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�ୀ /11 74 136 1ପ
ଫଳୁକମୁାରି ମାଛ �ା ବିଜୟ କମୁାର ମାଛ OR/12/085/134018

�ୀ /022 66 136 2ନୁରଜାହାନ ପାଣି �ା ନୟନ ର ନ ପାଣି RWX0824656

ପ ୁ /023 65 136 3ନୟନ ର ନ ପାଣି ପି ଉରିଆ ପାଣି RWX0824664

ପ ୁ /024 30 136 4ସ$ ୃତି ର ନ ପାଣି ପି ନୟନ ର ନ ପାଣି RWX0824680

ପ ୁ /025 27 136 5େସାଭନ ର ନ ପାଣି ପି ନୟନ ର ନ ପାଣି RWX0824672

�ୀ /26 55 136 6ମିନା କମୁାରୀ ଭତ
 ା �ା ପ
ଭାକର ମାଛ OR/12/085/138212

ପ ୁ /27 59 136 7ପ
ଭାକର ମାଛ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମାଛ OR/12/085/138211

ପ ୁ /38 35 136 8ହିରଣ କମୁାର ମାଛ ପି େହରମାନ ମାଛ KBH2142123

ପ ୁ /39 33 136 9କିରଣ କମୁାର ମାଛ ପି େହରମାନ ମାଛ KBH2141067

ପ ୁ /310 29 136 10ବିେରନ କମୁାର ମାଛ ପି େହରମନ କମୁାର ମାଛ RWX0400275

ପ ୁ /411 57 136 11େହରମାନ କମୁାର ମାଛ ପି ବିଜୟ କମୁାର ମାଛ OR/12/085/134020

�ୀ /412 49 136 12ମେନାରମା ମାଛ �ା େହରମାନ କମୁାର ମାଛ OR/12/085/134021

ପ ୁ /613 52 136 16ର ନ ଦାସ ପି ଝୁରୁ ଦାସ KBH1310812

�ୀ /614 39 136 17ତୁଳିକା ଦାସ �ା ର ନ ଦାସ KBH1670868

�ୀ /0715 23 136 18'ଵାତିଶ
ୀ େବେହରା ପି କାହ* ୁ  ଚରଣ େବେହରା RWX1265347

ପ ୁ /716 50 136 19କାହ* ୁଚରଣ େବେହରା ପି ଉଦୟନାଥ େବେହରା KBH2142370

�ୀ /717 43 136 20ମୀରା େବେହରା �ା କାହ* ୁଚରଣ େବେହରା KBH2141166

�ୀ /718 20 136 21ଇତିଶ
ୀ େବେହରା ପି କାହ* ୁ  ଚରଣ େବେହରା RWX1225648

�ୀ /819 39 136 22ନମ-ଦା ମିଶ
 �ା ମେନାଜ ମିଶ
 RWX0612556

�ୀ /820 60 136 23ସବିତା ପାଢି �ା ବୃ/ାବନ ପାଢି RWX0114801

�ୀ /0921 19 136 24ସାଲମୀ ସନୁା ପି େଦେବ/
  ସନୁା RWX1265180

ପ ୁ /922 55 136 25େଦେବ/
  ସନୁା ପି େପ
ମ କମୁାର ସନୁା KBH1309327

ପ ୁ /923 49 136 26ଜଗତ ସନୁା ପି େଗାପିନାଥ ସନୁା RWX0805259

�ୀ /924 45 136 27ପ1ଜିନୀ ସନୁା �ା େଦେବ/
  ସନୁା KBH1309319

�ୀ /925 45 136 28ମଲିବା ସନୁା �ା ଜଗତ ସନୁା RWX0805267

�ୀ /1026 70 136 30ଆଲ2 ାଦିନୀ ପାଳ �ା ସଲମ3 ପାଳ KBH1310663

ପ ୁ /1127 36 136 31ଫିରଜରାଜ ଧାନଫଲୁ ପି ଏ େକ ଧା3ଫଲୁ RWX0805234

ପ ୁ /1128 64 136 32ଭୂଷଣ ଚ/
  ନାଗ ପି ପ
ଫଲୁ2  ଚ/
  ନାଗ KBH1622653

�ୀ /1129 59 136 33ସବୁାସିନୀ ନାଗ �ା ଭୂଷଣ ଚ/
  ନାଗ KBH1622661

�ୀ /1130 35 136 34ଅ9-ନା ନାଗ ପି ଭୂଷଣ ନାଗ KBH2142180

ପ ୁ /1131 30 136 35ସଂଜୟ କମୁାର ନାଗ ପି ଭୁଷଣ ନାଗ RWX0336024

�ୀ /1232 25 136 36ର ୀତା ବରଧନ �ା ପ
ଭାଂଶ ୁନାୟକ RWX1068386

�ୀ /1233 33 136 37ସସ$ ିତା ଳି ଖଡା �ା ଦୀପକ କମୁାର ଖଡା RWX1074418

ପ ୁ /1234 54 136 38ଅନ=ଚରଣ ନାୟକ ପି େଯାହନ ନାୟକ OR/12/085/134084

�ୀ /1235 33 136 39ର?ତିତା କମୁାରି ନାୟକ ପି ଅନ= ନାୟକ RWX0113480

ପ ୁ /1236 28 136 40ଦୀପ@ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅନ= ଚରଣ ନାୟକ RWX0483875

ପ ୁ /1237 28 136 41କିରଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅନ= ନାୟକ RWX1008507

ପ ୁ /1238 27 136 42ପ
ଭାଂସ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅନ= ଚରଣ ନାୟକ RWX0664409

ପ ୁ /1239 39 136 43ନିର ନ ସାହୁ ପି ତ
ିନାଥ ସାହୁ KBH1309152

ପ ୁ /1240 41 136 44ବିପ2 ବ ସକAର ପି ମନ$ ଥ ସକAର RWX0612366

�ୀ /1341 55 136 45ରତ* ମଣି ଡ�ରି �ା ନେର/
  ଡ�ରି OR/12/085/134083

�ୀ /1342 39 136 46ସଶୁ$ତିା ସାଗରିକା ଡ�
ି ପି ନେର/
  ଡ�
ି KBH1309764

ପ ୁ /1343 26 136 47େକନୖ ଡ�
ି ପି ନେର/
  ଡ�
ି RWX0824714

ପ ୁ /1344 55 136 48ଦିବାକର ମାଛ ପି ଧନୁଯ- ୟ ମାଛ OR/12/085/134079

�ୀ /1345 51 136 49ସା=ାମା ମାଛ �ା ଦିବାକର ମାଛ OR/12/085/134080

ପ ୁ /1346 28 136 50ଦୀପକ କମୁାର ମାଛ ପି ଦୀବାକର ମାଛ RWX0400184

�ୀ /1347 28 136 51ରଶ$ତିା ମାଛ ପି ଦିବାକର ମାଛ RWX0752089

�ୀ /1348 26 136 52ରାେହଲ ମାଛ ପି ଦିବାକର ମାଛ RWX0752121

ପ ୁ /1449 29 136 53ଇସମାଇଲ ଡ�ରୀ ପି ନେର/
  ଡ�ରୀ RWX0400507

ପ ୁ /1450 35 136 54ଇମାନେୟଲ ଡ�
ି ପି ନେର/
  ଡ�
ି KBH2140838

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବAଚନ ଅଧିକାରୀ1 �ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /1451 23 136 55ରୀମା ଡ�ରୀ �ା ଇସମାଏଲ ଡ�ରୀ RWX1117902

ପ ୁ /1552 55 136 56ପ
ଦିପ େମାହନ ଖରା ପି ଦୟାସିଳ ଖରା OR/12/085/134025

�ୀ /1553 50 136 57ଶା=ିଲତା ଖରା �ା ପ
ଦିପ େମାହନ ଖରା OR/12/085/134026

ପ ୁ /1554 27 136 58ରବଟ-  ବାଜିଓ ଖରା ପି ପ
ଦୀପ େମାହନ ଖକରା RWX0752733

ପ ୁ /1555 25 136 59ରାଜିବ କମୁାର େଖାରା ପି ପ
ଦିପ େମାହନ େଖାରା RWX0890384

ପ ୁ /1556 20 136 60େରାହଣ ଖରା ପି ପ
ଦୀପ େମାହନ ଖରା RWX1226786

�ୀ /1657 24 136 61ପ
ଗତି ସାହୁ . ପି ପରDିତ ସାହୁ RWX0890459

�ୀ /1658 60 136 62େଗୗରି ମହାରଣା ପି ରଘନୁାଥ ମହାରଣା KBH1309400

ପ ୁ /1659 27 136 63େରାଶନ କମୁାର ମହାରଣା ମା େଗୗରୀ ମହାରଣା RWX0612655

ପ ୁ /1660 26 136 64ଗଲୁସନ ମହାରଣା ପି ଲD$ଣ ମହାରଣା RWX0824854

�ୀ /1661 26 136 65ଦୀପିକା ମହାରଣା ପି ଲD$ଣ ମହାରଣା RWX0824862

�ୀ /1662 47 136 66ଲD$ୀ ସାହୁ �ା ପରିDୀତ ସାହୁ OR/12/085/134243

ପ ୁ /1763 46 136 67ସନୁାମପାତ
  ଭତ
 ା ପି ଚ/
  ଭତ
 ା RWX0113530

�ୀ /1764 21 136 68ସେୁନମୀ ଭତ
 ା ପି ସନୁାମ ପାତ
  ଭତ
 ା RWX1265230

�ୀ /1765 24 136 69ରିବିକl ଡ�
ି �ା େକାଇନ ଡ�
ି RWX0903690

�ୀ /1766 52 136 71ସ$ିତା�ିନୀ ଟାକ
 ୀ �ା ବିଜୟ ଟାକ
 ୀ OR/12/085/134665

ପ ୁ /1767 50 136 72ବିଜୟ ଟାକ
 ୀ ପି ଜୟାସିMୁ ଟାକ
 ୀ OR/12/085/134664

�ୀ /1868 60 136 73ସବୁN- ପା�ି ପି ସାମନ* ା ପା�ି KBH1312792

ପ ୁ /1869 52 136 74େକଶବ ପା�ି ପି ସାମନ* ା ପା�ି KBH1309517

ପ ୁ /1870 27 136 75ଜାନୁ ପା�ି ପି େକଶବ ପା�ି RWX0612564

�ୀ /1971 71 136 76ରତ* ମଣି ଭତ
 ା �ା ଚ/
ମଣି ଭତ
 ା RWX0113548

�ୀ /1972 45 136 77ତାବିତା ଭତ
 ା �ା ସନୁାମ ପାତ
  ଭତ
 ା KBH1309939

ପ ୁ /1973 37 136 79ଖ
ୀO ର ନ େସବକତୁରୁକ ପି ଖ
ୀOଚରଣ ତୁରୁକ OR/12/085/134072

�ୀ /1974 33 136 80ଆPାସିନୀ ତୁରୁକ ପି ଖ
ୀO ର ନ େସବକ ତୁରୁକ KBH2141356

ପ ୁ /1975 32 136 81ସବିର କମୁାର ତୁରୁକ ପି ଖ
ୀO ର ନ େସବକ ତୁରୁକ RWX0113571

ପ ୁ /1976 29 136 82ଅନୀଲ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ଖ
ୀOରଂଜନ େଶବକ ତୁରୁକ RWX0336040

ପ ୁ /2077 35 136 83ଶାମେୁୟଲ ପା�ି ପି େକଶବ ପା�ି KBH2141380

�ୀ /2078 32 136 84ଝୁନି ପା�ି �ା ଶାମେୁୟଲ ପା�ି RWX0113555

ପ ୁ /2179 32 136 85ସଜିୁତ କମୁାର ପେଲଇ ମା ମିଲକା ପେଲଇ RWX0113563

�ୀ /2280 40 136 86ଖ
ୀOଦିନୀ ବାଘ �ା ଦିବ� ଭୂଷଣ ତୁରୁକ KBH1309806

�ୀ /2281 40 136 87ମଧମିୁତାସି� ଖରା ପି େମାହନ ଖରା KBH2051332

�ୀ /2282 32 136 88ପ
ତିଭା ମ ରୀ ଖରା �ା ପ
ବୀର କମୁାର ତୁରୁକ RWX1144203

ପ ୁ /2283 49 136 89ଅନୁଗ
ହ ପାତ
  ତୁରୁକ ପି ଖ
ୀOର ନ େସବକ ତୁରୁକ OR/12/085/134074

ପ ୁ /2284 46 136 90ଦିବ� ଭୂଷଣ ତୁରୁ@ ପି ଖ
ୀO ର ନ େସବକ ତୁରୁକ OR/12/085/134672

ପ ୁ /2285 44 136 91େମାହିତ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ଖ
ିO ର ନ େସବକ ତୁରୁକ KBH1340710

�ୀ /2286 43 136 92ସେୁଲାଚନା ତୁରୁକ �ା ଅନୁଗ
ହ ପାତ
  ତୁରୁକ KBH1670926

ପ ୁ /2287 40 136 93ପ
ବୀର କମୁାର ତୁରୁକ ପି ଖ
ୀO ର ନ େସବକ ତୁରୁକ KBH1310697

�ୀ /2388 65 136 94ମିଲକା ପେଲଇ �ା ଚ/
ମଣି ପେଲଇ OR/12/085/134071

ପ ୁ /2489 52 136 95ରାେଜ/
  କଳୁଦୀପ ପି ଆଶାନ/ କଳୁଦୀପ KBH1310820

�ୀ /2590 48 136 96େକୗଶଲ�ା କଳୁଦୀପ �ା ରାେଜ/
  କଳୁଦୀପ KBH2142222

ପ ୁ /2691 52 136 97ରଜତ କମୁାର ଅଦୁ ପି ଆନ/ ଅଦୁ KBH1309160

�ୀ /2692 47 136 98ରଶ$ତିା ଅଦୁ �ା ରଜତି କମୁାର ଅଦୁ KBH1310127

ପ ୁ /2693 25 136 99ୱଲିସନ ଅଦୁ ପି ରଜତ କମୁାର ଅଦୁ RWX1168426

ପ ୁ /2694 21 136 100ବିନୟ କମୁାର ଅଦୁ ପି ରଜତ କମୁାର ଅଦୁ RWX1168368

�ୀ /2795 47 136 101ବବିତା େଖାସଲା �ା ଭୂଷଣ େଖାସଲା OR/12/085/134067

ପ ୁ /2796 32 136 102ବିକ
ମ େଖାସ2 ା ପି ଭୁସଣ େଖାସ2 ା RWX0113589

�ୀ /2797 28 136 103ସାଲମି େଖାସ2 ା ପି ଭୁଷଣ େଖାସ2 ା RWX0752048

�ୀ /2898 47 136 104ସନିୁତା ଡQ �ା ଶକୁେଦବ ଡQ KBH2142057

ପ ୁ /2899 45 136 105ଶକୁେଦବ ଡQ ପି ସନାଧର ଡQ KBH2142065

ପ ୁ /28100 21 136 106ସମିୁତ ଡQ ପି ସକୁେଦବ ଡQ RWX1168616

�ୀ /28101 23 136 107ସେୁନମ ିଡR ପି ସଖୁେଦବ ଡR RWX1039999

�ୀ /29102 55 136 108ରଜନୀ ପାତ
 ଖରା �ା ସନୁାମ ପାତ
  ଖରା OR/12/085/134122

�ୀ /29103 39 136 109ସବିତା ଖରା �ା ରାେଜ/
  ଖରା KBH2140945

ପ ୁ /29104 38 136 110ରାେଜ/
  କମୁାର ଖରା ପି ସନୁାମ ଖରା KBH1309301

ପ ୁ /29105 32 136 111ଆେଶର କମୁାର େଖାରା ମା ରଜନି ପାତ
  ଖରା RWX0283499

ପ ୁ /30106 50 136 112ବିଭୁତି ଭୁଷଣ କଳୁଦୀପ ପି ସିକ/ର କଳୁଦୀପ KBH1310515

�ୀ /30107 38 136 113ମମତା କଳୁଦୀପ �ା ବିଭୂତି ଭୂଷଣ କଳୁଦୀପ KBH1622885

�ୀ /30108 58 136 114େହମା�ିନୀ କଳୁଦୀପ �ା ଯଶୱ/ିର ସିଂ KBH1310424

ପ ୁ /30109 25 136 115ବାବୁଲ ସିଂ ପି ଜସପାଲ ସିଂ RWX0890392

ପ ୁ /30110 59 136 116ଯଶୱ/ିର ସିଂ ପି ଦୁଗA ସିଂ RWX0752162

ପ ୁ /30111 30 136 117ଶାମେୁୟଲ ବଲବି/ର ସିଂ ପି ଯଶୱ/ିର ସିଂ RWX0752154

ପ ୁ /30112 27 136 118ଜାେବସ ଦଲଜିତ ସିଂ ପି ଯଶୱି/ର RWX0612697

2 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବAଚନ ଅଧିକାରୀ1 �ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /30113 23 136 119କାେଲବ ଯଶପ
ିତ ସିଂ ପି ଜଶୱ/ିର ସିଂ RWX1008499

�ୀ /31114 58 136 120ରାେହଲ ସଚିୁତ
 ା େଦବୀ ଦେଳଇ �ା ସନୁାମ ପାତ
  େଖାସଲା OR/12/085/134099

�ୀ /31115 78 136 121ରତ* ମଣି େଖାସଲା �ା ଦାଉଦ େଖାସଲା OR/12/085/012789

ପ ୁ /31116 34 136 122ପ
ଣୟ େଖାସ2 ା ପି ସନୁାମ ପାତ
  େଖାସ2 ା RWX0335968

�ୀ /31117 25 136 123ପ
ଣତି େଖାସ2 ା ପି ସନୁାମ ପାତ
  େଖାସ2 ା RWX0824870

�ୀ /31118 38 136 124ପ
ଭାତୀ ରୁS ସିଂ ପି ରାେଜଶ କମୁାର ସିଂ RWX0283515

ପ ୁ /32119 36 136 125ସରୁଜ ପାତ
  େଖାସ2 ା ପି ଦାଉଦ େଖାସ2 ା KBH2141497

�ୀ /32120 27 136 126ସାଲମୀ େଖାସ2 ା �ା ସରୁଜ ପାତ
  େଖାସ2 ା RWX0824839

ପ ୁ /33121 44 136 127ରାେଜସ କମୁାର ସିଂ ପି ଇସ
ାଏT ସିଂ RWX0283507

�ୀ /34122 54 136 128ରାେଜPରି େହମା�ିନି ଅ=ିୟା �ା ଦୀବ�ନିର ନ ଅ=ିୟା RWX0283523

�ୀ /34123 50 136 129ଆରତି େଚଟି ପି ଥିଆପିଲାସ େଚଟି KBH2142388

ପ ୁ /34124 48 136 130ସେରାଜ କମୁାର େଚଟୀ ପି ଟି.ଏU େଚଟୀ KBH1310218

�ୀ /34125 40 136 131ର ିତା େଚଟି ପି ଟି ଏ9 େଚଟି OR/12/085/134108

�ୀ /35126 80 136 132ସମୁଣି ଖରା �ା ଅନାମ ଖରା OR/12/085/134671

ପ ୁ /35127 27 136 133ପ1ଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ RWX0612770

�ୀ /36128 60 136 134ରାଧାମଣି ଡ�ରୀ �ା ଖ
ୀOଆଶ
ୀତ ଡ�ରୀ OR/12/085/134709

ପ ୁ /36129 40 136 135ମେନାଜ କମୁାର ଡ�
ି ପି ଖ
ୀOଶ
ିତ ଡ�
ି KBH1309970

�ୀ /36130 45 136 136ନଳିନୀ ମାଧରୁୀ ନାୟକ �ା ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ OR/12/085/134741

�ୀ /36131 24 136 137ସାେଲାମି ପ
ିୟ ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ RWX1075977

�ୀ /37132 46 136 138ପ
ଫଲୁ ବାଘ ପି ବାସେୁଦବ ବାଘ OR/12/085/134118

ପ ୁ /37133 76 136 139ଅବିନାଶଚ/
  େଚଟି ପି େପ
ମଦଶ-ନ େଚଟି OR/12/085/134089

�ୀ /37134 72 136 140ସଯୁ�-ମଣି େଚଟି �ା ଅବିନାଶ େଚଟି OR/12/085/134090

ପ ୁ /37135 47 136 141େଜVସ େଚଟି ପି ଅବିନାଶ େଚଟି RWX1317262

�ୀ /37136 38 136 142ଇPରୀ େଚଟୀ �ା େଜମସ େଚଟୀ RWX0113613

�ୀ /38137 46 136 143େଗୗର ଚ/
  ବାଘ ପି ବାସେୁଦବ ବାଘ OR/12/085/134450

�ୀ /38138 32 136 144ଉବ- ସି ବାଘ �ା େଗୗର ଚ/
  ବାଘ RWX0903658

ପ ୁ /39139 55 136 147ଚତୁଭ- ଜ ପରଜା ପି ଶକୁ
 ା ପରଜା OR/12/085/134044

ପ ୁ /39140 50 136 148ସାବିତ
ୀ ପରଜା ପି ଚତୁଭୁ- ଜ ପରଜା OR/12/085/134045

�ୀ /39141 31 136 149ନିମ-ଳା ପରଜା ପି ଚତୁଭୁ- ଜ ପରଜା RWX0612648

ପ ୁ /39142 27 136 150ଦୀପକ ପରଜା ପି ଚତୁ- ଭୁଜ ପରଜା RWX0664417

ପ ୁ /40143 45 136 151ସବୁାସ ମହାନ/ିଆ ପି ହାବିଲ ମହାନ/ିଆ OR/12/085/134128

�ୀ /40144 41 136 152ବାସ=ୀ ମହାନ/ିଆ �ା ସବୁାସ ମହାନ/ିଆ KBH1310580

�ୀ /40145 21 136 153େମାହିନୀ ମହାନ/ିଆ ପି ସବୁାଶ ମହାନ/ିଆ RWX1112192

ପ ୁ /40146 67 136 154ଭରତ ସେୁଚନ ପି ଅଜୁ- ନ ସେୁଚନ KBH1670884

�ୀ /40147 51 136 155ପ
ଫଲୁ ମଣି ସେୁଚନ �ା ଭରତ ସେୁଚନ OR/12/085/134129

�ୀ /41148 73 136 156ଶିଳମଣି ଖରା �ା ଗ�ାଧର ଖରା KBH2051365

ପ ୁ /41149 50 136 157ଗେଣPର ଖରା ପି ଗ�ାଧର ଖରା KBH2051373

�ୀ /41150 45 136 158ସଯୁ�-ମଣି ଖରା �ା ଗେଣPର ଖରା KBH1310531

ପ ୁ /41151 21 136 159ଦୀପକ କମୁାର ଖରା ପି ଗେଣWଵର ଖରା RWX1265354

ପ ୁ /41152 37 136 160ସାଧ ୁପରଜା ପି ଶକୁ
 ା ପରଜା RWX0612705

�ୀ /41153 27 136 161ପଜୂା ପରଜା �ା ସାଧ ୁପରଜା RWX0824797

ପ ୁ /42154 50 136 162ବୁଦ
 ା ପରଜା ପି ଶକୁ
 ା ପରଜା KBH1310010

�ୀ /42155 39 136 163ଅଇଲା ପରଜା �ା ବୁହୁରା ପରଜା RWX0243659

ପ ୁ /43156 29 136 164ପ
ଫଲୁ2  କମୁାର ହରିଜନ ପି ନବୀନ ହରିଜନ RWX0612523

�ୀ /43157 35 136 165ନ/ିନୀ ପରଜା �ା ପ
ଫଲୁ2  କମୁାର ହରିଜନ KBH2141505

ପ ୁ /44158 46 136 166ମହXଦ ନସୀମ ଅନୱାର ପି ମଦXଦ ସରୁାଜଉYିନ KBH1340769

ପ ୁ /44159 34 136 167ମହXଦ ସରାଫତ ଅଲ2 ି ପି ମହXଦ ସିରାଜୁYିନ RWX0113696

ପ ୁ /44160 33 136 168ମହXଦ ଇରସାଦ ଅଲ2 ି  ପି ମହXଦ ସିରାଜୁYିନ RWX0113704

�ୀ /44161 29 136 169ସବୀନା େବଗମ �ା ଏମ ଡି ନସୀମ ଅନଵର RWX1144211

ପ ୁ /44162 30 136 170େଜ�ାତି ଭୁଷଣ େବେହରା ପି ନାଗ ଭୁଷଣ େବେହରା RWX0435131

�ୀ /44163 34 136 171ସାହିଦା ଖାତୁନ ପି ମହXଦ ସିରାଜୁYିନ RWX0113688

�ୀ /44164 31 136 172େଶଖ ନସୀମା �ା େମାହମଦ ଇରସାଦ ଆଲ2 ୀ RWX0230912

ପ ୁ /44165 75 136 173ମହXଦ ସିରାଜୁZିନ ପି ମ�ଲି ମିୟ[ OR/12/085/134133

ପ ୁ /45166 48 136 174ମହXଦ ମ\ୁାକିV ପି ମହXଦ ସିରାଜଉYିନ KBH1340678

�ୀ /45167 42 136 175ସମସାଦ େବଗମ �ା ମହXଦ ମ\ୁାକିମ RWX0283531

�ୀ /46168 48 136 176ସଂଯ]ୁା େବହରା �ା ନାଗ ଭୁଷଣ େବହରା OR/12/085/134132

�ୀ /46169 27 136 177ଜୟପ
ିୟା େବେହରା ପି ଜି.ନାଗଭୁଷଣ େବେହରା RWX0752394

ପ ୁ /47170 85 136 178ବଳରାମ ପା�ି ପି ଜଗବMୁ ପା�ି KBH1310168

�ୀ /49171 65 136 179ପ
ଭୁଦାନୀ ଦାସ �ା ନବିନଚ/
  ଦାସ OR/12/085/134145

ପ ୁ /49172 28 136 180ସାହିଲ କମୁାର ଦାସ ପି ନବିନଚ/
  ଦାସ RWX0400192

�ୀ /49173 28 136 181ମଳୟ ମାଧରୁୀ ଖରା �ା ସାହିଲ କମୁାର ଦାସ RWX0753426

�ୀ /49174 21 136 182ପ
ିୟ1ା େଖାସ2 ା ପି ସ ିତ କମୁାର େଖାସ2 ା RWX1112200

3 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବAଚନ ଅଧିକାରୀ1 �ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /49175 40 136 183କା^ନ ମାଳା କଳୁଦୀପ ପି ସଦା କଳୁଦୀପ KBH1309079

ପ ୁ /50176 34 136 184େକ ୱଲିସ3 େଖାସଲା ପି େଜ3ସ
ି@ େଖାସଲା RWX0368134

ପ ୁ /51177 58 136 185ରେମଶଚ/
  ଦାସ ପି ଜିବନଚ/
  ଦାସ OR/12/085/134142

�ୀ /51178 43 136 186ଅନୁପମା ଦାସ �ା ରେମଶ ଚ/
  ଦାସ KBH1622992

ପ ୁ /51179 20 136 187ଅମୀୟ ର ନ ଦାସ ପି ରେମଶ ଚ/
  ଦାସ RWX1265370

�ୀ /52180 70 136 188ଆରତି ପ
ମିଳା ଦାସ ପି ଜୀବନଚ/
  ଦାସ OR/12/085/134143

�ୀ /53181 49 136 189ଡମାଇ ହ=ାଳ �ା ବୁZେଦବ ହ=ାଳ KBH1622745

�ୀ /54182 27 136 190ବ/ନା ବାଘ ପି କପିଳାସ ବାଘ RWX0435123

�ୀ /54183 76 136 191ଯମନୁା ବାଘ �ା ଚ/
  ବାଘ OR/12/085/134222

�ୀ /54184 62 136 192ଯମନୁା ବାଘ ପି ଶକୁ
ୁ  ବାଘ OR/12/085/138207

ପ ୁ /54185 59 136 193କପିଳାସ ବାଘ ପି ଚ/
  ବାଘ OR/12/085/134801

�ୀ /54186 50 136 194କନକ ବାଘ �ା କପିଳାସ ବାଘ OR/12/085/134224

ପ ୁ /54187 49 136 195ପଦ$ ନ ବାଘ ପି ଚ/
  ବାଘ OR/12/085/134226

ପ ୁ /54188 46 136 196ଜଗନ* ାଥ ବାଘ ପି ଚ/
  ବାଘ OR/12/085/134707

�ୀ /54189 43 136 197ଚ^ଳା ବାଘ ପି ଚ/
  ବାଘ KBH1309624

�ୀ /54190 40 136 198ତୁଳସି େଦଇ ବାଘ ପି ଚ/
  ବାଘ KBH1309632

ପ ୁ /54191 39 136 199ଅରୁଣ କମୁାର ବାଘ ପି ଚ/
  ବାଘ KBH1309616

�ୀ /54192 37 136 200ସସୁ$ ିତା ଖରୁା �ା ପଦ$ ନ ବାଘ RWX0612606

�ୀ /55193 65 136 201ସେରାଜିନି ବାଘ �ା ଦୟାନିଧି ବାଘ RWX0905703

�ୀ /55194 46 136 202େରାଜାଲିନା ବାଘ ପି ଦୟାନିଧି ବାଘ RWX0905661

ପ ୁ /55195 45 136 203ଅମିରକମୁାର ବାଘ ପି ଦୟାନିଧି ବାଘ OR/12/085/134162

�ୀ /55196 45 136 204ରନିତା ମାଗ-େରଟ ବାଘ ପି ଦୟାନିଧି ବାଘ OR/12/085/134748

�ୀ /55197 42 136 205େରଖା ସଶୁ$ ିତା ବାଘ �ା ଅମୀର କମୁାର ବାଘ KBH1309129

ପ ୁ /55198 40 136 206ଆଶିଷ କମୁାର ବାଘ ପି ଦୟାନିଧି ବାଘ KBH1310523

ପ ୁ /56199 48 136 207ପ
ତାପ ଚ/
  ରାୟ ପି ଏଫ. ବି. ରାୟ KBH1309988

ପ ୁ /56200 45 136 208ବସ=ଚ/
  ରାୟ ପି ଏଫ.ବି. ରାୟ OR/12/085/134156

�ୀ /56201 45 136 209ସାବିତ
ୀ ରାୟ �ା ବସ= ଚ/
  ରାୟ KBH1309723

ପ ୁ /56202 45 136 210ପ
ଭାତ ଚ/
  ରାୟ ପି ଏଫ. ବି. ରାୟ KBH2051456

ପ ୁ /56203 39 136 211ଚ/
  େଶଖର ରାୟ ପି ଏଫ. ବି ରାୟ KBH2051449

�ୀ /56204 35 136 212ଅ ନା କମୁାରି ରାୟ ପି ଏଫ. ବି. ରାୟ RWX0113746

�ୀ /56205 34 136 213ସ$ତିୁ ପ
_ା ରାୟ �ା ପ
ତାପ ଚ/
  ରାୟ KBH2140879

�ୀ /57206 63 136 214େଜ�ାତିେମାହିନି ବାଘ �ା ଖ
ୀO ଆଶ
ିତ ସନୁା RWX0113761

ପ ୁ /57207 67 136 215ଖ
ୀO ଆଶ
ିତ ସନୁା ପି ଯଲିୁୟସ ସନୁା RWX0113753

�ୀ /57208 31 136 216ଜୀନାS ସନୁା ପି ଖ
ୀO ଆଶ
ିତ ସନୁା RWX0336081

ପ ୁ /57209 25 136 217ସମୀର ରାଜ ସନୁା ମା େଜ�ାତି େମାହିନୀ ବାଘ RWX1226851

�ୀ /58210 33 136 218ତପWଵିନୀ ବାଘ �ା େମାେଜସ ବାଘ RWX1168855

�ୀ /58211 51 136 219କସୁମୁ ବାଘ ପି ଲାଜାର ବାଘ OR/12/085/134167

ପ ୁ /58212 42 136 220େମାେଜ' ବାଘ ପି ଲାଜର ବାଘ KBH1309681

ପ ୁ /59213 68 136 221ବିଜୟ କମୁାର ସାଧ ୁ ପି ଆେଲାକ ସାଧ ୁ OR/12/085/134300

�ୀ /59214 56 136 222ଅମିତା ସାଧ ୁ �ା ବିଜୟ କମୁାର ସାଧ ୁ OR/12/085/134301

ପ ୁ /59215 29 136 223ଅନୀଲ କମୁାର ସାଧ ୁ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାଧ ୁ RWX0400200

�ୀ /59216 22 136 224େରବିକାପ
_ା ସାଧ ୁ ପି ବିଜଯ କମୁାର ସାଧ ୁ RWX1225879

�ୀ /60217 56 136 226ସବୁାସିନୀ ହିଆଲ �ା ପ
ଫଲୁ2  ଚ/
  ହିଆଲ RWX0905679

�ୀ /60218 40 136 227ର ିତା ରାଣୀ ହିଆଲ ପି ପ
ଫଲୁ ଚ/
  ହିଆଲ KBH1309111

ପ ୁ /60219 37 136 228ଈPରଦa ଅମିତ କମୁାର ହିଆଲ ପି ପ
ଫଲୁ2  କମୁାର ହିଆଲ KBH1622786

ପ ୁ /60220 36 136 229ଧିରଜ କମୁାର ହିଆଲ ପି ପ
ଫଲୁ ଚ/
  ହିଆଲ KBH2142297

ପ ୁ /60221 33 136 230ଅନୁପ କମୁାର ହିଆଲ ପି ପ
ଫଲୁ2  ଚ/
  ହିଆଲ RWX0612580

ପ ୁ /61222 64 136 231ଭାbର ଚ/
  ହିଆଲ ପି ଚ/
  େମାହନ ହିଆଲ OR/12/085/134287

�ୀ /61223 59 136 232ପଦ$ ାମାଳା ହିଆଲ �ା ଭାbର ଚ/
  ହିଆଲ OR/12/085/134288

ପ ୁ /61224 56 136 233ପ
ସାଦ ହିଆଲ ପି ଚ/
େମାହନ ହିଆଲ OR/12/085/134290

�ୀ /61225 55 136 234ସ�ୀତା ରାଣି ହିଆଲ ପି ଚ/
  େମାହନ ହିଆଲ RWX1327600

�ୀ /61226 48 136 235ୟୁନିକ ମାଧରିୁ ହିଆଲ �ା ପ
ସାଦ କମୁାର ହିଆଲ KBH2142214

�ୀ /61227 39 136 236ପ
ତିଭା ନଳୀନୀ ହିଆT �ା ସଂଜିବ କମୁାର ସନୁା RWX0283564

�ୀ /61228 37 136 237ସଭୁ
 ତା ହିଆଲ ପି ଭାbର ଚ/
  ହିଆଲ RWX0283549

ପ ୁ /61229 32 136 238ମଳୟ କମୁାର ହିଆଲ ପି ଭାbର ଚ/
  ହିଆଲ RWX0283556

ପ ୁ /61230 25 136 239ନିଖିଲ ପ
ସାଦ ହିଆଲ ପି ପ
ସାଦ ହିଆଲ RWX0890442

ପ ୁ /61231 22 136 240ଅନିେକତ ପ
ସାଦ ହିଆଲ ପି ପ
ସାଦ କମୁାର ହିଆଲ RWX1265388

�ୀ /62232 52 136 241ସବୁାସିନୀଆଶାଲତା ଆଶା �ା ସେୁରଶ ହିଆଲ OR/12/085/134294

ପ ୁ /62233 62 136 242ବିଜୟକମୁାର ହିଆଲ ପି ଲାବଣ� ହିଆଲ OR/12/085/134295

ପ ୁ /62234 37 136 243ଏଚ. ଅଭିେଷକ କମୁାର ପି ସେୁରଶ ଚ/
  ହିଆଲ KBH1309780

ପ ୁ /62235 30 136 244ଏU. ଅଭିଳାସ କମୁାର ପି ସେୁରସ ଚ/
  ହିଆT RWX0283572

�ୀ /62236 50 136 245ସବିତା ମହା=ି �ା ବିଜୟ ହିଆଲ OR/12/085/134296

4 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବAଚନ ଅଧିକାରୀ1 �ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /62237 27 136 246ସରଳା ନାଗ �ା ଏଚ.ଅଭିେଷକ କମୁାର RWX0752766

ପ ୁ /63238 31 136 247ବିକାଶ ହିଆଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ହିଆଲ RWX0336008

ପ ୁ /64239 29 136 248ଏU ଆଦଶ- କମୁାର ପି ସେୁରଶ ଚ/
  ହିଆଲ RWX0335992

ପ ୁ /64240 28 136 249ଏଚ ଅଭିଜିତ କମୁାର ପି ସେୁରଶ କମୁାର ହିଆଲ RWX0400333

�ୀ /65241 79 136 250େହେଲନା ଦେଳଇ �ା େପ
ଟି@ ହନୁ ଦେଳଇ OR/12/085/134292

�ୀ /65242 40 136 251ସନୁୀତା ଦେଳଇ ପି େଫ
 ଡିକହନୁ ଦେଳଇ KBH1309863

ପ ୁ /65243 39 136 252ର ନ ହିଆଲ ପି େମାହନ ହିଆଲ RWX0752790

ପ ୁ /65244 62 136 253ପ
ଫଲୁ କମୁାର ଖରା ପି ସାଧକ ଖରା RWX0695627

�ୀ /65245 54 136 254ସବୁାସିନି ଖରା �ା ପ
ଫଲୁ କମୁାର ଖରା RWX0695593

ପ ୁ /65246 36 136 255େମାହନ େଖାସ2 ା ପି ଧନ େଖାସ2 ା KBH2140846

�ୀ /65247 26 136 256ସରୁଶ$ୀ ଅନୁପମା େଖାସ2 ା �ା େମାହନ େଖାସ2 ା RWX0752055

�ୀ /66248 60 136 257ମ]ୁା ଖସ2 ା �ା ଧନ ଖସ2 ା OR/12/085/134097

ପ ୁ /66249 70 136 258ଧନ େଖାସଲା ପି ଲଛମନ େଖାସଲା OR/12/085/134096

�ୀ /66250 27 136 259ରୁବିନା େଖାସ2 ା ପି ଧନ େଖାସ2 ା RWX0752097

�ୀ /67251 50 136 261ପcୁା ଦାସ �ା ରବି ଦାସ OR/12/085/134773

�ୀ /67252 24 136 262ଜାସ$ିନ ଦାସ ପି ରବି ଦାସ RWX1068444

�ୀ /68253 29 136 263ଜୟ=ି ବାଘ �ା ବିପରାଜ କମୁାର ବାଘ RWX1075951

ପ ୁ /68254 27 136 264ବିପ
ଜ କମୁାର ବାଘ ପି ମେହ/
  କମୁାର ବାଘ RWX0612572

ପ ୁ /68255 19 136 265ଲଭ� ୁକମୁାର ବାଘ ପି ମେନାଜ କମୁାର ବାଘ RWX1265362

ପ ୁ /68256 43 136 266ମେନାଜ କମୁାର ବାଘ ପି ମେହ/
  କମୁାର ବାଘ OR/12/085/134689

ପ ୁ /68257 38 136 267ସରୁଜ କମୁାର ବାଘ ପି ମେହ/
  କମୁାର ବାଘ KBH2140911

�ୀ /69258 49 136 268ମାରିୟା ହଆT �ା ସଧିୁର ହଆT RWX0283580

ପ ୁ /70259 58 136 269ଗଗନ ନାଗ ପି ସାଇମନ ନାଗ RWX0400515

ପ ୁ /70260 31 136 270ନିଖିଲ ନାଗ ପି ଗଗନ ନାଗ RWX1074475

ପ ୁ /71261 30 136 271ପ
କାଶ େଖାସ2 ା ପି ବଳରାମ େଖାସଲା KBH2141364

ପ ୁ /71262 50 136 272ଅମଲୁ� େଶଖର ବାଘ ପି ଖ
ୀOପ
ମ ବାଘ OR/12/085/134193

ପ ୁ /71263 50 136 273ବଳରାମ େଖାସ2 ା ପି ଧନ େଖାସ2 ା KBH1656495

�ୀ /71264 47 136 274ସନୁାେଦଇ େଖାସ2 ା �ା ବଳରାମ େଖାସ2 ା RWX0753699

ପ ୁ /71265 25 136 275ବିେନାଦ େଖାସ2 ା ପି ବଳରାମ େଖାସ2 ା RWX0824532

�ୀ /72266 60 136 276କମୁଦିୁନି ବାଘ �ା ବିର^କିମୁାର ବାଘ OR/12/085/134216

�ୀ /72267 32 136 277ବି.ମନିଶା ସିଂ ପି ବିର^ ିକମୁାର ବାଘ RWX0400382

ପ ୁ /72268 40 136 278ବି. ରାଜକିେଶାର ସିଂ ପି ବିର^ ିକମୁାର ବାଘ KBH1309582

ପ ୁ /72269 40 136 279େମାନାଲିସା ସିଂ ପି ବିର^ ିକମୁାର ବାଘ KBH1622760

�ୀ /73270 47 136 280ଆPାସିନୀ ବାଘ ପି ଖ
ୀOେପ
ମ ବାଘ OR/12/085/134737

ପ ୁ /73271 43 136 281ଅଜୟ କମୁାର ବାଘ ପି ଖ
ୀOେପ
ମ ବାଘ KBH1623008

�ୀ /73272 40 136 282ପ
େମାଦିନୀ ବାଘ �ା େପ
ମରାଜ େଗୗଡ OR/12/085/134743

ପ ୁ /73273 44 136 283େପ
ମରାଜ େଗୗଡ ପି ୱTସ3 େଗୗଡ OR/12/085/088223

�ୀ /73274 34 136 284ସଂଯ]ୁାରାଣୀ ଗdୁା �ା ଅମଲୁ� େଶଖର ବାଘ RWX0400408

�ୀ /74275 78 136 285ସନୁାମଣି କଳୁଦିପ �ା ମ�ଳଦାନ କଳୁଦିପ KBH2141463

�ୀ /74276 23 136 286ସଚୂୀସ$ ିତା େମାହରନା ପି ଜହଅଲା େମାହରନା RWX1070325

�ୀ /75277 59 136 287ରଶ$ୀ ମାଳା ବାe ପି ଚ/
େମାହନ ବାe OR/12/085/134213

�ୀ /76278 56 136 288ନିର ନୀ ବାଘ �ା ମେହ/
  କମୁାର ବାଘ OR/12/085/134171

ପ ୁ /76279 42 136 289ଫିେରାଜ କମୁାର ବାଘ ପି ମେହ/
  କମୁାର ବାଘ KBH1340686

�ୀ /76280 39 136 290ମିତା ିନୀ ବାଘ �ା ମେନାଜ କମୁାର ବାଘ KBH1340637

�ୀ /76281 31 136 291ଯମନୁା ନାଗ �ା ସମୁନ କମୁାର ନାଗ RWX1168582

ପ ୁ /76282 29 136 292ସମୁନ କମୁାର ନାଗ ପି ସାଇମନ ନାଗ RWX0695882

ପ ୁ /77283 59 136 293ସାଇମନ ନାଗ ପି ପାଉଳ ନାଗ OR/12/085/134182

�ୀ /77284 55 136 294ଚ^ଳା ନାଗ �ା ସାଇମନ ନାଗ OR/12/085/134183

�ୀ /77285 35 136 295ବିେଜତା କମୁାରୀ ନାଗ ପି ସାଇମନ କମୁାର ନାଗ KBH2140861

ପ ୁ /77286 28 136 296କମୁାର ସାନୁ ନାଗ ପି ସାଇମନ ନାଗ RWX0435107

�ୀ /77287 28 136 297ପ
ଭାତି ନାଗ �ା କମୁାର ସାନୁ ନାଗ RWX1074426

ପ ୁ /78288 77 136 298େପ
ମ ପାତ
  ବାଘ ପି ଗ
ୀହାS ବାଘ OR/12/085/134196

�ୀ /78289 77 136 299ଭିେfାରୀଆ ବାଘ ପି େଜାହନ ସନୁା RWX0113852

�ୀ /78290 56 136 300ସେରାଜୀନି େଦବୀ ପି ଜଗନ* ାଥ ରାଓ KBH2051589

�ୀ /78291 30 136 301ପଲ2 ବି େଖାସ2 ା ପି ପ
ଦିପ ଚା/ େଖାସ2 ା RWX0427419

�ୀ /79292 48 136 302ପ
ମିଳା କା= େହେନରୀ �ା ସନୁୀଲ ଚା/ ଖସ2 ା KBH1309194

�ୀ /79293 55 136 303େମାହିନୀ େଯାଏଲ �ା ପ
କାଶ େଯାଏଲ KBH1622893

ପ ୁ /79294 28 136 304ସଧୁାଂଶ ୁେଯାଏଲ ପି ପ
କାଶ ଚ/
  େଯାଏଲ RWX0805317

�ୀ /79295 26 136 305ସgମିତ
 ା େଯାଏଲ ପି ପ
କାଶ ଚ/
  େଯାଏଲ RWX0805192

ପ ୁ /79296 56 136 306ପ
କାଶ ଚ/
  େଯାେୟଲ ପି ଖ
ୀOେସବକ େଯାେୟଲ KBH1622752

�ୀ /79297 50 136 307ସରୁଭୁ �ପ*ା େଖାସଲା �ା ପ
ଦିପ ଚା/ େଖାସଲା OR/12/085/134277

ପ ୁ /79298 56 136 308ସନିୁଳଚା/ େଖାସh ା ପି ପ
ଭୂଚରଣ େଖାସh ା OR/12/085/134278

5 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବAଚନ ଅଧିକାରୀ1 �ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /79299 46 136 309ପ
ତିଭା େଖାସ2 ା �ା କିେଶାର କମୁାର େଖାସ2 ା KBH1899426

ପ ୁ /80300 60 136 310ଦିଲ2 ିପ େଖାସଲା ପି ନିତ�ାନ/ େଖାସଲା KBH2051662

�ୀ /80301 47 136 311କମୁାରୀ େଖାସଲା ପି ପ
ଫଲୁ2  େଖାସଲା KBH2051704

ପ ୁ /80302 47 136 312ଅେଶାକ େଖାସଲା ପି ନିତ�ାନ/ େଖାସଲା KBH2051670

�ୀ /80303 47 136 313ପ
ଭାତୀ େଖାସଲା �ା ଦିଲ2 ିପ େଖାସଲା KBH2051712

ପ ୁ /81304 58 136 314ମନିୁ ହ=ାଳ ପି ସକୁ
 ି  ହ=ାଳ RWX0400499

�ୀ /81305 46 136 315େମାତି ହ=ାଳ �ା ମନୁୀ ହ=ାଳ RWX0114892

ପ ୁ /81306 25 136 316ଲି� ହ=ାଳ ପି ମନିୁ ହ=ାଳ RWX0890376

ପ ୁ /81307 21 136 317େକୖଳାଶ ହ=ାଳ ମା ମନିୁ ହ=ାଳ RWX1112507

ପ ୁ /83308 49 136 318ବିପିନ ବିହାରୀ ବାରିକ ପି ଦୟାନିଧି ବାରିକ KBH1670850

�ୀ /83309 73 136 319ମନିକା ଖସ2 ା �ା ପ
ଫଲୁ ଖସ2 ା OR/12/085/134270

ପ ୁ /83310 53 136 320ମେନାଜ କମୁାର େଖାସଲା ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର େଖାସଲା RWX1317585

�ୀ /83311 45 136 321ସକୁା=ୀ େଖାସଲା ପି ପ
ଫଲୁ2  େଖାସଲା OR/12/085/134735

�ୀ /83312 47 136 322େବଜୖ=ୀ େଖାସ2 ା ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର େଖାସ2 ା KBH1309210

ପ ୁ /83313 44 136 323ସ ୟ କମୁାର େଖାସ2 ା ପି ପ
ଫଲୁ2  େଖାସ2 ା KBH1310762

ପ ୁ /84314 61 136 324ପ
େମାଦ କମୁାର ମାଛ ପି ସଦୁାମ ମାଛ KBH1309228

�ୀ /84315 60 136 325ସଷୁମା ମାଛ �ା ପ
େମାଦ କମୁାର ମାଛ KBH1309236

�ୀ /84316 34 136 326ରିନା ମାଛ ପି େପ
ାମଦ କମୁାର ମାଛ RWX0113878

�ୀ /84317 33 136 327ସଶୁ$ ିତା ମାଛ ପି େପ
ାମଦ କମୁାର ମାଛ RWX0113860

ପ ୁ /84318 31 136 328ସମୀର କମୁାର ମାଛ ପି ପ
େମାଦ କମୁାର ମାଛ RWX0335950

ପ ୁ /84319 27 136 329ପ
ବୀର କମୁାର ମାଛ ପି ପ
େମାଦ କମୁାର ମାଛ RWX0435149

ପ ୁ /85320 63 136 330କମୁାର େଖାସଲା ପି ଡି.ପି େଖାସଲା OR/12/085/134730

�ୀ /85321 58 136 331ଦିନାମ େଖାସଲା �ା କମୁାର େଖାସଲା OR/12/085/134745

�ୀ /85322 64 136 332ସବୁାସିନୀ େଖାସ2 ା �ା ସଦାନ/ େଖାସ2 ା KBH1622695

ପ ୁ /85323 40 136 333କiନା କମୁାର େଖାସ2 ା ପି କମୁାର େଖାସ2 ା RWX0957324

�ୀ /85324 37 136 334Dୀରସାଗରୀ େଖାସ2 ା �ା କiନା େଖାସ2 ା KBH2141000

ପ ୁ /85325 30 136 335ସରତ େଖାସ2 ା ପି କମୁାର େଖାସ2 ା.. RWX0805242

�ୀ /86326 29 136 336ସସ$ିତା ହିଆଲ �ା ନିେରାଜ କମୁାର ତୁରୁକ RWX0435172

�ୀ /86327 31 136 337ଇ/ୁମତୀ ଖରା �ା ଧିେରାଜ ଖମୁାର ତୁରୁକ RWX0435164

�ୀ /87328 37 136 338ମିନି ଟାକ
 ୀ �ା ପିେରାଜକମୁାର ତୁରୁକୁ RWX0113894

ପ ୁ /87329 72 136 339କୃପାଦାନ ତୁରୁକ ପି ପି େକ ତୁରୁକ OR/12/085/134247

�ୀ /87330 70 136 340ବସ= ତୁରୁକ �ା କୃପାଦାନ ତୁରୁକ OR/12/085/134248

�ୀ /87331 47 136 341ମହାେPତା ତୁରୁ@ ପି କୃପାଦାନ ତୁରୁ@ OR/12/085/134249

ପ ୁ /87332 40 136 342ଫିେରାଜ କମୁାର ତୁରୁକ ପି କୃପାଦାନ ତୁରୁକ KBH1310549

ପ ୁ /87333 38 136 343ନିରଜକମୁାର ତୁରୁକ ପି କୃପାଦାନ ତୁରୁକ RWX0113910

ପ ୁ /87334 34 136 344ଧିରଜକମୁାର ତୁରୁକ ପି କୃପାଦାନ ତୁରୁକ RWX0113902

�ୀ /89335 32 136 345େମୗସମିୁ େଖାସ2 ା ପି େପ
ମଚା/ପ
ଭାକର େଖାସ2 ା RWX0283622

�ୀ /90336 26 136 346ସେୁନମି ବାଘ ପି େହମ= କମୁାର ବାଘ RWX0884502

ପ ୁ /90337 24 136 347ସିେତ/
  ବାଘ ପି େହମ= କମୁାର ବାଘ RWX1075936

ପ ୁ /90338 22 136 348ଜିେତ/
  ବାଘ ପି େହମ= କମୁାର ବାଘ RWX1112473

ପ ୁ /90339 58 136 349େହମ= କମୁାର ବାଘ ପି ଅନ= ବାଘ RWX0368084

�ୀ /90340 56 136 350ଅନୁପମା ବାଘ �ା େହମ= କମୁାର ବାଘ RWX0368092

ପ ୁ /90341 48 136 351ପ
ଶା= କମୁାର ବାଘ ପି ଅନ= ବାଘ OR/12/085/134703

�ୀ /90342 33 136 352ସଚୁରିତା ବାଘ ପି େହମ= କମୁାର ବାଘ RWX0283630

�ୀ /90343 41 136 353ଯଶPିନୀ େଚଟୀ ପି ଅବିନାଶ ଚ/
  େଚଟୀ KBH1310093

�ୀ /90344 52 136 354ମାଳତୀ ଖରା �ା ନରସିଂହ ଖରା KBH2141026

ପ ୁ /91345 44 136 355ଲାଲୁ କମୁାର ବାଘ ପି ଅନ= କମୁାର ବାଘ KBH1309897

�ୀ /91346 42 136 356େବଜୖୟ=ି ବାଘ �ା ଲାଲୁ କମୁାର ବାଘ RWX0113936

ପ ୁ /91347 49 136 357େକୖଳାସ ନାୟକ ପି ବୁଧିଆ ନାୟକ RWX0752485

ପ ୁ /92348 57 136 358ତ
ିନାଥ ମାଝି ପି ଦୁଃଖ ୁମାଝି KBH1309491

ପ ୁ /92349 33 136 359ସମୁ= କମୁାର ମାଝି ପି ତ
ିନାଥ କମୁାର ମାଝି KBH2142230

�ୀ /93350 45 136 360ଯେଶାଦା ମାଝି �ା ବିPନାଥ ମାଝି OR/12/085/134633

�ୀ /93351 28 136 361ସସୁ$ ିତା ମାଝୀ �ା ଅମିS କମୁାର ନାୟକ RWX0400325

�ୀ /93352 24 136 362େସାନାଲି ମାଝୀ �ା ସଶୁା= କମୁାର ଖରା RWX0903682

ପ ୁ /93353 23 136 363କାହ* ୁ  ମାଝୀ ମା ଜେସାଦା ମାଝୀ RWX1049022

ପ ୁ /94354 46 136 364ଦୁେଯ�Aଧନ ପଜୂାରୀ ପି କୃk ଚ/
  ପଜୂାରୀ KBH1310333

�ୀ /94355 44 136 365ଦୁଃଖୀ ପଜୁାରୀ �ା ଦୁଯ�-ଧନ ପଜୁାରୀ RWX0113944

ପ ୁ /95356 79 136 366ପ
ତାପ ନାୟକ ପି ଶକୁ
 ା ନାୟକ OR/12/085/134640

�ୀ /95357 46 136 367ସବୁN- ନାୟକ ପି ପ
ତାପ ନାୟକ KBH1310002

�ୀ /95358 34 136 368ସ�ିତା ନାୟକ ପି ପ
ତାପ ନାୟକ KBH2140937

�ୀ /96359 57 136 369ଦିପିକା ମlଳ �ା ମରୁାରୀ ମlଳ KBH1309269

�ୀ /97360 37 136 370ସ�ିତା ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ KBH2140960

6 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବAଚନ ଅଧିକାରୀ1 �ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /98361 79 136 371ସିମାଦ
 ି ନାୟକ ପି ପଦ$ ନାଭ ନାୟକ RWX0113985

�ୀ /98362 65 136 372କମୁଦିୁନି ନାୟକ �ା ସିମାଦ
 ି ନାୟକ OR/12/085/134644

�ୀ /98363 50 136 373ନିଳାଦ
 ି ନାୟକ �ା େଚତୖନ� ନାୟକ OR/12/085/134642

�ୀ /98364 48 136 374କନକ ମ ରୀ ନାୟକ �ା ମାଧବ ନାୟକ OR/12/085/134652

�ୀ /98365 45 136 375ସେରାଜିନି ନାୟକ ପି ସିମାଦ
 ି ନାୟକ OR/12/085/134648

ପ ୁ /98366 44 136 376େଚତୖନ� ନାୟକ ପି ସିମାଦ
 ି ନାୟକ OR/12/085/134645

�ୀ /98367 39 136 377ସବିତା ନାୟକ ପି ସିମାଦ
 ି ନାୟକ OR/12/085/134647

�ୀ /98368 37 136 378ପ
ମିଳା ନାୟକ ପି ସିମାଦ
 ି ନାୟକ KBH2142271

�ୀ /98369 31 136 379ସନିୁତା କମୁାରି ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ RWX0824896

�ୀ /98370 27 136 380ସସ$ିତା ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ RWX0752063

�ୀ /98371 24 136 381ବିkୁପ
ିୟା ନାୟକ ପି ମାଧବ ନାୟକ RWX0903716

ପ ୁ /99372 24 136 382ସଶୁା= କମୁାର ଖରା ପି ଭଗବାନ ଖରା RWX1024744

�ୀ /99373 33 136 383ସଂଯ]ୁା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ମାଧବ ମାଧବ KBH2142149

�ୀ /100374 41 136 384ପ
ମିଳା ଖିଲ �ା ରିେତଶ କମୁାର ନାୟକ RWX0114827

ପ ୁ /100375 43 136 385ଅମିS କମୁାର ନାୟକ ପି ଟ1ଧର ନାୟକ KBH1310291

ପ ୁ /100376 40 136 386ରୀେତW କମୁାର ନାୟକ ପି ଟ1ଧର ନାୟକ KBH1309434

�ୀ /100377 37 136 387ଦଇମତି ନାୟକ �ା ଗେୁmPର ନାୟକ RWX0113993

ପ ୁ /100378 45 136 388ସେୁରଶ କମୁାର ସାହୁ ପି ଭାbର ସାହୁ RWX1117647

ପ ୁ /101379 55 136 389େମାହନ ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ OR/12/085/134569

�ୀ /101380 44 136 390କମଳା ନାୟକ �ା ନରସିଂହ ନାୟକ OR/12/085/134568

�ୀ /101381 44 136 391Dୀେରାଦ କମୁାରୀ ନାୟକ �ା ମେହାନ ନାୟକ RWX0663591

�ୀ /101382 25 136 392ଶିବାନି ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ RWX0903625

�ୀ /102383 24 136 393ଶା=ି ଗnୁା �ା ସ ୟ କମୁାର େଖାର। RWX1168533

�ୀ /102384 56 136 394ତିଳaମା ଖରା �ା ଅଜୁ- ନ ଖରା OR/12/085/134583

ପ ୁ /102385 38 136 395ବିPନାଥ ଖରା ପି ଅo ୁ-ନ ଖରା OR/12/085/134688

�ୀ /102386 36 136 396େଗୗରି ଖରା �ା ବିPନାଥ ଖରା KBH2141257

�ୀ /102387 33 136 397ପଦ$ ିନୀ ଖରା ମା ତିେଳାତମା ଖରା RWX0114017

�ୀ /102388 28 136 398ଉମpଳା ଖରା ପି ଅଜୁ- ନ ଖରା RWX0400374

ପ ୁ /102389 35 136 399ସ ୟ କମୁାର େଖାରା ପି ଅଜୁ- ନ େଖାରା KBH2141034

ପ ୁ /103390 65 136 400ମେହPର ସକୁ
 ୀ ପି ଜଗବMୁ ସକୁ
 ୀ OR/12/085/134602

�ୀ /103391 55 136 401େଦ
 ୗପଦୀ ଶକୁ
 ୀ ପି ମେହPର ଶକୁ
 ୀ KBH1310242

ପ ୁ /103392 37 136 402ଶରତ କମୁାର ଶକୁ
 ି ପି ମେହPର ଶକୁ
 ି KBH2140986

ପ ୁ /103393 33 136 403ସ ିବ କମୁାର ଶକୁ
 ି ପି ମେହPର ଶକୁ
 ି KBH2141448

ପ ୁ /103394 32 136 404ସ ୟ କମୁାର ଶକୁ
 ି ପି ନାରାୟଣ ଶକୁ
 ି KBH2141422

�ୀ /103395 32 136 405ତୁେଲPରୀ ସେୁରନ ପି ଭରତ ସେୁରନ RWX0752535

�ୀ /104396 55 136 406କ/ୁନ ଖରା �ା େସାମନାଥ ଖରା KBH1670843

ପ ୁ /104397 37 136 407ଲାଲୁ ଖରା ପି େସାମନାଥ ଖରା KBH2141349

ପ ୁ /104398 28 136 408ନିଳକd ଖରା ପି େସାମନାଥ ଖରା RWX0752014

ପ ୁ /104399 28 136 409ସହେଦବ ଖରା ପି େସାମନାଥ ଖରା RWX0400358

ପ ୁ /104400 25 136 410ଯେଗWଵର ଖରା ମା କ/ୁନ ଖରା RWX1117977

�ୀ /104401 72 136 411େକୗଶଲ�ା ନାୟକ �ା ଶ�ାମ ସ/ୁର ନାୟକ KBH1310176

ପ ୁ /104402 36 136 412ପ
ବିଣ କମୁାର ନାୟକ ପି ଶ�ାମସ/ୁର ନାୟକ KBH2142115

ପ ୁ /104403 33 136 413ପବନ କମୁାର ନାୟକ ମା େକୗଶଲ�ା ନାୟକ KBH2141430

�ୀ /104404 29 136 414ସକୁନ�ା ନାୟକ �ା ଲାଲୁ ଖରା RWX0484030

ପ ୁ /104405 28 136 415ମରୁୁଲୀଧର ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ସ/ୁର ନାୟକ RWX0400176

ପ ୁ /105406 65 136 416ମକୁ/ୁ ରାଜୁ ପି େକଶବ ରାଜୁ OR/12/085/134590

�ୀ /105407 60 136 417ମରୁଆ ରାଜୁ �ା ମକୁ/ୁ ରାଜୁ OR/12/085/134591

ପ ୁ /105408 28 136 418ସିମାଦ
 ୀ ରାଜୁ ପି ମକୁ/ୁ ରାଜୁ RWX0283655

�ୀ /106409 62 136 419ଭଗବତୀ ମାଝୀ �ା ଅ\ ମାଝୀ RWX0400473

�ୀ /107410 32 136 420ସବୁN- ଶକୁ
 ୀ �ା ଦାେମାଦର ଶକୁ
 ୀ RWX0336073

ପ ୁ /107411 62 136 421ନାରାୟଣ ଶକୁ
 ି ପି କମଳ ୁଶକୁ
 ି RWX0905695

ପ ୁ /107412 45 136 423ଦାେମାଦର ଶକୁ
 ି ପି ନାରାୟଣ ଶକୁ
 ି RWX0905687

�ୀ /107413 34 136 424ସାବିତ
ି  ଶକୁ
 ି ପି ନାରାୟଣ ଶକୁ
 ି KBH2141232

ପ ୁ /107414 27 136 425େଗାପାଳ ସକୁ
 ି ପି ମେହPର ସକୁ
 ି RWX0612762

�ୀ /108415 65 136 427ଭଗବତି ନାୟକ �ା ରାମମaୁp ନାୟକ OR/12/085/134571

ପ ୁ /108416 43 136 428ଗେୁmPର ନାୟକ ପି ରାମମaୁp ନାୟକ OR/12/085/134677

�ୀ /108417 41 136 429ସେୁଲାଚନା ନାୟକ ପି ରାମମaୂp ନାୟକ KBH1309590

�ୀ /108418 39 136 430େକୗଶଲ�ା ନାୟକ ପି ରାମମaୂ-ୀ ନାୟକ KBH1310234

�ୀ /109419 70 136 431ଭଗବତି ନାୟକ �ା ଶ�ାମ ନାୟକ OR/12/085/134562

ପ ୁ /109420 55 136 432ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ନାୟକ OR/12/085/134563

ପ ୁ /109421 50 136 433େଗାବY-ନ ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ନାୟକ OR/12/085/134564

�ୀ /109422 49 136 434ସଂଜୁ]ା ନାୟକ �ା ମାଧବ ନାୟକ KBH1623016
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ପ ୁ /109423 45 136 435ଉଦୟ ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ନାୟକ OR/12/085/134676

�ୀ /109424 40 136 436ରୁନି ନାୟକ �ା େଗାବM-ନ ନାୟକ KBH1310226

�ୀ /109425 39 136 437ଭାରତି ନାୟକ �ା ଉଦୟ କମୁାର ନାୟକ KBH2140952

ପ ୁ /109426 20 136 438ସମୀର ନାୟକ ପି େଗାବZ- ନ ନାୟକ RWX1265222

�ୀ /110427 65 136 439ଚ^ଳା ନାୟକ �ା ନେର/
  ନାୟକ OR/12/085/134800

�ୀ /110428 63 136 440ରମାେଦବୀ ନାୟକ �ା ନେର/
  ନାୟକ RWX0114058

ପ ୁ /110429 37 136 441କାapକ ଚ/
  ନାୟକ ପି ନେର/
  ନାୟକ KBH1622620

ପ ୁ /110430 30 136 442ହୃଷିେକଶ ନାୟକ ପି ନେର/
  ନାୟକ RWX0336057

ପ ୁ /110431 26 136 443କ
 ିkା ନାୟକ ପି ନେର/
  ନାୟକ RWX0752279

�ୀ /110432 33 136 444ସବିତା ପଜୁାରୀ �ା କାapକ ଚ/
  ନାୟକ RWX0752303

ପ ୁ /111433 60 136 445ଦୟାନିଧି ଗdୁା ପି ସନୁ ଗdୁା OR/12/085/134782

�ୀ /111434 54 136 446ଶଶି ଗdୁା �ା ଦୟାନିଧି ଗdୁା OR/12/085/134708

�ୀ /111435 32 136 447ରାଧା ଗdୁା ପି ଦୟାନିଧି ଗdୁା RWX0283663

ପ ୁ /111436 23 136 448ସେୁରଷ ଗdୁା ପି ଦୟାନିଧି ଗdୁା RWX1008481

�ୀ /111437 21 136 449େଗୗରି ଗdୁା ପି ଦୟାନିଧି ଗdୁା RWX1112218

ପ ୁ /111438 29 136 450ଗରୁୁ ଚରଣ ଖିନବୁଡି ପି ଆଦୁ ଖିନବୁଡି RWX0612788

�ୀ /111439 25 136 451ଲD$ୀ ଖୀନବୁଡି �ା ଗରୁୁଚରଣ ଖୀନବୁଡି RWX0824698

�ୀ /112440 50 136 452ଡାଳିQ ନାୟକ �ା ସନିଆ ନାୟକ OR/12/085/134796

ପ ୁ /112441 32 136 453ର ନ ନାୟକ ପି ସନିଆ ନାୟକ RWX0283689

�ୀ /112442 30 136 454ସଂଗୀତା ନାୟକ �ା ର ନ ନାୟକ RWX1116896

�ୀ /114443 54 136 455ଭଗବତି ନାୟକ �ା ବିଜୟ ନାୟକ OR/12/085/134608

�ୀ /114444 29 136 456ରୁନି ନାୟକ ପି ବିଜୟ ନାୟକ RWX0483883

�ୀ /115445 65 136 457ଭଗବତୀ ନାୟକ �ା ଶ�ାମସ/ୁର ନାୟକ OR/12/085/134697

ପ ୁ /115446 47 136 458ପNୂ-ଚ/
  ନାୟକ ପି ଶ�ାମସ/ୁର ନାୟକ OR/12/085/134675

�ୀ /115447 34 136 459ପାବ- ତୀ ନାୟକ �ା ପNୁ-ଚ/
  ନାୟକ RWX0114082

ପ ୁ /116448 59 136 460ଘାସିରାମ ଖରା ପି ପରୁୁେଷାaମ ଖରା KBH1622828

�ୀ /116449 65 136 461େଗୗରି ନାୟକ �ା ତ
ିେଲାଚନ ନାୟକ OR/12/085/134613

ପ ୁ /116450 50 136 462ତ
ୀନାଥ ନାୟକ ପି ତ
ିେଲାଚନ ନାୟକ OR/12/085/134614

ପ ୁ /116451 47 136 463ମେହ/
  ନାୟକ ପି ତ
ିେଲାଚନ ନାୟକ RWX0243667

�ୀ /116452 35 136 464ଜୟ=ି ନାୟକ �ା ମେହ/
  ନାୟକ RWX0243675

�ୀ /116453 34 136 465ସାବିତ
ି  ନାୟକ �ା ତ
ିନାଥ ନାୟକ RWX0114090

�ୀ /117454 53 136 466ଭି. ଶକ=ୁଳା ରାଜୁ �ା ଭି କନକ ରାଜୁ RWX0663583

ପ ୁ /117455 28 136 467ଭି ସନିୁଲ କମୁାର ରାଜୁ ପି ଭି କାନକା ରାଜୁ RWX0400168

ପ ୁ /118456 56 136 468ଧନୁଯ- ୟ ଗଲରି ପି ସରୁ ଗଲରି OR/12/085/134544

�ୀ /118457 55 136 469େକସୖଲ�ା ଗଲରି �ା ଧନୁଯ�-ୟ ଗଲରି OR/12/085/134545

ପ ୁ /118458 27 136 470ଭି.ଅନୀଲ କମୁାର ରାଜୁ ମା ଭି.ଶକ=ୁଳା ରାଜୁ RWX0612747

�ୀ /119459 27 136 471ମିତୁଲା ଗdୁା ପି ସମରା ଗdୁା RWX0752402

ପ ୁ /119460 92 136 472ନରହରି ହ=ାଳ ପି େଗାବି/ ହ=ାଳ OR/12/085/134783

ପ ୁ /119461 45 136 473ଶକୁ ୁହ=ାଳ ପି ନରହରି ହ=ାଳ OR/12/085/134536

�ୀ /119462 42 136 474କିେଶାରୀ ହ=ାଳ �ା ଶକୁ ୁହ=ାଳ KBH1310721

ପ ୁ /119463 22 136 475ଶ�ାମ ସ/ୁର ହ=ାଳ ପି ସକୁ ୁହ=ାଳ RWX1112549

ପ ୁ /120464 46 136 476ଗେଣଷ ଦାସ ପି େଗାଲାପ ଦାସ KBH1670900

�ୀ /120465 41 136 477ମାଲାେଦବୀ ଦାସ �ା ଗେଣଷ ଦାସ RWX0400481

ପ ୁ /120466 30 136 478ଦିେନଶ କମୁାର ଦାସ ପି ଗଲୁାବ ଦାସ RWX0484170

ପ ୁ /120467 31 136 479ମେହଶ ଦାଶ ପି ଗଲୁାବ ଦାଶ RWX0484162

ପ ୁ /121468 60 136 480ଖଗପତି େଗାଲରି ପି େଗାବି/ େଗାଲରି OR/12/085/134623

ପ ୁ /121469 31 136 481ରେମଶ େଗାଲରି ପି ଖଗପତି େଗାଲରି RWX0427427

�ୀ /121470 26 136 482ସୀତା େଗାଲରୀ ପି ଖଗପତି େଗାଲରୀ RWX0824821

�ୀ /121471 23 136 483କ ୁଲତା େଗାଲରି ପି ଖଗପତି େଗାଲରି RWX1226794

�ୀ /122472 80 136 484ଯମନୁା ଗdୁା �ା ବାସେୁଦବ ଗdୁା KBH1310036

ପ ୁ /122473 50 136 485ରବିନାରାୟଣ ଗdୁା ପି ବାସେୁଦବ ଗdୁା OR/12/085/134531

ପ ୁ /122474 48 136 486ଗେଣଷ ଗdୁା ପି ବାସେୁଦବ ଗdୁା RWX0752428

ପ ୁ /122475 45 136 487େଭରୖବ ଗdୁା ପି ବାସେୁଦବ ଗdୁା KBH1310846

�ୀ /122476 41 136 488େକୗସଲ�ା ଗdୁା �ା ଗେଣଷ ଗdୁା RWX0752410

�ୀ /122477 40 136 489ରୀନା ଗdୁା �ା ନିର ନ ଗdୁା RWX0114116

ପ ୁ /122478 39 136 490ତ
ିନାଥ ଗdୁା ପି ବାସେୁଦବ ଗdୁା RWX0114819

�ୀ /122479 26 136 491ସବିତା ଗdୁା �ା ତ
ୀନାଥ ଗdୁା RWX0805226

ପ ୁ /122480 25 136 492ଭାଗ�ବାନ ଗdୁା ପି ରବିନାରାୟଣ ଗdୁା RWX0824920

ପ ୁ /122481 22 136 493ଅମଲୂ� କମୁାର ଗdୁା ପି ରବି ନାରାୟଣ ଗdୁା RWX1117670

�ୀ /122482 36 136 494ବ/ିତା କମୁାରି ହ=ାଳ �ା େଭରୖବ ଗdୁା RWX0400341

�ୀ /123483 45 136 495ବୀଜୟଲD$ୀ ଗdୁା ପି ରବିନାରାୟଣ ଗdୁା OR/12/085/134532

ପ ୁ /123484 60 136 496ଜଗନ* ାଥ ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ OR/12/085/134542
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�ୀ /123485 56 136 497େଗୗରି ନାୟକ �ା ଗରୁୁ ନାୟକ RWX0283697

�ୀ /123486 55 136 498ତୁଳସା ନାୟକ �ା ଜଗନ* ାଥ ନାୟକ OR/12/085/134543

ପ ୁ /123487 40 136 499ଶିବ ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ KBH1310838

�ୀ /123488 30 136 500ସାବିତ
ୀ ନାୟକ �ା ଶିବ ନାୟକ RWX0400309

�ୀ /123489 25 136 501ସବିତା ନାୟକ ପି ଜଗନ* ାଥ ନାୟକ RWX1074392

�ୀ /123490 22 136 502କମଳା ନାୟକ ପି ଜଗନ* ାଥ ନାୟକ RWX1265172

ପ ୁ /124491 45 136 503ଟୁନା ବାଘ ପି େସବକ ବାଘ KBH1310317

�ୀ /124492 43 136 504େଜ�ାq*ାରାଣୀ ବାଘ �ା ଟୁନା ବାଘ KBH1309020

�ୀ /124493 64 136 505ଚ/
 ା ଟାକ
 ୀ �ା ଦାନୁ ଟାକ
 ୀ KBH1622687

ପ ୁ /125494 67 136 506କିେଶାର ଚ/
  ମହା=ି ପି ଯଶମ3 ମହା=ି RWX0114132

ପ ୁ /125495 53 136 507ସଦୀଶ ଚ/
  ମହା=ି ପି ଯଶମ3 ମହା=ି RWX0114140

ପ ୁ /125496 44 136 508ସେୁରଶ ଚ/
  ମହା=ି ପି ପି. ଯଶେମା3 ମହା=ି KBH1309046

�ୀ /125497 42 136 510ଜୟଲଳିତା ମହା=ି �ା ସଦୀଶ ଚ/
  ମହା=ି KBH2140978

�ୀ /126498 65 136 511ଉଲ2 ାସ ନାୟକ �ା ଭଗବାନ ନାୟକ KBH2141018

ପ ୁ /126499 47 136 512ରବି/
  ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ KBH1309822

ପ ୁ /126500 46 136 513ଗେଜ/
  ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ KBH2140903

ପ ୁ /126501 39 136 514ମନୁା ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ KBH1310705

�ୀ /126502 30 136 515ଶା=ିଲତା ନାୟକ �ା ଗେଜ/
  ନାୟକ RWX0400366

�ୀ /126503 28 136 516ଶା=ିଲତା ନାୟକ �ା ରବି/
  ନାୟକ RWX0400317

�ୀ /126504 23 136 517ର  ୁନାୟକ �ା ମନୁା ନାୟକ RWX1039957

�ୀ /127505 60 136 518ବଦ
 ୀ ହ=ାଳ �ା ଚକ
  ହ=ାଳ OR/12/085/134519

ପ ୁ /127506 52 136 519ସହେଦବ ହ=ାଳ ପି ଚକ
  ହ=ାଳ KBH1623024

�ୀ /127507 52 136 520ଲD$ୀ ହ=ାଳ ପି ଚକ
  ହ=ାଳ RWX0427450

�ୀ /127508 50 136 521ପଦ$ ା ହ=ାଳ �ା ସାଧବ ହ=ାଳ OR/12/085/134521

ପ ୁ /127509 39 136 522ନକଳୁ ହ=ାଳ ପି ଚକ
  ହ=ାଳ OR/12/085/134749

�ୀ /127510 28 136 523ପାବ- ତୀ ହ=ାଳ ପି ସହେଦବ ହ=ାଳ RWX0612671

�ୀ /127511 24 136 524ପ
ମିଳା ହ=ାଳ ପି ସହେଦବ ହ=ାଳ RWX0890343

�ୀ /127512 27 136 525ସଂ�ୀତା ହ=ାଳ ପି ସହେଦବ ହ=ାଳ RWX0612721

ପ ୁ /127513 37 136 526ଅଜିS େକରେକଟା ପି େବେନଡିକr େକରେକଟା RWX0233908

ପ ୁ /128514 57 136 527େଦତୖାରି ଖିଲ ପି ଶିଡା ଖିଲ OR/12/085/134513

�ୀ /128515 48 136 528ଶସି ଖିଲ �ା େଦତୖାରି ଖିଲ OR/12/085/134514

ପ ୁ /128516 32 136 529ଧନୁଯ�-ୟ ଖିଲ ପି େଦତୖାରୀ ଖିଲ RWX0114165

ପ ୁ /128517 28 136 530ଦିବାକର ଖିଲ ପି େଦତୖାରି ଖିଲ RWX0751974

�ୀ /129518 26 136 531ଅନିତା େବରୖାଗି ପି େଗାବଧ-ନ େବରୖାଗି RWX0890400

�ୀ /129519 68 136 532ନ/ଇ େଖମlୁୁ �ା ରାମ େଖମlୁୁ OR/12/085/134500

ପ ୁ /129520 41 136 533ଅଜୁ- ନ େଖମlୁୁ ପି ରାମ େଖମlୁୁ KBH1309798

ପ ୁ /129521 33 136 534କୃk େଖମlୁୁ ପି ରାମ େଖମlୁୁ RWX0114173

�ୀ /129522 30 136 535ସନିୁତା େଖମlୁୁ �ା ଅଜୁ- ନ େଖମlୁୁ RWX1229814

ପ ୁ /130523 37 136 537ଭୀମ ତାମା ପି ଭଗବାନ ତାମା KBH1310754

ପ ୁ /130524 36 136 538େଚତୖନ ତାମା ପି ଭଗବାନ ତାମା KBH2141307

�ୀ /130525 27 136 539ମମତା ତାମା �ା ଭୀମ ତାମା RWX0752105

�ୀ /130526 22 136 540ସଇତା ତାମା �ା େଚତୖନ ତାମା RWX0283713

ପ ୁ /131527 28 136 541େପନିୟଲ େଖାସଲା ପି ମନଚିତ େଖାସଲା RWX0752782

ପ ୁ /131528 60 136 542ଅଜୁ- ନ ତାମା ପି ଜଗ ୁତାମା RWX0695866

�ୀ /131529 59 136 543ବୃଦ
 ି ତାମା �ା ଅଜୁ- ନ ତାମା RWX0695684

ପ ୁ /131530 44 136 544ସହେଦବ ତାମା ପି ଜଗ ୁତାମା OR/12/085/134501

�ୀ /131531 43 136 545େକୗଶଲ�ା ତାମା �ା ସହେଦବ ତାମା OR/12/085/134502

�ୀ /131532 33 136 546ବିମଳା ତାମା ପି ଅଜୁ- ନ ତାମା RWX0283721

ପ ୁ /131533 29 136 547ତ
ୀନାଥ ତାମା ପି ସହେଦବ ତାମା RWX0483909

�ୀ /131534 25 136 548ଜମନୁା ତାମା ପି ସହେଦବ ତାମା RWX0890335

�ୀ /132535 29 136 549ଉମpଳା ମଦୁୁଲି �ା ପ
ଶା= ପଜୁାରୀ RWX0752287

�ୀ /132536 27 136 550ଚୀନ$ ଯୀ ନାୟକ �ା ମହନ ପଜୁାରୀ RWX1049048

�ୀ /132537 60 136 551ଚ/
 ମା ପଜୁାରି �ା ବୁଡୁ ପଜୁାରି OR/12/085/134747

ପ ୁ /132538 26 136 552େମାହନ ପଜୁାରି ମା ଚ/
 ମା ପଜୁାରି RWX0283739

�ୀ /133539 30 136 553ସ ]ୁା କମୁାରୀ େଖାସ2 ା �ା ପ
କାଶ େଖାସଲା KBH2142289

�ୀ /134540 45 136 554ସଜିୁ ହ=ାଳ �ା ତିଳକ ହ=ାଳ OR/12/085/134510

�ୀ /134541 27 136 555ବତୀ ତାମା ପି ସହେଦବ ତାମା RWX0612754

ପ ୁ /135542 60 136 556ପରୁୁେଷାତମ ତାମା ପି ଜଗ ୁତାମା OR/12/085/134505

�ୀ /135543 57 136 557େଗୗରୀ ତାମା �ା ପରୁୁେଷାତମ ତାମା OR/12/085/134506

ପ ୁ /135544 36 136 558ପବିତ
  ତାମା ପି ପରୁୁେଷାaମ ତାମା KBH1310374

�ୀ /135545 34 136 559ଯମନୁା ତାମା �ା ସତ� ତାମା RWX0114223

�ୀ /135546 28 136 560ହସମତୀ ତାମା �ା ପବିତ
  ତାମା RWX0612515
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�ୀ /135547 27 136 561ଜମନୁା ତାମା �ା ଗ�ା ତାମା RWX0824813

ପ ୁ /135548 40 136 562ସତ� ତାXା ପି ପରୁୁେଷାaମ ତାXା KBH1310184

ପ ୁ /135549 35 136 563ଗ�ା ତାମା ପି ପରୁୁେଷାaମ ତାମା RWX0114215

ପ ୁ /136550 60 136 564ସୀତାରାମ ପଜୁାରୀ ପି ସିଡା ପଜୁାରୀ KBH1310408

�ୀ /136551 50 136 565କମଳା ପଜୁାରୀ �ା ସୀତାରାମ ପଜୁାରୀ KBH1310390

�ୀ /136552 40 136 566ପାବ- ତୀ ପଜୁାରୀ ପି ସିତାରାମ ପଜୁାରୀ KBH1310382

ପ ୁ /136553 33 136 567ପ
ଶା= ପଜୂାରୀ ପି ବୁଦୁ ପଜୂାରୀ KBH2141133

�ୀ /136554 28 136 568ରାଜଲD$ୀ ପଜୁାରୀ ପି ସୀତାରାମ ପଜୁାରୀ RWX0484188

�ୀ /137555 82 136 569େପ
ମମଣି ଆଶା �ା ସଲମନ ଆଶା OR/12/085/136180

ପ ୁ /137556 66 136 570ରେମଶ ର ନ ଆଶା ପି ସଲମନ ଆଶା KBH1672922

�ୀ /137557 59 136 571ସଭୁାସିନି ଆଶା �ା ରେମଶ ଆଶା KBH1309459

ପ ୁ /137558 39 136 572ଆମAO
� ଆଶା ପି ରେମଶ ର ନ ଆଶା KBH1309277

ପ ୁ /137559 36 136 573ମିଲଟନ ଆଶା ମା ସବୁାସିନୀ ଆଶା KBH2142321

ପ ୁ /137560 35 136 574ଆମ-O
� ଆଶା ପି ରେମଶ ର ନ ଆଶା RWX0114413

ପ ୁ /137561 31 136 575କ2 ୀ3ଟନ ଅସା ପି ରେମଶ ର ନ ଆଶା RWX0335984

�ୀ /138562 47 136 576ବାସ=ି ଗିରି ପି ବଳରାମ ଗିରି OR/12/085/134355

�ୀ /138563 40 136 577ସପୁ
ତି ଗିରି ପି ବଳରାମ ଗିରି KBH1309673

ପ ୁ /138564 39 136 578ସୀମା^ଳ ଗିରି ପି ବଳରାମ ଗିରି KBH1340694

�ୀ /138565 34 136 579କସୁମୁ ଗିରି �ା ସିମା^ଳ ଗିରି RWX0114249

ପ ୁ /138566 30 136 580ମତୁ�ାଲୁ ଗିରି ପି ବଳରାମ ଗିରି RWX0752352

�ୀ /138567 26 136 581ଗାୟତ
ୀ ଗୀରୀ ପି ଅଭୟ କମୁାର ଗୀରୀ RWX0752345

�ୀ /138568 45 136 582ଶା=ି ଜାନୀ �ା ଧନ ଜାନୀ OR/12/085/134686

�ୀ /139569 45 136 583କନିୁ ହିଆଲ ପି ଲବଣ� ହିଆଲ KBH1309525

ପ ୁ /139570 42 136 584ଶଶିୁଳ ହିଆଲ ପି ଲାବଣ� ହିଆଲ OR/12/085/134297

�ୀ /139571 40 136 585ଚ/
ପ
ଭା ହିଆଲ �ା ଶଶୁୀଳ ହିଆଲ KBH1309426

�ୀ /139572 63 136 586େମାତି ପରଜୁଣି ପି ଲାବଣ� ହିଆଲ KBH1309244

ପ ୁ /140573 28 136 587ଭଗବାନ ଜାନି ପି ସାନୁ ଜାନି RWX0484113

�ୀ /140574 40 136 588ତୁଳା କିଷAନୀ �ା ବଳରାମ କିଷAନୀ KBH1309541

ପ ୁ /140575 54 136 589ଦାସ ପରଜା ପି କୃପା ପରଜା OR/12/085/134701

�ୀ /140576 49 136 590ଲାଲାମଣି ପରଜା �ା ଦାସ ପରଜା RWX0957332

�ୀ /140577 23 136 591ବାସ=ୀ ପରଜା ପି ଦାସ ପରଜା RWX1226893

�ୀ /141578 23 136 592ରୁବି . ପି ରାମଜୀ . RWX1039916

�ୀ /141579 60 136 593ତୁଳସା ଯାନି �ା ବଳରାମ ଯାନି OR/12/085/134340

�ୀ /141580 27 136 594ଆଲିସା ସାଇେଲସ ମସି �ା ଏ.ସିରାଫିମ ଜତିନ ଅହମଦ RWX0752741

�ୀ /142581 29 136 595ଜମନୁା ମାଝୀ ପି ଲଛମନ ମାଝୀ RWX0752295

ପ ୁ /142582 45 136 596ଭ] ପରଜା ପି ବଳରାମ ପରଜା OR/12/085/134694

�ୀ /142583 40 136 597ମିଲକି ପରଜା �ା ଭ] ପରଜା OR/12/085/134695

ପ ୁ /142584 34 136 598ରାମ ପରଜା ପି ଭ] ପରଜା RWX0114264

ପ ୁ /142585 28 136 599ନିଳକd ପରଜା ପି ଭ] ପରଜା RWX0752030

�ୀ /142586 28 136 600ରାଧା ପରଜା �ା ରାମ ପରଜା RWX1149038

�ୀ /143587 22 136 601ଇ/ିରା ଏOର ଜାନୀ ପି ସାେଦବ ଜାନୀ RWX1049055

ପ ୁ /143588 55 136 602ଭଗବାନ ପରଜା ପି ଜୟ ପରଜା OR/12/085/134337

�ୀ /143589 50 136 603ଭଗବତୀ ପରଜା �ା ଭଗବାନ ପରଜା OR/12/085/134338

�ୀ /143590 31 136 604େଗୗରୀ ପରଜା ପି ଭଗବାନ ପରଜା RWX0400259

�ୀ /143591 30 136 605ସଷୁମା ପରଜା ପି ଭଗବାନ ପରଜା RWX0400267

�ୀ /143592 25 136 606କiନା ପରଜା ପି ଭଗବାନ ପରଜା RWX0824706

�ୀ /143593 25 136 607ସଶୁା=ି ପରଜା ପି ଭଗବାନ ପରଜା RWX0903633

�ୀ /144594 50 136 608ଭାମା ଯାନି �ା ଧନୁଯ�-ୟ ଯାନି OR/12/085/134314

ପ ୁ /144595 34 136 609ନରସsହ ଜାନି ପି ଧନୁ- ଯୟ ଜାନି RWX0114272

�ୀ /144596 30 136 610ଧାନମତି ଜାନି ପି ଧନୁଯ�-ୟ ଜାନି RWX0283754

ପ ୁ /144597 29 136 611ଉଦୟ ଜାନି ପି ଧନୁଯ଼- ୟ ଜାନି RWX0483917

�ୀ /144598 50 136 612ସବିତା ମଦୁୁଲି �ା ଜନିଆ ମଦୁୁଲି RWX0752501

ପ ୁ /144599 23 136 613ଶିବ ପରଜା ପି ଭଗବାନ ପରଜା RWX1039841

ପ ୁ /145600 54 136 614େସାମନାଥ ଜାନି ପି ପଦଲାମ ଜାନି RWX0114280

�ୀ /145601 52 136 615ଦଇମତି ଜାନି �ା େସାମନାଥ ଜାନି RWX0114298

ପ ୁ /145602 38 136 616ପଦଲାମ ଜାନି ପି ବୁଦୁ ଜାନି KBH2142156

�ୀ /145603 32 136 617ସଂଗିତା ରାଣି ଜାନି ପି େସାମନାଥ ଜାନି RWX0283762

�ୀ /145604 31 136 618େଦମୖତି ଜାନି �ା ପଦଲାମ ଜାନି RWX0283960

ପ ୁ /145605 30 136 619କୃk ଜାନୀ ପି େସାମନାଥ ଜାନୀ RWX0752022

�ୀ /145606 27 136 620ରୁବିନା ଜାନୀ ପି େସାମନାଥ ଜାନି RWX0612549

ପ ୁ /145607 25 136 621ହରି ଜାନି ପି େସାମନାଥ ଜାନି RWX1039833

�ୀ /145608 21 136 622ସନିୁତା ଯାନୀ ପି ସମନାଥ ଯାନୀ RWX1226802

10 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /146609 38 136 623ଜଗ ୁଜାନୀ ପି ଲଛୁ ଜାନୀ OR/12/085/134776

�ୀ /146610 35 136 624ଶଶୀ ଜାନି ପି ଲu ୁଜାନି RWX0114306

ପ ୁ /146611 34 136 625ମାଧବ ଜାନି ପି ଲu ୁଜାନି RWX0114314

�ୀ /146612 33 136 626ଭଗବତୀ ଜାନି �ା ଜଗ ୁଜାନି RWX0283770

�ୀ /146613 32 136 627ମନି ଜାନି �ା ମାଧବ ଜାନି RWX0283788

�ୀ /146614 25 136 628ନୀତୁ ଜାନୀ ପି ଶଶି ଜାନୀ RWX1049014

�ୀ /147615 49 136 629ଶସି ଯାନି ପି ଜୟରାମ ଯାନି OR/12/085/134323

�ୀ /147616 45 136 630େମାତି ଜାନି ପି ଜୟରାମ ଜାନି KBH1310119

ପ ୁ /148617 60 136 631ନାଇଡୁ ଯାନି ପି ପଦଲାମ ଯାନି OR/12/085/134306

�ୀ /148618 55 136 632ଦେହାନା ଜାନି �ା ନାଇଡୁ ଜାନି OR/12/085/134307

ପ ୁ /148619 42 136 633ସାଧବ ଜାନୀ ପି ନାଇଡୁ ଜାନୀ KBH1310804

ପ ୁ /148620 40 136 634ମାଧବ ଜାନୀ ପି ନାଇଡୁ ଜାନୀ OR/12/085/134759

�ୀ /148621 39 136 635ସାଗରୀକା ଜାନୀ �ା ସାଧବ ଜାନୀ KBH1309103

ପ ୁ /148622 38 136 636ପNୂ- ଜାନି ପି ନାୟଡୁି ଜାନି KBH2141299

ପ ୁ /148623 34 136 637ରଘରୁାମ ଜାନି ପି ନାଇଡୁ ଜାନି RWX0114322

�ୀ /148624 32 136 638ବିମଳା ଜାନୀ �ା ପNୂ- ଜାନୀ RWX0752246

�ୀ /148625 29 136 639କବିତା ଜାନୀ �ା ରଘରୁାମ ଜାନୀ RWX0824847

�ୀ /149626 48 136 640ଭାରତୀ ପଜୂାରୀ ପି ଟ1ଧର ପଜୂାରୀ KBH1309533

ପ ୁ /149627 46 136 641େକଳୖାସ ଚ/
  ପଜୂାରୀ ପି ଟ�ଧର ପଜୂାରୀ KBH1309178

�ୀ /150628 55 136 642ଶସି ଯାନି ପି ରାମଦାସ ଯାନି OR/12/085/134330

�ୀ /150629 29 136 643କମଳା ଜାନୀ ପି ରାମଦାସ ଜାନୀ RWX0400291

ପ ୁ /150630 20 136 644ନିେଳ/
  ଜାନି ମା ଶଶି ଜାନି RWX1265198

�ୀ /151631 68 136 645ଦହଣା ଯାନି �ା ଜୁହା ଯାନି OR/12/085/134311

ପ ୁ /151632 42 136 646ବିସ ୁଜାନୀ ମା ଦହଣା ଜାନୀ RWX0114330

�ୀ /151633 29 136 647କମା ଜାନୀ �ା ବିସ ୁଜାନୀ RWX0824805

ପ ୁ /152634 50 136 648ସଧିୁର ଟାକ
 ୀ ପି ଯୀଶଦୁାନ ଟାକ
 ୀ OR/12/085/134333

�ୀ /152635 50 136 649ଊମpଳା ଟାକ
 ୀ �ା ସଧୁୀର ଟାକ
 ୀ KBH1309467

�ୀ /152636 50 136 650ଶିଲମଣି ଟାକ
 ୀ ପି Dୀଶଦୁାନ ଟାକ
 ୀ KBH2141059

�ୀ /152637 44 136 651ପcୁଲତା ଟାକ
 ୀ ପି ଯୀଶଦୁାନ ଟାକ
 ୀ KBH1309418

ପ ୁ /153638 50 136 652ଭଗବାନ କିରଜାନୀ ପି ବାବୁଲ କିରଜାନୀ RWX0695619

ପ ୁ /153639 29 136 653ବାବୁଲା କିସAନୀ ପି ପାଇକ ୁକିସAନୀ RWX0484071

�ୀ /153640 67 136 654ମତି କ
ିସAନୀ �ା ପାଇକ ୁକିସAନୀ RWX0824730

�ୀ /153641 55 136 655ଭାବ କ
ିସାଣି �ା ଧବୁଲୁ କ
 ିସାଣି RWX0695601

�ୀ /153642 36 136 656ରଇଲା କ
ିସାନି ମା ଭାବ କ
ିସାନି RWX0114371

ପ ୁ /153643 34 136 657ଡମ ୁକ
 ୀସାଣି ପି ବାବୁଲ କ
 ୀସାଣି RWX0283796

�ୀ /153644 32 136 658େଚତିୖ କ
 ିସାଣି �ା ଡମ ୁକ
ିସାଣି RWX0283804

ପ ୁ /153645 26 136 659ପNୂ- କ
 ିସାନି ପି ପାଇକ ୁକ
ିସାନି RWX1039981

ପ ୁ /154646 60 136 660ମ�ଳୁ ଯାନି ପି ଦାମ ଯାନି OR/12/085/134327

�ୀ /154647 55 136 661ଶସି ଯାନି �ା ମ�ୁଳୁ ଯାନି OR/12/085/134328

ପ ୁ /154648 28 136 662ମାଧବ ଜାନି ପି ମ�ୁଳୁ ଜାନି RWX0483925

ପ ୁ /155649 45 136 663ନିର ନ ଗdୁା ପି ବାସେୁଦବ ଗdୁା RWX0283812

ପ ୁ /155650 42 136 664ମାଧବ ଜାନୀ ପି ମଦନ ଜାନୀ KBH1309475

�ୀ /155651 40 136 665ଡାଳିQ ଜାନୀ �ା ମାଧବ ଜାନୀ KBH1309483

�ୀ /156652 36 136 666ମ�େଳPରୀ . �ା ଏ'.ସ/ୂର ମaୂ-ୀ RWX1008465

�ୀ /156653 29 136 667ଏ.ୟେଗPରି . ପି ଏ.ଗେଣଷ . RWX0752527

�ୀ /156654 26 136 668ଏ.ରାେମPରୀ . ପି ଏ.ଗେଣଷ . RWX0752519

ପ ୁ /156655 53 136 669ପ
ଶା= ସିଂ ପି ଆଦଲ ସିଂ OR/12/085/134347

�ୀ /156656 40 136 670େମାତି ହ=ାଳ �ା ସଶୁା= କମୁାର ସିଂ KBH1309608

ପ ୁ /156657 39 136 671ଏ'.ସ/ୂର ମaୂ-ୀ ପି ଶ]ି େବଳ RWX1008473

�ୀ /156658 51 136 672ମିନି ସିଂ ମା ଅ ଳିନା ସିଂ KBH2141414

ପ ୁ /156659 50 136 673ସଶୁା= କମୁାର ସିଂ ପି ୟାଦଳ ସିଂ KBH1309830

ପ ୁ /156660 45 136 674ବସ= କମୁାର ସିଂ ପି ଆଦଳ ସିଂ RWX0427484

�ୀ /156661 43 136 675ଶଶୁା=ି ସିଂ �ା ପ
ଶା= ସିଂ OR/12/085/134348

�ୀ /156662 40 136 676େବଜୖୟ=ି ମାଳା ସିଂ �ା ସନିୁT ଦa ସିଂ KBH1310739

ପ ୁ /157663 63 136 677ମା^ିତ େଖାସ2 ା ପି ଶାମସନ େଖାସଲା KBH1310259

�ୀ /157664 58 136 678ଯିଶ ୁେସବିକା େଖାସ2 ା �ା ମନଜିତ େଖାସ2 ା KBH1309343

�ୀ /157665 34 136 679ଜିମିମା େଖାସ2 ା ପି ମନଚିତ େଖାସ2 ା RWX0114397

�ୀ /157666 33 136 680ନିରୁପମା େଖାସ2 ା ପି େମାନଚିତ େଖାସ2 ା RWX0114405

ପ ୁ /157667 31 136 681ଶାମଏୁଲ େଖାସ2 ା ପି ମନଚିa େଖାସ2 ା RWX0400457

�ୀ /158668 45 136 682ଅଲିନା ରାଣି େଚଟି �ା ଆନ/ େଖାସ2 ା KBH1348663

ପ ୁ /158669 68 136 683ସୀତାରାମ ଖସ2 ା ପି ହାରି ଖସ2 ା OR/12/085/134061

ପ ୁ /158670 48 136 684ଆନ/ େଖାସଲା ପି ସାମସ3 େଖାସଲା OR/12/085/134363

11 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /158671 65 136 685ସବୁାସିନୀ େଖାସ2 ା �ା ସୀତାରାମ େଖାସ2 ା OR/12/085/134062

�ୀ /158672 45 136 686ମିନତୀ େଖାସ2 ା �ା ନିରଜଂନ େଖାସ2 ା KBH2142248

ପ ୁ /159673 56 136 687ବଳରାମ ଜାନି ପି ସନିଆ ଯାନି OR/12/085/134371

�ୀ /159674 40 136 688େଦମୖତି ଜାନୀ �ା ବଳରାମ ଜାନୀ OR/12/085/134372

ପ ୁ /159675 26 136 689ଜଗା ଜନୀ ପି ବଳରାମ ଜାନୀ RWX0752071

�ୀ /160676 55 136 690ଡମଣିୁ ଯାନି �ା ମ�ଳା ଯାନି OR/12/085/134790

ପ ୁ /160677 38 136 691ମଦନ ଜାନୀ ପି ମ�ଳା ଜାନୀ KBH1310655

�ୀ /160678 33 136 692ନିେଳ/
 ୀ ଜାନୀ �ା ମଦନ ଜାନୀ RWX0435115

ପ ୁ /161679 48 136 693ମନ ଜାନୀ ପି ହରି ଜାନୀ OR/12/085/134756

ପ ୁ /161680 44 136 694ଧନ ଜାନୀ ପି ସ/ୁୁରୁ ଜାନୀ KBH1310143

�ୀ /161681 33 136 695ରାଧା ଜାନୀ ପି ସ/ୁୁରୁ ଜାନି KBH1309640

ପ ୁ /161682 28 136 696ପଦଲାମ ଜାନୀ ପି ସ/ୁୁରୁ . RWX0752329

�ୀ /161683 30 136 697ଧନାଇ ତୁରୁକ �ା ଅ=ରଜାମି ତୁରୁକ RWX0752378

�ୀ /162684 75 136 698ଉwଳ ମଣି ବାଘ �ା ଚାେଲ- ସ ବାଘ KBH1309731

�ୀ /162685 51 136 699କିରଣ ବାଘ �ା ମେନାଜ କମୁାର େଖାସଲା RWX1317254

�ୀ /162686 39 136 700ଚା/ିନିକା=ିଦିପା ଳି ବାଘ �ା ଦୀପକ େସୗସ� ନିହାର ବାଘ RWX0114454

ପ ୁ /162687 47 136 701ଦୀପକ େସୗମ� ନିହାର ବାଘ ପି ଚାେଲ- ସ ବାଘ OR/12/085/134191

ପ ୁ /162688 27 136 702ପ
ିତମ ରାଜ େଖାସଲା ମା ମିନତୀ େଖାସଲା RWX0612689

�ୀ /162689 64 136 703ବତୀ କିସAନୀ �ା ଜଗନ* ାଥ କିସAନୀ OR/12/085/134365

ପ ୁ /162690 46 136 704ବଳରାମ କ
ିସାନି ପି ଜଗନ* ାଥ କ
ିସାନି OR/12/085/134755

ପ ୁ /162691 35 136 705ଭିମ କ
ିସାନି ପି ଜଗନ* ାଥ କ
ିସାନି KBH2141406

�ୀ /162692 34 136 706ବିମଳା କ
 ିସାନି �ା ଭିମ କ
ିସାନି KBH2141372

ପ ୁ /163693 34 136 707ଡQରୁୁଧର ପଜୁାରି ପି ଶିତାରାମ ପଜୁାରି KBH2141141

�ୀ /163694 31 136 708ସବିତା ପଜୁାରି �ା ଡQରୁୁଧର ପଜୁାରି RWX1075910

�ୀ /164695 46 136 709େଗୗରି ନାୟକ ପି ଲD$ଣ ନାୟକ KBH1309905

�ୀ /165696 55 136 710େଶଖ ଅରମାନ ବିବି �ା େଶଖ ଅବଦଲ OR/12/085/134399

�ୀ /165697 45 136 711ହମିଦା ବିବି �ା େଶ@. ଆ'ବାx OR/12/085/134403

�ୀ /165698 36 136 712ତାଜଓyାର ବିବି �ା ଅବଦୁଲ ଓyାହାS େଶx RWX0484097

�ୀ /165699 29 136 713ଖସୁବୁ ବିବି �ା େସଖ ରହିମ RWX1168871

�ୀ /165700 32 136 714ସାେୟଦା ଖାତୁନ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ରଜାକ RWX0805200

�ୀ /165701 31 136 715ରଜିଆ ଖାତୁନ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ରଜାକ RWX0805218

ପ ୁ /165702 34 136 716େସଖ ରହିମ ପି େସଖ ଅବଦୁଲ ରଜାକ RWX0114470

ପ ୁ /165703 60 136 717େଶଖ ଅବଦୁଲ ରଜାକ ପି େଶx. ଅବଦୁଲ ରଜାକ ଗଫର OR/12/085/134398

�ୀ /165704 21 136 718େସଖ ରୁକଶlନl �ା େସଖ ଅlବଦୁଲ ତାହୁର RWX1168830

ପ ୁ /165705 29 136 719େଶକ ଆବଦୁଲ ସାବୁରି ପି େଶକ ଆବଦୁଲ ଆସବାକ RWX0400218

ପ ୁ /165706 29 136 720େଶx ସହିମ ପି େଶଖ ଅବଦୁT ରଜକ RWX0483941

ପ ୁ /165707 32 136 721େଶକ ଆବଦୁଲ ତାହୁର ପି େଶକ ଆବଦୁଲ ଆସବାକ RWX0400234

�ୀ /166708 44 136 722େଗୗରନ ବିବି �ା େଶଖ େନୗଶାତ KBH1310606

ପ ୁ /166709 32 136 723େଶଖ ଅବଦୁଲ ଅଫତାର ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଇସାଖ RWX0283937

ପ ୁ /166710 37 136 724େସx ଅବଦୁଲ ଆବାଶ ପି େସx ଅବଦୁଲ ଇସକ RWX0114835

�ୀ /166711 59 136 725େକଇୖମତୁନ ବିବି �ା େଶx ଅବଦୁଲ ଇସାକ ଇସାକ OR/12/085/134401

�ୀ /166712 26 136 726ରୁକସାନା ବିବି �ା େସଖ ଅବଦୁଲ RWX1168905

ପ ୁ /166713 68 136 727େଶଖ ଅବଦୁଲ ଇସାକ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ ଗାଫର ଗଫର OR/12/085/134400

ପ ୁ /166714 35 136 728େଶx ଅବଦୁଲ ମ]ୁାର ପି େଶx ଅବଦୁଲ ଇଶାକ RWX0368100

�ୀ /166715 38 136 729ନୁରୁନ ନିଶା ପି େସଖ ଅବଦୁଲ ଗଫର KBH1310614

ପ ୁ /166716 23 136 730େସ@ ଅବଦୁT େସହଜାz ପି େସ@ ନାଉସାହା RWX1074434

ପ ୁ /166717 35 136 731େଶx ଅବଦୁଲ ଶତାର ପି େଶx ଅବଦୁଲ ଇଶକ RWX0114843

ପ ୁ /166718 51 136 732େଶଖ ଅବଦୁଲ ୱାହାତ ପି େଶଖ ଅବଦୁଲ େଗାଫାର RWX0824722

ପ ୁ /167719 34 136 733ପ
ଶା= କମୁାର ବାଘ ପି ଯୀଶଦୁାନ ବାଘ RWX0336107

�ୀ /167720 34 136 734ସଶୁ$ୀତାରାଣି ବାଘ ପି େପ
ମପାତ
 ବାଘ RWX0243709

�ୀ /167721 54 136 735ନମିତା ବାଘ �ା େପ
ମପାତ
  ବାଘ RWX0243691

�ୀ /167722 40 136 736ସଂଯ]ୁାରାଣି ବାଘ ପି େପ
ମପାତ
  ବାଘ RWX0114488

ପ ୁ /167723 31 136 737ଏ.ସିରାଫିV େଜ�ାତି3 ପି ଜରି{ ଅହXଦ RWX0336099

ପ ୁ /167724 31 136 738ଅହXଦ ସିମିଅନ ପି ଜରିଫ ଅହXଦ RWX0114512

ପ ୁ /168725 36 136 739ଅେଶାକ କମୁାର ବାଘ ପି େପ
ମପାତ
  ବାଘ RWX0243683

ପ ୁ /168726 60 136 740େପ
ମପାତ
  ବାଘ ପି ଶା=ିସିଳ ବାଘ OR/12/085/134406

ପ ୁ /168727 32 136 741ଅDୟ କମୁାର ବାଘ ପି େପ
ମ ପାତ
  ବାଘ RWX0233890

ପ ୁ /169728 72 136 742ଜରିଫ ଅହXଦ ପି ଅSହର ମହXଦ RWX0114496

ପ ୁ /169729 42 136 743ସାଲିମ କ
 ା=ୀ ଅହXଦ ପି ଯରିଫ ଅହXଦ KBH1670892

�ୀ /169730 72 136 744ଶଭୁାସିନୀ ବାଘ �ା ଜରିଫ ଅହXଦ KBH1309574

ପ ୁ /169731 31 136 745ପ
ଣୟ କମୁାର ବାଘ ପି ଯୀଶଦୁାନ ବାଘ RWX0336032

�ୀ /169732 35 136 746ସେୁଶାଭିତା ସ* ି|ା ରାଣୀ େବଗV ପି ଜରିଫ ଅହXଦ RWX0114520

12 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବAଚନ ଅଧିକାରୀ1 �ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /169733 43 136 747ଜି. ଅନ* ପNୁA ଦାସ ପି ଜି. େଗେଲ1ି ଦାସ RWX0114546

�ୀ /169734 33 136 748େକ.ରାଜ କମୁାରୀ େହମା ପି କାମରାଜ କାୱାସୀ RWX0752220

ପ ୁ /170735 28 136 749ସାଧ ୁଖିଲ ପି ଶା�ୁ ଖିଲ RWX0752204

ପ ୁ /170736 27 136 750ମେନାଜ ଶିଶା ପି ଜଗବMୁ ଶିଶା RWX0752212

�ୀ /170737 50 136 751ପ
ତିମା ତାମା �ା ଧନୁଯ- ୟ ତାମା OR/12/085/134473

ପ ୁ /170738 50 136 752ଧନୁଯ- ୟ ତାମା ପି ବୁZେଦବ ତାମା OR/12/085/134472

�ୀ /170739 28 136 753ସ  ୁତାମା ପି ଧନୁଯ- ୟ ତାମା RWX0751982

�ୀ /170740 23 136 754କ\ରୁୀ ତାମା ପି ଧନୁଜ- ୟ ତାମା RWX1225606

�ୀ /170741 21 136 755େଦ
 ୗପଦୀ ତାମା ପି ଧନୁଯ- ୟ ତାମା RWX1255181

�ୀ /171742 71 136 756ବୁବି ପି ମିଶନାରି ଅଫ ଚାରିଟି RWX0114561

�ୀ /171743 58 136 757ସାବିତ
ୀ - ଏସଆର }କଳାେମଯ- େମ RWX1168814

�ୀ /171744 55 136 758ସିେOର ଭିfରକoୁରୁ ପି ଲୁକାସ କoୁରୁ RWX0114579

�ୀ /171745 49 136 759ସିOର ଏV.ଆଲଫିନା ପି ମାତାଇ ମାଥ� ୁ RWX0233882

�ୀ /171746 36 136 760ମା�lଳା  - ଏସଆର }କଳାେମୟ-Q RWX1168780

�ୀ /171747 67 136 761ଦୁଖିନି . - . . RWX0899641

�ୀ /171748 67 136 762ସିOର େପ
ମାନ/ ଏମ.ସି . ପି ସାମଏୁଲ ମି ି RWX0752691

�ୀ /171749 67 136 763ସିOର ଏମ.ସଜୀତ ଏମ.ସି . ପି ଜହନ େସାେରନ RWX0752709

�ୀ /171750 58 136 764ବୁବି . - , . RWX0899708

�ୀ /171751 49 136 765ରମା . - . . RWX0899773

�ୀ /171752 48 136 766ସାବିତ
ି  . - . . RWX0899765

�ୀ /171753 45 136 767ଭାରତି . - ମିଶନ ଓ{ େଚରଟି RWX1039940

ପ ୁ /171754 32 136 768ସଶୁମ . - ମିଶନାରିସ ଓଫ େଚରିଟି RWX0899781

�ୀ /171755 30 136 769ସମିୁତ
 ା . - ମିଶ3 ଓ{ େଚରିଟୀ RWX1039882

�ୀ /171756 31 136 770ସବିତା େବେହରା ପି ହରିଚ/
  େବେହରା RWX1148071

�ୀ /171757 26 136 771ସବିତା େବେହରା - ପ
ିତିଶ େବେହରା RWX1118173

�ୀ /171758 25 136 772ଶକୁ
 ି େବେହରା - , , RWX0899690

�ୀ /171759 64 136 773ରୁକମଣି େଭାଇ ପି ଇPର େଭାଇ RWX0283846

�ୀ /171760 28 136 774ଇଲଜାେବତ ବିଡିକା ପି ବିରମ ବିଡିକା RWX0752683

�ୀ /171761 45 136 775ଆେ ଲା ଏ~ା ପି ରେମଶ ଏ~ା RWX0612481

�ୀ /171762 28 136 776ସକୁୱୁା ଏକକ ପି କମନ ଏକକ RWX0752626

�ୀ /171763 63 136 777ମାରିଆ େଗାରତି - . . RWX0899740

�ୀ /171764 33 136 778ଉଲାସା ହ=ାଳ ପି େସାନୁ ହ=ାଳ RWX1112739

�ୀ /171765 49 136 779ସିଲା ଜାଦବ ପି ଶ1ର ଜାଦବ RWX0283861

�ୀ /171766 23 136 780ଲD$ୀ ଜାନି - ମିଶ3 ଓ{ େଚରିଟୀ RWX1039932

�ୀ /171767 43 136 781େକଚିୖ େକରେକଟା �ା ରଖନ େଟାପା RWX0752592

�ୀ /171768 61 136 782ଜାନକି ଖାତୁନ - . . RWX0899658

�ୀ /171769 30 136 783ମମତା ଖରା ପି ରୁକଧର ଖରା RWX1118124

�ୀ /171770 67 136 784ସିOର ଏV.ଆTସିଡିଆ ଏV.ସି ପି ଲୁଇ' ବାଖଲା RWX0484055

�ୀ /171771 52 136 785ସିOର ଓମରୀ େବଲା ଏV.ସି ପି ପାତ
' ବାଖ2 ା RWX0484089

�ୀ /171772 23 136 786ଗା�ି ମାଡକାନି - ମିଶ3 ଓ{ େଚରିଟୀ RWX1039874

�ୀ /171773 62 136 787ସିOର େମରୀ ଏଡ
ି3 ମିଶନାରୀ ଅ{ପି େକ.ଟି ଜଜ- RWX0484063

�ୀ /171774 72 136 788ମେନାରମା ନାୟକ ପି ଅତୁଳ ନାୟକ KBH1309087

�ୀ /171775 42 136 789ରସଲ�ା ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ନାୟକ RWX0114553

�ୀ /171776 38 136 790ମ  ୁନାୟକ ପି େଲାଖନ ନାୟକ RWX0752642

�ୀ /171777 33 136 791ସୃତି ନାୟକ ପି ମନୁ ନାୟକ RWX0752618

�ୀ /171778 45 136 792ସବିତା ପlିତ - ମିଶ3 ଓ{ େଚରିଟି RWX1039908

�ୀ /171779 78 136 793ଲD$ୀ ପରଜା - ଏସଆର }କାଳମଏଯ- େମ RWX1168962

�ୀ /171780 53 136 794ଜୟା ପ�ନାୟକ ପି ଜି.ଦୁଗAପ
ସାଦ ପ�ନାୟକ RWX0283838

�ୀ /171781 43 136 795ଝୁନୁ େରଡୀ ପି କିରିସା େରଡୀ RWX0752675

�ୀ /171782 56 136 796ସ ]ୁା ସାହୁ ପି ଭାbର ପ
ସାଦ ସାହୁ RWX1113190

�ୀ /171783 54 136 797ରମା ସାହୁ - . . RWX0899724

�ୀ /171784 43 136 798ବିଲାେଶା ସିଂ ପି େଗାବିେତା ସିଂ RWX0752576

�ୀ /171785 53 136 799େରଖା ସିଂ ପି ରାମ ୁସିଂ RWX0752550

�ୀ /171786 34 136 800କେୁନ ୖସିଂ ପି ମାଧବ ସିଂ RWX0752659

�ୀ /171787 67 136 801ସିOର ଏV.େତାମାସା ତାତି େରଡି ପି ମାର େରଡି RWX0484048

ପ ୁ /172788 60 136 802େଚତୖନ� ହ=ାଳ ପି ପଦ$  ହ=ାଳ OR/12/085/134488

�ୀ /172789 55 136 803କ/ୁ ହ=ାଳ �ା େଚତୖନ� ହ=ାଳ OR/12/085/134489

�ୀ /172790 42 136 804ବତୀ ହ=ାଳ �ା ପଦଲାମ ନାୟକ KBH1309913

�ୀ /172791 35 136 805କମଳା ହ=ାଳ ପି େଚତୖନ� ହ=ାଳ KBH2141182

�ୀ /172792 32 136 806ଭଗବତୀ ହ=ାଳ ପି ତpେଲାଚନ ହ=ାଳ RWX0752170

ପ ୁ /172793 28 136 807ମାନସ ର ନ ନାୟକ ପି ପଦଲାମ ନାୟକ RWX0751990

ପ ୁ /172794 26 136 808କମଳେଲାଚନ ଶିଶା ପି ପଦୁ ଶିଶା RWX0752139

13 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବAଚନ ଅଧିକାରୀ1 �ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /172795 31 136 809ତୀଳକ ଶିଖା ପି େଗାବି/ ଶିଖା RWX0243717

�ୀ /173796 66 136 810ରଇଲା ହ=ାଳ �ା ଡQରୁ ହ=ାଳ OR/12/085/134710

�ୀ /173797 39 136 811ପଦ$ ା ହ=ାଳ ପି ଟ1ଧର ହ=ାଳ OR/12/085/134711

ପ ୁ /173798 27 136 812ଦୀପକ ହ=ାଳ ପି ଟ1ଧର ହ=ାଳ RWX0752006

ପ ୁ /173799 25 136 813କରନ ହ=ାଳ ପି ଟ1ଧର ହ=ାଳ RWX0824938

ପ ୁ /174800 55 136 814ନେର/
  ତାମା ପି ବୁଦୁ ତାମା OR/12/085/134478

�ୀ /174801 50 136 815ଲD$ୀ ତାମା �ା ନେର/
  ତାମା OR/12/085/134479

ପ ୁ /174802 35 136 816ବଳରାମ ତାମା ପି ନେର/
  ତାମା KBH2141158

ପ ୁ /174803 25 136 817ରାେକଶ ତାମା ପି ନେର/
  ତାମା RWX1068402

�ୀ /175804 38 136 818ପଦ$ ା ତାମା �ା ମାଧବ ତାମା OR/12/085/134486

�ୀ /175805 28 136 819ପNୁpମା ତାମା ପି ମାଧବ ତାମା RWX0752386

�ୀ /175806 24 136 820ସମିୁତ
 ା ତାମା ପି ମାଧବ ତାମା RWX1074400

ପ ୁ /176807 23 136 821ପ
ଭାକରନ ପି ପି ପି ଭିରନା RWX1144278

ପ ୁ /176808 55 136 822ହରିବMୁ ତାମା ପି େଗାବି/ ତାମା OR/12/085/134480

�ୀ /176809 45 136 823େଦବି ତାମା �ା ହରିବMୁ ତାମା OR/12/085/134481

ପ ୁ /176810 34 136 824ମହାେଦବ ତାମା ପି ହରିବMୁ ତାମା RWX0114595

ପ ୁ /176811 33 136 825ସନ�ା ତାମା ପି ହରିବMୁ ତାମା RWX0114603

�ୀ /176812 30 136 826ମାଳତି ତାମା �ା ମହାେଦବ ତାମା RWX0805291

�ୀ /176813 29 136 827କମଳା ତାମା �ା ସନ�ା ତାମା RWX0752238

ପ ୁ /176814 25 136 828ଅଜୁ- ନ ତାମା ପି ହରିବMୁ ତାମା RWX0890418

ପ ୁ /177815 60 136 829ମାଧବ ହ=ାଳ ପି ଗରୁୁ ହ=ାଳ OR/12/085/134474

�ୀ /177816 55 136 830ମଇନା ହ=ାଳ �ା ମାଧବ ହ=ାଳ OR/12/085/134475

�ୀ /177817 24 136 831ମଇନା ହ=ାଳ �ା ପ
ଦୀପ ହ=ାଳ RWX1225838

�ୀ /177818 23 136 832ପ
ଦୀପ ହ=ାଳ ପି ମାଧବ ହ=ାଳ RWX1225853

�ୀ /178819 50 136 833ଯେଶାଦା ତାXା ପି େଗାବି/ ତାXା KBH1310150

ପ ୁ /179820 70 136 834ବୁZେଦବ ନାୟକ ପି ଦଶରଥ ନାୟକ OR/12/085/134470

�ୀ /179821 65 136 835ପଦ$ ା ନାୟକ �ା ବୁଧେଦବ ନାୟକ OR/12/085/134471

�ୀ /180822 59 136 836ଯମନୁା ହ=ାଳ �ା ପଦୁ ହ=ାଳ OR/12/085/134477

ପ ୁ /180823 41 136 837ଲଇଚନ ହ=ାଳ ପି ପଦୁ ହ=ାଳ KBH1622810

ପ ୁ /180824 32 136 838କମଳୁ ହ=ାଳ ପି ପଦୁ ହ=ାଳ RWX0114611

ପ ୁ /180825 30 136 839ରାମଚ/
  ହ=ାଳ ପି ପଦୁ ହ=ାଳ RWX0400432

�ୀ /180826 28 136 840ସମିୁତ
 ା ହ=ାଳ ପି ପଦୁ ହ=ାଳ RWX0483966

�ୀ /180827 28 136 841କନିୁ ହ=ାଳ �ା ରାମ ଚ/
  ହ=ାଳ RWX0752253

�ୀ /180828 27 136 842ରୁକମଣି ହ=ାଳ �ା କମଳୁ ହ=ାଳ RWX0805283

�ୀ /180829 21 136 843ସନିୁତା ହ=ାଳ ପି ଲଇଚନ ହ=ାଳ RWX1112150

�ୀ /180830 43 136 844ରମା ନାୟକ �ା ଲଇଚନ ହ=ାଳ KBH1622802

ପ ୁ /180.831 25 136 845ଅଭିମନ� ୁହ=ାଳ ପି ପଦୁ ହ=ାଳ RWX0890426

�ୀ /181832 40 136 846େଗାରତି ଏକକା �ା ର ୀତ ରାଉତ RWX0752436

ପ ୁ /181833 42 136 847ଶଶୁୀଳ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶଶିଭୁଷଣ ରାଉତ KBH1310309

ପ ୁ /181834 39 136 848ର ିତ କମୁାର ରାଉତ ପି ଶଶଭୁିଷଣ ରାଉତ KBH1310077

�ୀ /181835 35 136 849ସସ$ ିତା ରାଉତ ପି ଶଶୀଭୂଷଣ ରାଉତ RWX0695858

�ୀ /181836 35 136 850ରଶ$ତିା ରାଉତ ପି ଶଶୀଭୁଷଣ ରାଉତ RWX0695874

�ୀ /181837 29 136 851ଇେରଣୀ ରାଉତ ପି ଶଶୁୀଳ କମୁାର ରାଉତ RWX0435156

ପ ୁ /182838 28 136 852ଜୟ= େବନିଆ ପି ଜୟଦାନ େବନିଆ RWX0483982

�ୀ /182839 55 136 853ରୁକମଣି େବନ�ା �ା ଜୟଦାନ େବନ�ା OR/12/085/134465

ପ ୁ /182840 50 136 854ଜୟଦାନ େବନ�ା ପି ଶା=ି େବନ�ା OR/12/085/134464

�ୀ /182841 35 136 855ଲିଲି େବନ�ା ପି ଧନ� େବନ�ା KBH2141075

ପ ୁ /182842 29 136 856ଜିତୁ େବନ�ା ପି ଜୟଦାନ େବନ�ା RWX0483974

�ୀ /182843 35 136 857ଜୟ=ୀ େଖମlୁୁ �ା କୃk େଖମlୁୁ KBH2141083

ପ ୁ /183844 47 136 858ବାବୁଲା େବନିଆ ପି ଶା=ି େବନିଆ OR/12/085/134751

�ୀ /183845 60 136 859ସେୁଲାଚନା େବନ�ା �ା ଶା=ି େବନ�ା OR/12/085/134467

�ୀ /183846 38 136 860ସନୁୀତା େବନ�ା �ା ବାବୁଲା େବନ�ା KBH2141125

�ୀ /183847 36 136 861ନବୀନା େବନ�ା �ା ଧନ� େବନ�ା KBH2141042

ପ ୁ /184848 55 136 862ଧନ� େବନ�ା ପି ଶା=ି େବନ�ା OR/12/085/134462

�ୀ /184849 50 136 863ଲD$ୀ େବନ�ା �ା ଧନ� େବନ�ା OR/12/085/134463

�ୀ /184850 29 136 864ମିନୀ େବନ�ା ପି ଧନ� େବନ�ା RWX0483990

�ୀ /184851 25 136 865ମିକି େବନ�ା ପି ଦନୟ େବନ�ା RWX0890434

ପ ୁ /184852 23 136 866ପି� ୁେବନ�। ପି ଧନ�। େବନ�। RWX1168517

�ୀ /185853 85 136 867ପ
ଫଳୁ ଟାକ
 ୀ �ା େପ
ମଚ/
  ଟାକ
 ୀ OR/12/085/134417

�ୀ /185854 42 136 868ବତୀ ଟାକ
 ୀ �ା େପ
ମଚ/
  ଟାକ
 ୀ KBH2141109

�ୀ /185855 27 136 869ପଷୁପା ମହିନି ଟାକ
 ୀ ପି େପ
ମଚ/
  ଟାକ
 ୀ RWX0752311

ପ ୁ /186856 60 136 870ମ�ଳା ହ=ାଳ ପି ବୁଦୁ ହ=ାଳ OR/12/085/134421

14 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବAଚନ ଅଧିକାରୀ1 �ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /186857 55 136 871ଡମଣିୁ ହ=ାଳ �ା ମ�ଳା ହ=ାଳ OR/12/085/134422

�ୀ /186858 35 136 872ସାବିତ
ୀ ହ=ାଳ ପି ମ�ଳା ହ=ାଳ KBH2141265

�ୀ /186859 62 136 873�N- େଲ1ା �ା ଆନ/ କମୁାର େଲ1ା RWX0752758

�ୀ /187860 55 136 874ନୀଳା ହ=ାଳ �ା ବିଶ ୁହ=ାଳ OR/12/085/134705

ପ ୁ /187861 41 136 875କମଳୁ ହ=ାଳ ପି ଲD$ଣ ହ=ାଳ KBH1623032

ପ ୁ /188862 70 136 876ସମରା ପା�ି ପି ଗରୁୁ ପା�ି OR/12/085/134430

�ୀ /188863 60 136 877ହରିେବାଳା ପା�ି �ା ସମରା ପା�ି OR/12/085/134431

ପ ୁ /188864 41 136 878ଲD$ଣ ପା�ୀ ପି ସମରା ପା�ୀ KBH1310192

�ୀ /188865 39 136 879ମ]ୁା ପା�ି �ା ଲD$ଣ ପା�ି KBH2141273

ପ ୁ /188866 37 136 880ପଦୁ ପା�ି ପି ସମରା ପା�ି KBH1622638

�ୀ /188867 35 136 881ଲD$ୀ ପା�ି ପି ସମରା ପା�ି KBH2141091

�ୀ /188868 35 136 882ବାସ=ୀ ପା�ି �ା ପଦୁ ପା�ି KBH2141281

ପ ୁ /188869 33 136 883େଦତୖାରି ପା�ି ପି ଜୟରାମ ପା�ି RWX0903666

ପ ୁ /188870 30 136 884ପଦଲାମ ପା�ି ପି ଆ�ର ପା�ି RWX0752196

�ୀ /188871 30 136 885ଶକ=ୁଳା ପା�ି �ା େଦତୖାରୀ ପା�ି RWX1229921

�ୀ /188872 28 136 886େମାତି ପା�ି �ା ପଦଲାମ ପା�ି RWX0752188

ପ ୁ /189873 42 136 887ମାଧବ ପଜୁାରି ପି ହରି ନାରାୟଣ ପଜୁାରି KBH1310200

�ୀ /189874 41 136 888ରାଧା ପଜୁାରି �ା ମାଧବ ପଜୁାରି RWX0752808

�ୀ /189875 36 136 889ଗାେ�Pର ପଜୂାରୀ ପି ହରି ନାରାୟଣ ପଜୂାରୀ KBH2141471

ପ ୁ /189876 35 136 890ନେରଶ ପଜୂାରୀ ପି ହରି ନାରାୟଣ ପଜୂାରୀ KBH2142206

�ୀ /189877 31 136 891ପାବ- ତୀ ପଜୂାରୀ �ା ମାଧବ ପଜୂାରୀ RWX0400390

�ୀ /190878 55 136 892ଆଲ2 ାଦିନୀ େବନ�ା �ା ତ
ିନାଥ େବନ�ା OR/12/085/138221

�ୀ /190879 32 136 893ସମିୁତା େବନ�ା ମା ଆଲ2 ାଦୀନ େବନ�ା RWX0283903

�ୀ /191880 53 136 894ଶା=ିମଣି େଖାସ2 ା �ା ଉଦୟ ଚ/
  େଖାସ2 ା KBH1310085

ପ ୁ /192881 56 136 895ରାମସିଂ ଦିସାରୀ ପି ବି�ୁ ଦିସାରୀ OR/12/085/134693

�ୀ /192882 55 136 896ପ
ତିମା ଦିସାରୀ �ା ରାମସିଂ ଦିସାରୀ OR/12/085/134719

�ୀ /192883 30 136 897ସମିୁତା ଦିଶାରୀ ପି ରାମସିଂ ଦିଶାରୀ RWX0400283

ପ ୁ /192884 28 136 898ରଘନୁାଥ ଦିସାରି ପି ରାମ ସିଂ ଦିସାରି RWX0664425

ପ ୁ /192885 25 136 899ମକୁ/ୁ ଦିସାରି ପି ରାମସିଂ ଦିସାରି RWX1039973

ପ ୁ /193886 55 136 900ସତ�ପ
ିୟ ଗl ପି ସତ�ବାନ ଗl KBH1309392

�ୀ /193887 45 136 901ଗୀତା ଳୀ ଗl �ା ସତ�ପ
ିୟ ଗl KBH1309384

�ୀ /193888 21 136 902ନିକିତା ଗlା ପି ସତ�ପ
ିୟ ଗlା RWX1144245

ପ ୁ /193889 24 136 903ସମୁନ ସାଗର ଗl ପି ସତ�ପ
ିୟ ଗl RWX0903674

ପ ୁ /194890 62 136 905ରାମ ଖରା ପି ବଳରାମ ଖରା KBH1310341

�ୀ /194891 57 136 906ଲD$ି ଖରା �ା ଲD$ଣ ଖରା KBH2141240

�ୀ /194892 53 136 907ସଶିୁଳା ଖରା �ା ରାମ ଖରା KBH1309756

ପ ୁ /194893 37 136 908ପNୂ-ଚ/
  ଖରା ପି ଲD$ଣ ଖରା RWX0114645

�ୀ /194894 32 136 909ସଂଘମିତ
 ା ଖରା ପି ଲD$ଣ ଖରା RWX0484014

ପ ୁ /194895 28 136 910ଜଗଦୀଶ ପ
ସାଦ ଖରା଼ ପି ଲD$ଣ ଖରା RWX0400150

ପ ୁ /194896 28 136 911ତ
ୀନାଥ ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0484006

�ୀ /194897 28 136 912ଇPରୀ ଖରା �ା ହୃଷିେକଶ ଖରା RWX0752774

ପ ୁ /194898 39 136 913ହୃଷିେକଶ ଖରା ପି ରାମ ଖରା KBH1670918

ପ ୁ /194899 33 136 914ଜଗନ* ାଥ ଖରା ପି ରାମ ଖରା KBH2142263

�ୀ /194900 27 136 915ଜୁଲି ଖରା �ା ତ
ିନାଥ ଖରା RWX1112598

�ୀ /194901 26 136 916ପାବ- ତୀ ଖରା �ା ଜଗଦିଶ ଖରା RWX1112184

ପ ୁ /194902 25 136 917ଜଗଦି' ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0824912

�ୀ /194903 25 136 918ବାସ=ି କମୁାରୀ ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0824888

�ୀ /195904 64 136 919ବୃ/ାବତୀ ଡୁରୁ �ା ପଦଲାମ ଡୁରୁ RWX0114652

ପ ୁ /195905 60 136 920ପଦଲାମ ଡୁରୁ ପି ନରହରି ଡୁରୁ KBH1340728

ପ ୁ /195906 39 136 921ଡRରୁଧର ଖିଲ ପି ପଦଲାମ ଖିଲ KBH1310648

�ୀ /195907 37 136 922ପଦ$ ାବତୀ ଖିଲ ପି ପଦଲାମ ଖିଲ KBH1622737

ପ ୁ /195908 37 136 923ହରିଶ ଚ/
  ଖିଲ ପି ପଦଲାମ ଖିଲ KBH1622588

�ୀ /195909 34 136 924ଲD$ୀ ଖିଲ �ା ଡQରୁଧର ଖିଲ RWX0283911

ପ ୁ /195910 33 136 925ଦାଶରଥୀ ଖିଲ ପି ପଦଲାମ ଖିଲ KBH1622604

�ୀ /195911 27 136 926କନକ ଖିଲ �ା ହରି�/
  ଖିଲ RWX0612663

ପ ୁ /196912 72 136 927ଭିକାରି ପ
ଧାନ ପି େଗୗର ପ
ଧାନ KBH1309889

�ୀ /196913 47 136 928ଅ9-ନା ପ
ଧାନ ପି ଭିକାରି ପ
ଧାନ KBH2142131

ପ ୁ /196914 44 136 929ଆଶିଶ ପ
ଧାନ ପି ଭିକାରି ପ
ଧାନ RWX0427443

�ୀ /196915 40 136 930ଅନୁପମା ପ
ଧାନ ପି ଭିକାରୀ ପ
ଧାନ RWX0114678

ପ ୁ /196916 37 136 931ଆଶ
ୀବAଦ ପ
ଧାନ ପି ଭିକାରୀ ପ
ଧାନ KBH1309566

�ୀ /196917 37 136 932ଅମ
ିତା ପ
ଧାନ ପି ଭିକାରୀ ପ
ଧାନ RWX0114694

�ୀ /197918 45 136 933ମ]ୁା େଖମlୁୁ ପି ପଦୁ େଖମlୁୁ RWX0114868

15 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବAଚନ ଅଧିକାରୀ1 �ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /198919 37 136 934ବୃ/ାବନ େବେହରା ପି ରାମଚ/
  େବେହରା RWX0114389

ପ ୁ /198920 36 136 935ସପନ କମୁାର େବେହରା ପି ରାମଚ/
  େବେହରା KBH1622794

�ୀ /198921 33 136 936ସମିୁତା ଖରୁା �ା ସପନ କମୁାର େବେହରା RWX0612507

�ୀ /198922 65 136 937ଲD$ୀ ଟାକ
 ି �ା ତ
ିେଲାଚନ ଟାକ
 ି OR/12/085/134419

�ୀ /198923 40 136 938ବାସ=ୀ ଟାକ
 ୀ ପି ତ
ିେଲାଚନ ଟାକ
 ୀ KBH2141190

�ୀ /199924 21 136 939କମୁାରୀ ହ=ାଳ �ା ଶ�ାମ ସ/ୁର ହ=ାଳ RWX1265206

�ୀ /199925 27 136 940ସM�ାରାଣୀ ଖରା �ା କିେଶାର କମୁାର େସନାପତି RWX0752360

�ୀ /199926 28 136 941ଆଶାେଜ�ାତି କଳୁଦିପ �ା ସଧୁାକର େସନାପତି RWX0752337

�ୀ /199927 55 136 942ସେ=ାଷିନୀ େସନାପତି �ା ପ
ଦୀପ କମୁାର େସନାପତି OR/12/085/134370

ପ ୁ /199928 38 136 943କିେଶାର କମୁାର େସନାପତି ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର େସନାପତି KBH1310069

ପ ୁ /199929 30 136 944ଦିବାକର େସନାପତି ପି ପ
ଦିପ େସନାପତି RWX0484105

�ୀ /200930 37 136 945ଚ�ା ହରିଜନ ପି ଦୁଯ�-ଧନ ହରିଜନ RWX0400242

ପ ୁ /200931 31 136 946ଜୁଲିୟ' ହରପାଲ ପି ସତ�ଭାମା ହରପାଲ RWX1039965

�ୀ /200932 41 136 947ସନିୁତା ଖସଲା ପି େଦବଦାସ ଖସଲା RWX0114744

ପ ୁ /200933 66 136 948େଦବଦାସ େଖାସ2 ା ପି ଦଶ-ନ େଖାସ2 ା OR/12/085/134042

�ୀ /200934 34 136 949କମୁ େଖାସ2 ା �ା ଅDୟ କମୁାର େଖାସ2 ା RWX0903708

�ୀ /201935 52 136 950ଟିେଜାଟାଲାମା  �ା ଟି. ରାମ ୁ OR/12/085/138227

�ୀ /201936 37 136 951ଟି.ଇPରି ପି ଟି.ରାମା RWX0114769

�ୀ /201937 35 136 952ଟି.ବା�ାରାମା  ପି ଟି. ରାମ ୁ KBH2141315

�ୀ /202938 55 136 953ସମୁଣି ବାଘ �ା ନାରାୟଣ ବାଘ OR/12/085/134065

�ୀ /202939 36 136 954ପି1ି ବାଘ ପି ନାରାୟଣ ବାଘ KBH2142198

ପ ୁ /202940 31 136 955ପ
ଭୁଦାନ ବାଘ ପି ନାରାୟଣ ବାଘ RWX0335976

�ୀ /202941 23 136 956ଆଶାରାଣୀ ବାଘ �ା ପ
ଭୁଦାନ ବାଘ RWX1008564

ପ ୁ /202942 21 136 957ଗାବ
 ିଏଲ ବାଘ ପି ଯୀଶଦୁାନ ବାଘ RWX1118017

ପ ୁ /203943 55 136 958କହ* ାୟା ଦାସ ପି ଫଗନୁ ଦାସ KBH1310416

�ୀ /203944 52 136 959ଯଗୁା=ମଣୀ ଦାସ �ା କହ$ ାୟା ଦାସ KBH1312784

�ୀ /203945 32 136 960ଅ  ୁଦାସ ପି କାହ* ାୟା ଦାସ RWX0114777

�ୀ /203946 32 136 961ମ  ୁଦାସ ପି କାହ* ାୟା ଦାସ RWX0283929

ପ ୁ /203947 27 136 963ଦୀପକ ଦାସ ପି କେହ* ୟା ଦାସ RWX0612713

ପ ୁ /204948 38 136 964କିରଣ କମୁାର ମaୂp ମା େମରୀ ଟାକ
 ୀ KBH1622646

�ୀ /204949 25 136 965ବିେଜତା ଟାକ
ି ପି ବିଜୟ ଟାକ
ି RWX1225804

ପ ୁ /205950 48 136 966ପ
ଦିପ କମୁାର ହରିଜନ ପି କମଳୁୁ ହରିଜନ RWX0427435

�ୀ /205951 36 136 967ସଂଯ]ୁାରାଣି ଖରା �ା ପ
ଦିପ କମୁାର ହରିଜନ RWX0427401

�ୀ /205952 54 136 968ଖ
ୀOଧାନି ଟାକ
 ୀ �ା ରୁେବନ ଟାକ
 ୀ RWX0536912

ପ ୁ /206953 39 136 969େଗାପାଳ ହ=ାଳ ପି ଧନୁଯ�-ୟ ହ=ାଳ KBH2141208

�ୀ /206954 27 136 970ଚ/
ମା ହ=ାଳ �ା େଗାପାଳ ହ=ାଳ RWX0752725

ପ ୁ /206955 24 136 971ନୀଳକd ହ=ାଳ ପି ଧନୁଜ- ୟ ହ=ାଳ RWX1075944

�ୀ /207956 67 136 972ଲD$ୀ େଖମlୁୁ �ା ଧନିଆ େଖମlୁୁ OR/12/085/350767

ପ ୁ /207957 46 136 973ପରମାନ/ େଖମlୁୁ ପି ଧନିଆ େଖମlୁୁ KBH2142107

�ୀ /207958 42 136 974ତୁଳା େଖମlୁୁ �ା ପରମାନ/ େଖମlୁୁ KBH2140994

ପ ୁ /207959 37 136 975ପେରଶ କମୁାର େଖମlୁୁ ପି ଧନିଆ େଖମlୁୁ RWX0114793

�ୀ /208960 52 136 976ଦମୟ=ି ମଲ2 ିକ �ା ସହେଦବ ମଲ2 ିକ RWX0114850

ପ ୁ /208961 24 136 977ତ
ିନାଥ ମଲିକ ପି ସRା ମଲିକ RWX1144328

�ୀ /209962 28 136 978ସାଇରା ବାନୁ େବଗV ପି ଅଲ2 ି ମହXଦ ଖାନ RWX0612531

�ୀ /209963 47 136 979ସାମେସରା ବିବି �ା ଅଲ2 ିମହXଦ ଖ[ RWX0368126

ପ ୁ /209964 50 136 980ଅଲ2 ି ମହXଦ ଖାନ ପି ଦୀଲୁ ଅହXଦ ଖାନ RWX0368118

ପ ୁ /209965 29 136 981େଶର ମହXଦ ଖା3 ପି ଅଲ2 ି ମହXଦ ଖାନ RWX0400226

ପ ୁ /211966 51 136 982ସେୁରସ େଖାସ2 ା ପି ଚ/
 େମାହନ େଖାସ2 ା RWX0695643

�ୀ /211967 48 136 983କ ୁଲତା େଖାସ2 ା �ା ସେୁରସ େଖାସ2 ା RWX0283978

ପ ୁ /212968 63 136 984ରାେଜ/
  କମୁାର ନଂଦ ମା େସୗଦାମଣୀ ନଂଦ RWX0484121

�ୀ /212969 55 136 985ମେନାରମା ନଂଦ �ା ରାେଜ/
  ନଂଦ RWX0484139

ପ ୁ /212970 33 136 986ତନ$ ୟ ନଂ/ ପି ରାେଜ/
  ନଂ/ RWX0484154

ପ ୁ /212971 37 136 987ସିYାଥ-  ନ/ ପି ରାେଜ/
  ନ/ RWX0484147

ପ ୁ /214972 54 136 988ଦୀନବMୁ ହରିଜନ ପି ଦୁେଯ�Aଧନ ହରିଜନ RWX0612614

�ୀ /215973 41 136 989ସରୁଭି ରାଣୀ େଖାସଲା ପି ଜିେତ/
  କମୁାର ଖରା RWX0612408

�ୀ /216974 51 136 990ଗୀତା ଳୀ ହରିଜନ �ା ଦୀନବMୁ ହରିଜନ RWX0612622

ପ ୁ /218975 30 136 991ଯାମାଲ ହୁେସ3 ପି କାଟଲୁ ମିଏ RWX1008572

ପ ୁ /219976 25 136 992େସ@ ଅବଦୁT ଆଫସାz ପି େସ@ ଅବଦୁT ନସzୁ RWX1008531

�ୀ /219977 38 136 993ହାଲିମା େବଗV �ା େମାହXz ମିରା3 RWX1008523

�ୀ /219978 24 136 994ହସିନା ବିବି �ା େଶx ଅବଦୁଲ ଶତାର RWX1008556

ପ ୁ /219979 34 136 995େମାହXz ମିରାନ ପି େମାହXz ଅକରV RWX1008515

ପ ୁ /220980 25 136 996ବିନଦ ଖିଲ ପି ଦଇତାରି ଖିଲ RWX1008549

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବAଚନ ଅଧିକାରୀ1 �ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /221981 55 136 997ସପୁ
ିୟା ଅ ଳି ଖରା �ା ପ
ଶା= କମୁାର ଖରା RWX1075969

ପ ୁ /221982 39 136 998ଦିପକ କମୁାର ଖରା ପି ପ
ଶା= କମୁାର ଖରା RWX1075993

�ୀ /221983 28 136 999େମୗସମିୁ ଖରା �ା ଦୀପକ କମୁାର ଖରା RWX1075985

ପ ୁ /TY-2/22C984 28 136 1000ପି.ବାଲା କମୁାର ପି ପ
କାଶ ରାଓ RWX0612499

�ୀ /287985 63 136 1001େଦମୖତି ହ=ାଳ �ା ତିଳକ ହ=ାଳ RWX0752444

�ୀ /995986 22 136 1002ମିନତୀ ହ=ାଳ ପି ଧନୁଜ- ୟ ହ=ାଳ RWX1168335

�ୀ /999987 22 136 1003ରବୀ/
  ପରଜା ପି ଦାସ ପରଜା RWX1226919

ପ ୁ /1007988 31 136 1004ଅଭିଜିତ େଖାସଲା ପି ର ୀତ େଖାସଲା RWX1049030

�ୀ /1014989 29 136 1005ରଶ$ ିତା ହରିଜନ ପି ଦୀନବMୁ ହରିଜନ RWX1168483

�ୀ /1014990 21 136 1006ସାନୁ ହରିଜନ ପି ଦୀନବMୁ ହରିଜନ RWX1168624

�ୀ /27991 20 136 1007'ଵରୁପା ରାଣୀ େବନ�ା �ା ବିକ
ମ େଖାସ2 ା RWX1314665

ପ ୁ /65992 33 136 1008ପ
ତାପ କମୁାର ଖରା ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର ଖରା RWX1314673

�ୀ /39993 18 136 1009ପି1ି ପରଜା ପି ଚତୁଭୁ- ଜ ପରଜା RWX1314707

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବAଚନ ନିମେ= ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ*  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବAଚନ କମିଶନ ଭାରତ1 �ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବAଚନ ପବୂ- ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ1 ନାମ ଅଛି କି ନାହs  ଦୟାକରି ତନଖି କର=ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.13 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 ମାନ1ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ1 ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

17 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା= େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବAଚନ ଅଧିକାରୀ1 �ାDର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


