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ପ ୁ /Church Co1 21 176 1େସାନୂ ନାୟକ ପି ସରତ କମୁାର ନାୟକ RWX1234897

ପ ୁ /Police Ca2 21 176 2ଆକାଶ କମୁାର ମିଶ
 ପି ଅ%ୟ କମୁାର ମିଶ
 RWX1270826

&ୀ /13 42 176 3ମମିତା ସାହୁ ମା କମଳା ସାହୁ RWX0407932

ପ ୁ /14 40 176 4ବାବୁଲି କମୁାର ସାହୁ ପି ବୃ)ାବନ ସାହୁ KBH1806926

&ୀ /15 32 176 5ସସ*ିତା ସାହୁ +ା ବାବୁଲି ସାହୁ RWX0729269

ପ ୁ /026 27 176 6ପ
ସନଜୀତ ଗାଇନ ପି ଦିପକ କମୁାର ଗାଇନ RWX0998815

&ୀ /027 47 176 7ଉବ. ସି ରାଣୀ ରାୟ +ା ଦୀପକ କମୁାର ଗାଇନ RWX0998070

ପ ୁ /28 24 176 8ଅମିତ ଗାଇନ ପି ଦିପକ ଗାଇନ RWX0998807

&ୀ /29 47 176 9ଅ0ଲି ମ1ଲ +ା ସଧୁାକର ମ1ଲ RWX0729038

ପ ୁ /210 58 176 10ମାରିପା ପ
ଧାନ ପି ପାଣ ୁପ
ଧାନ OR/12/085/306570

&ୀ /211 51 176 11ରମା ପ
ଧାନ +ା ମାରିପା ପ
ଧାନ OR/12/085/306571

ପ ୁ /212 34 176 12େଯାେଗ)
  ପ
ଧାନ ପି ମାରିପା ପ
ଧାନ KBH1919679

ପ ୁ /213 32 176 13ଅମି4 ପ
ଧାନ ପି ମାରିପା ପ
ଧାନ RWX0297515

&ୀ /214 31 176 14ସସ*ିତା ପ
ଧାନ +ା େଯାେଗ)
  ପ
ଧାନ RWX0999367

ପ ୁ /215 30 176 15ପ
କାଶ ପ
ଧାନ ପି ମାରିପା ପ
ଧାନ RWX0407833

ପ ୁ /216 65 176 16କାଲାଚା) ରାୟ ପି ରାଧାବଲ6 ଭ ରାୟ OR/12/085/306928

&ୀ /217 58 176 17ଉମ8ଳା ରାୟ +ା କାଳାଚା) ରାୟ OR/12/085/306929

ପ ୁ /218 46 176 18ବି9ଜିତ ରାୟ ପି କାଳାଚା) ରାୟ OR/12/085/306974

&ୀ /219 35 176 19ପ
ିତୀ ରାୟ +ା ବି9ଜିତ ରାୟ RWX0297523

ପ ୁ /2 �20 68 176 20ର0ନ କମୁାର ରୟ ପି ରାଧାବଲ6 ବ ରୟ RWX0728931

&ୀ /2 �21 66 176 21ସାବିତ
ୀରାନୀ ରୟ +ା ର0ନ କମୁାର ରୟ RWX0728949

ପ ୁ /2 �22 49 176 22ମଳୟ କମୁାର ରୟ ପି ର0ନ କମୁାର ରୟ RWX0728956

&ୀ /2 �23 44 176 23ପଜୂା ରୟ +ା ମଳୟ ରୟ RWX0728964

&ୀ /0324 26 176 24କବିତା ରାଉତରାୟ ପି ଭଗବାନ ରାଉତରାୟ RWX0854570

ପ ୁ /325 23 176 25ଅଭିଜିତ ଚକ
ବ:.ୀ ପି ଅରୁଣ ଚକ
ବ:.ୀ RWX0999342

ପ ୁ /326 52 176 26ସଧୁାକର ମ1ଲ ପି ସେୁର)
  ନାଥ ମ1ଲ RWX0728972

ପ ୁ /327 50 176 27ଭଗବାନ ରାଉତରାୟ ପି ବଂଶିଧର ରାଉତରାୟ KBH2101061

&ୀ /328 44 176 28ମାଳତୀ ରାଉତରାୟ +ା ଭଗବାନ ରାଉତରାୟ RWX0176107

&ୀ /429 45 176 29ସବିତା ରାଣୀ ବମ.ନ +ା ରାମକୃ< ମ1ଳ RWX0632513

ପ ୁ /430 76 176 30େଗୗର ମ1ଳ ପି ନକଳୁ ମ1ଳ OR/12/085/306718

ପ ୁ /431 47 176 31ରାମକୃ< ମ1ଳ ପି ହରିପଦ ମ1ଳ KBH1696301

ପ ୁ /432 41 176 32ହେରକୃ< ମ1ଳ ପି ହରିପଦ ମ1ଳ OR/12/085/306609

ପ ୁ /433 38 176 33ଚ)ନକମୁାର ମ1ଳ ପି ହରିପଦ ମ1ଳ OR/12/085/306957

&ୀ /434 38 176 34ସଜୁାତା ମ1ଳ +ା ହେରକୃ< ମ1ଳ KBH1804392

&ୀ /435 33 176 35େମୗସମି ମ1ଳ +ା ଚ)ନ କମୁାର ମ1ଳ RWX0632463

&ୀ /536 62 176 36ବି)ୁରାଣୀ ବି9ାସ +ା େ%ତ
େମାହନ ବି9ାସ OR/12/085/306604

ପ ୁ /537 40 176 37ସତ�େଗାପାଳ ବି9ାସ ପି େ%ତ
େମାହନ ବି9ାସ OR/12/085/306606

ପ ୁ /538 37 176 38ଶ>ର ବି9ାସ ପି େ%ତ
  େମାହନ ବି9ାସ KBH1921089

&ୀ /539 36 176 39ମ0 ୁରାଣୀ ବି9ାସ +ା ସତ� େଗାପାଳ ବି9ାସ KBH1921006

ପ ୁ /640 41 176 40ଜଗନ� ାଥ ଦାସ ପି ରାମେମାହନ ଦାସ KBH1804301

ପ ୁ /641 39 176 41ତାରକ ଦାସ ପି ରାମେମାହନ ଦାସ OR/12/085/306600

&ୀ /642 38 176 42ମମତା ଦାସ +ା କାଳିେମାହନ ଦାସ OR/12/085/306602

&ୀ /643 32 176 43ସଜୁାତା ଦାସ +ା ତାରକ ଦାସ RWX0698258

&ୀ /644 28 176 44ରିତା ଦାସ +ା ଜଗନ� ାଥ ଦାସ RWX0698266

&ୀ /645 22 176 45ଦୀପା ଦାସ ପି କାଳି େମାହନ ଦାସ RWX1169887

&ୀ /746 75 176 46ଉମ8ଳା ରାୟ +ା ଅମଲୁ� ରାୟ OR/12/085/306612

ପ ୁ /747 52 176 47ଅସିମ ରାୟ ପି ଅମଲୁ� ରାୟ OR/12/085/306615

&ୀ /748 48 176 48ଗୀତା ରାୟ +ା େଶଖର ରାୟ KBH1805829

&ୀ /749 48 176 49ବନବାସୀ ରାୟ +ା ଅସୀମ ରାୟ OR/12/085/306616

ପ ୁ /750 40 176 50ଦୁଲାଲ ରାୟ ପି ଅମଲୁ� ରାୟ OR/12/085/306617

1 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀ> +ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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&ୀ /751 39 176 51ନିଳିମା ରାୟ +ା ଦୁଲାଲ ରାୟ KBH1805811

ପ ୁ /752 33 176 52ଅେଶାକ କମୁାର ରାୟ ପି ଅସିମ କମୁାର ରାୟ RWX0297564

&ୀ /753 33 176 53+ପ�ା ରାୟ ପି େସଖର ରାୟ RWX0297549

ପ ୁ /754 32 176 54ସମିର କମୁାର ରାୟ ପି େସଖର ରାୟ RWX0297556

&ୀ /855 39 176 55େସ�ହଲତା ମଲ6 ିକ +ା କା:8କ ଚ)
  ମଲ6 ିକ RWX1161561

ପ ୁ /856 63 176 56ଜଗଦୀଶ ଚ)
  ମ1ଳ ପି ଲଲିତ କମୁାର ମ1ଳ KBH1804640

&ୀ /857 60 176 57ଉମ8ଳା ମ1ଳ +ା ଜଗଦୀଶ ଚ)
  ମ1ଳ KBH1805852

ପ ୁ /858 52 176 58ସେୁବାଧ କମୁାର ମ1ଳ ପି ଶ
ୀ ଲଳିତ କମୁାର ମ1ଳ OR/12/085/307073

ପ ୁ /859 39 176 59େଦେବଶ କମୁାର ମ1ଳ ପି ଜଗଦୀଶ ଚ)
  ମ1ଳ KBH1805951

ପ ୁ /860 38 176 60ମାନସ ମ1ଳ ପି ଜଗଦିଶ ମ1ଳ OR/12/085/306622

ପ ୁ /0961 23 176 61ବି.ରିକି ବମ.ନ ପି ମେନାରଂଜନ ବମ.ନ RWX1094440

ପ ୁ /962 60 176 62ମେନାର0ନ ବମ.ନ ପି ଆଶାନ) ବମ.ନ OR/12/085/306993

&ୀ /963 43 176 63ରୀତା ବମ.ନ +ା ମେନାରଂଜନ ବମ.ନ KBH1804913

ପ ୁ /964 30 176 64େଦବାଶିସ ବୂରେମନ ପି ମେନାର0ନ ବରମG RWX0344457

&ୀ /965 28 176 65ସନୁୟନୀ ନିକି ବମ.ନ ପି ମେନାର0ନ ବମ.ନ RWX0632422

ପ ୁ /966 23 176 66ବି. ରିକି ବମ.ନ ପି ମେନାରଂଜନ ବମ.ନ RWX1044478

&ୀ /1067 35 176 67କବିତା ରାଣୀ େଦ +ା େନପାଳ େଦ KBH1921063

&ୀ /1068 52 176 68ମିନିତିରାଣି ମ1ଳ +ା େଗାପାଳ କୃ< ବରମନ RWX0297572

ପ ୁ /1169 53 176 69େଗାପାଳ କ
 ୀ<ା ବମ.ନ ପି ନିର0ନ ବମ.ନ RWX1301878

&ୀ /1170 26 176 70ମନିଷା ବମ.ନ ପି େଗାପାଳ ପମ.ନ RWX0728691

ପ ୁ /1171 23 176 71ଅଭିଜିତ ବମ.ନ ପି େଗାପାଳ କ
ି<ା ବମ.ନ RWX0998781

ପ ୁ /1172 45 176 72େକଶବ ଦାସ ପି ଚି: ର0ନ ଦାସ KBH1919521

&ୀ /1273 75 176 73ଲ%*ୀରାଣି ବରମନ ପି ଆଶାନ) ବରମନ RWX0297598

&ୀ /1274 73 176 74ଅ0ନା ବମ.ନ +ା େଗାପାଳ ଚ)
  ବମ.ନ RWX0812222

ପ ୁ /1275 42 176 75ପI ବମ.ନ ପି େଗାପାଲ ଚ)
  ବମ.ନ RWX0632349

ପ ୁ /1276 52 176 76ସତ�ବାନ ସାହୁ ପି ମାଲ ସାହୁ RWX0729004

&ୀ /1277 43 176 77ଭାଗ�ଲତା ସାହୁ +ା ସତ�ବାନ ସାହୁ RWX0812313

&ୀ /1278 24 176 78ସସ*ିତା ସାହୁ ପି ସତ�ବାନ ସାହୁ RWX0998765

ପ ୁ /1379 63 176 79ନିତାଈ ମ1ଳ ପି ନକଳୁ ମ1ଳ OR/12/085/306721

&ୀ /1380 53 176 80ଆଶା ମ1ଳ +ା ନିତାଈ ମ1ଳ OR/12/085/306722

ପ ୁ /1381 35 176 81ନବିନ ଚ)
  ମ1ଳ ପି ନିତାଇ ମ1ଳ RWX0176131

ପ ୁ /1382 32 176 82କିେଶାର କମୁାର ମ1ଳ ପି ନିତାଲ ମ1ଳ RWX0176156

&ୀ /1383 30 176 83ଦୀପିକା ମ1ଳ +ା ନବିନ ମ1ଳ RWX1169903

&ୀ /1484 65 176 84ପବିତ
  ମ1ଳ +ା େଗୗର ମ1ଳ OR/12/085/306719

ପ ୁ /1485 52 176 85ଦିପ>ର ମ1ଳ ପି େଗୗରଚ)
  ମ1ଳ OR/12/085/307034

ପ ୁ /1486 44 176 86ଅମରକୃ< ମ1ଳ ପି େଗୗରଚ)
  ମ1ଳ KBH1804764

ପ ୁ /1487 42 176 87ଶ>ର ମ1ଳ ପି େଗୗରଚ)
  ମ1ଳ KBH1661065

&ୀ /1488 37 176 88େଜ�ସୖ�ା ମ1ଳ +ା ଦିପ>ର ମ1ଳ RWX0176172

&ୀ /1489 34 176 89ପLୁ8ମା ମ1ଳ +ା ସ>ର ମ1ଳ RWX0176180

&ୀ /1490 36 176 90ଚMା ମ1ଳ +ା ଅମରକୃ< ମ1ଳ RWX0176164

ପ ୁ /1591 42 176 91କା:8କ ଚ)
  ମଲ6 ିକ - େଗାଲଖ ବିହାରି ମଲ6 ିକ RWX1161553

ପ ୁ /1592 27 176 92ପ
ସନଜୀତ ସୀଲ ପି ବକଳୁ ସୀଲ RWX0632174

ପ ୁ /1593 23 176 93କିରଣଜିତ ସିଲ ପି େଗାକଳୁ ସିଲ RWX0998757

ପ ୁ /1594 52 176 94ବକଳୁ ସିଲ ପି ଦୀନବNୁ ସିଲ RWX0176198

&ୀ /1595 44 176 95ମ0 ୁସିଲ +ା ବକଳୁ ସିଲ RWX0176206

&ୀ /1696 29 176 96ମମତା ସିଲ +ା ଶOନୁାଥ ସିଲ RWX0698126

ପ ୁ /1697 63 176 97ହରିେବାଲା ସିଲ ପି ଦିନବNୁ ସିଲ OR/12/085/306725

&ୀ /1698 56 176 98ମିନତି ସିଲ +ା ହରିେବାଲ ସିଲ OR/12/085/306726

ପ ୁ /1699 42 176 99ଚ)ନ କମୁାର ସିଲ ପି ହରିେବାଲ ସିଲ KBH1807361

ପ ୁ /16100 38 176 100ସOନୁାଥ ସିଲ ପି ହରିବେଲା ସିଲ RWX0176222

&ୀ /16101 33 176 101ସଚିୁତ
ା ସିଲ +ା ବ)ନ କମୁାର ସିଲ RWX0176214

&ୀ /17102 60 176 102ବନମାଳା ବି9ାସ +ା ପରିମଳ ବି9ାସ OR/12/085/306826

ପ ୁ /17103 52 176 103ରାମକୃ< ବିPଵାସ ପି ପରିମଳ ବି9ାସ RWX1317411

ପ ୁ /17104 42 176 104ଶ
ୀ କୃ< ବି9ାସ ପି ପରିମଳ ବି9ାସ KBH1806728

ପ ୁ /17105 38 176 105ହେରକୃ< ବି9ାସ ପି ପରିମଲ ବି9ାସ OR/12/085/306984

&ୀ /17106 29 176 106ଅପରନା ବି9ାସ +ା ରାମକୃ< ବି9ାସ RWX0698084

&ୀ /17107 29 176 107ସସୁ* ିତା ବି9ାସ +ା ଶ
ୀକୃ< ବି9ାସ RWX0998930

&ୀ /17108 35 176 108ଗିତା0ଳି ସିଂ +ା ସଶୁା@ ସିଂ KBH1920867

&ୀ /18109 37 176 109+ପ�ା ରାଣୀ ହାଲଦାର ପି ସପୁଦ ହାଲଦାର RWX0812255

ପ ୁ /18110 76 176 110ସପୁଦ ହାଲଦାର ପି ଦିବାକର ହାଲଦାର KBH1919687

&ୀ /18111 62 176 111ମିନତି ହାଲଦାର +ା ସପୁଦ ହାଲଦାର RWX0176263

ପ ୁ /19112 69 176 112ସତ�ବାନ ଦାସ ପି ଜଗତ ଚ)
  ଦାସ OR/12/085/306828

2 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀ> +ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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&ୀ /19113 50 176 113କRନା ଦାସ +ା ସତ�ବାନ ଦାସ OR/12/085/306829

ପ ୁ /19114 42 176 114ହରିକୃ< ଦାସ ପି ସତ�ବାନ ଦାସ KBH1919778

ପ ୁ /19115 38 176 115ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ସତ�ବାନ ଦାସ KBH1660844

&ୀ /19116 31 176 116କମଲା ଦାସ +ା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ RWX0632380

&ୀ /19117 30 176 117ତପତି ଦାସ +ା ହେରକୃ< ଦାସ RWX0698134

ପ ୁ /20118 51 176 118ସ)ୁର ବାଘ ପି ଦିନୁ ବାଘ RWX0510370

&ୀ /20119 68 176 119େଜ�ାସ�ା ବମ.ନ +ା ମଧ ୁବମ.ନ OR/12/085/306833

ପ ୁ /20120 39 176 120ରବି)
 ନାଥ ବମ.ନ ପି ମଧସୁଦୁନ ବମ.ନ KBH1919588

&ୀ /20121 28 176 121ଦୁଗB ବମ.ନ +ା ରବି)
  ୍ବମ.ନ RWX0729228

&ୀ /20122 21 176 122େଜ�ାତି ରାୟ ପି େଶଖର ରାୟ RWX1161579

&ୀ /21123 65 176 123ନିମ.ଳା େବଦୖ� +ା ଦୁଲାଲ େବଦୖ� OR/12/085/306841

ପ ୁ /21124 55 176 124ପ
ଦିପ େବଦୖ� ପି ଦୁଳାଳ େବଦୖ� KBH1855907

ପ ୁ /21125 41 176 125ପ
ଶା@ କମୁାର େବଦୖ� ପି ଦୁଲାଲ େବଦୖ� OR/12/085/306844

&ୀ /21126 40 176 126ଶ>ରି େବଦୖ� +ା ପ
ଦିପ େବଦୖ� OR/12/085/307046

&ୀ /21127 35 176 127ଉଷା େବୖଦ� +ା ପ
ଶା@ କମୁାର େବଦୖ� RWX0854463

ପ ୁ /21128 22 176 128ବିପଲୁ େବଦୖ� ପି ପ
ଦୀପ େବଦୖ� RWX1050319

&ୀ /21129 38 176 129ମିରାରାଣୀ ବି9ାସ ପି େ%ତ
େମାହନ ବି9ାସ RWX0998476

&ୀ /22130 69 176 130କା@ାମଣୀ ତାତି +ା ସଯୁ�. ନାରାୟଣ ତାତି OR/12/085/306926

ପ ୁ /23131 58 176 131ପଦ*  ଚରଣ େବେହରା ପି ଗା1 ୁେବେହରା OR/12/085/306923

&ୀ /23132 49 176 132ମାମି େବେହରା +ା ପଦ* ଚରଣ େବେହରା OR/12/085/306924

ପ ୁ /23133 29 176 133ରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ପଦ* ଚରଣ େବେହରା RWX0632091

&ୀ /24134 40 176 134ସଧୁାଂଶ ୁବାଳା ପି େପ
ମ ପ
କାଶ ଚ)
 KBH1856442

&ୀ /24135 46 176 135େଜ�ାତି କମୁାରୀ ଚ)
 +ା େପ
ମପ
କାଶ ଚ)
 OR/12/085/306921

ପ ୁ /24136 33 176 136ଚିନ* ୟ େଶଖର ଚ)
 ମା େଜ�ାତି କମୁାରି ଚ)
 RWX0176339

ପ ୁ /25137 61 176 137କୃ< ମଲ6 ିକ ପି ଲ%*ୀଧର ମଲ6 ିକ OR/12/085/306918

&ୀ /25138 52 176 138ପାବ. ତି ମଲ6 ିକ +ା କୃ< ମଲ6 ିକ OR/12/085/306919

ପ ୁ /25139 35 176 139ଚି:ର0ନ ମଲ6 ିକ ପି କୃ<ଚ)
  ମଲ6 ିକ KBH1921188

ପ ୁ /26140 56 176 140ଭାନୁ ବି9ାସ ପି ରାଇେମାହନ ବି9ାସ OR/12/085/306853

&ୀ /26141 50 176 141ରୁନୁ ବି9ାସ +ା ଭାନୁ ବି9ାସ OR/12/085/306854

ପ ୁ /26142 40 176 142ମାଣିକ ବି9ାସ ପି ରାଇେମାହନ ବି9ାସ OR/12/085/306852

&ୀ /26143 39 176 143ମଣିମାଳା ବି9ାସ +ା ମାଣିକ ବି9ାସ KBH1804574

ପ ୁ /26144 31 176 144ଅମିତ କମୁାର ବି9ାସ ପି ଭାନୁ ବି9ାସ RWX0510404

ପ ୁ /26145 45 176 145ଧାନୁ େକଶବ ବି9ାସ ପି ରାଇେମାହନ ବି9ାସ OR/12/085/306851

&ୀ /27146 41 176 146ମାଳତୀ ବି9ାସ +ା ଧାନୁ ବି9ାସ KBH1804566

&ୀ /27147 55 176 147ହରିନବାଳା ଦାସ +ା ଧନସାଗର ଦାସ OR/12/085/306848

&ୀ /27148 45 176 148ସାଗର ଦାସ +ା ପ
ଭାତଚ)
  ଦାସ OR/12/085/306996

ପ ୁ /27149 37 176 149ସଂଜିତ ଦାସ ପି ଧନସାଗର ଦାସ RWX0176354

&ୀ /27150 28 176 150ସସୁମୁା ଦାସ +ା ସ0ିତ ଦାସ RWX0632737

&ୀ /28151 55 176 151ସିବାନି ଦ: +ା ନାଥରୁାମ ଦ: OR/12/085/306824

ପ ୁ /28152 54 176 152ବିଜନ ଦ: ପି ଗେଣଶ ଦ: KBH2057289

&ୀ /28153 46 176 153ରୂପା ଦ: +ା ବିଜନ ଦ: KBH2057297

ପ ୁ /28154 44 176 154ସରୁଜିତ ଦ: ପି ନାଥରୁାମ ଦ: KBH1806090

ପ ୁ /28155 34 176 155ସତ�ଜିତ ଦ: ପି ନାଥରୁାମ ଦ: RWX0176388

&ୀ /29156 44 176 156ବିନା େଦ +ା କାନୁ େଦ OR/12/085/307035

ପ ୁ /29157 27 176 157ରାେକଶ େଦ ପି କାହ* ୁ  େଦ RWX0632166

&ୀ /30158 50 176 158ସର+ତି ଦାସ +ା ଚିତରଂଜନ ଦାସ OR/12/085/306730

ପ ୁ /30159 31 176 159ଉ:ମ ଦାସ ପି ଚି:ରଂଜନ ଦାସ RWX0297606

&ୀ /30160 24 176 160ସ�ିତା ଦାସ +ା େକଶବ ଦାସ RWX0999284

&ୀ /31161 57 176 161ପାବ. ତିବାଳା ସରକାU +ା କୃଷ�େଗାପାଳ ମ1ଳ KBH1660992

ପ ୁ /31162 27 176 162ଜିତୁ ସରକାର ପି କ
ି<ା େଗାପାଲ ସରକାର RWX0632414

ପ ୁ /32163 69 176 163ସରୁ0ନ ଭାବୁକ ପି େଜ�ାତିଷ ଭାବୁକ OR/12/085/306731

ପ ୁ /32164 49 176 164ନିର0ନ ଭାବୁକ ପି େଜ�ାତିଷ ଭାବୁକ RWX0998062

&ୀ /32165 47 176 165ରତ� ା ଭାବୁକ +ା ନିର0ନ ଭାବୁକ RWX0998237

&ୀ /32166 40 176 166ଚMା ଭାବୁକ +ା ସରୁ0ନ ଭାବୁକ OR/12/085/306732

ପ ୁ /32167 26 176 167ସମୁନ ଭାବୁକ ପି ସରୁଂଜନ ଭାବୁକ RWX0854497

ପ ୁ /32168 23 176 168ସେୁଶନ ଭାବୁକ ପି ସରୁ0ନ ଭାବୁକ RWX0998047

ପ ୁ /33169 35 176 169ବାବୁଲ ପାରାମାଣିକ ପି ବଲାଇ ପାରାମାଣିକ KBH1920016

&ୀ /33170 29 176 170ସ0ିତା ପାରମାଣିକ +ା ବାବୁଲ ପାରମାଣିକ RWX0632687

&ୀ /33171 50 176 171ବିମଳା ପରମାଣିକ +ା ବଲାଇ ପରମାଣିକ KBH1856491

ପ ୁ /33172 48 176 172ଚଲାଈ ପରମାଣିକ ପି ଭରତ ପରମାଣିକ OR/12/085/306727

ପ ୁ /33173 33 176 173ମଳୟ ପରମାଣିକ ପି ବଳାଇ ପରମାଣିକ RWX0176404

ପ ୁ /35174 41 176 174ଅରୁଣ ବସ ୁ ପି େକଶବ ବସ ୁ KBH1804269

3 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀ> +ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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&ୀ /35175 36 176 175କRନା ବସ ୁ +ା ଅରୁଣ ବସ ୁ RWX0176420

ପ ୁ /35176 62 176 176ବିକାଶ ଚ)
  ବସ ୁ ପି େକଶବ ଲାଲ ବସ ୁ OR/12/085/306715

&ୀ /35177 52 176 177ଅବ@ି ରାଣୀ ବସ ୁ +ା ବିକାଶ ଚ)
  ବସ ୁ OR/12/085/306717

&ୀ /36178 61 176 178ପରମା ରାୟ +ା ଅଧୀର ରାୟ OR/12/085/306705

ପ ୁ /36179 48 176 179ପ
ଶା@ ରାୟ ପି ଅଧିର ରାୟ OR/12/085/306706

ପ ୁ /36180 38 176 180ଅନିେମଶ ରାୟ ପି ଅଧୀର ରାୟ OR/12/085/306990

&ୀ /37181 49 176 181େରଖାରାଣୀ ରାୟ +ା େଗାପାଳ ରାୟ KBH1696368

ପ ୁ /37182 28 176 182ଅମର କମୁାର ରାୟ ମା େରଖା ରାଣୀ ରାୟ RWX0632802

ପ ୁ /38183 77 176 183ରବି)
  ନାଥ ମ1ଳ ପି ଦଦିରାମ ମ1ଳ OR/12/085/306701

&ୀ /38184 68 176 184େହମଲତା ମ1ଳ +ା ରବି)
  ନାଥ ମ1ଳ OR/12/085/306702

ପ ୁ /38185 51 176 185ର0ିତ କମୁାର ମ1ଳ ପି ରବି)
 ନାଥ ମ1ଳ RWX1317429

&ୀ /38186 40 176 186ବୀଥିକା ରାଣୀ ମ1ଳ +ା ର0ିତ କମୁାର ମ1ଳ KBH1920123

ପ ୁ /39187 57 176 187ରବିନ ପାଲ ପି ହେରG ପାଲ KBH1806439

&ୀ /39188 48 176 188ଅ0ନା ପାଲ +ା ରବିନ କମୁାର ପାଲ KBH1805332

ପ ୁ /39189 35 176 189ତାପV ପାଲ ପି ରବିନ ପାଲ KBH1920750

&ୀ /39190 31 176 190ସେୁଲଖା ପାଲ +ା ତାପସ ପାଲ RWX0632224

ପ ୁ /39191 22 176 191ରାେଜଶ ପାଲ ପି ପ
ବୀଣ ପାଲ RWX1050228

&ୀ /39192 65 176 192ନୟନବାଲା ସାହା +ା ପ
ଣବଲ6 ଭ ସାହା OR/12/085/306634

ପ ୁ /40193 52 176 193ଯାଦବ ଦାସ ପି ପ
ହଲ6 ାଦ ଦାସ OR/12/085/306631

ପ ୁ /40194 44 176 194ସଧିୁର ଦାସ ପି ପ
ହଲ6 ାଦ ଦାସ OR/12/085/306632

&ୀ /40195 38 176 195ସN�ା ଦାସ +ା ସଧିୁର ଦାସ RWX0176438

&ୀ /40196 38 176 196ବାସ@ି ଦାସ +ା ଯାଦବ ଦାସ OR/12/085/307045

ପ ୁ /40197 25 176 197ଅନିଲ ଚ)
  ଦାସ ପି ଯାଦବ ଦାସ RWX0854471

ପ ୁ /40198 24 176 198ପିଟୁଲ ଦାସ ପି ଯାଦବ ଦାସ RWX0998260

&ୀ /41199 50 176 199ସନୁାଲି ବି9ାସ +ା ନିମ.ଳ ବି9ାସ OR/12/085/306625

ପ ୁ /41200 45 176 200ସଜିୁତ କମୁାର ବି9ାସ ପି ନିମ.ଳ କମୁାର ବି9ାସ KBH1804681

ପ ୁ /41201 41 176 201ସଂଜିବ କମୁାର ବି9ାସ ପି ନିମ.ଳ କମୁାର ବି9ାସ KBH1807718

ପ ୁ /41202 39 176 202ସନିୁଲ କମୁାର ବି9ାସ ପି ନିମ.ଳ କମୁାର ବି9ାସ KBH1804509

&ୀ /41203 35 176 203ସନିୁତା ବି9ାସ +ା ସଜିୁ4 କମୁାର ବି9ାସ RWX0297648

&ୀ /41204 29 176 204ବକଲୁ ବି9ାସ +ା ସଂଜିତ କମୁାର ବି9ାସ RWX0698100

ପ ୁ /42205 60 176 205ଚ)
ମଣୀ େସଠି ପି ମାଗି େସଠି OR/12/084/124637

&ୀ /42206 51 176 206ବାସ@ି େସଠି +ା ଚ)
ମଣୀ େସଠି OR/12/084/124638

&ୀ /42207 29 176 207ଗୀତା0ଳି େସଠି ପି ଚ)
ମଣି େସଠି RWX0408005

ପ ୁ /42208 27 176 208ଲଲିତ କମୁାର େସଠୀ ପି ଚ)
ମଣୀ େସଠୀ RWX0632182

ପ ୁ /43209 55 176 209କ0ୁବିହାରି ଦଳାଇ ପି ବାୟାଧର ଦଳାଇ OR/12/085/306575

&ୀ /43210 48 176 210ହିରା ଦଳାଇ +ା କ0ୁବିହାରି ଦଳାଇ OR/12/085/306576

&ୀ /43211 35 176 211ସସ* ିତା ଦଳାଇ ପି କଂୁଜବିହାରୀ ଦଳାଇ KBH1920107

ପ ୁ /43212 31 176 212ପWୁଲତା ଦେଳଇ ପି କ0ୁଲତା ଦେଳଇ RWX0510230

&ୀ /43213 29 176 213ସଜୁତା ଦେଳଇ ପି କ0ୁବିହାରୀ ଦେଳଇ RWX0510297

&ୀ /44214 93 176 214େଯାଗମାୟା ସାହା +ା ବିଦୁ ସାହା OR/12/085/306639

ପ ୁ /44215 55 176 215ଦିଲିପ ସାହା ପି େଗୗରୀ ସାହା OR/12/085/306772

ପ ୁ /44216 55 176 216େଗାପାଳ ଚ)
  ସାହା ପି ବିଦୁ ସାହା RWX0297663

&ୀ /44217 49 176 217ମାଧବି ସାହା +ା ଦିଳିପ ସାହା OR/12/085/306773

&ୀ /44218 43 176 218କବିତାରାଣୀ ସାହା +ା େଗାପାଳଚ)
  ସାହା KBH1805407

ପ ୁ /44219 42 176 219ବ
 େଜ)
  ସାହା ପି ବିଧଭୂୁଷଣ ସାହା KBH1856012

ପ ୁ /44220 36 176 220କା:8କ ସାହା ପି ଦିଲ6 ିପ ସାହା KBH1696277

&ୀ /44221 34 176 221ସଂଜିତା ସାହା +ା ବେଜ)
  ସାହା RWX0297671

&ୀ /44222 27 176 222ବୁଲଟି ସାହା +ା କା:8କ ସାହା RWX1169960

ପ ୁ /44223 25 176 223ରାେଜଶ ସାହା ପି େଗାପାଳ ଚ)
  ସାହା RWX0998294

&ୀ /44224 23 176 224ମାମନିୁ ସାହା ପି େଗାପାଲ ଚ)
  ସାହା RWX1169929

ପ ୁ /45225 27 176 225ପ
ସା@ ବାଘ ପି ସଧିୁର ବାଘ RWX0632208

&ୀ /45226 26 176 226ସିପ
ା ବାଘ +ା ପ
ଶା@ ବାଘ RWX0854489

&ୀ /45227 52 176 227ସାବିତ
ି  ବାଘ +ା ସଧିୁର ବାଘ OR/12/085/306986

&ୀ /46228 60 176 228ଅବଳା ମ1ଳ +ା ନେର)
  ମ1ଳ OR/12/085/306698

ପ ୁ /46229 41 176 229ଶ>ର ମ1ଳ ପି ନେରନ ମ1ଳ KBH1806488

ପ ୁ /46230 39 176 230ମନର0ନ ମ1ଳ ପି ନେର)
  ମ1ଳ OR/12/085/306700

&ୀ /46231 36 176 231ମାଳତୀ ରାଣୀ ମ1ଳ ପି ନେରନ ମ1ଳ RWX0683524

ପ ୁ /46232 35 176 232ସେୁଦବ କମୁାର ମ1ଳ ପି ନେରନ ମ1ଳ KBH1919646

ପ ୁ /46233 73 176 233ନେରନ ମ1ଳ ପି ଜଳଭରତ ମ1ଳ OR/12/085/306697

&ୀ /47234 65 176 234ର�ମାଳା ମ1ଳ +ା ହରିେମାହନ ମ1ଳ OR/12/085/306695

ପ ୁ /47235 55 176 235ଇ)
 ଜିତ ମ1ଳ ପି ହରିେମାହନ ମ1ଳ OR/12/085/306696

ପ ୁ /47236 45 176 236ଅଜିତ କମୁାର ମ1ଳ ପି ହରି େମାହନ ମ1ଳ OR/12/085/306862
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&ୀ /47237 44 176 237ସମିୁତ
 ା ମ1ଳ +ା ଇ)
 ଜିତ ମ1ଳ KBH1660968

&ୀ /47238 39 176 238ବିଶାଖା ମ1ଳ +ା ଅଜିତ ମ1ଳ KBH1660901

ପ ୁ /48239 72 176 239ପ
ୟନାଥ ଦାସ ପି କୃ<ଚରଣ ଦାସ OR/12/085/306747

&ୀ /48240 55 176 240େପ
ମୀ ଦାସ +ା ପ
ିୟନାଥ ଦାସ OR/12/085/306748

ପ ୁ /48241 40 176 241ପ
ାଣକୃ< ଦାସ ପି ପ
ିୟନାଥ ଦାସ KBH1804178

ପ ୁ /48242 39 176 242ପ
ଭାତ ଦାସ ପି ପ
ିୟନାଥ ଦାସ OR/12/085/306962

&ୀ /48243 36 176 243ସର+ତି ଦାସ +ା ପ
ଭାତ କମୁାର ଦାସ RWX0176461

&ୀ /48244 24 176 244ସଚିୁତ
 ା ଦାସ +ା ପ
ାଣକୃ< ଦାସ RWX0998856

ପ ୁ /49245 76 176 245ସହେଦବ ମ1ଳ ପି ଠାକରୁଦାସ ମ1ଳ OR/12/085/306744

&ୀ /49246 66 176 246କମଳା ମ1ଳ +ା ସହେଦବ ମ1ଳ OR/12/085/306745

ପ ୁ /49247 47 176 247େରାହିଦାସ ମ1ଳ ପି ସହେଦବ ମ1ଳ OR/12/085/306746

&ୀ /49248 43 176 248ଚୁମକୀ ମ1ଳ +ା େରାହିଦାସ ମ1ଳ KBH1807171

ପ ୁ /49249 42 176 249ହରିଦାସ ମ1ଳ ପି ସହେଦବ ମ1ଳ KBH1804343

ପ ୁ /49250 40 176 250ଗରୁୁଦାସ ମ1ଳ ପି ସହେଦବ ମ1ଳ KBH1804145

ପ ୁ /49251 38 176 251ପ
ଭାତ କମୁାର ମ1ଳ ପି ସହେଦବ ମ1ଳ KBH1804335

&ୀ /49252 27 176 252ନୁପରୁ ମ1ଳ +ା ଗରୁୁଦାସ ମ1ଳ RWX0632216

&ୀ /49253 23 176 253ରାଧିକା ମ1ଳ ପି ରୁହିଦାସ ମ1ଳ RWX0998831

ପ ୁ /50254 59 176 254ଇ)
 ଜି4 ବି9ାସ ପି ରମଣିକା@ ବି9ାସ OR/12/085/306739

ପ ୁ /50255 55 176 255ଶ�ାମବଲ6 ଭ ବି9ାସ ପି ରମଣି ବି9ାସ OR/12/085/306735

ପ ୁ /50256 50 176 256ମହାେଦବ ବି9ାସ ପି ରମଣି ବି9ାସ OR/12/085/306737

&ୀ /50257 46 176 257ବାସ@ି ବି9ାସ +ା ଇ)
 ଜି4 ବି9ାସ OR/12/085/306740

&ୀ /50258 44 176 258ଗ�ାରାଣୀ ବି9ାସ +ା ଶ�ାମବଲ6 ଭ ବି9ାସ OR/12/085/306736

&ୀ /50259 43 176 259କାନନ ବି9ାସ +ା ମହାେଦବ ବି9ାସ OR/12/085/306738

ପ ୁ /50260 31 176 260ବୁଲୁ ବିPୱାସ ପି ମହାେଦବ ବିPୱାସ RWX0297705

ପ ୁ /50261 31 176 261ପଲୁୁ ବି9ାସ ପି ଇ)
 ଜିତ ବି9ାସ RWX0297697

&ୀ /50262 28 176 262ରିMି ବି9ାସ ପି ମହାେଦବ ବି9ାସ RWX0632661

ପ ୁ /50263 27 176 263ରତନ ବି9ାସ ପି ଶ
ି ମହାେଦବ ବି9ାସ RWX0728766

&ୀ /50264 22 176 264ପ
ିୟା ବିPୱାସ ପି ଇ)
 ଜିତ ବିPୱାସ RWX1169952

&ୀ /51265 61 176 265ଲତିକା ମ1ଳ +ା ଅମରକୃ< ମ1ଳ OR/12/085/306814

ପ ୁ /51266 39 176 266ବିପଲୁ କା@ି ମ1ଳ ପି ବୃହXତି ମ1ଳ RWX0297721

&ୀ /51267 35 176 267ମାନସି ମ1ଳ ପି ଅମକ କୃ< ମ1ଳ RWX0297713

ପ ୁ /51268 24 176 268ରାହୁଲ ରାୟ ପି େଗାକଲୁ ରାୟ RWX0998872

&ୀ /52269 71 176 269ନିଳିମା ମ1ଳ +ା ଅନୁକଳୁ ଚ)
  ମ1ଳ OR/12/085/306797

ପ ୁ /52270 52 176 270ତରୁଣକା@ି ମ1ଳ ପି ଅନୁକଳୁ ଚ)
  ମ1ଳ OR/12/085/306798

&ୀ /52271 43 176 271ଝରଣା ରାଣୀ ମ1ଳ +ା ତରୁଣ କା@ ମ1ଳ KBH1807460

ପ ୁ /52272 43 176 272ଅବିନାଶ ମ1ଳ ପି ଅନୁକଳୁ ଚ)
  ମ1ଳ OR/12/085/306959

&ୀ /52273 36 176 273େଦବୀ ମ1ଲ +ା ଅରୁଣ ମ1ଲ RWX0510412

ପ ୁ /52274 28 176 274ଅରୁଣ କା@ି ମ1ଳ ପି ଅନୁକଳୁ ଚ)
  ମ1ଳ KBH1696210

ପ ୁ /52275 21 176 275ତପZୱତିୀ ମ1ଳ ପି ତରୁଣ କା@ି ମ1ଳ RWX1094457

&ୀ /53276 48 176 276ମଲୀନା ପାଲ +ା ଯୟ ପାଲ OR/12/085/306810

ପ ୁ /53277 34 176 277ଉ:ମ ପାଲ ପି ଜୟ ପାଲ RWX0297754

&ୀ /53278 32 176 278େଗୗତମ ପାଲ ପି ଜୟ ପାଲ RWX0297747

&ୀ /53279 29 176 279ତାପସି ପାଲ +ା ଉ:ମ ପାଲ RWX0632190

ପ ୁ /54280 64 176 280ସନିୁଲ ସରକାର ପି ଅନାଥ ସରକାର OR/12/085/306868

&ୀ /54281 50 176 281ମ0 ୁସରକାର +ା ସନିୁଳ ସରକାର OR/12/085/306869

ପ ୁ /54282 40 176 282ରାଜୁ ସରକାର ପି ସନିୁଲ ସରକାର KBH1806413

&ୀ /54283 34 176 283ଲ%*ୀ ସରକାର ପି ସନିୁଲ ସରକାର RWX0297762

ପ ୁ /55284 54 176 284ମୃତ�0ୁୟ ଦାସ ପି ଜଗତ ଚରଣ ଦାସ KBH1806389

ପ ୁ /55285 52 176 285ସ0ୟ ଦାସ ପି ଜଗତଚ)
  ଦାସ OR/12/085/306983

ପ ୁ /55286 52 176 286ରାମଜୟ ଦାସ ପି ଜଗତ ଦାସ RWX1317536

&ୀ /55287 40 176 287ରମା ଦାସ +ା ମୃତ�0ୁୟ ଦାସ KBH1806629

&ୀ /55288 35 176 288ସମିୁତ
 ା ଦାସ +ା ସ0ୟ ଦାସ KBH1920883

&ୀ /55289 31 176 289ଦି[ି ଦାସ +ା ରାମଜୟ ଦାସ RWX0698118

&ୀ /56290 55 176 290ନୟନ ଦାସ +ା ନିର0ନ ଦାସ OR/12/085/306863

ପ ୁ /56291 34 176 291ରାେକଶ ଦାସ ମା ନିର0ନ ଦାସ RWX0176487

ପ ୁ /56292 33 176 292ଶିବ ରାମ ଦାସ ପି ନିର0ନ ଦାସ KBH1919513

&ୀ /56293 32 176 293ପWୁା ଦାସ +ା ସକୁମୁାର ଦାସ RWX0176495

&ୀ /56294 26 176 294ଅନୁଳା ଦାସ +ା ରାେକଶ ଦାସ RWX0998732

ପ ୁ /57295 50 176 295ନିଲକମଲ ଦାସ ପି ରାଜେମାହନ ଦାସ OR/12/085/306864

&ୀ /57296 43 176 296ସବିତା ଦାସ +ା ନିଳେକାମଳ ଦାସ OR/12/085/306952

ପ ୁ /58297 48 176 297ର0ିତ ମ1ଳ ପି ହରିେମାହନ ମ1ଳ RWX0958959

&ୀ /58298 44 176 298ଶ
ୀମତି ମ1ଲ +ା ର0ିତ ମ1ଲ OR/12/085/307043
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&ୀ /58299 40 176 299ବୀଣା ମ1ଳ +ା ବି9ଜିତ ମ1ଳ KBH1804624

ପ ୁ /58300 38 176 300ବି9ଜିତ ମ1ଲ ପି ହରି େମାହନ ମ1ଲ OR/12/085/306861

ପ ୁ /58301 27 176 301ଅଭିଳାଷ ମ1ଲ ପି Uଂଜିତ ମ1ଲ RWX0632141

ପ ୁ /58302 25 176 302ମେୁକଶ ମ1ଲ ପି ବି9ଜି4 ମ1ଲ RWX0854505

ପ ୁ /58303 22 176 303ଅଖିଳ ମ1ଳ ପି ବିPୱଜିତ ମ1ଳ RWX1169986

ପ ୁ /58304 54 176 304କିେଶାର ଚ)
  ସିକଦର ପି ବ>ିମ ଚ)
  ସିକଦର OR/12/085/307106

&ୀ /59305 75 176 305ରାଯବୁାଳା ଦାସ +ା ପାଶ.ନାଥ ଦାସ OR/12/085/306913

ପ ୁ /59306 54 176 306େଗାବି) ଦାସ ପି ପାଶ.ନାଥ ଦାସ OR/12/085/306916

&ୀ /59307 51 176 307ବିଦ�ତୁ ଲତା ଦାସ +ା େଗାବି) ଚ)
  ଦାସ RWX0407957

ପ ୁ /59308 51 176 308େନପାଲ ମ1ଳ ପି ସେୁର)
  ମ1ଳ OR/12/085/307028

&ୀ /59309 31 176 309ତୁଳକା ମ1ଳ +ା େନପାଲ ମ1ଲ RWX0697979

ପ ୁ /D P CAMP310 35 176 310ଜିେତ)
  ବସ ୁ ପି ବିକାଶଚ)
  ବସ ୁ RWX0176511

ପ ୁ /60311 73 176 311କାଲାଚା) ଦାସ ପି ଯଦୁନାଥ ଦାସ OR/12/085/306877

ପ ୁ /60312 73 176 312ଅନିଲ ମ1ଳ ପି ସହେଦବ ମ1ଳ OR/12/085/306909

&ୀ /60313 46 176 313ଅଚ.ନା ମ1ଳ +ା ନନୀ େଗାପାଳ ମ1ଳ KBH1805878

ପ ୁ /60314 45 176 314ଶ>ର ମ1ଳ ପି ଅନିଲ ମ1ଳ KBH1856681

&ୀ /60315 37 176 315ମାଧବୀ ରାଣୀ ମ1ଳ +ା ଶଂକର ମ1ଳ KBH1921220

ପ ୁ /60316 54 176 316ନନିେଗାପାଳ ମ1ଳ ପି ଅନିଲ ମ1ଳ OR/12/085/306911

ପ ୁ /60317 43 176 317ପLୁ. ଚ)
  ସରକାର ପି ହରିଦାସ ସରକାର KBH1805423

&ୀ /60318 35 176 318ସ�ୀତା ସରକାର +ା ପLୁ. ଚ)
  ସରକାର RWX0510248

&ୀ /61319 57 176 319କ0ୁଲତା ସରକାର +ା ହରିଦାସ ସରକାର OR/12/085/306907

&ୀ /62320 76 176 320ଦୁଲୁରାଣି େଦ +ା ମେନାର0ନ େଦ OR/12/085/307059

ପ ୁ /62321 56 176 321ଉ:ମ କମୁାର େଦ ପି ମେନା ର0ନ େଦ KBH2057107

ପ ୁ /62322 51 176 322କ
ି<କା@ େଦ ପି ମେନା ର0ନ େଦ OR/12/085/306903

ପ ୁ /62323 50 176 323େଗାପାଳ ଚ)
  େଦ ପି ମେନାରଂଜନ େଦ OR/12/085/307056

ପ ୁ /62324 46 176 324େନପାଳ ଚ)
  େଦ ପି ମେନାରଂଜନ େଦ OR/12/085/307018

&ୀ /62325 41 176 325ଶMା େଦ +ା କ
ି<ାକା@ େଦ KBH1921261

ପ ୁ /62326 40 176 326ଶ�ାମଲ ଚ)
  େଦ ପି ମେନାରଂଜନ େଦ KBH1807411

&ୀ /62327 22 176 327ଦୀପା େଦ ପି କ
ି<ା କା@ େଦ RWX1170034

ପ ୁ /62328 21 176 328ସଜୁୟ େଦ ପି କ
ି<ା କା@ େଦ RWX1170000

&ୀ /62329 26 176 329ଜୁଲି ସରକାର +ା ଶ�ାମଲ ଚ)
  େଦ RWX1169994

&ୀ /63330 69 176 330େଦବଦାଶି ଦାସ +ା କାଲାଚା) ଦାସ OR/12/085/306878

ପ ୁ /63331 40 176 331ଅଜୟ ଦାସ ପି କାଳାଚା) ଦାସ KBH1804160

ପ ୁ /63332 40 176 332ବିଜୟ ଦାସ ପି କାଳାଚା) ଦାସ KBH1661040

&ୀ /63333 33 176 333ପ
ିୟ�ା ଦାସ +ା ବଜୟ ଦାସ RWX0297796

&ୀ /63334 29 176 334ପଜୁା ଦାସ +ା ଅଜୟ ଦାସ RWX0632729

&ୀ /64335 52 176 335ଲ%*ୀ ରାଣୀ ମ1ଳ +ା ନାରଦ ମ1ଳ OR/12/085/306876

&ୀ /64336 23 176 336ଦୀପା ମ1ଳ ପି ନାରଦ ମ1ଳ RWX1170026

&ୀ /65337 64 176 337ବିମଲା ଦାଶ +ା େଖାକରାମ ଦାଶ OR/12/085/306874

ପ ୁ /65338 45 176 338ମହାେଦବ ଦାସ ପି େଖାକାରାମ ଦାସ OR/12/085/307019

&ୀ /65339 37 176 339ଅନୂରୂପା ମ
ି\B +ା ମହାେଦବ ଦାସ RWX0812339

&ୀ /66340 56 176 340ଚିନୁ ଦାସ +ା ସଯୁ�.ବାନ ଦାସ OR/12/085/306872

ପ ୁ /66341 55 176 341ସଯୁ�.ବାନ ଦାସ ପି ଜଗତ ଦାସ OR/12/085/306871

ପ ୁ /66342 35 176 342ସବୁ
 ତ ଦାସ ପି ସଯୁ�.ବାନ ଦାସ RWX0176552

&ୀ /66343 26 176 343ସସ* ିତା ଦାସ +ା ଶବୁ
 ତ ଦାସ RWX0999326

&ୀ /67344 75 176 344ନିମ.ଳା ବାଛାର +ା ବିେର)
  ନାଥ ବାଛାର OR/12/085/306807

ପ ୁ /67345 43 176 345ଦୀପକ ବାଛାର ପି ବିେର)
ନାଥ ବାଛାର KBH1661032

&ୀ /67346 38 176 346ବି)ୁ ବାସିନୀ ବା^ାର ପି ବିେର)
  ନାଥ ବା^ାର RWX1170273

&ୀ /67347 37 176 347ତୁଳସୀ ବାଛାର +ା ଦୀପକ ବାଛାର RWX0176578

ପ ୁ /67348 35 176 348େକୗଶକି ବାଛାର ପି ବିେର)
ନାଥ ବାଛାର RWX0176560

&ୀ /67349 30 176 349ପଲ6 ବୀ ବା^ାର ପି ବିେର)
ନାଥ ବା^ାର RWX0344473

&ୀ /68350 55 176 350େଦବୀ ରାଣୀ ବି9ାସ +ା ରବିନ କମୁାର ବି9ାସ KBH1804418

ପ ୁ /68351 31 176 351ମେନାଜ କମୁାର ବି9ାସ ପି ରବିନ କମୁାର ବି9ାସ RWX0297804

ପ ୁ /68352 22 176 352ଉଜଳ ମ1ଳ ପି ରଂଜିତ ମ1ଳ RWX1170059

ପ ୁ /69353 50 176 353ଭା_ର େଦ ପି ନିେତଇ େଦ OR/12/085/307101

ପ ୁ /70354 83 176 354ମେନାରଂଜନ ବି9ାସ ପି ବିଧ ୁବି9ାସ OR/12/085/306754

&ୀ /70355 75 176 355କାନନ ବି9ାସ +ା ମେନାରଂଜନ ବି9ାସ OR/12/085/306755

&ୀ /70356 40 176 356େଦମୖଣି ବି9ାସ ପି ମେନାର0ନ ବି9ାସ KBH1805746

&ୀ /70357 47 176 357ଚି@ା ରାଣୀ ପାଲ +ା ରବିନ ପାଲ KBH1805753

ପ ୁ /70358 54 176 358ରବିନ ପାଲ ପି ବିେନାଦ ପାଲ RWX0632331

&ୀ /70359 26 176 359ର0ିତା ପାଲ ପି ରବନ ପାଲ RWX0907949

&ୀ /71360 80 176 360ହାସ�ରାଣୀ ସାହା +ା ଶକୁଲାଲ ସାହା OR/12/085/306751
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ପ ୁ /72361 66 176 361ପ
ଣବ ଭାବୁକ ପି ପ
ତୀସ ଭାବୁକ OR/12/085/306749

&ୀ /72362 59 176 362ଆଶାଲତା ଭାବୁକ +ା ପ
ଣବ ଭାବୁକ OR/12/085/306750

ପ ୁ /72363 41 176 363ପ
ଶା@ କମୁାର ଭାବୁକ ପି ପ
ଣବ ଭାବୁକ KBH1661073

ପ ୁ /72364 34 176 364ପବିତ
  ଭାବୁକ ପି ପ
ଣବ ଭାବୁକ RWX0176602

ପ ୁ /72365 33 176 365ଦିପ>ର ଭାବୁକ ପି ପ
ଣବ ଭାବୁକ KBH1696251

&ୀ /72366 24 176 366ତାପସୀ ଭାବୁକ +ା ପ
ଶା@ ଭାବୁକ RWX0999664

ପ ୁ /73367 65 176 367ରବି)
 ନାଥ ଦାସ ପି ନିତ�ାନ) ଦାସ OR/12/085/306691

&ୀ /73368 50 176 368ସର+ତି ଦାସ +ା ରବି)
 ନାଥ ଦାସ OR/12/085/306692

ପ ୁ /73369 39 176 369ନେର)
 ନାଥ ଦାସ ପି ରବି)
 ନାଥ ଦାସ KBH1919554

&ୀ /73370 34 176 370ସଜୁାତା ଦାସ +ା ବିେନାଦ ଦାସ KBH1920115

&ୀ /73371 32 176 371ସଜୁାତା ଦାସ +ା ନ େର)
 ନାଥ ଦାସ RWX0729178

ପ ୁ /73372 28 176 372େଦବାସିP ଦାସ ପି ରବି)
  ଦାସ RWX0632406

ପ ୁ /73373 42 176 373ବିେନାଦ କମୁାର ଦାଶ ପି ରବୀ)
  ଦାଶ KBH1807379

ପ ୁ /74374 45 176 374ଭୁବନ ଚ)
  ଦାସ ପି ସଦାନ) ଦାସ OR/12/085/306690

&ୀ /74375 34 176 377ବିଣା ଦାସ +ା ଭୁବନ ଚ)
  ଦାସ RWX0176610

ପ ୁ /75376 69 176 378ରଣଜିତ ସାହା ପି ସଖୁଲାଲ ସାହା OR/12/085/306651

&ୀ /75377 68 176 379ପାରୁଲ ସାହା +ା ରଣଜିତ ସାହା OR/12/085/306652

ପ ୁ /75378 41 176 380ନିତାଇ ସାହା ପି ର0ିତ ସାହା KBH1805233

ପ ୁ /75379 35 176 381ଶ>ରଚ)
  ସାହା ପି ରଂଜିତ ସାହା KBH1921055

&ୀ /75380 33 176 382ଅ0ଳି ସାହା +ା ନିତାଇ ସାହା RWX0297820

&ୀ /75381 29 176 383ସଂଗୀୂତା ସାହା +ା ଶ>ର ଚ)
  ସାହା RWX0698274

&ୀ /76382 39 176 384ଚ)ନା ଚକ
ବତ8 +ା ଜହନ ଚକ
ବତ8 RWX0176636

&ୀ /76383 49 176 385ବିଥିକା ଚକ
ବ:.ୀ +ା ନାରାୟଣ ଚକ
ବ:.ୀ KBH1660984

ପ ୁ /76384 48 176 386ଅରୁଣ ଚକ
ବ:.ୀ ପି ନିତ�ାନ) ଚକ
ବ:.ୀ OR/12/085/306649

&ୀ /76385 46 176 387ନିତା ଚକ
ବ:.ୀ +ା ଅରୁଣ ଚକ
ବ:.ୀ KBH1804921

ପ ୁ /76386 44 176 388ନାରାୟଣ ଚକ
ବ:.ୀ ପି ନିତ�ାନ) ଚକ
ବ:.ୀ OR/12/085/306650

ପ ୁ /76387 47 176 389ଜନ ଚକ
ବ:.ୀ ପି ନିତ�ାନ) ଚକ
ବ:.ୀ KBH1855972

&ୀ /77388 81 176 390ଦୟାଲାଲ ଦାସ +ା ଚି:ର0ନ ଦାସ OR/12/085/306642

&ୀ /77389 58 176 391ଆଶାରାଣୀ ଦାସ +ା ପରିମଲ ଦାସ RWX0176669

ପ ୁ /77390 46 176 392ଅମଲ ଚ)
  ଦାସ ପି ଚି:ର0ନ ଦାସ OR/12/085/306961

ପ ୁ /77391 43 176 393ବିମଲ ଦାସ ପି ଚିତ ଦାସ OR/12/085/306277

ପ ୁ /77392 43 176 394ନିମ.ଳ ଦାସ ପି ଚି: ଦାସ OR/12/085/307097

ପ ୁ /77393 42 176 395ମାଣିକ ଦାସ ପି ଚିତ ଦାସ OR/12/085/306646

&ୀ /77394 42 176 396ସନୁାମାଲା ଦାସ +ା ବିମଲ ଦାସ OR/12/085/306278

&ୀ /77395 41 176 397ନିଳିମା ରାଣୀ ଦାସ +ା ନିମ.ଳ ଚ)
  ଦାସ KBH1805399

&ୀ /77396 39 176 398ମ0 ୁଦାସ +ା ମାଣିକ ଦାସ OR/12/085/306968

&ୀ /77397 38 176 399ସଜୁାତା ରାଣୀ ଦାସ +ା ଅମଲ ଚ)
  ଦାସ RWX0297853

ପ ୁ /77398 35 176 400ବିଜୟଚ)
  ଦାସ ପି ବିମଳଚ)
  ଦାସ KBH2100923

ପ ୁ /77399 33 176 401ସିବୁ ଦାସ ପି ପରିମଳ ଦାସ KBH1919562

ପ ୁ /77400 31 176 402ବି9ଜିତ ଦାସ ପି ପରିମଲ ଦାସ RWX0297846

ପ ୁ /77401 30 176 403ସ0ୟ ଦାସ ପି ବିମI ଦାସ RWX0728733

ପ ୁ /77402 27 176 404କିେଶାର ଦାସ ପି ମାଣିକ ଦାସ RWX0632364

&ୀ /77403 23 176 405ସଜୁାତା ଦାସ +ା ବିଜଯ ଚ)
  ଦାସ RWX1050277

&ୀ /79404 31 176 406ସଜୁତା ବି9ାସ +ା ଶ>ର ବି9ାସ RWX0408021

&ୀ /79405 27 176 407ରି>ି ମLଳ ପି ଲ%*ଣ ମLଳ RWX0728634

ପ ୁ /79406 55 176 408ଲ%*ଣ ମ1ଳ ପି ରେମଶ ମ1ଳ OR/12/085/306581

&ୀ /79407 48 176 409େଯାଛନା ମ1ଳ +ା ଲ%*ଣ ମ1ଳ OR/12/085/306582

ପ ୁ /80408 63 176 410ରାମଚ)
  ମ1ଲ ପି ରେମଶ ଚ)
  ମ1ଲ RWX0407882

ପ ୁ /80409 35 176 411ନାରାୟଣ ମ1ଳ ପି ରାମ ଚ)
  ମ1ଳ RWX0176693

ପ ୁ /80410 34 176 412ରବିନୀ ମ1ଳ ପି ରାମ ଚ)
  ମ1ଳ RWX0176685

&ୀ /80411 29 176 413ସନିୁତା ମ1ଳ +ା ନାରାୟଣ ମ1ଳ RWX0698282

ପ ୁ /81412 46 176 414େବଦୖ�ନାଥ ବି9ାସ ପି ପ
ଫୁଲ6  ବି9ାସ OR/12/085/306588

ପ ୁ /81413 44 176 415େଗାପାଳ ବି9ାସ ପି ପ
ଫୁଲ6  ବି9ାସ OR/12/085/306965

ପ ୁ /81414 41 176 416ମେନାରଂଜନ ବି9ାସ ପି ପ
ଫୁଲ6  ବି9ାସ KBH1856186

&ୀ /81415 40 176 417ମାୟା ବି9ାସ +ା ବୁଦୁ ବି9ାସ KBH1660885

&ୀ /81416 39 176 418ନମିତା ବି9ାସ +ା ମନରଂଜନ ବି9ାସ KBH1696236

&ୀ /81417 39 176 419ଶ
ୀମତି ବି9ାସ +ା େଗାପାଳ ବି9ାସ RWX0180356

ପ ୁ /81418 36 176 420ନଟବର ଲାଲ ବି9ାସ ପି ପ
ଫଲୁ6  ବି9ାସ KBH1696228

ପ ୁ /81419 26 176 421ପି> ୁବି9ାସ ପି େବଦୖ�ାନାଥ ବି9ାସ RWX0728824

ପ ୁ /81420 54 176 422ସଦୁଶ.ନ ନାୟକ ପି ବ
 ଜବNୁ ନାୟକ RWX0907956

&ୀ /81421 47 176 423ଟୁଲୁ ନାୟକ +ା ଶଦୁସ.ନ ନାୟକ OR/12/085/306587

ପ ୁ /81422 24 176 424ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ ପି ସଦୁଶ.ନ ନାୟକ RWX0999623
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&ୀ /81423 52 176 425ଆଲ ରାୟ +ା ଶ>ର ରାୟ OR/12/085/306585

&ୀ /81424 26 176 426ଶିଲା ରାୟ ମା ଆଲ ରାୟ RWX0728659

&ୀ /81425 44 176 427ନିଲୁ ଉପାସି +ା ଆନଥନି ରତ� ା ଉପାସି OR/12/085/306980

&ୀ /82426 56 176 428ମ0 ୁରାୟ +ା ହିମାଂଶ ୁପ
ସନ�  ରାୟ OR/12/085/306591

&ୀ /83427 65 176 429ଶବୁାସିନି ରାୟ +ା ନିେରାଦ ରାୟ OR/12/085/306593

ପ ୁ /83428 51 176 430ସବୁ
 ତ କମୁାର ରାୟ ପି ନିେରାଦ ବିହାରୀ ରାୟ KBH1806447

&ୀ /83429 36 176 431ରି> ୁରାୟ +ା ସବୁ
 ତ କମୁାର ରାୟ RWX0297861

ପ ୁ /83430 35 176 432େଗୗତମ ସରକାର ପି େଗାପାଲ ସରକାର KBH1919547

ପ ୁ /84431 54 176 433ରତନ କମୁାର ନାଥ ପି ରାଧାକ
 ି<ା ନାଥ RWX0176743

&ୀ /84432 50 176 434ମାନସି ନାଥ +ା ରତନ କମୁାର ନାଥ RWX0176735

&ୀ /85433 47 176 435ସିମାରାଣି ପାଲ +ା ପ
ଦିପ ପାଲ RWX0176750

&ୀ /85434 76 176 436ଅମରି ସିଂ +ା େମାତିଲାଲ ସିଂ OR/12/085/306654

ପ ୁ /85435 50 176 437େଗାପାଲ ଚ)
  ସିଂ ପି େମାତିଲାଲ ସିଂ OR/12/085/306656

ପ ୁ /85436 48 176 438କ
 ି<ା ଚ)
  ସିଂ ପି େମାତିଲାଲ ସିଂ OR/12/085/306655

&ୀ /85437 37 176 439ଆରତି ସିଂ +ା େଗାପାI ଚ)
  ସିଂ RWX0729061

ପ ୁ /86438 59 176 440ସ)ୀପ କମୁାର ପାଲ ପି ନ
 ୀେପ)
ନାଥ ପାଲ OR/12/085/307033

ପ ୁ /86439 55 176 441ପ
ଦିପ କମୁାର ପାଲ ପି ନ
 ୀେପ)
ନାଥ ପାଲ KBH2057503

ପ ୁ /86440 53 176 442େଶଖର ପାଲ ପି ନ
 ୀେପ)
ନାଥ ପାଲ OR/12/085/307048

&ୀ /86441 49 176 443ଫଲୁରାଣୀ ପାଲ +ା ସବୁଜ େଶଖର ପାଲ KBH1660976

&ୀ /86442 41 176 444ଅ0ନା ପାଲ +ା ସ)ୀପ କମୁାର ପାଲ KBH1804970

ପ ୁ /87443 50 176 445ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି ବିମଳ ଚ)
  ଦାସ KBH1856137

ପ ୁ /87444 49 176 446+ାପନ କମୁାର ଦାସ ପି ବିମଳ ଚ)
  ଦାସ KBH1806678

&ୀ /87445 35 176 447ସବିତା ରାଣୀ ଦାସ +ା +ପନ କମୁାର ଦାସ RWX0176768

&ୀ /87446 32 176 448ଦିପାaିତା ଦାସ ପି ରତନ କମୁାର ଦାସ RWX0728899

&ୀ /87447 68 176 449ଅମିତାବାଳା ଦାଶ +ା ବିମଳଚ)
  ଦାଶ KBH1804988

ପ ୁ /87448 47 176 450ରତନ କମୁାର ଦାଶ ପି ବିମଳ ଚ)
  ଦାଶ KBH1806744

&ୀ /87449 38 176 451ସN�ାରଣୀ କ1ୁୁ +ା ତପନ କମୁାର ଦାସ KBH1919729

ପ ୁ /88450 75 176 452ଅb ୁ.ନ ବାଲା ପି +ଜନ ବାଲା OR/12/085/306766

&ୀ /88451 69 176 453ମୀନା ବାଲା +ା ଅb ୁ.ନ ବାଲା OR/12/085/306767

&ୀ /88452 40 176 454ମୀରା ବାଳା ପି ଅଜୁ. ନ ବାଳା KBH1805779

ପ ୁ /88453 35 176 455ଅମଲଚ)
  ବାଲା ପି ଅଜୁ. ନ ବାଲା KBH1920990

&ୀ /89454 72 176 456ମହାରାଣି ମ1ଳ +ା ଉେପ)
  ନାଥ ମ1ଳ OR/12/085/306762

ପ ୁ /89455 55 176 457ଅେଶାକ ମ1ଳ ପି ଉେପ)
  ନାଥ ମ1ଳ OR/12/085/306763

&ୀ /89456 38 176 458ଉମାରାଣୀ ମ1ଳ +ା ଅେଶାକ ମ1ଳ OR/12/085/307011

ପ ୁ /89457 26 176 459ଅଭିେଷକ ମLଳ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମLଳ RWX0728709

ପ ୁ /90458 51 176 460ରାମନାଥ ମ1ଳ ପି ସଂଜୀବନ ମ1ଳ OR/12/085/306792

&ୀ /90459 44 176 461ଶ
ୀମତୀ ରୀନା ମ1ଳ +ା ରାମନାଥ ମ1ଳ KBH1804434

&ୀ /90460 22 176 462ସ�ୀତା ରାଣୀ ମ1ଳ ପି ରାମନାଥ ମ1ଳ RWX1170075

&ୀ /91461 32 176 463ସMା ରାଣି ମLଳ ପି ସକୁମୁାର ମLଳ RWX0728667

ପ ୁ /91462 60 176 464ସକୁମୁାର ମ1ଳ ପି ଚା)େମାହନ ମ1ଳ OR/12/085/306879

&ୀ /91463 54 176 465ଗୀତାରାଣି ମ1ଳ +ା ସକୁମୁାର ମ1ଳ OR/12/085/306880

ପ ୁ /91464 36 176 466ସେୁରଶ ମ1ଳ ପି ସକୁମୁାର ମ1ଳ KBH1919463

&ୀ /91465 25 176 467ସନିୁତା ରାଣୀ ମ1ଳ ପି ସକୁମୁାର ମ1ଳ RWX1044452

&ୀ /92466 80 176 468ରବିଦାସି ପାଲ +ା ହରି ନ)ନ ପାଲ OR/12/085/306884

ପ ୁ /92467 48 176 469ରାମପ
ସାଦ ପାଲ ପି ହରିନ)ନ ପାଲ OR/12/085/306882

&ୀ /92468 42 176 470ଲ%*ୀ ପାଲ +ା ରାମ ପ
ସାଦ ପାଲ KBH1807452

ପ ୁ /92469 40 176 471ଲ%*ଣ ପାଲ ପି ହରିନ)ନ ପାଲ OR/12/085/306883

&ୀ /92470 38 176 472ରୀନା ପାI +ା ଲ%*ଣ ପାI RWX0176784

ପ ୁ /92471 35 176 473ଗେଣସ ପାଲ ପି ରାମପ
ସାଦ ପାଲ RWX0176776

&ୀ /92472 33 176 474ସନିୁତା ପାI +ା ଗେଣଷ ପାI RWX0176792

ପ ୁ /92473 24 176 475ମେୁକଶ ପାଲ ପି ରାମପ
ସାଦ ପାଲ RWX0999607

ପ ୁ /93474 56 176 476ପ
ଦିପ ମି&ୀ ପି ହରିଦାସ ମି&ୀ OR/12/085/306811

&ୀ /93475 46 176 477ଳ%*ୀ ମି&ୀ +ା ପ
ଦିପ ମି&ୀ OR/12/085/306812

ପ ୁ /93476 34 176 478ଚ)ନ ମି&ି ପି ପ
ଦିପ ମି&ି KBH1919844

ପ ୁ /93477 28 176 479ବିକି ମି&ୀ ପି ପ
ଦିପ ମି&ୀ RWX0632810

ପ ୁ /94478 46 176 480ବିପ>ର ମି&ୀ ପି ହରିଦାଶ ମି&ୀ OR/12/085/306881

&ୀ /94479 36 176 481ଇତି ମି&ୀ +ା ଦୀପ>ର ମି&ୀ RWX0176800

&ୀ /95480 66 176 482ମାଳତି ବାଲା +ା କମଳ କା@ ବାଲା OR/12/085/306893

ପ ୁ /95481 39 176 483କ
 ି<ା ବାଳା ପି କମଳକା@ ବାଳା KBH1920024

ପ ୁ /95482 32 176 484ହରିଚା) ବାଲା ମା ମାଲତୀ ବାଲା RWX0176818

&ୀ /95483 28 176 485ପାବ. ତୀ ବାଲା +ା କ
 ି<ା ବାଲା RWX0812263

ପ ୁ /96484 30 176 486ହୁଷ8େକଶ େଦ ପି ପ
ଦିପ େଦ RWX0407874

8 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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� 
���	�� ��$� ����% 4ୱାଡ.  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

6 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /96485 56 176 487ପ
ଦୀପ ରଂଜନ େଦ ପି ଚୁନିଲାଲ େଦ OR/12/085/306889

&ୀ /96486 50 176 488ଗୀତାରାଣି େଦ +ା ପ
ଦିପ େଦ OR/12/085/306890

ପ ୁ /96487 32 176 489ତାପସ କମୁାର େଦ ପି ପ
ଦୀପର0ନ େଦ RWX0176826

&ୀ /97488 70 176 490ସନୁାମତି ମ1ଳ +ା ନିରଂଜନ ମ1ଳ OR/12/085/306886

ପ ୁ /97489 47 176 491ଆସିସ ମ1ଳ ପି ନିରଂଜନ ମ1ଳ OR/12/085/306887

ପ ୁ /97490 45 176 492ତପନ ମ1ଳ ପି ନିର0ନ ମ1ଳ OR/12/085/306958

&ୀ /97491 36 176 493ସପୁ
ିୟା ମcତଳ +ା ଆଶିସ ମcତଳ RWX0176842

&ୀ /97492 32 176 494ସର+ତୀ ମcତଳ +ା ତପନ ମcତଳ RWX0176859

ପ ୁ /98493 29 176 495କିରc କମୁାର ସିକଦାର ପି ଚି:ମ0ନ ସିକଦାର RWX0407940

&ୀ /99494 70 176 496ସN�ା ସିକଦାର +ା ଚିତ ସିକଦାର OR/12/085/306895

&ୀ /100495 44 176 497ରୀନା େଘାସ +ା ଚ)
  େଶଖର େଘାସ RWX0297911

ପ ୁ /100496 65 176 498ବି9ନାଥ େଘାଷ ପି ହରିପଦ େଘାଷ OR/12/085/306774

&ୀ /100497 59 176 499କାନନବାଳା େଘାଷ +ା ବି9ନାଥ େଘାଷ OR/12/085/306775

ପ ୁ /100498 52 176 500ଦୀପ>ର େଘାଷ ପି ପରିମଲ େଘାଷ RWX0176875

ପ ୁ /100499 47 176 501ଚ)
 େଶଖର େଘାଷ ପି ବି9ନାଥ େଘାଷ OR/12/085/306777

ପ ୁ /100500 47 176 502ସ0ିତ କମୁାର େଘାଷ ପି ବି9ନାଥ େଘାଷ OR/12/085/306778

&ୀ /100501 44 176 503ର0ନା େଘାଷ +ା ଦୀପ>ର େଘାଷ RWX0176883

&ୀ /100502 41 176 504ସବିତାରାଣୀ େଘାଷ +ା ସ0ୀତ କମୁାର େଘାଷ RWX0344564

&ୀ /101503 77 176 505େଶାଭା ସାହୁ +ା ବୃ)ାବନ ସାହୁ OR/12/085/306672

ପ ୁ /101504 51 176 506ଲେdାଧର ସାହୁ ପି ବୃ)ାବନ ସାହୁ OR/12/085/307110

&ୀ /101505 46 176 507େହମ ସାହୁ +ା ଲେdାଦର ସାହୁ KBH1856582

ପ ୁ /101506 41 176 508ନିେରାଜ ସାହୁ ପି ବୃ)ାବନ ସାହୁ KBH1806652

&ୀ /101507 40 176 509ସନିୁତା ସାହୁ +ା ମେନାର0ନ ସାହୁ KBH1856574

ପ ୁ /C/101508 32 176 510ପ
ସନଜି4 ରାୟ ପି ପ
ାଣକୃ< ରାୟ RWX0178400

ପ ୁ /102509 67 176 511ପରୁୁେଷା:ମ ପାଣିଗ
ାହି ପି ସନ�ାସି ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/306668

&ୀ /102510 59 176 512ଶ
ୀମତୀ ପାଣିଗ
ାହି +ା ପରୁୁେଷା:ମ ପାଣିଗ
ାହି OR/12/085/306669

ପ ୁ /102511 40 176 513ଜୀବନ େଜ�ାତି ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ପି.ଏସ. ପାଣିଗ
ାହୀ KBH1806975

ପ ୁ /102512 40 176 514ସାଗର ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ପରୁୁେଷା:ମ ପାଣିଗ
ାହୀ KBH1806199

ପ ୁ /102513 36 176 515ସ�ମ ପାଣିଗ
ାହି ପି ପରୁୁେଷା:ମ ପାଣିଗ
ାହି KBH1920701

ପ ୁ /103514 45 176 516ସଂଜୟ କମୁାର ଆଇକତ ପି କାହ� ୁ  ଆଇକତ KBH1806553

ପ ୁ /103515 40 176 517ମୃତ�0ୁୟ ଆଇକତ ପି କାନନ କମୁାର ଆଇକତ KBH1806405

ପ ୁ /103516 36 176 518ଅଜୟ କମୁାର ଆଇକତ ପି କାନନ କମୁାର ଆଇକତ KBH2100873

&ୀ /103517 36 176 519ବିଶାଖା ଆଇକଟ +ା ସଂଜୟ ଆଇକଟ KBH1919604

&ୀ /103518 30 176 520ସାଧନା ଅଇକାତ +ା ମୃତ�0ୁୟ ଅଇକାତ RWX0344408

ପ ୁ /104519 30 176 521ମିଟୁ ଚ)
  େଦ ପି ସବୁାଷ ଚ)
  େଦ RWX0407866

&ୀ /104520 70 176 522ଅମୀତା େଦ +ା ଜୁତିଲତା େଦ OR/12/085/306665

ପ ୁ /104521 60 176 523ସବୁାସ େଦ ପି ଜୁତିଲାଲ େଦ OR/12/085/306662

&ୀ /104522 45 176 524ଆପାରାଣୀ େଦ +ା ସବୁାସ େଦ OR/12/085/306663

ପ ୁ /104523 38 176 525ପି> ୁଚ)
  େଦ ପି ସବୁାସ ଚ)
  େଦ KBH1806421

&ୀ /104524 34 176 526+ପ�ା େଦ +ା ପି> ୁଚ)
  େଦ RWX0999573

ପ ୁ /105525 66 176 527ସେୁବାଧ ର0ନ େଘାଷ ପି ନନିେଗାପାଳ େଘାଷ OR/12/085/306660

&ୀ /105526 45 176 528ଝରଣା େଘାଷ +ା ସେୁବାଧ ର0ନ େଘାଷ OR/12/085/306661

ପ ୁ /105527 41 176 529ସଂଜୀବ କମୁାର େଘାଷ ପି ସେୁବାଧ ରଂଜନ େଘାଷ KBH1805241

ପ ୁ /105528 40 176 530ସରୁଜ କମୁାର େଘାଷ ପି ସେୁବାଧ ର0ନ େଘାଷ KBH1855980

ପ ୁ /105529 36 176 531ସଜିୁତ େଘାଷ ପି ସେୁବାଧ େଘାଷ RWX0632281

ପ ୁ /105530 35 176 532ସନିୁଲ କମୁାର େଘାଷ ପି ସେୁବାଧ େଘାଷ KBH1919836

&ୀ /105531 28 176 533ରି>ି େଘାଷ +ା ସରଜ କମୁାର େଘାଷ RWX0812271

&ୀ /105532 26 176 534ସଂଜିତା େଘାଷ +ା ସଂଜିବ େଘାଷ RWX0999417

&ୀ /106533 31 176 535ସଂଜିତା ବାଘ +ା ଅନିଲ ବାଘ RWX0698068

&ୀ /106534 23 176 536ରଶ*ୀତା ବାଘ +ା ମହାକାଳ ଖରା RWX1170083

&ୀ /106535 55 176 537େପ
ମଲତା ବାଘ +ା ନ) ବାଘ OR/12/085/306014

ପ ୁ /106536 40 176 538ସନୁୀଲ ବାଘ ପି ନ) ବାଘ KBH1920909

ପ ୁ /106537 36 176 539ଅନିଲ ବାଘ ପି ନ) ବାଘ RWX0176933

&ୀ /106538 35 176 540ପ
ମିଳା ବାଘ +ା ସନୁୀଲ ବାଘ KBH1920891

ପ ୁ /106539 41 176 541ସଶୁା@ େପାeାର ପି ସେ@ାଷ େପାeାର RWX0407981

&ୀ /107540 54 176 542ପଦ* ାବତି େବେହରା +ା ଦିବାକର େବେହରା OR/12/085/306003

&ୀ /107541 34 176 543ଶସ*ିତା େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା RWX0176941

ପ ୁ /107542 45 176 544ରେମଶ ମଲ6 ିକ ପି ମ�ୁଳୁ ମଲ6 ିକ RWX0407890

&ୀ /107543 40 176 545ତ
ିପରୁା େମାହିନି ରାଉତରା ପି ବଂଶୀଧର ରାଉତରା KBH1856350

&ୀ /107544 80 176 546ସିତାମଣି ରାଉତରାୟ +ା ବଂଶୀଧର ରାଉତରାୟ OR/12/085/306002

&ୀ /108545 48 176 547ରାେଜ9ରି ଖରା +ା ସନୁ ଖରା OR/12/085/307049

&ୀ /108546 28 176 548ବାସ@ି ଖରା ପି ସନୁ ଖରା RWX0854612

9 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀ> +ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /108547 46 176 549ରାଜୁ ଖିଲ ପି େମାହନ ଖିଲ OR/12/085/306005

&ୀ /108548 39 176 550ସେରାଜିନି ଖିଲ +ା ରାଜୁ ଖିଲ OR/12/085/307050

ପ ୁ /108549 26 176 551ସରୁଜ କମୁାର ଖିଲ ପି ରାଜୁ ଖିଲ RWX1044486

ପ ୁ /108550 45 176 552ବଳରାମ ଖିଲ ପି େମାହନ ଖିଲ KBH1805415

&ୀ /108551 27 176 553ଚା)ିନି ଖିଲ +ା ବଳରାମ ଖିଲ RWX0908004

&ୀ /108552 48 176 554ମଣି ସଗରିଆ +ା ଗରୁୁବNୁ ସଗରିଆ KBH1805324

ପ ୁ /108553 35 176 555ଅେଶାକ ସଗରିଆ ପି େଗାରୁବNୁ ସଗରିଆ KBH1920966

&ୀ /108554 29 176 556ପି>ି ସଗରିଆ +ା ଅେଶାକ ସଗରିଆ RWX0632778

ପ ୁ /109555 51 176 557ସବୁାଷ ଚ)
  ଖରା ପି ଆଲବାନ ଖରା OR/12/085/306011

&ୀ /109556 39 176 558ଶା@ୀମଣି ଖରା +ା ସବୁାସ ଖରା OR/12/085/306012

&ୀ /110557 33 176 559ଏ.କି.େଚଟି ପି ଅେ@ାନ େଚଟି RWX0176990

ପ ୁ /110558 60 176 560ଅନଥନ େଚଟୀ ପି ଯଦୁ େଚଟୀ OR/12/085/306015

&ୀ /110559 50 176 561କୃପାମଣି େଚଟି +ା ଅନଥନ େଚଟି OR/12/085/306016

&ୀ /110560 28 176 562କନିୁ େଚଟି +ା ଏକି େଚଟି RWX0632240

ପ ୁ /111561 28 176 563ଅ%ୟ ବାଘ ପି ଜୟଦାସ ବାଘ RWX0728840

&ୀ /111562 25 176 564ଅଜିତା ବାଘ ପି ଜୟଦାସ ବାଘ RWX1174424

ପ ୁ /111563 66 176 565ଜୟଦାସ ବାଘ ପି େପ
ମକରି ବାଘ OR/12/085/306018

&ୀ /111564 55 176 566କମୁାରି ବାଘ +ା ଜୟଦାସ ବାଘ OR/12/085/306019

ପ ୁ /111565 34 176 567ଅଜୟ କମୁାର ବାଘ ପି ଜୟ ଦାସ ବାଘ KBH1919471

&ୀ /112566 22 176 568ନିଶା ରାଣୀ ସିଲ ପି ରାମକୃ< ସିଲ RWX1170109

ପ ୁ /112567 59 176 569ରାମ କୃ< ସିଲ ପି ନଦିଆବାସି ସିଲ OR/12/085/306121

&ୀ /112568 53 176 570େଶାଭା ସିଲ +ା ବିଜୟ ସିଲ OR/12/085/306120

&ୀ /112569 49 176 571ଶିଖା ସିଲ +ା ରାମକୃ< ସିଲ OR/12/085/306978

ପ ୁ /113570 42 176 572ସଂଜୟ କମୁାର ପି ପ
ୟାଗ ରାମ KBH1919786

&ୀ /113571 77 176 573ପ
ଭାତ େଦବୀ +ା ପ
ୟାଗ େଦବୀ OR/12/085/306123

ପ ୁ /114572 64 176 574ରବି ବି9ାସ ପି ଶରତଚ)
  ବି9ାସ KBH1920735

&ୀ /114573 55 176 575ବୁଲୁ ବି9ାସ +ା ରବି ବି9ାସ RWX0177014

ପ ୁ /114574 40 176 576ରାେକଶ ବି9ାସ ପି ରବି ବି9ାସ RWX0854620

ପ ୁ /114575 34 176 577ସେୁବ
 ାଜୀତ ବିVଵାସ ପି ରବି ବି9ାସ KBH1920743

&ୀ /114576 34 176 578ରୁନୁ ବି9ାସ +ା ରାେକସ ବି9ାସ RWX0854638

ପ ୁ /114577 29 176 579େସାମନାଥ ବି9ାସ ପି ରବି ବି9ାସ RWX0698092

&ୀ /114578 30 176 580କାେବରୀ ରାଣୀ ମ1ଳ +ା ଶଭୁଜିତ ବି9ାସ RWX0697995

&ୀ /114579 29 176 581ଅ0ନା ରାଣୀ ମ1ଳ +ା େସାମନାଥ ବି9ାସ RWX0698027

ପ ୁ /114580 69 176 582+ପନ କମୁାର ଟିକାଦାର ପି ଉଷାକା@ ଟିକାଦାର RWX0177030

ପ ୁ /114581 62 176 583ସଚିG ଟିକାଦାର ପି ଉଷାକା@ ଟିକାଦାର RWX0177063

&ୀ /114582 60 176 584ଉଷା ରାଣୀ ଟିକାଦାର +ା +ପନ ଟିକାଦାର RWX0177048

&ୀ /114583 54 176 585ଆଭାରାଣୀ ଟିକାଦାର +ା ସଚିନ ଟିକାଦାର RWX0177071

ପ ୁ /114584 30 176 586ସ0ିବ କମୁାର ଟିକାଦାର ପି +ପନ କମୁାର ଟିକାଦାର RWX0632653

&ୀ /115585 32 176 587ସାରଦା େଦବୀ +ା ସଂଜୟ କମୁାର RWX0407999

ପ ୁ /115586 75 176 588ମ�ଲ ପ
ସାଦ ସିଂ ପି ସଧୁୀର ଚ)
  ସିଂ RWX0177089

&ୀ /115587 66 176 589ମାୟାରାଣୀ ସିଂ +ା ମ�ଲ ପ
ସାଦ ସିଂ RWX0177097

ପ ୁ /115588 46 176 590ବାବୁଲାଲ ସିଂ ପି ମ�ଲ ପ
ସାଦ ସିଂ RWX0177105

&ୀ /115589 41 176 591ଅ0ଳି ରାଣୀ ସିଂ +ା ବାବୁଲାଲ ସିଂ RWX0177113

ପ ୁ /115590 39 176 592ରାଜ କମୁାର ସିଂ ପି ମ�ଲ ପ
ସାଦ ସିଂ RWX0244707

ପ ୁ /116591 48 176 593ମନେତାଷ େପାଦାର ପି ସଧିୁର କମୁାର େପାଦାର RWX0177154

&ୀ /116592 42 176 594ସଜୁାତା େପାଦାର +ା ମନେତାଷ େପାଦାର RWX0177162

ପ ୁ /116593 39 176 595ତ
ିନାଥ େପାଦାର ପି ସଧିୁର କମୁାର େପାଦାର RWX0177170

&ୀ /116594 36 176 596େମୗସମିୁ େପାଦାର +ା ତ
ିନାଥ େପାଦାର RWX0177188

ପ ୁ /116595 62 176 597ସେୁଶନ କମୁାର େପାeାର ପି ସଧିୁର କମୁାର େପାeାର RWX1282045

&ୀ /116596 54 176 598ଶ>ରି େପାeାର +ା ସେୁଶନ କମୁାର େପାeାର RWX0177147

ପ ୁ /116597 28 176 599େଦବାଶିଷ େପାeାର ପି ଦୁଲାଲ କମୁାର େପାeାର RWX0908012

ପ ୁ /116598 28 176 600ଦୀପକ କମୁାର େପାeାର ପି ଦୁଲାଲ କମୁାର େପାeାର RWX0407965

ପ ୁ /116599 25 176 601ସବୁ
 ତ େପାeାର ପି ସେୁଶନ କମୁାର େପାeାର RWX0854513

&ୀ /116600 21 176 602Pେୱତା ସିଂ ପି ବାବୁଲାଲ ସିଂ RWX1170117

ପ ୁ /117601 40 176 603ବି9ଜିତ ଦାଶ ପି ମାଧବ ଦାଶ RWX0177196

ପ ୁ /118602 64 176 604ନିତ�ାନ) ରାୟ ପି ଅମଲୂ� ରାୟ RWX0177212

ପ ୁ /118603 27 176 605ରବିନ ରାୟ ପି ନିତାଇ ରାୟ RWX0812347

ପ ୁ /118604 32 176 606ନୀଳକf ରାୟ ପି ନିତାଇ ରାୟ RWX0510271

&ୀ /118605 25 176 607ସାଧନା ରାୟ +ା ନୀଳକf RWX1170141

ପ ୁ /118606 21 176 608ରାଜୀବ ରାୟ ପି ନିତ�ାନ) ରାୟ RWX1170133

ପ ୁ /119607 57 176 609ନେରସ ଚ) ଦାସ ପି ସେୁରଶ ଚ) ଦାସ RWX0244715

&ୀ /119608 43 176 610ନୟନ ତାରା ଦାସ +ା ନେରଶ ଚ)
  ଦାସ KBH1807015

10 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀ> +ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /119609 23 176 611ବ
 ଜ େଗାପାଳ ଦାସ ପି ନେରଶ ଚ)
  ଦାସ RWX0999425

&ୀ /120610 25 176 612ଯେଶାଦାେଦବୀ ଦାସ ପି ନେରଶ ଚ)
  ଦାସ RWX0854687

&ୀ /120611 89 176 613ଆେଲାସନ ମ1ଳ +ା ଶ
ୀନାଥ ମ1ଳ RWX0177238

&ୀ /120612 58 176 614ସେବBରାଣୀ ମ1ଳ +ା ମରG ମ1ଳ RWX0177246

ପ ୁ /120613 55 176 615ଜୟଧନ ମ1ଳ ପି ଶ
ୀନାଥ ମ1ଳ RWX0177261

ପ ୁ /120614 52 176 616ରାଜ� ଧନ ମ1ଳ ପି ଶ
ୀନାଥ ମ1ଳ RWX0177253

&ୀ /120615 41 176 617େରଖାରାଣୀ ମ1ଳ +ା ରାଜ�ଧନ ମ1ଳ KBH1919745

&ୀ /121616 50 176 618ସବିତା ମଯମୁଦାର +ା ଶା@ି ମଯମୁଦାର OR/12/085/306133

ପ ୁ /121617 50 176 619ନିବାରଣ ମଯମୁଦାର ପି ରାମେକଶବ ମଯମୁଦାର OR/12/085/306135

ପ ୁ /121618 60 176 620ଶା@ିରଂଜନ ମଜୁମଦାର ପି ରାମେକଶବ ମଜୁମଦାର OR/12/085/307062

&ୀ /121619 45 176 621ବାସନା ମଜୁମଦାର +ା ନିବାରଣ ମଜୁମଦାର KBH1807486

ପ ୁ /121620 34 176 622ସପୁ
ାଭାତ ମଜୁମଦାର ପି ଶା@ିରଂଜନ ମଜୁମଦାର RWX0244723

ପ ୁ /121621 32 176 623ରାେଜଶ ମଜୁମଦାର ପି ସା@ିର0ନ ମଜୁମଦାର RWX0177295

ପ ୁ /121622 23 176 624ରାହୁଲ ମଜୁୁgଦାର ପି ନିବାରଣ ମଜୁୁgଦାର RWX1044445

ପ ୁ /122623 60 176 625ସଜିୁତ କମୁାର ଟିକାଦାର ପି ଅତୁଲ କ
 ି< ଟିକାଦାର OR/12/085/306127

&ୀ /122624 53 176 626ନିପରୁାଣି ଟିକାଦାର +ା ସଜିୁତ ଟିକାଦାର OR/12/085/306128

ପ ୁ /122625 36 176 627ମାନିକ କମୁାର ଟିକାଦାର ପି ସଜିୁତ କମୁାର ଟିକାଦାର KBH1921113

&ୀ /122626 26 176 628େମୗନା ଟିକାଦାର +ା ମାନିକ କମୁାର ଟିକାଦାର RWX0907923

&ୀ /123627 76 176 629ମନଦାସୀ ବମ.ନ +ା ପେରଶ ଚ)
  ବମ.ନ RWX0177311

ପ ୁ /123628 62 176 630ଦିଲିପ କମୁାର ବମ.ନ ପି ପେରଶ ଚ)
  ବମ.ନ RWX0683615

ପ ୁ /123629 54 176 631ମାଣିକ ବମ.ନ ପି ପେରଶ ଚ)
  ବମ.ନ RWX0177345

&ୀ /123630 50 176 632ପାବ. ତି ବମ.ନ +ା ଦିଲିପ କମୁାର ବମ.ନ RWX0177329

ପ ୁ /123631 46 176 633ବିPଵଜୀତ ଚଂଦ
  ବମ.ନ ପି ପେରଶ ଚ)
  ବମ.ନ RWX0787598

&ୀ /123632 42 176 634ଅପLB ବମ.ନ +ା ମାଣିକ ବମ.ନ RWX0177352

ପ ୁ /123633 26 176 635ସମିୁତ ବମ.ନ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ବମ.ନ RWX0908020

ପ ୁ /123634 24 176 636ଆକାଶ ବମ.ନ ପି ଦିଲିପ କମୁାର ବମ.ନ RWX0999383

&ୀ /123635 32 176 637େସ�ହଲିସା େସନ +ା ବି9ଜିତ ଚ)
  ବମ.ନ RWX0698167

&ୀ /124636 90 176 638ଜୟସ)ୁରୀ ସରକାର +ା ଧିେର)
ନାଥ ସରକାର OR/12/085/307060

ପ ୁ /124637 65 176 639ସେ@ାଷ ସରକାର ପି ଧିେରନ ସରକାର OR/12/085/306111

&ୀ /124638 50 176 640େଜ�ାତି ସରକାର ପି ଧିେରନ ସରକାର OR/12/085/306113

ପ ୁ /124639 32 176 641ତୁସାରଚ)
  ସରକାର ପି ସଂେତାଷ ସରକାର RWX0177360

&ୀ /124640 55 176 642େଗୗରୀରାଣୀ ସରକାର +ା ସେ@ାଷ ଚ)
  ସରକାର OR/12/085/306112

ପ ୁ /125641 62 176 643ସଶୁୀଲ ପାଲ ପି ନାରାୟଣ ଚ)
  ପାଲ RWX0177378

ପ ୁ /125642 53 176 644ଖେଗନ ପାଲ ପି %ୀେତ)
  ପାଲ OR/12/085/306116

&ୀ /125643 49 176 645ପLୂ8ମା ପାଲ +ା ଶସିୁଲ ପାଲ RWX0177386

&ୀ /125644 46 176 646ଦିପିକା ରାଣୀ ପାଲ +ା ଖେଗନ ପାଲ KBH1807403

ପ ୁ /125645 44 176 647ବ
 େଜ)
  ଚ)
  ପାଲ ପି %ିତି)
  ଚ)
  ପାଲ KBH1804525

&ୀ /125646 26 176 648ଲିପିକା ପାଲ +ା େବ
 ାେଜ)
  ଚ)
  ପାଲ RWX0907873

ପ ୁ /125647 23 176 649ଜୟ@ କମୁାର ପାଲ ପି ଖେଗନ ଚ)
  ପାଲ RWX1044460

ପ ୁ /126648 44 176 650େଗାପାଳ େଘାଷ ପି ନନିେଗାପାଳ େଘାଷ OR/12/085/306021

&ୀ /127649 75 176 651େବଲାରାଣି ଟିକାଦାର +ା ପ
ଦିପ ଟିକାଦାର OR/12/085/306024

ପ ୁ /127650 46 176 652ମିହିର କମୁାର ଟିକାଦାର ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ଟିକାଦାର KBH1807296

ପ ୁ /127651 43 176 653ସଂଜୀବ କମୁାର ଟିକାଦାର ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ଟିକାଦାର KBH1804533

ପ ୁ /128652 50 176 654ବାବୁରାମ େଦ ପି %ୀେରାଦ େଦ OR/12/085/306027

&ୀ /128653 43 176 655ଛବିରାଣୀ େଦ +ା ବାବୁରାମ େଦ OR/12/085/306971

ପ ୁ /128654 26 176 656ଅନିେମଶ େଦ ପି ବାବୁରାମ େଦ RWX0728758

ପ ୁ /129655 34 176 657େମାନଜ ବରମନ ପି ନନିେଗାପାଳ ବରମନ RWX0424473

&ୀ /129656 60 176 658ପWୁରାଣୀ ବମ.ନ +ା ନନିେଗାପାଳ ବମ.ନ OR/12/085/306029

ପ ୁ /129657 42 176 659ନ) େଗାପାଲ ବମ.ନ ପି ନନିେଗାପାଲ ବମ.ନ KBH1804475

&ୀ /129658 32 176 660ମାଲ6 ା ବମBG +ା ନ)େଗାପାI ବମBG RWX0729095

ପ ୁ /130659 65 176 661େଜାୟ ମ�ଲ େଘାଷ ପି େଗୗରା� େଘାଷ OR/12/085/306108

&ୀ /130660 57 176 662ଲ%*ୀ ରାଣୀ େଘାଷ +ା ଜୟମ�ଳ େଘାଷ OR/12/085/306109

ପ ୁ /130661 34 176 663ମେନାଜ କମୁାର େଘାଷ ପି ଜୟ ମ�ଳା େଘାଷ KBH1921097

ପ ୁ /131662 62 176 664ପhାନନ ମ1ଳ ପି େଦେବ)
  ମ1ଳ KBH1856483

&ୀ /131663 47 176 665ଭାନୁମତି ମ1ଳ +ା ପhାନନ ମ1ଳ RWX0177402

ପ ୁ /131664 44 176 666ସଂଜିତ ମ1ଳ ପି ପh ୁମ1ଳ KBH1856087

ପ ୁ /131665 39 176 667ର0ିତ ମ1ଳ ପି ପhାନନ ମ1ଳ RWX0177410

&ୀ /131666 29 176 668ରୁବି ମ1ଳ +ା ସଂଜିତ ମ1ଳ RWX0632273

ପ ୁ /132667 50 176 669ହରିପଦ ନg ପି ମଦନ େମାହନ ନg RWX0177428

&ୀ /132668 43 176 670ଆରତୀ ନg +ା ହରିପଦ ନg KBH1919620

&ୀ /133669 77 176 671ଦି[ିରାଣି େଦ +ା ନନିେଗାପାଳ େଦ OR/12/085/306138

ପ ୁ /133670 50 176 672ସ0ୟ କମୁାର େଦ ପି ନନି େଗାପାଳ େଦ OR/12/085/306140

11 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀ> +ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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&ୀ /133671 37 176 673ଅ0 ୁେଦ +ା ସ0ୟ କମୁାର େଦ KBH1804947

&ୀ /134672 67 176 674ବଗଲା ରାଣୀ େଦ +ା ସେତ�)
  େଦ OR/12/085/306142

ପ ୁ /134673 47 176 675ଶ�ାମଳ କମୁାର େଦ ପି ସେତ�ନ େଦ OR/12/085/306498

&ୀ /134674 32 176 676ଲିଲିମା େଦ +ା ଶ�ାମଳ କମୁାର େଦ RWX0812297

&ୀ /134675 32 176 677ଲିଲିମା େଦ +ା ଶ�ାମଲ େଦ RWX1050244

ପ ୁ /135676 54 176 678ସକୁମଲ ରାୟ ପି ମ�ଳ ରାୟ OR/12/085/306034

&ୀ /135677 45 176 679ତୁଳସି ରାୟ +ା ସକୁମଲ ରାୟ OR/12/085/306035

&ୀ /135678 27 176 681କିରଣ ରଏ ପି ସକୁମ ଲ ରଏ RWX0729202

ପ ୁ /135679 25 176 682ସକୁା@ କମୁାର ରାୟ ପି ସକୁମଲ ରାୟ RWX0854521

&ୀ /136680 60 176 683କନକ ମ1ଳ +ା କା:8କ ମ1ଳ OR/12/085/306208

ପ ୁ /136681 49 176 684କିେଶାର ମ1ଳ ପି କା:8କ ମ1ଳ OR/12/085/306209

ପ ୁ /136682 44 176 685ସଜିୁତ ମ1ଳ ପି କା:8କ ମ1ଳ OR/12/085/307109

&ୀ /136683 43 176 686ରୀତା ମ1ଳ +ା କିେଶାର ମ1ଳ KBH1804541

&ୀ /136684 40 176 687ସଜୁାତା ମ1ଳ +ା ସଜିୁତ ମ1ଳ KBH1804558

ପ ୁ /136685 23 176 688କିରନ ମ1ଲ ପି କିେଶାର ମ1ଲ RWX1044494

ପ ୁ /137686 57 176 689ସପନ ବି9ାସ ପି ସଚିନ ବି9ାସ OR/12/085/306215

&ୀ /137687 50 176 690ଗୀତାରାଣି ବି9ାସ +ା ସପନ ବି9ାସ OR/12/085/306216

ପ ୁ /137688 48 176 691େପ
ାେସନ ବି9ାସ ପି ମନି)
  ବି9ାସ OR/12/085/307076

&ୀ /137689 43 176 692ସଚିୁତ
 ା ବି9ାସ +ା ପ
େଶନ ବି9ାସ OR/12/085/307077

ପ ୁ /137690 40 176 693କାମେଳଶ ବି9ାସ ପି କିେଶାର ବି9ାସ KBH1804483

ପ ୁ /137691 36 176 694ଅମେରଶ ବି9ାସ ପି କିେଶାର ବି9ାସ KBH1919497

ପ ୁ /137692 34 176 695ସାମଲ ବି9ାସ ପି ରାେଜ9ର ବି9ାସ RWX0510305

ପ ୁ /137693 34 176 696ମେନାର0ନ ବି9ାସ ପି ସପନ ବି9ାସ RWX0177451

&ୀ /137694 33 176 697କାନନ ବି9ାସ ପି ସପନ ବି9ାସ RWX0854562

&ୀ /137695 27 176 698ନିତୁରାଣୀ ବି9ାସ +ା ସମଲ ବି9ାସ RWX0697961

ପ ୁ /137696 26 176 699ପ
ବୀଣ ବି9ାସ ପି ପ
ସନ�  କମୁାର ବି9ାସ RWX0998203

ପ ୁ /137697 23 176 700ଅଭିେଷକ ବି9ାସ ପି ପ
େସନ ବି9ାସ RWX0999375

&ୀ /138698 60 176 701ଫଲୁମାଳ େଦ +ା େଗାବି) େଦ OR/12/085/306150

ପ ୁ /138699 36 176 702ଅଜୟ କମୁାର େଦ ପି େଗାବି)ଚ)
  େଦ RWX0177469

&ୀ /138700 31 176 703ସୀମା େଦ +ା ଅଜୟ କମୁାର େଦ RWX0632745

ପ ୁ /139701 45 176 704ପରିମଲ ବାଛାଡ ପି ସେୁର)
  ବାଛାଡ OR/12/085/306148

&ୀ /139702 42 176 705ନମିତା ବା^ାଡ +ା ପରିମI ବା^ାଡ KBH1804707

ପ ୁ /139703 89 176 706ସେୁର)
  ନାଥ ବାଛାଡ ପି ପ
ହ6 ାଦ ବାଛାଡ OR/12/085/307036

ପ ୁ /140704 63 176 707ନାରାୟଣ ଚ)
  ବି9ାସ ପି ରାମଲାଲ ବି9ାସ KBH1856368

&ୀ /140705 60 176 708ସଚିୁତ
 ା ବି9ାସ +ା ନାରାୟଣଚ)
  ବି9ାସ OR/12/085/306107

&ୀ /140706 41 176 709ଅପ.ନା ରାଣି ବି9ାସ +ା େଦବାଶିଶ ବି9ାସ RWX0180364

ପ ୁ /140707 35 176 710ଲିଟନ ରଂଜନ ବି9ାସ ପି ନାରାୟଣ ଚ)
  ବି9ାସ KBH1919448

ପ ୁ /141708 66 176 711ଶ>ର ଦାସ ପି ଗେଣଶ ଦାସ OR/12/085/306104

&ୀ /141709 48 176 712ଅ0ଳି ଦାସ +ା ଶ>ର ଦାସ OR/12/085/306105

ପ ୁ /141710 33 176 713ଇ)
 ଜି4 ଦାସ ପି ସ>ର ଦାସ RWX0297937

ପ ୁ /141711 30 176 714ସତ�ଜିତ ଦାସ ପି ଶ>ର ଚ)
  ଦାସ RWX0510263

&ୀ /141712 29 176 715ପ
ିତିଲତା ଦାସ +ା ବି+ଜାତ ଦାସ RWX0729103

ପ ୁ /142713 26 176 716ସମୁG େଦ ପି ହରିi)
  େଦ RWX0728741

ପ ୁ /142714 54 176 717ହରିi)
  େଦ ପି ପେରଶ େଦ OR/12/085/306100

&ୀ /142715 47 176 718ରୀତା େଦ +ା ହରିi)
  େଦ OR/12/085/306101

&ୀ /142716 42 176 719କRନା େଦ +ା ରାମଚ)
  େଦ OR/12/085/306103

ପ ୁ /142717 32 176 720ମାଣିକ ଚ)
  େଦ ପି ରାମ ଚ)
  େଦ RWX0297945

ପ ୁ /142718 29 176 721ସାj ୁେଦ ପି ହରି େଦ RWX0407858

ପ ୁ /143719 63 176 722ପ
ଦୀପ କମୁାର ଦାସ ପି ପା9.ନାଥ ଦାସ KBH1806876

&ୀ /143720 55 176 723ସଜୁାତା ଦାସ +ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ଦାସ KBH1806868

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

Certified that the Electoral roll of Ward No.4 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

12 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା@ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀ> +ା%ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


