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�ୀ /11008 31 45 2ରଶ� ିତା ଅ�ଳି ଖଡା #ା ସାେହବ ଦାଶ XAF0908988

ପ ୁ /11009 46 45 3ରାମ ମ&ଳ ପି ବୃ(ାବନ ମ&ଳ MGH1319110

�ୀ /11010 43 45 4ଅଂଜଳୀ ମ&ଳ #ା ରାମ ମ&ଳ MGH1320787

ପ ୁ /11011 27 45 5ଶ*ର ମ&ଲ ପି ରାମ ମ&ଲ XAF0616383

�ୀ /11012 27 45 6େବବି ମ&ଲ ପି ରାମ ମ&ଲ XAF0616391

�ୀ /11013 27 45 7ସାବିତ
ୀ ମ&ଲ ପି ରଘନୁାଥ ମ&ଲ XAF0616409

ପ ୁ /11014 27 45 8ସେ-ାଷ ସି/ ପି େପ
ମ ସିଂ XAF0615906

�ୀ /021015 30 45 9ଶଭୁଦ
 ା ଦାଶ #ା େଶଖ ମକିୁମ XAF1057975

�ୀ /21016 33 45 10ଅଫସାନା ବାେନା #ା େଶଖ ଅମିର XAF1046523

ପ ୁ /21017 23 45 11ସେ-ାଷ ଦେଳଇ ପି ସଦୁଶ�ନ ଦେଳଇ XAF0909077

ପ ୁ /21018 44 45 12ସନୁ ମ&ଳ ପି ବୃ(ାବନ ମ&ଳ MGH1320233

�ୀ /21019 43 45 13ଜୟ-ି ମ&ଳ ପି େସାନୁ ମ&ଳ MGH1318963

ପ ୁ /21020 27 45 14ଅେଶାକ ମ&ଳ ପି ସନୁ ମ&ଳ XAF0711960

�ୀ /21021 23 45 15ଲ3�ି ମ&ଳ ପି ସନୁ ମ&ଳ XAF0909572

ପ ୁ /31022 85 45 16ପ�ାରିେମାହନ ମ&ଳ ପି ପ
ହଲାଦ ମ&ଳ OR/13/088/032572

�ୀ /41023 64 45 18ରାେଜ#ରି ପାଢୀ #ା ରବିନାରାୟଣ ପାଢୀ OR/13/088/014876

ପ ୁ /41024 64 45 19ରବିନାରାୟଣ ପାଢୀ ପି ନୃସିଂହ ପାଢୀ OR/13/088/014875

ପ ୁ /051025 28 45 20ବୁଦୁରାମ ମାଝି ପି ଲଛୁ ମାଝି XAF0711978

ପ ୁ /051026 23 45 21ବୁଦୁରାମ ମାଝି ପି ଲ8 ୁମାଝି XAF0779777

�ୀ /51027 31 45 22ଆକବରୀ େବଗମ #ା େଶଖ ଜଫର XAF0711853

ପ ୁ /51028 46 45 23େଶଖ ଜାଫର ପି େଶ: ୟାକୁ XAF0711861

�ୀ /51029 64 45 24ବୁଟକି ମାଝି #ା ଲଛୁ ମାଝି OR/13/088/014202

ପ ୁ /51030 41 45 25ରଘନୁାଥ ମାଝୀ ମା ବୁଟକି ମାଝୀ XAF0026955

�ୀ /51031 33 45 26ଚ(
ମା ମାଝୀ #ା ରଘନୁାଥ ମାଝୀ XAF0026963

�ୀ /51032 28 45 27ଲ3�ୀ ମାଝୀ #ା ନରସିଂହ ମାଝୀ XAF0616367

ପ ୁ /61033 54 45 28ଅନାଦି ମ&ଳ ପି ବୃ(ାବନ ମ&ଳ OR/13/088/014205

�ୀ /61034 53 45 29ସେୁଲଚନା ମ&ଳ #ା ଅନାଦି ମ&ଳ OR/13/088/014206

ପ ୁ /61035 22 45 30ବିଜୟ ମ&ଳ ପି ଅନାଦି ମ&ଳ XAF1046143

ପ ୁ /71036 22 45 31େକୗଳାଶ ଗଡୁଆ ପି ମହନ ଗଡୁଆ XAF0912287

�ୀ /71037 63 45 32ପରେମ>ରୀ ମ&ଳ #ା ରଘନୂାଥ ମ&ଳ OR/13/088/014204

ପ ୁ /81038 25 45 33ଅମର ନାୟକ ପି ଅଭି ନାୟକ XAF1009398

ପ ୁ /91039 63 45 36ତ
ିେଲାଚନ ଚଲାଣ ପି ସଦା ଚଲାଣ MGH1320555

�ୀ /91040 47 45 37କନିୁ ଚାଲାଣ #ା ତ
ିେଲାଚନ ଚାଲାଣ MGH1318971

�ୀ /91041 27 45 38ଶ*ର ଚଲାଣ ପି କନିୁ ଚଲାଣ XAF0711879

�ୀ /91042 73 45 39େବସୖାଗି ଦୁଆରି #ା ରଘନୁାଥ ଦୁଆରି OR/13/088/014207

�ୀ /101043 73 45 40ସAାରୀ ନାୟକ #ା ଡAରୁ ନାୟକ MGH1320126

ପ ୁ /111044 56 45 41ନାଡୁ ଜାନି ପି ମାନସି/ ଜାନି MGH1318724

�ୀ /111045 46 45 42ସନିୁତା ଜାନି #ା ନାଡୁ ଜାନି MGH1320050

ପ ୁ /111046 28 45 43ଚ(ନ ଜାନି ପି ନାଡୁ ଜାନି XAF0909036

ପ ୁ /111047 22 45 44ସିମାBଳ ନାୟକ ପି ପ
କାଶ ନାୟକ XAF0909051

ପ ୁ /121048 35 45 45ସିCୁ ଭତରା ପି ନାଥ ଭତରା XAF0550426

�ୀ /121049 33 45 46କମଳା ଭତରା #ା ସିCୁ ଭତରା XAF0026971

ପ ୁ /121050 66 45 47ନାଥ ନାୟକ ପି ନିଳ ନାୟକ MGH1318476

�ୀ /121051 56 45 48ତ
ିେବଣୀ ନାୟକ #ା ନାଥ ନାୟକ OR/13/088/014889

ପ ୁ /131052 43 45 49ସିମାBଳ ବାଡାତ�ା ପି ଖଦାଳ ବାଡାତ�ା XAF0616045

�ୀ /131053 33 45 50କନିୁ ବାଡାତ�ା #ା ସିମାBଳ ବାଡାତ�ା XAF0616656

ପ ୁ /131054 37 45 51ଦିେନଶ ପ
ସାଦ ଗDୁା ପି େଶଷନାଥ ଗDୁା XAF0300541

�ୀ /131055 30 45 52ରାଧିକା ଗDୁା #ା ଦିେନଶ ପ
ସାଦ ଗDୁା XAF0615997

ପ ୁ /131056 35 45 53ଶରଦ କମୁାର େଜନା ପି ଗ/ାଧର େଜନା XAF0616003

ପ ୁ /131057 23 45 54ବିେର(
  ଏମ ପି ଶ
ୀନିବାସ ଏମ XAF0912295

1 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀ* #ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /131058 38 45 55କବିତା ନାୟକ #ା ହରପ
ସାଦ ନାୟକ XAF0616417

ପ ୁ /131059 36 45 56ହରପ
ସାଦ ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ XAF0616037

ପ ୁ /131060 64 45 57କ�ୁବିହାରୀ ପାତ
 ପି ରାମକୃJ ପାତ
 OR/13/088/014218

�ୀ /131061 51 45 58ପ
େମାଦିନି ପାତ
 #ା ବନ ବୀହାରି ପାତ
 MGH1319136

ପ ୁ /131062 43 45 59ସଧୁୀର କମୁାର ପାତ
 ପି କ�ୁ ବିହାରୀ ପାତ
 MGH1321017

�ୀ /131063 39 45 60ଅନୂସୟୂା ପାତ
 #ା ସଧିୁର କମୁାର ପାତ
 XAF0441758

�ୀ /131064 27 45 61ଭବାନୀ ପାତ
 ପି ବନବିହାରୀ ପାତ
 XAF0616425

�ୀ /131065 27 45 62ଶିବାନି ପାତ
 ପି ବନବିହାରୀ ପାତ
 XAF0441766

�ୀ /131066 29 45 63ଦଶାଇ ପଜୂାରୀ #ା ବୁଦୁରା ପଜୂାରୀ XAF1056365

ପ ୁ /131067 28 45 64ବୁଦୁରା ପଜୂାରୀ ପି ସହେଦବ ପଜୂାରୀ XAF0616011

�ୀ /131068 61 45 65ପଦ� ାଳୟା ସାହୁ #ା କ�ୁ ବୀହାରି ପାତ
 OR/13/088/014219

�ୀ /131069 23 45 66ଏK ଶିରିଶା ପି ଏK ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ XAF1003383

ପ ୁ /131070 25 45 67ବିଭୁ ଭୂଷଣ #ାଇଁ ପି ରବି(
  କମୁାର #ାଇଁ XAF0743120

ପ ୁ /141071 51 45 68ବିJୁ ବିେଷାଇ ପି ଡAରୁଧର ବିେଷାଇ OR/13/088/032363

�ୀ /141072 43 45 69ରାେଜ>ରୀ ବିେଷାଇ #ା ବିJୁ ବିେଷାଇ OR/13/088/032362

ପ ୁ /141073 31 45 70ଚ(ନ ବିେଶାୟୀ ପି ବିJୁ ବିେଶାୟୀ XAF0743799

ପ ୁ /141074 21 45 71ବିଜୟ ମାଝି ପି ସରୁୁ ମାଝି XAF0955690

ପ ୁ /161075 68 45 72ତୁଳରାମ ନାୟକ ପି ମ/ରୁ ନାୟକ OR/13/088/014233

�ୀ /161076 66 45 73ପଦ� ା ନାୟକ #ା ତୁଳାରାମ ନାୟକ OR/13/088/014234

ପ ୁ /161077 23 45 74ଡAରୁ ନାୟକ ପି ତୁଳାରାମ ନାୟକ XAF0971580

ପ ୁ /161078 37 45 75ପୃତିବାସ ପୀଜାରୀ ପି ହରି ପଜୂାରୀ XAF0441550

�ୀ /161079 34 45 76ପNୂ�ୀମା ପଜୂାରୀ #ା ପୃତିବାସ ପଜୂାରୀ XAF0441576

�ୀ /161080 24 45 77େଜ�ାତିରମୟ ଷଡ/ୀ #ା ଭବାନୀ ପ
ସାଦ ପ&ା XAF0909069

ପ ୁ /171081 21 45 78େସୗମ�ର�ନ େଗୗଡ ପି ମହାେଦବ େଗୗଡ XAF0909549

�ୀ /171082 41 45 79ପାବ� ତୀ ମାଝୀ #ା କୃJ ମାଝୀ XAF0743245

�ୀ /171083 55 45 80ଶକୁା-ି ନାୟକ #ା ବିପିନ ନାୟକ OR/13/088/014227

�ୀ /181084 68 45 81ତୁଳାବତୀ େପOିଆ #ା ଭଗବାନ େପOିଆ OR/13/088/014222

ପ ୁ /181085 41 45 82େସାମନାଥ େପPିଆ ପି ଭଗବାନ େପPିଆ MGH1320613

�ୀ /181086 41 45 83ପQୁା େପPିଆ #ା େସାମନାଥ େପPିଆ MGH1318559

�ୀ /191087 40 45 84ରାେଜ>ରୀ ଏନ. ପି ସରିୁ ଏନ. XAF0909085

ପ ୁ /191088 20 45 85ଅ*ଶୁ କମୁାର ନାୟକ ମା ବନିତା ନାୟକ XAF1111392

�ୀ /201089 30 45 86ରୁକମଣୀ େବେହରା #ା ସେ-ାଷ େବେହରା XAF0711929

ପ ୁ /201090 44 45 87ଡମ ୁନାୟକ ପି ଅନାମ ୁନାୟକ MGH1319243

�ୀ /201091 41 45 88ସନମତି ନାୟକ #ା ଡମ ୁନାୟକ MGH1320027

ପ ୁ /201092 21 45 89ରେମଶ ନାୟକ ପି ଡମନୁ ନାୟକ XAF0909101

�ୀ /211093 34 45 90ସେୁଲାଚନା ନାୟକ #ା ମନୁା ନାୟକ MGH1417716

ପ ୁ /211094 24 45 91ପଦମନ ନାୟକ ପି ମନୁା ନାୟକ XAF0888925

ପ ୁ /221095 53 45 92େକୖଳାସ େବେହରା ପି ଭୀମେସନ େବେହରା OR/13/088/022554

�ୀ /221096 53 45 93ବାଶ-ି େବେହରା #ା େକୖଳାସ େବେହରା OR/13/088/022555

ପ ୁ /221097 29 45 94ସେ-ାଷ େବେହରା ପି େକଳୖାସ ଚ(
  େବେହରା XAF0340422

ପ ୁ /221098 25 45 95ଗେଶ#ର େବେହରା ପି େକୗଳାସ େବେହରା XAF0711937

�ୀ /231099 20 45 96େଜ�ାSTା େଜନା ପି ରାମ େଜନା XAF1057991

ପ ୁ /231100 46 45 97ପNୁ� ମାଝି ପି ମଧ ୁମାଝି XAF0225656

�ୀ /231101 46 45 98ରଇଲା ମାଝି #ା ପNୁ� ମାଝି OR/13/088/014229

�ୀ /231102 40 45 99ପଦ� ା ମାଝୀ #ା ରବି ଶ*ର ମାଝୀ XAF0286591

ପ ୁ /231103 38 45 100ରବୀ ଶ*ର ମାଝି ପି ପNୂ� ମାଝି XAF0027029

ପ ୁ /241104 63 45 101କୃJ ମିଶ
 ପି ଳ3�ୀନାରାୟଣ ମିଶ
 OR/13/088/014246

�ୀ /241105 58 45 102ରତT  ମ�ରୀ ମିଶ
 #ା କୃJଚ(
  ମିଶ
 OR/13/088/014247

�ୀ /241106 30 45 103ସର#ତୀ ମିଶ
 #ା ଲି/ରାଜ ମିଶ
 XAF0909002

ପ ୁ /241107 30 45 104ଲି/ରାଜ ମିଶ
 ପି କୃJ ଚ(
  ମିଶ
 XAF0440891

�ୀ /251108 53 45 105ସମିୁତ
ା ନାୟକ #ା ମନହର ନାୟକ OR/13/088/014245

ପ ୁ /251109 29 45 106ରବି ନାୟକ ପି ମନହର ନାୟକ XAF0912345

�ୀ /251110 27 45 107ସସ�ିତା ନାୟକ ପି ମନ ନାୟକ XAF0780130

ପ ୁ /251111 24 45 108ରେମଶ ନାୟକ ମା ସମିୁତ
 ା ନାୟକ XAF0909119

�ୀ /251112 22 45 109ପଦ� ିନି ନାୟକ ପି ମନହର ନାୟକ XAF0912329

�ୀ /251113 68 45 110ବୁେUଇ ପ
ଧାନ #ା ନାରାୟଣ ପ
ଧାନ OR/13/088/014243

ପ ୁ /261114 47 45 111ଲକି ମାଝି ପି ପ
ତାପ ମାଝି OR/13/088/014237

�ୀ /271115 26 45 112େଗାମତୀ ଭତ
 ା #ା ବନମାଳୀ ଭତ
 ା XAF0909093

�ୀ /271116 66 45 113ବଇେଦହି ପଜୁାରୀ #ା ଅଗାଧ ୁପଜୁାରୀ OR/13/088/014239

ପ ୁ /271117 53 45 114ବନମାଳି ପଜୁାରୀ ପି ଅଗାଧ ୁପଜୁାରୀ OR/13/088/014240

ପ ୁ /271118 45 45 115ମଧସୁଦୁନ ପଜୁାରି ପି ଅଗାଧ ୁପଜୁାରି MGH1319946

�ୀ /271119 34 45 116ପାବ� ତୀ ପଜୂାରୀ #ା ମଧସୁଦୁନ ପଜୂାରୀ XAF0441402

ପ ୁ /271120 21 45 117ମନବଧ ପଜୁାରୀ ମା େବୈଦହି ପଜୁାରୀ XAF0909564

2 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀ* #ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /281121 22 45 118େବଜୖୟ-ି ହରିଜନ ପି ଶରୁୀ େଗୗଡ XAF1056357

ପ ୁ /281122 50 45 119ମା*ଡି ଜାନି ପି ରଘ ୁଜାନି XAF0549097

�ୀ /281123 29 45 120ଚ(
 ମା ଜାନୀ #ା କଲୁୁ ଜାନୀ XAF0616029

ପ ୁ /281124 28 45 121ସକୁେୁଦବ ଜାନୀ ପି କଲୁୁ ଜାନୀ XAF0711945

�ୀ /281125 73 45 122ଗରୁୁବାରୀ ଜାନି (ବି) #ା ରଘ ୁଜାନି OR/13/088/014257

�ୀ /281126 43 45 123ମ�ିୁ ମାଝୀ #ା ଲ3�ୀ ମାଝୀ XAF1046481

ପ ୁ /291127 73 45 124ପାକଲୁୁ ଜାନି ପି ହନୂ ଜାନି OR/13/088/014253

�ୀ /291128 65 45 125ବୁଦରୀ ଜାନି #ା ପାକଲୁୁ ଜାନି OR/13/088/014254

ପ ୁ /291129 49 45 126ତ
ିନାଥ ଜାନି ପି ପାକଲୁୁ ଜାନି MGH1318500

�ୀ /291130 45 45 127ପଦ� ିନୀ ଜାନି #ା ତ
ିନାଥ ଜାନି MGH1318591

ପ ୁ /291131 40 45 128ସAାରୁ ଜାନି ପି ପାକଲୁୁ ଜାନି MGH1417799

�ୀ /291132 38 45 129ତୁଳସା ଜାନୀ #ା ସAାରୁ ଜାନୀ MGH1430925

�ୀ /291133 21 45 130ଦୀପିକା ସାହୁ ପି ବି>ନାଥ ସାହୁ XAF1085174

ପ ୁ /301134 73 45 131ଡି. ମାଧବ ରାଓ ପି ଡି.େଗାବି( ରାଓ OR/13/092/344070

�ୀ /301135 64 45 132ଡି ସବିତା #ା ଡିମାଧବ ରାଓ MGH1310523

ପ ୁ /311136 21 45 133ସ�ୟ ହରିଜନ ପି କମୁ ହରିଜନ XAF0955708

ପ ୁ /311137 63 45 134ସହେଦବ ପଜୂାରୀ ପି ମେହ>ର ପଜୂାରୀ MGH1319045

ପ ୁ /311138 43 45 135େଲାକନାଥ ପଜୁାରି ପି ସହେଦବ ପଜୁାରି MGH1318484

�ୀ /311139 38 45 136ସନମତୀ ପଜୁାରୀ #ା େଲାକନାଥ ପଜୁାରୀ MGH1430933

ପ ୁ /311140 37 45 137ଶିବ ପଜୂାରୀ ପି ସହେଦବ ପଜୂାରୀ XAF0661819

�ୀ /321141 43 45 138ସ�ବୁାଳା ପ&ା #ା ଅ3ୟ କମୁାର ପ&ା XAF1046556

�ୀ /321142 63 45 139ସAାରି ମରିୁଆ #ା ଡAରୁୁ ମରିୁଆ XAF1079367

ପ ୁ /321143 40 45 140ତୁଳାରାମ ନାୟକ ପି ଡAରୁ ନାୟକ MGH1418011

�ୀ /321144 40 45 141େରବତୀ ନାୟକ #ା ତୁଳାରାମ ନାୟକ XAF0027045

�ୀ /321145 35 45 142ମିନି ସମରଥ #ା ସିେରଶ ସମରଥ XAF0441774

ପ ୁ /331146 29 45 143ରାଜୁ ବାଣଆୁ ପି ଝାେଡ>ର ବାଣଆୁ XAF1009364

�ୀ /331147 34 45 144ଇ8ାବତୀ ନାୟକ ପି ଅନାମ ୁନାୟକ XAF0615922

ପ ୁ /331148 57 45 145କିେଶାର ଚ(
  ସାହୂ ପି ରାଧାମହନ ସାହୂ OR/13/088/014251

ପ ୁ /331149 51 45 146ଜଗନT ାଥ ସାହୂ ପି ରାଧା େମାହନ ସାହୂ XAF1076033

�ୀ /331150 45 45 147େହମଲତା ସାହୁ #ା କିେଶାର ଚ(
  ସାହୁ MGH1320720

�ୀ /331151 43 45 148ନମିତା ସାହୁ #ା ଜଗନT ାଥ ସାହୁ MGH1320712

�ୀ /331152 35 45 149କXନା କମୁାରୀ ସାହୁ #ା କୃJଚ(
  ସାହୁ XAF0225664

ପ ୁ /331153 26 45 150ସ�ୂ ତY  ର�ନ ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ(
  ସାହୁ XAF0615963

�ୀ /331154 23 45 151ସଂଯZୁା ସାହୁ ପି କିେଶାର ଚ(
  ସାହୁ XAF0779744

�ୀ /331155 19 45 152େଜ�ାସTା ରାଣି ସାହୁ ପି ଜଗନT ାଥ ସାହୁ XAF1111418

�ୀ /341156 26 45 153ଭବାନୀ ଭୂମିଆ #ା କା[Yକ ସାହୁ XAF1046515

�ୀ /341157 32 45 154ବବିତା ହରିଜନ #ା ଅଜ� ନ ହରିଜନ XAF1058007

�ୀ /341158 65 45 155ସମୁନୀ ମାଝୀ #ା େଚତୖନ� ମାଝୀ XAF1046507

�ୀ /341159 63 45 156ଅ\ମା ନାୟକ #ା ଅନାମ ୁନାୟକ XAF0616359

�ୀ /341160 54 45 157ଚ]ା ସାହୁ #ା ରେମଶ ସାହୁ OR/13/088/014268

ପ ୁ /341161 49 45 158ରେମଶ ସାହୁ ପି ରାମଚ(
  ସାହୁ XAF0800409

ପ ୁ /341162 31 45 159କା[�ୀକ ସାହୁ ପି ରେମଶ ସାହୁ XAF0550756

ପ ୁ /351163 71 45 160େଚତୖନ� ଦାସ ପି ଅଜୁ� ନ ଦାସ OR/13/088/020168

�ୀ /351164 57 45 161ଅN�ପNୂH ଦାସ #ା େଚତୖନ� ଦାସ OR/13/088/020169

ପ ୁ /351165 41 45 162ସାେହବ ଦାସ ପି େଚତୖନ� ଦାସ XAF0743401

ପ ୁ /351166 37 45 163ହେରକୃJ ଦାସ ପି େଚତୖନ� ଦାସ MGH1428002

ପ ୁ /351167 44 45 164ଜଟିଆ େଜନା ପି ଗ/ େଜନା XAF0615989

�ୀ /351168 35 45 165େଦବୀ େଜନା #ା ଜଟିଆ େଜନା XAF0616375

�ୀ /351169 25 45 166ଅN�ପNୂH ସାହୁ #ା ହେରକୃJ ଦାଶ XAF0908996

�ୀ /361170 60 45 167ସAାରୀ ମ&ଳ #ା ବୃ(ାବନ ମ&ଳ MGH1319011

ପ ୁ /391171 74 45 168ସାKଶି̂  ଅଲ_ ୀ ଖାତୁ` ପି ଚା( ୍ଅଲ_ ୀ ଖାତୁ` XAF0340406

�ୀ /391172 59 45 169ଆଈସା ଖାତୁ` #ା ସମେଶ^ ଅଲ_ ୀ XAF0340398

�ୀ /391173 39 45 170ଚା(ବି ଖାତୁ` ପି ସାKସିର ଅଲ_ ୀ ଖାତୁ` XAF0340380

ପ ୁ /401174 35 45 171ରାମନାଥ ଚଲାଣ ପି ଡAରୁୁ ଚଲାଣ XAF0550434

ପ ୁ /401175 29 45 172ଦଗନT ାଥ ଚଲାଣ ପି ଡAରୁୁ ଚଲାଣ XAF0441832

ପ ୁ /411176 34 45 173ରାଜେଶଖର ପcନାୟକ ପି ଶ
ୀହରି ପcନାୟକ XAF0026682

ପ ୁ /421177 28 45 174ତ
ିନାଥ ଦୁଆରି ପି େସାମନାଥ ଦୁଆରି XAF0340513

�ୀ /451178 23 45 175େଦବକି ଭତରା ପି ଡAରୁଧର ଭତରା XAF1056340

�ୀ /451179 40 45 176ଜୟଶ
ୀ ମିଶ
 #ା ଲି/ରାଜ ମିଶ
 XAF0026740

�ୀ /451180 28 45 177ସମୁନ ନାୟକ #ା ରବି ନାୟକ XAF0913061

ପ ୁ /461181 39 45 178ବି କ
 ିJା ରାଓ ପି ବି ମାେଲ>ର . MGH1417773

ପ ୁ /461182 27 45 179ବି ମରୁଲି ରାଓ ପି ବି ମାେଲ>ରୀ ରାଓ XAF0441485

�ୀ /471183 34 45 180କନିୁ ଭତ
 ା ପି ଗରୁୁବCୁ ମାଝୀ XAF0026799

3 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /481184 33 45 181ଲ3�ି ପଜୁାରୀ #ା ଶିବ ପଜୁାରୀ XAF0665018

ପ ୁ /491185 27 45 182ସେ-ାଷ କମୁାର େଲ*ା ପି ନିଳକO େଲ*ା XAF0340596

ପ ୁ /501186 51 45 183ପ
ଶନା` ବି.ସି. ପି ଭାdନ�  ବି.ସି. XAF0909127

�ୀ /501187 37 45 184ଅAିକା େଜନା ପି ନରସିଂହ େଜନା XAF0912337

ପ ୁ /531188 19 45 185ମନିଷ କମୁାର - ଦିେନଶ କମୁାର ଗDୁା XAF1111400

�ୀ /591189 62 45 186ପଦ� ାବତୀ େଚହୖାନ #ା ରାଜ କମୁାର େଚହୖାନ XAF0665141

�ୀ /691190 44 45 187ରଞୀତା ପାଢି #ା ନବୀନ ପାଢି XAF0665026

ପ ୁ /691191 22 45 188ସାେଫସାf ଏସ େକ ପି େଶଖ ଏସ େକ XAF0955682

ପ ୁ /701192 25 45 189ଲ3�ଣ ପଜୁାରୀ ପି ବଳରାମ ପଜୁାରୀ XAF0909531

ପ ୁ /851193 47 45 190ନବିନ ଚ(
  ପାଢୀ ପି ୰ େଲାକନାଥ ପାଢି XAF0665034

ପ ୁ /851194 62 45 191ଶରତ ଚ(
  ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଲ3�ୀ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ
ାହୀ XAF1046317

�ୀ /851195 52 45 192ଅAିକା ସାହୁ #ା ଶରତ ଚ(
  ପାଣିଗ
ାହୀ XAF1056381

�ୀ /861196 43 45 193ସ� ୁବାଳା ପ&ା #ା ଅ3ୟ କମୁାର ପ&ା XAF1130251

ପ ୁ /1111197 24 45 194ରାେଜ>ରୀ ପଜୁାରୀ ପି ସ(ୁର ହରିଜନ XAF1048214

ପ ୁ /1751198 25 45 195ପପ ୁକମୁାର ଗDୁା ପି ଛଟୁ ଗDୁା XAF0711986

ପ ୁ /2981199 52 45 196େକ ଚ(
େଶଖର ରାଓ ପି ବିର>ାମି ରାଓ XAF0711952

ପ ୁ /3091200 67 45 197ରବି(
  କମୁାର #ାଇଁ ପି କଳୁମଣୀ #ାଇଁ XAF0743013

�ୀ /3091201 29 45 199ସସ�ିତା #ାଇଁ ପି ରବି(
  କମୁାର #ାଇଁ XAF0743096

ପ ୁ /3101202 51 45 200ହରି ମାଝି ପି ଡୁମର ମାଝି XAF0743286

ପ ୁ /4691203 26 45 201େସଖ ସମଦ ପି େସଖ ଜାଫର XAF0623025

ପ ୁ /11204 49 45 202ସଦୁଶ�ନ ଦେଳଇ ପି ଡମ ୁଦେଳଇ MGH1417757

�ୀ /11205 46 45 203େହମଲତା ଦେଳଇ #ା ସଦୁଶ�ନ ଦେଳଇ OR/13/088/014004

�ୀ /11206 67 45 204େଦ
 ୗପଦି ଦେଳଇ(ବି) #ା ଶ(ୁର ଦେଳଇ OR/13/088/014002

�ୀ /11207 30 45 205ସେୁରଖା ଦେଳଇ ପି ସଦୁଶ�ନ ଦେଳଇ XAF0286526

ପ ୁ /11208 47 45 206ଆଜଗର ଖାନ ପି େରଶଲୁ ଖାନ OR/13/088/014100

�ୀ /21209 43 45 207ତବସମୁ ବାେନା . #ା ଅଜଗର ଖାନ MGH1420454

ପ ୁ /21210 35 45 208େଶଖ ମକିୁମ ପି େଶଖ ଅମିର MGH2294841

�ୀ /21211 48 45 209ଖଇରୁନ ନିଶା #ା େରଶଲୁ ଖାନ OR/13/088/014098

�ୀ /31212 47 45 210ମେହ(
 ୀ ଗଉଡ #ା ନେର(
  ଗଉଡ MGH1319268

ପ ୁ /31213 44 45 211ନେର(
  ଗଉଡ ପି ପଦ�  ଗଉଡ OR/13/088/014017

ପ ୁ /31214 28 45 212କା[Yକ େଗୗଡ ପି ନେର(
  େଗୗଡ XAF0441378

ପ ୁ /41215 28 45 213ବଦୁhଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ବି ଈ>ର ରାଓ XAF0440909

ପ ୁ /51216 56 45 214ରେମସ ଗଉଡ ପି ରାଧାମାଧବ ଗଉଡ OR/13/088/014141

�ୀ /51217 29 45 215ଅନT ପNୂH େଗୗଡ ପି ରେମଶ େଗୗଡ XAF0441311

ପ ୁ /51218 44 45 216ବିJୁପ
ସାଦ ପcନାୟକ ପି ସେ-ାଷ କମୁାର ପcନାୟକ OR/13/088/014892

�ୀ /61219 64 45 217ପାବ� ତି ନାୟକ #ା ଗDୁ ନାୟକ OR/13/088/014006

ପ ୁ /61220 39 45 218ବଂଶି ଧର ନାୟକ ପି ଗDୁ ନାୟକ MGH1320332

�ୀ /61221 36 45 219ଅନT ପNୂH ନାୟକ ପି ଗDୁ ନାୟକ MGH2294940

ପ ୁ /61222 35 45 220ସ�ୟ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗDୁ ନାୟକ MGH2294874

ପ ୁ /71223 38 45 221ଡAରୁୁ ହରିଜନ ପି ଲଳିତ ହରିଜନ OR/13/088/014840

�ୀ /81224 67 45 222ଉଷାରାଣି ଗଉଡ #ା େମାହନ ଚ( ଗଉଡ OR/13/088/014042

ପ ୁ /81225 64 45 223ସନୁାଧର ଗଉଡ ପି ମକୁ(ୁ ଗଉଡ OR/13/088/014030

�ୀ /81226 59 45 224ମଣି ଗଉଡ #ା ଶନୁାଧର ଗଉଡ OR/13/088/014031

ପ ୁ /81227 73 45 225ମେହାନ ଚା( େଗୗଡ ପି ବଳରାମ େଗୗଡ OR/13/088/014041

ପ ୁ /81228 52 45 226ପ
ଦିପ କମୁାର େଗୗଡ ପି ମେହାନଗା( େଗୗଡ OR/13/088/014043

�ୀ /81229 44 45 227ଲୀତା େଗୗଡ #ା ପ
ଦିପ କମୁାର େଗୗଡ OR/13/088/014044

ପ ୁ /81230 29 45 228ଉେମଶ ଚ(
  ରାଉତ ପି ସନୁାଧର ରାଉତ XAF0340869

ପ ୁ /101231 23 45 229ଅନ- ପ
କାଶ ପଟନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଟନାୟକ XAF0780171

�ୀ /111232 34 45 231ସାଇରାଣୀ ନାୟକ #ା ପ
କାଶ ନାୟକ XAF0550707

�ୀ /131233 40 45 232ଏK େଗୗରୀ ପାବ� ତୀ #ା ଏK ଶ
ୀନୀବାସ ରାଓ XAF0550509

ପ ୁ /131234 49 45 233ଏK.ଶ
ୀନିବାସ ରାଓ ପି ଏK େବରରାଜୁ XAF0225599

�ୀ /141235 62 45 234ମ�ବୁାଳା ସାହୁ - ଳ3�ୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ XAF0550723

ପ ୁ /141236 71 45 235ଲ3�ୀନାରାୟଣ ସାହୁ ପି ଭୁବେନ>ର ସାହୁ XAF0550715

ପ ୁ /141237 45 45 236ଅମୃତ କମୁାର ସାହୁ ପି ଲ3�ୀନାରୟଣ ସାହୁ XAF0550731

ପ ୁ /151238 63 45 237ଲଡୁ କିେଶାର ମହାପାତ
 ପି ରାଧା େମାହନ ମହାପାତ
 OR/13/088/014296

�ୀ /151239 58 45 238ସଷୁମା ମହାପାତ
 #ା ଲଡୁକିେଶାର ମହାପାତ
 OR/13/088/014297

ପ ୁ /161240 75 45 239ଦୁଗH ପ
ସାଦ ପା&ା ପି ସାରଥୀ ପା&ା MGH1321504

�ୀ /161241 64 45 240ସଶିୁଳା ପ&ା #ା ଦୁଗH ପ
ସାଦ ପ&ା MGH1320274

ପ ୁ /161242 47 45 241ଶ*ର ପ
ସାଦ ପ&ା ପି ଦୁଗH ପ
ସାଦ ପ&ା MGH1321330

ପ ୁ /161243 40 45 242ଭବାନୀ ପ
ସାଦ ପ&ା ପି ଦୁଗH ପ
ସାଦ ପ&ା MGH1320373

�ୀ /161244 34 45 243ସଂଘମିତ
 ା ପ&ା #ା ଶ*ର ପ
ସାଦ ପ&ା MGH2395648

�ୀ /171245 55 45 244ବି. ଦମୟ-ି . #ା ବି. ଇ>ର ରାଓ MGH1320225

ପ ୁ /171246 59 45 245ବି. ଇ>ର ରାଓ ପି ବି. କାମରାଜୁ ରାଓ MGH1318674

4 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /171247 32 45 246ବି.େଭେ*ଟ ରାଓ ପି ବି.ଇ>ର ରାଓ XAF0549071

ପ ୁ /181248 48 45 247ଶେୁର(
  ଗଉଡ ପି ରାଧାମାଧବ ଗଉଡ OR/13/088/014143

ପ ୁ /181249 46 45 248ଶଇଳ(
  ଗଉଡ ପି ରାଧାମାଧବ ଗଉଡ OR/13/088/014856

�ୀ /181250 66 45 249ଅହଲ�ା ସାହୁ #ା ବିପ
ଚରଣ ସାହୁ MGH1319979

�ୀ /181251 31 45 250ପଦ� ାବତୀ ସାହୁ #ା ଦିଲ_ ୀପ ସାହୁ XAF0441220

�ୀ /181252 29 45 251ରଶ� ିତା ସାହୁ #ା କାହT ୁଚରଣ ସାହୁ XAF0441212

ପ ୁ /191253 45 45 252ଦିଲ_ ୀପ ସାହୁ ପି ବିପ
ଚରଣ ସାହୁ XAF0026849

ପ ୁ /191254 39 45 253କାହT ୁ  ଚରଣ ସାହୁ ପି ବିପ
 ଚରଣ ସାହୁ MGH1319326

ପ ୁ /201255 49 45 254ଉଦୟ ଚଲାଣ ପି ରାମଚ(
  ଚଲାଣ OR/13/088/014353

�ୀ /201256 46 45 255ଶଂଯZୁା ଚଳାଣ #ା ଉଦୟ ଚଳାଣ OR/13/088/014872

ପ ୁ /201257 40 45 256ଅରୁଣ ଚାଲାଣ ପି ରାମଚ(
  ଚାଲାଣ MGH1430768

ପ ୁ /201258 39 45 257ନରସିଂହ ଚାଲାଣ ପି ରାମଚ(
  ଚାଲାଣ MGH1318666

ପ ୁ /211259 79 45 258କୃJ େଜନା ପି ଲ3�ଣ େଜନା MGH1417765

�ୀ /211260 79 45 259େବୖେଦହୀ େଜନା #ା କୃJ େଜନା OR/13/088/014357

�ୀ /211261 20 45 260ପ
େମାଦ େଜନା ପି କୃJ େଜନା XAF1191014

�ୀ /211262 57 45 261ସମିୁତ
 ା ନାୟକ #ା ଭାଗିରଧି ନାୟକ OR/13/088/014359

ପ ୁ /231263 55 45 262ରାମ େଜନା ପି କୃJ େଜନା OR/13/088/014360

�ୀ /231264 47 45 263ମାେଳ>ରୀ େଜନା #ା ରାମ େଜନା MGH1320936

ପ ୁ /231265 23 45 264ନବୀନ େଜନା ପି ରାମ େଜନା XAF0779793

ପ ୁ /241266 52 45 265ଗଯାନନ ପcନାୟକ ପି ନିର�ନ ପcନାୟକ XAF1084508

�ୀ /241267 53 45 266ଲ3�ୀ ପcନାୟକ(ବି) #ା ନିର�ନ ପcନାୟକ OR/13/088/014087

ପ ୁ /251268 66 45 267ଏK. ଡି.େରାଫ . ପି ଯଶୁଫ ଉଶମାନ . MGH1319292

�ୀ /251269 56 45 268ଖଇରୁ ନିସା #ା ଏK.ଡି.େରାଫ . MGH1319318

�ୀ /251270 53 45 269ଲକ3�ୀ ଶତପଥି #ା ମାଗତା ଶତପଥି MGH1321025

�ୀ /261271 59 45 270ଳ3�ୀ ଭତରା #ା େଗାବି( ଭତରା OR/13/088/014453

�ୀ /261272 27 45 271ନିମ�ଳା ଭତରା ପି େଗାବି( ଭତରା XAF0441147

�ୀ /271273 65 45 272ପାବ� ତୀ ବେଢଇ #ା େକଶବ ବେଢଇ OR/13/088/014336

ପ ୁ /301274 29 45 273ସେୁଦଶ ମାଝୀ ପି ସବୁାଷ ମାଝୀ XAF0441444

�ୀ /301275 55 45 274ଗଉରି ପଜୁାରୀ #ା ସନୁ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014412

�ୀ /311276 43 45 275ଗାୟତ
ୀ େଚୗହାନ #ା ରାଜ କମୁାର େଚୗହାନ XAF0616219

ପ ୁ /311277 36 45 276ଏନଗ ୁେଦାରାବାବୁ ପି ଏନଗ ୁସତ� ନାରାୟଣ XAF0616151

�ୀ /311278 58 45 277ଅନୀତା ପାଣି #ା େଦେବ(
  ଷଡ/ୀ XAF0225326

ପ ୁ /311279 58 45 278ଏନଗ ୁସତ� ନାରାୟଣ ପି ଏନଗ ୁତାତା ରାଓ XAF0616169

ପ ୁ /311280 61 45 279େଦେବ(
  ଷଡ/ୀ ପି େସାମନାଥ ଷଡ/ୀ XAF0300368

ପ ୁ /311281 28 45 280ଏନଗ ୁସେୁରଶ ପି ଏନଗ ୁସତାୟନରୟଣ XAF0616177

�ୀ /341282 58 45 281ଗଉରିମଣି ଗଉଡ #ା କୃJ ଗଉଡ OR/13/088/014400

�ୀ /341283 38 45 282ତୁଳାବତୀ େଗୗଡ ପି କୃJ େଗୗଡ MGH2395606

ପ ୁ /351284 48 45 283ଲ3�ଣ ମାଝୀ ପି ସନୁାଧର ମାଝୀ MGH1320449

ପ ୁ /351285 35 45 284ରୂେପଶ ମାଝୀ ପି ଶିବ ମାଝୀ MGH2294817

ପ ୁ /361286 52 45 285ଶନୁାଧର ହରିଯନ ପି ବଳରାମ ହରିଯନ OR/13/088/014363

�ୀ /361287 51 45 286ରତନା ହରିଯନ #ା ଶନୁାଧର ହରିଯନ OR/13/088/014364

ପ ୁ /371288 55 45 287ବୁଟି ଜାନି ପି ଶନିଆ ଜାନି OR/13/088/014387

ପ ୁ /381289 64 45 288ବଳି ପଜୁାରୀ ପି କମଳେଲାଚନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014407

�ୀ /391290 29 45 289ଉମିତା ନାୟକ ପି କରୁଆ କର ନାୟକ XAF0441840

�ୀ /391291 27 45 290ରଶ�ତିା ନାୟକ ପି କରୁଣା କର ନାୟକ XAF0441931

ପ ୁ /391292 27 45 291ଉେମଶ ନାୟକ ପି କରୁଆ କର ନାୟକ XAF0441857

ପ ୁ /401293 28 45 292ଦୃେଯାଧନ ଜାନୀ ପି ଡAରୁୁ ଜାନୀ XAF0441691

ପ ୁ /411294 61 45 293ମ/ଳଶାଇ ଭୁମିଆ ପି ଉU� ବ ଭୁମିଆ OR/13/088/014372

ପ ୁ /421295 51 45 294ଶପୁାଲ ଜାନି ପି ବୁଦୂରାମ ଜାନି OR/13/088/014560

ପ ୁ /421296 46 45 295ଲଛୁ ନାୟକ ପି ଅଭି ନାୟକ XAF0300483

ପ ୁ /431297 33 45 296ରଘନୁାଥ ଚଲାଣ ପି ଡAରୁୁ ଚଲାଣ XAF0225383

ପ ୁ /441298 40 45 297ଅଭିମନ� ୁବିCାଣୀ ପି ରତନ ବିCାଣୀ XAF0661926

ପ ୁ /461299 59 45 298ଶବୁାଷ ଚ(
  ଜାନି ପି ବିସ ୁଜାନି MGH1320910

�ୀ /491300 74 45 299ଚBଳା ବି#ାଳ #ା ପଦ� ଚରଣ ବି#ାଳ OR/13/088/016440

ପ ୁ /501301 51 45 300େଗାବି( ପାତ
 ପି ଶ�ାମ ପାତ
 OR/13/088/014485

�ୀ /511302 44 45 301ପQୁା ମଦୁୁଲି #ା ରାମଦାସ ମଦୁୁଲି OR/13/088/014708

�ୀ /521303 64 45 302ଇ(ୀରା ପଟନାୟକ #ା ଶ
ୀହରୀ ପଟନାୟକ OR/13/088/020442

ପ ୁ /531304 40 45 303ରାମପ
ସାଦ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ତ
ିନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ MGH1319995

�ୀ /551305 34 45 304ମନୀଷାକମୁାରୀ େଦବୀ ପି ଗେଣ>ର ବିେଷାଇ XAF0225615

ପ ୁ /561306 59 45 305ପNୁ�ଚ(
  ମହା-ି ପି ଅନାମ ୁମହା-ି OR/13/088/014428

�ୀ /561307 56 45 306ଚ]ା ମହା-ି #ା ପNୁ�ଚ(
  ମହା-ି MGH1319573

�ୀ /571308 76 45 307ମତୀ ଭତ
 ା #ା ରଘନୁାଥ ଭତ
 ା MGH1418599

ପ ୁ /581309 51 45 308ଭାଗୀରଥି ମାଝି ପି ମୀନ ମାଝି XAF0661918

5 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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�ୀ /581310 46 45 309ରୀନା ମାଝି #ା ଭାଗିରଥି ମାଝି MGH1319300

ପ ୁ /581311 27 45 310ସତ�ନାରାୟଣ ମାଝୀ ପି ଭାଗିରଥି ମାଝୀ XAF0441527

ପ ୁ /601312 46 45 311କିରଣ ରାଉତ ପି ମରୁଲୀ ରାଉତ MGH1320829

�ୀ /621313 38 45 312ବୃ(ାବତୀ ପଜୁାରୀ ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୁାରୀ MGH2395408

ପ ୁ /631314 42 45 313ସେ-ାଷ କମୁାର ପcନାୟକ ପି ଶ
ୀହରୀ ପcନାୟକ MGH1319730

�ୀ /641315 37 45 314ସନିୁତା ପାଣିଗ
ାହୀ #ା ଶିବପ
ସାଦ ପାଣିଗ
ାହୀ XAF0026690

�ୀ /651316 39 45 315ନମିତା ପଜୂାରୀ #ା ପNୂ�ଚ(
  ପଜୂାରୀ XAF0340638

�ୀ /661317 36 45 316କମଳା ଜାନୀ #ା ଗ/ାଧର ଜାନୀ MGH2395754

�ୀ /671318 39 45 317ମିତା ଜାନୀ #ା କମୁର ଜାନୀ XAF0026708

ପ ୁ /681319 36 45 318ଗDୁ ଦୁଆରୀ ମା ସବୁN� ଦୁଆରୀ MGH2294759

�ୀ /691320 86 45 319ଶକୁ
 ି ପଜୁାରୀ #ା ବୃ(ା ପଜୁାରୀ OR/13/088/014622

�ୀ /701321 35 45 320ବାସ-ୀ ମାଝୀ #ା େଦବ ମାଝୀ MGH2294833

ପ ୁ /721322 43 45 321ଲି/ରାଜ ମିଶ
 ପି ରାମନାଥ ମିଶ
 MGH1319169

ପ ୁ /731323 29 45 322ବି ଚିନT ା ରାଓ ପି ବି ମାେଲ>ର ରାଓ XAF0340844

ପ ୁ /741324 48 45 323ରବି ମହା-ି ପି ଶନୁ�ବାସୀ ମହା-ି MGH1319367

ପ ୁ /751325 37 45 324ଭଗବାନ େସଠୀ ପି େଘନୁଆ େସଠୀ XAF0026781

ପ ୁ /761326 54 45 325ଜମନୁା ପାତ
 ପି ବିଣା ପାତ
 OR/13/088/014854

�ୀ /771327 32 45 326ଶା-ିଲତା ପରିଡା #ା ଅନିଲ କମୁାର ପରିଡା XAF0286625

ପ ୁ /781328 43 45 327ରାଧାନାଥ ମାଝୀ ପି ଗରୁୁବCୁ ମାଝୀ MGH1320977

ପ ୁ /801329 48 45 328ରାଜୁ ହରିଜନ ପି ଘାସିରାମ ହରିଜନ OR/13/088/014855

�ୀ /811330 35 45 329ସଂଯZୁା କମୁାରୀ େଲ*ା ପି ନୀଳକO େଲ*ା XAF0420109

ପ ୁ /821331 64 45 330ଡAରୁୁଧର ବିେଷାଇ ପି ସିମାଦ
 ି ବିେଷାଇ XAF0440800

ପ ୁ /831332 36 45 331ସରୁୁ ଭୂମିୟj ପି ମ/ଲସାଇ ଭୂମିୟj XAF0440834

ପ ୁ /841333 34 45 332ଝିଟୁକ ୁଜାନୀ ପି ସପୁାଲ ଜାନୀ XAF0441006

ପ ୁ /851334 29 45 333ହୃଷିେକଶ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ଶରତ ଚ(
  ପାଣିଗ
ାହୀ XAF0441170

�ୀ /1171335 24 45 334ସାବିତ
ୀ ମାଝୀ #ା ପ
ସା- ମାଝୀ XAF1046499

ପ ୁ /2441336 37 45 335ସେ-ାଷ ପଜୂାରୀ ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୂାରୀ XAF0616227

ପ ୁ /3081337 29 45 336ବିଜୟ କମୁାର ତ
ିପାଠୀ ପି େକଲୖାଶ ତ
ିପାଠୀ XAF0616144

�ୀ /11338 49 45 337େମେହମନୁା େବଗମ . #ା େଶଖଅମିର . OR/13/088/014103

�ୀ /11339 26 45 338ସ/ୀତା ଦେଳଇ ପି ସଦୁଶ�ନ ଦେଳଇ XAF0441386

ପ ୁ /11340 39 45 339େଶଖ କାଦିର ପି େଶଖ ଅମିର MGH2294825

�ୀ /21341 49 45 340ପଦମା ହରିଯନ ପି କୃJ ହରିଯନ OR/13/088/014870

ପ ୁ /21342 34 45 341ଜଗନT ାଥ ସମରଥ ପି ଅନ- ସମରଥ XAF0286120

ପ ୁ /031343 26 45 342ଶ*ର ନାୟକ ପି ସରୁୀ ନାୟକ XAF1046309

ପ ୁ /031344 24 45 343ବୁଲୁ ନାୟକ ପି ସରୁୀ ନାୟକ XAF1046150

ପ ୁ /31345 56 45 344ଶରୁୀ ନାୟକ ପି କୃJ ନାୟକ OR/13/088/014113

�ୀ /31346 52 45 345ସବିତା ନାୟକ #ା ଶରିୁ ନାୟକ OR/13/088/014114

ପ ୁ /31347 31 45 346ପ
େମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ସରିୁ ନାୟକ XAF0286179

ପ ୁ /41348 38 45 347ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ ପି ଗ/ାଧର େଗୗଡ XAF0286187

�ୀ /41349 35 45 348ଗଲୁାପି େଗୗଡ #ା ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ XAF0286278

�ୀ /051350 36 45 349ଅ�ଲି ବେଘଇ #ା ଡAରୁ ହରିଜନ XAF0616300

ପ ୁ /51351 32 45 350ପ
ଦିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ପରୁୁେଷା[ମ ନାୟକ XAF0310508

ପ ୁ /61352 59 45 351ଈ>ର େଛଳିଆ ପି ରାମଚ(
  େଛଳିଆ XAF1076041

�ୀ /61353 46 45 352ଚ(
 ାବତୀ େଛଳିଆ #ା ଇ>ର େଛଳିଆ MGH1454008

�ୀ /61354 29 45 353େଦୖୟମତୀ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ XAF0616318

ପ ୁ /071355 32 45 354kାେନଂଦ
  ହରିଜନ - ବାଲରାମ ନାୟକ XAF0854430

ପ ୁ /71356 69 45 355ବଳରାମ ନାୟକ ପି ଧନୁଯ��ୟ ନାୟକ OR/13/088/014136

ପ ୁ /71357 26 45 356େଦେବ(
  ନାୟକ ପି ଗରୁୁବCୁ ନାୟକ XAF0742908

�ୀ /81358 44 45 357ମାଧରୁୀ େଛଲୀଆ ପି ରାମଚ(
  େଛଳିଆ XAF1046531

�ୀ /81359 73 45 358କମଳା େଛଳିଆ #ା ରାମଚ(
  େଛଳିଆ OR/13/088/014105

ପ ୁ /81360 51 45 359ମହନ େଛଳିଆ ପି ରାମଚ(
  େଛଳିଆ OR/13/088/014108

�ୀ /81361 45 45 360େତଜବତି େଛଳିଆ ପି ରାମଚ(
  େଛଳିଆ OR/13/088/014109

ପ ୁ /91362 53 45 361େବଦୖନାଥ େଛଳିଆ ପି ରାମଚ(
  େଛଳିଆ OR/13/088/014107

�ୀ /91363 42 45 362ଅନିତା େଛଳିଆ #ା େବଦୖ�ନାଥ େଛଳିଆ XAF0550681

ପ ୁ /101364 54 45 363କମଳଲଚନ େଛଳିଆ ପି ମଦିୁ େଛଳିଆ OR/13/088/014126

ପ ୁ /101365 45 45 364ରାେଜ(
  େଛଳିଆ ପି ଅଜୁ� ନ େଛଳିଆ OR/13/088/014125

ପ ୁ /101366 41 45 365ବିପିନ େଛଳିଆ ପି ଅଜୁ� ନ େଛଳିଆ MGH1319078

ପ ୁ /101367 40 45 366ସେୁରଶ େଛଳିଆ ପି ଂଅଜୁ� ନ େଛଳିଆ XAF0300491

�ୀ /101368 24 45 367େରଖା େଛଳିଆ #ା ଶେୁରଶ େଛଳିଆ XAF1046549

�ୀ /111369 46 45 368ପQୁା େଛଳିଆ ପି ମଦିୁ େଛଳିଆ OR/13/088/014128

�ୀ /121370 61 45 369ଯଲିୁୟ ନାୟକ #ା ରାମକୃJ ନାୟକ OR/13/088/014135

ପ ୁ /121371 43 45 370ଘାସିରାମ ନାୟକ ପି ରାମକୃJ ନାୟକ MGH1320696

�ୀ /121372 40 45 371ଉlଳା ନାୟକ #ା ଘାସିରାମ ନାୟକ MGH1320704

6 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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ପ ୁ /121373 36 45 372ରେମଶ ଚ(
  ନାୟକ ମା ଯଲିୁୟ ନାୟକ MGH1427962

�ୀ /121374 28 45 373ପି*ି ନାୟକ #ା ରେମଶଚ(
  ନାୟକ XAF0441410

ପ ୁ /131375 41 45 374େଗାବ( ହରିଜନ ପି ଧନୁଜ� ୟ ହରିଜନ MGH1418045

ପ ୁ /131376 39 45 375େସାମନାଥ ହରିଜନ ପି ଧନୁଜ� ୟ ହରିଜନ MGH1417658

�ୀ /131377 32 45 376ଅନିତା ଖରା #ା େସାମନାଥ ହରିଜନ XAF0780122

�ୀ /141378 64 45 377ପଦ� ା ନାୟକ #ା ବଳରାମ ନାୟକ OR/13/088/014137

�ୀ /151379 48 45 378ନିମ�ଳାକମୁାରି ଗଉଡ ପି ରାଧାମାଧବ ଗଉଡ OR/13/088/014845

�ୀ /151380 40 45 379େପ
ମବତୀ େଗୗଡ #ା ସେୁର(
  େଗୗଡ MGH1319060

ପ ୁ /171381 66 45 380ମହାେଦବ ଗଉଡ ପି ଶ�ାମ ସ(ୁର ଗଉଡ OR/13/088/014878

�ୀ /171382 61 45 381ମାଳତି ଗଉଡ #ା ମହାେଦବ ଗଉଡ OR/13/088/014148

ପ ୁ /171383 56 45 382ରାେଜ(
  ଗଉଡ ପି ଶ�ାମ ଗଉଡ OR/13/088/014144

�ୀ /171384 53 45 383ଉଶା ଗଉଡ #ା ରାେଜ(
  ଗଉଡ OR/13/088/014145

ପ ୁ /171385 36 45 384ଲେAାଦର େଗୗଡ଼ ପି ମହାେଦବ େଗୗଡ଼ MGH2294866

ପ ୁ /171386 30 45 385ନିର�ନ େଗୗଡ ପି ମହାେଦବ େଗୗଡ XAF0286161

ପ ୁ /171387 31 45 386ବିପିନ େଗୗଡ଼ ପି ଗ/ାଧର େଗୗଡ଼ XAF0441881

�ୀ /171388 27 45 387ନିଳାବତୀ େଗୗଡ #ା ନିର�ନ େଗୗଡ XAF0956979

ପ ୁ /171389 57 45 388ଅନିଲ କମୁାର ପcନାୟକ ପି ମଦନ େମାହନ ପcନାୟକ XAF0616268

�ୀ /171390 50 45 389ସନିୁତା ପcନାୟକ #ା ଅନିଲ କମୁାର ପcନାୟକ XAF0616243

�ୀ /171391 42 45 390ସବିତା ସାହୁ #ା ବି>ନାଥ ସାହୁ XAF0616250

�ୀ /181392 36 45 391ରାେମ>ରୀ େଗୗଡ଼ ପି ସହେଦଵ େଗୗଡ MGH2294858

�ୀ /181393 33 45 392ବାସ-ୀ ଗଉଡ #ା ସଇଲ(
  ଗଉଡ XAF0616292

ପ ୁ /191394 56 45 393ତ
ିପତି ମାଝୀ ପି ଦଶମ ୁମାଝୀ OR/13/088/014154

�ୀ /191395 51 45 394ଶଆୁଗୀ ମାଝି #ା ତ
ିପତି ମାଝି OR/13/088/014155

ପ ୁ /191396 37 45 395ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପି ତ
ିପତି ମାଝୀ MGH2294767

ପ ୁ /191397 29 45 396ଜଗନT ାଥ ମାଝୀ ପି ତ
ିପତି ମାଝୀ XAF0441428

�ୀ /191398 25 45 397ରାମା େଦବି ମାଝି #ା ଘସିରାମ ମାଝି XAF0854364

�ୀ /191399 23 45 398ରସ�ୀତା ମାଝୀ ପି ତ
ୀପାଠି ମାଝୀ XAF0854398

ପ ୁ /201400 21 45 399ରାଜା ବି ପି ରବି ବି XAF0912311

�ୀ /201401 40 45 400ବି ଲ3�ୀ #ା ବି ରବିକମୁାର ରାଓ XAF0616664

ପ ୁ /201402 54 45 401ଦୂଗH ପ
ସାଦ ମାଝି ପି ବୁଦୁ ମାଝି OR/13/088/014158

�ୀ /201403 51 45 402ମ�ଳୁା ମାଝି #ା ଦୁଗHପ
ସାଦ ମାଝି OR/13/088/014159

�ୀ /201404 41 45 403ମିନା କମୁାରୀ ପcନାୟକ #ା ଗଜାନନ ପcନାୟକ XAF0340653

ପ ୁ /201405 45 45 404ବି ରବିକମୁାର ରାଓ ମା ବି ରାମା ରାଓ XAF0615831

ପ ୁ /211406 40 45 405ମହମଦ ଇମତିଆo ପି ମହମଦ ରଉଫ MGH1319144

ପ ୁ /211407 61 45 406ଗDୁ ପଜୁାରି ପି ରଘନୁାଥ ପଜୁାରି OR/13/088/014163

�ୀ /211408 56 45 407ପାବ� ତୀ ପଜୁାରି #ା ଗDୁ ପଜୁାରି OR/13/088/014164

ପ ୁ /221409 40 45 408ସେୁରଶ ସମରଥ ପି ଅନ- ସମରଥ MGH1319151

ପ ୁ /231410 50 45 409ପାକଲୁୁ ପଜୁାରି ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୁାରି OR/13/088/014318

ପ ୁ /241411 42 45 410ରବି ଚ(
  ହରିଜନ ପି ପରୁୁେଷା[ମ ହରିଜନ MGH1320571

ପ ୁ /251412 43 45 411ପ
ଶା- କମୁାର ରାଉତ ପି ତ
ିେଲାଚନ ଗଉଡ MGH1320167

ପ ୁ /251413 28 45 412ପ
ଭାତ କମୁାର ରାଉତ ପି ତ
ିେଲାଚନ ଗଉଡ XAF0340570

ପ ୁ /271414 56 45 413ନବ ଗଉଡ ପି ମ/ଶାଇ ଗଉଡ OR/13/088/014182

�ୀ /271415 44 45 414ଶଶୁଳିା େଗୗଡ #ା ନବ େଗୗଡ XAF0026815

ପ ୁ /281416 50 45 415ବି>ନାଥ ଚଲାଣ ପି ଚ(
ୁ  ଚଲାଣ OR/13/088/014331

�ୀ /281417 45 45 416ରାଧି ହରିଜନ #ା ଶରିୁ ଗଉଡ XAF1076025

�ୀ /281418 33 45 417େଜ�ାତି ହରିଜନ #ା ବଦ�ନାଥ ହରିଜନ XAF0616284

ପ ୁ /291419 47 45 418ପ
ତାପ ଚଲାଣ ପି ଚ(
ୁ  ଚଲାଣ OR/13/088/014332

�ୀ /291420 34 45 419ଭଗବତୀ ଚଲାଣ #ା ପ
ତାପଚ(
  ଚଲାଣ MGH1427988

�ୀ /291421 64 45 420ପNୁY ଗଉଡ #ା ମଧ ୁଗଉଡ OR/13/088/014194

�ୀ /291422 37 45 421ପଦ� ିନୀ ଗଉଡ #ା ପ
ହ_ ାଦ ଗଉଡ XAF0026823

ପ ୁ /291423 28 45 422ପୀତବାସ ଗଉଡ ମା ପNୂY ଗଉଡ XAF0616235

ପ ୁ /291424 40 45 423ବଦ� ନାଥ େଗୗଡ ପି ମଧ ୁେଗୗଡ MGH1321140

ପ ୁ /291425 49 45 424ବି>ନାଥ ସାହୁ ପି ବିରବିର ସାହୁ XAF0622910

ପ ୁ /291426 22 45 425ଜଗଦିଶ ସାହୁ ପି ବିpୱନାଥ ସାହୁ XAF0875682

ପ ୁ /301427 42 45 426ପ
ହଲ_ ାଦ େଗୗଡ ପି ମଧ ୁେଗୗଡ MGH1320472

ପ ୁ /321428 49 45 427ରାଯ ୁେବେହରା ପି ମଧସୁଦୁନ େବେହରା OR/13/088/014344

ପ ୁ /331429 39 45 428ସନୁାଧର ଜାନୀ ପି ଇ(
  ଜାନୀ MGH1319698

�ୀ /331430 30 45 429ସାବିତ
ି  ଜାନୀ #ା ସନୁାଧର ଜାନୀ XAF0441709

ପ ୁ /331431 60 45 430ଘାସି ନାୟକ ପି ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/13/088/014199

�ୀ /331432 58 45 431ଦମୟ-ି ନାୟକ #ା ଘାସି ନାୟକ OR/13/088/014200

ପ ୁ /331433 31 45 432ଭୂବନ ନାୟକ ପି ଘାସୀ ନାୟକ MGH1318682

�ୀ /331434 27 45 433ରି*ୀ ନାୟକ ପି ଘାସି ନାୟକ XAF0616276

�ୀ /331435 21 45 4343ମା ନାୟକ ପି ଘାଶି ନାୟକ XAF1056373

7 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀ* #ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������� ��-���� *.) 1ୱାଡ�  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-����
 ������-����
51 2 3 4 6 987

�ୀ /331436 83 45 435ଲ3�ୀ ନାୟକ(ବି) #ା ନାରାୟଣ ନାୟକ OR/13/088/014198

ପ ୁ /341437 40 45 436ମକୁ(ୁ ପଜୁାରୀ ପି ସନୁ ପଜୁାରୀ MGH2395358

�ୀ /341438 29 45 437ମହିମା ସମରଥ #ା ଜଗନT ାଥ ସମରଥ XAF0441626

�ୀ /351439 31 45 439ପ
ଣତି ରାଉତ #ା ପ
ଶା- କମୁାର ରାଉତ XAF0442004

ପ ୁ /351440 48 45 440କୃJ ଚ(
  ସାହୁ ପି ରାଧାମହନ ସାହୁ MGH1321322

ପ ୁ /361441 32 45 441ମେହ(
  େଗୗଡ ପି ରେମଶ େଗୗଡ XAF0286252

ପ ୁ /371442 45 45 442ଜଗବCୁ ପଜୁାରୀ ପି ଶିବ ପଜୁାରୀ XAF0286443

�ୀ /371443 40 45 443ବାସ-ି ପଜୁାରୀ #ା ଜଗବCୁ ପଜୁାରୀ XAF0286450

ପ ୁ /381444 50 45 444ମହqଦ ଆଜିର ଅହqଦ ପି ଜାମାଲ ଅଲ_ ୀ XAF0340463

�ୀ /381445 40 45 445ଆସିଫା େବଗK #ା ମହqଦ ଆଜିର ଆହqଦ XAF0340471

�ୀ /391446 28 45 446ବାସ-ୀ ହରିଜନ ପି ସରିୁ ହରିଜନ XAF0441436

ପ ୁ /421447 64 45 447ଡAରୁୁ ଚଲାଣ ପି ଧରମ ୁଚଲାଣ OR/13/088/014422

ପ ୁ /441448 61 45 448ରୁପସାଇ ନାୟକ ପି ଭଗତ ନାୟକ OR/13/088/014436

�ୀ /451449 43 45 449ମିନା ଭତରା #ା ଡAରୁ ଭତରା OR/13/088/014602

ପ ୁ /461450 30 45 450ରାମ ଜାନୀ ପି ଆସମନ ଜାନୀ XAF0441097

�ୀ /481451 63 45 451କମଳା ରାଉତ #ା ମରୁଲିଧର ରାଉତ OR/13/088/014733

�ୀ /491452 53 45 452ରମା ମାଝୀ #ା ଜୟଦାଶ ମାଝୀ MGH1430875

ପ ୁ /501453 50 45 453େମାହନ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ MGH1320605

�ୀ /511454 32 45 454ଏମ ମାଧବୀ #ା େସା-ଷ କମୁାର ପcନାୟକ XAF0441782

ପ ୁ /511455 39 45 455ମାଉଲି ପ
ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ଶ
ୀହରୀ ପଟନାୟକ XAF0026666

�ୀ /521456 56 45 456ସାବିତ
ୀ ପାଣିଗ
ାହୀ #ା ତ
ିନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ MGH1321306

�ୀ /531457 56 45 457ଭାଗ�ବତି ମହା*ଡୁ #ା ବିପିନଚ(
  ମହା*ଡୁ XAF0550475

�ୀ /541458 63 45 458କନକେଦଈ ମାଝି #ା ସଦାଶିବ ମାଝି OR/13/088/014650

ପ ୁ /561459 52 45 459କମୁର ଜାନି ପି ଚ(
  ଜାନି OR/13/088/014661

ପ ୁ /581460 46 45 460େଗାପବCୁ େସୗରା ପି େଗାବି( େସୗରା MGH1320795

�ୀ /591461 62 45 461ସବୁN� ଦୁଆରୀ #ା େସାମନାଥ ଦୁଆରୀ MGH1319433

�ୀ /601462 59 45 462କବୀତା ମାଝି #ା ମହାେଦବ ମାଝି OR/13/088/014626

ପ ୁ /621463 39 45 463େଦବ ମାଝି ପି ଲଛିମଧର ମାଝି MGH1320621

ପ ୁ /631464 64 45 464ହୃଷିେକସ ଦାସ ପି ଗCବ�  ଦାସ MGH1319201

ପ ୁ /641465 39 45 465ମେହ>ର ମିଶ
 ପି ରାମନାଥ ମିଶ
 MGH1319235

�ୀ /651466 33 45 466ବି କମୁାରୀ #ା ବି.କ
 ିJା ରାଓ XAF0300467

ପ ୁ /661467 40 45 467ଜଗନT ାଥ ମହା-ି ପି ଶନୂ�ବାସି ମହା-ି OR/13/088/014635

�ୀ /671468 40 45 468େଯାଶଦା େସଠୀ ପି େଘନୁଆ େସଠୀ XAF0026773

�ୀ /681469 66 45 469ଜrବୂତି ପାତ
 #ା ମେହାନ ପାତ
 OR/13/088/014212

�ୀ /701470 64 45 470ଲଳିତା ମାଝୀ #ା ଗରୁୁବ- ମାଝୀ MGH1321215

�ୀ /721471 64 45 471ତୁଳସୀ ହରିଜନ #ା ଘାସିରାମ ହରିଜନ OR/13/088/014754

�ୀ /731472 34 45 472ବତୀ ପଜୁାରୀ #ା ତୁଳାରାମ ପଜୁାରୀ XAF0286211

�ୀ /741473 68 45 473ଲ3�ୀ ପଜୁାରୀ #ା ଅଜୁ� ନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/014727

�ୀ /751474 58 45 474ମୀନା େଲ*ା #ା ନିଳକO େଲ*ା XAF0661892

�ୀ /761475 35 45 475ମାନସୀ ମହୁରିଆ #ା ଶା-ିଶୀଳ ମହୁରିଆ XAF0286286

ପ ୁ /771476 45 45 476ପ
ସନT ଜିତ ମଜୁମଦାର ପି କାଳୀପଦ ମଜୁମଦାର XAF0440776

ପ ୁ /781477 35 45 477ତଲକ� ବିେଷାଇ ପି ଡAରୁୁଧର ବିେଷାଇ XAF0440792

�ୀ /791478 27 45 478ସନୁା େଗୗଡ #ା ଧନପତି େଗୗଡ XAF0440941

�ୀ /801479 29 45 479େଜମା ନାୟକ #ା ନିର�ନ ନାୟକ XAF0440974

�ୀ /811480 29 45 480ନିଳା ଜାନୀ #ା ଝିଟୁକ ୁଜାନୀ XAF0440990

ପ ୁ /11481 68 45 481ଗରୁୁବCୁ ହରିଯନ ପି ରାମଧର ହରିଯନ OR/13/088/014764

ପ ୁ /11482 46 45 482ମେନାଜ ହରିଜନ ପି ରାମନାଥ ହରିଜନ XAF0225623

�ୀ /11483 38 45 483ଉମYଳା ହରିଜନ #ା ମେନାଜ ହରିଜନ MGH2395655

ପ ୁ /11484 28 45 484ଜଳCର ହରିଜନ ପି ଗରୁୁବCୁ ହରିଜନ XAF0441725

�ୀ /21485 53 45 485ଭି ଇ>ର ଆqା #ା ଭି ସିମାBଳ MGH2395523

�ୀ /41486 76 45 486ତୁଳସି ହରିଜନ #ା ଦୟାବାନ ହରିଜନ OR/13/088/014767

ପ ୁ /41487 54 45 487ବଡ ହରିଯନ ପି ଦୟାବାନ ହରିଯନ OR/13/088/014769

�ୀ /41488 43 45 488ବାଳ ହରିଜନ #ା ବଡ ହରିଜନ MGH1320357

ପ ୁ /51489 45 45 489ପରୁୁେଷାତମ ହରିଜନ ପି ଦୟାବାନ ହରିଜନ MGH1318443

�ୀ /51490 43 45 490ପାବ� ତୀ ହରିଜନ #ା ପରୁୁେଷା[ମ ହରିଜନ MGH1318450

�ୀ /51491 23 45 491େହମବତୀ ହରିଜନ ପି ପରୁୁଷ[ମ ହରିଜନ XAF0912279

�ୀ /61492 74 45 492େଗାରୀମଣି ହରିଯନ ପି ରତନ ହରିଯନ OR/13/088/014774

ପ ୁ /61493 50 45 493ପ
େମାଦ ହରିଜନ ପି ମାଲକାଶ ହରିଜନ MGH1418607

ପ ୁ /61494 45 45 494ବୁଦୁରାମ ହରିଜନ ପି ମେନାଜ ହରିଜନ XAF0286237

�ୀ /61495 43 45 495ରମଣି ହରିଜନ #ା ପ
େମାଦ ହରିଜନ MGH1321413

�ୀ /61496 38 45 496କମୁାରୀ ହରିଜନ #ା ବୁଦୁରାମ ହରିଜନ XAF0286229

ପ ୁ /71497 53 45 497େମାହନ ଗଡୁଆ ପି ପଦଲାମ ଗଡୁଆ OR/13/088/014777

�ୀ /71498 46 45 498ସେ-ାଷୀ ଗଡୁଆ #ା େମାହନ ଗଡୁଆ OR/13/088/014778

8 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀ* #ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /71499 35 45 499ନରହରି ଗଡୁଆ ପି େମାହନ ଗଡୁଆ MGH2294882

�ୀ /71500 30 45 500ବନିତା ଗଡୁଆ #ା ନରହରି ଗଡୁଆ XAF0616110

ପ ୁ /71501 25 45 501ପ
ଫଲୁ େଗାଡୁଆ ପି ମହନ େଗାଡୁଆ XAF0912261

�ୀ /71502 73 45 502ସକୁଳେଦଇ ଗତୁଆ #ା ପଦଲାମ ଗତୁଆ OR/13/088/014775

�ୀ /71503 22 45 503ଦିପିକା ସାଗର #ା ପ
ଫଲୁ ଗଡୁଆ XAF0909556

ପ ୁ /81504 53 45 504େଗାବU� ନ ହରିଯନ ପି ସନୂ ହରିଯନ OR/13/088/014798

�ୀ /81505 48 45 505ତୁଳସା ହରିଯନ #ା େଗାବU� ନ ହରିଯନ OR/13/088/014799

ପ ୁ /91506 48 45 506ରାମକୃJ ହରିଯନ ପି ସନୁ ହରିଯନ OR/13/088/014797

�ୀ /91507 45 45 507ବୀଣାପାଣି ହରିଯନ #ା ରାମକୃJ ହରିଯନ MGH2395663

ପ ୁ /101508 79 45 508ଲଛୁ ହରିଜନ ପି ଘାସିରାମ ହରିଜନ MGH1321173

�ୀ /101509 75 45 509ତିଳତମା ହରିଯନ ପି ସନୁ ହରିଯନ OR/13/088/014796

ପ ୁ /111510 66 45 510ବଲି ହରିଯନ ପି ରଘନୁାଥ ହରିଯନ OR/13/088/014800

�ୀ /111511 64 45 511ବୁଦାଇ ହରିଯନ #ା ବଲି ହରିଯନ OR/13/088/014801

ପ ୁ /111512 41 45 512ମଦନ ହରିଜନ ପି ବଳି ହରିଜନ MGH1320241

�ୀ /111513 39 45 513ଲ3�ୀ ହରିଜନ ପି ବଳୀ ହରିଜନ MGH1321470

�ୀ /111514 34 45 514କନକ ହରିଜନ #ା ମଦନ ହରିଜନ XAF0026872

ପ ୁ /121515 37 45 515ଶ�ାମ ହରିଜନ ପି ବଳି ହରିଜନ XAF0286344

�ୀ /121516 31 45 516ଫଲୁମତି ହରିଜନ #ା ଶ�ାମ ହରିଜନ XAF0616128

ପ ୁ /121517 51 45 517ଧନବଳ ନାୟକ ପି ମଳୟ ନାୟକ XAF0779751

�ୀ /121518 48 45 518ବିଣା ନାୟକ #ା ଧନବଳ ନାୟକ XAF0779769

�ୀ /131519 53 45 519ଜମ ୁଚଲାଣ #ା ସଦାଶିବ ଚଲାଣ OR/13/088/014803

ପ ୁ /131520 36 45 520ଶ*ର ଚଲାଣ ପି ସଦାଶିବ ଚଲାଣ MGH2294916

�ୀ /131521 33 45 521ଅନT  ଚଲାଣ #ା ଶ*ର ଚଲାଣ XAF0616094

�ୀ /141522 25 45 522େହମ ହରିଜନ ପି ଗରୁୁ ହରିଜନ XAF0665067

ପ ୁ /141523 48 45 523ସରୁୁ ମାଝୀ ପି ମାନସି/ ମାଝୀ MGH1320324

�ୀ /141524 43 45 524ରୁବି ମାଝୀ #ା ସରୁୁ ମାଝୀ MGH1320308

ପ ୁ /151525 64 45 525ଶାମ ହରିଯନ ପି ଳଛିମ ହରିଯନ OR/13/088/014813

�ୀ /151526 59 45 526ମZୁା ହରିଯନ #ା ଶାମ ହରିଯନ OR/13/088/014814

�ୀ /151527 33 45 528ମନବତୀ ହରିଜନ #ା ଗ/ା ହରିଜନ XAF0026880

�ୀ /161528 66 45 529େହମ ବିସଇ ପି ଯଦୁ ବିସଇ OR/13/088/014789

ପ ୁ /171529 73 45 530ମଧ ୁହରିଜନ ପି ଜଗନାଥ ହରିଜନ MGH1320530

�ୀ /171530 65 45 531ରମା ହରିଜନ #ା ମଧ ୁହରିଜନ MGH1320522

ପ ୁ /181531 34 45 533ଗେଣଶ ଚଲାଣ ପି ମଧ ୁଚଲାଣ XAF0026906

�ୀ /181532 32 45 534ସରsତୀ ଚଲାଣ #ା ଗେଣଶ ଚଲାଣ XAF0026914

ପ ୁ /191533 51 45 535ହୀରା ହରିଜନ ପି ପ
ହଲାଦ ହରିଜନ OR/13/088/014779

�ୀ /191534 34 45 536ରତT ା ହରିଜନ #ା ହୀରା ହରିଜନ MGH2395580

ପ ୁ /191535 23 45 537ବୃ(ାବନ ହରିଜନ ପି ହିରା ହରିଜନ XAF0800417

�ୀ /201536 46 45 538ହାରାବତୀ ଚାଲାଣ ପି ପ
ହ_ ାଦ ଚାଲାଣ MGH1321223

ପ ୁ /221537 56 45 539ଇ>ର ଚଲାଣ ପି ସତୁୀ ଚଲାଣ OR/13/088/014784

�ୀ /221538 46 45 540ସନୁାମଣି ଚଲାଣ #ା ଇ>ର ଚଲାଣ OR/13/088/014785

�ୀ /231539 41 45 541ଉମା େଦବୀ େଦବା/ନ #ା ସନିୁଲ େଦବା/ନ MGH1321157

ପ ୁ /241540 39 45 542ହରି ହର ହରିଜନ ପି ମଧ ୁହରିଜନ MGH1321488

�ୀ /241541 36 45 543ବାସ-ି ହରିଜନ #ା ସଦାଶବି ହରିଜନ XAF0026922

ପ ୁ /241542 34 45 544ରୁପା ନାୟକ ପି ଡମ ୁନାୟକ XAF0441048

�ୀ /241543 31 45 545ଡାଳିA ନାୟକ #ା ରୁପା ନାୟକ XAF0441030

�ୀ /251544 66 45 546ଲଛମା ନାୟକ #ା ଡAରୁୁ ନାୟକ MGH1321124

ପ ୁ /251545 61 45 547ଡମ ୁନାୟକ ପି ପରୁୁେଷା[ମ ନାୟକ MGH1321397

�ୀ /251546 24 45 548ସଶୁଳିା ନାୟକ ପି ଡମ ୁନାୟକ XAF0957456

ପ ୁ /261547 33 45 549ହରି ଭତରା ପି େଗାବି( ଭତରା XAF0026930

�ୀ /261548 28 45 550ସକୁମତି ଭତରା #ା ହରି ଭତରା XAF0616136

ପ ୁ /261549 55 45 551ତ
ିନାଥ ଚଲାଣ ପି ଚ(
ୁ  ଚଲାଣ OR/13/088/014330

ପ ୁ /261550 27 45 552େକଶବ ଚଲାଣ ପି ତ
ିନାଥ ଚଲାଣ XAF0441121

�ୀ /271551 47 45 553ସଯୁ�� ଚଲାଣ ପି ଘାସିରାମ ଚଲାଣ MGH1320340

�ୀ /271552 63 45 554େଗାରୀ ଚଲାଣ(ବି) #ା ଘାସିରାମ ଚଲାଣ OR/13/088/014808

ପ ୁ /271553 41 45 555ସେରାଜ ଜାନୀ ପି ସନ�ାସୀ ଜାନୀ XAF0616102

�ୀ /271554 35 45 556ଧନମତି ଜାନୀ ମା େଗାରୀ ଚଲାଣ XAF0616086

ପ ୁ /281555 43 45 557ପଦ� ନ ଚାଲାଣ ପି ଘାସିରାମ ଚାଲାଣ MGH1321348

�ୀ /281556 41 45 558ତିେଳାତମା ଚାଲାଣ #ା ପଦମନ ଚାଲାଣ MGH1321462

�ୀ /281557 41 45 559ମିଲିକି ଗାଦବା #ା ଶ
ୀଧର ଗାଦବା MGH1321439

�ୀ /281558 21 45 560ମଦନା ଗାଦବା ପି ଶ
ୀଧର ଗାଦବା XAF0956664

ପ ୁ /291559 59 45 561ଗଣିୁଆ ଚଲାଣ ପି ହରି ଚଲାଣ OR/13/088/014348

�ୀ /291560 39 45 562ଧନମଣି ଜାନି ପି ସେରାଜି ଜାନି XAF0550749

ପ ୁ /301561 56 45 563ଲ3�ଣ ହରିଯନ ପି ଭାଗୀ ହରିଯନ OR/13/088/014812

9 10/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବHଚନ ଅଧିକାରୀ* #ା3ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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�ୀ /301562 46 45 564ଲ3�ି ହରିଜନ #ା ଲ3�ଣ ହରିଜନ MGH1321371

�ୀ /311563 59 45 565ତାରାେଦଇ ହରିଯନ #ା କମୁ ହରିଯନ OR/13/088/014811

�ୀ /311564 83 45 566ଝିତ
ି  ହରିଯନ(ବି) #ା ଭାଗି ହରିଯନ OR/13/088/014809

ପ ୁ /331565 31 45 567ରାେଜଶ ମାଝୀ ପି ସବୁାଷ ମାଝୀ XAF0441451

�ୀ /331566 49 45 568ସଯୂ��ମଣୀ ମିଶ
 #ା ଉେମଶ ଚ(
  ମିଶ
 MGH2395390

ପ ୁ /341567 36 45 569େଦବ ହରିଜନ ପି କମଳୁ ହରିଜନ XAF0286351

ପ ୁ /341568 35 45 570ଅଜୁ� ନ ହରିଜନ ପି କମଳୁ ହରିଜନ XAF0286195

�ୀ /351569 60 45 571ହିରାମଣି ବିେଷାଇ #ା ଯଦୁ ବିେଷାଇ XAF0286112

�ୀ /361570 65 45 572ଗରୁୁବାରୀ ହରିଜନ #ା ଡAରୁ ହରିଜନ XAF0286245

�ୀ /371571 36 45 573ବାସ-ି ମାଝି #ା ଲ3�ଣ ମାଝି MGH2395689

ପ ୁ /381572 83 45 574ଚି-ାମଣି ପଟନାୟକ ପି ଚାପଧର ପଟନାୟକ MGH1320944

ପ ୁ /391573 54 45 575େଗୗରୀ ଶ*ର େଗୗଡ ପି ଆପନା େଗୗଡ MGH1318310

ପ ୁ /401574 38 45 576ଦିଲ_ ୀପ ପଜୁାରୀ ପି ବୃ(ା ପଜୁାରୀ MGH2395507

�ୀ /411575 25 45 577ତୁଲସୀ ହରିଜନ ପି କମୁ ହରିଜନ XAF0665059

�ୀ /411576 52 45 578ସେରାଜିନୀ ପଜୁାରୀ #ା ମୀନ ପଜୁାରୀ MGH1319789

ପ ୁ /431577 56 45 579ପିତାAର ନାୟକ ପି ନୀଳକO ନାୟକ XAF0743708

�ୀ /431578 54 45 580ଅନT ପNୂH ନାୟକ #ା ପିତାAର ନାୟକ XAF0743682

ପ ୁ /431579 28 45 581ଅମିତ କମୁାର ନାୟକ ପି ପିତାAର ନାୟକ XAF0340562

ପ ୁ /441580 66 45 582ଭୁଯବଳ ନାୟକ ପି ପଦୁ ନାୟକ OR/13/088/014675

�ୀ /461581 40 45 583ସରୁଜ ରାଉତ #ା କିରଣ ରାଉତ MGH1320951

ପ ୁ /471582 36 45 584ରାେଜଶ ପcନାୟକ ପି ଶ
ୀହରି ପcନାୟକ XAF0026674

�ୀ /481583 30 45 585ଭଗବତି ହରିଜନ #ା ମେହସ ହରିଜନ XAF0623017

�ୀ /481584 25 45 586ମାଣିକ ହରିଜନ ପି ରାମକୃଷT ହରିଜନ XAF0665042

�ୀ /481585 34 45 587ସସ�ିତା ପାଣିଗ
ାହୀ #ା ରାମ ପ
ସାଦ ପାଣିଗ
ାହୀ XAF0286609

�ୀ /491586 37 45 588ଦଇମତୀ ଭତ
 ା #ା ସବୁାଷ ଚ(
  ଦୁଆରୀ MGH2395804

ପ ୁ /501587 38 45 589ପଦ� ନ ପଜୁାରୀ ପି ସବୁାସ ପଜୁାରୀ XAF0026716

�ୀ /541588 38 45 590ଗ/ା ମହା-ୀ #ା ରବି ମହା-ୀ MGH1430859

�ୀ /551589 46 45 591ଗୀତା ପାତ
 ପି ମହନ ପାତ
 OR/13/088/014215

ପ ୁ /561590 42 45 592ତୁଳାରାମ ମାଝି ପି ଗରୁୁବCୁ ମାଝି MGH1319003

ପ ୁ /571591 25 45 593ରେମଶ ମାଝି ପି ସରୁୁ ମାଝି XAF0622951

ପ ୁ /581592 27 45 594ଡAରୁୁ ଗଡୁଆ ପି େମାହନ ଗଡୁଆ XAF0622969

�ୀ /591593 32 45 595ସଜୁାତା କମୁାରୀ େଲ*ା ପି ନୀଳକO େଲ*ା XAF0420091

ପ ୁ /601594 34 45 596ବିେନାଦ ଗାଦବା ପି ଉU� ବ ଗାଦବା XAF0441055

�ୀ /4691595 23 45 597େକୗସର େବଗମ ପି ଏସ େକ ସମଦ XAF1167162

�ୀ /451596 19 45 598ସମ
ୀନ ବାନୁ #ା ଏସ େକ ସେଫସଲ XAF1167204

�ୀ /2621597 26 45 599ସେୁଲାଚନା େଜନା ପି ରାମ େଜନା XAF1167212

�ୀ /131598 33 45 600ବାସଂତୀ ଚଲାନ ମା ଜମ ୁଚଲାନ XAF1167246

�ୀ /251599 28 45 601ଆରତୀ ପ
ଧାନ #ା ଧୀେରନ ପ
ଧାନ XAF1220300

ପ ୁ /251600 36 45 602ଧୀେରନ ପ
ଧାନ ପି ରାେଜ(
  ପ
ଧାନ XAF1220318

�ୀ /181601 25 45 603ଦାନାବତୀ ଚଲାନ ପି ରାମଚ(
  ଚଲାନ XAF1220698

ପ ୁ /341602 20 45 604ସଶୁାଂତ ମାଝୀ ମା ସମୁାନୀ ମାଝୀ XAF1220714

ପ ୁ /191603 44 45 605େଜାେଗଂଦ
  କମୁାର #ାଇଁ - ରାେଜ>ରୀ ଏନ XAF1220722

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବHଚନ ପାଇଁ ଉtିu | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନT  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବHଚନ କମିଶନ* wାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବHଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ* ନାମ ଅଛି କି ନାହx ତନଖି କର-ୁ  |

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
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