
����� ��	
 �����


10����  ��-
��� ��-

��������
 ������-

�������� - ��� �


��� � - ���
�� ��

1) �"�� ���� ��#$  ��%&�

2) �"�� ����
 ��%&� � �
� ' -

"(�)� -

�"�� -

476

899

����� *+���
,

423

������� ��-���� *.)

������� ��-���� *.)

1

������� ��-���� *.)

11

*�&�� - 0





� /�,��$

����  ��-

�"�� 

���� ��#$
 �0���/*�2��� ���� �
 ���� �3� �� "(��
 ��" �"�� ����
4 ��%&�

� �
� ' "(�)�

�"�� 
5
 
��%&�

�6 7�
�  
�6 7�

3 421 5 6 7 8

��8 �� 

899476
�
��
, �$��"�� ��9&�)�, "�;��� 
��(�, ��<�
,-01

�������� - ��� �


��� � - ���
�� ��

10

"�;��� ��(�,(?���� ��(�, "�@ ��(�,�A 
����
� ��(�

423 118

������� ��-���� *.)

*�&��

9

0





����
 ������- ����
���� B$(C ��#$ 
 ��" � *�2���-��� � - ���
�� ��

�������� - ��� �


ସରକାରୀ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, ମା�ାଲି ସାହି,
କେଠାରୀ-01
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 ୀ /011 26 54 1ଆରତୀ ଗ$ୁା %ା ଇ'� ଯିତ ଗ$ୁା XAF1047679

ପ ୁ /12 51 54 2ନେର'�  କମୁାର ଗ$ୁା ପି େଛାେଟଲାଲ ଗ$ୁା MGH2297828

 ୀ /13 55 54 3ରାଇମତୀ ମାଝୀ %ା ଡମ ୁମାଝୀ MGH1327584

ପ ୁ /14 63 54 4େମାହନଲାଲ ନାୟକ ପି ସ'ୁରଲାଲ ନାୟକ OR/13/088/030287

 ୀ /15 21 54 11ନିମ�ଳା ପଜୂାରୀ %ା ଆନ' ପଜୂାରୀ XAF1084680

 ୀ /26 50 54 12ଏ/. ଇ1ରୀ ପି ନାଗଭୁଷଣ OR/13/088/022438

ପ ୁ /27 46 54 13ଏ/. ଇଶ ୁ ପି ନାଗଭୁଷଣ OR/13/088/032439

ପ ୁ /28 57 54 14ସଦାଶିବ ଭତ� ା ପି ଶିବ ଭତ� ା XAF0965202

 ୀ /29 48 54 15ସବୁ6� ଭତ� ା %ା ସଦାଶିବ ଭତ� ା XAF0962225

ପ ୁ /210 28 54 16ନଳିନି ର7ନ ଭତ� ା ପି ସଦାଶିବ ଭତ� ା XAF0962241

ପ ୁ /211 24 54 17ଅଜିତ ଭତ� ା ପି ସଦାଶିବ ଭତ� ା XAF0962266

 ୀ /0312 22 54 18େମୗସମୂୀ ପଟନାୟକ ପି ମ:େଜା କମୁାର ପଟନାୟକ XAF0853838

 ୀ /313 41 54 19ଶା;ି ପ<ନାୟକ %ା ମେନାଜ ପ<ନାୟକ XAF0991281

ପ ୁ /414 54 54 20ସ=ାରୁ ହରିଜନ ପି ରୁପଧର ହରିଜନ OR/13/088/030299

 ୀ /415 45 54 21ସଯୁ��ମଣି ହରିଜନ %ା ସ=ାରୁ ହରିଜନ OR/13/088/030300

ପ ୁ /416 29 54 22ସନୁୀଲ ହରିଜନ ପି ପ�ଶା; ହରିଜନ XAF0343921

 ୀ /417 28 54 23ପନୁମ ହରିଜନ %ା ସନୁୀଲ ହରିଜନ XAF0343939

 ୀ /418 27 54 24କୃ@ଚ'�  ହରିଜନ ପି ସBାରୁ ହରିଜନ XAF0343707

 ୀ /419 19 54 25ମ7ଳୁା ହରିଜନ ପି ସ=ାରୁ ହରିଜନ XAF1084649

 ୀ /420 45 54 26ତ�ୀଶଲା େଶଟିଆ %ା ଶ�ୀମୟରିାମା େଶଟିଆ XAF1084615

 ୀ /521 64 54 27ଟି. ଦାନି . %ା ମେହ1ର . OR/13/088/030286

 ୀ /522 42 54 28ଧନାୟ ଅମାନାତ� %ା େଶାଭା ନାୟକ MGH1327501

ପ ୁ /523 21 54 29ରାହୁଲ ନାଗ ପି ର7ନ ନାଗ XAF1007590

ପ ୁ /624 21 54 30ସଫିୁୟାନ ଲିଲା ପି ମହDଦ ସାଜିଦ ଲିଲା XAF1084714

ପ ୁ /625 21 54 31ରଜନୀକା; ମା�ାଲି ପି ରାଜୁ ମା�ାଲି XAF1006451

 ୀ /626 26 54 32ଲEFୀ ପଜୂାରୀ %ା େଗାପାଳ ପଜୂାରୀ XAF0589697

 ୀ /727 40 54 33ହାଜରା ବାେନା . %ା ମହDଦ ୟୁଶଫୁ . MGH1419936

ପ ୁ /728 42 54 34ମହDଦ ଫରା: ପି ମହDଦ ଫାରୁକ MGH1327691

ପ ୁ /729 41 54 36ତ�ିନାଥ ନାଇକ ପି ଖଡ଼ଆି ନାଇକ XAF0343681

ପ ୁ /730 19 54 37ସେ;ାଷ ସାଗରୀୟା ପି ତୁଳାରାମ ସାଗରୀୟା XAF1111681

ପ ୁ /0831 36 54 38ନେର'�  ହରିଜନ ପି େଜ.ଚଦ�  ମଣୀ XAF0854638

 ୀ /0832 23 54 40ତୁଲସୀ ମନଡଲ ପି ଶୀବ ମନଡଲ XAF0854141

 ୀ /833 48 54 41ଚ'�ମଣି . %ା େଜ ଗରୁୁମIୁJ . OR/13/088/030296

ପ ୁ /834 27 54 42େଜ ବି1ନାଥ ମା େଜ ଚ'�  ମଣି XAF0589366

ପ ୁ /835 32 54 43ଧରମ ୁହରିଜନ ପି ଖାଡ଼ ିହରିଜନ XAF0343756

 ୀ /836 29 54 44ନୀଳା ହରିଜନ %ା ଧରମ ୁହରିଜନ XAF0343749

ପ ୁ /837 28 54 45େଜ ଶିବାନ' ପି େଜ ଗରୁୁମIୂJ XAF0343806

 ୀ /938 40 54 46ସର%ତୀ ମା�ାଲି %ା ରାଜୁ ମା�ାଲି MGH1326685

 ୀ /939 74 54 47ଅମି ସନୁା %ା ଶକୁମନ ସନୁା OR/13/088/030291

ପ ୁ /1040 35 54 48େଶଖ ଆଝାରୁKୀନ ପି େଶଖ ବାଦୁରୁଧୀନ XAF0855023

 ୀ /1041 32 54 49େରଶମ ବାନୂ ପି େସଖ ବାଦୂରୁଧିନ XAF0855049

ପ ୁ /1042 53 54 50ଅେଶାକ ହରିଜନ ପି ରୁପ ୁହରିଜନ OR/13/088/030777

 ୀ /1043 51 54 51ନାଗାମା ହରିଜନ %ା ଅେଶାକ ହରିଜନ OR/13/088/030778

 ୀ /1044 29 54 52େଗୗରୀ ହରିଜନ %ା ବାବୁଲା ହରିଜନ XAF0343988

ପ ୁ /1045 27 54 53ବାବୁଲା ହରିଜନ ପି ଅେଶାକ ହରିଜନ XAF0343863

 ୀ /1046 22 54 54ରାନୀମା ମ�ଳି ପି ଉେପ'�  ମ�ଳି XAF0852962

ପ ୁ /1047 24 54 55େଶଖ େମାଈନୂଦଦୀନ ପି େଶଖ ବଦ�ୁ ଦୀନ XAF0855015

ପ ୁ /1048 30 54 56େଶଖ େଷରୁଧୀନ ପି େଶଖ ବାଦୁରୁଧୀନ XAF0855031

ପ ୁ /1149 51 54 57ଟି. ରାେମ1ର . ପି ମେହ1ର . OR/13/088/030893

ପ ୁ /1150 25 54 58ଟି ଆନ' ପି ଟି ରାେମ1ର XAF1009687

1 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO %ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /1151 49 54 59ଟି. ଗିତା %ା ରାେମ1ର OR/13/088/030833

ପ ୁ /1152 36 54 61େଦବୀ ମହ; ପି ମଧସୁଦୁନ ମହ; MGH2297125

 ୀ /1153 29 54 62ଦିବ�େଜ�ାତି ମହ; %ା ମଧସୁଦୂନ ମହ; XAF0445890

 ୀ /1154 30 54 63େରଶFା ମହ; %ା େଦବୀ ମହ; XAF0847475

 ୀ /1155 43 54 64ଆସମତୀ ଶିରା %ା ବଳେଦବ ଶିରା MGH1327550

 ୀ /1256 53 54 65ଯାହିଦା େବଗମ %ା େଶଖ ଫକିର OR/13/088/110289

 ୀ /1257 71 54 66ହମୀଦା ବାନୁ ପି ଇକବାଲ ମହମଦ XAF0854562

 ୀ /1258 30 54 67େରଶମା େବଗମ %ା ଏମ ଡି ଅମିନ XAF0589184

 ୀ /1259 42 54 68ସେରାଜୀନି ହରିଜନ %ା େଗାପାଳ ହରିଜନ MGH1419118

ପ ୁ /1260 27 54 69କିେଶ: ହରିଜନ ପି େସାରଜିନୀ ହରିଜନ XAF0667154

 ୀ /1261 24 54 70ସନୁାଫଲୁ ହରିଜନ %ା କିଶନ ହରିଜନ XAF0750901

 ୀ /1262 40 54 71ଡାଲମି ମା�ାଲି %ା ଶକୁଲଧର ମା�ାଲି MGH1326750

ପ ୁ /1263 51 54 72ରିଯାP େମାହମଦ ପି ଇQବାଲ େମାହମଦ XAF0855056

 ୀ /1264 44 54 73ତରୁଣ ପନିକା %ା ବିଶନୁାଥ ପନିକା OR/13/088/030025

ପ ୁ /1365 21 54 74ଏମ ବାଲାଜୀ ମା ଏମ ଇ1ରୀ XAF1005990

ପ ୁ /1366 55 54 75େଶୈଳ'�  ମା�ାଲି ପି ରାମଚ'�  ମା�ାଲି OR/13/088/014818

 ୀ /1367 46 54 76ସ=ାରି ମା�ାଲି %ା େଶୈଳ'�  ମା�ାଲି OR/13/088/014819

 ୀ /1468 42 54 77ଫରଜା ବାେନା  %ା ମହDଦ ହନିଫ MGH1328079

ପ ୁ /1469 46 54 78ମହDଦ ଇବ� ାହିମ . ପି ଶାକରୁ ଆଦମ . MGH1328228

 ୀ /1470 48 54 79ଲଳିତା ଘାସି %ା ସା;ହିଆଲ ଘାସି OR/13/088/030779

ପ ୁ /1471 26 54 80ଇଶ ୁଘାସି ପି ଶା; ଘାସି XAF0750943

 ୀ /1472 24 54 81କTରୁୀ ଘାସି %ା ଇସ ୁଘାସି XAF0750927

 ୀ /1473 34 54 82ଇସ�ାଏଲ ହରିଜନ ପି ଶା; ହରିଜନ XAF0343947

 ୀ /1474 29 54 83କନକ ହରିଜନ ପି ଇସ�ାଏଲ ହରିଜନ XAF0344176

 ୀ /1475 27 54 84ଅ:UପଣୁN ମା�ାଲୀ ପି ସନୁ ମା�ାଲୀ XAF0667048

ପ ୁ /1576 33 54 85ବବି ମହ; ପି ମଧସୂଦୁନ ମହ; MGH2297075

ପ ୁ /1677 55 54 86ସଲିମKିୁନ ପି େସକ ସାମସଦିୁନ XAF0446286

ପ ୁ /1678 55 54 87େମହମଦୁ ୟୁସଫୁ . ପି ଏଚ ଏମ ୟୁସଫୁକାସିମ . OR/13/088/030892

 ୀ /1679 52 54 88ୟାସମିନବାନୁ . %ା େମହମଦୁ . OR/13/088/030307

ପ ୁ /1680 48 54 89ଅସରଫ ୟୁସଫୁ . ପି ଏଚ ଏମ ୟୁସଫୁ କାସିମ . OR/13/088/030308

ପ ୁ /1681 45 54 90ହାସମ ୟୁସଫୁ . ପି ଏଚ ଏମ ୟୁସଫୁକାସିମ . OR/13/088/030309

 ୀ /1682 77 54 91ଫାତିମା ବାଇ .(ବି) %ା ଏଚ ଏମ ୟୁଶଫୁକାଶିମ . OR/13/088/030305

 ୀ /1683 38 54 92ରିହାନା ବାେନା %ା ଏମ ଡି କାରୀ/ ୟୁସଫୁ MGH1419274

 ୀ /1684 38 54 93େସେହନାଜ ବାେନା %ା ଇନା/-ଉର େରେହମାନ MGH2396877

 ୀ /1685 27 54 94ରିଜୱାନା ବାେନା %ା ରଫି ଖାନ XAF0446302

 ୀ /1686 21 54 95ସିମାଇଲା ବାେନା ପି ମହDଦ ରଫିକ ଭାଇ ନାଗା XAF1060292

 ୀ /1687 61 54 96ସାଇରା ବାେନା %ା ମହDଦ େଘାଷ XAF1047745

 ୀ /1688 47 54 97ଯାହୀଦା ବାନୁ %ା ମ ଆସରଫ , MGH1419290

 ୀ /1689 45 54 98ସାକିନା ବାନୁ ପି ଏX.ଏ/.ୱାଇ କାସିମ MGH1419308

 ୀ /1690 41 54 99ନାସିମା ବାନୁ %ା ହାସାମ ୟୁସଫୁ MGH1419282

 ୀ /1691 56 54 100େଜାହରା େବଗମ %ା ଶବିର ଖାନ XAF1084631

ପ ୁ /1692 22 54 101ମହDଦ ହସିବ ପି େମହମଦୁ ୟୁସଫୁ XAF1060342

ପ ୁ /1693 22 54 102ୱାସିମ ଏମ॰ଡ଼ି ପି ଏମ.ଡି ଆସରY XAF0962290

ପ ୁ /1694 39 54 103େକ ଏମ ଇନାମରୁ େରେହମାନ ପି େକ ଏମ େରେହମାନ XAF0446278

ପ ୁ /1695 45 54 104ଏମି କାରୀମ ୟୁସଫୁ ପି ଏଚ ଏମ ୟୁସଫୁ କାସିମ MGH1419159

ପ ୁ /1796 24 54 105ଅମିର ଖରା ପି ରେମଶ ଖରା XAF0847483

ପ ୁ /1897 26 54 106ବିଜୟ ବାଘ ପି ଗାବ� ିଏଲ ବାଘ XAF0948091

ପ ୁ /1898 22 54 107ଆଶଶି କମୁାର ବାଘ ପି ଗାବ� ିଏଲ ବାଘ XAF1007152

 ୀ /1899 40 54 108ସେ;ାଷ ମଣି ବାଘ %ା ଗାବରିଏZ ବାଘ MGH1326826

ପ ୁ /18100 38 54 109ଗାବ� ିଏଲ ବାଘ ପି ଧନପତି ବାଘ OR/13/088/030821

 ୀ /18101 24 54 110ଗୀତା7ଳୀ ହରିଜନ ପି ଗାବ� ିୟଲ ହରିଜନ XAF0847491

ପ ୁ /18102 21 54 111ଆକାଶ ହରିଜନ ପି େବୈଜ'�  ହରିଜନ XAF1084706

 ୀ /18103 21 54 112ସନମତି ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ XAF1084664

 ୀ /19104 68 54 113ରାଧିକା ବାଘ %ା ମକୁମୁଲ ବାଘ OR/13/088/030319

ପ ୁ /19105 29 54 114ଇ'� ଜିତ ଗ$ୁା ପି ନେର'�  କମୁାର ଗ$ୁା XAF1007475

ପ ୁ /19106 27 54 115େସୗରଭ ଗ$ୁା ପି ନେର'�  କମୁାର ଗ$ୁା XAF1007400

ପ ୁ /19107 21 54 116ମହDଦ ଇବ� ାହିମ ପି ମହDଦ ସାମି[ XAF1011030

ପ ୁ /19108 60 54 117ସହେଦବ ମା�ାଲି ପି ମଧ ୁମା�ାଲି OR/13/088/030416

 ୀ /19109 55 54 118ଗରିମଣି ମା�ାଲି %ା ସହାେଦବ ମା�ାଲି OR/13/088/030417

ପ ୁ /20110 21 54 119ସନିୁଲ ହରିଜନ ପି ସମାରୁ ହରିଜନ XAF1005412

 ୀ /20111 51 54 120ଶା;ିମଣୀ ଖରା %ା େଯମସ ଖରା OR/13/088/030323

ପ ୁ /20112 32 54 121ଶେୁରଶ ଖରା ପି େଜମ\ ଖରା XAF0035618

ପ ୁ /20113 28 54 122ଅନିଲ ଖରା ପି େଜମସ ଖରା XAF0446476
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 ୀ /20114 27 54 123ପିOି ଖରା %ା ଅନିଲ ଖରା XAF0446484

 ୀ /20115 27 54 124ମିନତି ଖରା %ା ସେୁରଷ ଖରା XAF0446492

ପ ୁ /21116 23 54 125ସେୁର'�  ବାରିକ ପି ଲବ ବାରିକ XAF1006071

ପ ୁ /21117 39 54 126ରେମଶ ଖରା ପି ଯତU େନସ ଖରା OR/13/088/030822

 ୀ /22118 44 54 127ନିମ�ଳା ମହାନ'ିଆ ପି ସବୁଲନ ମହାନ'ିଆ OR/13/088/030330

 ୀ /23119 57 54 128ହାଜରା େବଗମ %ା ମହDଦ ରଫିକ MGH1419910

 ୀ /23120 21 54 129ସ7ନା େଚୗହାନ %ା ସନୁ କମୁାର େଚୗହାନ XAF1073147

ପ ୁ /23121 39 54 130ସନୁ କମୁାର େଚୗହାନ ପି ସ7ୟ କମୁାର େଚୗହାନ XAF1048180

ପ ୁ /23122 46 54 131ଏମଡ଼ି ରାଫିକ ନାଗାଣୀ ପି ହାଜି ଉସମାନ ଜୁେସଫ ନାଗାଣୀ XAF0647420

 ୀ /23123 22 54 132କମୁାରୀ ନାଇକ ପି ଶାୟମ ସନୁଦର ନାଇକ XAF0854661

ପ ୁ /24124 25 54 133ଜଗନU ାଥ ହରିଜନ ପି ସମାରୁ ହରିଜନ XAF0751107

 ୀ /24125 63 54 134ହିରାମଣୀ ମହାନ'ିଆ %ା ସବୁାଷ ମହାନ'ିଆ OR/13/088/030332

 ୀ /24126 43 54 135େହମ ମହାନ'ିଆ %ା ପ�ଦିପ ମହାନ'ିଆ MGH1328418

 ୀ /25127 28 54 136ରିତା ବାଘ ପି ମାଗିତ ବାଘ XAF0588905

 ୀ /25128 24 54 137ଗୀତା ବାଘ ପି ମନଜିତ ବାଘ XAF0847533

 ୀ /25129 47 54 138ପ�ମିଳା ବାଘ %ା ମଜୀତ ବାଘ OR/13/088/030329

 ୀ /25130 23 54 139ଖିର ବାରିକ ପି ମାନସିଂ� ବାରିକ XAF0847541

ପ ୁ /25131 37 54 140ରାମ ହରିଜନ ପି ଅଜୁ� ନ ହରିଜନ XAF1006469

 ୀ /25132 23 54 141ବନିତା ହରିଜନ %ା ରାମ ହରିଜନ XAF1007715

ପ ୁ /26133 35 54 142ଧନଜୀ ଭାନୁସାଲୀ ପି ଶOରଲାଲ ଭାନୁସାଲୀ XAF0751560

 ୀ /26134 27 54 143େକଲା ଗାୟତ�ୀ ପି େକଲା ଭାନୁମତୁJ XAF1060326

ପ ୁ /26135 19 54 144ଶOର ହରିଜନ ପି ସନସା] ହରିଜନ XAF1111699

ପ ୁ /26136 67 54 145ପଦF ନ ମ^ଳ ପି ମେହ1ର ମ^ଳ XAF0944074

 ୀ /26137 62 54 146େବଜୖୟ;ୀ ମ^ଳ %ା ପଦF ନ ମ^ଳ XAF0944124

ପ ୁ /26138 39 54 147ସ7ୟ କମୁାର ମ^ଳ ପି ପଦF ନ କମୁାର ମ^ଲ XAF0948059

ପ ୁ /26139 37 54 148ସନିୁଲ କମୁାର ମ^ଳ ପି ପଦF ନ ମ^ଳ XAF0948042

ପ ୁ /26140 59 54 149ରାମଧର ମା�ାଲି ପି ଶକୁରୁୁ ମା�ାଲି OR/13/088/030335

 ୀ /26141 55 54 150ଦାଶରି ମା�ାଲି %ା ରାମଧର ମା�ାଲି OR/13/088/030336

ପ ୁ /26142 34 54 151ରାମକୃ@ ମ�ାଲି ପି ରାମଧର ମ�ାଲି MGH2297836

 ୀ /26143 30 54 152ଭାନୁମତି ମା�ାଲି %ା ରାମକୃ@ ମା�ାଲି XAF0228213

ପ ୁ /26144 20 54 153ଦୀପକ ସୀରା ପି ଲୁ'ୁ ଶିରା XAF1084722

 ୀ /27145 22 54 154ସେଲାମି ବାରିକ ପି ଶିବା ବାରିକ XAF1060318

 ୀ /27146 30 54 155ନୂଜNହା େବଗମ %ା ଏମ ଡି ଇଲିଉଶ ଲାଠିଆ XAF0588863

 ୀ /27147 50 54 156ସାବିତ�ୀ ମହାନ'ିଆ %ା େମାହନପାତ�  ମହାନ'ିଆ OR/13/088/030334

ପ ୁ /27148 29 54 157ସରୁଜ ମହାନ'ିଆ ମା ସାବିତ�ୀ ମହାନ'ିଆ XAF0343731

 ୀ /27149 27 54 158ସଜୁାତା େମାହନଦିଆ %ା ସରଜ େମାହା ନ'ିଆ XAF0589598

 ୀ /28150 30 54 159ଆଏଶ ବେନା ପି ଅବଦୁଲ ରଜକ ଲାଠିଆ XAF0588871

 ୀ /28151 27 54 160ରୁଖସର ବାେନା ପି ଅବଦୁଲ ରଜକ ଲାଠିଆ XAF0589580

 ୀ /28152 22 54 161ନଜମା େବଗମ %ା ଏ/ ଡି ଇସାକ ଲାଠିଆ XAF1046812

 ୀ /28153 35 54 162ରିଜୱାନା େବଗମ %ା ସାଦି_ ଖାନା XAF0751354

 ୀ /28154 72 54 163ଜମନୁା ହରିଜନ %ା ପ�ାେରଲାଲ ହରିଜନ MGH1326636

ପ ୁ /28155 44 54 164ସାଦି_ ଖାନ ପି ଉସମାନ ଖାନ MGH1419969

 ୀ /29156 63 54 165କଇଲି ମା�ାଲି %ା ହରି ମା�ାଲି OR/13/088/030410

ପ ୁ /29157 42 54 166ଖଗ ମା�ାଲି ପି ହରି ମା�ାଲି MGH1328178

 ୀ /29158 38 54 167େଗାମତି ମା�ାଲି %ା ଖଗ ମା�ାଲି MGH1326768

 ୀ /29159 33 54 168ଦୁପ ୁ�ତା ମା�ାଲି ପି କାନୁ ମା�ାଲି XAF0035626

ପ ୁ /29160 33 54 169ସେୁର'�  ମା�ାଲି ପି ଂହରୀ ମା�ାଲି XAF0035634

 ୀ /29161 22 54 170ଘାସିନି ମା�ାଲି ପି ହରି ମା�ାଲି XAF0943233

ପ ୁ /30162 42 54 171ମାୟାଧର ହରିଜନ ପି ପ�ାେରଲାଲ ହରିଜନ XAF0562231

ପ ୁ /30163 45 54 172ରୁଟୁ ମା�ାଲି ପି ଦୁେଯ�Nନ ମା�ାଲି MGH1419316

 ୀ /30164 40 54 173ରାମା ମା�ାଲି %ା ରୁଟୁ ମା�ାଲି MGH1326800

 ୀ /31165 22 54 174ଯମନୁା ହରିଜନ %ା ଜହନ ହରିଜନ XAF1005347

ପ ୁ /31166 32 54 175ଟୁଟୁ ମା�ାଲି ପି ଦୁଯ� ନ ମା�ାଲି XAF0424838

 ୀ /31167 27 54 176ସନୁାେମାନି ମା�ଳି %ା ଟୁଟୁ ମା�ଳି XAF0589416

 ୀ /32168 62 54 177ତୁଳସା . %ା ଲଛିମିନାଥ . OR/13/088/030419

ପ ୁ /32169 64 54 178ଲଛିମି ନାଥ ମା�ାଲି ପି ରଘ ୁମା�ାଲି OR/13/088/030418

ପ ୁ /33170 50 54 179କମଳୁୁ ମା�ାଲି ପି ଲଛମୀ ମା�ାଲି OR/13/088/030420

ପ ୁ /33171 31 54 180କାତJକ ମା�ାଲି ପି ଜଗନU ାଥ ମା�ଳି XAF0944322

ପ ୁ /33172 21 54 181ପOଜ ମା�ାଲି ପି କମଳୁୁ ମା�ାଲି XAF1009208

 ୀ /34173 40 54 182କମୁଦିୁନୀ ହରିଜନ %ା ନେ'ା ହରିଜନ MGH1327253

ପ ୁ /34174 60 54 183ଭାଗିରଥି ମା�ାଲି ପି ପେଢଇ ମା�ାଲି OR/13/088/030414

 ୀ /34175 55 54 184ଫଲୁମତି ମା�ାଲି %ା ଭାଗିରଥି ମା�ାଲି OR/13/088/030415

 ୀ /34176 40 54 185ଲEFଣୀ ମା�ାଲି %ା କମଲୁ ମା�ାଲି MGH1326677

3 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO %ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /34177 27 54 186ପାବ� ତି ମା�ାଲୀ ପି ଭାଗିରଥୀ ମା�ାଲୀ XAF1046861

ପ ୁ /35178 19 54 187ପ�ହଲାଦ ମା�ାଲୀ ପି ମିେନା ମା�ାଲୀ XAF1111715

ପ ୁ /35179 27 54 188କମଳେଲାଚନ ନାୟକ ପି ବୁଟୁ ନାୟକ XAF1007756

 ୀ /35180 28 54 191ସମାରି ନାୟକ %ା ଗବି' ନାୟକ XAF0446815

 ୀ /36181 39 54 192ମନୀଷା ହରିଜନ %ା େଗାପି ହରିଜନ MGH1327766

 ୀ /36182 42 54 193କ;ୁଳା ମା�ାଲି %ା ପaରୁାମ ମା�ାଲି MGH1327840

 ୀ /36183 27 54 194ପଦF ନି ମ�ାଲି %ା ରାଜୁ ମା�ାଲି XAF0666982

ପ ୁ /37184 50 54 195ମବୁାରକ ଖାନ ପି ମହମଦ ଖାନ XAF0562249

ପ ୁ /37185 55 54 196ଜଗନାଥ ମା�ାଲି ପି ନାଥ ମା�ାଲି OR/13/088/030422

ପ ୁ /38186 52 54 197ବିଳାଶ କମୁାର ଏbା ପି ଚହU ାସ ଏbା MGH1419621

 ୀ /38187 26 54 198କନ�ା କମୁାରୀ ହରିଜନ ପି କଣN ସିଂହ ହରିଜନ XAF0588988

 ୀ /38188 51 54 199ହଲିକା ଲାକରା %ା ବିଳାସ କମୁାର ଏbା MGH1419613

ପ ୁ /38189 78 54 200ମାନସି� ମା�ାଲି ପି ମକ'ୁ ମା�ାଲି OR/13/088/030424

 ୀ /38190 68 54 201ବଇଦି ମା�ାଲି %ା ମାନସି�ୀ ମା�ାଲି OR/13/088/030425

ପ ୁ /38191 50 54 202କ6�ସି� ମା�ାଲି ପି ମାନଶି� ମା�ାଲି OR/13/088/030426

 ୀ /38192 45 54 203ଯମନୁା ମା�ାଲି %ା କ6�ଶି� ମା�ାଲି OR/13/088/030427

ପ ୁ /38193 24 54 204ଅରୁଣ କମୁାର ମା�ାଲି ପି କ6� ସି� ମା�ାଲି XAF0751412

ପ ୁ /38194 21 54 205ପ�ତାସ ମା�ାଲି ପି କ6�ସିଂ ମା�ାଲି XAF1006436

ପ ୁ /39195 48 54 206ଝାେଜ1ର ନାୟକ ପି ଧନର ନାୟକ OR/13/088/155013

 ୀ /39196 46 54 207ମ�ଳେଦଇ ନାୟକ %ା ଝାେଡ1ର ନାୟକ OR/13/088/155066

 ୀ /39197 27 54 208ମcୁା ନାୟକ %ା େଗାେଣଶ ନାୟକ XAF0589630

 ୀ /40198 70 54 209ବୁଟୁକି ମା�ାଲି %ା ଭଗବାନ ମା�ାଲି OR/13/088/030359

ପ ୁ /40199 46 54 210ପଦମ ମା�ାଲି ପି ଭଗବାନ ମା�ାଲି OR/13/088/030360

 ୀ /40200 43 54 211ଲEFୀ ମା�ାଲି %ା ପଦମ ମା�ାଲି MGH1419142

ପ ୁ /40201 26 54 212ବାବୁଲା ମା�ାଲି ପି ରାମନାଥ ମା�ାଲି XAF0751040

 ୀ /40202 25 54 213ଭାନୁ ମା�ାଲି %ା ପଶ ୁ�  ମା�ାଲି XAF0751446

 ୀ /41203 53 54 214ଚdା ମା�ାଲି %ା ଭାଗିରଥି ମା�ାଲି OR/13/088/030877

ପ ୁ /41204 35 54 215ଇ1ର ମା�ାଲି ପି ଂସାନଭାଗୀରଥି ମା�ାଲି XAF0035667

ପ ୁ /41205 34 54 216ଜିେତନ ମା�ାଲି ପି ଂସାନ ଭାଗୀରଥି ମା�ାଲି XAF0035642

 ୀ /41206 33 54 217ମନମତୀ ମା�ାଲି %ା ଇ1ର ମା�ାଲି XAF0035675

 ୀ /41207 32 54 218ସନମତୀ ମା�ାଲି %ା ଜିେତନ ମା�ାଲି XAF0035659

ପ ୁ /41208 24 54 219ଉମାକା; ମା�ାଲି ପି ଭାଗିରଥି ମା�ାଲି XAF0750828

ପ ୁ /42209 50 54 220ଗଲୁଜାର େବଗ ପି କାେଦର େବଗ MGH1326784

ପ ୁ /42210 33 54 221ଲଳିତ କମୁାର ମା�ାଲି ପି ରାମନାଥ ମା�ାଲି XAF0035683

 ୀ /42211 32 54 222େଜମା ମା�ାଲି %ା ଲଳିତ କମୁାର ମା�ାଲି XAF0562256

 ୀ /43212 34 54 223ରାମବତୀ ମା�ାଲି ପି ଂଅଜୁ� ନ ମା�ାଲି XAF0035691

 ୀ /43213 76 54 224ଦଶମି ମା�ାଲି(ବି) %ା ବ^କା ମା�ାଲି OR/13/088/030876

ପ ୁ /44214 39 54 225ପତ� ାେତାସ ହରିଜନ ପି ଦାନିଏଲ ହରିଜନ MGH1327121

ପ ୁ /44215 22 54 226କରୁା ଜଗଗନ ପି ଭୀମା ଜeଗା XAF0854836

ପ ୁ /44216 58 54 227ମ�ୁର ମା�ାଲି ପି ଶକୁ�ୁ  ମା�ାଲି OR/13/088/030339

 ୀ /44217 55 54 228ଲEFୀ ମା�ାଲି %ା ମ�ୁରୁ ମା�ାଲି OR/13/088/030340

 ୀ /45218 28 54 229ସ�ିତା ହରିଜନ ପି ଅେଶାକ ହରିଜନ XAF0909754

ପ ୁ /45219 21 54 230କBୁକ6� ହରିଜନ ପି ଅଶକ ହରିଜନ XAF0909705

 ୀ /45220 45 54 231ରଣତୀ ମା�ାଲି %ା ମଧ ୁମା�ାଲି OR/13/088/030873

 ୀ /45221 24 54 232େହମଲତା ମ�ଳି ପି ମୀନେକତନ ମ�ଳି XAF0751495

 ୀ /45222 30 54 233ହିନା ପରବିନ %ା େସକ ସଲିମ XAF0667030

 ୀ /46223 47 54 234ଯମନୁା ହରୀଜନ %ା େଯାଗନ ମେହାନ େବବତN େବବତN XAF0944017

 ୀ /46224 80 54 235ଦଇମତି ମା�ାଲି %ା ଶକୁଦାଶ ମା�ାଲି OR/13/088/030429

 ୀ /47225 25 54 236ରୁକସାର ବାନ ପି ଗଲୁଜାର େବଗ XAF1046838

 ୀ /47226 47 54 237ଭବନୀ ହରିଜନ %ା େପ�ମଦୟା ହରିଜନ OR/13/088/120296

 ୀ /47227 51 54 238ସଢାଇ ମା�ାଲି %ା ଉେପ'�  ମା�ାଲି OR/13/088/030432

 ୀ /47228 48 54 239ସକୁମୁତି ମା�ାଲି %ା ଂ ଉେପ'�  ମା�ାଲି XAF0562264

ପ ୁ /47229 22 54 240ମହାେଦବ ମା�ାଲି ପି ଉେପ'�  ମା�ାଲି XAF1007608

 ୀ /48230 65 54 241ସନୁାମଣି ହରିଜନ %ା ଅଜୁ� ନ ହରିଜନ MGH1326644

 ୀ /48231 73 54 242ରାଧିକା ମା�ାଲି %ା ରାମକୃ@ ମା�ାଲି OR/13/088/030434

ପ ୁ /48232 50 54 243ଚ'�  fଜ ମା�ାଲି ପି ସ=ାରୁ ମା�ାଲି XAF0751131

 ୀ /48233 19 54 244ଆଶା ମା�ାଲୀ ପି ଚ'� fଜ ମା�ାଲୀ XAF1111707

ପ ୁ /49234 48 54 245ଏ/ ଜୟା ପି ଏ/ ମାୟାତାୱା OR/13/088/020515

ପ ୁ /49235 25 54 246ଏମ.ଜୟ କମୁାର ପି ଏମ. ଜୟା XAF0750802

ପ ୁ /49236 42 54 247ମିନେକତନ ମା�ଲି ପି ରାମକୃ@ ମା�ଲି OR/13/088/030436

 ୀ /49237 40 54 248ରାଇମଣି ମା�ଲି %ା ମିନେକତନ ମା�ଲି OR/13/088/030437

ପ ୁ /49238 30 54 249ଦନାଦ� ନ ମା�ଳି ପି ମୀେନା େକତନ ମା�ଳି XAF0589010

 ୀ /49239 23 54 250େସୗଭାଗ� ମା�ାଲୀ %ା ଜନାK�ନ ମା�ାଲୀ XAF1047703
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ପ ୁ /49240 20 54 251ଆଶିଷ କମୁାର ପାଢି ପି ସଯୁ��କା; ପାଢି XAF1130350

ପ ୁ /50241 50 54 252ବଳି ମା�ାଲି ପି ସନୁାଧର ମା�ାଲି OR/13/088/030348

 ୀ /50242 46 54 253ସାବିତ�ି  ମା�ାଲି %ା ବଳି ମା�ାଲି OR/13/088/030349

 ୀ /51243 20 54 254ସମୁନ ହରିଜନ ପି ତିେତସ କସ�ପ XAF1048305

 ୀ /51244 75 54 255ହିରାମଣୀ ମା�ାଲି %ା ସନୁାଧର ମା�ାଲି OR/13/088/030347

ପ ୁ /51245 60 54 256ପ�ଭୁଦାନ ପାଣି ପି ପ�ଭୁଚରଣ ପାଣି OR/13/088/180517

 ୀ /51246 23 54 257ସାବି ପାଣି ପି ପ�ଭୁଦାନ ପାଣି XAF1007491

 ୀ /51247 27 54 258େରାସିନା ସାଣି ପି ପ�ଭୂଦାନ ପାଣି XAF0446849

ପ ୁ /52248 55 54 259ରାମ ମା�ାଲି ପି ଶକୃୁ ମା�ାଲି OR/13/088/030341

 ୀ /52249 53 54 260ବୁଦୁରି ମା�ାଲି %ା ରାମ ମା�ାଲି OR/13/088/030342

ପ ୁ /52250 30 54 261ଶ�ୀରାମ ମା�ାଲି ପି ରାମ ମା�ାଲି XAF0424861

 ୀ /53251 64 54 262ଦସରି ମା�ାଲି %ା ଗ�ାଧର ମା�ାଲି OR/13/088/030345

 ୀ /53252 57 54 263ଚି;ା ମା�ାଲି %ା ପାa ମା�ାଲି XAF0667246

ପ ୁ /53253 46 54 264ବୁଦୁରାମ ମା�ାଲି ପି ଗ�ାଧର ମା�ାଲି OR/13/088/030880

 ୀ /53254 40 54 265ରାଇବାଲି ମା�ାଲି %ା ସକୁରାମ ମା�ାଲି XAF0035717

ପ ୁ /53255 40 54 266ଶକୁରୁାମ ମା�ାଲି ପି ଗ�ାଧର ମା�ାଲି MGH1326859

 ୀ /53256 39 54 267ଅନU ପ6ୂN ମା�ାଲି %ା ବୁଦୁରାମ ମା�ାଲି MGH1327337

ପ ୁ /53257 24 54 268ଜଗବଂଧ ୁମାନଗଳି ପି ବୁଦୁରାମ ମାନଗଳି XAF0854018

ପ ୁ /54258 65 54 269ସାନଶକୁଦାଶ ମା�ାଲି ପି ଶକୃୁ ମା�ାଲି OR/13/088/030337

 ୀ /54259 60 54 270କନକେଦଇ ମା�ାଲି %ା ସାନଶକୁଦାସ ମା�ାଲି OR/13/088/030338

ପ ୁ /54260 33 54 271େସାମନାଥ ମା�ାଲି ପି ସାନସକୁଦୁାସ ମା�ାଲି XAF0035725

 ୀ /54261 32 54 272ଚୁମକି ମା�ାଲି %ା ସମନାଥ ମା�ାଲି XAF0667006

 ୀ /55262 53 54 273େକୗଶଲ�ା ମା�ାଲି %ା ମଧ ୁମା�ାଲି XAF0751073

 ୀ /57263 65 54 274ମcୁା ମା�ାଲି %ା କାନାପରୁୀ ମା�ାଲି OR/13/088/030378

ପ ୁ /58264 55 54 275ବିଶ ୁମା�ାଲି ପି କାନାପରୁୀ ମା�ାଲି OR/13/088/030379

 ୀ /58265 50 54 276ବଇଦି ମା�ାଲି %ା ବିଶ ୁମା�ାଲି MGH2297778

ପ ୁ /59266 60 54 277କାନୁ ମା�ାଲି ପି ଶକୁଦାସ ମା�ାଲି OR/13/088/030365

 ୀ /59267 56 54 278ଗରୁୁବାରି ମା�ାଲି %ା କାନୁ ମା�ାଲି OR/13/088/030366

ପ ୁ /59268 42 54 279ଲି�ରାଜ ମା�ାଲି ପି କାହU ୁ  ମା�ାଲି MGH1327154

 ୀ /59269 40 54 280କgନା ମା�ାଲି %ା ଲି�ରାଜ ମା�ାଲି MGH1326735

 ୀ /59270 39 54 281ଲEFୀ ମା�ାଲି ପି କାହU ୁ  ମା�ାଲି MGH1327303

ପ ୁ /59271 22 54 282ତ�ିପତୀ ମା�ାଲି ପି କାହU ୁ  ମା�ାଲି XAF1012129

 ୀ /60272 48 54 283ରାଧାମଣୀ ମା�ାଲି %ା ରଘମୁଣି ମା�ାଲି OR/13/088/030364

ପ ୁ /60273 37 54 284ଡ=ରୁଧର ମା�ାଲି ପି ରଘମୁଣି ମା�ାଲି MGH1432194

 ୀ /60274 32 54 285ହୀରାମଣି ମା�ାଲି %ା ଡ=ରୁଧର ମା�ାଲି XAF0424879

 ୀ /60275 33 54 286ଗନୁ ପାଣି ପି ପ�ଭୁଦାନ ପାଣି XAF0035733

 ୀ /61276 22 54 287ମନିଷା ହରିଜନ ପି ମହାନ' ହରିଜନ XAF1004274

 ୀ /61277 60 54 288ପ6ୁJ ମା�ାଲି %ା ପାସରୁୁ ମା�ାଲି OR/13/088/030376

 ୀ /61278 39 54 289ଫଲୁମଣୀ ମା�ାଲି %ା ମହାନ' ମା�ାଲି XAF0035758

ପ ୁ /61279 37 54 290ଦୟାସାଗର ମା�ାଲି ପି ଦାସରୁୁ ମା�ାଲି MGH1432210

 ୀ /61280 35 54 291ସର1ତୀ ମା�ାଲି %ା ଦୟାସାଗର ମା�ାଲି XAF0035741

 ୀ /62281 78 54 292ସାବିତ�ି ମା�ାଲି %ା ମଧ ୁମା�ାଲି OR/13/088/030393

ପ ୁ /63282 53 54 293ପ�ହଲାଦ ମା�ାଲି ପି ମଧ ୁମା�ାଲି OR/13/088/030394

 ୀ /63283 50 54 294ଇ'ିରା ମା�ାଲି %ା ପ�ହଲାଦ ମା�ାଲି OR/13/088/030395

ପ ୁ /63284 33 54 295ରାଜୁ ମା�ାଲି ପି ପ�ହଲh ାଦ ମା�ାଲି XAF0035766

ପ ୁ /63285 24 54 296ଅଭିଜିତ ମା�ାଲି ପି ପ�ହଲh ାଦ ମା�ାଲି XAF0750844

ପ ୁ /64286 52 54 297ସନୁ ମା�ାଲି ପି ନିଳ ମା�ାଲି OR/13/088/030368

 ୀ /64287 50 54 298କମଳା ମା�ାଲି %ା ସନୁ ମା�ାଲି OR/13/088/030369

ପ ୁ /64288 30 54 299େମାହନ ମ�ଲି ପି ସନୁ ମ�ଲି XAF0343673

 ୀ /64289 70 54 300ରଇଲା ମା�ାଲିବି %ା ନୀଳ ମା�ାଲି OR/13/088/030367

ପ ୁ /65290 34 54 301ଶୟଦ ଆଶକି ପି ଶୟଦ ଚା' XAF0589234

 ୀ /65291 19 54 302ହିନା ବାେନା ପି ହାସମ ୟୁସଫୁ XAF1084672

 ୀ /65292 74 54 303ତୁଳାବତୀ ମା�ାଲି %ା ସକୁମନ ମା�ାଲି XAF0035774

 ୀ /65293 34 54 304ଜୟମଣି ମା�ାଲି %ା ଉମାକା; ମା�ାଲି XAF0035782

 ୀ /65294 27 54 305ସୟୁ�� ମା�ାଲି %ା ରଘନୁାଥ ମା�ାଲି XAF0667162

ପ ୁ /66295 32 54 306ସଯୁ�� ମା�ାଲି ପି ଂଧନୁଯ��ୟ ମା�ାଲି XAF0035790

 ୀ /66296 26 54 307େଗାରିମଣି ମା�ଳି %ା ସରୁୁଜ ମା�ଳି XAF0589721

 ୀ /66297 55 54 308ପଦମା ମା�ାଲି(ବି) %ା ଧନଯ� ୟ ମା�ାଲି OR/13/088/030388

 ୀ /67298 39 54 309େଜ ଚିତ� ା %ା େଜ ଅଜିତ XAF1060409

 ୀ /67299 27 54 310ଭାବନ�ା କନU ାନ ପି ଲ�ଗଭାନ XAF1047695

 ୀ /67300 27 54 311କସୁମୁା ମା�ାଲି %ା େହମ; ମା�ାଲି XAF0667287

 ୀ /67301 45 54 312େଜ. ପିନU ି %ା ଏ/ ଜୟା OR/13/088/020516

ପ ୁ /68302 55 54 313ସଦନ ମା�ାଲି ପି ପରୁୁବ ମା�ାଲି OR/13/088/030385
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 ୀ /68303 50 54 314ଶକୁ� ି ମା�ାଲି %ା ସଦନ ମା�ାଲି OR/13/088/030386

ପ ୁ /68304 40 54 315ପାତ�  ମା�ାଲି ପି ସଦନ ମା�ାଲି MGH1328038

ପ ୁ /68305 38 54 316ଉମାକା; ମା�ାଲି ପି ସଦନ ମା�ାଲି MGH1326925

 ୀ /68306 36 54 317ବୃ'ା ମା�ାଲି %ା ପାତ�  ମା�ାଲି XAF0035808

 ୀ /69307 35 54 318େସେହଜାଦି ବାେନା %ା ମହDଦ ଇଲିଆମ XAF0667022

ପ ୁ /69308 52 54 319ରାମଚ'�  ମା�ାଲି ପି ପରୁୁବ ମା�ାଲି OR/13/088/030389

 ୀ /69309 50 54 320ଚdା ମା�ାଲି %ା ରାମଚ'�  ମା�ାଲି OR/13/088/030390

ପ ୁ /69310 33 54 321େଝାେଗ'�  ମା�ାଲି ପି ରାମଚ'�  ମା�ାଲି XAF0035824

 ୀ /69311 32 54 322ଚମରଣୀ ମା�ାଲି %ା େଝାେଗ'�  ମା�ାଲି XAF0035816

 ୀ /69312 23 54 323ନରସିମା ମ�ଳି ପି ରାମଚ'�  ମ�ଳି XAF0872242

ପ ୁ /69313 31 54 324େସକ ସଲିମ ପି େସକ ଉସମାନ XAF0667014

ପ ୁ /70314 60 54 325ବସ; ମା�ାଲି ପି ଘାସିଆ ମା�ାଲି OR/13/088/030399

 ୀ /70315 55 54 326ସାବିତ�ୀ ମା�ାଲି %ା ବସ; ମା�ାଲି OR/13/088/030875

 ୀ /70316 25 54 327ବାସ;ି କମୁାରୀ ମା�ାଳି ପି ବସ; ମା�ାଲି XAF0751545

 ୀ /70317 24 54 328ଲEFୀ କମୁାରୀ ମା�ାଲୀ ପି ବସ; କମୁାର ମା�ାଲି XAF0751479

ପ ୁ /71318 19 54 329ଘାଶିରାମ ମା�ାଲି ପି େଶୈଳ'�  ମା�ାଲୀ XAF1084748

ପ ୁ /72319 50 54 330ଜଗବiୁ ମା�ାଲି ପି ନାଥ ମା�ାଲି OR/13/088/030402

 ୀ /72320 47 54 331ନିଳା ମା�ାଲି %ା ଜଗବiୁ ମା�ାଲି OR/13/088/030403

ପ ୁ /72321 32 54 332ଗେଣଶ ମ�ଳୀ ପି ଜଗବiୁ ମ�ଳୀ XAF0344044

ପ ୁ /72322 24 54 333ମେହ1ର ମା�ାଲି ପି ଜଗବiୁ ମା�ାଲି XAF0750877

ପ ୁ /73323 60 54 334ଭୂେକଲା ମା�ାଲି ପି ଭଗତ ମା�ାଲି OR/13/088/030404

 ୀ /73324 55 54 335କଉଶଲ�ା ମା�ାଲି %ା ଭୂେକଲା ମା�ାଲି OR/13/088/030405

ପ ୁ /73325 34 54 336ଭଗତରାମ ମା�ାଲି ପି ଭୁେକଲା ମା�ାଲି XAF0035832

 ୀ /74326 56 54 337ବିମଳା ମା�ାଲି %ା କମଳୁୁ ମା�ାଲି OR/13/088/030407

ପ ୁ /75327 50 54 338ଜଳଧର ହରିଜନ ପି କାଳିଦାସ ହରିଜନ OR/13/088/030442

 ୀ /75328 47 54 339ପବ� ତି ହରିଜନ %ା ଜଲଧର ହରିଜନ MGH1328343

 ୀ /76329 28 54 340ସସୁF ିତା ଭତ� ା %ା ପ6ୁ� ଭତ� ା XAF1028414

ପ ୁ /76330 52 54 341େମାହନ କଳୁଦୀପ ପି ଂପିଲମାନ କଳୁଦୀପ XAF0035840

 ୀ /76331 47 54 342େପ�ମିକା କଳୂଦୀପ %ା େମାହନ କଳୂଦୀପ OR/13/088/030449

ପ ୁ /76332 35 54 343ଜହନ କଳୁଦୀପ ପି େମାହନ କଳୁଦୀପ XAF0420406

 ୀ /76333 33 54 344ରମଣୀ କଳୁଦୀପ %ା ଜହନ କଳୁଦୀପ XAF0420398

ପ ୁ /76334 33 54 345େଜାେସଫ କଳୁଦୀପ ପି େମାହନ କଳୁଦୀପ XAF0035857

 ୀ /76335 32 54 346ଅନିତା କଳୁଦୀପ %ା େଜାେସଫ କଳୁଦୀପ XAF0420364

 ୀ /77336 46 54 347ରାଧାମଣି କାକଡିୁ %ା ସେୁରଶ କାକଡିୁ MGH1327964

ପ ୁ /77337 29 54 348ରାେଜଶ କାକଡିୁ ପି ସେୁରଶ କାକଡିୁ XAF1060359

 ୀ /78338 38 54 349ସରିୁଆ େବଗମ . %ା ଅବଦୁଲ ରହିମ . OR/13/088/030853

ପ ୁ /78339 49 54 350ଶବୁାସ ହରିଜନ ପି ଲକା ହରିଜନ OR/13/088/038091

 ୀ /78340 47 54 351ଚ'�ମା ହରିଜନ %ା ଶବୁାସ ହରିଜନ OR/13/088/038092

ପ ୁ /79341 58 54 352େକ ଅବଦୁଲ ରହମାନ . ପି େକ ଅବଦୁଲ ସଲାମ . OR/13/088/030787

ପ ୁ /79342 30 54 353େକ. ତନବିର ଅହDଦ ପି େକ. ଅବଦୁZ େରହମାନ XAF0228221

ପ ୁ /79343 30 54 354କାକା ତନବୀର ଏେହDଦ ପି େକ ଅବଦୁର େରେହମାନ XAF0344143

 ୀ /79344 55 54 355େକ ସାଜିଦା ବାନୁ %ା େକ ଅବଦୁଲ େରହମାନ XAF0446369

ପ ୁ /79345 31 54 356େକ.େକ ଏହତିଶାମ ପି ଅବଦୁଲ େରହମାନ XAF0344150

ପ ୁ /80346 48 54 357ଉଦରନ ମା�ାଲି ପି ସ'ୁର ମା�ାଲି MGH1327386

 ୀ /80347 40 54 358ଲଳିତା ମା�ାଳି %ା ଉଦର: ମା�ାଳି MGH1327279

ପ ୁ /81348 55 54 359ଖାଡି ହରିଜନ ପି ଶକୁମନ ହରିଜନ MGH1327428

 ୀ /81349 53 54 360ଧନମତି ହରିଜନ %ା ଖାଡି ହରିଜନ MGH1326776

 ୀ /82350 39 54 361େରସମା ବାଇ %ା ଆସିକ ଆଲି . MGH1419928

ପ ୁ /83351 67 54 362ସ7ୟ କମୁାର େଟୗହାନ ପି ରେମଶ କମୁାର େଚୗହାନ XAF1084623

 ୀ /88352 19 54 363ହୀନା ବାେନା ପି ଏ/ ଡି ହାସ/ ୟୁସଫୁ XAF1084573

 ୀ /111353 22 54 364ଆୟସା ପାରବିନ %ା ଏମ ଡି ହାବିବ XAF1004241

ପ ୁ /149354 22 54 365କୃ@ ମା�ାଲି ପି କମଳ ୁମା�ାଲି XAF0909747

ପ ୁ /158355 20 54 366ସନୁ ମା�ାଲି ପି ଖଗ ମା�ାଲି XAF1083906

 ୀ /163356 28 54 367ସବିତା ହରିଜନ ପି ନେର'�  ହରିଜନ XAF1048198

ପ ୁ /163357 20 54 368ଶିବ ଶOର ମା�ାଲି ପି ରୁଟୁ ମା�ାଲି XAF1083955

 ୀ /222358 37 54 369ମାରିୟା ବୀ %ା େମାହମଦ ଅସଲମ XAF0855064

 ୀ /254359 19 54 370େମାହିନୀ ମା�ାଲୀ ପି ବିଶ ୁମା�ାଲୀ XAF1084565

ପ ୁ /301360 19 54 371ଲାଲୁ ପ�ସାଦ ମା�ାଲୀ ପି ଗେଜ'�  ପ�ସାଦ ମା�ାଲୀ XAF1084607

 ୀ /321361 19 54 372ସମିୁତ� ା ମା�ାଲି ପି ମେହ1ର ମା�ାଲି XAF1083898

ପ ୁ /792362 56 54 373ପ�ଶା; କମୁାର େମାହିନୀ ପି ରାମଚ'�  େମାହିନୀ XAF0872150

 ୀ /871363 19 54 374ପଲh ବୀ ଦେଳଇ ପି ବି1ଜିତ ଦେଳଇ XAF1083880

ପ ୁ /871364 37 54 375ରାଜୁ ଆନ' ସାହୁ ପି ଆନ' ସାହୁ XAF1083872

ପ ୁ /999365 36 54 376ସାଇବ ଅଝରୁଦିନ ପି ସାଇକ ବାବୁରିଦିନ XAF0614594

6 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO %ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /999366 58 54 377ଜୁଲcିଆ ବେନା %ା ସାଇକ ବପKୁJନ XAF0614586

 ୀ /999367 48 54 378ଆେବଦା ବାେନା %ା ଅସେI ବେନା XAF0614354

 ୀ /999368 47 54 379ମମତାଜ ବାେନା %ା ଇସମାଇଲ ଖାନ ବାେନା OR/13/088/030823

 ୀ /999369 46 54 380ରୁବିନା ବାେନା %ା ଏମ.ଡି ଦାଉଦ XAF0613844

 ୀ /999370 34 54 381ସଲହ ବେନା %ା ସାଇକ ମାଇବଦିନ XAF0614560

 ୀ /999371 43 54 382ଜାରୀନା ବାେନା %ା ଏମଡ଼ି ରାଫିକ ନାଗାଣୀ XAF0647412

 ୀ /999372 28 54 383ଆଈଶା ବାନୂ ପି ଅବଦୁଲରାଜକ ଲଥିଆ XAF0614800

 ୀ /999373 28 54 384ନୁରିଏଦ େବଗମ %ା ଇଲିଆଶ ଲଥିଆ XAF0614784

 ୀ /999374 40 54 385ନମ�ଦା ବି1ାଳ %ା ବିକ�ମ େକଶରୀ ରାଉଳ XAF0751008

ପ ୁ /999375 28 54 386ମହDଦ ଫାରୁକ ପି ମହDଦ କଫଇତୁଲ XAF0678763

ପ ୁ /999376 26 54 387ଅବଦୁଲ ଗଫର ପି ଅବଦୁଲ ସIଟ XAF0614370

 ୀ /999377 26 54 388େରସମା ଜାନୁ ପି ହାମିଦ ଜାଣ ୁ XAF0614230

 ୀ /999378 75 54 389ସନୁାମଣି ମା�ାଲି %ା ଭୁବେନ1ର ମା�ାଲି XAF0782961

 ୀ /999379 53 54 390ଚି;ା ମ�ଳି %ା ପେaା ମ�ଳି XAF0614115

 ୀ /999380 29 54 391ବଇଜ;ି ମା�ଲି %ା ଶ�ୀରାମ ମା�ଲି XAF0614032

 ୀ /999381 28 54 392କିjଵନ ମା�ଳି %ା ମିନା ମ�ଲି XAF0614503

ପ ୁ /999382 28 54 393ଧନାK�ନ ମା�ଲି ପି ମୀନେକତନ ମ�ଲି XAF0614131

ପ ୁ /999383 26 54 394ବାବୁଲ ମା�ଲି ପି ରାମନାଥ ମା�ଲି XAF0614040

ପ ୁ /999384 26 54 395େହମ; ମା�ଲି ପି ବସ; ମା�ଲି XAF0614701

ପ ୁ /999385 26 54 396େକଳୖାସ ମ�ଳି ପି ମୀନେକତନ ମ�ଳି XAF0614339

 ୀ /999386 26 54 397େଗାରିମଣି ମା�ଲି %ା ସଯୂ�� ମା�ଲି XAF0613935

 ୀ /999387 26 54 398ପଦF ିନୀ ମ�ଲି %ା ରଜୁ ମ�ଲି XAF0614636

ପ ୁ /999388 26 54 399ପଶ ୁ�  ମା�ାଳି ପି ଭାଗିରଥି ମା�ାଳି XAF0614388

ପ ୁ /999389 29 54 400ଏମ ଡି ନାଦୀମ ମIା ପି ଏମ ଡି ଦଉେବଦ XAF0613919

ପ ୁ /999390 28 54 401ଏମ.ଡି. ନାୟମି ମIା ପି ଏମ.ଡି.ଦାଉଦ ମIା XAF0613851

ପ ୁ /999391 24 54 402ମହDଦ ୟାସିର ନାଗନୀ ପି ମହDଦ ରଫି_ ଭାଇ ନାଗନୀ XAF0751164

ପ ୁ /999392 59 54 403ବୁଟୁ ନାୟକ ପି ଭିକାରୀ ନାୟକ MGH1432103

 ୀ /999393 53 54 404େକୗଶଲ�ା ନାୟକ %ା ମଧ ୁମା�ଲି XAF0614974

 ୀ /999394 27 54 405ପିOି ସାଶFଲ ପି େକେଶାବ ସାଶFଲ XAF0614826

ପ ୁ /999395 27 54 406ଅଭିନାଶ ସାଶFଲ ପି ଝିତ�ୁ  ସାଶFଲ XAF0614818

ପ ୁ /999396 50 54 407ଅବଦୁଲ ସତତର ପି ଏ ଗଣି XAF0614271

ପ ୁ /999397 32 54 408ସାଇଲ ଉସFାନ ପି ମହାମେମଦ ଊଷFଣ XAF0614255

 ୀ /1001398 56 54 409ପmୁା ହରିଜନ %ା ଆକବର ହୂ\େସନ XAF0853788

ପ ୁ /1001399 27 54 410ଇQବାଲ ହୂ\େସନ ପି ଅକବର ହୂ\େସନ XAF0853796

ପ ୁ /1001400 22 54 411େମାେହେମଦ ଜାେବଦ ପି ଆକବର ହୁେସନ XAF0853812

 ୀ /1002401 22 54 412ଈନଦ�  ମାଝୀ %ା ତପନ କମୁାର ମାଝୀ XAF0853853

ପ ୁ /1012402 19 54 413ମହDଦ ଫଜୁାଲ ଲିଲା ପି ମହDଦ ଆସିଫ XAF1084730

ପ ୁ /1020403 19 54 414/ଡ ମସୁାଇବ ପି େମାହମଦ ହୂେସନୖ XAF1084599

 ୀ /1020404 20 54 415ଅତିକା ବାନୁ %ା େମାହମଦ ହୂେସନୖ XAF1084581

 ୀ /1020405 20 54 416ମୀ%ା ବାନୁ ପି େମାହମଦ ସଲୀମ ନୂର XAF1084698

ପ ୁ /1088406 19 54 417ସଲିମ ନାୟକ ପି ବାବୁଲା ନାୟକ XAF1131077

 ୀ /01407 30 54 418େହେମା ସମରଥ %ା Eୀେର'�  ସମରଥ XAF0589614

ପ ୁ /1408 38 54 419ଖୀେର'�  ସମରଥ ପି ଜଗବiୁ ସମରଥ MGH1327436

 ୀ /2409 52 54 420ରିତାରାଣି ଘn %ା ହୃସିେକସ ପାଢୀ OR/13/088/016135

ପ ୁ /2410 61 54 421ହୃଷିେକଶ ପାଢୀ ପି ଜୟଚ'�  ପାଢୀ MGH1328269

 ୀ /2411 24 54 422ନିଖିତା ପାଢୀ ପି ହୃଷିେକଶ ପାଢୀ XAF1067891

 ୀ /3412 66 54 423ସରଜୀନି େଖାସଲା %ା ମନମଥ ପ<ନାୟକ OR/13/088/030134

 ୀ /3413 40 54 424ଲEFୀ ପଟନାୟକ %ା ମେନାଜ ପଟନାୟକ MGH1326867

ପ ୁ /3414 45 54 425ମେନାଜ ପ<ନାୟକ ପି ମନମଥ ପ<ନାୟକ OR/13/088/030135

 ୀ /4415 75 54 427ରାଧା ହ;ାଳ %ା ଗ�ାଧର ହ;ାଳ OR/13/088/030149

 ୀ /4416 45 54 428ତୁଳସା ହ;ାଳ %ା ନବ ହ;ାଳ MGH1326883

ପ ୁ /4417 42 54 429ଶିବ ହ;ାଳ ପି ଗ�ାଧର ହ;ାଳ MGH1327360

 ୀ /4418 39 54 430ଅନିତା ହ;ାଳ %ା ଶିବ ହ;ାଳ XAF0773820

ପ ୁ /4419 27 54 431କିରଣ ହ;ାଳ ପି ତୁଳସା ହ;ାଳ XAF0446914

 ୀ /4420 61 54 432ରାଧା ହ;ାଳ %ା ଗ�ାଧର Odisha XAF0965210

ପ ୁ /4421 24 54 433କୃ@ ହ;ାଳ ପି ଗ�ାଧର ହ;ାଳ XAF1048172

ପ ୁ /4422 44 54 434ସଧୁାକର ନ' ପି ଧେନ1ର ନ' XAF0035329

 ୀ /4423 37 54 435ସଂଯcୁା ନ' %ା ସଧୁାକର ନ' XAF0035337

ପ ୁ /4424 22 54 436ଜୁେନସ କମୁାର ନ' ପି ସଧୁାକର ନ' XAF1047315

ପ ୁ /4425 22 54 437ଜୁେନସ କମୁାର ନ' ପି ସଧୁାକର ନ' XAF1067255

 ୀ /5426 48 54 439ସଇଳସାରା ନାଗ %ା ର7ନ ନାଗ OR/13/088/030188

ପ ୁ /5427 36 54 440ସମୁ; େଶଖର ନାଗ ପି ସବୁାଷଚ'�  ନାଗ XAF0035345

 ୀ /5428 27 54 441େବଶୖାଲି ନାଗ ପି ର7ନ କମୁାର ନାଗ XAF0667196

7 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO %ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /6429 63 54 442ମକ'ୁ ମା�ାଲି ପି କ'ା ମା�ାଲି OR/13/088/030194

ପ ୁ /6430 41 54 443ରାଜୁ ମା�ାଲି ପି ମକ'ୁ ମା�ାଲି MGH1328285

ପ ୁ /07431 25 54 444କୀସନା ହରୀଜନ ପି ଶନତସ ହରୀଜନ XAF0853010

 ୀ /07432 23 54 445ହଶୀନା ହରୀଜନ %ା କୀଶନା ହରୀଜନ XAF0852954

ପ ୁ /7433 50 54 446ଆଶାନ' କାକଡିୁ ପି ମହାନ' କାକଡିୁ OR/13/088/030217

 ୀ /7434 35 54 447ରମଣୀ କାକଡିୁ ପି ମହାନ' କାକଡିୁ XAF0228171

 ୀ /7435 27 54 448ଅମିତା କାକଡିୁ %ା ଆସାନ' କାକଡିୁ XAF0446112

ପ ୁ /7436 46 54 449ତୁଳାରାମ ସଗରିଆ ପି ଧନିଆ ସଗରିଆ XAF0301770

 ୀ /7437 43 54 450କାaନ ସଗରିଆ %ା ତୁଳାରାମ ସଗରିଆ MGH1327949

ପ ୁ /9438 28 54 451ଏମ ଡି ଆଲିସ ପି ଏମ ଡି ସାଲିସ XAF0589408

 ୀ /9439 29 54 452ଶକିଲା େବଗମ ପି ମହDଦ ସାଲିମ XAF0588806

 ୀ /9440 53 54 453ନୁରଜାହu େବଗ/ %ା ମହମଦ ସଲୀମ XAF0562165

ପ ୁ /9441 31 54 454ଏ/. ଡ଼.ି କଲିମ ପି ମହDଦି ସଲିମ XAF0301762

ପ ୁ /10442 49 54 455େଶଖ ଆଦାମ . ପି େସଖ କାଶମ . OR/13/088/038088

ପ ୁ /10443 73 54 456େଶଖ ବାଦିରୁKିନ ପି େଶଖ ନିଜାମKିୁନ XAF0909697

 ୀ /10444 44 54 457ଫାତିମା ବାେନା %ା େଶv ଆଦା/ XAF0228189

 ୀ /10445 32 54 458%ାେଲହା ବାେନା %ା େଶଖ େମାଇନୁKିନ XAF0912386

 ୀ /10446 25 54 459ରୁକସାନା ବାେନା ପି େଶଖ ଆଦାମ XAF1028380

 ୀ /10447 24 54 460ଇସରw ବାେନା %ା େଶଖ େଶରୁKିନ XAF0909721

 ୀ /10448 69 54 461ଜୁେଲଖା ବାନୁ %ା େଶଖ ବାଦରୁKିନ XAF0909689

ପ ୁ /10449 26 54 462େଶଖ େଜେହରୁKିନ ପି େଶଖ ବKୃKିନ XAF0909713

ପ ୁ /10450 51 54 463ମହDଦ ନାଜିର ପି ଚା' ପାଶା XAF0589333

 ୀ /11451 43 54 464ଇରଫା: ବାେନା  %ା ମହମଦ ଇବ� ାହିମ MGH1328087

ପ ୁ /11452 48 54 465ମହମଦ ହନିଫ . ପି ଶାକରୁ ଆଦମଜୀ . OR/13/088/030746

 ୀ /11453 40 54 466ଆସମା ବାେନା ପି ଅବଦୁଲ ସକରୁ ଅ/ଜଦୀ XAF0035378

ପ ୁ /12454 34 54 467ମହDଦ ଅମିନ ପି ଏ/ ଡି ଅନୱାର ଅମିନ MGH2297505

 ୀ /12455 29 54 468େରହାନା ବାେନା ପି ଏ/ ଡି ଅନବାର XAF0279448

 ୀ /12456 57 54 469ସାଇଦା େବଗ/ %ା ଏ/. ଡ଼ି. ଅନୱାର XAF0562173

ପ ୁ /13457 55 54 470େଶଖ ଉଷମାନ . ପି େଶଖ ବାସା . OR/13/088/030842

 ୀ /13458 51 54 471ଅମିନା ବାଇ %ା େଶଖ ଉସମାନ OR/13/088/030203

 ୀ /13459 32 54 472ସମସାଦ େବଗମ ପି େଶଖ ଉଷFା: XAF0279430

ପ ୁ /14460 59 54 473ଇସମାଇଲ ଖା: . ପି ଦାଦା ଇବ� ାହିମ ଖାନ OR/13/088/030213

 ୀ /14461 55 54 474ଦିଲ ସାଦ େବଗମ . %ା ଇସମାଇଲ ଖାନ . OR/13/088/030214

 ୀ /14462 27 54 475ଜୁରଜାହାନ ବାେନା %ା ଅବଦୁଲ ସ=ାଦ XAF0446930

 ୀ /14463 45 54 476ଷାେହଦା ବିବି %ା ଦାଦା ଇବ� ାହୀମ ଖାନ XAF0667261

ପ ୁ /14464 32 54 477ଫିେରାଜ ଖାନ ପି ଇସମାଇଲ ଖାନ XAF0343582

ପ ୁ /14465 28 54 478େପୗଜ ଖାନ ପି ଇସମାଇଲ ଖାନ XAF0667139

 ୀ /14466 26 54 479େଜ ମିନିତା %ା େଜ ଶିବା ନ' XAF0667311

ପ ୁ /15467 26 54 480ସିବ ବରିକ ପି େଲାେବା ବାରିକ XAF0667329

ପ ୁ /15468 26 54 481େସାମନାଥ ହରିଜନ ପି ରଘନୁାଥ ହରିଜନ XAF0667337

ପ ୁ /15469 52 54 482େସକ ହସମ ପି େସଖ କାଶମି XAF0666990

ପ ୁ /15470 22 54 483େସଖ ଈକରାମ ପି େସଖ ହାସମ XAF0853044

ପ ୁ /15471 23 54 484େସଖ ଇମରାନ ପି େସଖ ହାସମ XAF0853101

 ୀ /15472 52 54 485କମରୁନ ନିସା %ା ସୟଦ ବାବୁ XAF0667345

 ୀ /15473 61 54 486ଅନୁରାଧା ସାମରଥ %ା ଲEF ୁସାମରଥ MGH1326701

ପ ୁ /16474 58 54 487ରାମଚ'�  ହରିଜନ ପି ସ�ାମ ହରିଜନ OR/13/088/030238

 ୀ /16475 56 54 488ସାବିନା ହରିଜନ %ା ରାମ ହରିଜନ OR/13/088/030239

 ୀ /16476 34 54 489ସi�ା ହରିଜନ ପି ରାମଚ'�  ହରିଜନ XAF0035428

ପ ୁ /16477 33 54 490ପ�କାଶ ହରିଜନ ପି ରାମଚ'�  ହରିଜନ XAF0035402

ପ ୁ /16478 32 54 491ପ�ଦୀପ ହରିଜନ ପି ରାମଚ'�  ହରିଜନ XAF0035394

ପ ୁ /16479 28 54 492ପ�ଶା; ହରିଜନ ପି ରାମଚ'�  ହରିଜନ XAF0589200

 ୀ /16480 27 54 493ନିେମNଳା ହରିଜନ ପି ପ�ଦୀପ ହରିଜନ XAF0589424

ପ ୁ /16481 60 54 494ଶରତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଅ1ିନ ନାୟକ MGH1432152

 ୀ /16482 37 54 495ରଜନୀ ନାୟକ %ା ଶରତ କମୁାର ନାୟକ XAF0589440

ପ ୁ /16483 36 54 496ରାଜୁ ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ହରିଜନ XAF0035410

 ୀ /16484 35 54 497େଜ�ାତି ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ XAF0424846

 ୀ /16485 27 54 498ଆରତି ନାୟକ ପି ଶରତକମୁାର ନାୟକ XAF0446351

ପ ୁ /17486 42 54 499ଅବଦୁଲ ସDଦ . ପି ଅବଦୁଲ ମଜୀଦ . MGH1419886

ପ ୁ /17487 36 54 500ଅବଦୁଲ ମହDଦ ଅହDଦ ପି ଅବଦୁଲ ମଜିw MGH2297430

ପ ୁ /17488 38 54 501ମହDଦ ଆସିଫ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ MGH2296895

 ୀ /17489 61 54 502ଯେୁଲଖା ବାଇ %ା ଆବଦୁଲ ମଜୀତ OR/13/088/030245

 ୀ /17490 35 54 503ନୁରଜାହu ବାେନା ପି ଅବଦୁଲ ମଜିଦ MGH2297448

 ୀ /17491 33 54 504ସମୀମ ବାେନା ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ MGH2297463

8 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO %ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /17492 32 54 505ଆଏଶ ବାେନା %ା ମହDଦ ଏହେମଦ XAF0589432

 ୀ /17493 36 54 506ନୁରଜାହu େବଗମ ପି ଅବଦୁଲ ସDଦ MGH2297455

 ୀ /17494 23 54 507ଆସିଫା େବଗମ %ା ଅବଦୁଲ ନାସିର XAF0782953

ପ ୁ /17495 33 54 508ଅବଦୁଲ ଗନି ପି ଅବଦୁଲ ମଜିଦ XAF0035444

ପ ୁ /17496 24 54 509ମେନାଜ କମୁାର ପି ଏ/ ଅଜିତ XAF1048339

ପ ୁ /17497 32 54 510ଅବଦୁZ ନାଶିର ପି ଅବଦୁଲ ମଜୀଦ XAF0035451

ପ ୁ /17498 36 54 511ନିମ�ଳ ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ନାୟକ XAF0035436

 ୀ /17499 73 54 512ରତU ାବତୀ ନାୟକ (ବି) %ା ଶିବ ନାୟକ OR/13/088/030529

ପ ୁ /18500 40 54 513ମହDଦ ଫରିx ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ MGH1328509

ପ ୁ /18501 40 54 514ମହମଦ ଅଲତପ . ପି ଆବଦୁଲ ରଜାକ . OR/13/088/030816

ପ ୁ /18502 42 54 515େମାହDଦ ଅହମଦ ପି ଅବଦୁଲ ରଜାକ MGH1326669

 ୀ /18503 72 54 516କଲୁସମ ବାଇ %ା ଆବଦୁଲ ରଜାକ OR/13/088/030247

 ୀ /18504 37 54 517ଫରିଦା ବାେନା %ା ମହDଦ ଅଲତପ MGH2297489

 ୀ /18505 28 54 518ଆଲଫା ବାେନା %ା ମହDଦ ଏେହମଦ XAF0446773

 ୀ /18506 27 54 519େରସମା ବାେନା %ା ମହDଦ ଫରିଦ XAF0446781

 ୀ /18507 36 54 520ଆନିମା ବାନୁ %ା ମହDଦ େଫେଡ଼ାେଗ ବସିର XAF0588970

 ୀ /18508 50 54 521ସFିତାରାଣୀ ମହାପାତ� ପି େଲାହିତ କମୁାର ମହାପାତ� XAF0562199

ପ ୁ /18509 29 54 522େରାହିତ କମୁାର ପାଢ଼ୀ ପି ହୃଶିେକଶ ପାଢ଼ୀ XAF0343913

ପ ୁ /18510 82 54 523ଅବଦୁଲ ରଜାକ ପି ହବିବ ରଜାକ OR/13/088/030246

ପ ୁ /18511 42 54 524ମହDଦ ସାହା େଫସୖଲ ପି ମହDଦ ବସିର XAF0751388

 ୀ /19512 75 54 525କଲୁ ସନବି %ା ରମଜାନ ଅଲh ୀ OR/13/088/030249

ପ ୁ /19513 22 54 526େମାହମଦ ଆେହDଦ ପି େମାହମଦ ଅଲୀ XAF0853119

ପ ୁ /19514 38 54 527ଆସି_ ଅଲh ୀ ପି ରମଦା: ଅଲh ୀ XAF0279414

ପ ୁ /19515 27 54 528ଉେମଶ ବାରିକ ପି େଲାବ ବାରିକ XAF0614883

 ୀ /19516 27 54 529ମମତାଜ େବଗମ %ା ଆସିକ ଅଲh ି XAF0446898

ପ ୁ /19517 59 54 530ଜଗ ହରିଜନ ପି ସzୁୁ ହରିଜନ XAF1048248

ପ ୁ /19518 33 54 531ସରଦ ହରିଜନ ପି ଜଗା ହରିଜନ XAF1060375

ପ ୁ /20519 38 54 532ମହମଦ ଇକବାଲ ପି ମହମଦ ରଫିକ XAF0420356

 ୀ /20520 31 54 533ଫାରିଦା େବଗମ %ା ଏ/ ଡ଼ି ଇକବାଲ XAF0343954

ପ ୁ /20521 48 54 534ନଉସନ ଗ^ା ପି ଦାନିଏଲ ଗ^ା XAF0278945

ପ ୁ /20522 40 54 535ମହDଦ ଇଲିଆସ ପି ମହମଦ ରଫି_ MGH1326693

ପ ୁ /20523 31 54 536ଗେଣଷ ପନିକା ପି ଇ1ର ପନିକା XAF0446039

 ୀ /21524 23 54 537ସମୁାନୀ ବାରିକ ପି ଲବ ବରିକ XAF0847517

ପ ୁ /21525 72 54 538ଧନୁଜ� ୟ ହରିଜନ ପି ସନାଧର ହରିଜନ MGH1327915

 ୀ /21526 65 54 539ପାବ� ତୀ ହରିଜନ %ା ଧନୁଜ� ୟ ହରିଜନ MGH1327956

 ୀ /22527 25 54 540ଟିକିନା ପ<ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ' ପ<ନାୟକ XAF0779603

ପ ୁ /22528 27 54 541ଜେଗjଵର ପ<ନାୟକ ପି ନିwଯାନ' ପ<ନାୟକ XAF0589374

ପ ୁ /22529 53 54 542ନିତ�ାନ' ପ<ନାୟକ ପି ସଯୁ��ନାରାୟଣ ପ<ନାୟକ OR/13/088/030281

 ୀ /22530 49 54 543ରିବିକା ପ<ନାୟକ %ା ନିତ�ାନ' ପ<ନାୟକ OR/13/088/030282

ପ ୁ /22531 35 54 544ଲEFଣ କମୁାର ପ<ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ' ପ<ନାୟକ XAF0035477

ପ ୁ /22532 33 54 545ହେରକୃ@ ପ<ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ' ପ<ନାୟକ XAF0035469

 ୀ /22533 32 54 546େରଣବୁାଳା ପ<ନାୟକ ପି ନିତ�ାନ' ପ<ନାୟକ XAF0035485

ପ ୁ /23534 48 54 547ସାମସ'ୁର ନାଇକ ପି ଖଡିଆ ନାଇକ OR/13/088/030261

 ୀ /23535 46 54 548ଶଭୁଦ� ା ନାଇକ %ା ଶ�ାମଶ'ୁରି ନାଇକ OR/13/088/030262

ପ ୁ /23536 24 54 549ନିଲକଂଥ ନାଇକ ପି jଯାମ ଶନୁଦର ନାଇକ XAF0854471

ପ ୁ /23537 32 54 550ନରସି� ନାୟକ ପି ରବି ନାୟକ XAF0751289

 ୀ /23538 29 54 551ଫଲୁମତୀ ନାୟକ %ା ନରସି� ନାୟକ XAF0751313

ପ ୁ /23539 26 54 552ସରୁୁ ନାୟକ ପି ରବି ନାୟକ XAF0751347

ପ ୁ /23540 36 54 553େଶଖ ନPରି ପି େଶଖ ପିୟାେର XAF0854182

 ୀ /24541 32 54 554ରିହାନା ବାଇ %ା ଅବଦୁଲ େରେହମାନ XAF0446161

 ୀ /24542 27 54 555ସଲମା ବାଇ ପି େସକ ହାସାମ XAF0446427

ପ ୁ /24543 26 54 556ରୁବିନା ବାେନା ପି େସଇଖ ହାସମ XAF0588830

ପ ୁ /24544 25 54 557ଅଭିନାଶ ହରିଜନ ପି ତୁଳସାରାମ ହରିଜନ XAF1007368

ପ ୁ /24545 23 54 558ବିକାଶ ହରିଜନ ପି ତୁଳସିରାମ ହରିଜନ XAF1007319

ପ ୁ /24546 29 54 559େସକ ଇକବାଲ ପି େସକ ହାସାମ XAF0446435

ପ ୁ /24547 36 54 560ଅବଦୁଲ େରହମାନ ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ XAF0035493

 ୀ /24548 27 54 561ସାଇକ ୁସବନମ %ା େସକ ଇକବାଲ XAF0446856

ପ ୁ /24549 29 54 562ଅ{ଲୁ ସମୀର ପି ଅ{ଲୁ ଈବରାହୀମ XAF0853143

ପ ୁ /25550 56 54 563ଦିପକ ବାଗା ପି ରୁପଚା' ବାଗା OR/13/088/030718

ପ ୁ /25551 23 54 564ଜତି: ବାeଗା ପି ଦିପକ କମୁାର ବାeଗା XAF0782995

ପ ୁ /25552 30 54 565େବଲନା ବାଲାଜୀ ରାଓ ପି ବି. ରାଜୁ XAF0343715

ପ ୁ /25553 72 54 566ଶଲିବାନ ବାରିକ ପି ଲଇଖନ ବାରିକ OR/13/088/222702

 ୀ /25554 40 54 567ସତ�ବତୀ ବାରିକ %ା ସଲବାନ ବାରିକ MGH1419647

9 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO %ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /25555 28 54 568ତ�ିନାଥ ବାରିକ ପି ଲଇଖନ ବାରିକ XAF0446401

 ୀ /25556 27 54 569ସଫିଆ ବାରିକ %ା ତ�ିନାଥ ବାରିକ XAF0446419

 ୀ /25557 27 54 570ରାେହଲ ମଣି ବାରିକ %ା ରଘନୁାଥ ବାରିକ XAF0446864

ପ ୁ /25558 43 54 571ମ�ଳ ସିଂହ ହରିଜନ ପି ଲEFଣ ହରିଜନ MGH1327626

 ୀ /25559 40 54 572ହାନାମଣି ହରିଜନ %ା ମ�ଳ ସିଂହ ହରିଜନ MGH1328319

 ୀ /25560 50 54 573ବି ନିମ�ଳା %ା ବି ରାଜୁ MGH2396729

ପ ୁ /25561 53 54 574ବି ରାଜୁ ପି ବି ବାବୁରାଓ MGH2297000

ପ ୁ /25562 27 54 575େବେଲନା ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ବି ରଜୁ XAF0588962

ପ ୁ /25563 26 54 576ବି ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ବି ରାଜୁ ରାଓ XAF0943217

ପ ୁ /26564 71 54 577ପଶ ୁ�  ହରିଜନ ପି ରାମଦାସ ହରିଜନ XAF0228197

ପ ୁ /26565 71 54 578ପଶ ୁ�  ହରିଜନ ପି ରାମଦାସ ହରିଜନ XAF0873737

 ୀ /26566 48 54 579ଦଇମତି ହରିଯନ %ା ଖାଡି ହରିଯନ OR/13/088/030266

ପ ୁ /26567 43 54 580ଖାଡି ହରିଯନ ପି ଶତୃଘନ ହରିଯନ OR/13/088/030265

ପ ୁ /26568 41 54 581ସନସାଇ ହରିଜନ ପି ପଶ ୁ�  ହରିଜନ MGH1419985

 ୀ /26569 38 54 582ଶା;ି ହରିଜନ %ା ସନସାଇ ହରିଜନ MGH1419993

ପ ୁ /27570 50 54 583ଲବ ବାରିକ ପି ରତନ ବାରିକ OR/13/088/030269

 ୀ /27571 45 54 584ଶମୁଣି ବାରିକ %ା ଲବ ବାରିକ OR/13/088/030270

 ୀ /27572 33 54 585ଅନU  ବାରିକ ପି ଲବ ବାରିକ XAF0035519

ପ ୁ /27573 30 54 586ହରି ବାରିକ ପି ଲବ ବାରିକ XAF0311423

 ୀ /28574 26 54 587ଦି$ିମଣୀ ଗ^ା %ା େଯାହନ ଗ^ା XAF0847509

ପ ୁ /28575 80 54 588ଆଦାମ ହିଆଲ ପି ଲାଜର ହିଆଲ OR/13/088/030267

 ୀ /28576 70 54 589ହବା ହିଆଲ %ା ଆଦାମ ହିଆଲ OR/13/088/030268

ପ ୁ /29577 56 54 590ବନସି� ବାରିକ ପି ରତନ ବାରିକ OR/13/088/030276

 ୀ /29578 51 54 591କନିୁ ବାରିକ %ା ବନସି� ବାରିକ OR/13/088/030277

 ୀ /29579 28 54 592ମହିମା ବାରିକ %ା େମାନଜ ବାରିକ XAF0614875

ପ ୁ /29580 26 54 593ପ�ଦୀପ ବାରିକ ପି ବନସି� ବାରିକ XAF0750786

 ୀ /29581 22 54 594ଗୀତା ହିଆଲ %ା ଅନତ ହିଆଲ XAF0854174

ପ ୁ /30582 66 54 595ମାନସି� ବାରିକ ପି ରତନ ବାରିକ OR/13/088/030271

ପ ୁ /30583 70 54 596ଦୟା ହରିଜନ ପି ନରସି� ହରିଜନ OR/13/088/030274

 ୀ /30584 68 54 597ମcୁା ହରିଜନ %ା ଦୟାନ' ହରିଜନ OR/13/088/030275

ପ ୁ /30585 32 54 598ପ�ଭୁଦାନ ହରିଜନ ପି ଦୟାନ' ହରିଜନ XAF0035527

 ୀ /30586 27 54 599ସଜୁୀତା ମହାନ'ିଆ %ା ସରୂଜ ମହାନ'ିଆ XAF0614719

ପ ୁ /30587 51 54 600ସେୁର'�  କମୁାର େପ�ମ ପି ପ�ଶନU  କମୁାର େପ�ମ XAF0549386

 ୀ /30588 21 54 601ଇ}ର ରାଣି ରାଜ ପି ଗେମଲ ରାଜ XAF1084656

 ୀ /31589 27 54 602ସାଇନା େବଗମ %ା ଏ/.ଡି.େସୗକତ ଅଲh ୀ XAF0782938

 ୀ /31590 50 54 603ଚି;ାମଣି ହରିଜନ %ା ପି. ରାେଜ'�  ପ�ସାଦ ରାଓ MGH1327857

 ୀ /31591 46 54 604ମନିକା ହରିଜନ %ା ବାaା ହରିଜନ MGH1327972

ପ ୁ /31592 27 54 605େଯାେଶଫ ହରିଜନ ପି ମନସାଏ ହରିଜନ XAF0589325

 ୀ /31593 23 54 606ଧଯ��ମଣି ହରିଜନ ପି ମାନସାଇ ହରିଜନ XAF0782946

ପ ୁ /31594 23 54 607େଯାହନ ହରିଜନ ପି ମାନସାଇ ହରିଜନ XAF0782920

ପ ୁ /31595 56 54 608ପି. ରାେଜ'�  ପ�ସାଦ ରାଓ ପି ପି.କାେମ1ର ରାଓ MGH1327055

ପ ୁ /31596 27 54 609ପି ପରେମ1ର ରାଓ ପି ପି ରାେଜ'�  ପ�ସାଦ ରାଓ XAF0445973

ପ ୁ /31597 29 54 610ଏମ ଡି େସୗକତ ଅଲh ୀ ପି ମନସାଏ ହରିଜନ XAF0589358

 ୀ /32598 60 54 611ଶକୁରିୁ ହରିଯନ %ା ସନସାଇ ହରିଯନ OR/13/088/030279

ପ ୁ /32599 50 54 612େଦବଦାଶ ହରିଯନ ପି ସନସାଇ ହରିଯନ OR/13/088/030280

ପ ୁ /32600 48 54 613େଗାପି ହରିଜନ ପି ସନସାଇ ହରିଜନ MGH1326651

 ୀ /32601 44 54 614ତୁଳସୀ ହରିଜନ %ା େଦବଦାଶ ହରିଜନ MGH1327741

 ୀ /32602 42 54 615ସକୁା;ି ହରିଜନ %ା କାIJକ ହରିଜନ MGH1326719

 ୀ /32603 25 54 616ଚା'ିନି ହରିଜନ ପି େଦବଦାଶ ହରିଜନ XAF0779611

ପ ୁ /32604 24 54 617ଦାେ;jୱର ହରିଜନ ପି େଦବ ଦାସ ହରିଜନ XAF0779595

 ୀ /32605 27 54 618ଟିନା ସମରଥ ପି ଭଳଭଦ�  ସମରଥ XAF0666768

 ୀ /33606 64 54 619କମଳା ବାରିକ %ା ମାନସି� ବାରିକ OR/13/088/030272

ପ ୁ /33607 40 54 620ଚରିତ�  କମୁାର ବାରିକ ପି ମାନସି� ବାରିକ MGH1327634

ପ ୁ /33608 40 54 621ମେନାଜ କମୁାର ବାରିକ ପି ମାନସି� ବାରିକ XAF0424820

 ୀ /33609 39 54 622ସେ;ାଷୀ ବାରିକ %ା ଚରିତ�  କମୁାର ବାରିକ MGH1328301

 ୀ /33610 34 54 623େମାହିମ ବାରିକ %ା େମାେନାଜ ବାରିକ XAF0589499

 ୀ /33611 63 54 624ରମା ଭତରା %ା ଭରତ ଭତରା XAF0589176

 ୀ /33612 54 54 625ସବିତା ହରିଜନ %ା ନରସିଂହ ହରିଜନ MGH1327162

 ୀ /33613 29 54 626ମନିସା ସାମ;ରାୟ ପି ସବୁାଶ ସାମ;ରାୟ XAF0446153

 ୀ /33614 23 54 627ବିଶାଲ ସାମ;ରାୟ ପି ସବୁାସ ସାମ;ରାୟ XAF1060334

 ୀ /33615 45 54 628ଜେଳ'� ି ସା;ରାୟ %ା ସବୁାଷ ସା;ରାୟ MGH1327725

 ୀ /35616 40 54 629ରମଣି ଗ^ା %ା ନଉସନ ଗ^ା MGH1325919

 ୀ /35617 50 54 630ରତU ା ମା�ାଲି %ା ମିନ ମା�ାଲି OR/13/088/030197

10 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO %ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /35618 44 54 631ଡମଣୀ ନାୟକ %ା େରାବି ନାୟକ XAF0667212

 ୀ /36619 57 54 632ତାେହରା େବଗମ %ା େଶଖ ମହDଦ XAF0667352

ପ ୁ /36620 26 54 633ସନିୁଲ ହରିଜନ ପି ନରସିଂ ହରିଜନ XAF0943209

ପ ୁ /36621 33 54 634େଶଖ ଅବୁ ବକର ସି~ିକ ପି େଶଖ ଉସମାନ XAF0667394

ପ ୁ /37622 43 54 635କମଳସାଏ ହରିଜନ ପି ଡମ ୁହରିଜନ MGH1327451

 ୀ /37623 41 54 636ସକୁା;ି ହରିଜନ %ା ହରିବiୁ ହରିଜନ MGH1326743

 ୀ /37624 39 54 637ହଷ�  ହରିଜନ %ା କମଳସାଏ ହରିଜନ MGH1326727

 ୀ /38625 42 54 638ଦି$ିମଣି ହରିଜନ %ା େଜମ\ ହରିଜନ MGH1328376

ପ ୁ /39626 45 54 639ସନୁାଧର ହରିଜନ ପି ସଦୁୁ ହରିଜନ MGH1327808

ପ ୁ /39627 23 54 640ଇଶାଖ ହରିଜନ ପି ସନୁାଧର ହରିଜନ XAF0803825

ପ ୁ /40628 42 54 641ଧନସାଇ ହରିଜନ ପି ଗନୟ ହରିଜନ MGH1327048

 ୀ /40629 39 54 642ଉମJଳା ହରିଜନ %ା ଧନସାଏ ହରିଜନ MGH1328368

ପ ୁ /41630 33 54 643େକଳୖାଶ ହରିଜନ ପି କଉଡି ହରିଜନ XAF0035568

 ୀ /41631 32 54 644ଚdା ହରିଜନ %ା େକଳୖାଶ ହରିଜନ XAF0035550

 ୀ /42632 43 54 645କନୁୀ ବାଘ %ା ସାମସନ ବାଘ MGH1327923

ପ ୁ /42633 41 54 646ସାମସନ ବାଘ ପି ସବାସନ ବାଘ MGH1328491

ପ ୁ /42634 22 54 647େକଶବ ହରିଜନ ପି ରଘନୁାଥ ହରିଜନ XAF1028034

ପ ୁ /43635 45 54 648େପ�ମଦୟା ହରିଜନ ପି ସବାସନ ହରିଜନ MGH1327816

 ୀ /43636 42 54 649ବୁବୁନି ହରିଜନ %ା େପ�ମାନ' ହରିଜନ XAF0035576

 ୀ /43637 22 54 650ଗଡିୁଆ ହରିଜନ %ା ଖଗପତି ହରିଜନ XAF1046879

ପ ୁ /44638 65 54 651ଅଜୁ� ନ ହରିଜନ ପି ମଧ ୁହରିଜନ MGH1419134

 ୀ /44639 27 54 652େହମ ହରିଜନ %ା ସ�ାମ ହରିଜନ XAF0446120

ପ ୁ /45640 27 54 653ସ�ାମ ହରିଜନ ପି ଅଜୁ� ନ ହରିଜନ XAF0446104

ପ ୁ /45641 25 54 654େଶଖ ସରୱର ପି େଶଖ ଉସମାନ XAF0667386

 ୀ /46642 53 54 655ମକବୁଲ େବଗ/ %ା ଗଲୁାମ ମହିଉKିନ XAF0562207

ପ ୁ /46643 72 54 656ଗଲୁାମ ମହିଉKିନ ପି ଅବଦୁଲ ରହିମ XAF0562215

 ୀ /47644 26 54 657ସାଲିଆ େବଗ/ ପି େସv ଉସମାନ XAF0667428

ପ ୁ /47645 39 54 658େଶଖ ଉସମାନ ପି େଶଖ ମହDଦ XAF0667378

ପ ୁ /48646 42 54 659ସଫି ଖାନ ପି ଜୁେମ ଖାନ XAF0667402

ପ ୁ /49647 40 54 660ଅଜିତ କମୁାର ଦାଶ ପି ଶ�ାମସ'ୁର ଦାଶ XAF0445940

 ୀ /49648 30 54 661ଜୟା ମାଲିନୀ ପି ଏ/. ଜୟା XAF0782979

ପ ୁ /49649 53 54 662ସଯୁ��କା; ପାଢ଼ୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢ଼ୀ XAF0344192

 ୀ /49650 45 54 663ସର%ତି ପାଢ଼ୀ %ା ସଯୁ��କା; ପାଢ଼ୀ XAF0344135

 ୀ /49651 24 54 664ପ�ିୟOା ପାଢି ପି ସଯୂ��କା; ପାଢି XAF0751404

 ୀ /51652 25 54 665ରୁବି ନାୟକ ପି ହରି ନାୟକ XAF0943621

ପ ୁ /51653 26 54 666ମିଖାଏଲ ପାଣି ପି ପ�ଭାଦାନ ପାଣି XAF1028406

 ୀ /52654 58 54 667କମଳା ସମରଥ %ା ବଳଭଦ�  ସମରଥ MGH1327600

 ୀ /54655 30 54 668ସଶୁୀଳା ପ<ନାୟକ %ା ହେରକୄଷU ପ<ନାୟକ XAF0667295

ପ ୁ /65656 47 54 669େଶଖ ବାହା� ପି େଶv ମହDଦ XAF0589226

 ୀ /65657 34 54 670ଅମିନା ବେନା %ା େସଇଖ ବାହାବ XAF0589283

 ୀ /65658 32 54 671ସାବନା ବେନା %ା େସଖ ଉସFାନ XAF0589317

 ୀ /65659 71 54 672ତାହିରା ବାନୁ %ା େଶଖ ମହDଦ XAF0750745

 ୀ /65660 58 54 673ମମୁତାଜ େବଗମ %ା ସୟଦ ଚା' XAF0750653

ପ ୁ /65661 71 54 674ସୟଦ ଚା' ପି ସୟଦ ବାବୁ XAF0751255

 ୀ /65662 93 54 675କମରୁନ ନିଶା %ା ସୟଦ ବାବୁ XAF0750661

 ୀ /65663 34 54 676ସହିଦ ପରବୀନ %ା ସାୟଦ ସାଜିଦ XAF0589275

ପ ୁ /65664 37 54 677ସୟଦ ସାଦିଦ ପି ସୟଦ ଚା' XAF0667360

ପ ୁ /65665 46 54 678ସୟଦ ସାଜିଦ ପି ସୟଦ ଚା' XAF0750729

ପ ୁ /65666 36 54 679ସୟଦ ୟୁଶଫୁ ପି ସାୟଗ ଚା' XAF0589218

ପ ୁ /77667 31 54 680ସରୱର ଅଲh ୀ ପି ରାମରାନ ଅଲh ୀ XAF0589044

 ୀ /78668 27 54 681େସେହନା େବଗମ ପି ମହDଦ ସDିମ XAF0588798

 ୀ /83669 48 54 682ମମତା� ବାେନା %ା ଗଲୁଜାର େବe OR/13/088/038697

 ୀ /83670 23 54 683େରଶFା ବାନୂ %ା ସୀକନଦର େବe XAF0853069

 ୀ /86671 45 54 684ଜମନୁା ହରିଜନ %ା ଜଗନ େମାହନ େବବIN XAF0343905

ପ ୁ /0090672 50 54 685ସୟଦ ସ�ାଦ ଅଶ�� ପି ମୀର ସୟଦ ଅ{ରୁ ରହମାନ XAF0562140

 ୀ /0090673 46 54 686ଅକବରୀ ଖାତୁନ %ା ସୟଦ ସ�ାଦ ଅଶ�� XAF0562157

ପ ୁ /0090674 24 54 687ସୟଦ େମାହDଦ ତକି ପି ସୟଦ ସ�ାଦ ଅଶ�� XAF1043108

 ୀ /163675 22 54 688ସଚିତା ସାଲିନି ଏbା ପି ବିଲାସ  କମୁାର ଏbା XAF0962282

ପ ୁ /287676 26 54 689େଶଖ ଜାହିରୁKିନ ପି େଶଖ ବାଦୃKିନ XAF0589382

ପ ୁ /291677 24 54 690ରାେମ1ର ମା�ାଲି ପି ଜଗବiୁ ମା�ାଲି XAF0912402

 ୀ /291678 22 54 691ନମିତା ମା�ାଲି %ା ରାେମ1ର ମା�ାଲି XAF0912410

ପ ୁ /303679 30 54 692ମହDଦ ଅସିମ ପି ଅବଦୁଲ ସତତର XAF0589507

ପ ୁ /0353680 23 54 693�ପନ କମୁାର ମାଝୀ ପି ବୃଂଦାବନ ମାଝୀ XAF0854133
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ପ ୁ /398681 36 54 694ଏମ ଡ଼ ିେଫେରାଜ ବାସିର ପି ଏମଡ଼ ିବସିର ୟୁସଫୁ XAF0589002

ପ ୁ /398682 39 54 695ଏମଡ଼ି ସରଫଜ� ପି ଏମଡ଼ ିବସିର ୟୁସଫୁ XAF0589028

 ୀ /482683 43 54 696ଅ7ଲି କମୁାରୀ େଗା^ା %ା ନର େଗା^ା XAF0589465

 ୀ /487684 27 54 697ସବାନା େବଗ/ ପି େଶv ଉସମାନ XAF0667410

 ୀ /488685 38 54 698େରସମା ବାଇ %ା ମହDଦ କାମିଲ XAF0912360

ପ ୁ /488686 39 54 699ମହDଦ କାମିଲ ପି ମହDଦ କାସିମ XAF0912378

ପ ୁ /601687 59 54 700ରବି'�  କମୁାର ପି କୃ@ େସଠୀ XAF0873604

 ୀ /601688 25 54 701େସUହଲତା େସଠୀ ପି ରବି'�  େସଠୀ XAF0872218

 ୀ /601689 50 54 702ଅନୁରାଧା େସଠୀ %ା ରବି'�  କମୁାର େସଠୀ XAF0873521

 ୀ /762690 22 54 703ସରୁଭି ହରିଜନ %ା ସରୁଜ ହରିଜନ XAF0912394

ପ ୁ /999691 47 54 704ତ�ିପତି ବାeଗା ପି ରୂପଚା' ୍ବାeଗା XAF0868737

ପ ୁ /1692 60 54 705ପ�ଦ�wୁନ କମୁାର ଧାବନ ପି ଏସ ଏଲ ଧାବନ OR/13/088/030002

ପ ୁ /1693 55 54 706ଲବ କମୁାର ଧାବନ ପି ଏସ ଏଲ ଧାବନ OR/13/088/030004

 ୀ /1694 46 54 707ସରଜ ଧାବନ %ା ପ�ଦ�ମୁ ଧାବନ OR/13/088/030003

ପ ୁ /1695 46 54 708ପବନ କମୁାର ଧାବନ ପି ଏସ ଏଲ ଧାବନ OR/13/088/030007

 ୀ /1696 37 54 709ପନୁମ ଧାବନ %ା ପବନ କମୁାର ଧାବନ MGH2396778

ପ ୁ /1697 34 54 710କରଣ କମୁାର ଧାବନ ପି ପ�ଦ�ମୁU  ଧାବନ MGH2297067

ପ ୁ /1698 29 54 711କନୁାଲ ଧାବନ ପି ପ�ଦୁDକମୁାର ଧାବକ XAF0446468

 ୀ /1699 27 54 712ସଯୂ��ମଣି ମାଳୀ %ା ପOଜ ମାଳୀ XAF0589101

ପ ୁ /2700 28 54 713େରେହମାନ ଅଲh ୀ ପି ହମିଦ ଯାନୁ XAF0589051

ପ ୁ /2701 65 54 714ବୁଦୁରାମ ମା�ାଲି ପି ପରମାନଂଦ ମା�ାଲି OR/13/088/030178

 ୀ /2702 61 54 715ବୁଦାଇ ମା�ାଲି %ା ବୁଦୁରାମ ମା�ାଲି OR/13/088/030179

ପ ୁ /3703 55 54 716ଖଗପତି ପନିକା ପି ତୁଳାରାମ ପନିକା OR/13/088/030183

 ୀ /3704 51 54 717ଯସଦା ପନିକା %ା ରାମନାଥ ପନିକା OR/13/088/028254

 ୀ /3705 42 54 718ନବିନା ପନିକା %ା ଖଗପତି ପନିକା MGH1327733

 ୀ /4706 28 54 719ଜୟତି ମାଝି %ା ସନାଧର ମାଝି XAF0589093

 ୀ /4707 50 54 720ଲ�ନା ପନିକା %ା ତୁଳାରାମ ପନିକା OR/13/088/030184

 ୀ /4708 34 54 721ଭାରତୀ ପନିକା ପି େଗାବି'ଦାସ ପନିକା MGH2297224

 ୀ /05709 22 54 722ଜିନୁତମା ପନିକା ପି ମଧ ୁପନିକା XAF1047687

 ୀ /5710 63 54 723ମତି ପନିକା %ା ମଧ ୁପନିକା OR/13/088/030177

ପ ୁ /5711 35 54 724ନବୀନ ପନିକା ପି ମଧ ୁପନିକା MGH2297018

ପ ୁ /5712 34 54 725ଜଗ ପନିକା ପି ମଧ ୁପନିକା MGH2297026

 ୀ /5713 34 54 726ଜୟ;ୀ ପନିକା %ା େନାବିେନା ପନିକା XAF0588939

ପ ୁ /06714 37 54 727ଜି ଚିର7ିବୀ ପି ଜି ନାମାଲୁ XAF1060417

ପ ୁ /06715 26 54 728ରୁେବ'�  ସମରଥ ପି ଜଗବiୁ ସମରଥ XAF0589242

ପ ୁ /6716 30 54 729ବାସେୁଦବ ନାଇକ ପି ବାବୁଲା ନାଇକ XAF0589127

ପ ୁ /6717 55 54 730ଜଗବiୁ ସମରଥ ପି ଭୁଜବଲ ସମରଥ OR/13/088/003018

 ୀ /6718 48 54 731ଲଳିତା ସମରଥ %ା ଜଗବiୁ ସମରଥ OR/13/088/030884

ପ ୁ /07719 26 54 732ଭା�ର ସାମରଥ ପି ପରୁେଷାIମ ସାମରଥ XAF0588772

ପ ୁ /7720 55 54 733ପରୁୁସତମ ସମରଥ ପି ଭୁଜବଲ ସମରଥ OR/13/088/030169

 ୀ /7721 53 54 734ପ6ୁJମା ସମରଥ %ା ପରୁୁସତମ ସମରଥ OR/13/088/030170

 ୀ /7722 22 54 735ଭୁବେନ1ରୀ ସମରଥ ପି ଭା�ର ସମରଥ XAF1067230

ପ ୁ /7723 21 54 736ଗିରି ସମରଥ ପି ପରୁୁଷIମ ସମରଥ XAF0909671

ପ ୁ /8724 56 54 737େସଖ ବାବୁଜି . ପି େସଖ ବାଶା . OR/13/088/030011

ପ ୁ /8725 50 54 738େଶଖ ମହମଦ . ପି ବାସା . OR/13/088/030010

 ୀ /8726 69 54 739ଯେୁବଦା ବାଇ %ା େସଖ ବାସା OR/13/088/030009

 ୀ /9727 80 54 740ହାଜନ ମରିୟମ ବାଇ (ବି) %ା ଶଦିିକ ହାବିବ OR/13/088/030012

 ୀ /9728 65 54 741ଫାତିମା ବାଈ %ା ହାରୁନ ହାବିବ XAF0562371

 ୀ /9729 35 54 742ଫିେରାଜ ବାେନା %ା ମହDଦ ୟାକ�ୁ XAF0562132

ପ ୁ /9730 41 54 743ମହମଦ ୟାକବୁ ପି ହାରୁନ ୟାକବୁ OR/13/088/030773

ପ ୁ /9731 44 54 744ମହମଦ ୟାସିନ ପି ହାରୁନ ୟାସିନ OR/13/088/030015

ପ ୁ /10732 50 54 745ବିସନୁାଥ ପନିକା ପି ଲEଣ ପନିକା OR/13/088/030175

ପ ୁ /10733 23 54 746ଶିବା ପାନିକା ପି ବିଶନୁାଥ ପାନିକା XAF0847459

ପ ୁ /10734 23 54 747େଭାଳାନାଥ ପାନିକା ପି ବିଶନୁାଥ ପାନିକା XAF0847467

 ୀ /11735 55 54 748ନକିନୀ ମହ; %ା ମଧ ୁମହ; OR/13/088/028332

 ୀ /11736 30 54 749େରଶମା ମହ; %ା େଦବି ମହ; XAF1046846

 ୀ /12737 39 54 750ନୁରଜହା ବାେନା %ା ଏମ ଡି ଅନୱର XAF0589168

 ୀ /12738 44 54 751େଗୗରୀ ପନିକା %ା େନପାଳ ପନିକା XAF0035097

ପ ୁ /12739 34 54 752ସେ;ାଷ କମୁାର ପନିକା ପି ଅନାମ ୁପନିକା MGH2297141

 ୀ /12740 72 54 753ରତU ାବତି ପନିକା (ବି) %ା ଅନାମ ୁପନିକା OR/13/088/030020

ପ ୁ /13741 57 54 754ଗବରଧନ ପନୀକା ପି ତୁଳାରାମ ପନୀକା OR/13/088/030021

 ୀ /13742 50 54 755େଜମାମଣି ପନିକା %ା ଗବରଧନ ପନିକା OR/13/088/030022

 ୀ /14743 70 54 756େଗାମତୀ ପନିକା %ା କମଳଲଚନ ପନିକା OR/13/088/030024
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 ୀ /14744 45 54 757ମେହ1ରୀ ପନିକା %ା ଟିନା ପନିକା OR/13/088/030027

ପ ୁ /14745 40 54 758େନପାଲ ପନିକା ପି କମଳ େଲାଚନ ପନିକା MGH1328046

 ୀ /14746 27 54 759ମମତା ପନିକା %ା େଜେନ'�  ପନିକା XAF0667188

ପ ୁ /14747 22 54 760େଜେନ'ର ପାଈକ ପି କମଳଚନ ପନିକା MGH2297034

 ୀ /15748 20 54 761ଉଷାବତି ପନିକା %ା ସ;ସ କମୁାର ପନିକା XAF1081884

ପ ୁ /15749 65 54 762ବଳଭଦ�  ସମରଥ ପି ଲEF ସମରଥ OR/13/088/030832

 ୀ /16750 30 54 763ଚ'� ା ହରିଜନ %ା ପତରସ ହରିଜନ XAF0667121

 ୀ /16751 34 54 764ଲEFୀ ପନିକା ପି େହମଧର ପନିକା MGH2297166

 ୀ /16752 32 54 765ଟୁେପ'� ୀ ପନିକା ପି େହମଧର ପନିକା MGH2410165

 ୀ /16753 62 54 766ଅTି ସମରଥ %ା େହମଧର ସମରଥ OR/13/088/030028

 ୀ /17754 43 54 767ସକୁା;ି ମହାରଣା %ା ତ�ିନାଥ ମହାରଣା MGH1327832

 ୀ /18755 64 54 768ଶଲୁଚନା ହରିଯନ %ା ଲବ ହରିଯନ OR/13/088/030032

ପ ୁ /18756 50 54 769ରାେଜ'�  ହରିଜନ ପି ଲବ ହରିଜନ OR/13/088/030775

 ୀ /18757 46 54 770େବଜୖୟ;ି ହରିଜନ %ା ରାେଜ'�  ହରିଜନ OR/13/088/030776

ପ ୁ /18758 38 54 771କନୁୁ ହରିଜନ ପି ଂ ଲବ ହରିଜନ XAF0549444

 ୀ /18759 33 54 772ସ�ିତା ହରିଜନ ପି ଲବ ହରିଜନ MGH2297380

ପ ୁ /18760 32 54 773ମନୁା ହରିଜନ ପି ରାେଜ'�  ହରିଜନ XAF0549436

ପ ୁ /18761 28 54 774ରବି'�  ହରିଜନ ପି ରାେଜ'�  ହରିଜନ XAF0445833

ପ ୁ /19762 48 54 775ସାୟଦ ନୁରଆଲି . ପି ସାୟଦ ରମଜାନ . MGH2396786

 ୀ /19763 44 54 776ସାରରା ବାନୁ . %ା ସାୟଦ ନୁରଆଲି . MGH2396794

ପ ୁ /19764 36 54 777ସୟଦ ରିଜିୱାନ ଅଲh ୀ ପି ସାୟx ନୁ� ଅଲh ୀ XAF0035386

ପ ୁ /19765 24 54 778ଜାଫର ଅଲh ୀ ପି ସୟx ନୁର ଅଲh ୀ XAF0751370

 ୀ /19766 36 54 779ସାଇରା ବାେନା %ା ସାୟଦ ନୁ� ଅଲh ୀ XAF0035105

 ୀ /19767 24 54 780ନଗମା ବାନୁ %ା ସୟଦ ରିଜୱାନ ଅଲh ୀ XAF0750976

ପ ୁ /19768 61 54 781ଶ�ୀଧର ନାୟକ ପି ଝିତୁରୁ ନାୟକ OR/13/088/030039

 ୀ /19769 56 54 782ସକୁମତି ନାୟକ %ା ଶ�ୀଧର ନାୟକ OR/13/088/030040

ପ ୁ /19770 38 54 783ଶOର ନାୟକ ପି ଶ�ୀଧର ନାୟକ MGH2296945

 ୀ /19771 37 54 784ର7 ୁନାୟକ ପି ଶ�ୀଧର ନାୟକ XAF0279398

ପ ୁ /19772 36 54 785ଗ$ୁ ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ଶ�ୀଧର ନାୟକ MGH2296952

 ୀ /19773 33 54 786ପନିୁତା ନାୟକ %ା ଗ$ୁପ�ସାଦ ନାୟକ XAF0301754

ପ ୁ /19774 33 54 787ଛବି ନାୟକ ପି ଶ�ୀଧର ନାୟକ MGH2296978

 ୀ /19775 28 54 788ମମି ନାୟକ %ା ଛବି ନାୟକ XAF0279380

 ୀ /19776 26 54 789କସୁମୁା ନାୟକ ପି ଶ�ୀଧର ନାୟକ XAF0588913

ପ ୁ /20777 64 54 790ବନସି� ହରିଜନ ପି ଲEଣ ହରିଜନ OR/13/088/030049

 ୀ /20778 60 54 791ବିନତି ହରିଜନ %ା ବନସି� ହରିଜନ OR/13/088/030050

 ୀ /20779 59 54 792ଯମନୁା ହରିଜନ %ା ସଦୁଶ�ନ ହରିଜନ XAF0549378

 ୀ /20780 29 54 793ଜୟା ହରିଜନ %ା କାତJକ ହରିଜନ XAF0948083

ପ ୁ /20781 28 54 794ହିରନ ହରିଜନ ପି ବନ ସିଂ ହରିଜନ XAF0344077

 ୀ /20782 26 54 795ଜୟା ହରିଜନ %ା କାIJକ ହରିଜନ XAF0847525

 ୀ /20783 25 54 796ରସF ିତା ହରିଜନ %ା ସ�ାମସ'ୁର ହରିଜନ XAF1047711

ପ ୁ /21784 57 54 797ର7ନ ମହୁରିଆ ପି ମଦନ ମହୁରିଆ XAF1039411

 ୀ /21785 47 54 798ପ�ତିଭା ସ'ୁରୀ ମହୁରିଆ %ା ର7ନ ମହୁରିଆ XAF1040435

ପ ୁ /21786 27 54 799କମୁାର ରାଜପ�ତାପ ପି ର7ନ ମହୁରୀଆ XAF0589515

 ୀ /21787 28 54 800କମୁାରି ରୁତୁପ�ଭା ପି ର7ନ ମହୁରିଆ XAF0344127

 ୀ /22788 58 54 801କମୁଦିୁନି ହରିଜନ %ା ଲଛମନ ହରିଜନ OR/13/088/030783

 ୀ /23789 81 54 802ବଗଲ େଦଇ %ା ଲEଣ ହରିଜନ OR/13/088/030064

ପ ୁ /24790 50 54 803ଈ1ର ହରିଜନ ପି ମାନସାଇ ହରିଜନ OR/13/088/030062

ପ ୁ /24791 50 54 804ମ�ରୁ ହରିଜନ ପି ମାନସାଇ ହରିଜନ OR/13/088/030060

 ୀ /24792 47 54 805ରାମବତୀ ହରିଜନ %ା ମ�ରୁ ହରିଜନ OR/13/088/030061

ପ ୁ /24793 47 54 806ତୁଳସିରାମ ହରିଜନ ପି ବାଲାଜୀ ହରିଜନ MGH1328210

ପ ୁ /24794 27 54 807ସନିୁଲ ହରିଜନ ପି ମ�ୁରୁ ହରିଜନ XAF0446138

 ୀ /24795 27 54 808ଖସୁବୁ ହରିଜନ ପି ତୁଲସିରାମ ହରିଜନ XAF0446443

 ୀ /24796 24 54 809ମcୁା ହରିଜନ %ା ସନୁୀଲ ହରିଜନ XAF0803809

 ୀ /24797 24 54 810ସିମା ହରିଜନ %ା ବିକାଶ ହରିଜନ XAF1046853

ପ ୁ /24798 23 54 811ମେନାଜ ହରିଜନ ପି ମ�ୁରୁ ହରିଜନ XAF1060367

ପ ୁ /25799 35 54 812ରେମଶ ହରିଜନ ପି ଂ ସମଦୁୁ ହରିଜନ XAF0035154

ପ ୁ /25800 33 54 813ଶିବ ହରିଜନ ପି ଂସମଦୁୁ ହରିଜନ XAF0035147

 ୀ /25801 32 54 814ଦାବୀତା ହରିଜନ %ା ଶିବ ହରିଜନ XAF0035139

 ୀ /25802 28 54 815ଭଗବତି ହରିଜନ %ା ରେମଶ ହରିଜନ XAF0446872

 ୀ /25803 68 54 816କମଳା ହରିଯନ(ବି) %ା ସମଦୁ ହରିଯନ OR/13/088/030069

 ୀ /25804 29 54 817ଚdା ନାଏକ %ା ଲବ ନାଏକ XAF0279364

ପ ୁ /25805 36 54 818ଲବ ନାଏକ ପି ମ�ଳା ନାଏକ XAF0035162

ପ ୁ /25806 27 54 819େଦବି ନାୟକ ପି ମ�ଲା ନାୟକ XAF0446880

13 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO %ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /26807 62 54 820ବୁଦୁରୁ ହରିଜନ ପି ମାନସାଇ ହରିଜନ OR/13/088/030765

 ୀ /26808 60 54 821କମଳା ହରିଜନ %ା ବୁଦୁରୁ ହରିଜନ OR/13/088/030767

ପ ୁ /26809 45 54 822ପ6ୂ�ଚ'�  ହରିଜନ ପି ବୁଦୁରୁ ହରିଜନ MGH1328483

ପ ୁ /26810 28 54 823ପିO ୁନାର�ି ପି ଅ1ିନି ନାର�ି XAF0446088

ପ ୁ /27811 56 54 824ମନିରାମ ହରିଜନ ପି ପ�ାେରଲାଲ ହରିଜନ OR/13/088/030083

 ୀ /27812 46 54 825ରୀତା ହରିଜନ %ା ମାୟାରାମ ହରିଜନ XAF0035196

 ୀ /27813 45 54 826ସକୀଲା ହରିଜନ %ା ମନିରାମ ହରିଜନ MGH2396919

 ୀ /27814 38 54 827ମାୟାରାମ ହରିଜନ %ା ପ�ାେରଲାଲ ହରିଜନ XAF0549451

 ୀ /27815 34 54 828ସରୁଜକା;ୀ ହରିଜନ ପି ମନୀରାମ ହରିଜନ XAF0035188

ପ ୁ /27816 34 54 829ବିେନାଦ କମୁାର ହରିଜନ ପି ମନିରାମ ହରିଜନ XAF0036251

ପ ୁ /27817 28 54 830ସମନାଥ ହରିଜନ ପି ମ�ରୁ ହରିଜନ XAF0446062

 ୀ /29818 45 54 831ଲଛମି ଆDା %ା ମାଇଲାପା ରାଓ OR/13/088/030570

ପ ୁ /29819 42 54 832ମ�ୁରୁ ହରିଜନ ପି ବଳୀ ହରିଜନ XAF0311381

 ୀ /29820 39 54 833କନିୁ ହରିଜନ %ା ମ�ୁୁରୁ ହରିଜନ XAF0035204

 ୀ /30821 45 54 834ମ'ାକିନୀ ସାହୁ ପି ପ�ଶନ ସାହୁ OR/13/088/030122

ପ ୁ /31822 39 54 835ଗେମଲ ରାଜ ପି ଶ�ୀ} ରାଜ XAF0228155

 ୀ /31823 39 54 836ସi�ାରାଣୀ ରାଜ %ା ଗେମଲ ରାଜ XAF0228163

ପ ୁ /31824 25 54 837ପି ଜଗଦି1ର ରାୱ ପି ପି ରାେଯ'�ପ�ସାଦ ରାୱ XAF1048313

ପ ୁ /32825 62 54 838ଶ�ାମସ'ୁର ହରିଜନ ପି ଝିତୀରୁ ହରିଜନ OR/13/088/028198

 ୀ /32826 54 54 839ଶଯୁ�� ହରିଜନ %ା ଶ�ାମଶ'ୁର ହରିଜନ OR/13/088/028199

 ୀ /32827 35 54 840ଶଶିୁଳା ହରିଜନ ପି ଶ�ାମସ'ୁର ହରିଜନ XAF0035212

ପ ୁ /32828 33 54 841ଶଶୁୀଲ ହରିଜନ ପି ଶ�ାମସ'ୁର ହରିଜନ XAF0035220

ପ ୁ /32829 27 54 842ସସୁା; ହରିଜନ ପି ଶ�ାମସ'ୁର ହରିଜନ XAF0446047

ପ ୁ /33830 43 54 843ରେମଶ ବାଘ ପି ସନୁ' ବାଘ MGH1327204

 ୀ /33831 40 54 844ବନୀତା ବାଘ %ା ରେମଶ ବାଘ MGH1328392

ପ ୁ /33832 46 54 845ନାଉସନ ଗ^ା ପି ଡାନିଏଲ Odisha XAF0944256

 ୀ /33833 36 54 846ରମଣି ଗ^ା %ା ନହଶନ ଗ^ା XAF0944298

ପ ୁ /33834 56 54 847କୃ@ ହରିଜନ ପି ବୁଦୁରୁ ହରିଜନ OR/13/088/030096

 ୀ /33835 53 54 848ମ�ଲ ହରିଜନ %ା କୃ@ ହରିଜନ OR/13/088/030097

 ୀ /33836 32 54 849କଂଶଳୁା ହରିଜନ %ା ହରି ହରିଜନ XAF0035253

ପ ୁ /34837 48 54 850ଭିମ ହରିଜନ ପି ସକୁମନ ହରିଜନ OR/13/088/030774

 ୀ /34838 43 54 851ଦଶମତି ହରିଜନ ପି ସକୁମନ ହରିଜନ MGH1327931

ପ ୁ /34839 42 54 852ର7ନ ମଳୀ ପି ଂ ସକୁମନ ମଳୀ XAF0035261

ପ ୁ /35840 73 54 853ଶିବ ହରିଜନ ପି ଝିତୁରୁ ହରିଜନ OR/13/088/030077

 ୀ /35841 63 54 854ଆଶମୁତୀ ହରିଜନ %ା ଶିବ ହରିଜନ OR/13/088/030078

ପ ୁ /35842 40 54 855ମହାେଦବ ହରିଜନ ପି ଶିବ ହରିଜନ MGH2296986

ପ ୁ /35843 39 54 856ସାେଦବ ହରିଜନ ପି ଶିବ ହରିଜନ XAF0035287

 ୀ /35844 36 54 857ଶ�ୀ}ମଣି ହରିଜନ %ା ସାେଦବ ହରିଜନ XAF0035279

 ୀ /35845 27 54 858ସମୁନ ହରିଜନ %ା ମହାେଦବ ହରିଜନ XAF0446393

ପ ୁ /36846 62 54 859କଉଡି ହରିଜନ ପି ଶକୁଦାଶ ହରିଜନ OR/13/088/030092

 ୀ /36847 60 54 860ର7ନୀ ହରିଜନ %ା କଉଡି ହରିଜନ OR/13/088/030093

ପ ୁ /36848 40 54 861ଖଗପତି ହରିଜନ ପି କଉଡି ହରିଜନ MGH1327881

 ୀ /36849 32 54 862ମମତା ସମରଥ %ା ହାଡ଼ି ସମରଥ XAF0034694

 ୀ /37850 40 54 863କମଳା ସମରଥ %ା ଲଡ ସମରଥ MGH1325257

ପ ୁ /37851 33 54 864ହାଡ଼ି ସମରଥ ପି ଲଡ଼ ସମରଥ XAF0034702

ପ ୁ /37852 27 54 865ଛଟୁ ସମରଥ ପି ଲଡ ସମରଥ XAF0952838

 ୀ /37853 25 54 866ବିନତି ସମରଥ %ା ଛଟୁ ସମରଥ XAF0949511

 ୀ /38854 30 54 867ବାସ;ି ହରିଜନ ପି କଉଡି ହରିଜନ XAF0279372

ପ ୁ /38855 23 54 868ସରୁଜ ହରିଜନ ପି ସରୁୁ ସାହୁ XAF0949180

ପ ୁ /39856 39 54 869ରେମଶ ହରିଜାନ ପି ବଇଦ ହରିଜନ MGH1325109

 ୀ /40857 73 54 870ସନାଇ ହରିଜନ %ା ଝିତୁରୁ ହରିଜନ OR/13/088/030113

 ୀ /40858 39 54 871ଘାଷିନୀ ହରିଜନ ପି ଂ ଝିତ�ୁ  ହରିଜନ XAF0035303

ପ ୁ /42859 62 54 872ସଵାସନ ବାଘ ପି ଡାନିଅଲ ବାଘ XAF1060383

ପ ୁ /42860 61 54 873ରଘନୁାଥ ହରିଜନ ପି ମାନସାଇ ହରିଜନ OR/13/088/030766

 ୀ /43861 66 54 874ପାକଲି ହରିଜନ %ା ଡମ ୁହରିଜନ OR/13/088/030104

 ୀ /43862 23 54 875ସ�ୀତା ହରିଜନ %ା ବିେନାଦ ହରିଜନ XAF1004308

ପ ୁ /43863 21 54 876ବିେନାଦ ହରିଜନ ପି େପ�ମଦୟା ହରିଜନ XAF1004209

ପ ୁ /44864 70 54 877ସଦୁୁ ହରିଜନ ପି ଘାସିରାମ ହରିଜନ OR/13/088/030056

 ୀ /44865 73 54 878ତୁଳସି ହରିଜନ(ବି) %ା ସଦୁୁ ହରିଜନ OR/13/088/030057

ପ ୁ /44866 50 54 879େଜେମ\ ଖ�ୀ}ିଆନ ପି ଲାଇବାନ ଖ�ୀ}ିଆନ MGH1327683

 ୀ /45867 48 54 880ସଶିୁଳା ହରିଜନ %ା ସନୁାଧର ହରିଜନ MGH1328426

 ୀ /47868 70 54 881ମଂଗଳେଦଇ ହରିଜନ %ା ଗନଚା ହରିଜନ OR/13/088/030762

ପ ୁ /48869 53 54 882ସନୁାଧର ହରିଜନ ପି ଭକତରାମ ହରିଜନ OR/13/088/030231

14 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO %ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /48870 50 54 883ଯମନୁା ହରିଜନ %ା ସନୁାଧର ହରିଜନ OR/13/088/030232

 ୀ /49871 66 54 884ଲEFୀ ହରିଜନ %ା ସନୁ ହରିଜନ OR/13/088/030829

ପ ୁ /49872 56 54 885ଅଜୁ� ନ ହରିଜନ ପି େଗାରା ହରିଜନ XAF0872077

ପ ୁ /49873 45 54 886ମେହ'�  ହରିଜନ ପି େଗାରା ହରିଜନ XAF0301747

 ୀ /49874 41 54 887ନୀଳା ହରିଜନ %ା ମେହ'�  ହରିଜନ XAF0301739

 ୀ /49875 29 54 888ରାଜା ହରିଜନ ପି େଗାରା ହରିଜନ XAF0589531

ପ ୁ /49876 25 54 889ବିଟୂ ହରିଜନ ପି ମେହ'�  ହରିଜନ XAF0872044

 ୀ /49877 23 54 890ରସFୀ ହରୀଜନ ପି ମନଜ ହରୀଜନ XAF0853135

ପ ୁ /49878 22 54 891ପିn ୁହରିଜନ ପି ମେହ'�  ହରିଜନ XAF0853127

 ୀ /50879 67 54 892ଚ'� ମଣି ଦାନସିଲ %ା କୃ@ ହରିଜନ XAF0667238

 ୀ /50880 52 54 893ଜୟାମଣି କଚିମ %ା େଦବ କଚିମ OR/13/088/030812

ପ ୁ /51881 58 54 894ରାମନାଥ ପନିକା ପି ସମନାଥ ପନିକା OR/13/088/028252

ପ ୁ /51882 35 54 895ଟO ପନିକା ପି ରାମନାଥ ପନିକା MGH2297174

ପ ୁ /51883 23 54 896କରୁନ ପନିକା ପି ରାମନାଥ ପନିକା XAF1048321

 ୀ /51884 30 54 897ଡାଳି= େପାନିକା %ା ଟO େପାନିକା XAF0589564

ପ ୁ /83885 30 54 898ସିକ'ର େବଗ ମା ମମତାଜ ବାନୁ XAF0589069

 ୀ /413886 51 54 899ମନମତି ନାର�ି %ା ଏସବିନ କମୁାର ନାର�ି XAF0589085

ପ ୁ /762887 21 54 900ସାଗର ହରିଜନ ମା ବାସ;ି ହରିଜନ XAF0909739

ପ ୁ /792888 25 54 901ଓ�ଶିାଲ ରାଜ େମାହିନୀ ପି ପ�ଶା; କମୁାର େମାହିନୀ XAF0872119

ପ ୁ /792889 29 54 902ଓ�େିବକ ରାଜ େମାହିନୀ ପି ପ�ଶା; କମୁାର େମାହିନୀ XAF0872135

 ୀ /999890 35 54 903ତୁଳସୀ ସମରଥ ପି ପରୁୁଷIମ ସମରଥ XAF0782854

 ୀ /01891 27 54 904ଉମJଳା ପଜୂାରୀ ପି ଦୟାନ' ପଜୂାରୀ XAF0782870

 ୀ /1892 50 54 1274ଚ'� ା ହରିଜନ %ା ତୁଳସୀରାମ ହରିଜନ MGH1327790

 ୀ /17893 21 54 1275ସମିୁ ଖରା ପି ରେମଶ ଖରା XAF1007210

 ୀ /19894 46 54 1276ସଶିୁଳା ଗ$ୁା %ା ନେର'�  କମୁାର ଗ$ୁା MGH2297810

 ୀ /24895 21 54 1277କବିତା ମହାନ'ିଆ ପି ପ�ଦୀପ ମହାନ'ିଆ XAF1007228

ପ ୁ /31896 25 54 1278ଶଭୁମ କମୁାର ଗ$ୁା ପି ନେର'�  କମୁାର ଗ$ୁା XAF0667105

ପ ୁ /999897 30 54 1279ଶ�ାମ ସ'ୁର ହରିଜନ ପି ଫଗନୁ ହରିଜନ XAF0782912

 ୀ /5898 20 54 1280ସକୁା;ୀ ନାଗ %ା ରାହୁଲ ନାଗ XAF1167048

 ୀ /76899 24 53 378ପ�ୀତି ବାଘ ପି ସଲମନ ବାଘ XAF0782540

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବNଚନ ପାଇଁ ଉKି} | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନU  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବNଚନ କମିଶନO �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବNଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣO ନାମ ଅଛି କି ନାହ� ତନଖି କର;ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.10 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

15 15/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବNଚନ ଅଧିକାରୀO %ାEର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


