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ପ ୁ /001 23 121 1ପ�ାନନ ତରୁକ - ବି�ଵନାଥ ତରୁକ RWX1147636

ପ ୁ /002 21 121 2�ୱରୁପ ନ! ପି ଲାଲବାବୁ ନ! RWX1150853

ପ ୁ /013 23 121 3ମେହଶ ପରଡା ମା ସେୁଲଖା ପରିଡା RWX1076074

(ୀ /14 28 121 4ଦିବ*ାନି ପରିଡା ପି ଗଦାଧର ପରିଡା RWX0530840

(ୀ /025 22 121 5ଟୁନି ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX1076058

(ୀ /046 23 121 6ଅନୀଶା ସଲାମୀ େଖାରା ମା ମ/ଳୁା େଖାରା RWX1047968

(ୀ /47 29 121 7ଅ/ଳି ଖିଲ 1ା ପ2ମଦ ଖିଲ OR/12/085/176375

(ୀ /48 43 121 8ମଇନା ମାଟାମ 1ା ଦିନବ3ୁ ମାଟାମ KBH1715093

ପ ୁ /49 37 121 9ଦିନବ3ୁ ମାଟମ ପି ଧନୁଯ*5ୟ ମାଟମ RWX0277004

ପ ୁ /410 26 121 10ମନୁ6 ା ପା�ି ପି ଲଇଛନ ପା�ି RWX1038843

ପ ୁ /511 27 121 11ସଯୁ*5 ଖରା ପି ସନୁାମ ଖରା RWX1187673

ପ ୁ /612 74 121 12କମଳୁୁ ହ8ାଳ ପି ସନୁ ହ8ାଳ KBH1305937

ପ ୁ /613 45 121 13ପ:ୂ5 ହ8ାଳ ପି କମଳୁୁ ହ8ାଳ KBH1306158

(ୀ /614 40 121 14ରିନା ହ8ାଳ 1ା ପ:ୂ5 ହ8ାଳ KBH1306166

ପ ୁ /715 35 121 15ଶିବୁ ଖରା ପି ସଦାଶିବ ଖରା KBH1912245

ପ ୁ /816 64 121 16ଅେଶାକ ସିଂ ପି ଦୁଗ< ପ2ସାଦ ସିଂ KBH1307693

(ୀ /1017 54 121 17ମା=ି ଚ!2ମା 1ା ମା=ି ଧନିଆ OR/12/085/178422

ପ ୁ /1018 60 121 18ମା=ି ଧନିଆ ପି ଦୁଲଭ OR/12/085/178421

ପ ୁ /1019 41 121 19େଗାବA5 ନ ମା=ି ପି ଧନିଆ ମା=ି KBH1341825

(ୀ /1020 33 121 20ଅ/ଲୁତା ମା=ି 1ା େଗାବA5 ନ ମା=ି RWX0395665

(ୀ /1121 39 121 21ପଦB ା ବାଗ 1ା ବିେନାଦ ବାଗ RWX0277020

ପ ୁ /1122 43 121 22ବିେନାଦ ବାଘ ପି ମ�ଳଦାନ ବାଘ RWX0277012

ପ ୁ /1323 67 121 23ମଧ ୁପଜୁାରୀ ପି ଧନ ପଜୁାରୀ KBH2094423

(ୀ /1324 55 121 24କମଳା ପଜୁାରୀ 1ା ମଧ ୁପଜୁାରୀ KBH2094431

(ୀ /1325 30 121 25ନିଲା ପଜୂାରୀ ପି ମଧ ୁପଜୂାରୀ RWX0459420

(ୀ /1326 25 121 26ରାଜି ପଜୁାରୀ ପି ମଧ ୁପଜୁାରୀ RWX0886838

(ୀ /1527 26 121 27ସକୁା8ି ସନୁା ମା େମାତୀ ସନୁା RWX1047927

(ୀ /1628 35 121 29ପବୂ< ଖରା 1ା ଧନିଆ ଖରା RWX0277103

ପ ୁ /1629 54 121 30ରବି!2  କମୁାର ୟାଦବ ପି ସମାରୁ ରାମ ୟାଦବ RWX0088369

(ୀ /1630 47 121 31ନିନି ୟାଦବ 1ା ରବି!2  କମୁାର ୟାଦବ RWX0088377

ପ ୁ /1631 28 121 32ବିଶାଲ ୟାଦବ ପି ରବି!2  ୟାଦବ RWX0604637

(ୀ /1632 23 121 33ବ!ନା କମୁାରୀ ୟାଦD 1ା ଭିସାଲ ୟାଦବ RWX1215680

ପ ୁ /1633 21 121 34ପ2କାଶ ୟ।ଦବ ପି ରବୀ!2  କମୁାର ୟ।ଦବ RWX1074863

ପ ୁ /1734 48 121 35ଏସ. ସେୁରଶ .. ମା ଏ�. ସତ*ନାରାୟଣ .. OR/12/085/180247

(ୀ /1735 24 121 36ଚ!2  କୃପା ଜୀବିତା େରଗା 1ା ଚ!2  େଶଖର େରଗା RWX1150457

ପ ୁ /1836 34 121 37କୃFଚ!2  େବେହରା ପି ତ2ୀନାଥ େବେହରା RWX0277186

ପ ୁ /1837 51 121 38େଭେGଟ ସତ*ନାରାୟଣ ଗ।H ପି ଗ।H। ପାଇଡିଥାଲI ୀ RWX1076157

(ୀ /1838 46 121 39ଲJBୀ ଗ।H। 1ା ଗ।H। େଭେGଟ ସାତ*ନାରାୟନ RWX1076165

(ୀ /1839 39 121 40ଏସ. ଗୀତା 1ା ଏସ.ସରିୁୟା ନାରାୟଣ RWX0277194

ପ ୁ /1840 44 121 41ଏ� ସରିୁଆ ନାରାୟଣ ପି ଏ� ଆପନା RWX0277202

ପ ୁ /2041 31 121 42ମନଧର ବାଘ ପି ରାମ ବାଘ RWX0459495

ପ ୁ /2042 26 121 43BHIMA ବାହାଦୁର ପି କଳୁ ବାହାଦୁର RWX1074798

(ୀ /2043 23 121 44ରୀତା ବାହାଦୁର 1ା ଭୀମ ବାହାଦୁର RWX1074780

(ୀ /2044 23 121 45ମମତା ଭତ2< 1ା ଅଜୟ ଭତ2ା RWX1150465

ପ ୁ /2045 22 121 46ଅଜୟ ଭତ2ା ପି ସନିୁଲ ଭତ2ା RWX1174473

ପ ୁ /2046 30 121 47ସେୁର!2  ବିଶି ପି ସଦାନ! ବିଶି RWX0395566

ପ ୁ /2047 46 121 48ସଦାନ! ବିସି ପି ବିଦ*ାଧର ବିସି RWX0277277

(ୀ /2048 38 121 49ଦଇ ବିଶି 1ା ସଦାନ! ବିଶି RWX0277301

(ୀ /2049 24 121 50ଶରିତା ବିଶି 1ା ମଦନ ହରିଜନ RWX1038686

(ୀ /2050 22 121 51ସସB ିତା ବିଶି ପି ସଦାନ! ବିଶି RWX1167089

1 13/M.O.P େଯାଗ*ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ2କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀG 1ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������ 
� ��$�����% 18ୱାଡ5  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-+,++
51 2 3 4 6 987

33 
��* ����� &�����-

ପ ୁ /2051 29 121 52ମଦନ ହରିଜନ ପି ରାମ ବାଘ RWX0459487

(ୀ /2052 27 121 53େଜ*ାତି ହରିଜନ ପି ରାମ . RWX0887521

(ୀ /2053 41 121 54ସଜୁାତା ଖରା 1ା ନେର!2  ଖରା RWX0277293

ପ ୁ /2154 35 121 56ନିହାର ର/ନ ଚାଲାଣ ପି ରଘନୁାଥ ଚାଲାଣ RWX0277335

ପ ୁ /2155 37 121 57ରାେଜଶ ହିଆଲ ପି ଧେନQର ହିଆଲ RWX0423228

ପ ୁ /2156 35 121 58ସଦନ ହିଆR ପି ଧେନQର ହିଆR RWX0459255

(ୀ /2157 33 121 59ସବିତା ହିଆR 1ା ସଦନ ହିଆR RWX0459198

(ୀ /2158 31 121 60ମମତା ହିଆଲ 1ା ରାେଜଶ ହିଆଲ RWX0887059

ପ ୁ /2159 34 121 61େଗାପାଳ ଖିଲ ପି ଘାସି ଖିଲ RWX0277343

(ୀ /2160 44 121 62ଏSର େଖାସଲା 1ା ଅଜିତ େଖାସଲା RWX0277327

(ୀ /2161 45 121 63ଦୟ।ମଣି ନାଗ 1ା ଡ଼ି ସ।�ା RWX1074855

(ୀ /2162 24 121 64ଅ/ନା ନାଗ ପି କ2 ୀFା ନାଗ RWX1076900

(ୀ /2163 44 121 65ଶା8ି ନାଏକ 1ା ଦିଲିପ ନାଏକ RWX0604355

ପ ୁ /2164 32 121 66କପିଳାସ ନିଆଲ ମା ଲଳିତା ନିଆଲ RWX0423145

(ୀ /2165 32 121 67ନିଲମ ନିଆଲ 1ା କପିଳାଶ ନିଆଲ RWX1254853

ପ ୁ /2166 59 121 68ଦୁଖିଆ ସା�ା ପି ସାମ ୁସା�ା RWX1072149

(ୀ /2267 34 121 69ସଭୁଦ2 ା ଖିଲ 1ା େଗାପାଳ ଖିଲ RWX0277350

ପ ୁ /2268 25 121 70ରାହୁଲ ଖିଲ ପି େଚତୖନ* ଖିଲ RWX1003185

(ୀ /2269 23 121 71ରୁପା ଖିଲ 1ା ରାହୁଲ ଖିଲ RWX1071901

ପ ୁ /2270 56 121 72ଜି.ଏ�.ଏV. ପାଠକ ପି ଏ.େକ ପାଠକ RWX1003169

(ୀ /2271 47 121 73ତାପQୀ ପାଠକ 1ା ଜି.ସି.ଏV ପାଠକ RWX1003151

(ୀ /2272 21 121 74େସ6ହା ପାଠକ ପି େଗୗରା� ଚ!2  ପାଠକ RWX1076132

(ୀ /2273 45 121 75ପି ସଜୁାତା 1ା ପି ପ2କାଶ ରାଓ RWX1077593

(ୀ /2374 48 121 76ରଇଲା ବାଘ 1ା ସବୁାଷ ବାଘ KBH1910546

(ୀ /2375 70 121 77ଆଇବିନା ଖସଲା 1ା େକ ଏନ ଖସଲା RWX0673442

ପ ୁ /2376 46 121 78ଉଦୟ କମୁାର ଖସଲା ପି େକ ଏନ ଖସଲା RWX0277368

(ୀ /2377 40 121 79ମଧମିୁତା ଖସଲା 1ା ଉଦୟ ଖସଲା RWX0277376

(ୀ /2378 24 121 80ସେୁନମି େଖାସI ା ପି ଉଦୟ କମୁାର େଖାସI ା RWX1076181

(ୀ /2479 47 121 81ମଣି ଖରା 1ା େସାମନାଥ ଟାକ2ି KBH1307859

(ୀ /2680 31 121 82ଗୀତାକମୁାରି େସାନା ପି େଚତୖନ* େସାନା RWX0366633

(ୀ /2781 32 121 83ବିମଳା ବାଘ ପି ଜା\ ବାଘ RWX0277400

(ୀ /2782 30 121 84ରାଧିକା ମା=ୀ 1ା ଦୁେଯ*<ଧନ ମା=ୀ RWX0396127

ପ ୁ /2883 60 121 85ରଘନୁାଥ ଚଲାଣ ପି ଜଗବ3ୁ ଚଲାଣ RWX0277426

(ୀ /2884 54 121 86ଯେଶାଦା ଚଲାଣ 1ା ରଘନୁାଥ ଚଲାଣ RWX0396135

(ୀ /2985 33 121 87ସଂ3*ା ରାଣୀ ମିଶ2 1ା ସଜିୁ] କମୁାର ରାଉତ KBH1910538

ପ ୁ /2986 65 121 88ରେମଶଚ!2  ରାଉତ ପି ଭାଗବତ ରାଉତ OR/12/085/180071

(ୀ /2987 60 121 89ବାସ8ି ରାଉତ 1ା ରେମସ ରାଉତ OR/12/085/180072

ପ ୁ /2988 43 121 90ସଜୁୀତ କମୁାର ରାଉତ ପି ରେମଶ ରାଉତ RWX0331884

ପ ୁ /2989 45 121 91ଅଜି] କମୁାର ରାଉତ ପି ରେମଶ ଚ!2  ରାଉତ RWX0459982

(ୀ /2990 45 121 92ମାଧରୁୀ ରାଉତ 1ା ଅଜି] କମୁାର ରାଉତ RWX0460048

(ୀ /3191 38 121 93ନିଳିମା ଚାଲାଣ ପି ରଘନୁାଥ ଚାଲାଣ KBH1355742

ପ ୁ /3192 59 121 94ଗଦାଧର ପରିଡା ପି ଦୁଃଶାସନ ପରିଡା KBH1355783

(ୀ /3193 24 121 95ଶବିାନୀ ପରିଡା ପି ଗଦାଧର ପରିଡା RWX0901017

ପ ୁ /3294 24 121 97ଜ_ ଖିଲ ପି ଭଗ ୁଖିଲ RWX1038876

ପ ୁ /3395 55 121 99ଶଶୀକା8 ଦାସ ପି ଦାେମାଦର ଦାସ KBH1912112

(ୀ /3396 45 121 100ଶଭୁଲJBୀ ଦାସ 1ା ଶଶୀକା8 ଦାସ KBH1912104

ପ ୁ /3397 25 121 101ରବିଶGର ଦଶ ପି ଶଶୀକା8 ଦାଶ RWX0887570

ପ ୁ /3498 27 121 102ଆର ନବୀନ କମୁାର ପି ଆର ଏେGଟି ରାଓ RWX1186303

(ୀ /3599 32 121 103ସିଏଚ େଗୗତମି 1ା ସିଏଚ ରବି କ2ିFା RWX0882902

ପ ୁ /35100 36 121 104ସିଏଚ ରବି କ2ିFା ପି ସିଏଚ ଗ�ା ଆଚାରି RWX0882910

(ୀ /36101 24 121 105ରୁବି େବେହରା 1ା କୃF ଚ!2  େବେହରା RWX1072115

(ୀ /36102 65 121 106ଚିନି େଦଈ 1ା ସିେAQର ସନୁାନୀ KBH1307750

ପ ୁ /36103 35 121 107ଚିତୁ େଖାେଶବ ପି େବାଇଶାଖ େଖାେଶବ RWX1074830

(ୀ /36104 54 121 108ଜି ପାବ5 ତୀ 1ା ଜି ରାଜୁ RWX0796813

ପ ୁ /36105 60 121 109ଜି ରାଜୁ ପି ଜି. ସନ*ାସି ରାଓ RWX0796821

ପ ୁ /36106 33 121 110ଜି ସେ8ାଷ ପି ଜି ରାଜୁ RWX0796839

ପ ୁ /36107 47 121 111ହୃଷିେକଶ ସନୁାନି ପି ସେୁଦQର ସନୁାନି RWX0604504

(ୀ /36108 40 121 112ଲଳିତା ସନୁାନୀ 1ା ପ2ତାପ ସନୁାନୀ KBH1910140

ପ ୁ /36109 36 121 113ପ2ତାପ ସନୁାନୀ ପି ଶିେଧQର ସନୁାନୀ RWX1038587

(ୀ /36110 35 121 114ବୀଣା ସନୁାନି 1ା ହୃଷିେକଶ ସନୁାନି RWX0604876

(ୀ /37111 35 121 115ସାବି ବାଘ 1ା ସଦା ବାଘ KBH1912328

(ୀ /38112 23 121 116ରୁବୀନା େଖମ=ୁୁ 1ା ପରୁୁେଷାaମ େଖମ=ୁୁ RWX1047919

2 13/M.O.P େଯାଗ*ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ2କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀG 1ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /38113 24 121 117ଅମ2ିତା ସନୁା ପି ଜ_ ସନୁା RWX1073352

(ୀ /39114 43 121 118ମ/ଲୁାମ . 1ା ବିFୁ କମୁାର ଶମ< RWX0423160

(ୀ /39115 73 121 119ଫଲୁବତି ଶମ< 1ା ଲJBଣ ଚ!2  ଶମ< RWX0423079

ପ ୁ /39116 44 121 120ବିFୁ କମୁାର ଶମ< ପି ଲJBଣ ଶମ< RWX0423178

ପ ୁ /40117 50 121 121ନେର!2  ଖରା ପି ଧରମ ଦାସ RWX0673418

(ୀ /40118 45 121 122ରିତା ଖରା 1ା ନେର!2  ଖରା RWX0529099

ପ ୁ /43119 26 121 123ତ2ିେଲାଚନ ବାଘ ପି ଯା\ ୁବାଘ RWX0777086

ପ ୁ /43120 31 121 124ଭଗତରାମ ଚଲାଣ ପି ମଧ ୁଚଲାଣ RWX0331637

(ୀ /45121 60 121 125ହଶ5ମଣି ନାଗ 1ା ଏଲୀଓ ନାଗ KBH1306026

ପ ୁ /45122 39 121 126ଅନିଲ କମୁାର ନାଗ ପି ଏଲିଓ ନାଗ KBH1306018

ପ ୁ /47123 26 121 127ପac ପ2ସାଦ କମୁାର ପି ପି ପ2କାଶ ରାଓ RWX1077585

ପ ୁ /47124 51 121 128ପି ପ2କାଶ ରାଓ ପି P ଲାଛମଦୁୁ RWX1077601

ପ ୁ /47125 49 121 129ରଜତ କମୁାର ତୁରୁକ ପି ଜି.ଏସ. ତୁରୁକ OR/12/085/180635

(ୀ /47126 44 121 130ପଶୁପା/ଳି ତୁରୁକ 1ା ରଜତ ତୁରୁକ KBH1306687

(ୀ /47127 25 121 131ଜହିନି ସI ାନି ତୁରୁକ ପି ରଜତ କମୁାର ତୁରୁକ RWX0819961

ପ ୁ /47128 22 121 132ଆର. ଏ ତୁରୁe ପି ରଜତ କମୁାର ତୁରୁe RWX1199652

ପ ୁ /50129 76 121 133ଜଗନ6 ାଥ େଗାଲରି ପି ଜଗବ3ୁ େଗାଲରି KBH1305952

ପ ୁ /50130 38 121 134ଡ\ରୁୁ େଗାଲରୀ ପି ଜଗନ6 ାଥ େଗାଲରୀ KBH1305978

ପ ୁ /52131 42 121 135ଏନ ଆଦିଲଖମି ପି ଏନ କ2ିFା  OR/12/085/180116

(ୀ /52132 44 121 136ନୀଲାଡୁ ପାବ5 ତୀ ପି ନୀଲାଡୁ କ2 ିFା OR/12/085/180115

ପ ୁ /52133 38 121 137ନିଲାଡୁ ଜଗନ6 ାଥ ପ2ସାଦ ପି ନିଲାଡୁ କ2 ିFା OR/12/085/180863

(ୀ /52134 48 121 138ଏନ. ୱରଲJBୀ ପି ଏ_. କ2 ିFା OR/12/085/180117

(ୀ /53135 70 121 139ପଦB ା ମଦୁୁଲି 1ା ଟG ମଦୁୁଲି KBH1306521

(ୀ /54136 52 121 140ଡି.ରାଧା . 1ା ଡି.ଗା�ୁଲୁ OR/12/085/180773

ପ ୁ /54137 38 121 141ଡି.ରାବଣା . ପି ଡି.ଗା�ୁଲୁ OR/12/085/180853

ପ ୁ /54138 43 121 142ଦୁରିଆ ଚିନ6 ାବାବୁ ପି ଦୁରିଆ ଗା�ୁଲୁ KBH1307446

(ୀ /54139 41 121 143ସର1ତୀ ଦୁରିଆ 1ା ଡି. ଚିନା ବାବୁ RWX0277483

(ୀ /54140 37 121 144ପGଜିନୀ ହିଆଲ 1ା ଡି. ରାବଣା RWX0776401

ପ ୁ /54141 37 121 145ସେ8ାଷ କମୁାର ମହାପାତ2 ପି ହୃଷିେକଶ ମହାପାତ2 RWX1048065

ପ ୁ /55142 53 121 146କ2ିFା ମaୁ5ୀ ପି ବିQ\ର RWX0277491

(ୀ /55143 38 121 147ଶକ8ୁଳା  1ା କ2ିFା ମaୁ5ୀ RWX0277509

(ୀ /56144 29 121 148େରଶମା େବଗମ 1ା ସଫିe ମହfଦ RWX0776286

ପ ୁ /57145 30 121 149େଦତୖାରୀ ବାଘ ପି ଟିକସ_ ବାଘ RWX0459719

(ୀ /57146 23 121 150ସମୁୀ ବାଘ 1ା େଦତୖାରୀ ବାଘ RWX1038678

ପ ୁ /57147 30 121 151େସାମନାଥ ମା=ି ମା ହରିବଲା ମା=ି KBH1910256

(ୀ /59148 22 121 152ସେ8ାଶୀ େବରୖାଗୀ ପି କମଳ େଲାଚନ େବରୖାଗୀ RWX1051309

(ୀ /59149 60 121 153ସ\ାରୀ ଗାଦବା 1ା ପରବା ଗାଦବା RWX0277525

ପ ୁ /59150 42 121 154ଭଗବାନ ଗାଦବା ପି ପରବା ଗାଦବା KBH1341502

(ୀ /59151 27 121 155ରାେଜQରୀ ଗାଦବା 1ା ଭଗବାନ ଗାଦବା RWX1045293

ପ ୁ /60152 51 121 156ଶରତ ଚ!2  ପାତ2 ପି ବg ପାତ2 OR/12/085/180826

(ୀ /60153 43 121 157ର/ ୁପାତ2 1ା ଶରତ ଚ!2  ପାତ2 KBH1341882

ପ ୁ /61154 52 121 158ଗ�ାଧର େଗୗଡ ପି କମଳେଲାଚନ େଗୗଡ RWX0423087

(ୀ /61155 42 121 159ମ/ଳୁା େଗୗଡ 1ା ଗ�ାଧର େଗୗଡ RWX0423061

ପ ୁ /62156 74 121 160ପଦଲାମ େଗାଲରୀ ପି ହରିବ3ୁ େଗାଲରୀ OR/12/085/180163

(ୀ /62157 69 121 161ସଇତା େଗାଲରୀ 1ା ପଦଲାମ େଗାଲରୀ OR/12/085/180164

ପ ୁ /62158 38 121 162ପ2କାଶ େଗାଲରୀ ପି ପଦଲାମ େଗାଲରୀ KBH1307594

ପ ୁ /62159 36 121 163ଦାେମାଦର େଗାଲରୀ ପି ପଦଲାମ େଗାଲରୀ KBH1910645

(ୀ /62160 22 121 164ପିGି େଗାଲରୀ 1ା ଦାେମାଦର େଗାଲରୀ RWX1151232

ପ ୁ /64161 37 121 165ବିେର!2  କର ପି ସେୁର!2  କର KBH1708783

ପ ୁ /64162 55 121 166ଚ!2  ବିଷଇ େଖାସଲା ପି ବାଲମ=ୁା େଖାସଲା RWX0366666

(ୀ /64163 50 121 167ଶ8ିିକମୁାରି େଖାସଲା 1ା ଚ!2 ବିେଶାଈ େଖାସଲା RWX0366674

ପ ୁ /64164 38 121 168ହସିଅ ଚ!2  େଖାସଲା ପି ଚ!2  ବିେଷାଇ େଖାସଲା KBH1341767

(ୀ /64165 35 121 169ସଜୁାତା େଖାସଲା 1ା ହସିଅ ଚ!2  େଖାସଲା RWX0604678

(ୀ /64166 33 121 170ପ2ଣତୀ େଖାସI ା 1ା ସେ8ାଷ କମୁାର େଖାସI ା RWX0776807

ପ ୁ /66167 66 121 171ଜି.ଭି.ଏସ. କମୁାର ପି ଜି.ମକୁ!ୁ ରାଓ KBH1341650

(ୀ /66168 59 121 172ଜି. 1ରପାରାଣୀ 1ା ଜି.ଭି.ଏ� କମୁାର RWX0776419

ପ ୁ /67169 56 121 173େଲଲି ହରିଜନ ପି ଯଦୁ ହରିଜନ KBH1307628

(ୀ /67170 47 121 174ପାବ5 ତି ହରିଜନ 1ା େଲଲି ହରିଜନ KBH1307610

ପ ୁ /67171 31 121 175େଗାପାଲ ହରିଜନ ପି ଲଲି ହରିଜନ RWX0777185

ପ ୁ /67172 30 121 176େଦେବ!2  ହରିଜନ ପି େଲଲି ହରିଜନ RWX0459537

ପ ୁ /67173 27 121 177ହରିହର ହରିଜନ ପି ଲଲି ହରିଜନ RWX0777219

ପ ୁ /67174 24 121 178ରେମଶ ହରିଜନ ପି େଲଲି ହରିଜନ RWX1002997

3 13/M.O.P େଯାଗ*ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ2କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀG 1ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /68175 42 121 179ସ/hୁା େଚଟି 1ା ବିଜୟ େଚଟି RWX0663237

ପ ୁ /68176 31 121 180ସେୁର!2  କମୁାର େଚଟି ପି ବିଜୟ କମୁାର େଚଟି RWX0277541

(ୀ /68177 29 121 181ସଜୁତା କମୁାରୀ େଚଟୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଚଟୀ RWX0395442

ପ ୁ /68178 51 121 182ବିଜୟ େଚଟି ପି ଜାକବୁ େଚଟି OR/12/085/180059

ପ ୁ /69179 32 121 183ଦିଲୀପ କମୁାର େଦ ପି େନପାଳ ଚ!2  େଦ RWX0277558

ପ ୁ /75180 52 121 184ଜି.ଗେଣଶରାଓ ପି ସନ*ସୀରାଓ RWX0277566

(ୀ /75181 42 121 185ଜି.ଜୟଲJBୀ 1ା ଗେଣଶ RWX0277574

ପ ୁ /78182 35 121 186ମା=ି ପବୂ5 ପି ମା=ି ଧନିଆ KBH1910108

ପ ୁ /79183 47 121 187ମେହ!2  ଖିଲ ପି ଆ�ରା ଖିଲ RWX0088419

(ୀ /81184 50 121 188ପାସରା ଆଡଜୁଆଡ 1ା ଦାେମାଦର ଆଡଜୁଆଡ KBH1306091

(ୀ /81185 75 121 189େଗୗରୀ େବେହରା 1ା ତ2ିନାଥ େବେହରା RWX0277616

ପ ୁ /81186 65 121 190ଗେୁiQର େବେହରା ପି ଶାମସ!ୁର େବେହରା KBH1307826

ପ ୁ /81187 61 121 191ତ2ିନାଥ େବେହରା ପି ଶାମ ସ!ୁର େବେହରା RWX0366716

(ୀ /81188 58 121 192ଶଶିୁଳା େବେହରା 1ା ଗେୁiQର େବେହରା KBH1912088

ପ ୁ /81189 40 121 193ତୁଳସି େବେହରା ପି ଗେୁiQର େବେହରା KBH1912161

(ୀ /81190 36 121 194କମଳା େବେହରା 1ା େଦେବ!2  େବେହରା RWX0819656

ପ ୁ /81191 33 121 195ସେ8ାଷ େବେହରା ପି ତ2ିନାଥ େବେହରା RWX0332007

(ୀ /81192 70 121 196ସତ*ବତୀ ବିଭାରୀ 1ା ପଦୁ ବିଭାରୀ KBH1306273

ପ ୁ /81193 32 121 197ନେର!2  ବିହାରି ପି ପଦୁ ବିହାରି RWX0395905

(ୀ /81194 55 121 198ଏସ ଚିନ6 ାମାଲୁ 1ା ଆପନା ଚିନ6 ାମାଲୁ OR/12/085/180757

(ୀ /81195 39 121 199ବିନତୀ ଦୁରିଆ ପି ମଦନ ଦୁରିଆ RWX0776799

(ୀ /81196 70 121 200ହି!ୁମା ହ8ାଳ 1ା ଅରଛିତ ହ8ାଳ KBH1307784

(ୀ /81197 48 121 201େକୗଶଲ*ା ହ8ାଳ 1ା ଚ!2  ହ8ାଳ KBH1307495

ପ ୁ /81198 42 121 202ଫଲୁ କମୁାର ହ8ାଳ ପି ଅରଛିତ ହ8ାଳ KBH1307768

(ୀ /81199 42 121 203ଲJBୀ ହ8ାଳ 1ା ଫଲୁ କମୁାର ହ8ାଳ KBH1307776

ପ ୁ /81200 39 121 204ସନୁାଧର ହ8ାଳ ପି ଅରJିତ ହ8ାଳ KBH1307685

ପ ୁ /81201 33 121 205ମାନୁ ହ8ାଳ ପି ଅରଛିତ ହ8ାଳ RWX0459412

ପ ୁ /81202 33 121 206ମେହ!2  ହ8ାଳ ପି ଚ!2  ହ8ାଳ RWX0277624

ପ ୁ /81203 26 121 207ଅମିର କମୁାର ହ8ାଳ ପି ଫଲୁ କମୁାର ହ8ାଳ RWX0777011

ପ ୁ /81204 24 121 208େଦେବ!2  ହ8ାଳ ମା େକୗଶଲ*ା ହ8ାଳ RWX1003110

(ୀ /81205 55 121 209ଜମନୁା ଜାଲ 1ା ମେହQର ଜାଲ KBH1306489

(ୀ /81206 46 121 210ଜି. ଜୟଲJBୀ 1ା ଜି. ଆପାରାଓ RWX0366708

ପ ୁ /81207 66 121 211କଶୁ ଖରା ପି ତିଳକ ଖରା RWX0673400

ପ ୁ /81208 50 121 212ଶ*ାମ ଖରା ପି କଶୁ ଖରା RWX0332023

ପ ୁ /81209 46 121 213ରାଜୁ ଖରା ପି କଶୁ ଖରା KBH1341684

(ୀ /81210 39 121 214ର/ିତା ଖରା 1ା ରାଜୁ ଖରା KBH1912120

(ୀ /81211 39 121 215ମନି ଖରା 1ା ଶାମ ଖରା KBH1631506

ପ ୁ /81212 65 121 216ଅଜୁ5 ନ େଖମ=ୁୁ ପି ଡ\ ୁେଖମ=ୁୁ KBH1305929

(ୀ /81213 65 121 217ଧନାଇ େଖମ=ୁୁ 1ା ଅଜୁ5 ନ େଖମ=ୁୁ KBH1307792

ପ ୁ /81214 38 121 218ଜଗତ େଖମ=ୁୁ ପି ଅଜୁ5 ନ େଖମ=ୁୁ KBH1307453

ପ ୁ /81215 30 121 219ଲjମନ େଖମ=ୁୁ ପି ଅଜୁ5 ନ େଖମ=ୁୁ RWX0331868

(ୀ /81216 29 121 220ନମିତା େଖମ=ୁୁ 1ା ଜଗତ େଖମ=ୁୁ RWX0886721

(ୀ /81217 24 121 221ଲJBୀ େଖମ=ୁୁ ପି ଅଜୁ5 ନ େଖମ=ୁୁ RWX1150861

ପ ୁ /81218 29 121 222ସତିଶ କମୁାର ପି ଡି. ପ2କାଶ ରାଓ RWX0459685

ପ ୁ /81219 27 121 223ରାେଜଶ କମୁାର ପି ଡି.ପ2କାଶ ରାଓ RWX0604587

ପ ୁ /81220 21 121 224ଅଜିତ କମୁାର କ=ୁଲ। ପି େକ ଶ2ୀନିବାସ ରାଓ RWX1076207

(ୀ /81221 21 121 225ସିତଲ ନାଗ ପି କ2ିFା ନାଗ RWX1150440

(ୀ /81222 19 121 226ସସୁB ିତା ନାଗ ପି ଗେଣଷ ନାଗ RWX1266543

ପ ୁ /81223 50 121 227ପ2କାଶ ନାଏକ ପି ରଘନୁାଥ ନାଏକ RWX0776740

(ୀ /81224 35 121 228ବିଜୟଲJBୀ ନାୟକ 1ା ତୁଳସୀ େବେହରା RWX0776559

ପ ୁ /81225 45 121 229େଗାବି! ପାଶୱାନ ପି େଛାେଟଲାଲ ପାଶୱାନ KBH1306588

(ୀ /81226 70 121 230ଡି. ବାଲାମଣି ରାଓ 1ା ସନ*ାସି ରାଓ OR/12/085/180264

ପ ୁ /81227 50 121 231ଡି ପ2କାସ ରାଓ ପି ସନ*ାସି ରାଓ KBH1912336

(ୀ /81228 44 121 232ଡି. 1:5ଲତା ରାଓ 1ା ପ2କାଶ ରାଓ KBH1631449

ପ ୁ /82229 47 121 233ଶସିୁଳ ଖିଲ ପି େଲାକନାଥ ଖିଲ RWX0277632

(ୀ /82230 43 121 234ଡାଳି\ ଖିଲ 1ା ଶସିୁଳ ଖିଲ RWX0277640

ପ ୁ /82231 23 121 235ଇସାକ ଖିଲ ପି ସସିୁଲ ଖିଲ RWX1151224

(ୀ /82232 26 121 236ଲୀନା ଖିଲ ପି ସସିୁଲ ଖିଲ RWX1150846

(ୀ /83233 38 121 237େଦାରା କଲ*ାଣି 1ା େଦାରା ଶିବ କମୁାର RWX0277657

ପ ୁ /83234 42 121 238େଦାରା ଶିବ କମୁାର ମା େଦାରା ବାଲାମା RWX0277665

ପ ୁ /85235 33 121 239ରାେଜଶ ଜାଦବ ପି ସେୁରଶ ଜାଦବ RWX0332296

(ୀ /86236 28 121 240ପିGି େଖମ=ୁୁ ପି ଅଜୁ5 ନ େଖମ=ୁୁ RWX0605139

4 13/M.O.P େଯାଗ*ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ2କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀG 1ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /86.237 46 121 241ମ/ଳୁା ଖରା 1ା ସନିୁଲ ଖରା RWX0808774

ପ ୁ /88238 42 121 242ରଂଜିତ କମୁାର ଟାକ2 ି ପି ମାଧବ ଟାକ2 ି KBH1307883

(ୀ /88239 40 121 243ମhୁାମଣି ଟାକ2 ି 1ା ଇQର ଦାନ ଟାକ2 ି KBH1306257

ପ ୁ /88240 29 121 244ସ/ିତ କମୁାର ଟାକ2 ି ପି ମାଧବ ଟାକ2 ି RWX0395939

(ୀ /88241 28 121 245ତୁଳସୀ ଟାକରି 1ା ର/ୀତ କମୁାର ଟାକରି RWX1048057

(ୀ /91242 49 121 246ର/ବୁାଳା ରାଉତ 1ା ଗଦାଧର ପରିଡା KBH1912393

ପ ୁ /92243 40 121 247ସଦା ବାଘ ପି ଉA5 ବ ବାଘ KBH1708817

ପ ୁ /92244 44 121 248ଅେଶାକ କମୁାର ମିଶ2 ପି ଶକୁେଦବ ମିଶ2 KBH1912237

ପ ୁ /92245 21 121 249ଅଭିେଶk ଟାକ2 ି ପି ଇQରଦାନ ଟାକ2 ି RWX1071851

ପ ୁ /94246 54 121 250ଗ�ାରାମ ଭ=ାରୀ ପି ସବୁଧ ୁଭ=ାରୀ KBH1631316

(ୀ /94247 48 121 251ର/ ୁଭ=ାରୀ 1ା ଗ�ାରାମ ଭ=ାରୀ KBH1631324

ପ ୁ /94248 37 121 252ଦୀପକ େଖାସI ା ପି ପ2ଦୀପ େଖାସI ା KBH1631423

(ୀ /95249 42 121 253ଏମ. ପାବ5 ତୀ 1ା ଏମ. େଗାପାଳ RWX0277681

(ୀ /96250 26 121 254ତୁଳାବତୀ ହିଆଲ ମା ନଳା ହିଆଲ RWX1048016

(ୀ /97251 65 121 255ମନିମା ହିଆଲ 1ା ଧେନQର ହିଆଲ KBH1305515

ପ ୁ /97252 41 121 256ମାେଦବ ହିଆଲ ପି ଧେନQର ହିଆଲ KBH1341288

(ୀ /97253 39 121 257ସମାରୀ ହିଆଲ 1ା ମାେଦବ ହିଆଲ KBH1305523

ପ ୁ /97254 29 121 258ପ2ଦୀପ ହିଆଲ ପି ଧେନQର ହିଆଲ RWX0604686

(ୀ /98255 51 121 259ମ/ଳୁା ଖରା ପି ସନୁା ଖରା RWX0277699

ପ ୁ /98256 65 121 260ମଦନ େଖାରା ପି ରାମଚ!2  େଖାରା OR/12/085/178715

(ୀ /98257 60 121 261ପଦମା େଖାରା 1ା ମଦନ େଖାରା OR/12/085/178716

ପ ୁ /98258 27 121 262ସାଗର କମୁାର ଖରା ପି ସନୁୀଲ ଖରା RWX0604892

(ୀ /99259 78 121 263ପ2ତିମା ପା�ୀ 1ା ମାଧବ ପା�ୀ OR/12/085/178984

ପ ୁ /99260 42 121 264ଲଇଛନ ପା�ୀ ପି ମାଧବ ପା�ୀ RWX0423095

(ୀ /99261 40 121 265ଚ�ଳା ପା�ୀ ପି ମାଧବ ପା�ୀ KBH1305408

ପ ୁ /100262 50 121 266ଜଗବ3ୁ ମାଟାମ ପି ଧନୁଯ*5ୟ ମାଟାମ OR/12/085/178718

(ୀ /100263 45 121 267ଗଉରୀ ମାଟାମ 1ା ଜଗବ3ୁ ମାଟାମ OR/12/085/178719

(ୀ /101264 25 121 268ଅନିତା ଜଗ] 1ା େରାହି] ରାl କଲୁଦୀପ RWX1038611

(ୀ /101265 45 121 269ବୁରୁ!ା ଜାନୀ ପି ଜଗବ3ୁ ଜାନୀ KBH1305499

(ୀ /102266 58 121 270ଧରଣୀ ଦିଗାଲ 1ା ଦଧି ବାମନ ଦିଗାଲ KBH1305325

(ୀ /104267 55 121 271ଲଳିତା ଖରା 1ା ନାଗ ୁଖରା KBH1305580

ପ ୁ /104268 29 121 272ବସ8 କମୁାର ଖରା ପି ନାଗ ୁଖରା RWX0605154

ପ ୁ /104269 27 121 273ଗେରଶ ଖରା ପି ନାଗ ୁଖରା RWX0604439

(ୀ /104270 27 121 274ରାଧିକା ଖରା 1ା ବସ8 କମୁାର ଖରା RWX0776625

ପ ୁ /105271 63 121 275ଲେ\ାଦର ନାଗ ପି ମନୁ ନାଗ KBH1305812

ପ ୁ /109272 76 121 276ପଦB ନାଭ ପାଟନିଆ ପି ଲJBଣ ପାଟନିଆ KBH1305507

(ୀ /109273 72 121 277ସନୁାମଣି ପାଟନିଆ 1ା ପଦB ନାଭ ପାଟନିଆ OR/12/085/178033

ପ ୁ /109274 50 121 278ବିଜୟ ପାଟନିଆ ପି ପଦB ନାଭ ପାଟନିଆ OR/12/085/178992

(ୀ /109275 48 121 279ବତୀ ପାଟନିଆ 1ା ବିଜୟ ପାଟନିଆ OR/12/085/178993

ପ ୁ /109276 38 121 280ତ2ିନାଥ ପାଟନିଆ ପି ଯେୁଗାଳ କିେଶାର ପାଟନିଆ KBH1341254

(ୀ /109277 29 121 281ପରିବା ପଟନିଆ 1ା େଗାପୀ ପଟନିଆ RWX1048032

(ୀ /109278 29 121 282ଝୁନୁ ପଟନିଆ 1ା ତ2ିନାଥ ପଟନିଆ RWX1048040

(ୀ /109279 22 121 283ମୀନାJୀ ପାଟନିଆ 1ା ନିଳକୃF ପାଟନିଆ RWX1150879

ପ ୁ /111280 55 121 284ସାେଲବନ ସନୁାନୀ ପି ପ:ୁ5 ସନୁାନୀ KBH1305739

(ୀ /111281 38 121 285େଗାମତିବାଇ ସନୁାନି 1ା ସାେଲବା_ ସନୁାନି RWX0673152

ପ ୁ /111282 26 121 286ପିତା\ର ସନୁାନୀ ପି ସାେଲବ_ ସନୁାନୀ RWX0776393

ପ ୁ /112283 53 121 287ଉଇଲିୟମ େଖାସI ା ପି ବିଜୟ କମୁାର େଖାସI ା KBH1305341

(ୀ /112284 47 121 288ସତ*ାନିମ5ଳା େଖାସI ା 1ା ୱଲିିୟମ େଖାସI ା KBH1305697

ପ ୁ /114285 63 121 289ସେୁରଶ ଯାଦବ ପି ଶ2ୀକ2 ିFା ଯାଦବ OR/12/085/178661

ପ ୁ /114286 39 121 290େକଦାର ଯାଦବ ପି ସେୁରଶ ଯାଦବ KBH1305200

ପ ୁ /114287 37 121 291ସେ8ାଷ ପଜୂାରୀ ପି େଗାରା ପଜୂାରୀ RWX0781203

(ୀ /114288 31 121 292ଭାରତି ପଜୁାରୀ 1ା ସେ8ାଷ ପଜୁାରୀ RWX0887067

(ୀ /114289 31 121 293ଲJBି ଯାଦବ 1ା େକଦାର ଯାଦବ RWX0819870

(ୀ /115290 49 121 294ଭି. ମତୁ*ାଲୁ ପି ଭି. ଆପାଲୁ KBH1631100

(ୀ /116291 39 121 295ମhୁା ମଦୁୁଲି 1ା ରବି ମଦୁୁଲି RWX0673160

ପ ୁ /117292 56 121 296ଭଗବାନ େଖାରା ପି ପଦୁ େଖାରା OR/12/085/178767

(ୀ /117293 42 121 297ମଣୀ େଖାରା 1ା ଭଗବାନ େଖାରା OR/12/085/178768

ପ ୁ /117294 29 121 298େଗାପିନାଥ ଖରା ପି ଭଗବାନ ଖରା RWX0459586

(ୀ /117295 24 121 299କମୁାରୀ ଖରା ପି ଭଗବାନ ଖରା RWX1038637

ପ ୁ /118296 22 121 300େଚତ_ ଛତ2ିୟା ପି ପ2ଶା8 ଛତ2ିୟା RWX1254804

(ୀ /118297 36 121 301ପnୁା/ଲି oତ2ିଆ 1ା ଶ*ାମଲାଲ ଦାସ RWX0886861

(ୀ /118298 66 121 302ଯମନୁା ଦାସ 1ା େଗାକଳୁ ଦାସ OR/12/085/178807

5 13/M.O.P େଯାଗ*ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ2କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀG 1ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /118299 43 121 303ଶ*ାମଲାଲ ଦାସ ପି େଗାକଳୁ ଦାସ OR/12/085/178867

ପ ୁ /118300 39 121 304ରାମଲାଲ ଦାସ ପି େଗାକଳୁ ଦାସ KBH1306802

ପ ୁ /118301 34 121 305ବାବୁଲା ଦାସ ପି େଗାକଳୁ ଦାସ RWX0088351

(ୀ /118302 30 121 306ସକୁା8ି ଦାସ 1ା ବାବୁଲା ଦାସ RWX1072164

ପ ୁ /118303 22 121 307ମରୂଲି ମଦିୁଲି ପି ମଦିୁଲି ପ2ସାଦ ରାଓ RWX1254846

ପ ୁ /119304 70 121 308ସାଧରୁାମ . ପି କମୁଟି ସନୁାନୀ RWX0776336

ପ ୁ /119305 48 121 309ଗେଣଷ ଆଡଜୁଆଡ ପି ଦାମଦର ଆଡଜୁଆଡ KBH1307024

ପ ୁ /119306 37 121 310ଲJBଣ ସନୁାନୀ ପି ଭhରାମ ସନୁାନୀ RWX0277707

(ୀ /119307 37 121 311ତୁଳସୀ ସନୁାନୀ 1ା ସpିଦାନ! ସନୁାନୀ KBH1910686

(ୀ /119308 34 121 312େକୈକୟୀ ସନୁାନୀ 1ା ଲJBଣ ସନୁାନୀ RWX0395434

(ୀ /120309 44 121 313େଦମୖତି ମା=ି 1ା ଦାଶ ମା=ି RWX0396101

ପ ୁ /121310 22 121 314ଆର_ ଆସାq େଖାସI ା ପି ଉଦୟ କମୁାର େଖାସI ା RWX1167097

(ୀ /121311 45 121 315କନିୁ ମଦୁୁଲି 1ା ଟGଧର ମଦୁୁଲି KBH1305374

ପ ୁ /121312 44 121 316ଟGଧର ମଦୁୁଲି ପି ବିଶ ୁମଦୁୁଲି KBH1631126

ପ ୁ /123313 66 121 317ପରୁୁେଷାaମ ହ8ାଳ ପି ଦାଶି ହ8ାଳ OR/12/085/178790

(ୀ /123314 65 121 318ତୁଳାବତୀ ହ8ାଳ 1ା ପରୁୁେଷାaମ ହ8ାଳ OR/12/085/178791

ପ ୁ /123315 39 121 319ରାଜୁ ହ8ାଳ ପି ପରୁୁସଥି ହ8ାଳ RWX0332056

(ୀ /123316 36 121 320ଧନାଇ ହ8ାଳ 1ା ରାଜୁ ହ8ାଳ RWX0331629

ପ ୁ /123317 27 121 321ଭୀମ ହ8ାଳ ପି ପରୁୁେଷାaB  ହ8ାଳ RWX0776567

(ୀ /123318 27 121 322ଅମିତା ହ8ାଳ 1ା ମେହ!2  ହ8ାଳ RWX1047976

ପ ୁ /123319 20 121 323ଅମିତ କମୁାର ହ8ାଳ ପି ଜୟେସନ ହ8ାଳ RWX1200211

(ୀ /124320 50 121 324ସନୁାେଦଇ ହ8ାଳ 1ା ରାମ ହ8ାଳ OR/12/085/178806

(ୀ /124321 42 121 325ହୀରାମଣି ଖରା 1ା ପ:ୂ5 ଖରା OR/12/085/178489

ପ ୁ /125322 43 121 326ଜାଖିମ ପାତ2  ଗ=ା ପି ସତ*ବାନ ଗ=ା KBH1305176

(ୀ /125323 33 121 327ଜି. 1ାତୀ 1ା କାଖି ପାତ2  ଗ=ା RWX0460089

ପ ୁ /126324 43 121 328େକୖଳାସ ଖରା ପି ସଦାଶିବ ଖରା KBH1305770

(ୀ /126325 42 121 329ତନୁଜା ଖରା 1ା େକୖଳାସ ଖରା KBH1305630

ପ ୁ /126326 25 121 330ରାହୁଲ େଖାରା ପି େକୖଳାସ େଖାରା RWX0886762

(ୀ /127327 30 121 331ଡି ପଦB ା . 1ା ଡି ରେଜQର ରାଓ RWX0886770

ପ ୁ /127328 29 121 332ଡି.ରାେଜQର ରାଓ ପି ଡି. ନାରାୟଣ RWX0776849

ପ ୁ /129329 51 121 333ଘାସିରାମ ଶିକା ପି ଭକତରାମ ଶିକା OR/12/085/178865

(ୀ /129330 50 121 334ରମଣି ଶିକା 1ା ଘାସିରାମ ଶିକା OR/12/085/178880

ପ ୁ /130331 38 121 335ଗ�ାଧର େଖାରା ପି ମଦନ େଖାରା KBH1313733

(ୀ /130332 31 121 336ଧରିତ2ୀ ଖରା ପି ଘାସିରାମ ଶିକା RWX0332270

ପ ୁ /130333 57 121 337ଦୁଯ*5ଧର ଶିକା ପି ବସ8 ଶିକା RWX0366740

(ୀ /130334 50 121 338େରଣବୁାଳା ଶିକା 1ା ଦୁଯ*5ଧନ ଶିକା RWX0366757

ପ ୁ /130335 34 121 339କିେଶାର ଚ!2  ଶିକା ପି ଘାସି ରାମ ଶିକା RWX0277715

(ୀ /130336 27 121 340ଧନଲJBି ଶିକା ପି ଘାସିରାମ ଶକିା RWX1071893

ପ ୁ /130337 21 121 341ସଯୂ*5କା8 ସିକା ପି ଦୁୟ5ଧନ ସିକା RWX1072180

ପ ୁ /130338 27 121 342ନିେଲଶ କମୁାର ଶକିା ପି ଦୁେଯ*<ଧନ ଶକିା RWX1003128

(ୀ /130339 21 121 343ବବିତା ଶକିା 1ା ନିେଲଶ କମୁାର ଶକିା RWX1199645

ପ ୁ /131340 55 121 344ଲJBଣ ବିେଶାଇ ପି େସାମନାଥ ବିେଶାଇ KBH1910967

(ୀ /131341 43 121 345ହାରାମଣୀ ବିେଶାଇ 1ା ଲJBଣ ବିେଶାଇ KBH1912500

ପ ୁ /131342 26 121 346ପ2ପଲୁI  ବିେଷାଇ ପି ଲJBଣ ବିେଷାଇ RWX0776773

ପ ୁ /131343 24 121 347ପ2ତାପ ବିେଶାଇ ପି ଲJBଣ ବିେଶାଇ RWX1003037

ପ ୁ /132344 76 121 348ବିଦ*ାଧର ବିଶି ପି ରବି ବିଶି RWX0366773

(ୀ /132345 26 121 349ମhୁା ବିଶି ପି ବିଦ*ାଧର ବିଶି RWX0776617

ପ ୁ /132346 48 121 350ସନୁାଧର କଳୁଦୀପ ପି ରବି କଳୁଦୀପ OR/12/085/178980

(ୀ /132347 45 121 351ନଇମି କଲୁଦୀପ 1ା ସନୁାଧର କଲୁଦୀପ OR/12/085/178850

(ୀ /132348 31 121 352ରାଧା କଲୁଦିପ 1ା ଶବି ଶGର କଲୁଦିପ RWX0395731

ପ ୁ /132349 26 121 353ଅJୟ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ସନୁାଧର କଳୁଦୀପ RWX0808394

ପ ୁ /132350 28 121 354ରାଜ କମୁାର କଳୁଦୀପ ପି ସନୁାଧର କଳୁଦୀପ RWX0604959

(ୀ /132351 24 121 355ସନିୁତା କଲୁଦିପ 1ା ରାେଜ!2  କଲୁଦିପ RWX1074673

ପ ୁ /133352 41 121 356ଦାସୀ କଲୁଦୀପ ପି ରବି କଲୁଦୀପ KBH1307131

(ୀ /133353 40 121 357କମୁାରୀ କଲୁଦୀପ 1ା ଦାସୀ କଲୁଦୀପ KBH1307149

ପ ୁ /133354 40 121 358ସନିଆ କଲୁଦୀପ ପି ରବି କଲୁଦୀପ KBH1306844

(ୀ /133355 38 121 359ଶା8ି କଲୁଦିପ 1ା ସନିଆ କଲୁଦିପ KBH1306836

(ୀ /134356 61 121 360ଜାନକୀ ବାଇ ସନୁାନୀ 1ା େଭାକାଲି ସନୁାନୀ OR/12/085/178972

ପ ୁ /135357 35 121 361ରଞନ କମୁାର ଦମାଇ ପି ସି ଦମାଇ KBH1910926

(ୀ /135358 32 121 362େଦମୖତି ଦମାଇ 1ା ର/_ କମୁାର ଦାମାଇ RWX0277723

ପ ୁ /135359 27 121 363ଚ!ନ କମୁାର ଦାମାଇ ପି ସି. ଦାମାଇ RWX0604660

(ୀ /135360 39 121 364ବିଦ*ତୁ ରାଣୀ ମଦୁୁଲି 1ା ଚ!ନ ଦ।ମାଇ RWX1076173
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(ୀ /136361 40 121 365ବବିତା ପାସୱାନ 1ା େଗାବି! ପାସୱାନ KBH1910488

(ୀ /136362 21 121 366େରାଜାଲି ପା�ଵାନ ପି େଗାବି!ଲ।ଲା ପା�ଵାନ RWX1076918

ପ ୁ /138363 33 121 367ମାଧବ ହ8ାଳ ପି ବୁଦୁ ହ8ାଳ RWX0422964

(ୀ /138364 65 121 368ସେରାଜିନୀ େଖାସI ା 1ା ନବିନ ଚ!2  େଖାସI ା RWX0673194

ପ ୁ /138365 40 121 369ସ/ିତ କମୁାର େଖାସI ା ପି ନବିନ ଚ!2  େଖାସI ା KBH1306885

ପ ୁ /139366 35 121 370ଜି ମେୁକଶ କମୁାର ପି ଜି.ଭି.ଏ� କମୁାର KBH1910793

(ୀ /139367 65 121 371ତୁଳା ସନୁାନୀ 1ା ସାଧରୁାମ ସନୁାନୀ OR/12/085/178708

ପ ୁ /139368 43 121 372ସଚିଦାନ! ସନୁାନୀ ପି ସାଧରୁାମ ସନୁାନୀ OR/12/085/178966

(ୀ /141369 65 121 373ଲJBୀ ବାହାଦୁର 1ା କଳୁ ବାହାଦୁର RWX1296573

(ୀ /141370 27 121 374ମମତା ବାହାଦୁର 1ା ସେ8ାଷ ବାହାଦୁର RWX1174465

ପ ୁ /141371 26 121 375ପିG ୁବାହାଦୁର ପି କRୁ ବାହାଦୁର RWX0777235

ପ ୁ /142372 45 121 376ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ମଧ ୁନାୟକ KBH1341460

(ୀ /142373 42 121 377େଦମୖତି ନାୟକ 1ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ KBH1341452

ପ ୁ /143374 55 121 378ବାଦଲ ବିQାସ ପି ଏନ ସି ବିQାସ OR/12/085/180669

(ୀ /143375 50 121 379ଶଶିୁଳା ବିQାସ 1ା ବାଦଲ ବିQାସ OR/12/085/180670

ପ ୁ /143376 23 121 380ଆଶିଷ ବି�ଵାସ ପି ବାଦଲ ବି�ଵାସ RWX1074871

(ୀ /144377 52 121 381ପnୁଲତା ସତୁାର 1ା ଭାଗିରଥି ସତୁାର RWX0277749

ପ ୁ /144378 34 121 382କାacକ ଚ!2  ସତୂାର ପି ଭାଗିରଥୀ ସତୂାର KBH1910462

(ୀ /144379 26 121 383ଲିପିକା ସତୁାର 1ା କacକ ଚ!2  ସତୁାର RWX0886879

(ୀ /145380 52 121 384ଜାନକୀ ପରିଡା 1ା ରାେଜ!2  ପରିଡା OR/12/085/178902

(ୀ /145381 29 121 385ସ�ୀତା କମୁାରୀ ପରିଡା ପି ରାେଜ!2  ପରିଡା RWX0605162

(ୀ /145382 27 121 386ରାଜଲJBୀ ପରୀଡା ପି ରାେଜ!2  ପରୀଡା RWX0604348

(ୀ /146383 49 121 387ଜାନକି ଖରା 1ା କମଳୁ ଖରା RWX0277756

ପ ୁ /146384 22 121 388ମ/ିତ ଖରା ମା ଜାନକି ଖରା RWX1076082

(ୀ /147385 48 121 389ବାସ8ି ଖରା 1ା ସଦନ ଖରା KBH1307123

(ୀ /147386 23 121 390େବାବି ଖରା ପି ସଦନ ଖରା RWX1038652

(ୀ /147387 21 121 391ସାବି ଖରା ପି ଜୟ ଖରା RWX1074897

(ୀ /148388 29 121 392ମୀତା ଭୁମିଆ 1ା ତୁଳାରାମ ଖରା RWX0776518

ପ ୁ /148389 40 121 393ତୁଳାରାମ େଖାରା ପି େଗାପି େଖାରା RWX0673210

ପ ୁ /148390 26 121 394ର/ନ େଖାରା ପି େଗାପି େଖାରା RWX0777029

(ୀ /150391 56 121 395ରତ6 ମାଳା କ\ୁାର 1ା ରଘନୁାଥ କ\ୁାର OR/12/085/178752

ପ ୁ /150392 58 121 396ରଘନୁାଥ କsୁାର ପି ମଦନ କsୁାର OR/12/085/178751

ପ ୁ /150393 35 121 397ଦୟାନିଧି କsୁାର ପି ରଘନୁାଥ କsୁାର KBH1910520

(ୀ /151394 29 121 398ଅ/ଳି ଜଗତ ପି ସନୁ ଜଗତ RWX0887588

ପ ୁ /151395 45 121 399ଘାସି ସନୁା ପି ବନବାସି ସନୁା RWX0277764

(ୀ /151396 40 121 400ରାଜଲJBୀ ବ2 ହB ା 1ା ଘାସି ସନୁା KBH1305275

(ୀ /151397 20 121 401ମନିସା ସନୁା ପି ଘାସି ସନୁା RWX1254838

ପ ୁ /152398 67 121 402ଟିକଚନ ବାଘ ପି ମନିଆ ବାଘ OR/12/085/178801

(ୀ /152399 49 121 403େଦମୖତି ବାଘ 1ା ଟିକସନ ବାଘ RWX0277772

ପ ୁ /152400 37 121 404ଧେନQର ବାଘ ପି ଟିକଚନ ବାଘ KBH1631134

(ୀ /153401 75 121 405ଧେନଇ ବିବିହାର 1ା ବିQ\ର ବିବିହାର OR/12/085/180442

ପ ୁ /154402 62 121 406ରାମ ଖରା ପି ଲJBଣ ଖରା KBH1306984

ପ ୁ /154403 56 121 407ଗ�ା ଖରା ପି ଧବଲୁ ଖରା RWX1200567

(ୀ /154404 55 121 408ପାବ5 ତୀ ଖରା 1ା ରାମ ଖରା KBH1307057

(ୀ /154405 50 121 409ଦଇମତି ଖରା 1ା ଗ�ା ଖରା RWX1199686

ପ ୁ /154406 28 121 410ଇQର ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX0808444

(ୀ /154407 23 121 411ମ/ରିୁ ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX1076090

(ୀ /154408 21 121 412ମିନତି ଖରା ପି ଗ�ା ଖରା RWX1200591

ପ ୁ /154409 20 121 413ପ2ଫଲୁ ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX1199710

ପ ୁ /154410 61 121 414ରାମ ଖରା ପି ପତି ଖରା RWX1199660

(ୀ /154411 60 121 415ଲଳିତା ଖରା 1ା ରାମ ଖରା RWX1199678

(ୀ /154412 28 121 416ଭଗବତୀ େଖାରା 1ା ଇQର େଖାରା RWX0886804

(ୀ /154413 30 121 417ବାସ8ୀ ନାୟକ 1ା ବିଭୁତି ଭୁସଣ ନାୟକ RWX0886796

(ୀ /155414 66 121 418େସବତି ସନୁାନୀ 1ା ଭhରାମ ସନୁାନୀ OR/12/085/180449

(ୀ /158415 48 121 419ଅଇଲା ପ2ଧାନୀ 1ା ରାମ ପ2ଧାନୀ KBH1305598

ପ ୁ /162416 38 121 420ହର ଖରା ପି ଜୟ ଖରା RWX0529081

ପ ୁ /162417 62 121 421ଲJBଣ ଖରା ପି ରଘ ୁଖରା OR/12/085/178945

(ୀ /162418 60 121 422ହସମତୀ ଖରା 1ା ଲJBଣ ଖରା KBH1341338

(ୀ /162419 42 121 423ପ:ୂc ଖରା 1ା ହର ଖରା RWX0459784

(ୀ /162420 41 121 424ହୀରାମଣ ଖରା 1ା ପ:ୂ5 ଖରା RWX1200609

(ୀ /162421 32 121 425ସମିୁତା ଖରା 1ା ଭୀମ ଖରା RWX0332254

ପ ୁ /162422 32 121 426ଭୀମ ଖରା ପି ଲJBଣ ଖରା RWX0277806
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ପ ୁ /162423 28 121 427ଧେନQର ଶଗରିଆ ପି େଗାବA5 ନ ଶଗରିଆ RWX0887042

(ୀ /163424 21 121 428ବି ବାନବି ମା େକଲାବତି ଖରା RWX1071869

(ୀ /163425 70 121 429ତୁଳାବତୀ ଖରା 1ା ଲାଲମଣୀ ଖରା OR/12/085/180201

(ୀ /163426 51 121 430ଶା8ି ଖରା 1ା କାହ6 ୁ  ଖରା RWX0900977

(ୀ /163427 46 121 431େକଲାବତୀ େଖାରା 1ା ଲାଲମଣି େଖାରା RWX0886812

ପ ୁ /163428 45 121 432ନବର� ସିଂହ େସାନକର ପି ରାମ ବ2 ିକସ େସାନକର RWX0604827

ପ ୁ /166429 60 121 433ସମନାଥ ଦାସ ପି ରାମଚ!2  ଦାସ KBH1910231

(ୀ /166430 55 121 434ରମା ଦାସ 1ା ସମନାଥ ଦାସ RWX0673228

ପ ୁ /166431 36 121 435ସନୁୀଲ ଦାସ ପି େସାମନାଥ ଦାସ KBH1910751

(ୀ /166432 28 121 436ମିନା ଦାସ 1ା ସନିୁଲ ଦାସ RWX0819953

ପ ୁ /167433 53 121 437ବାଳକୃF ପ=ା ପି ଶ*ାମ ସ!ୁର ପ=ା KBH1307313

(ୀ /167434 46 121 438ସନିୁତା ରାଣୀ ପ=ା 1ା ବାଳକୃF ପ=ା RWX0088443

ପ ୁ /167435 19 121 439ଆୟୂଷ ପ=ା ପି ବାଳକ2 ିFt ପ=ା RWX1266477

ପ ୁ /169436 56 121 440ଲJBଣ କମୁାର ପି ଡ\ରୁ ମହାରଣା KBH1307172

(ୀ /169437 50 121 441ସିତା ବତି ମହାରଣା 1ା ଲJBଣ କମୁାର RWX0277830

(ୀ /169438 32 121 442ଲJBୀ ମହାରଣା ପି ଲJBଣ କମୁାର RWX0277822

(ୀ /169439 30 121 443ସର1ତୀ ମହାରଣା ପି ଲJBଣ କମୁାର ମହାରଣା RWX0395400

ପ ୁ /169440 25 121 444ଶ2ୀକା8 ମହାରଣା ପି ଲJBଣ କମୁାର RWX0887562

(ୀ /169441 23 121 445କମୁାରୀ ଝରଣା ମହାରଣା ପି ଲJBଣ ମହାରଣା RWX1186329

(ୀ /170442 65 121 446ଡି ରୁକମଣି . - ଡି ରାମପାତ2  . OR/12/085/178257

ପ ୁ /170443 43 121 447ଡି.ରାେଜ!2  ପାତ2 ପି ଡି.ରାମ ପାତ2  ପ KBH1306919

ପ ୁ /171444 34 121 448ଶିବ ଶGର କଳୁଦୀପ ପି ରବି କଳୁଦୀପ RWX0366807

(ୀ /172445 41 121 449ସ/ିତା କମୁାରୀ ଖରା 1ା ଜୟ8 କମୁାର ଖରା RWX0277848

(ୀ /173446 55 121 450େଗାରିମଣି ବାଘ 1ା ଅଭି ବାଘ KBH1305382

ପ ୁ /175447 40 121 451ମେନାଜ କମୁାର ନିଆଲ ପି ପଶ ୁ5ରାମ ନିଆଲ RWX0277855

(ୀ /175448 37 121 452କମଳିନୀ ନିଆଲ 1ା ମେନାଜ ନିଆଲ RWX0277863

(ୀ /177449 65 121 453ରଇେମାତି ନିଆଲ 1ା ଚ!2  ନିଆଲ OR/12/085/178217

ପ ୁ /177450 46 121 454ମାକ5 =ା ନିଆଲ ପି ଚ!2  ନିଆଲ OR/12/085/180835

ପ ୁ /178451 61 121 455ହରି ପ2ସାଦ ଖରା ପି ପଦୁ ଖରା OR/12/085/180526

(ୀ /178452 57 121 456ସରୁଜକା8ି ଖରା 1ା ହରିପ2ସାଦ ଖରା OR/12/085/180527

(ୀ /178453 31 121 457ସବିତା ଖରା ପି ହରି ପ2ସାଦ ଖରା RWX0604710

(ୀ /178454 26 121 458ସ�ିତା ଖରା ପି ହରି ପ2ସାଦ ଖରା RWX1038769

ପ ୁ /179455 62 121 459ଅଜୁ5 ନ ମହାନ! ପି ବଳରାମ ମହାନ! KBH1305259

(ୀ /179456 55 121 460ଉଷା ମହାନ! 1ା ଅଜୁ5 ନ ମହାନ! RWX0673244

ପ ୁ /179457 24 121 461ଲି�ରାଜ ମହାନ! ପି ଅଜୁ5 ନ ମହାନ! RWX1038801

ପ ୁ /180458 29 121 462ସେ8ାଷ ବାଘ ପି ରୁେଚନ ବାଘ RWX0395426

ପ ୁ /180459 54 121 463ରୁେଚନ ବାଘ ପି ମାଗ6ିଆ ବାଘ RWX1296441

(ୀ /180460 48 121 464ସଷୁମା ବାଘ 1ା ରୁେଚନ ବାଘ OR/12/085/180538

ପ ୁ /181461 21 121 465କିଶନ ଖରା ପି ଲଲିତ ଖରା RWX1076199

ପ ୁ /181462 74 121 466ସବୁାଷ କଲୁଦୀପ ପି ପଦୁ କଲୁଦୀପ OR/12/085/178974

(ୀ /181463 68 121 467ସନୁାମଣି କଲୁଦୀପ 1ା ସବୁାଷ କଲୁଦୀପ OR/12/085/178846

ପ ୁ /181464 39 121 468ସେୁର!2  କଲୁଦିପ ପି ସବୁାସ କଲୁଦିପ KBH1305366

(ୀ /181465 39 121 469େଗୗରୀ କଲୁଦିପ 1ା ସେୁର!2  କଲୁଦିପ KBH1305416

(ୀ /181466 27 121 470ଭାରତି କଳୁଦିପ ପି ସବୁାସ କଳୁଦିପ RWX0819805

ପ ୁ /181467 32 121 471ରାେଜ!2  କuୁଦୀପ ପି ସବୁାଷ କuୁଦୀପ RWX0277889

(ୀ /182468 27 121 472ଭରତୀ ବାଘ ପି ସକୁାଲୁ ବାଘ RWX0604413

ପ ୁ /182469 62 121 473ସକୁାଲୁ ବାଘ ପି ବୁଟୁ ବାଘ KBH1341437

(ୀ /182470 55 121 474େଗାରା ବାଘ 1ା ସକୁାଲୁ ବାଘ RWX0673236

(ୀ /183471 57 121 475େମାତି ମା=ି 1ା ଚ!2  ମା=ି KBH1307222

(ୀ /184472 60 121 476କଇତାବତି ଖରା 1ା ସଦାଶବି ଖରା OR/12/085/178879

(ୀ /185473 37 121 477ମାଧରୁୀ ବାଘ ମା ଚାରୁଶୀଳା ବାଘ KBH1911932

(ୀ /185474 54 121 478ଖିଲ ମଣି 1ା ଖିଲ ସମାରୁ RWX0396093

ପ ୁ /185475 41 121 479ଖିଲ ସନୁ ପି ଖିଲ ସମାରୁ KBH1341494

(ୀ /187476 35 121 480ଡି େସାେମQରୀ 1ା ଡି ବିେQସର ରାଓ RWX0529107

ପ ୁ /188477 55 121 481ଭଦ2  ବାଘ ପି ମନିଆ ବାଘ OR/12/085/180738

(ୀ /188478 50 121 482ଶଶିୁଳା ବାଘ 1ା ଭଦ2  ବାଘ OR/12/085/180739

ପ ୁ /188479 38 121 483ଲJBଣ ବାଘ ପି ଭଦ2  ବାଘ KBH1306778

(ୀ /188480 32 121 484କବିତା ବାଘ 1ା ଲJBଣ ବାଘ RWX0277913

ପ ୁ /188481 47 121 485ମଦନ ମଦୁୁଲୀ ପି ଭଗବାନ ମଦୁୁଲୀ RWX0277897

ପ ୁ /189482 40 121 486ବଳଭଦ2  ଖିଲ ପି ପାଉଲ ଖିଲ KBH1912005

(ୀ /189483 37 121 487ନଇନା ଖିଲ 1ା ବଳଭଦ2  ଖିଲ KBH1912096

(ୀ /191484 57 121 488ଚାରୁଶିଲା ବାଘ 1ା ହୀନ ବାଘ OR/12/085/180707
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(ୀ /192485 60 121 489େକ େକୈକଇ ବିବାର 1ା ରାଜୁ ବିବାର RWX0366823

(ୀ /192486 30 121 490ଲJBି ବିବିହାର ପି ରାଜୁ ବିବିହାର RWX0887539

ପ ୁ /193487 60 121 491ଦୁଃଖମନ ନାୟକ ପି କଶୁ ନାୟକ OR/12/085/178899

(ୀ /193488 36 121 492ମhୁା ନାୟକ 1ା ଦୁଃଖମଲ ନାୟକ RWX0900910

ପ ୁ /194489 55 121 493ବୁଦୁ ହ8ାଳ ପି ଦାସ ହ8ାଳ RWX0366831

(ୀ /194490 50 121 494ଭଗବତି ହ8ାଳ 1ା ବୁଦୁ ହ8ାଳ OR/12/085/178111

ପ ୁ /194491 37 121 495ଧନୁଜ5 ୟ ହ8ାଳ ପି ବୁଦୁ ହ8ାଳ RWX0777342

ପ ୁ /195492 43 121 496ଜଗବ3ୁ ହ8ାଳ ପି ବୁଦୁ ହ8ାଳ KBH1307180

(ୀ /195493 39 121 497ସବୁତି ହ8ାଳ 1ା ଜଗବ3ୁ ହ8ାଳ KBH1307198

ପ ୁ /196494 59 121 498ଡ\ରୁ ମାଛ ପି କମଳୁ ମାଛ RWX0366849

(ୀ /196495 54 121 499ଜନମତି ମାଛ 1ା ଡ\ରୁ ମାଛ RWX0366856

ପ ୁ /196496 44 121 500ଆପକୁଟିୁ ନାଗ ପି େଗାପାଳ ନାଗ KBH1307214

(ୀ /196497 39 121 501କବିତା କମୁାରି ନାଗ 1ା ଆପକୁଟିୁ ନାଗ KBH1307206

ପ ୁ /197498 46 121 502ଡୁ\ରୁ ଗଉଡ ପି େଗାପିନାଥ ଗଉଡ KBH1306794

(ୀ /197499 41 121 503ଅନପ:ୁ< ଗଉଡ 1ା ଡ\ରୁ ଗଉଡ KBH1306877

(ୀ /197500 56 121 504ସଶିୁଳା େଗୗଡ 1ା ବୁଧ ୁେଗୗଡ RWX0886853

(ୀ /197501 26 121 505ସସBିତା ଗଉଡ ପି ଡ\ରୁ ଗଉଡ RWX0901025

(ୀ /197502 23 121 506କନକ ଲତା େଗୗଡ ପି ଡ\ରୁୁ େଗୗଡ RWX1076066

ପ ୁ /197503 20 121 507େଗାପାଳ େଗୗଡ ପି ଡ\ରୁ େଗୗଡ RWX1200583

ପ ୁ /198504 51 121 508କମଳ େଲାଚନ େବରୖାଗୀ ପି ଉAବ େବରୖାଗୀ RWX0460030

(ୀ /198505 39 121 509ଉଷା େବରୖାଗି 1ା କମଳ େଲାଚନ େବରୖାଗି RWX0277921

ପ ୁ /198506 43 121 510ଉଛବ ବିବାର ପି ବିQ\ର ବିବାର KBH1307164

ପ ୁ /198507 42 121 511ନିଳା�ଳ ବିବାର ପି ବିQ\ର ବିବାର KBH1306810

(ୀ /198508 40 121 512ନିମ5ଳା ବିବାର 1ା ନିଳା�ଳ ବିବାର KBH1306828

(ୀ /198509 39 121 513ପାରବ5 ତି ବିବାର 1ା ଉjବ ବିବାର KBH1671171

ପ ୁ /198510 44 121 514ସଦୁଶ5ନ ବିବିହାର ପି ବିQ\ର ବିବିହାର KBH1631142

(ୀ /198511 32 121 515ସ3*ାରାଣୀ ବିବିହାର 1ା ସଦୁଶ<ନ ବିବିହାର RWX0887547

(ୀ /198512 28 121 516ସସୁB ିତା ସନୁା ମା େମାତୀ ସନୁା RWX1048024

(ୀ /198513 50 121 517ପ:ୂcମା ଟା=ି 1ା ଧନପତି ଟା=ି KBH1306851

(ୀ /199514 45 121 518ସେୁରଖା ପରିଡା 1ା ରବି!2  ପରିଡା KBH1341346

ପ ୁ /199515 26 121 519ମେହ!2  ପରିଡା ପି ରବି!2  କମୁାର ପରିଡା RWX0777177

(ୀ /199516 22 121 5201ାଗତିକ ପାତ2 ପି ଶରତ ଚ!2  ପାତ2 RWX1076868

ପ ୁ /200517 38 121 521ଦୁବ<ସ ଖରା ପି ରାମ ଖରା KBH1630979

(ୀ /200518 30 121 522ରଜନୀ ଖରା 1ା ଦୁବ<ସ ଖରା RWX1038629

ପ ୁ /200519 27 121 523ସେ8ାଷ ଖରା ପି ରାମ ଖରା RWX1038645

ପ ୁ /201520 41 121 524ମ�ଳା କଳୁଦୀପ ପି ଲJBଣ କଳୁଦୀପ KBH1631050

(ୀ /201521 39 121 525ପ2ତିମା କଳୁଦୀପ 1ା ମ�ଳା କଳୁଦୀପ KBH1631068

ପ ୁ /202522 41 121 526ର/ିତ କମୁାର େଖାସI ା ପି ନବିନ ଚ!2  େଖାସI ା KBH1631084

(ୀ /202523 40 121 527ପ2ମିଳା େଖାସI ା 1ା ର/ିତ କମୁାର େଖାସI ା RWX0331843

(ୀ /202524 30 121 528ନିହାରିକା େଖାସI ା ପି ନବୀନ ଚ!2  େଖାସI ା RWX0331850

(ୀ /204525 30 121 529ଅନୁେରଖା କମୁାରୀ ଖରା ପି ଲାଲମଣି ଖରା RWX0604553

(ୀ /206526 69 121 530ଭଗମତୀ ଦାସ 1ା ରାମ ଚ!2  ଦାସ RWX0277939

ପ ୁ /206527 45 121 531ଶGର ଦାସ ପି ରାମ ଚ!2  ଦାସ KBH1630912

(ୀ /206528 21 121 532େନହା ଦାସ ପି ରବି ଦାସ RWX1173418

ପ ୁ /208529 47 121 533େସାମ ବାବୁ େଘାଷ ପି ସେ8ାଷ କମୁାର େଘାଷ KBH1910025

(ୀ /208530 45 121 534ପnୁା େଘାଷ 1ା େସାମ ବାବୁ େଘାଷ KBH1910033

(ୀ /209531 37 121 535ଦିiି େଖାସଲା 1ା େନେବ!2  େଖାସଲା KBH1910082

ପ ୁ /210532 78 121 536ମଧସୁଦୂନ ପାଟନିଆ ପି ଲJBୀଧର ପାଟନିଆ KBH1630920

(ୀ /211533 45 121 537ପ2ମିଳା ଖିଲ 1ା କମଳ େଲାଚନ ଖିଲ KBH1910371

ପ ୁ /212534 39 121 538ଗିରୀଶ େବେହରା ପି ଜୟରାମ େବେହରା KBH1708742

ପ ୁ /214535 37 121 539ଦିପକ କମୁାର ଡିଗାଲ ପି ଦଧିକାମନ ଡିଗାଲ KBH1912021

(ୀ /214536 31 121 540ସଜୁାତା ଦିଗାଲ 1ା ଦୀପକ କମୁାର ଦିଗାଲ RWX0604546

(ୀ /214537 27 121 541ଅ/ଳି ମାଝି 1ା ସାଗର ମାଝି RWX1038850

ପ ୁ /214538 23 121 542ସାଗର ମାଝି ପି ଦଧି କାମନ ଡିଗାଲ RWX1038868

(ୀ /215539 30 121 543ନିତୁ କମୁାରୀ ପାତ2 ପି ଖେଗ�ଵର ପାତ2 RWX0884775

ପ ୁ /215540 36 121 544ଯେଶାବ8 ସନୁାନି ପି ସାଧରୁାମ ସନୁାନି KBH1708775

(ୀ /218541 46 121 545ପ2ମିଳା ଖିଲ 1ା କମଳେଲାଚନ ଖିଲ RWX1188507

(ୀ /220542 29 121 546ଗୀତା/ଳି ଜାନୀ 1ା ଦାେମାଦର ଖିଲI RWX0886820

ପ ୁ /220543 50 121 547କମଳେଲାଚନ ଖିଲ ପି ଭଗବାନ ଖିଲ KBH1910942

ପ ୁ /220544 31 121 548ଦାେମାଦର ଖିଲ ପି ଭଗବାନ ଖିଲ RWX0331728

ପ ୁ /220545 26 121 549ଅନ8 ଖିଲI ପି ଭଗବାନ ଖିଲI RWX0887075

ପ ୁ /220546 26 121 550ସଶୁା8 ଖିଲ ପି କମଲ େଲାଚନ ଖିଲ RWX0776666
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ପ ୁ /222547 37 121 551ହରି ହ8ାଳ ପି ଉAବ ହ8ାଳ KBH1910892

ପ ୁ /227548 52 121 552ଲି�ରାଜ ମାଝୀ ପି ରାମ ଚ!2  ମାଝୀ RWX0366880

(ୀ /228549 38 121 553ଗୀତା/ଳୀ େଚଟୀ 1ା ସନୁୀଲ କମୁାର େଚଟୀ RWX0088450

ପ ୁ /229550 41 121 554ସନିୁଲ କମୁାର େଚଟୀ ପି ଦିବାକର େଚଟୀ RWX0088476

ପ ୁ /231551 30 121 555ରାେଜ!2  କମୁାର େବାେହରା ପି େଦତୖାରି େବେହରା RWX0395657

ପ ୁ /233552 39 121 556େକ.ଏR ଶମ< ପି ଏR.ସି ଶମ< KBH1910470

(ୀ /236553 35 121 557ଶଶୁୀଳା ନାୟକ 1ା ଭଗବାନ ନାୟକ RWX0423053

ପ ୁ /237554 38 121 558ଦୁେଯ*<ଧନ ମା=ି ପି ଧନିଆ ମା=ି RWX0278002

(ୀ /240555 38 121 559ମିନା ହ8ାଳ 1ା େସାମନାଥ ହ8ାଳ RWX0278036

ପ ୁ /243556 38 121 560ନିର/ନ ଆvଜୁଆv ପି ଦାେମାଦର ଆvଜୁଆv KBH1933084

ପ ୁ /246557 54 121 561ମିଶ2 ହାଂସଦା ପି ଶିକାର KBH1910983

(ୀ /247558 50 121 562ସମିୁତ2 ା ହାଂସଦା 1ା ମିଶ2 ହାଂସଦା KBH1910199

(ୀ /248559 36 121 563ଅ\ିକା ବାଘ ପି ନିଳକH ବାଘ KBH1912450

ପ ୁ /249560 38 121 564ନିଳକH ବାଘ ପି ଉwବ ବାଘ KBH1912443

ପ ୁ /250561 36 121 565ମେହ!2  କମୁାର ବାଘ ପି ଉAବ ବାଘ KBH1910702

ପ ୁ /255562 34 121 566ଅରୁଣ କମୁାର ଖରା ପି ସବୁାଷଚ!2  ଖରା RWX0278119

(ୀ /255563 33 121 567ସଂଗୀତା ଖରା 1ା ମନୁ ହ8ାଳ RWX1076884

ପ ୁ /258564 40 121 568ଶGର ପ2ସାଦ ଦୁରିଆ ପି ରଘନୁାଥ ଦୁରିଆ RWX1106756

ପ ୁ /259565 55 121 569ଜଗନ6 ାଥ କମୁାର ନାୟକ ପି ସଦା କମୁାର ନାୟକ RWX0278143

(ୀ /261566 45 121 570ଡି. ନୀଳାେବଣି 1ା ରବି!2  କମୁାର ପାତ2 RWX0278192

ପ ୁ /262567 43 121 571ଲଇଛ_ ଖିଲ ପି ପାଉଲ ଖିଲ RWX0278267

(ୀ /263568 35 121 572ମନି ନାଗ 1ା ଗେଣଷ ନାଗ RWX0278275

ପ ୁ /264569 37 121 573ଚ!2େଶଖର େରଗା ପି ପ2ସାଦ ରାଓ େରଗା RWX0604538

ପ ୁ /265570 34 121 574ଡ\ରୁଧର ଖିଲ ପି ଟGଧର ଖିଲ RWX0332015

(ୀ /265571 26 121 575ର/ିତା ଖିଲ ପି ଟGଧର ଖିଲ RWX0900878

ପ ୁ /265572 24 121 576ବରୁଣ ଖିଲ ପି ଟGଧର ଖିଲ RWX1038579

ପ ୁ /271573 55 121 577ଲାଲବାବୁ ନ! ପି ହରି ନ! RWX0331785

(ୀ /271574 51 121 578ଶଶୁୀଳା ନ! 1ା ଲାଲବାବୁ ନ! RWX0331793

ପ ୁ /271575 29 121 579ଶିବା ନ! ପି ଲାଲ ବାବୁ ନ! RWX0886739

ପ ୁ /271576 26 121 580ସs ୁନ! ପି ଲାଲବାବୁ ନ! RWX0777227

ପ ୁ /275577 28 121 581ନିରଜ ବାଘ ପି ରଘନୁାଥ ବାଘ RWX0776971

ପ ୁ /277578 31 121 582ଭୂବନ ବାଘ ପି ସାଲିବା_ ବାଘ RWX0459396

ପ ୁ /277579 40 121 583ମହାେଦବ ନିଆଲ ପି ଚ!2  ନିଆଲ RWX0395509

(ୀ /277580 33 121 584ପିGି ନିଆଲ 1ା ମାକ5 = ନିଆଲ RWX0396010

ପ ୁ /278581 55 121 585ନିର/ନ ପାତ2 ପି ପ2କାଶ ଚ!2  ପାତ2 RWX0395525

(ୀ /278582 27 121 586ଅନୁପମା ପାତ2 ପି ନିର/ନ ପାତ2 RWX0604579

(ୀ /278583 20 121 587ଇତିଶ2ୀ ପାତ2 ପି ନିର/ନ ପାତ2 RWX1200575

ପ ୁ /279584 42 121 588ଅଭି ହ8ାଳ ପି ବୁଦୁ ହ8ାଳ RWX0459503

(ୀ /279585 38 121 589ଖଲୁୁନା ହ8ାଳ 1ା ଅଭି ହ8ାଳ RWX0604389

ପ ୁ /279586 31 121 590ଚ!2ୁ  ଖରା ପି ସଦନ ଖରା RWX0395533

(ୀ /279587 31 121 591େଜ*ାତି ଖରା 1ା ଚ!2ୁ  ଖରା RWX1038603

ପ ୁ /281588 52 121 592ଖରା ଡମଣୁୀ ପି ଖରା ସମରା RWX0459545

ପ ୁ /281589 31 121 593ସଜିୁତ ମାଛ ପି ଭଗତ ରାମ ମାଛ RWX0395590

(ୀ /282590 45 121 594ବତୀ େଖମ=ୁୁ 1ା ଚ!2  େଖମ=ୁୁ RWX0459552

(ୀ /283591 42 121 595ମାj ପାବ5 ତୀ 1ା ମାj େଗାପାଳ RWX0459560

ପ ୁ /284592 29 121 596ସଂଜି] େଘାସ ପି େସାମ ବାବୁ େଘାସ RWX0395715

(ୀ /285593 38 121 597େକ.ଭିଜୟା ଭାରତୀ 1ା େକ.ରେମଶ ନାଇଡୁ RWX0673293

(ୀ /285594 34 121 598ଖିଲ ଜଗନ6 ାଥ ମା ଖିଲ ମଣି RWX0459651

ପ ୁ /286595 30 121 599ରାେଜଶ ଖରା ପି ନେର!2  ଖରା RWX0459669

(ୀ /288596 33 121 600ସାଲିମୀ ଖରା ପି ଜୟ ଖରା RWX0459743

ପ ୁ /289597 59 121 602ଏମ.ଏସ.ଏସ. ରାଓ ପି ଏମ. ବି. ସତ* RWX0395822

(ୀ /291598 35 121 603ତୁଳା କଳୁଦୀପ 1ା ରାମ କଳୁଦୀପ RWX1003193

ପ ୁ /291599 58 121 604ରବି କଲୁଦିପ ପି ମା�ତିଆ କଲୁଦିପ RWX0395863

(ୀ /291600 50 121 605ଲJBୀ କଲୁଦିପ 1ା ରବି କଲୁଦିପ RWX0395871

(ୀ /291601 22 121 606ଲJBି କଳୁଦିପ ମା ତୁଳା କଳୁଦିପ RWX1077254

ପ ୁ /293602 33 121 607ପବିତ2  ହ8ାଳ ପି ଉAବ ହ8ାଳ RWX0395913

(ୀ /293603 46 121 608ପଦB ିନୀ ପାତ2 1ା ନିର/ନ ପାତ2 RWX0459883

(ୀ /293604 29 121 609ନିରୁପମା ପାତ2 ପି ନିର/ନ ପାତ2 RWX0459875

(ୀ /294605 37 121 610ସେ8ାଷିନୀ େଭାଇ 1ା େଚତୖନ* େଭାଇ RWX0459891

ପ ୁ /294606 37 121 611େଚତୖନ* କମୁାର େଭାଇ ପି ସଦୁଶ5ନ େଭାଇ RWX0459909

(ୀ /295607 53 121 612ତିଳେaାମା କମାର 1ା ଘାସି କମାର RWX0459925

ପ ୁ /295608 46 121 613ଧାନୁ ଖିଲ ପି ଭରତ ଖିଲ RWX0395962

10 13/M.O.P େଯାଗ*ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ2କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀG 1ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /295609 41 121 614ଦିନୀ ଖିଲ 1ା ଧାନୁ ଖିଲ RWX0395970

(ୀ /296610 37 121 615ଡି.ଆରତି ପାତ2 1ା ଡି.ରାଭଣା ପାତ2 RWX0396002

(ୀ /298611 38 121 616େବଜୟ8ି ଖରା 1ା ଜଗବ3ୁ ଖରା RWX0605097

(ୀ /301612 42 121 617ଯମନୁା ଖରା ପି ପତି ଖରା RWX0605071

ପ ୁ /301613 40 121 618ଜଗବ3ୁ ଖରା ପି ପତି ଖରା RWX0605105

(ୀ /303614 37 121 619ନମିତା ମଦୁୁଲି 1ା କମଲୁଇଛନ ମଦୁୁଲି RWX0605006

ପ ୁ /303615 32 121 620କମଲୁଇଛନ ମଦୁୁଲି ପି ଦୁଲବ ମଦୁୁଲି RWX0604322

ପ ୁ /305616 53 121 621ରାମଚ!2  କ!ପାନ ପି ଅଜୁ5 ନ କ!ପାନ RWX0604645

(ୀ /305617 43 121 622ବାସ8ୀ କ!ପାନ 1ା ରାମଚ!2  କ!ପାନ RWX0604652

(ୀ /305618 23 121 623େମୗସମୁୀ କ3ପାନ ପି ରାମଚ!2  କ3ପାନ RWX1150473

(ୀ /307619 50 121 624ମୀନା ମଦୁୁଲି 1ା ଲJBଣ ମଦୁୁଲି RWX0604900

ପ ୁ /307620 34 121 625ମେନାଜ କମୁାର ମଦୁୁଲି ପି ଲJBଣ ମଦୁୁଲି RWX0604884

ପ ୁ /308621 52 121 626କରୁଣାକର େସାର_ ପି ହାଡୁ େସାେର_ RWX0604918

(ୀ /308622 37 121 627ଫଲୁମଣୀ େସାେର_ 1ା କରୁଣାକର େସାେର_ RWX0604926

(ୀ /308623 19 121 628ଲJBୀପ2ିୟା େସାେର_ ପି କରୁଣାକର େସାେର_ RWX1266436

ପ ୁ /310624 36 121 629େକାରା ଭା�ର ପି େକାରା ଭିରାନା RWX0777136

(ୀ /310625 34 121 630ସମିୁତ2 ା େକାରା 1ା େକାରା ଭା�ର RWX0777128

ପ ୁ /315626 31 121 631ଆଦୁ ମଦୁୁଲି ପି ଶକୁ2 ା ମଦୁୁଲି RWX0776377

(ୀ /315627 28 121 632ସକୁ2 ି ମଦୁୁଲି 1ା ଆଦୁ ମଦୁୁଲି RWX0776369

ପ ୁ /317628 37 121 633ଅମିତ କମୁାର ସନୁା ପି ସେୁର!2  କମୁାର ସନୁା RWX0776328

ପ ୁ /318629 27 121 634ସବିର କମୁାର େସନାପତି ପି ପ2ଦୀପ କମୁାର େସନାପତି RWX0776310

ପ ୁ /319630 44 121 635ଲଳିତ ଖରା ପି ଡ\ରୁୁ ଖରା RWX0776260

ପ ୁ /319631 38 121 636ରାଜୁ ଖରା ପି ଡ\ରୁ ଖରା RWX0776245

(ୀ /319632 35 121 637ବନୀତା ଖରା 1ା ରାଜୁ ଖରା RWX0776237

(ୀ /319633 27 121 638ପଦB ାବତୀ ଖରା 1ା ଲଳିତ ଖରା RWX0776252

ପ ୁ /319634 25 121 639ରାଜ କମୁାର େଖାରା ପି ଲଳିତ େଖାରା RWX0886846

ପ ୁ /321635 39 121 640ପତି ବଡନାୟକ ପି ବଳରାମ ବଡନାୟକ RWX0777318

(ୀ /321636 33 121 641ରୀନାରାଣୀ ବଡନାୟକ 1ା ପତି ବଡନାୟକ RWX0777326

(ୀ /321637 28 121 642ତୁଳସି ରାଣି ଟାକ2 ି 1ା ର/ତ କମୁାର ଟାକ2ି RWX1076108

ପ ୁ /322638 26 121 643ଘାସିରାମ ମଦୁୁଲି ମା ବତୀ ମଦୁୁଲି RWX0777334

ପ ୁ /323639 42 121 644ଦିନୁ ମାଝୀ ପି ରତନ ମାଝୀ RWX0777409

(ୀ /323640 38 121 645ନୀଳା ମାଝୀ 1ା ଜିନୁ ମାଝୀ RWX0777417

ପ ୁ /324641 48 121 646ହରି ମଦୁୁଲି ପି ଅ8ରୁ ମଦୁୁଲି RWX0777425

(ୀ /324642 37 121 647ପଦB ା ମଦୁୁଲି 1ା ହରି ମଦୁୁଲି RWX0777433

(ୀ /324643 20 121 648ପଦB ାବତୀ ମଦୁୁଲୀ ପି ରାମଚ!2  ମଦୁୁଲୀ RWX1199637

ପ ୁ /325644 42 121 649ସଚି!2  େସନାପତି ପି ଚିନୁ େସନାପତି RWX0777441

(ୀ /325645 38 121 650କxନା େସନାପତି 1ା ସଚିୁ!2  େସନାପତି RWX0777458

(ୀ /325646 20 121 651ବିଜୟଲJBି େସନାପତି ପି ସଚି!2  େସନାପତି RWX1266535

ପ ୁ /328647 34 121 652ମନୁ କମୁାର ପି ରାମ ବିଳାସ ପାଶୱାନ RWX0818765

ପ ୁ /336648 29 121 653ଜିନୁ େଖମ=ୁୁ ପି ଦାଶୀ େଖମ=ୁୁ RWX0808428

(ୀ /336649 28 121 654ଝିମ େଖମ=ୁୁ 1ା ଝିନୁ େଖମ=ୁୁ RWX0808709

(ୀ /337650 28 121 655ସି.ଏV ମନିୁ 1ା ସି.ଏV କେଟQର ରାଓ RWX0808378

ପ ୁ /337651 39 121 656ସି.ଏଚ.କେଟQର ରାଓ ପି ସି.ଏଚ. ଆପାରାଓ RWX0808766

(ୀ /339652 30 121 657ଶ8ିଲତା େଖାେସବ 1ା ଚିତୁ େଖାେସବ RWX0808386

ପ ୁ /340653 31 121 658ପରୁୁେଷାaମ ମାଛ ପି କମଳୁ ମାଛ RWX0808402

(ୀ /345654 33 121 659ତୁଳସି ବାଘ 1ା ଧେନQର ବାଘ RWX0808824

(ୀ /345655 27 121 660ସମୁଣି େଖାରା 1ା ସିବୁ େଖାରା RWX1226117

(ୀ /350656 27 121 661ମିତା ଜାନି 1ା ରାଜ କମୁାର କଳୁଦୀପ RWX0887018

ପ ୁ /351657 25 121 662ତ2ିନାଥ ପା�ି ପି ଗରୁୁ ପା�ି RWX0887026

(ୀ /351658 25 121 663କନିୁ ପା�ି 1ା ତ2ିନାଥ ପା�ି RWX0887034

(ୀ /352659 37 121 664ରିନା ସନୁା 1ା କ!ପ5  ସନୁା RWX0886937

ପ ୁ /354660 56 121 665ଲଛୁ ଖିଲI ପି ପଦୁ ଖିଲI RWX0886960

(ୀ /354661 51 121 666କିଆବତୀ ଖିଲI 1ା ଲଛୁ ଖିଲI RWX0886887

(ୀ /354662 26 121 667ଉଲI ାସ ଖିଲI ପି ଲଛୁ ଖିଲI RWX0886986

(ୀ /354663 26 121 668.ବିମଳା ଖିେଲI ା ପି ଲଛୁ ଖିେଲI ା RWX0886978

(ୀ /354664 25 121 669େରଶBା ନାଗ ପି କ2 ିFା ନାଗ RWX0819821

ପ ୁ /355665 33 121 670ଅଜୁ5 ନ ବିQକମ< ପି ର/ିତ ବିQକମ< RWX0886903

(ୀ /355666 31 121 671ସନିୁତା ବିQକମ< 1ା ଅଜୁ5 ନ ବିQକମ< RWX0886895

ପ ୁ /356667 44 121 672ଇQର ଦାନ ଟାକ2 ି ପି ମାଧବ ଟାକ2 ି RWX0886911

(ୀ /361668 52 121 673ମାଳତୀ େଖାରା 1ା ଧନିଆ େଖାରା RWX0887307

(ୀ /365669 45 121 674ସବିତା ତୁରୁକ 1ା ଇQର ଦାନ ତୁରୁକ RWX0887240

(ୀ /365670 21 121 675େବI ଶୀ TURUK ପି ଇ�ଵର ଦାନ ତୁରୁକ RWX1076850

11 13/M.O.P େଯାଗ*ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ2କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀG 1ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /366671 47 121 676ଏମ ପ2ସାଦ ରାଓ ପି ଏମ ଏନ େକ ରାଓ RWX0887141

ପ ୁ /367672 22 121 677ପ2ଶା8 କମୁାର େଚଟି ପି ଅନ8 େଚଟି RWX1072222

(ୀ /368673 28 121 678ଚ}ା ନିଆଲ 1ା େଦବରାଜ ନିଆଲ RWX0887174

(ୀ /370674 38 121 679ତୁଳା ଖିେଲI ା 1ା େଗାପି ଖିେଲI ା RWX0887091

ପ ୁ /371675 46 121 680ପଦୁ ଖିଲ ପି ଖିଲ ଜୟ RWX0887109

(ୀ /371676 24 121 681ଲJBୀ ଖିଲ ପି ପଦୁ ଖିଲ RWX1074905

(ୀ /371677 44 121 682ମhୁା ଖିେଲI ା 1ା ପଦୁ ଖିେଲI ା RWX0887117

ପ ୁ /372678 37 121 683କମେଲାଚନ ମାଳୀ ପି ସଦନ ମାଳି RWX0887133

(ୀ /372679 36 121 684ଅଇଲା ମତି ମାଳି 1ା କମେଲାଚନ ମାଳି RWX0887125

(ୀ /373680 39 121 685ବି ଧନଲJBି 1ା ବି ଶ2ିନିବାସ RWX0887471

ପ ୁ /373681 56 121 686ବି ଶ2ିନିବାସ ପି ବି ହନୁମ8 ରାଓ RWX0887463

ପ ୁ /374682 36 121 687ମନୁ6 ା କମୁାର ପି ବିେନାଦ ସିଂ RWX0887489

ପ ୁ /375683 59 121 688େକ ଆପାନ6 ା ପି େକ ବ�ରି . RWX0887505

(ୀ /375684 46 121 689େକ ଲJBି 1ା େକ ଆପାନା RWX0887497

ପ ୁ /376685 44 121 690ସନୁାମ ଖରୁା ପି ଶା8ିଶୀଳ ଖରୁା RWX0887398

(ୀ /376686 39 121 691େପ2ମ ଶିଲା 1ା ସନୁାମ େଖାରା RWX0887513

ପ ୁ /377687 50 121 692ବଳରାମ ମଦୁୁଲି ପି ହରି ମଦୁୁଲି RWX0887422

(ୀ /377688 40 121 693ବବିତା ମଦୁୁଲି 1ା ବଳରାମ ମଦୁୁଲି RWX0887414

ପ ୁ /380689 45 121 694ସମର ସିଂ ନିଆଲ ପି ବିଭିଷଣ ନିଆଲ RWX0887349

(ୀ /380690 35 121 695େଗାମତି ନିଆଲ 1ା ସମର ସିଂ ନିଆଲ RWX0901033

ପ ୁ /381691 33 121 696ସେୁଜତ କମୁାର ପି ସେୁବାଧ ସିଂ RWX0887356

(ୀ /382692 47 121 697େକ ଉଷା ରାଣୀ 1ା େକ ଶ2ିନିବାସ ରାଓ RWX0887372

ପ ୁ /382693 51 121 698େକ ଶ2ିନିବାସ ରାଓ ପି କ!ୁାଲା ନରସି� ରାଓ RWX0887364

ପ ୁ /384694 40 121 699ରଘ ୁନାୟକ ପି ଅଜୁ5 ନ ନାୟକ RWX0901074

(ୀ /384695 37 121 700ମ/ଲୁତା ନାୟକ 1ା ରଘ ୁନାୟକ RWX0901082

ପ ୁ /386696 35 121 701ଜାମ ୁେଗାଲରୀ ପି ଚାଲାଣ େଗାଲରୀ RWX0901041

(ୀ /386697 31 121 702ମାଣିକ େଗାଲରୀ 1ା ଜାମ ୁେଗାଲରୀ RWX0901058

ପ ୁ /387698 33 121 703ପ2ହଲI ାଦ ନିଆଲ ପି ପଶ ୁ5ରାମ ନିଆଲ RWX0900951

(ୀ /387699 31 121 704ମନି ନିଆଲ 1ା ପ2ହଲI ାଦ ନିଆଲ RWX0900944

ପ ୁ /479700 62 121 705କିେଶାର ଚ!2  ଭତ2 ା ପି କୄପାଦାନ ଭତ2 ା RWX0819698

(ୀ /479701 53 121 706ଇଭ/ାଳି ଭତ2 ା 1ା କିେଶାର ଚ!2  ଭତ2 ା RWX0819706

ପ ୁ /479702 29 121 707କଲ*ାଣ କମୁାର ଭତ2 ା ପି କିେଶାର ଚ!2  ଭତ2 ା RWX0819623

(ୀ /479703 26 121 708କା8ି କରିଶBା ଭତ2 ା ପି କିେଶାର ଚ!2  ଭତ2 ା RWX0819631

ପ ୁ /482704 60 121 709ହରି ପ2ସାଦ ଖରା ପି ଦାମ ଖରା RWX1038793

(ୀ /482705 25 121 710ରସB ିତା ପା�ି 1ା ମନୁା ପା�ି RWX1038785

(ୀ /483706 25 121 711ପିGି ପା�ି 1ା ଡ଼.ି ଅଭିନାସ ରାଓ RWX1254820

(ୀ /999707 22 121 712ଅନିତା ଖରୁା ପି ସନୁାମ ଖରୁା RWX1164516

ପ ୁ /10708 23 121 713ଗାନେଟଡା କ2 ୀFା େମାହନ ମା ଜୀ ଜୟା ଲJBୀ RWX1282474

(ୀ /114709 24 121 714ଲJBୀ ଜାନୀ 1ା ସେ8ାଷ ପଜୂାରୀ RWX1285600

(ୀ /713710 19 121 715ରଶB ିଖରା ପି ଚିତ2େସନ ଖରା RWX1285618

(ୀ /301711 20 121 716ଗୀତା ଖରା ପି ଜଗବ3ୁ ଖରା RWX1285626

(ୀ /94712 19 121 717ନିଶା କମୁାରୀ ପି ଗ�ାରାମ ଭ=ାରି RWX1285634

ପ ୁ /713713 44 121 718ଚିତ2େସନ ଖରା ପି ସାଧବ ଖରା OR/12/085/178965

(ୀ /713714 39 121 719ଅଲକା ଖରା 1ା ଚିତ2େସନ ଖରା KBH1631118

(ୀ /141715 20 121 720ସ3ଯ୍ା ବାହାଦୁର 1ା ପିG ୁବାହାଦୁର RWX1293638

ପ ୁ /23716 33 121 721ଟନି �େିଫ_ େଖାସଲା ମା ସଶୁBତିା େଖାସଲା RWX1299585

ପ ୁ /54717 19 121 722ଲକି ରାl ଦୁରିଆ ପି ଚିନା ବାବୁ ଦୁରିଆ RWX1299601

(ୀ /307718 38 121 723ସ3ଯ୍ା ରାଣୀ ମଦୁୁଲି 1ା େମାନଜ କମୁାର ମଦୁୁଲି RWX1308030

ପ ୁ /714719 22 121 724ମାV ମେହ�ଵର ମା ମାV ପାବ5 ତୀ RWX1308089

ପ ୁ /714720 19 121 725ମାV ରେମଶ ମା ମାV ପାବ5 ତୀ RWX1308097

(ୀ /126721 18 121 726ଆରତୀ ଖରା ପି େକୖଳାସ ଖରା RWX1317221

ପ ୁ /TYPE-II 3722 18 121 727ସେୁରଶ କଳୁଦୀପ ପି ରାମ କଳୁଦୀପ RWX1318039

ପ ୁ /00723 28 121 728ଜଗବ3ୁ ଖରା ପି ଗରୁୁ ଖରା RWX1332584

12 13/M.O.P େଯାଗ*ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ2କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀG 1ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ<ଚନ ନିମେ8 ଗ2ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ6  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବ<ଚନ କମିଶନ ଭାରତG �ାରା 
ପ2କାଶନ କରାଯାଏ | ପ2େତ*କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ<ଚନ ପବୂ5 ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣG ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର8ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.18 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 ମାନGର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନG ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

13 13/M.O.P େଯାଗ*ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା8 େଭାଟର ତାଲିକା ପ2କାଶନ ତାରିଖ - ନିବ<ଚନ ଅଧିକାରୀG 1ାJର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


