁବାଘ ZUX1145739

�ୀ /14123 46 182 123ଲJKୀ ଜାନୀ &ା ରାଜୁ ଜାନୀ LSL1385335

ପ ୁ /14124 29 182 124ଭା^ର ଜାନି ମା ମାଟି ଜାନି ZUX1141647

ପ ୁ /14125 24 182 125ସରତ ମାଳି ପି ସମରା ମାଳି ZUX1145333

ପ ୁ /14126 23 182 126ଦିଲିପ ମଦୁୁଲି ପି େଗାପାଳ ମଦୁୁଲି ZUX1145416

�ୀ /14127 22 182 127ସ�ୀତା ମଦୁୁଲି &ା ସେIାଷ ମଦୁୁଲି ZUX1145374

�ୀ /14128 21 182 128ସତ� ମଦୁୁଲି &ା ଦିଲିପ ମଦୁୁଲି ZUX1145507

�ୀ /14129 25 182 129ଇପିଲି ପ+ିୟ5ା &ା କା1ୁଲ କଲ�ାଣ ZUX1141613

ପ ୁ /14130 60 182 130ସମରା ରଣା ପି ରାମ ରଣା OR/12/089/256053

�ୀ /14131 55 182 131ପ+ଭା ରଣା &ା ସ"ରା ରଣା OR/12/089/256054

ପ ୁ /14132 41 182 132ମାଧବ ରଣା ପି ସମରା ରଣା LSL1385723

ପ ୁ /14133 46 182 133ବି. ସତ�ନାରାୟଣ େସMୀ ପି ଏ_ ବାବୁ େସMୀ ZUX0150862

ପ ୁ /15134 26 182 134ସତ� ସ1ୁର େଲକାଂ ପି ଶରତ ଚ1+  େଲକାଂ ZUX1191212

�ୀ /15135 57 182 135ପNୁାQଳି ମିଶ+ &ା ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ+ ZUX1218924

�ୀ /15136 24 182 136ଦି`ିମୟୀ ମିଶ+ ପି ସିମାaଳ ମିଶ+ ZUX1070614

�ୀ /15137 53 182 137ସାହିତ+ି  ନାୟକ &ା ସବୁାଶ ନାୟକ ZUX0730390

ପ ୁ /15138 45 182 138ସଦାଶିବ ନାୟକ ପି ଜଗନ2 ାଥ ନାୟକ OR/12/089/256653

�ୀ /15139 44 182 139ଇ<ରୀ ନାୟକ &ା ସଦାଶିବ ନାୟକ LSL1385285

�ୀ /15140 26 182 140ଇ<ରୀ ନାୟକ ପି ସବୁାଶ ନାୟକ ZUX0730382

�ୀ /15141 23 182 141ରQିତା ନାୟକ ମା ସାବିତ+ୀ ନାୟକ ZUX0952820

ପ ୁ /16142 47 182 142ସQୟ କମୁାର ମହାପାତ+ ପି ସନୁ�ବାସି ମହାପାତ+ ZUX0152348

�ୀ /17143 42 182 143େଜ�ାସ2ା ଚଚD &ା ଅରୁଣ ଚଚD ZUX0150870

ପ ୁ /17144 26 182 144ଅଭିେଷକ ଚ�D ପି ନବିନ ଚ�D ZUX0730663

�ୀ /17145 65 182 145ରାସ ଚଚD &ା ବୃ1ାବନ ଚଚD OR/12/089/256050

ପ ୁ /17146 45 182 146ନବିନ ଚଚD ପି ବୃ1ାବନ ଚଚD OR/12/089/256051

ପ ୁ /17147 43 182 147ଅରୁଣ ଚଚD ପି ବୃ1ାବନ ଚଚD OR/12/089/256052

�ୀ /17148 38 182 148ସଚଳା ଚଚD &ା ନବିନ କମୁାର ଚଚD OR/12/089/256655

ପ ୁ /17149 24 182 149ତରୁଣ ଚଚD ମା େଜ�ାସ2ା ଚଚD ZUX1158187

�ୀ /17150 22 182 150ମନିଷା ଚାଛA ୀ ପି ନବିନା ଚାଛA ୀ ZUX1070630

ପ ୁ /18151 55 182 151ବିଜୟ କମୁାc ଗଉଡ ପି Jତ+ିୟ ଗଉଡ OR/12/089/256242

�ୀ /18152 50 182 152କମୁାରି ଗଉଡ &ା ବିଯୟକମୁାର ଗଉଡ ZUX0658302

�ୀ /18153 28 182 153ସନାଲି ଗଉଡ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଗଉଡ ZUX0952622

ପ ୁ /19154 60 182 154ଅଭିମନ� ୁବି<ାଳ ପି ପଶ ୁAରାମ ବି<ାଳ OR/12/089/256045

ପ ୁ /19155 42 182 155ଜୟେଦବ ବି<ାଳ ପି ଅଭିମନ� ୁବି<ାଳ LSL1369743

ପ ୁ /19156 32 182 156ରାେଜ1+  କମୁାର ବି<ାଳ ପି ଅଭିମନ� ୁବି<ାଳ ZUX0150888

ପ ୁ /20157 22 182 157ଅଜୟ େଗାଲାରୀ ପି ଜଗନ2 ାଥ େଗାଲାରୀ ZUX1324896

�ୀ /20158 70 182 158ଯେଶାଦା ପେଲଇ &ା ଉଲା ପେଲଇ OR/12/089/256062

ପ ୁ /20159 46 182 159ବୁଟି ପରଜା ପି ଧନ ପରଜା LSL1385780

�ୀ /20160 44 182 160ତୁଳସା ପରଜା &ା ବୁଟି ପରଜା LSL1385772

ପ ୁ /20161 51 182 161ମେନାଜ କମୁାର ପାତ+ ପି ମେହାନ କମୁାର ପାତ+ ZUX0288621

�ୀ /20162 44 182 162ମୀନତି ପାତ+ &ା ମେନାଜ କମୁାର ପାତ+ ZUX0936880

ପ ୁ /20163 45 182 163ଅେଶାକ କମୁାର େପାେଲଇ ପି ଉଲା େପାେଲଇ ZUX0150896

ପ ୁ /20164 59 182 164ପୀ ପ+ଭାକର ରାଓ ପି ପୀ ଭି କ ାଲ ରାୟ ZUX1161041

ପ ୁ /21165 37 182 165କ@A ନାୟକ ପି ଜୁରିଆ ନାୟକ ZUX0152413

�ୀ /21166 35 182 166ଗ�ା ନାୟକ &ା କ@A ନାୟକ ZUX0152421

�ୀ /22167 26 182 167ନିକିତା େଚୗଧରିୁ &ା ଲJKୀ ଚରଣ େଚୗଧରିୁ ZUX1088574

�ୀ /22168 60 182 168େକତି ଗଉଡ &ା ଭୁବନି ଗଉଡ OR/12/089/256859

ପ ୁ /22169 58 182 169ତ+ିନାଥ ଗଉଡ ପି ଗରା ଗଉଡ OR/12/089/256066

�ୀ /22170 55 182 170ସତ�ବତି ଗଉଡ &ା ତ+ିନାଥ ଗଉଡ OR/12/089/256067

ପ ୁ /22171 45 182 171ବାଳକୃU ଗଉଡ ପି ଭୁବନି ଗଉଡ OR/12/089/256065

ପ ୁ /22172 39 182 172ବନମାଳି ଗଉଡ ପି ତ+ିନାଥ ଗଉଡ OR/12/089/256068

�ୀ /22173 38 182 173ସଶୁୀଳା ଗଉଡ ପି ଭୁବନି ଗଉଡ ZUX0936898

ପ ୁ /22174 40 182 174କନୁା େଗୗଡ ପି ତ+ିନାଥ େଗୗଡ LSL1369875

3 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ5 &ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /22175 38 182 175କIୁୀ େଗୗଡ &ା ବନମାଳୀ େଗୗଡ LSL2649036

ପ ୁ /22176 36 182 176ମନୁା େଗୗଡ ପି ତ+ୀନାଥ େଗୗଡ LSL2646636

�ୀ /22177 43 182 177ସେରାଜିନି େଗୗଡ଼ &ା ବାଳକୃU େଗୗଡ଼ ZUX0451484

�ୀ /22178 25 182 178ଗୀତା ଗଉଡ &ା କନୁା ଗଉଡ ZUX1144724

�ୀ /22179 23 182 179ସକୁାIି ଗଉଡ &ା ମନୂା ଗଉଡ ZUX1134816

�ୀ /22180 55 182 180ମାଳତୀ ଖିଲ &ା ସଦା ଖିଲ LSL1386127

�ୀ /23181 58 182 181ହିରା ଜାନି &ା ମ�ଳୁ ଜାନୀ ZUX0729459

ପ ୁ /23182 46 182 182ଶକୁ+ୁ  ଜାନୀ ପି ମ�ୁଳୁ ଜାନୀ ZUX0152439

�ୀ /24183 70 182 183ସାବିତ+ି  ପାଣିଗ+ାହି &ା ଉଦୟନାଥ ପାଣିଗ+ାହି OR/12/089/256070

�ୀ /24184 55 182 184ସରୁମା ପାଣିଗ+ାହି &ା ଉତମ ପାଣିଗ+ାହି LSL1468479

�ୀ /24185 26 182 185ଗାୟତ+ି  ପାଣିଗ+ାହି ମା ସରୁମା ପାଣିଗ+ାହି ZUX0729830

ପ ୁ /25186 68 182 186ଏ5ାନା ନିଡୁରି ପି ନିଡୁରି ଆdଲା_ୱାମୀ ZUX1144526

�ୀ /25187 43 182 187ଲJKୀ ନିଡୁରି &ା ନିଡୁରି େଭ5ନା ZUX1144427

ପ ୁ /25188 30 182 188ଇ1+  କମୁାର ନିଡୁରି ପି ନିଡୁରି େଭ5ନା ZUX1144450

�ୀ /25189 45 182 189ସଦିୁ`ା ସାମI &ା ଗେଜ1+  ପ+ସାଦ ସିଂହ ZUX0451351

�ୀ /25190 46 182 190ମQକିୁେଶାରି ସିଂହ &ା ସେIାଷ କମୁାର ସିଂହ OR/12/089/256583

�ୀ /25191 45 182 191ଲିଲି ସିଂହ ପି ଶ5ର ପ+ସାଦ ସିଂହ LSL1520394

ପ ୁ /25192 43 182 192ତାରିଣି ପ+ସାଦ ସିଂହ ପି ଶ5ର ପ+ସାଦ ସିଂହ OR/12/089/256079

�ୀ /25193 41 182 193ଶକIୁଳା ସିଂହ &ା ତାରିଣି ପ+ସାଦ ସିଂହ OR/12/089/256581

ପ ୁ /25194 59 182 194ସେIାଷ କମୁାର ସିଂ ପି ଶ5ର ପ+ସାଦ ସିଂ OR/12/089/256075

ପ ୁ /25195 57 182 195ଅେଶାକ କମୁାର ସିଂହ ପି ଶ5ର ପ+ସାଦ ସିଂହ ZUX0451344

�ୀ /25196 44 182 196ଲିଲି ସିଂହ &ା ଶ5ର ପ+ସାଦ ସିଂହ ZUX0862409

ପ ୁ /25197 27 182 197ବିକ+ମ ପ+ତାପ ସିଂହ ପି ତାରିଣୀ ପ+ସାଦ ସିଂହ ZUX0636357

ପ ୁ /25198 27 182 198ଅଜୟ ସିଂହ ପି ସେIାଷ କମୁାର ସିଂହ ZUX0636373

ପ ୁ /25199 45 182 199େଗୗରୀ ଶ5ର ସିଂହେଦଓ ପି ଚ1+  କମୁାର ସିଂହେଦଓ ZUX0952853

ପ ୁ /26200 32 182 200ତ+ିପତି ପାତ+ ପି ପaାନନ ପାତ+ ZUX0152454

�ୀ /27201 46 182 201ଗୀତା ଗରୁୁ &ା ବାଲକୃU ଗରୁୁ ZUX0288654

�ୀ /27202 45 182 202ନବିନା ଗରୁୁ &ା ପ@ୁAଚ1+  ଗରୁୁ OR/12/089/256647

�ୀ /27203 39 182 203େରବତୀ ଗରୁୁ ପି ବି<ନାଥ ଗରୁୁ LSL1370246

�ୀ /27204 55 182 204ଲJKୀ କମୁାରୀ ପାଣିଗ+ାହୀ &ା ଆପନା ପ+ସାଦ ପାଣିଗ+ାହୀ LSL1413111

�ୀ /28205 39 182 205ସକIୁଳା ବିGାଣୀ ପି ଦୁଲA ଭ ବିGାଣୀ LSL1370253

ପ ୁ /28206 26 182 206ମେନାଜ କମୁାର ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ଆପନ2 ା ପ+ସାଦ ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0346015

ପ ୁ /29207 52 182 207ସେୁରଶଚ1+  ପାଣିଗ+ାହି ପି ପିତା"ର ପାଣିଗ+ାହି OR/12/089/256098

�ୀ /29208 31 182 208ଆରତୀ କମୁାରୀ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ସେୁରଶ ଚ1+  ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0288688

�ୀ /30209 36 182 209େନତ+ମଣୀ ଗ ା &ା କୃU ଗ ା ZUX0152488

ପ ୁ /30210 38 182 210େଦବାନ1 ଝଡିଆ ପି ଗରୁୁନାଥ ଝଡିଆ ZUX0729350

�ୀ /30211 32 182 211ସନିୁତି ଝଡିଆ &ା େଦବାନ1 ଝଡିଆ ZUX0729343

ପ ୁ /30212 58 182 212ରାମ ମଦୁୁଲି ପି ଲଦୁ ମଦୁୁଲି ZUX0729384

ପ ୁ /30213 57 182 213ଘାସିରାମ ମଦୁୁଲି ପି େଲପା ମଦୁୁଲି ZUX1191238

�ୀ /30214 54 182 214ଯମନୁା ମଦୁୁଲି &ା ଘାସିରାମ ମଦୁୁଲି ZUX1191261

�ୀ /30215 43 182 215ସ1ୁରୀ ମଦୁୁଲି &ା ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX0729376

ପ ୁ /30216 22 182 216ଟୁନା ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX1129287

�ୀ /30217 21 182 217େମାତି ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି ZUX1128891

ପ ୁ /31218 37 182 218ମଦନ ଗ ା ପି ରଘନୁାଥ ଗ ା ZUX0527275

�ୀ /31219 29 182 219ଜାନକୀ ଗ ା &ା ମଦନ ଗ ା ZUX1014414

ପ ୁ /31220 56 182 220ହରି ଜାନୀ ପି ମଣୀ ଜାନୀ ZUX0729368

�ୀ /32221 41 182 221ନିେବଦିତା େଚୗଧରିୁ ପି ତାରିଣି େଚୗଧରିୁ OR/12/089/256102

ପ ୁ /32222 38 182 222ଲJKୀ ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ପି ତାରିଣି ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ LSL1413350

�ୀ /32223 26 182 223ନିକିତା େଚୗଧରୁୀ &ା ଲJKୀ ଚରଣ େଚୗଧରୁୀ ZUX1168020

�ୀ /32224 60 182 224ଦମୟIି େଚୗଧରିୁ &ା ତାରିଣି େଚୗଧରିୁ OR/12/089/256101

ପ ୁ /32225 44 182 225ପଦK ଚରଣ େଚୗଧରିୁ ପି ତାରିଣି େଚୗଧରିୁ OR/12/089/256607

�ୀ /32226 38 182 226ବ+ େଜ9ୱରୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ତାରିଣୀ େଚୗଧରୁୀ OR/12/089/256608

ପ ୁ /32227 55 182 227ସାଧ ୁପକିୁଆ ପି େସାନୁ ପକିୁଆ LSL1385376

�ୀ /33228 44 182 228ଶକୁ+ ୀ ବଡନାୟକ &ା ଦୟା ବଡନାୟକ LSL1385442

�ୀ /33229 62 182 229େଜ�ାସ2ାରାଣି ପାଳ &ା ବାଳକୃU ପାଳ OR/12/089/256104

ପ ୁ /34230 50 182 230ଦୟା ବଡନାୟକ ପି ଅଜୁA ନ ବଡନାୟକ LSL1385418

�ୀ /34231 44 182 231କନିୁ ମଦୁୁଲି &ା ମନ ମଦୁୁଲି ZUX0150904

ପ ୁ /34232 40 182 232ମନ ମଦୁୁଲି ପି ବୁଲୁ ମଦୁୁଲି OR/12/089/256154

ପ ୁ /34233 42 182 233ପ+ଶାI କମୁାc ପMନାୟକ ପି ଶରତଚ1+  ପMନାୟକ LSL1468818

ପ ୁ /35234 41 182 234ବାବୁଲା ମଦୁୁଲି ପି ରଘ ୁମଦୁୁଲି ZUX0346023

�ୀ /35235 40 182 235ଦହଣା ମଦୁୁଲି &ା କୃU ମଦୁୁଲି OR/12/089/256150

ପ ୁ /35236 29 182 236କାହ2 ୁ  ମଦୁୁଲି ପି କୃU ମଦୁୁଲି ZUX0635748
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ପ ୁ /36237 54 182 237ଅଜୁA ନ ମାଝି ପି େଗାବୁରୁ ମାଝି LSL1369669

�ୀ /36238 50 182 238ଝୁଡ�ୀ ମାଝି &ା ଅଜୁA ନ ମାଝି LSL1369651

ପ ୁ /37239 31 182 239ଭଗତ ମାଝୀ ପି େକଶବ ମାଝୀ ZUX0730036

�ୀ /37240 31 182 240ମ?ୁା ମାଝୀ &ା ଭଗତ ମାଝୀ ZUX0730044

�ୀ /37241 65 182 241ପ+ତିମା ପରଜା &ା ଗରୁୁ ପରଜା OR/12/089/256119

�ୀ /37242 45 182 242ଦଶ ୁପରଯା &ା ରାମ ପରଯା LSL1370287

ପ ୁ /37243 32 182 243ସ1ୁର ପରଜା ପି ଗରୁୁ ପରଜା ZUX0150912

�ୀ /37244 31 182 244ଲଚମି ପରଜା ପି ରାମ ପରଜା ZUX0730028

�ୀ /37245 31 182 245ସଯୂ�A ପରଜା &ା ସ1ୁର ପରଜା ZUX0346031

�ୀ /38246 34 182 246ରାଧା ମଣି କ+ ିସାନି &ା େଚତୖନ� କ+ ିସାନି ZUX0150920

ପ ୁ /38247 42 182 247େଚତୖନ� କ+ ୀସାନୀ ପି ଗରୁୁ କ+ ିସାନୀ LSL1468966

ପ ୁ /38248 32 182 248ମିକିନ କଲୁଦୀପ ପି ଦିଲୀପ କଲୁଦୀପ ZUX1129089

�ୀ /38249 51 182 249ମଇନା ର1ାରି &ା ମନ ର1ାରି ZUX0729541

ପ ୁ /38250 61 182 250ମନ ରGାରି ପି ଇ<ର ରGାରି ZUX0729558

ପ ୁ /38251 41 182 251ଡମରୁ ରGାରି ପି ଗଣ ରGାରି ZUX0729533

ପ ୁ /38252 23 182 252ଲJKଣ ରGାରି - ମନ ରGାରି ZUX1134980

ପ ୁ /38253 21 182 253ରବି ରGାରି ପି ମନ ରGାରି ZUX1144096

ପ ୁ /39254 39 182 254ସାଥି ଚଲାନ ପି ମଶିଆ ଚଲାନ ZUX1142843

ପ ୁ /39255 28 182 255େଗାବି1 ଚ1+  େହାତା ପି ପ@ୁA ଚ1+  େହାତା ZUX0784033

ପ ୁ /39256 50 182 256ମାଧବ ମାଝି ପି ସମରା ମାଝି LSL1369776

ପ ୁ /39257 41 182 257ଶିବ ମାଝି ପି ଗରୁୁ ମାଝି LSL1386119

ପ ୁ /39258 26 182 258ସନିୁଲ ମାଝୀ ପି େକସବ ମାଝୀ ZUX0730010

ପ ୁ /40259 58 182 259ଭ? ମାଝି ପି ରଘ ୁମାଝି LSL1370303

�ୀ /40260 50 182 260ବତି ମାଝି &ା ଭ? ମାଝି LSL1370295

ପ ୁ /40261 27 182 261ନୀଳକ# ମାଝୀ ପି ଭ? ମାଝୀ ZUX0730077

�ୀ /40262 69 182 262ହୀରା ମଣୀ &ା େଗାରା ମାଝୀ ZUX0730002

ପ ୁ /41263 27 182 263େଗାପିନାଥ ନାୟକ ପି ରାମଚ1+  ନାୟକ ZUX0635755

ପ ୁ /41264 24 182 264ରବି ନାୟକ ପି ରାମ ଚ1+  ନାୟକ ZUX0952465

�ୀ /41265 54 182 265ଝୀପରୀ ପରଯା &ା ଶ�ାମ ପରଯା LSL1468347

ପ ୁ /41266 50 182 266ଶ�ାମ ପରଜା ପି ମ�ଳା ପରଜା OR/12/089/256116

�ୀ /41267 31 182 267କାଲାବତୀ ପରଜା ପି ଶ�ାମ ପରଜା ZUX0729715

�ୀ /42268 39 182 268ଶକୁ+ ୀ ମାଝୀ &ା ଶିବ ମାଝୀ LSL1386093

�ୀ /42269 29 182 269ଗିରି ମାଝୀ &ା ଜୟ ମାଝୀ ZUX0730069

�ୀ /42270 80 182 270ପଦK ା ପରଜା &ା ମ�ଳା ପରଜା LSL1386077

ପ ୁ /43271 42 182 271ଅଜୁA ନ ପରଯା ପି ମ�ଳା ପରଯା OR/12/089/256216

�ୀ /43272 40 182 272ପଦK ା ପରଜା &ା ଅଯ ୁA ନ ପରଜା OR/12/089/256215

ପ ୁ /43273 36 182 273େଗାପାଳ ପରଜା ପି େଗାବ\A ନ ପରଜା ZUX0730150

ପ ୁ /43274 31 182 274ମନୁ ପରଜା ପି ନାରାୟଣ ପରଜା ZUX0730051

ପ ୁ /43275 29 182 275ଘାସିରାମ ପରଜା ପି ଅଜୁA ନ ପରଜା ZUX0730200

ପ ୁ /43276 27 182 276ସନିୁଲ ପରଜା ପି ଅଜୁA ନ ପରଜା ZUX0730168

�ୀ /44277 46 182 277ଲଛମା ମାଝି &ା ବଲୁ ମାଝି LSL1386200

ପ ୁ /44278 27 182 278ରଘ ୁମାଝୀ ପି ଗବ\A ନ ମାଝୀ ZUX0635466

�ୀ /45279 37 182 279େସାନିଆ ମାଝୀ ପି େକଶବ ମାଝୀ ZUX0346056

�ୀ /45280 33 182 280ଗରୁବାରୀ ମାଝୀ &ା େସାନିଆ ମାଝୀ ZUX0730135

�ୀ /46281 62 182 281େମାତି ପରଜା &ା ମଧ ୁପରଜା ZUX0346072

ପ ୁ /46282 45 182 282ସ1ୁର ପରଜା ପି ରତନ ପରଜା ZUX0346080

ପ ୁ /46283 45 182 283ଲଚୁ ପରଯା ପି ଚି�ୁଡୁ ପରଯା OR/12/089/256222

�ୀ /46284 42 182 284ଦଇମତି ପରଜା &ା ସ1ୁର ପରଜା ZUX0635557

�ୀ /46285 40 182 285ଶଶ ିପରଜା &ା ଲଚୁ ପରଜା OR/12/089/256223

ପ ୁ /46286 40 182 286କମଳୁ ୁପରଜା ପି ନାରାୟଣ ପରଜା LSL1370188

ପ ୁ /46287 33 182 287ଶବିରାତ ପରଜା ପି ମଧ ୁପରଜା ZUX0729871

�ୀ /46288 31 182 288ଦହନା ପରଜା &ା କମଳୁୁ ପରଜା ZUX0730556

�ୀ /46289 28 182 289ସଲୁ ପରଜା ପି ଲଚୁ ପରଜା ZUX0729616

�ୀ /46290 28 182 290ସବୁ@A ପରଜା &ା ଶିବରାତ ପରଜା ZUX0729889

�ୀ /47291 67 182 291ସଇତା ପରଜା &ା ସାନ ନକଳୁ ପରଜା OR/12/089/256139

ପ ୁ /48292 45 182 292ଚ ାଳ ଚଲାଣ ପି ମସିହା ଚଲାଣ ZUX0346106

�ୀ /48293 38 182 293ଚ1+ କାIି ଚଲାଣ &ା ସାଥି ଚଲାଣ ZUX0730572

�ୀ /48294 58 182 294େମାତି ପରଜା &ା ନରସି� ପରଜା LSL1385467

ପ ୁ /48295 44 182 295କୃU ପରଜା ପି ନରସି� ପରଜା LSL1385434

�ୀ /48296 40 182 296ଶଶି ପରଜା &ା କୃU ପରଜା LSL1385426

�ୀ /49297 56 182 297ପeୁଲତା େଦଵୀ &ା ଶିବ ଚରଣ େଜନା ZUX1250109

ପ ୁ /49298 58 182 298ସିବ ଚରଣ େଜନା ପି ପ+ହଲf ାଦ େଜନା ZUX1250588
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�ୀ /49299 21 182 299ସଂଚିତା େ<ତପଦK ା େଜନା ପି ସିବ ଚରଣ େଜନା ZUX1250083

�ୀ /49300 42 182 300ଦନାଇ ମାଝୀ &ା ଭୀମ ମାଝୀ ZUX0346122

�ୀ /49301 42 182 301ଲେଦଇ ମାଝୀ &ା ରତନ ମାଝୀ ZUX0346130

ପ ୁ /49302 40 182 302ଭିମ ମାଝୀ ପି ପଦଲାମ ମାଝୀ OR/12/089/256143

ପ ୁ /49303 29 182 303ଧନୁଜA ୟ ମାଝୀ ପି ଭୀମ ମାଝୀ ZUX0451633

�ୀ /49304 28 182 304ଫଲୁମତୀ ମାଝୀ &ା ଧନୁଜA ୟ ମାଝୀ ZUX0451641

�ୀ /49305 26 182 305ଦନାଇ ମାଝୀ ପି ରତନ ମାଝୀ ZUX0729996

�ୀ /49306 36 182 306ପୀ ପଦK ାବତୀ &ା ଏନ ଗ�ାଧର ZUX1325570

ପ ୁ /49307 37 182 307ଏନ.ଗ�ାଧର ରାଓ ପି ଏ[ ଗଣପତି ZUX1250604

�ୀ /51308 43 182 308ରୀତା ପMନାୟକ &ା େଗାପାଳକୃU ପMନାୟକ ZUX0151001

ପ ୁ /51309 41 182 309ଲକମିନଦର ସିଂ ପି ଗରୁୁବାଚନ ସିଂ ZUX0729301

ପ ୁ /51310 33 182 310ବିଘ2 ସିଂ ପି ଭୀମ ସିଂ ZUX0635201

�ୀ /51311 29 182 311ରୁପାଲି ସିଂ &ା ବିଘ2 ସିଂ ZUX0635136

�ୀ /51312 40 182 312ସଂଯ?ୁା ସିଂ &ା ଲକମିନଦର ସିଂ ZUX0151019

�ୀ /52313 41 182 313ରାଧିକା ପରଜା &ା ଶାସି ପରଜା ZUX0729772

ପ ୁ /52314 38 182 314ଘାସି ପରଜା ପି ଶିବ ପରଜା ZUX0151043

ପ ୁ /52315 36 182 315ରାମ ପରଜା ପି ଶିବ ପରଜା ZUX0151035

ପ ୁ /52316 36 182 316ପ@ୁA ପରଜା ପି ଲଛମନ ପରଜା ZUX0729780

�ୀ /52317 33 182 317ବିମଳା ପରଜା ପି ଶିବ ପରଜା ZUX0151027

�ୀ /52318 29 182 318ମାଧରୁୀ ପରଜା ପି ଲgମନ ପରଜା ZUX0952838

ପ ୁ /52319 26 182 319ଲଛମନ ପରଜା ପି େଗାବଧAନ ପରଜା ZUX0729764

ପ ୁ /53320 45 182 320ସେIଷ କମୁାର ଦେଳଇ ପି େଦବଗିରି ଦେଳଇ ZUX1228980

�ୀ /53321 36 182 321େରବତୀ ଦଳାଇ &ା ସେIାଷ ଦଳାଇ ZUX1230481

ପ ୁ /53322 22 182 322ସେୁର1+  ମାଝି ପି େକଶବ ମାଝୀ ZUX1228139

�ୀ /53323 45 182 323ଶକୁ+ ି ମଦୁୁଲି &ା ମଦନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/256232

ପ ୁ /53324 35 182 324ମନ ମଦୁୁଲି ପି ବିUୁ ମଦୁୁଲି ZUX0729525

�ୀ /53325 34 182 325କନିୁ ମଦୁୁଲି &ା ମନୁ ମଦୁୁଲି ZUX0729517

�ୀ /53326 28 182 326ସ1ୁର ମଦୁୁଲି ପି ସବୁାସ ମଦୁୁଲି ZUX0729798

ପ ୁ /54327 45 182 327ଚଇତନ ଚଲାଣ ପି ରାମ ଚଲାଣ OR/12/089/256190

�ୀ /54328 40 182 328ବତି ଚଲାଣ &ା ଚଇତନ ଚଲାଣ OR/12/089/256191

�ୀ /54329 36 182 329ସେIାଷି ଚଲାଣ ପି ଚିତନ ଚଲାଣ ZUX0729624

ପ ୁ /54330 33 182 330ସୀମା ଚଲାଣ ପି ଚଇତନ ଚଲାଣ ZUX0151050

�ୀ /54331 28 182 331<ାତୀ ଚଲାଣ ପି ଚଇତନ ଚଲାଣ ZUX0729988

ପ ୁ /55332 55 182 332ଗଣପତି ଯାନି ପି ବଲଭ ଯାନି OR/12/089/256173

�ୀ /55333 44 182 333ମତି ଜାନୀ &ା ଗଣପତି ଜାନୀ ZUX0729426

ପ ୁ /55334 34 182 334ଜୟ ଜାନୀ ପି ଗଣପତି ଜାନି ZUX0943118

ପ ୁ /55335 28 182 335ହରି ଜାନି ପି ଗଣପତି ଜାନୀ ZUX0729590

�ୀ /55336 27 182 336ପଦK ା ଜାନି &ା ହରି ଜାନି ZUX0729608

�ୀ /55337 25 182 337ସମିୁତ+ା କଲୁଦୀପ ପି ଗଣପତି ଯାନୀ ZUX1144831

ପ ୁ /55338 47 182 338ନରସିଂହ ମଦୁୁଲି ପି େଡ�ା ମଦୁୁଲି ZUX0729483

ପ ୁ /55339 44 182 339ଅଭିମ ମଦୁୁଲି ପି ହରି ମଦୁୁଲି ZUX0729475

�ୀ /55340 43 182 340ଗରୁୁବାରି ମଦୁୁଲି &ା ନରସିଂହ ମଦୁୁଲି ZUX0729509

�ୀ /55341 31 182 341େସପତି ମଦୁୁଲି &ା ଅଭି ମଦୁୁଲି ZUX0729491

ପ ୁ /55342 28 182 342ଶବି ପ+ଧାନ ପି ଆଦୁ ପ+ଧାନ ZUX0729442

�ୀ /55343 25 182 343କନିୁ ପ+ଧାନ &ା ଶବି ପ+ଧାନ ZUX1014497

�ୀ /56344 50 182 344ନବୀନା ଗରୁୁ &ା ସିମାaଳ ପାଣିଗ+ାହି ZUX1334135

ପ ୁ /56345 90 182 345ବଲଭ ଯାନି ପି ଯୟରାମ ଯାନି OR/12/089/256169

ପ ୁ /56346 55 182 346ତ+ିପତି ଯାନି ପି ବଲଭ ଯାନି OR/12/089/256171

�ୀ /56347 45 182 347ପଦK ା ଯାନି &ା ତ+ିପତି ଯାନି OR/12/089/256172

ପ ୁ /56348 33 182 348ଜୟରାମ ଜାନୀ ପି ତ+ିପତି ଜାନୀ ZUX0151076

�ୀ /56349 28 182 349ଲJKୀ ଜାନି &ା ଜୟରାମ ଜାନୀ ZUX0730721

ପ ୁ /56350 26 182 350ଶ+ୀନିବା_ ଜାନୀ ପି ତ+ୀପତୀ ଜାନୀ ZUX0730713

ପ ୁ /56351 60 182 351ସିମାaଳ ପାଣିଗ+ାହି ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ+ାହି ZUX1334200

�ୀ /56352 34 182 352ଲJKୀ ପରଜା &ା ରଘରୁାମ ପରଜା ZUX0151068

�ୀ /57353 22 182 353ଭଗବତୀ ବଡ଼ନାୟକ &ା କାଳି ପ+ସାଦ ଯାନୀ ZUX1134774

�ୀ /57354 60 182 354ସୀତା ବାରିେଗଡି - ସୀତା ବାରିେଗଡି ZUX1167683

ପ ୁ /57355 36 182 355କଲ�ାଣ କମୁାର ବାରିେଗଡି - କଲ�ାଣ କମୁାର ବାରିେଗଡି ZUX1170422

ପ ୁ /57356 67 182 356ସିମାaଳ ଗIାୟତ - େରବତୀ ଗIାୟତ ZUX1144161

ପ ୁ /57357 39 182 357ଉଦୟାନଥ େଗୗଡ ପି େଗାବି1 େଗୗଡ ZUX1134907

ପ ୁ /57358 36 182 358ଟି. ହରି ପ+ସାଦ ପି ଟି. ସତ�ନାରାୟଣା ZUX0636167

ପ ୁ /57359 44 182 359ଲଛମନ ଯାନି ପି ବଲଭ ଯାନି OR/12/089/256288

�ୀ /57360 40 182 360ପଦK ାଶ+ୀ ଜାନି &ା ଲଛମନ ଜାନି OR/12/089/256657
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ପ ୁ /57361 31 182 361ଶିବ ଶ5ର ଜାନୀ ପି ଲଛମନ ଜାନୀ ZUX0636159

�ୀ /57362 28 182 362ପଦK ଜା ଜାନୀ ପି ଲଛମନ ଜାନୀ ZUX0636142

ପ ୁ /57363 27 182 363କାଳି ପ+ସାଦ ଜାନୀ ପି ଲଛମନ ଜାନୀ ZUX0636175

ପ ୁ /57364 26 182 364ଉେମଶ ଜାନି ପି ଲଛମନ ଜାନି ZUX0952911

ପ ୁ /57365 24 182 365ମଣିକ# ଜାନୀ ପି ଲଛମନ ଜାନି ZUX0952978

�ୀ /57366 24 182 366ଜୟIି ଜାନୀ &ା ଶିବା ଜାନୀ ZUX0952515

ପ ୁ /57367 32 182 367ପ+ସନ2  କମୁାର ପରିଡା ପି ପାଣ ୁପରିଡା ZUX0730788

ପ ୁ /57368 63 182 368ବାରିେଗଡା ପ+ସାଦ ରାଓ ପି େସh ରାଓ ZUX1128974

ପ ୁ /57369 63 182 369ରାମ ଚ1+  ସାହୁ ପି େଗାପିନାଥ ସାହୁ ZUX1219443

�ୀ /57370 57 182 370ରାଜଲJKୀ ସାହୁ &ା ରାମ ଚ1+  ସାହୁ ZUX1219393

ପ ୁ /57371 28 182 371ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାiର ସାହୁ ZUX0730770

�ୀ /57372 58 182 372ବାସIି ଶତପଥୀ ପି ସବୁାଷ ଚ1+  ଶତପଥୀ ZUX1144385

ପ ୁ /58373 50 182 373ରାମ ଯାନି ମା ସନାଇ ଯାନି ZUX0648634

�ୀ /58374 45 182 374କମୁାରି ଯାନି &ା ରାମ ଯାନି OR/12/089/256167

ପ ୁ /58375 37 182 375ଶ5ର ଜାନି ପି ରାମ ଜାନି ZUX0635813

�ୀ /58376 35 182 376ବିମଳା ଜାନୀ &ା ସ5ର ଜାନୀ ZUX0952762

�ୀ /58377 32 182 377ଲJKି ଜାନି ପି ରାମ ଜାନି ZUX0635029

�ୀ /59378 60 182 378ରାମା ଯାନି &ା ଯଗ ୁଯାନି OR/12/089/256163

ପ ୁ /59379 41 182 379ପରୁୁଷତି ଜାନୀ ପି ଜଗ ୁଜନୀ LSL1369842

ପ ୁ /59380 28 182 380ଶିବ ଜାନି ପି ଘାସି ଜାନି ZUX0635359

ପ ୁ /60381 21 182 381ମନ େମାହନ େଗୗଡ ପି ତ+ିନାଥ େଗୗଡ ZUX1324862

ପ ୁ /60382 33 182 382ଅଜୁA ନ ମଦୁୁଲି ପି ଦାସ ମଦୁୁଲି ZUX0151084

ପ ୁ /60383 29 182 383ସାଗର ମଦୁୁଲି ପି ସବୁାଷ ଚ1+  ମଦୁୁଲି ZUX0635037

�ୀ /60384 28 182 384ମଇନା ମଦୁୁଲି &ା ସାଗର ମଦୁୁଲି ZUX0636233

�ୀ /60385 26 182 385ସନିୁତା ମଦୁୁଲି ପି ସବୁାସ ଚ1+  ମଦୁୁଲି ZUX0729897

�ୀ /61386 60 182 386ରାଧା ପରଜା &ା ସଦନ ପରଜା OR/12/089/256227

ପ ୁ /61387 45 182 387ବାସ ୁପରଜା ପି ସଦନ ପରଜା OR/12/089/256228

ପ ୁ /61388 35 182 388ଚ1+  ପରଜା ପି ସଦନ ପରଜା ZUX0346148

�ୀ /61389 32 182 389ଲJKୀ ପରଜା &ା ଚ1+  ପରଜା ZUX0346155

ପ ୁ /61390 31 182 390ରାମଚ1+  ପରଜା ପି ସଦୁନ ପରଜା ZUX0729905

ପ ୁ /61391 28 182 391ସତ� ପରଜା ପି ଗ ୁ̀  େକଳୖାସ ପରଜା ZUX0729970

�ୀ /61392 21 182 392ରଜନୀ ପରଜା &ା ସତ� ପରଜା ZUX1360353

ପ ୁ /62393 42 182 393ଗୁ̀  େକଳୖାସ ପରଜା ପି ଘାସି ପରଜା OR/12/089/256202

�ୀ /62394 39 182 394ସବିତା ପରଜା &ା ଗ ୁ̀  େକଳୖାସ ପରଜା LSL1413236

ପ ୁ /62395 36 182 395ମଦନ ପରଜା ପି ଲାଛୁ ପରଜା ZUX1129014

�ୀ /62396 29 182 396ବାସIି ପରଜା &ା ମଦନ ପରଜା ZUX1134840

�ୀ /63397 30 182 397ସିମାଦ+ ୀ ବାଘ &ା ସକୁ ୁବାଘ ZUX0730671

�ୀ /63398 65 182 398ସବୁ@A ଯାନି &ା େଦବୁ ଯାନି OR/12/089/256201

ପ ୁ /63399 45 182 399ଭଗବାନ ଯାନି ପି େଦବୁ ଯାନି OR/12/089/256199

�ୀ /63400 40 182 400ମାଳତି ଯାନି &ା ଭଗବାନ ଯାନି OR/12/089/256200

ପ ୁ /63401 33 182 401ମାଧବ ପ+ଧାନ ପି ଆଦୁ ପ+ଧାନ ZUX0729574

�ୀ /63402 28 182 402ସବୁୁଦ+ ା ପ+ଧାନ &ା ମାଧବ ପ+ଧାନ ZUX0729566

�ୀ /64403 46 182 403ୟୁ ଶ+େିଦବୀ &ା ୟୁ ରେମଶ ପ LSL2646552

ପ ୁ /64404 45 182 404ୟୁ ମେହ<ର ପି ୟୁ ସତ�ନାରାୟଣା  LSL1385301

�ୀ /64405 42 182 405ୟୁ ସଜୁାତା  &ା ୟୁ ମେହ&ର LSL2646420

ପ ୁ /64406 47 182 406ୟୁ ରେମଶ . ପି ୟୁ ସତ�ନାରାୟଣ . LSL1385475

ପ ୁ /64407 23 182 407ଉCର କବାଟ ଜଗଦିଶ ପି ଉCର କବାଟ ରେମଶ ZUX0953026

ପ ୁ /64408 23 182 408ଉCର କବାଟ କ+ିUା କିରନ ପି ଉCର କବାଟ ମେହ<ର ZUX0952812

ପ ୁ /64409 40 182 409ବସI କମୁାର ପାତ+ ପି ଛାୟାକାI ପାତ+ ZUX0151092

ପ ୁ /64410 36 182 410ଶଶୁାI କମୁାର ପାତ+ ପି ଛାୟାକାI ପାତ+ ZUX0151100

�ୀ /64411 34 182 411ପ+ିୟା ପାତ+ &ା ବସI କମୁାର ପାତ+ ZUX0636308

�ୀ /64412 32 182 412ସ+ିୟା ପାତ+ &ା ସସୁାI ପାତ+ ZUX0952770

�ୀ /64413 33 182 413ନିେଳାେjାଳା ଶତପଥୀ ପି ସବୁାଷ ଚ1+  ଶତପଥୀ ZUX1144302

ପ ୁ /65414 46 182 414ଭରତ କମୁାର ବାରିକ ପି େଭରୖବ ବାରିକ ZUX0451435

�ୀ /65415 44 182 415ମିନାଲତା ଦାସ &ା ଭରତ କମୁାର ବାରିk ZUX0451427

ପ ୁ /65416 62 182 416ପିତା"ର ମାଣିଆ ପି ମଷୁୀ ମାଣିଆ ZUX0151126

�ୀ /65417 52 182 417େରଖାରାଣୀ ମାଣିଆ &ା ପିତା"ର ମାଣିଆ ZUX0151118

ପ ୁ /65418 35 182 418େଲାକନାଥ ମାଣିଆ ପି େକଳୖାସ ଚ1+  ମାଣିଆ ZUX0451419

ପ ୁ /65419 34 182 419ଶଭୁ+ ାଂଶ ୁମଣିଆ ପି ପୀତା"ର ମଣିଆ ZUX1135045

ପ ୁ /65420 33 182 420ହିମାଂଶରୁQନ ମାଣିଆ ପି ପିତା"ର ମାଣିଆ ZUX0288746

ପ ୁ /65421 32 182 421ହିମାଂଶ ୁମଣିଆ ପି ପୀତା"ର ମାଣିଆ ZUX1126069

�ୀ /65422 34 182 422ସଇତା ମଦୁୁଲି &ା ଅଭି ମଦୁୁଲି ZUX0635490

7 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ5 &ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /65423 28 182 423ନିରୂପମା ଲାଲ ପ ା &ା ଶଭୁ+ ାଂଶ ୁରQନ ମଣିଆ ZUX1149202

�ୀ /65424 27 182 424ସଭୁଦସAୀନୀ େପାେଲଇ &ା ହିମାଂଶ ୁେପାେଲଇ ZUX1347897

ପ ୁ /65425 35 182 425ଆର ରାମ ବାବୁ ପି ରପକା ଆdା ରାଓ ZUX1144153

�ୀ /65426 46 182 426ରାଜଲJKି ସାହୁ &ା ଶିବ ପ+ସାଦ ସାହୁ ZUX0730440

�ୀ /66427 50 182 427ସQ?ୁା ଆଚାରୀ ପି ମରୁଲୀ ଆଚାରୀ LSL1385491

ପ ୁ /66428 28 182 428ସେIାଷ ଆଚାରୀ ପି ମରୁଲୀ ଆଚାରୀ ZUX0451591

�ୀ /68429 46 182 429ବତୀ େଭାଇ &ା ତ+ିେଲାଚନ େଭାଇ LSL1385343

ପ ୁ /68430 39 182 430ତ+ିେଲାଚନ େଭାଇ ପି ମଧ ୁେଭାଇ LSL1413285

ପ ୁ /68431 23 182 431େରାହନ େଭାଇ ପି ତ+ିେଲାଚନ େଭାଇ ZUX0953042

ପ ୁ /69432 55 182 432ରାଘେବ1+  ଦାଶ ପି ହରିହର ଦାଶ OR/12/089/256241

ପ ୁ /70433 34 182 433ଶ�ାମ ଦାସ ଜାନୀ ପି ଶିରା ଜାନୀ ZUX0151134

ପ ୁ /70434 22 182 434ନରସିଂହ ଯାନୀ ପି ଭଗବାନ ଯାନୀ ZUX1129121

�ୀ /71435 56 182 435ବି କମଳା . &ା େକସରରାଓ . ZUX0288753

ପ ୁ /72436 60 182 436ଦାମଦର ମଦୁୁଲୀ ପି ଗରୁୁ ମଦୁୁଲୀ OR/12/089/256251

�ୀ /74437 45 182 437ମ�ଲୀ ମଦୁୁଲୀ &ା ମକୁ1ୁ ମଦୁୁଲୀ OR/12/089/256398

ପ ୁ /74438 42 182 438ମଦନ ମଦୁୁଲି ପି ମକୁ1ୁ ମଦୁୁଲି ZUX0952747

ପ ୁ /74439 36 182 439େଦବ ମଦୁୁଲି ପି ମକୁ1ୁ ମଦୁୁଲି ZUX0151142

�ୀ /74440 32 182 440ଫଲୁ ମଦୁୁଲି &ା େଦବ ମଦୁୁଲି ZUX0346163

�ୀ /74441 28 182 441ପନିୁ ମଦୁୁଲି &ା ମଦନ ମଦୁୁଲି ZUX0729707

�ୀ /74442 28 182 442ବି. ରାଏଲ &ା ବି. ସାେମଲ ZUX0730432

ପ ୁ /75443 50 182 443ସନ�ାସି ଯାନି ପି ବିQକ ୁଯାନି OR/12/089/256272

�ୀ /75444 45 182 444ବିମଳା ଯାନି &ା ସନ�ାସି ଯାନି OR/12/089/256273

ପ ୁ /76445 30 182 445ବ+ ଜ ବିହାରୀ ପMନାୟକ ପି େଦେବ1+  ନାଥ ପMନାୟକ ZUX0288795

ପ ୁ /76446 27 182 446କQୁ ବିହାରୀ ପMନାୟକ ପି େଦେବ1+  ନାଥ ପMନାୟକ ZUX0635086

�ୀ /76447 33 182 447ରାଇ କିେଶାରୀ ପMନାୟକ ପି େଦେବ1+  ନାଥ ପMନାୟକ ZUX0288761

�ୀ /77448 55 182 448ମତି େବାଇ &ା ଧନ େବାଇ ZUX0151167

�ୀ /78449 50 182 449ଜମନୁା ରାଣା &ା େଗୗତମ ରାଣା ZUX0952457

�ୀ /78450 58 182 450ନିଲା ବାହାଦୁର ଥାପା &ା ମ[ ବାହାଦୁର ଥାପା ZUX0952523

�ୀ /78451 29 182 451ସନୁମୟ ବାହାଦୁର ଥାପା &ା ହିେତ9ଵର ଦାଶ ZUX0635417

�ୀ /79452 45 182 452ମ�ଲି େଦବୀ . &ା ଧନ ବାହାଦୁର . OR/12/089/256629

�ୀ /79453 29 182 453ସମୁନ ପ+ଧାନ ପି ଧନ ବାହାଦୁର ପ+ଧାନ ZUX0635409

�ୀ /79454 32 182 454କନିୁ ପ+ଧାନୀ &ା ଶିବ ପ+ଧାନୀ ZUX1147180

�ୀ /80455 33 182 455ଟୁନି କଟାବାଇ &ା ପିl ୁକଟାବାଇ ZUX1014505

ପ ୁ /80456 32 182 456ପିl ୁକଟାବାଇ ପି ମନିଆ କଟାବାଇ ZUX0729947

ପ ୁ /80457 72 182 457କୃU ଚ1+  ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ ZUX0636183

ପ ୁ /80458 69 182 458ପ@ୁAଚ1+  ସାହୁ ପି ନରସିଂହ ସାହୁ LSL1385293

�ୀ /80459 61 182 459ଗାତାQଳୀ ସାହୁ &ା କୃU ଚ1+  ସାହୁ ZUX0636209

�ୀ /80460 52 182 460ଲତାQଳି ସାହୁ &ା ପ@ୁAଚ1+  ସାହୁ OR/12/089/256346

ପ ୁ /80461 42 182 461ପ+ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ@ୂAଚ1+  ସାହୁ ZUX0527259

ପ ୁ /80462 40 182 462ପ+ଭାତ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ@ୂAଚ1+  ସାହୁ LSL1385384

ପ ୁ /80463 38 182 463ତ+ିପତି ବାଲାଜୀ ସାହୁ ପି କୃU ଚ1+  ସାହୁ ZUX0636191

ପ ୁ /80464 36 182 464ପ+ଶାI କମୁାର ସାହୁ ପି ପ@ୂAଚ1+  ସାହୁ ZUX0346171

�ୀ /80465 33 182 465ରQିତା ସାହୁ &ା ତ+ିପତି ବାଲାଜି ସାହୁ MGH2400489

�ୀ /80466 31 182 466ନମିତା ସାହୁ &ା ପ+ଭାତ କମୁାର ସାହୁ ZUX0635060

�ୀ /80467 29 182 467ଶଭୁଶ+ୀ ସାହୁ ପି &ାଧୀନ କମୁାର ସାହୁ ZUX0635920

�ୀ /81468 60 182 468ରାଧା ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ OR/12/089/256285

�ୀ /81469 50 182 469ଝୁଡୁ�ୁ ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ OR/12/089/256638

�ୀ /82470 26 182 470ପ+ଭାସିନି ଭQ ପି ଶଶୁାI କମୁାର ଭQ ZUX0784272

ପ ୁ /82471 50 182 471ଜଗନାଥ ଜାନି ପି େଚତୖନ� ଜାନି OR/12/089/256281

ପ ୁ /82472 50 182 472ଗରୁୁ ଯାନି ପି େଚତୖନ� ଯାନି OR/12/089/256279

ପ ୁ /82473 45 182 473ବାେଦ ଜାନି ପି ଜଗନ2 ାଥ ଜାନି ZUX0635284

�ୀ /82474 45 182 474ସ1ୁରୀ ଯାନି &ା ଗରୁୁ ଯାନି OR/12/089/256280

�ୀ /82475 43 182 475େମାଛି ଜାନି &ା ଜଗନ2 ାତ ଜାନି ZUX0729699

�ୀ /82476 42 182 476ଶକୁ+ ି ଜାନି &ା ବାେଦ ଜାନି ZUX0635292

ପ ୁ /82477 24 182 477ସବୁାସ ଜାନି ପି ଜଗନ2 ାଥ ଜାନି ZUX1188903

�ୀ /83478 43 182 478ଦଇମତି ମଦୁୁଲି &ା ଦାମ ମଦୁୁଲି LSL1413319

ପ ୁ /83479 40 182 479ଲଛମନ ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି LSL2640563

ପ ୁ /83480 39 182 480ଦାମ ମଦୁୁଲୀ ପି ଧନ ମଦୁୁଲୀ OR/12/089/256648

ପ ୁ /83481 34 182 481ଲJKଣ ମଦୁୁଲି ପି ସମରା ମଦୁୁଲି ZUX0151183

ପ ୁ /83482 33 182 482ଶିବ ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି ZUX0151191

ପ ୁ /83483 32 182 483ମନ ମଦୁୁଲି ପି ଦାମଦର ମଦୁୁଲି ZUX0635987

�ୀ /83484 30 182 484ଗୀତା ମଦୁୁଲି &ା ଶିବ ମଦୁୁଲି ZUX0346189
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ପ ୁ /83485 21 182 485ବୁଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ମାଳୀ ମଦୁୁଲି ZUX1129352

ପ ୁ /84486 27 182 486ଅନିଲ େଜନା ପି ରାମକୃUା େଜନା ZUX1146919

ପ ୁ /84487 60 182 487ଦାସି ମଦୁୁଲି ପି ମଦନ ମଦୁୁଲି OR/12/089/256313

ପ ୁ /84488 29 182 488ରାମଚ1+  ମଦୁୁଲି ପି ଦାସି ମଦୁୁଲି ZUX0635805

�ୀ /84489 28 182 489ଚିIାମଣି ମଦୁୁଲି &ା ରାମଚ1+  ମଦୁୁଲି ZUX0635607

ପ ୁ /84490 26 182 490ଲJKଣ ମଦୁୁଲି ପି ଘାସି ମଦୁୁଲି ZUX0729681

ପ ୁ /84491 63 182 491ଗେଣ9ଵର ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ ZUX1129253

ପ ୁ /84492 69 182 492ସିେବାରାମ ପଟନାୟକ ପି ଶ+ୀପତି ରାଓ ପଟନାୟକ ZUX1146786

�ୀ /84493 65 182 493ଲJKୀ ପMନାୟକ &ା ଶିବରାମ ପMନାୟକ ZUX0783829

�ୀ /84494 22 182 494ସିଏଚ ସେIାଷୀ ପି ସିଏଚ ଶାରୀରମଳୁୁ ZUX1129303

�ୀ /85495 60 182 495ଜାମରା ପରଜା &ା ବଳିଭଦ+  ପରଜା LSL1385731

ପ ୁ /85496 47 182 496ବଳିଭଦ+  ପରଜା ପି ମଧ ୁପରଜା ZUX0729939

ପ ୁ /85497 32 182 497େକ ଚିରQିବି ରାଓ ପି େକ ସୀମାaଳମ ZUX1139823

ପ ୁ /86498 33 182 498ଆc. ବାଲକ+ ିUା ପି ଆc. ରାମବାବୁ ZUX0151209

ପ ୁ /86499 62 182 499ଆର ରାମବାବୁ . ପି ଆର ଭା^ର . ZUX0658138

ପ ୁ /86500 39 182 500ଆର ରେମଶ . ପି ଆର ରାମବାବୁ . OR/12/089/256635

�ୀ /86501 58 182 501ଟି େପାଲିନା &ା ଟି ଆପାରାଓ ZUX0635383

�ୀ /86502 56 182 502ଆର ସଲୁଚନା &ା ଆର ରାମବାବୁ OR/12/089/256344

�ୀ /87503 33 182 503ବି ଆରତି େବେହରା &ା ବି ସେIାଷ କମୁାର େବେହରା ZUX0635144

�ୀ /87504 39 182 504ଉମDଲା େଗୗଡ &ା ଉଦୟନଥ େଗୗଡ ZUX1141993

ପ ୁ /87505 25 182 505ଆସିକ ମହାIି ମା ଲJKୀ ମହାIି ZUX0952846

�ୀ /87506 65 182 506ଲଖK ି ମାହାIି &ା ତ+ିନାଥ ମାହାIି ZUX0658146

�ୀ /87507 49 182 507ମୀନା ନାୟକ &ା ତୁଳାରାମ ନାୟକ ZUX0451658

ପ ୁ /87508 27 182 508ସେIାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ତୁଳାରାମ ନାୟକ ZUX0730648

�ୀ /88509 44 182 509େକ ରାେଯ<ରି . &ା େକ. ରାଜଦୁତ OR/12/089/256559

ପ ୁ /88510 34 182 510କାନା ରାଜପତୁ ପି ରାଜୁ ରାଜପତୁ ZUX0151233

�ୀ /88511 33 182 511କଲ�ାଣୀ ରାଜପତୁ ପି େକ ରାଜପତୁ ZUX0151225

�ୀ /88512 32 182 512କାମାJୀ ରାଜପତୁ ପି େକ. ରାଜପତୁ ZUX0151217

ପ ୁ /89513 73 182 513ବଳରାମ ମିଶ+ ପି ବ+ ଜକିେଶାର ମିଶ+ OR/12/089/256362

�ୀ /89514 65 182 514ରାଧାରାଣି ମିଶ+ &ା ବଳରାମ ମିଶ+ OR/12/089/256363

ପ ୁ /89515 48 182 515ସଦାଶିବ ମିଶ+ ପି ବଳରାମ ମିଶ+ OR/12/089/256364

ପ ୁ /89516 41 182 516ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ+ ପି ବଳରାମ ମିଶ+ LSL1413269

�ୀ /89517 39 182 517ରାେଜ<ରୀ ମିଶ+ ପି ବଳରାମ ମିଶ+ LSL1385749

ପ ୁ /89518 19 182 518ଅନୁରାଗ ପାଇକରାୟ ପି ରାmକିେଶାର ପାଇକରାୟ ZUX1304906

ପ ୁ /90519 39 182 519ନୀଳା"ର ଚ ାଳ ପି େଚତୖନ� ଚ ାଳ ZUX0393819

ପ ୁ /90520 43 182 520ସନାତନ ଦିସାରୀ ପି ଖଗପତି ଦିସାରୀ ZUX0636225

ପ ୁ /90521 36 182 521ତପAଣ କମୁାର େଲ5ା ପି ପୀତା"ର େଲ5ା ZUX1132299

ପ ୁ /90522 30 182 522ଗରୁୁ ପ+ସାଦ େଲ5ା ପି ପୀତା"ର େଲ5ା ZUX1132323

�ୀ /90523 63 182 523କମଳା କମୁାରି ପ ା &ା େଗାପାଳ କୃU ପ ା ZUX1237890

�ୀ /90524 43 182 524ପ5ଜିନୀ ପ ା ପି େଗାପାଳକୃU ପ ା LSL1386291

ପ ୁ /90525 41 182 525ନିଳକ# ପ ା ପି େଗାପାଳକୃU ପ ା ZUX1300284

ପ ୁ /90526 34 182 526େମାହନ କମୁାର ପ ା ପି େଗାପାଳକୃU ପ ା LSL2640050

ପ ୁ /90527 31 182 527ଅଜିତ ପ ା ପି େଗାପାଳ କୃU ପ ା ZUX0205591

�ୀ /90528 31 182 528ସତ�ବତି ପ ା &ା େମାହନ କମୁାର ପ ା ZUX0730085

ପ ୁ /90529 19 182 529ମଳୟ ପ ା ପି ନୀଲକାଂଥ ପ ା ZUX1324904

�ୀ /91530 61 182 530ଭାରତୀ କ�ଟି &ା େକ ମନnଧ ରାଓ ZUX1148774

ପ ୁ /91531 23 182 531ମଣିକ# କ�ଟି ପି େକ ମନnଦ ରାଓ ZUX1144195

ପ ୁ /91532 21 182 532ନାରାୟଣ କ�ଟି ପି େକ ମନnଧ ରାଓ ZUX1148790

ପ ୁ /91533 80 182 533ସଦାନ1 ପ ା ପି ନଟବର ପ ା LSL1370238

�ୀ /91534 72 182 534େଜ�ାସ2ା ରାଣୀ ପ ା &ା ସଦାନ1 ପ ା LSL1370220

ପ ୁ /91535 48 182 535ପ+ଦୀପ କମୁାର ପ ା ପି ସଦାନ1 ପ ା OR/12/089/256590

�ୀ /92536 55 182 536ଘାସି ମଦୁୁଲି &ା େଲଫା ମଦୁୁଲି OR/12/089/256247

�ୀ /92537 50 182 537ଯମନୁା ମଦୁୁଲୀ &ା ଘାସି ମଦୁୁଲୀ ZUX0658179

ପ ୁ /93538 61 182 538ଶ5ର କମୁାର ଦାସ ପି ରାଧା େମାହନ ଦାସ ZUX1328178

�ୀ /93539 59 182 539ସQ?ୁା ଦାସ &ା ଶ5ର କମୁାର ଦାସ ZUX1328319

ପ ୁ /93540 29 182 540ସତ� ଶରଣ ଦାସ ପି ଶ5ର କମୁାର ଦାସ ZUX1355320

ପ ୁ /93541 29 182 541ସoଯ ଶରନ ଦାସ ପି ଶ5ର କମୁାର ଦାସ ZUX1328533

ପ ୁ /93542 26 182 542&pି ଶରଣ ଦାସ ପି ଶ5ର କମୁାର ଦାସ ZUX1355338

ପ ୁ /93543 26 182 543&pି ସରନ ଦାସ ପି ଶ5ର କମୁାର ଦାସ ZUX1328434

ପ ୁ /93544 61 182 544ଶ5ର କମୁାର ଦାଶ ପି ରାଧା େମାହନ ଦାଶ ZUX1356773

�ୀ /93545 59 182 545ସQ?ୁା ଦାଶ &ା ଶ5ର କମୁାର ଦାଶ ZUX1356757

ପ ୁ /93546 73 182 546ଜନା\A ନ ପ+ଧାନ ପି ଗଜି ପ+ଧାନ LSL1369867

9 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ5 &ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222



��� 
� ��%� ����& 16ୱାଡA  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

39!
��* ����� '�����-

�ୀ /93547 65 182 547ଭୁବେନ<ରୀ ପ+ଧାନ &ା ଜନା\A ନ ପ+ଧାନ LSL1369859

ପ ୁ /93548 46 182 548ସିମାaଳ ପ+ଧାନ ପି ଜନା\A ନ ପ+ଧାନ LSL1369677

�ୀ /93549 42 182 549ଗେୁ`<ରୀ ପ+ଧାନ ପି ଜନା\A ନ ପ+ଧାନ LSL1369768

�ୀ /93550 40 182 550ରାେଜ<ରୀ ପ+ଧାନ ପି ଜନା\A ନ ପ+ଧାନ LSL1369750

ପ ୁ /93551 34 182 551ନୀଳାaଳ ପ+ଧାନ ପି ଜନାଦA ନ ପ+ଧାନ ZUX0288837

ପ ୁ /94552 68 182 552ଇ<ରଚ1+  େବେହରା ପି ପନୁାନ1 େବେହରା LSL1386242

ପ ୁ /94553 39 182 553େଦବାଶୀଷ େବେହରା ପି ଇ<ରଚ1+  େବେହରା LSL1386234

ପ ୁ /94554 21 182 554ସମୂୀ1ନ ନାୟକ - େJଟ2 ା େମାହନ ନାୟକ ZUX1354349

ପ ୁ /95555 68 182 555ମନnଦ ରାଓ କା�ଟି ପି ଭି େକ ସିମାaଳ ରାଓ ZUX1148642

ପ ୁ /95556 50 182 556ପQାନନ ପାତ+ ପି ରାମଚ1+  ପାତ+ OR/12/089/256375

�ୀ /95557 43 182 557ଜାନକି ପାତ+ &ା ପaାନନ ପାତ+ OR/12/089/256376

ପ ୁ /95558 28 182 558ରାେଜ1+  ପାତ+ ପି ପaାନନ ପାତ+ ZUX0451617

ପ ୁ /95559 65 182 559ହରା ଚ1+ ା ସାହୁ ପି ସିମାଦ+ ି ସାହୁ ZUX1191139

�ୀ /95560 50 182 560ସର&ତି ସାହୁ &ା ହରାଚ1+ ା ସାହୁ ZUX1188937

�ୀ /95561 25 182 561ପ+ିୟକାଂ ସାହୁ &ା କ+ୁ U ପ+ସାଦ ସାହୁ ZUX1191147

ପ ୁ /96562 39 182 562ଶରତ ରଣା ପି ସମରା ରଣା LSL1468826

�ୀ /96563 31 182 563ରQିତା ରଣା &ା ଶରତ ରଣା ZUX0636290

ପ ୁ /96564 28 182 564େପ+ମାନ1 ରଣା ପି ସମରା ରଣା ZUX0635938

�ୀ /96565 26 182 565ପାବA ତୀ ରଣା &ା େପ+ମାନ1 ରଣା ZUX0952804

ପ ୁ /97566 35 182 566ଭୂବେନ<ର ପ+ସାଦ ପି ଗ�ା ପ+ସାଦ ZUX0288845

ପ ୁ /97567 46 182 567ଜଗନ2 ାଥ ହIାଳ ପି ବୁଦୁ ହIାଳ LSL1386267

�ୀ /97568 41 182 568ବାସIୀ ହIାଳ &ା ଜଗନ2 ାଥ ହIାଳ LSL1385509

ପ ୁ /97569 31 182 569ସେୁର1+  ହIାଳ ପି ବୁଦୁ ହIାଳ ZUX0635300

�ୀ /97570 55 182 570ପ+ତିମା ପ+ସାଦ &ା ଗ�ା ପ+ସାଦ OR/12/089/256366

ପ ୁ /97571 45 182 571ବି<ନାଥ ପ+ସାଦ ପି ଗ�ା ପ+ସାଦ LSL1386275

�ୀ /97572 44 182 572ସବୁ@A ପ+ସାଦ &ା ବି<ନାଥ ପ+ସାଦ ZUX0635078

ପ ୁ /97573 36 182 573ପରୁୁେଷାCମ ପ+ସାଦ ପି ଗ�ା ପ+ସାଦ ZUX0151258

ପ ୁ /97574 32 182 574ନାଗିନା ପ+ସାଦ ପି ଗ�ା ପ+ସାଦ ZUX0151241

�ୀ /97575 31 182 575ପି5ି ପ+ସାଦ &ା ଭୂବେନ<ର ପ+ସାଦ ZUX0346197

�ୀ /97576 26 182 576ଅନିତା ପ+ସାଦ &ା ପରୁୁେଷାCମ ପ+ସାଦ ZUX0730580

�ୀ /98577 37 182 577ଏମ କମୁାରୀ &ା ଏମ ନରସିଂହ ରାଓ ZUX1142470

�ୀ /98578 51 182 578ଆc ଗ�ାମା ପMନାୟକ &ା ଆc ନିଳକ# ପMନାୟକ ZUX1228006

�ୀ /98579 41 182 579ସେIାଷୀ ପାତ+ &ା ଡ"ରୁୁ ପାତ+ ZUX1227966

ପ ୁ /98580 54 182 580ଏମ ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ - ଏମ କମୁାରୀ ZUX1126093

�ୀ /98581 46 182 581ଏଲ କଟିୁ େସଠୀ ପି ଏଲ ବାବୁ େସଠୀ ZUX0151274

�ୀ /98582 39 182 582ବି. ପଦK ିନୀ େସMୀ &ା ବି. ସତ�ନାରାୟଣ େସMୀ ZUX0151266

ପ ୁ /99583 70 182 583ବିଚିତ+  େଜନା ପି ଅପCD େଜନା ZUX0777144

�ୀ /99584 51 182 584ବନିତା େଜନା &ା ବିଚିତ+  େଜନା ZUX0777136

�ୀ /99585 57 182 585ପqୁାQଳି ମିଶ+ &ା ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ+ ZUX0777128

�ୀ /99586 31 182 586ଟୁକନିୁ ନାୟକ &ା ଶ+ନୁି ନାୟକ ZUX0777151

�ୀ /99587 61 182 587ବିUୁପ+ିୟା ପାଢୀ &ା େଗାପାଳ କୃU ପାଢୀ ZUX1277680

ପ ୁ /99588 43 182 588ସତ� ନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି େଗାପାଳ କୃU ପାଢୀ ZUX0863191

�ୀ /99589 32 182 589ସସKୀତା କମୁାରୀ ପାଢ଼ୀ &ା ସoଯ ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ ZUX1324854

ପ ୁ /99590 25 182 590ସଚିନ ପାଣିଗ+ାହି ପି ଜଗଦିଶ ପାଣିଗ+ାହି ZUX1356021

�ୀ /99591 72 182 591ଦମୟIି ରଣା &ା ପରୁଣସି� ରଣା OR/12/089/256358

ପ ୁ /99592 45 182 592ଗେଣଶ ରଣା ପି ପି. ଏସ. ରଣା ZUX1167394

�ୀ /99593 41 182 593ସନିୁତ+ା &ାଇଁ &ା ଅରୁଣ ସିଂ ZUX0777169

�ୀ /101594 90 182 594େକ ସରିୁୟାକାIାମ . &ା େକ କାମରାଯ ୁ. OR/12/089/256603

ପ ୁ /102595 48 182 595ଏ େକାଟିଇ<ର ରାଓ . ପି ଏ ବ+ ହK t . LSL2650240

�ୀ /102596 71 182 596ଏ ଲJKୀ କାIାମା &ା ସରିୁନାରୟଣ ଏ ZUX0730457

�ୀ /102597 30 182 597ଏ ରୁପା ପି ଏ ରାବଣା ZUX0635474

ପ ୁ /102598 29 182 598ଏ ସେIାଷ କମୁାର ପି ଏ ରାବଣା ZUX0635458

ପ ୁ /102599 77 182 599ଏ ସରିୁନାରାୟଣ ପି ଏ ସେIାଷ ଲି�t ZUX0730465

ପ ୁ /103600 22 182 600ପି ଧନରାଜ ପି ପି ଏେ5ଟ ରାବଣା ZUX1230341

�ୀ /103601 22 182 601େକ ଶ+ାବଣୀ ପି େକ ସତ� ନାରାୟଣ ZUX1228089

ପ ୁ /103602 22 182 602ଚ1ନଲା ଭାଗAବ ପି ଚ1ନଲା ଚିନ2 ା ରାଓ ZUX1228188

ପ ୁ /103603 21 182 603ଖେଗଶ େଗୗଡ ପି ତ+ିନାଥ େଗୗଡ ZUX1228204

ପ ୁ /103604 47 182 604ଦଶରଥ େହtୱରମ ପି ଫଗ ୁେହtୱରମ ZUX1228956

�ୀ /103605 46 182 605ସଂଜୁ?ା େହ"ରମ &ା ଦସରଥ େହtୱରମ ZUX1228063

ପ ୁ /103606 42 182 606ପଦK ନ ମହା5ଡୁ ପି ନରସିଂହ ମହା5ଡୁ ZUX1229236

�ୀ /103607 24 182 607ସନିୁତା ମଦୁୁଲି &ା ଘାସି େଗୗଡ ZUX1230317

�ୀ /103608 55 182 608ମାଲାମା ନାୟକ &ା ତୁେ"<ର ନାୟକ LSL1386259

10 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ5 &ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /103609 51 182 609ତୁେ"<ର ନାୟକ ପି ତ+ିନାଥ ନାୟକ OR/12/089/256597

ପ ୁ /103610 33 182 610ଜଗଲ ନାୟକ ପି ତୁେ"<ର ନାୟକ ZUX0288878

ପ ୁ /103611 30 182 611ଶିବ ଶ5ର ନାୟକ ପି ତୁେW<ର ନାୟକ ZUX0730705

ପ ୁ /103612 25 182 612ରବି ନାୟକ ପି ରାମଚ1+  ନାୟକ ZUX1229178

�ୀ /103613 24 182 613ଆପନା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ତୁେ"<ର ନାୟକ ZUX0952788

�ୀ /103614 36 182 614ପଜୂା ପରଜା &ା େଗାପାଳ ପରଜା ZUX0151308

ପ ୁ /103615 23 182 615ଶ+ିନୁ ପଚନୁରୁ ପି ପି ଆପାନ2 ା ZUX1229202

�ୀ /103616 22 182 616ସମୁନ ପଜୂାରୀ ପି ଉମାକାI ପଜୂାରୀ ZUX1229285

ପ ୁ /103617 22 182 617େକ ରାେଜ9ୱର ରାଓ ପି େକ ଶ5ର ରାଓ ZUX1228154

ପ ୁ /103618 65 182 618ଆର ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଆର ଆପଲା ନାରା ZUX1228261

�ୀ /103619 46 182 619ସାବିତ+ୀ ତIି &ା ଜଗବGୁ ତIି ZUX1230473

ପ ୁ /104620 55 182 620ଘାସି ପରଜା ପି ବଡବୁଦୁ ପରଜା OR/12/089/256297

�ୀ /105621 52 182 621ଡମଣୁୀ ମଦୁୁଲୀ &ା ସଦନ ମଦୁୁଲୀ LSL1413335

ପ ୁ /105622 27 182 622ସମରା ମଦୁୁଲି ପି ସଦନ ମଦୁୁଲି ZUX0729822

�ୀ /106623 28 182 623ବାସIି ମିରବାଲିଆ &ା ସମରା ପରଜା ZUX0729657

�ୀ /106624 40 182 624ଦନାଇ ପରଜା &ା ଧନପତି ପରଜା OR/12/089/256294

ପ ୁ /106625 33 182 625ରମରା ପରଜା ପି ଧନପତି ପରଜା ZUX0729632

�ୀ /107626 38 182 626ଦନାଇ ମାଝୀ &ା ଲଛମନ ମାଝୀ OR/12/089/256185

ପ ୁ /108627 40 182 627ସନ�ାସୀ ଜାନି ପି ଆଲବ ଜାନି LSL1413277

�ୀ /108628 39 182 628ଦହନା ଜାନି ପି ସନ�ାସୀ ଜାନି LSL1413327

�ୀ /108629 34 182 629େଜମା ଜାନୀ &ା କୃପା ଜାନୀ ZUX0151316

�ୀ /108630 29 182 630ବୁଦ+ ି ଜାନି &ା ଶିବ ଜାନି ZUX0635912

ପ ୁ /109631 28 182 631ପ+ଦୀପ ଗରୁୁ ପି ପ@ୁAଚ1+  ଗରୁୁ ZUX0635482

ପ ୁ /109632 45 182 632ଡ"ରୁ ମାଝି ପି ମ ୁରା ମାଝି OR/12/089/256217

ପ ୁ /109633 29 182 633ବା5 ମାଝୀ ପି ଦୁଃଖ ୁମାଝୀ ZUX0635847

�ୀ /109634 27 182 634ସଭୁଦ+ ା ମାଝୀ &ା ବା5 ମାଝୀ ZUX0635839

�ୀ /110635 37 182 635ଗିରି ମାଝି &ା ଜୟ ମାଝି ZUX0952556

ପ ୁ /110636 33 182 636ଜୟ ମାଝୀ ପି ପଦୁ ମାଝୀ ZUX0151324

ପ ୁ /110637 32 182 637ମନୁା ମାଝୀ ପି ଜୟ ମାଝୀ ZUX0952952

ପ ୁ /110638 32 182 638ମନୁା ମାଝୀ ପି ପଦୁ ମାଝୀ ZUX1014430

�ୀ /110639 45 182 639ଦନାଇ ପରଜା &ା ଲଛମନ ପରଜା ZUX0783712

ପ ୁ /110640 40 182 640ଲଛମନ ପରଜା ପି ପଦୁ ପରଜା OR/12/089/256184

ପ ୁ /111641 70 182 641ରାମ ଚଲାଣ ପି କୃପା ଚଲାଣ OR/12/089/256186

�ୀ /111642 33 182 642ଲJKୀ ଚଲାଣ &ା ଈ<ର ଚଲାଣ ZUX0151332

ପ ୁ /111643 27 182 643ମନୁା ଚଲାଣ ପି ଘାସି ଚଲାଣ ZUX0635102

�ୀ /111644 39 182 644ଲେ1ଇ ଜାନୀ &ା ପରୁୁଷତି ଜାନୀ LSL1369792

�ୀ /111645 50 182 645ଡମଣିୁ ମାଝି &ା ରାମ ମାଝି OR/12/089/256187

�ୀ /112646 48 182 646ମତି ପରଜା &ା ଧନ ପରଜା OR/12/089/256258

�ୀ /113647 75 182 647କମଳା ପରଜା &ା ବGୁ ପରଜା OR/12/089/256300

�ୀ /114648 56 182 648ଇ<ରି ହରିଜନ &ା ମଦନ ହରିଜନ OR/12/089/256334

ପ ୁ /115649 56 182 649ବିଚିତ+ େଜନା ପି ଅପCD େଜନା ZUX0784157

�ୀ /115650 52 182 650ବିନତି େଜନା ପି ବିଚିତ+ େଜନା ZUX0784132

�ୀ /115651 29 182 651ପ+ିୟ5ା ମିଶ+ ପି ସେୁରଶ ଚ1+  ମିଶ+ ZUX0527283

ପ ୁ /115652 27 182 652ପ+କାଶ ନାୟକ ପି ପ+ସାI ନାୟକ ZUX0784074

�ୀ /116653 59 182 653କମଳା ନାୟକ &ା ଟ5 ନାୟକ OR/12/089/256323

�ୀ /117654 75 182 654ହିରା ବୁରୁଡିରଣା &ା ରାମ ବୁରୁଡିରଣା OR/12/089/258056

ପ ୁ /118655 56 182 655େକ ରେମଶ ପି େକ ସଧିୁରନରାୟଣା OR/12/089/298002

�ୀ /118656 33 182 656େକ. କ+ ିUାପ+ିୟା &ା ଟି. ଶIଷ ZUX0730366

�ୀ /118657 31 182 657ଟୁକନିୁ ନାୟକ ମା ଦିନା ନାଗ ZUX1129402

�ୀ /118658 64 182 658େକ. ପଦK ାବତୀ &ା େକ. ଟା�ାପାନ ZUX0635995

�ୀ /118659 39 182 659ସର&ତି ପ+ଧାନ &ା ବାଲ�କୃU ପ+ଧାନ OR/12/089/258238

�ୀ /118660 50 182 660ଇ<ରି ରଣା &ା ମଦନ ରଣା OR/12/089/258058

�ୀ /118661 24 182 661କvନା ରଣା ମା ଇ<ରୀ ରଣା ZUX0952549

ପ ୁ /118662 45 182 662ଟି ସେIାଶ ପି େକ ତା�ାପା ZUX0730341

�ୀ /119663 60 182 663ରାଜାନା ରାମବାଇ &ା ରାଜାନା ଶ�ାମସ1ୁରt OR/12/089/258045

ପ ୁ /119664 71 182 664ରାଜାନା ଶ�ାମସ1ୁର ରାଓ ପି ରାଜା ରାଓ OR/12/089/258044

ପ ୁ /119665 33 182 665ଆc. ଗ�ାେନ<ର ରାଓ ପି ଆc. ଶ�ାମସ1ୁର ରାଓ ZUX0151340

ପ ୁ /120666 42 182 666ଆc ଧମRରାଓ ପି ଆc ଲଛମନ ରାଓ ZUX0151399

�ୀ /120667 36 182 667ଆc ଲତା &ା ଆc. ଧମRରାଓ ZUX0151373

ପ ୁ /120668 50 182 668ଏ_ ବାବୁଜି . ପି ଏ_. େପ#ାୟା . OR/12/089/258047

�ୀ /120669 43 182 669ଏ_ ଜୟା . &ା ଏ_. ବାବୁଜି . OR/12/089/258048

ପ ୁ /120670 27 182 670ଆc ଅବିନାଶ ରାଓ ପି ଆର ଧମR ରାଓ ZUX0635375

11 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ5 &ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /120671 39 182 671ଏସ. କିରଣ କମୁାର ପି ଏସ. ରାମ ମହନ ZUX0636076

ପ ୁ /120672 74 182 672େଗାକଳୁଚ1+  ପ ା ପି ମାଧବ ପ ା OR/12/089/258125

�ୀ /120673 62 182 673ପ+ମିଳା ପ ା &ା େଗାକଳୁଚ1+  ପ ା ZUX0151365

ପ ୁ /120674 33 182 674ଏ_ ସଧୁାକର ରାଓ ପି ଏ_ ବାବାଜୀ ରାଓ ZUX0151381

�ୀ /120675 42 182 675ଏସ. ଶାIି ପି ଏସ. ରାମମହନ ZUX0636084

�ୀ /120676 59 182 676ଏସ. ଶଭୁଦ+ ା &ା ଏମ. ରାମମହନ ZUX0636068

�ୀ /120677 35 182 677ଏସ &ାତି ପି ଏସ ବାବୁଜି ରାଓ ZUX0635821

ପ ୁ /121678 60 182 678ଚ1+ େଶଖର ଗଉଡ ପି ବାଲାଜି ଗଉଡ OR/12/089/258042

�ୀ /121679 56 182 679ଇ<ରୀ ଗଉଡ &ା ଚ1+ େଶଖର ଗଉଡ ZUX0658187

ପ ୁ /121680 51 182 680ପaାନନ ଗଉଡ ପି େଗାବି1 ଗଉଡ ZUX1134956

ପ ୁ /121681 24 182 681ଗୁ̀  େଗୗଡ ପି ଚ1+ େଶଖର େଗୗଡ ZUX0952697

�ୀ /121682 57 182 682ମିନତି ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ହରିକୃU ପାଣିଗ+ାହୀ OR/12/089/258131

�ୀ /121683 57 182 683ଭାରତି ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ହରିକୃU ପାଣିଗ+ାହୀ OR/12/089/258129

�ୀ /121684 54 182 684ପ+ଭାତି ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ହରିକୃU ପାଣିଗ+ାହୀ OR/12/089/258130

ପ ୁ /121685 47 182 685ଯତିନ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ହରିକୃU ପାଣିଗ+ାହୀ OR/12/089/258133

ପ ୁ /121686 43 182 686ରବିନ ପାଣିଗ+ାହି ପି ହରିକୃU ପାଣିଗ+ାହି LSL1369495

ପ ୁ /121687 23 182 687େସ2ହାସିସ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ତ+ିନାଥ ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX1144542

ପ ୁ /122688 71 182 688ନିଳକ# ସାହୁ ପି ଜଗନ2 ାଥ ସାହୁ OR/12/089/258135

�ୀ /122689 60 182 689ଭାଗ�ଲତା ସାହୁ &ା ନ1ିକିେଶାର ସାହୁ OR/12/089/258608

�ୀ /122690 55 182 690ସKିତା ସାହୁ &ା ନିଳକ# ସାହୁ OR/12/089/258136

ପ ୁ /122691 55 182 691େଚତୖନ� ତIି ପି ମାହ�ୁ ତIି LSL1413210

�ୀ /122692 50 182 692ପ+ମିଳା ତIି &ା େଚତୖନ� ତIି LSL1413202

ପ ୁ /123693 67 182 693ରଘନୁାଥ ରଥ ପି ରାମକୃU ରଥ OR/12/089/258137

�ୀ /123694 57 182 694କାଳ1ରୀ ରଥ &ା ରଘନୁାଥ ରଥ OR/12/089/258139

�ୀ /123695 55 182 695ଟି.ଆମା ସାହୁ &ା ହରିw1+  ସାହୁ LSL1385830

�ୀ /123696 42 182 696ନବିନା ତIି &ା ଡ"ରୁ ତIି LSL1413160

�ୀ /124697 52 182 697ମଣି େଗାଲରି &ା ତ+ିନାଥ ମା ି OR/12/089/258037

ପ ୁ /124698 40 182 698ହିରଣ�କର ମାଝି ପି େଗୗରା� ମାଝି LSL2646701

ପ ୁ /124699 63 182 699ତ+ିନାଥ ମା ି ପି ସକୁ+ ା ମା ି OR/12/089/258036

ପ ୁ /124700 43 182 700ପaାନନ ନ1 ପି ପିତା"ର ନ1 ZUX0729921

�ୀ /124701 39 182 701ସବିତା ନ1 &ା ପaାନନ ନ1 ZUX0729913

ପ ୁ /124702 29 182 702ରାେଜ1+  ପ+ସାଦ ପାଣିଗ+ାହି ପି ଆପନ2 ା ପ+ସାଦ ପାଣିଗ+ାହି ZUX0635664

�ୀ /125703 63 182 703ଏ_ ଭାଗ� ଲJKୀ &ା ଏX େଭ5ଟ ଆdାରାଓ ZUX1229087

ପ ୁ /125704 41 182 704ବସI କମୁାର ଦେଳଇ ପି ସଦାସିବ ଦେଳଇ OR/12/089/258717

�ୀ /125705 90 182 705ମାଣିକ ଗଲରୀ &ା ମଦନ ଗଲରୀ OR/12/089/258034

ପ ୁ /125706 52 182 706ବଲୁ ଗଲରୀ ପି ମଦନ ଗଲରୀ OR/12/089/258035

ପ ୁ /125707 43 182 707ଏସ ରାେଜଶ ପି ଏସ ସହେଦବ ରାଓ ZUX1230366

�ୀ /125708 30 182 708ସାସଣପରୁୀ ସୀରୀଶା ପି ଏ_ ସହେଦବ ରାଓ ZUX1230408

ପ ୁ /126709 47 182 709ଜଗନ2 ାଥ େଗାଲରୀ ପି ଗ�ାଧର େଗାଲରି OR/12/089/258039

�ୀ /126710 90 182 710କମଳା ନାୟକ &ା ଲJKଣ ନାୟକ OR/12/089/258216

�ୀ /126711 80 182 711ହିରାମଣି ନାୟକ &ା ଟ5 ନାୟକ OR/12/089/258038

�ୀ /126712 57 182 712ସାବିତ+ି ନାୟକ &ା ନଟ ନାୟକ ZUX0636258

ପ ୁ /126713 57 182 713ତ+ିପତି ନାୟକ ମା କମଳା ନାୟକ OR/12/089/258217

�ୀ /126714 42 182 714ରୀନା ନାୟକ &ା ଚ1+େଶଖ ନାୟକ ZUX0635904

ପ ୁ /126715 41 182 715ଚ1+େଶଖର ନାୟକ ପି ଟ5 ନାୟକ LSL1385970

ପ ୁ /126716 40 182 716ଇ<ର ନାୟକ ପି ନଟ ନାୟକ ZUX0636241

�ୀ /126717 33 182 717ସମିୁତ+ା ନାୟକ &ା ଇ<ର ନାୟକ ZUX0636274

ପ ୁ /127718 37 182 718ଟି ଚ1+ େଶଖର ପି ଟି ରାଜୁ ZUX0288894

�ୀ /127719 36 182 719ଟି ଲଳିତା &ା ଟି ଚ1+ େଶଖର ZUX0288902

ପ ୁ /127720 35 182 720ଟି. ରାମରାଜୁ ପି ଟି. ରାଜୁ ZUX0151423

�ୀ /127721 33 182 721ଟି. ଗାୟତ+ୀ ପି ଟି. ରାଜୁ ZUX0151415

ପ ୁ /127722 75 182 722ଟି. ରାଯ ୁ. ପି େପାଲିସ . OR/12/089/256470

�ୀ /127723 70 182 723ଟି ସାIମା . &ା ଟି ରାଜୁ . OR/12/089/256671

�ୀ /127724 70 182 724େକ ସେରାଜିନି . &ା େକ. ଇ<ରରାଓ . OR/12/089/258168

�ୀ /128725 65 182 725ସ"ାରି ନାୟକ &ା ପ+ଭାତ ନାୟକ OR/12/089/258239

�ୀ /128726 45 182 726କନିୁ ନାୟକ ମା ସ"ାରି ନାୟକ OR/12/089/258240

ପ ୁ /128727 37 182 727ନୀଳକ# ରାଓ ପି ଜଗନ2 ାଥ ରାଓ ZUX0151431

�ୀ /128728 32 182 728ସଷୁମା ରାଓ &ା ନୀଲକ# ରାଓ ZUX0730697

ପ ୁ /128729 31 182 729ରାେଜ1+  ରାଓ ପି ଜଗନ2 ାଥ ରାଓ ZUX0730796

�ୀ /128730 27 182 730ଝରଣା ରାଓ ପି ଜଗନ2 ାଥ ରାଓ ZUX0730804

�ୀ /128731 48 182 731କମଳା ରାୟ ପି ସନାତନ ରାୟ ZUX0730762

�ୀ /129732 70 182 732ବି ସଯୁ�Aମଣି ନାଗ . &ା ବି ନାରାୟଣ ରାଓ . OR/12/089/258248

12 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ5 &ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /129733 44 182 733ଜି. ସେୁର1+  . ପି ଜି ନାରାୟଣ ରାଓ . OR/12/089/258250

ପ ୁ /129734 85 182 734ପରଶରୁାମ ତIି ପି ରାଇବାନ ତIି LSL1413228

�ୀ /129735 70 182 735ପ@ୁD ତIି &ା ପରସରୁାମ ତIି OR/12/089/258024

ପ ୁ /129736 45 182 736ଜଗବGୁ ତIି ପି ପରଶରୁାମ ତIି LSL1413186

�ୀ /129737 25 182 737ସବୁ@A ତIି ପି ଜଗବGୁ ତIି ZUX0952630

ପ ୁ /130738 50 182 738ଟି. ଭରତ . ପି ଟି. ଚ1+ ା . OR/12/089/258339

�ୀ /130739 40 182 739ଟି. ଶସିୁଳା . &ା ଟି. ଭରତ . ZUX0658195

�ୀ /131740 42 182 740ବି େଗୗରି ଖିଲ &ା ବି. ଶ+ୀନବାସ ରାଓ LSL1369636

ପ ୁ /131741 51 182 741ବାଲକୃU ପ+ଧାନ ପି ଦ ପାଣି ପ+ଧାନ OR/12/089/258237

�ୀ /131742 82 182 742ପାବA ତୀ ରାଇ &ା ଶତୃଘ2 ରାଇ OR/12/089/268549

ପ ୁ /132743 67 182 743ଏଲ େବରୖାଗୀ . ପି ଏX. ଆପାରାଓ . OR/12/089/258009

�ୀ /132744 61 182 744ଏଲ ସରଜୀନି . &ା ଏଲ େବରୖାଗି . OR/12/089/258010

ପ ୁ /132745 32 182 745ଲାେବଟି ହରି ପି ଲାେବଟି େବରୖାଗି ZUX0487223

ପ ୁ /132746 28 182 746ଏX. ଶିବା ପି ଏX. େବରୖାଗୀ ZUX0451393

ପ ୁ /133747 45 182 747େସାମନାଥ ନାୟକ ପି କିେଶାର ନାୟକ ZUX1256221

�ୀ /133748 53 182 748ଅନ2 ପ@ୂR ରାଉଳ &ା ଭା^ର ରାଉଳ ZUX0288910

ପ ୁ /133749 28 182 749ଭୁବନ ରାଉଳ ପି ଭା^ର ରାଉଳ ZUX0451534

ପ ୁ /133750 65 182 750ନୀଳକ# ତIି ପି ଆଇତୁ ତIି OR/12/089/258069

�ୀ /133751 55 182 751ଚaଲା ତIି &ା ନିଳକ# ତIି OR/12/089/258070

ପ ୁ /133752 33 182 752ତୁଳସୀ ରାମ ତIୀ ପି ନୀଳକ# ତIୀ ZUX0152207

ପ ୁ /133753 27 182 753ରାଜୁ ତIି ପି ନିଳକ# ତIି ZUX0635052

�ୀ /133754 25 182 754ପNୁା ତIି ମା ନିଳକ# ତIି ZUX0952986

�ୀ /134755 60 182 755ପଦK ାବତି ପMନାୟକ &ା ରାମଚ1+  ପMନାୟକ OR/12/089/258235

ପ ୁ /135756 33 182 756ଆc ନବୀନା ପି ଆc ଗେୁ`<ର ରାଓ ZUX0288936

�ୀ /135757 52 182 757ଆc ରାବଣାnା . &ା ଆc ଗେୁ`<ର ରାଓ . ZUX0346221

�ୀ /135758 28 182 758ଆର େହମାବି1ୁ ପି ଆର ଗେୁ`<ର ରାଓ ZUX0635193

�ୀ /135759 60 182 759େହମଲତା ପMନାୟକ &ା ଘାସିରାମ ପMନାୟକ OR/12/089/258273

ପ ୁ /135760 47 182 760ଦ ାସି ପMନାୟକ ପି ଘାସିରାମ ପMନାୟକ OR/12/089/258274

ପ ୁ /135761 58 182 761ଆର ଗେୁ`<ର ରାଓ ପି ଆର େକାେଟ<ର ରାଓ OR/12/089/258011

ପ ୁ /136762 40 182 762ଜି ପରୁୁେଷାCମ ପି ଜି ରାମରାଜୁ ZUX0393769

�ୀ /136763 39 182 763ଜି ମୀନା &ା ଜି ପରୁୁେଷାCମ ZUX0393777

ପ ୁ /136764 65 182 764ଜି.ରାମରାଜୁ . ପି ଜି.ସମଲୁୁ . OR/12/089/258708

�ୀ /136765 56 182 765ଜି.ବାଲା . &ା ରାମରାଜୁ . OR/12/089/258709

ପ ୁ /136766 43 182 766ବି ଆIଣି . ପି େବQାମିନି . OR/12/089/258225

ପ ୁ /136767 28 182 767ବି. ଅବ+ ାହାମ ପି ଆIଣି ବି ZUX0730416

ପ ୁ /136768 31 182 768କୃପା ବି. ପି ଆIିଣି ବି ZUX0730424

�ୀ /136769 46 182 769ବି. ଓମିନୀ &ା ବି. ଅIଣି ZUX0730408

�ୀ /136770 22 182 770ଅସK ିତା ସାIରା ପି ବିନାୟକ ସାIରା ZUX1148287

ପ ୁ /136771 32 182 771େଗାେରl ଉେଗ1+ ପି େଗାେରl ରାମ ରାଜୁ ZUX0151449

ପ ୁ /137772 58 182 772ବନମାଳି ଜାନି ପି େର5 ୁଜାନି OR/12/089/298488

�ୀ /137773 45 182 773େଗଲମଣି ଜାନି &ା ବନମାଳି ଜାନି OR/12/089/298489

ପ ୁ /138774 57 182 774ତ+ିନାଥ େଗୗଡ ପି େJତ+ବାସି େଗୗଡ OR/12/089/258059

�ୀ /138775 46 182 775େସରୖ1+ ି େଗୗଡ &ା ତ+ିନାଥ େଗୗଡ LSL1468594

ପ ୁ /138776 27 182 776କାହ2 ୁଚରଣ େଗୗଡ ପି ତ+ିନାଥ େଗୗଡ ZUX0635615

ପ ୁ /138777 58 182 777ଜୁରୀଆ ନାୟକ ପି ହାଡିଆ ନାୟକ LSL2649002

�ୀ /138778 55 182 778ଲJKୀ ନାୟକ &ା ଜୁରିଆ ନାୟକ LSL2649069

ପ ୁ /138779 29 182 779ପ ା ନାୟକ ପି ଜୁରୀଆ ନାୟକ ZUX0730218

�ୀ /139780 44 182 780ସଂଯ?ୁା ଅଧିକାରୀ &ା ମନଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX0451377

ପ ୁ /139781 46 182 781ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ବxି ପି ଅଗାଧ ୁବxି ZUX0451369

�ୀ /139782 54 182 782ଆରତି େବେହରା &ା ଦିନବGୁ େବେହରା OR/12/089/254945

�ୀ /139783 40 182 783ପି5ି ନାୟକ &ା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ବxି ZUX0451385

ପ ୁ /139784 27 182 784ସିମାaଳ ନାୟକ ପି ମେନାଜ ନାୟକ ZUX0636365

ପ ୁ /139785 60 182 785କାଳିଦାସ ରଥ ପି ନିଳକl ରଥ OR/12/089/256410

�ୀ /139786 52 182 786କaୁନ ରଥ &ା କାଳିଦାସ ରଥ OR/12/089/256411

ପ ୁ /139787 51 182 787ବାଳକୃU ରଥ ପି ନିଳକ# ରଥ OR/12/089/256413

�ୀ /139788 48 182 788ମିନତି ରଥ &ା ବାଳକୃU ରଥ ZUX0288993

�ୀ /139789 32 182 789ସKିyା େଜ�ାz2 ା ରଥ ପି କାଳିଦାସ ରଥ ZUX0289009

�ୀ /139790 29 182 790ସନାଲି ରଥ ପି କାଳିଦାସ ରଥ ZUX0730606

�ୀ /140791 44 182 791େଜ�ାସ2ା କମୁାରୀ ମିଶ+ &ା ଶରତ କମୁାର ପାତ+ OR/12/085/256654

ପ ୁ /140792 49 182 792ଶରତ କମୁାର ପାତ+ ପି ରୁଦ+  ଚରଣ ପାତ+ LSL1370311

ପ ୁ /140793 22 182 793େମାହିତ କମୁାର ପାତ+ ପି ଶରତ କମୁାର ପାତ+ ZUX1219385

ପ ୁ /141794 54 182 794ଅଖିଲ ଚ1+  ବି<ାସ ପି ପ+ିୟାନାଥ ବି<ାସ ZUX0952663

13 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ5 &ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /141795 60 182 795ଏ ଅQଳୀ େଦବୀ &ା ଏ ରାମ ୁ ZUX1147958

ପ ୁ /141796 87 182 796ଅଗାଧ ୁଘେଡଇ ପି ଭଗବାନ ଘେଡଇ OR/12/089/256419

ପ ୁ /141797 53 182 797ନେର1+  ଘେଡଇ ପି ଅଗାଧ ୁଘେଡଇ OR/12/089/256422

ପ ୁ /141798 45 182 798ବ+ ଜବGୁ ଘେଡଇ ପି ଅଗାଧ ୁଘେଡଇ OR/12/089/256421

�ୀ /141799 39 182 799ସରୁମା ଘେଡଇ &ା ବ+ ଜବGୁ ଘେଡଇ LSL2649077

�ୀ /141800 36 182 800ସQିତା ଘେଡଇ &ା ନେର1+  ଘେଡଇ ZUX0289058

ପ ୁ /141801 29 182 801ପି ଦୀପକ କମୁାର ପି ପି ସ{ୁା ରାଓ ZUX1147883

�ୀ /141802 31 182 802ରାଧାମଣୀ ମଲf ିକ &ା ନରସିଂହ ମଲf ିକ ZUX0952499

�ୀ /141803 63 182 803େକ ମଣିମାଲା &ା େକ ଗଣପତି ରାଓ ZUX1139674

�ୀ /141804 33 182 804େଜାସ2ା ମହାIି &ା ଜୀବନ କିେଶାର ମହାIି ZUX1139708

ପ ୁ /141805 33 182 805େଗାବ\A ନ ପଜୁାରୀ ପି ବିନାୟକ ପଜୁାରୀ ZUX0635169

�ୀ /141806 29 182 806ମାଣିକ ପଜୁାରୀ &ା େଗାବ\A ନ ପଜୁାରୀ ZUX0635185

ପ ୁ /141807 68 182 807ଏ ରାମ ୁ ପି ... ... ZUX1147982

ପ ୁ /141808 63 182 808େକ ଗଣପତି ରାଓ ପି େକ.ଭି ରାବତାୟା ZUX1139724

ପ ୁ /141809 56 182 809ପି  ସ|ୁା ରାଓ ପି ପି ରାମ କ+ିUା ରାଓ ZUX1148873

ପ ୁ /141810 33 182 810ଏ ଗ�ାଧର ରାଓ ପି ଏ ରାମ ୁ ZUX1148139

�ୀ /141811 29 182 811ଏ ତାରେକ9ୱରୀ &ା ଏ ଗ�ାଧର ରାଓ ZUX1139567

�ୀ /141812 50 182 812ପି ଉମାମେହ9ଵରୀ ପି ପି ସ{ୁା ରାଓ ZUX1148907

�ୀ /142813 65 182 813ଏସ ନାଗାnା &ା ଏ_ ରାମଲୁୁ OR/12/089/258434

ପ ୁ /142814 56 182 814ଦୁଗR ପ+ସାଦ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ଂ ଶଶୀ ଭୂଷଣ ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0393850

�ୀ /142815 50 182 815ଅନୁପମା ପାଣିଗ+ାହୀ &ା ଦୁଗRପ+ସାଦ ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0393843

ପ ୁ /142816 29 182 816ଶେୁଭ1ୁ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ଦୁଗR ପ+ସାଦ ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0451674

�ୀ /142817 27 182 817ଶମD}ା ପାଣିଗ+ାହି ପି ଦୁଗR ପ+ସାଦ ପାଣିଗ+ାହି ZUX0635508

ପ ୁ /142818 58 182 818ବସI କମୁାର ପMନାୟକ ପି ଯଧିୁ}ିର ପMନାୟକ OR/12/089/184681

�ୀ /142819 50 182 819ମମତା ପMନାୟକ &ା ବସI କମୁାର ପMନାୟକ OR/12/089/184682

ପ ୁ /143820 45 182 820ରାମଚ1+  େବେହରା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େବେହରା ZUX1219302

�ୀ /143821 42 182 821ସାବିତ+ି  େବେହରା &ା ରାମ ଚ1+  େବେହରା ZUX1219369

ପ ୁ /143822 58 182 822ତାରିଣୀ ଚରଣ ମିଶ+ ପି ଅ~ ୁAନ ମିଶ+ LSL1447523

�ୀ /143823 53 182 823ପNୁାQଳି ମିଶ+ &ା ତାରିଣୀ ଚରଣ ମିଶ+ LSL1447531

ପ ୁ /143824 31 182 824ଦିେନଶ କମୁାର ମିଶ+ ପି ତାରିଣୀ ଚରଣ ମିଶ+ ZUX0289066

�ୀ /143825 29 182 825ଗାୟତ+ି  କମୁାରୀ ମିଶ+ ପି ତାରିଣି ଚରଣ ମିଶ+ ZUX0635367

ପ ୁ /143826 44 182 826ମଳୟ ପାତ+ ପି େଗାପିନାଥ ପାତ+ LSL2650273

�ୀ /143827 38 182 827ବିନିସା ପାତ+ &ା ମଳୟ ପାତ+ମ ZUX0730481

�ୀ /143828 51 182 828େବଜୖIି ସି� ଥାପା &ା ରାମ ସିଂ ଥାପା ZUX1219328

�ୀ /143829 21 182 829ମନିଷା ସିଂ ଥାପା ପି ରାମ  ସିଂ ଥାପା ZUX1219344

ପ ୁ /144830 62 182 830ବି ସରିୁବାବୁ . ପି ବି ଗ�ା ରାଓ . OR/12/089/258276

�ୀ /144831 57 182 831ବି ମା�ାମା . &ା ବି ସରିୁବାବୁ . OR/12/089/258277

ପ ୁ /144832 28 182 832ବି ସିବା ପି ବି ସରିୁବାବୁ ZUX0636324

ପ ୁ /145833 60 182 833ଅଭି ହାଲବା ପି ମିନା ହାଲବା LSL2646511

�ୀ /145834 50 182 834ସୀତା ହାଲବା &ା ଅଭି ହାଲବା LSL2646537

�ୀ /145835 79 182 835ଚ1+ମଣି ପାତ+ &ା ନବିନଚ1+  ପାତ+ OR/12/089/256428

ପ ୁ /145836 56 182 836ପ5ଜଚରଣ ପାତ+ ପି ନବିନଚ1+  ପାତ+ OR/12/089/256430

ପ ୁ /145837 54 182 837ସେIାଷକମୁାର ପାତ+ ପି ନବିନଚ1+  ପାତ+ ZUX0289074

ପ ୁ /145838 52 182 838ବିଜୟକମୁାର ପାତ+ ପି ନବିନଚ1+  ପାତ+ OR/12/089/256432

ପ ୁ /145839 42 182 839ବସI କମୁାର ପାତ+ ପି ନବିନ ପାତ+ LSL1369529

�ୀ /145840 41 182 840ସରିତା ପାତ+ &ା ସେIାଷ କମୁାର ପାତ+ ZUX0151464

�ୀ /146841 75 182 841ମତି ଜାନି &ା ନିଳକ# ଜାନି LSL2640118

ପ ୁ /147842 69 182 842ଗେଣ<ର ଦଳପତି ପି ନିଳା"ର ଦଳପତି LSL2640167

�ୀ /147843 60 182 843ସରଜିନି ଦଳପତି &ା ଗେଣ<ର ଦଳପତି LSL2640175

ପ ୁ /147844 45 182 844ବିଜୟ କମୁାର ଦଳପତି ପି ଗେଣ<ର ଦଳପତି LSL1369461

�ୀ /147845 30 182 845ଶବିାନି ଦଳପତି &ା ବିଜୟ କମୁାର ଦଳପତି ZUX0635581

�ୀ /147846 30 182 846ତପଶK ିତା ଦଳପତି ପି ଗେଣ<ର ଦଳପତି ZUX0635730

�ୀ /147847 45 182 847ସର&ତୀ ଗIାୟତ &ା ରାେଜ1+  ଗIାୟତ LSL1370402

ପ ୁ /147848 44 182 848ରାେଜ1+  ଗIାୟତ ପି ପ+ହଲାଦ ଗIାୟତ OR/12/089/258614

�ୀ /148849 85 182 849ତିଳତମା ଦେଳଇ &ା ତାଇଡୁ ଦେଳଇ OR/12/089/256504

�ୀ /148850 46 182 850ବିନଦିନି ଦେଳଇ ପି ତାଇଡୁ ଦେଳଇ OR/12/089/256505

ପ ୁ /148851 68 182 851ନରସିଂହ ମହା5ଡ଼ୁ ପି େଗାପିନାଥ ମହା5ଡ଼ୁ ZUX0451708

�ୀ /148852 67 182 852ହୀରା ମହା5ଡୁ &ା ନରସିଂହ ମହା5ଡୁ ZUX0289082

ପ ୁ /148853 48 182 853ଅଭିମନ� ୁମହା5ଡୁ ପି ନରସିଂହ ମହା5ଡୁ ZUX0289108

ପ ୁ /148854 39 182 854କମୁଦୁ ମହା5ଡ଼ୁ ପି ନରସିଂହ ମହା5ଡ଼ୁ ZUX0289090

�ୀ /148855 50 182 855ଚ�ା ପରଜିନି &ା ରାମ ପରଜା OR/12/089/258247

ପ ୁ /149856 72 182 856ରାଜାରାମ ଦାସ ପି େଗାବି1 ଦାସ OR/12/089/258304

14 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ5 &ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /149857 67 182 857ମାଳତି ଦାସ &ା ରାଜାରାମ ଦାସ OR/12/089/258305

ପ ୁ /149858 46 182 858େସାମନାଥ ଦାସ ପି ରାଜାରାମ ଦାସ OR/12/089/258616

�ୀ /149859 35 182 859ରୀନା ଦାସ &ା େସାମନାଥ ଦାସ ZUX0151472

ପ ୁ /150860 42 182 860ଚିIାମଣୀ େବେହରା ପି ଦିନବGୁ େବେହରା ZUX0783837

�ୀ /150861 60 182 861ତୁଳସା ଦାସ &ା ପ@ୁAଚ1+  ଦାସ OR/12/089/258307

ପ ୁ /150862 55 182 862ସ�ାମସ1ୁର ଦାସ ପି ଦିନବGୁ ଦାସ OR/12/089/258309

�ୀ /150863 52 182 863େଗୗରି ଦାସ &ା ଶ�ାମସ1ୁର ଦାସ OR/12/089/258310

ପ ୁ /150864 33 182 864ଏମ. ଜଗଦୀଶ ପି ଏମ. କ+ ିUା ରାଓ ZUX0783936

ପ ୁ /150865 55 182 865ବି ମହନ ରାଓ ପି େକଶବ ରାଓ LSL1468982

�ୀ /150866 45 182 866ବି.ବିଜୟ ଲJKି ରାଓ &ା ବି.େମାହନ ରାଓ LSL1370022

ପ ୁ /150867 35 182 867ଏ. ଭି. ଶମR ପି ଏ. ମରୁଲୀ ZUX0784249

�ୀ /151868 47 182 868ପି.ପNୁା  &ା ପି.ନାେଗ<ର ରାଓ OR/12/085/256131

�ୀ /151869 47 182 869ପି. ଇ1ୁମତି &ା ପି. ରାମେକାଟି LSL1421635

�ୀ /151870 72 182 870ବି. ଆପଲା କ ା . &ା ସରିୁନାରାୟଣା . OR/12/089/258296

ପ ୁ /151871 45 182 871ଯି ଦେI&ରି . ପି ସରିୁନାରାୟଣା . OR/12/089/258298

ପ ୁ /151872 46 182 872ପି ରାମା େକାଟି ପି ପି. େସାମଲୁ ZUX0730622

�ୀ /151873 26 182 873ପି ମିନା ପି ପି ନାେଶେରସ ୁ ZUX0730564

�ୀ /151874 31 182 874ପି ପଦK ଜା ପି ପି. ନାେଗ<ର ରାଓ ZUX0451336

ପ ୁ /151875 27 182 875ଶିବା ପ+ସାଦ ପେଲf ରୁ ପି ନାେଗ<ର ରାଓ ପେଲf ରୁ ZUX0636282

ପ ୁ /151876 29 182 876ପି. େଦବୀ ପ+ସାଦ ପି ପି. ନାେଗ<ର ରାଓ ZUX0451328

ପ ୁ /151877 52 182 877ପି. ନାେଗ<ର ରାଓ ପି ପି. ଚିନା ରାଓ OR/12/085/256130

�ୀ /151878 52 182 878ଦାସାରି ବିଜୟାଲJKୀ &ା େବୱାରା ସତ�ାନାରାୟଣା ZUX0487231

ପ ୁ /152879 28 182 879େକ ସନୁୀଳ କମୁାର ପି େକ ଗଂଗାଧର ରାଓ ZUX1360304

�ୀ /152880 70 182 880ରWା ଦୁଆରି &ା ଗଉରଚ1+  ଦୁଆରି OR/12/089/256451

ପ ୁ /152881 48 182 881ମାଝି ପ+ସାଦ ଦୁଆରି ପି ଗଉରଚ1+  ଦୁଆରି ZUX0151480

�ୀ /152882 42 182 882େରବତୀ ଦୂଆରୀ &ା ମାଝୀ ପ+ସାଦ ଦୂଆରୀ ZUX0289132

ପ ୁ /152883 40 182 883ସେIାଷ ଦୁଆରୀ ପି େଗୗର ଚ1+  ଦୁଆରୀ LSL1369917

�ୀ /152884 34 182 884ମମତା ଦୁଆରୀ &ା ସେIାଷ ଦୁଆରୀ ZUX0289140

�ୀ /153885 56 182 885ଆର ଗା�ାମା &ା ଆର ନୀଳକ# ପMନାୟକ OR/12/089/258386

ପ ୁ /153886 20 182 886ମଜଜୀ କଲ�ାଣ ପି ଏମ ଶ+ୀଧର ZUX1356161

ପ ୁ /153887 80 182 887ଲJKିଚ1+  ଘେଡଇ ପି ବଲf ଭ ଘେଡଇ OR/12/089/256452

ପ ୁ /153888 59 182 888ଦାମଦର ଘେଡଇ ପି ଲJKିଚ1+  ଘେଡଇ OR/12/089/256455

�ୀ /153889 46 182 889ପ+ଭାସିନି ଘେଡଇ &ା ଦାମଦର ଘେଡଇ OR/12/089/256456

ପ ୁ /153890 34 182 890ହୃଷିେକଶ ଘେଡଇ ପି ଦାେମାଦର ଘେଡଇ LSL2646677

�ୀ /153891 33 182 891ମମତା ଘେଡଇ &ା �ଷିେକଶ ଘେଡଇ ZUX0952796

�ୀ /153892 32 182 892ସମିୁନା ଘେଡଇ ପି ଦାେମାଦର ଘେଡଇ ZUX0635342

ପ ୁ /153893 29 182 893ସନିୁଲ ଘେଡଇ ପି ଦାେମାଦର ଘେଡଇ ZUX0636381

�ୀ /153894 23 182 894ସକୁନ�ା ଘେଡଈ &ା ସନୁୀଲ ଘେଡଈ ZUX1070622

ପ ୁ /153895 38 182 895ଶିବାଶଷି ପଟନାୟକ ପି ଲାଲେମାହନ ପଟନାୟକ ZUX1151042

ପ ୁ /153896 62 182 896ଆର ନିଳକ# ପMନାୟକ ମା ଆର ଇ<ରାମା ପMନାୟକ OR/12/089/258385

ପ ୁ /153897 55 182 897େଗାପାଳ ପ+ସାଦ ପି େଲାକନାଥ ପ+ସାଦ ZUX1139310

�ୀ /153898 45 182 898ରାଧା ପ+ସାଦ &ା େଗାପାଳ ପ+ସାଦ ZUX1139385

ପ ୁ /153899 26 182 899ବାଦଲ ପ+ସାଦ ପି େଗାପାଳ ପ+ସାଦ ZUX1139427

�ୀ /153900 25 182 900ସଚିୁସK ିତା _ୱାଇଁ &ା ଶବିାଶଷି ପଟନାୟକ ZUX1148980

�ୀ /154901 39 182 901ସକୁାIୀ ଦେଳଇ &ା ସଧୁୀର ଦେଳଇ LSL2640662

ପ ୁ /154902 75 182 902ସ1ୁର ଦାସ ପି ପ+ହଲାଦ ଦାସ OR/12/089/258211

�ୀ /154903 60 182 903ଯମନୁା ରାଉତ &ା ଜଗନ2 ାଥ ରାଉତ LSL1369966

�ୀ /154904 32 182 904େଗୗରି ରାଉତ ମା ଜମନୁା ରାଉତ ZUX0635334

�ୀ /154905 34 182 905&ପ2ା ରାୟ &ା ନବୀନ ରାୟ ZUX0451666

ପ ୁ /155906 68 182 906ଅଜୁA ନ ପାତ+ ପି ସ�ାମସ1ୁର ପାତ+ OR/12/089/256464

�ୀ /155907 58 182 907ଶଇଳ ପାତ+ &ା ଅ~ ୁAନ ପାତ+ OR/12/089/256465

ପ ୁ /155908 44 182 908ସେIାଷ ପାତ+ ପି ରାଧାକୃU ପାତ+ ZUX0635573

�ୀ /155909 28 182 909ଗାେ�<ରୀ ପାତ+ ପି ଅଜୁA ନ ପାତ+ ZUX0635326

ପ ୁ /155910 23 182 910କାଳିଶ5ର ପାତ+ ପି ଅଜୁA ନ ପାତ+ ZUX0953018

ପ ୁ /155911 50 182 911ଯତୀ1+  କମୁାର ପMନାୟକ ପି ରାମକୃU ପMନାୟକ LSL1369891

�ୀ /155912 43 182 912ସଜୁାତା ପMନାୟକ &ା ଯତି1+  କମୁାର ପMନାୟକ LSL1369883

�ୀ /156913 56 182 913ପାବA ତି ନାୟକ &ା ନିମAଳଚ1+  ନାୟକ OR/12/089/256484

ପ ୁ /156914 35 182 914ନୀଳମାଧବ ନାୟକ ପି ନୀମAଳ ଚ1+  ନାୟକ LSL2640258

ପ ୁ /156915 34 182 915ନୀଳମାଧବ ନାୟକ ପି ନିମAଳ ନାୟକ ZUX1097351

�ୀ /156916 29 182 916ନିରୁପମା ନାୟକ ପି ନିମAଳ ଚ1+  ନାୟକ ZUX0451583

�ୀ /156917 27 182 917ପ+ିୟଦଶDନୀ ନାୟକ &ା ନୀଳ ମାଧବ ନାୟକ ZUX0953075

�ୀ /157918 60 182 918ସଭୁଦ+ ା ନାୟକ &ା ଲJKଣ ନାୟକ OR/12/089/258428

15 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ5 &ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /157919 52 182 919ଗୁ̀ କଇଳାସ ପାତ+ ପି ଶ�ାମସ1ୁର ପାତ+ OR/12/089/256481

�ୀ /157920 48 182 920ମ?ୁାରାଣି ପାତ+ &ା ଗ ୁ̀ କଇଳାସ ପାତ+ OR/12/089/256482

�ୀ /157921 33 182 921େମୗସମୁୀ ପାତ+ ପି ଗ ୁ̀  େକଳୖାସ ପାତ+ ZUX0952689

ପ ୁ /157922 33 182 922ସାଗର କମୁାର ପାତ+ ପି ଗ ୁ̀  େକଳୖାସ ପାତ+ ZUX0152199

�ୀ /157923 25 182 923ସମୁନ ପାତ+ &ା ସାଗର ପାତ+ ZUX0953034

�ୀ /157924 32 182 924ଏ &ାତୀ &ା ଏ. ଭି. ଶମR ZUX0783860

�ୀ /158925 80 182 925ଏt ତୁଳସି . &ା ଏt ଚିନ2 ା . OR/12/089/258300

ପ ୁ /158926 63 182 926ତ+ୀନାଥ କାଦ"ାଲ ପି ବଳରାମ କାଦ"ାଲ OR/12/089/256425

�ୀ /158927 56 182 927ସେୁଲାଚନା କାଦ"ାଲ &ା ତ+ୀନାଥ କାଦ"ାଲ OR/12/089/256426

ପ ୁ /158928 45 182 928ଜତୀ1+  କାଦା"ାଲ ପି ତ+ୀନାଥ କାଦା"ାଲ LSL1386010

ପ ୁ /158929 41 182 929ଅବିର କମୁାର କାଦା"ାଲ ପି ତ+ୀନାଥ କାଦା"ାଲ LSL1370014

�ୀ /158930 39 182 930ସିନା କାଦା"ାଲ &ା ଯତି1+  କାଦା"ାଲ ZUX0151498

ପ ୁ /158931 39 182 931ଦୁଗR ପ+ସାଦ କାଦା"ାଲ ପି ତ+ୀନାଥ କାଦା"ାଲ LSL1370089

ପ ୁ /158932 23 182 932ରାେମ<ର କାଦ"ାଲ ପି ଜିେତ1+  କାଦ"ର ZUX0952994

ପ ୁ /158933 53 182 933କୃUଚ1+  ପାତ+ ପି ତ+ିନାଥ ପାତ+ ZUX1146745

�ୀ /158934 45 182 934ସଧୁାରାଣୀ ପାତ+ &ା କୃUଚଂଦ+  ପାତ+ ZUX1146893

ପ ୁ /158935 21 182 935ସଞୟ ପାତ+ ପି କୃUଚଂଦ+  ପାତ+ ZUX1146760

�ୀ /158936 29 182 936ଭବାନୀ େସନାପତି &ା ଥବିର କମୁାର କାଦ"ାX ZUX0451559

�ୀ /159937 80 182 937େଗାରିମଣି ଦେଳଇ &ା ସଦାସିବ ଦେଳଇ OR/12/089/256475

ପ ୁ /159938 51 182 938ରବିନାରାୟଣ ଦେଳଇ ପି ସଦାଶିବ ଦେଳଇ OR/12/089/258615

ପ ୁ /159939 48 182 939ସଧିୁରକମୁାର ଦେଳଇ ପି ସଦାସିବ ଦେଳଇ OR/12/089/256479

ପ ୁ /159940 46 182 940ବିଜୟକମୁାର ଦେଳଇ ପି ସଦାସିବ ଦେଳଇ OR/12/089/256478

�ୀ /160941 55 182 941ପ+ମିଳା ଗIାୟତ &ା ବାଲକୃU ଗIାୟତ OR/12/089/256491

�ୀ /160942 52 182 942େରବତି ଗIାୟତ &ା ଶିମାaଳ ସIାୟତ ZUX0730317

�ୀ /160943 40 182 943ସବିତା କମୁାରୀ ଗIାୟତ ପି ବାଳକୃU ଗIାୟତ LSL2649127

ପ ୁ /160944 31 182 944ସେIାଷ କମୁାର ଗIାୟତ ପି ଶିମାaଳ ଗIାୟତ ZUX0730358

�ୀ /160945 30 182 945ମାଧରୁୀ ଗIାୟତ ପି ଶିମାaଳ ଗIାୟତ ZUX0730325

�ୀ /160946 29 182 946ରାଧାରାଣୀ ଗIାୟତ ପି ସିମାaଳ ଗIାୟତ ZUX0730309

�ୀ /160947 26 182 947ମଧସୁK ିତା ଗIାୟତ ପି ଗାଳକୃU ଗIାୟତ ZUX0730333

ପ ୁ /160948 29 182 948ଜି. ସନିୁଲ କମୁାର ପି ଜି. ରାମା ରାଓ ZUX0783985

�ୀ /160949 80 182 949ମିନାJି ପାତ+ &ା ବିପିନଚ1+  ପାତ+ OR/12/089/258285

ପ ୁ /160950 47 182 950ଡ"ରୁଧର ପାତ+ ମା ମିନାJି ପାତ+ OR/12/089/258286

�ୀ /161951 60 182 951ସସୁମା ଗଉଡ &ା େଗାପାଳ ଚ1+  ଗଉଡ LSL1369420

ପ ୁ /161952 55 182 952ଅେଶାକ କମୁାର ତ+ିପାଠୀ ପି ରାମଚ1+  ତ+ିପାଠୀ ZUX0451567

�ୀ /161953 47 182 953ଲତା ତ+ିପାଠୀ &ା ଅେଶାକ କମୁାର ତ+ିପାଠୀ ZUX0451575

ପ ୁ /162954 45 182 954ସନ�ାସି େଗୗଡ ପି ପଶ ୁAରାମ େଗୗଡ LSL1370105

�ୀ /162955 60 182 955ରWା େଗୗଡ &ା ଗ�ାଧର େଗୗଡ ZUX0952895

ପ ୁ /163956 39 182 956େକ. େବଣ ୁପିେଲଇ ପି େକ. େଗାପାଳ କୃU ପିେଲଇ ZUX0151506

ପ ୁ /163957 65 182 957େକ େଗାପାଳକୃU ପିେଲଇ ପି େଗାବି1କୃU ପିେଲଇ OR/12/089/256349

�ୀ /163958 65 182 958େକ ଲJKି ପିେଲଇ &ା େଗାପାଳକୃU ପିେଲଇ OR/12/089/256350

ପ ୁ /163959 39 182 959େକ.ତ+ିନାଥ ପିେଲଇ ପି େକ.େଗାପାଳକୃU ପିେଲଇ ZUX0151514

�ୀ /163960 34 182 960େକ. ଲJKୀ ପିେଲଇ ପି େକ. େଗାପାଳକୃU ପିେଲଇ ZUX0151522

�ୀ /163961 30 182 961େକ ରତ2 ା ପିେଲଇ &ା େକ ତ+ିନାଥ ପିେଲଇ ZUX0730473

�ୀ /164962 58 182 962ଭାଗ�ବତି ନାୟକ &ା ନିଳକ# ନାୟକ OR/12/089/256502

ପ ୁ /164963 29 182 963ଅନI ନାୟକ ମା ଭାଗ�ବତୀ ନାୟକ ZUX0730739

ପ ୁ /164964 27 182 964ସଦାଶବି ନାୟକ ପି ନୀଳକ# ନାୟକ ZUX0635599

�ୀ /164965 60 182 965ଚ1+ମ� ପଯୁାରି &ା ସଦା ପଯୁାରି OR/12/089/258271

ପ ୁ /165966 41 182 966ଚତୁଭୁA ଜ େବେହରା ପି ଗଣପତି େବେହରା LSL1369511

�ୀ /165967 38 182 967ସସK ିତା େବେହରା &ା ଚତୁଭୁA ଜ େବେହରା ZUX0451542

ପ ୁ /165968 37 182 968େକାଦ ାପାଣି େବେହରା ପି ଗଣପତି େବେହରା LSL2640217

ପ ୁ /165969 35 182 969କମୁାର ପି5 ୁେବେହରା ପି ଗଣପତି େବେହରା LSL2640308

�ୀ /165970 33 182 970ଲିଲି େବେହରା &ା କମୁାର ପି5 ୁେବେହରା ZUX0952564

ପ ୁ /165971 30 182 971ସନ�ାସୀ େବେହରା ପି ଗଣପତି େବେହରା ZUX0393751

�ୀ /165972 29 182 972ପି5ି େବେହରା &ା େକାଦ ପାଣି େବେହରା ZUX0451682

ପ ୁ /165973 70 182 973କ"ୁ ନାଗ ପି ବୃ1ା ନାଗ OR/12/089/258287

�ୀ /165974 65 182 974ସାବିତ+ି  ନାଗ &ା କ"ୁ ନାଗ OR/12/089/258288

�ୀ /165975 42 182 975ଦିନା ନାଗ ପି କ"ୁ ନାଗ OR/12/089/258289

ପ ୁ /166976 63 182 976ନବଘନ ଦୁଆରି ପି ଘାସି ଦୁଆରି OR/12/089/256514

�ୀ /166977 55 182 977ସାବିତ+ି  ଦୁଆରି &ା ନବଘନ ଦୁଆରି OR/12/089/256515

ପ ୁ /166978 42 182 978ପ+ଦିପ କମୁାର ଦୁଆରୀ ପି ନବଘନ ଦୁଆରୀ LSL1369537

ପ ୁ /166979 30 182 979ବାଳକୃU �ାରୀ ପି ନବଘନ �ାରୀ ZUX0451625

�ୀ /166980 34 182 980ମଧସୁK ିତା ନାୟକ &ା ପ+ଦୀପ କମୁାର �ୱାରି ZUX1148949

16 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ5 &ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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�ୀ /166981 59 182 981ଲJKୀ ପାତ+ &ା ସଦାଶିବ ପାତ+ OR/12/089/256532

�ୀ /166982 40 182 982ସେIାଷୀ ପାତ+ ପି ସଦାଶିବ ପାତ+ ZUX0451294

ପ ୁ /166983 39 182 983ହରିହର ପାତ+ ପି ସଦାଶିବ ପାତ+ ZUX0451302

�ୀ /167984 53 182 984ଯମନୁା ଖରା &ା ବିେନାଦ ବିହାରୀ ମହାIି ZUX1133099

�ୀ /167985 71 182 985ସାମାରି େଖାରା &ା ତୁଳଦ େଖାରା ZUX1143916

ପ ୁ /167986 64 182 986ଗେଣ9ଵର ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ ZUX1167378

�ୀ /167987 52 182 987କମୁାରୀ ନାୟକ &ା ଗେଣ9ଵର ନାୟକ ZUX1168111

�ୀ /167988 53 182 988ଗିତାରାଣି ପMନାୟକ &ା ରାମଚ1+  ପMନାୟକ OR/12/089/308162

ପ ୁ /167989 24 182 989ମାନସ ରQନ ଷଡ�ୀ ପି େଗାପାଳ କୃU ଷଡ�ୀ ZUX0952937

ପ ୁ /167990 58 182 990େଗାପାଳକୃU ଷଡ�ି ପି କାଶୀନାଥ ଷଡ�ି OR/12/085/306342

�ୀ /167991 45 182 991ଶାIିଲତା ଷଡ�ି &ା େଗାପାଳକୃU ଷଡ�ି ZUX0151530

ପ ୁ /167992 26 182 992ଚ1ନ କମୁାର ଷଡ5ୀ ପି େଗାପାଳ କୃU ଷଡ�ୀ ZUX0729665

ପ ୁ /167993 48 182 993କମଳାକାI ତ+ିପାଠୀ ପି ଲକି େମାହନ ତ+ିପାଠୀ ZUX0729327

�ୀ /167994 42 182 994ସସKିତା ତ+ିପାଠୀ &ା କମଳାକାI ତ+ିପାଠୀ ZUX0729335

ପ ୁ /168995 59 182 995ପ@ୂAଚ1+  େହାତା ପି ବନମାଳୀ େହାତା LSL1370394

�ୀ /168996 47 182 996ପ+ତିମା କମୁାରୀ େହାତା &ା ପ@ୂAଚ1+  େହାତା LSL1370386

�ୀ /168997 33 182 997େଜାସ2ା ମହାIି &ା ଜୀଵନ କିେଶାର ମହାIି ZUX1169648

�ୀ /169998 65 182 998ବିଳାସ ବାରିକ &ା ବାସେୁଦବ ବାରିକ LSL1370048

ପ ୁ /169999 44 182 999ମ�ୁଳୁ ବାରିକ ପି ବାସେୁଦବ ବାରିକ OR/12/089/256660

�ୀ /1691000 38 182 1000ମିନାJୀ ବାରିକ &ା ମ�ୁଳୁ ବାରିକ ZUX0527291

ପ ୁ /1701001 60 182 1001ବୁଦୁରାମ ବାରିକ ପି ବା�ା ବାରିକ OR/12/089/256522

�ୀ /1701002 55 182 1002ବସD ବାରିକ &ା ବୁଦୁରାମ ବାରିକ OR/12/089/256523

ପ ୁ /1701003 40 182 1003ରାମକୃU ବାରିକ ପି ବୁଦୁରାମ ବାରିକ LSL1369982

ପ ୁ /1701004 39 182 1004ରାମଚ1+  ବାରିକ ପି ପ+ଫଲୁ ବାରିକ LSL2640936

�ୀ /1701005 38 182 1005ମନୀଷା ବାରିକ &ା ରାମକୃU ବାରିକ LSL2650299

ପ ୁ /1701006 37 182 1006ବନମାଳୀ ବାରିକ ପି ବୁ\ରାମ ବାରିକ LSL2640548

�ୀ /1701007 34 182 1007ଜାନକୀ ବାରିକ ପି ବୁ\ରାମ ବାରିକ LSL2646313

ପ ୁ /1701008 31 182 1008ସେIାଷ ବାରିକ ପି ବୁଦୁରାମ ବାରିକ ZUX0635789

�ୀ /1701009 29 182 1009ରଶK ି ବାରିକ &ା ବନମାଳି ବାରିକ ZUX0635672

ପ ୁ /1701010 55 182 1010େଗାବି1 ମାଳି ପି କୃU ମାଳି LSL1386044

�ୀ /1701011 52 182 1011ଗଣୁବତୀ ମାଳି &ା େଗାବି1 ମାଳି LSL1386002

ପ ୁ /1711012 48 182 1012ଚ1+େସଖର ମାଝି ପି ପ@ୁAଚ1+  ମାଝି OR/12/089/258619

ପ ୁ /1711013 46 182 1013ମଧସୁଦୁନ ମାଝି ପି ପ@ୁAଚ1+  ମାଝି OR/12/089/256564

�ୀ /1711014 44 182 1014ସK ିତା ମାଝୀ &ା ମଧସୁଦୁନ ମାଝୀ ZUX0730689

ପ ୁ /1711015 40 182 1015ପ+ଦୀପ କମୁାର ମାଝୀ ପି େଗାରା ମାଝୀ ZUX0451310

�ୀ /1711016 35 182 1016ରାଧାରାଣୀ ମାଝୀ &ା ଚ1+  େଶଖର ମାଝୀ ZUX0729814

�ୀ /1711017 31 182 1017ସ�ିତା ମାଝୀ &ା ପ+ଦୀପ କମୁାର ମାଝୀ ZUX0729640

ପ ୁ /1711018 28 182 1018ଦିଲି� ମାଝି ପି ବାସେୁଦବ ମାଝି ZUX0451609

�ୀ /1711019 52 182 1019ଜୟIି ପାତ+ &ା ନରସିଂହ ପାତ+ OR/12/089/258156

�ୀ /1721020 58 182 1020ମାଳତି ବାରିକ &ା ପ+ଫଲୁ ବାରିକ OR/12/089/256530

�ୀ /1721021 35 182 1021ପ+ଗତି କମୁାରୀ ବାରିକ ପି ପ+ଫଲୁf  ବାରିକ LSL2640860

ପ ୁ /1721022 35 182 1022ରାଜ କିେଶାର ବାରିକ ପି ପ+ଫଲୁ ବାରିକ LSL2646453

ପ ୁ /1731023 23 182 1023ରାମ ସିଂ� ପି କାଶKୀର ସିଂ� ZUX0952481

�ୀ /1741024 52 182 1024ଭି. େଗାବି1ାମା &ା ଭି. ଜଗନ2 ାଥt OR/12/089/264184

ପ ୁ /1741025 48 182 1025ସହେଦବ ଜାନୀ ପି ଶବି ଜାନୀ ZUX0289165

�ୀ /1741026 41 182 1026କନକ ଜାନୀ &ା ସହେଦବ ଜାନୀ ZUX0289173

�ୀ /1741027 58 182 1027ମ�ୁଳି ପରଯା &ା ମଦନ ପରଯା ZUX0151548

�ୀ /1741028 52 182 1028ବି ରାେଜ<ରୀ &ା ବି େପଢା ଆପାୟା ZUX0729673

ପ ୁ /1751029 69 182 1029ଟି ଏଚ ରାମାରାଓ , ପି ଆପାରାଓ , OR/12/089/256446

�ୀ /1751030 60 182 1030ସି ଏଚ ସତ�ବତି . &ା ରାମାରାଓ . OR/12/089/256447

�ୀ /1761031 70 182 1031ପଦK ା ପ+ଧାନ &ା େଗାରା ପ+ଧାନ OR/12/089/258209

ପ ୁ /1761032 50 182 1032େକଶବ ପ+ଧାନ ପି େଗାରା ପ+ଧାନ LSL2650315

ପ ୁ /1761033 27 182 1033ପ+ସାଂତକମୁାର ସାହୂ ପି ରଶୀକା ଚଂଦ+  ସାହୂ ZUX1054360

�ୀ /1761034 50 182 1034ସେୁଲାଚନା ସିଂହ &ା େଶାକ ସିଂହ ZUX1086628

ପ ୁ /1771035 54 182 1035ଭା^ର ସାମଲ ପି ସଂ5ଷA ଣ ସାମଲ LSL2650349

�ୀ /1771036 45 182 1036ଉମDଳା ସାମଲ &ା ଭା^ର ସାମଲ LSL2646685

�ୀ /1781037 41 182 1037ଏ. େଜ�ାତି &ା ଏ. େଯାେଗ<ର ରାଓ LSL1369545

ପ ୁ /1781038 48 182 1038େଯନ ଖରା ପି ଅଭିମନ� ୁଖରା LSL2646347

�ୀ /1781039 26 182 1039ଅମିତା ଖରା ପି େଜନ ଖରା ZUX1134725

�ୀ /1781040 44 182 1040ପNୁାQଳି ଖରା &ା େଯନ ଖରା OR/12/090/310633

ପ ୁ /1781041 48 182 1041ଏ. େଯାେଗ<ର ରାଓ ପି ଏ. ସରିୁନାରାୟଣ ନାଇଡୁ LSL1369560

ପ ୁ /1791042 65 182 1042ପି. ଚିରQିବି ପି ପି, େଭ5ଟନାରାୟଣା OR/12/089/236691

17 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ5 &ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1801043 22 182 1043େସାରାଜ ମ ଳ ପି ଦିଲf ିପ ମ ଳ ZUX1338284

ପ ୁ /1801044 42 182 1044ଅନୁକଳୁ ପ+ୁ}ୀ ପି ଅନଂତ ଚରଣ ପ+ୁ}ୀ ZUX1338417

ପ ୁ /1801045 71 182 1045ପ@ୁAଚ1+  ରାଉତ ପି ସାଗର ଚରଣ ରାଉତ LSL1369552

�ୀ /1801046 60 182 1046ଆଦରମଣି ରାଉତ &ା ପ@ୁAଚ1+  ରାଉତ LSL1370337

ପ ୁ /1801047 58 182 1047ରେମଶଚ1+  ରାଉତ ପି ସାଗରଚରଣ ରାଉତ ZUX0289199

ପ ୁ /1801048 43 182 1048ଶାIନୁ କମୁାର ରାଉତ ପି ପ@ୁAଚ1+  ରାଉତ LSL1369479

ପ ୁ /1801049 33 182 1049ତାପସ କମୁାର ରାଉତ ପି ରେମଶଚ1+  ରାଉତ ZUX0289207

�ୀ /1801050 50 182 1050େସବତି ସାହୁ &ା ରାେଜ1+  ସାହୁ LSL1386036

�ୀ /1811051 46 182 1051ଟାକ+ ୀ ମଦୂଲୀ &ା ଟାକ+ ୀ ଟାକ+ ୀ ZUX1352491

�ୀ /1821052 24 182 1052ପାବA ତୀ ଗାଦବା &ା ଚମ+ା ମଦୁୁଲି ZUX1229129

�ୀ /1821053 33 182 1053ବୀଜଯଲJKୀ ପ+ୁ}ୀ &ା ଅନୁକଳୁ ପ+ୁ}ୀ ZUX1338524

ପ ୁ /1821054 29 182 1054ରେ�ାଇ ରାମ ୁ ପି ଆର ଗେୁ`<ର ରାଓ ZUX0635441

ପ ୁ /1821055 31 182 1055ସଶୁାI କମୁାର ସାହୂ ପି ରସିକ ଚଂଦ+  ସାହୂ ZUX1338060

�ୀ /1831056 43 182 1056ଉମDଳା . &ା ସରିୁନାରାୟଣା . OR/12/089/258201

ପ ୁ /1841057 37 182 1057ଅଭି ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁA ନ ମଦୁୁଲି ZUX0151571

�ୀ /1841058 27 182 1058ଲJKି ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁA ନ ମଦୁୁଲି ZUX0635763

�ୀ /1841059 25 182 1059ଜାଇମତି ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁA ନ ମଦୁୁଲି ZUX0952648

�ୀ /1851060 60 182 1060କମଳା େବେହରା &ା ବିପିନ ବିହାରୀ େବେହରା ZUX0635896

ପ ୁ /1851061 41 182 1061ପaାନନ େବେହରା ପି ଶ5ର େବେହରା ZUX0635722

�ୀ /1851062 37 182 1062ଫିନତୀ େବେହରା &ା ଭୀମେସନ େବେହରା ZUX0730127

ପ ୁ /1851063 34 182 1063ଭିମେସନ େବେହରା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େବେହରା ZUX0635888

ପ ୁ /1851064 30 182 1064ବୁବୁନା େବେହରା ପି ବିପିନ ବିହାରୀ େବେହରା ZUX0635870

�ୀ /1851065 29 182 1065ଜୟIି େବେହରା &ା ପQାନନ େବେହରା ZUX0635714

�ୀ /1851066 37 182 1066ମଣିମା ଚ ାଳ &ା ନୀଳା"ର ଚ ାଳ ZUX0289215

�ୀ /1861067 56 182 1067ପଦK ା ରାୟ &ା ଉପାଧ�ାୟ ରାୟ LSL1386051

�ୀ /1861068 46 182 1068ସଜୁାତା ସାସମଲ &ା ବିପିନ ସାସମଲ OR/12/089/300179

ପ ୁ /1871069 32 182 1069ଜିେତ1+  ଛତ+ିଆ ପି ଅମର ଛତ+ିଆ ZUX0730101

�ୀ /1871070 44 182 1070ସତ�ମଣୀ ଗରଡା &ା ଅଜୟ ଗରଡା ZUX0730093

ପ ୁ /1871071 23 182 1071େଜାଏଲ େଗାରଡା ମା ନିତ�ାେମାନି େଗାରଡା ZUX1169549

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବRଚନ ନିମେI ଗ+ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ2  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବRଚନ କମିଶନ ଭାରତ5 �ାରା 
ପ+କାଶନ କରାଯାଏ | ପ+େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବRଚନ ପବୂA ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ5 ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କରIୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.16 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 ମାନ5ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ5 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

18 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାI େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବRଚନ ଅଧିକାରୀ5 &ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /1871 44 182 1072ପଦ� ନ ହରିଜନ ପି ବୁଦନ ହରିଜନ LSL1447556

!ୀ /1872 39 182 1073ଧନିମା ହରିଜନ #ା ପଦ� ନ ହରିଜନ LSL1447564

ପ ୁ /1873 43 182 1074େକଶବ ମଦୁୁଲି ପି ସମରା ମଦୁୁଲି LSL1447549

!ୀ /1874 44 182 1075ସେୁରଖା ନାୟକ #ା କପରୁ ନାୟକ ZUX0729806

ପ ୁ /1885 24 182 1076େଶ& ଅମି( ପି େଶ& ଲତି) ZUX0952531

!ୀ /1886 42 182 1077ପରବିନ ବାନୁ #ା େଶ& ଲତିଫୁ ZUX0635128

!ୀ /1887 59 182 1078ଟି କମୁାରୀ #ା ଟି ତ+ିନାଥ ZUX1134261

ପ ୁ /1888 55 182 1079େଶଖ ଲତିଫ ପି େଶଖ ହାସନ ZUX0527267

ପ ୁ /1889 42 182 1080ମଦନ ପରଜା ପି ଅଜୁ- ନ ପରଜା ZUX0151589

!ୀ /18810 38 182 1081ଟି ରମଣା/ା ପି ଟି ତ+ିନାଥ ZUX1124932

ପ ୁ /18811 62 182 1082ଟି ତ+ିନାଥ ରାଓ ପି ଟି େପାଳିସି ZUX1144146

ପ ୁ /18912 42 182 1083ଧନୁଜ- ୟ ଦେଳଇ ପି ତାଉଡୁ ଦେଳଇ LSL1369990

ପ ୁ /19013 48 182 1084ସବୁାସ ନାୟକ ପି େଘନୁ ନାୟକ LSL1370063

!ୀ /19014 45 182 1085ଅ4ିକା ନାୟକ #ା ସବୁାସ ନାୟକ LSL1370055

ପ ୁ /19015 23 182 1086ସେୁରଶ ନାୟକ ପି ସବୁାସ ନାୟକ ZUX0953059

ପ ୁ /19016 45 182 1087େକ. େଗାପାଳ କୃ7 ନାୟାର ପି େକ. ପ+ଭାକର ନାୟାର ZUX0658203

!ୀ /19017 41 182 1088େକ. ସନିୁତା ନାୟାର ପି େକ. ପ+ଭାକର ନାୟାର LSL1520501

!ୀ /19018 38 182 1089େକ. ସବୁାସିନି ନାୟାର ପି େକ. ପ+ଭାକର ନାୟାର LSL1521137

ପ ୁ /19219 40 182 1090ଘନଶ�ାମ ନାୟକ ପି କା9:କ ନାୟକ LSL1385947

!ୀ /19220 39 182 1091ଗଜମତି ନାୟକ #ା ଘନଶ�ାମ ନାୟକ LSL1385939

!ୀ /19321 77 182 1092ଚାରୁଲତା ମିଶ+ #ା ନୃସିଂହଚରଣ ମିଶ+ OR/12/089/256550

!ୀ /19322 52 182 1093ନମିତା କମୁାରି ମିଶ+ ପି ନୃସିଂହଚରଣ ମିଶ+ OR/12/089/256551

ପ ୁ /19323 48 182 1094ପ+ସା= କମୁାର ମିଶ+ ପି ନୃସିଂହଚରଣ ମିଶ+ OR/12/089/256553

!ୀ /19324 39 182 1095ସବିତା ନ> #ା ପ?ାନନ ନ> ZUX1134345

ପ ୁ /19425 58 182 1096ନରସିଂହ ଦେଳଇ ପି ସଦାସିବ ଦେଳଇ OR/12/089/258064

!ୀ /19426 46 182 1097ଲ@�ି ଦେଳଇ #ା ନରସିଂହ ଦେଳଇ OR/12/089/258065

!ୀ /19427 39 182 1098ଗୀତା ଦେଳଇ #ା ବ+ ଜ କିେଶାର ଦେଳଇ ZUX0635631

ପ ୁ /19428 35 182 1099ସସୁା= କମୁାର ଦେଳଇ ପି େଦବଗିରି ଦେଳଇ ZUX0635656

!ୀ /19429 33 182 1100ସନିୁତା ଦେଳଇ #ା ସସୁା= ଦେଳଇ ZUX0635623

ପ ୁ /19430 33 182 1101ଅନ= କମୁାର ଦେଳଇ ପି ନରସିଂହ ଦେଳଇ ZUX0289231

ପ ୁ /19431 32 182 1102ରAନ କମୁାର ଦେଳଇ ପି େଦବଗିରି ଦେଳଇ ZUX0635649

!ୀ /19432 29 182 1103ପଜୁା ଦେଳଇ ପି ନରସିଂହ ଦେଳଇ ZUX0635318

ପ ୁ /19433 45 182 1104ରଘନୁାଥ ପାଇକ ପି କମଳୁ ପାଇକ ZUX0289249

!ୀ /19434 40 182 1105ଉମା ପାଇକ #ା ରଘନୁାଥ ପାଇକ ZUX0393868

ପ ୁ /19435 23 182 1106େକୖଳାସ ପାଇକ ପି ରଘନୁାଥ ପାଇକ ZUX0952721

ପ ୁ /19536 50 182 1107ସନ�ାସୀ ନାୟକ ପି ବୃ>ାବନ ନାୟକ OR/12/089/258062

!ୀ /19537 45 182 1108ଅହC ାଦିନି ନାୟକ #ା ସନ�ାସୀ ନାୟକ OR/12/089/258063

!ୀ /19538 27 182 1109ମାମିନୀ ନାୟକ ପି ସନ�ାସି ନାୟକ ZUX0730184

ପ ୁ /19539 27 182 1110ବାପିନୀ ନାୟକ ପି ସନ�ାସୀ ନାୟକ ZUX0730192

ପ ୁ /19640 59 182 1111ରସିକଚ>+  ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ LSL2640084

!ୀ /19641 52 182 1112କମଳିନି ସାହୁ #ା ରସିକଚ>+  ସାହୁ LSL1413103

!ୀ /19642 34 182 1113ଲ@�ୀପ+ିୟା ସାହୁ ପି ରସିକଚ>+  ସାହୁ ZUX0151597

!ୀ /19643 26 182 1114ଅପ:ତା ସ=ରା #ା ସଶୁା= କମୁାର ସାହୂ ZUX1056084

ପ ୁ /19744 66 182 1115ପୀତା4ର େଲEା ପି ଝିହାର େଲEା ZUX1132364

!ୀ /19745 59 182 1116େରଣବୁାଳା େଲEା #ା ପୀତା4ର େଲEା ZUX1132380

!ୀ /19746 48 182 1117ମତି ମହାପାତ+ #ା ମନେମାହନ ମହାପାତ+ LSL1385848

ପ ୁ /19847 62 182 1118ରାମଚ>+  ପGନାୟକ ପି ନାଗଭୁଷଣ ପGନାୟକ OR/12/089/258320

ପ ୁ /19948 40 182 1119ବାବୁଲା ଦାଶ ପି ସ>ୁର ଦାଶ LSL1385863

!ୀ /20049 35 182 1120ଝରଣା ବିେଷାଇ ପି ଘନଶ�ାମ ବିେଷାଇ LSL2640282

ପ ୁ /20150 37 182 1121ତ+ିପତି ରଣା ପି ସମରା ରଣା ZUX0289256

1 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀE #ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /20251 37 182 1122ରବିନ କମୁାର ପNା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପNା LSL2646669

ପ ୁ /20352 38 182 1123ଭାOର ପ+ଧାନ ପି କିେଶାର ପ+ଧାନ ZUX0730119

!ୀ /20353 35 182 1124ପ+ମିଳା ପ+ଧାନ #ା ଭାOର ପ+ଧାନ ZUX0636001

ପ ୁ /20354 52 182 1125ବି7ୁ ସାମଲ ପି ଶEଷ- ଣ ସାମଲ LSL2640951

!ୀ /20355 45 182 1126ବିନତୀ ସାମଲ #ା ବି7ୁ ସାମଲ ZUX0151605

!ୀ /20356 23 182 1127ଶଶ� ିତା ସାମଲ ପି ବି7ୁ ଚରଣ ସାମଲ ZUX0952655

ପ ୁ /20457 45 182 1128ଦିଲC ୀପ ମNଳ ପି ଶEର ମNଳ ZUX0151613

!ୀ /20458 38 182 1129ବି.ଏମ. ମNଳ #ା ଦୀଲC ିପ ମNଳ LSL2646271

ପ ୁ /20559 55 182 1130ବି ବାସେୁଦବ ପି ବି ପାେଲୟା  ZUX1227701

!ୀ /20560 52 182 1131Oିଧାେସାଭା ପି OିଧାଗPୁQରରାଓ ZUX0289264

!ୀ /20561 45 182 1132ବି ଜମନୁା #ା ବି ବାସେୁଦବ ZUX1230556

!ୀ /20562 35 182 1133Oିଧାଲାବଣ� ପି OିଧାଗPୁQରରାଓ ZUX0289272

!ୀ /20563 33 182 1134ସ�ିଧା ନଳିନୀ ପି ସ� ିଧା ଗେୁPQର ZUX0289280

ପ ୁ /20564 26 182 1135ବି କମୁାର ପି ବି ବାସେୁଦବ ZUX1228246

ପ ୁ /20565 28 182 1136ବାସଆୁ ଲି�ରାଜ ପି ବି ବାସେୁଦବ ZUX1228220

!ୀ /20566 31 182 1137ଏS ତ+ିେବଣୀ #ା ଏS େଶାଭା ZUX0635425

ପ ୁ /20667 59 182 1138ଏ.ସରିୁବାବୁ ପି ଏ.ସନ�ାସି ZUX0151621

!ୀ /20668 55 182 1139ଏ.ରାଜମଣୀ #ା ଏ.ସରିୁବାବୁ ZUX0151639

ପ ୁ /20769 53 182 1140ବି.ରବିକମୁାର ପି ବି.ଶା=ାୟା ZUX0151647

!ୀ /20770 49 182 1141ବୁଡିଡାଶ+ୀେଦବୀ #ା ବୁ.ରବିକମୁାର ZUX0289298

ପ ୁ /20871 43 182 1142େକ.ପି.ଶEରରାଓ ପି େକ.ପି.ସତ�ାରାଓ ZUX0151662

!ୀ /20872 39 182 1143େକ.ପି.ରାଜQରୀ #ା େକ.ପି.ଶEରରାଓ ZUX0151654

!ୀ /20973 51 182 1144ଏ.କାେମQର/ା #ା ଏ େକାଟିQର ରାଓ ZUX0289306

ପ ୁ /20974 52 182 1145ଡି ଭାOର ରାଓ ପି ଡି ରାମମ9ୁ: ZUX0635268

!ୀ /20975 48 182 1146ଡି ରତT ମାଳା #ା ଡି ଭାOର ZUX0635276

ପ ୁ /20976 68 182 1147ପUନୁାଥ #ାଇଁ ପି ଦୁତୀୟା #ାଇଁ LSL2640415

!ୀ /20977 54 182 1148ଜୁନୁ କମୁାରୀ #ାଇଁ #ା ପUନୁାଥ #ାଇଁ LSL2640399

ପ ୁ /20978 38 182 1149ପ+ଶା= କମୁାର #ାଇଁ ପି ପUନୁାଥ #ାଇଁ LSL2649101

!ୀ /20979 35 182 1150ଭବାନୀ #ାଇଁ ପି ପUନୁାଥ #ାଇଁ LSL2640407

!ୀ /20980 34 182 1151େରଣପୁ+ଭା #ାଇଁ ପି ପUନୁାଥ #ାଇଁ LSL2646297

ପ ୁ /20981 33 182 1152ଅମର କମୁାର #ାଇଁ ପି ପUନୁାଥ #ାଇଁ ZUX0151670

!ୀ /21082 40 182 1153ସାଗରୀକା ପNା #ା ନୀଳକW ପNା ZUX0151688

!ୀ /21183 57 182 1154ମାୟା ହ=ାଳ #ା ପଦୁ ହ=ାଳ LSL2640670

!ୀ /21184 35 182 1155ଯମବୁତୀ ହ=ାଳ ମା ମାୟାବତି ହ=ାଳ LSL2640688

!ୀ /21185 38 182 1156ମAଲୁତା ମିଶ+ #ା ପ+ଶା= ମିଶ+ LSL2646354

ପ ୁ /21286 68 182 1157ଉମାକା= ମହାରଣା ପି େଗୗରା� ମହାରଣା ZUX0636134

!ୀ /21287 59 182 1158ହରିପ+ିୟା ମହାରଣା #ା ଉମାକା= ମହାରଣା ZUX0636126

!ୀ /21288 59 182 1159ହରପ+ିୟା ମହାରଣା #ା ଉମାକା= ମହାରଣା ZUX1148162

!ୀ /21289 36 182 1160ରିନା ମହାରଣା ପି ବସ= ମହାରଣା ZUX0730143

ପ ୁ /21290 35 182 1161େଦବି ପ+ସାଦ ମହାରଣା ପି ଉମାକା= ମହାରଣା ZUX0636118

!ୀ /21291 32 182 1162ସାରଜୁବାଳା ମହାରଣା ପି ଉମାକା= ମହାରଣା ZUX0636100

!ୀ /21292 50 182 1163ନଳିନୀ ପ+ଭା ମାଝି #ା ପYୂ-ଚ>+  ମାଝି ZUX0151696

!ୀ /21393 34 182 1164ସାଗରିକା ପGନାୟକ ପି ଶରତଚ>+  ପGନାୟକ LSL2649150

!ୀ /21394 37 182 1165ପ+ଭାସନୀ େସଠି ମା ଏସ.ଏଲ. େସଠି ZUX0151704

!ୀ /21495 45 182 1166ସେରାଜନି ଘଡାଇ ପି ଆଗାଧ ୁଘଡାଇ LSL2640787

!ୀ /21496 43 182 1167ସଷୁମା ଘଡାଇ ପି ଅଗାଧ ୁଘଡାଇ LSL2640761

!ୀ /21497 43 182 1168ଲେତQର ଘଡାଇ ପି ଅଗାଧ ୁଘଡାଇ LSL2640753

!ୀ /21598 35 182 1169ଗାୟତ+ୀ ରାଡନା ପି ଶ�ାମସ>ୁର ରାଡନା LSL2646594

ପ ୁ /21599 36 182 1170ରାଜଶ ବାବୁ ରାଜନା ପି ଶ�ାମସ>ୁର ରାଜନା LSL2640316

ପ ୁ /215100 62 182 1171ଗ�ାଧର ସାହୁ ପି ରତନ ସାହୁ ZUX0487280

!ୀ /215101 54 182 1172େଗାଲାପି ସାହୁ #ା ଗ�ାଧର ସାହୁ ZUX0151720

ପ ୁ /215102 34 182 1173ପ+େମାଦ ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ ZUX0151712

ପ ୁ /215103 28 182 1174ପ+ଶା= ସାହୁ ପି ଗ�ାଧର ସାହୁ ZUX0730655

!ୀ /216104 33 182 1175ରୁମିତା ପGନାୟକ ପି ରାମଚ>+  ପGନାୟକ ZUX0151738

ପ ୁ /218105 77 182 1176ବାମାଚ>+  ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ମାଗତା ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0658211

!ୀ /218106 66 182 1177ଦମୟ=ୀ ପାଣିଗ+ାହୀ #ା ବାମାଚ>+  ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0658229

!ୀ /219107 32 182 1178ସନିୁତା େବେହରା #ା ସମୁ= କମୁାର ସିଂହ ZUX0952929

ପ ୁ /219108 34 182 1179ସମୁ= କମୁାର ସିଂହ ପି ସେ=ାଷ ସିଂହ LSL2640100

ପ ୁ /220109 77 182 1180କାମା@ୀ ପ+ଶାଦ ଦେଳଇ ପି େସାମନାଥ ଦେଳଇ LSL2640720

!ୀ /221110 70 182 1181ମହନାବତୀ ଦେଳଇ #ା କାମା@ି ଦେଳଇ ZUX0487264

!ୀ /222111 24 182 1182ଭିେଜତା ଦେଳଇ ପି ବିେନାଦ ଚ>+  ଦେଳଇ ZUX0952606

ପ ୁ /222112 56 182 1183ବିେନାଦ ଚ>+  ଦେଳଇ ପି କାମା@ି ଦେଳଇ ZUX0487256

2 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀE #ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /223113 45 182 1184ସରେଦଇ େବେହରା #ା େଗାବି> େବେହରା ZUX0487249

!ୀ /224114 50 182 1185ଗିତାAଳୀ େବେହରା #ା ମେହQର େବେହରା LSL2640522

ପ ୁ /225115 53 182 1186ମେଦQର େବେହରା ପି େଗାବି> େବେହରା LSL2640076

ପ ୁ /226116 35 182 1187ନିଳା4ର ମଦୁୁଲି ପି ପରବ ମଦୁୁଲି LSL2646628

!ୀ /227117 52 182 1188େକ ବରଲ@�ୀ ପି େକ ରାମାରାଓ LSL2646586

ପ ୁ /228118 38 182 1189େକ େଗୗରୀ ଶEର ପି େକ ବିରରାଜୁ LSL2646560

!ୀ /229119 36 182 1190ରଶ� ିତା ସାମଲ ମା େରଣପୁ+ଭା ସାମଲ LSL2640738

ପ ୁ /230120 53 182 1191ସବୁାଷ ଚ>+  ପାଣିଗ+ାହୀ ପି େଗାବି> ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0393884

!ୀ /230121 42 182 1192ବସ= ମAରୀ ପାଣିଗ+ାହୀ #ା ସବୁାଷ ଚ>+  ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0393876

!ୀ /230122 35 182 1193ଶଶ� ିତା ପାଣିଗ+ାହି #ା ଶା=ନୁ ପାଣିଗ+ାହି ZUX0151761

ପ ୁ /230123 29 182 1194ତପନ କମୁାର ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ସବୁାଷ ଚ>+  ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0451690

!ୀ /232124 47 182 1195ଲିଟୁପ+ଭା ଦେଳଇ #ା ବିନଦଚ>+  ଦେଳଇ ZUX0487272

!ୀ /233125 54 182 1196େରଣପୁ+ଭା ସାମଲ #ା ପ+ଦିପ ସାମଲ LSL2640746

ପ ୁ /234126 60 182 1197ସତ�ବାଦି ମିଶ+ ପି ଅଜୁ- ନ ମିଶ+ LSL2646487

!ୀ /234127 45 182 1198ରିନା ମିଶ+ #ା ସତ�ବାଦି ମିଶ+ LSL2646495

!ୀ /235128 44 182 1199ରାଜଲ@�ୀ ନାୟକ #ା ମଦନ ନାୟକ ZUX0151795

ପ ୁ /235129 37 182 1200ମଦନ ନାୟକ ପି ଧନ ନାୟକ LSL2646651

!ୀ /235130 34 182 1201ସେନଇ ନାୟକ #ା ମଦନ ନାୟକ ZUX0151779

ପ ୁ /235131 28 182 1202ଜୟରାମ ନାୟକ ପି ଧନ ନାୟକ ZUX0635680

!ୀ /235132 27 182 1203େନନା ନାୟକ #ା ଜୟରାମ ନାୟକ ZUX0635698

!ୀ /235133 24 182 1204ସେ=ାଷି ନାୟକ ମା ରାଜଲ@�ୀ ନାୟକ ZUX0952473

!ୀ /235134 55 182 1205ରୀନା ପାତ+ #ା ପEଜଚରଣ ପାତ+ ZUX0151787

ପ ୁ /236135 33 182 1206ପରୁୁେଷା9ମ ରଣା ପି ସମରା ରଣା LSL2646446

!ୀ /236136 28 182 1207ପାବ- ତୀ ରଣା #ା ପରୁୁେଷା9ମ ରଣା ZUX0730747

!ୀ /238137 55 182 1208ଫଲୁମତି ଜାନି #ା ନୀଳ ଜାନି LSL2640423

ପ ୁ /239138 42 182 1209ପ+ଦୀପକମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଘନଶ�ାମ ବିେଶାଇ ZUX0289314

ପ ୁ /240139 35 182 1210ଚିନ� ୟାନ> େଗୗଡ ପି େଗାପାଳଚ>+  େଗୗଡ LSL2646578

!ୀ /240140 35 182 1211ସନିୁତା ଗଉଡ ପି ହରିବ[ୁ ଗଉଡ ZUX1149137

!ୀ /240141 28 182 1212ସ�ିତା କମୁରି େଗୗଡ #ା ଚିନ� ୟାନ> େଗୗଡ ZUX0636340

!ୀ /241142 34 182 1213ଟୁକନିୁ ପାଣିଗ+ାହି #ା ପ+କାଶ ପାଣିଗ+ାହି LSL2646719

ପ ୁ /243143 40 182 1214ସାଇବ ଦୁଗJ ପି ଖାତିରାମ ଦୁଗJ LSL2640654

!ୀ /243144 38 182 1215େରଶମା ଦୁଗJ #ା ସାଇବ ଦୁଗJ LSL2640647

ପ ୁ /244145 35 182 1216ବ[ୁ ମାଝୀ ପି ପଦୁ ମାଝୀ LSL2640704

!ୀ /244146 29 182 1217ଜମନୁା ମାଝୀ #ା ବ[ୁ ମାଝୀ ZUX0636266

ପ ୁ /245147 34 182 1218ସକୁ+ ାବତ ନାଇକ ପି ମାଧବବଡ ନାଇକ LSL2640712

!ୀ /246148 43 182 1219ବିଜୟ ଲ@�ି ମହା=ି #ା ଅଭିମନ� ୁମହା=ି ZUX0635565

ପ ୁ /246149 28 182 1220ସିଲୁ ମହା=ି ପି ବିଜୟ ଲ@�ି ମହା=ି ZUX0635219

ପ ୁ /246150 48 182 1221ମନରଂଜନ ମହା=ି ପି ବିQନାଥ ମହା=ି LSL2646404

ପ ୁ /246151 23 182 1222ଟିଲୁ ମହା=ି ପି ଅଭିମନ� ୁମହା=ି ZUX0952580

!ୀ /247152 47 182 1223େକ ରଶ�ୀତା େସନାପତି #ା େକ ଡ\ର େସନାପତି ZUX0289322

ପ ୁ /248153 42 182 1224ପଦ� ନ ବାରିକ ପି ରବି>+  ବାରିକ ZUX0289330

!ୀ /249154 40 182 1225ଆର ଲ@�ୀ #ା ଆର ରେମଶ LSL2646289

!ୀ /250155 31 182 1226ଦୁଗJ ଦେଳଇ ପି ଶ�ାମ ଦେଳଇ ZUX0289348

!ୀ /251156 35 182 1227ଉମାରାଣୀ ବାରିକ #ା ପଦ� ନ ବାରିକ ZUX0289355

ପ ୁ /252157 46 182 1228କମଳାକା= ଗ=ାୟନ ପି ବାଲକୃ7 ଗ=ାୟନ ZUX0658237

!ୀ /252158 37 182 1229ସଚୁରିତା ଗ=ାୟନ #ା କମଳା ଗ=ାୟନ LSL2640910

!ୀ /253159 37 182 1230ପ+ଭାସିନୀ େସଠୀ ପି ବାବା େସଠୀ LSL2646503

!ୀ /254160 51 182 1231ମନ#ିନି ପାଣିଗ+ାହି #ା ସେୁରଶ ପାଣିଗ+ାହି LSL2646529

ପ ୁ /255161 35 182 1232ଗPୁପ+ସାଦ ପାଣିଗ+ାହି ପି ସେୁରଶଚ>+  ପାଣିଗ+ାହି LSL2646545

!ୀ /255162 28 182 1233ଭାରତି କମୁାରୀ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ସେୁରଶ ଚ>+  ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0451443

ପ ୁ /256163 38 182 1234ରାେଜଶକମୁାର ମିଶ+ ପି ବିଜୟକମୁାର ମିଶ+ LSL2640142

!ୀ /256164 32 182 1235ମାନିନୀ ପାଣିଗ+ାହି #ା ରାେଜଶ କମୁାର ମିଶ+ ZUX0730374

ପ ୁ /257165 27 182 1236େକ ବିକାଶ େସନାପତି ପି େକ ଡ]ର େସନାପତି ZUX0635532

ପ ୁ /257166 53 182 1237େକ ଡ\ର େସନାପତି ପି େକ କୃ7 ZUX0289363

!ୀ /258167 40 182 1238େଜାସTାରାଣୀ ମହା=ି #ା େମାନରଂଜନ ମହା=ି LSL2646362

ପ ୁ /259168 35 182 1239ଡ4ରୁଧର ବିେଶାଇ ପି ଘନଶ�ାମ ବିେଶାଇ LSL2639995

!ୀ /259169 32 182 1240ଭବାନୀ ବିେଶାଇ #ା ଡ4ରୁ ଧର ବିେଶାଇ ZUX0636035

ପ ୁ /260170 50 182 1241ବ+ ଜେମାହନ ପNା ପି ଜୟରାମ ପNା LSL2640233

ପ ୁ /261171 71 182 1242ଘନଶ�ାମ ବିଷୟି ପି ଲାବାଣ� ବିଷୟି ZUX0289371

!ୀ /261172 62 182 1243ବାସ=ି ବିଷୟି #ା ଘନଶ�ାମ ବିଷୟି ZUX0289389

!ୀ /262173 41 182 1244ଲ@�ୀ ପNା #ା ବ+ ଜେମାହନ ପNା LSL2640225

ପ ୁ /263174 22 182 1245ସମୀର ପାଣିଗ+ାହି ପି ଜଗଦୀଶ ପାଣିଗ+ାହି ZUX1173350

3 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀE #ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /264175 34 182 1246ମଧସୁ� ିତା ଦଳପତି ପି ଗେଣQର ଦଳପତି ZUX0151803

!ୀ /265176 34 182 1247ସମ:ଳା େଚୗଧରିୁ ପି ତାରଣି େଚୗଧରିୁ LSL2640480

ପ ୁ /266177 35 182 1248ସହେଦବ ହ=ାଳ ପି ବୁ>ୁ ହ=ାଳ LSL2650307

ପ ୁ /267178 37 182 1249ଲଛମନ ହରିଜନ ପି ମଦନ ହରିଜନ LSL2646339

!ୀ /268179 33 182 1250ଶଚିୁସ�ିତା ଦଳପତି ପି ଗେଣQର ଦଳପତି LSL2640969

!ୀ /269180 33 182 1251େମାତି ମଦୁୁଲି ପି ଲଛମନ ମଦୁୁଲି LSL2640431

ପ ୁ /270181 36 182 1252ବିକ+ମେଦବ ବିQାଳ ପି ଅବିମନ� ୁବିQାଳ LSL2640332

ପ ୁ /271182 33 182 1253କଶୁଳକମୁାର ରାଓ ପି ଜଗନT ାଥ ରାଓ LSL2640340

!ୀ /272183 34 182 1254ପ+ତିମା ଦୁଆରି ପି ନବଘନ ଦୁଆରି LSL2646321

ପ ୁ /273184 37 182 1255ଅଭି ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁ- ନ ମଦୁୁଲି LSL2640803

!ୀ /273185 25 182 1256ହୀରାମଣି ମଦୁୁଲି ପି ମାଳୀ ମଦୁୁଲି ZUX1144864

ପ ୁ /274186 34 182 1257ଚ>+ େଶଖର ଜାନି ପି ଲଛମନ ଜାନି LSL2640589

ପ ୁ /275187 33 182 1258ମିନମୟାନ> େଗୗଡ ପି େଗାପାଳଚ>+  େଗୗଡ LSL2640001

!ୀ /275188 28 182 1259ସନିୁତା ଗଉଡ #ା ମିନମୟନ> ଗଉଡ ZUX1149087

ପ ୁ /276189 33 182 1260ରତନ କମୁାର ପNା ପି ବିଜୟ କମୁାର ପNା ZUX0151811

!ୀ /278190 37 182 1261ଶଶୀ ମଦୁୁଲି #ା କୃ7 ମଦୁୁଲି ZUX0151829

!ୀ /280191 35 182 1262ଗରୁୁବାରୀ ମଦୁୁଲି ପି ଲ@�ଣ ମଦୁୁଲି ZUX0151837

!ୀ /281192 39 182 1263ଲ@�ି ଜାନି ପି ଜଗନT ାଥ ଜାନି ZUX0635227

ପ ୁ /281193 35 182 1264ପYୁ- ଜାନି ପି ଜଗନT ାଥ ଜାନି LSL2646412

!ୀ /281194 29 182 1265ବିମଳା ଜାନି #ା ପYୁ- ଜାନି ZUX0635110

ପ ୁ /281195 27 182 1266ଘାସି ଜାନି ପି ଜଗନT ାଥ ଜାନି ZUX0635706

!ୀ /281196 25 182 1267ଶଶିୁଳା ଜାନି ପି ଜଗନT ାଥ ଜାନି ZUX0952960

ପ ୁ /282197 35 182 1268େଗାପାଳ ବାହାଦୁର ପି ଧନ ବାହାଦୁର LSL2640555

!ୀ /282198 28 182 1269ମିତା ବାହାଦୁର #ା େଗାପାଳ ବାହାଦୁର ZUX0730630

!ୀ /282199 26 182 1270ଦିPି ବାହାଦୁର #ା େଗାପାଳ ବାହାଦୁର ZUX0952739

!ୀ /283200 53 182 1271ମଇନା ମଦୁୁଲି #ା ସଦା ମଦୁୁଲି ZUX0729954

ପ ୁ /283201 36 182 1272ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ପି ଧନ ମଦୁୁଲି LSL2640795

!ୀ /283202 34 182 1273ରାମା ମଦୁୁଲି #ା ବଳରାମ ମଦୁୁଲି LSL2640456

ପ ୁ /283203 28 182 1274ଡ4ରୁଧର ମଦୁୁଲି ପି ମଇନା ମଦୁୁଲି ZUX0636332

!ୀ /283204 41 182 1275ରାମା ପରଜା #ା ଜଗବ[ୁ ପରଜା ZUX0730176

ପ ୁ /284205 35 182 1276ଶରତପ+ସାଦ ଦୁଆରି ପି େଗୗରଚ>+  ଦୁଆରି LSL2646438

ପ ୁ /285206 39 182 1277ସହେଦବ ପ+ସାଦ ପି ଗ�ା ପ+ସାଦ LSL2646370

!ୀ /285207 34 182 1278ମନାଲିସା ପ+ସାଦ ପି ସହେଦବ ପ+ସାଦ ZUX0151845

ପ ୁ /286208 56 182 1279େକ ସତ�ନାରାୟଣ . ପି େକ ଚିନT ାମାଲାୟ . ZUX0648642

!ୀ /286209 53 182 1280ଭି େଗାବି>ାମା . #ା ଭି ଜଗନT ାଥ . ZUX0346510

!ୀ /286210 38 182 1281କନିୁ ଚଲାଣ #ା ଚNାଳ ଚଲାଣ ZUX0346288

ପ ୁ /286211 32 182 1282ଇQର ଚଲାଣ ପି ଘାସି ଚଲାଣ ZUX0648626

!ୀ /286212 40 182 1283ଭାଗ� ଦେଳଇ #ା ରବିନାରାୟଣ ଦେଳଇ ZUX0393827

!ୀ /286213 40 182 1284ରAିତା ଦେଳଇ #ା ବସ= କମୁାର ଦେଳଇ ZUX0393835

ପ ୁ /286214 34 182 1285ରାମଚ>+  ହରିଜନ ପି ମଦନ ହରିଜନ ZUX0346361

!ୀ /286215 30 182 1286େଖାସଲା ହରିଜନ #ା ରାମଚ>+  ହରିଜନ ZUX0346353

!ୀ /286216 38 182 1287ଇQରୀ ଜାନୀ #ା ଶ�ାମ ଦାସ ଜାନୀ ZUX0346452

!ୀ /286217 30 182 1288ଡମଣିୁ ଜାନୀ #ା ଜୟ ଜାନୀ ZUX0346320

ପ ୁ /286218 29 182 1289ରାମ କ+ିସାନି ପି ହରି କ+ ିସାନି ZUX0635862

ପ ୁ /286219 29 182 1290ରାମଚ>+  କ+ ିସାନି ପି ହରି କ+ ିସାନି ZUX0635797

!ୀ /286220 27 182 1291ପଦ� ା କ+ ିସାନି #ା ରାମ କ+ିସାନି ZUX0635854

ପ ୁ /286221 43 182 1292ଜଗା ମାଝୀ ପି େଗାବି> ମାଝୀ ZUX0346411

!ୀ /286222 37 182 1293ପିEି ମାଝୀ #ା ଜଗା ମାଝୀ ZUX0346403

ପ ୁ /286223 30 182 1294ଜୟ ମାଝୀ ପି ଶବି ମାଝୀ ZUX0635771

!ୀ /286224 30 182 1295ଚିତ+ି ମାଝୀ #ା ଜୟ ମାଝୀ ZUX0346346

!ୀ /286225 40 182 1296ଯମନୁା ମଦୁୁଲି #ା ବାବୁଲା ମଦୁୁଲି ZUX0346312

!ୀ /286226 32 182 1297େଗାବି> ମଦୁୁଲି ପି କୃ7 ମଦୁୁଲି ZUX0346379

!ୀ /286227 29 182 1298ଲ@�ି ମଦୁୁଲି #ା େଗାବି> ମଦୁୁଲି ZUX0635045

!ୀ /286228 50 182 1299କନିୁ ନାୟକ #ା ମୀନ ନାୟକ ZUX0658245

ପ ୁ /286229 38 182 1300ବିେନାଦ କମୁାର ପNା ପି ମନମଥ ପNା ZUX0393900

ପ ୁ /286230 47 182 1301ବୁଦୁରା ପରଜା ପି ରତନ ପରଜା ZUX0658252

ପ ୁ /286231 43 182 1302ରଘରୁାମ ପରଜା ପି ବଲୁ ପରଜା ZUX0346437

ପ ୁ /286232 39 182 1303େଘନୁ ପରଜା ପି ଭାଗିରଥି ପରଜା ZUX0346494

!ୀ /286233 34 182 1304ମଇନା ପରଜା #ା େଘନୁ ପରଜା ZUX0346502

ପ ୁ /286234 40 182 1305ଚ>+ େଶଖର େସଟୀ ପି ଏS ବାବୁ େସଟୀ ZUX0393918

!ୀ /286235 38 182 1306ନିତୁ େସଟୀ #ା ଚ>+ େଶଖର େସଟୀ ZUX0393744

ପ ୁ /287236 80 182 1307କଶୁ_ଜ ଆଚାଯ�- ପି ଗଦାଧର ଆଚାଯ�- ZUX0367268
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!ୀ /287237 76 182 1308ନିରୁପମା ଆଚାଯ�- #ା କଶୁ_ଜ ଆଚାଯ�- ZUX0367276

!ୀ /287238 53 182 1309ଗୀତାAଳି ଦାସ #ା ରେମଶ ନଚ>+  ଧଳ ZUX0635979

ପ ୁ /287239 57 182 1310ରେମଶ ଚ>+  ଧଳ ପି ବାଇଧର ଧଳ ZUX0635961

!ୀ /287240 26 182 1311#ାଗତିକା ଢଳ ପି ରେମଶ ଚ>+  ଢଳ ZUX1124718

!ୀ /287241 23 182 1312ଇତିସ�ିତା ଢଳ ପି ରେମଶ ଚ>+  ଢଳ ZUX1135250

ପ ୁ /288242 28 182 1313କାନୁ ରଣା ମା ଇQରି ରଣା ZUX0635433

ପ ୁ /394243 47 182 1314ବସ= ମହାରାଣା ପି କୃ7 ମହାରାଣା ZUX1354315

ପ ୁ /394244 19 182 1315ସିaାଥ- ଶଂକର ସିଂହ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ସିଂହ ZUX1354356

!ୀ /431245 46 182 1316ଟୀ ପାବ- ତୀ #ା ଟୀ.ଈcଵର ରାଓ ZUX1249812

!ୀ /431246 37 182 1317ଏ.ମିନାଖୀ ରାଓ ପି ଏ.ଆନ> ରାଓ ZUX1249853

ପ ୁ /431247 35 182 1318ଟୀ.ଈcଵର ରାଓ ପି ଟୀ.ଚ>ରା ରାଓ ZUX1249846

ପ ୁ /439248 52 182 1319ସବୁାଷ ଚ>+  େଗୗଡ ପି ଲ@�ୀ ନାରାୟଣ େଗୗଡ ZUX1250125

!ୀ /439249 47 182 1320େଜ�ାସTା େଗୗଡ #ା ସବୁାଷ ଚ>+  େଗୗଡ ZUX1250174

ପ ୁ /439250 31 182 1321ଶିବ ଶEର େଗୗଡ ପି ସବୁାଷ ଚ>+  େଗୗଡ ZUX1250208

ପ ୁ /439251 20 182 1322ହରି ଶEର େଗୗଡ ପି ସବୁାଷ ଚ>+  େଗୗଡ ZUX1250224

!ୀ /439252 21 182 1323ପ+ିୟEା ମହା=ି ପି ମେନାରAନ ମହା=ି ZUX1250141

ପ ୁ /439253 20 182 1324ଉ9ର କବତ ନେରଶ ପି ୟୁ ରେମଶ ZUX1250182

ପ ୁ /468254 19 182 1325ଚଂଦନ ସାହୁ ପି େଗାପୀନାଥ ସାହୁ eାଠର ZUX1290063

!ୀ /482255 24 182 1326ଆ( ଲଵନ�ା #ା ଆ( ବାଳ କୃ7ା ZUX1361443

!ୀ /496256 33 182 1327ଦୁଗJ ଦେଲଇ ପି ସେମା ଦେଲଇ ZUX1249622

ପ ୁ /496257 30 182 1328ବାେଲାକୃଶT fଵାରୀ ପି ନବଘନା fଵାରୀ ZUX1250067

ପ ୁ /496258 52 182 1329ପ+େମାଦ ନାୟକ ପି କାହT ୁ  ଚରଣ ନାୟକ ZUX1250018

!ୀ /496259 20 182 1330ଗୀତା ନାୟକ #ା ସିବଶEର ନାୟକ ZUX1250042

ପ ୁ /595260 39 182 1331ଆର.ତିରୁପତୀ ରାଓ ପି ଆର.ସନ�ାସୀ ରାଓ ZUX1249648

ପ ୁ /770261 57 182 1332େପ+ାେମାଡ ପାଣିଗ+ାହି ପି ତାରୀନୀ ଚରଣ ପାଣିଗ+ାହି ZUX1347699

!ୀ /770262 53 182 1333ସ�ିତା ପାଣିଗ+ାହି #ା େପ+ାେମାଦ ପାଣିଗ+ାହି ZUX1347707

ପ ୁ /770263 29 182 1334ଅମରନାଥ ପାଣିଗ+ାହି ପି ପ+ମାଦ ପାଣିଗ+ାହି ZUX1347764

!ୀ /770264 25 182 1335ରହୀନୀ ପାଣିଗ+ାହି ପି େପ+ାେମଦ ପାଣିଗ+ାହି ZUX1347871

ପ ୁ /770265 68 182 1336ଦୂୟ-ଧନ ସାହୁ ପି ବୁଧିଆ ସାହୁ ZUX1347996

!ୀ /770266 52 182 1337ସକୁମୂାରୀ ସାହୁ #ା ଦୂୟ-ଧନ ସାହୁ ZUX1347947

ପ ୁ /770267 49 182 1338ଡ4ରୁ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1347673

ପ ୁ /770268 45 182 1339ଅମର ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ ZUX1347889

!ୀ /770269 36 182 1340ମଣିୂତା ସାହୁ #ା ଅମର ସାହୁ ZUX1347921

ପ ୁ /770270 32 182 1341ସୀତା ରାମ ସାହୁ ପି ଦୂୟ-ଧନ ସାହୁ ZUX1347756

!ୀ /770271 29 182 1342ବନିତା ସାହୁ #ା ଜୟରାମ ସାହୁ ZUX1347731

ପ ୁ /770272 29 182 1343ବାପିନୀ ସାହୁ ପି ଡ4ରୁ ସାହୁ ZUX1347905

!ୀ /770273 24 182 1344ସିବାନୀ ସାହୁ ପି ସୀତାରାମ ସାହୁ ZUX1347772

ପ ୁ /770274 22 182 1345ପପ ୂସାହୁ ପି ଡ4ରୁ ସାହୁ ZUX1347665

!ୀ /770275 21 182 1346ସପୁ+ିୟା ସାହୁ #ା ବାପିନୀ ସାହୁ ZUX1347913

!ୀ /770276 29 182 1347ସପୁ+ିୟା େଵୗମିକ #ା ଅମାରନାଥ େଵୗମିକ ZUX1347715

ପ ୁ /845277 76 182 1348ଅନ- ଗଲୁା ଆନ>ରାଓ ପି ରାମମ9ୂ: ରାଓ ZUX1250547

ପ ୁ /845278 66 182 1349ରଘନୁାଥ ଗରୁୁ ପି ନୀଳକW ଗରୁୁ ZUX1250372

!ୀ /845279 36 182 1350ରଶ�ୀତା ଗରୁୁ ପି ରଘନୁାଥ ଗରୁୁ ZUX1250463

!ୀ /845280 37 182 1351ସଲମା ମାଥ ୁ #ା ଅରଗିS ମାଥ ୁ ZUX1250489

!ୀ /845281 58 182 1352ବିଜୟଲ@�ୀ ପGନାୟକ #ା ରାମ ଚ>+  ପGନାୟକ ZUX1250562

ପ ୁ /845282 31 182 1353#ାଗତ ସତପଥୀ ପି ସବୁାଷ ଚ>+  ସତପଥୀ ZUX1250505

ପ ୁ /882283 20 182 1354ଜଗନT ାଥ ମାଝୀ ପି ବଳରାମ ମାଝୀ ZUX1250315

!ୀ /888284 35 182 1355ରୀନା ମହାରାଣା #ା ବସ= ସାହୁ ZUX1354323

ପ ୁ /904285 21 182 1356ପ+ଭାକର ସାମଲ ପି ଭାOର ସାମଲ ZUX1144351

!ୀ /955286 42 182 1357ପାବ- ତୀ ଦେଲଇ #ା ବନମାଳୀ ଦେଲଇ ZUX1354257

ପ ୁ /955287 21 182 1358ହିମାଂଶ ୁପNା ପି ଭରତ ପNା ZUX1354307

ପ ୁ /955288 63 182 1359ରସିକ େମାହନ ପଟନାୟକ ପି ସgଯ ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ZUX1354299

!ୀ /955289 61 182 1360ସବୂାସୀନୀ ପଟନାୟକ #ା ରସିକ େମାହନ ପଟନାୟକ ZUX1354281

ପ ୁ /955290 62 182 1361ସୟୁ- ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧି ସାହୁ ZUX1354265

!ୀ /955291 51 182 1362ମମତା କମୁାରୀ ସାହୁ #ା ସୟୁ- ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1354240

ପ ୁ /955292 30 182 1363ରାେଜ>+  େପ+ାସଦ ସାହୁ ପି ସୟୁ- ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1354232

ପ ୁ /955293 27 182 1364ପ+ସା= କମୁାର ସାହୁ ପି ସୟୁ- ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX1354273

ପ ୁ /999294 68 182 1365ଧନପାଲ ଆଚାରୀ ପି ଏh ତାରିଣି#ାମି ZUX1359025

ପ ୁ /999295 39 182 1366କ+ ି7ା ଆଚାରୀ ପି ଧନପାଲ ଆଚାରୀ ZUX1277441

ପ ୁ /999296 51 182 1367କମୁାର #ାମି ଆଲC ାମ ମା ଆଲC ାମ ସା=ା କମୁାର ZUX1273150

ପ ୁ /999297 25 182 1368ତରୁନ କମୁାର ଭୂପତି ପି ନିଳକW ଭୂପତି ZUX1249945

!ୀ /999298 44 182 1369ଆଲC ାମ ବିଜୟ ଲ@�ୀ #ା ଆଲC ାମ କମୁାର #ାମି ZUX1272434
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!ୀ /999299 51 182 1370କiରୁୀ ବିQାଳ #ା ନରସିଂହ ବିQାଳ ZUX1250422

ପ ୁ /999300 31 182 1371ଶିବ ରାମ ବିQାଳ ପି ନରସିଂହ ବିQାଳ ZUX1250448

ପ ୁ /999301 29 182 1372ଶEରଷଣ ବିSଵାଲ ପି ନରସିଂହ ବିQାଳ ZUX1250406

ପ ୁ /999302 21 182 1373ବିମଳ ଚାଚ- ୀ ପି ଅରୁଣ ଚାଚ- ୀ ZUX1249747

!ୀ /999303 49 182 1374ଭାରତୀ େଚୗଧରୁୀ #ା ତ+ିନାଥ ପାଣିଗ+ାହି ZUX1325554

!ୀ /999304 24 182 1375ଅEିତା ଡାକଆୁ ମା ଶଷୁମା ଡାକଆୁ ZUX0952705

!ୀ /999305 31 182 1376ରୁକ� ଣୀ ଦେଳଇ #ା କାହT ୁ  ଦେଳଇ ZUX0952598

ପ ୁ /999306 23 182 1377ହିମାଶ ୁେଶଖର ଦେଳଇ ପି ସଧିୁର କମୁାର ଦେଳଇ ZUX0952945

ପ ୁ /999307 60 182 1378ରବି>+  ଦାS ପି ଭ+ ମରବର ଦାସ ZUX0784306

!ୀ /999308 53 182 1379ପାବ- ତୀ ଦାସ #ା ରବି>+  ଦାସ ZUX0784314

!ୀ /999309 50 182 1380ଅନିତା ଦାସ #ା ଅନିଲ ରଘନୁାଥ ଦାସ ZUX0784298

ପ ୁ /999310 34 182 1381ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି ରବି>+  କମୁାର ଦାସ ZUX0784348

!ୀ /999311 21 182 1382ନୟନିତା ଦାସ ପି ଅନିଲ ରଘନୁାଥ ଦାସ ZUX1144492

ପ ୁ /999312 23 182 1383ଅଜୟ କମୁାର ଦାଶ ପି ମଧସୁଦୂନ ଦାଶ ZUX1249705

!ୀ /999313 25 182 1384ସଂଗିତା ଗରଡା ମା ନିତ�ାମଣି ଗରଡା ZUX0952440

ପ ୁ /999314 55 182 1385ସବୁାଶ ଚ>+  ଗରଡ ପି ନାରାୟଣ ଗରଡ ZUX0860874

ପ ୁ /999315 29 182 1386ଶିବ ଶEର ଗରଡ ପି ସବୁାଷଚ>+  ଗରଡ ZUX0860866

ପ ୁ /999316 23 182 1387ଜେୟଲ ଗରଡା ମା ନିତ�ମଣି ଗରଡା ZUX0952713

!ୀ /999317 46 182 1388େଜ�ାସTା େଗୗଡ #ା ସବୁାଷ ଚ>+  େଗୗଡ ZUX0885632

!ୀ /999318 24 182 1389ଗିତାAଳି େଗୗଡ଼ ପି ଘନଶ�ାମ େଗୗଡ଼ ZUX1276781

!ୀ /999319 56 182 1390ରାଧାରାଣି ଗରୁୁ #ା ରଘନୁାଥ ଗରୁୁ ZUX1276013

ପ ୁ /999320 29 182 1391ଭରତ ପ+ସାଦ ଗରୁୁ ପି ରଘନୁାଥ ଗରୁୁ ZUX1276021

ପ ୁ /999321 23 182 1392ନିହାର ରAନ ହରିଜନ ପି ପଦ� ନ ହରିଜନ ZUX0953000

!ୀ /999322 29 182 1393ପିEୀ କଦ4ାଲ #ା ଦୁଗJ ପ+ସାଦ କଦ4ାଲ ZUX1250331

!ୀ /999323 58 182 1394ଶଲୁଚନା କାଦ4ାଲ #ା ତ+ିନାଥ କାଦ4ାଲ ZUX1250323

!ୀ /999324 21 182 1395ଅପYJ ଖରା ପି େଜମS ଖରା ZUX1207034

ପ ୁ /999325 51 182 1396ଚଂଦ+  ରାଓ େକାଯନା - େକାଯନା ରାମ ବାଇ ZUX1334127

ପ ୁ /999326 24 182 1397େହମଗିରି ପ+ସାଦ େକାୟାନା ପି େକାୟାନା ଚ>+  ରାଓ ZUX1275882

ପ ୁ /999327 24 182 1398ହିମାଗୀରୀ ପ+ସାଦ େକାjଯାନା ପି ଚଂଦ+  ରାଓ େକାjଯାନା ZUX1332881

ପ ୁ /999328 70 182 1399ପି.ଶରତ କମୁାର ପି ପି.ରାମ ଲି�ା #ାମୀ ZUX1023217

!ୀ /999329 65 182 1400ଏ.ଭାkଯା ଲ@�ୀ #ା ଏ.ଆନ> ରାଓ ZUX1249879

!ୀ /999330 63 182 1401ଏ ଲ@�ୀ #ା ବି ସାନେ=ୟା ZUX1228337

!ୀ /999331 47 182 1402ପି ଲ@�ୀସେରାଜା #ା ପି ପ+ଭାକର ରାଓ ZUX1353861

ପ ୁ /999332 66 182 1403ଭାOର ମହାରଣା ପି ସତ�ବାଦୀ ମହାରଣା ZUX0882522

!ୀ /999333 61 182 1404ପYୂ:ବାସୀ ମହାରଣା #ା ଭାOର ମହାରଣା ZUX0882530

!ୀ /999334 46 182 1405କ=ିୁ ମହାରାଣା #ା େମାହନ ମହାରାଣା ZUX1354331

ପ ୁ /999335 39 182 1406ମାନସ ମହାରଣା ପି ଭାOର ମହାରଣା ZUX0882548

!ୀ /999336 20 182 1407ଚିନ� ୟ ମାଝୀ ପି ମଧସୁଦୂନ ମାଝୀ ZUX1250349

!ୀ /999337 46 182 1408ମAସୁା ମାଳି #ା ସମରା ମାଳି ZUX1249796

!ୀ /999338 29 182 1409ମମତା ମାଳି #ା କୃ7 ଚଂଦ+  େବେହରା ZUX1249770

!ୀ /999339 22 182 1410େଗୗରୀ ମାଳି ପି ସମରା ମାଳି ZUX1249754

ପ ୁ /999340 79 182 1411ଧବେଳSଵର ପ+ସାଦ ମିଶ+ ପି ଚଂଦ+  େଶଖର ମିଶ+ ZUX1249903

!ୀ /999341 63 182 1412ସବିତା ମିଶ+ #ା ଧାବେଳQର ପ+ସାଦ ମିଶ+ ZUX1249929

!ୀ /999342 60 182 1413ଶ+ୀମତୀ ଜାହT ବୀଲତା ମିଶ+ #ା ଉମାକା= ଶତପଥୀ ZUX0943134

!ୀ /999343 37 182 1414ସାଗରିକା ମିଶ+ ପି ସତ� ନାରାୟଣ ମିଶ+ ZUX0784231

!ୀ /999344 27 182 1415ଶଭୁଶ+ୀ ଶଭୁସ�ୀତା ମହା=ି ପି ଗଗନ ବିହାରି ମହା=ି ZUX0952572

!ୀ /999345 25 182 1416େମାନାଲିସା ମହା=ି #ା ପ+ଶା= କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX0952671

!ୀ /999346 21 182 1417ଭାଗ�ଶ+ୀ ଭଗ�ସ� ିତା ମହା=ି ପି ଗଗନ ବିହାରି ମହା=ି ZUX1206994

!ୀ /999347 21 182 1418ଶଶୁଳିା ମଦୁୁଲି ମା େମାତି ମଦୁୁଲି ZUX1205897

ପ ୁ /999348 22 182 1419ନକଳୁ ନାୟକ ପି ଦୁଜ�Jଧନ ନାୟକ ZUX1210749

ପ ୁ /999349 62 182 1420ଏମ.ସୟୁା ନାରାୟଣ ପି ଏମ.ସନ�ାସୀ ରାଓ ZUX1250398

!ୀ /999350 56 182 1421ସାଵୀତ+ୀ ନାୟକ #ା ସିେl#ର ନାୟକ ZUX1249689

ପ ୁ /999351 46 182 1422େ@ତ+ େମାହନ ନାୟକ ପି କନୁୁ ନାୟକ ZUX0784108

ପ ୁ /999352 37 182 1423ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ସିେa#ର ନାୟକ ZUX1256114

!ୀ /999353 33 182 1424ଶା=ୀ ନାୟକ - ରାଧା ନାୟକ ZUX0783845

!ୀ /999354 30 182 1425ଉମ:ଳା ନାୟକ #ା େସାମନାଥ ନାୟକ ZUX1276922

ପ ୁ /999355 21 182 1426ସମିୁନ>ନ ନାୟକ ପି ବାବୁଲା ନାୟକ ZUX1249960

!ୀ /999356 69 182 1427ଜି.ବି ପଦ� ା #ା ପି. ଶରତ କମୁାର ZUX1023209

ପ ୁ /999357 41 182 1428େକଳୖାସ ଚ>+  ପାଣିଗ+ାହି ପି ଶ+ୀ. ନରସିଂହ ପାଣିଗ+ାହି ZUX0784165

ପ ୁ /999358 25 182 1429ସଚିନ ପାଣିଗ+ାହି ପି ଜଗଦୀଶ ପାଣିଗ+ାହି ZUX1328491

!ୀ /999359 21 182 1430ଲ@�ୀ ପରଜା ପି ବଳଭଦ+  ପରଜା ZUX1325117

!ୀ /999360 43 182 1431ମୀନା@ି ପତି #ା ବାବୁଲା ନାୟକ ZUX0784025
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ପ ୁ /999361 42 182 1432ଚ>+  ଭୂଷଣ ପଟନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପଟନାୟକ ZUX0627000

ପ ୁ /999362 39 182 1433ରାମ ଶEର ପGନାୟକ ପି ପି.ନରସିଂହ ପGନାୟକ ZUX0626986

ପ ୁ /999363 37 182 1434ଗ�ା ପGନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପGନାୟକ ZUX0627018

!ୀ /999364 34 182 1435ଅନୁରାଧା ପଟନାୟକ #ା ରାମ ଶEର ପଟନାୟକ ZUX0626952

!ୀ /999365 32 182 1436ଶ+ାବଣି ପଟନାୟକ #ା ଚ>+  ଭୂଷଣ ପଟନାୟକ ZUX0626994

!ୀ /999366 28 182 1437ଅନୁଶା ପଟନାୟକ #ା ଗ�ା ପଟନାୟକ ZUX0868273

ପ ୁ /999367 56 182 1438ଦୀପକ କମୁାର ପାତ+ ପି େଗୗର ଚ>+  ପାତ+ ZUX1276930

!ୀ /999368 51 182 1439ଗୀତା କମୁାରୀ ପାତ+ #ା ଲେ4ାଦର ପାତ+ ZUX1276955

!ୀ /999369 47 182 1440ଗୀତାAଳି ପାତ+ #ା mିପକ କମୁାର ପାତ+ ZUX1276963

!ୀ /999370 20 182 1441ଦୀପାAଳି ପାତ+ ମା ଗୀତା କମୁାରୀ ପାତ+ ZUX1276948

ପ ୁ /999371 54 182 1442ମଧ ୁସଧୂନନ ପିେଲଇ ପି ପୀ େଚଲnନ ପିେଲଇ ZUX1334234

!ୀ /999372 23 182 1443ବିଦ�ା ବି ପିଲC ାଇ ପି ମଧସୂଧୂନo ପିଲC ାଇ ZUX1250521

ପ ୁ /999373 49 182 1444ମିହିରକା= ପ+ଧାନ ପି ମଧ ୁପ+ଧାନ ZUX0467647

!ୀ /999374 37 182 1445ଗୀତାAଳି ପ+ଧାନ #ା ମିହିରକା= ପ+ଧାନ ZUX0467654

!ୀ /999375 31 182 1446ପpୁାAଳୀ ପ+ଧାନ #ା ଜଗନT ାଥ ପଧJନ ZUX0970582

!ୀ /999376 45 182 1447ମମତା ରାଜୁ #ା ସେୁର>+  ରାଜୁ ZUX1249663

ପ ୁ /999377 21 182 1448ଟି ନାଗା ରାଜୁ ମା ଟି ସଶିୁଳା ZUX1276773

!ୀ /999378 65 182 1449ପି.ଲ@�ୀ ରାଜ�h #ା ପି.ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0627026

ପ ୁ /999379 52 182 1450େଗୗତମ ରାଣା ପି ପରୂନ ସିଂହ ରାଣା ZUX1249986

!ୀ /999380 31 182 1451ଲ@�ୀ ରାଣା #ା ଗେଣଶ ରାଣା ZUX1250000

ପ ୁ /999381 65 182 1452ଏମ େକାଟା ଦୁଗJ ରାଓ ପି ଏମ ନରସିଂହ ରାଓ ZUX1023225

!ୀ /999382 62 182 1453ଏମ ଉମାମେହQରୀ #ା ଏମ େକାଟାଦୁଗJ ରାଓ ZUX1023233

ପ ୁ /999383 24 182 1454ଜି.ଲି�ରାଜ ରାଓ ପି ବି.େମାହନ ରାଓ ZUX0953067

!ୀ /999384 19 182 1455ରାେଜQରୀ ରାଓ #ା ରାେଜ>+  କମୁାର ରାଓ ZUX1325067

!ୀ /999385 52 182 1456ରେ�ାଇ ରାବାନା/ା #ା ଆର ଗେୁPQର ରାଓ ZUX1014489

ପ ୁ /999386 30 182 1457େକ. ପ+ଦୀପ େରqି ପି େକ. ଆପନT ା େରqି ZUX0784066

ପ ୁ /999387 54 182 1458େକ. ଆପାନT ା େରଡି ପି େକ. ଆଲାୟା Reddy ZUX0783969

!ୀ /999388 51 182 1459େକ. ଗିରିଜା କମୁାରୀ େରqି #ା େକ. ଆପନT ା େରqି ZUX0784058

ପ ୁ /999389 29 182 1460େକ. ଗିରିଶ ପ+ସାଦ େରqି ପି େକ. ଆପନT ା େରqି ZUX0784041

!ୀ /999390 40 182 1461ସଜୁାତା ସାହୁ #ା ପ+ଦିପ ସାହୁ ZUX0784280

ପ ୁ /999391 23 182 1462ପପ ୁସାହୁ ପି ଡ4ରୁ ସାହୁ ZUX1214782

ପ ୁ /999392 22 182 1463ଆ( େଭେEଟା ସାଇ ପି ଆ( ସତ� ନାରାୟଣ ZUX1276807

ପ ୁ /999393 38 182 1464ଏh ସେ=ାଷ କମୁାର ପି ଏh ବିେQQର ରାଓ ZUX1277458

ପ ୁ /999394 67 182 1465ଉମାକା= ଶତପଥୀ ପି ବିcୱନାଥ ଶତପଥୀ ZUX0943142

ପ ୁ /999395 51 182 1466ଲେ4ାଧର ସତପଥୀ ପି ଉଦୟନାଥ ସତପଥୀ ZUX1277433

ପ ୁ /999396 35 182 1467ଗେୁPcୱର ଶତପଥୀ ପି ଉମାକା= ଶତପଥୀ ZUX0943126

!ୀ /999397 25 182 1468ସଜୁାତା େସGୀ ମା ଭୁବେନQରୀ େସGୀ ZUX0783977

!ୀ /999398 20 182 1469େସାନୁ ସିଂ ପି ଲ@�ୀଧର ସିଂ ZUX1276914

!ୀ /999399 30 182 1470ଜି. ସଧୁାରାଣୀ ପି ଜି. ରାମା ରାଓ ZUX0784173

!ୀ /999400 26 182 1471ରୀନା #ାଇଁ ପି ବାବାଜୀ #ାଇଁ ZUX1276799

ପ ୁ /999401 26 182 1472ବଦା ତ+ିପତି ପି ବଦା ସତ� ନାରାୟଣ ZUX0952754

ପ ୁ /12/182402 62 182 1473ସଯୁ�-ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଦୟାନିଧୀ ସାହୁ ZUX0155945

!ୀ /12/182403 52 182 1474ମମତା କମୁାରୀ ସାହୁ #ା ସଯୂ�-ନାରାୟଣ ସାହୁ LSL1370725

ପ ୁ /12/182404 30 182 1475ରାେଜ>+  ପ+ସାଦ ସାହୁ ପି ସଯୂ�-ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0155523

ପ ୁ /12/182405 26 182 1476ପ+ଶା= କମୁାର ସାହୁ ପି ସଯୂ�-ନାରାୟଣ ସାହୁ ZUX0627497

ପ ୁ /999406 23 182 1477ଶତ+ୁଜୀତ ମହାପାତ+ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାପାତ+ ZUX1398031

ପ ୁ /999407 22 182 1478ଅରିଜୀତ ମହାପାତ+ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାପାତ+ ZUX1398320

ପ ୁ /0408 18 182 1479ଯ ୂଶ+ୀହରି ପି ଯ ୂରେମଶ ZUX1398478

!ୀ /16409 18 182 1480ପ+ତ�ଷୁା ସାହୁ ସାହୁ ପି ରାେଜ>+  ସାହୁ ZUX1400050

!ୀ /999410 48 182 1481ସଚିୁସ� ିତା ମହାପାତ+ #ା ବିପିନବିହାରି ମହାପାତ+ OR/12/089/041241

ପ ୁ /999411 58 182 1482ବିପିନବିହାରି ମହାପାତ+ ପି ଡ4ରୁଧର ମହାପାତ+ OR/12/089/040003

ପ ୁ /412 28 180 1ଭେତ- ଶ ଚାଊହାନ ପି ପ+ଫୁଲ କମୁାର ZUX0731760

ପ ୁ /413 27 180 2ଵhସୀ କୃ7ା କ/ା ପି େକ ଭି ଏସ ସବୁ+ ମwଯମ ZUX1058874

ପ ୁ /414 50 180 3କoହୂ ଚରଣ ପାଣିଗ+ାହି - ଶକ=ୁଳା ପାଣିଗ+ାହି ZUX1059468

ପ ୁ /0415 21 180 4ପୀ ଜୟଂତ ଵମJ ପି ପୀ କୃ7ା ରାଜୁ ZUX1216951

!ୀ /00416 72 180 5ପାବ- ତୀ ଆ/ା େବxାଲା #ା ଭି ଆnା ରାଓ େବxାଲା ZUX0731638

!ୀ /00417 48 180 6ଅରସଦା ଇ>ିରା #ା ଏ ଏସ ନାଗଭୁଷଣ ରାଓ ZUX0731372

!ୀ /00418 34 180 7ସନୁାପ ୂେଵoକଟା ଲ@�ୀ #ା ସନୁାପରୂ ଵୀଜଯ କମୁାର ZUX1286400

ପ ୁ /00419 21 180 8ଜୀ କମୁାର ମଣୀକଥା ପି ଜୀ ସgଯ ବାବୁ ZUX1238385

ପ ୁ /00420 39 180 9ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ+ ପି େହମ= କମୁାର ମିଶ+ ZUX0731455

!ୀ /00421 21 180 10ରୁକମଣି ନାୟକ #ା କୃ7 ଚଂଦ+  ନାୟକ ZUX1290253

!ୀ /00422 56 180 11ମ�ୁଳୀ ପାରାବୁନି - ଲ@�ୀ ମାଝି ZUX0731356

7 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀE #ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /00423 60 180 12ଏସ ମରୁଲିଧର ପଟନାୟକ ପି ଏସ େବଣେୁଗାପାଳ ପଟନାୟକ ZUX1340967

ପ ୁ /00424 42 180 13ରବୀ>+  ରାଜୁ ପି ବିଘT ରାଜୁ ZUX1278902

ପ ୁ /00425 51 180 14ଏମ ରାମା Sଵାମୀ ପି ଏମ ମାରିମଥୁ ୁକବାNାର ZUX0731448

ପ ୁ /00426 58 180 15ଅରସଦା ସବ-  ମ�ଳ ନାଗ ଭୂଷଣ ରପି ଏ େଗାପାଳ କୃ7ାୟା ZUX0731364

!ୀ /00427 67 180 16ଶଶିେରଖା ସାହୁ #ା ଜଗନT ାଥ ସାହୁ ZUX0731323

ପ ୁ /00428 45 180 17ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଶ+ୀ ଜଗନT ାଥ ସାହୁ ZUX0731331

!ୀ /00429 38 180 18ବିଳାସିନୀ ସାହୁ ପି ଶ+ୀ ଜଗନT ାଥ ସାହୁ ZUX0731612

!ୀ /00430 34 180 19ସନିୁତା ସାହୁ #ା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ZUX0731349

ପ ୁ /00431 50 180 20ଏସ ଶ�ାମ ପି ଏସ ଦାସ ୁ ZUX0731463

ପ ୁ /000432 28 180 21ସିପନୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ରବୀ>+ ନାଥ ନାୟକ ZUX1238575

ପ ୁ /Annapurna433 19 180 22ଅନୀପ ଅନିରୁa ପଟନାୟକ ପଟନପି ପ+ଶା= କମୁାର ପଟନାୟକ ପଟନାୟକ ZUX1291533

ପ ୁ /BIDI COMP434 51 180 23ଚଂଦ+  ରାଓ େକାjଯାନା - ରା4ାଈ େକାjଯାନା ZUX1238583

ପ ୁ /1435 75 180 24ଡି ଶEର ରାଓ ପି ଡି ନରସିଂହୁଲୁ ZUX0288233

!ୀ /1436 60 180 25ଡି କସୁମୁ #ା ଡି ଶEର ରାଓ ZUX0288217

!ୀ /1437 49 180 26ଏS.ବିଜୟ କମୁାରୀ #ା ଏS.ନା>ୁ LSL1375831

!ୀ /1438 47 180 27ଏS.ଲ@�ୀ #ା ଏS.କ+ ି7ା ଆଚାରୀ LSL1375823

!ୀ /1439 45 180 28ଏ େଦବୀ #ା ଏ ପି ରାଜୁ ZUX0288175

ପ ୁ /1440 45 180 29ଡି ଭାନୁ ଭାOର ରାଓ ପି ଡି ଶEର ରାଓ ZUX0288225

!ୀ /1441 39 180 30ଡି ସବିତା #ା ଡି ଭାନୁ ଭାOର ରାଓ ZUX0288209

ପ ୁ /1442 34 180 31ଏମ ବାବୁ ରାଓ ପି ଏମ ଦୁଗJ ରାଓ ZUX0288142

ପ ୁ /1443 34 180 32ଜି ଜଗଦୀଶ ରାଓ ପି ଜି କାେମQର ରାଓ ZUX0288159

ପ ୁ /1444 32 180 33ଟି ସେ=ାଷ ପି ଟି ତ+ିନାଥ ରାଓ ZUX0209353

ପ ୁ /1445 58 180 34ବାେଲଶ କମୁାର ପି ନାରାୟଣ ବାସେୁଦବ କରୁୁପ OR/12/089/252560

ପ ୁ /1446 36 180 35ରAନ ଦାସ ମା ଈQରୀ ଦାସ ZUX0209338

!ୀ /1447 33 180 36ଶା=ି ଦାସ #ା ରAନ ଦାସ ZUX0209346

ପ ୁ /1448 41 180 37ଜଗଦୀଶ କମୁାର ଜି ପି ନୀଳକାେ=cଵର ଜି ZUX0731547

!ୀ /1449 33 180 38ସେ=ାଶୀ ଜି #ା ଜଗଦୀଶ କମୁାର ଜି ZUX0731539

ପ ୁ /1450 62 180 39ଶିମାଦ+ ୀ ହରିକ+ି7ା ପି ଏସ ତେଟୟା ZUX0633735

ପ ୁ /1451 29 180 40ବି ଜେୟଶ କମୁାର ପି ବାେଲଶ କମୁାର ZUX0731422

!ୀ /1452 45 180 41ଏh. କମୁାରୀ #ା ଏh. ରାମରାଜୁ ZUX0632679

ପ ୁ /1453 30 180 42ସିମାଦ+ ୀ ଲ@�ଣ ରାଓ ପି ସିମାଦ+ ୀ ହରିକ+ି7ା ZUX0631820

ପ ୁ /1454 40 180 43ଫକୀର ନାୟକ ପି େଗାରା ନାୟକ ZUX0288167

ପ ୁ /1455 69 180 44କୃ7ଚ>+  ପାତ+ ପି ଯଧିୁyିର ପାତ+ ZUX0633792

!ୀ /1456 29 180 45େମାନାଲିସା ପାତ+ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପାତ+ ZUX0633107

ପ ୁ /1457 43 180 46ଭଗବାନ ପ+ଧାନ ପି ମରୁଲୀ ପ+ଧାନ ZUX0487116

!ୀ /1458 37 180 47ଗୀତାAଳି ପ+ଧାନ #ା ଭଗବାନ ପ+ଧାନ ZUX0450239

ପ ୁ /1459 39 180 48ଜି.ଭି.ଏo.ସାଇ ରାମପ+ସାଦ ପି ଜି.ଭି.େଜ. େମାହନ ରାଓ ZUX0632612

ପ ୁ /1460 55 180 49ଏh. ରାମରାଜୁ ପି ଏh.ସନ�ାସି ରାଜୁ ZUX0632349

!ୀ /1461 30 180 50ପ+ମିଳା କମୁାରୀ ରାୟ ପି ଦିଲC ୀପ କମୁାର ରାୟ ZUX0288191

!ୀ /1462 51 180 51ଜୟଶ+ୀ ଏS #ା ବାେଲଶ କମୁାର OR/12/089/252561

!ୀ /1463 31 180 52ମେହQିନୀ ସାହୁ ପି େଦବରାଜ ସାହୁ ZUX0450460

!ୀ /1464 29 180 53ଜି. ଉଷା #ା ଜି.େଭEଟ ନାk ରାଜୁ ZUX0632604

!ୀ /02465 23 180 54ବିଦ�ା ବି ପିଲାଇ ପି ମଧସୁଦୁନ ପିଲାଇ ZUX1074780

ପ ୁ /2466 25 180 55ଅମC ାନ #ାଇ ଁ ପି ପ+ତାପ ଚଂଦ+  #ାଇ ଁ ZUX0782912

!ୀ /2467 63 180 56ବି7ୁପ+ୀୟା #ାଇଁ #ା ପ+ତାପ ଚ>+  #ାଇଁ OR/12/089/252155

ପ ୁ /2ND LANE468 20 180 57ଦୀପକ େବେହରା ମା ତପ#ିନୀ େବେହରା ZUX1290261

ପ ୁ /3469 47 180 58ଏS.େସନୖ�ାସି ରାଓ ପି ଏS.ସତ�ନାରାୟଣା LSL1374909

!ୀ /3470 38 180 59ଏS.ନୀଳକWQରୀ #ା ଏS.ସନ�ାସି ରାଓ LSL1375864

!ୀ /3471 45 180 60ଅରୁଣା ପାତ+ #ା ଶଶିରୁAନ ପାତ+ LSL1375799

ପ ୁ /4472 37 180 61ପି ଶବି ଶEର ପି ପି ଜୟରାମ ZUX0149310

ପ ୁ /4473 41 180 62ରମଳୁ ୁସିଏଚ - େରqୀ କଲା ZUX1140698

!ୀ /4474 22 180 63ସେ=ାଷ ସିଏଚ ମା େରqୀ କଲା ZUX1134188

!ୀ /4475 71 180 64କ+ ା=ି େଦବୀ #ା କୃ7େଦବା ସିଂ ZUX1127943

!ୀ /4476 58 180 65ମିନତୀ ନାୟକ #ା ରବି>+  ନାଥ ନାୟକ LSL1375914

ପ ୁ /4477 71 180 66ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ+ ପି ମହାଲ@�ି ପାତ+ ZUX0633370

!ୀ /4478 64 180 67ସତ�ବତି ପାତ+ #ା ଅେଶାକ କମୁାର ପାତ+ ZUX0633388

!ୀ /4479 37 180 68ବୀଣାପାଣି ପାତ+ #ା ରାଧାଶ�ାମ ପାତ+ ZUX0633362

!ୀ /4480 49 180 69ପି ମହିନୀ େସଠୀ #ା ପି ଜୟରାମ େସଠୀ ZUX0149328

ପ ୁ /4481 46 180 70ସଧୁୀର ସିଂହ - କ+ ା=ି େଦବୀ ZUX1127877

!ୀ /4482 37 180 71ଅଂଶ ୁସିଂହ ମା କ+ ା=ି େଦବୀ ZUX1127034

!ୀ /5483 44 180 72କବିତା ମିଶ+ #ା #େପT>ୁ ମିଶ+ ZUX0288258

ପ ୁ /5484 43 180 73ସେୁଭ>ୁ ମିଶ+ ପି ସଶାନ> ମିଶ+ LSL1376680

8 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀE #ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /5485 33 180 74ରୀମା ମିଶ+ #ା ସେୁଭ>ୁ ମିଶ+ ZUX0449983

ପ ୁ /5486 24 180 75ଅଭିନାଶ କମୁାର ଏସ ପି ନ>ୁ ଏସ ZUX1159359

ପ ୁ /5487 54 180 76କମଳ ଚା> େସାନି ପି େଦବୀଚା> େସାନି ZUX0287110

!ୀ /5488 51 180 77ମଧ ୁେସାନି #ା କମଳ ଚା> େସାନି ZUX0287128

ପ ୁ /5489 24 180 78ଭାେଭଶ େସାନି ପି କମଳ ଚା> େସାନି ZUX0881490

!ୀ /6490 42 180 79ଅA ୁଠାକରୁ ପି ହରିସିଂ ଠାକରୁ LSL1375120

!ୀ /6491 38 180 80ଆଶା ଠାକରୁ ପି ହରିସିଂ ଠାକରୁ LSL1375138

ପ ୁ /7492 21 180 81ପବନ କମୁାର ସିଏଚ ପି େରqୀ କଲା ZUX1136324

ପ ୁ /7493 43 180 82ସଶୁା= କମୁାର ମହା=ି ପି ରଘନୁାଥ ମହା=ି LSL1374933

!ୀ /08494 49 180 83କନୁୀ ମାଧରୁୀ #ା ସାଇବା ପାଇକ ZUX1335801

ପ ୁ /08495 53 180 84ସାଇବା ପାଇକ ପି ସିବା ପାଇକ ZUX1335835

ପ ୁ /08496 53 180 85ସାଇବ ପାଇକ ପି ଶିବ ପାଇକ ZUX1355544

!ୀ /08497 49 180 86କନୁୀ ମାଧରୁୀ ପାଇକ #ା ସାଇବ ପାଇକ ZUX1355460

ପ ୁ /08498 19 180 87ନୀରଜ ପାଇକ ପି ସାେହବ ପାଇକ ZUX1355551

ପ ୁ /08499 19 180 88ନୀରଜ ପାଇକ ପି ସାେହବ ପାଇକ ZUX1335785

!ୀ /08500 19 180 89େମାନାଲିସା ପ+ଧାନ ପି ଦିପିଲ କମୁାର ପ+ଧାନ ZUX1336411

ପ ୁ /8501 23 180 90ବିକାଶ ପ+ଧାନ ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ପ+ଧାନ ZUX1128081

!ୀ /8502 47 180 91ସନିୁତା ତ+ିପାଠୀ #ା ସେରାଜ କମୁାର ତ+ିପାଠୀ LSL1415835

!ୀ /09503 66 180 92ଶା=ିଲତା ପGନାୟକ #ା େଗାପିନାଥ ପGନାୟକ ZUX1251495

ପ ୁ /09504 66 180 93େଗାପିନାଥ ପGନାୟକ ପି େପ+ମାନ> ପGନାୟକ ZUX1251438

ପ ୁ /09505 37 180 94ସତ� ନାରାୟଣ ପGନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ପGନାୟକ ZUX1251479

!ୀ /09506 30 180 95ଆଲC ାଦିନୀ ପGନାୟକ #ା ସତ�ନାରାୟନ ପGନାୟକ ZUX1251511

ପ ୁ /09507 38 180 96ଲ@�ୀ ନାରାୟଣ ପGନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ପGନାୟକ ZUX1251453

!ୀ /09508 28 180 97ସଚିୁତ+ ା ପGନାୟକ #ା ଲ@�ୀ ନାରାୟଣ ପGନାୟକ ZUX1251461

ପ ୁ /9509 39 180 98ଆରଶିବସାଗର ପି ଆରବାଲାଜୀ ରାଓ LSL1415819

ପ ୁ /9510 55 180 99ବିଜଯ କମୁାର ଦାସ ପି ନିରAନ ଦାସ ZUX1226760

!ୀ /9511 41 180 100ପ+ତିମା ଦାସ #ା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ZUX1226786

ପ ୁ /9512 24 180 101ସେ=ାଷ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ZUX1226737

!ୀ /9513 35 180 102ଦୁଶୀ କମୁାରୀ #ା ଡି ଶ+ୀଧର ZUX0731737

!ୀ /9514 41 180 103ପି ମଧସୁ� ିତା #ା ପି କାେମQର ରାଓ ZUX0559708

!ୀ /9515 31 180 104ଭାରତି ପାଳ ପି ରଘନୁାଥ ପାଳ ZUX0782979

ପ ୁ /9516 25 180 105ଶ+ୀନିଭାସ ପାରାନାNୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପାରାନାNୀ ZUX0783019

ପ ୁ /9517 69 180 106ଆର େଭEଟ ରାଓ ପGନାୟକ ପି ଆର ରାମମ9ୂ: ପGନାୟକ ZUX0148825

!ୀ /9518 63 180 107ଆର ମେନାରମା ପGନାୟକ #ା ଆର େଭେEଟରାଓ ପGନାୟକ ZUX0148833

ପ ୁ /9519 39 180 108ଗିରିଧାରୀ ପଟନାୟକ ପି ଆର େଭଂକଟ ରାଓ ପଟନାୟକ ZUX0209064

!ୀ /9520 37 180 109ନିଳିମା ପଟନାୟକ ପି ଆର େଵoକଟା ରାଓ ପଟନାୟକ ZUX0209056

ପ ୁ /9521 68 180 110ଆର.କ+ି7ା ମ9ୂ-ୀ ପଟନାୟକ ପି ଆର.ରାମମ9ୂ-ୀ ପଟନାୟକ LSL1375328

!ୀ /9522 45 180 111ଆର.ଅନୁରାଧା ପଟନାୟକ #ା ଆର.ନେର>+  ନାଥ ପଟନାୟକ LSL1375336

ପ ୁ /9523 42 180 112ହରିହର ପGନାୟକ ପି ଆର େଭେEଟରାଓ ପGନାୟକ ZUX0209072

ପ ୁ /9524 41 180 113ରAିତ ଷଡ�ୀ ପି ରାଧାକୃ7 ଷଡ�ୀ LSL1447135

ପ ୁ /9525 40 180 114ସତ�ଜୀତ ଷଡ�ୀ ପି ରାଧାକୃ7 ଷଡ�ୀ LSL1376169

!ୀ /9526 36 180 115ସାଗରିକା ଶଡ�ି #ା ରAିତ ଶଡ�ି ZUX0632620

!ୀ /9527 33 180 116ଏସ େସାମ� ପGନାୟକ #ା ଗିରିଧର ପGନାୟକ ZUX1226703

ପ ୁ /10528 30 180 117ରତନ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଆ( କ+ି7ମ9ୁ-ୀ ପଟନାୟକ ZUX0450320

ପ ୁ /11529 32 180 118ରହାନ େଚୗହାନ ପି ପ+ଫଲୁC  କମୁାର େଚୗହାନ ZUX0731778

ପ ୁ /11530 56 180 119ଗପାଳ କୃ7 ନାୟୁଡୁ କାନାପାଳା ପି ଲ@�ୀ ନାୟୁଡୁ କାନାପାଳା ZUX0782995

!ୀ /11531 46 180 120ଶ+ୀ ଲ@�ୀ କାନାପାଳା #ା ଗପାଳ କୃ7 ନାୟୁଡୁ କାନାପାଳା ZUX0783001

!ୀ /11532 25 180 121କାେବରୀ କ+ି7ା କାନାପାଲା ପି ଗପାଳ କ+ି7 ନାୟୁଡୁ କାନାପାଲା ZUX0782946

ପ ୁ /11533 38 180 122ଦେ=ଶ ସାଇଲୁ ମାରାଡାପ ୁ ପି ଭNାରୀ ମାରାଡାପ ୁ LSL1374776

ପ ୁ /11534 22 180 123ସ>ୀପ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX1174002

ପ ୁ /11535 36 180 124ଦୀେପo ସା=ରା ପି ବଳଭଦ+  ସା=ରା ZUX0450254

ପ ୁ /12536 42 180 125ଆର.ତାେରେକQରରାଓ ପGନାୟକପି ଆର.ସିମାUଳ ପGନାୟକ LSL1375021

ପ ୁ /12537 31 180 126ଟି ଫାଗୀ ସୀତାରାମ ପି ଟି #ରାଜ� ଲ@�ୀ ZUX0631507

ପ ୁ /13538 37 180 127ଟି ଭି ଏସ ସତ�ମାରାୟଣ ମା ଟି #ରାଜ� ଲ@�ୀ ZUX0631515

ପ ୁ /14539 40 180 128ଡି.ରାବଣା ପି ଡି.ପଦ� ନାଭ LSL1374990

ପ ୁ /15540 60 180 129ପ+ଭାତ କମୁାର ପNା ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପNା ZUX0450171

!ୀ /15541 57 180 130ପpୁା ରାଣୀ ପNା #ା ପ+ଭାତ କମୁାର ପNା ZUX0450221

!ୀ /15542 41 180 131େକ ସAକୁତା ପି େକ ମଖୁଲି�ମ ZUX0731703

ପ ୁ /16543 41 180 132ଜି.ତିରୁପତି ପି ଜି.ନାଳକW LSL1374891

ପ ୁ /16544 23 180 133ସଭୁାଶୀଷ ପଟନାୟକ ପି ଜୟ କମୁାର ପଟନାୟକ ZUX1234087

!ୀ /18545 54 180 134ସକୁା=ୀ ପାତ+ - େଗୗତମ ପାତ+ ZUX1251651

ପ ୁ /18546 32 180 135େଦବାସିଶ ପାତ+ ମା ସକୁା=ୀ ପାତ+ ZUX1251644
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ପ ୁ /18547 42 180 136ବଲରାଜ ସିଂ ପି ଦଲଜିg ସିଂ ZUX0149179

ପ ୁ /19548 64 180 137ଏସ. ନାେଗQର ରାଓ , ପି ଏସ. ବାସେୁଦବ ରାଓ LSL1374834

ପ ୁ /19549 75 180 138ବିQକାzମ େଥାଟା ପି େପqା ଆnାୟା େଥାଟା ZUX0731596

ପ ୁ /19550 48 180 139ମେହcଵର ରାଓ େଥାଟା ପି ବିQନାଥମ େଥାଟା ZUX0731562

ପ ୁ /19551 45 180 140ଧନAୟ ରାଓ େଥାଟା ପି ବିQକାzମ େଥାଟା ZUX0731604

!ୀ /19552 43 180 141ରାଜ ଲ@�ୀ େଥାଟା #ା ମେହଶପର ରାଓ େଥାଟା ZUX0731554

!ୀ /19553 33 180 142ଜୟା ଲ@�ୀ େଥାଟା #ା ଧନAୟ ରାଓ େଥାଟା ZUX0731570

ପ ୁ /20554 42 180 143ଟି.ଅନୀଲ କମୁାର ପି ଟି.କ+ ି7ା ରାଓ LSL1375013

ପ ୁ /20555 44 180 144େଗୗରୀଶEର ପGନାୟକ ପି ଂପଦ� ନାଭ ପGନାୟକ ZUX0149260

!ୀ /20556 34 180 145ଉମାରାଣୀ ପGନାୟକ ପି ଂପଦ� ନାଭ ପGନାୟକ ZUX0149252

!ୀ /21557 33 180 146ସରିତା କମୁାରୀ େହାତା ପି ଲ@�ୀକା= େହାତା ZUX0149153

ପ ୁ /21558 27 180 147ସେ=ାଷ କମୁାର େହାତା ପି ଲ@�ୀକା= େହାତା ZUX0631572

ପ ୁ /22559 31 180 148ଏ{ ଭି ଅରୁଣି କମୁାର ମା ଏo ବିଜୟଲ@�ି ZUX0633396

!ୀ /22560 36 180 149ୟସୱି>ର େକାର #ା ଅମକାର ସିଂ ZUX0149161

ପ ୁ /22561 29 180 150ଦିପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ରବି>+ ନାଥ ନାୟକ ZUX0631564

!ୀ /22562 27 180 151ଲ@�ୀ ନାୟକ #ା ଦିପକ କମୁାର ନାୟକ ZUX0631549

ପ ୁ /23563 43 180 152ଆର ନେରଶ ପି ଆର ରାମ ୁ LSL1374941

ପ ୁ /23564 63 180 153ରାେଜ>+  ପ+ସାଦ ପାତ+ ପି ପ+କାଶ ଚ>+  ପାତ+ ZUX0149278

!ୀ /23565 62 180 154ପ+ିତିନ>ା ପାତ+ #ା ରାେଜ>+  ପ+ସାଦ ପାତ+ ZUX0149286

!ୀ /23566 41 180 155ମୀନା@ୀ ପାତ+ ପି ରାେଜ>+  ପାତ+ ZUX0149294

!ୀ /23567 39 180 156େଦବଶ+ୀ ପାତ+ ପି ରାେଜ>+  ପାତ+ ZUX0149302

!ୀ /24568 34 180 157ଲଖୱ>ିର ସିଂ େକାର #ା ବଲରାଜ ସିଂ େକାର ZUX0149187

ପ ୁ /25569 44 180 158ଏS.ସତ�ମ ଆଚାରୀ ପି ଏS.ଗଣପତି ଆଚାରୀ ZUX0632695

!ୀ /25570 22 180 159ଟି ପ+ଶା= ଆଚାରୀ ପି କୃ◌7ିା େମାହନ ଆଚାରୀ ZUX1159755

!ୀ /26571 54 180 160େକ ଇ>ୁମତୀ #ା େକ କମୁାର #ାମି ZUX0633677

!ୀ /26572 43 180 161ଏh ଲ@�ୀ #ା ଏh.ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ ZUX0631671

ପ ୁ /26573 21 180 162ମକୁଭୁା ନୀରଜ ପି ଏମ ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ ZUX1251545

ପ ୁ /26574 59 180 163କା9-ୀକ ପଡାଲ ପି େଗାବି> ପଡାଲ LSL1376581

!ୀ /26575 54 180 164ରାଜ କମୁାରୀ ପଡାଲ #ା କା9-ୀକ ପଡାଲ LSL1376573

ପ ୁ /26576 53 180 165ଏh.ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏh.ଜଗେଦQର ରାଓ ZUX0631812

ପ ୁ /27577 48 180 166ଏh.ଆପାରାଓ ପି ଏh.ପାଇଟି େଚଟି LSL1375146

!ୀ /27578 45 180 167ଏh.ଲ@�ୀ #ା ଏh.ଆପା ରାଓ LSL1375047

ପ ୁ /27579 45 180 168ଏh.ଜଗଦୀଶ ପି ଏh.ପାଇଟି େଚଟି LSL1374925

ପ ୁ /27580 42 180 169ଏh.ତିରୁପତି ରାଓ ପି ଏh.ପାଇଟି େଚଟି LSL1375088

!ୀ /27581 38 180 170ଏh.କମୁାରୀ #ା ଏh.ତିରୁପତି ରାଓ LSL1375062

!ୀ /27582 41 180 171ମଇଦା ଲ@�ୀ ପି ଏମ ପାଇଟି େଚଟି ZUX0731406

!ୀ /27583 32 180 172ଲ@�ୀ ମଇଦା #ା ଏମ ଜଗଦୀଶ ମଇଦା ZUX0731695

!ୀ /27584 28 180 173କମୁାରୀ ମଇଦା #ା ଏମ ଶEର ରାଓ ମଇଦା ZUX0731752

ପ ୁ /27585 40 180 174ଏh ଶEର ରାଓ ପି ପାଇଟିେଚଟି LSL1375112

ପ ୁ /28586 52 180 175େକ.ଅନ= ରାଓ ପି େକ.ଅଚ�ତୁ ରାଓ LSL1380344

!ୀ /28587 48 180 176ଏS.େଭEଟଲ@�ୀ #ା ଏସ.ସି.ଏ}.ଶ+ୀନିବାସ LSL1380328

ପ ୁ /28588 31 180 177ରବି େଶଖର ପGନାୟକ ପି ମରୁଳିଧର ପGନାୟକ ZUX0632539

ପ ୁ /29589 28 180 178ବାଦଲ ଦୟାରାମ େଚୗହାନ ପି ଦୟାରାମ ବିଶ+ାମ େଚୗହାନ ZUX0731661

!ୀ /29590 45 180 179ସଧୁାରାଣି ପାତ+ #ା କୃ7 ଚ>+  ପାତ+ ZUX0631713

ପ ୁ /30591 62 180 180ପି.ଆପା ରାଓ ପି ପି.ବୀରରାଜୁ LSL1415876

!ୀ /30592 30 180 181ଜଗଦ4ା େବxାଲା ପି ମରୁଲୀ େମାହନ ରାଓ କାରୀ ZUX0731620

ପ ୁ /30593 38 180 182ମେହcଵର ରାଓ େଭxଲା ପି ଆnା ରାଓ େଭxଲା ZUX0731653

ପ ୁ /30594 31 180 183କିେଶାର କମୁାର େକାଟା ମା େକାଟା ସତ�ବତୀ ZUX1142173

ପ ୁ /30595 32 180 184େକ ତାNବ କ+ ୀ7ା ପି ମରୁଲୀ ମହାନ ରାଓ ZUX0731646

ପ ୁ /30596 60 180 185ନରସିଂହ ପାଢୀ ପି ବାବାଜୀ ପାଢୀ ZUX0631606

ପ ୁ /30597 52 180 186ଏେEେଟQର ପାଢୀ ପି ବାବାଜୀ ପାଢୀ ZUX0631895

!ୀ /30598 42 180 187ଗୀତାAଳି ପାଢୀ #ା ନରସିଂହ ପାଢୀ ZUX0631614

!ୀ /31599 29 180 188ମନୀସା ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ପ+ଶା= କମୁାର ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0450361

!ୀ /31600 45 180 189ପି.ସନୁୀତା ପାତ+ #ା ପି.ଶିବ ପାତ+ LSL1375294

!ୀ /31601 33 180 190ଏକାକିନୀ ପGନାୟକ #ା ସଶୁା= କମୁାର ମହା=ି ZUX0731471

ପ ୁ /31602 32 180 191ସବ�ସାଚୀ ପ+ଧାନ ପି ସେୁର>+  ନାଥ ପ+ଧାନ ZUX0368993

ପ ୁ /31603 28 180 192ଦିବ� େଜ�ାତି ପ+ଧାନ ପି ସେୁର>+  ନାଥ ପ+ଧାନ ZUX0450072

ପ ୁ /32604 33 180 193ପି.କିେଶାର କମୁାର େଚୗଧରୁୀ ପି ପି.ହରି ପ+ସାଦ ZUX0632786

!ୀ /32605 38 180 194ରାଧା ଗରୁଡା #ା ଜି ଭାOର ଗPୁା LSL2645695

!ୀ /32606 41 180 195କAୁ େଲଖା #ା କAୁ ରବି LSL1447143

ପ ୁ /33607 61 180 196ଆତ- ବ[ୁ ଦାସ ପି ଲ@ୀଧର ଦାସ ZUX0149237

ପ ୁ /33608 32 180 197ଆଶିଷ ଦାସ ପି ଆତ- ବ[ୁ ଦାସ ZUX0149229

10 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀE #ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /33609 29 180 198ଅନୀସା ଦାଶ ପି ପ+ସିତ କମୁାର ଦାଶ ZUX0450387

!ୀ /33610 23 180 199ଏଲିସା ଦାଶ ମା ପ+ସିତ ଟାକ+ ୀ ZUX1338797

ପ ୁ /33611 26 180 200ଆର ଗ�ାଧର ପGନାୟକ ପି ଆର େଜ ତିରୁପାତି ପGନାୟକ ZUX0731430

!ୀ /33612 32 180 201ଅନିମା ପGନାୟକ ପି ପ+େମାଦ କମୁାର ପGନାୟକ ZUX0148882

!ୀ /33613 35 180 202େରବତୀ ରାଜନା ପି ବାଲାଜୀ ରାଓ ରାଜନା ZUX0731745

ପ ୁ /34614 42 180 203ଏS.ସତ�ାନାରାୟଣ ପି ଏS.ରାମା ରାଓ LSL1376623

ପ ୁ /34615 37 180 204େକଦାରନାଥ ପGନାୟକ ପି ଂପଦ� ନାଭ ପGନାୟକ ZUX0149245

!ୀ /34616 31 180 205ଏସ ପpୁାAଳି #ା ଏସ ସତ�ନାରାୟନ ZUX0731729

ପ ୁ /35617 45 180 206େକ.ଦୁଗJ ରାଓ ପି େକ.ଲ@�ଣ ରାଓ LSL1374917

!ୀ /35618 40 180 207େକ.ଆଦିଲ@�ୀ #ା େକ.ଦୁଗJ ରାଓ LSL1375385

ପ ୁ /35619 27 180 208ପି ସତୀଷ ମା ପି. ଭାରତି ZUX0632000

!ୀ /36620 56 180 209ୱାଇ.ରାଜଶ+ୀ #ା ୱାଇ.ସରିୁନାରାୟଣା LSL1375781

ପ ୁ /T36621 23 180 210େକଳୖାସ ଚ>+  ବିେଷାୟୀ ପି ଶ+aାକର ବିେଷାୟୀ NOB0939942

ପ ୁ /37622 57 180 211ଭି.େଗାପାଳ ରାଓ ପି ଭି.େଗାବି> ରାଓ LSL1375104

!ୀ /37623 26 180 212ୱାରାଦା ୱାରା ଲ@�ୀ ପି ଭି େଗାପାଳ ରାଓ ZUX0731497

!ୀ /38624 55 180 213ଆର.ଦେ=Qରୀ #ା ଆର.ଶ+ୀନୁବାସ ରାଓ LSL1375849

!ୀ /38625 57 180 214ରାେଜcୱରି ଏମ - . . ZUX1150523

ପ ୁ /38626 21 180 215ସେ=ାଷ ଏମ - . . ZUX1145119

!ୀ /39627 56 180 216େନମାନି ବାଲା ଭାOରା/ା #ା ଶ+ୀର�ମ ରାଜ େଗାପାଲ ZUX0862334

!ୀ /39628 34 180 217ଅAିତା ଲତା ଦାସ ପି ହରି~>+  ଦାସ ZUX0758417

ପ ୁ /39629 52 180 218ଜୟପ+କାଶ ପGନାୟକ ପି ଭି େଭେEଟ ରାଓ ପGନାୟକ LSL1380443

ପ ୁ /39630 34 180 219ଏସ ହନୁମ= ରାଓ ପି ଏସ ରା� େଗାପାଲh LSL1526474

ପ ୁ /39631 49 180 220ଏସ ଆଦି ପ+ସାଦ #ାମୀ ପି ଂଏସ ଆର #ାମୀ ZUX0288266

!ୀ /39632 42 180 221ଏସ ଶଭୁଲ@ମୀ #ାମୀ #ା ଏସ ଆଦି ପ+ସାଦ ZUX0288274

ପ ୁ /40633 82 180 222ଅଚ�ତୁାନ> ପାଢୀ ପି ଭବାନୀ ଶEର ପାଢୀ LSL1375351

!ୀ /40634 75 180 223ଯାAେସନା ପାଢୀ #ା ଅଚ�ତୁାନ> ପାଢୀ LSL1375369

ପ ୁ /41635 40 180 224ମେହQର ପ+ସାଦ ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ପ+ସାଦ କମୁାର ପାଣିଗ+ାହୀ LSL1415801

ପ ୁ /42636 77 180 225ଅମର କମୁାର ସାହୁ ପି ଶିବପ+ସାଦ ସାହୁ LSL1376607

!ୀ /42637 68 180 226ପଦ� ା ସାହୁ #ା ଅମର କମୁାର ସାହୁ LSL1376615

ପ ୁ /43638 50 180 227ଟି.ସେୁରଶ କମୁାର ପି ଟି.ଶ+ୀରାମା ରା� LSL1379858

ପ ୁ /43639 53 180 228ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ ଏ - �ି ଉଷା ZUX1141688

!ୀ /43640 49 180 229ଦମୟ=ି ଏ - ଜି ଉଷା ZUX1145747

ପ ୁ /43641 28 180 230ସାଇ ଶEର ଏ - ଜି ଉଷା ZUX1141563

!ୀ /43642 38 180 231ଶ+ାବଣୀ େଥାଟା #ା ସେୁରଶ କମୁାର େଥାଟା ZUX0450213

ପ ୁ /44643 30 180 232ୱାଇ. େଗାବି> ରାଓ ପି ୱାଇ.ଶ+ିନିବାସ ରାଓ ZUX0632778

ପ ୁ /44644 41 180 233ଦିଲୀପ କମୁାର ସା� ପି ବଳଭଦ+  ସା� LSL1379825

ପ ୁ /44645 39 180 234ଦୀପକ କମୁାର ସଂତରା ପି ବଳଭଦ+  ସା�ା LSL1379833

ପ ୁ /45646 48 180 235କAୁ ରବି ପି େକ. ଆପକୁଟିୁ LSL1447168

ପ ୁ /46647 45 180 236ବିମଳଚ>+  ପାଢୀ ପି ବିଜୟଚ>+  ପାଢୀ LSL1520584

!ୀ /46648 43 180 237ଛବିରାଣୀ ପାଢୀ #ା ବିମଳଚ>+  ପାଢୀ LSL1520576

ପ ୁ /47649 28 180 238େମାନଜ ପ+ଧାନ ପି ବିେନାଦ ପ+ଧାନ ZUX0631648

!ୀ /47650 27 180 239ମମତା ପ+ଧାନ ପି ପ+ତାପ ପ+ଧାନ ZUX0631655

!ୀ /47651 27 180 240ମିନତି ପ+ଧାନ ପି ବିେନାଦ ପ+ଧାନ ZUX0631663

!ୀ /48652 41 180 241ବବିତା ପାଣିଗ+ାହୀ #ା ପ+ବିଣ କମୁାର ପାଣିଗ+ାହୀ ZUX0148890

!ୀ /48653 37 180 242ଆ( ଉଷା ପGନାୟକ #ା ଆ(.ଅେଶାକ ପGନାୟକ ZUX0631986

ପ ୁ /48654 54 180 243ଟି mାରୀକାନାଥ ସରା) ପି ଟି ଯୀଶଖୁ+ୀ� ସରା) ZUX0450296

!ୀ /48655 33 180 244ଟି ଜାନକୀ ସରା) #ା ଟି mାରିକାନାଥ ସରା) ZUX0450304

!ୀ /50656 42 180 245ଆ(.ଗଣୁାବତୀ ପି ଆ(.ସୟୁJ LSL1520626

!ୀ /50657 40 180 246ଆ(.ରାଜଲ@�ୀ ପି ଆ(.ସରିୁଆ ରାଓ LSL1520642

ପ ୁ /51658 37 180 247ଏh. ଅଜୟ କମୁାର ପି ଏh. ରାମା ରାଓ LSL2648954

ପ ୁ /51659 31 180 248ୱାଇ.ସିବା େୟଦୁେର� ୁ ପି ୱାଇ. ଚିରAିବି େୟାଦୁେର� ୁ ZUX0631689

ପ ୁ /52660 32 180 249ଗଡ଼ୁାଲା ଶ+ୀରାମ ପି ଗଡ଼ୁାଲା ସଦୁଶ-ନ ରାଓ ZUX0312561

!ୀ /53661 32 180 250େମାସମୁୀ ବିଦୁଲତା ସାମଲ #ା େଯାେଗ>+  ସବ�ସାଚୀ ସାମଲ ZUX0450718

ପ ୁ /54662 40 180 251ଚ>+ େଶଖର ପGନାୟକ ପି େଭେEଟ ରାଓ ପGନାୟକ LSL1521012

!ୀ /55663 40 180 252େରବତୀ ନାଇକ #ା ଲ@�ୀନାରାୟଣ ନାଇକ LSL1520451

ପ ୁ /57664 41 180 253ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି କିେଶାର ଚ>+  େବେହରା ZUX0631861

!ୀ /57665 36 180 254ସନିୁତା ଡାକଆୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ZUX0631531

!ୀ /58666 40 180 255ଡି. େଜ�ାତି #ା ଡି.ଶEର ରାଓ ZUX0632661

ପ ୁ /58667 41 180 256ଡି.ଶ+ୀଧର କମୁାର ପି ଡି.େଭେEଟ ରାଓ LSL2649978

!ୀ /58668 47 180 257ଡି.େହମଲତା ପGନାୟକ ପି ଡି.ରାମାରାଓ ପGନାୟକ ZUX0632505

!ୀ /58669 27 180 258ଦୀପା ପGନାୟକ ମା ଡି.େହମଲତା ପGନାୟକ ZUX0632489

ପ ୁ /58670 44 180 259ଡି.ଶEର ରାଓ ପି ଡି.େଭEଟ ରାଓ ZUX0632653
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!ୀ /60671 43 180 260ପଦ� ା ନାୟକ #ା କୃ7ଚ>+  ନାୟକ LSL1520527

ପ ୁ /60672 38 180 261ଜଗଦୀଶ ନାୟକ ପି ସମରା ନାୟକ LSL1521087

!ୀ /60673 26 180 262ସନିୁତା ନାୟକ #ା ଜଗଦୀଶ ନାୟକ ZUX0731489

!ୀ /60674 69 180 263େବେEgcଵରୀ େଥାଟା #ା ବିQକାzମ େଥାଟା ZUX0731588

!ୀ /61675 58 180 264େକ ସର#ତୀ #ା େକ କ+ ି7ା LSL2648764

!ୀ /61676 38 180 265େକ.କାମଲା ପି େକ.କ+ ି7ା LSL2648772

ପ ୁ /61677 28 180 266ଦୁକା କଲ�ାଣ କମୁାର େରଡି ପି ଡି.କ+ ି7ା େରଡି ZUX0631911

ପ ୁ /63678 51 180 267ଟEଧର େଜନା ପି ଲ@�ଣ େଜନା LSL1522952

ପ ୁ /63679 35 180 268ଏh.ଶିବ କମୁାର ମା ଏh.ଲିଲା ରାଓ ZUX0632687

!ୀ /64680 31 180 269ପାଡାଳା େଜ�ାତି #ା ପାଡାଳା ସେ=ାଷ କମୁାର ZUX0633354

ପ ୁ /64681 41 180 270ପାଡାଲ ସେ=ାଷ କମୁାର ପି ପାଡାଲ ଭାନୁମ9ୂ-ୀ ZUX0450684

!ୀ /66682 49 180 271ଡି.ବିଜୟ ଲ@�ୀ #ା ଡି.ଶ�ାମସ>ୁର ରାଓ LSL1520659

ପ ୁ /68683 36 180 272ଏS.ରେମଶ ପି ଏS.େଗୗରୀଶଂକର ରାଓ LSL2648681

!ୀ /69684 42 180 273ଆ(.ଜୟସଦୁା #ା ଆ(.ସରିୁନାରାୟଣା LSL1520758

ପ ୁ /71685 39 180 274ବି ସତୀଶ ପି ବି ନାରାୟଣ ରାଓ LSL1520972

ପ ୁ /73686 28 180 275ସେରାଜ କମୁାର ଭA ପି ସ=ଷ କମୁାର ଭA ZUX0633404

ପ ୁ /73687 27 180 276ଆକାଶ କମୁାର ଭA ପି ସେ=ାଷ କମୁାର ଭA ZUX0633412

!ୀ /75688 69 180 277ଜି.ଲ@�ୀ #ା ଜି.ଆପା ରାଓ ZUX0148916

ପ ୁ /76689 37 180 278ଏS.ସ>ିପ ପି ଏS.ନାେଗQର ରାଓ LSL1521061

!ୀ /77690 58 180 279ଆ(. େଭEଟ/ା #ା ଆ(.ସତ�ା ରାଓ ZUX0936856

ପ ୁ /77691 42 180 280ଦୁଗJପ+ସାଦ ପGନାୟକ ପି ଆ(.େମାହନ ପGନାୟକ LSL2650042

!ୀ /77692 53 180 281ଆ(.ଉଷା ରାଣୀ #ା ଆ(.ଦିଲC ୀପ କମୁାର ZUX0632240

ପ ୁ /78693 30 180 282ଦାସରି �ାେନQର ରାଓ ପି ଡି. ଆପା ରାଓ ZUX0631762

!ୀ /79694 50 180 283ଏS.ଭାଗିରଥୀ #ା ଏS.ସତ�ନାରାୟଣ ZUX0288282

!ୀ /79695 25 180 284ଗାୟତ+ୀ କଟା #ା ମରୁଲି ରାଓ କଟା ZUX0881870

!ୀ /81696 54 180 285ସଧୁା #ା ସଜିୁତ କମୁାର LSL1520733

!ୀ /85697 39 180 286ଜି.ଅରୁଣା  ପି ଜି.ଆପା ରାଓ ZUX0148924

ପ ୁ /85698 28 180 287ସେୁରଶ ଏ ପି ଏ ତ+ିପତି ରାଓ ZUX1134329

!ୀ /85699 25 180 288ସନିୁତା ଜି ମା ଜି ଅରୁଣ ZUX1136118

!ୀ /86700 63 180 289ଟି.ଲ@�ୀ #ା ଟି.ରାମଚ>+  ରାଓ ZUX0758409

!ୀ /91701 53 180 290କାଲା ଚଲାଣ ମା ମଇନା ଚଲାଣ ZUX0148932

ପ ୁ /91702 42 180 291ରାଧାକୃ7 ଦଳାଇ ପି ନୀଳକW ଦଳାଇ ZUX0631937

!ୀ /92703 38 180 292ନାଗମଣି ନାୟକ ପି ଶତ+ୁଘT ନାୟକ ZUX0148940

!ୀ /92704 29 180 293ପpୁା ନାୟକ ପି ଶତ+ୁଘT ନାୟକ ZUX0731687

!ୀ /93705 68 180 294େକ ଚ>+ ା କମୁାରୀ #ା େକ ମଖୁଲିଂଗମ OR/12/089/294414

ପ ୁ /93706 45 180 295ଆଈ. ଶିବ ପ+ସାଦ , ପି ନିଳକW , ZUX0146415

ପ ୁ /93707 44 180 296କିଲାମ େସଠି ବାଲାଜୀ ପି କିଲାମ େସଠି ମଖୁଲି�h LSL2383974

!ୀ /93708 45 180 297େକ ଦିବ�ା #ା େକ େମାହନ ରାଓ ZUX0376103

ପ ୁ /93709 36 180 298େକ େୟାେଗଶ କମୁାର ପି େକ ମଖୁଲି�ମ ZUX0731711

ପ ୁ /93710 34 180 299େଗଲC ା େୟାେଗ>+  କମୁାର ପି େଗଲC ା େଭEଟ ରାମା ରାଓ ZUX0450163

ପ ୁ /93711 37 180 300ପଲି ନାଇଡୁ ପି ସି ଏଚ େଭEଟ ରାଓ ZUX0345801

ପ ୁ /93712 34 180 301ୟୁେଗ>ର ପାେଲଟୀ ପି ରାମବାବୁ ପାେଲଟୀ ZUX0450205

!ୀ /93713 31 180 302ବିଜୟ ଲ@�ୀ ପାଳ ପି ରଘନୁାଥ ପାଳ ZUX0487058

ପ ୁ /93714 40 180 303ରଘବୁୀର ପ+ଧାନ ପି ନେର>+  ପ+ଧାନ LSL1521111

!ୀ /93715 45 180 304ଭି ପpୁା #ା ଭି େଭେEେଟQର ରାଓ ZUX0345827

!ୀ /93716 46 180 305ରାଜର@�ୀ ସାହୁ #ା ଶବି ପ+ସାଦ ସାହୁ ZUX0312579

!ୀ /93717 38 180 306ଟି ଶ+ାବଣୀ #ା ଟି ସେୁରଶ କମୁାର ZUX0345819

!ୀ /94718 38 180 307େସାନାଜ ବାନୁ #ା ମହ/ଦ ହୁସମନ ସ� ZUX0632117

ପ ୁ /95719 47 180 308ବୁଲି ଆଲାh ପି ଆଲାh ପ+କାଶ ରାଓ ZUX0450270

!ୀ /95720 38 180 309ଲ@�ୀ ମଦୁୁଲି ମା ସାରିଆ ମଦୁୁଲି ZUX0148957

ପ ୁ /95721 50 180 310ଶEର ପ+ସାଦ ପାଢୀ ପି େଗାପାଳ କୃ7 ପାଢୀ ZUX0450007

!ୀ /95722 41 180 311ପଦ� ିନୀ ପାଢୀ #ା ଶEର ପ+ସାଦ ପାଢୀ ZUX0450015

!ୀ /95723 37 180 312େମୗସମୁୀ ପାଢୀ #ା ସେୁରଶ ଚ>+  ପାଢୀ ZUX0450023

!ୀ /96724 36 180 313ପି.ରାମିୟା #ା ପି.ରାେଜଶ LSL1520691

!ୀ /97725 29 180 314ଜୟ=ି ନାୟକ ପି ଦିନବ[ୁ ନାୟକ ZUX0632463

ପ ୁ /97726 29 180 315ମେନାଜ ନାୟକ ମା କନିୁ ନାୟକ ZUX0633164

ପ ୁ /98727 36 180 316ଆ(.ସେ=ାଷ କମୁାର ପି ଆ(.ଦିଲC ୀ� କମୁାର ZUX0148965

ପ ୁ /99728 31 180 317ପି ନାଗାରାଜ ବାଲା ଶମJ ପି ପାରାନ>ି ନାରାୟଣ ZUX0731398

ପ ୁ /99729 41 180 318ରଜିତା କମୁାର େଦବତା ପି ନାରାୟତା େଦବତା ZUX0775536

!ୀ /99730 39 180 319ପ�ୁାଲତା େଜନା #ା କପିଳ େଜନା ZUX0775544

!ୀ /99731 39 180 320ଦୁଗJ ନାଇକ #ା ବଳରାମ ନାଇକ LSL1520469

!ୀ /100732 39 180 321ନିମ-ଳା ଭୁପତି ପି ଜି.ଏନ.େକ ଭୁପତି LSL1520568

12 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀE #ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /103733 50 180 322@ୀରସି[ୁ ନାୟକ #ା ଟEଧର େଜନା LSL1522994

!ୀ /104734 50 180 323ଜନଗଲ@�ି ସAୟ #ା ସAୟ କମୁାର ପାତ+ LSL2639730

ପ ୁ /105735 60 180 324େଜ ୱଏିସଶ+ିନିବାସ ରାଓ ପି େଜ ରାମା ରାଓ LSL2639763

ପ ୁ /106736 50 180 325ଗିରିଶ କମୁାର ସାମ=ରାୟ ପି ଅମେର>+  ନାଥ ସାମ=ରାୟ LSL2648939

!ୀ /107737 42 180 326ସଂଯ]ୁା ରାଣୀ ରାଉତ #ା ଗିରିଶ କମୁାର ସାମ=ରାୟ LSL2639672

!ୀ /111738 27 180 327େଜ�ାତି ପ+ିୟା ପାତ+ #ା ରବୀ>+  ରାଜୁ ZUX1355478

ପ ୁ /116739 28 180 328ରାଉତୁ ଗେଣଶ ପି ରାଉତୁ ରମଣା ରାଓ ZUX0632380

!ୀ /116740 68 180 329ରାଉତ ଲ@�ୀ #ା ରାଉତ ରାବଣା ZUX0731679

ପ ୁ /117741 43 180 330ବି ରାମଚ>+  ରାଓ ପି ବି ବିରଭଦ+ ମ LSL2648780

!ୀ /117742 38 180 331ବି ଲଳିତା #ା ବି ରାମଚ>+  ରାଓ LSL2648798

ପ ୁ /117743 37 180 332ଏନ. ନିଳିମା ପି ଜଗନT ାଥ ରାଓ ZUX0782987

!ୀ /118744 45 180 333ଝୁନୁ େଜନା #ା ଦିବ�ସିଂ େଜନା LSL2648657

!ୀ /119745 40 180 334ୱାଇ ସ[�ା  #ା ୱାଇ ସରିୁନାରାୟାଣା  LSL2648582

ପ ୁ /120746 48 180 335ବି ଆନ>ରାଓ ପି ବି େଭEଟରାବଣା  LSL2639714

!ୀ /120747 35 180 336ବି ରାମଲ@�ୀ ପି ବି େଭEଟରାବଣା  LSL2639789

!ୀ /120748 34 180 337ବି ଜଗଦିQରି ପି ବି େଭEଟରାବଣା  LSL2639441

ପ ୁ /120749 46 180 338ଦୂଯ�-ଧନ େଗୗଡ ପି ଅଜୁ- ନ େଗୗଡ ZUX0631846

!ୀ /121750 44 180 339ଚା>ିନି େବଗମ #ା ଫିେରାଜ ଖାନ LSL2646115

ପ ୁ /121751 44 180 340େଶକ େଗୗଶ ପି େଶକ ଆଦମ ZUX1352954

ପ ୁ /121752 50 180 341ଫିେରାଜ ଖାନ ପି କଶିମ ଖାନ LSL2646123

ପ ୁ /121753 26 180 342ସିରାଜ ଖାନ ପି ଫିେରାଜ ଖାନ ZUX1014323

!ୀ /122754 34 180 343ଜୁନଝାନ େଚୗହାନ ପି ଭାରତକମୁାର େଚୗହାନ LSL2645893

!ୀ /123755 36 180 344ଅନT ପYୁJ ଗ�ୁକୁୁ #ା ନାଗାରାଜୁ ଜି ZUX0782953

ପ ୁ /123756 30 180 345ନାଗାରାଜୁ ଗଟୁୁକୁ ପି ରାବାଣା ଜି ZUX0782938

ପ ୁ /123757 50 180 346ମତିକା= ଝା ପି ତାରାକା= ଝା LSL2639862

!ୀ /123758 40 180 347ନିବା ଝା #ା ମତିକା= ଝା LSL2639854

ପ ୁ /123759 43 180 348େଗାଲା େଗାପି କ+ ି7ା ପି ଜି.ଜି. ରାଓ ZUX0632265

!ୀ /123760 36 180 349େଗାଲା ଶା=ି #ା େଗାଲା େଗାପି କ+ ି7ା ZUX0632257

ପ ୁ /125761 42 180 350ଭି ରାେଜଶ ପି ଭି େଭEଟଇ#ର LSL2650109

!ୀ /125762 37 180 351ଭିମA ୁ #ା ଭି ରାେଜଶ LSL2650117

ପ ୁ /126763 58 180 352େକ ହନୁମ= ରାଓ ପି େକ ନରସିଂହ ମ9ୁ-ୀ LSL2645968

ପ ୁ /127764 40 180 353ପି ଶ+ୀନିବାସ ପି ପି ତ+ିନାଥ ରାଓ LSL2639839

!ୀ /128765 26 180 354ମଧସୁ� ିତା ପଡାଲ ପି କା9:କ ପଡାଲ ZUX1138759

ପ ୁ /129766 37 180 355ଏS.କ+ି7ା ରାଓ ପି ଏS.େଭE� ରାଓ ZUX0632570

ପ ୁ /130767 44 180 356ସିଏଚ ଶିବ େଗାବି> ପି ସିଏଚ ଚିନାରାଓ LSL2639870

!ୀ /130768 39 180 357ସିଏଚ ଭାଗ�ଲ@�ୀ #ା ସିଏଚ ଶିବାେଗାବି> LSL2639912

ପ ୁ /130769 52 180 358ସେରାଜ କମାର ନାୟକ ପି ଦିନବ[ୁ ନାୟକ ZUX0633024

!ୀ /130770 46 180 359ରAିତା ସାମ�ା #ା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ ZUX0633032

!ୀ /131771 37 180 360ଜି ସ=ସି #ା ଜି ରାଜୁ LSL2639888

!ୀ /132772 44 180 361େକାମନା ପାଲC ି ଜୟଶ+ୀ #ା େକାମାପାଲC ି ଶ+ନିିବାସ ରାଓ LSL2645752

ପ ୁ /132773 48 180 362େକାମାନାପାଲC ି ଶ+ନିିବାସ ରାଓ ପି େକାମାନାପାଲC ି ନାରାୟଣ LSL2646057

ପ ୁ /133774 48 180 363ପି ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ ପି େମାହନରାଓ LSL2648616

!ୀ /133775 42 180 364ପି କ+ ି7ାେବଣି #ା ପି ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ LSL2648608

!ୀ /133776 49 180 365େଚବଲୁ କନକମହାଲ@�ୀ #ା େଚବଲୁ ପରେମQର ରାଓ ZUX0631408

ପ ୁ /133777 54 180 366େଚବଲୁ ପରେମQର ରାଓ ପି େଚବଲୁ ଆପଲାରାଜୁ ZUX0631416

ପ ୁ /133778 29 180 367େଚେବାଲୁ ଶ+ୀ ହରି ପି େଚବୁଲ ପରେମcଵର ରାଓ ZUX0731414

ପ ୁ /133779 29 180 368େଚବଲୁ ଶ+ୀହରୀ ପି େଚବଲୁ ଶ+ୀହରୀ ରାଓ ZUX0631390

!ୀ /134780 43 180 369ଏସ ନାେଗQରି #ା ଏସ ଗେଜ>+#ାମୀ LSL2639904

ପ ୁ /134781 50 180 370ଏସ ଗେଜ>+  #ାମି ପି ଏସ ଭାOର #ାମି LSL2639953

!ୀ /136782 35 180 371ଏ େରାଜା  #ା ଏ ଭାOର ରାଓ LSL2639813

ପ ୁ /138783 72 180 372ଇ ସବୁାରାଜୁ ପି ଇ ବୁଚି ରାଜୁ LSL2639565

!ୀ /138784 57 180 373ଇ େଭEଟଲ@�ୀ #ା ଇ ସବୁାରାଜୁ LSL2639573

ପ ୁ /139785 57 180 374ସି ଏଚ ଭି ଏସ ଏନ ରାଓ ପି ଭି ଜି କୃ7ା ZUX0487066

!ୀ /139786 54 180 375ଚାରଲା କଲ�ାଣ ଭାରତୀ #ା ସି ଏ} ଭି ଏS ଏo ମ9ୁ: ZUX0449991

!ୀ /139787 78 180 376ସି ଏ} େଭEଟ ସତ�ବତି #ା ଭି ଜି କ+ ି7ା LSL2650091

!ୀ /140788 51 180 377ଏମକନକଦୁଗJ େଦବି #ା ଏମ େଭEଟସତ�ନାରାୟଣ LSL2648806

!ୀ /141789 60 180 378ସଦୁନ ସାହୁ #ା େଗାଲକ ସାହୁ LSL2645729

ପ ୁ /141790 45 180 379ଉେପ>+  ଭA ସାହୁ ପି ଦୀନବଂଦୁ ସାହୁ ZUX1251636

!ୀ /141791 38 180 380ସଚିୁତ+ ା ସାହୁ #ା ଉେପ�Tଦ+  ଭA ସାହୁ ZUX1251586

!ୀ /141792 35 180 381ତପ#ିନି ସାହୁ ପି େଗାେଲକ ସାହୁ LSL2645737

!ୀ /141793 29 180 382ମିନି ସାହୁ #ା ନରସିଂହ ସାହୁ ZUX1251602

ପ ୁ /141794 20 180 383ରହନ ସାହୁ ପି ଉେପ>+  ଭଂଜ ସାହୁ ZUX1251560

13 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀE #ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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ପ ୁ /142795 41 180 384ପି ୱାସ ୁ ପି ପି ତ+ିନାଥ ରାଓ LSL2645646

ପ ୁ /143796 34 180 385ଗିରିବାବୁ େଜନା ପି ରାମାରାଓ େଜନା LSL2646131

ପ ୁ /144797 57 180 386ଏମ େଭEଟସତ�ନାରାୟଣ ପି ଏମ ବିର ରାଘବଲୁ LSL2645844

!ୀ /144798 29 180 387ରଶ� ିତା ନାୟକ ପି ପYୂ- ଚ>+  ନାୟକ ZUX0632513

ପ ୁ /144799 40 180 388ଇQର ନାୟକ ପି ନଟ ନାୟକ ZUX0450064

!ୀ /144800 32 180 389ସମିୁତ+ ା ନାୟକ #ା ଇQର ନାୟକ ZUX0450056

!ୀ /145801 38 180 390ଜି ବିଜୟଲ@�ୀ #ା ଜି ରାମକୃ7 େରଡି LSL2649986

ପ ୁ /148802 48 180 391ଶ+ୀନିବାସ ପGନାୟକ ପି ଲ@�ଣ ରାଓ LSL2645943

!ୀ /149803 71 180 392ପି ଲ@�ୀ #ା ପି ଲ@�ଣରାଓ LSL2645935

ପ ୁ /150804 46 180 393ବି ଶା=ବ+ ହ� ମ ପି ବି ନିଳକW ଆଚାରି LSL2639961

!ୀ /150805 40 180 394ବି ଉଷା ରାଣୀ #ା ବି ଶା=ବ+ ହ� ମ LSL2639979

ପ ୁ /150806 30 180 395େଗାଲିଚ>+  ମଉଲି ପି ଜି.କ+ ି7ା ରାଓ ZUX0631853

!ୀ /150807 29 180 396େକ ପ+ିୟEା ପି େକ ଶାେ=Qର ରାଓ ZUX0633669

ପ ୁ /153808 60 180 397ଟE ଧର ନାୟକ ପି ଅଗାଧ ୁନାୟକ ZUX0631747

!ୀ /153809 51 180 398ରା4ା ନାୟକ #ା ଟEଧର ନାୟକ ZUX0631382

!ୀ /153810 67 180 399କେଲମେସଠି ପ+ଭାବତୀ ରାଓ #ା କେଲମେସଠିପ+ାସାଦ ରାଓ ZUX0631424

ପ ୁ /158811 71 180 400େକ ଆପଲୁରାଜୁ - େକ ଜୟଲ@�ି ZUX1071539

!ୀ /158812 69 180 401େକ ଜୟଲ@�ି #ା େକ ଆପଲୁରଜୁ ZUX1078773

ପ ୁ /158813 50 180 402େକ ମେହାନକୃଷT  ପି େକ ଆପଲୁରାଜୁ ZUX1071489

ପ ୁ /158814 48 180 403େକ କମୁାର ପି େକ ଆପାଲୁରାଜୁ ZUX1071513

!ୀ /158815 42 180 404େକ ଲ@�ି କନକh #ା େକ େମାହନକୃଷT  ZUX1078807

!ୀ /158816 39 180 405େକ କାଲା କନକମ #ା େକ କମୁାର ZUX1071505

!ୀ /159817 29 180 406ଅପ:ତା େହାତା ପି ଲ@�ୀକା= େହାତା ZUX0450593

ପ ୁ /159818 26 180 407ସଧୁୀର କମୁାର େହାତା ପି ଲ@�ୀକା= େହାତା ZUX0731380

ପ ୁ /160819 49 180 408ସAୟ ଗPୁା ପି ଜଗଦିଶ ପ+ସାଦ ଗPୁା ZUX0450486

!ୀ /160820 39 180 409ଏ. ଜୟ ଲ@�ି #ା ଏ. ରାମକ+ି7ା ZUX0632588

ପ ୁ /410821 30 180 410ଦୁଗJ ପ+ସାଦ ପାଲ ପି ଅରୁଣ ପାଳ ZUX0632323

ପ ୁ /160822 70 180 411ଜୟ= ରାଓ ପଟନାୟକ ପି ଉେପ>+  ପGନାୟକ ZUX0731521

!ୀ /160823 42 180 412ରAିତା ପଟନାୟକ #ା ଅେଶାକ କମୁାର ପGନାୟକ ZUX0731513

ପ ୁ /160824 54 180 413ଅେଶାକ କମୁାର ପGନାୟକ ପି ଡି.ଏS. ପGନାୟକ ZUX0632638

!ୀ /160825 56 180 414ଶ�ାମଲା ପGନାୟକ #ା ଜୟ= ରାଓ ପGନାୟକ ZUX0731505

ପ ୁ /161826 35 180 415ଚ>+  େଶଖର ମ�ୀ ପି ବଳରାମ ମ�ୀ ZUX0450122

!ୀ /161827 30 180 416ଲୀଲା ମ�ୀ #ା ଚ>+  େଶଖର ମ�ୀ ZUX0450130

!ୀ /162828 27 180 417ଆ(. ଭାରଗଭି ପି ଆର. ବାଲକ+ି7ା ZUX0632711

!ୀ /163829 44 180 418େଜ. ଭାନୀ #ା େଜ. ମରୂଲୀ ZUX0632158

ପ ୁ /164830 75 180 419େକ.ବି7ୁ ଆଚାରୀ ପି େକ.ବା�ାର ଆଚାରୀ ZUX0632406

ପ ୁ /164831 29 180 420େକ.େରାହିତ କମୁାର ଆଚାରୀ ପି େକ.ବି7ୁ ଆଚାରୀ ZUX0632547

ପ ୁ /164832 35 180 421େକ.ସତୀସ କମୁାର ପି େକ.ବି7ୁ ଆଚାରୀ ZUX0633198

!ୀ /164833 49 180 422େକ. ଲ@�ୀ #ା େକ.ବି7ୁ ଆଚାରୀ ZUX0632398

!ୀ /164834 30 180 423େକ.େରାଜା ରମଣୀ ପି େକ.ବି7ୁ ଆଚାରୀ ZUX0632554

ପ ୁ /165835 39 180 424ପି. ରାମାରାଓ ପି ପି. ପ+ସାଦ ZUX0632703

ପ ୁ /166836 27 180 425ଅମିg କମୁାର ଭୁପତି ପି ଛବିଲାଲ ଭୁପତି ZUX0632216

!ୀ /166837 41 180 426ଉମ:ଳା େଗୗଡ #ା ଡମ ୁେଗୗଡ ZUX0631929

ପ ୁ /167838 35 180 427ରବିକା= େଜନା ପି ବାବୁଲା େଜନା ZUX0632729

!ୀ /167839 44 180 428ଗୀତା ରାଣୀ ପGନାୟକ #ା ରାମଚ>+  ପGନାୟକ ZUX0632810

!ୀ /167840 36 180 429ଆ(.ଜୟ ଲ@� ିପGନାୟକ ମା ଆ(. ଦମୟ=ୀ ZUX0632646

ପ ୁ /167841 35 180 430ଗ�ାଧର ପGନାୟକ ପି ରାମଚ>+  ପGନାୟକ ZUX0632802

!ୀ /167842 27 180 431ପଜୂା ପGନାୟକ ପି ରାମଚ>+  ପGନାୟକ ZUX0632497

ପ ୁ /167843 40 180 432କିରନ କମୁାର ପGନାୟକ ପି ଏh.ଭି.ତ+ିନାଥ ରାଓ ZUX0632521

ପ ୁ /168844 41 180 433ୱାଇ. ଶ+ନିବାସ ମା ୱାଇ. ସତ�ାବତୀ ZUX0632026

!ୀ /169845 27 180 434ଏh.ପpୁଲତା ମାଲା ପି ଏh.େଭେEଟ ରାଓ ZUX0631754

!ୀ /170846 49 180 435େଲଡି ଅରୁଣା #ା େଲଡି ଅନ= ରାଓ ZUX0632992

!ୀ /170847 39 180 436େକାତା େଦବି ପ+ିୟା #ା େକାତା ଶ+ିନିବାସ ରାଓ ZUX0632976

ପ ୁ /170848 26 180 437ଏ ଜଗଦିଶ େଦାରା ପି ଏ ରେମଶ େଦାରା ZUX0881888

ପ ୁ /170849 24 180 438ଏ ସମିୁତ େଦାରା ପି ଏ ରେମଶ େଦାରା ZUX0881946

!ୀ /170850 45 180 439େକ କମଲା #ା େକ ମରୁଲି ZUX0881912

!ୀ /170851 31 180 440ହଷJ େଲଡି ପି ଅନ= ରାଓ େଲଡି ZUX0633016

!ୀ /170852 29 180 441#ାତି ଲାଡି #ା କ+ ି7ା ରାଓ େଲଡି ZUX0632984

ପ ୁ /170853 28 180 442ନଵୀନ କମୁାର ଲାଡୀ ପି ଅନ= ରାଓ େଲଡି ZUX0633008

ପ ୁ /170854 46 180 443ୱା.ଏ{. ରାଜୁ ପି ୱା.ଏ{. ରାଜୁ ZUX0632950

ପ ୁ /170855 55 180 444େକ ମରୁଲି ରାଓ ପି େକ ଅଚ�ତୁ ରାଓ ZUX0881938

!ୀ /170856 28 180 445େୟନT ାଟି ଶ+ୀଲ@�ୀ ପି ୱା.ଏ{. ରାଜୁ ZUX0633040
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!ୀ /170857 44 180 446େୟନାଟି ସଜୁାତା #ା ୱା.ଏ{. ରାଜୁ ZUX0632968

ପ ୁ /170858 31 180 447ପଡିୁେପଦି #ରୁପ ପି ପଡିୁେପଦି ଲ@�ୀ ZUX0631481

ପ ୁ /172859 32 180 448ଏ.ଅନି{ କମୁାର ପି ଏ.ବୀରା ରାଜୁ ZUX0632232

ପ ୁ /173860 46 180 449ବିେବକ କମୁାର ସାହୁ ପି ଅମର କମୁାର ସାହୁ LSL1376235

ପ ୁ /174861 46 180 450ଶ+ିନିବାସ ପଟନାୟକ ପି ଏS.ଲ@�ଣ ମ9ୂ: ZUX0632422

ପ ୁ /174862 43 180 451ସତ� ନାରାୟଣ ପGନାୟକ ପି ଏS.ଏ{.ମ9ୂ: ପGନାୟକ ZUX0632794

!ୀ /174863 36 180 452ସ�ିତା ପଟନାୟକ #ା ଏS.ଶ+ୀନିବାସ ପଟନାୟକ ZUX0632430

!ୀ /174864 54 180 453ଏS.ରାେଜQରି ପଟନାୟକ #ା ଏS.ଲ@�ଣ ମ9ୂ: ZUX0632414

ପ ୁ /175865 34 180 454େଲାକନାଥ ତ=ି ପି ବିଦ�ାନାଥ ତ=ି ZUX0632109

!ୀ /175866 29 180 455ଲଳିତା ତ=ୀ #ା େଲାକନାଥ ତ=ୀ ZUX0632018

!ୀ /180867 32 180 456ନ>ିନୀ ଏ ମା େଗୗରି ନାଇଡୁ ZUX1127109

ପ ୁ /218868 24 180 457ନିଖିଲ େସାEର ପି ଉମାଶEର େସାEର ZUX1217470

ପ ୁ /245869 21 180 458ଏS େଦେବ>+ ପି ଏS ବଲରାଜୁ ZUX1254937

ପ ୁ /367870 35 180 459ଭି ଦେ=cୱର ରାଓ ପି ଭି କାମାରାଜା ZUX1071463

ପ ୁ /401871 24 180 460ଆର ଆଇପିଲି ଶିବା ପି ଆର ନେର>+  ନାଥ ZUX0881896

!ୀ /401872 25 180 461ଆର ଶ+ୀ ଲ@�ୀ #ା ଆର ନେର>+  ନାଥ ZUX0881953

ପ ୁ /401873 26 180 462ୱାଇ ଶ+ୀନିବାସ ପି ୱାଇ ରାଜୁ ZUX0881904

ପ ୁ /491874 67 180 463ପରଫଲୁ ଚ>ର ରଥ - କଲ�ାଣି ରଥ ZUX1074806

!ୀ /491875 63 180 464କଲ�ାଣି ରଥ #ା ପରଫଲୁ ଚ>ର ରଥ ZUX1078740

ପ ୁ /509876 19 180 465ସାଥ-କ ସାହୁ ପି ପ+ଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ZUX1357755

ପ ୁ /519877 23 180 466ପ+ବିଣ କମୁାର ଏସ ପି ଏସ ନ>ୁ ZUX1150184

ପ ୁ /550878 24 180 467ଆଖିଲ ଅ>ାବାରପ ୁ ପି ପଦ� ାରାଜୁ ଆ>ାବାରପ ୁ ZUX0881920

ପ ୁ /584879 50 180 468ଜି. ଶିବାଜି େରqୀ ପି ଜି.ସତ�ଦାନ> େରqୀ ZUX0864777

ପ ୁ /584880 47 180 469ଜି. ଜୟ କିଶର େରqି ପି ଜି. ସତ�ଦାନ> େରqି ZUX0864785

ପ ୁ /999881 25 180 470ଚିରAିବି ବିେଷାୟୀ ପି ଶ+aାକର ବିେଷାୟୀ ZUX1233618

!ୀ /999882 29 180 471ଚା>ନୀ ଅଗ+ୱାଲ ପି ରାଜ କିେଶାର ଅଗ+ୱାଲ ZUX0862342

ପ ୁ /999883 31 180 472ସତ�ଜିତ ବାଗ ପି ଟିେକQର ବାଗ ZUX0782904

!ୀ /999884 27 180 473ସେୁନଲି ବାଗ #ା ସତ�ଜିତ ବାଗ ZUX0783027

ପ ୁ /999885 25 180 474ଆୟୁଷ ଅଭିେଷକ ବିେସାୟୀ ପି ଅରୁଣ କମୁାର ବିେସାୟୀ ZUX1272905

ପ ୁ /999886 21 180 475ପ+ଣବ ବିQାସ ମା ରଚନା ବିQାସ ZUX1207778

ପ ୁ /999887 24 180 476ବାବୁଲି ଦେଳଇ ପି ରାଧା କୃ7 ଦେଳଇ ZUX0952168

ପ ୁ /999888 32 180 477ପ+ଭାକର େଜନାମଣୀ ପି ରତT ାକର େଜନାମଣୀ ZUX0952200

ପ ୁ /999889 29 180 478ଜଳ[ର େଜନାମଣୀ ପି ରତT ାକର େଜନାମଣୀ ZUX0952218

ପ ୁ /999890 51 180 479ଚ>+  ରାଓ େକାୟାନା - େକାୟାନା ରାମ ବାଇ ZUX1276062

ପ ୁ /999891 25 180 480ବି.ଜିେତଶ କମୁାର ପି ବାେଲଶ କମୁାର ZUX0970574

!ୀ /999892 34 180 481ମ>ାକିନି ମିଶ+ #ା ନିଳାUଳ ପାତ+ ZUX0782961

!ୀ /999893 30 180 482ବିQଜନନୀ ମିଶ+ #ା ମେନାଜ କମୁାର ମିଶ+ ZUX0867515

!ୀ /999894 27 180 483ଶ+ାବଣୀ ମିଶ+ #ା ପବନ କମୁାର ମିଶ+ ZUX1127158

ପ ୁ /999895 70 180 484ପ+କାଶ ଚ>+  ମହାପାତ+ ପି ହରିହର ମହାପାତ+ ZUX1231026

ପ ୁ /999896 33 180 485ମିଥନୁ କମୁାର ପେଲଈ ପି ସିମାUଳ ପେଲଈ ZUX1059013

ପ ୁ /999897 67 180 486ଉେମଶ ଚ>+  ପNା ପି ଗଣପତି ପNା ZUX0775478

!ୀ /999898 61 180 487ପ+ମିଳା ପNା #ା ଉେମଶ ଚ>+  ପNା ZUX0775528

ପ ୁ /999899 42 180 488ରବୀ>+  କମୁାର ପNା ପି ଉେମଶ ଚ>+  ପNା ZUX0775510

!ୀ /999900 39 180 489ସାଗରୀକା ପNା #ା ରବି>+  କମୁାର ପNା ZUX0775502

ପ ୁ /999901 38 180 490ରଂଜନ କମୁାର ପNା ପି ଉେମଶ ଚ>+  ପNା ZUX0775494

!ୀ /999902 32 180 491ରୁନୀତା କମୁାରୀ ପNା ପି ଉେମଶ ଚ>+  ପNା ZUX0775486

!ୀ /999903 33 180 492ସ�ିତା ପGନାୟକ #ା ଗ�ାଧର ପGନାୟକ ZUX0952184

!ୀ /999904 24 180 493ଟି ପ+ିୟEା ପି ତାଡୁତୁରୀ କ+ ି7ା ZUX0952176

ପ ୁ /999905 42 180 494ରବୀ>+  ରାଜୁ ପି ଵିଗTଶ ରାଜୁ ZUX1355494

!ୀ /999906 43 180 495ଏନ ରମାେଦବୀ #ା ଏନ ସରୂୀ ନାରାୟଣ ZUX0867499

!ୀ /999907 21 180 496େସାନାଲୀ ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ରାଓ ସାହୁ ZUX1220912

!ୀ /999908 28 180 497ଆଶା େସାନି ପି ଉେମଶ େସାନି ZUX0952143

!ୀ /999909 27 180 498ଏh. ସଜୁାତା #ା ଏh. ଶିବ କମୁାର ZUX0952150

ପ ୁ /999910 21 180 499ଅନୁପ ଅରେନା{ଡ ସନୁା ପି ଅଯୟ ଚ>+  ସନୁା ZUX1202969

ପ ୁ /999911 48 180 500ଏନ ସରିୁନରାୟନ ପି ଏନ ଚିନT ାରାଓ ZUX0867481

ପ ୁ /999912 24 180 501ଆଶେୁତାଷ #ାଇଁ ପି ରାମଚ>+  #ଇଁ ZUX0952192

ପ ୁ /15/23 Cho913 26 180 502ପEଜ ପାSଵାନ ପି ରେମଶ ପାSଵାନ ZUX1277292

ପ ୁ /41-7-77914 21 180 503େତେଜ#ର ରାଓ ପିGା ପି ରାେଜQର ରାଓ ପିGା ZUX1233956

ପ ୁ /915 66 180 504ଭରତ କମୁାର ଚଉହାନ ପି କରସନ ହରଜୀ ଚାଊହାନ ZUX1277946

ପ ୁ /916 62 180 505ପ+ଫଲୁ କମୁାର ଚାଊହାନ ପି କରସନ ହରଜୀ ଚାଊହାନ ZUX1278001

!ୀ /917 61 180 506ପ+ୀତି ଭାରତ ଚାଊହାନ #ା ଭାରତ କମୁାର ଚାଊହାନ ZUX1277953

!ୀ /918 52 180 507କ�ନା ପ+ଫଲୁ ଚାଊହାନ #ା ପ+ଫଲୁ କମୁାର ଚାଊହାନ ZUX1277995
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ପ ୁ /00919 41 180 508ସତୀଶ ଗPୁା ପି ଅମୃତ ଲାଲ ଗPୁା ZUX1360841

ପ ୁ /sambartot920 24 180 509ଭି ସରତ ରାଜୁ ପି ସଶିଭୂସନ ରାଜୁ ZUX1354984

ପ ୁ /1921 38 180 510ଭି. େଭେEଟ ରାଓ ମା ଭି. ଲ@�ି ZUX0632307

!ୀ /1922 47 180 511ଶିମାଦ+ ୀ ସର#ତୀ #ା ଶିମାଦ+ ୀ ହରିକ+ ି7ା ZUX0633750

!ୀ /1923 28 180 512ଭି. ଶ+ାବଣି #ା ଭି.େଭEଟ ରାଓ ZUX0632745

ପ ୁ /1924 32 180 513ଶମାଦ+ ୀ ତବିତରାଜୁ ପି ସିମାଦ+ ୀ ହରିକ+ ି7ା ZUX0633768

ପ ୁ /3925 55 180 514ଏS.ନା>ୁ - ପି ରାମମ9ୁ: - OR/12/089/252386

ପ ୁ /3926 52 180 515ଏS.କ+ ି7ା - ପି ରାମମ9ୁ: - OR/12/089/252387

ପ ୁ /3927 51 180 516ଶା4+ାନା ଭଦ+ ାରାଓ , ପି ସତ�ନାରାୟଣ , OR/12/089/252381

!ୀ /3928 72 180 517ସିମାଦ+ ୀ କମଳାମା #ା ଭି.ଏS.ରାମମ9ୁ-ୀ OR/12/089/252385

!ୀ /3929 62 180 518ପାବ- ତି ନାଇଡୁ #ା କଲୁୁମ ୁନାଇଡୁ OR/12/089/252383

!ୀ /4930 58 180 519ଡି.ଚ>+ ାବତି - #ା େଭEଟରାଯ ୁ OR/12/089/252443

ପ ୁ /4931 72 180 520ଏ ପାେଲନିେବଲ ରାଜ . ପି ଆର>ାବିଷି ଆଚାରି ZUX0368951

!ୀ /4932 58 180 521ଏ ଜୟାଲ@�ି . #ା ଏ ପାେଲନିେବଲ . ZUX0368969

!ୀ /4933 31 180 522ପି ହରପ+ିୟା ପାତ+ #ା ପି ଶ+ୀନିବାସ ପାତ+ ZUX0633339

!ୀ /4934 58 180 523ଏ େଗୗରୀ ନାଇଡୁ #ା ଏ େଭେEଟ ନାଇଡୁ OR/12/089/252446

!ୀ /4935 55 180 524ପି ରAିତା ପାତ+ #ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ+ ZUX0633313

ପ ୁ /4936 39 180 525ପି ଶ+ୀନିବାସ ପାତ+ ପି ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ+ ZUX0633347

ପ ୁ /4937 35 180 526ପି େସାେମଶ ପାତ+ ପି ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ+ ZUX0633305

ପ ୁ /5938 43 180 527େଜ�ାତିମ-ୟୀ ଦାସ ପି ଜୟପ+କାଶ ଦାସ ZUX0665331

!ୀ /5939 52 180 528କବିତା ସାମ=ରାୟ #ା ଅେଶାକ ସାମ=ରାୟ OR/12/089/252588

ପ ୁ /6940 70 180 529ଏ.ରାମ ପ+କାଶ . ପି ରାମରାଜୁ . OR/12/089/252462

ପ ୁ /7941 66 180 530େକ.ବାଲକ+ି7ା - ପି ରାମଚ>+  - OR/12/089/252339

!ୀ /8942 100 180 531ଜି.ରାମଲ@�ୀ - #ା ରାମଚ>+  OR/12/089/252394

ପ ୁ /8943 74 180 532ଜି.େଭEଟ ଜଗନେମାହନ , ପି ରାମଚ>+  , OR/12/089/252395

!ୀ /8944 64 180 533#ରାଜ ଲ@�ୀ #ା ଜଗନେମାହନ OR/12/089/252396

ପ ୁ /9945 40 180 534ଡି.ଶ+ୀଧର ପି ଡି.ନରସିଂହ ରାଓ ZUX0148809

!ୀ /9946 59 180 535ଦୁସି ପ+ଭାବତି #ା ନରସିଂହ OR/12/089/252401

!ୀ /10947 44 180 536ଏ.ପ+ଶନT  ଲ@�ୀ #ା ଏ.ଭାOର ରାଓ LSL2650034

!ୀ /10948 70 180 537ଏ.ରାବଣାମା - #ା ଏ.ଆପାରାଓ OR/12/089/252309

!ୀ /10949 46 180 538ଏ.ଭଦ+ ାେବଣୀ - #ା ଏ.ଶ+ୀନିବାସ OR/12/089/252311

ପ ୁ /10950 86 180 539ଏ ଆପାରାଓ , ପି ଏ.ଆପନT ା , OR/12/089/252308

!ୀ /10951 51 180 540ସେୁରଖା , #ା େମାହନକ+ି7ା , OR/12/089/252550

ପ ୁ /10952 56 180 541େକ େମାହନ କ+ି7ା ପି ଟି େକ ,ନାଇର ZUX1277656

!ୀ /10953 58 180 542ବି.ପନୁାମା ନାୟାର #ା ବି.ଉନି ନାୟାର OR/12/089/252307

ପ ୁ /10954 54 180 543ଏ ଶ+ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏ ଆପାରାଓ OR/12/089/252310

ପ ୁ /10955 48 180 544ଏ ଭାOର ରାଓ ପି ଏ ଆପା ରାଓ OR/12/089/252312

!ୀ /11956 95 180 545ଅନୁସୟୁା େବନ #ା କାରେସନ ହରନି େଚୗହାନ OR/12/089/252170

ପ ୁ /12957 43 180 546େକ.େକାେଟQର ରାଓ ପି େକ.ଆପଲ ରାଜୁ LSL1374792

!ୀ /12958 60 180 547େକ.ଆମଲୁୁ - #ା ଆପଲରାଯ ୁ OR/12/089/252380

ପ ୁ /12959 74 180 548mିଜରାଯ ପାତ+ ପି କୃ7ମ9ୁ: ପାତ+ OR/12/089/252175

!ୀ /14960 50 180 549ଟି.କଲ�ାଣୀ #ା ଟି.କ+ ି7ା#ାମୀ LSL2709467

ପ ୁ /14961 59 180 550ଟି.କ+ ି7ା#ାମୀ - ପି ଟି.ଜଗନT ାଥh OR/12/089/252203

!ୀ /14962 73 180 551#ରାଜ ଲ@�ୀ #ା ଟି.େଭEଟ.ରାମଦାସ OR/12/089/252200

ପ ୁ /14963 37 180 552ପି ରାମାରାଓ ପାତ+ ପି ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ+ ZUX0633321

!ୀ /16964 75 180 553ଜୟଶ+ୀ ଚଉଧରିୁ #ା ସଧୁାକର ଚଉଧରିୁ OR/12/089/252208

ପ ୁ /16965 55 180 554ସଶୁଳି କମୁାର ଚଉଧରିୁ ପି ସଧୁାକର ଚଉଧରିୁ OR/12/089/252209

!ୀ /16966 44 180 555ଗାୟତ+ି େଚୗଧରୁୀ #ା ସଶୁୀଳ କମୁାର େଚୗଧରୁୀ LSL2645596

!ୀ /17967 80 180 556କାUନମାଳା ନାୟକ #ା ଲ@�ୀଚ>+  ନାୟକ OR/12/089/252230

!ୀ /18968 32 180 557ଉଷାରାଣୀ ପGନାୟକ ପି ଶ+ୀନିବାସ ପGନାୟକ ZUX0149112

ପ ୁ /20969 45 180 558ବି.ସଂଜୟ ପି ବି.େବକୖ�ୁ ରାଓ OR/12/089/253095

!ୀ /20970 67 180 559ବି.ପ+ଭାବତି - #ା େବକୖWୁମ OR/12/089/252334

ପ ୁ /20971 46 180 560ବି.ଶ+ୀରାମ - ପି ବୁ.େବକୖWୁମ - OR/12/089/252336

!ୀ /21972 49 180 561ସଂଧ�ାରୀଣୀ ପGନାୟକ #ା ଶ+ିନିବାସ ପGନାୟକ ZUX0149120

!ୀ /22973 44 180 562େଗୗରୀ େଦବୀ କସୁନୁା #ା ଜନାa- ନ େରqି କସୁନୁା ZUX0149146

ପ ୁ /23974 50 180 563ଜି ସାତି ବାବୁ ପି ଜି.ଆପାଲା ରାଜୁ - OR/12/089/252268

!ୀ /23975 59 180 564ଜି.େଗୗରୀ -- #ା ଜି.ଆପଲରାଯ ୁ-- OR/12/089/252267

!ୀ /23976 29 180 565ଏନ ଶଶିୁଳା ମା ଏନ ବିଜୟଲ@�ୀ ZUX0633719

!ୀ /24977 44 180 566ପି େକ ଅ4ିକା #ା ପି େକ କ+ ି7ା କଟୁୁରି ZUX0633289

ପ ୁ /24978 81 180 567ନରସିଂହ ପ+ସାଦ ମିଶ+ ପି ରାମଚ>+  ମିଶ+ OR/12/089/252281

ପ ୁ /24979 74 180 568ଶଶା ନ> ମିଶ+ ପି ରାମଚ>+  ମିଶ+ OR/12/089/252290

!ୀ /24980 70 180 569କିେଶାରୀ ମିଶ+ #ା ନୃସିଂହ ପ+ସାଦ ମିଶ+ OR/12/089/252282

16 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀE #ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /24981 69 180 570ପpୁାAଳି ମିଶ+ #ା ଶଶା ନ> ମିଶ+ OR/12/089/252291

ପ ୁ /24982 57 180 571େକଳୖାସଚ>+  ମିଶ+ ପି ନୃସିଂହ ପ+ସାଦ ମିଶ+ OR/12/089/252283

ପ ୁ /24983 51 180 572ଜଗଦିଶ ପ+ସାଦ ମିଶ+ ପି ନୃସିଂହ ପ+ସାଦ ମିଶ+ OR/12/089/252284

ପ ୁ /24984 50 180 573ଦିଲିପ ମିଶ+ ପି ନୃସିଂହ ପ+ସାଦ ମିଶ+ OR/12/089/252285

ପ ୁ /24985 46 180 574ସେ=ାଷ ମିଶ+ ପି ନୃସିଂହ ପ+ସାଦ ମିଶ+ OR/12/089/252982

!ୀ /26986 63 180 575ଏh.ନିମ-ଳା -- #ା ତୁଳସୀରାଓ OR/12/089/252318

ପ ୁ /26987 73 180 576ମାଲାତୁଳସି ରାଓ ପି ଏh.କ+ ି7ାମ9ୁ: ରାଓ OR/12/089/252317

ପ ୁ /28988 63 180 577ହରି ସିଂ ଠାକରୁ ପି ଅଭୟଂ ସିଂ ଠାକରୁ OR/12/089/252564

!ୀ /28989 58 180 578ପpୁଲତା ଠାକରୁ. #ା ହରିସିଂ ଠାକରୁ. OR/12/089/252565

!ୀ /29990 70 180 579ପି.ପାବ- ତୀ . #ା ପି.ନିଲକWh . OR/12/089/252582

ପ ୁ /29991 53 180 580ପି.େଭEଟରାମଣା . ପି ପି.ନିଲକWମ . OR/12/089/252583

ପ ୁ /29992 49 180 581ପି.ଜଗଦିଶ . ପି ପି.ନିଳକWh . OR/12/089/252584

ପ ୁ /29993 66 180 582ଦୟାରାମ େଚୗହାନ ପି ଭିମଜି େଚୗହାନ OR/12/089/252579

!ୀ /29994 65 180 583ହଂସବାଇ େଚୗହାନ #ା ରଣଜିତ େଚୗହାନ OR/12/089/252578

!ୀ /29995 49 180 584ବଖJ େଚୗହାନ #ା ଦୟାରାମ େଚୗହାନ OR/12/089/252580

ପ ୁ /29996 42 180 585ବିଜୟ େଚୗହାନ ପି ରଂଜିତ େଚୗହାନ ZUX0665349

!ୀ /30997 52 180 586ଚିଣାକମୁାରି #ା େକ ମରୁଲୀ େମାହନ OR/12/089/252371

ପ ୁ /30998 60 180 587େକ.ମରୁଲି େମାହନ , ପି ଶା4ଶିଭା , OR/12/089/252370

!ୀ /31999 64 180 588େକ.ଲ@�ୀକା=ମ - #ା ଆପାରାଓ OR/12/089/252435

!ୀ /311000 58 180 589ଏo.ପଦ� ାବତି -- ପି ଏo.ହୟଗ+ୀବ -- OR/12/089/252432

ପ ୁ /311001 74 180 590େକାରା ଆପାରାଓ , ପି ରାମଲୁୁ , OR/12/089/252434

ପ ୁ /311002 76 180 591ରଘନୁାଥ ମହା=ି ପି ପ+ଫଲୁ ମହା=ି OR/12/089/252428

!ୀ /311003 68 180 592କମୁଦୁୁନି ମହା=ି #ା ରଘନୁାଥ ମହା=ି OR/12/089/252429

!ୀ /321004 54 180 593ମମତା ତ+ିପାଠି ପି ଗଉରିଶEର ତ+ିପାଠି OR/12/089/252420

ପ ୁ /321005 50 180 594ସେରାଜ ତ+ିପାଠି ପି ଗଉରିଶEର ତ+ିପାଠି OR/12/089/252421

ପ ୁ /321006 48 180 595ସେ=ାଷ କମୁାର ତ+ିପାଠି ପି ଗଉରିଶEର ତ+ିପାଠି OR/12/089/252422

ପ ୁ /331007 47 180 596ଜି.ଭି.ଭାOର ଗPୁା ପି ଜି.ଭି.େଶଷୟା େଚଟୀ OR/12/089/252988

ପ ୁ /331008 38 180 597ଆର.ଅେଶାକ କମୁାର ପି ଆର.ବାଲାଜୀ ରାଓ LSL1417476

!ୀ /331009 83 180 598ରାଓଲପିଲି ତୁଳସିବାଇ . #ା ଆର.ବାରବାଲୁ . OR/12/089/252481

ପ ୁ /331010 67 180 599ରାଜନା ବାଲାଜି ରାଓ . ପି େବଣ ୁେଗାପାଳ . OR/12/089/252485

!ୀ /331011 67 180 600ଜି.ଶ+ୀେଦବି . #ା େଭEଟେଶଷୟା . OR/12/089/252508

!ୀ /331012 66 180 601ଆର.ଚ>+ ାେଦବୀ . #ା ଆର.କି7ାମ9ୁ: . OR/12/089/252477

!ୀ /331013 57 180 602ମିନା କମୁାରି #ା ରାଜନୀ ବାଲିଜି ରାଓ . OR/12/089/252486

ପ ୁ /331014 50 180 603ଆର.ନେର>+  . ପି ଆର.ରାମମ9ୁ-ୀ . OR/12/089/252478

!ୀ /331015 52 180 604କ>ୁଲତା େବଉରା #ା ସେୁର>+  ନାଥ ପ+ଧାନ OR/12/089/252506

ପ ୁ /331016 73 180 605ଗରୁଡା େଭEଟ େସଷହା େଚଟି ପି େସାମନT ା େଚଟି OR/12/089/252507

!ୀ /331017 75 180 606ପ+ଫଲୁ ପାଣିଗ+ାହି #ା ବିପ+ଚରଣ ପାଣିଗ+ାହି OR/12/089/252495

!ୀ /331018 73 180 607କିେସାରି ପାଣିଗ+ାହି #ା ସିମାUଳ ପାଣିଗ+ାହି OR/12/089/252498

ପ ୁ /331019 54 180 608ପ+ଶା= କମୁାର ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ସିମାUଳ ପାଣିଗ+ାହୀ LSL1417575

!ୀ /331020 53 180 609ପ+ଶା=ୀ ପାଣିଗ+ାହି #ା ପ+ଶା= ପାଣିଗ+ାହି OR/12/089/257500

ପ ୁ /331021 51 180 610ପ+େମାଦ କମୁାର ପାଣିଗ+ାହୀ ପି ସିମାUଳ ପାଣିଗ+ାହୀ LSL1417658

!ୀ /331022 44 180 611ବିଥିକା ପାଣିଗ+ାହୀ #ା ପ+େମାଦ କମୁାର ପାଣିଗ+ାହୀ LSL1417617

ପ ୁ /331023 39 180 612ପ+ବୀଣ କମୁାର ପାଣିଗ+ାହି ପି ସିମାUଳ ପାଣିଗ+ାହି OR/12/089/252502

ପ ୁ /331024 55 180 613ଆ( େଜ ତ+ିପତି ପGନାୟକ ପି ଆ( ଆ( ପGନାୟକ OR/12/089/252479

!ୀ /331025 47 180 614ଆର ଧନଲ@� ିପGନାୟକ #ା ଆର ତ+ିପତି ପGନାୟକ OR/12/089/252480

ପ ୁ /331026 61 180 615ସେୁର>+ନାଥ ପ+ଧାନ ପି କେୁବର ପ+ଧାନ OR/12/089/252505

ପ ୁ /331027 66 180 616ରାଧାକୃ7 ଷଡ଼�ୀ ପି ଚ>+େସଖର ଷଡ଼�ୀ ZUX1323302

!ୀ /331028 68 180 617ସଂଧ�ାରାଣି ଷଡ଼�ି #ା ରାଧାକୃ7 ଷଡ଼�ି OR/12/089/252484

!ୀ /341029 52 180 618େକ.ଉଷାରାଣି - #ା ଧମJରାଓ OR/12/089/252374

ପ ୁ /341030 72 180 619ବି ରାମାରାଓ ପି ଶ+ୀରାମଲୁୂ OR/12/089/252415

ପ ୁ /341031 56 180 620କାରି ଧମJରାଓ ପି ଶା4ଶବିା OR/12/089/252373

!ୀ /341032 70 180 621ଏh.ଲ@Tୀ କNାଜି #ା ବି.ରାମାରାଓ OR/12/089/252416

!ୀ /351033 52 180 622ମୀନତୀ ଦାସ #ା ପ+ସିa କମାର ଦାସ OR/12/089/252406

!ୀ /351034 51 180 623ସସୁ� ିତା ଦାସ ପି ସେୁରଶ ଦାସ OR/12/089/252408

!ୀ /351035 49 180 624ପpିୂତା ଦାସ ପି ସେୁରଶ ଦାସ OR/12/089/252407

!ୀ /351036 48 180 625େବଜୖ=ି ମାଳା ଦାସ ପି ସେୁରଶ ଦାସ OR/12/089/252409

ପ ୁ /371037 36 180 626େକ ପରେମQର ରାଓ ପି େକ ଆପା ରାଓ ZUX0368985

ପ ୁ /381038 32 180 627ପଡିୁେପଦି ସ>ିପ ପି ପଡିୁେପଦି ସୀତାରାମ ମ9ୂ-ୀ ZUX0631499

ପ ୁ /391039 27 180 628ଭି.ଚ>+ େମାହନ ରାଓ ପି ଭି େଗାପାଲ ରାଓ ZUX0633800

!ୀ /431040 41 180 629େମାହନଳତା ପି - ଜି ଉଷା ZUX1161546

!ୀ /9991041 26 180 630ଏସ ଆରତୀ #ା ଏସ ଶେୁରଶ କମୁାର ZUX0952135

ପ ୁ /9991042 36 180 631ଏସ ଶେୁରଶ କମୁାର ପି ଏସ.େଭEଟା ରାମଣା ରାଓ ZUX0283945

17 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀE #ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222
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!ୀ /9991043 34 180 632ଆ( କବିତାରାଣି ପGନାୟକ #ା ଆ( ଦୁଗJ ପ+ାସାଦ ପGନାୟକ ZUX1001239

!ୀ /9991044 55 180 633ଏସ ରାେଜQରୀ #ା ଏସ.େଭEଟା ରାମଣା ରାଓ OR/12/089/230024

ପ ୁ /9991045 63 180 634ଏସ େଭEଟା ରାମଣା ରାଓ ପି ଏସ ବିQନାଥମ OR/12/089/230023

ପ ୁ /01046 32 180 635ମେନାଜ ସାହୁ ପି ବଂସୀଧର ସାହୁ ZUX1367481

!ୀ /01047 22 180 636ମାମାଲି ସାହୁ #ା ମେନାଜ ସାହୁ ZUX1367499

!ୀ /Laxmi niw1048 19 180 637ରୂେପଲୀ ସାହୁ #ା ଗେଣଶ ସାହୁ ZUX1368984

!ୀ /Laxmi niw1049 34 180 638ସବିତା ସାହୁ #ା ଗେଜ>+  ସାହୁ ZUX1374024

ପ ୁ /Laxmi niw1050 47 180 639ରାମ ସାହୁ - ଗେଣଶ ସାହୁ ZUX1378314

ପ ୁ /1141051 22 180 640କିରଣ କମୁାର ନାୟକ କିରଣ ମା ଲ@�ୀ ନାୟକ ZUX1398536

!ୀ /T.P 1511052 24 180 641ଅoେଵଶା ପାଣିଗ+ାହି ପାଣିଗ+ାହି ପି ପ+ସାଂତ କମୁାର ପାଣିଗ+ାହି ZUX1403336

ପ ୁ /Laxmi niw1053 18 180 642ରାଜା ସାହୁ - ଗଗନ ସାହୁ ZUX1404128

!ୀ /2211054 49 180 643ଭି ଵରଲ@�ୀ #ା ଭି ଶ+ୀନିବାଶ ରାଓ ZUX1415470

ପ ୁ /2211055 25 180 644ଭି ବିନୟ କମୁାର ପି ଭି ଶ+ୀନିବାଶ ରାଓ ZUX1417856

ପ ୁ /2211056 27 180 645ଭି ଅଜୟ କମୁାର ପି ଭି ଶ+ୀନିବାଶ ରାଓ ZUX1417906

ପ ୁ /2211057 52 180 646ଭି ଶ+ୀନିବାଶ ରାଓ ପି ଭି ରାମ ଚଂଦ+  ରାଓ ZUX1419274

!ୀ /231/711058 19 180 647ସଦୁୀPା ରାଣୀ ପୃ�ି ପୃ�ି ପି ପ+ଦୀପ କମୁାର ପୃ�ି ZUX1424233

!ୀ /5171059 25 180 648ପୀ ଉସା ପୀ ଉସା #ା ପୀ େକ କୃ7ା ରାଓ ZUX1424266

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବJଚନ ନିମେ= ଗ+ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନT  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବJଚନ କମିଶନ ଭାରତE mାରା 
ପ+କାଶନ କରାଯାଏ | ପ+େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବJଚନ ପବୂ- ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣE ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର=ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.16 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନEର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନE ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

18 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ+କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀE #ା@ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.20222


