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ସରକାରୀ ଉ� ପ
ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, ବ�ାଗଡୁା,
କେଠାରୀ-01
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!ୀ /01 44 52 1ସି"ର ଆେରାକିଯାମାରୀ ପି େଠାବିଆସ XAF0992693

!ୀ /002 21 52 2ଅ&ନା ଭ�ାରକାରିଆ ମା ନୀଳମାଦବ ଭ�ାରକାରିଆ XAF1083997

ପ ୁ /003 22 52 3ଉଗ
େସନ େଗୗଡ ପି କେମାଳ େଲାଚନ େଗୗଡ XAF1083963

ପ ୁ /004 20 52 4କାତ,କ ମାଝି ପି ଗଗୁଦୁାସ ମାଝି XAF1084003

!ୀ /005 21 52 5ଶୀବାନି ପ/ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ େପା/ନାୟକ XAF1084011

ପ ୁ /0006 20 52 6ଅମରିତ ସି1୍ ପି ଦିଲିପ ସି1୍ XAF1083989

!ୀ /17 23 52 7ଦିପା&ଳୀ ନାଗ 3ା ଲେର4ସ େମେଥାଡିୟସ ପଜୂାରୀ XAF0991018

ପ ୁ /18 46 52 8ଫେଲନ ଡିଓେଗ
ସିଅସ ପଜୁାରି ପି ଫଲଜାନ ପଜୁାରି OR/13/088/026993

ପ ୁ /19 45 52 9ଥିଅ େଡାସିଔସ ପଜୂାରୀ ପି ଫଲଜାନ ପଜୁାରି XAF1076447

ପ ୁ /110 34 52 10ଏଲ ଏମ ପଜୁାରୀ ପି ଫଲଜାନ ପଜୁାରୀ XAF0032599

!ୀ /111 32 52 11େଲୟା ପଜୁାରୀ 3ା ଫେଲ�ଡିଓ େଗ
ସିଏସ ପଜୁାରୀ XAF0032581

!ୀ /112 28 52 12ନ;ିନୀ ପଜୂାରୀ 3ା ଫଲୁଜାନ ପଜୂାରୀ OR/13/088/026003

!ୀ /0213 23 52 13ଲ<=ୀ ନାୟକ ପି ଧନୁଯ��ୟ ନାୟକ XAF1084847

ପ ୁ /214 81 52 14ସନୁାମପାତ
  ନାୟକ ପି ଦୟାଳୁ ନାୟକ OR/13/088/026015

!ୀ /215 66 52 15ସବୁାଶିନି ପ
ମିଳା ନାୟକ 3ା ସନୁାମ ପାତ
  ନାୟକ XAF0927681

ପ ୁ /216 38 52 16ସାମଏୁଲ ପାଉଲ ରାଜ ନାୟକ ପି ସନୁାମ ପାତ
  ନାୟକ MGH2396505

ପ ୁ /217 33 52 17ଶେୁବ;ୁ ପ
ସାଦ ନାୟକ ପି ସନୁାମ ପାତ
  ନାୟକ XAF0445148

ପ ୁ /218 31 52 18?ିେଜସ କମୁାର ନାୟକ ପି ସନିୁଲ କମୁାର ନାୟକ XAF0927673

!ୀ /219 26 52 19ମନାଲିଶା ଟାକ
ି ପି ସଂଜିବ କମୁାର ଟାକ
ି XAF0931964

!ୀ /0320 51 52 203A�ମ&ରୀ େଚୗଧରୁୀ 3ା ବିBୁ ପ
ସାଦ େଚୗଧରୁୀ XAF1130848

ପ ୁ /0321 46 52 21ବିBୁ ପ
ସାଦ େଚୗଧରୁୀ ପି ନରସିଂହ େଚୗଧରୁୀ◌ୂ XAF1130863

!ୀ /0322 19 52 22ଜୟଶ
ୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିBୁ ପ
ସାଦ େଚୗଧରୁୀ XAF1130897

!ୀ /323 48 52 23ଇେFାର ଠାକରୁ 3ା ଜିେତ;
  ଠାକରୁ MGH1421163

!ୀ /424 56 52 27ନିରୁପମା ନାୟକ 3ା ଖ
ୀFପ
ଭାତ ଦୁଃଖି OR/13/088/026049

!ୀ /525 66 52 28ପ
ଭା ଆସା 3ା ବିଜୟାନ; ଆସା OR/13/088/026031

!ୀ /526 41 52 29ଅେଶାକା େଶାଭନା ଆସା ପି ବିଜୟା ନ; ଆସା MGH1334200

!ୀ /527 39 52 30ନି3ାଥ�ନୀ ଆସା ପି ବିଜୟା ନ; ଆସା MGH1334192

ପ ୁ /528 39 52 31ୱIିେଲର ପ
ିତJ ଆଶା ପି ବିଜୟା ନ; ଆଶା MGH1334515

ପ ୁ /529 31 52 32ବିକ
ମ ଆଶା ପି ବିଜୟାନ; ଆଶା XAF0445106

ପ ୁ /530 23 52 33ଅସୀତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜିେତ;
  କମୁାର ନାୟକ XAF0847335

!ୀ /531 21 52 34ଅପAK ନାୟକ ମା ଅ&ନା ନିରୁପମା ଆଶା XAF0912220

ପ ୁ /632 48 52 35ସ&ୟ ରାଜ ଆସା ପି ବିଜୟାନ; ଆସା OR/13/088/026880

ପ ୁ /733 59 52 36ନବାଲିସେପ
ମରାଜମାନସରଂଜନ .ପି ନିକଲାଉସ . OR/13/088/026032

!ୀ /734 53 52 37ବିଣାକମୁାରି େପ
ୟସି 3ା ନବାଲିସ . OR/13/088/026989

ପ ୁ /835 40 52 39ଅରୁଣ କମୁାର ଦ
 ା<ଲତା ପି ଆଲୁଅ କମୁାର ଦ
 ା<ଲତା MGH1332766

ପ ୁ /836 68 52 40ଆଲୁଅ ଦ
 ା<ାଲତା ପି ଯେଶଫ ଦ
 ା<ାଲତା OR/13/088/026033

!ୀ /837 63 52 41ରଜନି ଦ
 ା<ାଲତା 3ା ଆଲୁଅ ଦ
 ା<ାଲତା OR/13/088/026034

ପ ୁ /838 42 52 42ପ
ତ�ଷୁ କମୁାର ଦ
 ା<ାଲତା ପି ଆଲୁଅକମୁାର ଦ
 ା<ାଲତା MGH1420694

!ୀ /839 36 52 43ସସ= ିତା ରାଣୀ ଦ
 ା<ାଲତା ପି ଆଲୁଅ କମୁାର ଦ
 ା<ାଲତା XAF0032615

!ୀ /940 51 52 44ବିଦୁଲତା ଦାଶ 3ା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଦାଶ MGH1333947

!ୀ /1041 80 52 45ହିେଲରିଦିନା ଆସା 3ା ମ1ଳମଣି . OR/13/088/026036

ପ ୁ /1042 43 52 46ସଂଜିN କମୁାର ଧାନଫଲୁ ମା ହିେଲର ଦିନାଆଶା ଧାନଫଲୁ MGH1333236

!ୀ /1143 35 52 47ଅପ,ତା ନାୟକ ପି ଗାବ
 ିଏଲ ନାୟକ MGH1428127

!ୀ /1144 58 52 48େବଦୁୖଯ��ମଣି ନାୟକ 3ା ଗାବ
 ିଏଲ ନାୟକ OR/13/088/024456

ପ ୁ /1145 56 52 49ଗାବ
 ିଏଲ ନାୟକ ପି ଇ3ର ନାୟକ OR/13/088/024455

!ୀ /1146 28 52 50େPତାରାଣୀ ନାୟକ ପି ଗାବ
 ିଏଲ ନାୟକ XAF0278879

ପ ୁ /1247 46 52 51ମ&ୀଲ ଧାନଫଲୁ ପି ମ1ଳମଣି . OR/13/088/026037

!ୀ /1248 42 52 52ରତQ ମଣି ଧାନଫଲୁ 3ା ମ&ିଲ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/026836

ପ ୁ /1249 21 52 53ବିଭବ ଧାନଫଲୁ ପି ମ&ିଲ କମୁାର ଧନଫଲୁ XAF0907303

!ୀ /1250 23 52 54େମଗି ଧାନଫଲୁ ପି ମ&ିଲ ଧାନଫଲୁ XAF0782276

1 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀI 3ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /1451 37 52 57ଟି ତୁଳସି ଦାସ ପି ଟି ରାମଲୁୁ XAF1084128

ପ ୁ /1452 70 52 58ଭାSରନ; ପାଣି ପି େପ
ମାନ; ପାଣି OR/13/088/026041

!ୀ /1453 61 52 59େରବତିକାTା ପାଣି 3ା ଭାSର ପାଣି OR/13/088/026042

ପ ୁ /1454 46 52 60ଲାଲୁତୁସାର ପାଣି ପି ଭାSର ପାଣି XAF0032623

ପ ୁ /1455 43 52 61ରାଜ କିେଶାର ପାଣି ପି ଭାSର ନ; ପାଣି MGH1421148

ପ ୁ /1456 42 52 62ରାେଜPର ପାଣି ପି ଭାUାରାନ; ପାଣି XAF0311175

!ୀ /1457 37 52 63ସ1ିତା ପାଣି 3ା ଲାଲୁତୁଷାର ପାଣି XAF0444786

!ୀ /1458 36 52 64ରିୟା ପାଣି 3ା ରାେଜPର ପାଣି XAF0444794

!ୀ /1559 46 52 65ଅ&ନା ନିରୂପମା ଆସା 3ା ଜିେତର;
  ନାୟକ MGH1431733

!ୀ /1560 21 52 66ଲିପସା ବVି ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ବVି XAF1130574

ପ ୁ /1561 21 52 67ପ
ତ�ଷୁ ବVି ପି ପ
ଦୀପ କମୁାର ବVି XAF1131028

ପ ୁ /1562 54 52 68ଯତି;
  ନାୟକ ପି େଜନସନ ନାୟକ OR/13/088/026050

!ୀ /1663 92 52 69ସେଲାମି ଦ
 ା<ାଲତା 3ା ଯେସଫ . OR/13/088/026055

!ୀ /1664 34 52 70ବିଜୟ ଲ<=ୀ ମାଝୀ 3ା ପନିର ପUୁର ସାଗର XAF0032656

ପ ୁ /1665 71 52 71ଯୀସଦୁାନ ସାଗର ପି ମାଥିଉ ସାଗର OR/13/088/026043

!ୀ /1666 61 52 72ପ
ମିଳା ସାଗର 3ା ଯୀସଦୁାନ ସାଗର OR/13/088/026044

ପ ୁ /1667 44 52 73ପନୀରପUୁର ସାଗର ପି ଯୀସଦୁାନ ସାଗର OR/13/088/026046

!ୀ /1668 30 52 74ପ
େମାଦିତା ସରିତା ବାଳା ସାଗର 3ା ସାମଏୁଲ ପାଉଲରାଜ ନାୟକ XAF0278838

ପ ୁ /1669 25 52 75ଫଜିଲ ପ
ଣୀତ ସାଗର ପି େଯଶଦୁାନ ସାଗର XAF0666628

ପ ୁ /1670 23 52 76ସାହିଲ ନିହାର ସାଗର ପି େଯଶଦୁାନ ସାଗର XAF0847285

ପ ୁ /1771 52 52 77ଆଶିଷ ଦ
 ା<ାଲତା ପି ଯେଶଫ ଦ
 ା<ାଲତା OR/13/088/026059

!ୀ /1772 41 52 78ହିେଲର ପ
ଭା ସରୁଭିତା ଦ
 ା<ାଲତା 3ା ଆଶିଷ ଦ
 ା<ାଲତା XAF0301549

ପ ୁ /1773 53 52 79ଆଶିଷ କମୁାର ଦ
 ା<ଲତା ପି ଯେଶଫ ଦ
 <�େଲାତ XAF0908368

ପ ୁ /1874 49 52 80ଜୟTକମୁାର ନାୟକ ପି େଜନସନ ନାୟକ OR/13/088/026051

ପ ୁ /1975 50 52 81େସୗରଭ ସମୁନ ଟାକ
ି ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଟାକ
ି MGH1333327

!ୀ /1976 44 52 82ର&ିତା ଟାକ
ି 3ା େସୗରଭ ସମୁନ ଟାକ
ି MGH1334903

ପ ୁ /1977 38 52 83େହରମାନ ଟାକ
ି ପି ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ଟାକ
ି MGH1431865

!ୀ /1978 22 52 84ମWୁା ରାଣି ଟାକ
 ି ପି େସୗରଭ ଶମୁନ ଟାକ
ି XAF0907279

!ୀ /2079 88 52 85କୃପାଧନୀ ଗ�ା 3ା ମହାେଦବ ଗ�ା MGH1431832

!ୀ /2180 49 52 86ବିଭାସିନୀ ଦ
 ା<ଲତା ସି. ଏY. 3ା ମୃତ�&ୁୟ େରାଟି OR/13/088/026944

ପ ୁ /2181 56 52 87ମତୁ�&ୁୟ େରାଟି ପି ସାଇଲିରିଏନZ େରାଟି OR/13/088/024347

ପ ୁ /2182 24 52 88ଆଦିତ� ର&ନ େରାଟି ପି ମୃତ�&ୁୟ େରାଟି XAF0907261

!ୀ /2183 23 52 89େନ4ସି ରାଣି େରାଟି ପି ମୃତ�&ୁୟ େରାଟି XAF0782284

!ୀ /2284 81 52 90ସନୁାମଣି ଗ�ା 3ା ଅବିଣାଦାବ ଗ�ା OR/13/088/026864

ପ ୁ /2485 45 52 91ଯଶବୀର ଦାନୀଏ[ ପାଉN ପି ଏJ. ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଉN XAF0343053

ପ ୁ /2586 71 52 92ବିଜୟ କମୁାର ଦୁଃଖି ପି ରିବିୟମ ଦୁଃଖି OR/12/089/074819

!ୀ /2587 59 52 93ମନ3ିନି ଦୁଃଖି 3ା ବିଜୟ କମୁାର ଦୁଃଖି OR/13/088/074820

ପ ୁ /2588 43 52 94ଅମୀତ କମୁାର ଦୁଃଖି ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦୁଃଖି OR/13/088/074822

!ୀ /2589 38 52 95ସରୁଭି େସୗଭାଗିନି ଦୁଃଖି ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦୁଃଖି MGH1431816

ପ ୁ /2590 35 52 96ବିନିତ କମୁାର ଦୁଃଖୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଦୁଃଖୀ XAF0227843

!ୀ /2591 30 52 97ସଚୁରିତା ଦୁଖିଃ ପି ଫିଲିପସ ଦୁଖିଃ XAF0444257

!ୀ /2692 88 52 98େପ
ମଶୀଳା ନାଗ 3ା ଶେିମାନ ନାଗ XAF0666347

!ୀ /2793 65 52 99ସାଲମୀ ଧାନଫଲୁ 3ା ଆନ; କମୁାର ଧାନଫଲୁ MGH1431790

!ୀ /2794 39 52 100ବିଦ�ତୁଲତା ମିଶ
 3ା ପ
ଶାT କମୁାର ମିଶ
 MGH1431782

ପ ୁ /3495 21 52 101ଆଦଶ� େଶଖର ଦାସ ପି ବିଭୁତି ଭୁଷଣ ଦାସ XAF1005719

ପ ୁ /4896 25 52 102ଜଗଦିସ ପଜୁାରି ପି ମଦନ ପଜୁାରି XAF0859744

ପ ୁ /4997 24 52 103ଶ ୁଭମ  ରାଜ  ପ
ୀୟସୀ ଟୀଟୁ ପି ଏନ ପୀ ମାନସ ର&ନ XAF0889014

!ୀ /5098 47 52 104ସ1ିତା ଗରୁୁ 3ା ହର ପ
ସାଦ ପାତ
 XAF0927632

ପ ୁ /6499 23 52 105ସନୁୀଲ ରାଉତ ପି େବଳଧର ରାଉତ XAF0859751

!ୀ /71100 19 52 107ଅମିତା େଜନା ପି ଜଗନQ ଥ େଜନା XAF1091768

ପ ୁ /81101 22 52 108ଉଗ
େସନ ବି\ାଣୀ ପି େଚତୖନ� ବି\ାଣୀ XAF1084763

!ୀ /105102 20 52 109ଅନୀତା େଜନା ପି ଅ<ୟ କମୁାର େଜନା XAF1091750

ପ ୁ /109103 24 52 110େବଣ ୁଅମନତ�ା ପି ସ]ରୂ ଅମନତ�ା XAF0859819

ପ ୁ /118104 19 52 111ସ&ୟ କମୁାର ବିେଶାଇ ପି ଦିବାକର ବିେଶାଇ XAF1084862

!ୀ /139105 43 52 112ଶାTିଲତା 3ାଇଁ 3ା ନିର&ନ ବାରିକ XAF1084789

!ୀ /147106 28 52 113ଫାରହା ବାନୁ 3ା ଏମ ଡି ୱାସିମ XAF0588749

ପ ୁ /150107 42 52 114ନରସିଂହ ସାହୁ ପି େବରୖାଗୀ ସାହୁ XAF1130665

!ୀ /150108 31 52 115ବିେନାଦିନୀ ସାହୁ 3ା ନରସିଂହ ସାହୁ XAF1130749

!ୀ /159109 42 52 116ବବିତା ନାୟକ 3ା ଦିଲିପ ସିଂ XAF0749515

ପ ୁ /159110 52 52 117ଦିଲିପ ସିଂ ପି ର&ିତ ସିଂ XAF0749549

ପ ୁ /160111 53 52 118ଶେଲାମନ ଖ
ୀFିୟାନ ପି ଦାଉଦ ଖ
ୀFିୟାନ XAF0749135

!ୀ /160112 24 52 119ପ
ିତିରାଣି ଖ
ୀFିୟାନ ପି ସଲମନ ଖ
ୀFିୟାନ XAF0749184

!ୀ /160113 42 52 120ସାରାେଜ�ାତି େମାହିନୀ 3ା ସଲମନ ଖ
ୀFିୟାନ XAF0749150

2 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀI 3ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /168114 56 52 121ହମୀଦର ରାେହମନ ଚରୀ ପି ଅ_ଲୁ ବାଜିଦ ଚରୀ XAF1043116

!ୀ /169115 25 52 122ସ& ୁମ�ଳ 3ା ତାରୁଣ ମହାରଣା XAF1084854

ପ ୁ /196116 25 52 123ତରୁଣ ମହାରଣା ପି ପ
ାେଣPର ମହାରଣା XAF1084870

ପ ୁ /437117 27 52 124ଲ<=ୀ କଂଠ ଭଟ
ା ପି ଦିନୁ ଭଟ
ା XAF0885186

!ୀ /773118 19 52 125େବଜୖTି େବହରା ପି େଦେବ;
  େବେହରା XAF1091743

ପ ୁ /774119 19 52 126ବିକାଶ ଦୁଆରୀ ପି ତ
ିପତୀ ଦୁଆରୀ XAF1111566

ପ ୁ /999120 21 52 127ସନୁାଲ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଚକ
ଧର ପ
ଧାନ XAF1130491

ପ ୁ /999121 19 52 128ଅନୀଲ କମୁାର ପ
ଧାନ ପି ଚକ
ଧର ପ
ଧାନ XAF1130459

!ୀ /999122 61 52 129ବି ରାେଜPରୀ 3ା ବି ସା]ା ଶିବା XAF1131051

ପ ୁ /1000123 21 52 130ସେୁରଶ ଭତ
 ା ପି ମଦୁ ମେହାନ ଭତ
 ା XAF1111574

!ୀ /1072124 32 52 131ପଦ= ିନୀ େବେହରା 3ା େବରିୖଗ&ନ େମାହଲି̀କ XAF1091776

ପ ୁ /1072125 34 52 132େବରୖୀଗ&ନ େମାହାଲି̀କ ପି ଭରତ ଚ;
  େମାହାଲି̀କ XAF1091784

ପ ୁ /1073126 21 52 133ହେରଶ ଆଶା ପି ନେରଶ ଆଶା XAF1111590

ପ ୁ /1074127 25 52 134ହରୀ ଗ�ା ପି ସନୁାଧର ଗ�ା XAF1111608

ପ ୁ /1075128 19 52 135େକୖଳାଶ େଗୗଡ ପି ଅଜୁ� ନ େଗୗଡ XAF1111582

!ୀ /1076129 23 52 136େହାମବତି ନାୟକ 3ା ବାବୁରାମ ନାୟକ XAF1111558

ପ ୁ /house130 51 52 331େକ. କମୁାରନ ପିଲାଇ ପି କାମାଚି ପିଲାଇ MGH1428176

!ୀ /house131 47 52 332େକ. ଗୀତା ପିଲାଇ 3ା େକ କମୁାର4 ପିଲାଇ MGH1428168

ପ ୁ /1132 68 52 333ବିରa ିନାରାୟଣ ପ�ା ପି ବାସେୁଦବ ପ�ା OR/13/088/026084

!ୀ /1133 61 52 334ଛାୟାେଦବୀ ପ�ା 3ା ବିରa ିନାରାୟଣ ପ�ା OR/13/088/026085

ପ ୁ /1134 57 52 335ଲ<=ୀଧର ପ�ା ପି ତ
ିେଲାଚନ ପ�ା XAF0444737

ପ ୁ /1135 38 52 336ଦିବାକର ପ�ା ପି ବିରa ିନାରାୟଣ ପ�ା MGH2396562

!ୀ /1136 35 52 337ସପୁ
ିୟା ପଜୂାରୀ ପି ଥିଅଡି ସିଅସ ପଜୂାରୀ XAF0749564

ପ ୁ /2137 49 52 338ପ
ଶାT କମୁାର ମଲି̀କ ପି ଧଡି ମଲି̀କ XAF0170191

!ୀ /2138 44 52 339ମିନତୀ ମଲି̀କ 3ା ପ
ଶାT କମୁାର ମଲି̀କ XAF0170209

!ୀ /3139 70 52 340ମେନାରମା ଚଉଧରୁୀ 3ା ନରସିଂହ ଚଉଧରୁୀ OR/13/088/026078

!ୀ /4140 24 52 341ଭବାନୀ େଜନା ପି ଅମିୟ କମୁାର େଜନା XAF0809467

ପ ୁ /4141 48 52 342ନିେରାଦ କମୁାର ଖଡଗରାୟ ପି ଫ
 Iଲିନ ଦାନୀଏଲ ଖଡଗରାୟ OR/13/088/026866

!ୀ /5142 54 52 343ଉଷାରାଣୀ ମହାTି ପି ଶରତ ମହାTି XAF0847244

ପ ୁ /5143 52 52 344ଅଜିତ କମୁାର ମହାTି ପି ସରତ କମୁାର ମହାTି XAF1084821

!ୀ /5144 40 52 345ଚ;
ମା ମହାTି 3ା ଅଜିc କମୁାର ମହାTି XAF0311241

!ୀ /5145 25 52 346େକ. ସିମ
ନ 3ା େକ.ପ
ଦୀପ କମୁାର XAF0782375

ପ ୁ /6146 66 52 347ଭୀମ ନାୟକ ପି ମଣି ନାୟକ MGH1333905

!ୀ /6147 59 52 348ଜୟTି ନାୟକ 3ା ଭୀମ ନାୟକ MGH1334846

ପ ୁ /6148 32 52 349କBୁ ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ XAF0033175

!ୀ /6149 28 52 350ପଦ= ା ନାୟକ ପି ଭୀମ ନାୟକ XAF0278739

!ୀ /6150 26 52 351ଲ<=ୀ ନାୟକ 3ା କୃB ନାୟକ XAF0749689

!ୀ /7151 67 52 352ଅନୁସୟୂା . 3ା େକ ରାମାରାଓ OR/13/088/026151

!ୀ /8152 46 52 353େକ ଦୁଗK 3ା େକ ରେମଶ MGH1334028

!ୀ /8153 33 52 354େକ େହମା 3ା େକ ରବି ରାଓ XAF0445601

!ୀ /9154 28 52 355ଶାTି ବାଘ 3ା ମେନାଜ ବାଘ XAF0445122

ପ ୁ /9155 55 52 356ପରମାନ; ବାଘ ପି ନରସିଂହ ବାଘ OR/13/088/026116

!ୀ /9156 53 52 357ସନୁାମଣୀ ବାଘ 3ା ପରମାନ; ବାଘ MGH1334390

!ୀ /10157 44 52 358ଚaଳାମଣି େବହୁରିଆ 3ା ଅଜୟ କମୁାର େବହୁରିଆ OR/13/088/026930

ପ ୁ /10158 56 52 359ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଦାଶ ପି ଆନ; ଚ;
  ଦାଶ MGH1333939

ପ ୁ /10159 69 52 360େପ
ମାନ; ଖିଲ ପି ପିତରାମ ଖିଲ OR/13/088/026107

!ୀ /10160 64 52 361ବିେବକବତି ଖିଲ 3ା େପ
ମାନ; ଖିଲ OR/13/088/026108

!ୀ /10161 38 52 362କମୁାରୀ ଶ
eାମଣି ଖିଲ ପି େପ
ମାନ; ଖିଲ XAF0033183

!ୀ /11162 71 52 363ସବୁାସିନୀ ପ/ନାୟକ 3ା ରାେଜ;
  ପ/ନାୟକ OR/13/088/026105

ପ ୁ /11163 45 52 364ସତ�ନାରାୟଣ ପ/ନାୟକ ପି ରାେଜ;
  ପ/ନାୟକ OR/13/088/026106

!ୀ /11164 42 52 365େସୗଦାମିନୀ ପ/ନାୟକ 3ା ସତ�ନାରାୟଣ ପ/ନାୟକ MGH1421130

!ୀ /12165 27 52 3663ପQ କମୁାରୀ ବିେଶାଇ 3ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ବିେଶାଇ XAF1007509

ପ ୁ /12166 57 52 367ଇPର ମାଝି ପି ଧନର ମାଝି OR/13/088/026120

!ୀ /12167 50 52 368ରାଧା ମାଝି 3ା ଇPର ମାଝି OR/13/088/026121

ପ ୁ /12168 46 52 369ରେମଶ ମାଝି ପି ଧନର ମାଝି MGH1333590

!ୀ /12169 37 52 370ଭଗବତୀ ମାଝୀ 3ା ରେମଶ ମାଝୀ XAF0227983

ପ ୁ /12170 35 52 371ତ
ୀପତୀ ମାଝୀ ପି ଇPର ମାଝୀ MGH2296796

!ୀ /12171 71 52 373ମଧମିୂତା ପରିfା 3ା ପ
ଳୟ ପ
ସାଦ ପରିfା XAF0782441

ପ ୁ /12172 49 52 374ଅମିତ କମୁାର ପରିfା ପି ପ
ଳୟ ପ
ସାଦ ପରିfା XAF0782458

!ୀ /12173 46 52 375ରୀନା ବାଇ ପାତ
 3ା ଅମିତ କମୁାର ପରିfା XAF0782433

!ୀ /13174 35 52 376ମଦନା ବିେଶାଇ 3ା ରେମଶ ଚ;
  ବିେଶାଇ XAF1006352

!ୀ /13175 51 52 377େଗୗରୀମଣି ଜାନୀ 3ା ସ]ାରୁ ଜାନୀ MGH1333350

ପ ୁ /13176 43 52 378ଚ;
  େଶଖର ଜାନୀ ପି ସ]ାରୁ ଜାନୀ MGH1421064
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ପ ୁ /13177 41 52 379ବିBୁ ପ
ସାଦ ଜାନୀ ପି ସ]ାରୁ ଜାନୀ MGH1333681

ପ ୁ /13178 35 52 380ଗgୁଶIର ଜାନୀ ପି ସ]ାରୁ ଜାନୀ XAF0170167

ପ ୁ /13179 32 52 381ଉମା ଶIର ଜାନୀ ପି ସ]ାରୁ ଜାନୀ XAF0278754

!ୀ /13180 31 52 382ଉମା ମାେହPରି ଜାନି 3ା ବିBୂ ଜାନି XAF0666560

!ୀ /13181 29 52 383େଯାେଶାଦା ଜାନି 3ା ଗେୁgଶIର ଜାନି XAF0666644

!ୀ /14182 40 52 384ରିତା ମାh 3ା ଅଜୁ� ନ ମାh XAF0927780

ପ ୁ /14183 38 52 385ଅଜୁ� ନ ମାଛ ପି ଡ]ରୁ ମାଛ XAF0941476

!ୀ /14184 39 52 386ପ�ାରାଣୀ ପ/ନାୟକ 3ା େକ ଗେୁgPର ପ/ନାୟକ MGH2296606

ପ ୁ /14185 44 52 387େକ. ଗେୁgPର ପ/ନାୟକ ପି େକ ମନମi ପ/ନାୟକ MGH1334275

!ୀ /14186 21 52 388ସି.ଏj ଶାTିପ
ିୟା ପି ସି.ଏj ନାେଗPର ରାଓ XAF1047372

ପ ୁ /15187 30 52 389ରାଇଦାସ ଅମନାତ� ପି ଖଗପତି ଅମନାତ� XAF0588228

!ୀ /15188 41 52 390ମମତା ପ/ନାୟକ 3ା ଶିବ ପ
ସାଦ ପ/ନାୟକ MGH1334564

ପ ୁ /16189 39 52 392ମେନାଜ କମୁାର ପ/ନାୟକ ପି ଭୂବେନPର ପ/ନାୟକ MGH1334820

ପ ୁ /16190 78 52 393ଭୁବେନPର ପ/ନାୟକ ପି ସଯୁ��ନାରାୟଣ ପ/ନାୟକ OR/13/088/218371

!ୀ /16191 59 52 394ଗୀତା ପ/ନାୟକ 3ା ଭୁବେନPର ପ/ନାୟକ OR/12/089/218372

ପ ୁ /16192 48 52 395ପkୁା&ଳି ପ/ନାୟକ ପି ଭୂବେନPର ପ/ନାୟକ OR/13/088/218373

ପ ୁ /17193 34 52 397ଜଗଦୀଶ ଅମାନାତ� ପି ଖଗପତି ଅମାନାତ� XAF0424747

!ୀ /17194 30 52 398ଗାୟତ
ୀ ଅମାନାତ� 3ା ଜଗଦୀଶ ଅମାନାତ� XAF0424754

!ୀ /18195 27 52 399ଅ]ିକା ପଜୂାରୀ ପି ବଳିଭଦ
  ପଜୂାରୀ XAF0445692

!ୀ /19196 54 52 400ବୃ;ାବତୀ ମାଝୀ 3ା ଶ
ୀଧର ମାଝୀ OR/13/088/026138

!ୀ /19197 38 52 401ସେTାଷି ମାଝୀ 3ା େଗାପିନାଥ ପଜୂାରୀ XAF0343178

!ୀ /19198 26 52 402ଲ<=ୀ ପଜୂାରୀ ପି ମହାେଦବ ପଜୂାରୀ XAF0847202

!ୀ /20199 27 52 403ସମିୁତ
 ା ଭତ
 ା 3ା ଉe� ବ ଭତ
 ା XAF0588137

!ୀ /20200 33 52 404ନମିତା ବିଷୟି 3ା େଟମରାଜ ବିଷୟି XAF1084805

ପ ୁ /20201 57 52 405ଲି1ରାଜ ବିେଶାଇ ପି ପିତା]ର ବିେଶାଇ MGH1334283

!ୀ /20202 47 52 406ରୁକ= ଣି ବିେଶାଇ 3ା ଲ1ରାଜ ବିେଶାଇ MGH1334366

ପ ୁ /20203 42 52 407େଟମରାଜ ବିେଶାଇ ପି ପିତା]ର ବିେଷାଇ XAF0927582

ପ ୁ /20204 41 52 408େଟମରାଜ ବିେଶାଇ ପି ପିତା]ର ବିେଶାଇ MGH1334481

ପ ୁ /20205 38 52 409ସେୁର;
  ବିେଶାଇ ପି େଗାବe� ନ ବିେଶାଇ MGH1431873

!ୀ /20206 32 52 410ନମିତା କମୁାରୀ ବିେଶାଇ 3ା ଟମରାଜ ବିେଶାଇ XAF0445338

!ୀ /20207 27 52 411ପkୁା&ଳୀ ବିେଷାୟୀ ପି ଲ1ରାଜ ବିେଷାୟୀ XAF0445304

ପ ୁ /20208 22 52 412ନିଖିଲ ବିେସାଈ ପି ଲିନଗରାଜ ବିେସାଈ XAF0854505

ପ ୁ /21209 46 52 413ଦିବାକର ବିଶଇ ପି ରତନ ବିଶଇ OR/13/088/026137

!ୀ /21210 36 52 414େକୗଶଲ�ା ବିେଶାଇ 3ା ଦିବାକର ବିେଶାଇ MGH2296739

ପ ୁ /22211 26 52 415ସ&ୟ ଅମଲିକା ପି ଆମନ ଅମଲିକା XAF0749218

!ୀ /22212 76 52 416ରଦା ହରିଜନ(ବି) 3ା ସଲମନ ହରିଜନ OR/13/088/026141

!ୀ /22213 50 52 417ପଦ= ିନୀ ହରିଜନ 3ା ଆମନ ହରିଜନ OR/13/088/026143

ପ ୁ /23214 60 52 418ଅo ୁ�ନ ପଜୁାରୀ ପି ଘନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/026125

!ୀ /23215 51 52 419ସ]ାରି ପଜୂାରି 3ା ଅଜୁ� ନ ପଜୂାରି MGH1334333

!ୀ /24216 66 52 420ବି ମମତା . 3ା ସରିୁ ନାରାୟଣ . OR/13/088/026951

ପ ୁ /25217 28 52 421ପି ମଣି ପି ପି.ଚିନQ ା ରାଓ XAF0749457

!ୀ /25218 76 52 422ପି ନିଲମା 3ା ପି ଚିନାପଡୁୁ OR/13/088/028388

!ୀ /25219 48 52 423ପି .ପାବ� ତୀ 3ା ପି. ଚିନାରାଓ . MGH1332519

ପ ୁ /25220 30 52 424ପି ସାଇ କମୁାର ରାଓ ପି ପି ଚିନା ରାଓ XAF0278853

!ୀ /26221 25 52 425ପି ଲ<=ୀ 3ା ପି େଭIଟ ରମଣା XAF0749507

ପ ୁ /26222 63 52 426ଡି ତ
ିନାଥ ରାଓ ପି ନରସିଂହଲୁ ରାଓ OR/13/088/026133

!ୀ /26223 50 52 427ରାବଣାମା ରାଓ 3ା ତ
ିନାଥ ରାଓ OR/13/088/026134

ପ ୁ /26224 37 52 428ଡି ସେTାଷ ରାଓ ପି ଡି ତ
ିନାଥ ରାଓ MGH2296788

!ୀ /26225 31 52 429ଡି 3ାତୀ ରାଓ 3ା ଡି ସେTାଷ ରାଓ XAF0444356

ପ ୁ /26226 30 52 430ଡି. ପ
ସାଦ ରାଓ ପି ଡି. ତ
ିନାଥ ରାଓ XAF0311274

!ୀ /27227 47 52 431ନାରାୟଣାମା . 3ା ଲ<=ୀନାରାୟଣ OR/13/088/026130

!ୀ /27228 27 52 432ପି େଦବି 3ା ପି ଆpାନା ରାଓ XAF0666313

!ୀ /27229 25 52 433ପି ॰ କିରନ 3ା େଗାବି;ା ରାଓ XAF0907188

ପ ୁ /27230 54 52 434ପି ଲ<=ୀନାରାୟଣା ପି ସମିୟା . OR/13/088/026129

ପ ୁ /27231 33 52 435ଆପନା ରାଓ େପନୁଗଦୁୁରୂ ପି ପି. ଲ<=ୀନାରାୟଣ ରାଓ XAF0033266

ପ ୁ /27232 31 52 436ପି େଗାବି; ରାଓ ପି ପି ଲ<=ୀ ନାରାୟଣ ରାଓ XAF0311100

ପ ୁ /28233 54 52 437ଅରୁଣ ରାଉତ ପି ଶIର ରାଉତ MGH1332857

!ୀ /28234 48 52 438ପ
ତିମା ରାଉତ 3ା ଅରୁଣ ରାଉତ MGH1334036

!ୀ /28235 23 52 439ସିମା ରାଉତ ପି ଅରୁଣ ରାଉତ XAF0782326

!ୀ /29236 59 52 440େକ ଆଦିଲ<=ୀ (ବି) 3ା େକ. ଅନାଦି ରାଓ . XAF0424697

ପ ୁ /30237 66 52 441ଡି ସିମାଦ
 ି  ପି ରାମମqୂ, OR/13/088/038475

!ୀ /30238 58 52 442ଡି ପଦ= ା 3ା ଡି ସିମାଦ
 ି  OR/13/088/038476

!ୀ /30239 27 52 443ଡି.ଭାSର 3ା ଡି.ଭାSର ରାଓ XAF0872895
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ପ ୁ /30240 34 52 444ଡି ଭାSର ରାଓ ପି ଡି ସୀମାଦ
 ୀ ରାଓ XAF0033274

ପ ୁ /31241 56 52 445ଇPର ହରିଜନ ପି ବଳି ହରିଜନ OR/13/088/026220

!ୀ /31242 43 52 446େ<ତ
ମଣି ହରିଜନ 3ା ଇPରଦାନ ହରିଜନ OR/13/088/026221

!ୀ /31243 28 52 447ମୀରା ହରିଜନ ପି ଇPର ହରିଜନ XAF0445742

ପ ୁ /31244 22 52 448ସ;ିପ ହରିଜନ ପି ଇPର ହରିଜନ XAF0782359

!ୀ /32245 71 52 449ଚrା ହରିଜନ(ବି) 3ା ବଜି ହରିଜନ MGH1431881

ପ ୁ /32246 41 52 450ପIି ରାଜୁ ପି ବଜି ରାଜୁ XAF0032672

!ୀ /32247 35 52 451ଆs 3ାତୀ ପି ପIି ରାଜୁ XAF0032680

ପ ୁ /33248 70 52 452ରାମେମାହନ ପ/ନାୟକ ପି ସଯୂ��ନାରାୟଣ ପ/ନାୟକ OR/13/088/026256

!ୀ /33249 61 52 453ଉସାରାଣି ପ/ନାୟକ 3ା ରାମେମାହନ ପ/ନାୟକ OR/13/088/026257

!ୀ /33250 42 52 454ସନୁୀତା ପ/ନାୟକ ପି ରାମ େମାହନ ପ/ନାୟକ XAF0033290

!ୀ /33251 39 52 455ଅନୀତା ପ/ନାୟକ ପି ରାମ େମାହନ ପ/ନାୟକ XAF0033308

ପ ୁ /33252 37 52 456ଆଶିଶ କମୁାର ପ/ନାୟକ ପି ରାମେମାହନ ପ/ନାୟକ XAF0033316

!ୀ /34253 58 52 457ଶାTି କମୁାରୀ 3ା ନୀଳକt ପଟନାୟକ XAF1091818

!ୀ /34254 54 52 458େକ. ଲ<=ୀ କମୁାରୀ ପି େକ. j;
  ଭୂଷଣ ରାଓ XAF1047166

!ୀ /34255 51 52 459େକ.ମ&ଳୁା କମୁାରୀ ପି େକ.j;
 ଭାନୁ ରାଓ XAF1047174

ପ ୁ /34256 62 52 460ନିଳକt ପ/ନାୟକ ପି ସଯୂ��ନାରାୟଣ ପ/ନାୟକ XAF1091826

!ୀ /34257 27 52 461ଆରତି ପ/ନାୟକ ପି ନୀଳକt ପ/ନାୟକ XAF0444844

!ୀ /34258 25 52 462କାq, ପ/ନାୟକ ପି ନୀଳକt ପ/ନାୟକ XAF0666537

!ୀ /35259 69 52 463ସମୁନି ସିଂ 3ା ଅମନ ସିଂ OR/13/088/026214

ପ ୁ /35260 47 52 464ଭାନ ସିଂ ପି ଅମନ ସିଂ OR/13/088/026216

!ୀ /35261 46 52 465ଭାରତୀ ସିଂ 3ା ଭାନ ସିଂ OR/13/088/026217

ପ ୁ /35262 27 52 466େପ
ମ ସିଂ ପି ଭାନ ସିଂ XAF0666412

!ୀ /35263 25 52 467ରଶ= ି ସିଂ 3ା େପ
ମ ସିଂ XAF0666404

!ୀ /36264 61 52 468ଏZ. ଜୟଲ<=ୀ ପି ଏZ. ଚିେନୟା XAF0033332

!ୀ /36265 51 52 469ଏZ ପଦ= ା  3ା ଏZ ଧମK ରାଓ MGH1334267

!ୀ /36266 38 52 470ଏZ. ସ
ିେଦବୀ 3ା ଏZ. ଆନ; ରାଓ XAF0033340

ପ ୁ /36267 47 52 471ଏସ ଆନ;ରାଓ ପି ଚିେନୟା  OR/13/088/026238

ପ ୁ /36268 49 52 472ଏସ ଧମKରାଓ ପି ଚିେନୟା  OR/13/088/026237

ପ ୁ /36269 29 52 473ସିରପ ୁପ
uା ପ
ସାଦ ପି ସିରପ ୁଜଗନQ ାଥ XAF0779363

!ୀ /37270 44 52 474ତାେହରା ବି 3ା ସୟଦ ଜମିଲ MGH1334648

!ୀ /37271 77 52 475ଯେୁବଦାବି . 3ା ଏସ ହାନିଫ . OR/13/088/030206

ପ ୁ /37272 41 52 476ସୟଦ ଯମିଲ . ପି ଏସ ହାନିଫ . OR/13/088/030207

ପ ୁ /37273 28 52 477ସୟଦ ହୁେସନ ପି ସୟଦ ଜମିଲ XAF0666610

!ୀ /37274 46 52 478ଶକTୁଳା ପ/ନାୟକ 3ା ଇPରଚ;
  ପ/ନାୟକ OR/13/088/026196

!ୀ /38275 31 52 479ମମତା କାମିନି ପି ଇସମାଇଲ କାମିନି XAF0749382

ପ ୁ /39276 52 52 480ପାତ
  କାମିନି ପି ଇସାକ କାମିନି XAF0552554

!ୀ /40277 39 52 481ସକିନା େବଗJ 3ା ଆକ
ମ େସକ XAF0033357

!ୀ /40278 57 52 482ଉଲୁrମଣି କାମିନି 3ା ଇସମାଏଲ କାମିନି OR/13/088/026227

ପ ୁ /40279 40 52 483ୟୂଶଫ କାମିନି ପି ଇସମାଏଲ କାମିନି OR/13/088/026228

!ୀ /40280 27 52 484ଜାନକୀ କାମିନି ପି ୟୁଶଫୁ କାମିନି XAF0779355

!ୀ /41281 23 52 485ରୁବିନା ବାେନା ପି ଅନଔର ହୁେସ4 XAF0809475

ପ ୁ /41282 53 52 486ଅନୱର ହୁେସନ ପି ମvିୁୟାର ହୁେସନ MGH1334630

!ୀ /41283 47 52 487ସାେବରା ହୁେସନ 3ା ଅନୱର ହୁେସନ MGH1334655

!ୀ /41284 37 52 488ରୂପା ଉପାଧ�ାୟ 3ା ରବି;
  ନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ XAF0809483

ପ ୁ /42285 53 52 489ମନଫ
ିଡ ଆଶା ପି ଆଲବଟ�  ଆଶା MGH1332873

!ୀ /42286 48 52 490ମାଟ,ନା ଆଶା 3ା ମନଫ
 ୀଡ ଆଶା MGH1431899

ପ ୁ /42287 32 52 491ଲାଇଫ
ିଡ ଆଶା ପି ମିନଫ
ିଡ ଆଶା XAF0420315

!ୀ /42288 25 52 492େଜତିୖ3ିନୀ ଆଶା ପି ମନଫ
ିଡ ଆଶା XAF0782417

ପ ୁ /42289 23 52 493ଆଲଫ
ିଡ ଆଶା ପି ମନଫ
ିଡ ଆଶା XAF0782292

ପ ୁ /43290 39 52 494ଦୁଗKପ
ସାଦ େବେହରା ପି ଦିବାକର େବେହରା XAF0033373

!ୀ /43291 36 52 495ସର3ତୀ େବେହରା 3ା ଦୁଗKପ
ସାଦ େବେହରା XAF0033381

!ୀ /44292 27 52 496ରଶ= ିତା ବାଳା ପ/ନାୟକ ପି ରବି;
  ଚ;
  ପ/ନାୟକ XAF0445791

ପ ୁ /44293 47 52 497ରବି;
  ପ/ନାୟକ ପି ଗଣପତି ପ/ନାୟକ XAF1075829

!ୀ /44294 31 52 498ଭାରତୀ ପ/ନାୟକ 3ା େରାହିତ ରାଜ ପ/ନାୟକ XAF0875187

ପ ୁ /44295 25 52 499େରାହିତ ରାଜ ପ/ନାୟକ ପି ରବି;
  ପ/ନାୟକ XAF0875195

ପ ୁ /44296 25 52 500ତରୁଣ କମୁାର ପ/ନାୟକ ପି ରବି;
  ପ/ନାୟକ XAF0875179

!ୀ /44297 23 52 501ଗୀତା&ଳି ପ/ନାୟକ 3ା ତରୁଣ କମୁାର ପ/ନାୟକ XAF0875161

ପ ୁ /45298 63 52 502ଦିବାକର େବେହରା ପି ମରୂଲିଧର େବେହରା OR/13/088/018688

!ୀ /45299 56 52 503କନିୁ େବେହରା 3ା ଦିବାକର େବେହରା OR/13/088/018689

ପ ୁ /45300 28 52 504େସୗରଭ କମୁାର ପ/ନାୟକ ପି ଶରତ କମୁାର ପ/ନାୟକ XAF0445718

!ୀ /45301 43 52 505ସ&ିଢାବାଳା ପ/ନାୟକ 3ା ସରତ ପ/ନାୟକ OR/13/088/026919

ପ ୁ /45302 40 52 506ଶରତକମୁାର ପ/ନାୟକ ପି ଗଣପତି ପ/ନାୟକ OR/13/088/026169
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!ୀ /46303 27 52 507ମvୁା ଭତ
 ା 3ା ତ
ିନାଥ ଭତ
 ା XAF0588327

ପ ୁ /46304 34 52 508ଲଳିତ ହରିଜନ ପି ନ; ହରିଜନ XAF0666388

!ୀ /46305 32 52 509େତାଷି ହରିଜନ 3ା ଲଳିତ ହରିଜନ XAF0666396

ପ ୁ /46306 28 52 510ହିେମPର ଚ;
  ପ/ନାୟକ ପି ଇPର ଚ;
  ପ/ନାୟକ XAF0666370

ପ ୁ /46307 54 52 511ଇPରଚ;
  ପ/ନାୟକ ପି ଗଣପତି ପ/ନାୟକ OR/13/088/026195

ପ ୁ /47308 59 52 512କିେଶାର ଚ;
  େବଶ
ା ପି ଦୟାଳୁ େବଶ
ା OR/13/088/024475

!ୀ /47309 53 52 513ଅ&ଳି େବଶ
ା 3ା କିେଶାର ଚ;
  େବଶ
ା OR/13/088/024476

ପ ୁ /47310 32 52 514େଗୗରବ ଅମିତ େବଶ
ା ପି କିେଶାର ଚ;
  େବଶ
ା XAF0872804

ପ ୁ /47311 31 52 515େଗୗରବ ଅମିତ େବଶ
ା ପି କିେଶାର ଚ;
  େବଶ
ା XAF0227991

!ୀ /47312 28 52 516ଦୀପା&ଳି େବଶ
ା ପି କିେଶାର ଚ;
  େବଶ
ା XAF0444695

ପ ୁ /47313 22 52 517ଅଭୟ ଅମିତ େବଶ
ା ପି କିେଶାର ଚ;
  େବଶ
ା XAF0872853

!ୀ /48314 72 52 518ଜିସକା ଦୟାଳୁ 3ା ହାନସ ଦୟାଳୁ OR/13/088/026161

!ୀ /48315 44 52 519ସନିୁଲା ଦୟାଳୁ 3ା ଧିନଚୀତ ଦୟାଳୁ OR/13/088/026164

ପ ୁ /48316 42 52 520କେରସ ଦୟାଳୁ ପି ହାନସ ଦୟାଳୁ OR/13/088/026163

!ୀ /48317 41 52 521ସନୁୀତା ଦୟାଳୁ 3ା କେରସ ୁଦୟାଳୁ MGH1334440

!ୀ /48318 40 52 522ନିମ�ଳ ଦୟାଳୁ ପି ହାନସ ଦୟାଳୁ OR/13/088/026165

!ୀ /48319 23 52 523ଉମ,ଳା ଦୟାଳୁ ପି କେୁରଶ ଦୟାଳୁ XAF0875096

ପ ୁ /48320 30 52 524ସନିୁଲ ହରିଜନ ପି ଧନଚିତ ହରିଜନ XAF0875104

ପ ୁ /48321 28 52 525ସରୁଜ ହରିଜନ ପି ଧନଚିତ ହରିଜନ XAF0875120

!ୀ /48322 28 52 526ଲ<=ୀ ହରିଜନ 3ା ସନିୁଲ ହରିଜନ XAF0779389

!ୀ /48323 26 52 527େସାରମିଳା ହରିଜନ 3ା ସରୁଜ ହରିଜନ XAF0875237

!ୀ /48324 25 52 528ସଜୁାତା ହରିଜନ ମା ସନିୁଳ ଦୟାଳୁ XAF0779348

ପ ୁ /48325 24 52 529ବାବୁଲି ହରିଜନ ପି ଭାନସିଂ ହରିଜନ XAF0749267

!ୀ /49326 64 52 530ଭାେନା ହରିଜନ 3ା ରାଇଧର ହରିଜନ OR/13/088/026180

ପ ୁ /49327 45 52 531ସେୁରଶ ହରିଜନ ପି ରାଇଧର ହରିଜନ MGH1334341

ପ ୁ /49328 34 52 532ସେୁରଶ ହରିଜନ ପି ରାଇଧର ହରିଜନ XAF0907154

ପ ୁ /49329 25 52 533ବାପି ପଜୂାରୀ ପି େଦେବ;
  ପଜୂାରୀ XAF0712323

ପ ୁ /50330 57 52 534େମାହନ ହରିଜନ ପି ସଲମନ ହରିଜନ OR/13/088/026176

ପ ୁ /50331 39 52 535ମ1ଲଜାନ ହରିଜନ ପି ସିମନ ହରିଜନ XAF0033407

ପ ୁ /50332 50 52 536ହର ପ
ସାଦ ପାତ
 ପି ନରସିଂହ ପାତ
 XAF0927657

ପ ୁ /51333 38 52 537ମ1ଳ ହରିଜନ ପି େମାହନ ହରିଜନ XAF0033415

!ୀ /51334 33 52 538େଶାଭା ହରିଜନ 3ା ମ1ଳ ହରିଜନ XAF0033399

!ୀ /52335 62 52 539ବୁଦାଇ ହରିଜନ 3ା େଗାପି ହରିଜନ OR/13/088/026140

ପ ୁ /52336 42 52 540ରଘ ୁହରିଜନ ପି େଗାପି ହରିଜନ MGH2398964

ପ ୁ /52337 37 52 541ରାଜୁ ହରିଜନ ପି େଗାପି ହରିଜନ XAF0424788

!ୀ /52338 34 52 542ଗ1ାଇ ହରିଜନ 3ା ରଘ ୁହରିଜନ XAF0033423

!ୀ /52339 34 52 543କମଳା ହରିଜନ 3ା ରାଜୁ ହରିଜନ XAF0444877

ପ ୁ /52340 30 52 544ରାମନାଥ ହରିଜନ ପି େଗାପି ହରିଜନ XAF0779371

!ୀ /52341 30 52 545ଦଶମି ହରିଜନ 3ା େଗାପି ହରିଜନ XAF0782318

!ୀ /53342 47 52 546େଯାଶମଣି ଅମଲିକା 3ା ସିମନ ଅମଲିକା OR/13/088/026182

ପ ୁ /53343 42 52 547ସଧୂୀର ଅମଲିକା ପି ସିମନ ଅମଲିକା MGH1333566

!ୀ /53344 41 52 548ମରିୟମ ଅମଲିକା 3ା ସଧୁୀର ଅମଲିକା MGH1333558

!ୀ /53345 32 52 549ଯତି ଅମଲିକା ପି ସିମନ ଅମଲିକା XAF0299974

!ୀ /53346 29 52 550େପ
ମମଣି ଅମଲିକା ପି ସିମନ ଅମଲିକା XAF0749242

!ୀ /53347 24 52 551ସଲୂମଣି ଅମଲିକା ପି ସିମନ ଅମଲିକା XAF0782391

ପ ୁ /53348 21 52 552ସଶୁଳି ଅମଲିକା ପି ସିମନ ଅମଲିକା XAF0908699

ପ ୁ /54349 82 52 553ସ�ାମସନ ହରିଜନ ପି ଧନ ହରିଜନ OR/13/088/026185

ପ ୁ /54350 52 52 554ବାସେୁଦବ ହରିଜନ ପି ଶ�ାମସନ ହରିଜନ OR/13/088/026186

!ୀ /54351 47 52 555ମ& ୁହରିଜନ 3ା ବାସେୁଦବ ହରିଜନ OR/13/088/026187

ପ ୁ /54352 23 52 556ବବୁଲୁ ହରିଜନ ପି ବାସେୁଦବ ହରିଜନ XAF0782516

ପ ୁ /55353 38 52 557େହମ ଗ�ା ପି ତୁଳାରାମ ଗ�ା XAF0588103

ପ ୁ /55354 57 52 558ବିଜୟଭାSର ପ/ନାୟକ ପି ସଯୂ��ନାରାୟଣ ପ/ନାୟକ OR/13/088/026255

!ୀ /55355 54 52 559ସଂଯvୁା ପ/ନାୟକ 3ା ବିଜୟ ଭାSର ପ/ନାୟକ XAF0420265

!ୀ /56356 32 52 560ସ1ିତା ମଣି ବେଘଲ ପି ପାତ
ରାମ ବେଘଲ XAF0749275

ପ ୁ /56357 65 52 561ପାତ
  ହରିଜନ ପି ଲାଲଚ; ହରିଜନ MGH1333871

!ୀ /56358 56 52 562ସଯୂ��ମଣି ହରିଜନ 3ା ପାତ
  ହରିଜନ MGH1333863

ପ ୁ /56359 40 52 563ଅନିଲ ହରିଜନ ପି ପାତ
  ହରିଜନ XAF0424770

ପ ୁ /56360 39 52 564ସନୁୀଲ ହରିଜନ ପି ପାତ
  ହରିଜନ XAF0420323

!ୀ /56361 37 52 565କମୁାରି ହରିଜନ 3ା ଅନିଲ ହରିଜନ XAF0424762

!ୀ /56362 34 52 566ଫଲୁମଣି ହରିଜନ 3ା ସନୁୀଲ ହରିଜନ XAF0445494

ପ ୁ /57363 35 52 567ସେୁରଶ ହରିଜନ ପି କନିୁ ହରିଜନ XAF0033431

!ୀ /57364 33 52 568ରଂଜିତା ହରିଜନ 3ା ସେୁରଶ ହରିଜନ XAF0033449

ପ ୁ /58365 53 52 569ଇ;
  ହରିଜନ ପି ଠୁସି ହରିଜନ OR/13/088/026172

6 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
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!ୀ /58366 40 52 570ଉସା ହରିଜନ ପି ଠୁସି ହରିଜନ OR/13/088/026231

ପ ୁ /59367 45 52 571ରଘ ୁହରିଜନ ପି ଫଟୁବଲ ହରିଜନ OR/13/088/026192

!ୀ /59368 44 52 572ପ
ମିଳା ହରିଜନ 3ା ରଘ ୁହରିଜନ XAF0034314

ପ ୁ /60369 75 52 573ଆପାରାଓ ବିଡିକା ପି ଆପଡୁୁ ବିଡିକା OR/13/088/026811

!ୀ /60370 70 52 574ସଯୂ��ମଣି ବିଡିକା 3ା ଆପାରାଓ ବିଡିକା OR/13/088/026812

ପ ୁ /61371 48 52 575ସ�ାମସ;ୁର ହରିଜନ ପି ମାକ�  ହରିଜନ OR/13/088/026203

!ୀ /61372 43 52 576ଇ;ିରା ହରିଜନ 3ା ସ�ାମସ;ୁର ହରିଜନ OR/13/088/026204

ପ ୁ /61373 37 52 577ସରୁଜ ହରିଜନ ପି ଶ�ାମସ;ୁର ହରିଜନ XAF0033472

ପ ୁ /61374 33 52 578ସେTାଷ ହରିଜନ ପି ଶ�ାମସ;ୁର ହରିଜନ XAF0033464

!ୀ /61375 28 52 579ମ& ୁହରିଜନ 3ା ସରୂଯ ହରିଜନ XAF0445346

ପ ୁ /61376 27 52 580ପ
କାଶ ହରିଜନ ପି ଶ�ାମସ;ୁର ହରିଜନ XAF0445650

!ୀ /61377 23 52 581ଜମନୁା ହରିଜନ 3ା ସେTାଷ ହରିଜନ XAF0782367

!ୀ /62378 76 52 582ଲଛିମି ହରିଜନ 3ା କିସନ ହରିଜନ XAF0552794

!ୀ /63379 52 52 583ସାବିତ
ୀ ହରିଜନ 3ା ପରିମଳ ହରିଜନ OR/13/088/026184

ପ ୁ /63380 31 52 584ରିx ୁକମKକର ପି ପରିମଳ କମKକର XAF0445056

ପ ୁ /63381 27 52 585କନୁା ସାହୁ ପି େକୗଳାଶ ଚ;
  ସାହୁ XAF0588624

!ୀ /64382 26 52 586ପ
ବତୀ ଅମନାତ� 3ା କମଳେଲାଚନ ଅମନାତ� XAF0588665

!ୀ /64383 26 52 587େସବିକା ବାଘ 3ା ଜୟାବିନ ବାଘ XAF0782300

ପ ୁ /64384 24 52 588ଉେମଶ ବାଘ ପି ଯନୁସ ବାଘ XAF0782466

ପ ୁ /64385 62 52 589ସଦାନ; ବାଘ ପି ନରସିଂହ ବାଘ OR/13/088/026112

!ୀ /64386 59 52 590ଦିgିମଣି ବାଘ 3ା ସଦାନ; ବାଘ OR/13/088/026113

ପ ୁ /64387 51 52 591ଯନୁସ ବାଘ ପି ସଦାନ; ବାଘ OR/13/088/026114

!ୀ /64388 44 52 592ଜୟTି ବାଘ 3ା ଯନୁZ ବାଘ MGH1334663

ପ ୁ /64389 25 52 593ଜୟାବିନ ବାଘ ପି ଯନୁସ ବାଘ XAF0782474

ପ ୁ /64390 36 52 594ମହାେଦବ ହରିଜନ ପି ସଦା ହରିଜନ XAF0343186

ପ ୁ /64391 30 52 595ବିଜୁ�  ହରିଜନ ପି parimala ହରିଜନ XAF0588269

!ୀ /65392 49 52 596ଗରୁୁବାରୀ ହରିଜନ 3ା େକଳୖାସ ହରିଜନ MGH1334457

ପ ୁ /65393 33 52 597ଲ<=ଣ ହରିଜନ ପି େକଳୖାଶ ହରିଜନ XAF0033480

!ୀ /66394 57 52 598ପଦ= ା ପଟନାୟକ 3ା ଶିବାଜି ପଟନାୟକ XAF1075811

ପ ୁ /66395 67 52 599ଶିବାଜି ପ/ନାୟକ ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପ/ନାୟକ OR/13/088/026838

!ୀ /66396 36 52 600ସସୁ= ିତା ପ/ନାୟକ ପି ଶିବାଜୀ ପ/ନାୟକ XAF0033506

!ୀ /66397 32 52 601କବିତା ପ/ନାୟକ ପି ଶିବାଜୀ ପ/ନାୟକ XAF0033498

ପ ୁ /67398 80 52 602ଇPର ବାରିକ ପି ନକଳୁ ବାରିକ MGH1454016

!ୀ /67399 69 52 603ଦଶମୀ ହରିଜନ 3ା ଇPର ହରିଜନ OR/13/088/026205

!ୀ /69400 33 52 604ନମିତା ପ�ା 3ା ଦିବାକର ପ�ା XAF0712331

!ୀ /69401 73 52 605ପଦ= ାବତୀ ପ/ନାୟକ 3ା ସେବ� Pର ପ/ନାୟକ MGH1333186

!ୀ /69402 55 52 606ସଜୁାତା ପ/ନାୟକ 3ା ଉଦୟ ଭାSର ପ/ନାୟକ MGH2296614

ପ ୁ /69403 47 52 607କିରଣ ପ/ନାୟକ ପି ସେବ� Pର ପ/ନାୟକ MGH1332931

!ୀ /69404 44 52 608ଗୀତା ପ/ନାୟକ ପି ସେବ� Pର ପ/ନାୟକ MGH1333160

!ୀ /69405 41 52 609ମୀନା କମୁାରୀ ପ/ନାୟକ ପି ସେବ� Pର ପ/ନାୟକ MGH1333152

ପ ୁ /69406 34 52 610ସ;ିପ ପ/ନାୟକ ପି ଉଦୟ ଭାSର ପ/ନାୟକ XAF0311282

ପ ୁ /70407 52 52 611ଚକ
ଧର ପ
ଧାନ ପି ହରିହର ପ
ଧାନ MGH1332568

!ୀ /70408 47 52 612ଜୟTି ପ
ଧାନ 3ା ଚକ
ଧର ପ
ଧାନ MGH1332550

ପ ୁ /71409 54 52 613ସେୁମାଦ କମୁାର ମିଶ
 ପି ଦୀନବ\ୁ ମିଶ
 MGH1333012

!ୀ /71410 48 52 614ବିମଳା ମିଶ
 3ା ସେୁମାଦ କମୁାର ମିଶ
 MGH1333988

ପ ୁ /71411 27 52 615ଶଭୁମ କମୁାର ମିଶ
 ପି ସମୁଦ କମୁାର ମିଶ
 XAF0782508

ପ ୁ /72412 46 52 616ପ
ଦିପ କମୁାର ମିଶ
 ପି ଦୀନବ\ୁ ମିଶ
 MGH1333269

!ୀ /72413 40 52 617ନୀଶା ମିଶ
 3ା ପ
ଦୀପ କମୁାର ମିଶ
 MGH1333970

!ୀ /73414 51 52 618ଚ;
  ମାଝି 3ା ନରସିଂହ ମାଝି MGH1333756

ପ ୁ /73415 41 52 619ନରସିଂହ ମାଝୀ ପି ପଦଲାମ ମାଝୀ OR/13/088/026933

ପ ୁ /73416 22 52 620ହେରକୃB ମାଝି ପି ନରସିଂହ ମାଝି XAF0907220

!ୀ /74417 44 52 621ନୀଳା ମାଝି 3ା ମାଧବ ମାଝି MGH1334523

ପ ୁ /74418 44 52 622ମାଧବ ମାଝି ପି ପଦଲାମ ମାଝି MGH1334531

!ୀ /75419 61 52 623େକାକୀଳ େବେହରା 3ା ପa ୁେବେହରା XAF1040203

!ୀ /75420 42 52 624େସ�ୗଦାମିନୀ େବେହରା ପି ଶ
ୀପa ୁେବେହରା MGH1332584

!ୀ /75421 39 52 625ରଜନିରାଣି େବେହରା ପି ପa ୁେବେହରା MGH2296671

!ୀ /75422 38 52 626େଜ�ା�Qାରାଣି େବେହରା ପି ପa ୁେବେହରା MGH2296754

ପ ୁ /75423 32 52 627େଦଵୀ ପ
ସାଦ େବେହରା ପି ପa ୁେବେହରା XAF0227975

ପ ୁ /75424 31 52 628କାଳୀ ଚରଣ େବେହରା ପି ପa ୁେବେହରା XAF0228007

!ୀ /76425 40 52 629ସବୁାସିନୀ ନାୟକ 3ା ଧନପତି ନାୟକ MGH1332972

ପ ୁ /77426 41 52 630ଗରୁୁ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ MGH1333780

!ୀ /77427 39 52 631ନୀଳ ବିହାରୀ ନାୟକ 3ା ଗରୁୁ ନାୟକ MGH1333764

!ୀ /79428 39 52 632ରାଇମତୀ ବି\ାଣୀ 3ା ସବୁାସ ବି\ାଣୀ OR/13/088/026932

7 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀI 3ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022



������� ��-���� *.) 12ୱାଡ�  ନଂ- ବୁଥ ନଂ-����
 ������-����
51 2 3 4 6 987

!ୀ /79429 23 52 633େଜମା ବି\ାଣି 3ା ରାେଜଶ ବି\ାଣି XAF0927749

ପ ୁ /79430 23 52 634ରାେଜଶ ବି\ାଣି ମା ରାଇମତି ବି\ାଣି XAF0927731

!ୀ /79431 22 52 635ଭଗବତି ବି\ାଣି 3ା ଅଭିନାଶ ବି\ାଣି XAF0927756

ପ ୁ /79432 21 52 636ଅବିନାଶ ବି\ାଣି ମା ରାଇମତି ବି\ାଣି XAF0927723

ପ ୁ /80433 41 52 637କୃB ବି\ାଣି ପି ତୁଳସି ନାଥ ବି\ାଣି MGH1420645

!ୀ /80434 29 52 638େମାହିନୀ ବି\ାଣୀ 3ା କୃB ବି\ାଣୀ XAF0343194

ପ ୁ /81435 42 52 639େଚତୖନ� ବି\ାଣୀ ପି ମଧ ୁବି\ାଣୀ XAF0033522

!ୀ /81436 40 52 640ମନମତି ବି\ାଣୀ 3ା େଚତୖନ� ବି\ାଣୀ XAF0033530

ପ ୁ /82437 52 52 641ଗରୁୁବ\ୁ ବି\ାଣୀ ପି ଦାଶରଥି ବି\ାଣୀ OR/13/088/026281

!ୀ /82438 47 52 642ଭଗବତି ବି\ାଣି 3ା ଗରୁୁବ\ୁ ବି\ାଣି OR/13/088/026282

!ୀ /83439 48 52 643ଅA� ବି\ାଣି 3ା ସନୁାଧର ବି\ାଣି OR/13/088/026280

ପ ୁ /83440 41 52 644କୃB ବି\ାଣୀ ପି ଦାଶରଥି ବି\ାଣୀ OR/13/088/026995

!ୀ /84441 47 52 645ରୂକମୁଣି ବି\ାଣି 3ା ରାଜ କମୁାର ବି\ାଣି OR/13/088/026842

ପ ୁ /84442 33 52 646େଯାେଗ;
  ବି\ାଣୀ ପି ରାଜକମୁାର ବି\ାଣୀ XAF0420240

ପ ୁ /84443 28 52 647ପରେମPର ବି\ାଣି ପି ରାଜ କମୁାର ବି\ାଣି XAF0343228

!ୀ /84444 27 52 648ଯେଶାଦା ବି\ାଣୀ 3ା େଯାେଗ;
  ବି\ାଣୀ XAF0343210

ପ ୁ /85445 32 52 649ପଦ= ନ ନାୟକ ପି ଭଗବାନ ନାୟକ XAF0033548

ପ ୁ /86446 65 52 650ସିତାରାମ ବି\ାଣି ପି ମହାେଦବ ବି\ାଣି XAF0907352

ପ ୁ /86447 57 52 651ପଦମ ଲହରା ପି ମ1ୁଳୁ ଲହରା OR/13/088/026288

!ୀ /86448 51 52 652ମ1ରି ଲହରା 3ା ପଦମ ଲହରା OR/13/088/026289

ପ ୁ /86449 37 52 653ଲଳିତ ଲହରା ପି ପଦମ ଲହରା XAF0033555

!ୀ /86450 31 52 654ଡାଳି] ଲହରା 3ା ସିତାରାମ ଲହରା XAF0749663

!ୀ /86451 51 52 655େସବତି ଲହରା 3ା ଲଳିତ େଲାହରା XAF0927764

!ୀ /87452 50 52 656ଏସ ବିଜୟଲ<=ୀ 3ା ଏସ ସତ�ନାରାୟଣ OR/13/088/026236

ପ ୁ /87453 27 52 657େକ ରାେଜଶ ପି େକ ଉପାଲା XAF0444422

ପ ୁ /87454 38 52 658େକ. ସେTାଶ କମୁାର ରାଓ ପି େକ. ଆପଲ̀ାଶରିୁ ରାଓ XAF0033563

ପ ୁ /87455 33 52 659େକ. େକାେଟPର ରାଓ ପି େକ. ଆପିଲ ସରୁୀ XAF0228015

!ୀ /87456 61 52 660ନାଗମଣି ଶରିୁ 3ା ଅପଲା ଶରିୁ OR/13/088/026986

!ୀ /88457 51 52 661ମାଣିେକPର ଭ/ 3ା େଲାକନାଥ ଭ/ OR/13/088/026328

!ୀ /88458 44 52 662େରବତୀ ଭ/ 3ା ଜିେତ;
  ଭ/ XAF0552604

ପ ୁ /88459 41 52 663ଧେମ�;
  ଭ/ ପି ଚମନଲାଲ ଭ/ OR/13/088/026327

ପ ୁ /88460 40 52 664ଜିେତ;
  ଭ/ ପି ଚମନଲାଲ ଭ/ MGH1431915

ପ ୁ /88461 37 52 665ରେମଶ କମୁାର ଭ/ ପି ଚମନଲାଲ ଭ/ MGH2296622

ପ ୁ /88462 36 52 666ସନିୁଲ କମୁାର ଭ/ ପି େଲାକନାଥ ଭ/ XAF0552588

ପ ୁ /88463 32 52 667ସତ�ନାରାୟଣ ଭ/ ପି ଚମନଲାଲ ଭ/ XAF0301556

!ୀ /88464 31 52 668ସରିତା ଭ/ 3ା ରେମଶ ଭ/ XAF0278796

!ୀ /88465 30 52 669ଜଳ;
 ି ଭ/ 3ା ସତ� ନାରାୟଣ ଭ/ XAF0278804

!ୀ /88466 30 52 670ଲତା ଭ/ 3ା ଧେମ�;
  ଭ/ XAF0907196

ପ ୁ /89467 69 52 671ପଶ ୁ�ରାମ ଭ/ ପି ଆନ; ରାମ ଭ/ OR/13/088/026928

!ୀ /89468 64 52 672େଜ�ାତି ଭ/ 3ା ପଶ ୁ�ରାମ ଭ/ XAF1043546

ପ ୁ /89469 39 52 673ଦୀପକ କମୁାର ଭ/ ପି ପଶ ୁ�ରାମ ଭ/ MGH1334416

!ୀ /89470 34 52 674ପଦ= ିନି ଭ/ ପି ପଶ ୁ�ରାମ ଭ/ MGH2296655

!ୀ /89471 32 52 675ରଶ=ତିା ଭ/ 3ା ଦୀପକ କମୁାର ଭ/ XAF0033589

ପ ୁ /89472 32 52 676ଅନିଲ ସଯୂ��ବଂଶୀ ପି ଗଲୁାବ ସିଂ ସୟୂ�ବଂଶି XAF0909374

!ୀ /90473 28 52 677ଗୀତା&ଳି ଭଟ ପି କାହQ ୁରାମ ଭଟ XAF0343202

ପ ୁ /90474 36 52 678ପ
ଦୀପ କମୁାର ଭ/ ପି କାହQ ୁ  ରାମ ଭ/ MGH2296564

!ୀ /90475 25 52 679ପkୁା&ଳି ଭ/ ପି କାହQ ୁରାମ ଭ/ XAF0666651

ପ ୁ /90476 67 52 680କାହQ ୁରାମ ଭ/ ପି ଆନ;ରାମ MGH1333996

!ୀ /90477 58 52 681େଗୗରୀମଣି ଭ/ 3ା କାହQ ୁରାମ ଭ/ MGH1334002

!ୀ /90478 35 52 682କବିତାରାଣି ଭ/ ପି କାହQ ୁରାମ ଭ/ MGH2296762

ପ ୁ /91479 80 52 683େକଦାର ନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ ପି ବିନାୟକ ପାଣିଗ
ାହୀ OR/13/088/032041

!ୀ /91480 71 52 684ସତ�ବତୀ ପାଣିଗ
ାହି 3ା େକ;ାରନାଥ ପାଣିଗ
ାହି OR/13/088/032042

!ୀ /91481 47 52 685େମଘମାଳ ପାଣିଗ
ାହି ପି େକଦାରନାଥ ପାଣିଗ
ାହି OR/13/088/032044

!ୀ /91482 43 52 686ମଣି ମାଳା ପାଣିଗ
ାହୀ ପି େକଦାରନାଥ ପାଣିଗ
ାହୀ MGH1333830

ପ ୁ /91483 40 52 687ରବି;
 ନାଥ ପାଣିଗ
ାହି ପି େକଦାରନାଥ ପାଣିଗ
ାହି MGH1333798

ପ ୁ /92484 48 52 688େଗାପିନାଥ େବେହରା ପି ବୁଦନ େବେହରା OR/13/088/038498

!ୀ /92485 46 52 689ପଦ= ାବତୀ େବେହରା 3ା େଗାପିନାଥ େବେହରା MGH1333244

ପ ୁ /92486 26 52 690େଯାେଗଶ କମୁାର େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା XAF0782342

ପ ୁ /93487 39 52 691ସରୂଜ ଜାନି ପି ଲଛମି ଜାନି MGH1420629

!ୀ /93488 36 52 692ତୁଳସୀ ଜାନୀ 3ା 3ରଜ ଜାନୀ XAF0033605

ପ ୁ /94489 54 52 693େଦବାନ; େବେହରା ପି ବୃ;ାବନ େବେହରା MGH1332964

!ୀ /94490 44 52 694କମୁାରି େବେହରା 3ା େଦବାନ; େବେହରା MGH1332634

!ୀ /94491 33 52 695କନକ କମୁାରୀ େବେହରା ପି ଉେପ;
  େବେହରା XAF0782219
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ପ ୁ /94492 23 52 696ସାଗର େବେହରା ପି େଦବାନ; େବେହରା XAF0782227

!ୀ /95493 55 52 697େପ
ମମଣି ସିଂ 3ା ଭଗବାନ ସିଂ OR/13/088/026300

!ୀ /96494 56 52 698ରମାମଣି ନାୟକ 3ା ସନାତନ ନାୟକ OR/13/088/026276

ପ ୁ /96495 40 52 699ପ
ଶାT କମୁାର ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ MGH1420587

ପ ୁ /96496 33 52 700ସଶୁାT କମୁାର ନାୟକ ପି ସନାତନ ନାୟକ XAF0033613

!ୀ /97497 59 52 701ଦୀନମଣି ଭତ
 ା 3ା ବିଜୟ କମୁାର ଭତ
 ା MGH1332576

!ୀ /97498 59 52 702ଦିନମଣି Odisha 3ା ବିଜୟ କମୁାର ଭତ
 ା XAF0909408

ପ ୁ /97499 25 52 703ପ
େମାଦ କିେଶାର ଭତ
 ା ପି ବିଜୟ କମୁାର ଭତ
 ା XAF0782334

!ୀ /99500 62 52 704କଳାବତୀ ଚଲାଣ 3ା ତ
ିନାଥ ଚଲାଣ OR/13/088/026303

ପ ୁ /99501 29 52 705କମଲ ଚଲାଣ ପି ତ
ିନାଥ ଚଲାଣ XAF0278770

!ୀ /99502 27 52 706ବିମଳା ଚଲାଣ ପି ତ
ିନାଥ ଚଲାଣ XAF0666545

!ୀ /99503 52 52 707ଗରୁୁବାରୀ ର\ାରୀ 3ା ଲଇଖଣ ର\ାରୀ OR/13/088/026301

ପ ୁ /99504 34 52 708ବଳରାମ ର\ାରୀ ପି ଲଇ<ଣ ର\ାରୀ XAF0033621

ପ ୁ /101505 29 52 709ଆଶିଷ କମୁାର ପାତ
 ପି ବିେନାଦ କମୁାର ପାତ
 XAF0907204

!ୀ /102506 43 52 710ସମାରୀ ମାଝୀ 3ା ନବୀନ ମାଝ MGH1334424

ପ ୁ /103507 53 52 711ଗରୁୁଦାସ ମାଝୀ ପି ମଦିୁ ମାଝୀ OR/13/088/026307

!ୀ /103508 49 52 712ଗ1ାଇ ମାଝି 3ା ଗରୁୁଦାସ ମାଝି OR/13/088/026308

!ୀ /103509 33 52 713ସନୁୀତା ମାଝୀ ପି ଗରୁୁଦାସ ମାଝୀ XAF0033639

ପ ୁ /103510 25 52 714ସିତାରାମ ମାଝୀ ପି ଗରୁୁଦାସ ମାଝୀ XAF0779314

!ୀ /103511 25 52 715ଲ<=ୀ ମାଝୀ ପି ଗରୁୁଦାସ ମାଝୀ XAF0779322

ପ ୁ /104512 56 52 716ମଧ ୁଚଲାଣ ପି ମହାେଦବ ଚଲାଣ OR/13/088/026309

!ୀ /104513 51 52 717ଭାନୁବତୀ ଚଲାନ 3ା ମଧ ୁଚଲାଣ XAF1190859

!ୀ /104514 29 52 718ପ
ୀତି ଚଲାଣ 3ା ଲାଲୁ ପ
ସାଦ ଚଲାଣ XAF0749366

ପ ୁ /104515 28 52 719ଲାଲୁ ପ
ସାଦ ଚଲାଣ ପି ମଧସୁଦୁନ ଚଲାଣ XAF0343236

!ୀ /104516 75 52 720କମଳା ହରିଜନ 3ା ମହାେଦବ ହରିଜନ OR/13/088/026312

!ୀ /104517 24 52 721ନିମ�ଳା ହରିଜନ ପି ଲ<=ଣ ହରିଜନ XAF1046796

ପ ୁ /104518 38 52 722େଦବୀ ପ
ସାଦ ପଟଟନାୟକ ପି ଶୀବାଜୀ ପ/ନାୟକ MGH1333251

ପ ୁ /105519 62 52 723ଦିନବ\ୁ ହରିଜନ ପି ମହାେଦବ ହରିଜନ OR/13/088/026313

!ୀ /105520 58 52 724ସନି ହରିଜନ 3ା ଦୀନବ\ୁ ହରିଜନ OR/13/088/026314

ପ ୁ /105521 32 52 725ଅେଲଖ ହରିଜନ ପି ଦୀନବ\ୁ ହରିଜନ XAF0033654

!ୀ /105522 31 52 726କବିତା ହରିଜନ 3ା ଅେଳଖ ହରିଜନ XAF0228023

ପ ୁ /105523 25 52 727ମନୁା ହରିଜନ ପି ଦିନବ\ୁ ହରିଜନ XAF1047331

!ୀ /105524 21 52 728ଗଡିୁଆ ହରିଜନ ପି ଦିନବ\ୁ ହରିଜନ XAF1046788

!ୀ /106525 47 52 729େବଶୖାଖି ମାଝି 3ା ଅo ୁ�ନ ମାଝି OR/13/088/016808

!ୀ /108526 56 52 730ମାଧରୁୀ ମହାTି 3ା ଲ<=ୀଧର ମହାTି MGH1333574

ପ ୁ /109527 43 52 731ଯଶମନ ହରିଜନ ପି କନୁୁ ହରିଜନ XAF0424804

ପ ୁ /110528 40 52 732ମେନାଜ କମୁାର ହରିଜନ ପି ଶ�ାମ ସ;ୁର ହରିଜନ MGH1453893

!ୀ /110529 38 52 733ଗଣୁ ସନୁା 3ା ମେନାଜ କମୁାର ସନୁା MGH1453984

!ୀ /111530 53 52 734କଳାବତୀ ପ/ନାୟକ 3ା ଗେଣଶ ପ/ନାୟକ XAF0552570

ପ ୁ /111531 37 52 735େକଶବ ପ/ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ପ/ନାୟକ XAF0552687

!ୀ /112532 40 52 736େକ. ସଂଘମିତ
 ା ସାହୁ 3ା େକ. ପ
ତାପକମୁାର ସାହୁ XAF0228049

ପ ୁ /112533 48 52 737େକ. ପ
ତାପ କମୁାର ସାହୁ ପି େକ. ଆପାରାଓ XAF0033662

ପ ୁ /113534 44 52 738େଦେବ;
  େବେହରା ପି ବୃ;ାବନ େବେହରା XAF0549337

!ୀ /113535 39 52 739ଲ<=ୀ େବେହରା 3ା େଦେବ;
  େବେହରା XAF0549345

ପ ୁ /115536 25 52 740ଭୂସନ ଖର ପି ଜୟପାଲ ଖର XAF0854091

!ୀ /115537 54 52 741ପଦ= ିନୀ ପ/ନାୟକ 3ା ନେଗ;
  ଧଳ XAF0853945

!ୀ /116538 34 52 742ରଶ=ତିା େଜନା 3ା ଚ;
କାT ରାଉତରାୟ MGH1428143

ପ ୁ /116539 43 52 743ଚ;
କାT ରାଉତରାୟ ପି ବିକ
ମ ରାଉତରାୟ MGH1428135

!ୀ /117540 54 52 744ନ;ନୀ ନାଇକ 3ା ଉଦୟ ନାଇକ XAF0033688

!ୀ /117541 33 52 745ବାସTି ନାଇକ ପି ଉଦୟ ନାଇକ XAF0033696

!ୀ /119542 34 52 746ଲ<=ୀ ରାଉତ 3ା ପଦଲାମ ରାଉତ XAF0033704

ପ ୁ /120543 38 52 747ସି. ଏY. େତଜଷ ପି ସି. ଏY. େବଣେୁଗାପାଳ XAF0033712

!ୀ /120544 34 52 748ସି ଏY ରାମିୟା 3ା ସି ଏY େତଜଷ XAF0033720

!ୀ /121545 34 52 749ୟୁ ଧନରତQ 3ା ଉପାଲା କିେଶାର XAF0445015

ପ ୁ /121546 38 52 750ଉପାଲା କିେଶାର ପି ଉପାଲା ରାଜୁ XAF0420299

!ୀ /121547 57 52 751ଲଳିତା କମୁାରୀ 3ା ୟୁ ସାତି ରାଜୁ XAF0420273

ପ ୁ /121548 61 52 752ଭପାଲା ସାତି ରାଜୁ ପି ୟୁ େପxା ରାଜୁ XAF0420281

ପ ୁ /122549 35 52 753ଭରତ ହTାଳ ପି ସି1 ହTାଳ XAF0033746

!ୀ /122550 33 52 754ସର3ତୀ ହTାଳ 3ା ଭରତ ହTାଳ XAF0549303

!ୀ /123551 43 52 755ସାବିତ
ୀ େସଠୀ 3ା କନୁୁ େସଠୀ MGH1432301

ପ ୁ /123552 49 52 756କନୁୁ େସଠି ପି ମଧ ୁେସଠୀ XAF1076223

ପ ୁ /124553 42 52 757େଗାବି; ରାମ ଭତରା ପି ସମସ1 ଭତରା XAF0033753

!ୀ /124554 37 52 758ରୁକ= ଣି ଭତ
 ା 3ା େଗାବି; ରାମ ଭତ
 ା XAF0033761
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ପ ୁ /125555 56 52 759େଦେବ;
  ପଜୂାରୀ ପି ଶ�ାମସ;ୁର ପଜୂାରୀ XAF0552661

!ୀ /125556 50 52 760ନିେଳ;
 ି ପଜୂାରୀ 3ା େଦେବ;
  ପଜୂାରୀ OR/13/088/034233

!ୀ /126557 51 52 761େକ ବିଜୟା ଲ<=ୀ 3ା ଏZ େଗାବି; ରାଜୁ XAF0549261

ପ ୁ /126558 28 52 762ଏZ. ମେନାଜ କମୁାର ପି ଏZ. େଗାବି; ରାଜୁ XAF0343244

ପ ୁ /126559 27 52 763ଏସ ପ
ବୀଣ କମୁାର ପି ଏସ େଗାବି; ରାଜୁ XAF0444869

ପ ୁ /127560 65 52 764ବିେନାଦ ବିହାରି ଦାସ ପି ନୀଳକt ଦାସ XAF0301564

!ୀ /127561 54 52 765ମାଧରୁୀ ଦାସ 3ା ବିେନାଦ ବିହାରି ଦାସ XAF0311316

!ୀ /128562 41 52 766ରୁ� ସାନା ବାେନା 3ା େସ� ସମୀର XAF0552646

ପ ୁ /128563 43 52 767େସ� ସମୀର ପି େସକ କରିମ XAF0552620

!ୀ /129564 55 52 768ରାମା ନାଥ 3ା ତୁଳସି ନାଥ OR/13/088/026269

ପ ୁ /129565 62 52 769ଏZ.ଚ;
 ାରାଓ ରାଓ ପି ଏZ.ଚିେନQ ୟା  XAF0549295

ପ ୁ /130566 73 52 770ସାେହବ ସାହୁ ପି ଂେକଶବ ସାହୁ XAF0549287

!ୀ /130567 67 52 771ଉମ,ଳା ସାହୁ 3ା ସାେହବ ସାହୁ XAF0549279

!ୀ /130568 39 52 772ମାମି ସାହୁ 3ା ମେନାଜ ସାହୁ XAF0549311

ପ ୁ /131569 35 52 773ଦୁଗK ହରିଜନ ପି ସକୁାT ହରିଜନ XAF0424705

ପ ୁ /132570 46 52 774େମାହନ ଚରଣ ପୃFି ପି ଦାଶରଥି ପୃFି XAF0666503

!ୀ /133571 49 52 775ମ1ଲି ହରିଜନ ପି ଶ�ାମସନ ହରିଜନ XAF0343251

ପ ୁ /134572 36 52 776ସେର;
  ହTାଳ ପି ଲଛମନ ହTାଳ XAF0445171

!ୀ /134573 30 52 777ନବିନା ଟାକିରୀ 3ା ସେୁର;
  ହTାଳ XAF0445189

ପ ୁ /135574 29 52 778ସ;ୀପ କମୁାର ଧାବନ ପି ସକୁ
 ାT କମୁାର ଧାବନ XAF0445411

ପ ୁ /135575 58 52 779ଶକୁ
 ାT ଧାୱାନ ପି ସାଇଁଦାଶ ଧାୱାନ XAF0445437

!ୀ /135576 54 52 780ରିନା ଧାୱାନ 3ା ଶକୁ
 ାT ଧାୱାନ XAF0445429

!ୀ /135577 29 52 781ଅIିତା ନିରୁଳା 3ା ସ;ିପ କମୁାର ଧାବନ XAF0932160

ପ ୁ /136578 31 52 782ରାମଚ;
  ନାୟକ ପି ନୀଳକt ନାୟକ XAF0875278

!ୀ /136579 29 52 783uାନବତୀ ନାୟକ 3ା ରାମଚ;
  ନାୟକ XAF0875294

!ୀ /136580 41 52 784ର&ିତା ଷଡ1ୀ 3ା ସେୁରଶ କମୁାର ଷଡ1ୀ XAF0873067

!ୀ /136581 39 52 785ବନିତା ଷଡ1ୀ 3ା ମିହିର ଷଡ1ୀ XAF0873158

ପ ୁ /136582 49 52 786ମିହିର କମୁାର ଷଡ1ୀ ପି ଧେନPର ଷଡ1ୀ XAF0875146

ପ ୁ /137583 43 52 787ତୁସାର କାT ବର ପି ଶିଶିରକାT ବର XAF0444265

!ୀ /138584 45 52 788ସଜୁାତା&ଳି େଯାଶୀ 3ା ବିନୟକମୁାର ମ�ୁ XAF0444273

ପ ୁ /138585 51 52 789ବିନୟ କମୁାର ମ�ୁ ପି ପ
ହଲ̀ାଦ ମ�ୁ XAF0444281

ପ ୁ /139586 53 52 790ଜି.ବାବୁ ରାଓ ଆଚାରୀ ପି ଜି.ଆପଲା 3ାମୀ ଆଚାରୀ XAF0875344

!ୀ /139587 53 52 791େଭ1ଟ ରାଓ ଏ ଏନ େଗାପାସିନା ପି ଜି.ବାବୁ ରାଓ େଗାପାସିନା XAF0875401

!ୀ /139588 33 52 792ଜି ନୀଲିମା େଗାପାସିନା 3ା ଜି ବି ବି ଏସ ତାଲୁପଲୁ ଇPର ରାଓ େ XAF0873224

!ୀ /139589 31 52 793ଜି ବି ବି ଏସ  ତାଲୁପଲୁ ଇPର ରାଓପି ଜି.ଜି.ବି.ବି ତାଲୁପଲୁ ଇPର ରାଓ େଗ XAF0873315

ପ ୁ /140590 51 52 794େକ ବାଲାଜି କ
 ିBା ପି ରାମ 3ାମୀ XAF0444547

!ୀ /140591 23 52 795ସ= ିତାରାଣୀ ମିଶ
 ମା େହମଲତା ଶତପଥୀ XAF0847269

!ୀ /140592 45 52 796େକ ଉମାମେହPରୀ 3ା େକ ବାଲାଜୀ କ
 ିBା XAF0444638

ପ ୁ /141593 45 52 797ପନQ ାଲାଲ କାବା ପି ବୁeିରାମ ବକା XAF0444588

!ୀ /142594 32 52 798ଗୀତାରାଣୀ ଦଳପତି ପି ରଘନୁାଥ ଦଳପତି XAF0444646

ପ ୁ /142595 64 52 799ସେୁରଶ ଚ;
  ସିଂ ପି କାq,କ ସିଂ XAF0444604

ପ ୁ /144596 30 52 800ମେନାଜ ବାଘ ପି ପରମାନ; ବାଘ XAF0445114

ପ ୁ /145597 34 52 801କସୁନପାତ
 ସନୁା ପି େକଶବପାତ
 ସନୁା XAF0445643

!ୀ /145598 29 52 802ସୃତିପାତ
 ସନୁା 3ା ତୁସାର ପାତ
 ସନୁା XAF0445635

ପ ୁ /146599 50 52 803ଅ&ନ କମୁାର ଖଟୁଆ ପି ନବକିଶର ଖଟୁଆ XAF0588632

!ୀ /150600 38 52 804କିେଶାରୀ ଦେଳଇ 3ା ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ନାୟକ XAF0749325

ପ ୁ /150601 43 52 805ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ନାୟକ ପି େଗାବe� ନ ନାୟକ XAF0749291

ପ ୁ /155602 33 52 806ବି ବିଜୟ କମୁାର ପି ବି ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ XAF0588350

ପ ୁ /155603 30 52 807ବଟୁ ପ
ବିଣୀ କମୁାର ପି ବିଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ XAF0588368

ପ ୁ /155604 58 52 808ବି ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ ପି ବି କମୁାର 3ାମି XAF0588335

!ୀ /155605 51 52 809ବି ଅନୁରାଧା ରାଓ 3ା ବି ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ XAF0588343

!ୀ /157606 27 52 810ସQିWାରାନୀ ମିଶ
 ପି ବେଜ;
  କମୁାର ମିଶ
 XAF0588392

!ୀ /157607 54 52 811େହମଲତା ଶତପତୀ 3ା ବ
 େଜ;
  କମୁାର ମିଶ
 XAF0749341

ପ ୁ /158608 43 52 812େଗୗରହରି ବାଡତ�ା ପି ଭଜରାମ ବାଡତ�ା XAF0666602

!ୀ /158609 38 52 813ସ1ିତା ବାଡତ�ା 3ା େଗୗରହରି ବାଡତ�ା XAF0666594

ପ ୁ /158610 56 52 814ସଯୁ�� ନାରାୟଣ ପାତ
 ପି ହରିହର ପାତ
 XAF0666479

!ୀ /158611 24 52 815ପ
ିୟIା ପାତ
 ପି ସଯୂ�� ନାରାୟଣ ପାତ
 XAF0749614

!ୀ /158612 23 52 816ପ
ଗତି ପାତ
 ପି ସଯୂ�� ନାରାୟଣ ପାତ
 XAF0782383

!ୀ /166613 54 52 817ପାବ� ତୀ ମାଝୀ ପି ଶିବ ନାୟକ XAF0847228

ପ ୁ /166614 33 52 818ଧନଞୟ ମାଝୀ ପି ସନୁାଧର ମାଝୀ XAF0854075

ପ ୁ /166615 30 52 819ପଦ= ନାଭ ମାଝୀ ପି ସନୁାଧର ମାଝୀ XAF0854554

ପ ୁ /168616 21 52 820ମହ�ଦ ଜାୟଦ େଛରି ପି ହାମିଦୁର େରହମାନ େଛରି XAF1002492

ପ ୁ /320617 41 52 821ତୁଳସୀରାମ ମାଝୀ ପି ସନପତି ପଜୁାରୀ XAF1006394
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!ୀ /553618 43 52 822ଶ�ାTିଲତା 3ାଇଁ 3ା ନିର&ନ ବାରିକ XAF0847186

ପ ୁ /554619 28 52 823ହରିହର ଗ�ା ପି ଅଜୁ� ନ ଗ�ା XAF1084813

ପ ୁ /999620 47 52 824କୃB ଚ;
  ମିଶ
 ପି ଜଗନQ ାଥ ମିଶ
 XAF0749283

ପ ୁ /1621 53 52 825ଗରୁୁବ\ୁ ଭତରା ପି ରାମସାଇ ଭତରା XAF0033779

ପ ୁ /101622 39 52 1198ନିରାକାର େସଠୀ ପି ପାେରPର େସଠୀ XAF0588160

ପ ୁ /102623 20 52 1199ପବିତ
  ଅମଲିକ ପି ସିମନ ଅମଲିକ XAF1047851

!ୀ /204624 36 52 1200ମ&ସୁା ମଧମିୁତା ସାଗର ପି େଯଶଦୁାନ ସାଗର XAF1047844

ପ ୁ /1525625 25 52 1201େକମରାଜ ଭତ
 ା ପି ସମଦୁାସ ଭତ
 ା XAF1167642

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବKଚନ ପାଇଁ ଉ�ିF | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନQ  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବKଚନ କମିଶନI ?ାରା 
ପ
କାଶନ କରାଯାଏ | ପ
େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବKଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣI ନାମ ଅଛି କି ନାହ� ତନଖି କରTୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.12 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

11 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ
କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବKଚନ ଅଧିକାରୀI 3ା<ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


