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ପ ୁ /1 22 51 1ଜଗନ� ାଥ ପଜୁାରୀ ପି ମକ ୁ ପଜୁାରୀ XAF0886838

!ୀ /02 43 51 2ବିଂଦୁ ଏ ସି ପି ଚେକା  XAF0993972

ପ ୁ /03 50 51 3ଵଘ� ୀସ ଠାନାଥ ପି ଆବ� ାହମ ଠାନାଥ XAF0993840

!ୀ /14 61 51 4ଟି.ଲ*+ୀ ବାରିକ(ବି) .ା ଆପଲା ବାରିକ OR/13/088/024741

ପ ୁ /15 38 51 5ଦାମଦର ଭତ� ା ପି ଶ�ାମ ସ ୁର ଭତ� ା XAF0900126

!ୀ /16 34 51 6କମୁାରୀ ଭତ� ା .ା ଦାମଦର ଭତ� ା XAF0900118

!ୀ /37 67 51 7ମିନି ଲୁଇସି େବନ�ା ପି େପ�ମଚ �  ଦାସ େବନ�ା OR/13/088/024021

!ୀ /48 36 51 8କମୁାରୀ େକ. ନାରାୟଣା ପି େକ. ମାେଲ3ର ରାଓ MGH2296408

!ୀ /059 23 51 9ପ�ତୀ*ା ରାଣୀ କମୁାର ପି ଉଦୟ ପ�କାଶ କମୁାର XAF0782052

!ୀ /510 58 51 10େକ ଅନୁପମା .ା ଉଦୟ ପ�କାଶ କମୁାର OR/13/088/024503

ପ ୁ /511 62 51 11ଉଦୟ ପ�କାଶ କମୁାର ପି ଡି. ସେ7ନିୟୁସ MGH1329606

ପ ୁ /512 28 51 12ଅଭିେଷକ କମୁାର ପି ଉଦୟ ପ�କାଶ କମୁାର XAF0278366

ପ ୁ /513 26 51 13ଅଭିଜୀତ କମୁାର ପି ଉଦୟ ପ�କାଶ କମୁାର XAF0587931

!ୀ /514 35 51 14େକ. ଲ*+ୀ .ା େକ.ମାେଲ3ର ରାଓ XAF0749085

ପ ୁ /515 51 51 15େକ.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି େକ.ଚିହ� ା ରାଓ XAF0749069

ପ ୁ /616 81 51 16ଆମନ ଆଶା ପି ପିଲିମନ ଆଶା OR/13/088/024515

ପ ୁ /617 55 51 17ରଞନ କମୁାର ଆଶା ପି ଆମନ ଆଶା OR/13/088/024517

ପ ୁ /618 44 51 18ସ:ୀବ କମୁାର ଆଶା ପି ଆମନ ଆଶା OR/13/088/024717

ପ ୁ /619 64 51 19େପ�ମଦାସ ଦାନଶୀଲ ପି ପ�ଭୁଦାସ ଦାନଶୀଲ XAF1037266

ପ ୁ /620 37 51 20ନବଦାନ ଦାନଶୀଲ ପି େପ�ମଦାସ ଦାନଶୀଲ XAF1037290

!ୀ /621 42 51 21ସଞିବନୀ ତ�ିପାଠୀ ପି ଶଷି ଭୁସଣ ତ�ିପାଠୀ MGH1329168

ପ ୁ /722 48 51 22ମନଜ କମୁାର ଆଶା ପି ଆମନ ଆଶା OR/13/088/024519

!ୀ /723 47 51 23ସନୁା:ଳିୁ ଆଶା .ା ମନଜ ଆଶା OR/13/088/024520

ପ ୁ /724 22 51 24ମାନସ ଇବ� ାହିମ ଆଶା ପି ମେନାଜ କମୁାର ଆଶା XAF1004100

!ୀ /725 46 51 25ଜାରିନା ସାଧ ୁ .ା ଯନୁାଥନ ସାଧ ୁ MGH1329192

ପ ୁ /826 70 51 26େକ ମାେଲ3ର ରାଓ ପି ସରିୁ ରାଓ OR/13/088/024007

!ୀ /827 58 51 27େକ ଭବାନି ରାଓ .ା ମାେଲ3ର ରାଓ OR/13/088/024008

ପ ୁ /828 33 51 28େକ ହେରଶ ରାଓ ପି େକ ମାେଲ3ର ରାଓ MGH2296507

!ୀ /829 33 51 29େକ ରୀନା ରାଓ .ା େକ ହେରଶ ରାଓ XAF0588046

!ୀ /0930 21 51 30େନହା କାକଡିୁ ପି .ଗ�ତଃ ଶରତ ଚ �  କାକଡିୁ XAF0900001

!ୀ /931 47 51 31ଜୁେଲଖା ବାନୂ .ା େସଖ ବାଦୁରୁନିଧିନ XAF0885202

!ୀ /932 39 51 33ଅମ@ ାନ େଜ�ାତି ଦାସ .ା ସଧୁୀର କମୁାର ପAା MGH1428085

!ୀ /933 74 51 34େମାହିନୀ ନାୟକ .ା େଜମB େଗରେସନ ନାୟକ XAF0227231

!ୀ /934 57 51 35ଉଷାରାଣି ନାୟକ .ା ତାରିଣୀ ନାୟକ XAF0301523

ପ ୁ /935 56 51 36ତାରିଣୀ ନାୟକ ପି େଜCସ ନାୟକ OR/13/088/024718

!ୀ /936 51 51 37ମେନାରମା ନାୟକ ପି େଜମB େଗରେସନ ନାୟକ XAF0227249

!ୀ /937 32 51 38ସପୁ�ିୟାରାଣୀ ନାୟକ ପି ତାରିଣୀ ନାୟକ XAF0342964

!ୀ /938 30 51 39ତୃEିରାଣୀ ନାୟକ ପି ତାରିଣୀ ନାୟକ XAF0342972

!ୀ /1039 50 51 41ସେFାଷମଣି ଦାନଶଳି ପି ଫିଲିମନ ଦାନଶଳି OR/13/088/024528

ପ ୁ /1040 42 51 42ର:ିତ କମୁାର ଦାନଶୀଳ ପି ରାେଜ �  କମୁାର ଦାନଶୀଳ XAF0227512

ପ ୁ /1041 39 51 43ପ�ବୀଣ କମୁାର ଦାନଶଳି ପି ରାେଜ �  କମୁାର ଦାନଶଳି MGH2396356

ପ ୁ /1042 32 51 44ପ�ବିଣ କମୁାର ପାଟଣା ପି ସେୁର �  କମୁାର ପାଟଣା XAF0953752

ପ ୁ /1143 45 51 45ଅେଶାକ ମAଳ ପି ଆସିତି ମAଳ XAF0951251

!ୀ /1144 32 51 46େଜ�ାସ�ା ମAଳ .ା ଅେଶାକ ମAଳ XAF0951269

ପ ୁ /1145 20 51 47ଜସ+ ିନ ନାୟକ ପି ସ:ିବ ନାୟକ XAF1084060

ପ ୁ /1246 71 51 48ପଦ+ ନାଭ ଖଡା ପି ଲ*+ଧିର ଖଡା MGH1329846

!ୀ /1247 32 51 49ସH�ା ରାଣୀ ମାଝୀ .ା ରାମ ଚ �  ଖଡା XAF0781971

ପ ୁ /1248 49 51 50େବନ�ାମିJ ନାୟକ ପି େସଲବିନ ନାୟକ XAF0749044

ପ ୁ /1249 46 51 51ଜେଗ �  କମୁାର ନାୟକ ପି େଯନସJ ନାୟକ XAF1028539

!ୀ /1250 44 51 52ଯଶ+ନି ନାୟକ .ା େବନ�ାବିନ ନାୟକ XAF0773713

1 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL .ା*ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1251 25 51 53ସାହିଲ ନାୟକ ପି େବନ�ବିନ ନାୟକ XAF0748384

!ୀ /1352 80 51 54ଭାବିନି ଧାନଫଲୁ .ା ଇ ଏଚ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/024510

ପ ୁ /1353 19 51 55େକ କିେଶାର ପି େକ ଜଗନ� ାଥ ରାୱ XAF1104934

!ୀ /1354 44 51 56ପ�ିୟାଦଶNନୀ ମିଶନ ଗ�ହଣ ପି ପOୁ�ଚ �  ମିଶନ ଗ�ହଣ OR/13/088/024705

ପ ୁ /1355 42 51 57େବ:ାମିJ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି କୃP ଚ �  ପାଣିଗ�ାହୀ XAF0311092

!ୀ /1456 54 51 58ଝରଣା ଦାସ .ା ପ�Qୂଲ ଚ �  ଦାଶ MGH1329937

!ୀ /1457 90 51 59ଏେଥ� ଧାନଫଲୁ .ା ଯଲିୁୟସ ସାମFରାୟ OR/13/088/024538

ପ ୁ /1458 22 51 60ସିRଫ�ିଦ ଧାନଫଲୁ ପି ବିନଫ�ିଦ ଧାନଫଲୁ XAF0900092

!ୀ /1459 48 51 61ଖ�ୀS ନିେବଦିତା ପି. ଗରଡା .ା ଅନିଲ କମୁାର ସାମFରାୟ OR/13/088/024559

!ୀ /1460 57 51 62ରମା େଗୗଡ଼ .ା ବିଜୟ େଗୗଡ଼ OR/13/088/024598

!ୀ /1461 25 51 63ବିଦୁଷୀ ରାଣୀ େଗୗଡ଼ ମା ରମା େଗୗଡ଼ XAF0666198

ପ ୁ /1462 23 51 64ବିଶାଲ କମୁାର େଗୗଡ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ XAF0781898

!ୀ /1463 21 51 65ସିୟନୀ େଗୗଡ ପି ବିଜୟ କମୁାର େଗୗଡ XAF1006485

!ୀ /1464 62 51 66କନକ ମ:ରୀ ମାଝୀ .ା ପ�ତାପ ର:ନ ମାଝୀ MGH1329275

!ୀ /1465 37 51 67ପ�ତିଭା ସମିୁରାଣୀ ନାଗ .ା ପ�େମାଦ ସାମFରାୟ XAF0301515

!ୀ /1466 22 51 68ସସୁ+ ିତା ନାଇକ ପି ରାେଜେ � ା ନାଇକ XAF0853937

ପ ୁ /1467 64 51 69ଅନିଳ କମୁାର ସାମFରାୟ ପି ଯଲିୁୟସ ସାମFରାୟ OR/13/088/024539

ପ ୁ /1468 63 51 70ପ�ଦିପ କମୁାର ସାମFରାୟ ପି ଯଲିୁୟସ ସାମFରାୟ OR/13/088/024540

!ୀ /1469 55 51 71େସୗଦାମିନି ସାମFରାୟ .ା େବ:ାମିନ ପାଣିଗ�ାହୀ OR/13/088/024541

ପ ୁ /1470 51 51 72ପ�େମାଦ ସାମFରାୟ ପି ଯଲିୁୟସ ସାମFରାୟ OR/13/088/024542

ପ ୁ /1471 23 51 73େଡଭିଡ ରିଚାଡ� ସନ ସାମFରାଏ ପି ଅନିଲ କମୁାର ସାମFରାୟ XAF0955641

!ୀ /1472 23 51 74ଅଭିଷିVା ସାମFରାୟ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାମFରାୟ XAF0781963

ପ ୁ /1473 25 51 75ଏW ନିୟଜୁଲିୟ ସାମFରାୟ ପି ଅନିଲ କମୁାର ସାମFରାୟ XAF0749093

!ୀ /1574 65 51 76େକ. ପାବ� ତି . .ା େକ.ରାେମାରାଓ . MGH1329853

ପ ୁ /1575 53 51 77ପବିତ� ାନ  ସେFାଷ କମୁାର ନାୟକପି ସଶିଭୁଷଣ ନାୟକ OR/13/088/024545

!ୀ /1576 46 51 78ସଷୁମା ମହାLଡୁ .ା ପବିତ� ାନ  ସେFାଷ କମୁାର ନାୟକ XAF0311027

!ୀ /1577 47 51 79େଶୖଳବାଳା ମାଝୀ .ା ଦିବ�ାନ  ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ OR/13/088/024654

ପ ୁ /1578 54 51 80ଦିବ�ାନ  ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକମା ପ�ିYିଲZ ା ନାୟକ OR/13/088/024544

!ୀ /1579 24 51 81ଶମN[ା ନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ XAF0749010

ପ ୁ /1580 23 51 82େଦବାଶିଷ ନାୟକ ପି ଦିବ�ାନ  ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ XAF0782094

!ୀ /1581 21 51 83ସପୁ�ିୟା ନାୟକ ପି ଦିବ�ାନ  ସେରାଜ କମୁାର ନାୟକ XAF1006154

!ୀ /1582 19 51 84େସୗମ�ା ସଚୁରୀତା ନାୟକ ପି ପବିତ� ା ନ  ସFଷ କମୁାର ନାୟକ XAF1130939

ପ ୁ /1683 29 51 85କାବୁର ମରୂଲୀ ରାଓ ପି େକ. ମାେଲ3ର ରାଓ XAF0227256

!ୀ /1684 24 51 86କାବୁର େରବତୀ ରାଓ .ା କାବୁର ମରୁଲୀ ରାଓ XAF0990960

ପ ୁ /1685 66 51 87ଇନେସନ େସମଲି ପି େରଭ ଯହାେନସ େସମଲି OR/13/088/024546

!ୀ /1686 61 51 88ଭାନୁମତି େସମଲି .ା ଇନେସନ େସମଲି OR/13/088/024547

ପ ୁ /1687 45 51 89ପାଥିଉସ େସମଲି ପି ଇନେସନ େସମଲି MGH1431725

ପ ୁ /1688 40 51 90ମାଥିୟସ େଶମZ ି ପି ଇନେସJ େଶମZ ି XAF0773721

!ୀ /1689 39 51 91ଧନମତି େଶମ@ ି .ା ପାଥିୟସ ସାମଲ MGH1329432

!ୀ /1690 38 51 92ଧନମଣି େଶମ@ ି .ା ମାଥିୟସ େଶମ@ ି MGH1431436

!ୀ /1791 34 51 93ମଧସୁ+ ିତା ଦାସ .ା ବିଶାଳ ସମିର ଦୁଖି XAF0907022

!ୀ /1792 32 51 94େମୗସମୁୀ ବିଦୁଲତା ଦାସ .ା ଜେଗ �  ସବ�ସାଚୀ ସାମଲ XAF0227264

ପ ୁ /1793 32 51 95ପାଉଲ ପଲୁକ କାFି ଦ� ା*ାଲତା ପି ବା\ାନିଧି ଦ� ା*ାଲତା XAF0301473

ପ ୁ /1794 41 51 96ଜେଗ �  ସବ�ସାଚି ସାମଲ ପି ଜଜ�  ଯସମନ ସାମଲ MGH1330083

ପ ୁ /1895 21 51 97ଅତୁଲ� ବିଭୁ ଭତ�ା ପି ଆWିନିୟସ ଭତ�ା XAF0900050

ପ ୁ /1896 59 51 98ପ�ବିଣ କିେଶାର ଗରଡା ପି ଖ�ୀSେପ�ମ ଗରଡା OR/13/088/024556

!ୀ /1897 53 51 99ଜଲି ଗରଡା .ା ପ�ବିଣ ଗରଡା OR/13/088/024557

ପ ୁ /1898 53 51 100ପ�ତ�ଷୁ କିେଶାର ଗରଡା ପି ଖ�ୀSେପ�ମ ଗରଡା OR/13/088/024558

ପ ୁ /1899 29 51 101ଅତୁଳ ବିକ�ମ ଗରଡା ପି ପ�ବୀଣ କିେଶାର ଗରଡା XAF0227272

ପ ୁ /18100 29 51 102ଯଶବF ଗରଡ଼ା ପି ପ�ବୀଣ କିେଶାର ଗରଡ଼ା XAF0278374

!ୀ /18101 23 51 103ପ�ତିଷା େମରିଲିନ ଗରଡା ପି ପ�ତ�ଷୁ କିେଶାର ଗରଡା XAF0782110

!ୀ /18102 23 51 104ପ�ତ�ଷୁାରାଣି ଗରଡା ପି ପ�ତ�ଷୁ କିେଶାର ଗରଡା XAF0962068

ପ ୁ /18103 58 51 105ସେୁରଶ ଚ �  ନାଗ ପି ଦୟା ଦାନ ନାଗ MGH1329002

ପ ୁ /18104 22 51 106ବିକ�ମ ନାୟକ ପି ଲ]ଧର ନାୟକ XAF0955062

!ୀ /18105 49 51 107ରଶ+ ି ମାରିୟାନା ପଜୂାରୀ .ା ପ�ତ�ଷୁ କିେଶାର ଗରଡା MGH2296481

!ୀ /18106 84 51 108ଓୱ୍ଲି େହଲ ମିନା େସମଲି .ା ଖ�ୀSେପ�ମ ଗରଡା OR/13/088/024555

!ୀ /19107 54 51 109ସଚିୁFାମଣି ଧାନଫଲୁ ପି ମାଥିଭ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/024018

ପ ୁ /19108 44 51 110େ*ତ�ୀୟ ସିଂ ପାଲ ଦୁଃଖି ପି ପ�ବୀଣ ସାବତ ଦୁଃଖି MGH1328905

ପ ୁ /20109 50 51 111ପ_ପୁ�ତାପ ଖରା ପି ୟୁସିବିୟସ ଖରା OR/13/088/024449

!ୀ /20110 48 51 112ସ:Vୁାେହମା`ିନି ଖରା .ା ପ_ପୁ�ତ�ତୁ ଖରା OR/13/088/024450

ପ ୁ /20111 33 51 113ଫିେରାଜ କମୁାର ଖରା ପି ପ_ପୁ�ତାପ ଖରା XAF0032334

!ୀ /20112 26 51 114ସବୂାସୀନୀ ଖରା .ା ଫିେରାଜ କମୁାର ଖରା XAF0853952

!ୀ /20113 19 51 115ଇବ� ହିମ ସକୁନ�ା ନାୟକ ପି ଶଦାଶିବ ନାୟକ XAF1104926
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ପ ୁ /20114 49 51 116ଉମାକାF ପାଣି ପି ଉଦୟନାଥ ପାଣି OR/13/088/024027

!ୀ /20115 32 51 117ମରିୟମ େପାଥାଳ .ା ଉମାକାF ପାଣି XAF0545087

ପ ୁ /20116 63 51 118ସବୁାସ ସିଂହ ପି େଡଭିa ସିଂହ MGH1328772

ପ ୁ /20117 21 51 119ହ� ିତିକ େଡଭିଡ ସିଂ ପି ସଭୁାଷ କମୁାର ସିଂ XAF0952689

ପ ୁ /21118 28 51 120ସମୀର ଡ`ରିଆ କH ପି ଜୀବନ ଚ �  ଡ`ରିଆ କH XAF0278382

!ୀ /21119 64 51 121ସାବିତ�ୀ ଡ �̀ ୀ .ା ଜହାେନସ ଡ �̀ ୀ OR/13/088/024029

!ୀ /21120 46 51 122ସରୁମା ଡ �̀ ୀ .ା ଜୀବନଚ �  ଡ �̀ ୀ OR/13/088/024033

!ୀ /21121 29 51 123ପ�ିତି ରାଣୀ ଡ`ରିଆ କH ପି ଜୀବନ ଚ �  ଡ �̀ ୀ XAF1028364

!ୀ /21122 27 51 124ଯବିୁଦା ଡ`ରିଆ କ .ା ସମୀର ଡ`ରିଆ କ XAF0847111

ପ ୁ /21123 51 51 125ସେଲାମନ ଡ �̀ ୀ ପି ଜହାେନସ ଡ �̀ ୀ XAF0782177

!ୀ /21124 36 51 126େହମଲତା ଡ �̀ ୀ .ା ସେଲାମନ ଡ �̀ ୀ XAF0782185

ପ ୁ /21125 25 51 127ସ:ିତ ଡ`ରିଆ କH ପି ଜୀବନ ଚ �  ଡ`ରିଆ କH XAF0666222

ପ ୁ /21126 51 51 128କୃପାସିHୁ ସନୁା ପି ଗରୁୁବHୁ ସନୁା MGH1330125

!ୀ /21127 19 51 129ଜସମିJ ସନୁା ପି କୃପାସିHୁ ସନୁା XAF1130970

ପ ୁ /22128 59 51 130ପ�ବୀଣ କମୁାର ଖଡଗରାୟ ପି ପ�ସନ�  ଖଡଗରାୟ OR/13/088/024644

ପ ୁ /22129 52 51 131ଅରୁଣ କମୁାର ଖଡଗରାୟ ପି ପ�ସନ� କମୁାର ଖଡଗରାୟ OR/13/088/024037

!ୀ /22130 26 51 132ତନୁଶ�ୀ ଖbରାୟ ପି ପ�ବୀଣ କମୁାର ଖbରାୟ XAF0666131

!ୀ /22131 25 51 133ଦିବ�ାନି ଖbରାୟ ପି ପ�ବୀଣ କମୁାର ଖbରାୟ XAF0781906

!ୀ /22132 53 51 134ଖ�ୀS ରଶ+ ି ମିଶନ ଗ�ହଣ .ା ପ�ବିଣକମୁାର ଖଡଗରାୟ OR/13/088/024643

ପ ୁ /22133 54 51 135ଶିଶ ୁଶାFନୁ କମୁାର ନାର`ି ପି ଇସ�ାଏଲ ନାର`ି XAF0907048

ପ ୁ /22134 23 51 136ସମୁନ ପଜୂାରୀ ପି ଗଣପତି ପଜୂାରୀ XAF0781922

!ୀ /22135 69 51 137ସାବିନା ସାରଥି .ା ମାେକK ସାରଥି XAF0310904

!ୀ /22136 50 51 138କବିନା ସାରଥି ପି ମାକ�  ସାରଥି XAF0310912

ପ ୁ /22137 40 51 139ଅରୁଣ କମୁାର ସାରଥି ପି ମାକ�  ସାରଥି XAF0310920

!ୀ /22138 34 51 140ମାଥK ସାରଥି .ା ଅରୁଣ କମୁାର ସାରଥି XAF0310938

!ୀ /22139 53 51 141ସେୁନଲି ତାରା ସିେରାଟି ପି ମାକ�  ସିେରାଟି XAF0301457

!ୀ /23140 29 51 142ଉଷା ରାଣୀ ମହାFି .ା ରେଶନ ମହାFି XAF0278390

ପ ୁ /23141 27 51 143ଚଦ�  ନାୟକ ପି ଶୟମ ନାୟକ XAF0885160

ପ ୁ /24142 33 51 144ରେଶନ ମହାFି ପି ଲାରେସନ ମହାFି XAF0227280

ପ ୁ /24143 32 51 145ଗଲୁେସନ ମହାFି ପି ଲାରେସନ ମହାFି XAF0031583

ପ ୁ /25144 24 51 146ବାପି ହରିଜନ ପି ପାତ�  ହରିଜନ XAF0912212

!ୀ /25145 31 51 147ସଶୁୀଳା ମହାFି ପି ଗଲୁେସନ ମହାFି XAF0809699

!ୀ /25146 87 51 148େପ�ମିକା ମାଝି .ା ଦୟାବାନ ମାଝି OR/13/088/024043

ପ ୁ /25147 56 51 149ଲୁଥର ମାଝି ପି ସଦାନ  ମାଝି OR/13/088/024044

ପ ୁ /25148 47 51 150ପିତର ମାଝି ପି ସଦାନ  ମାଝି OR/13/088/024045

!ୀ /25149 38 51 151ଦିନାମଣି ମାଝୀ .ା ପିତର ମାଝୀ XAF0545046

ପ ୁ /25150 20 51 152କାcNକ ପିଲାଇ ପି େକ କମୁାରନ ପିଲାଇ XAF1084896

!ୀ /27151 22 51 153ସଭିୟା ରାଣୀ ନାୟକ ପି ଯେଷଫ ନାୟକ XAF1004134

!ୀ /27152 69 51 154ପ�ସନ�  କମୁାର ନିଆଳି .ା ନିେମନ ନିଆଳି OR/13/088/024048

!ୀ /27153 28 51 155ପ�ଭାତି ନିଆଳି ପି ନିେମJ ନିଆଳି XAF1005784

!ୀ /28154 47 51 156ଏମ ଜୀ ଶାFିଲତା . .ା ଏC.ଜି.ପ�ଦୀପ ଚ �  . OR/13/088/024056

!ୀ /28155 26 51 157ଏC ଜି େସୗମ�ା ଶ�ୀ ପି ଏମ ଜି ପ�ଦୀପ କମୁାର XAF0588038

!ୀ /29156 87 51 158ନିଳାଦ� ି ମଣି ଦୁଃଖି ପି ଯାକବୁ ଦୁଃଖି OR/13/088/024058

!ୀ /29157 67 51 159ପ�ବୀନା କମୁାରୀ ପଟନାୟକ ମା ସଯୁ��ମଣି ଦୁଃଖୀ XAF0666271

ପ ୁ /29158 55 51 160େସୗର ରଶ+ ିନ ପି ଖ�ୀS ର:ନ ନ ା XAF0227298

!ୀ /29159 35 51 161ତରୁଲତା ପdନାୟକ ପି ନେର �  ପdନାୟକ MGH2296390

ପ ୁ /29160 36 51 162ବିJଅମୀରାe ରHାରୀ ପି ବିପିନ ଚ �  ରHାରୀ MGH2296424

!ୀ /29161 25 51 163େମାନାଲିସା ରHାରୀ .ା ବିJ ଅମିରାଜ ରHାରୀ XAF0781914

!ୀ /29162 46 51 164.O� ମ:ଳୁା .ାଇଁ .ା େସୗର ରଶ+ ିନ OR/13/088/024059

ପ ୁ /30163 54 51 165ସମୁF ସଧିୁର ଆଚାଯ�� ପି ମଧସୁଦୁନ ଆଚାଯ�� OR/13/088/024062

ପ ୁ /30164 51 51 166ଶ�ୀକାF ସଦୁନ ଆଚାଯ�� ପି ମଧସୁଦୁନ ଆଚାଯ�� OR/13/088/024063

!ୀ /30165 48 51 167ପ�ିୟଦଶ�ନୀ ଆଚାଯ�� .ା ପି. ମାଟNJ ମଧକିୁରଣ ରାଓ OR/13/088/024064

!ୀ /30166 47 51 168ସଂଯVୁା ଆଚାଯ�� .ା ସମୁF ସଧୁୀର ଆଚାଯ�� MGH1328723

ପ ୁ /30167 26 51 169ସମ� କାF ଆଚାଯ�� ପି ଶ�ୀକାF ସଦୁାନ ଆଚାଯ�� XAF0588020

!ୀ /30168 21 51 170େଡଇଜି .ିଟି ଆଚାଯ�� ପି ଶ�ୀକାF ସଦୁନ ଆଚାଯ�� XAF0955633

ପ ୁ /30169 44 51 171ଶିବ ପ�ସାଦ ନରସିଂହ େବେହରା ପି େଯାଗୀ େବେହରା XAF1132166

!ୀ /30170 29 51 172ପ�େଜାVା େବେହରା ପି ଜଗବHୁ େବେହରା XAF1130996

!ୀ /30171 38 51 173ପ�ଣତୀ କାଦ]ରୀ ଚକ�ବc�ୀ .ା ସାମF େସୗରଭ ପାତ� XAF0227348

!ୀ /30172 70 51 174ଫଲୁରିଡା ଦୁଃଖି .ା ମଧସୁଦୁନ ଆଚାଯ�� OR/13/088/024061

!ୀ /30173 51 51 175େଡଜିନା ମ:ରୀ ହିଆଲ .ା ଶ�ୀକାF ସଦୁନ ଆଚାଯ�� XAF0278408

ପ ୁ /30174 31 51 176ରିେତଶ ମାଝୀ ପି େମାହନ ମାଝୀ XAF0301341

ପ ୁ /31175 80 51 177ବା\ାନିଧି ଦ� ା*ାଲତା ପି ଆଲଫିୟସ ଦ� ା*ାଲତା MGH1328707

!ୀ /31176 69 51 178କା_ନ ମଣି ଦ� ା*ାଲତା .ା ବା\ାନିଧି ଦ� ା*ାଲତା OR/13/088/024066
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ପ ୁ /31177 43 51 179ଆେଲାକ କାFି ଦ� ା*ଲତା ପି ବା\ାନିଧି ଦ� ା*ଲତା MGH1329572

!ୀ /31178 47 51 180ମନୁଜା ଖିଲ .ା ଲଛମନ ଖିଲ MGH1330208

!ୀ /31179 33 51 181ସନୁୀତା ଖିଲ ପି ଲଛମନ ଖିଲ XAF0032508

!ୀ /31180 27 51 182େଡଭିଡ ଖିଲ ପି ଲଛମାନ ଖିଲ XAF0544981

!ୀ /32181 54 51 183ଏଲିେସବା ବି3ାସୀ .ା ଶାFି ଶୀଳ ବି3ାସୀ MGH1330109

ପ ୁ /32182 51 51 184ଈ3ରଦାନ କiପ ପି ରାଇଧର ହରିଜନ MGH1330216

!ୀ /32183 21 51 185ନୁJ ରିମJ କଛj ପି ଇ3ରଦାନ କଛj XAF1009489

!ୀ /32184 46 51 186ତନୁଜା କiପ .ା ଇ3ରଦାନ କiପ OR/13/088/024067

!ୀ /32185 26 51 187ନୁନେବZ ସି କଛପ ପି ଇ3ରଦାନ କଛପ XAF0748996

!ୀ /32186 24 51 188ନୁନ େଗZ ାରୀ କଛପ ପି ଇ3ରଦାନ କଛପ XAF0748970

!ୀ /33187 57 51 189େପ�ମିକା ବାଘ ପି ଯେଶଫ ବାଘ MGH1330117

ପ ୁ /33188 22 51 190ଫିରଜ ବାଘ ପି ବାସନୀୟ ବାଘ XAF0900068

!ୀ /33189 26 51 191ସିମ�ନ ପ�ିଏନସି ଦାସ ପି େଶୈଳ �  କମୁାର das XAF0588012

!ୀ /34190 54 51 192ପ�ଫଲୁ କମୁାରୀ ଡ �̀ ୀ .ା ଦୟାବାନ ଡ �̀ ୀ OR/13/088/024660

!ୀ /34191 55 51 193ଆରତି ନାୟକ .ା ସଦାଶିବ ନାୟକ MGH1329051

!ୀ /35192 33 51 194.ରୂପା ରାଣୀ ଦ� ା*ାଲତା ପି ଆନ  କମୁାର ଦ� ା*ାଲତା XAF0031609

ପ ୁ /35193 66 51 195ଆନ  କମୁାର ଦ� ା*ାଲତା ପି େଯାେଷଫ ଦ� ା*ାଲତା XAF0310847

!ୀ /35194 31 51 196.ାଗତିକା ଦ� ା*ାଲତା ପି ଆନ  କମୁାର ଦ� ା*ାଲତା XAF0032516

!ୀ /35195 53 51 197କମୁଦିୁନୀ ପେଲନ ବାଘ ପି ଦୟାପ।ତ� ବାଘ XAF1191030

!ୀ /35196 60 51 198କମୁଦିନୀ କାFିଲତା ସାମFରାୟ .ା ଆନ  କମୁାର ଦ� ା*ାଲତା XAF0310854

!ୀ /36197 21 51 199କା_ନ ମନର:ନ ପି ଭତରା ଭତରା XAF1060136

!ୀ /36198 60 51 200ସେରାଜିନୀ ନାଗ ପି ଫିଲିପ ନାଗ XAF0773739

!ୀ /36199 59 51 201ର:ନୀ ନାଗ ପି ଫିଲିପ ନାଗ OR/13/088/024464

ପ ୁ /37200 44 51 202େଗୗରବ କମୁାର େଗୗଡ଼ ପି ପ�ଫଲୁZ  କମୁାର େଗୗଡ଼ MGH1329481

!ୀ /37201 42 51 203ସନମତି ମନର:ନ .ା ଭତରା ଭତରା XAF1060144

!ୀ /37202 43 51 204ପିେL3ରୀ ରାଜକମୁାରୀ ନାଗ .ା େଗୗରବ କମୁାର େଗୗଡ XAF0588004

ପ ୁ /39203 71 51 205ରାମ ବାଘ ପି ଜହାେନସ ବାଘ XAF0951244

ପ ୁ /39204 30 51 206ପnୁଜିତ ବାଘ ପି ଆନ  କମୁାର ବାଘ XAF0227355

ପ ୁ /39205 53 51 207ସେୁଦଶ ବାଘ ପି ଯାହାେନସ ବାଘ MGH1328897

!ୀ /39206 28 51 208ରିନା େଚୗଭାନ .ା ଗଗନ ବାଘ XAF0907030

!ୀ /39207 44 51 209ନମିତା କମୁାରୀ ଦAେସନା .ା ସେୁଦଶ ବାଘ XAF0278416

ପ ୁ /39208 42 51 210ସାକିର ହୁେସନ ପି ଅମଜାଦ ହୁେସନ XAF0031617

!ୀ /39209 36 51 211କବିତା କଚିମ .ା ପ�ଶାF କମୁାର କଚିମ XAF0031625

ପ ୁ /40210 41 51 212ବିJଫ�ିa ଆଶା ପି ଆଲବାଟ�  ଆଶା XAF0666172

!ୀ /40211 36 51 213ସବିତା ଆଶା .ା ବିନଫ�ିa ଆଶା XAF0666099

ପ ୁ /40212 21 51 214ସାFନୁ ଆଶା ପି ବିନଫ�ିଡ ଆଶା XAF0955658

!ୀ /40213 78 51 215ହାନସିେନ େବଶ�ା .ା ହାନସକାର େବଶ�ା OR/13/088/024478

ପ ୁ /40214 71 51 216ହାନସକାର େବଶ�ା ପି ପିତର େବଶ�ା OR/13/088/024477

ପ ୁ /40215 44 51 217କ� ାସନ�ସୁ େବଶ�ା ପି ହାନସ େବଶ�ା OR/13/088/026975

!ୀ /40216 41 51 218ସକୁାFି େବଶ�ା .ା ମେହ �  ଚ �  େବଶ�ା MGH1329648

!ୀ /40217 40 51 219ଏଲିସା େବଶ�ା .ା କ� ାସନ�ସୁ େବଶ�ା MGH2296499

ପ ୁ /40218 47 51 220ମେହ �  ଚ �  େବଶ�ା ପି ହାନସକାର େବଶ�ା XAF0227306

!ୀ /40219 25 51 221ମାଲିନା େବଶ�ା .ା େକଲିସ ରାଜ େବଶ�ା XAF0955674

ପ ୁ /40220 24 51 222େକଲିସ ରାଜ େବେଶରା ପି ମେହ �  େବଶ�ା XAF0748459

ପ ୁ /40221 21 51 223ରିେତଶ ରାଜ େବଶ�ା ପି ମେହ �  ଚ �  େବଶ�ା XAF0956656

ପ ୁ /41222 47 51 224ନୟନ କମୁାର େବଶ�ା ପି ଜୟକାରୀ େବଶ�ା OR/13/088/024483

!ୀ /41223 43 51 225ପ�ଫଲିୁଆ େବଶ�ା .ା ନୟନ େବଶ�ା MGH1330182

!ୀ /41224 41 51 226ସେୁରଖା େବଶ�ା ପି ଜୟକାରୀ େବଶ�ା MGH1330133

ପ ୁ /41225 35 51 227ସପନ କମୁାର େବଶ�ା ପି ନୟନ କମୁାର େବଶ�ା MGH2296457

!ୀ /41226 23 51 228ଅପNତା େକାମଳିନୀ େବଶ�ା ପି ନୟନ କମୁାର େବଶ�ା XAF0781815

!ୀ /41227 27 51 229ରିବିକା େବଶ�ା .ା ସପନ କମୁାର େବଶ�ା XAF0666263

!ୀ /41228 51 51 230.O�ଲତା ମାଦଳା .ା ସବୁାସ ଚ �  ମାଦଳା MGH1328814

!ୀ /42229 28 51 231ପ�ିୟLା ବି3ାସୀ ପି ନବ କିେଶାର ବି3ାସୀ XAF0623694

!ୀ /42230 75 51 232େହମଲତା ପାତ� .ା ଦୟା ପାତ�ବାଘ OR/13/088/024485

ପ ୁ /42231 56 51 233ବା\ାନିଧୀ ପାତ� ପି ଦୟାପାତ�  ବାଘ XAF0227322

!ୀ /42232 49 51 234ଅନିତା ପାତ� .ା ବା\ାନିଧୀ ପାତ� XAF0227330

ପ ୁ /42233 43 51 235ସାମF େସରୖଭ ପାତ� ପି ଦୟାପାତ�  ବାଘ XAF0227314

ପ ୁ /42234 28 51 236ବିନୟ ନିଧି ପାତ� ପି ବ_ାନିଧି ପାତ� XAF0623504

!ୀ /43235 44 51 237ପLଜୀନି ପାତ�  ବାଘ .ା ଦୟାନିଧି ପାତ�  ବାଘ OR/13/088/024487

!ୀ /43236 23 51 238ସଜୁନିକା ପାତ�  ବାଘ ପି ଦୟାନିଧି ବାଘ XAF0782102

ପ ୁ /43237 59 51 239ଦୟାନିଧି ପାତ�  ବାଘ ପି ଦୟା ପାତ�  ବାଘ OR/13/088/024486

ପ ୁ /44238 52 51 240ଶରଦ ଚ �  ପାତ� ପି ଦୟା ପାତ�  ବାଘ OR/13/088/024500

!ୀ /44239 40 51 241କମୁଦିନୀ ପାତ� .ା ଶରଦ ପାତ� OR/13/088/024501
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!ୀ /44240 28 51 242ଶାFି ସରିତା ପାତ� ପି ଶରଦ ଚ �  ପାତ� XAF0545368

ପ ୁ /44241 24 51 243ସଧୁାନିଧି ପାତ� ପି ସରଦ ଚ �  ପାତ� XAF0955609

!ୀ /44242 30 51 244ନିଶି ଦୀପା:ଳି ପାତ� ପି ଶରଦ ଚ �  ପାତ� XAF0545376

!ୀ /45243 26 51 245ସାୟିୟାo ଆଈସା ମା ନୂରଜାହଁ େବଗମ XAF0873562

!ୀ /45244 33 51 246ପରବିJ ବାେନା .ା ସୟଦ ଇକରାମ ହୁେସନ XAF0031641

!ୀ /45245 57 51 247ନୂରଜାହp େବଗମ .ା ସୟଦ ଅନୱର ହୁେସନ XAF0310953

!ୀ /45246 36 51 248ରୁକସାନା େବଗମ ମା ନୂରଜାJହ େବଗମ XAF0873448

!ୀ /45247 21 51 249ସାବାନା େବଗମ ପି ସାୟାଦ ଅନଓqାର ହୁେସନ XAF0952499

ପ ୁ /45248 38 51 250ସାୟଦ ଇକରାମ ହୁେସନ ପି ସୟଦ ଅନୱର ହୁେସନ XAF0310961

ପ ୁ /45249 38 51 251ସୟଦ ଇମ�ାନ ହୁେସନ ପି ସୟଦ ଅନୱର ହୁେସନ XAF0561464

ପ ୁ /45250 38 51 252ଆବଦୁଲ ୟୁସଫୁ ଖାନ ପି ଅବଦୁ� *ାୟାC ଖାନ XAF0873455

!ୀ /46251 59 51 253େଧଯୖ��ମଣି ଟାକ�ି ପି ସିକ �  ଟାକ� ି OR/13/088/024491

ପ ୁ /47252 20 51 254େଲାକନାଥ ଭତରା ପି ଅଯ ୁ� ନ ଭତରା XAF1130301

!ୀ /47253 83 51 255ଶାFିକମୁାରୀ ଖରା .ା ଜୁଲିୟସ ଖରା OR/13/088/024493

!ୀ /47254 46 51 256େମରୀଜାJ ଖରା .ା େଗ�ସିୟB ଖରା MGH1329267

ପ ୁ /47255 56 51 257େଗ�ସିୟସ ଖରା ପି ଯଲିୁୟସ ଖରା OR/13/088/024494

!ୀ /48256 25 51 258ପ�ିୟLା ରାଣୀ ଗରଡା ପି ପ�ବୀଣ କିେଶାର ଗରଡା XAF0623611

ପ ୁ /48257 63 51 259ପିପିଲିୟସ ଖରା ପି ପାrିଲିୟସ ଖରା OR/13/088/024498

!ୀ /48258 48 51 260େଖତମଣି ଖରା ପି ପାrିଲିୟସ ଖରା OR/13/088/024499

ପ ୁ /48259 22 51 261େଗାବି  ମାଝି ପି ଶକୁ�ୁ  ମାଝି XAF0956904

ପ ୁ /49260 52 51 262ସହେଦବ ଭତ� ା ପି ଜଗନ� ାଥ ଭତ� ା XAF0545186

!ୀ /49261 50 51 263ବବିତା ଭତ� ା .ା ସହେଦବ ଭତ� ା XAF0227371

ପ ୁ /49262 72 51 264ଦିବାକର େଚଟି ପି ଯ7ୁସୁ େଚଟି OR/13/088/024661

!ୀ /49263 71 51 265ସାବିତ�ି  େଚଟି .ା ଦିବାକର େଚଟି OR/13/088/024662

!ୀ /49264 26 51 266ଦିବ�ାନି ଖbରାୟ ପି ପ�ବୀତା କମୁାର ଖbରାୟ XAF0623587

ପ ୁ /49265 26 51 267ଶଭୁମ ଶsୁ�ତ ନାୟକ ପି ଯେଷଫ ନାୟକ XAF0623553

ପ ୁ /49266 21 51 268ଜଗରନ� ାଥ ପଜୁାରୀ ପି ମକୁ ୁ ପଜୁାରୀ XAF0912188

ପ ୁ /50267 34 51 269ମୀଶାଏଲ ଦୁଃଖୀ ପି ଫିଲିY ଦୁଃଖୀ XAF0031765

!ୀ /50268 29 51 270ସଚୁରିତା ଦୁଃଖି ପି ଫିଲିY ଦୁଃଖି XAF0278424

!ୀ /50269 57 51 271ଶାFିକମୁାରୀ ଦୁଖି .ା ପିଲିY ଦୁଖି OR/13/088/024438

ପ ୁ /50270 22 51 272ଇଲିଶାୟ ଶରଣ ପି ମନୁର:ନ ଶରଣ XAF0966077

!ୀ /51271 44 51 273ସମୀରାଅମିତାରାଣୀ ବାଘ .ା ଆଲପ_ସୁ ଖରା XAF0545269

ପ ୁ /51272 58 51 275ସତ�ବାନ ଖରା ପି ୱଲିିୟମ ଖରା OR/13/088/024448

ପ ୁ /51273 21 51 276ସନୁୀଲ ମାଝୀ ପି ଅଭୀ ମାଝୀ XAF1130954

ପ ୁ /52274 40 51 277ସଦୁଶ�ନ ଦୁଆରି ପି ଯଧିୁSିର ଦୁଆରି XAF0956920

!ୀ /52275 36 51 278ଜମନୁା ଦୁଆରି .ା ସଦୁଶ�ନ ଦୁଆରୀ XAF0956912

ପ ୁ /52276 70 51 279ସିଦିକୀୟ ଖରା ପି ୱଲିିୟମ ଖରା OR/13/088/024447

ପ ୁ /53277 92 51 280ୟୁସିବିୟସ ଖରା ପି ମାଥିଉ ଖରା MGH1329382

ପ ୁ /53278 81 51 281ପବଲିୟସ ଖରା ପି ମାଥିଉସ ଖରା XAF0782078

!ୀ /53279 76 51 282ଦିEିମଣି ଖରା .ା ୟୁସିବିୟB ଖରା MGH1329408

ପ ୁ /53280 57 51 283ସି:ିତ ପ�ତାପ ଖରା ପି ୟୁସିବିୟସ ଖରା OR/13/088/024451

!ୀ /53281 56 51 284ସFଷମଣି ଖରା .ା ଶଞିିତ ଖରା OR/13/088/024452

ପ ୁ /53282 36 51 285ଅମିତ କମୁାର ଖରା ପି ସି:ିତ ପ�ତାପ ଖରା MGH2396380

ପ ୁ /53283 32 51 286ଅଜିତ କମୁାର ଖରା ପି ଶ:ିିତ ପ�ତାପ ଖରା XAF0031815

!ୀ /53284 74 51 287ଧଯ��ମଣୀ ଖରା .ା ପବଲିୟସ ଖରା XAF0782060

ପ ୁ /53285 27 51 288ରୂେପଶ ଖରା ପି ସ:ିତ ପ�ତାପ ଖରା XAF0748947

!ୀ /54286 56 51 289ମନରମା ରାHାରୀ .ା ବିପିନଚ �  ରାHାରୀ OR/13/088/024041

!ୀ /54287 60 51 290ନିରୁପମା େରାଟି .ା ଅନFରଞନ େରାଟି OR/13/088/024346

!ୀ /54288 34 51 291ଟିକି ରାଣୀ େରାଟୀ ପି ଅନF ର:ନ େରାଟୀ XAF0031773

!ୀ /54289 33 51 292ସ+ ିତା ରାଣୀ େରାଟୀ ପି ଅନF ର:ନ େରାଟୀ XAF0031781

ପ ୁ /55290 55 51 293ସ ୁରରାଓ ଚାଲକି ପି େଫଡରିକ ଚାଲକି OR/13/088/024416

!ୀ /55291 40 51 294େନହା ଚଲମ .ା ବିପିନ ଚଲମ XAF0031682

!ୀ /55292 62 51 295କନକବୀଣା ପାଣି .ା ବିେର �  ସିଂ ଠାକରୁ OR/13/088/024440

!ୀ /55293 56 51 296ଲ*+ୀ ପଜୂାରି .ା ପ�ୀତC ପଜୂାରି MGH1328699

!ୀ /55294 29 51 297ବିଜୟା ଠାକରୁ ପି କନକ ଭୀନା ଠାକରୁ XAF0227397

ପ ୁ /56295 43 51 298ସ:ୟ କମୁାର ବାଘ ପି ସମୁନ ବାଘ MGH1420983

!ୀ /56296 76 51 299ମାଇଲିନି ପାଣି ପି ରୁେବନ ପାଣି XAF0031690

!ୀ /56297 51 51 301ପ�ଣିତା ମ ାକିନୀ ପାଣି .ା ଅଜୟ କମୁାର ପାଣି MGH1329150

!ୀ /57298 45 51 302େମେହରୁନ ବାେନା .ା ଏC.ଡି ନସିଫ େସଠ MGH1329333

ପ ୁ /57299 55 51 303ଲାରେସନ ମାହାFି ପି ଭାଗିରଥି ମାହାFି OR/13/088/024071

ପ ୁ /57300 67 51 304ଏC.ଡି ନସିଫ େସଠ ପି ଗଲୁାମ ରସଲୁ XAF0032169

ପ ୁ /58301 39 51 306ପ�ଦୀପ ବାହାଦୁର ପି ପOୂ� ବାହାଦୁର XAF0748889

!ୀ /58302 37 51 307ନିରୁତା ବାହାଦୁର .ା ପ�ଦୀପ ବାହାଦୁର XAF0748913
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ପ ୁ /58303 25 51 308ରାମସି` ଖରା ପି ମାନସି` ଖରା XAF0782151

!ୀ /58304 24 51 309ସH�ାରାଣୀ ପdନାୟକ .ା ପ�ମୀତ କମୁାର ପdନାୟକ XAF1004167

ପ ୁ /58305 25 51 310ପ�ମିt କମୁାର ପdନାୟକ ପି ନେର �  ପdନାୟକ XAF0666073

ପ ୁ /59306 33 51 311ସଂଜୟ କମୁାର ବାଘ ପି େକୟଫା େପ�ମ କମୁାର ବାଘ XAF0031708

!ୀ /59307 65 51 312.O�ମଣି ବାଘ .ା େକୟଫାେପ�ମକମୁାର ବାଘ OR/13/088/024078

!ୀ /59308 42 51 313ଆକଶୁ ବାଳା ବାଘ .ା ଅପ�ିୟାନ  ଜାନୀ MGH1330166

ପ ୁ /60309 75 51 314ଚ � ମହନ ଧାନଫଲୁ ପି ହଶିୟ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/024081

!ୀ /60310 71 51 315ସବୁତୀ ଧାନଫଲୁ .ା ଚ � ମହନ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/024082

ପ ୁ /60311 53 51 316.ିନଜ ଧାନଫଲୁ ପି ଚ � େମାହନ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/024085

!ୀ /60312 55 51 317ବିଦ�ତୁ କuନା ଧାନଫଲୁ ପି ଚ �  େମାହନ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/024083

!ୀ /60313 41 51 318ଅମିତା େଶଳୖବାଳା ଧାନଫଲୁ .ା ଚ �  େମାହନ ଧାନଫଲୁ MGH1330158

!ୀ /60314 37 51 319ରମଣୀପ�ଭା ହରିଜନ .ା ଉଭାସିତ .ାଇଁ MGH2296291

ପ ୁ /60315 47 51 321ଉଭସିତ .ାଇଁ ପି ନରଶିଂ .ାଇଁ OR/13/088/024086

ପ ୁ /61316 71 51 322ଇ3ରଦାନ ୱqଲିସନ କାକଡିୁ ପି ଯଶମନ କାକଡିୁ OR/13/088/024089

!ୀ /61317 41 51 323ଅନିତା କଲୁୁ .ା ବିମଳ ୱଲିେସJ XAF0342998

ପ ୁ /61318 39 51 324ବିମଳ ୱଲିେସନ ପି ଈ3ରଦାନ ୱଲିେସନ କାକଡିୁ XAF0031716

ପ ୁ /61319 28 51 325ଆକାଶ କମୁାର ୱଲିେସନ ପି ଈ3ର ଦାନ ୱଲିସJ କାକଡ଼ୁି XAF0342980

!ୀ /62320 45 51 326ଝରଣା କାକଡିୁ .ା ମିହିର କାକଡିୁ MGH1328566

!ୀ /63321 66 51 327ସକFୁୁଳା େପ�ମ .ା ସତ�ାନ  େପ�ମ MGH1431675

!ୀ /63322 62 51 328ସତ�ାନ  େପ�ମ ପି ପନିୁଏଲ େପ�ମ XAF0666040

!ୀ /63323 22 51 329ସମିୁତା େପ�ମ ପି ସତ�ାନ  େପ�ମ XAF0885152

ପ ୁ /64324 20 51 330ଶଭୁମ ସତ�କାମ ମହାFି ପି ପLଜ କମୁାର ମହାFି XAF1130913

!ୀ /64325 83 51 331େପ�ମଶିଳା ସରୁ .ା ଯିଶାକ ସରୁ XAF0773747

ପ ୁ /64326 45 51 332େଦେବ �  ସରୁ ପି ଜୀଶାକ ସରୁ OR/13/088/024104

ପ ୁ /64327 19 51 333ଜିେତ �  କମୁାର େସାରୁ ପି େଦେବ �  େସାରୁ XAF1084904

ପ ୁ /65328 45 51 334ସ:ୟ କମୁାର ଗAା ପି ଆvନ ଗAା XAF1111798

!ୀ /65329 37 51 335ଶଭୁ� େକଶି ଗAା .ା ସ:ୟ କମୁାର ଗAା XAF0031724

ପ ୁ /66330 41 51 336ଅନF କମୁାର ଗA ପି ପ�କାଶ ଚ �  ଗA MGH1329861

!ୀ /66331 33 51 337ସାବିତ�ୀ ଗA .ା ଅନF କମୁାର ଗA XAF1037316

!ୀ /66332 82 51 338ଖ�ୀSଧନୀ କଚିମ .ା ଖ�ୀSଦାସ କଚିମ OR/13/088/024434

!ୀ /66333 62 51 339ନୟନ ମଞୁଳା କଚିମ .ା ପ�କାଶ କଚିମ OR/13/088/024433

ପ ୁ /66334 46 51 340ପ�ଶାF କମୁାର କାଚିମ ପି ପ�କାଶ ଚ �  କଚିମ MGH1328954

ପ ୁ /66335 38 51 341ସକୁାF କମୁାର କଚିମ ପି ପ�କାଶ ଚ �  କଚିମ OR/13/088/024432

!ୀ /66336 30 51 342ସବିତା କଚିମ .ା ସକୁାF କମୁାର କଚିମ XAF0545095

!ୀ /66337 46 51 343େପ�ମା:ଳି କଚିC .ା ମନୁ� ା ଖାJ XAF0031732

ପ ୁ /67338 46 51 344େଜ�ାତି �  କମୁାର ବାଘ ପି େଯମସ େଗରସନ ବାଘ OR/13/088/024115

!ୀ /67339 35 51 345ପାବ� ତୀ ହରିଜନ .ା େଜ�ାତୀ �  ବାଘ XAF0031757

ପ ୁ /68340 53 51 346ଅନିଲ କମୁାର ଧାନଫଲୁ ପି ଦାନିେୟଲ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/024127

!ୀ /68341 45 51 347ସାବିତ�ି ଧାନଫଲୁ .ା ଅନିଲ କମୁାର ଧାନଫଲୁ MGH1328665

!ୀ /69342 56 51 348ଦିEୀମଣି ଦାନଶୀଳ .ା ଦାନ ଦାନଶୀଳ OR/13/088/024125

!ୀ /69343 38 51 349ବବିତାମଣି ଦାନଶୀଳ ପି ଦାନ ଦାନଶୀଳ XAF0773754

ପ ୁ /69344 35 51 350ଯୀଶଦୁାନ ଦାନଶଳି ପି ଦାନ ଦାନଶଳି MGH2296531

!ୀ /69345 29 51 351ର:ିତା ଦାନଶୀଳ .ା ଯୀଶଦୁାନ ଦାନଶଳି XAF0545319

!ୀ /70346 25 51 352େଜ. ମାଲNନା .ା େଜ. ରଜତ XAF0748517

ପ ୁ /70347 28 51 353େଜ. ରଜତ ପି େଜ. ସାତିକା XAF0343046

!ୀ /70348 28 51 354େଜ ରଶ+ ି .ା େଜ ସଶୁୀଳ XAF0545327

ପ ୁ /70349 53 51 355େକ. ସାତିକା ପି େଜ. ପରେଦଶୀ XAF0782029

!ୀ /70350 47 51 356େଜ. ସବୁO� .ା େଜ. ସାତିକା XAF0782011

!ୀ /70351 38 51 357େଯ. ସକୁାFି ପି େଯ. ସାତିକା MGH2296275

ପ ୁ /70352 30 51 358େଜ. ସଶୁୀଳ ପି େଜ. ସାତିକା XAF0343038

ପ ୁ /71353 80 51 359ସଉଲ ଗଡK ପି ରୁପାଚା  ଗଡK OR/13/088/024119

!ୀ /71354 76 51 360ଫୁଲମଣି ଗଡK .ା ଶାଉଲ ଗଡK OR/13/088/024120

ପ ୁ /71355 43 51 361ପ�ସନ କମୁାର ଗଡK ପି ସାଉଲ ଗଡK OR/13/088/024121

!ୀ /71356 36 51 362ଭବାନୀ ପାତ� .ା ପ�ସନ�  କମୁାର ଗଡK XAF0031633

ପ ୁ /72357 49 51 363ପ�ବୀର ଚାଲକି ପି େହଲ ଗ�ୀକ ଚାଲକି OR/13/088/024657

!ୀ /72358 49 51 364ସH�ାରାଣୀ ଚାଲକି .ା ପ�ବୀର କମୁାର ଚାଲକି OR/13/088/024664

!ୀ /72359 32 51 365ପ�ଭାତୀ କମୁାରୀ ଚାଲକି ପି ପ�ଶାF କମୁାର ଚାଲକି XAF0031674

!ୀ /72360 51 51 366କୃପାଳିନି ଚାଲିକି .ା ପ�ଶାF କମୁାର ଚାଲିକି OR/13/088/024732

ପ ୁ /72361 28 51 367ସମୀର କମୁାର ଚାଲକି ପି ପ�ଶାF କମୁାର ଚାଲକି XAF0545392

ପ ୁ /72362 27 51 368ସଧୁୀର କମୁାର ଚାଲକି ପି ପ�ଶାF କମୁାର ଚାଲକି XAF0748830

ପ ୁ /72363 29 51 369ଏଲୀୟ ପଜୂାରୀ ପି ଲଳିତ ପଜୂାରୀ XAF0343004

!ୀ /73364 68 51 370କିଆମଣି ସରୁ .ା ଇଶ+ାେୟଲ ସରୁ OR/13/088/024431

!ୀ /73365 42 51 371ସ:ଳୁା ସରୁ ପି ଯିସାକ ସରୁ OR/13/088/024103
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ପ ୁ /73366 32 51 372ନେର �  କମୁାର ସରୁ ପି ଇଶ+ାଏଲ ସରୁ XAF0031807

!ୀ /73367 29 51 373ମାଧରୁୀ ସରୁ ପି ଇଶ+ାଏଲ ସରୁ XAF0301366

!ୀ /73368 72 51 374େପ�ମମଣି ଶରୁ ପି ପ�ାନଚୀସ ଶରୁ OR/13/088/024429

!ୀ /73369 31 51 375ହାନାମଣୀ େସାରୁ .ା ନେର �  କମୃ◌ୁମାର େସାରୁ XAF1084888

ପ ୁ /74370 50 51 376ଆନୀୟ ପ�ସନ�  ଜାନୀ ପି ଆଶାନ  ଯାନି OR/13/088/024436

!ୀ /74371 46 51 377ସରୁଭି ଶମNଳା ଜାନୀ .ା ଆନୀୟ ପ�ସନ�  ଜାନୀ OR/13/088/024649

ପ ୁ /74372 41 51 378ଅପ�ିୟାନ  ଜାନୀ ପି େପ�ମଚା  ଜାନୀ MGH1329671

!ୀ /74373 40 51 379ଆକଶୁ ବାଳା ଜାନୀ .ା ଅପ�ିୟା ନ  ଜାନୀ XAF0748798

!ୀ /74374 40 51 380ମିନା*ୀ ଜାନୀ ପି େପ�ମ ଚା  ଜାନୀ MGH1330141

!ୀ /74375 38 51 381ରିନୁ*ିସପ�ାମୟୀ ଜାନୀ ପି େପ�ମଚା  ଜାନୀ MGH1421007

!ୀ /74376 51 51 382ହଷ� ମଣି ଯାନି(ବି) .ା େପ�ମଚା  ଯାନି OR/13/088/024088

ପ ୁ /75377 24 51 383ଅମନ ପ�କାଶ କଚିମ ପି ଓqଲିିୟମ କଚିମ XAF0907006

!ୀ /75378 53 51 384ପ�ମିଳା କଚିମ .ା ବିଲିୟC କଚିମ MGH2396331

ପ ୁ /75379 53 51 385ଅମିତ ସାଧ ୁ ପି ଯନୁାଥନ ସାଧ ୁ XAF0550152

ପ ୁ /75380 49 51 386ଯନୁାଥନ ସାଧ ୁ ପି େଯାହାନ ସାଧ ୁ MGH1329531

!ୀ /75381 26 51 387ଦିପାJଜଳୀ ସାଧ ୁ ପି ତାରା ଚଂଦ ସାଧ ୁ XAF0853895

ପ ୁ /75382 23 51 388ସେୁରାଜ କମୁାର ସାଧ ୁ ପି ତାରା ଚା  ସାଧ ୁ XAF1130525

!ୀ /76383 61 51 389ବାସFି ଗଉଡ(ବି) .ା ଶବୁାଶ ଗଉଡ OR/13/088/024402

!ୀ /77384 52 51 390ବିଭାସିନୀ ବାଘ .ା ରାେଜଶ କାକଡିୁ MGH1329358

!ୀ /77385 44 51 391ସେୁରଖା କାକଡିୁ ପି ଯିଶଦୁାଶ କାକଡିୁ MGH1328962

!ୀ /77386 28 51 392ମଧସୁ+ ିତା କାକଡ଼ୁି ପି ରାେଜଶ କାକଡ଼ୁି XAF0343012

!ୀ /78387 26 51 393ରିଗାଲିୟା ଧାନଫଲୁ ପି ସେFାଷ କମୁାର ଲିଓପାଲଡ XAF0623843

ପ ୁ /78388 50 51 394ଶାF ପମିର କାକଡିୁ ପି ଖ�ୀSଦାସ କାକଡିୁ OR/13/088/024415

!ୀ /78389 34 51 395ଅ]ିକା କାକଡିୁ .ା ଶାFପାମିର କାକଡିୁ MGH2296309

!ୀ /79390 57 51 396ଶୀଳାବତୀ ଚାଲକି .ା ସ ୁରରାଓ ଚାଲକି OR/13/088/024417

ପ ୁ /79391 42 51 397ଆଜାରୀଆ ଚାଲକି ପି ସ ୁର ରାଓ ଚାଲକି MGH1329549

!ୀ /79392 28 51 398ପୟରୀ ଆxା ଚାଲକି ପି ସ ୁର ରାଓ ଚାଲକି XAF0227421

!ୀ /79393 32 51 399ଗୀତା:ଳୀ ଚାଲକି .ା ଆଜାରିଆ ଚାଲକି XAF0748780

ପ ୁ /80394 50 51 400ଉରିେୟଲ ଇAିଆ ପି ଆନ  ଇAିଆ OR/13/088/024423

!ୀ /80395 48 51 401ଶକFୁଳା ଇAିଆ .ା ଉରିଏଲ ଇAିଆ OR/13/088/024424

!ୀ /80396 40 51 402ସଷୁମା ଇAିଆ .ା ଉରିଆଲ ଇAିଆ XAF0588053

ପ ୁ /80397 31 51 403ଆଦିତ� ଇAିଆ ପି ଉରିଏଲ ଇAିଆ XAF0278432

ପ ୁ /80398 28 51 404ଏଲିୟ ଇAିଆ ପି ମହାନ  ଇAିଆ XAF0587972

!ୀ /80399 27 51 405ମଧସୁ+ ିତା ଇAିଆ .ା ଆଦିତ� ଇAିଆ XAF0545079

ପ ୁ /81400 50 51 406ଭୂଷଣ ମାଳୀ ପି ସଦାନ  ନିଆଳୀ OR/13/088/024428

!ୀ /81401 47 51 407ବବିତା ମାଳୀ .ା ଭୁଷଣ ମାଳୀ OR/13/088/024645

!ୀ /81402 22 51 408ବିଜୟା ମାଳୀ ପି ଭୂଷଣ ମାଳୀ XAF0992917

!ୀ /81403 22 51 409ବିଜୟା ମାଳୀ ପି ଭୂଷଣ ମାଳୀ XAF1037399

ପ ୁ /81404 21 51 410ଅଭିେଷକ ମାଳୀ ପି ଭୂଷଣ ମାଳୀ XAF1037381

!ୀ /82405 66 51 411କୃପାମଣି େରାଟୀ .ା ନିମ�ଳ େରାଟୀ MGH1330067

ପ ୁ /82406 47 51 412ତିତସ େରାଟୀ ପି ନିମ�ଳ େରାଟୀ MGH1329614

!ୀ /82407 40 51 413େମରୀ କମୁାରୀ େରାଟୀ ପି ନିମ�ଳ େରାଟୀ MGH1447937

ପ ୁ /83408 42 51 414ପ�ଶାF କମୁାର ଭତରା ପି ହାନସ କାର ଭତରା OR/13/088/024342

!ୀ /83409 76 51 415କା_ନ ମଣି ଭତ�ା .ା ହାନସ ଭତ�ା XAF0912196

ପ ୁ /83410 44 51 416ଇରାଶ ନିୟୁସ ଭତ�ା ପି ହାନସ ଭତ�ା MGH1329879

!ୀ /83411 36 51 417ସମିୁତ�ା ଭତ�ା .ା ଆWିନିୟସ ଭତ�ା XAF0909341

!ୀ /83412 41 51 418ମନ.ିନୀ ବି3ାସୀ ପି ଇରାଶ ନିୟସ ଭତ�ା MGH1329556

!ୀ /84413 26 51 419ରଶ+ତିା ନାୟକ ପି ଚ �  େଶଖର ନାୟକ XAF0748764

ପ ୁ /84414 54 51 420ପି ସଯୁ��ପ�କାଶ ରାଓ ପି ପି କାେମ3ର ରାଓ XAF1132141

ପ ୁ /84415 51 51 421ପି ମାଟNନ ମଧକିୁରଣ ରାଓ ପି ପି କାେମ3ର ରାଓ OR/13/088/024351

ପ ୁ /84416 21 51 422ପୀ େସୗମ� ପ�କାଶ ରାଓ ପି ପୀ ସଯୂ�� ପ�କାଶ ରାଓ XAF1083864

ପ ୁ /84417 26 51 423ସମିୁତ ସାଧ ୁ ପି ଯନୁାଥନ ସାଧ ୁ XAF0623603

!ୀ /84418 43 51 424େଶାଭନା ସିଂ .ା ପି. ସଯୂ�  ପ�କାଶ ରାଓ MGH1329101

ପ ୁ /85419 27 51 425ହାମିସ ୱ�ିେହମ ଖରା ପି ସତ�ବାନ ଖରା XAF0623512

!ୀ /86420 46 51 426କମୁଦିୁନି ଟାକ� ି .ା େଗାପାଳ ଚ �  ଟାକ� ି OR/13/088/024358

!ୀ /86421 31 51 427ମ ାକିନି ଟାକ� ି ପି େଗାପାଳ ଚ �  ଟାକ� ି XAF0227439

!ୀ /86422 29 51 428େମାହିନୀ ଟାକ� ି ପି େଗାପାଳ ଚ �  ଟାକ� ି XAF0227447

ପ ୁ /86423 28 51 429ଆକାଶ ଚଂଦ�  ତକ� ୀ ପି େଗାପାଳ ଚ �  ଟାକ� ି XAF0748434

!ୀ /86424 25 51 430ମଣୀଶୀ ଟାକ� ୀ ପି େଗାପାଳ ଚଂଦ�  ଟାକ� ୀ XAF0853903

!ୀ /88425 62 51 431ଆେଲେଥସ ଖାରିJ ଧାନଫଲୁ .ା ଇ3ର ଦାନ ନାୟକ MGH2396323

!ୀ /88426 26 51 432ମନିଷା କମୁାରୀ ରାଓ ଜି .ା ପ�ଭୁ ମ`ଳ ଦାନ ନାୟକ XAF0900159

ପ ୁ /88427 33 51 433ପ�ଭୁ ମ`ଳଦାନ ନାୟକ ପି ଇ3ର ଦାନ ନାୟକ XAF0900134

!ୀ /88428 30 51 434ତୃEିରାଣୀ ନାୟକ ପି ଈ3ରଦାନ ନାୟକ XAF0301374
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!ୀ /89429 37 51 435ସନୁୀତା ଭତରା .ା ଜିହସ କମୁାର ଖରା XAF0301424

ପ ୁ /89430 73 51 436ଆେଲାକଜAାର ଖରା ପି େପ�ମଚରଣ ଖରା MGH2296440

!ୀ /89431 65 51 437ଫଲୁମଣି ଖରା .ା ଆେଲକ ଜAାର ଖରା MGH2296473

ପ ୁ /89432 47 51 438ଦୀଲିପ ଖରା ପି ଆେଲକଜAାର ଖରା MGH1329820

!ୀ /89433 45 51 439ଏଲିଜାେବଥ ଖରା .ା ଦିଲZ ୀପ ଖରା MGH1328681

ପ ୁ /89434 42 51 440ଜିହସ କମୁାର ଖରା ପି ଆେଲକ ଜAାର ଖରା MGH2396414

!ୀ /89435 40 51 441ମିନତି ମ:ରିୁ ଖରା ପି ଆେଲକ ଜAାର ଖରା MGH2296465

ପ ୁ /89436 21 51 442ଅଭିେମଲକ ଖରା ପି ଦିଲୀପ କମୁାର ଖରା XAF1028547

ପ ୁ /91437 46 51 444ଅନFକମୁାର ଖରା ପି େବନ�ାମିନ ଖରା OR/13/088/024372

!ୀ /91438 41 51 445ଆନ ିନୀ ଖରା ପି େବନ�ାବିନ ଖରା MGH1329747

!ୀ /92439 62 51 446ବିେନାଦିନୀ ପAା .ା ପ�ତାପଚ �  ପAା OR/13/088/024377

ପ ୁ /92440 53 51 447ପ�ଶାF କମୁାର ପAା ପି ପ�ତାପ ଚ �  ପAା XAF1132133

!ୀ /92441 47 51 448ଉମNଳା ପAା .ା ପ�ଶାF କମୁାର ପAା XAF0666149

ପ ୁ /92442 45 51 449େଦବୀ ପ�ସାଦ ପAା ପି ପ�ତାପ ଚ �  ପAା MGH1330190

ପ ୁ /94443 59 51 450ଏB. େକ. ଇବରାର ଅଲZ ି ପି ଏB. େକ. ଅବଦୁଲ କରିମ ଅଲZ ି XAF0031666

!ୀ /94444 61 51 451ବିେନାଦିନୀ ପାଣି ପି ଶାମଏୁଲ ପାଣି XAF0781864

!ୀ /95445 56 51 452ଆରତୀ ବର ପି ସନୁାମ ପାତ�  ବର MGH1330075

ପ ୁ /95446 62 51 453ପ�ଫଲୁZ  କମୁାର ଦ� ା*ାଲତା ପି ଯେଶଫ ଦ� ା*ାଲତା OR/13/088/024395

ପ ୁ /95447 31 51 454ପ�ୀତମ କମୁାର ଦ� ା*ାଲତା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଦ� ା*ାଲତା XAF0227470

ପ ୁ /95448 28 51 455େଜ�ାତିନ କମୁାର ଦ� ା*ାଲତା ପି ପ�ଫଲୁ କମୁାର ଦ� ା*ାଲତା XAF0343020

ପ ୁ /95449 31 51 456ପି. ଅରବି  ରାଓ ପି ପି. ରାେଜ �ପ�ସାଦ ରାଓ XAF0227462

!ୀ /96450 73 51 457ଅଳLମଣି ବର(ବି) .ା ଶିଶିରକାF ବର OR/13/088/024384

ପ ୁ /96451 42 51 458ତୁଷାର କାF ବର ପି ଶିଶିରକାF ବର MGH1329903

ପ ୁ /96452 26 51 459ଅଭିେଷଖ ଦ� ାଷାଲତା ପି ଆନ  କମୁାର ଦKଷା�ତା XAF0623520

ପ ୁ /96453 37 51 460ବିକ�ମକାF ଏvନିବର ପି ଶିଶିରକାF ବର XAF0773762

!ୀ /96454 27 51 461ରିମା.ିନୀ େଗୗଡ ପି yାନ ରଞନ େଗୗଡ XAF0623835

!ୀ /96455 35 51 462ଅମିତା3ରୀ ରାଜ କମୁାରୀ ନାଗ .ା ବିକ�ମକାF ଏvନି ବର XAF0666123

!ୀ /97456 48 51 463ସବୁାସିନୀ ଧାନଫଲୁ .ା ସନୁୀ� ଧାନଫଲୁ MGH1329986

ପ ୁ /97457 44 51 464େପ�ମଦାନ େଗୗଡ ପି ପ�ଭୁଦାନ େଗୗଡ MGH1329994

!ୀ /97458 46 51 465କନକ ମ:ରୁୀ ହରିଜନ .ା ରୁେବନ ହରିଜନ MGH1329713

!ୀ /97459 27 51 466ର:ିତା ହରିଜନ ପି ରୁେବନ ହରିଜନ XAF1037340

!ୀ /97460 22 51 467ନିକିତା ହରିଜନ ପି ଦୟାନିଧି ହରିଜନ XAF0990978

!ୀ /97461 40 51 468ଟି. ରାେଜ3ରୀ ପି ଟି. ସାନାୟା MGH1329804

ପ ୁ /97462 65 51 469ଦୟାନିଧି ସନୁା ପି େବନ�ାବିନ ସନୁା XAF0311068

!ୀ /98463 76 51 470ସତ�ବତୀ ଭତ� ା .ା ହାନB କର ଭତ� ା MGH1329242

ପ ୁ /98464 52 51 471େଗ�ସେନସ ଭତ� ା ପି ହାନସ ଭତ� ା OR/13/088/024337

!ୀ /98465 48 51 472ଲତିକା ଭତ� ା .ା େଗ�ସେନସ ଭତ� ା OR/13/088/024338

ପ ୁ /98466 34 51 473ଦୀେନଶ ଭତ� ା ପି େଗ�ସେନସ ଭତ�ା MGH2296374

ପ ୁ /98467 27 51 474ମେହଶ ଭତ�ା ପି େଗ�ସେନB ଭତ�ା XAF0666206

ପ ୁ /98468 26 51 475ରେମଶ ଭତ�ା ପି େଗ�ସେନB ଭତ�ା XAF0666214

ପ ୁ /99469 54 51 476େସବକ କଲୁଦିପ ପି ଯହନ କଲୁଦିପ OR/13/088/024324

!ୀ /99470 51 51 477ଶାବିତ�ୀ କଲୁଦିପ .ା େସବକ କଲୁଦିପ OR/13/088/024325

ପ ୁ /99471 36 51 478ସକୁାF କମୁାର କଳୁଦିପ ପି େସବକ କଳୁଦିପ MGH2296341

!ୀ /99472 30 51 479ନିହାରୀକା କଳୁଦୀପ .ା ସକୁାF କମୁାର କଳୁଦୀପ XAF0748715

ପ ୁ /99473 20 51 480ସାଉଲ କମୁାର ସାରଥି ପି ଅରୁଣ କମୁାର ସାରଥି XAF0952663

ପ ୁ /100474 48 51 481ନୀେଲଶ କମୁାର ଚା ପି ନବୀନ ଚ �  ବାଘ XAF0545137

!ୀ /100475 41 51 482ନୂତନ ବାଳା ଚା ପି ଂ ନବୀନ ଚ �  ବାଘ MGH1447929

ପ ୁ /100476 46 51 483ଦୀେନଶ କମୁାର ଚା . ପି ନବୀନ ଚ �  ବାଘ XAF1084482

!ୀ /100477 70 51 484ନଳିନୀ କମୁାରୀ ମିଶନ ଗ�ହଣ .ା ନବୀନ ଚ �  ବାଘ OR/13/088/024327

!ୀ /100478 48 51 485ଚ � ାବତୀ ମହାFି .ା ନୀେଲଶ କମୁାର ଚା XAF0031914

ପ ୁ /102479 33 51 486ରବି �  ବି3ାସୀ ପି ନବ କିେଶାର ବି3ାସୀ XAF0227496

!ୀ /102480 22 51 487ରଶ+ ି କମୁାରୀ ବି3ାସୀ ପି ନବ କିେଶାର ବି3ାସି XAF0951277

!ୀ /102481 51 51 488ଚ_ଳା ମଣି ବି3ାସି (ବି) .ା ନବକିଶର ବି3ାସି OR/13/088/024331

ପ ୁ /102482 53 51 489ନବକିଶର ବି3ାସି(ବି) ପି ମତସିଲ ବି3ାସି OR/13/088/024330

!ୀ /102483 25 51 490ସହୁାନିକା ଖରା .ା ୱଲିେହମ ହାମିସ ଖରା XAF0712315

ପ ୁ /104484 39 51 492ସଧୁାଂସ ୁେଶଖର ଚା ପି ହିକିନିୟ ଚା MGH1328533

!ୀ /104485 33 51 493ପନୁCଦିନା ବାଘ .ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଚା XAF0666057

!ୀ /104486 70 51 494ପ�ଭୁଦାସୀ ଚା .ା ହିକିନୀୟ କମୁାର ଚା OR/13/088/024014

!ୀ /106487 32 51 495ଲଛମା କକ� ରା .ା ସଚିନ କମୁାର ଟାକ� ି XAF0809707

ପ ୁ /106488 53 51 496ଚ �  ଟାକ� ି ପି ସିକ �  ଟାକ� ି OR/13/088/024335

!ୀ /106489 48 51 497ଶେୁକଶିନି ଟାକ� ି .ା ଚ �  ଟାକ� ି OR/13/088/024336

ପ ୁ /106490 32 51 498ସଚୀନ କମୁାର ଟାକ� ି ପି ଚ �  ଟାକ� ି XAF0032524

!ୀ /107491 60 51 499ଶଲୁାମିତ ଖରା .ା ଦୟାସିHୁ ଖରା OR/13/088/024362
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ପ ୁ /108492 42 51 500ଭାYର ମହାନ ିଆ ପି ପ�ଭାକର ମହାନ ିଆ OR/13/088/024382

!ୀ /108493 41 51 501ପ�ଭାତୀ ମହାନ ିଆ .ା ଭାYର ମହାନ ିଆ OR/13/088/024383

ପ ୁ /108494 30 51 502ଉଦିତ ତରୁଣ ମହାନ ୁଆ ପି ଭYର ମହାନ ିଆ XAF0545202

ପ ୁ /109495 72 51 503େଯାଗବHୁ ମାଝି ପି ମଦିୁ ମାଝି MGH1328798

!ୀ /109496 68 51 504େଜମାମଣି ମାଝି .ା ଜଗବHୁ ମାଝି MGH1328780

!ୀ /109497 58 51 505ଭଗବତୀ ମାଝୀ .ା ସନିଆ ମାଝୀ MGH1329424

ପ ୁ /109498 58 51 506ସନିଆ ମାଝି ପି ପଦମ ମାଝି MGH1329465

ପ ୁ /109499 39 51 507ଧନପତି ମାଝୀ ପି ସନିଆ ମାଝୀ MGH1329440

!ୀ /109500 32 51 508ତିଳcମା ମାଝୀ .ା ଧନପତି ମାଝୀ XAF0032326

ପ ୁ /109501 29 51 509ମ`ଳ ରାମ ମାଝୀ ପି ଜଗବHୁ ମାଝୀ XAF0278440

!ୀ /109502 28 51 510ସନମତୀ ମାଝୀ .ା ମ`ଳ ରାମ ମାଝୀ XAF0545343

!ୀ /109503 24 51 511କFିୁ କମୁାରୀ ମାଝୀ .ା ମ`ଳରାମ ମାଝୀ XAF0748558

!ୀ /109504 29 51 512ପାବ� ତୀ ନାୟକ .ା ନୀଳକz ନାୟକ XAF0227504

!ୀ /111505 62 51 513ଶାFିମଣି ଟାକ�ି .ା ମନବଧ ଟାକ�ି OR/13/088/024489

ପ ୁ /111506 59 51 514ମନେବାଧ ଟାକ�ି ପି ସିକ �  ଟାକ� ି OR/13/088/024488

ପ ୁ /111507 39 51 515ସେୁରଶ ଚ �  ଟାକ� ି ପି ମନବଧ ଟାକ�ି MGH1329564

!ୀ /111508 29 51 516େପ�ମମଣି ଟାକ�ି .ା ସେୁରଶ ଚ �  ଟାକ� ି XAF0545335

!ୀ /112509 32 51 517ଜାyେସନୀ ବିେଶାଇ .ା କିେଶାର କମୁାର ଧାନଫଲୁ XAF0278457

ପ ୁ /112510 42 51 518ଅଦ�ତୁ ଧାନଫଲୁ ପି ଆନ  କମୁାର ଧାନଫଲୁ XAF0031930

ପ ୁ /112511 36 51 519କିେଶାର କମୁାର ଧାନଫଲୁ ପି ଆନ  କମୁାର ଧାନଫଲୁ MGH2296515

!ୀ /112512 66 51 520ସାଲମି ଧାନଫଲୁ ପି ଆନ  କମୁାର ଧାନଫଲୁ XAF0955351

!ୀ /112513 41 51 521ବିଦ�ତୁ ଲତା ଧାନଫଲୁ .ା ପ�ଶାF କମୁାର ମିଶ� XAF0955369

ପ ୁ /114514 55 51 522yାନ ର:ନ େଗୗଡ ପି ପ�ଭୁଦାନ ହାJସ େଗୗଡ MGH2396406

!ୀ /114515 46 51 523ଅ:ଳିୁ େସୗଭାଗିନୀ େଗୗଡ .ା yାନ ର:ନ େଗୗଡ MGH2396422

ପ ୁ /118516 33 51 524େଗୗରବ କମୁାର ଆଶା ପି ଗିହାତ ଆଶା XAF0227546

ପ ୁ /119517 29 51 525ସମୀଦ ସମୀପ ଅସା ପି ସେFାଷ କମୁାର ଆଶା XAF0227553

ପ ୁ /119518 28 51 526େସମିେଯା ସଂଦୀପ ଅସା ପି ସେFାଷ କମୁାର ଆଶା XAF0227561

ପ ୁ /119519 27 51 527ସମୀରସପନ ଆଶା ପି ସେFାଷ କମୁାର ଆଶା XAF0444034

ପ ୁ /120520 65 51 528ଏ ଭାଶା ଖାJ ପି ଅବଦୁ� ଖାJ XAF0278465

!ୀ /120521 60 51 529ହାଲିମା ଖାJ .ା ଏ ଭାଶା ଖାJ XAF0278473

ପ ୁ /121522 36 51 530େପ�ମଦାନ ନମ�ଶୀଲ ପି ଇ3ରଦାନ ନମ�ଶୀଳ XAF0748681

!ୀ /121523 61 51 532େହମଲତା ସାରଥି .ା ଯହନ ସାରଥି OR/13/088/024069

!ୀ /121524 43 51 533େରାହିତା ସାରଥି ପି େଯାହନ ସାରଥି MGH1330273

ପ ୁ /121525 40 51 534କିରଣ କମୁାର ସାରଥୀ ପି େଯାହନ ସାରଥୀ OR/13/088/024070

!ୀ /121526 37 51 535ଅହିତା କମୁାରି ସାରଥି ପି େଯାହନ ସାରଥି MGH1330240

!ୀ /122527 63 51 536ନୟମୀ ପdନାୟକ .ା ଜିେତ �  ନାଥ ପdନାୟକ XAF0310946

ପ ୁ /123528 52 51 537ସେFାଷ କମୁାର ଦ� ା*ାଲତା ପି େଯାେଷଫ ଦ� ା*ାଲତା XAF0310862

!ୀ /123529 48 51 538ଲ*+ୀପ�ିୟା ମହାପାତ� .ା ସେFାଷ କମୁାର ଦ� ା*ାଲତା XAF0310870

ପ ୁ /124530 43 51 539ପ�ଦିପ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗେୁE3ର ନାୟକ XAF0310979

ପ ୁ /124531 38 51 540ପ�େମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ଗେୁE3ର ନାୟକ XAF0310987

ପ ୁ /126532 53 51 541ପ�େମାଦ କମୁାର ନାୟକ ପି ବଂଶୀଧର ନାୟକ XAF0310995

!ୀ /126533 49 51 542ଚ �କଳା ନାୟକ .ା ପ�େମାଦ କମୁାର ନାୟକ XAF0311001

ପ ୁ /127534 60 51 543କୃପାଦାନ େଗୗଡ ପି ପ�ଭୁଦାନ େଗୗଡ MGH1431477

!ୀ /128535 72 51 544କFୁଳା କମୁାରୀ ଧାନଫଲୁ ପି ହଶୟି ଧାନଫଲୁ XAF0545285

ପ ୁ /129536 37 51 545ବିଘ�ରାଜ ନାୟକ ପି ଅଜୁ ନାୟକ XAF0545004

!ୀ /132537 33 51 546େପ�ମଶୀଳା ଇAିଆ .ା ପ�ହZ ାଦ କଶ�ପ XAF0545178

ପ ୁ /132538 41 51 547ପ�ହZ ାଦ କଶ�ପ ପି ଶକୁ�ୁ  କଶ�ପ XAF0545129

ପ ୁ /133539 58 51 548ସେFାଷ କମୁାର ଲିଓପାଲଡ ଧାନଫପି ଏରୱJି େଦମKସ ଧାନଫଲୁ MGH1329317

!ୀ /133540 48 51 549ଲୀନା ମ:ରୁୀ ଧାନଫଲୁ .ା ସେFାଷ କମୁାର ଲିଓପାଲଡି ଧାନଫଲୁ MGH1329309

ପ ୁ /133541 27 51 550ମିେଶଲେଟାେଗZ ଡେ[ାନ ଧାନଫୁଲ ପି ସେFଷ କମୁାର ଲିଓପାଲଡୁ ଧାନଫୁଲ XAF0545426

ପ ୁ /134542 22 51 551ସରୁମ ଖ�ିSିୟାନ ପି ସଲମନ KHRISTIYAN XAF0900084

ପ ୁ /134543 44 51 552କାଲବିନ ନାଗ ପି ଦୟାଦାନ ନାଗ MGH1329036

!ୀ /135544 27 51 553ହୀନା ହରିଜନ ପି ଶ�ୀଧର ହରିଜନ XAF0587980

!ୀ /198545 23 51 554ସ�ି�ା େସୗଭାଗିନୀ ପାତ� ପି ବା_ାନିଧି ପାତ� XAF0782045

ପ ୁ /218546 26 51 555ସାୟଦ ଅ� ୂେବକର ମା ସାୟଦ ଅନବର ହୁେସନ XAF0875419

ପ ୁ /257547 23 51 556ୱାହିଦ ଶାହା ପି ନଫିସ ଶାହା XAF0782128

ପ ୁ /257548 23 51 557ରସିଦ ଶାହା ପି ନଫିସ ଶାହା XAF0782136

!ୀ /547549 28 51 558ସଞିତା ଖରା .ା ଅମିତ କମୁାର ଖରା XAF0623793

ପ ୁ /817550 20 51 559ଶ�ୀତମ ରାଜ ଛତ�ୀୟା ପି ପ�ଦିପ କମୁାର ଛତ�ୀୟା XAF1084094

!ୀ /2551 28 51 560କଡ଼ୁଟିିWି ଗାୟତ�ୀ ପି େକ. େପWାରାଓ XAF0342865

ପ ୁ /3552 53 51 561ପ�ବିର ପ�ଶାF ମୃଗ ପି ଜହନ ମୃଗ XAF0907014

ପ ୁ /3553 49 51 562ସମାରୀ ଚା  ମୃଗ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ମୃଗ XAF0587956

ପ ୁ /3554 33 51 563ହାନB ମାଟNJ ପାଣି ପି ଭାYର ପାଣି XAF0032573

9 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL .ା*ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /3555 24 51 564େଗୗରବ କମୁାର ପାଣି ପି ଭାYର ପାଣି XAF0748350

ପ ୁ /4556 76 51 565ଗଗନ ବିହାରି ପdନାୟକ ପି ଅନF ଚରଣ ପdନାୟକ XAF0227603

!ୀ /4557 65 51 566େକଶବତୀ ପdନାୟକ .ା ଗଗନ ବିହାରୀ ପdନାୟକ XAF0227611

ପ ୁ /4558 51 51 567ଦିଲZ ୀପ କମୁାର ପdନାୟକ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପdନାୟକ XAF0227629

ପ ୁ /4559 43 51 568ବିେଦଶୀ ପdନାୟକ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପdନାୟକ XAF0227637

ପ ୁ /4560 40 51 569ପ�ଶାF କମୁାର ପdନାୟକ ପି ଗଗନ ବିହାରୀ ପdନାୟକ XAF0227645

!ୀ /4561 34 51 570ସଜୁାତା ରାଣୀ ପdନାୟକ .ା ପ�ଶାF କମୁାର ପdନାୟକ XAF0227652

!ୀ /4562 39 51 571ନିେବଦିତା ପdନାୟକ .ା ବିେଦଶୀ ପdନାୟକ XAF0032425

!ୀ /5563 70 51 572ଏମ.ଜି. ବାସFୀ .ା ଏମ.ଜି. ଶାFିଶୀଳ XAF0781997

!ୀ /5564 36 51 573ଗନତା ପଦ+ ା ବତୀ .ା ଗନତା ପାରବୀ3ର ରାଓ XAF0666081

!ୀ /6565 60 51 574େସ�ହମୟୀ ପLଜିନୀ ଦୁଃଖୀ ପି େରଭ ପ�ବୀଣ ସାବତ ଦୁଃଖୀ XAF0545160

!ୀ /11566 22 51 575ଲି�ା ରାଣି ପଜୁାରୀ ପି ମନଜ ପଜୁାରୀ XAF0900043

ପ ୁ /12567 36 51 576େକ. ହାରିଶ କମୁାର ପି େକ. ସରିୁଆ ରାଓ XAF0666008

!ୀ /12568 38 51 577େକ. ଆଶା ଲତା ପି େକ. ସରିୁଆ ରାଓ XAF0665992

!ୀ /12569 59 51 578େକ. କ� ୀPା େବଣୀ .ା େକ. ସରିୁଆ ରାଓ XAF0666016

ପ ୁ /20570 24 51 579ଲ*+ୀ ନାରାୟଣ ବିେଶାଇ ପି ଲିନଗରାଜ ବିେଶାଇ XAF0885178

!ୀ /22571 40 51 580ଆରତୀ ବାରିକ .ା ସେFାଷ ବାରିକ XAF0847129

!ୀ /23572 36 51 581ବିଭାସିନୀ ପାତ� .ା ଶତ�ୁଘନ ପାତ� XAF1009455

ପ ୁ /39573 26 51 582ତୁଳସୀ ପ�ସାଦ ଆ�ଯ�� ପି ମଦନ େମାହନ ଆଚାୟ�� XAF0623728

!ୀ /48574 22 51 583ମନିଷା ମା`ାଲି ପି ଚ ��ଜ ମା`ାଲି XAF1007178

ପ ୁ /59575 68 51 584ଏସ. ଜି ଚ ୍�ପ�କ୍ାଶ ପି ଏସ.ଜି ଶାFିଶିଳ XAF0623645

!ୀ /96576 59 51 585ଏସ.ଜି ସବୁଣ� .ା ଏସ,ଜି ଚ ୍�ପ�କ୍ାଶ XAF0623538

!ୀ /527577 23 51 586ନିକିତା େସାନାଲି ଦାସ .ା ହାJସ ମାଟNନ ପାଣି XAF0781831

!ୀ /3578 53 51 587ମେନାରମା ସ:ିବନୀ ଦୁଃଖୀ .ା ଭାYର ପାଣି XAF0781856

!ୀ /1579 48 51 588ସFସମଣି ଇAିଆ .ା ଇ3ରଦାନ ଇAିଆ OR/13/088/024131

!ୀ /2580 24 51 589କନକ କମଳା ମାଝୀ .ା ଅଜୁ� ନ ମାଝୀ XAF0748541

ପ ୁ /2581 77 51 590ହରି ପଜୁାରୀ ପି ଗରୁୁ ପଜୁାରୀ OR/13/088/024001

ପ ୁ /03582 23 51 591ଶାମଏୁଲ ଇAିଆ ପି ମହାନ  ଇAିଆ XAF0781880

!ୀ /3583 93 51 592ରତ� ମଣି ଇAିଆ .ା ଆନ  ଇAିଆ OR/13/088/024133

!ୀ /3584 60 51 593ପnୁରଞୀତା ଇAିଆ .ା ମହାନ  ଇAିଆ OR/13/088/024135

!ୀ /4585 67 51 594ପnୁମଣି ଭରସା .ା ଯୀରମିୟ ଭରସା OR/13/088/024137

!ୀ /5586 48 51 595ନିହାର ବାସିନି ଆେAରେସନ ପି େରଭ େଯ ଆେAରେସନ OR/13/088/024142

!ୀ /5587 84 51 596କରୁଣାମୟୀ ଆେAରେସାନ .ା େରଭ େଯ ଆେAରେସାନ OR/13/088/024139

!ୀ /6588 60 51 597ନବୀନା େବବcK .ା ମହxଦ ହାରୁଣ MGH1328616

ପ ୁ /6589 32 51 598ମହxଦ ହସିଦ ପି ମହxଦ ହାରୁJ XAF0031997

!ୀ /7590 53 51 599ଝରଣା ଆଶା . .ା ର:ନ କମୁାର ଆଶା XAF0032011

!ୀ /8591 46 51 600ତୁଳସି ପଜୁାରୀ ପି ମକୁ ୁ ପଜୁାରୀ OR/13/088/024729

!ୀ /9592 39 51 601ସେରାଜ କାକଡିୁ .ା ଶରତଚ �  କାକଡିୁ OR/13/088/024688

ପ ୁ /10593 55 51 602ସଧୁାଂଶେୁଶଖର ଟାକ�ି ପି ଯଲିୁୟସ ଟାକ�ି OR/13/088/024159

!ୀ /10594 43 51 603େହମା`ିନି ଟାକ�ି .ା ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଟାକ�ି OR/13/088/024160

!ୀ /10595 30 51 604େସୗଭାଗିନୀ ଟାକ�ି ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଟାକ�ି XAF0545053

!ୀ /10596 29 51 605େସୗଦାମିନୀ ଟାକ�ି ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଟାକ�ି XAF0545061

ପ ୁ /10597 26 51 606ସାFୁନ େଶଖର ଟାକ� ୀ ପି ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ଟାକ�ି XAF0587964

!ୀ /11598 55 51 607ନିହାରିକା ପnିୁତା ଖଡଗରାୟ .ା ସ:ୀବ ନାୟକ XAF0748137

ପ ୁ /11599 56 51 608ସ:ିବ ନାୟକ ପି େଜମB ନାୟକ XAF0227736

ପ ୁ /11600 23 51 609ଡ�ାମାJ 7ିେଫJ ନାୟକ ପି ସ:ିବ ନାୟକ XAF0782169

!ୀ /12601 45 51 610ସ�ି�ା େସୗଭାଗିନୀ ଦାସ .ା େଯାେଗ �  ନାୟକ XAF1037332

!ୀ /12602 36 51 611ଚrା ହFାଳ .ା ର:ିତ ନାୟକ XAF0666180

!ୀ /12603 40 51 612ଦଶ�ନୀ ମହାFି .ା ରମିୟ ମହାFି MGH1329499

!ୀ /12604 59 51 613ଯସାମଣି ନାୟକ .ା ପOୁ�ଚ �  ନାୟକ OR/13/088/024172

ପ ୁ /12605 46 51 614ର:ିତ ନାୟକ ପି ପOୁ�ଚ �  ନାୟକ XAF0666024

ପ ୁ /12606 44 51 615ସରୁଜ କମୁାର ନାୟକ ପି ପଣୁ+�ଚ �  ନାୟକ MGH1420991

ପ ୁ /12607 38 51 616େସ�ହପOୂ� କରୁଣାକର ନାୟକ ପି ପOୂ�ଚ �  ନାୟକ XAF0773770

!ୀ /12608 28 51 617ସସ+ିତା ନାୟକ .ା ସରୂଜ କମୁାର ନାୟକ XAF0748038

!ୀ /13609 53 51 618େପ�ମସ ୁରୀ ସାFା .ା ବିଲିୟମ ସାFା OR/13/088/024146

ପ ୁ /13610 41 51 619ମ`ଳଦାନ ସାFା ପି ବିଲିୟC ସାFା MGH1328921

!ୀ /13611 27 51 620ରମଣୀ ସାFା .ା ମ`ଳ ଦାନ ସାFା XAF0587998

ପ ୁ /14612 28 51 621ଅଜିତ ବାଘ ପି ଆଶ�ିତ ବାଘ XAF0278531

ପ ୁ /14613 55 51 622ଆଶ�ିତ ବାଘ ପି ଆରିଖମ ବାଘ OR/13/088/024149

!ୀ /14614 51 51 623ପnୁମଣି ବାଘ .ା ଆଶ�ିତ ବାଘ OR/13/088/024150

ପ ୁ /14615 74 51 624ଇ3ରଦାନ କଛପ ପି ମଧ ୁକଛପ OR/13/088/024151

!ୀ /14616 70 51 625ଝୁନିକା କଛପ .ା ଇ3ରଦାନ କଛପ OR/13/088/024152

!ୀ /14617 43 51 626ସରିତା ମହାପାତ� .ା ସଦୁାମ ପାଣିଗ�ାହୀ XAF0227710
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ପ ୁ /14618 44 51 627ମW ୁପ�ସାନ ମହାFି ପି ଆକଳିୁ ଚରଣ ମହାFି XAF0951285

ପ ୁ /14619 48 51 628ସଦୁାମ ପାଣିଗ�ାହୀ ପି ହରିହର ପାଣିଗ�ାହୀ XAF0227702

ପ ୁ /14620 25 51 629SିେଫJ ପ�ତୀକ ସାମFରାୟ ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ସାମFରାୟ XAF0665976

ପ ୁ /14621 27 51 630େଡଭିଡ ସାFା ପି ଆଶ�ିତ ବାଘ XAF0748103

!ୀ /14622 25 51 631ସକFୁଳା ସାFା .ା େଡଭିଡ ସାFା XAF0748160

!ୀ /15623 59 51 632ନାଜମା େବଗମ .ା ମହxଦ ଇକବାଲ କଚି XAF0623769

!ୀ /15624 46 51 633ତୁଳେସନା ଭତରା .ା ଲ]ଧୁର ଭତରା OR/13/088/024727

!ୀ /15625 32 51 634ମ:ିୁ ଭତ� ା .ା ବିଘ� ଭତ� ା XAF0227728

!ୀ /15626 56 51 635ଏSର ନାୟକ .ା ଯଗୁଳ କିେଶାର ନାୟକ OR/13/088/024170

ପ ୁ /15627 52 51 636ଯଗୁଳ କିେଶାର ନାୟକ ପି େଜCସ ନାୟକ OR/13/088/024169

!ୀ /15628 31 51 637ଖ�ୀSାଲିନା ନାୟକ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ନାୟକ XAF0227744

ପ ୁ /15629 28 51 638ତପନ ନାୟକ ପି ଯଗୁଳ କିେଶାର ନାୟକ XAF0342931

!ୀ /16630 75 51 639ଶବିୁତା ଧାନଫଲୁ .ା ଲୁକ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/024174

!ୀ /17631 62 51 640ସବିତା ଦାସ .ା ରମାକାF ଦାସ OR/13/088/024571

ପ ୁ /17632 37 51 641ଶ�ିକାF ଦାସ ପି ରମାକାF ଦାସ MGH1454321

ପ ୁ /17633 35 51 642ଶଶି କାF ଦାସ ପି ରାମ କାF ଦାସ MGH2296358

ପ ୁ /17634 32 51 643ପଦ+ ଭୂଷଣ ଦାସ ପି ଂ ଉମାକାF ଦାସ XAF0032540

!ୀ /17635 30 51 644ଜୟଶ�ୀ ଦାସ ପି ରମାକାF ଦାସ XAF0227595

!ୀ /18636 58 51 645ଲ*+ୀ େବେହରା .ା ସେୁରଶ ଚ �  େବେହରା OR/13/088/024595

ପ ୁ /18637 48 51 646ନାରାୟଣ େବେହରା ପି ବାହୁଡା େବେହରା MGH2296549

ପ ୁ /18638 48 51 647ନେଗନକମୁାର େବେହରା ପି ସେୁରଶ େବେହରା MGH1431709

!ୀ /18639 41 51 648ପ�ଭାତୀ େବେହରା .ା ନାରାୟଣ େବେହରା MGH2296556

ପ ୁ /18640 40 51 649ପ�ସାF କମୁାର େବେହରା ପି ସେୁରଶ େବେହରା MGH2296333

!ୀ /18641 37 51 650ସାଗରିକା େବେହରା .ା ନେଗନ େବେହରା XAF0032151

!ୀ /19642 45 51 651ଶେଲାନୀ ଆେAରେସJ . .ା ନିେରାଜ କମୁାର . ଆେAରେସJ MGH1330034

ପ ୁ /19643 52 51 652ନୀେରାଜକମୁାର ଆେAରେସନ ପି େରଭ ଜୟାନ  ଆେAରେସନ OR/13/088/024650

!ୀ /20644 43 51 653ଉeୱଳା ନାଗ .ା ସେୁରଶ ଚ �  ନାଗ XAF0301440

!ୀ /21645 52 51 654ସମାରୀ ଭତ� ା .ା ମ`ତୁ ଭତ� ା OR/13/088/024296

ପ ୁ /21646 23 51 655େପ�ମଦାନ ଇAିଆ ପି ଇ3ରଦାନ ଇAିଆ XAF0809673

!ୀ /21647 32 51 656ରମା ପଜୁାରୀ ପି ମ`ତୁ ପଜୁାରୀ XAF0032037

!ୀ /21648 43 51 657ଲଳିତା ସନୁା .ା କୃପାସି ୁ ସନୂା OR/13/088/024030

!ୀ /22649 53 51 658ସବୁାସିନି ନାର`ୀ .ା ଶିସ ୁଶାFନୁ ନାର`ୀ OR/13/088/024315

!ୀ /22650 44 51 659ଶିେଲାମଣି ନାର`ୀ .ା ଯକବୁ ନାର`ୀ OR/13/088/024304

ପ ୁ /22651 33 51 660ବିଜୟ କମୁାର ନାର`ୀ ପି ଶିଶ ୁଶାFୁନୁ କମୁାର ନାର`ୀ XAF0031567

ପ ୁ /22652 33 51 661ଖ�ୀSଦାସ ନାର`ୀ ପି ଶିଶ ୁଶାFନ କମୁାର ନାର`ୀ XAF0278549

!ୀ /22653 32 51 662ସ`ୀତା ନାର`ୀ .ା ବିଜୟ କମୁାର ନାର`ୀ XAF0031575

!ୀ /22654 31 51 663ଅମିନା ନାର`ୀ .ା ଖ�ୀSଦାସ ନାର`ୀ XAF0278556

ପ ୁ /22655 29 51 664ପ�ଶାF କମୁାର ନାର`ୀ ପି ଶିଶ ୁଶାF କମୁାର ନାର`ୀ XAF0666248

!ୀ /22656 22 51 665ଜାମମଣି ନାରଗି .ା ପ�ଶାF କମୁାର ନାର`ି XAF0853978

ପ ୁ /23657 64 51 666କଶୁ�  ହରିଜନ ପି ନରସିଂହ ହରିଜନ OR/13/088/024307

!ୀ /23658 63 51 667ମ`ଳେଦଇ ହରିଜନ .ା କୃଶ�  ହରିଜନ OR/13/088/024308

!ୀ /23659 29 51 668େଗାରୀ ହରିଜନ ପି କଶୁ�  ହରିଜନ XAF0545301

!ୀ /24660 53 51 669କମଳା େବନିଆ .ା ହରି େବନିଆ OR/13/088/024284

!ୀ /24661 32 51 670ସଂଯVୁା େବନିଆ ପି ହରି ହରିଜନ XAF0545293

!ୀ /25662 45 51 671େପ�ମ ମଣୀ ହରିଜନ .ା ଜିେତ �  ହରିଜନ MGH1329515

!ୀ /25663 45 51 672ସବୁାସିନୀ ହରିଜନ .ା ବ� ଜ ହରିଜନ XAF0748202

ପ ୁ /25664 43 51 673ଜୀେତ �  ହରିଜନ ପି ଉ�� ବ ହରିଜନ MGH1329507

!ୀ /25665 41 51 674ନୀଳା ହରିଜନ .ା ପାତ� ହରିଜନ MGH1329523

!ୀ /25666 84 51 675କୃପାମଣି ହିଆଲ .ା ଯିହୁଦା ହିଆଲ OR/13/088/024280

ପ ୁ /25667 48 51 676ଶାFିକାରୀ ହିଆଲ ପି ଜିହୁଦା ହିଆଲ OR/13/088/024281

!ୀ /25668 44 51 677ଏରିଖା ହିଆଲ .ା ଶାFିକାରି ହିଆଲ OR/13/088/024282

ପ ୁ /25669 33 51 678ଅମର େପ�ମ େନାେବଲ ପ�କାଶ ହିଆପି ଶାFିକାରୀ ହିଆଲ XAF0032045

!ୀ /25670 31 51 679ଆରସୀ ହିଆଲ .ା ଅମର େପ�ମ େନାେବଲ େହଲୖ XAF0854299

ପ ୁ /25671 29 51 680ଶଶି ପାତ�  ହିଆଲ ପି ଶାFି କାରୀ ହିଆଲ XAF0278564

!ୀ /25672 23 51 681ଉମା ମାଝି .ା ବାପି ମାଝି XAF0908251

!ୀ /26673 51 51 682ପଦ+ ିନି େବେହରା .ା ଅ*ୟକମୁାର ପରିଡା XAF1111772

ପ ୁ /26674 56 51 683ଅ*ୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ବ� ହ+ ାନ  ପରିଡା MGH1329028

ପ ୁ /26675 49 51 684ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡା ପି ବ� ହ+ ାନ  ପରିଡା XAF0311084

!ୀ /26676 41 51 685ରୀନାମ:ରୀ ପରିଡା .ା ଅଜୟ କମୁାର ପରିଡା XAF0545152

!ୀ /26677 22 51 686ପ�ଗତି ପରିଡ଼ା ପି ଅ*ଯ କମୁାର ପରିଡ଼ା XAF0873356

!ୀ /26678 31 51 687ପnିୁତା ପରିଡ଼ା ପି ସେୁର �  େମାହନ ପରିଡ଼ା XAF0301465

!ୀ /26679 39 51 688ସସ+ିତା କମୁାରୀ ରାଉତ .ା ମW ୁପ�ସାନ ମହାFି XAF0951293

ପ ୁ /27680 56 51 689ଯନୁସ ଭାତନାୟକ ପି ଝୀରିମିୟ ଭାତନାୟକ OR/13/088/024222
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!ୀ /27681 43 51 690େପ�ମମଣି ଭାତନାୟକ .ା ଜୁନସ ଭାତନାୟକ MGH1328863

ପ ୁ /27682 31 51 691ଦୀେନଶ କମୁାର ଭାତନାୟକ ପି ଜୁନସ ଭାତନାୟକ XAF0561480

!ୀ /27683 25 51 692କମୁାରୀ ଭାତନାୟକ .ା ଦିେନସ କମୁାର ଭାତନାୟକ XAF0951301

!ୀ /27684 21 51 693.ପ�ା ଭାତନାୟକ ପି ଯନୁସ ଭାତନାୟକ XAF0912170

!ୀ /28685 66 51 694ନିମ�ଳା ଧାନଫଲୁ .ା େଲନେସନ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/024093

ପ ୁ /28686 43 51 695ସିଧାଥ� ଧାନଫଲୁ ପି େଲନସନ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/026996

ପ ୁ /28687 70 51 696େଲନେସନ ଧାନଫଲୁ ପି ହଶିୟା ଧାନଫଲୁ XAF0545384

!ୀ /28688 37 51 697ସଷୁମା ନାୟକ .ା ସି�ାଥ� ଧାନଫଲୁ XAF0301390

ପ ୁ /29689 54 51 698ଦିପକ ଚ �  େସEି ପି ଏେସ+ଲ େସEି OR/13/088/024225

!ୀ /29690 50 51 699େପ�ମଲତା େସEି .ା ଦୀପକ ଚ �  େସEି OR/13/088/024226

ପ ୁ /29691 34 51 700ଆଦିତ� କମୁାର େସEି ପି ଦିପକ କମୁାର େସEି XAF0748210

ପ ୁ /29692 33 51 701ଆଶିଷ େସEି ପି ଦୀପକ ଚ �  େସEି XAF1079417

ପ ୁ /30693 78 51 702େଯାଗୀ େବେହରା ପି ମଇନା େବେହରା OR/13/088/024228

!ୀ /30694 66 51 703ଶାFିଲତା େବେହରା .ା େଯାଗି େବେହରା OR/13/088/024229

!ୀ /30695 46 51 704ସ+ିତା ରାଣି େବେହରା .ା yାେନ �  ପରିଡା MGH1328624

!ୀ /30696 40 51 705ଗୀତା:ଳି େବେହରା .ା ଶିବ ପ�ସାଦ ନରସିଂହ େବେହରା MGH2396471

!ୀ /31697 48 51 706େରାେଯସଲିଲ ବି3ାସି ପି ଦୟାଶିଳ ବି3ାସି OR/13/088/024236

!ୀ /31698 26 51 707ପିLି ପଲZ ବିକା ବି3ାସୀ ପି ଶାFିଶୀଳ ବି3ାସୀ XAF0665968

!ୀ /32699 26 51 708ସରୁଭି ବାଘ .ା ଦାନିଏଲ ବାଘ XAF0748327

ପ ୁ /32700 31 51 709ଦାନିଏଲ ବାଘ ପି ପାଉଲ ବାଘ XAF0301358

ପ ୁ /33701 51 51 710ବାସାନୟ ବାଘ ପି ଯେଶଫ ବାଘ OR/13/088/024244

!ୀ /33702 40 51 711ସରୁଭି ବାଘ .ା ବାସାନୀୟ ବାଘ MGH1420728

ପ ୁ /33703 41 51 712ଲକି ନାଥ ହରିଜନ ପି େଗାପିନାଥ ହରିଜନ XAF0951236

!ୀ /33704 37 51 713ସନିୁତା ହରିଜନ .ା ଲକିନାଥ ହରିଜନ XAF0951228

ପ ୁ /34705 73 51 714ଦୟାବାନ ଡ �̀ ୀ ପି ଶାମସନ ଡ �̀ ୀ OR/13/088/024247

!ୀ /34706 63 51 715ଶିଲିକାମା ଡ �̀ ୀ .ା ଚ �ଦାସ ଡ �̀ ୀ OR/13/088/024246

ପ ୁ /34707 45 51 716ଯଗୁଳ କିେଶାର ଡ �̀ ୀ ପି ଚ �  ଦାସ ଡ �̀ ୀ MGH1329770

!ୀ /34708 41 51 717ମମତା ମ:ରୁୀ ଡ଼ �̀ ୀ ପି ଚ �ଦାସ ଡ଼ �̀ ୀ MGH1328673

ପ ୁ /34709 40 51 718ବ� ଜ କିେଶାର ଡ �̀ ୀ ପି ଚ �ଦାସ ଡ �̀ ୀ OR/13/088/024245

!ୀ /34710 33 51 719ଗିତା:ଳୀ ଡ �̀ ୀ ପି ଚ ର୍ଦାସ ଡ �̀ ୀ XAF0032052

ପ ୁ /34711 32 51 720େଦେବ �  ଡ �̀ ୀ ପି ଦୟାବାନ ଡ �̀ ୀ XAF0032557

!ୀ /34712 38 51 721ସଂଯVୁା ଡ �̀ି .ା ଯଗୁଳ କିେଶାର ଡ �̀ ୀ XAF0900027

!ୀ /34713 32 51 722ସପୁ�ିତା ଡ`ୀ .ା ବ� ଜ କିେଶାର ଡ �̀ ୀ XAF0666164

!ୀ /34714 29 51 723ରଜନୀ ଡ �̀ ୀ .ା େଦେବ �  ଡ �̀ ୀ XAF0781989

!ୀ /35715 59 51 724ଟି. ଅ:ଳିୁ .ା ଟି. ସାନାୟା OR/13/088/024250

ପ ୁ /35716 43 51 725ଟି. ଭୂଷଣ କମୁାର ପି ଟି. ସାନାୟା MGH1328947

!ୀ /35717 36 51 726ଟି. ରାହିଲ .ା ଟି. ଭୂଷଣ XAF0782003

!ୀ /36718 48 51 727ଉଲZ ାସିନି ଭତରା .ା ଧୀରଜ କମୁାର ଭତରା OR/13/088/024675

!ୀ /36719 37 51 728ର:ିତା ଭତରା .ା ଅରଜ କମୁାର ଭତରା MGH1328996

ପ ୁ /36720 52 51 729ଧୀରଜକମୁାର ଭତରା ପି ଅଭୟ ଚ �  ଭତରା XAF1132158

!ୀ /36721 28 51 730ମଲZ ୀକା ଭତରା ପି ଧୀରଜ କମୁାର ଭତରା XAF0545350

!ୀ /36722 72 51 731ଚrାମଣି େ*ତ�ିୟ .ା ଅଭୟ ଚ �  ଭତରା OR/13/088/024252

ପ ୁ /36723 24 51 732ହିେତଶ ରାଜ ଭତ�ା ପି ଧୀରଜ କମୁାର ଭତ�ା XAF0847152

ପ ୁ /37724 47 51 733ଅରଜ କମୁାର ଭତରା ପି ଅଭୟ ଚ �  ଭତରା OR/13/088/024255

ପ ୁ /38725 60 51 734େପ�ମକାରି ଟାକ�ି ପି ଧନ� ଡାଲିଆ ଟାକ�ି OR/13/088/024260

!ୀ /38726 57 51 735ଦିନମଣି ଟାକ�ି .ା େପ�ମକାରୀ ଟାକ�ି OR/13/088/024261

ପ ୁ /38727 45 51 736ଗାବ� ିଏ� ଟାକ�ି ପି େପ�ମକାରି ଟାକ�ି MGH1329812

!ୀ /38728 38 51 737ଆରତି ଟାକ�ି .ା ଗାବ� ୀଏଲ ଟାକ�ି XAF0301481

ପ ୁ /38729 38 51 738ଶାମଏୁଲ ଟାକ�ି ପି େପ�ମକାରୀ ଟାକ�ି XAF0773788

!ୀ /38730 32 51 739ପିLି ଟାକ� ି .ା ଶାମେୁୟଲ ଟାକ� ି XAF0545012

ପ ୁ /39731 31 51 740ପnୁଜିt ବାଘ ପି ଆନ  କମୁାର ବାଘ MGH2296366

ପ ୁ /39732 64 51 741ବିନଦ ବାଘ ପି େଯାହାେନସ ବାଘ OR/13/088/024267

!ୀ /39733 54 51 742ଧଯ��ମଣି ବାଘ ପି େଯାହାେନସ ବାଘ OR/13/088/024268

!ୀ /41734 70 51 743ବାସFି ମାଦଳା .ା ନିତ�ାନ  ମାଦଳା MGH1328806

ପ ୁ /41735 54 51 744ସବୁାସ ଚ �  ମାଦଳା ପି ନିତ�ାନ  ମାଦଳା MGH1431543

ପ ୁ /41736 51 51 745ସେFାଷ କମୁାର ମାଦଳା ପି ନିତ�ାନ  ମାଦଳା MGH1329200

!ୀ /41737 42 51 746ସH�ାରାଣୀ ମାଦଳା .ା ସେFାଷ କମୁାର ମାଦଳା MGH2296242

!ୀ /41738 24 51 747ସାଗରିକା ମାଦଳା ପି ସବୁାଷ ଚ �  ମାଦଳା XAF0955336

ପ ୁ /42739 53 51 748ବି.ବି3ନାଥ ଗେୁE3ର ରାଓ ପି ବି.ନିଳକz ଆଚାରୀ MGH1329184

!ୀ /42740 46 51 749ପnୁା:ଳି ରାଓ .ା ବି3ନାଥ ରାଓ MGH1329176

ପ ୁ /42741 29 51 750ବି ଉମା ଶLର ରାଓ ପି ବି ବି3ନାଥ ଗେୁE3ର ରାଓ XAF0444000

!ୀ /42742 25 51 751ବି.ନମିତା ରାଓ ପି ବି.ବି3ନାଥ ରାଓ XAF0847137

ପ ୁ /43743 42 51 752ବୁଦୁରାମ ହରିଜନ ପି କଡିଆ ହରିଜନ MGH2296226
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!ୀ /43744 35 51 753େଜ�ା��ା ହରିଜନ .ା ବୁଦୁରାମ ହରିଜନ MGH2296234

ପ ୁ /44745 72 51 754ନରସିଂହ ପାଢୀ ପି ବୃ ାବନ ପାଢୀ OR/13/088/020170

!ୀ /44746 71 51 755ପnୁା:ଳୀ ପାଢୀ .ା ନରସିଂହ ପାଢୀ MGH1328640

!ୀ /45747 71 51 756ତୁ�ସା ଭତ� ା .ା ଯିତୁ ଭତ� ା XAF0623710

!ୀ /45748 56 51 757ଚିFାମଣି ବିେଷାୟୀ ପି ଝିତୃ ବିେଷାୟୀ OR/13/088/024182

!ୀ /45749 39 51 758ଶଯୁ��ମଣି ବିେଷାୟୀ ପି ଝିତ�ୁ  ବିେଷାୟୀ OR/13/088/024694

!ୀ /46750 28 51 759କନିୁ ବିେଶାଇ .ା ରବି �  ବିେଶାଇ XAF0444018

ପ ୁ /46751 32 51 760ରବୀ �  ବିେଷାଇ ପି େସାମନାଥ ବିେଷାଇ XAF0032078

ପ ୁ /46752 52 51 761ସମନାଥ ବିେଷାୟୀ ପି ଝିତୃ ବିେଷାୟୀ OR/13/088/024180

!ୀ /46753 50 51 762ଭଗବତି ବିେଷାୟୀ .ା ସମନାଥ ବିେଷାୟୀ OR/13/088/024181

!ୀ /46754 21 51 763ସନିୁତା ବିେଶାଇ ପି େସାମନାଥ ବିେଶାଇ XAF0900019

ପ ୁ /46755 59 51 764ରବି � ନାଥ ମଦୁୁଲି ପି ନିତ�ାନ  ମଦୁୁଲି XAF0623629

!ୀ /47756 89 51 765ପଦ+ ା ଭତ� ା .ା େସାମା ଭତ� ା OR/13/088/024186

ପ ୁ /47757 71 51 766ଅଜୁ� ନ ଭତ� ା ପି ଧନ �ତ� ା XAF0623819

!ୀ /47758 23 51 767ପ�ିୟ]ଦା ମଦୁୁଲି ପି ନାରାୟଣ ମଦୁୁଲି XAF0952473

ପ ୁ /47759 68 51 768ମକରା ସମରଥ ପି େସାମା ସମରଥ OR/13/088/024187

!ୀ /47760 56 51 769ଆସମତି ସମରଥ .ା ମକରା ଭତ� ା OR/13/088/024188

ପ ୁ /47761 35 51 770ଡ]ରୁୁଧର ସମରଥ ପି େସାମା ସମରଥ XAF0032086

ପ ୁ /47762 32 51 771ଭଗବାନ ସମରଥ ପି ମକର ସମରଥ XAF0278572

!ୀ /47763 32 51 772ଡ଼ମାଏ ସମରଥ .ା ଡ଼]ରୁଧର ସମରଥ XAF0032193

ପ ୁ /47764 26 51 773କମଳ େଲାଚନ ସମରଥ ପି ମକର ସମରଥ XAF0953745

!ୀ /47765 25 51 774ବୁଦବନୀ ସମରଥ .ା ଭଗବାନ ସମରଥ XAF0809681

ପ ୁ /47766 24 51 775ପଦମ ସମରଥ ପି ମକର ସମରଥ XAF0748525

!ୀ /47767 23 51 776ଚ_ଳା ସମରଥ ପି ପଦମ ସମରଥ XAF0956623

!ୀ /48768 69 51 777କମଳା ଭତ� ା .ା ଅଜୁ� ନ ଭତ� ା XAF0623827

ପ ୁ /48769 30 51 778ଗିରିଧର ଭତ� ା ପି ଅଜୁ� ନ ଭତ� ା XAF0623801

ପ ୁ /48770 48 51 779ବାସ ୁମାଝି ପି ନିଳକz ମାଝି OR/13/088/024191

!ୀ /48771 40 51 780ସନମତି ମାଝି .ା ବାସ ୁମାଝି OR/13/088/024192

ପ ୁ /48772 35 51 781ଗେଣଶ ମାଝି ପି ବାସେୁଦବ ମାଝି XAF0032094

ପ ୁ /48773 29 51 782ପୀତା]ର ମାଝୀ ପି ବାସ ୁମାଝୀ XAF0278580

!ୀ /48774 29 51 783ସାବିତ�ୀ ମାଝୀ .ା ଗେଣଶ ମାଝୀ XAF0278598

!ୀ /48775 25 51 784େଦବକୀ ମାଝି ପି ଶକୃୁ ମାଝି XAF0623546

ପ ୁ /48776 21 51 785ରାମ ଚ �  ମାଝି ପି ବାସ ୁମାଝି XAF0952564

ପ ୁ /48777 26 51 786କମଳଲଚନ ସମରଥ ପି ମକର ସମରଥ XAF0623678

!ୀ /48778 26 51 787େଗାମତୀ ସମରଥ .ା କମଳ େଲାଚନ ସମରଥ XAF0748657

!ୀ /48779 30 51 788େସେହନାଜ ସଞନା େସEି .ା ଆଦିତ� େସEି XAF0623595

ପ ୁ /49780 72 51 789କମଳୁ ପଜୁାରୀ ପି ଦସ ୁପଜୁାରୀ XAF0953729

!ୀ /49781 56 51 790ଦୃପତି ପଜୁାରୀ .ା ବମଲୁ ପଜୁାରୀ OR/13/088/024196

ପ ୁ /49782 36 51 791ରାମ ପଜୂାରୀ ପି ଡମ ୁପଜୂାରୀ XAF0278606

!ୀ /49783 31 51 792େସାନାଦୀ ପଜୂାରୀ .ା ରାମ ପଜୂାରୀ XAF0587949

ପ ୁ /49784 22 51 793ସମନାଥ ପଜୁାରୀ ପି ପ�ିତମ ପଜୁାରୀ XAF0955039

ପ ୁ /49785 59 51 794ସନସାଇ ରHାରି ପି ତୁଳାରାମ ରHାରି XAF0956946

ପ ୁ /49786 55 51 795ରାମ ରHାରି ପି ତୁଳାରାମ ରHାରି XAF0956961

ପ ୁ /49787 41 51 796ଧନୁଯ� ୟ ରHାରୀ ପି ରାମ ରHାରୀ XAF0966119

!ୀ /49788 38 51 797େଜମା ରHାରୀ .ା ସନସାଇ ରHାରୀ XAF0952440

!ୀ /49789 26 51 798ରାଧିକା ରHାରି ପି ସନସାଇ ରHାରି XAF0956938

!ୀ /49790 27 51 799ବୁଧମଣି ସମରଥ .ା ଭଗବାନ ସମରଥ XAF0623686

!ୀ /50791 75 51 800ବୃ ି ମାଝୀ .ା ମାନଶଂି ମାଝୀ OR/13/088/024198

ପ ୁ /50792 47 51 801େଗୗରା` ମାଝି ପି ମନସିଂ ମାଝି XAF0953711

!ୀ /50793 47 51 802ସନମତି ମାଝି ପି ଶକୁ� ି  ମାଝି XAF0951319

!ୀ /50794 45 51 803ରାଧା ମାଝୀ .ା କୃP ମାଝୀ XAF0545400

ପ ୁ /50795 45 51 804କୃP ମାଝୀ ପି ମାନସିଂ ମାଝୀ XAF0545418

ପ ୁ /50796 40 51 805ଧନପତି ମାଝୀ ପି ମାନସିଂ ମାଝୀ MGH2396364

!ୀ /50797 39 51 806ଲଛମା ମାଝୀ .ା ଧନପତି ମାଝୀ MGH2396448

!ୀ /51798 56 51 807େକୗଶଲ�ା ଭୁମିଆ .ା ବଳରାମ ଭୁମିଆ OR/13/088/024211

ପ ୁ /51799 34 51 808ବୁଦୁ ରାମ ଭୂମିଆ ପି ଲବ ଭୂମିଆ XAF0227686

ପ ୁ /51800 27 51 809ରାମନାଥ ଭୁମିଆ ପି ମିନା ଭୁମିଆ XAF0952531

!ୀ /51801 24 51 810ଦସ ୁଭୂମିଆ .ା ବୁଦୁରାମ ଭୂମିଆ XAF0748566

!ୀ /51802 49 51 811କନକେଦଇ ଭୂୟp .ା ମୀନା ଭୂୟp OR/13/088/024684

!ୀ /51803 42 51 812ପାେରା ମାଝି ପି ଅଭି ମାଝି XAF0956953

!ୀ /52804 59 51 813ମଳୁା ଦଳାଇ .ା ରଘ ୂଦଳାଇ OR/13/088/024216

ପ ୁ /52805 35 51 814େଜଟୁ ଦେଳଇ ପି ରଘ ୁଦେଳଇ XAF0032110

ପ ୁ /52806 52 51 815ଦିନବHୁ ଦାସ ପି ଅଜୁ� ନ ଦାସ XAF0953760
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!ୀ /52807 46 51 816ଫଲୁମତି ଦାସ .ା ଦିନବHୁ ଦାସ XAF0953778

!ୀ /52808 32 51 817ନିରୁପା େଦାଳାଇ .ା େଜଟୁ େଦାଳାଇ XAF0032144

!ୀ /52809 26 51 818ମ: ୁଦେଳଇ ପି ରଘ ୁଦେଳଇ XAF0953737

ପ ୁ /53810 56 51 819ବନମାଳି େବେହରା ପି େକଳୁଚରଣ େବେହରା XAF1111780

!ୀ /53811 56 51 820ନଳିନି େବେହରା .ା ବନମାଳି େବେହରା OR/13/088/024232

ପ ୁ /53812 34 51 821ପ�ଶାF କମୁାର େବେହରା ପି ବନମାଳୀ େବେହରା XAF0032136

ପ ୁ /53813 26 51 822ସସୁାF କମୁାର େବେହରା ପି ବନମାଳି େବେହରା XAF0666289

!ୀ /57814 45 51 824ରୁପାଏ ଭତ� ା .ା ଶିବ ଭତ� ା OR/13/088/024297

ପ ୁ /58815 55 51 825ରାେଜ �  କମୁାର ସରୁ ପି ଯିଶାକ ସରୁ OR/13/088/024102

ପ ୁ /59816 42 51 826ଯସମନ ବାଘ ପି ସଦାନ  ବାଘ MGH1431550

!ୀ /59817 42 51 827ଲଳିତା ବାଘ .ା ଯଶମନ ବାଘ MGH1431568

!ୀ /59818 31 51 828େମାନାଲିସା ମଦୁୁଲି ପି ରବି �  ନାଥ ମଦୁୁଲି XAF0623652

ପ ୁ /60819 27 51 829େକ ବିେନାଦ ପି ବି.ରାବନା ରାୱ XAF0854372

!ୀ /60820 61 51 830ପଦ+ ାବତୀ େହାତା .ା ହରି� �  େହାତା XAF0955385

!ୀ /60821 37 51 831ସବିତା କମୁାରୀ େହାତା ପି ହରି� �  େହାତା XAF0953703

ପ ୁ /60822 35 51 832ସନିୁଲ କମୁାର େହାତା ପି ହରି� �  େହାତା XAF0956474

ପ ୁ /60823 94 51 833କାସିନାଥ ପାଢୀ ପି ଖଲି ପାଢୀ MGH1329952

ପ ୁ /60824 55 51 834ସେFାଷ କମୁାର ପାଢି ପି କାସିନାଥ ପାଢି MGH1329945

!ୀ /60825 51 51 835େସ�ହଲତା ପାଢୀ .ା ସେFାଷ କମୁାର ପାଢୀ MGH1454339

ପ ୁ /60826 28 51 836ଅବିନାଶ ପାଢୀ ପି ସେFାଷ କମୁାର ପାଢୀ XAF0278648

!ୀ /60827 22 51 837ଜୁଲି ପାଢୀ .ା ଅବିନାଶ ପାଢ଼ୀ XAF0853887

ପ ୁ /61828 69 51 838େସାମାରୁ ଭତ� ା ପି ସନାଧର ଭତ� ା MGH2396372

!ୀ /61829 64 51 839ଲଛମା ଭତ� ା .ା େସାମାରୁ ଭତ� ା MGH2396430

ପ ୁ /61830 32 51 840ଲଚୁ ଭତ� ା ପି େସାମାରୁ ଭତ� ା XAF0278614

ପ ୁ /61831 31 51 841ଗେଣଶ ଭତ� ା ପି େସାମାରୁ ଭତ� ା XAF0278630

!ୀ /61832 30 51 842ମ`ଳ େଦଇ ଭତ� ା .ା ଗେଣଶ ଭତ� ା XAF0278622

!ୀ /61833 28 51 843ଉମରି ଭତ� ା .ା ଲଚୁ ଭତ� ା XAF0588061

!ୀ /62834 84 51 844ନିଶାମଣି ମଦୁୁଲି .ା ନିତ�ାନ  ମଦୁୁଲି XAF0032177

ପ ୁ /62835 56 51 845ନାରାୟଣ ମଦୁୁଲି ପି ନିତ�ାନ  ମଦୁୁଲି MGH1431105

!ୀ /62836 48 51 846େଶାଭାନିତା ମଦୁୁଲି .ା ନାରାୟଣ ମଦୁୁଲି MGH1431113

!ୀ /62837 30 51 847ସ+ ୃତିେରଖା ମଦୁୁଲି ପି ରବି �ନାଥ ମଦୁୁଲି XAF0623660

!ୀ /62838 24 51 848ଲପମଦୁ� ା ମଦୁୁଲି ପି ନାରାୟଣ ମଦୁୁଲି XAF0953786

!ୀ /63839 30 51 849ସେୁଲାଚନା େବେହରା .ା ପ�ଶାF କମୁାର େବେହରା XAF1009570

!ୀ /63840 89 51 850େଧଯୖ��ମଣି କଳୁଦୀପ .ା ଏଲିୟାଜର କଳୁଦୀପ XAF1110808

ପ ୁ /64841 55 51 851ପLଜ କମୁାର ମହାFୀ ପି ନରସିଂହ ମହାFୀ MGH2396307

!ୀ /64842 54 51 852ପnୁଲତା ମହାFୀ .ା ପLଜ କମୁାର ମହାFୀ MGH2396315

ପ ୁ /64843 23 51 853.ୟCସ ୁସବ�ସାଚୀ ମହାFି ପି ପLଜ କମୁାର ମହାFି XAF0847095

ପ ୁ /65844 38 51 854ଅରୁଣ େବବcK ପି ସନୁୀଲ ମାଧବ େବବcK MGH2296184

!ୀ /65845 35 51 855ଅଳକା େବବcK ପି ସନୁୀଲ ମାଧବ େବବcK MGH2296192

!ୀ /65846 60 51 856ସଭୁାସିନୀ ପdନାୟକ .ା ସନୁୀଲ ମାଧବ େବବcK MGH2296200

ପ ୁ /66847 36 51 857ସରୁୁ ଚଲାଣ ପି ଲକି ଚଲାଣ XAF0032227

!ୀ /66848 32 51 858ଶ�ୀମତୀ ଚଲାଣ .ା ସରୁୁ ଚଲାଣ XAF0032235

ପ ୁ /67849 44 51 859ମେନାଜ କମୁାର ଗEୁା ପି ରାମପ�ାେର ଗEୁା MGH1373174

!ୀ /67850 36 51 860ସାବିତ�ୀ ଗEୁା .ା ମେନାଜ କମୁାର ଗEୁା XAF0032243

ପ ୁ /68851 46 51 861ନିର:ନ ବି3ାଳ ପି େବଣଧୁର ବି3ାଳ XAF0227777

!ୀ /68852 47 51 862ସଖୀ େଦଇ .ା ପ�ତାପ କମୁାର ରାଉଳ XAF0965137

ପ ୁ /68853 47 51 863ପ�ତାପ କମୁାର ମ�ୀ ପି େଗୗରା` ଚରଣ ମ�ୀ OR/13/088/026023

ପ ୁ /68854 44 51 864ପ�ଫଲୁZ  ଚ �  ମ�ୀ ପି େଗୗରା` ଚରଣ ମ�ୀ XAF0301499

!ୀ /68855 43 51 865ଟୁନୀତା ମ�ୀ .ା ପ�ତାପ କମୁାର ମ�ୀ OR/13/088/026024

!ୀ /68856 28 51 866େମାନାଲିସା ମ�ୀ ପି ପ�ତାପ କମୁାର ମ�ୀ XAF0278655

ପ ୁ /68857 25 51 867ଶ�େ�ୟ କମୁାର ମ�ୀ ପି ପ�ତାପ କମୁାର ମ�ୀ XAF0847087

!ୀ /68858 23 51 868େସାନାଲି ମ�ୀ ପି ପ�ତାପ କମୁାର ମ�ୀ XAF0847079

ପ ୁ /68859 52 51 869ବିଜୟ କମୁାର ମହାFି ପି େପ�ମାନ  ମହାFି XAF0900100

!ୀ /68860 37 51 870ଅନସୟୂା ନାୟକ .ା ନିର:ନ ବି3ାଳ XAF0782144

ପ ୁ /68861 45 51 871ସନିୁଲ ପାଣିଗ�ାହି ପି ଗାA ୁପାଣିଗ�ାହି XAF0951194

!ୀ /68862 32 51 872ସେୁମଧା ପାଣିଗ�ାହୀ .ା ସନିୁଲ ପାଣିଗ�ାହୀ XAF0847061

ପ ୁ /68863 40 51 873ସମେର �  ପରିଡା ପି ସଲିଳ କମୁାର ପରିଡା XAF0955344

ପ ୁ /68864 55 51 874ପ�ତାପ କମୁାର ରାଉଳ ପି ଜଗବHୁ ରାଉଳ XAF0962092

!ୀ /68865 28 51 875ବିଜୟଲ*+ୀ େସନାପତି .ା େକଶବ ଚ �  େସନାପତି XAF0900035

!ୀ /69866 34 51 876ମହମଦ ଇସମାଲ ପି ମହମଦ ଇକବାଲ କଚି XAF0623751

!ୀ /69867 36 51 877ସଷୁମା ମିଶ� ପି ସିମା_ଳ ମିଶ� XAF0032565

!ୀ /70868 23 51 878ଏC ଭବାନୀ ପି ଏC ଲଛମାଜୀ ରାଓ XAF0853879

!ୀ /70869 51 51 879ଏମ କାମା*ୀ .ା ଏମ ଲଛମାଜୀ ରାଓ XAF0227793

14 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL .ା*ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /70870 58 51 880ଏC ଲଛମାଜୀ ରାଓ ପି ଏC ଆପଲା ରାଜୁ XAF0227785

ପ ୁ /71871 85 51 881ଏB ଲି`ରାଜୁ ପି ଏB କାେମୟା XAF0946251

ପ ୁ /71872 47 51 882ମେନାହର ମାଝୀ ପି ଯଗୁଳ ମାଝୀ XAF0278663

ପ ୁ /71873 52 51 883ପOୁ� ଚ �  ରାଓ ପି ଲି`ରାଜୁ ରାଓ XAF0946137

ପ ୁ /71874 50 51 884ଏସ ରେମଶ ଚ �  ରାଓ ପି ଏସ ଲି`ରାଜ ରାଓ XAF0946152

!ୀ /71875 37 51 885ଧନଲ*+ୀ ରାଓ .ା ପOୂ�ଚ �  ରାଓ XAF0342949

ପ ୁ /71876 59 51 886ଏସ ଚ � େଶଖର େର�ି ପି ଲି`ରାଜୁ େର�ି XAF0953307

!ୀ /71877 56 51 887ଏସ ପ�ଭାବତୀ େର�ି .ା ଏB ଚ � େଶଖର େର�ୀ XAF0946293

ପ ୁ /71878 34 51 888ଏB ବିଜୟ କମୁାର େର�ୀ ପି ଏB ଚ �  େଶଖର େର�ୀ XAF0955237

!ୀ /71879 33 51 889େକ ଅହଲ�ା େର�ି .ା ଏସ ରେମଶ ଚ �  େର�ି XAF0950451

ପ ୁ /71880 30 51 890େଗୗରପ�ସାଦ େର�ି ପି ଚ �  େଶଖର େର�ି XAF0342956

!ୀ /71881 28 51 891ମାଧରୁୀ େରଡି ପି ଏସ ଚ �  େଶଖର େରଡି XAF0955286

!ୀ /71882 74 51 892ଲ*+ି ଏB .ା ଲି`ରାଜୁ ଏB XAF0946210

!ୀ /72883 26 51 893ସମୁନ ପ�ିୟା ଛତ�ୀୟା ମା ଯସ3ିନୀ ଛତ�ୀୟା XAF0666230

!ୀ /72884 42 51 894ଯଶ.ିନୀ ଛତ�ିଆ .ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ଛତ�ିଆ OR/13/088/024676

!ୀ /72885 24 51 895ସ:ନା ସପନା ଛତ�ୀୟା ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଛତ�ୀୟା XAF0748236

!ୀ /73886 43 51 896ରୁବିନା ବାେନା ପି ମହxଦ ଆଦC ହାସାନ XAF0781872

!ୀ /73887 55 51 897ସବୁାଳା ସାନି କିରଣମାଝୀ .ା ସେFାଷ କମୁାର ଆଶା MGH1431535

!ୀ /74888 52 51 898େସବତୀ ଭତ� ା .ା ପଶ ୁ�  ଭତ� ା OR/13/088/024300

ପ ୁ /74889 21 51 899ବଳଭଦ�  ସମରଥ ପି ମକର ସମରଥ XAF0952614

ପ ୁ /75890 68 51 900ନିତ�ାନ  ପାକଲୁ ପି ସିମନ ପାକଲୁ OR/13/088/024285

!ୀ /75891 32 51 901ସେୁଲାଚନା ପାକଲୁୁ ପି ନିତ�ାନ  ପାକଲୁୁ XAF0545194

!ୀ /76892 59 51 902ଶକFୁଳା ଗEୁା .ା ରାମପ�ାେର ଗEୁା XAF0545236

ପ ୁ /76893 38 51 903ଅେଶାକ କମୁାର ଗEୁା ପି ରାମପ�ାେର ଗEୁା XAF0545210

!ୀ /76894 37 51 904ମୀନା ଗEୁା .ା ଅେଶାକ କମୁାର ଗEୁା XAF0545228

ପ ୁ /77895 43 51 905ଅବଦୁଲ ହାଫିe ଖାନ ପି ଅବଦୁଲଗନି ଖାନ XAF0666115

!ୀ /77896 40 51 906ଶାହାଜାଦୀ ଖାJ .ା ଅବଦୁଲ ହାଫିe ଖାନ XAF0666107

!ୀ /78897 67 51 907ଦୁରେସନା ପାକଲୁୁ .ା ନିତ�ାନ  ପାକଲୁୁ XAF0623702

ପ ୁ /85898 37 51 908ମହମଦ ଇବ� ାହିମ ପି ମହମଦ ଇକବାଲ କଚି XAF0623736

!ୀ /96899 47 51 909ସେୁଲାଚନା ମଦୁୁଲି .ା ରବି �ନାଥ ମଦୁୁଲି XAF0623637

!ୀ /112900 27 51 910ଆରତି ଦାସ .ା ସନିୁଲ କମୁାର ଦାସ XAF0954529

!ୀ /123901 23 51 911ଶଭୁ� ା ରାଣୀ ଦ� ା*ାଲତା ପି ସେFାଷ କମୁାର ଦ� ା*ାଲତା XAF0782037

ପ ୁ /145902 26 51 912ପେରଶ କମୁାର ପରିଡା ପି ଅ*ୟ କମୁାର ପରିଡା XAF0545145

ପ ୁ /241903 26 51 913ସାଗର ମାଦଳା ପି ସବୁାଷ ଚ �  ମାଦଳା XAF0847145

!ୀ /570904 23 51 914ଅ]ରିନା ଟାକ� ୀ .ା େହମF େଶଖର ଟାକ� ୀ XAF0782086

!ୀ /609905 24 51 915ମାେସ�ଲା ଆେAରେସନ ପି ନିର:ନ ନିେରାଜ କମୁାର ଆେAରେସ XAF0781955

ପ ୁ /609906 23 51 916ରିଜୱାନ ଆେAରେସନ ପି ନିେରାଜ କମୁାର ଆେAରେସନ XAF0781948

ପ ୁ /713907 25 51 917ଦିପକ ପାଢୀ ପି ସେFାଷ କମୁାର ପାଢୀ XAF0665984

ପ ୁ /817908 23 51 918ବିଶାଳ ରାଜ ଛତ�ୀୟା ପି ପ�ଦୀପ କମୁାର ଛତ�ୀୟା XAF0781930

!ୀ /999909 23 51 919ଅନୁ ନାୟକ .ା ଦିପକ କମୁାର େସଠି XAF1037365

ପ ୁ /999910 33 51 920ଦିପକ କମୁାର େସଠୀ ପି ରାଜା େସଠୀ XAF0809715

!ୀ /1911 60 51 921ଗରୁୁବାରୀ ପଜୂାରୀ .ା ହରି ପଜୂାରୀ XAF0032250

ପ ୁ /2912 77 51 922ହାJସ ଉଦୟାନ  ଆଶା ପି ବିଶଫି ଅvନ ଆଶା OR/13/088/024566

!ୀ /2913 65 51 923ଉମNଳା ଆଶା .ା ହାନସ ଉଦୟାନ  ଆଶା MGH1329226

ପ ୁ /2914 39 51 924େହରଲଡ ରବିନ ଆଶା ପି ହାନସ ଉଦୟାନ  ଆଶା MGH2396398

ପ ୁ /2915 37 51 925ହାଡସନ ରିଚାଡ�  ଆଶା ପି ହାନB ଉଦୟାନ  ଆଶା XAF0032268

!ୀ /2916 37 51 926କଲ�ାଣୀ ହଜାରୀ ନାୟକ .ା େହରମାନ ରବଟ�  ଆଶା XAF0748269

ପ ୁ /2917 43 51 927େହର ମାନ ରେବଟ�ଆଶା ପି ହାନସ ଉଦୟାନ  ରେବଟ� MGH1420702

!ୀ /03918 23 51 928ପ�ିୟଂସା ରାଣୀ ମୃଗ ପି ପ�ବୀର ପ�ଶାF ମୃଗ XAF0782193

!ୀ /3919 27 51 929ସଜୂାତା ଇAିଆ .ା ଏଲିୟ ଇAିଆ XAF0748285

!ୀ /3920 56 51 930ଖ�ୀS େପ�ମୀ ମ�ୂ ଗ ପି େଯାହନ ମୃଗ XAF1190719

!ୀ /3921 87 51 931ସଯୁ��ମିନା େସEି ପି ଯିହିଜିକଲ େସEି OR/13/088/024573

ପ ୁ /3922 33 51 932ରାେଜଶ କମୁାର ସିଂ ପି ରାେଜ �  କମୁାର ସିଂ XAF0032276

ପ ୁ /4923 27 51 933ସାମଶନ େଖତଯVୁ ପି ଶାମଏୁଲ େଖତଯVୁ XAF0342923

ପ ୁ /4924 44 51 934ତୁଳାରାମ ମାଝୀ ପି ନୀଳା]ର ମାଝୀ XAF0032284

!ୀ /4925 34 51 935େଜମା ମାଝୀ .ା ତୁଳାରାମ ମାଝୀ XAF0032292

ପ ୁ /5926 42 51 936ବି. କାନାକାରାଜୁ ପି ବି. ଆପାଲାରାଜୁ OR/13/088/024582

!ୀ /5927 57 51 937ବି କନ�ାକମୁାରୀ .ା ଆପଲାରାଯ ୁ OR/13/088/024583

!ୀ /5928 36 51 938ବି. ରାଜ� ଲ*+ୀ .ା ବି. କାନାକା ରାଜୁ XAF0032342

ପ ୁ /5929 68 51 939ବି ଆପଲା ରାଜୁ ପି ସତ� ନାରାୟଣ XAF0773804

ପ ୁ /5930 41 51 940ବି.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ବି.ଆପାଲା ରାଜୁ XAF0032318

ପ ୁ /6931 68 51 941ତ�ିନାଥ ବିେଶାଇ ପି କୃPଚ �  ବିେଶାଇ OR/13/088/024588

!ୀ /6932 56 51 942ଲ*+ୀ ବିେଶାଇ .ା ତ�ିନାଥ ବିେଶାଇ OR/13/088/024589
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!ୀ /6933 46 51 943ସବିତା ବିେଶାଇ .ା ପ�ଦୀପ ବିେଶାଇ OR/13/088/026954

ପ ୁ /6934 42 51 944ବିଜୟ ବିେଶାଇ ପି ତ�ିନାଥ ବିେଶାଇ OR/13/088/026960

ପ ୁ /7935 64 51 945କାଳିଦାସ ପdନାୟକ ପି ଏB.ଚିcର:ନ ପdନାୟକ XAF1222090

!ୀ /7936 58 51 946ପnୁଲତା ପdନାୟକ .ା କାଳିଦାସ ପdନାୟକ ପdନାୟକ XAF1221530

!ୀ /7937 37 51 947ବିଜୟଲ*+ୀ ପdନାୟକ ପି କାଳିଦାସ ପdନାୟକ ପdନାୟକ XAF0031518

!ୀ /7938 41 51 948ସବିତା କମୁାରୀ .ାଇଁ .ା ସ:ୀବ କମୁାର ଆଶା XAF0561506

ପ ୁ /8939 56 51 949ବାବୁରାମ ବିେଶାଇ ପି ଜାନକୀରାମ ବିେଶାଇ OR/13/088/024592

!ୀ /8940 49 51 950ସରମଣି ବିେଶାଇ .ା ବାବୁରାମ ବିେଶାଇ XAF1091800

ପ ୁ /8941 32 51 951ବିେନାଦ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ବାବୁରାମ ବିେଶାଇ XAF0545244

ପ ୁ /8942 30 51 952ବିଶାଳ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ବାବୁରାମ ବିେଶାଇ XAF0545251

ପ ୁ /9943 59 51 953ମଦନ େମାହନ ଆଚାଯ�� ପି ଜଗନ� ାଥ ଆଚାଯ�� MGH1328830

ପ ୁ /9944 54 51 954ସଦାନା  ଆଚାଯ�� ପି ଜଗନ� ାଥ ଆଚାଯ�� MGH1329093

!ୀ /9945 51 51 955ଗୀତା�ଳି ଆଚାଯ�� .ା ମଦନ େମାହନ ଆଚାଯ�� MGH1328822

!ୀ /9946 27 51 956ମନୀଷା ଆଚାଯ�� ପି ମଦନ େମାହନ ଆଚାଯ�� XAF0444026

ପ ୁ /9947 23 51 957ମାନସ ର:ନ ଆଚାଯ଼�� ପି ମଦନ େମାହନ ଆଚାଯ�� ଆଚାଯ�� XAF0809665

!ୀ /11948 38 51 958ସେୁନଲି .ପ�ା ମାଝୀ ପି ପ�ତାପ ର:ନ ମାଝୀ MGH1431626

!ୀ /12949 76 51 959େକ ଆପଲା ସରୁମା . .ା େକ.ମାେଲ3ର ରାଓ OR/13/088/024605

ପ ୁ /12950 79 51 960େକ ମାେଲ3ର ରାଓ ପି େପWିଆ OR/13/088/024604

!ୀ /13951 42 51 961େକ.ଲ*+ି .ା େକ.ଜଗନ+ ାଥ ରାଓ MGH1447770

!ୀ /13952 46 51 962େକ ଗିତା . .ା େପWାରାଓ . OR/13/088/024607

!ୀ /13953 46 51 963େକ, ରଜନୀ କମୁାରୀ . .ା େକ କ�ିPା ରାଓ MGH1420751

ପ ୁ /13954 53 51 964େକ ଜଗନ� ାଥ ରାଓ ପି େକ ମାେଲ3ର ରାଓ OR/13/088/024608

ପ ୁ /13955 30 51 965େକ. େଗୗତମ କମୁାର ପି େକ. େପWା ରାଓ XAF0227587

ପ ୁ /13956 24 51 966େକ େସାJେଟାଶ କମୁାର ପି େକ.କ�ିPା ରାଓ XAF0748533

ପ ୁ /13957 58 51 967େକ େପWା ରାଓ ପି େକ.ମାେଲ3ର ରାଓ OR/13/088/024606

ପ ୁ /13958 56 51 968େକ କ�ିPା ରାଓ ପି େକ.ମାେଲ3ର ରାଓ OR/13/088/024609

!ୀ /14959 44 51 969ସପୁ�ଭା ସେFାଷିନୀ ଦୁଃଖି ପି କୃପାପାତ�  ଦୁଃଖି OR/13/088/024618

!ୀ /14960 41 51 970ଭାରତୀ ଦୁଃଖି .ା ବିଦ�ତୁଦc ଦୁଃଖି MGH1329069

!ୀ /14961 36 51 971ପଲZ ବିତା ପୟଜ ଦୁଃଖି ପି କୃପା ପାତ�  ଦୁଃଖି MGH1329077

!ୀ /14962 71 51 972ରୁଆମା ନାଗ .ା କୃପାପାତ�  ଦୁଃଖୀ OR/13/088/024617

ପ ୁ /15963 47 51 973ବିଦ�ତୁ ଦc ଦୁଃଖି ପି କୃପାପାତ�  ଦୁଃଖି OR/13/088/024619

!ୀ /16964 76 51 974ସମୁଣି ଦୁଖି .ା ପ�ବୀଣ ଦୁଖି OR/13/088/024623

ପ ୁ /17965 70 51 975ବିଦ�ାଧର ଦୁଃଖି ପି େରଉପାଉଲ ଦୁଃଖି OR/13/088/024632

ପ ୁ /17966 44 51 976ବିଶାଳ ସମିର ଦୁଃଖି ପି ବିଦ�ାଧର ଦୁଃଖି MGH1328855

ପ ୁ /17967 44 51 977ବିକାଶ ସମୀତ ଦୁଃଖି ପି ବିଦ�ାଧର ଦୁଃଖି MGH1328731

ପ ୁ /17968 34 51 978ବିପଳୁ ସରିତ ଦୁଃଖୀ ପି ବିଦ�ାଧର ଦୁଃଖୀ XAF0227835

!ୀ /17969 35 51 979ଲି�ା ହିଆଲ .ା ବିଧସ ବିଭବ ପାଉଲ XAF0342873

!ୀ /17970 65 51 980ବିଦ�ାବତୀ ମ ାର .ା ବିଦ�ାଧର ଦୁଃଖି OR/13/088/024633

ପ ୁ /17971 45 51 981ବିଧଶ ବିଭବ ପାଉଲ ପି ବିଦ�ାଧର ଦୁଃଖି OR/13/088/024638

!ୀ /18972 46 51 982ଗରୁୁବାରି ନାୟକ .ା ବୁଦ� ା ନାୟକ OR/13/088/024636

ପ ୁ /18973 29 51 983ରବୀ �  ନାୟକ ପି ବୁଦ� ା ନାୟକ XAF0311076

ପ ୁ /18974 62 51 984ଜୀ ଲ*+ୀନାରାୟଣ ରାଓ ପି ନରସିଂହ ରାଓ OR/13/088/024634

ପ ୁ /19975 71 51 985ରଘନୁାଥ ପAା ପି ବରି� �  ପAା XAF0310888

!ୀ /19976 61 51 986ଗୀତା:ଳି ପAା .ା ରଘନୁାଥ ପAା XAF0310896

ପ ୁ /20977 56 51 987ସଦାଶବି ନାୟକ ପି ଝିତୃ ନାୟକ MGH1329473

ପ ୁ /20978 28 51 988ସମୀର ନାୟକ ପି ସଦାଶବି ନାୟକ XAF0278671

ପ ୁ /21979 80 51 989ପରୁୁେଷାcମ ଧାନଫଲୁ ପି ବଳିରାମ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/024560

ପ ୁ /22980 43 51 990ସେFାଷ ବାରିକ ପି ଲ*+ୀଧର ବାରିକ MGH1431634

ପ ୁ /23981 56 51 991ସେବ� 3ର ନାୟକ ପି ପ_ ୁନାୟକ XAF0032359

!ୀ /23982 49 51 992ସଂଯVୁା ନାୟକ .ା ସେବ� 3ର ନାୟକ XAF0032367

ପ ୁ /23983 27 51 993ସମବିତ ନାୟକ ପି ସେବ� 3ର ନାୟକ XAF0748319

!ୀ /24984 32 51 994ରିମା ବିେଶାଇ .ା ବିଜୟ ବିେଶାଇ XAF0032391

!ୀ /25985 69 51 995ସେୁଲାଚନା ଖAପାନ .ା ପ�ଫୁଲ କମୁାର େଗୗଡ OR/13/088/024569

!ୀ /25986 41 51 996େSଲା ପଦ+ ା .ା େଦବ ସହାୟମ XAF0301531

ପ ୁ /25987 61 51 997େଦବ ସହାୟମ ପି ପାଉଲ ସହାୟମ XAF0032433

!ୀ /26988 53 51 998େସୗଦାମିନୀ ବ� ହ+ ା .ା ତ�ିେଲାତନ ବ� ହ+ ା MGH1310267

ପ ୁ /26989 31 51 999ରୁଦ�  ନାରାୟଣ ବ� ହ+ ା ପି ତ�ିେଲାଚନ ବ� ହ+ ା XAF0227660

!ୀ /26990 28 51 1000ଅପOK ବ� ହ+ ା ପି ତ�ିେଲାଚନ ବ� ହ+ ା XAF0278689

ପ ୁ /27991 52 51 1001େଯାେଶଫ ନାୟକ ପି େସଲବିନ ନାୟକ XAF0032458

!ୀ /27992 48 51 1002ପ�ତିଭାରାଣୀ ନାୟକ .ା େଯାେଶ� ନାୟକ XAF0032466

ପ ୁ /28993 52 51 1003ଶିବ ପ�ସାଦ ଗ�ହାଚାଯ�� ପି ସ ୁର ମଣି ଗ�ହାଚାଯ�� XAF0278697

!ୀ /28994 49 51 1004ପ�େହତୀ ଗ�ହାଚାଯ�� .ା ଶିବ ପ�ସାଦ ଗ�ହାଚାଯ�� XAF0278705

ପ ୁ /28995 60 51 1005ଶ�ାମ ସ ୁର ପ�ଧାନ ପି ଅନF ପ�ଧାନ XAF0342881
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!ୀ /28996 53 51 1006ରାଧା କମୁାରୀ ପ�ଧାନ .ା ଶ�ାମ ସ ୁର ପ�ଧାନ XAF0342899

!ୀ /28997 34 51 1007ମେନା.ିନୀ ପ�ଧାନ ପି ଶ�ାମ ସ ୁର ପ�ଧାନ XAF0342907

ପ ୁ /28998 31 51 1008ସେFାଷ କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଶ�ାମ ସ ୁର ପ�ଧାନ XAF0342915

!ୀ /29999 32 51 1009ପଦ+ ିନୀ ରାଓ .ା ସାଇ କ� ିPା XAF0549253

ପ ୁ /Mission C1000 19 51 1010ଅଜୟ ପ।କଲୁୁ ପି ନିtଯାନ  ପ।କଲୁୁ XAF1169119

ପ ୁ /1021001 25 51 1011ପ�ିୟାର:ନ ପ�ୀଓସୀ ପି ଏନ ପୀ ମାନସ ର:ନ XAF1172295

ପ ୁ /Mission C1002 19 51 1012ପିW ୁେସମZ ୀ ପି ପଥୀଊସ େସମାଲି XAF1174911

!ୀ /Mission C1003 27 51 1013ମସ�ୀ ଭଟ�ା .ା �ଯାତରିୟ ସିଂହ ପଲ ଦୁଃଖୀ XAF1174994

!ୀ /Mission C1004 21 51 1014ଅଲୀମ ହସୀଦ .ା ମହxଦ ହସୀଦ XAF1175082

ପ ୁ /Mission C1005 24 51 1015େହେମାF ସାଗର ହିଆଲ ପି ଶାFୀ କାରୀ ହିଆଲ XAF1175280

ପ ୁ /Mission C1006 70 51 1016ରଵୂରୀ ଡାନିଅଲ ଵରପ�ସ।ଦ ପି ରଵୂରୀ କୃପାନଂଦମ XAF1175595

ପ ୁ /mission C1007 38 51 1017ରଵୂରୀ େଦବୀ ପ�ସାଦ ପି ରଵୂରୀ ଡାନିଅଲ ଵରପ�ସଦ XAF1175603

!ୀ /Mission C1008 29 51 1018ସଲୂ�ଯାନୀ ରଂଧାରୀ .ା ରଵୂରୀ େଦବୀ ପ�ସାଦ XAF1175611

!ୀ /Mission C1009 21 51 1019ପ�ସନ� ା ଦୁଃଖୀ ପି ଖ�ୀS ପ�ଭାତ ଦୁଃଖୀ XAF1175686

!ୀ /Mission C1010 25 51 1020ପ�Rଯାନ ଖ�ୀS ପ�ଭାତ ଦୁଃଖୀ ପି ଖ�ୀS ପ�ଭାତ ଦୁଃଖୀ XAF1175710

!ୀ /Mission C1011 20 51 1021ଆନିଭା ଦୁଃଖୀ ପି ଖ�ୀS ପ�ଭାତ ଦୁଃଖୀ XAF1175751

ପ ୁ /Mission C1012 61 51 1022କ� ିେ�ା ପ�ଭାତ ପି ସିRQ�ିଦ ମାଟNନ ଦୁଃଖୀ XAF1175801

!ୀ /Mission C1013 26 51 1023େପାନୀନା ରୁ�ଶା ଟ।କ� ୀ .ା ପ�ିୟାର:ନ ପ�ୀଓସୀ XAF1175868

!ୀ /Mission C1014 57 51 1024ନିରୂପମା ନାୟକ .ା କ�ିେ�ା ପ�ଭାତ ଦୁଖୀ XAF1175884

!ୀ /Basguda1015 37 51 1025ସଚିତା ମAଳ .ା ମW ୁକମୁାର XAF1177567

ପ ୁ /31016 27 51 1026ମିରାଜ ରାଜ ପାଣି ପି ଭାYର ପାଣି XAF1178771

ପ ୁ /Mission C1017 27 51 1027ର:ୀତ ହରିଜନ ମା ମା XAF1180959

!ୀ /Mission C1018 20 51 1028ଲିଲୀ ହରିଜନ ମା ନିଳା ହରିଜନ XAF1181015

!ୀ /Mission C1019 19 51 1029ସନୁୀତା ହରିଜନ ପି ଜିେତଂ �  ହରିଜନ XAF1181148

ପ ୁ /71020 30 51 1030ଅେଶାକ ପଟନାୟକ ପି କାଳିଦାସ ପଟନାୟକ XAF1184936

!ୀ /421021 20 51 1031ମହିମା ବିରାଜିନୀ ପାତ� ପି ବାଂଛାନିଧି ପାତ�  XAF1185016

ପ ୁ /581022 18 51 1032ପ�ତୀକ ହମୀସ ବାହାଦୁର ପି ପ�ଦୀପ ବାହାଦୁର XAF1209790

!ୀ /291023 18 51 1033ସଶୁ�ୀ ପ�।ଥ�ନା ରସ+ୀ ନ ପି ସରୁା ରସ+ୀ ନ  XAF1210665

!ୀ /Mission C1024 20 51 1034ମନୀଷା େହାରିଜାନ ପି ଜିେତଂଦ�  ହରିଜନ XAF1212364

ପ ୁ /Basuguda1025 19 51 1035ରାେଜେ � ା ବିେସାଈ ପି ସାମନାଥ ବିେସାଈ XAF1212893

!ୀ /Mission C1026 27 51 1036ର:ୀତା ହରିଜନ ମା କନକ ମ:ରୁୀ ହରିଜନ XAF1212943

!ୀ /Mission C1027 22 51 1037ସିମ�ନ ମହାନ ିଆ ପି ଭାYର ମହାନ ିଆ XAF1214303

ପ ୁ /Mission C1028 22 51 1038ବିଶାଲ ରାଜ ମା ଜସସ+ ିନୀ ଛତ�ିଆ XAF1214410

!ୀ /Mission C1029 18 51 1039କାେବରୀ ଛତ�ିଆ ମା ଜସାସ+ାଯନୀ ଛତ�ିଆ XAF1214436

!ୀ /Mission C1030 18 51 1040ଅମୀସା ସାଧ ୁ .ା ସମିୁତ ସାଧ ୁ XAF1215342

ପ ୁ /Basuguda1031 36 51 1041ମW ୁକମୁାର ମଲZ ିକ - ମW ୁକମୁାର ମଲZ ିକ XAF1215631

!ୀ /Mission C1032 26 51 1042ସୟo ଆଇସା .ା େସୟୖଦା ଇମ�।ନ ହୁେସନ XAF1220615

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବKଚନ ପାଇଁ ଉ�ିS | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନ�  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବKଚନ କମିଶନL �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବKଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣL ନାମ ଅଛି କି ନାହ� ତନଖି କରFୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.11  of ������ ��.�.	
 has been duly published as per the provisions of 
Odisha municipal (Delimitation of wards, Reservation of Seats and Conduct of Election) Rules 1994 and Odisha 
Municipal Copration(DCW, RS and  CE ) Rules 2003 on    24.02.2022

Election Officer Seal and Signature

17 17/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀL .ା*ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


