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�ୀ /2601 31 177 1131ତୁନି େଖାସଲା !ା କଶୁ େଖାସଲା RWX1058494

ପ ୁ /2602 30 177 1132କଶୁ େଖାସ# ା ପି ଗେଣଷ େଖାସ# ା RWX0424952

�ୀ /2613 40 177 1133ସରମି'ା େବନିୟା !ା ନେର(  େବନିୟା RWX0788018

�ୀ /2644 68 177 1134ଟବା ହିଆ+ !ା ଘାସି ହିଆ+ RWX0788000

ପ ୁ /2655 33 177 1135କନୁା କ(ପାନ ପି ବଲ# ଭ କ(ପାନ RWX0788034

ପ ୁ /2656 32 177 1136ଜୟ. କ(ପା/ ପି ବଲ# ଭ କ(ପା/ RWX0299396

�ୀ /2657 32 177 1137ପି0ି କ(ପା/ !ା ଜୟ. କ(ପା/ RWX0299404

�ୀ /2658 31 177 1138ମଦନା କ1ପାନ !ା କନୁା କ1ପାନ RWX0788026

ପ ୁ /2689 42 177 1139ସଶୁା. କମାର ଆପଟ ପି ହରିବ1ୁ ଆପଟ RWX0788042

�ୀ /26810 41 177 1140ସବିତା ରାଣୀ ପଧାନ !ା ସଶୁା. କମୁାର ଆପଟ RWX0788075

ପ ୁ /26911 67 177 1142ନିର3ନ ସାହୁ ପି ନଗଲୂୂ ସାହୁ RWX1276286

ପ ୁ /26912 38 177 1143ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର3ନ ସାହୁ RWX0788067

�ୀ /26913 31 177 1144ଗିତା3ଳୀ ସାହୁ !ା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ RWX1036722

�ୀ /26914 31 177 1145ଗୀତା3ଳି ସାହୁ !ା ପଦୀପ କମୁାର ସାହୁ RWX1276179

�ୀ /27015 35 177 1146ମଧସୁ5 ିତ। ଦାସ !ା ବଳରାମ େବେହରା RWX0683862

ପ ୁ /27016 34 177 1147ବିକମେକଶରି ଦାସ ପି ସବୁାଷ ଦାସ RWX0425173

ପ ୁ /27017 32 177 1148ଅନି+ ରାଉତରାୟ ପି େଗାପିନାଥ ରାଉତରାୟ RWX0683896

ପ ୁ /27018 36 177 1149ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର3ନ ସାହୁ RWX0788091

ପ ୁ /27019 35 177 1150ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିର3ନ ସାହୁ RWX1276252

�ୀ /27020 34 177 1151ମଧସୁ5 ିତା ସାହୁ !ା ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ RWX1058411

�ୀ /27121 32 177 1152ଅସିମ ବି!ାସ ପି ଭଗର3ନ ବି!ାସ RWX0788109

ପ ୁ /27322 30 177 1153ଅରବି( କ(ପାଣି ପି େଗାବି( କ(ପାଣି RWX0299446

ପ ୁ /27523 38 177 1154ଫକିର କମୁାର ପାତ ପି ରାମ ଚ(  ପାତ RWX1058403

�ୀ /27524 28 177 1155ଦି:ୀ ପାତ !ା ଫକିର କମୁାର ପାତ RWX1036672

ପ ୁ /27625 43 177 1156ହିନ ବି;ଳ ପି କାହ< ୁ  ବି;ଳ RWX0299495

�ୀ /27626 38 177 1157ସଦୁସ<ା ବି;ାଳ !ା ହିନ ବି;ାଳ RWX0299503

ପ ୁ /27727 35 177 1158କିେଶାର ପାତ ପି ଲବ ପାତ RWX0425009

�ୀ /27728 24 177 1159ସ�ୀତା ପାତ !ା କିେଶାର ପାତ RWX1276443

�ୀ /27729 24 177 1160ସ�ୀତା =ୱାଇଁ !ା କିେଶାର ପାତ RWX1233154

ପ ୁ /27830 31 177 1161ସତ�ଜିA େଦ ପି ସବୁଳ ଚ(  େଦ RWX0372540

ପ ୁ /28231 47 177 1162ସଯୂ�C ପାତ ପି ବାDାନିଧି ପାତ RWX0908392

�ୀ /28232 36 177 1163ଗୀତା3ଳି ପାତ !ା ସଯୂC  କମୁାର ପାତ RWX0424911

ପ ୁ /28333 43 177 1164ଶୀନିବାସ ବଡତ�ା ପି େଗାବି( ବଡତ�ା RWX1278605

�ୀ /28334 36 177 1165ସନିୁତା ବାରତିଆ !ା ଶୀନିବାସ ବାରତିଆ RWX0345389

ପ ୁ /28335 40 177 1166ରବିନାରାୟଣ ବାତEଆ ପି ଇ(ୁ ବାତEଆ RWX0344846

ପ ୁ /28336 60 177 1167ଚ(ମଣି ଦାସ ପି ବିFାଧର ଦାସ RWX0345058

�ୀ /28337 44 177 1168ମିନତୀ ଲତା ଦାସ !ା ସେୁରଶ ଚ(  ଦାସ RWX0344911

ପ ୁ /28338 30 177 1171ଭାଗିରଥି ହରିଜନ ପି ସଦନ ହରିଜନ RWX0344705

ପ ୁ /28339 35 177 1172ଶୀକୃG ହିଆଲ ପି ବାଲକୃG ହିଆଲ RWX0345231

ପ ୁ /28340 32 177 1173ବିGୁ ହିଆଲ ପି ବାଳକୃG ହିଆଲ RWX0345223

ପ ୁ /28341 52 177 1174ବିପି(  କଳୁଦୀପ ପି େପମ କଳୁଦୀପ RWX0345009

�ୀ /28342 74 177 1175ଭାସି ମହା.ି !ା ତିନାଥ ମହା.ି OR/12/085/308170

�ୀ /28343 52 177 1176ଜୟ.ି ମହା.ି !ା କବିରାଜ ମହା.ି RWX0344945

ପ ୁ /28344 42 177 1177ଧରମ ୁମହା.ି ପି ତିନାଥ ମହା.ି RWX0344804

ପ ୁ /28345 38 177 1178ଜଗନ< ାଥ ମହା.ି ପି ତିନାଥ ମହା.ି RWX0344648

ପ ୁ /28346 37 177 1179ପଶ ୁCରାମ ମହାରଣା ପି ସିତାରାମ ମହାରଣା RWX0345447

�ୀ /28347 34 177 1180ର3ିତା ମହା.ି !ା ଜଗନ< ାଥ ମହା.ି RWX0997494

�ୀ /28348 35 177 1181ରସ5 ିତା ମହା.ି !ା ଧରମ ୁମହା.ି RWX0997650

ପ ୁ /28349 41 177 1182ସ3ୟ ନାୟକ ପି ମହାେଦବ ନାୟକ RWX0345272

�ୀ /28350 37 177 1183ଗିତା3ଲି ନାୟକ !ା ସ3କମୁାର ନାୟକ RWX0345280

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ0 !ାHର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /28351 34 177 1184ସକୁା. ନାୟକ ପି କାମେଦବ ନାୟକ RWX0345439

�ୀ /28352 28 177 1185ବାସ.ି ନାୟକ !ା ସକୁା. ନାୟକ RWX0345421

ପ ୁ /28353 50 177 1186ପଦୀପ ପଧାନ ପି ସିମାଦ ୀ ପଧାନ RWX0345496

�ୀ /28354 46 177 1187ବବିତା ପଧାନ !ା ପଦୀପ ପଧାନ RWX0344952

�ୀ /28355 36 177 1188ସସ5ିତା ପଧାନ ପି ମାଧବ ପଧାନ RWX0345314

�ୀ /28356 36 177 1189ରଶ5 ିତା ପଧାନ ପି ମାଧବ ପଧାନ RWX0345298

�ୀ /28357 32 177 1190କLିତା ପଧାନ ପି ମାଧବ ପଧାନ RWX0345306

ପ ୁ /28358 30 177 1191ସସୁା. ପଧାନ ପି ମାଧବ ପଧାନ RWX0345322

ପ ୁ /28359 54 177 1192ଅଚ�ତୁା ନ( ପହୁାଣ ପି ପହଲାଦ ପହୁାଣ RWX0345249

�ୀ /28360 44 177 1193ମମତା ପହୁାଣ !ା ଅଚ�ତୁାନ( ପହୁାଣ RWX0345256

�ୀ /28361 31 177 1194ସିଲି ରାଉତ ପି ନବିନ ରାଉତ RWX0344879

�ୀ /28362 31 177 1195ସନିୁତା ସାହୁ !ା ସ3ୟ ସାହୁ RWX0345520

�ୀ /28463 31 177 1196ସନିୁତା ବାତିଆ !ା ରବିନାରୟଣ ବତିଆ RWX0632943

ପ ୁ /28564 35 177 1197ମିଟୁ ସାହୁ ପି ନିର3ନ ସାହୁ RWX0633073

�ୀ /28665 28 177 1198ଦୀପିକା ସନୁା !ା ଘାସି ସନୁା RWX0632984

�ୀ /33366 53 177 1199ଭାନୁମତୀ ଦାସ ହଲବା !ା ବାଳକ ଦାସ ହଲବା RWX1058320

�ୀ /34567 63 177 1200ସକୁା.ି େଜନା !ା ବଂଶିଧର େଜନା RWX1096247

ପ ୁ /34568 31 177 1202େଦତୀ କୃG େଜନା ପି ବଂଶିଧର େଜନା RWX1096239

�ୀ /34569 28 177 1203ପଜୁା େଜନା ପି ବଂଶିଧର େଜନା RWX1094523

ପ ୁ /43770 54 177 1204ଖେଗଶ ସାହୁ ପି ଲଡୁ ସାହୁ RWX0884536

�ୀ /43771 44 177 1205ରୁନିତା ସାହୁ !ା ଖେଗସ ସାହୁ RWX0787846

ପ ୁ /43772 23 177 1206ସବୁ ତ ସାହୁ ପି ଖେଗଶ ସାହୁ RWX0997296

ପ ୁ /90673 21 177 1207ଦୀପକ ହରିଜନ ପି ରାମ ହରିଜନ RWX1278522

ପ ୁ /99974 35 177 1208ଘନଶ�ାମ ମହା.ି ପି ଶିବରାମ ମହା.ି RWX1093921

�ୀ /99975 28 177 1209ପି0ି ମହା.ି !ା ଘନଶ�ାମ ମହା.ି RWX1131358

�ୀ /99976 29 177 1210ଶଶିୁଳା ପରିଡା !ା ଉମାକା. =ୱାଇଁ RWX1233758

ପ ୁ /99977 21 177 1212ଆନ( କମୁାର ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ(  ରାଉତ RWX1278589

ପ ୁ /99978 35 177 1213ଗ�ାଧର ସାହୁ ପି ଉଦୟନାଥ ସାହୁ RWX1131366

�ୀ /99979 30 177 1214ଗିତା3ଳୀ ସାହୁ !ା ଗ�ାଧର ସାହୁ RWX1093939

�ୀ /118080 26 177 1215ଲିଲି ସନୁା ପି େମାହନ ସନୁା RWX0728337

�ୀ /120081 42 177 1216ଯାMେସନୀ ପାତ !ା ସେ.ାଷ କମୁାର ପାତ KBH1885581

�ୀ /120182 63 177 1217ଶାରସ ପାତ !ା େଗାବି( ପାତ OR/12/085/304006

ପ ୁ /120483 49 177 1218ସେ.ାଷକମୁାର ପାତ ପି େଗାବି( ପାତ OR/12/085/355103

�ୀ /Police Ca84 22 177 1219ଲତା କଲୂଅଦୀପ ପି କମୁଧନ କଳୁଦୀପ RWX1290691

�ୀ /3285 21 177 1220ଲିଜା କମୁାରୀ ମହା.ି !ା େଗୗର ହରି ମହା.ି RWX1298009

�ୀ /3986 44 177 1221ପି !OC ସବୁୁPି !ା ପି େଗାପାଳ ସବୁୁPି RWX1298124

ପ ୁ /4287 81 177 1222ଆନଦ ଓଝା ପି କLତରୁ ଓଝା RWX1298132

ପ ୁ /0088 57 177 1223ଶିବା ଦାସ ପି ଶଭୁମଣୀ ଦାସ RWX1298165

ପ ୁ /28389 29 177 1224ଭାଗିରଥୀ ହରିଜନ ପି ସଦନ ହରିଜନ RWX1298181

�ୀ /28390 19 177 1225ସବିତା ହରିଜନ !ା ଭାଗିରଥୀ ହରିଜନ RWX1298207

�ୀ /8891 37 177 1226ଲH5ୀ ନାଗ !ା େଚଲୁଆ ହରିଜନ RWX1298223

�ୀ /392 24 177 1227ରୀନା ବାଘ !ା ଭାରତ େଖାସଲା RWX1298231

�ୀ /1893 24 177 1228ଗୀତା3ଳି େଜନା !ା ପିS ୁେଜନା RWX1298249

ପ ୁ /9994 36 177 1229ଲିଟୁ ଡାକଆୁ ପି କୃG  ଚ(  ଡାକଆୁ RWX1298256

ପ ୁ /2295 23 177 1230ବସ. ବାଘ ପି ଜଗବ1ୁ ବାଘ RWX1298272

�ୀ /0096 50 177 1231ଶବିା ଭାTଯଲH5ୀ !ା ଶବିା ଦାସ RWX1298280

�ୀ /1197 19 177 1232!ାଗତିକା ସାହୁ ପି ସଶୁା. କମୁାର ସାହୁ RWX1298306

�ୀ /1198 28 177 1233କବିତା ସାହୁ !ା ବାଳ କୃG ସାହୁ RWX1298314

ପ ୁ /21399 60 177 1234ଜଳ1ର େଚଟୀ ପି ନାଥ େଚଟୀ RWX1298330

�ୀ /48100 25 177 1235ରିଲତା ନାୟକ !ା ସତ� ନାୟକ RWX1298355

ପ ୁ /35101 21 177 1236ଦାନିୟାଲ କଳୁଦୀପ ପି ରାମ କଳୁଦୀପ RWX1298371

�ୀ /225102 23 177 1237ଗାୟତୀ ବିଡିକା !ା ରଜତ ଖରା RWX1298413

�ୀ /213103 22 177 1238ଦୀପା େଚଟି ପି ଜଳଂଦର େଚଟି RWX1298439

�ୀ /3104 23 177 1239ମାଧରୁୀ ଡା�ରୀ !ା କମୁାର ହରିଜନ RWX1298454

�ୀ /35105 22 177 1240େବବି େବନିଆ !ା ଶ�ାମୟୁଲ କଳୁଦୀପ RWX1298595

ପ ୁ /22106 47 177 1241େଗୗର ଚ(  ବାଘ ପି େଗାରା ବାଘ RWX1298694

ପ ୁ /21107 19 177 1242ସେରାଜ କମୁାର େଦ ପି ଶ0ର େଦ RWX1298702

�ୀ /574108 32 177 1243ଶୀୟାେଦବୀ ଗUା - େଲଲି ଗUା RWX1298744

ପ ୁ /68109 20 177 1244ମହାେଦବ !ାଇଁ ପି ପଫଲୁ#  ଚରଣ !ାଇଁ RWX1298769

�ୀ /186110 22 177 1245ଗୀତା ନାୟକ ପି ପିଲିକା ନାୟକ RWX1298785

�ୀ /22111 42 177 1246ସନୁାମଣୀ ବାଘ !ା େଗୗର ଚ(  ବାଘ RWX1298819

�ୀ /11112 21 177 1247ଇତିଶୀ ସାହୁ ପି ସେ.ାଷ କମୁାର ସାହୁ RWX1298850

2 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ0 !ାHର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /167113 27 177 1248ଶ0ର ମUଲ ପି େସାେଲନ ମUଲ RWX1298884

ପ ୁ /161114 27 177 1249କିVE ମUଳ ପି ସଦୁାସ ମUଳ RWX1298942

ପ ୁ /41115 20 177 1250ଆଶେୁତାଷ ପାଣିଗାହୀ ପି ରାେମWଵର ପାଣିଗାହୀ RWX1298983

ପ ୁ /52116 21 177 1251ରାେମWଵର ଓଝା ପି ରବୀ(  ଓଝା RWX1299015

�ୀ /98117 19 177 1252ପଜୁା ଖରା !ା ସମୁନ ବିେଶାଇ RWX1299049

ପ ୁ /98118 22 177 1253ସମୁନ ବିେଶାଇ ପି ରାେଜ(  ବିେଶାଇ RWX1299064

ପ ୁ /98119 20 177 1254ପିୟାସ5 ିତା ବିେଶାଇ ପି ରାେଜ(  ବିେଶାଇ RWX1299072

�ୀ /9120 21 177 1255ଆରତୀ ରାଉତ !ା କଣୁC ରାଉତ RWX1299106

�ୀ /14121 25 177 1256ସିLା ପରିଡ଼ା !ା ମେନାଜ କମୁାର ପରିଡ଼ା RWX1299122

�ୀ /19122 25 177 1257ଡାଲି ଡ�ରୀ !ା ସମୀର ଡ�ରୀ RWX1299155

�ୀ /R 329123 26 177 1258ପZୁାବତୀ ଦୂରିଆ !ା ଶିବକା. ଖରା RWX1303098

�ୀ /171124 18 177 1259ସାସ5ୀତା ସାହୂ ପି ବୁଲୁ ସାହୂ RWX1309640

�ୀ /29125 18 177 1260ସକୁା.ି ହିଆଲ !ା ମେହ(  ଡ�ରୀ RWX1321892

�ୀ /221126 18 177 1261ସେୁନଲି ଖରା !ା େକବୖଲ� ହରିଜନ RWX1322023

�ୀ /99127 18 177 1262ସ5ରଣିକା ସାହୁ ପି େକାରା ସାହୁ RWX1322049

�ୀ /283128 18 177 1263େସୗମ� ସାଗରିକା ପହୁାନ ପି ଆଛୁତ ନ( ପହୁାନ RWX1322106

ପ ୁ /39129 18 177 1264ପି ଅମନ କମୁାର ସବୁୁPି ପି ପୀ େଗାପାଳ ସବୁୁPି RWX1322114

�ୀ /42130 18 177 1265ଅପରୂପା ଓଝା ପି ରବୀ(  ଓଝା RWX1322767

ପ ୁ /146 Ganja131 24 177 1266ପୀ ଅନିେମଶ କମୁାର ପି ପୀ ଗଂଗାଧର RWX1328186

ପ ୁ /HANUMAN B132 20 178 1ବଦ ୀ ନାରାୟଣ ସାମଲ ପି ସଂଜୟ କମୁାର ସାମଲ RWX1271311

ପ ୁ /1133 26 178 2ସମିୁତ େବନିଆ ପି େଦେବ(  େବନିଆ RWX0908673

ପ ୁ /1134 55 178 3ଭୂଦନ3ୟ ପାତ ପି ସତୂମ ପାତ OR/12/085/306896

�ୀ /1135 50 178 4ପଭାସିନି ପାତ !ା ଭୂଦନ3ୟ ପାତ OR/12/085/306897

�ୀ /2136 55 178 5ଲଖ5ୀ ଟାକ ି !ା ମଧସୁଦୁନ ଟାକି KBH1867472

�ୀ /3137 60 178 6ଧାନୁ ବାଘ !ା ରାଗି ବାଘ OR/12/085/308334

�ୀ /4138 55 178 7ସଯୁ�Cମଣି କ1ପାଣି !ା ବଲ] ଭ କ1ପାଣି OR/12/085/308336

�ୀ /4139 32 178 8େଜ�ାସ�ା େସଠୀ !ା ଅଭିମନ� ୁେସଠୀ RWX0854885

ପ ୁ /5140 23 178 9ତିନାଥ କ(ପାଣି ପି ସନୁାଧର କ(ପାଣି RWX1036821

ପ ୁ /5141 28 178 10କଫୁC ଲ କ1ପାନ ପି ସନୁାଧର କ1ପାନ RWX0698548

�ୀ /5142 40 178 11ଅନିତା କ1ପାଣି !ା ସନୁାଧର କ1ପାଣି OR/12/085/308338

�ୀ /7143 65 178 12ଚ_ାମଣୀ ନାଇକ !ା େପମ ନାଇକ OR/12/085/309006

ପ ୁ /7144 48 178 13ବିେପ(  ନାଇକ ପି େପମ ନାଇକ OR/12/085/309002

ପ ୁ /7145 26 178 14ପଶା. ନାଏକ ପି ବିେପ(  ନାଏକ RWX0908574

�ୀ /7146 25 178 15ଯେଶାଦା ନାଏକ !ା ପଶା. ନାଏକ RWX0908434

ପ ୁ /7147 37 178 16ଅଭିମନ� ୁେସଠୀ ପି ମିମାନା େସଠୀ RWX0854836

ପ ୁ /08148 26 178 17ବି;ାସି ଖରା ପି ମହନ ଖରା RWX0996983

�ୀ /8149 40 178 18ରାମି ଖରା !ା େମାହନ ଖରା OR/12/085/308345

�ୀ /8150 26 178 19ଆନିଷା ଖରା ପି ମେହାନ ଖରା RWX0997007

ପ ୁ /8151 26 178 20ଘାସି ନାଗ ପି ମଦନ ନାଗ RWX0909051

ପ ୁ /9152 43 178 21ରାଜକମୁାର େଖାସଲା ପି ଏସ େଖାସଲା OR/12/085/308352

�ୀ /9153 39 178 22ସବିତା େଖାସଲା !ା ରାଯ କମୁାର େଖାସଲା OR/12/085/308353

ପ ୁ /10154 50 178 23ରାମନାଥ ଖରା ପି ଅ0ଲ ଖରା OR/12/085/308366

�ୀ /10155 46 178 24ଶକୁ ୀ ଖରା !ା ରାମନାଥ ଖରା OR/12/085/308367

ପ ୁ /10156 32 178 25ବୁଟୁ ଖରା ପି ରାମନାଥ ଖରା RWX0855015

�ୀ /10157 31 178 26ରିନା ଖରା !ା କଶୁ ଖରା RWX1133966

�ୀ /11158 31 178 27ଭାନୁମତି ହରିଜନ ପି ତିେଲାଚନ ହରିଜନ RWX0908616

�ୀ /11159 44 178 28ମମିତା େଖାସଲା ପି ଆଲାନ େଖାସଲା RWX0180836

�ୀ /13160 60 178 29େଦମୖତି ବାଘ !ା ସମବାରୁ ବାଘ OR/12/085/308371

ପ ୁ /14161 42 178 30ଏସ ଶୀନିବାସ ପି ଏସ. ଶ�ାମମVୂCୀ KBH1645258

�ୀ /14162 50 178 31ଏସ େମାଇନି !ା ଏସ !ାମମVୁE OR/12/085/308265

ପ ୁ /14163 55 178 32ଏସ ଶ�ାମମVୁE ପି ଏସ େବରୖାଗି OR/12/085/308264

ପ ୁ /15164 45 178 33ପିତାFର ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ RWX0788125

�ୀ /15165 41 178 34େଜ�ାତି ବାଘ !ା ପିତାFର ବାଘ RWX0788133

ପ ୁ /15166 25 178 35ସସୁା. ବାଘ ପି ପିତାFର ବାଘ RWX0908160

ପ ୁ /16167 59 178 36ରାମନାଥ ଖରା ପି ଲୁକ ୁଖରା RWX0908186

ପ ୁ /17168 42 178 37ସଲୁତାନ ଅହମଦ . ପି ଅବଦୁଲ ଗଫୁa OR/12/085/308384

�ୀ /17169 46 178 38ସାବନା େବଗb !ା ସଲୁତାନ ଅହcd KBH1698661

�ୀ /17170 62 178 39ଅମିନା ବିବି !ା ଅବଦୁଲ OR/12/085/308383

�ୀ /17171 28 178 40ଆଶିନା ବିବି !ା ସଏଦ ଏଶା RWX1177435

ପ ୁ /17172 28 178 41ସାଏଦ ଏଶା ପି ସାଏଦ ଅକଲୁ RWX1177351

ପ ୁ /18173 50 178 42କବିରାଯ େଯନା ପି ଡି େଯନା OR/12/085/308386

�ୀ /18174 45 178 43ପOୁCବାସି େଯନା !ା କବିରାଜ େଯନା OR/12/085/308387

3 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ0 !ାHର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /18175 45 178 44ରବି େଯନା ପି ଡି େଯନା RWX0180844

�ୀ /18176 40 178 45ରୁନୁ େଯନା !ା ରବି େଯନା RWX0180851

ପ ୁ /20177 55 178 46ସଦନ ନାଗ ପି ସଦା ନାଗ OR/12/085/308393

�ୀ /20178 50 178 47ରଜମା ନାଗ !ା ସଦନ ନାଗ OR/12/085/308394

�ୀ /20179 34 178 48ଶକୁ#  ନାଗ !ା ଶିବ ନାଗ RWX0698571

ପ ୁ /22180 45 178 49ଘାଶି ବାଘ ପି ଏଲ ବାଘ OR/12/085/308517

�ୀ /22181 40 178 50ଯେସାଦା ବାଘ ପି ଘାସି ବାଘ OR/12/085/308518

ପ ୁ /22182 40 178 51କାVEକ ବାଘ ପି ଏଲ ବାଘ OR/12/085/308519

�ୀ /23183 70 178 52ଘାସିନି ବାଘ !ା ଏଲ ବାଘ OR/12/085/308520

ପ ୁ /23184 45 178 53ମାଧବ ବାଘ ପି ଏଲ ବାଘ KBH1921741

ପ ୁ /23185 29 178 54ନେର(  ବାଘ ପି ଘାସି ବାଘ RWX0908863

�ୀ /23186 26 178 55ଅନିତା ବାଘ ପି ଘାସି ବାଘ RWX0908699

�ୀ /24187 21 178 56ସପୁିୟା ଚାଲାନ ପି ରାେଜ(  ଚାଲାନ RWX1177328

�ୀ /24188 80 178 57ଅନୁସୟା ମାଝି !ା ଏସ େକ ମାଝି OR/12/085/308398

ପ ୁ /24189 51 178 58ଅେଶାକ କମୁାର ମାଝି ପି ମିନେକତନ ମାଝି RWX0180869

�ୀ /24190 49 178 59ମେନାରମା ମାଝି ପି ଏସ େକ ମାଝି OR/12/085/308399

�ୀ /24191 47 178 60ସେରାଜିନି ମାଝି ପି ଏସ େକ ମାଝି OR/12/085/308400

ପ ୁ /25192 58 178 61ରାମଚ(  !ାଇଁ ପି ଏନ !ାଇଁ OR/12/085/308403

�ୀ /25193 53 178 62େଦ ୗପତି !ାଇଁ !ା ରାମଚ(  !ାଇଁ OR/12/085/308404

�ୀ /26194 65 178 63ଯମନୁା େଚୗଧରିୂ !ା ଦ�ତିୁକୃG େଚୗଧରିୂ OR/12/085/308406

ପ ୁ /26195 43 178 64ନାରାୟଣ େଚୗଧରିୂ ପି ଦ�ତିୁକୃG େଚୗଧରିୂ OR/12/085/308407

�ୀ /26196 38 178 65ସବୁାସିନି ଚଉଧରିୁ !ା ନାରାୟଣ ଚଉଧରିୁ KBH1645233

ପ ୁ /27197 45 178 66କୃପାସି1ୁ ମହା.ି ପି ଏଲ ମହା.ି OR/12/085/309003

�ୀ /27198 42 178 67ପZୁା3ଳି ମହା.ି !ା କୃପାସି1ୁ ମହା.ି OR/12/085/309004

ପ ୁ /28199 63 178 68ଅ.ଯ�ାମି ଡାକଆୁ ପି ଡି ଡାକଆୁ OR/12/085/308408

�ୀ /28200 58 178 69ରମା ଡାକଆୁ !ା ଅ.ଯ��ମି ଡାକଆୁ OR/12/085/308409

�ୀ /28201 35 178 70ନମିତା ଡାକଆୁ !ା ପଶା. କମୁାର ଡାକଆୁ RWX0633453

�ୀ /28202 21 178 71ସ1�ାରାଣୀ ଡାକଆୁ ପି ବିେନାଦ ଚ(  ଡାକଆୁ RWX1177310

ପ ୁ /29203 48 178 72ସଦା ଡ� ୀ ପି ଡି ଡ� ୀ OR/12/085/308497

�ୀ /29204 44 178 73ଚ( ା ଡ� ୀ !ା ସଦା ଡ� ୀ OR/12/085/308498

ପ ୁ /30205 55 178 74ବଳରାମ ସନୁା ପି ଏଚ ସନୁା OR/12/085/308493

�ୀ /30206 50 178 75ଜମନତି ସନୁା !ା ବଳରାମ ସନୁା OR/12/085/308494

ପ ୁ /31207 55 178 76ଚ(  ନାଗ ପି ଏନ ନାଗ OR/12/085/308491

�ୀ /31208 50 178 77ରତ< ା ନାଗ !ା ଚ(  ନାଗ OR/12/085/308492

ପ ୁ /31209 36 178 78େକାମଳେଲାଚନ ନାଗ ପି ଚ(  ନାଗ RWX0997635

�ୀ /31210 32 178 79ସରୁଭି ନାଗ !ା କମୁେୁଲାଚନ ନାଗ RWX0180877

ପ ୁ /32211 36 178 80ବଂଶୀ େବନିଆ ପି ଚUାଳ େବନିଆ RWX0908137

�ୀ /32212 27 178 81ସନିୁତା େବନିଆ !ା ବଂଶୀ େବନିଆ RWX0909374

ପ ୁ /32213 25 178 82ଶ0ର ଡ�ୀ ପି ସନାତନ ଡ� ୀ RWX0855213

ପ ୁ /32214 62 178 83ସନାତନ ଡ�ି ପି ପି ଡ�ି RWX1317478

�ୀ /32215 50 178 84ଦି:ିମଣି ଡ�ି !ା ସନାତନ ଡ�ି OR/12/085/308602

�ୀ /33216 60 178 85ବିମଳା ବାଘ !ା ଡି ବାଘ OR/12/085/308485

ପ ୁ /34217 52 178 86ଘାସିରାମ ବାଘ ପି ପି ବାଘ OR/12/085/308482

�ୀ /34218 47 178 87ମଇନା ବାଘ !ା ଘାସିରାମ ବାଘ OR/12/085/308483

ପ ୁ /34219 46 178 88ସବୁାସ ବାଘ ପି ଘାସିରାମ ବାଘ KBH1921378

ପ ୁ /35220 21 178 89ଉVମ ବାଘ ପି ବଳରାମ ବାଘ RWX1177427

ପ ୁ /35221 58 178 90ବଳରାମ ବାଘ ପି ଆର ବାଘ OR/12/085/308480

�ୀ /35222 50 178 91ଲଳିତା ବାଘ !ା ବଳରାମ ବାଘ OR/12/085/308481

�ୀ /35223 31 178 92ମାମିନୀ ଡାକଆୁ !ା ସିମାeଳ ଡାକଆୁ RWX0633115

�ୀ /36224 79 178 93ନଲମା ନାୟାର !ା ଆର େକ ନାୟାର OR/12/085/308476

ପ ୁ /36225 43 178 94ଶବିଶ0ର ନାୟାର ପି ଆର େକ ନାୟାର OR/12/085/308478

ପ ୁ /37226 60 178 95ସନୁାଧର ବାଘ ପି ସି ବାଘ OR/12/085/308473

�ୀ /37227 55 178 96ରତ< ା ବାଘ !ା ସନୁାଧର ବାଘ OR/12/085/308474

ପ ୁ /37228 45 178 97ପି.ରବି ଚ( ନଂ ପି ପି.ରମା ଚ( ନଂ RWX0633479

�ୀ /37229 41 178 98ପି.ଉମା ଚ( ନଂ !ା ପି.ରବି ଚ( ନଂ RWX0633495

ପ ୁ /38230 52 178 99ଭଗବାନ ନାଗ ପି ବି ନାଗ OR/12/085/308469

�ୀ /38231 48 178 100ରତ< ମଣି ନାଗ !ା ଭଗବାନ ନାଗ OR/12/085/308470

�ୀ /39232 63 178 101ହିରାମଣି ହରିଜନ !ା ଏସ ହରିଜନ OR/12/085/308467

�ୀ /39233 45 178 102ପଦ5 ିନି ହରିଜନ ପି ଏଚ ହରିଜନ KBH1645266

ପ ୁ /40234 46 178 103ହିରବ1ୁ ଗUା ପି ଜି ଗUା OR/12/085/308464

�ୀ /40235 40 178 104େଶାଭାମଣି ଗUା !ା ହରିବ1ୁ ଗUା OR/12/085/308465

�ୀ /41236 55 178 105ଭାନୁମଣି ଗUା !ା ସFାରୁ ଗUା OR/12/085/308463

4 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ0 !ାHର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /41237 34 178 106ଘାସିରାମ ଗUା ପି ହରିବ1ୁ ଗUା RWX0180885

�ୀ /41238 31 178 107ଅ3ନା ଗUା !ା ରାମ ରାଜୁ ଗUା RWX0855411

ପ ୁ /41239 30 178 108ମେହ;ର ଗUା ପି ଭାନୁମଣି ଗUା RWX0855338

�ୀ /41240 28 178 109ରୁବି ଗUା ପି ମେହ;ର ଗUା RWX0855361

�ୀ /42241 26 178 110ପଣୀତା ନାଗ !ା ସଞୟ ପgନାୟକ RWX0997254

ପ ୁ /42242 32 178 111ସଞୟ ପgନାୟକ ପି ଶରତ ପgନାୟକ RWX0997346

�ୀ /42243 45 178 112ମିନତି ପgନାୟକ !ା ଶରତ ପgନାୟକ KBH1866474

�ୀ /43244 55 178 113େବଦିୖ ହରିଜନ !ା ଗରୁୁବଂଧ ୁହରିଜନ OR/12/085/308457

ପ ୁ /44245 45 178 114ମନ ହରିଜନ ପି ଜି ହରିଜନ OR/12/085/308454

�ୀ /44246 41 178 115ମଣିମା ହରିଜନ !ା ମହନ ହରିଜନ OR/12/085/308455

ପ ୁ /45247 55 178 116ସବୁOC ହ.ାଳ ପି ବିନଦ ହ.ାଳ OR/12/085/308449

�ୀ /46248 68 178 117ଯମନୁା ବାନା !ା ଆପାରାଓ ବାନା OR/12/085/308570

�ୀ /46249 53 178 118ବୃ(ାବତୀ ବାନା !ା ଲିଖନ ବାନା RWX0788141

�ୀ /46250 39 178 119ଶସିୁଳା ବାନା !ା ସସି େଶଖର ବାନା OR/12/085/308569

ପ ୁ /48251 57 178 120କୃପା ହରିଜନ ପି ଚଂଦ  ହରିଜନ RWX0683870

�ୀ /48252 52 178 121ଶିକାଲେଦଇ ହରିଜନ !ା କୃପା ହରିଜନ RWX0683888

ପ ୁ /48253 27 178 122ଲH5ଣ ହରିଜନ ପି କୃପା ହରିଜନ RWX0908277

ପ ୁ /49254 31 178 123ମନୁ ବାଘ ପି ପଦ5  ବାଘ RWX0698381

�ୀ /49255 28 178 124ରଶ5 ିତା ବାଘ !ା ମନୁ ବାଘ RWX0855379

ପ ୁ /49256 53 178 125ପଦ5  କମୁାର ବାଘ ପି ଚଂଦ  ବାଘ OR/12/085/308435

ପ ୁ /49257 42 178 126ରବି ବାଘ ପି ପଦମ ବାଘ OR/12/085/308438

ପ ୁ /49258 24 178 127ରଘ ୁବାଘ ପି ରବି ବାଘ RWX1036797

�ୀ /49259 27 178 128ପି0ି ହିଆଲ ପି ରଘ ୁହିଆଲ RWX0855247

ପ ୁ /50260 48 178 129ରଘ ୁହିଆଲ ପି ଚଂଦ  ହିଆଲ OR/12/085/308431

ପ ୁ /51261 68 178 130ଦିନବ1ୁ େବନିଆ ପି ପି େବନିଆ OR/12/085/308526

�ୀ /51262 66 178 131କନିୁ େବନିଆ !ା ଦିନବ1ୁ େବନିଆ OR/12/085/308527

ପ ୁ /52263 42 178 132ହରି ନାଗ ପି ଏମ ନାଗ OR/12/085/308528

�ୀ /53264 35 178 133ଗୀତା ହରିଜନ !ା ଘାସିରାମ ହରିଜନ RWX0633412

ପ ୁ /53265 50 178 134ଡFରୁ ସନୁା ପି ଏସ ସନୁା OR/12/085/308531

�ୀ /53266 46 178 135ଶଭୁା ସନୁା !ା ଡFରୁ ସନୁା OR/12/085/308532

ପ ୁ /53267 23 178 136ଅନି+ ସନୁା ପି ଡFରୁ ସନୁା RWX1036839

ପ ୁ /56268 53 178 137ଘାସିରାମ ହିଆଲ ପି ଏ. ହିଆଲ OR/12/085/308515

ପ ୁ /56269 27 178 138ସସୁା. ହିଆଲ ପି େପମନାଥ ହିଆଲ RWX0997304

ପ ୁ /57270 39 178 139ରାମଚ(  ନାୟକ ପି ଏଲ ନାୟକ OR/12/085/308544

ପ ୁ /58271 53 178 140କପୁାଦାନ ବାଘ ପି ଡି ବାଘ OR/12/085/308422

�ୀ /58272 48 178 141ଶା.ିମଣି ବାଘ !ା କପୁାଦାନ ବାଘ OR/12/085/308423

ପ ୁ /59273 48 178 142ଶେୁରସ କଳୁଦିପ ପି ଡି କଳୁଦିପ OR/12/085/308547

ପ ୁ /59274 41 178 143ମହନ କଳୁଦିପ ପି ଡି କଳୁଦିପ OR/12/085/308550

�ୀ /60275 50 178 144ରାଧାମଣି େଯନା !ା ଦିନବଂଧ ୁେଯନା OR/12/085/308419

�ୀ /60276 30 178 145ଅ3ନା େଜନା ମା ରାଧାମଣି େଜନା RWX0855163

ପ ୁ /61277 50 178 146ପାକଲୁୁ ବାଘ ପି ବୁଦୁ  ବାଘ OR/12/085/308417

�ୀ /62278 47 178 147ଲH5ୀ ଟାକ ୀ !ା ରଘନୁାଥ ଟାକ ୀ OR/12/085/308426

�ୀ /64279 60 178 148ସେରାଜିନି ଗUା !ା େଲଲି ଗUା OR/12/085/308522

�ୀ /65280 45 178 149ତୁଳଶା ଟାକି !ା ସନିଆ ଟାକି KBH1921576

ପ ୁ /66281 60 178 150କମଳୁୁ ନାଗ ପି ସି ନାଗ OR/12/085/308429

�ୀ /66282 54 178 151ସଲୁଚନା ନାଗ !ା କମଳୁୁ ନାଗ OR/12/085/308430

�ୀ /67283 61 178 152ଫଲୁବତି ନାଗ !ା ଅh ୁCନ ନାଗ OR/12/085/308559

�ୀ /68284 46 178 153ଚ( ା ଖରା !ା ବିଭିସଣ ଖରା OR/12/085/308434

ପ ୁ /68285 46 178 154ବିଭିସଣ ଖରା ପି ୟୁ ଖରା OR/12/085/308433

ପ ୁ /68286 30 178 155ଅଜିA ଖରା ପି ବିଭିଷଣ ଖରା RWX1036813

ପ ୁ /68287 29 178 156େଗୗର ନାଗ ପି କମଳ ୁନାଗ RWX0633396

ପ ୁ /69288 50 178 157ରାମ ଖରା ପି ଭାଗିରଥି ଖରା OR/12/085/308377

�ୀ /69289 47 178 158ଦି:ି ଖରା !ା ରାମ ଖରା OR/12/085/308378

�ୀ /70290 55 178 159ଆଶମୁତି କଳୁଦିପ !ା ଇ;ର କଳୁଦିପ OR/12/085/308421

ପ ୁ /70291 42 178 160ଇ;ର କଳୁଦିପ ପି ଚ(  କଳୁଦିପ KBH1698679

ପ ୁ /71292 53 178 161ବିେନାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ତୁଲାରାମ ନାୟକ OR/12/085/308580

ପ ୁ /71293 27 178 162କୃGଚ(  ନାୟକ ପି ବିେେନାଦ କମୁାର ନାୟକ RWX0698407

�ୀ /72294 60 178 163ପାବC ତି ମହାରଣା !ା ଶେୁର(  ମହାରଣା OR/12/085/308582

�ୀ /73295 40 178 164ବଇଦି ହରିଜନ !ା ପଦନ ହରିଜନ OR/12/085/308596

ପ ୁ /74296 53 178 165ତିେଲାଚନ ବିେଷାଇ ପି ପଦରାମ ବିେଷାଇ KBH1866441

�ୀ /75297 23 178 166େଦବକୀ ହରିଜନ ପି କୃପା ହରିଜନ RWX1036540

ପ ୁ /76298 60 178 167ପିତାFର ମହା.ି ପି ଏନ ଜି ମହା.ି OR/12/085/308583

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ0 !ାHର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /76299 54 178 168ତମାଳ ମହା.ି !ା ପିତାFର ମହା.ି OR/12/085/308584

�ୀ /77300 55 178 169ଫଲୁମଣି େଖାସାଲା !ା ଚାମରୁୁ େଖାସାଲା OR/12/085/308642

�ୀ /77301 39 178 170ର3ିତା କଲୁଦୀପ !ା ଈ;ର କଲୁଦୀପ KBH1698638

�ୀ /78302 50 178 171ଭାନୁମତି େଖାସଲା !ା ରବି େଖାସଲା OR/12/085/308647

ପ ୁ /79303 55 178 172ପUିତକମୁାର ପି ଆର ବି କମୁାର OR/12/085/308650

�ୀ /79304 41 178 173ଲH5ି ବି;ାସ !ା ରବି(  କମୁାର ବି;ାସ KBH1866409

ପ ୁ /79305 39 178 174ରବି(  କମୁାର ପି ପUିତ କମୁାର RWX0180927

ପ ୁ /80306 41 178 175ବଳଭଦ  େବନିଆ ପି ଡି େବନିଆ OR/12/085/308622

�ୀ /80307 40 178 176କନିୁ େବନିଆ !ା ବଳଭଦ  େବନିଆ OR/12/085/308623

ପ ୁ /80308 26 178 177େଗାପାଳ େବନିଆ ପି ବଳଭଦ  େବନିଆ RWX0908400

�ୀ /80309 25 178 178ସସୁ5 ିତା େବନିଆ ପି ବଳଭଦ  େବନିଆ RWX0908053

ପ ୁ /80310 45 178 179ପକାଶ େବନିୟା ପି ଦୟା େବନିୟା OR/12/085/308625

�ୀ /80311 42 178 180ସତ� େବନ�ା !ା ପକାଶ େବନ�ା KBH1866417

�ୀ /80312 35 178 181ସନମତି େବସରା ପି ସମରାଜୁ ଭତ ା RWX0909333

�ୀ /80313 29 178 182ସରିତା େଚଟି !ା ର3ିତ େଚଟି RWX0908103

ପ ୁ /81314 50 178 183େପମନାଥ ହିଆଲ ପି ଏସ ହିଆଲ OR/12/085/308616

�ୀ /81315 45 178 184ଫଲୁମଣି ହିଆଲ !ା େପମନାଥ ହିଆଲ OR/12/085/308617

�ୀ /81316 39 178 185ସସୁମା ହିଆଲ ପି େପମନାଥ ହିଆଲ KBH1866391

ପ ୁ /82317 42 178 186ମାଧବ େଖାସଲା ପି େଯ େଖାସଲା OR/12/085/308628

�ୀ /83318 55 178 187ଶଭୁମଣି େଖାସଲା !ା େକ େଖାସଲା OR/12/085/308631

�ୀ /84319 41 178 188େରବତି ହରିଜନ !ା ରାମ ହରିଜନ OR/12/085/308594

�ୀ /84320 45 178 189ସଯୁ�Cମଣି ନାୟକ !ା ବାଳକୃG ନାୟକ OR/12/085/308636

�ୀ /85321 45 178 190ସସବତୀ ଟାକି !ା କୃପାପାତ  ଟାକ ି OR/12/085/308659

�ୀ /85322 27 178 191ସା0ିଲା ଟାକ ୀ ପି କୃପା ପାତ  ଟାକ ୀ RWX0855171

ପ ୁ /86323 46 178 192ରଘ ୁଖରା ପି େଯ ଖରା OR/12/085/308637

�ୀ /86324 44 178 193ମିନା ଖରା !ା ରଘ ୁଖରା OR/12/085/308638

�ୀ /87325 29 178 194େହମାନ ଟାକି ପି କୃପା ପାତ  ଟାକ ି RWX0633321

ପ ୁ /88326 55 178 195େଘନୁ େଖାସଲା ପି ଡି େଖାସଲା OR/12/085/308673

ପ ୁ /89327 74 178 196ରାେଜ(  ମହାନ(ିଆ ପି ଏସ ମହାନ(ିଆ OR/12/085/308675

�ୀ /89328 70 178 197ଚ_ା ମହାନ(ିଆ !ା ରାେଜ(  ମହାନ(ିଆ OR/12/085/308676

�ୀ /90329 60 178 198ସେୁଲାଚନା କଳୁଦିପ !ା ଅଭି କଳୁଦିପ OR/12/085/308678

ପ ୁ /91330 55 178 199ସେୁର(  େବନିଆ ପି େଯ େବନିଆ OR/12/085/308679

�ୀ /91331 50 178 200ରାଧାମଣି େବନିଆ !ା ଶେୁର(  େବନିଆ OR/12/085/308680

�ୀ /92332 50 178 201ପଭାମଣି ବାଘ !ା ଖଗପତି ବାଘ OR/12/085/308351

ପ ୁ /93333 42 178 202ସବୁାସ ହାଲୱା ପି େଯାହନ ହାଲୱା OR/12/085/308684

�ୀ /93334 40 178 203ହାଲିମା ହାଲୱା !ା ସବୁାସ ହାଲୱା OR/12/085/308685

ପ ୁ /93335 25 178 204ବି;ନାଥ ହାଲାୱ ପି ସବୁାଷ ହାଲାୱ RWX0855288

ପ ୁ /94336 52 178 205ପାତ  କଳୁଦିପ ପି ଡି କଳୁଦିପ OR/12/085/308686

�ୀ /94337 48 178 206ତୁଳା କଳୁଦିପ !ା ପାତ କଳୁଦିପ OR/12/085/308687

�ୀ /94338 22 178 207ଦି:ିମୟୀ କଳୁଦୀପ ପି ପାତ କଳୁଦୀପ RWX1177369

ପ ୁ /95339 43 178 208ଘାସିରାମ ମହାନ(ିଆ ପି ଚ(ମଣି ମହାନ(ିଆ KBH1875426

ପ ୁ /95340 40 178 209ରାେଜଶ ମହାନ(ିଆ ପି ଚ(  ମହାନ(ିଆ RWX0180943

�ୀ /96341 32 178 210ମାଧରିୁ ବାନ�ା !ା ଅମିତ ବାନ�ା RWX0180968

�ୀ /96342 70 178 211ପାବC ତୀ େବନିଆ !ା ତିନାଥ େବନିଆ OR/12/085/308695

ପ ୁ /96343 58 178 212େଦେବ(  େବନିଆ ପି ତିନାଥ େବନିଆ OR/12/085/308692

�ୀ /96344 48 178 213ଖିରବତି େବନିଆ !ା େଦେବ(  େବନିଆ OR/12/085/308693

ପ ୁ /96345 46 178 214ସେୁର(  େବନିଆ ପି ଟି େବନିଆ OR/12/085/308694

�ୀ /96346 40 178 215ପ0ଜିନି େବନିଆ !ା ସେୁର(  େବନିଆ KBH1875319

ପ ୁ /96347 39 178 216ରାେଜ(  େବନିଆ ପି ଟି େବନିଆ OR/12/085/308987

�ୀ /96348 31 178 217ରଶ5ତିା େବନିଆ ପି ସେୁର(  େବନିଆ RWX1036607

ପ ୁ /96349 32 178 218ଅମିତ େବନ�ା ପି େଦେବ(  େବନ�ା RWX0180950

�ୀ /96350 44 178 219ନମିତା ନାୟକ !ା ରାେଜ(  ବିେଶାଇ OR/12/085/308553

�ୀ /97351 59 178 220ଶା.ିମଣି ନାଇକ !ା ସାନୁ ନାଇକ OR/12/085/308699

ପ ୁ /97352 45 178 221ପସ< ନାଇକ ପି ସନା ନାଇକ OR/12/085/308700

�ୀ /97353 41 178 222ମjୁାମଣି ନାଇକ !ା ପସନ<  ନାଇକ OR/12/085/308701

ପ ୁ /97354 33 178 223ସ3ିA ନାୟକ ପି ପଶା. ନାୟକ RWX0633420

ପ ୁ /98355 40 178 224ଚିVର3ନ େଖାସଲା ପି ପଭୁଦାନ େଖାସଲା KBH1645290

�ୀ /98356 39 178 225ଶନୁାମଣି େଖାସଲା ପି ବି େଖାସଲା OR/12/085/308706

ପ ୁ /98357 39 178 226ରାମ େଖାସଲା ପି ବୁଦୁରା େଖାସଲା KBH1875327

�ୀ /99358 27 178 227ଦୀପ3ଳି ଦା= !ା ସଂଗାମ େକଶରୀ ଦାସ RWX0854810

�ୀ /99359 45 178 228ରମା କ(ପାନ !ା େଗାବି( କ(ପାନ OR/12/085/309062

ପ ୁ /99360 50 178 229େଗାବି( କ1ପାନ ପି ଜି କ1ପାନ OR/12/085/308972

6 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ0 !ାHର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /100361 31 178 230ଘାସି ସନୁା ପି ଅଭି ସନୁା RWX0408047

�ୀ /123362 32 178 231ରି0ି ମହାନ(ିଆ !ା ଲବ ମହାନ(ିଆ RWX0997569

�ୀ /174363 32 178 232ମାଧରୁୀ ରାୟ ପି ମୃଦୁଲ ଚ(  ରାୟ RWX0908962

�ୀ /271364 42 178 233ସେରାଜିନୀ ଟାକ ୀ ମା ଲH5ୀ ଟାକ ୀ RWX0855189

ପ ୁ /1268365 52 178 234ରାେଜଶ ହରିଜନ ପି ତିେଲାଚନ ହରିଜନ RWX0908822

�ୀ /1366 38 178 235ନମିତା ମUଳ !ା ନନି େଗାପାଳ ମUଳ KBH1807395

�ୀ /1367 40 178 236ଲH5ୀପିୟା ସାହୁ !ା େଗାବି( ପାଢୀ RWX0909390

�ୀ /02368 28 178 237ଝରଣା ନାହାକ ମା ତନୁଜା ନାହାକ RWX0728204

ପ ୁ /2369 52 178 238ହରିେମାହନ ଟାକ ି ପି ଅେଲଖ ଟାକ ି OR/12/085/308536

�ୀ /03370 48 178 239ଭାଗ�ଲତା ଦିପ !ା ଖି' ଦୀପ RWX0728550

ପ ୁ /3371 34 178 240ଅେଶାକ ବି;ାସ ପି େଭାଗର3ନ ବି;ାସ RWX0511253

ପ ୁ /3372 27 178 241କିଷାନ ଖରା ପି େମାହନ ଖରା RWX0510982

�ୀ /3373 29 178 242ମୀନୁ ନାୟକ ପି ଜେଗ(  ନାୟକ RWX0511279

�ୀ /3374 86 178 243ବିGୁ ପାତ !ା ବି;ନାଥ ପାତ OR/12/085/308096

ପ ୁ /3375 32 178 244ପଶ ୁCରାମ ସାହୁ ପି ମାଧବ ସାହୁ RWX0511261

�ୀ /3376 28 178 245ମାଧରୁୀ ସାହୁ !ା ପଶ ୁCରାମ ସାହୁ RWX0633297

ପ ୁ /4377 26 178 246ହରିହର ମହାପାତ ପି ନରସିଂହ ମହରାତ RWX0728477

ପ ୁ /4378 38 178 247ଅନୁକଳୁ ମହାରଣା ପି କାଳୁ ମହାରଣା RWX0299529

�ୀ /5379 52 178 248ଚ(ମା େଜନା ପି ଉଦୟନାଥ େଜନା RWX0539239

ପ ୁ /5380 46 178 249ରାନଚ(  େଜନା ପି ଉଦୟନାଥ େଜନା RWX0299537

ପ ୁ /5381 43 178 250କାସିନାଥ େଜନା ପି ଉଦୟନାତ େଜନା RWX0299545

�ୀ /6382 34 178 251ସଂଗିତା ସାହୁ !ା ବିମଳ ସାହୁ RWX0299560

�ୀ /7383 49 178 252କମୁାରି ଦାସ !ା ସରତ ଦାସ RWX0299578

ପ ୁ /7384 22 178 253ସାଇ କମୁାର ଦାସ ପି ସରତ କମୁାର ଦାସ RWX1177294

�ୀ /8385 59 178 254ଲH5ୀ ବାରିକ !ା ଦିନବ1ୁ ବାରିକ RWX0299586

�ୀ /09386 29 178 255ରାେଜ;ରୀ ପେଲଇ ପି ରାମହରି ପେଲଇ RWX0727883

ପ ୁ /09387 39 178 256ଜିେତ(  ରାଉଳ ପି ଚ(  େଶଖର ରାଉଳ KBH1856376

�ୀ /9388 63 178 257ସାରଦା ପେଲଇ !ା ଖଲି ପେଲଇ RWX0299610

ପ ୁ /9389 49 178 258ରାମହରି ପେଲଇ ପି ଖରି ପେଲଇ RWX0299602

�ୀ /9390 42 178 259ସବିତା ପେଲଇ !ା ରାମହରି ପେଲଇ RWX0299594

�ୀ /9391 35 178 260ମମତା ରାଉଳ !ା ଜିେତ(  ରାଉଳ RWX0854695

ପ ୁ /10392 69 178 261ହରି ମହାଗଡୁ ପି ନାରାୟଣ ମହାଗଡୁ RWX0299644

ପ ୁ /10393 48 178 262ଶ�ାମ ମହାଗଡୁ ପି ହରି ମହାଗଡୁ RWX0299651

ପ ୁ /10394 46 178 263ଶୀନିବାସ ମହାଗଡୁ ପି ହରି ମହାଗଡୁ RWX0683961

�ୀ /10395 43 178 264ପୀତି ମହାଗଡୁ !ା ଶ�ାମ ମହାଗଡୁ RWX0299636

ପ ୁ /10396 25 178 265ସନିୁଲ ମହାକଢୁ ପି ଶ�ାମ ମହାକଢୁ RWX0854745

ପ ୁ /11397 27 178 266ସଂଗାମ େକଶରୀ ଦାସ ପି ସବୁାସ ଚ(  ଦାସ RWX0727792

ପ ୁ /11398 28 178 268!ରଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାହୁ RWX0633362

�ୀ /12399 62 178 269କlରିୁ ମନିୁ !ା େଦବରାଜ ମନିୁ RWX0299693

ପ ୁ /12400 54 178 270େଗୗରା� ମନିୁ ପି ଲାବଣ� ମନିୁ RWX0299685

ପ ୁ /12401 53 178 271େଦବରାଜ ମନିୁ ପି ରାମ ମନିୁ RWX0299701

�ୀ /12402 44 178 272େହମାଳ ମନିୁ !ା ପଫଲୁ ମନିୁ RWX0299719

ପ ୁ /12403 40 178 273ପଫଲୁ ମନିୁ ପି େଦବରାଜ ମନିୁ RWX0299727

ପ ୁ /12404 68 178 274ରବି(ନାଥ ପଧାନ ପି ଗ�ାଧର ପଧାନ RWX0908707

�ୀ /12405 42 178 275ଶୀମତି =ୱାଇଁ ପି ବm =ୱାଇଁ RWX0299677

ପ ୁ /13406 52 178 276ରାମକୃG ନାୟକ ପି ସି1ୁ ନାୟକ RWX0424903

ପ ୁ /13407 38 178 277ବଳରାମ ନାୟକ ପି ସି1ୁ ନାୟକ RWX0683946

�ୀ /13408 38 178 278ଚୁମିତା ନାୟକ !ା ବଳରାମ ନାୟକ RWX0908491

�ୀ /13409 35 178 279ରୀନା ନାୟକ !ା ରାମକୃG ନାୟକ RWX0299743

ପ ୁ /13410 25 178 280େଯାେଗଶ ନାୟକ ପି ରାମ କୃGC ନାୟକ RWX0854828

�ୀ /13411 25 178 281ମନୁ(ା ନାୟକ ପି ରାମକGC ନାୟକ RWX0854893

ପ ୁ /13412 28 178 282ଅବିନାଶ ଶକୁ# ା ପି ଅନିଲ ଶକୁ# ା RWX0855098

�ୀ /14413 64 178 283ବିମଳ େବେହରା !ା ଯଦୁମଣି େବେହରା RWX0299768

�ୀ /14414 49 178 284େମଘମାଳା େବେହରା !ା ପଶ ୁCରାମ େବେହରା RWX0299784

ପ ୁ /14415 48 178 285ପଶ ୁCରାମ େବେହରା ପି ଯଦୁମଣି େବେହରା RWX0683904

ପ ୁ /14416 43 178 286ବଳରାମ େବେହରା ପି ଯଦୁମଣି େବେହରା RWX0299776

�ୀ /14417 23 178 287ସ<ିnା େବେହରା ପି ପଶ ୁCରାମ େବେହରା RWX1134394

�ୀ /14418 32 178 288େଜ�ାତିମCୟୀ ପUା !ା ଅ;ିନୀ କମୁାର ରଥ RWX0908376

�ୀ /14419 52 178 289େସ<ହା ପାତ ପି ଟି ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ RWX0818575

�ୀ /14420 28 178 290ଶୀୟା ପାତ ପି ଟି ସତ�ନାରାୟଣ ପାତ RWX0818468

�ୀ /15421 64 178 291ସ(ୁରି ରାଉଳ !ା ଚ(  େଶଖର ରାଉଳ RWX0299792

�ୀ /16422 61 178 292କମଳି ନାଏକ !ା ସପୁରମଣି ନାଏକ RWX0909218

7 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ0 !ାHର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /16423 61 178 293େମାହନ ସାହୁ ପି ଭାକାରି ସାହୁ RWX0299859

�ୀ /16424 44 178 294କବିତା ସାହୁ !ା ମଦନ ସାହୁ RWX0299826

ପ ୁ /16425 37 178 295ପନିର ସାହୁ ପି େମାହନ ସାହୁ RWX0299818

ପ ୁ /16426 36 178 296ଅଜିA ସାହୁ ପି ମେହାନ ସାହୁ RWX0299867

ପ ୁ /16427 33 178 297ସଜୁୁA ସାହୁ ପି ମେହାନ ସାହୁ RWX0299875

�ୀ /17428 25 178 298କLନା କମୁାରୀ େଜନା ପି କାଶୀନାଥ େଜନା RWX0908343

�ୀ /17429 22 178 299ରହିମା ଖାତୁ/ ପି ସଲୁତା/ ଏେହମd RWX1134998

�ୀ /17430 31 178 300ତୁଳସୀ ପgନାୟକ !ା ନ( ପgନାୟକ RWX0633370

ପ ୁ /17431 73 178 301େଲାକନାଥ ପgନାୟକ ପି ଦୟାନିଧି ପgନାୟକ RWX0299883

ପ ୁ /17432 46 178 302ଆନ( ପgନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପgନାୟକ RWX0299925

ପ ୁ /17433 41 178 303ନ( ପgନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପgନାୟକ RWX0299917

�ୀ /17434 39 178 304ସ3jୁା ପgନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପgନାୟକ RWX0299909

�ୀ /18435 50 178 305ଇ(ିରା ମହାରଣା !ା ଜଗନ< ାଥ ମହାରଣା RWX0683912

ପ ୁ /19436 32 178 306ଶ0ର ତରାଇ ପି ମେହାନ ତରାଇ RWX0299941

�ୀ /22437 44 178 307ତମାଳ ଲତା ପାତ ମା ରାମଚ(  ପାତ RWX0511238

ପ ୁ /24438 61 178 308ଲH5ଣ ଦାସ ପି ଅଜୁC ନ ଦାସ RWX0424853

�ୀ /24439 60 178 309ପଦ5 ା ଦାସ !ା ଲH5ଣ ଦାସ RWX0299966

ପ ୁ /25440 55 178 310ବିେନାଦ ଦାସ ପି କାଳୁ ଦାସ RWX0425165

�ୀ /25441 33 178 311ସେ.ାଷିନୀ ଦାସ ପି ବିେନାଦ ଦାସ RWX0425157

�ୀ /25442 32 178 312ଅ;ିନୀ ଦାସ ପି ଲH5ଣ ଦାସ RWX0909010

ପ ୁ /25443 49 178 313ରେମଶ ପରିଡା ପି ରାଜିବ ପରିଡା RWX0299990

�ୀ /25444 46 178 314ଗୀତା ପରିଡା !ା ରେମଶ ପରିଡା RWX0908988

ପ ୁ /25445 24 178 315କରନ ପରିଡା ପି ରେମଶ ପରିଡା RWX1177377

�ୀ /25446 31 178 316କାେବରୀ ସାହୁ !ା ବସ. କମୁାର ସାହୁ RWX0818542

�ୀ /25447 62 178 317େଦ ୗପଦୀ !ାଇଁ !ା ଲH5ଣ ମହା.ି RWX0908657

ପ ୁ /26448 57 178 318ସବୁାଷ ଚ(  ଗ.ାୟତ ପି ଆନ( ଗ.ାୟତ RWX0683938

ପ ୁ /28449 48 178 319ଚଇତନ ଟାକ ୀ ପି ମଧ ୁଟାକ ୀ RWX0372557

�ୀ /28450 43 178 320ମjୁା ଟାକ ୀ !ା ଚଇତନ ଟାକ ୀ RWX0683920

ପ ୁ /29451 27 178 321ସରୁଜ ପରିଡା ପି ରେମଶ ପରିଡା RWX0633636

ପ ୁ /30452 47 178 322େମାହନ ବାଘ ପି ଚମରା ବାଘ RWX0344762

ପ ୁ /30453 37 178 323ସମାରୁ ବାଘ ମା କମଳା ବାଘ RWX0345116

�ୀ /30454 32 178 324ପଦ5 ିନୀ ବାଘ !ା ସମାରୁ ବାଘ RWX0345124

ପ ୁ /30455 31 178 325ରଶ5ି ର3ନ ସାମ.ରାଏ ପି େଗାବି( ଚ(  ସାମ.ରାଏ RWX0344663

ପ ୁ /31456 33 178 326ସ3ିତ ଦେଳଇ ପି ଜୟକୃG ଦେଳଇ RWX0510891

ପ ୁ /32457 51 178 327ଜଗନ< ାଥ ମହାରଣା ପି ଅଭିମନ� ୁମହାରଣା RWX0408054

�ୀ /32458 30 178 328ମନିସା ମହାରଣା ପି ଜଗନ< ାଥ ମହାରଣା RWX0408146

ପ ୁ /32459 27 178 329ରାେଜଶ ମହାରଣା ପି ଜଗନ< ାଥ ମହାରଣା RWX0908111

ପ ୁ /33460 40 178 330େହମ. ସାହୁ ପି ଅେଶାକ ସାହୁ RWX0408062

�ୀ /33461 32 178 331ଗାୟତି  ସାହୁ !ା େହମ. ସାହୁ RWX0408088

ପ ୁ /34462 47 178 332ଏ ମନୁା େରଡି ପି ଏ ପନସିୟା େରଡି RWX0408112

�ୀ /34463 43 178 333କନକା େରଡି !ା ଏ ମନୁା େରଡି RWX0408138

ପ ୁ /34464 39 178 334ଇ(  କମୁାର େରଡି ପି ଏ ପାରସିୟା େରଡି RWX0408120

�ୀ /35465 38 178 335ପZୁଲତା ପାତ !ା ସଜିୁA ସାହୁ RWX0511154

�ୀ /36466 30 178 336ତି:ୀଲତା ମUଳ ପି ଅରୁଣ ଚ(  ମUଳ RWX0511063

ପ ୁ /37467 31 178 337ଅଜିA ଦେଳଇ ପି ଜୟକୃG ଦେଳଇ RWX0511014

�ୀ /37468 29 178 338ଜୟ.ି େରଡି !ା ଇ(  କମୁାର େରଡି RWX0633271

�ୀ /38469 55 178 339େଗୗରୀ ପାତ !ା ରାମ ପାତ OR/12/085/300019

�ୀ /38470 45 178 340ରିତା3ଳୀ ପାତ !ା ହୃଷିେକଶ ପାତ RWX0511022

ପ ୁ /39471 39 178 341ବାଳକୃG ସାହୁ ପି ହାଡିବ1ୁ ସାହୁ OR/12/085/308991

ପ ୁ /41472 38 178 342ଦିନବ1ୁ େଖାସଲା ପି ବୁଦୁରା େଖାସଲା RWX0633123

�ୀ /42473 58 178 343ପାବC ତୀ ସାହୁ !ା ସବୁଳ ସାହୁ RWX0181172

ପ ୁ /42474 39 178 344ସଜିୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ସବୁଳ ସାହୁ RWX0633198

�ୀ /43475 26 178 345େରସ5ା େଗୗଡ ପି ଉଦୟ େଗୗଡ RWX0728493

�ୀ /43476 29 178 346ଗାୟତୀ ମUଳ ପି ସଦା= ମUଳ RWX0632901

�ୀ /44477 26 178 347ମମତା ଦାଶ ପି ସବୁାସ ଚ(  ଦାଶ RWX0818492

ପ ୁ /44478 22 178 348େକଳୖାଶ ହରିଜନ ପି ମନ ହରିଜନ RWX1134428

�ୀ /44479 35 178 349!ପ<ା କମୁାରୀ ମହାରଣା !ା େକୖଳାସ ମହାରଣା RWX0909424

ପ ୁ /44480 31 178 350ସ3ିତ କମୁାର ପାଇକ ମା ପାମଳୀ ପାଇକ RWX0511287

�ୀ /44481 28 178 351ସଜୁାତା ପାଇକ ପି ସତୀଶ ଚ(  ପାଇକ RWX0632919

�ୀ /45482 29 178 353ଅନୀମା ରାୟ ପି ମିଦୁଲ ଚ(  ରାୟ RWX0511204

�ୀ /46483 29 178 354େରସ5ା ଦେଳଇ !ା ଜୟରାମ ଦେଳଇ RWX0510958

ପ ୁ /49484 37 178 355ଉPC ବ ବାଘ ପି ପଦ5  ବାଘ RWX0818344

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ0 !ାHର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /52485 27 178 356!ାଧିନ ପଧାଦ ରାଉତ ପି ନବିନ ରାଉତ RWX0728501

�ୀ /56486 46 178 357ଲH5ୀ େବେହରା !ା ବନମାଳି େବେହରା RWX1177286

ପ ୁ /56487 45 178 358ବନମାଳୀ େବେହରା ପି ତୀନାଥ େବେହରା RWX0818393

ପ ୁ /58488 26 178 359ରାେଜଶ ବାଘ ପି କୃପାଦାନ ବାଘ RWX0818476

�ୀ /59489 33 178 360ମ3 ୁମଲ# ିକ !ା ସେରାhିତ ମଲ# ିକ RWX0818500

ପ ୁ /97490 46 178 361ସଦୁଶCନ ନାୟକ ପି ସନା ନାୟକ RWX0818351

�ୀ /97491 41 178 362ସଜୁତା ନାୟକ !ା ସଦୁଶCନ ନାୟକ RWX0818484

ପ ୁ /97492 22 178 363ଦୀପକ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଦୁଶCନ ନାୟକ RWX1134352

ପ ୁ /99493 30 178 364ଶିବ ଶ0ର ବଳିଆର ସିଂ ପି ରାମଚ(  ବଳିଆର ସିଂ RWX0727867

ପ ୁ /99494 25 178 365ଦୀପକ କମୁାର ଦାସ ପି ଶରତ କମୁାର ଦାସ RWX0854752

ପ ୁ /144495 36 178 366ପଦୀପ କମୁାର ପଧାନ ମା କମଳା ପଧାନ RWX0425082

ପ ୁ /146496 34 178 367ଦିପକ କମୁାର ସାହୁ ପି ସରୁଥ ସାହୁ RWX0181206

ପ ୁ /146497 31 178 368ଜୀବନ କମୁାର ସାହୁ ପି ସରୁଥ ସାହୁ RWX0345330

�ୀ /153498 53 178 369ଶଭୁସନି ଭତ ା ପି େକ.ପି. ଭତ ା RWX0728253

ପ ୁ /153499 31 178 370ଚ(ନ ପଧାନ ପି ଲଖଣ ପଧାନ RWX0181396

ପ ୁ /155500 25 178 371ଅବନିକା. ବିେଶାଇ ପି ନାରାୟଣ ବିେଶାଇ RWX0909069

�ୀ /160501 58 178 372ସର!ତୀରାଣୀ ସରକାର !ା ଅରୁଣ ଚ(  ମUଲ RWX0909168

�ୀ /165502 47 178 373େଗୗରି ନାୟକ !ା ବିନୟ ନାୟକ RWX0181701

ପ ୁ /165503 24 178 374େସୗମ�ର3ନ ପାତ ପି ଲି�ରାଜ ପାତ RWX0908814

ପ ୁ /170504 39 178 375ରେମଶ ପଧାନ ପି ରବି(  ନାଥ ପଧାନ RWX0818559

ପ ୁ /171505 28 178 376ଅନିଲ ବଳିୟାର ସିଂ ପି ରାମଚ(  ବଳିଆରପ ସିଂ RWX0728576

ପ ୁ /172506 26 178 377ମS ୁମାହାକା ପି ତପନ ମାହକ RWX0728568

�ୀ /178507 40 178 378ସେ.ାଷି ଦେଳଇ !ା ନବିନ ଦେଳଇ RWX1098243

ପ ୁ /178508 32 178 379ନବୀନ ଦେଳଇ ପି ନାରାୟଣ ଦେଳଇ RWX0996751

ପ ୁ /179509 35 178 380ସଞୟ କମୁାର ସିଂ ପି ଶିବା ସିଂ RWX0728303

�ୀ /185510 25 178 381କରିସ5ା ପଧାନ ପି ବଳରାମ ପଧାନ RWX0908749

�ୀ /191511 27 178 382ସନିୁତା ସାହୁ !ା ସେ.ାଷ ସାହୁ RWX0908525

�ୀ /256512 42 178 383ଆଶମତି ବାଘ !ା -େମାହନ ବାଘ RWX0818435

�ୀ /256513 43 178 384ଚ(ମା େବେହରା !ା ବିଜୟ !ାଇଁ RWX0908087

ପ ୁ /269514 40 178 385ସଦୁାମ ଦାସ ପି ମରୁଲି ଦାସ RWX0299438

�ୀ /269515 31 178 386ସଶୁୀଳା ଦାସ !ା ସଦୁାମ ଦାସ RWX0345413

�ୀ /270516 27 178 387େସ<ହା ଦାସ !ା ବିକମ ଦାସ RWX0727768

ପ ୁ /283517 88 178 388ତୀନାଥ ମହା.ୀ ପି ହାଡୁ ମହା.ୀ RWX0818567

�ୀ /437518 25 178 389ଶଭୁଶୀ ସାହୁ ପି ଖେଗଶ ସାହୁ RWX0818534

ପ ୁ /264519 22 178 390ମେହଦ  ବାଘ ପି ଘାସୀ ବାଘ RWX1282805

�ୀ /52520 29 178 391ରଶ5ିତା କଚିମ !ା ଦୟାବାନ କଚିମ RWX1288489

ପ ୁ /52521 31 178 392ଦୟାବାନ କଚିମ ପି ଆଲବାନ କଚିମ RWX1288521

ପ ୁ /02-102-F522 19 178 393ତୁଷାର କାଂତୀ ମUଳ ମUଳ ମା ନମିତା ମUଳ RWX1288802

ପ ୁ /35523 25 178 394ରାମ ବାଘ ପି ବଳରାମ ବାଘ RWX1289651

ପ ୁ /8524 56 178 395େମାହନ ଖରା ପି ଶକୁ  ଖରା RWX1293604

ପ ୁ /05525 19 178 396ଏସଇଉଏନଆଇଏଲ କ1ାପାଣି ପି ସନୁାଧର କ1ାପାଣି RWX1293646

ପ ୁ /52526 63 178 397ଜାc ୁନାଗ ପି ନ( ନାଗ RWX1293711

ପ ୁ /17527 26 178 398ନବାବ ଖାନ ପି ଜମାଳ ଖାନ RWX1293752

�ୀ /17528 20 178 399ଆବିଦା ବିବି !ା ନବାବ ଖାନ RWX1293786

ପ ୁ /8529 23 178 400ସାଗର ଖରା ପି େମାହନ ଖରା RWX1293810

ପ ୁ /05530 25 178 401କଫୁC ଲ କ1ପାନ ପି ସନୁାଦାର କ1ପାନ RWX1293844

�ୀ /3531 27 178 402ମାଧାବୀ ବି;ାସ !ା ଅେଶାକ ବିWଵାସ RWX1293851

ପ ୁ /05532 27 178 403କଫୁC ଲ କ1ପାନ ପି ସନୁାଦାର କ1ପାନ RWX1293869

ପ ୁ /44533 41 178 404ସେୁର(  ହରିଜନ ପି ଗରୁୁବ1ୁ ହରିଜନ RWX1293901

�ୀ /44534 34 178 405େକୗଶଲ�ା ହରିଜନ !ା ସେୁର(  ହରିଜନ RWX1293919

�ୀ /5535 20 178 406ମମତା ନାଗ !ା କଫୁC ଲ କ1ପାନ RWX1293927

ପ ୁ /28536 49 178 407ବିେନାଦ ଚ(  ଡାକଆୁ ପି ଅ.ଯ��ମି ଡାକଆୁ RWX1301118

�ୀ /28537 44 178 408ଟିକି ଡାକଆୁ !ା ବିେନାଦ ଚ(  ଡାକଆୁ RWX1301126

�ୀ /33538 22 178 409ସାବିତୀ ଡ�ି !ା ସତ�ବାଦୀ ଡ�ି RWX1301142

�ୀ /28539 19 178 410ସର=ଵତୀ ଡାକଆୁ ପି ବିେନାଦ ଚ(  ଡାକଆୁ RWX1301159

ପ ୁ /7540 56 178 411ସରତ କମୁାର ଦାଶ ପି କାଶୀନାଥ ଦାଶ RWX1301175

ପ ୁ /98541 62 178 412ଗେଣଶ େଖାସ# ା ପି ପଭୁଦାନ େଖାସ# ା RWX1301183

ପ ୁ /34542 19 178 413ଲଳିତ ବାଘ ପି ଘାସିରାମ ବାଘ RWX1301191

ପ ୁ /28543 20 178 414ରବି ଟାକ ୀ ପି ଚଇତନ ଟାକ ୀ RWX1301217

ପ ୁ /99544 22 178 415େଦବା କ1ପାଣି ପି େଗାବି( କ1ପାଣି RWX1302991

�ୀ /17545 39 178 416ସଜୁାତା େଜନା !ା ଆନ( ପgନାୟକ RWX1303007

�ୀ /9546 19 178 417ରିମା ରାଣୀ େବେହରା !ା ରାେକଶ େବେହରା RWX1320050
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ପ ୁ /22547 18 178 418ଆକାଶ ବାଘ ପି ଘାସି ବାଘ RWX1321447

�ୀ /100548 41 178 419ସଯୂ�C ନାଗ ପି ଜଗବ1ୁ ନାଗ RWX1321462

ପ ୁ /1549 52 174 992େଦବରାଜ େଯନା ପି ବନମାଳି େଯନା KBH1824176

�ୀ /1550 48 174 993ଝୁନୁ େଜନା !ା େଦବରାଜ େଜନା RWX0682765

ପ ୁ /1551 29 174 994ସେୁରଶ େଜନା ପି େଦବରାଜ େଜନା RWX0630657

ପ ୁ /3552 55 174 995ରବି(  ପାତ ପି ବୁଧିଆ ପାତ RWX0407692

ପ ୁ /3553 29 174 996ମିଥନୁ ପାତ ପି ରବି(  ପାତ RWX0407684

�ୀ /3554 43 174 997ସର!ତୀ ତିପାଠୀ !ା କାVEକ ଚ(  ତିପାଠୀ KBH1653450

ପ ୁ /4555 50 174 998ସହେଦବ ଖିର ପି ଚୁଡାମଣୀ ଖିର KBH1824101

ପ ୁ /4556 27 174 999ବାବୁଲି ଖିଲ ପି ସହେଦବ ଖିଲ RWX0730127

ପ ୁ /5557 30 174 1000ର3ିତ କମୁାର ଖUଆୁଳ ପି ସକୁା. ଖUଆୁଳ RWX0509729

�ୀ /8558 64 174 1001ବାସ.ି ନାୟକ !ା େଦବରାଜ ନାୟକ OR/12/085/302991

ପ ୁ /8559 49 174 1002ସେୁର(  କମୁାର ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ RWX1270438

ପ ୁ /8560 42 174 1003ରାେଜଶ କମୁାର ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ KBH1661321

ପ ୁ /8561 38 174 1004ସ3ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି େଦବରାଜ ନାୟକ OR/12/085/302997

�ୀ /8562 30 174 1005ବବିତା ନାୟକ !ା ରାେଜସ କମୁାର ନାୟକ RWX0907550

ପ ୁ /9563 43 174 1006ଟି. ସଶୁା. କମୁାର େସନାପତି ପି ସୀତାକା. େସନାପତି KBH1830215

ପ ୁ /10564 33 174 1007ପେମାଦ କମୁାର ଡ� ୀ ପି ଦୟାଶୀଳ ଡ� ୀ RWX0730689

�ୀ /10565 67 174 1008ଟି ଜାନକି େସନାପତି !ା ଟି ସିତାକା. େସନାପତି OR/12/085/302817

ପ ୁ /10566 61 174 1009ଟି ସିତାକା. େସନାପତି ପି ଟି ପଦ5 ନାଭ େସନାପତି OR/12/085/302816

�ୀ /11567 40 174 1010େକ.େଜ�ାତି . !ା େକ ପାପାୟା KBH2148161

ପ ୁ /12568 57 174 1011ଏସ ଲH5ୀକା. ପାତ ପି ଏସ. ରା�ୁ ପାତ RWX0682757

�ୀ /12569 50 174 1012ଲH5ୀ ପାତ !ା ଲH<ିକା. ପାତ RWX0682773

ପ ୁ /13570 41 174 1013ପି. ରାମଣା  ପି ପି. ରାମାରାଓ KBH1823871

�ୀ /13571 55 174 1014ପି.ରୁକ5 ୁଣୀ . !ା ପି.ରାମାରାଓ OR/12/085/302824

ପ ୁ /13572 55 174 1015ସନୁୀଲ କମୁାର ଭୂୟo ପି ନିତ�ାନ( ଭୂୟo RWX0175356

ପ ୁ /13573 38 174 1016ଜଗଦୀWଵର ଗ:ୁା େପାଟ< ୁ ରୂ ପି ପି. ରାମାରାଓ KBH1824366

ପ ୁ /13574 62 174 1017ପି. ରାମାରାଓ ପି ପି.ଚେଲୟା ରାଓ KBH1824697

ପ ୁ /15575 39 174 1018ମାକଲା ବjଲୁା ସାଇବାବୁ ପି ଏସ ରାମାରାଓ RWX0787556

�ୀ /15576 47 174 1019ଭି . ଭାଗ�ଲH5ୀ . !ା ଭି ଭରତ ରାଜୁ KBH1829977

ପ ୁ /15577 62 174 1020ଭି. ଭରତ ରାଜୁ ପି ଭି ସତ�ନାରାୟଣ KBH1829985

�ୀ /17578 46 174 1021େଜ. କମୁାରୀ !ା େଜ ଆପାରାଓ KBH1830397

ପ ୁ /17579 55 174 1022େଜ ଆପା ରାଓ ପି ଜାମି ରାମ ରାଓ KBH1830165

ପ ୁ /17580 28 174 1023େଜ. ସେ.ାଷ ପି େଜ.ଆପା ରାଓ RWX0630475

ପ ୁ /18581 55 174 1024ସେୁରଶ ବରାଡ ପି ଶକୁେଦବ ବରାଡ KBH1830157

�ୀ /18582 50 174 1025ମନହରା ବରାଡ !ା ସେୁରସ ବରାଡ OR/12/085/302843

�ୀ /18583 45 174 1026ଜନନୀ ବରାଡ !ା ପସାଦ ବରାଡ RWX0729673

ପ ୁ /18584 35 174 1027ରାେଜ(  ବରାଡ ପି ସେୁରଶ ବରାଡ RWX0630772

�ୀ /19585 27 174 1028=ୱOCଲତା ପାତ !ା ପି. ସସୁା. ପୃ'ି RWX1132133

�ୀ /19586 52 174 1029ସଂଯjୁା ପୃ'ି !ା ପକାଶ ପୃ'ି OR/12/085/302845

ପ ୁ /19587 35 174 1030ପି ସସୁା. ପୃ'ି ପି ପି ପକାଶ ପୃ'ି RWX0508887

ପ ୁ /19588 56 174 1031ପgନରୁ ପକାଶ ପୃ'ି ପି ଶେୁର(  ପୃ'ି OR/12/085/302844

ପ ୁ /19589 41 174 1032ପgନରୁ ପଶା. ପୃ'ି ପି ପକାଶ ପୃ'ି KBH1653393

�ୀ /19590 30 174 1033ପାଇଟ ସିବାନି ପି ପାଇଟ େସତିନ ନାେଗWୱର ରାଓ RWX1132232

�ୀ /20591 60 174 1034େକ ଜଗଦFା ପାତ !ା େକ ଭାpର ପାତ OR/12/085/302847

�ୀ /20592 46 174 1035େକ. ଶାରଦା ପାତ !ା େକ. ବୃ(ାବନ ପାତ KBH2147825

ପ ୁ /20593 46 174 1036େକ ବୃ(ାବନ ପାତ ପି େକ ଭାpର ପାତ OR/12/085/302848

ପ ୁ /20594 29 174 1037େକ ଲH5ୀ ନାରାୟଣ ପାତ ପି େକ ଜଗଦFା ପାତ RWX0509778

ପ ୁ /20595 24 174 1038େକ ସଦୁଶCନ ପାତ ପି େକ ବୃ(ାବନ ପାତ RWX1132240

�ୀ /21596 66 174 1039ଏମ କଲ�ାଣି ପାତ !ା ଶୀନିବାସ ପାତ OR/12/085/302851

ପ ୁ /21597 48 174 1040ଏମ ସିମାeଳ ପାତ ପି ଶୀନିବାସ ପାତ OR/12/085/302852

�ୀ /21598 44 174 1041ଏମ. ଗୀତା3ଳି ପାତ !ା ଏମ. ସୀମାeଳ ପାତ KBH1830132

ପ ୁ /21599 42 174 1042ଏମ. ନିଳାeଳ ପାତ ପି ଏମ. ଶୀନିବାସ ପାତ KBH1830124

�ୀ /21600 35 174 1043ଏb.କାେବରୀ ପାତ !ା ଏb.ନିଳାeଳ ପାତ RWX0631614

�ୀ /21601 21 174 1044ଏମ. ପାୟଲ ପାତ ପି ଏମ. ସିମାeଳ ପାତ RWX1102854

ପ ୁ /22602 54 174 1045ପି ପକାଶ ପାତ ପି କାଶି ପାତ OR/12/085/302853

�ୀ /22603 47 174 1046ପି ପZୁା3ଳି ପାତ !ା ପି ପକାଶ ପାତ OR/12/085/302854

ପ ୁ /23604 70 174 1047ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ ପି ବିର ସାହୁ OR/12/085/302802

�ୀ /23605 55 174 1048ପOୁCବାଶି ସାହୁ !ା ପେମାଦ ସାହୁ OR/12/085/302803

ପ ୁ /23606 42 174 1049ଉମାବଲ# ଭ ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ KBH2147551

�ୀ /23607 39 174 1050ଯାMେସନୀ ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ RWX0907147

ପ ୁ /23608 36 174 1051ରାଧାମାଧବ ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ KBH2147833

10 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ0 !ାHର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /23609 36 174 1052ପତିଭା ସାହୁ !ା ଉମା ବଲ# ଭ ସାହୁ RWX0907188

ପ ୁ /23610 33 174 1053ଭବାନୀ ପସାଦ ସାହୁ ପି ପେମାଦ କମୁାର ସାହୁ RWX0509794

ପ ୁ /25611 50 174 1054ଏସ ସି େଜନା ପି ଚ( େଶଖର େଜନା OR/12/085/302770

�ୀ /25612 42 174 1055ସ3jୁା େଜନା !ା ଚ( େଶଖର େଜନା OR/12/085/302771

ପ ୁ /26613 52 174 1056ସକୁା. ଖUଆୂଳ ପି େମାହନ ଖUଆୂଳ OR/12/085/302828

�ୀ /26614 52 174 1057ସମିୁତ ା ଖUଆୂଳ !ା ସକୁା. ଖUଆୂଳ KBH1861632

ପ ୁ /26615 27 174 1058ସ3ିA କମୁାର ଖUଆୁଳ ପି ସକୁା. ଖUଆୁଳ RWX0854208

ପ ୁ /26616 67 174 1059ସିମାeଳ ରଥ ପି ଲH5ୀଧର ରଥ RWX0631036

�ୀ /26617 59 174 1060ପତିମା ରଥ !ା ସିମାeଳ ରଥ RWX0631044

ପ ୁ /26618 45 174 1061ଅ;ିନୀ କମୁାର ରଥ ପି ସିମାeଳ ରଥ RWX0631069

�ୀ /26619 36 174 1062ରଶ5 ିତା ରଥ !ା ଅ;ିନି କମୁାର ରଥ RWX0631051

ପ ୁ /27620 58 174 1063କାVEକ ଚ(  ତିପାଠୀ ପି ରତ< ାକର ତିପାଠୀ KBH1828888

�ୀ /27621 21 174 1064ଯାMେସନୀ ତିପାଠୀ ପି କାVEକ ଚ(  ତିପାଠୀ RWX1102862

ପ ୁ /28622 32 174 1065ଧେନ;ର ସାହୁ ପି ଲH5ଣ ସାହୁ RWX0509257

�ୀ /28623 24 174 1066ପି0ି ସାହୁ !ା େବଣଧୁର ସାହୁ RWX1102839

ପ ୁ /28624 67 174 1067ଲH5ଣ ସାହୁ ପି ବାDାନିଧି ସାହୁ KBH1661461

�ୀ /28625 57 174 1068ସାବିତୀ ସାହୁ !ା ଲH5ଣ ସାହୁ KBH1661479

�ୀ /29626 66 174 1069ଚ( ାବାଲି ସାମଲ !ା େସାମନାଥ ସାମଲ OR/12/085/302777

�ୀ /29627 62 174 1070କବିତା ସାମଲ !ା ସଂଜୟ କମୁାର ସାମଲ RWX1132273

ପ ୁ /29628 57 174 1071ସଂଜୟ କମୁାର ସାମଲ ପି ସହେଦବ ସାମଲ RWX1132257

ପ ୁ /29629 47 174 1072ଶିବରାମ ସାମଲ ପି େସାମନାଥ ସାମଲ KBH1653443

ପ ୁ /29630 47 174 1073ଶଶୁା. ସାମଲ ପି େସାମନାଥ ସାମଲ RWX0682831

ପ ୁ /29631 42 174 1074ର3ିତ କମୁାର ସାମଲ ପି େସାମନାଥ ସାମଲ KBH1824499

ପ ୁ /29632 38 174 1075ବାବି ସାମଲ ପି େସାମନାଥ ସାମଲ OR/12/085/303018

�ୀ /29633 36 174 1076ସନୀତା ସାମଲ !ା ଶିବରାମ ସାମଲ RWX0509620

�ୀ /30634 62 174 1077ରqା ପଧାନ !ା ରଘ ୁପଧାନ OR/12/085/302774

�ୀ /32635 38 174 1078ଏସ େଜ�ାତି !ା ଏସ ପଭାକର ରାଓ KBH2148252

ପ ୁ /32636 44 174 1079ଏସ ଆପାଲନାଇଡୁ ପି ଏସ ସରୁୀ OR/12/085/302758

ପ ୁ /32637 42 174 1080ଏସ ଗଣପତିରାଓ ପି ଶରିୁନାରାୟଣା OR/12/085/302760

�ୀ /32638 65 174 1081ଏସ ନାରାୟଣମା !ା ଏସ ସରୁୀ OR/12/085/302757

�ୀ /32639 43 174 1082ରେଜ;ରୀ ଏ= !ା ଗଣପତିରାଓ ଏ= RWX0509786

�ୀ /32640 40 174 1083ଏସ ଶ�ାମଲା !ା ଏସ ଆପାଳନାଇଡୁ OR/12/085/302759

ପ ୁ /33641 38 174 1084େଗାରୀ ଶ0ର ଓଝା ପି ଆନ( ଓଝା RWX1102649

�ୀ /33642 33 174 1085ଗୀତା3ଳି ଓଝା !ା େଗୗରି ଶ0ର ଓଝା RWX1102623

ପ ୁ /33643 85 174 1086କମୁାର ପାତ ପି ନାରାୟଣ ପାତ KBH1829076

�ୀ /33644 75 174 1087ସେରାଜିନୀ ପାତ !ା କମୁାର ପାତ KBH1829100

ପ ୁ /33645 42 174 1088ଗ�ାଧର ପାତ ପି କମୁାର ପାତ OR/12/085/302976

�ୀ /33646 41 174 1089ର3ନା ପାତ !ା ଗ�ାଧର ପାତ KBH1829092

ପ ୁ /33647 61 174 1090ସେୁର(  ସାମଲ - କମୁାର ପାତ RWX1102771

�ୀ /35648 55 174 1091ଆଲୁକା ଡ� ୀ ପି ଯୀଶଦୁାନ ଡ� ୀ KBH1661420

ପ ୁ /36649 27 174 1092ଅମିA ଡ� ୀ ପି ଦୟାଶୀଳ ଡ� ୀ RWX0630632

�ୀ /36650 54 174 1093ଦୟାଶୀଳ ଡ� ୀ !ା ଶା.ିଶୀଳ ଡ� ୀ KBH1823913

�ୀ /36651 66 174 1094ସଧୁାମଣି ସାଗର !ା ଦଶCନ ସାଗର RWX0907568

ପ ୁ /36A652 59 174 1095ଆଲୁଅ ଖୀ'ୀଆନ ପି ଜୟ ଖୀ'ୀଆନ RWX0853937

�ୀ /37653 58 174 1096ବି. ବାସ.ୀ !ା ବି. ଉମାଶ0ର KBH1830371

ପ ୁ /37654 35 174 1097ବି ରାେଜଶ ପି ବି ଉମାଶ0ର KBH2147668

ପ ୁ /37655 26 174 1098ବି. ରାେକଶ ପି ବି. ଉମା ଶ0ର ରାଓ RWX0729871

ପ ୁ /37656 71 174 1099ବି.େଗାବି( ରାଜୁ ରାଓ ପି ବି.େଭ0ଟ ରାବଣା ରାଓ RWX0730085

�ୀ /37657 64 174 1100ବି.େସୗଳ ରାଓ !ା ବି.େଗାବି( ରାଜୁ ରାଓ RWX0729970

ପ ୁ /37658 60 174 1101ବି. ଉମାଶ0ର ରାଓ ପି ବି. େଭ0ଟ ରମଣ KBH1829456

ପ ୁ /37659 28 174 1102ବି.ଆଶଷି ରାଓ ପି ବି.େଗାବି( ରାଜୁ ରାଓ RWX0730119

ପ ୁ /37660 25 174 1103ବି ରେମଶ ରାଓ ପି ବି ଉମାଶ0ର ରାଓ RWX1094234

ପ ୁ /38661 41 174 1104ଡି. ଶୀନୁ ପି ଡି. େଭାେଗଶ KBH1829829

�ୀ /38662 30 174 1105ଆଶ5ନି ଡି ପି େବାେଗସ ଡି RWX0631697

�ୀ /38663 30 174 1106େସାଭାରାଣୀ ଡି !ା ଶୀନୁ ଡି RWX0631689

�ୀ /38664 54 174 1107ଡି. ସାବିତି !ା ଡି. େବାେଗ= RWX0630178

ପ ୁ /39665 55 174 1108େକଶବ ଚରଣ ସାହୁ ପି ନବିନ ଚ(  ସାହୁ KBH1830249

�ୀ /39666 43 174 1109ସର!ତୀ ସାହୁ !ା େକଶବ ଚରଣ ସାହୁ KBH1824358

ପ ୁ /41667 53 174 1110େକ. ରବିନାରାୟଣ ପାତ ପି େକ. ତିନାଥ ପାତ KBH1829175

�ୀ /41668 46 174 1111େକ. ରାଜ କମୁାରୀ ପାତ !ା େକ.ରବିନାରାୟଣ ପାତ KBH1829167

ପ ୁ /41669 22 174 1112େକ. ହେରଶ ପାତ ପି େକ. ରବିନାରାୟଣ ପାତ RWX1102698

�ୀ /42670 55 174 1113ଟୁକନିୁ ଦାସ !ା ଫକିର େମାହନ ଦାଶ OR/12/085/302754

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ0 !ାHର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /43671 60 174 1114ବି. ରତ< !ା ବି. ସତ�ନାରାୟଣ KBH1829118

ପ ୁ /44672 51 174 1115ଭାଗବତ ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ KBH1829951

�ୀ /45673 25 174 1116ଲH5ୀ ବିେଶାଇ !ା ଜିେତ(  ବିେଶାଇ RWX1132299

�ୀ /45674 55 174 1117ସର!ତୀ ମହାରଣା !ା କୃGଚ(  ମହାରଣା RWX0853739

�ୀ /45675 33 174 1118ସ1�ାରାଣୀ ପାଣି ପି ବି;ନାଥ ପାଣି RWX0697375

ପ ୁ /45676 57 174 1119ନାରାୟଣ ପଧାନ ପି ଦୁେଯ��ଧନ ପଧାନ KBH1861970

�ୀ /45677 48 174 1120ପZୁଲତା ପଧାନ !ା ନାରାୟଣ ପଧାନ KBH1861988

ପ ୁ /45678 28 174 1121ପଭାତ କମୁାର ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ RWX0697391

ପ ୁ /45679 21 174 1122ପେରଶ କମୁାର ପଧାନ ପି ନାରାୟଣ ପଧାନ RWX1102599

�ୀ /46680 50 174 1123ଉବC ଶୀ ରାଉତ !ା ଉମାକା. ରାଉତ KBH1824143

ପ ୁ /47681 55 174 1124େକ. େଗୗରୀଶ0ର ପି େକ.କ ିGା ରାଓ KBH1824549

�ୀ /48682 47 174 1125େକ ରାଜା !ା େକ େଗୗରିଶ0ର KBH1824556

ପ ୁ /49683 52 174 1126ଭଗବାନ ମଲ# ିକ ପି ରେମଶ ମଲ# ିକ KBH1828920

�ୀ /49684 44 174 1127ମିନତି ମଲ# ିକ !ା ଭଗବାନ ମଲ# ିକ KBH1828912

ପ ୁ /50685 50 174 1128ମଦନ େମାହନ େଜନା ପି ବସେୁଦବ େଜନା KBH1829183

�ୀ /50686 48 174 1129ରୀତା େଜନା !ା ମଦନ େମାହନ େଜନା KBH1829191

ପ ୁ /51687 45 174 1130ସଂଜୟ କମୁାର ପାଢୀ ପି ନିର3ନ ପାଢୀ KBH1824408

�ୀ /51688 41 174 1131ସର!ତୀ ପାଢୀ !ା ସଂଜୟ କମୁାର ପାଢୀ KBH1824663

�ୀ /52689 75 174 1132ପମିଳା ନାୟକ !ା ପe ୁନାୟକ RWX0682849

ପ ୁ /52690 69 174 1133ପe ୁନାୟକ ମା ସିରିୟା ନାୟକ RWX0682864

�ୀ /52691 43 174 1134ନମିତା ନାୟକ !ା ରେମଶ ନାୟକ RWX0729756

ପ ୁ /52692 29 174 1135ସାଗର ନାୟକ ମା ନମିତା ନାୟକ RWX0697466

ପ ୁ /53693 61 174 1136ବାଉରିବ1ୁ ମିଶ ମା ସତ�ଭାମା ମିଶ KBH1653427

�ୀ /53694 53 174 1137ସବିତା ମିଶ !ା ବାଉରି ବ1ୁ ମିଶ KBH1829902

�ୀ /53695 29 174 1138ର3ିତା ମିଶ ପି ବାଉରୀବ1ୁ ମିଶ RWX0508663

�ୀ /53696 27 174 1139ରଶ5 ିତା ମିଶ ପି ବାଉରିବ1ୁ ମିଶ RWX0907295

�ୀ /54697 64 174 1140ଶା.ିଲତା େଜନା !ା ବଳରାମ େଜନା KBH1653401

�ୀ /54698 59 174 1141ମନହରା େଜନା !ା ହରିr(  େଜନା KBH1653419

�ୀ /54699 37 174 1142ମ3 ୁେଜନା ମା ଶା.ିଲତା େଜନା RWX0509711

�ୀ /55700 85 174 1143ଆପିଲ େଗୗଡ !ା ନାଥ େଗୗଡ KBH1824622

�ୀ /56701 47 174 1144ଲH5ୀ େବଜ !ା ହରିr(  େବଜ KBH1824614

�ୀ /57702 44 174 1145ପତ�ଷୁା ମହା.ି !ା ସନିୁଲ କମୁାର ଭୂୟo OR/12/085/303041

ପ ୁ /58703 60 174 1146ସଦୁଶCନ ପାତ ପି ରାମଚ(  ପାତ KBH2147361

�ୀ /58704 27 174 1147ଖଲୁଣା ପାତ ପି ସଦୁଶCନ ପାତ RWX1102946

ପ ୁ /58705 45 174 1148ସେ.ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ବାସେୁଦବ ସାହୁ RWX0729715

�ୀ /58706 34 174 1149ସ1�ାରାଣୀ ସାହୁ ପି ସେ.ାଷ କମୁାର ସାହୁ RWX0729731

ପ ୁ /58707 47 174 1150ସବୁାସ ଚ(  ସାଥଆୁ ପି ବୃ(ାବନ ସାଥଆୁ RWX0729707

�ୀ /58708 45 174 1151ଗୀତା3ଳୀ ସାଥଆୁ !ା ସବୁାସ ଚ(  ସାଥଆୁ RWX0729749

ପ ୁ /59709 32 174 1152ଏସ.ଶବିପସାଦ ପି ଏସ.ଲH5ିକା. ପାତ RWX0682856

�ୀ /63710 48 174 1153ସବୁଚନୀ ଖରା ପି ଅଭ ାମ ଖରା KBH2147791

�ୀ /64711 55 174 1154ଭାରତୀ ପଶୁୀ !ା ବାବୁ ପଶୁୀ KBH2148088

ପ ୁ /65712 43 174 1155ବି ରାେଜଶ ପି ବି ବୀମା RWX0682872

�ୀ /66713 42 174 1156ପZୁା3ଳି ହରିଜନ !ା ଦୟନ( ହରିଜନ KBH2148039

ପ ୁ /66714 40 174 1157ଦୟାନ( ହରିଜନ ପି ଲH5ୀନାଥ ହରିଜନ KBH2148021

�ୀ /66715 30 174 1158ସସୁ5 ିତା ଖରା !ା ଇ;ର ଖାର RWX0697797

ପ ୁ /68716 69 174 1159ପରୁୁେଷାVମ ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ନାୟକ KBH2147981

�ୀ /68717 59 174 1160ଯମନୁା ନାୟକ !ା ପରୁୁଷVମ ନାୟକ KBH2147700

ପ ୁ /68718 43 174 1161ସେ.ାଷ ନାୟକ ପି ପରୁୁଷVମ ନାୟକ KBH2147890

ପ ୁ /68719 36 174 1162େହମ. ନାୟକ ପି ପରୁୁଷVମ ନାୟକ RWX0424085

ପ ୁ /70720 56 174 1163ପି. େଗାପାଳ ପାତ ପି ପି. ଭାpର ପାତ KBH1824044

�ୀ /70721 52 174 1164ପି. ରାବଣାମା ପାତ !ା ପି. େଗାପାଳ ପାତ KBH1824036

�ୀ /71722 42 174 1165ସନିୁତା ଡ� ୀ !ା ଦୟାଶୀଳ ଡ� ୀ KBH1823897

�ୀ /72723 41 174 1166ଏ. ଦୁଗ�  !ା ଏ. ଚିନା ରାଓ KBH2147742

ପ ୁ /72724 50 174 1167ଏ. ଚିନା ରାଓ ପି ଏ. ସରିୁଅର KBH2148286

ପ ୁ /72725 37 174 1168ପସା. ସାବତ ପି ନିକ3ୁ ସାବତ RWX0730168

�ୀ /72726 29 174 1169ରଶ5 ିତା ସାବତ !ା ପସା. ସାବତ RWX0853978

�ୀ /73727 34 174 1170ରଶ5 ିତା େଜନା ପି କlରିୁ େଜନା RWX0174136

�ୀ /74728 54 174 1171ପମିଳା େହାତା !ା ବିେନାଦ ବିହାରୀ େହାତା KBH1824010

ପ ୁ /74729 25 174 1172ନିତ�ାନ( େହାତା ପି ବିେନାଦ ବିହାରୀ େହାତା RWX0907469

ପ ୁ /75730 60 174 1173ଡି. େଭାେଗଶ ପି ଡି. ରଘନୁାଥ RWX0682880

ପ ୁ /75731 29 174 1174ଡି ରାଜା . ପି େବାେଗଶ ଡି RWX0508721

�ୀ /76732 85 174 1175ତିେଲାତମା ସାହୁ !ା ନବିନ ସାହୁ RWX0174102

12 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ0 !ାHର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /76733 39 174 1176ସବୁ ଜିତ ସାହୁ ପି ନବିନ ସାହୁ KBH1824374

ପ ୁ /77734 71 174 1177ପOୂCଚ(  େଲ0ା ପି ଭରତ ଚ(  େଲ0ା RWX1001528

�ୀ /77735 51 174 1178ରୁମା େଲ0ା !ା ପOୂCଚ(  େଲ0ା RWX1001437

ପ ୁ /77736 38 174 1179େଦବାନ( େଲ0ା ପି ପOୁCଚ(  େଲ0ା RWX0730226

�ୀ /77737 30 174 1180ସବୁsCନା େଲ0ା !ା େଦବାନ( େଲ�ା RWX0730218

ପ ୁ /78738 58 174 1181ରାଜୁ ପାତ ପି ପହଲାଦ ପାତ OR/12/085/362857

�ୀ /78739 50 174 1182ସବୁାଶିନି ପାତ !ା ରାଜୁ ପାତ OR/12/085/302858

�ୀ /78740 27 174 1183ସଜୁାତା ପାତ ପି ରାଜୁ ପାତ RWX0631549

�ୀ /78741 26 174 1184ଶିLା ପାତ ପି ରାଜୁ ପାତ RWX0730572

ପ ୁ /79742 58 174 1185ଫକିର େମାହନ ଦାସ ପି ଗେଜ(  ଦାସ OR/12/085/302753

�ୀ /80743 49 174 1186ତିେଳାVମା ପାତ !ା ସଦୁଶCନ ପାତ RWX0682906

�ୀ /80744 68 174 1187ବାସ.ି ସାମଲ !ା ବିେନାଦ ସାମଲ RWX0730796

ପ ୁ /81745 52 174 1188ଏ. େଶଷ ଗିରି ପି ଏ. ଜଗନ< ାଥ RWX0682922

ପ ୁ /82746 58 174 1189ବାବୁଲା ରଥ ପି କାଶିନାଥ ରଥ KBH2148245

�ୀ /82747 52 174 1190ବାସ.ି ରଥ !ା ବାବୁଲା ରଥ KBH2148237

ପ ୁ /82748 26 174 1191ମହାବୀର ରଥ ପି ବାବୁଲା ରଥ RWX0730366

�ୀ /83749 45 174 1192ଟି. ପଦ5 ା !ା ଟି. ନିର3ନ ରାଓ KBH2148229

ପ ୁ /84750 31 174 1193ସେ.ାଷ କମୁାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା RWX0509240

ପ ୁ /84751 42 174 1194ପହଲ# ାଦ ପଧାନ ପି ବିGୁ ଚରଣ ପଧାନ RWX0509349

�ୀ /84752 36 174 1195ବିGୁ ପିୟା ପଧାନ !ା ପହଲ# ାଦ ପଧାନ RWX0509356

ପ ୁ /84753 50 174 1196ନବୀନ ପାଡି ପି ଝାେଡ;ର ପାଡି RWX0730770

�ୀ /84754 40 174 1197ସବିତା ପାଡି !ା ନବୀନ ପାଡି RWX0730788

ପ ୁ /84755 48 174 1198େଦବରାଜ ପଧାନ ପି ଦୁେଯ��ଧନ ପଧାନ RWX0174268

ପ ୁ /84756 37 174 1199ସେବC ;ର ପଧାନ ପି ବିGୁ ଚରଣ ପଧାନ RWX0509364

�ୀ /84757 31 174 1200ଗୀତା3ଳି ପଧାନ !ା େଦବରାଜ ପଧାନ RWX0630780

�ୀ /84758 29 174 1201ଚ(କଳା ପଧାନ !ା ସେବC ;ର ପଧାନ RWX0730812

ପ ୁ /84759 45 174 1202ମେହ;ର ସାହୁ ପି େଗୗରା� ସାହୁ RWX0174250

�ୀ /84760 44 174 1203ଅନୀତାଲତା ସାହୁ !ା ଭାଗବତ ସାହୁ RWX0174243

ପ ୁ /85761 30 174 1204ସିବାରାଓ ଏ ପି ପଦ5 ା ଏ RWX0509638

ପ ୁ /85762 60 174 1206ଉମାକା. ରାଉତ ପି କୃGଚ(  ରାଉତ KBH1824150

ପ ୁ /86763 55 174 1209ଏମ ରାମାରାଓ ପି ଏମ କାମରାଜି OR/12/085/296418

�ୀ /86764 52 174 1210ଏମ ଲH5ୀକମୁାର !ା ଏମ ରାମାରାଓ OR/12/085/296419

ପ ୁ /86765 29 174 1211ଏମ ରାେଜ;ର ରାଓ ପି ଏମ ରାମାରାଓ RWX0697599

ପ ୁ /86766 31 174 1212ଏb. ରାଜୁ ପି ଏb.ରାମା ରାଓ RWX0730457

�ୀ /86767 33 174 1213ଏb. !ାତୀ !ା ଏb. ରାଜୁ RWX0730465

�ୀ /88768 53 174 1214କlରୁୀ େଜନା !ା ନିର3ନ େଜନା RWX0174276

ପ ୁ /88769 27 174 1215କାଳୁଚରଣ େଜନା ପି ନିର3ନ େଜନା RWX0697805

ପ ୁ /89770 31 174 1216ଏସ ସେ.ାଷ କମୁାର ପି ଏ.= ସୀତା ରାମ RWX0174318

�ୀ /89771 54 174 1217େଜ କାeନ ରାଓ !ା େଜ େମାହନ ରାଓ RWX0174292

�ୀ /92772 38 174 1218ଜୟଶୀ ପାଢ଼ୀ !ା ସ3ୟ କମୁାର ପାଢ଼ୀ RWX0174359

ପ ୁ /95773 47 174 1219ପଶା. େଜନା ମା ଶା.ିଲତା େଜନା RWX0174466

ପ ୁ /95774 40 174 1220ଜଗନ< ାଥ େଜନା ମା ଶା.ିଲତା େଜନା KBH2147999

�ୀ /95775 40 174 1221ମଂଜୁ େଜନା !ା ମନୁା େଜନା KBH2147718

ପ ୁ /95776 37 174 1222ସମୁ/ େଜନା ମା ଶା.ିଲତା େଜନା KBH2148328

�ୀ /95777 37 174 1223ଗୀତା େଜନା !ା ଜଗନ< ାଥ େଜନା KBH2147734

�ୀ /96778 24 174 1224ରମାବତୀ େଜନା ପି େରାହିତ େଜନା RWX1001585

�ୀ /96779 51 174 1225ତନ< ୟା ପାତ !ା ରବି(  ପାତ KBH2147809

�ୀ /97780 34 174 1226ଇ(ିରା ତିପାଠୀ !ା ନିର3ନ ତିପାଠୀ RWX0174474

ପ ୁ /98781 62 174 1227ହରିr(  େଜନା ମା ବମାନୀ େଜନା RWX0174490

ପ ୁ /98782 55 174 1228େରାହିତ େଜନା ପି ଅଜୁC ନ େଜନା RWX0174516

�ୀ /98783 49 174 1229ସଂଯjୁା େଜନା !ା େରାହିତ େଜନା RWX0174524

ପ ୁ /98784 37 174 1230ପଭାତ କମୁାର େଜନା ପି ପଦ5 ନାଭ େଜନା RWX0509695

ପ ୁ /98785 35 174 1231ସେ.ାଷ େଜନା ପି ହରିr(  େଜନା RWX0174508

ପ ୁ /98786 30 174 1232ଉମାକା. େଜନା ପି େରାହିତ େଜନା RWX0509737

�ୀ /98787 29 174 1233ଗୟତୀ େଜନା !ା ପଭାତ କମୁାର େଜନା RWX0509703

�ୀ /98788 28 174 1234ମମତା େଜନା !ା ସେ.ାଷ େଜନା RWX0631507

�ୀ /99789 54 174 1235ଟି.ପଦ5 ା ରାଓ !ା ଟି.ମାଧବ ରାଓ RWX0682971

ପ ୁ /99790 35 174 1236ଟି.ସେ.ାଷ ରାଓ ପି ଟି.ମାଧବ ରାଓ RWX0682948

ପ ୁ /100791 38 174 1237ଏ.ସ ପଦ5 ନାଭ ଆଚାରୀ ପି ଏ.ସ ରାମା ରାଓ RWX0297085

�ୀ /100792 29 174 1238ଏସ ଲH5ୀ !ା ଏସ ସେୁରଶ RWX0697425

ପ ୁ /100793 47 174 1239ଆର.େଭ0ଟ ରାଓ ପି ଏ.ଆର ରାଓ RWX0682989

ପ ୁ /100794 34 174 1240ଏସ ସେୁରଶ ପି ଏସ ସତ�ମ RWX0697417

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ0 !ାHର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /101795 35 174 1241ରଂଜନ ଗଉଡ ପି ସFାରୁ ଗଉଡ KBH2147544

ପ ୁ /102796 47 174 1242ବନବାସି େବେହରା ପି ମନର3ନ େବେହରା RWX0683003

�ୀ /102797 41 174 1243ମିନତୀ େବେହରା !ା ବନବାସି େବେହରା RWX0683011

ପ ୁ /103798 41 174 1244ପଦୀପ ମିଶ ପି ପଦ5 ଚରଣ ମିଶ RWX0174565

�ୀ /103799 71 174 1245ବିରଜା ମିଶ !ା ପଦ5  ଚରଣ ମିଶ RWX0631226

ପ ୁ /104800 43 174 1246ଶ0ର ପାତ ପି ଲH5ୀ ନାରାୟଣ ପାତ RWX0683037

ପ ୁ /105801 34 174 1247ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ ମା ବାସ.ୀ ନାୟକ RWX0174599

ପ ୁ /106802 33 174 1248େକୖଳାଶ ନାୟକ ମା ବାସ.ୀ ନାୟକ RWX0174607

ପ ୁ /107803 43 174 1249ନାଥ େବେହରା ପି ହିରାFର େବେହରା RWX0683029

�ୀ /108804 35 174 1250ସଭୁଦ ା ପଧାନ !ା ରବି ଚ(  ପଧାନ KBH2147536

ପ ୁ /108805 35 174 1251ରବି ଚ(  ପଧାନ ପି େକଶର ପଧାନ KBH2147510

ପ ୁ /109806 61 174 1252ବି.େଗାବି( ରାଜୁ ପି ବି.େଭ0ଟ ରାବଣା RWX0174623

�ୀ /109807 52 174 1253ବି.ସଇଳା ରାଜୁ !ା ବି.େଗାବି( ରାଜୁ RWX0174615

�ୀ /110808 34 174 1254ସିବାନି ନାୟକ !ା ସେ.ାଷ ନାୟକ RWX0297093

�ୀ /110809 44 174 1255ତରଭୂଜ !ାଇଁ !ା େଗାପାଳ !ାଇଁ RWX0174672

�ୀ /110810 27 174 1256ଚୁମକି !ାଇଁ ପି ସତ�ବାବୁ !ାଇଁ RWX1001817

�ୀ /112811 34 174 1257ଟି.ଶଶିୁଲା  !ା ଟି.ଶଶୁା. କମୁାର େସନାପତି RWX0175216

ପ ୁ /112812 32 174 1258ପି.ସିମାeଳ ପାତ ପି ପି.ପକାଶ ପାତ RWX0175232

ପ ୁ /114813 33 174 1259ପଦ5 ନ ବରାଡ ପି ସେୁରଷ ବରାଡ RWX0344077

�ୀ /114814 37 174 1260ସ(ୁରୀ େବେହରା !ା ନାଥ େବେହରା RWX0344069

ପ ୁ /114815 27 174 1261ପଦିପ କମୁାର ଦାସ ପି ଫକିରେମାହନ ଦାସ RWX0697631

ପ ୁ /114816 33 174 1262ପ0ଜ କମୁାର ଦାଶ ପି ଫକିରେମାହନ ଦାଶ RWX0343947

ପ ୁ /114817 30 174 1263ଏସ ଶିନିବାସ ରାଓ ପି ଏସ ସୀତା ରାଓ RWX0343996

ପ ୁ /114818 42 174 1264ସେବC ;ର ସାହୁ ପି ଦୁଯ�Cଧନ ସାହୁ RWX0344036

�ୀ /114819 37 174 1265ରଶ5ୀବାଳା ସାହୁ !ା ମେହ;ର ସାହୁ RWX0344044

�ୀ /325820 23 174 1266େକ. ନ(ିନୀ ମା େକ. େଜ�ାତି RWX1102573

ପ ୁ /499821 22 174 1267କିସାନ ମହା.ି - ବାସ.ି ସାମଲ RWX1094218

ପ ୁ /540822 41 174 1268ବାରୀ ଏଂଟର ରାଓ ପି ବାରୀ ସ(ୁର ରାଓ RWX1197268

�ୀ /540823 30 174 1269ବାରୀ ଗୀତା ପି େକ ଭାpର ରାଓ RWX1197243

�ୀ /999824 23 174 1270ଆଲ# ାକା ଗାୟତୀ ପି ଆଲ# ାକା େଭ0ଟ ରାଓ RWX1166081

�ୀ /999825 43 174 1271ରଶ5ିେରଖା ପାଢି ପି ସେୁରଶ ଚ(  ପାଢି RWX0907477

ପ ୁ /999826 40 174 1272ମଳୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ବିଦ�ାଧର ରାଉତ RWX0730721

�ୀ /999827 30 174 1273ରୀନାରାଣୀ ରାଉତ !ା ମଳୟ କମୁାର ରାଉତ RWX0730804

�ୀ /999828 20 174 1274ମଧସୁ5 ିତା ସାହୁ ପି େକଶବ ଚରଣ ସାହୁ RWX1234160

ପ ୁ /30508829 23 174 1275ସାଗର କମୁାର ପାଢୀ ପି ସ3ୟ କମୁାର ପାଢୀ RWX1234178

�ୀ /1830 72 174 1276ପାବC ତୀ ରାଇେଜନାେଦଓ !ା ଗେଣଷଚ(  ରାଇେଜନାେଦଓ RWX0344200

ପ ୁ /1831 47 174 1277ରେମଶଚ(  ରାଇେଜନାେଦଓ ପି ଗେଣଷ ରାଇେଜନାେଦଓ RWX0344192

ପ ୁ /1-18C832 22 174 1279ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି େବଣଧୁର ସାହୁ RWX1287721

ପ ୁ /95833 22 174 1280ସରୁଜ େଜନା ପି ପଶା. େଜନା RWX1288414

ପ ୁ /482834 20 174 1281ତାରିଣୀ ପସାଦ ତିପାଠୀ ପି ନିରଜନ ତିପାଠୀ RWX1288448

ପ ୁ /2835 20 174 1282େଗୗତମ ରଥ ପି ପଦୀପ କମୁାର ରଥ RWX1288547

�ୀ /CHURCH CO836 19 174 1283େରଣକୁା ହିଆଲ !ା େଦଵରାଜ େଚଟି RWX1291327

�ୀ /1837 20 174 1284ମମତା କାଡ଼ରାକା ପି େମାହନ କାଡ଼ରାକା RWX1293653

ପ ୁ /11838 20 174 1285ମେନାଜ କମୁାର ରାଉତ ପି ଲH5ୀଧର ରାଉତ RWX1293661

ପ ୁ /21839 37 174 1286ରବୀ(  ମଦୁୁଳି ପି ଢବୁଲୁ ମଦୁୁଳି RWX1293695

ପ ୁ /999840 41 174 1287ସେ.ାଷ କମୁାର ଆଚାୟ�C ପି ଦାେମାଦର ଆଚାୟ�C RWX0855833

�ୀ /999841 33 174 1288ରିତାରାଣୀ ଆଚାୟ�C !ା ସେ.ାଷ କମୁାର ଆଚାୟ�C RWX0855825

�ୀ /01842 19 174 1289ଲିପିନା ବାରିକ ପି ରବି ନାରାୟଣ ବାରିକ RWX1300680

ପ ୁ /00843 19 174 1290ବିକାଶ ଚ(  ମହା.ି ପି େକଳୖାସ ଚ(  ମହା.ି RWX1300698

ପ ୁ /00844 34 174 1291ଶୀନୀଵାସ େଦାରା ପି େବରୖାଗୀ େଦାରା RWX1300706

ପ ୁ /N2 121Ep845 18 174 1292ସାଗର ପଧାନ ପଧାନ ପି ସଂେତାଷ ପଧାନ RWX1306935

�ୀ /0225-POLI846 25 174 1293ସସୁ5 ିତା େଖାସଲା !ା ସେଲ5 ନ େଖାସଲା RWX1313170

ପ ୁ /00847 18 174 1294ଦୀପକ କମୁାର ମହାପାତ ପି ଶିବ ପସାଦ ମହାପାତ RWX1317080

ପ ୁ /00848 18 174 1295େଦବାଶିଷ ପାତ ପି ନବ କମୁାର ପାତ RWX1317106

ପ ୁ /245849 21 174 1296ସଵୁମ ଦାସ ପି େଦେବ(ର ଦାସ RWX1328004

ପ ୁ /Subash Na850 18 174 1297ଦୀପକ କମୁାର ନାଇକ ପି ହରି ର3ନ ନାଇକ ନାଇକ RWX1328103

ପ ୁ /bapuji co851 22 174 1298ସମୀର ଟାକ ି ପି ଉଦବଲ ଟାକ ି RWX1328236

�ୀ /111 Polic852 61 174 1299ଜବା ରାଣୀ ମUଳ ପି ଧୀେରଂଦ  ନାଥ ମUଳ RWX1329242

ପ ୁ /30853 76 172 93େଗୗରା� !ାଈଁ ପି କ1 !ାଈଁ RWX0853085

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ0 !ାHର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ�ଚନ ନିମେ. ଗହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ<  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ�ଚନ କମିଶନ ଭାରତ0 vାରା 
ପକାଶନ କରାଯାଏ | ପେତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ�ଚନ ପବୂC ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ0 ନାମ ଅଛି କି ନାହw  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 ମାନ0ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ0 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା. େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ - ନିବ�ଚନ ଅଧିକାରୀ0 !ାHର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


