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ପ ୁ /1431 31 176 724ଅଭିଜିତ ଦାସ ପି ପ
ଦିପ ଦାସ RWX0698233

#ୀ /1432 27 176 725ସାଲୁ ଦାସ $ା ଅଭିଜିତ ଦାସ RWX0698076

ପ ୁ /1443 46 176 726ନିତାଇ କମୁାର ରାୟ ପି ମ�ଳ ରାୟ OR/12/085/306036

ପ ୁ /1444 46 176 727େଗୗର କମୁାର ରାୟ ପି ମ�ଲ ରାୟ OR/12/085/306037

#ୀ /1445 42 176 728ମମତା ରାୟ $ା େଗୗର କମୁାର ରାୟ KBH1805340

#ୀ /1446 42 176 729ମାଳ) ରାୟ $ା ନିତାଇ କମୁାର ରାୟ KBH1805357

ପ ୁ /1457 56 176 730ନିମ*ଳ ପାଲ ପି ନିମାଇଁ ପାଲ OR/12/085/306093

#ୀ /1458 50 176 731ଛବି ପାଲ $ା ନିମ*ଳ ପାଲ OR/12/085/306094

#ୀ /1459 41 176 732ରାଣୀ ପାଲ $ା କ
 ୀ.ାକା/ ପାଲ KBH1806108

ପ ୁ /14510 28 176 733ଅମିତ କମୁାର ପାଲ ପି ନିମ*ଲ ଚ1
  ପାଲ RWX0632133

#ୀ /14711 70 176 734ବାସ/ି ପାଲ $ା ମାଧବ ପାଲ OR/12/085/306151

ପ ୁ /14712 50 176 735େଗାବି1 ପାଲ ପି ମାଧବ ପାଲ OR/12/085/306152

#ୀ /14713 48 176 736ସାବିତ
ି  ପାଲ $ା େଗାବି1 ପାଲ OR/12/085/307081

ପ ୁ /14714 26 176 737ପ
ସନଜିତ ପାଲ ପି େଗାବି1 ପାଲ RWX0854554

#ୀ /14815 75 176 738ଫାଲଗନୁୀ ସରକାର $ା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ସରକାର OR/12/085/306153

#ୀ /14916 27 176 739ଅନୁଶ
ୀ ଖରାତି $ା ସଂଜୀବ ପାଲ RWX0998179

ପ ୁ /14917 58 176 740ସହେଦବ ପାଲ ପି ସତିଂଦ
  ପାଲ OR/12/085/306157

#ୀ /14918 50 176 741ଚ9ାରାଣି ପାଲ $ା ସହେଦବ ପାଲ OR/12/085/306158

ପ ୁ /14919 40 176 742ସଂଜୀବ ପାଲ ପି ସହେଦବ ପାଲ KBH1807163

ପ ୁ /14920 35 176 743ସତ�ଜିତ ପାଲ ପି ସହେଦବ ପାଲ KBH1920800

ପ ୁ /15021 69 176 744ଶ:ିପଦ ରାୟ ପି େଦେବ1
ନାଥ ରାୟ OR/12/085/306160

#ୀ /15022 60 176 745କ;ନା ରାୟ $ା ଶ:ିପଦ ରାୟ OR/12/085/306161

#ୀ /15023 25 176 746ସଂଗୀତା ରୟ $ା େସୗରଭ ରୟ RWX0998120

ପ ୁ /15024 25 176 747େସୗରଭ ରୟ ପି ଶ:ିପଦ ରୟ RWX0998146

#ୀ /15125 78 176 748ମାୟାରାଣି ପାଲ $ା ସତି1
  ପାଲ OR/12/085/306163

#ୀ /15126 68 176 749ସେରାଜିନି ପାଲ $ା ସତି1
  ପାଲ OR/12/085/306164

ପ ୁ /15127 41 176 750ଅରୁଣ ପାଲ ପି ସତି1
  ପାଲ KBH1919752

ପ ୁ /15128 39 176 751ସଦୁା ପାଲ ପି ସତି1
  ପାଲ KBH1919570

#ୀ /15129 31 176 752ରିନା ପାଲ $ା ଅରୁଣ ପାଲ RWX0510289

#ୀ /15230 56 176 753ସବିତା ସିଲ $ା ନକଲୁ ସିଲ OR/12/085/306724

ପ ୁ /15231 35 176 754ସ<ିତ ସିଲ ପି ନକଳୁ ସିଲ RWX0177493

ପ ୁ /15232 34 176 755ସତ�ଜିତ ସିଲ ପି ନକଳୁ ସିଲ RWX0177501

#ୀ /15233 27 176 756ରଚନା ସିଲ $ା ସ<ିତ ସିଲ RWX0510321

ପ ୁ /15334 61 176 757ବିଜୟ କମୁାର ମ=ଳ ପି ହରିଦାସ =ଳ OR/12/085/306280

#ୀ /15335 56 176 758ମିନା ମ=ଳ $ା ବିଜୟ କମୁାର ମ=ଳ OR/12/085/306281

ପ ୁ /15336 35 176 759ବିଶ>ର ମ=ଳ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମ=ଳ RWX0177519

#ୀ /15337 28 176 760ସବିତା ମ=ଲ $ା ବିଶ>ର ମ=ଲ RWX0698142

ପ ୁ /15338 27 176 761ଅମିତ ମ=ଲ ପି ବିଜୟ ମ=ଲ RWX0632315

ପ ୁ /15439 53 176 762ସପନ କମ*କାର ପି ନିଧିଭୁଷଣ କମ*କାର OR/12/085/306172

#ୀ /15440 48 176 763ପ
ଭାତୀ କମ*କାର $ା ସପନ କମ*କାର OR/12/085/306171

ପ ୁ /15441 30 176 764ସେୁସନ କମ*କାର ପି ସପନ କମ*କାର RWX0510198

ପ ୁ /15442 28 176 765େସଖର କମ*କାର ପି ସପନ କମ*କାର RWX0632299

#ୀ /15443 27 176 766କିେଶାରୀ ମ=ଳ $ା ସେୁସନ କମ*କାର RWX1170240

ପ ୁ /15444 60 176 767ନିମାଇ ସରକାର ପି ନକଳୁ ସରକାର OR/12/085/306174

#ୀ /15445 59 176 768ଗଉରୀ ସରକାର $ା ବିରାଜ ସରକାର RWX0297978

ପ ୁ /15446 40 176 769ବିନୟ କମୁାର ସରକାର ପି ବିରାଜ ସରକାର RWX0297960

ପ ୁ /15447 38 176 770ବି.ୁ ସରକାର ପି ନିରାଜ ସରକାର RWX0177568

ପ ୁ /15448 35 176 771ନେର1
  ସରକାର ପି ବିରାଜ ସରକାର KBH1919984

#ୀ /15449 32 176 772ଶ
ତିି ସରକାର $ା ବିନୟ ସରକାର RWX0177543

#ୀ /15450 27 176 773ବାସ/ି ସରକାର $ା ବି.ୁ ସରକାର RWX0510388

1 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀ> $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /15551 38 176 774ସଭୁଦ
 ାରାଣି ରାୟ $ା କିେଶାରଚ1
  ଶିକଦାର OR/12/085/307065

#ୀ /15552 81 176 775ସମିୁତ
 ା ରାଣୀ ସିGଦାର $ା ବ>ିମ ଚ1
  ସିGଦାର RWX0177576

ପ ୁ /15653 44 176 776ପ
କାଶ ମ=ଳ ପି ପ
ହାଲH ାଦ ମ=ଳ RWX0177584

#ୀ /15654 39 176 777ଲିଳିମା ମ=ଳ $ା ପ
କାଶ ମ=ଳ KBH1805027

ପ ୁ /15755 55 176 778ଚିIରଂଜନ ଦାସ ପି ରାଧାେମାହନ ଦାସ RWX0177600

ପ ୁ /15756 48 176 779ସରୁଜିତ ଦାସ ପି ରାଧାେମାହନ ଦାସ RWX0177634

#ୀ /15757 48 176 780ମମତା ରାଣୀ ଦାସ $ା ଚିI ରଂଜନ ଦାସ RWX0177618

ପ ୁ /15758 40 176 781ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି ରାଧାେମାହନ ଦାସ RWX0177626

#ୀ /15759 30 176 782ଜୟ/ି ଦାସ $ା ସରୁଜିତ ଦାସ RWX0854455

#ୀ /15860 57 176 783ବିଜୁଳି ରାଣୀ ବାଛାJ $ା ଧିେରନ ବାଛାJ RWX0177659

ପ ୁ /15861 44 176 784ଦିପକ କମୁାର ବାଛାଡ ପି ଧିେରନ ବାଛାଡ RWX0297986

#ୀ /15862 40 176 785ଉଲH ାସୀନି ବାଛାଡ $ା ଦିପକ କମୁାର ବାଛାଡ RWX0177675

#ୀ /15863 33 176 786ବକଳୁ ରାଣୀ ବାଛାଡ $ା ଦିେନଶ କମୁାର ବାଛାଡ RWX0177667

ପ ୁ /15864 37 176 787ଦୀେନଶ କମୁାର ବାଛାର ପି ଧିେରନ ବାଛାର KBH1919810

ପ ୁ /15865 36 176 788ଦିଲିପ କମୁାର ବାଛାର ପି ଧିେରନ ବାଛାର KBH1919968

#ୀ /15866 30 176 789ଇKରି ବାଛାର $ା ଦିଲିପ ବାଛାର RWX0729087

#ୀ /15967 56 176 790ଖକୁରୁାଣୀ ବିKାସ $ା ପ
ହାଲH ାଦ ବିKାସ RWX0177683

ପ ୁ /15968 40 176 791ଶ>ର ବିKାସ ପି ପ
ହାଲH ାଦ ବିKାସ RWX0177691

ପ ୁ /16069 56 176 792ସନିୁଲ ଚ1
  ସରକାର ପି ସେୁରନ ଚ1
  ସରକାର OR/12/085/307105

#ୀ /16070 48 176 793ଭାରତୀ ସରକାର $ା ସନିୁଲ ଚ1
  ସରକାର OR/12/085/306950

ପ ୁ /16071 26 176 794ସରୁଜ ସରକାର ପି ସନିୁL ଚ1
  ସରକାର RWX0728790

ପ ୁ /16172 88 176 795ମକ1ୁଲାଲ ବାGଚି ପି ରାଇଚରଣ ବାGଚି KBH1696186

ପ ୁ /16173 47 176 796ସଶୁୀଳ କମୁାର ବାGଚି ପି ମକୁ1ୁଲାଲ ବାGଚି KBH1696202

#ୀ /16174 43 176 797େଜ�ାM�ାରାଣୀ ବାGଚି $ା ସଶିୁL କମୁାର ବାGଚି KBH1696194

#ୀ /16175 24 176 798ବିପH ବ ବାକଚୀ ପି ସଶୁୀଲ କମୁାର ବାକଚୀ RWX0998096

#ୀ /16276 29 176 799ରୁକମଣୀ ବାଘ $ା ଲଳିତ ବାଘ RWX1094374

ପ ୁ /16277 76 176 800ପାନା ଲାଲ ଦାସ ପି ଅଭିମନ� ୁଦାସ RWX0177709

#ୀ /16278 68 176 801େଯାଗମାୟା ଦାସ $ା ପାନାଲାଲ ଦାସ RWX0177717

#ୀ /16279 42 176 802ପOୂPମା ରାଣୀ ଦାସ ପି ପାନାଲାଲ ଦାସ RWX0177741

ପ ୁ /16280 42 176 803ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ ପି ପାନାଲାଲ ଦାସ RWX0177725

#ୀ /16281 34 176 804ଶା/ି ରାଣୀ ଦାସ $ା ଅେଶାକ କମୁାର ଦାସ RWX0177733

#ୀ /16382 36 176 805ଚ1ନା ଚକ
ବIP $ା ସପନ ଚକ
ବIP KBH1919935

ପ ୁ /16383 46 176 806$ପନ ଚକ
ବI*ୀ ପି ବିମଲ ଚକ
ବI*ୀ KBH1856228

ପ ୁ /16484 63 176 807ସକୁମୁାର ଦାସ ପି ବିରଜୁ କମୁାର ଦାସ RWX0177782

#ୀ /16485 56 176 808ରୁନୁ ଦାସ $ା ସକୁମୁାର ଦାସ RWX0177790

ପ ୁ /16486 41 176 809ସଜିୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ସକୁମୁାର ଦାସ KBH1806496

ପ ୁ /16487 39 176 810ଅଜିତ କମୁାର ଦାସ ପି ସକୁମୁାର ଦାସ KBH1919455

#ୀ /16488 27 176 811ଲିପିକା ଦାସ $ା ସଜିୁତ କମୁାର ଦାସ RWX0812230

ପ ୁ /16589 47 176 812ନାରାୟଣ କମୁାର ବିKାସ ପି ନାେଗ1
  ନାଥ ବିKାସ RWX0177808

#ୀ /16590 41 176 813ମାଧବି ଦାଶ $ା ନାରୟଣ କମୁାର ବିKାସ RWX0177816

ପ ୁ /16691 64 176 814ବନମାଳି ଖରା ପି ଜଗନ� ାଥ ଖରା RWX0177824

ପ ୁ /16692 60 176 815ଅନିରୁQ ଖରା ପି ଜଗନ� ାଥ ଖରା RWX0298000

#ୀ /16693 59 176 816କମଳା ଖରା $ା ବନମାଳି ଖରା RWX0177832

#ୀ /16694 58 176 817ଘାସିନି ଖରା $ା ଅନିରୁQ ଖରା RWX0298018

ପ ୁ /16695 31 176 818େଦବଦାସ ଖରା ପି ବନମାଳୀ ଖରା RWX0510206

ପ ୁ /16696 29 176 819ସବୁାଶRି ଖରା ପି ବନମାଳି ଖରା RWX0510214

ପ ୁ /16697 27 176 820ନିଳ ଖରା ପି ଅନିରୁQ ଖରା RWX0728873

ପ ୁ /16798 50 176 821େମାହନ କSପାT ପି େପ
ମଚ1
  କSପାT RWX0298026

#ୀ /16799 48 176 822ମୀନା କମୁାରୀ କSପାନ $ା େମାହନ କSପାନ RWX0298034

#ୀ /168100 71 176 823ସବୁତୀ ଭତ
ା $ା ମଧସୁଦୂନ େଖମ=ୁୁ RWX0177857

ପ ୁ /168101 74 176 824ମଧସୁଦୂନ େଖମ=ୁୁ ପି ଶକୁ
 ା େଖମ=ୁୁ RWX0177840

#ୀ /169102 70 176 825ଲCUୀ ମ=ଳ $ା ମ�ଳ ମ=ଳ RWX0177865

ପ ୁ /169103 44 176 826ନନି େଗାପାଲ ମ=ଳ ପି ମ�ଳ ମ=ଳ RWX0177873

ପ ୁ /169104 39 176 827ହରି େଗାପାଲ ମ=ଳ ପି ମ�ଲ ମ=ଳ RWX0177899

#ୀ /169105 37 176 828ନମିତା ମ=ଳ $ା ନନି େଗାପାଲ ମ=ଳ RWX0177881

ପ ୁ /169106 33 176 829ସତ�େଗାପାଳ ମ=ଳ ପି ରବି ମ=ଳ RWX0812206

ପ ୁ /171107 79 176 830େଗୗରା� ଚ1
  େଦ ପି ଗେଣଷ େଦ RWX0177923

#ୀ /171108 59 176 831ଯମନୁା ରାଣୀ େଦ $ା ଗେଣଶ େଦ RWX0177907

#ୀ /171109 39 176 832ମୀନା ରାଣୀ େଦ $ା େଗୗରା� େଦ RWX0298059

ପ ୁ /172110 74 176 833ରଘନୁାଥ ଗିରି ପି ଅବିନାଥ ଗିରି RWX0177931

#ୀ /172111 69 176 834ଅନିତା ଗିରି $ା ରଘନୁାଥ ଗିରି RWX0177949

ପ ୁ /172112 32 176 835େଦବାଶିଷ ଗିରି ପି ରଘନୁାଥ ଗିରି RWX0177956

2 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /173113 61 176 836େଗାବି1 ଚ1
  ନାୟକ ପି ଘାମରିୁ ନାୟକ RWX0178012

#ୀ /173114 54 176 837ମଞୁଲତା ନାୟକ $ା େଗାବି1ଚ1
  ନାୟକ RWX0178020

ପ ୁ /173115 50 176 838ପ
ଫଲୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ଝାମଲିୁ ନାୟକ RWX0177998

#ୀ /173116 35 176 839ର<ଲୁତା ନାୟକ $ା ପ
ଫଲୁ ନାୟକ RWX0812305

ପ ୁ /173117 35 176 840ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ ପି େଗାବି1ଚ1
  ନାୟକ RWX0178004

#ୀ /173118 28 176 841ସଘଂମିତ
 ା ନାୟକ $ା ଅେଶାକ କମୁାର ନାୟକ RWX0854646

#ୀ /173119 26 176 842ରିତୁପOୁB ନାୟକ ପି େଗାବି1
  ମାୟକ RWX0729244

#ୀ /174120 54 176 843ସରଳା ମହା/ି $ା ଜଗବSୁ ମହା/ି OR/12/085/354478

ପ ୁ /174121 33 176 844ସ<ିବ କମୁାର ମହା/ି ପି ଜଗବSୁ ମହା/ି RWX0178046

ପ ୁ /174122 29 176 845ରାଜିବ କମୁାର ମହା/ି ପି ଜଗବଂଧ ୁମହା/ି RWX0632307

#ୀ /175123 61 176 846ପଦU ାବତୀ ନାୟକ $ା ଶରତ ନାୟକ OR/12/085/306179

ପ ୁ /175124 46 176 847ସବିୁକାଶ ନାୟକ ପି ସରତ ନାୟକ OR/12/085/306180

#ୀ /175125 45 176 848ପOୂPମା ନାୟକ $ା ସବିୁକାଶ ନାୟକ KBH1805282

ପ ୁ /175126 43 176 849ଶ
ୀନିବାସ ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ KBH1806009

#ୀ /175127 38 176 850ମେନାରମା ନାୟକ $ା ଶ
ୀନିବାସ ନାୟକ RWX0178079

#ୀ /176128 26 176 851ସିଲପା ବିKାସ ପି ଶସିୁL ବିKାସ RWX0729137

#ୀ /176129 21 176 852ସପୁ
ଭା ନାୟକ ପି ସବିୁକାଶ ନାୟକ RWX1170174

ପ ୁ /176130 42 176 853ଶିବ ଶଂକର ରାୟ ପି ସେ/ାଷ କମୁାର ରାୟ KBH1804467

#ୀ /176131 32 176 854କାଜଲ ରାୟ $ା ଶିବଶଂକର ରାୟ RWX0178087

ପ ୁ /176132 81 176 855ସେ/ାଷ କମୁାର ରାୟ ପି େଦେବ1
ନାଥ ରାୟ OR/12/085/306177

#ୀ /176133 73 176 856ଅବଳା ରାୟ $ା ସେ/ାଷ ରାୟ OR/12/085/306176

#ୀ /177134 48 176 857କ
ି.ା ସରକାର $ା ନୀମାଇଁ ସରକାର OR/12/085/306175

ପ ୁ /177135 32 176 858ଉIମ ସରକାର ପି ନିମାଇ ସରକାର RWX0632265

ପ ୁ /178136 49 176 859କ
ି.ା କମ*କାର ପି େଦେବT କମ*କାର OR/12/085/306167

#ୀ /178137 38 176 860ଜୟା କମ*କାର $ା କ
ି.ା କମ*କାର KBH1921022

ପ ୁ /179138 60 176 861ମାଧବଚ1
  ଦାସ ପି ପ
ହଲାଦ ଦାସ OR/12/085/306169

#ୀ /179139 52 176 862ଆରତିରାଣି ଦାସ $ା ମାଧବଚ1
  ଦାସ OR/12/085/306170

ପ ୁ /179140 37 176 863ବିKଜିତ ଦାସ ପି ମାଧବ ଦାସ KBH1921048

ପ ୁ /179141 31 176 864ଶ>ର ଦାସ ପି ମାଧବ ଦାସ RWX0632232

#ୀ /179142 30 176 865ମାନିନୀ ଦାସ $ା ବିKଜିତ ଦାସ RWX0632679

ପ ୁ /180143 57 176 866ତାରିଣି ପାଲ ପି ସତି1
  ପାଲ OR/12/085/306090

#ୀ /180144 49 176 867ଶ�ାମଳି ପାଲ $ା ତାରିଣି ପାଲ OR/12/085/306091

ପ ୁ /180145 32 176 868ତାପସ ପାଲ ପି ତାରିଣୀ ପାଲ RWX0178103

ପ ୁ /181146 67 176 869ସଶୁା/ େଦ ପି େଗାବି1 େଦ OR/12/085/306088

#ୀ /181147 58 176 870ଅ<ଳି େଦ $ା ସଶୁା/ େଦ OR/12/085/306089

ପ ୁ /181148 44 176 871ତପନ କମୁାର େଦ ପି ସଶୁା/ େଦ KBH1806892

ପ ୁ /181149 43 176 872ସପନ େଦ ପି ସଶୁା/ େଦ KBH1660877

#ୀ /181150 34 176 873ପ
ତିମା େଦ $ା େଗୗରା� ଚ1
  େଦ RWX0178111

#ୀ /182151 58 176 874ନଳିନି ପେଲଇ $ା ଗେଣଶ ପେଲଇ RWX0178145

ପ ୁ /183152 55 176 875ଅନୁପ କମୁାର ବମ*ନ ପି ସକୁମୁାର ବମ*ନ KBH1804939

#ୀ /183153 51 176 876କ
ି.ା ରାଣି ବମ*ନ $ା ଅନୁପ କମୁାର ବମ*ନ KBH1805100

#ୀ /183154 47 176 877ଗୀତାରାଣୀ ବମ*ନ $ା ପ
ଦିପ କମୁାର ବମ*ନ RWX0854588

#ୀ /183155 25 176 878ପଜୁା ବମ*ନ ପି ଅନୁY ବମ*ନ RWX0854596

ପ ୁ /184156 50 176 879ଯାଦବ ବିKାସ ପି ସଯୁ�*କା/ ବିKାସ OR/12/085/306044

#ୀ /184157 42 176 880ଲଳିତା ବିKାସ $ା ଯାଦବ ବିKାସ OR/12/085/306045

ପ ୁ /184158 42 176 881ମାଧବ ବିKାସ ପି ସଯୁ�*କା/ ବିKାସ OR/12/085/306046

#ୀ /184159 41 176 882ରିନା ବିKାସ $ା ମାଧବ ବିKାସ RWX0510313

ପ ୁ /184160 29 176 883ଝୁମା ସାହା ପି ନାରାୟଣ ସାହା RWX0728881

#ୀ /184161 52 176 884କମଳା ସାହୁ $ା ଚି/ାମଣି ସାହୁ RWX0178152

ପ ୁ /184162 29 176 885ଅନିଲ ସାହୁ ପି ଚି/ାମଣି ସାହୁ RWX0632521

ପ ୁ /185163 43 176 886ଜୟେଦବ ଭାବୁକ ପି ଜଗବSୁ ଭାବୁକ OR/12/085/306734

#ୀ /185164 38 176 887ତ
ିZିରାଣୀ ଭାବୁକ $ା ଜୟେଦବ ଭାବୁକ KBH1696129

ପ ୁ /186165 48 176 888ଶଂକର ଦାସ ପି ଅରCିତ ଦାସ KBH1804376

ପ ୁ /186166 46 176 889ବାବୁଲା ଦାସ ପି ରାମନାଥ ଦାସ OR/12/085/306049

#ୀ /186167 42 176 890ମାଳତୀ ଦାସ $ା ଶଂକର ଦାସ KBH1806165

#ୀ /186168 39 176 891ଚ)ଳା ଦାସ $ା ବାବୁଲା ଦାସ OR/12/085/306050

#ୀ /187169 28 176 892ଦୀପା ରାଣୀ ଟିକାଦାର $ା ମୃଦୁଲ କମୁାର ସାହା RWX0424598

ପ ୁ /187170 55 176 893ନାରାୟଣ ସାହା ପି ବିଦୁ ସାହା OR/12/085/306051

#ୀ /187171 48 176 894କ;ନା ସାହା $ା ନାରାୟଣ ସାହା OR/12/085/306052

#ୀ /187172 46 176 895ଅନୁପମା ସାହା $ା ନନିେଗାପାଳ ସାହା OR/12/085/306054

ପ ୁ /187173 36 176 896ଚ1ନ କମୁାର ସାହା ପି ନାରାୟଣ ସାହା KBH1919950

ପ ୁ /187174 28 176 897ମୃଦୁଲ ଶାହା ପି ନନି େଗାପାଲ ସାହା RWX0632158

3 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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#ୀ /187175 24 176 898ସଶୁU ିତା ସାହା $ା ଚ1ନ କମୁାର ସାହା RWX1170182

#ୀ /188176 51 176 899ଶାରଦା ପ
ସନ�  ସତୁାର ପି ଯଦୁମଣି ସତୁାର RWX0178160

#ୀ /188177 42 176 900ସପୁ
ିୟା ସତୁାର $ା ଶାରଦା ପ
ସାଦ ସତୁାର RWX0178178

#ୀ /189178 64 176 901ଫଲୁକମୁାରି ହାଲଦାର $ା ଶା/ିର<ନ ହାଲଦାର OR/12/085/306076

ପ ୁ /189179 43 176 902ସକୁମୁଲ ହାଲଦାର ପି ଶା/ିରଂଜନ ହାଲଦାର KBH1805225

ପ ୁ /189180 43 176 903ସେ/ାଷ କମୁାର ହଳଦର ପି ଶା/ିରଂଜନ ହଲଦାର KBH1806785

#ୀ /189181 36 176 904ଦୁଲାଲି ହଲଧର $ା ସକୁମଲ ହଲଧର RWX0344549

#ୀ /189182 32 176 905ଜୁଲି ହଲଧର $ା ସେ/ାଷ ହଲଧର RWX0344531

ପ ୁ /190183 74 176 906ବିନୟକୃ. ହାଲଦାର ପି ଶିଶବୁର ହାଲଦାର OR/12/085/306188

#ୀ /190184 64 176 907ଆରତି ହାଲଦାର $ା ବିନୟକୃ. ହାଲଦାର OR/12/085/306189

ପ ୁ /190185 42 176 908ଶ>ର ହାଲଦାର ପି ବିନୟ କୃ. ହାଲଦାର KBH1806264

#ୀ /190186 39 176 909ଶଳାରାଣୀ ହାଲଦାର $ା ଶ>ରା ହାଲଦାର RWX0178186

#ୀ /191187 55 176 910ଯମନୁା ମଲH ିକ $ା ଶିବୁପଦ ମଲH ିକ OR/12/085/358106

ପ ୁ /191188 60 176 911ଶିବୁପଦ ସରକାର ପି ଗିରିଶ ସରକାର OR/12/085/308906

ପ ୁ /191189 40 176 912ହୀେର1
  ନାଥ ସରକାର ପି ଶିବପଦ ସରକାର KBH1805795

#ୀ /191190 30 176 913ନଳିତା ସରକାର $ା ହୀେର1
  ନାଥ ସରକାର RWX0510420

#ୀ /191191 42 176 914ମ
ୀନମଇ ଁସରକାର $ା େଗାପାଲ ଚ1
  େଦ KBH1805902

ପ ୁ /192192 57 176 915ଗେଣଶ ବାରିକ ପି ମଣି ବାରିକ RWX0999250

#ୀ /192193 50 176 916ନିଭାରାଣୀ ମ=ଳ $ା କାଞିଲାଲ ମ=ଳ RWX0178194

ପ ୁ /192194 57 176 917କା<ିଲାଲ ମ=ଳ ପି କିେଶାରୀଲାଲ ମ=ଳ RWX1170208

ପ ୁ /193195 78 176 918ମେନାର<ନ ବିKାସ ପି ସଧୁନ� ବିKାସ OR/12/085/306181

ପ ୁ /193196 28 176 919େଦବାଶୀସ ବିKାସ ପି ମେନାର<ନ ବିKାସ RWX0510255

ପ ୁ /194197 60 176 920ରେମଶ ଠାକରୁ ପି ନାରାୟଣ ଠାକରୁ OR/12/085/306203

#ୀ /195198 54 176 921ଭାନୁ ସନୁା $ା େମାହନ ସନୁା RWX0178210

ପ ୁ /195199 50 176 922ସମାରୁ ସନୁା ପି େମାହନ ସନୁା RWX0178228

#ୀ /195200 43 176 923ଜ[ତି ସନୁା $ା ସମାରୁ ସନୁା RWX0178236

ପ ୁ /195201 34 176 924ତୁଳାରାମ ସନୁା ପି େମାହନ ସନୁା RWX0632794

#ୀ /195202 25 176 925ରଶU ି ସନୁା $ା ତୁଳାରାମ ସନୁା RWX0997890

ପ ୁ /196203 59 176 926ବିରଚନ ନାଗ ପି ସନାଧର ନାଗ RWX0660175

#ୀ /196204 54 176 927ଲଛମା ନାଗ $ା ବିରଚନ ନାଗ RWX0178244

ପ ୁ /196205 35 176 928ଘାସିରାମ ନାଗ ପି ବିରଚନ ନାଗ RWX0632505

#ୀ /196206 29 176 929ବବିତା ନାଗ $ା ଘାସିରାମ ନାଗ RWX0632646

#ୀ /197207 28 176 930ଅନିତା ବାଘ ମା ଲCUୀ ବାଘ RWX0632760

#ୀ /197208 50 176 931ଲCUୀ ବାଘ $ା ଗରୁୁମIୂ*ୀ ବାଘ RWX0178285

#ୀ /197209 63 176 932ଦୟମଣୀ ନାଗ $ା ଆନ1 ନାଗ RWX0178277

ପ ୁ /197210 39 176 933ଶ>ର ନାଗ ପି ଆନ1 ନାଗ RWX0178251

#ୀ /197211 34 176 934ତିେଳାIମା ନାଗ $ା ଶ>ର ନାଗ RWX0178269

ପ ୁ /198212 64 176 935ଅବିନାଶ େବନିଆ ପି ଦୁେଯBଧନ େବନିଆ RWX0178319

ପ ୁ /198213 46 176 936ସବୁାସ େବନିଆ ପି ଅବିନାଶ େବନିଆ RWX0178293

ପ ୁ /198214 44 176 937ଭା\ର େବନିଆ ପି ଅବିନାଶ େବନିଆ RWX0632752

#ୀ /198215 42 176 938ମିନି େବନିଆ $ା ସବୁାସ େବନିଆ RWX0178301

ପ ୁ /198216 40 176 939ରେମଶ େବନିଆ ପି ଅବିନାଶ େବନିଆ RWX0178327

#ୀ /198217 30 176 940ଅ<ଳୀ େବନିଆ $ା ରେମଶ େବନିଆ RWX0632786

#ୀ /198218 30 176 941ଲCUୀ େବନିଆ ପି ଅବିନାଶ େବନିଆ RWX0632117

#ୀ /199219 44 176 942ସେୁରଖା େଖାସଲା $ା ବିଜୟ େଖାସଲା RWX0298083

#ୀ /200220 50 176 943ଚ9ା େବନିଆ $ା ପ
କାଶ େବନିଆ RWX0178335

ପ ୁ /200221 34 176 944ଶ>ର େବନିଆ ପି ପ
କାଶ େବନିଆ RWX0178343

#ୀ /200222 51 176 945ଭାନୁ ଖରା ପି ଯିଶଦୁାନ ଖରା RWX0178350

#ୀ /200223 30 176 946ଛବିେରଖା େଖାସH ା $ା ଶ>ର େବନିଆ RWX0998906

#ୀ /201224 29 176 947ରଶUତିା ଗରଡା ପି ସବୁାସ ଗରଡା RWX0729145

ପ ୁ /201225 44 176 948ଗଣୁା ସନୁା ପି ହରି ସନୁା RWX0178368

#ୀ /201226 40 176 949ସେ/ାଷୀ ସନୁା $ା ଗଣୁା ସନୁା RWX0178376

ପ ୁ /202227 59 176 950ତପନ କମୁାର ରାୟ ପି ପ
ଫୁଲ ଚ1
  ରାୟ RWX0178418

#ୀ /202228 54 176 951ମୀନାରାଣୀ ରାୟ $ା ତପନ କମୁାର ରାୟ RWX0178426

#ୀ /202229 53 176 952ପ
ତିମା ରାୟ $ା ପ
ାଣକୃ. ରାୟ RWX0178392

ପ ୁ /202230 64 176 953ପ
ାଣକ
 ିଷ� ା ରାୟ ପି ପ
ଫୁଲ ଚ1
  ରାୟ RWX0178384

ପ ୁ /202231 29 176 954ତନU ୟ ରାୟ ପି ତପନ କମୁାର ରାୟ RWX0510339

ପ ୁ /202232 27 176 955େଗୗରବ ରାୟ ପି ତପନ କମୁାର ରାୟ RWX0728832

ପ ୁ /203233 61 176 956ନିରଂଜନ ଦାସ ପି ଚିIରଂଜନ ଦାସ RWX0424580

#ୀ /204234 54 176 957ପ
କାଶ ନାଗ ପି ଆନ1 ନାଗ RWX0787614

#ୀ /204235 49 176 958ପ]ୁା ନାଗ $ା ପ
କାଶ ନାଗ RWX0298091

#ୀ /205236 70 176 959େଗାେରT େଖାସଲା $ା ତୁେ[Kର େଖାସଲା RWX0683342

4 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /205237 45 176 960ସବୁାସ େଖାସଲା ପି ତୁେ[Kର େଖାସଲା RWX0178442

#ୀ /205238 34 176 961ଝୁନି େଖାସଲା $ା ସବୁାସ େଖାସଲା RWX0178459

#ୀ /206239 64 176 962ଫଲୁମଣି କଲୁଦୀପ $ା େବନିଆ କଲୁଦୀପ RWX0178467

ପ ୁ /207240 60 176 963ଲାଇବନ ଗରଡା ପି ମ�ଳୁ ଗରଡା RWX0683359

ପ ୁ /208241 66 176 964ମ�ଳା ଟାକ
 ି ପି ବୁଦୁରା ଟାକ
 ି RWX0424572

#ୀ /209242 26 176 965ବବିତା ଗରଡା ପି ସବୁାସ ଗରଡା RWX0729251

#ୀ /209243 69 176 966ଧବଳି ଗରଡା $ା ମ�ଳୁ ଗରଡା RWX0178483

ପ ୁ /209244 47 176 967ସବୁାସ ଗରଡା ପି ମ�ଳୁ ଗରଡା RWX0178491

#ୀ /209245 44 176 968ଗରୁୁମଣି ଗରଡା $ା ସବୁାସ ଗରଡା RWX0178509

#ୀ /209246 42 176 969କନିୁ ଗରଡା ପି ମ�ଳୁ ଗରଡା RWX0178517

ପ ୁ /209247 28 176 970ସନିୁଲ ଗରଡା ପି ସବୁାସ ଗରଡା RWX0728725

ପ ୁ /210248 66 176 971ମେହKର ହାଲବା ପି େଜାନୁ ହାଲବା RWX0683367

#ୀ /210249 60 176 972ହି1ୁବତି ହାଲବା $ା ମେହKର ହାଲବା RWX0178525

ପ ୁ /210250 41 176 973ଜଗଦୀଶ ହାଲବା ପି ମେହKର ହାଲବା RWX0178533

ପ ୁ /210251 39 176 974ସଂଜି^ ହାଲାବା ପି ମେହKର ହାଲାବା RWX0178558

ପ ୁ /210252 37 176 975ରବି ହାଲାବା ପି ମେହKର ହାଲାବା RWX0178566

#ୀ /210253 36 176 976ଗୀତା ହାଲାବା $ା ଜଗଦୀଶ ହାଲାବା RWX0178541

#ୀ /210254 30 176 977ଯେଶାଦା ହାଲବା $ା ସଂଜିତ ହାଲାବା RWX0632125

#ୀ /211255 53 176 978ପ
ମିଳା ମାଛ $ା ପ
ଫଲୁ ମାଛ RWX0298117

ପ ୁ /211256 36 176 979ବିଜୟ କମୁାର ମାଛ ପି ପ
ଫଲୁ ମାଛ KBH1920065

#ୀ /212257 64 176 980ସେୁଲାଚନା ସିଂ $ା ପ
ଦୀପ ସିଂ RWX0298125

ପ ୁ /212258 44 176 981ସଶୁା/ ସିଂ ପି ପ
ଦୀପ ସିଂ RWX0298133

ପ ୁ /213259 48 176 982ସଦା କଳୁଦୀପ ପି ରାମ କଳୁଦୀପ RWX0178590

#ୀ /213260 46 176 983ମାଳା କଳୁଦୀପ $ା ସଦା କଳୁଦୀପ RWX0178608

ପ ୁ /213261 30 176 984ପବିତ
  କଳୁଦୀପ ପି ସଦା କଳୁଦୀପ RWX0698159

#ୀ /213262 32 176 985ଆରତି ପାଣିଗ
ାହି $ା ରବି1
  କମୁାର ପାଣିଗ
ାହି RWX0999011

#ୀ /213263 64 176 986ବାସ/ି ଟକ
 ୀ $ା ରାମ କିଳଦୀପ RWX0178582

ପ ୁ /214264 55 176 987େପ
ମାନ1 ମାଛ ପି ବତୁଆଲ ମାଛ RWX0660191

#ୀ /214265 49 176 988କା/ମଣି ମାଛ $ା େପ
ମାମଣି ମାଛ RWX0298141

ପ ୁ /214266 37 176 989ବସ/ କମୁାର ମାଛ ପି େପ
ମାନ1 ମାଛ KBH1920073

#ୀ /214267 36 176 990ସUିତା ରାଣୀ ମାଛ $ା ବସ/ କମୁାର ମାଛ RWX0632497

ପ ୁ /214268 29 176 991ମେହ1
  କମୁାର ମାଛ ପି େପ
ମାନ1 ମାଛ RWX0632489

ପ ୁ /214269 52 176 992କୃ.କା/ ପାଲ ପି ନିମାଇ ଭୂଷଣ ପାଲ OR/12/085/306095

ପ ୁ /215270 35 176 993ପ
ିତମ ପାତ
 ପି କାହ� ୁଚରଣ ପାତ
 KBH1919794

ପ ୁ /215271 32 176 994ପ
ବିଣ ପାତ
 ପି କାହ� ୁ  ଚରଣ ପାତ
 KBH1920958

#ୀ /215272 30 176 995ସନିୁତା ପାତ
 $ା ପ
ିତମ ପାତ
 RWX0407916

ପ ୁ /216273 66 176 996କାIPକ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ RWX0298158

#ୀ /216274 62 176 997ଚ9ା ନାୟକ $ା କାIPକ ନାୟକ RWX0298166

ପ ୁ /217275 56 176 998କିେଶାର ଦାସ ପି କାଳୁ ଦାସ RWX0298174

ପ ୁ /217276 35 176 999ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ ପି କିେଶାର ଦାସ KBH1920727

#ୀ /217277 31 176 1000ଉଷାରାଣୀ ଦାସ $ା ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ RWX0698035

ପ ୁ /217278 28 176 1001ସେୁରଷ ଦାସ ପି କିେଶାର ଦାସ RWX0407973

#ୀ /218279 50 176 1002ଚପଳା ରାଣୀ େବେହରା $ା ନାରାୟଣ ମାଣିଆ RWX0178624

ପ ୁ /218280 56 176 1003ନାରାୟଣ ମାଣିଆ ପି ରାଜନ ମାଣିଆ RWX0178616

ପ ୁ /218281 24 176 1004ବିKଜିତ ମାଣିଆ ପି ନାରାୟଣ ମାଣିଆ RWX1044502

#ୀ /219282 50 176 1005ନମିତା ଦାଶ $ା ବାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ RWX0424556

ପ ୁ /219283 37 176 1006ନିର<ନ େଜନା ପି ଚ1
ମଣି େଜନା KBH1919919

#ୀ /219284 35 176 1007େଶାଭା�ିନୀ େଜନା $ା ନିର<ନ େଜନା RWX0907972

ପ ୁ /219285 55 176 1008ବାରିଣି ଚରଣ ରଥ ପି ରେମଶ ଚ1
  ରଥ RWX0683375

#ୀ /219286 24 176 1009ସଶୁ
ୀ କମୁାରୀ ରଥ ପି ବାରିଣୀ ଚରଣ ରଥ RWX0907964

ପ ୁ /220287 44 176 1010ନରସିଂହ େଖମ=ୁୁ ପି ଶ�ାମ ସ1ୁର େଖମ=ୁୁ RWX0178665

ପ ୁ /220288 36 176 1011ଡ[ରୁୁ େଖମ=ୁୁ ପି ଶ�ାମ ସ1ୁର େଖମ=ୁୁ RWX0178673

ପ ୁ /220289 62 176 1012ଆI*ତ
 ାଣ $ାଇଁ ପି ଜୟେଦବ $ାଇଁ RWX0178632

#ୀ /220290 50 176 1013ଭାନୁମତି $ାଇଁ $ା ଆI*ତ
 ାଣ $ାଇଁ RWX0178640

ପ ୁ /220291 38 176 1014ରସାନ1 $ାଇଁ ପି େଗୗରା� $ାଇଁ RWX0907980

#ୀ /220292 29 176 1015ପ
ତିଭା<ଳି $ାଇଁ ପି ଆI*ତ
 ାଣ $ାଇଁ RWX0729293

#ୀ /220293 26 176 1016ପି>ିରାଣୀ $ାଇଁ $ା ରସାନ1 $ାଇଁ RWX0907998

ପ ୁ /221294 60 176 1017ଚ1ନ ଦାସ ପି ଚିIରଂଜନ ଦାସ OR/12/085/306401

ପ ୁ /221295 29 176 1018ଶ>ର ଦାସ ପି ଚ1ନ କମୁାର ଦାସ RWX0510347

ପ ୁ /221296 28 176 1019କ
 ି.ା େଗାପାଲ ଦାସ ପି ଚ1ନ କମୁାର ଦାସ RWX0510354

#ୀ /221297 49 176 1020ସଶିୁଳା ଦାଶ $ା ଚ1ନ ଦାଶ RWX0178699

#ୀ /221298 40 176 1021ସଞୁଲତା େଖମ=ୁୁ $ା ନରସିଂହ େଖମ=ୁୁ RWX0178681

5 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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#ୀ /222299 42 176 1022ଶସUିତା ଚକ
ବIP $ା ମିଥନୁ ଚକ
ବIP RWX0178715

ପ ୁ /222300 40 176 1023ମିଥନୁ ଚକ
ବIP ପି ନିେତଶ ଚକ
ବIP RWX0683383

#ୀ /222301 62 176 1024ମନସା ଚକ
ବIP $ା ନିେତଶ ଚକ
ବIP RWX0178707

ପ ୁ /222302 43 176 1025ରାେକଶ ଚକ
ବIP ପି ନିେତଶ ଚକ
ବIP RWX0664706

ପ ୁ /223303 28 176 1026_ାରିକା ବିେଷାୟୀ ପି ପ
ଫଲୁ ବିେଷାଇ RWX0632257

ପ ୁ /223304 55 176 1027ପ
ଫଳୁ ବିେଷାଇ ପି ଗଣପତି ବିେଷାଇ KBH1867050

#ୀ /223305 54 176 1028ଟୁନୁ ବିେଷାଇ $ା ପ
ଫଲୁ ବିେଷାଇ OR/12/085/306408

#ୀ /224306 50 176 1029ଶ
ୀମତି ଆନ1 $ା ଆନ1 ନାୟକ OR/12/085/306414

ପ ୁ /224307 48 176 1030ସ<ୟ ଆନ1 ପି ଆନ1 ନାୟକ RWX0407908

ପ ୁ /224308 39 176 1031ଶ
ୀରାଜ ଆନ1 ପି ଆନ1 ନାୟକ RWX0407817

#ୀ /224309 39 176 1032ପ
ୟ>ା ଆନ1 $ା ଶ
ୀରାଜ ଆନ1 RWX0407825

#ୀ /224310 32 176 1033ପ
ିତି ଆନ1 ପି ଆନ1 ନୟକ RWX0178749

ପ ୁ /224311 68 176 1034ଆନ1 ନାୟକ ପି ଅଜୁ* ନ ନାୟକ RWX0178731

#ୀ /225312 70 176 1035ସ[ାରୁ ନାୟକ $ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ RWX0178756

ପ ୁ /225313 45 176 1036ଭଗବାନ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ RWX0178764

#ୀ /225314 42 176 1037ପ
ଭାସିନି ନାୟକ $ା ଭଗବାନ ନାୟକ RWX0178772

ପ ୁ /226315 59 176 1038େଯ ନ1 ପି େଯାେଗKର ନ1 OR/12/085/306418

#ୀ /226316 54 176 1039ତାେଳାIମା ନ1 $ା ଜଳ1ର ନ1 RWX0178780

#ୀ /226317 33 176 1040ସିେQKରୀ ନ1 ପି ଜେଳ1ର ନ1 RWX0178798

ପ ୁ /226318 31 176 1041ପ>ଜ କମୁାର ନ1 ପି ଜେଳ1
  ନ1 RWX0176313

ପ ୁ /227319 54 176 1042େମଘନାଦ ସାହୁ ପି କେୁବରୁ ସାହୁ RWX0178806

#ୀ /227320 46 176 1043ମମତା ସାହୁ $ା େମଘନାଦ ସାହୁ RWX0298182

ପ ୁ /227321 24 176 1044ମଳୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େମଘନାଦ ସାହୁ RWX1026392

ପ ୁ /228322 42 176 1045ଭ\ର ପତ
ିଆ ପି ବିଦୁରାମ ପତ
ିଆ RWX0683532

#ୀ /229323 49 176 1046ସବିତା ବାହାଦୁର $ା ଲାଲ ବାହାଦୁର RWX0178814

ପ ୁ /229324 32 176 1047ଶ>ର ବାହାଦୁର ପି ଲାଲ ବାହାଦୁର RWX0178822

#ୀ /229325 31 176 1048ସମୁନ ବାହାଦୁର $ା ଶ>ର ବାହାଦୁର RWX0344515

#ୀ /229326 25 176 1049ସମPଲା ବାହାଦୁର ପି ଲାଲ ବାହାଦୁର RWX0997973

#ୀ /229327 24 176 1050ପOୁPମା ବାହାଦୁର ପି ଲାଲ ବାହାଦୁର RWX0997825

ପ ୁ /230328 47 176 1051ଇKର ଖିଲ ପି ପାତ
  ଖିଲ KBH1807098

#ୀ /230329 44 176 1052ସବୁO* ଖିଲ $ା ଇKର ଖିଲ KBH1807106

#ୀ /231330 58 176 1053େବବିନା ପାଣିଗ
ାହି $ା ସେୁର1
  ପାଣିଗ
ାହି KBH1660927

ପ ୁ /231331 57 176 1054ସେୁର1
  ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଜୟକୃ. ପାଣିଗ
ାହୀ KBH2100980

ପ ୁ /231332 39 176 1055ରବି1
  ପାଣିଗ
ାହି ପି ସେୁର1
  ପାଣିଗ
ାହି KBH1642057

ପ ୁ /231333 38 176 1056ବିKନାଥ ପାଣିଗ
ାହି ପି ସେୁର1
  ପାଣିଗ
ାହି KBH1641901

ପ ୁ /232334 60 176 1057ବିKନାଥ େଜନା ପି ଉଦୟନାଥ େଜନା RWX0178848

#ୀ /232335 56 176 1058ରୁGମାଳା େଜନା $ା ବିKନାଥ େଜନା RWX0178830

ପ ୁ /232336 36 176 1059େସାମନାଥ େଜନା ପି ବିKନାଥ େଜନା KBH1919893

ପ ୁ /232337 28 176 1060େଗାପିନାଥ େଜନା ପି ବିKନାଥ େଜନା KBH1919901

ପ ୁ /233338 52 176 1061ଅଭିମନ� ୁପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଅଚ�ତୁ ପାଣିଗ
ାହୀ KBH1806363

#ୀ /233339 50 176 1062ରାମାମଣି ପାଣିଗ
ାହୀ $ା ଅଭିମନ� ୁପାଣିଗ
ାହୀ KBH1805910

#ୀ /233340 26 176 1063େନନୖା ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଅଭିମନ� ୁପାଣିଗ
ାହୀ RWX0812321

ପ ୁ /233341 24 176 1064ଅମୃତ ପାଣିଗ
ାହି ପି ଅଭିମନ� ୁପାଣିଗ
ାହି RWX0998880

ପ ୁ /235342 53 176 1065ନେର1
  କାଡ
ାକା ପି ଜଗବSୁ କାଡ
ାକା OR/12/085/306438

#ୀ /235343 49 176 1066େପ
ମି କାଡ
ାକା $ା ନେର1
  କାଡ
ାକା OR/12/085/306439

#ୀ /235344 31 176 1067ଆଶା କାଡ
ାକା ପି ନେର1
  କାଡ
ାକା RWX0698019

ପ ୁ /235345 24 176 1068ତ
ିନାଥ କାଡ
ାକା ପି ନେର1
  କାଡ
ାକା RWX0998963

#ୀ /236346 75 176 1069ବିେବକବତି ହିGକା $ା ମଧ ୁହିGକା RWX0298208

#ୀ /236347 39 176 1070ତୁମିତା ହିGକା ପି ମଧ ୁହିGକା RWX0178889

ପ ୁ /237348 73 176 1071ଘାସି ହ/ାଳ ପି ସନିଆ ହ/ାଳ RWX0178897

ପ ୁ /237349 41 176 1072ଗରୁୁ ହ/ାଳ ପି ଘାସି ହ/ାଳ RWX0178905

#ୀ /237350 40 176 1073ରହିଲା ହ/ାଳ $ା ଗରୁୁ ହ/ାଳ RWX0178913

ପ ୁ /238351 55 176 1074ଇKର କaପ ପି ଅନୁସର କaପ RWX0178921

#ୀ /238352 50 176 1075ସସUିତା କaପ $ା ଇKର କaପ RWX0178939

#ୀ /238353 21 176 1076ରୁନୁ କଛପ ପି ଇRୱର କଛପ RWX1170281

ପ ୁ /239354 59 176 1077ସଦା ଖିଲ ପି ମଧ ୁଖିଲ RWX0660209

#ୀ /239355 53 176 1078ସବିତା ଖିଲ $ା ସଦା ଖିଲ RWX0660183

ପ ୁ /239356 36 176 1079ରାମ ଖିଲ ପି ସଦା ଖିଲ RWX0178947

ପ ୁ /239357 34 176 1080ଲCUୀ ନାରାୟଣ ଖିଲ ପି ସଦା ଖିଲ RWX0178962

#ୀ /239358 33 176 1081ତୁଳା ଖିଲ $ା ରାମ ଖିଲ RWX0178954

ପ ୁ /239359 34 176 1082କମଲେଲାଚନ ଖିଲ ପି ସଦା ଖିଲ RWX0632620

#ୀ /239360 29 176 1083ମ�ଲି ଖିଲ $ା ଲCUୀ ନାରାୟଣ ଖିଲ RWX0698043
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#ୀ /239361 27 176 1084ନିତୁ ଖିଲ $ା କମଲେଲାଚନ ଖିଲ RWX0698050

ପ ୁ /239362 33 176 1085ଦୀପକ କମୁାର ପେଲଇ ପି କମୁାର ପେଲଇ RWX0178970

#ୀ /240363 60 176 1086ହରି ମାଳା ମ=ଳ $ା ରାେମKର ମ=ଳ RWX0178988

ପ ୁ /240364 39 176 1087ମଧସୁଦୁନ ମ=ଳ ପି ରାେମKର ମ=ଳ RWX0178996

ପ ୁ /241365 70 176 1088ସବୁଳ ମ=ଳ ପି Cିତିଶ ମ=ଳ RWX0179002

#ୀ /241366 64 176 1089େସାନା ତାରା ମ=ଳ $ା ସବୁଳ ମ=ଳ RWX0179010

ପ ୁ /241367 50 176 1090ହରି େଗାପାଳ ମ=ଳ ପି ସବୁଳ ମ=ଳ RWX0179028

ପ ୁ /241368 49 176 1091କୃ. େଗାପାଳ ମ=ଳ ପି ସବୁଳ ମ=ଳ KBH1919976

ପ ୁ /241369 40 176 1092ସତ� େଗାପାଳ ମ=ଳ ପି ସବୁଳ ମ=ଳ RWX0179044

ପ ୁ /242370 53 176 1093ସନିଆ େଦାରା ପି େସାନୁ େଦାରା RWX0179051

#ୀ /242371 49 176 1094ସୀତା େଦାରା $ା ସନିଆ େଦାରା RWX0179069

ପ ୁ /242372 30 176 1095ସମିୁତ କମୁାର େଦାରା ପି ସନିଆ େଦାରା RWX0632554

#ୀ /243373 50 176 1096ସକ/ୁଳା ମହାରଣା $ା ନାରାୟଣ ମହାରଣା RWX0179077

ପ ୁ /243374 42 176 1097ନାରାୟଣ ମହାରଣା ପି କାଳୁ ମହାରଣା KBH1856178

#ୀ /244375 69 176 1098େରାହିଣୀ ସାହୁ ପି ଧନୁQ* ର ସାହୁ RWX0179119

ପ ୁ /244376 56 176 1099ସ1ୁର ସାହୁ ପି ଧନୁQ* ର ସାହୁ RWX0298216

#ୀ /244377 49 176 1100ପାରୁL ସାହୁ ପି ଧନୁQ* ର ସାହୁ RWX0179127

#ୀ /244378 43 176 1101ବିମଳା ସାହୁ $ା ସ1ୁର ସାହୁ RWX0179101

ପ ୁ /244379 31 176 1102ଦ�ତିୁକୃ. ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ RWX0854679

ପ ୁ /244380 27 176 1103ରାହୁL କମୁାର ସାହୁ ପି ସ1ୁର ସାହୁ RWX0728808

#ୀ /244381 24 176 1104େସ�ହା ସାହୁ ପି ସ1ୁର ସାହୁ RWX0999045

#ୀ /244382 24 176 1105ଲିପିକା ସାହୁ $ା bୱତିିକୃ. ସାହୁ RWX1132042

#ୀ /245383 56 176 1106େହମାସିନୀ ବାହାଦୁର $ା ପOୂ* ବାହାଦୁର RWX0179135

ପ ୁ /245384 39 176 1107ପ
ଦୀପ କମୁାର ବାହାଦୁର ପି ପOୂ* ବାହାଦୁର RWX0683417

ପ ୁ /245385 38 176 1108ସକୁରୁାମ ବାହାଦୁର ପି ପOୂ* ବାହାଦୁର RWX0179150

#ୀ /245386 37 176 1109ନିରୁତା ବାହାଦୁର $ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ବାହାଦୁର RWX0179143

#ୀ /245387 32 176 1110େଜ�ାତି ବାହାଦୁର $ା ସକୁରୁାମ ବାହାଦୁର RWX0179168

#ୀ /246388 39 176 1111ଲଳିତା ହିଆL◌୍ ପି ଦୟାଣିଳ ହିଆL RWX0729285

ପ ୁ /246389 59 176 1112ଦୟାସିଲ ହିଆଲ ପି ମ�ଳ ହିଆଲ RWX0179176

#ୀ /246390 56 176 1113ମଞୁଳା ହିଆଲ $ା ଦୟାସିଲ ହିଆଲ RWX0179184

ପ ୁ /246391 30 176 1114ଇଲୁ ହିଆଲ ପି ଦୟାସିଲ ହିଆଲ RWX0698209

ପ ୁ /246392 36 176 1115େଗାପି ସାଗର ପି େଜାଗ ୁସାଗର RWX0179192

#ୀ /246393 33 176 1116ସବିତା ସାଗର $ା େଗାପି ସାଗର RWX0179200

ପ ୁ /247394 81 176 1117େଦତୖାରି ନାୟକ ପି କୃପା ନାୟକ RWX0424465

ପ ୁ /247395 55 176 1118ବିK[ର ନାୟକ ପି େଦତୖାରି ନାୟକ RWX0683565

#ୀ /247396 53 176 1119ଭଗବତି ନାୟକ $ା ବିK[ର ନାୟକ RWX0179218

ପ ୁ /247397 47 176 1120ଗ�ାଧର ନାୟକ ପି େଦତୖାରି ନାୟକ RWX0683540

#ୀ /247398 40 176 1121ର<ୀତା ନାୟକ $ା ଗ�ାଧର ନାୟକ RWX0179226

ପ ୁ /247399 33 176 1122େମାନଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିK[ର ନାୟକ RWX0179234

#ୀ /247400 30 176 1123ପ
ମିଳା ନାୟକ ପି ବିK[ର ନାୟକ RWX0698191

#ୀ /247401 28 176 1124ସକୁା/ି ନାୟକ ପି ବିK[ର ନାୟକ RWX0698183

ପ ୁ /248402 93 176 1125ରାଧା କ
 ି. େଦବନାଥ ପି େଦେବ1
  ଚ1
  େଦବନାଥ RWX0179242

#ୀ /248403 79 176 1126ସାଧନା େଦବନାଥ $ା ରାଧାକ
ି. େଦବନାଥ RWX0179259

ପ ୁ /248404 59 176 1127ରାଣା େଦବନାଥ ପି ରାଧାକ
. େଦବନାଥ RWX0179267

#ୀ /248405 56 176 1128ଚିନୁ ରାଣୀ େଦବନାଥ $ା ରାଣା େଦବନାଥ RWX0179275

ପ ୁ /248406 53 176 1129କ
ି.ା େଗାପାଲ େଦବନାଥ ପି ରାଧାକ
. େଦବନାଥ RWX0298224

#ୀ /248407 23 176 1130ଅନୁରାଧା େଦବନାଥ ପି ରାଣା େଦବନାଥ RWX0999292

ପ ୁ /250408 55 176 1131ଯିେୟାନ ସମୀର ନ1 ଭତ
ା ପି ପି ଏନ ଭତ
ା RWX0179291

#ୀ /250409 54 176 1132ମeୁ*ନା ଭତ
ା $ା ଗଗନବିହାରି ସାମ/ରାୟ RWX0179309

ପ ୁ /250410 49 176 1133ମାଲାରମCରାଜ ଭତ
ା ପି େପ
ମାନ1 ଭତ
ା RWX0298232

#ୀ /250411 42 176 1134ରାେଚL ଭତ
ା $ା ମଲାରମCରାଜ ଭତ
 ା RWX0424549

#ୀ /250412 83 176 1135ସପୁ]ୁା ନ1ନା େଦବୀ $ା ପି ଏT ଭତ
 ା RWX0787622

ପ ୁ /250413 58 176 1136ଗଗନବିହାରି ସାମ/ରାୟ ପି ଦୟାବାନ ସାମ/ରାୟ RWX0683557

ପ ୁ /251414 72 176 1138ଶ�ାମଲ େଦ ପି ଶଶିକା/ େଦ RWX0179317

#ୀ /251415 38 176 1139ରଶU ିତା ମଲH ିକ $ା ରେମଶ ମଲH ିକ RWX0179333

#ୀ /252416 65 176 1140ବୁଧି ମଲH ିକ $ା ମ�ୁଳୁ ମଲH ିକ KBH1641976

ପ ୁ /252417 59 176 1141ଶ>ର ମଲH ିକ ପି ମ�ୁଳୁ ମଲH ିକ KBH1856475

#ୀ /252418 46 176 1142ରୁନା ମଲH ିକ ପି ମ�ୁଳୁ ମଲH ିକ KBH1807205

#ୀ /252419 43 176 1143ସଂଜୁ:ା ମଲH ିକ $ା ଶ>ର ମଲH ିକ RWX0683425

ପ ୁ /253420 46 176 1144ଗେଣଶ ଅଧିକାରୀ ପି ରାମ ରତନ ଅଧିକାରୀ RWX1050343

#ୀ /253421 36 176 1145େଜ�ାତି ଅଧିକାରୀ $ା ଗେଣଶ ଅଧିକାରୀ RWX1050269

#ୀ /253422 64 176 1146ଇ1ୀରା ସାହୁ $ା ଅରCିତ ସାହୁ RWX1132075
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ପ ୁ /253423 46 176 1147ଶ>ର ସାହୁ ପି ଅରCିତ ସାହୁ KBH1696137

#ୀ /253424 38 176 1148ସକୁା/ି ସାହୁ $ା ଶ>ର ସାହୁ RWX0179358

ପ ୁ /254425 49 176 1149ମିf ୁଦାସ ପି ସେୁରଶ ଚ1
  ଦାସ OR/12/085/306503

#ୀ /254426 40 176 1150ସବିତା ଦାସ $ା ମିf ୁଦାସ KBH1919711

ପ ୁ /254427 22 176 1151ରାଜୁ ଦାସ ପି ମିf ୁର<ନ ଦାସ RWX1050285

ପ ୁ /255428 30 176 1152େସୗେମନ େଚୗଧରିୁ ପି ସବୁ
 ତ େଚୗଧରିୁ RWX0510362

#ୀ /255429 57 176 1153କମଳା କରମକାର $ା ପରିମଲ କରମକାର RWX0179366

#ୀ /255430 42 176 1154ମୀରା କରମକାର $ା ପ
ସନଜି^ କରମକାର RWX0179382

ପ ୁ /255431 54 176 1155ପ
ସନଜିତ କମ*କାର ପି ପେରଶ ଚ1
  କମ*କାର RWX0179374

ପ ୁ /255432 31 176 1156ପ
ତାପ କମ*କାର ପି ପରିମଲ କମ*କାର RWX0344432

#ୀ /255433 22 176 1157ମା9ି କମ*କାର ପି ପ
ସ<ିତ କମ*କାର RWX1050236

#ୀ /256434 76 176 1158ଦୀପାଳିରାଣୀ କମ*କାର $ା ଶତୀସ କମ*କାର RWX0683433

ପ ୁ /256435 52 176 1159ସଂଜିତ କମ*କାର ପି ସତିଶ କମ*କାର RWX0683441

#ୀ /256436 49 176 1160ଷସୁମା କମ*କାର $ା ସଂଜିତ କମ*କାର RWX0179408

ପ ୁ /256437 47 176 1161ରବି କମ*କାର ପି ଶତୀସ କମ*କାର RWX0179390

#ୀ /256438 45 176 1162ବି1ୁରାଣୀ କମ*କାର ମା ଦୀପାଳି କମ*କାର RWX0344499

ପ ୁ /256439 28 176 1163ସରୁଜ କମ*କାର ପି ସଂଜିତ କମ*କାର RWX0728865

ପ ୁ /256440 43 176 1164ଜୀେବଶ ସମାଜପତି ପି ର<ିତ ସମାଜପତି RWX0907907

ପ ୁ /257441 63 176 1165ନାରୟଣ ସାହା ପି Cିେତ1
  ସାହା RWX0179416

#ୀ /257442 58 176 1166ଭବାନୀ ସାହା $ା ନାରାୟଣ ସାହା RWX0179424

ପ ୁ /257443 44 176 1167େସୗେମ1
  ସାହା ପି ନାରାୟଣ ସାହା RWX0179457

ପ ୁ /257444 37 176 1168ଅଭିଜି^ ସାହା ପି ନାରାୟଣ ସାହା RWX0179465

#ୀ /257445 34 176 1169ତନୁଶ
ୀ ସାହା $ା େସୗେମ1
  ସାହା RWX0179432

ପ ୁ /258446 49 176 1170ରବି1
  ପାଲ ପି ଅତି1
  ପାଲ RWX0424440

#ୀ /258447 43 176 1171ଗୀତା ପାଲ $ା ରବି1
  ପାଲ RWX0179473

#ୀ /259448 66 176 1172ଗୀତାରାଣୀ ବିKାସ $ା ନିରଞନ ବିKାସ RWX0179499

ପ ୁ /259449 35 176 1173ଦୀପ>ର ବିKାସ ପି ନିରଞନ ବିKାସ RWX0179507

ପ ୁ /259450 34 176 1174ଦିଲିY କମୁାର ବିKାସ ପି ନିରଞନ ବିKାସ RWX0179523

#ୀ /259451 24 176 1175ଅ>ିତା ବିKାସ $ା ଦିଲୀପ କମୁାର ବିKାସ RWX1050251

ପ ୁ /260452 57 176 1176େପ
ମାନ1 ରାୟ ପି ଜଳSର ରାୟ RWX0179531

#ୀ /260453 55 176 1177ନିଠୁର ରାୟ $ା େପ
ମାନ1 ରାୟ RWX0179549

#ୀ /260454 41 176 1178ବିପଳୁକମୁାର ରାୟ ପି େପ
ମାନ1 ରାୟ RWX0179556

ପ ୁ /260455 35 176 1179ବିଜୁ ରାୟ ପି େପ
ମାନ1 ରାୟ RWX0179564

#ୀ /260456 34 176 1180ରୀନା ରାୟ $ା ବିପଲୁ କମୁାର ରାୟ RWX0632372

#ୀ /260457 29 176 1181ଭ:ି ରାୟ $ା ବିଜୁ ରାୟ RWX0632398

#ୀ /261458 70 176 1182ସୀତାଲCUୀ ଦାସ $ା ମଧସୁଦୁନ ଦାସ RWX0179580

#ୀ /261459 70 176 1183କ;ନା ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ RWX0179598

ପ ୁ /261460 62 176 1184ତପନ କମୁାର ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ RWX0344465

ପ ୁ /261461 48 176 1185ସ[ିତ ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ RWX0179606

ପ ୁ /261462 44 176 1186ବିମଳ ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ RWX0179614

ପ ୁ /261463 42 176 1187ଗେଣଶ ଦାସ ପି ମଧସୁଦୁନ ଦାସ RWX0298240

#ୀ /261464 41 176 1188ଶ�ାମଳି ଦାସ $ା ବିମଳ ଦାସ RWX0179622

#ୀ /261465 39 176 1189ଆଲପନା ଦାସ $ା ସମୀର ଦାସ RWX0179630

#ୀ /261466 33 176 1190ପ
ଣତୀ ଦାସ $ା ଗେଣଶ ଦାସ RWX0632570

ପ ୁ /262467 27 176 1191ଦିନବSୁ ସା/ରା ପି ସେ/ାଷ ସା/ରା RWX0854661

ପ ୁ /262468 49 176 1192ନିମାଇ ଁେସନାପତି ପି ସଧିୁର େସନାପତି RWX0179648

#ୀ /262469 42 176 1193ଲCUୀ େସନାପତି $ା ନିମାଇଁ େସନାପତି RWX0179655

#ୀ /263470 68 176 1194ଜାନକୀ ଖାT $ା ଶର^ ଖାT RWX0179663

#ୀ /263471 56 176 1195ଟୁକ ୁଖା $ା ସଚିT ଚ1
  କାT◌୍ RWX0729160

ପ ୁ /263472 54 176 1196ସମୀର ଖାT ପି ଶରତ ଖାT RWX0179671

ପ ୁ /263473 51 176 1197ସGୁଚା1 ଖାT ପି ଶର^ ଚ1
  ଖାT RWX0179697

#ୀ /263474 44 176 1198ପାବ* ତୀ ଖାT $ା ସମୀର ଖାT RWX0179689

#ୀ /263475 40 176 1199େଗୗରି ଖାT $ା ସGୁଚା1 ଖାT RWX0179705

ପ ୁ /263476 32 176 1200ତାରକ ଖା ପି ସଚିT ଚ1
  ୍ଖାT RWX0728782

#ୀ /263477 22 176 1201ନିକିତା ଖାନ ପି ସମୀର ଖାନ RWX1170216

ପ ୁ /264478 68 176 1202ରେମ1
  ଚକବI*ୀ ପି ତାରାପ
ସନ�  ଚକବI*ୀ RWX0179739

ପ ୁ /264479 60 176 1203ଦିେଜ1
  ଚକବI*ୀ ପି ତାରାପ
ସନ�  ଚକବI*ୀ RWX0179754

#ୀ /264480 58 176 1204ଉଲକା ଚକବI*ୀ $ା ରେମ1
  ଚକବI*ୀ RWX0179747

#ୀ /264481 54 176 1205ଉଷାରାଣୀ ଚକବI*ୀ $ା ଦୀେଜ1
  ଚକବI*ୀ RWX0179762

ପ ୁ /264482 34 176 1206ରାେଜଶ ଚକ
ବI*ୀ ପି ରେମ1
  ଚକ
ବI*ୀ KBH1921444

ପ ୁ /264483 38 176 1207ର<ି^ ଚକ
ବI*ୀ ପି ରେମ1
  ଲାL ଚକ
ବI*ୀ KBH1921451

#ୀ /264484 29 176 1208ପ
ଭାତୀ ଚକ
ବI*ୀ $ା ର<ିତ ଚକ
ବI*ୀ RWX0632562

8 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀ> $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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#ୀ /264485 24 176 1209ମେୁକଶ ଚକ
ବI*ୀ ପି ଜିେତ1
  ଚକ
ବI*ୀ RWX0999110

#ୀ /265486 45 176 1210ବିଶାଖା ମ=ଲ $ା ତାରକ ମ=ଲ RWX1050376

ପ ୁ /265487 28 176 1211ପ
ଣୟ କମୁାର ମ=ଳ ପି ତାରକ ମ=ଳ RWX1050384

ପ ୁ /265488 63 176 1212ସଦାନ1 ରାୟ ପି ଜଳଧର ରାୟ RWX0179788

#ୀ /265489 58 176 1213ଜୟ/ି ରାୟ $ା ସଦାନ1 ରାୟ RWX0179796

ପ ୁ /265490 41 176 1214ସଶୁୀଲ କମୁାର ରାୟ ପି ସଦାନ1 ରାୟ RWX0179804

ପ ୁ /265491 37 176 1215ସଶୁା/ କମୁାର ରାୟ ପି ସଦାନ1 ରାୟ RWX0179812

#ୀ /265492 34 176 1216ସଂଜିତାରାଣୀ ରାୟ $ା ସଶୁୀଲ ରାୟ RWX0179820

ପ ୁ /265493 33 176 1217ପ
ଶା/ କମୁାର ରାୟ ପି ସଦାନ1 ରାୟ RWX0424499

#ୀ /265494 29 176 1218ଦୀପା ରାୟ $ା ସଶୁା/ କମୁାର ରାୟ RWX0510438

ପ ୁ /266495 63 176 1219ଯଗୁଲ ବିKାସ ପି ଯତି1
  ବିKାସ RWX1050335

ପ ୁ /266496 31 176 1220ଝf ୁକମୁାର ବିKାସ ପି ଯଗୁଲ ବିKାସ RWX1050350

#ୀ /266497 75 176 1221ଜୟମାଳା ରାୟ $ା ସେୁରT ରାୟ RWX0179846

ପ ୁ /266498 46 176 1222ସପନ ରାୟ ପି ସେୁରT ରାୟ RWX0683458

#ୀ /266499 38 176 1223ମାଧବୀରାଣୀ ରାୟ $ା ସପନ କମୁାର ରାୟ KBH1921238

#ୀ /267500 46 176 1224ବିଥି ନାୟକ $ା ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ RWX0632612

ପ ୁ /267501 44 176 1225ସଂଜୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ RWX0632638

#ୀ /267502 63 176 1226ଗୀତା ରାୟ $ା ମହାନ1 ରାୟ RWX0179861

ପ ୁ /267503 42 176 1227ସଂଜିତ କମୁାର ରାୟ ପି ମହାନ1 ରାୟ RWX0179879

ପ ୁ /267504 35 176 1228ସଂଜୟ ରାୟ ପି ମହାନ1 ରାୟ RWX0298257

#ୀ /267505 33 176 1229ଭ:ି ରାୟ $ା ସଂଜିତ ରାୟ RWX0179887

#ୀ /268506 59 176 1230ରମାେଦବୀ ପgନାୟକ $ା େକଳୖାଶ ଚ1
  ପgନାୟକ RWX0179903

#ୀ /268507 37 176 1231ସଂଯ:ୁା କମୁାରୀ ପgନାୟକ ପି େକଳୖାଶ ଚ1
  ପgନାୟକ RWX0179911

ପ ୁ /268508 43 176 1232ସଭୁ ନାରାୟଣ ସାମଲ ପି ଗୟାଧର ସାମଲ RWX0812180

#ୀ /268509 41 176 1233ସଭୁଲCUୀ ସାମଲ $ା ସଭୁନାରାୟଣ ସାମଲ RWX0812198

ପ ୁ /269510 59 176 1234େଗାେଲଖ ବିହାରୀ ମଲH ିକ ପି ହୃଷିେକଷ ମଲH ିକ RWX0683466

ପ ୁ /269511 36 176 1235ସେ/ାଷ କମୁାର ମଲH ିକ ପି େଗାେଲଖ ମଲH ିକ RWX0179929

ପ ୁ /269512 30 176 1236ବିKରଂ<ନ ମଲH ିକ ପି େଗାଲକ ବିହାରି ମଲH ିକ RWX0698225

ପ ୁ /270513 70 176 1237ଦୟାନିଧି ନାୟକ ପି ପ
ହଲH ାଦ ନାୟକ RWX0179945

#ୀ /270514 64 176 1238ତିଳ ନାୟକ $ା ଦୟାନିଧି ନାୟକ RWX0179952

#ୀ /270515 42 176 1239ମଂଜୁଳା ନାୟକ $ା ପ
କାଶ ନାୟକ RWX0180000

ପ ୁ /270516 39 176 1240େଗାବି1
  ଚ1
  ନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ନାୟକ RWX0179986

#ୀ /270517 35 176 1241ବନାନୀ ନାୟକ $ା େଗାକଳୁ ଚ1
  ନାୟକ RWX0179978

#ୀ /270518 32 176 1242େରଖା ନାୟକ $ା େଗାବି1 ଚ1
  ନାୟକ RWX0179994

#ୀ /271519 28 176 1243ଇKରୀ ବଳିଅରସିଂ $ା ମେନାଜକମୁାର ବଳିଆରସିଂ RWX0698001

#ୀ /271520 60 176 1244କ/ୁଳା ବଳିୟାର ସିଂ $ା ବାଳକୃ. ବଳିୟାର ସିଂ RWX0180026

ପ ୁ /271521 36 176 1245ମେନାଜ ବଳିୟାର ସିଂ ପି ବାଳକୃ. ବଳିୟାର ସିଂ RWX0683474

#ୀ /272522 74 176 1246େହମଲତା ପାତ
 $ା ବିKନାଥ ପାତ
 RWX0180042

ପ ୁ /272523 35 176 1247ସଶୁା/ ପାତ
 ପି ବିKନାଥ ପାତ
 RWX0424531

#ୀ /272524 29 176 1248ଗିତା ପାତ
 $ା ସଶୁା/ ପାତ
 RWX0697987

ପ ୁ /273525 45 176 1249ରାେଜ1
  ପ
ଧାନ ପି ପାଣ ୁପ
ଧାନ OR/12/085/306572

#ୀ /273526 45 176 1250ରତନି ପ
ଧାନ $ା ରାେଜ1
  ପ
ଧାନ RWX0180059

ପ ୁ /274527 58 176 1251କମୁର ପେଲଇ ପି ଅରCତି ପେଲଇ RWX0180067

#ୀ /274528 51 176 1252ପ]ୁାଞଳି ପେଲଇ $ା କମୁର ପେଲଇ RWX0180075

ପ ୁ /274529 29 176 1253ଦିେନh ପେଲଇ ପି କମୁାର ପେଲଇ RWX0510222

ପ ୁ /275530 54 176 1254ବିକାଶ ଦI ପି ବିମଳ ଦI KBH1920842

#ୀ /275531 42 176 1255କ
ି.ା ଦI $ା ବିକାଶ ଦI KBH1920859

ପ ୁ /275532 22 176 1256ପ
କାଶ ଦI ପି ବିକାଶ କମୁାର ଦI RWX1050368

ପ ୁ /276533 53 176 1257ନିରଞନ େଗୗଡ ପି ଉQବ େଗୗଡ RWX0180083

ପ ୁ /276534 27 176 1258ଅନ/ େଗୗଡ ପି ନିର<ନ େଗୗଡ RWX0697953

ପ ୁ /277535 64 176 1259ଗେଣଶ ପେଲଇ ପି ଅରଖିତ ପେଲଇ RWX0180091

ପ ୁ /277536 35 176 1260େଗାପିନାଥ ପେଲଇ ପି ଗେଣଶ ପେଲଇ RWX0180109

#ୀ /277537 33 176 1261ଅନିତା ପେଲଇ ପି ଗେଣଶ ପେଲଇ RWX0180117

ପ ୁ /278538 63 176 1262ତ
ିନାଥ େଗୗଡ ପି ଉQବ େଗୗଡ RWX0180125

#ୀ /278539 54 176 1263ପ
ତିମା େଗୗଡ $ା ତ
ିନାଥ େଗୗଡ RWX0180133

ପ ୁ /278540 37 176 1264େହମ/ େଗୗଡ ପି ତ
ିନାଥ େଗୗଡ KBH1919869

ପ ୁ /278541 35 176 1265େଯାେଗ1
  େଗୗଡ ପି ତ
ିନାଥ େଗୗଡ KBH1920040

ପ ୁ /278542 30 176 1266ଜିେତ1
  େଗୗଡ ପି ତ
ିନାଥ େଗୗଡ RWX0344523

#ୀ /278543 28 176 1267େରାଜି େଗୗଡ $ା େହମ/ େଗୗଡ RWX0698241

#ୀ /278544 27 176 1268େ$ତା ନାହକ $ା େଯାେଗ1
  େଗୗଡ RWX0999185

ପ ୁ /279545 54 176 1269ଚି/ାମଣି ସାହୁ ପି ରାମ ସାହୁ RWX0683599

ପ ୁ /280546 55 176 1270ଦୁଯ�* ପେଲଇ ପି ଅରଖିତ ପେଲଇ RWX0683573

9 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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#ୀ /280547 50 176 1271ନମିତା ପେଲଇ $ା ଦୁଗB ପେଲଇ RWX0180141

ପ ୁ /281548 74 176 1272ମାରିଆ ପ
ଧାନ ପି ପାପିଆ ପ
ଧାନ RWX0180158

ପ ୁ /281549 45 176 1273ସେ/ାଷ ପ
ଧାନ ପି ମାରିଆ ପ
ଧାନ RWX0683581

ପ ୁ /281550 43 176 1274ସେୁର1
  କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ମାରିଆ ପ
ଧାନ RWX0180174

#ୀ /281551 39 176 1275ଦିYମାଳା ପ
ଧାନ $ା ସେ/ାଷ ପ
ଧାନ RWX0180190

#ୀ /281552 38 176 1276ସନିୁତା ପ
ଧାନ $ା ସେୁର1
  ପ
ଧାନ RWX0180182

#ୀ /282553 59 176 1277ପଦU ା ଖରା $ା େଘନୁ ଖରା RWX0180216

ପ ୁ /282554 36 176 1278ଧନ ଖରା ପି େଘନୁ ଖରା RWX0180224

#ୀ /282555 34 176 1279ଅଞନି ଖରା $ା ଧନ ଖରା RWX0180232

#ୀ /283556 46 176 1280େକୗଶଲ�ା େଚୗଧରିୁ $ା ଶ
ୀରାେଜସ େଚୗଧରିୁ RWX0407841

#ୀ /283557 66 176 1281ବିମଳା େଚୗଧରିୁ $ା ଦିନବSୁ େଚୗଧରିୁ RWX0683490

ପ ୁ /283558 53 176 1282ରାେଜଶ େଚୗଧରିୁ ପି ଦିନବSୁ େଚୗଧରିୁ RWX0683508

ପ ୁ /283559 47 176 1283େଗାବି1 େଚୗଧରିୁ ପି ଦିନବSୁ େଚୗଧରିୁ RWX0424432

#ୀ /283560 38 176 1284ଇ1ିରା େଚୗଧରିୁ $ା େଗବି1 େଚୗଧରିୁ RWX0180240

#ୀ /284561 71 176 1285ଚଞଳା େଗୗଡ $ା ରାମ େଗୗଡ RWX0180257

ପ ୁ /284562 41 176 1286ରବି1
  େଗୗଡ ପି ରାମ େଗୗଡ RWX0180265

#ୀ /284563 33 176 1287ଶିବାନି େଗୗଡ $ା ରବି1
  େଗୗଡ RWX0180273

ପ ୁ /285564 50 176 1288ସଂଜି^ କମୁାର ଖରା ପି ଜୟାନ1 ଖରା RWX0180281

#ୀ /285565 46 176 1289ସରୁଂଜିନି ଖରା $ା ସଂଜି^ କମୁାର ଖରା RWX0180299

ପ ୁ /285566 28 176 1290ସମିୁତ କମୁାର ଖରା ପି ସଂଜିତ କମୁାର ଖରା RWX0698217

ପ ୁ /286567 58 176 1291େଯାେଗଶ ଖ=ପାଣି ପି ହରି ଖ=ପାଣି RWX0683516

#ୀ /286568 51 176 1292ନଳିନୀ ଖ=ପାଣି $ା େଯାେଗଶ ଖ=ପାଣି RWX0180307

#ୀ /286569 32 176 1293ଜସUିନି ଖ=ପାଣି ପି େଯାେଗଶ ଖ=ପାଣି RWX0180315

#ୀ /286570 27 176 1294ନାiିରାଣୀ ଖ=ପାଣୀ ପି େଯାେଗଶ ଖ=ପାଣୀ RWX0997940

ପ ୁ /286571 23 176 1295ଯସୱ/ କମୁାର ଖ=ପାଣି ପି େଯାେଗଶ ଖ=ପାଣି RWX0998013

#ୀ /287572 61 176 1296େମଘମାଳା ପେଲଇ $ା ଜଗଦିଶ ପେଲଇ RWX0180331

ପ ୁ /287573 32 176 1297ଖେଗKର ପେଲଇ ପି ଜଗଦିଶ ପେଲଇ RWX0424457

#ୀ /287574 29 176 1298ଟୁନା ପେଲଇ ପେଲଇ ପି ଜଗଦିଲ ପେଲଇ RWX0729111

#ୀ /287575 24 176 1299ଲCUୀ ପେଲଇ $ା ଖେଗRଵର ପେଲଇ RWX1050327

#ୀ /289576 73 176 1300ଲCUି ଜାନି ପି ମହାେଦୟା ଜାନି OR/12/085/306459

ପ ୁ /290577 35 176 1301କ
ି.ା ଆଚାଯ�* ପି ନିତାଇ ଆଚାଯ�* RWX0298273

#ୀ /290578 31 176 1302ପଲH ବୀ ଆଚାଯ�* $ା କ
 ି.ା ଆଚାଯ�* RWX0407775

#ୀ /291579 33 176 1303େଜ�ାସ�ା କମ*କାର ପି ରବି କମ*କାର RWX0344481

ପ ୁ /291580 47 176 1304ଆନଥନି ରତ� ା ଉପାସି ପି ହଷBନ1 ଉପାସି RWX0344507

#ୀ /292581 39 176 1305ଚନU ଇ ପାଡୀ $ା େଗାପାଳ କ
ି. ପାଢୀ RWX0632455

ପ ୁ /299582 41 176 1306ନେରଶ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ମଧସୁଦୂନ ମହାପାତ
 RWX0958967

#ୀ /299583 38 176 1307ରିନାCୀ ମହାପାତ
 $ା ନେରଶ କମୁାର ମହାପାତ
 RWX0728915

ପ ୁ /300584 52 176 1308ଚିତ
େସନ େଖାସH ା ପି ମନେବାଧ େଖାସH ା RWX0907881

#ୀ /300585 43 176 1309ଚ)ଳା େଖାସH ା $ା ଚିତ
େସନ େଖାସH ା RWX0907899

#ୀ /300586 24 176 1310ମାଧରୁୀ େଖାସH ା ପି ଚିତ
େସନ େଖାସH ା RWX0998989

#ୀ /303587 39 176 1311ତୁଳସୀ ପ
ଧାନ ପି ମାରିଆ ପ
ଧାନ RWX0999201

ପ ୁ /AT-SUBASH588 28 176 1312ସିମା)ଳ ଦାସ ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର ଦାସ RWX0509448

#ୀ /01589 36 176 1313ଶସU ିତା ସାହୁ $ା ବାବୁଲି ସାହୁ RWX1146117

#ୀ /01590 21 176 1314ପ
ିୟା ସାହୁ ପି ଗେଣଶ ସାହୁ RWX1146026

ପ ୁ /2591 33 176 1315ବିରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି ଉଦୟନାଥ େବେହରା RWX0407643

ପ ୁ /2592 21 176 1316ରାହୁଲ କମୁାର ରାୟ ପି ମଳୟ କମୁାର ରାୟ RWX1131952

ପ ୁ /6593 28 176 1317ଅଭିେଷକ ଦାସ ପି ସେ/ାଷ କମୁାର ଦାସ RWX0509539

ପ ୁ /6594 39 176 1318ସଶୁୀଲ କମୁାର ମିଶ
 ପି ସନାତନ ମିଶ
 RWX0508879

ପ ୁ /6595 30 176 1319ଶQିାଥ* କମୁାର ସନୁା ପି େପ
ମ ଚ1
  ସନୁା RWX0509182

ପ ୁ /8596 28 176 1320ପ
ଦୀପ କମୁାର ନ1 ପି ପ
ପଲୁ ଚ1
  ନ1 RWX0509810

#ୀ /19597 36 176 1321ତପତି ଦାସ $ା ହେରକୃ. ଦାସ RWX1146125

#ୀ /52598 31 176 1322ମିନତୀ ମ=ଳ $ା ଅବିନାଶ ମ=ଳ RWX1094432

#ୀ /55599 22 176 1323ମାଧବୀ ରାଣୀ ଦାସ ପି ମୃତ�<ୟ ଦାସ RWX1146141

#ୀ /55600 21 176 1324ମେନାଜ କମୁାର ଦାସ ପି ମୃତ�<ୟ ଦାସ RWX1146158

ପ ୁ /55601 26 176 1325ସେ/ାଷ ରାଉତ ପି ସବୁାଷ ରାଉତ RWX0730671

#ୀ /57602 21 176 1326ନିଲିପା ଦାସ ପି ନିଲ କମଲ ଦାସ RWX1146166

#ୀ /60603 23 176 1327ମାଧରୁୀ ଭ: $ା ଜିେତ1
  ବସ ୁ RWX1146042

#ୀ /66604 26 176 1328ସସୁU ିତା ଦାସ $ା ସବୁ
 ତ ଦାସ RWX1146299

ପ ୁ /76605 22 176 1329ଅଭିଜୀତ ଚକ
ବI*ୀ ପି ଅରୁଣ ଚକ
ବI*ୀ RWX1094465

#ୀ /86606 22 176 1330ତ
ି.ା ରାଣୀ ପାଲ ପି ସ1ିY କମୁାର ପାଲ RWX1146216

#ୀ /89607 24 176 1331ପ
ିୟ>ା ମ=ଳ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ମ=ଳ RWX1094473

#ୀ /101608 31 176 1332ସନିୁତା ସାହୁ $ା ନିେରାଜ କମୁାର ସାହୁ RWX1094499

10 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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#ୀ /118609 31 176 1333ସU
 ିତୀରାଣୀ ରାୟ ପି ବ
 େଜ1
 ନାଥ ରାୟ RWX1146059

ପ ୁ /118610 29 176 1334ସବୁ
 ତ ରାୟ ପି ବ
 େଜ1
 ନାଥ ରାୟ RWX1146075

#ୀ /125611 22 176 1335ସିଲା ପାଲ ପି ସସିୁଲ ପାଲ RWX1094481

#ୀ /128612 23 176 1336ତନୁଜା ରାଣୀ େଦ ପି ବାବୁରାମ େଦ RWX1146307

ପ ୁ /136613 23 176 1337କିରଣ ମ=ଳ ପି କିେଶାର ମ=ଳ RWX1146224

#ୀ /142614 24 176 1338ପି>ି େଦ $ା ମାଣିକି ଚ1
  େଦ RWX1094507

#ୀ /161615 41 176 1339େଜ�ାM�ା ରାଣି ବାକଚି $ା ସଶୁୀଲ କମୁାର ବାକଚି RWX1146232

#ୀ /166616 22 176 1340ଲCUୀ ଖରା ପି ଅନିରୁQ ଖରା RWX1093996

#ୀ /183617 22 176 1341ଶିଳା ବମ*ନ ପି ଅନୁପ କମୁାର ବମ*ନ RWX1146281

#ୀ /185618 21 176 1342ଝୁମା ଭାବୁକ ପି ଜୟେଦବ ଭାବୁକ RWX1146315

#ୀ /186619 21 176 1343ମମତା ଦାସ ପି ଶ>ର ଦାସ RWX1146380

#ୀ /189620 21 176 1344େବବି ରାଣୀ ବିRୱାସ ପି ହର ପ
ସାଦ ବିRୱାସ RWX1146349

ପ ୁ /190621 65 176 1345ଶା/ି ପଦ ହାଲଦାର ମା ଚାରୁ ଚ1
  ହାଲଦାର RWX1132091

#ୀ /190622 62 176 1346ପ]ୁା ରାଣୀ ହାଲଦାର $ା ଶା/ି ପଦ ହାଲଦାର RWX1132109

ପ ୁ /190623 29 176 1347ତୁଷାର କା/ ହାଲଦାର ପି ଶା/ି ପଦ ହାଲଦାର RWX1132117

#ୀ /214624 22 176 1348ରିମା ପାଲ ପି କ
 ି.ା କା/ ପାଲ RWX1146356

ପ ୁ /218625 21 176 1349ସତ�ଜିତ ମାଣିଆ ପି ନାରାୟଣ ମାଣିଆ RWX1094002

ପ ୁ /220626 23 176 1350ବିକାଶ େଖମ=ୁୁ ପି ନରସିଂହ େଖମ=ୁୁ RWX1094028

#ୀ /225627 22 176 1351ଇସା ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ RWX1094275

ପ ୁ /230628 21 176 1352ସେ/ାଷ କମୁାର ଖିଲ ପି ଇRୱର ଖିଲ RWX1131697

ପ ୁ /243629 22 176 1353େଗୗରବ ମହାରଣା ପି ନାରାୟଣ ମହାରଣା RWX1131713

#ୀ /248630 23 176 1354ଅନୁରାଧା େଦବନାଥ ପି ରାଣା େଦବନାଥ RWX1132059

#ୀ /273631 24 176 1355ଅa*ନା ପ
ଧାନ ପି ରାେଜ1
  ପ
ଧାନ RWX1132083

#ୀ /276632 51 176 1356େସାଭାବତୀ ଗଉଡ $ା ନିର<ନ ଗଉଡ RWX1131929

ପ ୁ /284633 24 176 1357େସାମନାଥ hୱାଇଁ ପି ସକୁେଦବ hୱାଇଁ RWX1131937

#ୀ /304634 57 176 1358ରାମି ହିକକା $ା ଲଡୁ ହିକକା RWX1131945

#ୀ /1635 50 176 1359ଲତା େସଠୀ $ା ଟୁନା େସଠୀ KBH1885839

ପ ୁ /3636 33 176 1360ରତ� ାକର $ାଇଁ ପି େଧାବା $ାଇଁ RWX0510032

#ୀ /57637 77 176 1361କମଳା $ାଇଁ $ା ମହାେଦବ $ାଇଁ KBH1695162

ପ ୁ /57638 64 176 1362ନିର<ନ $ାଇଁ ପି ମହାେଦବ $ାଇଁ OR/12/085/320135

#ୀ /57639 44 176 1363ର<:ୁା $ାଇଁ $ା ନିର<ନ $ାଇଁ KBH1695154

#ୀ /57640 25 176 1364ଅରୁSତୀ $ାଇଁ ପି ନିର<ନ $ାଇଁ RWX0907741

ପ ୁ /108641 34 176 1365ରବି1
  ପଜୁାରୀ ପି ଲକିନାଥ ପଜୁାରି RWX1000371

ପ ୁ /109642 26 176 1366ଚିତ
େରଖା ପଜୂାରୀ ପି ଲCିନାଥ ପଜୂାରୀ RWX1000322

ପ ୁ /110643 57 176 1367ଲCିନାଥ ପଜୂାରୀ ପି ଇଶରୂ ପଜୂାରୀ RWX1000439

#ୀ /110644 29 176 1368ପଦU ିନୀ ପଜୂାରୀ ପି ଲCିନାଥ ପଜୂାରୀ RWX1000108

#ୀ /110645 25 176 1369ଆରତୀ ପଜୂାରୀ $ା ରବି1
  ପଜୂାରୀ RWX1000058

ପ ୁ /110646 24 176 1370ଜଗନ� ାଥ ପଜୂାରୀ ପି ଲCିନାଥ ପଜୂାରୀ RWX1000025

#ୀ /116647 51 176 1371ବିମଳା ପଜୂାରୀ $ା ଲCିନାଥ ପଜୂାରୀ RWX1000405

ପ ୁ /119D, WAR648 19 176 1372ଚିନU ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି େମଘନାଦ ସାହୁ RWX1270818

#ୀ /999649 36 176 1373କ/ୁଳାରାଣୀ ରାୟ ପି େରାହିତ କମୁାର ରାୟ RWX0189373

ପ ୁ /999650 62 176 1374େରାହିତ କମୁାର ରାୟ ପି ରାଧାବଲH ଭ ରାୟ RWX0189357

ପ ୁ /999651 31 176 1375ଅଭିଜିତ ରାୟ ପି େରାହିତ କମୁାର ରାୟ RWX0189381

#ୀ /102652 19 176 1376ସା/ନା କବିରାଜ $ା େଦବାଶସି ବିRୱାସ RWX1296961

ପ ୁ /101653 20 176 1377ସଯୂ�*କା/ ନାୟକ ପି ସବିୁକାଶ ନାୟକ RWX1296979

ପ ୁ /300654 20 176 1378ରାମ ପ
ସାଦ େଖାସH ା ପି ଚିତ
େସନ େଖାସH ା RWX1296987

ପ ୁ /165655 19 176 1379ମାନସ ବିKାସ ପି ନାରାୟଣ କମୁାର ବିKାସ RWX1298900

#ୀ /90656 24 176 1380ବିଭା ରାଣୀ ମ=ଳ ପି ରାମନାଥ ମ=ଳ RWX1298918

ପ ୁ /209657 23 176 1381ଅମିତ ଗରଡା ପି ସବୁାଷ ଗରଡା RWX1298934

#ୀ /56658 20 176 1382ସବିତା ମ=ଳ $ା ଶବିା ରାମ ଦାସ RWX1298959

#ୀ /140659 26 176 1383େମୗଲି ମ=ଳ $ା ଲିଟନ ର<ନ ବିRଵାସ RWX1299007

#ୀ /121660 25 176 1384ପଜୂା ମଜୁମଦାର $ା ରାେଜଶ ମଜୁମଦାର RWX1299023

#ୀ /43661 21 176 1385ପ
ିୟ>ା ଦେଳଇ ପି କ<ୁ ବିହାରି ଦେଳଇ RWX1299056

#ୀ /00662 30 176 1386ପଦU ିନୀ ନାଗ ପି ପ
କାଶ ନାଗ RWX1299114

#ୀ /109663 19 176 1387ସ�ୀତା ଖରା ପି ସବୁାଷ ଚ1
  ଖରା RWX1299130

ପ ୁ /111664 22 176 1388ଅମିର ବାଘ ପି ଜୟଦାସ ବାଘ RWX1299148

#ୀ /49665 41 176 1389ଚୁମକି ମ=ଳ $ା େରାହି ଦାସ ମ=ଳ RWX1299254

ପ ୁ /67666 20 176 1390ମାନଶ ବାଛାର ପି ଦୀପକ ବାଛାର RWX1299262

#ୀ /264667 22 176 1391ନ1ିନୀ ଚକ
ବତ* ୀ $ା ରାେଜଶ ଚକ
ବତ* ୀ RWX1299270

#ୀ /D.P CAMP668 19 176 1392େମାନାLଶା ନାୟକ ନାୟକ $ା ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ନାୟକ RWX1299288

#ୀ /204669 21 176 1393ସସUିତା ନାଗ ପି ପ
କାଶ ନାଗ RWX1299395

ପ ୁ /169670 19 176 1394ତୁଷାର କା/ି ମ=ଳ ପି ନନି େଗାପାଳ ମ=ଳ RWX1299403

11 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା/ େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବBଚନ ଅଧିକାରୀ> $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /26671 20 176 1395ସମିୁତ ବିKାସ ପି ମାଣିକ ବିKାସ RWX1299429

#ୀ /72672 20 176 1396ଆକାC�ା ଦାସ ପି ନିମ*ଳା ଚ1
  ଦାସ RWX1302371

#ୀ /198673 52 176 1397କ/ୁଳା ଦୁଗB $ା ରାଜୀରାମ ଦୁଗB RWX1302397

ପ ୁ /00674 46 176 1398ଜଗାନ1 ଦୁଗB ପି ରାଜୀରାମ ଦୁଗB RWX1302405

#ୀ /198675 45 176 1399ମମତା ଦୁଗB $ା ଜଗାନ1 ଦୁଗB RWX1302421

ପ ୁ /198676 36 176 1400ଘନଶ�ାମ ଦୁଗB ପି ରାଜୀରାମ ଦୁଗB RWX1302439

#ୀ /263677 20 176 1401ମନିକା ଖାନ ପି ସମୀର ଖାନ RWX1302470

ପ ୁ /198678 19 176 1402ମଧସୁଦୂନ ଦୁଗB ପି ଜଗାନ1 ଦୁଗB RWX1302488

ପ ୁ /121679 19 176 1403ଚନଦନ ମଜୁମଦାର ପି ନିବାରଣ ମଜୁମଦାର RWX1302496

#ୀ /231680 25 176 1404ନୟନା ପାଣିଗ
ାହୀ $ା ବିRଵନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ RWX1302504

ପ ୁ /00681 21 176 1405ନିଶୀଥ ର<ନ ଚକ
ବI*ୀ ପି ନାରାୟଣ ଚକ
ବI*ୀ RWX1302520

#ୀ /419682 20 176 1406ସରୀତା ବିKାସ ମା କମୁାରୀ ବିKାସ RWX1302769

ପ ୁ /419683 21 176 1407ସରୂଜ ବିRଵାସ ମା କମୁାରୀ ବିRୱାସ RWX1302777

ପ ୁ /43684 37 176 1408ଚ1ନ କମୁାର ଦେଳଇ ପି କ<ୁ ବିହାରି ଦେଳଇ RWX1302975

ପ ୁ /24685 18 176 1409ଅନେମାଲ ପାତ
 ପି ଉେପ1
  କମୁାର ପାତ
 RWX1306711

ପ ୁ /A67686 18 176 1410ଦୀପକ ଦାସ ମା ରାମ ଦାସ RWX1306901

ପ ୁ /58687 20 176 1411ରିଶିେକଶ ମ=ଳ ପି ର<ିତ ମ=ଳ RWX1312644

ପ ୁ /47688 19 176 1412ଆଦିତ� ମ=ଳ ପି ଇ1
 ଜିତ ମ=ଳ RWX1312669

ପ ୁ /198689 30 176 1413ରିକି ରାମ ଦୁଗB ପି ରାଜୀରାମ ଦୁଗB RWX1312735

ପ ୁ /79690 21 176 1414ଅମିତ ମ=ଳ ପି ଲCUଣ ମ=ଳ RWX1312743

ପ ୁ /144691 18 176 1415ଶ
ୀକା/ ରାୟ ପି ନିତାଇ କମୁାର ରାୟ RWX1312750

#ୀ /154692 21 176 1416ଅ<ଳି ସରକାର $ା ନେର1
  ସରକାର RWX1312776

#ୀ /111693 19 176 1417ସମୁନ ବାଘ $ା ଅCୟ ବାଘ RWX1312784

#ୀ /263694 34 176 1418ସାବିତ
ୀ ଖା $ା ତାରକ ଖା RWX1312826

ପ ୁ /136695 18 176 1419ସରୁଜ ମ=ଳ ପି ସସିୁତ ମ=ଳ RWX1312842

#ୀ /230696 18 176 1420ସେ/ାଷିନୀ ଖିଲ ପି ଈRଵର ଖିଲ RWX1312867

#ୀ /115697 18 176 1421ପ
ିୟା ସିଂ ପି ବାବୁଲାଲ ସିଂ RWX1312875

#ୀ /300698 18 176 1422ତପhଵିନି େଖାସH ା ପି ଚିତ
େସନ େଖାସH ା RWX1313642

#ୀ /101699 18 176 1423ସପୁ
ିୟା ନାୟକ ପି ଶ
ୀନିବାସ ନାୟକ RWX1313717

ପ ୁ /00700 40 176 1424ସନାତନ ନାୟକ ପି ଜଗନ� ାଥ ନାୟକ RWX1319995

#ୀ /00701 36 176 1425ରଶUିତା ନାୟକ $ା ସନାତନ ନାୟକ RWX1320019

#ୀ /43702 33 176 1426ଭବାନୀ ପ
ଧାନ ପି କ<ୁ ବିହାରି ଦେଳଇ RWX1322627

ପ ୁ /281703 18 176 1427ସାଗର ପ
ଧାନ ପି ଦିପମାଳା ପ
ଧାନ RWX1322874

ପ ୁ /49704 18 176 1428ଅୟନ ମ=ଳ ପି େରାହି ଦାସ ମ=ଳ RWX1322890

#ୀ /D.P CAMP705 24 176 1429କବିତା ଦାସ ଦାସ $ା ରବିନୀ ମ=ଳ RWX1323609

#ୀ /226706 30 176 1430ଅନୁପମା ଗିରି $ା ପ>ଜ କମୁାର ନ1 RWX1327410

#ୀ /Police Ca707 25 176 1431ସସୁU ିତା େଖାସଲା $ା ସେଲU ନ େଖାସଲା RWX1328400

ପ ୁ /D.P CAMP708 25 176 1432ଧୀରଜ କଲୂଅଦୀପ ପି ସଦା କୀଲଦୀପ RWX1331883

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବBଚନ ନିମେ/ ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ�  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବBଚନ କମିଶନ ଭାରତ> _ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବBଚନ ପବୂ* ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ> ନାମ ଅଛି କି ନାହo  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> $ାCର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


