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ପ ୁ /01900 25 54 905ସବୁାସ ପଜୂାରୀ ପି ଦୟାନ" ପଜୂାରୀ XAF0782896

ପ ୁ /01901 23 54 906ଆନ" ପଜୂାରୀ ପି ଦୟାନ" ପଜୂାରୀ XAF0782888

ପ ୁ /1902 68 54 907ଦୟାନ" ପଯୁାରୀ ପି ରାମ ପଯୁାରୀ OR/13/088/030450

%ୀ /2903 64 54 909କମଳା ଗାଦବା 'ା ସଦନ ଗାଦବା OR/13/088/030459

%ୀ /3904 65 54 910ପାବ� ତୀ ବିସଇ 'ା ଟ+ଧର ବିସଇ OR/13/088/030588

%ୀ /3905 47 54 911ରାଧିକା ବିେଶାଇ 'ା ସ.ଷ ବିେଶାଇ XAF0446567

ପ ୁ /3906 42 54 912ସେ.ାଷ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଂ ଟ+ଧର ବିେଶାଇ XAF0562280

ପ ୁ /3907 40 54 913େଯାେଗ"�  ବିେଶାଇ ପି ଂ ଟ+ଧର ବିେଶାଇ XAF0562298

%ୀ /3908 27 54 914ରିନା ବିେଶାଇ 'ା ଜେଗ"�  ବିେଶାଇ XAF0446708

%ୀ /3909 25 54 915ମାମାଲି କଲୁଦୀପ 'ା ଇଶ ୁକଲୁଦୀପ XAF1028398

%ୀ /4910 55 54 916ବିମଳା ଭୁମିଆ ପି େସାନଶାଏ ଭୁମିଆ MGH1327378

%ୀ /4911 68 54 917କନିୁ ବିେଶାଇ 'ା ସ"ୁରଲାଲ ବିେଶାଇ OR/13/088/030722

ପ ୁ /4912 47 54 918ସେୁର"�  ବିେଶାଇ ପି ସ"ୁରଲାଲ ବିେଶାଇ OR/13/088/030726

%ୀ /4913 44 54 919ବଷ2 ବିେଶାଇ 'ା ରବୀ"�  ବିେଶାଇ MGH2297844

%ୀ /4914 34 54 920ବବିତା ବିେଶାଇ 'ା ସେୁର"�  ବିେଶାଇ XAF0036046

%ୀ /4915 45 54 921ଉମ4ଳା ଦେଳଇ ପି ସ"ୁରଲାଲ ବିେଶାଇ OR/13/088/030868

ପ ୁ /4916 41 54 922ବି5ଜିତ ଦେଳଇ ପି ରାମକ6ୂ ଦେଳଈ XAF0343657

%ୀ /06917 33 54 923ଗାୟତ�ୀ ପାତ� 'ା ସାଗର କମୁାର ସାସମଲ XAF0782862

%ୀ /6918 58 54 924େରଣବୁାଳା ଶାସମଲ 'ା ବିପିନ ଶାସମଲ OR/13/088/030599

ପ ୁ /6919 42 54 925ସମୀର କମୁାର ସାସମଲ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାସମଲ MGH1328152

ପ ୁ /6920 40 54 926ସାଗର କମୁାର ସାସମଲ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ସାସମଲ MGH1328194

ପ ୁ /6921 39 54 927ସରୁଜ କମୁାର ସାସମଲ ପି ବିପିନ ବୀହାରୀ ସାସମଲ MGH1327907

%ୀ /6922 31 54 928ଭାରତୀ ସାସମଲ 'ା ସମୀର କମୁାର ସାସମଲ XAF0279562

ପ ୁ /7923 44 54 929ସେ.ାଷ କମୁାର ସାସମଲ ପି ସବୁାସ ଚ"�  ସାସମଲ MGH1328160

%ୀ /7924 34 54 930ପ:ୁା;ଳୀ ସାସମଲ 'ା ସେରାଜ କମୁାର ସାସମଲ XAF0562306

%ୀ /7925 31 54 931ଅନିତା ସାସମଲ 'ା ସେ.ାଶ କମୁାର ସାସମଲ XAF0311456

%ୀ /08926 34 54 932ଚିନ= ୟୀ କମୁାରୀ ନାୟକ 'ା ସଶିୁଲା କମୁାରୀ ସାଶମଲ XAF0873794

ପ ୁ /08927 40 54 933ସଶିୁଲ କମୁାର ସାସମଲ ପି ବଂଶିଧର ସାସମଲ XAF0873778

ପ ୁ /8928 71 54 934ବଂଶିଧର ଶାସମଲ ପି ରାଧାକୃ6 ଶାସମଲ OR/13/088/030596

%ୀ /8929 63 54 935ଶା.ିଲତା ଶାସମଲ 'ା ବଂଶିଧର ଶାସମଲ OR/13/088/030597

ପ ୁ /8930 39 54 936ସନିୁଲ କମୁାର ଶାସମଲ ପି ବଂଶିଧର ଶାସମଲ MGH1327873

%ୀ /8931 36 54 937ରୂପସୀ ସାଶମଲ 'ା ସନୁୀଲ କମୁାର ସାଶମଲ XAF0446575

%ୀ /09932 28 54 938ଦି?ି ମୟୀ ସାସମଲ 'ା ବିକାସ ସାସମଲ XAF0803817

ପ ୁ /9933 22 54 939ସମଦୁ�  ବାଘ ପି ତୁରୁଲୁ ବାଘ XAF1048347

ପ ୁ /9934 35 54 940ବିକାସ ସାସମଲ ପି ଝିତୁରୁ ସାସମଲ MGH2297786

%ୀ /10935 45 54 941କଲୁୁ ହରିଜନ 'ା ମହନ ହରିଜନ MGH1327352

%ୀ /10936 52 54 942ସମିୁତ� ା ଶାସମଲ 'ା େକଶବ ଶାସମଲ OR/13/088/030866

ପ ୁ /10937 25 54 943ସବୁ� ତ ଶାସମଲ ପି େକଶବ ଶାସମଲ XAF0667170

ପ ୁ /11938 48 54 944ତ�ିପତୀ ଶାସମଲ ପି କାହB ୁ  ଶାସମଲ OR/13/088/030595

%ୀ /11939 64 54 945କCଲତା ଶାସମଲ(ବି) 'ା କାହB ୁ  ଶାସମଲ OR/13/088/030594

ପ ୁ /12940 60 54 946ଘାସି ଡF ପି ଚମରା ଡF OR/13/088/030858

%ୀ /12941 53 54 947ମGୁରୀ ଡF 'ା ଘାସିଆ ଡF OR/13/088/030634

ପ ୁ /12942 37 54 948ଇସାକ ଡF ପି ଘାସି ଡF XAF0036079

%ୀ /12943 34 54 949ରତB  ଡF 'ା ଇସାକ ଡF XAF0036061

ପ ୁ /12944 27 54 950ସନୁୁ ଡF ପି ଘାସି ଡF XAF0446674

%ୀ /12945 27 54 951ରୀତୁ ଡF 'ା ଅମିର ଡF XAF0446518

ପ ୁ /12946 27 54 952ଅମିର ଡF ପି ଘାସି ଡF XAF0446526

%ୀ /12947 27 54 953େହମ ଡF 'ା ସାହୁ ଡF XAF0446534

ପ ୁ /13948 53 54 954ଟିଲୁ ହରିଜନ ପି ଲଖି ହରିଜନ OR/13/088/030637

%ୀ /13949 48 54 955କମଳା ହରିଜନ 'ା ଟିଲୁ ହରିଜନ OR/13/088/030638

1 7/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବ2ଚନ ଅଧିକାରୀ+ 'ାIର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /13950 39 54 956ଖଇରୁ ହରିଜନ ପି ଲକ ହରିଜନ XAF0446799

%ୀ /14951 48 54 957ତୀଳକ ହରିଯନ 'ା ଠୁରୁଲୁ ହରିଯନ OR/13/088/030641

ପ ୁ /14952 32 54 958ସାଗର ହରିଜନ ପି ଂ ଠୁରୁଲ ହରିଜନ XAF0036087

%ୀ /14953 27 54 959ବଷ2 ହରିଜନ 'ା ସାଗର ହରିଜନ XAF0446740

%ୀ /14954 27 54 960ଲତା ହରିଜନ ପି ଠୁରୁଲୁ ହରିଜନ XAF0446757

%ୀ /14955 22 54 961ପ:ୁା;ଳି ହରିଜନ ପି ସତ�ବାନ ହରିଜନ XAF1078831

ପ ୁ /14956 45 54 962ଶକୁଳଧର ମା�ାଲୀ ପି ନିଳ ମା�ାଲୀ OR/13/088/030830

ପ ୁ /14957 53 54 963ଶ�ୀନୀବାସ ରାଓ ପି ଆପଲରାଯ ୁରାଓ OR/13/088/030670

ପ ୁ /15958 27 54 964ବିସାଲ ବାଘ ପି େଦେବ"�  ବାଘ XAF0446765

%ୀ /15959 42 54 965ସନୁୀତା ବାଘ 'ା େଦେବ"�  ବାଘ MGH1327238

ପ ୁ /15960 81 54 966େମାହନ ହରିଯନ ପି ବୁଟୁ ହରିଯନ OR/13/088/030642

%ୀ /15961 76 54 967ପାବ� ତୀ ହରିଯନ 'ା େମାହନ ହରିଯନ OR/13/088/030643

%ୀ /15962 37 54 968ସେୁରଖା ହରିଜନ 'ା ବନମାଳି ହରିଜନ XAF0446500

%ୀ /16963 42 54 969ନବିନା ହରିଜନ 'ା ନେର"�  ହରିଜନ OR/13/088/030627

ପ ୁ /16964 31 54 970ହିେର"�  ହରିଜନ ପି ସକିୁ ହରିଜନ XAF0446070

%ୀ /16965 23 54 971ଜୁଲି ହରିଜନ 'ା ହିେର"�  ହରିଜନ XAF0952853

ପ ୁ /16966 22 54 972ଉେପ"�  ହରିଜନ ପି ନେର"�  ହରିଜନ XAF0947648

ପ ୁ /16967 25 54 973ମହLଦ ଆଦିଲ ନାଥ ପି ମହLଦ ଆଲତାଫ ନାଥ XAF0667055

%ୀ /17968 73 54 974ସଯୁ��ମଣି ହରିଜନ 'ା ଚ"ୁଲାଲ ହରିଜନ XAF0036095

ପ ୁ /18969 55 54 975ରାେଯ"�  ବାଘ ପି ଚ"ୁଲାଲ ବାଘ OR/13/088/030613

%ୀ /18970 52 54 976ଦଶନି ବାଘ 'ା ରାେଜ"�  ବାଘ OR/13/088/030615

%ୀ /19971 30 54 977ଅନିତା ବାଘ ପି ଭାଲୁ ବାଘ XAF0589572

ପ ୁ /19972 28 54 978ମେନାଜ ବାଘ ପି ଭାଲୁ ବାଘ XAF0446716

ପ ୁ /19973 28 54 979ସରଜ ବାଘ ପି ଭଲୁ ବାଘ XAF0446633

ପ ୁ /19974 27 54 980େଦବରାଜ ବାଘ ପି ଭାଲୁ ବାଘ XAF0446658

%ୀ /19975 27 54 981ମିନି ବାଘ ପି ସରଜ ବାଘ XAF0446724

%ୀ /19976 24 54 982ସପନା ବାଘ 'ା େଦବରାଜ ବାଘ XAF0589556

ପ ୁ /19977 53 54 983ଭାଲୁ ବାଘ ପି ଚ"ୁଲାଲ ବାଘ OR/13/088/030616

%ୀ /19978 48 54 984ମାରିୟମ ବାଘ 'ା ଭାଲୁ ବାଘ OR/13/088/030617

%ୀ /20979 31 54 985କମୁାରୀ ହରିଜନ ପି କାବୁ ହରିଜନ XAF0589309

%ୀ /20980 42 54 986ପଦ= ା ସମ2 'ା ବାବୁଲା ସମ2 XAF0036111

ପ ୁ /21981 59 54 987ଇ5ର େବେହରା ପି ଖଲିଆ େବେହରା XAF0446377

ପ ୁ /21982 49 54 988େଦବାନ" ହିଆଲ ପି ଆଶାନ" ହିଆଲ OR/13/088/030610

%ୀ /21983 44 54 989କମୁଦିୁନି ହୀଆଲ 'ା େଦବାନ" ହୀଆଲ XAF0562322

%ୀ /21984 27 54 990ସବିନା ହିଆଲ ପି େଦେବ"�  ହିଆଳ XAF0952895

%ୀ /21985 23 54 991ହିନା ହିଆଲ 'ା ବିଶାଲ ହିଆଲ XAF0943431

ପ ୁ /21986 21 54 992ଶିବ ହିଆଲ ପି େଦବାନ" ହିଆଲ XAF0947606

ପ ୁ /22987 24 54 993ରାଜୁ ଅମନାତ� ପି ଗରୁୁ ଅମନାତ� XAF0589143

%ୀ /22988 53 54 994ଶମ4ଳା ବାଘ 'ା ସତ�ବାନ ବାଘ OR/13/088/030623

ପ ୁ /22989 27 54 995ସ;ୟ ଦାସ ସନି ପି ରାମଦାଶ ସନି XAF0446450

ପ ୁ /23990 47 54 996ସେୁରଶ ବାଘ ପି ଜଇଲ ବାଘ OR/13/088/030631

%ୀ /23991 60 54 997ଦାନି ବାଘ 'ା ଜଇଲ ବାଘ OR/13/088/030630

%ୀ /24992 79 54 998ଝିତିରି ହରିଯନ 'ା େଗାଟି ହରିଯନ OR/13/088/030653

%ୀ /24993 48 54 999ଧଯ��ମଣି ହରିଯନ 'ା େଗାଟି ହରିଯନ OR/13/088/030656

%ୀ /24994 39 54 1000ସଯୂ��ମଣି ହରିଜନ 'ା େଗାଟି ହରିଜନ XAF0446682

%ୀ /24995 27 54 1001ଜତ4ମୟୀ ହରିଜନ ପି େଯାହନ ହରିଜନ XAF0446690

ପ ୁ /24996 27 54 1002ଅନ. ହିଆଲ ପି ସାଦନ" ହିଆଲ XAF0446609

ପ ୁ /25997 53 54 1003ଦୟାନ" ହରିଯନ ପି େଗାଟି ହରିଯନ OR/13/088/030654

%ୀ /25998 50 54 1004ଖମରୁୁନ ହରିଯନ 'ା ଦୟାନ" ହରିଯନ OR/13/088/030655

ପ ୁ /25999 37 54 1005କୃପା ହରିଜନ ପି ଦୟାନ" ହରିଜନ XAF0036129

ପ ୁ /251000 33 54 1006କିଶାନ ହରିଜନ ପି ଦୟାନ" ହରିଜନ XAF0228239

ପ ୁ /251001 33 54 1007କରୁଣ ହରିଜନ ପି ଦୟାନ" ହରିଜନ XAF0036137

%ୀ /251002 27 54 1008ରୁବି ହରିଜନ 'ା କିସାନ ହରିଜନ XAF0446666

ପ ୁ /251003 22 54 1009ଦିପକ ହରିଜନ ପି ଦୟାନ" ହରିଜନ XAF0943258

ପ ୁ /261004 78 54 1010ଧନସାଇ ହରିଯନ ପି ପଦଲାମ ହରିଯନ OR/13/088/030646

ପ ୁ /261005 58 54 1011ଧନଚିତ ହରିଯନ ପି ଧନସାଇ ହରିଯନ OR/13/088/030648

%ୀ /261006 56 54 1012େସବତୀ ହରିଯନ 'ା ଧନଚିତ ହରିଯନ OR/13/088/030860

ପ ୁ /261007 55 54 1013ମନଚିତ ହରିଜନ ପି ଧନସାଇ ହରିଜନ OR/13/088/030650

%ୀ /261008 48 54 1014ଅFିକା ହରିଯନ 'ା ମନଚିତ ହରିଯନ OR/13/088/030651

%ୀ /261009 28 54 1015ସାବି ହରିଜନ ପି ମନଚିତ ହରିଜନ XAF0588889

%ୀ /261010 27 54 1016ସପନା ହରିଜନ 'ା ଅମସିତ ହରିଜନ XAF0446831

ପ ୁ /261011 27 54 1017ଦିଲିପ ହରିଜନ ପି ମନଚିତ ହରିଜନ XAF0446641

%ୀ /261012 23 54 1018ବଲିନା ହରିଜନ 'ା ଦିପକ HARIJAN XAF0943316
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ପ ୁ /261013 46 54 1019ପ�ଦିପ ମହାନ"ିଆ ପି ସବୁୁଲନ ମହାନ"ିଆ OR/13/088/030831

%ୀ /271014 27 54 1020ଲI=ୀ ହରିଜନ 'ା େସାମନାଥ ହରିଜନ XAF0589077

%ୀ /271015 51 54 1021ଆଲବିନା ହିଆଲ 'ା ଆଶାନ" ହିଆଲ OR/13/088/030609

%ୀ /281016 85 54 1022ସକୁମତୀ ହିଆଲ 'ା ହସ2ନ" ହିଆଲ OR/13/088/030826

ପ ୁ /281017 57 54 1023ମହାନ" ହିଆଲ ପି ହସ2ନ" ହିଆଲ OR/13/088/030794

%ୀ /281018 49 54 1024ସେ.ାଷ ହିଆଲ 'ା ମହାନ" ହିଆଲ OR/13/088/030827

ପ ୁ /281019 60 54 1025ରାଜାକ ଲାଠିଆ ପି ରାଜତୁଲା ଲାଠିଆ OR/13/088/030585

ପ ୁ /291020 36 54 1026ରାଜୁ ହରିଜନ ପି ଅଭାନାଶ ଚ"�  ହରିଜନ XAF0036152

%ୀ /291021 33 54 1027ଶେୁରଖା ହରିଜନ 'ା ରାଜୁ ହରିଜନ XAF0228247

ପ ୁ /291022 30 54 1028ରୁେଶT ହରିଜନ ପି ସଦାନ" ହରିଜନ XAF0589192

ପ ୁ /291023 27 54 1029ରାେଜଷ ହରିଜନ ପି ସଦାନ" ହରିଜନ XAF0446617

ପ ୁ /291024 27 54 1030ମନୁା ହରିଜନ ପି ଅଭିନାଶ ହରିଜନ XAF0446625

%ୀ /291025 27 54 1031କସୁମୁା ହରିଜନ 'ା ରାେଜଷ ହରିଜନ XAF0446591

ପ ୁ /291026 62 54 1032ଅଭିନାସଚ"�  ହିଆଲ ପି ହଶ2ନ" ହିଆଲ OR/13/088/030786

ପ ୁ /291027 53 54 1033ସଦାନ" ହିଆଲ ପି ଇସ2ନ" ହିଆଲ XAF0562330

%ୀ /291028 52 54 1034ଆବିନା ହିଆଲ 'ା ଆବିନାସ ହିଆଲ OR/13/088/030834

%ୀ /291029 48 54 1035ଝିନି ହିଆଲ 'ା ସଦାନ" ହିଆଲ OR/13/088/030828

%ୀ /291030 37 54 1036ସମୁନୀ ହିଆଲ 'ା ସଦାନ" ହିଆଲ XAF0446559

ପ ୁ /301031 55 54 1037େଦେବ"�  ବିେଶାଇ ପି ସ"ୁରଲାଲ ବିେଶାଇ OR/13/088/030723

%ୀ /301032 47 54 1038କନକଲତା ବିେଶାଇ 'ା େଦେବ"�  ବିେଶାଇ OR/13/088/030724

ପ ୁ /301033 27 54 1039ବିକ�ମ ବିେଶାୟୀ ପି େଦେବ"�  ବିେଶାୟୀ XAF0446245

ପ ୁ /311034 47 54 1040ତ�ିପତି କମୁାର ବାଗା ପି ରୁପଚା" ବାଗା OR/13/088/030720

%ୀ /311035 35 54 1041ସିମରନ ବାଗା 'ା ତ�ିପତି କମୁାର ବାଗା XAF0311464

%ୀ /311036 46 54 1042ପଦ= ୀନୀ ବାUଗା 'ା ଦୀପକ କମୁାର ବାUଗା MGH1326834

ପ ୁ /311037 27 54 1043ଇ"� ଭୂଷଣ େବେହରା ପି ଇ5ରଚ"�  େବେହରା XAF0446385

ପ ୁ /321038 72 54 1044ମହମଦ ଇକବାଲ . ପି ଆWଲିକାରିମ . OR/13/088/030673

%ୀ /321039 63 54 1045ଆମନା ବାଇ 'ା ଈକବାଲ . OR/13/088/030674

%ୀ /321040 38 54 1046ଅଫସାନା ବାେନା 'ା ମହLଦ ସେଫସଲ MGH1428549

%ୀ /321041 38 54 1047ନାଜିଆ ବାେନା 'ା ମହLଦ ସାଜିଦ XAF1047752

ପ ୁ /321042 42 54 1048ମହLଦ ସାଜିଦ ସାଜିଦ ପି ମହମଦ ଇକବାଲ OR/13/088/030837

ପ ୁ /321043 46 54 1049ମହLଦ ସଫେସଲ ପି ମହLଦ ଇକବାଲ OR/13/088/030676

ପ ୁ /331044 53 54 1050ମେନାଜ କମୁାର ପାତ� ପି ବାଳକୃ6 ପାତ� OR/13/088/030706

%ୀ /331045 47 54 1051ସରିତା ପାତ� 'ା ମେନାଜ କମୁାର ପାତ� XAF0228262

ପ ୁ /341046 42 54 1052ମହମଦ ଇରଫାନ ପି ହାଜା ମ.ୟୁନୁସ XAF0562348

ପ ୁ /341047 40 54 1053ମହLଦ .ଫିେରାଜ ପି ମହLଦ ୟୁନୁସ OR/13/088/030891

%ୀ /341048 36 54 1054ନାଜିଆ ବାେନା 'ା ମହLଦ ଇରଫାନ MGH2297877

%ୀ /341049 33 54 1055ଅମଲିନ ବାନୁ 'ା ମହLଦ ସାହାଜାନ ନାଥ XAF0667063

%ୀ /351050 62 54 1056େରଜିଆ ହମିଦ ପଠିଆୱାଲା 'ା ମହାମିଦ ପଠିଆୱାଲା OR/13/088/030701

%ୀ /361051 43 54 1057ସଲମା ବାନୁ 'ା ମହମଦ ଆସିଫ MGH1328111

%ୀ /361052 52 54 1058େସେହନାଜ ବାେନା . 'ା ମହମଦ ଫାରୁକ . OR/13/088/030709

ପ ୁ /361053 66 54 1059ମହLଦ ଫାରୁX ପି ମହLଦ କାଶିY OR/13/088/030708

ପ ୁ /361054 36 54 1060ମହLଦ ୱାସିମ ନାଥା ପି ମହLଦ ଫାରୁକ MGH2297497

ପ ୁ /361055 28 54 1061ଏମ ଡି ୟାସିର ନାଥା ପି ଏମ ଡି ଫାରୁକ XAF0446823

%ୀ /371056 40 54 1062ସରମିନ ବାନୁ 'ା ମହLଦ ସାଜିଦ LXY1561697

%ୀ /371057 63 54 1063ସାୟରାବାୟୀ . 'ା ହାଜୀ ମ ସିଦକ . OR/13/088/030678

ପ ୁ /371058 48 54 1064ମହLଦ ଆସିଫ ପି ମହLଦ ସିଦକ . MGH1328202

ପ ୁ /371059 52 54 1065ମହମଦ ସାଜିଦ ପି ହାଜୀ ମ ସଦିକ ସାଜିଦ LXY1561687

%ୀ /381060 47 54 1066ହଲିମା ବାେନା  'ା ମହLଦ ହୁେସନ MGH1328095

%ୀ /381061 42 54 1067ସେୁମୟା ବାେନା . 'ା ମହLଦ ସଲିମ . MGH1328137

%ୀ /381062 69 54 1068ଯେୁବଦ ବାଇ 'ା ନୁରୁ ମହମଦ OR/13/088/030683

%ୀ /381063 20 54 1069ଅତିକା ବାେନା ପି ମହLଦ ହୁେସନ XAF1060433

ପ ୁ /381064 54 54 1070ଏମ ଡ଼ ିଅବଦୁଲ ଗଫାରଅଲି ପି ଏମ ଡ଼ ିଜWର ଅଲି XAF0343814

ପ ୁ /381065 49 54 1071ଏ[ େକ ମଦୁାବିରୁଲ\ ାହା ପି ଏସ େକ ଇନାଇତୁଲ\ ାହା XAF0343798

ପ ୁ /381066 45 54 1072ମହLଦ ସାଲିମ ନୂର ପି ନୁରୁ ମହମଦ OR/13/088/030685

%ୀ /381067 47 54 1073ବାବ\ ି ରାଓ 'ା ବି ଶ+ର ରାଓ XAF0343848

%ୀ /381068 28 54 1074ନିକି ରାଓ ପି ବି ସ;ୟ ରାଓ XAF0343855

%ୀ /391069 65 54 1075େରଜିଆ ବାଇ 'ା ମହLଦ ଇକବାଲ OR/13/088/030688

%ୀ /391070 40 54 1076ସାହିନା ବାନୁ 'ା ମହLଦ ଫରହାନ MGH1328129

ପ ୁ /411071 63 54 1077ଈଊ ଇ5ରରାଓ . ପି ଆପଲରାଯ ୁ. OR/13/088/030668

%ୀ /411072 56 54 1078ୟୁ .ନାଗା ରାଓ ନାମା 'ା ଇ'ରରାଓ . OR/13/088/030669

%ୀ /551073 53 54 1079େକୗଶଲ�ା ନାୟକ 'ା ମଧ ୁନାୟକ XAF0589150

ପ ୁ /761074 27 54 1080ଇସ ୁକଳୁଦୀପ ପି େମାହନ କଳୁଦୀପ XAF0589135

%ୀ /781075 27 54 1081ଚା"ିନି ବାଘ ପି ମନଜ ବାଘ XAF0667303
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%ୀ /4071076 30 54 1082େରଶ=ା ହରିଜନ 'ା ରୁେସନ ହରିଜନ XAF0589259

%ୀ /4451077 26 54 1083େବାବୀ ହରିଜନ 'ା କରନ ହରିଜନ XAF0588954

%ୀ /Bhairab B1078 19 54 1084ତସ=ିତା ପଜୁାରୀ ପି କିରାଟ ପଜୁାରୀ XAF1147560

ପ ୁ /011079 62 54 1085କା_4କ ମାଳୀ ପି ଗTୁଗଟିୁ ମାଳୀ XAF0782904

ପ ୁ /11080 33 54 1086ଇ5ର ମାଝୀ ପି ଂ ଡ଼ମ ୁମାଝୀ XAF0035865

%ୀ /11081 82 54 1087ଚ"� ି ମାଳି 'ା ମଦିୁ ମାଳି MGH1326842

ପ ୁ /11082 30 54 1088ପ+ଜ ମାଳି ପି କା_4କ ମାଳି XAF0343624

%ୀ /021083 32 54 1089କମୁବତି ଗାଦବା 'ା ରାଜୁ ଗାଦବା XAF1047729

ପ ୁ /21084 60 54 1090ଅବଦୁଲ ଅଜିମ ପି େରହମାନ ଅଜିମ OR/13/088/030501

%ୀ /21085 32 54 1091େରଜିଆ ବାେନା ପି ଅବଦୁଲ ଅଜିY XAF0279521

%ୀ /21086 55 54 1092ଇସଲାମ ବିବି 'ା ଅବଦୁଲ . OR/13/088/030870

ପ ୁ /21087 30 54 1093ରାଜୁ ଗାଦବା ପି କମଳେଲାଚନ ଗାଦବା XAF0344036

ପ ୁ /31088 41 54 1094ବାବୁଲା ଭତ� ା ପି ଲାଇବାନ ଭତ� ା XAF0943191

%ୀ /31089 34 54 1095ଚ`ା ଭତ� ା 'ା ବାବୁଲା ଭତ� ା XAF0943183

ପ ୁ /31090 22 54 1096ଗେଣଶ ଭତ� ା ପି ବାବୁଲା ଭତ� ା XAF0943712

%ୀ /31091 78 54 1097ରମା ମାଝୀ 'ା ଲଛୁ ମାଝୀ OR/13/088/030480

ପ ୁ /41092 62 54 1098ଗରୁୁବbୁ ମାଝୀ ପି ରୁପଧର ମାଝୀ OR/13/088/030845

%ୀ /41093 60 54 1099ସତାଇ ମାଝୀ 'ା ଗରୁୁବbୁ ମାଝୀ OR/13/088/030492

ପ ୁ /41094 33 54 1100ସନାଧର ମାଝୀ ପି ଗରୁୁବbୁ ମାଝୀ XAF0035881

ପ ୁ /41095 29 54 1101ବଳରାମ ମାଝୀ ପି ଗରୁୁବbୁ ମାଝୀ XAF0279497

%ୀ /41096 26 54 1102ବୁଦାଇ ମାଝୀ 'ା ବଳରାମ ମାଝୀ XAF0667220

%ୀ /51097 25 54 1103ପ:ୁା ନାୟକ ପି ସଭା ନାୟକ XAF0947770

%ୀ /51098 29 54 1104ଅc�ପcୂ2 ପାହାରିଆ ପି ଗଣପତି ପାହାରିଆ XAF0279505

%ୀ /061099 24 54 1105ଧନମତୀ ନାୟକ 'ା ବାସେୁଦବ ନାୟକ XAF0782987

%ୀ /61100 50 54 1106େପ�ମା ନାୟକ 'ା ବାବଲୁ ନାୟକ OR/13/088/030848

ପ ୁ /61101 58 54 1107ବାବୁଲ ନାୟକ ପି ଖାଡି ନାୟକ OR/13/088/030485

%ୀ /071102 36 54 1108Sanjukta Raut 'ା Shaikh Najir Hussen XAF0854257

ପ ୁ /71103 68 54 1109ଅFଲୁ ଫାତିମା . ପି ଇବ� ାହିମ . OR/13/088/030793

ପ ୁ /71104 41 54 1110େଶଖ ନାଜିର ହୁେସନ . ପି େଶଖ ଆବଦୁଲ ରଜାକ . MGH1419902

ପ ୁ /81105 50 54 1111ଶିବ ମGଳ ପି ଦGପାଣି ମGଳ OR/13/088/030467

%ୀ /81106 45 54 1112ଚpଳାବତୀ ମGଳ 'ା ଶିବ ମGଳ OR/13/088/030468

ପ ୁ /81107 29 54 1113ସେୁରଶ କମୁାର ମGଳ ପି ଶିବ ମGଳ XAF0279489

ପ ୁ /91108 44 54 1114ରାମଚ"�  'ାଇଁ ପି ପରୁୁେଷାତମ 'ାଇଁ MGH1327147

%ୀ /91109 41 54 1115ଇ"ୁ 'ାଇଁ 'ା ରାମଚ"�  'ାଇଁ MGH1328004

ପ ୁ /91110 23 54 1116ରାଜୁ 'ାଇଁ ପି ରାମଚ"�  'ାଇଁ XAF1078849

ପ ୁ /101111 24 54 1117କଲୁୁ ଭୂମିଆ ପି ରବି ଭୂମିଆ XAF0751396

ପ ୁ /101112 34 54 1118ମ�ଳସାଇ ମାଝୀ ପି କୃ6 ମାଝୀ XAF0035899

%ୀ /101113 27 54 1119କମୁାରୀ ମାଝୀ 'ା ମ�ଲସାଏ ମାଝୀ XAF0446583

ପ ୁ /111114 33 54 1120ଗେଣଶ ଭତ�ା ପି ଫଲୁଦାସ ଶରିା XAF0424853

%ୀ /111115 34 54 1121ତୁଳାବତୀ ମାଝି 'ା ଲଛମନ ଶରିା XAF0035907

ପ ୁ /111116 50 54 1122ଲଛମନ ଶରିା ପି ଫଲୁଦାସ ଶରିା OR/13/088/030511

ପ ୁ /111117 45 54 1123ବଳେଦବ ସିରା ପି ଫଲୁଦାସ ସିରା OR/13/088/030817

ପ ୁ /111118 33 54 1124ବ� ହ= ା ଶରିା ପି ଫଲୁଦାସ ଶରିା XAF0035915

ପ ୁ /111119 21 54 1125ସେ.ାଷ ସିରା ପି ବଳେଦଵ ସିରା XAF1114123

ପ ୁ /121120 46 54 1127ରାେଜଶ ମାଝୀ ପି ସନପତି ମାଝୀ XAF0279554

%ୀ /121121 44 54 1128ଦହଣାବତୀ ମାଝୀ 'ା କା_4କ ମାଝୀ XAF0035923

%ୀ /121122 38 54 1129ସଭୁଦ� ା ମାଝୀ 'ା ରାେଜଶ ମାଝୀ XAF0446179

ପ ୁ /121123 23 54 1130ନିରାକାର ମାଝି ପି ରାେଜଶ ମାଝି XAF0854620

%ୀ /121124 22 54 1131ଚ`ା ମାଝି 'ା ନିରାକର ମାଝି XAF0943449

%ୀ /131125 23 54 1132ପଦ= ା ମାଝୀ ପି େବାଲୀ ମାଝୀ XAF0854679

%ୀ /131126 56 54 1133ସଭୁଦ� ା ନାୟକ 'ା ଭଗବାନ ନାୟକ OR/13/088/030806

ପ ୁ /131127 30 54 1134ତ�ିେଲାଚନ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ XAF0279471

ପ ୁ /151128 56 54 1135ବଳି ମାଝୀ ପି ସନପତ ମାଝୀ OR/13/088/030513

%ୀ /151129 50 54 1136ଉରୁ ମାଝୀ 'ା ବାଳି ମାଝୀ OR/13/088/030514

ପ ୁ /151130 28 54 1137ଜଗନB ାଥ ମାଝି ପି ବଳି ମାଝି XAF0279513

%ୀ /151131 24 54 1138ମନିୁମା ମାଝି 'ା ଜଗନB ାଥ ମାଝି XAF0943647

ପ ୁ /151132 24 54 1139ଜଗନB ାଥ ମାଝି ପି ବଳି ମାଝି XAF0949610

%ୀ /161133 66 54 1140ଚ"� ମା ମାଝୀ 'ା ଧନସାଇ ମାଝୀ OR/13/088/030516

ପ ୁ /161134 38 54 1141ଡମ ୁମାଝି ପି ଧନସାଏ ମାଝି MGH2396851

%ୀ /161135 33 54 1142ଗିରିଜା ମାଝୀ 'ା ଡମ ୁମାଝୀ XAF0035931

ପ ୁ /171136 63 54 1143ଧମ ୁ�  ମାଝୀ ପି ଭିକାରି ମାଝୀ OR/13/088/030517

ପ ୁ /171137 44 54 1144ଭୀମ ମାଝୀ ପି ଧମ ୁ�  ମାଝୀ MGH1327022

%ୀ /171138 33 54 1145ଅମିକା ମାଝୀ 'ା ଭୀମ ମାଝୀ XAF0035949
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%ୀ /181139 60 54 1146ଅsମା ମାଝୀ 'ା ସନ�ାସି ମାଝୀ OR/13/088/030520

ପ ୁ /181140 35 54 1147ଶିେଵା ଶଂକର ମାଝୀ - ଆେtମ ମାଝୀ XAF0854521

%ୀ /191141 32 54 1149ରମଣୀ ଅମାନାତ� 'ା ହରିu"�  ଅମାନାତ� XAF0667089

ପ ୁ /191142 66 54 1150ଖାଡି ମାଝି ପି ଶକୁରୁୁ ମାଝି OR/13/088/030522

%ୀ /191143 60 54 1151ନିଳାବତୀ ମାଝି 'ା ଖାଡି ମାଝି OR/13/088/030523

ପ ୁ /191144 33 54 1152ରାସ ମାଝୀ ପି ଖାଡି ମାଝୀ XAF0035956

ପ ୁ /201145 63 54 1153ଜଗବbୁ ମାଝୀ ପି ଶକୁରୁୁ ମାଝୀ OR/13/088/030525

%ୀ /201146 60 54 1154ସମାରୀ ମାଝୀ 'ା ଜଗବbୁ ମାଝୀ OR/13/088/030526

ପ ୁ /201147 41 54 1155ଡମ ୁମାଝୀ ପି ଜଗବbୁ ମାଝୀ MGH1327899

%ୀ /201148 35 54 1156ପଦ= ନି ମାଝି 'ା ଡମ ୁମାଝି XAF0279539

ପ ୁ /211149 50 54 1157ସଦୁର ପଜୁାରି ପି େସାନା ପଜୁାରି MGH1328244

%ୀ /211150 43 54 1158ଆସମତି ପଜୁାରି 'ା ସଦୁର ପଜୁାରି MGH1328251

ପ ୁ /211151 29 54 1159େଗାପି ପଜୂାରୀ ପି ସକୁଦାସ ପଜୂାରୀ XAF0343590

%ୀ /211152 24 54 1160ରାେଜ5ରୀ ପଜୂାରୀ ପି ସ"ୁର ପଜୂାରୀ XAF1058320

ପ ୁ /221153 63 54 1161ଶକୁେଦବ ଅମନାତ� ପି ସଦା ଅମନାତ� OR/13/088/030540

ପ ୁ /221154 58 54 1162ଗରୁୁ ଅମନାତ� ପି ସଦାଶିବ ଅମନାତ� OR/13/088/030532

%ୀ /221155 58 54 1163ଟଭା ଅମନାତ� 'ା ଶକୁେଦବ ଅମନାତ� OR/13/088/030541

%ୀ /221156 53 54 1164ପଦମା ଅମନାତ� 'ା ଗରୁୁ ଅମନାତ� OR/13/088/030533

ପ ୁ /221157 35 54 1165ହରିu"�  ଅମାନାତ� ପି ସକୁେଦବ ଅମାନାତ� XAF0035980

%ୀ /221158 34 54 1166ଚ"� ା ଅମନାତ� 'ା ରଜୁ ଅମନାତ� XAF0589036

ପ ୁ /221159 34 54 1167ରାଜୁ ଅମନାତ� ପି ଗରୁୁ Odisha XAF0947952

ପ ୁ /221160 32 54 1168ହରୀ ଅମାନତ� ପି ଗରୁୁ ଅମାନତ� XAF0035972

%ୀ /221161 30 54 1169େହମ ଅମାନତ� 'ା ହରି ଅମାନତ� XAF0279547

%ୀ /221162 28 54 1170ଅଶ'ିନି ହରିଜନ ପି ସତ�ବାନ ହରିଜନ XAF0943175

ପ ୁ /231163 68 54 1171ସxାରୁ ଅମନାତ� ପି ବୁଦୁରୁ ଅମନାତ� OR/13/088/030542

%ୀ /241164 51 54 1172ଗଉରୀ ଭତ� ା 'ା ସନୁ ଭତ� ା OR/13/088/030536

%ୀ /251165 59 54 1173ଶକୁ� ି ଭତ� ା 'ା ଝିତୁରୁ ଭତ� ା OR/13/088/030548

ପ ୁ /251166 39 54 1174ଅମର ଚିତ ହରିଜନ ପି ଧନଚିତ ହରିଜନ MGH1328186

ପ ୁ /251167 52 54 1175ଗଲୁମହମଦ ଯାନୁ ପି ଈସମାଈଲ ଯାନୁ OR/13/088/030561

ପ ୁ /251168 55 54 1176ବଳି ପଜୂାରୀ ପି ସନୁଧର ପଜୁାରି MGH1328400

%ୀ /251169 53 54 1177ହାରାବତୀ ପଜୂାରୀ 'ା ବଳି ପଜୂାରୀ MGH1328335

ପ ୁ /251170 27 54 1178ମେନାଜ ପଜୁାରୀ ପି ମହାେଦବ ପଜୁାରୀ XAF0667204

%ୀ /251171 26 54 1179େଜମା ପଜୂାରୀ ପି ବଳି ପଜୂାରୀ XAF0588996

%ୀ /251172 26 54 1180ସଇତା ପଜୁାରୀ 'ା ମେନାଜ ପଜୁାରୀ XAF0667253

ପ ୁ /261173 29 54 1181ଅନିz୍ ହରିଜନ ପି ଧନଚି{ ହରିଜନ XAF0279570

ପ ୁ /261174 35 54 1182ହଗରୁୁବbୁ ମାଝୀ ପି ଂରାମ ଭତ� ା XAF0036004

%ୀ /261175 34 54 1183େଦ� ୗପଦୀ ମାଝୀ 'ା କମଳ େଲାଚନ ମାଝୀ XAF0854760

ପ ୁ /261176 32 54 1184କମଳେଲାଚନ ମାଝୀ ପି ରାମ ଭତ� ା XAF0035998

%ୀ /261177 29 54 1185ଶ�ୀମତି ମାଝୀ 'ା ଗରୁୁବbୁ ମାଝୀ XAF0344119

ପ ୁ /261178 43 54 1186ଲୁ"ୁ ଶରିା ପି ଶକୁ�ୁ  ଶରିା MGH1327014

%ୀ /261179 39 54 1187ସବିତା ଶରିା 'ା ଲୁ"ୁ ଶରିା MGH1327535

ପ ୁ /271180 39 54 1188ମହLଦ ଇଲିଆସ ଲାଠିଆ ପି ମହLଦ ରଜାକ ଲାଠିଆ MGH1327667

%ୀ /271181 62 54 1189ନିଶାମଣି ପଯୁାରୀ 'ା କୃ6 ପଯୁାରୀ OR/13/088/030546

%ୀ /271182 40 54 1190େହମବତୀ ପଜୁାରି 'ା େଲାକନାଥ ପଜୁାରି MGH1328327

ପ ୁ /271183 21 54 1191ଗେଣଶ ପଜୁାରୀ ପି େଲାକନାଥ ପଜୁାରୀ XAF0947911

%ୀ /281184 48 54 1192ୱାହିଦା ବାେନା 'ା ଇଲିଆସ ଯାନୁ OR/13/088/384499

%ୀ /281185 38 54 1193ସବିନା ବାେନା 'ା ଗଲୁାମ ଜାନୁ MGH1328053

%ୀ /281186 37 54 1194ଫରଜନା ବାନୁ 'ା କାଦର ଜିଲାନି MGH2297893

%ୀ /281187 27 54 1195ନାଜିଆ ଫାତିମା ପି ଅବଦୁଲ ଜଲିଲ XAF1046820

ପ ୁ /281188 52 54 1196ଇଲିୟାସ ଜାନୁ ପି ଇସ=ାଇଲ ଜାନୁ OR/13/088/384498

ପ ୁ /281189 40 54 1197ଗାଦର ଜିଲାନି ପି ଇସମାଇଲି ଯାନୁ OR/13/088/030562

ପ ୁ /291190 47 54 1198ନାେଗ5ର ରାଓ ପି ତାରାସିନା ଆପBା OR/13/088/030568

%ୀ /291191 37 54 1199ଟି.ପାବ� ତୀ ରାଓ 'ା ନାେଗ5ର ରାଓ XAF0036012

%ୀ /301192 34 54 1200ଦୁତୀ ଦGେସନ 'ା ତୁଫାନ ଦGେସନ XAF0036038

ପ ୁ /301193 55 54 1201ଡFରୁ ଦGେସନା ମା ଲI=ଣ ଦGେସନା MGH1327139

%ୀ /301194 46 54 1202ଶା.ି ଦGେସନା 'ା ଡFରୁ ଦGେସନା MGH1328012

ପ ୁ /301195 41 54 1203ତୁଫାT ଦGେସନା ପି ଲI=ଣ ଦGେସନା MGH1327998

ପ ୁ /301196 37 54 1204ତୁଫାନ ଦGେସନା ପି ସେୁଲାଚନା ଦGେସନା XAF0667147

ପ ୁ /311197 65 54 1205ନାରାୟଣ ପଜୁାରୀ ପି ସଦାଧର ପଜୁାରୀ OR/13/088/030573

%ୀ /311198 28 54 1206ତିେଳା_ମା ପଜୂାରୀ ପି ନାରାୟଣ ପଜୂାରୀ XAF0279463

ପ ୁ /311199 28 54 1207ତ�ିପତି ପଜୂାରୀ ପି ନାରାୟଣ ପଜୂାରୀ XAF0344069

%ୀ /311200 27 54 1208ଭୁବେନ5ରୀ ପଜୁାରୀ ପି ନାରାୟଣ ପଜୂାରୀ XAF0949636

ପ ୁ /321201 52 54 1209ହମିଦ ଯାନୁ ପି ଇସମାଈଲ ଯାନୁ MGH1326966
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ପ ୁ /331202 53 54 1210କିରାଟ ପଜୁାରୀ ପି ଧନର ପଜୁାରୀ OR/13/088/030578

%ୀ /331203 49 54 1211ଫଲୁମତୀ ପଜୁାରୀ 'ା କିରାଟ ପଜୁାରୀ OR/13/088/030577

%ୀ /331204 28 54 1212ଅନପcୁ2 ପଜୂାରୀ ପି କିରଟ ପଜୂାରୀ XAF0343665

%ୀ /331205 23 54 1213େଦ� ୗପତୀ ପଜୁାରୀ ପି କିରାଟ ପଜୁାରୀ XAF0943910

ପ ୁ /331206 21 54 1214କୃ6 ଚ"�  ପଜୁାରୀ ପି କିରାଟ ପଜୂାରୀ XAF0943563

ପ ୁ /341207 25 54 1215ମହLଦ ଜାେବଦ ଜାନୁ ପି ଇଲିଆସ ଜାନୁ XAF0667071

%ୀ /341208 25 54 1216ବାସ.ି ମାଝି ପି ସନୁାଧର ମାଝି XAF0667097

%ୀ /391209 29 54 1217ରାମବତି ପଜୁାରୀ 'ା ଦଶରଥ ପଜୁାରି XAF0667113

%ୀ /471210 26 54 1218ମ; ୁଭତ� ା ପି ଦିନୁ ଭତ� ା XAF0943936

%ୀ /621211 33 54 1219ଚଂପା ଭଟ�ା ମା ରମା ଭଟ�ା XAF0886960

ପ ୁ /651212 39 54 1220ବାବୁଲା ଭଟ�ା - ରମା ଭାତରା XAF0890368

%ୀ /00901213 20 54 1221ସଫିୟା ଖାତୁନ ମା ସୟଦ ସ|ାଦ ଅଶ�} XAF1045871

ପ ୁ /00901214 21 54 1222ସୟଦ େମାହLଦ ନକି ପି ସୟଦ ସ|ାଦ ଅଶ�} XAF0947945

%ୀ /4371215 27 54 1223ଗ?ୁୀ Bhatra 'ା laxmi kant Bhatra XAF0854570

ପ ୁ /4371216 25 54 1224ଡFରୁ ଭତ� ା ପି ଦୀନୁ ଭତ� ା XAF0872259

%ୀ /4371217 47 54 1225ଦହନା େଭାତରା 'ା ଦିନୁ େଭାତରା XAF0589457

ପ ୁ /10-4371218 53 54 1226ଦିନୁ ଭତରା ପି ପୀତାFର ଭତରା XAF0589390

%ୀ /11219 39 54 1227ହାଜରା ବାେନା 'ା ମହLଦ ଫିେରାଜ MGH2297885

ପ ୁ /21220 41 54 1228ସଶିୁଲ କମୁାର ଶାସମଲ ପି ବଂଶିଧର ଶାସମଲ MGH1327410

ପ ୁ /31221 46 54 1229ମହLଦ ନାଜିର ପି ମହLଦ ସିଜିକ MGH1326933

%ୀ /31222 35 54 1230ସLା ବାନୁ 'ା ମହLଦ ନାଜିର MGH1428580

ପ ୁ /41223 73 54 1231ନୁର ମହLଦ ପି ହାଜିୱାଲି ମହYଦ OR/13/088/030682

%ୀ /51224 39 54 1232ସାବାନା ବାନୁ 'ା ମହLଦ ୟାସିନ XAF0036194

ପ ୁ /51225 37 54 1233ମହLଦ ହାସାନ ପି ମହLଦ ଇକବାଲ MGH2396620

%ୀ /51226 29 54 1234ସମୁାଇୟା ନାଜ 'ା ମହLଦ ହାସାନ XAF0343970

ପ ୁ /51227 45 54 1235ମହLଦ ୟାସିନ ପି ମହLଦ ଇକବାଲିଲ\ ା OR/13/088/030689

ପ ୁ /61228 65 54 1236ମହLଦ ରଫିX . ପି ହାଜି ଆଲି ମହLଦ . MGH1327402

%ୀ /61229 50 54 1237ଫରିଦା ବାଇ . 'ା ମ ରଫିକ . OR/13/088/030691

ପ ୁ /61230 44 54 1238ମହLଦ ଯେୁନଦ . ପି ମ ରଫୀକ . OR/13/088/030890

%ୀ /61231 32 54 1239ସମୁାୟା ବାେନା 'ା ମହLଦ ଜାେଭଦ XAF0446906

%ୀ /61232 28 54 1240ଫିରେଦାସ ବାନୁ 'ା ମହLଦ ଯେୁନଦ XAF0750703

ପ ୁ /61233 35 54 1241ମହLଦ ଜାେଭଦ ପି ମହLଦ ରଫିକ MGH2297851

ପ ୁ /61234 39 54 1242ମହLଦ ଜୁେବର ପି ମହLଦ ରଫିକ MGH1327006

ପ ୁ /71235 33 54 1243ଉପାଲା ହରିପ�ସାଦ ପି ଉପାଲା ବା�ାଇ ରାଜୁ XAF0036202

ପ ୁ /71236 72 54 1244ଉପାଲା ବା�ାଈ ରାଜୁ ପି ଉପଲା ଆପାଲା ରାଜୁ MGH1419092

ପ ୁ /71237 42 54 1245ୟୁ. ଲI=ଣ ରାଓ ପି ୟୁ. ବା�ାରି ରାଜୁ MGH1420553

%ୀ /81238 40 54 1246ଅନିତା ହରିଜନ 'ା କଲୁୁ ହରିଜନ MGH1327246

ପ ୁ /81239 41 54 1247ୟୁପାଲା ମେହ5ର ରାଓ ପି ୟୁପାଲା ଇ5ର ରାଓ MGH1327477

%ୀ /81240 47 54 1248ଉ�ାଲା ଶ�ୀେଦବି 'ା ୟୁ.ଶ�ୀନୀବାସ ରାଓ MGH1328467

%ୀ /91241 45 54 1249ମାଧରିୁ ବାଘ 'ା ସେୁରସ ହରିଜନ MGH1327220

%ୀ /101242 31 54 1250ଆଲିଶା ବାେନା 'ା ଏY ଡ଼ ିଆନିଶ XAF0344093

ପ ୁ /111243 39 54 1251କା_�ୀକ ମା�ଲି ପି ଜଗନB ାଥ ମା�ଲି MGH1326941

%ୀ /111244 33 54 1252ବାଲ ମା�ାଲି 'ା କା_4କ ମା�ାଲି XAF0036210

%ୀ /121245 50 54 1253େମାମିT ବାେନା 'ା ମହLଦ ସାଜି� ଉଷ=ାT XAF0562363

%ୀ /121246 28 54 1254ଖାଦିଜା ବାେନା 'ା ଏY ଡ଼ ିଇମ�ାନ XAF0344085

ପ ୁ /121247 35 54 1255ମହLଦ ଇମ�ାT ପି ମହLଦ ମଜୀଦ ଉଷ=ାT XAF0672089

ପ ୁ /121248 58 54 1256ମହLଦ ସାଜି� ଉଷ=ାT ପି ମହLଦ ଉଷ=ାT XAF0562355

%ୀ /131249 40 54 1257ନଜମା ବାନୁ 'ା ମହLଦ ଜୁେବର XAF0228288

ପ ୁ /151250 33 54 1258ମହLଦ ହୁେସନ ପି ମହLଦ ମାଜିଦ ଉସମାନ XAF0343780

%ୀ /341251 28 54 1259ଚpଳା ସଚେଦବ 'ା ଅମିୟ ମାଲିକ XAF0588848

%ୀ /9991252 32 54 1260ନାଜିY ବାନୁ 'ା ମହLଦ ହୁେଶନ XAF0751214

%ୀ /11253 40 54 1261ସଯୂ��ମଣି ବାଘ 'ା ଜଇେଲା ବାଘ MGH1327261

%ୀ /11254 55 54 1262ଧାମ4କା ହରିଜନ 'ା ଲI=ଣ ହରିଜନ MGH1327345

%ୀ /21255 21 54 1263ଦିବ�ା ହରିଜନ 'ା ବିକାଶ ହରିଜନ XAF0943159

ପ ୁ /111256 26 54 1264ଅମର କମୁାର େଜନା ପି ବାବୁଲା େଜନା XAF0949545

ପ ୁ /151257 22 54 1265ରହିତ ହରିଜନ ପି େଦେବ"�  ହରିଜନ XAF0943498

ପ ୁ /161258 24 54 1266ଅଜୟ ହରିଜନ ପି ନେର"�  ହରିଜନ XAF0947697

ପ ୁ /171259 22 54 1267ସଧିୁର ବାଘ ପି ଶିଶିର ବାଘ XAF0947721

ପ ୁ /211260 20 54 1268ରାଜା ହିଆଲ ପି େଦବାନ" ହିଆଲ XAF1060391

%ୀ /221261 29 54 1269ପ�ଭାସିନି ହରିଜନ ପି ସତ�ବାନ ହରିଜନ XAF0943167

ପ ୁ /221262 27 54 1270ବିକାଶ ହରିଜନ ପି ସତ�ବାନ ହରିଜନ XAF0943142

ପ ୁ /231263 25 54 1271ହେରଶ ବାଘ ପି ସେୁରଶ ବାଘ XAF1028026

ପ ୁ /231264 23 54 1272ନାେଗଶ ବାଘ ପି ସେୁରଶ ବାଘ XAF1028372
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ପ ୁ /281265 20 54 1273ଆନ" ହିଆଲ ପି ମହାନ" ହିଆଲ XAF1081892

ପ ୁ /251266 19 54 1281ସବୂାଲନ ବାରିକ ପି ସେୂଲବନ ବାରିକ XAF1167063

%ୀ /341267 27 54 1282ପାବ� ତୀ ମ�ଳି ପି ଭଗୀରଥୀ ମ�ଳି XAF1167147

ପ ୁ /351268 34 54 1283େଗାବିଂଦା ନାୟକ - ସମାରୀ ନାୟକ XAF1167329

ପ ୁ /181269 47 54 1284େମାହମଦ ୟୁସଫୁ - ମହମଦ ୟୁସଫୁ XAF1168632

%ୀ /181270 44 54 1285ମମୁତାଜ ବାଈ 'ା ମହମଦ ୟୁସଫୁ XAF1172667

ପ ୁ /181271 26 54 1286ମହLଦ ହବୀବ ପି ମହମଦ ୟୁସଫୁ XAF1172717

%ୀ /261272 40 54 1287ଅେୟସା େବଗମ ପି ପରସ ୂହରିଜନ XAF1175777

%ୀ /231273 31 54 1288ଅଫସାନା ବାନୁ ପେଟଲ - ମବୁାରକ ଖାନ XAF1181684

%ୀ /161274 24 54 1289ରି�ାନା ବାନୁ 'ା େମାହମଦ କରୀମ ୟୁସଫୁ XAF1181700

ପ ୁ /371275 19 54 1290ଭାରତ ହରିଜନ ପି କମzସଈ ହରିଜନ XAF1181759

%ୀ /481276 43 54 1291ଗିତାେ�ବୀ ମ�ଳି 'ା ଚ"� ଧାଵାଜ ମ�ଳି XAF1181775

%ୀ /171277 30 54 1292ଆରତୀ ନାୟକ ପି ସରତ କମୁାର ନାୟକ XAF1181783

ପ ୁ /451278 21 54 1293ଇସ=ାଇଲ ହରିଜନ ପି ସନୁାଧର ହରିଜନ XAF1184555

%ୀ /101279 21 54 1294ସିବାନୀ ହରିଜନ 'ା କxୂକT�ଣ ହରିଜନ XAF1184589

%ୀ /321280 24 54 1295େରତା ହରିଜନ 'ା ଦଂେଟ�ଵର ହରିଜନ XAF1184647

%ୀ /111281 19 54 1296ଆରତୀ େଜନା ପି ଅମର କମୁାର େଜନା XAF1185248

%ୀ /291282 21 54 1297ଉମ4ଳା ହିଆଲ ପି ସଦାନ" ହିଆଲ XAF1185321

ପ ୁ /311283 18 54 1298ଚୀରାଗ ବାଗା ପି ଦୀପକ ବାଗା XAF1210129

%ୀ /141284 18 54 1299େଜ�ାତି ହିଆଲ ମା ଲଳିତା ଘାସୀ XAF1210137

ପ ୁ /181285 18 54 1300ସାହିଲ ବାଘା ପି ରାେଜ"�  ବାଘା  XAF1210145

%ୀ /441286 18 54 1301କନୁୀ ମ�ଳି 'ା କରୁା ଜଗା XAF1210178

%ୀ /71287 18 54 1302ଅଂଜଲୀ ସାଗାରିଆ 'ା ସଂେତାଷ ସାଗାରିଆ XAF1210186

%ୀ /41288 18 54 1303ଅସା ହରିଜନ 'ା ସନୁୀଳ ହରିଜନ XAF1210772

%ୀ /51289 18 54 1304ଅରୂTଡୁତୀ ପାଣିକା 'ା େଜାଗା ପାଣିକା  XAF1212794

ପ ୁ /191290 18 54 1305ଜାେବଶ ନାୟକ ମା ରଂଜୁ ନାୟକ XAF1212810

%ୀ /191291 38 54 1306ରଂଜୁ ନାୟକ ପି ଶ�ୀଧର ନାୟକ XAF1213826

%ୀ /141292 18 54 1307ସମୁନ ପାଣିକା ପି ମାତୀ ପାଣିକା XAF1213834

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବ2ଚନ ପାଇଁ ଉ�ି� | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନB  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବ2ଚନ କମିଶନ+ �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବ2ଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ+ 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
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