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"ୀ /1 30 183 1ସେ#ାଷୀ ପଟନାୟକ &ା ପ�ଣୟ ର(ନ ଦାସ RWX1147727

ପ ୁ /C.C.B.FAR2 31 183 2େଦେବ)�  ଖଡା ପି ଦାେମାଦର ଖଡା RWX0301903

"ୀ /13 31 183 3ଏଲିଜାେବଥ ଭ( ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଭ( RWX0512889

"ୀ /14 30 183 4ସାରିଜାେବଥ ଭ( ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଭ( RWX0512897

"ୀ /15 44 183 5ସକ#ୁଳା େଦବୀ &ା ସକୁେଦବ ସିଂ RWX0684621

"ୀ /16 40 183 6ଶଶିୁଳା େଦବୀ &ା ସେ#ାଷ କମୁାର େଦବୀ RWX0685248

ପ ୁ /17 43 183 7ସାଧ ୁେଗୗଡ ପି ଚିତ େଗୗଡ RWX0684597

"ୀ /18 39 183 8ମାଣିକ େଗୗଡ &ା ସାଧ ୁେଗୗଡ RWX0301358

ପ ୁ /19 43 183 9ଆନ) ଖରା ପି ସିତନ ଖରା RWX0685040

ପ ୁ /110 33 183 10ଆଦିନାରାୟଣ ଖରା ପି େକଶବ ଖରା RWX0187013

"ୀ /111 34 183 11ମମତା କମୁାରୀ ଖରା ପି ଧେନ)�  କମୁାର ଖରା RWX0186999

"ୀ /112 49 183 12େମାନାଲିସା ମାଛ &ା ବନମାଳୀ ମାଛ RWX0637561

ପ ୁ /113 40 183 13କନୁା ମଲ5 ିକ ପି ପାନୁ ମଲ5 ିକ RWX0684589

ପ ୁ /114 32 183 14ସ�� ାମ େକଶରୀ ମ6ୀ ପି ଟ7ଧର ମ6ୀ RWX0789446

ପ ୁ /115 61 183 15ବାଳକୃ8 ନାୟକ ପି ଫକିର ନାୟକ OR/12/085/324623

ପ ୁ /116 39 183 16ରାେଜ)�  କମୁାର ନାୟକ ପି ତ�ୀନାଥ ନାୟକ RWX0789453

ପ ୁ /117 33 183 17େଦବବ� ତ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ RWX0187005

ପ ୁ /118 31 183 18ପ�ସା# କମୁାର ନାୟକ ପି ବାଳକୃ8 ନାୟକ RWX0186981

ପ ୁ /119 70 183 19ଲ:;ିନାରାୟଣ ପ<ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ<ନାୟକ OR/12/085/324951

"ୀ /120 32 183 20ଗୀତା(ଳି ସାହୁ ପି ଶତୃଘ> ସାହୁ RWX0187062

ପ ୁ /121 36 183 21ସେ#ାଷ କମୁାର ତାରସିଆ ପି ବି?ନାଥ ତାରସିଆ RWX0187286

ପ ୁ /122 43 183 22କମଳ ପ�ଶନ ତ�ୀପାଠୀ ପି ଉେପ)�  ତ� ୀପାଠୀ RWX0187047

ପ ୁ /223 32 183 23ରେମଶ ଚ)�  ବାରିକ ପି ଘନଶ�ାମ ବାରିକ RWX0512913

"ୀ /224 28 183 24ପAୁା(ଳି ବିେଶାଇ ପି କୃ8ଚ)�  ବିେଶାଇ RWX0724062

ପ ୁ /225 24 183 25ଅନଂସମୁାନ ବିେଷାଇ ପି କୃ8ଚ)�  ବିେଷାଇ RWX0990184

ପ ୁ /226 62 183 26ମଧ ୁେଦାରା ପି ଦୟା େଦାରା KBH1834506

"ୀ /227 60 183 27ଲ:;ୀ େଦାରା &ା ମଧ ୁେଦାରା KBH1834514

ପ ୁ /228 42 183 28କମଳ େଲାଚନ େଦାରା ପି ଡDରୁୁ େଦାରା KBH1834563

ପ ୁ /229 28 183 29ବାବୁଲା ଖରା ପି େଗାବEF ନ ଖରା RWX0513747

ପ ୁ /230 31 183 30ସତ�ବ� ତ ମିଶ� ପି ଦାମେଦାର ମିଶ� RWX0512954

ପ ୁ /231 59 183 31ବଳରାମ ନାୟକ ପି କୃ8 ଚ)�  ନାୟକ RWX0512525

"ୀ /232 36 183 32ଅନୀତା ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ RWX0512509

ପ ୁ /233 32 183 33ସତ�ବ� ତ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ RWX0512517

ପ ୁ /234 55 183 34କବି ଚ)�  େପାଲାଇ ପି ରାମଚ)�  େପାଲାଇ RWX0187302

"ୀ /235 38 183 35ନିଖିଳ ଭାରତୀ େପାଲାଇ &ା କବି ଚ)�  େପାଲାଇ RWX0187294

ପ ୁ /236 53 183 36େଗାପାଳ କୃ8 ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ RWX0990945

"ୀ /237 50 183 37ଗୀତାଞଳି ସାହୁ &ା ହରିହର ସାହୁ RWX0992586

"ୀ /238 24 183 38େଜାସ>ା ରାଣୀ େସଠୀ ପି ରଜନୀକାH େସଠୀ RWX0993253

ପ ୁ /239 35 183 39ସଶୁା# କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି ଭାIର ତ�ିପାଠୀ RWX0512707

ପ ୁ /340 60 183 40ଭରତ ଛତ�ିଆ ପି ହରି ଛତ�ିଆ OR/12/085/324702

"ୀ /341 55 183 41ନିଳାଦ� ି ଛତ�ିଆ &ା ଭରତ ଛତ�ିଆ OR/12/085/324703

ପ ୁ /342 47 183 42ମ�ଳୁ ଛତ�ିଆ ପି ଭରତ ଛତ�ିଆ OR/12/085/324704

"ୀ /343 44 183 43ପଦ; ା ଛତ�ିଆ &ା ମ�ଳୁ ଛତ�ିଆ OR/12/085/324705

ପ ୁ /344 34 183 44ପ�ଣୟ ମାନକର ପି ଭି. ଏJ ମାନକର RWX0512400

ପ ୁ /345 44 183 45ବୁଲୁ ନାୟକ ପି ବଦା ଦୁଯ�Fଧନ ନାୟକ RWX0637611

ପ ୁ /346 58 183 46ପରି:ୀତ ପରିଡା ପି ଦୁଶାସନ ପରିଡା KBH1834712

"ୀ /347 49 183 47କଲ�ାଣୀ ପରିଡା &ା ପରି:ୀତ ପରିଡା KBH1834704

ପ ୁ /448 27 183 48େକୗଶକି ଗLା ପି ରାମନାଥ ଗLା RWX0637496

ପ ୁ /449 57 183 49େହମ# କମୁାର ହିଆଲ ପି ଜିଆ ହିଆଲ RWX0301424

"ୀ /450 49 183 50ସକୁା#ି ହିଆM &ା େହମ# କମୁାର ହିଆM RWX0301416

1 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀ7 &ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /451 29 183 51ଅଭିଜିP କମୁାର ହିଆM ପି େହମ# କମୁାର ହିଆM RWX0425827

"ୀ /452 27 183 52େମାନାଲିସା ହିଆଲ ପି େହମ# କମୁାର ହିଆଲ RWX0637504

ପ ୁ /453 35 183 53େସQ କମରୁRିS ପି େସQ ଜଲିM ଉRିS RWX0187336

ପ ୁ /454 41 183 54ପାଥF ସାରଥୀ ନାୟକ ପି ବି. େକ ନାୟକ KBH1881671

ପ ୁ /455 39 183 55କୃ8ଚ)�  ପ�ଧାନ ପି ଶ�ାମସ)ୁର ପ�ଧାନ RWX0301374

ପ ୁ /456 34 183 56ହିମାTଳ ପ�ଧାନ ପି ସ�ାମସ)ୁର ପ�ଧାନ RWX0301366

"ୀ /457 31 183 57ସବିତା ପ�ଧାନ ପି ଶ�ାମସ)ୁର ପ�ଧାନ RWX0684613

ପ ୁ /458 27 183 58େକଳୖାଶ ଶିଶା ପି ଜୟ ଶିଶା RWX0699272

"ୀ /0559 37 183 59ଭଗବତୀ େବନିଆ &ା ରାମ ଚ)�  େବନିଆ RWX1234616

"ୀ /560 48 183 60ଇ)ିରା େବେହରା ପି ଅଜିତ କମୁାର େବେହରା RWX0301440

ପ ୁ /561 31 183 61ସତ�ପ�ିୟ େବେହରା ପି ଅଜିP କମୁାର େବେହରା RWX0301432

"ୀ /562 27 183 62ମଧସୁ; ିତା େବେହରା &ା ଅଜିତ େବେହରା RWX0699249

ପ ୁ /563 46 183 63କାVWକ େସମିଳିଆ ପି େଚତୖନ� େସମିଳିଆ RWX0187344

"ୀ /564 42 183 64ଯେସାଦା ସିମିଳିଆ &ା କାVWକ ସିମିଳିଆ RWX0187351

"ୀ /665 60 183 65ସାବିନା ବାଘ &ା ପXୁFଚ)�  ବାଘ OR/12/085/324630

ପ ୁ /666 60 183 66ପXୂF ବାଘ ପି ଏଲି ବାଘ OR/12/085/324629

"ୀ /667 33 183 67ସବିତା କମୁାରି ଖରା ପି ଧେନ)�  କମୁାର ଖରା RWX0684605

ପ ୁ /668 36 183 68ଦLପାଣି ପରିଡା ପି ଲୁରୁ ପରିଡା RWX0187369

ପ ୁ /669 59 183 69ଡDରୁଧର ପ<ନାୟକ ପି କରୁା ପ<ନାୟକ RWX0637363

"ୀ /670 51 183 70ସବୁାସିନି ପ<ନାୟକ &ା ଡDରୁଧର ପ<ନାୟକ RWX0637249

"ୀ /671 30 183 71ଯମନୁା କମୁାରୀ ପ<ନାୟକ ପି ଡମବୁରୁଧର ପ<ନାୟକ RWX0637231

ପ ୁ /672 40 183 72ବିଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ବାଞାନିଧୀ ପ�ଧାନ RWX0990929

"ୀ /673 34 183 73କବିତା ସାହୁ &ା ସତ�ବ� ତ ସାହୁ RWX0659086

ପ ୁ /774 34 183 74ପରେମ?ର ଗିରି ପି ନାଥ ଗିରି RWX0348920

ପ ୁ /775 44 183 75ଡDରୁୁ କଳୁଦୀପ ପି ଉEବ କଳୁଦୀପ KBH1881978

"ୀ /776 41 183 76ଲଳିତା କଳୁଦୀପ &ା ଡDରୁୁ କଳୁଦୀପ KBH1881986

"ୀ /777 34 183 77ସସୁ; ିତା ମLୁା &ା େସାନୁ ଚରଣ ମLୁା RWX0513341

"ୀ /778 27 183 78ଅଞଳି &ାଇଁ &ା େକଶବ ଚରଣ &ାଇଁ RWX0992149

"ୀ /879 32 183 79କନିୁ ବାଘ ପି ର(ନ ବାଘ RWX0637116

ପ ୁ /880 67 183 80ଉEବ କଲୁଦୀପ ପି ପ�ଭୁନାଥ କଲୁଦୀପ OR/12/085/324635

"ୀ /881 65 183 81ମ[ୁା କMୁଦୀପ &ା ଉEବ କMୁଦୀପ OR/12/085/324636

ପ ୁ /882 38 183 82ସେୁର)�  କଲୁଦୀପ ପି ଉEବ କଲୁଦୀପ KBH1954221

ପ ୁ /883 39 183 83ଫଗରୁାମ ମିମ ୁF ପି ସାଇରାମ ମିମ ୁF RWX0789669

ପ ୁ /884 42 183 84ଅଜୟ କମୁାର ପ<ନାୟକ ପି ଅେଲଖ ଚ)�  ପଟନାୟକ RWX0187385

ପ ୁ /985 55 183 85ର(ନ ବାଘ ପି ଅଗାଇଲୁ ବାଘ OR/12/085/324739

"ୀ /986 50 183 86ଫଲୁ ମତି ବାଘ &ା ର(ନ ବାଘ OR/12/085/324740

ପ ୁ /987 43 183 87ମେନାଜ କମୁାର ବାଘ ପି ର(ନ ବାଘ KBH1834431

ପ ୁ /988 39 183 88ଉେଗ�ସନ ହ\ସଦାଃ ପି ଭୀମ ହ\ସଦାଃ RWX0817536

ପ ୁ /989 26 183 89ଲେDାଦର େହD�̂ ପି ଗରୁୁଚରଣ େହD�̂ RWX0990549

"ୀ /990 45 183 90ମାଣିକ େହମ�^ &ା ଗରୁୁନାଥ େହମ�^ RWX0685081

"ୀ /991 39 183 91ରାଜଶ�ୀ ମହା#ି &ା ଖେଗ)�  ମହା#ି RWX0789461

"ୀ /992 52 183 92େଜ�ା_>ା ପାଢୀ &ା େକ ସି ଏଚ ପାଢୀ OR/12/085/354039

ପ ୁ /993 51 183 93ଶକୁା# କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି ପି ଉଦୟନାଥ ପାଣିଗ�ାହି RWX0301457

"ୀ /994 39 183 94ତପJୱନିି ପାଣିଗ�ାହି &ା ସକୁା# କମୁାର ପାଣିଗ�ାହି RWX0301465

ପ ୁ /995 24 183 95ଦସରଥ ପାତ� ପି ଶ�ାମ ସ)ୁର ପାତ� RWX0992552

"ୀ /1096 42 183 96ଫଲୁକାଲି େଦବି &ା େଛାେଟଲାଲ ପ�ସାଦ RWX0789479

"ୀ /1097 49 183 97ମ[ୁା ଖରା &ା େଦବ ଖରା OR/12/085/324786

"ୀ /1098 64 183 98ଲଛମା ଖିଲ &ା ଧନି ଖିଲ OR/12/085/324784

ପ ୁ /1099 40 183 99ଭଗବାନ ଖିଲ ପି ଧନି ଖିଲ KBH1881911

ପ ୁ /10100 27 183 100ସନିୁଲ ଖରା ମା ମ[ୁା ଖରା RWX0637538

"ୀ /10101 36 183 101ଜାaଗୟେସନି ମଲ5 ିକ &ା େଯାେଗ)�  ମଲ5 ିକ RWX0991661

"ୀ /10102 28 183 102ରଶ; ିତା ମଲ5 ିକ &ା ପ�ସା# କମୁାର ମଲ5 ିକ RWX0991299

ପ ୁ /10103 29 183 103ଖେଗ?ର ମଦୁୁଲି ପି ମାଧବ ମଦୁୁଲି RWX0699066

ପ ୁ /10104 56 183 104ପଦ;  ଚରଣ ପ�ଧାନ ପି ଖଲି ପ�ଧାନ RWX0991646

"ୀ /10105 49 183 105ତାରାରାଣି ପ�ଧାନ &ା ପଦ;  ଚରଣ ପ�ଧାନ RWX0991612

"ୀ /10106 46 183 106ନୟନୀ ସାମଲ &ା ଚରଣ ସାମଲ RWX0991307

"ୀ /10107 24 183 107ନ)ିନୀ ସାମଲ &ା ଚରଣ ସାମଲ RWX0993295

ପ ୁ /10108 28 183 108ଗbୁ ସକୁ� ି ପି େଗାବEF ନ ସକୁ� ି RWX0724518

"ୀ /II- 10109 22 183 109େରବତୀ େଖମLୁୁ ପି ରାମଚ)�  େଖମିLୁୁ RWX1234061

ପ ୁ /II- 10110 20 183 110ପ�ଦିପ େଖମLୁୁ ପି ରାମଚ)�  େଖମିLୁୁ RWX1234038

"ୀ /II-10111 23 183 111ଅ(ଳି େଖମLୁୁ ପି ରାମଚ)�  େଖମିLୁୁ RWX1233808

ପ ୁ /R-10112 26 183 112ପାଥF ସାରଥି ବାରିକ ପି ରବି)�  କମୁାର ବାରିକ RWX0724369
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ପ ୁ /BIJU COLO113 49 183 113ସନାତନ େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା KBH1834589

"ୀ /11114 31 183 114ସପୁ�ଭା େବେହରା &ା ସନାତନ େବେହରା RWX0637348

ପ ୁ /11115 26 183 115ଅଜୁF ନ େଖାରା ପି େଗାରା େଖାରା RWX0724385

"ୀ /11116 36 183 116ପ�ମିଳା ମଲ5 ିକ &ା ଭିମେସନ ମଲ5 ିକ RWX0724237

ପ ୁ /11117 35 183 117ଦିପନୁା ପ<ନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁପ<ନାୟକ RWX0990937

"ୀ /11118 40 183 118ଲ:;ୀବାଳା ପୃcି &ା ଲଳିତ କମୁାର ପୃcି RWX0187419

ପ ୁ /R-11119 28 183 119େପ�ମ ପ�କାଶ ପି ଶିବ ଦାଶ ଶ7ର RWX1181338

"ୀ /12120 65 183 120ମେହ?ରୀ ପ�ଧାନ &ା ଶ�ାମ ସ)ୁର ପ�ଧାନ RWX0990655

ପ ୁ /12121 65 183 121ଶ�ାମ ସ)ୁର ପ�ଧାନ ପି ଭାଗ� ପ�ଧାନ RWX0990721

ପ ୁ /12122 48 183 122ଚକ�ପାଣି ପ�ଧାନ ପି ପାLବ ପ�ଧାନ OR/12/085/354939

"ୀ /12123 32 183 123&ପ>ା ପ�ଧାନ &ା ଅେଶାକ ପ�ଧାନ RWX0724278

"ୀ /12124 28 183 124େକୗସଲ�ା ପ�ଧାନ ପି ପିତବାସ େଜନା RWX0993501

"ୀ /12125 46 183 125ମ(ଳୁା ସାହୁ &ା େଜଳି େଗାବି) ସାହୁ RWX0301473

ପ ୁ /13126 59 183 126ନରହରି ବାଘ ପି ମେହ?ର ବାଘ RWX1093442

"ୀ /13127 55 183 127ଫଲୁମତୀ ଜୟପରିୁଆ &ା ମ�ଳା ଜୟପରିୁଆ OR/12/085/324783

ପ ୁ /13128 36 183 128ଲଛମନ ଜୟପରୁୀଆ ମା ଫଲୁମଣି ଜୟପରୁୀଆ RWX0187112

ପ ୁ /13129 55 183 129େସାମନାଥ ପା�ୀ ପି ଡମ ୁପା�ୀ OR/12/085/324654

"ୀ /13130 49 183 130ସଇତା ପା�ୀ &ା େସାମନାଥ ପା�ୀ RWX0959155

ପ ୁ /13131 26 183 131େଗାବି)ା ପାତ� ପି ମାଧବ ପାତ� RWX1049881

ପ ୁ /14132 52 183 132େଗାରା ଖରା ପି ଧନୁଯ�Fୟ ଖରା OR/12/085/324983

"ୀ /14133 48 183 133ଘାସ ୁଖରା &ା େଗାରା ଖରା OR/12/085/324982

"ୀ /14134 23 183 134ନମିତା େଖମLୁୁ ପି ନ) େଖମLୁୁ RWX1137439

ପ ୁ /14135 39 183 135ବିଷN କିେLା ପି ବୀେକଡ କିେLା RWX0348698

"ୀ /14136 35 183 136ଅନିତା କିେLା &ା ବିଷN କିେLା RWX0348706

ପ ୁ /14137 41 183 137ପ�ଦୀପ ପ�ଧାନ ପି ବାଜିଆ ପ�ଧାନ RWX1234020

ପ ୁ /15138 38 183 138ପTାନନ େବେହରା ପି ପଦ;  ଚରଣ େବେହରା KBH1643014

ପ ୁ /15139 31 183 139େଦବ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଅଜୁF ନ େଗୗଡ RWX0789693

ପ ୁ /15140 39 183 140ରୁଦ�  ନାରାୟଣ ଜୟପରିୁଆ ମା େହମକା#ି ଜୟପରିୁଆ RWX0348565

"ୀ /15141 33 183 141ଭାଗ�ବତୀ ଜୟପରୁୀଆ &ା ରୁଦ� ନାରାୟଣ ଜୟପରିୁଆ RWX0637082

"ୀ /15142 33 183 142ସପ>ା େଖାରା &ା ଆନ) େଖାରା RWX0724583

"ୀ /15143 46 183 143ସବୁXF ମହାରଣା &ା ଆନ) ଚ)�  ମହାରଣା RWX0858811

ପ ୁ /15144 46 183 144ଆନ) ଚ)�  ମହାରଣା ପି ଭିକାରୀ ମହାରଣା RWX0513994

ପ ୁ /15145 64 183 145ରବିନାରାୟଣ ପ�ଧାନ ପି ଜେD?ର ପ�ଧାନ KBH1882463

"ୀ /15146 47 183 146ଉମWଳା ପ�ଧାନ &ା ରବିନାରାୟଣ ପ�ଧାନ KBH1882458

"ୀ /15147 31 183 147ସd�ା ପ�ଧାନ &ା ସ(ୟ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0699280

"ୀ /16148 32 183 148ପନୁମ ଦାସ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଦାସ RWX0187468

ପ ୁ /16149 34 183 149ଶ�ୀଧର ଦାଶ ପି ତ�ିନାଥ ଦାଶ RWX0699082

"ୀ /16150 62 183 150ଚ)�ମା ହ#ାଳ &ା ସନିଆ ହ#ାଳ OR/12/085/324722

"ୀ /16151 41 183 151ସୀତା ଖରା &ା ଧନିଆ ଖରା KBH1834498

"ୀ /16152 66 183 152ସଇତା ପା�ୀ &ା େସାମନାଥ ପା�ୀ RWX0959163

"ୀ /16153 48 183 153ବିଲାସିନୀ ପାତ� &ା ପିତବାସ ପାତ� OR/12/085/324660

ପ ୁ /16154 30 183 154ପଦଲମ ପଜୁାରୀ ପି ଅଦୟ ପଜୁାରୀ RWX0637124

"ୀ /16155 38 183 155ରଜନି ସନୁା ପି ପି.ଡି. ସନୁା OR/12/085/355115

ପ ୁ /17156 41 183 156ତନୱରି ଅହeଦ ପି ମହeଦ ମନୁୀର RWX0991026

"ୀ /17157 38 183 157େରାସନାରା େବଗ^ &ା ତନୱରି ଅହeଦ RWX0991042

ପ ୁ /17158 45 183 158େଗାବEF ନ େଖମLୁୁ ପି ଦାସି େଖମLୁୁ RWX0684894

ପ ୁ /18159 24 183 159ଧେମF)�  ବାଘ ପି ନରହରୀ ବାଘ RWX1094820

"ୀ /18160 20 183 160ପ�ମିଳା େବନିଆ ପି ରାମ ଚ)�  େବନିଆ RWX1234632

"ୀ /18161 35 183 161ଧରତ�ି ମାଝି &ା :ରିଦ ଚ)�  ମାଝି RWX0724229

ପ ୁ /18162 31 183 162ସମରା ମାଝି ପି ସକୁ ୁମାଝି RWX0724195

"ୀ /18163 28 183 163େଦମୖତି ମାଝି &ା ସମରା ମାଝି RWX0724187

ପ ୁ /18164 24 183 164ବିକ�ମ ମିଶ� ପି େବରୖାଗୀ ମିଶ� RWX1049899

ପ ୁ /19165 45 183 165ରାେଜଶ େବସନ ପି ଶତୃଘନ େବସନ RWX0348979

ପ ୁ /19166 64 183 166ପ�ହଲାଦ ଡାକଆୁ ପି େସାମନାଥ ଡାକଆୁ OR/12/085/324670

ପ ୁ /19167 55 183 167ଦାସି େଖମLୁୁ ପି ନାରାୟଣ େଖମLୁୁ OR/12/085/324706

"ୀ /19168 52 183 168ତୁଳସା େଖମLୁୁ &ା ଦାସି େଖମLୁୁ OR/12/085/324707

ପ ୁ /19169 55 183 169େଗାପିନାଥ କଳୁଦିପ ପି ବୁଦୁ କଲୁଦିପ OR/12/085/312535

"ୀ /19170 45 183 170ଲ:;ୀ କଳୁଦିପ &ା େଗାପିନାଥ କଳୁଦିପ OR/12/085/312536

ପ ୁ /20171 45 183 171ମେହଶ େବେହରା ପି ପ� େବେହରା RWX0301390

ପ ୁ /20172 54 183 172ରତନ େବନିଆ ପି ଘାସି େବନିଆ RWX0409276

ପ ୁ /20173 58 183 173ଗଗନବିହାରୀ ଭ( ପି ମକର ଭ( OR/12/085/324764

"ୀ /20174 49 183 174ଉମWଳା ଭ( &ା ଗଗନ ଭ( OR/12/085/324765
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ପ ୁ /20175 84 183 175ତରେଲାକ ସିଂ ପି ଭିେରା ସିଂ RWX0789735

ପ ୁ /21176 48 183 177ପXୂFଚ)�  ମହା# ପି ହରିହର ମହା# RWX0187500

"ୀ /21177 34 183 178ଗୀତା(ଳୀ ମହା# &ା ପXୂFଚ)�  ମହା# RWX0187518

"ୀ /22178 40 183 179ଲଳିତା େଖମLୁୁ &ା ନ) େଖମLୁୁ RWX1234624

ପ ୁ /22179 61 183 180ନିଳମଣି ନାୟକ ପି ଗେଜ)�  ନାୟକ OR/12/085/324761

"ୀ /22180 56 183 181ପାବF ତୀ ନାୟକ &ା ନିଳମଣି ନାୟକ OR/12/085/324953

ପ ୁ /22181 35 183 182ନିହାର ର(ନ ନାୟକ ପି ନିଳମଣି ନାୟକ RWX0187138

ପ ୁ /22182 44 183 183ସରତ ଚ)�  ପ�ଧାନ ପି ନଟବର ପ�ଧାନ RWX0349035

ପ ୁ /22183 43 183 184ପ�ଫଲୁ ପ�ଧାନ ପି ନଟବର ପ�ଧାନ RWX0349050

ପ ୁ /22184 41 183 185ଅେଶାକ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ବଜିଆ ପ�ଧାନ RWX0724336

ପ ୁ /22185 54 183 186ଲାଲ ବାହାଦୁର ରାନା ପି ଗେଣଶ ବାହାଦୁର ରାନା RWX0637108

"ୀ /22186 44 183 187ଗୀତା ରାନା &ା ଲାଲ ବାହାଦୁର ରାନା RWX0637090

ପ ୁ /22187 46 183 188ପ�ତାପ କମୁାର &ାଇଁ ପି ଦLପାଣୀ &ାଇଁ RWX0187542

"ୀ /22188 36 183 189ସଶୁା#ି ତାLି &ା ବିନୟ କମୁାର ତାLି RWX0724328

ପ ୁ /23189 53 183 190ଶରତ ଦାସ ପି ସେୁର)�  ଦାସ OR/12/085/324682

"ୀ /23190 40 183 191ତ�ୁ bିମୟୀ ସାହୁ &ା ସେ#ାଷ କମୁାର ସାହୁ RWX0789743

"ୀ /II-23191 23 183 192ସd�ା େଖମLୁୁ ପି ଲଇଚନ େଖମିLୁୁ RWX1234053

"ୀ /24192 29 183 193ସ; ୁତୀେରଖା େଗୗଡ &ା ଅରୁଣ କମୁାର େଗୗଡ RWX0637181

ପ ୁ /24193 65 183 194ଚ)�େଶଖର ରାଉତ ପି ବି?gର ରାଉତ OR/12/085/324753

"ୀ /24194 59 183 195ରୁକଣିୁ ରାଉତ &ା ଚ)�େଶଖର ରାଉତ OR/12/085/324754

"ୀ /25195 28 183 196ରମା ଭାରତୀ ପ�ଧାନ ପି େକାରାମଣି ପ�ଧାନ RWX0637058

"ୀ /25196 32 183 197ମିନା:ୀ ରାଉତ &ା ବିନାୟକ ରାଉତ RWX0992289

ପ ୁ /25197 52 183 198ଭ[ି କମୁାର ତିକW ପି ପାତ�ସ ତିକW RWX0301499

"ୀ /26198 41 183 199ସମିୁତ� ା ଦାସ ପି ନଟବର ଦାସ RWX0187666

ପ ୁ /26199 54 183 202ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପାଢୀ ପି େଗୗରଚ)�  ପାଢୀ RWX0301507

"ୀ /26200 34 183 203କୃ8ପ�ିୟା ପାତ� &ା କମଳ େଲାଚନ ପାତ� RWX0409151

"ୀ /26201 50 183 204ସେରାଜିନି ପ�ଧାନ &ା େକାରାମଣି ପ�ଧାନ OR/12/085/324919

ପ ୁ /27202 24 183 205ସଚିନ କମୁାର ଭଞ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ଭଞ RWX0991372

"ୀ /27203 47 183 206ନିରୁପମା ଦାସ &ା ସରତ ଦାସ OR/12/085/324958

"ୀ /27204 30 183 207ମମିତା ଗରଡା &ା ରାେଜh ଗରଡା RWX0857953

"ୀ /27205 50 183 208କଷୁମୁା ଖରା &ା ଧେନ)�  ଖରା OR/12/085/324689

ପ ୁ /27206 54 183 209ଧେନ)�  କମୁାର ଖରା ପି ଧନଜୟ ଖରା OR/12/085/324688

"ୀ /27207 64 183 210େଲାଚନି ମହାରଣା &ା ସବୁାସଚ)�  ମହାରଣା RWX0789784

ପ ୁ /27208 45 183 211ରାେକଶ ମହାରଣା ପି ସବୁାଶ ଚ)�  ମହାରଣା RWX0789776

ପ ୁ /27209 65 183 212ପ�ଫଲୁ କମୁାର ମିଶ� ପି ରାଧା େମାହନ ମିଶ� OR/12/085/324755

"ୀ /27210 60 183 213ସଂଯଲୁତା ମିଶ� &ା ପ�ଫଲୁ ମିଶ� OR/12/085/324756

ପ ୁ /28211 38 183 214ରାମ ଚ)�  ଭାଲୁ ପି ମନଜିP ଭାଲୁ RWX1234582

"ୀ /28212 34 183 215ବିମିଳା ଭାଲୁ &ା ରାମ ଚ)�  ଭାଲୁ RWX1234533

"ୀ /28213 36 183 216େରସ;ା ମହାରଣା &ା ରାେକଶ ମହାରଣା RWX0789800

ପ ୁ /28214 59 183 217କୃ8 ସାହୁ ପି ଗରୁୁବାରିଆ ସାହୁ OR/12/085/324751

"ୀ /28215 52 183 218ରତନି ସାହୁ &ା କୃ8 ସାହୁ OR/12/085/324752

ପ ୁ /29216 59 183 219ପିତବାସ ମାଛ ପି େଗାପିନାଥ ମାଛ OR/12/085/324984

ପ ୁ /29217 33 183 220େଦବାଶଷି ପ<ନାୟକ ପି ଉମାଚରଣ ପ<ନାୟକ RWX0990580

ପ ୁ /29218 45 183 221ଶ�ୀନିବାସ ପ<ନାୟକ ପି ତୁDାଲି ପ<ନାୟକ KBH1851526

ପ ୁ /29219 26 183 222ଜଗନ> ାଥ ପ�ଧାନ ପି େକାରାମଣି ପ�ଧାନ RWX0724476

"ୀ /30220 21 183 223େରେଚଲ କଳୁଦୀପ ପି ଡମବରୁ କଳୁଦିପ RWX1234590

ପ ୁ /30221 52 183 224ସେୁର)�  ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ OR/12/085/329767

"ୀ /30222 49 183 225ଉମWଳା ନାୟକ &ା ସେୁର)�  ନାୟକ RWX0301408

ପ ୁ /30223 41 183 226ଇସାକ ସରିୁS ପି ବିଲକାନ ସରିୁS RWX0348607

"ୀ /30224 36 183 227ଇଲିଜାେବi ତିଗା ପି ଇସାଖ ତିଗା RWX0789818

"ୀ /31225 65 183 228ସେୁଲାଚନା େବନିଆ &ା ରାମଚ)�  େବନିଆ OR/12/085/324620

ପ ୁ /31226 39 183 229ସେୁବାଧ କମୁାର ମାନ> ା ପି ବସ# କମୁାର ମାନ> ା RWX0408716

"ୀ /31227 37 183 230ଡଲି ନାଏକ &ା ସକୁା# ନାଏକ RWX0187682

ପ ୁ /31228 75 183 231ସାମଏୁଲ ତାLି ପି କଇଁରା ତାLି RWX0637694

ପ ୁ /31229 47 183 232ବିନୟ କମୁାର ତାLି ପି ସାମଏୁଲ ତାLି RWX0637702

ପ ୁ /31230 39 183 233େବ(ାମିନ ଜS ତାLି ପି ସାମଏୁଲ ତାLି RWX0637140

ପ ୁ /31231 37 183 234େବନୖବୃଶ େଯାନ ତାLି ପି ସାମଏୁଲ ତାLି RWX0637132

ପ ୁ /32232 56 183 235ଖିେରାଦ େବେହରା ପି ଡDରୁଧର େବେହରା OR/12/085/324700

"ୀ /32233 47 183 236ବାସ#ି େବେହରା &ା ଖିେରାଦ େବେହରା OR/12/085/324701

ପ ୁ /32234 34 183 237ଘନ ବୁରୁଡି ପି ପଦୁ ବୁରୁଡି RWX0724179

ପ ୁ /32235 56 183 238ପ�େମାଦ ଦାସ ପି ରାମଚ)�  ଦାସ OR/12/085/324656

"ୀ /33236 54 183 239େଲାଭା େସଠୀ &ା ଗdବF  େସଠୀ OR/12/085/324748
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ପ ୁ /34237 50 183 240ସବିୁନୟ କVFନିଆ ପି ରାେଜ)� ନାଥ କVFନିଆ RWX0789883

"ୀ /34238 79 183 241ସଶିୁଳାବାଳା କିVFନିଆ &ା ରାେଜ)� ନାଥ କିVFନିଆ RWX0789891

"ୀ /34239 43 183 242େରଣବୁାଳା କିVFନିଆ &ା ସବିୁନୟ କିVFନିଆ RWX0789909

ପ ୁ /34240 34 183 243ରାଜ କମୁାର କଲୁଦୀପ ପି େଗାପିନାଥ କଲୁଦୀପ RWX0187708

ପ ୁ /34241 56 183 244ନିଳକj ସାମ#ରାୟ ପି ଅ#ଯ�Nମି ସାମ#ରାୟ OR/12/085/324922

"ୀ /34242 46 183 245କନିୁ ସାମ#ରାୟ &ା ନିଳକj ସାମ#ରାୟ OR/12/085/324944

"ୀ /35243 37 183 246ମୀନା କମୁାରୀ ଏkା &ା ସ(ୟ କିେLା RWX0348664

ପ ୁ /35244 56 183 247ମ�ଳୁ ଗଉଡ ପି ଧନ ଗଉଡ OR/12/085/324834

"ୀ /35245 50 183 248ଦଇମତୀ ଗଉଡ &ା ମ�ଳୁ ଗଉଡ OR/12/085/324835

ପ ୁ /35246 28 183 249ଶ�ାମ ସ)ୁର େଗୗଡ ପି ମ�ୁଳୁ େଗୗଡ଼ RWX0637512

"ୀ /35247 44 183 251ମମତା ସାମ#ରାୟ &ା ଉମାକା# ସାମ#ରାୟ RWX0684647

ପ ୁ /35248 42 183 252ଉମାକା# ସାମ#ରାୟ ପି ରତ> ାକର ସାମ#ରାୟ OR/12/085/324712

"ୀ /36249 62 183 253ମନମାୟା ବାହାଦୁର &ା ଅମର ବାହାଦୁର KBH1882935

ପ ୁ /36250 57 183 254େକଶବ ଖରା ପି ଧନଯ�Fୟ ଖରା OR/12/085/324713

"ୀ /36251 50 183 255କମଳା ଖରା &ା େକଶବ ଖରା OR/12/085/324714

ପ ୁ /36252 43 183 256ଧନିଆ ଖରା ପି େକଶବ ଖରା KBH1669415

ପ ୁ /36253 39 183 257ହରିରାମ ଖରା ପି େକଶବ ଖରା OR/12/085/324995

"ୀ /36254 38 183 258ମଣି ଖରା &ା ହରିରାମ ଖରା OR/12/085/324996

ପ ୁ /36255 58 183 259ଜନାRFନ ମିଶ� ପି ତ�ିେଲାଚନ ମିଶ� OR/12/085/324745

ପ ୁ /36256 52 183 260ପଦ; ଚରଣ ମିଶ� ପି ତ�ିେଲାଚନ ମିଶ� OR/12/085/325009

"ୀ /36257 48 183 261ଅ(ଳିବାଳା ମିଶ� &ା ଜF ନାEନ ମିଶ� OR/12/085/324746

ପ ୁ /37258 44 183 262ଜାକସS ବାହାଦୁର ପି ଅମର ବାହାଦୁର RWX0187732

ପ ୁ /37259 54 183 263ଦାମଦର ବରା ପି ଟ7ଧର ବରା OR/12/085/324838

"ୀ /37260 49 183 264ସବୁXF ବରା &ା ଦାମଦର ବରା OR/12/085/324839

"ୀ /37261 31 183 265&ାତି ମହାପାତ� &ା ଲ:;ୀନାରାୟଣ ସାହୁ RWX0992602

ପ ୁ /37262 45 183 266ଜଗତ ରାୟ ପାତ� ପି କମଳେଲାଚନ ପାତ� KBH1834415

ପ ୁ /37263 42 183 267ମାଧବ ପାତ� ପି କମଳେଲାଚନ ପାତ� OR/12/085/324716

"ୀ /37264 39 183 268ଗୀତା(ଳି ପାତ� &ା ଜଗତ ରାୟ ପାତ� KBH1834423

"ୀ /37265 39 183 269ପାବF ତି ପାତ� &ା ମାଧବ ପାତ� OR/12/085/324718

"ୀ /37266 24 183 270&XFଲତା ସାମ#ରାୟ ପି ନିଳକj ସାମ#ରାୟ RWX0992305

ପ ୁ /38267 28 183 271ମଣି ବାଘ ପି ନରହରି ବାଘ RWX1093426

"ୀ /38268 47 183 272ଉମାବତୀ ବରୁ &ା କ�ି8ା ରାଓ RWX0187740

ପ ୁ /38269 56 183 273ମକୁ)ୁ ଖିଲ ପି ଧନୁଯ�Fୟ ଖିଲ KBH1851542

"ୀ /38270 29 183 274ଶ�ୀମା ମିଶ� ପି ଜନାEF ନ ମିଶ� RWX0699165

ପ ୁ /38271 56 183 275କ�ି8ା ରାଓ ପି ଆନ) ରାଓ RWX0187757

ପ ୁ /39272 45 183 276ଭଗବାନ ନାହାକ ପି ମହାେଦବ ନାହାକ KBH1645779

"ୀ /39273 40 183 277ସେ#ାଷି ନାହାକ &ା ଭଗବାନ ନାହାକ KBH1645787

"ୀ /39274 45 183 278ସତ�ଭାମା ପଟନାୟକ &ା ଅଭିମନ� ୁପଟନାୟକ OR/12/085/324724

"ୀ /39275 39 183 279କୁ̂  କୁ̂  ରାଉତ &ା ଜଳଧର ରାଉତ RWX0992271

"ୀ /39276 55 183 280ସବୁାଶନିୀ ସାହୁ &ା ଧେନ?ର ସାହୁ OR/12/085/324666

ପ ୁ /40277 50 183 281ବୁଦା ହ#ାଳ ପି ଧନୁ ହ#ାଳ RWX0684670

ପ ୁ /40278 23 183 282ସନୁୀଳ କମୁାର ଖଡା ପି ଦାେମାଦର େଖାଡା RWX1049865

"ୀ /40279 43 183 283ର( ୁମହା7ଡୁ ପି ମନି)�  ମହା7ଡୁ RWX0724245

"ୀ /40280 35 183 284ପ�ତିମା ମହାରଣା &ା ଶ�ୀକା# ମହାରଣା RWX0992222

ପ ୁ /40281 48 183 285ପ�ବୀଣ କମୁାର ନାୟକ ପି େବଣପୁାଣି ନାୟକ RWX0347609

"ୀ /40282 52 183 286ବିମଳା ଶଶିା &ା କାVWକ ଶଶିା KBH1852540

ପ ୁ /41283 44 183 287ସଯୁ�F ନାରାୟଣ . ପି ସଉରା େବଜା . OR/12/084/044538

"ୀ /41284 29 183 288ରି7ି ମଦୁୁଲି &ା ଅମର କମୁାର େବେହରା RWX0992420

"ୀ /41285 46 183 289ପAୁଲତା ସାହୁ &ା ସେୁରଶ ଚ)�  ସାହୁ RWX0425777

ପ ୁ /41286 52 183 290ସେୁରଶ ଚ)�  ସାହୁ ପି ଶ�ୀଧର ସାହୁ RWX0789917

"ୀ /41287 45 183 291ପnୁଲତା ସାହୁ &ା ସେୁରଶ ଚ)�  ସାହୁ RWX0187781

"ୀ /41288 50 183 292ସମାରି ଶିଶା &ା ଉEବ ଶିଶା RWX0685073

ପ ୁ /42289 61 183 293ପXୂFଚ)�  େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା OR/12/085/324768

"ୀ /42290 56 183 294ସଷୁମା େବେହରା &ା ପXୂFଚ)�  େବେହରା OR/12/085/324769

"ୀ /42291 44 183 295ସଂଯ[ୁା ପ�ଧାନ &ା ସଶୁା# ପ�ଧାନ KBH1645837

"ୀ /43292 43 183 296ମିତାଳି ନାଯକ &ା ପ�ବିଣ କମୁାର ନାୟକ RWX0992156

ପ ୁ /43293 47 183 297ଇ?ର ପାତ� ପି ଖଡୁ ପାତ� KBH1834555

ପ ୁ /44294 44 183 298ମାନସ କମୁାର ନାୟକ ପି ଦିବାକର ନାୟକ RWX0349076

"ୀ /44295 40 183 299ଦିଗଦସWକା ନାୟକ &ା ମାନସ କମୁାର ନାୟକ RWX0349084

ପ ୁ /44296 44 183 300ବିପିନ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି କ#ାରୁ ପ�ଧାନ KBH1834530

ପ ୁ /45297 50 183 301କିେସାର ଚ)�  ହିଆଲ ପି େଲାମ ହିଆଲ OR/12/085/354712

"ୀ /45298 48 183 302ଶନିୁତା ହିଆଲ &ା କିେସାର ହିଆଳ OR/12/085/354713
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ପ ୁ /45299 40 183 303ରବି)�  ହିଆଲ ପି କିେଶାର ହିଆଲ KBH1953686

ପ ୁ /45300 62 183 304େସବକ ପ�ଧାନ ପି ଗ�ାଧର ପ�ଧାନ OR/12/085/324695

"ୀ /45301 52 183 305କ#ୁଳା ପ�ଧାନ &ା େସବକ ପ�ଧାନ RWX0684654

ପ ୁ /45302 28 183 306ସରୁଜ େଦବ ରାୟ ପି େଦବବ� ତ ରାୟ RWX0408518

ପ ୁ /46303 40 183 307ରେ7?ର ଭ( ପି ମକର ଭ( OR/12/085/325001

ପ ୁ /46304 46 183 308ପ�ତାପ କମୁାର ଗରଡା ପି ଦୟାସିଲ ଗରଡା RWX0990424

ପ ୁ /46305 49 183 309ବିଜୟ ମହା#ି ପି େକବୖଲ� ମହା#ି OR/12/085/354176

"ୀ /46306 48 183 310ଭାଗ�ଲତା ମହା#ି &ା ବିଜୟ ମହା#ି OR/12/085/354177

ପ ୁ /46307 41 183 311ରବିନାରାୟଣ ମହା#ି ପି ବିଜୟ ମହା#ି KBH1953595

"ୀ /46308 30 183 312ନମିତା କମୁାରୀ ପା�ି ପି କୃ8 ପା�ି RWX0348524

ପ ୁ /47309 61 183 313ମେହ?ରୱରରାଓନାଇଡୁ େକାଲ5 ି ପି ସତ�ାମନାଇଡୁ େକାଲି RWX0992354

ପ ୁ /47310 60 183 314ପାଣ ୁମଲିକ ପି ଅo ୁFନ ମଲିକ OR/12/085/324770

"ୀ /47311 50 183 315ପଦ; ା ମଲିକ &ା ପାଣ ୁମଲିକ OR/12/085/324771

ପ ୁ /47312 43 183 316ଭିମେସନ ମଲିକ ପି ପାଣ ୁମଲିକ OR/12/085/324772

ପ ୁ /47313 38 183 317େଯାେଗ)�  ମଲିକ ପି ପାଣ ୁମଲିକ OR/12/085/324936

"ୀ /47314 39 183 318ସମିୁତ� ା ପାମିଆ &ା ମଧ ୁପାମିଆ RWX0187799

"ୀ /47315 42 183 319ସନୁ)ା କମୁାରୀ ରାୟ &ା ଚ)� େଶଖର େବଗରୁାଇ RWX0992438

ପ ୁ /QR NO - E316 38 183 320ନିମାଇ ଚରଣ ସାହୁ ପି ଅଜୁF ନ ସାହୁ RWX0637074

"ୀ /QR NO E/2317 32 183 321ଅ(ଳି ସାହୁ &ା ନିମାଇ ଚରଣ ସାହୁ RWX0637066

ପ ୁ /48318 38 183 322ପ�ଫଲୁ5  େକେକF <ା ପି ଇସ�ାଏଲ େକେକF <ା RWX0187807

ପ ୁ /48319 55 183 323କମଳୁୁ େଖମLିୁ ପି ବୁଟି େଖମLିୁ RWX0685065

"ୀ /48320 52 183 324ଚ)�ମା େଖମLିୁ &ା କମଳୁ େଖମLିୁ OR/12/085/324774

ପ ୁ /48321 45 183 325ଲଇଚନ େଖମLୁୁ ପି କମଳୁୁ େଖମLୁୁ OR/12/085/324777

"ୀ /48322 39 183 326ସାବିତ�ି  େଖମLୁୁ &ା ଲଇଛନ େଖମLୁୁ RWX0684662

ପ ୁ /48323 29 183 327ସମିୁP େଖମLୁୁ ପି ଲଇଛନ େଖମLୁୁ RWX0637421

ପ ୁ /48324 22 183 328ନ) େଖମSୁଡୁ ପି କମଲୁ େଖମLୁୀ RWX1192541

"ୀ /48325 38 183 329ପAୁା ମି( &ା ପ�ଫଲୁ5  େକରେକଟା RWX0637488

ପ ୁ /48326 65 183 330ବିପ�ଚରଣ ପରିଡା ପି େ:ତ�  ପରିଡା OR/12/085/354729

ପ ୁ /Raju Stre327 29 183 331ଦିbୀ ର(ନ ପରିଡା ପି ଯଦୁମଣୀ ପରିଡା RWX0512434

ପ ୁ /49328 70 183 332ଘାସି ଖିଲ ପି ବିଶ ୁଖିଲ RWX0684696

ପ ୁ /49329 36 183 333ଅମିତ କିେଶାର ଲାକ� ା ପି ଆଥନସ ଲାକ� ା RWX0348771

"ୀ /49330 54 183 334ମମତା ପଟନାୟକ &ା େଗୗରୀ ଶ7ର ପଟନାୟକ RWX0187823

ପ ୁ /50331 45 183 335ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି େବଣ ୁେବେହରା RWX0187831

"ୀ /50332 34 183 336ଲିଲାରାଣୀ େବେହରା &ା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0187849

ପ ୁ /50333 38 183 337ଇ?ର ଚ)ନ ପି ବିବାସ ଚ)ନ RWX0301549

"ୀ /50334 35 183 338ଗୀତା(ଳି ଚ)ନ &ା ଇ?ର ଚ)ନ RWX0301556

"ୀ /50335 34 183 339ସପ>ା ଖରା &ା ଆନ) ଖରା RWX0724260

ପ ୁ /50336 45 183 340ଡ�ରୁ େଖମLୁୁ ପି ଚକ�  େଖମLୁୁ OR/12/085/324778

"ୀ /50337 38 183 341ସଜୁାତା େଖମLୁୁ &ା ଲଇଛନ େଖମLୁୁ OR/12/085/324781

"ୀ /50338 34 183 342ମାନିନା ରଣା ପି ରାମକୃ8 ରଣା RWX0990614

"ୀ /51339 43 183 343ଲତା ନାୟକ &ା ସଂଜୟ କମୁାର ଗଉଡ RWX0425686

"ୀ /51340 30 183 344ରଶ;ୀରାନୀ ପ�ଧାନ &ା ରବି)�  କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0992610

ପ ୁ /51341 58 183 345ଏ. େଗୗରି ଶ7ର ରାଓ ପି ଶଦୁଶFନ ରାଓ KBH1881754

"ୀ /51342 45 183 346ଏ. ସର&ତୀ ରାଓ &ା ଏ. େଗୗରୀ ଶ7ର ରାଓ KBH1851575

"ୀ /52343 59 183 347ସଯୂ�Fମଣି ଗରଡା &ା ଶା#ିଶଳି ଗରଡା KBH1883149

"ୀ /52344 42 183 348ଆଲାଦିନ ଗରଡା &ା ଦିଲିପ କମୁାର ଗରଡା KBH1882257

"ୀ /52345 31 183 349େରଣ ୁଗରଡା &ା କୀେରାS ଗରଡା RWX0857946

"ୀ /52346 62 183 350ହିରାମଣି ଖରା &ା ଲଇଛନ ଖରା OR/12/085/324788

"ୀ /52347 37 183 351ରଶ;ତିା େସଠୀ &ା ରାେଜ)�  େସଠୀ RWX0513101

ପ ୁ /53348 29 183 352ପ�ତାପ କମୁାର ନାହାକ ପି ବି?ନାଥ ନାହାକ RWX0529834

ପ ୁ /53349 60 183 353ଶ�ାମ ସ)ୁର ପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ପାତ� KBH1834456

"ୀ /53350 55 183 354େବୈଦହି ପାତ� &ା ଶ�ାମ ପାତ� OR/12/085/324845

ପ ୁ /53351 40 183 355ଦଇତାରି ପାତ� ପି କମଳ ପାତ� KBH1666072

ପ ୁ /53352 29 183 356ଗରୁୁ ପାତ� ପି ଶ�ାମ ସ)ୁ�  ପାତ� RWX0637520

ପ ୁ /54353 50 183 357େସାମନାଥ ପାତ� ପି ରଘନୁାଥ ପାତ� OR/12/085/324904

"ୀ /54354 45 183 358ନୟନା ପାତ� &ା େସାମନାଥ ପାତ� OR/12/085/324905

"ୀ /55355 38 183 359ମିନି ବାହାଦୁର ପି ଘନଶ�ାମ ବାହାଦୁର RWX0724294

"ୀ /55356 37 183 360େମାନାଲିସା େଗାଛାୟତ &ା ରାେକଶରଂଜନ େଗାଛାୟତ RWX0789941

"ୀ /55357 49 183 362ସେ#ାଷମଣି ଜୟପରିୁଆ &ା ସନୁ ଜୟପରିୁଆ OR/12/085/324851

ପ ୁ /55358 45 183 363ସନୁ ଜୟପରିୁଆ ପି ଜଗନ> ାଥ ଜୟପରିୁଆ OR/12/085/324850

"ୀ /55359 52 183 364ସମୁତି ପାଢୀ &ା ପ�ସନ>  କମୁାର ପାଢୀ KBH1852417

"ୀ /56360 32 183 365ପXୂWମା କଡିଆ &ା ରାମ କଡିଆ RWX0817668

6 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀ7 &ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



� 
���	�� ��$� ����% 12ୱାଡF  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

20 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /56361 44 183 366ବିଜୟ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ବାpାନିଧୀ ପ�ଧାନ RWX0817569

"ୀ /56362 60 183 367ରାମ ପିଆରି ସିଂହ &ା ରାମଲାଲ ସିଂହ RWX0684704

ପ ୁ /56363 43 183 368ଶକୁେଦବ ସିଂହ ପି ରାମଲାଲ ସିଂହ KBH1954155

"ୀ /57364 54 183 369ସବୁXF ମାଛ &ା ପିତବାସ ମାଛ RWX0187161

"ୀ /57365 32 183 370ରଶମୀ ସାମ#ରାୟ &ା ସମୁନ ସାମ#ରାୟ RWX0817460

ପ ୁ /58366 37 183 371ସାରଥି େଜନା ପି ନକଳୁ େଜନା RWX0187856

ପ ୁ /58367 37 183 372ଦିବାକର କର ପି ଅନ# କମୁାର କର RWX0408872

ପ ୁ /58368 55 183 373ରାମଚ)�  େଖମLୁୁ ପି ଚକର େଖମLୁୁ OR/12/085/324854

"ୀ /58369 50 183 374ସେରାଜିନି େଖମLୁୁ &ା ରାମଚ)�  େଖମLୁୁ OR/12/085/324855

ପ ୁ /59370 40 183 377ଟ7ଧର ଛତ�ିଆ ପି ଭରତ ଛତ�ିଆ RWX0817452

"ୀ /59371 29 183 378େକୗଶଲ�ା ପ�ଧାନ &ା କୃ8ଚ୍)�  ପ�ଧାନ RWX0817577

"ୀ /60372 70 183 379ହିରାବତୀ େବନିଆ &ା ସେ#ାଷ େବନିଆ OR/12/085/324791

ପ ୁ /60373 45 183 380ବଳରାମ େବନିଆ ପି ସେ#ାସ େବନିଆ RWX0187179

"ୀ /60374 40 183 381କନିୁ େବନିଆ &ା ଦାନ େବନିଆ RWX0187187

ପ ୁ /60375 56 183 382ସଦାଶିବ ପା�ି ପି ଲ:;ଣ ପା�ି OR/12/085/354655

ପ ୁ /61376 65 183 383ଖଦାଳ େବେହରା ପି ସୀତାରାମ େବେହରା KBH1834209

ପ ୁ /61377 62 183 384ଦିବାକର େବେହରା ପି ଶିତାରାମ େବେହରା OR/12/085/324166

"ୀ /61378 55 183 385ତମାଳ େବେହରା &ା ଦିବାକର େବେହରା OR/12/085/324167

ପ ୁ /61379 70 183 386ସହେଦବ ସନୁାନି ପି ଜୟଧର ସନୁାନି OR/12/085/324801

"ୀ /61380 65 183 387ପାବF ତୀ ସନୁାନି &ା ସହେଦବ ସନୁାନି OR/12/085/324802

ପ ୁ /62381 52 183 388ନରହରି ବାଘ ପି ମେହ?ର ବାଘ OR/12/085/324810

"ୀ /62382 48 183 389ଯେଶାଦା ବାଘ &ା ନରହରି ବାଘ OR/12/085/324811

"ୀ /62383 55 183 390ମନିତା ଭାଲୁ &ା ମନଜିତ ଭାଲୁ OR/12/085/324804

"ୀ /62384 52 183 391ପଦ; ିନୀ ପା�ି &ା ଦାେମାଦର ପା�ି KBH1852284

ପ ୁ /63385 64 183 392ରଘନୁାଥ ବାଘ ପି ଧନୁ ବାଘ OR/12/085/324807

"ୀ /63386 55 183 393ନିଳା ବାଘ &ା ରଘନୁାଥ ବାଘ OR/12/085/324808

ପ ୁ /63387 46 183 394ବଳଭଦ�  ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ OR/12/085/324864

"ୀ /63388 40 183 395ବାସ#ି ବାଘ &ା ବଳଭଦ�  ବାଘ OR/12/085/324865

ପ ୁ /63389 38 183 396ବଳେଦବ ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ KBH1953959

"ୀ /63390 33 183 397େପ�ମଶିଳା ବାଘ &ା ବଳେଦବ ବାଘ KBH1953967

"ୀ /63391 29 183 398ବାସ#ୀ େବଶ�ା &ା ଟୁନୁ ବାଘ RWX0637041

ପ ୁ /63392 32 183 399ହରି ସନୁା ପି କଗପତି ସନୁା RWX0187880

"ୀ /64393 45 183 400ଦ�ୁ ପଦୀ ବାଘ &ା ବିେଦଶି ବାଘ OR/12/085/324920

"ୀ /64394 55 183 401ବିଦୁ ଦୁଗN &ା ସହେଦବ ଦୁଗN RWX0684720

ପ ୁ /64395 50 183 402ସହେଦବ ଦୁଗN ପି ଜଳdର ଦୁଗN OR/12/085/324805

ପ ୁ /64396 42 183 403:ିେରାଦ ଚ)�  ମାଝି ପି ବଲ5 ଭ ମାଝି RWX0348151

ପ ୁ /65397 60 183 404ନେର)�  ବାଘ ପି ମେହ?ର ବାଘ OR/12/085/324813

"ୀ /65398 56 183 405ସରୁାମଣି ବାଘ &ା ନେର)�  ବାଘ OR/12/085/324814

ପ ୁ /65399 48 183 406ବିେଦଶ ିବାଘ ପି ନେର)�  ବାଘ OR/12/085/324815

"ୀ /65400 27 183 407େକ କାେବରି େଦାରା &ା ଏନ ପ�ାସାଦ େଦାରା RWX0724526

"ୀ /65401 29 183 408ସନିୁତା ପାତ� &ା େସାମନାଥ ପାତ� RWX0723742

"ୀ /66402 58 183 409ପଦମା େସାନା &ା ରଘନୁାଥ େସାନା RWX0684746

"ୀ /66403 39 183 410ରିନା େସାନା &ା ଦାମ େସାନା RWX0684712

ପ ୁ /67404 50 183 411ସରୁୁଆ କମୁାର ଜଲମ ପି କ�ି8ା ମVୁW ଜଲମ RWX0187948

"ୀ /67405 47 183 412େଜ�ାତି ଜଲମ &ା ସରିୂୟାକମୁାର ଜଲମ RWX0685107

ପ ୁ /67406 50 183 413ଦାମ କଳୁଦିପ ପି ତ�ିେଲାଚନ କଳୁଦିପ OR/12/085/324893

"ୀ /67407 45 183 414ଶଶୁଳିା କଳୁଦିପ &ା ଦାମ କଲୁଦିପ OR/12/085/324894

ପ ୁ /67408 28 183 415ଶଭୁମ କମୁାର ପି ସଧିୁର କମୁାର ସି� RWX0992255

"ୀ /68409 45 183 416ପଦ; ା କdପାଣି &ା ଅଗାଧ ୁକdପାଣି OR/12/085/292556

"ୀ /68410 28 183 417ର(ିତା ମଲିକ &ା ପ�ଶା# ମଲିକ RWX0817551

"ୀ /68411 45 183 418ମ�ୁଳି ନାୟକ &ା ଗ�ାଧର ନାୟକ OR/12/085/324821

ପ ୁ /69412 49 183 419ଚ)� େଶଖର େବଗରୁାଇ ପି ଶିବରାମ େବଗରୁାଇ KBH1852490

"ୀ /69413 34 183 420ସଶିୁଳା ଛତ�ିଆ &ା ଏ.ପି. ଭାହାଲିଆ RWX0817411

ପ ୁ /69414 35 183 421େଜ�ାତି ର(ନ େଜନା ପି ବନମାଳୀ େଜନା RWX0512350

"ୀ /69415 42 183 422ସବୁXF ଖରା &ା ଲ:;ଣ ଖରା OR/12/085/324730

"ୀ /69416 22 183 423କବିତା ନାୟକ ପି ରବି)�  ନାୟକ RWX1155621

ପ ୁ /69417 75 183 424ମନୁ ଟାକିରି ପି ରୁେବନ ଟାକିରି RWX0684738

"ୀ /69418 53 183 425ସକୁଳ ଟାକିରି &ା ରାଜନ ଟାକିରି OR/12/085/325041

"ୀ /69419 45 183 426ନଯାଇ ଟାକିରି &ା ରାଜନ ଟାକିରି RWX0187195

ପ ୁ /70420 59 183 427କିେଶାର େବନିଆ ପି ସେ#ାସ େବନିଆ OR/12/085/324822

"ୀ /70421 54 183 428କନିୁ େବନିଆ &ା କିେଶାର େବନିଆ OR/12/085/324823

ପ ୁ /70422 48 183 429ଶ�ାମ େବନିଆ ପି ସେ#ାଷ େବନିଆ RWX0187203

7 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀ7 &ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /70423 39 183 430ଅେଶାକ େବନିଆ ପି କିେଶାର େବନିଆ RWX0187229

ପ ୁ /70424 28 183 431କିଶର େବନିଆ ପି ସ#ସ େବନିଆ RWX0991380

ପ ୁ /70425 50 183 432ଲଳିତ େମାହନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଅନ# ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0789974

"ୀ /70426 42 183 433େହମ ପାଣିଗ�ାହୀ &ା ରାମହରି ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0789982

ପ ୁ /71427 60 183 434ମନ ଟାକିରି ପି ରୁେବନ ଟାକିରି OR/12/085/324886

ପ ୁ /71428 40 183 435ମହା#ି ଟାକ� ି ପି ମନ ଟାକ� ି RWX0425793

ପ ୁ /72429 45 183 436ଧନଯF ୟ ହୟାଳ ପି ମ�ଳା ହୟାଳ OR/12/085/324818

"ୀ /72430 42 183 437ରଇଲା ହୟାଳ &ା ଧନଯ�Fୟ ହୟାଳ RWX0187237

ପ ୁ /72431 50 183 438େଦାଳ େଗାବି) ସାହୁ ପି ପTାନନ ସାହୁ RWX0992339

ପ ୁ /72432 24 183 439ଦିେନଷ କମୁାର ସାହୁ ପି େଦାେଳାେଗାବି) ସାହୁ RWX0992396

ପ ୁ /72433 21 183 440ଧ�ୁେବଶ ସାହୁ ପି େଦାଳ େଗାପାଳ ସାହୁ RWX1093434

ପ ୁ /73434 45 183 441ପ�ତାପ କମୁାର ହିଆଲ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ହିଆଲ RWX0990507

"ୀ /73435 43 183 442ବାସ#ି ହିଆଲ &ା ପ�ତାପ କମୁାର ହିଆଲ RWX0990986

"ୀ /73436 70 183 443ଫଲୁମାଳ ମLଳ &ା ଧୀେର)�  ମLଳ KBH1834647

ପ ୁ /73437 56 183 444ମାଧବ ମଦୁୁଲି ପି ବୁଦା ମଦୁୁଲି RWX0992206

"ୀ /73438 25 183 445ଦାନମତି ମଦୁୁଳି ପି ମାଧବ ମଦୁୁଳି RWX0991489

ପ ୁ /73439 54 183 446ଜଗନ> ାଥ ନାୟକ ପି ହିରହର ନାୟକ RWX0659110

"ୀ /73440 39 183 447ମିନା:ି ନାୟକ &ା ଜଗନ> ାଥ ନାୟକ RWX0425736

ପ ୁ /74441 60 183 448େଗାବEF ନ ଗଉଡ ପି ପାତ�  ଗଉଡ OR/12/085/324985

ପ ୁ /75442 58 183 449ବି ବି ଆଚାରୀ ପି ଭାrର ଆଚାରୀ OR/12/085/324925

"ୀ /76443 43 183 450ପ�ଭାତୀ ରାଉତ ପି ଶ�ାମ ସ)ୁର ରାଉତ RWX0790022

"ୀ /77444 40 183 451ସମୁନି େଖମLିୁ &ା ଗବEF ନ େଖମLିୁ OR/12/085/324709

ପ ୁ /78445 53 183 452ଆପାରାଓ ଅଡପା ପି ଆପନ> ା ଅଡପା RWX0188060

"ୀ /78446 53 183 453ଲ:;ୀ ଆଡପା &ା ଅପାରାଓ ଆଡପା RWX0188052

ପ ୁ /78447 45 183 454ନାଥ େଖମLିୁ ପି ଗରୁୁ େଖମLିୁ RWX0684753

ପ ୁ /80448 55 183 455ବଳରାମ ନାୟକ ପି ଗdFବ ନାୟକ OR/12/085/325048

"ୀ /80449 48 183 456ସତ�ଭାମା ନାୟକ &ା ବଳରାମ ନାୟକ OR/12/085/325036

ପ ୁ /81450 54 183 457ନାରାୟଣ େସଠୀ ପି ପT ୁେସଠୀ RWX0188128

"ୀ /81451 40 183 458ଫଲୁମା େସାନା &ା ନେର)�  େସାନା OR/12/085/324948

"ୀ /81452 38 183 459େହମ େସାନା ପି ରଘନୁାଥ େସାନା OR/12/085/324947

"ୀ /82453 46 183 460ବXNଳି ସାମଲ &ା ସତ�ାନ) ସାମଲ RWX0789511

ପ ୁ /83454 33 183 461ଘାସି େଖାସ5 ା ପି ଦୟାଶିଳ େଖାସ5 ା RWX0789545

ପ ୁ /84455 51 183 462ସିମାTଳ େଲ7ା ପି କୃ8 େଲ7ା RWX0790055

"ୀ /84456 42 183 463ଗାୟତ�ି  େଲ7ା &ା ସିମାTଳ େଲ7ା RWX0790063

"ୀ /85457 40 183 464ବି8ୁ ପ�ିୟା େବସS &ା ରାେଜଶ େବସS RWX0348987

"ୀ /85458 41 183 465ଫଲୁ କଲି େଦବୀ &ା େଛାେଟଲାM ପ�ସାଦ RWX0513200

"ୀ /85459 37 183 466ଚTଳା ନାୟକ &ା ହରs)�  ନାୟକ RWX0301572

ପ ୁ /85460 41 183 467ରିମିଶ ପାନ> ା ପି ମାଦ� ା ପାନ> ା RWX0408856

"ୀ /85461 28 183 468ଦୀbିରାଣୀ େସଠୀ ପି ସତ�ନାରାୟଣ େସଠୀ RWX0512863

ପ ୁ /85462 35 183 469ସଧୁାମୟ ତ#ୀ ପି ଉ_ବ ଚରଣ ତ#ୀ RWX0408807

ପ ୁ /86463 31 183 470ପ�ଶା# କଳୁଦୀପ ପି ଗ�ାଧର କଳୁଦୀପ RWX0348425

ପ ୁ /86464 40 183 471ତାପସ ନାୟକ ପି ଘନଶ�ାମ ନାୟକ RWX0408617

ପ ୁ /87465 33 183 472ପଶ ୁFରାମ ଜାଲ ପି ଶଶିପୁାଲ ଜାଲ RWX0408559

ପ ୁ /87466 27 183 473ଦୁଯ�Fଧନ ଖିଲ ପି ମକୁdୁ ଖିଲ RWX0699223

ପ ୁ /87467 55 183 474ଜଗତ ବିହାରି ମହାପାତ� ପି ଦାମଦ
 ମହାପାତ� RWX0188193

"ୀ /88468 46 183 475ବାସ#ୀ େଖାସଲା &ା କିଶର େଖାସଲା RWX0188227

ପ ୁ /88469 33 183 476କବିରାଜ େଖାସଲା ପି ରାେଜ)�  େଖାସଲା RWX0790089

"ୀ /88470 39 183 477ନୟମି େଖାସଲା ପି କିଶର େଖାସଲା RWX0188219

ପ ୁ /88471 53 183 478େହମ# କମୁାର ମାଝୀ ପି ପXୂFଚ)�  ମାଝୀ RWX0301598

ପ ୁ /88472 29 183 479ରାମ ପାତ� ପି େସାମନାଥ ପାତ� RWX0637686

"ୀ /88473 76 183 480ପାଟ ପ�ଧାନ &ା କ#ାରୁ ପ�ଧାନ RWX0724450

"ୀ /88474 49 183 481ତାରୀରୀଣୀ ପ�ଧାନ &ା ପଦ;  ଚରଣ ପ�ଧାନ RWX0637322

"ୀ /88475 43 183 482ସସ;ିତା ପଜୁାରି &ା ହରିs)�  ପଜୁାରି RWX0724211

"ୀ /88476 41 183 483ରାଧା ସନୁାନୀ &ା ପ�ଦୀପ ସନୁାନୀ RWX0637355

ପ ୁ /89477 46 183 487ପ�ଦୀପ ସନୁାନୀ ପି ଜୟଲାଲ ସନୁାନୀ RWX0637330

ପ ୁ /90478 49 183 488ରାମକୃ8 ରଣା ପି ମାଧବ ରଣା RWX0991851

ପ ୁ /90479 52 183 489ପXୁFନ) ତୁରୁକ ପି ନୀଳକj ତୁରୁକ RWX0817692

"ୀ /90480 43 183 490ଯମନୁା ତୁରୁt &ା ପXୁFନ) ତୁରୁକ RWX0991885

ପ ୁ /93481 30 183 491କବିରାଜ ସନୁା ପି ଖଗପତି ସନୁା RWX0512558

ପ ୁ /94482 31 183 492ସନିୁଲ େବନିଆ ପି କିଶର େବନିଆ RWX0991521

"ୀ /94483 29 183 493ପ�ମିଳା େବନିଆ &ା ସନିୁଲ େବନିଆ RWX0991125

ପ ୁ /94484 32 183 494ରବି ସନୁା ପି ଖଗପତି ସନୁା RWX0348714

8 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀ7 &ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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"ୀ /95485 35 183 495ସନିୁତା ସାହୁ ମା ପଦ; ାବତୀ ସାହୁ RWX0188334

"ୀ /95486 32 183 496ର(ିତା ସାହୁ ମା ପଦ; ାବତି ସାହୁ RWX0188342

"ୀ /96487 33 183 497ମଧସୁ; ିତା େବେହରା &ା ପୀ ରାଜୁ ପାେଲଟି RWX0990382

ପ ୁ /96488 36 183 498ରାଜୁ ପୀ ପି ପୀ େଜାେସଫ ପାେଲଟି RWX0991810

"ୀ /97489 30 183 499ରତ> ମାଳା େଲ7ା &ା ଜୟପ�କାଶ େଲ7ା RWX0724054

"ୀ /QA98490 36 183 500ର(ିତା &ାଇଁ &ା ମେନାର(ନ &ାଇଁ RWX0724575

ପ ୁ /99491 74 183 501େସୗରଭ କମୁାର କଅୁଁର ପି ଧେନ?ର କଅୁରଁ OR/12/085/324871

"ୀ /99492 51 183 502ସଯୂ�Fସ; ିତା ପ<ନାୟକ &ା ନିଗମାନ) େବେହରା RWX0512590

ପ ୁ /101493 43 183 503ଟିକା ରାମ ଟୁଡୁ ପି ବାରଶ�ା ଟୁଡୁ RWX0790113

ପ ୁ /102494 28 183 504ପ�ାେଣ)ୁ େବେହରା ପି ପXୁF ଚ)�  େବେହରା RWX0723916

"ୀ /A/170495 31 183 505ଅ( ୁଓରାମ &ା ଶଶୁୀଲ କମୁାର ତିକW RWX0348599

"ୀ /102496 35 183 506ମନିଷା ପ�ଧାନ &ା ବିପିନ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0724500

ପ ୁ /103497 43 183 507ସେ#ାଷ କମୁାର ବାଡତିଆ ପି ଭୀମ ବାଡତିଆ RWX0188458

ପ ୁ /103498 50 183 508ସେ#ାଷ କମୁାର ଧପୁାଳ ପି ବାଳକୃ8 ଧପୁାଳ RWX0990770

"ୀ /103499 46 183 509&ାତୀ ଧପୂାଳ &ା ସେ#ାଷ ଧପୂାଳ RWX0992511

ପ ୁ /103500 25 183 510େସୗମ� ରଞନ ଧପୂାଳ ପି ସେ#ାଷ କମୁାର ଧପୂାଳ RWX0992479

ପ ୁ /105501 36 183 511ବାବୁଲି ଖସଲା ପି େସାମନାଥ ଖସଲା RWX0188482

"ୀ /105502 35 183 512ମାତN ଖସଲା &ା ବାବୁଲି ଖସଲା RWX0188490

ପ ୁ /106503 59 183 513େମାହନ ଖରା ପି କନୁା ଖରା RWX0790097

ପ ୁ /106504 41 183 514ଜଗନ> ାଥ ମିଶ� ପି କମୁାର ଚ)�  ମିଶ� RWX0637256

"ୀ /106505 38 183 515ସରୁସ;ୀତା ମିଶ� &ା ବୁEେଦବ ମିଶ� RWX0637306

"ୀ /106506 33 183 516ସ;ିତାରାଣି ପLା ପି ରାଧାକ�ି8ା ପLା RWX0348953

"ୀ /106507 32 183 517େଜ�ାତିମୟୀ ପLା ପି ରାଧାକ�ି8ା ପLା RWX0349001

"ୀ /106508 30 183 518ଜୟସ�ି ପLା ପି ରାଧାକ�ି8ା ପLା RWX0348961

ପ ୁ /107509 37 183 519ଇଫେଥଖାର ଅନୱର ପି ଅନୱର ଅଲି ଖାନ RWX0992727

ପ ୁ /107510 60 183 520ପ�ଶା# କମୁାର ପାତ� ପି କାଳୁ ପାତ� RWX0188516

"ୀ /107511 54 183 521େରଣକୁା ପାତ� &ା ପ�ଶା# କମୁାର ପାତ� RWX0188532

ପ ୁ /107512 33 183 522ସନିୁଲ କମୁାର ପାତ� ପି ପ�ଶା# କମୁାର ପାତ� RWX0188524

ପ ୁ /108513 39 183 523ସେୁରଶ ନାୟକ ମା ବୁଲି ନାୟକ RWX0188540

"ୀ /108514 36 183 524ସକ#ୁଳା ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ନାୟକ RWX0188557

ପ ୁ /108515 34 183 525ନେରଶ ନାୟକ ପି ବଳି ନାୟକ RWX0188565

ପ ୁ /108516 36 183 526ଦୀପକ କମୁାର ପ<ନାୟକ ପି ନାେଗ?ର ପ<ନାୟକ RWX0512566

ପ ୁ /109517 54 183 527ଖଗପତି ସନୁା ପି ସମାରୁ ସନୁା RWX0817544

"ୀ /109518 27 183 528ରଶ;ିତା ସନୁା ପି ଖଗପତି ସନୁା RWX0817478

"ୀ /109519 27 183 529ରଶ;ିତା ସନୁା ପି ଖଗପତି ସନୁା RWX0991471

"ୀ /110520 40 183 530ପ�ତିମା ସାହୁ ପି ଧେନସ ପ�ସାଦ RWX0790121

ପ ୁ /112521 41 183 531ରାମଚନଦ�  େବନିଆ ପି ଭ[ରାମ େବନିଆ RWX1234608

"ୀ /112522 26 183 532େଜ�ାତି ଖରା &ା ଆଦିନାରାୟଣ ଖରା RWX0990697

ପ ୁ /112523 59 183 533ପ�ହଲ5 ାଦ ସାହୁ ପି ବୃ)ାବନ ସାହୁ RWX0790147

ପ ୁ /113524 36 183 534ମେହ?ର ଟାକ� ୀ ପି ବାସେୁଦବ ଟାକ� ୀ RWX0301622

ପ ୁ /113525 34 183 535ଗ�ାଧର ଟାକ� ୀ ପି ବାସେୁଦବ େ◌ାଟାକ� ୀ RWX0301630

ପ ୁ /114526 39 183 536ପ�ସାଦ ବରାଡ ପି ସନ�ା ବରାଡ RWX0790162

ପ ୁ /115527 32 183 537ନସିv କମୁାର ବାଘ ପି ଦୁବNଦଳ ବାଘ RWX0301648

ପ ୁ /116528 58 183 538ବସ# ମଲ5 ିକ ପି ସବୁାସ ଚ)�  ମଲ5 ିକ RWX0188706

"ୀ /116529 48 183 539ମମତା ମଲ5 ିକ &ା ବସ# ମଲ5 ିକ RWX0188698

"ୀ /116530 29 183 540ନମFଦା ମହା#ି ପି କାVWକ ଚ)�  ମହା#ି RWX0513960

"ୀ /117531 52 183 541ସଭାରାଣି ମହା#ି &ା କାVWକଚ)�  ମହା#ି RWX0684860

ପ ୁ /117532 52 183 542େକ.ସଦୁଶFନ ରାଓ ପି ଏ.ଜଗନ> ାଥ ରାଓ RWX0790154

"ୀ /118533 60 183 543ଭୂମିସତୂା େସw &ା ଭୂବେନ?ର େସw KBH1882349

ପ ୁ /120534 55 183 544େମାେସJ ମଲ5 ିକ ପି ପିଟର ମଲ5 ିକ RWX0188771

ପ ୁ /121535 27 183 545ଶଭୁ^ ମଲ5 ିକ ପି ହିଦାନ) ମଲ5 ିକ RWX0636787

ପ ୁ /123536 51 183 546ଆନ) େମୗଳି ପଟନାୟକ ପି କ� ି8 ମVୁW ପଟନାୟକ RWX0188805

"ୀ /123537 49 183 547ସିହ> ା ପଟନାୟକ &ା ଆନ) େମୗଳି ପଟନାୟକ RWX0188813

"ୀ /124538 52 183 548ଅନୁପମା େବଗରୁାଇ &ା ଅଚ�ତୁାନ) େବେହରା RWX0348896

"ୀ /124539 39 183 549ରଶ; ିତା ଗରଡା &ା ସସୁା# ଗରଡା RWX0188821

"ୀ /124540 63 183 550ସେୁଲାଚନା ହିଆM ପି େସମ ହିଆM RWX0685123

ପ ୁ /124541 59 183 551ପ�କାଶ ଚ)�  ହିଆଲ ପି େସମ ହିଆଲ RWX0425744

"ୀ /124542 55 183 552ସିବିତ�ି  ହିଆଲ &ା ପ�କାଶଚ)�  ହିଆଲ RWX0425728

ପ ୁ /124543 45 183 553ବୁEେଦବ ମିଶ� ପି କମୁାର ଚ)�  ମିଶ� RWX0723890

"ୀ /126544 33 183 554ସଂଜୁ[ା ପା�ି ପି ସଦାଶିବ ପା�ି RWX0188847

"ୀ /127545 49 183 555ଅମିତା ବ6ିଆ &ା କାହ> ୁ  ଚରଣ ବ6ିଆ RWX0513465

ପ ୁ /127546 56 183 556ଗରୁୁଚ)�  ଖରା ପି ଅଜୁF ନ ଖରା RWX0685149
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"ୀ /127547 51 183 557ସମୁନି ଖରା &ା ଗରୁୁ ଚ)�  ଖରା RWX0685131

"ୀ /128548 45 183 558ଅନିତା ବ6ିଆ &ା କହ> ୁଚରଣ ବ6ିଆ RWX0790170

ପ ୁ /128549 61 183 559ଦିବାକର େବେହରା ପି ସୀତାରାମ େବେହରା RWX0188854

ପ ୁ /129550 50 183 560ଆଦିତ� କମୁାର ପ<ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ପ<ନାୟକ RWX0301655

"ୀ /129551 49 183 561ଆଶା ପ<ନାୟକ &ା ଆଦିତ� କମୁାର ପ<ନାୟକ RWX0301663

ପ ୁ /130552 38 183 562ମହeଦ ଜାହା�ିର ପି ମହeଦ ଫାରୁକ RWX0514000

ପ ୁ /131553 44 183 563ବ�ୁ ଶ ଭାନୁ ପରିଡା ପି ଯେୁଧcିର ପରିଡା RWX0188912

"ୀ /132554 35 183 564ଆଡମା ଧାନୀ &ା ଆଡପା ରବି RWX0513853

ପ ୁ /132555 54 183 565ସେୁର)�  କମୁାର ପାଣୀଗ�ାହୀ ପି ଦାମେଦାର ପାଣୀଗ�ାହୀ RWX0188946

"ୀ /132556 32 183 566େସ>ହଲତା ପାତ� ପି ଶ�ାମସ)ୁର ପାତ� RWX0409169

"ୀ /132557 58 183 567ସବୁXFମଣୀ ଟାକ� ି &ା ବାସେୁଦବ ଟାକ�ି RWX0991109

ପ ୁ /132558 34 183 568ଗ�ାଧର ଟାକ�ି ପି ବାସେୁଦବ ଟାକ�ି RWX0991737

ପ ୁ /132559 63 183 569ବାସେୁଦବ ଟାକ�ି ପି ଡାଳବdୁ ଟାକ�ି RWX0991059

ପ ୁ /133560 35 183 570ଆଡପା ରବି ପି ଆଡପା ବା�ାରି RWX0527747

ପ ୁ /134561 33 183 571ଅରୁଣ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି େକ.ତିପପୁତି ପଟନାୟକ RWX0637405

"ୀ /135562 49 183 572େକ.ଲ:;ୀ ପ<ନାୟକ &ା େକ.ଏS ପ<ନାୟକ RWX0790220

"ୀ /136563 51 183 573ମମତାମୟୀ ବରାଳ &ା ଶିସିର ଚ)�  ବରାଳ RWX0188979

ପ ୁ /136564 52 183 574ରଂଜନ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଭାଜF ନ ପ�ଧାନ RWX0301671

"ୀ /136565 49 183 575ଅମିୟବତୀ ପ�ଧାନ &ା ରଂଜନ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX0301689

ପ ୁ /137566 44 183 576ସ(ୟ କମୁାର େବଗରାଇ ପି ଶିବରାମ େବଗରାଇ KBH1852326

ପ ୁ /137567 28 183 577ଆଦିତ� କମୁାର ସାବତ ପି ହରିହର ସାବତ RWX0512368

ପ ୁ /138568 31 183 578ରାେଜ)�  େହD�ମ ପି ଅନ# େହD�ମ RWX0513804

ପ ୁ /138569 61 183 579ସଧିୁର ଚ)�  ନାୟକ ପି ବ� ଜ କିେଶାର ନାୟକ KBH1852359

ପ ୁ /R-138570 52 183 580ମେହ)�  ପLା - . . RWX1094846

"ୀ /139571 53 183 582ଲିଲିମା ପLା &ା ରାଧାକ�ି8 ପLା OR/12/085/324205

ପ ୁ /139572 34 183 583େରାହିତ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ପXୁF ଚ)�  ପ�ଧାନ RWX0408427

"ୀ /140573 53 183 584ଏcର ହିଆଲ &ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ହିଆଲ RWX0991034

ପ ୁ /140574 33 183 585ଅନୁx ପାଓଲ ହିଆM ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ହିଆM RWX0991349

"ୀ /140575 28 183 586େବୈଦହୀ ମିଶ� &ା ଅନୁପ ପାଓM ହିଆM RWX0990002

ପ ୁ /140576 72 183 587ଳଡୁକିେଶାର ପୃcି ପି କବିର ପୃcି OR/12/085/354022

"ୀ /140577 66 183 588ର�ବତି ପୃcି &ା ଲଡୁ ପୃcି OR/12/085/354023

ପ ୁ /140578 45 183 589ଲଳିତ କମୁାର ପୃcି ପି ଲଡୁ ପୃcି OR/12/085/355036

"ୀ /140579 35 183 590ମିନୁ &ାଇଁ &ା ଲ:;ୀକା# ପୃcି RWX0637454

"ୀ /141580 49 183 591ପଦ; ିନୀ େଗୗଡ &ା ଚିତ�େସନ େଗୗଡ KBH1852482

"ୀ /141581 40 183 592ପ�ତିଭା ରାଉତ &ା ସବୁାଷ କମୁାର ରାଉତ RWX0408880

"ୀ /142582 41 183 593ରାଣି କମୁାରି &ା ଅନିଲ କମୁାର KBH1883065

ପ ୁ /144583 39 183 594ଘନଶ�ାମ ବାହାଦୂର ପି ଅମର ବାହାଦୂର OR/12/085/355083

ପ ୁ /145584 37 183 595ଏ ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ଏ ଆପା ରାଓ RWX0349142

ପ ୁ /145585 34 183 596ଏ.ରାେଜ?ର ରାଓ ପି ଏ.ଆପାରାଓ ରାଓ RWX0790212

ପ ୁ /146586 31 183 597ରାେଜJ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ଦେଳଇ RWX0301697

ପ ୁ /146587 59 183 598ପରୁୁେଷାVମ ମହାରଣା ପି ଆନ) ମହାରଣା OR/12/085/330920

"ୀ /QTR.NO. H588 30 183 599ସଂଯ[ୁା ହ#ାଳ &ା ଭୁଷଣ ହ#ାଳ RWX0637371

ପ ୁ /QTR.NO. H589 35 183 600ଭୂଷଣ ହ#ାଳ ପି ଶକୁେଦବ ହ#ାଳ RWX0637447

"ୀ /147590 83 183 601ଲଳିତା ବାଗ &ା େଲାDଧର ବାଗ RWX0790238

ପ ୁ /147591 48 183 602କାହ> ୁ  ଚରଣ ବ6ିଆ ପି େକଳୁ ଚରଣ ବ6ିଆ RWX0993337

ପ ୁ /148592 62 183 603ବୀରବର ସାହୁ ପି ଫଗ ୁସାହୁ KBH1833805

"ୀ /150593 69 183 604କମଳା ମହା#ି &ା ମରୁଲିଧର ମହା#ି OR/12/085/354517

"ୀ /150594 44 183 605ମମତା ମହା#ି &ା କୃ8 ଚ)�  ମହା#ି KBH1882513

ପ ୁ /151595 56 183 606େବରୖାଗି ମିଶ� ପି ରାମକ�ି8ା ମିଶ� KBH1883164

ପ ୁ /152596 51 183 607ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ ପି ବ� ହ; ାନ) ସାହୁ RWX0348409

"ୀ /152597 42 183 608ସବିତ କମୁାରୀ ସାହୁ &ା ଅେଶାକ କମୁାର ସାହୁ RWX0348417

"ୀ /154598 59 183 609ପଦ; ିନି ବାଳା ସାମଲ &ା ବା7 ବିହାରୀ ସାମଲ OR/12/085/354140

ପ ୁ /154599 54 183 610ବା7 ବିହାରୀ ସାମଲ ପି ବିଦ�ାଧର ସାମଲ OR/12/085/354139

"ୀ /155600 27 183 611ପAୁା ରାଣୀ ଦଳାଇ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ଦଳାଇ RWX0699181

ପ ୁ /159601 61 183 612ରାମଦାସ ପ�ଧାନ ପି ଅଜୁF ନ ପ�ଧାନ KBH1852516

"ୀ /159602 49 183 613ଦମୟ#ି ପ�ଧାନ &ା ରାମଦାସ ପ�ଧାନ KBH1852508

ପ ୁ /160603 40 183 614ସ(ୟ େବେହରା ପି ଶ�ୀହରି େବେହରା RWX0790246

ପ ୁ /161604 46 183 615ଜୟ ପ�କାଶ େଲ7ା ପି କୃ8 େଲ7ା KBH1852318

"ୀ /162605 66 183 616େରବତିଳତା ପୃcି &ା ବଂଶିଧର ପୃcି OR/12/085/354301

ପ ୁ /R-162606 31 183 617ଵୀଲାସ ଯଶଵଂତ ରାଓ ବୀେଜଵରମା ସର&ତି RWX1056399

ପ ୁ /163607 28 183 618ଜି. େଗାବି)ା େରzୀ ପି ଜି. ଶ7ର େରzୀ RWX0513952

ପ ୁ /163608 38 183 619ବିେନାଦ ଟେପ>ା ପି ଜୟମାସି ଟେପ>ା RWX0723809
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ପ ୁ /164609 36 183 620ଘନଶ�ାମ କାଲୁLିଆ ପି କୃ8 କମୁାର କାଲୁLିଆ RWX0512467

ପ ୁ /164610 70 183 621ଶ�ାମ ସ)ୁର ପାତ� ପି ଉ_ବ ପାତ� RWX0790261

"ୀ /164611 65 183 622କନକଲତା ପାତ� &ା ଶ�ାମ ପାତ� OR/12/085/355093

ପ ୁ /164612 43 183 623ଶିବଶ7ର ପାତ� ପି ପଣୁ�ା ପାତ� RWX0512392

ପ ୁ /164613 42 183 624ସବୁାଷ କମୁାର ରାଉତ ପି େବୖcମ ରାଉତ RWX0991356

ପ ୁ /165614 54 183 625ରଘନୁାଥ ଖରା ପି ମ�ଳ ଖରା RWX0790287

"ୀ /165615 47 183 626ପଦ; ା ଖରା &ା ରଘନୁାଥ ଖରା RWX0790279

ପ ୁ /166616 63 183 627କୃ8 କଳୁଦିପ ପି ସକୁ�ୁ  କଳୁଦିପ KBH1834191

"ୀ /168617 56 183 628ଲ:;ୀପ�ିୟା ବାଡତ�ା &ା କିେଶାର ବାଡତ�ା OR/12/085/354482

ପ ୁ /169618 72 183 629ବଂଶିଧର ପୃcି ପି ସନାତନ ପୃcି OR/12/085/354300

ପ ୁ /169619 42 183 630ଅନ>  ଚ)�  ପୃcି ପି ବଂଶିଧର ପୃcି RWX0637223

ପ ୁ /170620 37 183 631େଦବସିସ ମହାପାତ� ପି ବିଶDର ମହାପାତ� RWX0301705

ପ ୁ /172621 78 183 632ଭାଗବତ େବେହରା ପି େଧାବ େବେହରା RWX0790311

"ୀ /172622 32 183 633ପି7ି ବିେଶାଇ &ା ଶ7ର ବିେଶାଇ RWX0348763

ପ ୁ /172623 73 183 634ଜାD ୁବିେଶାଇ ପି ଲ:;ଣ ବିେଶାଇ RWX0684886

ପ ୁ /172624 58 183 635କ8ୁ ଚ)�  ବିେଶାଇ ପି େବନୁ ବିେଶାଇ RWX0684902

"ୀ /172625 48 183 636ଛାୟା ବିେଷାଇ &ା କୃ8 ଚ)�  ବିେଶାଇ RWX0684878

ପ ୁ /172626 43 183 637ସ7ର ବିେଶାଇ ପି ଲ:;ଣ ବିେଶାଇ RWX0685230

"ୀ /172627 45 183 638ଶା#ି ଲତା ବିେଶାଇ ପି ଲ:;ଣ ବିେଶାଇ RWX0425637

ପ ୁ /172628 39 183 639େଦେମଶ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ଭଗିରାଥି ମହାପାତ� RWX0723759

"ୀ /172629 34 183 640ଚ)�ମା ମହାପାତ� &ା ଦିେନଶ କମୁାର ମହାପାତ� RWX0724112

ପ ୁ /QA-174630 22 183 641ରାଜ କମୁାର ସାହୂ ପି ସଯୂ�Fମଣି ସାହୂ RWX1049923

"ୀ /175631 56 183 642କ#ୁଳା ଦୁଗN &ା ରାଜିରାମ ଦୁଗN OR/12/085/354472

"ୀ /177632 60 183 643ମହାଲ:;ୀ ବରାଡ &ା ଅ#ଯ�Nମି ବରାଡ RWX0189217

"ୀ /178633 32 183 645ସ�ିତା ହିଆଲ ପି କିେଶାର ଚ)�  ହିଆଲ RWX0189191

"ୀ /179634 38 183 646ସବିତା େଖମLୁୁ &ା ଲଇଚନ େଖମLୁୁ RWX0425892

ପ ୁ /181635 31 183 647ପ�ତାପ େଖମLୁୀ ପି ରାମ ଚ)�  େଖମLୁୀ RWX0426056

"ୀ /183636 27 183 648ରଶ; ିତା ଗଉଡ ପି ବଳରାମ ଗଉଡ RWX0699140

"ୀ /183637 50 183 649ରଶ; ିେରଖା ସବର &ା ଆଶାରାମ ସବର RWX0685172

ପ ୁ /183638 55 183 650ଆସାରାମ ଶବର ପି ଯଧିୁcିର ଶବର RWX0685164

ପ ୁ /184639 35 183 651ଦାମ ଖିଲ ପି ମକୁ)ୁ ଖିଲ RWX0301721

ପ ୁ /185640 34 183 652ସନୁୀଲ କମୁାର ହ\ସଦାଃ ପି େକଶରାମ ହ\ସଦାଃ RWX0513549

ପ ୁ /185641 33 183 653େଦବରାଜ ଶିଶା ପି ଜୟ ଶିଶା RWX0301739

ପ ୁ /185642 32 183 654ହରିହର ଶିଶା ପି ଜୟ ଶିଶା RWX0659177

ପ ୁ /186643 33 183 655ଗେଣଶ ଖରା ପି ଗରା ଖରା RWX0301762

ପ ୁ /187644 34 183 656ଦାଶରଥି ଖରା ପି େକଶବ ଖରା RWX0301770

ପ ୁ /189645 41 183 657ନବିନ ବାଘ ପି ପ�ମଦାଶ ବାଘ RWX0790352

"ୀ /189646 36 183 658େରଣ ୁବାଘ &ା ନବିନ ବାଘ RWX0790345

ପ ୁ /190647 32 183 659ସେ#ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି କୃ8 ସାହୁ RWX0684951

ପ ୁ /192648 34 183 660ଜଗନ> ାଥ େଖମLିୁ ପି େଗାବRFନ େଖମLିୁ RWX0301788

ପ ୁ /193649 36 183 661ଲ:;ଣ ଚ)�  େଗାପ ପି ପରିେତାସ େଗାପ RWX0723932

"ୀ /193650 28 183 662ଟୁ{ା େଗାପ &ା ଲ:;ଣ ଚ)�  େଗାପ RWX0724138

"ୀ /193651 42 183 663ରଶ;ତିା ସାହୂ &ା ସତ�ବ� ତ ସାହୂ RWX0990861

ପ ୁ /193652 41 183 664ସତ�ବ� ତ ସାହୁ ପି ସହେଦବ ସାହୁ RWX0992495

ପ ୁ /197653 37 183 665ସ)ୁର ଖରା ପି େକଶବ ଖରା RWX0301812

"ୀ /197654 35 183 666େଦାଅନା ଖରା &ା ସ)ୁର ଖରା RWX0684944

"ୀ /197655 33 183 667ନମିତା ଶରଣ &ା ପନୁଏଲ ଶରଣ RWX1129790

ପ ୁ /198656 37 183 668ରାେଜଶ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ରବି)�  ନାଥ ପ�ଧାନ RWX0685198

ପ ୁ /198657 31 183 669ଅନିଲ ପ�ଧାନ ପି ଭାrର ପ�ଧାନ RWX0348805

ପ ୁ /198658 30 183 670ସନିୁଲ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଭାrର ପ�ଧାନ RWX0348755

ପ ୁ /199659 30 183 671କୃ8 େଗୗଡ ପି ସଦନ େଗୗଡ RWX0426080

"ୀ /199660 37 183 672ଭାଗ� େସଠୀ &ା ଗ�ାଧର େସଠୀ RWX0989913

"ୀ /200661 30 183 673ନୀଳାବତୀ ଜୟପରିୁଆ &ା ଲ|ମS ଜୟପରିୁଆ RWX0426064

ପ ୁ /201662 51 183 674ଶ�ୀ କନୁା ମହାକଡୁ ପି ଶ�ୀ ଭଗବାନ ମହାକଡୁ RWX0301861

"ୀ /201663 37 183 675ଶୀମତୀ ଭାରତୀ ମହାକଡୁ ପି ଶ�ୀ କନୁା ମହାକଡୁ RWX0301853

"ୀ /202664 26 183 676ବିd�ାରାଣୀ ପାଲାଇ ପି ପଦ;  ଚରଣ ପାଲାଇ RWX0723536

ପ ୁ /203665 38 183 677ବଳଭଦ�  ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0426031

"ୀ /203666 35 183 678ମଳୂା ଖରା &ା ବଳଭଦ�  ଖରା RWX0425983

ପ ୁ /203667 28 183 679ଜଗବଂଧ ୁଖରା ପି ରବି ଖରା RWX0637298

"ୀ /203668 28 183 680ଆଲମା ମ( ୁ ପି ଆଲମା ସନୁ RWX0817726

ପ ୁ /204669 29 183 681କୃପାସିdୁ ହରିଜନ ପି ଲ:;ୀଧର ହରିଜନ RWX0426007

ପ ୁ /205670 41 183 682ଲଇ|ନ େଖମLିୁ ପି ପଦୁ େଖମLିୁ RWX0426023

11 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀ7 &ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /206671 32 183 683ଲିଖିନାଥ େଖମLିୁ ପି େଗାବRFନ େଖମLିୁ RWX0301895

ପ ୁ /207672 28 183 684ଡDରୁୁଧର େଖାଡା ପି ଦାମଦର େଖାଡା RWX0723676

ପ ୁ /207673 47 183 685ସେୁର)�  ଚ)�  େସଠୀ ପି ନାଥ େସଠୀ RWX0990374

"ୀ /207674 41 183 686ରାଧା େସଠି &ା ସେୁର)�  ଚ)�  େସଠି RWX0993360

ପ ୁ /207675 23 183 687ସମୁନ େସଠି ପି ସେୁର)�  ଚ)�  େସଠି RWX0993386

"ୀ /208676 32 183 688ଲ:;ୀ େଖମLିୁ ପି ଡDରୁ େଖମLିୁ RWX0684977

"ୀ /R-209677 23 183 689ରିତା(ଳୀ କdପାନ ପି ସନୁୀଲ କdପାନ RWX1124429

ପ ୁ /R-209678 22 183 690ଶରତ କdପାନ ପି ସନୁୀଲ କdପାନ RWX1124601

ପ ୁ /210679 46 183 691ବଳରାମ ଗରଡା ପି ଚନଦ� ମଣୀ ଗରଡା RWX0990358

"ୀ /210680 41 183 692ମନିକା ଗରଡା &ା ବଳରାମ ଗରଡା RWX0993410

"ୀ /210681 26 183 693ରଶ; ିତା ଗରଡା ପି ବଳରାମ ଗରଡା RWX0989905

ପ ୁ /211682 49 183 694ଅଭୟ ସାମଲ ପି ଅ#ଯ�ାମି ସାମଲ RWX0348623

"ୀ /212683 26 183 695ନମିତା େହD�ମ &ା ସନୁୀଲ କମୁାର ହ\ସଦାଃ RWX0993436

"ୀ /213684 35 183 696ଏ.ଧନୀ &ା ଏ.ରବି RWX0790402

"ୀ /213685 31 183 697ଏ.ନମିତା &ା ଏ.ପ�ସାଦ ରାଓ RWX0790469

ପ ୁ /213686 36 183 698ଏ.ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ଏ.ଆପାରାଓ ରାଓ RWX0790394

ପ ୁ /213687 34 183 699ଏ.ରାେଜ?ର ରାଓ ପି ଏଆପାରାଓ ରାଓ RWX0790386

"ୀ /213688 52 183 700ପଦ; ାବତୀ ସାହୁ &ା େମାହନ ସାହୁ RWX0993444

"ୀ /R-213689 28 183 701ରଶ; ିତା ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ RWX1181411

ପ ୁ /214690 44 183 702ସେୁରନ କମୁାର ଓଝା ପି େଗାବି) ଚ)�  ଓଝା RWX0790428

"ୀ /215691 31 183 703ସବିତା ବାଘ ପି ନରହରି ବାଘ RWX0425876

"ୀ /216692 32 183 704ରାଜକମୁାରୀ ବାଘ ପି ନେର)�  ବାଘ RWX0684993

ପ ୁ /QUATER NO693 45 183 705ସଯୂ�Fନାରାୟଣ ପଟନାୟକ ପି ପଣୂFଚ)�  ପଟନାୟକ RWX1281807

"ୀ /R-216694 33 183 706ସର&ତି େହD�ମ &ା ଧନୁ େହD�ମ RWX1049857

"ୀ /218695 31 183 707ବବିତା କଳୁଦିପ ପି ଦାମ କଳୁଦିପ RWX0425900

ପ ୁ /224696 52 183 708ଶିଶିର ଚ)�  ବରାଳ ପି ବନମାଳୀ ବରାଳ RWX0685180

"ୀ /224697 35 183 709ଲିପି ପAୁା(ଳୀ େବେହରା &ା ମଳୟ କମୁାର ଦାସ RWX0513861

ପ ୁ /224698 39 183 710ମଳୟ କମୁାର ଦାସ ପି ଦୀନବdୁ ଦାସ RWX0513879

ପ ୁ /224699 38 183 711କ�ି8ାଚ)�  &ାଇଁ ପି ପTାନନ &ାଇଁ RWX0409268

"ୀ /225700 51 183 712ପ�ତିମା ବାଡତିଆ &ା ସଦୁାମ ବାଡତିଆ OR/12/085/355018

ପ ୁ /225701 27 183 713ଆଶିସ କମୁାର ବାଡତିଆ ପି ସଦୁାମ ବାଡତିଆ RWX0699298

ପ ୁ /226702 55 183 714ରବି)�  ନାଥ ପାଇକରାୟ ପି େବକୖjୁ ପାଇକରାୟ RWX0408591

ପ ୁ /227703 63 183 715କମଳୁ େଖମLୁୁ ପି ରଘ ୁେଖମLୁୁ RWX0685016

"ୀ /227704 30 183 716ବାେଧା ମଦୁୁଲି &ା ନକଳୁ ମଦୁୁଲି RWX0425884

ପ ୁ /227705 30 183 717ନକଳୁ ମଦୁୁଲି ପି ଡDରୁ ମଦୁୁଲି RWX0425843

ପ ୁ /229706 37 183 718ଶରତ ଦୁଗN ପି ସହେଦବ ଦୁଗN RWX0790501

"ୀ /229707 36 183 719େରଣକୁା ଦୁଗN &ା ଶରତ ଦୁଗN RWX0790493

ପ ୁ /229708 47 183 720ଦିବାକର ପଜୂାରୀ ପି ମଧ ୁପଜୂାରୀ RWX0512715

"ୀ /229709 35 183 721ଭଗବତୀ ପଜୂାରୀ &ା ଦିବାକର ପଜୂାରୀ RWX0512731

"ୀ /230710 45 183 722ଦମୟ#ି ସାହୁ &ା ରାମଚ)�  ସାହୁ RWX0684985

"ୀ /231711 36 183 723ରୀନା ପାଣି &ା ପ�େମାଦ କମୁାର ପାଣି RWX0425710

ପ ୁ /231712 54 183 724ରାେଜ)�  କମୁାର ରାଉତ ପି ନୀତ�ୀନ) ରାଉତ RWX0301978

"ୀ /231713 40 183 725ତପJଵିନୀ ରାଉତ &ା ରାେଜ)�  କମୁାର ରାଉତ RWX0301986

ପ ୁ /235714 31 183 726^ .ପ�କାଶ େରଡି ପି ^.ସନ�ାସି େରଡି RWX0790527

"ୀ /238715 36 183 727ପ�ମିଳା ଖରା ପି େମାହନ ଖରା RWX0348508

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବNଚନ ନିମେ# ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ>  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବNଚନ କମିଶନ ଭାରତ7 ~ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବNଚନ ପବୂF ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ7 ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର#ୁ  |

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 ମାନ7ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ7 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

12 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା# େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀ7 &ା:ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


