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ପ ୁ /1931 54 173 872ଲାଇବାନ ବାଘ ପି ନିରବଲ ବାଘ RWX0629451

ପ ୁ /1932 32 173 873ରବି ବାଘ ପି ଲଛମନ ବାଘ RWX0629204

#ୀ /1933 31 173 874ଜ$ବତୀ ବାଘ %ା ରବି ବାଘ RWX0629196

ପ ୁ /1934 29 173 875ରେମଶ ବାଘ ପି ଲଛମନ ବାଘ RWX0629212

#ୀ /1935 28 173 876ରିବିକା ବାଘ %ା ରେମଶ ବାଘ RWX0629931

ପ ୁ /1936 31 173 877ପୃ'ି େବନିଆ ପି ନାରାୟଣ େବନିଆ RWX0731729

#ୀ /1937 42 173 878ରାଧା କଳୁଦୀପ %ା ସାଧବ କଳୁଦୀପ KBH1830876

ପ ୁ /1938 40 173 879ସାଧବ କଳୁଦୀପ ପି ପତି କଳୁଦୀପ RWX0172841

#ୀ /1939 40 173 880ରାଜି କଳୁଦିପ %ା ଭଗତ କଳୁଦିପ OR/12/085/300487

ପ ୁ /19410 50 173 881ଲ,-ଣ ବାରିକ ପି କୃମାଣ ବାରିକ KBH1861210

#ୀ /19411 45 173 882ଗ�ାଧର ବାରିକ %ା ଲ,-ଣ ବାରିକ KBH1861202

ପ ୁ /19412 42 173 883ପଦ-  ହରିଜନ ପି ଡ$ରୁୁ ହରିଜନ KBH1823624

#ୀ /19413 39 173 884ରମା ହରିଜନ %ା ପଦ-  ହରିଜନ KBH1823434

ପ ୁ /19414 31 173 885ମଦୁସଧୁନ କଳୁଦୀପ ପି ଡମରୁୁ କଳୁଦୀପ RWX0629014

ପ ୁ /19415 48 173 886ଗ�ା ନାଗ ପି ପଦଲାମ ନାଗ KBH1861111

#ୀ /19416 45 173 887ପଦ- ା ନାଗ ପି ଗ�ା ନାଗ KBH1861103

ପ ୁ /19517 44 173 888ଠକ େବସରା ପି ଜୟ େବସରା KBH1823665

#ୀ /19518 40 173 889ଚ1ଳା େବସରା %ା ଠକ େବସରା KBH1823384

#ୀ /19619 39 173 890ପଦ- ିନି କଳୁଦୀପ %ା ପଦଲାମ କଳୁଦୀପ KBH1661214

ପ ୁ /19620 37 173 891ଧାମ2କ କଳୁଦିପ ପି େଗାରା କଳୁଦିପ RWX0172866

#ୀ /19621 34 173 892କମୁାରୀ କଳୁଦୀପ ପି ଗରା କଳୁଦୀପ RWX0507996

#ୀ /19722 36 173 893ସସ-ିତା କମୁାରୀ ଦାସ %ା କିେଶାର ଖରା KBH1698711

#ୀ /19723 48 173 894ମଂଜୁ ଖରା %ା େଜନା ଖରା RWX0731661

#ୀ /19724 42 173 895ଲ,-ୀ କଳୁଦିପ %ା ଦିବାକର କଳୁଦିପ KBH1823418

ପ ୁ /19725 41 173 896ଦିବାକର କଳୁଦୀପ ପି ଗରା କଳୁଦୀପ KBH1823657

ପ ୁ /19826 65 173 897ଲଳିତ ହରିଜନ ପି ଗ�ା ହରିଜନ KBH1861244

#ୀ /19827 58 173 898ଦଇମତୀ ହରିଜନ %ା ଲଳିତ ହରିଜନ KBH1861459

#ୀ /19828 50 173 899ସ$ାରି ହରିଜନ %ା ଡମରିୁ ହରିଜନ OR/12/085/300209

#ୀ /19829 42 173 900ପଦ- ା ହରିଜନ ପି ଲଳିତ ହରିଜନ KBH1861475

ପ ୁ /19830 40 173 901େଗାପାଳ ହରିଜନ ପି ସକୁମୁାର ହରିଜନ KBH1861509

ପ ୁ /19831 39 173 902କମଳୁ ହରିଜନ ପି ସନୁାଧର ହରିଜନ RWX0629535

#ୀ /19832 39 173 903କ5ୁନ ହରିଜନ %ା କମଳୁ ହରିଜନ RWX0507772

ପ ୁ /19833 42 173 904ସନ�ାସୀ ହିଆଲ ପି ଝିଲିବ7ୁ ହିଆଲ KBH1661149

ପ ୁ /19934 44 173 905ପ1 ୁହିଆଲ ପି ନ5 ହିଆଲ RWX0173187

#ୀ /19935 35 173 906ପ8ୁ2 ହିଆଲ %ା ପ1 ୁହିଆଲ RWX0173153

#ୀ /19936 70 173 907ଟବା କଳୁଦିପ %ା ଉ:ମ କଳୁଦିପ KBH1823343

ପ ୁ /20037 42 173 908କୃ; ଡ�ରୀ ପି ରାଇଦର ଡ�ରୀ KBH1823715

#ୀ /20038 27 173 909େଗୗରୀ ଡ�� ୀ %ା କୃ; ଡ�� ୀ RWX0508457

ପ ୁ /20039 37 173 910ଧନିଆ ନାଗ ପି ମଧ ୁନାଗ RWX0629584

ପ ୁ /20140 60 173 911ବି=ନାଥ କଳୁଦୀପ ପି ଦୁଶବ କଳୁଦୀପ OR/12/085/300191

#ୀ /20141 55 173 912େବଦିୖ କଳୁଦିପ %ା ବି=ନାଥ କଳୁଦିପ RWX0958876

ପ ୁ /20142 29 173 913ରାେଜଶ କଳୁଦୀପ ପି ବି=ନାଥ କଳୁଦୀପ RWX0507970

#ୀ /20143 28 173 914ଲୟ କଳୁଦୀପ %ା ରାେଜଶ କଳୁଦୀପ RWX0507988

ପ ୁ /20244 70 173 915ହରି ନାଗ ପି ଗରୁୁବ7ୁ ନାଗ RWX1270461

ପ ୁ /20245 39 173 916ଧନ?ୟ ନାଗ ପି ହରି ନାଗ KBH1831205

#ୀ /20346 48 173 917ହୀରା ନାଗ %ା ଧରମ ନାଗ KBH1823400

ପ ୁ /20347 42 173 918ଧମ@ରାଜ ନାଗ ପି ହରି ନାଗ KBH1823509

ପ ୁ /20448 28 173 919ଖଡୁୁ ଅନକୀ ପି ମ�ରା ଅନକା RWX0628859

ପ ୁ /20449 42 173 920ବଳେଦବ ବାଘ ପି ଦୁଲବ ବାଘ KBH1831080

#ୀ /20450 42 173 921ଲ,-ୀ ବାଘ %ା ବଳେଦବ ବାଘ KBH1823368

1 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE %ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /20551 27 173 922ଆନ5 େଖାସଲା ପି ପରୁୁଷେ:ାମ େଖାସଲା RWX0811992

#ୀ /20552 58 173 923ଚIା କଳୁଦିପ %ା ମ�ରା କଳୁଦିପ OR/12/085/300211

ପ ୁ /20553 42 173 924େହମ କଳୁଦିପ ପି ମ�ରା କଳୁଦିପ RWX1275353

#ୀ /20654 40 173 925କନିୁ କଳୁଦୀପ %ା ବିଦ�ା କଳୁଦୀପ OR/12/085/300740

#ୀ /20955 55 173 926ଘାସିନି ହରିଜନ %ା ଉଦୟ ହରିଜନ OR/12/085/300256

ପ ୁ /20956 34 173 927ଖଗପତି ନାଗ ପି ମକୁ5ୁ ନାଗ RWX0628990

ପ ୁ /20957 32 173 928ହରି ନାଗ ପି ଅଗାଦୁ ନାଗ RWX0508564

ପ ୁ /20958 30 173 929ମକୁ5ୁ ନାଗ ପି ଉଦୟନାଥ ନାଗ RWX0507681

#ୀ /20959 30 173 930ମନମତି ନାଗ %ା ମକୁ5ୁ ନାଗ RWX0507699

#ୀ /20960 29 173 931ମଣୀମା ନାଗ %ା ହରି ନାଗ RWX0508572

#ୀ /20961 27 173 932କନିୁ ନାଗ %ା ଖଗପତି ନାଗ RWX0906917

#ୀ /21062 45 173 933ରତJ ା ଅନକା %ା ମ�ରା ଅନକା OR/12/085/300251

ପ ୁ /21263 60 173 934ବୁଲୁ କଳୁଦିପ ପି େସାମନାଥ କଳୁଦିପ OR/12/085/300262

#ୀ /21264 55 173 935ମ�ୁଳ କଳୁଦିପ %ା ବୁଲୁ କଳୁଦିପ OR/12/085/300263

ପ ୁ /21265 27 173 936େଦବଦାସ କଳୁଦୀପ ପି ବିଦ�ା କଳୁଦୀପ RWX0731232

ପ ୁ /21366 50 173 937କମଳୁ ଟାକ� ୀ ପି ସମାରୁ ଟାକ� ୀ OR/12/085/300745

#ୀ /21367 50 173 938ଲଳିତା ଟାକ� ୀ %ା କମଳୁ ଟାକ� ୀ KBH1822931

#ୀ /21468 47 173 939ଘାସିନି କଳୁଦୀପ %ା ପିତା$ର କଳୁଦୀପ OR/12/085/300266

#ୀ /21469 46 173 940ଦୟାବତି କଳୁଦିପ %ା ଘନ କଳୁଦିପ KBH1823335

ପ ୁ /21470 42 173 941ପିତା$ର କଳୁଦିପ ପି ବୁଲୁ କଳୁଦିପ RWX0787333

ପ ୁ /21571 45 173 942ଘନ କଳୁଦୀପ ପି ବୁକ ୁକଳୁଦୀପ KBH1861095

ପ ୁ /21672 70 173 943ଲଛମନ ଡ�ରି ପି ଘାସି ଡ�ରି OR/12/085/300338

#ୀ /21673 65 173 944ରୁକନା ଡ�ରି %ା ଲଛମନ ଡ�ରି OR/12/085/300339

#ୀ /21774 42 173 945ପ�ମିଳା ଖରା %ା ବାବୁଲାଲ ଖରା RWX0787325

ପ ୁ /21975 63 173 946େବୖଦ�ନାଥ ବାଘ ପି ଜୟସିଂ ବାଘ OR/12/085/300253

#ୀ /21976 59 173 947ଦୟାମତି ବାଘ %ା େବୖଦ�ନାଥ ବାଘ OR/12/085/300254

ପ ୁ /22077 60 173 948ବଳଭଦ�  ବାଘ ପି ତ�ିେଲାଚନ ବାଘ OR/12/085/300739

#ୀ /22078 55 173 949ସଯୂ�@ମଣି ବାଘ %ା ବଳଭଦ�  ବାଘ OR/12/085/300738

#ୀ /22079 40 173 950େଗୗରି ବାଘ %ା ରାେଜଶ ବାଘ KBH1822824

ପ ୁ /22080 39 173 951ରାେଜଶ ବାଘ ପି ବଳଭଦ�  ବାଘ KBH1822733

#ୀ /22181 30 173 952ମମତା କ5ପାନ %ା େସାନୁ କ5ପାନ RWX0732081

ପ ୁ /22182 48 173 953ବାବୁଲି ଖରା ପି ପ�ଭୁଦାନ ଖରା OR/12/085/300796

#ୀ /22183 44 173 954େଦମୖତି ଖରା %ା ବାବୁଲି ଖରା OR/12/085/300795

#ୀ /22184 31 173 955େଯାଶଦା ଖରା %ା ବିଜୟ ଖରା RWX1102490

ପ ୁ /22185 30 173 956ପିତା$ର ଖରା ପି ବାବୁଲି ଖରା RWX0628644

ପ ୁ /22186 28 173 957ବିଜୟ ଖରା ପି ବାବୁଲା ଖରା RWX0731737

#ୀ /22187 28 173 958ପଦ- ା ଖରା %ା ପିତା$ର ଖରା RWX0630012

ପ ୁ /22188 27 173 959ସନିୁଲ ଖରା ପି ବାବୁଲି ଖରା RWX0906610

#ୀ /22189 27 173 960ସନାମତି ଖରା ପି ବାବୁଲି ଖରା RWX0906826

ପ ୁ /22290 42 173 961ରାେଜଶ ବାଘ ପି ସବୁାଷ ବାଘ KBH1823681

#ୀ /22291 39 173 962ସାବିତ�ୀ ବାଘ %ା ରାେଜଶ ବାଘ KBH1823459

ପ ୁ /22392 56 173 963ଧେନ=ର େଖାସଲା ପି େଯାଗି େଖାସଲା OR/12/085/300276

#ୀ /22393 50 173 964ତାରା େଖାସଲା %ା ଧେନ=ର େଖାସଲା OR/12/085/300277

#ୀ /22394 40 173 965ଭାନୁ େଖାସଲା ପି ଧେନ=ର େଖାସଲା KBH1822816

ପ ୁ /22395 51 173 966ଗ�ାଧର ସିଂ ପି େଗାବି5 ଚ5�  ସିଂ RWX0853697

#ୀ /22496 50 173 967େମାହନା ହିଆଲ %ା ଭଗବାନ ହିଆଲ RWX0958892

#ୀ /22497 45 173 968ହିରା ହିଆଲ %ା େମାହନ ହିଆଲ RWX0958884

#ୀ /22498 45 173 969େମାତି ହିଆଲ %ା ଶବି ହିଆଲ OR/12/085/300167

#ୀ /22499 45 173 970ଯେଶାଦା ହିଆଲ %ା କମୁ ହିଆଲ RWX0787317

ପ ୁ /224100 29 173 971ବିଜୟ ହିଆଲ ପି ମହନ ହିଆଲ RWX0731224

#ୀ /225101 65 173 972ଲ,-ୀ କଳୁଦୀପ %ା ହରିବ7ୁ କଳୁଦୀପ OR/12/085/300154

#ୀ /225102 45 173 973କ5ୁ କଳୁଦୀପ %ା ପଦଲାମ କଳୁଦୀପ KBH1823707

#ୀ /225103 31 173 974ମ?ଳୁା କଳୁଦୀପ %ା ଶନିୁଲ କଳୁଦୀପ RWX0628800

#ୀ /226104 40 173 975ସାବିତ�ୀ ଖରା %ା ର?ିତ ଖରା KBH1823467

#ୀ /227105 28 173 976ବତ�ୀ େବନିନଆ %ା ପୃ'ି େବନିଆ RWX0731893

ପ ୁ /227106 31 173 977ପ8ୁ@ ଭତ� ା ପି ଶ�ାମ ଭତ� ା RWX0629683

ପ ୁ /227107 28 173 978ଆରତି ଭତ� ା ପି ଶ�ାମ ଭତ� ା RWX0629691

ପ ୁ /227108 36 173 979ପ8ୂ@ ହରିଜନ ପି ସନୁାଧର ହରିଜନ RWX0507723

#ୀ /227109 31 173 980ମାଳତି ହରିଜନ %ା ପ8ୂ@ ହରିଜନ RWX0507715

ପ ୁ /227110 60 173 981ପତୀ କଳୁଦିପ ପି ରତି କଳୁଦିପ RWX0958900

ପ ୁ /227111 44 173 982ର:ନ କଳୁଦୀପ ପି ପତୀ କଳୁଦୀପ RWX0172916

ପ ୁ /227112 36 173 983ପିତବାସ କଳୁଦିପ ପି େଚତୖନ� କଳୁଦିପ RWX0172908

2 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE %ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



� 
���	�� ��$� ����% 3ୱାଡ@  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

5 
��* ����� &�����-

#ୀ /227113 33 173 984ଧନମଣି କଳୁଦୀପ %ା ରତନ କଳୁଦୀପ RWX0507822

ପ ୁ /227114 30 173 985େଦବଦାସ କଳୁଦିପ ପି େଚତୖନ� କଳୁଦିପ RWX0629675

#ୀ /227115 28 173 986ସମାରୀ କଳୁଦିL %ା େଦବାଦାସ କଳୁଦିପ RWX0629709

#ୀ /227116 28 173 987ସଶୁୀଳା କଳୁଦିପ %ା ପିତବାସ କଳୁଦିପ RWX0629543

ପ ୁ /228117 45 173 988ଦୁେଯ�Dଧଦ ନାୟକ ପି ଘନ ନାୟକ OR/12/085/000003

#ୀ /228118 42 173 989ଘାସିନି ନାୟକ %ା ଦୁେଯ�Dଧନ ନାୟକ KBH1822725

#ୀ /229119 85 173 990େଗାମତୀ େଖାସଲା %ା େତଲୖକ େଖାସଲା KBH1861129

ପ ୁ /230120 29 173 991ବନମାଲୀ ଭତ� ା ପି ସନାଧର ଭତ� ା RWX0629840

#ୀ /230121 28 173 992ସାନାଲୀ ଖରା ପି ଯୀଶଦୁାନ ଖରା RWX0628537

ପ ୁ /230122 42 173 993ବିଜୟ ନାଗ ପି ପଦଲାମ ନାଗ KBH1823483

#ୀ /230123 37 173 994ଫଲୁମତି ନାଗ %ା ବିଜୟ ନାଗ RWX0629923

#ୀ /231124 41 173 995କଂସଳୁା ବାଘ %ା ପଦ-  ବାଘ KBH1830850

ପ ୁ /231125 41 173 996ପଦ-  ବାଘ ପି କୃପା ବାଘ KBH1823699

#ୀ /231126 70 173 997ପଦ- ା ତୁରୁN %ା ରାେଜ5�  ତୁରୁN OR/12/085/300622

#ୀ /231127 31 173 998ସ7�ାରୀଣୀ ତୁରୁN ପି ରାେଜ5�  ତୁରୁN RWX0628875

ପ ୁ /231128 29 173 999ସ?ିତ କମୁାର ତୁରୁN ପି ରାେଜ5�  ତୁରୁN RWX0629501

ପ ୁ /232129 52 173 1000ରଘ ୁବାଘ ପି ଧନୁଜ@ ୟ ବାଘ KBH1830884

#ୀ /232130 50 173 1001ରାମା ବାଘ %ା ରଘ ୁବାଘ KBH1830868

#ୀ /233131 33 173 1002ରଶ-ୀ ବାଘ %ା ସରୁଜ ବାଘ RWX0628693

ପ ୁ /233132 30 173 1003େଗାପାଳ ହିଆO ପି ଭରତ ହିଆଲ RWX0630020

ପ ୁ /233133 30 173 1004ଯୀଶଦୁାନ ଖରା ପି େଯାନାଥନ ଖରା RWX0629980

ପ ୁ /233134 50 173 1005ଚଇତନ କଳୁଦିପ ପି ଡମରୁୁ କଳୁଦିପ OR/12/085/300176

#ୀ /233135 45 173 1006ସବୁ8@ କଳୁଦୀପ %ା ଚଇତନ କଳୁଦୀପ OR/12/085/300095

ପ ୁ /233136 29 173 1007ନୀକଦିମ ତୁରୁକ ପି ଦାନ�ଏଲ ତୁରୁକ RWX0630095

ପ ୁ /234137 55 173 1008ସଦା କଳୁଦୀପ ପି ଡ$ରୁ କଳୁଦୀପ OR/12/085/300171

#ୀ /235138 56 173 1009ରାଇମତି େବସରା %ା ତିଳ େବସରା OR/12/085/300714

ପ ୁ /235139 60 173 1010ତିଳ େବଶରା ପି ପତି େବଶରା OR/12/085/300712

ପ ୁ /235140 33 173 1011ଆନ5 େଖାସP ା ପି ପରୁୁ:ମ େଖାସP ା RWX0731984

ପ ୁ /236141 27 173 1012ବିକି ଖରା ପି େସାନୁ ଖରା RWX0811869

#ୀ /236142 66 173 1013ସନୁାଦି କଳୁଦିପ %ା ରବି କଳୁଦିପ OR/12/085/344684

#ୀ /236143 52 173 1014ସମାରୀ କଳୁଦୀପ %ା ଡ$ରୁୁ କଳୁଦୀପ RWX0732073

#ୀ /236144 44 173 1015ଲ,-ୀ କଳୁଦୀପ %ା ରାମ କୃ; କଳୁଦୀପ KBH1830819

ପ ୁ /236145 42 173 1016ରାମକୃ; କଳୁଦୀପ ପି ରବି କଳୁଦୀପ RWX0787309

#ୀ /236146 40 173 1017େହମ କଳୁଦୀପ ମା ଚIା କଳୁଦୀପ RWX0731190

#ୀ /237147 66 173 1018େଜମା ହିଆଲ %ା ଚଇତନ ହିଆଲ RWX0507764

ପ ୁ /237148 64 173 1019ଉQବ କଳୁଦୀପ ପି ବଳୀ କଳୁଦୀପ RWX0296780

#ୀ /237149 59 173 1020ଦହନା କଳୁଦୀପ %ା ଉQବ କଳୁଦୀପ RWX0172932

#ୀ /237150 34 173 1021ଡମାଇ କଳୁଦୀପ ପି ଉQବ କଳୁଦୀପ RWX0172940

#ୀ /237151 32 173 1022ପାବDତୀ କଳୁଦୀପ ପି ଉQବ କଳୁଦୀପ RWX0172924

#ୀ /238152 72 173 1023େଗାମତୀ ବାଘ %ା କୃପା ବାଘ RWX0787291

ପ ୁ /238153 50 173 1024କୃପା ବାଘ ପି ମାନୁ ବାଘ KBH1831072

ପ ୁ /239154 55 173 1025ଡାଳୁ ହରିଜନ ପି ପିତା$ର ହରିଜନ RWX1002880

#ୀ /239155 50 173 1026ଘାସିନ ହରିଜନ %ା ଡାଲୁ ହରିଜନ KBH1831007

#ୀ /239156 45 173 1027ମାଲତି ହରିଜନ %ା ଡାଲୁ ହରିଜନ RWX1002922

#ୀ /240157 49 173 1028ଭଗବତି ବାଘ %ା ଶ�ାମସ5ୁର ବାଘ RWX0628842

ପ ୁ /240158 28 173 1029ବଳରାମ ବାଘ ପି ଶ�ାମସ5ୁର ବାଘ RWX0629048

ପ ୁ /240159 48 173 1030ଶ�ାମ ସ5ୁର ହରିଜନ ପି ପିତା$ର ହରିଜନ KBH1831262

#ୀ /240160 42 173 1031ଭଗବତି ହରିଜନ %ା ଶ�ାମ ସ5ୁର ହରିଜନ KBH1831023

ପ ୁ /241161 41 173 1032ଶ�ାମସ5ୁର ବାଘ ପି ପିତା$ର ବାଘ RWX0629279

ପ ୁ /242162 42 173 1033ଗ�ାଧର ନାଗ ପି େଗାବR@ ନ ନାଗ OR/12/085/300101

#ୀ /243163 39 173 1034େରବତୀ ବାଘ %ା ରାମକୃ; ବାଘ KBH1831015

#ୀ /243164 38 173 1035ରାମକୃ; ବାଘ %ା ମକୁଳୁ ବାଘ KBH1873926

ପ ୁ /243165 53 173 1036ଶିବ ହିଆଲ ପି ଭଗବାନ ହିଆଲ OR/12/085/300166

#ୀ /243166 26 173 1037େକାଇଲି େଖାସଲା %ା ପ�ସାC େଖାସଲା RWX0731398

#ୀ /244167 65 173 1038ମSୁା ହରିଜନ %ା ବି=ନାଥ ହରିଜନ KBH1861541

ପ ୁ /244168 64 173 1039ବି=ନାଥ ହରିଜନ ପି ସମଦୁ ହରିଜନ RWX0507962

ପ ୁ /245169 48 173 1040ଫୁଲସି� ଡ�ରି ପି ଅଜୁ@ ନ ଡ�ରି RWX0731026

#ୀ /245170 45 173 1041ମ?ିୁ ଡ�ରୀ %ା ଫଲିୁସିଂ ଡ�ରୀ KBH1831346

ପ ୁ /245171 27 173 1042ଗ�ାଧର ଡ�ରି ପି ପଲୁସିଂ ଡ�ରି RWX0629717

#ୀ /245172 32 173 1043ଗଡିୁ ହରିଜନ %ା ଶିବ ହରିଜନ RWX1131192

ପ ୁ /245173 28 173 1044ରାମଚ5�  ହିରଜନ ପି େଦବ ହରିଜନ RWX0812107

ପ ୁ /245174 40 173 1045ଚ5�  େଶଖର ନାଗ ପି ଭଗବତ ନାଗ RWX0731760

3 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE %ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /245175 40 173 1046ଫଲୁମତୀ ନାଗ %ା ବିଜୟ ନାଗ KBH1823392

#ୀ /246176 39 173 1047ଭଗ ବତୀ ନାଗ %ା ଗ�ାଧର ନାଗ RWX0527648

ପ ୁ /246177 27 173 1048େସବକ ନାଗ ପି ରୁଦା ନାଗ RWX0628966

ପ ୁ /246178 27 173 1049ଗବି5 ନାଗ ପି ରଦା ନାଗ RWX0628974

ପ ୁ /247179 52 173 1050ଧବଲୁ ଖରା ପି ମେନାଜ ଖରା KBH1830959

#ୀ /247180 48 173 1051କସୁମୁା ଖରା %ା ଧବଲୁ ଖରା KBH1822774

#ୀ /248181 50 173 1052ପରୁୁବା ହିଆଲ %ା ହରିଚ5�  ହିଆଲ OR/12/085/300183

ପ ୁ /248182 35 173 1053ମଧ ୁହିଆଲ ପି ହରି ହିଆଲ RWX0508507

ପ ୁ /248183 29 173 1054ଗିର ହିଆଲ ପି ହରିT5�  ହିଆଲ RWX0731380

ପ ୁ /249184 75 173 1055ନ5 ହରିଜନ ପି ମ5ୁ ହରିଜନ OR/12/085/300765

#ୀ /249185 32 173 1056ପଦ- ା କଳୁଦୀପ ପି ମଦୁସଦୁନ କଳୁଦୀL RWX0732040

#ୀ /249186 39 173 1057ମ? ୁନାଗ %ା ବଚନ ନାଗ KBH2146934

#ୀ /249187 33 173 1058ଭଗବତି ନାଗ %ା ଧନୁଯ�@ୟ ନାଗ RWX0732065

#ୀ /250188 65 173 1059ତାରାମଣି େଖମUୁୁ %ା ସମରା େଖମUୁୁ KBH1861145

ପ ୁ /252189 44 173 1060ଅଗVି ବାଘ ପି କ� ି'ଦାନ ବାଘ KBH1661255

#ୀ /252190 36 173 1061ପିEି ବାଘ %ା ଅଗ'ି ବାଘ RWX0172957

ପ ୁ /252191 33 173 1062ଇ=ର ବାଘ ପି ରାମ ବାଘ RWX0731786

ପ ୁ /253192 60 173 1063ସମଲୁୁ େଖାସଲା ପି େତଲୖକ େଖାସଲା RWX0787275

#ୀ /253193 55 173 1064ଲ,-ୀ େଖାସଲା %ା ସମଲୁୁ େଖାସଲା RWX0787267

ପ ୁ /253194 35 173 1065ସ?ିତ େଖାସଲା ପି ସମଲୁୁ େଖାସଲା RWX0629758

ପ ୁ /253195 30 173 1066ଚ5ନ େଖାସP ା ପି ସମଲୁ େଖାସP ା RWX1002518

#ୀ /253196 28 173 1067ସକୁନୁ େଖାସP ା %ା ସଂଜିତ େଖାସP ା RWX0732164

#ୀ /253197 27 173 1068ଟିକି େଖାସP ା %ା ଚ5ନ େଖାସP ା RWX1002666

ପ ୁ /254198 65 173 1069କ�ି;ଦାନ ବାଘ ପି କମୁ ବାଘ OR/12/085/300075

#ୀ /254199 49 173 1070ନୟନାମଣି ବାଘ %ା କ�ି;ଦାନ ବାଘ RWX0958926

#ୀ /254200 32 173 1071ସନିୁତା ବାଘ ପି କି'ଦାନ ବାଘ RWX0630046

ପ ୁ /254201 31 173 1072ସନିୁଲ ବାଘ ପି କନୁୀ ବାଘ RWX0629030

ପ ୁ /254202 31 173 1073ମେନାଜ ବାଘ ପି କ�ି'ଦାନ ବାଘ RWX0732255

#ୀ /254203 29 173 1074େହମCି ବାଘ %ା ସନିୁଲ ବାଘ RWX0629022

ପ ୁ /255204 70 173 1075ହରେମାନ େଖାସଲା ପି ଅମିକ େଖାସଲା OR/12/085/300801

#ୀ /255205 68 173 1076ଗିତା େଖାସP ା %ା ହରେମାନ େଖାସP ା KBH1807924

ପ ୁ /255206 41 173 1077ସବୁାଷ େଖାସP ା ପି ହରମନ େଖାସP ା RWX0787259

#ୀ /255207 39 173 1078େପ�ମମଣୀ େଖାସP ା %ା ସବୁାଷ େଖାସP ା RWX0508432

#ୀ /256208 50 173 1079ବିମଳ ମହାନ5ିଆ %ା ଦୟାବାନ ମହାନ5ିଆ RWX0296798

#ୀ /256209 45 173 1080ଲ,-ୀ ମହାନ5ିଆ %ା ବିମଳ ମହାନ5ିଆ RWX0787242

ପ ୁ /257210 40 173 1081ମେହ%ର େବନ�ା ପି ରାମଚ5�  େବନ�ା RWX0172965

#ୀ /257211 38 173 1082ସାବିତ�ୀ େବନ�ା %ା ମେହ=ର େବନ�ା RWX0172973

#ୀ /258212 50 173 1083ଜମ ୁବାଘ ପି କମୁ ବାଘ OR/12/085/300079

ପ ୁ /259213 32 173 1084ଦୟାଦନ ବାଘ ପି ଚ5�ସନ ବାଘ RWX0731703

#ୀ /259214 59 173 1085େଜମାମଣି େଚଟି %ା ଅବିନାସ େଚଟି RWX0296806

#ୀ /259215 42 173 1086ସSୁ େଚଟୀ %ା ନାରାୟଣ େଚଟୀ RWX0172981

#ୀ /259216 31 173 1087ଗାୟତ�ି ଖସଲା %ା ରାେଜସ ଖସଲା RWX0811968

ପ ୁ /260217 29 173 1088ଜୟରାମ ଡ�ରି ପି ଦିଲୀପ ଡ�ରି RWX0628982

ପ ୁ /260218 64 173 1089ଦିଲିପ ଡ଼��ି ପି ଅଜୁ@ ନ ଡ଼��ି RWX0787234

#ୀ /260219 62 173 1090କମଳା ଡ଼��ି %ା ଦିଲିL ଡ଼��ି RWX0787226

ପ ୁ /262220 59 173 1091ରାମଚ5�  କଳୁଦୀପ ପି ଅଜୁ@ ନ କଳୁଦୀପ RWX0787150

#ୀ /262221 54 173 1092େଗାରି କଳୁଦୀପ %ା ରାମଚ5�  କଳୁଦୀପ RWX0787168

ପ ୁ /262222 31 173 1093ହରିହର କଳୁଦୀପ ପି ରାମଚ5�  କଳୁଦୀପ RWX0628958

ପ ୁ /262223 31 173 1094ଶବି କଳୁଦୀପ ପି ରାମଚ5�  କଳୁଦୀପ RWX0507913

#ୀ /262224 31 173 1095ରୀନା କଳୁଦୀପ %ା ଶବି କଳୁଦୀପ RWX0507806

ପ ୁ /262225 28 173 1096ଦାମଦର କଳୁଦିପ ପି ରାମଚ5�  କଳୁଦିପ RWX0629915

#ୀ /262226 48 173 1097କ5ୁ ନାଗ %ା ମକୁ5ୁ ନାଗ RWX0731034

#ୀ /263227 64 173 1098କମଳା ବାଘ %ା ମକୁ5 ବାଘ RWX0173005

ପ ୁ /264228 64 173 1099ଚଇତନ କଳୁଦୀପ ପି ବୁଦୁରା କଳୁଦୀପ RWX0787143

ପ ୁ /264229 44 173 1100ମଧ ୁକଳୁଦୀପ ପି ଚଇତନ କଳୁଦୀପ RWX0173021

#ୀ /264230 42 173 1101ଟବା କଳୁଦୀପ %ା ମଧ ୁକଳୁଦୀପ RWX0173013

ପ ୁ /264231 31 173 1102ରତନ କଲୁଦୀପ ପି ମଧ ୁକଲୁଦୀପ RWX0629659

ପ ୁ /264232 28 173 1103କୃ; କଲୁଦୀପ ପି ମଧ ୁକଲୁଦୀପ RWX0629667

#ୀ /264233 27 173 1104େଜମା କଳୁଦୀପ %ା ରତନ କଳୁଦୀପ RWX0507798

#ୀ /264234 49 173 1105ହସାଇ ଟାକ� ି %ା ଜଗବ7ୁ ଟାକ� ି RWX0507756

ପ ୁ /265235 54 173 1106ରାମକୃ; ହିଆଲ ପି ତ�ିନାଥ ହିଆଲ ହିଆଲ RWX0787523

#ୀ /265236 52 173 1107ନିଲା ହୀଆଲ %ା ରାମକୃ; ହୀଆଲ RWX0787135
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ପ ୁ /266237 33 173 1108ଅଜୁ@ ନ ବାଘ ପି କ�ୁ ପା ବାଘ RWX0731356

ପ ୁ /266238 44 173 1109ଭାଗିରଥି ବାଘ ପି ମକୁ5ୁ ବାଘ RWX0173047

#ୀ /266239 42 173 1110େଯାଶଦା ବାଘ %ା ଭାଗିରଥି ବାଘ RWX0173039

ପ ୁ /267240 52 173 1111ତ�ିନାଥ ହିଆଲ ପି ମକୁ5ୁ ହିଆଲ RWX0787507

#ୀ /267241 50 173 1112ହରାମଣି ହିଆଲ %ା ତ�ିନାଥ ହିଆଲ RWX0787515

#ୀ /267242 35 173 1113ସନୁାମଣୀ ହିଆଲ %ା େଦବଦାସ ହିଆଲ RWX0507814

ପ ୁ /267243 29 173 1114େଗାପାଲ ହିଆଲ ପି େଦବଦାସ ହିଆଲ RWX0697292

ପ ୁ /267244 28 173 1115ପଦ- ୁ  ହିଆଲ ପି ରାମକୃ;@ ହିଆଲ RWX0697276

#ୀ /268245 52 173 1116ଚ1ଳା ନାଗ %ା ଘାସିରାମ ନାଗ RWX0173054

#ୀ /269246 36 173 1117କନିୁ େବେସରା ପି େସାନୁ େବେସରା RWX0628883

ପ ୁ /269247 29 173 1118ମାଧବ େବଶ�ା ପି ତିଳ େବଶ�ା RWX0731349

#ୀ /269248 26 173 1119ଲ,-ି େବଶ�ା ପି େତଳୖ େବଶ�ା RWX0853630

ପ ୁ /270249 42 173 1120ସକୁାC ନାଗ ପି ଅଗାଧ ୁନାଗ RWX0173062

#ୀ /270250 40 173 1121ପିEି ନାଗ %ା ସକୁାC ନାଗ RWX0173070

#ୀ /271251 37 173 1122ପାର କଳୁଦୀପ %ା ଘାସିରାମ କଳୁଦୀପ RWX0173088

#ୀ /272252 44 173 1123ସନୁାମଣୀ ଖରା %ା ସନୁ ଖରା RWX0787481

#ୀ /273253 62 173 1124ସଦୁାମଣି ବାଘ %ା ଚଇନା ବାଘ RWX0853424

#ୀ /273254 34 173 1125ରମଣୀ ବାଘ ପି େଚଇନା ବାଘ RWX0853432

#ୀ /273255 29 173 1126ମାଳତୀ ବାଘ %ା ବାବୁ ବାଘ RWX0508408

ପ ୁ /273256 37 173 1127ସେୁରାଜ ବାଘ ପି ଚାଇନା ବାଘ RWX0173104

#ୀ /273257 34 173 1128ଅନିତା ବାଘ %ା ସେୁରାଜ ବାଘ RWX0173096

ପ ୁ /273258 32 173 1129ବାବୁ ବାଘ ପି ଚଇନା ବାଘ RWX0630103

#ୀ /273259 34 173 1130ସେCାଷିନୀ କଳୁଦୀପ %ା ଭୀମ କଳୁଦୀପ RWX0173112

ପ ୁ /273260 34 173 1131ଭିମ କଳୁଦୀପ ପି ପଦଲାମ କଳୁଦୀପ RWX0508382

ପ ୁ /273261 29 173 1132ଦିେର5�  ସିଂ ପି ଗ�ାଧର ସିଂ RWX0697326

#ୀ /273262 28 173 1133ଆମି ସିଂ %ା ବିେର5�  ସିଂ RWX0697300

#ୀ /274263 66 173 1134ଫଲୁମଣି ନାଗ %ା ହରି ନାଗ OR/12/085/300259

#ୀ /275264 26 173 1135ଲ,-ୀ ତୁରୁକ ପି କୃପା ତୁରୁକ RWX0906784

ପ ୁ /275265 60 173 1136କୃପାଦାନ ତୁରୁଫ ପି ଘାସୀ ତୁରୁଫ OR/12/085/300554

ପ ୁ /276266 48 173 1137ବି ଖରା ପି ଏସ ଖରା OR/12/085/300717

ପ ୁ /277267 39 173 1138ସହେଦବ େଚଟୀ ପି ନକ ୁେଚଟୀ RWX0173120

#ୀ /277268 37 173 1139ରୁବି େଚଟୀ %ା ସହେଦବ େଚଟୀ RWX0173138

#ୀ /278269 77 173 1140ଫଲୁମତୀ ନାଗ %ା ରାମ ନାଗ RWX0173146

ପ ୁ /279270 40 173 1141ତ�ିନାଥ କଚିX ପି ଭାଲୁ କଚିX RWX0173179

#ୀ /279271 35 173 1142ପଦ- ାବତୀ କଚିX %ା ତ�ିନାଥ କଚିX RWX0173161

ପ ୁ /280272 47 173 1143ବିଜୟ ସିଂ ପି ଚାରୁଚା5 ସିଂ RWX0508028

#ୀ /280273 44 173 1144ସବୁ8@ ସିଂ %ା ବିଜୟ ସିଂ RWX0173195

ପ ୁ /280274 30 173 1145ଟୁନୁ ସିଂ ପି ବିଜୟ ସିଂ RWX0629378

#ୀ /280275 28 173 1146ଦୁଃଶିଳା ସିଂ %ା ଟୁନୁ ସିଂ RWX0629386

ପ ୁ /281276 31 173 1147ଉଦୟ ବାଘ ପି ଅଜୁ@ ନ ବାଘ RWX0343707

ପ ୁ /281277 30 173 1148ଅ=ିନ କମୁାର ବାଘ ପି ଗଗନ ବାଘ RWX0343756

ପ ୁ /281278 32 173 1149ସଜୁୀତ ଭତ�ା ପି ଚ5�  ଭତ�ା RWX0343848

ପ ୁ /281279 50 173 1150ବିର1 ିଭାZର ଭୁୟ[ ପି ଭିକାରି ଭୁୟ[ RWX0343673

#ୀ /281280 44 173 1151ସ7�ାରାଣୀ ଭୁୟ[ %ା ବିର1 ିଭାZର ଭୁୟ[ RWX0343681

ପ ୁ /281281 23 173 1152ମେନାଜ କମୁାର ଭୂୟ[ ପି ବିର1 ିଭାZର ଭୂୟ[ RWX1036516

#ୀ /281282 40 173 1153ଗିତା?ଳୀ ବି=ାଳ %ା େଜ�ାତିସ-ାନ ବି=ାଳ RWX0343657

ପ ୁ /281283 38 173 1154ପ�ସନJ  ବି=ାଳ ପି ବି;ଚରଣ ବି=ାଳ RWX0343640

#ୀ /281284 36 173 1155ଉମ2ଳା ବି=ାଳ %ା ପ�ଶନJ  ବି=ାଳ RWX0343665

ପ ୁ /281285 31 173 1156ଚିନ- ୟ ଦାଶ ପି ନିର?ନ ଦାଶ RWX0343699

#ୀ /281286 56 173 1157ଚ5�ମା ହିଆଲ %ା ଜୀବନଚ5�  ହିଆଲ RWX0343871

ପ ୁ /281287 43 173 1158ଭା\ର ହିଆଲ ପି କୃ:ିବାସ ହିଆଲ RWX0343772

#ୀ /281288 42 173 1159ଫୁଲମଣୀ ହିଆଲ %ା ଭା\ର ହିଆଲ RWX0343764

ପ ୁ /281289 31 173 1160ସବଦୀର ହିଆଲ ପି ଜୀବନ ଚ5�  ହିଆଲ RWX0630004

#ୀ /281290 29 173 1161ପ�ମିଳା ହିଆଲ %ା ସବଦିର ହିଆଲ RWX0906644

#ୀ /281291 28 173 1162ରିEି ହିଆଲ ପି ଜୀବନ ଚ5�  ହିଆଲ RWX1002625

#ୀ /281292 52 173 1163େଜମା ଖUପାଣି %ା ହଷD ଖUପାଣି RWX0343798

ପ ୁ /281293 36 173 1164ସ?ିବ ଖରା ମା ତାରାବତି ଖରା RWX0343889

ପ ୁ /281294 33 173 1165ଜଇଦାନ େଖାସଲା ପି ମାକ@ U େଖାସଲା RWX0343863

#ୀ /281295 28 173 1166ନରଗି] େଖାସP ା %ା ଜୟଦାନ େଖାସP ା RWX0508200

ପ ୁ /281296 42 173 1167ମ�ୁଳି କଳୁଦୀପ ପି ଉଦୟନାଥ ନାଗ RWX0343855

ପ ୁ /281297 27 173 1168ସନିୁଲ କଳୁଦୀପ ମା ମ�ୁଳି କଳୁଦୀପ RWX0732131

ପ ୁ /281298 72 173 1169ଅନିରୁଧ ମହାନ5ିଆ ପି ଘାସିରାମ ମହାନ5ିଆ RWX0343624

5 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE %ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /281299 40 173 1170ସବିତା ମହାନ5ିଆ %ା ସେରାଜ କମୁାର ମହାନ5ିଆ RWX0343830

#ୀ /281300 36 173 1171ରିବିକା ମହାନ5ିଆ %ା ହିମସ ମହାନ5ିଆ RWX0343616

ପ ୁ /281301 34 173 1172ଓହିନୟନ ମହନ5ିଆ ପି ନବୀନ ମହନ5ିଆ RWX0343608

ପ ୁ /281302 33 173 1173େଦେବ5�  ମଲିକ ପି େପ�ମାନ5 ମଲP ିକ RWX0629857

ପ ୁ /281303 32 173 1174ଗରୁୁଚରଣ ମଲP ିକ ପି େପ�ମାନ5 ମଲP ିକ RWX0343632

ପ ୁ /281304 37 173 1175ସ?ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାବି5 ଚ5�  ନାୟକ RWX0343780

#ୀ /281305 23 173 1176ବିଜୟଲ,-ୀ ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ RWX1036524

ପ ୁ /281306 35 173 1177ସକୁ ଟାକ� ି ପି କମଳବ7ୁ ଟାକ� ି RWX0343723

#ୀ /281307 35 173 1178ମଧସୁ- ିତା ଟାକ� ି %ା ସକୁ ଟାକ� ି RWX0343731

#ୀ /281308 34 173 1179ମିତା ଟାକ� ି %ା ମହାରାଜ ଟାକ�ି RWX0343749

ପ ୁ /281309 35 173 1180ମେହଶ ତୁରୁକ ପି କୃପା ତୁରୁକ RWX0628743

#ୀ /281310 32 173 1181ଶାବିତ�ି  ତୁରୁକ %ା ସକୁାC ତୁରୁକ RWX0343814

#ୀ /281311 31 173 1182ସସୁ- ିତା ତୁରୁକ %ା ମେହଶ ତୁରୁକ RWX0628685

ପ ୁ /282312 29 173 1183ର?ି_ େବନିଆ ପି କିେଶାର େବନିଆ RWX0629865

#ୀ /282313 27 173 1184ଉଜCି େବନିଆ %ା ର?ିତ େବନିଆ RWX0629824

ପ ୁ /282314 33 173 1185କିଶର େଚଟି ପି କମୁର େଚଟି RWX0629568

#ୀ /282315 74 173 1186ସ$ାରୀ ଖରା %ା ଗପିରାୟ ଖରା RWX0629774

#ୀ /282316 49 173 1187ମSୁା କଳୁଦୀପ %ା ବଲନାଥ କଳୁଦୀପ RWX0629741

ପ ୁ /282317 40 173 1188ପଦ-  କଲୁଦୀପ ପି ଡମରୁୁ କଲୁଦୀପ RWX0731133

#ୀ /282318 36 173 1189ରମା କଲୁଦୀପ %ା ପଦ-  କଲୁଦୀପ RWX0731901

#ୀ /282319 28 173 1190ସବିତା କଳୁଦୀପ ମା ମSୁା କଲୁଦୀପ RWX0906669

#ୀ /282320 25 173 1191େମରୀ କଲୁଦୀପ ମା ମSୁା କଲୁଦୀପ RWX0906602

ପ ୁ /282321 43 173 1192େସାରଜ ମହାନ5ିଆ ପି ଅନୁରଧ ମହାନ5ିଆ RWX0629808

#ୀ /282322 33 173 1193ରୁକନୀ ନାଗ %ା ଧନିଆ ନାଗ RWX0629618

ପ ୁ /282323 33 173 1194ବାବୁଲି ନାୟକ ପି େରଲି ନାୟକ RWX0629576

ପ ୁ /283324 41 173 1195ରାଜୁ ଖରା ପି ମ�ଲା ଖରା RWX0629113

ପ ୁ /283325 37 173 1196କମଳୁୁ ଖିଲ ପି ଅଜୁ@ ନ ଖିଲ RWX0731745

ପ ୁ /377326 71 173 1197ଏଡବିନ େଖାସଲା ପି ଆଲପିସ େଖାସଲା RWX1134550

ପ ୁ /SE-489327 64 173 1198ଗ�ାଧର ପତି ପି ଅଜୁ@ ନ ପତି RWX1131689

ପ ୁ /SE-489328 27 173 1199ଆଦିତ� ପତି ପି ଗ�ାଧର ପତି RWX1131671

ପ ୁ /525329 33 173 1200ମହି5�  ଖରା ପି ଚିCାମଣି ଖରା RWX0812115

#ୀ /525330 30 173 1201ସନିୁତା ଖରା %ା ମହି5�  ଖରା RWX0812123

ପ ୁ /525331 29 173 1202ରବି5�  ଖରା ପି ଗରିଆମଣି ଖରା RWX0812131

ପ ୁ /557332 28 173 1203ର?ନ େଖାସଲା ପି ଦାସି େଖାସଲା RWX1133222

ପ ୁ /640333 21 173 1204ଅଜୟ େଖାସP ା ପି ସନୁାଧର େଖାସP ା RWX1102524

ପ ୁ /671334 26 173 1205ଜେଗ5�  କମୁାର ନାୟକ ପି ଗୟାଧର ନାୟକ RWX0731844

#ୀ /739335 26 173 1206ସସ-ୀତା ଖରା %ା ଶEର ଖରା RWX1100262

ପ ୁ /746336 23 173 1207ସରୁଜ କଲୁଦୀପ ପି ଫଲୁଧାର କଲୁଦୀପ RWX1102532

ପ ୁ /960337 29 173 1208ଜିତୁ ନାଗ ପି ଚ5�  ନାଗ RWX1003581

ପ ୁ /999338 36 173 1209ସବୁାଷ ବାଘ ପି ସଲମନ ବାଘ RWX0731778

#ୀ /999339 24 173 1210ଗୀତା ଭତ�ା ପି ଯ଼ବୁକ ଭତ�ା RWX1161595

#ୀ /999340 33 173 1211ସପୁ�ଭା ବି=ାଳ %ା ଅ=ିନୀ ବି=ାଳ RWX0731968

#ୀ /999341 28 173 1212ପଦ- ାଳୟ ଡ�� ୀ %ା ଜୟରାମ ଡ�� ୀ RWX0731950

#ୀ /999342 29 173 1213ସ? ୁେଦାରା %ା ଶ�ୀନିବାସ େଦାରା RWX1002930

#ୀ /999343 32 173 1214ବିମଳା ଖରା ପି େଯାଗ ୁଖରା RWX0731927

ପ ୁ /999344 25 173 1215ଛବି ଲାଲ ଶବର ପି ନିତ�ାନ5 ସବର RWX1132364

#ୀ /999345 32 173 1216ଚପଳା ରାଣି ସରକାର %ା ରାେଜଶ ସରକାର RWX1131085

#ୀ /999346 23 173 1217ସାବିତ�ି ସିୟ %ା ବାବୁଲି କମୁାର ସିୟ RWX1161587

#ୀ /405347 21 173 1218ପ�ଭାତୀ ମ�ରାଜ ପି ଚିଂତାମଣି ମ�ରାଜ RWX1282235

#ୀ /255348 19 173 1219ପାଯୟଲ େଖାସଲା ପି ବିଜୟା େଖାସଲା RWX1282243

ପ ୁ /405349 22 173 1220ଅଜୟ କଂଧପାନ ପି ବିଜୟ କମୁାର କଂଧପାନ RWX1282359

ପ ୁ /523350 22 173 1221ଅନିଲ ମହାନ5ିଆ ପି ପରେମ=ର ମହାନ5ିଆ RWX1282391

ପ ୁ /00351 19 173 1222େରାହିତ େକାରା ପି ଦୀନବଂଧ ୁଖର RWX1282912

ପ ୁ /405-Churc352 22 173 1223ଅଜୟ କଂଧପାନ ପି ବିଜୟ କଂଧପାନ RWX1284017

#ୀ /405-Churc353 21 173 1224ପ�ଭାତୀ ମ�ରାଜ %ା ଅଜୟ କଂଧପାନ RWX1284066

ପ ୁ /112354 21 173 1225ତ�ିନାଥ େଖାସP ା ପି ବନମାଳି େଖାସP ା RWX1289701

#ୀ /212355 25 173 1226ତିଲତମା କଳୁଦୀପ %ା େଦଵଦାସ କଳୁଦୀପ RWX1289719

ପ ୁ /212356 21 173 1227ରାମଦାସ କଳୁଦୀପ ପି ବିଦ�ା କଳୁଦୀପ RWX1289727

#ୀ /161357 22 173 1228ସରିତା କ7ପାନ ପି ଉେପ5�  କ7ପାନ RWX1289735

#ୀ /204358 21 173 1229ରୀତା ବାଘ %ା ଧନପତି ବାଘ RWX1289743

#ୀ /161359 24 173 1230େଗୗରୀ ବାଘ ପି ଭୂବନ ବାଘ RWX1289768

#ୀ /107360 35 173 1231ଲୀନା କଳୁଦୀପ %ା ସିମା1ଳ କଳୁଦୀପ RWX1289776
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#ୀ /84361 21 173 1232ଚୁନମନୁ ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ RWX1289792

ପ ୁ /84362 19 173 1233ମିଖାଇଲ ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ RWX1289800

ପ ୁ /LA/430363 33 173 1234ଶEଷ@ ଣ ପ�ଧାନ ପି େଲାକନାଥ ପ�ଧାନ RWX1289859

ପ ୁ /120364 21 173 1235ଅରୁଣ ଭତ� ା ପି ଶ�ୀଧର ଭତ� ା RWX1289883

#ୀ /00365 21 173 1236ନିେବଦିତା ଖରା %ା ଆ7� ୀୟ ଖରା RWX1289925

#ୀ /00366 27 173 1237ନମିତା େଚଟୀ %ା ପ�ବୀର େଚଟୀ RWX1289941

ପ ୁ /138367 23 173 1238ପ�ବୀର େଚଟୀ ପି କିେଶାର େଚଟୀ RWX1289974

#ୀ /138368 39 173 1239ଲ,-ୀ କଳୁଦୀପ %ା ଫଲୁଧର କଳୁଦୀପ RWX1289982

#ୀ /104369 19 173 1240ମିଲି ଗରଡା %ା ମେନାଜ ଗରଡା RWX1290006

#ୀ /42370 41 173 1241ଆଲବିନା ଦାଶ %ା ବିbଵଜୀତ ଦାଶ RWX1290030

#ୀ /00371 35 173 1242ପବିତ� ା କଳୁଦୀପ %ା ଭଗ କଳୁଦୀପ RWX1290063

ପ ୁ /125372 37 173 1243ଦିଲିପ େଖାସP ା ପି ଖଗପତି େଖାସP ା RWX1290097

ପ ୁ /107373 71 173 1244ବିେନାଦ କଳୁଦୀପ ପି ମଦନ କଳୁଦୀପ RWX1290105

ପ ୁ /112374 38 173 1245ବନମାଳି େଖାସP ା ପି ଘନ େଖାସP ା RWX1290121

ପ ୁ /104375 33 173 1246କିେଶାର ଖରା ପି ପ�ଶcଣ ଖରା RWX1290147

ପ ୁ /110376 19 173 1247େଜାଜି େଖାସP ା ପି କୃତିବାସ େଖାସP ା RWX1290162

ପ ୁ /00377 23 173 1248ମେନାଜ କମୁାର ଭୂୟ[ ପି ବିର1 ିଭା\ର ଭୂୟ[ RWX1290204

ପ ୁ /00378 33 173 1249ଦିଲିପ ହିଆଲ ପି ରାେଜ5�  ହିଆଲ RWX1290246

ପ ୁ /110379 22 173 1250ନ5ନ େଖାସP ା ପି କୃତିବାସ େଖାସP ା RWX1290295

ପ ୁ /216380 19 173 1251େରାହିତ ଖରା ପି ଦୀନବଂଧ ୁେକାରା RWX1290345

#ୀ /Church Co381 23 173 1252ଅଂକିତା େଖାସଲା ପି ସ_ଯାଦନ େଖାସଲା RWX1290766

ପ ୁ /Church Co382 19 173 1253ଅନିସ େଖାସଲା ପି ସ_ଯାଦନ େଖାସଲା RWX1290808

#ୀ /Charcha C383 20 173 1254ଅଲିସା କଲୂଅଦୀପ ପି ସନୁାମ କଲୂଅଦୀପ RWX1290857

#ୀ /Church Co384 47 173 1255ସ5ୁ� ୀ ହିଆଲ %ା କେରଶ ହିଆଲ RWX1290899

#ୀ /Charch Co385 21 173 1256ରଜନୀ ବାଘା ପି ସବୂାସ ବାଘା RWX1290923

#ୀ /Church Co386 20 173 1257ନିକିତା ତରୁକ ପି ମଧ ୁତରୁକ RWX1290956

#ୀ /Church Co387 23 173 1258ମାମିନା ଗରଡ ପି ମେହ5�  ତରୁକ RWX1290998

#ୀ /Church Co388 19 173 1259ରାେହଲା େଚତୀ ପି ରାଜିବ େଚତୀ RWX1291111

#ୀ /CHURCH CO389 22 173 1260ପ�ିୟା ହିଆଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ହିଆଲ RWX1291202

#ୀ /79390 22 173 1261]ଵପJା େବନିଆ ପି ଜୟା େବନିଆ RWX1295781

ପ ୁ /180391 41 173 1262କୃତିବାସ େଖାସP ା ପି େଘନୁ େଖାସP ା RWX1295799

ପ ୁ /230392 19 173 1263ଶିନୁ ନାଗ ପି ବିଜୟ ନାଗ RWX1295807

#ୀ /160393 41 173 1264ତୁଳା ନାଗ %ା ଚ5�  ନାଗ RWX1295815

ପ ୁ /52394 43 173 1265ଚକ�  ଖରା ପି ବାୟାମଣି ଖରା RWX1295823

ପ ୁ /12395 31 173 1266ସଜିୁତ ଭତ� ା ପି ଚ5�  ଭତ� ା RWX1295831

ପ ୁ /129396 23 173 1267ସାଗର ହିଆଲ ପି ସବୁାସ ହିଆଲ RWX1295856

ପ ୁ /129397 28 173 1268ଅେଶାକ ହିଆଲ ପି ଶ�ୀକାC ହିଆଲ RWX1295864

ପ ୁ /74398 38 173 1269ଛବିଳକୃ; ଦାସ ପି ଅଚ�ତୁ ଦାସ RWX1295872

#ୀ /234399 19 173 1270କମୁାରୀ କଳୁଦୀପ ପି ଶଦା କଳୁଦୀପ RWX1299163

#ୀ /58400 56 173 1271ସାବିତ�ୀ ଟାକ� ୀ %ା କମଳବ7ୁ ଟାକ� ୀ RWX1299171

ପ ୁ /243401 24 173 1272ଅଜୟ ହିଆଲ ପି ଶବି ହିଆଲ RWX1299189

ପ ୁ /241402 28 173 1273ଶEର ଖରା ପି ଅଜୁ@ ନ ଖରା RWX1299197

#ୀ /05403 19 173 1274େମସ@ୀ ମ5ିରା ଲିମା ପି ରଶ- ିର?ନ ଲିମା RWX1299205

ପ ୁ /185404 19 173 1275ସଶୁାC ସାଗର ପି ଦୟାବାନ ଖରା RWX1299221

#ୀ /234405 19 173 1276ସdମିତ�ା କଳୁଦୀପ ପି କମୁେଲାଚନ କଳୁଦୀପ RWX1299296

#ୀ /64406 32 173 1277େଜ�ାତିରାଣୀ ବାଘ ପି ଅମର କମୁାର ବାଘ RWX1299304

ପ ୁ /151407 31 173 1278ଚ5ନ ଖରା ପି ଡ$ରୁ ଖରା RWX1299312

#ୀ /243408 26 173 1279େହମ କଳୁଦୀପ %ା ହରିହର କଳୁଦୀପ RWX1299320

#ୀ /243409 20 173 1280କବିତା ହିଆଲ ପି ଶବି ହିଆଲ RWX1299338

ପ ୁ /Church Co410 19 173 1281ମେନାଜ ଖୀେଲା ପି ଦାେମାଦର ଖୀେଲା RWX1299411

#ୀ /16411 31 173 1282ସମୁନ ନାଗ %ା ସେୁର5�  ନାଗ RWX1301266

#ୀ /120412 46 173 1283ଡାଳି$ ଭତ� ା %ା ଶକୁ�ୁ  ଭତ� ା RWX1301282

ପ ୁ /59413 31 173 1284େମାହନ ତୁରୁକ ପି ପାତ�  ତୁରୁକ RWX1301316

#ୀ /96414 56 173 1285ସସୁଣୁୀ ବାଘ %ା କାଳିଆ ବାଘ RWX1304815

#ୀ /252415 24 173 1286େମନକା ବାଘ %ା ମେନାଜ ବାଘ RWX1304831

ପ ୁ /252416 24 173 1287ମେନାଜ ବାଘ ପି ବିbଵନାଥ ବାଘ RWX1304849

ପ ୁ /107417 46 173 1288ଗeୁ କଳୁଦୀପ ପି ବିେନାଦ କଳୁଦୀପ RWX1304872

#ୀ /108418 43 173 1289ସେରାଜିନୀ ସାଗର %ା ପ�କାଶ ସାଗର RWX1304880

#ୀ /129419 31 173 1290ଜୁଗାCି ହିଆଲ %ା ଅେଶାକ ହିଆଲ RWX1304898

#ୀ /Church Co420 32 173 1291ଦୀଂଦିମା ସାଗର %ା ସସୁାCା ସାଗର RWX1313071

ପ ୁ /SUNABEDA-421 18 173 1292ପବିତ� ା ଖୀେଲା ପି ଦାେମାଦର ଖୀେଲା RWX1313998

ପ ୁ /212422 18 173 1293ପ�ତାପ କଳୁଦୀପ ପି ବିଦ�ା କଳୁଦୀପ RWX1316710

7 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE %ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



� 
���	�� ��$� ����% 3ୱାଡ@  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

5 
��* ����� &�����-

#ୀ /91423 18 173 1294ପfୁା?ଳି େଖାସP ା %ା କାଳିଆ େଖାସP ା RWX1316728

ପ ୁ /00 CHARCH424 19 173 1295େରାହିତ େକାରା ପି ଦୀନବଂଧ ୁେକାରା RWX1320035

#ୀ /230425 19 173 1296ସମୁନ ନାଗ ପି ବିଜୟ ନାଗ RWX1320357

#ୀ /33426 18 173 1297ସ7�ା ଟାକ� ୀ ପି ଊମାକାଂତ ଟାକ� ୀ RWX1322916

ପ ୁ /523427 21 173 1298ତ�ିନାଥ େଖାସଲା ପି ବନମଲl େଖାସଲା RWX1328111

ପ ୁ /D.p camp428 54 173 1299ସଦୁଶ@ନ ନାୟକ ପି ବ� iଂଧ ୂନାୟକ RWX1332055

#ୀ /D.P CAMP429 34 173 1300ପ�ିୟEା ବଛର %ା ଅମିତ କମୁାର ସାରକର RWX1332659

#ୀ /00430 25 181 1ପଲP ଵୀ ଭତ� ା ପି ହେରବ ନ5 ଭତ� ା RWX1275924

#ୀ /00431 24 181 2େରନୁକାମାଲା ଭତ� ା %ା ଅଭିେ◌ଷକ ହିଆଲ RWX1273218

ପ ୁ /00432 22 181 3ଅେମାଷ ଭତ� ା ପି େମାହନ ଚଂଦ�  ଭତ� ା RWX1273143

ପ ୁ /00433 24 181 4ଅଭିେ◌ଷକ ହିଆଲ ମା ସେୁଲାଚନା ହିଆଲ RWX1273226

ପ ୁ /00434 21 181 5ପ�ତାପ ଖିଲ ପି ସକୁ� ା ଖିଲ RWX1273176

ପ ୁ /00435 19 181 6େରାହନା ଖିଲ ପି ରାଜୁ ଖିଲ RWX1273184

ପ ୁ /00436 19 181 7ବାପୀ ନାୟକ ପି ଦାସରଥୀ ନାୟକ RWX1275916

ପ ୁ /1437 45 181 8ଭଗ ୁଖିଲ ପି କମଳ େଲାଚନ ଖିଲ KBH1876424

#ୀ /1438 42 181 9,ୀେରାଦମାଳା ଖିଲ %ା ଭଗ ୁଖିଲ KBH1866797

ପ ୁ /02439 42 181 10କୃ:ିବାସ େଖାସଲା ପି ଘାଷିରାମ େଖାସଲା KBH1922491

#ୀ /02440 28 181 11ତନୁଜା େଖାସଲା %ା କୃ:ିବାସ େଖାସଲା RWX0725275

#ୀ /2441 36 181 12ସJିଗଧାେମାହିନି ଭତ� ା %ା ଅରୁଣ େଖାସଲା RWX0184705

#ୀ /2442 42 181 13ଡମଣିୁ େଖାସଲା %ା ଦନାଇ େଖାସଲା OR/12/085/320335

ପ ୁ /2443 39 181 14ଆଶାନ5 େଖାସଲା ପି ଘାସିରାମ େଖାସଲା KBH1866110

#ୀ /2444 68 181 15ମଞୁଳା େଖାସଲା %ା ଘାସିରାମ େଖାସଲା OR/12/085/320149

#ୀ /2445 67 181 16େବଦିୖ େଖାସଲା %ା ଘାସିରାମ େଖାସଲା OR/12/085/320150

ପ ୁ /2446 39 181 17ସଦା ନ5 େଖାସଲା ପି ଘାସିରାମ େଖାସଲା KBH1875483

ପ ୁ /2447 36 181 18ଅରୁଣ େଖାସଲା ପି ଘାସିରାମ େଖାସଲା RWX0184697

ପ ୁ /2448 33 181 19ଅଜୟ େଖାସP ା ପି ଘାସିରାମ େଖାସଲା RWX0372631

#ୀ /3449 41 181 20ପ�େଜ�ାସJା ବିେଶାଇ %ା ପ�େମାଦ କମୁାର ଖିଲ RWX0300897

#ୀ /3450 55 181 21ରତJ ମଣୀ ଖିଲ %ା େଗାବR@ ନ ଖିଲ KBH1866128

ପ ୁ /3451 43 181 22ପ�ଦୀପ କମୁାର ଖିଲ ପି େଗାବR@ ନ ଖିଲ KBH1866078

#ୀ /3452 38 181 23ରିନା ଖିଲ %ା ରାଜୁ ଖିଲ KBH1642693

ପ ୁ /3453 68 181 24େଗାବR@ ନ ଖିଲ ପି ମ�ୁ ଖିଲ RWX0300889

ପ ୁ /3454 49 181 25ପ�େମାଦ କମୁାର ଖିଲ ପି େଗାବR@ ନ ଖିଲ OR/12/085/320159

#ୀ /3455 38 181 26ଶକCୁଳା ଖିଲ ପି େଗାବR@ ନ ଖିଲ RWX0372649

ପ ୁ /3456 33 181 27କୃ; େଖାରା ପି ପଲସ ୁେଖାରା RWX0472126

ପ ୁ /4457 49 181 28ମେନାର?ନ େଖମUୁୁ ପି ମଧସୁଦୂନ େଖମUୁୁ KBH1662279

#ୀ /4458 33 181 29େରଖା କମୁାରୀ ଖରା %ା ମେନାର?ନ େଖମUୁୁ KBH1922459

ପ ୁ /5459 37 181 30ସରୁଜ କିରଣ ଡ�� ା ପି କଶୁଳ ଚ5�  ଡ�� ା KBH1695188

ପ ୁ /5460 69 181 31କଶୁଳଚ5�  ଡ�� ୀ ପି ଯନିୁଅସ ଡ�� ୀ OR/12/085/320203

#ୀ /5461 68 181 32ସlୁମଣୀ ଡ�� ୀ %ା କସୁଳଚ5�  ଡ�� ୀ OR/12/085/320204

ପ ୁ /5462 36 181 33ସ?ୟ କମୁାର ଡ�� ୀ ପି କଶୁଳଚ5�  ଡ�� ୀ RWX0184713

#ୀ /5463 35 181 34ସସୁmିତା ଭତ�ା %ା ସରୁଜ କୀରଣ ଡ�� ୀ RWX0184754

ପ ୁ /5464 25 181 35ପ�ବିନ ସିୟନ ଖରା ମା ସନିୁତା ଖରା RWX0910216

#ୀ /5465 48 181 36ସନିୁତା େଖାରା ପି କସୁଳ ଚ5�  ଡ�� ୀ RWX0300905

ପ ୁ /6466 49 181 37ବାବୁଲା ଖରା ପି ଉଦୟ ଖରା OR/12/085/320605

#ୀ /6467 43 181 38ସବୁ8@ ଖରା %ା ବାବୁଲା ଖରା KBH1866912

#ୀ /6468 21 181 39େଜସ- ିନ କମୁାରୀ େଖାରା ପି ବାବୁଲା େଖାରା RWX1266642

ପ ୁ /7469 37 181 40ମେହ5�  ଜାନି ପି େବଣ ୁଜାନି KBH1695451

#ୀ /08470 27 181 41ଶଭୁେଜ�ାତି ଖରା ପି େମାହନ ଖରା RWX0857201

ପ ୁ /08471 26 181 42ଅମରରାଜ ଖରା ପି େମାହନ ଖରା RWX0857185

#ୀ /8472 45 181 43ଲିରି ଖରା %ା ମହାନ ଖରା RWX0184275

#ୀ /8473 36 181 44ରଜନି ଖରା ମା ଲିଲି ଖରା RWX0184739

ପ ୁ /9474 36 181 45ପରୁୂବ ପା�ି ପି େଶ�ାମା ପା�ି KBH1922004

ପ ୁ /9475 34 181 46ରାମ ପା�ି ପି ଶ�ାମ ପା�ି RWX0300913

#ୀ /10476 56 181 47ଦୁେବ@ ନି ପା�ୀ %ା କଶୁ ପା�ୀ OR/12/085/320233

ପ ୁ /10477 43 181 48ସନୁାଧର ପା�ି ପି ଶାମ ପା�ି KBH1866201

ପ ୁ /10478 40 181 49ସଦାନ5 ପା�ୀ ପି ଶାମ ପା�ୀ KBH1876457

#ୀ /10479 37 181 50ଆଶା ପା�ି %ା ସଦାନ5 ପା�ି RWX0184762

ପ ୁ /11480 28 181 51ଅଶ- ିନ ଭତ� ା ପି ସଶୁୀଲ ଭତ� ା RWX0694653

ପ ୁ /12481 43 181 52ପଦ- ନ ଜାନୀ ପି ଜଗନJ ାଥ ଜାନୀ KBH1867035

#ୀ /12482 40 181 53ବାସCୀ ଜାନୀ %ା ପଦ- ନ ଜାନୀ KBH1867043

ପ ୁ /12483 32 181 54ବିଜୁ ପାରି ପି ସାଧ ୁପାରି RWX0372672

#ୀ /13484 50 181 55ତିଲୁ କଳୁଦିL ପି କମୁ କଳୁଦିL KBH1865963

8 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE %ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /13485 50 181 56କମୁ କଳୁଦୀପ ପି ଅଜୟ କଳୁଦୀପ KBH1865971

#ୀ /13486 26 181 57ପନୁମ କଳୁଦୀପ ପି କମୁ କଳୁଦୀପ RWX0995084

ପ ୁ /13487 22 181 58ରାଜା ମହାନ5ିଆ ପି ବୁଟୀ ମହାନ5ିଆ RWX1051234

ପ ୁ /14488 55 181 59ହେରବ ନ5 ଭତ� ା ପି େପ�ମାନ5 ଭତ� ା OR/12/085/320226

#ୀ /14489 45 181 60ରସ-ିତା ଭତ� ା %ା ହେରବନ5 ଭତ� ା OR/12/085/320227

#ୀ /14490 41 181 61ସ?ିତା ଭତ� ା %ା ସରୁମିୟ ରାଜା ଭତ� ା RWX0184374

#ୀ /15491 23 181 62ରିIଲ େବନିଆ ପି ସବୁାଶ ଚ5�  େବନିଆ RWX0994574

#ୀ /15492 42 181 63ଦାନାଇ ନାୟକ %ା ବଳରାମ ନାୟକ KBH1695212

ପ ୁ /16493 46 181 64େମାହନ ଭତ� ା ପି ସାCନୁ ଭତ� ା OR/12/085/320222

#ୀ /16494 42 181 65ସାଧନା ଭତ� ା %ା େମାହନ ଚ5�  ଭତ� ା KBH1875970

#ୀ /16495 23 181 66ରାେହଲ ଗରଡା %ା ଆେମଷ କମୁାର ଗରଡା RWX1127869

ପ ୁ /16496 52 181 67ଦୟାନିଧି େଖାସଲା ପି ଆଲମନ େଖାସଲା RWX0995001

ପ ୁ /16497 28 181 68ଅ=ିନ କମୁାର େଖାସଲା ପି ଦୟାନିଧୀ େଖାସଲା RWX0725283

ପ ୁ /16498 26 181 69ଅମଶ କମୁାର େଖାସP ା ପି ଦୟାନିଧୀ େଖାସP ା RWX0725358

ପ ୁ /17499 44 181 70ଅଭି ଖରା - ଦାଦା ଚ5�  ଖରା RWX0186015

#ୀ /17500 39 181 71ମ? ୁଖରା - ଦାଦା ଚ5�  ଖରା RWX0186023

ପ ୁ /17501 35 181 72ଅ?େୁଲସ ଅମୃତରାଜ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0471987

#ୀ /17502 33 181 73େରାଜାଲିc େହଲିନା ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0472019

#ୀ /17503 33 181 74େ=ତ%ୀନୀ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0471995

#ୀ /17504 31 181 75ରସ-ିତା ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0635607

#ୀ /17505 31 181 76ଆ$ରୀକା େତଜ=ୀନ ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0472001

#ୀ /018506 28 181 77ରୁବି ସାହୁ %ା କା:2କ ସାହୁ RWX0994632

ପ ୁ /18507 85 181 78ଇ=ରଦାନ ଭତ� ା ପି େଜାଏO ଭତ� ା OR/12/085/320215

ପ ୁ /18508 50 181 79ସଦୁାନ ଅଗ'ୀନ ଭତ� ା ପି ଇ=ରଦାନ ଭତ� ା OR/12/085/320218

ପ ୁ /18509 49 181 80ସଶୁାCକମୁାର ଭତ� ା ପି ଇ=ରଦାନ ଭତ� ା OR/12/085/320217

ପ ୁ /18510 49 181 81ସରୁମୀୟ ରାଜା ଭତ� ା ପି ଇ=ର ଦାନ ଭତ� ା OR/12/085/320219

ପ ୁ /18511 46 181 82ସବୁାଶିଷ ଦାନ ଭତ� ା ପି ଇ=ରଦାନ ଭତ� ା KBH1866268

#ୀ /18512 40 181 83ରଶ-ୀର?ିତା ଭତ� ା %ା ସଦୁାନ ଭତ� ା KBH1866706

#ୀ /18513 37 181 84ସଜୁାତା ଭତ� ା %ା ସବୁାଶିଶ ଦାନ ଭତ� ା RWX0885418

#ୀ /18514 42 181 85ସେCାଷିନୀ ଛାତି %ା ହେରଶ ଖରା RWX0425470

#ୀ /18515 45 181 86ସତ� େଜ�ାତି ଡ�� ୀ %ା ର?ନ ଖରା RWX0425454

ପ ୁ /18516 52 181 87ର?ନ ଖରା ପି ହାରଣ ଖରା RWX0425462

ପ ୁ /18517 32 181 88ମନୁା ଖରା ପି ଦୟାଶିଳ ଖରା RWX0725333

ପ ୁ /18518 46 181 89ହେରଶ ଖରା ପି ହାରଣ ଖରା RWX0425447

#ୀ /18519 23 181 90େଏ=ୖଯ�D ଅବିଶିକା ଖରା ପି ର?ନ ଖରା RWX0994889

ପ ୁ /18520 21 181 91ଅତୁଲ ଅଭିେଷକ ଖରା ପି ର?ନ ଖରା RWX1103126

#ୀ /18521 27 181 92ର?ିତା ନାଗ %ା େବରୖାଗୀ ଚରଣ ନାଗ RWX0994608

ପ ୁ /19522 58 181 93ସଦାନ5 ନାୟକ ପି ମଲିୁଆ ନାୟକ OR/12/085/320282

#ୀ /19523 56 181 94େଗୗରୀ ନାୟକ %ା ସଦାନ5 ନାୟକ OR/12/085/320283

ପ ୁ /19524 34 181 95ବିକ�ମ େଦବ ନାୟକ ପି ସଦାନ5 ନାୟକ KBH1922517

ପ ୁ /19525 30 181 96ବିକିେଦବ ନାୟକ ପି ସଦାନ5 ନାୟକ RWX0635235

ପ ୁ /19526 28 181 97ବିକାନେଦବ ନାୟକ ପି ସଦାନ5 ନାୟକ RWX0635557

#ୀ /19527 29 181 98ତୁଲା ଶଶିା %ା ବିକ�ମେଦବ ନାୟକ RWX0635565

ପ ୁ /20528 52 181 99କୃ; ଡ�� ୀ ପି ଅ5ରିୟ ଡ�� ୀ OR/12/085/320201

#ୀ /20529 47 181 100ଶକୁାCି ଡ�� ୀ %ା କୃ; ଡ�� ୀ OR/12/085/320202

ପ ୁ /20530 32 181 101ଅନC ଡ�� ୀ ପି କୃ; ଡ�� ୀ RWX0635706

ପ ୁ /20531 36 181 102ଜିତୁ ଡ��ି ପି କୃ; ଡ��ି KBH1922376

#ୀ /20532 24 181 103ସ- ିତା ଭାସୀନି ଖରା %ା ଅନC ଡ�� ୀ RWX0995241

ପ ୁ /22533 32 181 104ପ�େମାଦ ସାCା ପି ଲୁଲି ସାCା RWX0635599

#ୀ /22534 31 181 105କା1ନ ସାCା %ା ପ�େମାଦ ସାCା RWX0635581

ପ ୁ /23535 54 181 106ସକୁ�  ହ?ରିଆ ପି ବୁଦୁ ହ?ରିଆ OR/12/085/320380

#ୀ /23536 49 181 107ରଇଲା ହ?ରିଆ %ା ସକୁ�  ହ?ରିଆ OR/12/085/320382

ପ ୁ /23537 35 181 108ଅନିଲ ହ?ରିଆ ପି ଶକୁ�  ହ?ରିଆ KBH1922160

ପ ୁ /23538 30 181 109ସନିୁଲ ହ?ରିଆ ପି ଶକୁ�  ହ?ରିଆ KBH1922368

ପ ୁ /23539 30 181 110ଅମିତ ହ?ରିଆ ପି ଶକୁ�  ହ?ରିଆ RWX0300921

#ୀ /23540 29 181 111କସୁମୀ ହ?ରିଆ %ା ସନିୁଲ ହ?ରିଆ RWX0472076

#ୀ /23541 28 181 112ରୟୁଲୁ ହ?ରିଆ %ା ଅନିଲ ହ?ରିଆ RWX0635177

#ୀ /23542 25 181 113ରଶ- ିତା ହ?ାରିଆ ପି ଶକୁ�  ହ?ାରିଆ RWX0857060

#ୀ /23543 27 181 114େହନା ରାଣୀ କ7ପାନ ପି ହଷDନ5 କ7ପାନ RWX0725507

ପ ୁ /24544 32 181 115'ାନସ-ୀଥ କ5ପାନ ପି ଭା\ର କ5ପାନ RWX0635219

ପ ୁ /24545 43 181 116ରାଜୀବ କମୁାର େଖାସଲା ପି ଆଲପିଏସ େଖାସଲା RWX0184804

ପ ୁ /25546 65 181 117ଦୟାସି7ୁ ଟାକ� ି ପି ଦୟାଳୁ ଟାକ� ି KBH1875590

9 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE %ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /25547 45 181 118ଦୟାମଣି ଟାକ� ୀ %ା ଦୟାସି7ୁ ଟାକ� ୀ OR/12/085/320193

ପ ୁ /25548 42 181 119ନ5 କମୁାର ଟାକ� ୀ ପି ବୟାସି7ୁ ଟାକ� ୀ KBH1866763

ପ ୁ /25549 35 181 120ମେନାଜ ଟାକ� ି ପି ଦୟାସି5ୁ ଟାକ� ି RWX0684399

ପ ୁ /25550 29 181 121ଅନୁଜ ଟାକ� ୀ ପି ଦୟାସି7ୁ ଟାକ� ୀ RWX0995233

ପ ୁ /26551 28 181 122ଅମିତ ଡ��ି ପି କିେଶାର ଡ��ି RWX0724997

ପ ୁ /26552 26 181 123ଇବରାମ ଡ��ି ପି କିେଶାର ଡ��ି RWX0959056

ପ ୁ /26553 46 181 124ବିଜୟ ଖରା ପି ସବୁାସ ଖରା KBH1866003

#ୀ /26554 44 181 125ରଶ- ି ର?ିତା େଖାରା %ା ବିଜୟ େଖାରା RWX0910091

ପ ୁ /27555 57 181 126େପ�ମଚା5 ଖରା ପି ଅଭିରାମ ଖରା RWX0184887

#ୀ /27556 52 181 127ସବୁାସିନି ଖରା %ା େପ�ମଚ5�  ଖରା RWX0184820

ପ ୁ /27557 38 181 128ଅନୁପ କମୁାର ଖରା ପି େପ�ମଚା5 ଖରା KBH1695279

#ୀ /27558 37 181 129େବଜୖୟCି ଖରା %ା ଅନୁପ କମୁାର ଖରା KBH1695287

ପ ୁ /27559 27 181 130ଆଶିଷ କମୁାର ଖରା ପି େପ�ମ ଚ5�  ଖରା RWX0818104

#ୀ /28560 28 181 131ରଶ- ିତା ଭତ� ା %ା େହମC କମୁାର ଭତ� ା RWX0698910

#ୀ /28561 51 181 132ଆେଲାକ ମ?ରୀ େଖାସଲା %ା ଦୟାନିଧି େଖାସଲା RWX0994970

ପ ୁ /28562 54 181 133ମେନାଜ ମହାନ5ିଆ ପି ସଦା ମହାନ5ିଆ RWX0184846

#ୀ /28563 44 181 134ଏଲିସା ମହାନ5ିଆ %ା ମେନାଜ ମହାନ5ିଆ RWX0184838

#ୀ /29564 55 181 136ଭାନୁ େବନିଆ %ା ଜୟ େବନିଆ OR/12/085/320601

ପ ୁ /29565 43 181 137ସେରାଜ େବନିଆ ପି ଉଧବ େବନିଆ OR/12/085/320621

#ୀ /29566 39 181 138କମୁଦିୁନି େବନୀଆ %ା ସରଜ େବନୀଆ RWX0300947

ପ ୁ /29567 42 181 139ସନିୁଲ କମୁାର େବନିଆ ପି ଉRବ େବନିଆ KBH1866235

#ୀ /29568 38 181 140ସନିୁତା େବନିଆ %ା ସନୁୀଲ କମୁାର େବନିଆ RWX0725101

ପ ୁ /29569 30 181 141ଆକାଶ ନାୟକ ପି ପ�ଶାC ନାୟକ RWX0408237

#ୀ /30570 21 181 142ପଜୁା େବନିଆ ପି ସବୁାଷ ଚ5�  େବନିଆ RWX1161512

#ୀ /30571 50 181 143ସଇତା ହCାଳ %ା ରବି ହCାଳ OR/12/085/320190

#ୀ /30572 28 181 144ପିEି ହCାଲ ମା ସଇତା ହCାଲ RWX0910463

ପ ୁ /30573 25 181 145ସ?ୟ ହCାଲ ମା ସଇତା ହCାଲ RWX0910323

ପ ୁ /30574 50 181 147ହଷDନ5 କ5ପାନ ପି ଚାମରୁୁ କ5ପାନ OR/12/085/320242

#ୀ /30575 45 181 148େହମଲତା କ5ପାନ %ା ହଷDନ5 କ5ପାନ OR/12/085/320243

#ୀ /30576 22 181 149େହମା ରାଣୀ କ7ପାନ ପି ହଷDନ5 କ7ପାନ RWX1127661

ପ ୁ /30577 28 181 150ହମଦଦ@  କ7ପାନ ପି ହଷD ନ5 କ7ପାନ RWX0635144

#ୀ /30578 42 181 151ଅନୀତା ଖସଲା %ା ରାଜୀବ ଖସଲା KBH1866904

ପ ୁ /31579 46 181 152ରାମଚ5�  ଖରା ପି ଲଇଛନ ଖରା KBH1866136

#ୀ /31580 41 181 153ସ8ୂ@ପ�ଭା ଖରା %ା ରାମଚ5�  ଖରା KBH1866730

ପ ୁ /32581 41 181 154ଦୟାବାc େଖାସଲା ପି ଜହନ େଖାସଲା OR/12/085/320249

#ୀ /32582 33 181 155ସବୁ8@ େଖାସଲା ପି ପ�ଭୂଦୟା େଖାସଲା RWX0471946

#ୀ /32583 54 181 156ମଣିମା େଖାସଲା %ା ପ�ଭୁ ଦୟ େଖାସଲା OR/12/085/320252

ପ ୁ /32584 26 181 157ପ�ହଲP ାଦ େଖାସP ା ମା ମଣିମା େଖାସP ା RWX0725325

#ୀ /32585 24 181 158ପ�ମିଳା େଖାସଲା ମା ମଣିମା େଖାସଲା RWX0995225

ପ ୁ /33586 61 181 159ସବୁାଷ ଚ5�  ଭତ�ା ପି ଦୟାପାତ� ଭତ�ା RWX0184895

#ୀ /33587 55 181 160ସରୁମାେଦବି ଭତ�ା %ା ପ8ୁ@ଚ5�  ଭତ�ା RWX1317320

#ୀ /33588 54 181 161ରୁକ- ିଣୀ ଭତ�ା %ା ସବୁାଷଚ5�  ଭତ�ା RWX0184903

#ୀ /33589 52 181 162କମୁଦିୁନୀ ଭତ�ା %ା ଶରତ ଚ5�  ଭତ�ା KBH1866755

ପ ୁ /33590 50 181 163ସରତଚ5�  ଭତ�ା ପି ଦୟାପାତ� ଭତ�ା OR/12/085/320270

ପ ୁ /33591 48 181 164ସେୁରଶଚ5�  ଭତ�ା ପି ଦୟାପାତ� ଭତ�ା OR/12/085/320271

ପ ୁ /33592 46 181 165େଗାକଳୁ ଚ5�  ଭତ�ା ପି ଦୟା ପାତ� ଭତ�ା OR/12/085/320591

#ୀ /33593 40 181 166ରଶ-ପି�ଭା ଭତ�ା %ା ସେୁରଶଚ5�  ଭତ�ା RWX0184945

ପ ୁ /33594 34 181 167ୱଲିସନ ସାମଏୁଲ ଭତ�ା ପି ପ8ୂ@ ଭତ�ା RWX0185397

#ୀ /33595 27 181 168େମାନାଲିଶା ଭତ�ା ପି ସବୁାଷ ଚ5�  ଭତ�ା RWX0910125

ପ ୁ /33596 27 181 169ଅମରନିଶ ିଭତ�ା ପି ଶରତ ଚ5�  ଭତ�ା RWX0635508

ପ ୁ /33597 27 181 170ଅଜର େରାଫି ଭତ� ା ପି ଶରତ ଚ5�  ଭତ�ା RWX0635524

ପ ୁ /33598 26 181 171ଅଭିେଷକ ରାଜ ଭତ� ା ପି ସବୁାଷ ଚ5�  ଭତ� ା RWX0910190

#ୀ /33599 25 181 172ସନମୟୀ େଦଜ=ିନୀ ଭତ� ା ମା ସରୁମା ଭତ� ା RWX0910273

#ୀ /33600 32 181 173ରଶ- ିତା ସାହୁ %ା ୱଲିସc ସାମଏୁଲ ଭତ� ା RWX0635623

#ୀ /34601 60 181 174େପ�ମମଣି ଦୁରିଆ %ା ଦୟାନିଧି ଦୁରିଆ OR/12/085/320260

ପ ୁ /34602 45 181 175ଶଭନା ଦୁରିଆ ପି ଦୟାନିଧି ଦୁରିଆ RWX0857250

#ୀ /34603 39 181 176ସମିୁତ� ା ଦୁରିଆ ପି ଦୟାନିଧି ଦୁରିଆ RWX0910117

#ୀ /35604 77 181 177ଦିନମଣି ଭତ� ା %ା ଦାନିଏଲ ଭତ� ା OR/12/085/320265

#ୀ /35605 52 181 178ଶିଳମଣି ଭତ� ା %ା ପ�ଫଲୁ ଭତ� ା OR/12/085/320257

#ୀ /35606 50 181 179ସଯୁ�@ମଣି ଭତ� ା ପି କିେଶାର ଭତ� ା OR/12/085/320267

ପ ୁ /35607 38 181 180ପ�ଶାC ଭତ� ା ପି ପ�ଫଲୁP  କମୁାର ଭତ� ା KBH1866888

#ୀ /35608 32 181 181ସରୁଭିତା ଭତ� ା %ା ସଜିୁ_ କଳୁଦୀପ RWX0635102
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#ୀ /35609 26 181 182ଅମିନା କମୁାରି ଭତ� ା ପି କିେଶାର ଚ5�  ଭତ� ା RWX0725093

ପ ୁ /36610 33 181 184ଚ5ନ ଅ1ଳ ପି ଡମ ୁଅ1ଳ KBH1922327

ପ ୁ /36611 28 181 185ଅମି_ ଅ1ଳ ପି ଡମ ୁଅ1ଳ RWX0635474

#ୀ /36612 27 181 186ଛବି ଅ1ଳ %ା ଚ5ନ ଅ1ଳ RWX0857052

ପ ୁ /36613 26 181 187ସେCାଷ ଅ1ଳ ପି ଡମ ୁଅ1ଳ RWX0725374

ପ ୁ /37614 79 181 188କୃ;ପାତ�  ନାୟକ ପି େଯାେସଫ ନାୟକ RWX0684381

#ୀ /37615 57 181 189ଆରତୀ ନାୟକ %ା ଶଧିୁର ନାୟକ OR/12/085/320300

#ୀ /37616 35 181 190େରୗପ�ମାଳା ଅ?ଳି ନାୟକ ପି ସଧିୁର ନାୟକ KBH1922426

#ୀ /37617 30 181 191େଜ�ାସJା ରାଣି ନାୟକ ମା ଆରତୀ ନାୟକ RWX0635441

ପ ୁ /37618 28 181 192ହିମାଂଶ ୁେସଖର ନାୟକ ମା ଆରତୀ ନାୟକ RWX0635409

#ୀ /37619 27 181 193େବଜୖୟCୀ ମାଳା ନାୟକ ମା ଆରତୀ ନାୟକ RWX0725408

#ୀ /38620 23 181 194ବିଜୟ ଲ,-ୀ େବେହରା %ା ମେହଶ ଖିଲ RWX1127935

#ୀ /38621 87 181 195ଫଲୁମଣି ଖିଲ %ା ମାନାସନ ଖିଲ OR/12/085/320287

ପ ୁ /38622 56 181 196ପବିତ�  େମାହନ ଖିଲ ମା ଫଲୁମଣୀ ଖିଲ RWX0725176

#ୀ /38623 50 181 197ପfୁା?ଳୀ ଖିଲ %ା ପବିତ�  େମାହନ ଖିଲ RWX0725499

#ୀ /38624 47 181 198େଗୗରି ମଣୀ ଖିଲ %ା ରାେଜ5�କମୁାର ଖିଲ OR/12/085/320289

ପ ୁ /38625 31 181 199ମେହଶ ଖିଲ ପି ପବିତ�  େମାହନ ଖିଲ RWX0725135

ପ ୁ /38626 30 181 200ସରୁଜ କମୁାର ଖିଲ ମା େଗୗରୀମଣି ଖିଲ RWX0635672

#ୀ /38627 28 181 201ମମତା ରାଣୀ ଖୀଲ ପି ପବିତ�  େମାହନ ଖୀଲ RWX0725366

#ୀ /38628 25 181 202େଜ�ାnJା ଖିଲ ପି ରାେଜ5�  କମୁାର ଖିଲ RWX0857169

#ୀ /38629 25 181 203ସାଲିମ ରାଣୀ ଖିଲ ପି ପବିତ�  େମାହନ ଖିଲ RWX1127927

#ୀ /39630 29 181 204ସଶି ଆରଡିପାଜିଆ %ା ଅମିତ ଆରଡିପାଡିଆ RWX0635649

#ୀ /39631 39 181 205ବୁେଦଇ ଆଦ2ପାଡିଆ %ା ମାତୁ ଆଦ2ପାଡିଆ OR/12/085/320370

ପ ୁ /39632 30 181 206ଅମି_ ଅରଡିପାଡିଆ ମା ମାତୁ ଆରଡିପାଡିଆ RWX0635730

#ୀ /39633 28 181 207ମିନା ଆରିଡି ପାଡିଆ ମା ବୁେଦଇ ଆରିଡି ପାଡିଆ RWX0994699

#ୀ /39634 25 181 208ପନିୁ ଆରିଡି ପାଡିଆ ମା ବୁେଦଇ ଆରିଡି ପଡିଆ RWX0994749

#ୀ /40635 65 181 209ମSୁାମଣି ଖିଲ %ା ମହାେଦବ ଖିଲ OR/12/085/306552

ପ ୁ /40636 52 181 210େଗାପିନାଥ ଖିଲ ମା ମSୁାମଣି ଖିଲ RWX0372698

#ୀ /40637 44 181 211ମାଳତୀ ଖିଲ %ା େଗାପିନାଥ ଖିଲ RWX0372706

#ୀ /40638 40 181 212%ାଗତିକା ଖିଲ %ା ଜୀସଦୁାନ ଖିଲ KBH1889310

ପ ୁ /40639 45 181 213ଜୟରାମ ଖିଲ ପି ମହାେଦବ ଖିଲ KBH1866011

#ୀ /40640 52 181 214ପfୁା?ଳି ନାଗ %ା ସବୁାଷ ଚ5�  ନାଗ RWX0910083

#ୀ /41641 60 181 215ହିରାମଣି ଭାଲୁ %ା ଲଛୁ ଭାଲୁ OR/12/085/320308

ପ ୁ /41642 54 181 216ଲଛୁ ଭାଲୁ ପି ସିମନ ଭାଲୁ OR/12/085/320307

ପ ୁ /41643 40 181 217ବି=ଜିତ ଭାଲୁ ପି ଲଛୁ ଭାଲୁ KBH1662253

#ୀ /41644 36 181 218ମଧସୁ- ିତା ଭାଲୁ %ା ବି=ଜିତ ଭାଲୁ KBH1922673

ପ ୁ /41645 23 181 219ସଜିୁତ କମୁାର ଭାଲୁ ପି ଲଛୁ ଭାଲୁ RWX1058387

#ୀ /42646 27 181 220ସJିoା କ7ପାନ %ା ସ?ିବ ନାଗ RWX0994483

ପ ୁ /42647 48 181 221ଶବୁାସଚ5�  ନାଗ ପି ପ�ଫଲୁ ନାଗ OR/12/085/320628

#ୀ /42648 45 181 222ଲିଲି ନାଗ %ା ସବୁାସ ନାଗ OR/12/085/320629

ପ ୁ /42649 36 181 223ସ?ିp ନାଗ ପି ସବୁାଷ ଚ5�  ନାଗ RWX0635086

#ୀ /42650 35 181 224ସଜୁାତା ନାଗ ପି ସବୁାଷଚ5�  ନାଗ RWX0184986

#ୀ /42651 31 181 225ରୁହିଣି ନାଗ ପି ସବୁାଷ ଚ5�  ନାଗ RWX0635078

ପ ୁ /42652 27 181 226ଅରୁଣ କମୁାର ନାଗ ପି ସବୁାଷ ଚ5�  ନାଗ RWX0910158

#ୀ /43653 56 181 227ପଦ- ା ଖରା %ା େଘନୁ ଖରା RWX0635359

#ୀ /43654 34 181 228ଅ?ନି ଖରା %ା ଧନ ଖରା RWX0635367

ପ ୁ /43655 32 181 229ସହେଦବ ଖରା ପି େଘନୁ ଖରା RWX0635342

#ୀ /43656 25 181 230େବବି ଖରା ପି େମାହନ ଖରା RWX0857193

ପ ୁ /43657 67 181 231ରାେଜ5�  ଟାକ� ି ପି ସଶୁଳି ଟାକ�ି OR/12/085/320311

#ୀ /43658 50 181 232ଦିeିମଣି ଟାକ�ି %ା ରାେଜ5�  ଟାକ� ି OR/12/085/320312

#ୀ /43659 41 181 233ର?ିତା ଟାକ� ି ପି ରାେଜ5�  ଟାକ� ି KBH1876382

ପ ୁ /43660 38 181 234ବିପିc ଟାକ� ୀ ପି ରାେଜ5�  ଟାକ� ୀ KBH1866094

#ୀ /43661 27 181 235କବିତା ଟାକ� ୀ ପି ରାେଜ5�  ଟାକ� ୀ RWX0995266

ପ ୁ /44662 60 181 236ଜୟ େବନିଆ ପି କମ ୁେବନିଆ OR/12/085/320600

#ୀ /44663 31 181 237ରୀନା େବରିଆ ପି ଜୟ େବରିଆ RWX0372714

ପ ୁ /44664 71 181 238ଜୟଦାସ ଭତ� ା ପି କୃପାଦାନ ଭତ� ା RWX0635268

#ୀ /44665 64 181 239ସାବିନା ଭତ� ା %ା ଜୟଦାସ ଭତ� ା RWX0635276

ପ ୁ /44666 39 181 240ମେନାଜ କମୁାର ଭତ� ା ପି ଜୟଦାସ ଭତ� ା RWX0635284

#ୀ /44667 33 181 241ସମିୁତା ଭତ� ା %ା ମେନାଜ କମୁାର ଭତ� ା RWX0635292

ପ ୁ /44668 21 181 242ଅମିତ କମୁାର ଭତ� ା ପି ମେନାଜ କମୁାର ଭତ� ା RWX1103159

#ୀ /45669 28 181 243ମିନତୀ େବନିଆ ପି ଜୟ େବନିଆ RWX0725432

#ୀ /45670 27 181 244ସ? ୁେବନିଆ ପି ଜୟ େବନିଆ RWX0725416
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#ୀ /45671 75 181 245ଶାCିମଣି େଖାସଲା %ା ସାମସନ େଖାସଲା OR/12/085/306536

#ୀ /45672 53 181 246ମଣି େଖାସଲା %ା େମାହନ େଖାସଲା OR/12/085/306538

ପ ୁ /45673 52 181 247େମାହନ େଖାସଲା ପି ଶ�ାମସନ େଖାସଲା OR/12/085/306537

#ୀ /45674 35 181 248ସନିୁତା େଖାସଲା ପି େମାହନ େଖାସଲା KBH1922616

ପ ୁ /45675 34 181 249ରାେଜଶ େଖାସଲା ପି େମାହନ େଖାସଲା KBH1922434

#ୀ /45676 28 181 250ତୁଳସୀ େଖାସଲା %ା ରାେଜଶ େଖାସଲା RWX0471979

#ୀ /45677 26 181 251ମଣି େଖାସଲା ପି ଚ5�  େଖାସଲା RWX1037217

ପ ୁ /45678 29 181 252ଜିତୁ େଖାସP ା ପି େମାହନ େଖାସP ା RWX0635615

ପ ୁ /46679 49 181 253ବାବୁଲାଲ ଭତ� ା ପି ହଷ@ ନ5 ଭତ� ା OR/12/085/320607

ପ ୁ /46680 43 181 254େପ�ମଲାଲ ଭତ� ା ପି ହଷDନ5 ଭତ� ା KBH1866961

ପ ୁ /46681 42 181 255େଦବଲାଲ ଭତ� ା ପି ହଷDନ5 ଭତ� ା KBH1866771

#ୀ /46682 31 181 256ମ?ୀO ଭତ� ା %ା େପ�ମ ଲାO ଭତ� ା RWX0635573

#ୀ /46683 41 181 257ରିତା ମହାCି %ା ବାବୁଲାଲ ଭ:D RWX0185033

#ୀ /47684 55 181 258କCିୁକା ଖରା %ା କୃଶ ଖରା OR/12/085/320281

ପ ୁ /47685 35 181 259ସନିୁଲ ଖରା ମା କCିୁକା ଖରା KBH1922566

#ୀ /47686 34 181 260ଜୟCୀ ଖରା %ା ସନିୁଲ ଖରା KBH1922590

ପ ୁ /47687 29 181 261ଅନC କମୁାର ଖରା ମା କCିୁକା ଖରା RWX0635664

ପ ୁ /47688 27 181 262ଅ,ୟ କମୁାର ଖରା ମା କCିୁକା ଖରା RWX0635094

#ୀ /47689 22 181 263ପଜୂା ]ଵାଇଁ %ା ଅେଶାକ େବନିଆ RWX1051226

#ୀ /48690 30 181 264ହିରା େବନିୟା ପି ଜୟ େବନିଆ RWX0185108

ପ ୁ /48691 35 181 265ସେCାଷ େଦଉଳ ପାଡିଆ ମା ହିରା େଦଉଳ ପାଡିଆ KBH1922681

#ୀ /48692 55 181 266ହିରା େଦଉଳପାଡିଆ %ା ଶକୁ�  େଦଉଳପାଡିଆ OR/12/085/320295

ପ ୁ /48693 33 181 267ମେନାହର େଦଉଳପାଡିଆ ମା ହିରା େଦଉଳପାଡିଆ RWX0185066

ପ ୁ /49694 60 181 268ଭୁଷଣ ବାଘ ପି େମଟିଓ ବାଘ OR/12/085/306533

#ୀ /49695 55 181 269ଶାCିମଣି ବାଘ %ା ଭୁଷଣ ବାଘ OR/12/085/306534

#ୀ /50696 21 181 270େସାନୁ େଦଉଳପାଡିଆ ପି ଆ��  େଦଉଳପାଡିଆ RWX1177476

#ୀ /50697 28 181 271ଲ,-ୀ େଦଉଲପାଡିଆ ପି ଆ�� ା େଦଉଲପାଡିଆ RWX0857136

#ୀ /50698 64 181 272ଆଇତି େଦଉଳପାଡିଆ %ା କମଳୁ େଦଉଳପାଡିଆ KBH1662121

ପ ୁ /50699 59 181 273କମଳୁ େଦଉଳପାଡିଆ ପି ସମରା େଦଉଳପାଡିଆ KBH1642651

#ୀ /50700 50 181 274ତୁଳା େଦଉଳପାଡିଆ %ା ଆ��  େଦଉଳପାଡିଆ KBH1875822

ପ ୁ /50701 43 181 275ରତନ େଦଉଳପଡିଆ ପି ଦାନୁ େଦଉଳ େଦଉଳପଡିଆ KBH1876465

#ୀ /50702 42 181 276କମୁଦିୁନୀ େଦଉଳପାଡିଆ %ା ରତନ କମୁାର େଦଉଳପାଡିଆ KBH1876127

ପ ୁ /50703 42 181 278ଆ��  େଦଉଳପାଡିଆ ପି ଦାନୁ େଦଉଳପାଡିଆ OR/12/085/320641

#ୀ /50704 38 181 279ଭାନୁ େଦଉଳପାଡିଆ %ା ଗରୁୁନା େଦଉଳପାଡିଆ OR/12/085/320636

ପ ୁ /50705 38 181 280ବୁଦୁରାମ େଦଉଳପାଡିଆ ପି କମଳୁ େଦଉଳପାଡିଆ KBH1662204

#ୀ /50706 29 181 281ଦାନମତି େଦଉଳପାଡିଆ %ା ବୁଦୁରାମ େଦଉଳପାଡିଆ RWX1146836

ପ ୁ /50707 25 181 282େସାମନାଥ େଦଉଲପାଡିଆ ପି ଆ��  େଦଉଲପାଡିଆ RWX0910026

#ୀ /50708 25 181 283ରିତା େଦଉଳପାଡିଆ ପି ଗରୁୁନା େଦଉଳପାଡିଆ RWX1037134

ପ ୁ /51709 50 181 284ପବିତ� ଟାକ� ି ପି ସସିୁଳ ଟାକ�ି OR/12/085/320313

#ୀ /51710 44 181 285ନିମ@ଳା ଟାକ� ି %ା ପବିତ� ଟାକ� ି OR/12/085/320314

#ୀ /51711 32 181 286ଜଶ-ନିୀ ରହିନୀ ଟାକ�ି ପି ପବିତ� କମୁାର ଟାକ�ି RWX0471953

#ୀ /51712 29 181 287ଜସଲିନ େମାହିନି ଟାକ� ି ପି ପବିତ� ଟାକ� ି KBH1922806

ପ ୁ /51713 26 181 288ପ�ୟଦୁତ ଟାକ� ୀ ପି ପବିତ� ଟାକ� ୀ RWX0725382

#ୀ /51714 23 181 289ସଂଗୀତା ଟାକ�ି ପି ପବିତ� ଟାକ� ି RWX1127976

ପ ୁ /52715 40 181 290ଲଛମନ ଗରଡା ପି ସନିଆ ଗରଡା RWX0635318

#ୀ /52716 35 181 291ମମତା ଗରଡା %ା ଲଛମନ ଗରଡା RWX0635375

#ୀ /52717 25 181 292ଗୀତା?ଳି ହରିଜନ %ା ଆକାଶ ନାୟକ RWX0910166

ପ ୁ /52718 33 181 293ଏପ�ଭାକର ନାଏକ ପି ପ�ଶାC ନାଏକ KBH2061984

ପ ୁ /52719 56 181 294ପ�ଶାC ନାୟକ ପି େଥାମାସ ନାୟକ RWX1332576

#ୀ /52720 45 181 295ଦୁଶ2ଳା ନାୟକ %ା ପ�ଶାC ନାୟକ OR/12/085/306526

ପ ୁ /52721 44 181 296ବସC ନାୟକ ପି ବି=$ର ନାୟକ KBH1666288

#ୀ /52722 39 181 297ମିତା ନାୟକ %ା ବସC ନାୟକ RWX0995282

#ୀ /52723 32 181 298ଉଷା ନାୟକ %ା ପ�ଭାକର ନାୟକ RWX0185090

#ୀ /52724 31 181 299ପ�ିୟା ନାୟକ %ା ପ�ଭାକର ନାୟକ RWX0725051

#ୀ /53725 48 181 300ଶସୁାCି ଡ�� ୀ ପି ବୁଦୁରାମ ଡ�� ୀ KBH2061976

#ୀ /53726 40 181 301ସେରାଜିନି ଡ�� ୀ %ା କିେଶାର ଡ�� ୀ OR/12/085/306560

ପ ୁ /53727 39 181 302େଶଖର ଡ�� ୀ ପି ବୁଦୁରାମ ଡ�� ୀ KBH1662261

#ୀ /53728 24 181 303େତଲସା ଡ�� ୀ ପି କିେଶାର ଡ�� ୀ RWX0995258

ପ ୁ /54729 54 181 304ସସିୁଲ ଭତ� ା ପି ଚରଣ ଭତ� ା RWX0959064

#ୀ /54730 52 181 305ମାଳତି ଭତ� ା %ା ସସିୁଲ ଭତ� ା OR/12/085/306528

#ୀ /54731 45 181 306ପ�ମିଳା ଭତ� ା %ା ସେୁର5�  ଭତ� ା OR/12/085/306524

ପ ୁ /54732 38 181 307ର?ିତ ଭତ� ା ପି ଶଶିୁଲ ଭତ� ା KBH1866839
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#ୀ /54733 36 181 308ର?ିତା ଭତ� ା %ା ର?ିତ ଭତ� ା KBH1866854

ପ ୁ /54734 30 181 309ସ$ି_ ଭତ� ା ପି ଶସିୁଲି ଭତ� ା RWX0471920

#ୀ /54735 63 181 310ମନିୁ ମାଳିନି %ା ବଳରାମ ମାଳି KBH2062271

ପ ୁ /55736 49 181 311ଦୟାଦାନ ଭତ� ା ପି ଚରଣ ଭତ� ା OR/12/085/306530

#ୀ /55737 44 181 312ରବିତା ଭତ� ା %ା ଦୟାଦାନ ଭତ� ା RWX0959072

ପ ୁ /55738 40 181 313େହମC ଭତ� ା ପି ଦୟାଧନ ଭତ� ା KBH2062396

#ୀ /55739 31 181 314ଅସ-ିତା ଭତ� ା %ା େହମC ଭତ� ା RWX0471870

ପ ୁ /55740 30 181 315ହିମାଂଶ ୁଭତ� ା ପି ଦୟାଦାନ ଭତ� ା RWX0471862

ପ ୁ /55741 52 181 316ରବି5�  ସାହୁ ପି କା:2କ ଚ5�  ସାହୁ RWX1161108

#ୀ /55742 40 181 317ଅନିତା %ାଇଁ %ା ବିପଲୁ କମୁାର ଡ�� ୀ RWX0635300

#ୀ /56743 69 181 318ପନୁାଇ ଖିଲ %ା ଘାସିରାମ ଖିଲ OR/12/085/320331

ପ ୁ /56744 38 181 319ରାଜୁ ଖିଲ ପି ଘାସିରାମ ଖିଲ KBH1875889

#ୀ /56745 46 181 320ଦ।ନମତି ଖିଲ %ା ଗରୁୁନା ଖିଲ KBH1867019

ପ ୁ /56746 44 181 321ଗରୁୁନା ଖିଲ ପି ବୁଦୁ ଖିଲ KBH1875582

ପ ୁ /56747 26 181 322ସOୁତାନ ଖିଲ ପି ଗରୁୁନା ଖିଲ RWX0910448

ପ ୁ /56748 38 181 323ହରି ମUୁାଗାଡିଆ ମା ମଣିମା ମUୁାଗାଡିଆ RWX0185157

#ୀ /56749 35 181 324ଲଛମା ମUୁାଗାଡିଆ %ା ହରି ମUୁାଗାଡିଆ RWX0185165

#ୀ /57750 55 181 325ସବୁ8@ କାଟିଆ %ା ସମରା କାଟିଆ KBH1875558

#ୀ /57751 45 181 326ସବୁନ@  କ।ଟିଆ %ା ସମରା କ।ଟିଆ RWX1148428

ପ ୁ /58752 45 181 328ଗରୁୁନା ମUୁାଗାଡିଆ ପି ବୁଦା ମUୁାଗାଡିଆ OR/12/085/320645

#ୀ /58753 40 181 329ମଇନା ମUୁାଗାଡିଆ %ା ଗରୁୁନା ମUୁାଗାଡିଆ OR/12/085/320638

ପ ୁ /58754 38 181 330ଜୟରାମ ମUୁାଗାଡିଆ ପି ବୁଦୁ ମUୁାଗାଡିଆ OR/12/085/320635

#ୀ /58755 36 181 331ସବୁ8@ ମUୁାଗାଡିଆ %ା ଜୟରାମ ମUୁାଗାଡିଆ KBH1875566

ପ ୁ /58756 23 181 333ସନୁୀଲ ମUୁଗଡିଆ ପି ଗରୁୁନା ମUୁଗଡିଆ RWX1127646

#ୀ /59757 70 181 334ମାଳିନୀ ନାୟକ %ା ଆ��  ନାୟକ KBH1875855

ପ ୁ /59758 42 181 335ମ�ଳା ନାୟକ ପି ଆ��  ନାୟକ KBH1875624

ପ ୁ /59759 42 181 336ଦାଶରଥି ନାୟକ ପି ଆ��  ନାୟକ OR/12/085/320642

#ୀ /59760 40 181 337ରାୟମତୀ ନାୟକ %ା ଦାଶରଥୀ ନାୟକ OR/12/085/320637

#ୀ /59761 40 181 338ସମାରୀ ନାୟକ %ା ମ�ଳା ନାୟକ KBH1866847

#ୀ /59762 25 181 339ଗନିତା ନାୟକ ପି ଦାଶରଥୀ ନାୟକ RWX0857045

ପ ୁ /60763 45 181 340ଶକୁ�  ଖିଲ ପି ମ�ଳରାୟ ଖିଲ OR/12/085/320633

#ୀ /60764 29 181 341ଚ5�ମା ଖିଲ ପି ଶକୁ�  ଖିଲ RWX0635193

#ୀ /60765 24 181 342େଗୗରୀ ଖିଲ ପି ଶକୁ�  ଖିଲ RWX0995167

ପ ୁ /61766 44 181 343ଜୟ େଦଉଳପାଡିଆ ପି ଦାନୁ େଦଉଳପାଡିଆ KBH1867027

#ୀ /61767 37 181 344ଦାନୁ େଦଉଲପାଡିଆ %ା ଜୟ େଦଉଲପାଡିଆ RWX0910067

#ୀ /62768 49 181 347ମ�ୁଳି ଗିେରମ %ା ପରୁୁେଷା:ମ ଗିେରମ OR/12/085/320348

ପ ୁ /62769 25 181 348ରାମଚ5�  ଗିେରX ପି ପରୁୁେଷା:ମ ଗିେରX RWX0857243

ପ ୁ /62770 24 181 349ରକି ଗିେରମ ପି ପରୁୁେଷା:ମ ଗିେରମ RWX0994822

#ୀ /62771 29 181 350ମମି ମାଝୀ %ା ନ5 ମାଝୀ RWX0471938

#ୀ /63772 55 181 351ମଇନା କାଟିଆ %ା ବିଶ ୁକାଟିଆ KBH1876002

ପ ୁ /63773 30 181 352ଅଜି_ କାଟିଆ ପି ମଇନା କାଟିଆ RWX0857128

#ୀ /63774 27 181 353ହିରାମଣି କା◌ାଟିଆ %ା ଅଜି_ କାଟିଆ RWX0857102

ପ ୁ /63775 27 181 354ଅଜୟ କାଟିଆ ପି ମଇନା କାଟିଆ RWX0857110

#ୀ /63776 25 181 355ସମିୁତ�ା କାଟିଆ ମା ମଇନା କାଟିଆ RWX0857094

#ୀ /63777 37 181 356ସନିୁତା ଖରା %ା ରାଜ କମୁାର ଭତ�ା RWX0635532

#ୀ /64778 55 181 357ଦଇମତୀ ହCାଳ %ା ଶକୁ�  ହCାଳ KBH1875871

ପ ୁ /64779 42 181 358ଶବି ହCାଳ ପି ସନିଆ ହCାଳ KBH1662220

ପ ୁ /64780 40 181 359ଶକୁ�  ହCାଳ ପି ବୁଦୁ ହCାଳ OR/12/085/320632

ପ ୁ /64781 39 181 360ହରି ହCାଳ ପି ଶକୁ�  ହCାଳ KBH1642685

ପ ୁ /64782 38 181 361େସାମନାଥ ହCାଳ ପି ସନିଆ ହCାଳ KBH1642677

#ୀ /64783 37 181 362ରାମା ହCାଳ %ା ଶବି ହCାଳ KBH2062024

ପ ୁ /64784 37 181 363ସରୁଜ ହCାଳ ପି ଘାସିରାମ ହCାଳ KBH1946144

ପ ୁ /64785 32 181 364ଅମିତ କମୁାର ହCାଳ ପି ସମରା ହCାଳ RWX0472068

#ୀ /64786 30 181 365ତୁଲୁ ହCାଳ %ା େସାମନାଥ ହCାଳ RWX0635698

#ୀ /64787 24 181 366ପ8ୁ2ମା ହCାଳ %ା ଅମିତ କମୁାର ହCାଳ RWX1103118

ପ ୁ /64788 24 181 367ଶEର ହCାଳ ପି ଶକୁ�  ହCାଳ RWX0994855

#ୀ /64789 23 181 368ସମିୁତା ହCାଳ ପି ଶକୁ�  ହCାଳ RWX0995126

#ୀ /64790 23 181 369ରୁବି ହCାଳ ପି କମଳୁ ହCାଳ RWX1037183

ପ ୁ /64791 35 181 370ରାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ଧନପତି ନାୟକ KBH1922301

ପ ୁ /65792 47 181 371ରାଜ କମୁାର ଭତ� ା ପି ବା1ାନିଧି ଭତ� ା RWX0635540

#ୀ /65793 62 181 372ପେୁନଇ ଶିରିମଲିୁଆ %ା ବୁଦୁ ଶିରିମଲିୁଆ OR/12/085/320372

ପ ୁ /66794 46 181 373ଘାସିରାମ ହCାଳ ପି ସନିଆ ହCାଳ OR/12/085/320182
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#ୀ /66795 38 181 374ନିଳିମା ହCାଲ ପି ଘାସିରାମ ହCାଲ RWX0635466

#ୀ /66796 31 181 375ସଭୁଦ� ା ହCାଲ ପି ଘାସିରାମ ହCାଲ RWX0635490

ପ ୁ /66797 27 181 376ସଜିୁତ କମୁାର ହCାଲ ପି ଘାସିରାମ ହCାଳ RWX0698951

#ୀ /66798 21 181 377ରୂପା ହCାଳ ପି ଘାସିରାମ ହCାଳ RWX1127695

#ୀ /66799 52 181 378କrନା ନାୟକ %ା ବିଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0635748

#ୀ /67800 33 181 379କବିତା େଖାର ପି ମନୁ େଖାର RWX1266550

ପ ୁ /67801 45 181 381ବିସ ୁମାଝି ପି ସନିଆ ମାଝି OR/12/085/320389

ପ ୁ /67802 45 181 382ରାମଚ5�  ମାଝି ପି ମଲିୁଆ ମାଝି OR/12/085/320357

#ୀ /67803 42 181 383କାଳିମଣୀ ମାଝି %ା ବିଶ ୁମାଝି OR/12/085/320390

#ୀ /67804 42 181 384ଲ,-ୀ ମାଝି %ା ରାମଚ5�  ମାଝି OR/12/085/320359

#ୀ /67805 32 181 385ରଶ- ି ମାଝି ମା କାମିଲି ମାଝି RWX0635326

#ୀ /67806 27 181 386ବବିତା ମାଝୀ ପି ରାମଚ5�  ମାଝୀ RWX0910505

ପ ୁ /67807 26 181 387ରାମ ମାଝୀ ପି ବିଶ ୁମାଝୀ RWX0910455

ପ ୁ /67808 26 181 388ମନୁା ମାଝୀ ପି ରାମଚ5�  ମାଝୀ RWX0910281

#ୀ /67809 25 181 389ସମିୁତା ମାଝି ପି ବିସ ୁମାଝି RWX0857144

#ୀ /67810 24 181 390ଦଇତା ମଦୁୁଲି %ା ଘାସି ନାୟକ RWX1213206

#ୀ /67811 23 181 391ରୁମା ନାୟକ %ା ମନୁା ମାଝୀ RWX1037142

#ୀ /68812 62 181 392ଚ5�େସନ ଖରା ପି ଏଲିଅ ଖରା RWX0184655

#ୀ /68813 52 181 393ସେରାଜିନୀ ଖରା %ା ଚ5�େସନ ଖରା RWX0184663

ପ ୁ /68814 37 181 394ଜିେତ5�  ଖରା ପି ଚ5�େଶନ ଖରା RWX0185249

#ୀ /68815 35 181 395ମାଣିକ ଖରା ପି ଚ5�େସନ ଖରା RWX0185447

ପ ୁ /68816 35 181 396ଟୁନା ଖରା ପି ଚ5�େଶନ ଖରା RWX0301028

#ୀ /68817 35 181 397ଆରତି ଖରା ପି ଚ5�େସନ ଖରା RWX0185439

ପ ୁ /68818 33 181 398ର?ିତ କମୁାର ଖରା ପି ଚ5�େସନ ଖରା RWX0185454

#ୀ /68819 28 181 399ଝିମି ଖରା %ା ଟୁନା ଖରା RWX0635201

#ୀ /68820 28 181 400ଅନିତା ଖରା %ା ର?ି_ ଖରା RWX0635185

#ୀ /69821 46 181 401ରଇଲା ଖରା %ା ଶଶି ଖରା RWX1317312

ପ ୁ /69822 25 181 402ସେCାଷ ଖରା ପି ସଶି ଖରା RWX0910489

#ୀ /70823 42 181 403ମଧଛୂ5ା ଭତ� ା %ା ସେରାଜ କମୁାର େଖାସଲା KBH1922855

ପ ୁ /70824 80 181 404ମାଲାଖି େଖାସଲା ପି ଏଲିୟାଜର େଖାସଲା OR/12/085/320360

#ୀ /70825 79 181 405ସଯୁ�@ମଣି େଖାସଲା %ା ମାଲଖି େଖାସଲା OR/12/085/320361

ପ ୁ /70826 49 181 406ସେରାଜ କମୁାର େଖାସଲା ପି ମାଲଖି େଖାସଲା OR/12/085/320363

#ୀ /70827 46 181 407ସJିoାରାଣୀ େଖାସP ା %ା େଜନସନ କମୁାର େଖାସP ା KBH2062073

ପ ୁ /72828 55 181 409ସମାରୁ ମାଝି ପି ସନିଆ ମାଝି OR/12/085/320393

#ୀ /72829 50 181 410ଗରୂୁବାରି ମାଝି %ା ସମାରୁ ମାଝି OR/12/085/320394

ପ ୁ /72830 35 181 411ଚ5�  ମାଝି ପି ସମାରୁ ମାଝି KBH1922897

ପ ୁ /72831 33 181 412ମlରାମ ମାଝୀ ପି ସମାରୁ ମାଝୀ RWX0660225

#ୀ /72832 30 181 413ତୁଲୁ ମାଝୀ %ା ମlରୁାମ ମାଝୀ RWX0635656

#ୀ /72833 27 181 415ସବି ମାଝୀ %ା ଚ5�  ମାଝୀ RWX0857177

#ୀ /73834 50 181 416ପ�ମିଳା କମୁାରୀ ଡ�� ୀ %ା କିେଶାର େମାହନ ଡ�� ୀ KBH1876259

#ୀ /73835 41 181 417ରିନା ଡ��ି ପି କିେଶାର େମାହନ ଡ��ି RWX0910349

#ୀ /73836 54 181 418ସଆୁ ନାୟକ %ା ଚଇତନ ନାୟକ OR/12/085/320191

#ୀ /73837 38 181 419େମାହିନୀ ନାୟକ ମା ଶଆୁ ନାୟକ RWX0910141

ପ ୁ /73838 32 181 420ମନେବାଧ ନାୟକ ମା ଶଆୁ ନାୟକ RWX0185322

#ୀ /73839 23 181 421ର?ିତା ନାୟକ %ା ରାଜ କମୁାର ଡା�ରୀ RWX1266592

#ୀ /74840 52 181 422ଡମାଇ ହCାଳ %ା ଡ$ରୁ ହCାଳ KBH1876010

#ୀ /74841 52 181 423େଗାରି ହCାଳ %ା େଘନୁ ହCାଳ OR/12/085/320179

ପ ୁ /74842 48 181 424ଡ$ରୁ ହCାଳ ପି ଚUାଳ ହCାଳ OR/12/085/320185

#ୀ /74843 48 181 425ନିଲା ହCାଳ %ା ଘାସିରାମ ହCାଳ OR/12/085/320183

ପ ୁ /74844 42 181 426େଘନୁ ହCାଳ ପି ସନିଆ ହCାଳ OR/12/085/320174

#ୀ /74845 26 181 427ସଂଗିତା ହCାଳ ପି ଡ$ରୁ ହCାଳ RWX0995175

ପ ୁ /74846 24 181 428କିଶାନ କମୁାର ହCାଳ ପି ଘାସିରାମ ହCାଳ RWX0994772

ପ ୁ /74847 50 181 429େଜନେସନ କମୁାର େଖାସଲା ପି ମାଲଖି େଖାସଲା OR/12/085/320362

ପ ୁ /76848 40 181 431େଗାପାଳ ହCାଳ ପି ଜଗ ୁହCାଳ KBH1876283

#ୀ /76849 36 181 432ରୀତା ହCାଳ ପି ଜଗ ୁହCାଳ KBH1695196

#ୀ /76850 34 181 433ସମିୁତା ହCାଳ %ା େଗାପାଳ ହCାଳ KBH1922244

ପ ୁ /76851 33 181 434କୃ; ହCାଳ ପି ଜଗ ୁହCାଳ KBH1922780

ପ ୁ /77852 25 181 435ରାଜ କମୁାର ଡ��ି ପି କିେଶାର େମାହନ ଡ��ି RWX0857342

#ୀ /77853 60 181 436ଗରୁୁବାରି ହCାଳ %ା େଲରି ହCାଳ OR/12/085/320165

#ୀ /77854 42 181 437ରଇଲା ହCାଳ %ା ଜଗନJ ାଥ ହCାଳ KBH1867001

#ୀ /77855 40 181 438ସବୁ8@ ହCାଳ %ା ମ�ଳା ହCାଳ OR/12/085/320167

ପ ୁ /77856 34 181 439ବିଶ ୁହCାଳ ମା ଗରୁୁବାରୀ ହCାଳ KBH1922137

14 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE %ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /77857 26 181 440ମନୁା ହCାଳ ମା ସବୁ8@ ହCାଳ RWX0725465

ପ ୁ /77858 22 181 441ରାେଜଶ ହCାଳ ମା ସବୁନD ହCାଳ RWX1051218

ପ ୁ /78859 27 181 442ଅେଶାକ ବାଘ ମା ତୁଳସା ବାଘ RWX0725200

#ୀ /80860 35 181 444ତୁଳସୀ ଶିରି ମଲିୂଆ %ା ମଲିୂଆ ଶିରି ମଲିୂଆ KBH1922111

#ୀ /81861 55 181 445ଶଭୁମଣି ଖରା %ା ଦୟାଶିଲ ଖରା KBH2062248

ପ ୁ /81862 54 181 446ଦୟାଶୀଲ ଖରା ପି ଧରମ ଦାସ ଖରା KBH2062230

ପ ୁ /81863 28 181 447ସଂ?ୟ ଖରା ପି ଦୟାଶୀଳ ଖରା RWX0635169

ପ ୁ /81864 26 181 448ଇଫ�ିୟମ ଖରା ପି ଦୟାଶିଳ ଖରା RWX0635391

#ୀ /81865 29 181 449ରଶ- ିତା ନାଏକ ପି ଧନପତି ନାଏକ RWX0635482

#ୀ /81866 65 181 450ଅ�ାରି ନାୟକ %ା ଧନପତି ନାୟକ KBH1695352

ପ ୁ /81867 42 181 451ଡ$ରୁ ନାୟକ ପି ଧନପତି ନାୟକ KBH1695360

ପ ୁ /81868 40 181 452ରାଜୁ ନାୟକ ପି ଧନପତି ନାୟକ KBH1922558

ପ ୁ /81869 30 181 453କ� ୀ;ା ନାୟକ ପି ଧନପତି ନାଏକ RWX0472134

#ୀ /82870 31 181 454ରୁବିନା ଖରା ପି ମନୁା ଖରା RWX0725515

#ୀ /82871 32 181 455ରୁନି ନାୟକ ମା ଆ��ି  ନାୟକ RWX0185389

ପ ୁ /83872 33 181 456ବିପଲୁ ଟାକ� ୀ ପି ରାେଜ5�  ଟାକ� ୀ RWX0725259

ପ ୁ /84873 45 181 457େଘନୁ ମାଝି ପି ଶକୁ� ା ମାଝି RWX0910356

#ୀ /84874 44 181 458ବୁଦୁରୀ ମାଝି %ା େଘନୁ ମାଝି KBH1922889

ପ ୁ /84875 41 181 459େଘନୁ ମାଝି ପି ଶକୁରୁା ମାଝି KBH2062438

ପ ୁ /86876 26 181 460କିରsେଦବ ନାୟକ ପି ସଦାନ5 ନାୟକ RWX0725218

#ୀ /87877 47 181 461ସଲୁଚନା ଖିଲ ପି ପିତ�  ଖିଲ KBH1922574

#ୀ /88878 46 181 462ତୁଳସା ବାଘ %ା କମୁାର ବାଘ RWX0725119

ପ ୁ /88879 67 181 463େଦବଦାସ ଖରା ପି ମ�ଳମଣି ଖରା RWX0185538

#ୀ /88880 62 181 464ଶିଲମଣି ଖରା %ା େଦବଦାସ ଖରା KBH1922632

#ୀ /88881 39 181 465ଏଲିସା ଖରା ପି େଦବଦାସ ଖରା KBH1922525

#ୀ /88882 38 181 466ଜସ-ିନ ରିକସJା ଖରା ପି େଦବଦାସ ଖରା KBH1922541

#ୀ /88883 36 181 467କବିତା ଖରା ପି େଦବଦାସ ଖରା KBH1922533

ପ ୁ /89884 46 181 468ପ�ଦିପ କମୁାର ବାଘ ପି ଦୟାଶିଳ ବାଘ KBH1922384

#ୀ /89885 36 181 469ସଂଯSୁା ବାଘ %ା ପ�ଦିପ ବାଘ KBH1922392

#ୀ /90886 41 181 470ଭାନୁ ହିକକା ମା ଡମଣିୁ ହିକକା KBH1922699

ପ ୁ /90887 38 181 471ପତି ହିtା ପି ଲଡୁ ହିtା KBH1922335

#ୀ /90888 53 181 472ପ�ଫଲୁମଣୀ କ7ପାନ %ା େଶମା କ7ପାନ RWX0725127

#ୀ /90889 25 181 473ର?ିତା ନାଚିକା %ା ପତି ହିକକା RWX1127851

#ୀ /91890 25 181 474କାଜଲ ରଜାଲିE ଖସP ା %ା ଅମିତ କଲୁଦୀପ RWX0994723

ପ ୁ /91891 51 181 475ଜିବନଚ5�  କଲୁଦିପ ପି ସିକ5ର କଲୁଦିପ KBH1922707

#ୀ /91892 49 181 476ସେCାଷମଣି କଲୁଦିପ %ା ଜିବନଚ5�  କଲୁଦିପ KBH1922715

ପ ୁ /91893 33 181 477ଅମିତ କଲୁଦିପ ପି ଜିବନ କଲୁଦିପ KBH1922202

ପ ୁ /91894 32 181 478ସଜିୁତ କମୁାର କଳୁଦିପ ପି ଜିବନଚ5�  କଳୁଦିପ RWX0185546

#ୀ /91895 25 181 479କରିଶ-ା କଲୁଦିପ ପି ଜିବନ ଚ5�  କଲୁଦୀପ RWX0994665

ପ ୁ /93896 42 181 480ଭା\ର ପତରିଆ ପି ବୁଦୁରାମ ପତରିଆ KBH1866672

#ୀ /94897 35 181 482ବବିତା ଟାକ�ି %ା ଜୟC ଟାକ�ି KBH1922749

ପ ୁ /95898 73 181 483ଦିବାନ ଚ5�  ଡ��ି ପି ୟୁେନସ ଡ��ି RWX0527697

#ୀ /95899 68 181 484ସିଲମଣି ଡ��ି %ା ଦିବାନ ଚ5�  ଡ��ି RWX0527705

ପ ୁ /95900 37 181 485ସଜିୁତ କମୁାର ଡ�� ୀ ପି ଦିବାନ ଚ5�  ଡ�� ୀ RWX0185488

ପ ୁ /95901 49 181 486ବିପଳୁ କମୁାର ଡ�� ୀ ପି ଦିବାନ ଚ5�  ଡ�� ୀ RWX0185496

#ୀ /95902 23 181 487ନଜରିତା ସାଉଟଁା %ା ସଜିୁତ କମୁାର ଡା�ରୀ RWX1266576

ପ ୁ /95903 20 181 488ନବୀନ ଟାକରି ପି ମିନୁ ଟାକରି RWX1266626

#ୀ /96904 52 181 489ଧାମ2କା ଭତ�ା %ା ଦିଲିପ କମୁାର ଭତ�ା OR/12/085/320278

ପ ୁ /96905 34 181 490ମାନୁଏଲ ଭତ�ା ମା ଧାମ2କା ଭତ�ା RWX0185512

ପ ୁ /96906 28 181 491ରାଜୁ ଭତ�ା ମା ଭଗବତୀ ଭତ�ା RWX0471912

#ୀ /96907 28 181 492ରାେହଲ ଭତ�ା %ା ଦିପକ କମୁାର ଭତ�ା RWX0994459

#ୀ /96908 27 181 493ଦିପା?ଳୀ ଭତ�ା ମା ଭଗବତୀ ଭତ�ା RWX0910299

#ୀ /96909 28 181 494ନାଜରୀତା ଟାକ� ୀ ମା ଭଗବତୀ ଭତ� ା RWX0471896

ପ ୁ /97910 33 181 495ଶ�ବଣ କମୁାର େବନ�ା ପି ଭବାନି ଶEର େବନ�ା RWX0113134

ପ ୁ /97911 28 181 496ସଲମc ରାଜ ଭତ� ା ପି ସବୁାଶ ଭତ� ା RWX0472118

#ୀ /97912 33 181 497ର?ିତା ଡ��ି ପି ଦିବାନା ଚ5�  ଡ��ି RWX0472092

#ୀ /97913 34 181 498ବାନୁ େଦଉଳପାଡିଆ %ା ମେନାହର େଦଉଳପାଡିଆ RWX0472050

#ୀ /97914 35 181 499ସଶ- ିତା କେଲାଲିc ଖରା ପି ସନୁାମ ଖରା RWX0472027

ପ ୁ /97915 28 181 500ଦିବ�ରାଜ ଖରା ପି ସନୁାମ ଖରା RWX0472035

ପ ୁ /97916 30 181 501ଗଲୁସc କମୁାର କଳୁଦିପ ପି ଜିବନ ଚ5�  କଳୁଦୁପ RWX0472084

ପ ୁ /97917 36 181 502ନ5 ମାଝୀ ପି ଡ$ରୁ ମାଝୀ RWX0471904

ପ ୁ /98918 33 181 503ଦିପକ କମୁାର ଭତ� ା ମା ଧାମ2କ ଭତ� ା RWX0185520

15 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE %ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /99919 35 181 504ସ-ିତା ରାଣି େବନିଆ %ା ଆଶାନ5 େବନିଆ RWX0346544

ପ ୁ /99920 31 181 505ସ?ୟ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ଜୀବନ ଚ5�  କଳୁଦୀପ RWX0346494

ପ ୁ /100921 29 181 506ନେର5�  ଭତ� ା ପି ଦୟାଦାନ ଭତ� ା RWX0408252

#ୀ /101922 31 181 507ନିେବଦିତା ଖରା %ା ଜିେତ5�  ଖରା RWX0408278

ପ ୁ /102923 36 181 508ଧନ ଖରା ପି େଘନୁ ଖରା RWX0635334

ପ ୁ /110924 46 181 509ସ?ୟ କମୁାର ବିର ପି ଜିହୁଦି ବିର RWX0994947

#ୀ /110925 40 181 510ସାଗରିକା େମାହିନିମାଲା ଖରା %ା ସ?ୟ କମୁାର ବିର RWX0994921

#ୀ /999926 50 181 511ଉmଳା େମାହିନୀ ଭତ� ା %ା କମୁାର ଖରା RWX0910414

ପ ୁ /999927 62 181 512ବିଜୟ କମୁାର ଡ�� ୀ ପି 'ିଫାନ ଡ�� ୀ RWX0910307

ପ ୁ /999928 52 181 513ନ5 ହCାଳ ପି ଟକ ୁହCାଳ RWX0910174

#ୀ /999929 39 181 514ଖଲି ଇଡି� ପି ବୁଦା ଇଡି� RWX1166214

ପ ୁ /999930 56 181 515କମୁାର ଖରା ପି ଗରୁୁ ଖରା RWX0910109

ପ ୁ /999931 39 181 516ଶ�ୀରାମ ଖରା ପି କି5�ୁ  ଖରା RWX0910364

#ୀ /999932 37 181 517ଦିପାଇ ଖରା %ା ଶ�ୀରାମ ଖରା RWX0910042

ପ ୁ /999933 32 181 518ସେୁର5�  ଖରା ପି େକ5�ୁ  ଖରା RWX0910133

#ୀ /999934 21 181 519ଚିନମୟୀ ଖରା ପି କମୁାର ଖରା RWX1146729

#ୀ /999935 26 181 520%ପJା ଖରା %ା ସେୁର5�  ଖରା RWX0910059

#ୀ /999936 43 181 521େଜମା କଲୁଦୀପ %ା ହରି କଲୁଦୀପ RWX0910232

ପ ୁ /999937 39 181 523େଗୗତମ ରାଉତ ପି େଗୗରା� ରାଉତ RWX0910331

#ୀ /999938 35 181 524ବିଜୟଲ,-ୀ ରାଉତ %ା େଗୗତମ ରାଉତ RWX0910398

#ୀ /999939 36 181 525ଭାନୁ ସାକିଆ %ା ବି;ୁ ସାକିଆ RWX0910240

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବDଚନ ନିମେC ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନJ  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବDଚନ କମିଶନ ଭାରତE vାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବDଚନ ପବୂ@ ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣE ନାମ ଅଛି କି ନାହw  ଦୟାକରି ତନଖି କରCୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.3 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 ମାନEର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନE ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

16 16/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡାC େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE %ା,ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


