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!ୀ /001 21 49 1ସାବିତ�ୀ ଭତରା ପି ଧନୁଜ& ୟ ଭତରା XAF1130947

!ୀ /002 23 49 2କମଳା ବତରା ପି େବୖଦ�ନାଥ ଭତରା XAF1131267

!ୀ /003 22 49 3ମନକି ମାଝି ପି ଜଗବ)ୁମ ମାଝି XAF1084078

ପ ୁ /004 22 49 4ମେନାଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ XAF1131192

!ୀ /005 24 49 5େହମବତୀ ର)ାରୀ +ା େକୖଳାଶ ର)ାରୀ XAF1131242

ପ ୁ /006 20 49 6େକୖଳାଶ ର)ାରୀ ପି ସନୁାଧର ର)ାରୀ XAF1130855

!ୀ /007 19 49 7ସବୁ-& ର)ାରୀ ପି ସନୁାଧର ର)ାରୀ XAF1103308

ପ ୁ /008 19 49 8କା./କ ର)ାରୀ ପି ପଦ0 ନ ର)ାରୀ XAF1130905

ପ ୁ /009 23 49 9ତାରୀଣୀ ସମରଥ ପି ବଗବାନ ସମରଥ XAF1131150

ପ ୁ /0010 23 49 10ପ�ୀତିକା2 ଶିରା ପି ଇ4ର ଶିରା XAF1131333

ପ ୁ /0011 20 49 11ଗ�ାଧର ଶିରା ପି ଫଗଣୁ ଶିରା XAF1130889

ପ ୁ /112 66 49 12ମୃତ�6ୁୟ ଆଶା ପି ଆ8ନ ଆଶା OR/13/088/018131

ପ ୁ /113 32 49 13ମଳୟ ଜବ ଆଶା ପି ମୃତୁ6ୟ ଆଶା XAF0030221

ପ ୁ /214 48 49 14ଇଶାକ ଖରୁା ପି ମଥେୁସଲ ଖରୁା OR/13/088/018133

!ୀ /215 42 49 15େହମା�ିନୀ ମହାନ:ିଆ +ା ଇଶାକ ଖରୁା XAF0030247

ପ ୁ /216 40 49 16କୃ; ମାଝୀ ପି ମାନସିଂହ ମାଝୀ XAF0226365

!ୀ /217 38 49 17ରାଧା ମାଝୀ +ା କୃ; ମାଝୀ XAF0030239

ପ ୁ /318 49 49 18ପ�ବିଣ କମୁାର ଗ2ାୟତ ପି କ;ୁ& ଚ:�  ଗ2ାୟତ XAF0030254

ପ ୁ /419 46 49 19ଶନୁାଧର ଭତରା ପି ସଦା ଭତରା MGH1323674

!ୀ /420 45 49 20ସ:ୁରୀ ଭତରା +ା ସନୁାଧର ଭତରା MGH1325034

!ୀ /421 59 49 21ଦଶମି ମାଝୀ +ା ମଧ ୁମାଝୀ OR/13/088/018136

!ୀ /422 39 49 22ଲ>0ୀ ମାଝୀ ପି ଂ େଚତୖନ� ମାଝୀ XAF0030262

!ୀ /423 37 49 23ଉଷାବତୀ ମାଝୀ +ା େଗାବ@& ନ ମାଝୀ XAF0030270

ପ ୁ /424 36 49 24େସାନୁ ନାୟକ ପି ସମାରୁ ନାୟକ XAF0779512

ପ ୁ /0525 33 49 25ମାଥ� ୁହରିଜନ ପି ସନୁ ହରିଜନ XAF1111475

ପ ୁ /0526 27 49 26ଜହନ ହରିଜନ ପି ସନୁ ହରିଜନ XAF1111483

!ୀ /0527 23 49 27ସନିୁତା ହରିଜନ ପି ସନୁ ହରିଜନ XAF1111491

ପ ୁ /0528 19 49 28େମାହନ ହରିଜନ ପି ସନୁ ହରିଜନ XAF1111509

ପ ୁ /529 56 49 29ମଇଶିଁରାମ ଚଲାଣ ପି ତ�ିନାଥ ଚଲାଣ OR/13/088/018308

!ୀ /530 51 49 30ରୁକଣୁୀ ଚଲାଣ +ା ମଇଁଶୀରାମ ଚଲାଣ OR/13/088/018309

!ୀ /531 40 49 31ଜାନକି ଚଲାଣ +ା ହରିବ)ୁ ଚଲାଣ XAF0030288

!ୀ /532 32 49 32ସକୁମତୀ ଚଲାଣ ପି ମଇସିରାମ ଚଲାଣ XAF0443945

!ୀ /0633 36 49 33ରୁକସାନା େବଗମ +ା ଅବଦୁଲ ଯସୁଫୁ ଖାନ XAF1000660

!ୀ /0634 26 49 34ଆୟସା େବଗମ ପି ସାୟାଦ ଅନୱରା ହୁେସନ XAF1004969

!ୀ /635 68 49 35େପ�ମଧନୀ ହରିଜନ +ା ସନୁ ହରିଜନ OR/13/088/018138

ପ ୁ /636 53 49 36ସନୁ ହରିଜନ ପି ମ�ଳ ହରିଜନ OR/13/088/018137

ପ ୁ /637 40 49 37େଯାେଶଫ ହରିଜନ ପି ଶନୁ ହରିଜନ MGH1324342

!ୀ /638 35 49 38ଲତା କମୁାରୀ ହରିଜନ +ା େସାନା ହରିଜନ XAF0342378

!ୀ /639 31 49 39ସମାରୀ ହରିଜନ +ା େଜାେଶE ହରିଜନ XAF0342386

!ୀ /0740 30 49 40ଲ>0ୀ ଦାନପଲୁ +ା ରାେଜଶ ଧାନପଲୁ XAF1084995

ପ ୁ /0741 25 49 41କାମେଦବ ନାୟକ ପି ରାମଚ:�  ନାୟକ XAF0781351

!ୀ /0742 23 49 42ପଦ0 ା ନାୟକ +ା କାମେଦଵ ନାୟକ XAF0873570

!ୀ /743 34 49 43େପ�ମମଣି ଧାନଫଲୁ +ା ଝାପିର ଧାନଫଲୁ XAF0030304

ପ ୁ /744 30 49 44ରାେଜଶ ଧାନଫଲୁ ପି ଯୀଶଦୁାନ ଧାନଫଲୁ XAF0277871

ପ ୁ /745 33 49 45ଝାପିG ଧାନଫଲୁ ପି ଯୀଶଦୁାନ ଧାନଫଲୁ XAF0030296

!ୀ /746 60 49 46େଗାରୀମଣୀ ମାଝି +ା ପାକଲୁୁ ମାଝି MGH1324557

!ୀ /747 21 49 47ସମାରୀ ପଜୁାରୀ +ା େବଣଧୁର ପଜୁାରୀ XAF0906958

ପ ୁ /0848 26 49 48ଅଜିତ ପାଣି ପି ସାମଏୁଲ ପାଣି XAF0781807

ପ ୁ /849 59 49 49ସାେମଲ ପାଣି ପି କିସମିଆ ପାଣି OR/13/088/018146

ପ ୁ /850 39 49 50ଇସରାଲ ପାଣି ପି ସାେମଲ ପାଣି MGH2295616

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK +ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /851 34 49 51ଦୟାସିଲ ପାଣି ପି ସାେମଲ ପାଣି XAF0030312

!ୀ /852 29 49 52ଜାଗ�ତି ପାଣି +ା ଦୟାସିଲ ପାଣି XAF0342360

ପ ୁ /853 44 49 53କମୁନାଥ ସମରଥ ପି ଜଗବ)ୁ ସମରଥ MGH1324391

!ୀ /854 43 49 54ଚ:� ାବତୀ ସମରଥ +ା ଲଇଚନ ସମରଥ MGH1324540

ପ ୁ /855 42 49 55ଲଇଚନ ସମରଥ ପି ସି)ୁ ସମରଥ MGH1322890

!ୀ /856 35 49 56ସଭୁଦ� ା ସମରଥ ପି ମଦନସିଂହ ସମରଥ XAF0873026

ପ ୁ /957 39 49 57ମଦନ ଧାନଫଲୁ ପି େପ�ମଦାନ ଧାନଫଲୁ MGH1431246

!ୀ /958 37 49 58ସଂଯNୁା ଧାନଫଲୁ +ା ମଦନ ଧାନଫଲୁ XAF0443366

ପ ୁ /959 87 49 59ଦାଶରଥି ହରିଜନ ପି ଆନ: ହରିଜନ OR/13/088/018148

ପ ୁ /960 55 49 60କମୁରଦାନ ହରିଜନ ପି ଦାଶରଥି ହରିଜନ OR/13/088/018150

!ୀ /961 27 49 61ସନୁାମୀ ହରିଜନ ପି କମୁରଦାନ ହରିଜନ XAF0342212

!ୀ /962 23 49 62ବବିତା ହରିଜନ ପି କମୁାର ଦାନ ହରିଜନ XAF0781799

ପ ୁ /963 21 49 63ସବିତା ହରିଜନ ପି କମୁର ଦାନ ହରିଜନ XAF0912725

!ୀ /964 47 49 64ଡାଳିO ସମରଥ +ା ଚଇତୁ ସମରଥ MGH1324532

!ୀ /1065 55 49 65ପାର ମାଝୀ +ା ସବୁାସନ ମାଝୀ OR/13/088/018155

ପ ୁ /1066 52 49 66ସବୁାସନ ମାଝୀ ପି ଦଇନୁ ମାଝୀ OR/13/088/018154

ପ ୁ /1167 59 49 67ନରସିଂହ ଭତରା ପି ରଘ ୁଭତରା OR/13/088/018156

ପ ୁ /1168 28 49 68େକଶବ ଭତରା ପି ନରସିଂହ ଭତରା XAF0587899

!ୀ /1169 25 49 69ଲ>0ୀ ଭତରା +ା େକଶବ ଭତରା XAF0781526

!ୀ /1170 28 49 70ଲ>0ୀ ପଜୂାରୀ ପି ନରସିଂହ ପଜୂାରୀ XAF0781492

ପ ୁ /1271 32 49 71ଶେୁରସ ଧାନଫଲୁ ପି କମୁରଦାନ ଧାନଫଲୁ XAF0443572

!ୀ /1272 26 49 72ସନିୁତା ଧାନଫଲୁ +ା ସେୁରଶ ଧାନଫଲୁ XAF0781781

ପ ୁ /1273 49 49 73ଶେୁରଶଚ:�  ର)ାରୀ ପି ଇପ�ିୟମ ର)ାରୀ MGH1323302

ପ ୁ /1374 33 49 74ଧନପତି ହରିଜନ - ନବୀନ ପାକଲୁୁ XAF0781625

!ୀ /1375 27 49 75ରୀନା ହରିଜନ +ା ଧନପତି ହରିଜନ XAF0781377

ପ ୁ /1376 58 49 76ନବୀନ ପାକଲୁୁ ପି ଫିଲିମନ ପାକଲୁୁ MGH1324458

!ୀ /1377 22 49 77ଚ:�ମା ରାଉତ +ା ନାରାୟଣ ରାଉତ XAF1028059

ପ ୁ /SATYA CYC78 47 49 78ସଧୁୀର ଚ:�  ତିଗା ପି ପଣୂ&  ପ�କାଶ ତିଗା XAF0930750

!ୀ /1479 56 49 79ସଶିୁଳା ନାୟକ +ା େଗାପିଚ:�  ନାୟକ OR/13/088/018163

ପ ୁ /1480 40 49 80ପ�କାଶ ଚ:�  ନାୟକ ପି େଗାପି ନାୟକ MGH1323377

!ୀ /1481 33 49 81େପ�ମଶିଳା ନାୟକ +ା ପ�କାଶଚ:�  ନାୟକ XAF0030320

ପ ୁ /1582 35 49 82େପ�ମଦାସ ବାଘ ପି ଜୟଦାସ ବାଘ XAF0226373

!ୀ /1583 28 49 83ସମିୁତ� ା ବାଘ +ା େପ�ମଦାସ ବାଘ XAF0226381

!ୀ /1584 24 49 84ଉଷାରାଣୀ ବାଘ +ା ଫିଲିR ଦାସ ବାଘ XAF0926782

ପ ୁ /1585 67 49 85ଜୟଦାସ ବାଘ ପି ଯିଶଦୁାନ ବାଘ OR/13/088/018164

!ୀ /1586 58 49 86ଆରମଣି ବାଘ +ା ଯୟଦାସ ବାଘ OR/13/088/018165

ପ ୁ /1587 33 49 87ଫିଲିପଦାସ ବାଘ ପି ଜୟଦାସ ବାଘ XAF0549220

ପ ୁ /1588 32 49 88ମିନ େକତନ ଭତରା ପି ଧନର ଭତରା XAF0747568

!ୀ /1589 28 49 89ଶକୁ� ି ଭତରା +ା ମିନ େକତନ ଭତରା XAF0747576

!ୀ /1590 36 49 90ରୁକ0 ଣୀ ଭତରା ପି ଡମ ୁଭତରା XAF0781773

ପ ୁ /1691 44 49 91ପ�ହS ାଦ ଖରା ପି ମାଢୀ ହରିଜନ MGH1323161

!ୀ /1692 38 49 92ଗୀତା6ଳୀ ଖରା +ା ପ�ହS ାଦ ଖରା XAF0747691

!ୀ /1793 59 49 93ସତ�ାବତୀ ବାଘ ପି ଯିଶଦୁାସ ବାଘ OR/13/088/018171

ପ ୁ /1794 59 49 94ଧରମଦାସ ବାଘ ପି ଯିଶଦୁାସ ବାଘ OR/13/088/018173

ପ ୁ /1795 56 49 95ଯିଖରିୟ ବାଘ ପି ଜୀସଦୁାଶ ବାଘ MGH2295483

ପ ୁ /1796 46 49 96ଇସ0ାଏଲ ଧାନଫଲୁ ପି ଖ�ୀUଦାନ ଧାନଫଲୁ MGH1324730

!ୀ /1797 44 49 97ସରଜା କମୁାରୀ ଧାନଫଲୁ +ା ଇସମାଏV ଧାନଫୁଲ MGH1324748

ପ ୁ /1798 49 49 98ମ�ଳ ଦାନ ପାଣୀ ପି କସମିଆ ପାଣୀ OR/13/088/018170

!ୀ /1799 40 49 99ପ�ଭାସିନୀ ପାଣି ପି +ା ମ�ଳଦାନ ପାଣି XAF1076496

!ୀ /17100 35 49 100ସସ0 ିତା ପାଣି +ା ଇସରାଏଲ ପାଣି XAF0030338

ପ ୁ /17101 32 49 101ପ�ଭୁଦାନ ପାଣି ପି ମ�ଳଦାନ ପାଣି XAF0277889

!ୀ /17102 25 49 102ରୁପଶୀ ମଧମିୁତା ପାଣି ପି ମ�ଳଦାନ ପାଣି XAF0781542

ପ ୁ /17103 20 49 103େପ�ମ ସାଗର ପାଣି ପି ମ�ଳଦାନ ପାଣି XAF1046002

ପ ୁ /18104 46 49 104ସ2ଦାନ ବାଘ ପି ଧରମଦାସ ବାଘ MGH1324821

!ୀ /18105 40 49 105ବାସ2ି ବାଘ +ା ସ2ଦାନ ବାଘ MGH1324813

ପ ୁ /18106 42 49 106ପ�କାଶ ଚ:�  ସିମାWଳ ପି ବିXଵାଳ ବିXଵାଳ XAF1047380

ପ ୁ /19107 20 49 107ତାରାକା2 ଜୟସିଂହ ପି ରନ0 ାକର ଜୟସିଂହ XAF1059765

ପ ୁ /19108 34 49 108େପ�ମାନ: ର:ାରୀ ପି କପୁାଦାନ ର:ାରୀ XAF0301044

!ୀ /19109 33 49 109ମରିୟମ ର)ାରୀ +ା େପ�ମାନ: ର)ାରୀ XAF0226407

ପ ୁ /19110 32 49 110େପ�ମ ର)ାରୀ ପି କୃପାଦାନ ର)ାରୀ XAF0030346

ପ ୁ /20111 61 49 111ର6ିତ ସି� ୍େଦଓଗା[ ପି ଲୁଥର େଦଓଗା[ XAF0277897

ପ ୁ /20112 30 49 112ରବି\ ସ0 ି] େଦଓଗା[ ପି ର6ିG ସିଂ େଦଓଗା[ XAF0226415

2 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK +ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /20113 28 49 113ଅଭିଜିତ ପ�ଣୟ େଦଓଗା[ ପି ର6ିତ ସି� େଦଓଗା[ XAF0587790

ପ ୁ /20114 24 49 114ଅନିଲ ସାଗର େଦଓଗା[ ପି ର6ିତ ସି� ୍େଦଓଗା[ XAF0781575

ପ ୁ /20115 44 49 115ମଦନ ମାଝି ପି ମକୁ:ୁ ମାଝି MGH1324318

ପ ୁ /20116 63 49 116ସଧୁୀର ମନ େମାହନ ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ XAF0342469

!ୀ /20117 55 49 117କ2ୁଳା କମୁାରୀ ନାୟକ +ା ର6ିତ ସି� ୍େଦଓଗା[ XAF0277905

!ୀ /20118 54 49 118ପ�ଭାସିନୀ ନାୟକ +ା ସଧୁୀର ମନ େମାହନ ନାୟକ XAF0342485

ପ ୁ /20119 36 49 119ଧୀରଜ ନାୟକ ପି ସଧୁୀର ମନ େମାହନ ନାୟକ XAF0342493

!ୀ /20120 29 49 120ମାଳତୀ ନାୟକ +ା ଧୀରଜ ନାୟକ XAF0342477

!ୀ /20121 22 49 121ସନମତି ର)ାରୀ +ା ପଶ ୁ&ରାମ ର)ାରି XAF0931659

ପ ୁ /21122 44 49 122ଶିବ ବନଜାରା ପି ରାମଲାଲ ବନଜାରା MGH1323633

!ୀ /21123 34 49 123ଗୀତା ବ\ଜାରା +ା ଶିବ ବ\ଜାରା XAF0226423

ପ ୁ /21124 25 49 124ସବୁ� ତ େକଶଵ ପି ଶାସମଲ ଶାସମଲ XAF1059831

ପ ୁ /21125 24 49 125ଅଭିଜିତ ମାଝୀ ପି ସବୁାସ ଚ:�  ମାଝୀ XAF0781385

!ୀ /21126 68 49 126ଶକ2ୁଳା ରଂଧାରି +ା ଦୟାବାନ ରଂଧାରି OR/13/088/018182

!ୀ /21127 46 49 127କସୁମୁତଳା ରଂଧାରୀ ପି ଦୟାଦନ ରଂଧାରୀ MGH1323252

ପ ୁ /22128 70 49 128ସଗନୁ ଅଜୃନ ପି ମାଝୀ ମାଝୀ XAF1059864

ପ ୁ /22129 54 49 129ରାମ ଭତରା ପି େଦବଦାସ ଭତରା MGH1323716

!ୀ /22130 50 49 130ସାବିତ�ୀ ଭତରା +ା ରାମ ଭତରା MGH1323724

ପ ୁ /22131 23 49 131ଶିବ ଭତରା ପି ରାମ ଭତରା XAF0781765

!ୀ /22132 29 49 132ବୃ:ାବତୀ ନାଇକ +ା ଧନପତି ନାୟକ XAF0278341

!ୀ /22133 45 49 133ସବୁାସିନି ର)ାରି +ା ସବୁାସ ଚ:�  ର)ାରି OR/13/088/018888

ପ ୁ /23134 65 49 134ପ�କାଶ େବେହରା ପି ବୁଧିଆ େବେହରା OR/13/088/018187

!ୀ /23135 35 49 135ହରପ�ିୟା େବେହରା ପି ପ�କାଶ େବେହରା MGH2395994

ପ ୁ /23136 34 49 136କିେଶାର କମୁାର େବେହରା ପି ପ�କାଶ େବେହରା MGH2396000

!ୀ /23137 55 49 137ବି ପାବ& ତୀେଦବୀ +ା ପ�କାଶ େବେହରା OR/13/088/018188

ପ ୁ /23138 62 49 138ସOାରୁ ସାବିଆ ପି ର)ାରୀ ର)ାରୀ XAF1059880

ପ ୁ /25139 44 49 139ଗେୁ^Xୱର ଡOରୁଧର ପି ନାୟକ ନାୟକ XAF1059922

ପ ୁ /25140 78 49 140ମହନ ମାଝୀ ପି ଆଇତୁ ମାଝୀ OR/13/088/018191

ପ ୁ /25141 51 49 141ସବୁାନ: ମାଝୀ ପି େମାହନ ଚ:�  ମାଝୀ MGH1323310

!ୀ /25142 46 49 142ଏଫିପାନି ମାଝୀ +ା ସବୁାନ: ମାଝୀ MGH1323245

ପ ୁ /25143 45 49 143ରେମଶ ନାଇକ ପି ଜଗବ)ୁ ନାଇକ MGH1322874

!ୀ /25144 44 49 144ଗରୁୁବାରି ନାଇକ +ା ରେମଶ ନାଇକ MGH1322924

ପ ୁ /26145 46 49 145ସନୁୀଲ ଦି^ୀ ପି ଶାମଏୁଲ ଦି^ୀ XAF1076603

!ୀ /26146 43 49 146ହାନ_ ାମଣି ଦି^ି +ା ସନିୁଲ ଦି^ି XAF0030361

!ୀ /27147 56 49 147ସରଜିନୀ ହରିଜନ +ା ଫିନିଏଲ ହରିଜନ OR/13/088/018207

!ୀ /27148 36 49 148ସେୁରଖା ହୀରଣ ପି ପିନାଏଲ ହୀରଣ XAF1047091

ପ ୁ /27149 35 49 149ତୁଳସୀ ସନପତି ପି ପଜୁାରୀ ପଜୁାରୀ XAF1059955

!ୀ /28150 25 49 150ପ�ମିଳା ଭତରା ପି ପ-ୂ& ଚ:�  ଭତରା XAF0781757

ପ ୁ /28151 35 49 151କମଳେଲାଚନ ମ�ାରା ପି ଚଲାଣ ଚଲାଣ XAF1059963

!ୀ /28152 47 49 152ମାେଦଇ ନାଇକ +ା ବଳି ନାଇକ MGH1322916

!ୀ /28153 44 49 153ଧେନ4ରି ନାଇକ +ା ରଘନୁାଥ ନାଇକ MGH1324243

!ୀ /28154 33 49 154ଚିତ� ନାଇକ +ା ଜିନୁ ନାଇକ XAF0560805

ପ ୁ /28155 34 49 155ଜିନୁ ନାୟକ ପି ତୁଳାରାମ ନାୟକ XAF0560821

ପ ୁ /28156 20 49 156ମେହ4ର ନାୟକ ମା ଜୁନା ନାୟକ XAF1085026

ପ ୁ /28157 30 49 157ମହ`ଦ ୟୁସଫୁ ପି ମହ`ଦ ଅହମଦ XAF0587741

ପ ୁ /29158 73 49 158ରାମଚ:�  େଗୗଡ ପି ବଳରାମ େଗୗଡ XAF0560839

!ୀ /29159 42 49 159ସବିତା କମୁାରୀ େଗୗଡ +ା ସଶୁା2 କମୁାର େଗୗଡ MGH1323898

!ୀ /29160 54 49 160ସବୁାସିନୀ େଗୗଡ +ା ରାମଚ:�  େଗୗଡ XAF0341834

ପ ୁ /29161 42 49 161ସଶୁା2 କମୁାର େଗୗଡ ପି ରାମଚ:�  େଗୗଡ OR/13/088/032056

ପ ୁ /30162 26 49 162ରାେଜ:�  ହରିଜନ ପି କନୁୁ ହରିଜନ XAF0747337

!ୀ /30163 22 49 163ମିତା ହରିଜନ +ା ରାେଜ:�  ହରିଜନ XAF1085018

ପ ୁ /30164 66 49 164ପ�କାଶ େମାହନ ଯାତ�ୀ ପି ଗିହାତ ଯାତ�ୀ MGH1323211

!ୀ /30165 57 49 165କନଳା ଯାତ�ୀ +ା ପ�କାଶ େମାହନ ଯାତ�ୀ MGH1323203

ପ ୁ /30166 37 49 166ପବିତ�  େମାହନ ଯାତ�ୀ ପି ପ�କାଶ େମାହନ ଯାତ�ୀ MGH2295566

ପ ୁ /30167 32 49 167ପ�ାଚୁଯ�& େମାହନ ଯାତ�ୀ ପି ପ�କାଶ େମାହନ ଯାତ�ୀ XAF0030387

!ୀ /30168 23 49 168ରଟି କbିତା ଯାତ�ି +ା ପବିତ�  େମାହନ ଯାତ�ୀ XAF0931584

ପ ୁ /31169 33 49 169ଚ:ନ କମୁାର ବି;ୁପ�ିୟା ମା ନାୟକ ନାୟକ XAF1060045

!ୀ /31170 57 49 170ପ�ଫଲୁ ଖcିୁଆ +ା ବିପନୀବିହାରି ଖcିୁଆ XAF1076397

ପ ୁ /32171 20 49 171ଜୀତୁ େ>ମାକର ପି ଜାନୀ ଜାନୀ XAF1060078

!ୀ /32172 47 49 172ଲ>0ୀ ନାୟକ +ା ଦାମଧର ନାୟକ MGH1324045

!ୀ /32173 26 49 173ତୁଳା ନାୟକ ମା ଲ>0ୀ ନାୟକ XAF1085000

!ୀ /32174 46 49 174ମତି ର)ାରି +ା ପଦମ ର)ାରି MGH1324334

3 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK +ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /33175 20 49 175କୃ; ଗରୁୁବ)ୁ ପି ମାଝୀ ମାଝୀ XAF1060094

!ୀ /33176 56 49 176ଲଛନ େଦଇ ପରଜା +ା ସନ�ାସି ପରଜା OR/13/088/018217

ପ ୁ /33177 45 49 177ବୀର ଅe ୁ&ନ ପରଜା ପି ସନ�ାସୀ ପରଜା MGH1322999

!ୀ /33178 33 49 178କନକେଦଇ ପରଜା +ା ବୀର ଅଜୁ& ନ ପରଜା XAF0030395

ପ ୁ /34179 39 49 179ବିଜୟ ଗfାରୀ ପି େପ�ମାନ: ଗfାରୀ XAF1131226

!ୀ /34180 34 49 180ରାେଜ4ରୀ ଗfାରୀ +ା ଗfାରୀ ଗfାରୀ XAF1060102

!ୀ /34181 54 49 181େକ ଲ>0ୀ କମୁାରୀ ପି େକ ଚ:� ଭୂଷଣ ରାଓ XAF1147891

!ୀ /34182 51 49 182େକ ମ6ଳୁା କମୁାରୀ ପି େକ ଚ:� ଭାନୁ ରାଓ XAF1147883

ପ ୁ /34183 64 49 183ଅମୀୟ କମୁାର ମହା2ି ପି ଅe ୁ&ନ ମହା2ି XAF1076504

ପ ୁ /34184 37 49 184ବି4ଜିତ ମହା2ି ପି ଅମୀୟ କମୁାର ମହା2ି MGH2295202

ପ ୁ /34185 28 49 185ସତ�ଜିG ମହା2ି ପି ଅମୀୟ କମୁାର ମହା2ି XAF0341800

!ୀ /34186 26 49 186ପ�gାସ0 ିତା ମହା2ି +ା ବି4ଜିତ ମହା2ି XAF0747618

!ୀ /34187 31 49 187ଅhମା ନାୟକ +ା େଲାକନାଥ ନାୟକ XAF0226431

!ୀ /34188 65 49 188େଜ�ାi_ାରାଣୀ ପରିଜା +ା ଅମୀୟ କମୁାର ମହା2ି XAF1076363

!ୀ /34189 27 49 189ଆରତି ପjନାୟକ ପି ନୀଳକk ପjନାୟକ XAF1147875

!ୀ /34190 34 49 190ମନି ର:ାରି +ା ସନୁ ର:ାରି XAF0030403

ପ ୁ /35191 46 49 191ପବଲି ଏl କଦଳୀ ପି ଆmିଏl କଦଳୀ MGH1324789

ପ ୁ /35192 42 49 192ଯଲିୁଏଲ କଦଳୀ ପି ଆଲପିଏସ କଦଳୀ XAF0030411

!ୀ /35193 22 49 193ଚ:�ମା ନାରାୟଣ +ା ରାଉତ ରାଉତ XAF1060110

!ୀ /36194 23 49 194ଅ2ିମା ଆଭାସା ବାଘ ପି ସାମଏୁଲ ବାଘ XAF1028109

ପ ୁ /36195 65 49 195ସାମଏୁଲ ବାଘ ପି ସନୁାଧର ବାଘ XAF0030429

!ୀ /36196 28 49 196ଜିଅ\ କୃପା6ଳି ବାଘ ପି ସାମଏୁଲ ବାଘ XAF0341792

!ୀ /36197 59 49 197+-&ମଣୀ ବାଘ +ା ସାମଏୁଲ ବାଘ XAF0030437

!ୀ /38198 74 49 198ସଲୁଚନା ଗଉଡ ପି Uିଫାନ ଗଉଡ OR/13/088/018224

ପ ୁ /38199 55 49 199ମିଖାଏଲ ମହାପାତ� ପି ଶରଦ ମହାପାତ� OR/13/088/018228

!ୀ /38200 45 49 200ମରିୟମ ମହାପାତ� +ା ମିଖାଏଲ ମହାପାତ� MGH1324581

!ୀ /38201 21 49 201ମେନା+ିନି ମହାପାତ� ପି ମିଖାଇଲ ମହାପାତ� XAF1028091

!ୀ /38202 30 49 202ଉଷା ସମରଥ ପି ଭଗବାନ ସମରଥ XAF1079755

!ୀ /39203 76 49 203ଦେନଇ ପଜୁାରି +ା ସନପତ ପଜୁାରି OR/13/088/018234

!ୀ /39204 36 49 204କମଳା ପଜୁାରୀ +ା ଶ�ାମ ପଜୁାରୀ XAF0030445

ପ ୁ /40205 32 49 205ଭଗବାନ ଚଲାଣ ପି ମ�ଳସାଇ ଚଲାଣ XAF0226456

!ୀ /40206 41 49 206ମ6ଲୁତା ଦେଳଇ +ା ସଜିୁତ କମୁାର ସାହୁ XAF0747808

!ୀ /41207 80 49 207ଡମଣିୁ ଭତରା (ବି) +ା ଝୀତୃ ଭତରା OR/13/088/018237

!ୀ /41208 31 49 208େପ�ମେଜ�ାତି ହରିଜନ +ା ପରମାନ: ହରିଜନ XAF0342220

!ୀ /41209 25 49 209ସନିୁଳା ହରିଜନ ପି ବୁଟି ହରିଜନ XAF1079813

!ୀ /41210 42 49 210ସମୁତି ମାଝି ପି ବୃ:ାବନ ମାଝି XAF1079821

ପ ୁ /42211 31 49 211ବିକାଶ ଧାନଫଲୁ ପି କୃପାଦାନ ଧାନଫଲୁ XAF0443952

ପ ୁ /42212 30 49 212ଈ4ରଦାନ ଧାନଫଲୁ ପି ନିର6ନ ଧାନଫଲୁ XAF0226472

!ୀ /42213 31 49 213େରଣକୁା ଧାନଫଲୁ +ା ବିକାଶ ଧାନଫଲୁ XAF0443531

!ୀ /42214 23 49 214େଶାଭାମଣୀ ଧାନଫଲୁ +ା ଇ4ରଦାନ ଧାନଫଲୁ XAF0781740

!ୀ /42215 56 49 215ସଭା ମାଝୀ +ା ପ-ୁ& ମାଝୀ OR/13/088/018239

ପ ୁ /43216 55 49 217ବଂଶୀଧର ଭତରା ପି ସହେଦବ ଭତରା XAF0226480

ପ ୁ /43217 52 49 218ରଇନୁ ମାଝୀ ପି ଅଶ�ୁ ମାଝୀ OR/13/088/018240

!ୀ /43218 48 49 219ସମାରି ମାଝୀ +ା ରଇନୁ ମାଝୀ OR/13/088/018241

ପ ୁ /43219 29 49 220ସରୁୁ ମାଝୀ ପି ଦୁଜ& ଧନ ମାଝୀ XAF0665893

!ୀ /44220 24 49 221ସମୁନ େବବ.J ପି ଦିଲିପ କମୁାର େବବ.J XAF0747410

ପ ୁ /44221 53 49 222ଦିଲିପ େବବ.J ପି କାମେଦବ େବବ.J OR/13/088/018246

!ୀ /44222 47 49 223ଝୁନୁ େବବ.J +ା ଦିଲିପ େବବ.J OR/13/088/018247

!ୀ /44223 70 49 224ରfା େବବ.J (ବି) +ା କାମେଦବ େବବ.J OR/13/088/018248

ପ ୁ /44224 30 49 225ସ:ୀପ େବବ.J ପି ଦିଲS ିପ କମୁାର େବବ.J XAF0342204

ପ ୁ /45225 25 49 226ଶବି ଭତରା ପି ରାମ ଭତରା XAF1079771

!ୀ /45226 26 49 227େବଦବତି ଚଲାଣ +ା V>0ି ନାରାୟଣ ଚଲାଣ XAF1079698

ପ ୁ /45227 30 49 228ଶ�ାମ ସ:ୁ�  ପଜୁାରି ପି ଗରୁୁ ପଜୁାରି XAF1079722

ପ ୁ /45228 74 49 229େଗାପାଳ ଚରଣ ସାମଲ ପି ଂ ଶିବ ଚରଣ ସାମଲ XAF0560870

!ୀ /45229 68 49 230ଉବ& ସୀ ସାମଲ +ା େଗାପାଳ ଚରଣ ସାମଲ XAF0560862

ପ ୁ /45230 49 49 231ହିମାଂସ ୁେସଖର ସାମଲ ପି େଗାପାଳ ଚରଣ ସାମଲ XAF0560847

!ୀ /45231 42 49 232ସକୁା2ି କମୁାରି ସାମଲ +ା ହିମାଂସ ୁେସଖର ସାମଲ XAF0310839

!ୀ /45232 34 49 233ସରୁଭି ସାମଲ +ା ର6ିତ କମୁାର ସାମଲ XAF0341784

!ୀ /46233 23 49 234ଲିପସା ରାଣୀ ଦାସ ପି ସଧୁାକର ଦାସ XAF1028117

ପ ୁ /46234 59 49 235ଜାକବ ନାର�ୀ ପି ଜଖିୟ ନାର�ୀ XAF0342188

ପ ୁ /48235 51 49 236ସଧୁାକର ଦାସ ପି ହେରକୃ; ଦାସ XAF0443978

ପ ୁ /48236 63 49 237ଆଇତୁ େକଉଟ ପି ସଦା େକଉଟ OR/13/088/018259

4 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK +ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /48237 53 49 238ଡମାଇ େକଉଟ +ା ଆଇତୁ େକଉଟ OR/13/088/018260

ପ ୁ /50238 25 49 239କିେଶାର କମୁାର ଚଲାଣ ମା ମିରା ଚଲାଣ XAF1079763

ପ ୁ /50239 49 49 240େର�ା ହରିଯନ ପି ଭାଗିରଥି ହରିଯନ MGH1324227

ପ ୁ /50240 31 49 241ଉଦୟ ହରିଜନ ପି େର�ା ହରିଜନ XAF0277913

ପ ୁ /50241 30 49 242ବିଜୟ ହରିଜନ ପି େର�ା ହରିଜନ XAF0342345

!ୀ /50242 29 49 243ସବୁ-& ହରିଜନ ପି େର�ା ହରିଜନ XAF1079573

!ୀ /50243 28 49 244ଲ>0ୀ ହରିଜନ +ା ବିଜୟ ହରିଜନ XAF0342352

!ୀ /50244 27 49 245ଗରୁୁବାରୀ ହରିଜନ +ା ଉଦୟ ହରିଜନ XAF0931667

!ୀ /50245 26 49 246କ-& ମଣୀ ହରିଜନ ପି େର�ା ହରିଜନ XAF0781500

ପ ୁ /51246 64 49 247େର�ା ହରିଜନ ପି ସନା ହରିଜନ OR/13/088/018122

ପ ୁ /51247 40 49 248ମ�ଳଦାନ ହରୀଜନ ପି େର�ା ହରୀଜନ MGH1323583

!ୀ /51248 33 49 249ହଷମଣି ହରିଜନ +ା ମ�ଳଦାନ ହରିଜନ XAF0030486

ପ ୁ /51249 34 49 250େଗୗରା ଚ:�  ନାୟକ ପି ଟKଧର ନାୟକ XAF0226506

ପ ୁ /52250 63 49 251ଭାଗିରଥୀ ଚଲାଣ ପି ଚଇତନ ଚଲାଣ OR/13/088/018263

!ୀ /52251 56 49 252ବାସ2ି ଚଲାଣ +ା ଭାଗିରଥି ଚଲାଣ OR/13/088/018264

!ୀ /52252 54 49 253କୃପାମଣି ହରିଜନ ପି େଲାକନାଥ ହରିଜନ XAF0560888

ପ ୁ /52253 51 49 254ବୁଟୁଲୁ ହରିଜନ ପି ଦଶରଥ ହରିଜନ OR/13/088/018878

!ୀ /52254 50 49 255ଧବଳୀ ହରିଜନ +ା ବୁଟୁଲୁ ହରିଜନ OR/13/088/018125

!ୀ /52255 32 49 256ନିକ2ୁଳା ହରିଜନ +ା ଶKର ହରିଜନ XAF0443291

ପ ୁ /52256 28 49 257ଅେଶାକ ହରିଜନ ପି ବୁଟୁଲୁ ହରିଜନ XAF0342394

!ୀ /52257 25 49 258ଗିତା ହରିଜନ +ା ଅେଶାକ ହରିଜନ XAF1079565

ପ ୁ /52258 21 49 259ସେୁର:�  ହରିଜନ ପି ବୁଟୁଲୁ ହରିଜନ XAF0931634

!ୀ /53259 56 49 260ଯମନୁା ର)ାରୀ +ା ଧନୁଜ& ୟ ର)ାରୀ OR/13/088/018268

!ୀ /53260 50 49 261େଦ� ୗପଦି ର)ାରୀ +ା ସନୁାଧର ର)ାରୀ OR/13/088/018270

!ୀ /53261 47 49 262ତୁଳାବତୀ ର)ାରୀ ପି ସନାଧର ର)ାରୀ XAF0781724

ପ ୁ /53262 40 49 263ବୁଦୁରାମ ର)ାରୀ ପି ଧନୁଜ& ୟ ର)ାରୀ MGH2295681

ପ ୁ /53263 36 49 264କୃତିବାସ ର)ାରୀ ପି ଧନୁଜ& ୟ ର)ାରୀ MGH2295467

!ୀ /53264 33 49 265ସଭୁଦ� ା ର)ାରୀ +ା ବୁଦୁରାମ ର)ାରୀ XAF0030494

ପ ୁ /53265 32 49 266ନ: ର)ାରୀ ପି ଧନୁଜ& ୟ ର)ାରୀ XAF0560912

!ୀ /53266 27 49 267ଚ:�ମା ର)ାରୀ +ା ନ: ର)ାରୀ XAF0781567

!ୀ /53267 25 49 268ତୁଳା ର)ାରି ପି ସନୁାଧର ର)ାରି XAF1079714

ପ ୁ /53268 58 49 269ସବୁାଷ ଚ:�  େସଠୀ ପି କୃ; େସଠୀ XAF0226514

!ୀ /53269 29 49 270ସଂଗୀତା େସଠୀ ପି ସବୁାସ ଚ:�  େସଠୀ XAF0226738

ପ ୁ /53270 29 49 271ମେୁକଶ ଚ:�  େସଠୀ ପି ସବୁାଷ ଚ:�  େସଠୀ XAF0342840

!ୀ /53271 26 49 272େ+ତା େସଠୀ ପି ସବୁାସ ଚ:�  େସଠୀ XAF0587824

!ୀ /54272 28 49 273ଏ[ ଶଶିକାଲା  +ା ଏ[ ମାରୀମଥୁ ୁ XAF0443648

ପ ୁ /54273 43 49 274ମାରୀମଥୁ ୁ.. ପି ସବିୁଅସ .. XAF0443564

!ୀ /54274 46 49 275ଶା2ିଲତା ହରିଜନ +ା ଶ�ାମ ସ:ୁର ହରିଜନ MGH1323518

ପ ୁ /54275 42 49 276ଶ�ାମସ:ୁର ହରିଜନ ପି ତର� ହରିଜନ MGH1324235

!ୀ /54276 21 49 277ପିKି ହରିଜନ ପି ଶ�ାମ ସ:ୁର ହରିଜନ XAF0912741

ପ ୁ /54277 30 49 278ଅେଶାକ କମୁାର େଜନା ପି ବ� ଜବ)ୁ େଜନା XAF0342857

ପ ୁ /54278 80 49 279ଝୀତୃ ର)ାରି ପି ଉ@& ବ ର)ାରି OR/13/088/018273

!ୀ /54279 72 49 280ବଇଶାଖି ର)ାରି +ା ଝୀତୃ ର)ାରି OR/13/088/018274

ପ ୁ /54280 45 49 281ଶବି ର)ାରୀ ପି ଝତୁରୁ ର)ାରୀ MGH1324607

ପ ୁ /54281 23 49 282ପଶ ୁ&ରାମ ର)ାରୀ ପି ଶବି ର)ାରୀ XAF0781328

!ୀ /54282 19 49 283ଉମ/ଳା ର)ାରୀ ପି ଶୀବ ର)ାରୀ XAF1083914

ପ ୁ /54283 47 49 284ଶଜିୁତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁେଯ�Jଧନ ସାହୁ MGH1420884

!ୀ /54284 41 49 285ର6ଲୁତା ସାହୁ +ା ସଜିୁG କମୁାର ସାହୁ XAF0342501

ପ ୁ /55285 70 49 286ଡୁମର ରଂଧାରି ପି ବୃ:ା ରଂଧାରି OR/13/088/018275

!ୀ /55286 64 49 287ଶ�ୀମତୀ ରଂଧାରି +ା ଡୁମର ରଂଧାରି OR/13/088/018276

ପ ୁ /55287 43 49 288ମତୀରାମ ର)ାରି ପି ଡୁମର ର)ାରି MGH1323625

ପ ୁ /55288 37 49 289ରାେଜ:�  ର)ାରୀ ପି ଡୁମର ର)ାରୀ MGH2295723

!ୀ /55289 36 49 290େଗାରୀମଣି ର)ାରୀ +ା ମତିରାମ ର)ାରୀ XAF0030502

!ୀ /55290 29 49 291ଲଳିତା ର)ାରୀ +ା ରାେଜ:�  ର)ାରୀ XAF0443606

ପ ୁ /56291 46 49 292ମ�ୁଳୁ ହରିଜନ ପି ଦଶା ହରିଜନ MGH1323401

!ୀ /56292 34 49 293ସଭୁଦ� ା ହରିଜନ +ା ମ�ୁଲୁ ହରିଜନ XAF0443465

!ୀ /56293 63 49 294ସଭୁଦ� ା ର)ାରୀ +ା ପରମାନ: ର)ାରୀ OR/13/088/018282

ପ ୁ /56294 41 49 295ମେହ4ର ର)ାରି ପି ପରମାନ: ର)ାରି MGH2295186

!ୀ /56295 37 49 296କମଳା ର)ାରୀ +ା ମେହ4ର ର)ାରୀ XAF0030510

!ୀ /57296 24 49 297େବଦିୖ ଭତରା ପି ଡମ ୁଭତରା XAF0781195

ପ ୁ /57297 32 49 298ଗେଣଷ ଜାନୀ ପି ମେହ:�  ଜାନୀ XAF0226530

ପ ୁ /57298 44 49 299ରାମ ର)ାରୀ ପି ଦୁେଯ�Jଧନ ର)ାରୀ MGH1454297

5 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK +ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /57299 42 49 300ସଭୁଦ� ା ର)ାରୀ +ା ଶ�ୀରାମ ର)ାରୀ MGH1420793

ପ ୁ /57300 41 49 301ଶକୃୃ ର)ାରୀ ପି ଦୁେଯ�Jଧନ ର)ାରୀ MGH1421213

!ୀ /57301 36 49 302ଗରୁୁବାରୀ ର)ାରୀ +ା ଶକୁ�ୁ  ର)ାରୀ MGH2295244

ପ ୁ /57302 36 49 303ଧନୁଜ& ୟ ର)ାରୀ ପି ଦୁେଯ�Jଧନ ର)ାରୀ MGH2295251

!ୀ /57303 28 49 304ପାବ& ତୀ ର)ାରୀ +ା ଧନୁଜ& ୟ ର)ାରୀ XAF0342196

ପ ୁ /57304 22 49 305ନିଲମ ର)ାରୀ ପି ରାମ ର)ାରି XAF0931642

!ୀ /57305 21 49 306ରତ_ ା ର)ାରୀ +ା ନିଲମ ର)ାରୀ XAF1028067

!ୀ /58306 60 49 307ନୀଳା ର)ାରୀ +ା ମଧ ୁର)ାରୀ OR/13/088/018287

ପ ୁ /58307 41 49 308େସାମନାଥ ର)ାରୀ ପି ମଧ ୁର)ାର MGH1420868

!ୀ /58308 34 49 309ଜମନୁା ର)ାରୀ +ା େସାମନାଥ ର)ାରୀ XAF0342527

ପ ୁ /59309 41 49 310ମନମୟ ଆଶା ପି ମୃତ�6ୁୟ ଆଶା MGH1323708

!ୀ /59310 66 49 311ଶା2ିଲତା ଆଶା +ା ମୃତ�6ୁୟ ଆଶା OR/13/088/018132

!ୀ /59311 63 49 312ରୁକଣୁୀ ମାଝୀ +ା କମଳ େଲାଚନ ମାଝୀ OR/13/088/018289

!ୀ /59312 40 49 313ତିଳତମା ମାଝି +ା ମଧ ୁମାଝି MGH1431204

!ୀ /59313 39 49 314କମୁଦିୁନୀ େସଠୀ +ା ମନମୟ ଆଶା XAF0030528

!ୀ /60314 58 49 315ହୀରାମଣି ମାଝି +ା ଯଗୁଧର ମାଝି OR/13/088/018291

ପ ୁ /60315 58 49 316ସକୁମନ ମାଝି ପି ଳଛିମ ମାଝି OR/13/088/018292

!ୀ /60316 56 49 317ପଦ0 ା ମାଝି +ା ଜଗବ)ୁ ମାଝି OR/13/088/018807

!ୀ /60317 53 49 318କମଳା ମାଝି +ା ସକୁମନ ମାଝି OR/13/088/018293

!ୀ /60318 46 49 319ପାବ& ତୀ ମାଝି +ା ଧନସାଏ ମାଝି MGH1323989

!ୀ /61319 53 49 320ସେରାଜିନି ଦାସ ପି ଦୁଗJ ମାଧବ ଦାସ XAF0301069

!ୀ /62320 47 49 321ରୁକ0 ଣୀ ମାଝୀ +ା େସାମନାଥ ମାଝୀ XAF0277921

ପ ୁ /62321 40 49 322େସାମନାଥ ମାଝି ପି ମହାେଦବ ମାଝି XAF0030536

!ୀ /63322 25 49 323ରଶ0 ିତା ବାଘ ପି େବଞାମିନ ବାଘ XAF1079748

!ୀ /63323 49 49 324ଚଇତିବାଇ ଭଟ +ା େରମ2 କମୁାର ଭଟ XAF1079599

!ୀ /63324 25 49 325ଗୀତା6ଳୀ ଭj +ା ରାେକଶ ଭj XAF1028042

ପ ୁ /63325 43 49 326ସକୁା2 କମୁାର େଗୗଡ ପି ରାମଚ:�  େଗୗଡ XAF0301077

!ୀ /63326 30 49 327ସନୁୀତା କମୁାରୀ େଗୗଡ +ା ସକୁା2 କମୁାର େଗୗଡ XAF0277939

ପ ୁ /63327 60 49 328ଧନମତି ମାଝୀ ପି ପିତବାସ ମାଝୀ OR/13/088/018300

!ୀ /63328 53 49 329ସମାରୀ ମାଝି +ା ଲଛମନ ମାଝି MGH1324052

ପ ୁ /63329 26 49 330କମଲ େଲାଚନ ପଜୁାରି ପି ଜଗନ_ ାଥ ପଜୁାରି XAF1079391

!ୀ /63330 25 49 331ତୁsସା ପଜୁାରି ପି ଭାଗିରଥି ଚଲାଣ XAF1079581

!ୀ /63331 25 49 332ରମା ପଜୁାରି +ା ଶ�ାମ ସ:ୁର ପଜୁାରି XAF1079730

!ୀ /64332 46 49 333ବୁଦ� ି ହରିଜନ +ା ବୁଟି ହରିଜନ OR/13/088/018884

ପ ୁ /64333 35 49 334ସKର ହରିଜନ ପି ବୁଟୁଲୁ ହରିଜନ XAF0030551

ପ ୁ /64334 30 49 335ସପନ କମୁାର ସାସମଲ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ସାସମଲ XAF0301085

ପ ୁ /65335 52 49 336ସମଦୁ ମାଝୀ ପି ପିତବାସ ମାଝୀ OR/13/088/018304

!ୀ /65336 49 49 337ସଭା ମାଝି +ା ସମଦୁ ମାଝି MGH1324599

!ୀ /66337 49 49 338କ2ିୁ ଚଲାଣ ପି ତ�ିନାଥ ଚଲାଣ MGH1323849

ପ ୁ /66338 31 49 339ଅh ୁପଜୂାରୀ ପି ସନା ଭତରା XAF0747790

!ୀ /66339 29 49 340ଗରୁୁବାରୀ ପଜୂାରୀ +ା ଅh ୁପଜୂାରୀ XAF0747782

!ୀ /67340 61 49 341ସତାଇ ଚଲାଣ +ା ବଳି ଚଲାଣ OR/13/088/018311

ପ ୁ /67341 47 49 342କରୁତି ଚଲାଣ ପି ବଳି ଚଲାଣ OR/13/088/018839

!ୀ /67342 45 49 343ବୁଦାଏ ଚଲାଣ +ା କରୁତି ଚଲାଣ OR/13/088/018840

ପ ୁ /68343 54 49 344ସନୁାଧର ମାଝୀ ପି ଈ4ର ମାଝୀ OR/13/088/018312

!ୀ /68344 48 49 345ଗଣୁ ମାଝୀ +ା ସନୁାଧର ମାଝୀ OR/13/088/018836

ପ ୁ /68345 45 49 346େଗାବି: ମାଝି ପି ଇ4ର ମାଝି OR/13/088/018856

!ୀ /68346 43 49 347ତୁଳାବତୀ ମାଝୀ +ା େଗାବି: ମାଝୀ MGH1420934

ପ ୁ /68347 41 49 348ବି4ନାଥ ମାଝି ପି ସନୁାଧର ମାଝି MGH1324425

!ୀ /68348 33 49 349ସପୁାରି ମାଝି +ା ବି4ନାଥ ମାଝି XAF0030569

ପ ୁ /68349 33 49 350େଚତୖନ� ମାଝି ପି ସନୁାଧର ମାଝି XAF0030577

ପ ୁ /68350 28 49 351ମୀନେକତନ ମାଝୀ ପି ସନୁାଧର ମାଝୀ XAF0341990

!ୀ /68351 23 49 352ମନମତୀ ମାଝୀ +ା େଚତୖନ� ମାଝୀ XAF0873760

ପ ୁ /68352 31 49 353ଲିଟୁ ନାୟକ ପି ଲ>0ଣ ନାୟକ XAF0342337

!ୀ /68353 28 49 354ସେ2ାଷୀ ନାୟକ +ା ଲିଟୁ ନାୟକ XAF0747774

!ୀ /69354 64 49 355ରାଇମତୀ ଚଲାଣ +ା ବଇଦନାଥ ଚଲାଣ OR/13/088/018317

!ୀ /69355 44 49 356ସେୁଧ;ା ଚଲାଣ +ା ଗେୁ^ା ପ�ସାଦ ଚଲାଣ MGH1420942

ପ ୁ /70356 47 49 358ବିନଦ ମାଝି ପି ବଳରାମ ମାଝି OR/13/088/018853

ପ ୁ /70357 23 49 359ରାମ ମାଝୀ ପି ବିେନାଦ ମାଝୀ XAF1103290

ପ ୁ /70358 23 49 360ଅରବି: ପାକଲୁ ପି ନବିନ ପାକଲୁ XAF0931626

!ୀ /70359 22 49 361ଆଲବିନା ପାକଲୁ ପି ନବିନ ପାକଲୁ XAF0931618

!ୀ /70360 53 49 362କମୁାରୀ ପାକଳୁୁ +ା ନବୀନ ପାକଳୁୁ MGH1322908

6 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK +ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /71361 103 49 363ମ�ଲ େଦଇ ନାଇକ +ା ଦଶରଥ ନାଇକ OR/13/088/018320

ପ ୁ /72362 53 49 364ଦାମଦର ନାଇକ ପି ଦସରଥ ନାଇକ OR/13/088/018321

!ୀ /73363 49 49 365ଚ:� ମା ପଜୁାରୀ ପି ପିତ[ ପଜୁାରୀ OR/13/088/018323

!ୀ /73364 49 49 366ପାବ& ତୀ ପଜୁାରୀ(ବି) +ା ପିତମ ପଜୁାରୀ OR/13/088/018322

ପ ୁ /74365 56 49 367ଶ�ୀଧର ଦୀସାରୀ ପି ଟିଲୁ ଦୀସାରୀ OR/13/088/018326

!ୀ /74366 53 49 368ତୁଳସା ଦୀସାରୀ +ା ଶ�ୀଧର ଦୀସାରୀ OR/13/088/018327

ପ ୁ /74367 34 49 369ସ6ୟ କମୁାର ଦିସାରି ପି ଶ�ୀଧର ଦିସାରି XAF0030585

ପ ୁ /74368 25 49 370ରବି:�  ଦିଶାରୀ ପି ଶ�ୀଧର ଦିଶାରୀ XAF0747873

!ୀ /74369 24 49 371ବିମଳା ଦିଶାରୀ +ା ସ6ୟ କମୁାର ଦିଶାରୀ XAF0747907

ପ ୁ /74370 63 49 372େବଣଧୁର ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ନାୟକ XAF0226548

ପ ୁ /74371 75 49 373ବାେଲ ର)ାରୀ ପି ଗପି ର)ାରୀ OR/13/088/018325

ପ ୁ /75372 63 49 374ମହାେଦବ ପଜୁାରି ପି ପିତମ ପଜୁାରି OR/13/088/018328

!ୀ /75373 59 49 375ଦସମି ପଜୁାରି +ା ମହାେଦବ ପଜୁାରି OR/13/088/018329

ପ ୁ /75374 36 49 376ଖଗପତି ପଜୁାରୀ ପି ମହାେଦବ ପଜୁାରୀ XAF0030593

ପ ୁ /75375 33 49 377େଚତୖନ� ପଜୁାରୀ ପି ମହାେଦବ ପଜୁାରୀ XAF0030601

!ୀ /75376 33 49 378ଧନମତି ପଜୁାରୀ - ଗଣପତି ପଜୁାରୀ XAF0226555

ପ ୁ /75377 33 49 379କୃ; ର)ାରୀ ପି ମଧ ୁର)ାରୀ XAF0226563

!ୀ /75378 29 49 380ଜମନୁା ର)ାରୀ +ା କୃ; ର)ାରୀ XAF0342451

!ୀ /76379 38 49 381ରୀତିରାଣୀ ବtି +ା ସମୁ2 କମୁାର ବtି XAF0226571

ପ ୁ /77380 34 49 382େଚତୖନ� ନାୟକ ପି ଚିତାଇ ନାୟକ XAF0226597

ପ ୁ /77381 60 49 383ବୁଦୁ ପଜୁାରି ପି ରଘ ୁପଜୁାରି OR/13/088/018330

ପ ୁ /77382 35 49 384ତୁଳାରାମ ପଜୁାରୀ ପି ବୁଦୁ ପଜୁାରୀ XAF0030627

ପ ୁ /77383 35 49 385ମକୁ:ୁ ପଜୁାରୀ ପି ବୁଦୁ ପଜୁାରୀ XAF0226589

ପ ୁ /77384 32 49 386ତୁଳସୀରାମ ପଜୁାରୀ ପି ବୁଦୁ ପଜୁାରୀ XAF0030635

!ୀ /77385 31 49 387ଶାମବତୀ ପଜୁାରୀ +ା ମକୁ:ୁ ପଜୁାରୀ XAF0030619

!ୀ /77386 29 49 388ଚ:ା ପଜୂାରୀ +ା ତୁଳସୀରାମ ପଜୂାରୀ XAF0301119

!ୀ /77387 37 49 389ମNୁା ର)ାରୀ +ା ତୁଳାରାମ ପଜୂାରୀ XAF0587857

ପ ୁ /78388 42 49 390ମହାେଦବ ଭତରା ପି ପଦମ ଭତ� ା MGH1324086

!ୀ /78389 37 49 391ଶକୁେଦଇ ଭତରା +ା ମହାେଦବ ଭତରା XAF0030668

ପ ୁ /78390 33 49 392ରଘନୁାଥ ଭତ� ା ପି ପଦ0  ଭତ� ା XAF0030676

!ୀ /78391 32 49 393ସିତା ଭତ� ା +ା ରଘନୁାଥ ଭତ� ା XAF0030684

!ୀ /78392 29 49 394ମ�ଳେଦଇ ଭତ� ା +ା ଗରୁୁବ:ୁ ଭତ� ା XAF0443374

ପ ୁ /78393 28 49 395ଗରୁୁବ:ୁ ଭତ� ା ପି ପଦମ ଭତ� ା XAF0443440

ପ ୁ /78394 65 49 396ସତ�ାନ: ନାଗ ପି ପ�ଭୁଦାନ ନାଗ XAF0781310

!ୀ /78395 55 49 397ମରୀୟମ ନାଗ +ା ସତ�ାନ: ନାଗ XAF0781237

ପ ୁ /78396 38 49 398ବ� ଜେମାହନ ନାଗ ପି ସତ�ବାନ ନାଗ XAF0781229

!ୀ /78397 30 49 399ସଧୁା ନାଗ +ା ବ� ାଜେମାହନ ନାଗ XAF0781211

!ୀ /78398 49 49 400ଭଗବତି ନାୟକ +ା ସମନାଥ ନାୟକ XAF0030650

ପ ୁ /78399 27 49 401ପିତାOର ନାୟକ ମା ଭଗବତି ନାୟକ XAF0443721

!ୀ /79400 35 49 402ରାଧା େଗୗଡ +ା ଶKର େଗୗଡ XAF0226613

ପ ୁ /79401 41 49 403ସବୁାସ ଚ:�  ର)ାରି ପି ଇଫ�ିୟମ ର)ାରି OR/13/088/018889

!ୀ /80402 86 49 404ଲଛନ େଦଇ . +ା ଡମ ୁ. OR/13/088/018337

!ୀ /80403 42 49 405ତୁଳସୀ ମାଝୀ +ା ଅh ୁମାଝୀ XAF0226621

!ୀ /80404 53 49 406େଜମା ନାୟକ +ା କା./କ ନାୟକ OR/13/088/018407

ପ ୁ /80405 36 49 407ଶKର ନାୟକ ପି କା./କ ନାୟକ MGH2295368

ପ ୁ /80406 64 49 408ଜଗନାଥ ପଜୁାରି ପି ଡମ ୁପଜୁାରି OR/13/088/018338

!ୀ /80407 49 49 409ପଦ0 ା ପଜୁାରି +ା ନକଳୁ ପଜୁାରି OR/13/088/018341

ପ ୁ /80408 40 49 410ଜଳଧର ପଜୁାରୀ ପି ଡ଼ମ ୁପଜୁାରୀ XAF0030692

ପ ୁ /80409 28 49 413କମଳ େଲାଚନ ପଜୂାରୀ ପି ଜଗନ_ ାଥ ପଜୂାରୀ XAF0747865

!ୀ /80410 27 49 414ଧନମତୀ ପଜୂାରୀ +ା କମଳ େଲାଚନ ପଜୂାରୀ XAF0747857

ପ ୁ /81411 56 49 415ସOାରୁ ମାଝୀ ପି ଦଶରଥ ମାଝୀ OR/13/088/018343

!ୀ /81412 53 49 416ସକୁମୁତୀ ମାଝୀ +ା ସOାରୁ ମାଝୀ OR/13/088/018344

ପ ୁ /81413 41 49 417ଗରୁୁବ)ୁ ମାଝି ପି ଲଛମନ ମାଝି MGH1322882

ପ ୁ /81414 38 49 418ଅh ୁମାଝୀ ପି ଲଛମନ ମାଝୀ MGH2295343

!ୀ /81415 30 49 419ଭଗବତୀ ମାଝୀ +ା ଅh ୁମାଝୀ XAF0342436

ପ ୁ /81416 28 49 420ଶକୁରାମ ମାଝୀ ପି ଲ>0ଣ ମାଝୀ XAF0342170

ପ ୁ /82417 71 49 421କମଲୁ ମାଝୀ ପି କୃ; ମାଝୀ OR/13/088/018348

!ୀ /82418 61 49 422ସତାଏ ମାଝୀ +ା କମଲୁ ମାଝୀ OR/13/088/018349

!ୀ /82419 52 49 423ସାଇଦି ମାଝି +ା ଜଗବ)ୁ ମାଝି OR/13/088/018844

ପ ୁ /82420 48 49 424ଧନସିଂ ମାଝୀ ପି କୃ; ମାଝୀ OR/13/088/018351

!ୀ /82421 47 49 425ରଦା ମାଝି +ା ଧନସିଂ ମାଝି MGH1324003

ପ ୁ /82422 39 49 426ବାସେୁଦବ ମାଝି ପି କମଲୁୁ ମାଝି MGH1431220

7 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK +ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /82423 36 49 427ହିରାମଣୀ ମାଝି +ା ବାସ ୁେଦବ ମାଝି XAF0030726

ପ ୁ /82424 32 49 428ଶିବ ମାଝୀ ପି କମଳୁୁ ମାଝୀ XAF0030718

!ୀ /82425 30 49 429ସକୁମତି ମାଝୀ +ା ଶିବ ମାଝୀ XAF0342535

!ୀ /82426 23 49 430ରୁକନୀ ମାଝୀ +ା କୃତୀ ମାଝୀ XAF0873836

ପ ୁ /82427 23 49 431କୃତୀ ମାଝୀ ପି କମଲୁ ମାଝୀ XAF0874057

!ୀ /83428 92 49 432ଚvା ମାଝୀ +ା ଲଛମି ମାଝୀ OR/13/088/018353

ପ ୁ /83429 60 49 433ଶକୃୁ ମାଝୀ ପି ଲଛିମ ମାଝୀ MGH1323336

ପ ୁ /83430 55 49 434ମ�ଳ ସାଇ ମାଝି ପି ଲଛମି ମାଝି OR/13/088/018356

!ୀ /83431 49 49 435ଭଗବତୀ ମାଝି +ା ମ�ଳ ସାଇ ମାଝି OR/13/088/018357

ପ ୁ /83432 46 49 436ରତନ ମାଝୀ ପି ଲଛମି ମାଝୀ MGH2295350

!ୀ /83433 43 49 437ବିମଳା ମାଝି +ା ରତନ ମାଝି MGH1324193

!ୀ /83434 31 49 438ସେନଇ ମାଝୀ +ା ସକୁରୁାମ ନାୟକ XAF0443499

ପ ୁ /83435 28 49 439ମେନାଜ ମାଝୀ ପି ସକୁ ୁମାଝୀ XAF0342006

!ୀ /83436 24 49 440କମୁାରୀ ମାଝୀ +ା ମେନାଜ ମାଝୀ XAF0747436

ପ ୁ /83437 24 49 441େଖମରାଜ ମାଝୀ ପି ରତନ ମାଝୀ XAF0781336

!ୀ /83438 22 49 442େଦୖମତୀ ମାଝୀ ପି ରତନ ମାଝୀ XAF0872291

!ୀ /84439 60 49 443ସମୁତି ମାଝୀ +ା ସକୃୁ ମାଝୀ OR/13/088/018355

!ୀ /85440 81 49 444ମ�ରୀ ଚଲାଣ +ା ବାସେୁଦବ ଚଲାଣ OR/13/088/018359

ପ ୁ /85441 63 49 445ମ�ଳ ସାଇଁ ଚଲାଣ ପି ବାସେୁଦବ ଚଲାଣ OR/13/088/018360

ପ ୁ /85442 35 49 446ବୁଦୁରାମ ଚଲାଣ ପି ମ�ଳସାଏ ଚଲାଣ XAF0031500

!ୀ /85443 32 49 447ପଦ0 ିନି ମାଝି +ା ସଦନ ମାଝି XAF0912758

ପ ୁ /85444 29 49 448ସଦନ ମାଝୀ ପି ମ�ଳସାଇ ମାଝୀ XAF0443598

ପ ୁ /86445 30 49 449ଭଗବାନ ଚଲାଣ ପି ମ�ଳ ସାଅ ଚଲାଣ XAF0277947

!ୀ /86446 25 49 450ଦେନଇ ଚଲାଣ +ା ଭଗବାନ ଚଲାଣ XAF0747451

ପ ୁ /87447 48 49 451ନୀଳକk ଚଲାଣ ପି ଡୁମର ଚଲାଣ OR/13/088/018363

ପ ୁ /87448 29 49 452ଆସମାନ ଚଲାଣ ମା ରୁକଣୁୀ ଚଲାଣ XAF0443333

ପ ୁ /89449 35 49 453ଧନପତି ନାୟକ ପି ମହାେଦବ ନାୟକ XAF0912733

ପ ୁ /89450 58 49 454ବୁଟି ନାୟକ ପି ଖଗପତି ନାୟକ OR/13/088/018369

!ୀ /89451 54 49 455ସତାଏ ନାୟକ +ା ମହାେଦବ ନାୟକ OR/13/088/018368

!ୀ /89452 50 49 456ରାମବତୀ ନାୟକ +ା ବୁଟି ନାୟକ OR/13/088/018370

ପ ୁ /89453 39 49 457ରଘନୁାଥ ନାୟକ ପି ମହାେଦବ ନାୟକ XAF0030767

!ୀ /89454 34 49 458ରତ_ ା ନାୟକ +ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ XAF0030759

!ୀ /89455 33 49 459ଭାରତୀ ନାୟକ - ସବୁାଷଚ:�  ନାୟକ XAF0030742

ପ ୁ /90456 33 49 460ତ�ିମଲ ପ�ସାଦ ଭ�ାରକାରିଆ ପି େଗାପିନାଥ ଭ�ାରକାରିଆ XAF0030775

ପ ୁ /90457 28 49 461ବୀେର\ ପ�ସାଦ ଭ�ାରକାରିଆ ପି େଗାପୀନାଥ ଭ�ାରକାରିଆ XAF0342329

!ୀ /90458 55 49 462ମାଣିକ ଭ�ାରିକାରିଆ +ା ଗପିନାଥ ଭ�ାରିକାରିଆ OR/13/088/018398

!ୀ /90459 27 49 463କ�ି.ୀ ଭ�ାରକାରିଆ +ା ତ�ୀମଲପ�ସାଦ ଭ�ାରକାରିଆ XAF0872374

ପ ୁ /91460 22 49 464ହଳଧର ନାୟକ ପି କମଳ ଲଚନ ନାୟକ XAF1047299

ପ ୁ /91461 55 49 465କମଳଲଚନ ନାୟକ ପି ଖଗପତି ନାୟକ OR/13/088/018372

!ୀ /91462 47 49 466ବୁଦାୟ ନାୟକ +ା କମଲଚନ ନାୟକ XAF0560920

ପ ୁ /91463 36 49 467ଭରତ ନାୟକ ପି କମଳେଲାଚନ ନାୟକ XAF0030783

!ୀ /91464 33 49 468ଗଣୁମତି ନାୟକ - କମଳେଲାଚନ ନାୟକ XAF0030791

ପ ୁ /91465 26 49 469ଜଗନ_ ାଥ ନାୟକ ପି କମଳଚନ ନାୟକ XAF0587758

!ୀ /91466 26 49 470ଭଗବତୀ ନାୟକ +ା ଜଗନ_ ାଥ ନାୟକ XAF0587766

!ୀ /92467 60 49 471ଗରୁୁବାରି ପାହାରିଆ +ା ବିଜୟ ପାହାରିଆ OR/13/088/018813

ପ ୁ /92468 30 49 472କୃ; ପାହାରିଆ ପି ବିଜୟ ପାହାରିଆ XAF0342568

!ୀ /92469 28 49 473ମାଳତୀ ପାହାରିଆ +ା କୃ; ପାହାରିଆ XAF0342550

ପ ୁ /93470 57 49 474ହରିବ)ୁ ମାଝୀ ପି ଖଡି ମାଝୀ OR/13/088/018388

!ୀ /93471 53 49 475କମୁାରୀ ମାଝୀ +ା ହରିବ)ୁ ମାଝୀ OR/13/088/018389

ପ ୁ /93472 31 49 476ଅନ2ରାମ ମାଝୀ ପି ହରିବ)ୁ ମାଝୀ XAF0301127

!ୀ /94473 73 49 477ପଦ0 ା ନାୟକ +ା ଅe ୁ&ନ ନାୟକ OR/13/088/018381

ପ ୁ /94474 51 49 478କମଲଚନ ନାୟକ ପି ଅe ୁ&ନ ନାୟକ OR/13/088/018384

!ୀ /94475 49 49 479ଭଗବତୀ ନାୟକ +ା ପଦ0 ନ ନାୟକ OR/13/088/018383

ପ ୁ /94476 30 49 480ଜଗନ_ ାଥ ନାଇକ ନାଇକ ପି ପଦ0 ନ ନାୟକ XAF0226639

ପ ୁ /94477 31 49 481କୃ; ନାୟକ ପି ପଦ0 ନ ନାୟକ XAF0342543

ପ ୁ /94478 22 49 482ହଳଧର ନାୟକ ପି କମଳେଲାଚନ ନାୟକ XAF1084987

ପ ୁ /95479 81 49 483ଧନପତି ମାଝୀ ପି ଶାମ ମାଝୀ OR/13/088/018392

!ୀ /95480 72 49 484ସତାଇ ମାଝୀ +ା ଧନପତୀ ମାଝୀ OR/13/088/018393

ପ ୁ /95481 53 49 485କୃତିବାସ ମାଝୀ ପି ଧନପତି ମାଝୀ OR/13/088/018394

!ୀ /95482 48 49 486ଦଇମତୀ ମାଝୀ +ା କୃତିବାସ ମାଝୀ OR/13/088/018395

!ୀ /96483 42 49 487ସନାଇ ଚଲାଣ ପି ଲଛମନ ଦେଳଇ XAF1079557

ପ ୁ /96484 47 49 488ଡୁମର ମାଝୀ ପି ଧନପତି ମାଝୀ MGH1324433

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK +ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /96485 46 49 489ପଦ0 ନି ମାଝୀ +ା ଧନପତି ମାଝୀ MGH1325059

ପ ୁ /96486 46 49 490ରତନ ମାଝୀ ପି ଧନପତି ମାଝୀ OR/13/088/018396

!ୀ /96487 45 49 491ଚ:ରି ମାଝି +ା ରତନ ମାଝି OR/13/088/018851

!ୀ /96488 29 49 492କମୁାରୀ ମାଝୀ +ା ଡୁମର ମାଝୀ XAF0342618

!ୀ /96489 26 49 493ପ�ମିଳା ନାୟକ +ା କୃଷ_ ନାୟକ XAF0889022

ପ ୁ /97490 66 49 494ତୁଳାରାମ ମାଝି ପି ସାମା ମାଝି OR/13/088/018401

!ୀ /97491 60 49 495ଧନମତି ମାଝି +ା ତୁଳାରାମ ମାଝି OR/13/088/018402

ପ ୁ /97492 39 49 496ମହାେଦବ ମାଝୀ ପି ଗ�ା ମାଝୀ XAF0030825

!ୀ /97493 37 49 497ଫଲୁମତି ମାଝୀ - ମହାେଦବ ମାଝୀ XAF0030833

!ୀ /97494 21 49 498ସବ&  ମାଝି ପି ମହାେଦବ ମାଝି XAF0912709

!ୀ /98495 69 49 499ବି ଜାନକୀ ଆଚାରୀ +ା ବି ରାମାରାଓ ଆଚାରୀ XAF0341768

ପ ୁ /98496 52 49 500ବି ରେମଶ ଆଚାରୀ ପି ବି ରାମାରାଓ ଆଚାରୀ XAF0341776

!ୀ /98497 53 49 501େକୗଶଲ�ା େବେହରା +ା ସବୁାସ ଚ:�  େଶଠି XAF0226746

ପ ୁ /98498 43 49 502ସଶୁା2 କମୁାର େବେହରା ପି ଲ>0ଣ େବେହରା XAF0226811

!ୀ /98499 35 49 503େଜମା େବେହରା +ା ସଶୁା2 କମୁାର େବେହରା XAF0341941

ପ ୁ /98500 56 49 504ମାନସାଏ ଭତରା ପି ଭଗବାନ ଭତରା XAF0226696

!ୀ /98501 51 49 505କନକ ଭତରା +ା ମାନସାଏ ଭତରା XAF0226662

!ୀ /98502 28 49 506ବାସ2ୀ ଦେଳଇ +ା ସfାରୁ ଦେଳଇ XAF0226779

!ୀ /98503 36 49 507ସନୁୀତା ଦାସ +ା ଦିଲS ୀR କମୁାର ଦାସ XAF0226654

ପ ୁ /98504 50 49 508ବି. ଘନଶ�ାମ ଆଚାରୀ ପି ବି. ରାମାରାଓ ଆଚାରୀ XAF0226712

ପ ୁ /98505 37 49 509ବିନୟ ଜାନୀ ପି େଗାବି: ଜାନୀ XAF0226795

!ୀ /98506 31 49 510ସାବିନା କwପ +ା ବାବିଲ କwପ XAF0226704

ପ ୁ /98507 28 49 511ଭଗବାନ େକଉଟ ପି ଆୟତୁି େକଉଟ XAF0443317

!ୀ /98508 23 49 512ସବିତା େକଉଟ +ା ଭଗବାନ େକଉଟ XAF0781450

!ୀ /98509 34 49 513ହୁେମରା ଖାତୁନ +ା ଏ[.ଡି. ଉଷମାନ XAF0226761

ପ ୁ /98510 37 49 514ଏ[. ଡି. ଲୁକମାନ ପି ଅବଦୁଲ ଗନୀ XAF0226647

!ୀ /98511 33 49 515କhରୁୀ ମହା2ୀ +ା କରଣ କମୁାର ମହା2ି XAF0301135

ପ ୁ /98512 53 49 516ଅh ମାଝି ପି ଦସା ମାଝି XAF1076645

ପ ୁ /98513 33 49 517ସମାରୁ ମାଝୀ ପି ରଇନୁ ମାଝୀ XAF0226720

!ୀ /98514 31 49 518ଝୁ\କି ମାଝୀ +ା ଅh ୁମାଝୀ XAF0342162

ପ ୁ /98515 32 49 519ପି. ମରୁୁଗାନ ପି ଏ ପାଲାନି ଚାମୀ XAF0226753

ପ ୁ /98516 40 49 520ଲ>0ଣ ନାୟକ ପି ବାୟା ନାୟକ XAF0226787

!ୀ /98517 34 49 521ଲ>0ୀ ନାୟକ +ା ଲି� ନାୟକ XAF0226829

!ୀ /98518 30 49 522ଭଗବତୀ ପଜୂାରୀ +ା ଭଗବାନ ପଜୂାରୀ XAF0226803

ପ ୁ /98519 36 49 523ଏ[ ଡି ସେୁଲମା\ ପି ଅବଦୁଲ ଗନୀ XAF0341982

ପ ୁ /98520 35 49 524ଅଜୁ& ନ +ାଇଁ ପି େକଳୁ ଚରଣ +ାଇଁ XAF0226670

ପ ୁ /98521 39 49 525ଏ[. ଡି. ଉଷମାନ ପି ଅବଦୁଲ ଗନୀ XAF0226688

!ୀ /99522 36 49 526ସନାଇ ଚଲାଣ +ା ଶାମ ଚଲାଣ XAF0781617

ପ ୁ /99523 58 49 527ଲଛମନ ଦେଳଇ ପି ଗରୁୁବ)ୁ ଦେଳଇ XAF1079409

!ୀ /99524 51 49 528କମଳା ଦେଳଇ +ା ଲଛମନ ଦେଳଇ XAF1079789

ପ ୁ /99525 39 49 529ଭଗବାନ େଧାବି ପି ଧନେଶଇ େଧାବି XAF1079383

!ୀ /99526 58 49 530ଆୟତୀ ମାଝି +ା ଇ4ର ମାଝି XAF1079375

!ୀ /99527 35 49 531ସତ� ମାଝି +ା ଗେଣଶ ମାଝି XAF0030841

!ୀ /100528 66 49 532ସନୁାମଣି ନାୟକ +ା କମଳେଲାଚନ ନାୟକ MGH2295749

ପ ୁ /100529 57 49 533ଡOରୁ ନାୟକ ପି ଈ4ର ନାୟକ OR/13/088/018591

!ୀ /100530 53 49 534ଚିତାୟ ନାୟକ +ା ଡOରୁ ନାୟକ OR/13/088/018799

ପ ୁ /100531 39 49 535କୃ; ନାୟକ ପି ଅଜୁ& ନ ନାୟକ MGH2295160

!ୀ /100532 38 49 536ଶକୁମତି ନାୟକ +ା କୃ; ନାୟକ MGH2295178

ପ ୁ /100533 21 49 537େକୖଳାସ ନାୟକ ପି ଡOରୁ ନାୟକ XAF1047281

ପ ୁ /101534 66 49 538ରଘନୁାଥ ସାହୁ ପି ନଟବର ସାହୁ OR/13/088/018403

!ୀ /101535 61 49 539ପ�ତିମା ସାହୁ +ା ରଘନୁାଥ ସାହୁ OR/13/088/018404

ପ ୁ /101536 48 49 540ବସ2 କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ MGH1323930

ପ ୁ /101537 40 49 541ସଶୁା2 କମୁାର ସାହୁ ପି ରଘନୁାଥ ସାହୁ MGH1454305

!ୀ /101538 27 49 542+ପ_ା ରାଣୀ ସାହୁ +ା ବସ2 କମୁାର ସାହୁ XAF0587907

!ୀ /102539 41 49 543ମ:ଦରୀ ପ�ଧାନ +ା ରଘନୁାଥ ପ�ଧାନ MGH2295509

!ୀ /103540 45 49 544ସଧୁାମା ମ�ଳ +ା ଜଗନ_ ାଥ ମ�ଳ MGH1324920

ପ ୁ /103541 27 49 545ରାେଜଶ ମ�ଳ ପି ଜଗନ_ ାଥ ମ�ଳ XAF0781427

ପ ୁ /103542 26 49 546ନିଖିଲ ମ�ଳ ପି ଜଗନ_ ାଥ ମ�ଳ XAF0781419

ପ ୁ /103543 28 49 547ସfନୁାଥ ନାଇକ ପି କା./କ ନାୟକ XAF0342311

ପ ୁ /103544 58 49 548କା./କ ନାୟକ ପି ମ�ରୁ ନାୟକ OR/13/088/018406

!ୀ /103545 32 49 549ଡମଣୁୀ ନାୟକ +ା ଶKର ନାୟକ XAF0301143

!ୀ /104546 45 49 550ଡି ଅନୁରାଧା ରାଯ ୁ. +ା ଡି ରାଯ ୁେଗାପାଳରାଯ ୁ. MGH2295236

9 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK +ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /104547 47 49 551ପ�ଭାକର ବକସି ପି ବୃ:ାବନ ବକସି OR/13/088/018254

!ୀ /104548 39 49 552ଟୁନି କମୁାରୀ ଦାସ +ା ସେ2ାଷ କମୁାର ସାହୁ XAF0277996

!ୀ /104549 34 49 553େଜମା ଜାନୀ +ା ବଳରାମ େଗୗଡ XAF0779504

!ୀ /104550 30 49 554ଶକ2ୁଳା ଜାନୀ +ା ମଦନ ଜାନୀ XAF0779496

ପ ୁ /104551 46 49 555ରଜନିକା2 ମିଶ� ପି ଚ:�  xଜ ମିଶ� XAF0747469

!ୀ /104552 55 49 556ଡି ରାେଜ4ରି +ା ମା�ାପତୀ OR/13/088/018411

!ୀ /104553 90 49 557ଅ-&ପଣୁJ ରାଜୁ +ା ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜୁ XAF0773671

ପ ୁ /104554 56 49 558ଡି.ମା�ାପତି ରାଯ ୁ ପି ଡି.ସତ�ନାରାୟଣା ରାଯ ୁ OR/13/088/018410

ପ ୁ /104555 51 49 559ଡି ରାଯଗପାଳ ରାଜୁ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜୁ OR/13/088/018412

ପ ୁ /104556 46 49 560ସେ2ାଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ନିଳାOର ସାହୁ XAF0226845

ପ ୁ /105557 32 49 561ଏ\ ରାମକ� ି;ା ରାଜୁ ପି ଏ\ ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜୁ XAF0277954

ପ ୁ /106558 32 49 562ଗୁ̂  ଜାନୀ ପି ମଦନ ଜାନୀ XAF0278010

!ୀ /106559 29 49 563େଜ�ାତି ଜାନୀ +ା ଗ ୁ̂  ଜାନୀ XAF0278002

!ୀ /106560 26 49 564ଯେଶାଦା ଜାନୀ +ା ଗ ୁ̂  ଜାନୀ XAF0747477

!ୀ /106561 45 49 565ପି କମୁାରୀ +ା ପି େଭKଟପତି ରାଜୁ XAF0277988

ପ ୁ /106562 48 49 566ପି ସୀତାରାମ ରାଜୁ ପି ବୀରଭଦ�  ରାଜୁ XAF0277962

!ୀ /106563 41 49 567ଶଭୁଲ>0ୀ ରାଜୁ +ା ସୀତାରାମ ରାଜୁ XAF0443556

ପ ୁ /106564 35 49 568ଏ\ ଅଚ�ତୁାରାମ ରାଜୁ ପି ଏ\ ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜୁ XAF0277970

ପ ୁ /107565 33 49 569ଡି ଶଭୁ� ମଣ� ରାଜୁ ପି ଡି ମା�ାପତି ରାଜୁ XAF0278028

ପ ୁ /108566 46 49 570ରାମା ବା�ାରାଜୁ ପି େଭKଟପତି ରାଜୁ XAF0443549

ପ ୁ /108567 53 49 571ପି.େଭKଟାପତି ରାଜୁ ପି ପି.ବୀରଭଦ�  ରାଜୁ XAF0342154

ପ ୁ /108568 27 49 572ପତପତି ସୀତାରାମ ରାଜୁ ପି ପି. େଭେKଟପତି ରାଜୁ XAF0781534

!ୀ /109569 35 49 573ଗାୟତ�ୀ ମିଶ� +ା ରଜନିକା2 ମିଶ� XAF0747444

!ୀ /110570 36 49 574ତୁଳସି ମାଝି ବି +ା ରାମ ମାଝି XAF0030866

ପ ୁ /111571 60 49 575ପ�ଫଲୁ କମୁାର ମହା2ି ପି ସହେଦବ ମହା2ି MGH1323187

!ୀ /112572 54 49 576ସନମତି ମାଝି +ା ମହାେଦବ ମାଝି OR/13/088/018418

ପ ୁ /112573 54 49 577ଗକଳୁ ମାଝି ପି ପରମାନ: ମାଝି OR/13/088/018419

!ୀ /112574 51 49 578େହମା ମାଝି +ା ଗକଳୁ ମାଝି OR/13/088/018420

ପ ୁ /112575 47 49 579ମହାେଦବ ମାଝି ପି ପରମାନ: ମାଝି OR/13/088/018417

!ୀ /112576 33 49 580ରମା ମାଝୀ +ା କମଳେଲାଚନ ମାଝୀ XAF0443937

ପ ୁ /112577 32 49 581କମଳେଲାଚନ ମାଝୀ ପି ମହାେଦବ ମାଝୀ XAF0443457

ପ ୁ /112578 27 49 582ଚ:�  ମାଝୀ ପି ଧନୁଯ�&ୟ ମାଝୀ XAF0443325

ପ ୁ /113579 71 49 583ଗପିନାଥ ର)ାରି ପି ମ�ରା ର)ାରି OR/13/088/018421

!ୀ /113580 62 49 584ବୁଦାୟ ର)ାରି +ା ଗପିନାଥ ର)ାରି OR/13/088/018422

ପ ୁ /113581 36 49 585ଶିବନାଥ ର)ାରୀ ପି େଗାପୀନାଥ ର)ାରୀ XAF0030874

!ୀ /113582 31 49 586ସନୁାମଣି ର)ାରୀ +ା ଶିବରାମ ର)ାରୀ XAF0226852

!ୀ /114583 78 49 587ଲ>0ୀ ନାୟକ +ା ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/13/088/018424

!ୀ /114584 53 49 588ବାଳାମଣି ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/13/088/018425

!ୀ /115585 47 49 589ହାରାବତୀ ମାଝି +ା ଧନୁଯ& ୟ ମାଝି OR/13/088/018303

ପ ୁ /115586 46 49 590ପଶ ୁ&ରାମ ମାଝୀ ପି ଆଶମନ ମାଝୀ MGH1325042

!ୀ /115587 26 49 591ଆସମତୀ ମାଝୀ ପି ହରି ମାଝୀ XAF0847053

!ୀ /115588 29 49 592ମମତା ପଜୂାରୀ +ା ଡOରୁ ପଜୂାରୀ XAF0747485

ପ ୁ /115589 28 49 593ଡOରୁୁ ପଜୂାରୀ ପି ପାକଲୁୁ ପଜୂାରୀ XAF0443341

ପ ୁ /116590 54 49 594ସାମ ଚଲାଣ ପି ଅଚ/ତ ଚଲାଣ OR/13/088/018435

!ୀ /116591 46 49 595ପଦ0 ା ଚଲାଣ +ା ସାମ ଚଲାଣ OR/13/088/018436

!ୀ /116592 25 49 596ଲ>0ୀ ଚଲାଣ +ା ଭଗତରାମ ଚଲାଣ XAF0847046

!ୀ /116593 21 49 597ଧେନଇ ଚଲାଣ ପି ଶ�ାମ ଚଲାଣ XAF0912691

ପ ୁ /116594 25 49 598ଭଗତରାମ ଚଲାଣ ପି ଶ�ାମ ଚଲାଣ XAF0781708

!ୀ /117595 61 49 599ଆସମତୀ ପଜୁାରୀ +ା ଘନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/018438

!ୀ /118596 52 49 600ଷନମତୀ ଚଲାଣ +ା ପାକଲୁ ଚଲାଣ OR/13/088/018441

ପ ୁ /118597 57 49 601ପି ସିେହଚ ସନ�ାସି ରାଜୁ ପି ପି ଭି ଏଲ ନରସ`ା XAF0443358

!ୀ /119598 57 49 602ପାବ& ତୀ ଚଲାଣ +ା ଡମରୁ ଚଲାଣ OR/13/088/018829

ପ ୁ /119599 46 49 603ଶ�ାମ ସ:ୁର ଚଲାଣ ପି ଡ଼ମ ୁଚଲାଣ XAF0030890

!ୀ /119600 33 49 604େଗାମତୀ ଚଲାଣ +ା ଶ�ାମ ସ:ୁର ଚଲାଣ XAF0030908

ପ ୁ /119601 36 49 605ଖଗପତି ର)ାରୀ ପି ଡମ ୁର)ାରୀ MGH2295459

!ୀ /119602 34 49 606ଲଛମା ର)ାରୀ +ା ଖଗପତି ର)ାରୀ XAF0030882

ପ ୁ /120603 49 49 607ପରୁhମ ମାଝି ପି କମେଲାଚନ ମାଝି MGH1324623

!ୀ /120604 23 49 608ଚ:� ିକା ମାଝୀ +ା ପରୂୂେଶା.ମ ମାଝୀ XAF0872457

!ୀ /120605 55 49 609ଗିତାଇ ନାୟକ +ା ବୁଦୁ ନାୟକ OR/13/088/018443

ପ ୁ /120606 28 49 610େଚତୖନ� ନାୟକ ପି ଚିତାଇ ନାଇକ XAF0747592

ପ ୁ /121607 56 49 611ସିବରାମ ନାୟକ ପି ସକୁଦୁାସ ନାୟକ OR/13/088/018445

!ୀ /121608 51 49 612ନିଳା ନାୟକ +ା ସିବରାମ ନାୟକ OR/13/088/018446

10 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK +ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /121609 29 49 613ଶିବ ନାୟକ ପି ଶ�ୀରାମ ନାୟକ XAF0278036

!ୀ /121610 28 49 614ପବୁJ ନାୟକ +ା ଶିବ ନାୟକ XAF0781690

ପ ୁ /122611 63 49 615ଜଗବ)ୁ ନାୟକ ପି ସକୁଦୁାସ ନାୟକ OR/13/088/018449

ପ ୁ /122612 59 49 616ବି4ନାଥ ନାୟକ ପି ସକୁଦୁାସ ନାୟକ OR/13/088/018451

ପ ୁ /122613 41 49 617ସନସାଇ ନାୟକ ପି ଜଗବ)ୁ ନାୟକ XAF0030916

!ୀ /122614 38 49 618ଦଇମତି ନାୟକ - ଜଗବ)ୁ ନାୟକ XAF0030924

!ୀ /123615 52 49 619େଯମା ନାୟକ +ା ବି4ନାଥ ନାୟକ OR/13/088/018452

!ୀ /123616 41 49 620ବୀନତୀ ନାୟକ +ା େବଣଧୁର ନାୟକ XAF0342675

ପ ୁ /123617 41 49 621ସମପତି ପଜୁାରି ପି ବି4ନାଥ ପଜୁାରି MGH2295327

!ୀ /123618 41 49 622ଗରୁୁବାରି ପଜୁାରି +ା ସନପତି ପଜୁାରି MGH2295335

ପ ୁ /124619 55 49 623ଦୟାନିଧି ଭତରା ପି ବଳି ଭତରା OR/13/088/018447

!ୀ /124620 55 49 624ଷନାଈ ଭତରା +ା ଦୟାନିଧି ଭତରା OR/13/088/018448

!ୀ /124621 41 49 625ସନମତି ର)ାରୀ +ା ଡୁ�ୁରୁ ର)ାରୀ OR/13/088/018305

!ୀ /125622 68 49 626ଜୟତି ପଜୁାରି +ା ଭାଗିରଥି ପଜୁାରି XAF1076371

!ୀ /126623 71 49 627ଷଭୁଦ� ା ମାଝି +ା ହରି ମାଝି OR/13/088/018429

ପ ୁ /126624 36 49 628କେହ_ ଇ ମାଝୀ ପି ଶଭୁଦ� ା ମାଝୀ XAF0030932

!ୀ /126625 25 49 629ସଯତ ମାଝୀ +ା କେହ_ ଇ ମାଝୀ XAF0847038

ପ ୁ /127626 79 49 630ଜଗବ)ୁ ନାୟକ ପି ନିଳାOର ନାୟକ OR/13/088/018426

!ୀ /127627 73 49 631େଜମା ନାୟକ +ା ଜଗବ)ୁ ନାୟକ OR/13/088/018427

!ୀ /127628 29 49 632ଗଲୁାଇ ନାୟକ ପି ଜଗବ)ୁ ନାୟକ XAF0226860

ପ ୁ /128629 73 49 633ସିମାWଳ ନାୟକ ପି ଅe ୁ&ନ ନାୟକ OR/13/088/018431

!ୀ /128630 42 49 634ଦୂେଗ&4ରୀ ନାୟକ ପି ସିମାWଳ ନାୟକ MGH2295384

!ୀ /128631 39 49 635ବବିତା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ସିମାWଳ ନାୟକ MGH2295376

!ୀ /128632 37 49 636ଲ>0ୀ କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ସିମାWଳ ନାୟକ MGH2295392

ପ ୁ /128633 36 49 637ଦୂଗJପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ସିମାWଳ ନାୟକ MGH2295277

ପ ୁ /128634 31 49 638ମେନାରମା ନାୟକ ପି ସୀମାWଳ ନାୟକ XAF0342147

!ୀ /129635 47 49 639ନୀଳା ଚଲାଣ +ା ମ�ରା ଚଲାଣ OR/13/088/018469

ପ ୁ /129636 36 49 640କମଳେଲାଚନ ଚଲାଣ ପି ମ�ରା ଚଲାଣ MGH2295640

ପ ୁ /129637 31 49 641ମକୁ:ୁ ଚଲାଣ ପି ମ�ରା ଚଲାଣ XAF0301150

ପ ୁ /129638 28 49 642ଅଜୁ& ନ ଚଲାଣ ପି ମ�ରା ଚଲାଣ XAF0341925

!ୀ /129639 26 49 643େମନୖାବତୀ ଚଲାଣ ପି ମ�ରା ଚଲାଣ XAF0781609

ପ ୁ /129640 22 49 644କମSୂ  ଚଲାନ ପି ମ�� ା ଚଲାନ XAF0854687

!ୀ /129641 28 49 645ରାମା ଚଲାଣ +ା କମଳ େଲାଚନ ଚଲାଣ XAF0847020

ପ ୁ /130642 28 49 646ମନହର େଗୗଡ ପି ବି4ନାଥ େଗୗଡ XAF0443309

!ୀ /130643 28 49 647ମହିମା େଗୗଡ +ା ମନହର େଗୗଡ XAF0747840

!ୀ /130644 56 49 648କମଳା ପଯୁାରୀ ପି ଗରୁୁବ)ୁ ଦେଳଇ OR/13/088/018465

ପ ୁ /131645 51 49 649ମ�ୁତୁ ଭତରା ପି ଗରୁୁବ)ୁ ଭତରା XAF0342295

!ୀ /131646 44 49 650କନିୁ ଭତରା +ା ମ�ୁତୁ ଭତରା XAF0342303

ପ ୁ /131647 22 49 651ବାବୁଲି ଭତ�ା ପି ମ�ତୁ ଭତ�ା XAF0931675

!ୀ /131648 62 49 652ମନୁୀ ପଜୁାରୀ +ା ଧନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/018461

ପ ୁ /131649 36 49 653ମହାେଦବ ପଜୂାରୀ ପି ଧନ ପଜୂାରୀ MGH2295673

!ୀ /131650 33 49 654ରାଇମତି ପଜୁାରୀ +ା ମହାେଦବ ପଜୁାରୀ XAF0030940

ପ ୁ /131651 32 49 655ଶ�ାମ ସ:ୁର ପଜୂାରୀ ପି ଗରୁୁ ପଜୂାରୀ XAF0781674

!ୀ /131652 24 49 656ରମା ପଜୂାରୀ +ା ଶ�ାମ ସ:ୁର ପଜୂାରୀ XAF0781682

!ୀ /133653 66 49 657ସନୁମତି ଗଉଡ +ା ବି4yନାଥ ଗଉଡ OR/13/088/018463

ପ ୁ /133654 32 49 658ଲ>0ନିାଥ େଗୗଡ ପି ବି4ନାଥ େଗୗଡ XAF0226878

!ୀ /134655 70 49 659ବୁେଦଈ େକଉଟା ପି ରଘ ୁେକଉଟା OR/13/088/018458

!ୀ /134656 34 49 660ଅhମା ନାୟକ +ା େଲାକନାଥ ନାୟକ XAF0443424

!ୀ /135657 52 49 661ଚWଳା ସି�ୀ +ା ରାଧାମହନ ସି�ୀ XAF1076355

ପ ୁ /135658 23 49 663ସେୁର:�  ସି�ୀ ପି ରାଧାେମାହନ ସି�ୀ XAF0874941

!ୀ /136659 65 49 664ପି ଭି େଦବୀ . +ା ପି ଭି ସଯୁ�&ଭଗବାନ ରାଜୁ MGH1324474

!ୀ /136660 56 49 665ଶକୁମୁତି ଭତ� ା +ା ପଦମ ଭତ� ା OR/13/088/018333

ପ ୁ /136661 81 49 666ପି ଭି ସଯୁ�&ଭଗବାନ ରାଜୁ ପି ପି.ଭି. ସବୁା ରାଜୁ MGH1323385

ପ ୁ /136662 49 49 667ଆz.ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜୁ ପି ଆz.ରାମ ରାଜୁ XAF0301168

!ୀ /136663 43 49 668ପି. ଭି. ଲ>0ୀ ରାଜୁ ପି ପି. ଭି. ସଯୁ�&ନାରାୟଣ ରାଜୁ MGH1323419

!ୀ /136664 43 49 669ଆz. ପଦ0 ାବତୀ ରାଜୁ +ା ଆz. ସତ�ନାରାୟଣ ରାଜୁ OR/13/088/018478

!ୀ /136665 42 49 670ପି.ଭି.ସନିୁତା ରାଜୁ ପି ପି.ଭି.ସଯୁ�&ଭଗବାନ ରାଜୁ MGH1324466

ପ ୁ /137666 40 49 671ହରସିଂ ଭତରା - ତୁଳାରାମ ଭତରା XAF0030957

!ୀ /137667 31 49 672କମୁଦିୁନୀ ଭତରା +ା ହରି ସିଂ ଭତରା XAF0030965

ପ ୁ /137668 53 49 673ତୁଳାରାମ ନାୟକ ପି ଦଶରଥ ନାୟକ MGH1324672

!ୀ /137669 49 49 674ଲ>0ୀ ନାୟକ +ା ତୁଳାରାମ ନାୟକ MGH1324706

ପ ୁ /137670 34 49 675ଲକିରାମ ନାୟକ ପି ତୁଳାରାମ ନାୟକ XAF0030981

11 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK +ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������� 	�%���& "'� ����( 13ୱାଡ&  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-,-,,
51 2 3 4 6 987

17!
��+ ����� &�����-

ପ ୁ /137671 33 49 676େଲାକନାଥ ନାୟକ ପି ତୁଳାରାମ ନାୟକ XAF0030973

ପ ୁ /137672 29 49 677ରୁପଧର ନାୟକ ପି ତୁଳାରାମ ନାୟକ XAF1104884

!ୀ /137673 28 49 678ବୁଦାଇ ନାୟକ +ା ଲକିରାମ ନାୟକ XAF0587873

!ୀ /137674 19 49 679ମିଥିଲା ନାୟକ +ା ତୁଳାରାମ ନାୟକ XAF1104868

!ୀ /137675 52 49 680ଚ:� ା ପଜୁାରି +ା ଜଗନାଥ ପଜୁାରି OR/13/088/018339

ପ ୁ /137676 47 49 681ନକଳୁ ପଜୁାରି ପି ଡମ ୁପଜୁାରି OR/13/088/018340

ପ ୁ /138677 36 49 682ଚ:� େଶଖର ଦେଳଇ ପି ମଦନ ଦେଳଇ MGH2295285

!ୀ /138678 69 49 683ପ�ମିଳା ମିଶ� +ା ଭାଗିରଥି ମିଶ� OR/13/088/018480

ପ ୁ /138679 45 49 684ଲ>0ୀନାରାୟଣ ମିଶ� ପି ଭାଗିରଥି ମିଶ� OR/13/088/018795

!ୀ /138680 43 49 685ସସ0ିତା ମିଶ� ପି ଭାଗିରଥି ମିଶ� MGH1323427

ପ ୁ /139681 64 49 686ପି େକ ଭି ପ�ସାଦ ରାଜୁ ମା ପି ସୀତାେଦବୀ ରାଜୁ XAF0443911

!ୀ /139682 64 49 687ପି ସିତାେଦବି ରାଯ ୁ +ା ରାମକୃ; ରାଯ ୁ OR/13/088/018489

ପ ୁ /139683 62 49 688ପି. ଭି ଏ\ ମ.ୂ/ ରାଜୁ ପି ପି. ରାମକୃ; ରାଜୁ OR/13/088/018490

ପ ୁ /139684 56 49 689ପି ଏଲଏନ ରାଯ ୁ ପି ରାମକୃ; ରାଯ ୁ OR/13/088/018492

!ୀ /139685 54 49 690ପି. ସନିୁତା ରାଜୁ +ା ପି ଭି ଏ\ ମ.ୂ/ ରାଜୁ OR/13/088/018491

ପ ୁ /139686 34 49 691ପି ବିଜୟ ସୀତାରାମ ରାଜୁ ପି ପି େକ ଭି ପ�ସାଦ ରାଜୁ XAF0443838

!ୀ /139687 56 49 692ପି ଉଷାରାଣୀ +ା ପି େକ ଭି ପ�ସାଦ ରାଜୁ XAF0443820

ପ ୁ /139688 30 49 693ପି ବିେବକାନ: ବମJ ପି ପି ଭି ଏନ ମ.ୂ/ ରାଜୁ XAF0443895

ପ ୁ /139689 28 49 694ପି ପୃଥୀବିରାଜ ବମJ ପି ପି ଭି ଏନ ମ.ୂ/ ରାଜୁ XAF0443903

!ୀ /140690 77 49 695ପିସିତାମା ରାଯ ୁ(ବି) +ା ସବୁା ରାଯ ୁ OR/13/088/018495

!ୀ /141691 24 49 696େଦବବତୀ ଚଲାଣ +ା ଲ>0ୀ ନାରାୟଣ ଚଲାଣ XAF0847012

!ୀ /141692 52 49 697ସବୁ-& ଗଉଡ +ା ସବୁାସ ଗଉଡ OR/13/088/018504

!ୀ /142693 67 49 698ସବୁ-J ଚଲାଣ +ା ନୀଳକk ଚଲାଣ OR/13/088/018364

ପ ୁ /142694 77 49 699କାବା େକାଚିମ ପି ଆଲପିଏସ େକାଚିମ XAF0443481

ପ ୁ /142695 52 49 700ହରିଚ:�  ଜାନି ପି ମଦନ ଜାନି OR/13/088/018796

!ୀ /142696 50 49 701ରାମବତି ଜାନି +ା ହରିଚ:�  ଜାନି OR/13/088/018816

!ୀ /143697 27 49 702ଚ:� ାବତୀ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ XAF0342139

!ୀ /143698 27 49 703େଯାwନା ନାୟକ +ା ତୁଳସୀ ରାମ ନାୟକ XAF0781633

ପ ୁ /143699 25 49 704ତୁଳସୀ ରାମ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ XAF0747832

ପ ୁ /144700 69 49 705ଅe ୁ&ଅ ଗଉଡ ପି େଦବସିଂ ଗଉଡ OR/13/088/018511

!ୀ /144701 61 49 706ପଦ0 ା ଗଉଡ +ା ଅe ୁ&ନ ଗଉଡ OR/13/088/018512

ପ ୁ /144702 39 49 707ଶKର େଗୗଡ ପି ଅଜୁ& ନ େଗୗଡ XAF0310797

ପ ୁ /144703 29 49 708ଶିବ ଶKର ନାୟକ ପି ସନପତି ନାୟକ XAF0226894

!ୀ /144704 26 49 709କବିତା ନୟକ +ା ଶିବ ଶKର ନାୟକ XAF1079706

!ୀ /144705 26 49 710କବିତା ନାୟକ +ା ଶିବ ଶKର ନାୟକ XAF0779488

ପ ୁ /145706 48 49 711ସନ�ାସୀ ଦାସ ପି ଫଲୁ ଦାସ MGH1324565

!ୀ /145707 76 49 712ଫଲୁମଣୀ ହରିଜନ +ା ରୁପ ୁହରିଜନ OR/13/088/018515

ପ ୁ /146708 68 49 713ଡOରୁଧର ମାଝୀ ପି ଲ>0ୀଧର ମାଝୀ OR/13/088/018518

!ୀ /146709 51 49 714ଲଳିତା ମାଝୀ +ା ଡOରୁଧର ମାଝୀ MGH1324250

ପ ୁ /146710 40 49 715ପଦ0 ନ ମାଝି ପି ଡOରୁୁ ମାଝି XAF0310698

!ୀ /146711 31 49 716ବିଜୟା ଭାରତୀ ମାଝୀ ପି ଡOରୁଧର ମାଝୀ XAF0278044

!ୀ /146712 30 49 717ପ�ିୟKା ମାଝୀ ପି ଡOରୁଧର ମାଝୀ XAF0226522

!ୀ /146713 25 49 718େରଣକୁା ମାଝୀ ପି ଡOରୁଧର ମାଝୀ XAF0747493

!ୀ /146714 21 49 719ଶଭୁଶ�ୀ ମାଝୀ ପି ଡOରୁ ଧର ମାଝୀ XAF1047307

ପ ୁ /147715 41 49 720ପାତ� ଭାତନାଇକ ପି ମହାନ: ଭାତନାଇକ MGH1431121

ପ ୁ /147716 56 49 721ମହାନ: ଭାତନାୟକ ପି ଜହନ ନାୟକ MGH1323153

!ୀ /147717 31 49 722ସାବିତ�ୀ ଭାତନାୟକ +ା ରାଜି ଭାତନାୟକ XAF0443473

ପ ୁ /147718 31 49 723ରାଜି ଭାତନାୟକ ପି ମହାନ: ଭାତନାୟକ XAF0443622

ପ ୁ /148719 50 49 724ଚ:�  ପଜୁାରୀ ପି ଗରୁୁ ପଜୁାରୀ OR/13/088/018529

!ୀ /148720 46 49 725ବୁଦ� ୀ ପଜୁାରି +ା ଚ:�  ପଜୁାରି OR/13/088/018532

ପ ୁ /148721 32 49 726େଗୗରା� ପଜୂାରୀ ପି ଚ:�  ପଜୂାରୀ XAF0278077

!ୀ /148722 29 49 727ମ�ଳେଦଇ ପଜୂାରୀ +ା େଗୗରା� ପଜୂାରୀ XAF0278051

ପ ୁ /148723 29 49 728େଶୈଳ:�  ପଜୂାରୀ ପି ଚ:�  ପଜୂାରୀ XAF0342832

!ୀ /148724 28 49 729କମୁାରୀ ପଜୂାରୀ +ା େଶୈଳ:�  ପଜୂାରୀ XAF0781245

ପ ୁ /149725 41 49 730ଗେଣଶ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଶ�ମଘନ ବିେଶାଇ XAF0030999

!ୀ /150726 58 49 731ନିଳାବତୀ ଭାତନାୟକ +ା ପରମାନ: ଭାତନାୟକ OR/13/088/018521

!ୀ /151727 31 49 732ପ�gା ଦାସ +ା ଦୁଗJ ପ�ସାଦ ପାତ� XAF1047109

ପ ୁ /151728 67 49 733ଉେପ:�  ପାତ� ପି ସିତାରାମ ପାତ� OR/13/088/018537

!ୀ /151729 58 49 734ମାଧରିୂ ପାତ� +ା ଉେପ:�  ପାତ� OR/13/088/018538

ପ ୁ /151730 43 49 735ଦୁଗJ ପ�ସାଦ ପାତ� ପି ଉେପ:�  ପାତ� MGH1420785

!ୀ /151731 38 49 736ହରପ�ିୟା ପାତ� ପି ଉେପ:�  ପାତ� MGH1431139

!ୀ /151732 30 49 737ଭାନୁପ�ିୟା ପାତ� ପି ଉେପ:�  ପାତ� XAF0301176

12 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK +ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������� 	�%���& "'� ����( 13ୱାଡ&  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-,-,,
51 2 3 4 6 987

17!
��+ ����� &�����-

ପ ୁ /151733 26 49 738ସଦାଶିବ ପାତ� ପି ଉେପ:�  ପାତ� XAF0779538

!ୀ /152734 23 49 739ରୁବି ମାଝି +ା ତୁଳାରାମ ମାଝି XAF0990994

ପ ୁ /152735 62 49 740ସିମାWଳ ମିଶ� ପି ମେହ4ର ମିଶ� OR/13/088/018788

!ୀ /152736 57 49 741ସମୁନା ମିଶ� +ା ସିମାWଳ ମିଶ� XAF1076389

!ୀ /153737 54 49 742ବନମତୀ ଦେଳଇ +ା ରଘନୁାଥ ଦେଳଇ OR/13/088/018546

ପ ୁ /153738 41 49 743ଶKର ଦେଳଇ ପି ରଘନୁାଥ ଦେଳଇ MGH1322940

ପ ୁ /154739 62 49 744କମୁର ଦେଳଇ ପି ହରିହର ଦେଳଇ OR/13/088/018543

!ୀ /154740 56 49 745ଜାନକି ଦେଳଇ +ା କମୁର ଦେଳଇ OR/13/088/018544

!ୀ /154741 40 49 746ପାବ& ତୀ ଦେଳଇ ପି କମୁର ଦେଳଇ MGH1323617

ପ ୁ /155742 49 49 747ରତନ ଦେଳଇ ପି ସନୁାଧର େକଉଟ OR/13/088/018552

!ୀ /155743 45 49 748ସବୁ-& ଦେଳଈ +ା ରତନ ଦେଳଇ XAF0781278

ପ ୁ /155744 96 49 749ଗରୁୁବଂଧ ୁଦେଳଇ ପି ଲ>0ଣ ଦେଳଇ OR/13/088/018547

!ୀ /155745 51 49 750ଅhମା ଦେଳଇ +ା ସନାଧର ଦେଳଇ MGH1325018

ପ ୁ /155746 48 49 751ତ�ୀଲଚନ ଦେଳଇ ପି ଗରୁୁବଂଧ ୁଦେଳଇ OR/13/088/018551

!ୀ /155747 46 49 752ତୁଳାବତୀ ଦେଳଇ +ା ତ�ିଲଚନ ଦେଳଇ OR/13/088/018918

ପ ୁ /155748 43 49 753ସନୁାଧର ଦେଳଇ ପି ଲଛମ\ ଦେଳଇ MGH1324979

ପ ୁ /155749 35 49 754ସfାରୁ ଦେଳଇ ପି ଲଛମନ ଦେଳଇ XAF0031013

!ୀ /155750 35 49 755ଆସମତି ଦେଳଇ ପି ଲଛମନ ଦେଳଇ XAF0031021

ପ ୁ /155751 33 49 756ବି4ନାଥ ଦେଳଇ ପି ତିଲଚନ ଦେଳଇ XAF0031005

ପ ୁ /155752 25 49 757ରେମଶ ଦେଳଇ ପି ତ�ିେଲାଚନ ଦେଳଇ XAF0747501

!ୀ /155753 24 49 758ସମାରି ଦେଳଇ +ା ମଦନ ଦେଳଇ XAF0781252

ପ ୁ /155754 23 49 759ବିଜୟ ଦେଳଇ ପି ତ�ିେଲାଚନ ଦେଳଇ XAF0781260

!ୀ /155755 46 49 760ସବୁ-& େକଉଟ +ା ରତନ େକଉଟ OR/13/088/018553

ପ ୁ /155756 21 49 761ରାମନାଥ ମାଝୀ ମା ହାରାବତି ମଝୀ XAF1084979

!ୀ /155757 25 49 762ଗାୟତ�ୀ ର)ାରୀ +ା ମଦିୁ ର)ାରୀ XAF0847004

!ୀ /156758 52 49 763ଭଗବତୀ ଦେଳଇ +ା ମ�ଳସାଇ ଦେଳଇ OR/13/088/018556

ପ ୁ /157759 46 49 764ସମଦୁୁ ମାଝି ପି ଇ4ର ମାଝି MGH1324961

!ୀ /157760 45 49 765ପଦ0 ା ମାଝୀ +ା ସମଦୁୁ ମାଝୀ XAF1076348

ପ ୁ /157761 22 49 766ରାେମ4ର ମାଝି ପି ସମଦୁ ମାଝି XAF0990986

ପ ୁ /157762 44 49 767ଇ4ର ପ�ଧାନ ପି ଡO ପ�ଧାନ OR/13/088/018378

ପ ୁ /158763 66 49 768ପରମା ଦିସାରି ପି ସOାରୁ ଦିସାରି OR/13/088/018560

!ୀ /158764 60 49 769ଡମଣୁୀ ଦିସାରି +ା ପରମା ଦିସାରି OR/13/088/018561

ପ ୁ /158765 39 49 770ତୁଳାରାମ ଦିସାରି ପି ପରମା ଦିସାରି MGH2295632

ପ ୁ /159766 54 49 771ଜୟରାମ ଦିସାରୀ ପି ସOାରୁ ଦିସାରୀ OR/13/088/018565

!ୀ /159767 48 49 772ଲଛମା ଦିସାରୀ +ା ଜୟରାମ ଦିସାରୀ OR/13/088/018566

ପ ୁ /160768 45 49 773ପ�କାଶଚ:�  ଅଧିକାରି ପି ସାର� ଅଧିକାରି MGH2295475

ପ ୁ /160769 76 49 774ନରସିଂହ େବେହରା ପି ମକୁ:ୁ େବେହରା XAF1076215

!ୀ /160770 72 49 775ପାବ& ତୀ େବେହରା +ା ପରୁୁଷତମ େବେହରା OR/13/088/018568

!ୀ /160771 71 49 776ସାବିତ�ୀ େବେହରା +ା ନରସିଂହ େବେହରା OR/13/088/018570

ପ ୁ /160772 67 49 777ପରୁୁଷତମ େବେହରା ପି ମକୁ:ୁ େବେହରା OR/13/088/018567

ପ ୁ /160773 44 49 778ବି4ନାଥ େବେହରା ପି ପରୁୁେଷା.ମ େବେହରା MGH1323237

!ୀ /160774 41 49 779ଗାୟତ�ୀ େବେହରା ପି ପରୁୁେଷା.ମ େବେହରା MGH1324284

!ୀ /160775 39 49 780ବି;ୁପ�ିୟା େବେହରା +ା ବି4ନାଥ େବେହରା XAF0031039

ପ ୁ /161776 70 49 781ନିଳମଣି େବେହରା ପି ମକୁ:ୁ େବେହରା MGH2295574

!ୀ /161777 65 49 782ଲ>0 ିେବେହରା +ା ନିଳମଣି େବେହରା MGH2295558

ପ ୁ /161778 52 49 783ରାମପ�ସାଦ େବେହରା ପି ଶ�ୀନରସିଂହ େବେହରା XAF1076207

ପ ୁ /161779 50 49 784ସଦୁଶ&ନ େବେହରା ପି ନୀଳମଣୀ େବେହରା MGH1420801

!ୀ /161780 50 49 785ମେନାରମା େବେହରା +ା ରାମପ�ସାଦ େବେହରା MGH1324292

ପ ୁ /161781 49 49 786କାଳି ପ�ସାଦ େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା OR/13/088/018572

!ୀ /161782 41 49 787ସର+ତୀ େବେହରା +ା ସଦୁଶ&ନ େବେହରା MGH2295541

!ୀ /161783 24 49 788କସୁମୁ ପ�ିୟଦଶ&ନୀ େବେହରା ପି ରାମ ପ�ସାଦ େବେହରା XAF0747519

ପ ୁ /161784 20 49 789ହୃଷିେକଶ େବେହରା ପି ରାମପ�ସାଦ େବେହରା XAF0931592

ପ ୁ /189785 26 49 790ଅଜୁ& ନ ଜାନୀ ପି ରାଜୀ ଜାନୀ XAF0854695

ପ ୁ /189786 25 49 791ମନୁ ଜାନୀ ପି ରାଜୀ ଜାନୀ XAF0874982

ପ ୁ /190787 25 49 792ରଂଗନାଥ ମିଶ�ା ପି କୃ;ଚଂଦ�  ମିଶ�ା XAF0854703

!ୀ /199788 23 49 793ରା>ୀ ନାୟକ +ା ମେହ:�  ନାୟକ XAF0873265

ପ ୁ /202789 24 49 794ନାଗରାଜ ଜୀ ପି େଗାପା{ୃଶ_ ଆର XAF0854711

ପ ୁ /209790 26 49 795ସଦୁଶ&ନ ନାଇକ ପି ରାମଚ:�  ନାଇକ XAF0854737

!ୀ /209791 24 49 796ସବିତା ନାଇକ +ା ସଦୁଶ&ନ ନାଇକ XAF0854729

ପ ୁ /229792 22 49 797ଗରୁୁ ମାଝୀ ପି ବ|ସୀ ମାଝୀ XAF0854752

ପ ୁ /244793 22 49 798େମାହନ ଜାନୀ ପି େଖମା ଜାନୀ XAF0854778

!ୀ /286794 22 49 799ପ�ିୟKା ଉଦୁ ପି ଅ>ୟ ପାଣୀ ଉଦୁ XAF0875021

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK +ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /298795 22 49 800ମଦନ ମାଝୀ ପି ହରି ମାଝୀ XAF0854794

ପ ୁ /299796 23 49 801ମେହ:�  ନାୟକ ପି ଅନାଦି ନାୟକ XAF0873182

ପ ୁ /310797 26 49 802ଏସ.ସେ2ାଷ କମୁାର ପି ଏସ.ସତ� କମୁାର XAF0875062

!ୀ /310798 28 49 803ଏସ କମୁାରୀ ପି ଏସ ସତ�ନାରାୟଣ XAF0875112

ପ ୁ /310799 61 49 804ଏସ. ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଏସ ଗ�ାଧର XAF0872838

!ୀ /310800 56 49 805ଏସ ତୁଳସୀ +ା ଏସ ସତ�ନାରାୟଣ XAF0872754

!ୀ /312801 25 49 806ପ�ିୟସ0ିତା ପଟନାୟକ +ା ମାନସ ର6ନ ପଟନାୟକ XAF0872879

ପ ୁ /313802 26 49 807ସଭୁମ ର)ାରୀ ପି ସବୁାଷଚ:�  ର)ାରୀ XAF0872945

ପ ୁ /313803 22 49 808ସାଗର ର)ାରୀ ପି ସବୁାଷଚଂଦ�  ର)ାରୀ XAF0872986

ପ ୁ /314804 50 49 809ବଂଶିଲାଲ ବିେଶାଇ ପି ଜଗନ_ ାଥ ବିେଷାଇ XAF0912717

!ୀ /314805 43 49 810ଦୀପା ବିେଶାଇ +ା ବଂଶୀଲାଲ ବିେଶାଇ XAF1028083

!ୀ /314806 21 49 811ମ6 ୁଜାନୀ ପି ମେହ:�  ଜାନୀ XAF1046010

!ୀ /314807 22 49 812ଧନମତି ନାୟକ ପି ତୁଳାରାମ ନାୟକ XAF0931600

ପ ୁ /315808 42 49 813ସ6ୟ ଦାସ ପି ଅଜୟ ଦାସ XAF0990911

!ୀ /315809 20 49 814ରତ_ ା ନାୟକ ପି ସମନାଥ ନାୟକ XAF1046028

ପ ୁ /316810 24 49 815ତ�ିପତି ମାଝୀ ପି ରତନ ମାଝୀ XAF1046036

ପ ୁ /316811 43 49 816ସନିୁଲ କମୁାର ୟାଦବ ପି ଗ�ା ୟାଦବ XAF0986463

ପ ୁ /317812 35 49 817ଚ:�  େଶଖର ଆଜାଦ ୟାଦବ ପି ରାମ ବଳି ୟାଦବ XAF0926774

!ୀ /318813 59 49 819ଡଲି ଭj +ା ବିଶରୁାମ ଭj XAF0926766

ପ ୁ /318814 40 49 820ସାଗର କମୁାର ଭj ପି ବିଶରୁାମ ଭj XAF0926741

!ୀ /318815 35 49 821ଝରଣା ଭj +ା ସାଗର ଭj XAF0926758

!ୀ /318816 27 49 822େଦବସ0ିତା ସାହୁ +ା ସାଗର କମୁାର ଭj XAF0991000

!ୀ /999817 26 49 823ହିମା6ଳି ମାଝି ପି ତୁଳାରାମ ମାଝି XAF1021807

!ୀ /999818 48 49 824ଲଛମି ସମରଥ +ା ଦିବାକର ସମରଥ XAF1130921

!ୀ /021819 25 49 825କରୁଣା ହରିଜନ ପି େର�ା ହରିଜନ XAF1168426

!ୀ /020820 21 49 826ତୁଳସୀ ନାୟକ ପି ସାମନାଥ ନାୟକ XAF1168467

ପ ୁ /021821 19 49 827େଲବ ନାୟକ ପି ଶ�ୀରାମ ନାୟକ XAF1168491

!ୀ /015822 19 49 828ଫଲୂମତୀ ମାଝୀ +ା ସିବା ମାଝୀ XAF1168665

ପ ୁ /010823 23 49 829େଦବା ଚଲାନ ପି ଭଗୀରଥୀ ଚଲାନ XAF1168905

ପ ୁ /011824 24 49 830ରାଜୁ ମାଝୀ ପି ସମାରୂ ମାଝୀ XAF1168921

ପ ୁ /008825 47 49 831ଦୀପକ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚଂଦ�  ପଟନାୟକ XAF1168970

!ୀ /006826 20 49 832ଅମୀସା କମୁାରୀ େସବକ +ା ପ�ଭୂଦାନ ପାଣୀ XAF1169051

!ୀ /019827 30 49 833ଛବିଳା ମାଝୀ ପି େରନୂୖ ମାଝୀ XAF1172642

!ୀ /019828 21 49 834େଜମା ପଜୁାରୀ ପି ରାମନାଥ ପଜୁାରୀ XAF1172683

!ୀ /014829 37 49 835ଦମାଇ ପଜୁାରୀ ପି ଗଗନ ପ�ଧାନୀ XAF1174754

!ୀ /012830 24 49 836େଦବକୀ ମାଝୀ +ା ରାଜୁ ମାଝୀ XAF1175157

ପ ୁ /004831 20 49 837ରବୀ:�  ଚଲାନ ପି ଗ ୁ̂ ା ଚଲାନ XAF1175272

!ୀ /016832 19 49 838ସନାମତୀ ଭଟାରା +ା ପିତାOର ନାୟକ XAF1177484

!ୀ /002833 23 49 839ଧନ0 ତୀ ଭଟ�ା +ା ରୂପା ଭଟ�ା XAF1178102

!ୀ /009834 43 49 840େରଖାରାଣୀ ପଟନାୟକ +ା ଦୀପକ କମୁାର ପଟନାୟକ XAF1214386

ପ ୁ /014835 62 49 841ସାଗନୂ ମାଝୀ ପି ଅଜୁ& ନ ମାଝୀ XAF1215474

ପ ୁ /005836 18 49 842ଭଗତରାମ ମାଝୀ ପି ଗେଣଶ ମାଝୀ XAF1217140

ପ ୁ /007837 18 49 843େଦଵୀ ପ�ସନ_ ା େବେହରା ପି କାଳୀ ପ�ସାଦ େବେହରା XAF1217264

!ୀ /008838 19 49 844ରାଦାମା ଦିସାରୀ ପି ଶ�ଧିର ଦିସାରୀ XAF1217355

ପ ୁ /016839 18 49 845ସଭୁମ ମାଝୀ ପି ଡOରୁୁଧର ମାଝୀ XAF1217611

ପ ୁ /018840 18 49 846ପଦ0 ନ ମାଝୀ ପି ରତନ ମାଝୀ XAF1218155

!ୀ /013841 56 49 847ମ�ାରୀ ମାଝୀ - ସାଗନୂ ମାଝୀ XAF1218536

!ୀ /0001842 36 49 848ସନୁାମଣି ରଂଧାରୀ +ା ସିବନାଥ ରଂଧାରୀ XAF1219203

ପ ୁ /378843 36 49 849ଧୀରଜ ନାୟକ ପି ସଧୁୀର ନାୟକ XAF1219229

!ୀ /378844 60 49 850କମଳା ଦେଲଇ ପି ସନୁାଧର ଦେଲଇ XAF1219328

!ୀ /BANDAGUDA845 24 49 851େବଦଭତୀ ଚଲାଣ +ା ଲ>0ୀ ନାରାୟଣ ଚଲାନ XAF1219344

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK +ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବJଚନ ନିମେ2 ଗ�ହଣିୟ | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ_  ଅେଟ ଓ ତାହା  ନିବJଚନ କମିଶନ ଭାରତK ~ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବJଚନ ପବୂ& ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣK ନାମ ଅଛି କି ନାହ�  ଦୟାକରି ତନଖି କର2ୁ  |

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 ମାନKର ନାମ େଭାଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି େସମାନK ନାମ କଟା ଯାଇଅଛି

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      ଚୁଡା2 େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ - ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀK +ା>ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


