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�ୀ /11 56 139 1ଦହଣା ଜାନୀ �ା େସାମନାଥ ଜାନୀ KBH1320654

ପ ୁ /12 39 139 2ବଳରାମ ଜାନୀ ପି ଖଗପତି ଜାନୀ KBH1320647

ପ ୁ /13 35 139 3ଗରୁୁ ଜାନି ମା ଡ" ୁଜାନି KBH1908011

�ୀ /14 33 139 4ଦଇମତୀ ଜାନି �ା ଗରୁୁ ଜାନି RWX0118448

�ୀ /15 32 139 5ଭଗବତି ଜାନି �ା ବଳରାମ ଜାନି RWX0118455

�ୀ /16 27 139 6ଦଉନା ମଦୁୁଲି �ା ଡ�ୁରୁ ମଦୁୁଲି RWX0891002

ପ ୁ /27 55 139 7ଡ" ୁଯାନି ପି ମଧ ୁଯାନି OR/12/085/126002

�ୀ /28 50 139 8ପଦ( ା ଯାନି �ା ଡ" ୁଯାନି OR/12/085/126580

ପ ୁ /29 35 139 9ସାେଦବ ଜାନି ପି ଡମ ୁଜାନି KBH1901594

�ୀ /310 65 139 10ରଇଲା ଜାନି �ା ହରି ଜାନି RWX1152636

ପ ୁ /311 44 139 11ସ� ୁଜାନୀ ପି ହରି ଜାନୀ KBH1320670

�ୀ /312 41 139 12େଲେଲ) ଜାନୀ �ା ସ� ୁଜାନୀ KBH1320662

�ୀ /413 59 139 13େଗୗରୀ ଜାନୀ �ା ହରି ଜାନୀ OR/12/085/126034

ପ ୁ /514 50 139 14ଚ,
 ମା ଯାନି ପି ଡମ ୂଯାନି OR/12/085/126018

�ୀ /615 43 139 15ଦହଣା ଜାନୀ �ା ମଧ ୁଜାନୀ KBH1621739

�ୀ /616 42 139 16କମଳା ଜାନୀ �ା ମଣି ଜାନୀ KBH1345602

ପ ୁ /617 41 139 17ମଧ ୁଜାନି ପି ଧନୁଯ�.ୟ ଜାନି KBH1665686

ପ ୁ /718 46 139 18ବଡି ଜାନୀ ପି ଡ" ୁଜାନୀ KBH1320787

�ୀ /719 45 139 19ଲ/(ୀ ଜାନୀ �ା ବଡି ଜାନୀ KBH1320779

�ୀ /0820 27 139 20ଲ/(ୀ ଜାନୀ �ା ଟୁନା ଜାନୀ RWX1247956

ପ ୁ /0821 19 139 21କନୁା ଜାନି ପି ଦାଶରଥୀ ଜାନି RWX1247535

�ୀ /0822 26 139 22େମାତୀ ମାଳି �ା ହରି ମାଳି RWX1047026

ପ ୁ /823 45 139 23ଦଶରଥି ଯାନୀ ପି ମକୁ,ୁ ଯାନୀ OR/12/085/126019

ପ ୁ /824 28 139 24ଟୁନା ଜାନୀ ପି ଦାଶରଥୀ ଜାନୀ RWX0750687

�ୀ /925 43 139 25ମଣି ସନୁା �ା ରାମ ସନୁା KBH1320928

�ୀ /1126 45 139 26ଦନାଇ ଯାନୀ �ା ଭଗ ୁଯାନୀ OR/12/085/126030

ପ ୁ /1127 28 139 27ନରସିଂହ ଜାନୀ ପି ବଲୁ ଜାନୀ RWX0810077

ପ ୁ /1128 26 139 28େସାନା ଜାନି ପି ଭଗ ୁଜାନି RWX0825455

ପ ୁ /1229 52 139 29ତିଳ ଜାନୀ ପି ହରି ଜାନୀ KBH1908029

�ୀ /1230 45 139 30ନାଇନାବତୀ ଯାନି �ା ଦୂଲ3 ଭ ଯାନି OR/12/085/126036

ପ ୁ /1331 46 139 31ବଳରାମ ପରଜା ପି ହରି ପରଜା KBH1320720

ପ ୁ /1332 19 139 32କମଳ େଲାଚନ ପରଜା ପି ବଳରାମ ପରଜା RWX1247550

�ୀ /1333 65 139 33ଅଗାଧି ପରୁଜୁଣୀ �ା ହରି ପରଜା OR/12/085/126547

�ୀ /1434 32 139 34ମଣି ଜାନି �ା ଖଗ ପତି ଜାନି RWX0118489

ପ ୁ /1535 68 139 35ଘାସି ଯାନୀ ପି କମୁଡୁୁ ଯାନୀ OR/12/085/126037

ପ ୁ /1536 33 139 36ଖଗପତି ଜାନି ପି ଘାସି ଜାନି KBH1901511

ପ ୁ /1537 26 139 37ବ6ୁ ଯାନୀ ପି ଘାସି ଯାନୀ RWX0809988

�ୀ /1538 24 139 38ଭାନୁ ଯାନି �ା ବ,ୁ ଜାନି RWX1009711

�ୀ /1539 31 139 39ତିଳତମା ମଦୁଲି �ା ରାମଦାସ ମଦୁଲି RWX0285221

ପ ୁ /1640 40 139 40କମୁଳୁୁ ଜାନି ପି ଘାସି ଜାନି KBH1320951

�ୀ /1641 39 139 41ତୁଳସୀ ଜାନୀ �ା କମଡୁୁ ଜାନୀ KBH1621804

ପ ୁ /1742 53 139 42ମଘା ଜାନି ପି ଘାସି ଜାନି KBH1709021

�ୀ /1743 50 139 43ଚ,
ମା ଜାନି �ା ମଘା ଜାନି KBH1709039

�ୀ /1744 32 139 44ଜୁଲି ସନୁା ପି େଜାହନ ସନୁା RWX1074277

�ୀ /1945 45 139 45ଯମନୁା ଯାନି �ା ଜଗନ7 ାଥ ଯାନି OR/12/085/126042

ପ ୁ /1946 24 139 46ରବି ଯାନି ପି ଜଗନ7 ାଥ ଯାନି RWX1009646

�ୀ /1947 23 139 47ବତି ଜାନୀ �ା ରବି ଜାନୀ RWX1071430

ପ ୁ /2048 32 139 48ନକଳୁ ସଡାରୀ ପି ଭଗବାନ ସଡାରୀ RWX0118497

�ୀ /2049 27 139 49ଝିଲ3 ି ସଡାରି �ା ନକଳୁ ସଡାରି RWX0825430

�ୀ /2150 58 139 50େମାତି ସଡାରି �ା ଧନୁଯ�.ୟୀ ସଡାରି OR/12/085/126047

1 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /2151 37 139 51ଦାମଦର ସଡାରି ପି ଧନୁଜୟ ସଡାରି KBH1907930

�ୀ /2152 35 139 52େଗୗରିମଣୀ ସଡାରି �ା ଦାମଦର ସଡାରି KBH1907823

ପ ୁ /2153 30 139 53ଜୟରାମ ସଡାରି ପି ଧନୁଜ. ୟ ସଡାରି RWX1009612

�ୀ /2254 60 139 54ରଈଲା ଯାନୀ �ା ଧନୁ ଯାନୀ OR/12/085/126049

ପ ୁ /2255 39 139 55ଟ< ଜାନି ପି ଧାନୁ ଜାନି KBH1907997

ପ ୁ /2256 19 139 56ମନୁା ଜାନୀ ପି ଟ< ଜାନୀ RWX1247972

�ୀ /2357 32 139 57ଗ�ାଇ ଜାନି �ା ଭଗବାନ ଜାନି RWX0118513

�ୀ /2458 50 139 58ବଲା ଜାନୀ ପି କମଳୁୁ ଜାନୀ KBH1320605

�ୀ /2559 77 139 59େଗୗରି ମଦୁୁଲି �ା ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126561

�ୀ /2660 55 139 60ସବୁB; ମଦୁୁଲି �ା ଜୟ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126556

�ୀ /2661 22 139 61ସ7ିତାCଳି ନ, ପି ବବରୁବହନ ନ, RWX1076751

�ୀ /2762 52 139 62ମାଲିନି ମଦୁୁଲି �ା ମକୂ,ୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126551

�ୀ /2763 32 139 63ପ
ତିମା ମଦୁୁଲି �ା ମକୂ,ୁ ମଦୁୁଲି RWX0285239

�ୀ /2764 31 139 64କସୁମୁା ମଦୁୁଲି �ା ମକୁ,ୁ ମଦୁୁଲି RWX0285247

�ୀ /2865 43 139 65େମାତି ଜାନି �ା େସାମନାଥ ଜାନି RWX1152628

�ୀ /2966 50 139 67ରାମା ଯାନି �ା ଧନୁଯ�.ୟୀ ଯାନି OR/12/085/126059

ପ ୁ /2967 35 139 68ମକୁ,ୁ ଜାନୀ ପି ଧନୁଜ. ୟ ଜାନୀ KBH1901453

ପ ୁ /2968 32 139 69ରତି ଜାନି ପି ଧନୁଯ�.ୟ ଜାନି RWX0119537

�ୀ /2969 31 139 70ଯମନୁା ଜାନି �ା ରତି ଜାନି RWX0285254

ପ ୁ /2970 26 139 71ଭଗବାନ ଜାନି ପି ଧନୁଜ. ୟ ଜାନି RWX1009661

�ୀ /2971 22 139 72ତୁଳସା ଜାନି �ା ଭଗବାନ ଜାନି RWX1171008

ପ ୁ /3072 53 139 73ରାମ ମଦୁୁଲୀ ପି କମଳୁୁ ମଦୁୁଲୀ OR/12/085/126061

�ୀ /3073 52 139 74କମଳା ମଦୁୁଲି �ା ରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126084

ପ ୁ /3074 34 139 75ହରି ମଦୁୁଲୀ ପି ରାମ ମଦୁୁଲୀ KBH1907849

�ୀ /3075 32 139 76ରୀତା ମଦୁୁଲୀ �ା ହରି ମଦୁୁଲି RWX0336578

ପ ୁ /3176 34 139 77ନୀଳ ମଦୁୁଲୀ ପି କମନ ମଦୁୁଲୀ KBH1907914

�ୀ /3177 25 139 78ରଇଲା ମଦୁୁଲି �ା ନୀଳ ମଦୁୁଲୀ RWX1009653

�ୀ /3378 29 139 79ଲ,ଇ ମଦୁୁଲି ପି ରତି ମଦୁୁଲି RWX1076694

ପ ୁ /3379 27 139 80ବଲରାମ ମଦୁୁଲି ପି ରତୀ ମଦୁୁଲି RWX0466680

�ୀ /3380 23 139 81ତୁଳା ମଦୁୁଲୀ �ା ବଳରାମ ମଦୁୁଲୀ RWX1009596

�ୀ /3481 86 139 82େଗାରୀ ମଦୁୁଲି �ା ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126594

�ୀ /3582 34 139 83ଭଗବତୀ ଜାନି ପି ଭଗବାନ ଜାନି RWX0118554

ପ ୁ /3583 53 139 84ଲଇଛନ ମଦୁୁଲି ପି ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126009

�ୀ /3584 52 139 85ସ"ାରି ମଦୁୁଲି �ା ଲଇଛନ ମଦୁୁଲି RWX0118539

�ୀ /3585 43 139 86ସନାେଦଇ ମଦୁୁଲି �ା ମାଧବ ମଦୁୁଲି RWX0118547

�ୀ /3686 44 139 87ଡ"ାଇ ମଦୁୁଲି �ା ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି RWX0118562

�ୀ /3887 63 139 88େଗାରା ମଦୁୁଲି �ା ରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126069

ପ ୁ /3888 40 139 89ସନା ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି KBH1320985

�ୀ /3889 34 139 90ଗରୁୁବାରୀ ମଦୁୁଲି �ା ସନୁା ମଦୁୁଲି KBH1908086

ପ ୁ /3990 47 139 91ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126579

ପ ୁ /4091 46 139 92ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126597

�ୀ /4092 41 139 93ପ
ତୀମା ମଦୁୁଲି �ା ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126163

ପ ୁ /4093 32 139 94ରବି,
  ମଦୁୁଲି ପି ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି RWX0466623

ପ ୁ /4094 21 139 95ବାବୁଲି ମଦୁୁଲୀ ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX1076678

�ୀ /4095 19 139 96ରଶ( ିମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX1254168

�ୀ /4196 68 139 97ଲଛମି ଯାନୀ �ା କୃE ଯାନୀ OR/12/085/126071

�ୀ /4197 45 139 98ଧନମତି ମାଝି �ା କ�ୁ ମାଝି RWX1113620

�ୀ /4298 33 139 99ଜମବତୀ ମାଳି �ା ଅଜୁ. ନ ମାଳି RWX1074236

�ୀ /4299 68 139 100କଇତା ମଦୁୁଲି �ା ବୁଦୂ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126073

�ୀ /42100 58 139 101ରୁକଣୁା ମଦୁୁଲି �ା ଧନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126075

�ୀ /42101 40 139 102ସଇତା ମଦୁୁଲୀ ପି ଧନ ମଦୁୁଲୀ KBH1665694

�ୀ /42102 40 139 103ସଇତା ମଦୁୁଲି ପି ମହାେଦବ ମଦୁୁଲି RWX1230440

ପ ୁ /42103 39 139 104ମାଧବ ମଦୁୁଲି ପି ଶିବ ମଦୁୁଲି RWX1228345

�ୀ /42104 36 139 105ସଂଯFୁା ମଦୁୁଲି �ା ମାଧବ ମଦୁୁଲୀ RWX0466706

�ୀ /44105 60 139 106ନାଡୀ ମଦୁୁଲି �ା ମକୁ,ୁ ମଦୁୁଲି KBH2047678

ପ ୁ /44106 44 139 107ପଶ ୁ.  ମଦୁୁଲି ପି ମକୁ,ୁ ମଦୁୁଲି KBH1321496

ପ ୁ /44107 33 139 108କମଳୁୁ ମଦୁୁଲୀ ପି ଦାସ ମଦୁୁଲୀ RWX1009471

�ୀ /44108 32 139 109ଧାନମତି ମଦୁୁଲି �ା କମଳୁ ମଦୁୁଲି RWX0285304

�ୀ /44109 31 139 110ଭଗବତି ମଦୁୁଲି �ା ପଶ ୁ.  ମଦୁୁଲି RWX0285296

ପ ୁ /45110 37 139 111ମହାେଦବ ମଦୁୁଲି ପି ହରି ମଦୁୁଲି KBH1709013

�ୀ /45111 36 139 112ବତି ମଦୁୁଲି �ା ମହାେଦବ ମଦୁୁଲି KBH1907757

�ୀ /46112 45 139 113ମFୁା ମଦୁୁଲି �ା ଅG ୁ.ନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126091
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�ୀ /46113 27 139 114ଜମନୁା ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁ. ନ ମଦୁୁଲି RWX0825539

ପ ୁ /47114 56 139 115େଗାବH. ନ ମଦୁୁଲି ପି ବଲଭ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126094

�ୀ /47115 39 139 116ଦୂର ମଦୁୁଲି �ା େଗାବH. ନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126095

ପ ୁ /47116 28 139 117ଭଗବାନ ମଦୁୁଲୀ ପି ଗବH. ନ ମଦୁୁଲି RWX0466649

�ୀ /47117 25 139 118ଝୁମକିୁ ମଦୁୁଲି �ା ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX0825448

ପ ୁ /47118 24 139 119ଆକାଶ ମଦୁୁଲି ପି େଗାବH. ନ ମଦୁୁଲି RWX1040260

�ୀ /48119 45 139 120ସ"ାରୀ ମଦୁୁଲି �ା କମନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126057

�ୀ /48120 25 139 121ଚ,
 ିକା ମଦୁୁଲୀ �ା ରବି ମଦୁୁଲୀ RWX1074335

ପ ୁ /49121 61 139 122େଚତୖନ ମଦୁୁଲି ପି ବଳଭ ମଦୁୁଲି RWX1286731

�ୀ /49122 42 139 123ମତି ମଦୁୁଲି �ା େଚତୖନ� ମଦୁୁଲି KBH1621697

ପ ୁ /50123 40 139 124ମକୁ,ୁ ମଦୁୁଲି ପି େଚତୖନ� ମଦୁୁଲି KBH1320878

ପ ୁ /50124 20 139 125ଗ�ାଧର ମଦୁୁଲି ପି ମକୁ,ୁ ମଦୁୁଲି RWX1247568

�ୀ /51125 53 139 126ଜଗନ7 ାଥ ମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126101

�ୀ /51126 46 139 127ସକୁନେଦଇ ମଦୁୁଲି �ା ଜଗନ7 ାଥ ମଦୁୁଲି KBH1709005

�ୀ /51127 31 139 128କସୁମୁା ମଦୁୁଲି ପି ଜଗନ7 ାଥ ମଦୁୁଲି RWX0891044

�ୀ /52128 58 139 129ବତି ମଦୁୁଲି �ା ହରି ମଦୁୁଲି OR/12/085/126089

ପ ୁ /52129 32 139 130ରାମ ମଦୁୁଲୀ ପି ହରି ମଦୁୁଲୀ RWX0119545

�ୀ /52130 30 139 131ଯମନୁା ମଦୁୁଲି �ା ରାମ ମଦୁୁଲି RWX0891051

�ୀ /54131 59 139 132ଭଗବତୀ ଜାନୀ �ା ଜଗ ୁଜାନୀ OR/12/085/126109

ପ ୁ /54132 33 139 133ମଣୀ ଜାନି ପି ଭଗ ୁଜାନି KBH1901461

�ୀ /54133 28 139 134ସବିୁ ଜାନି �ା ମଣି ଜାନି RWX0613430

ପ ୁ /54134 25 139 135ଧନ ଜାନି ପି ଜଗ ୁଜାନି RWX0891036

�ୀ /54135 24 139 136ମFୂI ଜାନୀ �ା ଧନ ଜାନୀ RWX1047018

ପ ୁ /55136 62 139 137ମକୁ,ୁ ଜାନୀ ପି ଦୁଃଖ ୁଜାନୀ OR/12/085/126110

ପ ୁ /55137 40 139 138ହରି ଜାନୀ ପି ମକୁ,ୁ ଜାନୀ KBH1345578

�ୀ /55138 34 139 139ଭଗବତୀ ଜାନି �ା ହରୀ ଜାନି RWX0285320

�ୀ /56139 54 139 140ବତୀ ମଦୁୁଲୀ �ା ଦାସ ମଦୁୁଲୀ RWX0957639

�ୀ /56140 30 139 141ପ
ତିମା ମଦୁୁଲି �ା ବିMନାଥ ମଦୁୁଲି RWX0400689

ପ ୁ /56141 29 139 142ବିMନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ଦାସ ମଦୁୁଲି RWX0891028

�ୀ /57142 44 139 143େମାତୀ ଜାନୀ �ା ମଧ ୁଜାନୀ KBH1320811

�ୀ /59143 31 139 144ପଦ( ା ମଦୁୁଲୀ ପି ନୀଳ ପରଜା RWX0285338

ପ ୁ /59144 25 139 145ସକୁରା ମଦୁୁଲି ପି ନୀଳ ମଦୁୁଲି RWX1185602

�ୀ /59145 64 139 146ସବୁତି ପରଜା �ା ନୀଳ ପରଜା OR/12/085/126133

�ୀ /60146 53 139 147କମନେଦଇ ଜାନୀ �ା ଅଜୁ. ନ ଜାନୀ KBH1321314

ପ ୁ /60147 31 139 148ଧେନଶ ଜାନୀ ପି ଅଜୁ. ନ ଜାନୀ RWX0336552

�ୀ /60148 28 139 149ସବିତା ଜାନୀ �ା ଧେନଶ ଜାନୀ RWX1009638

ପ ୁ /60149 26 139 150ପଦଲାମ ଜାନି ପି ଅଜୁ. ନ ଜାନି RWX1071547

ପ ୁ /60150 33 139 151ସମରା ପରଜା ପି ଚ,
  ପରଜା RWX0400697

�ୀ /60151 31 139 152ଜମନୁା ପରଜା �ା ସମରା ପରଜା RWX0400705

�ୀ /62152 58 139 153ଦନାଇ ମଦୁୁଲି �ା ଭଗ ୁମଦୁୁଲି OR/12/085/126142

ପ ୁ /62153 26 139 154ମନୁା ମଦୁୁଲି ପି ଭଗ ୁମଦୁୁଲି RWX1150671

�ୀ /63154 38 139 155ରାମା ମଦୁୁଲି �ା ମାଧବ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126051

�ୀ /64155 27 139 156ଦେନଇ ମଦୁୁଲି �ା ଲ/(ଣ ମଦୁୁଲି RWX0891127

ପ ୁ /64156 26 139 157ଲ/(ଣ ମଦୁୁଲି ପି ଚ,
  ମଦୁୁଲି RWX0750745

ପ ୁ /64157 23 139 158ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି ପି ଚ,
  ମଦୁୁଲି RWX1077361

�ୀ /65158 64 139 159େଗାରା ମଦୁୁଲି �ା ଧନୁଯ�.ୟ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126139

ପ ୁ /65159 41 139 160ସାେଦବ ମଦୁୁଲି ପି ଧନିଯ�.ୟ ମଦୁୁଲି RWX0285353

ପ ୁ /65160 38 139 161କମନ ମଦୁୁଲି ପି ଧନୁଜ. ୟ ମଦୁୁଲି KBH1907922

�ୀ /65161 37 139 162େମାତି ମଦୁୁଲି �ା କମନ ମଦୁୁଲି KBH1908094

�ୀ /65162 33 139 163ସନାଇ ମଦୁୁଲି �ା ସାେଦବ ମଦୁୁଲି RWX0285346

ପ ୁ /65163 31 139 164ବିMନାଥ ମଦୁୁଲୀ ପି ଧନୁଯ�.ୟ ମଦୁୁଲୀ RWX0613646

ପ ୁ /65164 28 139 165ରବି ମଦୁୁଲୀ ପି କମନ ମଦୁୁଲୀ RWX0613620

�ୀ /66165 41 139 166ଭଗବତୀ ଯାନୀ �ା ଟ< ଯାନୀ KBH1320795

�ୀ /66166 43 139 167ଧନୁମତୀ ମଦୁୁଲି ପି େତଳୖ ମଦୁୁଲି RWX1152396

ପ ୁ /66167 40 139 168ବଲୁ ମଦୁୁଲି ପି େତଳୖ ମଦୁୁଲି KBH1320613

�ୀ /66168 68 139 169ବତୀ ପରଯଣିୁ �ା େତୖଳ ପରଜା OR/12/085/126072

�ୀ /67169 50 139 171ଦୁଃଖି ଯାନୀ �ା ଭଗ ୁଯାନୀ RWX0810051

�ୀ /68170 60 139 172ସବୁB; ମଦୁୁଲି ପି ବଲ3 ଭ ମଦୁୁଲି KBH1321298

�ୀ /68171 45 139 173ଭଗବତୀ ମଦୁୁଲି �ା ପବୂ.  ମଦୁୁଲି OR/12/085/126552

ପ ୁ /68172 28 139 174ମହାେଦବ ମଦୁୁଲି ପି ପବୂ.  ମଦୁୁଲି RWX0400739

ପ ୁ /69173 35 139 175େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ପୃବ.  ମଦୁୁଲି KBH1901446

�ୀ /69174 29 139 176ମାଣିକ ମଦୁୁଲି �ା େସାମନାଥ ମଦୁୁଲି RWX0400747
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ପ ୁ /70175 26 139 177ସଦନ େଦଉଡିଆ ପି ଖଗପତି େଦଉଡିଆ RWX0810069

�ୀ /70176 38 139 178କମଳା ମଦୁୁଲି �ା ଖଗପତି ମଦୁୁଲି OR/12/085/126306

�ୀ /70177 20 139 179ମFୁା ମଦୁୁଲି ପି େଘନୁ ମଦୁୁଲି RWX1247907

�ୀ /71178 46 139 180ସ"ାରୀ ମଦୁୁଲୀ �ା ସବ.  ମଦୁୁଲୀ KBH1321231

�ୀ /72179 64 139 181ମତି ମଦୁୁଲି �ା ଜୀବନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126158

�ୀ /73180 59 139 182ନାଡି ମଦୁୁଲି �ା ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି RWX0118638

�ୀ /73181 32 139 183ଦାସାଇ ମଦୁୁଲି �ା ଦାମ ମଦୁୁଲି RWX0400713

ପ ୁ /74182 66 139 184ସନ�ାସି ମଦୁୁଲି ପି ରାମ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126155

ପ ୁ /74183 32 139 185ରାମଦାସ ମଦୁୁଲି ପି ସନ�ାସି ମଦୁୁଲି RWX0118646

ପ ୁ /75184 39 139 186ମାଧବ ମଦୁୁଲି ପି ସନ�ାସି ମଦୁୁଲି OR/12/085/126154

�ୀ /76185 58 139 187ବତୀ ମଦୁୁଲି �ା ମଧ ୁମଦୁୁଲି OR/12/085/126153

�ୀ /77186 66 139 188ତୁଳସା ମଦୁୁଲି �ା ଧନୁଜ. ୟ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126183

ପ ୁ /77187 39 139 189ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି ପି ଧନୁଯ�.ୟ ମଦୁୁଲି KBH1345701

�ୀ /77188 35 139 190ସଇତା ମଦୁୁଲୀ �ା ଧନୁଯ�.ୟ ମଦୁୁଲୀ RWX0809970

�ୀ /77189 33 139 191ସଇତା ମଦୁୁଲି �ା ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX0119586

�ୀ /77190 29 139 192ସ"ାରୀ ମଦୁୁଲୀ �ା ଲଲିତ ମଦୁୁଲୀ RWX0613380

�ୀ /78191 44 139 193ମଣି ମଦୁଲି �ା େଘନୁ ମଦୁଲି OR/12/085/126503

ପ ୁ /78192 70 139 194ସନିଆ ମଦୁୁଲି ପି ଡ" ୁମଦୁୁଲି OR/12/085/126179

�ୀ /78193 36 139 195ସନୁ ମଦୁୁଲି ପି ସନିଆ ମଦୁୁଲି RWX0118653

�ୀ /78194 29 139 196ବୁେଦଇ ମଦୁୁଲୀ �ା ସନୁ ମଦୁୁଲୀ RWX0750794

�ୀ /79195 53 139 197ମତୀ ମଦୁୁଲି �ା କସମ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126175

ପ ୁ /79196 32 139 198ନକଳୁ ମଦୁୁଲି ପି କସମ ମଦୁୁଲି RWX0285379

�ୀ /79197 31 139 199ତୀଳତମା ମଦୁୁଲି �ା ନକଳୁ ମଦୁୁଲି RWX0285387

ପ ୁ /80198 44 139 200ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି ପି ଗ�ା ମଦୁୁଲି OR/12/085/126176

�ୀ /80199 24 139 201ମFୁା ମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲୀ RWX1009885

ପ ୁ /80200 22 139 202ହରିବ6ୁ ମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX1152560

�ୀ /81201 78 139 203ବାଲି ମଦୁୁଲି �ା ଗ�ା ମଦୁୁଲି OR/12/085/126164

�ୀ /82202 68 139 204ସବୁB. ମଦୁୁଲି �ା େଗାବH. ନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126171

�ୀ /83203 61 139 205ତୁଳସା ମଦୁୁଲି �ା ହରି ମଦୁୁଲି OR/12/085/126610

ପ ୁ /84204 50 139 206ଚ,
  ମଦୁୁଲି ପି ମଦନ ମଦୁୁଲି KBH2048064

�ୀ /84205 46 139 207କମଳା ମଦୁୁଲି �ା ଚ,
  ମଦୁୁଲି KBH2047736

ପ ୁ /84206 23 139 208ହରି ମଦୁୁଲି ପି ଚ,
  ମଦୁୁଲି RWX1009414

ପ ୁ /85207 56 139 209ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି ପି ଚ,ା ମଦୁୁଲି OR/12/085/126193

�ୀ /85208 36 139 210େବଦିୖ ମଦୁୁଲୀ �ା ପଦଲାମ ମଦୁୁଲୀ RWX0957647

ପ ୁ /85209 23 139 211ବାସେୁଦବ ମଦୁୁଲି ପି ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି RWX1009802

�ୀ /86210 68 139 212ମତି ମଦୁୁଲୀ �ା ଚ,ା ମଦୁୁଲୀ OR/12/085/126194

ପ ୁ /87211 72 139 213ଶକୁ
 ା ମଦୁୂଲି ପି ବ6ୁ ମଦୁୂଲି OR/12/085/126543

�ୀ /87212 65 139 214ପଦ( ା ମଦୁୁଲି �ା ସକୁ
 ା ମଦୁୁଲି OR/12/085/126548

�ୀ /88213 53 139 215ସେ:ାଷିନି ଖରା �ା ଖଗପତି ଖରା RWX1232388

ପ ୁ /88214 56 139 216ଖଗପତି ଖରା ପି ଭୁଜ ଖରା OR/12/085/126196

�ୀ /88215 30 139 217ବବିତା ଖରା ପି ଖଗପତି ଖରା RWX0336602

�ୀ /88216 23 139 218ସରୁଭି ଖରା ପି ଖଗପତି ଖରା RWX1009877

�ୀ /88217 19 139 219ରଷ(ି ଖରା ପି ଖଗପତି ଖରା RWX1247964

�ୀ /89218 56 139 220ସବୁB. ଯାନି �ା ସନିଆ ଯାନି OR/12/085/126267

�ୀ /89219 31 139 221ଗରୁୁବାରି ଜାନି ପି ସନିଆ ଜାନି RWX0336644

ପ ୁ /89220 41 139 222ଅଜୁ. ନ ମଦୁୁଲି ପି ସନିଆ ମଦୁୁଲି RWX0118695

�ୀ /89221 41 139 223ଜାଇମତୀ ମଦୁୁଲୀ �ା ଅଜୁ. ନ ମଦୁୁଲୀ RWX0119602

ପ ୁ /89222 26 139 224ବୁଡୁ ମଦୁୁଲୀ ପି େଚତୖନ ମଦୁୁଲୀ RWX0809996

ପ ୁ /90223 66 139 225ହରି ଜାନି ପି େଜଟୁ ଜାନି OR/12/085/126268

�ୀ /90224 64 139 226ଚ,
ମା ଜାନି �ା ହରି ଜାନି OR/12/085/126269

�ୀ /90225 39 139 227ସନା େଦଇ ଜାନୀ �ା ଟ< ଜାନୀ KBH1665728

�ୀ /90226 27 139 228ଲିମଡା ଜାନି ପି ସନିଆ ଜାନୀ RWX0613653

ପ ୁ /90227 26 139 229ରାମ ଜାନୀ ପି ବ6ୁ ଜାନୀ RWX0750836

ପ ୁ /91228 50 139 230ଲଇ/ଣ ମଦୁୁଲି ପି ସଦା ମଦୁୁଲି OR/12/085/126272

�ୀ /91229 48 139 231ସଇତା ମଦୁୁଲି �ା ଲ/(ଣ ମଦୁୁଲି KBH1321181

ପ ୁ /93230 52 139 232ରଘନୁାଥ ଜାନି ପି ଦସରୁ ଜାନି RWX0957654

�ୀ /93231 40 139 233ମଣି ଜାନୀ �ା ପବୂ.  ଜାନୀ KBH1907872

�ୀ /93232 23 139 234ବାସ:ି ଜାନୀ ପି ରଘନୁାଥ ଜାନୀ RWX1040237

�ୀ /94233 47 139 235ଶଶି ଜାନୀ �ା ରଘନୁାଥ ଜାନୀ KBH1320803

ପ ୁ /94234 42 139 236ପବୂ.  ଜାନୀ ପି ଦସରୁୁ ଜାନୀ KBH1321124

�ୀ /95235 56 139 237ଚ,
 ମା ମଦୁୁଲି �ା ରଘ ୁନାଥ ମଦୁୁଲି RWX0118711

�ୀ /95236 47 139 238ଚ,
 ାବତୀ ମଦୁୁଲି �ା ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି RWX0285395
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ପ ୁ /95237 33 139 239ରବି,
  ମଦୁୁଲୀ ପି ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲୀ KBH1901503

ପ ୁ /95238 23 139 240ଶକୁ
ୁ  ମଦୁୁଲି ପି ରଘନୁାଥ ମଦୁୁଲି RWX0891010

�ୀ /96239 74 139 241ସଆୁ ମଦୁୁଲି �ା ଚ,
  ମଦୁୁଲି OR/12/085/126559

�ୀ /96240 55 139 242େଗୗରୀ ମଦୁୁଲି �ା ଧନୁଯ�.ୟ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126281

�ୀ /96241 46 139 243ଧାନମତି ମଦୁୁଲୀ ପି ଚ,
  ମଦୁୁଲୀ OR/12/085/126162

ପ ୁ /96242 28 139 244ଲାଲୁ ମଦୁୁଲି ପି ଧନଜ. ୟ ମଦୁୁଲି RWX1009687

�ୀ /96243 26 139 245ବତୀ ମଦୁୁଲି �ା ଲାଲୁ ମଦୁୁଲି RWX1151612

�ୀ /97244 55 139 246ଚ,
 ମା ଯାନି �ା ରାମଚ,
  ଯାନି OR/12/085/126283

�ୀ /98245 48 139 247ରୁକଣୁା ଜାନି �ା ମାଧବ ଜାନି KBH2047769

ପ ୁ /98246 44 139 248ଗରୁୁ ଜାନୀ ପି ହରି ଜାନୀ KBH1621796

ପ ୁ /98247 44 139 249ମାଧବ ଜାନୀ ପି ମଣି ଜାନୀ KBH1621861

�ୀ /98248 42 139 250େମାତି ଜାନୀ �ା ମାଧବ ଜାନୀ KBH1621747

�ୀ /98249 41 139 251ଦୁର ଜାନୀ �ା ଗରୁୁ ଜାନୀ KBH1621788

ପ ୁ /99250 42 139 252ଘାସିରାମ ଜାନୀ ପି ମଣି ଜାନୀ KBH1621846

�ୀ /99251 41 139 253ଭଗବତୀ ଜାନୀ �ା ଘାସିରାମ ଜାନୀ KBH1665702

ପ ୁ /100252 38 139 254ସନ�ାସୀ ଜାନୀ ପି େତୖଳ ଜାନୀ KBH1621879

ପ ୁ /100253 38 139 255ଘାସିରାମ ଯାନୀ ପି ହରି ଯାନୀ RWX1107689

�ୀ /100254 34 139 256େସାନାଇ ଯାନୀ �ା ଘାସିରାମ ଯାନୀ RWX1107697

�ୀ /100255 33 139 257ପ
ତିମା ଜାନି �ା ସନ�ାସି ଜାନି RWX0118737

�ୀ /101256 34 139 258ଡମାଇ ଜାନି �ା େଚତୖନ� ଜାନି RWX0118745

ପ ୁ /101257 33 139 259େଚତୖନ ଜାନି ପି ରଘ ୁଜାନି KBH1901552

ପ ୁ /101258 33 139 260ଭଗବାନ ଯାନୀ ପି ରଘ ୁଯାନୀ RWX0466631

�ୀ /102259 44 139 261େମାତୀ ଗଡିୁଆ �ା ରାମ ଚ,
  ଗଡିୁଆ KBH1665744

ପ ୁ /102260 44 139 262ରାମଚ,
  ଗଡିୁଆ ପି Oାରୁ ଗଡିୁଆ KBH1621853

�ୀ /102261 20 139 263ବାବି ଗଡିୁଆ ପି ରାମଚ,
  ଗଡିୁଆ RWX1228410

�ୀ /103262 30 139 264େମାତି ଜାନୀ �ା ଲ/(ଣ ଜାନୀ RWX1009513

ପ ୁ /103263 23 139 265ରାମ ଜାନୀ ପି ଲ/(ଣ ଜାନୀ RWX1009778

�ୀ /103264 23 139 266ଲ/(ୀ ଜାନୀ �ା ରାମ ଜାନୀ RWX1071323

ପ ୁ /103265 19 139 267ରବି ଜାନୀ ପି ଲ/(ଣ ଜାନୀ RWX1247923

�ୀ /105266 62 139 268ସବୁB. ଯାନି �ା ମନ ଯାନି OR/12/085/126291

ପ ୁ /105267 36 139 269ବାସ ୁଜାନି ପି ମନ ଜାନି KBH2047777

ପ ୁ /106268 72 139 270କମଳୁୁ ଟାକ
 ୀ ପି ମକୁ,ୁ ଟାକ
 ୀ OR/12/085/126545

�ୀ /107269 65 139 271ଦନାଇ ଯାନି �ା ଡ" ୁଯାନି OR/12/085/126294

ପ ୁ /108270 56 139 272େଦବ ଯାନୀ ପି ରଘନୁାଥ ଯାନୀ OR/12/085/126295

�ୀ /108271 54 139 273ଭଗବତୀ ଯାନି �ା େଦବ ଯାନି OR/12/085/126296

ପ ୁ /108272 34 139 274େଚତୖନ� ଜାନି ପି େଦବ ଜାନି KBH1907880

ପ ୁ /108273 30 139 275ମହାେଦବ ଜାନୀ ପି େଦବ ଜାନୀ RWX0336594

�ୀ /108274 28 139 276ଧନମତି ଜାନୀ �ା ମହାେଦବ ଜାନୀ RWX0750828

�ୀ /108275 26 139 277ପଦ( ା ଜାନୀ �ା େଚତୖନ� ଜନି RWX1009760

ପ ୁ /108276 25 139 278ପଶ ୁ.  ଜାନି ପି େଦବ ଜାନି RWX0825521

�ୀ /108277 25 139 279ରତନି ଜାନି ପି ଜଗନ7 ାତ ଜାନି RWX1074202

�ୀ /109278 52 139 280ଦୂର ଯାନି �ା ସାେଦବ ଯାନି OR/12/085/126298

ପ ୁ /109279 40 139 281ସାେଦବ ଯାନି ପି ରଘନୁାଥ ଯାନି OR/12/085/126297

�ୀ /109280 33 139 282ଲ/(ୀ ଜାନି �ା ସାେଦବ ଜାନି KBH1901602

�ୀ /109281 31 139 283ଭଗବତି ଜାନି ପି ସାେଦବ ଜାନି RWX0400721

�ୀ /110282 65 139 284ଡ"ାଇ ଯାନି �ା ରଘନୁାଥ ଯାନି OR/12/085/126302

ପ ୁ /111283 40 139 285ବୁଦୁ ଜାନି ପି ରଘନୁାଥ ଜାନି KBH1320688

�ୀ /111284 39 139 286ଦଇମତୀ ଜାନି �ା ବୁଦୁ ଜାନି KBH1320696

�ୀ /111285 20 139 287ଶଆୁ ଜାନି ପି ବୁଡୁ ଜାନି RWX1230424

ପ ୁ /111286 33 139 288ଦାମ ମଦୁୁଲି ପି ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି RWX0118760

�ୀ /112287 65 139 289ମାଳତୀ ବଡନାୟକ �ା ହରି ବଡନାୟକ OR/12/085/126585

�ୀ /114288 65 139 290ମତୀ ଯାନୀ �ା ଜିରୁ ଯାନୀ OR/12/085/126311

�ୀ /114289 28 139 291ହିରାମଣି ଜାନୀ �ା ଯଗ ୁଯାନୀ RWX1009851

ପ ୁ /114290 28 139 292େଗାବH. ନ ଯାନୀ ପି ଜିରୁ ଯାନୀ RWX0613588

�ୀ /114291 26 139 293ବତୀ ଜାନୀ �ା େଗାବH. ନ ଜାନୀ RWX1009836

�ୀ /114292 24 139 294ବାଗ�ବତୀ ଜାନୀ �ା େସାମନାଥ ଜାନୀ RWX1075902

ପ ୁ /114293 23 139 295େସାମନାଥ ଜାନି ପି ଜିରୁ ଜାନି RWX1152602

ପ ୁ /115294 42 139 296ଜୟ ଜାନୀ ପି ଜିରୁ ଜାନୀ KBH1320597

�ୀ /115295 41 139 297ଲ/(ୀ ଜାନୀ �ା ଜୟ ଜାନୀ KBH1320589

�ୀ /116296 72 139 298ସନାଇ ଯାନୀ �ା ଦସରୁ ଯାନୀ OR/12/085/126315

ପ ୁ /116297 52 139 299ରାଜୁ ଯାନୀ ପି ଦସରୁ ଯାନୀ OR/12/085/126312

�ୀ /116298 44 139 300ତୁଳସା ଜାନି �ା ରାଜୁ ଜାନି KBH1708999
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�ୀ /117299 66 139 301ଟିମା ଯାନୀ �ା ଧନ ଯାନୀ OR/12/085/126317

ପ ୁ /118300 42 139 302ମାଧବ ଜାନୀ ପି ଦାସୀ ଜାନୀ KBH1345669

�ୀ /118301 37 139 303ରୁକଣା ଜାନି �ା ମହାେଦବ ଜାନି RWX0421149

�ୀ /120302 58 139 304ମଇନା ଯାନି �ା ରଘ ୁଯାନି OR/12/085/126322

ପ ୁ /120303 34 139 305ଭଗବାନ ଜାନି ପି ରଘନୁାଥ ଜାନି KBH1901586

ପ ୁ /121304 54 139 306ଗରୁୁ ବଡନାୟକ ପି େଚତୖନ� ବଡନାୟକ OR/12/085/126326

�ୀ /121305 50 139 307ଗାସିଆ ବଡନାୟକ �ା ଚଇତନ ବଡନାୟକ OR/12/085/126327

ପ ୁ /121306 28 139 308ମଦନ ବଡନାୟକ ପି ଗରୁୁ ବଡନାୟକ RWX0613638

�ୀ /121307 27 139 309େମାତି ବଡନାୟକ �ା ମଦନ ବଡନାୟକ RWX0810044

ପ ୁ /121308 26 139 310ରାମ ବଡନାୟକ ପି ଗରୁୁ ବଡନାୟକ RWX0825513

ପ ୁ /121309 22 139 311ସବୁାଷ ବଡନାୟକ ପି ଗରୁୁ ବଡନାୟକ RWX1151521

�ୀ /122310 75 139 312ରାଧା ବଡନାୟକ �ା ଚଇତନ ବଡନାୟକ OR/12/085/126304

ପ ୁ /123311 46 139 313ସକୁରୁା ଜାନୀ ପି ହରି ଜାନୀ KBH1320753

�ୀ /123312 45 139 314ରତନି ଜାନି �ା ଶକୁ
 ା ଜାନି KBH1320746

ପ ୁ /124313 50 139 315େଘନୁ ମଦୁୁଲୀ ପି ଗ�ା ମଦୁୁଲୀ OR/12/085/126359

�ୀ /124314 47 139 316ମଣି ମଦୁୁଲି �ା େଘନୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126360

ପ ୁ /124315 39 139 317ଧନ ମଦୁୁଲି ପି କମନ ମଦୁୁଲି KBH1665678

�ୀ /124316 66 139 318ମFୁା ପରଜା �ା ଗଂଗା ମଦୁୂଲି OR/12/085/126358

ପ ୁ /125317 33 139 319ଭF ମଦୁୁଲୀ ପି ଭଗ ୁମଦୁୁଲୀ KBH1901495

�ୀ /125318 31 139 320ଲPାଇ ମଦୁୁଲି �ା ଭF ମଦୁୁଲି RWX0285429

�ୀ /126319 68 139 321ଚ,ମା ମଦୁୁଲି �ା ଭଗ ୁମଦୁୁଲି OR/12/085/126185

�ୀ /126320 40 139 322ଲ/(ୀ ମଦୁୁଲି �ା ଧନ ମଦୁୁଲି KBH1321215

ପ ୁ /126321 39 139 323ଧନ ମଦୁୁଲି ପି ଭଗ ୁମଦୁୁଲି KBH1320852

�ୀ /126322 36 139 324ମଇନା ମଦୁୁଲୀ �ା ଧନ ମଦୁୁଲୀ RWX0119594

ପ ୁ /126323 23 139 325ଲ/(ଣ ମଦୁୁଲି ପି ମହାେଦବ ମଦୁୁଲି RWX1152487

ପ ୁ /127324 33 139 326ରାମଚ,
  ଜାନି ପି ଲଳିତ ଜାନି RWX1152412

�ୀ /127325 55 139 327ପାବ. ତୀ ମଦୁୁଲି �ା ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି KBH1320837

ପ ୁ /127326 32 139 328ରାମଚ,
  ମଦୁୁଲୀ ପି ପଦଲାମ ମଦୁୁଲୀ RWX0119529

�ୀ /127327 31 139 329ଦନାଇ ମଦୁୁଲୀ �ା ରାମଚ,
  ମଦୁୁଲି RWX1009794

�ୀ /127328 31 139 330ବତୀ ମଦୁୁଲି �ା ରାମଚ,
  ଜାନି RWX0285437

ପ ୁ /127329 28 139 331ରାମ ମଦୁୁଲି ପି ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି RWX0825471

�ୀ /127330 23 139 332ତୁଳା ମଦୁୁଲୀ �ା ରାମ ମଦୁୁଲୀ RWX1009588

ପ ୁ /127331 20 139 333ଶକୁ
ୁ  ମଦୁୁଲି ପି ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି RWX1247527

�ୀ /128332 56 139 334କସୁମୁା Cଳୀ ମହାରଣା �ା ପ
ସନ7  କମୁାର ମହାରଣା OR/12/085/126203

ପ ୁ /128333 31 139 335ପ
େସସ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପ
ସନ7  କମୁାର ମହାରଣା RWX0285445

ପ ୁ /128334 27 139 336ଫିେରାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପ
ସନ(  ମହାରଣା RWX0466698

ପ ୁ /128335 24 139 337େରାଶନ କମୁାର ମହାରଣା ପି ପ
ସନ7  କମୁାର ମହାରଣା RWX1009786

�ୀ /128336 22 139 338କରିଶ(ାCଳି ମହାରଣା ପି ପ
ସନ7  କମୁାର ମହାରଣା RWX1152446

�ୀ /128337 30 139 339ସପୁ
ିୟା ରାଣୀ ମହାରଣା �ା ପ
େଶଷ କମୁାର ମହାରଣା RWX0336610

�ୀ /129338 61 139 340ଆଶାମଣୀ ଗହୁା �ା ମଣିଲାଲ ଗହୁା OR/12/085/126199

ପ ୁ /129339 45 139 341ମିR ୁଗହୁା ପି ମଣିଲାଲ ଗହୁା KBH1321470

�ୀ /129340 35 139 342ରୀନା ଗହୁା ପି ମଣିଲାS ଗହୁା KBH1901537

�ୀ /129341 34 139 343ଆରତି ଗହୁା �ା ମିR ୁଗହୁା RWX0118836

�ୀ /130342 35 139 344ମାନସ ଗହୁା ପି ମଣିଲାS ଗହୁା KBH2047934

�ୀ /130343 34 139 345େରସମା ଗହୁା �ା ମାନସ ଗହୁା RWX0118851

ପ ୁ /132344 62 139 346ବିଜୟପାତ
 ସନୁା ପି ହାବିଲି ସନୁା OR/12/085/126204

�ୀ /132345 55 139 347ବିେବକମଣି ସନୁା �ା ବିଜୟ ପାତ
 ସନୁା OR/12/085/126205

ପ ୁ /132346 26 139 348ବିେର) ପାତ
 ସନୁା ପି ବିଜୟ ପାତ
 ସନୁା RWX0750679

�ୀ /134347 36 139 349ପ
ଭାତୀ ସନୁା �ା ବିପ
ପାତ
 ସନୁା KBH1901545

ପ ୁ /134348 36 139 350ବିପ
ପାତ
 ସନୁା ପି ବିଜୟପାତ
 ସନୁା KBH1709054

�ୀ /135349 51 139 351ଖ
ୀTାCଳୀ ସନୁା �ା ଜହନ ଖ
ିTିଆନ OR/12/085/126224

ପ ୁ /136350 61 139 352େପ
ମଦଶ.ନ ସାଗର ପି ସାମଏୁଲ ସାଗର OR/12/085/126240

�ୀ /136351 59 139 353ସେରାଜିନୀ ସାଗର �ା ଦଶ.ନ ପାତ
  ସାଗର OR/12/085/126241

ପ ୁ /136352 45 139 354ଅଜୟ କମୁାର ସାଗର ପି ବିଜୟ ପାତ
  ସାଗର KBH1345636

ପ ୁ /137353 41 139 355ରାମକମୁାର ନାଗ ପି େବନିଆ ନାଗ RWX0118877

�ୀ /137354 33 139 356ଅ"
ିତା ନାଗ �ା ରାମ କମୁାର ନାଗ RWX0118885

�ୀ /138355 65 139 357େସ7ହଲତା ସାଗର �ା ବିଜୟ ପାତ
  ସାଗର OR/12/085/126238

�ୀ /138356 42 139 358ସଭୁାସିନି ସାଗର �ା ଅଜୟ କମୁାର ସାଗର KBH1345628

ପ ୁ /139357 49 139 359ଜିେତ,
  ସାଗର ପି େପ
ମପାତ
  ସାଗର KBH1345727

�ୀ /139358 46 139 360ସଜୁାତା ସାଗର �ା ଜିେତ,
  ସାଗର KBH1345735

�ୀ /139359 21 139 361ସିମି ସାଗର ପି ଜିେତ,
  ସାଗର RWX1248475

�ୀ /139360 19 139 362ସ
ିୟା ସାଗର ପି ଜିେତ,
  ସାଗର RWX1247576
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�ୀ /140361 61 139 363ପUୁମଣି ଟାକ
 ୀ �ା େୟସବ ଟାକ
 ୀ OR/12/085/126599

�ୀ /141362 60 139 364ରCନୀମଣି େବେହରା �ା ରାେଜ,
  େବେହରା OR/12/085/272809

�ୀ /141363 37 139 366ସବିତା େବେହରା ପି ରାେଜ,
  େବେହରା KBH1709047

ପ ୁ /141364 27 139 367ରମନ କା: େବେହରା ପି ରାେଜ,
  େବେହରା RWX0613570

�ୀ /142365 58 139 368ଦ
 ା/ାଲତା ନାଗ �ା ନକଳୁ ନାଗ OR/12/085/126608

ପ ୁ /143366 45 139 369ସଶିୁଳଦାନ ନାଗ ପି ନକଳୁ ନାଗ KBH1321082

�ୀ /143367 43 139 370ମେନାରମା ନାଗ �ା ସଶିୁଳଦାନ ନାଗ KBH1321090

ପ ୁ /143368 23 139 371କିରନ ନାଗ ପି ସଶିୁଳ ନାଗ RWX1186105

ପ ୁ /144369 39 139 372େହମ: କମୁାର ନାଗ ପି ନକଳୁ ନାଗ KBH1345719

�ୀ /144370 31 139 373ରଶନିମାଧରିୁ ନାଗ �ା େହମ: କମୁାର ନାଗ RWX0285452

ପ ୁ /145371 70 139 374ସବୁାସଚ,
  ସନୁା ପି େସଥ ସନୁା OR/12/085/126231

�ୀ /145372 63 139 375ସନୁ, ସନୁା �ା ସବୁାସଚଂଦ
  ସନୁା OR/12/085/126232

ପ ୁ /145373 46 139 376ସଜିୁତ କମୁାର ସନୁା ପି ସବୁାସଚଂଦ
  ସନୁା OR/12/085/126233

�ୀ /145374 34 139 377ଅନିତା ସନୁା �ା ସଜିୁତ କମୁାର ସନୁା RWX0118943

ପ ୁ /146375 64 139 378ସା:ନୁକମୁାର ସନୁା ପି ଫିଲିପସ ସନୁା OR/12/085/126227

�ୀ /146376 58 139 379େହମଲତା ସନୁା �ା ସା:ନୁ କମୁାର ସନୁା OR/12/085/126228

�ୀ /146377 45 139 380ଶା:ିଲତା ସନୁା ପି ଶା:ନୁ କମୁାର ସନୁା OR/12/085/126575

ପ ୁ /146378 41 139 381ସମୀର କମୁାର ସନୁା ପି ସା:ନୁ କମୁାର ସନୁା KBH1321108

ପ ୁ /146379 36 139 382ସବିର କମୁାର ସନୁା ପି ଶା:ନୁ କମୁାର ସନୁା KBH1709062

ପ ୁ /146380 31 139 383େସାନୀର କମୁାର ସନୁା ପି ସା:ନୁ କମୁାର ସନୁା RWX0285460

ପ ୁ /146381 23 139 384ଅମୀର କମୁାର ସନୁା ପି ଶା:ନୁ କମୂାର ସନୁା RWX1047034

�ୀ /147382 63 139 385ସେରାଯନି ମାଛ �ା ଇMର ଦାନ ମାଛ OR/12/085/126243

ପ ୁ /148383 38 139 386କନୁା କମୁାର ମାଝୀ ପି ପ
ଭାକର ମାଝୀ RWX0613448

�ୀ /148384 37 139 387ସସ(ିତା ମାଝୀ �ା କନୁା କମୁାର ମାଝୀ RWX0750810

ପ ୁ /148385 52 139 388ରCିତ କମୁାର ସନୁା ପି ଆଶାନ, ସନୁା OR/12/085/126245

�ୀ /148386 47 139 389ଆହ3 ାଜିନି ସନୁା �ା ରଂଜିତ କମୁାର ସନୁା OR/12/085/126246

ପ ୁ /148387 31 139 390ରାେଜଶ କମୁରା ସନୁା ପି ରଂଜିତ କମୁାର ସନୁା RWX0336586

ପ ୁ /148388 26 139 391ଅMିନି କମୁାର ସନୁା ପି ରCିV କମୁାର ସନୁା RWX0750752

ପ ୁ /149389 53 139 392ସେୁରଶଚ,
  ସନୁା ପି ଜୀବନ ଚ,
  ସନୁା OR/12/085/126217

�ୀ /149390 41 139 393ବୀଣାରାଣୀ ସନୁା �ା ଇMରଦାନ ସନୁା KBH1321033

ପ ୁ /149391 40 139 394ରେମଶ ସନୁା ପି ଜୀବନ ସନୁା KBH1320977

ପ ୁ /150392 42 139 395ସରୁଜକମୁାର ଭତ
 ା ପି ଶଶିୁଳଦାନ ଭତ
 ା RWX0118976

�ୀ /150393 36 139 396ଲିନା ମାଧରୁୀ ଭତ
 ା �ା ସରୁଜକମୁାର ଭତ
 ା RWX0118968

ପ ୁ /150394 47 139 397ସବୁାସଚ,
  ସନୁା ପି ଜୀବନ ଚ,
  ସନୁା OR/12/085/126219

�ୀ /150395 35 139 398ସାଗରୀକା ସନୁା �ା ସବୁାସଚ,
  ସନୁା KBH1901578

�ୀ /151396 59 139 399ଶ
ୀମତି ସବୁାସିନି ଭତ
 ା �ା ସଶିୁଳଦାନ ଭତ
 ା OR/12/085/126564

ପ ୁ /151397 30 139 400କିରଣ କମୁାର ଭତ
 ା ପି ସଷିୁଲ ଦାନ ଭତ
 ା RWX0336628

�ୀ /151398 22 139 401ମାନସୀ ଭତ
 ା �ା କିରଣ କମୁାର ଭତ
ା RWX1047000

ପ ୁ /152399 56 139 402ରାେଜ, ଚଂଦ
  ସନୁା ପି ଜୀବନ ଚ,
  ସନୁା OR/12/085/126215

�ୀ /152400 53 139 403କCୁଲତା ସନୁା �ା ରାେଜ, ସନୁା OR/12/085/126216

�ୀ /153401 67 139 404ରତ7 ମଣି ସନୁା �ା େଗାକଳୁ ସନୁା OR/12/085/126207

ପ ୁ /153402 50 139 405ସଶୁା: ସନୁା ପି େଗାକଳୁ ସନୁା OR/12/085/126208

�ୀ /153403 48 139 406ସCିତା ସନୁା �ା ସଶୁା: ସନୁା KBH1345651

�ୀ /153404 24 139 407ସାଲିମା ସନୁା ପି ସଶୁା: ସନୁା RWX1009489

ପ ୁ /153405 22 139 408ଶା:ି କମୁାର ସନୁା ପି ପ
ଶା: କମୁର ସନୁା RWX1113588

�ୀ /153406 22 139 409ନିେବଦିତା ସନୁା ପି ଶଶୁା: ସନୁା RWX1152537

�ୀ /154407 75 139 410େପ
ମମଣି ସାଗର �ା ମ�ଳ ଦାନ ସାଗର OR/12/085/126248

�ୀ /154408 46 139 411ତାବିତା ସାଗର ପି ମ�ଳ ଦାନ ସାଗର OR/12/085/126253

ପ ୁ /154409 45 139 412ଅ/ୟପ
କାଶ ସାଗର ପି ମ�ଳଦାନ ସାଗର OR/12/085/126578

�ୀ /154410 43 139 413ସଜୁାତା କମୁାରି ସାଗର �ା ଅ/ୟ ପ
କାଶ ସାଗର KBH1321041

ପ ୁ /156411 55 139 414ଦିଲ3 ିପ କମୁାର ସାଗର ପି ମ�ଳଦାନ ସାଗର OR/12/085/126249

�ୀ /156412 51 139 415େହମଲତା ସାଗର �ା ଦିଲିପ କମୁାର ସାଗର RWX0119008

ପ ୁ /156413 34 139 416ଦୀପକ କମୁାର ସାଗର ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାଗର KBH1901420

�ୀ /156414 32 139 417ସ(ରଣିକା ସାଗର ପି ଦିଲିପକମୁାର ସାଗର RWX0118992

ପ ୁ /156415 30 139 418ମେହଶ କମୁାର ସାଗର ପି ଦୀଲ3 ିପ କମୁାର ସାଗର RWX0336560

�ୀ /156416 23 139 419ପ
ିୟ<ା ସାଗର ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ସାଗର RWX1113646

�ୀ /156417 26 139 420ସାଗରିକା ସାଗର ପି ଦିଲିପ କମୁାର ସାଗର RWX0750778

�ୀ /157418 42 139 421ଗୀତା ପାତ
 �ା ଦିବ� େମାହନ ପାତ
 RWX1226281

ପ ୁ /157419 60 139 422ରCନା କର ପାତ
 ପି ପ
ଭାକର ପାତ
 OR/12/085/126553

�ୀ /157420 55 139 423କୃପାବତୀ ପାତ
 �ା ରCନା କର ପାତ
 OR/12/085/126257

ପ ୁ /157421 45 139 424ଦିବ� େମାହନ ପାତ
 ପି ପ
ଭାକର ପାତ
 OR/12/085/126256

ପ ୁ /157422 32 139 425ଶ
ବଣ କମୁାର ପାତ
 ପି ରCନ କମୁାର ପାତ
 RWX0810010
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�ୀ /157423 31 139 426ରଶ( ିପ
ଭା ପାତ
 �ା ରCନ କମୁାର ପାତ
 RWX1226323

ପ ୁ /157424 22 139 427ରାଜଭୁଷଣ ପାତ
 ପି ରCନକର ପାତ
 RWX1226372

�ୀ /157425 20 139 428େସ7ହଲତା ପାତ
 ପି ଦିବ� େମାହନ ପାତ
 RWX1226984

�ୀ /158426 34 139 429ସବିତା ଖରା ପି ବିଶ ୁ.  ଖରା RWX0119610

�ୀ /158427 30 139 430ପାବ. ତୀ ଖରା ପି ବିଶ ୁ.  ଖରା RWX0750737

ପ ୁ /158428 26 139 431ଟୁନୁ ଖରା ପି ବିଶ ୁ.  ଖରା RWX1076744

ପ ୁ /158429 63 139 432ବିଶ ୁ.  େଖାରା ପି ଭୁଜ େଖାରା OR/12/085/126261

�ୀ /158430 60 139 433ସ"ାରୀ େଖାରା �ା ବିଶ ୁ.  େଖାରା OR/12/085/126262

ପ ୁ /158431 23 139 434କୃE ଖରା ପି ବିଷ ୁ.  ଖରା RWX1254085

�ୀ /158432 19 139 435ନିକିତା ଖରା ପି ବିଷ ୁ.  ଖରା RWX1247881

�ୀ /160433 48 139 436କମଳା ମଦୁୁଲି ପି ସନ�ାସି ମଦୁୁଲି KBH1321280

ପ ୁ /161434 55 139 437ଶିବ ଖିଲ ପି କମଳୁୁ ଖିଲ KBH1321546

�ୀ /161435 51 139 438ମତି ଖିଲ �ା ଶିବ ଖିଲ KBH1321538

�ୀ /161436 25 139 439ସମିୁ ଖିଲ ପି ଶିବ ଖିଲ RWX1040252

ପ ୁ /162437 36 139 440କମନ ଜାନି ପି ରାମ ଜାନି KBH1708981

�ୀ /162438 31 139 441ସଭୁଦ
 ା ଜାନି �ା କମନ ଜାନି RWX0285486

�ୀ /164439 38 139 442େକଶଲା ମଦୁୁଲି �ା ଧନ ମଦୁୁଲି KBH1901487

ପ ୁ /165440 40 139 443ଲଳିତ ଜାନି ପି ରଘ ୁଜାନି KBH1907864

�ୀ /165441 36 139 444ଶଶି ଜାନି �ା ଲଳିତ ଜାନି KBH1907856

�ୀ /166442 36 139 445ଡାଲି ଜାନି �ା ମକୁ,ୁ ଜାନି KBH1907815

ପ ୁ /167443 35 139 446ଲଇଚନ ମଦୁୁଲି ପି ଗରୁୁ ମଦୁୁଲି KBH1907898

�ୀ /167444 35 139 447ସଇତା ମଦୁୁଲି �ା ଲଇଛନ ମଦୁୁଲି RWX0119016

�ୀ /168445 28 139 448ଆଶ
ିତା ଖରା �ା ଜିେତ,
  ପାତ
 RWX1113315

�ୀ /168446 34 139 449ସସ(ିତା ନାୟକ �ା ବିେର,
  ପାତ
 RWX0613497

ପ ୁ /168447 48 139 450ଜିେତ,
  ପାତ
 ପି ଦିବାକର ପାତ
 OR/12/085/126236

ପ ୁ /168448 47 139 451ରବି,
  ପାତ
 ପି ଦିବାକର ପାତ
 OR/12/085/350056

ପ ୁ /168449 43 139 452ବିେର,
  ପାତ
 ପି ଦିବାକର ପାତ
 KBH1908110

ପ ୁ /168450 41 139 453ଉେପ,
  ପାତ
 ପି ଦିବାକର ପାତ
 KBH1908102

�ୀ /168451 40 139 454ସେୁନକି ପାତ
 �ା ରବି,
  ପାତ
 KBH1908060

ପ ୁ /168452 35 139 455ରାେଜ,
  ପାତ
 ପି ଦିବାକର ପାତ
 RWX0119024

�ୀ /168453 33 139 456ପ
ଭାତି ପାତ
 ପି ଜୟବାନ ପାତ
 RWX0613505

ପ ୁ /168454 33 139 457େଦେବ,
  ପାତ
 ପି ଦିବାକର ପାତ
 KBH1907955

ପ ୁ /171455 51 139 458େସାନୁ ପା�ୀ ପି ସମରା ପା�ୀ RWX1009695

�ୀ /171456 46 139 459ଲ/(ୀ ପା�ୀ �ା ସନୁ ପା�ୀ RWX1009752

ପ ୁ /171457 29 139 460ସେ:ାଷ କମୁାର ପା�ୀ ପି ସନୁ ପା�ୀ RWX1009844

�ୀ /171458 25 139 461େସୗଭାଗିନି ପା�ି ପି େସାନୁ ପା�ି RWX0825497

ପ ୁ /171459 21 139 462ଖେଗWଵର ପା�ି ପି େସାନୁ ପା�ି RWX1107705

ପ ୁ /172460 24 139 463ଦାସ ଜାନି ପି େସାମନାଥ ଜାନି RWX1009729

�ୀ /172461 22 139 464କମଳା ଜାନି �ା ଦାସ ଜାନି RWX1150689

ପ ୁ /173462 34 139 465ପ
ସା: ବଳଦେବାଇ ମା ଶକୁ
 ା ବଳଦେବାଇ RWX1076702

�ୀ /173463 31 139 466ଲ/(ୀ ବଳଦେବାଇ ପି ପ
ସା: ବଳଦେବାଇ RWX1076710

�ୀ /173464 65 139 467ସକୁ
 ି ଜାନି �ା ନିରCନ ଜାନି OR/12/085/166533

ପ ୁ /98465 18 139 696କଶୁ ଜାନୀ ପି ମାଧବ ଜାନୀ RWX1314533

ପ ୁ /07466 21 139 697ରାମ ଜାନି ପି ବଡି ଜାନି RWX1314541

�ୀ /171467 20 139 702ସ( ିତା ରାଣୀ ପା�ି �ା ସେ:ାଷ କମୁାର ପା�ି RWX1314590

�ୀ /124468 18 139 703ବତୀ ମଦୁୁଲି ପି େଘନୁ ମଦୁୁଲି RWX1314608

ପ ୁ /1469 38 139 468ସେୁର,
  କମୁାର ଧାଡି ପି ଶ�ାମେସନ ଟାକ
ି KBH1709138

�ୀ /1470 31 139 469ସଂଯFୁ ଟାକ
 ୀ �ା ସେୁର,
  କମୁାର ଟାକ
 ୀ RWX1227040

ପ ୁ /2471 32 139 470ଅନିଲକମୁାର େଖାସ3 ା ପି ଦୟାପାତ
 େଖାସ3 ା RWX0119065

�ୀ /2472 28 139 471ଚୁେନଲୀ େଖାସଲା �ା ଅନିଲ କମୁାର େଖାସଲା RWX0750802

ପ ୁ /3473 48 139 472ଜୟଦାସ େଖାରା ପି ରାମଚ,
  େଖାରା RWX0119115

�ୀ /3474 41 139 473ମFୁା ମଣୀ େଖାରା �ା ଜୟଦାସ େଖାରା RWX0119123

ପ ୁ /4475 40 139 474ବାବୁଲି କମୁାର ସନୁା ପି ଜହନ ସନୁା KBH1321165

�ୀ /5476 60 139 475ମିନତୀ େଖାସଲା �ା ସେୁରଶ େଖାସଲା KBH2047983

�ୀ /6477 33 139 476ରCିତାକମୁାରୀ େଚଟୀ ପି େସବକଧନ େଚଟୀ RWX0119222

ପ ୁ /6478 33 139 477ରାେଜସକମୁାର େଚଟୀ ପି େସବକଧନ େଚଟୀ RWX0119230

�ୀ /6479 29 139 478ମେନାନୀତା େଚଟୀ �ା ରେମଶ େଚଟୀ RWX0400788

ପ ୁ /7480 41 139 479ମେନାଜ କମୁାର ସନୁା ପି ଦୟାପାତ
  ସନୁା KBH1321223

�ୀ /7481 38 139 480ବାସ:ୀ ସନୁା �ା ମେନାଜ କମୁାର ସନୁା KBH1908078

ପ ୁ /8482 55 139 481ସନୁ େଗାଲାରୀ ପି ରତନ େଗାଲାରୀ OR/12/085/094643

�ୀ /8483 53 139 482ମଣି େଗାଲାରୀ �ା ସନୁ େଗାଲାରୀ OR/12/085/094644

ପ ୁ /8484 34 139 483ଟୁନା େଗାଲରୀ ପି ସନୁ େଗାଲରୀ RWX0119263

8 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /9485 35 139 484ମେନାରମା େଗାଲରୀ �ା ଝୁନା େଗାଲରୀ KBH1908052

�ୀ /10486 82 139 485କୃପାବତୀ ଧାଡି �ା ଶ�ାମସନ ଟାକ
 ୀ RWX1270610

ପ ୁ /11487 61 139 486ସେୁର,
  େବନିଆ ପି ଘାସି େବନିଆ OR/12/085/126595

�ୀ /11488 58 139 487ନଇନାମଣି େବନିଆ �ା ସେୁର,
  େବନିଆ KBH1908045

�ୀ /11489 27 139 488ସମYଳା ଶିଶା �ା ଜଗତ ଶିଶା RWX1040229

ପ ୁ /11490 26 139 489ଜଗତ ଶିଶା ପି ଜୟରାମ ଶିଶା RWX1040211

ପ ୁ /12491 60 139 490ଦୟା ପାତ
  େଖାସଲା ପି େବନୀଆ େଖାସଲା OR/12/085/126453

�ୀ /12492 48 139 491ସେରାଜିନୀ େଖାସଲା �ା ଦୟାପାତ
  େଖାସଲା RWX0678268

ପ ୁ /14493 52 139 492ବିପିନି ସନୁା ପି େବନୀଆବିନ ସନୁା OR/12/085/126437

�ୀ /14494 50 139 493େବଜୖୟ:ୀ ସନୁା �ା ବିପିନ ସନୁା OR/12/085/126438

�ୀ /15495 54 139 494ପ
ମିଳା େଖାସଲା �ା କୃପାସି6ୁ େଖାସଲା OR/12/085/126451

ପ ୁ /15496 48 139 495କୃପାସି6ୁ େଖାସ3 ା ପି େବନିଆ ବି) େଖାସ3 ା OR/12/085/126450

ପ ୁ /15497 31 139 496ସମୀର କମୁାର େଖାସ3 ା ପି କୃପାସି6ୁ େଖାସ3 ା RWX0750844

�ୀ /16498 62 139 497ରତ7 ମଣୀ ଖରା �ା ରାମଚ,
  ଖରା OR/12/085/126444

ପ ୁ /16499 66 139 498ରାମଚ,
  ଖରା ପି ଜାବଲ ଖରା OR/12/085/126443

�ୀ /17500 59 139 499ମତି ସନୁା �ା ଜହନ ସନୁା OR/12/085/126432

�ୀ /17501 40 139 500ସଶିୁଲା ସନୁା �ା ବାବୁଲି କମୁାର ସନୁା KBH1321355

�ୀ /17502 26 139 501ସକୁା:ି ସନୁା ପି େଜାହନ ସନୁା RWX1074285

�ୀ /17503 24 139 502ଅମ
ିତା ସନୁା ପି େଜାହନ ସନୁା RWX1074269

�ୀ /18504 50 139 503ବତି େଚଟୀ �ା ଅବିନାଶ େଚଟୀ KBH1321512

ପ ୁ /18505 30 139 504କିରନ କମୁାର େଚଟୀ ପି ଅବିନାଶ େଚଟୀ RWX0400804

ପ ୁ /18506 26 139 505ରାଜୁ େଚZି ପି ଅବିନାଶ େଚZି RWX0750760

ପ ୁ /19507 55 139 506ପ
ଭୁଦାସ େଚଟି ପି ଦାସନ େଚଟି OR/12/085/126463

�ୀ /19508 53 139 507ସେ:ାସି େଚଟି �ା ପ
ଭୁଦାସ େଚଟି OR/12/085/126464

�ୀ /19509 28 139 508ସନୁତୀ େଚଟୀ ପି ପ
ଭୁଦାସ େଚଟୀ RWX0613422

ପ ୁ /19510 22 139 509ଅଜିତ େଚଟୀ ପି ପ
ଭୁଦାସ େଚଟୀ RWX1113596

�ୀ /19511 52 139 510ଫଲୁମଣି ଟାକ
 ୀ �ା ଭଗବାନ ଟାକ
 ୀ RWX0613398

�ୀ /20512 73 139 511ଶଭୁମଣି ମାଛ �ା ଭଗତରାମ ମାଛ RWX0957662

ପ ୁ /22513 36 139 512ସେୁରଶ କମୁାର େଖାସଲା ପି କୃପାସି6ୁ େଖାସଲା KBH1321488

�ୀ /23514 57 139 513କା:ାମଣି େଚଟୀ �ା େସବକଧନ େଚଟୀ KBH1321421

ପ ୁ /23515 40 139 514ରେମଶ େଚZୀ ପି େସବକଧନ େଚZୀ KBH1901529

ପ ୁ /24516 66 139 515େଗାକଳୁ ଚ,
  ତୁରୁ[ ପି ଯୀଶଦୁାସ ତୁରୁ[ KBH1321462

�ୀ /24517 61 139 516ଖ
ୀT ପ
ମିଳା ତୁରୁ[ �ା େଗାକଳୁ ଚ,
  ତୁରୁ[ KBH1321363

ପ ୁ /24518 42 139 517ଅ/ୟ କମୁାର ତୁରୁ[ ପି େଗାକଳୁ ଚ,
  ତୁରୁ[ KBH1321371

�ୀ /24519 41 139 518ଏ\.େଜରଲିନା ତୁରୁ[ �ା ଅ/ୟ କମୁାର ତୁରୁକ RWX0613414

�ୀ /24520 33 139 519ଖୀTଦିନୀ ତୁରୁକ ପି େଗାକଳୁ ଚ,
  ତୁରୁକ RWX0400754

�ୀ /24521 32 139 520କୃଶାCଳୀ ତୁରୁକ ପି େଗାକଳୁ ଚ,
  ତୁରୁକ RWX0400770

�ୀ /24522 29 139 521ସପୁ
ିୟା କମୁାରୀ ତୁରୁକ ପି େଗାକଳୁ ଚ,
  ତୁରୁକ RWX0400762

ପ ୁ /25523 48 139 522ରଜତ କମୁାର ତୁରୁ[ ପି ଜୀବନ ଚ,
  ତୁରୁ[ RWX0119321

�ୀ /25524 44 139 523ପUୁCିନୀ ତୁରୁକ �ା ରଜତ କମୁାର ତୁରୁ[ RWX0119339

�ୀ /25525 24 139 524େଜାହିନି ତୁରୁକ ପି ରଜତ କମୁାର ତୁରୁକ RWX1076728

ପ ୁ /25526 21 139 525େରାବଟ.  ମାଇେକଲ ତୁରୁକ ପି ରଜତ କମୁାର ତୁରୁକ RWX1113331

ପ ୁ /26527 44 139 526ବାବୁରୁ ବହନ ନ, ପି ଅଜୁ. ନ ନ, RWX0400812

�ୀ /26528 38 139 527ଗୀତାCଳି ନ, �ା ବାବୁରୁ ବହନ ନ, RWX0400820

ପ ୁ /158529 26 139 528ଟୁନୁ େଖାରା ପି ବିଶ ୁ.  େଖାରା RWX0810002

ପ ୁ /487530 25 139 529ଉଦୟ କମୁାର େଚଟୀ ପି ପ
ଭୁଦାସ େଚଟି RWX1009901

�ୀ /1531 40 139 531ମଣି ମଦୁୁଲି �ା େକଶବ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126534

ପ ୁ /1532 30 139 532ଡ�ରୁ ମଦୁୁଲି ପି େକଶବ ମଦୁୁଲି RWX0750729

�ୀ /1533 25 139 533ଚ,
ବତି ମଦୁୁଲି ପି େକଶବ ମଦୁୁଲି RWX1151661

ପ ୁ /2534 65 139 534ଧନ ମଦୁୁଲି ପି ବୁଦୁ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126498

ପ ୁ /3535 42 139 535ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି ପି ଅଜୁ. ନ ମଦୁୁଲି KBH1345776

ପ ୁ /4536 41 139 536ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି ପି ଅG ୁ.ନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126531

ପ ୁ /4537 26 139 537ବଳରାମ ମଦୁୁଲୀ ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲୀ RWX1009422

�ୀ /4538 24 139 538କମଳା ମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX1151703

�ୀ /5539 41 139 539ସବୁB. ମଦୁୁଲି �ା ପଦଲାମ ମଦୁୁଲି KBH1345768

�ୀ /6540 54 139 540କମଳା ଜାନି �ା ମଦନ ଜାନି OR/12/085/126536

ପ ୁ /6541 40 139 541ଉHବ ଜାନୀ ପି ମଦନ ଜାନୀ KBH1320910

�ୀ /6542 30 139 542ମFୁା ଜାନି �ା ଉHବ ଜାନି RWX1151513

�ୀ /7543 64 139 543ମଣି ମଦୁୁଲି �ା ବାଲି ମଦୁୁଲି RWX0119388

�ୀ /8544 59 139 544େବତନା ମଦୁୁଲି �ା ବାଲୀ ମଦୁୁଲି KBH1621895

�ୀ /9545 30 139 545ରିତା ମଦୁୁଲି �ା େକଶବ ମଦୁୁଲି RWX1009521

ପ ୁ /11546 52 139 547ପଦଲାମ ଯାନି ପି ଗରୁୁ ଯାନି OR/12/085/126515
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�ୀ /11547 50 139 548ମFୁା ଯାନି �ା ପଦଲାମ ଯାନି OR/12/085/126516

ପ ୁ /12548 54 139 549ସଦା ଜାନି ପି ପଦଲାମ ଜାନି RWX0119412

�ୀ /12549 48 139 550ବତୀ ଯାନି �ା ସଦା ଯାନି OR/12/085/126522

ପ ୁ /12550 21 139 551ରବି ଯାନୀ ପି ସଦା ଯାନୀ RWX1113562

�ୀ /13551 42 139 552ରାଧା ଜାନୀ �ା ଚ,
  ଜାନୀ OR/12/085/126620

�ୀ /13552 26 139 553ଲ/(ି ଜାନି ପି ଚ,
  ଜାନି RWX0891069

�ୀ /13553 26 139 554ଲ/(ୀ ଜାନି ପି ଚ,
  ଜାନି RWX1150697

ପ ୁ /14554 48 139 555ଲଖନ ଜାନି ପି ମନ ଜାନୀ KBH1320894

�ୀ /14555 39 139 556ମଣି ଜାନୀ �ା ଲ/(ଣ ଜାନୀ KBH1621820

ପ ୁ /14556 21 139 557ଡମାଇ ଜାନି ପି ଲଇଛନ ଜାନି RWX1151638

ପ ୁ /15557 39 139 558ଦାମ ଜାନି ପି େଗାବH. ନ ଜାନି KBH1320886

�ୀ /15558 35 139 559ସବୁB; ଜାନୀ �ା ଦାମ ଜାନୀ KBH1907963

�ୀ /15559 33 139 560ଦାନମତି ମଦୁୁଲି �ା ମଦନ ମଦୁୁଲି RWX0119438

ପ ୁ /16560 22 139 562ରାେଜ,
  େଖାସଲା ପି ସନୁାଧର େଖାସଲା RWX1151695

�ୀ /16561 66 139 563ଲ/(ି େଖାସ3 ା �ା ପ
ଭୁଦାନ େଖାସ3 ା RWX0119446

ପ ୁ /17562 39 139 564ବ6ୁ ଜାନୀ ପି ରଘ ୁଜାନୀ KBH1665660

�ୀ /17563 38 139 565ଦସ ୁଜାନୀ �ା ବ6ୁ ଜାନୀ KBH1621838

�ୀ /18564 68 139 566େମାତି ଯାନି �ା ନ, ଯାନି OR/12/085/126540

�ୀ /18565 40 139 567ପଦ( ା ଜାନୀ �ା ଟ< ଜାନୀ KBH1345750

ପ ୁ /18566 38 139 568ଟ< ଜାନୀ ପି ନ, ଜାନୀ KBH1621812

ପ ୁ /19567 38 139 569ମାଧବ ଜାନୀ ପି ମେନ ଜାନୀ KBH1907989

�ୀ /19568 36 139 570ଲିଲା ଜାନୀ �ା ମାଧବ ଜାନୀ KBH1907971

ପ ୁ /20569 33 139 571ମଦନ ମଦୁୁଲି ପି ଧନୁଯ. ୟ ମଦୁୁଲି RWX0119453

ପ ୁ /21570 50 139 572େଗାବH. ନ ଯାନି ପି ନ, ଯାନି OR/12/085/126541

�ୀ /21571 46 139 573େଗାରୀ ଜାନୀ �ା େଗାବH. ନ ଜାନୀ KBH1320845

ପ ୁ /21572 22 139 574ବଳରାମ ଜାନି ପି େଗାବH. ନ ଜାନି RWX1151679

ପ ୁ /22573 52 139 575ମଦନ ଯାନି ପି ବଡି ଯାନି OR/12/085/126504

�ୀ /22574 50 139 576େମାତି ଯାନି �ା ମଦନ ଯାନି OR/12/085/126505

ପ ୁ /22575 26 139 577ସନୁା ଜାନି ପି ମଦନ ଜାନି RWX1151687

ପ ୁ /23576 54 139 578ପତି ଯାନି ପି ଦିନୁ ଯାନି OR/12/085/126570

�ୀ /23577 51 139 579ଡମାଈ ଯାନି �ା ପତି ଯାନି OR/12/085/126571

ପ ୁ /23578 30 139 580କମଳୁ ଜାନୀ ପି ପତି ଜାନୀ RWX0750695

ପ ୁ /23579 26 139 581ବଲୀ ଜାନୀ ପି ପତି ଜାନୀ RWX0750711

�ୀ /23580 23 139 582ସବୁତି ଜାନି �ା କମଲୁୁ ଜାନି RWX1151364

ପ ୁ /24581 75 139 583ଘାସି ଯାନି ପି ଦାନୁ ଯାନି OR/12/085/126500

�ୀ /24582 68 139 584ସବୁB. ଯାନି ପି ଘାସି ଯାନି OR/12/085/126501

�ୀ /25583 48 139 585ଦଇମତି ଜାନୀ �ା ସଦନ ଜାନୀ OR/12/085/126493

ପ ୁ /25584 28 139 587ପଦଲାମ ଜାନୀ ପି ସଦନ ଜାନୀ RWX0400671

ପ ୁ /25585 23 139 588ଡ�ରୁ ଜାନି ପି ସଦନ ଜାନି RWX1009547

�ୀ /25586 23 139 589ଡାଲି" ଜାନି �ା ଡ�ରୁ ଜାନି RWX1151356

�ୀ /26587 48 139 590ଶକୁ
  ମଦୁଲି �ା ପିତା"ର ମଦୁୁଲି OR/12/085/126482

ପ ୁ /26588 52 139 591ପିତା"ର ମଦୁୁଲି ପି ସନିଆ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126481

�ୀ /26589 29 139 592ଜ"ତୀ ମଦୁୁଲି ପି ପିତା"ର ମଦୁୁଲି RWX1151646

ପ ୁ /26590 23 139 593ନକଳୁ ମଦୁୁଲୀ ପି ପିତା"ର ମଦୁୁଲୀ RWX1009448

�ୀ /26591 22 139 594ଲ/(ୀ ମଦୁୁଲି ପି ପିତା"ର ମଦୁୁଲି RWX1151653

�ୀ /27592 48 139 595ଅଇଲା ମଦୁୁଲି �ା ଧନ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126485

�ୀ /27593 27 139 596ସବୁB; ମଦୁୁଲି �ା ଦାଶ ମଦୁୁଲି RWX1009828

�ୀ /28594 68 139 597ଲ/(ୀ ମଦୁୁଲି �ା ନାରାୟଣ ମଦୁୁଲି OR/12/085/126487

�ୀ /30595 48 139 598ସନାଇ ଯାନି �ା ଡ" ୁଯାନି OR/12/085/126476

ପ ୁ /30596 31 139 599ଜଗ ୁଜାନୀ ପି ଡ" ୁଜାନୀ RWX0750703

�ୀ /30597 31 139 600କଳାବତୀ ଜାନୀ �ା ଜଗ ୁଜାନୀ RWX1009810

�ୀ /31598 53 139 601େମାତି ଯାନି �ା େଗାବ^.ନ ଯାନି OR/12/085/126480

�ୀ /32599 37 139 602ଗୀତାCଳୀ ପZନାୟକ �ା ରCିV କମୁାର ପାଣି RWX0613463

ପ ୁ /2600 33 139 603ମଧ ୁନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ RWX0119479

�ୀ /2601 32 139 604ଆସମତୀ ନାୟକ �ା ମଧ ୁନାୟକ RWX0119560

ପ ୁ /3602 33 139 605ଭୀମ ମାଳି ପି ରବି,
  ମାଳି RWX0119578

�ୀ /3603 29 139 606ଡଲି ମାଳି �ା ଭିମ ମାଳି RWX1152438

�ୀ /4604 44 139 607ଡାଳି" ନାୟକ �ା ହରି ନାୟକ KBH1321405

ପ ୁ /5605 36 139 608େମାହନ ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ KBH1907781

�ୀ /5606 33 139 609ଜାମିଳେଦଇ ନାୟକ �ା େମାହନ ନାୟକ RWX0285528

�ୀ /6607 32 139 610ଧାନୁମତି ନାୟକ �ା ଦିବାକର ନାୟକ RWX0119487

ପ ୁ /7608 33 139 611ତ
ୀନାଥ ନାୟକ ପି ମକୁ,ୁ ନାୟକ RWX0285536
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ପ ୁ /8609 32 139 612ହରି ମାଳି ପି ତ
ୀନାଥ ମାଳି RWX0119495

�ୀ /9610 34 139 613ହରି ବଳା ନାୟକ �ା ବିMନାଥ ନାୟକ RWX0119503

ପ ୁ /10611 37 139 614ଭା_ର ନାୟକ ପି ନିଳମଣି ନାୟକ KBH1907831

�ୀ /10612 37 139 615ଅଇଲା ନାୟକ �ା ଭା_ର ନାୟକ KBH1907948

ପ ୁ /11613 39 139 616ଲ/(ଣ ନାୟକ ପି ମକୁ,ୁ ନାୟକ KBH1321306

�ୀ /11614 37 139 617ବିମଳା ନାୟକ �ା ଲ/(ଣ ନାୟକ KBH1907906

ପ ୁ /12615 43 139 618ନାେଗMର ପଜୁାରୀ ପି ଭୀମ ପଜୁାରୀ KBH1321256

�ୀ /12616 41 139 619ଡାଳି" ପଜୁାରୀ �ା ନାେଗMର ପଜୁାରୀ KBH1321264

�ୀ /13617 46 139 620ହାସମତି ନାୟକ �ା କBୁ. ନାୟକ OR/12/085/126567

ପ ୁ /14618 52 139 621ସବୁାସ ଚ,
  ଶନୁା ପି ଝାପିତ ଶନୁା OR/12/085/126366

�ୀ /14619 47 139 622ସCିତା କମୁାରୀ ସନୁା �ା ସବୁାସ ଚ,
  ସନୁା OR/12/085/126367

�ୀ /15620 24 139 623କମୁାରୀ ଭାନୁ ଗାଦବା �ା ଅମିର କମୁାର ସନୁା RWX1150663

�ୀ /15621 57 139 624ଦି`ିମଣି ଶନୁା �ା ଆରାମଚଂଦ
  ଶନୁା OR/12/085/126369

ପ ୁ /15622 53 139 625ଆରାମଚ,
  ଶନୁା ପି ଝାପିତ ଶନୁା OR/12/085/126368

ପ ୁ /15623 32 139 626ଅମିରକମୁାର ସନୁା ପି ଆରାମଚ,
  ସନୁା RWX0119040

�ୀ /15624 28 139 627ରCିତା ସନୁା �ା ଯେଚ,
  ସନୁା RWX1152511

ପ ୁ /15625 27 139 628ଯେଚ,
  ସନୁା ପି ଆରାମ ଚ,
  ସନୁା RWX1152529

ପ ୁ /16626 50 139 629ପ
କାଶ ଚ,
  ଶନୁା ପି ଝାପିତ ଶନୁା OR/12/085/126370

�ୀ /16627 47 139 630ଆଶାମଣି ସନୁା �ା ପ
କାଶ ଚ,
  ସନୁା OR/12/085/126371

ପ ୁ /16628 39 139 631ଅନାମ ସନୁା ପି ପ
କାସଚ,
  ସନୁା RWX0118463

�ୀ /16629 34 139 632ନିଳା ସନୁା �ା ଅନାମ ସନୁା RWX0119354

ପ ୁ /16630 28 139 633ରCନ କମୁାର ସନୁା ପି ପ
କାଶ ଚ,
  ସନୁା RWX0613596

�ୀ /16631 23 139 634\ୱାଗତିକା ସନୁା �ା ରCନ କମୁାର ସନୁା RWX1152461

�ୀ /17632 57 139 635ବିମଳା ମାଳି �ା ସନୁାଧର ମାଳି OR/12/085/126375

ପ ୁ /17633 53 139 636ସନୁାଧର ମାଳି ପି ଘାସି ମାଳି OR/12/085/126374

�ୀ /17634 28 139 637ସସୁ( ିତା ସନୁା ପି େଜାହନ ସନୁା RWX1076686

ପ ୁ /18635 68 139 638କବି ନାୟକ ପି ବଳି ନାୟକ OR/12/085/126625

�ୀ /18636 41 139 639ରାୟମଣୀ ନାୟକ �ା କବି ନାୟକ RWX0891119

�ୀ /19637 75 139 640ଲଛମା ମାଳି �ା ଦାଶରଥି ମାଳି OR/12/085/126633

�ୀ /20638 52 139 641େଗାରିମଣି ନାୟକ �ା ନିଳମଣି ନାୟକ OR/12/085/126386

�ୀ /21639 27 139 642ପ
ମିଳା ନାୟକ �ା ହରିବ6ୁ ନାୟକ RWX1150655

ପ ୁ /21640 31 139 643ହରିବ6ୁ ନାୟକ ପି ନୀଳମଣି ନାୟକ RWX0285551

�ୀ /21641 27 139 644ପ
ମିଳା ନାୟକ �ା ହରିବ6ୁ ନାୟକ RWX1076736

ପ ୁ /22642 70 139 645ତ
ିେଲାଚନ ନାୟକ ପି ଅରଚିତ ନାୟକ OR/12/085/126390

�ୀ /22643 65 139 646ଶଭୁଦ
 ା ନାୟକ �ା ତ
ିେଲାଚନ ନାୟକ OR/12/085/126391

ପ ୁ /23644 61 139 647ରବି,
  ମାଳି ପି ବଲୁ ମାଳି OR/12/085/126618

�ୀ /23645 50 139 648ଶସି ମାଳି �ା ରବି,
  ମାଳି OR/12/085/126394

ପ ୁ /23646 33 139 649ନିଳା"ର ମାଳି ପି ରବି,
  ମାଳି RWX0368282

�ୀ /23647 29 139 650ଡ"ାଇ ମାଳୀ �ା ନିଳା"ର ମାଳୀ RWX0466615

�ୀ /24648 71 139 651ଜାନକୀ ପଯୂାରୀ �ା ଭୀମ ପଯୂାରୀ OR/12/085/126397

�ୀ /25649 52 139 652ବତୀ ନାୟକ �ା ବଳରାମ ନାୟକ OR/12/085/126603

ପ ୁ /26650 51 139 653ଡ" ୁନାୟକ ପି େଗାବି, ନାୟକ OR/12/085/126404

�ୀ /26651 47 139 654ଘସାମଣି ନାୟକ �ା ଡ" ୁନାୟକ OR/12/085/126405

�ୀ /27652 48 139 655ଅଇଲା ନାୟକ �ା ଡ"ରୁୁ ନାୟକ OR/12/085/126569

ପ ୁ /27653 20 139 656ସାେଦବ ନାୟକ ପି ଡ"ରୁଧର ନାୟକ RWX1254101

ପ ୁ /29654 68 139 657ଗ�ାଧର ନାୟକ ପି ବଳଭଦ
  ନାୟକ OR/12/085/126409

�ୀ /29655 66 139 658ଲ/(ୀ ନାୟକ �ା ଗ�ାଧର ନାୟକ OR/12/085/126410

ପ ୁ /30656 46 139 659ହରି ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ OR/12/085/126563

ପ ୁ /30657 24 139 660ସଦାଶବି ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ RWX1152503

�ୀ /30658 20 139 661ରାଇମତି ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ RWX1254135

ପ ୁ /31659 60 139 662ପଦଲାମ ନାୟକ ପି ବଳଭଦ
  ନାୟକ OR/12/085/126635

�ୀ /31660 56 139 663ଚaଳା ନାୟକ �ା ପଦଲାମ ନାୟକ OR/12/085/126637

ପ ୁ /31661 29 139 664ରାମ ନାୟକ ପି ପଦଲାମ ନାୟକ RWX0400663

�ୀ /31662 25 139 665ମFୁା ନାୟକ �ା ରାମ ନାୟକ RWX0825463

ପ ୁ /32663 48 139 666େଗାରା ନାୟକ ପି ସନୁାଧର ନାୟକ OR/12/085/126583

ପ ୁ /33664 52 139 667ଅଭି ନାୟକ ପି ସନୁାଧର ନାୟକ OR/12/085/126415

�ୀ /33665 51 139 668କ,ୁ ନାୟକ �ା ଅଭି ନାୟକ OR/12/085/126416

�ୀ /33666 25 139 669ରୁକ( ଣି ନାୟକ ପି ଅଭି ନାୟକ RWX1170984

�ୀ /34667 53 139 670ବିମଳା ନାୟକ �ା ଟୁନୁ ନାୟକ OR/12/085/126605

�ୀ /34668 26 139 671ଦୁତିକା ନାୟକ �ା ବିଦ�ାଧର ନାୟକ RWX1152495

ପ ୁ /34669 24 139 672ବିଦ�ାଧର ନାୟକ ପି ଟୁନୁ ନାୟକ RWX1152479

�ୀ /35670 65 139 673ସନୁାେଦଇ ମାଳି �ା ବଳରାମ ମାଳି OR/12/085/126604

11 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /35671 64 139 674ବଳରାମ ମାଳି ପି ଭୁବନ ମାଳି OR/12/085/126419

ପ ୁ /36672 50 139 675ଲଛନ ମାଳି ପି ବଳରାମ ମାଳି OR/12/085/126422

�ୀ /36673 46 139 676କମଳା ମାଳି �ା ଲଛନ ମାଳି OR/12/085/126423

ପ ୁ /36674 31 139 677ଟୁନା ମାଳି ପି ଲଛନ ମାଳି RWX0285288

�ୀ /36675 27 139 678ଡମଣୁୀ ମାଳୀ �ା ଟୁନା ମାଳି RWX0891077

�ୀ /36676 22 139 679ମCଲୁତା ମାଳି �ା େମାହନ ମାଳି RWX1074301

ପ ୁ /36677 21 139 680େମାହନ ମାଳି ପି େଲାଚନ ମାଳି RWX1113547

ପ ୁ /37678 56 139 681ମକୁ,ୁ ନାୟକ ପି ସନୁାଧର ନାୟକ OR/12/085/126614

�ୀ /37679 56 139 682ତୁଳାବତି ନାୟକ �ା ମକୁ,ୁ ନାୟକ OR/12/085/126615

ପ ୁ /38680 53 139 683େଚତୖନ ନାୟକ ପି ଅG ୁ.ନ ନାୟକ OR/12/085/126428

�ୀ /38681 48 139 684ହରିେବାଳା ନାୟକ �ା େଚତୖନ� ନାୟକ OR/12/085/126429

ପ ୁ /38682 27 139 685ଚ,
  େଶଖର ନାୟକ ପି େଚତୖନ� ନାୟକ RWX0825505

�ୀ /38683 21 139 686େହମଲତା ନାୟକ ପି େଚତୖନ ନାୟକ RWX1227115

ପ ୁ /39684 41 139 687ମାଧବ ନାୟକ ପି ତ
ିେଲାଚନ ନାୟକ KBH1321330

�ୀ /39685 39 139 688ପBୁYମା ନାୟକ �ା ମାଧବ ନାୟକ KBH1321348

ପ ୁ /40686 45 139 689ହରି ନାୟକ ପି େଗାବି, ନାୟକ KBH1321389

�ୀ /40687 43 139 690େଗାରୀମଣି ନାୟକ �ା ହରି ନାୟକ KBH1321397

ପ ୁ /40688 20 139 691ତିରୁପତି ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ RWX1246693

ପ ୁ /41689 41 139 692ବିMନାଥ ନାୟକ ପି ଗ�ାଧର ନାୟକ KBH1321454

ପ ୁ /42690 31 139 693ଅଜୁ. ନ ମାଳି ପି ସନୁାଧର ମାଳି RWX0119461

ପ ୁ /43691 50 139 694କମଳୁୁ ମାଳି ପି ଖଗପତି ମାଳି RWX0613612

�ୀ /43692 46 139 695ସଇତା ମାଳି �ା କମଳୁୁ ମାଳି RWX0613604

�ୀ /04693 19 139 698ପ
ତିମା ମଦୁୁଲି ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲି RWX1314558

ପ ୁ /14694 20 139 699ତ
ିପତି ଜାନି ପି ଲଖନ ଜାନି RWX1314566

�ୀ /40695 20 139 700ହସମତୀ ନାୟକ �ା ତିରୁପତି ନାୟକ RWX1314574

�ୀ /40696 18 139 701ତୁଳସୀ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ RWX1314582

ପ ୁ /21697 21 139 704ଜଗନ7 ାଥ ଜାନୀ ପି େଗାବH. ନ ଜାନୀ RWX1314616

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ;ଚନ ନିମେ: ଗ
ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ7  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ;ଚନ କମିଶନ ଭାରତ< Oାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ;ଚନ ପବୂ. ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ< ନାମ ଅଛି କି ନାହd  ଦୟାକରି ତନଖି କର:ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.15 of ULB has been published in accordance with Odisha Municipal 
(Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha Municipal 
Corporation(DCW, RS and  CE ) Rules, 2003    

Election Officer Seal and Signature

*େଯଉଁ ମାନ<ର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନ< ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

12 12/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା: େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ;ଚନ ଅଧିକାରୀ< �ା/ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


