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ପ ୁ /1626 33 52 137ଚିନ� ୟ କିେଶାର ବିଡ଼କିା ପି ଭା ର ବିଡ଼କିା XAF0343079

ପ ୁ /2627 27 52 138ଜୀତ େମାହନ ବାଘ ପି ପକାଶ ଚ%  ବାଘ XAF1028588

ପ ୁ /2628 55 52 139ପକାଶ ଚ%  ବାଘ ପି ଧେନ'ି ବାଘ OR/13/088/024597

(ୀ /2629 48 52 140େତଜାବତୀ ବାଘ )ା ପକାଶ ଚ%  ବାଘ MGH1329010

(ୀ /2630 30 52 141ଅ+ ୁନାୟକ )ା ଗ-ାଧର ନାୟକ XAF0588673

(ୀ /2631 27 52 142େମାନାଲିସା ନାୟକ )ା ସେୁବ%ୁ ପସାଦ ନାୟକ XAF0588293

ପ ୁ /2632 26 52 143ଭାଗତ ରାମ ନାୟକ ପି ଧନୁଜ� ୟ ନୟକ XAF0588681

ପ ୁ /4633 48 52 144ଅବନି କମୁାର ବରାଳ ପି ଦାମଦର ବରାଳ OR/12/085/166045

ପ ୁ /4634 43 52 145ନୀଳା/ଳ ପ0ା ପି ଭଗବାନ ପ0ା XAF0588079

(ୀ /4635 37 52 146ମନନୀତ ନିମ�ଲା ପଜୂାରୀ )ା ନିର%  କମୁାର ଖଡଗରଉ XAF0588608

ପ ୁ /5636 50 52 147େଦେବ%  ନାଥ ସାହୁ ପି ସବୁାଷ ସାହୁ XAF0444760

(ୀ /5637 46 52 148ଉଷାରାଣୀ ସାହୁ )ା େଦେବ%  ସାହୁ XAF0444778

ପ ୁ /7638 64 52 149ଶରତ ଚ%  ଦାସ ପି କରୁଣାକର ଦାସ XAF0444497

(ୀ /8639 37 52 150ମମତା ବ5ି ପି ରବି ଶ6ର ବ5ି XAF0444802

ପ ୁ /9640 61 52 151ନରସିଂହ ହ7ାଳ ମା ସନୁ ହ7ାଳ OR/13/088/024552

ପ ୁ /19641 26 52 152ବଳି ଭତ ା ପି ହରି ଭତ ା XAF0588376

ପ ୁ /19642 28 52 153ମେହ%  ବିଶଇ ପି ଘାସିରାମ ବିଶଇ XAF0588244

(ୀ /40643 27 52 154ପଦ� ିନୀ ନାୟକ )ା ଚ%  ନାୟକ XAF0588384

ପ ୁ /48644 27 52 155ରାହୁଳ କମୁାର ପ9ନାୟକ ପି ଇ:ର ପ9ନାୟକ XAF0588277

(ୀ /54645 63 52 156େପମମନି ହରିଜନ )ା ବୁଟୀ ହରିଜନ XAF0588111

ପ ୁ /65646 26 52 157ମେହ:ର ତ7ି ପି ଦିନବ%ୁ ତ7ି XAF0588194

(ୀ /84647 27 52 158େଦବକୀ ନାୟକ )ା ପଦ� ନ ନାୟକ XAF0588236

ପ ୁ /130648 43 52 159ମେନାଜ କମୁାର ସାହୁ ପି ସାେହବ ସାହୁ XAF0588285

ପ ୁ /147649 62 52 160ଏମ ଡି ଇଲିୟସ ପି ଏମ ଡି ସେୁଲମାନ XAF0588715

ପ ୁ /147650 32 52 161ଏମ ଡି ୱାସିମ ପି ଏମ ଡି ଏଲିୟମ XAF0588707

(ୀ /1651 64 52 162ରୁକଣିୁ ଦାସ )ା ଏମ ଜି ମଣିଦାସ . OR/13/088/026336

ପ ୁ /1652 49 52 163ପେମାଦକମୁାର ଦାସ ପି ଏମ ଜି ମଣି ଦାସ OR/13/088/026337

(ୀ /1653 41 52 164େଦବକି ଦାସ )ା ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ OR/13/088/026338

ପ ୁ /1654 32 52 165ସନୁୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ XAF0032722

ପ ୁ /1655 29 52 166ସଂଜୟ କମୁାର ଦାସ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ XAF0445064

ପ ୁ /1656 27 52 167ସେୁରଶ କମୁାର ଦାସ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ XAF0749622

ପ ୁ /2657 29 52 168ପରମାନ% ଭତରା ପି ଡ>ରୁ ଭତରା XAF0445379

ପ ୁ /5658 44 52 169ଅଭିଜି? ପାତ ପି କୃAଚ%  ପାତ XAF0032771

ପ ୁ /6659 35 52 170ବିକାଶ ଚ%  ମହା7ି ପି ଲB�ୀ ନାରାୟଣ ମହା7ି XAF0444463

ପ ୁ /6660 65 52 171ମୀନେକତନ ମହା7ି ପି ପCୁ� ଚ%  ମହା7ି MGH1333335

(ୀ /6661 56 52 172ଆଶାରାଣି ମହା7ି )ା ମିନେକତନ ମହା7ି XAF0909382

(ୀ /6662 55 52 173ଆଶାରାଣୀ ମହା7ି )ା ମୀନେକତନ ମହା7ି OR/13/088/088655

ପ ୁ /6663 32 52 174ବିକମ ମହା7ି ପି ମୀନେକତନ ମହା7ି XAF0032797

(ୀ /7664 71 52 175ନିଳାବତି ଭତା )ା ମନବଧ ଭତରା XAF0034264

ପ ୁ /7665 37 52 176ତିପତି ଭତା ପି ମନେବାଧ ଭତା XAF0032821

(ୀ /7666 25 52 177ଗାୟତି ଭତା )ା ତିପତି ଭତା XAF0666578

ପ ୁ /7667 26 52 178ସନିୁଲ ପଧାନୀ ପି ଅେଲକ ପଧାନ XAF0588129

ପ ୁ /9668 60 52 179ସଦାନ% ପ0ା ପି କାେଳ:ର ପ0ା OR/13/088/026406

(ୀ /9669 47 52 180ଲB�ୀ ପ0ା )ା ସଦାନ% ପ0ା OR/13/088/026407

ପ ୁ /10670 67 52 181ପCୁ�ଚ%  ପ0ା ପି କାେଳ:ର ପ0ା OR/13/088/026916

(ୀ /10671 55 52 182ବିAୁପିୟା ପ0ା )ା ପCୁ�ଚ%  ପ0ା OR/13/088/026410

ପ ୁ /10672 34 52 183ଲB�ୀ ନାରାୟଣ ପ0ା ପି ପCୂ�ଚ%  ପ0ା MGH1428119

ପ ୁ /10673 31 52 184ସତ� ନାରାୟଣ ପ0ା ପି ପCୁ�ଚ%  ପ0ା XAF0227850

ପ ୁ /10674 23 52 185େଯାଗାନ% ପ0ା ପି ପCୂ� ଚ%  ପ0ା XAF0782268

(ୀ /11675 47 52 186ଏନ ରଜନି ରାଓ )ା ଏନ ଆFା ରାଓ XAF0666719

1 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ6 )ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /13676 57 52 187ପାବ� ତୀ େଦଇ )ା ଲB�ୀଧର ମହାପାତ OR/13/088/026427

ପ ୁ /13677 64 52 188ଲB�ୀଧର ମହାପାତ ପି ଖତି ମହାପାତ OR/13/088/026426

ପ ୁ /13678 33 52 189ସନୁୀଲ ମହାପାତ ପି ଲB�ୀଧର ମହାପାତ XAF0227876

(ୀ /13679 27 52 190ସJିଗଧା ମହାପାତ ପି ଲB�ୀଧର ମହାପାତ XAF0445502

ପ ୁ /14680 57 52 191େଲଲି େବନିଆ ପି ଦାଲଯି େବନିଆ OR/13/088/026891

(ୀ /14681 53 52 192ତୁଳାବତି େବନିଆ )ା େଲଲି େବନିଆ OR/13/088/026908

(ୀ /14682 35 52 193ଗୀତା େବନିଆ ପି େଲଲି େବନିଆ XAF0227884

ପ ୁ /14683 30 52 194ଉେମଶ େବନିଆ ପି େଲଲି େବନିଆ XAF0227892

ପ ୁ /14684 29 52 195ନୀରଜ େବନିଆ ପି େଲଲି େବନିଆ XAF0445239

ପ ୁ /14685 45 52 196ସଦୁଶ�ନ ଦାସ ପି ଶ�ାମସ%ୁର ଦାସ MGH1333475

(ୀ /14686 73 52 197କମଳା ଶିରା )ା ଘାସିରାମ ଶିରା OR/13/088/026682

(ୀ /15687 81 52 198ରୁକ� ଣି ବ5ି )ା ଗେୁK:ର ବ5ି MGH1420579

ପ ୁ /15688 51 52 199ପଦୀପ କମୁାର ବ5ି ପି ଗେୁK:ର ବ5ି XAF0032888

(ୀ /15689 48 52 200ବିଦ�ତୁ ଲତା ବ5ି )ା ପଦୀପ କମୁାର ବ5ି XAF0445700

(ୀ /15690 45 52 201େସୗଦାସିନି ବ5ି )ା ପଶା7 ବ5ି XAF0444190

ପ ୁ /15691 31 52 202ସବୁାଷ କମୁାର ବ5ି ପି ରବିଚ%  ବ5ି XAF0444612

ପ ୁ /15692 27 52 203ସିMGଥ� ମହା7ି ପି ପକାଶ ଚ%  ମହା7ି XAF0444752

ପ ୁ /15693 27 52 204ଆଦଶ� ଚ%  ମହା7ି ପି ପକାଶ ଚ%  ମହା7ି XAF0445619

ପ ୁ /15694 73 52 205ଶରତ ଚ%  ପ9ନାୟକ ପି ଚ%  େଶଖର ପ9ନାୟକ OR/13/088/034256

(ୀ /15695 23 52 206)ାଗତିକା ପହରାଜ ପି ଦିବାକର ପହରାଜ XAF0875559

ପ ୁ /16696 28 52 207ଅ6ଶୁ କମୁାର ସଚେଦବ ପି କମଳରାୟ ସଚେଦବ XAF0445130

ପ ୁ /16697 52 52 208କମଳରାୟ ସଚେଦବ ପି ପତାପ ରାୟ ସଚେଦବ XAF0032896

(ୀ /16698 49 52 209ପେମାଦିନୀ ସଚେଦଓ )ା କମଳ ରାୟ ସଚେଦଓ MGH1420561

ପ ୁ /17699 64 52 210ବିେନାଦ କମୁାର ପାତ ପି ଉେପ%  ପାତ OR/13/088/026988

(ୀ /17700 47 52 211ପମିଳା କମୁାରୀ ପାତ )ା ବିେନାଦ କମୁାର ପାତ XAF0311209

ପ ୁ /18701 66 52 212ଯଧିୁNୀର ଗଉଡ ପି ଭରତ ଗଉଡ OR/13/088/026456

(ୀ /18702 33 52 213ନମିତା େଗୗଡ ପି ଯଧିୁ'ିର େଗୗଡ XAF0032904

ପ ୁ /19703 24 52 214ଜିେତ%  ପ9ନାୟକ ପି ଚ%  େମାହନ ପ9ନାୟକ XAF0782235

(ୀ /19704 29 52 215େଦବକି ପ9ନାୟକ ପି ଚ%େମାହନ ପ9ନାୟକ XAF0445551

(ୀ /19705 28 52 216େଗୗରୀ ପ9ନାୟକ ପି ଚ%େମାହନ ପ9ନାୟକ XAF0445544

(ୀ /19706 28 52 217େଗୗରି ପ9ନାୟକ ପି ଚ%  େମାହନ ପ9ନାୟକ XAF0909366

(ୀ /19707 46 52 218ଭାଗ�ଲB�ୀ ପ9ନାୟକ )ା ଚ%  େମାହନ ପ9ନାୟକ XAF0847251

(ୀ /20708 70 52 219ସକୁା7ି ମହାରଣା )ା େସାମନାଥ ମହାରଣା OR/13/088/026474

ପ ୁ /20709 45 52 220ଶିବରାମ ମହାରଣା ପି େସାମନାଥ ମହାରଣା MGH1332758

ପ ୁ /20710 39 52 221ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି େସାମନାଥ ମହାରଣା MGH1454214

(ୀ /20711 35 52 222ସ+ ୁମହାରଣା )ା ଶିବରାମ ମହାରଣା XAF0032961

(ୀ /20712 33 52 223ସO�ାରାଣି ମହାରଣା )ା ସେୁରଶକମୁାର ମହାରଣା XAF0301572

(ୀ /20713 30 52 224ଅନିତା ମହାରଣା )ା ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା XAF0588145

(ୀ /21714 47 52 225ପତିଭା ମ+ରୀ ମିଶାଲ )ା ସାମିଏଲ ପାP MGH1332592

(ୀ /21715 25 52 226ପିୟ6ା ପାଲ ପି ସାମିଏଲ ପାଲ XAF0666701

(ୀ /21716 21 52 227ଆକାଂBା ପାଳ ପି ସାମିଏଲ ପାଳ XAF1028562

ପ ୁ /22717 63 52 228ସଶୁଲିକମୁାର େଯନା ପି ଆQ�ତାଣ େଯନା OR/13/088/026563

(ୀ /22718 54 52 229େସJହଲତା େଯନା )ା ସଶୁୀଳ କମୁାର େଜନା OR/13/088/026564

ପ ୁ /22719 31 52 230ମାନସ େଜନା ପି ସଶୁଲି କମୁାର େଜନା XAF0227900

ପ ୁ /22720 30 52 231ମାନସ େଜନା ପି ସଶୁଲି କମୁାର େଜନା XAF1046978

ପ ୁ /23721 55 52 232ଶରତ ଚ%  େଗୗଡ଼ ପି ଭରତ େଗୗଡ଼ OR/13/088/096187

(ୀ /23722 47 52 233େଜ�ାସ�ା କମୁାରୀ େଗୗଡ଼ )ା ଶରତ ଚ%  େଗୗଡ଼ MGH1333731

ପ ୁ /24723 53 52 234ବୁଦୁ ଜାନି ପି ଜଗବOୁ ଜାନି OR/13/088/026555

(ୀ /24724 48 52 235ଗଉରି ଜାନି )ା ବୁଦୁ ଜାନି OR/13/088/026556

ପ ୁ /24725 32 52 236ଜଗନJ ାଥ ଜାନୀ ପି ବୁଦୁ ଜାନୀ XAF0311365

ପ ୁ /25726 41 52 237େକ ଗ-ା ପି େକ ଲବ MGH1454222

(ୀ /25727 34 52 238େକ ପଭାସିନୀ )ା େକ ଗ-ା XAF0033001

(ୀ /25728 49 52 239ଲB�ୀ େଖମ0ୁୁ )ା ଲB�ଣ େଖମ0ୁୁ XAF0032995

(ୀ /26729 66 52 240ରାଇମତି ଖିଲ )ା ମଦନ ଖିଲ OR/13/088/026506

(ୀ /27730 74 52 241ସାବିତି  (ବି) )ା ବାଶେୁଦବ . OR/13/088/026507

(ୀ /27731 45 52 242ସଜୁାତା . )ା ନାେଗ:ର . OR/13/088/026509

ପ ୁ /27732 51 52 243ସି ଏଚ .ନାେଗ:ର ରାଓ ପି ସି.ଏଚ. ବାଶେୁଦବ ରାଓ XAF1076678

ପ ୁ /27733 41 52 244ସି. ଏଚ. େଭ6ଟ:ର ରାଓ ପି ବାସେୁଦବ ରାଓ OR/13/088/026510

(ୀ /27734 30 52 245ୱାଇ ସନୁୀତା )ା ସି. ଏT. େଭ6ଟ:ର ରାଓ XAF0343087

ପ ୁ /28735 37 52 246ସଯୂ��କା7 ପଧାନ ପି ହରିU%  ପଧାନ XAF0445197

ପ ୁ /29736 69 52 247ସନସାଇ ପଜୁାରୀ ପି ଭାତଖଡିୁ ପଜୂାରୀ OR/13/088/026602

(ୀ /31737 46 52 248ଜୟ7ି ଖିଲ )ା ସଦା ଖିଲ MGH1332790

ପ ୁ /31738 25 52 249ସେ7ାଷ ଖିଲ ପି ସଦା ଖିଲ XAF0666636
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(ୀ /31739 29 52 250ଶା7ି ଖିଲ ପି ସଦା ଖିଲ XAF0444893

(ୀ /31740 29 52 251ସଶ� ିତା ଖିଲ ପି ସଦା ଖିଲ XAF0444901

ପ ୁ /32741 59 52 252ତିେଲାଚନ ପ0ା ପି ଦିନବOୁ ପ0ା OR/13/088/026567

ପ ୁ /33742 34 52 253ପଶ ୁ�ରାମ ଦାସ ପି ପଦ� ଚରଣ ଦାସ XAF0033027

(ୀ /33743 33 52 254ଭାନୁ ଦାସ )ା ପଶ ୁ�ରାମ ଦାସ XAF0033035

ପ ୁ /34744 54 52 255ଦିପକକମୁାର ବରାଡ ପି ମକର ବରାଡ OR/13/088/026454

(ୀ /34745 50 52 256ନଳିନୀ କମୁାରୀ ବରାଡ )ା ଦିପକ କମୁାର ବରାଡ MGH1333723

(ୀ /34746 24 52 257େବଜୖୟ7ୀ ବରାଡ ପି ଦୀପକ କମୁାର ବରାଡ XAF0749580

(ୀ /34747 21 52 258େଜ�ାତିମୟ ିବରାଦ ପି ଦିପକ କମୁାର େବାରାଡ XAF0927905

(ୀ /35748 49 52 259ନୀଳା ତ7ି )ା ଦୀନବOୁ ତ7ି XAF0033043

ପ ୁ /37749 58 52 260ସନୁାଧର ମାଝି ପି ରାମ ମାଝି OR/13/088/030489

(ୀ /37750 53 52 261ଦେନଇ ମାଝି )ା ସନୁାଧର ମାଝି OR/13/088/030490

ପ ୁ /37751 34 52 262ନୀଳକX ମାଝୀ ପି ସନୁାଧର ମାଝୀ XAF0033068

ପ ୁ /37752 32 52 263ନିଳକY ମାଝି ପି ସନୁାଧର ମାଝି XAF0927897

(ୀ /38753 54 52 264ସର)ତୀ ହ7ାଳ )ା ନରସିଂହ ହ7ାଳ MGH1332782

ପ ୁ /38754 33 52 265ଅଜୁ� ନ ହ7ାଳ ପି ନରସିଂହ ହ7ାଳ XAF0033076

(ୀ /38755 25 52 266ବବି ହ7ାଳ ପି ନରସିଂହ ହ7ାଳ XAF0888966

ପ ୁ /39756 43 52 267ଚିQର+ନ େବେହରା ପି ନରହରି େବେହରା MGH1334317

(ୀ /39757 35 52 268ସସ�ିତା େବେହରା )ା ଚିQର+ନ େବେହରା XAF0033092

(ୀ /40758 74 52 269ବାଳା ସରଜୀନ )ା େକଲା ପାେରଆ MGH1334135

ପ ୁ /40759 51 52 270େକଲା ସଧୁୀର . ପି େକଲା ପାେରଆ . MGH1333541

(ୀ /40760 42 52 271େକଲା ଅରୁଣ )ା େକଲା ସଧୁୀର XAF0444224

ପ ୁ /41761 31 52 272ଅଜୁ� ନ ନାୟକ ପି ଆଲବାନ ନାୟକ XAF0847194

(ୀ /41762 30 52 273ତିଲକ େଦଇ ନାୟକ )ା ଅଜୁ� ନ ନାୟକ XAF0847160

ପ ୁ /42763 24 52 274ଲୁକ ୂେମାହରିଆ ପି ଭୂବନ େମାହରିଆ XAF0859868

ପ ୁ /42764 42 52 275ମେନାଜ କମୁାର ସିଂ ପି ପCୂ�ଚ%  ସିଂ XAF0033100

(ୀ /43765 59 52 276ବଇଦି ଜାନୀ )ା ଭୀମ ଜାନୀ XAF0033118

ପ ୁ /43766 31 52 277ଗରୁୁବOୁ ଜାନୀ ପି ଊୀମ ଜାନୀ XAF0311159

(ୀ /43767 28 52 278େଜମା ଜାନି - େବଦିୖ ଜାନି XAF0854059

ପ ୁ /44768 72 52 279ବୁଟି ଜାନୀ ପି େଚତୖନ� ଜାନୀ XAF0033134

(ୀ /44769 59 52 280ଗରୁୁବାରୀ ଜାନୀ )ା ବୁଟି ଜାନୀ XAF0033142

(ୀ /45770 28 52 281ଲB�ି ହ7ାଳ )ା ଅଜୁ� ନ ହ7ାଳ XAF0888933

(ୀ /45771 70 52 282ଦେନଇ ଜାନୀ ପି େଚତୖନ� ଜାନୀ XAF0311225

ପ ୁ /46772 55 52 283ଲଇଛନ ଭତ ା ପି ଶକୁମ\ ଭତ ା XAF0227926

(ୀ /46773 46 52 284ଧରମା ଭତ ା )ା ଲଇଛନ ଭତ ା XAF0311142

ପ ୁ /46774 29 52 285ନରହରୀ ଭତ ା ପି ଲଇଛନ ଭତ ା XAF0343103

ପ ୁ /46775 25 52 286ସେ7ାଷ ଭତ ା ପି ଲଇଛନ ଭତ ା XAF0908384

(ୀ /46776 22 52 287ସନୁାମଣି ଭତା )ା ସେ7ାଷ ଭତା XAF0908343

(ୀ /46777 36 52 288ମମତା ଦୁଆରୀ )ା ତିପତୀ ଦୁଆରି XAF0962175

(ୀ /47778 42 52 289ବାସ7ି ପଧାନ )ା ପତାପ ପଧାନ XAF0033167

(ୀ /47779 38 52 290ସଶ�ତିା ପଜୂାରୀ )ା ତିପତୀ ପଜୂାରୀ XAF0343111

(ୀ /47780 20 52 291ସିତଲ ପଜୂାରୀ ପି ତିପତି ପଜୂାରୀ XAF1084839

ପ ୁ /48781 40 52 292ତିପତୀ ଦୁଆରି ପି ସିମା/ଳ ଦୁଆରି XAF0962159

(ୀ /48782 27 52 293କମୁ ମାଝି )ା ଲଖି ଚ%  ରOାରୀ XAF0908715

(ୀ /48783 54 52 294ଫଲୁମତି ରOାରୀ )ା ସକୁାଳୁ ରOାରୀ XAF0311233

ପ ୁ /48784 35 52 295ଲଖି ଚ%  ରOାରୀ ପି ସକୁାଳୁ ରOାରୀ XAF0301614

ପ ୁ /49785 58 52 296ଦଶମ ୁଭତରା ପି ବୁଟୁ ଭତରା XAF0311118

(ୀ /49786 47 52 297ପାବ� ତୀ ଭତରା )ା ଦଶମ ୁଭତରା XAF0311126

(ୀ /49787 35 52 298ସନମତି ଭତା ପି ଦଶମ ୁଭତା XAF0227934

ପ ୁ /49788 25 52 299ସଧିୁର କମୁାର ଦାସ ପି ପେମାଦ କମୁାର ଦାସ XAF0889006

(ୀ /49789 30 52 300ଫଲୁମତି ଶରିା ପି ଦଶମ ୁଭତରା XAF0311134

(ୀ /51790 57 52 301ଲB�ୀପିୟା ଦାସ )ା ଶାମସ%ୁର ଦାସ OR/13/088/014301

ପ ୁ /53791 70 52 302ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା ପି ନଟବର େବେହରା OR/15/102/162066

(ୀ /53792 65 52 303କମା େବେହରା )ା ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା OR/15/102/162067

ପ ୁ /55793 56 52 304ରମାକା7 ରଣା ପି ମାଗଣିୁ ରଣା XAF0445072

(ୀ /56794 32 52 305ପି6ିନା େଜନା ପି ପରୁୁେଷାQମ େଜନା XAF0444299

(ୀ /56795 43 52 306କଲ�ାଣି ମହା7ି )ା ଚ0ିପସାଦ ଦାସ XAF0445098

(ୀ /57796 41 52 307ଉଷାରାଣୀ ଦାସ ପି େଗାବି% ଚ%  ଦାସ XAF0445668

ପ ୁ /59797 68 52 308ଶକୁରିୁଆ େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା XAF0444323

(ୀ /59798 66 52 309ରମା େବେହରା )ା ଶକୁରିୁଆ େବେହରା XAF0444307

ପ ୁ /59799 40 52 310ଅେଶାକ କମୁାର େବେହରା ପି ଶକୁରିୁଆ େବେହରା XAF0444315

ପ ୁ /59800 33 52 311ସଶୁା7 େବେହରା ପି ଶକୁରିୁଆ େବେହରା XAF0444232

ପ ୁ /60801 49 52 312ଶ�ାମ ସ%ୁର ସନୁାନୀ ପି ସାଧ ୁସନୁାନୀ XAF0444372
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ପ ୁ /61802 34 52 313ଆଶିଷ କମୁାର ବାରିକ ପି ରବି%  କମୁାର ବାରିକ XAF0444380

(ୀ /61803 43 52 314ହିରା ବଡନାୟକ )ା ରାମ ବଡନାୟକ XAF0962340

ପ ୁ /62804 45 52 317ସତ� ନାୟକ ପି କାଶୀନାଥ ନାୟକ XAF0444406

(ୀ /62805 34 52 318କମୁଦିୁନି ନାୟକ )ା ସତ� ନାୟକ XAF0444414

ପ ୁ /70806 50 52 319ପଭାକର େଜନା ପି ଗିରିଧାରୀ େଜନା XAF0343574

(ୀ /70807 46 52 320ପଭାତି ମ+ରୀ ରାଉତରାୟ )ା ପଭାକର େଜନା XAF0445734

ପ ୁ /71808 44 52 321ଶ^ି କମୁାର େବେହରା ପି େଗୗରହରି େବେହରା XAF0444570

ପ ୁ /71809 56 52 322ଅBୟ କମୁାର େଜନା ପି ଜଗନJ ାଥ େଜନା XAF0666487

(ୀ /72810 41 52 323କବିତା ଭ+ ପି େଦେବ%  ଭ+ XAF0875203

(ୀ /83811 26 52 324ସାବିତୀ ବିOାଣି ପି ରଜୁ କମୁାର ବିOାଣି XAF0588251

(ୀ /104812 28 52 325ସନିୁତା ଚଲାଣ ପି ମଧ ୁସଦୁନ ଚଲାଣ XAF0588210

(ୀ /105813 48 52 326ପିୟତମା େଜନା )ା ଅBୟ କମୁାର େଜନା XAF0666495

(ୀ /313814 30 52 327ବୁଦୁମଣୀ ଦଳାଇ )ା ବି:ନାଥ ଦେଳଇ XAF0847236

(ୀ /313815 30 52 328ବୁଦୁମଣି ଦେଳଇ )ା ବି:ନାଥ େଦାେଳଇ XAF0932152

ପ ୁ /772816 26 52 329ଲି-ରାଜ ଭ0ାରକାରିଆ ପି ନୀଳ ମାଦବ ଭ0ାରକାରିଆ XAF0588723

ପ ୁ /151/4817 42 52 330ସେ7ାଷ କମୁାର ପ0ା ପି କାଶିନାଥ ପ0ା XAF0927590

(ୀ /1818 45 52 826ଲB�ୀ ଭତରା )ା ଗରୁୁବOୁ ଭତରା XAF0032714

ପ ୁ /1819 33 52 827େଗାପାଳ ଚ%  ସାହୁ ପି ହାଡୁ ସାହୁ XAF0907253

ପ ୁ /2820 26 52 828ଜିତେମାହନ ବାଘ ପି ପକାଶ ଚ%  ବାଘ XAF0588574

ପ ୁ /2821 54 52 829ଧନୁଯ� ୟ ନାୟକ ପି ପାକଲୁୁ ନାୟକ XAF1076520

(ୀ /2822 51 52 830ମାଳତି ନାୟକ )ା ଧନୁଯ� ୟ ନାୟକ XAF1111814

(ୀ /2823 31 52 831ରାଧା ନାୟକ )ା ଭଗତ Odisha XAF0932137

ପ ୁ /2824 28 52 832ଗ-ାଧର ନାୟକ ପି ଧନୁଜ� ୟ ନାୟକ XAF0278721

ପ ୁ /2825 27 52 833ନାରାୟଣ ନାୟକ ପି ଧନୁଜ� ୟ ନାୟକ XAF0343269

(ୀ /2826 23 52 834କeନା ନାୟକ ପି ଅେଶାକ ନାୟକ XAF0932145

ପ ୁ /2827 51 52 835ଲଇଖନ ସମରଥ ପି ଧନର ସମରଥ XAF0907311

ପ ୁ /3828 68 52 836କମଳ େଲାଚନ ମାଝି ପି ରାମେଲାଚନ ମାଝି XAF0588459

(ୀ /3829 51 52 837ନିରୁପମା ମହା7ି )ା ସେ7ାଷ କମୁାର ପ9ନାୟକ MGH1333046

ପ ୁ /3830 28 52 838ମିଲନ କମୁାର ପ9ନାୟକ ପି ସେ7ାଷ କମୁାର ପ9ନାୟକ XAF0445270

ପ ୁ /3831 56 52 839ସେ7ାଷ କମୁାର ପ9ନାୟକ ପି ଗKୁନାଥ ପ9ନାୟକ OR/13/088/034100

(ୀ /3832 46 52 840େଜମା ସମରଥ )ା ଲଇଖନ ସମରଥ XAF0907329

ପ ୁ /4833 63 52 841ବଳରାମ ବିଡାର ପି ଅf ୁ�ନ ବିଡାର OR/13/088/026687

(ୀ /4834 59 52 842ଗ-ାଇ ବିଡାର )ା ବଳରାମ ବିଡାର OR/13/088/026688

(ୀ /4835 32 52 843ଗରୁୁବାରି ବିଡାର )ା ବଳରାମ ବିଡାର XAF0278887

ପ ୁ /4836 37 52 844ସନୁାଧର ପଜୂାରୀ ପି ନକଳୁ ପଜୂାରୀ XAF0343277

ପ ୁ /5837 45 52 845ନିର+ନ େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା MGH1334432

ପ ୁ /5838 43 52 846ନିରାକାର େବେହରା ପି ବିଜୟ କମୁାର େବେହରା MGH1333913

(ୀ /5839 36 52 847ସସ� ିତା େବେହରା )ା ନିରାକାର େବେହରା XAF0033829

(ୀ /5840 34 52 848ଲୀନା ରାଣୀ େବେହରା )ା ନିର+ନ େବେହରା XAF0033787

(ୀ /6841 66 52 849ରୁକଣିୁ ଭତରା )ା ଖଗପତି ଭତରା MGH1334044

(ୀ /6842 28 52 850ପଦ� ା ପଜୁାରୀ )ା ଦିନବOୁ ପଜୂାରୀ XAF0908764

(ୀ /7843 44 52 851ତରୁଣାମଣୀ ବିେଶାଇ )ା ସନପତ ବିେଶାଇ XAF1011006

(ୀ /7844 35 52 852ରୀନା ପଧାନ )ା ଅେଲଖ ପଧାନ XAF0278747

ପ ୁ /7845 28 52 853ଅନିଲ କମୁାର ପଧାନ ପି ଅେଲଖ ପଧାନ XAF0343285

(ୀ /7846 23 52 854ବିAୁ ପିୟା ପଧାନ ପି ଅେଳଖ ପଧାନ XAF0847327

ପ ୁ /08847 38 52 855ପଦ� ନ ପଜୁାରୀ - ଅଜୁ� ନ ପଜୂାରୀ XAF0912238

ପ ୁ /8848 53 52 856ଅf ୁ�ନ ପଜୁାରି ପି ରଘନୁାଥ ପଜୁାରି OR/13/088/026695

(ୀ /8849 48 52 857ରୁକଣିୁ ପଜୁାରି )ା ଅf ୁ�ନ ପଜୁାରି OR/13/088/026696

ପ ୁ /8850 34 52 858ସିମା/ଳ ପଜୁାରୀ ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୁାରୀ XAF0033803

(ୀ /8851 32 52 859ରତନା ପଜୁାରୀ )ା ସିମା/ଳ ପଜୁାରୀ XAF0033811

(ୀ /8852 31 52 860କସୁମୁ ପଜୁାରି ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୁାରି XAF0666677

ପ ୁ /8853 26 52 861ଭୁବନ ପଜୁାରୀ ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୂାରୀ XAF0908376

(ୀ /9854 74 52 862େସବତି ମାଝୀ ପି ଇ:ର ମାଝୀ XAF0033795

(ୀ /10855 40 52 863ତରଣୀ ଧାନପଲୁ )ା ସ+ିଲ କମୁାର ଧାନପଲୁ XAF0588442

(ୀ /11856 48 52 864ଜୟକା7ି ବିେଶାଇ )ା ରମାକା7 ବିେଶାଇ XAF1007483

ପ ୁ /11857 45 52 865ଡୁମର ମାଝୀ ପି ଇ:ର ମାଝୀ OR/13/088/026577

(ୀ /11858 21 52 866ଶକ7ୁଳା ମାଝି )ା େଗାପାଳ ଚ%  ସାହୁ XAF0908749

(ୀ /11859 41 52 867ନମିତା ସାହୁ )ା ସେ7ାଷ ପ0ା XAF0932178

ପ ୁ /12860 55 52 868ରାଜୁ ଜାନି ପି ଭଗବାନ ଜାନି XAF0588517

ପ ୁ /12861 46 52 869ଭୀମ ର%ାରି ପି ଜଗ ର%ାରି MGH1334739

(ୀ /12862 40 52 870ତିେଳାQମା ର%ାରୀ )ା ଭୀମ ର%ାରୀ MGH1334721

ପ ୁ /13863 48 52 871େମାତି ରାମ ଭତରା ପି ଧମ ୁ�  ଭତରା XAF0445288

(ୀ /13864 43 52 872ଚgା ଭତରା )ା େମାତି ଭତରା XAF0301606
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ପ ୁ /13865 23 52 873ବାବୁରାମ ଭତ ା ପି େମାତିରାh ଭତ ା XAF0854166

ପ ୁ /14866 61 52 874ମ-ରୁ ଭତ ା ପି ସଦା ଭତ ା XAF0907212

(ୀ /14867 41 52 875ସନମତି ଭତ ା )ା ମ-ରୁ ଭତ ା XAF0907170

ପ ୁ /15868 49 52 876ପCୁ� ଭତ ା ପି ଅiମା ଭତ ା OR/13/088/026909

ପ ୁ /15869 29 52 877ପCୂ� ଭତ ା ପି େଗାବM� ନ ଭତ ା XAF0343327

(ୀ /15870 27 52 878ଶକ7ୁଳା ଭତ ା )ା ପCୂ� ଭତ ା XAF0343335

(ୀ /16871 49 52 879ଧନମତି ଭତରା )ା ପଦମ ଭତରା OR/13/088/026592

ପ ୁ /16872 59 52 880ଚି-ୁଡୁ ମାଝୀ ପି ରଘ ୁମାଝୀ XAF1076637

ପ ୁ /16873 28 52 881ତିପତୀ ମାଝୀ ପି ଚି-ୁଡୁ ମାଝୀ XAF0420349

ପ ୁ /16874 27 52 882ଲB�ୀନାରାୟଣ ମାଝୀ ପି ଚି-ୁଡ଼ୁ ମାଝୀ XAF0343343

ପ ୁ /16875 26 52 883ଲB�ି ନାରାୟଣ ମାଝି ପି ଚି-ୁଡୁ ମାଝି XAF0927772

(ୀ /16876 21 52 884ନବୀନା ମାଝୀ )ା ଲB�ି ନାରାୟଣ ମାଝି XAF0909390

ପ ୁ /17877 32 52 885ମହାେଦବ ଭତ ା ପି ଧନପତି ଭତ ା XAF0444943

(ୀ /17878 29 52 886ଆଶମତୀ ଭତ ା )ା ମହାେଦବ ଭତ ା XAF0444950

(ୀ /18879 59 52 887େଗାରୀ ଭତରା )ା ଶକୁଦାଶ ଭତରା MGH1333889

ପ ୁ /18880 64 52 888ଶକୁଦାସ ଭତ ା ପି ଗେଣ:ର ଭତ ା OR/13/088/026705

ପ ୁ /18881 31 52 889ସେୁର%  ଭତ ା ପି ଶକୁଦାସ ଭତ ା XAF0444851

ପ ୁ /18882 65 52 890ସକୁଦାସ ଭତ ା ପି ଗେଣ:ର ଭତ ା XAF0927715

ପ ୁ /19883 51 52 891େକଶବ ଭତରା ପି ରୁପଧର ଭତରା MGH1420595

(ୀ /19884 31 52 892ଧନମତୀ ଭଟା )ା େକଶବ ଭଟା XAF0854539

ପ ୁ /20885 53 52 893ପଦମ ଭତରା ପି ଚକ  ଭତରା OR/13/088/026591

(ୀ /20886 32 52 894ମଣିତା ଭତ ା ପି ପଦ� ନ ଭତ ା XAF0228064

ପ ୁ /20887 30 52 895ଉMବ ଭତ ା ପି ପଦମ ଭତ ା XAF0228056

ପ ୁ /21888 68 52 896ରାମଚ%  ବିଡାର ପି ସମାର ବିଡାର OR/13/088/026708

(ୀ /21889 57 52 897କଉସଲ�ା ବିଡାର )ା ରାମଚ%  ବିଡାର OR/13/088/026709

ପ ୁ /21890 43 52 898ମଧ ୁବିଡାର ପି ରାମଚ%  ବିଡାର XAF0033837

(ୀ /21891 41 52 899ଚ% ା ବିଡାର ପି ରାମଚ%  ବିଡାର XAF0033845

ପ ୁ /21892 39 52 900ଅf ୁ�ନ ବିଡାର ପି ରାମଚ%  ବିଡାର XAF0033852

(ୀ /21893 34 52 901େହମ ବିଡାର )ା ମଧ ୁବିଡାର XAF0033860

(ୀ /21894 33 52 902ଚ% ା ବିଡାର ପି ରାମଚ%  ବିଡାର XAF0908327

(ୀ /21895 28 52 903ଭାନୁ ମତୀ ବିଡାର )ା ଅଜୁ� ନ ବିଡାର XAF0445163

ପ ୁ /21896 27 52 904ରାମକୃA ବିଡାର ପି ରାମଚ%  ବିଡାର XAF0445585

ପ ୁ /21897 24 52 905ପିତବାସ ଭତ ା ପି ରାମଚ%  ବିଡାର XAF0908319

ପ ୁ /22898 67 52 906େଶୈଳ%  ଭ0ାର କାରୀଆ ପି ନୀଳକX ଭ0ାର କାରୀଆ OR/13/088/026693

(ୀ /22899 61 52 907କମଳା ଭ0ାରକାରିଆ. )ା େଶୈଳ%  ଭ0ାର କାରିଆ. XAF1076546

(ୀ /22900 32 52 908ରୁପସିଲା ପଜୁାରୀ )ା ସହେଦବ ପଜୂାରୀ XAF0928408

ପ ୁ /23901 41 52 909ଅf ୁ�ନ ଗଉଡ ପି କୃA ଗଉଡ OR/13/088/026599

(ୀ /23902 53 52 910ରମା େଗୗଡ )ା ଅf ୁ�ନ େଗୗଡ MGH1333954

(ୀ /24903 76 52 911ସତପଥି ଭ0ାରକାରିଆ )ା ଚ%  ଭ0ାରକାରିଆ XAF1111806

(ୀ /24904 54 52 912ବୁଜୁରି ଭ0ାରକାରିଆ )ା ନିଳମାଧବ ଭ0ାରକାରିଆ XAF1076538

ପ ୁ /24905 23 52 913ମନୁା ଭ0ାରକାରିଆ ପି ବୁଦୁରୁ ଭ0ାରକାରିଆ XAF0908335

ପ ୁ /25906 33 52 914ରାମକୃA ଭତରା ପି ବଳରାମ ଭତରା XAF0033886

(ୀ /25907 51 52 915ରାଇମତି ଭତରା )ା ବଳରାମ ଭତରା OR/13/088/026657

(ୀ /25908 30 52 916ସବିତା ଭତା )ା ରାମକୃA ଭତା XAF0444968

(ୀ /26909 33 52 917ସର)ତୀ ଭ0ାରକାରିଆ )ା ତିନାଥ ଭ0ାରକାରିଆ XAF0278788

(ୀ /26910 53 52 918ହୀରାମଣି ଭ0ାରିକାରିଆ )ା ଶଯୁ�� ଭ0ାରିକାରିଆ OR/13/088/026601

ପ ୁ /26911 60 52 919ସଯୂ�� ଭ0ାରକାରିଆ ପି ନାରାୟଣ ଭ0ାରକାରିଆ OR/13/088/026600

ପ ୁ /26912 35 52 920ତିନାଥ ଭା0ାର କାରିଆ ପି ସଯୂ�� ଭ0ାର କାରିଆ XAF0033894

(ୀ /27913 34 52 921ଡମାଇ ଭତା )ା ଡ>ରୁ ଭତା XAF0033902

(ୀ /27914 44 52 922କେୁମା ଭତା )ା ହରି ଭତା OR/13/088/026715

(ୀ /27915 23 52 923କମଳା ଭତା )ା ବଳି ଭତା XAF0908277

ପ ୁ /28916 30 52 924େକଳୖାସ ଭ0ାର କାରିଆ ପି ସଯୂ�� ଭ0ାର କାରିଆ XAF0301648

(ୀ /29917 31 52 925ଯେଶାଦା ଭତରା )ା କମଳେଲାଚନ ଭତ ା XAF0445361

ପ ୁ /29918 61 52 926ସନଦର ଭତ ା ପି ପିତ ଭତ ା OR/13/088/026717

(ୀ /29919 59 52 927ସନି ଭତ ା )ା ସନାଧର ଭତ ା OR/13/088/026718

ପ ୁ /29920 33 52 928କମଲେଲାଚନ ଭତ ା ପି ସନଦର ଭତ ା XAF0445353

(ୀ /30921 52 52 929ସଗନି ଭତ ା )ା ନାରାୟଣ ଭତ ା OR/13/088/026720

ପ ୁ /30922 27 52 930ତୁଳାରାମ ଭତ ା ପି ନାରାୟଣ ଭତ ା XAF0445387

(ୀ /30923 22 52 931େଗାମତି ଭତ ା )ା ତୁଳାରାମ ଭତ ା XAF0907337

(ୀ /31924 73 52 932ଆସମତୀ ପଜୁାରି )ା ସମାରୁ ପଜୁାରି OR/13/088/026610

(ୀ /31925 51 52 933କମଳା ପଜୂାରୀ )ା ବାସେୁଦବ ପଜୂାରୀ OR/13/088/026608

(ୀ /31926 45 52 934ତିଳତମା ପଜୂାରି )ା ଧନପତି ପଜୂାରି MGH1334580

ପ ୁ /31927 42 52 935ବାଶେୁଦବ ପଜୁାରୀ ପି ସମାରୁ ପଜୁାରୀ OR/13/088/026607

5 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ6 )ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /31928 39 52 936ଧନପତି ପଜୁାରି ପି ସମାରୁ ପଜୁାରି OR/13/088/026969

ପ ୁ /32929 53 52 937ବୃ%ାବନ ମହା7ି ପି ଅନାମ ୁମହା7ି OR/13/088/026721

(ୀ /32930 46 52 938ଚgାବତୀ ମହା7ି )ା ବୃ%ାବନ ମହା7ି MGH2296747

(ୀ /32931 25 52 939ନଳିନି ମହା7ି ପି ବୃ%ାବନ ମହା7ି XAF0928390

ପ ୁ /33932 73 52 940ସକୁମନ ମାଝି ପି ଦସମ ୁମାଝି OR/13/088/026590

ପ ୁ /34933 59 52 941ଦୁଯ� ନ ଗଉଡ ପି କୃA ଗଉଡ OR/13/088/026595

(ୀ /34934 47 52 942ହାରାବତି ଗଉଡ )ା ଦୁଯ� ନ ଗଉଡ OR/13/088/026597

ପ ୁ /34935 39 52 943ଅf ୁ�ନ ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ XAF0343368

(ୀ /34936 61 52 944େହମବତୀ ପଜୁାରୀ )ା ରାେଜ%  ପଜୁାରୀ OR/13/088/026629

ପ ୁ /35937 35 52 945ଭୀମ ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ XAF0343376

(ୀ /35938 29 52 946ସମିୁତ ା ନାୟକ )ା ଭୀମ ନାୟକ XAF0343384

ପ ୁ /36939 69 52 947ଦାମଦର ନାୟକ ପି ରାମଧର ନାୟକ OR/13/088/026640

(ୀ /36940 67 52 948ସନମତୀ ନାୟକ )ା ଦାମଦର ନାୟକ OR/13/088/026641

(ୀ /36941 34 52 949ପଦ� ା ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ନାୟକ XAF0033951

ପ ୁ /36942 34 52 950ମ-ୁଲୁ ନାୟକ ପି ଦାେମାଦର ନାୟକ XAF0033928

(ୀ /36943 32 52 951ସଇତ ନାୟକ )ା ମ-ୁଲୁ ନାୟକ XAF0033936

ପ ୁ /36944 29 52 952ପସାଦ ପଜୂାରୀ ପି ରାେଜ%  ପଜୂାରୀ XAF0311167

ପ ୁ /37945 35 52 953ରେମଶ ପଜୁାରୀ ପି ରାେଜ%  ପଜୁାରୀ XAF0033944

(ୀ /37946 29 52 954ମjରା ପଜୂାରୀ )ା ରେମଶ ପଜୂାରୀ XAF0343418

(ୀ /38947 51 52 955ଲB�ୀ ନାୟକ )ା ଇ:ର ନାୟକ MGH1333632

(ୀ /38948 50 52 956ଶାବିତି  ନାୟକ )ା ରାମଚ%  ନାୟକ OR/13/088/026623

ପ ୁ /38949 41 52 957ଇ:ର ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ OR/13/088/026624

ପ ୁ /38950 31 52 958ଚି-ୁଡ଼ୁ ନାୟକ ପି ଜୟରାମ ନାୟକ XAF0343392

ପ ୁ /38951 28 52 959ବାବୁରାମ ନାୟକ ପି ରାମ ଚ%  ନାୟକ XAF0666693

(ୀ /38952 27 52 960ଲଳିତା ନାୟକ )ା ଚି-ୁଡ଼ୁ ନାୟକ XAF0343400

ପ ୁ /39953 51 52 961ଜୟସିଂ ମାଝି ପି ଧନ ମାଝି MGH1334747

(ୀ /39954 43 52 962ରାଇମତି ମାଝି )ା ଜୟସିଂ ମାଝି MGH1334754

(ୀ /39955 33 52 963ଅiମା ମାଝି ପି ଜୟସିଂ ମାଝି XAF0908723

ପ ୁ /39956 21 52 964ଧନପତି ମାଝି ପି ଜୟ ସିଂ ମାଝି XAF0666321

(ୀ /40957 45 52 965ମ-ଳେଦଇ ମାଝି )ା ଡ>ରୁ ମାଝି OR/13/088/026650

(ୀ /41958 61 52 966େମାତୀ ଭତ ା )ା ସନାଧର ଭତ ା OR/13/088/026635

ପ ୁ /41959 29 52 967ସାନ ଭତ ା ପି ମେନାବଧ ଭତ ା XAF0444216

(ୀ /41960 27 52 968ବିମଳା ଭତ ା )ା ସାନ ଭତ ା XAF0444208

(ୀ /41961 45 52 969ତୁଳାବତୀ ମାଝି ପି ମଦନ ମାଝି MGH1334598

(ୀ /41962 26 52 970ପି6ି ମାଝି ପି ମଦନ ମାଝି XAF0588178

ପ ୁ /42963 44 52 971ଲଛମନ ଭତ ା ପି ସଦା ଭତ ା XAF0444976

(ୀ /42964 39 52 972ପବୂG ଭତ ା )ା ଲଛମନ ଭତ ା XAF0033985

ପ ୁ /43965 69 52 973ସନାଧର ଭତ ା ପି ନାଥ ଭତ ା OR/13/088/026634

ପ ୁ /44966 69 52 974ତିେଲାଚନ ଶରିା ପି ସାଇମନ ଶରିା OR/13/088/026684

(ୀ /44967 51 52 975ଡମାଇ ଶରିା. )ା ତୀଲଚନ ଶିରା MGH1333962

ପ ୁ /45968 35 52 976ସଦାସିବ ଭ9 ପି ମହୀପାଲ ଭ9 XAF1043330

ପ ୁ /45969 61 52 977କିAରାମ ଭା9 ପି ଆନ%ରାମ ଭ9 XAF1043538

(ୀ /45970 54 52 978ମିନା ଭା9 )ା କିAାରାମ ଭା9 OR/13/088/028718

(ୀ /45971 40 52 979ସାବିତି ଭ9 ପି କିAାରାମ ଭ9 MGH1333616

ପ ୁ /45972 35 52 980ସଦାଶବି ଭ9 ପି ମହିପାଲ ଭ9 XAF0847293

(ୀ /45973 33 52 981ସବିତା ଭ9 )ା ଅଜୟ ଭ9 XAF0034009

ପ ୁ /45974 32 52 982ଅଜୟ ଭ9 ପି ଭଗବତ ଭ9 XAF0847210

ପ ୁ /45975 32 52 983ଅଜୟ ଭ9 ପି ଭଗବତ ଭ9 XAF1046952

(ୀ /46976 69 52 984ରାଇମତି ଭତରା )ା ରାମଧର ଭତରା OR/13/088/026637

ପ ୁ /46977 39 52 985ଘାସିରାମ ଭତରା ପି ମନଳର ଭତରା XAF0034025

(ୀ /46978 37 52 986ହୀରା ଭତରା ପି ରାମଧର ଭତରା XAF0343426

(ୀ /46979 36 52 987ମଥାମଣି ଭତରା )ା ଘାସିରାମ ଭତରା XAF0034033

ପ ୁ /46980 74 52 988ରାମଧର ଭତ ା ପି ମାଧବ ଭତ ା XAF0034017

ପ ୁ /46981 27 52 989ପଦ� ନ ଭତ ା ପି ଘାସିରାମ ଭତ ା XAF0445577

ପ ୁ /46982 23 52 990ଜଗଦିଶ ଭତ ା ପି ଘାସିରାମ ଭତ ା XAF0853929

(ୀ /46983 21 52 991ଫୁଲମତି ଭତ ା )ା ପଦ� ନ ଭତ ା XAF0908731

(ୀ /46984 72 52 992ସତାଇ ଭତ ା - ମଥାମଣି ଭତ ା XAF0907295

ପ ୁ /46985 26 52 993ସଦୁାମ ମହାରଣା ପି ସକୁେୁଦବ ମହାରଣା XAF0588509

ପ ୁ /47986 53 52 994ହରିହର ଭତ ା ପି ରାମଧର ଭତ ା OR/13/088/026638

(ୀ /47987 49 52 995ରତନା ଭତ ା )ା ହରିହର ଭତ ା OR/13/088/026639

(ୀ /47988 27 52 996ଫଲୁମତି ଭତ ା ପି ହରିହର ଭତ ା XAF0588152

ପ ୁ /47989 25 52 997କାQkକ ଭତରା ପି ହରିହର ଭତରା XAF1046960

(ୀ /47990 26 52 998ଫଲୁମତି ଭତ ା ପି ହରିହର ଭତ ା XAF0907287
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(ୀ /48991 56 52 999ଦୟାମଣି ମାଝି )ା ଥବିର ମାଝି MGH1334671

ପ ୁ /48992 28 52 1000ବି:ନାଥ ମାଝୀ ପି ଥବିର ମାଝୀ XAF0445023

(ୀ /48993 34 52 1001ସନିୁତା ନାୟକ )ା ସେୁରଶ ନାୟକ XAF0588475

ପ ୁ /49994 49 52 1002ଲଳିତ ନାୟକ ପି ରାମଧର ନାୟକ OR/13/088/026642

(ୀ /49995 43 52 1003ମ-ଳେଦଇ ନାୟକ )ା ଲଳିତ ନାୟକ XAF1076512

ପ ୁ /50996 33 52 1004ଭୁବନ ମାଝୀ ପି ଭଗବାନ ମାଝୀ XAF0034041

(ୀ /50997 32 52 1005ବୁଦୁରି ମାଝୀ )ା ଭୁବନ ମାଝୀ XAF0034058

(ୀ /51998 33 52 1006ଶିବାନୀ ମହାପାତ )ା ସେ7ାଷ ପସାଦ ମହାପାତ XAF0588434

ପ ୁ /51999 63 52 1007ଭଗବାନ ମାଝି ପି ଶ%ୁର ମାଝି OR/13/088/026645

(ୀ /511000 59 52 1008ଲB�ୀ ମାଝି )ା ଭଗବାନ ମାଝି OR/13/088/026646

(ୀ /521001 51 52 1009ମ ୁ̂ ା ଶିରା )ା ଆସମନ ଶିରା MGH1334085

(ୀ /531002 76 52 1010ଶକୁମୁତି ରାଉତ )ା ବାସେୁଦବ ରାଉତ MGH1333459

(ୀ /531003 41 52 1011ବୁଦୁରି ରାଉତ ପି ବାସେୁଦବ ରାଉତ XAF0034066

ପ ୁ /531004 21 52 1012ବଳରାମ ରାଉତ ମା ବୁଦୁରି ରାଉତ XAF0927699

ପ ୁ /531005 21 52 1013ବଳରାମ ରାଉତ ମା ବୁଦୁରି ରାଉତ XAF0908285

ପ ୁ /541006 56 52 1014ସନାଧର ଗା0ା ପି ପଦ� ଲାଭ ଗା0ା MGH1334812

(ୀ /541007 50 52 1015ସନମତି ଗା0ା )ା ସନଧର ଗା0ା MGH1334838

ପ ୁ /541008 43 52 1016େହମଧର ଗ0ା ପି ତୁଳାରାମ ଗ0ା XAF0588525

(ୀ /541009 22 52 1017ଲB�ି ଗଂଡା ପି ସନାଧର ଗଂଡା XAF0854463

(ୀ /541010 22 52 1018ସର)ତୀ ଗ0ା ପି ସନୁାଧର ଗ0ା XAF0854422

ପ ୁ /541011 25 52 1019ହରି େଗା\ଡା ପି ସନାଧର େଗା\ଡା XAF0854497

ପ ୁ /551012 54 52 1020ତୁଲାରାମ ଗା0ା ପି ପଦଲାଭ ଗା0ା OR/13/088/026673

(ୀ /551013 46 52 1021ଦଇମତି ଗା0ା )ା ତୁଲାରାମ ଗା0ା OR/13/088/026674

(ୀ /561014 96 52 1022ଜିତି  ଗା0ା )ା ଭକତ ଗା0ା OR/13/088/026671

ପ ୁ /561015 57 52 1023ସବୁାଷ ହରିଜନ ପି ସଦୁଶ�ନ ହରିଜନ MGH1333103

(ୀ /561016 51 52 1024ଭଗବତୀ ହରିଜନ )ା ସବୁାଷ ହରିଜନ MGH1333095

(ୀ /561017 25 52 1025ଦିKୀ ହରିଜନ ପି ସବୁାଷ ହରିଜନ XAF0854489

(ୀ /571018 49 52 1026କମଳି ଗଉଡ )ା ଧନପତି ଗଉଡ OR/13/088/026598

ପ ୁ /581019 66 52 1027ଶତୁମ ଶିରା ପି ରାଇମନ ଶିରା MGH1334069

(ୀ /581020 62 52 1028ବାେନା ଶିରା )ା ଶତୁମ ଶିରା OR/13/088/026679

ପ ୁ /581021 34 52 1029ତୁଳାରାମ ଶିରା ପି ସତୁମ ଶିରା XAF0907162

(ୀ /581022 32 52 1030କମଳି ଶିରା )ା ତୁଳାରାମ ଶିରା XAF0034082

ପ ୁ /591023 61 52 1031ଦୀନବOୁ ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ MGH1333533

(ୀ /591024 56 52 1032ଫଲୁବାସି ନାୟକ )ା ଦୀନବOୁ ନାୟକ MGH1333491

ପ ୁ /591025 29 52 1033ଚ%  ନାୟକ ପି ଦୀନବOୁ ନାୟକ XAF0343434

ପ ୁ /601026 31 52 1034ସନ�ାସୀ େଗୗଡ ପି ଦ> ୁେଗୗଡ XAF0588400

(ୀ /601027 27 52 1035ସର)ତୀ େଗୗଡ )ା ସନ�ାସୀ େଗୗଡ XAF0588418

ପ ୁ /601028 26 52 1036ମମସୁଧୁନ େଗୗଡ ପି ଧନପତି େଗୗଡ XAF0588426

(ୀ /601029 24 52 1037ସମିୁତା େଗୗଡ )ା ମଧସୁଦୁନ େଗୗଡ XAF1084797

ପ ୁ /601030 32 52 1038େସାମନାଥ ଶରିା ପି ଆସମନ ଶରିା XAF0034108

(ୀ /601031 28 52 1039ଧନମତି ଶରିା )ା େସାମନାଥ ଶରିା XAF0445007

ପ ୁ /611032 51 52 1040ରାମ ବଡ ନାୟକ ପି ବ ିସା ବଡ ନାୟକ MGH1333376

ପ ୁ /611033 31 52 1041ରାମ ବଡନାୟକ ପି ଦୟା ବଡନାୟକ XAF0445627

(ୀ /621034 59 52 1042େକ. କଳାବତୀ )ା େକ ମରୁଲୀ MGH1333301

ପ ୁ /621035 53 52 1043େକ ମରୁଲି ପି େକ ବାସବ ରାଜୁ MGH1333319

ପ ୁ /621036 35 52 1044ସାଇ େଭେ6େଟସ କାଲିପି ପି େକ. ମରୂଲୀ XAF0034124

(ୀ /621037 28 52 1045େକ.ଆଶା କମୁାରୀ )ା େକ. େଭ6େଟଶ XAF0749424

ପ ୁ /631038 50 52 1046େକଳୖାସ ଚ%  ସାହୁ ପି ଖଲି ସାହୁ OR/13/088/026626

(ୀ /631039 42 52 1047ରୁପଶଲିା ସାହୁ )ା େକଳୖାସ ସାହୁ OR/13/088/026627

ପ ୁ /641040 32 52 1048କମଳେଲାଚନ ଅମନାତ� ପି ରଘନୁାଥ ଅମନାତ� XAF0034116

(ୀ /651041 43 52 1049ନିରୂପମା ନାୟକ )ା ବିଚନ ନାୟକ XAF0034140

ପ ୁ /661042 32 52 1050ତିନାଥ ଭତରା ପି ବଳରାମ ଭତରା XAF0343442

ପ ୁ /661043 57 52 1051ବଳରାମ ଭତ ା ପି ମାନସିଂ ଭତରା XAF0666453

(ୀ /671044 34 52 1052ମିତନା ମାଝୀ )ା ବୁଦୁରା ମାଝୀ XAF0034157

ପ ୁ /681045 54 52 1053କିରଣ ଚ%  ମିଶ ପି ଆQ�ତ ାଣ ମିଶ OR/13/088/038652

(ୀ /681046 49 52 1054ମମତା ରାଣି ମିଶ )ା କିରଣ ଚ%  ମିଶ XAF0424812

ପ ୁ /681047 25 52 1055)ାଗତ ମିଶ ପି କିରଣ ଚ%  ମିଶ XAF0782425

(ୀ /681048 30 52 1056)ାଗତିକା ମିଶ ପି କିରଣଚ%  ମିଶ XAF0343459

(ୀ /681049 28 52 1057:ତାଲିନା ମିଶ ପି କିରଣ ଚ%  ମିଶ XAF0444885

(ୀ /691050 71 52 1058ପଦ� ା ଭତରା )ା େସାମଦୁାସ ଭତରା MGH1332691

(ୀ /691051 27 52 1059ସମିୁତ ା ଭତ ା )ା ଖଗପତି ଭତ ା XAF0847319

ପ ୁ /691052 26 52 1060ଖଗପତି ଭତ ା ପି େସାମଦୁାସ ଭତ ା XAF0445569

ପ ୁ /691053 23 52 1061କାମରାଜ ଭତ ା ପି େସାମଦୁାସ ଭତ ା XAF0847301
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ପ ୁ /701054 27 52 1062ସାଗର ସି- ପି ସ7ୁଳା ସି- XAF0444992

(ୀ /701055 56 52 1063କ7ୁଳା ସିଂ )ା େଗାପିନାଥ ସିଂ XAF0034181

ପ ୁ /701056 23 52 1064ସ-ମ କମୁାର ସିଂ ପି େଗାପିନାଥ ସିଂ XAF0907238

(ୀ /701057 21 52 1065ମିଲନ କମୁାରୀ ସିଂ ପି େଗାପିନାଥ ସିଂ XAF0907246

ପ ୁ /711058 73 52 1066େଗାକଳୁଚ%  ମହାପାତ ପି ପହଲl ାଦ ମହାପାତ OR/13/088/014326

(ୀ /711059 66 52 1067କିେଶାରୀ ମହାପାତ )ା େଗାକଳୁଚ%  ମହାପାତ XAF0034207

ପ ୁ /711060 41 52 1068ସେ7ାଷ ପସାଦ ମହାପାତ ପି େଗାକଳୁଚ%  ମହାପାତ MGH2395820

ପ ୁ /721061 62 52 1069ଡମ ୁମାଝି ପି ସି- ମାଝି OR/13/088/038428

(ୀ /721062 51 52 1070ସଭୁଦ ା ମାଝି )ା ଡମ ୁମାଝି OR/13/088/038429

ପ ୁ /721063 32 52 1071କାହJ ୁ  ମାଝୀ ପି ଡମ ୁମାଝୀ XAF0034223

(ୀ /731064 49 52 1072ଶୀମତି ଭତରା )ା ଶକୁରୁାମ ଭତରା OR/13/088/030538

(ୀ /741065 40 52 1073ପmୁା+ଳୀ େଚୗଧରୁୀ )ା ରବି%  କମୁାର ସାହୁ XAF0908772

(ୀ /741066 41 52 1074ସକୁା7ି ଦାସ )ା ସନାତନ ଦାସ XAF0034231

(ୀ /741067 44 52 1075ସକୁା7ି ଦାସ )ା ସନାତନ ଦାଶ XAF0927616

ପ ୁ /741068 43 52 1076ସନାତନ ଦାଶ ପି ତିନାଥ ଦାଶ XAF0034249

ପ ୁ /751069 59 52 1077କମଳ େଲାଚନ େଗୗଡ ପି ରୂପସାଇ େଗୗଡ MGH1334051

(ୀ /751070 51 52 1078ପାର େଗୗଡ )ା କମଳ େଲାଚନ େଗୗଡ MGH1334077

(ୀ /761071 33 52 1079େଦ ପୖଦୀ ମହା7ି )ା ସହେଦବ ମହା7ି XAF0343467

ପ ୁ /761072 45 52 1080ସହେଦବ ମହା7ି ପି ଅନାମ ୁମହା7ି MGH1333657

(ୀ /761073 73 52 1081ଚ% ୀକା ମହା7ିବି )ା ଅନାମ ୁମହା7ି OR/13/088/026723

(ୀ /771074 29 52 1082ମନମତି ଭତରା )ା ଗେଣଶ ଭତରା XAF0343475

ପ ୁ /771075 31 52 1083ଗେଣଶ ଭତ ା ପି କମଳୁ ଭତ ା XAF0228080

ପ ୁ /771076 28 52 1084ଚ%େଶଖର ଭତ ା ପି କମଳୁ ଭତ ା XAF0445155

(ୀ /781077 52 52 1085ଚ% ା ଭତ ା )ା କମଳୁ ଭତ ା OR/13/088/026586

(ୀ /781078 26 52 1086ତୁଳସା ଚଲାଣ ପି ସନସାଇ ଚଲାଣ XAF0588483

ପ ୁ /791079 44 52 1087ଜଗନJ ାଥ ଚଲାଣ ପି ମକୁ%ୁ ଚଲାଣ XAF0343483

(ୀ /791080 26 52 1088ଗଜମତି ଚଲାଣ )ା ଜଗନJ ାଥ ଚାଳନ XAF0907345

ପ ୁ /801081 36 52 1089ଫଲୁଦାସ ଭତ ା ପି ପଦମ ଭତ ା XAF0311324

(ୀ /801082 34 52 1090ରାୟମତି ଭତ ା )ା ଫଲୁଦାସ ଭତ ା XAF0311332

ପ ୁ /811083 39 52 1091ଟିବୁ ମାଝୀ ପି କମଳୁ ମାଝୀ XAF0444836

(ୀ /811084 34 52 1092କମଳା ମାଝୀ )ା ଟିବୁ ମାଝୀ XAF0343509

ପ ୁ /821085 40 52 1093କୃଶ ନାୟକ ପି ସ%ୁର ନାୟକ XAF0278762

(ୀ /821086 34 52 1094ତମାଳ ନାୟକ )ା କୃଶ ନାୟକ XAF0311357

ପ ୁ /831087 44 52 1095ବାଲୁେକ:ର ଦାସ ପି ଶାମସ%ୁର ଦାସ XAF1076686

(ୀ /831088 35 52 1096ଝିଲି ଦାଶ )ା ବାଲୁେକ:ର ଦାଶ XAF0444810

(ୀ /831089 33 52 1097ହୀରାବତୀ ଦାଶ )ା ସଦୁଶ�ନ ଦାଶ XAF0444828

ପ ୁ /841090 44 52 1098ରାମ ରOାରୀ ପି ଜଗବOୁ ରOାରୀ XAF0444919

(ୀ /841091 34 52 1099େକୗଶଲ�ା ରOାରୀ )ା ରାମ ରOାରୀ XAF0444927

ପ ୁ /851092 71 52 1100ଧନପତି ଭତରା ପି ଜୟେଦବ ଭତରା OR/13/088/026963

(ୀ /851093 58 52 1101ଗରୁବାରି ଭତରା )ା ପCୁ� ଭତରା OR/13/088/026633

ପ ୁ /851094 23 52 1102ଲାଲୁ ଭତା ପି ଧନପତି ଭତା XAF0853911

ପ ୁ /861095 42 52 1103ମଧ ୁଭତରା ପି ସକୁମନ ଭତରା OR/13/088/026615

(ୀ /861096 41 52 1104ସଭୁଦ ା ଭତରା )ା ମଧ ୁେମାହନ ଭତରା MGH1334887

(ୀ /861097 57 52 1105ଆସମତୀ ଭତା )ା ଶକୁମନ ଭତା OR/13/088/026614

(ୀ /861098 33 52 1106ଲଳିତା ଭତା ପି ଶକୁମନ ଭତା XAF0445767

ପ ୁ /861099 27 52 1107ଚ%େଶଖର ଭତା ପି ମଧେୁମାହନ ଭତା XAF0445205

(ୀ /871100 27 52 1108ସଚିୁତା ଭ9 )ା ସନୁୀଲ କମୁାର ଭ9 XAF0588541

(ୀ /871101 57 52 1109ଜ�ାତି ମାଟାମ )ା ନୀଳକY ମାଟାମ XAF0588590

(ୀ /871102 27 52 1110ରଶ�ତିା ମାଟାମ ପି ନୀଳକY ମାଟାମ XAF0588582

(ୀ /871103 56 52 1111ପାବ� ତୀ ନାୟକ )ା ଭରତ ନାୟକ XAF0445254

ପ ୁ /871104 34 52 1112ପସାଦ ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ XAF0445247

ପ ୁ /881105 88 52 1113ଡମ ୁମାଝି ପି ଦଶମ ୁମାଝି OR/13/088/034507

(ୀ /881106 50 52 1114ମନମତୀ ମାଝି )ା କମଳ େଲାଚନ ମାଝି OR/13/088/034509

ପ ୁ /881107 27 52 1115ଶ�ାମ ମାଝୀ ପି କମଳେଲାଚନ ମାଝୀ XAF0445395

ପ ୁ /881108 25 52 1116ନାରାୟଣ ମାଝି ପି କମଳ େଲାଚନ ମାଝି XAF0666305

(ୀ /881109 24 52 1117ତିଲଇ ମାଝୀ )ା ଶ�ାମ ମାଝୀ XAF0847178

(ୀ /891110 69 52 1118ପରୁୁବା ଭତ ା )ା ବୁଟି ଭତ ା OR/13/088/026660

ପ ୁ /891111 46 52 1119ପସ ୁ�ରାମ ଭତ ା ପି ବୁଟି ଭତ ା OR/13/088/026661

(ୀ /891112 42 52 1120ପଦମା ଭତ ା )ା ପଶ ୁ�ରାମ ଭତ ା OR/13/088/026662

(ୀ /891113 36 52 1121ବିମଳା ଭତ ା )ା ଅi ୁଭତ ା XAF0908707

ପ ୁ /891114 28 52 1122ଅiୃ ଭତ ା ପି ପଶ ୁ�ରାମ ଭତ ା XAF0445403

ପ ୁ /891115 23 52 1123ଲଛମନ ଭତ ା ପି ପଶ ୁ�ରାମ ଭତ ା XAF0908301

ପ ୁ /891116 22 52 1124ରେମଶ ରାମ ଭତ ା ପି ପଶ ୁ�ରାମ ଭତ ା XAF0908293
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(ୀ /901117 61 52 1125ଡମାଇ ପଜୂାରୀ )ା େଦବଦାଶ ପଜୂାରୀ XAF0445726

ପ ୁ /901118 54 52 1126ଗ-ାଧର ପଜୂାରୀ ପି ସାହାେଦବ ପଜୂାରୀ XAF0444596

ପ ୁ /911119 53 52 1127ଗରୁୁ ନାରି-ୀ ପି ସନାଧର ନାରି-ୀ OR/13/088/026676

(ୀ /911120 49 52 1128ଦଇମତି ନାରି-ୀ )ା ଗରୁୁ ନାରି-ୀ OR/13/088/026677

(ୀ /911121 25 52 1129ଗଣୁ ଲB�ି ଶିରା )ା େବଦୖ�ନାଥ ହରିଜନ XAF0908756

(ୀ /921122 56 52 1130ତୁଲସା ପଜୁାରି )ା ସନସାଇ ପଜୁାରି OR/13/088/026603

ପ ୁ /931123 57 52 1131ଖଗ ମାଝି ପି ଲଛମନ ମାଝି XAF0311266

(ୀ /931124 51 52 1132ମ+ିୁ ମାଝି )ା ଖଗ ମାଝି XAF0033225

ପ ୁ /931125 21 52 1133ବିଦ�ା ମାଝି ପି ଖଗ Odisha XAF0927707

ପ ୁ /941126 28 52 1134ପଭାକର ଦାସ ପି ପCୂ� ଚ%  ଦାସ XAF0588558

ପ ୁ /941127 31 52 1135ସେ7ାଷ ଯାଦବ ପି nାରିକା ଯାଦବ XAF0445262

(ୀ /941128 48 52 1136କନିୁ ରଥ )ା ପଭାକର ଦାସ XAF0588566

ପ ୁ /951129 41 52 1137ଆମେଜଦ ହୁେସନ ପି ଏମଡି େଗୗସ XAF0445486

(ୀ /951130 39 52 1138ରୁବିନା ପରବିନ )ା ଆମେଜଦ ହୁେସନ XAF0445478

(ୀ /1051131 43 52 1139ରାଇବାଲି ହରିଜନ )ା ଧବଳୁ ହରିଜନ XAF0588533

(ୀ /1121132 32 52 1140ଶ6ର ପ9ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ପ9ନାୟକ XAF0588467

ପ ୁ /1251133 20 52 1141ରିେତଶ କମୁାର ପଜୁାରୀ ପି େଦେବ%  ପଜୁାରୀ XAF1047158

(ୀ /1461134 50 52 1142ରୀତା ମଲl ିକ )ା ଅ+ନ କମୁାର ଖଟୁଆ XAF0588640

ପ ୁ /1471135 33 52 1143େକ ଗେଣଶ ପି େକ ନାେଗ:ର ରାଓ XAF0666586

ପ ୁ /1481136 53 52 1144ବଳରାମ ପଜୁାରୀ ପି ଶକୁ  ପଜୁାରୀ XAF0666354

(ୀ /1481137 52 52 1145ପାେରା ପଜୁାରୀ )ା ବଳରାମ ପଜୁାରୀ XAF0666362

ପ ୁ /1491138 49 52 1146ରୁପଧର ମାଝୀ ପି ମହାେଦବ ମାଝୀ XAF0666438

(ୀ /1491139 45 52 1147ଗେୁରା ମାଝୀ )ା ରୁପଧର ମାଝୀ XAF0666446

(ୀ /2691140 31 52 1148ପାନବତୀ ଭ0ାରି )ା ନରହରି ଭତ ା XAF0941484

(ୀ /8971141 30 52 1149େଯାଶଦା ଭତ ା ପି େଗାବି% ଭତ ା XAF1028554

ପ ୁ /10561142 20 52 1150ରାେଜ%  ଭତରା ପି ସକୁଦୁାସ ଭତରା XAF1047059

(ୀ /1071/1501143 71 52 1151ରାଦାମା ରଂଧାରୀ )ା ଜଗବଂଧ ୁରଂଧାରୀ XAF0854513

(ୀ /11144 42 52 1152ସ+ ୁ̂ ା ପ0ା )ା )ଗ�ତଃ ରାେଜ%  କମୁାର ପ0ା XAF0962209

ପ ୁ /11145 71 52 1153ଲଛମନ ରOାରି ପି ଚ%  ରOାରି OR/13/088/026732

(ୀ /11146 58 52 1154କଉସଲ�ା ରOାରି )ା ଲଛମନ ରOାରି OR/13/088/026733

ପ ୁ /21147 46 52 1155ଇ:ର ଟାକିରି ପି ହରିU%  ଟାକିରି OR/13/088/026746

(ୀ /21148 73 52 1156ରତJ ମଣି ଟାକିରି(ବି) )ା ହରିU%  ଟାକିରି OR/13/088/026745

(ୀ /031149 47 52 1157ଟି. ସାଇବାଣୀ ପାତ )ା ଟି. ସିମା ପାତ XAF1047182

(ୀ /31150 56 52 1158ଡମି ସି . )ା ବିଜୟ କମୁାର ସି MGH1333707

ପ ୁ /31151 36 52 1159େଜ�ାତି ର+ନ ସି ପି ବିଜୟ କମୁାର ସି MGH2396539

(ୀ /31152 38 52 1160ଅଭିର ସିଂ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସିଂ XAF0420307

ପ ୁ /41153 39 52 1161ଜିେତ%  କମୁାର ସାହୁ ପି ଧେନ:ର ସାହୁ XAF0424713

(ୀ /51154 31 52 1162ତପ)ିନୀ େଦବି )ା ଜିେତ%  କମୁାର ସାହୁ XAF0424721

ପ ୁ /61155 28 52 1163ଅମିତ ପ9ନାୟକ ପି ଲଳିତ କମୁାର ପ9ନାୟକ XAF0343517

ପ ୁ /61156 27 52 1164ଦିନବ%ୁ ପଜୂାରୀ ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୂାରୀ XAF0588319

(ୀ /191157 26 52 1165ଲB�ୀ ପଜୂାରୀ ପି ମାଧବ ପଜୂାରୀ XAF0588095

ପ ୁ /361158 26 52 1166କରୁଣା କର ସରାଫ ପି କୃଷJ ଚ%  ସରାଫ XAF0888990

ପ ୁ /501159 39 52 1167ସାଗର ସିଂ ପି େଗାପୀନାଥ ସିଂ XAF0588186

ପ ୁ /11160 29 52 1168ଶଭୁ ା- ଶଭୁଦଶ�ନ ମା ସଜୁାତା ପାଳ XAF0278812

ପ ୁ /11161 64 52 1169େମାହନ ଚ%  େବେହରା ପି ନରସିଂହ େବେହରା MGH1334614

(ୀ /11162 54 52 1170ତନୁଜା େବେହରା )ା େମାହନ ଚ%  େବେହରା MGH1334606

ପ ୁ /11163 33 52 1171ମେନାଜ କମୁାର େବେହରା ପି େମାହନ େବେହରା XAF0228098

ପ ୁ /21164 32 52 1172ପ6ଜ କମୁାର େବେହରା ପି େମାହନ ଚ%  େବେହରା XAF0278861

ପ ୁ /21165 28 52 1173ସେରାଜ କମୁାର େବେହରା ପି େମାହନ ଚ%  େବେହରା XAF0343525

(ୀ /21166 48 52 1174ତିେଲାଚନ ଭତା ପି ଶକୁରୁୁ ଭତା XAF0301598

(ୀ /21167 43 52 1175େଶ%ୖ ୀ ଭତା )ା ତିେଲାଚନ ଭତା XAF0301580

(ୀ /31168 69 52 1176କମଳା ମାଝୀ )ା କମଳେଲାଚନ ମାଝୀ XAF0553123

ପ ୁ /41169 79 52 1177ସିଂଗ ହ7ାଳ ପି ଡ>ରୁୁ ହ7ାଳ MGH1333624

(ୀ /41170 61 52 1178ନୟନା ହ7ାଳ )ା ସି- ହ7ାଳ MGH1333640

ପ ୁ /41171 32 52 1179ଦଶରଥ ହ7ାଳ ପି ସି- ହ7ାଳ XAF0034322

ପ ୁ /51172 55 52 1180େମାହନ କାହJ ୁ ପି ହେରକୃA କାହJ ୁ XAF0228106

(ୀ /51173 41 52 1181ଉଷାରାଣୀ କାହJ ୁ )ା େମାହନ କାହJ ୁ XAF0228114

ପ ୁ /61174 43 52 1182ସବୁାp ପସାଦ ସାହୁ ପି େକାମଳ ସାହୁ XAF0228122

(ୀ /71175 52 52 1183ସଜୁାତା ପାଳ )ା ବିମଳ ଧର XAF0278820

ପ ୁ /71176 26 52 1184ଶେୁଭ%ୁ ଶଭୁଦଶ�ନ ମା ସଜୁାତା ପାଳ XAF0444935

ପ ୁ /081177 50 52 1185ରାେଜଶ କମୁାର ଦାସ ଏ. ପି ସେୁର%  ପସାଦ ଦାସ ଏ. XAF1064450

ପ ୁ /81178 50 52 1186ସଧୁୀର କମୁାର ନ%ୀ ପି େକାଦ0ଧର ନ%ୀ XAF0343558

(ୀ /81179 46 52 1187ପାପନୁୀ ନ%ୀ )ା ସଧୁୀର କମୁାର ନ%ୀ XAF0343566
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ପ ୁ /91180 36 52 1188ମେନାଜ କମୁାର ପାମାଣିକ ପି େଗାବି% ପାମାଣିକ XAF0444505

(ୀ /91181 31 52 1189ପମିଳା ପାମାଣିକ )ା ମେନାଜ ପାମାଣିକ XAF0444513

ପ ୁ /101182 43 52 1190ସମିୁତ କମୁାର ଦାସ ପି ବିନୟ କମୁାର ଦାସ XAF0444687

ପ ୁ /121183 71 52 1191ଚ%  ଖସଲା ପି ଜ\ ଖସଲା MGH1334762

(ୀ /121184 64 52 1192ବାସ7ି ଖସଲା )ା ଚ%  ଖସଲା MGH1334713

(ୀ /131185 53 52 1193ଚିନ� ୟୀ ରାଉତ ରାୟ )ା ସେୁର%  ନାଥ )ାଈଁ XAF0666511

ପ ୁ /131186 55 52 1194ସେୁର%  ନାଥ )ାଇଁ ପି ହାଡି ବOୁ )ାଇଁ XAF0666529

ପ ୁ /House no.1187 61 52 1195କବିରାଜ ସାହୁ ପି ବାsାନିଧି ସାହୁ XAF0444521

(ୀ /House no.1188 51 52 1196ସ+ଲୁତା ସାହୁ )ା କବିରାଜ ସାହୁ XAF0444539

ପ ୁ /15261189 31 52 1202ମାନସ େଜନା ପି ସସୁୀଳ କମୁାର େଜନା XAF1167667

(ୀ /15241190 19 52 1203ସବୂC� ଭତ ା )ା େକମରାଜ ଭତ ା XAF1167675

ପ ୁ /2051191 31 52 1204ପ6ଜ କମୁାର ଧାୱନ ପି ସକୁରଂଟ କମୁାର ଢଵନ XAF1167709

(ୀ /15231192 26 52 1205ସମିୁତ ା ଭତ ା ପି ଖଗପତି ଭତ ା XAF1167733

(ୀ /251193 36 52 1206ଜମନୁା ଖିେଲା )ା ଗKୁ ଖିେଲା XAF1167741

(ୀ /841194 19 52 1207ମଦନା ବିଂଧାଣୀ )ା ପେମ�vଵର ବି\ଭାନି XAF1167840

ପ ୁ /1141195 46 52 1208ରାେକଶ କମୁାର ଦାଶ ପି ବିପ ଚରଣ ଦାଶ XAF1168459

(ୀ /251196 22 52 1209ପି ମାନସା  )ା ପି ସାଇ କମୁାର ରାଓ XAF1168566

(ୀ /3421197 27 52 1210ଫଲୁମତି ମାଝୀ )ା ତୀପତି ମାଝୀ XAF0311340

ପ ୁ /Bondaguda1198 55 52 1211ଅତୁଲ� ମଦୁୁଲି ପି ନଟବର ମଦୁୁଲି XAF1009497

(ୀ /3761199 47 52 1212ପmୁଲତା ସିଂ )ା ଅତୁଲ� ମଦୁୁଲି XAF1006360

ପ ୁ /1021200 25 52 1213ପିୟ ର+ନ େପୟସୀ ପି ଏ\. ପି. ମାନସ ର+ନ XAF0666339

(ୀ /15671201 29 52 1214ବିମଳା ମାଝୀ ପି ମଦନ ମାଝୀ XAF1171297

ପ ୁ /1611202 20 52 1215ପବିତ  ଅମl ିକା ପି ସିମନ ଆମl ିକା XAF1171339

(ୀ /15631203 24 52 1216ତିଲାଈ ମାଝୀ )ା vଯାମ ମାଝୀ XAF1171388

(ୀ /15641204 23 52 1217କମଳା ଭତ ା )ା ବଳି ଭତ ା XAF1171404

(ୀ /15651205 20 52 1218ନବିନା ମାଝୀ )ା ଧ\ପତୀ ମାଝୀ XAF1171438

(ୀ /15611206 19 52 1219ଝିନୁବାଲା ସାହୁ ପି ସନୁାକର ସାହୁ XAF1171461

ପ ୁ /15591207 19 52 1220ଧନୁଜ� ୟ ମାଝୀ ପି ଜୟ ସିଂମାଝୀ XAF1171545

(ୀ /15581208 21 52 1221ଭୂବନୀ େବେହରା ପି େଦବାନଂଦ େବେହରା  XAF1171560

ପ ୁ /15601209 24 52 1222େକମରାଜ ଭତ ା ପି ସମଦୁାସ ଭତ ା XAF1171586

(ୀ /15521210 19 52 1223ଜୟଶୀ େଚୗଧରୁୀ ପି ବିAୁ ପସାଦ େଚୗଧରୁୀ XAF1171602

ପ ୁ /15531211 61 52 1224ବିମଳା କମୁାର ଷଡ଼-ୀ ପି ବିପ ଚରଣ ଷଡ଼-ୀ XAF1171610

ପ ୁ /15541212 43 52 1225େଟମରାଜ ବିେଶାଇ ପି ପିତା>ର ବିେଶାଇ XAF1171628

(ୀ /15531213 27 52 1226ରିଚା ରାଣୀ ଷଡ଼-ୀ ପି ବିମଳା କମୁାର ଷଡ଼-ୀ XAF1171636

ପ ୁ /15471214 47 52 1227ମନୁା ସାସମଲ ପି ଯଧିୁNିର ଶସମଲ XAF1171677

(ୀ /15481215 21 52 1228ଗ\ୁଡୁଚି ମାଝୀ )ା ହେରକୃA ମାଝୀ XAF1171701

ପ ୁ /15481216 22 52 1229ହେରକୃA ମାଝୀ ପି ନରସିଂହ ମାଝୀ XAF1171719

ପ ୁ /15501217 24 52 1230ଲB�ୀ ନାରାୟଣ ବିେଶାଇ ପି ଲି-ରାଜ ବିେଶାଇ XAF1171727

ପ ୁ /15511218 21 52 1231ସନିୁଳ କମୁାର ପଧାନ ପି ଚକଧର ପଧାନ XAF1171735

(ୀ /15391219 23 52 1232ଧନମତୀ ନାୟକ )ା ତିପତୀ ନାୟକ XAF1171776

(ୀ /15471220 19 52 1233ସମୀB୍ ସାସମଲ ପି ମନୁା ସାସମଲ XAF1171792

ପ ୁ /15451221 26 52 1234ମେହ%  ହରିଜନ ପି ନେରଶ ଅସା  XAF1171818

(ୀ /15471222 47 52 1235ମିନତୀ ସାସମଲ )ା ମନୁା ସାସମଲ XAF1171826

ପ ୁ /15391223 22 52 1236ତିପତୀ ନାୟକ ପି ତୁଳାରାମ ନାୟକ XAF1171859

(ୀ /15401224 25 52 1237ଟିକା ନାୟକ )ା କୃA ନାୟକ XAF1171867

(ୀ /15431225 37 52 1238ପାବ� ତୀ ନାୟକ )ା ଭରତ ନାୟକ XAF1171883

(ୀ /15411226 33 52 1239ପାବ� ତୀ ନାୟକ )ା ତୁଳାରାମ ନାୟକ XAF1171891

ପ ୁ /881227 19 52 1240ଚଂଦନ ଭ9 ପି ଧେମ�ଂଡା ଭଟ XAF1171933

ପ ୁ /921228 20 52 1241ତୁଷରା େବେହରା ପି େଗାପିନାଥ େବେହରା  XAF1171941

(ୀ /921229 19 52 1242ଯେଶାବ7ି ବ0ାଗଡୁା )ା େଯାେଗଶ XAF1171958

(ୀ /15351230 20 52 1243ସମିBା େଗୗଡ )ା ସରତ ଚଂଦ  େଗୗଡ XAF1172006

(ୀ /15341231 31 52 1244ପxJଯା ସଚୁରିତା ତା0ି ପି ବିକମ ଅସା XAF1172014

(ୀ /15361232 26 52 1245ଖିତିପଭା ପ9ନାୟକ )ା ଶିବାଜୀ ପ9ନାୟକ XAF1172030

ପ ୁ /391233 19 52 1246ଚିନ� ୟ ର+ନ େବହରା ପି ଚିQରଂଜନ େବହରା XAF1172071

(ୀ /15191234 20 52 1247ସଦୁମ ସରିୂଆ )ା ନାରାୟଣ ମାଝୀ XAF1172097

(ୀ /15301235 21 52 1248ସାଲମୀ ବାଘ ପି ଯନୁସ ବାଘା XAF1172113

(ୀ /721236 19 52 1249ଉyଷ�  େକାଟପାଡ ପି ପଦୀପ ମିଶ XAF1172121

(ୀ /841237 19 52 1250ମଦନା ବିଂଧାଣୀ )ା ପେମ�vଵର ବି\ଭାନି XAF1172154

(ୀ /2051238 19 52 1251ଅନିସା ଆହୂଜା )ା ପ6ଜ କମୁାର ଧାୱାନ XAF1172188

(ୀ /561239 20 52 1252କମୁାରୀ ହରିଜନ ପି ସବୂାସ ହରିଜନ XAF1172220

ପ ୁ /15171240 21 52 1253ପ?ଯଶୁ କମୁାର ପାତ ପି ସଯୂ��ନାରାୟଣ ପାତ  XAF1172238

(ୀ /251241 20 52 1254ଭାରତୀ ଭତରା ପି ରାମକୃA ଭତରା XAF1172246

ପ ୁ /15181242 19 52 1255ବାବୁଲି ମାଝୀ ପି ଡୁମରଧର ମାଝୀ XAF1172261

10 11/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ6 )ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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(ୀ /861243 22 52 1256କମଳା ଭତ ା )ା ଚଂଦ େଶଖର ଭଟା XAF1172279

(ୀ /1941244 23 52 1257ସ�ିତାରାଣୀ ମିଶ ପି ବେଜ%  କମୁାର ମିଶ XAF1172329

(ୀ /15561245 21 52 1258ପାବ� ତୀ ମାଝୀ ପି ବଲିରାମ ମାଝୀ XAF1172345

(ୀ /371246 24 52 1259ମମିତା ମାଝୀ )ା ନିଳକX ମାଝୀ XAF1172485

ପ ୁ /15571247 20 52 1260ରାେକଶ ବାଡତ�ା ପି େଗୗରହରି ବାଡତ�ା XAF1174259

(ୀ /15461248 22 52 1261ସିବାନୀ ପ9ନାୟକ ପି ସ?ଯନାରାୟଣ XAF1174275

ପ ୁ /15491249 23 52 1262ଅସୀତ କମୁାର ନାୟକ ପି ଜିେତଂଦ  ନାୟକ XAF1174325

ପ ୁ /15431250 41 52 1263ଭରତ ନାୟକ ପି ଈvଵର ନାୟକ XAF1174341

(ୀ /15341251 31 52 1264ପxJଯା ସଚୁରିତା ତା0ି ପି ବିକମ ଅସା XAF1174358

(ୀ /15351252 20 52 1265ସମିBା େଗୗଡ ପି ସରତ ଚଂଦ  େଗୗଡ XAF1174366

ପ ୁ /15321253 37 52 1266ମେନାଜ କମୁାର ମହାରଣା ପି େସାମନାଥ ମହାରାଣା  XAF1174408

(ୀ /15281254 20 52 1267ଲଛ� ା ମାଝୀ ପି ଡମ ୁମାଝୀ XAF1174416

(ୀ /15291255 20 52 1268ସବିତା ବାଘ )ା ଊେମଶ ବାଘ XAF1174432

ପ ୁ /15201256 21 52 1269ରାେଜଶ ଭତ ା ପି ମଦନ ଭତ ା XAF1174457

ପ ୁ /15211257 19 52 1270ଶ6ର ମାଝୀ ପି ମଦନ ମାଝୀ XAF1174465

ପ ୁ /15311258 23 52 1271କାହJ ୁ  ଚଲାନ ପି ବନମାଳୀ ଚଲାନ XAF1174481

ପ ୁ /1801259 46 52 1272ବେୟନା ସ>ାମQୂk ପି ବିଶJମୂQୂk XAF1176700

(ୀ /15691260 35 52 1273ପରିମୀତା ଅପରାଜିତା ସାଗର ପି େଯଶଦୁାନ ସାଗର XAF1176882

ପ ୁ /15631261 32 52 1274ତିପତି ମାଝୀ ପି ଈvଵର ମାଝୀ XAF1176965

(ୀ /15621262 36 52 1275ଝରଣା କମୁାରୀ ପ9ନାୟକ ପି ବସଂତ କମୁାର ପ9ନାଯକ XAF1177054

(ୀ /15541263 24 52 1276ପାବ� ତୀ େଗୗଡ )ା ଲଛମନ ଭତ ା XAF1177203

ପ ୁ /15551264 20 52 1277ପଦମନ ମାଝୀ ପି ଡୁମର ଧର ମାଝୀ XAF1177211

ପ ୁ /15411265 24 52 1278କୃA ନାୟକ ପି ତୁଳାରାମ XAF1177252

(ୀ /15421266 26 52 1279େଗୗରୀମଣି ନାୟକ ପି ପକଲୂୁ ନାୟକ XAF1177260

ପ ୁ /451267 34 52 1280ଅଜୟ ନାୟକ ପି ଧନପତି ନାୟକ XAF1177286

(ୀ /1941268 23 52 1281ସ�ିତାରାଣୀ ମିଶ ପି ବୃେଜଂଦ  କମୁାର ମିଶ XAF1184787

ପ ୁ /11269 20 52 1282ଧେନା ଭଟା ପି ଗରୁୁବଂଧ ୁଭଟା XAF1185230

(ୀ /451270 25 52 1283ମିନତୀ ହରିଜନ )ା ବୀଜୂ�  ହରିଜନ XAF1205749

ପ ୁ /15151271 18 52 1284ଅଭିନ%ନ େବେହରା ପି ପ/ାନନ େବେହରା XAF1216357

(ୀ /15181272 18 52 1285ତୁଲାଚନା େଗୗଡ )ା ଉଗେସନ େଗୗଡା XAF1216548

ପ ୁ /771273 18 52 1286ସଂେତାଷ ନାୟକ ପି ଗରୁୁ ନାୟକ XAF1216597

ପ ୁ /15411274 18 52 1287ଚଂଦ  ନାୟକ ପି ତୁଳାରାମ ନାୟକ XAF1217165

(ୀ /1061275 18 52 1288ମେନାରମା ହରିଜନ )ା ମନୂା ହରିଜନ XAF1217348

(ୀ /15271276 18 52 1289ନାଳନୀ ମାଝୀ ପି ଡ଼ମ ୁମାଝୀ XAF1217827

ପ ୁ /15331277 18 52 1290ଜଗବଂଧ ୁଗଂଡା ପି ସନାଧର ଗଂଡା XAF1217868

(ୀ /15371278 18 52 1291ପzକ ମିଶ ପି କୃA ଚଂଦ  ମିଶା XAF1217934

(ୀ /15221279 18 52 1292ପଦ� ା ଭତ ା )ା େଚତୖନ ଭତ ା XAF1217959

(ୀ /1231280 18 52 1293ମ%ିତା େସଠି ପି kunu sethi XAF1218510

(ୀ /15161281 41 52 1294ବାସ7ି ହରିଜନ ପି ଜଗନJ ାଥ ହରିଜନ XAF1220508

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବGଚନ ପାଇଁ ଉ�ିN | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନJ  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବGଚନ କମିଶନ6 nାରା 
ପକାଶନ କରାଯାଏ | ପେତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବGଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ6 ନାମ ଅଛି କି ନାହ� ତନଖି କର7ୁ  |

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 ପକାଶନ ତାରିଖ -        ନିବGଚନ ଅଧିକାରୀ6 )ାBର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


