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ସରକାରୀ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, ବାସଗୁଡୁା
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ପ ୁ /001 19 50 1ସନୁୀଲ ମିଶ� ପି କୃ� ଚ��  ମିଶ� XAF1084938

 ୀ /012 47 50 2ସମୂ"ଯା ପଵ�ୀନ %ା ହମୀଦର ରାେହମନ ଚରୀ XAF1043447

 ୀ /13 22 50 3ଇ�ିରା ଚଲାଣ %ା କିେଶାର ଚାଳନ XAF0991273

ପ ୁ /14 23 50 4େକ.ସେୁରଶ କମୁାର ପି େକ.ରାମା ରାଓ XAF1046093

ପ ୁ /15 21 50 5େକୖଳାସ ନାୟକ ପି ଡ-ରୁୁ ନାୟକ XAF1147545

 ୀ /26 24 50 6ଲଳିତା ନାୟକ ପି ରଘନୁାଥ ନାୟକ XAF1046101

ପ ୁ /107 59 50 7େକଶବ ଶାସମଲ ପି ରାଧାକୃ� ଶାସମଲ XAF1045863

 ୀ /108 27 50 8ପି1ି ସାସମଲ ପି େକାଶବ ସାସମଲ XAF1131895

ପ ୁ /109 25 50 9ସବୁ� ତ ସାସମଲ ପି େକାଶବ ସାସମଲ XAF1131887

ପ ୁ /1210 38 50 10ଅଜୁ� ନ ଭତରା ପି ହରିହର ଭତରା XAF1045897

ପ ୁ /1211 24 50 11ବାବୁଲି ମାଝି ପି ରେମଶ ମାଝି XAF0926816

 ୀ /2412 31 50 12ନିମ�ଳା ବିେଷାୟୀ %ା ପ�ହଲ7 ାଦ ନାୟକ XAF1111541

 ୀ /2413 24 50 13ଲଳିତା ନାୟକ %ା ରଘନୁାଥ ନାୟକ XAF1111517

ପ ୁ /2614 20 50 14ଯ8ିୁ9ିର ମାଝି ପି ମଦନ ମାଝି XAF1111525

 ୀ /3415 22 50 15ଭାରତୀ ସମରଥ ପି ଚଇତୁ ସମରଥ XAF1046119

ପ ୁ /3616 22 50 16ବିନୟ କମୁାର ଆସା ପି ଦିେନଶ କମୁାର ଆଶା XAF0909937

 ୀ /4017 23 50 17ମ;ଳୁା ଧାନଫଲୁ %ା ଅ=ୟ ଧାନଫଲୁ XAF0912469

ପ ୁ /4518 41 50 18ବିବକାନ� ମଲ7 ିକ ପି ନରସିଂହ ମଲ7 ିକ XAF1047661

 ୀ /4519 34 50 19ସ;ଲୁତା ମଲ7 ିକ %ା ବିେବକାନ� ମଲ7 ିକ XAF1047646

 ୀ /5220 21 50 20ତୁଳେସନା ପଜୁାରୀ ପି ମଣିରାମ Odisha XAF0926790

 ୀ /5921 22 50 21ମDଳେଦଇ ମାଝି ପି ସ-ାରୁ ମାଝି XAF0926808

 ୀ /6522 48 50 22ଦୟମEି ହରିଜନ %ା ଲିମସାର ହରିଜନ XAF1046127

 ୀ /7123 29 50 23ଗରୁୁବାରୀ ମାଝୀ ପି ଲ=Fଣ ମାଝୀ XAF1046135

ପ ୁ /7524 44 50 24େଗାପାଳ କୃ� ରାଉତ ପି ବୃ�ାବନ ରାଉତ XAF1084961

 ୀ /7525 42 50 25ନମିତା ରାଉତ %ା େଗାପାଳ କୃ� ରାଉତ XAF1084946

 ୀ /7526 23 50 26େଜ�ାତିରାଣୀ ରାଉତ ପି େଗାପାଳ କୃ� ରାଉତ XAF1084953

 ୀ /8527 21 50 27ଶୀବାନି ଖIିୁଆ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ଖIିୁଆ XAF1005610

 ୀ /11328 54 50 28ବୃ�ା ମାଝି %ା ଜଗବJୁ ମାଝି XAF0926980

 ୀ /12129 25 50 29ସସFିତା ଧାନଫଲୁ ପି ସତ�ବାନ ଧାନଫଲୁ XAF0931717

ପ ୁ /12330 25 50 30ନାରାୟଣ ରାଉତ ପି ସମାରୁ ରାଉତ XAF1047620

 ୀ /13231 25 50 31ସରୁଭି ସରକାର - ସEୁନୁ ପାଣିଗ�ାହୀ XAF1019439

 ୀ /14432 28 50 32ସମିୁତ� ା ଜାନୀ %ା ତପନ ସଧିୁର ଯାନୀ XAF0931741

ପ ୁ /14533 78 50 33ବୃ�ାବନ ମାଝୀ ପି ମକୁ�ୁ ମାଝୀ XAF1047638

 ୀ /16134 38 50 34ସଂଘମିତ� ା ଜୟସିଂ %ା ଜୟକୃ� ଜୟସିଂ XAF0301184

 ୀ /16135 27 50 35ରଶFିତା ଜୟସିଂହ ପି ରତK ାକର ଜୟସିଂହ XAF0846998

 ୀ /16136 23 50 36ଅ1ିତା ଜୟସିଂହ ପି ରତK ାକର ଜୟସିଂହ XAF0846980

ପ ୁ /16137 20 50 37ତାରାକାE ଜୟସିଂ ପି ରତK ାକର ଜୟସିଂ XAF1111533

ପ ୁ /16138 54 50 38ରତK ାକର ଜୟସିଂହ ପି େଗାପିନାଥ ଜୟସିଂହ MGH1431147

 ୀ /16139 46 50 39ବାସEି ଜୟସିଂହ %ା ରତK ାକର ଜୟସିଂହ MGH1431154

ପ ୁ /16140 45 50 40ଜୟକୃ� ଜୟସିଂହ ପି େଗାପିନାଥ ଜୟସିଂହ MGH2396018

 ୀ /16141 44 50 41ଜୟEୀ କମୁାରୀ େଲ1ା %ା କାଳି ପ�ସାଦ େବେହରା MGH1431196

 ୀ /16242 21 50 42ସମିୁତ�ା ଦେଳଇ %ା ଚ��  େଶଖର ଦେଳଇ XAF1009182

ପ ୁ /16243 52 50 43ମଦନ ଦେଳଇ ପି ଷାମ ଦେଳଇ OR/13/088/018563

 ୀ /16244 52 50 44ସକEୁଳା ଦେଳଇ %ା ମଦନ ଦେଳଇ OR/13/088/018564

ପ ୁ /16245 34 50 45ମେନାଜ କମୁାର ଦେଳଇ ପି ମଦନ ଦେଳଇ XAF0031047

 ୀ /16246 27 50 46କମଳାବତୀ ଦେଳଇ %ା ମେନାଜ କମୁାର ଦେଳଇ XAF0341917

 ୀ /16247 77 50 47ଧେନଇ ଦେଳଇ(ବି) %ା ପରୁୁସତମ ଦେଳଇ OR/13/088/018562

 ୀ /16348 29 50 48ଇଂଦୁ ସୀରା %ା ଗେଣଶ ସୀରା XAF1048206

ପ ୁ /16349 71 50 49ହରି ଉତରା ପି ମଧ ୂଉତରା OR/13/088/018574

 ୀ /16450 40 50 50କନକ େଦଇ ଭତ�ା %ା ଜଗବJୁ ଭତ�ା XAF0031054

1 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ1 %ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /16451 25 50 51ତୁଳସା ଚଲାଣ ପି ଭାଗିରଥି ଚଲାଣ XAF0914366

 ୀ /16452 62 50 52େଯମା ଉତରା %ା ହରି ଉତରା OR/13/088/018575

ପ ୁ /16453 53 50 53ଜଗବଂଧ ୂଉତରା ପି ମଧ ୁଉତରା OR/13/088/018576

 ୀ /16554 61 50 54େରବତୀ ଭତରା %ା ରେମଶ ଭତରା OR/13/088/018579

ପ ୁ /16555 36 50 55କୃତିବାସ ମାଝୀ ପି ରେମଶ ମାଝୀ XAF0031070

 ୀ /16556 31 50 56େଗାମତୀ ମାଝୀ %ା କୃତିବାସ ମାଝୀ XAF0226902

ପ ୁ /16557 25 50 57ବାବୁଲି ମାଝି ମା େରବତି ଭତ� ା XAF1079664

ପ ୁ /16558 50 50 58ସନପତି ପଜୂାରୀ ପି ଲ=F ୁପଜୂାରୀ XAF0031062

 ୀ /16559 30 50 59ବୁଦ� ି ପଜୂାରୀ %ା ସନପତି ପଜୂାରୀ XAF0781559

 ୀ /16660 85 50 60ଦୁଲମା ମାଝୀ %ା ରାମସିଂ ମାଝୀ OR/13/088/018583

ପ ୁ /16761 66 50 61ଶେୁରଶ ମାଝୀ ପି ରାମସିଂ ମାଝୀ OR/13/088/018580

 ୀ /16862 55 50 62ଅସମୁା ରJାରି %ା କମଳୁ ରJାରି OR/13/088/018886

ପ ୁ /16863 29 50 63ଶତୃଘନ ରJାରୀ ପି କମଳୁ ରJାରୀ XAF0278069

ପ ୁ /16964 26 50 64ଉମା ଶ1ର ପSନାୟକ ପି ବସE କମୁାର ପSନାୟକ XAF0747824

 ୀ /16965 22 50 65ଦିପା ପSନାୟକ ପି ରାମକୃ� ପSନାୟକ XAF0912451

ପ ୁ /16966 53 50 66ବସE କମୁାର ପSନାୟକ ପି ସାମସ�ୁର ପSନାୟକ OR/13/088/018586

 ୀ /16967 50 50 67ଗୀତାରାଣୀ ପSନାୟକ %ା ବସEକମୁାର ପSନାୟକ OR/13/088/018587

ପ ୁ /16968 48 50 68ରାମକୃ� ପSନାୟକ ପି ସାମସ�ୁର ପSନାୟକ OR/13/088/018588

 ୀ /16969 46 50 69ରୀତା ପSନାୟକ %ା ରାମକୃ� ପSନାୟକ MGH1420959

ପ ୁ /16970 36 50 70ସେୁରଶ ପSନାୟକ ପି ବୁ8େଦବ ପSନାୟକ XAF0781591

 ୀ /17171 62 50 71ପଦF  ପଜୂାରୀ %ା ଝିତୃ ପଜୁାରୀ XAF1079656

 ୀ /17272 68 50 72ତୁଳାବତୀ ପଜୁାରୀ %ା ଦସମ ୁପଜୁାରୀ OR/13/088/018590

 ୀ /17273 58 50 73ବଇଦି ପଜୂାରୀ %ା ଇTର ପଜୂାରୀ XAF0031088

ପ ୁ /17274 45 50 74ଅU ୁ�ନ ପଜୁାରି ପି ଦଶମ ୁପଜୁାରି OR/13/088/018862

 ୀ /17375 55 50 76ଯମନୁା ଯାନୀ %ା େଗାବି� ଯାନୀ OR/13/088/018592

ପ ୁ /17376 37 50 77ବିଜୟ କମୁାର ଜାନି ପି େଗାବି� ଜାନି XAF0310706

 ୀ /17477 78 50 78ପାବ� ତୀ ଯାନୀ %ା ଇTର ଯାନୀ OR/13/088/018593

 ୀ /17478 47 50 79ସନମତୀ ଯାନୀ %ା ମେହ��  ଯାନୀ OR/13/088/018595

 ୀ /17479 28 50 80ଭାରତି ଜାନୀ %ା ଗେଣଶ ଯାନୀ XAF0926832

 ୀ /17480 24 50 81ସେEାଷୀ ଜାନୀ ପି %ଗ�ତଃ ମେହ��  ଯାନୀ XAF0909846

ପ ୁ /17481 21 50 82ସେEାଷ ଜାନୀ ପି ମେହ��  ଜାନୀ XAF1020924

ପ ୁ /17582 25 50 83କୃ� ମାଝି ପି ଗରୁୁବJୁ ମାଝି XAF0926840

 ୀ /17583 41 50 84ଫଲୁ ସିଂଗିଂ %ା ମେହTର ସିଂଗିଂ XAF0226910

 ୀ /17584 62 50 85ଧେନଇ ଶିDୀ %ା ରାମ ଶିDୀ OR/13/088/018598

ପ ୁ /17585 51 50 86ଗWୁ ସିDି ପି ରାମ ସିDି OR/13/088/018864

ପ ୁ /17586 47 50 87ମେହTର ସିDି ପି ରାମ ସିDି OR/13/088/018863

 ୀ /17587 43 50 88ପXୁ ସିଂଗି %ା ଗWୁ ସିଂDି MGH1420819

 ୀ /17688 65 50 89ଡମାଇ ଚଲାଣ %ା ହରି ଚଲାଣ XAF0278085

ପ ୁ /17689 55 50 90ମDରା ଚଲାଣ ପି ଲକୀ ଚଲାଣ OR/13/088/018466

ପ ୁ /17790 34 50 91ରାେଜଶ କମୁାର ଗାୟକୱାଡ ପି ଗଣପତି ଗାୟକୱାଡ XAF0781203

 ୀ /17791 26 50 92ଦିପା ଗାୟକଓYାଡ %ା ରାେଜଶ କମୁାର ଗାୟକଓYାଡ XAF0909853

 ୀ /17792 40 50 93େଜ�ାତିପ�ଭା େସଠି ପି ନରସିଂହ େସଠି MGH1324482

 ୀ /17793 40 50 94ଅ-ିକା େଶଟୀ %ା ରା[Kଦ�  ନାୟକ XAF1130277

ପ ୁ /17794 27 50 95ସମିୁତ କମୁାର େସଠୀ ପି ନରସିଂହ େସଠୀ XAF0443960

ପ ୁ /17795 70 50 96ନରସିଂହ େସଠୀ ପି ବଲରାମ େସଠୀ OR/13/088/018604

 ୀ /17796 61 50 97ଶକEୁଳା େସଠୀ %ା ନରସିଂହ େସଠୀ OR/13/088/018605

 ୀ /17797 36 50 98ଭାରତୀ େସଠୀ ପି ନରସିଂହ େସଠୀ MGH2295491

ପ ୁ /17898 66 50 99ଏମସରିୂନାରାୟଣ . ପି ଆପାନା . OR/13/088/018608

 ୀ /17899 58 50 100ଏମଳ=Fୀ . %ା ସରିୂନାରୟଣ . OR/13/088/018609

 ୀ /178100 91 50 101ବାDାରାମା ପାସେପାଡା %ା ମସୁଲୟା ପାସେପାଡା MGH2295582

 ୀ /180101 60 50 102ଯଶଦା ଯାନୀ %ା ଚ��  ଯାନୀ OR/13/088/018611

 ୀ /180102 90 50 103ଝିତ�ୀ େକଉଟା(ବି) %ା ରଘ ୂେକଉଟା OR/13/088/018457

ପ ୁ /181103 52 50 104ଜାDିର ଜାନି ପି ଲ=Fଣ ଜାନି OR/13/088/018815

 ୀ /181104 63 50 105ସ-ାରି ଜାନୀ(ବି) %ା ଲ=Fଣ ଜାନୀ OR/13/088/018616

 ୀ /182105 63 50 106କମଳା ଜାନୀ (ବି) %ା ସକୁ�ୁ  ଜାନୀ OR/13/088/018614

 ୀ /183106 63 50 107ଲ=Fୀ ଯାନୀ(ବି) %ା ଚଇତନ� ଯାନୀ OR/13/088/018612

ପ ୁ /183107 40 50 108ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� ପି ଭାଗିରଥି ମିଶ� OR/13/088/018482

 ୀ /183108 39 50 109ପ�ଭାସିନୀ ମିଶ� %ା ସତ�ନାରାୟଣ ମିଶ� XAF0665919

 ୀ /184109 62 50 110େଯ।ଶଦା ଭତରା ପି ରଘନୁାଥ ଭତରା OR/13/088/018622

 ୀ /184110 49 50 111ପି ଉସାରାଣି ରାଯ ୁ %ା ପ�ସାଦ ରାଯ ୁ XAF0561019

ପ ୁ /185111 54 50 112ସମାରୁ ଭତରା ପି ରୁପସାଇ ଭତରା XAF0342642

 ୀ /185112 47 50 113ଡମାଇ ରାଉତ %ା ସମାରୁ ରାଉତ XAF0342667

ପ ୁ /185113 31 50 114ଜଗନK ାଥ ରାଉତ ପି ସ-ାରୁ ରାଉତ XAF0587774

2 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ1 %ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /185114 27 50 115ପାବ� ତୀ ରାଉତ %ା ଜଗନK ାଥ ରାଉତ XAF0587782

ପ ୁ /185115 47 50 116େତୖଳ ଉତରା ପି ରଘନୁାଥ ଉତରା OR/13/088/018621

 ୀ /186116 58 50 117ମିନତି ପଡାଲ %ା ବିଜୟ ପଡାଲ OR/13/088/018627

 ୀ /186117 30 50 118ସଜୁାତା ପଡାଲ %ା ରାମ ପଡାଲ XAF0781286

 ୀ /187118 46 50 119ବାସEି ମାଦଳା ପି ଭୀମ ପାତ� XAF0031096

ପ ୁ /187119 29 50 120ଆନ� ମାଦଳା ମା ବାସEି ମାଦଳା XAF0443614

 ୀ /187120 81 50 121ଇTରୀ ପSନାୟକ %ା ଉେପ��  ପSନାୟକ MGH1324516

 ୀ /188121 50 50 122ଲ=Fି ବକସି %ା ରବିଶ1ର ବକସି OR/13/088/026103

 ୀ /188122 29 50 123ପ�ତିଭା ବ\ି ପି ରବି ଶ1ର ବ\ି XAF0278101

ପ ୁ /188123 55 50 124ପ]ୂ�ଚ��  ଜାନି ପି ଖଡିଆ ଜାନି OR/13/088/018911

 ୀ /188124 52 50 125ଲଖF ି ଜାନି %ା ପ]ୂ�ଚ��  ଜାନି OR/13/088/018912

ପ ୁ /188125 47 50 126କିେଶାର ଜାନୀ ପି ପ]ୂ�ଚ��  ଜାନୀ OR/13/088/018897

 ୀ /188126 31 50 127େବଜୖEି ଜାନୀ %ା କିେଶାର ଜାନୀ MGH1431170

 ୀ /188127 31 50 128େକ ପ�ିୟ1ା %ା େକ ରେମଶ XAF0341867

ପ ୁ /188128 34 50 129େକ ରେମଶ ପି େକ କନକା ରାଓ XAF0278093

ପ ୁ /189129 50 50 130ସବୁାସ ଗଉଡ ପି ରଘନୁାଥ ଗଉଡ OR/13/088/018502

 ୀ /189130 41 50 131ଲ=Fୀ ଜାନୀ %ା ରାଜି ଜାନି XAF1198795

ପ ୁ /189131 46 50 132ରାଜି ଜାନି ପି ଲଛି_ ଜାନି MGH1324862

ପ ୁ /189132 51 50 133ଧନସାଇ ମାଝୀ ପି ଳଛମ ମାଝୀ OR/13/088/018746

ପ ୁ /189133 26 50 134େଯାଗୀ ମାଝୀ ପି ଧନସାଇ ମାଝୀ XAF0747816

 ୀ /189134 26 50 135ଅ-ିକା ମାଝୀ %ା େଯାଗୀ ମାଝୀ XAF0747766

 ୀ /190135 44 50 136ସବିତା ମିଶ� %ା କୃ� ଚ��  ମିଶ� XAF0909861

 ୀ /190136 64 50 137କନକ ମହାEି %ା ସିମା`ଳ ମହାEି OR/13/088/018619

ପ ୁ /190137 45 50 138ସେୁରନ ମହାEି ପି ସିମା`ଳ ମହାEି OR/13/088/018898

ପ ୁ /190138 45 50 139କରଣ କମୁାର ମହାEି ପି ସିମା`ଳ ମହାEି OR/13/088/018811

ପ ୁ /190139 45 50 140ଅରୁଣ କମୁାର ମହାEି ପି ସିମା`ଳ ମହାEି OR/13/088/018620

ପ ୁ /190140 41 50 141ଧିେରa କମୁାର ମହାEି ପି ସୀମା`ଳ ମହାEି MGH1323179

 ୀ /190141 37 50 142ସଜୁାତା ମହାEି %ା ସେୁରନ ମହାEି XAF0926857

 ୀ /190142 32 50 143ବ�ନା ମହାEି %ା ଅରୁଣ କମୁାର ମହାEି XAF0226928

ପ ୁ /191143 55 50 144ଦିବାକର ଜାନୀ ପି ସନ�ାସି ଜାନୀ OR/13/088/018702

 ୀ /191144 39 50 145ମନମତୀ ଜାନି %ା ଦିବାକର ଜାନି XAF0031104

ପ ୁ /193145 46 50 146ଲଛମିନାଥ ନାୟକ ପି ମDଲୁ ନାୟକ OR/13/088/018845

 ୀ /193146 45 50 147ଦଇମତି ନାୟକ %ା ଲଛମୀ ନାଥ ନାୟକ OR/13/088/018880

 ୀ /194147 43 50 148େସବତୀ ରJାରୀ %ା ବୁଦୁରାମ ରJାରୀ MGH1324177

ପ ୁ /195148 68 50 149ଗବି� ରJାରୀ ପି ସନୀଆ ରJାରୀ OR/13/088/018640

 ୀ /195149 63 50 150ଲଳିତା ରJାରୀ %ା ଗବି� ରJାରୀ OR/13/088/018641

ପ ୁ /195150 40 50 151େବଦୖନାଥ ରJାରି ପି େଗାବି� ରJାରି MGH1324219

ପ ୁ /195151 31 50 152ମଦିୁ ରJାରୀ ପି େଗାବି� ରJାରୀ XAF0310805

ପ ୁ /195152 29 50 153କନୁୁ ରJାରୀ ପି େଗାବି� ରJାରୀ XAF0226936

 ୀ /195153 28 50 154ଚିEାମଣୀ ରJାରୀ %ା କନୁୁ ରJାରୀ XAF0781658

ପ ୁ /196154 58 50 155ଗରୁୁ ରJାରୀ ପି ସନୀଆ ରJାରୀ OR/13/088/018642

ପ ୁ /196155 40 50 156ଡମ ୁରJାରି ପି େସାମାରି ରJାରି MGH1324144

ପ ୁ /196156 31 50 157େଶୈଳ��  ରJାରୀ ପି ଗରୁୁ ରJାରୀ XAF0342584

 ୀ /197157 38 50 158ଅନାଦୀ ଭତରା %ା ଅଜୁ� ନ ଭତରା MGH1420900

 ୀ /197158 55 50 159ପାବ� ତୀ ରJାରୀ %ା ଗରୁୁ ରJାରୀ OR/13/088/018643

 ୀ /198159 47 50 160ସେନଇ ଭାତନାୟକ(ବି) %ା ସବୁାନ� ଭାତନାୟକ OR/13/088/018526

 ୀ /198160 45 50 161ସରମତି ନାୟକ %ା ଲୁ�ୁ ନାୟକ OR/13/088/018677

ପ ୁ /198161 26 50 162କୃ� ନାୟକ ପି ଲୁ�ୁ ନାୟକ XAF0747741

 ୀ /198162 24 50 163ମଣୀମା ନାୟକ ପି କୃ� ନାୟକ XAF0747758

ପ ୁ /199163 44 50 164ରବି��  କମୁାର ମହାEି ପି ମିନେକତନ ମହାEି XAF0031138

 ୀ /199164 39 50 165%ାଗତିକା ମହାEି %ା ରବି��  କମୁାର ମହାEି XAF0031146

ପ ୁ /199165 40 50 166ବଳିଭଦ�  ପଜୁାରି ପି ଲ=Fୀ ପଜୁାରି XAF0031120

 ୀ /199166 39 50 167େଜମା ପଜୂାରି %ା ବଳଭଦ�  ପଜୂାରି XAF0031112

 ୀ /199167 30 50 168ସନୁା ପଜୂାରୀ %ା ଅଜୁ� ନ ପଜୂାରୀ XAF0301192

ପ ୁ /200168 69 50 169ଇTର ପଜୁାରି ପି ଶକୃୁ ପଜୁାରି OR/13/088/018662

 ୀ /200169 41 50 170ବଇେଦଇ ପଜୁାରି %ା ଇTର ପଜୁାରି XAF0561035

 ୀ /201170 52 50 171ମ;ଳୁା ଷାସମଲ %ା ସଦୁାମ ଷାସମଲ OR/13/088/032311

ପ ୁ /201171 52 50 172ବିନଦକମୁାର ଶାସମଲ ପି ସିମା`ଳ ଶାସମଲ OR/13/088/032313

ପ ୁ /201172 47 50 173ପ�ଦିପକମୁାର ଶାସମଲ ପି ଶିମା`ଳ ଶାସମଲ OR/13/088/032314

 ୀ /201173 47 50 174ଦୟାମଣି ସାସମଲ %ା ବିେନାଦ ସାସମଲ MGH1324367

ପ ୁ /201174 57 50 175ସଦୁାମ ଚରଣ ସାସମଲ ପି ସିମା`ଳ ସାସମଲ OR/13/088/032310

 ୀ /201175 28 50 176ସDୀତା କମୁାରୀ ସାସମଲ ପି ସଦୁାମ ଚରଣ ସାସମଲ XAF0443523

 ୀ /201176 24 50 177ଶଭୁଶ�ୀ ଶାସମଲ ପି ବିେନାଦ କମୁାର ଶାସମଲ XAF0747360

3 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ1 %ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /202177 31 50 178ପି ମରୁୁଗାନ - ଏ ପାଲନି %ାମୀ XAF1131879

 ୀ /202178 21 50 179ପି ହି�ୁଜା %ା ପି ମରୁଗାନ XAF1131911

ପ ୁ /202179 39 50 180ଏ. େଗାପାଳ େଗୗ�ର ପି ଏa. ଆରମଗୁ_ XAF0301200

ପ ୁ /202180 45 50 181ପି. ଭି. କମୁାର ପି ବିରା %ାମି XAF0549212

ପ ୁ /202181 31 50 182ପି ମରୁଗାନ ପି ଏ ପାଲାନି %ାମୀ XAF0443697

 ୀ /202182 72 50 183କାମ ୁଆ-ାc ପିଲାଇ %ା ଏd ରାଜାରାମ ପିଲାଇ XAF0278127

ପ ୁ /202183 51 50 184ଆe େଗାପାc ପିଲାଇ ପି ଏd ରାଜାରାମ ପିଲାଇ XAF0341743

 ୀ /202184 43 50 185ଜି ବିଜୟ ଲ=Fୀ ପିଲାଇ %ା ଆe େଗାପାc ପିଲାଇ XAF0341735

ପ ୁ /202185 45 50 186ଆe. ସରାଭନ ପି ଏd. ରାଜାରାମ ପିେଲାଇ XAF0301218

ପ ୁ /202186 37 50 187ପି େଶଖର ପି ଆର େପରୁମାଲ XAF0443671

 ୀ /203187 30 50 188ପାବ� ତୀ ମାଝୀ %ା ସମାରୁ ମାଝୀ XAF0226944

 ୀ /203188 41 50 189ସଂଘମିତ� ା ନାୟକ %ା ମେନାଜ ପ�ଧାନ XAF0561084

ପ ୁ /203189 53 50 190ମେନାଜ ପ�ଧାନ ପି େଗାପିନାଥ ପ�ଧାନ XAF0561100

 ୀ /203190 67 50 191ଦଇମତି ରJାରୀ %ା ବୁଦୁ ରJାରୀ OR/13/088/018752

ପ ୁ /203191 58 50 192ଗWୁ ସମରଥ ପି ଦାସୀ ସମରଥ OR/13/088/018644

 ୀ /203192 56 50 193ସାବିତ�ୀ ସମରଥ %ା ଗWୁ ସମରଥ OR/13/088/018645

 ୀ /205193 31 50 194ସଭୁଦ� ା ଦେଳଇ %ା ଶ1ର ଦେଳଇ XAF0342824

ପ ୁ /205194 62 50 195େଚତୖନ� ମାଝୀ ପି ରଘନୁାଥ ଭତରା OR/13/088/018874

 ୀ /205195 57 50 196ସାEି ମାଝୀ %ା ଚଇତନ ଭତରା OR/13/088/018879

ପ ୁ /205196 32 50 197ଜଗନK ାଥ ମାଝୀ ପି ଚଇତନ ମାଝୀ XAF0226951

 ୀ /205197 30 50 198ସନୁାମଣି ମାଝୀ %ା ଜଗନK ାଥ ମାଝୀ XAF0226969

ପ ୁ /206198 52 50 199ମଦିୁ ପଜୁାରି ପି ସ-ାରୁ ପଜୁାରି OR/13/088/018885

 ୀ /206199 43 50 200ରତK ା ପଜୁାରୀ %ା ମଦିୁ ପଜୁାରୀ MGH1324839

ପ ୁ /206200 39 50 201ସନୁ ପଜୁାରୀ ପି େସାନୂ ପଜୁାରୀ XAF0031153

 ୀ /206201 38 50 202ଲଳିତା ପଜୁାରୀ - ସ-ାରୁ ପଜୁାରୀ XAF0031161

ପ ୁ /207202 73 50 203ଧନୁଜ� ୟ ମାଝୀ ପି ଶତୁୀ ମାଝୀ OR/13/088/018660

 ୀ /207203 68 50 204ଚ��ମା ମାଝୀ %ା ଧନୁଜ� ୟ ମାଝୀ OR/13/088/018661

ପ ୁ /207204 57 50 205ଜଗବJୁ ମାଝି ପି ସନପତି ମାଝି OR/13/088/018805

 ୀ /207205 47 50 206େଖରାତି ମାଝି %ା ଗରୁୁବJୁ ମାଝି OR/13/088/018806

 ୀ /207206 26 50 207ପାବ� ତୀ ମାଝୀ ପି ଜଗବJୁ ମାଝୀ XAF0747733

 ୀ /207207 24 50 208କମଳା ମାଝୀ ପି ଜଗବJୁ ମାଝୀ XAF0746941

ପ ୁ /208208 41 50 209ବ� ଜ ମାଝୀ ପି ଲଛମନ ମାଝୀ XAF0226977

 ୀ /208209 31 50 210ଦଇମତି ମାଝୀ %ା ବ� ଜ ମାଝୀ XAF0226985

ପ ୁ /208210 62 50 211ସନାଧର ରJାରୀ ପି ଚଇତନ� ରJାରୀ OR/13/088/018657

 ୀ /208211 57 50 212ମDଳ େଦଇ ରJାରୀ %ା ସନାଧର ରJାରୀ OR/13/088/018658

ପ ୁ /209212 52 50 213ରାମଚ��  ନାଇକ ପି ଶ�ାମ ନାଇକ OR/13/088/018656

ପ ୁ /210213 67 50 214େବଶୖାଖ ୁରJାରି ପି େଲାକନାଥ ରJାରି OR/13/088/018646

ପ ୁ /210214 42 50 215ଇTର ରJାରି ପି େବଶୖାଖ ୁରJାରି MGH1324615

ପ ୁ /210215 36 50 216ଟେ1Tର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ��  ସାହୁ XAF0927012

 ୀ /210216 27 50 217ଭବାନୀ ସାହୁ %ା ଦିଲିପ କମୁାର ସାହୁ XAF0927061

 ୀ /210217 26 50 218େନୗନା ସାହୁ %ା ଟେ1Tର ସାହୁ XAF0927046

 ୀ /211218 45 50 219ସମଦାସ ପଜୂାରି %ା ସମାରୁ ପଜୂାରି MGH1323435

 ୀ /211219 44 50 220ସଂଯfୁା ପଜୁାରୀ %ା ଗWୁ ସମରଥ XAF0927087

 ୀ /211220 40 50 221ସମାରି ପଜୂାରୀ %ା ସମଦାସ ପଜୂାରୀ XAF0278135

ପ ୁ /211221 52 50 222ଦନାଇ ରJାରି ପି ଶଧୁର ରJାରି OR/13/088/018648

ପ ୁ /212222 46 50 223େକ ରାମକ� ୀ�ା . ପି ରାମଲୁୁ . XAF0424671

 ୀ /212223 58 50 224େକ କାନାକାମା %ା େକ.ରାମଲୁୁ XAF0424663

 ୀ /212224 43 50 225େକ କ�ି�ାେବନୀ %ା େକ ରାମା ରାଓ XAF0342816

 ୀ /212225 47 50 226ଝୁନକୀ ପଜୂାରି %ା ଚିDୁଡ ପଜୂାରି OR/13/088/018707

ପ ୁ /212226 20 50 227େକ. ସାଗର ପି େକ.ରାମା ରାଓ XAF1047653

 ୀ /215227 32 50 228େପ�ମା;ଳି କଦଳି %ା ପବଲଏସ କଦଳି XAF0226993

ପ ୁ /215228 78 50 229ଚ��  ମାଝି ପି ସନଧର ମାଝି OR/13/088/018809

 ୀ /215229 52 50 230ଚିତାୟ ମାଝି %ା ଚ��  ମାଝି OR/13/088/018808

 ୀ /217230 57 50 231ଗରିମନି ନାୟକ ପି ସ-ାରୁ ନାୟକ OR/13/088/018832

 ୀ /218231 60 50 232ଉଆଶୀ ଭତରା %ା ଶଯୁ��ରାଓ ଭତରା OR/13/088/018682

 ୀ /218232 47 50 233ମଦନା ଭତ� ା %ା ବୁଦୁ ଭତ� ା XAF0227009

 ୀ /218233 55 50 234ପ�ତିମା ମାଝୀ %ା ଶେୁରଶ ମାଝୀ OR/13/088/018581

ପ ୁ /219234 61 50 235କମଳୁ ରJାରି ପି ଲ=Fଣ ରJାରି OR/13/088/018893

ପ ୁ /220235 42 50 236ସ;ିବ କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୁାଶ ଚ��  ନାୟକ MGH1323021

 ୀ /220236 33 50 237େରଜିଆ ନାୟକ %ା ସାଜିବ କମୁାର ନାୟକ XAF0227017

ପ ୁ /220237 75 50 238ଶ�ାମ ସ�ୁର ପSନାୟକ ପି ନରହରି ପSନାୟକ MGH1323039

 ୀ /220238 66 50 239ସକEୁଳା ପSନାୟକ %ା ସାମସ�ୁର ପSନାୟକ MGH1324268

ପ ୁ /220239 48 50 240ସନୁାଧର ପଜୁାରୀ ପି ଶକୃୁ ପଜୁାରୀ OR/13/088/018684
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 ୀ /222240 72 50 241ସଭୁଦ� ା େବେହରା %ା ଝାେଡTର େବେହରା XAF0561126

ପ ୁ /222241 58 50 242ମିନେକତନ େବେହରା ପି ଶ�ୀନିବାସ େବେହରା OR/13/088/018685

 ୀ /222242 55 50 243ସକEୁଳା େବେହରା %ା ମିନେକତନ େବେହରା OR/13/088/018686

ପ ୁ /223243 51 50 244ଅTିନିକମୁାର ବକସି ପି େଶସାନ� ବକସି OR/13/088/018823

 ୀ /223244 49 50 245ଭୁବେନTରି ବକସି %ା ଅTୀନି ବକସି OR/13/088/018822

ପ ୁ /223245 27 50 246ଆକାଶ କମୁାର ବ\ି ପି ଅTିନି କମୁାର ବ\ି XAF0443861

 ୀ /223246 24 50 247ଅ1ିତା କମୁାରୀ ବ\ି ପି ଅTିନୀ କମୁାର ବ\ି XAF0781641

ପ ୁ /223247 29 50 248ଅବିନାଶ କମୁାର ବ\ି ପି ଅTିନୀ କମୁାର ବ\ି XAF0342683

 ୀ /225248 48 50 249ସମାରୀ ମାଝୀ %ା ଶକୃୁ ମାଝୀ OR/13/088/018692

ପ ୁ /225249 30 50 250ସନତ ରାମ ମାଝୀ ମା ସମାରି ମାଝୀ XAF0227025

 ୀ /225250 77 50 251କମଳା ମାଝି(ବି) %ା ସକୃୁ ମାଝି OR/13/088/018690

ପ ୁ /226251 40 50 252ସ;ୟ କମୁାର ପSନାୟକ ପି ଦୀବାକର ପSନାୟକ XAF0560771

ପ ୁ /226252 70 50 253ନବୀନ ଚ��  ପSନାୟକ ପି ଚ��  େଶଖର ପSନାୟକ MGH1324011

 ୀ /226253 45 50 254ରୀନା ପSନାୟକ ମା କନକ ପSନାୟକ XAF0031187

 ୀ /226254 45 50 255ଅନିତା ପSନାୟକ ପି ଚ�� େଶଖର ପSନାୟକ XAF0031195

ପ ୁ /226255 42 50 256ସଚିନ କମୁାର ପSନାୟକ ପି ଦୀବାକର ପSନାୟକ MGH1420876

 ୀ /226256 41 50 257କନକ ପSନାୟକ %ା ଦୀବାକର ପSନାୟକ OR/13/088/034396

ପ ୁ /226257 41 50 258ଅଜିତ କମୁାର ପSନାୟକ ପି ଦିବାକର ପSନାୟକ MGH1324037

ପ ୁ /227258 68 50 259ଲ=Fୀନାରାୟଣ ମgଳ ପି ଦgପାଣି ମgଳ OR/13/088/018697

ପ ୁ /227259 41 50 260ବିନାୟକ ମgଳ ପି ଲ=Fୀ ନାରାୟଣ ମgଳ MGH1323260

ପ ୁ /227260 40 50 261ର;ନ କମୁାର ମgଳ ପି ଲ=Fୀ ନାରାୟଣ ମgଳ MGH1322965

ପ ୁ /227261 34 50 262ବିTଜିତ ମgଳ ପି ଲ=Fୀ ନାରାୟଣ ମgଳ MGH2295525

 ୀ /227262 34 50 263ଛବି ମgଳ %ା ର;ନ କମୁାର ମgଳ XAF0310730

 ୀ /227263 23 50 264ଅ;ଳୀ ମgଳ %ା ବିTଜିତ ମgଳ XAF0781583

 ୀ /228264 43 50 265ସ-ାରି ଜାନି %ା ଜାDିର ଜାନୀ XAF1079631

ପ ୁ /228265 56 50 266ଗେଣସ ମgଳ ପି ଦgପାଣି ମgଳ OR/13/088/018699

 ୀ /228266 53 50 267ସଂଯfୁା ମgଳ %ା ଗେଣଶ ମgଳ OR/13/088/018700

 ୀ /228267 30 50 268ଲିପିକା ମgଳ ପି ଗେଣTର ମgଳ XAF0278176

 ୀ /228268 29 50 269ଲିhା ମgଳ ପି ଗେଣଶ ମgଳ XAF0278168

ପ ୁ /228269 27 50 270ରାେଜଶ ମgଳ ପି ଗେଣସ ମgଳ XAF0443739

 ୀ /229270 57 50 271ବିମଳା ମାଝି %ା ଘାସି ମାଝି XAF0561159

ପ ୁ /229271 42 50 272ବନବାସୀ ମାଝୀ ମା ବିମଳା ମାଝୀ XAF0031203

 ୀ /229272 42 50 273ତୁଳାବତୀ ମାଝୀ - ବିମଳା ମାଝୀ XAF0031211

 ୀ /230273 83 50 274ସେୁରଖା ବିTାଳ %ା ସୀମା`ଳ ବିTାଳ MGH1324946

ପ ୁ /230274 81 50 275ସିମା`ଳଳ ବିTାଳ ପି େଗାବି� ବିTାଳ MGH1323096

ପ ୁ /230275 56 50 276ପ�କାଶ ଚ��  ବିTାଳ ପି ସିମା`ଳ ବିTାଳ XAF1084490

 ୀ /230276 39 50 277ସDୀତା ବିTାଳ ପି ସିମା`ଳ ବିTାଳ MGH1324904

 ୀ /230277 42 50 278ଗାୟତ�ି  ମିଶ� %ା େଗୗରହରି ମିଶ� XAF0031229

 ୀ /231278 59 50 279ମଟୁଲୀ ପଜୁାରୀ ପି ଝିତରୁ ପଜୁାରୀ MGH1323922

 ୀ /231279 56 50 280ସଭୁଦ� ା ପଜୁାରି ପି ଝିତୁରୁ ପଜୁାରି MGH1324631

ପ ୁ /231280 27 50 281ଡମ ୁପଜୂାରୀ ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୂାରୀ XAF0443879

ପ ୁ /232281 42 50 282ରେମଶ ର�ାରୀ ପି ଅi ୁର�ାରୀ XAF0310748

 ୀ /232282 39 50 283ଜାନକି ର�ାରୀ %ା ରେମଶ ର�ାରୀ XAF0301226

ପ ୁ /232283 25 50 284ଭରତ ରJାରୀ ପି ରେମଶ ରJାରୀ XAF0781401

 ୀ /233284 68 50 285ବଇେଦହି ପଜୁାରି %ା ଅU ୁ�ନ ପଜୁାରି OR/13/088/018768

 ୀ /235285 82 50 286ଳ=Fୀ ଚଲାଣ ପି ଡୁମର ଚଲାଣ OR/13/088/018365

 ୀ /235286 66 50 287ଚ�� ୀ ଚଲାଣ %ା ରଘ ୁଚଲାଣ OR/13/088/018714

ପ ୁ /236287 49 50 288ନବିନ ଚଲାଣ ପି ହନୁ ଚଲାଣ OR/13/088/018860

 ୀ /236288 47 50 289ଉମା ଚଲାଣ %ା ନବିନ ଚଲାଣ OR/13/088/018861

ପ ୁ /236289 25 50 290ସନିୁଲ ନାୟକ ପି ଧନପତି ନାୟକ XAF0780973

 ୀ /237290 43 50 291ନିଳାବତୀ ଜାନୀ %ା ଦିନବJୁ ଜାନୀ OR/13/088/018790

 ୀ /238291 83 50 292ଫୁଲମତି ମାଝି %ା ମନ ମାଝି OR/13/088/018817

 ୀ /238292 51 50 293ପଦF ା ମାଝି %ା ଧନସିଂ ମାଝି MGH1323914

ପ ୁ /238293 49 50 294ଧନସିଂ ମାଝୀ ପି ମନ ମାଝୀ OR/13/088/018716

ପ ୁ /238294 40 50 295ସରୁୁ ମାଝୀ - ଧନସିଂ ମାଝୀ XAF0031245

 ୀ /238295 28 50 296କନିୁ ମାଝୀ %ା ସରୁୁ ମାଝୀ XAF0780981

 ୀ /239296 82 50 297ସଭୁଦ� ା ଭତରା(ବି) %ା ସନାଧର ଭତରା OR/13/088/018801

 ୀ /239297 41 50 298ସମାରୀ ଚଲାଣ ପି ସକୁମନ ଚଲାଣ MGH2295665

ପ ୁ /239298 36 50 299ସକୁମନ ଚଲାଣ ପି ହନୁ ଚଲାଣ MGH2295699

 ୀ /239299 36 50 300ସକୁମତୀ ଚଲାଣ ପି ହନୁ ଚଲାଣ XAF0031252

ପ ୁ /239300 30 50 301ଗଣପତି ଚଲାଣ ପି ହନୁ ଚଲାଣ XAF0342691

ପ ୁ /240301 55 50 302ଗରୁୁବJୁ ମାଝି ପି ତୁଳାରାମ ମାଝି OR/13/088/018849

 ୀ /240302 38 50 303ସୀତା ମାଝୀ %ା ଅଚ�ତୁା ମାଝୀ XAF0031260

5 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ1 %ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /240303 23 50 304ସରୁଜ ମାଝୀ ପି ଅଚ�ତୁା ମାଝୀ XAF0780999

ପ ୁ /241304 58 50 305ଡୁମର ମାଝୀ ପି ତୁଳାରାମ ମାଝୀ OR/13/088/018726

 ୀ /241305 47 50 306ପାକଲି ମାଝୀ %ା ଡୂମର ମାଝୀ OR/13/088/018727

ପ ୁ /242306 60 50 307ସିଗିରାମ ମାଝୀ ପି ତୁଳାରାମ ମାଝୀ OR/13/088/018724

 ୀ /242307 53 50 308ଲଛମି ମାଝୀ %ା ସିଗିରାମ ମାଝୀ OR/13/088/018725

 ୀ /242308 86 50 309ପଦF ା ପଜୂାରୀ %ା ଝୀତୃ ପଜୂାରୀ OR/13/088/018916

ପ ୁ /242309 54 50 310ଚିDଡୁ ପଜୂାରି ପି ଝୀତ�  ପଜୂାରି OR/13/088/018706

 ୀ /243310 58 50 311ସନମତି ଭତରା %ା ଡମ ୁଭତରା OR/13/088/018802

 ୀ /244311 76 50 312ଅiି ଯାନି %ା ଶକୁ ୁଯାନି OR/13/088/018731

ପ ୁ /244312 58 50 313େ=ମାକର ଯାନି ପି ସକୃୁ ଯାନି OR/13/088/018732

 ୀ /244313 55 50 314ତୁଳସା ଯାନି %ା େ=ମାକର ଯାନି OR/13/088/018733

ପ ୁ /244314 48 50 315ଶବୁାସ ଯାନି ପି ସକୃୁ ଯାନି OR/13/088/018735

 ୀ /244315 44 50 316ସକୁମତୀ ଜାନି %ା ସବୁାସ ଜାନି MGH1324656

 ୀ /245316 72 50 317ପ]ୁ�ୀ ହଲବା %ା ସ�ୁର ହଲବା OR/13/088/018737

 ୀ /245317 48 50 318ଅiୀ ହଲବା %ା କୃ� ହଲବା OR/13/088/018739

ପ ୁ /245318 47 50 319ନାରାୟଣ ହଲବା ପି ସଦୁଶ�ନ ହଲବା MGH1323963

ପ ୁ /245319 42 50 320େଗାପିନାଥ ହଲବା ପି ସ�ୁରସନ ହଲବା MGH1324169

 ୀ /245320 37 50 321ସକୁମତି ହାଲବା %ା ନାରାୟଣ ହାଲବା XAF0310755

ପ ୁ /245321 36 50 322ପଦF ନ ହାଲଦା ପି ଇTର ହାଲଦା MGH2295319

ପ ୁ /245322 50 50 323ଜଗନK ାଥ ହଲବା ପି ତ�ିନାଥ ହଲବା XAF0781468

ପ ୁ /245323 36 50 324ପଲୁୁ ହଲବା ପି ଇTର ହଲବା XAF0747097

 ୀ /245324 30 50 325େଗଲମଣୀ ହଲବା %ା ପଲୁୁ ହଲବା XAF0781005

ପ ୁ /245325 28 50 326ଟ1 ହଲବା - କାେମTରୀ ହଲବା XAF0926865

 ୀ /245326 26 50 327ହିରାମଣୀ ହଲବା %ା ପଦF ନ ହଲବା XAF0747063

 ୀ /245327 25 50 328କାେମTରୀ ହଲବା ପି କୃ� ହଲବା XAF0747543

 ୀ /246328 47 50 329ଡାଲିମ ଭତରା ପି ମାଆରୁ ଭତରା XAF0227033

ପ ୁ /247329 44 50 330ଦିଲ7 ିପ କମୁାର ଦାଶ ପି ବିପ� ଚରଣ ଦାସ MGH1324722

 ୀ /247330 82 50 331ବୀ�ୁଲତା ଦାସ %ା ବିପ�ଚରଣ ଦାସ OR/13/088/026754

ପ ୁ /247331 67 50 332ବିପ�ଚରଣ ଦାସ ପି ଲକନାଥ ଦାସ OR/13/088/026753

ପ ୁ /247332 42 50 333ସନୁୀଲ କମୁାର ଦାସ ପି ବିପ� ଚରଣ ଦାସ MGH1323120

ପ ୁ /248333 40 50 334କମଳୁ ମାଝି ପି େକଶବ ମାଝି MGH1324714

 ୀ /248334 36 50 335କନିୁ ମାଝୀ %ା କମଳୁୁ ମାଝୀ XAF0301234

ପ ୁ /249335 55 50 336ହରିବJୁ ପଜୁାରି ପି ଖଗପତି ପଜୁାରି OR/13/088/018719

ପ ୁ /249336 46 50 337ସକୁମନ ପଜୁାରି ପି ଖଗପତି ପଜୁାରି MGH1325067

ପ ୁ /249337 37 50 338ଭଗବାନ ପଜୂାରୀ ପି ହରିବJୁ ପଜୂାରୀ MGH2295590

 ୀ /249338 37 50 339ଡ଼ମାଇ ପଜୂାରୀ %ା ସାହାେଦବ ପଜୂାରୀ XAF0561183

ପ ୁ /249339 31 50 340ଆସମାନ ପଜୂାରୀ ପି ହରିବJୁ ପଜୂାରୀ XAF0747113

 ୀ /249340 25 50 341ବାସEୀ ପଜୂାରୀ %ା ଆସମାନ ପଜୂାରୀ XAF0747147

ପ ୁ /249341 25 50 342େଗାବି� ପଜୂାରୀ ପି ହରିବJୁ ପଜୂାରୀ XAF0747162

ପ ୁ /249342 25 50 343ଗDାଧର ପଜୂାରୀ ପି ସକୁମନ ପଜୂାରୀ XAF0747550

 ୀ /250343 34 50 344ମଦନବତୀ ଭତ�ା %ା ଟୁନା ସମରଥ XAF0443754

ପ ୁ /250344 77 50 345ଦାଶ ିସମରଥ ପି ଷନୁ ସମରଥ OR/13/088/018539

 ୀ /250345 72 50 346ଡମଣିୁ ସମରଥ %ା ଦାସି ସମରଥ OR/13/088/018540

ପ ୁ /250346 44 50 347ଟୁନା ସମରଥ ପି ଦାସି ସମରଥ MGH1322973

 ୀ /253347 66 50 348ବାସEିଲତା ବଳ %ା ପ]ୂ�ଚ��  ବଳ MGH1421205

ପ ୁ /253348 43 50 349ଗଗନ ବିହାରୀ ବଳ ପି ପ]ୁ� ଚ��  ବଳ MGH1323369

 ୀ /253349 38 50 350ସଂଯଲୁତା ବଳ %ା ଗଗନବିହାରୀ ବଳ MGH2295764

ପ ୁ /254350 63 50 351ବିଜୟ କମୁାର ଶାସମଲ ପି ସିମା`ଳ ଶାସମଲ XAF0561209

 ୀ /254351 51 50 352ଗିତା;ଳି ଶାସମଲ %ା ବିଜୟ କମୁାର ଶାସମଲ XAF0561191

ପ ୁ /254352 31 50 353େଦବାଶଷି ଶାସମଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଶାସମଲ XAF0310763

 ୀ /254353 30 50 354ଗାୟତ�ୀ ସାସମଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାସମଲ XAF0341727

 ୀ /254354 29 50 355ଧରିତ�ୀ ସାସମଲ ପି ବିଜୟ କମୁାର ସାସମଲ XAF0341750

 ୀ /256355 54 50 356ପ�ମିଳା କମୁାରି ସାହୁ ପି ଉମାକାE ସାହୁ OR/13/088/034716

 ୀ /256356 51 50 357େରବତୀ କମୁାରୀ ସାହୁ ପି ଉମାକାE ସାହୁ OR/13/088/034720

ପ ୁ /256357 45 50 358ସନିୁଲ କମୁାର ସାହୁ ପି ଉମାକାE ସାହୁ OR/13/088/018887

ପ ୁ /258358 60 50 359ବାଳକୃ� ବ\ି ପି ଗWୁ ବ\ି OR/13/088/018858

 ୀ /258359 56 50 360େଜ�ାତିରାଣି ବ\ି ପି ବାଳକୃ� ବ\ି OR/13/088/018859

 ୀ /259360 52 50 361ସରଜିନି ବାଘ %ା ହସOନ� ବାଘ MGH1323047

 ୀ /261361 46 50 362କମୁଦିୁନି ନାୟକ %ା ଅଭୟ କମୁାର ନାୟକ MGH1324417

 ୀ /262362 71 50 363ବି�ୁପ�ିୟା ପSନାୟକ %ା ନରସିଂହ ପSନାୟକ OR/13/088/026741

ପ ୁ /262363 43 50 364ମାନସ ର;ନ ପSନାୟକ ପି ନରସିଂହ ପSନାୟକ MGH2295269

 ୀ /264364 40 50 365ସବିତା ପଜୂାରି %ା ନିଳା-ର ପଜୂାରି MGH1324847

ପ ୁ /266365 55 50 366େରମE କମୁାର ଭS ପି ଚମନଲାଲ ଭଟ XAF1076199
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ପ ୁ /266366 32 50 367ରାେକଶ ଭS ପି ରସନ ଭS XAF0031286

ପ ୁ /266367 30 50 368ସରୁଜ କମୁାର ଭS ପି େରମE କମୁାର ଭS XAF0342097

ପ ୁ /266368 31 50 369ନିର;ନ ମାଥO ପି ପ�ତାପ ଚ��  ମାଥO XAF0342105

ପ ୁ /268369 69 50 370ଶିବ ହରିଜନ ପି ଖ�ି9ୟାନ ହରିଜନ MGH1420892

 ୀ /268370 54 50 371ହୀରାମଣୀ ଜାନି ପି ବଳରାମ ଜାନି MGH1323955

 ୀ /269371 64 50 372ବାସEି ବକସି %ା ପ�ଭାକର ବକସି OR/13/088/018255

ପ ୁ /269372 44 50 373ଶ�ୀକାE ବକସି ପି ପ�ଭାକର ବକସି OR/13/088/018868

ପ ୁ /269373 44 50 374ସମୁE କମୁାର ବ\ି ପି ପ�ଭାକର ବ\ି MGH1323229

 ୀ /269374 34 50 375ପଜୁାk�ନା ବ\ି %ା ଶ�ୀକାE ବ\ି XAF0031302

ପ ୁ /270375 41 50 376ଆe. େଭଲ ମରୁଗାନ ପି ପି. ରାମ%ାମି ନାଇଡୁ XAF0561217

 ୀ /271376 75 50 377ନଳିନି ବ\ି %ା ନରଶିଂହ ବ\ି MGH2295301

ପ ୁ /272377 45 50 378ନିଳକl ଦଳାଇ ପି ମଦନ େମାହନ ଦଳାଇ MGH1323138

 ୀ /273378 50 50 379ମାଧରିୁ ନାୟକ %ା ପ�ତାପ ନାୟକ MGH1323799

 ୀ /274379 73 50 380ଦଇମତୀ ହରିଜନ %ା ପରମାନ� ହରିଜନ MGH1323393

 ୀ /275380 90 50 381ବଇଦୀ ଜାନି %ା ବଳରାମ ଜାନି MGH1323948

ପ ୁ /277381 51 50 382ଆନ� କମୁାର ପାଣି ପି ଆବସାଲା_ ପାଣି MGH1324797

 ୀ /277382 45 50 383ବାସEି ପାଣି %ା ଆନ� କମୁାର ପାଣି MGH1323740

ପ ୁ /277383 24 50 384ଅରୁଣ ପାଣି ପି ଆନ� କମୁାର ପାଣି XAF0926881

 ୀ /277384 24 50 385ଅରୁଣା ପାଣି %ା ଅରୁଣ ପାଣି XAF0937813

ପ ୁ /278385 62 50 386ରଘନୁାଥ ମାଝୀ ପି ରୁପଧାରୀ ମାଝୀ OR/13/088/018748

 ୀ /278386 57 50 387ଦୁଲମା ମାଝୀ %ା ରଘନୁାଥ ମାଝୀ XAF0773697

 ୀ /278387 49 50 388ଦେନଇ ମାଝୀ %ା ଧନସାଇ ମାଝୀ OR/13/088/018747

ପ ୁ /278388 47 50 389ଧନସାଏ ମାଝି ପି ସକୁମନ ମାଝି MGH1323997

ପ ୁ /280389 87 50 390ପରୁସତୀ ମାଝୀ ପି ହନୁ ମାଝୀ OR/13/088/018908

ପ ୁ /281390 45 50 391ବଳରାମ ବିେଶାଇ ପି ହରି ବିେଶାଇ OR/13/088/018812

ପ ୁ /282391 52 50 392ତୁଳାରାମ ଭତରା ପି େବୖଦ�ନାଥ ଭତରା OR/13/088/018852

 ୀ /282392 41 50 393ଭାବିମଣୀ କଦଳୀ %ା ଯଲିୁଏସ କଦଳୀ MGH1323732

 ୀ /284393 43 50 394ଫଲୁମଣି ଦାଶ %ା ସନ�ାସି ଦାଶ MGH1324573

 ୀ /285394 56 50 395ସଭୁଦ� ା ମାଝୀ %ା ଧନପତି ମାଝୀ OR/13/088/018301

ପ ୁ /285395 54 50 396ଅଜୁ� ନ ମାଝୀ ପି ଦଶମ ୁମାଝୀ XAF0031310

 ୀ /285396 49 50 397େଗାରୀ ମାଝୀ %ା ଅଜୁ� ନ ମାଝୀ XAF0031328

 ୀ /285397 29 50 398ସକୁଦିୁ ମାଝୀ %ା ବାବୁରାମ ମାଝୀ XAF0443382

ପ ୁ /285398 28 50 399ବାବୁରାମ ମାଝୀ ପି ଅଜୁ� ନ ମାଝୀ XAF0342279

ପ ୁ /286399 59 50 400ଅମୀୟ କମୁାର େଜନା ପି ପତିତପାବନ େଜନା XAF0227041

ପ ୁ /286400 26 50 401ଦୂଗO ପ�ସାଦ େଜନା ପି ଅମିୟ କମୁାର େଜନା XAF0587808

 ୀ /286401 57 50 402କମୁଦିୁନୀ ମgଳ %ା ଅମୀୟ କମୁାର େଜନା XAF0227058

ପ ୁ /286402 24 50 403କଲ�ାଣ େସୗରଭ ଉଦୁ ପି ଅ=ୟ ପାଣି ଉଦୁ XAF0781013

ପ ୁ /286403 49 50 404ଅ=ୟ ପାଣି ଉଦୁ ପି ପରମାନ� ଉଦୁ XAF0341818

 ୀ /286404 47 50 405ରଶFି ଉଦୁ %ା ଅ=ୟ ପାଣି ଉଦୁ XAF0341826

ପ ୁ /287405 50 50 406ତାପସ କମୁାର ପରିଡ଼ା ପି mିଜବର ପରିଡ଼ା XAF0561225

 ୀ /288406 47 50 407କାଦ-ିନୀ େସନାପତି %ା ତାପସ କମୁାର ପରିଡ଼ା XAF0561233

ପ ୁ /289407 53 50 408ପ�ସନK  କମୁାର ମିଶ� ପି ବିTନାଥ ମିଶ� XAF0031336

ପ ୁ /290408 59 50 409େଦବୀ ପ�ସାଦ ନାୟକ ପି ଗେଣTର ନାୟକ XAF0226449

 ୀ /290409 44 50 410ବବିତା ନାୟକ %ା େଦବୀ ପ�ସାଦ ନାୟକ XAF0031344

 ୀ /290410 21 50 411ସନାଲୀ ନାୟକ ପି େଦବୀ ପ�ସାଦ ନାୟକ XAF0937839

 ୀ /291411 25 50 412ରଶFତିା ବାଘ ପି େବ;ାବିନ ବାଘ XAF0781476

 ୀ /291412 45 50 413ସJ�ାରାଣୀ ବାଘ %ା େବନ�ାବିନ ବାଘ MGH2395986

 ୀ /292413 39 50 414ସବିତା ମିଶ� - ସର%ତୀ ମିଶ� OR/13/088/032730

ପ ୁ /293414 54 50 415ବଂଶୀଧର ଭତରା ପି ସହେଦବ ଭତରା XAF0301242

 ୀ /293415 45 50 416ସବୁାସିନୀ ଭତରା %ା ବଂଶୀଧର ଭତରା XAF0031369

ପ ୁ /295416 61 50 417ପ�କାଶଚ��  ପ�ଧାନ ପି ମିଶରିାମ ପ�ଧାନ XAF0031377

 ୀ /295417 46 50 418ନିଳୀମା ପ�ଧାନ %ା ପ�କାଶ ଚ��  ପ�ଧାନ XAF0227066

 ୀ /296418 38 50 419ମଧଲିୁକା ନାୟକ %ା ବିେନାଦ କମୁାର ପାତ� OR/13/088/032453

ପ ୁ /296419 48 50 420ବିେନାଦକମୁାର ପାତ� ପି ପଦF ନାଭ ପାତ� XAF0549238

 ୀ /299420 29 50 421ଅନିଶା ବାନ %ା ନିୟାମd ଖାa XAF0341842

 ୀ /299421 61 50 422ଜୁେବଦା େବଗ_ %ା ଇବ� ାହିମ ଖାa XAF0301267

ପ ୁ /299422 32 50 423ମକୁ�ୁ ଚଲାଣ ପି ମDରା ଚଲାଣ XAF0301275

ପ ୁ /299423 31 50 424ବିଭୁପ�ସାଦ ଦାଶ ପି ବିପ� ଚରମ ଦାଶ XAF0301283

 ୀ /299424 76 50 425ଫଲୁମଣୀ ଧମ�ଆଶ� %ା ନିତ�ାନ� ଧମ�ଆଶ� XAF0301309

ପ ୁ /299425 33 50 426ବାବିଲ କkପ ପି ଦୟାଲୁ କkପ XAF0301291

ପ ୁ /299426 69 50 427ଦୟାଲୁ କଛପ ପି ଲୁକ କଛପ XAF0443705

 ୀ /299427 59 50 428ଦିନମଣି କଛପ %ା ଦୟାଲୁ କଛପ XAF0443713

ପ ୁ /299428 32 50 429ହାବିଲ କଛପ ପି ଦୟାଳୁ କଛପ XAF0443663
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 ୀ /299429 31 50 430ସ;ିତାମଣି କଛପ %ା ହାବିଲ କଛପ XAF0443655

ପ ୁ /299430 29 50 431ନିୟାମତ ଖାa ପି ଇବ� ାହିମ ଖାନ XAF0665935

ପ ୁ /299431 46 50 432ରଘନୁାଥ ମାଝୀ ପି ଝୀତୃ ମାଝୀ XAF0227173

 ୀ /299432 43 50 433ସନଶିରା ମାଝୀ %ା ରଘନୁାଥ ମାଝୀ XAF0310821

 ୀ /299433 33 50 434କମଳା ମାଝୀ %ା ଧନପତି ଭତରା XAF0227082

ପ ୁ /299434 43 50 435ତପନ କମୁାର ମgଳ ପି କାnoକ ମgଳ XAF0227157

 ୀ /299435 41 50 436%ପKା ମgଳ %ା ତପନ କମୁାର ମgଳ XAF0227108

 ୀ /299436 35 50 437ମାନସୀ ମgଳ %ା ବିନାୟକ ମgଳ XAF0301317

ପ ୁ /299437 51 50 438ପ�ତାପ ନାୟକ ପି ବାଟି ନାୟକ XAF0227074

ପ ୁ /299438 38 50 439ପ�ଶାE କମୁାର ପାଢୀ ପି ଅମଲୂ� ଚ��  ପାଢୀ XAF0301325

 ୀ /299439 34 50 440ତପ%ିନୀ ପାଢୀ %ା ପ�ଶାE କମୁାର ପାଢୀ XAF0310771

ପ ୁ /299440 30 50 441େକବୖଲ� ପ�ସାଦ ପgା ପି େକଳୖାଶ ଚ��  ପgା XAF0301333

ପ ୁ /299441 28 50 442ଅମଲୂ� ପ�ସାଦ ପgା ପି େକଳୖାସ ଚ��  ପgା XAF0342808

 ୀ /299442 29 50 443େହମବତୀ ପଜୂାରୀ %ା େଚତୖନ� ପଜୂାରୀ XAF0310813

ପ ୁ /299443 38 50 444େକ. ରବି ରାଓ ପି େକ. ରାମା ରାଓ XAF0227140

 ୀ /299444 37 50 445କନକ ସମରଥ %ା ସqାରୁ ସମରଥ XAF0420224

 ୀ /299445 44 50 446ସନିୁତା ସେEାଷରାୟ %ା ଶିବ ଚରଣ ସେEାଷରାୟ XAF0227124

ପ ୁ /299446 53 50 447ଶିବ ଚରଣ ସେEାଷରାୟ ପି ରାଧା େମାହନ ସେEାଷରାୟ XAF0227090

ପ ୁ /300447 37 50 448ଗେଜ��  ପ�ଧାନ ପି େକାରା ପ�ଧାନ XAF0342782

 ୀ /300448 32 50 449େତଜବତୀ ପ�ଧାନ %ା ଗେଜ��  ପ�ଧାନ XAF0342790

ପ ୁ /300449 29 50 450ତପନ ପ�ଧାନ ପି େକାରା ପ�ଧାନ XAF0587881

ପ ୁ /302450 47 50 451େଚତୁୖ ଭତରା ପି ଡମ ୁଭତରା XAF0341883

 ୀ /302451 33 50 452ମହାେଦବୀ ଭତରା %ା େଚତୁୖ ଭତରା XAF0341875

 ୀ /302452 45 50 453କଳାବତୀ ମାଝୀ %ା ଗରୁୁବJୁ ମାଝୀ XAF0278200

 ୀ /303453 42 50 454ସାବିତ�ୀ େଦବୀ ପି କୃପାସିJୁ େଦବୀ XAF0341974

ପ ୁ /303454 43 50 455ରାଜ କମୁାର ପଜୂାରୀ ପି କୃପାସିJୁ ପଜୂାରୀ XAF0341966

ପ ୁ /303455 38 50 456ମେନାଜ କମୁାର ପଜୂାରୀ ପି କୃପାସିJୁ ପଜୂାରୀ XAF0342246

 ୀ /303456 33 50 457େସାନାଲି ପଜୂାରୀ %ା ରାଜ କମୁାର ପଜୂାରୀ XAF0342261

 ୀ /303457 28 50 458ଲଛମନି ପଜୂାରୀ ପି ମେନାଜ କମୁାର ପଜୂାରୀ XAF0342253

 ୀ /304458 47 50 459ରମାରାଣୀ ବ� ହF ା %ା ଶିଶିର ବ� ହF ା XAF0342758

 ୀ /305459 51 50 460ସ�ୁରୀ ମାଝୀ %ା ଦିବାକର ସମରଥ XAF0443853

ପ ୁ /305460 51 50 461ଦିବାକର ସମରଥ ପି ବିTନାଥ ସମରଥ XAF0342444

 ୀ /306461 45 50 462କିରଣ ବାଳା ମିଶ� %ା ବସE କମୁାର ମିଶ� XAF0342659

ପ ୁ /307462 74 50 463ଚ��  େକଉଟ ପି ଗରୁୁ େକଉଟ XAF0342022

 ୀ /307463 59 50 464େମାତି େକଉଟ %ା ଚ��  େକଉଟ XAF0342048

 ୀ /307464 44 50 465କମଳ େଲାଚନ େକଉଟ %ା ଚ��  େକଉଟ XAF0342030

 ୀ /307465 22 50 466ନବୀନା ରJାରୀ ପି ଶିବ ରJାରି XAF0937854

 ୀ /308466 54 50 467ରୂପାଇ ଭତରା %ା ମଦନ ଭତରା XAF0342733

ପ ୁ /308467 27 50 468ମହାେଦବ ଭତରା ପି ମଦନ ଭତରା XAF0342741

 ୀ /309468 34 50 469ରାମବତୀ େକଉଟ %ା କମଳେଲାଚନ େକଉଟ XAF0443283

ପ ୁ /309469 32 50 470ଦୁେଯ�Oଧନ ମାଝୀ ପି ଧନପତି ମାଝୀ XAF0278234

 ୀ /309470 30 50 471ଫଲୁମତି ମାଝୀ %ା ଦୁେଯ�Oଧନ ମାଝୀ XAF0278242

ପ ୁ /309471 23 50 472ତୁଳାରାମ ନାୟକ ପି ଜଗନK ାଥ ନାୟକ XAF0937870

ପ ୁ /310472 28 50 473ରାଜକିେଶାର ଧନଫଲୁ ପି ନବକୀେଶାର ଧନଫଲୁ XAF0587816

ପ ୁ /310473 55 50 474ନବ କିେଶାର ଧାନଫଲୁ ପି ଜୟଦାସ ଧାନଫଲୁ XAF0278267

 ୀ /310474 50 50 475ପ�ଭାସିନୀ ଧାନଫଲୁ %ା ନବ କିେଶାର ଧାନଫଲୁ XAF0278259

ପ ୁ /311475 45 50 476ସନପତି ମାଝୀ ପି ଧନପତି ମାଝୀ XAF0278275

 ୀ /311476 40 50 477ହୀରା ମାଝୀ %ା ସନପତି ମାଝୀ XAF0278283

 ୀ /312477 46 50 478ହିରାମଣୀ ମାରାgି %ା ମେନାର;ନ ମାରାgି XAF0278291

 ୀ /313478 35 50 479ସନମତି ରJାରୀ %ା ଈTର ରJାରୀ XAF0278309

ପ ୁ /314479 27 50 480ଶଭୁମ କମୁାର ମିଶ� ପି ସେୁମାଦ କମୁାର ମିଶ� XAF0443275

 ୀ /314480 25 50 481ପ�ିତୀ ମିଶ� ପି ସେୁମାଦ କମୁାର ମିଶ� XAF0665943

ପ ୁ /315481 55 50 482କାDାଳି ଚରଣ େସଠୀ ପି ଧଡି େସଠୀ XAF0443762

 ୀ /315482 54 50 483ମ;ଲୁତା େସଠୀ %ା କାDାଳି ଚରମ େସଠୀ XAF0443770

 ୀ /316483 27 50 484େତଜ%ିନୀ ପSନାୟକ ପି ବସE କମୁାର ପSନାୟକ XAF0443630

ପ ୁ /317484 48 50 485ଶିବପ�ସାଦ ଦାସ ପି ତ�ିେଲାଚନ ଦାସ XAF0443796

 ୀ /317485 47 50 486ପ�ତିଭା ମ;ରୀ ଦାସ %ା ଶିବପ�ସାଦ ଦାସ XAF0443788

ପ ୁ /317486 36 50 487ତୁଳସୀରାମ ମାଝୀ ପି ଧନର ମାଝୀ XAF0443887

ପ ୁ /317487 49 50 488ମରୂଲୀ କ� ି�ା ପSନାୟକ ପି ଅଲୁଭିଲା ଆ-ା XAF0443507

 ୀ /317488 43 50 489ଏ ପ�ମିଲୀ ପି େକ ଏସ ବି ପ�ସାଦ ରାଓ XAF0443515

ପ ୁ /318489 31 50 490ମହsଦ ହାସମ ପି ମହsଦ ଅହମଦ XAF0587923

 ୀ /319490 23 50 491ଜୟମଣି ନାୟକ %ା ଅନିଲ ନାୟକ XAF0926899

 ୀ /319491 39 50 492ନିମ�ଳା ପଜୁାରୀ %ା ରୁପ ୁଭତ� ା XAF1021997
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ପ ୁ /320492 28 50 493ଅନିଲ ନାୟକ ପି ଶିବ ନାୟକ XAF0926949

 ୀ /320493 21 50 494ମିନତୀ ନାୟକ %ା ଗେଣଶ ନାୟକ XAF0926915

ପ ୁ /320494 21 50 495ଗେଣଶ ନାୟକ ପି ଶିବ ନାୟକ XAF0926923

 ୀ /320495 35 50 496ଧେନTର ପଜୁାରୀ %ା ତୁଳସୀରାମ ପଜୁାରୀ XAF1006402

ପ ୁ /321496 25 50 497ଶିବଶ1ର ମାଝୀ ପି ଜଗବJୁ ମାଝୀ XAF0926972

 ୀ /322497 22 50 498େଦମୖEି େଗୗଡ %ା ଲ=Fିନାଥ େଗୗଡ XAF0931691

 ୀ /324498 19 50 499ଗWିୁ ମାଝୀ ପି ଦନୁଯ��ୟ ମାଝୀ XAF1084912

 ୀ /325499 20 50 500ପXୁା ମାଝୀ %ା ଚ��  ମାଝୀ XAF1084920

ପ ୁ /325500 19 50 501େଲବ ନାୟକ ପି ଶ�ୀରାମ ନାୟକ XAF1084029

 ୀ /327501 21 50 502ଦନମତି ନାୟକ ପି କାହK ୁ  ନାୟକ XAF1083831

 ୀ /330502 56 50 503େଦ� ପୖଦୀ ରାଉତ %ା ବୃ�ାବନ ରାଉତ XAF1110261

 ୀ /523503 31 50 504ବିେଘKTରୀ ବିେଷାୟୀ ପି ସମନାଥ ବିେଷାୟୀ XAF0962316

 ୀ /999504 37 50 505ମରିତା ବାନୁ %ା ମହsଦ ଆସିଫ XAF0747709

ପ ୁ /999505 25 50 506ମଦନ ଦେଳଇ ପି ରତନ ଦେଳଇ XAF0678755

ପ ୁ /999506 29 50 507ବିେନାଦ କମୁାର ପି ଲଛି ରାମ XAF0747725

ପ ୁ /999507 25 50 508ବାବୁଲି ମାଝୀ ପି ସଗନୁ ମାଝୀ XAF0779553

ପ ୁ /999508 37 50 509ବ� ଜ େମାହନ ପି ଲଛି ରାମ XAF0747717

 ୀ /999509 36 50 510ଦଇମତୀ ପଜୂାରୀ %ା ଗରୁୁ ପଜୂାରୀ XAF0779470

ପ ୁ /1000510 72 50 511ଦୁଯ��ଧନ େଜନା ପି େବରୖାଗି େଜନା XAF0909929

ପ ୁ /1000511 41 50 512ସଂଗ�ାମ େଜନା ପି ଦୁଯ��ଧନ େଜନା XAF0909911

 ୀ /1000512 35 50 513ତପ%ିନି େଜନା %ା ସଂଗ�ାମ େଜନା XAF0909887

 ୀ /1000513 22 50 514ସନାଲି େଜନା ପି ସ;ିବ କମୁାର େଜନା XAF0909879

ପ ୁ /1001514 50 50 515ସ;ିବ କମୁାର େଜନା ପି ଦୁଯ��ଧନ େଜନା XAF0909903

 ୀ /1001515 46 50 516ସର%ତୀ େଜନା %ା ସ;ିବ େଜନା XAF0909895

 ୀ /1516 59 50 517ମDରି ମାଝି %ା ତୁଲାରାମ ମାଝି OR/13/088/018834

ପ ୁ /1517 56 50 518ତୁଳାରାମ ମାଝି ପି େଚତୖନ� ମାଝି OR/13/088/024201

ପ ୁ /2518 63 50 519ଡମ ୁମାଝି ପି େଚତୖନ� ମାଝି OR/13/088/018001

 ୀ /2519 58 50 520ତୁଳସା ମାଝି %ା ଡମ ୁମାଝି OR/13/088/018002

 ୀ /3520 45 50 521ସJ�ାରାଣୀ େବେହରା %ା ପ�ବୀଣ କମୁାର ଗEାୟତ XAF0420232

 ୀ /3521 44 50 522ଲ=Fୀ ଭତରା %ା ସେନଇ ଭତରା XAF0342634

 ୀ /3522 56 50 523ସେନଇ ଭତରୁଣି ପି େଚତୖନ� ଭତରା OR/13/088/018003

 ୀ /04523 25 50 524ଅନିତା ନାୟକ %ା ରାେମTର ନାୟକ XAF0781039

ପ ୁ /04524 26 50 525ଲାଲୁ ନାୟକ ପି ଗବ8� ନ ନାୟକ XAF0781021

 ୀ /04525 24 50 526ବଇଦି ନାୟକ %ା ଲାଲୁ ନାୟକ XAF0781054

 ୀ /4526 47 50 527କମଲ େଦଇ . %ା ଗବ8� ନ ନାଇକ . OR/13/088/018008

 ୀ /4527 68 50 528ସ-ାରି ନାଇକ %ା ସ-ାରୁ ନାଇକ OR/13/088/018006

ପ ୁ /4528 53 50 529ଗବ8� ନ ନାଇକ ପି ସ-ାରୁ ନାଇକ OR/13/088/018007

ପ ୁ /4529 31 50 530ରାେମTର ନାୟକ ପି େଗାବ8� ନ ନାୟକ XAF0781047

 ୀ /5530 48 50 531ଯନୁା ନାଇକ ପି ରାମଲାଲ ନାଇକ OR/13/088/018890

ପ ୁ /6531 70 50 532ପାକଲୁୁ ମାଝି ପି ରୁପ ୁମାଝି OR/13/088/018011

ପ ୁ /7532 47 50 533କମଳୁ ସମରଥ ପି ସିJୁ ସମରଥ OR/13/088/018015

 ୀ /7533 46 50 534ଜଗବତି ସମରଥ %ା କମଳୁ ସମରଥ OR/13/088/018792

ପ ୁ /7534 24 50 535କମଲସାଇ ସମରଥ ପି କମଳୁ ସମରଥ XAF0747634

 ୀ /7535 23 50 536େସବତୀ ସମରଥ ପି କମଳୁ ସମରଥ XAF0781062

ପ ୁ /8536 48 50 537ଚଇତୁ ସମରଥ ପି ଜଗବJୁ ସମରଥ OR/13/088/018020

ପ ୁ /8537 39 50 538ସଦନ ସିଂD ସମରଥ ପି ଜଗବJୁ ସମରଥ XAF0278317

ପ ୁ /8538 24 50 539ଲtମନ ସମରଥ ପି ଚଇତୁ ସମରଥ XAF0781070

 ୀ /9539 55 50 541ରତK ାବତୀ ମାଝି %ା ଡ-ରୁଧର ମାଝୀ OR/13/088/018023

ପ ୁ /9540 41 50 542ରେମଶ ଚ��  ମାଝୀ ପି ଉେପ��  ମାଝୀ MGH1454180

 ୀ /9541 40 50 543ଲଳିତା ମାଝୀ %ା ରେମଶ ଚ��  ମାଝୀ MGH1431022

ପ ୁ /9542 36 50 544ତୁଳସୀ ମାଝୀ ପି ଡuରୁୁ ମାଝୀ MGH2295715

 ୀ /9543 34 50 545କନିୁ ମାଝୀ %ା ତୁଳସୀ ମାଝୀ MGH2295707

ପ ୁ /10544 23 50 546କୃ�ଚ��  ଶୀରା ପି ଫଗନୂୁ ଶୀରା XAF0873125

 ୀ /10545 23 50 547ଭଗବତୀ ଶୀରା %ା କୃ�ଚ��  ଶୀରା XAF0875211

ପ ୁ /10546 52 50 548ଫଗନୁୁ ଶିରା ପି ପାେରTର ଶିରା OR/13/088/018872

ପ ୁ /11547 56 50 549ଇTର ସିରା ପି ପାେରTର ସିରା OR/13/088/018026

 ୀ /11548 54 50 550କଉସଲ�ା ଶିରା %ା ଇTର ଶିରା OR/13/088/018027

 ୀ /12549 48 50 551ପ]ୁ�ୀ ପଜୁାରି %ା ଅU ୁ�ନ ପଜୁାରି XAF1199876

ପ ୁ /12550 43 50 552ଅU ୁ�ନ ପଜୁାରି ପି ରାମଚ��  ପଜୁାରି MGH1453935

ପ ୁ /12551 25 50 553ଫଲୁସିD ପଜୂାରୀ ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୂାରୀ XAF0781088

 ୀ /14552 60 50 554ସମାରି ସମରଥ ପି ଦିନବଂଧ ୁସମରଥ OR/13/088/018037

ପ ୁ /14553 55 50 555ଭଗବାନ ସମରଥ ପି ଦିନବଂଧ ୁସମରଥ OR/13/088/018034

 ୀ /14554 52 50 556ମନିମା ସମରଥ %ା ଭଗବାନ ସମରଥ OR/13/088/018035
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 ୀ /14555 52 50 557ରାଧା ସମରଥ %ା ବୁଦୁରା ସମରଥ OR/13/088/018039

 ୀ /14556 30 50 558ଉଷା ସମରଥ ପି ଭଗବାନ ସମରଥ XAF0781294

 ୀ /14557 25 50 559ବାସEି ସମରଥ ପି ଭଗବାନ ସମରଥ XAF0875229

 ୀ /15558 45 50 560ଗଂଗାଇ ଭତରା %ା ଧନର ଭତରା OR/13/088/018043

ପ ୁ /15559 29 50 561ତୁଳାରାମ ଭତରା ପି ଧନର ଭତରା XAF0278325

ପ ୁ /15560 28 50 562େଦବ ଭତରା ପି ଧନର ଭତରା XAF0747667

ପ ୁ /15561 48 50 563ଧନୁଯ� ୟ ଭତରା ପି ମକୁ�ୁ ଭତରା XAF1076181

 ୀ /15562 25 50 564ଧନମତି ଭତରା %ା ତୁଳାରାମ ଭତରା XAF0781096

ପ ୁ /15563 24 50 565ପଶ ୁ�ରାମ ଭତରା ପି ଧନର ଭତରା XAF0781302

 ୀ /15564 76 50 566ମDଲି ପଜୁାରୀ %ା ରାମଚ��  ପଜୁାରୀ OR/13/088/018041

ପ ୁ /15565 43 50 567େକଶବ ପଜୁାରୀ ପି ରାମଚ��  ପଜୁାରୀ MGH1323864

 ୀ /15566 31 50 568ସଧୁା ପଜୂାରୀ %ା େକଶବ ପଜୂାରୀ XAF0747196

 ୀ /16567 40 50 569ଫଲୁ ଭତରା %ା ମତୀରାମ ଭତରା MGH1323559

ପ ୁ /16568 41 50 570ମତୀରାମ ଭତ� ା ପି ଶକୃୁ ଭତ� ା MGH1323567

 ୀ /16569 32 50 571ପ�ିତି ଅ;ଳୀ ପାଣି ପି ମDଳଦାନ ପାଣି XAF0301036

ପ ୁ /17570 27 50 572ସମିୁତ ପSନାୟକ ପି ହରିv��  ପSନାୟକ XAF0587915

ପ ୁ /17571 86 50 573ବି ରାମରାଓ ପSନାୟକ ପି ହରି ନାରାୟଣ ପSନାୟକ OR/13/088/020328

 ୀ /17572 81 50 574ବି ରାମାବାଇ ପSନାୟକ %ା ରାମରାଓ ପSନାୟକ OR/13/088/020329

ପ ୁ /17573 61 50 575ହରିv��  ପSନାୟକ ପି ରାମାରାଓ ପSନାୟକ OR/13/088/020330

 ୀ /17574 58 50 576ଲଳିତା ପSନାୟକ %ା ହରିv��  ପSନାୟକ MGH1324680

 ୀ /18575 86 50 577ଜାନକି ବaଜାର %ା ନାରାୟଣ ବaଜାର MGH1323682

 ୀ /19576 71 50 578ଚ�� ା ନାଇକ %ା ରାମଲାଲ ନାଇକ OR/13/088/018050

 ୀ /19577 51 50 579ଗିତା ନାଇକ %ା ସାମଲାଲ ନାଇକ OR/13/088/018052

ପ ୁ /20578 50 50 580ର;ନ କମୁାର ଅନE ଚରଣ ପି ରଥ ରଥ XAF1059807

 ୀ /20579 78 50 581କମଳା ନାଇକ %ା ଜଗବJୁ ନାଇକ OR/13/088/018058

ପ ୁ /20580 76 50 582ଜଗବଂଧ ୁନାଇକ ପି ରାମ ନାଇକ OR/13/088/018057

ପ ୁ /20581 34 50 583ଗWୁ ନାୟକ ପି ଜଗବJୁ ନାୟକ XAF0227199

ପ ୁ /20582 33 50 584ଲିଂଗଂ ନାୟକ ପି ଜଗବJୁ ନାୟକ XAF0227181

 ୀ /20583 31 50 585େହମ ନାୟକ %ା ଗWୁ ନାୟକ XAF0278333

 ୀ /21584 54 50 586କଳାବତୀ ନାଇକ %ା ବାଳକୃ� ନାୟକ XAF1076660

ପ ୁ /21585 40 50 587ଧନପତି ନାୟକ ପି ବାଳକୃ� ଇକ MGH1323104

ପ ୁ /22586 60 50 588ରାମଚ��  ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ OR/13/088/018062

 ୀ /22587 53 50 589ରଈଲା ନାଈକ %ା ରାମଚ��  ନାୟକ XAF1079607

ପ ୁ /23588 52 50 590ରତନ ସମରଥ ପି ଗପି ସମରଥ OR/13/088/018064

 ୀ /23589 46 50 591ମDଲି ସମରଥ %ା ରତନ ସମରଥ OR/13/088/018065

ପ ୁ /23590 23 50 592ତ�ିପତି ସମରଥ ପି ରତନ ସମରଥ XAF0781104

ପ ୁ /23591 23 50 593ମଦନ ସମରଥ ପି ରତନ ସମରଥ XAF0781112

ପ ୁ /24592 70 50 594ତୁଳାରାମ ନାଇକ ପି ଭଦ�  ନାଇକ OR/13/088/018066

 ୀ /24593 67 50 595ଦୁଦାଇ ନାଇକ %ା ତୁଳାରାମ ନାଇକ OR/13/088/018067

ପ ୁ /24594 47 50 596ବଳି ନାଇକ ପି ତୁଲାରାମ ନାଇକ OR/13/088/018068

ପ ୁ /24595 41 50 597ରଘନୁାଥ ନାଇକ ପି ତୁଳାରାମ ନାଇକ MGH1324094

ପ ୁ /24596 39 50 598ପ�ହଲ7 ାଦ ନାଇକ ପି ତୁଳାରାମ ନାଇକ MGH1323013

 ୀ /24597 34 50 599ଚିତ� ନାୟକ %ା ଜିନୁ ନାୟକ XAF0301051

ପ ୁ /25598 58 50 600ବଳରାମ ନାଇକ ପି ଚଇତନ ନାଇକ OR/13/088/018073

 ୀ /25599 55 50 601ମଗୁାଇ ନାଇକ %ା ବଲରାମ ନାଇକ OR/13/088/018074

ପ ୁ /25600 34 50 602ଭରତ ନାୟକ ପି ବଳରାମ ନାୟକ XAF0031393

 ୀ /25601 32 50 603କବିତା ନାୟକ ପି ଭରତ ନାୟକ XAF0031385

 ୀ /25602 24 50 604େଗାମତି ନାୟକ %ା ସାମ ୁନାୟକ XAF0781138

ପ ୁ /25603 24 50 605ଶ�ାମଘନ ନାୟକ ପି ରେମଶ ନାୟକ XAF0781120

ପ ୁ /26604 42 50 606ମଦନ ମାଝୀ ପି ମକୁ�ୁ ମାଝୀ XAF0781146

ପ ୁ /26605 60 50 607ରାମ ନାଇକ ପି ଚଇତନ ନାଇକ OR/13/088/018069

 ୀ /26606 56 50 608ମନିମା ନାଇକ %ା ରାମ ନାଇକ OR/13/088/018070

ପ ୁ /26607 40 50 609ଶ1ର ନାଇକ ପି ରାମ ନାଇକ MGH1323575

 ୀ /26608 39 50 610ଲ=Fୀ ନାଇକ %ା ମଦନ ମାଝି MGH1324912

 ୀ /26609 33 50 611ଧନାଇ ନାୟକ %ା ଶ1ର ନାୟକ XAF0031401

ପ ୁ /27610 57 50 612ଲେକTର ନାଇକ ପି ଦସମ ୁନାଇକ OR/13/088/018075

 ୀ /27611 45 50 613େଗାମତୀ ନାଇକ %ା ଲେକTର ନାଇକ OR/13/088/018076

 ୀ /27612 27 50 614ଜ- ୁନାୟକ ପି ଲେକTର ନାୟକ XAF0443408

ପ ୁ /28613 52 50 615ପଦF  ରJାରି ପି ହରି ରJାରି MGH1324854

 ୀ /28614 41 50 616ସର ରJାରି %ା ଗରୁୁ ରJାରି XAF0031427

ପ ୁ /28615 40 50 617ସରୁୁ ରJାରି ପି ହରି ରJାରି XAF0031419

ପ ୁ /28616 24 50 618ଅଲି ରJାରୀ ପି ପଦF ନ ରJାରୀ XAF0781153

ପ ୁ /29617 36 50 619ସନୁ ର�ାରୀ ପି ଧନପତି ର�ାରୀ XAF0031435
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ପ ୁ /30618 67 50 620ସନୁାଧର ଦେଳଇ ପି ଗପି ଦେଳଇ OR/13/088/018087

 ୀ /30619 66 50 621ଦସ ୁଦେଳଇ %ା ସନୁାଧର ଦେଳଇ OR/13/088/018088

 ୀ /30620 35 50 622ନୟନା ଦେଲଇ %ା ଜଗନK ାଥ ଦେଲଇ XAF0227207

ପ ୁ /30621 32 50 623ଜଗନK ାଥ ଦେଳଇ ପି ସନୁାଧର ଦେଳଇ XAF0342238

ପ ୁ /31622 43 50 624ଏଲ.ଶ�ୀନିବାସ ନାଇଡୁ ପି ଏଲ.କାଶି ନାଇଡୁ MGH1323088

 ୀ /31623 42 50 625ଏc ହରିମାଳା ନାଇଡୁ %ା ଏc ଶ�ିନୀବାସ ନାଇଡୁ XAF0342774

 ୀ /31624 65 50 626ଏଲ ଲ=Fି ନାଇଡୁ(ବି) %ା କାସି ନାଇଡୁ OR/13/088/018091

ପ ୁ /33625 72 50 627ମଧ ୁହରିଜନ ପି ବୁଟୁ ହରିଜନ OR/13/088/018096

ପ ୁ /33626 56 50 628ମDଳସାଇ ହରିଜନ ପି ମଧ ୁହରିଜନ OR/13/088/018094

 ୀ /33627 46 50 629ରଇଲା ହରିଜନ %ା ମDଳସାଇ ହରିଜନ OR/13/088/018095

ପ ୁ /33628 25 50 630ବିଜୟ ହରିଜନ ପି ମDଳ ସାଇ ହରିଜନ XAF0781435

 ୀ /33629 23 50 631ସନୁୀତା ହରିଜନ %ା ବିଜୟ ହରିଜନ XAF0875245

 ୀ /34630 72 50 632ଗରୁୁବାରୀ ହରିଜନ %ା ଭାଗିରଥି ହରିଜନ OR/13/088/018781

 ୀ /34631 30 50 633ଏଲ.ଅନିତା ନାଇଡୁ %ା ଏଲ େଭେ1ଟ ରାଓ ନାଇଡୁ XAF0747394

ପ ୁ /34632 42 50 634ଏc.େଭ1ଟରାଓ ନାଇଡୁ. ପି ଏଲ କାଶି ନାଇଡୁ. MGH1420769

ପ ୁ /35633 47 50 635ବୁଦୁରାମ ସମରଥ ପି ଗପି ସମରଥ XAF0773705

 ୀ /35634 44 50 636ମଜିୁ ସମରଥ %ା େଗାପୀ ସମରଥ XAF0342626

 ୀ /35635 25 50 637ଧନମତୀ ସମରଥ ପି ବୁଦୁରାମ ସମରଥ XAF0781161

ପ ୁ /35636 23 50 638ସବୁାସ ଚ��  ସମରଥ ପି େଗାପିନାଥ ସମରଥ XAF0781179

ପ ୁ /36637 49 50 639ଦିେନଶ କମୁାର ଆସା ପି ଅwନ ଆସା OR/13/088/024317

 ୀ /36638 46 50 640ଶେୁରଖା ଆସା %ା ଦିେନସକମୁାର ଆସା OR/13/088/024318

 ୀ /36639 21 50 641ଏ9ର ଆଶା %ା ବିନୟ କମୁାର ଆଶା XAF0967240

ପ ୁ /37640 58 50 642କାେଲବ କଦଳି ପି ମDଳ କଦଳି OR/13/088/018098

ପ ୁ /38641 69 50 643ଜୟଦାସ ଧାନଫଲୁ ପି ଯିଶଦୁାସ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/018097

ପ ୁ /40642 47 50 644ନିର;ନ ଧାନଫଲୁ ପି ପ�ଭୁଦାନ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/018106

 ୀ /40643 44 50 645ବାସEି ଧାନଫଲୁ %ା ନୀର;ନ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/018107

 ୀ /40644 26 50 646େବଜୖEି ଧାନଫଲୁ ପି ନିର;ନ ଧାନଫଲୁ XAF0781369

ପ ୁ /40645 26 50 647ଅଜୟ ଧାନଫଲୁ ପି ନିର;ନ ଧାନଫଲୁ XAF0781187

ପ ୁ /40646 24 50 648ଅ=ୟ ଧାନଫଲୁ ପି ନିର;ନ ଧାନଫଲୁ XAF0781484

ପ ୁ /41647 34 50 649ପ�କାଶ ଧାନଫଲୁ ପି କୃପାଦାନ ଧାନଫଲୁ XAF0342410

 ୀ /41648 31 50 650କବିତା ଧାନଫଲୁ %ା ପ�କାଶ ଧାନଫଲୁ XAF0342428

ପ ୁ /41649 57 50 651କୃପାଦାନ ଧାନଫଲୁ ପି ଦୟାଦାନ ଧାନଫଲୁ OR/13/088/018108

 ୀ /41650 52 50 652ପ1ମଣି ଧାନଫଲୁ %ା କୃପାଦାନ ଧାନଫଲୁ XAF1199843

 ୀ /42651 25 50 653ସସF ିତା ଧାନଫଲୁ ପି ସତ�ବାନ ଧାନଫଲୁ XAF1079649

ପ ୁ /42652 57 50 654କନୁୁ ହରିଜନ ପି ଭାଗିରଥି ହରିଜନ OR/13/088/018112

 ୀ /42653 52 50 655ଜୟତି ହରିଜନ %ା କନୁୁ ହରିଜନ OR/13/088/018113

ପ ୁ /42654 30 50 656େସାମନାଥ ହରିଜନ ପି ସାମସନ ହରିଜନ XAF0747287

 ୀ /42655 29 50 657ସମoଳା ହରିଜନ %ା ସେମାନାଥ ହରିଜନ XAF0747253

 ୀ /42656 28 50 658କମଳା ହରିଜନ ପି କନୁୁ ହରିଜନ XAF0747212

ପ ୁ /43657 50 50 659ମେହ��  ଗgା ପି େମାହନ ଗgା MGH1447911

 ୀ /43658 45 50 660ଫଲୁମଣୀ ଗgା %ା ମେହ��  ଗgା MGH1431030

ପ ୁ /43659 27 50 661ପବିତ� ଗgା ପି ମେହ��  ଗgା XAF0342402

 ୀ /43660 24 50 662ଅEିମା ଗgା %ା ପବିତ� ଗgା XAF0875252

 ୀ /43661 50 50 663ସଭାମଣି ହରିଯନ %ା େରDା ହରିଯନ OR/13/088/018115

 ୀ /43662 54 50 664ଶଳିମଣି ନାରDୀ %ା ଜାକବ ନାରDୀ XAF0342014

ପ ୁ /44663 28 50 665ତପନ ସଧିୁର ଧାନଫଲୁ ପି ସତ�ବାନ ଧାନଫଲୁ XAF0341859

ପ ୁ /44664 49 50 666ସତ�ବାନ ଧାନଫଲୁ ପି ଦୟାଦାନ ଧାନଫଲୁ MGH1420850

 ୀ /44665 46 50 667ଶକEୁଳା ଧାନଫଲୁ %ା ସତ�ବାନ ଧାନଫଲୁ MGH1420843

 ୀ /44666 29 50 668ସେୁନଲି ଧାନଫଲୁ ପି ସତ�ବାନ ଧାନଫଲୁ XAF0278358

 ୀ /44667 25 50 669ସନିୁତା ଧାନଫଲୁ %ା ରାେଜଶ ଧାନଫଲୁ XAF0931774

ପ ୁ /45668 55 50 670ସନୁାଧର ହରିଜନ ପି ମDଳ ହରିଜନ MGH1454073

 ୀ /45669 54 50 671ସକୁଲ ହରିଯନ %ା େରDା ହରିଯନ OR/13/088/018123

ପ ୁ /45670 42 50 672ସନା ହରିଜନ ପି ସନୁ ହରିଜନ MGH1431048

ପ ୁ /46671 77 50 673େଲାକନାଥ ହରିଯନ ପି ଡ-ରୁ ହରିଯନ OR/13/088/018126

ପ ୁ /46672 49 50 674ବଳରାମ ରJାରି ପି ଧନପତି ରJାରି XAF1079615

ପ ୁ /47673 63 50 675ନରସିଂହ ହରିଜନ ପି ଦସା ହରିଜନ OR/13/088/018778

ପ ୁ /48674 76 50 676ଦୁେଯ�Oଧନ ସାହୁ ପି ମଦନ ସାହୁ OR/13/088/026788

 ୀ /48675 70 50 677ସକEୁୁଳା ସାହୁ %ା ଦୂେଯ�Oଧନ ସାହୁ OR/13/088/026789

ପ ୁ /48676 47 50 678ସ;ିବକମୁାର ସାହୁ ପି ଦୁଯ��ଧନ ସାହୁ XAF0310789

 ୀ /49677 55 50 679ଲ=Fି ପଜୁାରୀ %ା ପ�ିତମ ପଜୂାରୀ XAF0987255

 ୀ /49678 47 50 680େଜମା ରJାରି %ା ବଳରାମ ରJାରି XAF1079623

 ୀ /50679 56 50 681ମୀରା ଚଲାଣ ପି ମକୁ�ୁ ଚଲାଣ MGH1323492

ପ ୁ /50680 25 50 682କିେଶାର କମୁାର ଚଲାଣ ପି ମକୁ�ୁ ଚଲାଣ XAF0747303

11 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ1 %ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /50681 23 50 683ଇ�� ା ଚଲାଣ %ା କିେଶାର କମୁାର ଚଲାଣ XAF0846972

ପ ୁ /51682 64 50 684ବିେନାଦ ନାୟକ ପି ଶକୁ�ୁ  ନାୟକ MGH1324805

 ୀ /52683 71 50 685ସି ଏଚ ଆଚିଲୁ %ା ସି ଏଚ ରାମ%ାମୀ OR/13/088/016899

ପ ୁ /52684 49 50 686ସି ଏଚ ସାତିବାବୁ ପି ସି ଏଚ ରାମ%ାମି XAF0031443

 ୀ /52685 37 50 687ସି.ଏଚ. ର�ିରା %ା ସି.ଏଚ.ଭି.ରବି ନାରାୟଣ %ାମୀ MGH1454115

ପ ୁ /52686 46 50 688ଏ. ନାେଗTରୀ ପି ସି.ଏଚ. ରାମ%ାମୀ OR/13/088/016900

ପ ୁ /52687 52 50 689ସି.ଏx ଭି ରବି ନାରାୟଣ %ାମି ପି ସି ଏଚ ରାମ %ାମି OR/13/088/016898

ପ ୁ /53688 36 50 690ଅମଲୁ� କମୁାର ନାୟକ ପି ସବୂାଷ ଚ��  ନାୟକ XAF0031468

 ୀ /54689 37 50 691ମନମତି ଭତରା %ା େତୖଳ ଭତରା XAF0031476

ପ ୁ /55690 80 50 692ମେହTର ସାହୁ ପି ମାଗତା ସାହୁ MGH2295210

 ୀ /55691 66 50 693ସର%ତୀ ସାହୁ %ା ମେହTର ସାହୁ MGH2295228

ପ ୁ /55692 39 50 694ସେEାଷ ତ�ିପତି ସାହୁ ପି ମେହTର ସାହୁ MGH2295194

 ୀ /55693 28 50 695ଭବାନୀ ସାହୁ %ା ସେEାଷତ�ିପତି ସାହୁ XAF0587832

 ୀ /56694 41 50 696ସମିୁତ� ା ମାଝୀ %ା ଗରୁୁବJୁ ମାଝୀ MGH2295418

 ୀ /57695 41 50 697ସବିତା କମୁାରି ଗgା ପି ଆନଥନ ଗgା XAF0031492

 ୀ /58696 53 50 698ସର%ତୀ ମହାପାତ� %ା ସେEାଷ କମୁାର ମହାପାତ� XAF0301093

 ୀ /58697 28 50 699%ାଗତିକା ମହାପାତ� ମା ସର%ତୀ ମହାପାତ� XAF0342576

 ୀ /59698 39 50 700ପ�ଭାସିନୀ ଦାଶ %ା ବିଭୁ ପ�ସାଦ ଦାଶ XAF0341958

 ୀ /60699 61 50 701କମଳା ଭତରା %ା ଲଛମି ଭତରା XAF0342766

ପ ୁ /61700 33 50 702େତଜଲ କମୁାର ମହାପାତ� ମା ସର%ତୀ ମହାପାତ� XAF0301259

ପ ୁ /62701 29 50 703େରାନୁ ମାଝୀ ପି ଶକୃୁ ମାଝୀ XAF0443580

ପ ୁ /house no.702 19 50 704କାnoକ ପିଲାଇ ପି କମୂାରନ ପିେଲୖ XAF1147677

ପ ୁ /63703 29 50 705ପଶ ୁ�ରାମ ନାଇକ ପି ବଳରାମ ନାଇକ XAF0712299

ପ ୁ /63704 32 50 706କମୁର ରJାରୀ ପି ଗରୁୁ ରJାରୀ XAF0443432

 ୀ /64705 34 50 707ଚ��େଦଇ ଚଲାଣ %ା ତିଲ ଚଲାଣ XAF0443416

ପ ୁ /69706 29 50 708ବୁଦୁରାମ ରJାରି ପି ବଳରାମ ରJାରି XAF0712307

 ୀ /70707 47 50 709ମୀନତୀ କମୁାରୀ ପgା %ା ଲ=Fିନାରାଯଣ ପgା XAF0875310

ପ ୁ /70708 47 50 710ଲ=Fିନାରାଯଣ ପgା ପି ସସିଭୂଶନ ପgା XAF0875286

 ୀ /70709 22 50 711ମନାଲିସା ପgା ପି ଲ=Fିନାରାଯଣ ପgା XAF0875377

ପ ୁ /210710 35 50 712ଦିଲୁପ କମୁାର ସାହୁ ପି ରେମଶ ଚ��  ସାହୁ XAF0927004

ପ ୁ /330711 19 50 713ଆକାଶ ଚଲାଣ ପି ନବୀନ ଚଲାଣ XAF1191576

ପ ୁ /327712 20 50 714ଜିତୁ ଜାନୀ ପି େ=ମାକର ଜାନୀ XAF1192095

ପ ୁ /350713 38 50 715ପଲୂଲାରୀ େପାଲୀ ନାଇଡୁ ପି ପଲୂଲାରୀ ସଂଗେମyଵର ରାଓ XAF1192491

 ୀ /75714 21 50 716କାଂଚନ ବାଳା ଭତ� ା ପି ମେନାର;ନ ଭତ� ା XAF1192509

ପ ୁ /324715 18 50 717ନେରଶ ପଜୁାରୀ ପି ଅଜୁ� ନ ପଜୁାରୀ XAF1194000

 ୀ /75716 42 50 718ସନାମତୀ ଭତ� ା %ା ମେନାର;ନ ଭତ� ା XAF1196245

ପ ୁ /84717 18 50 719ଗେଣଶ ଭତ� ା ପି ମଂଗତୁ ଭତ� ା XAF1196591

ପ ୁ /328718 18 50 720ବିଦ�ା ପଜୁାରୀ ପି ସକୁମନ ପଜୁାରୀ XAF1197326

 ୀ /76719 19 50 721ଲ=Fୀ ସିDୀ ପି ଗWୁ ସିDୀ XAF1199801

ପ ୁ /86720 19 50 722ସଦୁୀW କମୁାର ଗgା ପି ସଂଜୟ ଗgା  XAF1199819

ପ ୁ /74721 20 50 723ନେରଶ ଭତ�ା ପି ଧନୁଜ� ୟ ଭତ�ା XAF1200708

 ୀ /325722 27 50 724ଧନଈ ମାଝୀ %ା ଶାଂତା ରାମ ମାଝୀ XAF1200716

ପ ୁ /71723 19 50 725ଗଡୁୁ ନାଇକ ପି ଦାେମାଦର ନାଇକ XAF1200757

 ୀ /325724 42 50 726ପାବ� ତୀ େଧାବୀ %ା ଭଗବାନ େଧାବୀ XAF1200765

ପ ୁ /333725 39 50 727ପାବ� ତୀ ପଜୁାରୀ ପି ଭୀମ ଭତ�ା XAF1200773

 ୀ /332726 21 50 728େହମଂତୀ ସିDୀ %ା ସେୁର��  ସିDୀ XAF1201615

 ୀ /331727 23 50 729ସବିତା ଦିସାରୀ %ା ରବୀ��  ଦିସାରୀ XAF1201623

 ୀ /81728 26 50 730ସଭୁଦ� ା ସୀରା ପି ଗଂଗାଧର ସୀରା XAF1201771

 ୀ /72729 21 50 731ଇଛାବତୀ ଦୁଆରୀ %ା ପଦF ନ ଦୁଆରୀ XAF1203587

ପ ୁ /339730 32 50 732ତ�ୀପତି ମାଝୀ ପି ଈyଵର ମାଝୀ XAF1206820

ପ ୁ /340731 20 50 733ଜାଦବ ମାଝୀ ପି ଧaସାଈ ମାଝୀ XAF1207901

 ୀ /340732 21 50 734ରଦମା ମାଝୀ %ା ଜାଦବ ମାଝୀ XAF1207919

 ୀ /342733 18 50 735ବଷO ରାଣୀ ବାରିକ ପି ସେEାଷ ବାରିକ XAF1211622

ପ ୁ /343734 41 50 736ରା[କିେଶାର େସଠୀ ପି yଯାମ େସଠୀ XAF1212760

 ୀ /76735 43 50 737ସସୁF ିତା ନାୟକ %ା ଗେୁWyଵର ନାୟକ XAF1213263

 ୀ /377736 31 50 738ଉସାରାଣୀ ପ�ୁzୀ %ା ଅେଶାକ କମୁାର ପ�ୁzୀ XAF1213271

 ୀ /378737 30 50 739ମାଳତୀ ନାୟକ %ା ଧୀରଜ ନାୟକ XAF1213297

ପ ୁ /999738 36 50 740ସେEାଷ କମୁାର ମିଶ� ପି ରଘନୁାଥ ମିଶ� XAF1216506

 ୀ /112739 26 50 741ପ�ିୟ1ା ମିନି ରJାରୀ %ା ଶଭୁମ ରJାରୀ XAF1217629

ପ ୁ /71740 28 50 742କୃପା ଭgାରୀ ପି ଯଗ ଭgାରୀ XAF0436675

ପ ୁ /325741 30 50 743ଶାଂତା ରାମ ମାଝୀ ପି ତୁଳାରାମ ମାଝୀ XAF1221084

 ୀ /017742 36 50 744େରଖା ବିେସାଈ ପି ତୁଳସୀରାମ ବିେସାଈ XAF1221902

 ୀ /99743 59 50 745ବିେନାଦିନୀ ମିଶ� %ା ରଘନୁାଥ ମିଶ� XAF1221969

12 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ1 %ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ୀ /99744 19 50 746ବଷOରାଣୀ ମିଶ� %ା ସେEାଷ କମୁାର ମିଶ� XAF1221977

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବOଚନ ପାଇଁ ଉ|ି9 | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନK  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବOଚନ କମିଶନ1 mାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବOଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ1 ନାମ ଅଛି କି ନାହ~ ତନଖି କରEୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.13 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

13 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବOଚନ ଅଧିକାରୀ1 %ା=ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


