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ପ ୁ /021 20 175 1ସୃଗା! େଖାସଲା ପି ଜଗନ$ ାଥ େଖାସଲା RWX1274232

ପ ୁ /02 T T S2 37 175 2ଅମିର କମୁାର ଦାଶ ପି ରାେଜ'�  ଦାଶ RWX1274141

ପ ୁ /23 66 175 3ମେସସ ନାୟକ ପି ଦଶରଥ ନାୟକ KBH1356641

(ୀ /24 24 175 4ଆରତୀ କମୁାରି ସାଗର *ା ବିକାଶ ସାଗର RWX1274190

ପ ୁ /35 19 175 5ଊେମଶ ଡ�ରୀ ପି ବୀ,ଯା ଡା�ରୀ RWX1274182

ପ ୁ /046 54 175 6େତେଜ.ଵର ଭୁଜବଳ ପି ଜଳ1ର ଭୁଜବଳ RWX1135953

ପ ୁ /57 21 175 7ରିତିକ େବନିଆ ପି ସବୁାଷ େବନିଆ RWX1274216

ପ ୁ /078 25 175 8ସପନ କମୁାର େଖାସଲା ପି ପଦ3 ା େଖାସଲା RWX1274224

(ୀ /89 36 175 9କ!ୁଳା େସଠୀ *ା ବିପ� େସଠୀ RWX1135896

ପ ୁ /910 53 175 10ବାଲ4 ା ଲ53ଣ ରାଓ ପି ବାଲ4 ା ବି8ନାଥ ରାଓ OR/12/085/294325

(ୀ /1011 30 175 11ଟିକିନା ମହା!ି *ା ବରୁଣ ମହା!ି RWX1135888

(ୀ /1312 38 175 12ସ3ିତା ନାୟକ *ା ମାନସ ନାୟକ RWX1274166

ପ ୁ /1413 30 175 13;ଵ<ିକ ଜମାଦାର ପି ସବୁାସ ଚ'�  ଜମାଦାର RWX1135912

(ୀ /1514 54 175 14ମୀତା>ଳି ଦାସ *ା ନିରଂଜନ ଦାସ RWX0681080

ପ ୁ /2015 53 175 15ଈ.ଵର ଚ'�  େଖାସଲା ପି ଦିନବ1ୁ େଖାସଲା RWX1274257

(ୀ /2116 30 175 16ବି.ପିBି େରCି *ା ବି.ରବି'�  େରCି RWX1135961

ପ ୁ /2417 19 175 17ଅଭିଜିତ ପାତ� ପି ମେନାଜ କମୁାର ପାତ� RWX1274844

ପ ୁ /2518 27 175 18ସରୁଜ ନାୟକ ପି ଗଜାନନ ନାୟକ RWX0342097

(ୀ /3419 21 175 19ମିନା5ୀ ଦାସ ପି ନିମDଳ ଚ'�  ଦାସ RWX1135904

(ୀ /3520 22 175 20ସ1�ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ଜୟେଦବ ସାହୁ RWX1135920

(ୀ /3921 28 175 21ସମିୁତା ମାଳୀ *ା ଭଗତ ମାଳୀ RWX1135946

ପ ୁ /3922 25 175 22ଭଗତ ମାଳୀ ପି ଶ�ାମ ମାଳୀ RWX1135938

ପ ୁ /4223 42 175 23େଦେବ'�  େଖାସ4 ା ପି ନିତ�ାନ' େଖାସ4 ା KBH1808559

ପ ୁ /4824 57 175 24ପରିୁ ଖସଲା ପି ବିଠୁଲା ଖସଲା OR/12/085/294513

(ୀ /9225 31 175 25ଅ>ଲି େଖାସ4 ା *ା ଗେଣଷ େଖାସ4 ା RWX0342451

ପ ୁ /12326 57 175 26ଉମାକା! ପାଢୀ ପି ପ�ହଲG ାଦ ପାଢୀ OR/12/085/320082

ପ ୁ /12327 32 175 27ଅନିଲ କମୁାର ପାଢି ପି ଉମାକା! ପାଢି RWX0184499

ପ ୁ /12328 28 175 28େଦବାଶିଶ ପାଢୀ ପି ଉମାକା! ପାଢୀ RWX0631994

(ୀ /132/129 24 175 29ସଜୁାତା ସନୁା sesadeba bagha *ା େସସେଦବ ବାଘା RWX1270685

ପ ୁ /30 47 175 30ରାଜୁ ହିଆଲ ପି ଦୟା ପାତ�  ହିଆଲ KBH1829407

(ୀ /131 40 175 31*ପ$ା ବି8ାସ *ା ଏମ.ଏନ. ବି8ାସ OR/12/085/302974

(ୀ /132 27 175 32କାଜଲ ବି8ାସ ପି ମନି'�  ନାଥ ବି8ାସ RWX0630988

(ୀ /233 58 175 33େଦୗପଦି ବାଘ *ା େମାଟଲୁ ବାଘ KBH1823814

(ୀ /334 48 175 34ମଣି ଖିର *ା ସହେଦବ ଖିର KBH1824093

ପ ୁ /435 50 175 35ସରୁୀ ଖିର ପି ଚୁଡାମଣି ଖିର KBH1823939

(ୀ /436 42 175 36ପRୁା ଖୀର *ା ଭାSର ଖୀର KBH1823962

(ୀ /437 40 175 37ରାେଜଶ ଖୀର *ା ସରୁୀ ଖୀର KBH1823970

ପ ୁ /538 50 175 38ଦଳପତି େଖାସଲା ପି ଲାଲମଣି େଖାସଲା OR/12/085/302715

(ୀ /539 45 175 39କମୁଦିୁନି େଖାସଲା *ା ଦଳପତି େଖାସଲା OR/12/085/302716

(ୀ /640 65 175 40ଫଲୁମଣି ହିଆଲ *ା ମଧ ୁହିଆଲ OR/12/085/302746

ପ ୁ /741 55 175 41ରାମଚ'�  ଦୁଗV ପି ଦୟାରାମ ଦୁଗV OR/12/085/302719

(ୀ /742 48 175 42ସିଳାମଣି ଦୁଗV *ା ରାମଚ'�  ଦୁଗV OR/12/085/302720

ପ ୁ /843 51 175 43ଦିବାନ େଖାସଲା ପି ରବି େଖାସଲା OR/12/085/302931

(ୀ /844 45 175 44କଳୁବତୀ େଖାସଲା *ା ଦିବାନ େଖାସଲା OR/12/085/302930

ପ ୁ /945 49 175 45ଈ8ର େଖାସଲା ପି ଝାନୁ େଖାସଲା OR/12/085/302055

(ୀ /946 45 175 46ମ>ଳୁା େଖାସ4 ା *ା ଇ8ର େଖାସ4 ା OR/12/085/302056

ପ ୁ /1047 60 175 47ଆଲିଓ ହିଆଲ ପି ୟୁେନସ ହିଆଲ OR/12/085/302704

(ୀ /1048 55 175 48ତାରା ହିଆଲ *ା ଆଲିଓ ହିଆଲ OR/12/085/302705

ପ ୁ /1049 46 175 49ସେୁରଶ ଚ'�  ହିଆଲ ପି ଆଲୁଅ ହିଆଲ OR/12/085/302706

ପ ୁ /1050 26 175 50ବିଟୁ କଳୁଦୀପ ପି େପ�ମ କଲୁଦୀପ RWX1233105

1 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା! େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବVଚନ ଅଧିକାରୀB *ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /1151 26 175 51ଶା!ି ବାଘ ପି ପ�ତାପ ବାଘ RWX1000959

ପ ୁ /1152 50 175 52ପ�ତାପ ବାଘ ପି ମଧ ୁବାଘ OR/12/085/302702

(ୀ /1153 45 175 53ଦଇମତି ବାଘ *ା ପ�ତାପ ବାଘ OR/12/085/302703

(ୀ /1254 47 175 54ଦୁତିମଣି ବାଘ *ା ସନିଆ ବାଘ OR/12/085/302701

ପ ୁ /1255 42 175 55ସନୁାମ ବାଘ ପି ସନିଆ ବାଘ KBH1861855

(ୀ /1256 40 175 56ଯମନୁା ବାଘ *ା ସନୁାମ ବାଘ KBH1830025

ପ ୁ /1457 70 175 57ସଦାନ' େଖାସଲା ପି ତ�ିପାତା େଖାସଲା OR/12/085/302694

ପ ୁ /1558 55 175 58ମହା!ି ବାଘ ପି ନବିନ ବାଘ OR/12/085/302729

(ୀ /1559 48 175 59ଅ>ଳୀ ବାଘ *ା ମହା!ି ବାଘ OR/12/085/302730

ପ ୁ /1560 41 175 60ରଂଜିତ ବାଘ ପି ମହା!ି ବାଘ KBH1830355

(ୀ /1661 21 175 61ଇସିକା ଗରଡା *ା ଅମର ଗରଡା RWX1233113

ପ ୁ /1662 52 175 62ରାେଜ'�  ସନୁା ପି ତବିୟାସ ସନୁା OR/12/085/302726

(ୀ /1663 48 175 63ରତ$ ମଣି ସନୁା *ା ରାେଜ'�  ସନୁା KBH1830264

(ୀ /1764 52 175 64ରିବିକା କ'ପାନ *ା େକ. କ'ପାନ KBH1829860

ପ ୁ /1865 60 175 65ଝିଟୁକ ୁସନୁା ପି ବଇଦର ସନୁା KBH1661412

ପ ୁ /1866 42 175 66ଟୁକରୁୁ ସନୁା ପି ଝିଟୁକ ୁସନୁା KBH1861996

ପ ୁ /1967 29 175 67ପ�କାଶ ଡ�� ୀ ପି ପାନପିଲସ ମହାନ'ିଆ RWX0630129

(ୀ /1968 28 175 68ପରି ଡ�� ୀ ପି ପାନରିଲସ ମହନ'ିଆ RWX0631523

(ୀ /1969 49 175 69ରମା ମହାନ'ିଆ *ା ପାନପିଲସ ମହାନ'ିଆ KBH1661511

ପ ୁ /1970 48 175 70ପାନପିଲସ ମହାନ'ିଆ ପି େମାହନ ମହାନ'ିଆ KBH1661503

(ୀ /2071 66 175 71ଭାଗ�ବତି ମହାନ'ିଆ *ା େମାହନ ମହାନ'ିଆ KBH1661537

ପ ୁ /2072 42 175 72ଜଗଦୀଶ ମହାନ'ିଆ ପି େମାହନ ମହାନ'ିଆ KBH1862150

(ୀ /2073 41 175 73ଘାସ ୁମହାନ'ିଆ *ା ଜଗଦୀଶ ମହାନ'ିଆ RWX0630608

(ୀ /2374 52 175 74ଶବୁାସୀନି େଖାସଲା *ା ରବି େଖାସଲା RWX0682583

ପ ୁ /2375 47 175 75ରାେଜଶ େଖାସଲା ପି ରବି େଖାସଲା KBH1828722

ପ ୁ /2476 50 175 76ଲାଇବାନ ବାଘ ପି ଏ<ାପାଣ ବାଘ OR/12/085/302733

(ୀ /2477 45 175 77ପ�ଫଲୁ ବାଘ *ା ଲାଇବାନ ବାଘ OR/12/085/302734

ପ ୁ /2478 20 175 78େରାହିତ ରାଓ ପି ସରୁତ ରାଓ RWX1233139

(ୀ /2579 53 175 79ଭଗବତି ଭତ� ା *ା ଦୟାନିଧି ଭତ� ା KBH1861749

(ୀ /2680 70 175 80କମୁାରୀ ସନୁା *ା ତାବସ ସନୁା OR/12/085/302725

(ୀ /2681 47 175 81ଭାରତୀ ସନୁା *ା ମନି ସନୁା KBH1830199

ପ ୁ /2782 55 175 82ମ�ଳଦାନ ବାଘ ପି ମାତିଓ ବାଘ OR/12/085/302665

(ୀ /2783 47 175 83ଜୟ!ି ବାଘ *ା ମ�ଳଦାନ ବାଘ RWX0175273

ପ ୁ /2884 50 175 84ଆେଲାକ କଳୁଦିପ ପି ଜାମ ୁକଳୁଦିପ KBH1823947

(ୀ /2885 48 175 85େମାହିନୀ କଳୁଦିପ *ା ଅେଲଖ କଳୁଦିପ KBH1823954

ପ ୁ /2986 42 175 86େଦେବ'�  ଡ�ରି ପି ପ�ଭୁଦାନ ଡ�ରି KBH1861954

(ୀ /2987 40 175 87ମାଳା ଡ�ରୀ *ା େଦେବ'�  ଡ�ରୀ KBH1829654

ପ ୁ /3088 40 175 88ସାମଲ େଖାସଲା ପି ଦୟା େଖାସଲା RWX0682591

ପ ୁ /3089 38 175 89ନାରାୟଣ େଖାସଲା ପି ଦୟା େଖାସଲା OR/12/085/302686

ପ ୁ /3190 57 175 90କାଳିଆ ମଣୀ େଚଟି ପି ଯଦୁ େଚଟି OR/12/085/302690

(ୀ /3191 47 175 91ସେରାଜିନି େଚଟି *ା କାଳିଆ ମଣି େଚଟି OR/12/085/302691

ପ ୁ /3292 50 175 92ଅଭି କଳୁଦିପ ପି ଜାମ ୁକଳୁଦିପ OR/12/085/302676

(ୀ /3293 45 175 93ତୁଳା କଳୁଦିପ *ା ଅଭି କଳୁଦିପ OR/12/085/302677

(ୀ /3394 41 175 94ରଂଜୁ ହିଆଲ *ା ରାଜୁ ହିଆଲ KBH1829399

ପ ୁ /3395 46 175 95ମନୁ ଖରା ପି ଯକିୟ ଖରା KBH1824788

(ୀ /3396 52 175 96ପ�ମିଳା େଖାସ4 ା *ା େସବକ େଖାସ4 ା KBH1829381

ପ ୁ /3497 62 175 97ଯୀଶଦୁାନ ଡ�� ୀ ପି କୃପା ଡ�� ୀ KBH1861863

ପ ୁ /3498 55 175 98ବିପିନ ଡ�� ୀ ପି କୃପା ଡ�� ୀ KBH1829746

(ୀ /3499 50 175 99ଚ[ା ଡ�� ୀ *ା ବିପିନ ଡ�� ୀ KBH1829738

ପ ୁ /35100 65 175 100ଦୟାଳ ୁହିଆଲ ପି ପିତ�ୁ  ହିଆଲ OR/12/085/302920

(ୀ /35101 60 175 101ସେୁଲାଚନା ହିଆଲ *ା ଦୟାଳ ୁହିଆଲ OR/12/085/302921

(ୀ /36102 60 175 102ସମୁଣି ହିଆଲ *ା ନାରାୟଣ ହିଆଲ RWX0787549

(ୀ /36103 41 175 103ର> ୁହିଆଲ *ା ନବିନ ହିଆଲ KBH1829522

ପ ୁ /37104 60 175 104ଗରିଆ ମଣି କଳୁଦିପ ପି ଗରୁୁ କଳୁଦିପ RWX0682609

(ୀ /37105 55 175 105ପଦ3 ା କଳୁଦିପ *ା ଗରିଆ ମଣି କଳୁଦିପ OR/12/085/302935

ପ ୁ /38106 59 175 106େଗାବି' କଳୁଦିପ ପି ସନିଆ କଳୁଦିପ RWX1301845

(ୀ /38107 61 175 107ବାସ!ି କଳୁଦିପ *ା େଗାବି' କଳୁଦିପ RWX1301837

ପ ୁ /38108 41 175 108ଭୁବନ କଳୁଦୀପ ପି େଗାବି' କଳୁଦୀପ KBH1824671

(ୀ /38109 39 175 109ତମା କଳୁଦିପ *ା ଭୁବନ କଳୁଦିପ KBH1829647

ପ ୁ /39110 55 175 110ବ� ଜେମାହନ ଗରଡା ପି ଏସ ଗରଡା OR/12/085/302658

(ୀ /39111 50 175 111ଶଭୁମଣି ଗରଡା *ା ବ� ଜେମାହନ ଗରଡା OR/12/085/302659

ପ ୁ /40112 68 175 112ଚ'�  ଗରଡା ପି ଯିଶଆୁ ଗରଡା KBH1829571

2 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା! େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବVଚନ ଅଧିକାରୀB *ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



� 
���	�� ��$� ����% 1ୱାଡD  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

2 
��* ����� &�����-

(ୀ /40113 60 175 113ହିରାମଣି ଗରଡା *ା ଚ'�  ଗରଡା RWX0682617

(ୀ /40114 39 175 114ସରିତା ଗରଡା *ା ପBଜ କମୁାର ଗରଡା KBH1829886

ପ ୁ /41115 71 175 115ଚ'�  କଳୁଦିପ ପି େଗାପି କଳୁଦିପ KBH1661404

ପ ୁ /41116 42 175 116ଭୀମ କଳୁଦୀପ ପି ଚ'�  କଳୁଦୀପ KBH1862168

ପ ୁ /41117 36 175 117ଅଜୁD ନ କଳୁଦିପ ପି ଚ'�  କଳୁଦିପ KBH1862119

(ୀ /41118 39 175 118କମୁାରୀ କଲୁଦୀପ *ା ଚ'�  କଲୁଦୀପ RWX1001395

(ୀ /42119 60 175 119ମାଣିକ କଳୁଦିପ *ା ଧନପତି କଳୁଦିପ RWX0682633

ପ ୁ /42120 47 175 120ଦିବାନ କଳୁଦୀପ ପି ଧନପତି କଳୁଦୀପ KBH1861913

(ୀ /42121 42 175 121ସସ3ିତା କଳୁଦିପ *ା ଦିବାନ କଳୁଦିପ KBH1829837

ପ ୁ /42122 29 175 122ଦିେପଶ କଳୁଦୀପ ପି ଦିବାନ କଲୁଦୀପ RWX1232800

(ୀ /42123 24 175 123ସପୁ�ିୟା କଲୁଦିପ ପି ଦିବାନ କଲୁଦୀପ RWX1233352

ପ ୁ /42124 20 175 124ଦିେଲ8ର ଟାକ�ି ପି େଦବରାଜ ଟାକ�ି RWX1233097

ପ ୁ /43125 50 175 125େଗାବି' କ1ପାନ ପି େଛଲିଆ କ1ପାନ OR/12/085/302934

(ୀ /44126 45 175 126ପ�ିତି କଳୁଦିପ *ା ସବୁାସ କଳୁଦିପ OR/12/085/302652

(ୀ /45127 61 175 127ରାଧୀକା ଡ�ରୀ *ା ପ ୂ̂ Dଚ'�  ଡ�ରୀ OR/12/085/302645

ପ ୁ /47128 50 175 128ଶିବ େଖାସଲା ପି ଶ�ାମ େଖାସଲା OR/12/085/302581

(ୀ /47129 45 175 129ଲ53ୀ େଖାସଲା *ା ଶିବ େଖାସଲା OR/12/085/302582

ପ ୁ /48130 60 175 130ସନୁାମ କଳୁଦିପ ପି ଗେଣଶ କଳୁଦିପ OR/12/085/302579

(ୀ /48131 55 175 131ତୁଳା କଳୁଦିପ *ା ଶନୁାମ କଳୁଦିପ OR/12/085/302580

(ୀ /49132 85 175 132କରୁଣା େଚଟି *ା ସଦନ େଚଟି OR/12/085/302578

ପ ୁ /49133 55 175 133ମଦନ େଚଟି ପି ସଦନ େଚଟି OR/12/085/302576

(ୀ /49134 48 175 134ମ_ୁା େଚଟି *ା ମଦନ େଚଟି OR/12/085/302577

ପ ୁ /50135 41 175 135ଚିେତାର େଖାସଲା ପି ଘାସି େଖାସଲା RWX0683250

ପ ୁ /50136 41 175 136କମଳା େଖାସଲା ପି େମଟାମାଳି େଖାସଲା RWX0658104

(ୀ /50137 39 175 137ବଯ!ି େଖାସଲା *ା ଚିତାର େଖାସଲା RWX0682641

(ୀ /51138 55 175 138ସହୁାବତି ଖରା *ା ମ�ଳା ଖରା RWX0682658

(ୀ /51139 50 175 139ଇଛା ଖରା ପି ମ�ଳା ଖରା KBH1829373

ପ ୁ /51140 47 175 140ଜଗନ$ ାଥ େଖାସଲା ପି ଧବୁଲୁ େଖାସଲା KBH1661305

ପ ୁ /52141 60 175 141େସନାପତି ନାଗ ପି ସତୁମ ନାଗ RWX0682666

(ୀ /52142 55 175 142କୃପାମଣି ନାଗ *ା େସନାପତି ନାଗ KBH1661354

(ୀ /53143 32 175 143ଅନିତା ବାଘ ପି କ�ି` ବାଘ RWX0630665

ପ ୁ /53144 29 175 144ମନୁା ବାଘ ପି କ�ି` ବାଘ RWX0630673

(ୀ /53145 52 175 145ପଦ3 ା ବାଘ *ା କୃ` ବାଘ RWX0682674

ପ ୁ /53146 41 175 146ବାବୁଲା ବାଘ ପି କ�ି`ା ବାଘ RWX0175281

ପ ୁ /54147 61 175 147ଗଲୁା ଖରା ପି ହାବିଲ ଖରା RWX0658070

ପ ୁ /55148 50 175 148େପ�ମ କଳୁଦିପ ପି ଦଶDନ କଳୁଦିପ RWX0658096

(ୀ /55149 47 175 149ରମା କଳୁଦିପ ପି େପ�ମ କଳୁଦିପ RWX0682682

(ୀ /56150 45 175 150ତାରାମଣି େଖାସଲା *ା ଧବଲୁ େଖାସଲା OR/12/085/302591

(ୀ /56151 40 175 151ରୀତା େଖାସଲା *ା ଜଗନ$ ାଥ େଖାସଲା KBH1829720

ପ ୁ /56152 40 175 152ହରିa'�  େଖାସଲା ପି ଧବୁଲୁ େଖାସଲା KBH1828979

(ୀ /56153 40 175 153ସବୁାସିନି େଖାସଲା *ା ହରିa'�  େଖାସଲା KBH1829712

ପ ୁ /56154 21 175 154ମb ୁସାମଲ ମା େଦବ ସାମଲ RWX1232958

ପ ୁ /56155 44 175 155ବି8ନାଥ ଟାକ�ି ପି ପିତାcର ଟାକ�ି KBH1661644

ପ ୁ /57156 58 175 156େଲଲି ଗରଡା ପି ଉଡକଡିୁ ଗରଡା OR/12/085/302901

(ୀ /57157 50 175 157େମାତି ଗରଡା ପି େଲଲି ଗରଡା OR/12/085/302902

ପ ୁ /57158 39 175 158େସାନୁ ଗରଡା ପି ଲିଲି ଗରଡା KBH1828995

ପ ୁ /57159 28 175 159ପବିତ� ଗରଡା ପି ଧବୁଲୁ ଗରଡା RWX1232933

ପ ୁ /58160 39 175 160ସଂଜିତ ଖରା ପି ଦାଉd ଖରା KBH1830330

ପ ୁ /58161 31 175 161ର>ିତ ଖରା ପି ଦାଉଦ ଖରା RWX0630434

(ୀ /58162 29 175 162ରିBି ଖରା *ା ର>ିତ ଖରା RWX0630442

ପ ୁ /58163 64 175 163ଦାଉଦ ଖରା ପି ଉରିଓ ଖରା KBH1824531

(ୀ /58164 59 175 164ହସDମଣି ଖରା *ା ଦାଉଦ ଖରା OR/12/085/302561

(ୀ /59165 55 175 165େଶାଭାବତି ଟାକିରି *ା ମକୁ'ୁ ଟାକିରି OR/12/085/302557

ପ ୁ /59166 49 175 166ରାମଚ'�  ଟାକିରି ପି କମଳୁ ଟାକିରି KBH1823764

ପ ୁ /59167 44 175 167ଶ�ାମ ଟାକ� ି ପି କମଳୁୁ ଟାକ� ି KBH1823756

ପ ୁ /59168 44 175 168େଦବରାଜ ଟାକ� ି ପି ମକୁ'ୁ ଟାକ� ି KBH1862010

(ୀ /59169 40 175 169ସବିତା ଟାକ� ି *ା େଦବରାଜ ଟାକ� ି KBH1823798

ପ ୁ /60170 50 175 170ଦଶରଥ ହିଆଲ ପି ସନୁ ହିଆଲ OR/12/085/302552

ପ ୁ /60171 47 175 171ଶରତ ରାଓ ପି ରି�ୁ ରାଓ KBH1661628

ପ ୁ /61172 68 175 172ଦଶDନ ଶାଗର ପି ପଦଲାମ ଶାଗର KBH1830389

(ୀ /61173 45 175 173କମୁାରି ସାଗର *ା ଦଶDନ ସାଗର KBH1823889

(ୀ /62174 47 175 174କମଳା ରାଓ *ା ସେରାଜ ରାଓ KBH1829423
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ପ ୁ /63175 52 175 175ଲ53ଣ କଳୁଦୀପ ପି ଚ'�  କଳୁଦୀପ KBH1861889

(ୀ /63176 47 175 176ରାଇମତି କଳୁଦୀପ *ା ଲ53ଣ କଳୁଦୀପ KBH1861871

ପ ୁ /65177 40 175 177ରତି ଭତ� ା ପି ଆ'� ିୟ ଭତ� ା RWX0658062

ପ ୁ /66178 70 175 178ଫଲୁଧର ଖରା ପି ଶକୁ ୁଖରା OR/12/085/302611

(ୀ /66179 60 175 179ଲ53ୀ ଖରା *ା ଫଲୂଧର ଖରା OR/12/085/302612

ପ ୁ /66180 45 175 180ପଦ3 ିନି ଖରା ପି କୃ` ଖରା OR/12/085/302614

ପ ୁ /66181 42 175 181କୃ` ଖରା ପି ଫଲୁଧର ଖରା OR/12/085/302613

ପ ୁ /67182 45 175 182ବୁଟି କଳୁଦିପ ପି ରାଜା କଳୁଦିପ OR/12/085/302609

(ୀ /67183 39 175 183େଶାଭା କଳୁଦିପ *ା ବୁଟି କଳୁଦିପ OR/12/085/302610

ପ ୁ /68184 52 175 184େବଲଧର ଗରଡା ପି ମକୁମୁଇ ଗରଡା OR/12/085/302616

(ୀ /68185 45 175 185ଚeଳା ଗରଡା *ା େବଲଧର ଗରଡା OR/12/085/302617

(ୀ /69186 69 175 186ନିଳା କଳୁଦିପ *ା ମ�ୁଳୁ କଳୁଦିପ OR/12/085/302608

ପ ୁ /69187 58 175 187ମ�ୁଳୁ କଳୁଦିପ ପି ରବି କଳୁଦିପ OR/12/085/302607

ପ ୁ /69188 43 175 188ଯାମ ୁକଳୁଦିପ ପି ମ�ଳୁ କଳୁଦିପ KBH1862143

(ୀ /69189 40 175 189ଦମୟ!ି କଳୁଦିପ *ା ଯାମ ୁକଳୁଦିପ KBH1862135

ପ ୁ /69190 29 175 190ସଶୁା! କଳୁଦୀପ ପି ମ�ୁଳୁ କଳୁଦୀପ RWX0630137

(ୀ /70191 70 175 191ସଯୁ�Dମଣି କଲୁଦିପ *ା ଦଶDନ କଲୁଦିପ OR/12/085/302563

(ୀ /70192 42 175 192ଅନିତା କଳୁଦୀପ *ା କମୁର କଳୁଦୀପ KBH1830009

(ୀ /70193 42 175 193ନମିତା କଳୁଦୀପ *ା ପାତ�  କଳୁଦୀପ KBH1829993

ପ ୁ /70194 38 175 194କମୁର କଳୁଦିପ ପି ଦଶDନ କଳୁଦିପ OR/12/085/302565

ପ ୁ /71195 55 175 195େମfା ଖରା ପି ଯକିଅ ଖରା OR/12/085/302623

(ୀ /71196 50 175 196େବଲମତି ଖରା *ା େମfା ଖରା OR/12/085/302624

(ୀ /71197 43 175 197ରାଧୀକା ଖରା *ା ଚିେତାର ଖରା KBH1829514

ପ ୁ /71198 40 175 198ଚିତ�  ଖରା ପି େମଟା ଖରା KBH1828961

(ୀ /71199 40 175 199ବିମଳା େଖାସଲା ପି ଜଗବଂଧ ୁେଖାସଲା KBH1861608

(ୀ /72200 44 175 200ଗଡିୁଆ େବନିଆ *ା ନବିନ େବନିଆ KBH1829621

(ୀ /72201 42 175 201ପାବD ତି େଖାସଲା ପି ଜଗବ1ୁ େଖାସଲା OR/12/085/302627

ପ ୁ /73202 60 175 202ଚ'�  େବନିଆ ପି ବୁଦୁ େବନିଆ OR/12/085/302634

(ୀ /73203 45 175 203ସେୁରଖା େବନିଆ *ା ସବୁାସ େବନିଆ KBH1861616

ପ ୁ /73204 38 175 204ନବିନ େବନିଆ ପି ଚ'�  େବନିଆ OR/12/085/302637

ପ ୁ /74205 46 175 205େପ�ମ ଭତ� ା ପି ଯାକବ ଭତ� ା OR/12/085/302630

(ୀ /74206 42 175 206ସଯୁ�Dମଣି ଭତ� ା ପି େପ�ମ ଭତ� ା OR/12/085/302631

(ୀ /75207 68 175 207ନିଳାବତି ଭତ� ା *ା ରେମଶ ଭତ� ା RWX0682716

ପ ୁ /75208 42 175 208ରେମଶ ଭତ� ା ପି ଯାକବ ଭତ� ା OR/12/085/302633

ପ ୁ /75209 29 175 209ରାଜିg ଭତ� ା ପି ରେମଶ ଭତ� ା RWX0630301

ପ ୁ /76210 47 175 210ସମାରୁ ଭତ� ା ପି ଜାକବ ଭତ� ା KBH1862002

(ୀ /76211 42 175 211ସଶିୁଳା ଭତ� ା *ା େସାମାରୁ ଭତ�ା KBH1861640

ପ ୁ /77212 60 175 212ଗାଂଗ ୁବାଘ ପି ସନୁାରି ବାଘ RWX0682708

ପ ୁ /78213 46 175 213େବଦୖ କଳୁଦିପ ପି ରବି କଳୁଦିପ OR/12/085/302606

(ୀ /78214 43 175 214େଗାମତି କଳୁଦିପ *ା େବଦୖ କଳୁଦିପ KBH1829480

(ୀ /78215 40 175 215ଉଲୁ[ା କଳୁଦୀପ ପି ମ�ୁଳୁ କଳୁଦୀପ KBH1861665

ପ ୁ /79216 70 175 216ଚ'�କା! େଖାସଲା ପି େପ�ମ େଖାସଲା OR/12/085/302595

(ୀ /79217 55 175 217ହିରାମଣି େଖାସଲା *ା ଚ'�କା! େଖାସଲା OR/12/085/302596

ପ ୁ /79218 45 175 218େଗାପିନାଥ େଖାସଲା ପି ଚ'�କା! େଖାସଲା KBH1829498

(ୀ /79219 42 175 219ଶଲୁ େଖାସଲା *ା େଗାପିନାଥ େଖାସଲା KBH1829852

(ୀ /79220 41 175 220ବବିତା େଖାସଲା *ା ଜଗନ$ ାଥ େଖାସଲା KBH1829811

ପ ୁ /79221 40 175 221ଜଗନ$ ାଥ େଖାସଲା ପି ଚ'�  େଖାସଲା KBH1824689

(ୀ /79222 38 175 222େହମଲତା େଖାସଲା *ା ରଘନୁାଥ େଖାସଲା OR/12/085/302598

(ୀ /79223 39 175 223ଅଂ>ଳିୁ ପା�ି ପି କଶୁ ପା�ି KBH1829878

ପ ୁ /79224 38 175 224କଶୁ ପା�ି ପି ଘଡୁଆ ପା�ି RWX0630376

(ୀ /80225 45 175 225ତୁଳାବତି ଗରଡା *ା ଧବୁଲୁ ଗରଡା OR/12/085/302602

(ୀ /81226 49 175 226ସଯୁ�Dମଣି ଭତ� ା *ା ସବୁାଷ ଭତ� ା RWX0630269

(ୀ /81227 75 175 227ପ�ତୀମା କଳୁଦିପ *ା ଘାଶି କଳୁଦିପ OR/12/085/302519

ପ ୁ /82228 55 175 228ସମାରୁ ହିଆଲ ପି ଶା!ି ହିଆଲ OR/12/085/302516

(ୀ /82229 48 175 229ସନୁାମଣି ହିଆଲ *ା ସମାରୁ ହିଆଲ OR/12/085/302517

ପ ୁ /83230 55 175 230ଚiାଳ ଗରଡା ପି କାଳିଆ ଗରଡା OR/12/085/302514

(ୀ /83231 50 175 231ଶମୁଣି ଗରଡା *ା ଚiାଳ ଗରଡା OR/12/085/302515

ପ ୁ /83232 40 175 232ଭୁବନ ଗରଡା ପି ଚiାଳ ଗରଡା KBH1829589

ପ ୁ /84233 45 175 233ଗjୁ ହିଆଲ ପି ମେହ'�  ହିଆଲ KBH1862101

(ୀ /84234 45 175 234ଅସମୁତି ହିଆଲ *ା ମହି'�  ହିଆଲ RWX0682732

(ୀ /84235 43 175 235ଶାବିନା ହିଆଲ *ା ଗjୁ ହିଆଲ KBH1829563

ପ ୁ /85236 45 175 236ଉଦବଲ ଟାକ� ି ପି ରବି ଟାକ� ି OR/12/085/302928
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(ୀ /86237 45 175 237ସେରାଜିନୀ କ1ପାନ *ା ନାେଗ କ1ପାନ OR/12/085/302939

ପ ୁ /87238 45 175 238ଫଲୁଧର ଗରଡା ପି କାଳିଆ ଗରଡା OR/12/085/302524

(ୀ /87239 43 175 239ଅcିକା ଗରଡା *ା ଫଲୁଦାର ଗରଡା KBH1829613

ପ ୁ /88240 55 175 240ପରୂୁଷତି ଗରଡା ପି କାଳିଆ ଗରଡା OR/12/085/302525

(ୀ /88241 45 175 241ଚ[ା ଗରଡା *ା ପରୂୁଷତି ଗରଡା OR/12/085/302526

(ୀ /89242 40 175 242ସବିତା େଖାସଲା *ା ଅk ୁDନ େଖାସଲା OR/12/085/302528

ପ ୁ /89243 39 175 243ବିଷ େଖାସଲା ପି ଚ'�  େଖାସଲା OR/12/085/302529

ପ ୁ /90244 47 175 244ମା�ତୁ ଡ�ରି ପି ଧନୁଯ�Dୟ ଡ�ରି RWX0682740

ପ ୁ /90245 38 175 245ପଦ3 ନ ଡ�ରୀ ପି ଧନୁଜD ୟ ଡ�ରୀ KBH1661362

(ୀ /91246 53 175 246ମାଣିକ ହିଆଲ *ା ଟିମା ହିଆଲ KBH1830090

ପ ୁ /91247 46 175 247ଟିମା ହିଆଲ ପି ଘାଶି ହିଆଲ OR/12/085/302543

ପ ୁ /92248 42 175 248େଗୗରା� ହିଆଲ ପି ଘାସି ହିଆଲ KBH1661636

(ୀ /92249 41 175 249କନିୁ ହିଆଲ *ା େଗୗରା� ହିଆଲ KBH1830108

ପ ୁ /93250 70 175 250ସଦାସିବ େଖାସଲା ପି େହiିଆ େଖାସଲା OR/12/085/302537

(ୀ /93251 48 175 251େଜମା େଖାସଲା *ା ପିତବାସ େଖାସଲା OR/12/085/302593

ପ ୁ /93252 40 175 252ପିତବାସ େଖାସଲା ପି ସଦାଶିବ େଖାସଲା OR/12/085/302539

(ୀ /94253 54 175 253ଶଶି କଳୁଦିପ *ା ରଘ ୁକଳୁଦିପ OR/12/085/302536

(ୀ /95254 47 175 254ସବିତା ବାଘ *ା ପିତବାସ ବାଘ KBH1830116

ପ ୁ /95255 46 175 255ପିତବାସ ବାଘ ପି ଘାସିରାମ ବାଘ KBH1824051

ପ ୁ /95256 80 175 256ହ< ହିଆଲ ପି େଭଲକ ୁହିଆଲ KBH1661396

(ୀ /95257 80 175 257ସବୁ^D ହିଆଲ *ା ହ< ହିଆଲ KBH1661388

ପ ୁ /95258 48 175 258ବଳରାମ ହିଆଲ ପି ହ< ହିଆଲ OR/12/085/302534

(ୀ /95259 45 175 259ଦିନା ହିଆଲ *ା ବଳରାମ ହିଆଲ KBH1861962

ପ ୁ /96260 45 175 260ପଦଲାମ େଖାସଲା ପି ସଦାଶିବ େଖାସଲା OR/12/085/302538

(ୀ /96261 41 175 261ବାସ!ି େଖାସଲା *ା ପଦଲାମ େଖାସଲା OR/12/085/302540

ପ ୁ /98262 50 175 262ଇ*ର ହିଆଲ ପି େଦତୖାରି ହିଆଲ OR/12/085/302505

(ୀ /98263 45 175 263ଗରୀମଣି ହିଆଲ *ା ଇ8ର ହିଆଲ OR/12/085/302506

ପ ୁ /98264 42 175 264େଗାପାଳ ହିଆଲ ପି େଦତୖାରୀ ହିଆଲ KBH1829365

(ୀ /98265 42 175 265ଗା�ା ହିଆଲ *ା େଗାପାଳ ହିଆଲ KBH1829639

ପ ୁ /98266 39 175 266ଗjୁ ହିଆଲ ପି େଦତୖାରୀ ହିଆଲ KBH1830363

(ୀ /99267 55 175 267ପଦ3 ିନୀ ହିଆଲ *ା ଜଗନ$ ାଥ ହିଆଲ OR/12/085/302501

(ୀ /99268 25 175 268ରଉଲା ହିଆଲ ମା ପଦ3 ିନୀ ହିଆଲ RWX1001049

(ୀ /100269 55 175 269ତୁଳସି ଟାକ� ୀ *ା ନିତ�ା ଟାକ� ୀ OR/12/085/302498

ପ ୁ /100270 42 175 270ରାଜୁ ଟାକ� ି ପି ନିତ�ା ଟାକ� ି KBH1828987

(ୀ /101271 55 175 271ପ�ଫଲୁ ହିଆଲ *ା ଜୟ ଦାସ ହିଆଲ OR/12/085/302752

(ୀ /102272 42 175 272ମଂଜୁଳା େଖାସଲା *ା ବାବୁଲି େଖାସଲା KBH1829787

ପ ୁ /102273 40 175 273କିେଶାର େଖାସଲା ପି ପଶ ୁD  େଖାସଲା KBH1829894

(ୀ /103274 65 175 274ଚ'� ାବତୀ ଡ�� ୀ *ା ପ�ଭୁଦାନ ଡ�� ୀ KBH1861764

ପ ୁ /104275 65 175 275ମାନସିଂ ଖରା ପି ଅଜୁD ନ ଖରା KBH1829928

(ୀ /104276 60 175 276ମଣି ଖରା *ା ମାନସିଂ ଖରା KBH1830033

(ୀ /105277 48 175 277ତାରା ଡ�� ୀ *ା ବିଜୟ ଡ�� ୀ KBH1829795

ପ ୁ /106278 46 175 278ମେନାଜ ଡ�� ୀ ପି କୃପା ଡ�� ୀ KBH1862085

ପ ୁ /107279 55 175 279ଭାଲୁ ବାଘ ପି ଉkଳ ବାଘ KBH1829050

(ୀ /107280 43 175 280ଦିjିମଣି ବାଘ ପି ଭାଘ ୁବାଘ KBH1862028

ପ ୁ /892281 25 175 281ରବି ବାଘ ପି ପ�ତାପ ବାଘ RWX1001122

ପ ୁ /2282 28 174 709ରାଜପତୁ� ବାଘ ପି େମାଟୁଲୁ ବାଘ RWX0630236

ପ ୁ /3283 34 174 710ଲିଟି ବାଘ ପି ଅନାମ ୁବାଘ RWX0630228

(ୀ /3284 29 174 711ସନିୁତା ବାଘ *ା ଲିଟି ବାଘ RWX0630210

(ୀ /4285 32 174 712ସଷୁମା ଗରଡା *ା ରଜତ ଗରଡା RWX0509570

ପ ୁ /4286 35 174 713ନେର'�  କ'ପାନ ପି ରାମ କ'ପାନ RWX0683052

ପ ୁ /4287 26 174 714ଗjୁ ଖିର ପି ସହେଦବ ଖିର RWX0730077

(ୀ /4288 23 174 715ନେହମୀ ଖିର *ା ବାବୁଲି ଖିର RWX1103019

ପ ୁ /4289 29 174 716ବିଭୁତି ତୁରୁକ ପି ଦୟାଶିଳ ତୁରୁକ RWX0509562

ପ ୁ /4290 29 174 717ବିଭୁତି ତୁରୁକ ପି ଦୟାଶିଳ ତୁରୁକ RWX0907535

(ୀ /4291 28 174 718ଗୀତା>ଳୀ ତୁରୁl *ା ବିଭୁତି ତୁରୁl RWX0509554

ପ ୁ /5292 34 174 719ବିେଜ'�  େଖାସ4 ା ପି ଦଳପତି େଖାସ4 ା RWX0907113

(ୀ /6293 34 174 720କନିୁ ବାଘ *ା ରଂଜିତ ବାଘ RWX0175331

ପ ୁ /6294 29 174 721ସନିୁଲ କଲୁଦିପ ପି ଶନୁାମ କଲୁଦିପ RWX0697482

(ୀ /6295 28 174 722ଲ53ୀ କଳୁଦିପ *ା ସନିୁଲ କଲୁଦିପ RWX0697441

(ୀ /8296 44 174 723େଜମା ସନା *ା କଶୁ ସନା RWX0683060

ପ ୁ /8297 51 174 724କଶୁ ସନୁା ପି ରଘ ୁସନୁା RWX0297101

ପ ୁ /9298 37 174 725ଦିବାକର ବାଘ ପି ଅବିନାଶ ବାଘ RWX0631473
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(ୀ /9299 33 174 726ମ>ଳୁା ବାଘ *ା ଦିବାକର ବାଘ RWX0631481

ପ ୁ /9300 29 174 727ପ�ଭା ବାଘ ପି ପ�ତାପ ବାଘ RWX0630558

(ୀ /9301 28 174 728ଫଲୁ!ି ବାଘ *ା ପ�ଭା ବାଘ RWX0697748

ପ ୁ /11302 36 174 729ଜିତୁ ଡ�ରି ପି ପ�ଭୁ ଦାନ ଡ�ରି KBH2148096

ପ ୁ /11303 34 174 730ପ�ଦୀପ ଡ�ରି ପି ଯୀଶଦୁାନ ଡ�ରି RWX0173245

(ୀ /11304 34 174 731ସେ!ାଷୀ ଡ�ରି *ା ଜିତୁ ଡ�ରି KBH2148187

(ୀ /11305 27 174 732ସବୁ^D ଡ�� ୀ *ା ପ�ଦୀପ ଡ�� ୀ RWX0509158

(ୀ /12306 34 174 733ଧନମତା ଭତ� ା ମା ଭଗବତୀ ଭତ� ା RWX0683086

ପ ୁ /12307 35 174 734େଦେବ'�  କ1ପାନ ପି େକ କ1ପାନ RWX0297119

ପ ୁ /13308 40 174 735ସେୁର'�  ଗରଡା ପି ସବୁାଷ ଗରଡା KBH2056117

(ୀ /13309 38 174 736େଦବକୀ ଗରଡା *ା ସେୁର'�  ଗରଡା KBH2056125

ପ ୁ /14310 40 174 737ଗିରିମା ବାଗ ପି ଜୟଦାନ ବାଗ RWX0173302

ପ ୁ /14311 47 174 738ଜୟଦାନ ବାଘ ପି େଘନୁ ବାଘ RWX0173294

ପ ୁ /15312 35 174 739ବୁଲୁ ହିଆଲ ପି ଜୟ ଦାସ ହିଆଲ KBH2148179

(ୀ /15313 34 174 740ରକିତା ହିଆଲ *ା ବୁଲୁ ହିଆଲ RWX0173328

ପ ୁ /16314 40 174 741କରୁଣା େବନ�ା ପି ଅଜୁD  େବନ�ା RWX0173344

(ୀ /16315 37 174 742ସନୁମତୀ େବନ�ା *ା କରୁଣା େବନ�ା RWX0173351

ପ ୁ /16316 28 174 743ଶା!ନା କ1ପାନ ପି େ5ତ�ୀ କ1ପାନ RWX0630384

ପ ୁ /17317 34 174 744ସଶିୁଲ କମୁାର ଦୁଗV ପି ରାମ ଚ'�  ଦୁଗV RWX0173336

ପ ୁ /17318 34 174 745ଟିପଲୁୁ ସନୁା ପି ଝିଟୁକ ୁସନୁା RWX0631077

(ୀ /17319 32 174 746ପିBି ସନୁା *ା ଟୁକରୁୁ ସନୁା RWX0631572

ପ ୁ /17320 31 174 747କଶୁ ସନୁା ପି ଝିଟକ ୁସନୁା RWX0631564

(ୀ /17321 30 174 748ସଷୁମା ସନୁା *ା କଶୁ ସନୁା RWX0631580

ପ ୁ /19322 29 174 749ପ�କାଶ ଡ�� ୀ ପି େପ�ମ ଡ�� ୀ RWX0730713

(ୀ /19323 28 174 750ପରି ଡ�� ୀ *ା ପ�କାଶ ଡ�� ୀ RWX0729699

ପ ୁ /19324 36 174 751ଧନୁ 5ିର ପି ମହେଦବ 5ିର RWX0297127

ପ ୁ /19325 27 174 752ବିକ�ମ ମହାନ'ିଆ ପି ଜଗଦିଶ ମହାନ'ିଆ RWX0697359

(ୀ /19326 24 174 753ମାଥV ମହାନ1ିଆ *ା ବିକ�ମ ମହାନ1ିଆ RWX1001064

ପ ୁ /19327 26 174 754ଅ5ୟ କୁମ୍ାର ମହାନ'ିଆ ପି ପାନପିଲସ ମହାନ'ିଆ RWX0853929

ପ ୁ /20328 52 174 755େଜାହନ ଚ'�  ଭେଗDଶ ପି ଭେଗDଶ କ>ୁ ୁକfିୁ KBH1986173

(ୀ /20329 50 174 756ଗିଜି େଜାହନ *ା େଜାହନ ଚ'�  ଭେଗDଶ KBH1986181

(ୀ /21330 35 174 757କନିୁ େଖାସ4 ା ମା ଗଣୁମତି େଖାସ4 ା RWX0173799

ପ ୁ /22331 44 174 758ଶ�ୀପତୀ ଖମାରି ପି ଅକରୁ ଖମାରି RWX0297135

(ୀ /22332 41 174 759ସେ!ାଷୀ ଖମାରି *ା ଶ�ୀପତୀ ଖମାରି RWX0297143

(ୀ /22333 35 174 760ଅ>ନା େଖାସ4 ା *ା ରାେଜଶ େଖାସ4 ା RWX0630582

ପ ୁ /23334 28 174 761ରୁB ୁବାଘ ପି ଲାଇବାନ ବାଘ RWX0630145

ପ ୁ /23335 28 174 762ଅମିତ ବାଘ ପି ଲାଇବାନ ବାଘ RWX0630152

ପ ୁ /23336 29 174 763ରାଜ କମୁାର କ1ପାନ ମା ସରଜିନି କ1ପାନ RWX1001163

(ୀ /23337 27 174 764ମନିୁ କ1ପାନ *ା ରାଜ କମୁାର କ1ପାନ RWX1001262

(ୀ /23338 26 174 765ତୁଲା େଖାସଲା ପି ଯଗବ1ୁ େଖାସଲା RWX0853887

(ୀ /23339 60 174 766େସବିକା ତୁରୁକ *ା ଦୟାଶଳି ତୁରୁକ OR/12/085/294201

ପ ୁ /24340 57 174 767ମନୁ ଖରା ପି ବାଲମiୁା ଖରା OR/12/085/302721

(ୀ /24341 52 174 768ବିମଲା ଖରା *ା ମନୁ ଖରା OR/12/085/302722

ପ ୁ /24342 34 174 769ସମନାଥ ଖରା ପି ମନୁ ଖରା RWX0509265

ପ ୁ /24343 29 174 770ତ�ିନାଥ ଖରା ପି ମନୁ ଖରା RWX0631606

ପ ୁ /24344 48 174 771ବାବୁଲା େଖାସଲା ପି ପଶ ୁD  େଖାସଲା RWX0683110

(ୀ /25345 29 174 772ସମିୁତ�ା ବାଘ ପି ମ�ଳଦାନ ବାଘ RWX0697672

ପ ୁ /25346 29 174 773େଯାହନା ଭତ�ା ମା ଭଗବତି ଭତ�ା RWX0853721

ପ ୁ /25347 27 174 774କୃ` ଭତ�ା ମା ଭଗବତି ଭତ�ା RWX0853713

ପ ୁ /25348 47 174 776ଆଶାନ' ଖରା ପି ଫଲୁଧାର ଖରା KBH1823749

(ୀ /25349 47 174 777ପ�ଭାସିନୀ ଖରା *ା ଆଶାନ' ଖରା KBH1823731

(ୀ /26350 26 174 778ତପ*ିନୀ ବାଘ ମା ସଶ3 ିତା ବାଘ RWX0729954

(ୀ /26351 45 174 779ସସ3ିତା ବାଘ *ା ବନମାଳୀ ବାଘ RWX0174284

(ୀ /26352 39 174 780େସ$ହଲତା େଖାସ4 ା *ା ମିହିର େଖାସ4 ା RWX0630368

ପ ୁ /26353 36 174 781େମାହନ କଳୁଦିପ ପି େଗାବି' କଳୁଦିପ RWX0508762

(ୀ /26354 33 174 782ଉରୁ[ା କଳୁଦିପ *ା େମାହନ କଳୁଦିପ RWX0508754

ପ ୁ /26355 28 174 783ରୁଣ ୁକଳୁଦୀପ ପି ଅେଲଖ କଳୁଦୀପ RWX0509406

(ୀ /26356 27 174 784ରୁବି କଳୁଦୀପ *ା ଦିଲିn କଲୁଦୀପ RWX0853895

(ୀ /28357 42 174 785ପ�ଭୁଧନି ଡ�� ୀ *ା ମେନାଜ ଡ�� ୀ KBH1861897

ପ ୁ /28358 24 174 787ଆକାଶ କଲୁଦୀପ ପି ଅେଲଖ କଳୁଦୀପ RWX0907279

(ୀ /29359 58 174 788ଲତା ବାଘ *ା ଭାଘ ୁବାଘ KBH1861921

(ୀ /30360 50 174 789କଳାବତୀ ବାଘ *ା େଗାବି' ବାଘ RWX0683151
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(ୀ /30361 56 174 790ବାସ!ି କଳୁଦୀପ ପି ରଘନୁାଥ କଳୁଦୀପ KBH1824085

ପ ୁ /30362 33 174 791ନିକାଳ କଳୁଦିପ ପି ଅଭି କଳୁଦିପ RWX0509042

(ୀ /30363 29 174 792ଜେମ କଳୁଦିପ *ା ନିକାଳ କଳୁଦିପ RWX0509141

ପ ୁ /31364 29 174 793ସ>ିବ େଚfୀ ପି କାଳିଆମଣୀ େଚfୀ RWX0729822

(ୀ /31365 25 174 794ସଷୁମା େଖାସ4 ା *ା ଅନୁପ େଖାସ4 ା RWX1001270

ପ ୁ /31366 25 174 795ଅନୁପ େଖାସ4 ା ପି େସବକ େଖାସ4 ା RWX0631127

ପ ୁ /32367 34 174 796ରଜତ ଗରଡା ପି ଅନ! ଗରଡା RWX0509588

ପ ୁ /33368 36 174 797ସ>ିବ ଡ�� ୀ ପି େପ�ମଶୀଳ ଡ�� ୀ RWX0509109

ପ ୁ /33369 32 174 798ସରୁଜ ହିଆଲ ପି ଦୟାଳୁ ହିଆଲ RWX0508895

(ୀ /33370 30 174 799ମଳ!ି ହିଆଲ *ା ସରୁଜ ହିଆଲ RWX0508903

(ୀ /33371 29 174 800ବୃ'ା ହିଆଲ *ା ପନୁ� ହିଆଲ RWX0508911

ପ ୁ /33372 49 174 801ବୁଲୁ ପାଣି ପି ତ�ିନାଥ ପାଣି RWX0174367

(ୀ /33373 44 174 802ଗୀତା>ଳୀ ପାଣୀ *ା ବୁଲୁ ପାଣୀ RWX0174375

ପ ୁ /34374 27 174 803ଜୁେନଶ ଡ�� ୀ ପି ଯୀଶଦୁାନ ଡ�� ୀ RWX0907410

(ୀ /34375 25 174 804ରୁବିନା ଡ�� ୀ *ା ଜୁେନଶ ଡ�� ୀ RWX0907527

(ୀ /34376 38 174 805ଶଶିୁଳା ଖରା *ା ରାେଜଶ ଖରା RWX0729939

ପ ୁ /34377 35 174 806ସଦନ ଖିଲ ପି ଶିବ ଖିଲ RWX0174391

(ୀ /34378 34 174 807ଗୀତା>ଳୀ ଖିଲ *ା ସଦନ ଖିଲ RWX0174409

ପ ୁ /34379 41 174 808ରାେଜଶ ଖରା ପି ଜଖିଆ ଖରା RWX0730093

ପ ୁ /34380 27 174 809ରାଜ କମୁାର େଖାସଲା ପି ହରି େଖାସଲା RWX0729780

ପ ୁ /34381 27 174 810ସ>ୟ େଖାସଲା ପି ହରି େଖାସଲା RWX0729798

(ୀ /35382 26 174 811ରିBି ଡ�� ୀ ପି ମେନାଜ ଡ�� ୀ RWX0907204

ପ ୁ /35383 35 174 812ବିଜୟ ହିଆo ପି ଘାସି ହିଆo RWX0683144

ପ ୁ /35384 37 174 813କୃ` କଳୁଦିପ ପି େଗାରିଆମଣି କଳୁଦିପ RWX0509455

(ୀ /35385 34 174 814ଲBା କଳୁଦୀପ *ା କୃ` କଳୁଦୀପ RWX0509430

(ୀ /35386 31 174 815ଅନିତା କଳୁଦୀପ *ା ରାମଚ'�  କଳୁଦୀପ RWX0631630

ପ ୁ /35387 29 174 816ଦୁଯ�D କଳୁଦୀପ ପି େଗାରିଆମଣି କଳୁଦୀପ RWX0630319

(ୀ /35388 28 174 817ରିନା କଳୁଦୀପ *ା ଦୁଯ�D କଳୁଦୀପ RWX0630327

ପ ୁ /35389 33 174 818ରାମଚ'�  କoୁଦିn ପି େଗାରିଆ ମଣି କoୁଦିn RWX0630186

ପ ୁ /36390 33 174 819େଜାେଶp େଖାସଲା ପି ବଥଏୁo େଖାସଲା RWX0509067

(ୀ /36391 29 174 820ବବିତା େଖାସଲା *ା େଜାେଶp େଖାସଲା RWX0508820

ପ ୁ /36392 41 174 821ରେମଶ କମୁାର ସାଗର ପି ଦଶDନ ସାଗର RWX0174433

ପ ୁ /36393 32 174 822ବିକାଶ ସାଗର ପି ଦଶDନ ସାଗର RWX0630426

(ୀ /36394 29 174 823ମାଳତି ସାଗର *ା ରେମଶ କମୁାର ସାଗର RWX0509497

ପ ୁ /36395 25 174 824ସାଇମନ ଶାଗର ପି ଦଶDନ ଶାଗର RWX0907162

ପ ୁ /37396 46 174 825ଭଜମନ ଗରଡା - ଶ�ାମ ଗରଡା RWX1094226

ପ ୁ /37397 28 174 826ଲବ ଗଉଡ ପି ଉଜମନ ଗଉଡ RWX0697565

ପ ୁ /37398 27 174 827କଶୁ ଗରଡା ପି ଭଜମନ ଗରଡା RWX0697573

(ୀ /37399 36 174 828ଲ53ୀ ଟାକ� ି *ା ରାଜୁ ଟାକ� ି RWX0297150

(ୀ /38400 31 174 829ବିଜିଲି ହିଆଲ ପି ଦଶରଥ ହିଆଲ RWX0630871

ପ ୁ /38401 57 174 830ଧବୁ େଖାସଲା ପି ବୁଟି େଖାସଲା RWX0683169

(ୀ /38402 52 174 831େଦୖମତୀ େଖାସଲା *ା ଧବୁ େଖାସଲା RWX0683177

ପ ୁ /38403 27 174 832ଶରି କଳୂଦୀପ ପି ଚ'�  କଳୂଦୀପ RWX0697532

ପ ୁ /38404 49 174 833ଅନ! ମହାନ'ିଆ ପି ମାଧବ ମହାନ'ିଆ RWX0174656

(ୀ /38405 37 174 834ତାରା ନାଏକ *ା ଅ>ନ ନାଏକ RWX0630954

ପ ୁ /38406 43 174 835ଅ>ନ ନାଏକ ପି ଅନ! ନାଏକ RWX0630962

ପ ୁ /39407 28 174 836ନ' କoୁଦୀପ ପି ଚ'�  କoୁଦୀପ RWX0630574

ପ ୁ /40408 26 174 837ଅମିତ କମୁାର ଗରଡା ପି ରାେଜ'�  କମୁାର ଗରଡା RWX0907436

ପ ୁ /40409 56 174 838ରାେଜ'�  କମୁାର ଗରଡା ପି ଚ'�  ଗରଡା RWX0907170

ପ ୁ /40410 30 174 839ଅଜିତ କମୁାର ଗରଡା ପି ରାେଜ'�  କମୁାର ଗରଡା RWX0907220

ପ ୁ /40411 42 174 840ଦୟାନ' ଖରୁା ପି ଅବ� ାମ ଖରୁା RWX0297176

(ୀ /40412 35 174 841ବିମଲା ଖରୁା *ା ଜୟଦାନ ଖରୁା RWX0297168

ପ ୁ /41413 62 174 842ଜୟଦାନ ଡ�ି ପି ଇଲିଅ ଡ�ି RWX0174706

(ୀ /41414 42 174 843ପଦ3 ା ଡ��ି *ା ଜୟଦାନ ଡ��ି RWX0174698

ପ ୁ /41415 28 174 844ଅଜୟ କଳୂଦୀପ ମା ପ�ିତି କଳୂଦୀପ RWX0697516

(ୀ /41416 33 174 845ରଶ3 ିତା ଟାକ� ି *ା ବି8ନାଥ ଟାକ� ି RWX0683185

(ୀ /42417 56 174 846ରଜନୀ ପ�ଭାତ େବନିଆ *ା ଅନ! କମୁାର େବନିଆ RWX0174722

(ୀ /42418 27 174 847ସନିୁତା େବନିୟା ପି ରଜନି େବନିୟା RWX0907261

ପ ୁ /42419 35 174 848ସଧିୁର ଖରୁା ପି ଜୟାନ' ଖରୁା RWX0174714

ପ ୁ /43420 41 174 849ପବିତ�  ଗରଡ଼ା ପି ଶା!ି ଶୀଳ ଗରଡ଼ା RWX0297184

ପ ୁ /43421 40 174 850ସେୁରଶ ଗରଡ଼ା ପି ଜୟଦାନ ଗରଡ଼ା RWX0174755

(ୀ /43422 37 174 851ସେୁନଲି ଗରଡ଼ା *ା ସେୁରଶ ଗରଡ଼ା RWX0174748
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(ୀ /43423 37 174 852ଅ>ଳୀ ଗରଡ଼ା *ା ପବିତ�  ଗରଡ଼ା RWX0297192

ପ ୁ /44424 34 174 853ଝିଟୁକ ୁଭତ� ା ପି େବଦୖ ଭତ� ା RWX0174763

ପ ୁ /44425 33 174 854ରାମଚ'�  ହିଆଲ ପି ପ�ଫଲୁ ହିଆଲ RWX0297200

(ୀ /44426 69 174 855ଗଣୁବତୀ େଖାସଲା *ା ପ ୁ̂ D େଖାସଲା RWX0683201

ପ ୁ /44427 32 174 856ଅଜିତ େଖାସଲା ପି ଶିବ େଖାସଲା RWX0697540

(ୀ /45428 41 174 857ଗୀତା କଳୁଦୀପ *ା ଗରୁୁ କଳୁଦୀପ RWX0174771

ପ ୁ /45429 32 174 858ଅେଶାକ କଳୁଦୀପ ମା ପ�ୀତି କଳୁଦୀପ RWX0174789

ପ ୁ /45430 29 174 859<ିଫାr କଳୁଦୀପ ପି ସନୁାମ କଳୁଦୀପ RWX0509661

(ୀ /45431 28 174 860େଜାେନା କଳୁଦୀପ *ା <ିଫାr କଳୁଦୀପ RWX0509653

ପ ୁ /45432 26 174 861ଅମର ନାଗ ପି େସନାପତି ନାଗ RWX0802652

(ୀ /47433 36 174 862ସବିତା ବାଘ *ା ବାବୁଲା ବାଘ RWX0174821

(ୀ /47434 34 174 863ସଜୁାତା ଡ଼��ି *ା ପଦ3 ନ ଡ଼��ି RWX0174813

(ୀ /47435 28 174 864ମିନୁ େଖାସ4 ା *ା ଚିତର େଖାସ4 ା RWX0697722

ପ ୁ /47436 26 174 865ବିଟୁ କଲୁଦିପ ପି େପ�ମ କଲୁଦିପ RWX0802660

ପ ୁ /48437 34 174 866ଭୀମ ବାଘ ମା କଳାବତୀ ବାଘ RWX0174854

(ୀ /48438 32 174 867କମଳା ବାଘ *ା ଭୀମ ବାଘ RWX0174847

ପ ୁ /48439 28 174 868ଇ8ର ଖସ4 ା ପି ଜଗନ$ ାଥ ଖସ4 ା RWX0697524

ପ ୁ /48440 32 174 869ତପନ େଖାସ4 ା ପି ଜଗନ$ ାଥ େଖାସ4 ା RWX0509018

ପ ୁ /48441 26 174 870ସାମଏୁଲ କଳୁଦୀପ ପି ସନୁାମ କଳୁଦୀପ RWX0853994

ପ ୁ /49442 44 174 871ମା�ୁତ ଡ�� ୀ ପି ଧନୁ ଡ�� ୀ RWX0631176

(ୀ /49443 34 174 872ଶଶି ଡ��ି *ା ମା�ୁତ ଡ��ି RWX0174862

(ୀ /49444 35 174 873ସରୁ>ନୀ ଗରଡ଼ା *ା େସାନୁ ଗରଡ଼ା RWX0174870

(ୀ /50445 31 174 874ରିନା ବାଘ *ା ରତନ ବାଘ RWX0630392

(ୀ /50446 28 174 875ରଶ3 ିତା ବାଘ *ା ମନୁା ବାଘ RWX0630996

ପ ୁ /50447 27 174 876ସସୁା! େଖାସଲା ମା ଦଇମତି େଖାସଲା RWX0631622

ପ ୁ /50448 44 174 877କଶୁ ସନୁା ପି ଧରମ ସନୁା RWX0174953

(ୀ /50449 40 174 878େଯମା ସନୁା *ା କଶୁ ସନୁା RWX0297218

(ୀ /51450 31 174 879ପାବD ତି ଭତ� ା *ା କମଳୁ ଭତ� ା RWX0509133

(ୀ /51451 32 174 880ମ>ଳୁା କଳୂଦୀପ *ା େଗାପ କଳୂଦୀପ RWX0174888

(ୀ /52452 42 174 881ସନିୁତା ଟାକ�ି *ା ରାମଚ'�  ଟାକ� ି RWX0174904

(ୀ /52453 35 174 882ଚ'�ମା ଟାକ�ି *ା ଶ�ାମ ଟାକ�ି RWX0174896

ପ ୁ /53454 33 174 883ଜଗନ$ ାଥ ଟାକ�ି ପି ମକୁ'ୁ ଟାକ�ି RWX0174920

ପ ୁ /53455 32 174 884ମାଧବ ଟାକ�ି ପି ମକୁ'ୁ ଟାକ�ି RWX0174912

(ୀ /53456 29 174 885ମମତା ଟାକ�ି *ା ମାଧବ ଟାକ�ି RWX0630798

(ୀ /54457 49 174 886କନିୁ ହିଆଲ *ା ଦଶରଥ ହିଆଲ RWX0174946

ପ ୁ /54458 34 174 887ସେୁରଶ ହିଆଲ ପି ଦଶରଥ ହିଆଲ RWX0174938

(ୀ /54459 27 174 888ସଶୁ3 ିତା କଲୁଦୀପ *ା ନେର'�  କଲୁଦୀପ RWX0802678

(ୀ /55460 27 174 889ରୁବିନା ଡ��ି *ା ଜୁେନଶ ଡ��ି RWX0802686

ପ ୁ /55461 36 174 890ଜନ3 ଜୟ େଖାସଲା ପି ସଦାନ' େଖାସଲା RWX0174961

(ୀ /55462 33 174 891ସକୁା!ୀ େଖାସଲା *ା ପଦ3 ଜୟ େଖାସଲା RWX0683193

(ୀ /56463 34 174 892ମମତା ହିଆଲ ପି ଗjୁ ହିଆଲ RWX0175018

(ୀ /56464 61 174 893ରିବିକା କ'ପାନ *ା 5ତ�ୀ କ'ପାନ RWX0853770

(ୀ /56465 61 174 894ରତ$ ମଣୀ େଖାସ4 ା *ା ଲାଲମନି େଖାସ4 ା RWX0802694

(ୀ /56466 41 174 895ସବିତା ଟାକ� ୀ *ା ମକୁ'ୁ ଟାକ�ି RWX0630947

(ୀ /56467 25 174 896ଜିବିତା ଟାକ� ୀ *ା ଲି�ରାଜ ଟାକ� ୀ RWX1102821

ପ ୁ /57468 38 174 897ରତ 5ରି ପି ସହେଦବ 5ରି RWX0297234

(ୀ /57469 36 174 898ସଂଜୁ 5ରି *ା ରଥ 5ରି RWX0297226

ପ ୁ /58470 33 174 899ସଶୁଲି ଦୁଗV ପି ରାମକୃ` ଦୁଗV RWX0683219

(ୀ /58471 35 174 900ସୀତା ହିଆଲ *ା ସେୁରଶ ହିଆଲ RWX0683227

(ୀ /58472 31 174 901ଝୁନି ଖରା *ା ସ>ିତ ଖରା RWX0907212

(ୀ /58473 36 174 902ପRୁା>ଳି େଖାସ4 ା ପି ଇ8ର େଖାସ4 ା RWX0631234

ପ ୁ /58474 33 174 903ମେହ'�  କମୁାର େଖାସ4 ା ପି ଇ8ରଚ'�  େଖାସ4 ା RWX0175026

ପ ୁ /58475 27 174 904ବିଲୁ େଖାସ4 ା ପି ଅଜୁD ନ େଖାସ4 ା RWX0854018

ପ ୁ /58476 29 174 905େଗାପି ସାଗର ପି ଦରଶr ସାଗର RWX0509679

ପ ୁ /59477 35 174 906ରୁଲିଆ କଳୁଦିପ ପି ବୁଦୁ କଳୁଦିପ RWX0175034

(ୀ /59478 32 174 907ବବିତା କଳୁଦିପ *ା ରୁଲିଆ କଳୁଦିପ RWX0175042

(ୀ /60479 32 174 908େରଣମୁା ବାଘ ପି ଲାଇବାନ ବାଘ RWX0175059

(ୀ /60480 35 174 909ତୁଳଶି ଡ��ି *ା ଧନପତୀ ଡ��ି RWX0630707

(ୀ /60481 25 174 910ପ�ିୟBା େଖାସଲା ପି େଗାପିନାଥ େଖାସଲା RWX0854000

(ୀ /60482 37 174 911ରଶ3 ି ଟାକ� ି *ା ବି8ନାଥ ଟାକ� ି RWX0174680

(ୀ /61483 41 174 912ସରଜିନି କଳୁଦିପ ପି େଗାବି' କଳୁଦିପ RWX0175091

ପ ୁ /61484 37 174 913ଜୁେନଶ କଳୁଦିପ ପି ଅଭି କଳୁଦିପ RWX0175083
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(ୀ /61485 33 174 914ମିନତି କଳୁଦିପ *ା ଜୁେନଶ କଳୁଦିପ RWX0175067

ପ ୁ /61486 32 174 915ନେର'୍ର କଳୁଦିପ ପି ଅଭି କଳୁଦିପ RWX0175075

ପ ୁ /62487 33 174 916ସନୁାଧର େଚଟି ପି ମଦନ େଚଟି RWX0175125

(ୀ /62488 32 174 917େସବତି େଚଟି *ା ସନୁାଧର େଚଟି RWX0175117

ପ ୁ /63489 33 174 918ରୁେପଶ କଳୁଦିପ ପି ମ�ଳୁ କଳୁଦିପ RWX0175141

ପ ୁ /63490 32 174 919ଦିଲିପ କଳୁଦିପ ପି େବଦୖ� କଳୁଦିପ RWX0175158

ପ ୁ /63491 29 174 920ସଶୁା! କଳୁଦୀପ ପି ମ�ୁଳୁ କଳୁଦୀପ RWX0631002

(ୀ /63492 29 174 921ଗା�ା କଳୁଦୀପ *ା ସଶିୁଲ କଳୁଦୀପ RWX0631531

ପ ୁ /64493 33 174 922ଅଭିମନ� ୁଡ�ିରି ମା ନିଳା ଡ�ିରି RWX0175174

ପ ୁ /64494 32 174 923ଭଦ�  ଗରଡା ପି ଗରୁୁଧର ଗରଡା RWX0175166

(ୀ /65495 34 174 924ଫଲୁ ହିଆଲ ପି ଡsର ହିଆଲ RWX0175182

ପ ୁ /65496 28 174 925ଶା!ନା କ1ପାନ ପି 5ତ�ୀ କ1ପାନ RWX0853788

ପ ୁ /66497 36 174 926େମାନର>ନି ଡ�� ୀ ପି ଦୟାଶିଳ ଡ�� ୀ RWX0175257

ପ ୁ /66498 33 174 927ପ�େମାଦ ଡ�ରି ପି ଦୟାଶିଳ ଡ�ରି RWX0175240

ପ ୁ /66499 34 174 928ସଶିୁଲ କଲୁଦିପ ପି ମ�ୁଳୁ କଲୁଦିପ RWX0697474

(ୀ /67500 28 174 929ସତ�ା ଗରଡା *ା ପବିତ�  ଗରଡା RWX0509083

ପ ୁ /68501 31 174 930େଦେବ'�  ଗରଡା ପି ଚiାଲ ଗରଡା RWX0509117

(ୀ /68502 23 174 931ମାଧରୁୀ ଗରଡା *ା େଦେବ'�  ଗରଡା RWX1036532

(ୀ /68503 29 174 932ସସ3ିତା ଖରା ପି େମଟା ଖରା RWX0697730

ପ ୁ /69504 38 174 933େମାନଜ ଡ�ରି ପି ଆକବର ଡ�ରି RWX0730838

(ୀ /69505 35 174 934ସ> ୁଡ�ରି *ା େମାନଜ ଡ�ରି RWX0730820

(ୀ /69506 36 174 935ସ> ୁଡ�� ୀ *ା ମନଜ ଡ�� ୀ RWX0730044

ପ ୁ /69507 33 174 936ବିଜୟ ହିଆଲ ପି ଘାସି ହିଆଲ RWX0509422

ପ ୁ /70508 26 174 937ମେୁକଶ େବନିଆ ପି ସେୁରଖା େବନିଆ RWX0697706

ପ ୁ /70509 34 174 938ଭଗବାନ କଳୁଦୀପ ପି ଖଗପତି କଳୁଦୀପ RWX0508689

(ୀ /70510 31 174 939କସମତୀ କଳୁଦୀପ *ା ଭଗବାନ କଳୁଦୀପ RWX0508697

ପ ୁ /71511 27 174 940ବୁଲୁ ଭତ� ା ପି େପ�ମ ଭତ� ା RWX0697698

(ୀ /71512 29 174 941କନିୁ ଡ�� ୀ *ା ସ>ିବ ଡ�� ୀ RWX0509091

ପ ୁ /71513 27 174 942ଲୁେକଶ ଖରା ପି େମfା ଖରା RWX0729830

ପ ୁ /72514 40 174 943ପିତବାସ େସଠିଆ ପି ଘାସିରାମ େସଠିଆ RWX0729814

(ୀ /72515 35 174 944ସବିତା େସଠୀଆ *ା ପିତବାସ େସଠୀଆ RWX0509505

ପ ୁ /73516 35 174 945ଜଗଦିସ ଗରଡା ପି େବଲଧର ଗରଡା RWX0508994

(ୀ /73517 29 174 946ସସ3 ିତା ଗରଡା *ା ଭୂବନ ଗରଡା RWX0509059

(ୀ /73518 28 174 947ଭାନୁମତି ଗରଡା *ା ଉtମ ଗରଡା RWX0508838

(ୀ /73519 28 174 948ସନିୁତା ଗରଡା *ା ଜଗଦିସ ଗରଡା RWX0508853

ପ ୁ /73520 29 174 949ରାମଚ'�  ହିଆଲ ପି ଜୟଦାସ ହିଆଲ RWX0508796

(ୀ /73521 27 174 950ସକୁ!ୁଳା ହିଆଲ *ା ରାମଚ'�  ହିଆଲ RWX0697383

(ୀ /73522 29 174 951ମମତା ଖରା *ା ସମନାଥ ଖରା RWX0509273

(ୀ /73523 30 174 952ରଜନୀ ଟାକ�ି *ା ଜଗନ$ ାଥ ଟାକ�ି RWX0508861

ପ ୁ /74524 27 174 953ଅଭିନାଶ ଭତ�ା ପି େପ�ମ ଭତ�ା RWX0730002

ପ ୁ /76525 27 174 954ରନିତ େଖାସଲା ପି ରଘନୁାଥ େଖାସଲା RWX0697508

(ୀ /78526 28 174 955ରୁକମଣି ବାଘ *ା ଘାସି ବାଘ RWX0630541

(ୀ /78527 25 174 956ମାରଥା କଳୁଦିପ ପି ବୁଦୁ କଳୁଦିପ RWX1000785

ପ ୁ /78528 51 174 957ବୁଦୁ କଳୁଦୀପ ପି ରାମ କଳୁଦୀପ RWX1001007

(ୀ /78529 47 174 958େଗୗରି କଳୁଦୀପ *ା ବୁଦୁ କଳୁଦୀପ RWX1000975

(ୀ /78530 27 174 959ଜୁଲି କଳୁଦୀପ ପି ବୁଦୁ କଳୁଦୀପ RWX1000751

ପ ୁ /78531 24 174 960ସାଉଲ କଳୁଦୀପ ପି ବୁଦୁ କଳୁଦୀପ RWX1000934

ପ ୁ /78532 29 174 961ପାତ� ଟାକ� ି ପି ଉଦୟ ଟାକ�ି RWX0631093

(ୀ /78533 28 174 962ରଶ3ତିା ଟାକ� ୀ ପି ଉଦବଲ ଟାକ�ି RWX0631101

ପ ୁ /79534 29 174 963ଉtମ ଗରଡା ପି ପରୁୁଷତି ଗରଡା RWX0630756

(ୀ /80535 26 174 964େବବି ଗରଡା ମା ତୁଲା େଖାସଲା RWX0853986

ପ ୁ /80536 27 174 965ଅଜୁD ନ େଖାସଲା ପି ପିତବାସ େଖାସଲା RWX0630889

ପ ୁ /81537 36 174 966େଗାପି କଲୁଦୀପ ପି ରଘ ୁକଲୁଦୀପ RWX0630400

(ୀ /82538 27 174 967ଦସ ୁେଖାସଲା ପି ପଦଲାମ େଖାସଲା RWX0631010

ପ ୁ /83539 27 174 968ସନିୁଲ ହିଆଲ ପି ଗରୀମଣି ହିଆଲ RWX0697714

ପ ୁ /84540 32 174 969ଜଲ ହିଆଲ ମା ପଦ3 ିନୀ ହିଆଲ RWX0630897

(ୀ /85541 33 174 970ସେରାଜିନୀ େଖାସ4 ା *ା କିେଶାର େଖାସ4 ା RWX0630335

ପ ୁ /85542 29 174 971ଜୁନୁ େଖାସ4 ା ପି କିଶର େଖାସ4 ା RWX0697649

ପ ୁ /86543 28 174 972ଅଜୟ ଡ�ୀ ପି ତାରା ଡ�ୀ RWX0697755

(ୀ /86544 27 174 973ଆରପିତା ଡ�ୀ ମା ତାରା ଡ�ୀ RWX0697771

ପ ୁ /87545 24 174 974ନେର'�  ଗରଡା ପି ଫଲୁଧର ଗରଡା RWX0907386

(ୀ /87546 27 174 975ରାଜଲ53ୀ ପ�ଧାନ ପି ସେୁର'� ନାଥ ପ�ଧାନ RWX0631028
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(ୀ /89547 31 174 976ସଂଗୀତା କ'ପାନ *ା େଦେବ'�  କ'ପାନ RWX0853762

(ୀ /92548 23 174 977େଦନାମଣି ହିଆଲ ପି େଗୗରା� ହିଆଲ RWX1102979

(ୀ /96549 23 174 978ସଶିୁଲା େଖାସ4 ା ପି ପଦଲାମ େଖାସ4 ା RWX1233121

ପ ୁ /109550 26 174 979େବ>ାମିr ଫ� ାr ସିଂ ପି କ^ିଏo ସିଂ RWX0730325

(ୀ /109551 31 174 980ସେୁସ�ିନି ସିଂ ପି କ ûଏଲ ସିଂ RWX0907303

ପ ୁ /109552 26 174 981ଏନୁଏଲ ସିଂହ ପି କ ûଏଲ ସିଂ RWX0907139

(ୀ /999553 22 174 982ଦୁରପତି ବାଘ *ା ସେୁରସ ହିଆଲ RWX1234186

(ୀ /999554 21 174 983ହସିନା କ1ପାନ *ା ଶା!ୁନୁ କ1ପାନ RWX1234194

ପ ୁ /999555 28 174 984ସାହିଲ େଖାସ4 ା ପି ଶିବ େଖାସ4 ା RWX0730267

(ୀ /999556 28 174 985ଉବD ଶୀ େଖାସ4 ା *ା ବିେଜ'�  େଖାସ4 ା RWX0907543

ପ ୁ /999557 27 174 986ବାପିନା େଖାସ4 ା ପି ଶିବ େଖାସ4 ା RWX0730242

ପ ୁ /999558 26 174 987ଦିଲିପ େଖାସ4 ା ପି ଦଳପତି େଖାସ4 ା RWX0907352

ପ ୁ /999559 26 174 988ବାବୁନା େଖାସ4 ା ପି ଶିବ େଖାସ4 ା RWX0730234

(ୀ /999560 25 174 989ରଶ3 ିତା େଖାସ4 ା ପି ଦଳପତି େଖାସ4 ା RWX0907360

ପ ୁ /999561 24 174 990ଅରୁନ େଖାସ4 ା ପି ଦିବାନ େଖାସ4 ା RWX0907378

(ୀ /999562 61 174 991ଅେସମତି କଳୁଦିପ *ା ଚ'�  କଳୁଦିପ RWX0907485

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବVଚନ ନିମେ! ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ$  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବVଚନ କମିଶନ ଭାରତB wାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବVଚନ ପବୂD ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣB ନାମ ଅଛି କି ନାହx  ଦୟାକରି ତନଖି କର!ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.1 of �������� �	
 �
�� ULB has been published in accordance with 
Odisha Municipal (Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha 
Municipal Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନBର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନB ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

10 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା! େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବVଚନ ଅଧିକାରୀB *ା5ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


