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ପ ୁ /001 19 177 1ବିକ�ମ �ାଇଁ ପି ବାଲ ିକୀ ଚ" �ାଇଁ RWX1276096

ପ ୁ /012 26 177 2ଜ$ େକତ% ପାତ� ପି ବୁଦ
ୟ ପାତ� RWX0728246

ପ ୁ /013 22 177 3ବନମାଳୀ ସାହୁ ପି ବସ' କମୁାର ସାହୁ RWX1058296

)ୀ /14 34 177 4ରିନା ବାଘ �ା ମାଧବ ବାଘ RWX0511394

)ୀ /15 76 177 5ସମିୁତ� ା ଭାବୁକ �ା ପ�ଭାସ ଚ"�  ଭାବୁକ RWX0908731

ପ ୁ /16 41 177 6ପ�ଦୀପ କମାର ଭାବୁ- ପି ପ�ଭାସ ଚ"�  ଭାବୁ- RWX0298307

ପ ୁ /17 36 177 7ରାମ ପ�ସାଦ ଭାବୁକ ପି ପ�ବାସଚ"�  ଭାବୁକ RWX0298315

)ୀ /18 35 177 8ଶଭୁତ� ା ଭାବୁ- �ା ପ�ଦୀପ କମୁା ଭାବୁ- RWX0298323

)ୀ /19 28 177 9ତନୁପମା ପାତ� ପି ବୁଦ
ଳି ପାତ� RWX0727701

)ୀ /110 68 177 11ମନାସିନି ସାହୁ �ା ଦ/ପାଣି ସାହୁ OR/12/085/308015

ପ ୁ /111 50 177 12ବସ' ସାହୁ ପି ଦ/ପାଣି ସାହୁ KBH1867423

)ୀ /112 44 177 13େସ1ହଲତା ସାହୁ �ା ବସ' ସାହୁ KBH1867381

)ୀ /113 43 177 14ମିନତି ସାହୁ �ା ଅେଶାକ ସାହୁ KBH1867373

ପ ୁ /114 38 177 15ଅେଶାକ ସାହୁ ପି ଦ/ପାଣି ସାହୁ OR/12/085/309034

ପ ୁ /0215 46 177 16ବାଳକୃ3 $ୱାଇଁ ପି ପ�ଭାକର $ୱାଇଁ RWX1104165

ପ ୁ /216 57 177 17ଜୁେନଶ ବାଘ ପି ବୁଟିଆ ବାଘ RWX0908194

)ୀ /217 58 177 18ଲ7 ୀ ମହାରଣା �ା କାଶିନାଥ େଜନା RWX0908426

)ୀ /218 34 177 19ମାମିନୀ କମୁାରୀ ସାହୁ �ା େହମ' କମୁାର ସାହୁ RWX0909325

ପ ୁ /219 29 177 20ଶିଶିର କମୁାର ସାହୁ ପି ଚ"�ମଣି ସାହୁ RWX0633172

ପ ୁ /220 29 177 21ଶରତଚ"�  ସାହୁ ପି ଚ"�ମଣି ସାହୁ RWX0180372

ପ ୁ /221 68 177 22ଚ"�ମଣି ସାହୁ ପି ଅଜୁ8 ନ ଚରଣ ସାହୁ OR/12/085/304005

)ୀ /222 60 177 23ସର�ତୀ ସାହୁ �ା ଚ"�  ପ�ସାଦ ସାହୁ KBH1867084

ପ ୁ /223 39 177 25େହମ' କମୁାର ସାହୁ ପି ଚ"�ମଣି ସାହୁ KBH1645282

)ୀ /224 42 177 26ବ"ନା �ାଇଁ �ା ବାଳକୃ3 �ାଇଁ RWX0344929

)ୀ /0325 25 177 27େବୖଶାଳୀ ଦୀପ ପି ଖ�ୀ; ଦୀପ RWX0997122

)ୀ /326 35 177 28ଲତିମଣୀ ବାଘ �ା େମାହନ ବାଘ RWX0510669

ପ ୁ /327 31 177 29ଟୁନା ବାଘ ମା ସ"ୁରବତୀ ବାଘ RWX0511097

)ୀ /328 59 177 30େଗୗରୀ େବେହରା �ା ବନମାଳୀ େବେହରା RWX0908210

ପ ୁ /329 45 177 31କିେଶାର ଚ"�  େବେହରା ପି ବି3ୁ ଚରଣ େବେହରା RWX0510750

)ୀ /330 42 177 32ସସ ିତା େବେହରା �ା କିେଶାର ଚ"�  େବେହରା RWX0510768

ପ ୁ /331 42 177 33ବିଜୟ ବି=ାସ ପି ବିର" ବି�ସ RWX0510719

)ୀ /332 35 177 34ସର�ତୀ ବି=ାସ �ା ବିଜୟ ବି=ାସ RWX0510701

ପ ୁ /333 28 177 35ତୁଷାର େଦ ପି ତୁହି% େଦ RWX0511386

ପ ୁ /334 29 177 36ସନାତନ ଦୀ? ପି ଖ�ୀ; ଦୀ? RWX0511170

ପ ୁ /335 51 177 37ଖ�ି; ଦୀପ ପି ଅମଶୁ ଦିପ RWX0728535

ପ ୁ /336 31 177 38କମୁାର ହରିଜନ ପି ସପୁରମଣୀ ହରିଜନ RWX0510727

ପ ୁ /337 29 177 40ମରୁଲୀ ହରିଜନ ପି ସପୁରମଣୀ ହିରଜନ RWX0510693

)ୀ /338 27 177 41ସନିୁତା ହରିଜନ �ା ରାମଚ"�  ହରିଜନ RWX0633586

)ୀ /339 27 177 42ସର�ତୀ ହରିଜନ ପି ସସୁା' ଡ�� ୀ RWX0510834

)ୀ /340 24 177 43ପ�ଭା ହରିଜନ �ା ମରୁୁଲି ହରିଜନ RWX0909259

)ୀ /341 29 177 44େରଖା ହିଆଲ �ା ଶ�ାମ ହିଆଲ RWX0510735

ପ ୁ /342 33 177 45ଅନ' କଚି@ ପି ଘାସିରାମ କଚି@ RWX0510651

ପ ୁ /343 31 177 46ସଶୁା' କ"ପାନ ପି ବଲA ଭ କ"ପାନ RWX0510933

)ୀ /344 30 177 47ଭାରତୀ କ"ପାନ �ା ସଶୁା' କ"ପାନ RWX0510677

ପ ୁ /345 31 177 48ସଜିୁତ ଖରା ପି ମ�ଳା ଖରା RWX0632877

)ୀ /346 29 177 49ଏଲିସା ଖରା �ା ସଜିୁତ ଖରା RWX0632893

)ୀ /347 25 177 50ଜୟ'ି ଖରା �ା ବାବୁଲା ଖରା RWX0855080

ପ ୁ /348 34 177 51େଦେବ"�  ଖରା ପି ଦୟାଳ ୁଖରା RWX0511071

ପ ୁ /349 31 177 52ବାବୁଲା ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0511113

)ୀ /350 63 177 53ମ
ଳା େଖାସଲା �ା ଇ=ର େଖାସଲା RWX0299388

1 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE �ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /351 31 177 54ଭରତ େଖାସଲା ପି ରବି େଖାସଲା RWX0908970

ପ ୁ /352 28 177 55ଲ7 ଣ େଖାସA ା ମା ଭାନୁମତୀ େଖାସA ା RWX0510974

)ୀ /353 31 177 56ପଦ ିନୀ େକାଚିମ �ା ଅନ' େକାଚିମ RWX0510917

ପ ୁ /354 29 177 57ରାଜୁ କମୁାର ପି ପ/ିତ କମୁାର RWX1036573

ପ ୁ /355 27 177 58ରାଜୁ କମୁାର ପି ପ/ିତ କମୁାର RWX0510941

)ୀ /356 23 177 59ପ�ତିଭା କମୁାର �ା ରାଜୁ କମୁାର RWX1036763

)ୀ /357 27 177 60େମାହନ ମାଝୀ ମା ଆଶା ମାଝୀ RWX0511220

)ୀ /358 32 177 61ଦୟା ନାଗ �ା ସାରଥୀ ନାଗ RWX0510776

ପ ୁ /359 58 177 62ପ�ଶା' କମୁାର ନାୟକ ପି ଧର ନାୟକ RWX0908079

ପ ୁ /360 30 177 63ପ�ତ�ଷୁ କମୁାର ନାୟକ ପି ପ�ଶା' କମୁାର ନାୟକ RWX0908095

)ୀ /361 30 177 64ତାବିଦା ରାଣୀ ପାତ� �ା ଲଳିତ େଖାସA ା RWX0510784

ପ ୁ /362 38 177 65ଜଗନ1 ାଥ ପ�ଧାନ ପି ଭଗବାନ ପ�ଧାନ RWX0510859

ପ ୁ /363 28 177 66ବିେବକ ପ�ଧାନ ପି ବଳରାମ ପ�ଧାନ RWX0510818

ପ ୁ /364 35 177 67ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ମାଧବ ଚ"�  ସାହୁ RWX0510545

)ୀ /365 29 177 68ରୁମାରାଣୀ ସରକାର ପି ଆର. ଏ% ସରକାର RWX0511352

ପ ୁ /366 33 177 69ର
ନ ସନୁା ପି ଡJରୁ ସନୁା RWX0510925

ପ ୁ /367 52 177 70ରତ1 ାକର �ାଇଁ ପି ପ�ଭାକର �ାଇଁ RWX0908509

)ୀ /368 46 177 71ଝୁନୁ �ାଇଁ �ା ରେମଶ �ାଇଁ RWX0510511

ପ ୁ /369 52 177 72ପ�ତାପ ଟାକ� ୀ ପି ବୁଦୁରାମ ଟାକ� ୀ RWX0511030

ପ ୁ /370 31 177 73ବିଜୟ ଟାକ� ୀ ପି ଲ7 ୀ ଟାକ� ୀ RWX0511105

)ୀ /3rd Lane71 21 177 74ସ ିତା ରାଣୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ସଦାସିଵା ତ�ିପାଠୀ RWX1195593

)ୀ /472 28 177 75ସିମା ବାଘ ପି ଘାସି ବାଘ RWX0632992

)ୀ /473 67 177 76େଜ�ାସଦା େବେହରା �ା ଦ/ପାଣି େବେହରା RWX0787630

)ୀ /474 33 177 77ସରୁମା ବିବି �ା ରାକିବ େଶଖ RWX0908285

)ୀ /475 70 177 78ସବୁାସିନି ମହାପାତ� �ା ଅଗାଧ ୁମହାପାତ� OR/12/085/308022

ପ ୁ /476 51 177 79ନିର
ନ ମହାପାତ� ପି ଅଗାଧ ୁମହାପାତ� OR/12/085/308024

)ୀ /477 50 177 80ପଦ ାଳୟା ମହାପାତ� �ା ନରସିଂହ ମହାପାତ� KBH1867357

ପ ୁ /478 49 177 81ନରସିଂହ ମହାପାତ� ପି ଅଗାଧ ୁମହାପାତ� OR/12/085/308023

)ୀ /479 46 177 82େସ1ହଲତା ମହାପାତ� �ା ନିର
ନ ମହାପାତ� KBH1867134

)ୀ /480 38 177 83େଜ�ାସ1ା େସଠୀ �ା ଅଭିମନ� ୁେସଠୀ RWX0818369

ପ ୁ /581 67 177 84ବିେର"�ନାଥ ବି=ାସ ପି ଏସ ବି=ାସ OR/12/085/308027

)ୀ /582 62 177 85ପ�ଣତି ବି=ାସ �ା ବିେର"�  ବି=ାସ OR/12/085/308028

ପ ୁ /583 43 177 86ବEିମ ବି=ାସ ପି ବିେର"�  ବି=ାସ OR/12/085/308029

ପ ୁ /584 42 177 87ବିକାଶ ଚ"�  ବି=ାସ ପି ବିେର"�ନାଥ ବି=ାସ RWX0510990

ପ ୁ /585 40 177 88ବିେବକାନ" ବି=ାସ ପି ବିେର"�  ବି=ାସ OR/12/085/308030

ପ ୁ /586 40 177 89ବନମାଳି ବି=ାସ ପି ବିେର"�  ନାଥ ବି=ାସ KBH1874593

)ୀ /587 32 177 90ସଷୁମା ବି=ାସ �ା ବିକାଶ ଚ"�  ବି=ାସ RWX0909358

)ୀ /588 31 177 91ଜାMସିନୀ ଗରୁୁ �ା ଯଗୁଳ ଗରୁୁ RWX0908335

ପ ୁ /589 49 177 92ସନୁାଧର କNପାନ ପି ସତ�ାବତୀ କNପାନ OR/12/085/308337

)ୀ /590 29 177 93ସାଗରିକା ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ସେ'ାଷ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0997643

ପ ୁ /591 35 177 94ବସ' କମୁାର ସାହୁ ପି ଚ"�ମଣି ସାହୁ RWX0298364

)ୀ /592 30 177 95କାେବରୀ ସାହୁ �ା ବସ' କମୁାର ସାହୁ RWX0908483

ପ ୁ /693 22 177 96ସତ�ବ� ତ ଓଝା ପି ହୃଷିେକଶ ଓଝା RWX1104199

)ୀ /694 72 177 97ଶା'ି ସାହୁ �ା ନିର
ନ ସାହୁ RWX0344697

ପ ୁ /695 45 177 98ବୁଲୁ ସାହୁ ପି ନିର
ନ ସାହୁ KBH1867290

)ୀ /696 39 177 99କନିୁ ସାହୁ �ା ବୁଲୁ ସାହୁ RWX0633032

)ୀ /797 33 177 101ଜୟ'ି ମହାରଣା �ା ଅନୁକଳୂ ମହାରଣା RWX0511139

ପ ୁ /798 65 177 102ରେମଶଚ"�  ପ�ଧାନ ପି େକବୖଲ� ପ�ଧାନ RWX1275304

)ୀ /799 62 177 103ରାେଜ=ରୀ ପ�ଧାନ �ା ରେମଶ ପ�ଧାନ OR/12/085/308032

ପ ୁ /7100 38 177 104ରଜନୀକା' ପ�ଧାନ ପି ରେମଶ ଚ"�  ପ�ଧାନ KBH1874585

)ୀ /8101 41 177 105ଉଷାରାଣୀ ବି=ାସ �ା ବEିମ ବି=ାସ KBH1921915

ପ ୁ /8102 36 177 106ବିଭୁତି ବି=ାସ ପି ବିେର"�  ନାଥ ବି=ାସ KBH1921899

)ୀ /8103 39 177 107ଶଭଲ7 ୀ ମହାପାତ� �ା ସଦୁଶ8ନ ମହାପାତ� RWX0425074

ପ ୁ /8104 40 177 108ସେରାଜିତ ମଲA ିକ ପି ମନର
ନ ମଲA ିକ RWX0908350

)ୀ /8105 62 177 109େବଦିୖ ନାଗ �ା ବୃ"ା ନାଗ RWX0908558

)ୀ /8106 78 177 110କନକ ପାଣିଗ�ାହି �ା ଉଦୟ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/085/308034

ପ ୁ /8107 57 177 111େକଳୖାଶ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଉଦୟ ନାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/085/308035

ପ ୁ /8108 49 177 112ପିତବାସ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଉଦୟ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/085/308037

ପ ୁ /8109 42 177 113ରାଧାକା' ପାଣିଗ�ାହି ପି ଉଦୟ ମାଥ ପାଣିଗ�ାହି RWX0728386

ପ ୁ /8110 40 177 114ସେ'ାR କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ଉଦୟ ମାଥ ପାଣିଗ�ାହି RWX0728410

)ୀ /8111 38 177 115ସନିୁତା ପାଣିଗ�ାହି �ା ପତିବାସ ପାଣିଗ�ାହି RWX0728394

)ୀ /8112 29 177 116ମିନା7ି ପାଣିଗ�ାହି ପି ରାଧାକା' ପାଣିଗ�ାହିା RWX0728360

2 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE �ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /8113 26 177 117ସକୁା' ପାଣିଗ�ାହି ପି େକଳୖାସ ଚ"�  ପାଣିଗ�ାହି RWX0698423

ପ ୁ /8114 25 177 118ସମୀର ପାଣିଗ�ାହି ପି େକଳୖାସ ଚ"�  ପାଣିଗ�ାହି RWX0728352

ପ ୁ /09115 22 177 119ରାେକଶ େପାେଲଇ ପି ରାମା ହରି େପାେଲଇ RWX1058270

)ୀ /9116 25 177 120େମୗସମୁୀ େଖାସଲା ପି ରାଜକମୁାର େଖାସଲା RWX1104090

)ୀ /9117 51 177 121ଫଲୁମତୀ ନାଇକ �ା ବିେପ"�  ନାଇକ KBH1874767

)ୀ /9118 70 177 122ବଂଗାଳି ରାଉତ �ା ଉଦୟ ରାଉତ OR/12/085/308039

)ୀ /9119 43 177 123ଶସି ରାଉତ �ା ବିଜୟ ରାଉତ OR/12/085/308041

ପ ୁ /9120 42 177 124ଜୟ ରାଉତ ପି ଉଦୟ ରାଉତ OR/12/085/309035

ପ ୁ /9121 32 177 125ପିT ୁରାଉତ ପି ବିଜୟ ରାଉତ RWX0344812

ପ ୁ /9122 32 177 126କୃ3 ରାଉତ ପି ବିଜୟ ରାଉତ RWX0511360

)ୀ /10123 19 177 127ଲିସା ବାଘ �ା ବଂସୀ ନାଗ RWX1276419

ପ ୁ /10124 21 177 128ସିମାUଳ େଖାସଲା ପି ରାଜକମୁାର େଖାସଲା RWX1131267

ପ ୁ /10125 53 177 129ଦିଲA ିପ କମୁାର ମହା'ି ପି ଉଦୟନାଥ ମହା'ି RWX0908418

ପ ୁ /10126 57 177 130ରାମକୃ3 ନାଗ ପି େଗୗରା� ନାଗ KBH1875400

ପ ୁ /10127 29 177 131ମନୁ ନାଗ ପି ରାମକୃ3 ନାଗ RWX0633065

)ୀ /10128 27 177 132ସଶୁା'ି ନାଗ �ା ମନୁ ନାଗ RWX0728329

ପ ୁ /10129 25 177 133ବଂସୀ ନାଗ ପି ରାମ କୃ3 ନାଗ RWX1276203

)ୀ /10130 50 177 134ସVଯ ର
ନ ସାହୂ �ା ରାମ କୃ3 ନାଗ KBH1875293

)ୀ /10131 35 177 135କନିୁ ସାହୁ �ା ବୁଲୁ ସାହୁ RWX0683987

)ୀ /11132 41 177 136ଲିଲି େବେହରୁକ �ା ସସୁା' କମୁାର ସାହୁ RWX0908830

)ୀ /11133 73 177 137େକାକିଳ ସାହୁ �ା ବିପ�ଚରଣ ସାହୁ RWX0908632

ପ ୁ /11134 49 177 138ଶସୁା' କମୁାର ସାହୁ ପି ବିପ�ଚରଣ ସାହୁ RWX0787655

ପ ୁ /11135 46 177 139ସେ'ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିପ� ଚରଣ ସାହୁ RWX0908848

)ୀ /11136 41 177 140ନମିତା ସାହୁ �ା ସେ'ାଷ କମୁାର ସାହୁ RWX0908897

)ୀ /11137 63 177 141ମାହାଲି �ାଇଁ �ା ଯଧିୁ;ିର �ାଇଁ OR/12/085/308060

ପ ୁ /11138 44 177 142ରେମଶ �ାଇଁ ପି ଯଧିୁ;ିର �ାଇଁ OR/12/085/308061

ପ ୁ /12139 55 177 145େକ ଗ�ା ଆପାରାଓ . ପି େକ ପାରମାତ�ା . OR/12/085/308066

)ୀ /12140 51 177 146େକ ମାଧରୁୀ . �ା େକ ଗ�ା ଆପାରାଓ . OR/12/085/308067

)ୀ /12141 46 177 147େକ.ସତ�ବତୀ . �ା ନାେଗ=ର ରାଓ KBH1866490

ପ ୁ /12142 46 177 148େକ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ . ପି େକ.ପାରେମTିଆ . KBH1867076

ପ ୁ /12143 31 177 149େକ ରାେଜଶ କମୁାର ମା େକ ନିଳମଣି ରାଓ RWX0345199

ପ ୁ /12144 20 177 150େକ ବରୁଣ କମୁାର ପି େକ ଶ�ୀନିବାଶ ରାଓ RWX1276476

ପ ୁ /12145 43 177 151େକ ନାେଗ=ର ରାଓ ପି େକ ପାରେମTିଆ OR/12/085/308070

ପ ୁ /13146 22 177 152ପିେତସ ବାଘ ପି ସଦନ ନାଗ RWX1161538

ପ ୁ /13147 48 177 153େଗାବି" ପାଢି ପି ବି3ୁ ଚରଣ ପାଢୀ RWX0908202

)ୀ /13148 59 177 154ବିରାଜିନି ପ/ା �ା ରଘନୁାଥ ପ/ା OR/12/085/308077

ପ ୁ /13149 39 177 155ଗଣପତି ପ/ା ପି ରଘନୁାଥ ପ/ା KBH1873967

ପ ୁ /13150 33 177 156ପ�କାଶଚ"�  ପ/ା ପି ରଘନୁାଥ ପ/ା RWX0344606

ପ ୁ /13151 32 177 157ରେମଶଚ"�  ପ/ା ପି ରଘନୁାଥ ପ/ା RWX0344614

)ୀ /13152 28 177 158ଲିସା ପ/ା �ା ରେମଶ ଚ"�  ପ/ା RWX0908681

)ୀ /13153 32 177 159ସମିୁତ�ା ସାହୁ �ା ପନିର ସାହୁ RWX1058395

)ୀ /14154 34 177 160ଏ$. ଅନିତା �ା ଏ$. ଶ�ୀନିବାସ RWX0632976

ପ ୁ /14155 21 177 161ଆଦିତ� କମୁାର େବେହରା ପି ପଶ ୁ8ରାମ େବେହରା RWX1131291

)ୀ /14156 29 177 162ଏଚ୍ ଚିନି �ା ଏସ ଉମାଶEର RWX0632950

)ୀ /14157 33 177 163$ଵାଗତିକା ନ"ୀ �ା ଅYଵିନୀ କମୁାର ପ�ଧାନ RWX1135987

)ୀ /14158 65 177 164ଟି କZରୁୀ ପାତ� �ା ଟି ଏସ ପାତ� OR/12/085/308081

ପ ୁ /14159 62 177 165ଟି. ଏ$. ଏ%. ପାତ� ପି ଟି. ଶ�ାମବାବୁ ପାତ� KBH1874544

ପ ୁ /14160 59 177 166ଟି.ଶ�ାମବାବୁ ପାତ� ପି ଟି.ଏସ ପାତ� RWX1275296

ପ ୁ /14161 57 177 167ଟି. େକାଟିସ ପାତ� ପି ଟି.ଏସ ପାତ� KBH1889336

)ୀ /14162 53 177 168ଟି.ସକୁା'ୀ ପାତ� �ା ଟି. େକାେଟ=ର ପାତ� KBH1867308

)ୀ /14163 51 177 169ଟି ଗିତା
ଳି ପାତ� �ା ଟି ଲ7ୀନାରାୟଣ ପାତ� OR/12/085/308085

ପ ୁ /14164 48 177 170ଟି.ଏସ.ଚ"�  ପାତ� ପି ଟି.ଏସ ପାତ� OR/12/085/308086

)ୀ /14165 45 177 171ଟି. ବବି ପାତ� �ା ଟି. ସବୁାସ ଚ"�  ପାତ� KBH1867324

ପ ୁ /14166 23 177 172ଟୀ ସିବାନ" ପାତ� ପି ଟୀ ସବୁାଷ ପାତ� RWX1276112

ପ ୁ /14167 22 177 173ଟୀ ସରୂଜ କମୁାର ପାତ� ପି ଟୀ ଲ7 ୀ ନାରାୟଣ ପାତ� RWX1276450

ପ ୁ /14168 22 177 174ଟି.ସରୁଜ କମାର ପାତ� ପି ଟି. ଲ7 ୀନାରାୟଣ ପାତ� RWX1233337

ପ ୁ /14169 21 177 175ଟି େଦବାନ" ପାତ� ପି ଟି ସବୁାଷ ଚ"�  ପାତ� RWX1277102

ପ ୁ /14170 34 177 177ଅ=ିନି କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ରେମଶ ଚ"�  ପ�ଧାନ RWX0298398

ପ ୁ /14171 35 177 178ମେନାଜ କମୁାର �ାଇଁ ପି ସବୁାସ �ାଇଁ RWX0908640

)ୀ /15172 41 177 179ଆଶାମଣି େଖାସଲା ପି ଗରୁୁନାଥ େଖାସଲା RWX0908467

)ୀ /15173 34 177 180ମିନତି ରାଉତ �ା ଜୟ ରାଉତ RWX0298406

ପ ୁ /15174 65 177 181ତ�ିନାଥ �ାଇଁ ପି ବିଦ�ାଧର �ାଇଁ OR/12/085/308087

3 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE �ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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)ୀ /15175 61 177 182ଗୀତା �ାଇଁ �ା ରେମଶ �ାଇଁ RWX0909028

)ୀ /15176 58 177 183େହମ �ାଇଁ �ା ତ�ିନାଥ �ାଇଁ OR/12/085/308088

ପ ୁ /15177 39 177 184ଶିବଶEର �ାଇଁ ପି ତ�ିନାଥ �ାଇଁ RWX0345074

)ୀ /15178 35 177 185ସମୁନ �ାଇଁ �ା ଶିବଶEର �ାଇଁ RWX0345066

)ୀ /15179 22 177 186ଖସିୁ $ୱାଇଁ ପି ବାଳକୃ3 $ୱାଇଁ RWX1104132

)ୀ /16180 60 177 187କରିରାଜ ମହା'ି �ା ଏସ ମହା'ି KBH2057628

)ୀ /17181 59 177 188ଏ$.ସ'ାମା �ା ଏସ1ରସିଂ�ୁଲୁ RWX0298422

ପ ୁ /17182 39 177 189ଏ$ .ହୃସିେକସ ପି ଏ$ .ନରସିଂ�ୁଲୁ RWX0298448

)ୀ /17183 38 177 190ଏ$.ପ�ମଲତା �ା ଏ$ ଜାନକି ରାଓ RWX0298471

ପ ୁ /17184 38 177 191ଏ$. ନୀଳ-[ ପି ଏସ1ରସିଂ�ୁଲୁ RWX0298455

)ୀ /17185 37 177 192ଏ$. ଭୁଲ7 ୀ �ା ଏ$.ହୃସିେକସ RWX0298463

ପ ୁ /17186 59 177 193ବିପ�ଚରଣ ବାଡତ�ା ପି ଏସ. ବାଡତ�ା OR/12/085/308091

)ୀ /17187 54 177 194ବାସ'ି ବାଡତ�ା �ା ବିପ� ଚରଣ ବାଡତ�ା OR/12/085/308092

)ୀ /17188 29 177 195ସକୁା'ି ବାଡତ�ା ପି ବି\ି ଚରଣ ବାଡତ�ା RWX0633537

ପ ୁ /17189 26 177 196ବି=ଜିତ ବାଡତ�ା ପି ବିପ� ଚରଣ ବାଡତ�ା RWX0854778

)ୀ /17190 28 177 197ଏ$. େଯାେଶାଦା �ା ଏ$. ନୀଳକ[ RWX0633180

)ୀ /17191 40 177 198ସସ ିତା ନାୟା] �ା ଶ�ୀନିବାସ ନାୟା] RWX0539254

)ୀ /17192 43 177 199ଏ$.ଜାନକି ରାଓ ପି ଏସ1ରସିଂ�ୁଲୁ ରାଓ RWX0298430

ପ ୁ /17193 73 177 200ଏ$.ନରସିଂ�ୁଲୁ ପି ଏ$. ଆପାନା ଦ RWX0298414

ପ ୁ /17194 47 177 201ସଦୁଶ8ନ ସାଗର ପି ସାବଲା ସାଗର KBH1875343

)ୀ /17195 41 177 202ଲତା ସାଗର �ା ସଦୁଶ8ନ ସାଗର KBH1875335

ପ ୁ /18196 25 177 203ମୃତ�
ୁୟ େବେହରା ପି ଉେପ"�  େବେହରା RWX0908251

ପ ୁ /18197 21 177 204ଗ�ାଧର େବନିଆ ପି ପ�କାଶ େବନିଆ RWX1137322

ପ ୁ /18198 32 177 206ପିT ୁେଜନା ପି କବିରାଜ େଜନା RWX0299339

ପ ୁ /18199 27 177 207ସନିୁଲ େଜନା ପି ରବି େଜନା RWX1137173

)ୀ /18200 60 177 208ସବୁ^8 ମହ' �ା ବିରଜୁ ନାଥ ମହ' OR/12/085/308094

ପ ୁ /18201 24 177 209କଦୁରତ େରେହମନ ପି ସଲୁତାନ ଏହ_ଦ RWX0997536

ପ ୁ /19202 27 177 210ସମୀର ଡ�� ୀ ପି ସଦା ଡ�� ୀ RWX0908152

)ୀ /19203 41 177 211ଲ7 ୀ ଦାସ �ା ପ�ଦୀପ ଦାଶ RWX0510503

ପ ୁ /19204 31 177 212ଦୁଗD ପ�ସାଦ ମହା'ି ପି େଦେବ"�  ମହା'ି RWX0854760

)ୀ /19205 29 177 213ପ�ିୟEା ମାହା'ି �ା ଦୁଗD ପ�ସାଦ ମାହା'ି RWX0854802

ପ ୁ /19206 78 177 214ରାଜନ ମହା'ି ପି ମାଗଣିୁ ମହା'ି OR/12/085/308104

)ୀ /19207 73 177 215କନକ ମହା'ି �ା ରାେଜନ ମହା'ି OR/12/085/308105

ପ ୁ /19208 61 177 216େଦେବ"�  କମୁାର ମହା'ି ପି ଦ/ପାଣି ମହା'ି KBH1866375

)ୀ /19209 49 177 217ସN�ା ରାଣୀ ମହା'ି �ା େଦେବ"�  ମହା'ି KBH1866383

ପ ୁ /19210 32 177 219ଦୁଗDପ�ସାଦ ମହା'ି ପି େଦେବ"�  କମୁାର ମହା'ି RWX0180430

)ୀ /19211 25 177 220ଅ 8̀ନା ନାୟକ �ା ଭବାନୀ ଶEର ମହା'ି RWX0909267

)ୀ /19212 59 177 222େଶଳୖ ପ�ଧାନ �ା ସବୁାଷ ପ�ଧାନ RWX0683979

)ୀ /19213 25 177 223ବୁଲି ପ�ଧାନ �ା ଶ�ୀ ନିବାସ ପ�ଧାନ RWX0855197

ପ ୁ /20214 38 177 224ସଂଜିତ କମୁାର ବାଘ ପି ଦୟାବାନ ବାଘ RWX1233782

)ୀ /20215 34 177 225ମିନା ବାଘ ପି ସଂଜିତ ବାଘ RWX1233774

ପ ୁ /20216 57 177 226ମନୁୀ ପାଲ ପି ରାମ ପାଲ KBH2057651

)ୀ /20217 41 177 227କନକ ଲତା ପାଲ �ା ଶ�ାମସ"ୁର ପାଲ KBH1921535

ପ ୁ /20218 41 177 228ଶ�ାମକମୁାର ପାଲ ପି ରାମ ପାଲ OR/12/085/308110

ପ ୁ /20219 23 177 229ସରୂଜ କମୁାର ପାଲ ପି ଶ�ାମ କମୁାର ପାଲ RWX1276484

)ୀ /20220 21 177 230ଇଶୀକା ପାଲ ପି ଶ�ାମ କମୁାର ପାଲ RWX1276468

)ୀ /20221 26 177 231ରାଖୀ କମୁାରୀ ପାଲ ପି ଶ�ାମ କମୁାର ପାଲ RWX0908723

)ୀ /20222 35 177 232େରଖା ରଶ ତିା ପାତ� �ା ବିେଜ"�  ଖରା RWX0908244

ପ ୁ /20223 23 177 233ସିaାଥ8 ତ�ିପାଠୀ ପି ସଦାଶବି ତ�ିପାଠୀ RWX1146711

)ୀ /21224 42 177 234ଯାନକି େଦବି . ପି ପ�ହଲA ାଦ ହରିଯନ OR/12/085/308124

ପ ୁ /21225 47 177 235ଶEର େଦ ପି ଚୁନିଲାଲ େଦ RWX0908772

)ୀ /21226 38 177 236ସେୁଲଖା େଦ �ା ଶEର େଦ RWX0908715

ପ ୁ /21227 21 177 237ସଂଦିପ କମୁାର େଦ ପି ଶEର େଦ RWX1233378

ପ ୁ /21228 63 177 238ପ�ହA ାଦ ହରିଯନ ପି ରଘନୁାଥ ହରିଯନ OR/12/085/308121

)ୀ /21229 59 177 239ଯମନୁା ହରିଯନ �ା ପ�ହA ାଦ ହରିଯନ OR/12/085/308122

ପ ୁ /21230 57 177 240ରେମଶ �ାଇଁ ପି ଚରଣ �ାଇଁ RWX0855239

ପ ୁ /22231 29 177 241େଗାପାଳ ବାଘ ପି େଗୗରଚ"�  ବାଘ RWX0698464

)ୀ /22232 21 177 242ନମିତା ବାଘ ପି ରାଜୁ ବାଘ RWX1133099

ପ ୁ /22233 49 177 243େଗୗର ଚ"�  ବାଘ ପି େଗାରା ବାଘ KBH1644855

ପ ୁ /22234 47 177 244ଜଗବNୁ ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ KBH1867605

)ୀ /22235 45 177 245କ'ିୁମଣୀ ବାଘ �ା ଜଗବNୁ ବାଘ KBH1875038

)ୀ /22236 44 177 246ସବିତା ବାଘ �ା ରାଜୁ ବାଘ KBH1645043
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)ୀ /22237 44 177 247ସନୁାମଣୀ ବାଘ �ା େଗୗର ଚ"�  ବାଘ KBH1644848

ପ ୁ /22238 38 177 248ରାଜୁ ବାଘ ପି ରାଘି ବାଘ KBH1645035

)ୀ /22239 24 177 249ସେୁରଖା ବାଘ ପି େଗୗର ଚ"�  ବାଘ RWX1276856

ପ ୁ /22240 23 177 250ବସ' ବାଘ ପି ଜଗବNୁ ବାଘ RWX1276427

)ୀ /22241 20 177 251ପ�ମିଳା ବାଘ ପି ଜଗବNୁ ବାଘ RWX1276435

ପ ୁ /22242 73 177 252େଗାପିନାଥ େବେହରା ପି ଇ=ର େବେହରା OR/12/085/308125

)ୀ /22243 41 177 253ଗୀତା
ଳି େବେହରା �ା ରାମ ଚ"�  େବେହରା KBH1661818

ପ ୁ /22244 40 177 254ରାମଚ"�  େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା OR/12/085/309019

ପ ୁ /22245 38 177 255ଶ�ାମସ"ୁର େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା OR/12/085/309010

ପ ୁ /22246 34 177 256କୃ38 ଚ"�  େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା RWX0633529

)ୀ /22247 30 177 257ସସ ିତା େବେହରା �ା କୃ3ଚ"�  େବେହରା RWX0909242

)ୀ /22248 69 177 258ଶା'ିମଣି େଖାସଲା �ା ଗରୁୁନାଥ େଖାସଲା RWX0908582

)ୀ /23249 30 177 259ଦିନା ବାଘ �ା ନିର
ନ ବାଘ RWX0728469

ପ ୁ /23250 45 177 260ପି. ଗ�ାଧର ପି ପି. କଲିମିଲା RWX0908590

)ୀ /23251 47 177 261ଏ@. ଏ$. େଗୗରୀ �ା ଏ@. ଏ$. ଗ�ଧର KBH1866433

ପ ୁ /23252 25 177 262ପି. ସେ'ାଷ କମୁାର ପି ପି. ଗ�ାଧର RWX0908947

ପ ୁ /23253 56 177 263ସବୁ� ମଣି ନାଏକ ପି ନାରାୟଣ ନାଏକ OR/12/085/308451

)ୀ /23254 42 177 264ପ. ସାରିତା �ା ପ. ବୁଜି ରାଓ RWX0854794

)ୀ /23255 25 177 265ଶ�aାସାଧନା �ାଇଁ ପି ପ�ଫଲୁA  ଚରଣ �ାଇଁ RWX0909002

)ୀ /24256 42 177 266ଜାନ1 ବି େଜନା �ା ରାମନାଥ େଜନା RWX0345504

)ୀ /24257 66 177 267କମୁଦିୁନି ପbନାୟକ �ା େଲାକନାଥ ପbନାୟକ RWX0908236

)ୀ /24258 27 177 268ବନଜା ବାସିନି ପ�ଧାନ �ା ବିକ ୁେସଠୀ RWX0698290

ପ ୁ /24259 66 177 269ବଂସିଧର ସାହୁ ପି େବରୖାଗି ସାହୁ OR/12/085/308134

)ୀ /24260 56 177 271କନକଲତା ସାହୁ �ା ବଂଶିଧର ସାହୁ OR/12/085/308135

ପ ୁ /24261 44 177 272ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଂଶୀଧର ସାହୁ OR/12/085/308993

ପ ୁ /24262 44 177 273ସ
ୟ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଂଶିଧର ସାହୁ KBH1867266

ପ ୁ /24263 39 177 274ଅଜିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ବଂଶିଧର ସାହୁ KBH1867092

)ୀ /24264 33 177 275ତ�ିେବଣି ସାହୁ �ା ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ RWX0683649

)ୀ /24265 33 177 276ସନିୁତା ରାଣୀ ସାହୁ ପି ଧଜିତ କମୁାର ସାହୁ RWX0698555

)ୀ /24266 48 177 277ଅନୁରାଧା େସଠୀ �ା ମରୁଲି େସଠୀ RWX0298489

)ୀ /24267 32 177 278ମାଧରୁୀ େସଠୀ ପି ମରୂଲୀ େସଠୀ RWX0299461

ପ ୁ /24268 31 177 279ବିକ ୁେସଠୀ ପି ମରୁଲି େସଠୀ RWX0299479

)ୀ /25269 42 177 280କcନା ମାଝୀ �ା ଅେଶାକ କମୁାର ମାଝୀ KBH1875145

)ୀ /25270 25 177 281େଲାପାମଦୁ� ା ଓଝା ପି ହୃଷିେକଶ ଓଝା RWX1104207

)ୀ /26271 47 177 282ଯରିନା େବଗ@ �ା ଅବଦୁଲ କରି@ OR/12/085/308392

)ୀ /26272 49 177 283ମdୁା ହରିଜନ �ା ସଦର ହରିଜନ RWX0633511

ପ ୁ /26273 45 177 284ସଦନ ହରିଜନ ପି ନ" ହରିଜନ OR/12/085/308136

ପ ୁ /26274 30 177 285ଭୀମ ହରିଜନ ପି ସଦନ ହରିଜନ RWX0344895

)ୀ /26275 40 177 286ମdୁା ଟାକ� ୀ �ା ସଦନ ଟାକ� ୀ OR/12/085/308137

)ୀ /27276 45 177 287ପି �^D ସବୁୁaି �ା ପି. େଗାପାଳ ସବୁୁaି KBH1874858

ପ ୁ /28277 34 177 288ମନୁା ଡାକଆୁ ପି ଅ'ଜDମି ଡାକଆୁ RWX0299313

)ୀ /28278 32 177 289ର
ିତା ଡାକଆୁ �ା ଶEର ଡାକଆୁ RWX0372532

ପ ୁ /28279 20 177 290ଜଗନ1 ାଥ ଡାକଆୁ ପି ବି3ୁପ�ସାଦ ଡାକଆୁ RWX1233360

ପ ୁ /28280 39 177 291ଶବି ନାଗ ପି ସଦନ ନାଗ KBH1867530

)ୀ /28281 61 177 292ଚ"�ମା ପbନାୟକ �ା େମାହନ ପbନାୟକ OR/12/085/308144

ପ ୁ /28282 68 177 293ସବୁାସ ଚ"�  �ାଇଁ ପି କାଶୀନାଥ �ାଇଁ RWX0908806

ପ ୁ /28283 35 177 294ମେନାଜ କମୁାର �ାଇଁ ପି ସବୁାଷ ଚ"�  �ାଇଁ RWX0996892

)ୀ /29284 40 177 295କମଳା ବାଘ �ା କାe8ୀକ ବାଘ KBH1874833

ପ ୁ /29285 23 177 296ମେହ"�  ଡ�ରୀ ପି ସଦା ଡ�ରୀ RWX0997148

ପ ୁ /29286 29 177 297ସମୀର ଡ�� ୀ ପି ସଦା ଡ�� ୀ RWX0698373

ପ ୁ /29287 70 177 298ମଦନ ନାଗ ପି ସଦା ନାଗ OR/12/085/308145

)ୀ /29288 65 177 299ମdୁା ନାଗ �ା ମଦନ ନାଗ OR/12/085/308146

)ୀ /30289 30 177 300ମମତା ବାଘ �ା ଖଗପତି ବାଘ RWX0633149

ପ ୁ /30290 40 177 301ଖଗପତି ବାଘ ପି ଲଳିତ ବାଘ KBH1866334

ପ ୁ /30291 35 177 302ସଶୁା' କମୁାର �ାଇଁ ପି ରାମଚ"�  �ାଇଁ KBH2057800

ପ ୁ /31292 52 177 303େଗାକଳୁନ" ପ�ଧାନ ପି ରତ1 ାକର ପ�ଧାନ OR/12/085/308156

)ୀ /31293 43 177 304ମ
ଲୁତା ପ�ଧାନ �ା େଗାକଳୁ ପ�ଧାନ OR/12/085/308157

ପ ୁ /31294 37 177 305ଶ�ୀନିବାସ ପ�ଧାନ ପି ସବୁାସ ପ�ଧାନ KBH1644871

)ୀ /31295 29 177 306ସଉଦାମିନି ସାହୁ �ା ବାଳକୃ3 ସାହୁ RWX0855395

ପ ୁ /32296 65 177 307ତୁଳାରାମ ବାଘ ପି ପି ବାଘ OR/12/085/308160

)ୀ /32297 62 177 308ସଂବୁରି ବାଘ �ା ତୁଳାରାମ ବାଘ KBH1867431

ପ ୁ /32298 46 177 309ଚ"� େଶଖର େଡେହରିଆ ପି ସିମରନ ସିଂ େଡେହରିଆ RWX0908459
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)ୀ /32299 39 177 310େସୗଦାମିନି ମହା'ୀ �ା ଶିମାUଳ ମହା'ୀ RWX0298539

ପ ୁ /32300 37 177 311େଗୗରହରି ମହା'ୀ ପି ରାଜନ ମହା'ୀ RWX0298547

)ୀ /33301 33 177 313ସ
ିତା ବାଘ ପି ହଷD ବାଘ RWX0633677

ପ ୁ /33302 28 177 314ବାଳକୃ38 ବାଘ ପି ଘାସିରାମ ବାଘ RWX0633545

ପ ୁ /33303 25 177 315ବିପ ୁବାଘ ପି ହଷD ବାଘ RWX0855403

)ୀ /33304 55 177 316ସନୁାମଣି ବାଘ �ା ମT ୁବାଘ KBH2057842

)ୀ /33305 45 177 317ସ
ରୁାଣି ବାଘ ପି ମT ୁବାଘ KBH1645332

ପ ୁ /33306 45 177 318ହସD ବାଘ ପି ମT ୁବାଘ OR/12/085/308233

)ୀ /33307 41 177 319ଯାନକି ବାଘ �ା ହସD ବାଘ OR/12/085/308234

)ୀ /33308 34 177 320ସବିତା ବାଘ �ା ପବିତ�  ବାଘ RWX1137371

ପ ୁ /33309 27 177 321ରାେଜଶ ବାଘ ପି ହଷ8  ବାଘ RWX1137140

ପ ୁ /33310 40 177 322ର
ିତ େଚଟି ପି କୃପା େଚଟି RWX0908475

)ୀ /33311 29 177 323ରୁନିତା ଗାfା �ା ନେରଶ କମୁାର ଗ[ଗ୍ା RWX1276930

)ୀ /33312 28 177 324ରୁନିତା ଗା/ା �ା ନେରଶ କମୁାର ଗା/ା RWX1094093

ପ ୁ /33313 27 177 325ନେରଶ କମୁାର ଗା/ା ପି େବଲଧର ଗା/ା RWX1094101

ପ ୁ /33314 57 177 326ବାଳକ ଦାସ ହାଲବା ପି ଚା/ାଳ ଦାସ ହାଲବା RWX1058312

ପ ୁ /33315 29 177 327ସJ ୁେଜନା ପି କବିରାଜ େଜନା RWX0344713

)ୀ /33316 26 177 328ସସୁ ିତା କNପାଣୀ �ା ରାେଜଶ ବାଘ RWX1278548

ପ ୁ /34317 40 177 329ସିମାUଳ ଡାକଆୁ ପି ଅ'ଯDମି ଡାକଆୁ KBH1874262

ପ ୁ /34318 40 177 330ଶEର ଡାକଆୁ ପି ଅ'ଯDମି ଡାକଆୁ KBH1874494

ପ ୁ /34319 41 177 331ରାେଜ"�  ଖରା ପି ଦୟାଳୁ ଖରା KBH1873959

ପ ୁ /34320 39 177 332ବିେଜ"�  ଖରା ପି ଦୟାଳୁ ଖରା KBH1875194

)ୀ /34321 34 177 333େରଖାରଶ ି ଖରା �ା ବିେଜ"�  ଖରା RWX0180448

)ୀ /34322 42 177 334ମ
ୁଳା େଖାସଲା �ା ରବି"�  େଖାସଲା RWX0855304

ପ ୁ /35323 25 177 335ଶ�ାମ ବାଘ ପି ବଳରାମ ବାଘ RWX0908921

ପ ୁ /35324 25 177 336ରାମ ବାଘ ପି ବଳରାମ ବାଘ RWX0909275

)ୀ /35325 26 177 337ରJା ହରିଜନ ପି କୃପା ହରିଜନ RWX0727594

ପ ୁ /35326 48 177 338ରାମ କଳୁଦିପ ପି ଏମ କଳୁଦିପ OR/12/085/308238

)ୀ /35327 43 177 339ଭାନୁ କଳୁଦିପ �ା ରାମ କଳୁଦିପ OR/12/085/308239

ପ ୁ /35328 23 177 340ଶ�ାମୟୁଲ କଳୁଦୀପ ପି ରାମ କଳୁଦୀପ RWX1036789

ପ ୁ /35329 46 177 341ପରୁୁଷାତମ କଳୁଦୀପ ପି ଉଧବ କଳୁଦୀପ RWX1131143

)ୀ /35330 43 177 342ବବିତା କଳୁଦୀପ �ା ପରୁୁେଷାeମ କଳୁଦୀପ RWX1131176

)ୀ /35331 34 177 343ର
'ି କଳୁଦୀପ �ା ବିଭୁ କଳୁଦୀପ RWX1058338

ପ ୁ /35332 36 177 344ବିଭୁ କଳୁଦୀପ ପି ଉa8 ବ କଳୁଦୀପ RWX1058346

ପ ୁ /35333 26 177 345,ସଜୁତ ବଳିଆର ସିଂ ପି ରାମଚ"�  ବଳିଆର ସିଂ RWX0727677

ପ ୁ /36334 65 177 346ସଦନ ନାଗ ପି ନ" ନାଗ KBH1875442

)ୀ /36335 55 177 347ଅନାଛା ନାଗ �ା ସଦନ ନାଗ KBH1875434

ପ ୁ /36336 34 177 348ପଦ  ନାଗ ପି ସଦନ ନାଗ RWX0633693

ପ ୁ /36337 32 177 349ମିନ ନାଗ ପି ସଦନ ନାଗ RWX0632828

)ୀ /36338 29 177 350ସାବିତ�ୀ ନାଗ �ା ପଦ  ନାଗ RWX0633685

ପ ୁ /36339 24 177 351ଅମିର ନାଗ ପି ସଦନ ନାଗ RWX1104066

)ୀ /36340 22 177 352ସେ'ାସୀ ନାଗ ପି ସଦନ ନାଗ RWX1276997

)ୀ /36341 21 177 353ସକୁା'ି ନାଗ �ା ମୀନ ନାଗ RWX1104058

)ୀ /36342 59 177 354ସୀତାମା େସନାପତି �ା ଭୂଷଣ େସନାପତି RWX0854992

ପ ୁ /36343 43 177 355ଅନିh କମୁାର େସନାପତି ପି ବୁସଣ େସନାପତି RWX0787663

)ୀ /36344 32 177 356ଲ7 ୀ େସନାପତୀ �ା ଅନିଲ କମୁାର େସନାପତୀ RWX0344598

)ୀ /37345 70 177 357ଏ ମାରିଆମା �ା ଏ ପାସିଆ RWX0181099

)ୀ /37346 61 177 358ସ"ୁରବତୀ ବାଘ �ା ରାେଜ"�  ବାଘ KBH1644996

ପ ୁ /37347 41 177 359ଘାସି ବାଘ ପି ରାେଜ"�  ବାଘ KBH1644970

)ୀ /37348 34 177 360େସବିକା ବାଘ �ା ଘାସି ବାଘ RWX0633339

ପ ୁ /37349 57 177 361ମ�ଳା ଖରା ପି େଯ.ଡି ଖରା KBH2057917

)ୀ /37350 43 177 362ଚ"� ମା ଖରା �ା ମ�ଳା ଖରା KBH2057925

ପ ୁ /38351 76 177 363ବିେନାଦ ଓଝା ପି କcତରୁ ଓଝା RWX0238022

ପ ୁ /38352 25 177 364ରାେଜସ ପେଲଇ ପି ରାମହରୀ ପେଲଇ RWX0908442

)ୀ /38353 55 177 365ତମାଳ ପ/ା �ା ଏ. ପ/ା OR/12/085/308172

ପ ୁ /38354 37 177 366ରାେଜ"�  ପ/ା ପି ତମାଳ ପ/ା RWX0344853

ପ ୁ /38355 53 177 368ସାଧ ୁପ�ଧାନ ପି iତି ପ�ଧାନ RWX0909457

)ୀ /38356 46 177 369ଏ. ସଧୁା �ା ଏ.ଭି. ରାବଣା RWX0908061

)ୀ /38357 32 177 370ରଶ ିତା $ଵାଇଁ ପି ସବୁାସ �ାଇଁ RWX0909382

)ୀ /39358 74 177 373ପି ଲ7 ିପ�ିୟା ସବୁୁଧି ରାଓ �ା ପି.ପ�କାଶ ରାଓ ସବୁୁଧି OR/12/085/308139

ପ ୁ /39359 74 177 374କୃ3 ଚ"�  ସବୁୁଧି ପି ଦୁତି ବାହାନ OR/12/085/309015

)ୀ /39360 60 177 375ପ�ଫଲୁକମୁାରୀ ସବୁୁଧି �ା କୃ3ଚ"�  ସବୁୁଧି OR/12/085/309016
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ପ ୁ /39361 47 177 376ପି େଗାପାଳ ସବୁୁଧି ପି ପି ପ�କାଶ ରାଓ ସବୁୁଧି OR/12/085/308140

ପ ୁ /39362 45 177 377ପି ମହନ ସବୁୁଧି ପି ପି ପ�କାଶ ରାଓ ସବୁୁଧି OR/12/085/308141

ପ ୁ /39363 41 177 378ଚ"�  େଶଖର ସବୁୁଧି ପି କୃ3 ଚ"�  ସବୁୁଧି KBH1873934

ପ ୁ /39364 34 177 379ତାରେକ=ର ସବୁୁଧି ପି କୃ3 ଚ"�  ସବୁୁaି KBH2057941

ପ ୁ /40365 30 177 380ସନିୁଲ କମୁାର ଆଚାଯ�8 ପି ଦୁଗD ପ�ସାଦ ଆଚାଯ�8 RWX0855387

ପ ୁ /40366 61 177 381ଚ"� େଶଖର ଭଜ ପାତ� ପି ଲି�ରାଜ ପାତ� RWX1133255

)ୀ /40367 27 177 382ମଇନା ଗ^ା ପି ହରିବNୁ ଗ^ା RWX0727693

ପ ୁ /40368 31 177 383ରେମଶ ଗ/ା ପି ହରିବଂଧ ୁଗ/ା RWX0997270

)ୀ /40369 48 177 384ରୁନିତାବାଳା ନାୟକ �ା ପ�ଶା' କମୁାର ନାୟକ RWX0909366

ପ ୁ /40370 65 177 385କିେସାର ଚଂଦ�  ପାଢୀ ପି ବାସେୁଦବ ପାଢୀ OR/12/085/308179

ପ ୁ /40371 63 177 386ସରତ ଚଂଦ�  ପାଢି ପି ବାସେୁଦବ ପାଢି OR/12/085/308181

)ୀ /40372 57 177 387ଶଷୁମା ପାଢି �ା ସରତ ପାଢି OR/12/085/308182

)ୀ /40373 57 177 388ପ�ଭାସିନି ପାଢି �ା କିେଶାର ପାଢି OR/12/085/308180

ପ ୁ /40374 48 177 389ସେ'ାଷ କମୁାର ପାଢି ପି ବାସେୁଦବ ପାଢି OR/12/085/308183

ପ ୁ /40375 42 177 390ମୃତ�
ୁୟ ପାଢି ପି କିେଶାର ପାଢି KBH1874031

ପ ୁ /40376 42 177 391ସ
ୟ କମୁାର ପାଢି ପି କିେଶାର ଚ"�  ପାଢି KBH1867225

ପ ୁ /40377 39 177 392ଶିବରାମ ପାଢି ପି କିେଶାର ଚ"�  ପାଢି KBH1874007

ପ ୁ /40378 38 177 393ଅଜୟବିହାରି ପାଢୀ ପି କିେଶାର ପାଢୀ OR/12/085/309008

ପ ୁ /40379 38 177 394ସେ'ାସ କମୁାର ପାଢି ପି ସିମାUଳ ପାଢି KBH2057974

ପ ୁ /40380 28 177 395ବିନାୟକ ପାଢୀ ପି ଶରତ ଚ"�  ପାଢୀ RWX0511345

)ୀ /40381 26 177 397ସ ିତା ରାଣୀ ପାଢୀ �ା ଶିବ ରାମ ପାଢି RWX1036730

ପ ୁ /40382 25 177 398ରାେଜଶ କମୁାର ପାଢି ପି ସେ'ାଷ କମୁାର ପାଢି RWX0854703

)ୀ /40383 46 177 399ରଶ ିତା ପାଡୀ �ା ସେ'ାଷ ପାଡୀ RWX0344838

)ୀ /40384 39 177 400ବିେନାଦିନି ପାଡୀ �ା ଅଜୟବିହାରି ପାଡୀ RWX0345017

)ୀ /40385 32 177 401ସରିତା ପାଡୀ �ା ସ
ୟ କମୁାର ପାଡୀ RWX0345025

)ୀ /40386 50 177 402ସବିତା ପାତ� �ା ଚ"�େଶଖର ଭଜ ପାତ� RWX1132893

ପ ୁ /40387 25 177 403କିରଣ ପାତ� ପି ଚ"�  େଶଖର ପାତ� RWX1132927

ପ ୁ /40388 21 177 404ବଳରାମ ପାତ� ପି ଚ"�  େଶଖର ଭ
 ପାତ� RWX1131416

ପ ୁ /41389 52 177 405ରାେମ=ର ପାଣିଗ�ାହି ପି ହରିବNୁ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/085/308186

ପ ୁ /41390 45 177 406ରବି"�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ହରିବNୂ ପାଣିଗ�ାହି OR/12/085/308188

)ୀ /41391 45 177 407ରୀତା
ଳି ପାଣିଗ�ାହୀ �ା ରବୀ"�  ପାଣିଗ�ାହୀ KBH1867332

ପ ୁ /41392 45 177 408ତପନ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ହରିବNୁ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/12/085/308983

)ୀ /41393 41 177 409ସବିତା ପାଣିଗ�ାହି �ା େପନ ପାଣିଗ�ାହି KBH2057982

)ୀ /41394 41 177 410ଝୁନା ପାଣିଗ�ାହି �ା ରାେମ=ର ପାଣିଗ�ାହି OR/12/085/308187

ପ ୁ /42395 40 177 411ପବିତ�  ବାଘ ପି ଧନୁଯ�8ୟ ବାଘ KBH1875087

ପ ୁ /42396 72 177 412ଆନ" ଚ"�  ଓଝା ପି େକ ଓଝା OR/12/085/308190

ପ ୁ /42397 45 177 413ରବି"�  ଓଝା ପି ଆନ" ଚ"�  ଓଝା KBH1661834

)ୀ /42398 43 177 414ଆଶାରାଣୀ ଓଝା �ା ରବି"�  ଓଝା RWX1148840

)ୀ /42399 41 177 415ଆଶାରାଣି ଓଝା �ା ରବି"�  ଓଝା KBH1866342

ପ ୁ /42400 21 177 416ରାେମYୱର ଓଝା ପି ରବି"�  ଓଝା RWX1133073

)ୀ /42401 72 177 417ଲ7 ୀ ପ�ିୟା ଓଝୀ �ା ଆନ" ଚ" ଓଝା RWX0855031

)ୀ /42402 45 177 418େସୗଦାମିନୀ ସତୁାର �ା ହୃଷିେକଶ ଓଝା RWX1104223

)ୀ /43403 50 177 419ବାସ'ି ଗଉଡ �ା ଉଦୟ ଗଉଡ OR/12/085/308194

ପ ୁ /43404 40 177 420ସେ'ାଷ େଗୗଡ ପି ଉଦୟ େଗୗଡ RWX0344978

)ୀ /43405 32 177 421ସନିୁତା େଗୗଡ �ା ସେ'ାଷ େଗୗଡ RWX0344960

ପ ୁ /43406 37 177 422ବ=ନାଥ ହିଆh ପି ଶ�ୀନିବାସ ହିଆh RWX0787648

)ୀ /43407 35 177 423ପାବ8 ତି ହିଆh �ା ବି=ନାଥ ହିଆh RWX0298554

)ୀ /44408 50 177 424ଯମନୁା ବାଘ �ା ବଳରାମ ବାଘ KBH1867589

)ୀ /44409 76 177 425ସମୁଦୁା ଦାସ �ା ବିJାଧର ଦାସ OR/12/085/308196

ପ ୁ /44410 61 177 426ରେମଶ ଚ"�  ଦାସ ପି ବିJାଧର ଦାସ RWX0908954

ପ ୁ /44411 51 177 427ସେୁରଶ ଚ"�  ଦାସ ପି ବିJାଧର ଦାସ OR/12/085/308201

)ୀ /44412 51 177 428ଲ7 ୀପ�ିୟା ଦାସ �ା ଚ"� ମଣି ଦାସ RWX0909127

ପ ୁ /44413 48 177 429ସବୁାସ ଦାସ ପି ବିJାଧର ଦାସ OR/12/085/308200

)ୀ /44414 47 177 430ଅହଲ�ା ଦାସ �ା ରେମଶ ଦାସ OR/12/085/308198

)ୀ /44415 42 177 431ଶଶୀେରଖା ଦାସ �ା ସବୁାସ ଦାସ OR/12/085/308996

)ୀ /44416 30 177 432ବିଜୟା କମୁାରୀ ଦାସ ପି ଚ"� ମଣି ଦାସ RWX0344986

)ୀ /44417 27 177 433କବିତା ରାଣୀ ଦାସ ପି ଚ"� ମଣୀ ଦାସ RWX0698480

ପ ୁ /44418 23 177 435ଦିବ�ର
ନ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ"�  ଦାସ RWX1104173

ପ ୁ /44419 36 177 436ଭବାନୀ ଶEର ମହା'ି ପି େଦେବ"�  କମୁାର ମହା'ି RWX0345132

ପ ୁ /45420 40 177 437ମନୁା ହିଆଲ ପି ଦାେମାଦର ହିଆଲ KBH1875186

)ୀ /45421 40 177 438ରାଇମତି ହିଆଲ �ା ମନୁା ହିଆଲ KBH1875095

ପ ୁ /45422 39 177 439ଟୁଟୁ ହିଆଲ ପି ଦାେମାଦର ହିଆଲ RWX0180778
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)ୀ /46423 28 177 441େହମଲତା ବାନା �ା ପEଜ ବାନା RWX0727941

)ୀ /46424 45 177 442ମ
 ୁକଳୁଦିପ �ା ପବିତ�  କଳୁଦିପ KBH1875137

ପ ୁ /46425 37 177 443େହମ' କଳୁଦୀପ ପି ପବିତ�  କଳୁଦୀପ RWX0854935

ପ ୁ /46426 35 177 444କନୁା କଳୁଦୀପ ପି ପବିତ�  କଳୁଦୀପ RWX0180703

ପ ୁ /46427 28 177 445ସଶୁା' କଳୁଦୀପ ମା ମ
ଳୁା କଲୁଦୀପ RWX0633719

)ୀ /46428 27 177 446ଜାନକୀ କଳୂଦୀପ �ା େହମ' କଳୂଦୀପ RWX0698506

ପ ୁ /46429 47 177 447ହୃସିେକଶ ପାତ� ପି ରାମ ପାତ� KBH1867191

)ୀ /47430 45 177 448ର
ିତା କମୁାରୀ େବେହରା �ା ପ�େମାଦ କମୁାର େବେହରା RWX0908228

)ୀ /47431 21 177 449ପ�ିୟEା େବେହରା ପି ପ�େମାଦ କମୁାର େବେହରା RWX1233295

)ୀ /47432 40 177 450ସସ ିତା ନାୟାର �ା ଶ�ୀନିବାସ ନାୟାର RWX0908871

ପ ୁ /47433 45 177 451ବାସେୁଦବ ନାୟର ପି ରାଧାକୃ3 ନାୟର KBH1873918

ପ ୁ /47434 39 177 452ଶ�ୀନିବାସ ନାୟାର ପି ରାମ କୃ3 ନାୟାର KBH1867167

ପ ୁ /47435 50 177 453ରବି"� ନାଥ ସରକାର ପି ଏସ.ସି. ସରକାର OR/12/085/308207

)ୀ /47436 41 177 454ବିନାରାଣୀ ସରକାର �ା ରବି"�  ସରକାର OR/12/085/308208

)ୀ /47437 24 177 455ପ�ିୟEା ସରକାର ପି ରବି"�  ସରକାର RWX1233733

)ୀ /48438 64 177 456ଭାନୁମତି ବାଘ �ା ପଦ ା ବାଘ OR/12/085/308436

ପ ୁ /48439 45 177 457ତ�ିେଲାଚନ ବାଘ ପି ସନୁାଧର ବାଘ KBH1874486

ପ ୁ /48440 41 177 458େମାହନ ବାଘ ପି ସନୁାଧର ବାଘ KBH1645019

)ୀ /48441 35 177 459ଖିରମଣି ବାଘ �ା ତ�ୀେଲାଚନ ବାଘ RWX0299297

ପ ୁ /48442 46 177 460ବଳରାମ େମାହା'ି ପି ହରି େମାହା'ି RWX1131390

)ୀ /48443 27 177 461ପ�ତିମା ମହା'ି �ା ବଳରାମ ମହା'ି RWX1131382

ପ ୁ /48444 29 177 462ଶEର ନାହକ ପି ଇ"�ମଣୀ ନାହକ RWX0511329

ପ ୁ /48445 62 177 463ଇ"�  ନାୟକ ପି ଦିନବNୁ ନାୟକ KBH1867670

)ୀ /48446 55 177 464ଲ7 ୀ ନାୟକ �ା ଇ"�  ନାୟକ KBH1874015

ପ ୁ /48447 54 177 465ସତ�ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଇ"�  ନାୟକ RWX0909226

)ୀ /49448 31 177 466କମଳା ହରିଜନ �ା େଚତୖନ� ହରିଜନ RWX1137124

ପ ୁ /49449 40 177 467ସାରଥି ନାଗ ପି ଭଗବାନ ନାଗ KBH1866599

)ୀ /49450 30 177 468କମଳା ନାଗ �ା ଚଇତନ ନାଗ RWX0633107

)ୀ /50451 51 177 469େଗୗଡ଼ୟି ହିଆଲ �ା ରଘ ୁହିଆଲ RWX1058452

ପ ୁ /50452 26 177 470ଲାଜର ହିଆଲ ପି ରଘ ୁହିଆଲ RWX0727495

ପ ୁ /50453 22 177 471େଯାେଶଫ ହିଆଲ ପି ରଘ ୁହିଆଲ RWX1137504

ପ ୁ /50454 26 177 472ଗେଣଷ ଖରା ପି ଜଗବNୁ ଖରା RWX0908129

ପ ୁ /50455 68 177 473ଆଦିକ" ନାୟକ ପି ଏସ ନାୟକ OR/12/085/308209

)ୀ /50456 60 177 474ଖିର ନାୟକ ପି ଆଦିକN ନାୟକ OR/12/085/308210

ପ ୁ /50457 43 177 475ଗେଜ"�  ନାୟକ ପି ଆଦିକ" ନାୟକ OR/12/085/308212

ପ ୁ /50458 40 177 476ଶିବ ନାୟକ ପି ଆଦିକ" ନାୟକ KBH1874825

)ୀ /51459 55 177 477ସାବିତ�ି  ଡାକଆୁ �ା େଗୗରା� ଡାକଆୁ OR/12/085/308219

)ୀ /51460 39 177 478ପkୁା
ଳି ଡାକଆୁ �ା ନେର"�  ଡାକଆୁ RWX0344861

ପ ୁ /51461 27 177 479ରବି"�  ଡାକଆୁ ପି େଗୗରା� ଡାକଆୁ RWX0698399

ପ ୁ /51462 34 177 480ଘାସିରାମ ହରିଜନ ପି ଜଗ ହରିଜନ RWX0633206

ପ ୁ /52463 55 177 481ନବିନ ରାଉତ ପି େକ ରାଉତ OR/12/085/308220

)ୀ /52464 47 177 482ସଷୁମା ରାଉତ �ା ନବିନ ରାଉତ OR/12/085/308221

ପ ୁ /52465 28 177 483ନିରାକାର ରାଉତ ପି ନବୀନ ରାଉତ RWX0510578

ପ ୁ /52466 27 177 484�ାଧୀନ ପ�ସାଦ ରାଉତ ପି ନବିନ ରାଉତ RWX0997163

ପ ୁ /53467 48 177 485ଶରତ ପbନାୟକ ପି କାଶୀନାଥ ପbନାୟକ KBH1874908

ପ ୁ /53468 31 177 486ର
ିତ ସନୁା ପି ଡJରୁ ସନୁା RWX0299230

ପ ୁ /53469 26 177 487େମାହନ ସନୁା ପି ଡJରୁୁ ସନୁା RWX0727602

ପ ୁ /53470 26 177 488ମେନାଜ ସନୁା ପି ଡJରୁ ସନୁା RWX0818377

)ୀ /54471 45 177 489ଜୟ'ି େଭୗମିକ �ା ସବୁାସ େଭୗମିକ KBH1874429

ପ ୁ /54472 23 177 490ସ
ୟ େଭୗମିକ ପି ସବୁାସ ଚ"�  େଭୗମିକ RWX1036771

ପ ୁ /54473 35 177 491ସଂଜିବ କମୁାର େଦଓ ପି ସବୁଳ ଚ"�  େଦଓ RWX0298919

ପ ୁ /54474 60 177 492ସବୁଳଚ"�  େଦ ପି ଏନ େଦ OR/12/085/308244

)ୀ /54475 50 177 493ଶଭୁାରାଣି େଦ �ା ସବୁଲ େଦ OR/12/085/308245

ପ ୁ /54476 44 177 494ସବୁ� ତ େଦ ପି ଏନ େଦ OR/12/085/308246

)ୀ /54477 42 177 495ବନଶ�ୀ େଦ �ା ସବୁ� ତ କମୁାର େଦ KBH1874346

)ୀ /54478 31 177 496ସ�ିତା େଦ �ା ସଂଜୀବ େଦ RWX0855353

)ୀ /54479 30 177 497ରଶ ିତା େଦ �ା ସତ�ଜୀV େଦ RWX0855346

)ୀ /54480 23 177 498େରଣକୂା ରାଣୀ େଦ ପି ସବୁ� ତ କମୁାର େଦ RWX1104116

ପ ୁ /54481 20 177 499ମାନସ ର
ନ େଦ ପି ସବୁ� ତ କମୁାର େଦ RWX1276302

)ୀ /54482 20 177 500ମୀଲୀ ହିଆଲ �ା ଊେମଶ ନାଗ RWX1277078

ପ ୁ /54483 24 177 501ଉେମଶ ନାଗ ପି ହରି ନାଗ RWX1104264

)ୀ /54484 41 177 502ରଜନୀ ନାଗ �ା ହରି ନାଗ RWX0510487

8 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE �ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /55485 70 177 503ବିପ�ଚରଣ ଡାକଆୁ ପି େ7ତ�ବାସୀ ଡାକଆୁ OR/12/085/308248

ପ ୁ /55486 42 177 504ଅଜୟ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ବିପ�ଚରଣ ଡାକଆୁ KBH1874239

ପ ୁ /55487 41 177 505ସ
ୟ କମୁାର ଡାକଆୁ ପି ବିପ� ଚରଣ ଡାକଆୁ KBH1874718

)ୀ /55488 39 177 506ଗିତା
ଳି ଡାକଆୁ �ା ସଂଜୟ କମୁାର ଡାକଆୁ RWX0424937

)ୀ /55489 38 177 507ରୁନୁ ଡାକଆୁ �ା ଅଜୟ କମୁାର ଡାକଆୁ RWX0180513

)ୀ /55490 28 177 508େରଣ ୁେଦବି �ା ବିେନାଦ ତ'ୀ RWX0908798

ପ ୁ /55491 29 177 509ସଶୁା' ହିଆଲ ପି େପ�ମନାଥ ହିଆଲ RWX0633701

ପ ୁ /55492 56 177 510ବିେନାଦ ତ'ୀ ପି ବୁ"ିଲାଲ ତ'ୀ RWX0908913

)ୀ /56493 31 177 511ସନିୁତା ବାଘ �ା ସୀମା ବାଘ RWX0909135

)ୀ /56494 24 177 512ଡଲିଲା ହିଆଲ �ା ସଶୁା' ହିଆଲ RWX0997197

)ୀ /56495 65 177 513ପଦମାବତୀ େସଠି �ା େଯ େସଠି OR/12/085/308252

ପ ୁ /56496 46 177 514ଅଭି େସଠି ପି େଯ େସଠୀ OR/12/085/308253

)ୀ /56497 44 177 515ସାବିତ�ୀ େସଠି �ା ଅଭିମନ� ୁେସଠି KBH1874411

)ୀ /56498 22 177 516ପkୁା
ଳି େସଠୀ ପି ଅଭିମନ� ୁେସଠୀ RWX1093962

ପ ୁ /56499 19 177 517ସଭୁମ େସଠୀ ପି ଅଭିମନ� ୁେସଠୀ RWX1276070

ପ ୁ /56500 75 177 518ଯରିୁଆ େସଠୀ ପି େକ େସଠୀ OR/12/085/308251

)ୀ /56501 24 177 519େଜାସ1ା େସଠୀ ପି ଅଭିମନ� ୁେସଠୀ RWX1131044

)ୀ /57502 27 177 520ଚମକୀ ବାଘ �ା ଭଗବାନ ବାଘ RWX1096007

ପ ୁ /57503 60 177 521ମଧ ୁନାଗ ପି ଏସ ନାଗ OR/12/085/308255

)ୀ /57504 55 177 522ରାଇମତି ନାଗ �ା ମଧ ୁନାଗ OR/12/085/308257

)ୀ /57505 39 177 523ମାଲତୀ ନାଗ ପି ମଧ ୁନାଗ KBH1874056

ପ ୁ /57506 39 177 524ମାଧବ ନାଗ ପି ମଧ ୁନାଗ KBH1867449

ପ ୁ /57507 33 177 525ଭଗବାନ ନାଗ ପି ମଧ ୁନାଗ RWX0180521

)ୀ /57508 32 177 526େବବି ନାଗ �ା ମାଧବ ନାଗ RWX0909291

)ୀ /58509 41 177 527ସାଇରା େଜାବି% �ା ମହ_ଦ ଆ%ୱାର KBH1874379

ପ ୁ /58510 52 177 528େସm ଇସଫୁ ମିଆଁ ପି େସଖ ଜଲାଲ . ମିଆଁ OR/12/085/308260

ପ ୁ /58511 43 177 529ଆୟୁବ ଜଲାଲ େଶm ପି େଶm ଜଲାଲ RWX0727503

ପ ୁ /58512 19 177 530େମାହମଦ ତାnିକ ପି େମାହମଦ ଅନଵର ଅଲA ୀ RWX1276229

)ୀ /59513 33 177 531ସ�ୀତା ବାହିନିପତି �ା ଜିେତ"�  ପାଢୀ RWX0633164

ପ ୁ /59514 60 177 532େଚତୖନ� ପାଢୀ ପି ପି ପାଢୀ OR/12/085/309057

)ୀ /59515 54 177 533କମୁଦିୁନୀ ପାଢୀ �ା େଚତୖନ� ପାଢୀ OR/12/085/309058

ପ ୁ /59516 42 177 534ଜିେତ"�  କମୁାର ପାଢି ପି େଚତୖନ� ପାଢି KBH1867514

)ୀ /59517 39 177 535ମିତା
ଳି ପାଢି ପି େଚତୖନ� ପାଢି KBH1874445

ପ ୁ /60518 93 177 536ଅ'ଯ�Dମି େବେହରା ପି ଅଜୁ8 ନ େବେହରା OR/12/085/308266

)ୀ /60519 65 177 537େଦବକୀ େବେହରା �ା ଅ'ୟ�ାମୀ େବେହରା OR/12/085/308988

ପ ୁ /House No.520 61 177 538ସେୁର"�  େବେହରା ପି ଅ'ଯ�Dମି େବେହରା RWX1296268

ପ ୁ /60521 46 177 539ଉେପ"�  େବେହରା ପି ଅ'ଯ�Dମି େବେହରା OR/12/085/308973

)ୀ /HOUSE NO522 51 177 540ବୁଚି େବେହରା �ା ସେୁର"�  େବେହରା RWX1296227

)ୀ /60523 40 177 541ସାବିତ�ି େବେହରା �ା ଉେପ"�  େବେହରା OR/12/085/308989

ପ ୁ /60524 31 177 542ପଦ େଲାଚନ େବେହରା ପି ସେୁର"�  େବେହରା RWX0238030

)ୀ /60525 26 177 543େମାନାଲିସା େବେହରା �ା ପଦ େଲାଚନ େବେହରା RWX0996959

ପ ୁ /60526 23 177 544ତ�ିେଲାଚନ େବେହରା ପି ସେୁର"�  େବେହରା RWX1036805

ପ ୁ /61527 25 177 545ତ�ିେଲାଚନ େବେହରା ପି କବିରାଜ େବେହରା RWX0908756

ପ ୁ /61528 62 177 546ସାେହବ ଡାକଆୁ ପି ଏନ ଡାକଆୁ OR/12/085/308272

)ୀ /61529 55 177 547ମନା ଡାକଆୁ �ା ସାେହବ ଡାକଆୁ OR/12/085/308273

ପ ୁ /61530 45 177 548ବଳରାମ ଡାକଆୁ ପି ସାେହବ ଡାକଆୁ KBH1874049

ପ ୁ /61531 43 177 549ଜଗନ1 ାଥ ଡାକଆୁ ପି ସାେହବ ଡାକଆୁ KBH1867563

)ୀ /61532 32 177 550ସMୁାନୀ ଡାକଆୁ �ା ଜଗନ1 ାଥ ଡାକଆୁ RWX0344671

)ୀ /61533 32 177 551ରଶ ୀତା ଡାକଆୁ �ା ବଳରାମ ଡାକଆୁ RWX0344689

)ୀ /62534 65 177 552ଚ"�ମା ରାଉତ �ା ମହନ ରାଉତ OR/12/085/308277

ପ ୁ /62535 45 177 553ସିମାUଳ ରାଉତ ପି େମାହନ ରାଉତ KBH1866623

ପ ୁ /62536 41 177 554ବିଜୟ ଲଖ ୀ ରାଉତ ପି ମହନ ରାଉତ OR/12/085/308279

ପ ୁ /62537 41 177 555ସଯୁ�8 ନାରାୟଣ ରାଉତ ପି େମାହନ ରାଉତ KBH1867555

)ୀ /62538 36 177 556ସଧୁାରାଣି ରାଉତ �ା ସିମାUଲ ରାଉତ RWX0344580

)ୀ /62539 28 177 557ଅନିତା ରାଉତ �ା ସଯୁ�8 ନାରାୟଣ ରାଉତ RWX0633156

ପ ୁ /63540 75 177 558ଦ/ପାଣି ଡାକଆୁ ପି ଯି ଡାକଆୁ OR/12/085/308280

)ୀ /63541 60 177 559ଶଶି ଡାକଆୁ �ା ଦ/ପାଣି ଡାକଆୁ KBH1873983

ପ ୁ /63542 55 177 560ପ�କାଶ ଡାକଆୁ ପି ଦ/ପାଣି ଡାକଆୁ KBH1874247

)ୀ /63543 48 177 561ବନଲତା େବେହରା �ା ସବୁାଷ ଚ"�  ଡାକଆୁ RWX0728030

ପ ୁ /63544 43 177 562ମେନାର
ନ ଡାକଆୁ ପି ଦ/ପାଣି ଡାକଆୁ KBH1874304

ପ ୁ /63545 43 177 563େକଳୖାଶ ଡାକଆୁ ପି ଦ/ପାଣି ଡାକଆୁ OR/12/085/308284

ପ ୁ /63546 41 177 564ଶବୁାସ ଚ"�  ଡାକଆୁ ପି ଦ/ପାଣି ଡାକଆୁ OR/12/085/308285
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)ୀ /63547 41 177 565ଲ7 ୀ ଡାକଆୁ �ା ପ�କାଶ ଡାକଆୁ RWX1276898

)ୀ /63548 38 177 566ମ
ଳୁା ଡାକଆୁ �ା େକଳୖାସ ଡାକଆୁ RWX0298943

)ୀ /63549 33 177 567ଅନିତା ଡାକଆୁ �ା େମାନଲ
ନ ଡାକଆୁ RWX0298950

)ୀ /63550 21 177 568େଦବସ ୀତା ଡାକଆୁ ପି େକଲୖାଶ ଡାକଆୁ RWX1277060

ପ ୁ /64551 65 177 569କାଳୁ ଚରଣ ଡାକଆୁ ପି ଜି ଡାକଆୁ OR/12/085/308286

)ୀ /64552 57 177 570ଶଶି ଡାକଆୁ �ା କାଳୁଚରଣ ଡାକଆୁ OR/12/085/308287

ପ ୁ /64553 41 177 571ବାପଲୁା ଡାକଆୁ ପି କାଲୁ ଡାକଆୁ RWX0180554

ପ ୁ /64554 36 177 572କନୁାଲ ଡାକଆୁ ପି କାଳୁଚରଣ ଡାକଆୁ RWX0298968

)ୀ /64555 31 177 573ଭାରତୀ ଡାକଆୁ �ା କନୁାଲ ଡାକଆୁ RWX0510966

ପ ୁ /64556 65 177 574ଲିଲି ଗ/ା ପି ଶିବ ଗ/ା OR/12/085/308521

ପ ୁ /64557 40 177 575କମଳ େଲାଚନ ଗ/ା ପି େଲଲି ଗ/ା KBH1875111

ପ ୁ /64558 39 177 576ସନ�ାସୀ ଗ/ା ପି େଲଲି ଗ/ା KBH1874478

)ୀ /64559 34 177 577ଲଲସ ଗ/ା �ା କମୁେୁଲାଚନ ଗ/ା KBH1875129

)ୀ /65560 26 177 578ପଜୂା ପbନାୟକ ପି କିେଶାର କମୁାର ପbନାୟକ RWX0909192

ପ ୁ /65561 23 177 579ଚିରାଗ ଚିeର
ନ ପbନାୟକ ପି ଚିeର
ନ ପbନାୟକ RWX1036847

ପ ୁ /65562 31 177 580ଚ"ନ ପbନାୟକ ପି ଚିeର
ନ ପbନାୟକ RWX0698472

ପ ୁ /65563 30 177 581ଚନ ୟ ପbନାୟକ ପି ଚିeର
ନ ପbନାୟକ RWX0698498

ପ ୁ /65564 51 177 583କିେଶାର ପbନାୟକ ପି କାଶିନାଥ ପbନାୟକ KBH1645217

)ୀ /65565 46 177 584ସN�ାରାଣି ପbନାୟକ �ା କିେଶାର ପbନାୟକ KBH1645225

ପ ୁ /65566 45 177 585ଚିତର
ନ ପbନାୟକ ପି କାସିନାଥ ପbନାୟକ OR/12/085/308291

)ୀ /65567 42 177 586କଲ�ାଣି ପbନାୟକ �ା ଚିତର
ନ ପbନାୟକ OR/12/085/308292

)ୀ /65568 40 177 587ଲତା ମ
ରୀ ପbନାୟକ �ା ନିମାଇଁ ଚରଣ ପbନାୟକ KBH1867241

)ୀ /65569 34 177 588ପ ୁ̂ oମା ଟାକ� ୀ ମା େମାତି ଟାକ�ି RWX0633081

)ୀ /66570 33 177 589ଅନିତା ରାଣି ଦାସ �ା ଉତମ କମୁାର ଖ/ଆୁଳ RWX0344820

ପ ୁ /66571 68 177 590େଗାପବNୁ ଖ/ଆୁଳ ପି ଲି�ରାଜ ଖ/ଆୁଳ KBH1874106

)ୀ /66572 60 177 591ରମା ଖ/ଆୁଳ �ା େଗାପବNୁ ଖ/ଆୁଳ OR/12/085/308298

ପ ୁ /66573 41 177 592ସେ'ଷ ଖ/ଆୁଳ ପି େଗାପବNୁ ଖ/ଆୁଳ RWX0511055

ପ ୁ /66574 40 177 593ଉeମ କମୁାର ଖଣୁଆୁଳ ପି େଗାପବNୁ ଖଣୁଆୁଳ RWX0854786

ପ ୁ /66575 39 177 594ପ�ସା' କମୁାର ଖ/ଆୁଳ ପି େଗାପବNୁ ଖ/ଆୁଳ KBH1874809

)ୀ /66576 35 177 595ସନିୁତାରାଣୀ ଖ/ଆୁଳ �ା ପ�ଶା' କମୁାର ନାୟକ RWX0909044

)ୀ /66577 34 177 596ମିନା7ୀ ଖ/ଆୁଳ �ା ସେ'ାଷ ଖ/ଆୁଳ RWX0511048

)ୀ /66578 27 177 597ରିନା ଖ/ଆୁଳ �ା ପ�ସା' କମୁାର ଖ/ଆୁଳ RWX1036557

ପ ୁ /66579 45 177 598ପ�ଶା' କମୁାର ନାୟକ ପି ଗଣପତି ନାୟକ RWX0909234

ପ ୁ /67580 61 177 599ପ�କାଶ ଆଚାରି ପି ଲଡୁ ଆଚାରି OR/12/085/308299

)ୀ /67581 53 177 600ରାେଜYୱରୀ ଆଚାରୀ �ା ପ�କାଶ ଆଚାରୀ RWX1104249

)ୀ /67582 29 177 602େଗୗରୀ ଆଚାରୀ �ା ରାଜ କିେଶାର ଆଚାରୀ RWX0996793

ପ ୁ /67583 29 177 603ଅବି ଟାକ� ୀ ପି ସନିଆ ଟାକ�ି RWX0632927

)ୀ /68584 29 177 604େଦେଦ'ି ଖରା �ା ବିଭିଶଣ ଖରା RWX1058429

)ୀ /68585 58 177 605େବଜୖୟ'ୀ ମହାପାତ� �ା ପ�ଫଲୁA  ଚରଣ ମହାପାତ� OR/12/085/308304

)ୀ /68586 28 177 606ନବିନା ନାଗ �ା େଗୗର ନାଗ RWX0633016

)ୀ /68587 30 177 608କZରିୁ ମାଳା �ାଇଁ ପି ପ�ଫଲୁA  ଚରଣ �ାଇଁ RWX0424895

ପ ୁ /69588 27 177 609ଭାpର ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0728279

)ୀ /69589 56 177 613ଉମoଳା ମହା'ି �ା ବିଜୟ ଚ"�  ମହା'ି OR/12/085/308311

)ୀ /69590 50 177 614ସିମାUଳ ମହା'ି ପି ଉଦୟ ନାଥ ମହା'ି OR/12/085/308314

ପ ୁ /69591 47 177 615ପ ୁ̂ 8 ଚ"�  ମହା'ି ପି ଉଦୟ ନାଥ ମହା'ି OR/12/085/298541

)ୀ /69592 42 177 616ମିନତି ମହା'ି �ା ପ ୁ̂ 8ଚ"�  ମହା'ି RWX0180604

)ୀ /69593 33 177 617ସଚୁୀସ ିତା ମହା'ି ପି ବିଜୟଚ"�  ମହା'ି RWX0298562

)ୀ /69594 27 177 618ସ ତିୃ ସେJାaା ମହା'ି ପି ସିମାUଳ ମହା'ି RWX0997031

ପ ୁ /69595 20 177 619ଆଶଶି ମହା'ି ପି ପଣୂ8 ଚ"�  ମହା'ି RWX1276989

)ୀ /69596 33 177 620ବନିତା ରାଉତ �ା ସୀମାUଳ ମହା'ି OR/12/085/309048

ପ ୁ /70597 44 177 621େକଳୖାଶ ପ�ଧାନ ପି ମଗିପ�ଧାନ ପ�ଧାନ OR/12/085/308318

ପ ୁ /70598 26 177 623ଅରୁଣା ପ�ଧାନ ପି େକୗସଲ�ା ପ�ଧାନ RWX0727511

)ୀ /70599 22 177 624ମଧସୁ ିତା ପ�ଧାନ ପି େକଳୖାଶ ଚ"�  ପ�ଧାନ RWX1233741

)ୀ /71600 77 177 625ପି. ସଶିୁଳା ପାତ� �ା ପି. ଭାpର ପାତ� RWX1133123

)ୀ /71601 42 177 626ପି. ମମତା ପାତ� �ା ପି. ମେନାଜ କମୁାର ପାତ� RWX1104140

ପ ୁ /71602 40 177 627ପି. ମନଜକମୁାର ପାତ� ପି ଭି ପାତ� OR/12/085/309009

ପ ୁ /71603 36 177 628ସ
ିବ କମୁାର ପାତ� ମା ସଶୁୀଳା ପାତ� RWX0344796

)ୀ /72604 40 177 629ପଦ ା ନାୟକ �ା ରାମ ନାୟକ KBH1874536

)ୀ /72605 66 177 630ରତ1 ମାଳା ପାତ� �ା ପ�ତାପ ପାତ� KBH1873991

)ୀ /73606 51 177 631ଶାଧନା ରାଣି େଦ �ା ସେ'ାଷ କମୁାର େଦ RWX1193002

ପ ୁ /73607 35 177 632ସେୁଶନ କମୁାର େଦ ପି ସେ'ାଷ କମୁାର େଦ RWX0180638

ପ ୁ /73608 32 177 633ବିେବକା ନ" େଦ ପି ସେ'ାଷ କମୁାର େଦ RWX0855007
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)ୀ /73609 26 177 634କ� ି3ା େଦ �ା ବିେବକାନ" େଦ RWX1104108

)ୀ /73610 25 177 635ସ�ୀତା େଦ �ା ସେୁଶନ କମୁାର େଦ RWX0908384

ପ ୁ /74611 55 177 636ଏସ.ନରସିଂଗ ରାଓ . ପି ଏସ.େଜ.ରାଓ . RWX0180646

)ୀ /74612 51 177 637ଏସ.ପଦମାବତୀ . �ା ନରସି� . RWX0180653

)ୀ /74613 29 177 638ମିନା ହରିଜନ �ା ରେମଶ କଳୁଦୀପ RWX0908327

)ୀ /74614 53 177 639ସସ ିତା କଳୁଦିପ �ା େମାହନ କଳୁଦିପ KBH1874072

ପ ୁ /74615 40 177 640ରେମଶ କଳୁଦୀପ ମା ବତି କଳୁଦୀପ KBH1866540

)ୀ /74616 40 177 641କସୁ ା
ଳୀ ନାୟକ �ା ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ RWX0510594

)ୀ /74617 78 177 642ଏସ.ବିଜୟାମ ରାଓ �ା ଏସ.ଜନାq8ନ ରାଓ KBH1661842

ପ ୁ /75618 52 177 643ପଦମ ହରିଜନ ପି ନ" ହରିଜନ OR/12/085/308595

ପ ୁ /75619 38 177 644ମହାେଦବ ହରିଜନ ପି ପଦନ କମୁାର ହରିଜନ RWX0909200

ପ ୁ /75620 40 177 645ଶEର େଜନା ପି ଦୀନବNୁ େଜନା KBH1875418

)ୀ /75621 39 177 646ଅ
ନା େଜନା ପି ଦୀନବNୁ େଜନା KBH1866615

)ୀ /75622 35 177 647ଉମoଳା େଜନା �ା ଶEର େଜନା RWX0727917

ପ ୁ /75623 60 177 648େଗୗରା� ମାଝୀ ପି େଦତୖାରୀ ମାଝୀ KBH1875053

)ୀ /75624 50 177 649ଶଭୁମଣି ମାଝୀ �ା େଗୗରା� ମାଝୀ KBH1874932

ପ ୁ /75625 42 177 650ମାଧବ ମାଝୀ ପି େଗୗରା� ମାଝୀ KBH1874965

)ୀ /75626 42 177 651ବତୀ ମାଝୀ �ା ସାଧବ ମାଝୀ KBH1875061

)ୀ /75627 38 177 652ସକୁା'ୀ ମାଝୀ ପି େଗୗରାଂଗ ମାଝୀ RWX1276187

ପ ୁ /75628 36 177 653ଗେଜ"�  ମାଝୀ ପି େଗୗରା� ମାଝୀ RWX0997395

)ୀ /75629 26 177 654ତୁଳସୀ ମାଝି ପି େଗୗରା� ମାଝି RWX1094119

)ୀ /76630 42 177 655ଦୀପା ଟାକ�ି �ା ହରେମାହନ ଟାକ�ି KBH1874551

ପ ୁ /77631 24 177 656େଯାେଶଫ ହିଆଲ ପି ରଘ ୁହିଆଲ RWX0908566

)ୀ /77632 30 177 657ସଜୁତା ମହା'ି �ା ମେନାଜ ମହା'ି RWX0632885

ପ ୁ /77633 42 177 658ଶିବ ଶEର ନାଗ ପି କମଳୁ ନାଗ KBH1867159

)ୀ /77634 26 177 659ଝରଣା ନାୟକ �ା ଲାଜର ହିଆଲ RWX1094127

ପ ୁ /78635 48 177 660ନବିନ ନାଗ ପି ଅଜୁ8 ନ ନାଗ KBH1875368

ପ ୁ /78636 38 177 661ପ�ାଣ ର
ନ ପରିଛା ପି ବିପି% ଚ"�  ପରଛା RWX0632844

)ୀ /78637 33 177 662ମାମାଲୀ ପରିrା �ା ପ�ାଣ ର
ନ ପରିrା RWX0728188

)ୀ /80638 26 177 663ସସୁ ିତା େବନିଆ ପି ବଳଭଦ�  େବନିଆ RWX1137306

)ୀ /80639 39 177 664ମାଳତି କଳୁଦୀପ ମା ଆଶମୁତି କଳୁଦୀପ KBH1867613

ପ ୁ /81640 52 177 665ଯଗୁଳ ଗରୁୁ ପି ଦୟାନିଧି ଗରୁୁ RWX0908301

ପ ୁ /81641 36 177 666ବିଭିଷଣ େଖାସଲା ପି ରବି େଖାସଲା RWX0632869

)ୀ /81642 33 177 667ଉଷା େଖାସଲା �ା ବିବିଷଣ େଖାସଲା RWX0632851

ପ ୁ /81643 80 177 668ହାଡିବNୁ ସାହୁ ପି କାଳୁ ସାହୁ OR/12/085/308574

ପ ୁ /81644 50 177 669ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ସାହୁ ପି ହାଡିବNୁ ସାହୁ OR/12/085/308576

)ୀ /81645 36 177 670ସନୁୀତାରାଣୀ ସାହୁ �ା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ସାହୁ RWX0510883

)ୀ /82646 41 177 671କସୁମୁା
ଳି ନାଇକ �ା ବିେନାଦ କମୁାର ନାଇକ KBH1875152

)ୀ /83647 30 177 672ଇତୁ ରାଣୀ ବି=ାସ �ା ବିେବକାନ" ବି=ାସ RWX0633354

ପ ୁ /83648 40 177 673ଜିେତ"�  ଖରା ପି ଜଗବNୁ ଖରା KBH1875046

)ୀ /83649 23 177 674କନକ ଖରା �ା ଜିେତ"�  ଖରା RWX1276914

ପ ୁ /83650 42 177 675କନୁା ନାୟକ ପି ର
ିତ ନାୟକ KBH1875392

)ୀ /83651 40 177 676ସକୁା'ି ନାୟକ �ା କନୁା ନାୟକ KBH1875160

)ୀ /84652 38 177 677ସ
 ୁମହାରଣା ପି ସେୁର"�  ମହାରଣା KBH1867175

ପ ୁ /84653 36 177 678ସିମାUଳ ମହାରଣା ପି ସେୁର"�  ମହାରଣା KBH1875251

ପ ୁ /84654 41 177 680ଚ"�  େଶଖର ନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ନାୟକ RWX1093897

)ୀ /84655 38 177 681ଲ7 ୀ ପ�ିୟା ନାୟକ �ା ଚ"�  େଶଖର ନାୟକ RWX1094143

)ୀ /85656 50 177 682ରାମ ହରିଜନ ପି ନ" ହରିଜନ OR/12/085/308593

ପ ୁ /85657 26 177 683ମେହ=ର ହରିଜନ ପି ରାମ ହରିଜନ RWX0908905

)ୀ /85658 22 177 684ସଧୁା ହରିଜନ ପି ରାମ ହରିଜନ RWX1094382

)ୀ /86659 42 177 685ହିରାମଣି ହରିଜନ �ା ତ�ିେଲାଚନ ହରିଜନ KBH1874130

ପ ୁ /86660 24 177 686ପ�ଭାକର ଖରା ପି ରଘନୁାଥ ଖରା RWX0909036

ପ ୁ /87661 44 177 687ରମାକା' ବାଘ ପି ଜଗନ1 ାଥ ବାଘ RWX0633578

)ୀ /87662 34 177 688ସେ'ାଷୀ ବାଘ �ା ରମାକା' ବାଘ RWX0633735

ପ ୁ /87663 70 177 689ମାଧବ ନାଇକ ପି ଚ"�  ନାଇକ KBH1874874

ପ ୁ /87664 40 177 690ତ�ିନାଥ ନାଏକ ପି ମାଧବ ନାଏକ KBH1875079

ପ ୁ /88665 40 177 691େଚଲୁଆ ହରିଜନ ପି େଯାେଶଫ ହରିଜନ KBH1874973

ପ ୁ /88666 33 177 692ରାମକୃ3 ମହାରଣା ପି ସଦୁଶ8ନ ମହାରଣା RWX0908368

ପ ୁ /88667 28 177 693ଗ\ୁ ଟାକ� ି ପି କୃପାପାତ�  ଟାକ� ି RWX0632968

)ୀ /88668 25 177 694ସନିୁତା ଟାକ� ି �ା ଗ\ୁ ଟାକ� ି RWX1036581

ପ ୁ /89669 35 177 695ଶିବକା' ଖରା ପି ରଘ ୁଖରା RWX0408104

)ୀ /89670 34 177 696ର�ବତି ଖରା �ା ଶିବକା' ଖରା RWX0408096
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ପ ୁ /89671 36 177 697ସବୁାସ େଖାସଲା ପି େଘନୁ େଖାସଲା KBH1921360

ପ ୁ /89672 34 177 698ସତ�ନାରାୟଣ ମହା'ି ପି ପିତାJର ମହା'ି RWX0180679

ପ ୁ /90673 42 177 699ପ�କାଶ େଖାସଲା ପି ଚାମରୁ େଖାସଲା KBH1874460

)ୀ /90674 42 177 700ଭାଗ�ବତୀ େଖାସଲା �ା ପ�କାଶ େଖାସଲା KBH1874163

)ୀ /90675 21 177 701ପ�ିୟEା େଖାସA ା ପି ପ�କାଶ େଖାସA ା RWX1278613

)ୀ /91676 38 177 702ସାଲିମ େଖାସଲା �ା ଦିଲA ିପ େଖାସଲା KBH1874528

)ୀ /92677 24 177 703େଗୗରୀ ବାଘ ମା ପ�ଭା ବାଘ RWX1104074

ପ ୁ /92678 40 177 704େଗାବି" ନାୟକ ପି ବାଳକୃ3 ନାୟକ KBH1874353

)ୀ /92679 36 177 705ସବିତା ନାୟକ �ା େଗାବି" ନାଏକ RWX0180729

ପ ୁ /93680 27 177 706ସେମାନାଥ ହ।ଲୱା ପି ସବୁାସ ହାଲାୱା RWX0727727

)ୀ /93681 21 177 707ଲ7 ୀ ହାଲଓsା ପି ସବୁାଷ ହାଲୱା RWX1131259

)ୀ /93682 75 177 708ଦ�ାେରନ ଖରା �ା ଜଗବNୁ ଖରା KBH1874387

)ୀ /93683 44 177 709ଗ�ା ଖରା �ା ରଘନୁାଥ ଖରା KBH1645084

)ୀ /94684 42 177 710ରାଧିକା େଖାସଲା �ା େଘନୁ େଖାସଲା KBH1874197

ପ ୁ /95685 46 177 711ନେର"�  େବନିଆ ପି ତ�ିନାଥ େବନିଆ KBH1874775

)ୀ /95686 29 177 712ବ�ଜୟ'ି କଳୁଦୀପ ପି ପାତ�  କଳୁଦୀପ RWX0633594

)ୀ /96687 32 177 713ମିନୀ ବାଘ �ା ରାଜୁବିନ ବାଘ RWX0818526

ପ ୁ /96688 41 177 714ଲବ େଖାସଲା ପି ବୁଦୁରା େଖାସଲା KBH1875236

ପ ୁ /96689 37 177 715ରାଜୁ ମହାନ"ିଆ ପି ଚ"�  ମହାନ"ିଆ RWX1058353

)ୀ /96690 34 177 716ଶମoଳା ମହାନ"ିଆ �ା ରାେଜଶ ମହାନ"ିଆ KBH1921543

)ୀ /96691 31 177 717ଉମା ମହାନ"ିଆ �ା ରାଜ ମହାନ"ିଆ RWX0299354

ପ ୁ /96692 32 177 718ରାଜୁ ମହାନ"ିୟା ପି ଚ"�  ମହାନ"ିୟା RWX0299362

ପ ୁ /97693 35 177 719ସଶୁା' ବାଘ ମା ଚ"�ମା ପbନାୟକ RWX0510529

ପ ୁ /97694 32 177 720ସନୁୀଲ ଖରା ପି ରାମନାଥ ଖରା RWX0510560

ପ ୁ /97695 30 177 721ମୀନ ନାଗ ପି ରାମକୃ3 ନାଗ RWX0510495

ପ ୁ /97696 25 177 722ଜିତୁ ନାୟକ ପି ପ�ସନ ନାୟକ RWX1058478

)ୀ /97697 24 177 723ରଶ ି ନାୟକ �ା ଅରୁଣ ନାୟକ RWX1058460

ପ ୁ /97698 24 177 724ଅରୁଣ ନାୟକ ପି ପ�ଶନ ନାୟକ RWX1058445

)ୀ /97699 33 177 725ଉଷାରାଣୀ ସାହୁ �ା ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ RWX0510537

ପ ୁ /97700 46 177 726ବାସେୁଦବ ଟାକ� ୀ ପି ମଧସୁଦୂନ ଟାକ� ୀ RWX0510586

)ୀ /97701 41 177 727ସନୁାମଣୀ ଟାକ� ୀ �ା ବାସ ୁଟାକ� ୀ KBH1644913

ପ ୁ /97702 31 177 728ରବି ଟାକ� ୀ ପି ସନିଆ ଟାକ� ୀ RWX0510461

)ୀ /97703 28 177 729ସ
 ୁଟାକ� ୀ �ା ଅବି ଟାକ� ୀ RWX0633446

ପ ୁ /98704 40 177 730ରାେଜ"�  ବିେଶାଇ ପି କର ବିେଶାଇ KBH1644921

)ୀ /98705 28 177 731ରଶ ିତା ହରିଜନ ପି ସଦୁଶ8ନ ହରିଜନ RWX1036565

)ୀ /98706 32 177 732ସକ'ୁଳା େଖାସଲା ପି େଘନୁ େଖାସଲା RWX0424960

ପ ୁ /99707 37 177 734ଦୀପକ ରାଜୁ ଛିUାଣି ପି ଆଜକ ଚ"�  ଛିUାଣି RWX0855049

)ୀ /99708 32 177 735ବାସ'ି ଛିUଣି �ା ଦୀପକ ରାଜୁ ଛିUଣି RWX0855056

ପ ୁ /99709 67 177 736କୃ38 ଚ"�  ଡାକଆୁ ପି େଗାପିନାଥ ଡାକଆୁ RWX0855122

)ୀ /99710 56 177 737ଜୟ'ି ଡାକଆୁ �ା କୃ38 ଚ"�  ଡାକଆୁ RWX0855155

)ୀ /99711 37 177 738ର
ୀତା ଡାକଆୁ �ା ବସ' ଡାକଆୁ RWX1276138

ପ ୁ /99712 31 177 739ର
ନ ଡାକଆୁ ପି କୃ38 ଚ"�  ଡାକଆୁ RWX0855148

)ୀ /99713 29 177 740ଗାୟତ�ୀ ଡାକଆୁ �ା ର
ନ ଡାକଆୁ RWX0855130

ପ ୁ /99714 22 177 741ମୀଲୂ ଡାକଆୁ ପି କୃ3 ଚଂଦ�  ଡାକଆୁ RWX1278530

)ୀ /99715 26 177 742ମଧ ୁ̀ "ା ଦେଳଇ �ା ଶବି ଶEର ବଳିଆର ସିଂ RWX1104280

ପ ୁ /99716 52 177 743ସଦା ଡ�ରୀ ପି କାଶ ିଡ�ରୀ RWX0727990

)ୀ /99717 48 177 744ସତ�ାବତୀ ଡ�ରୀ �ା ସଦା ଡ�ରୀ RWX0727974

ପ ୁ /99718 31 177 745ଲବ ଡ�ରୀ ପି ସଦା ଡ�ରୀ RWX0727958

)ୀ /99719 28 177 7467ୀରମଣି ଡ�ରୀ �ା ଲବ ଡ�ରୀ RWX0727966

)ୀ /99720 25 177 747ଡଲି ଡ�ୀ �ା ସମୀର ଡ�ୀ RWX0854901

)ୀ /99721 49 177 748ରୀତା େଦବୀ �ା Mାେନ"ର କମୁାର RWX0728220

ପ ୁ /99722 42 177 749ଚ"�  େଶଖର େଡେହରିଆ ପି ଶମDଲାh େଡେହରିଆ RWX0180687

)ୀ /99723 41 177 750ରତ1 ମଣୀ େଡେହରିଆ �ା ଚ"�  େଶଖର େଡେହରିଆ KBH1645050

ପ ୁ /99724 23 177 752ସିେକ"ର କ"ପାନ ପି େଗାବି" କ"ପାନ RWX1058486

)ୀ /99725 34 177 753ତୁଳା ଖରା ପି ରଘ ୁଖରା RWX0727826

ପ ୁ /99726 33 177 754କାe8ୀକ ଖରା ପି ହରି ଖରା RWX0728238

)ୀ /99727 27 177 755ଅଞଳୀ ଖରା �ା ତରୁଣ ଖରା RWX0996868

)ୀ /99728 26 177 756ଚUଳା ଖରା ପି ହରି ଖରା RWX0855254

ପ ୁ /99729 26 177 757ତରୁଣ ଖରା ପି ବାମେୁଦବ ଖରା RWX0855221

)ୀ /99730 67 177 758ଜୟଦି େଖାସଲା �ା ବାଲା େଖାସଲା RWX0854927

ପ ୁ /99731 52 177 759Mାେନ"ର କମୁାର ପି ଲ7 ୀ ଚା" RWX0728212

ପ ୁ /99732 65 177 760ଲାଲୁେମାହନ ମହାରଣା ପି ଶ�ୀ ଧର ମହାରଣା RWX0855114

12 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE �ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



� 
���	�� ��$� ����% 5ୱାଡ8  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

8 
��* ����� &�����-

)ୀ /99733 26 177 761ଇତିଶ�ୀ ମହାରଣା ପି ଲାଲୁ ମେହାନ ମହାରଣା RWX0855072

ପ ୁ /99734 27 177 762କୀe8ୀ ମ/ଳ ପି ସବୁାଶ ମ/ଳ RWX0728147

ପ ୁ /99735 51 177 763ଲବ ନାୟକ ପି ବ� ଜ ସ"ୁର ନାୟକ RWX0728105

)ୀ /99736 41 177 764ମମତା ନାୟକ �ା ଲବ ନାୟକ RWX0728113

ପ ୁ /99737 45 177 765େକାରା ସାହୁ ପି ଉଦୟ ସାହୁ RWX0727859

)ୀ /99738 41 177 766ମନାସ ସାହୁ �ା େକାରା ସାହୁ RWX0727834

ପ ୁ /99739 58 177 767ପ�ଶା' ଶତପଥୀ ପି ସଦାଶିବ ଶତପଥୀ RWX0854729

)ୀ /99740 57 177 768ଶ�ୀମତୀ ବିବାସିନୀ ଶତପଥୀ �ା ପ�ଶା' ଶତପଥୀ RWX0854711

)ୀ /99741 46 177 769ରୀନା ରାଣୀ �ାଇଁ �ା ଅନ' କମୁାର �ାଇଁ RWX0997429

ପ ୁ /99742 46 177 770ବାଲ ିକୀ ଚ"�  �ାଇଁ ପି େମାହନ ସ"ୁର �ାଇଁ RWX0728048

)ୀ /99743 38 177 771ରିନା7ୀ �ାଇଁ �ା ବାଲ ିକୀ ଚ"�  �ାଇଁ RWX0728063

ପ ୁ /99744 23 177 773ଆେଲାକ କମୁାର $ୱାଇଁ ପି ଅନ' କମୁାର $ୱାଇଁ RWX1132430

)ୀ /100745 43 177 774କନିୁ ହିଆଲ �ା ମନୁା ହିଆଲ KBH1698497

ପ ୁ /100746 36 177 775ଶ�ାମ ହିଆଲ ପି ଦାେମାଦର ହିଆଲ KBH1698513

ପ ୁ /100747 53 177 776ଅଭି ସନୁା ପି ଜନ ସନୁା RWX0728071

)ୀ /100748 48 177 777େଜମା ସନୁା �ା ଅଭି ସନୁା RWX0728089

ପ ୁ /100749 24 177 778ସନିୁଲ ସନୁା ପି ଅଭି ସନୁା RWX0909317

ପ ୁ /101750 37 177 779ଗେଜ"�  ମାଝି ପି େଗୗରା� ମାଝି KBH1698505

)ୀ /101751 37 177 780ଗୀତା ମାଝି ପି େଗୗରା� ମାଝି KBH1698570

)ୀ /101752 22 177 781ସରୁଭି ମାଝି �ା ଗେଜ"�  ମାଝି RWX1132463

)ୀ /102753 78 177 782ସଯୂ�8ମଣି େଦବା �ା ଦାବନ" ଖିଲ KBH1698521

)ୀ /102754 46 177 783ସତ�ବତି ଖିଲ �ା େଦବନ" ଖିଲ RWX0727719

)ୀ /103755 38 177 784ବି. ବି. ଫତିମା �ା ଏ@. ଡି. ଶମେଶର RWX0298588

ପ ୁ /105756 39 177 785ଶକୁ�ୁ  ନାଗ ପି ମଦନ ନାଗ KBH1698612

)ୀ /105757 37 177 786ସବିତା ନାଗ �ା ଶକୁ�ୁ  ନାଗ KBH1698604

ପ ୁ /106758 23 177 787ଫଜଲ େରହମନ ପି ଏ@. ଡି. ଶମେଶ] RWX1131218

ପ ୁ /107759 37 177 788ସନିୁଲ ବାଘ ପି କୃ3 ବାଘ KBH1698588

ପ ୁ /108760 37 177 789ରାଜୀବ ଖରା ପି କମୁ ଖରା KBH1698596

)ୀ /108761 29 177 790ସାଗରୀକା ପାଣୀଗ�ାହୀ �ା ସେ'ାଷ କମୁାର ପାଣୀଗ�ାହୀ RWX0997478

ପ ୁ /109762 24 177 791ନିଖିଲ କମୁାର ନାୟକ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ RWX0909283

ପ ୁ /110763 36 177 792ଶିବକା' ଖରା ପି ରଘ ୁଖରା KBH1921493

ପ ୁ /111764 42 177 793ରାେଜଶ ବାଘ ପି ପାତ�  ବାଘ KBH1921386

)ୀ /111765 38 177 794ସନିୁତା ବାଘ �ା ରାେଜଶ ବାଘ RWX1093889

ପ ୁ /111766 28 177 795ପ�ଭାକର ମହାରଣା ପି ସୀତାରାମ ମହାରଣା RWX0908145

ପ ୁ /112767 57 177 796ବୁଦୁରା େଖାସଲା ପି ପ�ଭୁଦା% େଖାସଲା RWX0180711

)ୀ /112768 57 177 797ଲତା େଖାସଲା �ା ବୁଦୁରା େଖାସଲା RWX0855312

ପ ୁ /112769 35 177 798ଦିବାକର େଖାସଲା ପି ବୁଦୁରା େଖାସଲା KBH1921881

)ୀ /112770 34 177 799ପkୁା
ଳି େଖାସଲା �ା ଦିନବNୁ େଖାସଲା RWX0345397

)ୀ /112771 28 177 800େରଖା େଖାସଲା �ା ରାମ େଖାସଲା RWX0633289

)ୀ /112772 27 177 801ଭାଗ�ମ
ରୁୀ େଖାସଲା �ା ଦିବାକର େଖାସଲା RWX0855320

ପ ୁ /112773 34 177 802ଦିବାକର େଖାସଲା ପି ବୁଦୁରା େଖାସଲା RWX1095991

)ୀ /113774 35 177 803କମୁାରୀ ରାଣୀ ନାଏକ ପି ସବୁ� ମଣି ନାଏକ RWX0180745

ପ ୁ /116775 45 177 804ରାମ ହରିଜନ ପି ନାରାୟଣ ହରିଜନ KBH1921949

)ୀ /116776 40 177 805ହରିେବଲା ହରିଜନ �ା ରାମ ହରିଜନ KBH1921782

)ୀ /117777 53 177 806େକ.ନାରୀମଣି �ା େକ.ସବୁା ରାଓ RWX0180752

ପ ୁ /117778 40 177 807ଦିଲୀପ କମୁାର ପି େଗାପୀନାଥ ପଟନାୟକ RWX1276872

)ୀ /117779 56 177 808ଗିରୀଜା ପଟନାୟକ �ା େଗାପୀନାଥ ପଟନାୟକ RWX1276864

ପ ୁ /118780 37 177 809ସଯୂ�8ମଣି ପଢିଆରୀ ପି ଜଗବNୁ ପଢିଆରୀ KBH1921865

ପ ୁ /119781 31 177 810ରଘନୁାଥ ମହ'ି ମା ଭାସି ମହ'ି RWX0345405

)ୀ /119782 28 177 811ଆରତୀ ମହା'ୀ �ା ରଘନୁାଥ ମହା'ି RWX0854877

ପ ୁ /119783 35 177 812ସବୁାସ ଟାକିରୀ ପି େଘନୁ ଟାକିରୀ KBH1921857

ପ ୁ /119784 36 177 813ବାବୁଲା ଟାକ� ୀ ପି େଘନୁ ଟାକ� ୀ KBH1921840

)ୀ /120785 35 177 814ଦୟା କମୁାରୀ ବାଘ �ା ସନିୁଲ ବାଘ KBH1921824

ପ ୁ /121786 37 177 815ଲବ ନାୟକ ପି ଲ7 ଣ ନାୟକ KBH1921394

)ୀ /121787 36 177 816େଗାରୀ ନାୟକ �ା ଲବ ନାୟକ KBH1921725

ପ ୁ /122788 35 177 817ଅଜୁ8 ନ ଗ/ା ପି େଲଲି ଗ/ା RWX0180760

ପ ୁ /123789 35 177 819ଲବ ମହାନ"ିଆ ପି ରାେଜ"�  ମହାନ"ିଆ RWX0180786

ପ ୁ /123790 29 177 820ଶEର ମହାନ"ିଆ ପି ରାେଜ"�  ମହାନ"ୀଆ RWX0633099

ପ ୁ /124791 42 177 821ସ
ୟ େବନିଆ ପି ଆନ" େବନିଆ KBH1921295

)ୀ /124792 37 177 822ସକୁା'ି େବନିଆ �ା ସ
ୟ େବନିଆ KBH1921642

ପ ୁ /Church Co793 37 177 823ମସା େବସ�ା ପି ବଳରାମ େବସ�ା KBH1921790

ପ ୁ /126794 33 177 824ଜଳNର ବାଘ ପି ଧନଜ8 ୟ ବାଘ RWX0425033

13 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE �ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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)ୀ /126795 26 177 825ମାଧବୀ ବାଘ �ା ଜଲNର ବାଘ RWX1094390

)ୀ /127796 36 177 826ମ"ାକିନୀ ଗ/ା �ା ସନ�ାସୀ ଗ/ା KBH1921600

ପ ୁ /128797 37 177 827ସୀମା �ାଇଁ ପି ବିଜୟ �ାଇଁ RWX0180794

)ୀ /128798 34 177 828ପିEି �ାଇଁ �ା ଟୁନା �ାଇଁ KBH1921683

)ୀ /128799 34 177 829ସନିୁତା �ାଇଁ �ା ସୀମା �ାଇଁ KBH1921733

ପ ୁ /129800 38 177 830େଜାେସଫ ବାଘ ପି ଦୟାନିଧି ବାଘ RWX0180802

)ୀ /129801 35 177 831ର
ିତା ବାଘ �ା େଜାେସଫ ବାଘ KBH1921592

)ୀ /130802 34 177 832ଦି\ୀ େଖାସଲା �ା ଲବ େଖାସଲା RWX0180810

)ୀ /130803 34 177 833ଅମ�ିତା େଖାସଲା �ା ସବୁାଷ େଖାସଲା KBH1921659

)ୀ /132804 38 177 835ଉବDସିନ �ାଇଁ ପି ରାମ ଚ"�  �ାଇଁ KBH1921774

ପ ୁ /132805 34 177 836ଉମାକା' �ାଇଁ ପି ରାମଚ"�  �ାଇଁ RWX0180828

ପ ୁ /132806 33 177 837ସେ'ାଷ କମୁାର �ାଇଁ ପି ରାମ ଚ"�  �ାଇଁ KBH1921766

)ୀ /135807 69 177 838ହିରାମଣି େସଠୀ �ା କାଳ"ି ଚରଣ େସଠୀ RWX0180992

ପ ୁ /135808 45 177 839ଅେଲଖ କମୁାର େସଠୀ ପି କାଳ"ି ଚରଣ େସଠୀ RWX0683664

ପ ୁ /136809 66 177 840ସିମାUଳ ରଥ ପି ମା�ୁଣୀ ରଥ RWX0181016

)ୀ /136810 58 177 841ସଂଜୁdା ରଥ �ା ସିମାUଳ ରଥ RWX0181008

ପ ୁ /136811 32 177 842ଅ=ିନୀ କମୁାର ରଥ ପି ସିମାUଳ ରଥ RWX0698514

ପ ୁ /137812 75 177 843ରତ1 ାକର ରଥ ପି ଅନ' ରଥ RWX0181024

)ୀ /137813 63 177 844ସତ�ଭାମା ରଥ �ା ରତ1 ାକର ରଥ RWX0181032

ପ ୁ /137814 40 177 845ସେ'ାଷ କମୁାର ରଥ ପି ରତ1 ାକର ରଥ RWX0424986

ପ ୁ /138815 39 177 846ରାମଚ"�  ମଲA ିକ ପି ଭୀମ ମଲA ିକ RWX0181065

)ୀ /138816 37 177 847ଦୟାମତୀ ମଲA ିକ �ା ରାମଚ"�  ମଲA ିକ RWX0181057

ପ ୁ /139817 43 177 848ଶEର ଗରଡା ପି କେହ1 ଇ ଗରଡା RWX0787689

)ୀ /139818 40 177 849ଶାରଧା ଗରଡା �ା ଶEର ଗରଡା RWX0787697

)ୀ /139819 39 177 850ସନିୁତା ଗରଡା ପି କେହ1 ଇ ଗରଡା RWX0683698

)ୀ /141820 60 177 851ଦମୟ'ି ରଥ �ା େଗାବି" ସାମ'ରାୟ RWX0298604

)ୀ /144821 60 177 853କମଳ ପ�ଧାନ �ା ଟEଧର ପ�ଧାନ RWX0181123

ପ ୁ /145822 47 177 854ରାେଜ"�  ପ/ା ପି ହରିବ"ୁ ପ/ା RWX0181131

)ୀ /145823 42 177 855ଝୁନୁ ପ/ା �ା ରାେଜ"�  ପ/ା RWX0181149

ପ ୁ /146824 73 177 856ନକଳୁ େଜନା ପି ହାଡୁ େଜନା RWX1058510

)ୀ /146825 60 177 857ନୀଳ"� ି େଜନା �ା ନକଳୁ େଜନା RWX1058502

ପ ୁ /146826 41 177 858ସେ'ାଷ କମୁାର େଜନା ପି ନକଳୁ େଜନା RWX1058247

ପ ୁ /146827 38 177 859ସାରଥି ନାୟକ ପି ନକଳୁ ନାୟକ RWX1058239

)ୀ /146828 61 177 860ସ
 ୁପ�ଧାନ �ା ସାଧ ୁପ�ଧାନ RWX0909416

ପ ୁ /146829 29 177 861ଅଜିତ ପ�ଧାନ ପି ସ
 ୁପ�ଧାନ RWX0633263

ପ ୁ /146830 28 177 862ସଜିୁV ପ�ଧାନ ମା ସ
 ୁପ�ଧାନ RWX0727743

ପ ୁ /146831 59 177 863ସରୁଥ ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ RWX0181180

)ୀ /146832 52 177 864ସାବିତ�ୀ ସାହୁ �ା ସରୁତ ସାହୁ RWX0787739

)ୀ /147833 79 177 865ଲାଲି ପ�ଧାନ �ା ଲ7 ୀଧର ପ�ଧାନ RWX0181248

ପ ୁ /147834 64 177 866େସାମନାଥ ପ�ଧାନ ପି ନରସିଂହ ପ�ଧାନ RWX0181230

ପ ୁ /147835 42 177 867ଲ7 ୀଧର ପ�ଧାନ ପି େସାମନାଥ ପ�ଧାନ RWX0787705

ପ ୁ /147836 38 177 868ରଘନୁାଥ ପ�ଧାନ ପି େସାମନାଥ ପ�ଧାନ RWX0181214

ପ ୁ /148837 41 177 869ସେୁର"�  କମୁାର ପ�ାଧାନ ପି କିରିତନ ପ�ାଧାନ RWX0298620

ପ ୁ /148838 67 177 870କିeoନ ପ�ଧାନ ପି େଦବରାଜ ପ�ଧାନ RWX0181255

)ୀ /148839 65 177 871ପ ୁ̂ oମା ପ�ଧାନ �ା କିeoନ ପ�ଧାନ RWX0787747

ପ ୁ /148840 47 177 872ମେହ"�  ପ�ଧାନ ପି କିe8ନ ପ�ଧାନ RWX0181271

ପ ୁ /148841 39 177 873ଉେପ"�  ପ�ଧାନ ପି କୀତ8 ନ ପ�ଧାନ RWX0181263

)ୀ /148842 43 177 874ସଂଯdୁା ରାଉଳ �ା ମେହ"�  ପ�ାଧାନ RWX0181289

)ୀ /149843 75 177 875ଲ7 ୀ ସାହୁ �ା ଭିମ ସାହୁ RWX0181321

ପ ୁ /149844 51 177 876ରାମଚ"�  ସାହୁ ପି ଭିମ ସାହୁ RWX0181305

ପ ୁ /149845 44 177 877ମେନାଜ ସାହୁ ପି ଭିମ ସାହୁ RWX0787713

ପ ୁ /149846 40 177 878ସବୁାସ ସାହୁ ପି ଭିମ ସାହୁ RWX0298638

ପ ୁ /149847 38 177 879ସେରାଜ ସାହୁ ପି ଭିମ ସାହୁ RWX0181297

)ୀ /150848 90 177 880କମଳା ପ�ଧାନ �ା ନରସିଂହ ପ�ଧାନ RWX0181339

)ୀ /150849 57 177 881ସେୁଲାଚନ ପ�ାଧାନ ପି ନରସିଂହ ପ�ାଧାନ RWX0181347

ପ ୁ /150850 46 177 882ବାବୁଲା ପ�ାଧାନ ପି ନରସିଂହ ପ�ାଧାନ RWX0298646

)ୀ /150851 19 177 883ବୀନୁ ପ�ଧାନ ପି ବାବୁଲା ପ�ଧାନ RWX1276849

ପ ୁ /151852 68 177 884ମାଧବ ପ�ଧାନ ପି ନରସିଂହ ପ�ଧାନ RWX0181362

)ୀ /151853 60 177 885େକୗଶଲ�ା ପ�ଧାନ �ା ମାଧବ ପ�ଧାନ RWX0181354

ପ ୁ /152854 29 177 887ର
ନ ପ�ଧାନ ପି ଲ7 ଣ ପ�ଧାନ RWX0633347

ପ ୁ /152855 26 177 888କ"ୁନ ପ�ଧାନ ପି ଲଖଣ ପ�ଧାନ RWX0728527

ପ ୁ /153856 58 177 889ଜୟସି"ୁ ଭତ� ା ପି େକ ପି ଭତ� ା RWX0787721

14 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE �ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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)ୀ /153857 35 177 890େହମଲତା ଭତ� ା ପି ଦୟାସି"ୁ ଭତ� ା RWX0787754

)ୀ /153858 26 177 891ଆକଳିୁ ଭତ� ା ପି ଦୟାସିNୁ ଭତ� ା RWX1131093

ପ ୁ /154859 59 177 892ଝିପିଟ ବାଘ ପି ଡୁକରୁୁ ବାଘ RWX0298653

)ୀ /154860 47 177 893ହିରାମଣୀ ବାଘ �ା ଝିପିଟି ବାଘ RWX0181404

ପ ୁ /154861 30 177 894ରାମଚ"�  ମାଝୀ ପି କୃ3ଚ"�  ମାଝୀ RWX0855064

ପ ୁ /155862 27 177 895ଆେୟାଧ�ା ବିେଶାଇ ପି ନାରାୟଣ ବିେଶାଇ RWX0633255

ପ ୁ /155863 49 177 896ନାରାୟଣ ବିେଶାଇ ପି ଗଣପତି ବିେଶାଇ RWX0181412

)ୀ /155864 46 177 897ସବୁାସିନି ବିେଶାଇ �ା ନାରାୟଣ ବିେଶାଇ RWX0181420

ପ ୁ /156865 60 177 898ଜୟାଦାନ ଖରା ପି ଅଲି ଖରା RWX0298679

)ୀ /156866 46 177 899ପkୁା
ଳି ଖରା �ା ଦୟାଦନ ଖରା RWX0298695

)ୀ /156867 31 177 900େରାହିନୀ ଖରା ପି ଦୟାନିଧି ଖରା RWX1036714

)ୀ /156868 26 177 901ଟିକି ଖରା ପି ଜୟାଦାନ ଖରା RWX1036680

ପ ୁ /156869 23 177 902େରାହନ ଖରା ପି ଦୟାଦାନ ଖରା RWX1036599

)ୀ /156870 65 177 903କpରିୁ ପାତ� �ା ରଘମୁଣୀ ପାତ� RWX0683714

)ୀ /156871 54 177 904ରିତା ପାତ� ପି ରଘମୁଣି ପାତ� RWX0181438

ପ ୁ /156872 47 177 905ସିମାUଳ ପାତ� ପି ରଘମୁଣି ପାତ� RWX0181446

)ୀ /156873 45 177 906ସରିତା ପାତ� �ା ସୀମାUଳ ପ�ସାଦ ପାତ� RWX0181453

ପ ୁ /156874 23 177 907ଶୀaା' କମୁାର ପାତ� ପି ସିମାUଳ ପାତ� RWX1104231

)ୀ /159875 49 177 908କନିୁ ଖରା ପି ଏଲିଓ ଖରା RWX0298711

ପ ୁ /159876 35 177 909ର
ତ କମୁାର ଖରା ପି ଚ"�  ଖରା RWX0298729

)ୀ /159877 20 177 910ସ
ନା ଖରା ପି ଦୟାଦାନ ଖରା RWX1278555

)ୀ /159878 50 177 911ସବିତା କଳୁଦିପ ପି ଏଲିଓ କଳୁଦିପ RWX0298703

)ୀ /`160879 26 177 912ଇ"ୁ ବାଳା ମ^ଳ ପି ଅରୁଣ ଚ"�  ମ^ଳ RWX0727552

ପ ୁ /160880 57 177 913ଅରୁଣଚ"�  ମ/ଳ ପି ଦାୟାଲ ମ/ଳ RWX0181487

ପ ୁ /160881 55 177 914ଜିେତ"�ନାଥ ମ/ଳ ପି ଦୟାଲ ମ/ଳ RWX0181479

)ୀ /160882 49 177 915ଅନିମାରାଣି ମ/ଳ �ା ଜିେତ"�ନାଥ ମ/ଳ RWX0181503

ପ ୁ /160883 43 177 916ହସ' କମୁାର ମ/ଲ ପି ଆେମେର"�  ନାଥ ମ/ଲ RWX1058304

)ୀ /160884 23 177 917ଦୀପିକା ରାଣୀ ମ/ଳ ପି uୱେିଜ"�  ନାଥ ମ/ଳ RWX1132935

)ୀ /160885 21 177 918ଦି7ୀତା ମ/ଳ ପି uୱେିଜ"�  ନାଥ ମ/ଳ RWX1131325

ପ ୁ /160886 20 177 919ଜଯଦୀପ ମ/ଲ ପି ଅରୁଣ ଚ"�  ମ/ଲ RWX1277110

ପ ୁ /161887 61 177 920ସଦୁାସ ମ/ଳ ପି ସରତ ମ/ଳ RWX0181529

)ୀ /161888 55 177 921ପ�ମିଳା ମ/ଳ �ା ସବୁାଷ ମ/ଳ RWX0181511

ପ ୁ /161889 34 177 922ବାସେୁଦବ ମ/ଳ ପି ସବୁାଷ ମ/ଳ RWX0181545

ପ ୁ /162890 37 177 923ର
ୀତ କମୁାର ପାଇକ ପି ଜିେତ"�ନାଥ ପାଇକ RWX0181594

)ୀ /162891 58 177 924ସ�ାମଳି ପାଇକ �ା ଜିେତ"�  ପାଇକ RWX0181586

ପ ୁ /162892 58 177 925ସତୀଶ ଚ"�  ପାଇକ ପି ଜଦଦିସଚ"�  ପାଇକ RWX0181560

)ୀ /162893 47 177 926ସଭୁଦ�  ୍ପାଇକ �ା ସତିସ ପାଇକ RWX0181578

ପ ୁ /162894 24 177 927ଶଭୁମ ପାଇକ ପି ସତିସ ଚ"�  ପାଇକ RWX0909309

)ୀ /162895 33 177 928କାେବରୀ ପାଇକ �ା ର
ିତ କମୁାର ପାଇକ RWX0511246

)ୀ /163896 72 177 929ପ�ାଭାସିନି ମଲିକ �ା ଶ�ାମପଦ ମଲିକ RWX0181644

ପ ୁ /163897 62 177 930ଆଶେୁତାସ ମଲିକ ପି ଶ�ାମପଦ ମଲିକ RWX0181636

)ୀ /163898 55 177 931ଲଳିତା ମଲିକ �ା ଆସେୁତାସ ମଲିକ RWX0181628

)ୀ /163899 55 177 932ମଲିତା ମଲିକ �ା ବିଭୁତି ମଲିକ RWX0683755

ପ ୁ /163900 50 177 933ଅଲE ମଲିକ ପି ଶ�ାମପଦ ମଲିକ RWX0181610

)ୀ /163901 47 177 934ସବିତା ମଲିକ �ା ଅନE ମଲିକ RWX0787762

ପ ୁ /163902 45 177 935ପEଜ କମୁାର ମଲିକ ପି ଶ�ାମପଦ ମଲିକ RWX0298737

ପ ୁ /163903 42 177 936ମେନାଜ ମଲିକ ପି ଶ�ାମପଦ ମଲିକ RWX0683722

)ୀ /163904 42 177 937ସମୁତି ମଲିକ �ା ସନତ ମଲିକ RWX0683730

)ୀ /163905 34 177 938ଉଷାରାଣି ମଲିକ �ା ପEଜ ମଲିକ RWX0298752

ପ ୁ /163906 53 177 939ସନତ କମୁାର ମଲA ିକ ପି ଶ�ାମ ପଦ ମଲA ିକ RWX0181602

ପ ୁ /163907 35 177 940ଶ�ୀମାନ ମଲA ିକ ପି ବିଭୁତି ମଲA ିକ RWX0181651

)ୀ /163908 35 177 941ଆମିେତଶ ମଲA ିକ ପି ଆସେୁତାଶ ମଲA ିକ RWX0181669

ପ ୁ /163909 23 177 942ଅEିତ ମଲA ିକ ପି ଅଶେୁତାଷ ମଲA ିକ RWX1104272

ପ ୁ /163910 34 177 943ଶ�ୀ ମା% କମୁାର ମଲA ିକ ପି ବିvତି ମଲA ିକ RWX0855106

ପ ୁ /163911 29 177 944କିେଶାର କମୁାର ମଲA ିକ ପି ମଲିତା ମଲA ିକ RWX0698522

ପ ୁ /164912 57 177 945ରାେଜ"�  ପାଣିଗ�ାହି ପି ସନ�ାସି ପାଣିଗ�ାହି RWX0181677

)ୀ /164913 45 177 946ପkୁଲତା ପାଣିଗ�ାହି �ା ରାେଜ"�  ପାଣିଗ�ାହି RWX0181685

)ୀ /164914 22 177 947ପଲA sୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାେଜ"�  କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1132943

)ୀ /164915 21 177 948ଶିବାନୀ କମୁାରୀ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରାେଜ"�  କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ RWX1277086

)ୀ /165916 49 177 949ସମିତାରାଣି େଚୗଧରୁୀ �ା ଲି�ରାଜ ପାତ� RWX0181693

ପ ୁ /165917 60 177 950ଲି�ରାଜ ପାତ� ପି ମାଧବ ପାତ� RWX0787770

ପ ୁ /165918 21 177 951ଦିବ� ର
ନ ପାତ� ପି ଲି�ରାଜ ପାତ� RWX1133115

15 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE �ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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)ୀ /167919 27 177 952ଜୟା'ି ମ^ଳ �ା ସେରାଜ କମୁାର ମ^ଳ RWX0727529

ପ ୁ /167920 33 177 953ସେରାଜ ମ/ଳ ପି ହେର"�  ମ/ଳ RWX0181743

ପ ୁ /168921 57 177 954କ� ିସାନ ସରଦାର ପି କାଳିପଦର ସରଦାର RWX0683748

)ୀ /168922 52 177 955ମିନାରାଣି ସରଦାର �ା କ� ି3ା ସରଦାର RWX0181750

)ୀ /168923 30 177 956ଦିପିକା ସରqDର ପି କ� ି3ା ପଦ ସରqDର RWX0727537

ପ ୁ /168924 22 177 957ରାଜୀବୀ ସଦDର ପି କ� ୀ3ା ପଦ ସଦDର RWX1058254

ପ ୁ /168925 28 177 958ରାେକସ ସaDର ପି କ� ୀ3ା ସaDର RWX0633404

ପ ୁ /169926 46 177 959ରଘନୁାଥ ଗ/ା ପି ପରୁୁେଷାeମ ଗ/ା RWX1131069

)ୀ /169927 38 177 960ସିଲା ଗ/ା �ା ରଘନୁାଥ ଗ/ା RWX1131119

ପ ୁ /169928 47 177 961ଚି'ାମଣି ପ�ାଧାନ ପି େଗାପି ପ�ାଧାନ RWX0181768

)ୀ /169929 42 177 962ସବିତା ପ�ାଧାନ �ା ଚି'ାମଣି ପ�ାଧାନ RWX0683771

ପ ୁ /170930 22 177 963ତ�ିେଲାଚନ $ଵାଇଁ ପି ବାବୁ $ଵାଇଁ RWX1058262

ପ ୁ /171931 52 177 964ରାମଚ"�  ବଳିଆରସିଂ ପି େସଖର ବଳିଆରସିଂ RWX0181776

)ୀ /171932 48 177 965େଗୗରୀ ବଲିଆରସିଂ �ା ରାମଚ"�  ବଲିଆରସିଂ RWX0181792

)ୀ /172933 55 177 966ସାବିତ�ି  ନାହାକ �ା ତପନ ନାହାକ RWX0181800

)ୀ /172934 41 177 967ଭାରତୀ ନାହାକ �ା ସଦାସିବ ନାହାକ RWX0181818

ପ ୁ /173935 40 177 968ରେମଶ ନାହାକ ପି ଦାମଦର ନାହାକ RWX0181826

)ୀ /173936 40 177 969ମ
 ୁନାହାକ �ା ରେମଶ ନାହାକ RWX0181834

ପ ୁ /174937 27 177 970ଅଶ ିନୀ ଗାଇନ ପି ଅମଲ ଗାଇନ RWX0997312

ପ ୁ /174938 66 177 971ବେଜ"�ନାଥ ରାୟ ପି ଜଗଦିସ ରାୟ RWX0181909

ପ ୁ /174939 65 177 972ଜିବନ ରାୟ ପି ଜଗଦିସ ରାୟ RWX0683763

ପ ୁ /174940 59 177 973ମିରଦୁଲ ରାୟ ପି ଜଗଦିସ ରାୟ RWX0181891

)ୀ /174941 56 177 974ମମତା ରାୟ �ା ଜିବନ ରାୟ RWX0181917

)ୀ /174942 54 177 975କcନା ରାୟ �ା ମିରଦୁଲ ରାୟ RWX0181883

ପ ୁ /174943 33 177 976ମହାେଦବ ରାୟ ପି ଜୀବନ ରାୟ RWX0698324

ପ ୁ /174944 29 177 977ମେନାଜ କମୁାର ରାୟ ପି ଜୀବନ ଚ"�  ରାୟ RWX0511196

)ୀ /174945 28 177 978ପଜୂା ରାୟ �ା ମହାେଦବ ରାୟ RWX0698332

)ୀ /175946 56 177 979ବାସ'ୀ ଦେଳଇ �ା ଜୟକୃ3 ଦେଳଇ RWX0298778

ପ ୁ /175947 56 177 980ଜୟ କୃଷ  ଦେଳଇ ପି ମନ�ାସି ଦେଳଇ RWX0425058

ପ ୁ /176948 63 177 981ସହାେଦବ ଦେଳଇ ପି ସନ�ାସି ଦେଳଇ RWX0425199

)ୀ /176949 60 177 982ବିମଳିୁ ଦେଳଇ �ା ସହାେଦବ ଦେଳଇ RWX0298786

ପ ୁ /176950 45 177 983ଖେଗ=ର ଦେଳଇ ପି ସହାେଦବ ଦେଳଇ RWX0298794

ପ ୁ /176951 39 177 984ଡJରୁଧର ଦେଳଇ ପି ସହାେଦବ ଦେଳଇ RWX0425041

ପ ୁ /176952 37 177 985ରବି"�  ଦେଳଇ ପି ସହାେଦବ ଦେଳଇ RWX0181925

)ୀ /176953 34 177 986ଅ
ନା ଦେଳଇ �ା ଖଗେଦ=ର ଦେଳଇ RWX0728444

)ୀ /176954 30 177 987ସନମ ଦେଳଇ �ା ଡJରୁଧର ଦେଳଇ RWX0698456

)ୀ /177955 62 177 988ରକଣିୁ ପ�ଧାନ ପି ସହେଦବ ପ�ଧାନ RWX0298802

ପ ୁ /178956 62 177 989ମ�ଳୁ ଦେଳଇ ପି ସନ�ାସି ଦେଳଇ RWX0181933

)ୀ /178957 42 177 990ସଚିୁତ�ା ଦେଳଇ �ା ମ�ଳୁ ଦେଳଇ RWX0298810

ପ ୁ /178958 40 177 991ଜୟରାମ ଦେଳଇ ପି ସନ�ାସି ଦେଳଇ RWX0425066

ପ ୁ /179959 69 177 992ଭବାନୀ ସାହୁ ପି ଶ�ାମ ସ"ୁର ସାହୁ RWX0181982

ପ ୁ /179960 49 177 993େଗାପାଳ ସାହୁ ପି ଶ�ାମ ସ"ୁର ସାହୁ RWX0181974

ପ ୁ /179961 40 177 994େକଳୖାଶ ଚ"�  ସାହୁ ପି ଶ�ାମ ସ"ୁର ସାହୁ RWX0298828

)ୀ /179962 35 177 995ସ�ିତା ସାହୁ ପି େଗାପାଳ ସାହୁ RWX0182006

ପ ୁ /179963 75 177 996ଶବି ସିଂ ପି ନାଗରୁୁ ସିଂ RWX0181990

)ୀ /180964 46 177 997ପାବ8 ତୀ ନାୟକ �ା ୟାEାନା ନାୟକ RWX0182014

ପ ୁ /180965 27 177 998ଜଗଦିଶ ନାୟକ ପି ୟାEାନା ନାୟକ RWX0698308

)ୀ /182966 33 177 999ଅନିତା ରାଉତରାୟ ମା ଚ"�  କଳା ରାଉତରାୟ RWX0698365

)ୀ /182967 47 177 1000ଚ"�  କଳା ରାଉତରାୟ ପି େଗାପି ରାଉତରାୟ RWX0298836

ପ ୁ /182968 45 177 1001ପ�ଫଲୁ କମୁାର ରାଉତରାୟ ପି ମ�ଳ ୁରାଉତରାୟ RWX0182063

ପ ୁ /182969 78 177 1002ଦୁଃଖି ରାୟତରାୟ ପି ମ�ଳ ୁରାୟତରାୟ RWX0182055

ପ ୁ /183970 64 177 1003ଅଭି ପଟନାୟକ ପି ବାନJର ପଟନାୟକ RWX0298844

)ୀ /183971 63 177 1004ଚUଳା ପଟନାୟକ �ା ଅଭିମନ� ୁପଟନାୟକ RWX0182071

ପ ୁ /183972 46 177 1005ସକୁା' ପଟନାୟକ ପି ଅଭିମନ� ୁପଟନାୟକ RWX0182089

)ୀ /183973 41 177 1006ସ�ୀତା ପଟନାୟକ �ା ସକୁା' ପଟନାୟକ RWX0182097

)ୀ /185974 49 177 1007ପଣୂoମା ପ�ଧାନ �ା ବଳରାମ ପ�ଧାନ RWX1132513

)ୀ /185975 24 177 1008ଚୁ@କି ପ�ଧାନ �ା ବିେବକ ପ�ଧାନ RWX1058288

)ୀ /185976 65 177 1010ବାସ'ି ସବିୁaି �ା େଖାପାଳ ସବୁୁaି RWX0854984

ପ ୁ /186977 80 177 1011ସହେଦବ ନାୟକ ପି ଗରୁୁନାଥ ନାୟକ RWX0182162

ପ ୁ /186978 40 177 1012ପିଲିକା ନାୟକ ପି ସହେଦବ ନାୟକ RWX0182147

)ୀ /186979 39 177 1013େରଣ ୁନାୟକ �ା ପିଲିକା ନାୟକ RWX0182154

ପ ୁ /187980 58 177 1014ଏସ ଏ% ନାୟକ ପି ଖଲି ନାୟକ RWX0182188
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)ୀ /188981 76 177 1015ସଲୁାଚନା ସିଂ �ା ତ�ିନାଥ ସିଂ RWX0182212

)ୀ /188982 52 177 1016ଉମା ସିଂ �ା ଶିବା ସିଂ RWX0182253

)ୀ /188983 40 177 1018ନିେବଦିତା ସିଂ �ା ରବି"�  ସିଂ RWX0182238

ପ ୁ /188984 35 177 1019ରାଧା ସିଂ ପି ଶିବା ସିଂ RWX0182246

)ୀ /189985 32 177 1020େଜ�ାସ1ାରାଣି ପbନାୟକ �ା ସେ'ାଷ ପbନାୟକ RWX0727578

ପ ୁ /189986 70 177 1021ରଘନୁାଥ ପଟନାୟକ ପି ଦୟା ପଟନାୟକ RWX0182261

)ୀ /189987 67 177 1022ମନୁୀ ପଟନାୟକ �ା ରଘନୁାଥ ପଟନାୟକ RWX0182279

)ୀ /189988 51 177 1023ମାମି ପଟନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପଟନାୟକ RWX0182287

ପ ୁ /189989 40 177 1024ସେ'ାଷ ପଟନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ପଟନାୟକ RWX0683797

ପ ୁ /190990 59 177 1025ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହି ପି ମେହ=ର ପାଣିଗ�ାହି RWX0182329

)ୀ /190991 57 177 1026ପଦ ା ପାଣିଗ�ାହି �ା ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହି RWX0182311

ପ ୁ /190992 34 177 1027ଅନିଲ କମୁାର ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଣିଗ�ାହୀ RWX0345512

ପ ୁ /191993 60 177 1028କରୁଣାକର ସାହୁ ପି େଦତୖାରୀ ସାହୁ RWX0182352

)ୀ /191994 59 177 1029ସଶୁୀଳା ସାହୁ �ା କରୁଣା ସାହୁ RWX0182345

ପ ୁ /191995 56 177 1030ବଂଶୀଧର ସାହୁ ପି କରୁଣା ସାହୁ RWX0787788

)ୀ /191996 43 177 1031ସଚଳା ସାହୁ �ା ବଂଶୀଧର ସାହୁ RWX0787804

ପ ୁ /191997 41 177 1032ସେ'ାଷ ସାହୁ ପି କରୁଣା ସାହୁ RWX0182337

)ୀ /192998 60 177 1033ଲ7 ୀ ନାୟକ �ା ବୁaିଆ ନାୟକ RWX0182360

)ୀ /192999 46 177 1034ତନୁଜା ନାୟକ �ା ଗ�ାଧର ନାୟକ RWX0298851

ପ ୁ /1931000 49 177 1035ହୃସିେକସ ଓଝା ପି ଆନ" ଓଝା RWX0787812

)ୀ /1981001 35 177 1037େଶm ଫରିଦା େବଗ@ �ା େଶm ଇଶxୁ ମିଆଁ RWX0298935

ପ ୁ /1991002 43 177 1038ଇ"�ମଣି ସାହୁ ପି ବଳରାମ ସାହୁ RWX0298976

)ୀ /1991003 39 177 1039ଯୟ'ି ସାହୁ �ା ଇ"�ମଣି ସାହୁ RWX0298984

)ୀ /1991004 32 177 1040ମ
ଳୁତା ସାହୁ �ା ଶରତ ସାହୁ RWX1058361

ପ ୁ /1991005 32 177 1041ଶରତ ସାହୁ ପି ଜୟା ରାମ ସାହୁ RWX1058379

)ୀ /2001006 36 177 1042ସନିୁତା ପbନାୟକ �ା ସେ'ାଷ କମୁାର ପbନାୟକ RWX0298992

)ୀ /2021007 36 177 1044ବି3ୁପ�ୀୟା ଦାସ �ା ବିଜୟ କମୁାର ଦାସ RWX0787820

)ୀ /2031008 43 177 1045ବନିତା ନାୟକ �ା ପବିତ�  କମୁାର ନାୟକ RWX0299008

ପ ୁ /2031009 24 177 1046େରାଷନ କମୁାର ନାୟକ ପି ପବିତ�  କମୁାର ନାୟକ RWX0909119

ପ ୁ /2041010 52 177 1047ସଧୁୀର କମୁାର ପାତ� ପି କାଳୁ ପାତ� RWX0908764

)ୀ /2041011 38 177 1049ସାବିତ�ି  ପାତ� �ା ସଧୁରୁ କମୁାର ପାତ� RWX0299057

ପ ୁ /2041012 19 177 1050ଆକାଶ ପାତ� ପି ସଧୁୀର କମୁାର ପାତ� RWX1277045

ପ ୁ /2051013 31 177 1051ବିବିକା ନ" େଦଓ ପି ସେ'ା କମୁାର େଦଓ RWX0299073

ପ ୁ /2061014 51 177 1052ଚହି% େଦ ପି େଜ�ାତିଲାh େଦ RWX0787861

)ୀ /2061015 44 177 1053ତପସ େଦ �ା yହିନ େଦ RWX0787838

ପ ୁ /206q1016 26 177 1054ମେନାଜ େଦ ପି ତୁହିନ େଦ RWX0727487

ପ ୁ /2091017 38 177 1055ବିସ ୁହିଆh ପି ମ�ୁଲୁ ହିଆh RWX0299081

)ୀ /2091018 51 177 1056ଚUଳା େଖାସA ା �ା ଉଦୟନାଥ େଖାସA ା RWX0425207

)ୀ /2101019 31 177 1057ସମୁତି ଟାକ� ୀ ପି େଘନୁ ଟାକ� ୀ RWX0299099

ପ ୁ /2111020 56 177 1058ବଳକୃ3 ହିଆଲ ପି ଦୁଯ8 ଧନ ହିଆଲ RWX0787895

ପ ୁ /2111021 25 177 1059ଶEର ନାଏକ ପି ବାଳକୃ3 ନାଏକ RWX0854943

ପ ୁ /2121022 42 177 1060ନୀଳମଣି ପଢିଆରୀ ପି ଜଗବNୁ ପଢିଆରୀ KBH1921584

)ୀ /2121023 78 177 1061ଜାନକି ପଡିଆରି �ା ଜଗବNୁ ପଡିଆରି RWX0683839

ପ ୁ /2121024 37 177 1062zିରିକା ନାଥ ପଡିଆରୀ ମା ଜାନକୀ ଲତା ପଡିଆରୀ RWX0633057

)ୀ /2121025 31 177 1063ତୁଳସି ପଡିହାରି ପଡିହାରି �ା zାରିକା ନାଥ ପଡିହାରି RWX0727560

)ୀ /2121026 37 177 1064ବିଜୟଲ7 ୀ ପତିଆରି �ା ନୀଳମଣି ପତିଆରୀ RWX0633040

)ୀ /2131027 58 177 1065ଜଳ"ର େଚଟି �ା ନାଥ େଚଟି RWX0787903

)ୀ /2131028 56 177 1066ବୁଧବାରି େଚଟି �ା ଜଳ"ର େଚଟି RWX0787887

ପ ୁ /2131029 31 177 1067ବାବୁଲା େଚଟି ପି ଜଳ"ର େଚଟି RWX0424978

)ୀ /2131030 31 177 1068ମମତା େଚଟି �ା ବାବୁଲା େଚଟି RWX0299107

ପ ୁ /2141031 48 177 1069ସେୁରସ ସନୁା ପି ସରତ ସନୁା RWX0299115

)ୀ /2141032 43 177 1070ପବ8 ତି ସନୁା �ା ସେୁରଶ ସନୁା RWX0299123

ପ ୁ /2151033 31 177 1071ପ�ଶା' କମୁାର ହିଆh ପି ପ�ମନାଥ ହିଆh RWX0299131

)ୀ /2161034 31 177 1072ସବିତା ହିଆh �ା ବିଶ ୁହିଆh RWX0299149

)ୀ /Church Co1035 33 177 1073ସକୁା'ୀ େବସରା �ା ମସା େବସରା RWX0425181

ପ ୁ /2181036 41 177 1074ସଦୁଷ8 ନ ବାଘ ପି ବଳରାମ ବାଘ RWX0633131

ପ ୁ /2181037 31 177 1075ଶEଷ8 ଣ ବାଘ ପି ବଳରାମ ବାଘ RWX0510552

)ୀ /2181038 29 177 1076ଅହଲ�ା ବାଘ �ା ଶEର ଷ8 ଣ ବାଘ RWX0855205

)ୀ /2181039 23 177 1077େବୖଶାଳୀ ବାଘ �ା ଟୁନା ଖରା RWX1096221

ପ ୁ /2181040 24 177 1078ଟୁନା ଖରା ପି ନାରାୟଣ ଖରା RWX1094366

ପ ୁ /2191041 35 177 1079ରାମ େଖାସA ପି ରବି େଖାସA RWX0299156

)ୀ /2191042 33 177 1080ତୁଳସି େଖାସA ା �ା ରାମ େଖାସA ା RWX0299164

17 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE �ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /2201043 31 177 1081ପରୁୁଷତମ ହରିଜନ ପି କମଳୁ ହରିଜନ RWX0299172

ପ ୁ /2211044 31 177 1082େକବୖଲ� ହରିଜନ ପି ରାମ ହରିଜନ RWX0787911

)ୀ /2211045 29 177 1083କନକଲତା ହରିଜନ �ା ପରୁୁଷeମ ହରିଜନ RWX0633008

ପ ୁ /2221046 29 177 1084ଭାନୁ ବିେଶାଇ ପି ତ�ିେଲାଚନ ବିେଶାଇ RWX0425140

ପ ୁ /2231047 66 177 1085ଦୀନବNୁ େବନିଆ ପି ଲଳିତା େବନିଆ RWX1137355

)ୀ /2231048 45 177 1086ରାଦମା େବନିଆ �ା ଦିନବNୁ େବନିଆ RWX0299180

ପ ୁ /2231049 27 177 1087େମାହନ େବନିଆ ପି ଦୀନବNୁ େବନିଆ RWX1276245

ପ ୁ /2251050 31 177 1088ରଜV େଖାରା ପି େଦବ େଖାରା RWX0299206

ପ ୁ /2261051 32 177 1089ବାବୁଲା େଖାରା ପି ରାମ େଖାରା RWX0787929

)ୀ /2281052 29 177 1090ମନୁୀ ଟାକ� ୀ �ା ବିଜୟ ଟାକ� ୀ RWX0633487

ପ ୁ /2301053 35 177 1091େଚତୖନ� ହରିଜନ ପି କୃପା ହରିଜନ RWX0683821

ପ ୁ /2311054 43 177 1092ବାସେୁଦବ ଟାକ� ୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ଟାକ� ୀ RWX0299214

ପ ୁ /2311055 39 177 1093କାe8କ ଟାକ� ୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ଟାକ� ୀ RWX0854869

)ୀ /2311056 38 177 1094ସବିନା ଟାକ� ୀ �ା ବାସେୁଦବ ଟାକ� ୀ RWX0424929

)ୀ /2311057 30 177 1095ଲିପନିୁ ଟାକ� ୀ �ା କାeoକ ଟାକ� ୀ RWX0854950

)ୀ /2321058 56 177 1096ଲ7 ୀ ନାଗ �ା ମଦନ ନାଗ RWX0997221

)ୀ /2321059 43 177 1097ପଦ ା ନାଗ �ା ମଦନ ନାଗ RWX0727784

)ୀ /2341060 61 177 1099ଯମନୁା ହିଆh �ା ଘାସିରାମ ହିଆh RWX0787952

ପ ୁ /2341061 29 177 1100ଦୀବାକର ହିଆଲ ପି ଘାସିରାମ ହିଆଲ RWX0425124

)ୀ /2341062 29 177 1101ଲ7 ୀ ହିଆଲ �ା ଦୀବାକର ହିଆଲ RWX0633669

ପ ୁ /2341063 27 177 1102କୃ3 ହିଆଲ ପି ଘାସି ହିଆଲ RWX0908996

)ୀ /2351064 61 177 1103ପାନ ବାଘ ପି ନ"ର ବାଘ RWX0787937

ପ ୁ /2351065 35 177 1104େଦେବ"�  ହିଆଲ ପି ଯମନୁା ହିଆଲ RWX0633644

)ୀ /2351066 32 177 1105ରୁନୁ ହିଆଲ �ା େଦେବ"�  ହିଆଲ RWX0633651

)ୀ /2411067 33 177 1107ଚାUଳା ଗ/ା �ା ଘାସିରାମ ଗ/ା RWX0299255

)ୀ /2411068 29 177 1108ଚUଳା ଗ/ା �ା ଘାସିରାମ ଗ/ା RWX1094077

ପ ୁ /2421069 31 177 1109େସାନୁ ବାରିକ ପି ଭ
 ବାରିକ RWX0299271

ପ ୁ /2421070 31 177 1110ରେମଶ ଗ/ା ପି ହରିବNୁ ଗ/ା RWX0299263

ପ ୁ /2421071 44 177 1111ରାମଚ"�  ହରିଜନ ପି ସନ�ାସି ହରିଜନ RWX0683854

ପ ୁ /2431072 33 177 1112ଶ�ୀପତି ନାଗ ପି ଭଗବାନ ନାଗ RWX0299289

)ୀ /2431073 29 177 1113ଚୁମି ନାଗ �ା ଶ�ୀପତି ନାଗ RWX0633727

)ୀ /2441074 35 177 1114ଦୟା ନାଗ �ା �ାଥ8 ନାଗ RWX0787960

ପ ୁ /2441075 33 177 1115ଖଗପତି ନାଗ ପି ଭଗବାନ ନାଗ RWX0372524

ପ ୁ /2441076 37 177 1116ସାରଥି ନାଗ ପି ଭଗବାନ ନାଗ RWX1132489

ପ ୁ /2451077 32 177 1117ସେୁରସ ମ/ଳ ପି ହେର"�  ମ/ଳ RWX0299305

ପ ୁ /2451078 21 177 1118ମିହିର କମୁାର ମ/ଳ ପି ସେୁରଶ ମ/ଳ RWX1133081

ପ ୁ /2471079 43 177 1119କୃ3 ହରିଜନ ପି ସନ�ାସି ହରିଜନ RWX0787978

)ୀ /2471080 41 177 1120ପ�ତୀମା ହରିଜନ �ା କୃ3 ହରିଜନ RWX0787945

ପ ୁ /2471081 23 177 1121େହମ' ହରିଜନ ପି କୃ3 ହରିଜନ RWX0997072

ପ ୁ /2471082 20 177 1122ଚ"�  େଶଖର ହରିଜନ ପି କୃ3ା ହରିଜନ RWX1276153

ପ ୁ /2471083 20 177 1123ଚ"�େଶଖର ହରିଜନ ପି କ�ି3ା ହରିଜନ RWX1233345

)ୀ /2491084 42 177 1124େଗାରାମଣି ବାଘ �ା ରବି ବାଘ RWX0787986

ପ ୁ /2501085 30 177 1125ପ�ଭାତ ର
ନ ମହା'ୀ ପି କୃପାସିNୁ ମହା'ୀ RWX0425116

ପ ୁ /2511086 33 177 1126ଅବଦୁଲ ରାଜା- ପି ଅବଦୁଲ କରି@ RWX0299321

ପ ୁ /2521087 34 177 1127ରବି ଆଚାରି ପି ଏ$.ଶ�ମ ମeୁo RWX0299347

ପ ୁ /2521088 33 177 1128ଉମାଶEର ଆଚାରି ପି ଏ$.ଶ�ାମ ମeୂo RWX0683847

)ୀ /2571089 63 177 1129େମାତି େଖାସA ା �ା ଚିତର
ନ େଖାସA ା RWX0425090

)ୀ /2581090 51 177 1130ପkୁ
ଳି େଖାସA ା �ା ଦିନବNୁ େଖାସA ା RWX0425108

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବDଚନ ନିମେ' ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ1  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବDଚନ କମିଶନ ଭାରତE zାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବDଚନ ପବୂ8 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣE ନାମ ଅଛି କି ନାହ|  ଦୟାକରି ତନଖି କର'ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.5 of �������� �	
 �
�� ULB has been published in accordance with 
Odisha Municipal (Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha 
Municipal Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନEର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନE ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

18 18/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା' େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀE �ା7ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


