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ପ ୁ /11 67 193 1ସତ�ବାଦୀ ନାୟକ ପି ଗିରିଧାରି ନାୟକ OR/12/085/356003

#ୀ /12 60 193 2ଶା%ିଲତା ନାୟକ &ା ସତ�ବାଦୀ ନାୟକ OR/12/085/356004

ପ ୁ /13 43 193 3ସନିୁଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ସତ�ବାଦୀ ନାୟକ KBH1646611

ପ ୁ /14 29 193 4ନମ'ତ କମୁାର େସଠୀ ପି ନଳୀନୀ କା% େସଠୀ RWX0644716

ପ ୁ /25 56 193 5ଧନୁଯ' ୟ ଖରା ପି ରେମଶ ଖରା RWX0689372

#ୀ /26 54 193 6ରତ* ା ଖରା &ା ଧନୁଯ' ୟ ଖରା RWX0689398

#ୀ /27 36 193 7ସନିତା ଖରା ପି ଧନୁଯ' ୟ ଖରା RWX0206011

ପ ୁ /28 34 193 8ପତି ଖରା ପି ଧନୁଯ' ୟ ଖରା RWX0206003

#ୀ /29 30 193 9ସାଉରୀ ମାଝୀ &ା ବିଜୟ କମୁାର ମାରା-ି RWX0517243

#ୀ /210 36 193 10ଦୀ.ିମୟୀ ପାଣି ପି ରାହୁଲ କମୁାର RWX0976118

ପ ୁ /211 45 193 11ଜିେତ1�  କମୁାର ପ2ନାୟକ ପି ରବି1�  ନାଥ ପ2ନାୟକ RWX0205989

#ୀ /212 41 193 12ପ�ଭା4ଳି ପ2ନାୟକ &ା ଜିେତ1�  କମୁାର ପ2ନାୟକ RWX0205997

ପ ୁ /313 53 193 13ନାରାୟଣ ଖିଲ ପି ପଦୁ ଖିଲ RWX0689364

#ୀ /314 50 193 14ସଇତା ଖିଲ &ା ନାରାୟଣ ଖିଲ RWX0689380

ପ ୁ /315 34 193 15ଦିଲ6 ିପ ଖିଲ ପି ନାରାୟଣ ଖିଲ RWX0689356

#ୀ /416 70 193 16ପି.ରା�ା &ା ପି.ଭି.ରାବଣା OR/12/085/324134

ପ ୁ /417 57 193 17ପି. ଗେୁ.7ର ପି ପି.ଭି.ରାବଣା OR/12/085/241235

ପ ୁ /418 53 193 18ପି. ତରୁପତି ପି ପି.ଭି.ରାବଣା OR/12/085/324137

ପ ୁ /419 51 193 19ପି. ଭା8ର ପି ପି.ଭି.ରାବଣା OR/12/085/324138

#ୀ /420 46 193 20ପି.ପଦ9 ା &ା ପି. ଗେୁ.7ର OR/12/085/325063

#ୀ /421 42 193 21ପି. ପଦ9 ାବତୀ &ା ପି.ତିରୁପତି KBH2067718

ପ ୁ /522 54 193 22ନାହାର ସି1ୁ ଖରା ପି ପ�ସନ*  ଖରା RWX0689331

#ୀ /523 37 193 23ସନିୁତା ଖରା ପି ନାହାର ସି1ୁ ଖରା RWX0688135

#ୀ /524 35 193 24ଅନିତା ଖରା ପି ନାହାର ସି1ୁ ଖରା RWX0688127

ପ ୁ /525 34 193 25ସଂଜିବ ଖରା ପି ନାହାର ସି1ୁ ଖରା RWX0689349

ପ ୁ /626 54 193 26ଟି. ନାରାୟଣ ରାମ ୁ ପି କା=>କ ରାମ ୁ RWX0689323

#ୀ /627 50 193 27ଟି. କନିୁ &ା ଟି. ନାଗାୟା ରାମ ୁ RWX0688796

#ୀ /628 50 193 28ଟି. କମୁାରି &ା ଟି. ନାଗାୟା ରାମ ୁ RWX0688143

ପ ୁ /629 39 193 29ଟି. େଗାପାଳ ପି ଟି. ନାଗାୟା ରାମ ୁ RWX0688150

ପ ୁ /630 36 193 30ଟି. ରାଜୁ ପି ଟି. ନାଗାୟା  RWX0206029

#ୀ /731 43 193 31ରିତା4ଳି ବ7ାଳ &ା ରାଧାକା% ବ7ାଳ RWX0206045

#ୀ /832 61 193 32କରୁଣା ଖରା &ା େଗାବି1 ଖରା RWX0688184

ପ ୁ /833 41 193 33ଭା8ର ଖରା ପି େଗାବି1 ଖରା RWX0658229

#ୀ /834 36 193 34କମୁଦିୁନି ଖରା &ା ଭା8ର ଖରା RWX0688168

ପ ୁ /835 34 193 35ନିର% ଖରା ପି େଗାରିଆମଣି ଖରା RWX0787184

ପ ୁ /836 37 193 36ଅଜୟ କମୁାର ସତୁାର ପି ଅନ% ଚ1�  ସତୁାର KBH2013423

#ୀ /937 33 193 37ବି@ପ�ିୟା ବାରିକ &ା ଘନଶ�ାମ ବାରିକ RWX0415372

#ୀ /938 29 193 38ସ9ରଣିକା ବାରିକ ପି ରବି1�  କମୁାର ବାରିକ RWX0643940

#ୀ /939 58 193 39ମଣିମା ଖରା &ା େଗାପି ଖରା RWX0206086

ପ ୁ /940 40 193 40ରାମଚ1�  ଖରା ପି େଗାପି ଖରା RWX0206060

#ୀ /941 36 193 41ଭଗବତୀ ଖରା &ା ରାମଚ1�  ଖରା RWX0206078

ପ ୁ /1042 28 193 42ମେହB କମୁାର େଚଟୀ ପି ହଷD ନ1 େଚଟୀ RWX0644542

ପ ୁ /1043 54 193 43ପତି କEା ପି େରଲି କEା RWX0787192

#ୀ /1044 49 193 44ନିଲା କEା &ା ପତି କEା RWX0206094

ପ ୁ /1045 34 193 45ପ�ହଲ6 ାଦ କEା ପି ପତି କEା RWX0206102

ପ ୁ /1146 35 193 46ପ�ଶା% କମୁାର ନାୟକ ପି ପବିତ� କମୁାର ନାୟକ RWX0688788

#ୀ /1147 33 193 47ରିନା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ପବିତ� କମୁାର ନାୟକ KBH2013605

ପ ୁ /1248 59 193 48ବଗରାମ ଗରଡା ପି ଚ1�ମଣି ଗରଡା RWX0688176

#ୀ /1249 58 193 49ମଣୀ ଗରଡା &ା ବିଗରାମ ଗରଡା RWX0688192

ପ ୁ /1250 36 193 50ରାେଜସ ଗରଡା ପି ବିଗରାମ ଗରଡା RWX0206110

1 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF &ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1251 33 193 51ରାଜୁ ଗରଡା ପି ବିଗରାମ ଗରଡା RWX0206128

ପ ୁ /1252 72 193 52ଦୁଗDଚରଣ େଗାଛାୟତ ପି େଗାେଖର େଗାଛାୟତ OR/12/085/356083

ପ ୁ /1353 49 193 55ପଦ9 ନ କଳୁଦିପ ପି ସ1ୁର କଳୁଦିପ RWX0658245

#ୀ /1354 42 193 56ବତି କଳୁଦିପ &ା ପଦ9 ନ କଳୁଦିପ RWX0658740

#ୀ /1355 57 193 57ହିରାମଣି ମାଝି &ା ନରସିଂହ ମାଝି OR/12/085/356091

#ୀ /1456 59 193 58ସେରାଜିନି ଖରା &ା ଜିତ�ୁ  ଖରା RWX0787218

ପ ୁ /1557 57 193 59ଜି େକ ମାଝୀ ପି କୃ@ମ=ୁ> ମାଝୀ KBH2067791

#ୀ /1558 52 193 60ଜୟଲG9ୀ ମାଝୀ &ା ଜି େକ ମାଝୀ KBH2067809

#ୀ /1659 74 193 61ଆର. ବୁଚାମା  &ା ଆର. କାM&ାମୀ RWX0688812

#ୀ /1660 49 193 62ବି. ଆଦିଲG9ୀ &ା ବି. େଭେFଟ ରାବଣୀ RWX0787200

#ୀ /1861 33 193 63ଝୁନି େବେହରା &ା ଶିଶିର େବେହରା RWX0644062

#ୀ /1962 58 193 64ଆରତୀ ଖରା ପି ମଷୁା ଖରା RWX0718775

#ୀ /1963 54 193 65ଫଲୁମଣି ଖରା ପି ମଷୁା ଖରା RWX0688218

#ୀ /1964 35 193 66ମାଳା ଖରା ପି ମଷୁା ଖରା RWX0206151

ପ ୁ /1965 35 193 67ଜୟ ଖରା ପି ମଷୁା ଖରା RWX0206144

ପ ୁ /1966 40 193 68ରାେମ7ର ମାଝୀ ପି ନରସିଂହ ମାଝୀ KBH2013381

ପ ୁ /1967 38 193 69ରାଜକିେଶାର ମାଝୀ ପି ନରସିଂହ ମାଝୀ KBH2013415

#ୀ /1968 27 193 70ମୀନା ସାମାଡ ପି ପା-ବ ଚରଣ ସମାଡ RWX0644096

#ୀ /1969 31 193 71ସକୁା%ି ଟୁଡୁ &ା ରାେମ7ର ମାଝୀ RWX0644104

#ୀ /2070 37 193 72ମିନତି ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ସାହୁ RWX0207100

ପ ୁ /2171 54 193 73ଭିକାରି ବାରିକ ପି ଚି%ାମଣୀ ବାରିକ RWX0206169

#ୀ /2172 52 193 74େମାତି ବାରିକ &ା ଭିକାରି ବାରିକ RWX0688242

ପ ୁ /2173 33 193 75ସେୁରଶ ବାରିକ ପି ଭିକାରି ବାରିକ RWX0206177

ପ ୁ /2274 50 193 76ଜଗନ* ାଥ ଆପଟ ପି ବୃ1ାବନ ଆପଟ RWX0206185

#ୀ /2275 45 193 77ପ�ତିମା ଆପାଟ &ା ଗଜନ* ାଥ ଆପାଟ RWX0206193

ପ ୁ /2376 54 193 78େଦବବ� ତ ରାୟ ପି ନିଶାମଣୀ ରାୟ RWX0688234

#ୀ /2377 52 193 79ମ4ଲୁତା ରାୟ &ା େଦବବ� ତ ରାୟ RWX0788430

#ୀ /2378 29 193 80େରାଜାଲୀନ ରାୟ ପି େଦବ ବ� ତ ରାୟ RWX0718874

ପ ୁ /2479 59 193 81ଜଗ ୁଖିଲ ପି ମ�ଳା ଖିଲ RWX0688267

#ୀ /2480 54 193 82ରାମି ଖିଲ &ା ଜଗ ୁଖିଲ RWX0688259

ପ ୁ /2581 58 193 83କାହ* ୁ  ଚରଣ ମମୁ ୁ' ପି ସ�� ାମ ମମୁ ୁ' KBH1862226

#ୀ /2582 52 193 84ଲG9ିରାଣି ମମୁ ୁ' &ା କାହ* ୁ  ଚରଣ ମମୁ ୁ' KBH1862218

ପ ୁ /2683 59 193 85ଜୟ% କମୁାର େଜନା ପି ଶ�ୀହରି ଚରଣ େଜନା KBH1852797

#ୀ /2684 50 193 86ଆରତୀ େଜନା &ା ଜୟ% କମୁାର େଜନା KBH1852789

ପ ୁ /2685 43 193 87େହମ% କମୁାର େଜନା ପି ଶ�ୀହରି ଚରଣ େଜନା RWX0206201

#ୀ /2686 29 193 88ତପ&ିନୀ େଜନା &ା ଜୟ% କମୁାର େଜନା RWX0644278

ପ ୁ /2687 28 193 89ପ�କାଶ ଚ1�  େଜନା ପି ଜୟ% କମୁାର େଜନା RWX0644286

ପ ୁ /2688 42 193 90ଘାସି କଳୁଦିପ ପି ପଦଲାମ କଳୁଦିପ RWX0688283

#ୀ /2689 39 193 91ସଲୁଭ କଳୁଦିପ &ା ଘାସି କଳୁଦିପ RWX0688275

ପ ୁ /2690 34 193 92ଭୀମ କଲୁଦୀପ ପି ପଦଲାମ କଲୁଦୀପ RWX0658237

#ୀ /2691 33 193 93ସେ%ାଷୀ କଲୁଦୀପ &ା ଭୀମ କଲୁଦୀପ RWX0658286

ପ ୁ /2792 35 193 94ପ�ତାପ କମୁାର ନାହକ ପି ବି7ନାଥ ନାହକ RWX0644476

#ୀ /2893 44 193 95ଚ1�ମା େବେହରା &ା େକଳୖାସଚ1�  େବେହରା RWX0688291

ପ ୁ /2894 44 193 96େକଳୖାସଚ1�  େବେହରା ପି େଲାକନାଥ େବେହରା RWX0688309

#ୀ /2995 34 193 97ସ9 ିରୀତା କ-ୁ &ା ସ4ୀବ ସାହୁ RWX0644021

ପ ୁ /2996 46 193 98ସଂଦିବ କମୁାର ସାହୂ ପି କଳାକାର ସାହୂ RWX0304410

ପ ୁ /2997 69 193 99ସବୁାସିନି ସାହୁ ପି କଳାକାର ସାହୁ RWX0688325

#ୀ /2998 39 193 100ସଜୁାତା ସାହୁ ପି କଳାକାର ସାହୁ RWX0658260

#ୀ /2999 38 193 101ରଶ9ୀତା ସାହୁ ପି କଳାକାର ସାହୁ RWX0658807

ପ ୁ /30100 44 193 102ମେହ1�  ଟାକ� ୀ ପି ବିଶଆୁ ଟାକ� ୀ RWX0688317

#ୀ /30101 39 193 103ସବିତା ଟାକ� ୀ &ା ମେହ1�  ଟାକ� ୀ RWX0206219

#ୀ /31102 57 193 104ପଦ9 ାବତୀ ସାହୁ &ା େମାହନ ସାହୁ OR/12/085/356593

ପ ୁ /QTR.NO. C103 38 193 105ଦିଲ6 ୀQ କମୁାର କର ପି ବଂଶୀଧର କର RWX0517482

#ୀ /32104 64 193 106ଶା%ି େଦବି &ା େବଦୖନାଥ ସିଂ RWX0688333

#ୀ /32105 40 193 107ଲିଲା କମୁାରୀ ସିଂହ &ା ବି.ଏନ ସିଂହ RWX0718882

ପ ୁ /32106 38 193 108ରବି କମୁାର ସିଂ ପି େବଦୖନାଥ ସିଂ RWX0658278

#ୀ /32107 35 193 109ସାଇଲା େଦବି ସିଂ ପି େବଦୖନାଥ ସିଂ RWX0788372

ପ ୁ /33108 49 193 110ମେନାଜ କମୁାର ପାତ� ପି ହରି ପାତ� OR/12/085/340396

ପ ୁ /34109 60 193 111ବି@ୁ ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି କୃ@' ଚ1�  ମିଶ� RWX0688358

#ୀ /34110 53 193 112ସସୁମା ରାଣି ମିଶ� &ା ବି@ୁ ପ�ସାଦ ମିଶ� RWX0688341

ପ ୁ /34111 33 193 113ବି7ର4ନ ମିଶ� ପି ବି@ୁ ପ�ସାଦ ମିଶ� RWX0206227

ପ ୁ /35112 54 193 114ବସ% କମୁାର ଦାସ ପି େକଶବ ଦାସ RWX0206235
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#ୀ /35113 49 193 115ବିେନାଦିନି ଦାସ &ା ବସ% କମୁାର ଦାସ RWX0206243

ପ ୁ /35114 59 193 116ଶେୁରଶଚ1�  ପ-ା ପି ଖଲିଆ ପ-ା OR/12/085/356251

#ୀ /35115 50 193 117ନ1ିନୀ କମୁାରି ପ-ା &ା ଶେୁରଶ ଚ1�  ପ-ା OR/12/085/356252

ପ ୁ /35116 27 193 118ଶା%ନୁ କମୁାର ପ-ା ପି ଶେୁରଶ ଚ1�  ପ-ା RWX0644294

ପ ୁ /36117 55 193 119େଘନୁ ଖରା ପି ଭR ରାମ ଖରା KBH1853076

#ୀ /37118 62 193 120କମୁାରି ମହା%ି &ା ଲG9ଣ ମହା%ି RWX0206250

ପ ୁ /37119 38 193 121ଗରୁୁନାଥ ମହା%ି ପି ଲG9ଣ ମହା%ି RWX0206268

#ୀ /37120 35 193 122ଲG9ୀ ମହା%ି &ା ଗରୁୁନାଥ ମହା%ି RWX0206276

ପ ୁ /37121 66 193 123ଗ�ାଧର େସଠୀ ପି ଖଲି େସଠୀ KBH1853159

#ୀ /37122 55 193 124ଲG9ୀ େସଠୀ &ା ଗ�ାଧର େସଠୀ KBH1853142

#ୀ /38123 44 193 125ବିଜୟଲG9ୀ ପାଢି &ା ଭଗବାନ ପାଢି KBH1669001

ପ ୁ /38124 59 193 126ଡTରୁଧର ପରିଡା ପି ବୁେଲଇ ପରିଡା RWX0206284

#ୀ /38125 52 193 127ମନିୁ ପରିଡା &ା ଡTରୁଧର ପରିଡା RWX0206292

#ୀ /38126 49 193 128ଶଭୁଶ�ୀ ରଥ &ା ନବୀନ ଚ1�  ସଥପତି RWX1051168

#ୀ /39127 44 193 129ରଶ9 ିରାଣୀ ମହା%ି &ା ରେମଶ ଚ1�  ମହା%ି KBH1846583

#ୀ /39128 74 193 130ରାମା ପଲାଇ &ା ରାମଚ1�  ପଲାଇ RWX0688366

ପ ୁ /39129 54 193 131ରାଘବ ପଲାଇ ପି ରାମଚ1�  ପଲାଇ RWX0688374

#ୀ /39130 44 193 132ସବିତା ପଲାଇ &ା ରାଘବ ପଲାଇ RWX0688390

ପ ୁ /39131 30 193 133ପ�ତାପ କମୁାର ସବର ପି େଗାପାଳ କୃ@ ସବର RWX0643825

ପ ୁ /40132 68 193 134ମହUଦ ଅବଦୁV ରାଜାକ ପି ମହUଦ ଅବଦୁନ ଗାନୀ OR/12/085/356220

#ୀ /41133 49 193 135ଏସ.େରଣ ୁ &ା ଏସ.ରାମାରାଓ RWX0688416

ପ ୁ /41134 64 193 136ଏସ . ରାମା ରାଓ ପି ଏସ.େବରୖାଜ RWX0688382

ପ ୁ /42135 75 193 137ସଦନ ଗରଡା ପି ରାମଚ1�  ଗରଡା OR/12/085/356208

#ୀ /42136 70 193 138ସୟୁ�'ମଣି ଗରଡା &ା ସଦନ ଗରଡା OR/12/085/356209

ପ ୁ /42137 52 193 139ଇ7ର ଗରଡା ପି ସଦନ ଗରଡା OR/12/085/356210

ପ ୁ /42138 49 193 140ସବୁାସ ଗରଡା ପି ସଦନ ଗରଡା KBH1863158

#ୀ /42139 41 193 141ପ�ଭାସିନୀ ଗରଡା &ା ଇ7ର ଗରଡା KBH1863091

ପ ୁ /43140 72 193 142େଗାପିନାଥ ବାରି ପି କନୁୁରାମ ବାରି OR/12/085/356228

ପ ୁ /43141 46 193 143ବେଜ1�  କମୁାର ବାରି ପି େଗାପିନାଥ ବାରି KBH1862952

#ୀ /43142 38 193 144ଜୟ%ି ହିଆଲ &ା ସବୁାସ ହିଆଲ RWX0658302

ପ ୁ /43143 38 193 145ସବୁାସ ହିଆଲ ପି େମାନା ହିଆଲ RWX0688408

ପ ୁ /43144 37 193 146ଚ1�  ହିଆଲ ପି େମାନା ହିଆଲ RWX0658310

#ୀ /43145 43 193 147ମାଧରୁୀ ପି�ୁଆ &ା ବି7ନାଥ ପି�ୁଆ KBH2013498

ପ ୁ /44146 25 193 148ଅରୁପ କମୁାର ଆପଟ ପି ଜଗନ* ାଥ ଆପଟ RWX0863969

ପ ୁ /44147 56 193 149ର� ଦେଳଇ ପି ସଦୁାମ ଦେଳଇ RWX0688424

#ୀ /44148 48 193 150ସକୁା%ି ଦେଳଇ &ା ର� ଦେଳଇ RWX0688440

ପ ୁ /44149 68 193 151ନାରୟଣ ଚ1�  ଦାସ ପି ପ�ାଣକୃ@ ଦାସ KBH1847045

#ୀ /44150 65 193 152ସତ�ାଭାମା ଦାସ &ା ନାରଣଚ1�  ଦାସ KBH2067981

#ୀ /44151 38 193 153ଲିପିରାଣୀ ଦାସ ପି ନାରାୟଣଚ1�  ଦାସ KBH2067999

ପ ୁ /45152 52 193 154ରବି1�  େଦହୁରୀ ପି ପXୁ'ଚ1�  େଦହୁରୀ OR/12/085/356957

ପ ୁ /45153 60 193 155ଧନ ଖରା ପି ସାଧ ୁଖରା RWX0688432

#ୀ /45154 54 193 156ଯମନୁା ଖରା &ା ଧନ ଖରା RWX0688465

#ୀ /46155 49 193 157େଶୖଳବାଳା ଖରା &ା ନାରାୟଣ ଖରା RWX0688499

ପ ୁ /46156 49 193 158ନାରାୟଣ ଖରା ପି େରଲି ଖରା RWX0688457

ପ ୁ /46157 52 193 159ଶେୁରଶ କମୁାର ସବର ପି ସତ�ାନ1 ସବର OR/12/085/338316

#ୀ /46158 48 193 160ଜୟ%ି ଶବର &ା ସେୁରଶ କମୁାର ଶବର KBH1862432

ପ ୁ /46159 68 193 161ନରହରି &ାଇଁ ପି ଦୁଯ�'ଧନ &ାଇଁ RWX0788406

#ୀ /46160 62 193 162େଶୗଳବାଳା &ାଇଁ &ା ସେୁର1�  &ାଇଁ RWX0688804

#ୀ /46161 40 193 163ଚିନ9 ୟୀ &ାଇଁ ପି ନରହରି &ାଇଁ RWX0206334

#ୀ /46162 38 193 164&X'ମୟୀ &ାଇଁ ପି ନରହରି &ାଇଁ RWX0206318

#ୀ /46163 36 193 165ଦି.ୀମୟୀ &ାଇଁ ପି ନରହରି &ାଇଁ RWX0206326

#ୀ /46164 31 193 166ଝୁନାରାଣୀ &ାଇଁ ପି ନରହରି &ାଇଁ RWX0718965

ପ ୁ /47165 63 193 167ମାତ� ହଂସଦା ପି ମାନସିଂ ହଂସଦା RWX0688838

#ୀ /47166 50 193 168କଇୁଲ ହଂସଦା &ା ମାତ� ହଂସଦା RWX0688820

ପ ୁ /47167 38 193 169ସିନେରା ହଂସଦା ପି ମାତ� ହଂସଦା RWX0658252

#ୀ /47168 34 193 170ମାନସିଂ ହଂସଦା ପି ମାତ� ହଂସଦା RWX0426767

ପ ୁ /47169 31 193 171ବି7ନାଥ ହଂସଦା ପି ମାତ� ହଂସଦା RWX0426650

ପ ୁ /48170 71 193 172ମାଣିକ ଭୁମିଜ ପି ସମଲ ଭୁମିଜ OR/12/085/356259

#ୀ /48171 65 193 173ରୁକ9 ଣି ଭୁମିଜ &ା ମାଣିକ ଭୂମିଜ OR/12/085/356260

ପ ୁ /48172 41 193 174ଭା8ର ଭୂମିଜ ପି ମାଣିକ ଭୂମିଜ KBH1846013

ପ ୁ /48173 38 193 175ସ[ନୁାଥ ଭୂମିଜ ପି ମାଣି\ ଭୂମିଜ KBH1862259

ପ ୁ /48174 68 193 176ବୁଦି ଖରା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଖରା RWX0688853

3 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF &ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /48175 63 193 177ଶା%ା ଖରା &ା ବୁଦି ଖରା RWX0688473

ପ ୁ /48176 42 193 178ରାେଜଶ ଖରା ପି ବୁଦି ଖରା RWX0688481

#ୀ /48177 37 193 179େଦବକୀ ଖରା &ା ରାେଜଶ ଖରା RWX0206342

#ୀ /50178 52 193 180ପ�ତିଭା ନିଶF &ା ଚିତର4ନ ପାଢୀ KBH1847391

#ୀ /50179 45 193 181ସବିତା ନିଶF ପି ନିଳକ] ନିଶF KBH1847409

ପ ୁ /51180 71 193 182ରୁଶା ବିଶ ୁ ପି ରୁଶା େଲରି RWX0658328

ପ ୁ /52181 53 193 183େହମାନ1 ବାଘ ପି ପିତବାସ ବାଘ RWX0688846

#ୀ /52182 39 193 184ସେ%ାସିନୀ ବାଘ &ା େପ�ମାନ1 ବାଘ RWX0206359

ପ ୁ /52183 54 193 185ଖଦାଳ &ାଇଁ ପି େଗାବି1 &ାଇଁ RWX0206367

#ୀ /52184 49 193 186ଲG9ୀ &ାଇଁ &ା େଖାଦାଳ &ାଇଁ RWX0206375

ପ ୁ /52185 38 193 187ପ�ଶା% କମୁାର &ାଇଁ ପି ରେମଶ ଚ1�  &ାଇଁ RWX0788539

ପ ୁ /52186 37 193 188ସଶୁା% କମୁାର &ାଇଁ ପି ରେମ ଚ1�  &ାଇଁ RWX0788414

ପ ୁ /53187 62 193 189ସଧୁାଂଶ ୁପ�ଶନ*  ରାୟ ପି ମରୁଲୀଧର ରାୟ RWX0788463

#ୀ /53188 53 193 190ମିନାରାଣୀ ରାୟ &ା ସଧୁାଂଶ ୁପ�ଶନ*  ରାୟ RWX0788422

ପ ୁ /53189 35 193 191ସମ'ବତି ରାୟ ପି ସଧୁାଂଶ ୁପ�ଶନ*  ରାୟ RWX0658336

ପ ୁ /54190 34 193 192କବିର ଖରା ପି ମFଳଦାନ ଖରା RWX0718809

#ୀ /54191 59 193 193ମାଳତି ଟାକ� ୀ &ା ରଘ ୁଟାକ� ୀ RWX0206383

ପ ୁ /54192 41 193 194ର4ିତ ଟାକ� ୀ ପି ରଘ ୁଟାକ� ୀ RWX0206391

#ୀ /54193 39 193 195ମ4 ୁଟାକ�ି &ା ରଂଜିତ ଟାକ�ି RWX0206409

ପ ୁ /54194 39 193 196ଅଜିତ ଟାକ�ି ପି ରଘ ୁଟାକ�ି RWX0206417

#ୀ /54195 37 193 197ସଂଜୁRା ଟାକ� ି &ା ଅଜିତ ଟାକ�ି RWX0206425

ପ ୁ /55196 64 193 198େଦାଳେଗାବି1 ଦାସ ପି େବୖଦ�ନାଥ ଦାସ KBH1669092

#ୀ /55197 61 193 199ଅ4ନା ଦାସ &ା େଦାଳେଗାବି1 ଦାସ KBH1669084

ପ ୁ /55198 49 193 200ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି ହେରକୃ@ ଦାସ RWX0206433

#ୀ /55199 45 193 201େଜତୖ� ୀମୟୀ ଦାସ &ା ରାଜକିେଶାର ଦାସ RWX0206441

ପ ୁ /56200 49 193 202ମନୁା କାେ8 ପି ମେହଶା କାେ8 RWX0206458

#ୀ /56201 36 193 203ଦମୟ%ୀ କାେ8 &ା ମନୁା କାେ8 RWX0206466

ପ ୁ /56202 60 193 204ବିେକକାନ1 ପାଣିଗ�ାହି ପି ତ�ିେଲାଚନ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/085/325006

#ୀ /56203 50 193 205ସବିତା ପାଣିଗ�ାହି &ା ବିେବକାନ1 ପାଣିଗ�ାହି OR/12/085/325027

ପ ୁ /56204 58 193 206ନୀଳକ] ଷଡ�ୀ ପି ଭିମେସନ ଷଡ�ୀ OR/12/085/356301

#ୀ /56205 49 193 207ଲିନାରାଣି ଷଡ�ୀ ପି ନୀଳକ] ଷଡ�ୀ OR/12/085/356302

ପ ୁ /56206 27 193 208ହିମାଶ ୁେଶଖର ଷଡ�ୀ ପି ନୀଳକE ଷଡ�ୀ RWX0644195

ପ ୁ /57207 54 193 209ଅGୟ କମୁାର େଜନା ପି ଭଗବାନ େଜନା RWX0206490

#ୀ /57208 50 193 210ଉମ>ଲା େଜନା &ା ଅGୟ କମୁାର େଜନା RWX0426742

#ୀ /58209 62 193 211େବବିେଲାନ େବନିୟା &ା ଗ�ାବିଏଲ େବନିୟା RWX0688879

#ୀ /58210 59 193 212ଅ4ଳି େବନିୟା &ା େବବିେଲାନ େବନିୟା RWX0788455

#ୀ /58211 38 193 213କାଦTନି େବନିୟା ପି େବବିେଲାନ େବନିୟା RWX0658294

ପ ୁ /59212 55 193 214ରେମଶଚ1�  ପ-ା ପି କବିରାଜ ପ-ା RWX0688895

#ୀ /59213 49 193 215ଅନିତା ପ-ା &ା ରେମଶଚ1�  ପ-ା RWX0688861

ପ ୁ /60214 45 193 216ମାନସ ର4ନ େଜନା ପି କମଳେଲାଚନ େଜନା RWX0788448

ପ ୁ /60215 42 193 217ରାେଜଶ କମୁାର େଜନା ପି କମଳେଲାଚନ େଜନା KBH2013621

ପ ୁ /61216 56 193 218ଜସବ% ନାରାୟଣ ସିଂ ପାତ� ପି ବିକ�ମ ପାତ� RWX0788513

#ୀ /61217 48 193 219ରିତା ପାତ� &ା ଜସବ% ନାରାୟଣ ସିଂ ପାତ� RWX0788562

ପ ୁ /61218 56 193 220ନବୀନ ଚ1�  ରଥ ପି ବିନାୟକ ରଥ KBH1847219

#ୀ /61219 52 193 221ର4ିତା ଷଡ�ୀ &ା ନବୀନ କମୁାର ରଥ KBH1847193

ପ ୁ /62220 56 193 222ରମାକା% ମହା% ପି ଘନଶ�ାମ ମହା% RWX0788471

#ୀ /62221 46 193 223ଟୁକମୁଣି ମହା% &ା ରମାକା% ମହା% RWX0788489

#ୀ /63222 50 193 224ସବିତା େବେହରା &ା ଅନ% କିେଶାର େବେହରା RWX0788638

ପ ୁ /63223 49 193 225ଅନ% କିେଶାର େବେହରା ପି େଗୗରା� େବେହରା RWX0788505

ପ ୁ /63224 46 193 226ଅGୟ କମୁାର େବେହରା ପି େଗୗରା� େବେହରା RWX0788521

#ୀ /63225 38 193 227ସ9ରଣିକା େବେହରା &ା ଅGୟ କମୁାର େବେହରା RWX0206540

ପ ୁ /63226 36 193 228ଅଭିରାମ େବେହରା ପି େଗୗରା� େବେହରା RWX0658377

ପ ୁ /64227 67 193 229ରେମଶ ଚ1�  ପାଢୀ ପି ଦୀନବ^ୁ ପାଢୀ OR/12/085/348703

#ୀ /64228 60 193 230ସଚକା ପାଢୀ &ା ରେମଶଚ1�  ପାଢୀ OR/12/085/348704

ପ ୁ /64229 41 193 231ସ4ୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରେମଶ ଚ1�  ପାଢୀ KBH1852839

ପ ୁ /65230 66 193 232ଉଦୟନାଥ ମାରା-ି ପି େଗାପିନାଥ ମାରା-ି RWX0688887

#ୀ /65231 52 193 233ଚି=ାମଣି ମାରା-ି &ା ଉଦୟନାଥ ମାରା-ି RWX0688911

#ୀ /65232 34 193 234ମିଲି ମାରା-ି ପି ଉଦୟନାଥ ମାରା-ି RWX0658385

#ୀ /66233 31 193 235ସଚିୁସ9ୀତା ଦାସ &ା ପେରଶ କମୁାର ମହା%ି RWX0644120

#ୀ /67234 33 193 236ୱାଇ. ବାଲାକମୁାରି ପି ୱାଇ. ବାଲାେଶଖର RWX0206581

ପ ୁ /68235 62 193 237ଲି�ରାଜ ପାଣିଗ�ାହି ପି ବିନାୟକ ପାଣିଗ�ାହି RWX0788547

#ୀ /68236 55 193 238େରଣକୁା ପାଣିଗ�ାହି &ା ଲି�ରାଜ ପାଣିଗ�ାହି RWX0788612
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ପ ୁ /69237 44 193 239ଅଜିତ ଗରଡା ପି ଶା%ିଲତା ଗରଡା KBH1846351

#ୀ /69238 41 193 240ସାବିନା ଗରଡା &ା ଅଜିତ ଗରଡା KBH1846344

ପ ୁ /69239 35 193 241େକଳୖାଶ ଚ1�  େସଠି ପି ସଦୁଶ'ନ େସଠି RWX0415497

ପ ୁ /70240 57 193 242ଚି=ର4ନ ଦାସ ମା େସାଭାବତି ଦାସ RWX0688903

#ୀ /70241 53 193 243ବିଜୟଲG9ୀ ଦାସ &ା ଚି=ର4ନ ଦାସ RWX0304436

ପ ୁ /70242 35 193 244ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି ଚି=ର4ନ ଦାସ RWX0788570

ପ ୁ /71243 57 193 245ମଦନମେହାନ େସାେରନ ପି ଜୟରାମ େସାେରନ RWX0688929

#ୀ /71244 46 193 246ମଇନା େସାେରନ &ା ମଦନମେହାନ େସାେରନ RWX0206599

#ୀ /72245 56 193 247ମାଧରୁୀ ପ2ନାୟକ &ା ରବି1�  ନାଥ ପ2ନାୟକ OR/12/085/354339

ପ ୁ /72246 23 193 248ଦୀେନଶ କମୁାର ସାହୁ ପି େଦାଳ େଗାବି1 ସାହୁ RWX0976084

ପ ୁ /74247 68 193 249ଦଶରଥ ମାଝୀ ପି ଘାସି ମାଝୀ RWX0788968

#ୀ /74248 40 193 250ଲଳିତା ମାଝୀ ପି ଦଶରଥ ମାଝୀ RWX0206607

#ୀ /74249 38 193 251ସବିତା ମାଝୀ ପି ଦଶରଥ ମାଝୀ RWX0658401

ପ ୁ /74250 35 193 252ସ%ଶ ମାଝୀ ପି ଦଶରଥ ମାଝୀ RWX0788588

ପ ୁ /75251 63 193 253ଉଦୟନାଥ େଦହୁରୀ ପି ମେହ1�  େଦହୁରୀ OR/12/085/356398

ପ ୁ /76252 61 193 254ଧନିରାମ ହଂସଦା ପି କିେଶାରମେହାନ ହଂସଦା RWX0658427

ପ ୁ /77253 64 193 255ରେମଶ ଚ1�  ବି7ାଳ ପି ହରିହର ବି7ାଳ KBH1846435

#ୀ /77254 49 193 256ବିଜୟଲG9ୀ ବି7ାଳ &ା ରେମଶ ଚ1�  ବି7ାଳ KBH1846419

ପ ୁ /77255 55 193 257କାେବ7ର କି8 ୁ ପି ପଦ9 ଚରଣ କି8 ୁ RWX0304444

ପ ୁ /77256 46 193 258ଦାନବ କି8 ୁ ପି ସ ୁଦ୍ାମ େହମରାଓ RWX0304451

#ୀ /77257 29 193 259ରଶ9 ିେରଖା ନାୟକ &ା ଦିବାକର ନାୟକ RWX0517847

#ୀ /77258 29 193 260ସସ9ିତା ପତି ପି ବିଷ9ଚୁରଣ ପତି RWX0530535

#ୀ /77259 82 193 261େରବତୀ ରଥ &ା ଚ1�ଭାନୁ ରଥ RWX0921296

#ୀ /79260 37 193 264ମ4ଳୁା ହିଆଲ &ା ଖ�ୀ`ଦାସ ହିଆଲ RWX0658419

#ୀ /80261 28 193 265ପaୁା4ଳି ଦେଳଇ ପି ରF ଦେଳଇ RWX0718908

ପ ୁ /80262 51 193 266ତିଳ ଗରଡା ପି ଭଗବାନ ଗରଡା RWX0688515

#ୀ /80263 49 193 267ଲG9ୀ ଗରଡା &ା ତିଳ ଗରଡା RWX0688507

ପ ୁ /83264 38 193 268ଜୟ% ନାୟକ ପି ଅେଲଖ ଚ1�  ନାୟକ KBH1852623

ପ ୁ /83265 56 193 269ନିର4ନ ପାଢୀ ପି ଯେୁଗାଳ କିେଶାର ପାଢୀ RWX0304469

#ୀ /83266 52 193 270ରତ* ମଣୀ ପାଢୀ &ା ନିର4ନ ପାଢୀ RWX0688531

ପ ୁ /84267 45 193 271ପ�ଶା% କମୁାର ପାଢୀ ପି ପଦ9 େଲାଚନ ପାଢୀ RWX0304477

#ୀ /84268 41 193 272ସେରାଜିନି ପ-ା &ା ପ�ଶା% କମୁାର ପ-ା RWX0304485

ପ ୁ /85269 61 193 273େଗାବି1 ଚ1�  ମିଶ� ପି େସାମନାଥ ମିଶ� RWX0921288

ପ ୁ /85270 54 193 274ପ�ଦିପ କମୁାର ରାଉତ ପି େଭାଳିଚରଣ ରାଉତ RWX0688523

#ୀ /85271 49 193 275ମିନତୀ ରାଉତ &ା ପ�ତିପ କମୁାର ରାଉତ RWX0688556

ପ ୁ /86272 59 193 276ଏସ. ଏସ. େରଡି ପି ରାମ &ାମି RWX0206656

#ୀ /86273 54 193 277ଭାଗ�ବତୀ େରଡି &ା ଏସ. ଏସ. େରଡି େରଡି RWX0206664

ପ ୁ /87274 58 193 278ଭାbର ଡା�ୁଆ ପି ଆନ1 ଡା�ୁଆ RWX0921239

#ୀ /87275 51 193 279ପ�ଭାସିନୀ ଡା�ୁଆ &ା ଭାbର ଡା�ୁଆ RWX0921254

#ୀ /87276 26 193 280େକାମଲ ଡା�ୁଆ ପି ଭାbର ଡା�ୁଆ RWX0921247

ପ ୁ /87277 38 193 281ତ�ିେଲାଚନ ନାୟକ ପି େବଦବର ନାୟକ RWX0921262

ପ ୁ /87278 33 193 282ଅଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଜାନାସାମା ନାୟକ KBH2009660

#ୀ /87279 30 193 283ରାଜଲG9ୀ ନାୟକ &ା ତ�ିେଲାଚନ ନାୟକ RWX0921270

ପ ୁ /88280 28 193 284ନେରଶ ବାରିକ ପି ଭିକାରି ବାରିକ RWX0863514

ପ ୁ /88281 28 193 285ମେରଶ ବାରିକ ପି ଭିକାରି ବାରିକ RWX0718759

#ୀ /88282 35 193 286ଲG9ୀ େଦବୀ &ା ପି. ରାମାୟା େରଡି RWX0206698

#ୀ /88283 25 193 287ରିFି ପରିcା &ା ବାଲାଦୀ ପରିcା RWX0976043

ପ ୁ /88284 61 193 288େକଶବଚରଣ ପତି ପି ଜଗନ* ାଥ ପତି OR/12/085/324044

#ୀ /88285 57 193 289ମାନିନ ପତି &ା େକଶବଚରଣ ପତି OR/12/085/324045

ପ ୁ /88286 39 193 290ପ�ଦିପ କମୁାର ପତି ପି େକଶବଚରଣ ପତି RWX1281955

ପ ୁ /88287 38 193 291ପ�ତାପ ପତି ପି େକଶବ ପତି RWX0206672

ପ ୁ /88288 59 193 292ପି. ରାମାୟା େରଡି ପି ପି. ସତ�ମ େରଡି RWX0206680

ପ ୁ /89289 49 193 293ଅେଶାକ କମୁାର ବି7ାଳ ପି ରାଧାକ@ୁ ବି7ାଳ RWX0206722

#ୀ /89290 44 193 294ମନପ�ଭା ବି7ାଳ &ା ଅେଶାକ ବି7ାଳ RWX0206730

ପ ୁ /91291 50 193 295ଆଦିନାରାୟଣ େରଡି ପି ଜି. େକ େରଡି RWX0688549

#ୀ /91292 39 193 296ଜି. ବାସ%ୀ େରଡି &ା ଜି. େଭେFଟ ରାଓ RWX0206748

ପ ୁ /92293 38 193 297ସଯୁ�'ମଣୀ ପଢୀଆରି ପି ଜଗବ^ୁ ପଢୀଆରି RWX0206755

#ୀ /92294 36 193 298ସାବିତ�ୀ ପଢୀଆରି &ା ସଯୁ�'ମଣୀ ପଢୀଆରି RWX0206763

ପ ୁ /93295 51 193 299ରାମ ଖରା ପି ନୃପତି ଖରା RWX0688572

ପ ୁ /93296 49 193 300କମ ୁଖରା ପି ନୃପତି ଖରା RWX0688614

#ୀ /93297 49 193 301ଶଶି ଖରା &ା ରାମ ଖରା RWX0688564

#ୀ /93298 47 193 302ମଣି ଖରା &ା କମୁ ୁଖରା RWX0688606
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ପ ୁ /93299 40 193 303ସାମଏୁଲ ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0206771

ପ ୁ /93300 39 193 304ନରସିଂହ ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0688580

#ୀ /93301 39 193 305ବାସ%ି ଖରା &ା ସାମଏୁଲ ଖରା RWX0688630

#ୀ /93302 33 193 306କମଳା ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0688598

#ୀ /94303 79 193 307ଜମନୁା ବଡବୁରା &ା ଜୟ ବଡବୁରା RWX0688648

ପ ୁ /94304 52 193 308ଚ1�  ବଡବୁରା ପି ଜୟ ବଡବୁରା RWX0688622

#ୀ /94305 44 193 309ନିଳା ବଡବୁରା &ା ଚ1�  ବଡବୁରା RWX0688655

ପ ୁ /95306 42 193 310ଅଜୟ କମୁାର &ାଇଁ ପି ବୃ1ାବନ &ାଇଁ RWX0688671

#ୀ /95307 40 193 311ରିନା &ାଇଁ &ା ଅଜୟ କମୁାର &ାଇଁ RWX0688663

ପ ୁ /96308 49 193 312ରାମଚ1�  େସଠି ପି ରାମନା େସଠି RWX0206789

#ୀ /96309 39 193 313ପaୁା େସଠି &ା ରାମଚ1�  େସଠି RWX0688697

#ୀ /96310 36 193 314ଝରଣା ରାଣୀ େସଠୀ ପି ମାନସ ର4ନ େସଠୀ KBH2012144

ପ ୁ /96311 34 193 315ସ4ୟ କମୁାର େସଠୀ ପି ମାନସ ର4ନ େସଠୀ RWX0304493

#ୀ /97312 39 193 316କନିୁ ବରଡା &ା ଶସୁା% ବରଡା RWX0688713

ପ ୁ /97313 47 193 317ସଶୁା% ଗରଡା ପି ଯ`ିନ ଗରଡା RWX0688689

#ୀ /98314 41 193 318&ରାଯ�' ନାୟକ &ା ରାମକୃ@ ନାୟକ RWX0206805

ପ ୁ /99315 25 193 319ଆଶିଷ ପ2ନାୟକ ପି ଆନ1 େମୗଳି ପ2ନାୟକ RWX0863654

ପ ୁ /99316 29 193 320କିସାନ ସବର ପି କିସାନ ସବର RWX0700492

ପ ୁ /100317 74 193 321ଭା8ର ବି7ାଳ ପି େସାର ବି7ାଳ RWX0688705

#ୀ /100318 66 193 322ସର&ତୀ ବି7ାଳ &ା ଭା8ର ବି7ାଳ RWX0688747

ପ ୁ /100319 44 193 323ତପନ ବି7ାଳ ପି ଭା8ର ବି7ାଳ RWX0688721

#ୀ /100320 43 193 324ବି@ୁପ�ିୟା ବି7ାଳ &ା ତପନ ବି7ାଳ RWX0688739

#ୀ /101321 56 193 325ନଜମା ପରଉଇନ &ା ଏସ. ଓ. ରହମାନ KBH1846906

ପ ୁ /102322 52 193 326ଟି. ଶ�ିନିବାସ ପି ଟ. କX'ନା RWX0206839

#ୀ /102323 46 193 327ଟି. ରିବକା &ା ଟି. ଶ�ିନିବାସ RWX0688945

ପ ୁ /102324 33 193 328ଟି. ଶିବ କମୁାର ପି ଟି. ଶ�ିନିବାସ RWX0688937

ପ ୁ /103325 53 193 329ପ�େମାଦ କମୁାର ପରିଡା ପି ପ�ଭାତଚ1�  ପରିଡା RWX0788729

ପ ୁ /104326 55 193 330େଦବାଶିସ ମହାପାତ� ପି dାରିକାନାଥ ମହାପାତ� RWX0206862

#ୀ /104327 52 193 331ମମତା ମହାପାତ� &ା େଦବାଶିସ ମହାପାତ� RWX0206870

ପ ୁ /105328 54 193 332ନାରାୟଣ କEା ପି ରାମଚ1�  କEା RWX0304501

ପ ୁ /105329 52 193 333ମେହ1�  କମୁାର ପ-ା ପି ମାଧବ ପ-ା RWX0304519

#ୀ /105330 44 193 334ଉମ>ଳା ପ-ା &ା ମେହ1�  ପ-ା RWX0304527

ପ ୁ /106331 53 193 335ଜି. ଶFର େରଡି ପି ଜି. େକ. େରଡି RWX0664995

#ୀ /106332 47 193 336ଜି. କା%ାମା େରଡି &ା ଜି. ଶFର େରଡି RWX0206888

ପ ୁ /107333 47 193 337ଦିଲ6 ିପ େଖାସଲା ପି ଝିରିମ େଖାସଲା RWX0788604

#ୀ /107334 36 193 338ମ1ାକିନି େଖାସଲା &ା ଦିଲ6 ିପ େଖାସଲା RWX0788620

ପ ୁ /108335 35 193 339ରାେଜ1�  କମୁାର ମହାରଣା ପି ବିପ�ଚରଣ ମହାରଣା RWX0788679

ପ ୁ /109336 66 193 340ବନମାଳୀ ମିଶ� ପି ସେତ�1�  ମିଶ� RWX0689125

#ୀ /109337 59 193 341ଭାରତୀ ମିଶ� &ା ବନମାଳୀ ମିଶ� RWX0689158

ପ ୁ /109338 45 193 342ନିହାର ର4ନ ମିଶ� ପି ବନମାଳି ମିଶ� RWX0689141

#ୀ /109339 41 193 343ସ4Rୁା ମିଶ� &ା ନିହାର ର4ନ ମିଶ� RWX0206896

ପ ୁ /109340 39 193 344ତୁସାର ମିଶ� ପି ବନମାଳି ମିଶ� RWX0689174

#ୀ /109341 26 193 345େରସମା ମହା%ି ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହା%ି RWX0864256

#ୀ /110342 56 193 346ବି. ଶଶୁଲିା  &ା ବି. େସାମେଶଖର ରାଓ KBH1669019

ପ ୁ /110343 58 193 347ବି. େସାମେଶଖର ରାଓ ପି ବି. ଟାଉେଟୟା KBH1669027

#ୀ /110344 51 193 348ସ4ଲୁତା ସାହୁ &ା ସେୁର1�ନାଥ ସାହୁ RWX0206904

ପ ୁ /111345 52 193 349ସତ�ବାନ ଟାକ�ି ପି ବାଲାଜି ଟାକ�ି OR/12/085/300220

#ୀ /111346 49 193 350ରଜନୀ ଟାକ�ି &ା ସତ�ାବନ ଟାକ�ି OR/12/085/300221

ପ ୁ /112347 66 193 351ସନାତନ ବେଶାଇ ପି ଦ-ାସି ବେଶାଇ RWX0206961

#ୀ /112348 60 193 352ନିଲି ବିେଷାଇ &ା ସନାତନ ବିେଷାଇ RWX0206979

ପ ୁ /113349 36 193 353ଆ%ୁ େହT�ମ ପି ଅନ% େହT�ମ RWX0304535

#ୀ /114350 31 193 354ସ4�ରାଣୀ ଖରା ପି େଘନୁ ଖରା RWX0643866

ପ ୁ /114351 59 193 355େଗାପିନାଥ ପାଣୀଗ�ାହି ପି ବ� ଜସ1ୁର ପାଣୀଗ�ାହି RWX0863845

ପ ୁ /115352 58 193 356ପଶ ୁ'ରାମ ଭତ� ା ପି ଗ�ାଧର ଭତ� ା RWX0688960

ପ ୁ /116353 57 193 357ଚି= ର4ନ କର ପି ନବ କୃ@ କର KBH1862960

#ୀ /116354 52 193 358କeନା କର &ା ଚି=ର4ନ କର KBH1847052

#ୀ /117355 49 193 359ତରୁଲତା ଭତ� ା &ା ପଶ ୁ'ରାମ ଭତ� ା RWX0688952

ପ ୁ /117356 30 193 360ବି7ର4ନ ମଲ6 ିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମଲ6 ିକ RWX0644443

ପ ୁ /117357 28 193 361େହମ% କମୁାର ମଲ6 ିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମଲ6 ିକ RWX0644450

ପ ୁ /118358 50 193 362ପି. ସକୁମୁାର ପି ପି. ବାଲକ� ି@ା ନାୟାର KBH1847078

ପ ୁ /118359 35 193 363ବିଜୟ କମୁାର ମହା% ପି କା='ୀେକ7ର ମହା% RWX0863829

#ୀ /118360 26 193 364ଲିପିକା ମହା% &ା ବିଜୟ କମୁାର ମହା% RWX0864371
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ପ ୁ /118361 54 193 365ତୁଷାର କମୁାର ସାମଲ ପି ରାମଚ1�  ସାମଲ KBH1863067

#ୀ /118362 50 193 366ଶିବା ସାମଲ &ା ତୁଷାର କମୁାର ସାମଲ KBH1862820

ପ ୁ /120363 61 193 367ପତାTର ମଲ6 ିକ ପି ଦିନବ^ୁ ମଲ6 ିକ RWX0688986

#ୀ /120364 56 193 368ବିଜୟାଲG9ୀ ମଲ6 ୀକ &ା ପିତାTର ମଲ6 ୀକ RWX0688978

#ୀ /120365 34 193 369ପFଜିନି ମଲ6 ିକ ପି ପିତାTର ମଲ6 ିକ RWX0207001

ପ ୁ /121366 59 193 370େଘନି କାକା ପି ସହେଦବ କାକା RWX0689000

#ୀ /121367 54 193 371ଶା%ିଲତା କାକା &ା େଘନା କାକା RWX0688994

ପ ୁ /121368 53 193 372ଶ�ୀକା% ପ-ା ପି ନିରାକାର ପ-ା RWX0304949

#ୀ /122369 44 193 373ଆର. ସନିୁତା &ା ଇ7ର ରାଓ RWX0689018

ପ ୁ /122370 54 193 374ଇ7ର ରାଓ ପି ଆର.ଜି. &ାମି ରାଓ RWX0689026

ପ ୁ /K-122371 34 193 375ପ�ଦୀ. ର4ନ କର କର ପି ହରିf1�  କର RWX0356329

ପ ୁ /123372 47 193 376େଛାେଟ ଲାଲ ପି ହାଲି ଲାଲ KBH1693084

ପ ୁ /123373 44 193 377ଶ�ି ଫକୀର େମାହନ ତାମଡିୁଆ ପି ଶ�ି ବିଭିଷଣ ତାମଡିୁଆ RWX0864058

#ୀ /124374 41 193 378ବି. ଲତା  &ା ବି. େକାେଟ7ର ରାଓ KBH1846377

ପ ୁ /124375 47 193 379ବି. େକାେଟ7ର ରାଓ ପି ବି. ରାେଜୟା  KBH1846385

ପ ୁ /125376 70 193 380ପ�ହଲାଦଚ1�  ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ OR/12/085/356926

#ୀ /125377 64 193 381ଆଶାଲତା ଦାସ &ା ପ�ହ6 ାଦ ଚ1�  ଦାସ OR/12/085/356927

#ୀ /125378 41 193 382ପ�ିୟTଦା ଦାସ ପି ପ�ହଲାଦ ଚ1�  ଦାସ KBH1847151

ପ ୁ /126379 55 193 383ଯୀଶଦୁାନ େଖାସଲା ପି ମାଲାକା େଖାସଲା KBH1693316

#ୀ /126380 49 193 384େଜ�ାତି େଖାସଲା &ା ଯୀଶଦୁାନ େଖାସଲା KBH1693308

ପ ୁ /126381 31 193 385ଅଜିତ େଖାସଲା ପି ଜିସଦୁାନ େଖାସଲା RWX0644534

ପ ୁ /127382 63 193 386ସଶୁା% କମୁାର ପଜୂାରୀ ପି ସେୁରଶ ପଜୂାରୀ KBH1845965

#ୀ /127383 54 193 387କଲ�ାଣୀ ପଜୂାରୀ &ା ସଶୁା% କମୁାର ପଜୂାରୀ KBH1845957

ପ ୁ /128384 62 193 388କବୀରାଜ ପ�ଧାନ ପି ଡୁଲିଆ ପ�ଧାନ KBH1646637

#ୀ /128385 52 193 389ତନିମା ପ�ଧାନ &ା କବିରାଜ ପ�ଧାନ KBH1646645

#ୀ /128386 31 193 390ନିହାରିକା ପ�ଧାନ ପି କବିରାଜ ପ�ଧାନ RWX0644211

ପ ୁ /129387 52 193 391ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ସTାରିଆ େବେହରା OR/12/085/348473

#ୀ /129388 47 193 392ଚିନୁ େବେହରା &ା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା KBH1646660

ପ ୁ /130389 62 193 393ବାସେୁଦବ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି େସୗରା ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1862705

ପ ୁ /131390 41 193 394ମନ େମାହନ ମମୁ ୁ' ପି ଡୁମକା ମମୁ ୁ' KBH1862937

ପ ୁ /131391 38 193 395ସେୁପ1�  ନାଥ ମମୁ ୁ' ପି ଡୁgକା ମମୁ ୁ' KBH1862804

#ୀ /132392 57 193 396ର�ଲତା ସିଂ &ା ଶ�ାମ ସ1ୁର ସିଂ KBH1853399

ପ ୁ /133393 56 193 397ରାେଜ1�  ପ�ଧାନ ପି ଆନ1 ପ�ଧାନ KBH1863083

#ୀ /133394 48 193 398ଭାଗ�ାଲତା ପ�ଧାନ &ା ରାେଜ1�  ପ�ଧାନ KBH1863075

ପ ୁ /134395 54 193 399ହରିବ^ୁ େସଠୀ ପି ଦ-ାପାଣି େସଠୀ KBH1862689

#ୀ /134396 49 193 400ବାସ%ି କମୁାରୀ େସଠୀ &ା ହରିବ^ୁ େସଠୀ KBH1862671

ପ ୁ /135397 57 193 401ନିର4ନ &ାଇଁ ପି କT ୁ&ାଇଁ KBH1862796

#ୀ /135398 53 193 402ଉବ' ଶୀ &ାଇଁ &ା ନିର4ନ &ାଇଁ KBH1862788

ପ ୁ /136399 42 193 403ଚି= ର4ନ େହାତା ପି ପ�ଫଲୁ6  ଚ1�  େହାତା KBH1863133

ପ ୁ /137400 52 193 404ଭରତ ଚ1�  ମଲ6 ିକ ପି ଇ7ର ଚ1�  ମଲ6 ିକ KBH1862978

#ୀ /137401 45 193 405ସଂଘମିତ�ା ମଲ6 ିକ &ା ଭରତ ଚ1�  ମଲ6 ିକ KBH1862986

ପ ୁ /138402 38 193 406ରାେଜଶ କମୁାର ଟାକ�ି ପି ବଳଭଦ�  ଟାକ� ି KBH1852888

#ୀ /139403 40 193 407ଆଇ. େଜନସି େଦବୀ ପି ଆଇ. ବୁଧୀଆ . KBH1853175

ପ ୁ /139404 44 193 408ଆଇ. ରାେମଶ କମୁାର ପି ଆଇ. ବୁଧୀଆ . KBH1853191

#ୀ /140405 45 193 409ମମତା ରାଣି ତ�ିପାଠୀ &ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ KBH1646439

ପ ୁ /141406 50 193 410ବିପଲୁ କମୁାର ଡ�� ୀ ପି େଦବାନ ଚ1�  ଡ�� ୀ KBH1862903

#ୀ /141407 45 193 411କeନା ମିଶ� &ା ବିପଲୁ କମୁାର ଡ�� ୀ KBH1862911

ପ ୁ /142408 46 193 412ତ�ିନାଥ ନାୟକ ପି େସାମନାଥ ନାୟକ RWX0788646

#ୀ /143409 39 193 413ନଳିନୀ ରାଣି &ା ପି. ଭା8ର RWX0207035

#ୀ /144410 33 193 414ପ�ିୟFା େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0207076

ପ ୁ /145411 63 193 415ରାେମ&ର ମା-ି ପି ଚ1� ାଇ ମା-ି RWX0689042

#ୀ /145412 36 193 416ମାଳତିଲତା ମା-ି ପି ରାେମ&ର ମା-ି RWX0207084

ପ ୁ /145413 34 193 417କାପରୁ ମା-ି ପି ରାେମ&ର ମା-ି RWX0689034

#ୀ /145414 27 193 418ମାୟାବତୀ ମାରା-ୀ ପି ରାେମ7ର ମାରା-ୀ RWX0643692

#ୀ /145415 29 193 419ସୀତାମଣି ମା-> ପି ରାେମ7ର ମା-> RWX0644013

ପ ୁ /146416 35 193 420ରାେଜ1� କମୁାର ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ସାହୁ RWX0207092

ପ ୁ /147417 45 193 421ପି. ନରସିଂହ ରାଓ . ପି ପି. ରାମଚ1� ାୟା . KBH1853134

ପ ୁ /148418 43 193 422ହରେମାହନ ନାୟକ ପି ସଦାନ1 ନାୟକ RWX0207142

#ୀ /148419 37 193 423ସଶ9 ିତା ନାୟକ ପି ହରମେହାନ ନାୟକ RWX0207134

ପ ୁ /149420 37 193 424ରତିକା% ନାୟକ ପି ପ�ଫଲୁଚ1�  ନାୟକ RWX0304576

ପ ୁ /150421 58 193 425ଫ� ାନସିh ଖାଲେକା ପି ମାଥଉସ ଖାଲେକା RWX0789131

#ୀ /150422 54 193 426ଇମା ଖାଲେକା &ା ଫ� ାନସିh ଖାଲେକା RWX0788828
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ପ ୁ /151423 34 193 427ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଘନସ�ାମ ଦାସ RWX0207175

ପ ୁ /152424 37 193 428ଧରମ ପାଳ ନାଗ ପି କରମ ସିଂ ନାଗ RWX0414987

#ୀ /153425 48 193 429େଜାସ*ା େସନାପତି &ା ଜୟରାମ େସନାପତି RWX0207217

ପ ୁ /154426 57 193 430ସନୁାକର ବି7ାଳ ପି ହୃଶିେକଶ ବି7ାଳ KBH1646272

#ୀ /154427 57 193 431ଶ�ୀତା4ଳୀ ବି7ାଳ &ା ସନୁାକର ବି7ାଳ KBH1646280

ପ ୁ /155428 55 193 432ଦୟା ଶFର େବେହରା ପି ରାଧେମାହନ େବେହରା RWX0207266

ପ ୁ /155429 39 193 433ଦୁଗDମାଧବ େବେହରା ପି ରାଧାେମାହନ େବେହରା RWX0207274

ପ ୁ /155430 33 193 434ଦିପକ କମୁାର େବେହରା ପି ରାଧାେମାହନ େବେହରା RWX0207282

#ୀ /155431 52 193 435ମମତା େସଠୀ &ା ନଳିନୀକା% େସଠୀ KBH1646348

ପ ୁ /156432 57 193 436ପ�କାଶ ଚ1�  େଜନା ପି ଯିେତ1�  େଜନା KBH1646264

#ୀ /156433 51 193 437ସାବିତ�ୀ େଜନା &ା ପ�କାଶ ଚ1�  େଜନା KBH1646298

ପ ୁ /156434 38 193 438ପ�ଭାତ ର4ନ େଜନା ପି ପ�ତାପ ଚ1�  େଜନା KBH1693167

#ୀ /157435 94 193 439ଅX'ପXୁD ମିଶ� &ା ପXୁ'ଚ1�  ମିଶ� RWX0207324

ପ ୁ /157436 59 193 440ଲG9ିନାରାୟଣ ମିଶ� ପି ପXୁ'ଚ1�  ମିଶ� RWX0207316

#ୀ /157437 52 193 441ମଧମୁଣି ମିଶ� &ା ଲG9ିନାରାୟଣ ମିଶ� RWX0207308

ପ ୁ /157438 28 193 442ରାମ &ରୁପ ମିଶ� ପି ଲG9ୀ ନାରାୟଣ ମିଶ� RWX0644203

ପ ୁ /158439 35 193 443ଗବ' ଗ4ନ ଦିଗାଲ ପି ପ�ଭାକର ଦିଗାଲ RWX0356394

ପ ୁ /158440 24 193 444ବିକାଶ ର4ନ &ାଇଁ ପି ହରି ବ^ୁ &ାଇଁ RWX1037431

ପ ୁ /159441 60 193 445ସେୁର1�  ନାଥ ସାହୁ ପି କାଳୁ ସାହୁ RWX0207332

#ୀ /159442 40 193 446ପ�ମିଳା କମୁାରି ସାହୁ &ା ସ4ୟ କମୁାର ବିେଷାଇ RWX0788653

#ୀ /160443 29 193 447ପି ବିଜୟ ଭାରତୀ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାଣୀ RWX0864223

ପ ୁ /160444 26 193 448ପି େରାହନ ପାନୀ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାଣୀ RWX0864405

#ୀ /160445 45 193 449ଅନୁ&ୟା ସାହୁ &ା ଖୀେରାଦ କମୁାର ରାଉତ RWX0304584

#ୀ /161446 66 193 450ସମିତା ପରିମାଣିକ &ା ଦାେମାଦର ପରିମାଣିକ OR/12/085/356148

ପ ୁ /161447 65 193 451ଦାେମାଦର ପରିମାଣିକ ପି ପi ୁପରିମାଣିକ OR/12/085/356147

ପ ୁ /161448 34 193 452ବି7 ର4ନ ପରିମାଣିକ ପି ଦାେମାଦର ପରିମାଣିକ KBH2013456

#ୀ /161449 38 193 453େଜ�ାତିମ'ୟୀ ପରମାଣିକ ପି ଦାେମାଦର ପରମାଣିକ KBH2013001

ପ ୁ /162450 35 193 454ଲଲାେଟ1ୁ ପରିଡା ପି ଗ�ାଧର ପରିଡା RWX0788695

#ୀ /162451 33 193 455ପ�ିୟFା ପରିଡା ପି ଗ�ାଧର ପରିଡା RWX0207340

#ୀ /163452 33 193 456ନାଜରିତା େଚଟି ପି ହଷDନ1 େଚଟି RWX0207373

#ୀ /164453 26 193 457ଝିଲ6 ି େଖାରା &ା ସନିୁଲ େଖାରା RWX0864314

#ୀ /164454 36 193 459ସ4ିତା କମୁାରି େସଠି ପି ଗ�ାଧର େସଠି RWX0207407

#ୀ /164455 33 193 460ନିମ'ଳା କମୁାରି େସଠି ପି ଗ�ାଧର େସଠି RWX0207381

ପ ୁ /165456 56 193 461କା='ୀକ ଖିଲ ପି ଦଇତାରି େ◌ାଖିଲ RWX0658799

#ୀ /165457 48 193 462ଆରତୀ ଖିଲ &ା କା='ୀକ ଖିଲ RWX0658781

ପ ୁ /166458 27 193 463ପି.େରାସନ େଜନୀ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ପାନୀ RWX0863985

#ୀ /166459 37 193 464&ପ*ାରାଣୀ ମହାରଣା &ା ରାଧାଶ�ାମ ମହାରଣା RWX0304592

#ୀ /167460 53 193 465ନିମDଳା ଖରା &ା େଘନୁ ଖରା RWX0788745

ପ ୁ /168461 44 193 466େଦେବ1�  ଜାନି ପି ଡୁ�ି ଜାନି RWX0207431

#ୀ /168462 37 193 467ତୁଳାବତୀ ଜାନି &ା େଦେବ1�  ଜାନି RWX0207423

ପ ୁ /169463 62 193 468ଉେମଶଚ1�  ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ OR/12/085/324057

#ୀ /169464 58 193 469ରାଜରାଣି ନାୟକ &ା ଉେମଶଚ1�  ନାୟକ OR/12/085/324058

#ୀ /169465 37 193 470ଉମାରାଣି ନାୟକ ପି ଉେମଶ ଚରଣ ନାୟକ RWX0207464

#ୀ /169466 30 193 471ପନୁମ ନାୟକ ପି ଉେମଶ ଚ1�  ନାୟକ RWX0689067

ପ ୁ /170467 56 193 472ଶରତ କମୁାର ମହାପାତ� ପି ରାଜକିେଶାର ମହାପାତ� RWX0207472

#ୀ /170468 47 193 473ବିେନାଦିନି ମହାପାତ� &ା ଶରତ କମୁାର ମହାପାତ� RWX0207480

ପ ୁ /172469 53 193 474ପiାନନ ସାହୁ ପି ବନସିବତ ସାହୁ RWX0207498

#ୀ /173470 35 193 475ଟିେକ7ରୀ େଚୗଧରୁୀ &ା ଉଦିk ସିଂହ RWX0643817

ପ ୁ /174471 49 193 476ମଦନ େମାହନ ହ%ାଳ ପି ଧନୁ ହ%ାଳ RWX0207522

#ୀ /174472 23 193 477ବିନିତା ସାହୁ ପି ସଯୂ�'ମଣି ସାହୁ RWX1037449

ପ ୁ /174473 24 193 478ରୁଦ�  କମୁାର େସଠୀ ପି ନାରାୟଣ େସଠୀ RWX0921163

ପ ୁ /176474 36 193 479ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ ପି ପXୂ'ଚ1�  ସାହୁ KBH2013662

#ୀ /177475 37 193 480କeନା ମାଝୀ ପି ନରସିଂହ ମାଝୀ KBH2012672

#ୀ /177476 37 193 481ର4ିତା ପାତ� &ା ମେନାଜ କମୁାର ପାତ� RWX0304618

#ୀ /177477 36 193 482ମମତା ପାତ� ପି ହରି ପାତ� RWX0788943

#ୀ /178478 36 193 483ରଜନିରାଣି ପାତ� ପି ହଳଧର ପାତ� RWX0207555

ପ ୁ /178479 34 193 484ରାଜିବ ପାତ� ପି ହଳଧର ପାତ� RWX0207563

ପ ୁ /179480 54 193 485ସବୁନ କମୁାର େଭାଇ ପି ରାେଧଶ�ାମ େଭାଇ RWX0207597

#ୀ /179481 48 193 486ସବୁାଶିନି େଭାଇ &ା ସବୁନ କମୁାର େଭାଇ RWX0207605

ପ ୁ /180482 75 193 487ଜଗନ* ାଥ ପାଢୀ ପି ହରି ପାଢୀ KBH1852847

ପ ୁ /180483 47 193 488ଭଗବାନ ପାଢି ପି ଜଗନ* ାଥ ପାଢି KBH1646652

ପ ୁ /181484 40 193 489ପି. ଲG9ୀକା% ପି ପି. େଗାପାଳକୃ@ RWX0528547

8 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF &ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /182485 48 193 490ପ�ଫଲୁ ଚ1�  ରାଉତ ପି ହରିହର ରାଉତ RWX0207621

#ୀ /182486 42 193 491ମ4ସୁ9ୀତା ରାଉତ &ା ପ�ଫଲୁ ଚ1�  ରାଉତ RWX0207639

#ୀ /183487 39 193 492ଇ1ୁମତି େଦବୀ ପି ବୃ1ାବନ ଡ�� ୀ RWX0788760

ପ ୁ /184488 35 193 493ଡି. କିରଣ କନୁାଲ ପି ବୃ1ାବନ ଡ�� ୀ KBH2013555

ପ ୁ /185489 49 193 494ଡି.ଏସ. ସବୁ� ମଣି ପ�କାଶ ପି ଡ. ରାମଲି�ମ 7ାମି RWX0207647

#ୀ /185490 41 193 495ଡ. &ପ*ା  &ା ଡ. ଏସ. ସବୁମନି ପ�କାଶ RWX0207654

ପ ୁ /186491 73 193 496ପିGିତ ଦାସ ପି ବିଦ�ାଧର ଦାସ RWX0788851

#ୀ /186492 66 193 497ସର&ତୀ ଦାସ &ା ପରିGିତ ଦାସ RWX0207662

ପ ୁ /186493 48 193 498ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପରିGୀତ ଦାସ OR/12/085/354874

ପ ୁ /186494 46 193 499ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପରିGିତ ଦାସ RWX0789115

#ୀ /186495 43 193 500&X'ପ�ଭା ଦାସ &ା ରାଜିବ େଲାଚନ ଦାସ RWX0788992

ପ ୁ /186496 41 193 501ରାେଜଶ ଦାସ ପି ପରଖିତ ଦାସ KBH1846260

#ୀ /186497 38 193 502ସସ9ୀତା ଦାସ ପି ପରଖିତ ଦାସ KBH1846278

#ୀ /186498 47 193 503ମମତା ଦାଶ &ା ସଂଜୟ କମୁାର ଦାଶ KBH1693258

ପ ୁ /186499 37 193 504ସେ%ାଷ କମୁାର ଦାଶ ପି ପରିGୀତ ଦାଶ KBH2013100

ପ ୁ /187500 36 193 505ସ4ୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି ରେମଶ ପାଢୀ RWX0788885

#ୀ /188501 50 193 506ବିଣା େବବ=D &ା ପଦ9  ଚରଣ ପାତ� RWX0207688

ପ ୁ /188502 59 193 507ପଦ9 ଚରଣ ପାତ� ପି ତ�ିେଲାଚନ ପାତ� RWX0207670

#ୀ /189503 36 193 508ପି.ପlୁା  &ା ପି. ନରସିଂହ ରାଓ RWX0788950

ପ ୁ /189504 65 193 509ବନବାସି େସଠି ପି ପାଣ ୁେସଠି RWX0207696

#ୀ /189505 58 193 510ସର&ତୀ େସଠି &ା ବନବାସି େସଠି RWX0207704

#ୀ /190506 43 193 511େସାମା ମାଝୀ ପି ତିରକ ମାଝୀ RWX0789073

ପ ୁ /190507 42 193 512ଧନ4ୟ ମାଝୀ ପି ତିରକ ମାଝୀ KBH2013241

ପ ୁ /191508 56 193 513ଦ-ପାଣି ନାୟକ ପି ହାଡିବ^ୁ ନାୟକ RWX0207761

#ୀ /191509 51 193 514ନଳିନି ନାୟକ &ା ଦ-ପାଣି ନାୟକ RWX0207779

ପ ୁ /192510 63 193 515ପଦ9 ନାଭ ମହାରଣା ପି ଉଦୟନାଥ ମହାରଣା RWX0207787

#ୀ /192511 55 193 516କନିୁ ମହାରଣା &ା ପଦ9 ନାଭ ମହାରଣା RWX0207795

ପ ୁ /192512 29 193 517ଅମିତ କମୁାର ମାହାରାଣା ପି ପଦ9 ନାଭ ମାହାରାଣା RWX0644336

#ୀ /193513 46 193 518ଝୁନୁ ପ�ଧାନ &ା ଜୟେଦବ ପ�ଧାନ RWX0207829

#ୀ /193514 27 193 519ବିଜୟଲଷ9ୀ ପ�ଧାନ ପି ଜୟେଦବ ପ�ଧାନ RWX0718684

#ୀ /194515 26 193 520ଏଲ େଗ6 ାରୀ ସରୁଭି ପି େଯାହନ କମୁାର ଲିମା RWX0864363

#ୀ /194516 34 193 521ମାମ'ନା ରଣା &ା ରାମକୃ@ ରଣା RWX0207837

ପ ୁ /195517 51 193 522ପ�ଦିପ କମୁାର ମଲ6 ିକ ପି ଚ1�ମଣି ମଲ6 ିକ RWX0207845

ପ ୁ /196518 55 193 523ଭିମେସନ ପ�ଧାନ ପି େGତ�ବାସି ପ�ଧାନ RWX0207852

#ୀ /196519 49 193 524ସmମିତ� ା ପ�ଧାନ &ା ଭୀମେଶନ ପ�ଧାନ RWX0207860

#ୀ /196520 28 193 525େମାନାଲିସା ପ�ଧାନ ପି ଭିମେସନ ପ�ଧାନ RWX0644344

#ୀ /197521 39 193 526ନଳିନୀ ରାଉତ &ା ଜୟ% ରାଉତ RWX0207878

ପ ୁ /198522 52 193 527ଦାମେଦାର ନାୟକ ପି ସରତ ନାୟକ RWX0207886

#ୀ /198523 43 193 528ମ4ଲୁତା ନାୟକ &ା ଦାମଦର ନାୟକ RWX0207894

#ୀ /199524 33 193 529ସତ�ଭାମା େଦହୁରି &ା ଉଦୟନାଥ େଦହୁରି RWX0788984

#ୀ /199525 33 193 530ମୃଦୁ ମ1ାକିନି େଦହୁରି ପି ଉଦୟନାଥ େଦହୁରି RWX0789016

ପ ୁ /200526 53 193 531ଜବାହରଲାଲ ରଣା ପି ଗଣପତି ରଣା RWX0207928

#ୀ /200527 53 193 532ଭାଗ�ଲତା ରଣା &ା ଜବାହରଲାଲ ରଣା RWX0207936

ପ ୁ /201528 51 193 533ଏସ ବି77 ରାଓ ପି ଏସ. ଭିମଶFରମ RWX0207944

#ୀ /201529 40 193 534ଏସ. ସତ�ନାରାୟଣ &ା ଏସ. ବିେ77ର ରାଓ RWX0207951

ପ ୁ /203530 37 193 535ହରିf1�  ମାଝୀ ପି ସନିଆ ମାଝୀ RWX0207977

#ୀ /204531 32 193 536ପ�ିତି ପ�ିୟFା &ା ଧନ4ୟ ମାଝୀ RWX0207985

ପ ୁ /205532 45 193 537ସଶୁା% କମୁାର ନାୟକ ପି ଧ�ୁବ ଚରଣ ନାୟକ KBH1863240

#ୀ /206533 54 193 538ଆରତୀ ମହା%ି &ା ଶରତ ଚ1�  ମହା%ି KBH1693209

#ୀ /206534 30 193 539ସଯୁ�'କା%ୀ ମହା%ି ପି ଶରତ ଚ1�  ମହା%ି RWX0643734

ପ ୁ /207535 58 193 540ଚ1�  େଶଖର ମାଝୀ ପି ଇ7ର ମାଝୀ KBH1852805

#ୀ /207536 55 193 541ର4ିତା ମାଝି &ା ଚ1�  େଶଖର ମାଝି KBH1852813

#ୀ /207537 34 193 542େମାନାଲିସା ମାଝୀ ପି ଚ1�  େଶଖର ମାଝୀ RWX0208009

#ୀ /208538 37 193 543ରଶ9 ିେରଖା ବାଘ ପି ହୃଦୟ ର4ନ ପାତ�  ବାଘ RWX0643833

ପ ୁ /208539 60 193 544ହୃଦୟ ର4ନ ପାତ�  ବାଘ ପି ଶଶି ପାତ�  ବାଘ KBH1693183

#ୀ /208540 54 193 545ଉମ>ଳା ବାଘ &ା ହୃଦୟ ର4ନ ପାତ�  ବାଘ KBH1693191

#ୀ /208541 34 193 546ସାଗରିକା ବାଘ ପି ହୃଦୟର4ନ ବାଘ RWX0208017

#ୀ /208542 34 193 547ସାରିକା ବାଘ ପି ହୃଦୟର4ନ ବାଘ RWX0208025

ପ ୁ /209543 50 193 548ତ�ିନାଥ ତୁରୁକ ପି ସନିଆ ତୁରୁକ KBH1863216

#ୀ /209544 46 193 549ମହାଲG9ୀ ତୁରୁକ &ା ତ�ିନାଥ ତୁରୁକ KBH1863208

ପ ୁ /210545 58 193 550ରଘନୁାଥ ନାଏକ ପି ମଧ ୁନାଏକ KBH1847029

#ୀ /210546 50 193 551ମୀନା ନାଏକ &ା ରଘନୁାଥ ନାଏକ KBH1847011
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ପ ୁ /210547 28 193 552ମେନାଜ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ RWX0644112

#ୀ /211548 59 193 553େପ�ମଲତା ମଲିକ &ା ନେରାତମ ମଲିକ OR/12/085/356460

ପ ୁ /212549 49 193 554ଗ^ବ'  େବେହରା ପି ପiାନନ େବେହରା OR/12/085/356464

#ୀ /212550 40 193 555ମମତା4ଳି େବେହରା &ା ଗ^ବ'  େବେହରା KBH1829670

#ୀ /212551 44 193 556ମମତା ରାଉତ &ା ପ�ଦୀପ ରାଉତ RWX0208272

ପ ୁ /213552 44 193 557ସଶୁା% କମୁାର &ାଇଁ ପି ବିେର1�  &ାଇଁ RWX0208041

#ୀ /214553 62 193 558ଶା%ିଲତା ସାମଲ &ା ପiାନନ ସାମଲ RWX0789032

ପ ୁ /214554 62 193 559ପiାନନ ସାମଲ ପି ଆକଳୁ ଚରଣ ସାମଲ RWX0789081

ପ ୁ /214555 41 193 560ତ�ିେଲାଚନ ସାମଲ ପି ପiାନନ ସାମଲ RWX0208066

ପ ୁ /215556 44 193 561ଶିବାରାମ େବେହରା ପି ଦୀନବ^ୁ େବେହରା KBH2012177

ପ ୁ /216557 50 193 562େଚତୖନ� ଜାନି ପି କମଳ େଲାଚନ ଜାନି RWX0208074

#ୀ /216558 39 193 563ଶା%ୀଲତା ଜାନୀ &ା େଚତୖନ ଜାନୀ RWX0528554

ପ ୁ /216559 37 193 564ଶRି ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ଅନ% ରାମ ପଟନାୟକ RWX0863456

ପ ୁ /217560 54 193 565ପ�ଦୀ. କମୁାର ମହା%ି ପି ବିଦ�ାଧର ମହା%ି KBH2012805

#ୀ /217561 52 193 566ପ�ଭାତିଲତା ମହା%ି &ା ପ�ଦୀ. କମୁାର ମହା%ି KBH2012797

ପ ୁ /218562 46 193 567ମନ9 ଥ କମୁାର େସଠୀ ପି କାଶିନାଥ େସଠୀ RWX0304642

#ୀ /218563 38 193 568ମଣିକXିକା େସଠୀ &ା ମନ9 ଥ କମୁାର େସଠୀ RWX0665018

ପ ୁ /219564 51 193 569ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ରଘନୁାଥ େବେହରା RWX0208090

#ୀ /219565 43 193 570ସଚିୁସ9ିତା େବେହରା &ା ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା RWX0208082

ପ ୁ /222566 54 193 571ବରୁଦା ମଲ6 ିକ ପି ଜେଳ7ର ମଲ6 ିକ RWX0208132

ପ ୁ /223567 57 193 572ପଷ ୁ' ରାମ ବାଗସିଂ ପି ଶକୁେଦବ ବାଗସିଂ KBH2012938

ପ ୁ /225568 60 193 573େପ�ମ ଚ1�  ଭତ� ା ପି ଆନ1 ଭତ� ା KBH1846328

ପ ୁ /225569 41 193 574ବାବୁଲା ଭାତ� ା ପି େପ�ମଚ1�  ଭାତ� ା KBH1862309

#ୀ /225570 31 193 575ରୀନା କମୁାରୀ ଭାତ� ା ପି ଆଲୁଅ ଭାତ� ା RWX0643841

#ୀ /225571 30 193 576ପ�ଭାସିନୀ ଭାତ� ା ପି ଆଲୁଅ ଭାତ� ା RWX0643858

ପ ୁ /226572 57 193 577ମାନ େଗାବି1 ଦାସ ପି ଉ=ମ ଚରଣ ଦାସ RWX0208157

ପ ୁ /226573 34 193 578ଦିପକ କମୁାର େଲFା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର େଲFା RWX0355180

#ୀ /227574 72 193 579ମାୟାବତୀ ବିେଶାଇ &ା ଲଡୁ କିେଶାଲ ବିେଶାଇ RWX0689117

#ୀ /227575 35 193 580େରାଜି ବିେଶାଇ &ା ପ�ତାପ ବିେଶାଇ RWX0689091

ପ ୁ /228576 55 193 581ସନାତନ ନାୟକ ପି ପXୁ'ଚ1�  ନାୟକ RWX0208207

#ୀ /228577 44 193 582ମାନସିଚିତ� ା ନାୟକ &ା ସନାତନ ନାୟକ RWX0208215

ପ ୁ /229578 62 193 583ରଣଜିତ ମହା%ୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ମହା%ୀ RWX0208223

#ୀ /229579 53 193 584ଆରତି ମହା% &ା ରଣଜିତ ମହା% RWX0208231

#ୀ /230580 53 193 585ସଜୁାତା େହା &ା ଦୟାନିଧି େହା OR/12/085/356539

#ୀ /230581 38 193 586ୟସମିନ ସିଂେଖାଇ ପି ଦୟାନିଧି େହାଏ RWX0789057

ପ ୁ /232582 38 193 587ସଦୁଶ'ନ ବାରିକ ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ବାରିକ RWX0208249

#ୀ /232583 37 193 588ଝରଣା ବାରିକ ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ବାରିକ RWX0689109

ପ ୁ /233584 41 193 589ଅଭିମନ� ୁସାହୁ ପି କୃ@ ଚ1�  ସାହୁ KBH1863232

ପ ୁ /234585 46 193 590ସଧୁାଶଂୁ େଶଖର େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା RWX0208264

#ୀ /234586 40 193 591ବିନି େବେହରା &ା ସଧୁାଶଂୁ େବେହରା RWX0689133

#ୀ /235587 61 193 592ବାସ%ି େବେହରା &ା ରାମଚ1�  େବେହରା OR/12/085/324089

ପ ୁ /235588 43 193 593ରାେଜଶ େବେହରା ପି ରାମଚ1�  େବେହରା KBH1846740

#ୀ /238589 56 193 596ରୀନାରାଣି ବି7ାଳ &ା ହଳଧର ବି7ାଳ OR/12/085/356579

ପ ୁ /238590 62 193 597ପ�ଫଲ6  ଚ1�  ରାଉତ ପି ଦୁେଯ�Dଧନ ରାଉତ KBH1847136

#ୀ /238591 60 193 598ଗ�ାରାଣୀ ରାଉତ &ା ପ�ଫଲୁ6  ଚ1�  ରାଉତ KBH1846955

ପ ୁ /238592 50 193 599ଲG9ୀଧର ରାଉତ ପି ଦୁଃଶାସନ ରାଉତ KBH1847441

#ୀ /238593 48 193 600ବନଲତା ରାଉତ &ା ଲG9ୀଧର ରାଉତ KBH1846930

ପ ୁ /238594 47 193 601େକୖଳାସ ରାଉତ ପି ଦୁେଯ�Dଧନ ରାଉତ KBH1846641

ପ ୁ /241595 52 193 602ସକୁେଦବ ଟାକ�ି ପି େଗାପିନାଥ ଟାକ�ି OR/12/085/325050

#ୀ /241596 41 193 603ରଶ9ତିା ଟାକ� ି &ା ସକୁେଦବ ଟାକ�ି KBH1852755

ପ ୁ /242597 60 193 604କ�ୁ ଶ ଚ1�  ଖରା ପି ଇଶାକ ଖରା KBH1852730

#ୀ /242598 52 193 605ସକୁା%ି ଖରା &ା କ�ୁ ଶ ଚ1�  ଖରା KBH1852748

ପ ୁ /243599 59 193 606ଜଗନ* ାଥ ଜୟପରିୁଆ ପି ପଦ9 ଜୟ ଜୟପରିୁଆ RWX0689190

#ୀ /243600 54 193 607େଛା-ରୀ ଜୟପରିୁଆ &ା ଜଗନ* ାଥ ଜୟପରିୁଆ RWX0689208

#ୀ /244601 23 193 608କିଆ ବାରିକ &ା ନେରଶ ବାରିକ RWX1051036

ପ ୁ /245602 40 193 609ଅନ% କମୁାର ପ-ିତ ପି େଗାବି1 ପ-ିତ RWX0208348

ପ ୁ /246603 34 193 610ଜoାର ଅpର ପି କଲିମ ଉqୀନ RWX1051143

#ୀ /246604 24 193 611ଉେU ହବିବା &ା ଜoାର ଅRର RWX1037506

ପ ୁ /247605 50 193 612ଜୟ ଡ��ି ପି ତିଲକ ଡ��ି RWX0863761

#ୀ /247606 29 193 613ପଲ6 ବୀ ଡ��ି ପି ଜୟ ଡ��ି RWX0863779

#ୀ /247607 47 193 614କମୁଦିୁନି ଡ��ି &ା ଜୟ ଡ��ି RWX0863787

ପ ୁ /247608 76 193 615କିେଶାରି ପରିଡା ପି ସଯୁ�' ପରିଡା RWX0208371
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ପ ୁ /247609 46 193 616ଚ1ନ କମୁାର ପରିଡା ପି ସଯୁ�'ମଣି ପରିଡା RWX0208405

#ୀ /247610 38 193 617ଗିତା4ଳି ପରିଡା &ା ମେନାର4ନ ପରିଡା RWX0208397

ପ ୁ /247611 35 193 618ଶିବଶFର ପରିଡା ପି ସଯୂ�'ମଣି ପରିଡା RWX0208413

#ୀ /248612 25 193 619ସଂଘମିତ� ା କର ପି ଚି=ର4ନ କର RWX1037498

ପ ୁ /249613 47 193 620ରୁଦ�  ଚରଣ ପ�ଧାନ ପି ରାମଚ1�  ପ�ଧାନ RWX0208447

#ୀ /249614 36 193 621ମାନସୀ ପ�ଧାନ &ା ରୁଦ�  ଚରଣ ପ�ଧାନ RWX0208454

ପ ୁ /250615 41 193 622ମେହ1�  ଦାସ ପି ପi ୁଦାସ RWX0688762

ପ ୁ /251616 64 193 624ଭା8ର ସାହୁ ପି ଧନୁ ସାହୁ KBH1863380

#ୀ /251617 59 193 625ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ &ା ଭା8ର ସାହୁ KBH1863372

ପ ୁ /252618 57 193 626ପ�ଦୀପ କମୁାର ତ�ିପାଠୀ ପି େକଦାରନାଥ ତ�ିପାଠୀ KBH1845940

ପ ୁ /253619 32 193 627େଲାକନାଥ ଡାକଆୁ ପି କିେଶାର ଚ1�  ଡାକଆୁ RWX0643965

ପ ୁ /253620 45 193 628ସେୁରଶ ଚ1�  ମହାପାତ� ପି ଲG9ୀକା% ମହାପାତ� KBH1852821

ପ ୁ /254621 41 193 629ଡି. ପ�ଶା% ପି ଡି. ଆପାରାଓ RWX0688770

ପ ୁ /254622 54 193 630ଡି. ରାମାରାଓ . ପି ଡି. ଆପାରାଓ . KBH1862622

#ୀ /254623 50 193 631ଡି. ସାବିତ�ୀ . &ା ଡି. ରାମାରାଓ , KBH1862614

#ୀ /254624 29 193 632ଡି କମୁାରୀ ପି ଡି ରାମାରାଓ RWX0643700

#ୀ /254625 27 193 633ଡି ତ�ିେବତୀ ପି ଡି ରାମାରାଓ RWX0643718

ପ ୁ /255626 26 193 634ଦୀପକ କମୁାର େସଠୀ ପି ହଟେକ7ର େସଠୀ RWX0718866

ପ ୁ /255627 61 193 635ହଟେକ7ର େସଠୀ ପି ବାଉରୀବ^ୁ େସଠୀ KBH1846484

#ୀ /255628 49 193 636େପ�ମଲତା େସଠୀ &ା ହଟେକ7ର େସଠୀ KBH1846500

ପ ୁ /258629 57 193 637ମେହ7ର ମହାରଣା ପି ପ�େମାଦ ମହାରଣା RWX0208512

#ୀ /258630 47 193 638ଇ1ିରା ମହାରଣା &ା ମେହ7ର ମହାରଣା RWX0208520

#ୀ /258631 27 193 639rିଂେକଲ ମହାରଣା ପି ମେହ7ର ମହାରଣା RWX0644658

#ୀ /259632 55 193 640କeନା ନାୟକ &ା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0208546

ପ ୁ /259633 35 193 641ଆଜୁେଲସ ଅମୃତରାଜ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0208538

#ୀ /259634 35 193 642ଅTରିକା େତଜ&ିନି ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0208553

ପ ୁ /260635 47 193 643ରବି1�  କମୁାର ମହାପାତ� ପି ପଦ9 ନାଭ ମହାପାତ� RWX0208579

#ୀ /260636 40 193 644ସଭୁଦଶ'ନୀ ମହାପାତ� &ା ରବି1�  କମୁାର ମହାପାତ� RWX0208561

ପ ୁ /262637 50 193 645ଚiଳା କହଁର ପି ନିତ�ାନ1 କହଁର RWX0356410

#ୀ /263638 67 193 646ବାସ%ି ଦାସ &ା ଉଦୟ ଚ1�  ଦାସ KBH1646488

#ୀ /263639 62 193 647ରୁକ9 ଣି ଦାସ &ା ବିଦ�ାଧର ଦାସ OR/12/085/324129

ପ ୁ /263640 45 193 648ଧେମ'1�  ଦାସ ପି ଉଦୟ ଚ1�  ଦାସ KBH1846799

ପ ୁ /263641 41 193 649ଜିେତ1�  ଦାସ ପି ଉଦୟ ଚ1�  ଦାସ KBH1846336

#ୀ /263642 40 193 650ଅନସୟୂା ଦାସ ପି ବିଦ�ାଧର ଦାସ KBH1847342

#ୀ /263643 39 193 651ସେରାଜିନୀ ଦାସ ପି ବିଦ�ାଧର ଦାସ KBH1847128

ପ ୁ /264644 37 193 652ପ�େମାଦ କମୁାର ଟାକ� ୀ ପି ସତ�ାନ1 ଟାକ� ୀ RWX0208587

#ୀ /266645 57 193 653ସବୁାସିନୀ ମହା%ି &ା ଚି=ର4ନ ମହା%ି KBH1852656

ପ ୁ /267646 55 193 654ମାଟିଆ େସଠୀ ପି ମାଗି େସଠୀ RWX0689232

ପ ୁ /268647 53 193 655ପXୁ'ଚ1�  େଖାସଲା ପି ତୁେT7ର େଖାସଲା RWX0689240

#ୀ /268648 44 193 656ପaୁା4ଳୀ େଖାସଲା &ା ପXୁ'ଚ1�  େଖାସଲା RWX0689224

ପ ୁ /269649 44 193 657ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ବିଦ�ାଧର ଦାସ RWX0789099

ପ ୁ /270650 62 193 658ଏସ. ଓ. ରହମାନ ପି ଏସ. ଡି ରହମାନ KBH1846914

#ୀ /271651 62 193 659ସାବିତ�ୀ ବଇପାଇ &ା ବ� ଜେମାହନ ବଇପାଇ KBH1846120

ପ ୁ /273652 58 193 660ବିରi ିକମୁାର ତ�ୀପାଠୀ ପି ଦାେମାଦର ତ�ୀପାଠୀ OR/12/085/356720

#ୀ /273653 53 193 661ପ�ମିଳା ତ�ୀପାଠୀ &ା ବିରi ିକମୁାର ତ�ୀପାଠୀ OR/12/085/356721

ପ ୁ /273654 30 193 662ଅବିନାଶ ତ�ିପାଠୀ ପି ବିରi ିନାରାୟଣ ତ�ିପାଠୀ RWX0644088

ପ ୁ /275655 65 193 663ମାନସର4ନ େସଠୀ ପି ନୃସିଂହ େସଠୀ OR/12/085/356732

#ୀ /275656 59 193 664ଅ4ଳିରାଣି େସଠୀ &ା ମାନସର4ନ େସଠୀ OR/12/085/356733

ପ ୁ /275657 55 193 665ପ�େଦଶ କମୁାର େସଠୀ ପି ନୃସିଂହ େସଠୀ OR/12/085/357095

ପ ୁ /275658 39 193 666ମୃତ�4ୁୟ େସଠୀ ପି ମାନସ ର4ନ େସଠୀ KBH1853506

ପ ୁ /276659 38 193 667ର4ନ କମୁାର େବେହରା ପି ପXୂ'ଚ1�  େବେହରା RWX0517201

#ୀ /277660 35 193 668ପବୂDଶା ମହା% &ା ରଘନୁାଥ ମହା% RWX0356097

#ୀ /277661 23 193 669ପଜୂା େସଠୀ ପି ପିତବାସ େସଠୀ RWX1037472

ପ ୁ /278662 45 193 670ସଦୁsା ବାଗ ପି ଭବେନ7ର ବାଗ RWX0643916

ପ ୁ /278663 52 193 671ନରସିଂହ େସଠୀ ପି ଦ-ପାଣି େସଠୀ KBH1862564

#ୀ /278664 40 193 672ସଭୁାସିନୀ େସଠୀ &ା ନରସିଂହ େସଠୀ KBH1862556

ପ ୁ /281665 54 193 673ଗରୁୁ ବିେଶାଇ ପି ରଘନୁାଥ ବିେଶାଇ RWX1051093

#ୀ /281666 46 193 674ଉବ' ଶୀ ବିେଶାଇ ପି ଅରGିତ େଜନା RWX1051085

ପ ୁ /281667 58 193 675କପିଳାସ େଜନା ପି କାଶିନାଥ େଜନା OR/12/085/324042

#ୀ /281668 52 193 676ପଦ9 ାବତୀ େଜନା &ା କପିଳାସ େଜନା OR/12/085/324043

ପ ୁ /281669 31 193 677ସତ�ର4ନ େଜନା ପି କପିଳାସ େଜନା RWX0644377

ପ ୁ /281670 29 193 678ଚିତର4ନ େଜନା ପି କପିଳାସ େଜନା RWX0644385

11 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF &ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /281671 41 193 679ମେନାଜ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ନିର4ନ ପ�ଧାନ RWX0208645

ପ ୁ /281672 39 193 680ସେରାଜ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ନିର4ନ ପ�ଧାନ RWX0208652

ପ ୁ /281673 37 193 681ସସୁା% କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ନିର4ନ ପ�ଧାନ KBH1862523

#ୀ /281674 31 193 682ଅt'ନା ପ�ଧାନ ପି ନିର4ନ ପ�ଧାନ RWX0644369

#ୀ /R/281675 26 193 683ସପୁ�ଭା ବିେଶାଇ ପି ଗରୁୁ ବିେଶାଇ RWX1051028

ପ ୁ /283676 38 193 684ରାମ ଲାକ� ା ପି େତTା ଲାକ� ା RWX0789107

ପ ୁ /283677 43 193 685ସତ�ବ� ତ ମହା%ୀ ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା%ୀ RWX0208694

#ୀ /283678 36 193 686ବିୟତ ପ�uା ମହା%ି &ା ସତ�ବ� ତ ମହା%ି RWX0644138

ପ ୁ /283679 44 193 687ଅେଶାକ କମୁାର ପତି ପି େଦେବ1� ନାଥ ପତି RWX0208678

#ୀ /283680 41 193 688ସଶ9 ିତା ପତି &ା ଅେଶାକକମୁାର ପତି RWX0208686

ପ ୁ /284681 61 193 689ଜଗବ^ୁ ଡ�� ୀ ପି ତିଲକ ଡ�� ୀ OR/12/085/356242

#ୀ /284682 56 193 690ଦସ9ୀ ଡ�� ୀ &ା ଜଗବ^ୁ ଡ�� ୀ OR/12/085/356243

ପ ୁ /284683 40 193 691ପବିତ�  ଡ�� ୀ ପି ଜଗବ^ୁ ଡ�� ୀ KBH1862853

ପ ୁ /287684 58 193 692ଶଶିଭୂଷଣ ସାହୁ ପି ବୀଣା ସାହୁ RWX1296789

#ୀ /287685 45 193 693ସ^�ାରାଣି ସାହୁ &ା ଶଶିଭୂଷଣ ସାହୁ OR/12/085/324884

#ୀ /288686 35 193 694େବଜୖୟ%ୀ ମଲିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ RWX0528489

ପ ୁ /288687 56 193 695ବିଜୟ କମୁାର ମଲ6 ିକ ପି ଧେନ7ର ମଲ6 ିକ OR/12/085/324131

ପ ୁ /289688 58 193 696ସେରାଜ କମୁାର ରାଜଗରୁୁ ପି ସଚିଦାନ1 ରାଜଗରୁୁ RWX0208710

#ୀ /289689 48 193 697ସନିୁତା ରାଜଗରୁୁ &ା ସେରାଜ ରାଜଗରୁୁ RWX0208728

ପ ୁ /293690 40 193 698ଅମଲୂ� ରତ*  ମଲ6 ିକ ପି ରମାକା% ମଲ6 ିକ KBH1847102

#ୀ /294691 54 193 699ପି. ବାଲାମଣି . ପି ପି. ବାଲକ�ି@ା ନାୟାର KBH1862812

ପ ୁ /296692 57 193 700ଫ� ାନସିh ଖାଲେକା ପି ମାଥିଉh ଖାଲେକା RWX0517292

#ୀ /297693 22 193 701ଶଭୁଶ�ୀ ନାୟକ ପି ସିବାସିଶ ନାୟକ RWX1051069

ପ ୁ /297694 58 193 702ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ବରଜ ସାହୁ KBH1846104

#ୀ /297695 51 193 703ଅ4ନା ସାହୁ &ା ନାରାୟଣ ସାହୁ KBH1669068

ପ ୁ /299696 49 193 706ବିଜୟ କମୁାର ଖାନସମା ପ2ନାୟକପି େଗୗରଚ1�  ଖାନସମା ପ2ନାୟକ RWX0208785

#ୀ /299697 36 193 707ବି@ୁପ�ୀୟା ପ2ନାୟକ &ା ବିଜୟ କମୁାର ଖାନସମା ପ2ନାୟକ RWX0208793

ପ ୁ /300698 27 193 708ଗିରୀଶ େବେହରା ପି କୃ@ ଚ1�  େବେହରା RWX0644351

ପ ୁ /300699 59 193 709କୃ@ଚ1�  େବେଲରା ପି ବଳରାମ େବେଲରା RWX0208801

#ୀ /300700 49 193 710ଗିତା4ଳି େବେଲରା &ା କୃ@ଚ1�  େବେଲରା RWX0208819

#ୀ /301701 43 193 711ମvୁରୀ େବଗମ &ା ସୟଦ ସରଓର ଅଲ6 ୀ RWX0208850

ପ ୁ /302702 54 193 712କା='ୀକ ଚ1�  ଦାସ ପି ଗ�ାଧର ଦାସ RWX0208884

#ୀ /302703 52 193 713&X'ବାଳା ଦାସ &ା କା='ୀକଚ1�  ଦାସ RWX0208892

#ୀ /303704 48 193 714ବାସ%ି ଖମାରି &ା ପFଜ କମୁାର ଖମାରି RWX0355271

ପ ୁ /303705 56 193 715ସରୁ ପ�ସାଦ ମିଶ� ପି ଧେନ7ର ମିଶ� KBH1862697

#ୀ /303706 47 193 716ବିେନାଦିନୀ ମିଶ� &ା ସରୁ ପ�ସାଦ ମିଶ� KBH1862515

ପ ୁ /304707 56 193 717ବିକ�ମ ଗରଡା ପି ରାେଜଶ ଗରଡା RWX1051119

ପ ୁ /304708 36 193 718ବି7ର4ନ େଲFା ପି ବାସେୁଦବ େଲFା RWX0355446

ପ ୁ /309709 66 193 719ବ� ଜ କିେଶାର ତ�ିପାଠୀ ପି ନରହରି ତ�ିପାଠୀ RWX0789271

#ୀ /309710 61 193 720ବାସ%ି ତ�ିପାଠୀ &ା ମରୁଲୀଧର ପ-ା RWX0789198

#ୀ /309711 54 193 721ବାସ%ିଲତା ତ�ିପାଠୀ &ା ବ� ଜ କିେଶାର ତ�ିପାଠୀ KBH1846203

#ୀ /309712 48 193 722ଜୟ%ି ତ�ିପାଠୀ &ା ରାଜକିେଶାର ତ�ିପାଠୀ KBH1846211

ପ ୁ /309713 40 193 723ସତ�ବ� ତ ତ�ିପାଠୀ ପି ବ� ଜକିେଶାର ତ�ିପାଠୀ KBH1846195

#ୀ /310714 29 193 724ସକୁା%ି େବw ପି ପ�ଭାତ କମୁାର େବw RWX0414979

ପ ୁ /310715 67 193 725ସବୁାଷ ଚ1�  େଜନା ପି ସହେଦବ େଜନା KBH1846922

#ୀ /310716 58 193 726ଅ4ଳୀ େଜନା &ା ସବୁାଷ ଚ1�  େଜନା KBH1846898

ପ ୁ /310717 42 193 727ପ�ଦୀପ କମୁାର େଜନା ପି ସବୁାଷ ଚ1�  େଜନା KBH1847383

ପ ୁ /310718 41 193 728ସ1ିପ କମୁାର େଜନା ପି ସବୁାଷ ଚ1�  େଜନା KBH1847094

ପ ୁ /312719 58 193 730ପା-ବ ଚରଣ ସାମାଡ ପି ସ�� ାମ ସାମାଡ KBH1862242

#ୀ /312720 50 193 731ପା�ଲା ସାମାଡ &ା ପା-ବ ଚରଣ ସାମାଡ KBH1862234

#ୀ /314721 40 193 732ଗାୟତ�ୀ ପ�ଭା ମହା%ି &ା ରବି1�  ପ�ସାଦ ନାୟକ RWX0304709

#ୀ /314722 62 193 734ତିେଳା=ମା &ାଇଁ &ା ଶ�ୀନିବାସ &ାଇଁ OR/12/085/356862

ପ ୁ /314723 38 193 735ବି7ଜିତ &ାଇଁ ପି ଶ�ୀନିବାସ &ାଇଁ KBH1853035

#ୀ /315724 39 193 736ଦମୟ%ୀ ସୟ ପି କାଳିପ�ସନ*  ସୟ RWX0426775

ପ ୁ /315725 37 193 737ସେୁରଶ କମୁାର ସୟ ପି କାଳିପ�ସନ*  ସୟ KBH2013266

#ୀ /315726 35 193 738ସଜୁାତା ସୟ ପି କାଳି ପ�ସନ*  ସୟ KBH2013126

ପ ୁ /316727 58 193 739ବି@ୁଚରଣ ପତି ପି ସେବ' 7ର ପତି KBH1646561

#ୀ /316728 51 193 740େପ�ମଲତା ପତୀ &ା ବି@ୁଚରଣ ପତୀ KBH1646579

ପ ୁ /317729 66 193 741ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ଅନ% ଦାସ KBH1646421

#ୀ /317730 62 193 742ଅନୁପମା ଦାସ &ା ଅେଶାକ ଦାସ OR/12/085/356874

ପ ୁ /317731 39 193 743ଅମିତ କମୁାର ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ KBH1646447

ପ ୁ /317732 35 193 744ଅତିସ କମୁାର ଦାସ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ RWX0208934

12 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF &ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /317733 28 193 745ମିନତି ମମୁ ୁ' ପି କାହ* ୁ  ଚରଣ ମମୁ ୁ' RWX0644484

#ୀ /318734 39 193 746ସବୁାସିନି ନାୟକ ପି ଦିହାକର ନାୟକ KBH2012987

ପ ୁ /319735 41 193 747ଦିଲୀପ କମୁାର ଗରଡା ପି ଶା%ିଶୀଳ ଗରଡା RWX1051101

ପ ୁ /320736 48 193 748ରଘନୁାଥ େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା OR/12/085/356954

#ୀ /320737 41 193 749ନମ'ଦା େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା KBH2009587

ପ ୁ /320738 32 193 750ଶିବଶFର େବେହରା ପି ପ�କାଶଚ1�  େବେହରା RWX0208942

#ୀ /320739 31 193 751ହମସ9ିତା ମିଶ� ପି ଲG9ିନାରାୟଣ ମିଶ� RWX0355305

#ୀ /322740 40 193 752ତାପସି ରାଉତ &ା ସଜିୁତ କମୁାର ରାଉତ RWX0208975

ପ ୁ /324741 41 193 753ସଯୂ�'କା% ଦଳାଇ ପି ଶିବ ଚରଣ ଦଳାଇ RWX0516914

ପ ୁ /325742 51 193 754ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ପି ହନୁ େଗୗଡ OR/12/085/324549

#ୀ /325743 41 193 755ସବିତା େଗୗଡ &ା ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ OR/12/085/324550

ପ ୁ /328744 47 193 756ସେୁର1�  ମହା%ୀ ପି ନରସିଂହ ମହା%ୀ RWX0208991

#ୀ /328745 40 193 757ରିତୁ ମହା%ୀ &ା ସେୁର1�  ମହା%ୀ RWX0209007

ପ ୁ /329746 55 193 758କବୀରାଜ େବେହରା ପି େଗାପୀନାଥ େବେହରା RWX0689257

#ୀ /329747 50 193 759ପ�ମିଳା େବେହରା &ା କବୀରାଜ େବେହରା OR/12/085/325022

#ୀ /329748 35 193 760ମଧସୁ9 ିତା ସତୁାର ପି ଅନ% ସତୁାର RWX0689265

#ୀ /331749 60 193 761ସମିୁତ� ା ମଲ6 ିକ &ା ନଟବର ମଲ6 ିକ KBH1862598

ପ ୁ /331750 44 193 762ନିର4ନ ମଲ6 ିକ ପି ନଟବର ମଲ6 ିକ KBH1862424

ପ ୁ /333751 38 193 763ଆଶିh ଦୟାଲ ଲାକ� ା ପି ରଖଆୁଲ ଲାକ� ା RWX0355651

ପ ୁ /333752 50 193 764େକ. େଭFେଟ7ର ରାଓ ପି େକ. ଆପା ରାଓ KBH1853167

ପ ୁ /334753 59 193 765ରାଜୀବ ମାଝି ପି ଜଳଧର ମାଝି KBH1646462

#ୀ /334754 54 193 766ଭଷା ମାଝି &ା ରାଜୀବ ମାଝି KBH1646454

#ୀ /334755 30 193 767କମୁଦିୁନୀ ମାଝୀ ପି ରାଜିବ ମାଝୀ RWX0644328

ପ ୁ /335756 38 193 768ପ�ଶା% କମୁାର ନାୟକ ପି ଧୃବ ଚରଣ ନାୟକ KBH2013597

ପ ୁ /336757 43 193 769ରାେଧଶ�ାମ ମହାରଣା ପି ଉଦୟନାଥ ମହାରଣା RWX0426700

ପ ୁ /336758 38 193 770ଦୀପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ପXୂ'ଚ1�  ସାହୁ RWX0426643

#ୀ /337759 41 193 771ବି@ ପ�ିୟା ହ%ାଳ &ା ମଦନ େମାହନ ହ%ାଳ RWX0209122

#ୀ /338760 47 193 772ଲଳିତା ମଲ6 ିକ &ା ରେମଶ ଚ1�  ମଲ6 ିକ RWX0789255

ପ ୁ /338761 49 193 773ମରୁଲିଧର ପରିଡା ପି ଲG9ଣ ପରିଡା RWX0426783

#ୀ /338762 36 193 774ରଶ9 ିତା ପରିଡା &ା ମରୁଲିଧର ପରିଡା RWX0426791

ପ ୁ /341763 47 193 775ପ�େମାଦ କମୁାର େସନାପତି ପି େମାହନ େସନାପତି RWX0209387

#ୀ /341764 37 193 776ପ�ଭାଶିନୀ େସନାପତି &ା ପ�େମାଦ କମୁାର େସନାପତି RWX0209395

ପ ୁ /342765 41 193 777କମଳା କା% ସାମ%ରାୟ ପି େବଲୖଚନ ସାମ%ରାୟ RWX0355818

#ୀ /343766 37 193 778ଯଶ9ିନି ସିFେୁହା ପି ଦୟାନିଧି େହା RWX0209379

#ୀ /344767 33 193 779ଅଚ'ନା ବାରିକ ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ବାରିକ RWX0209361

ପ ୁ /345768 36 193 780ରବି1�  କମୁାର େବେହରା ପି ରାମଚ1�  େବେହରା RWX0209130

ପ ୁ /345769 34 193 781ରାେଜ1�  କମୁାର େବେହରା ପି ରାମଚ1�  େବେହରା RWX0209148

ପ ୁ /346770 36 193 782ସେୁରଶ କମୁାର େଜନା ମା କ%ୁଳା େଜନା RWX0209296

ପ ୁ /347771 46 193 783େକ. ରବି କମୁାର ପି େକ. ପ�କାଶ ରାଓ RWX0517003

#ୀ /347772 36 193 784େକ. ଶାରଦା &ା େକ. ରବି କମୁାର RWX0516989

ପ ୁ /348773 35 193 785ସେ%ାଷ କମୁାର &ାଇଁ ପି ଲG9ଣ &ାଇଁ RWX0304741

ପ ୁ /349774 36 193 786ସନୁୀଲ ଗରଡା ପି ବିଜୟ ଗରଡା RWX0517300

ପ ୁ /350775 75 193 788ବଳରାମ େବେହରା ପି ଦିନବ^ୁ େବେହରା RWX0209320

ପ ୁ /350776 51 193 789କ1ପ' କମୁାର େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା RWX0245274

#ୀ /350777 43 193 790ବନିତା ରାଣୀ େବେହରା &ା କ1ପ' କମୁାର େବେହରା RWX0245266

#ୀ /351778 59 193 791ସତ�ଭାମା ମହ% &ା ଗ�ାଧର ମହ% RWX0644567

ପ ୁ /351779 34 193 792ତପନ କମୁାର ମହ% ପି ଗ�ାଧର ମହ% RWX0517888

#ୀ /352780 47 193 793ରୁପଶ� ିନାୟକ &ା ବିରବର ନାୟକ RWX0415265

ପ ୁ /352781 45 193 794ରବି1�  କମୁାର ନାୟକ ପି ଲG9ଣ ନାୟକ RWX0789289

#ୀ /353782 36 193 795େସ*ହା4ଳୀ ରାଉତ &ା େସାମନାଥ ମାଥD RWX0644500

#ୀ /356783 38 193 797ସଜୁାତା &ାଇଁ &ା ଅରୁଣ କମୁାର &ାଇଁ RWX0789537

ପ ୁ /357784 49 193 798ବରଣ ୁତରଫଦାର ପି ମେନାରଂଜନ ତରଫଦାର RWX0304782

#ୀ /357785 35 193 799ସ1�ା ତରଫଦାର &ା ବରୁଣ ତରଫଦାର RWX0304774

ପ ୁ /359786 32 193 800ଅଜୟ ପାଢୀ ପି ରାମଚ1�  ପାଢୀ RWX0426668

ପ ୁ /364787 69 193 801ବ� ଜ ନାୟକ ପି ରାଧାେମାହନ ନାୟକ RWX0689315

#ୀ /364788 62 193 802ପaୁା ନାୟକ ପି ବ� ଜ ନାୟକ RWX0689299

ପ ୁ /HAL TOWNS789 45 193 803ସଭୁକା% ନାୟକ ପି ବ� ଜ ନାୟକ RWX0304824

#ୀ /HAL TOWNS790 39 193 804ଲG9ି ନାୟକ &ା ଶଭୁ କା% ନାୟକ RWX0304832

#ୀ /364791 34 193 805ଶସ9ିତା ପାତ� &ା ରାଜପ�ଶାଦ ପାତ� RWX0355941

ପ ୁ /365792 38 193 806ଶିଶିର ଏxା ପି ଖ�ୀ`ାଜାର ଏxା RWX0356022

#ୀ /365793 35 193 807ନୁପରୁ ମି4 &ା ଶିଶିର ଏxା RWX0356030

ପ ୁ /366794 39 193 808ସଶୁା% କମୁାର େଗୗଡ ପି ଜୟରାମ େଗୗଡ RWX0644310

13 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF &ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /Qr no J 1795 38 193 809ରେମଶ ଚ1�  ସାହୁ ପି ରବି1�  କମୁାର ସାହୁ RWX0643775

ପ ୁ /367796 44 193 810ରବି1�  କମୁାର ପା-ି ପି େଯାେଗ1�  ପା-ି RWX0643650

#ୀ /367797 37 193 811ମମତା ପା-ି &ା ରବି1�  କମୁାର ପା-ି RWX0517649

ପ ୁ /368798 29 193 812ପ�ଭୁ ପ�ସାଦ ପାଣୀଗ�ାହୀ ପି ରବି1�  ନାଥ ପାଣୀଗ�ାହୀ RWX0644526

#ୀ /369799 46 193 813ବନଜା ମଧଆୁଲ &ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ମଧଆୁଲ RWX0689307

ପ ୁ /369800 54 193 814େବୗକ]ୁ ବିହାରି ପ�ଧାନ ପି ନରହରି ପ�ଧାନ RWX0355396

#ୀ /370801 36 193 815ନମ'ଦା କମୁାର ଟାକ�ି ପି ବଳଭଦ�  ଟାକ� ି RWX0304857

ପ ୁ /370802 34 193 816ଦାସରଥି ଟାକ� ି ପି କୃପାପାତ�  ଟାକ� ି RWX0789362

ପ ୁ /370803 31 193 817ରଂଜିତ କମୁାର ଟାକ� ୀ ପି ବଳଭଦ�  ଟାକ� ୀ RWX0304865

ପ ୁ /375804 46 193 818ଦୀବାକର ନାୟକ ପି ଅଇଁଠୁ ଚରଣ ନାୟକ RWX0356378

#ୀ /375805 35 193 819ପ�ଭାସିନୀ ସାଏ &ା ଦିବାକର ନାୟକ RWX0644575

ପ ୁ /377806 34 193 820ବାକାଶ ଚ1�  ଦାସ ପି ନାରାୟଣ ଚ1�  ଦାସ RWX0518019

#ୀ /377807 29 193 821ରୁବିରାଣୀ ଦାସ &ା ବିକାଶ ଚ1�  ଦାସ RWX0517995

ପ ୁ /379808 35 193 822ମନଜ କମୁାର ବାଇପାଇ ପି ବ� ଜେମାହନ ବାଇପାଇ RWX0789339

ପ ୁ /381809 29 193 823ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ନାଏକ ପି ଘନଶ�ାମ ନାଏକ RWX0426684

ପ ୁ /382810 33 193 824ମେନାରଂଜନ ରାଉତ ପି ରତ* ାକର ରାଉତ RWX0426734

ପ ୁ /383811 34 193 825ରାେଜ1�  େଜନା ପି ତ�ୀନାଥ େଜନା RWX0426759

ପ ୁ /384812 27 193 826ସ9 ୃତି ରଂଜନ େଜନା ପି ପ�କାଶ ଚ1�  େଜନା RWX0643981

ପ ୁ /384813 34 193 827ତପନ କମୁାର ମିଶ� ପି ଉମାକା% ମିଶ� RWX0355776

ପ ୁ /386814 43 193 828ପ�ିୟବ� ତ ତ�ୀପାଠି ପି ବ� ଜ କିେଶାର ତ�ୀପାଠି RWX0304956

ପ ୁ /388815 54 193 830ସେରାଜ କମୁାର ପ-ା ପି ନିଳାiଳ ବହାରି ପ-ା RWX0304964

ପ ୁ /389816 38 193 831େହମଲତା ରାଜକିେଶାର େସାେରାyପି ଇଲିଆେଜାର େସାେରାy RWX0658674

ପ ୁ /391817 33 193 832ବାସେୁଦବ ତରଫଦାର ପି ମେନାର4ନ ତରଫଦାର RWX0643726

ପ ୁ /391818 34 193 833ମେନାଜ କମୁାର ତିକ> ପି ଚାମନ ତିକ> RWX0426676

#ୀ /391819 54 193 834ଆେଗ*ସ ତିକ' ୀ &ା ଚାମାନ ତିକ' ୀ RWX0356436

ପ ୁ /392820 34 193 835ଅସିk କମୁାର େଖାସ6 ା ପି ଯୀଶଦୁାନ େଖାସ6 ା RWX0304980

ପ ୁ /393821 28 193 836ଅଭୟ କମୁାର ପାଢି ପି ରେମଶ ଚ1�  ପାଢି RWX0530501

#ୀ /395822 38 193 837ଲG9ି ପ-ା &ା ସେ%ାଷ ପ-ା RWX0356360

#ୀ /395823 31 193 838ତପ&ିନୀ ରାଓ &ା ଟି. ଲG9ଣ ରାଓ RWX0517235

ପ ୁ /396824 58 193 839କାମରାଜୁ େଜନା ପି ଯଧିୁ`ିର େଜନା RWX0355495

ପ ୁ /396825 34 193 840ପ�ବିନ କମୁାର େଜନା ପି କାମରାଜୁ େଜନା RWX0355487

ପ ୁ /397826 50 193 841ରବି1�  କମୁାର େଜନା ପି ରାମଚ1�  େଜନା RWX0517342

ପ ୁ /397827 31 193 842ଦୀପକ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ରାେଜ1�  ପ�ଧାନ RWX0355578

ପ ୁ /398828 31 193 843ସ4ୀବ ପାଲ ପି କୃ@ଚ1�  ପାଲ RWX0658716

ପ ୁ /398829 35 193 844ସତ�ଜିk େସଠୀ ପି ବନବାସୀ େସଠୀ RWX0517318

ପ ୁ /399830 32 193 845ସେ%ାଷ କମୁାର ଭୁୟz ପି ରବି ନାରାୟଣ ଭୁୟz RWX0355172

ପ ୁ /399831 30 193 846ସେରାଜ କମୁାର ଭୁୟz ପି ରବି ନାରାୟଣ ଭୁୟz RWX0355164

ପ ୁ /400832 67 193 847ସେୁର1�  କମୁାର ପାତ� ପି ତାରିଣି ପାତ� RWX0355552

#ୀ /400833 61 193 848ଅନୁଶୟା ପାତ� &ା ସେୁର1� ିକମୁାର ପାତ� RWX0355586

ପ ୁ /401834 44 193 849ରାେଜ1�  ଭୁଇଆଁ ପି କେଶାର ଭୁଇଆଁ RWX0355701

#ୀ /401835 35 193 850ମାନସି ଭୁୟା &ା ରାେଜ1�  ଭୁୟା RWX0355719

ପ ୁ /402836 53 193 851ପ�ଫଲୁ ଚ1�  ବାତ>ଆ ପି ରାମଚ1�  ବାତ>ଆ RWX0356014

#ୀ /402837 48 193 852େସୗଦାମିନି ବାତ>ଆ &ା ପ�ଫଲୁ ବାତ>ଆ RWX0355628

ପ ୁ /403838 36 193 853ବସ% କମୁାର ନାଏକ ପି ପ�ଫଲୁ ନାଏକ RWX0517987

#ୀ /403839 37 193 854େସୗଦାମିନି ସଡ�ି &ା େଦବାଶhି ସଡ�ି RWX0355727

ପ ୁ /403840 46 193 855େଦବାଶhି ଶଡ�ି ପି ରବିନାରାୟଣ ଶଡ�ି RWX0355743

ପ ୁ /404841 43 193 856ଶ�ୀନିବାସ ପ2ନାୟକ ପି ସେମ7ର ପ2ନାୟକ RWX0356204

ପ ୁ /405842 57 193 857କ4ୁ ବିହାରି ନାୟକ ପି େଗୗରହରି ନାୟକ RWX0356154

#ୀ /406843 42 193 858ଲଳିତା ସାହୁ &ା ସ4ୟ କମୁାର ସାହୁ RWX0643759

ପ ୁ /406844 42 193 859ସ4ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ସାହୁ RWX0643767

ପ ୁ /407845 29 193 860ସମୀର କମୁାର େଦହୁରି ପି ଉଦୟନାଥ େଦହୁରି RWX0356162

ପ ୁ /407846 42 193 861ଶ�ୀନିବାସ &ାଇଁ ପି ପXୂ'ଚ1�  &ାଇଁ RWX0517060

#ୀ /407847 38 193 862ପ�ତିମା କମୁାରୀ &ାଇଁ ପି ପXୂ'ଚ1�  &ାଇଁ RWX0517078

ପ ୁ /408848 56 193 863ରବି1� ନାଥ ସାହୁ ପି େସାମନାଥ ସାହୁ RWX0355925

#ୀ /408849 50 193 864ଅବ%ି ସାହୁ &ା ରବି1� ନାଥ ସାହୁ RWX0355933

ପ ୁ /409850 46 193 865ବସ% କମୁାର &ାଇଁ ପି େଗାବ{' ନ &ାଇଁ RWX0517276

#ୀ /409851 32 193 866ସଚିୁତ� ା &ାଇଁ ପି ବସ% କମୁାର &ାଇଁ RWX0517268

ପ ୁ /410852 42 193 867େପ�ମପାତ�  ଖରା ପି ଉଲିୟମ ଖରା RWX0355792

ପ ୁ /411853 40 193 868କମୁର କମୁାର ଦାସ ପି ଧନୁଚ1�  େସଠୀ RWX0355602

#ୀ /411854 33 193 869ଲG9ି ପ�ିୟା ସବର &ା େଦେବ1�  କମୁାର ବୀର RWX0864116

#ୀ /412855 52 193 870ଶସୁମା ମହାରଣା &ା ସତ�ବାନ ମହାରଣା RWX0356196

ପ ୁ /412856 23 193 871ଚ1�  େମାହନ ମାଝୀ ମା କାପରୁା ମାଝୀ RWX0975995

14 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF &ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /412857 25 193 872ଜାନକୀ ମା-> ମା କାପରୁା ମା-> RWX0976027

ପ ୁ /413858 34 193 873ମେନାଜ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ସFସ'ଣ ମଦୁୁଲି RWX0658724

#ୀ /414859 30 193 874ଅନିତା େଗୗଡ ପି େଖାଦାଳ େଗୗଡ RWX0356246

#ୀ /415860 43 193 875ବୀଣାପାଣୀ ବାଗସିଂ &ା ପଶ ୁ'ରାମ ବାଗସିଂ RWX0864132

ପ ୁ /415861 34 193 876ଜିେତ1�  କମୁାର େବେହରା ପି ଅରGିତ େବେହରା RWX0355453

#ୀ /416862 24 193 877ହିମାନୀ ବାଗସିଂ ପି ପଶ ୁ'ରାମ ବାଗସିଂ RWX0921130

#ୀ /416863 49 193 878ବିେବକ ଖରା &ା ଅରମପାତ�  ଖରା RWX0355255

#ୀ /417864 38 193 879ଇତି ଶ�ୀ େବେହରା ପି ଭଳାନାଥ େବେହରା RWX0718791

ପ ୁ /417865 35 193 880ସଧିୁରାଜ ତରାଇ ପି ଧନୁଯ' ୟ ତରାଇ RWX0355768

#ୀ /418866 38 193 882ଆଇରିନ ଅନିତା କାେ-ା &ା େପ�ାମଦ କାେ-ା RWX0356170

ପ ୁ /418867 42 193 883େପ�ାମଦ କିେ-ା ପି ଇଶା\ କିେ-ା RWX0355859

ପ ୁ /419868 52 193 884ପ�ଦୀପ କମୁାର ମଦୁଆଲ ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ମଦୁଆଲ RWX0356220

ପ ୁ /420869 33 193 885ହାପିେକତନ ବି7ାଳ ପି ହଳଧର ବି7ାଳ RWX0356105

ପ ୁ /421870 43 193 886ଅମ�ିତ କମୁାର ବିଲୁମ ପି ଆT�ୁସ ବିଲୁମ RWX0355990

ପ ୁ /421871 41 193 887ପ�ଦିପ ତିକ> ପି େଜT ୁତିକ> RWX0415109

#ୀ /422872 37 193 888ଶ�ୀତା ମାଳା ଜୟପରିୁଆ &ା ସବୁାଷ ଜୟପରିୁଆ RWX0355982

#ୀ /423873 35 193 889ମିତ�  ବି1ା ବି7ାଳ ପି ରେମଶ ଚ1�  ବି7ାଳ RWX0517672

#ୀ /423874 32 193 890ଅମ�ିତା କମୁାରୀ ବି7ାଳ ପି ରେମଶ ଚ1�  ବି7ାଳ RWX0517680

ପ ୁ /423875 29 193 891ଦୁଗD ପ�ସାଦ ବି7ାଳ ପି ରେମଶ ଚ1�  ବି7ାଳ RWX0517581

ପ ୁ /423876 40 193 892ଟFଧର ମ-ୁା ମା ସମାୟ ମ-ୁା RWX0355909

#ୀ /424877 30 193 893ଝୁନୁରାଣୀ ପେଟଲ &ା େGତ�ମଣୀ ପେଟଲ RWX0355206

ପ ୁ /425878 58 193 894ସବାଷ ଚ1�  ପାତ� ପି ସେ%ାଷ ପାତ� RWX0356139

ପ ୁ /426879 53 193 895ନିମାଇ ଚରଣ ନାୟକ ପି ବୃ1ାବନ ନାୟକ RWX0355966

#ୀ /426880 46 193 896ବବିତା ନାୟକ &ା ନିମାୟଚିରଣ ନାୟକ RWX0356048

ପ ୁ /427881 56 193 897ନିତ�ାନ1 କନହର ପି ବିTାଧର କନହର RWX0658823

ପ ୁ /427882 31 193 898ସନୁୀଲ କମୁାର କନହର ପି ନିତ�ାନ1 କନହର RWX0355107

ପ ୁ /427883 39 193 899ଜଗନ* ାଥ ରାଉତ ପି ପ�ହଲ6 ାଦ ରାଉତ RWX0863704

#ୀ /427884 33 193 900ଅପ>ତା4ଳୀ ରାଉତ &ା ଜଗନ* ାଥ ରାଉତ RWX0863605

#ୀ /428885 25 193 901ସସୁ9 ିତା ମାଝୀ ପି େହମ% କମୁାର ମାଝୀ RWX0921189

ପ ୁ /428886 48 193 902ସାମ ସିଂ ପି ଶFର ସିଂ RWX0355214

#ୀ /428887 37 193 903ନ1ିନୀ ସିଂ &ା ସାମ ସିଂ RWX0658773

#ୀ /429888 31 193 904ସଷୁମା କର &ା ଦିଲ6 ିପ କମୁାର କର RWX0516997

ପ ୁ /429889 30 193 905ଅGୟ କମୁାର ଟାକ�ି ପି ସତ�ବାନ ଟାକ�ି RWX0356238

ପ ୁ /430890 41 193 906ଜଗଦୀଶ ନାଏକ ପି ବା|ାନିଧୀ ନାଏକ RWX0517151

#ୀ /430891 38 193 907ମମତା ନାଏକ &ା ଜଗଦୀଶ ନାଏକ RWX0517185

ପ ୁ /430892 45 193 908ନିର4ନ ଓରାମ ପି ପ�ଫଲୁ ଓରାମ RWX0356352

ପ ୁ /431893 40 193 909କା=>କ େବେହରା ପି ସନୁାରାମ େବେହରା RWX0356113

#ୀ /431894 34 193 910ମୃଦୁମ1ାକିନି େଦହୁରୀ ପି ଉଦୟନାଥ େଦହୁରୀ RWX0644633

#ୀ /431895 26 193 911ବିେଜାଜା େମାହିମା ପାଣୀଗ�ାହୀ ପି ବାସେୁଦଵ ପାଣୀଗ�ାହୀ RWX0864298

ପ ୁ /432896 34 193 912ସବୁଶ ଚ1�  ବଇପାଇ ପି ବ� ଜେମାହନ ବଇପାଇ RWX0356212

#ୀ /432897 31 193 913ପଦ9 ିନୀ ରଣା ପି ଜୱାହାରଲାV ରଣା RWX0517227

ପ ୁ /433898 48 193 914କିରଣ ଚ1�  ମାଝୀ ପି ଆଗଲ ମାଝୀ RWX0356121

#ୀ /434899 29 193 915ପ�ିୟତମା େଦହୁରି ପି ହରି େଦହୁରି RWX0355826

ପ ୁ /435900 24 193 916ଅନୁପ ପ�ଶା% ବାଲD ପି ପାୱାର ବାଲD RWX0975987

#ୀ /435901 72 193 917ଚMକଲତା ରାଉତ &ା ବଂଶଧିର ରାଉତ RWX0355321

ପ ୁ /436902 44 193 918ଆସିୟାନ କମୁାର େଟାେପ*ା ପି େଗାମାହା େଟାେପ*ା RWX0355784

ପ ୁ /437903 38 193 919ରତ* ାକର େବଶ�ା ପି ଭୀମ େବଶ�ା RWX0355917

ପ ୁ /437904 39 193 920ପaୁକ ର4ନ େଗାଛାୟତ ପି ଦୁଗD ଚରଣ େଗାଛାୟତ RWX0863886

#ୀ /437905 31 193 921େଜ�ାତି ପ�ଭା ପାଲ &ା ପaୁକ ର4ନ େଗାଛାୟତ RWX0864124

ପ ୁ /438906 30 193 922ଡି ଲପିତ କମୁାର ପି ବୃ1ାବନ ଡ�� ୀ RWX0355354

ପ ୁ /439907 48 193 923କୃ@ଚ1�  େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା RWX0355834

#ୀ /439908 46 193 924ଗୀତା4ଳି େବେହରା &ା କୃ@ େବେହରା RWX0355842

#ୀ /440909 40 193 925ସମିୁତ� ା ସାହୁ &ା ସରତ ଚ1�  ସାହୁ RWX0356311

ପ ୁ /441910 73 193 926କାଳି ପ�ସନ*  ସୟ ପି ସାନ�ି ସୟ RWX0355669

#ୀ /441911 64 193 927େଜନାମଣି ସୟ &ା କାଳି ପ�ସନ*  ସୟ RWX0355677

#ୀ /441912 31 193 928ଅନିତା ସୟ ପି କାଳି ପ�ସନ*  ସୟ RWX0355685

ପ ୁ /442913 32 193 929ଶବୁ� ତ କମୁାର ପତି ପି ବି@ୁଚରଣ ପତି RWX0355545

ପ ୁ /443914 52 193 930ଡାଭର ଚରଣ ନାଏକ ପି ବାେନ ଚରଣ ନାଏକ RWX0355610

#ୀ /443915 47 193 931ସବୁାଷୀନି ନାୟକ &ା ଧାବର ଚରଣ ନାୟକ RWX0355636

ପ ୁ /443916 37 193 932ପ�ଶା% କମୁାର &ାଇଁ ପି ନେଗ1�  ନାଥ &ାଇଁ RWX0517748

ପ ୁ /444917 44 193 933ସେୁରଷ କମୁାର େବେହରା ପି ବଳରାମ େବେହରା RWX0356063

ପ ୁ /444918 38 193 934ଭାନୁ ଚରଣ େବେହରା ପି ପ�ଫଲୁ6  କମୁାର େବେହରା RWX0864025

15 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF &ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /444919 39 193 935ଇ~ିତା େସଠୀ ପି ସାମସ1ୁର େସଠୀ RWX0355230

#ୀ /445920 30 193 936ସସ9ିତା ପତି ପି ବି@ୁ ପତି RWX0355362

#ୀ /445921 42 193 937ସଂ^�ାରାଣୀ &ାଇଁ &ା କମଳା କା% &ାଇଁ RWX0517623

ପ ୁ /445922 42 193 938କମଳା କା% &ାଇଁ ପି େକୖଳାସ େଶଖର &ାଇଁ RWX0517631

#ୀ /446923 38 193 939ର4ୀତା ପରିଡା &ା ଶସୁା% ର4ନ ରାଉତରାୟ RWX0644427

ପ ୁ /446924 37 193 940ସସୁା% ରାଉତରାଏ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତରାଏ RWX0355461

ପ ୁ /447925 44 193 941ଟFଧର େବେହରା ପି ରୁପା େବେହରା RWX0718957

#ୀ /447926 40 193 942ବିମଳା େବେହରା &ା ଟFଧର େବେହରା RWX0415026

#ୀ /447927 28 193 943ଶିବାନୀ େବେହରା &ା ଭାନୁ ଚରଣ େବେହରା RWX0864264

#ୀ /447928 36 193 944ନିେବଦିତା ଦାସ ପି ଅଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0355644

#ୀ /448929 30 193 945ସାଉରି ମାଝି &ା ପ�ଶା% ମାଝି RWX0789347

ପ ୁ /448930 39 193 946ବଜୟ କମୁାର ମାରା-ି ପି ପାଲଟନ ମାରା-ି RWX0355222

ପ ୁ /448931 27 193 947ଦୁଃଖିୟା ମାରା-ି ପି ପାVଟy ମାରା-ି RWX0644252

ପ ୁ /449932 49 193 948ଘନ7ାମ ମାଝୀ ପି ପଦ9 ନାଭ ମାଝୀ RWX0355420

#ୀ /449933 30 193 949େସୗଦାମିନି ମାଝୀ &ା ଘନ7ାମ ମାଝୀ RWX0355438

ପ ୁ /449934 26 193 950ସଂଗ�ାମ ମମୁ ୁ' ପି କାହ* ୁ  ଚରଣ ମମୁ ୁ' RWX0864397

ପ ୁ /450935 37 193 951ବିମଳକମୁାର ମ-ୁା ପି କାହ* ୁ  ମ-ୁା RWX0355974

ପ ୁ /452936 38 193 952ଚ1�େଶଖର େଦହୁରୀ ପି େଦବରାଜ େଦହୁରୀ RWX0517557

#ୀ /452937 29 193 953ରୁକ9 ଣୀ ନାୟକ &ା କଲ�ାଣ କମୁାର ନାୟକ RWX0517839

ପ ୁ /452938 40 193 954ଘନଶ�ାମ ସାହୁ ପି େମାଚିଆ ସାହୁ RWX0517870

ପ ୁ /453939 30 193 955ଭିpର ଜୟ ମାଝି ପି ଚ1�  େଶଖର ମାଝି RWX0415091

ପ ୁ /453940 37 193 956ଅେଲଖ ପ�ସାଦ ସାହୁ ପି କଳାକର ସାହୁ RWX0864066

#ୀ /453941 31 193 957େପ�ମକଳୀକା ସାହୁ &ା ଅେଲଖ ପ�ସାଦ ସାହୁ RWX0864140

ପ ୁ /454942 38 193 958କୃପାସି^ୁ ମହାରଣା ପି ସହେଦବ ମହାରଣା RWX0517250

#ୀ /455943 36 193 959ମମତା କମୁାରୀ &ାଇଁ &ା ଶିବରାମ େବେହରା RWX0517359

ପ ୁ /456944 40 193 961ଶFର େଦାରା ଏ. ପି ରଘନୁାଧଥ େଦାରା ଏନମାଲୁ RWX0644054

ପ ୁ /457945 37 193 963ଜଗଦାନ1 ପତି ପି ଖେଗ7ର ପତି RWX0415281

ପ ୁ /457946 37 193 964ଜୟ ସରକାର ପି ପ�ଣେବଶ ସରକାର RWX0517706

#ୀ /471947 42 193 965ସକୁା%ି ନାୟକ &ା ସିବାସୀଶ ନାୟକ RWX1051077

ପ ୁ /715948 50 193 966ସନତ କମୁାର େଜନା ପି ଉଦୟ ନାଥ େଜନା RWX1051176

ପ ୁ /760949 28 193 967ଏସ ଧୀରଜ ରାଓ ପି ଏସ ରାମା ରାଓ RWX1051127

ପ ୁ /814950 46 193 968ପ�ଫଲୁ ଖରା ପି ନାରାୟଣ ଖରା RWX1051051

#ୀ /814951 36 193 969ଲG9ୀ ଖରା &ା ପ�ଫଲୁ ଖରା RWX1051044

#ୀ /857952 27 193 970ନିେରା4ନୀ ତିକ' ୀ ପି ଚମନ ତିକ' ୀ RWX1051150

#ୀ /864953 52 193 971କନିୁ ରାଉତ &ା ବ� ିଟିଶ ରାଉତ RWX1051135

#ୀ /6/592954 40 193 972ସତ�ଲାବନ� ଏସ &ା ଏସ ପି ବିେ7hଵର ରାଓ RWX1051002

ପ ୁ /C C B F C955 65 193 973େକାରାମଣି ପ�ଧାନ - ସେରାଜିନୀ ପ�ଧାନ RWX1272707

ପ ୁ /1956 63 193 974ପ�ଫଲୁ6  ଚ1�  ନାୟକ ପି େଗାକଳୁ ଚ1�  ନାୟକ OR/12/085/356959

#ୀ /1957 56 193 975େହମଲତା ନାୟକ &ା ପ�ଫଲୁ6  କମୁାର ନାୟକ OR/12/085/356975

ପ ୁ /2958 61 193 976ଗ�ାଧର ପରିଡା ପି ନିତ�ାନ1 ପରିଡା OR/12/085/354832

#ୀ /2959 55 193 977କeନା ପରିଡା &ା ଗ�ାଧର ପରିଡା OR/12/085/354833

ପ ୁ /2960 47 193 978ନବୀନ ପରିଡା ପି ନିତ�ାନ1 ପରିଡା OR/12/085/354834

#ୀ /2961 45 193 979ନିରୁପମା ପରିଡା &ା ନବୀନ ପରିଡା RWX0209056

ପ ୁ /3962 68 193 980ସେୁର1�  ନାୟକ ପି ଦ-ପାଣି ନାୟକ OR/12/085/354451

#ୀ /4963 53 193 981ଜି.ଲG9ୀତୁଳସୀ &ା ଜି.ନାେଗ7ର ରାଓ OR/12/085/354760

ପ ୁ /5964 70 193 982ରାଧାେମାହନ େବେହରା ପି ଦ-ପାଣି େବେହରା OR/12/085/356534

#ୀ /5965 60 193 983ସାବିତ�ି େବେହରା &ା ରାଧାେମାହନ େବେହରା OR/12/085/356535

ପ ୁ /6966 51 193 984ସକୁା% ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଉଦୟ ନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0658468

#ୀ /6967 40 193 985ତପସ9 ିନୀ ପାଣିଗ�ାହୀ &ା ସକୁା% ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0789503

#ୀ /7968 45 193 986ସଜୁାତା ପାଢୀ &ା ନିମ'ଳା ଚ1�  ପାତ� KBH2012391

ପ ୁ /7969 51 193 987ନିମ'ଳ ଚ1�  ପାତ� ପି ହ� ିଷିେକଶ ପାତ� KBH2012417

ପ ୁ /QTR NO.-R970 31 193 988ସମିୁତ ନାୟକ ପି ରାମକୃ@ ନାୟକ RWX1193911

ପ ୁ /8971 57 193 989ରବି1�  କମୁାର ବାରିକ ପି ବନମାଳି ବାରିକ RWX0209494

#ୀ /8972 52 193 990ସଂଗୀତା ବାରିକ &ା ରବି1�  କମୁାର ବାରିକ RWX0209502

ପ ୁ /8973 67 193 991ଅନ% ଚରଣ ସତୁାର ପି ଜେନ9 ଜୟ ସତୁାର OR/12/085/356371

#ୀ /8974 56 193 992ନିରୁପମା ସତୁାର &ା ଅନ% ଚରଣ ସତୁାର OR/12/085/356372

ପ ୁ /8975 41 193 993ସଂଜୟ କମୁାର ସତୁାର ପି ଅନ% ଚରଣ ସତୁାର KBH2013514

ପ ୁ /9976 55 193 994ହଷDନ1 େଚଟି ପି ନରସନ େଚଟି OR/12/085/350648

#ୀ /9977 49 193 995ଜୟ%ି େଚଟି &ା ହଷDନ1 େଚଟି OR/12/085/350649

ପ ୁ /10978 58 193 996ଦୁଃଖିଶ�ାମ େବେହରା ପି ମେହ7ର େବେହରା RWX0658732

#ୀ /10979 49 193 997ମଧସୁ9 ିତା େବେହରା &ା ଦୁଃଖିଶ�ାମ େବେହରା RWX0658690

ପ ୁ /12980 41 193 998ଏସ.ରେମଶ ପି ଏସ.ଆେଦୟା RWX0658666

16 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF &ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /14981 41 193 999ଏସ.ପଦ9 ା  &ା ଏସ.ଶ�ୀନୁ KBH1669290

ପ ୁ /15982 21 193 1000ସଧୁାଂସ ୁମହାରାଣା ପି ଆନଂଦ ଚଂଦ�  ମହାରାଣା RWX1272681

ପ ୁ /16983 57 193 1001କା=>କ ଶିଶା ପି ଲଖି ଶିଶା KBH1834217

#ୀ /17984 45 193 1002େକ.ସତ�ବାବି &ା େକ.ନାେଗ7ର ରାଓ RWX0658682

ପ ୁ /18985 55 193 1003ପ�ଭାକରନ େକପୖ�ଥ ପି ଏମ. େକ. କ� ି@ା ନTିଆର KBH1882505

ପ ୁ /19986 51 193 1004ଏg. ମେନାଜ କମୁାର ପି େକ. େକ. ନାୟର KBH1645928

ପ ୁ /20987 56 193 1005ଜଗବ^ୁ େବେହରା ପି ଭାଗବତ େବେହରା OR/12/085/354212

#ୀ /20988 55 193 1006ବିଜୟଲG9ୀ େବେହରା &ା ଜଗବ^ୁ େବେହରା OR/12/085/354213

ପ ୁ /20989 39 193 1007ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଭିକାରି ଚରଣ େବେହରା KBH2012326

#ୀ /21990 68 193 1008କ%ୁଳା ସାହୁ &ା ମାଗଣିୁ ସାହୁ OR/12/085/356062

ପ ୁ /21991 43 193 1009ମେହ1�  କମୁାର ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ସାହୁ RWX0658476

ପ ୁ /21992 40 193 1010େଦେବ1�  କମୁାର ସାହୁ ପି ମାଗଣିୁ ଚରଣ ସାହୁ KBH2013191

ପ ୁ /22993 62 193 1011ପ�ଭାତ କମୁାର େବଜ ପି କୃ@ ଚ1�  େବଜ KBH1846138

#ୀ /22994 53 193 1012ପ�ମିଳା େବଜ &ା ପ�ଭାତ କମୁାର େବଜ KBH1846146

ପ ୁ /23995 79 193 1013ଲଡୁକିେଶାର ବିେଶାଇ ପି ବଳରାମ ବିେଶାଇ OR/12/085/338405

ପ ୁ /23996 48 193 1014ସଂଜୟ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଲଡୁକିେଶାର ବିେଶାଇ OR/12/085/338407

ପ ୁ /23997 45 193 1015ପ�ତାପ କମୁାର ବିେସାଈ ବିେସାଈ ପି ଲଡୁକିେଶାର ବିେଶାଇ RWX1296771

ପ ୁ /24998 37 193 1016ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭା8ର ସାହୁ RWX0209080

ପ ୁ /25999 59 193 1017େଜେରାମ କରେକଟା ପି ହିଲାରିସ କରେକଟା RWX0209106

#ୀ /251000 50 193 1018େସେରାଫିନା କରେକଟା &ା େଜେରାମ କରେକଟା RWX0209098

ପ ୁ /261001 53 193 1019ଅବୁ କମାV ପି ଅବୁ ମହUଦ RWX0209114

#ୀ /261002 42 193 1020ମଲକା ମସୁରତ &ା ଅବୁ କମାଲ RWX0304998

ପ ୁ /271003 57 193 1021ବ� ିଟିଶ ରାଉତ ପି ର�ନାଥ ରାଉତ KBH2013670

#ୀ /271004 51 193 1022କନିୁ ରାଉତ &ା ବ� ିଟିଶ ରାଉତ RWX0305003

ପ ୁ /281005 66 193 1023ବିପ�ଚରଣ ମହାରଣା ପି ରତ*  ମହାରଣା OR/12/085/356555

#ୀ /281006 61 193 1024କvରୁୀ ମହାରଣା &ା ବିପ�ଚରଣ ମହାରଣା OR/12/085/356550

ପ ୁ /281007 28 193 1025ଚ1ନ କମୁାର &ାଇଁ ପି ଦିଲ6 ିପ କମୁାର &ାଇଁ RWX0644682

ପ ୁ /291008 50 193 1026ପ�ସନ*  କମୁାର &ାଇଁ ପି ଦ-ପାଣି &ାଇଁ RWX0209403

#ୀ /291009 38 193 1027ସପନାରାଣୀ &ାଇଁ &ା ପ�ଶନ*  କମୁାର &ାଇଁ RWX0209411

#ୀ /301010 38 193 1028ସସ9ିତା ସାମଲ ପି ବାF ବିହାରୀ ସାମଲ RWX0209528

ପ ୁ /301011 34 193 1029ସ4ୟ ସାମଲ ପି ବାF ବିହାରୀ ସାମଲ RWX0209510

ପ ୁ /311012 33 193 1030ଜିେତନ କମୁାର ରଥ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରଥ RWX0209544

#ୀ /311013 31 193 1031ଗାୟତ�ୀ ରଥ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରଥ RWX0209536

#ୀ /321014 42 193 1032ଗୀତି4ଳୀ ପାଢୀ &ା ଦୁଗD ପ�ଶାଦ ପାଢୀ RWX0658435

ପ ୁ /331015 57 193 1033ପ�ଦିପ କମୁାର ମହା%ି ପି କିେଶାର ଚ1�  ମହା%ି RWX0209452

#ୀ /331016 54 193 1034ରଜତ ପ�ଭା ମହା%ି &ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହା%ି RWX0209460

ପ ୁ /341017 33 193 1035େଗୗରୀ ଶFର ପାଢି ପି ପ�କାଶ ଚ1�  ପାଢି KBH2013282

ପ ୁ /351018 54 193 1036ପ�ଫଲୁ କମୁାର ହିଆଲ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ହିଆଲ RWX0209445

#ୀ /351019 52 193 1037ଇସେଦର ହିଆଲ &ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ହିଆଲ RWX0209437

ପ ୁ /351020 33 193 1038ଅନୁପ ପାଲ ହିଆଲ ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ହିଆଲ RWX0209429

#ୀ /361021 36 193 1039ଶଶ ିକଳା ବାଘ ପି ପ=ୁ>ବାସ ବାଘ RWX0658443

#ୀ /371022 38 193 1040ମ4େୁଦବୀ &ା ରାେଜ1�  ପ�ଶାଦ RWX0209239

#ୀ /371023 46 193 1041ଉଷା େଦବୀ ପି ମେହ1�  ପ�ଶାଦ RWX0209247

#ୀ /371024 32 193 1042ସନୁୀତା ଖାଡିଆ &ା ସରୁଜ କମୁାର ଖାଡିଆ RWX0644609

ପ ୁ /371025 48 193 1043ରାଘବ ଚରଣ ପ�ଧାନ ପି ଜଗନ* ାଥ ପ�ଧାନ RWX0209486

#ୀ /371026 38 193 1044ଗୀତା4ଳୀ ପ�ଧାନ &ା ରାଘବ ଚରଣ ପ�ଧାନ RWX0209478

ପ ୁ /371027 53 193 1045ବିେର1�  ପ�ଶାଦ ପି ଶବିନାଥ ପ�ଶାଦ RWX0658450

ପ ୁ /381028 33 193 1046ରାମଚ1�  ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସଧୁାଂସ ୁପାଣିଗ�ାହୀ RWX0658492

#ୀ /391029 53 193 1047ଗୀତା4ଳି ସାହୁ &ା ବାସେୁଦବ ସାହୁ KBH1847326

#ୀ /401030 35 193 1048େବଶୖାଖି ମାଳା ମଲ6 ିକ ପି ସେବ' 7ର ମଲ6 ିକ RWX0305011

#ୀ /401031 34 193 1049ଶ�ାବଣି ମଲ6 ିକ ପି ସେବ' 7ର ମଲ6 ିକ RWX0658518

ପ ୁ /411032 33 193 1050ନବିନ କମୁାର ସବର ପି େଗାପାଲ କୃ@ ସବର RWX0209171

#ୀ /411033 32 193 1051ଅଚ' ନା କମୁାରୀ ସବର ପି େଗାପାଲ କୃ@ ସବର RWX0209163

ପ ୁ /431034 39 193 1053ଦିପକ କମୁାର ନାୟକ ପି େକଦାର ନାଥ ନାୟକ RWX0209221

#ୀ /441035 42 193 1054ସନୁୀତା ସବୁୁqି &ା ସେ%ାଷ ସବୁୁqି RWX0789636

ପ ୁ /451036 38 193 1055ସତ�ବାନ ସାହୁ ପି ଶତ�ଘ* ସାହୁ RWX0789487

ପ ୁ /461037 30 193 1056ନରନ ନାୟକ ପି ପନାହି ନାୟକ RWX0426692

ପ ୁ /471038 31 193 1057ପ�ଦୀପ କମୁାର କଅୁଁର ପି େସୗରବ କମୁାର କଅୁରଁ RWX0305052

#ୀ /471039 57 193 1058େଗୗରିବାଳା କଉୁଁର &ା େସୗରଭ କମୁାର କଉୁରଁ RWX0658559

#ୀ /481040 39 193 1059ଯାନଗୀ େସାେରନ &ା େବତନ େସାେରନ RWX0789529

ପ ୁ /491041 44 193 1060େଦେବ1�  ନାଥ ରାଉତ ପି ଅନାମ ଚରଣ ରାଉତ RWX0426726

#ୀ /501042 52 193 1061ଲG9ୀକଳା ଭୁୟା &ା ଧନୁଧ'ର ଭୁୟା RWX0528521

17 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF &ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /501043 35 193 1062ରାେଜସ ଭୁୟା ପି ଧନୁଧ'ର ଭୁୟା RWX0528505

ପ ୁ /501044 32 193 1063ଦୀଲିପ ଭୁୟା ପି ଧନୁଧ'ର ଭୁୟା RWX0528497

ପ ୁ /511045 63 193 1064ଧନିଧ'ର ଭୁୟା ପି ଚକ�ପାଣି ଭୁୟା RWX0528513

#ୀ /541046 35 193 1065ସଂଜୁRା ଖରା ପି କବିର ଖରା RWX0658658

ପ ୁ /551047 39 193 1066ମଳୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ମ�ଲ ପ�ସାଦ ନାୟକ RWX0658591

ପ ୁ /551048 37 193 1067ରାମଚ1�  ସାହୁ ପି ବଂଶିଧର ସାହୁ RWX0658641

ପ ୁ /561049 37 193 1068ବିରିୟା େହT�ମ ପି ଅେସନ େହT�ମ RWX0305094

ପ ୁ /571050 40 193 1069ଇ7ର ବାF� ା ପି କ@ୁା ବାF� ା RWX0789578

ପ ୁ /581051 36 193 1070ରଂଜନ କମୁାର &ଇଁ ପି ରଘନୁାଥ &ଇଁ RWX0305110

ପ ୁ /591052 31 193 1071ଅଭୟ ଖସଲା ପି ଦୀଲିପ ଖସଲା RWX0658583

#ୀ /591053 38 193 1072ଲିଲି େସଠୀ &ା କୃ@ ଚ1�  େସଠୀ RWX0658625

ପ ୁ /601054 31 193 1073ଶFର ନାହାକ ପି ଅGୟ ନାହାକ RWX0415448

ପ ୁ /611055 55 193 1074ସଧୁାକର େବେହରା ପି ଧେନ7ର େବେହରା RWX0517037

#ୀ /621056 28 193 1075ରିFି ମହାରଣା &ା ବୁଲୁରାମ ମହାରଣା RWX0643791

#ୀ /631057 29 193 1076ମମତା ଭାତ� ା &ା ଭିpର ଜୟ ମାଝୀ RWX0643908

#ୀ /641058 38 193 1077େଜ�ାତିମ'ୟୀ ସନୁା &ା େGତ�ପାଲ ସନୁା RWX0644583

ପ ୁ /641059 35 193 1078େGତ�ପାଲ ସନୁା ପି କାଶିନାଥ ସନୁା. RWX0644591

#ୀ /791060 25 193 1079ରାନୁ ଦାସ &ା ନଳା ମାଧଵ ଦାସ RWX1272632

#ୀ /841061 36 193 1080ବାସ%ି ଖରା &ା ନରସିଂହ ଖରା RWX0863977

ପ ୁ /841062 26 193 1081ପିF ୁଟାକ�ି ପି େଗାବି1 ଟାକ�ି RWX1094762

#ୀ /851063 22 193 1082ମ4 ୁବାଘ ପି ଲଛମନ ବାଘ RWX1133545

#ୀ /R-1121064 31 193 1083ପଦ9 ାବତୀ ସବରା &ା ବାଳକୃ@ ସବରା RWX0863951

ପ ୁ /H-1321065 35 193 1084ସେ%ାଷ ମାଝୀ ପି ଗେଣ1�  ମାଝୀ KBH2012540

#ୀ /R-1341066 52 193 1085ନମ'ଦା େସଠି - ଅ%ଯDମୀ େସଠି RWX1137470

#ୀ /1381067 44 193 1086ଉମ'ୀଳା ପ-ା &ା ମେହ1�  କମୁାର ପ-ା RWX1094770

ପ ୁ /L-1471068 42 193 1087ରାମକୃ@ ସାହୂ ସାହୂ ପି ବାଲାଜି ସାହୁ RWX0355131

#ୀ /R-1861069 21 193 1089ସ*ପୁୀ େଖମyୂଡୂ ପି ସିବଶFର େଖମyୂଡୂ RWX1272715

ପ ୁ /3041070 56 193 1090ବିକ�ମ ଗରଡା - ମଣି ଗରଡା RWX1096577

ପ ୁ /L-3111071 48 193 1091ରାଜ ପ�ଶାଦ ପାତ� ପି ନରଶିଂହ ପାତ� RWX0356006

ପ ୁ /3321072 34 193 1092କାଳିଆ େବେହରା ପି ସଦା େବେହରା RWX0517730

#ୀ /3341073 53 193 1093େଗୗରୀ ନାୟକ &ା ବଳିଆ ନାୟକ RWX1092667

#ୀ /3341074 28 193 1094ଅTିକା ନାୟକ ପି ବଳିଆ ନାୟକ RWX1094812

#ୀ /3341075 26 193 1095ଲାଲି ନାୟକ ପି ବଲିଆ ନାୟକ RWX1092683

#ୀ /3351076 32 193 1096ମିଲି ନାୟକ &ା ସେୁରଶ ନାୟକ RWX1092659

#ୀ /R-3531077 23 193 1097ଲାସମା ବଡତ�ା &ା ଶିବ ପ�ସାଦ େବେହରା RWX1181684

#ୀ /QTR NO1078 29 193 1098ଅନିତା ଖଂଡୁଆଲ &ା ଶRୀ ପ�ସାଦ YZL0432815

ପ ୁ /R-3601079 21 193 1099ସTିତ ପ�ଧାନ ପି ଜଳଧର ପ�ଧାନ RWX1181502

#ୀ /RA-4321080 28 193 1100ବବିତା ମହା% &ା େକଶବ ଚ1�  ମହା% RWX1183052

#ୀ /RA-4331081 27 193 1101ପ�ୀତି ମମତା କଲୂଦୀପ ପି ରବୀ1�  କଲୂଦୀପ RWX1272731

ପ ୁ /RA-4331082 61 193 1102ପ�ତାପ ତକ� ୀ ପି ଲG9ନା ତକ� ୀ RWX1272756

#ୀ /RA-4331083 55 193 1103ଲG9ୀ ତକ� ୀ ମା ଦw'ଯା ମଣି RWX1272764

ପ ୁ /RA-4331084 39 193 1104ଭାରତ ତକ� ୀ ପି ପ�ତାପ ତକ� ୀ RWX1272772

ପ ୁ /LA-4351085 30 193 1105ଶ� ିକମୁାର େବେହରା ପି ଗ^ବ'  େବେହରା RWX0864413

#ୀ /4521086 21 193 1106କି=> ପ2ନାୟକ ପି ବାସେୁଦବ ପ2ନାୟକ RWX1096536

#ୀ /RA-5251087 24 193 1107ଅପରାଜିତା &ାଇଁ ପି ଖଦଲ &ାଇଁ RWX1272822

#ୀ /RA-5791088 25 193 1108ରିFୀ କଲୂଦୀପ ପି ପଦ9 ନ କଲୂଦୀପ RWX1272780

ପ ୁ /RA-5831089 24 193 1109ସମୁନରାଜ େଶଠୀ ପି ହରିବ^ୁ େଶଠୀ RWX1183003

#ୀ /RA-6001090 21 193 1110େମଘା ଗରଡା ପି ଅଜିତ କମୁାର ଗରଡା RWX1272806

#ୀ /RA-6011091 21 193 1111େରଶ9ା ରାଣୀ ଖରା ପି ରାେଜଶ ଖରା RWX1272699

#ୀ /RA 6291092 70 193 1112କମୁାରୀ େବେହରା &ା ଦୀନବଂଧ ୁେବେହରା RWX1272673

ପ ୁ /RA-6321093 20 193 1113ଅଭିଜିତ େର ପି ପ�ଦି. କମୁାର ମହା%ି RWX1272798

#ୀ /6351094 34 193 1114ସସ9ିତା କମୁାରୀ ଟାକରି ପି ବଳଭଦ�  ଟାକରି RWX1137165

#ୀ /6451095 35 193 1115ହାଲିମା ଭତ� ା ପି େପ�ମ ଚ1�  ଭତ� ା RWX1094796

ପ ୁ /RA-6471096 23 193 1116ପ�କାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ମାନେଗାବି1 ଦାସ RWX1182955

ପ ୁ /RA-6471097 22 193 1117ବିକାଶ କମୁାର ଦାସ ପି ମାନେଗାବି1 ଦାସ RWX1181478

ପ ୁ /7131098 27 193 1118ଦୀପକ କମୁାର େସଠି ପି ହଟେକBଵର େସଠି RWX1137132

ପ ୁ /7171099 25 193 1119ଆଶେୁତାଷ ମହାରଣା ପି ମେହBଵର ମହାରଣା RWX1137330

#ୀ /RA-7491100 36 193 1120ରୀତା ମଖୁୀୟା &ା ଡି କରନ କନୁାଲ RWX1183037

ପ ୁ /7521101 25 193 1121ସୟଦ ଅେୱସ ରହମାନ ପି ସୟଦ ଓେବଦୁର ରହମାନ RWX0976134

ପ ୁ /RA-7681102 34 193 1122ଭR ର4ନ ପ2ନାୟକ ପି େଗାକଳୁ ଚ1�  ପ2ନାୟକ RWX1183078

#ୀ /RA-7681103 27 193 1123ଲିଜା ପ2ନାୟକ &ା ଭR ର4ନ ପ2ନାୟକ RWX1183144

#ୀ /7751104 25 193 1124ସmମୀତ� ା ସାହୁ ପି ଶଶି ଭୂଷଣ ସାହୁ RWX1272657

18 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF &ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /RA-7751105 20 193 1125ସଂଗୀତା ସାହୁ ପି ଶଶି ଭୂସନା ସାହୁ RWX1272640

#ୀ /RA-7801106 20 193 1126କମୁଦିୁନୀ େବେହରା &ା ସେୁରଶ ଦାଶ RWX1272749

ପ ୁ /RA-7801107 20 193 1127ବାଳକୃଷ* ଦାସ ପି େଛଲୖ ଦାସ RWX1272723

#ୀ /7901108 22 193 1128ଦୀପଶିଖା ସାମଲ ପି ତୁଷାର କମୁାର ସାମଲ RWX1137363

ପ ୁ /7921109 30 193 1129ଲାତି�ଫ କମୁାର ଡି ପି ଡି ବୃ1ାବନ RWX1182880

#ୀ /8071110 21 193 1130ସମୁୀତା ମିଶ�ା ପି ସରୁା ପ�ସାଦ ମିଶ�ା RWX1272665

#ୀ /8151111 28 193 1131ବିଜୁଳି ବାଘ ପି ଲଛମନ ବାଘ RWX1133552

ପ ୁ /8151112 32 193 1132ସ4ୟ ପାତ� ପି ପ�ସନ*  କମୁାର ପାତ� RWX1137454

ପ ୁ /RA-8381113 38 193 1133ଧନ4ୟ ପ�ଧାନ ପି ନିେକାଲh ପ�ଧାନ RWX1182021

ପ ୁ /RA-8521114 36 193 1134ମେହ1�  ନାଥ ବୀରୁଆ - େବହୁଲା ବୀରୁଆ RWX1272814

#ୀ /9991115 25 193 1135ବିଦ�ତୁଲତା ମାଝି &ା ମରୁଲିଧର ମାଝି RWX1093483

#ୀ /9991116 54 193 1136ସାବିତ�ି  ମା�ତି &ା ଅଜୁ' ନ ମା�ତି RWX1096437

ପ ୁ /9991117 21 193 1137ସତ�ର4ନ ରାଉତ ପି ଲG9ୀଧର ରାଉତ RWX1137066

ପ ୁ /11-111118 25 193 1138ଶଂକର େଖମyୁଡୁ ପି ନ1ା େଖମyୁଡୁ RWX1195510

#ୀ /1119 30 193 1139ସେ%ାଷୀ ପଟନାୟକ &ା ପ�ନଯ ର4ନ ଦାସ RWX1147735

#ୀ /QTR1120 21 193 1140କମୁଦିୁନୀ େବେହରା &ା ସେୁରଶ ଦାଶ RWX1195585

#ୀ /L-1471121 36 193 1141ଗିରିବାଲା ପାଣିଗ�ାହି ପାଣିଗ�ାହି &ା ରାମକୃ@ ସାହୁ RWX0355149

#ୀ /RA-4011122 33 193 1142ସ9ରଣିକା ପ�ଧାନ - ଅଂବିକା ପ�ଧାନ RWX1195759

#ୀ /RA-401,HA1123 24 193 1143ଅଂବିକା ପ�ଧାନ ପି କବିରାଜ ପ�ଧାନ RWX1188614

ପ ୁ /RA -4081124 38 193 1144ର4ନ କମୁାର େବେହରା ପି ପXୂ'ଚ1�  େବେହରା RWX1181031

#ୀ /RA-4081125 27 193 1145ମମତା ଗରୁୁ &ା ର4ନ କମୁାର େବେହରା RWX1181734

#ୀ /4161126 21 193 1146ଲିବାନୀ ବାଗସିଂ ପି ପଶ ୁ'ରାମ ବାଗସିଂ RWX1096510

#ୀ /QTR NO-RA1127 26 193 1147ତପ&ିନୀ ନାୟକ ପି ହରେମାହନ ନାୟକ RWX1147800

ପ ୁ /RA-4201128 20 193 1148େଦବାସିସ ନାୟକ ପି ହରେମାହନ ନାୟକ RWX1200823

#ୀ /4221129 25 193 1149ପ�ିୟଦଶ>ନୀ ମହାପାତ� ପି ଶରତ କମୁାର ମହାପାତ� RWX1092741

ପ ୁ /4281130 53 193 1150େହମ% କମୁାର ମାଝୀ ପି ପXୁ' ଚ1�  ମାଝୀ RWX1097336

#ୀ /4281131 50 193 1151ମିନତି ମାଝୀ &ା େହମ% କମୁାର ମାଝୀ RWX1097500

#ୀ /4281132 22 193 1152ରୀନା ମାଝୀ ପି େହମ% କମୁାର ମାଝୀ RWX1096502

#ୀ /4701133 35 193 1153ସମିୁତ� ା ନ1ିନୀ ହzସଦାଃ &ା କରୁଣାକର ମାଝୀ RWX1096494

ପ ୁ /4711134 47 193 1154ସିବାସିସ ନାୟକ - . . RWX1096544

#ୀ /4761135 38 193 1155ସଲୁ କଲୁଦିପ &ା ଘାସି କଲୁଦିପ RWX1133818

#ୀ /4761136 25 193 1156ପ�ିୟା କଲୁଦିପ ପି ଘାସି କଲୁଦିପ RWX1133800

ପ ୁ /4761137 23 193 1157ସନି କଲୁଦିପ ପି ଘାସି କଲୁଦିପ RWX1096528

#ୀ /R.A-5001138 24 193 1158ସଶୁ�ୀ ସ�ିତା ଦାସ &ା େଗୗରୀ ଶFର ପାଢି RWX1181403

ପ ୁ /RA-5001139 64 193 1159ପ�କାଶ ଚ1�  ପାଢି ପି ଶ�ୀବ� ପାଢି RWX1182401

#ୀ /RA-5001140 55 193 1160ଶା%ିଲତା ପାଢି &ା ପ�ାକାଶ ଚ1�  ପାଢି RWX1182310

ପ ୁ /5051141 25 193 1161ପ�ଦୀପ କମୁାର ସବର ପି ସେୁରଶ କମୁାର ସବର RWX1096601

ପ ୁ /5051142 24 193 1162ସଶୁୀଲ କମୁାର ସବର ପି ସେୁରଶ କମୁାର ସବର RWX1096619

ପ ୁ /5171143 46 193 1163ହଷDନ1 ହରିଜନ ପି ପିଲିମୟନ ହରିଜନ RWX1096593

ପ ୁ /5271144 55 193 1164ଅଜିତ ମହା%ି ପି ନଟବର ମହା%ି RWX1146984

#ୀ /5271145 46 193 1165ରଶ9ତିା ମହା%ି &ା ଅଜିତ ମହା%ି RWX1147024

#ୀ /RA-5401146 38 193 1166ଜାସମିy େଯାେଯା &ା ବିେନାଦ ଟେପ*ା RWX1182260

#ୀ /RA5731147 21 193 1167ରିFିେଦବୀ ପ�ଧାନ ପି ଜୟେଦବ ପ�ଧାନ RWX1182450

#ୀ /6201148 29 193 1168ମମତା ମାଝୀ &ା ଭିpର ଜୟ ମାଝୀ RWX1097518

ପ ୁ /6201149 25 193 1169େରାବ' ଟ ମାଝୀ ପି ଚ1�  େଶଖର ମାଝୀ RWX1097344

ପ ୁ /QR NO-RA-1150 36 193 1170ଦିଲୀପ କମୁାର ରାଣା ପି ଦାସ ରାଣା RWX1271295

#ୀ /6471151 24 193 1171କମୁଦିୁନୀ ଦାସ ପି ମାନେଗାବି1 ଦାସ RWX1092709

#ୀ /RA 6521152 26 193 1172େରାଜାଲିନ ଖରୁାନା ପି ଆରାମପାତ� ଖରା RWX1182542

ପ ୁ /6621153 57 193 1173ଶସୁା% କମୁାର ପ�ଧାନ ପି . . RWX1096585

#ୀ /6631154 26 193 1174ନିଖିତା ପ�ଧାନ ପି ସଶୁା% କମୁାର ପ�ଧାନ RWX1096486

#ୀ /6741155 23 193 1175ଲଳିତା ଟାକ� ି &ା ପିF ୁଟାକ� ି RWX1094804

ପ ୁ /Ra-6741156 26 193 1176ପିଂକ ୁତକ� ୀ ପି େଗାବୀେ1ା ତକ� ୀ RWX1147826

ପ ୁ /6851157 31 193 1177ର4ିତ ଟାକରି ପି ବଳଭଦ�  ଟାକରି RWX1137199

ପ ୁ /7441158 22 193 1178ମE ୁେସଠି ପି ମାଟିଆ େସଠି RWX1096569

#ୀ /7441159 21 193 1179ସସ9ିତା େସଠି ପି ମାଟିଆ େସଠି RWX1134253

ପ ୁ /7601160 28 193 1180ସତୁାରୀ ଧୀରଜ ରାଓ ପି ସତୁାରୀ ରାମା ରାଓ RWX1097351

ପ ୁ /RA-7761161 28 193 1181େହମ% କମୁାର ମଲ6 ିକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମଲିକ RWX1182567

#ୀ /QR NO- R.1162 25 193 1182ନମିତା କମୁାରୀ ଦାଶ ପି ରାଜ କିେଶାର ଦାଶ RWX0905067

ପ ୁ /QR NO-R.A1163 27 193 1183ଗିରୀଶ େବେହରା ପି କୃ@ ଚଂଦ�  RWX1150333

#ୀ /8141164 45 193 1184ଲG9ୀ ଖରା &ା ପ�ଫଲୁ ଖରା RWX1133826

ପ ୁ /8141165 50 193 1185ପ�ଫଲୁ ଖରା - . . RWX1096551

#ୀ /RA-8381166 34 193 1186ସ^�ାରାଣୀ ପ�ଧାନ &ା ଧନ4ୟ ପ�ଧାନ RWX1182153

19 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF &ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /RA-8521167 33 193 1187େବହୁଲା ବିରୁଆ &ା ମେହ1� ନାଥ ବିରୁଆ RWX1182070

ପ ୁ /RA 8691168 26 193 1188ଧନଂଜୟ ମାଝୀ ପି ରାଜିବ RWX1149384

#ୀ /9991169 25 193 1189େରଗିନା ଖରୁାନା ପି ଆରାମ ପାତ�  ଖରା RWX1181254

ପ ୁ /9991170 43 193 1190ସଧୁାଂଶ ୁକମୁାର ପ-ା ପି ନିଳମଣି ପ-ା RWX0415471

#ୀ /R A/661 ,1171 31 193 1191&X'ଲତା ଓଝା &ା ସଜିୁତ କମୁାର ପରିଡ଼ା RWX1282532

#ୀ /R A ZONE1172 45 193 1192ସେ%ାଶୀ େସାେରାେନା &ା ଦାନୀଳ େସାେରାେନା RWX1282847

ପ ୁ /RA-4991173 20 193 1193uାନ ର4ନ ହ%ାଳ ପି ମଦନ େମାହନ ହ%ାଳ RWX1312230

#ୀ /R-3411174 20 193 1194ସସ9ିତା ଦୁରିଆ ପି ନାରାୟଣ ଦୁରିଆ RWX1312248

#ୀ /R-3411175 22 193 1195ରିତା ଦୁରିଆ ପି ନାରାୟଣ ଦୁରିଆ RWX1312255

#ୀ /RA-5731176 21 193 1196ରିFି ରାଣୀ ପ�ଧାନ ପି ଜୟେଦବ ପ�ଧାନ RWX1312263

#ୀ /RA-7291177 18 193 1197ଚିନ9 ୟୀ କହଂର ପି ନିତ�ାନ1 କହଂର RWX1312271

ପ ୁ /RA-8181178 56 193 1198ଜଳଧର ପ�ଧାନ ପି ଅଜାTର ପ�ଧାନ RWX1312289

ପ ୁ /RA-5081179 24 193 1199ସେୁବାଧ କକ' ରା ପି ବାଲ� ଚ1�  କକ' ରା RWX1312297

ପ ୁ /R-1601180 45 193 1200ନିତ�ାନ1 ଟାକ� ୀ ପି ଚକ�  ପାଣି ଟାକ� ୀ RWX1312305

#ୀ /RA-8131181 24 193 1201ନିଶା କଳୁଦୀପ &ା ପତି ଖରା RWX1312313

ପ ୁ /RA-8181182 27 193 1202େସୗରଜିତ ପ�ଧାନ ପି ଜଳଧର ପ�ଧାନ RWX1312404

#ୀ /R-3481183 18 193 1203hଵୀଟି ଖରା ପି େଗୗର ଚ1�  ଖରା RWX1312420

ପ ୁ /CCBF, IND1184 26 193 1204ସିବା ସ1ୁର BENIA ମା ANITA BENIA RWX1329325

#ୀ /QTR NO RA1185 38 193 1205ସମସନୁା େବଗମ &ା େଶଖ ଆଲିମ FSN2073286

ପ ୁ /QTR NO RA1186 42 193 1206େଶଖ ଆଲିମ ପି େଶଖ ଇବ� ାହିମ FSN1401942

#ୀ /2361187 47 193 595ନିରୁପମା ମିଶ� &ା ବସ% କମୁାର ମିଶ� KBH1846054

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବDଚନ ନିମେ% ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ*  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବDଚନ କମିଶନ ଭାରତF dାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବDଚନ ପବୂ' ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣF ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର%ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.13 of �������� �	
 �
�� ULB has been published in accordance 
with Odisha Municipal (Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha 
Municipal Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନFର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନF ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

20 20/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା% େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀF &ାGର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


