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ପ ୁ /001 29 44 1ସଯୂ�� ଚଲାଣ ପି ଡ#ରୁ ଚଲାଣ XAF0616433

$ୀ /002 40 44 2ଲଖ&ୀନା େଦବୀ 'ା ଉଦୟପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0615336

$ୀ /003 31 44 3େରଖା େଦବୀ 'ା ଦୀପକ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0615369

ପ ୁ /004 33 44 4ଦୀପକ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା ପି େତଜ ନାରାୟଣ ଗ(ୁା XAF0615351

$ୀ /005 52 44 5ପ
ିୟନାଥ ମ+ଲ ପି ସ,ିବନୀ ମ+ଲ XAF0615500

$ୀ /0006 23 44 6କଲ�ାଣୀ ମହାପାତ
 'ା ପବିତ
  େମାହନ ମହାପାତ
 XAF1130632

$ୀ /017 44 44 7ଗଲୁପାଟ େଦବି 'ା କରୁାରୀ ସାହା XAF0665091

ପ ୁ /18 67 44 8େଗୗର ନାୟକ ପି ବୁଟି ନାୟକ XAF0984187

ପ ୁ /29 57 44 9େଗାଲକ େବେହରା ପି ଅକ
ୁ ର େବେହରା XAF0616797

$ୀ /210 43 44 10କ1ୁୀ େବେହରା 'ା େଗାଲକ େବେହରା XAF0616730

ପ ୁ /211 31 44 11ବିପ2ବ େବେହରା ପି ଗେଲାକ େବେହରା XAF0923185

$ୀ /212 26 44 12ମୀରା େବେହରା ପି େଗାଲକ େବେହରା XAF0616755

ପ ୁ /213 23 44 13ସଂଗ
ାମ େବେହରା ପି େଗାଲକ େବେହରା XAF0923193

ପ ୁ /214 31 44 14ତୁ3ନାଥ ଚଲାଣ ପି ନାରାଯଣ ଚଲାଣ XAF0225169

$ୀ /215 40 44 15େହମ1ି େଦବୀ 'ା ଉମାଶ5ର ପ
ସାଦ XAF0616631

$ୀ /216 19 44 16ଶ
6ା ଦୁରୁଆ 'ା ତୁ3ନାଥ ଚଲାଣ XAF1114586

ପ ୁ /217 42 44 17ଉଦୟପ
ସାଦ ଗ(ୁା ପି ରାଜବଂଶ ଗ(ୁା XAF0615344

ପ ୁ /218 71 44 18ଜିେତ�
  ନାଥ ମହାପାତ
 ପି ବି8ନାଥ ମହାପାତ
 MGH1319417

ପ ୁ /219 42 44 19ଜଗନ9 ାଥ ପ
ସାଦ ମହାପାତ
 ପି ଜିେତ�
ନାଥ ମହାପାତ
 XAF0661850

ପ ୁ /220 41 44 20ଶଭୁ
 ାଂଶ ୁମହାପାତ
 ପି ଜିେତ�
ନାଥ ମହାପାତ
 XAF0661843

$ୀ /221 39 44 21ତୃ(ି ମହାପାତ
 'ା ତୁଷାରକା1ୀ ମହାପାତ
 MGH1430776

$ୀ /222 38 44 22େ8ତା ମହାପାତ
 'ା ଶଭୁ
 ାଂଶ ୁମହାପାତ
 XAF0661835

$ୀ /223 48 44 23କମଳା ପ
ଧାନ 'ା ର5ନିଧି ପ
ଧାନ XAF0615583

$ୀ /224 28 44 24ନମ�ଦା ପ
ଧାନ ପି ର5ନିଧି ପ
ଧାନ XAF0615559

ପ ୁ /225 27 44 25ଅଜୟ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ର5ନିଧି ପ
ଧାନ XAF0615575

ପ ୁ /226 48 44 26ଉମାଶ5ର ପ
ସାଦ ପି ଆଲୁଗ ୁପ
ସାଦ XAF0615716

$ୀ /227 54 44 27ଗୀତା ପଜୁାରୀ 'ା ଅ> ୁ�ନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014758

ପ ୁ /328 22 44 28ଧନଂଜୟ କମୁାର ଗ(ୁା ପି ଉଦୟ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0615476

ପ ୁ /329 33 44 29ଡ#ରୁୁ ଜାନୀ ପି ଗ3ା ଜାନୀ XAF0225151

$ୀ /430 67 44 30ଲ?&ୀଜା େଦବୀ ଗ(ୁା 'ା ଭଗବାନ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା MGH2294734

ପ ୁ /431 32 44 31ହରି ଶ5ର ଗ(ୁା ପି ଭଗବାନ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0549089

$ୀ /`532 30 44 32ତପ'ିନି ସାହୁ 'ା ଅସିଷ କମୁାର ସାହୁ XAF0711895

ପ ୁ /0533 22 44 33ସଂଜୟ େଗୗଦା ପି ରେମଶ େଗୗଦା XAF0854000

$ୀ /534 27 44 34ଅନିତା େଜନା 'ା ଅମେରଶ େଜନା XAF0711887

ପ ୁ /535 28 44 35େହମ1 କମୁାର ମାଝୀ ପି ଶିବ ମାଝୀ XAF0340448

ପ ୁ /0636 24 44 36ଶସୂଂତା ହରିଜନ ପି େପ
ାେମାଦ ହରିଜନ XAF0853986

ପ ୁ /0637 22 44 37େହମଂତ ହରିଜନ ପି େପ
ାେମଦ ହରିଜନ XAF0853994

ପ ୁ /0638 25 44 38ପ
ଶାଂତା ହରୀଜନ ପି େପ
ାମଦ ହରିଜନ XAF0853960

ପ ୁ /0639 29 44 39ଚ�ନ କମୁାର ପି ଗାୟା ସାହା XAF0923169

$ୀ /640 48 44 40ଦମୟ1ୀ େଦବୀ 'ା ଭଗବାନ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା MGH1320415

ପ ୁ /641 51 44 41ଭଗବାନ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା ପି ସୀରାସନ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା MGH1320423

$ୀ /642 25 44 42ପି5ି କମୁାରୀ ଗ(ୁା ପି ଭଗବାନ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0780114

$ୀ /643 26 44 43ପ
ିତି କମୁାରୀ 'ା ଚ�ନ କମୁାର XAF0937615

ପ ୁ /744 29 44 44ନରସିଂହ ମାଝୀ ପି ଲଛୁ ମାଝୀ XAF0340935

$ୀ /845 33 44 45େଜ�ାତି ଗଉଡ 'ା ପ
ଶା1 କମୁାର ଗଉଡ XAF0310425

$ୀ /846 73 44 46ତିଳତମା ହରିଜନ 'ା ସନୁ ହରିଜନ XAF0615674

ପ ୁ /847 27 44 47ପି5 ୁହରିଜନ ପି େଗାବ6� ନ ହରିଜନ XAF0616052

$ୀ /0948 39 44 48ଶମBCା ନାୟକ ପି ସଦନ ନାୟକ XAF0779975

ପ ୁ /1249 72 44 49ଖଲି ମହାରଣା ପି କୃତିବାସ ମହାରଣା OR/13/088/014291

$ୀ /1250 62 44 50ବାସ1ି ମହାରଣା 'ା ଖଲି ମହାରଣା OR/13/088/014292

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ5 'ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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$ୀ /1251 42 44 51ଶା1ି ଲତା ମହାରଣା ପି ଖଲି ମହାରଣା MGH1320803

ପ ୁ /1252 41 44 52ଶ5ର ପ
ସାଦ ମହାରଣା ପି ଖଲି ମହାରଣା MGH1320811

$ୀ /1253 38 44 53େସ9ହଲତା ମହାରଣା ପି ଖଲି ମହାରଣା MGH1430784

$ୀ /1254 32 44 54'G�ଲତା ମହାରଣା ପି ଖଲି ମହାରଣା XAF0225177

$ୀ /1255 22 44 55ପଜୁା ନାୟକ ପି ଧନାବାଲା ନାୟକ XAF0854323

$ୀ /1256 37 44 56ସବିତା ପଜୁାରି 'ା ତୁଳାରାମ ପଜୁାରୀ XAF0664987

ପ ୁ /1357 31 44 57ସଂଗ
ାମ େକଶରୀ ପHନାୟକ ପି ରମାକା1 ପHନାୟକ XAF0441360

$ୀ /1358 59 44 58ପି ସଜୁାତା ପHନାୟକ 'ା ପି.ରମାକା1 ପHନାୟକ OR/13/088/014294

ପ ୁ /1459 74 44 59ହରିJ�
  ରାଉତ ପି େଗାକଳୁ ରାମ ରାଉତ MGH1320266

$ୀ /1460 69 44 60ଶ
ୀମତୀ ରାଉତ 'ା ହରିଶ ଚ�
  ରାଉତ MGH1320316

ପ ୁ /1461 46 44 61ସନିୁଲ କମୁାର ରାଉତ ପି ହରିJ�
  ରାଉତ MGH2395499

$ୀ /1462 20 44 62ମମତା ରାଉତ ପି କିରଣ ରାଉତ XAF1068873

ପ ୁ /1463 47 44 63ମରୁାରୀ ସାହା ପି ରାମ ସାହା XAF0665109

ପ ୁ /1464 23 44 64େମାହିତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲ?&ୀନାରାୟଣ ସାହୁ XAF1068436

$ୀ /1565 60 44 65ବାସ1ି େବେହରା 'ା ଖିରଦ େବେହରା XAF0971630

ପ ୁ /1566 38 44 66ପ
ଭାକର େବେହରା ପି ସହେଦବ େବେହରା XAF0420125

$ୀ /1567 31 44 67ସପୁ
ଭା ଭୁୟK 'ା ସନାତନ େବେହରା XAF1131804

ପ ୁ /1568 57 44 68କରା ରଣା ପି ଖଲି ରଣା OR/13/088/014829

$ୀ /1569 51 44 69ମମତା ରଣା 'ା କରା ରଣା XAF0550582

$ୀ /1670 61 44 70ସେରାଜିନୀ େବେହରା 'ା ସହେଦବ େବେହରା XAF0340794

$ୀ /1671 35 44 71ପରେମ8ରୀ େବେହରା 'ା ପ
ଭାକର େବେହରା XAF0420117

$ୀ /1672 42 44 72ଫଲୁ ବିେଶାଇ 'ା ରବି େଗୗଡ ZUX0138735

ପ ୁ /1673 43 44 73ପଦ& ନ େଜନା ପି ନରସିଂହ େଜନା XAF0615823

$ୀ /1674 42 44 74ଲ?&ୀ େଜନା 'ା ପଦ& ନ େଜନା XAF0616698

ପ ୁ /1675 29 44 75ଶ
ୀକା1 େଜନା ପି ପଦ& ନ େଜନା XAF0846709

$ୀ /1676 24 44 76ତନୁଶ
ୀ େଜନା ପି ପଦ& ନ େଜନା XAF0846634

ପ ୁ /1777 23 44 77ନରହରି େଗୗଡ ପି ମହେଦବ େଗୗଡ XAF0854232

$ୀ /1778 22 44 78ସNେଟାଶୀ େଗୗଦା ପି ରାେଜଂଦ
  େଗୗଦା XAF0854216

ପ ୁ /1779 40 44 79ସେ1ାଷ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ଲଡୁ କିେଶାର ମହାପାତ
 MGH1320985

$ୀ /1780 37 44 80ଲିତା,ଳୀ ମହାପାତ
 'ା େସା1ଷ କମୁାର ମହାପାତ
 XAF0420133

ପ ୁ /1781 28 44 81ସେରାଜ କମୁାର ମହାପାତ
 ପି ଲଡୁ କିେଶାର ମହାପାତ
 XAF0340539

$ୀ /1882 27 44 82ଅନୀତା େଚୗଧରୁୀ ପି ପGୂ�ଚ�
  େଚୗଧରୁୀ XAF0441261

$ୀ /1883 76 44 83ଊମାରାଣି ରଥ 'ା ଦୟାନିଧି ରଥ OR/13/088/014833

$ୀ /1884 57 44 84ବିେନାଦିନୀ ରଥ 'ା ପGୂ�ଚ�
  େଚୗଧରୁୀ OR/13/088/014834

ପ ୁ /1985 68 44 85ଗେୁ(8ର ଅଧିକାରୀ ପି ବ
 ଜକିେଶାର ଅଧିକାରୀ MGH1418565

$ୀ /1986 61 44 86ରଂଜିତା ଅଧିକାରୀ 'ା ଗେୁ(8ର ଅଧିକାରୀ MGH1319474

ପ ୁ /1987 38 44 87ଶ
ୀକା1 ଅଧିକାରୀ ପି ଗେୁ(8ର ଅଧିକାରୀ MGH2395671

ପ ୁ /1988 35 44 88ସଶୁା1 ଅଧିକାରୀ ପି ଗେୁ(8ର ଅଧିକାରୀ MGH2294809

$ୀ /1989 56 44 89ଶ
ୀମତୀ ନାୟକ 'ା ଗିରିଶ5ର ନାୟକ XAF0616524

ପ ୁ /1990 34 44 90ଚ�
  େଶଖର ନାୟକ ପି ଗିରିଶ5ର ନାୟକ XAF0615401

ପ ୁ /1991 31 44 91ସଯୂ�� ପ
ତାପ ନାୟକ ପି ଗିରିଶ5ର ନାୟକ XAF0615393

ପ ୁ /1992 22 44 92ଦିେନଶ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗିରିସଂକର ନାୟକ XAF0854109

ପ ୁ /2093 57 44 93ପଦ&  ଚରଣ ନାୟକ ପି ପରୁPର ନାୟକ XAF0926063

$ୀ /2094 46 44 94ଶକ1ୁଳା ନାୟକ 'ା ପଦ& ଚରଣ ନାୟକ XAF0937599

$ୀ /2195 57 44 95ପ
ମିଳା ବି ପି ରାମାରାଓ ବି XAF0984120

ପ ୁ /2196 50 44 96ଜଗନ9 ାଥ ରାଓ ବି ପି ରାମାରାଓ ବି XAF0907147

ପ ୁ /2197 47 44 97ୱାଇ ପ
ସାଦ ବାବୁ ପି ୱାଇତାରିଣୀ ରାଓ XAF0026187

$ୀ /2198 44 44 98ୱାଇ ରୁବି ରାଣି 'ା ୱାଇ. ପ
ସାଦ ବାବୁ XAF0026195

$ୀ /2199 23 44 99ୱାଇ.ଦିବ�ା ରାଣୀ ପି ୱାଇ.ପ
ସାଦ ବାବୁ XAF0779801

ପ ୁ /22100 47 44 100ଲ?&ୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଅନାଦି ସାହୁ XAF0225201

$ୀ /22101 45 44 101ନମିତା ସାହୁ 'ା ଲ?&ୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ XAF0225219

ପ ୁ /23102 31 44 102ଭୀମ ବେଡଇ ମା ପାବ� ତୀ ବେଡଇ XAF0615856

$ୀ /23103 35 44 103ଭାରତୀ େଚୗଧରୁୀ 'ା ବିଜୟ ମିଶ
 XAF0615328

$ୀ /23104 65 44 104େଗୗରୀ ମିଶ
 'ା ଉମାକା1 ମିଶ
 XAF0026211

ପ ୁ /23105 47 44 105ସ,ୟ କମୁାର ମିଶ
 ପି ଉମାକା1 ମିଶ
 XAF0225227

ପ ୁ /23106 45 44 106େଗାବି� ମିଶ
 ପି ଉମାକା1 ମିଶ
 XAF0225235

$ୀ /23107 42 44 107ଝୁନୁ ରାଣୀ ମିଶ
 'ା ସ,ୟ ମିଶ
 XAF0026229

$ୀ /23108 42 44 108ନମିତା ମିଶ
 'ା େଗାବି� ମିଶ
 XAF0225243

ପ ୁ /23109 41 44 109ବିଜୟ କମୁାର ମିଶ
 ପି ଉମାକା1 ମିଶ
 XAF0225250

ପ ୁ /23110 41 44 110ଅଜୟ କମୁାର ମିଶ
 ପି ଉମାକା1 ମିଶ
 XAF0026237

$ୀ /23111 30 44 111ସସ&ିତା ମିଶ
 'ା ଅଜୟ ମିଶ
 XAF0616615

$ୀ /24112 28 44 113େମାନାଲିସା ପାଣିଗ
ାହି ପି ଶରତ ଚ�
  ପାଣିଗ
ାହି XAF0441238

ପ ୁ /24113 68 44 114ରବି�
 ନାଥ ସାହୁ ପି ଆଦିକ� ସାହୁ MGH1420546
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$ୀ /24114 59 44 115ଯାRେସନୀ ସାହୁ 'ା ରବି�
 ନାଥ ସାହୁ MGH1418029

$ୀ /24115 36 44 116ରୁଜିତା ସାହୁ 'ା ମାନସ କମୁାର ସାହୁ XAF0026260

ପ ୁ /24116 36 44 117ଆଶିଷ କମୁାର ସାହୁ ପି ରବି�
  ସାହୁ MGH2395374

ପ ୁ /24117 24 44 118ଅମିତ ତ
ିପାHୀ - ବୀପୀନ ତ
ିପାHୀ XAF0854158

ପ ୁ /25118 45 44 119ମହSଦ ଇଲିୟT . ପି ମହSଦ ସିଦିକ . MGH1320464

$ୀ /25119 37 44 120ବିମଳା ଭତରା 'ା ମ3ଳ ସାଇ ମାଝି XAF0780072

$ୀ /25120 26 44 121ମନିଷା ବମ�ନ 'ା ଶ
ୀକମୁାର ଶତପଥୀ XAF0779736

$ୀ /25121 54 44 122ମନବତୀ ଚଲାଣ 'ା ରାମଚ�
  ଚଲାଣ MGH1318419

ପ ୁ /25122 35 44 123ମ3ଳ ସାଇ ମାଝି ପି ଦୁଜ� ନ ମାଝୀ XAF0780056

$ୀ /25123 27 44 124ଗାୟତ
ୀ ଶତପଥି ପି ମାଗତା ଶତପଥି XAF0441113

ପ ୁ /25124 27 44 125ଶ
ୀକମୁାର ଶତପଥି ପି ମାଗତା ଶତପଥି XAF0441089

ପ ୁ /26125 29 44 126ମହSଦ ଅମିର ଉ6ିନ ପି ମହSଦ ଜାକିର ହୁେସନ XAF0665117

ପ ୁ /26126 38 44 127ମହSଦ ଆସଲାମ ପି ମହSଦ ସି6ିU MGH2294726

$ୀ /26127 37 44 128ରଜିୟା ବାନୁ 'ା ମହSଦ ଇଲିୟT MGH2395549

$ୀ /27128 40 44 129ମ,ସୁାେଦବୀ ବେଡଇ ପି େକଶବ ବେଡଇ XAF0615708

$ୀ /27129 41 44 130ଶା1ି ହରିଜନ 'ା ହିରା ହରିଜନ MGH1319656

$ୀ /27130 27 44 131ଅVମା ଜାନି 'ା ଟୁ◌ୁନା ପଜୁାରୀ XAF1067560

$ୀ /27131 55 44 132ବଇଦି ପଜୁାରୀ 'ା ଘାସି ପଜୁାରୀ OR/13/088/014317

ପ ୁ /27132 29 44 133ମନୁା ପଜୂାରୀ ପି ଘାସି ପଜୂାରୀ XAF0441071

$ୀ /27133 29 44 134ଜାନକୀ ପଜୂାରୀ 'ା ମନୁ9 ା ପଜୂାରୀ XAF0441063

ପ ୁ /27134 26 44 135ଟୁନା ପଜୂାରୀ ମା ବଇେଦଇ ପଜୂାରୀ XAF0615666

$ୀ /28135 25 44 136ପGୂBମା ଚଲାଣ ପି ବି8ନାଥ ଚଲାଣ XAF0846659

$ୀ /28136 26 44 137ଜୟ1ି ନାୟକ ପି ରାେଜଶ ନାYକ XAF0622944

$ୀ /28137 43 44 138ଡମଣୁୀ ପଜୁାରୀ 'ା ପାକଲୁୁ ପଜୁାରୀ MGH1319490

ପ ୁ /29138 45 44 139ଭZରାମ ବେଢଇ ପି େକଶବ ବେଢଇ OR/13/088/014338

ପ ୁ /29139 37 44 140ବାମେଦବ ବେଢଇ ପି େକଶବ ବେଢଇ XAF0549063

ପ ୁ /29140 22 44 141କା\Bକ ଚଲାଣ ପି ଗ,ିୁଆ ଚଲାଣ XAF0875690

$ୀ /30141 68 44 142ଉେମ8ରୀ ମହାପାତ
 'ା ଭା]ର ଚ�
  ମହାପାତ
 OR/13/088/014321

ପ ୁ /30142 54 44 143ନୃସିଂହାନ� ମହାପାତ
 ପି ଭା]ରଚ�
  ମହାପାତ
 OR/13/088/014322

$ୀ /30143 44 44 144ପ
Rା ମହାପାତ
 'ା ନୃଶିହାନ� ମହାପାତ
 OR/13/088/014897

ପ ୁ /30144 26 44 145ସହସ
ାଂଶ ୁମହାପାତ
 ପି ନୃସିଂହାନ� ମହାପାତ
 XAF0616714

ପ ୁ /30145 21 44 146ଅଭିେଶଖ ମହାପାତ
 ପି ନୃସିହାନ� ମହାପାତ
 XAF0922906

ପ ୁ /31146 68 44 147ପ
ଭାକର ମହାପାତ
 ପି ପ
ହଲାଦ ମହାପାତ
 OR/13/088/014324

$ୀ /31147 62 44 148େଶୗଦାମିନୀ ମହାପାତ
 ପି ପ
ଭାକର ମହାପାତ
 OR/13/088/014325

$ୀ /31148 66 44 149ମାଣିକ ପାଇକ 'ା ଡମ ୁପାଇକ OR/13/088/014752

$ୀ /31149 28 44 150ଅନିତା ପାଣି 'ା ଶିଶିର କମୁାର ଷଡ3ୀ XAF0742791

ପ ୁ /31150 40 44 151ଶିଶିର କମୁାର ଷଡ3ୀ ପି ସେୁର�
  ନାଥ ଷଡ3ୀ XAF0743377

$ୀ /32151 50 44 152କମୁାରୀ ଚାଲାଣ 'ା ତ
ିନାଥ ଚାଲାଣ OR/13/088/014873

ପ ୁ /32152 27 44 153ପ
ଦୀପ ଚଲାଣ ପି ତ
ିନାଥ ଚଲାଣ XAF0340786

ପ ୁ /32153 23 44 154ଲେ?&ନ ମଝି ପି ଜଂନଥ ମଝି XAF0854604

$ୀ /32154 57 44 155ଦଇମତି ପଜୁାରୀ 'ା ଗ(ୁ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014532

ପ ୁ /32155 33 44 156େଦବଦାସ ପଜୂାରୀ ପି ଗ(ୁ ପଜୂାରୀ XAF0743518

$ୀ /32156 22 44 157କମୁାରୀ ପଜୁାରୀ ପି ଗ(ୁ ପଜୁାରୀ XAF0854596

ପ ୁ /32.157 45 44 158ଜଗନ9 ାଥ ଭତରା ପି େବଶୖାଖ ୁଭତରା XAF0664979

$ୀ /33158 45 44 159ହୀରା ଚଲାଣ 'ା ବି8ନାଥ ଚଲାଣ MGH1319524

$ୀ /33159 26 44 160ଅଂଜନା ନାୟକ 'ା ଭୁବନ ନାୟକ XAF0854653

ପ ୁ /33160 32 44 161ମରୂଲୀ େପ_ିଆ ପି ସକୃୁ େପ_ିଆ XAF0886804

ପ ୁ /33161 36 44 162ପ
ଦୀପ ପଜୁାରୀ ପି କିେଶାର ପଜୁାରୀ XAF0661900

ପ ୁ /34162 48 44 163ପ
ହଲାଦ ପଜୁାରୀ ପି ଶକୁ
ୁ  ପଜୁାରୀ OR/13/088/014535

$ୀ /35163 56 44 164ମ3ଳେଦଈ ଚଲାଣ 'ା ଗଣିୁଆ ଚଲାଣ OR/13/088/014349

$ୀ /35164 29 44 165ସକୁଲେଦଇ ବେଢଇ ପି ବାମେଦବ ବେଢଇ XAF0441717

ପ ୁ /35165 28 44 166ତରୁଣ ଚଲାଣ ପି ଗଣିୁଆ ଚଲାଣ XAF0441998

$ୀ /35166 20 44 167ଅଜପା େଗୗଡ 'ା ତରୁଣ ଚଲାଣ XAF1065705

$ୀ /35167 40 44 168ହୀରା ମାଝି 'ା ଜଗନାଥ ମାଝି XAF0225607

ପ ୁ /35168 69 44 169ଶତିୁ ପଜୁାରି ପି ଚ�
ୁ  ପଜୁାରି OR/13/088/014544

ପ ୁ /36169 69 44 170େଗାବଧ�ନ ଚଲାଣ ପି ହରି ଚଲାଣ OR/13/088/014345

$ୀ /36170 51 44 171େକୗଶଲ�ା ପଜୁାରୀ 'ା ବଲରାମ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014543

ପ ୁ /37171 79 44 172ମଧସୁଦୁନ େବେହରା ପି ରାମଚ�
  େବେହରା OR/13/088/014342

$ୀ /37172 43 44 173ପଦ& ା େବେହରା 'ା ରାଜୁ େବେହରା MGH2395572

$ୀ /37173 93 44 174ପଦ& ାବତୀ ନାୟକ (ବି) 'ା ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/13/088/014340

$ୀ /37174 58 44 175ବୀମଳା ପଜୁାରୀ 'ା ଡମ ୁପଜୁାରୀ OR/13/088/014548

$ୀ /38175 44 44 176ଶକୁ
 ୀ ନାୟକ 'ା େମାହନ ନାୟକ OR/13/088/014554

ପ ୁ /38176 53 44 177ବଳରାମ ପଜୂାରୀ ପି କମଳ େଲାଚନ ପଜୂାରୀ XAF0779884
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ପ ୁ /38177 46 44 178େଗୗର ପଜୁାରୀ ପି କୃc ଚ�
  ପଜୁାରୀ OR/13/088/014888

$ୀ /38178 45 44 179ପdୁା ପଜୂାରୀ 'ା ବଳରାମ ପଜୂାରୀ XAF0779892

ପ ୁ /38179 31 44 180ପ
ଶା1 ପଜୂାରୀ ପି ବଳରାମ ପଜୂାରୀ XAF0779900

ପ ୁ /38180 27 44 181ମନର,ନ ପଜୂାରୀ ପି ବଳରାମ ପଜୂାରୀ XAF0779918

$ୀ /38181 26 44 182ଲ?&ୀ ପଜୂାରୀ 'ା ପ
ଶା1 ପଜୂାରୀ XAF0779926

$ୀ /39182 35 44 183େଜ�ାସ9ାରାଣୀ ବିେଶାଇ 'ା ସେୁରଶ ବିେଶାଇ XAF1065911

ପ ୁ /39183 65 44 184ଭ
 ମରବର ଦାସ ପି ଅେଲଖଚ�
  ଦାସ OR/13/088/014822

$ୀ /39184 60 44 185ସାକ#ରି ଦାସ 'ା ଭ
 ମରବର ଦାସ OR/13/088/014857

$ୀ /39185 38 44 186ଚ�
 ମା ପଜୁାରୀ 'ା ମକୁ�ୁ ପଜୁାରୀ MGH2395564

ପ ୁ /39186 39 44 187ଅତୁଲ କମୁାର ରଥ ପି ଲ?&ୀକା1 ରଥ XAF1068410

$ୀ /39187 29 44 188ସେ1ାଷୀ ସାମ1ରାୟ 'ା ଅତୁଲ କମୁାର ରଥ XAF1068360

ପ ୁ /39188 32 44 189ମହାେଦବ ସମରଥ ପି ଅନ1 ସମରଥ XAF0441675

$ୀ /39189 54 44 190ରତନି ଶମରଥ 'ା ଅନ1 ସମରଥ OR/13/088/014168

ପ ୁ /40190 40 44 191େଶୈଳ�
  େଗୗଡ ପି େଗାବି� େଗୗଡ MGH1319755

$ୀ /40191 63 44 192ସନାଇ ଜାନି 'ା ତ
ିନାଥ ଜାନି OR/13/088/014565

$ୀ /40192 44 44 193ଚ�
 ମା ଜାନୀ ପି ମାକଡୀ ଜାନୀ XAF0923078

ପ ୁ /40193 33 44 194ସ#ାରୁ ଜାନୀ ପି ସନାଇ ଜାନୀ XAF0286336

$ୀ /40194 29 44 195ଦିପାଇ ଜାନୀ 'ା ସ#ାରୁ ଜାନୀ XAF0441022

ପ ୁ /40195 29 44 196େଶାଭା ସିଂ ଜାନୀ ପି ସନାଇ ଜାନୀ XAF0286153

$ୀ /41196 32 44 197ତୁଳା ବିଶି 'ା ଟିେକ ଚା� ନାୟକ XAF0946616

$ୀ /41197 70 44 198ମହାଲ?&ୀ ମିଶ
 'ା ଭୂବେନ8ର ମିଶ
 OR/13/088/034833

ପ ୁ /41198 44 44 199କପିେଳeଵର ମିଶ
 ପି ଭୂବେନ8ର ମିଶ
 MGH1316942

$ୀ /41199 40 44 200ସରିତା ମିଶ
 'ା କପିେଳ8ର ମିଶ
 XAF0225284

$ୀ /41200 28 44 201ବାସମୁତୀ ପଜୂାରୀ 'ା ରୁେପଶ ପ
ସାଦ ମାଝି XAF0779710

$ୀ /41201 34 44 202କନିୁ ସାହୁ 'ା ଅମିତ କମୁାର ସାହୁ XAF0615815

ପ ୁ /41202 27 44 203ନୀର ସି3 ପି ଖଡିକା ସି3 XAF0615955

ପ ୁ /42203 34 44 204ଜଗା ନାୟକ ପି ଲଛୁ ନାୟକ XAF0780031

$ୀ /42204 25 44 205ଝୁନି ନାୟକ ପି ଲଛୁ ନାୟକ XAF0780049

$ୀ /42205 23 44 206କବିତା ନାୟକ 'ା ଜଗା ନାୟକ XAF1069665

$ୀ /42206 21 44 207ଚgା ନାୟକ ପି ଲଛୁ ପଜୁାରୀ XAF0912204

ପ ୁ /42207 21 44 208ନରସିଂହ ନାୟକ ପି ଲଛୁ ନାୟକ XAF0907055

ପ ୁ /42208 63 44 209କିଶର ପଜୁାରୀ ପି ଶକୁ
ୁ  ପଜୁାରୀ OR/13/088/014536

$ୀ /42209 34 44 210ରାଧାମଣି ପଜୂାରୀ 'ା ପ
ଦୀପ ପଜୂାରୀ XAF0225292

ପ ୁ /43210 56 44 211ବିଶନୁାଥ ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ନାୟକ OR/13/088/014569

$ୀ /43211 52 44 212କନୁୀ ନାୟକ 'ା ବି8ନାଥ ନାୟକ OR/13/088/014570

ପ ୁ /43212 39 44 213ନିଲମ ନାୟକ ପି ବି8ନାଥ ନାୟକ XAF0922948

$ୀ /43213 35 44 214କମଳା ନାୟକ ପି ନୀଳକ_ ନାୟକ XAF0779942

ପ ୁ /43214 33 44 215ମ3ଳ ସାଇ ନାୟକ ପି ଡ#ରୁ ନାୟକ XAF0616706

$ୀ /43215 31 44 216ସତ�ା ନାୟକ 'ା ନିଲମ ନାୟକ XAF0922997

$ୀ /43216 28 44 217ଦୁତିକା ନାୟକ 'ା ମ3ଳ ସାଇ ନାୟକ XAF0616789

$ୀ /43217 45 44 218ଫଲୁ ପଜୁାରି 'ା ପ
ହଲh ାଦ ପଜୁାରି MGH1320191

ପ ୁ /44218 58 44 219ପ
କା1 କମୁାର ନ� ପି ନାରାୟଣ ନ� XAF0225300

$ୀ /44219 50 44 220ଭବାନୀ ନ� 'ା ପ
କା1 କମୁାର ନ� XAF0225318

$ୀ /44220 26 44 221ସାଗରିକା ନ� ପି ପ
କା1 କମୁାର ନ� XAF0616581

ପ ୁ /44221 23 44 222ସେ1ାଷ କମୁାର ନ� ପି ପ
କା1 କମୁାର ନ� XAF0779983

$ୀ /44222 64 44 223ସଂଯZୁା ପଟନାୟକ 'ା ସେ1ାଷ ପHନାୟକ OR/13/088/020067

ପ ୁ /44223 69 44 224ସେ1ାଷ କମୁାର ପHନାୟକ ପି ବୃ�ାବନ ପHନାୟକ OR/13/088/020066

ପ ୁ /45224 37 44 225ଟ5ଧର ଭତ
ା ପି ଶକୁମନ ଭତ
ା XAF1009588

$ୀ /45225 30 44 226ସାବିତ
ି ଭତ
ା 'ା ଟ5ଧର ଭତ
ା XAF1007822

ପ ୁ /45226 61 44 227ସତ�ରାଜ ମହାପାତ
 ପି ବାମେଦବ ମହାପାତ
 OR/13/088/032265

$ୀ /45227 28 44 228ଚୁେନନା ମ+ଳ 'ା ଅ8ିନୀ ନାୟକ XAF0742841

$ୀ /45228 26 44 229ସାଗରିକା ନାୟକ 'ା ଅରୁଣ ନାୟକ XAF0742833

ପ ୁ /45229 41 44 230ରାମଧର ପଜୁାରୀ ପି ଡ# ୁପଜୁାରୀ MGH1320159

$ୀ /45230 33 44 231ଧନମତି ପଜୂାରୀ 'ା ରାମଧର ପଜୂାରୀ XAF0026278

ପ ୁ /46231 26 44 232ସନିୁଲ କମୁାର େବେହରା ପି ୰ପGୁ�ଚ�
  େବେହରା XAF0623066

ପ ୁ /46232 25 44 233ଡ#ରୁୁ ହରିଜନ ପି କମୁ ହରିଜନ XAF0622878

ପ ୁ /46233 61 44 234ପGୂ�ଚ�
  ମହାରଣା ପି ନକଳୁ ମହାରଣା MGH1418581

$ୀ /46234 56 44 235ବିcୁ ମହାରଣା 'ା ପGୂ�ଚ�
  ମହାରଣା MGH1418573

$ୀ /46235 23 44 236ଚାଂଦିନୀ ମହାରାଣା ପି ପଣୂ�ଚ�
  ମହାରାଣା XAF0854414

$ୀ /46236 28 44 237େବଜୖୟ1ି ନାୟକ ମା ସମିୁତ
 ା ନାୟକ XAF0622993

$ୀ /46237 26 44 238ସନୁ ରାୟ 'ା ସ,ୟ ମ+ଳ XAF0623108

ପ ୁ /47238 38 44 239ଶ
ୀଧର ପଜୁାରୀ ପି ଶିବ ପଜୁାରୀ XAF0286401

ପ ୁ /47239 66 44 240ଇ�
 େମାହନ ସାହୁ ପି େଗୗରା3 ସାହୁ MGH1427079
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$ୀ /47240 56 44 241ସଯୂ��ମଣୀ ସାହୁ 'ା ଇ�
 େମାହନ ସାହୁ MGH1418060

$ୀ /47241 36 44 242ଶମBCା କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଇ�
 େମାହନ ସାହୁ XAF0026286

ପ ୁ /48242 51 44 243ପ
କାଶ ଚ�
  ଦାସ ପି େବୖଦ�ନାଥ ଦାସ XAF0616748

ପ ୁ /48243 21 44 244ଚ�ନ କମୁାର ଦାଶ ପି ପ
କାଶ ଚ�
  ଦାଶ XAF0907071

$ୀ /48244 28 44 245କିରଣ େଦବୀ 'ା ହନୁମାନ ସାହା XAF0923144

$ୀ /48245 28 44 246ଆରତୀ େଦବୀ 'ା ଶତ
ୁ ଧନ ଗ(ୁା XAF0923094

ପ ୁ /48246 30 44 247ଉେମଶ ଗ(ୁା ପି ଜାନକୀ ସାହା XAF0665125

ପ ୁ /48247 53 44 248ମେହାN ନାୟକ ପି ଗରୁୁବPୂ ନାୟକ OR/13/088/014553

ପ ୁ /48248 27 44 249ଗଡୁୁ ନାୟକ ପି ୰ଇ8ର ନାYକ XAF0623165

ପ ୁ /48249 31 44 250ହନୁମାନ ଶାହ ପି ରମଣ ସାହା XAF0923102

$ୀ /49250 71 44 251ପଦ& ା ହରିଯନ 'ା ବଳରାମ ହରିଯନ OR/13/088/014366

$ୀ /49251 51 44 252ଚgାବତୀ ମାଝୀ 'ା ଶିବ ମାଝୀ MGH1321181

$ୀ /49252 35 44 253େହମବତୀ ମାଝୀ ପି ୰ମଦୁୁ� ମାଝୀ XAF0711994

ପ ୁ /50253 58 44 254ଧମ ୂ�  ନାୟକ ପି ଧନୁଯ��ୟ ନାୟକ OR/13/088/014558

$ୀ /50254 54 44 255ବୃ�ାବତି ନାୟକ 'ା ଧମ ୁ�  ନାୟକ OR/13/088/014559

$ୀ /51255 58 44 256େଶାଭାବତୀ ଚଲାଣ 'ା ନାରାୟଣ ଚଲାଣ XAF0026294

ପ ୁ /51256 61 44 257ନାରାୟଣ ଚଲାଣ ମା େଶାଭାବତି ଚଲାଣ XAF1131796

$ୀ /52257 59 44 258ଦଶମୀ ପଜୁାରୀ 'ା ବଳି ପଜୁାରୀ OR/13/088/014408

ପ ୁ /52258 51 44 259ପ
ଶା1 କମୁାର ସାହୁ ପି ଆଦିକ� ସାହୁ MGH1319482

$ୀ /52259 46 44 260ଗୀତା,ଳି ସାହୁ 'ା ପ
ଶା1 କମୁାର ସାହୁ OR/13/088/014299

ପ ୁ /52260 23 44 261ଶ
ୀନିବାସ ପ
ୟାଗ ସାହୁ ପି ପ
ଶା1 କମୁାର ସାହୁ XAF0779702

$ୀ /53261 59 44 262ମଂ,ଳୁା ମହାପାତ
 'ା ଭୀମେସନ ମହାପାତ
 MGH1321231

ପ ୁ /54262 40 44 263ଦାେମାଦର ଦାଶ ପି େବୖଦ�ନାଥ ଦାଶ XAF0286484

$ୀ /55263 45 44 264ବବିତା କମୁାରି ଦାସ 'ା ପ
କାଶ ଚ�
  ଦାସ MGH2294718

ପ ୁ /55264 56 44 265କରୁଣାକର ନାୟକ ପି ଡ#ରୁ ନାୟକ OR/13/088/014424

$ୀ /55265 51 44 266ପାବ� ତୀ ନାୟକ 'ା କରୁଣା ନାୟକ OR/13/088/014425

ପ ୁ /56266 71 44 267ପ
େମାଦ କମୁାର ଦାଶ ପି େଦବରାଜ ଦାସ MGH1318344

ପ ୁ /56267 34 44 268ସାଗର କମୁାର ଦାଶ ପି ପ
ମଦ କମୁାର ଦାଶ XAF0300376

$ୀ /56268 61 44 269ଝୁନୁ ଦାଶ 'ା ପ
େମାଦ କମୁାର ଦାଶ MGH1319607

$ୀ /56269 26 44 270ମାଧରୁୀ ଦାଶ 'ା ସାଗର କମୁାର ଦାଶ XAF0743542

ପ ୁ /56270 70 44 271େଚତୖନ� ଜାନୀ ପି ହଳଧର ଜାନୀ OR/13/088/014391

$ୀ /56271 63 44 272ଡମଣିୁ ଜାନୀ 'ା େଚତୖନ� ଜାନୀ OR/13/088/014392

ପ ୁ /56272 39 44 273ହରିବଂଧ ୁଜାନୀ ପି ଚଇତନ� ଜାନୀ XAF0549139

$ୀ /56273 23 44 274ପଲh ବୀ ମହା1ି ପି ପନୁ� ଚଂଦ
  ମହାଂତି XAF0854042

$ୀ /56274 61 44 275ଲଖମି ମାଝି 'ା ମକୁଳୁ ମାଝି XAF0622936

$ୀ /56275 29 44 276ଲିଜାରାଣୀ ମଲh ିକ 'ା ତୁଳାରାମ ମାଝୀ XAF0873638

$ୀ /57276 27 44 277େଗୗରୀ ଆଡାରୀ 'ା ବଳରାମ ଖିଲ XAF0800391

$ୀ /57277 49 44 278ଉଷାମଣି ଗରୁୁ 'ା ନରସୀଂହ ଗରୁୁ XAF0622894

$ୀ /57278 57 44 279ସନୁାମଣି ଜାନୀ 'ା ଡ#ରୁୁ ଜାନୀ OR/13/088/014390

$ୀ /57279 27 44 280ପ
ଭାତୀ େଜନା 'ା ଅଷୟ କମୁାର େଜନା XAF0623124

$ୀ /57280 69 44 281ଶଶ ିଖିଲ 'ା ବହh ବ ଖିଲ MGH1417682

ପ ୁ /57281 38 44 282ବଳରାମ ଖିଲ ପି ବଲh ଭ ଖିଲ MGH1430826

ପ ୁ /58282 36 44 283ରମାକା1 ଦାସ ପି ଭ
 ମର ବର ଦାସ MGH1320597

$ୀ /58283 33 44 284ଗନିୁତା ଦାଶ 'ା ରମାକା1 ଦାଶ XAF0340588

ପ ୁ /58284 22 44 285ଲାଲୂ ଜାନୀ ପି ପଦh ମ ଜାନୀ XAF0854612

$ୀ /58285 41 44 286ସରୁମା ନାୟକ ପି ଧରମାନ� ନାୟକ MGH1319706

$ୀ /59286 31 44 287ଡିେଲ8ରି େବଦୖ� 'ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ଗରୁୁ XAF0743435

$ୀ /59287 31 44 288ସର'ତି ଚଲାଣ ପି ୰ରାମଚ�
  ଚଲାଣ XAF0623009

ପ ୁ /59288 31 44 289ପ
ଦିପ ଗରୁୁ ପି ନରସିଂହ ଗରୁୁ XAF0622886

$ୀ /59289 26 44 290ମିନା?ୀ ହରିଜନ ପି ଲଲିତ ହରିଜନ XAF0616763

ପ ୁ /59290 53 44 291ସେୁରଶ ଚ�
  ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ MGH1318526

$ୀ /59291 43 44 292ସସ&ିତା ନାୟକ 'ା ସେୁରଶ ଚ�
  ନାୟକ MGH1318518

$ୀ /59292 20 44 293ଶଭୁଶ
ୀ ନାୟକ ପି ଶେୁରଶ ଚ�
  ନାୟକ XAF1085182

$ୀ /59293 20 44 294ସରୁଭି ନାୟକ ପି ଶେୁରଶ ଚ�
  ନାୟକ XAF1085190

$ୀ /59294 30 44 295ଲ?&ୀ ପଜୂାରୀ 'ା ଶ
ୀଧର ପଜୁାରୀ XAF0286419

$ୀ /59295 33 44 296ଅରୁPତି ତ
ିପାଠି 'ା ଦାେମାଦର ଦାସ XAF0623181

$ୀ /60296 49 44 297ମତୀ ଭୁମିଆ 'ା ମ3ଳସାଇ ଭୁମିଆ OR/13/088/014373

ପ ୁ /60297 38 44 298ଖଗପତି ଭୂମିଆ ପି ମ3ଳସାଇ ଭୂମିଆ XAF0026864

ପ ୁ /60298 28 44 299ପଦ& ନ ମାଝୀ ମା କବିତା ମାଝୀ XAF0616565

ପ ୁ /60299 58 44 300ଜୟରାମ ନାୟକ ପି ମଧ ୂନାୟକ MGH1320753

$ୀ /60300 53 44 301ଦମୟ1ି ନାୟକ 'ା ଜୟରାମ ନାୟକ MGH1319599

ପ ୁ /60301 31 44 302ମାନସର,ନ ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ XAF0225342

ପ ୁ /60302 27 44 303େସା1ଷ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ XAF0441949
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������� ��-���� *.) 1ୱାଡ�  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-����
 ������-����
51 2 3 4 6 987

$ୀ /61303 55 44 304ଶା1ିଲତା ଗଉଡ 'ା ସିମାkଳ ଗଉଡ OR/13/088/014285

ପ ୁ /61304 53 44 305ଦିବାକର େଗୗଡ ପି ଲ?&ଣ େଗୗଡ OR/13/088/014401

ପ ୁ /61305 27 44 306ଦୀପକ କମୁାର ଗଉଡ ପି ସିମାkଳ ଗଉଡ XAF0441618

$ୀ /62306 33 44 307ଭାରତୀ ଭୂମିଆ 'ା ଖଗପତି ଭୂମିଆ XAF0286054

ପ ୁ /62307 28 44 308ଧନପତି େଗୗଡ ପି ଦିବାକର େଗୗଡ XAF0440958

ପ ୁ /62308 77 44 309ଳଛମିଧର ହରିଜନ ପି ଧନ ହରିଜନ OR/13/088/014370

ପ ୁ /62309 43 44 310ଶକୁ
ୁ  ହରିଜନ ପି ଦଶମ ୁହରିଜନ MGH2395770

$ୀ /62310 39 44 311କମୁାରୀ ହରିଜନ 'ା ଶକୁ
ୁ  ହରିଜନ MGH2395739

ପ ୁ /62311 22 44 312ଭଗବାନ ହରିଜନ ପି ଶକୁ
ୁ  ହରିଜନ XAF0854117

$ୀ /62312 22 44 313ମିତୁଲା ହରିଜନ 'ା ଭଗବନ ହରିଜନ XAF0854125

ପ ୁ /62313 48 44 314ଗେଣଶ ଜାନି ପି ବୁଦୁରାମ ଜାନି MGH1320183

$ୀ /62314 45 44 315କନକ ଜାନି 'ା ଗେଣଶ ଜାନି MGH1320217

$ୀ /62315 25 44 316ଚgା କଶ�ପ 'ା ଡ#ରୁ ହରିଜନ XAF0900175

ପ ୁ /63316 24 44 317ସତ�ପ
କାଶ ଦାସ ପି ହୃଷିେକଶ ଦାସ XAF0846667

$ୀ /63317 49 44 318ତୁଲେସନା ନାୟକ 'ା ଲଛୁ ନାୟକ OR/13/088/014879

ପ ୁ /63318 52 44 319ର5ନିଧି ପ
ଧାନ ପି ଇ8ର ପ
ଧାନ XAF0664995

$ୀ /63319 27 44 320ପଦ& ିନୀ ପଜୂାରୀ ପି ସଦନ ପଜୂାରୀ XAF0441592

ପ ୁ /65320 45 44 321ହରିହର ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ନାୟକ MGH1318690

$ୀ /65321 41 44 322ତିେଳାତମା ନାୟକ 'ା ହରିହର ନାୟକ MGH1318708

ପ ୁ /65322 36 44 323ଜଗନ9 ାଥ ନାୟକ ପି ଲଛୁ ନାୟକ XAF0286146

$ୀ /65323 30 44 324ଗରୁୁବାରୀ ନାୟକ 'ା ଜଗନ9 ାଥ ନାୟକ XAF0286138

ପ ୁ /66324 56 44 325ଲଳିତ ହରିଜନ ପି ଲlନ ହରିଜନ MGH1321314

$ୀ /66325 56 44 326କନିୁ ହରିଜନ 'ା ଲଳିତ ହରିଜନ MGH1321298

ପ ୁ /66326 31 44 327ଅରୁଣକମୁାର ହରିଜନ ପି ଲଳିତା ହରିଜନ XAF0225359

$ୀ /67327 63 44 328ଯେଶାଦା ନାୟକ 'ା ଗେଣଶ ନାୟକ OR/13/088/014431

ପ ୁ /67328 73 44 329କୃcଚ�
  ସାହୁ ପି ଅଜୁ� ନ ସାହୁ MGH1420413

$ୀ /67329 59 44 330ପାବ� ତୀ ସାହୁ 'ା କୃc ଚ�
  ସାହୁ MGH1318864

ପ ୁ /67330 42 44 331ପ
ଫଲୁଚ�
  ସାହୁ ପି କୃcଚ�
  ସାହୁ MGH2395838

$ୀ /67331 41 44 332ସବିତା ସାହୁ 'ା ପ
ଫଲୁ ଚ�
  ସାହୁ XAF1068030

ପ ୁ /67332 38 44 333ନେର�
  କମୁାର ସାହୁ ପି କୃc ଚ�
  ସାହୁ MGH2395531

$ୀ /67333 30 44 334େଜାତିରମୟୀ ସାହୁ 'ା ନେର�
  କମୁାର ସାହୁ XAF0743757

$ୀ /68334 38 44 335ମିନତୀକମୁାରୀ ବାହୁକ 'ା ରେମଶଚ�
  ପHନାୟକ XAF0441543

$ୀ /68335 34 44 336ସଂଯZୁା କମୁାରୀ ବାହୁକ ପି ସିମାkଳ ବାହୁକ XAF1065838

$ୀ /68336 39 44 337େଗାମତୀ ଭତରା ପି ରୂପସାୟୀ ଭତରା MGH2395622

ପ ୁ /68337 72 44 338କୃc ଚ�
  ପଟନାୟକ ପି ବିଦ�ାଧର ପଟନାୟକ OR/13/088/034447

$ୀ /68338 65 44 339ରାେଜ8ରୀ ପHନାୟକ 'ା େଗାପାଳକୃc ପHନାୟକ XAF1066687

$ୀ /68339 64 44 340ଡମଣି ପHନାୟକ 'ା କୃcଚ�
  ପHନାୟକ OR/13/088/034448

ପ ୁ /68340 40 44 341ରେମଶ ଚ�
  ପHନାୟକ ପି କୃc ଚ�
  ପHନାୟକ MGH1320365

ପ ୁ /68341 36 44 342ଶ5ର ପHନାୟକ ପି କୃc ଚ�
  ପHନାୟକ MGH2294791

$ୀ /69342 29 44 343m?&ିପ
ିୟା େଗୗଡ 'ା ଅେସାକ କମୁାର 'ାଇଂ XAF0623173

ପ ୁ /69343 37 44 344ମହSଦ ଜନରୁ ପି ମହSଦ ଜାକିର ହୁେସନ XAF0665083

$ୀ /69344 36 44 345ଜେଗ8ରୀ ଖnିୁଆ 'ା ବି8ନାଥ ପHନାୟକ XAF0225367

ପ ୁ /69345 39 44 346ଫଲୁ ମହSଦ ପି ମହSଦ ଫିଦା XAF0971598

$ୀ /69346 29 44 347େଜ�ାସ9ାରାଣୀ ପHନାୟକ 'ା େହମ1 କମୁାର ପHନାୟକ XAF0846642

$ୀ /69347 25 44 348ପ
େହତୀ ପHନାୟକ ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ପHନାୟକ XAF0665000

ପ ୁ /69348 43 44 349ବି8ନାଥ ପଟନାୟକ ପି ସେ1ାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ MGH1321264

ପ ୁ /69349 41 44 350େହମ1 କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ସେ1ାଷ କମୁାର ପଟନାୟକ MGH1318799

$ୀ /70350 71 44 351କ1ୁଳା ପଟନାୟକ 'ା ଚି1ାମଣି ପଟନାୟକ MGH1318849

ପ ୁ /70351 49 44 352ପ
େମାଦକମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଚି1ାମଣି ପଟନାୟକ MGH1418102

$ୀ /71352 51 44 353ସକୁମୁାରୀ େଗୗଡ 'ା େଗୗରୀଶ5ର େଗୗଡ MGH1318286

$ୀ /71353 31 44 354ମମତା େଗୗଡ 'ା ବିେନାଦ େଗୗଡ XAF0300384

$ୀ /71354 21 44 355ସରିତା େଗୗଡ଼ ପି େଗୗରୀ ଶ5ର େଗୗଡ଼ XAF1068105

ପ ୁ /71355 54 44 356େଗାବ6� ନ ନାୟକ ପି ଖଗପତି ନାୟକ OR/13/088/014555

$ୀ /71356 26 44 357ଭବାନୀ ନାୟକ ପି େଗାବ6� ନ ନାୟକ XAF0846592

$ୀ /72357 30 44 358ନିଖିତା ପHନାୟକ 'ା େଗୗରୀ ଶ5ର ପHନାୟକ XAF0286039

$ୀ /72358 71 44 359ପଦ& ା ପଟନାୟକ 'ା ରାମଚ�
  ପଟନାୟକ XAF0779728

ପ ୁ /72359 43 44 360େଗୗରୀ ଶ5ର ପHନାୟକ ପି ରାମଚ�
  ପHନାୟକ MGH1321538

ପ ୁ /73360 69 44 361ଜିେବ�
  ନାଥ ପHନାୟକ ପି 'ଗ�ତଃ 8ାମ ସ�ୁର ପHନାୟକ XAF0907097

ପ ୁ /73361 38 44 362ଦୀପକ କମୁାର ପHନାୟକ ପି ଜିେବ�
  ନାଥ ପHନାୟକ MGH1319649

$ୀ /73362 30 44 363ପଲh ବୀ ପHନାଯକ ପି ନେଗ�
  ପHନାଯକ XAF0225375

$ୀ /73363 55 44 364ମେନାରମା ପHନାୟକ 'ା ନେଗ�
  ପHନାୟକ XAF1076561

ପ ୁ /73364 42 44 365ଚ�ନ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ଜିେବ�
  ପଟନାୟକ MGH1320456

$ୀ /73365 36 44 366ପdୁା,ଳୀ ପଟନାୟକ 'ା ଜିେବ�
  ପଟନାୟକ OR/13/088/014497

6 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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$ୀ /73366 60 44 367ସନାେଦଇ ପଜୁାରୀ 'ା ପଦଲାମ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014525

$ୀ /74367 23 44 368ଲlମା ଭତ
 ା 'ା ରାମନାଥ ଚଲାଣ XAF1066695

$ୀ /74368 29 44 369େହମ ଚଲାଣ 'ା ରଘନୁାଥ ଚଲାଣ XAF0441188

$ୀ /74369 27 44 370ସଭୁଦ
 ା ଚଲାଣ ପି ଡ#ରୁ ଚଲାଣ XAF0616342

ପ ୁ /74370 25 44 371ରାେଜଶ ନାୟକ ପି ଭୁଜବଳ ନାYକ XAF0623116

ପ ୁ /74371 45 44 372ଉଦୟ ପଜୁାରୀ ପି ପଦଲାମ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014527

$ୀ /74372 27 44 373ର#ା ପଜୂାରୀ ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୂାରୀ XAF0616672

$ୀ /75373 64 44 374କା1ା ବିPାଣି 'ା ରତନ ବିPାଣି OR/13/088/014404

$ୀ /76374 39 44 375ସଭୁଦ
 ା ଗଉଡ ପି କୃc ଗଉଡ MGH1318245

$ୀ /76375 31 44 376ସପୁ
ଭା ମିଶ
 'ା ମେହ8ର ମିଶ
 XAF0623058

$ୀ /76376 21 44 377କମଳା ପଜୁାରୀ ପି ଉଦୟ ପଜୁାରୀ XAF0991034

$ୀ /77377 54 44 378ଭଗବତି ଜାନି 'ା ସବୁାଷ ଚ�
  ଜାନି MGH1320928

ପ ୁ /77378 39 44 379େବ�େମାେକଶ ମହାପାତ
 ପି ପ
ଭାକର ମହାପାତ
 MGH1318302

ପ ୁ /77379 38 44 380ଆଶେୁତାଷ ମହାପାତ
 ପି ପ
ଭାକର ମହାପାତ
 MGH2294783

$ୀ /77380 33 44 381େଜ�ାତିମ�ୟୀ ମହାପାତ
 'ା ବ�େମାେକଶ ମହାପାତ
 XAF0780163

$ୀ /77381 29 44 382ଦି(ିମୟୀ ପ+ା 'ା ଆଶେୁତାଷ ମହାପାତ
 XAF0780155

ପ ୁ /77382 41 44 383ସଧୁୀର କମୁାର ପରିଡା ପି େଦବହରି ପରିଡା XAF0615427

$ୀ /78383 28 44 384ମମତା ବିେଶାଇ 'ା ତଳକ� ବିେଶାଇ XAF0616458

ପ ୁ /78384 31 44 385ଭଗତ ରାମ ଜାନୀ ପି ସବୁାଷ ଚ�
  ଜାନୀ XAF0441659

$ୀ /78385 49 44 386ଜୟ1ି ରାଣି ମ+ଳ 'ା ପ
ିୟନାଥ ମ+ଳ XAF0623157

ପ ୁ /79386 66 44 387ତୁଳାରାମ ଚଲାଣ ପି ଚ�
ୁ  ଚଲାଣ OR/13/088/014151

$ୀ /79387 56 44 388ଚି1ାମଣି ଚଲାଣ 'ା ତୁଳାରାମ ଚଲାଣ OR/13/088/014152

$ୀ /79388 39 44 389ମୀରା କମୁାରୀ ଚାଲାଣ ପି ତୁଳାରାମ ଚାଲାଣ MGH1319805

ପ ୁ /79389 36 44 390କାହ9 ୁଚରଣ ଚଲାଣ ପି ତୁଳାରାମ ଚଲାଣ MGH2294775

$ୀ /79390 28 44 391ଅ#ିକା ଚଲାଣ ପି ତୁଳାରାମ ଚଲାଣ XAF0340489

$ୀ /79391 27 44 392େଗୗରୀ ଚଲାଣ ପି ତୁଲାରାମ ଚଲାଣ XAF0441469

$ୀ /79392 26 44 393ମଧସୁ& ିତା ଚଲାଣ ପି ନାରାୟଣ ଚଲାଣ XAF0615930

ପ ୁ /79393 81 44 394େଗାପୀନାଥ ପଜୂାରୀ ପି 'ଃ ସନୁାଧର ପଜୂାରୀ XAF1071703

$ୀ /79394 46 44 395ମାଣିକ ପଜୂାରୀ 'ା ବି8ନାଥ ପଜୂାରୀ XAF0616573

ପ ୁ /80395 89 44 396ପGୁ� ହରିଜନ ପି ବଳରାମ ହରିଜନ MGH1417732

$ୀ /80396 44 44 397ପାବ� ତୀ ହରିଜନ 'ା ପGୂ� ହରିଜନ MGH1319888

$ୀ /81397 39 44 398ସଭୁଦ
 ା ହରିଜନ ପି ବଳରାମ ହରିଜନ MGH1318393

ପ ୁ /81398 24 44 399ଶ5ର ହରିଜନ ପି େଗୗର ହରିଜନ XAF0779959

$ୀ /82399 35 44 400ମିନା ହରିଜନ 'ା ଡମ ୁହରିଜନ XAF0286047

$ୀ /83400 22 44 401ପରୂଅନୀ ଭୂମଆୁ 'ା ଶରୂ ଭୁମିଆ XAF0854588

$ୀ /83401 41 44 402ରତ9 ା ମାଝୀ 'ା ସରୁୁ ମାଝୀ XAF0026369

ପ ୁ /83402 40 44 403ସରୁୁ ମାଝୀ ପି େଦବଦାସ ମାଝୀ XAF0026351

$ୀ /84403 40 44 404ଲ?&ୀ ଚଲାଣ 'ା ସ�ୁର ନାୟକ MGH1319540

$ୀ /84404 76 44 405ଡାଳି# ନାୟକ 'ା ପରୁୁେଷା\ମ ନାୟକ OR/13/088/014513

ପ ୁ /84405 45 44 406ସ�ୁର ନାୟକ ପି ପରୁVମ ନାୟକ MGH1319615

ପ ୁ /85406 51 44 407ଡମ ୁନାୟକ ପି ମ3ୁରୁ ନାୟକ OR/13/088/014438

$ୀ /85407 46 44 408ରାମା ନାୟକ 'ା ଡ# ୁନାୟକ OR/13/088/014439

ପ ୁ /85408 23 44 409ସେ1ାଷ ନାୟକ ପି ଡମ ୁନାୟକ XAF0779934

ପ ୁ /86409 46 44 410ପଶ ୁ�ରାମ ପଜୁାରୀ ପି ଡ଼#ରୁ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014333

$ୀ /86410 39 44 411ମାଣିକ ପଜୂାରୀ 'ା ପଶ ୁ�ରାମ ପଜୂାରୀ OR/13/088/014334

$ୀ /86411 23 44 412ସଭୁଦ
 ା ପଜୂାରୀ ପି ପଶ ୁ�ରାମ ପଜୂାରୀ XAF0780064

$ୀ /88412 55 44 413ତିେଳା\ମା ଜାନୀ 'ା ବୁଟି ଜାନୀ MGH1318328

$ୀ /89413 36 44 414ସ�ୁରମଣି ଜାନି 'ା ହରିବPୁ ଜାନି MGH2395598

ପ ୁ /89414 63 44 415ସନ�ାସୀ େଜନା ପି ଗଦାଧର େଜନା XAF0779843

$ୀ /89415 58 44 416ଉମBଳା େଜନା 'ା ସନ�ାସୀ େଜନା XAF0779876

$ୀ /89416 27 44 417ମିନୁ େଜନା ପି ସନ�ାସି େଜନା XAF0623140

ପ ୁ /90417 43 44 418େଚତୖନ� ଜାନୀ ପି ଡମ ୁଜାନୀ MGH1321199

$ୀ /90418 42 44 419ରମା ଜାନୀ 'ା େଚତୖନ� ଜାନୀ MGH1321165

ପ ୁ /91419 40 44 420ବୁଲୁ ଜାନୀ ପି ଡମ ୁଜାନୀ MGH1318831

$ୀ /91420 31 44 421ଭଗବତୀ ଜାନୀ 'ା ବୁଲୁ ଜାନୀ MGH2395614

$ୀ /92421 59 44 422ଲଛମା ପଜୁାରୀ 'ା ରଘନୁାଥ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014377

$ୀ /92422 22 44 423ତୁଲାଶୀ ପଜୁାରୀ ପି ରଘନୁାଥ ପଜୁାରୀ XAF0854380

$ୀ /92423 81 44 424ପାବ� ତୀ ପଜୁାରୀ(ବି) 'ା ଗରୁୁ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014375

$ୀ /93424 62 44 425ଦଶମି ଭତରା 'ା ଶଦୁରସନ ଭତରା XAF0661959

$ୀ /94425 46 44 426କମଳୀ େଗୗଡ 'ା ଦିବାକର େଗୗଡ MGH1318609

$ୀ /95426 98 44 427ଚgାବତୀ ଦାସ 'ା ମଧସୂଦୁନ ଦାସ XAF1065986

ପ ୁ /95427 44 44 428ଦୀପ5ର ଦାସ ପି ସିେ68ର ଦାସ XAF0615633

ପ ୁ /95428 39 44 429ଶଭୁ5ର ଦାସ ପି ସିେ68ର ଦାସ XAF0616649
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$ୀ /95429 32 44 430ସଜୁାତା ଦାସ 'ା ଦୀପ5ର ଦାସ XAF0615641

$ୀ /95430 29 44 431କବିତା ଦାସ 'ା ଶଭୁ5ର ଦାସ XAF0616466

$ୀ /95431 44 44 432ମୀନା?ୀ ମିଶ
 'ା ଅୟ]ା1 ପାଢୀ MGH1428044

$ୀ /95432 68 44 433ଗିରୀବାଳା ମହାପାତ
 'ା ସିେ68ର ମହାପାତ
 XAF1072180

$ୀ /95433 62 44 434େପ
ମଲତା ପାଢି 'ା ଂନିତ�ାନ� ପାଢି XAF0550608

ପ ୁ /95434 45 44 435ଅୟ]ା1 ପାଢି ପି ନିତ�ାନ� ପାଢି XAF0550442

$ୀ /96435 61 44 436ସଜୁାତା ଜଗେଦବ 'ା ସକୁା1 କମୁାର ଜଗେଦବ OR/13/088/032366

$ୀ /96436 43 44 437'ାତୀ ଜଗେଦବ ପି ସକୁା1 କମୁାର ଜଗେଦବ MGH1311562

ପ ୁ /96437 42 44 438ସତ�ନାରାୟଣ ଜଗେଦବ ପି ସକୁା1 କମୁାର ଜଗେଦବ MGH1311570

$ୀ /96438 27 44 439ଡେଲ8ରୀ ପଜୂାରୀ 'ା ରବୀ�
  ପଜୂାରୀ XAF0615765

$ୀ /96439 31 44 440େସ9ହଲତା ରାଉତ 'ା ସତ� ନାରାୟଣ ଜଗେଦବ XAF0779439

$ୀ /97440 24 44 441ଲ?&ୀ ପHନାୟକ 'ା ରାଜେଶଖର ପHନାୟକ XAF1072321

$ୀ /97441 71 44 442ସର'ତୀ ପଟନାୟକ 'ା େଗୗରଚ�
  ପଟନାୟକ MGH2395432

ପ ୁ /97442 48 44 443ନିର,ନ ପଟନାୟକ ପି େଗୗରଚ�
  ପଟନାୟକ MGH2395846

$ୀ /97443 41 44 444ରଶ&ୀତା ପHନାୟକ 'ା ନିର,ନ ପHନାୟକ XAF0026377

$ୀ /97444 31 44 445ନୁପରୁ ଶିରା 'ା ବସ1 ଶିରା XAF0441014

ପ ୁ /98445 60 44 446ଖାଡି ସିରା ପି ରଘ ୁସିରା OR/13/088/014383

$ୀ /98446 57 44 447ସନମତୀ ସିରା 'ା ଖାଡି ସିରା OR/13/088/014384

ପ ୁ /98447 33 44 448ବସ1 ଶିରା ପି ଖାଡି ଶିରା XAF0225391

$ୀ /98448 25 44 449ସବିତା ସିରା ପି ଖାଡି ସିରା XAF0780080

ପ ୁ /99449 27 44 450ଶ5ର ମହା1ି ପି ପGୂ�ଚ�
  ମହା1ି XAF0441303

$ୀ /100450 76 44 451ବୁଦାଏ ମାଝୀ 'ା 'ଗ�ତ ହନୁ ମାଝୀ XAF0906982

ପ ୁ /100451 46 44 452ବଳରାମ ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ନାୟକ MGH1418094

$ୀ /100452 35 44 453ମିନତୀ ନାୟକ 'ା ବଳରାମ ନାୟକ XAF0286062

$ୀ /101453 75 44 454ଭାଲୁ ଯାନୀ 'ା ଦଶରଥ ଯାନୀ OR/13/088/014434

ପ ୁ /101454 34 44 455ଜଗବPୁ ଜାନୀ ପି ଭାଲୁ ଜାନୀ XAF0286021

$ୀ /101455 27 44 456ଚି1ାମଣି ଜାନୀ 'ା ଜଗବPୁ ଜାନୀ XAF0286070

$ୀ /102456 59 44 457ସଆୁତି ନାୟକ 'ା ରୁପସାଇ ନାୟକ XAF0440859

ପ ୁ /103457 62 44 458ନୀଳକ_ ପଜୁାରୀ ପି େଦବ ପଜୁାରୀ MGH1318633

ପ ୁ /103458 38 44 459ରବୀ�
  ପଜୁାରୀ ପି ନୀଳକ_ ପଜୁାରୀ MGH1430800

$ୀ /103459 50 44 460କମଳା ପଝୁାରୀ 'ା ନୀଳକ_ ପଝୁାରୀ MGH1321132

$ୀ /104460 65 44 461ଳ?&ୀ ପଜୁାରୀ 'ା ବୃ�ା ପଜୁାରୀ OR/13/088/014444

ପ ୁ /104461 59 44 462ବୃ�ା ପଜୁାରୀ ପି େଗାପୀ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014443

$ୀ /104462 36 44 463ପାବ� ତୀ ପଜୂାରୀ 'ା ଦିଲh ୀପ ପଜୂାରୀ XAF0026385

$ୀ /105463 33 44 464କଲ�ାଣୀ ମହାପାତ
 'ା qିତ
େମାହନ ମହାପାତ
 XAF1131820

$ୀ /105464 27 44 465େଯାଶଦା ପଜୂାରୀ 'ା ନବିନ ପଜୂାରୀ XAF0441584

ପ ୁ /105465 24 44 466ନରସିଂହ ପଜୂାରୀ ପି ମୀନ ପଜୂାରୀ XAF1071695

$ୀ /105466 22 44 467ପଣୂ9� ୀ ପଜୂାରୀ 'ା ନରସି3 ପଜୂାରୀ XAF1067594

$ୀ /106467 76 44 468ଚ�
ମା ଗଉଡ 'ା ଲ?&ଣ ଗଉଡ OR/13/088/014442

ପ ୁ /106468 56 44 469କିେଶାର ଚ�
  େଜନା ପି ଦିବାକର େଜନା XAF0937649

$ୀ /106469 51 44 470େଯାେଗ8ରୀ େଜନା 'ା କିେଶାର ଚ�
  େଜନା XAF0937672

$ୀ /106470 37 44 471ଦମୟ1ି ଶା1ି ପି ଭ
 ମର ଶା1ି XAF1131812

ପ ୁ /107471 41 44 472ଦୁଗD ପ
ସାଦ ଭୂୟK ପି ବିପିନ କମୁାର ଭୂୟK XAF0340430

ପ ୁ /107472 41 44 473ନ� ଦାସ ପି େଚତୖନ� ଦାସ MGH1315480

$ୀ /107473 40 44 474କନିୁ ଦାସ 'ା ନ� ଦାସ MGH1427996

$ୀ /107474 32 44 475ରଶ&ତିା ଗରୁୁ 'ା ଦୀପକ କମୁାର ଗରୁୁ XAF0340737

ପ ୁ /108475 29 44 476କୃc ନାୟକ ପି ଭାଗିରଥି ନାୟକ XAF0340315

$ୀ /108476 28 44 477ଡମନୁୀ ନାୟକ 'ା ଉମାକା1 ନାୟକ XAF0615773

ପ ୁ /109477 36 44 478ର,ନ କମୁାର େଜନା ପି ସନ�ାସୀ େଜନା XAF0340323

ପ ୁ /110478 34 44 479ସ�ୀପ କମୁାର ଭୂୟK ପି ବିପିନ କମୁାର ଭୂୟK XAF0340331

$ୀ /110479 28 44 480େସାନାଲି ଭୂୟK 'ା ସ�ୀପ କମୁାର ଭୂୟK XAF0340349

ପ ୁ /111480 59 44 481ଯଧିୁCିର 'ାଇଁ ପି ଖଲି 'ାଇଁ XAF0340356

$ୀ /111481 58 44 482ପ
ମିଳା 'ାଇଁ 'ା ଯଧିୁsିର 'ାଇଁ XAF0615435

$ୀ /111482 40 44 483ବନିତା 'ାଇଁ 'ା ଆଶିଷ 'ାଇଁ XAF0616623

ପ ୁ /111483 39 44 484ଆଶିଷ କମୁାର 'ାଇଁ ପି ଯଧିୁCିର 'ାଇଁ XAF0340372

ପ ୁ /111484 38 44 485ଅମିୟ 'ାଇଁ ପି ଯଧିୁsିର 'ାଇଁ XAF0615526

ପ ୁ /111485 35 44 486ଅ?ୟ କମୁାର 'ାଇଁ ପି ଯଧିୁCିର 'ାଇଁ XAF0340364

ପ ୁ /111486 34 44 487େଶଷେଦବ 'ାଇଁ ପି ଯଧିୁsିର 'ାଇଁ XAF0615419

$ୀ /112487 30 44 488ସସ&ିତା ନାୟକ ପି ପିତା#ର ନାୟକ XAF0340554

ପ ୁ /112488 71 44 489ମ3ରାଜ ରPାରୀ ପି 'ଗ�ତଃ ଅଜୁ� ନ ରPାରୀ XAF0900142

$ୀ /112489 38 44 490େଗାରିମଣି ରPାରୀ 'ା ମ3ରାଜ ରPାରୀ XAF0900167

ପ ୁ /112490 27 44 491ନୃସିଂହାନ� ରPାରୀ ପି ସନାତନ ରPାରୀ XAF0340505

ପ ୁ /116491 32 44 492ଦୀପକ କମୁାର ଗରୁୁ ପି ନରସିଂହ ଗରୁୁ XAF0340729
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ପ ୁ /118492 46 44 493ଟିେକ ଚା� ନାଏକ ପି ହଷ�  ନାଏକ XAF0340760

ପ ୁ /119493 52 44 494ଅେଶାକ କମୁାର େବରୁକୁ ପି ତ
ିନାଥ େବରୁକୁ XAF0742965

$ୀ /119494 47 44 495ଭାରତୀ େବରୁକୁ 'ା ଅେଶାକ କମୁାର େବରୁକୁ XAF0743302

ପ ୁ /119495 36 44 496ଚ�ନ କମୁାର େବରୁକୁ ପି ତ
ିନାଥ େବରୁକୁ XAF0340810

ପ ୁ /120496 44 44 497ଅଜୁ� ନ ମାଝୀ ପି ଚ�
  ମାଝୀ XAF0340901

$ୀ /120497 39 44 498କସୁମୁା ମାଝୀ 'ା ଅଜୁ� ନ ମାଝୀ XAF0340893

$ୀ /120498 21 44 499ପଦ& ିନି ପଜୁାରୀ ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୁାରୀ XAF0991026

ପ ୁ /120499 36 44 500ଅମଲୂ� କମୁାର 'ାଇଁ ପି ଖଲି 'ାଇଁ XAF1069723

ପ ୁ /121500 29 44 501ଉ\ମ ମହା1ି ପି ତାରିଣୀ ଚ�
  ମହା1ି XAF0340919

$ୀ /122501 32 44 502ସନୁ�ା କମୁାରୀ ମହା1ି 'ା ହର ନାୟକ XAF0615492

ପ ୁ /122502 60 44 503ପ
ଦୀପ କମୁାର ପHନାୟକ ପି ରାମ କୃc ପHନାୟକ OR/13/088/034404

ପ ୁ /122503 22 44 504ପ
ବିର କମୁାର ପHନାୟକ ପି ପ
ଦୀପକମୁାର ପHନାୟକ XAF0780015

ପ ୁ /122504 87 44 505ରାମକୃc ପଟନାୟକ ପି ପି.ଆଦି ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ XAF1132190

$ୀ /122505 81 44 506ଅନପGୁD ପଟନାୟକ 'ା ରାମକୃc ପଟନାୟକ OR/13/088/034403

$ୀ /122506 55 44 507େଜ�ାସ9ା ପଟନାୟକ 'ା ପ
ଦିପ କମୁାର ପଟନାୟକ MGH1319896

ପ ୁ /122507 59 44 508ପ
ତାପଚ�
  ପHନାୟକ ପି ରାମକୃc ପHନାୟକ XAF1076017

ପ ୁ /122508 40 44 509ପ
େମାଦକମୁାର ପHନାୟକ ପି ରାମକୃc ପHନାୟକ XAF0550566

ପ ୁ /123509 75 44 510େଗାପାଳ କୃଷ& ମିଶ
 ପି ତ
ିେଲାକ ନାଥ ମିଶ
 XAF0873596

ପ ୁ /123510 63 44 511ଯଧିୁCିର 'ାଇଁ ପି େଗାପିନାଥ 'ାଇଁ MGH1319185

$ୀ /123511 61 44 512ସର'ତୀ 'ାଇଁ 'ା ଯଧିୁCି 'ାଇଁ MGH1319177

ପ ୁ /123512 42 44 513ଅେଶାକ କମୁାର 'ାଇଁ ପି ଯଧିୁCିର 'ାଇଁ MGH1320969

ପ ୁ /124513 50 44 514ବିପ
 ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷା\ମ ନାୟକ OR/13/088/014859

$ୀ /124514 45 44 515ରାଇମତୀ ନାୟକ 'ା ବିପ
 ନାୟକ MGH1319623

ପ ୁ /124515 22 44 516ଲେ?&ନ ନାୟକ ପି ବୀେପ
ା ନାୟକ XAF0854034

ପ ୁ /124516 40 44 517ମକର tଜ ଶତପଥି ପି ମାଗତା ଶତପଥି MGH1318278

ପ ୁ /125517 33 44 518ଅନୁପ କମୁାର ମ
ିଧା ମା Vୃତି ସରଦାର MGH1427947

$ୀ /125518 30 44 519େହନା ମ
ିଧା ପି ଶ5ର କମୁାର ମ
ିଧା XAF0300400

$ୀ /125519 54 44 520ସ& ୃତି ସରଦାର 'ା ଶ5ର କମୁାର ମ
ିଧା MGH1321033

$ୀ /126520 45 44 521ରତ9 ା ବି8ାସ 'ା ମଣୀ େମାହନ ବି8ାସ MGH2395465

ପ ୁ /126521 45 44 522ମଣି େମାହନ ବି8ାସ ପି ଜିେତ�
  ବି8ାସ XAF0300418

ପ ୁ /126522 28 44 523ଶ�ାମ ପାତ
 ପି ତୁଳାରାମ ପାତ
 XAF0615799

$ୀ /126523 63 44 524ମୀରା ରାୟ 'ା ସବୁ
 ତ ରାୟ MGH1318229

ପ ୁ /126524 41 44 525ଶଚିଦା ନ� ରାୟ ପି ସବୁ
 ତ ରାୟ MGH1321553

$ୀ /126525 35 44 526େବବି ରାୟ ପି ସବୁ
 ତ ରାୟ MGH2395457

$ୀ /127526 63 44 527ଡମଣୁୀ ନାୟକ 'ା ଭୁଜବଳ ନାୟକ XAF0225409

ପ ୁ /127527 37 44 528ଆନ� ନାୟକ ପି ଭୂଜବଳ ନାୟକ XAF0440826

ପ ୁ /127528 29 44 529େସାରଜ ନାୟକ ପି ଭୁଜବଳ ନାୟକ XAF0441956

$ୀ /127529 25 44 530ରଶ&ିତା ନାୟକ 'ା ଆନ� ନାୟକ XAF0779967

$ୀ /127530 21 44 531ଦିନମଣି ନାୟକ 'ା ସେରାଜ ନାୟକ XAF0923045

$ୀ /128531 58 44 532ପାବଲି ଗାଦବା 'ା ପଦମ ଗାଦବା XAF0779454

$ୀ /128532 63 44 533କମଳା ନାୟକ 'ା କମଳଲଚନ ନାୟକ OR/13/088/014551

ପ ୁ /128533 43 44 534ଉମାକା1 ନାୟକ ପି କମଳେଲାଚନ ନାୟକ MGH1320068

ପ ୁ /128534 40 44 535ମଧସୁଦୁନ ନାୟକ ପି କମଳେଲାଚନ ନାୟକ MGH1320662

$ୀ /128535 38 44 536ଭଗବତୀ ନାୟକ 'ା ମଧସୂଦୁନ ନାୟକ XAF0026401

$ୀ /129536 40 44 537ନ�ିନୀ ନାୟକ ପି ଅଭି ନାୟକ XAF0026419

$ୀ /129537 71 44 538ମZୁା ପଜୁାରୀ 'ା ବୁଦୁ ପଜୁାରୀ OR/13/088/016239

ପ ୁ /129538 30 44 539େଗାପୀନାଥ ପଜୂାରୀ ପି ବୁଦୁ ପଜୂାରୀ XAF0615872

$ୀ /129539 27 44 540ଧନାଇ ପଜୂାରୀ 'ା େଗାପୀନାଥ ପଜୂାରୀ XAF0615864

ପ ୁ /130540 48 44 541ଜଗନ9 ାଥ ପଜୁାରି ପି ରଘନୁାଥ ପଜୁାରି MGH1318492

$ୀ /130541 47 44 542କନିୁ ପଜୁାରୀ 'ା ଜଗନାଥ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014526

ପ ୁ /130542 27 44 543ଚ�
  ପଜୂାରୀ ପି ଜଗନ9 ାଥ ପଜୂାରୀ XAF0615898

$ୀ /130543 23 44 544ପଦ& ିନି ପଜୁାରୀ ପି ଜଗନ9 ାଥ ପଜୁାରୀ XAF0991042

$ୀ /130544 22 44 545ରଇଲା ପଜୁାରୀ 'ା ଚ�
  ପଜୁାରୀ XAF1009760

ପ ୁ /131545 46 44 546େଗାପାଳ ପଜୂାରୀ ପି ବୁଦରାମ ପଜୂାରୀ MGH1318740

$ୀ /131546 43 44 547ସମିୁତ
 ା ପଜୂାରୀ 'ା େଗାପାଳ ପଜୂାରୀ MGH1318336

ପ ୁ /131547 21 44 548ବିପିନ ପଜୁାରୀ ପି ଦିଲିପ ପଜୁାରୀ XAF0908681

ପ ୁ /132548 38 44 549ମେହ8ର ନାୟକ ପି ଅର?ିତ ନାୟକ MGH2395721

$ୀ /132549 32 44 550ଗଣୁମତି ନାୟକ 'ା ମେହ8ର ନାୟକ XAF0286534

ପ ୁ /133550 54 44 551େସାମନାଥ ମାଝୀ ପି ରଘନୁାଥ ମାଝୀ MGH1318898

$ୀ /133551 39 44 552ମ3ରୀ ମାଝି 'ା େସାମନାଥ ମାଝି MGH1318252

ପ ୁ /133552 24 44 553ଶଂକର ମାଝୀ ପି େସାମନାଥ ମାଝୀ XAF0854455

ପ ୁ /134553 43 44 554କମଳେଲାଚନ ପଜୁାରୀ ପି ପଦଲାମ ପଜୁାରୀ MGH1418524

ପ ୁ /134554 39 44 555ଲଖଣ ପଜୂାରୀ ପି ପଦଲାମ ପଜୂାରୀ MGH1320480
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������� ��-���� *.) 1ୱାଡ�  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-����
 ������-����
51 2 3 4 6 987

$ୀ /134555 36 44 556ଦହଣା ପଜୁାରି 'ା ଲ?&ଣ ପଜୁାରି XAF0026427

$ୀ /135556 34 44 557ତୁଳସା ସି3 'ା ସହେଦବ ସି3 XAF0340877

ପ ୁ /135557 46 44 558ସହେଦବ ସିଂ ପି େଗାବ6� ନ ସିଂ MGH1319037

$ୀ /136558 39 44 559ଧନମତୀ ପଜୁାରୀ 'ା ଉଦ� ପଜୁାରୀ MGH1319813

ପ ୁ /137559 39 44 560ରବୀ ଚ�
  ମାଝୀ ପି ଶ�ାମ ସ�ୁର ମାଝୀ MGH1320498

$ୀ /137560 36 44 561ପାବ� ତି ମାଝି 'ା ରବିଚ�
  ମାଝି XAF0026435

$ୀ /138561 38 44 562ଶା1ି ଭତରା 'ା ସନପତ ଭତରା XAF0026443

ପ ୁ /139562 44 44 563ସନପତ ଭତରା ପି ସନୁ ଭତରା XAF0026450

ପ ୁ /140563 45 44 564ପରୁୁେଷା\ମ ବିPାଣୀ ପି ରତନ ବିPାଣୀ MGH1320100

$ୀ /140564 43 44 565ସଭୁଦ
 ା ବିPାଣୀ 'ା ପରୁୁେଷା\ମ ବିPାଣୀ MGH1320118

ପ ୁ /140565 40 44 566ଲେ?&ନ ଜୀ - ପରୁୂସତମ ବିଂଧାଣୀ XAF0854547

ପ ୁ /141566 62 44 567ଗରୁୁ ଭୁମିଆ ପି ଉଧ�ବ ଭୁମିଆ OR/13/088/014459

$ୀ /141567 58 44 568େହମ ଭୁମିଆ 'ା ଗରୁୁ ଭୁମିଆ OR/13/088/014460

$ୀ /141568 36 44 569ମନିୁ ଭୁମିଆ 'ା ଡମ ୁଭୁମିଆ XAF0026476

ପ ୁ /141569 35 44 570ଡମ ୁଭୁମିଆ ପି ଗରୁୁ ଭୁମିଆ XAF0026468

ପ ୁ /142570 55 44 571ଭାଗିରଥି ମାଝୀ ପି ରଘନୁାଥ ମାଝୀ XAF1076009

$ୀ /142571 52 44 572ଚgା ମାଝୀ 'ା ଭାଗିରଥି ମାଝୀ XAF1076579

$ୀ /143572 27 44 573ଏ ଜୟା ଶ
ୀ ପି ଏ ସଯୂ�� ପ
କାଶ ରାଓ XAF0615732

ପ ୁ /143573 41 44 574ଶ5ର ମାଝୀ ପି ଭାଗିରଥୀ ମାଝୀ MGH1318856

$ୀ /143574 41 44 575ଜୟ1ି ମାଝୀ 'ା ଶ5ର ମାଝୀ MGH1319797

ପ ୁ /144575 38 44 576ରଜ ମାଝୀ ପି ଭାଗିରଥି ମାଝୀ MGH2395473

$ୀ /146576 29 44 577ମାନସି ମଲିକ ପି ପ
ଶା1 କମୁାର ମଲh ିକ XAF0622977

$ୀ /146577 25 44 578ଭାନ ସି3 'ା ଶ�ାମ ପାତ
 XAF0779421

ପ ୁ /147578 47 44 579ଦିନବPୁ ପଜୁାରୀ ପି ଧ�ୁୁ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014466

$ୀ /147579 43 44 580ଅVି ପଜୁାରୀ 'ା ଦିନବଂଧ ୁପଜୁାରୀ MGH1318385

$ୀ /147580 62 44 581ସାବିତ
ୀ ସତନାମି 'ା ଉମର ସତନାମି XAF0550616

$ୀ /148581 67 44 582ପଦମିନି ପଜୁାରୀ 'ା ଧPୁୁ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014465

ପ ୁ /148582 47 44 583ରାମକ
ିcା ସତନାମି ପି ଉମର ସତନାମି XAF0550467

$ୀ /148583 44 44 584ସଶୁୀଳା ସତନାମି 'ା ରାମକ
 ୀcି ସତନାମି XAF0225417

ପ ୁ /149584 23 44 585େକଦାର ଚଲାଣ ପି କମୁାରୀ ଚଲାଣ XAF0846600

ପ ୁ /149585 72 44 586ଧPୁୁ ପଜୁାରୀ ପି ଆସମନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014464

ପ ୁ /150586 72 44 587ଦୁଃଖନୁାଥ ପଜୁାରୀ ପି ଧPୁୁ ପଜୁାରୀ MGH1321496

$ୀ /150587 62 44 588ରାଧାମଣି ପଜୁାରି 'ା ଦୁଃଖନୁାଥ ପଜୁାରି XAF0026484

$ୀ /151588 45 44 589ଏu. କଲ�ାଣୀ ପି ଏu. ତ
ିପତି ରାଓ XAF0310433

ପ ୁ /151589 66 44 590ଏu. ସତ�ନାରାୟଣ ପି ଏu. ତ
ିପତି ରାଓ XAF1132182

ପ ୁ /152590 24 44 591ଅ5ିତ ପଟନାୟକ ପି Rାେନ�
  ପଟନାୟକ XAF0743625

$ୀ /152591 21 44 592ଅ,ଳି ପHନାୟକ ପି Rାେନ�
  ପHନାୟକ XAF1003391

ପ ୁ /152592 64 44 593Rାେନ�
ନାଥ ପHନାୟକ ପି ସ�ାମଶ�ୁର ପଟନାୟକ OR/13/088/014504

$ୀ /152593 59 44 594େଗୗରୀ ପHନାୟକ 'ା Rାେନ�
  ପHନାୟକ MGH1321082

ପ ୁ /153594 28 44 595ଆଦିତ� ପHନାୟକ ପି ଜିେତ�
ନାଥ ପHନାୟକ XAF0340281

ପ ୁ /153595 25 44 596ସି6Dଥ ପHନାୟକ ପି େଜ�ୗତି�
  ପଟନାୟକ XAF0711903

ପ ୁ /153596 56 44 597େଜ�ାତି�
  ନାଥ ପHନାୟକ ପି ଶ�ାମସ�ୁର ପHନାୟକ OR/13/088/014502

$ୀ /153597 47 44 598ମମତା ପHନାୟକ 'ା େଜ�ାତି�
ନାଥ ପHନାୟକ OR/13/088/014503

ପ ୁ /154598 30 44 599ସ�ୀପ ପHନାୟକ ପି େଲାକନାଥ ପHନାଯକ XAF0225425

ପ ୁ /154599 56 44 600େଲାକନାଥ ପHନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପHନାୟକ OR/13/088/014490

$ୀ /154600 51 44 601ସାରଳା ପHନାୟକ 'ା ଲକନାଥ ପHନାୟକ OR/13/088/014491

ପ ୁ /155601 48 44 602ଗେଣଶ ରାମ େଯାଷି ପି ହେର ରାମ େଯାଷି XAF1069277

$ୀ /155602 41 44 603ସେ1ାଷିନୀ େଯାଷି 'ା ଗେଣଶ ରାମ େଯାଷି XAF1068394

ପ ୁ /157603 54 44 604ଦିବାକର ନାୟକ ପି ପାଣ ୁନାୟକ OR/13/088/014577

$ୀ /157604 51 44 605ବିବି ନାୟକ 'ା ଦିବାକର ନାୟକ OR/13/088/014578

ପ ୁ /158605 86 44 606ପାଣ ୁନାୟକ ପି ମାଗତା ନାୟକ OR/13/088/014573

ପ ୁ /158606 45 44 607ରବି ନାୟକ ପି ପାଣ ୁନାୟକ OR/13/088/014853

ପ ୁ /159607 55 44 608ନିରାକାର ନାୟକ ପି ପାଣ ୁନାୟକ OR/13/088/014575

$ୀ /159608 40 44 609େରଣବୁାଳା ନାୟକ 'ା ନିରାକାର ନାୟକ OR/13/088/014576

$ୀ /159609 26 44 610କିରଣ ବାଳା ନାୟକ ପି ନିରାକର ନାୟକ XAF0779413

ପ ୁ /159610 24 44 611ନିହାର ର,ନ ନାୟକ ପି ନିରାକାର ନାୟକ XAF0779447

ପ ୁ /160611 57 44 612ରେମଶଚ�
  ପାଢୀ ପି ଲ?&ଣ ପାଢୀ XAF1075993

$ୀ /160612 51 44 613ସମୁତି ପାଢୀ 'ା ରେମଶଚ�
  ପାଢୀ XAF0661967

$ୀ /160613 30 44 614ନିରୁପମା ପାତୀ ପି ରେମଶଚ�
  ପାତୀ XAF0225458

$ୀ /160614 23 44 615ରଶ& ିତା ପାଢ଼ୀ ପି ରେମଶ ଚ�
  ପାଢ଼ୀ XAF1071950

ପ ୁ /160615 21 44 616ଶ5ର କମୁାର ପାଢୀ ପି ରେମଶ ଚ�
  ପାଢୀ XAF0912162

$ୀ /160616 31 44 617ପଦ& ା ପଜୂାରୀ 'ା ଜଳPର ପଜୂାରୀ XAF1072297

$ୀ /161617 51 44 618ଅଳକା ଗ(ୁା 'ା ହରିପ
ସାଦ ଗ(ୁା MGH1321272
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ପ ୁ /161618 27 44 619ବାଲାଜୀ ଗ(ୁା ପି ହରିପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0616441

ପ ୁ /161619 24 44 620େଗାବି� ଗ(ୁା ପି ହରିପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0743484

ପ ୁ /162620 46 44 621ଅମୃତଲାଲ ଗ(ୁା ପି ଚ�
 ପାଳ ଗ(ୁା XAF0026492

$ୀ /162621 39 44 622ମମତା ଗ(ୁା 'ା ଅମୃତଲାଲ ଗ(ୁା XAF0026500

ପ ୁ /163622 54 44 623େତାଫାନ କମୁାର wୀେବଦୀ ପି େବରୖାଗୀ ଚରଣ wୀେବଦୀ MGH1319870

$ୀ /163623 45 44 624ସସ&ିତା କମୁାରୀ wୀେବଦୀ 'ା େତାଫାନ କମୁାର wୀେବଦୀ MGH1319862

$ୀ /164624 51 44 625ଏ.େଗାବି� ଆSା .. 'ା ଏ.ସରିୁଆ ପ
କାଶ ରାଓ MGH1430917

ପ ୁ /164625 60 44 626ଏ. ସରିୁଆ ପ
କାଶ ରାଓ ପି ଏ. ଗଣପତି ରାଓ MGH1430909

ପ ୁ /164626 27 44 627ଏ ଉମା ମେହ8ର ରାଓ ପି ଏ ସରିୁୟାପ
କାଶ ରାଓ XAF0441105

ପ ୁ /165627 42 44 628ଭଗତ ସିଂ ପି େପନା ରାମ ସିଂ MGH1320688

$ୀ /165628 40 44 629େକୗଶଲ�ା ସିଂ 'ା ଭଗତ ସିଂ MGH1320670

$ୀ /166629 23 44 630ପାନମତୀ ଧାକଡ 'ା ବୃ�ାବନ ନାୟକ XAF0779827

$ୀ /166630 57 44 631ରତ9 ା ନାୟକ 'ା ଈ8ର ନାୟକ OR/13/088/014582

ପ ୁ /166631 38 44 632ବୃ�ାବନ ନାୟକ ପି ଈ8ର ନାୟକ MGH1427921

ପ ୁ /166632 24 44 633ମନ ନାୟକ ପି ଈ8ର ନାୟକ XAF0779835

ପ ୁ /166633 21 44 634ଜଗନ9 ାଥ ନାୟକ ପି ଇ8ର ନାୟକ XAF1003458

$ୀ /166634 23 44 635ବେଦ ନିଗି 'ା ମନ ନାୟକ XAF0779819

ପ ୁ /166635 37 44 636ପବିତ
  ପାତ
 ପି ପିତା#ର ପାତ
 XAF0779850

$ୀ /166636 35 44 637ଲିସା ପାତ
 'ା ପବିତ
  ପାତ
 XAF0779868

ପ ୁ /167637 66 44 638ମାଗତା ଶତପଥି ପି ସତ�ବାଦି ଶତପଥି OR/13/088/014583

$ୀ /167638 63 44 639ସଇଳବାଳା ଶତପଥି 'ା ମାଗତା ଶତପଥି OR/13/088/014584

ପ ୁ /167639 44 44 640ସେ1ାଷ କମୁାର ଶତପଥି ପି ମାଗତା ଶତପଥି MGH1418128

$ୀ /167640 37 44 641'G�ପ
ଭା ଶତପଥୀ 'ା ସେ1ାଷକମୁାର ଶତପଥୀ XAF0026518

ପ ୁ /168641 37 44 642ଶିଶିର କମୁାର ପHନାୟକ ପି ପ
ଫଲୁ କମୁାର ପHନାୟକ XAF0549105

$ୀ /168642 28 44 643ନିେବଦୀତା ପHନାୟକ 'ା ଶିଶିର କମୁାର ପHନାୟକ XAF0743179

ପ ୁ /168643 74 44 644ପ
ଫଲୁ ଚ�
  ପHନାୟକ ପି କୃପାସିPୁ ପHନାୟକ XAF0225466

$ୀ /168644 57 44 645ଉମାରଣୀ ପHନାୟକ 'ା ପ
ଫଲୁ ଚ�
  ପHନାୟକ XAF0225474

ପ ୁ /169645 68 44 646େକ. ଚିନ9 ା ରାଓ ପି େକ. ରାେମୟା XAF0225482

$ୀ /169646 58 44 647େକ. ଅନ9  ପGୂD 'ା େକ. ଚିନ9 ା ରାଓ XAF0549055

ପ ୁ /169647 48 44 648େକ. ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ପି. େକ. ଚିନ9 ା ରାଓ XAF0549048

ପ ୁ /169648 43 44 649େକ. ସେ1ାଷ ପି େକ. ଚିନ9 ା ରାଓ XAF0549030

$ୀ /169649 38 44 650େକ. ନାରାୟାଣା  'ା େକ. ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ XAF0550624

$ୀ /169650 29 44 651ନାଗମଣି େକ 'ା ସNେଟାଶୀ େକ XAF0854356

ପ ୁ /170651 43 44 652ଅଜୟ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା ପି ଭଗବାନ ପ
ସାଦ MGH1320381

$ୀ /170652 40 44 653ଆରତୀ େଦବୀ ଗ(ୁା 'ା ଅଜୟ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା MGH1320399

$ୀ /171653 64 44 654ମ3ଳାେଦବୀ ଗ(ୁା 'ା ଉଗବାନପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0550632

ପ ୁ /171654 63 44 655ଭଗବାନ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା ପି ବନାରସୀ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା MGH1320407

ପ ୁ /171655 46 44 656ବିେର�
  ପ
ସାଦ ଗ(ୁା ପି ଭଗବାନ ଗ(ୁା MGH1321363

$ୀ /171656 44 44 657ମନିୁ ଗ(ୁା 'ା ବିେର�
  ପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0550640

ପ ୁ /171657 25 44 658ପ
ବୀଣ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା ପି ବିେର�
  ପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0743658

ପ ୁ /171658 23 44 659ନବିନ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା ପି ବିେର�
  ପ
ସାଦ XAF0922914

$ୀ /171659 28 44 660ଅ#ିକା ପାତ
 'ା ମଦନ ପାତ
 XAF0615682

$ୀ /172660 58 44 661ପ5ଜିନି େବେହରା 'ା ପGୁ�ଚ�
  େବେହରା MGH1319904

$ୀ /172661 27 44 662ସନିୁତା େବେହରା ପି ପGୁ�ଚ�
  େବେହରା XAF0340885

ପ ୁ /173662 26 44 663ପରମାନ� େବନିଆ ପି େଭାକରଧନ େବନିଆ XAF0743468

ପ ୁ /173663 52 44 664ବି8#ର ନାୟକ ପି ହେରକୃc ନାୟକ XAF0225508

$ୀ /173664 48 44 665ମେନାରମା ନାୟକ 'ା ବି8xର ନାୟକ XAF0225490

$ୀ /174665 36 44 666ରମିତା େଦବୀ 'ା ସେ1ାଷ ଯାଦବ XAF0616540

ପ ୁ /174666 41 44 667ବଜ
 ା3 ମହାପାତ
 ପି ସତ�ରାଜ ମହାପାତ
 MGH1319052

ପ ୁ /174667 36 44 668ଶଭୁ
 ା3 ମହାପାତ
 ପି ସତ�ରାଜ ମହାପାତ
 MGH1427954

$ୀ /174668 32 44 669ର,ିତା ମହାପାତ
 'ା ଶଭୂା3 ମହାପାତ
 XAF0340802

ପ ୁ /174669 31 44 670ପବିତ
 ା3 ମହାପାତ
 ପି ସତ�ରାଜ ମହାପାତ
 XAF0300426

$ୀ /174670 32 44 671ସମିୁତା ମହାପାତ
 'ା ବଜ
 ା3 ମହାପାତ
 XAF0615914

$ୀ /174671 25 44 672େଜ�ାତି ମିଶ
 'ା ପବିତ
 ା3 ମହାପାତ
 XAF0779405

$ୀ /175672 54 44 673ଜଖନା େଦବୀ 'ା ଛଟୁ ଗ(ୁା XAF0923177

ପ ୁ /175673 41 44 674ସ,ୟ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା ପି ରାମାନ� ପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0310441

$ୀ /175674 39 44 675ସନିୁତା ଗ(ୁା 'ା ସ,ୟ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0310458

ପ ୁ /175675 34 44 676ଗେଣଶ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା ପି କମଳ ସାହା ଗ(ୁା XAF0310466

ପ ୁ /175676 32 44 677କୃcା ପ
ସାଦ ଗ(ୁା ପି ରାମ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0310482

$ୀ /175677 32 44 678ରୁବି ଗ(ୁା 'ା ଗେଣଶ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0310474

$ୀ /175678 31 44 679ଗଡିୁଆେଦବୀ ଗ(ୁା 'ା କ
 ିcାପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0310490

ପ ୁ /175679 31 44 680ପnୁ ୁକମୁାର ଗ(ୁା ପି ସଦୁାମ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା XAF0971606

ପ ୁ /175680 57 44 681ଛଟୁ ଶାହ ପି ରାମାନ� ଶାହ XAF0926097
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ପ ୁ /175681 39 44 682ଭରତ ତ1ୀ ପି ତୁଳାରାମ ତ1ୀ XAF0846691

ପ ୁ /176682 43 44 683ରେମଶ ପ
ସାଦ ଗ(ୁା ପି ଅଲଗ ୁଗ(ୁା XAF0286492

$ୀ /176683 38 44 684ସି. ରିNସିେମାଲ େମଥିଉ ପି ମାଥାଇ . XAF1007665

$ୀ /176684 40 44 685ରୀତା ପ
ସାଦ 'ା ରେମଶ ପ
ସାଦ XAF0300434

$ୀ /176685 39 44 686େମରୀ ସିେsର େsଲh ା ପି ଏେyାନୀ 'ାମୀ XAF1007616

ପ ୁ /177686 68 44 687େସାମନାଥ ମାଝୀ ପି େଘନୁଆ ମାଝୀ OR/13/088/014629

$ୀ /177687 59 44 688ସେନଇ ମାଝୀ 'ା େସାମନାଥ ମାଝୀ OR/13/088/014630

ପ ୁ /177688 35 44 689ତିଳ ମାଝୀ ପି େସାମନାଥ ମାଝୀ XAF0286476

$ୀ /178689 55 44 690ମାଣିକ ପଜୂାରୀ ପି ହରି ପଜୂାରୀ MGH1320563

$ୀ /179690 28 44 691ଦ
ୁ ପଦା ଭତରା 'ା ପGୂ� ଭତରା XAF0742981

ପ ୁ /179691 45 44 692ବିେନାଦ େଗୗଡ ପି େଲାକନାଥ େଗୗଡ MGH1318427

$ୀ /179692 42 44 693ବିଭାସିନି ମହାକଡୁ 'ା ବୃ�ାବନ ମହାକଡୁ XAF0550657

ପ ୁ /179693 63 44 694ରାମ ଚ�
  ମହା5ଡୁ ପି ହରି ମହା5ଡୁ MGH1318377

ପ ୁ /179694 60 44 695ଭିମେସନ ମହା5ଡୁ ପି ହରି ମହା5ଡୁ MGH1318351

ପ ୁ /179695 55 44 696ବୃ�ାବନ ମହା5ଡୁ ପି ହରି ମହା5ଡୁ OR/13/088/014612

ପ ୁ /179696 55 44 697କାନୁ ମହା5ଡୁ ପି ହରି ମହା5ଡୁ OR/13/088/014610

ପ ୁ /179697 50 44 698ପଦ& ନ କମୁାର ମହା5ଡୁ ପି ହରି ମହା5ଡୁ OR/13/088/014613

$ୀ /179698 49 44 699ଶା1ିଲତା ମହା5ଡୁ 'ା କାହ9 ୁ  ମହା5ଡୁ OR/13/088/014611

$ୀ /179699 46 44 700ସନୁତୀ ମହା5ଡୁ 'ା ରାମଚ�
  ମହା5ଡୁ MGH1319334

$ୀ /179700 45 44 701କନିୁ ମହା5ଡୁ 'ା ଭିମେସନ ମହା5ଡୁ MGH1319359

$ୀ /179701 37 44 702ସସ&ିତା ମହା5ଡୁ 'ା ପଦ& ନ କମୁାର ମହା5ଡୁ XAF0225516

ପ ୁ /179702 33 44 703ସ,ିବକମୁାର ମହା5ଡୁ ପି ରାମଚ�
  ମହା5ଡୁ XAF0549022

ପ ୁ /179703 27 44 704ପ
ଦୀପ କମୁାର ମହା5ଡୁ ପି ରାମ ଚ�
  ମାହା5ଡ XAF0441980

$ୀ /179704 29 44 705ସP�ା ମହା5ଡୁ 'ା ସ,ିବ କମୁାର ମହା5ଡୁ XAF0907089

ପ ୁ /179705 24 44 706ସତ�ନାରାୟଣ ମହା5ଡୁ ପି କାହ9 ୁଚରଣ ମହା5ଡୁ XAF0780148

ପ ୁ /180706 25 44 707ନବୀନ ଭତରା ପି ଡ#ରୁ ଭତରା XAF0742874

ପ ୁ /181707 50 44 708ପGୂ� ଭତରା ପି ରଘ ୁଭତରା MGH1319029

ପ ୁ /181708 28 44 709ସବିz ଭତରା ପି ବାସ ୁଭତରା XAF0340521

ପ ୁ /181709 21 44 710ବିଦ�ାଧର ଭତରା ପି ପGୂ� ଭତରା XAF1071687

$ୀ /182710 46 44 711େଗୗରୀ ଭତରା 'ା ବାସ ୁଭତରା MGH1321090

ପ ୁ /182711 32 44 712ଭଗତ ଭତରା ପି ବାସ ୁଭତରା XAF0615948

ପ ୁ /182712 24 44 713ସଜିୁz ଭତରା ପି ବାସ ୁଭତରା XAF1069327

$ୀ /182713 81 44 714ଅVି ଭତ
 ା 'ା ଂଆସମନ ଭତ
 ା XAF0026542

ପ ୁ /182714 63 44 715ବାସ ୁଭତରା ପି ଆସମନ ଭତରା XAF0225524

ପ ୁ /183715 41 44 716ବନମାଳୀ ଭତରା ପି ଆସମନ ଭତରା MGH1321546

$ୀ /183716 34 44 717ପାବ� ତୀ ଭତରା 'ା ବନମାଳୀ ଭତରା XAF0026559

ପ ୁ /185717 56 44 718ତ
ୀପତି ମହା5ଡୁ ପି କା�
 ା ମହା5ଡୁ OR/13/088/014593

$ୀ /185718 47 44 719ସାରଦା ମହା5ଡୁ 'ା ତ
ୀପତି ମହା5ଡୁ XAF0549121

ପ ୁ /185719 26 44 720ଅକାଶ ମାହା5ଡୁା ପି ତ
ିପତି ମହା5ଡୁା XAF0711911

ପ ୁ /185720 43 44 721ବିcୁ ପ
ସାଦ ମାଝୀ ପି xyz ମାଝୀ XAF0615534

ପ ୁ /186721 64 44 722ନରସିଂହ ନାୟକ ପି ପଦୁ ନାୟକ OR/13/088/014673

$ୀ /186722 59 44 723କମଳା ନାୟକ 'ା ନରସିଂହ ନାୟକ OR/13/088/014674

ପ ୁ /186723 21 44 724େମାହନ ନାୟକ ପି ନରସିଂହ ନାୟକ XAF1003474

$ୀ /187724 76 44 725େଦବକୀ ଦାe 'ା ପGୂ� ଚ�
  ଦାସ XAF0773416

ପ ୁ /187725 44 44 726ସଶୁା1 କମୁାର ଦାସ ପି ପGୂ�ଚ�
  ଦାସ MGH1316520

$ୀ /187726 33 44 727ଶା1ିଲତା ଦାସ 'ା ପ
େମାଦ କମୁାର ଦାସ XAF0026567

$ୀ /187727 33 44 728ପ
ମିଳା ଦାସ 'ା ସଶୁା1 କମୁାର ଦାସ XAF0026575

$ୀ /187728 54 44 729କିେଶାରୀ ମହା1ି 'ା ଂତାରିଣୀଚ�
  ମହା1ି OR/13/088/028519

ପ ୁ /187729 26 44 730େଗୗତମ ମହା1ୀ ପି ତାରିଣୀ ମହା1ି XAF0742866

ପ ୁ /187730 23 44 731ପ
ିତମ ମହା1ି ପି କିେଶାରୀ ମହା1ି XAF0846618

ପ ୁ /187731 31 44 732ସେ1ାଷ କମୁାର ପHନାୟକ ପି 'ଗ�ତଃ ସବୁାଷ ଚ�
  ପHନାୟକ XAF0906990

ପ ୁ /188732 54 44 733ରଘନୁାଥ ବି8ାଳ ପି ପଦ& ଚରଣ ବି8ାଳ XAF0441790

$ୀ /188733 37 44 734ଉମାରାଣୀ ବି8ାଳ ପି ପଦ&  ଚରଣ ବି8ାଳ MGH1318815

ପ ୁ /188734 22 44 735ରିେତଶ କମୁାର ବି8ାଳ ପି ରଘନୁାଥ ବି8ାଳ XAF1003433

$ୀ /188735 45 44 736ଅନୁରାଧା େଦ 'ା ରଘନୁାଥ ବି8ାଳ XAF0549014

ପ ୁ /189736 74 44 737େଦବିପ
ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପଟନାୟକ OR/13/088/014488

$ୀ /189737 56 44 738ଶଭୁାସିନି ପHନାୟକ 'ା େଦବୀପ
ସାଦ ପHନାୟକ OR/13/088/014489

ପ ୁ /189738 37 44 739େଦବାଶୀଷ ପHନାୟକ ପି େଦବୀ ପ
ସାଦ ପHନାୟକ MGH2294742

$ୀ /190739 35 44 740ନଳବତୀ ନାୟକ 'ା ଲ5ାପତି ନାଯକ XAF0225532

ପ ୁ /190740 33 44 741ଲ5ାପତି ନାୟକ ପି ଶ�ାମ ସ�ୁର ନାୟକ XAF0286542

$ୀ /191741 54 44 742ଗେ3ଇ ପଜୁାରୀ 'ା ବି8ନାଥ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014645

ପ ୁ /191742 25 44 743ମଧ ୁପଜୂାରୀ ପି ଗେ3ଇ ପଜୂାରୀ XAF0846717

ପ ୁ /191743 24 44 744ଅରୁଣ ପଜୂାରୀ ପି ବି8ନାଥ ପଜୂାରୀ XAF0742882
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$ୀ /192744 58 44 745ଲାଇବାନ ଜାନି 'ା ଆସମନ ଜାନି OR/13/088/014477

$ୀ /193745 38 44 746ଶା1ିଲତା ପHନାୟକ 'ା ଅ8ିନୀ କମୁାର ପHନାୟକ XAF0286559

$ୀ /193746 38 44 747ବିନତି କମୁାରୀ ପHନାୟକ 'ା ଅରୁଣ କମୁାର ପHନାୟକ XAF0286567

ପ ୁ /193747 41 44 748ଅରୁଣ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ�
  ପଟନାୟକ MGH1319094

ପ ୁ /193748 40 44 749ଅ8ିନୀ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ�
  ପଟନାୟକ MGH1319128

$ୀ /193749 61 44 750ଳ?&ୀ ପHନାୟକ 'ା ରେମଶ ପHନାୟକ OR/13/088/014479

ପ ୁ /193750 51 44 751ଗଣପତି ପଜୁାରୀ ପି ପk ୁପଜୁାରୀ XAF0286583

$ୀ /194751 41 44 752ଅନୀତା ପଜୁାରୀ 'ା ଗଣପତି ପଜୁାରୀ XAF0286575

$ୀ /195752 51 44 753କମଳା ପାତ
 'ା ଗବି� ପାତ
 OR/13/088/014486

ପ ୁ /195753 31 44 754ଲ?&ଣ ପାତ
 ପି େଗାବି� ପାତ
 XAF0225581

ପ ୁ /195754 29 44 755ମଦନ ପାତ
 ପି େଗାବି� ପାତ
 XAF0340414

ପ ୁ /195755 24 44 756ଶିବାଜୀ ପାତ
 ପି େଗାବି� ପାତ
 XAF0922922

ପ ୁ /196756 41 44 757ମେନାଜ ମହାନକଡୁ ପି କିେଶାର ଚ�
  ମହା5ଡୁ MGH2395697

$ୀ /196757 40 44 758ଅନିତା ମହା5ଡୁ 'ା ମେନାଜ କମୁାର ମହା5ଡୁ MGH2395705

ପ ୁ /198758 41 44 759ଇ8ର ଚାଲାଣ ପି ବୁଦୁରା ଚାଲାଣ MGH1417781

$ୀ /198759 36 44 760ସଭୁଦ
 ା ଚଲାଣ 'ା ଇ8ର ଚଲାଣ XAF0026583

ପ ୁ /198760 26 44 761ଅରୁଣ କମୁାର ମହା1ି ପି ଅଜୟ କମୁାର ମହା1ି XAF0615724

ପ ୁ /199761 49 44 762ଆଇ ଗେଣଶ ପି ଆଇ ସୀମାkଳମ OR/13/088/022082

$ୀ /199762 46 44 763ଆଇ ପଦ& ା 'ା ଆଇ ଗେଣଶ OR/13/088/022083

ପ ୁ /199763 74 44 764ଏ ରାମ 'ାମୀ ପି ଏ ଆପଲା 'ାମୀ OR/13/088/022078

ପ ୁ /200764 57 44 765ରବି�
ନାଥ ପାଢୀ ପି ରସିକରାଜ ପାଢୀ XAF0661934

$ୀ /200765 54 44 766ଚkଳା କମୁାରୀ ପାଢୀ 'ା ରବି�
ନାଥ ପାଢୀ XAF0661942

ପ ୁ /200766 71 44 767ବଳି ପା3ି ପି ଲଛମନ ପା3ି XAF0875716

$ୀ /200767 69 44 768ହିରାମଣୀ ପା3ି 'ା ବଳି ପା3ି XAF0875724

$ୀ /200768 38 44 769କମଳା ପା3ି ପି ବଳି ପା3ି XAF0885061

$ୀ /201769 22 44 770ମାନମତୀ ଭଟ
ା 'ା ସ#ରୂ ଭଟ
ା XAF0854349

ପ ୁ /201770 48 44 771ନିଳା#ର ଯାନି ପି ଧନୁଜ� ୟ ଯାନି OR/13/088/014688

$ୀ /201771 45 44 772କମଳା ଯାନି 'ା ନିଳା#ର ଯାନି OR/13/088/014689

ପ ୁ /201772 25 44 773ବଳରାମ ଜାନୀ ପି ନିଳା#ର ଜାନୀ XAF0800383

$ୀ /201773 20 44 774ପାବ� ତୀ ଜାନି ପି ନିଳା#ର ଜାନି XAF1068790

$ୀ /201774 51 44 775ସନମତି ମାଝି 'ା ଧନପତି ମାଝି XAF0971614

ପ ୁ /201775 27 44 776ସ#ାରୁ ନାୟକ ପି ଈ8ର ନାୟକ XAF0616599

ପ ୁ /201776 27 44 777ଧନପତି ନାୟକ ପି ଈ8ର ନାୟକ XAF0616805

$ୀ /201777 25 44 778ଲ?&ି ନାୟକ 'ା ଧନପତି ନାୟକ XAF1007582

$ୀ /202778 56 44 779ଝିମାଇ ଜାନି 'ା ଳଛମନ ଜାନି OR/13/088/014695

ପ ୁ /202779 26 44 780ଡ#ରୁ ଜାନୀ ପି ଳlମନ ଜାନୀ XAF0616516

ପ ୁ /203780 26 44 781ଲ?&ୀ ନାରାୟଣ ମାଝୀ ପି ଭାଗିରଥ ମାଝୀ XAF0615658

ପ ୁ /203781 51 44 782ଡଂବୁରୂ ପଜୂାରୀ ପି େଲାକନାଥ ପଜୁାରି XAF1190776

$ୀ /203782 43 44 783ଦୟାମଣି ପଜୁାରୀ 'ା ଡମରୁୁ ପଜୁାରୀ XAF1075985

$ୀ /203783 26 44 784ଇ8ରୀ ପଜୂାରୀ ପି ଡ#ରୁ ପ◌ୂୂଜାରୀ XAF1072354

$ୀ /203784 22 44 785ଲ?&ୀ ପଜୂାରୀ ପି ଡ#ରୁ ପଜୂାରୀ XAF1068378

$ୀ /204785 78 44 786ସନମତି ପଜୁାରୀ 'ା ଘନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014846

ପ ୁ /205786 58 44 787ଗବି� ଯାନି ପି ପ
ଭୁ ଯାନି OR/13/088/014698

$ୀ /205787 37 44 788ତୁଳସୀ ଜାନୀ 'ା େଗାବି� ଜାନୀ XAF0286310

$ୀ /206788 50 44 789ଆସମତି ଜାନୀ 'ା ସନସିଂହ ଜାନୀ MGH1321207

ପ ୁ /206789 49 44 790ସନସିଂ ଜାନି ପି ପ
ଭୁ ଜାନି OR/13/088/014700

$ୀ /207790 63 44 791େମେଟ ଭତରା 'ା ଘନ ଭତରା OR/13/088/014702

ପ ୁ /207791 39 44 792କୃc ଭତରା ପି ଘନ ଭତରା MGH1430842

$ୀ /207792 30 44 793କିରମଣି ଭତରା ପି ଘନ ଭତରା XAF0286302

$ୀ /207793 28 44 794େଦବକୀ ଭତରା ପି ଘନ ଭତରା XAF0615377

$ୀ /208794 35 44 795େଦଇୖମତୀ ନାୟକ ପି ସ#ାରୁ ନାୟକ XAF0225540

ପ ୁ /209795 52 44 796ଏ. ସାଇକମୁାର ପି ଏ. ଗଣପତି ରାଓ XAF0550665

$ୀ /209796 44 44 797ଏ. କନକ ମହାଲ?&ୀ 'ା ଏ. ସାଇକମୁାର XAF0026591

ପ ୁ /210797 56 44 798ଜିରୁ ଜାନୀ ପି ଧନୁଯ� ୟ ଜାନୀ OR/13/088/014712

$ୀ /210798 54 44 799ମZୁା ଜାନୀ 'ା ଜିରୁ ଜାନୀ OR/13/088/014713

ପ ୁ /210799 28 44 800େଗାପାଳ ଜାନୀ ପି ଜିରୁ ଜାନୀ XAF0616508

$ୀ /210800 28 44 801ରାଇବାଲି ଜାନୀ 'ା େଗାପାଳ ଜାନୀ XAF0926030

ପ ୁ /211801 56 44 802ବି8ନାଥ ଯାନୀ ପି େଚତୖନ� ଯାନୀ OR/13/088/014718

$ୀ /211802 53 44 803ରମା ଯାନୀ 'ା ବି8ନାଥ ଯାନୀ OR/13/088/014719

ପ ୁ /211803 27 44 804ସିPୁ ଜାନୀ ପି ବି8ନାଥ ଜାନୀ XAF0615450

ପ ୁ /211804 24 44 805ଫଲୁଦାସ ଜାନୀ ପି ବି8ନାଥ ଜାନୀ XAF0800375

$ୀ /211805 23 44 806ମନମତି ଜାନି ପି ବି8ନାଥ ଜାନି XAF1065689

ପ ୁ /212806 52 44 807ମକୁ�ୁ ଜାନି ପି େଦବ ଜାନି MGH1319375

13 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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$ୀ /212807 49 44 808ମ3ଳ େଦଇ ଜାନି 'ା ମକୁ�ୁ ଜାନି MGH1319680

ପ ୁ /213808 38 44 809ରାମ ଜାନୀ ପି େଜଟୁ ଜାନୀ XAF0026609

$ୀ /213809 34 44 810'ାତି ଜାନୀ 'ା ରାମ ଜାନୀ XAF0440925

ପ ୁ /214810 26 44 811ରାମ ମାଝି ପି ଜଗନ9 ାଥ ମାଝି XAF0664961

ପ ୁ /214811 67 44 812ଜଗନ9 ାଥ ନାୟକ ପି ପ
ଫଲୁh  କମୁାର ନାୟକ XAF0742858

ପ ୁ /214812 63 44 813ବିେନାଦ ନାୟକ ପି ଶକୁ
ୁ  ନାୟକ XAF0340612

$ୀ /214813 52 44 814ଅନିତା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି ଶକୁ
ୁ  ନାୟକ OR/13/088/032252

$ୀ /214814 39 44 815ସେୁଲାଚନା ନାୟକ 'ା ବିେନାଦ ନାୟକ XAF0340604

$ୀ /214815 22 44 816ଇଂଦୁମତି ରଂଧାରି 'ା ରାମ ମାଝି XAF0854646

ପ ୁ /215816 49 44 817ରାମଦାସ ମଦୁୁଲି ପି ଶିବ ମଦୁୁଲି MGH1319953

ପ ୁ /215817 21 44 818ମେହ�
  ମଦୁୁଲି ପି ରାମଦାସ ମଦୁୁଲି XAF0971648

ପ ୁ /216818 80 44 819ରୁପଧର ଜାନୀ ପି ବ~ତକା ଜାନୀ OR/13/088/014705

$ୀ /216819 67 44 820ହରିବଳା ଜାନୀ 'ା ରୂପଧର ଜାନୀ OR/13/088/014706

ପ ୁ /216820 40 44 821ଚି3ୁଡୁ ଜାନୀ ପି ରୁପଧର ଜାନୀ MGH1320902

$ୀ /216821 33 44 822ସଭୁଦ
 ା ଜାନି 'ା ଚି3ୁଡୁ ଜାନି XAF0026617

ପ ୁ /217822 28 44 823ଇ8ର ଜାନୀ ପି ରାମ ଜାନୀ XAF0615609

$ୀ /218823 59 44 824ସେନଇ ଯାନୀ 'ା ହରିବPୁ ଯାନୀ OR/13/088/014715

ପ ୁ /218824 27 44 825ଶ5ର ଜାନୀ ପି ହରିବPୁ ଜାନୀ XAF0616490

$ୀ /218825 26 44 826ପାବ� ତୀ ଜାନୀ 'ା ଶ5ର ଜାନୀ XAF0615591

$ୀ /219826 69 44 827ମାଣିକ ପଜୁାରି 'ା ଶିବ ପଜୁାରି OR/13/093/338755

ପ ୁ /219827 30 44 828ତବିର ପଜୂାରୀ ପି ଶିବ ପଜୂାରୀ XAF0616771

ପ ୁ /219828 29 44 829ଶିଶିର ପଜୂାରୀ ମା ମାଣିକ ପଜୂାରୀ XAF0615567

$ୀ /219829 28 44 830ଚgାବତୀ ପଜୂାରୀ ପି ସଦୁର ପଜୂାରୀ XAF0616680

ପ ୁ /219830 22 44 831ଜଗବଂଧ ୁପଜୁାରୀ - ମଣିକା ପଜୁାରୀ XAF0854026

ପ ୁ /220831 59 44 832ଅଜୟ କମୁାର ମହା1ି ପି ଗେଜ�
ନାଥ ମହା1ି XAF0225557

$ୀ /220832 50 44 833ଅନିତା ମହା1ି 'ା ଅଜୟ କମୁାର ମହା1ି XAF0300442

$ୀ /221833 48 44 834ବି ଲ?&ୀ 'ା ବି ମାେଲ8ର ରାଓ XAF1075977

$ୀ /221834 56 44 835ପ
ତୀମା ନାୟକ 'ା ଭା]ର ନାୟକ OR/13/088/014723

$ୀ /221835 46 44 836ଉ>ଳବତୀ ପଜୁାରି 'ା ଜଗନ9 ାଥ ପଜୁାରି MGH1321454

ପ ୁ /221836 66 44 837ବି.ମାେଲ8ର ରାଓ ପି ସିଟିୟା ରାଓ OR/13/088/014637

ପ ୁ /221837 47 44 838ଆଇ.ତ
ିପତୀ ରାଓ ପି ଆଇ.ସିମାkଳମ XAF0026641

ପ ୁ /222838 63 44 839ଭା]ର ନାୟକ ପି ମ3ଳସାଇ ନାୟକ OR/13/088/014722

ପ ୁ /222839 27 44 840ଆନ� ନାୟକ ପି ଭା]ର ନାୟକ XAF0615690

ପ ୁ /222840 26 44 841କିେଶାର ନାୟକ ପି ଭା]ର ନାୟକ XAF0779991

ପ ୁ /222841 31 44 842ବନମାଳୀ ପଜୂାରୀ ପି ବି8ନାଥ ପଜୂାରୀ XAF0441394

$ୀ /223842 49 44 843ନଳିନି ପ
ିୟା ନାୟକ 'ା େଗୗର ନାୟକ XAF0906966

$ୀ /223843 22 44 844କବିତା କମୁାରୀ ନାୟକ ପି େଗୗର ନାୟକ XAF0906974

$ୀ /223844 22 44 845ବବିତା ନାୟକ ପି େଗୗର ନାୟକ XAF0907063

ପ ୁ /224845 56 44 846ଇ8ର ନାୟକ ପି ବୁଟି ନାୟକ OR/13/088/014730

ପ ୁ /225846 39 44 847ଗ(ୁ ନାୟକ ପି ବୁଟି ନାୟକ MGH1418136

$ୀ /226847 36 44 848ଦଇମତି ନାୟକ 'ା ଗ(ୁ ନାୟକ XAF0026658

ପ ୁ /226848 73 44 849ଡମ ୁପାଇକ ପି େଗାରା ପାଇକ OR/13/088/014751

ପ ୁ /228849 56 44 850କୃc ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ MGH1321249

$ୀ /228850 41 44 851େକାକିଳ ନାୟକ 'ା କୃc ନାୟକ MGH1321256

$ୀ /229851 58 44 852ଜମନୁା ପଜୁାରୀ 'ା ନିତ�ାନ� ପଜୁାରୀ OR/13/088/014736

ପ ୁ /230852 69 44 853ମରୁଲିଧର ରାଉତ ପି ରାଧାମାଧବ ରାଉତ OR/13/088/014732

ପ ୁ /231853 58 44 854ଜୟଦାଶ ମାଝୀ ପି ଅଜୁ� ନ ମାଝୀ MGH1430867

$ୀ /232854 42 44 855ରଶ&ତିା ନାୟକ 'ା େମାହନ ନାୟକ MGH1319565

ପ ୁ /233855 59 44 856ଅ> ୁ�ନ ପଜୁାରୀ ପି େଚତୖନ� ପଜୁାରୀ OR/13/088/014757

$ୀ /233856 27 44 857କମଲା ପଜୁାରି ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୁାରି XAF0854406

$ୀ /234857 73 44 858ଲ?&ୀ ପଜୁାରୀ ପି େଚତୖନ� ପଜୁାରୀ OR/13/088/014759

ପ ୁ /235858 28 44 859ମଧସୁଦୂନ ପHନାୟକ ପି ଶ
ୀହରି ପHନାୟକ XAF0340620

ପ ୁ /236859 40 44 860ଶିବ ପ
ସାଦ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ତ
ିନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ MGH1319664

ପ ୁ /237860 37 44 861ଶସିୁଲ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ପGୂ� ଚ�
  ପଟନାୟକ XAF0780007

$ୀ /237861 63 44 862ପାବ� ତୀ ପଜୂାରୀ ପି ଚଇତନ� ପଜୂାରୀ OR/13/088/014756

ପ ୁ /237862 47 44 863ପGୂ�ଚ�
  ପଜୁାରୀ ପି ରାମଚ�
  ପଜୁାରୀ MGH1319920

ପ ୁ /238863 60 44 864ବିପିନ ଚ�
  ମହା5ଡୁ ପି ହରିହର ମହା5ଡୁ XAF0550673

ପ ୁ /241864 71 44 865ଶ�ାମସ�ୁର ଭ, ପି ହରିହର ଭ, OR/13/088/014670

$ୀ /241865 67 44 866କାମନା ଭ, 'ା ଶ�ାମସ�ୁର ଭ, OR/13/088/014671

$ୀ /241866 39 44 867ମେହ8ରୀ ସିଂ ପି ଶ�ାମ ସ�ୁର ସିଂ MGH1321041

ପ ୁ /241867 38 44 868ତ
ିପତି ବାଲାଜୀ ସିଂ ପି ଜଗନ9 ାଥ ସିଂ XAF0286468

ପ ୁ /242868 61 44 869ଶ�ାମ ଯାନି ପି ଚ�
  ଯାନି OR/13/088/014662

$ୀ /242869 56 44 870େଜମା ଜାନି 'ା ଶ�ାମ ଜାନି OR/13/088/014663
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ପ ୁ /242870 35 44 871ସନାଧର ଜାନି ପି ଶ�ାମ ଜାନି XAF1069236

ପ ୁ /242871 25 44 872େରାହିତ ଜାନି ପି ଶ�ାମ ଜାନି XAF1071711

$ୀ /243872 58 44 873ମ3ରୀ ଜାନି 'ା ଭିମ ଜାନି OR/13/088/014660

ପ ୁ /243873 41 44 874ଗ3ାଧର ଜାନୀ ମା ମ3ରି ଜାନୀ MGH2395762

ପ ୁ /243874 24 44 875ବିcୁ ଜାନୀ ପି 'ଗ�ତଃ ଭିମ ଜାନୀ XAF0922930

$ୀ /244875 79 44 876ପାବ� ତୀ ଜାନି 'ା ଚ�
  ଜାନି OR/13/088/014658

$ୀ /244876 33 44 877ସମାରୀ ପଜୂାରୀ 'ା ସେ1ାଷ ପଜୂାରୀ XAF0615443

ପ ୁ /245877 33 44 878କା\Bକ ପଜୂାରୀ ପି ବି8ନାଥ ପଜୂାରୀ XAF0225573

$ୀ /245878 31 44 879ଉମBଲା ପଜୂାରୀ 'ା କାତBକ ପଜୂାରୀ XAF0616722

$ୀ /246879 64 44 880େସବତୀ େଭାତରା 'ା ନରସିଂହ େଭାତରା OR/13/088/014832

$ୀ /247880 46 44 881କନିୁ େସୗରା 'ା େଗାପବPୁ େସୗରା MGH1321074

$ୀ /248881 23 44 882େଜ�ାସ9ା ଭତରା ପି ପ
ହଲାଦ ଭତରା XAF1072339

$ୀ /248882 44 44 883ରୁକ& ୁଣୀ ମାଝି 'ା ପ
ଫଲୁ ମାଝି MGH1318765

$ୀ /248883 24 44 884ଲ?&ୀ ମାଝି ପି ଫଲୁ ମାଝି XAF1072081

$ୀ /248884 22 44 885େଜ�ାଛନା ମାଝୀ ପି ପ
ଫଲୁ ମାଝୀ XAF1065937

ପ ୁ /249885 44 44 886ସବୁାଶ ଚ�
  ଦୁଆରୀ ପି େସାମନାଥ ଦୁଆରୀ MGH1320761

$ୀ /249886 31 44 887ରାଧା ଦୁଆରି 'ା ଗ(ୁଚ�
  ଦୁଆରି XAF0441535

$ୀ /249887 23 44 888ପGୁB ଦ ଦୁଆରି 'ା ତ
ିନାଥ ଦୁଆରି XAF1083971

$ୀ /250888 35 44 889ରମା ମାଝୀ 'ା ତିଳ ମାଝୀ MGH2395812

ପ ୁ /251889 64 44 890ମହାେଦବ ମାଝି ପି େଘନୁଆ ମାଝି OR/13/088/014625

$ୀ /251890 25 44 891ସନୁାମଣୀ ମାଝି ପି ମହାେଦବ ମାଝି XAF0743500

ପ ୁ /252891 64 44 892ସବୁାଶ ପଜୁାରି ପି ବୃ�ା ପଜୁାରି OR/13/088/014623

ପ ୁ /252892 36 44 893ପଦ& ନ ପଜୁାରୀ ପି ସବୁାସ ପଜୁାରୀ XAF1007848

ପ ୁ /252893 35 44 894ବଳରାମ ପଜୁାରୀ ପି ସବୁାଷ ପଜୁାରୀ XAF0286617

$ୀ /252894 28 44 895ସବିତା ପଜୁାରୀ 'ା ପଦ& ନ ପଜୁାରୀ XAF1007541

$ୀ /253895 66 44 896ଶ#ାରି ମାଝି 'ା ଲଛମିଧର ମାଝି OR/13/088/014620

$ୀ /254896 58 44 897ଊମBଳା ଦାଶ 'ା ହୃସିେକଶ ଦାଶ MGH1319821

ପ ୁ /255897 51 44 898ଘୃମିତ କମୁାର ମହାନ� ପି ପ
ହଲh ାଦ ମହାନ� MGH1428028

$ୀ /255898 45 44 899ଅନିତା ମହାନ� 'ା ଘୃମିତ କମୁାର ମହାନ� XAF0300459

ପ ୁ /256899 71 44 900ରାମନାଥ ମିଶ
 ପି ରାମହରି ମିଶ
 MGH1320076

$ୀ /257900 69 44 901ସରଜିନି ମହା1ି 'ା ଶନୂ�ବାସି ମହା1ି OR/13/088/014634

$ୀ /258901 62 44 902ସେୁଲାଚନା େସଠୀ 'ା େଘନୁଆ େସଠୀ XAF0026765

ପ ୁ /260902 79 44 903େଦବହରି ପରିଡା ପି ଚକ
ଧର ପରିଡା XAF0742809

ପ ୁ /260903 46 44 904ଅନିଲ କମୁାର ପରିଡା ପି େଦବହରି ପରିଡା MGH1418110

$ୀ /261904 35 44 905ସବିତା ମାଝୀ 'ା ରାଧାନାଥ ମାଝୀ XAF0441642

$ୀ /261905 21 44 906ନିରୁପମା ପଜୁାରୀ ପି େସାମନାଥ ପଜୁାରୀ XAF0926014

$ୀ /262906 21 44 907ଶ
6ା,ଳୀ ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ�
  ସାହୁ XAF0923003

ପ ୁ /262907 52 44 908ରେମଶ ଚ�
  ସାହୁ ପି ଧେନ8ର ସାହୁ XAF0780098

$ୀ /262908 48 44 909ମନରମା ସାହୁ 'ା ରେମଶ ଚ�
  ସାହୁ XAF0780106

ପ ୁ /263909 69 44 910ଘାସିରାମ ହରିଜନ ପି ସଦା ହରିଜନ OR/13/088/014753

$ୀ /264910 66 44 911କମଳା ପଜୁାରୀ 'ା ଧନୁଜ� ୟ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014750

ପ ୁ /264911 42 44 912ଜଗନ9 ାଥ ପଜୁାରୀ ପି ଧନୁଜ� ୟ ପଜୁାରୀ MGH1321389

ପ ୁ /264912 39 44 913ତୁଳାରାମ ପଜୁାରି ପି ଧନଜ� ୟ ପଜୁାରି MGH1321280

$ୀ /265913 76 44 914େଦମୖତି ନାୟକ 'ା ସଦାଶବି ନାୟକ OR/13/088/014742

ପ ୁ /268914 68 44 915ନୀଳକ_ େଲ5ା ପି େଗାର େଲ5ା XAF0661884

$ୀ /273915 36 44 916ତୁଳସା ପଜୁାରୀ 'ା ଧନୁଜ� ୟ ପଜୁାରୀ XAF0286260

ପ ୁ /274916 38 44 917ସଦନ ହରିଜନ ପି ଆସମନ ହରିଜନ XAF0286393

$ୀ /274917 35 44 918କସୁମୁା ହରିଜନ 'ା ସଦନ ହରିଜନ XAF0286385

ପ ୁ /275918 35 44 919ଉମାକା1 ତ1ୀ ପି େବଣ ୁତ1ୀ XAF0440750

$ୀ /275919 35 44 920ଚgକଲତା ତ1ୀ 'ା ଭଗବାନ ତ1ି XAF0846683

$ୀ /275920 29 44 921ଭାରତୀ ତ1ୀ 'ା ଉମାକା1 ତ1ୀ XAF0440743

$ୀ /275921 27 44 922?ିରମଣି ତ1ୀ 'ା ଦାମଧୁର ତ1ୀ XAF1065721

$ୀ /276922 39 44 923କ
 ିcା ମଜୁମଦାର 'ା ପ
ସନ9 ଜିତ ମଜୁମଦାର XAF0440768

$ୀ /277923 63 44 924କାkନ ବିେଶାଇ 'ା ଡ#ରୁୁଧର ବିେଷାଇ XAF0440784

$ୀ /278924 34 44 925ବାସ1ୀ ପଜୂାରୀ ପି ସଧୁର ପଜୂାରୀ XAF0440818

$ୀ /279925 32 44 926ପାବ� ତୀ ପଜୂୀରୂ 'ା ଦିଲିପ ପଜୂାରୀ XAF0440842

ପ ୁ /280926 34 44 927ଗ(ୁ ନାୟକ ପି ଡମ ୁନାୟକ XAF0440867

$ୀ /280927 25 44 928ଯମନୁା ନାୟକ ପି ଗ(ୁ ନାୟକ XAF0846626

$ୀ /281928 31 44 929ଯମନୁା ଜାନୀ 'ା ସିPୁ ଜାନୀ XAF0440917

$ୀ /282929 34 44 930'ର'ତୀ ମଦୁୁଲି 'ା ଅଜୁ� ନ ମଦୁୁଲି XAF0440933

ପ ୁ /283930 31 44 931ନିର,ନ ନାୟକ ପି େଗାବ6� ନ ନାୟକ XAF0440966

$ୀ /284931 37 44 932ରାଇବାଲି ଜାନୀ 'ା କଲୁୁ ଜାନୀ XAF0440982

$ୀ /288932 39 44 933େମରୁନ ବାେନା 'ା ମହSଦ ଆସଲମ XAF0441287
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ପ ୁ /289933 37 44 934ନିର,ନ ସରକାର ପି ଡିେରନ ସରକାର XAF0441329

ପ ୁ /290934 50 44 935େଲବ େଜନା ପି ରାମଚ�
  ଜାନା XAF0441345

$ୀ /290935 47 44 936ଯ଼ା,େସନୀ େଜନା 'ା େଲବ େଜନା XAF0441352

ପ ୁ /290936 30 44 937ଅମେରଶ େଜନା ପି େଲବ େଜନା XAF0441337

ପ ୁ /291937 53 44 938ନେର�
  ବିେଷାଇ ପି ତିଥ�ବାସୀ ବିେଷାଇ XAF0441501

$ୀ /291938 49 44 939ଲିଲି ବିେଷାଇ 'ା ନେର�
  ବିେଷାଇ XAF0441493

$ୀ /291939 24 44 940ଅନିଶାରାଣୀ ବିେଶାଇ ପି ଉମାଶ5ର ବିେଶାଇ XAF1064682

$ୀ /291940 21 44 941ବନିଶା ରାଣୀ ବିେଶାଇ ପି ଉମା ଶ5ର ବିେଶାଇ XAF1065788

ପ ୁ /291941 20 44 942ରାହଲ ବିେସାଇ ପି ନେର�
  ବିେସାଇ XAF1071679

ପ ୁ /292942 20 44 943ବାୟ େଦଵ କମୁାର ପି ବାୟ ପ
ସାଦ ବାବୁ XAF1114628

$ୀ /292943 44 44 944ହିରାମଣି ଭତରା 'ା ରାମଚ�
  ଭତରା XAF0441568

ପ ୁ /292944 28 44 945ସେୁର�
  ଭତରା ପି ରାମ ଚ�
  ଭତରା XAF0743492

ପ ୁ /292945 27 44 946ବିେର�
  ଭତରା ପି ରାମଚ�
  ଭତରା XAF0615880

ପ ୁ /294946 41 44 947ତୁଳା ପଜୂାରୀ ପି ଶିବ ପଜୂାରୀ XAF0441808

$ୀ /296947 46 44 948ପ
ଭାସିନୀ ନାୟକ ପି ରାଧାକୃc ନାୟକ XAF0441873

$ୀ /298948 36 44 949ସବିତା କମୁାରୀ ନାୟକ 'ା େକ. ରାଜେଶଖର ରାଓ XAF1065853

ପ ୁ /298949 47 44 950େକ ରାଜେଶଖର ରାଓ ପି ବିରା'ାମୀ ରାଓ XAF0441915

ପ ୁ /299950 29 44 951ଇ+ି3ୁ ସାଗର ପି ଆଇ ଗେଣଶ XAF0441923

$ୀ /300951 34 44 952ଲ?&ଣ ନାୟକ ପି ଶକୁ
 ି ନାୟକ XAF0441972

ପ ୁ /301952 37 44 953ଅଭିମନ� ୁନାୟକ ପି ରତ9 ାକର ନାୟକ XAF0441964

$ୀ /302953 46 44 954ମମତା କମୁାରୀ ଦାଶ 'ା ଅବନୀ କମୁାର ମିଶ
 XAF1007780

ପ ୁ /302954 49 44 955ଅବନି କମୁାର ମିଶ
 ପି ପଦ&  ଚରଣ ମିଶ
 XAF1009612

ପ ୁ /305955 50 44 956ପ
େମାଦ କମୁାର ପHନାୟକ ପି େଗୗର ପHନାୟକ XAF0615542

$ୀ /469956 26 44 957ଦହନା ବତି ଚଲାଣ 'ା ବୁଦୁରାମ ଚଲାଣ XAF0623090

ପ ୁ /470957 50 44 958େଗାବ6� ନ ବେଘଇ ପି େରଣ ୁବେଘଇ XAF0779686

$ୀ /470958 37 44 959ପି5ି ବେଘଇ 'ା େଗାବ6� ନ ବେଘଇ XAF0779694

ପ ୁ /659959 37 44 960ସଂଜୟ ମ+ଳ ପି କମଳ ମ+ଳ XAF0622902

ପ ୁ /733960 63 44 961ବିପିନ ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ XAF1114610

ପ ୁ /733961 34 44 962ସ1େଷା କମୁାର ନାୟକ ପି ବିପିନ ନାୟକ XAF1114602

$ୀ /733962 30 44 963ପ
ିତୀ ନାୟକ 'ା ସ1େଷା କମୁାର ନାୟକ XAF1114594

ପ ୁ /937963 24 44 964ଜେଗ8ର ମିଶ
 ପି ସଜିୁତ କମୁାର ମିଶ
 XAF0991059

ପ ୁ /999964 67 44 965େକଲାରା ମାରାଓ ପି େକ ଜଗନ9 ାଥ OR/13/088/034301

ପ ୁ /999965 45 44 966େକଲା େଗାପି ପି େକ.ରାମ ରାଓ . MGH1420132

$ୀ /999966 59 44 967ରିତା େଦବୀ ଗ(ୁା 'ା ସେରାଜ କମୁାର ଗ(ୁା XAF0773424

ପ ୁ /999967 52 44 968ସେରାଜ କମୁାର ଗ(ୁା ପି ଶିବରାମ ଗ(ୁା XAF0773432

$ୀ /999968 21 44 969ପ
ିୟ5ା କମୁାରୀ ପି ଉମା ଶ5ର ଶାହ XAF1035567

$ୀ /999969 37 44 970େକଲା ଲ?&ୀ 'ା େକଲା େଗାପି XAF0034942

ପ ୁ /999970 54 44 971ହରି ମାଝି ପି ଡ#ରୁୁ ମାଝି OR/13/088/022219

ପ ୁ /999971 47 44 972କୃc ମାଝୀ ପି ଡ#ରୁୁ ମାଝୀ OR/13/088/022222

$ୀ /999972 58 44 973େକଲା ପାବ� ତୀ 'ା େକଲା ରାମା ରାଓ OR/13/088/034302

ପ ୁ /999973 36 44 974ସେ1ାଷ ଯାଦବ ପି ବିଜୟ ଯାଦବ XAF0616607

$ୀ /1000974 38 44 975କନିୁ ସବୁୁଧି 'ା ପ
କାଶ ସବୁୁଧି XAF1072156

ପ ୁ /1002975 49 44 976ସଜିୁତ କମୁାର ମିଶ
 ପି 'ଃ କୃcଚ�
  ମିଶ
 XAF1069749

ପ ୁ /1003976 37 44 977ଜଗନ9 ାଥ ଗିରୀ ପି ସେୁର�
  ଗିରୀ XAF1130715

$ୀ /1003977 28 44 978ଗିତା,ଳୀ ରାଉତ 'ା ଜଗନ9 ାଥ ଗିରୀ XAF1130814

$ୀ /01-204978 25 44 979ନୀେଳ�
 ୀ କାeଯାପ 'ା ତ
ିନାଥ ମାଝୀ XAF1147578

ପ ୁ /2000301kd979 22 44 980ସଯୂ��ନାରାୟଣ ମାଝୀ ମା ରୀନା ମାଝୀ XAF1148949

ପ ୁ /332980 21 44 981କିେଶାର କମୁାର ନାୟକ ପି ଗିରିଶ5ର ନାୟକ XAF1150762

$ୀ /248981 19 44 982େଜ�ାତି ମାଝୀ ମାଝୀ ପି ପ
ଫଲୁh  ମାଝୀ XAF1158823

ପ ୁ /32982 19 44 983ଶବି ଭତରା ପି ଜଗନ9 ାଥ ଭତରା XAF1180868

$ୀ /43983 24 44 984ଚଂଦ
 ମା ନାୟକ ପି ବିeଵନାଥ ନାୟକ XAF1180884

ପ ୁ /33984 20 44 985ମହାେଦବ ଚଲାଣ ପି ବିeଵନାଥ ଚଲାଣ XAF1180892

$ୀ /252985 21 44 986ଶ
ୀମତୀ ପଜୂାରୀ 'ା ବଳରାମ ପଜୂାରୀ XAF1181007

$ୀ /222986 21 44 987ମନମତି ନାୟକ 'ା ଆନଂଦ ନାୟକ XAF1181072

$ୀ /00987 30 44 988ପାବ� ତୀ ପଜୂାରୀ 'ା ରାଧାେମାହନ ପଜୂାରୀ XAF1181213

$ୀ /192988 24 44 989ରାଧା ଜାନୀ 'ା ରାମ ଜାନୀ XAF1181296

$ୀ /207989 29 44 990ଦହନାେଦଇ ଭତରା ପି ଘନ ଭତରା XAF1181304

ପ ୁ /207990 21 44 991କମେଲାଚନ ଭତରା ପି ଘନ ଭତରା XAF1181320

ପ ୁ /237991 21 44 992ଚିତ
େସନ ପଜୁାରୀ ପି ଶିବ ପଜୁାରୀ XAF1181478

$ୀ /40992 21 44 993େଗୗରୀ ଜାନୀ 'ା େଶାଭା ସିଂହ ଜାନୀ XAF1181734

$ୀ /258993 19 44 994ଦୁତିକା େସଠୀ 'ା ଭଗବାନ େସଠୀ XAF1181858

$ୀ /207994 19 44 995ପdୁା ଭତରା 'ା କମଳ େଲାଚନ ଭତରା XAF1183656

ପ ୁ /2000301KD995 21 44 996କମେଲାଚନ ଭଟ
ା ମା େମତ ଭଟ
ା XAF1194885

16 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ5 'ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /179996 20 44 997ଚଂଦନ ମହାଂକଡୁ ପି ଭୀମେସନ ମହାଂକଡୁ XAF1211135

$ୀ /179997 20 44 998ମଧସୁ& ିତା ମହାନକଡୁ ପି ବୃଂଦାବନ ମହାନକଡୁ XAF1212075

$ୀ /196998 19 44 999ନିହାରିକା ମହାଂକଡୁ ପି ମେନାଜ ମହାଂକଡୁ XAF1212240

$ୀ /120999 32 44 1000ରସ&ିତା ପ
ଧାନ 'ା ଅମଲୁ� କମୁାର 'ାଇ ଁ XAF1212265

ପ ୁ /2761000 19 44 1001ଗୀରିଶ ମଜୁମଦାର ପି ପ
ସନଜୀତ ମଜୁମଦାର XAF1212299

ପ ୁ /2221001 24 44 1002ଅନଂତ ନାୟକ ପି ଭା]ର ନାୟକ XAF1212315

$ୀ /001002 18 44 1003ମଂୁଜୀ ବିଦାର 'ା ଜଗନ9 ାଥ ଚଲାଣ XAF1212372

$ୀ /4821003 20 44 1004ନିକିତା େଜନା 'ା ର,ନ କମୁାର େଜନା XAF1212406

$ୀ /381004 19 44 1005େରବତୀ ପଜୂାରୀ 'ା ମନରଂଜନ ପଜୂାରୀ XAF1212885

$ୀ /621005 19 44 1006ଉେଧସରୀ ଜାନୀ ପି ଗେଣଶ ଜାନୀ XAF1212935

$ୀ /2941006 18 44 1007ତୁଳସୀ ପଜୁାରୀ ପି ତୁଳାରାମ ପଜୁାରୀ XAF1215508

ପ ୁ /011007 22 45 1େହମ1 ହରିଜନ ପି ମେନାଜ ହରିଜନ XAF1045889

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବDଚନ ପାଇଁ ଉ�ିs | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ9  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବDଚନ କମିଶନ5 wାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବDଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ5 ନାମ ଅଛି କି ନାହ� ତନଖି କର1ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.1 of ������ ��.�.	
 has been duly published as per the provisions of 
Odisha municipal (Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha 
Municipal Copration(DCW, RS and  CE ) Rules 2003 on    24.02.2022

Election Officer Seal and Signature

17 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବDଚନ ଅଧିକାରୀ5 'ା?ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


