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ପ ୁ /001 21 181 526ଇସାକ ଟାକ� ୀ ପି ଧନୁଜ" ୟ ଟାକ� ୀ RWX1274208

ପ ୁ /002 21 181 527ଇସ�ାଏଲ ଟାକ� ୀ ପି ଧନୁଜ" ୟ ଟାକ� ୀ RWX1273150

#ୀ /MALIGUDA3 21 181 528କବିତା ଗରଡା ପି େମାହନ ଗରଡା RWX1274158

#ୀ /MALIGUDA4 20 181 529ବବିତା ଗରଡା ପି େମାହନ ଗରଡା RWX1274273

ପ ୁ /15 33 181 530ଅଭିନାଥ ପାଲି ପି ରଘନୁାଥ ପାଲି KBH1922129

#ୀ /16 55 181 531ତୁଳସୀ ଶା+ା ,ା ସପୁରୁା ଶା+ା KBH1876036

ପ ୁ /17 50 181 532ସପୁରୁା ଶା+ା ପି ବାଲା ଶା+ା OR/12/085/320162

ପ ୁ /028 30 181 533ଟୁନା ଖରା ପି ଗରୁୁନାଥ ଖରା RWX0818096

ପ ୁ /29 50 181 534ଗରୁୁନାଥ ଖରା ପି ସାଧ ୁଖରା OR/12/085/320568

ପ ୁ /210 27 181 535ଟୁନା ଖରା ପି ଗରୁୁନାଥ ଖରା RWX1177385

#ୀ /211 45 181 536ରାଧା ପାଲି ,ା ରଘନୁାଥ ପାଲି OR/12/085/320403

ପ ୁ /212 40 181 537ଦଇମତି ପାଲି ପି ଭଗ ୁପାଲି OR/12/085/320409

ପ ୁ /213 38 181 538ଧନୁଜ" ୟ ପାଲି ପି ରଘ ୁପାଲି KBH1695311

#ୀ /214 36 181 539ସନୁାେଦଇ ପାଲି ,ା ଧନୁଜ" ୟ ପାଲି KBH1695329

ପ ୁ /0315 22 181 540ମେନାଜ କମୁାର ଖରା ପି ମନୁ ଖରା RWX1127828

#ୀ /316 35 181 541ମ. ୁଭତ� ା ,ା ଜୟ ଭତ� ା RWX0185553

ପ ୁ /417 40 181 542େଲାକନାଥ ଖରା ପି ଠକ ଖରା OR/12/085/320452

#ୀ /418 38 181 543ସବୁ0" ଖରା ,ା େଲାକନାଥ ଖରା OR/12/085/320451

ପ ୁ /519 70 181 544ଅଗାଧ ୁଖରା ପି ସାଧ ୁଖରା RWX0185587

#ୀ /520 50 181 545ଶା+ି ଖରା ,ା ଅଗାଧ ୁଖରା OR/12/085/320552

#ୀ /521 45 181 546ସେୁଲାଚନା ଖରା ,ା ଗରୁୁନାଥ ଖରା OR/12/085/320569

ପ ୁ /522 39 181 547ବିେପ2�  କମୁାର ଖରା ପି ଅଗାଧ ୁଖରା KBH1876291

#ୀ /523 35 181 548ରିନା ଖରା ,ା ବିେପ2�  କମୁାର ଖରା RWX0185579

#ୀ /624 65 181 549ଦାନୁ ମାଝି ,ା େଘନୁ ମାଝି OR/12/085/320405

#ୀ /625 55 181 550ଚ2�ମା ମାଝି ପି େଘନୁ ମାଝି RWX0660241

#ୀ /626 45 181 551ଡମାଇ ମାଝୀ ପି େଘନୁ ମାଝୀ RWX0185595

ପ ୁ /627 40 181 552ଡମରୁୁ ମାଝୀ ପି େଘନୁ ମାଝୀ KBH1875723

#ୀ /628 38 181 553ତିଲ ମାଝୀ ,ା ଡ4ରୁୁ ମାଝୀ KBH1875921

#ୀ /0729 24 181 554ମନିଷା ସା+ା ପି ସପରୁା ସା+ା RWX0994376

ପ ୁ /730 44 181 555ର�ବାଳି ମାଝୀ ପି ଘାସି ମାଝୀ OR/12/085/320579

#ୀ /731 41 181 556ପଦ6 ା ମାଝି ,ା ର�ବାଳି ମାଝି KBH1695428

ପ ୁ /732 55 181 557ସାଧ ୁପାଲି ପି ମଲିଆ ପାଲି OR/12/085/320623

#ୀ /733 50 181 558େଖାସଲା ପାଲି ,ା ବୁଦୁ ପାଲି RWX0185603

#ୀ /734 50 181 559ନିଲା ପାଲି ,ା ସାଧ ୁପାଲି OR/12/085/320433

ପ ୁ /735 48 181 560ବୁଦୂ ପାଲି ପି ସକିୁ ପାଲି OR/12/085/320476

ପ ୁ /736 40 181 561ଘାସିରାମ ପାଲି ପି ସାଧ ୁପାଲି KBH1866870

#ୀ /837 60 181 562ନିଲା େବନିଆ ,ା ଲଇଛନ େବନିଆ OR/12/085/320618

ପ ୁ /838 32 181 563କିେଶାର େବନ�ା ପି ଲଇଛନ େବନ�ା RWX0185645

#ୀ /839 35 181 564ତୁଳସୀ ପାଲି ,ା ଘାସିରାମ ପାଲି KBH1922095

#ୀ /940 80 181 565ଦନାଇ ନାୟକ ,ା ଧନୁଜ" ୟ ନାୟକ RWX0959080

ପ ୁ /941 48 181 566ଧନୁଯ�"ୟ ନାୟକ ପି ମା�ତୁ ନାୟକ OR/12/085/320441

ପ ୁ /942 33 181 567ଟୁନା ପାଲି ପି ବୁଦୁ ପାଲି KBH1922145

ପ ୁ /1043 42 181 568ସବୁାସ ଚ2�  େବନିଆ ପି ମ�ଳ େବନିଆ KBH1876242

#ୀ /1044 35 181 569ଆଶା େବନିଆ ,ା ସବୁାଷ ଚ2�  େବନିଆ KBH1876234

ପ ୁ /1045 29 181 570େକଳୖାସ ଚ2�  େବନିଆ ପି ମ�ଳ େବନିଆ RWX0185793

#ୀ /1046 29 181 571ନିହାରିକା େଖାସ< ା ,ା ପରୁୁବ ପା�ୀ RWX0910406

#ୀ /1047 32 181 572ଗା�ାଇ ରା=ି ,ା ଜୟରାମ ରା=ି RWX0185652

ପ ୁ /1148 45 181 573କାଶପିତି ଖରା ପି ପଦ6 ନାଭ ଖରା RWX0185660

#ୀ /1149 26 181 574,ପ>ା ଖରା ,ା କାଶପିତି ଖରା RWX0910034

#ୀ /1250 28 181 575ରୁପା ଗରଡା ,ା ସେୁରାଜ ଗରଡା RWX0725036

1 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ?ଚନ ଅଧିକାରୀ@ ,ାAର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1251 62 181 576ଉFବ ଜାନି ପି ବି�ୁ ଜାନି RWX0185686

#ୀ /1252 58 181 577ମGୁା ଜାନି ,ା ଉFବ ଜାନି OR/12/085/320563

ପ ୁ /1253 50 181 578ଳA6ଣ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/12/085/320434

ପ ୁ /1354 38 181 579ଦିଲିI ମହାନ2ିଆ ପି ଶା+ି ମହାନ2ିଆ OR/12/085/320617

#ୀ /1355 37 181 580ଫଲୁ ମହାନ2ିଆ ,ା ବୁଟି ମହାନ2ିଆ OR/12/085/320449

ପ ୁ /1356 35 181 581ବୁଟି ମହାନ2ିଆ ପି ଶା+ି ମହାନ2ିଆ OR/12/085/320448

#ୀ /1357 34 181 582ଲତା ମହାନ2ିଆ ,ା ଦିଲ< ିପ ମହାନ2ିଆ KBH1866102

ପ ୁ /1358 22 181 583ବିକ�ମ ମହାନ2ିଆ ପି ବୁଟି ମହାନ2ିଆ RWX1127893

#ୀ /1459 45 181 584କମସଲା ନାୟକ ,ା ଲA6ଣ ନାୟକ OR/12/085/320435

ପ ୁ /1460 43 181 585ବଳରାମ ନାୟକ ପି ଲA6ଣ ନାୟକ KBH1866219

#ୀ /1461 39 181 586ଭାନୁ ନାୟକ ,ା ଗରୁୁ ନାୟକ KBH1875665

#ୀ /1462 38 181 587ଗରୁୁ ନାୟକ ପି ଲA6ଣ ନାୟକ KBH1889286

#ୀ /1463 27 181 588ସୀତାମଣୀ ପାଲି ,ା ମଧ ୁନାୟକ RWX1037225

ପ ୁ /1564 46 181 589ରବି ମହାନ2ିଆ ପି ରାେଜ2�  ମହାନ2ିଆ KBH1922657

#ୀ /1565 39 181 590ମଇନା ମହାନ2ିଆ ,ା ରବି ମହାନ2ିଆ KBH1922640

ପ ୁ /1566 27 181 591ବିକ�ମ ନାଗ ମା ଗୀତା ନାଗ RWX0725002

ପ ୁ /1667 41 181 592ରାେଜ2�  ଖରା ପି ଅଗାଧ ୁଖରା KBH1876168

#ୀ /1668 40 181 593ଲA6ୀ ଖରା ,ା ରାେଜ2�  ଖରା KBH1876150

ପ ୁ /1669 70 181 594ଦାେମାଦର େଖାସଲା ପି ହରିବ=ୁ େଖାସଲା OR/12/085/320558

ପ ୁ /1670 33 181 595େଗାପାଳ େଖାସଲା ପି େଲାକନାଥ େଖାସଲା KBH1922012

#ୀ /1671 33 181 596ହସମତି େଖାସ< ା ,ା ପ�ଭୁଦାନ େଖାସ< ା RWX0184788

ପ ୁ /1772 83 181 597ସନୁାଧର େଖାସଲା ପି ହରିବ=ୁ େଖାସଲା OR/12/085/320560

#ୀ /1773 63 181 598ଆେଲାକମଣି େଖାସଲା ,ା ଦାମଦର େଖାସଲା RWX0185702

ପ ୁ /1774 39 181 599ପ�ଭୂଦାନ େଖାସଲା ପି ଦାେମାଦର େଖାସଲା KBH1922277

ପ ୁ /1775 37 181 600ଗ�ାଦାନ େଖାସଲା ପି ଦାେମାଦର େଖାସଲା KBH1922418

ପ ୁ /1876 53 181 601ଚ2�  ଖରା ପି ସାଧ ୁଖରା OR/12/085/320556

#ୀ /1877 48 181 602ତୁଳସି ଖରା ,ା ଚ2�  ଖରା OR/12/085/320557

ପ ୁ /1878 24 181 603ର.ିତ ଖରା ପି ଚ2�  ଖରା RWX0994319

ପ ୁ /1879 24 181 604ସ.ିK ଖରା ପି ଚ2�  ଖରା RWX1037241

#ୀ /1880 58 181 605େଗାରୀ ପାଲି ,ା ରଘ ୁପାଲି RWX0959098

#ୀ /1981 50 181 606ଗରୁୁବାରି ପାଲି ,ା ପିତମ ପାଲି OR/12/085/320415

#ୀ /1982 40 181 607ରୁକ6 ଣୀ ପାଲି ,ା ଲକି େଦବ ପାଲି KBH1875673

ପ ୁ /1983 36 181 608ପଦଲାମ ପାଲି ପି ପିତମ ପାଲି KBH1922061

ପ ୁ /1984 33 181 609େଗାବF" ନ ପାଲି ପି ପୀତମ ପାଲି KBH1922186

#ୀ /1985 28 181 610ସମାରୀ ପାଲି ,ା ଟୁନା ପାଲି RWX0725028

ପ ୁ /2086 55 181 611ଗ�ା ଯାନି ପି ବୁଦୂ ଯାନି OR/12/085/320420

#ୀ /2087 50 181 612ଫଲୁ ଯାନି ,ା ଗ�ା ଯାନି OR/12/085/320421

#ୀ /2088 40 181 613ରାମା ଜାନି ,ା ମଦନ ଜାନି KBH1695485

ପ ୁ /2089 33 181 614ଚକ�  ଜାନି ପି ଗ�ା ଜାନି KBH1922236

#ୀ /2090 23 181 615ଲA6ୀ ଜାନି ପି ଗ�ା ଜାନି RWX0995035

#ୀ /2191 26 181 616ପ�ତିମା େଖାସ< ା ,ା ଗ�ାଧର େଖାସ< ା RWX0725069

ପ ୁ /2192 65 181 617ଲA6ୀଧର ମଦୁୁଲି ପି େରଲି ମଦୁୁଲି OR/12/085/320481

#ୀ /2193 60 181 618ଗରୁୁବାରୀ ମଦୁୁଲି ,ା ଲA6ୀଧର ମଦୁୁଲି OR/12/085/329482

ପ ୁ /2194 33 181 619ଜୟରାମ ମଦୁୁଲୀ ପି ଲA6ୀଧର ମଦୁୁଲୀ KBH1922079

#ୀ /2195 24 181 620େଗୗରୀ ମଦୁୁଲି ପି ଲA6ୀଧର ମଦୁୁଲି RWX1037209

#ୀ /2296 43 181 621ରୀନା େବନିଆ ,ା ଲବ େବନିଆ KBH1875954

ପ ୁ /2297 42 181 622ଭଗବାନ େବନିଆ ପି ଲଛୁ େବନିଆ KBH1876317

#ୀ /2298 40 181 623ସମିୁ େବନିଆ ,ା ଭଗବତ େବନିଆ KBH1876085

ପ ୁ /2399 33 181 624ରବି ଜାନି ପି ଜଗ ୁଜାନି KBH1922210

#ୀ /23100 24 181 625ଆରତୀ ପାଲି ,ା ରବି ଜାନି RWX1037191

ପ ୁ /025101 23 181 626ଗରୁୁ ଜାନି ପି ଜଗ ୁଜାନି RWX0995118

ପ ୁ /25102 65 181 627ଜଗ ୁଯାନି ପି ବୁଦୁ ଯାନି OR/12/085/320418

#ୀ /25103 49 181 628ବତି ଜାନି ,ା ଭଗବାନ ଜାନି RWX0185751

ପ ୁ /25104 34 181 629ଗଗନ ଜାନୀ ପି ସମରା ଜାନି OR/12/085/320570

ପ ୁ /25105 26 181 630େଗାପାଳ ଜାନି ପି ଜଗ ୁଜାନି RWX0910224

#ୀ /25106 27 181 631ଅନିତା ଖରା ,ା େମାହନ ଖରା RWX0725242

#ୀ /26107 59 181 632ପାବ" ତୀ େବନିଆ ,ା ଘାସି େବନିଆ OR/12/085/320507

#ୀ /26108 39 181 633ପ�ମିଳା େବନିଆ ,ା ଭGରାମ େବନିଆ KBH1876325

ପ ୁ /26109 32 181 634ଭGରାମ େବନିଆ ପି ଅଜୁ" ନ େବନିଆ KBH1876333

ପ ୁ /26110 32 181 635ରାମ େବନିଆ ପି ଘାସି େବନିଆ KBH1662196

#ୀ /27111 60 181 636ବଇଦି ମାଝି ,ା ସ2ୁୁରୁ ମାଝି OR/12/085/320422

ପ ୁ /27112 42 181 637ଗରୁୁ ମାଝୀ ପି ସ2ୁୁରୁ ମାଝୀ OR/12/085/320575
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#ୀ /27113 40 181 638ଲA6ୀ ମାଝୀ ,ା ଗରୁୁ ମାଝୀ KBH1875913

ପ ୁ /27114 33 181 639େକଶବ ମାଝି ମା ମଣି ମାଝି RWX0184879

ପ ୁ /27115 28 181 640ଜଗନ> ାଥ ମାଝୀ ମା ମଣୀ ମାଝୀ RWX0910497

ପ ୁ /28116 24 181 641ପ�ତାପ କମୁାର ମହାନ2ିଆ ପି ମେନାଜ ମହାନ2ିଆ RWX0994541

ପ ୁ /28117 63 181 642ଚଇତୁ ମାଝି ପି ମାଗ ୁମାଝି OR/12/085/320472

ପ ୁ /28118 60 181 643ବିMନାଥ ମାଝୀ ପି ସଇତୁ ମାଝୀ KBH1876358

ପ ୁ /28119 58 181 644ପନୁାଇ ମାଝି ପି ଚଇତୁ ମାଝି OR/12/085/320473

#ୀ /28120 48 181 645ଲୁଲୁ ମାଝି ,ା ରାମଚ2�  ମାଝି OR/12/085/320461

#ୀ /28121 27 181 646ଲଲି ମାଝୀ ,ା କରପରୁ ମାଝୀ RWX0471961

#ୀ /29122 83 181 647ମ�ଳା ଯାନି ପି େରଲି ଯାନି OR/12/085/320456

ପ ୁ /29123 38 181 648ଡମ ୁଜାନି ପି ମ�ଳା ଜାନି KBH1695420

#ୀ /30124 36 181 649ହିରା ଜାନି ,ା ଡମ ୁଜାନି KBH1695410

#ୀ /30125 50 181 650ମଣି ପାଲି ,ା ରାଜୁ ପାଲି KBH1876184

#ୀ /31126 34 181 651ତୁଳସୀ ଜାନି ପି ଘାସିରାମ ଜାନି RWX0994343

ପ ୁ /31127 27 181 652ଜଗ ୁଜାନି ପି ଘାସିରାମ ଜାନି RWX0994327

#ୀ /31128 22 181 653ଲA6ୀ ଜାନୀ ପି ଘାସିରାମ ଜାନୀ RWX1177534

ପ ୁ /32129 69 181 654ସନା ରା=ୀ ପି ସ2ୁୁରୁ ରା=ୀ KBH1866227

#ୀ /32130 60 181 655ଚ2�ମା ରା=ୀ ,ା ସନା ରା=ୀ KBH1876093

ପ ୁ /32131 36 181 656ସୀତାରାମ ରା=ି ପି ସନା ରା=ୀ KBH1875863

#ୀ /32132 34 181 657ଘାସ ୁରା=ୀ ,ା ସୀତାରାମ ରା=ୀ KBH1875848

#ୀ /33133 50 181 658ସାଦି େବନିଆ ,ା ଗରୁୁ େବନିଆ RWX0959106

ପ ୁ /33134 36 181 659ଜୟରାମ ରା=ି ପି ସନା ରା=ି KBH1922475

#ୀ /34135 44 181 660ଶବୁ0" ମାଝୀ ,ା ଦାସୀ ମାଝୀ OR/12/085/320471

#ୀ /34136 23 181 661ପି@ି ମାଝି ପି ଦାସି ମାଝି RWX1177484

#ୀ /34137 22 181 662ସମିୁତା ମାଝି ପି ଦାସି ମାଝି RWX1177559

ପ ୁ /35138 35 181 663ରାଜୁ େବନିଆ ପି ମଧସୁଦୂନ େବନିଆ KBH1922350

#ୀ /35139 23 181 664ଶଭୁତି ନାୟକ ,ା ଦିଲିI ପାଲି RWX1037167

ପ ୁ /35140 42 181 665ଭଗ ୁପାଲି ପି ଆ2ରୁ ପାଲି OR/12/085/320408

ପ ୁ /35141 25 181 666ଦିଲିI ପାଲି ପି ଭଗ ୁପାଲି RWX0994335

ପ ୁ /37142 44 181 668ପ0ୁ"ଚ2�  ସନୁା ପି ଶବୁଳନ ସନୁା OR/12/085/320495

#ୀ /37143 40 181 669ସକୁଲ ସନୁା ,ା ପ0ୂ"ଚ2�  ସନୁା OR/12/085/320496

ପ ୁ /38144 44 181 670େଜାହନ ଗରଡା ପି ଦୁଲଭ ଗରଡା OR/12/085/320543

#ୀ /38145 40 181 671େହମଲତା ଗରଡା ,ା ଜହନ ଗରଡା OR/12/085/320544

ପ ୁ /38146 32 181 672ସରୁଜ ଗରଡା ପି େମାହନ ଗରଡା RWX0185777

ପ ୁ /39147 48 181 673ଜିସଦୁାନ ଖସଲା ପି ମାଲାକି ଖସଲା OR/12/085/320499

ପ ୁ /39148 45 181 674ଗରୁୁ େଖାସ< ା ପି ମାଲାକି େଖାସ< ା OR/12/085/320533

#ୀ /39149 44 181 675ରଦମା େଖାସଲା ,ା ଇMର େଖାସଲା OR/12/085/320534

ପ ୁ /39150 39 181 676ଅମିତ କମୁାର େଖାସଲା ପି ଯୀଶଦୁାନ େଖାସଲା KBH1922848

#ୀ /39151 64 181 677ସନୁାମଣି େଖାସ< ା ,ା ମାଲାକି େଖାସ< ା OR/12/085/320498

ପ ୁ /39152 33 181 678ଦିଲିପ କମୁାର େଖାସ< ା ପି ମାଲାକି େଖାସ< ା KBH1876432

ପ ୁ /39153 26 181 679ଅଜୟ େଖାସଲା ପି ଇMରଦାନ େଖାସଲା RWX0857276

ପ ୁ /39154 25 181 680ସ.ୟ େଖାସଲା ପି ଇMରଦାନ େଖାସଲା RWX0857284

ପ ୁ /39155 40 181 681ଦୀଲିପ କମୁାର ସନୁା ପି ସବୁଲN ସନୁା KBH1866979

ପ ୁ /40156 25 181 682ନରସିଂହ େବନିଆ ପି ନୀଳ େବନିଆ RWX0910315

ପ ୁ /40157 45 181 683ନୀଳ େବନିଆ ପି ଠକଧର େବନିଆ KBH1662246

ପ ୁ /40158 57 181 684େଲାକ ନାୟକ ପି ସ2ୁୁର ନାୟକ KBH1875715

#ୀ /40159 55 181 685ପଦ6  ନାୟକ ,ା ଲଖେୁନଇ ନାୟକ KBH1875939

#ୀ /40160 23 181 686ନିଳା ନାୟକ ପି ଲକ ୁନାୟକ RWX0994392

#ୀ /41161 50 181 687ଦହନା ମାଝୀ ଦନା ,ା ବିMନାଥ ମାଝୀ KBH1876200

#ୀ /41162 40 181 688ଦଇମତୀ ଟାକ� ୀ ,ା ରଘନୁାଥ ଟାକ� ୀ KBH1876135

#ୀ /42163 65 181 689େରବିକା େବନିଆ ,ା ରାମଚ2�  େବନିଆ OR/12/085/320484

ପ ୁ /42164 44 181 690ମନୁ େବନିଆ ପି ରାମଚ2�  େବନିଆ OR/12/085/320485

#ୀ /42165 41 181 691େଗୗରି େବନିଆ ,ା ମନୁ େବନିଆ RWX0857292

ପ ୁ /42166 24 181 692ଚିO ୁେବନିଆ ପି ମନୁ େବନିଆ RWX0994509

ପ ୁ /43167 80 181 693ଜୟ େବନିଆ ପି ଶାମ େବନିଆ RWX0527689

ପ ୁ /43168 65 181 694ମ�ଳ େବନିଆ ପି ଶାମ େବନିଆ OR/12/085/320487

#ୀ /43169 64 181 695,0"ମଣି େବନିଆ ,ା ଜୟ େବନିଆ RWX0635243

#ୀ /43170 60 181 696ଜାନକୀ େବନିଆ ,ା ମ�ଳ େବନିଆ OR/12/085/320488

ପ ୁ /43171 39 181 697ପ�କାଶ ଚ2�  େବନିଆ ପି ମ�ଳା େବନିଆ KBH1662139

ପ ୁ /43172 39 181 698ନୀଳ େବନିଆ ପି ଜୟ େବନିଆ RWX0660233

#ୀ /43173 30 181 699ରଶ6 ି େବନିଆ ,ା ସେୁଯାଗ େବନିଆ RWX0635110

#ୀ /43174 24 181 700େଦବକି େବନିଆ ପି ନୀଳ େବନିଆ RWX1177542
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ପ ୁ /44175 33 181 701ସେୁଯାଗ େବନ�ା ପି ମିଶ� େବନ�ା KBH1922830

#ୀ /44176 50 181 702େଲେଲP ଟାକ� ି ,ା କୃQ ଟାକ� ି KBH1875517

ପ ୁ /44177 42 181 703ରଘନୁାଥ ଟାକ� ି ପି ବୁଦୁ ଟାକ� ି KBH1875681

#ୀ /44178 21 181 704ପ�ୀତୀ ଟାକ� ି ପି ରଘନୁାଥ ଟାକ� ି RWX1177419

ପ ୁ /45179 40 181 705କୃQ େବନିଆ ପି ଖଦୁୁ େବନିଆ OR/12/085/320531

#ୀ /45180 27 181 706ମ.ଳୁା େବନିଆ ପି କୃQ େବନିଆ RWX0910265

ପ ୁ /45181 27 181 707ପ�ଦୀପ େବନିଆ ପି କୃQ େବନିଆ RWX0994707

#ୀ /45182 35 181 708ତୁଲସା େଖାସଲା ,ା ଭିକାରୀ େଖାସଲା RWX0995209

#ୀ /46183 45 181 709ରମା େବନିଆ ,ା ନୀଳ େବନିଆ KBH1875798

ପ ୁ /46184 39 181 710ବାବୁଲା େବନିଆ ପି ନୀଳ େବନିଆ KBH1875699

#ୀ /47185 51 181 711କମଲା େବନିଆ ,ା ମିଶ� େବନିଆ KBH1876374

ପ ୁ /47186 45 181 712ମିଶ� େବନିଆ ପି ଦିନବ=ୁ େବନିଆ OR/12/085/320547

ପ ୁ /47187 41 181 713ବଳରାମ େବନିଆ ପି ଖଦୁୁ େବନିଆ KBH1875806

#ୀ /47188 40 181 714ଦନାଇ େବନିଆ ,ା ବଳରାମ େବନିଆ KBH1874452

ପ ୁ /47189 27 181 715ଅେଶାକ େବନିଆ ପି ମିଶ� େବନିଆ RWX0635714

#ୀ /47190 40 181 716େବୖଦୀ ଖରା ,ା ରାମ ଖରା RWX0185975

ପ ୁ /47191 38 181 717ରାମ ଖରା ପି ପଦ6 ନାଥ ଖରା RWX0185983

#ୀ /48192 40 181 718ମିନୀ େବନିଆ ,ା ନରସିଂହ େବନିଆ KBH1876267

ପ ୁ /48193 39 181 719ନରସିଂହ େବନିଆ ପି ଘାସି େବନିଆ KBH1876366

#ୀ /48194 28 181 720ସେ+ାଷି େବନିଆ ପି ଘାସି େବନିଆ RWX0635250

#ୀ /49195 54 181 721େଗାରୀ େବନିଆ ,ା ଜୟ େବନିଆ KBH1866060

ପ ୁ /49196 50 181 722ରାମମRୁS େବନୀଆ ପି ଶ�ାମ େବନୀଆ OR/12/085/320491

ପ ୁ /49197 46 181 723ଗରୁୁ େବନିଆ ପି ରାମମRୁS େବନିଆ 0R/12/085/320493

#ୀ /49198 45 181 724ଚTାବତି େବନୀଆ ,ା ରାମମତୁS େବନୀଆ OR/12/085/320492

#ୀ /49199 26 181 725ରଶ6 ିତା େବନିଆ ପି ଗରୁୁ େବନିଆ RWX0857268

ପ ୁ /49200 25 181 726ମେନାଜ େବନିଆ ପି ଗରୁୁ େବନିଆ RWX0910075

#ୀ /50201 40 181 727ଗୀତା ନାଗ ,ା ଜଗଦୀଶ ନାଗ KBH1875905

#ୀ /51202 59 181 728ରାଧା ପାଲି ,ା ସାଧ ୁପାଲି OR/12/085/320426

#ୀ /51203 42 181 729ଜିମାଇ ପାଲି ପି ମଲିୁଆ ପାଲି KBH1875657

ପ ୁ /52204 39 181 730ବାସେୁଦବ େଖମUୁୁ ପି ରାମଚ2�  େଖମUୁୁ KBH1876309

#ୀ /52205 36 181 731ଡାଳି4 େଖମUୁୁ ,ା ବାସେୁଦବ େଖମUୁୁ KBH1866086

#ୀ /52206 29 181 732ହିରାମଣୀ ଟାକ�ି ପି ଅଜୁ" ନ ଟାକ�ି KBH1922020

ପ ୁ /53207 65 181 733ମଧସୁଦୁନ େବନିଆ ପି କUା େବନିଆ OR/12/085/320537

#ୀ /53208 60 181 734େଶାଭା େବନିଆ ,ା ମଧସୁଦୁନ େବନିଆ OR/12/085/320538

ପ ୁ /54209 30 181 735ନିର+ ଖରା ପି ଗରିଆମଣୀ ଖରା RWX0635458

#ୀ /54210 27 181 736ମ2ାକିନୀ ଖରା ,ା ନିର+ ଖରା RWX0635425

#ୀ /54211 50 181 738ମାଳତୀ ଟାକ�ି ,ା ମିଟୁ ଟାକ� ି KBH1875475

ପ ୁ /54212 36 181 739ଅଜୁ" ନ ଟାକ�ି ପି ମିଣ ୁଟାକ� ି KBH1922038

ପ ୁ /54213 28 181 740ଜଗନ> ାଥ ଟାକ�ି ପି ମିନୁ ଟାକ� ି RWX0698894

#ୀ /55214 36 181 741େରଶ6ା େଖାସଲା ,ା ଦିଲିପ କମୁାର େଖାସଲା KBH1922251

#ୀ /55215 55 181 742ଦହନା ମାଝୀ ,ା ପଦୁ ମାଝୀ KBH1876192

ପ ୁ /55216 45 181 743ପଦୁ ମାଝୀ ପି ରାମଚ2�  ମାଝୀ KBH1875640

ପ ୁ /57217 56 181 744େଲାକନାଥ େଖାସଲା ପି ଦାମେଦାର େଖାସଲା OR/12/085/320549

#ୀ /57218 55 181 745ତୁଳା େଖାସଲା ,ା େଲାକନାଥ େଖାସଲା OR/12/085/320550

ପ ୁ /58219 54 181 746ସଦନ ନାୟକ ପି େରଲି ନାୟକ KBH1875764

#ୀ /58220 50 181 747େଖାସଲା ନାୟକ ,ା ସଦନ ନାୟକ KBH1876176

#ୀ /58221 24 181 748ରାମା ନାୟକ ପି ସଦନ ନାୟକ RWX1037175

ପ ୁ /59222 45 181 749ଧନଜ" ୟ ଟାକ�ି ପି େରଲି ଟାକ�ି OR/12/085/320535

ପ ୁ /60223 57 181 751ରାେଜ2�  ମହାନ2ିଆ ପି ଚ2�  ମହାନ2ିଆ KBH1875988

#ୀ /60224 55 181 752େଜନି ମହାନ2ିଆ ,ା ରାେଜ2�  ମହାନ2ିଆ KBH1875996

#ୀ /60225 39 181 753ଲA6ୀ ମହାନ2ିଆ ,ା ଶଶୁା+ ମହାନ2ିଆ KBH1876069

#ୀ /60226 27 181 754ରିତା ମହାନ2ିଆ ,ା ଦୁବାଇ ରାଜ ମହାନ2ିଆ RWX0857326

ପ ୁ /60227 26 181 755ଶିଭN ମହାନ2ିଆ ପି ଶଶୁା+ ମହାନ2ିଆ RWX0857235

#ୀ /61228 52 181 756ରତନ େବନିଆ ପି ହରି େବନିଆ OR/12/085/320514

#ୀ /61229 43 181 757ନାଶ"ମା େବନିଆ ,ା ରତନ େବନିଆ KBH1866250

ପ ୁ /61230 40 181 758କୃQ େବନିଆ ପି ଘାସି େବନିଆ OR/12/085/320598

ପ ୁ /61231 29 181 759ସମିର େବନିଆ ପି ରତନ େବନିଆ RWX0635433

ପ ୁ /61232 25 181 760ଅମିV କମୁାର େବନିଆ ପି ରତP େବନିଆ RWX1037233

ପ ୁ /61233 33 181 761ଡମ ୁନାୟକ ପି ଜୟ ନାୟକ RWX0185215

#ୀ /61234 32 181 762ଲA6ୀ ନାୟକ ,ା ଡମ ୁନାୟକ RWX0724989

#ୀ /61235 27 181 763େବଜୖୟ+ିମାଳା ନାୟକ ,ା ଅମିର କମୁାର େବନିଆ RWX1127950

ପ ୁ /62236 68 181 764ହରି େବନିଆ ପି ଖବୁୁ େବନିଆ OR/12/085/320517
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#ୀ /62237 65 181 765ଧବୁ େବନିଆ ,ା ହରି େବନିଆ OR/12/085/320518

#ୀ /62238 29 181 766ସମିୁତ� ା େବନିଆ ,ା ଜିବା େବନିଆ RWX0635136

ପ ୁ /62239 34 181 767ଜିବା େବନିଆ ପି ପିତୁ େବନିଆ KBH1922194

#ୀ /63240 50 181 768ଲଳିତା େବନିଆ ,ା ପିତୁ େବନିଆ OR/12/085/320520

#ୀ /63241 36 181 769ସବୁୁ2ା େବନିଆ ପି ରାମଚ2�  େବନିଆ RWX0684340

#ୀ /63242 34 181 770ଲA6ି େବନ�ା ,ା ଲଇଛନ େବନ�ା RWX0185884

ପ ୁ /64243 40 181 771ଲA6ଣ େବନିଆ ପି ରାମଚ2�  େବନିଆ KBH1922152

#ୀ /64244 38 181 772ନିେଳ2� ୀ େବନିଆ ,ା ଲA6ଣ େବନିଆ KBH1661990

#ୀ /64245 32 181 773ସନିୁତା େବନିଆ ,ା ରାଜୁ େବନିଆ RWX0185967

ପ ୁ /64246 32 181 774ଧବୁଲୁ େବନ�ା ପି ରାମଚ2�  େବନ�ା RWX0185876

ପ ୁ /65247 65 181 775ଲଚୁ େବନିଆ ପି ଖଦୁୁ େବନିଆ OR/12/085/320511

ପ ୁ /65248 60 181 776ଅW ୁ"ନ େବନୀଆ ପି ଖଦୁ େବନୀଆ OR/12/085/320508

#ୀ /65249 60 181 777ବାସ+ୀ େବନିଆ ,ା ଲଚୁ େବନିଆ OR/12/085/320512

#ୀ /65250 55 181 778ବିେବକ େବନିଆ ,ା ଅW ୁ"ନ େବନିଆ OR/12/085/320509

ପ ୁ /65251 45 181 779ଚ2�  େବନିଆ ପି ଲA6ଣ େବନିଆ KBH1875533

#ୀ /65252 44 181 780ସ�ୀତା େବନିଆ ,ା େଘନୁ େବନିଆ OR/12/085/320510

ପ ୁ /65253 42 181 781ସେୁର2�  େବନିଆ ପି ଲA6ଣ େବନିଆ KBH1876341

#ୀ /65254 42 181 782ହସମତୀ େବନିଆ ,ା ଚ2�  େବନିଆ KBH1875525

#ୀ /65255 41 181 783ପ@ଜିନୀ େବନିଆ ,ା ସେୁର2�  େବନିଆ KBH1876218

ପ ୁ /65256 40 181 784େଘନୁ େବନିଆ ପି ଅW ୁ"ନ େବନିଆ OR/12/085/320599

ପ ୁ /65257 30 181 785ମନୁା େବନିଆ ପି େଘନୁ େବନିଆ RWX0635722

#ୀ /65258 26 181 786କରିଶ6ା େବନିଆ ପି ଅଜୁ" ନ େବନିଆ RWX0857227

ପ ୁ /65259 25 181 787ସନିୁଲ େବନିଆ ପି ଅଜୁ" ନ େବନିଆ RWX0857300

ପ ୁ /65260 25 181 788ଶ�ୀତମ େବନିଆ ପି ସେୁର2�  େବନିଆ RWX0910513

#ୀ /65261 25 181 789ମିନା େବନିଆ ପି େଘନୁ େବନିଆ RWX0994285

#ୀ /65262 23 181 790ଉଷାରାଣୀ େବନିଆ ପି େଘନୁ େବନିଆ RWX1177393

ପ ୁ /65263 23 181 791ଶ�ୀତମ େବନିଆ ପି ସେୁର2�  େବନିଆ RWX1177443

#ୀ /65264 33 181 792ଚାUାଳୁଣି ପାଲି ପି ସାଧ ୁପାଲି KBH1922178

#ୀ /66265 27 181 793ଗାୟତ�ୀ ଜାନି ,ା ରାେଜ2�  ମାଝି RWX1037159

#ୀ /66266 45 181 794ଡମଣି ମାଝୀ ,ା ଯଗ ୁମାଝୀ OR/12/085/320439

ପ ୁ /66267 33 181 795ରାେଜ2�  ମାଝି ପି ଦାଶି ମାଝି KBH1922103

#ୀ /67268 50 181 796ତାରା ଗରଡା ,ା େମାହନ ଗରଡା KBH1875780

ପ ୁ /67269 45 181 797େମାହନ ଗରଡା ପି ଦୁଲ" ଭ ଗରଡା OR/12/085/320586

ପ ୁ /67270 24 181 798ସନିୁଲ ଗରଡା ପି ମହନ ଗରଡା RWX0994426

ପ ୁ /67271 32 181 799େମାହନ ଖରା ମା ଭଗବତି ଖରା RWX0185926

#ୀ /68272 54 181 800ସଇତା . ,ା ଘାଶି . OR/12/085/320463

ପ ୁ /68273 74 181 801ଘାସି ମାଝି ପି ଗରୁୁ ମାଝି RWX0185934

ପ ୁ /70274 42 181 802ମଦନ ଜାନି ପି ସମରା ଜାନି KBH1875608

ପ ୁ /71275 44 181 803ଅଜୁ" ନ ବାରିକ ପି କମୁଦୁନ ବାରିକ RWX0185942

#ୀ /71276 41 181 804ସାବି ବାରିକ ,ା ଅଜୁ" ନ ବାରିକ KBH1661891

ପ ୁ /71277 46 181 805ରବି ଡ�� ୀ ପି େପ�ମ ପାତ� ଡ�� ୀ OR/12/085/320576

#ୀ /71278 27 181 806ପ�ମିଳା ଡ�� ୀ ପି ରବି ଡ�� ୀ RWX0995274

ପ ୁ /71279 22 181 807େରାହିତ ଡ�� ୀ ପି ରବି ଡ�� ୀ RWX1177401

#ୀ /72280 66 181 808ସଇତା ଭତ�ା ,ା ଶ�ାମ ଭତ�ା RWX0372730

ପ ୁ /72281 36 181 809ଜୟ ଭତ�ା ମା ସଇତା ଭତ�ା RWX0185959

ପ ୁ /73282 80 181 810ଆଶାନ2 ଡ�� ୀ ପି େଜାନX ଡ�� ୀ KBH1866292

#ୀ /73283 39 181 811ସବିତା ଡ�� ୀ ପି କିେଶାର େମାହନ ଡ�� ୀ KBH1875897

#ୀ /73284 39 181 812ଆଲ< ାଦିନୀ ଡ�� ୀ ପି କିେଶାରେମାହନ ଡ�� ୀ KBH1662006

#ୀ /74285 42 181 813ସନମତି କଳୁଦୀପ ,ା କ.ୁ କଳୁଦୀପ KBH2062313

ପ ୁ /75286 55 181 814ଚ2�େଶଖର ସି�ାରୀ ମା ମଣୀ ସି�ାରୀ RWX0185314

#ୀ /76287 47 181 815େଜ�ାତି ଖସଲା ,ା ଜିସଦୁାନ ଖସଲା RWX0684357

#ୀ /78288 31 181 816ପ�ନସି ରିନା େବନିଆ ,ା ରାମ େବନିଆ RWX0346536

ପ ୁ /78289 31 181 817େଦବଦାସ େବନିଆ ପି ଜୟ େବନିଆ RWX0346577

#ୀ /78290 31 181 818ଅ. ୁେବନିଆ ,ା େଦବଦାସ େବନିଆ RWX0346585

ପ ୁ /78291 39 181 819ଲA6ଣ ଖିଲ ପି େସାନୁ ଖିଲ RWX0346569

#ୀ /78292 35 181 820ଚ2� ମା ଖିଲ ,ା ଲA6ଣ ଖିଲ RWX0346593

#ୀ /78293 31 181 821ସୀତାମଣି ମାଝୀ ,ା େକଶବ ମାଝୀ RWX0346551

ପ ୁ /78294 31 181 822କରପରୁ ମାଝୀ ପି ବିଶନୁାଥ ମାଝୀ RWX0346502

ପ ୁ /79295 30 181 823ଶିବ େବନିଆ ପି ଗରୁୁ େବନିଆ RWX0472100

#ୀ /79296 28 181 824ଲାଲି େବନିଆ ,ା ଶିବ େବନିଆ RWX0910471

ପ ୁ /79297 30 181 825ସବୁାସ କଳୁଦୀପ ପି ହରି କଳୁଦୀପ RWX0471888

#ୀ /79298 22 181 826ଭୂମି କଳୁଦୀପ ,ା ସବୁାଶ କଳୁଦୀପ RWX1148477
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� 
���	�� ��$� ����% 2ୱାଡ"  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

3 
��* ����� &�����-

#ୀ /80299 25 181 827େମାତି କଲୁଦିପ ପି କ.ୁ କଲୁଦିପ RWX0857151

ପ ୁ /80300 24 181 828ନରହରି କଲୁଦୀପ ପି କ.ୁ କଲୁଦୀପ RWX0995050

ପ ୁ /80301 39 181 829କ.ୁ କଳୁଦିI ପି ଭଗବାନ କଳୁଦିI RWX0635151

ପ ୁ /86302 34 181 830ରାମଚ2�  ମାଝି ପି ବିMନାଥ ମାଝି RWX0185413

#ୀ /86303 33 181 831ରୀନା ମାଝି ,ା ରାମ ଚ2�  ମାଝି KBH1922087

#ୀ /99304 29 181 832କନକ େବନିଆ ,ା ବାବୁଲା େବନିଆ RWX0857086

ପ ୁ /150-C305 28 181 833ଡ4 ୁମାଝୀ ପି ଦାସୀ ମାଝୀ RWX0725473

#ୀ /150-c306 26 181 834ଲାଳୀ ମାଝୀ ,ା ଡ4 ୁମାଝୀ RWX0725440

ପ ୁ /999307 32 181 835ବାବୁଲା େବନିଆ ପି ତୁଳା େବନିଆ RWX0857078

ପ ୁ /999308 40 181 836ସ.ିବ ନାଗ ପି ଉେପ2�  ନାଗ RWX0910422

#ୀ /999309 36 181 837ମ.ଳୁା ନାଗ ,ା ସ.ିବ ନାଗ RWX0910372

ପ ୁ /999310 57 181 838ଜୟ ନାୟକ ପି ମା�ୁତୁ ନାୟକ RWX0910430

ପ ୁ /26311 22 181 839ଆଶିଷ ଖରା ପି ବିଜୟା କମୁାର ଖରା RWX1288620

ପ ୁ /26312 20 181 840ସାହିଲ ଖରା ପି ବିଜୟ ଖରା RWX1288638

ପ ୁ /50313 19 181 841ଶିବା େଦଉଳପଡିଆ ପି ଗରୁୁନା େଦଉଳପଡିଆ RWX1288646

ପ ୁ /55314 22 181 842ଅଜୟ ମାଝୀ ପି ପଦୁ ମାଝୀ RWX1293950

#ୀ /26315 24 181 843ଅଫ" ଂଜଅଲି ଖରା ପି ବିଜୟ ଖରା RWX1293968

#ୀ /31316 21 181 844ଅXଵସିନୀ ଖରା ପି ରାମଚ2�  ଖରା RWX1293984

ପ ୁ /50317 19 181 845େରାହନ େଦଉଳପଡିଆ ପି ରତନ େଦଉଳପଡିଆ RWX1293992

#ୀ /50318 20 181 846ମଧସୁ6 ିତା େଦଉଳପଡିଆ ପି ରତନ େଦଉଳପଡିଆ RWX1294016

ପ ୁ /111319 28 181 847ଯୀଷାଇ େଖାସ< ା ପି ଚ2�  େଖାସ< ା RWX1299353

#ୀ /43320 24 181 848ଯଶଦା ଗU ,ା ବିପଲୁ ଟାକ� ୀ RWX1299361

#ୀ /111321 61 181 849ବାସ+ି େଖାସ< ା ,ା ଚ2�  େଖାସ< ା RWX1299379

ପ ୁ /111322 61 181 850ଚ2�  େଖାସଲା ପି ଜହନ େଖାସଲା RWX1299387

ପ ୁ /45323 20 181 851ଅରୁଣ େବନିଆ ପି କୃQ େବନିଆ RWX1299437

#ୀ /51324 21 181 852ଇଶାରାଣୀ ଟାକ� ୀ ପି ପବିତ�  ଟାକ� ୀ RWX1299445

ପ ୁ /71325 32 181 853କାତSକ ଖରା ପି ବିଦ�ାଧର ଖରା RWX1299460

ପ ୁ /07326 20 181 854ଶିଵ ମାଝୀ ପି ର�ବାଲି ମାଝୀ RWX1299486

#ୀ /111327 30 181 855ଦୀପାମଣି େଖାସ< ା ପି ଚ2�  େଖାସ< ା RWX1299494

ପ ୁ /111328 25 181 856ରାଜୁ େଖାସ< ା ପି ଚ2�  େଖାସ< ା RWX1299502

#ୀ /39329 33 181 857ନାZରିତା େଚଟୀ ,ା ଦୀଲିପ କମୁାର ସନୁା RWX1299544

#ୀ /81330 25 181 858ପ�ମିଳା କାଟିଆ ,ା ଡ4ରୁୁ ନାୟକ RWX1299551

#ୀ /71331 26 181 859ରଶ6ି ଖରା ,ା କାତSକ ଖରା RWX1299569

#ୀ /18332 18 181 860ଆକାଂଶା ଖରା ପି ର.ନ ଖରା RWX1322841

#ୀ /1333 45 175 506ଜୟ+ୀ କମୁାରୀ ମହା+ି ,ା ଅରୁଣ କମୁାର ମହା+ି RWX0631747

#ୀ /2334 70 175 507ଲA6ୀ ଠାକରୁ ,ା େସାମନାଥ ଠାକରୁ OR/12/085/320604

ପ ୁ /2335 46 175 508ଧନୁଜ" ୟ ଠାକରୁ ପି େସାମନାଥ ଠାକରୁ OR/12/085/320608

#ୀ /2336 45 175 509ଶଭୁଦ� ା ଠାକରୁ ,ା ଧନଯ" ୟ ଠାକରୁ KBH1866805

ପ ୁ /2337 43 175 510ନରସିଂହ ଠାକରୁ ପି େସାମନାଥ ଠାକରୁ KBH1695444

#ୀ /3338 49 175 511ସର,ତି ଗଉଡ ,ା ଦାସ ଗଉଡ OR/12/085/320081

ପ ୁ /3339 44 175 512ପ�ସାଦ େଗୗଡ ପି ମାଧବ େଗୗଡ OR/12/085/320021

ପ ୁ /3340 29 175 513ବାବୁଲା େଗୗଡ ମା ସର,ତୀ େଗୗଡ RWX0697847

#ୀ /3341 26 175 514ମିନତୀ େଗୗଡ ମା ସର,ତୀ ଗଉଡ RWX1000165

ପ ୁ /4342 27 175 515କାହ> ୁ  ଚରଣ ନାୟକ ପି ଜଗନ> ାଥ ନାୟକ RWX0631978

#ୀ /4343 67 175 516ଭାସି ପ�ଧାନ ,ା ଗଦାଧର ପ�ଧାନ OR/12/085/320060

ପ ୁ /4344 49 175 517ଉମାଶ@ର ପ�ଧାନ ପି ଗଦାଧର ପ�ଧାନ OR/12/085/320061

ପ ୁ /4345 41 175 518ମନୁା ପ�ଧାନ ପି ଗଦାଧର ପ�ଧାନ KBH1695493

#ୀ /4346 41 175 519,0"ପ�ଭା ପ�ଧାନ ,ା ଉମାଶ@ର ପ�ଧାନ RWX0184283

ପ ୁ /4347 38 175 520କନୁା ପ�ଧାନ ପି ଗଦାଧର ପ�ଧାନ KBH1865997

#ୀ /4348 30 175 521ବନିତା କମୁାରୀ ପ�ଧାନ ,ା ମନୁା ପ�ଧାନ RWX0854380

#ୀ /5349 55 175 522ପ@ଜିନୀ ବିେଷାୟୀ ,ା କୀR"ନ ବିେଷାୟୀ OR/12/085/320075

ପ ୁ /5350 36 175 523ହର ପ�ସାଦ ବିେଷାୟୀ ପି କୀR"ନ ବିେଷାୟୀ KBH1695469

ପ ୁ /5351 32 175 524ଦୀ[ିର.ନ ମହାରଣା ପି ଉଦୟ ମହାରଣା RWX0631929

ପ ୁ /6352 55 175 525ଉଦୟ ମହାରଣା ପି ଗେ+ଇ ମହାରଣା OR/12/085/320587

#ୀ /7353 30 175 526ଶା+ିଲତା ଡାକଆୁ ,ା ମେହMର ଡାକଆୁ RWX0510040

#ୀ /08354 42 175 527ର.ିତା ସିଓ ପି ରାମ ଚ2�  ସିଓ RWX1232826

#ୀ /08355 20 175 528ଅନୁସା ସିଓ ପି ରବି2�  ସିଓ RWX1233246

#ୀ /8356 40 175 529ବି.କନିୁ େରଡି ,ା ବି.ଚ2� େଶଖର େରଡି RWX0729541

ପ ୁ /8357 43 175 530ବିପ�ଚରଣ େସଠୀ ପି େଗାବି2 େସଠୀ KBH1866045

ପ ୁ /8358 45 175 531ରବି2�  ସିଓ ପି ସସିଭୁଷଣ ସିଓ RWX1232834

#ୀ /9359 33 175 532ଦୀପା େସଠୀ ,ା ପ�ତାପ କମୁାର େସଠୀ RWX0907675

ପ ୁ /9360 57 175 533ସନିୁଲ କମୁାର େସଠୀ ପି ଜଗଦିଶ ଚ2�  େସଠୀ KBH1866656
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#ୀ /9361 50 175 534ଇଛାବତି େସଠୀ ,ା ଶନିୁଳ େସଠୀ KBH1866821

ପ ୁ /9362 38 175 535ପ�ତାପ କମୁାର େସଠୀ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର େସଠୀ KBH1661982

ପ ୁ /10363 21 175 536ସତ�ବାନ ବି]ୱାଳ ପି ସେୁର2�  ବି]ୱାଳ RWX1177096

ପ ୁ /10364 37 175 537ସକୁା+ ମହାରଣା ପି ସେୁର2�  ମହାରଣା OR/12/085/320065

ପ ୁ /10365 56 175 538େଦେବ2�  ମହା+ି ପି ଦୀନବ=ୁ ମହା+ି KBH1695436

ପ ୁ /10366 50 175 539ଅରୁଣ କମୁାର ମହା+ି ପି ରାମଚ2�  ମହା+ି KBH1866896

#ୀ /10367 48 175 540ପ�ଭାସିନି ମହା+ି ,ା େଦେବ2�  ମହା+ି KBH1866631

#ୀ /10368 48 175 541କ^ରୁୀ ମହା+ି ,ା କରୁଣାକର ମହା+ି KBH1661974

ପ ୁ /10369 37 175 542ବରୁଣ ମହା+ି ପି ରାମଚ2�  ମହା+ି RWX0184366

ପ ୁ /10370 27 175 543ଦୀପକ କମୁାର ମହା+ି ପି େଦେବ2�  ମହା+ି RWX0631937

ପ ୁ /10371 25 175 544ଶ�ୀକା+ ମହା+ି ପି କରୁଣାକର ମହା+ି RWX0854364

#ୀ /10372 25 175 545ରଶ6ୀତା ମହା+ି ପି େଦେବ2�  ମହା+ି RWX1175421

#ୀ /11373 44 175 546ପ_ୁାବତୀ . ,ା େବଣ ୁେଗାପାଳ . OR/12/085/320594

ପ ୁ /11374 43 175 547ବି.ତ�ିପତି େରଡି . ପି ବି. ରାଜା ରାଓ . KBH1866920

ପ ୁ /11375 42 175 548ବି. ଚ2� େଶଖର ରାଓ . ପି ବି. ରାଜାରାଓ . RWX0184564

#ୀ /11376 40 175 549ବି.ପଦ6 ାବତି େଦବି ,ା ବି.େଭ@ଟ ରାଓ RWX0631770

ପ ୁ /11377 58 175 550ବି. େବଣ ୁେଗାପାଳ ରାଓ ପି ବି. ରାଜା ରାଓ OR/12/085/152789

ପ ୁ /11378 50 175 551ବି େଭକOା ରାଓ ପି ରାଜା ରାଓ OR/12/085/320067

ପ ୁ /11379 48 175 552ବି ଗବି2 ରାଓ ପି ବିରାଜା ରାଓ OR/12/085/320069

ପ ୁ /11380 48 175 553ବି ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ରାଜା ରାଓ OR/12/085/320068

#ୀ /11381 47 175 554ବି. ଉଷା ରାଓ ,ା ଶ�ୀ ନିବାସ ରାଓ . KBH1866037

ପ ୁ /11382 28 175 555ବି.େତେଜMର ରାଓ ପି ବି.େବଣ ୁେଗାପାଳ ରାଓ RWX0632075

ପ ୁ /11383 27 175 556ବି. ରାେଜMର ରାଓ ପି ବି. େବଣ ୁେଗାପାଳ ରାଓ RWX0697896

ପ ୁ /11384 39 175 557ବି. ଉମା ଶ@ର େରଡି ପି ବି. ରାଜା ରାଓ KBH1922764

#ୀ /11385 39 175 558ବି.କ`ନା େରଡି ,ା ବି.େଗାବିଳ ରାଓ RWX0729582

#ୀ /12386 27 175 559ସ�ଧା.ଳି ପାତ� ପି ବିେର2�  ପାତ� ା RWX1233196

#ୀ /12387 65 175 560କୃପାମଣି ଟାକ� ୀ ,ା େମାହନ ଟାକ� ୀ OR/12/085/320072

ପ ୁ /12388 54 175 561ରାେଜ2�  ଟାକ� ୀ ପି େମାହନ ଟାକ� ୀ OR/12/085/320073

ପ ୁ /12389 40 175 562ନେର2�  କମୁାର ଟାକ� ୀ ପି େମାହନ ଟାକ� ୀ KBH1865955

ପ ୁ /12390 37 175 563ବିେର2�  କମୁାର ଟାକ�ି ପି େମାହନ ଟାକ�ି KBH1922772

ପ ୁ /12391 27 175 564ସମୁନ େଶଖର ତକ� ୀ ତକ� ୀ ପି ରାେଜ2�  ଟାକ� ି RWX0729509

ପ ୁ /13392 62 175 565େବଣ ୁଯାନି ପି ଗମୁନୁା ଜାନୀ OR/12/085/320127

#ୀ /13393 55 175 566ଶିଲା ଯାନି ,ା େବଣ ୁଯାନି OR/12/085/320128

ପ ୁ /13394 39 175 567ମାନସ ଜାନୀ ପି େବଣ ୁଜାନୀ KBH1866169

#ୀ /13395 37 175 568ଲA6ୀ କମୁାରୀ ମହାରଣା ,ା ସସୁା+ ମହାରାଣା RWX0631762

ପ ୁ /14396 59 175 569କେ0"ଲ ମାଝି ପି ଜୁନାଶ ମାଝି RWX0907808

ପ ୁ /15397 62 175 570ପୀତବାସ ରାଉତ ପି ଘନଶ�ାମ ରାଉତ OR/12/085/320141

#ୀ /15398 58 175 571,ାଧିନ ରାଉତ ,ା ପିତବାସ ରାଉତ RWX0184390

ପ ୁ /15399 35 175 572ତପନ କମୁାର ରାଉତ ପି ପିତବାସ ରାଉତ RWX0184408

ପ ୁ /16400 63 175 573ଅମେର2�  ପାତ� ପି କାଶନିାଥ ପାତ� OR/12/085/320040

#ୀ /16401 53 175 574ସବିତା ପାତ� ,ା ଅମେର2�  ପାତ� OR/12/085/320041

ପ ୁ /16402 27 175 575ଶନତ କମୁାର ପାତ� ପି ଅମେର2�  ପାତ� RWX0631945

#ୀ /17403 75 175 576ମାୟବତୀ ନାୟକ ,ା ଦାମ ନାୟକ KBH1661958

ପ ୁ /18404 28 175 577ଗ[ୁ ଭତ�ା ପି ତ�ିେଲାଚନ ଭତ�ା RWX0729343

#ୀ /18405 52 175 578ଭାଗ�ଲତା ପାଢୀ ,ା ସଯୁ�"ନାରାୟଣ ପାଢୀ OR/12/085/320052

ପ ୁ /18406 35 175 579ରାେଜ2�  ପାଢି ମା ଭାଗ�ଲତା ପାଢି KBH1922822

ପ ୁ /18407 53 175 580ବି.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ବି.ପ�ସାଦା ରାଓ RWX0631754

#ୀ /18408 49 175 581ବି.ଶ�ୀେଦବୀ ରାଓ ,ା ବି.ଶ�ୀନିବାX ରାଓ RWX0854356

ପ ୁ /18409 32 175 582ରବି ଶା#ୀ ପି ବି.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ RWX0854349

#ୀ /18410 26 175 583କ`ନା ଶା#ୀ ,ା ରବି ଶା#ୀ RWX0854331

ପ ୁ /19411 50 175 584ବିଜୟ କମୁାର ମହା+ି ପି ଉଦୟ ମହା+ି OR/12/085/320050

#ୀ /19412 45 175 585କ^ରୂୀ ମହା+ି ,ା ବିଜୟକମୁାର ମହା+ି KBH1922798

#ୀ /19413 24 175 586ପ�ିୟ@ା ମହା+ି ପି ବିଜୟ କମୁାର ମହା+ି RWX0907865

ପ ୁ /20414 34 175 587ସେୁରଶ କମୁାର େଜନା ପି ଦୁଧିbିର େଜନା RWX0697862

#ୀ /20415 60 175 588ସମୁତୀ ମହାରଣା ,ା ସେୁର2�  ମହାରଣା KBH1866680

ପ ୁ /20416 38 175 589ସଶୁା+ ମହାରଣା ପି ସେୁର2�  ମହାରଣା RWX0539197

#ୀ /21417 48 175 590ଲA6ୀ ପ�ିୟା ଭୁଜବଳ ,ା ତାେରMର ଭୁଜବଳ RWX0509950

#ୀ /21418 32 175 591ଆରତି ଭୁଜବଳ ପି ତାେରMର ଭୁଜବଳ RWX0510073

ପ ୁ /21419 28 175 592ତୁସାର କା+ ଭୁଜବଳ ପି ତାେରMର ଭୁଜବଳ RWX0510115

ପ ୁ /21420 71 175 593ୟୁ. େଯାେଗMର େରଡି ପି ୟୁ. ଶ�ୀହରି େରଡି OR/12/085/320139

ପ ୁ /21421 42 175 594ଉଲି ରାମ େରଡି ପି େଯାେଗMର େରଡି KBH1875541

ପ ୁ /21422 39 175 595ୟୁ. ରଜନୀ କା+ େରଡି ପି ୟୁ. େଯାେଗMର େରଡି KBH1875707
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#ୀ /21423 26 175 596େକ ଶ�ୀ ଲA6ୀ େରcୀ ,ା ୟୁ.ରଜନୀ କା+ େରଡି RWX0854273

#ୀ /21424 70 175 597ବି କା+ାମା େରଡି ,ା କ� ୀQା େରଡି OR/12/085/320058

ପ ୁ /21425 34 175 598ବି.ରବି2�  େରଡୀ ମା ବି.କା+ାମା େରଡୀ RWX0184457

#ୀ /21426 34 175 599ବି.ସାରଥି େରଡି ପି ବି.କା+ାମା େରଡି RWX0184432

ପ ୁ /21427 32 175 600ବି.ନାେଗMର େରଡି ମା ବି.କା+ାମା େରଡି RWX0184440

#ୀ /2RB/1428 49 175 601ନମିତା େବେହରା ,ା ନିମ"ଳ ଚ2�  ଦାଶ KBH1889328

ପ ୁ /22429 50 175 602େଧାବା ,ାଇଁ ପି ଉeବ ,ାଇଁ OR/12/085/320093

#ୀ /22430 46 175 603ଶା+ିଲତା ,ାଇଁ ,ା େଧାବା ,ାଇଁ OR/12/085/320094

#ୀ /22431 31 175 604େଦବସ6ୀତା Xୱାଇଁ ,ା ରତ> ାକର Xୱାଇଁ RWX1173640

ପ ୁ /22432 22 175 605ରାେଜ2�  Xୱାଇଁ ପି େଧାବା Xୱାଇଁ RWX1173673

ପ ୁ /23433 66 175 606ବରୁଣ ଶନୁାନି ପି ଲA6ଣ ଶନୁାନି OR/12/085/320099

#ୀ /23434 64 175 607କ^ରୁୀ ଶନୁାନି ,ା ବରୁଣ ଶନୁାନି OR/12/085/320100

ପ ୁ /23435 44 175 608ସଦୁଶ"ନ ସନୁାନୀ ପି ବରୁଣ ସନୁାନୀ KBH1662063

ପ ୁ /23436 29 175 609ରାେଜଶ ସନୁାନୀ ପି ବରୁଣ ସନୁାନୀ RWX0729590

ପ ୁ /24437 26 175 610ପ�ସା+ କମୁାର େସଠି ପି ଯଧୁୀfିର େସଠି RWX0854422

ପ ୁ /24438 60 175 611ଯଧିୁfିର େସଠୀ ପି ନାରାୟଣ େସଠୀ OR/12/085/320581

#ୀ /24439 55 175 612ପ0ୁ"ବାସୀ େସଠୀ ,ା ଯଧିୁbିର େସଠୀ OR/12/085/320582

ପ ୁ /24440 36 175 613ପ�ଦୀପ କମୁାର େସଠୀ ପି ସନୁୀଲ କମୁାର େସଠୀ RWX0297507

#ୀ /2RB/4441 29 175 614ନୀରୁପମା ବିେଷାୟୀ ପି କିR"ନ ବିେଷାୟୀ RWX0729350

ପ ୁ /25442 59 175 615ଜଗନ> ାଥ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ OR/12/085/320101

#ୀ /25443 55 175 616ଗାେ�Mରୀ ନାୟକ ,ା ଜଗନ> ାଥ ନାୟକ OR/12/085/320102

#ୀ /26444 70 175 617ପଦ6 ାବତି ସିଅ ,ା ରାମଚ2�  ସିଅ OR/12/085/320122

ପ ୁ /27445 57 175 618ରାମଚ2�  ରାଉତ ପି େସାଲି ରାଉତ RWX1000199

#ୀ /27446 47 175 619ସରଜିନୀ ରାଉତ ,ା ରାମଚ2�  ରାଉତ OR/12/085/320134

ପ ୁ /27447 32 175 620ଦୁତୀକୃQ ରାଉତ ପି ରାମଚ2�  ରାଉତ RWX0631721

ପ ୁ /28448 59 175 621ଉeବ େବେହରା ପି ରବି େବେହରା RWX0958934

#ୀ /28449 54 175 622ସାବିତ�ୀ େବେହରା ,ା ଉeବ େବେହରା OR/12/085/320111

ପ ୁ /29450 54 175 623କିେଶାର ,ାଇଁ ମା ରମାସ2ୁରୀ ,ାଇଁ KBH2062198

#ୀ /29451 46 175 624ମ2ାକିନୀ ,ାଇଁ ,ା ରବି2�  ,ାଇଁ KBH1662170

ପ ୁ /31452 62 175 625ତ�ିନାଥ ଡାକଆୁ ପି ଅW ୁ"ନ ଡାକଆୁ RWX0958942

#ୀ /31453 50 175 626ଜାନକୀ ଡାକଆୁ ,ା ତ�ିନାଥ ଡାକଆୁ OR/12/085/320584

ପ ୁ /31454 39 175 627ମେହMର ଡାକଆୁ ପି ତ�ିନାଥ ଡାକଆୁ KBH1866953

ପ ୁ /31455 35 175 628ଶିବଶ@ର ଡାକଆୁ ପି ତ�ିନାଥ ଡାକଆୁ RWX0184515

ପ ୁ /31456 33 175 629ସନ�ାସି ଡାକଆୁ ପି ତ�ିନାଥ ଡାକଆୁ RWX0184523

ପ ୁ /32457 47 175 630ସେୁର2�  ବିMାଳ ପି ହରିହର ବିMାଳ KBH1876051

#ୀ /32458 38 175 631ରୀନା ବିMାଳ ,ା ଅନାଦି ବିMାଳ RWX0184952

#ୀ /32459 25 175 632ଶବୁାସିନି ବି]ୱାଳ ପି ସେୁର2�  ବି]ୱାଳ RWX1173665

ପ ୁ /32460 40 175 633ଜେନ6 ଜୟ ମହାରଣା ପି ଗେ+ଇ ମହାରଣା RWX0539205

#ୀ /32461 37 175 634ନମ"ଦା ମହାରଣା ,ା ଜେନ6 ଜୟ ମହାରଣା RWX0539189

ପ ୁ /32462 37 175 635ସକୁା+ ମହାରଣା ପି ସେୁର2�  ମହାରଣା RWX0184606

ପ ୁ /33463 72 175 636ଭଗବାନ ବିMାଳ ପି ଉଲା ବିMାଳ OR/12/085/320084

ପ ୁ /33464 47 175 637ରାଧାକା+ ବିMାଳ ପି ଭଗବାନ ବିMାଳ OR/12/085/320085

ପ ୁ /33465 44 175 638ଅନାଦି ଚରଣ ବିMାଳ ପି ଭଗବାନ ବିMାଳ OR/12/085/320643

#ୀ /33466 43 175 639ବବିତା ବିMାଳ ,ା ସେୁର2�  ବିMାଳ KBH1876044

ପ ୁ /34467 56 175 640ନିମ"ଳ ଚ2�  ଦାସ ପି ପg ୁଦାସ OR/12/085/320574

#ୀ /36468 45 175 641ଧରିତ�ି କଳ6 ନା ଶଶେିରଖା ଖରା ,ା ରାେଜ2�  ଟାକ� ି RWX0184580

#ୀ /36469 46 175 642େହମଲତା ଟାକ�ି ପି େମାହନ ଟାକ�ି RWX0184572

ପ ୁ /37470 32 175 643ଶା+ନୁ କମୁାର ପାତ� ପି ଅମେର2�  ପାତ� RWX0184598

#ୀ /38471 57 175 644ଭଗବତି ଖରା ,ା ଜୟ ଖରା OR/12/085/320144

ପ ୁ /39472 50 175 645ଡ4ରୁ ମାଳି ପି ଖଗପତି ମାଳି KBH1662048

#ୀ /39473 45 175 646ଡମାଇ ମାଳି ,ା ଡ4ରୁ ମାଳି KBH1662030

#ୀ /39474 28 175 647ସବିତା ମାଳୀ ,ା ରାମଚ2�  ମାଳୀ RWX0631960

ପ ୁ /39475 28 175 648ନବିନ ମାଳି ପି ଜଗନ> ାଥ ମାଳି RWX0632042

ପ ୁ /39476 28 175 649ରାମଚ2�  ମାଳି ପି ଡ4ରୁ ମାଳି RWX0632059

#ୀ /39477 27 175 650ଲA6ୀ ମାଳୀ ,ା ନବିନ ମାଳି RWX0631952

#ୀ /40478 36 175 651ପଜୁା ସନୁାନୀ ,ା ସଦୁଶ"ନ ସନୁାନୀ RWX0184622

ପ ୁ /41479 51 175 652ରାମ ବାହାଦୁର ଥାପା ପି ସର ବାହାଦୂର ଥାପା OR/12/085/320583

#ୀ /41480 42 175 653ଗୀତା ଥାପା ,ା ରାମବାହାଦୁର ଥାପା KBH1866714

#ୀ /42481 50 175 654ସେ+ାଷୀ ବିହାରୀ ,ା ସଦୁଶ"ନ ବିହାରୀ KBH1866813

#ୀ /42482 29 175 655ସନିୁତା ବିହାରୀ ମା ସେ+ାଷୀ ବିହାରୀ RWX0907782

ପ ୁ /42483 28 175 656ଅନ+ ବିହାରୀ ପି ଶଦୁଶ"ନ ବିହାରୀ RWX0632034

ପ ୁ /42484 22 175 657ପବିତ�  ବିହାରି ମା େସା+ଷୀ ବିହାରି RWX1173731
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#ୀ /42485 58 175 658େଗୗରୀ ଖରା ,ା ଫଲୁସିଂ ବିହାରୀ RWX0907774

#ୀ /42486 40 175 659ପ_ୁା େଖାସ< ା ପି ଜମାଦାର େଖାସ< ା KBH1661925

ପ ୁ /43487 55 175 660ଜୟ ନାୟକ ପି ମା�ତୁ ନାୟକ OR/12/085/320445

ପ ୁ /43488 38 175 661ଶ�ାମଘନ ନାୟକ ପି ଜଗନ> ାଥ ନାୟକ KBH1875772

#ୀ /45489 46 175 662ବୀମଳା ହ+ାଳ ପି ଜଗ ୁହ+ାଳ OR/12/085/320109

ପ ୁ /47490 39 175 663େଗୗRମ ମହାକଡୁ ପି ହରି ମହାକଡୁ KBH2062206

#ୀ /48491 44 175 664କମୁଦିୁନି ବରାଡ ,ା ହାଡୁପାଣି ବରାଡ KBH1922467

#ୀ /50492 50 175 665ବିQୁପ�ିୟା ଭୂୟh ,ା େକଳୖାଶ ଭୂୟh KBH1695345

#ୀ /53493 32 175 666ରଶ6ୀେରଖା ବିେଷାୟୀ ପି କିR"ନ ବିେଷାୟୀ RWX0510164

#ୀ /53494 31 175 667ପ�ମିଳା ଡାକଆୁ ,ା ଶିବଶ@ର ଡାକଆୁ RWX0509976

ପ ୁ /53495 30 175 668କାRSେକMର ଡାକଆୁ ପି ତ�ିନାଥ ଡାକଆୁ RWX0510016

#ୀ /53496 29 175 669ବି.ନରମଦା େରଡି ,ା ବି.ସାରଥି େରଡି RWX0510057

#ୀ /54497 33 175 670ବି ସେରାଜ େରଡି ,ା ବି ଉମାଶ@ର େରଡି RWX0407759

#ୀ /55498 39 175 671େଦ� ୗପତି େଗୗଡ ,ା ପ�ଶାନଦ େଗୗଡ RWX0631861

ପ ୁ /56499 57 175 672ନିବିନ ଚ2�  ,ାଇଁ ପି ରଘନୁାଥ ,ାଇଁ RWX0631895

#ୀ /102500 29 175 673ମୀନାAୀ କମୁାରୀ ନାୟକ ,ା ଶ�ାମଘନ ନାୟକ RWX1000488

#ୀ /102501 23 175 674କାେବରୀ ନାୟକ ,ା ହର ପ�ସାଦ ବିେଶାୟୀ RWX1000512

ପ ୁ /107502 35 175 675ସବୁାସ ଚ2�  ହ+ାଳ ପି ରାେଜ2�  କମୁାର ହ+ାଳ RWX0907725

ପ ୁ /113503 23 175 676େକଶବ ବରଡା ମା କମୁଦିୁନୀ ବରଡ RWX1000454

#ୀ /2r-24504 34 175 677,0"ଲତା ଖୀଲାଡି ,ା ମରୁଳୀଧର ଖୀଲାଡି RWX0854323

#ୀ /246505 34 175 678ଝରଣା ଠାକରୁ ,ା ନରସିଂହ ଠାକରୁ RWX0907667

ପ ୁ /376506 43 175 679ରବି2�  ନାଥ ,ାଇଁ ପି ମହାେଦବ ,ାଇଁ RWX0907691

#ୀ /383507 28 175 680ରଶ6 ିତା କମୁାରୀ ଡାକଆୁ ,ା ସନ> �ାସୀ ଡାକଆୁ RWX0907659

ପ ୁ /417508 27 175 681କାହ> ୁ  ଚରଣ ବରଡ ମା କମୁଦିୁନୀ ବରଡ RWX0854430

ପ ୁ /417509 25 175 682ହରି ଶ@ର ବରଡ ମା କମୁଦିୁନୀ ବରଡ RWX0854406

#ୀ /933510 40 175 683ବି.ଦୟମ+ି େରଡି ,ା ବି,ତ�ିପତି େରଡି RWX0729483

ପ ୁ /999511 29 175 684ମେହ2�  ବିMାଳ ପି େଗାପିନାଥ ବିMାଳ RWX0729517

ପ ୁ /999512 45 175 685ମରୁଲୀଧର ଖିଲାଡି ପି େଗାବi"ନ ଖିଲାଡି RWX0729475

ପ ୁ /02513 20 175 760ଅ@ିତ େଜନା ପି ଅମଲୁ� କମୁାର େଜନା RWX1232859

#ୀ /2514 80 175 761ସେୁଲାଚନା େଯନା ,ା ଉଦୟନାଥ େଯନା OR/12/085/304102

ପ ୁ /2515 57 175 762ଅମଲୁ�କମୁାର େଯନା ପି ଉଦୟନାଥ େଯନା OR/12/085/304104

#ୀ /2516 35 175 763ମ.ଳୁା େଜନା ,ା ଅମଲୁ� କମୁାର େଜନା RWX0175760

#ୀ /3517 47 175 764ଉଷା ରାଣୀ ଦାସ ,ା ମାନସ ରଂଜନ ପରିଡ଼ା RWX0424382

ପ ୁ /3518 47 175 765ମାନସ ରଂଜନ ପରିଡା ପି ମନ େମାହନ ପରିଡା RWX0631713

ପ ୁ /4519 59 175 766ପ�ଶା+କମୁାର େଯନା ପି ଉଦୟନାଥ େଯନା OR/12/085/304103

#ୀ /4520 49 175 767ଅଳକା େଜନା ,ା ପ�ଶା+ େଜନା KBH1885243

ପ ୁ /4521 49 175 768ଶବୁାସଚ2�  େଯନା ପି ଉଦୟନାଥ େଯନା OR/12/085/304105

ପ ୁ /6522 44 175 770ସସିୁଲ କମୁାର େଗା,ାମୀ ପି ଅଜୟ କମୁାର େଗା,ାମୀ RWX0539163

#ୀ /7523 33 175 771ବବିତା ନାୟକ ,ା େଗୗରା� ନାୟକ RWX0297432

#ୀ /8524 50 175 772ଅନିତା ମହାପାତ� ,ା େଦବାନ2 ମହାପାତ� OR/12/085/304162

ପ ୁ /9525 45 175 773କାଳ2ି ଚରଣ ରଣା ପି ବିଳାଶ ଚ2�  ରଣା RWX0175778

#ୀ /9526 24 175 774ତନୁଶ�ୀ ରଣା ପି ବିଳାଶ ଚ2�  ରଣା RWX0907576

ପ ୁ /10527 82 175 775ତ�ିନାଥ େଯନା ପି େକୖବଲ� େଯନା OR/12/085/304165

#ୀ /10528 41 175 776ବନୀତା େଜନା ,ା ହରିk2�  େଜନା KBH1885607

#ୀ /t-14529 26 175 780ଲିପସା େଜନା ପି ପ�ଶା+ କମୁାର େଜନା RWX0854372

#ୀ /15530 40 175 781ଅନିତା ସାହୁ ,ା ପ�ଶା+ କମୁାର ସାହୁ RWX0175893

ପ ୁ /17531 60 175 782ଆଦିକ2 େବହୁରିଆ ପି ସୀତାରାମ େବହୁରିଆ KBH1661743

#ୀ /17532 50 175 783େରସ6ା େବହୁରିଆ ,ା ଆଦିକ2 େବହୁରିଆ KBH1661735

ପ ୁ /17533 22 175 784େସୗମ�ର.ନ େବହୁରିଆ ପି ଆଦିକ2 େବହୁରିଆ RWX1232784

ପ ୁ /18534 45 175 785ପ�ଭାତ କମୁାର ମାହା+ି ପି ର@ନିଧି ମାହା+ି RWX0509885

#ୀ /18535 41 175 786ବବିତା ମାହା+ି ,ା ପ�ଭାତ କମୁାର ମାହା+ି RWX0509893

ପ ୁ /19536 31 175 787ଆଶିଷ କମୁାର ଦାସ ପି ଅରୁଣ ଦାସ RWX0631804

#ୀ /19537 63 175 788ପଦ6 ିନି ତ+ି ,ା ପିତା4ର ତ+ି RWX0344333

ପ ୁ /19538 47 175 789ସବୁାଷଚ2�  ତ+ି ମା ପଦ6 ୀନୀ ତ+ି RWX0344291

#ୀ /19539 39 175 790ପ_ୁା.ଳି ତ+ି ମା ପଦ6 ିନି ତ+ି RWX0344309

#ୀ /19540 36 175 791ମଧମିୁତା ତ+ି ମା ପଦ6 ିନି ତ+ି RWX0344325

#ୀ /19541 33 175 792ସସୁ6 ିତା ତ+ି ମା ପଦ6 ିନି ତ+ି RWX0344317

#ୀ /20542 38 175 793ଦୀ[ିମୟୀ ରଣା ,ା କାଳ2ୀଚରଣ ରଣା RWX0344341

ପ ୁ /21543 37 175 794ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଭିକାରି ଚରଣ େବେହରା RWX0407742

#ୀ /21544 31 175 795କବିତା େବେହରା ,ା ମେନାଜ କମୁାର େଜନା RWX0697854

ପ ୁ /22545 32 175 796ରାମଚ2�  ହ+ାଳ ପି ରାେଜ2�  କମୁାର ହ+ାଳ RWX0509927

#ୀ /22546 28 175 797ରଶ6 ିତା କମୁାରୀ ହ+ାଳ ପି ରାେଜ2�  କମୁାର ହ+ାଳ RWX0509935

9 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ?ଚନ ଅଧିକାରୀ@ ,ାAର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /22547 37 175 798ଜୟ+ି ନାୟକ ,ା ଜୁଧିf�ି ନାୟକ RWX1232917

ପ ୁ /22548 33 175 799ସିଲନ କମୁାର ସାହୁ ପି ତ�ିନାଥ ସାହୁ RWX0999896

#ୀ /22549 33 175 800ଶ�ୀନତା େସାନାଲିନ ,ା ସିଲନ କମୁାର ସାହୁ RWX0999920

#ୀ /23550 24 175 801ସଚିୁସ6ିତା େବେହରା ପି ଆଦିକ2 େବହୁରିଆ RWX1000272

ପ ୁ /23551 51 175 802ଲାବଣ� କମୁାର ସାମଲ ପି ଗଡଧର ସାମଲ RWX0175802

#ୀ /23552 44 175 803ଲିଲି ସାମଲ ,ା ଲାବାଣ� ସାମଲ RWX0697904

#ୀ /28553 25 175 804]େୱତାରାଣୀ େବେହରା ପି ଗରୁୁନାଥ େବେହରା RWX1233147

ପ ୁ /32554 37 175 805ଶିବଶ@ର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସେୁର2�  ନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0793109

ପ ୁ /T-37555 22 175 806ପବିତ�  ମାହା+ି ପି ପ�ଭାତ କମୁାର ମାହା+ି RWX1175413

#ୀ /T-39556 27 175 807ଇତିଶ�ୀ ରାଣା ପି ବିଳାଶ ରାଣା RWX1173749

ପ ୁ /46557 51 175 808ହରିk2�  େଜନା ପି ତ�ିନାଥ େଜନା RWX0729525

#ୀ /HOUSE NO-558 40 175 809ପଦ6 ାବତୀ ଡି. ,ା କ� ିQା ଡି. RWX0907790

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ?ଚନ ନିମେ+ ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ>  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ?ଚନ କମିଶନ ଭାରତ@ mାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ?ଚନ ପବୂ" ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ@ ନାମ ଅଛି କି ନାହn  ଦୟାକରି ତନଖି କର+ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.2 of �������� �	
 �
�� ULB has been published in accordance with 
Odisha Municipal (Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha 
Municipal Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ@ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ@ ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

10 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା+ େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ?ଚନ ଅଧିକାରୀ@ ,ାAର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


