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ପ ୁ /21 32 179 2ବାଲ� ମ�ଳ ପି ରାମହରି ମ�ଳ RWX0300012

!ୀ /22 69 179 3କା"ନବାଳା ନାୟକ #ା ବି$%ର ନାୟକ OR/12/085/310087

!ୀ /23 49 179 4ମମତା ନାୟକ #ା ବିେର&�  କମୁାର ନାୟକ KBH1850056

ପ ୁ /24 49 179 5ବିେର&�  କମୁାର ନାୟକ ପି ବି$%ର ନାୟକ OR/12/085/310088

ପ ୁ /25 36 179 6ପ�ଶା� ନ& ନାୟକ ପି ବି$%ର ନାୟକ RWX0300020

!ୀ /26 29 179 7ସିଲନ ପିପାଲିସା ପରିଡା #ା ପ�ଶା� ନ& ନାୟକ RWX0996405

!ୀ /37 40 179 8ସ'(ୁା କମୁାରୀ ନାୟକ #ା ଅରବି& ସାହୁ RWX0634204

ପ ୁ /38 48 179 9ଦିଲ* ୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ବ� ଜ କିେଶାର ସାହୁ OR/12/085/310093

ପ ୁ /39 68 179 10ବ� ଜ କିେଶାର ସାହୁ ପି ନାରାୟଣ ସାହୁ OR/12/085/310091

!ୀ /310 67 179 11େଶଳୖବାଳା ସାହୁ #ା ବ� ଜ କି$ର ସାହୁ OR/12/085/310092

ପ ୁ /311 41 179 12ଅରବି& ସାହୁ ପି ବ� ଜ କିେଶାର ସାହୁ KBH1850106

!ୀ /312 45 179 13ବି$ପ�ଭା ସାମଲ #ା ଦିଲ* ୀପ କମୁାର ସାହୁ KBH1860543

ପ ୁ /0413 23 179 14ତନ/ ୟ ର'ନ ସାହୁ ପି ଚି1 ର'ନ ସାହୁ RWX1083633

!ୀ /414 24 179 15ପ2ୁାରାଣୀ ସାହୁ ପି େସୗଭାଗ� ର'ନ ସାହୁ RWX0909549

ପ ୁ /415 23 179 16େସୗମ�ରଞନ ସାହୁ ପି େସୗଭାଗ�ରଂଜନ ସାହୁ RWX0996587

!ୀ /416 74 179 17ପାବ6 ତୀ ସାହୁ #ା ତ�ିେଲାଚନ ସାହୁ KBH2059764

ପ ୁ /417 58 179 18ଚିତର'ନ ସାହୁ ପି ତ�ିେଲାଚନ ସାହୁ KBH1696558

ପ ୁ /418 54 179 19େସୗଭାଗ� ର'ନ ସାହୁ ପି ତ�ିେଲାଚନ ସାହୁ KBH1696574

!ୀ /419 50 179 20ସୀତାରାଣି ସାହୁ #ା ଚିତର'ନ ସାହୁ KBH1696541

!ୀ /420 47 179 21ସାବିତ�ି  ସାହୁ #ା େସୗଭାଗ� ର'ନ ସାହୁ KBH1696517

ପ ୁ /421 28 179 22ଚିନ/ ୟରଂଜନ ସାହୁ ପି ଚି1ରଂଜନ ସାହୁ RWX0698605

ପ ୁ /422 27 179 23ସ/ ୃତିରଂଜନ ସାହୁ ପି ଚି1ର'ନ ସାହୁ RWX0698647

ପ ୁ /523 58 179 24ଚ&�ମଣି ପ�ଧାନ ପି ଜଳଧର ପ�ଧାନ OR/12/085/296337

!ୀ /524 54 179 25ସାବିତ�ି  ପ�ଧାନ #ା ଚ&�ମଣି ପ�ଧାନ OR/12/085/296338

ପ ୁ /625 60 179 26ଗଦାଧର ନାୟକ ପି କପିଳ ନାୟକ KBH2059731

!ୀ /626 55 179 27କ"ୁଲତା ନାୟକ #ା ଗଦାଧର ନାୟକ KBH2059749

ପ ୁ /727 63 179 28ନିଖିଲ କମୁାର ବି$ାଳ ପି ଊେମଶ ବି$ାଳ KBH1849744

!ୀ /728 55 179 29ରଶ/ ି ବି$ାଳ #ା ନିଖିଲ କମୁାର ବି$ାଳ KBH1849751

ପ ୁ /729 33 179 30ସ%ିତ ବି$ାଳ ପି ନିଖିଲ ବି$ାଳ RWX0346064

ପ ୁ /730 26 179 31ସନତ ବି$ାଳ ପି ନିଖିଳ ବି$ାଳ RWX0727461

!ୀ /831 40 179 32ରଶ/ୀ ପ�ଭା ପାଢୀ #ା େରାଶନ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0664730

!ୀ /832 22 179 33ଅନନ�ା ସଭୁଜିତା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଜିେତନ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1083153

ପ ୁ /833 49 179 35ଜିେତନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ପ�ଭାସ ସ&ୁର ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/085/298546

!ୀ /834 45 179 36ଶଭୁଜାନି ତ�ିପାଠୀ #ା ଜିେତନ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0664763

ପ ୁ /935 60 179 37ଦୁଗ<ଚରଣ ମିଶ� ପି ମୃତ�'ୁୟ ମିଶ� KBH2059772

!ୀ /936 54 179 38ସଜୁାତା ମିଶ� #ା ଦୁଗ<ଚରଣ ମିଶ� KBH2059780

ପ ୁ /937 34 179 39ଅଂଶମୁାନ ମିଶ� ପି ଦୁଗ<ଚରଣ ମିଶ� RWX0684241

ପ ୁ /938 23 179 40ଅନୁରାଗ ମିଶ� ପି ଦୁଗ< ଚରଣ ମିଶ� RWX1026400

!ୀ /1039 79 179 41ଲ=/ୀପ�ିୟା ମହା�ି #ା ପଶ ୁ6ରାମ ମହା�ି OR/12/085/310080

ପ ୁ /1040 60 179 42ଅ=ୟ କମୁାର ମହା�ି ପି ପଶ ୁ6ରାମ ମହା�ି OR/12/085/310081

!ୀ /1041 51 179 43ପଦ/ ାଳୟା ମହା�ି #ା ଅ=ୟ କମୁାର ମହା�ି OR/12/085/310082

ପ ୁ /1042 51 179 44ଅ$ିନୀ କମୁାର ମହା�ି ପି ପଶ ୁ6ରାମ ମହା�ି OR/12/085/310083

!ୀ /1043 50 179 45ବିଜୟଲ=/ୀ ମହା�ି #ା ଅ$ିନୀ କମୁାର ମହା�ି KBH1849967

ପ ୁ /1044 49 179 46ସେରାଜ କମୁାର ମହା�ି ପି ପଶ ୁ6ରାମ ମହା�ି OR/12/085/310084

ପ ୁ /1045 41 179 47ମେନାଜ କମୁାର ମହା�ି ପି ପଶ ୁ6ରାମ ମହା�ି KBH1849660

!ୀ /1046 40 179 48ମିନା=ୀ ମହା�ି #ା ସେରାଜ ମହା�ି KBH1916303

ପ ୁ /1047 38 179 49େଦବରାଜ ମହା�ି ପି ପଶ ୁ6ରାମ ମହା�ି KBH1860121

ପ ୁ /1048 31 179 50େସୗରଭ ମହା�ି ପି ଅ=ୟ କମୁାର ମହା�ି RWX0182444

!ୀ /1049 28 179 51େସୗମିତା ମହା�ି ପି ଅ=ୟ କମୁାର ମହା�ି RWX0511675

ପ ୁ /1050 24 179 52ସତ�ଶ�ୀ ଉଦୀତ ଭା?ର ଷଡ�ୀ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଷଡ�ୀ RWX0909580

1 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀC #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1151 53 179 53ସନାତନ ରାଉଳ ପି ମେହ&�  ରାଉଳ OR/12/085/310075

ପ ୁ /1152 44 179 54ଶ�ୀକା� ରାଉଳ ପି ମେହ&�  ରାଉଳ OR/12/085/310078

!ୀ /1153 43 179 55ସସୁ/ ିତା ରାଉଳ #ା ସନାତନ ରାଉଳ KBH1659846

!ୀ /1154 40 179 56ସସ/ିତା ରାଉଳ #ା ଶ�ୀକା� ରାଉଳ RWX0855726

!ୀ /1155 21 179 57ଯ଼ସ/ ିନ ରାଉଳ ପି ସନାତନ ରାଉଳ RWX1078856

!ୀ /1256 35 179 58ସମୁନ େଦବି #ା ମେୁକଶ ସିଂ KBH2059681

!ୀ /1257 61 179 59କ�ିୁ େଦବି #ା ବିସନ ସିଂ OR/12/085/310070

!ୀ /1258 44 179 60ରମHୁ ତା େଦବୀ #ା ଉେମଶ ସିଂ RWX0300053

ପ ୁ /1259 49 179 61ରାଜେଦବ ସିଂଗ ପି ବିସନ ସିଂଗ KBH1860196

ପ ୁ /1260 47 179 62ସେୁରଶ ସିଂ ପି ବିସନ ସିଂ KBH1860477

ପ ୁ /1261 43 179 63ମେୁକଶ ସିଂ ପି ବିସନ ସିଂ KBH1642081

ପ ୁ /1262 42 179 64ଓମ ପ�କାଶ ସିଂ ପି ବିସନ ସିଂ KBH1860188

ପ ୁ /1263 41 179 65ଉେମଶ ସିଂ ପି ବିସନ ସିଂ KBH1860360

!ୀ /1264 39 179 66ପନୁମ ସିଂ #ା ସେୁରଶ ସିଂ KBH2059657

ପ ୁ /1265 34 179 67ସେ�ାଷ ସିଂ ପି ବିସନ ସିଂ KBH2059673

ପ ୁ /1266 35 179 68ଦିେନଶ ସଂୁ ପି ବିସନ ସଂୁ KBH2059665

!ୀ /1367 39 179 69େଲାପାମଦୁ� ା େଜନା #ା ତାପସ କମୁାର ସାମଲ RWX0856096

!ୀ /1368 72 179 70କଶୁମୁଲତା ସାମଲ #ା ନୃଶିଂହ ଚରଣ ସାମଲ OR/12/085/310061

ପ ୁ /1369 49 179 71ସେ�ାଷ କମୁାର ସାମଲ ପି ନୃଶିଂହ ଚରଣ ସାମଲ OR/12/085/310062

ପ ୁ /1370 42 179 72ତାପସକମୁାର ସାମଲ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାମଲ OR/12/085/310626

ପ ୁ /1371 39 179 73ପ�େମଶ କମୁାର ସାମଲ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାମଲ KBH1849512

!ୀ /1372 38 179 74ସଜୁାତା କମୁାରୀ ସାମଲ ପି ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାମଲ KBH1860568

!ୀ /1373 44 179 75ଜୟଶ�ୀ ରାଜଲ=/ୀ ସାମ�ରାୟ #ା ସେ�ାଷ କମୁାର ସାମଲ RWX0856104

!ୀ /1574 69 179 77ଶା�ିଳତା ମଜୁ< ପି ଧନୁଜ6 ୟ ମଜୁ< RWX1051267

ପ ୁ /1575 27 179 78ହିେତJଵର ମଜୁ< ପି ଜଗଦୀଶ ଚ&�  ମଜୁ< RWX1051259

ପ ୁ /1576 25 179 79ତରୁଣ ମଜୁ< ପି ଜଗଦୀଶ ଚ&�  ମଜୁ< RWX1051242

ପ ୁ /1577 49 179 80ସନାତନ ପରିଡା ପି ପ�ବାସି ପରିଡା KBH1850114

!ୀ /1678 48 179 81ରୁକ/ ିଣି ହ�ାଳ #ା ମ�ଳା ହ�ାଳ KBH1696491

!ୀ /1679 25 179 82େରାହିଣୀ ହ�ାଳ ମା ରୁକଣୁୀ ହ�ାଳ RWX0856161

!ୀ /1680 19 179 83କୃଶLାେବନୀ ହHଟାଲ ପି ସକୁା� ହHଟାଲ RWX1274992

ପ ୁ /1681 35 179 84ରାଜୁ ନାୟକ ପି କମଳୁୁ ନାୟକ RWX0996744

ପ ୁ /1782 56 179 86ସନିୁଲ କମୁାର ବି$ାଳ ପି Mାରିକାନାଥ ବି$ାଳ OR/12/085/310050

!ୀ /1783 22 179 88ସେୁଭNା ବି$ାଳ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ବି$ାଳ RWX1083625

ପ ୁ /1784 21 179 89ସମୀର କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃଷ/ ନାୟକ RWX1078906

!ୀ /1885 51 179 90ତପ#ିନୀ େଜନା #ା ର'ନ କମୁାର ପରିଡା KBH1870716

!ୀ /1886 28 179 91ଅCିତା ପରଡା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଡା RWX0633909

ପ ୁ /1887 81 179 92ଅଚ�ତୁାନ& ପରିଡା ପି ମାଧବାନ& ପରିଡା OR/12/085/310037

!ୀ /1888 79 179 93ଶା�ିଲତା ପରିଡା #ା ଅଚ�ତୁାନ& ପରିଡା OR/12/085/310038

ପ ୁ /1889 56 179 94ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଡା ପି ଅଚ�ତୁାନ& ପରିଡା OR/12/085/310039

!ୀ /1890 52 179 95ଅ'ଳି ପରିଡା #ା ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଡା OR/12/085/310684

ପ ୁ /1891 51 179 96ର'ନ କମୁାO ପରିଡା ପି ଅଚ�ତୁାନ& ପରିଡା OR/12/085/310042

ପ ୁ /1892 41 179 97ତୁଷାରକା� ପରିଡା ପି ଅଚ�ତୁାନ& ପରିଡା KBH1849678

!ୀ /1893 40 179 98ସରିତା ପରିଡ଼ା #ା ହିେତାଷ କମୁାର ରାଉତ KBH1860550

!ୀ /1894 24 179 99ଆନିସା ପରିଡା ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପରିଡା RWX0909721

!ୀ /1995 36 179 100ଉଷାରାଣୀ ମାଝି #ା ଅେଶାକ କମୁାର ମାଝି RWX0183269

ପ ୁ /1996 60 179 101ମାଧବାନ& ମହା�ି ପି ଆଦିକ& ମହା�ି KBH1642172

!ୀ /1997 46 179 102ଗୀତା'ଳୀ ମହା�ି #ା ମାଧବନ& ମହା�ି KBH1642164

ପ ୁ /1998 24 179 103ମେହ$ର ମହା�ି ପି ମାଧାବାନ& ମହା�ି RWX0909531

ପ ୁ /2099 58 179 104ପ�ଫଲୁ*  କମୁାର ନାୟକ ପି ଅଯ ୁ6 ନ ଚରଣ ନାୟକ RWX0856013

!ୀ /20100 51 179 105ଉଷାରାଣୀ ନାୟକ #ା ପ�ଫଲୁ*  କମୁାର ନାୟକ KBH1642099

!ୀ /20101 27 179 106ରଶ/ପି�ଭା ନାୟକ ପି ପ�ଫଲୁ*  କମୁାର ନାୟକ RWX0634212

ପ ୁ /22102 54 179 107ପ�ଫୁଲ*  କମୁାର ସାହୁ ପି େରେମଇ ଚରଣ ସାହୁ OR/12/085/310024

!ୀ /22103 26 179 108ଲିପରୁାଣୀ ସାହୂ ପି ପ�ଫୁଲ*  କମୁାର ସାହୂ RWX0727313

!ୀ /22104 52 179 109ପ�ମିଳା ସାହୁ #ା ପ�ଫୁଲ କମୁାର ସାହୁ OR/12/085/310025

ପ ୁ /22105 34 179 110ପବିତ�  କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�ଫୁଲ କମୁାର ସାହୁ RWX0182576

ପ ୁ /23106 52 179 111ରଜତ ପ�ଧାନ ପି ଘନଶ�ାମ ପ�ଧାନ KBH2059699

!ୀ /23107 49 179 112ସଷୁମା ପ�ଧାନ #ା ରଜତ ପ�ଧାନ KBH1849454

ପ ୁ /23108 23 179 113ଆକାଶ ପ�ଧାନ ପି ରଜତ ପ�ଦାନ RWX0996686

!ୀ /24109 77 179 114ସାବିତ�ି  ପାତ� #ା ଭବାନି ପାତ� OR/12/085/310018

ପ ୁ /24110 56 179 115ନିଳମାଧବ ପାତ� ପି ଭବାନି ପାତ� OR/12/085/310019

ପ ୁ /24111 54 179 116ଉେପ&�  ପାତ� ପି ଭବାନି ପାତ� OR/12/085/310020

ପ ୁ /24112 52 179 117ମେନାଜ କମୁାର ପାତ� ପି ଭବାନି ପାତ� OR/12/085/310021

2 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀC #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /24113 47 179 118ର'ିତା ପାତ� #ା ନିଳମାଧବ ପାତ� OR/12/085/310606

ପ ୁ /24114 46 179 119ସେରାଜ କମୁାର ପାତ� ପି ଭବାନୀ ପାତ� OR/12/085/310624

!ୀ /24115 45 179 120ଲିସାରାଣୀ ପାତ� #ା ଭେପ&ର କମୁାର ପାତ� RWX0855486

!ୀ /24116 44 179 121ରୁବିତା ପାତ� #ା ମେନାଜ କମୁାର ପାତ� KBH1849397

ପ ୁ /24117 44 179 122ବେନାଜ କମୁାର ପାତ� ପି ଭବାନି ପାତ� KBH1860493

ପ ୁ /24118 39 179 123ସେ�ାଷ କମୁାର ପାତ� ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ� KBH1849827

!ୀ /24119 37 179 124ନମିତା ପାତ� #ା ସେରାଜ କମୁାର ପାତ� RWX0633834

!ୀ /24120 31 179 125ପ�ିୟCାରାଣୀ ପାତ� #ା ବେନାଜ କମୁାର ପାତ� RWX0633842

ପ ୁ /24121 27 179 126ଅବିନାଶ ପାତ� ପି ନୀଳମାଧବ ପାତ� RWX0633966

!ୀ /24122 24 179 127ଅପWତାରାଣୀ ପାତ� ପି ନିଳ ମାଧବ ପାତ� RWX0909622

ପ ୁ /24123 23 179 128ଆଶେୁତାଷ ପାତ� ପି ଉେପ&�  କମୁାର ପାତ� RWX0996645

!ୀ /25124 79 179 129ଶା�ିଲତା ମହାପାତ� #ା େଚତୖନ�ପ�ସାଦ ମହାପାତ� OR/12/085/310015

ପ ୁ /25125 53 179 130ଅରୁଣ କମୁାର ମହାପାତ� ପି େଚତୖନ� ପ�ସାଦ ମହାପାତ� KBH1849595

ପ ୁ /25126 50 179 131ଅମରକମୁାର ମହାପାତ� ପି େଚତୖନ�ପ�ସାଦ ମହାପାତ� OR/12/085/310614

ପ ୁ /25127 48 179 132ଅମିୟ କମୁାର ମହାପାତ� ପି େଚତୖନ�ପ�ସାଦ ମହାପାତ� OR/12/085/310017

ପ ୁ /25128 43 179 133ସ'ୟ କମୁାର ମହାପାତ� ପି େଚତୖନ� ପ�ସାଦ ମହାପାତ� KBH1849520

!ୀ /25129 41 179 134ବିଳାସିନୀ ମହାପାତ� #ା ଅମର ମହାପାତ� KBH1916428

!ୀ /25130 39 179 135ସାXଵତୀକା ସାମଲ #ା ସ'ୟ କମୁାର ମହାପାତ� RWX1083138

ପ ୁ /26131 40 179 136ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ RWX0182600

!ୀ /26132 36 179 137ମମିତା ସାହୁ #ା ଅନିଲ କମୁାର ସାହୁ RWX0182618

ପ ୁ /28133 46 179 138ନଳିନୀ ପ�ସାଦ ପYନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ପYନାୟକ OR/12/085/310010

!ୀ /28134 44 179 139ସନୁ&ା ପYନାୟକ #ା ନଳିନୀ ପ�ସାଦ ପYନାୟକ RWX0633982

ପ ୁ /28135 82 179 140ପ�ଭାକର ପYନାୟକ ପି ଲି�ରାଜ ପYନାୟକ OR/12/085/310008

!ୀ /28136 70 179 141ବସ� ମ'ରୀ ପYନାୟକ #ା ପ�ଭାକର ପYନାୟକ OR/12/085/310009

ପ ୁ /28137 40 179 142ଗରୁୁ ପ�ସାଦ ପYନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ପYନାୟକ KBH1849686

ପ ୁ /29138 96 179 143ମୃତ�'ୁୟ ମିଶ� ପି ବି$ନାଥ ମିଶ� OR/12/085/310096

ପ ୁ /29139 65 179 144ରମାକା� ମିଶ� ପି ମୃତ�'ୁୟ ମିଶ� OR/12/085/310098

!ୀ /29140 57 179 145ଅନୁNାୟା ମିଶ� #ା ରମାକା� ମିଶ� OR/12/085/310099

ପ ୁ /29141 33 179 146େସୗମ�ଶ�ୀ ମିଶ� ପି ରମାକା� ମିଶ� RWX0182634

ପ ୁ /30142 58 179 148େଗାପି ନାଥ ମହାପାତ� ପି ଗ�ାପାଣି ମହାପାତ� RWX0855502

ପ ୁ /30143 54 179 149ରମାକା� ମହାପାତ� ପି ଗ�ାପାଣି ମହାପାତ� OR/12/085/310107

!ୀ /30144 43 179 150ଅଳକା ମହାପାତ� #ା େଗାପିନାଥ ମହାପାତ� RWX0855510

ପ ୁ /30145 25 179 151ଅCିତ ମହାପାତ� ପି େଗାପିନାଥ ମହାପାତ� RWX0856179

ପ ୁ /30146 68 179 152ଲଳିତ େମାହନ ମହାପାତ� ପି ଗ�ାପାଣି ମହାପାତ� OR/12/085/310105

!ୀ /30147 55 179 153ସମୁତି ମହାପାତ� #ା ଲଳିତେମାହନ ମହାପାତ� OR/12/085/310106

!ୀ /30148 29 179 154ଆନିସା ମହାପାତ� ପି ଲଳିତ େମାହନ ମାହପାତ� RWX0511832

ପ ୁ /30149 23 179 155ଆଶେୁତାଷ ମହାପାତ� ପି ଲଲିତ େମାହନ ମହାପାତ� RWX0996470

ପ ୁ /31150 49 179 156ବି$ନାଥ ସିଂ ପି ସଯୁ�6 େଦବ ସିଂ OR/12/085/310658

ପ ୁ /31151 47 179 157ରାମନାଥ ସିଂ ପି ସଯୂ�6 େଦବ ସିଂ KBH1849504

!ୀ /31152 45 179 158ପନୁମ ସିଂ #ା ବି$ନାଥ ସିଂ OR/12/085/310659

!ୀ /31153 39 179 159ସାରିକା ସିଂ #ା ରାମନାଥ ସିଂ KBH1659689

!ୀ /31154 25 179 160େନହା ସିଂ ପି ବି$ନାଥ ସିଂ RWX0855577

!ୀ /31155 21 179 161ନିଶା ସିଂ ପି ବି$ନାଥ ସିଂ RWX1078849

!ୀ /32156 65 179 162ନିଳିମା କମୁାରୀ େଦବି #ା ତ�ିେଲାଚନ ସଡ�ୀ OR/12/085/310119

ପ ୁ /32157 66 179 163ତ�ିେଲାଚନ ସଡ�ୀ ପି ହରିହର ସଡ�ୀ OR/12/085/310118

ପ ୁ /32158 43 179 164ଅମେର&�  ସଡ�ୀ ପି ତ�ିେଲାଚନ ସଡ�ୀ KBH1696590

ପ ୁ /32159 40 179 165Zାେନ&�  ସଡ�ୀ ପି ତ�ିେଲାଚନ ସଡ�ୀ KBH1916246

!ୀ /33160 56 179 166ନମ6ଦା ରାୟ #ା ବିପିନ ରାୟ OR/12/085/310065

ପ ୁ /33161 35 179 167ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ ପି ବିପିନ ବିହାରି ରାୟ KBH2059640

ପ ୁ /33162 35 179 168ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ ପି େଗାକଳୁା ନ& ରାୟ KBH1860246

ପ ୁ /33163 35 179 169ଯଯାତି େକଶରୀ ରାୟ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ KBH1916345

ପ ୁ /34164 76 179 170Mି1ିକୃ[ ମହାପାତ� ପି ଭିମେସନ ମହାପାତ� OR/12/085/310001

!ୀ /34165 63 179 171ମନିବାଲା ମହାପାତ� #ା M1Wକୃ[ ମହାପାତ� OR/12/085/310002

ପ ୁ /34166 42 179 172ଆଦିତ� ମହାପାତ� ପି ଦୁତିକୃ[ ମହାପାତ� KBH1860337

ପ ୁ /35167 50 179 173ଅନ� ମଲ* ିକ ପି ଧେନ$ର ମଲ* ିକ RWX0182667

!ୀ /35168 40 179 174ସବିତା ମଲ* ିକ #ା ଅନ� କିେଶାର ମଲ* ିକ RWX0182675

ପ ୁ /35169 29 179 175ଦିଲୀପ ତକ� ୀ ପି େପ�ମା ତକ� ୀ RWX1273366

!ୀ /36170 22 179 176ଇତିଶ�ୀ େଜନା ପି ବ� ଜବ\ୁ େଜନା RWX1083088

ପ ୁ /37171 52 179 177ବୃ&ାବନ ନାୟକ ପି ସନୁାଧର ନାୟକ KBH1870070

!ୀ /37172 45 179 178କା"ନବାଳା ନାୟକ #ା ବୃ&ାବନ ନାୟକ KBH1870096

ପ ୁ /37173 26 179 179ସେୁରଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ବୃ&ାବନ ନାୟକ RWX0698621

ପ ୁ /37174 22 179 180#ାଧିନ ନାୟକ ପି ]ୃ&ାବନ ନାୟକ RWX1078898

3 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀC #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /38175 60 179 181େବୈଦହୀ ମଜୁW #ା ଧନୁଜ6 ୟ େବେହରା RWX0788216

!ୀ /39176 31 179 182ଅନିତା କମୁାରି ରାଉତ ପି ବନବାସି ରାଉତ RWX0684217

!ୀ /41177 36 179 184ଶଂଯ(ୁା ବାଘ #ା େମରିଖିଆଲ ବାଘ RWX0345611

!ୀ /41178 40 179 185#^6ଲତା ଡିଗାଲ #ା ରାମଚ&�  ଡିଗାଲ RWX0345553

ପ ୁ /41179 36 179 186ରାେଜଶ କମୁାର େଖାସ* ା ପି ରାମ େଖାସ* ା RWX0664714

ପ ୁ /41180 31 179 187କୃ[ଚ&�  ପା�ି ପି ହରି_&�  ପା�ି RWX0346007

!ୀ /41181 34 179 188ବିଭାେଦବୀ ସିଂ #ା ଓମ ପ�କାସ ସିଂ RWX0345660

!ୀ /42182 41 179 189କ`ନା ବି$ାଳ #ା ଅ=ୟ କମୁାର ବି$ାଳ RWX0511758

!ୀ /42183 32 179 190ମନିସା ମହାପାତ� ପି ଲଳିତ େମାହନ ମହାପାତ� RWX0511824

!ୀ /42184 37 179 191ତୁଳା ନାଗ ପି ଘାସିରାମ ନାଗ RWX0511766

ପ ୁ /42185 29 179 192ସରୁଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ବୃ&ାବନ ନାୟକ RWX0511477

!ୀ /42186 31 179 193ସପୁ�ିୟା ପ�ା ପି କୃ[ ଚ&�  ପ�ା RWX0511451

ପ ୁ /42187 28 179 194ସରୁଜ ପ�ା ପି କୃ[ ଚ&�  ପ�ା RWX0511402

ପ ୁ /42188 39 179 195ଅ�ଦ ସାହୁ ପି ପ"ାନନ ସାହୁ RWX0511501

!ୀ /42189 34 179 196ସସ/ିତା ସାହୁ #ା ଅ�ଦ ସାହୁ RWX0511527

!ୀ /44190 22 179 197ମାନସୀ ନାୟକ ପି ବିନାୟକ ନାୟକ RWX1276401

ପ ୁ /45191 39 179 200ଅମର କମୁାର ପ�ା ପି େଗାବି& ଚ&�  ପ�ା RWX0634147

ପ ୁ /46192 35 179 201ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ବି$ାଳ ପି େଗୗର ଚ&�  ବି$ାଳ RWX0633883

ପ ୁ /48193 45 179 202ହିେତାa କମୁାର ରାଉତ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ରାଉତ RWX0634014

ପ ୁ /48194 28 179 203ଚ&ନ ବାହାଦୁର ଥାପା ପି ଗେଣଶ ବାହାଦୁର ଥାପା RWX1051283

ପ ୁ /82195 61 179 204କୃ[ ଚ&�  ପ�ା ପି ଭଗିରାଥି ପ�ା RWX0726851

!ୀ /82196 50 179 205ବିଣାପାଣି ପ�ା #ା କ�ୁ ଷL  ଚ&�  ପ�ା MGH1312362

!ୀ /84197 46 179 206େସLହଲତା େବହୁରା #ା ଦିଲ* ିପ କମୁାର ପରିଡା RWX0727016

ପ ୁ /84198 52 179 207ଦିଲ* ୀପ କମୁାର ପରିଡା ପି ଦୁେଯ�<ଧନ ପରିଡା RWX0727008

ପ ୁ /89199 56 179 208ସବୁାସ ଚ&�  େଭାଇ ପି ବ� ଜ ବ\ୁ େଭାଇ RWX0818112

ପ ୁ /90200 46 179 209ଚି1ରଂଜନ ମହାରଣା ପି ମାୟାଧର ମହାରଣା RWX0818195

ପ ୁ /91201 52 179 210ଅ�ଯ�<ମି ବି$ାଳ ପି ଅମେର$ର ବି$ାଳ RWX0818260

!ୀ /91202 45 179 211ଗୀତା'ଳି ବି$ାଳ #ା ଅ�ଯ�<ମି ବି$ାଳ RWX0818278

!ୀ /92203 36 179 212ଅନିତା ପାଳ #ା ଲ=/ଣ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0818153

ପ ୁ /92204 46 179 213ଲ=/ଣ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସଦୁଶ6ନ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0818294

ପ ୁ /93205 51 179 214ଅଜୟ କମୁାର ଷଢ�ୀ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଷଢ�ୀ RWX0855999

ପ ୁ /93206 47 179 215ସଂଜୟ କମୁାର ଷଢ�ୀ ପି ଉଦୟ ନାଥ ଷଢ�ୀ RWX0856005

!ୀ /93207 47 179 216ବନେଜ�ାbLା ଷଢ�ୀ #ା ଅଜୟ କମୁାର ଷଢ�ୀ RWX0855965

!ୀ /93208 43 179 217ସଜୁାତା ଷଢ�ୀ #ା ସଂଜୟ କମୁାର ଷଢ�ୀ RWX0855981

!ୀ /93209 67 179 218ଅନୁପମା ଷଢ�ୀ #ା ଉଦୟ ନାଥ ଷଢ�ୀ RWX0855957

ପ ୁ /94210 71 179 219ବିଦ�ାଧର ଦାସ ପି ଯଦୁମଣି ଦାସ RWX0855890

!ୀ /94211 62 179 220ରୁକମଣୀ ଦାସ #ା ବିଦ�ାଧର ଦାସ RWX0855916

ପ ୁ /94212 43 179 221ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଦ�ାଧର ଦାସ RWX0855932

!ୀ /94213 39 179 222ସେରାଜିନୀ ଦାସ #ା ଦିcୀରଂଜନ ମହା�ି RWX0855908

!ୀ /94214 42 179 223େରାଜାଲିH ନାୟକ #ା ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0855924

ପ ୁ /95215 45 179 224ର'ିତ କମୁାର ବିେଷାୟୀ ପି ହରିହର ବିେଷାୟୀ RWX0855874

!ୀ /95216 35 179 225ମମତା ବିେଷାୟୀ #ା ରଂଜିd କମୁାର ବିେଷାୟୀ RWX0855882

!ୀ /96217 65 179 226ଶା�ି ଲତା ଆଚାଯ�6 #ା ଦାେମାଦର ଆଚାଯ�6 RWX0855841

ପ ୁ /96218 36 179 228ପ�ଦୀପ କମୁାର ଆଚାୟ�6 ପି ଦାେମାଦର ଆଚାୟ�6 RWX0855817

!ୀ /99219 61 179 230ଆଡପା ଭାନୁମତୀ #ା ଆଡପା ଶଶିଧିର ରାଓ RWX0855528

!ୀ /99220 29 179 231େଜ େଜ�ାତି #ା ଆଡପା ଆନ& କମୁାର RWX1083658

ପ ୁ /99221 44 179 232ଆଡପା ସନୁୀଲ କମୁାର ପି ଆଡପା ଶଶଧିର ରାଓ RWX0855569

ପ ୁ /99222 38 179 233ଆଡପା ଆନ& କମୁାର ପି ଆଡପା ଶଶଧିର କମୁାର RWX1083641

!ୀ /99223 31 179 234ରଚିତା ପାଣିଗ�ାହୀ #ା ଅଂଶମୁାନ ମିଶ� RWX0855437

ପ ୁ /99224 35 179 235ଆଡପା ହରି ପ�ସାଦ ପି ଆଡପା ଶଶଧିର ରାଓ RWX0855544

ପ ୁ /99225 69 179 236ଆଡପା ଶଶଧିର ରାଓ ପି ଆଡପା େଭCଟ ନାରାୟଣା RWX0855536

!ୀ /99226 37 179 237ଆଡପା ସାଇେଲଜା #ା ଆଡପା ସନୁୀଲ କମୁାର RWX0855551

ପ ୁ /100227 54 179 238ଶିଶିର କମୁାର ହାଲଦାର ପି ବିପିନ ହାଲଦାର RWX0855460

!ୀ /100228 40 179 239ବୀଣାରାଣୀ ହାଲଦାର #ା ଶିଶିର କମୁାର ହାଲଦାର RWX0855478

!ୀ /1229 84 179 240ଚ&� ମା ହ�ାଳ #ା ଚ6 ତୁଭୁଜ ହ�ାଳ OR/12/085/310153

ପ ୁ /1230 49 179 241ଦଳପତୀ ହ�ାଳ ପି ଚତୁଭୁ6 ଜ ହ�ାଳ OR/12/085/310596

ପ ୁ /1231 49 179 242ନରସିଂହ ହ�ାଳ ପି ଛତ�ଭୂଜ ହ�ାଳ RWX0182394

!ୀ /1232 40 179 243କ�ୁଳା ହ�ାଳ #ା ଦଳପତି ହ�ାଳ RWX1099746

!ୀ /1233 37 179 244ସଚିୁତ� ା ହ�ାଳ ପି ଭଗବାନ ହ�ାଳ RWX0182741

!ୀ /1234 32 179 245ସକୁା�ି ହ�ାଳ ପି ଭଗବାନ ହ�ାଳ RWX0182733

ପ ୁ /1235 28 179 246ରବିନାରାୟଣ ହ�ାଲ ପି ନରସିଂହ ହ�ାଲ RWX0698746

ପ ୁ /1236 25 179 247ଶିବ ଶCର ହି�ାଳ ପି ନରସିଂହ ହ�ାଲ RWX0996496
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!ୀ /2237 30 179 248ଶ�ିେଦବି ପYନାୟକ #ା େଭCଟରାମ ପ�ସାଦ ପYନାୟକ RWX0727396

ପ ୁ /2238 61 179 249େଗାପାଳ କୃ[ ପYନାୟକ ପି ଲାବଣ� ପYନାୟକ KBH1870575

!ୀ /2239 56 179 250ରାଧାରାଣି ପYନାୟକ #ା େଗାପାଳକୃ[ ପYନାୟକ OR/12/085/310157

ପ ୁ /2240 47 179 251େଭCଟ ରାମ ପ�ସାଦ ପYନାୟକ ପି େଗାପାଳକୃ[ ପଟନାୟକ OR/12/085/310097

ପ ୁ /2241 42 179 252କୃ[ ପ�ସାଦ ପYନାୟକ ପି େଗାପାଳ କୃ[ ପYନାୟକ KBH1870583

ପ ୁ /3242 51 179 253ନିତ�ାନ& ବାରୀକ ପି େଗାପାଳ ବାରୀକ OR/12/085/310160

ପ ୁ /3243 49 179 254ବ� ହ/ ାନଂଦ ବାରିକ ପି କୃ[ଚ&�  ବାରିକ KBH1659762

!ୀ /3244 40 179 255ମିନଭ< ବାରୀକ #ା ନିତ�ାନ& ବାରୀକ OR/12/085/310161

ପ ୁ /4245 54 179 256ନକଳୁ ତୁରୁକ ପି ଶବୁଲନ ତୁରୁକ OR/12/085/310169

ପ ୁ /4246 52 179 257ଆଲୁଅ ତୁରୁକ ପି େକଳୖାସ ତୁରୁକ OR/12/085/310164

!ୀ /4247 49 179 258କନିୁ ତୁରୁକ #ା ନକଳୁ ତୁରୁକ OR/12/085/310170

!ୀ /4248 43 179 259େରବତି ତୁରୁକ #ା ଆଲୁଅ ତୁରୁକ RWX0727420

ପ ୁ /4249 27 179 260ଅେଶାକ ତୁରୁକ ପି ଅଲୁଅ ତୁରୁକ RWX0727453

!ୀ /4250 25 179 261ସ�ୀତା ତୁରୁକ ପି ନକଳୁ ତୁରୁକ RWX0909648

!ୀ /4251 23 179 262ଅଞଳି ତୁରୁକ ପି ନକଳୁ ତୁରୁକ RWX0996710

!ୀ /5252 79 179 263ଅଲCାରମଣି ଖରା #ା ଭଗବାନ ଖରା OR/12/085/310174

ପ ୁ /5253 59 179 264ଶଶିଭୂଷଣ ଖରା ପି ଭଗବାନ ଖରା OR/12/085/310175

!ୀ /5254 56 179 265ଧନମଣି ଖରା #ା ସଶିଭୂଷଣ ଖରା OR/12/085/310176

ପ ୁ /5255 37 179 266ରାେଜ&�  ଖରା ପି ଶଶୀ ଭୂଷଣ ଖରା RWX0788208

ପ ୁ /5256 33 179 267ସେୁର&�  ଖରା ପି ଶଶିଭୂଷଣ ଖରା RWX0182758

!ୀ /6257 57 179 268କା�ା ଯାନି #ା ରଘ ୁଯାନି OR/12/085/310181

ପ ୁ /6258 39 179 269ଶୀତଳ ଚ&�  ଗଜପତି ଯାନି ପି ରଘ ୁଯାନି KBH1860295

ପ ୁ /6259 34 179 270ରାମଚ&�  ଜାନି ପି କା�ା ଜାନି RWX0182766

ପ ୁ /6260 29 179 271ରାହୁଲ ଜାନି ପି କା�ା ଜାନି RWX0727404

!ୀ /7261 26 179 272ପ�ିୟଦଶ6ନି ବାରିକ ପି ନିତ�ାନ& ବାରିକ RWX0727370

ପ ୁ /7262 57 179 273ଦାେମାଦର ସାଗର ପି ଝୀପା ସାଗର OR/12/085/310604

!ୀ /7263 54 179 274ରାଧିକା ସାଗର #ା ଦାେମାଦର ସାଗର OR/12/085/310616

ପ ୁ /7264 36 179 275ହଳଧର ସାଗର ପି ଦାେମାଦର ସାଗର RWX0182410

!ୀ /7265 35 179 276ମିଲ* ୀ ସାଗର #ା ଚକ�ଧର ସାଗର KBH1916329

ପ ୁ /9266 57 179 277େକଳୖାସ ଚଂଦ�  ଦାସ ପି ହେରକୃ[ ଦାସ OR/12/085/310592

!ୀ /9267 54 179 278େମାହିନୀ ଦାଶ #ା େକଳୖାଶ ଚ&�  ଦାଶ OR/12/085/310593

ପ ୁ /10268 60 179 279ବୁଡୁ ନାଗ ପି ସରୁୁ ନାଗ RWX1296177

ପ ୁ /10269 34 179 280ନୀଳକf ନାଗ ପି ବୁଡୁ ନାଗ RWX0182774

!ୀ /10270 33 179 281େସାନା ନାଗ #ା ନୀଳକf ନାଗ RWX0182790

!ୀ /10271 27 179 282ସ�ିତା ନାଗ ପି ବୁଡୁ ନାଗ RWX0727297

!ୀ /11272 29 179 283ଶଭୁଶ�ୀ ଖିଲାର ପି ପ�ଭାତ ଚ&�  ଖିଲାର RWX0909630

!ୀ /11273 24 179 284ରାଜଶ�ୀ ଖିଲାର ପି ପ�ଭାତ ଚ&�  ଖିଲାର RWX1036946

ପ ୁ /11274 58 179 285ପ�ଭାତ ଚ&�  ଖିଲାରା ପି ବୁgିରାମ ଖିଲାରା RWX0300095

!ୀ /11275 48 179 286ମୀନତି ଲତା ଖିଲାରା #ା ପ�ଭାତ ଚ&�  ଖିଲାରା RWX0300103

!ୀ /12276 36 179 287ସବିତା ବାରିକ #ା ବ� ହ/ ାନ& ବାରିକ RWX0345801

!ୀ /12277 40 179 288ବାସ�ି ହ�ାଲ #ା ନରଶଂିହ ହ�ାଲ RWX0345793

!ୀ /12278 33 179 289େଜମା ହ�ାଳ #ା ଦଳପତି ହ�ାଳ RWX0345744

ପ ୁ /12279 33 179 290ଦଳପତି ହ�ାଲ ମା ଚ&�ମା ହ�ାଲ RWX0345751

!ୀ /12280 31 179 291ଶଭୁଲ=/ୀ ହ�ାଲ ପି ଭଗବାନ ହ�ାଲ RWX0345835

!ୀ /12281 32 179 292ସ�ୀତା ଖରା ପି ଶଷୀଭୁଷଣ ଖରା RWX0345777

!ୀ /12282 34 179 293ନାଜରିତା ସାଗର #ା ହଲଧର ସାଗର RWX0345710

!ୀ /12283 31 179 294ସସ/ ିତା ତୁରୁକ ପି ନକଳୁ ତୁରୁକ RWX0345785

ପ ୁ /13284 29 179 295ପ ୁ̂ 6 ଚ&�  ବାରିକ ପି ନିତ�ାନ& ବାରିକ RWX0511493

ପ ୁ /14285 29 179 296ସନିୁଲ ମହାନ&ିଆ ପି ସକୁମୁାର ମହାନ&ିଆ RWX0698704

!ୀ /14286 28 179 297ସ' ୁମହାନ&ିଆ #ା ସନିୁଲ ମହାନ&ଆ RWX0698696

ପ ୁ /1287 64 179 298ଅେଶାକ ଏେମ�ାଜ ପି ଏ ଭି ଏଲ ଏେମ�ାଜ OR/12/085/310196

!ୀ /1288 59 179 299ପ�ିୟ ଏେମ�ାଜ #ା ଅେଶାକ ଏେମ�ାଜ OR/12/085/310197

ପ ୁ /2289 52 179 300ଅେ�� େଭେଲh ପି ସି ଏ େଭେଲh OR/12/085/310199

!ୀ /2290 50 179 301ବିଣା େଭେଲh #ା ଅେh� େଭେଲh OR/12/085/310198

!ୀ /2291 27 179 302ମାଇେକଲ ଆ'ଲକ� ୁଭାେଲh ପି ଅ�ର ଭାେଲh RWX0698639

!ୀ /3292 57 179 303ଛ&ାରାଣୀ ଲିଟିଲଉଡ #ା େନଲସH ଲିଟିiଉଡ KBH1870609

ପ ୁ /3293 67 179 304େନଲସନ ଲିଟିiଉଡ ପି ଏ. ସି. ଲିଟିiଉଡ KBH1870617

ପ ୁ /3294 24 179 305ନାଥାନ ଲିଟଲଉଡ ପି େନଲସନ ଲିଟଲଉଡ RWX1180173

!ୀ /4295 44 179 306ସକୁkୁ େଚଟି ପି ପଦିଆ େଚଟି KBH1642073

!ୀ /5296 53 179 307ବାସ�ି ପାତ� #ା ଶରତ ଚ&�  ପାତ� RWX0182808

!ୀ /5297 35 179 308ରାଜଲ=/ି ପାତ� ପି ଶରତ ଚ&�  ପାତ� RWX0182816

!ୀ /5298 33 179 309ସେ�ାଷି ପାତ� ପି ଶରତ ଚ&�  ପାତ� RWX0182824
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ପ ୁ /5299 29 179 310ଶା�ନୁ କମୁାର ପାତ� ପି ଶରତ ଚ&�  ପାତ� RWX0633859

!ୀ /6300 50 179 311ସମୁନି େଖାସଲା ପି ଉରିଆ େଖାସଲା KBH1849702

!ୀ /7301 35 179 312ଲିଲି େଖାସଲା #ା ସଂଜିତ େଖାସଲା RWX0300145

!ୀ /11302 25 179 313ଲତା ଭତ� ା ପି ପାତ�  ଭତ� ା RWX0855783

!ୀ /11303 36 179 314ରଶ/ ିେରଖା େଖାସଲା #ା ର'ିତ େଖାସଲା RWX0300178

ପ ୁ /12304 33 179 315ପ�ସନL  େଖାସ* ା ପି ରଂଜନ େଖାସ* ା RWX0300186

ପ ୁ /1305 52 179 316େସାମନାଥ ଖରା ପି ଖଗପତୀ ଖରା OR/12/085/310213

!ୀ /1306 49 179 317ଖିର ଖରା #ା େସାମନାଥ ଖରା OR/12/085/310214

ପ ୁ /1307 40 179 318ରମାକା� ଖରା ପି େସାମନାଥ ଖରା KBH1870369

!ୀ /1308 36 179 319ଅମିତା ଖରା ପି େସାମନାଥ ଖରା KBH1696400

!ୀ /1309 35 179 320ନିେ&&� ୀ ଖରା #ା ରମାକା� ଖରା RWX0182840

ପ ୁ /1310 35 179 321ମେନାଜ ଖରା ପି େସାମନାଥ ଖରା RWX0300194

ପ ୁ /2311 52 179 322ଗରୁୁ ହ�ାଳ ପି ସନିଆ ହ�ାଳ OR/12/085/310215

ପ ୁ /2312 35 179 323ଅରୁଣ ହ�ାଳ ପି ଗରୁୁ ହ�ାଳ KBH1916386

ପ ୁ /2313 34 179 324ରାେଜ&�  ହ�ାଳ ପି ଗରୁୁ ହ�ାଳ RWX0182386

!ୀ /2314 27 179 325ମମତା ପା�ି #ା ଅରୁଣ ହ�ାଳ RWX1180405

ପ ୁ /2315 51 179 326ମଦନ େମାହନ ପ�ଧାନ ପି ବିନାୟକ ପ�ଧାନ RWX0634022

!ୀ /3316 42 179 328ଅଳଁାବତି ହ�ାଳ ପି ସନିଆଁ ହ�ାଳ OR/12/085/310705

ପ ୁ /3317 41 179 329ସନୁ ହ�ାଳ ପି ସନିଆ ହ�ାଳ KBH1870294

!ୀ /3318 37 179 330ସଂଜୁ ହ�ାଳ #ା ସାନୁ ହ�ାଳ KBH1990894

ପ ୁ /3319 25 179 331ଶିବୁ ଖିଲ ପି ତ�ିନାଥ ଖିଲ RWX0856088

!ୀ /5320 40 179 332ପିCି ସମାେରଡି #ା େଦେବ&�  ସମାେରଡି RWX0182865

ପ ୁ /5321 38 179 333େଦେବ&�  ସାମେରଡି ପି େଗାପିନାଥ ସାମେରଡି OR/12/085/310628

ପ ୁ /5322 65 179 334େଗାପିନାଥ ସମାେରଡି ପି େବଣ ୁସମାେରଡି OR/12/085/310220

!ୀ /5323 55 179 335େରଣକୁା ସମାେରଡି #ା େଗାପିନାଥ ସମାେରଡି OR/12/085/310221

!ୀ /5324 40 179 336ମମତା ସମାେରଡି #ା ନେର&�  ସମାେରଡି KBH1849959

ପ ୁ /5325 39 179 337ନେର&�  ସମାେରଡି ପି େଗାପିନାଥ ସମାେରଡି OR/12/085/310222

ପ ୁ /5326 37 179 338ବିେର&�  ସମାେରଡି ପି େଗାପିନାଥ ସମାେରଡି KBH1849926

!ୀ /7327 44 179 339ପCଜ ହ�ାଳ ପି ଦଳପତି ହ�ାଳ OR/12/085/310224

!ୀ /8328 42 179 340କମଳ କମୁାରୀ ସମାେରଡି #ା ବାବୁଲା ସାମଲ OR/12/085/310227

!ୀ /9329 38 179 341େଲଲା ହ�ାଳ #ା ଉେପ&�  ହ�ାଳ KBH1849645

!ୀ /9330 35 179 342ଜୟ�ୀ ହ�ାଳ ପି ଦୁଲ* ଭ ହ�ାଳ RWX0182436

ପ ୁ /9331 31 179 343ରାଜ କମୁାର ହ�ାଳ ପି େମଘନାଦ ହ�ାଳ RWX0182428

!ୀ /9332 39 179 344ଶିବାନୀ ଖିଲ ପି ଲ=/ଣ ଖିଲ KBH1849553

ପ ୁ /9333 31 179 345ଶ�ୀକା� ଖରା ପି େଜାତି&�  ଖରା RWX0300152

!ୀ /9334 50 179 346ସଂଯ(ୁା ଖିଲ #ା ଲ=/ଣ ଖିଲ OR/12/085/310229

!ୀ /9335 24 179 347ସ�ୀତା ମହାପାତ� #ା ରାଜ କମୁାର ହ�ାଳ RWX1036938

!ୀ /9336 29 179 348ସମିୁତା #ାଇଁ #ା ସେ�ାଷ କମୁାର #ାଇଁ RWX0698589

ପ ୁ /10337 23 179 349ଆଲବାଟ6  ବାଘ ପି ପଦ/ ନ ବାଘ RWX1180223

!ୀ /10338 71 179 350ଶଆୁ ହ�ାଳ #ା ପ�ହ* ାଦ ହ�ାଳ OR/12/085/310235

!ୀ /10339 44 179 351ରମଣି ହ�ାଳ ପି ପ�ହ* ାଦ ହ�ାଳ KBH1850072

ପ ୁ /10340 43 179 352ପ ୂ̂ 6ଚ&�  ହ�ାଳ ପି ପ�ହଲାଦ ହ�ାଳ OR/12/085/326744

!ୀ /10341 42 179 353ସଜୁାତା ହ�ାଳ #ା ପ ୂ̂ 6ଚ&�  ହ�ାଳ KBH1849587

ପ ୁ /10342 41 179 354ସେୁରଶ ଚ&�  ହ�ାଳ ପି ପ�ହ* ାଦ ହ�ାଳ KBH1850098

!ୀ /11343 45 179 356ମ(ୁା ଜାନି #ା ତ�ିନାଥ ଜାନି OR/12/085/310242

ପ ୁ /11344 35 179 357ମେହ&�  ଜାନି ପି ତ�ିନାଥ ଜାନି RWX0182881

!ୀ /11345 28 179 358ସସ/ ିତା ନାଏକ #ା ବିେର&�  ସମାେରଜି RWX1137264

ପ ୁ /12346 55 179 359ଠାକରୁ ଖରା ପି ଶକୁ�ୁ  ଖରା OR/12/085/310245

!ୀ /12347 49 179 360ପନୁମ ଖରା #ା ଠାକରୁ ଖରା RWX0182899

ପ ୁ /12348 38 179 362ବିକାସ େଖାରା ପି ଭ(ଦାସ େଖାରା RWX0726810

ପ ୁ /12349 36 179 363ଆକାଶ େଖାରା ପି ଭ(ଦାଶ େଖାରା RWX0726760

!ୀ /12350 28 179 364କବିତା ଖରା #ା ଆକାଶ ଖରା RWX0727206

ପ ୁ /12351 22 179 365ମେୁକଶ ସାମାେରଡି ପି ନେର&�  ସାମାେରଡି RWX1136886

!ୀ /13352 37 179 366ସଂଜୁ ହ�ାଳ #ା େସା� ହ�ାଳ RWX0855684

!ୀ /13353 40 179 367ମାଧରିୁ ଖରା #ା ତପନ ଖରା RWX0684027

ପ ୁ /13354 69 179 368ଚୁ�ୁଡୁ ପା�ି ପି ମଲିୂଆ ପା�ି RWX0855767

!ୀ /13355 67 179 369ଭଗବତୀ ପା�ି #ା ଚି�ୁଡି ପା�ି RWX0855759

ପ ୁ /13356 37 179 370କିେଶାର ପା�ୀ ପି ଚି�ୁଡି ପା�ୀ KBH1659739

!ୀ /13357 34 179 371ଗୀତା'ଳି ପା�ି ପି ଚି�ୁଡି ପା�ି RWX0182477

!ୀ /13358 33 179 372ସର#ତୀ ପା�ି ପି ଚି�ୁଡି ପା�ି RWX0182485

!ୀ /13359 31 179 373ବବିତା ପା�ି #ା େକଦାର େଗୗରି ପା�ି RWX0909671

ପ ୁ /13360 27 179 374େକଦାର ପା�ି ପି ଚି�ୁଡ ପା�ି RWX0182907

6 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀC #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /13361 28 179 375ରଶ/ ି େରଖା ସାମେରବୀ #ା େକଲୖାଶ ଚ&�  ସନୁା RWX1137405

ପ ୁ /14362 37 179 376ପବନ କମୁାର ନାରଗଜ ପି ନିର'ନ ନାରାଜ RWX0855742

!ୀ /14363 63 179 377ଉମWଳା ନାରାଜ #ା ନିର'ନ ନାରାଜ RWX0909556

ପ ୁ /14364 41 179 378ଚ&ନ କମୁାର ନାରାଜ ପି ନିର'ନ ନାରାଜ KBH1659770

ପ ୁ /14365 39 179 379ଦିଲିପ କମୁାର ନାରାଜ ପି ନିର'ନ ନାରାଜ KBH1659796

ପ ୁ /15366 32 179 380ମିନ ଗfୁା ପି ରବି ଗfୁା RWX0727131

!ୀ /15367 61 179 381େବନା ହ�ାଳ #ା ଶ�ାମ ସ&ୁର ହ�ାଳ RWX0684043

ପ ୁ /15368 44 179 382ଧନୁଯ6 ୟ ହ�ାଳ ପି ଲ=/ଣ ହ�ାଳ OR/12/085/310255

!ୀ /15369 42 179 383ପଦ/ ା ହ�ାଳ #ା ଧନୁଯ6 ୟ ହ�ାଳ OR/12/085/310256

ପ ୁ /15370 40 179 384ଉେପ&�  ହ�ାଳ ପି ଲ=/ଣ ହ�ାଳ KBH1860485

ପ ୁ /15371 40 179 385ରାଧାକା� ହ�ାଳ ପି ଳ=/ଣ ହ�ାଳ KBH1870153

ପ ୁ /15372 36 179 386ସେୁର&�  ହ�ାଳ ପି ଲ=/ଣ ହ�ାଳ RWX0300210

ପ ୁ /15373 33 179 387ରବି ହ�ାଳ ପି େଗାପାଳ ହ�ାଳ RWX0727164

!ୀ /15374 31 179 388ମମତା ହ�ାଳ #ା ସେୁର&�  ହ�ାଳ RWX0726836

!ୀ /15375 28 179 389ଉଷା ହ�ାଳ #ା ରବି ହ�ାଳ RWX0727156

ପ ୁ /15376 28 179 390ଗ\ବ6  ହ�ାଳ ପି ଶ�ାମ ସ&ୁର ହ�ାଳ RWX0684035

ପ ୁ /15377 25 179 391େଗୗରା� ହ�ାଳ ପି ଅଜୁ6 ନ ହ�ାଳ RWX0856120

ପ ୁ /15378 36 179 392ତରଣୀ କଳୁଦୀପ ପି େଗୗର କଳୁଦୀପ RWX0893172

!ୀ /15379 30 179 393ମାଧରୁୀ କଳୁଦୀପ #ା ତରଣୀ କଳୁଦୀପ RWX0893164

ପ ୁ /15380 51 179 394ଜଗଦୀଶ ଚ&�  ମଜୁ< ପି ମଜୁ< ଧନୁଜ6 ୟ େବେହରା RWX0511659

!ୀ /15381 45 179 395ସ' ୁମଜୁ< #ା ଜଗଦୀଶ ଚ&�  ମଜୁ< RWX0511667

ପ ୁ /16382 70 179 396ଡ%ରୁ ହ�ାଳ ପି ହାଡି ହ�ାଳ OR/12/085/310258

!ୀ /16383 68 179 397ଲଛମା ହ�ାଳ #ା ଡ%ରୁ ହ�ାଳ OR/12/085/310259

!ୀ /16384 42 179 398ସକୁା�ି ହ�ାଳ #ା ଶCର ହ�ାଳ KBH1860527

ପ ୁ /16385 41 179 399ହରି_&�  ହ�ାଳ ପି ଡ%ରୁ ହ�ାଳ OR/12/085/310695

!ୀ /16386 40 179 400ସାବି ହ�ାଳ #ା ଅm ୁ6ନ ହ�ାଳ OR/12/085/310261

!ୀ /16387 38 179 401ଲ=/ୀ ହ�ାଳ #ା ହରି_&�  ହ�ାଳ RWX0788240

ପ ୁ /16388 30 179 402ରକି ହ�ାଲ ମା ସାବି ହ�ାଲ RWX0698761

!ୀ /16389 23 179 403କ`ନା ହ�ାଳ ପି ସକୁା� ହ�ାଳ RWX1036862

ପ ୁ /17390 70 179 404ମଦନ ହ�ାଳ ପି ବୁଦୁ ହ�ାଳ RWX0727271

ପ ୁ /17391 63 179 405େଗାପି ହ�ାଳ ପି ଉଦ ହ�ାଳ OR/12/085/310263

ପ ୁ /17392 35 179 406ବି$ନାଥ ହ�ାଳ ପି େଗାପୀ ହ�ାଳ KBH1916394

!ୀ /17393 27 179 407ବିଣା ହ�ାଳ #ା ବି$ନାଥ ହ�ାଳ RWX0855858

!ୀ /18394 44 179 408ସିମା ଭା�ି #ା ଅଭି ଭା�ି RWX0818237

!ୀ /18395 43 179 409େଜନୖା ସମାେରଡି #ା କା�ିଲାଲ ସମାେରଡି OR/12/085/310266

ପ ୁ /18396 29 179 410ପ�କାଶ କମୁାର ସମାେର଼ଡି ପି କା�ିଲାଲ ସମାେରଡି RWX0856062

!ୀ /19397 60 179 411କମଳା ହ�ାଳ #ା ପା�ବ ହ�ାଳ OR/12/085/310268

!ୀ /19398 38 179 412େଦବକୀ ହ�ାଳ ପି ପା�ବ ହ�ାଳ OR/12/085/310673

!ୀ /20399 65 179 413ଲଳିତା ହ�ାଳ #ା ସନିଆ ହ�ାଳ OR/12/085/310272

ପ ୁ /20400 44 179 414ଡ%ରୁୁ ହ�ାଳ ପି ସନିଆ ହ�ାଳ OR/12/085/310273

!ୀ /20401 38 179 415ଉମWଳା ହ�ାଳ #ା ଡ%ରୁୁ ହ�ାଳ RWX0182915

ପ ୁ /21402 64 179 416ଡ%ରୁୁ ମାଝି ପି ସନିଆ ମାଝି OR/12/085/310274

!ୀ /21403 56 179 417ମ(ୁା ମାଝି #ା ଡ%ରୁଧର ମାଝି OR/12/085/310275

ପ ୁ /21404 43 179 418ଅେଶାକ କମୁାର ମାଝୀ ପି ଡ%ରୁଧର ମାଝୀ KBH1870161

ପ ୁ /21405 38 179 419ଅମିତ କମୁାର ମାଝି ପି ଡ%ରୁଧର ମାଝି KBH1659754

ପ ୁ /21406 30 179 420ରାମଜି ପା�ି ପି ମ�ୁଲି ପା�ି RWX0856070

!ୀ /21407 39 179 421ଝୁନୁ ପ�ଧାନ #ା ମଦନ େମାହନ ପ�ଧାନ RWX0634048

ପ ୁ /22408 33 179 422ମେନାଜ ନାଏକ ମା ରତL କର ନାଏକ KBH1916287

ପ ୁ /22409 50 179 423ରତL ାକର ନାୟକ ପି ଭ( ନାୟକ OR/12/085/310277

!ୀ /22410 45 179 424ସରଜିନି ନାୟକ #ା ରତL ାକର ନାୟକ OR/12/085/310278

ପ ୁ /22411 29 179 425ଯଧିୁରnିର ନାୟକ ପି ରତ/ ାକର ନାୟକ RWX0856112

!ୀ /22412 26 179 426ଦିପା'ଳୀ ନାୟକ ପି ରତL ାକର ନାୟକ RWX0948984

!ୀ /22413 23 179 427ଅନିତା ନାୟକ ପି େଗାପିନାଥ ନାୟକ RWX1036920

ପ ୁ /23414 30 179 428ରେମଶ ଚପାଡି ପି ରାମଚ&�  ଚପାଡି RWX0698753

!ୀ /23415 23 179 429ରାଇବରୀ ଚାପଡିୁ #ା ରେମଶ ଚାପଡିୁ RWX1180835

ପ ୁ /23416 77 179 430ଶନୁାଧର ନାୟକ ପି ଡ%ରୁ ନାୟକ OR/12/085/310281

!ୀ /23417 74 179 431ସବିତା ନାୟକ #ା ଶନୁାଧର ନାୟକ OR/12/085/310283

ପ ୁ /23418 49 179 432େଗାପିନାଥ ନାୟକ ପି ଶନୁାଧର ନାୟକ OR/12/085/310282

ପ ୁ /23419 44 179 433ବିପିନ କମୁାର ନାୟକ ପି ସନୁାଧର ନାୟକ KBH1849736

!ୀ /23420 42 179 434ଫଲୁ ନାୟକ #ା େଗାପିନାଥ ନାୟକ KBH1860436

!ୀ /23421 36 179 435ନିଶାମଣୀ ନାୟକ #ା ବିପିନି କମୁାର ନାୟକ RWX0182923

ପ ୁ /24422 32 179 436କମଳାକା� ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଚ&�  ଦାସ RWX0698738
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!ୀ /24423 66 179 437ଗାୟତ�ୀ ହ�ାଳ #ା ବାମେଦବ ଖିଲ KBH1916253

!ୀ /24424 53 179 438େହମପ�ିୟା ହ�ାଲ #ା ଦୁଲ6 ଭ ହ�ାଲ KBH196253`

ପ ୁ /24425 37 179 439ୱାଇ ଇ&� ଜିତ ପି ମଥରୁା ପ�ସାଦ RWX0996447

ପ ୁ /24426 68 179 440ବାମେଦବ ଖିଲ ପି େଭାଗ ୁଖିଲ RWX0182717

!ୀ /24427 39 179 441ରାଧିକା ଖିଲ ପି ବଳରାମ ଖିଲ KBH1916436

ପ ୁ /24428 38 179 442େଗାରୀ ପ�ସାଦ ଖିଲ ପି ବାମେଦବ ଖିଲ KBH1916279

!ୀ /24429 37 179 443ବିେନାଦିନୀ ଖିଲ #ା େଗୗରୀ ଖିଲ KBH1916261

ପ ୁ /25430 59 179 444ପ�ହ* ାଦ ନାୟକ ପି ଭ(ରାମ ନାୟକ OR/12/085/310290

!ୀ /25431 54 179 445ହୀରାମଣି ନାୟକ #ା ପ�ହ* ାଦ ନାୟକ OR/12/085/310291

ପ ୁ /25432 39 179 446ଘାସିରାମ ନାୟକ ପି ପ�ହ* ାଦ ନାୟକ KBH1870385

!ୀ /26433 28 179 448ଲ=/ୀ ନାୟକ ମା ଶସିୁଳା ନାୟକ RWX0909606

!ୀ /26434 26 179 449ସନିୁତା ନାୟକ ପି ସମନାଥ ନାୟକ RWX1180447

!ୀ /27435 40 179 450େମାହିନୀ ନାୟକ #ା ମଦନ ନାୟକ RWX0182931

!ୀ /29436 58 179 451ତୁଳା ଖରା #ା ମ�ଳା ଖରା OR/12/085/310302

ପ ୁ /29437 42 179 452ସଖୁଧର ଖରା ପି ମ�ଳା ଖରା KBH1659838

!ୀ /29438 39 179 453ମିନି ଖରା #ା ସଖୁଧର ଖରା KBH1659820

ପ ୁ /29439 34 179 454ପ�ିତମ ଖରା ପି ମ�ଳା ଖରା KBH2059723

!ୀ /29440 28 179 455ସବିତା ଖରା #ା ପିତମ ଖରା RWX0698712

ପ ୁ /30441 40 179 456ତ�ିନାଥ ନାୟକ ପି ଘାସିରାମ ନାୟକ OR/12/085/310313

!ୀ /30442 38 179 457ଲ=/ୀ ନାୟକ #ା ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/12/085/310314

ପ ୁ /31443 65 179 458ଘାଶିରାମ ନାୟକ ପି କମଳୁୁ ନାୟକ OR/12/085/310326

ପ ୁ /31444 38 179 460ମଦନ ନାୟକ ପି ଘାସିରାମ ନାୟକ KBH1870542

!ୀ /32445 37 179 461ନାେଗ$ରୀ ନାଏକ #ା ଜଗଦୀଶ ନାଏକ RWX0182949

ପ ୁ /32446 47 179 462େସାମନାଥ ନାୟକ ପି ଗରୁୁମ1ୁW ନାୟକ OR/12/085/310315

ପ ୁ /32447 41 179 463ସେୁରଶ ଗା\ୀ ନାୟକ ପି ଗରୁୁମୃ16ୀ ନାୟକ RWX0856047

ପ ୁ /32448 40 179 464ଯଗଦିସ ନାୟକ ପି ଗରୁୁମ1ୁW ନାୟକ OR/12/085/310310

!ୀ /32449 40 179 465ପାନ ନାୟକ #ା େସାମନାଥ ନାୟକ OR/12/085/310316

ପ ୁ /32450 38 179 466ଦାନୁ ନାୟକ ପି ଗରୁୁମ1ୂ6ୀ ନାୟକ RWX0684050

!ୀ /32451 36 179 467ତୁଳସି ନାୟକ ପି ଗରୁୁମ1ୁW ନାୟକ RWX0684084

ପ ୁ /32452 36 179 468ଟୁନା ନାୟକ ପି ଗରୁୁମତୁW ନାୟକ RWX0182964

!ୀ /32453 35 179 469ବନିତା ନାୟକ #ା ସେୁରଶ ଗା\ି ନାୟକ KBH1937234

ପ ୁ /32454 32 179 470ମେନାଜ ନାୟକ ପି ଗରୁୁମତୁW ନାୟକ RWX0182956

ପ ୁ /32455 27 179 471ନିର ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ RWX0909465

ପ ୁ /32456 25 179 472ସକୁା� ନାୟକ ପି ଗରୁୁମ1ୁW ନାୟକ RWX0856039

ପ ୁ /32457 25 179 473ଜିତୁ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ RWX0909499

ପ ୁ /33458 52 179 474ହରି_&�  ପା�ି ପି େସାନୁ ପା�ି OR/12/085/310351

!ୀ /33459 50 179 475#ାତି ପା�ି #ା ହରି_&�  ପା�ି OR/12/085/310352

ପ ୁ /33460 26 179 476ରଘନୁାଥ ପା�ି ପି ହରିଚ&�  ପା�ି RWX0727248

!ୀ /34461 38 179 477ଜୟ�ୀ ଖିଲ #ା ରାେଜ&�  ଖିଲ KBH1916337

!ୀ /34462 63 179 478ଅହଲ�ା ଖିଲ #ା ଚ�ାଳ ଖିଲ OR/12/085/310354

!ୀ /34463 26 179 479ଗୀତା ଖିଲ #ା ପିh ୁଖିଲ RWX0856153

ପ ୁ /34464 26 179 480ପିf ୁଖିେଲ* ା ପି ରାେଜ&�  ଖିେଲ* ା RWX0726950

!ୀ /34465 36 179 481ବୃ&ାବତୀ ଖିଲ #ା ରବି&�  ଖିଲ RWX0664748

!ୀ /35466 77 179 482ଗା\ାରୀ ଖିଲ #ା ଭଗ ୁଖିଲ RWX0182980

ପ ୁ /35467 44 179 483ରେମଶ ଖିଲ ପି ଭଗ ୁଖିଲ OR/12/085/310332

ପ ୁ /35468 39 179 484ରବି&�  ଖିଲ ପି ଭାଗ ୁଖିଲ KBH1870377

!ୀ /35469 38 179 485ପ�ମିଳା ଖିଲ ପି ଭଗ ୁଖିଲ KBH1849652

!ୀ /36470 47 179 487କା"ନ ଖରା #ା ଜିେତ&�  ଖରା OR/12/085/310338

ପ ୁ /36471 44 179 488ଜତି&�  ଖରା ପି ରାମଚ&�  ଖରା OR/12/085/310336

ପ ୁ /36472 40 179 489ତପନ ଖରା ପି ରାମଚ&�  ଖରା OR/12/085/310337

ପ ୁ /36473 40 179 490ଦିଲ* ୀପ ଖରା ପି ରାମଚ&�  ଖରା KBH1870344

ପ ୁ /36474 26 179 491ଭରତ େଖାରା ପି ଜିେତ&�  େଖାରା RWX0727321

!ୀ /36475 39 179 492ମ'ଳୁା ମଜୁ< ମା ନଳୀନୀ ଖରା OR/12/085/310339

ପ ୁ /37476 55 179 493େଦବ ହ�ାଳ ପି ଲଛୁ ହ�ାଳ OR/12/085/310676

ପ ୁ /37477 35 179 494ଶCର କମୁାର ହ�ାଳ ପି େଦବ ହ�ାଳ RWX0855700

!ୀ /38478 45 179 495ଭାଗ� ହ�ାଳ #ା ଜଳ\ର ହ�ାଳ OR/12/085/310344

ପ ୁ /38479 32 179 496ସନୁୀଲ ହ�ାଳ ପି ଜେଳ&ର ହ�ାଳ RWX0855718

!ୀ /38480 30 179 497ଟିକି ହ�ାଳ ମା ଭାଗ� ହ�ାଳ RWX0909572

!ୀ /38481 24 179 498ମିକି ହ�ାଳ ମା ଭାଗ� ହ�ାଳ RWX0909614

ପ ୁ /39482 48 179 499ପ ୁ̂ 6ଚ&�  ଖରା ପି ରାମଚ&�  ଖରା OR/12/085/310345

!ୀ /39483 46 179 500ପ2ୁା ଖରା #ା ପ ୁ̂ 6ଚ&�  ଖରା OR/12/085/310347

!ୀ /39484 45 179 501ମଉନାବତୀ ଖରା #ା ପ ୁ̂ 6ଚ&�  ଖରା OR/12/085/310346
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!ୀ /39485 37 179 502କିରଣ ଖରା ପି ପ ୂ̂ 6 ଚ&�  ଖରା KBH1659705

!ୀ /39486 37 179 503େଜ�ାbLାରାଣୀ ଖରା ପି ପ ୂ̂ 6ଚ&�  ଖରା KBH1659713

ପ ୁ /40487 59 179 504େଗାରାଚା& ଖରା ପି େଛାଟା ଖରା OR/12/085/310355

!ୀ /40488 24 179 505ଅ$ିନୀ ଖରା ପି େଗାରାଚା& ଖରା RWX0909689

!ୀ /40489 21 179 506ସ'ନା ଖରା ପି େଗାରାଚା& ଖରା RWX1134410

!ୀ /40490 56 179 507ଝାନସି ରାଣୀ ଖରା #ା େଗାରା ଚା& ଖରା OR/12/085/310356

ପ ୁ /40491 36 179 508ଲ=/ିକା� ଖରା ପି େଗାରାଚା& ଖରା KBH1870112

!ୀ /40492 30 179 509ରାହାସ ମଂଜରୀ ଖରା ପି େଗାର ଚା& ଖରା RWX0633941

ପ ୁ /41493 56 179 510ବନ ବିହାରି ହଂତାଳ ପି ଦୁଲ6 ଭ ହଂତାଳ OR/12/085/310361

ପ ୁ /41494 42 179 511ଶକୁା� ହଂତାଳ ପି ଦୂଲ6 ଭ ହଂତାଳ OR/12/085/310365

!ୀ /41495 33 179 512ରିନା ହ�ାଳ ପି ଦୁଲ6 ଭ ହ�ାଳ RWX0511725

ପ ୁ /41496 28 179 513ତାପସ ହ�ାଳ ପି ବାନୁ ବିହାରି ହ�ାଳ RWX0511709

ପ ୁ /41497 22 179 514େୟାେଗଶ ହ�ାଳ ପି ବାନୁ ବିହାରୀ ହ�ାଳ RWX1078914

!ୀ /41498 48 179 515ବନିତା ନାୟକ #ା ବିନାୟକ ନାୟକ RWX0345579

!ୀ /41499 50 179 516ସ�ିତା ରାଉତ #ା ବନବିହାରି ହ�ାଲ OR/12/085/310364

!ୀ /42500 69 179 517କମଳା ଗାଦବା #ା ଅଜୟ କମୁାର ଗାଦବା OR/12/085/298221

ପ ୁ /42501 66 179 518ଅଜୟ କମୁାର ଗାଦବା ପି ବଲ* ଭ ଗାଦବା OR/12/085/298220

ପ ୁ /42502 35 179 519ଦିପକ ନାଏକ ପି ଅଜୟ ଗଦବା KBH1916295

!ୀ /42503 38 179 520ସ/ିତା ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଗାଦବା KBH1860428

!ୀ /42504 38 179 521ସଂଯ(ୁା ନାୟକ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଗାଦବା RWX0183012

!ୀ /42505 34 179 522ନିେବଦିତା ନାୟକ #ା ରେମଶ ନାୟକ KBH1849918

!ୀ /43506 41 179 523ବିଣା ହରିଜନ #ା ର'ିତ ହରିଜନ KBH1870013

!ୀ /44507 57 179 524କମଳା ହ�ାଳ #ା ମଦନ ହ�ାଳ RWX0345926

ପ ୁ /44508 52 179 525ବିନାୟକ ନାୟକ ପି ଘାଷିରାମ ନାୟକ RWX0345587

!ୀ /44509 32 179 526ଲ=/ୀ ନାୟକ #ା ଘାଷୀରାମ ନାୟକ RWX0345637

!ୀ /45510 28 179 527ଅ' ୁଖରା #ା ମେନାଜ ଖରା RWX0511790

ପ ୁ /45511 34 179 528ଗିରିଶ କା� ଖରା ପି େଗାରାଚା& ଖରା RWX0511782

ପ ୁ /45512 33 179 529ନେରଶ ଖରା ପି ପ ୂ̂ 6 ଚ&�  ଖରା RWX0511634

ପ ୁ /45513 29 179 530ପଲିୁନ ଖରା ପି ପ ୂ̂ 6ଚ&�  ଖରା RWX0511774

!ୀ /45514 29 179 531ସସୁ/ ିତା ମଜୁ< ପି ଜଗଦିଶ ମଜୁ< RWX0511642

!ୀ /46515 45 179 532ମହି ହ�ାଳ #ା ପ�ହଲାଦ ହ�ାଳ RWX0726976

ପ ୁ /46516 33 179 533ଅଭିନାସ ଖରା ପି ସବୁାଷ ଖରା RWX0633818

ପ ୁ /46517 30 179 534ଅ=ୟ ଖରା ପି ସବୁାଷ ଖରା RWX0633792

!ୀ /46518 30 179 535ଚ"ଳା ଖରା #ା ଅଭିନାସ ଖରା RWX0633800

ପ ୁ /46519 29 179 536ଆଦିତ� ଖରା ମା ମାହିଲତା ଖରା RWX0633776

ପ ୁ /46520 29 179 537ଭବାନି ଚରଣ ଖରା ପି ସବୁାଷ ଖରା RWX0633784

!ୀ /46521 26 179 538ଏ(ା େଖାରା ପି ପ�ଭାସ େଖାରା RWX0727339

ପ ୁ /47522 28 179 539#ାଧିନ ନାରାଜ ପି ବୃ&ାବନ ନାରାଜ RWX0698720

!ୀ /47523 24 179 540ଭୁେବେନ$ରି ନାରାଜ ପି ବୃ&ାବନ ନାରାଜ RWX0909523

!ୀ /48524 25 179 541ସାନୁ ନାୟକ #ା ସଦାଶବି ଗାଦବା RWX1134444

!ୀ /68525 25 179 542ତନୁଶ�ୀ ହ�ାଳ ପି ବାନୁ ବିହାରୀ ହ�ାଳ RWX0909473

ପ ୁ /73526 34 179 543ଜିତୁକା� େକଲାଡି ପି ଦୀନବ\ୁ େକଲାଡି RWX0893206

ପ ୁ /80527 35 179 544ପ�ସନL  କମୁାର ମଲ* ିକ ପି ଘନଶ�ାମ ମଲ* ିକ RWX0726711

!ୀ /81528 58 179 545କଲୁନା ନାୟକ #ା କୄପାସି\ୁ ନାୟକ RWX0726729

ପ ୁ /81529 36 179 546ନେର&�  ନାୟକ ପି କୄପାସି\ୁ ନାୟକ RWX0726745

!ୀ /81530 31 179 547ସ' ୁନାୟକ #ା ନେର&�  ନାୟକ RWX0726752

ପ ୁ /86531 52 179 548ପ�ଫiୁ ପା�ି ପି ରତL ା ପା�ି RWX0727073

!ୀ /86532 48 179 549ନିମ6ଳା ପା�ି #ା ପ�ଫଲୁ ପା�ି RWX0727081

!ୀ /86533 28 179 550ଲିପି ପା�ି ପି ପ�ଫଲୁ ପା�ି RWX0727057

!ୀ /86534 27 179 551ପ�ଭସିନି ପା�ି ପି ପ�ଫଲୁ ପା�ି RWX0727032

ପ ୁ /Hanuman N535 25 179 552ସବୁ� ତ କର ପି ନିର'ନ କର RWX0909564

ପ ୁ /1536 33 179 553ଗେଣଶ କମୁାର ଗ�ାୟତ ପି ଶରତ ଚ&�  ଗ�ାୟତ RWX0183020

ପ ୁ /1537 64 179 554ଶରତ ଚ&�  ଗ�ାୟତ ପି ଶାମଶ&ୁର ଗ�ାୟତ OR/12/085/310367

!ୀ /1538 59 179 555ଶବୁାଶିନୀ ଗ�ାୟତ #ା ଶରତଚ&�  ଗ�ାୟତ OR/12/085/310368

ପ ୁ /1539 41 179 556ଶଶୁା� କମୁାର ଗ�ାୟତ ପି ଶରତ ଚ&�  ଗ�ାୟତ KBH1870047

ପ ୁ /1540 37 179 557ପ�ଶା� କମୁାର ଗ�ାୟତ ପି ଶରତ ଚ&�  ଗ�ାୟତ KBH1916238

!ୀ /1541 33 179 558#ପLାରାଣୀ ଗ�ାୟତ #ା ସଶୁା� କମୁାର ଗ�ାୟତ RWX0634154

!ୀ /2542 79 179 559ମହାେଦଇ ମ�ଳ #ା ସ%ାରୁ ମ�ଳ OR/12/085/310632

!ୀ /2543 54 179 560ରାମହରି ମ�ଳ ପି ସ%ାରୁ ମ�ଳ OR/12/085/310634

!ୀ /2544 49 179 561ମନୁ ମ�ଳ #ା ରାମହରି ମ�ଳ OR/12/085/310633

ପ ୁ /2545 36 179 562େବୖଦ�ନାଥ ମ�ଳ ପି ରାମହରି ମ�ଳ RWX0727107

!ୀ /3546 74 179 563ଶଷୁମା ମହା�ି #ା ଦିନବ\ୁ ମହା�ି OR/12/085/310372
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ପ ୁ /3547 42 179 564ମେନାଜକମୁାର ମହା�ି ପି ଦିନବ\ୁ ମହା�ି OR/12/085/310629

!ୀ /3548 38 179 565ର'(ୁା ମହା�ି #ା ମେନାଜ କମୁାର ମହା�ି KBH1869965

ପ ୁ /4549 49 179 566େଗାପାଳ ନାୟକ ପି ଚ&�  ନାୟକ OR/12/085/310375

!ୀ /4550 46 179 567ଟୁନି ନାୟକ #ା େଗାପାଳ ନାୟକ KBH1850122

ପ ୁ /4551 42 179 568ସେ�ାଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଚ&�  ନାୟକ OR/12/085/310630

ପ ୁ /4552 21 179 569ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ମା େଗାପାଳ ନାୟକ RWX1078955

!ୀ /5553 44 179 570କନିୁ ମହାନ&ିଆ #ା େଗାପାଳ ମହାନ&ିଆ KBH1870302

ପ ୁ /5554 43 179 571ପ�ଫଲୁ ମହାନ&ିଆ ପି ଜାp ୁମହାନ&ିଆ KBH1870120

ପ ୁ /6555 71 179 572ନ& ଡ�ରି ପି ବିେନାଦ ଡ�ରି KBH1870237

ପ ୁ /6556 37 179 573ପ�ଶା� ଡ�ରି ପି ନ& ଡ�ରି KBH1870328

!ୀ /6557 48 179 574ଚqା ମଣି ଡ��ି #ା େପ�ମା ନ& ଡ��ି RWX0855643

ପ ୁ /6558 32 179 575ବିଜୟ ଡ��ି ପି ନ& ଡ��ି RWX0684092

ପ ୁ /6559 29 179 576ଅଜୟ ଡ��ି ପି େପ�ମା ନ& ଡ��ି RWX0855775

ପ ୁ /8560 59 179 577ଭଗବାନ ଦାସ ପି ବଲଭଦ�  ଦାସ OR/12/085/310383

ପ ୁ /8561 38 179 578ପ�େମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ KBH1870690

ପ ୁ /8562 34 179 579ଆେମାଦ କମୁାର ଦାସ ପି ଭଗବାନ ଦାସ RWX0300046

!ୀ /8563 27 179 580ଲଳିତା ଦାX ପି ଭଗବାନ ଦାସ RWX0855635

ପ ୁ /9564 42 179 581ସଶୁା� ଗରଡା ପି ହୃଶିଆ ଗରଡା KBH1642107

!ୀ /10565 27 179 582କବିତା ବାଘ ପି ଅେଲଖ ବାଘ RWX1036904

ପ ୁ /10566 59 179 583ପଦମନ ବାଘ ପି ପିତବାସ ବାଘ KBH1991017

!ୀ /10567 59 179 584ଲଛମା ବାଘ #ା ପଦମନ ବାଘ OR/12/085/310390

ପ ୁ /10568 44 179 585େଗାପିନାଥ ବାଘ ପି ଅେଲଖ ବାଘ KBH1849496

ପ ୁ /10569 41 179 586େଗାପାଳ ବାଘ ମା କମଳା ବାଘ KBH1870492

!ୀ /10570 37 179 587ସେ�ାସି ବାଘ #ା େଗାପିନାଥ ବାଘ RWX0183046

!ୀ /10571 36 179 588ମମତା ବାଘ #ା ସନାଧର ବାଘ KBH1916451

!ୀ /10572 32 179 589ଅନିତା ବାଘ ପି ଅେଲଖ ବାଘ RWX0183053

ପ ୁ /11573 54 179 590ପାତ�  ଭତ� ା ପି ଆଲବାନ ଭତ� ା OR/12/085/310378

!ୀ /11574 49 179 591ପଦମା ଭତ� ା #ା ପାତ�  ଭତ� ା OR/12/085/310156

ପ ୁ /12575 50 179 592ଆଦର େଖାସଲା ପି ସବୁଲନ େଖାସଲା KBH1850049

!ୀ /12576 40 179 593ସକ�ୁଳା େଖାସଲା #ା ଆଦର େଖାସଲା OR/12/085/310404

ପ ୁ /13577 51 179 594ରତL ାକର ମହାରଣା ପି ଭ� ମରବର ମହାରଣା RWX0511444

!ୀ /15578 58 179 595ଚ&� ା ବାଘ #ା କି1W ବାଘ OR/12/085/310400

ପ ୁ /15579 58 179 596କି1W ବାଘ ପି ଭିମ ବାଘ OR/12/085/310399

ପ ୁ /15580 41 179 597ସନୁାଧର ବାଘ ପି କି1W ବାଘ KBH1850064

ପ ୁ /15581 39 179 598ବୁଲୁ ବାଘ ପି କି1W ବାଘ KBH1870658

ପ ୁ /15582 46 179 599ପ�ତାପ କଲୁଦୀପ ପି େଚତୖନ� କଲୁଦୀପ RWX0909705

ପ ୁ /16583 70 179 600ର'ନ େଖାସଲା ପି ଶବୁଲନ େଖାସଲା OR/12/085/310401

!ୀ /16584 60 179 601ସାବିତ�ି  େଖାସଲା #ା ର'ନ େଖାସଲା OR/12/085/310402

ପ ୁ /16585 39 179 602ସ'ିତ େଖାସଲା ପି ର'ନ େଖାସଲା KBH1850031

ପ ୁ /16586 38 179 603ର'ିତ େଖାସଲା ପି ର'ନ େଖାସଲା KBH1870401

!ୀ /16587 46 179 604ନିରୁପମା ମହାରାଣା #ା ରତL ାକର ମହାରାଣା RWX0727255

!ୀ /16588 23 179 605ସଜୁାତା ନାୟକ #ା ଆଦିତ� ଖରା RWX0996538

!ୀ /17589 69 179 606ଶଶୁଳିା ନାୟକ #ା କୃପାସି\ୁ ନାୟକ OR/12/085/310409

ପ ୁ /17590 48 179 607େଗାପାଳକୃ[ ନାୟକ ପି କୃପାସି\ୁ ନାୟକ OR/12/085/310407

!ୀ /17591 41 179 608ମିନା=ୀ ନାୟକ #ା େଗାପାଳ କୃ[ ନାୟକ KBH1849876

ପ ୁ /17592 38 179 609ସଶୁା� କମୁାର ନାୟକ ପି କୃପାସି\ୁ ନାୟକ KBH1849884

!ୀ /18593 61 179 610ଦୀବ�ମଣି ମୟୂର #ା ଜୟ ମୟୂର OR/12/085/310410

ପ ୁ /18594 41 179 611ବିପିନ କମୁାର ମୟୁର ପି ବିଏସ ଜୟ ମୟୁର KBH1870278

ପ ୁ /18595 35 179 612ମରିୟମ ମୟୁର ମା ଦିବ� ମଣି ମୟୁର RWX1099688

!ୀ /18596 24 179 613ବି[ୁପ�ିୟା ପରିଛା ପି ଚିର'ିବୀ ପରିଛା RWX0996553

ପ ୁ /19597 59 179 614ଚିର'ିବି ପରିଛା ପି ଲ=/ଣ ପରିଛା OR/12/085/310415

!ୀ /19598 54 179 615ବାସ�ି ପରିଛା #ା ଚିର'ିବି ପରିଛା OR/12/085/310416

ପ ୁ /20599 67 179 616ଶକୁଟୁା ଗଉଡ ପି ଦୁେଯ�< ଗଉଡ OR/12/085/310417

!ୀ /20600 57 179 617ସାଇବାଣି ଗଉଡ #ା ଶକୁଟୁା ଗଉଡ OR/12/085/310418

ପ ୁ /20601 40 179 618େଯାଗି&�  ଗଉଡ ପି ଶକୁଟୁା ଗଉଡ KBH1869908

!ୀ /20602 35 179 619ସ�ିତା ଗଉଡ #ା ଜେଗ&�  ଗଉଡ RWX0684118

ପ ୁ /20603 33 179 620ରବି&�  ଗଉଡ ପି ସକୁଟୁା ଗଉଡ RWX0183061

!ୀ /21604 74 179 621ଶକ�ୁଳା ବାରିକ #ା Mିତୀକୃ[ ବାରିକ OR/12/085/310420

ପ ୁ /21605 41 179 622ଶିବ ପ�ସାଦ ବାରିକ ପି Mିତିକୃ[ ବାରିକ KBH1870211

ପ ୁ /21606 38 179 623ବଳରାମ ବାରିକ ପି ଦୁତିକୃ[ ବାରିକ KBH1860162

!ୀ /21607 30 179 624ମିନତୀ କମୁାରୀ ବାରିକ #ା ବଳରାମ ବାରିକ RWX0698597

ପ ୁ /21608 24 179 625ପବିତ�  ବାରିକ ପି ଭ' ବାରିକ RWX1180132

10 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀC #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /22609 34 179 626ମିନୁ ବାଘ #ା େଗାପାଳ ବାଘ RWX0818138

!ୀ /22610 55 179 627କମଳା ବାଘ #ା ଅେଲଖ ବାଘ OR/12/085/310422

ପ ୁ /23611 42 179 628ମଧସୁଦୁନ ପ�ା ପି ଦାେମାଦର ପ�ା KBH1870229

!ୀ /23612 37 179 629ସବୁ^6 ପ�ା #ା ମଧସୁଦୁନ ପ�ା KBH1696418

ପ ୁ /24613 51 179 630ଭରତ ଖିେଲା ପି ରାଉଜିଭାଇ ଖିେଲା RWX0727362

!ୀ /24614 48 179 631କମଳା ଖିେଲା ପି ଭରତ ଖିେଲା RWX0727354

!ୀ /24615 35 179 632ନମିତା ମହାନ\ିଆ #ା େଗାପାଳ ମହାନ\ିଆ RWX0183079

ପ ୁ /24616 48 179 633େଗାପାଳ ମହାନ&ିଆ ପି ଚ&� େସନ ମହାନ&ିଆ KBH1870633

!ୀ /24617 45 179 634ଦୟାମତି ମହାନ&ିଆ #ା ଜାମ ୁମହାନ&ିଆ OR/12/085/310482

!ୀ /24618 42 179 635ରଶ/ୀ ମହାନ&ିଆ #ା େଗାପାଳ ମହାନ&ିଆ RWX0633958

ପ ୁ /24619 41 179 636ସବୁାସ ମହାନ&ିଆ ପି ନିତ�ା ମହାନ&ିଆ KBH1870310

ପ ୁ /24620 39 179 637ଶକୁମୁାର ମହାନ&ିଆ ପି ଯାମ ୁମହାନ&ିଆ OR/12/085/310423

ପ ୁ /24621 39 179 638େଗାପାଳ ମହାନ&ିଆ ପି ନିତିଆ ମହାନ&ିଆ KBH1870641

!ୀ /24622 38 179 639ସେ�ାଷି କମୁାରୀ ମହାନ&ିଆ #ା ସକୁମୁାର ମହାନ&ିଆ KBH1870195

ପ ୁ /24623 30 179 640ଜଗନL ାଥ ମହାନ&ିଆ ପି ଜାମ ୁମହାନ&ିଆ RWX0698613

ପ ୁ /24624 23 179 641ବିJଵନାଥ ମହାନ&ିଆ ପି ଜାମ ୁମହାନ&ିଆ RWX1180322

ପ ୁ /24625 21 179 642ଦୀପକ ମହାନ&ିଆ ପି େଗାପାଳ ମହାନ&ିଆ RWX1134766

ପ ୁ /25626 39 179 643ସେୁରଶ ରାୟ ପି ରାମ ନେରଶ ରାୟ KBH1869924

!ୀ /25627 34 179 644ତନୁଜା ରାୟ #ା ସେୁରସ ରାୟ RWX0183087

!ୀ /26628 48 179 645କମୁଦିୁନି ହ�ାଳ #ା ଗରୁୁ ହ�ାଳ OR/12/085/310216

!ୀ /26629 64 179 646ଉଲqା େଖାସଲା #ା ପ�ଭୁ ଦାସ େଖାସଲା KBH1849694

ପ ୁ /26630 57 179 647ଶନୁାମ େଖାସଲା ପି ମ�ଳୁ େଖାସଲା OR/12/085/310426

!ୀ /26631 45 179 648ଶବୁାଶିନୀ େଖାସଲା #ା ଶନୁାମ େଖାସଲା OR/12/085/310427

ପ ୁ /26632 38 179 649ସମିୁତ େଖାସଲା ପି ସନୁାମ େଖାସଲା KBH1870682

!ୀ /27633 31 179 650ସନମ ସାରିକା ବାଘ #ା ମିହିର େଖାସ* ା RWX1099712

!ୀ /27634 65 179 651ହିରାମଣି େଖାସଲା #ା ମ�ଳୁ େଖାସଲା OR/12/085/310431

ପ ୁ /27635 52 179 652ଦିଲିପ େଖାସଲା ପି ମ�ଳୁ େଖାସଲା OR/12/085/310428

!ୀ /27636 49 179 653ନମିତା େଖାସଲା #ା ଦିଲିପ େଖାସଲା OR/12/085/310429

!ୀ /27637 21 179 654େସାନୀ େଖାସ* ା ପି ଦିଲ* ିପ େଖାସ* ା RWX1098185

!ୀ /28638 54 179 655ଖଲୁଣା ନାୟକ #ା ସବୁାସ ନାୟକ RWX0183251

!ୀ /29639 43 179 656ବିଦ�ା ମହାନ&ିଆ #ା େଦେବ&�  ମହାନ&ିଆ KBH1849793

!ୀ /29640 39 179 657େପ�ମଦୀନୀ ମହାନ&ିଆ #ା ପ�ଫଲୁ ମହାନ&ିଆ KBH1870203

!ୀ /29641 38 179 658କବିତା ମହାନ&ିଆ #ା ସବୁାସ ମହାନ&ିଆ KBH1870252

ପ ୁ /29642 21 179 659େଦବଦାସ ମହାନ&ିଆ ମା ବିଦ�ା ମହାନ&ିଆ RWX1099704

ପ ୁ /30643 50 179 660ହୃଦୟର'ନପାତ�  ବାଘ ପି ଶଶି ବାଘ OR/12/085/310437

ପ ୁ /31644 28 179 661କାଶପାଲ ବାଘ ପି ନିର'ନ ପାତ�  ବାଘ RWX0634063

ପ ୁ /31645 56 179 662ନିର'ନ ପାତ�  ବାଘ ପି ଶଶି ବାଘ OR/12/085/310439

!ୀ /31646 54 179 663ମ&ିରା ବାଘ #ା ନିର'ନ ବାଘ OR/12/085/310440

ପ ୁ /31647 39 179 664େମରୀଖିଆଲ ବାଘ ପି ନିର'ନ ପାତ� ବାଘ KBH1870088

ପ ୁ /31648 34 179 665ବାଲେତାସାର ବାଘ ପି ନିର'ନ ପାତ� ବାଘ RWX0300236

!ୀ /32649 40 179 666ଶକୁା�ି େଖାସଲା #ା ଇ$ର େଖାସଲା OR/12/085/310444

!ୀ /32650 66 179 667ଫଲୁମଣି ନାଗ ପି ଆେପାଲ ନାଗ OR/12/085/310635

!ୀ /33651 37 179 668ଭାଗ�ଲତା ବାରିକ #ା େମାହନ ଚ&�  ଗରଡା RWX0183111

ପ ୁ /33652 62 179 669ଶା�ିଶଳି ଗରଡା ପି କମୁ ଗରଡା RWX0855627

!ୀ /33653 55 179 670ଲ=/ୀ ଗରଡା #ା ଶା�ିଶଳି ଗରଡା OR/12/085/310435

ପ ୁ /33654 44 179 671ଦିଲ* ିପ କମୁାର ଗରଡା ପି ଶା�ିଶୀଳ ଗରଡା KBH1860469

ପ ୁ /33655 44 179 672େମାହନ ଚ&�  ଗରଡା ପି ଶା�ିଶଳି ଗରଡା OR/12/085/310436

!ୀ /33656 43 179 673ଅନୁ ଗରଡା #ା ଦିଲିପ ଗରଡା RWX0183095

!ୀ /33657 49 179 674ସନୁାମଣି େଖାସ* ା ପି ହସିଆ େଖାସ* ା RWX0855676

ପ ୁ /34658 77 179 675େତ�ୈଲାକ� ମହା�ି ପି ବି$ନାଥ ମହା�ି OR/12/085/310446

!ୀ /34659 68 179 676ଶକ�ୁଳା ମହା�ି #ା େତ�ୈଲାକ� ମହା�ି OR/12/085/310447

ପ ୁ /34660 42 179 677ବିଜୟକମୁାର ମହା�ି ପି ବଳରାମ ମହା�ି OR/12/085/310674

!ୀ /34661 27 179 678ଲ=/ୀ ମହା�ି ପି େତୈଲାକ� ମହା�ି RWX0684126

ପ ୁ /35662 51 179 679େପ�ମ ଟାକ� ି ପି ଦୟାଳୁ ଟାକ� ି OR/12/085/310458

!ୀ /35663 46 179 680କମଳା ଟାକ� ି #ା େପ�ମ ଟାକ� ି OR/12/085/310459

ପ ୁ /35664 30 179 681ଜଗବ\ୁ ଟାକ� ି ପି େପ�ମା ଟାକ� ି RWX0727289

!ୀ /36665 45 179 682ଚ&� ାବତୀ ହ�ାଳ #ା ଆନ& ହ�ାଳ OR/12/085/310461

ପ ୁ /37666 45 179 683ର'ନ ଟାକ� ି ପି ଦୟାଲୁ ଟାକ� ି OR/12/085/310462

!ୀ /37667 40 179 684ରାେଯ$ରୀ ଟାକ� ି #ା ର'ନ ଟାକ� ି OR/12/085/310463

!ୀ /37668 25 179 685େନଭିଆ ଟାକ� ୀ ପି ର'ନ ଟାକ� ୀ RWX1036888

!ୀ /37669 23 179 686ଝରଣା ଟାକ� ୀ ପି ର'ନ ଟାକ� ୀ RWX1036896

ପ ୁ /38670 26 179 687େଲାକନାଥ ମହାନ&ିଆ ପି ନିତ�ା ମହାନ&ିଆ RWX0726968

11 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀC #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /38671 51 179 688େଦବକୀ ମହାନ&ିଆ #ା ନିତ�ା ମହାନ&ିଆ OR/12/085/310465

!ୀ /38672 33 179 689ସନିୁତା ମହାନ&ିଆ #ା େଲାକନାଥ ମହାନ&ିଆ RWX0698688

ପ ୁ /39673 25 179 690ରେମଶ ବାଘ ପି ଡ%ରୁ ବାଘ RWX0856138

ପ ୁ /39674 51 179 691ଡ%ରୁ ବାଘ ପି ପ ୁ̂ 6ଚ&�  ବାଘ OR/12/085/310466

!ୀ /39675 46 179 692ଶଶି ବାଘ #ା ଡ%ରୁ ବାଘ OR/12/085/310467

!ୀ /39676 32 179 693ମ' ୁବାଘ ପି ଡ%ରୁୁଧର ବାଘ RWX0684225

ପ ୁ /40677 47 179 694କ`ତରୁ ପ�ା ପି େଗାବି&ଚ&�  ପ�ା OR/12/085/296064

!ୀ /40678 42 179 695େରଣବୁାଳା ପ�ା #ା କ`ତରୁ ପ�ା KBH1916402

!ୀ /42679 66 179 696ଭାଗ�ବତୀ େଦ #ା େଗୗରଚ&�  ନାୟକ OR/12/085/310649

!ୀ /42680 35 179 697ମାଥ< େଖାସଲା #ା ବାବୁଲି େଖାସଲା RWX0793141

ପ ୁ /43681 35 179 698ବାବୁଲି େଖାସଲା ପି େସାମନାଥ େଖାସଲା RWX0793133

!ୀ /44682 35 179 699ପ�ଣତି କମୁାର ହିଆଲ #ା ସ'ୟ କମୁାର େଖାସ* ା RWX0183145

!ୀ /44683 64 179 700ଫଲୁମଣୀ େଖାସଲା #ା ଦିନବ\ୁ େଖାସଲା OR/12/085/310475

ପ ୁ /44684 44 179 701ସ'ୟ କମୁାର େଖାସଲା ପି ଦିନବ\ୁ େଖାସଲା KBH1869916

!ୀ /44685 38 179 702େମଘମାଳା େଖାସଲା ପି ଦିନବ\ୁ େଖାସଲା RWX0183137

ପ ୁ /44686 36 179 703ଗ�ାପ�ସାଦ େଖାସଲା ପି ଦିନବ\ୁ େଖାସଲା KBH1990886

ପ ୁ /45687 52 179 704ବନବାଶି ରାଉତ ପି ବାହାଦୁର ରାଉତ OR/12/085/310488

!ୀ /45688 47 179 705ସକୁା�ି ରାଉତ #ା ବନବାଶି ରାଉତ OR/12/085/310489

ପ ୁ /45689 38 179 706ସେ�ାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି ବନବାଣି ରାଉତ KBH1869890

ପ ୁ /46690 27 179 707ଗେଣ$ର ମହାରଣା ପି ରତL ାକର ମହାରଣା RWX0698654

!ୀ /46691 24 179 708ପଜୂା ମହାରଣା ପି ରତL ାକର ମହାରଣା RWX1036870

!ୀ /47692 34 179 709ପ2ୁା ବାରିକ #ା ପ�ଭାକର ଡାକଆୁ RWX1083666

!ୀ /47693 80 179 710ସତ�ଭାମା ଡାକଆୁ #ା ଦ�ପାଣି ଡାକଆୁ OR/12/085/310493

ପ ୁ /47694 47 179 711ଭା?ର ଡାକଆୁ ପି ଦ�ପାଣି ଡାକଆୁ OR/12/085/310494

ପ ୁ /47695 44 179 712ପ�ଭାକର ଡାକଆୁ ପି ଦ�ପାଣି ଡାକଆୁ KBH1870534

!ୀ /47696 41 179 713ସବିତା ଡାକଆୁ #ା ଭା?ର ଡାକଆୁ OR/12/085/310669

!ୀ /47697 25 179 714ଶଭୁସ/ିତା ଡାକଆୁ ପି ଭା?ର ଡାକଆୁ RWX0996660

ପ ୁ /47698 21 179 715େସୗରଭ ଡାକଆୁ ପି ଭାrର ଡାକଆୁ RWX1083070

ପ ୁ /49699 61 179 716ପ�ଫଲୁ*  କମୁାର ମହା�ି ପି ତ�ିନାଥ ମହା�ି OR/12/085/310497

!ୀ /49700 48 179 717ଲିଲି ମହା�ି #ା ରାମ ଚ&�  ମହା�ି KBH1869957

ପ ୁ /49701 46 179 718ରାମଚ&�  ମହା�ି ପି ତ�ିନାଥ ମହା�ି OR/12/085/310499

!ୀ /49702 46 179 719ପ�ମିଳା ମହା�ି #ା ପ�ଫଲୁ ମହା�ି OR/12/085/310498

ପ ୁ /49703 43 179 720ଲ=/ଣ ମହା�ି ପି ତ�ିନାଥ ମହା�ି OR/12/085/310500

ପ ୁ /49704 35 179 721ଜିେତ&�  ମହା�ୀ ପି ତ�ିନାଥ ମହା�ୀ RWX0183186

ପ ୁ /49705 26 179 722ଚ&ନ ମହା�ି ପି ରାମଚ&�  ମହା�ି RWX0727123

!ୀ /49706 22 179 723ଶ�ାବଣୀ ମହା�ି ପି ରାମ ଚ&�  ମହା�ି RWX1083104

ପ ୁ /49707 21 179 724ଆେଲାକ ମହା�ି ପି ଲ=/ଣ ମହା�ି RWX1078872

!ୀ /51708 55 179 725ମଲି େବେହରା #ା ଚରଣ େବେହରା OR/12/085/310505

ପ ୁ /51709 39 179 726ସତ�ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଚରଣ େବେହରା KBH1860170

ପ ୁ /51710 38 179 727ଲଖ/ ିନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଚରଣ େବେହରା OR/12/085/310691

ପ ୁ /51711 36 179 728ରବି ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ଚରଣ େବେହରା KBH2060002

ପ ୁ /51712 34 179 729ଚି�ାମଣି ପରିଛା ପି ଚିର'ିବି ପରିଛା RWX0345983

ପ ୁ /52713 45 179 730ପ�ଶା� କମୁାର ଗରଡା ପି ହସିଅ ଗରଡା KBH1849991

!ୀ /52714 44 179 731ମ' ୁଗରଡା #ା ପ�ଶା� କମୁାର ଗରଡା KBH1850007

!ୀ /53715 53 179 732ସମିୁତ�ା ମହା�ି #ା ଚ&� ଜିତ ମହା�ି KBH1870039

ପ ୁ /53716 27 179 733ସଜିୁତ କମୁାର ମହା�ି ମା ସମିୁତ�ା ମହା�ି RWX0698670

ପ ୁ /54717 59 179 734େଦବରାଜ ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ OR/12/085/310647

!ୀ /54718 46 179 735ଝୁନୁ ନାୟକ #ା େଦବରାଜ ନାୟକ OR/12/085/310646

!ୀ /55719 60 179 736ସବୁାସିନୀ ବାଘ #ା ଶଶ ିପାତ� ବାଘ KBH1849769

ପ ୁ /55720 40 179 737ରାେଜଶ କମୁାର ବାଘ ପି ଶଶ ିପାତ� ବାଘ KBH1849546

!ୀ /55721 38 179 738ସଜୁାତା ବାଘ #ା ରାେଜଶ କମୁାର ବାଘ KBH1849538

ପ ୁ /56722 46 179 739ଦୟାଳୁ େଖାସଲା ପି ଜଗବ\ୁ େଖାସଲା KBH1870138

!ୀ /56723 42 179 740ସମିୁତା େଖାସଲା #ା ଦୟାଳୁ େଖାସଲା KBH1870104

ପ ୁ /56724 38 179 741ଅେଶାକ କମୁାର େଖାସଲା ପି ଜଗବ\ୁ େଖାସଲା KBH1870336

ପ ୁ /57725 67 179 742ପ"ାନନ ମିଶ� ପି ଯଦୁମଣି ମିଶ� OR/12/085/310663

!ୀ /57726 52 179 743ଜୟ�ି ମିଶ� #ା ପା"ାନନ ମିଶ� OR/12/085/310662

ପ ୁ /58727 62 179 744ନିର'ନ କର ପି ରାଧାଶ�ାମ କର KBH1696426

ପ ୁ /58728 51 179 745ତ�ିଦିେଦ&�  କର ପି ଗେଣଷ କର OR/12/085/310554

!ୀ /58729 50 179 746ଅରୁ\ତି କର #ା ନିର'ନ କର KBH1696392

!ୀ /58730 43 179 747ଶ�ାମାମଣି କର #ା ତ�ିଦିେବ&�  କର KBH1696434

!ୀ /58731 26 179 748ସିମଲା କର ପି ତ�ିେଦେବ&�  କର RWX0909515

!ୀ /58732 23 179 749ଶିଲା କର ପି ତ�ୀ େଦେବ&�  କର RWX1036912

12 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀC #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /59733 55 179 750ବି. ନିଲିଆ େସଠୀ ପି ବି. େକେ�ୟ େସଠୀ KBH1870062

!ୀ /59734 50 179 751ବି. ମାଣିକ େସଠୀ #ା ବି। ନୀଳିଆ େସଠୀ KBH1870054

!ୀ /59735 26 179 752ବି. ପCି େସଠୀ ପି ବି. ନିଲିଆ େସଠୀ RWX0909481

!ୀ /61736 45 179 753ପାପା #ାଇଁ #ା ଚରଣ #ାଇଁ RWX0855601

ପ ୁ /61737 31 179 754ଶିବୁ ପ�ସାଦ #ାଇଁ ପି ଚରଣ #ାଇଁ RWX0855593

ପ ୁ /62738 55 179 755ଅଜୁ6 ନ ବି$ାଳ ପି କୃ[ ଚ&�  ବି$ାଳ KBH1870435

!ୀ /62739 46 179 756ସବିତା ବି$ାଳ #ା ଅଜୁ6 ନ ବି$ାଳ KBH1870443

!ୀ /62740 30 179 757ଚୁନି ବି$ାଳ ପି ଅଜୁ6 ନ ବି$ାଳ RWX0684142

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ<ଚନ ନିମେ� ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନL  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ<ଚନ କମିଶନ ଭାରତC Mାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ<ଚନ ପବୂ6 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣC ନାମ ଅଛି କି ନାହt  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 ମାନCର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନC ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

13 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା� େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀC #ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


