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ସରକାରୀ ପ�ାଥମିକ ବିଦ�ାଳୟ, େତଲୁଗ ୁସାହି
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ପ ୁ /11 63 46 1ବି ରା�ା ରାଓ ପି ବି କାମରାଜୁ OR/13/088/020580

!ୀ /12 56 46 2ବି ଧନଲ#$ି %ା ବି ର�ାରାଓ OR/13/088/020581

ପ ୁ /13 36 46 3େସୗଗତ କମୁାର ପ'ନାୟକ ପି ବିଜୟ କମୁାର ପ'ନାୟକ MGH1428994

ପ ୁ /14 33 46 4ବାଜା ରେମଶ ପି ବାଜା ଆ*ାରାଓ XAF0442038

ପ ୁ /25 76 46 5ଭି ଶ,ର ନାରାୟଣ ପି ଭି ଭୀମାରାଓ ନାରାୟଣ OR/13/088/016448

!ୀ /036 30 46 6ବି ମାଧରୁୀ %ା ବି କିରଣ କମୁାର XAF0615278

ପ ୁ /37 40 46 7ବି.କିରଣ କମୁାର . ପି ବି.ନାେଗ/ର ରାଓ MGH1310895

ପ ୁ /38 63 46 8ବି ନାେଗ/ର ରାଓ ପି େୱ,ଟାରାୱାଣା ରାଓ OR/13/088/016526

!ୀ /39 54 46 9ବି.ଜୟଲ#ୀ ରାଓ %ା ବି. ନାେଗ/ର ରାଓ OR/13/088/016527

!ୀ /410 73 46 10ଡି. ରାଓଣା1ା  %ା ଡି. ନିଳକ2 XAF0027052

ପ ୁ /411 42 46 11ଡି ସେ3ାଷ ରାଓ ପି ଡି ନିଳକ2 MGH2295129

!ୀ /412 32 46 12ଡି ଭାଗ�ଲତା %ା ଡି ସେ3ାଷ କମୁାର XAF0286633

!ୀ /413 21 46 13ସି.ଏ6 ଭାଗ�ବୀ ପି ସି.ଏ6.ଭି ରବିନାରାୟଣ %ାମୀ XAF1028604

ପ ୁ /414 46 46 14ଗେୁ7/ର ରାଓ ଡି ପି ନିଳକ2 ଡି MGH1310846

!ୀ /415 61 46 15ଆର ସରଜିନୀ ପି ଆର ସତ�ମ OR/13/088/016525

!ୀ /616 37 46 16ଡ଼.ି େଦବୀ ଦୁଗ� %ା ଡ଼.ି ଗେୁ7/ର ରାଓ XAF0300558

!ୀ /0717 26 46 17ଗାୟତ�ୀ ପାଣିଗ�ାହି %ା ଭୂେପଶ କମୁାର ସଡ�ୀ XAF1085125

!ୀ /0718 19 46 18ବି#ି7ା ଶଡ�ୀ ମା େଜ�ାତିମ�ୟୀ ସଡ�ୀ XAF1085117

!ୀ /0819 30 46 19ଏମ ଇ;ୁ %ା ଏମ ଶ,ର ରାଓ XAF0615237

!ୀ /820 61 46 20ଏମ.ସତ�ବତି . %ା ଏମ.ସା<ାମ=ୁ> . OR/13/088/016513

ପ ୁ /821 41 46 21ଏମ.ଶ,ର ରାଓ ପି ଏମ. ଶା<ା ମ=ୁ> ରାଓ MGH1420504

ପ ୁ /822 67 46 22ଏମ ସା<ାମତୁ> ପି ଏମ ଗାେ�ୟା ସା<ାମତୁ> OR/13/088/016572

!ୀ /0923 47 46 23ବି ଇ;ିରା %ା ଭି ଶା< ମତୁ� ୀ ଆଚାରୀ XAF0615203

!ୀ /0924 40 46 24ଭି କଲ�ାଣୀ %ା ଭି ଇ/ର ରାଓ XAF0615161

ପ ୁ /925 48 46 25ଭି.ଶା<ା ମ=ୁ> ଆଚାରୀ ପି ଭି.ଆନ; ରାଓ MGH1310820

ପ ୁ /926 35 46 26ଭିେଗୗରୀଶ,ର ଆଚାରୀ ପି ଭିଆନ;ରାଓ ଆଚାରୀ MGH2295038

!ୀ /927 30 46 27ଭି.ସେ3ାଷି ଲ#$ୀ %ା ଭି.ସେ3ାଷ କମୁାର XAF0846774

!ୀ /928 68 46 28ଭି ଲ#$ୀ ରାଓ %ା ଆନ; ରାଓ OR/13/088/016505

ପ ୁ /929 42 46 29ଭି.ଇ/ର ରାଓ ପି ଭି. ଆନ; ରାଓ MGH1310838

!ୀ /1030 76 46 30ଟି.ଆଦିଲ#$ୀ . ପି ଟିକ� ି@ାମ=ୁ> . OR/13/088/016520

ପ ୁ /1131 41 46 31କିରଣ ପ'ନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ପ'ନାୟକ MGH1310879

ପ ୁ /1132 38 46 32ସାଈ ଅରୁଣ ପଟନାୟକ ପି ଜୀ ପ�ଭାକର ପଟନାୟକ MGH1310887

!ୀ /1133 66 46 33ଶ�ୀମତୀ େଜ�ାତି ପ'ନାୟକ %ା ପ�ଭାକର ପ'ନାୟକ MGH1310853

!ୀ /1134 45 46 34ଅନୁରାଧା ପ'ନାୟକ ପି ପ�ଭାକର ପ'ନାୟକ MGH1310861

!ୀ /1335 40 46 35ଆC. ଶ�ାବଣୀ %ା ଆC. ଧନୁଜ� ୟ ରାଓ XAF0560441

ପ ୁ /1436 19 46 36ଅ,ିତ କମୁାର ପ�ହରାଜ ପି ସଶିୁଳ ପ�ହରାଜ XAF1084045

ପ ୁ /1437 31 46 37ଅରବି; ରଥ ପି େଗୗରପ�ସାଦ ରଥ XAF0177253

!ୀ /1538 35 46 38ସେ3ାଷୀ ଭତରା ପି ଲେ<ାଦର ମାଝୀ XAF0169821

ପ ୁ /1539 19 46 39ଭବାନୀ ଶ,ର ପ�ହରାଜ ପି ପ�ଭାକର ପ�ହରାଜ XAF1084136

!ୀ /1640 35 46 40େଦାହନା ଚଲାଣ %ା ହରିହର ଚଲାଣ XAF0287029

!ୀ /1641 19 46 41ଅମିଶା କମୁାରୀ ରଥ ପି ମେହ;�  ରଥ XAF1085133

!ୀ /1642 44 46 42ଭି ଶ�େିଦବୀ %ା ଭଇ ଜିେତ;� XAF0286658

ପ ୁ /1743 48 46 43ଭି ଜିେତ;�ରାଓ ପି ଭି ଶ,ର ନାରାୟଣ OR/13/088/016450

ପ ୁ /1944 27 46 44ବାଜା ମଣିକ2 ପି ବାଜା ଆପାରାଓ XAF0442145

!ୀ /3045 52 46 45ବୁଦାଇ ଭତରା - ସନୁାରାମ ଭତରା XAF1110428

!ୀ /4346 20 46 46ଚ;�ମା ସି�ି %ା ଅଜୁ� ନ ସି�ି XAF1110436

ପ ୁ /4547 70 46 47ବି ମଲE ି କାଯ ୁ� ନ ରାୱ ପି ବି ସତ�ନାରାୟନ ରାୱ XAF1084052

!ୀ /4748 21 46 48ମG ୁଚଲାଣ ପି ବି@ୁ ଚଲାଣ XAF1085166

!ୀ /5449 19 46 49ରିପାଲୀ ସାହୁ ପି କାହH ୁ  ସାହୁ XAF1085141

!ୀ /9150 30 46 50େସାନମ େପାତ� %ା ଜି ଗେଣଷ ସବୁୁଧି XAF1085158

1 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ, %ା#ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /4-6151 42 46 51କାଡାରି ରେମଶ ପି େକ. ମେହାନ ରାଓ . MGH1313626

ପ ୁ /204/5452 44 46 52ସନୁୀଳ କମୁାର ଵନMଚି'ୀ ପି ସଂଜୀଵ ରାଓ ଵନMଚି'ୀ XAF1150119

ପ ୁ /153 68 46 53ସତ� ପ�ସାଦ ଦାସ ପି ନରସି� ଦାସ XAF0027136

!ୀ /154 36 46 54%ାଗତିକା ଦାସ ପି ସତ�ପ�ସାଦ ଦାସ XAF0300566

ପ ୁ /155 33 46 55ସମୀର ଦାଶ ପି ସତ�ପ�ସାଦ ଦାଶ XAF0300632

!ୀ /156 61 46 56ରଞିତା ସତପତି %ା ସତ� ପ�ସାଦ ଦାସ OR/13/088/020489

!ୀ /0257 23 46 57ସସୁ$ ିତା ପଟନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପଟନାୟକ XAF1062405

ପ ୁ /0258 20 46 58Oଵଯମ ପ�ାେକଶ ପଟନାୟକ ପି ସେରାଜ କମୁାର ପଟନାୟକ XAF1065150

ପ ୁ /0259 26 46 59ସରୂଜ କମୁାର ପ'ନାୟକ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ପାଟନାୟକ XAF0615195

!ୀ /260 64 46 60େସୗଦାମିନୀ ପାଳ %ା ବିଜୟ କମୁାର ପ'ନାୟକ OR/13/088/016004

!ୀ /261 28 46 61%ାଗତିକା ପ'ନାୟକ ପି ବିଜୟକମୁାର ପ'ନାୟକ XAF0442194

ପ ୁ /262 52 46 62ସେୁରାଜ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ରାଧାମାଧବ ପଟନାୟକ OR/13/088/016010

!ୀ /263 84 46 64ଶସିେରଖା ପ'ନାୟକ %ା ଯଧୁୀPିର ପ'ନାୟକ OR/13/088/016002

!ୀ /264 76 46 65ନଳିନି ପ'ନାୟକ %ା ରାଧାମାଧବ ପ'ନାୟକ OR/13/088/016008

ପ ୁ /265 65 46 66ଅେଶାକ କମୁାର ପ'ନାୟକ ପି ଯଧୁୀPିର ପ'ନାୟକ OR/13/088/016005

ପ ୁ /266 62 46 67ପ�ଶା3 କମୁାର ପ'ନାୟକ ପି ପ�ଶା3 କମୁାର ପ'ନାୟକ OR/13/088/016006

!ୀ /267 49 46 68େଜ�ାQHା ପ'ନାୟକ %ା ଅେଶାକ କମୁାର ପ'ନାୟକ MGH1310010

!ୀ /268 47 46 69ଜୟଲ#$ୀ ପ'ନାୟକ %ା ପ�ଶା3 କମୁାର ପ'ନାୟକ MGH1310028

!ୀ /269 43 46 70ରଶ$ ିତା ପ'ନାୟକ %ା ସେରାଜ କମୁାର ପ'ନାୟକ MGH2395895

ପ ୁ /270 21 46 71େସHହାଶିସ ପ'ନାୟକ ପି ପ�ଶା3 ପ'ନାୟକ XAF0937730

!ୀ /271 61 46 72ସକୁା3ି %ାଇଁ %ା ଅଭିମନ� ୁ%ାଇଁ MGH1310911

ପ ୁ /272 34 46 73ବିକ�ମ %ାଇଁ ପି ଅଭିମନ� ୁ%ାଇଁ XAF0300574

!ୀ /273 33 46 74ଝିଲି %ାଇଁ %ା ବିକ�ମ %ାଇଁ XAF0744300

!ୀ /374 21 46 75ମେହ/ରୀ େଗୗଡ ପି %ଗ�ତଃ ରାେଜ;�  େଗୗଡ XAF0907402

ପ ୁ /375 42 46 76ସଶୁା3 କମୁାର ପ'ନାୟକ ପି ଲ#$ୀନାରାୟଣ ପ'ନାୟକ XAF0773440

ପ ୁ /376 37 46 77ପ�ସନH  କମୁାର ପ'ନାୟକ ପି ଲ#$ି ନାରାୟଣ ପ'ନାୟକ MGH2295079

ପ ୁ /477 41 46 78ଡି.ସେ3ାଷ କମୁାର ପି ଡି.ସିମାTଳ MGH1310077

ପ ୁ /478 38 46 79ଡି.ଶ,ର ରାଓ ପି ଡି.ସିମାTଳ MGH1310085

!ୀ /479 36 46 80ଡି ଅରୁଣା %ା ଡି ଶ,ର XAF0286708

!ୀ /480 38 46 81ଡି ଗୀତା େଦବୀ %ା ଡି ସେ3ାଷ କମୁାର MGH2295061

!ୀ /481 69 46 82ସବିତା ପାଢି %ା ରଘନୁାଥ ପାଢି OR/13/088/016405

!ୀ /482 66 46 83େସHହଲତା ପ'ନାୟକ %ା ଳ#$ୀ ନାରାୟଣ ପ'ନାୟକ OR/13/088/016012

ପ ୁ /583 57 46 84ରାଜକିେଶାର ଦାସ ପି ପଦ$ ଚରଣ ଦାସ XAF0300640

ପ ୁ /584 71 46 85ରଘନୁାଥ ପାଢି ପି େଲାକନାଥ ପାଢି OR/13/088/016404

!ୀ /585 69 46 86କନିୁ ପ'ନାୟକ %ା ଶଷିଭୁଷଣ ପ'ନାୟକ OR/13/088/016021

!ୀ /586 51 46 87ରିନା ପ'ନାୟକ ପି ଶଶି ଭୁଶଣ ପ'ନାୟକ OR/13/088/016023

!ୀ /587 40 46 88ରୀତାେଦହୀ ପ'ନାୟକ ପି ଶସିଭୁଶଣ ପ'ନାୟକ OR/13/088/016025

ପ ୁ /588 21 46 89ଜଗଦିଶ ରାଉତ ପି ପ�ଦିପ କମୁାର ରାଉତ XAF0907410

!ୀ /589 41 46 90କମଳା ସି�ି %ା ମହାେଦବ ସି�ି XAF0744318

ପ ୁ /690 47 46 91ଜଗଦିଶ ମହା3ୀ ପି ଦିବାକର ମହା3ୀ XAF0169813

!ୀ /691 39 46 92ଅନିତା ମହା3ି %ା ଜଗଦୀଶ ମହା3ି XAF0225672

!ୀ /792 59 46 93ମିତାରାଣି ପାଢୀ %ା ବିପିନବିହାରି ପାଢୀ OR/13/088/016420

ପ ୁ /793 66 46 94ବିଜୟ କମୁାର ଷଡ�ି ପି ବିପ�ଚରଣ ଷଡ�ି OR/13/088/016029

!ୀ /794 59 46 95େପ�ମଲତା ଷଡ�ି %ା ପ�େମାଦ ଚ;�  ଷଡ�ି OR/13/088/016038

ପ ୁ /795 55 46 96ବିେର;�  କମୁାର ଷଡ�ି ପି ବିପ�ଚରଣ ଷଡ�ି OR/13/088/016034

!ୀ /796 52 46 97ନିରୁପମା ଷଡ�ି %ା ବିମଳ ଷଡ�ି OR/13/088/016032

ପ ୁ /797 28 46 98ବିେବକ କମୁାର ଷଡ଼�ୀ ଷଡ଼�ୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଷଡ଼�ୀ ଷଡ଼�ୀ XAF0442186

ପ ୁ /798 32 46 99ଭୁେପଶ କମୁାର ଷଡ଼�ୀ ପି ବିଜୟ କମୁାର ଷଡ଼�ୀ XAF0027219

ପ ୁ /799 64 46 100ବିମଳ କମୁାର ଷଡ�ି ପି ବିପ�ଚରଣ ଷଡ�ି OR/13/088/016031

!ୀ /7100 54 46 101ନଳନି ଷଡ�ୀ %ା ବିଯୟ କମୁାର ଷଡ�ୀ OR/13/088/016030

ପ ୁ /7101 52 46 102ବିେନାଦ କମୁାର ଷଡ�ୀ ପି ବିପ�ଚରଣ ଷଡ�ୀ OR/13/088/016033

!ୀ /7102 51 46 103ମିନତି ଷଡ�ି %ା ବିେର;�  ଷଡ�ି MGH1418342

!ୀ /7103 48 46 104ନମିତା ଷଡ�ି %ା ବିେନାଦ କମୁାର ଷଡ�ି XAF0420166

!ୀ /7104 46 46 105େଜ�ାତିମ�ୟୀ ଷଡ�ି %ା ବିକ�ମ ଷଡ�ି MGH1418169

ପ ୁ /8105 46 46 106ମେନାରGନ ମହାପାତ� ପି ଗଣପତି ମହାପାତ� OR/13/088/016275

!ୀ /09106 51 46 107ଉଷାରାଣୀ ପାତ� %ା େକଳୖାସ ଚ;�  ପାତ� XAF0780213

!ୀ /09107 24 46 108େମାନାଲୀ ପ'ନାୟକ %ା ସିYାଥ�  ମହା3ି XAF0875443

!ୀ /9108 53 46 109ପି େୱେ,ଟ 1ା . %ା ରାୱାଣା . OR/13/088/016509

ପ ୁ /9109 63 46 110କାହH ୁଚରଣ ମହା3ି ପି ରାଯକିଶର ମହା3ି OR/13/088/016047

!ୀ /9110 51 46 111ଶନୁ;ା ମହା3ି %ା କାହH ୁଚରଣ ମହା3ି OR/13/088/016048

ପ ୁ /9111 51 46 112ସGୟ କମୁାର ମହା3ି ପି ରାଜକିଶର ମହା3ି OR/13/088/016050

ପ ୁ /9112 40 46 113ଶିବ ଦ= ମହା3ି ପି କହH ୁ  ଚରଣ ମହା3ି MGH1420371

!ୀ /9113 40 46 114ମମତା ମହା3ି %ା ସତ� ନାରାୟଣ ମହା3ି XAF0027227
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ପ ୁ /9114 35 46 115ସିZାଥ� ମହା3ି ପି କାହH ୁଚରଣ ମହା3ି XAF0027235

ପ ୁ /9115 25 46 116ବାଲାଜୀ ମହା3ି ପି ସGୟ କମୁାର ମହା3ି XAF0744656

!ୀ /9116 25 46 117ଶୀତଲ ମହା3ି ପି ସGୟ କମୁାର ମହା3ି XAF0744623

ପ ୁ /9117 66 46 118ବିପିନବିହାରି ପାଢୀ ପି କାଶିନାଥ ପାଢୀ OR/13/088/016419

!ୀ /9118 85 46 119ଅ[�ପ[ୁJ ପାଢୀ(ବି) %ା କାଶିନାଥ ପାଢୀ OR/13/088/016418

!ୀ /9119 26 46 120ସ^�ାରାଣୀ ପାତ� ପି େକଳୖସ ଚ;�  ପାତ� XAF0744581

!ୀ /9120 49 46 121େଜ ପି_ାବତୀ %ା ସଂGୟ କମୁାର ମହା3ି MGH1431014

ପ ୁ /9121 32 46 122ପି ଶ�ୀନୁ ପି ପି ରାବଣା XAF0286641

!ୀ /11122 58 46 123ଶଧୁା ପ�ହରାଯ %ା ସଚିଦାନ; ପ�ହରାଯ OR/13/088/016498

!ୀ /11123 54 46 124ଲଛମା ସଉରା %ା ଭାଗିରରଥି ସଉରା OR/13/088/016054

ପ ୁ /11124 42 46 125ନରସିଂହ େସୗରା ପି ଭାଗିରଥି େସୗରା MGH1310168

!ୀ /11125 27 46 126ମG ୁେସୗରା %ା ନର ସିଂହ େସୗରା XAF0615062

!ୀ /12126 72 46 127ଶ�ୀମତି େସବତି ସାବତ %ା ପ�ଫଲୁ ଚ;�  ସାବତ MGH1310184

ପ ୁ /13127 41 46 128ପି ସତ�ନାରାୟଣ ପି ପି ଗେୁ7/କ MGH2294965

!ୀ /13128 66 46 129ପି ପାବ� ତି .(ବି) %ା ଗେୁ7/ର . OR/13/088/016061

!ୀ /13129 31 46 130ପି ନାଗମଣି %ା ପି ସତ�ନାରାୟଣ XAF0442293

!ୀ /15130 46 46 131ଆC. ଉଷାରାଣୀ %ା ଆC. ସେବ� /ର ରାଓ XAF0027094

!ୀ /15131 44 46 132ପି ଲଳିତା %ା ପି ଦୁଗJ ପ�ସାଦ ଆଚାରି XAF0310540

!ୀ /15132 31 46 133ସି.ଏଚ.ଗାୟତ�ି  ପି ସି.ଏଚ.ଚିଟିରାଜୁ XAF0310532

ପ ୁ /15133 51 46 134ପି ଦେ3/ର ଆଚାରି ପି ପି ସମରାଯ ୁଆଚାରି OR/13/088/016074

ପ ୁ /15134 49 46 135ପି.ଦୁଗJପ�ସାଦ ଆଚାରି ପି ପି ସମରାଯ ୁ. OR/13/088/016072

ପ ୁ /15135 49 46 136ପି ଶ�ୀନୀବାସ ଆଚାରି ପି ପି ସମରାଯ ୁଆଚାରି OR/13/088/016076

ପ ୁ /15136 32 46 137ଚି3ଲ ପଡିୁ େଭେ,େଟb ପି ଚି3ଲ ପଡିୁ ଚିଟି ରଜୁ XAF0615070

ପ ୁ /15137 62 46 138ଚି3ାଲାପଡିୂ ଚିଟିରାଜୁ ପି ଚି3ାଲାପଡିୂ େଭ,ଟ %ାମୀ OR/13/088/022383

!ୀ /15138 22 46 139କରୁଣା ଶ�ୀ ପ'ନାୟକ ପି ସରେବ/ର ପ'ନାୟକ XAF0873554

!ୀ /15139 54 46 140ଚି3ାଲାପଡିୂ ସଭୁଲ#$ୀ %ା ଚି3ାଲାପଡିୂ ଚିଟିରାଜୁ OR/13/088/022384

!ୀ /16140 23 46 141ସ^�ାରାଣୀ ଭତରା ପି ଶକୁେଦବ ଭତରା XAF0846766

ପ ୁ /16141 53 46 142ଶକୁେଦବ ଭତ� ା ପି ପଶ ୁ�ରାମ ଭତ� ା OR/13/088/016082

!ୀ /16142 44 46 143ରGିତା ରଥ %ା ମେହ;�  ରଥ XAF0027276

!ୀ /17143 54 46 144ଜି ବିଜୟଲ#$ୀ ଆଚାରୀ %ା ଜି. େମାହନ ରାଓ MGH1429000

!ୀ /17144 44 46 145ଚ;�କା3ୀ ଭତ� ା %ା ଶକୁେଦବ ଭତ� ା OR/13/088/138592

!ୀ /17145 29 46 146ଲ#$ୀ ବିେଶାଇ %ା ମରୁଲୀ ବିେଷାଇ XAF0615088

!ୀ /17146 66 46 147ଡମଣିୁ ମାଝି %ା ନିଳା<ର ମାଝି OR/13/088/016595

!ୀ /17147 25 46 148ଜି.ସେ3ାଷୀ ରୂପା ପି ଜି.େମାହନ ରାଓ XAF0744417

!ୀ /18148 44 46 149ବସ3 କମୁାରୀ େବବ=J %ା ପ�ଦୀପ କମୁାର ମହା3ି XAF0420158

ପ ୁ /18149 47 46 150ଅ<ିକା ପ�ସାଦ ବିେଶାଇ ପି ଗେୁ7/ର ବିେଶାଇ XAF0027102

!ୀ /18150 35 46 151ଆରତି ମGରି ବିେଶାଇ %ା ଅ<ିକା ପ�ସାଦ ବିେଶାଇ XAF0442046

!ୀ /18151 60 46 152ମେନାରମା େଦବି %ା ପ�କାଶ କମୁାର ମହା3ି XAF0665158

ପ ୁ /18152 27 46 153ହିମାଂଶ ୁରGନ ମହା3ି ପି ପ�କାଶ କମୁାର ମହା3ି XAF0442053

ପ ୁ /18153 84 46 154ନରସିଂହ ମହା3ି ପି େ#ତ�ବାସୀ ମହା3ି OR/13/088/016065

ପ ୁ /18154 54 46 155ପ�କାସ କମୁାର ମହା3ି ପି ନରସିଂହ ମହା3ି OR/13/088/016067

ପ ୁ /18155 50 46 156ପ�ଦିପ କମୁାର ମହା3ି ପି ନରସିଂହ ମହା3ି OR/13/088/016069

ପ ୁ /18156 30 46 157ସଧୁାଂଶ ୁେଶଖର ମହା3ି ପି ପ�କାଶ କମୁାର ମହା3ି XAF0225714

!ୀ /19157 25 46 158କସୁମୁ ମାଝୀ ପି ମଧସୁଦୁନ ମାଝୀ XAF0665273

!ୀ /20158 69 46 159ବୁଦାଏ ନାଇକ %ା ରାମଚ;�  ନାଇକ OR/13/088/016096

ପ ୁ /20159 46 46 160ପ�ଫଲୁ ନାୟକ ପି ରାମଚ;�  ନାୟକ OR/13/088/016860

!ୀ /20160 43 46 161ସାବିତ�ୀ ନାୟକ ପି ରାମଚ;�  ନାୟକ XAF0873539

ପ ୁ /20161 24 46 162ଶ,ର ନାୟକ ପି ରାମ ନାୟକ XAF0744383

ପ ୁ /21162 68 46 163ରବି;�  ନାଥ ପ�ହରାଜ ପି ରଘନୁାଥ ପ�ହରାଜ OR/13/088/354511

!ୀ /21163 45 46 164ସେ3ାଶୀ ସାସମଲ ପି ନବୀନଚ;�  ସାସମଲ OR/13/088/032380

ପ ୁ /22164 34 46 165ଡ<ରୁ ମାଝୀ ପି ସ<ାରୁ ମାଝୀ XAF0027292

!ୀ /22165 22 46 166ପାବ� ତୀ ମାଝୀ %ା ଡମରୁୁ ମାଝୀ XAF0875518

ପ ୁ /23166 46 46 167ହରିହର ଚଲାଣ ପି ଗରୁୁବ^ୁ ଚଲାଣ MGH1310275

!ୀ /23167 65 46 168ଝିମାଇ ଚଲାଣ (ବି) %ା ଗରୁୁବ^ୁ ଚଲାଣ (ବି) OR/13/088/016101

!ୀ /23168 56 46 169ପଦ$ ା ସଉରା %ା ଡମ ୁସଉରା OR/13/088/016085

ପ ୁ /24169 73 46 170ବୁଦୁରା ମାଝି ପି ଶ<;ୁ ମାଝି OR/13/088/016102

!ୀ /25170 50 46 171ଧନମତୀ ପଜୁାରି %ା େମାହନ ପଜୁାରି OR/13/088/016105

ପ ୁ /26171 49 46 172ଶମନାଥ ମାଝି ପି ବଳରାମ ମାଝି OR/13/088/016110

!ୀ /26172 44 46 173%ାତୀ ମାଝୀ %ା େସାମନାଥ ମାଝୀ MGH1310291

!ୀ /26173 22 46 174ଟେ,/ରୀ ମାଝୀ ପି େସାମନାଥ ମାଝୀ XAF0854786

!ୀ /26174 79 46 175ରଇଲା ମାଝି(ବି) %ା ବଳରାମ ମାଝି OR/13/088/016109

!ୀ /26175 58 46 176େଗୗରୀ ନାୟକ %ା ଯଜିୁPି ନାୟକ XAF0991539

!ୀ /26176 35 46 177େଦୖମତୀ ନାୟକ %ା ତ�ିପତୀ ନାୟକ XAF0027326

3 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ, %ା#ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /27177 45 46 178ବୁଦାଇ ଭତରା %ା ରଘ ୁଭତରା OR/13/088/016116

!ୀ /27178 29 46 179ମନମତି ଚଲାଣ %ା ଅଭି ଚଲାଣ XAF0286732

!ୀ /27179 72 46 180ସାବିତ�ି  ମାଝି (ବି) %ା ତ�ୀନାଥ ମାଝି OR/13/088/016115

!ୀ /28180 77 46 181ମ�ରୀ ମାଝି(ବି) %ା ପଲି ମାଝି OR/13/088/016117

ପ ୁ /30181 20 46 182ସନୁାରାମ ଭଟ�ା ପି ଦାc ୂଭଟ�ା XAF1064393

ପ ୁ /31182 51 46 183ଏମ ଇ%ର ରାଓ . ପି ଗେୁ7%ର . MGH1420173

!ୀ /31183 57 46 184ଜି. ରାବାଣା ଆ1ା %ା ଜି. େଭ,ଟା ନାଇଡୁ XAF0665166

ପ ୁ /31184 27 46 185ପ* ୁରାେଜଶ ଗ7ୁା ପି ପି ଭିରା ରାଜୁ XAF0442277

ପ ୁ /31185 54 46 186ପି େୱର ରାଜୁ ପି ପି ଗେୁ7/ର ରାଓ XAF0442269

!ୀ /31186 39 46 187ଏମ. ସାେ3ାଷୀ %ା ଏM. ଈ/ର ରାଓ XAF0549147

!ୀ /31187 43 46 188ପି ଶ�ାେଦବି %ା ପି େୱର ରାଜୁ XAF0442301

!ୀ /31188 64 46 189ଏମ. ୱାରାଲା#$ୀ %ା ଗେୁ7/ର ରାଓ XAF0027342

!ୀ /32189 71 46 190ସବୁାସିନି ଘd %ା ସମନାଥ ଘd OR/13/088/016133

ପ ୁ /32190 40 46 191ସଂଗ�ାମ େକଶରୀ ଘd ପି େସାମନାଥ ଘd MGH1420421

ପ ୁ /33191 73 46 192ଟି ଶ�ି ରାମମ=ୁ> . ପି ରାଜ େଗାପାଲ ରାଓ . OR/13/088/016166

!ୀ /33192 68 46 193ଟି ଆରାୟାମାଲା %ା ଟି ଶ�ୀରାମମ=ୂ> OR/13/088/016167

!ୀ /33193 48 46 194%ାତୀ ପ'ନାୟକ %ା ଚକ�ଧର ପ'ନାୟକ MGH1429018

!ୀ /33194 32 46 195ରଶ$ ିତା ପ'ନାୟକ %ା ରାେଜ/ର ପ'ନାୟକ XAF0908269

ପ ୁ /33195 40 46 196ରାଜ େଶଖର ପଟନାୟକ ପି ଟି.ଶ�ୀରାମ ମ=ୂ�ୀ ପଟନାୟକ MGH1418268

!ୀ /34196 78 46 197ପଦମା ଯାନି %ା ପିତ ଯାନି OR/13/088/016728

ପ ୁ /34197 48 46 198ଡମଣିୁ ଯାନି ପି ପିତ ଯାନି OR/13/088/016825

ପ ୁ /34198 50 46 199କ�ି@ା େମାହନ ପଟନାୟକ ପି ରାଧା କ� ି@ା ପଟନାୟକ MGH1418250

!ୀ /34199 40 46 200େଜ�ାତିେଜ�ାତି କମୁାରୀ ପଟନାୟକ%ା କ� ୀ@ା େମାହନ ପଟନାୟକ XAF0286757

ପ ୁ /34200 25 46 201ଶଭୁମ ଶଭୁଜିତ ପାତ� ପି ଶଶି ଭୂଷଣ ପାତ� XAF0665257

!ୀ /34201 45 46 202ଉଷା ରାଣୀ ପ'ନାୟକ %ା ସଦୁଶ�ନ ଚକ�ବାରତି ପ'ନାୟକ XAF0615138

ପ ୁ /34202 55 46 204ଶଦୁଶ�ନ ଚକ�ବତ> ପ'ନାୟକ ପି ରାଧାକୃ@ ପ'ନାୟକ OR/13/088/016142

ପ ୁ /34203 31 46 205ଶ,ର ସଉରା ପି ରୁକ ୁସଉରା XAF0665224

!ୀ /35204 26 46 206ସିଲପା ମାଝି ପି ପଦ$ ନ ମାଝି XAF0665265

ପ ୁ /35205 88 46 207ଏମ ବି/ନାଥ ପ'ନାୟକ ପି ମୃତ�Gୁୟ ପ'ନାୟକ XAF0027375

!ୀ /35206 84 46 208ପାବ� ତୀ ପ'ନାୟକ %ା ବି/ନାଥ ପ'ନାୟକ XAF0560474

ପ ୁ /35207 56 46 209ଉଦୟଚ;�  ପ'ନାୟକ ପି ଏM.ବି/ନାଥ ପ'ନାୟକ XAF0027359

!ୀ /37208 56 46 210ଜୟଲ#$ୀ ଦାସ %ା ପଶରୁାମ ଦାସ OR/13/088/016318

ପ ୁ /37209 49 46 211ପଶରୁାମ ଦାସ ପି ସମନାଥ ଦାସ OR/13/088/016170

!ୀ /37210 23 46 212ନିକିତା ଦାସ ପି ପଶ ୁ�ରାମ ଦାସ XAF0780247

ପ ୁ /37211 21 46 213ନିଖିଲ ଦାସ ପି ପଶ ୁ�ରାମ ଦାସ XAF0907378

!ୀ /37212 26 46 214ଦଇମତି ସଉରା %ା ଶ,ର ସଊରା XAF0665216

!ୀ /38213 49 46 215ପଦ$ ା ପଯୁାରି %ା ପଦ$ ନ ପଯୁାରି OR/13/088/016183

ପ ୁ /38214 36 46 216େଗାବି; ପଜୁାରି ପି ପଦ$ ନ ପଜୁାରି MGH2295087

ପ ୁ /38215 34 46 217ଗେୁ7/ର ପଜୁାରି ପି ପଦ$ ନ ପଜୁାରି XAF0300624

ପ ୁ /39216 49 46 218ତୁଫାନ େବେହରା ପି ରବି େବେହରା XAF0900191

!ୀ /39217 46 46 219ଲ#$ି େବେହରା %ା ତୁଫାନ େବେହରା XAF0907113

ପ ୁ /39218 24 46 220େଗାବିଂଦା େବେହରା ପି େତାଫାନୀ େବେହରା XAF1067966

!ୀ /39219 71 46 221ଲ#$ୀ ପଜୁାରୀ %ା ତ�ିେଲାଚନ ପଜୁାରୀ OR/13/088/016191

ପ ୁ /39220 43 46 222ରାେଯ;�  ପଜୁାରି ପି ତ�ିେଲାଚନ ପଜୁାରି OR/13/088/016786

!ୀ /39221 39 46 223ସାବିତ�ୀ ପଜୁାରୀ ମା ଲ#$ୀ ପଜୁାରୀ MGH1310390

ପ ୁ /39222 39 46 224ଉେପ;�  ପଜୁାରୀ ପି ତ�ିେଲାଚନ ପଜୁାରୀ MGH1310408

!ୀ /39223 31 46 225ସବିତା ପଜୂାରୀ ପି ଗପୁ/ର ପଜୂାରୀ XAF0615096

!ୀ /39224 27 46 226ରାେଜ/ରୀ ପଜୂାରୀ %ା ଉେପ;�  ପଜୂାରୀ XAF0442111

ପ ୁ /40225 56 46 227ୟୁ ମରୁଲି ପି ଚିନH ା ଆପାଲ ରାଜୁ OR/13/088/016192

ପ ୁ /40226 30 46 228ଯ.ୁ େଗାବି; ରାଓ ପି ୟୁ. ମରୁଲୀ ରାଓ XAF0575464

!ୀ /41227 40 46 229ବି.ଗୀତା କମୁାରୀ ପି ବି.ଏ.ପାତ�  . MGH1310382

ପ ୁ /41228 83 46 230ବି ଏ ପାତ� ପି ବି ସଯୁ��ନାରାୟଣ ପାତ� OR/13/088/016171

ପ ୁ /41229 50 46 231ରେମଶ କମୁାର ପ'ନାୟକ ପି ନୀଳକgଚ ପ'ନାୟକ XAF0875534

ପ ୁ /41230 42 46 232ଶ�ୀନିବାସ ପ'ନାୟକ ପି ବି.େସାେମ/ର ପ'ନାୟକ MGH1420405

!ୀ /42231 66 46 233ଏମ ଇ/ରୀ %ା ଏମ ଆଚିୟା OR/13/088/020634

ପ ୁ /44232 80 46 234ହରିହର ରଥ ପି ରାଧାବଲଭ ରଥ OR/13/088/014034

!ୀ /44233 70 46 235ପ_ୁା ରଥ %ା ହରିହର ରଥ OR/13/088/014035

ପ ୁ /44234 47 46 236ଲଳିେତ;ୁ ରଥ ପି ହରିହର ରଥ MGH1310416

!ୀ /44235 42 46 237ଲିଜା ରଥ %ା ଲଲାେଟ;ୁ ରଥ MGH1310432

!ୀ /44236 35 46 238ପ�ଭାତୀ ରଥ %ା ଲଳିେତ;ୁ ରଥ XAF0027441

!ୀ /45237 41 46 239ବାୟାପାଲE ି  େଦବୀ %ା ବି ମାଲE ିକାଜୁ� ନ ରାଓ MGH1417807

ପ ୁ /45238 41 46 240େଗାପୀ ରାମ ସାହୁ ପି ଗଦାଧର ସାହୁ XAF1064427

!ୀ /45239 33 46 241କାଂତୀ ସାହୁ %ା େଗାପୀ ରାମ ସାହୁ XAF1064419
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!ୀ /46240 82 46 242କସୁମୁକମୁାରୀ ଷଡ�ୀ %ା ବିଦ�ାଧର ଷଡ�ୀ OR/13/088/016774

ପ ୁ /46241 89 46 243ବିଦ�ାଧର ଷଢ�ୀ ପି ବି/ନାଥ ଷଢ�ୀ OR/13/088/016816

!ୀ /47242 56 46 244ବି ପାଇଡିକhା , %ା ବି ମଶୁେଲୟା , OR/13/088/016220

!ୀ /47243 41 46 245ଏOଚିଟି କମୁାରୀ ପି ବି ମଶୁେଲୟା MGH2295103

ପ ୁ /47244 71 46 246ବି ମଶୁେଲୟା ପି ଆପଲ %ାମି OR/13/088/016219

ପ ୁ /47245 42 46 247ବି.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ ପି ବି.ମଶୁେଲୟା  MGH1310473

!ୀ /47246 32 46 248ବିକ� ି@ାେବଣୀ ରାଓ %ା ବି.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ MGH1428911

!ୀ /48247 36 46 249ଏମ ଅରୁଣା କମୁାରୀ %ା ଏM େଗୗରୀ ଶ,ର XAF0286724

!ୀ /48248 75 46 250ଏମ ରାେଜ/ରି %ା ଏମ ଆପାରାଓ OR/13/088/016222

ପ ୁ /48249 38 46 251ଏM େଗୗରୀ ଶ,ର ପି ଏM ଆପାରାଓ XAF0286716

!ୀ /49250 32 46 252ସନମତି ନାୟକ %ା ପ�ଫଳୁ ନାୟକ XAF0665232

!ୀ /49251 45 46 253େକ. ସଜୁାତା ପ'ନାୟକ %ା େକ. ବିେନାଦ ପ'ନାୟକ XAF0420141

ପ ୁ /49252 50 46 254ବିେନାଦ ପ'ନାୟକ ପି େକ େଗାପିନାଥ ପ'ନାୟକ MGH1420470

ପ ୁ /50253 43 46 255େସାମନାଥ ପଜୁାରି ପି ଜଗବ^ୁ ପଜୁାରି OR/13/088/016245

!ୀ /50254 43 46 256ମୀନତି ପଜୁାରୀ %ା େସାମନାଥ ପଜୁାରୀ MGH1310531

!ୀ /50255 37 46 257ରଚନା ପଜୁାରୀ ପି ଜଗବ^ୁ ପଜୁାରୀ MGH1310549

!ୀ /50256 22 46 258କନୂମନୂ ପଜୁାରୀ ପି େସାମନାଥ ପଜୁାରୀ XAF1063916

!ୀ /50257 96 46 259ପାବ� ତି ରଥ %ା େବୖଦନାଥ ରଥ OR/13/088/032555

ପ ୁ /50258 69 46 260ଲେ<ାଦର ରଥ ପି େବୖଦ�ନାଥ ରଥ OR/13/088/032556

!ୀ /50259 65 46 261େସHହଲତା ରଥ %ା ଲେ<ାଦର ରଥ OR/13/088/032557

ପ ୁ /50260 37 46 262ମଧସୁଦୁନ ରଥ ପି ଲ<ଧର ରଥ MGH1310515

!ୀ /50261 25 46 263ସନାଲୀ ରଥ %ା ମଧସୁଦୁନ ରଥ XAF0907394

ପ ୁ /51262 26 46 264ଏସ ଅପାଲା ପି ଏସ େଭ,ଟ ରାଓ XAF0615054

!ୀ /51263 32 46 265ଜି.ରାଧା ରାଓ %ା ଜି.ଶ�ୀନିବାସ ରାଓ XAF0027466

ପ ୁ /51264 34 46 266ଶିଵ ଶ,ର ସାହୁ ପି ଏସ େଭ,ଟ ରାଓ XAF0615153

ପ ୁ /52265 60 46 267ସେୁର;�  କମୁାର ପ�ଧାନ ପି ଦଧି ପ�ଧାନ XAF0027508

!ୀ /52266 54 46 268େବଦବତି ପ�ଧାନ %ା ସେୁର;�  କମୁାର ପ�ଧାନ XAF0027516

!ୀ /53267 67 46 269କମୁ ଚଲାଣ %ା ସ;ୁର ଚଲାଣ OR/13/088/016237

ପ ୁ /53268 40 46 270ତ�ୀଲଚନ ଚଲାଣ ପି ଝିତୃ ଚଲାଣ OR/13/088/016235

ପ ୁ /54269 25 46 271ସଭୁମ ରଥ ପି ରାେଜସ ରଥ XAF0665307

ପ ୁ /54270 52 46 272କାନୁ ସାହୁ ପି ଭୀମ ସାହୁ XAF0027532

!ୀ /54271 39 46 273କiନା ସାହୁ %ା କାନୁ ସାହୁ XAF0027524

ପ ୁ /55272 39 46 274ଅତୁଲ କମୁାର ରଥ ପି ଲ#$ୀକା3 ରଥ XAF0442228

ପ ୁ /55273 26 46 275ଅମନ ରଥ ପି ବିଜଯ କମୁାର ରଥ XAF0615187

!ୀ /56274 31 46 276େ/ତା ମହାପାତ� %ା ଅରବି; ରଥ XAF0780221

ପ ୁ /56275 62 46 277େଗୗର ପ�ସାଦ ରଥ ପି ପଦ$ ନାଭ ରଥ OR/13/088/036512

ପ ୁ /56276 27 46 278ବିେବକାନ; ରଥ ପି େଗୗରପ�ସାଦ ରଥ XAF0442152

!ୀ /56277 55 46 279େଶୖଳବାଳା ଷଡ�ୀ %ା େଗୗର ପ�ସାଦ ରଥ OR/13/088/036513

ପ ୁ /57278 67 46 280ଶଶି ଭୂଷଣ ପାତ� ପି ଭାjର ଚ;�  ପାତ� MGH1417815

!ୀ /57279 55 46 281ସଂଘମିତ�ା ପାତ� %ା ଶଶ ିଭୂଷଣ ପାତ� MGH1417823

ପ ୁ /58280 73 46 282କରାମଣି େଚୗଧରିୁ ପି କୃ@ େଚୗଧରିୁ OR/13/088/016260

ପ ୁ /58281 46 46 283ନିରGନ େଚୗଧରୂୀ ପି େକାରାମଣି େଚୗଧରୂୀ OR/13/088/016262

ପ ୁ /58282 31 46 284ସତ�ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ ପି େକାରାମଣି େଚୗଧରୁୀ XAF0169789

!ୀ /58283 28 46 285ରାଖୀ େଚୗଧରୁୀ %ା ସତ� ନାରାୟଣ େଚୗଧରୁୀ XAF1067511

!ୀ /59284 57 46 286େଜ�ାତି ପ'ନାୟକ %ା କGୁବିହାରୀ ପ'ନାୟକ OR/13/088/016267

ପ ୁ /59285 22 46 287ଅବିନାଶ ପ'ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚ;�  ପ'ନାୟକ XAF0854745

!ୀ /59286 21 46 288ସାଇଲତା ପ'ନାୟକ ପି କGୁ ବିହାରୀ ପ'ନାୟକ XAF0990747

ପ ୁ /59287 58 46 289ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପଟନାୟକ ପି ତ�ିପତି ପଟନାୟକ OR/13/088/016271

!ୀ /59288 47 46 290ବିଜୟଲ#$ୀ ପଟନାୟକ %ା ପ�ଫଲୁ କମୁାର ପଟନାୟକ MGH1418177

ପ ୁ /59289 64 46 291କGୁବିହାରି ପ'ନାୟକ ପି ତ�ିପତି ପ'ନାୟକ OR/13/088/016906

ପ ୁ /59290 56 46 292ରେମଶ ପ'ନାୟକ ପି ତ�ିପତି ପ'ନାୟକ OR/13/088/016272

!ୀ /59291 44 46 293ସନିୁତା ପ'ନାୟକ %ା ରେମଶ ଚ;�  ପ'ନାୟକ OR/13/088/088972

!ୀ /60292 51 46 294ଗାୟତ�ି ବାହିନୀପତି %ା ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ� MGH2295004

!ୀ /60293 73 46 295ଲ#$ୀ ମହାପାତ� %ା ଗଣପତି ମହାପାତ� OR/13/088/016273

ପ ୁ /60294 55 46 296ରବିନାରାୟଣ ମହାପାତ� ପି ଗଣପତି ମହାପାତ� OR/13/088/016274

!ୀ /60295 36 46 297ରଶ$ ିତା ସାହୁ %ା ମେନାରGନ ମହାପାତ� MGH2295012

!ୀ /61296 59 46 298ମିରା ପ'ନାୟକ %ା ଓମପ�କାଶ ପ'ନାୟକ OR/13/088/016265

!ୀ /62297 66 46 299ରାଧିକା ପଜୁାରି ମା କୃପା ପଜୁାରି OR/13/088/016279

!ୀ /62298 34 46 300ସନମତୀ ପଜୂାରୀ %ା ବାସେୁଦବ ପଜୂାରୀ XAF0027573

!ୀ /63299 57 46 301ଲଳିତା ରାଓ %ା ବି. ଭାkର ରାଓ XAF0560276

!ୀ /64300 51 46 302ଜଶଦା ପଜୂାରୀ %ା ସମନାଥ ପଜୂାରୀ OR/13/088/016287

ପ ୁ /65301 72 46 303ଡ<ରୁୁଧର ସି�ି ପି ବଜ� ଧର ସି�ି MGH1310564

ପ ୁ /65302 44 46 304ମହାେଦବ ସି�ି ମା ସକୁମୁତି ସି�ି MGH1310580

5 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ, %ା#ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /65303 42 46 305ମନହର ସି�ି ପି ଡ<ରୁୁଧର ସି�ି MGH1310572

!ୀ /65304 40 46 306େଦୗପତୀ ଶି�ି %ା ମେନାହର ସି�ି MGH1310598

ପ ୁ /66305 25 46 307କ[� ପଜୁାରୀ ପି ତୁଳାରାମ ପଜୁାରୀ XAF0907386

!ୀ /67306 73 46 308ଶ�ୀମତୀ ପଜୂାରୀ %ା ଉl� ବ ପଜୂାରୀ XAF0744326

!ୀ /67307 44 46 309ପଦ$ ା ପଯୁାରି %ା ଭାଗିରଥି ପଯୁାରି OR/13/088/016294

!ୀ /68308 33 46 310ପmୁା ଭhାରକାରିଆ %ା ଗେଣଶ ପଜୂାରୀ XAF0442202

!ୀ /68309 49 46 311ସନମତି ପଜୁାରୀ %ା େସାମନାଥ ପଜୁାରୀ OR/13/088/016298

ପ ୁ /68310 39 46 312ପ[ୂ�ଚ;�  ପଜୂାରୀ ପି େସାମନାଥ ପଜୂାରୀ XAF0027623

!ୀ /68311 34 46 313ମଦନା ପଜୂାରୀ %ା ପ[ୂ�ଚ;�  ପଜୂାରୀ XAF0027607

!ୀ /69312 71 46 314ଲଛନେଦଇ ପଜୁାରି %ା ମେହ/ର ପଜୁାରି OR/13/088/016300

!ୀ /69313 66 46 315ସନୁାମଣି ପଜୁାରି %ା ଶ�ାମ ପଜୂାରୀ OR/13/088/016302

ପ ୁ /69314 40 46 316ପଦଲାମ ପଜୁାରୀ ପି ଶ�ାମ ପଜୁାରୀ MGH1310622

!ୀ /69315 32 46 317ବାସ3ି ପଜୂାରୀ %ା ପଦଲାମ ପଜୂାରୀ XAF0027656

ପ ୁ /69316 32 46 318ଗେଣଶ ପଜୂାରୀ ପି ଶ�ାମ ପଜୂାରୀ XAF0027615

!ୀ /69317 32 46 319ଲ#$ୀ ପଜୂାରୀ %ା କା=>କ ପଜୂାରୀ XAF0027706

!ୀ /70318 69 46 320ଇ;ିରା ରାଣି ପ'ନାୟକ. %ା ରାଜକିେଶାର ରାଓ OR/13/088/016304

ପ ୁ /70319 79 46 321ରାଜ କିେଶାର ରାଓ ପି ମାଧବ ରାଓ OR/13/088/016303

!ୀ /71320 34 46 322ମଧମିୁତା ଦାସ ପି ବି.ଭାkର ରାଓ MGH1428986

ପ ୁ /71321 86 46 323ବି ଭାkର ରାଓ ପି ଶିବ ଚରଣ ଦାସ OR/13/088/016309

!ୀ /72322 66 46 324ବି.କସୁମୁା %ା େଶଷଗିରି ରାଓ OR/13/088/016315

!ୀ /73323 44 46 327ମନେମାହିନି ଦାସ ପି ବି.ସଦାନ; ଦାସ XAF0560516

ପ ୁ /73324 42 46 328ପ�ବିଣ କମୁାର ଦାସ ପି ସଦାନ; ଦାସ MGH1310648

ପ ୁ /73325 39 46 329ପ�ଣିତ କମୁାର ଦାସ ପି ସଦାନ; ଦାସ MGH1310655

ପ ୁ /73326 47 46 330ପ�ଶା3 କମୁାର ଦାଶ ପି ଶଦାନ; ଦାଶ XAF1111236

!ୀ /74327 20 46 331ଜୟେଦବ ମାଝୀ ପି କୃ@ ଚଂଦ�  ମାଝୀ XAF1063973

!ୀ /74328 44 46 332ସେ3ାଷୀ ପ'ନାୟକ %ା ରେମଶ ପ'ନାୟକ XAF0442103

!ୀ /74329 46 46 333ମାଣିେକ/ରୀ ପ'ନାୟକ %ା ଉମା ମେହ/ର ପ'ନାୟକ XAF0027664

!ୀ /74330 23 46 334ଦୀପା କମୁାରୀ ପ'ନାୟକ ପି ଗେଣଶ ପ'ନାୟକ XAF0780239

!ୀ /74331 21 46 335େମୗସମୀ ପ'ନାୟକ ପି ଗେଣଶ Odisha XAF0907121

ପ ୁ /74332 69 46 336ଆରଗେୁ7/ର ପ'ନାୟକ ପି ସମଲୁ ପ'ନାୟକ OR/13/088/016475

!ୀ /74333 61 46 337ପ�ଭା ପ'ନାୟକ %ା ଆରଗେୁ7/ର ପ'ନାୟକ OR/13/088/016476

ପ ୁ /74334 53 46 338ଗେଣଶ ପ'ନାୟକ ପି ସମଲୁୁ ପ'ନାୟକ OR/13/088/016480

ପ ୁ /74335 52 46 339ଊମାମେହ/ର ପ'ନାୟକ ପି ସମଳୁୁ ପ'ନାୟକ OR/13/088/016481

!ୀ /74336 47 46 340େହମଲତା ପ'ନାୟକ %ା ଗେଣଶ ପ'ନାୟକ MGH1454131

ପ ୁ /75337 71 46 341ପି ସଯୂ� ନାରାୟଣା ଆଚାରୀ ପି ପି ଗ�ାଧର ଆଚାରୀ OR/13/088/016070

!ୀ /75338 66 46 342ପି .ରାଜକମୁାରୀ ଆଚାରୀ %ା ପି ସଯୂ� ନାରାୟଣା ଆଚାରୀ MGH1420348

ପ ୁ /75339 48 46 343ପି ଗା�ାରାଜୁ ଆଚାରୀ ପି ପିସୟୂ�ନାରାୟଣା ଆଚାରୀ MGH1420363

ପ ୁ /75340 44 46 344ପି ନିଳକ2 ଆଚାରି ପି ଶରିୁନାରାୟଣା ଆଚାରି XAF0560524

ପ ୁ /75341 39 46 345ପି.ଶ�ୀନିବାସ ଆଚାରି ପି ପି.ସରୁୀନାରାୟଣ XAF0310565

!ୀ /75342 38 46 346ପି.େଗୗରୀ ଆଚାରୀ %ା ପି.ନୀଳକ2 ଆଚାରୀ XAF0560532

!ୀ /76343 66 46 347ରାଧାମଣି ନାୟକ %ା ରାମଶ;ୁର ନାୟକ OR/13/088/016587

!ୀ /76344 58 46 348ସବୁ[� ନାୟକ %ା ସନ�ାସୀ ନାୟକ XAF0300616

ପ ୁ /77345 23 46 349ପ[ୂ� ଚ;�  ସଉରା ପି େଗାବି; ସଉରା XAF0800474

!ୀ /78346 62 46 350ରାଏମତି ରଂଧାରି ପି େବଶୖାଖ ୁରଂଧାରି OR/13/088/016055

!ୀ /79347 76 46 351କମଳା ମାଝି %ା ଚଇତନ ମାଝି OR/13/088/016597

ପ ୁ /79348 54 46 352ରାମ ଚ;�  ମାଝି ପି ଚଇତନ ମାଝି OR/13/088/016599

ପ ୁ /79349 52 46 353ମଧସୂଦୁନ ମାଝି ପି ଚଇତନ ମାଝି OR/13/088/016598

!ୀ /79350 52 46 354ସନମତି ମାଝି %ା ରାମଚ;�  ମାଝି OR/13/088/016600

ପ ୁ /79351 49 46 355କୃ@ଚ;�  ମାଝି ପି ଚଇତନ ମାଝି OR/13/088/016787

!ୀ /79352 46 46 356ଲ#$ୀ ମାଝି %ା ମଧସୁଦୁନ ମାଝି MGH1310747

!ୀ /79353 41 46 357ଜାନକୀ ମାଝି %ା କୃ@ଚ;�  ମାଝି MGH1310754

!ୀ /79354 29 46 358େହମଲତା ମାଝୀ %ା େଗାବl� ନ ଭତରା XAF0744342

ପ ୁ /79355 28 46 359ସେୁରଶ ଚ;�  ମାଝୀ ପି ରାମଚ;�  ମାଝୀ XAF0341016

!ୀ /79356 21 46 360େଡ� ୗପାଡା ମାଝୀ %ା ସେୁରଶ ଚଂଦ�  ମାଝୀ XAF1065168

!ୀ /79357 21 46 361ମିନତି ମାଝି ପି ମଧସୁଦୁନ ମାଝି XAF0907360

!ୀ /80358 52 46 362ଗରୁୁବାରି ମାଝି %ା ରାଧାନାଥ ମାଝି OR/13/088/016603

ପ ୁ /80359 23 46 363େଲାକନାଥ ମାଝୀ ପି ରାଧାନାଥ ମାଝୀ XAF0780254

ପ ୁ /80360 22 46 364େଗାପିନାଥ ମାଝୀ ପି ରାଧାନାଥ ମାଝୀ XAF0875468

!ୀ /80361 21 46 365ଭବାନୀ ମାଝୀ %ା େଲାକନାଥ ମାଝୀ XAF1026186

ପ ୁ /81362 53 46 366ପିତା<ର ମାଝି ପି ମକୁ;ୁ ମାଝି OR/13/088/016604

!ୀ /81363 48 46 367ଟଭା ମାଝି %ା ପିତା<ର ମାଝି MGH1417864

ପ ୁ /81364 35 46 368ମେନାହର ମାଝି ପି ରାଧାନାଥ ମାଝି MGH2295145

!ୀ /82365 53 46 369ରାଇମତି ମାଝି %ା ଚନସିଂ ମାଝି OR/13/088/016609
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ପ ୁ /82366 28 46 370ଲି�ରାଜ ମାଝୀ ପି ବନସିଂ ମାଝୀ XAF0442012

ପ ୁ /82367 25 46 371ମଧ ୁସଦୂନ ମାଝୀ ପି ବନସିଂ ମାଝୀ XAF0744557

!ୀ /82368 25 46 372ଗ7ିୁ ମାଝୀ %ା ଲି�ରାଜ ମାଝୀ XAF0875484

ପ ୁ /83369 80 46 373ଘାସିନି ମାଝି ପି ଶମାରୁ ମାଝି OR/13/088/016619

!ୀ /84370 58 46 374ସବୁ[� ମାଝି ପି ଶକୃୁ ମାଝି OR/13/088/016623

ପ ୁ /86371 52 46 375ଗରୁୁବ^ୁ ମାଝି ପି ଜୟସିଂ ମାଝି OR/13/088/016740

!ୀ /86372 47 46 376େସାମବାରୀ ମାଝି %ା ଗରୁୁବ^ୁ ମାଝି OR/13/088/016741

!ୀ /86373 24 46 377ସଜୂା ମାଝୀ ପି ଗରୁୁବ;ୁ ମାଝୀ XAF0875500

!ୀ /86374 20 46 378ରୀତୂ ମାଝୀ ପି ଗରୁୁବଂଧ ୁମାଝୀ XAF1063932

ପ ୁ /87375 37 46 379ମରୁଳୀ ବିେଶାଇ ପି ବୃ;ାବନ ବିେଶାଇ XAF0310573

!ୀ /87376 31 46 380େଗୗରୀ ମାଝୀ %ା ମେନାହର ମାଝୀ XAF0286872

ପ ୁ /87377 29 46 381ପ�ଶା3 କମୁାର ମାଝୀ ପି ପଦ$ ନ ମାଝୀ XAF0286690

ପ ୁ /87378 31 46 382ଚ;ନ ପ'ନାୟକ ପି ଓM ପ�କାଶ ପ'ନାୟକ XAF0287185

!ୀ /87379 28 46 383ଜସ$ିନ ପ'ନାୟକ %ା ଶସୁା3 କମୁାର ପ'ନାୟକ XAF0286666

!ୀ /87380 52 46 384ବାସ3ି ରଥ %ା ଗେଣ/ର ରଥ XAF0286740

ପ ୁ /91381 67 46 385ଜି.ତ�ିନାଥ ସବୁୁଧି ପି ଜି.ଭରତ ସବୁୁଧି MGH1310788

!ୀ /91382 59 46 386ଜି.ସସିୁଳା ସବୁୁଧି %ା ଜି.ତ�ିନାଥ ସବୁୁଧି MGH1310796

ପ ୁ /91383 35 46 387ଜି ଗେଣଶ ସବୁୁlି ପି ଜି ତ�ିନାଥ ସବୁୁlି MGH2295020

ପ ୁ /91384 27 46 388ଜି ଦିେନଶ ସବୁୁlି ପି ଜି ତ�ିନାଥ ସହୁୁlି XAF0442319

ପ ୁ /92385 30 46 389ରGିତ କମୁାର ପାତ� ପି େକଳୖାଶ t;�  ପାତ� XAF0225706

!ୀ /93386 33 46 390ରମା ମାଝି %ା େକଶବ ମାଝି XAF0615146

ପ ୁ /93387 21 46 391କୃ@ ମାଝି ପି ରଘନୁାଥ ମାଝି XAF0937706

ପ ୁ /93388 20 46 392ଗରୁୁବଂଧ ୁମାଝୀ ପି ରଘନୁାଥ ମାଝୀ XAF1064385

!ୀ /93389 36 46 393ଡି. ପଦ$ ାGଳୀ ପ'ନାୟକ ପି ଡି. ରାବଣା XAF0340968

ପ ୁ /93390 37 46 394େମାହନ କ�ି@ା ପ'ନାୟକ ପି ରାବଣାମ=ୂ> ପ'ନାୟକ XAF0340976

!ୀ /93391 70 46 395ଡି. ରାେଜ/ରୀ %ା ଡି. ରାବଣାମ=ୂ> XAF0340950

!ୀ /95392 89 46 396ଡି ସେରାଜିନୀ ଆ1 %ା ଡି ବଳରାମ %ାମି XAF0442129

!ୀ /00393 42 46 397ଆରତୀ ପଢ଼ୀ ପି ଶ�ୀନିବାଶ ପଢ଼ୀ XAF1062496

!ୀ /Bramhan S394 28 46 398ପ�ଣତି ପ�ହରାଜ ପି େଦେବ;ର ନାଥ ପ�ହରାଜ XAF1042985

!ୀ /N/A395 19 46 399େପ�ରଣା ମହାପାତ� ପି ପ�ଣବ ମହାପାତ� XAF1147636

ଅ /02396 24 46 400େମାନାଲିସା ପଟନାୟକ ପି ମଣି ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ XAF0780205

ପ ୁ /2397 21 46 401ଶିବା ପ'ନାୟକ ପି ମଣି ପ�ସାଦ ପ'ନାୟକ XAF0908863

ପ ୁ /2398 50 46 402ମଣି ପ�ସାଦ ପଟନାୟକ ପି ବି.ନରସଂହ ପଟନାୟକ OR/13/088/016385

!ୀ /2399 54 46 403ପ_ୁଲତା ପ'ନାୟକ %ା ମଣି ପ�ସାଦ ପ'ନାୟକ MGH1310044

!ୀ /3400 81 46 404କସୁମୁା ପଟନାୟକ %ା ବି ଭି ରମଣ ପଟନାୟକ OR/13/088/016387

ପ ୁ /3401 56 46 405କୃ@ଚ;�  ପଟନାୟକ ପି ବି ଭି ରମଣ ପଟନାୟକ OR/13/088/016388

!ୀ /3402 44 46 406ଅନୁରାଧା ପଟନାୟକ %ା କୃ@ଚ;�  ପଟନାୟକ MGH1418219

!ୀ /04403 20 46 407ଶ�ାଵଂତୀ ପଟନାୟକ ପି କୃ@ ଚଂଦ�  ପଟନାୟକ XAF1062421

!ୀ /4404 59 46 408କାଦ<ିନି ପାଢି ପି େଲାକନାଥ ପାଢି OR/13/088/016412

!ୀ /4405 41 46 409ପଦ$ ାଳୟା ପାଢୀ ପି ରଘନୁାଥ ପାଢୀ MGH1310101

ପ ୁ /05406 51 46 410ଶ�ୀନିବାଶ ପଢ଼ୀ ପି ରଘନୁାଥ ପଢ଼ୀ XAF1062538

!ୀ /05407 33 46 411ଅନିତା ପhା %ା ସମୀର କମୁାର ପାଢୀ XAF0780304

ପ ୁ /5408 69 46 412ରାମାନୁଜ ପାଢି ପି େଲାକନାଥ ପାଢି OR/13/088/016410

!ୀ /5409 57 46 413ଉମ>ଳା ପାଢି %ା ରାମାନୁଜ ପାଢି OR/13/088/016411

ପ ୁ /5410 43 46 414ସମୀର କମୁାର ପାଢୀ ପି ରାମାନୁଜ ପାଢୀ MGH1310119

!ୀ /6411 33 46 415ଅଚ�ନା ପାଢୀ %ା ଭବାନୀ ପ�ାସଦ ପାଢୀ XAF0027771

!ୀ /07412 45 46 416ଜୟଲ#$ ିରାଉତ %ା ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ XAF0937771

ପ ୁ /7413 43 46 417ଭବାନୀ ପ�ସାଦ ପାଢି ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଢି MGH1417856

ପ ୁ /7414 40 46 418ଶ,ର ପ�ସାଦ ପାଢୀ ପି ବିପିନ ବିହାରୀ ପାଢୀ MGH1310150

!ୀ /7415 33 46 419ସ$ତିୁେରଖା ପାଢି %ା ଶ,ର ପ�ସାଦ ପାଢି XAF0442061

ପ ୁ /7416 21 46 420ପ�vାଜିw ରାଉତ ପି ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ XAF0926493

ପ ୁ /7417 52 46 421ବିଜୟ କମୁାର ରାଉତ ପି ହରି ରାଉତ XAF0941369

!ୀ /08418 22 46 422ବି.ମନିଷା  ପି ବି.େମାହନ XAF0875476

!ୀ /8419 43 46 423ବି.ୱାରାଲ#$ୀ . %ା ବି.େମାହନ ରାଓ MGH1310960

!ୀ /8420 55 46 424ପି ରାଧା ରାଓ %ା ଲ#$ଣ ରାଓ OR/13/088/016544

ପ ୁ /8421 46 46 425ବି.େମାହନା ରାଓ ପି ବି.େପଦାେୱ,ାଟ ରାଓ OR/13/088/016546

ପ ୁ /9422 42 46 426ସେ3ାଷ କମୁାର ଦୁେବ� ମା ଶ�ାମଳା ଦୁେବ� MGH1310192

!ୀ /9423 38 46 427ରGିତା ପାଣିଗ�ାହୀ ମା ଗୀତା ପାଣିଗ�ାହୀ XAF0027805

!ୀ /9424 32 46 428ରଶ$ ିତା ପାଣିଗ�ାହୀ ମା ଗୀତା ପାଣିଗ�ାହୀ XAF0027797

ପ ୁ /10425 78 46 429ରଘନୁାଥ ପhା ପି ମ�ଳା ପhା OR/13/088/016846

!ୀ /10426 65 46 430କଶୁମୁମGରୂୀ ପhା %ା ରଘନୁାଥ ପhା OR/13/088/016432

ପ ୁ /10427 51 46 431vାେନ;�  ପhା ପି ରଘନୁାଥ ପhା OR/13/088/016433

ପ ୁ /10428 48 46 432ଚେ;� /ର ପhା ପି ରଘନୁାଥ ପhା OR/13/088/016434

7 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ, %ା#ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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ପ ୁ /11429 64 46 433ସଚିଦାନ; ପ�ହରାଯ ପି ଲି�ରାଜ ପ�ହରାଯ OR/13/088/016497

!ୀ /11430 54 46 434%ପHା ପ�ହରାଯ %ା ଶବୁାସ ପ�ହରାଯ OR/13/088/016842

ପ ୁ /11431 48 46 435ସଂଯୟ ପ�ହରାଯ ପି ଲି�ରାଜ ପ�ହରାଯ OR/13/088/016502

ପ ୁ /11432 32 46 436ମୟ, ପ�ହରାଜ ପି ସଚିଦାନ; ପ�ହରାଜ XAF0027078

!ୀ /11433 32 46 437ଜସ$ିନ ପ�ହରାଜ %ା ସGୟ ପ�ହରାଜ XAF0310524

!ୀ /11434 25 46 438ଚ;ନା ପ�ହରାଜ ପି ସବୁାସ ଚ;�  ପ�ହରାଜ XAF0907428

!ୀ /11435 21 46 439ଆTଳ ପ�ହରାଜ ପି ସବୁାଶ 6ଦ�  ପ�ହରାଜ XAF0909416

!ୀ /12436 49 46 440ମମତା େଜନା %ା କବିର ପ�ଧାନ XAF0615047

!ୀ /12437 86 46 441ସନୁାମଣି ମିଶ� (ବି) %ା ସିବନାରାୟଣା ମିଶ� OR/13/088/016429

ପ ୁ /12438 61 46 442କବିର ପ�ଧାନ ପି ଶ�ାମ ପ�ଧାନ MGH1310929

!ୀ /12439 27 46 443କମ>ତା ପ�ଧାନ ପି କବୀର ପ�ଧାନ XAF0442079

!ୀ /13440 54 46 444ରମା ପଟାନାୟକ %ା େଗାପାଳ ପଟାନାୟକ XAF0027847

ପ ୁ /13441 28 46 445ଅବିେଶକ ପ'ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ପ'ନାୟକ XAF0615112

ପ ୁ /13442 60 46 446େଗାପାଳ ପଟନାୟକ ପି ତ�ିନାଥ ପଟନାୟକ XAF0027839

ପ ୁ /13443 34 46 447ଅଭିଳାସ ପ'ନାୟକ ପି େଗାପାଳ ପ'ନାୟକ XAF0027821

ପ ୁ /13444 54 46 448ସଧିୁର କମୁାର ପ�ହରାଜ ପି ଶ�ାମଶ;ୁର ପ�ହରାଜ OR/13/088/016532

!ୀ /13445 23 46 449ସେ3ାଷୀ ପ�ହରାଜ ପି ସଧୁୀର କମୁାର ପ�ହରାଜ XAF0780288

!ୀ /14446 66 46 450ଶକ3ୁଳା େବେହରା %ା ଭଜହରି େବେହରା MGH1420512

!ୀ /14447 41 46 451ମମତା ପାଢୀ %ା ସନୁୀଲ ପ�ହରାଜ MGH1430990

!ୀ /14448 46 46 452ସନିୁତାରାଣି ପହରାଜ %ା ସଧିୁର କମୁାର ପହରାଜ MGH1420397

ପ ୁ /14449 55 46 453ଶସିୁଳ କମୁାର ପ�ହରାଜ ପି ସ�ାମଶ;ୁର ପ�ହରାଜ OR/13/088/016531

ପ ୁ /14450 53 46 454ଶନୁୀଳ ପ�ହରାଜ ପି ଶ�ାମସ;ୁର ପ�ହରାଜ OR/13/088/016533

!ୀ /14451 43 46 455ସଂଯxୁାକମୁାରୀ ପ�ହରାଜ %ା ଶଶିୁଳକମୁାର ପ�ହରାଜ MGH2294957

!ୀ /14452 23 46 456ମାନସୀ ପ�ହରାଜ ପି ସଶୁୀଳ କମୁାର ପ�ହରାଜ XAF0780296

!ୀ /14453 22 46 457ତୁଳସୀ ରାଣି ପ�ହରାଜ ପି ସଧିୁର କମୁାର ପ�ହରାଜ XAF0990754

ପ ୁ /15454 57 46 458ପ�ଭାକର ପ�ହରାଜ ପି ଶରତଚ;�  ପ�ହରାଜ OR/13/088/016539

ପ ୁ /15455 53 46 459ଦିବାକର ପ�ହରାଜ ପି ଶରତଚ;�  ପ�ହରାଜ OR/13/088/016540

!ୀ /15456 46 46 460େଦବସିତା ପ�ହରାଜ %ା ଦିବାକର ପ�ହରାଜ OR/13/090/262553

!ୀ /15457 39 46 461ଗୀତାGଳି ପ�ହରାଜ %ା ପ�ଭାକର ପ�ହରାଜ XAF0027862

!ୀ /15458 23 46 462%ାଗତିକା ପ�ହରାଜ ପି ଦିବାକର ପ�ହରାଜ XAF0908871

ପ ୁ /16459 55 46 463ରବି;�  ରଥ ପି କାସିନାଥ ରଥ OR/13/088/016554

ପ ୁ /16460 51 46 464ମେହ;�  ରଥ ପି କାସିନାଥ ରଥ OR/13/088/016556

ପ ୁ /16461 45 46 465ଜିେତ;�  ରଥ ପି କାସିନାଥ ରଥ OR/13/088/016557

!ୀ /16462 45 46 466େରଣକୁା ରଥ %ା ରବୀ;�  ରଥ OR/13/088/016555

ପ ୁ /16463 41 46 467ମୃତ�Gୁୟ ରଥ ପି କାଶିନାଥ ରଥ MGH2294999

!ୀ /16464 38 46 468ଟିକିନା ରଥ %ା ଜିେତ;�  ରଥ XAF0027888

!ୀ /16465 32 46 469ପ�ିୟଦଶ>ନୀ ରଥ %ା ମୃତ�Gୁୟ ରଥ XAF0286781

ପ ୁ /16466 28 46 470ମେହଶ ରଥ ପି ରବି;�କମୁାର ରଥ XAF0442160

ପ ୁ /16467 24 46 471ମାନସ ରGନ ରଥ ପି ରବି;�  କମୁାର ରଥ XAF0744292

!ୀ /17468 72 46 472କ3ୁଳ କମୁାରୀ ପାଢୀ(ବି) %ା ଯଗୁଳ ପାଢୀ OR/13/088/016893

!ୀ /18469 47 46 473ଶମିୁଣ ଘd %ା ଗଜାନନ ପାଢୀ OR/13/088/016134

!ୀ /18470 61 46 474ଶଶୁମା ପାଢି ପି ନରସଂହ ପାଢି OR/13/088/016819

ପ ୁ /18471 53 46 475ଗଜାନନ ପାଢି ପି ନରସଂହ ପାଢି OR/13/088/016820

!ୀ /18472 23 46 476ବଷJ ପାଢୀ ପି ଗଜାନନ ପାଢୀ XAF0937763

!ୀ /19473 65 46 478ବିେନାଦିନୀ ପାଢୀ %ା ସିମାଦ� ି ପାଢୀ OR/13/088/016892

ପ ୁ /19474 35 46 479ତାyେସନ ପାଢୀ ପି ସିମାଦ� ୀ ପାଢୀ MGH1428945

ପ ୁ /20475 69 46 480ଜତି;�ନାଥ ମହାପାତ� ପି ବି/ନାଥ ମହାପାତ� XAF0424549

!ୀ /20476 68 46 481ଭାଗ�ବତୀ ମହାପାତ� %ା ଜତି;�  ମହାପାତ� OR/13/088/014275

!ୀ /20477 45 46 482ତନୁଶ�ୀ ମହାପାତ� %ା ତପନ କମୁାର ମହାପାତ� MGH1310978

ପ ୁ /20478 40 46 483ତୁଷାରକା3 ମହାପାତ� ପି ଯତି;�  ମହାପାତ� OR/13/088/016583

ପ ୁ /20479 20 46 484ଅyକଶୁ େମାହପାତରା ପି ତପନ କମୁାର େମାହପାତରା XAF1062561

!ୀ /20480 22 46 485ଅ,ିତା ମହାପାତ� ପି ତପନ କମୁାର ମହାପାତ� XAF0937748

!ୀ /21481 64 46 486େସHହମୟ ିପ�ହରାଜ %ା ରବି;�  ନାଥ ପ�ହରାଜ OR/13/088/354512

ପ ୁ /21482 62 46 487େଦେବ;� ନାଥ ପ�ହରାଜ ପି ରବୀ;� ନାଥ ପ�ହରାଜ XAF1065184

!ୀ /21483 52 46 488ଗାୟତ�ୀ ପ�ହରାଜ %ା େଦେବ;� ନାଥ ପ�ହରାଜ XAF1065176

ପ ୁ /21484 43 46 489ହିମାଂଶ ୁେଶଖର ପ�ହରାଜ ପି ରବି;�  ନାଥ ପ�ହରାଜ MGH1310663

ପ ୁ /22485 83 46 490ସେୁର;� ନାଥ ମହାପାତ� ପି ବି/ନାଥ ମହାପାତ� MGH1310705

!ୀ /22486 73 46 491େଯ�ାତିମ�ୟୀ ମହାପାତ� %ା ଶେୁର;� ନାଥ ମହାପାତ� MGH1310713

ପ ୁ /22487 54 46 492ପ�ଣବ ମହାପାତ� ପି ସେୁର;�  ମହାପାତ� XAF0615252

ପ ୁ /22488 49 46 493ପ�ଗତୀ ମଦୁୁହାସିନୀ େମାହପତ� ା ପି ପ�ଫଲୁE  ଚ;�  େମାହାେପାତ� XAF0615229

!ୀ /23489 44 46 494ବି. ବାସ3ି କମୁାରି %ା ବି. ସତ�ାନାରାୟଣା XAF0560581

ପ ୁ /23490 49 46 495ବି. ସତ�ନାରାୟଣା ପି ତପଦା େୱ,ଟରାଓ XAF0560573

ପ ୁ /24491 51 46 496ଲଲାେଟ;ୁ ରଥ ପି ହରିହର ରଥ MGH1310424

8 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ, %ା#ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /25492 57 46 497େବଜୖ3ି ପ�ହରାଜ %ା କିଶର ପ�ହରାଜ OR/13/088/016537

ପ ୁ /25493 53 46 498କିେଶାର ଚ;�  ପ�ହରାଜ ପି ସରତଚ;�  ପ�ହରାଜ OR/13/088/016536

ପ ୁ /25494 33 46 499ଦୀପକ କମୁାର ପ�ହରାଜ ପି କିେଶାର ଚ;�  ପ�ହରାଜ XAF0286773

ପ ୁ /25495 28 46 500ଦିେନଶ ପ�ହରାଜ ପି କିେଶାର ଚ;�  ପ�ହରାଜ XAF0615245

!ୀ /25496 28 46 501ମନୀଷା ରଥ ପି ରବି;�  ରଥ XAF0286799

ପ ୁ /26497 44 46 502ସଯୂ��ନାରାୟଣ ପାତ� ପି ଶ�ାମସ;ୁର ପାତ� XAF0442137

!ୀ /26498 40 46 503%ୟଂସିlା ପ�ହରାଜ ପି ରବି;�  ନାଥ ପ�ହରାଜ MGH1310671

!ୀ /28499 40 46 504ଟି.ୱାରା ଲ#$ୀ %ା ଟି.େମୗେଳ/ର ରାଓ XAF0744268

ପ ୁ /28500 51 46 505ଟି.େମୗେଲ/ରୀ ରାଓ ପି ଟି.ଗzୁା %ାମି XAF0744250

ପ ୁ /1501 25 46 506େଦବ ମାଝି ପି ସଦନ ମାଝି XAF0665315

!ୀ /1502 51 46 507ଲଳିତା ନାୟକ %ା େମାହନ ନାୟକ MGH1311000

ପ ୁ /1503 40 46 508ଶ�ାମସ;ୁର ନାୟକ ପି ମେହ/ର ନାୟକ XAF0027920

!ୀ /1504 34 46 509ମାଳତୀ ନାୟକ %ା ଶ�ାମସ;ୁର ନାୟକ XAF0027938

!ୀ /1505 32 46 510କମୁାରୀ ନାୟକ %ା ରବି ନାୟକ XAF0300665

ପ ୁ /2506 26 46 511ଲ#$ଣ ଜାନି ପି ଜୀରୁ ଜାନି XAF0665323

!ୀ /2507 25 46 512ଗରୁୁବାରୀ ସି�ି %ା ବନୁମାଳି ସି�ି XAF0665331

!ୀ /3508 39 46 513ସlୁା ନାୟକ %ା ନାରାୟଣ ନାୟକ MGH1311026

ପ ୁ /3509 39 46 514ଲି�ରାଜ ନାୟକ ପି େଗୗରହରି ନାୟକ MGH1311018

!ୀ /3510 33 46 515ମନମତୀ ନାୟକ %ା ଶ,ର ନାୟକ XAF0286930

ପ ୁ /3511 27 46 516ଧନମତ ନାୟକ ପି ମେହ/ର ନାୟକ XAF0286989

!ୀ /3512 23 46 517ଭାରତି ନାୟକ %ା ଧନପତି ନାୟକ XAF0990648

!ୀ /04513 34 46 518ରGିତା କମୁାରୀ ପ�ଧାନ %ା ଜୟ କିସାନ େଜନା XAF0780197

!ୀ /4514 92 46 519ସେୁରଖା େଜନା %ା ପ�ହଲାଦ େଜନା MGH1311059

ପ ୁ /4515 70 46 520ଯଧିୁ{ିର େଜନା ପି ପ�ହଲାଦ େଜନା MGH1311042

ପ ୁ /4516 32 46 521ଜୟକିସନ େଜନା ପି ଯଦିୁ{ିର େଜନା XAF0027946

ପ ୁ /5517 23 46 522ଚ;�  ଅମନାତ� ପି ଧନପତି ଅମନାତ� XAF1028612

ପ ୁ /5518 61 46 523ମଧ ୁର^ାରି ପି ମ�ତୁ ର^ାରି OR/13/088/016640

!ୀ /5519 53 46 524ଶଲୁଚନା ର^ାରି %ା ମଧ ୁର^ାରି OR/13/088/016641

ପ ୁ /5520 46 46 525ରେମଶ ର^ାରୀ ପି ମଧ ୁର^ାରୀ MGH1311067

ପ ୁ /5521 32 46 526ସ3ୁ ର^ାରୀ ପି ମଧ ୁର^ାରୀ XAF0027961

!ୀ /6522 71 46 527ପାେରା ଭତରା %ା ବିଶ ୁଭତରା OR/13/088/016643

!ୀ /6523 39 46 528େଚତିୖ ଭତରା %ା ସନସିଂ ଭତରା MGH1311075

ପ ୁ /6524 42 46 529େଗାବି; ଭତ� ା ପି ବିଶ ୁଭତ� ା XAF0300673

!ୀ /6525 47 46 530ବିଜୟା ପ�ହରାଜ %ା ସେୁର;�ନାଥ ପ�ହରାଜ XAF0027763

!ୀ /07526 23 46 531ପ_ୁା ଭତରା %ା କା=>କ ଭତରା XAF0780270

ପ ୁ /7527 53 46 532ଡମ ୁଭତରା ପି ବିଶ ୁଭତରା OR/13/088/016644

!ୀ /7528 49 46 533ରାଇବାଲି ଭତରା %ା ଡମ ୁଭତରା OR/13/088/016645

ପ ୁ /7529 29 46 534କା=>କ ଭତରା ପି ଡମ ୁଭତରା XAF0341081

ପ ୁ /8530 67 46 535ଧନପତି ଚଳାଣ ପି ଳଛିମ ଚଳାଣ OR/13/088/016646

ପ ୁ /8531 45 46 536ସଦା ଚଲାଣ ପି ଧନପତି ଚଲାଣ XAF0027979

!ୀ /8532 41 46 537ପଦ$ ା ଚଲାଣ %ା ସଦା ଚଲାଣ MGH1311083

ପ ୁ /8533 21 46 538ଦିବାକର ଚଲାଣ ପି ସଦା ଚଲାଣ XAF0926535

ପ ୁ /8534 35 46 539ରବି ନାୟକ ପି େମାହନ ନାୟକ XAF0027987

!ୀ /9535 46 46 540ଗରିମଣି ଚଲାଣ %ା ଫଗଣୁ ୁଚଲାଣ MGH1311091

!ୀ /10536 47 46 541ନୀଳା ମାଝି %ା ମଧସୁଦୁନ ମାଝି OR/13/088/016655

!ୀ /10537 24 46 542ସେ3ାଷି ମାଝି %ା ଗ�ାଧର ମାଝି XAF0990630

!ୀ /11538 37 46 543ଶବୁାରି ମାଝି %ା ଶ�ାମ ମାଝି XAF0926550

ପ ୁ /11539 52 46 544ସେୁର;�  ନାଥ ପ�ହରାଯ ପି ଲି�ରାଯ ପ�ହରାଯ OR/13/088/016501

ପ ୁ /11540 22 46 545ସଭୁମ ପ�ହରାଜ ପି ସେୁର;�  ନାଥ ପ�ହରାଜ XAF0854893

!ୀ /11541 43 46 546ସଷୁମା ସାହୁ ପି ଭୀମ ସାହୁ MGH1311109

!ୀ /11542 42 46 547ଅମଲୂ� ସାହୁ ପି ଭିମ ସାହୁ MGH1311117

ପ ୁ /11543 42 46 548େଦେବ;�  ସାହୁ ପି ଭୀମ ସାହୁ MGH2294981

ପ ୁ /11544 40 46 549ଗ7ୁ ସାହୁ ପି ଭିମ ସାହୁ XAF0028001

!ୀ /11545 21 46 550ଶିବାନୀ ସାହୁ ପି ବାବୁରାମ ସାହୁ XAF0926519

!ୀ /12546 43 46 551ସବିତା ବିେଶାଇ %ା ପ�େମାଦ କମୁାର ବିେଶାଇ XAF0800441

!ୀ /12547 76 46 552ରଂଗବତୀ ବିେଷାଇ %ା େମାଚିରାମ ବିେଷାଇ XAF0028027

ପ ୁ /12548 44 46 553ପ�େମାଦ କମୁାର ବିେଷାଇ ପି େମାଚିରାମ ବିେଷାଇ XAF0424564

ପ ୁ /12549 44 46 554ପ�ଭାତ କମୁାର ବିେଷାଇ ପି ମଚିରାମ ବିେଷାଇ XAF0680991

ପ ୁ /12550 48 46 555ତ�ିନାଥ ମାଝି ପି ସମଦୁୁ ମାଝି OR/13/088/016723

!ୀ /12551 43 46 556ରଇଲା ମାଝି %ା ତ�ିନାଥ ମାଝି OR/13/088/016724

ପ ୁ /12552 23 46 557ଗେୁ7/ର ମାଝୀ ପି ତ�ିନାଥ ମାଝୀ XAF0846725

!ୀ /12553 53 46 558ଘାଶିନି ସଉରା %ା ଲଛମନ ସଉରା OR/13/088/016721

ପ ୁ /13554 31 46 559େକଶବ ମାଝୀ ପି ରଘନୁାଥ ମାଝୀ XAF0341024
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ପ ୁ /13555 66 46 560ମିନ ପଯୁାରି ପି ଗ�ା ପଯୁାରି OR/13/088/016665

!ୀ /13556 59 46 561ଶଭୁଦ� ା ପଯୁାରି %ା ମିନ ପଯୁାରି OR/13/088/016666

ପ ୁ /13557 48 46 562ବାସେୁଦବ ପଜୁାରି ପି ମିନ ପଜୁାରି MGH1418300

!ୀ /13558 24 46 563ଭବାନୀ ପଜୂାରୀ %ା ସରୁୁ ପଜୂାରୀ XAF0875567

!ୀ /14559 58 46 564ସାେଦଇ ପଜୁାରୀ %ା ଭାଗୀରଥି ପଜୁାରୀ OR/13/088/016749

ପ ୁ /14560 41 46 565ସକୁେଦବ ପଜୁାରୀ ପି ମିନ ପଜୁାରୀ MGH1311125

!ୀ /14561 37 46 566ଗରୁୁବାରୀ ପଜୁାରି %ା େସାମାରୁ ପଜୁାରି XAF0424556

!ୀ /15562 57 46 567େବଦିୖ ମାଝି %ା ନୀଳକ2 ମାଝି OR/13/088/016651

ପ ୁ /15563 39 46 568ରଘନୁାଥ ମାଝି ପି ନିଳକ2 ମାଝି MGH1454230

ପ ୁ /15564 60 46 569ଫଗଣୁ ପଯୁାରି ପି ଶନୁ ପଯୁାରି OR/13/088/016667

!ୀ /15565 54 46 570ଶବୁ[� ପଯୁାରି %ା ଫଗଣୁ ପଯୁାରି OR/13/088/016668

ପ ୁ /15566 32 46 571ଶାମ ପଜୂାରୀ ପି ଫଗନୁୁ ପଜୂାରୀ XAF0300723

ପ ୁ /15567 27 46 572ଚ;�  ପଜୂାରୀ ପି ଫଗଣୁ ପଜୂାରୀ XAF0341057

ପ ୁ /16568 68 46 573ଭାkର ବି^ାଣି ପି ଶନଶାଇ ବି^ାଣି OR/13/088/016672

!ୀ /16569 60 46 574ଦୟୀମତି ବି^ାଣି %ା ଭାkର ବି^ାଣି OR/13/088/016675

ପ ୁ /16570 44 46 575ପ�ହଲାଦ ବି^ାଣି ପି ଗରୁୁବ^ୁ ବି^ାଣି MGH1311133

ପ ୁ /16571 41 46 576ଭଗତରାମ ବି^ାଣି ପି ଭାkର ବି^ାଣି MGH1311141

!ୀ /16572 30 46 577ସନାଇ ବି;ାଣି %ା ଭଗତରାମ ବି;ାଣି XAF0300699

ପ ୁ /16573 28 46 578କୃ@ ବି^ାଣୀ ପି ଭାkର ବି^ାଣୀ XAF0341107

!ୀ /16574 27 46 579େସବତୀ ବି^ାଣି %ା କୃ@ ବି^ାଣି XAF0991463

!ୀ /16575 35 46 580ସେ3ାଷି ମାଝୀ %ା ଲେ<ାଧର ମାଝୀ XAF0169771

!ୀ /17576 34 46 581ମ�ଳ େଦଇ ବି^ାଣୀ %ା ଗରୁୁବ;ୁ ବି^ାଣୀ XAF0028043

ପ ୁ /17577 77 46 582ସ<ାରୁ ମାଝୀ ପି ବୁଟି ମାଝି OR/13/088/016679

!ୀ /17578 74 46 583ବାେନା ମାଝି %ା ଶ<ାରୁ ମାଝି OR/13/088/016680

!ୀ /17579 25 46 584ସାବିତ�ି  ମାଝୀ ପି େସାମାରୁ ମାଝୀ XAF0744169

!ୀ /17580 59 46 585େଗୗରୀ ସାହୁ %ା ଭୀମ ସାହୁ OR/13/088/016659

!ୀ /18581 49 46 586ଧନମତି ଜାନି %ା ଇ%ର ଜାନି XAF0773457

!ୀ /18582 40 46 587େଦବକୀ ଜାନୀ %ା କିେଶାର ଜାନି MGH1311174

!ୀ /18583 39 46 588ଜାନକୀ ଜାନି %ା ଜନ;ର ଜାନି MGH1311166

!ୀ /18584 22 46 589ସାବିତ�ି  ଜାନୀ ପି ଜିରୁ ଜାନୀ XAF0990952

!ୀ /18585 22 46 590ସବିତା ଜାନି ପି େକ/ର ଜାନି XAF0909457

ପ ୁ /18586 21 46 591କାହH ୁ  ଜାନି ପି ଜଳ;ର ଜାନି XAF0912576

ପ ୁ /18587 21 46 592ଚ;�  ଜାନି ପି ଇ/ର ଜାନି XAF0912584

ପ ୁ /18588 34 46 593ଗପୁତୁ ମାଝି ପି ଶ<ାରୁ ମାଝି XAF0028068

!ୀ /18589 32 46 594ବଇଶାଖି ମାଝି %ା ଗପୁତୁ ମାଝି XAF0028050

ପ ୁ /19590 29 46 595ମକୁ;ୁ ଭ=ରା ପି ମ�ରା |=ରା XAF0665208

ପ ୁ /19591 33 46 596ଅଭି ଚଲାଣ ମା ଯମନୁା ଚଲାଣ XAF0027896

!ୀ /19592 61 46 597ବୁଦାଇ ଶଉରା %ା ଲଳିତ ଶଉରା OR/13/088/016687

ପ ୁ /20593 68 46 598ପଦଲାମ ବି^ାଣି ପି ଶ�ାମ ବି^ାଣି OR/13/088/016778

!ୀ /20594 64 46 599କମଳା ବି^ାଣୀ %ା ପଦଲାମ ବି^ାଣୀ XAF0028076

ପ ୁ /20595 41 46 600ଜଳ;ର ଜାନି ପି ଡ<ରୁ ଜାନି OR/13/088/016684

ପ ୁ /21596 83 46 601ସନାଧର ମାଝି ପି ମହାେଦବ ମାଝି OR/13/088/016776

ପ ୁ /21597 61 46 602ଯିନୁ ମାଝି ପି ଶନାଧର ମାଝି OR/13/088/016688

!ୀ /21598 47 46 603ଗରୁୁବାରି ମାଝି %ା ସି^ୁ ମାଝି OR/13/088/016693

ପ ୁ /21599 32 46 604ଜଗନH ାଥ ମାଝି ପି ଯିନୁ ମାଝି XAF0310581

!ୀ /21600 21 46 605େଦମୖତି ମାଝି ପି ଝିନୁ ମାଝି XAF0909432

!ୀ /22601 43 46 606ଲ#$ୀ ଭତରା %ା ମଦନ ଭତରା MGH1311182

!ୀ /22602 71 46 607ପରୁୁବା ମାଝି %ା ସନୁାଧର ମାଝି XAF1079797

ପ ୁ /22603 28 46 608ପଦ$ ନ ମାଝୀ ପି ସି^ୁ ମାଝୀ XAF0341164

!ୀ /23604 56 46 609ମାମି ମହାରଣା %ା ରବି ମହାରଣା MGH1310986

!ୀ /23605 51 46 610ଭାନୁେଦଇ ମହାରଣା %ା କଇଳାଶ ମହାରଣା OR/13/088/020378

ପ ୁ /23606 43 46 611ଭିମେସନ ମହାରଣା ପି ରବି ମହାରଣା XAF0027904

ପ ୁ /23607 36 46 612ଅଜୁ� ନ ମହାରଣା ପି ରବି ମହାରଣା XAF0027912

!ୀ /23608 34 46 613ମିନତୀ ମହାରଣା %ା ଭୀମେସନ ମହାରଣା XAF0341149

ପ ୁ /23609 33 46 614ନକଳୁ ମହାରଣା ପି େକୖଳାସ ମହାରଣା XAF0028092

!ୀ /23610 31 46 615େମାହିନୀ ମହାରଣା %ା ଅଜୁ� ନ ମହାରଣା XAF0424572

ପ ୁ /23611 30 46 616ଯଧିୁ{ିର ମହାରଣା ପି େକୖଳାଶ ମହାରଣା XAF0287169

!ୀ /23612 28 46 617ମାନସୀ ମହାରଣା %ା ନକଳୁ ମହାରଣା XAF0341156

!ୀ /23613 26 46 618ମମତା ମହାରଣା %ା ଯଦିୁPିର ମହାରଣା XAF0846741

!ୀ /24614 48 46 619କମଳା ମାଳି %ା ଚି�ୁଡୁ ମାଳି OR/13/088/016696

ପ ୁ /24615 25 46 620ବାବୁଲୁ ମାଳି ପି ଚି�ୁଡୁ ମାଳି XAF0744011

!ୀ /24616 23 46 621ବୁନିତା ମାଳି %ା ବାବୁଲୁ ମାଳି XAF0909440

!ୀ /24617 68 46 622ଗରିମଣି ନାୟକ %ା ମେହ%ର ନାୟକ OR/13/088/016695
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ପ ୁ /24618 35 46 623ବୁଦୁରାମ ନାୟକ ପି ମେହ/ର ନାୟକ XAF0028118

!ୀ /24619 31 46 624ଉମ>ଳା ନାୟକ %ା ବୁଦୁରାମ ନାୟକ XAF0743989

!ୀ /24620 24 46 625ପ[ୂ�ୀ ନାୟକ ପି ମେହ/ର ନାୟକ XAF0744136

ପ ୁ /25621 53 46 626ବଲE ଭ ଭତରା ପି ଝିତୃ ଭତରା MGH1311208

ପ ୁ /25622 30 46 627ସନ ସାଇ ଭତରା ପି ବଲE ଭ ଭତରା XAF0615179

!ୀ /25623 24 46 628ସୀତା ନାୟକ %ା ସନସାଇ ଭତରା XAF0744284

ପ ୁ /26624 53 46 629େକଶବ ଭhାରୀ ପି ରଘନୁାଥ ଭତରା XAF1075902

ପ ୁ /26625 48 46 630ମଦନ ଭତରା ପି ରଘନୁାଥ ଭତରା MGH1311224

!ୀ /26626 75 46 631ନିଲାଇ ଭତ� ା %ା ରଘ ୁନାଥ ଭତ� ା OR/13/088/016699

!ୀ /26627 49 46 632ମନମତି ମାଝୀ %ା େକଶବ ମାଝୀ OR/13/088/016698

!ୀ /27628 67 46 633କମଳା ମାଝି %ା ଶତୁ�ୁ  ମାଝି OR/13/088/016702

ପ ୁ /27629 48 46 634ସନାଧର ମାଝି ପି ଶକୃୁ ମାଝି OR/13/088/016704

!ୀ /28630 24 46 635ନାୟାନା ପ'ନାୟକ ପି ନେରଶ ଚ;�  ପ'ନାୟକ XAF0743955

ପ ୁ /28631 26 46 636ଗିରୀଶ ପ'ନାୟକ ପି ସେୁରଷ ଚ;�  ପ'ନାୟକ XAF0615286

!ୀ /28632 46 46 637ଆସା ପଟନାୟକ %ା ନେରଶ ପଟନାୟକ OR/13/088/016912

ପ ୁ /28633 63 46 638ନେରଶ ପ'ନାୟକ ପି ବ� ଯଶ;ୁର ପ'ନାୟକ OR/13/088/016909

ପ ୁ /28634 59 46 639ସେୁରଶ କମୁାର ପ'ନାୟକ ପି ବ� ଜସ;ୁର ପ'ନାୟକ XAF0028126

!ୀ /28635 46 46 640େଗୗରି ପ'ନାୟକ %ା ଶେୁରସ ପ'ନାୟକ XAF0028134

!ୀ /28636 22 46 641ସପୁ�ିୟା ପ'ନାୟକ ପି ସେୁରଶ ଚ;�  ପ'ନାୟକ XAF0926501

!ୀ /29637 66 46 643ବୁଦାଏ ମାଝି ପି ତ�ିନାଥ ମାଝି MGH1310317

ପ ୁ /29638 56 46 644ଶନୁ ମାଝି ପି ଶକୃୁ ମାଝି OR/13/088/016714

!ୀ /29639 47 46 645ଚ;� ା ମାଝି %ା ସନୁ ମାଝି MGH1311232

ପ ୁ /29640 36 46 646ଡମ ୁମାଝୀ ପି ସନୁ ମାଝୀ XAF0028159

!ୀ /29641 34 46 647ଶକ3ୁଳା ମାଝୀ %ା ଡମ ୁମାଝୀ XAF0028167

ପ ୁ /30642 55 46 648ବନମାଳି ପଯୁାରି ପି ମେହ/ର ପଯୁାରି OR/13/088/016828

!ୀ /30643 49 46 649ଝିତ�ି  ପଜୁାରୀ %ା ବନମାଳୀ ପଜୁାରୀ XAF0028175

ପ ୁ /30644 21 46 650ମଧ ୁପଜୁାରୀ ପି ବନୁମାଳୀ ପଜୁାରୀ XAF0912592

ପ ୁ /30645 73 46 651ସଦାଶିବ ସଉରା ପି ଶତିୁ ସଉରା OR/13/088/016716

ପ ୁ /32646 42 46 652କମଳ େଲାଚନ ଭତରା ପି ଦୁଜ� ନ ଭତରା XAF0310599

!ୀ /32647 35 46 653ସେ3ାଷୀ ଭତରା %ା କମଳ େଲାଚନ ଭତରା XAF0300681

ପ ୁ /32648 23 46 654ଅରବି; ଭତରା ପି କମଳେଲାଚନ ଭତରା XAF0800466

ପ ୁ /32649 22 46 655ନେର;�  ଭତରା ପି କମଳା େଲାଚନ ଭତରା XAF0854869

ପ ୁ /32650 66 46 656ଜିରୁ ଜାନି ପି େପଟୁ ଜାନି MGH1418151

ପ ୁ /33651 35 46 657ଦାମ ସଉରା ପି ସଦାଶିବ ସଉରା XAF0028183

!ୀ /33652 31 46 658ଧନମତି େସୗରା %ା ଦାମ େସୗରା XAF0341180

!ୀ /34653 40 46 659ପ[ୂ> ଭତରା %ା ଜଗବ^ୁ ଭତରା MGH1311257

!ୀ /34654 27 46 660ତୁଳାବତୀ ଭ=ରା %ା ମକୁ;ୁ ଭ=ରା XAF0665190

ପ ୁ /34655 81 46 661ସମଦୁୁ ମାଝି ପି ବଳରାମ ମାଝି OR/13/088/016734

!ୀ /34656 70 46 662ଊମା ମାଝି %ା ସମଦୁୁ ମାଝି OR/13/088/016735

ପ ୁ /34657 20 46 663ଖଗପତି ମାଝୀ ପି େସMHଧ ୂମାଝୀ XAF1064401

ପ ୁ /35658 46 46 664ଜଗବ^ୁ ଭତରା ପି ଲ#$ଣ ଭତରା MGH1311240

ପ ୁ /35659 31 46 665ମକୁ;ୁ ମାଝୀ ପି ମ�ରା ମାଝୀ XAF0341073

!ୀ /35660 63 46 666ଖିର ସଉରା %ା ଭଗବାନ ସଉରା MGH1311265

ପ ୁ /36661 58 46 667ହରିହର ସଉରା ପି ଡମ ୁସଉରା OR/13/088/016746

!ୀ /36662 56 46 668ମେହ/ରୀ େସୗରା %ା ଦୁଗJ ପ�ସାଦ େସୗରା XAF0926543

ପ ୁ /36663 23 46 669ଅରୁଣ େସୗରା ପି ଦୁଗJ ପ�ସାଦ େସୗରା XAF0912618

ପ ୁ /36664 22 46 670ତପନ େସୗରା ପି ଦୁଗJ ପ�ସାଦ େସୗରା XAF0912600

ପ ୁ /36665 29 46 671ସନସାଇଁ େସୗରା ପି ହରିହର େସୗରା XAF0341040

ପ ୁ /36666 23 46 672ରାମ େସୗରା ପି ହରିହର େସୗରା XAF0990655

!ୀ /36667 20 46 673ଚିନୁ ସରୁା ପି ଦୁଗJ ପ�ସାଦ ସରୁା XAF1065119

ପ ୁ /37668 29 46 674ରାେଜ;�  ଭତରା ପି ଡମ ୁଭତରା XAF0341065

ପ ୁ /39669 58 46 675ସଦନ ମାଝି ପି ଶକୃୁ ମାଝି MGH1418144

ପ ୁ /39670 28 46 676ସନୁୀଳ ମାଝୀ ପି ସଦନ ମାଝୀ XAF0341198

ପ ୁ /40671 56 46 677ଶିବ ପ�ସାଦ ଚଳାଣ ପି ସଦା ଚଳାଣ OR/13/088/016750

!ୀ /40672 53 46 678କନିୁ ଚଲାଣ %ା ଶିବ ଚଲାଣ OR/13/088/016751

!ୀ /40673 24 46 679ଚୁମକିୁ ଚଲାଣ ପି ଶିବ ପ�ସାଦ ଚଲାଣ XAF0744102

!ୀ /40674 26 46 680ଲ#$ୀ ମାଝୀ ପି ବଳି ମାଝୀ XAF0744086

!ୀ /41675 38 46 681ଲାବାନ� ନାୟକ %ା ଲି�ରାଜ ନାୟକ MGH1311034

ପ ୁ /41676 56 46 682ନିରGନ %ାଇଁ ପି ତ�ିପତି %ାଇଁ OR/13/088/022321

ପ ୁ /41677 50 46 683େକଳୖାସ ଚ;�  %ାଇଁ ପି ତ�ିପତି %ାଇଁ XAF0800425

ପ ୁ /41678 48 46 684କାହH ୁ  ଚରଣ %ାଇଁ ପି ତ�ିପତି %ାଇଁ XAF0744235

!ୀ /41679 48 46 685ରିତାରାଣି %ାଇଁ %ା ନିରGନ %ାଇଁ MGH1311299

!ୀ /41680 40 46 686ରାେଜ/ରୀ %ାଇଁ %ା କାହH ୁ  ଚରଣ %ାଇଁ XAF0744201

11 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ, %ା#ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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!ୀ /41681 38 46 687ଭାରତୀ %ାଇଁ %ା େକଳୖାସ ଚ;�  %ାଇଁ XAF0846758

ପ ୁ /41682 27 46 688ମାନସ ରGନ %ାଇଁ ପି ନିରGନ %ାଇଁ XAF0442244

!ୀ /41683 23 46 689ସିପ�ା %ାଇଁ ପି ନିରGନ %ାଇଁ XAF0800433

!ୀ /42684 61 46 690ମତାଇ ଚଲାଣ ପି ସଦା ଚଲାଣ OR/13/088/016764

ପ ୁ /42685 49 46 691ରାମ ମାଝି ପି େସାନା ମାଝି MGH1311307

!ୀ /42686 45 46 692ପାବ� ତୀ ମାଝୀ %ା ରାମ ମାଝୀ MGH1311315

ପ ୁ /42687 28 46 693େସାମନାଥ ମାଝୀ ପି ରାମ ମାଝୀ XAF0341172

!ୀ /43688 45 46 694େଗାମତି ଶି� %ା କୃ@ ସି�ି MGH1311323

ପ ୁ /43689 26 46 695ଦିବାକର ସି� ପି କୃ@ ସି� XAF0615294

!ୀ /43690 20 46 696େଦବକୀ ସି�ୀ %ା ଦିବାକର ସିଂହ XAF1063924

ପ ୁ /43691 48 46 697କୃ@ ସି�ି ପି ପ�ଭାକର ସି�ି OR/13/088/016770

ପ ୁ /43692 26 46 698ବନୁମାଳୀ ସି�ି ପି କୃ@ ସି�ୀ XAF0615302

ପ ୁ /43693 23 46 699ଅଜୁ� ନ ସି�ି ପି କୃ@ ସି�ି XAF0780262

ପ ୁ /44694 46 46 700ରବି;�  ଭୁୟ} ପି ଅନ3 ଭୁୟ} OR/13/088/016489

!ୀ /44695 91 46 701ସତ�ଭାମା ଭୁୟ}(ବି) %ା ଅନ3 ଭୁୟ} OR/13/088/016487

!ୀ /44696 43 46 702ମxୁା ମାଝୀ %ା ସଦନ ମାଝୀ OR/13/088/016836

!ୀ /44697 21 46 703ବାସ3ି ମାଝି ପି ସଦନ ମାଝି XAF0926527

ପ ୁ /44698 21 46 704ସଦୁଶ�ନ ମାଝି ପି ସଦନ ମାଝି XAF0907543

!ୀ /44699 56 46 705ଶା3ିଲତା ପଯୁାରି %ା ଲ#$ୀନାରାୟଣ ପଯୁାରି OR/13/088/016488

ପ ୁ /46700 51 46 707ଆରସେବ� /ର ରାଓ ପି ଆରଜଗନାଥ ରାଓ OR/13/088/016493

ପ ୁ /47701 30 46 708ବି@ୁ ଚଲାଣ ପି ଶିବ ଚଲାଣ XAF0287011

ପ ୁ /47702 37 46 709ବିପିନ ମାଝୀ ପି ଶନୁ ମାଝୀ XAF0286864

!ୀ /47703 33 46 710ନବୀନା ମାଝୀ %ା ମନସାଇ ମାଝୀ XAF0286948

!ୀ /47704 32 46 711କନିୁ ମାଝୀ %ା ବିପିନ ମାଝୀ XAF0286922

ପ ୁ /47705 32 46 712ନାରାୟଣ ମାଝୀ ପି ଶକୁ�ୁ  ମାଝୀ XAF0310607

!ୀ /47706 30 46 713ରତH ୀ ମାଝି %ା ନାରାୟଣ ମାଝି XAF0286963

!ୀ /47707 30 46 714ମ�ଳ େଦଇ ମାଝୀ %ା ଶ,ର ମାଝୀ XAF0286997

ପ ୁ /47708 30 46 715ବଳି ମାଝୀ ପି ସି^ୁ ମାଝୀ XAF0286831

ପ ୁ /47709 29 46 716ଗ�ାଧର ମାଝୀ ପି ମଧସୁଦୂନ ମାଝୀ XAF0287052

ପ ୁ /47710 28 46 717ଶ,ର ମାଝୀ ପି ସନୁ ମାଝୀ XAF0286856

!ୀ /47711 32 46 718ମାଳତୀ ନାୟକ ପି ମେହ/ର ନାୟକ XAF0286807

ପ ୁ /47712 55 46 719ପ�ହE ାଦ ପଜୂାରୀ ପି ରୁପା ପଜୂାରୀ XAF0287078

ପ ୁ /47713 42 46 720ଶ<ାରୁ ପଜୂାରୀ ପି ସନସାଇ ପଜୂାରୀ XAF0287086

!ୀ /47714 38 46 721ସମିୁତ� ା ପଜୁାରୀ %ା ଶକୁେଦବ ପଜୁାରୀ XAF0286955

ପ ୁ /47715 32 46 722ରାମ ପଜୂାରୀ ପି ମୀନ ପଜୂାରୀ XAF0286906

ପ ୁ /47716 31 46 723ସରୁୁ ପଜୂାରୀ ପି େପାତିଆ ପଜୂାରୀ XAF0287045

!ୀ /47717 30 46 724ଶଭୁଦ� ା ପଜୂାରୀ %ା ରାମ ପଜୂାରୀ XAF0286849

ପ ୁ /47718 30 46 725ସରୁଜ ପଜୂାରୀ ପି େବାଦର ପଜୂାରୀ XAF0287060

!ୀ /47719 35 46 726ସ^�ାରାଣୀ ସାହୁ %ା ଗ7ୁ ସାହୁ XAF0286880

ପ ୁ /47720 55 46 727ବିଜୟ ସଉରା ପି େଚତୖନ� ସଉରା XAF0286898

ପ ୁ /47721 41 46 728ଶ�ାମ ସଉରା ପି ମହାେଦବ ସଉରା XAF0286914

ପ ୁ /47722 36 46 729ଲ#$ଣ ଉତରା ପି ସମଦୁୁ ଭତରା XAF0287037

!ୀ /48723 32 46 730ମେହ/ରୀ ପଜୂାରୀ ପି ଲ#$ୀନାରାୟଣ ପଜୂାରୀ XAF0027458

!ୀ /48724 30 46 731ସନାଇ ର^ାରୀ %ା ସ3ୁ ର^ାରୀ XAF0287094

!ୀ /49725 32 46 732ଭଗବତୀ ମାଝି %ା ରଘନୁାଥ ମାଝି XAF0287128

ପ ୁ /49726 31 46 733ଶବି ମାଝି ପି ବୁଦ� ା ମାଝି XAF0287110

ପ ୁ /49727 30 46 734ହୃଷିେକଶ ମାଝୀ ପି ବୁଦ� ା ମାଝୀ XAF0287102

!ୀ /49728 30 46 735କମୁାରୀ ମାଝି %ା ଜଗନH ାଥ ମାଝି XAF0287177

!ୀ /49729 25 46 736ଲ#$ୀ ମାଝୀ %ା ହୃଷିେକଶ ମାଝୀ XAF0846733

ପ ୁ /49730 46 46 737ଲାଲୁ ସଉରା ପି ସଦାଶବି ସଉରା XAF0287144

!ୀ /49731 42 46 738େଗୗରୀ ସଉରା %ା ଲାଲୁ ସଉରା XAF0287151

ପ ୁ /49732 33 46 739ଶେୁରଶ ସଉରା ପି ସଦା ସଉରା XAF0287193

!ୀ /49733 33 46 740ମG ୁସଉରା %ା ଶେୁରଶ ସଉରା XAF0744466

!ୀ /50734 35 46 741ଉେମ/ରୀ ପଜୂାରୀ %ା ରେମଶ ର^ାରି XAF0341131

ପ ୁ /51735 43 46 742ସେୁରଶ ମାଝୀ ପି କୃ@ ମାଝୀ XAF0442020

ପ ୁ /52736 32 46 743ଶ,ର ନାୟକ ପି ସନ�ାସୀ ନାୟକ XAF0300608

ପ ୁ /53737 47 46 744ଲେ<ାଦର ମାଝି ପି ନିଳା<ର ମାଝି MGH1310721

!ୀ /54738 24 46 745େସବତୀ ପଜୂାରୀ ପି ମନ ପଜୂାରୀ XAF0744276

ପ ୁ /1739 49 46 746ପ[ୁ�ଚ;�  ଗଉଡ ପି ଶ�ାମ ଗଉଡ OR/13/088/016453

ପ ୁ /3740 34 46 747ପବିତ�  କମୁାର େଗୗଡ ପି ରାେଜ;�  କମୁାର େଗୗଡ XAF0028209

!ୀ /3741 30 46 748ଲ#$ୀ େଗୗଡ଼ %ା ପବିତ�  କମୁାର େଗୗଡ଼ XAF0341214

ପ ୁ /3742 28 46 749ସିତାରାମ େଗୗଡ଼ ପି ବସ3 େଗୗଡ଼ XAF0341248

ପ ୁ /3743 28 46 750ରାଧାକୃ@ େଗୗଡ଼ ପି ରାେଜ;�  େଗୗଡ଼ XAF0341222

12 13/M.O.P େଯାଗ�ତା ତାରିଖ -      େଭାଟର ତାଲିକା ପ�କାଶନ ତାରିଖ -        ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ, %ା#ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022
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 ������-����
51 2 3 4 6 987

ପ ୁ /3744 22 46 751ମେନାହର େଗୗଡ ପି ବସ3 େଗୗଡ XAF0990663

!ୀ /3745 47 46 752ରତH  ରାଉତ %ା ବସ3 ରାଉତ MGH1311349

!ୀ /4746 46 46 753ଅରୁଣା କମୁାରୀ ରାଉତ %ା ପ�ଦିପ କମୁାର ରାଉତ MGH1311364

ପ ୁ /4747 32 46 754ପ�କାଶ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ XAF0028217

ପ ୁ /4748 28 46 755ପ�ବୀଣ କମୁାର ରାଉତ ପି ଅେଶାକ କମୁାର ରାଉତ XAF0341230

ପ ୁ /5749 45 46 756ପ�ଦିପ କମୁାର ରାଉତ ପି ତ�ିେଲାଚନ େଗୗଡ OR/13/088/016464

!ୀ /6750 76 46 757ଭଗବତୀ େଗୗଡ଼ %ା େଗାବି; େଗୗଡ଼ XAF1079805

ପ ୁ /6751 56 46 758ସବୁାଷ ଚ;�  ରାଉତ ପି ତ�ିେଲାଚନ େଗୗଡ OR/13/088/016460

!ୀ /8752 56 46 759ତାରା କମୁାରୀ ରାଉତ %ା ଅେଶାକ ରାଉତ MGH1311356

!ୀ /15753 18 46 761ସାଗରିକା ପ�ହରାଜ ପି ଦିବାକର ପ�ହରାଜ XAF1204205

!ୀ /15754 18 46 762ସାଗରିକା ପ�ହରାଜ ପି ଦିବାକର ପ�ହରାଜ XAF1206978

!ୀ /41755 18 46 763ଶୀତଲ ପ'ନାୟକ ପି ରେମଶ ପ'ନାୟକ XAF1209006

ପ ୁ /26756 19 46 764ହରେମାହନ ମାଝୀ ପି େସାମନାଥ ମାଝୀ XAF1209089

!ୀ /15757 19 46 765ମଗଂଳେଦଇ ପଜୁାରୀ %ା bଯାମ ପଜୁାରୀ XAF1209907

ପ ୁ /32758 19 46 766ପ�ଶା3 ଭତରା ପି କମଳା େଲାଚନ ଭତରା XAF1210319

!ୀ /47759 23 46 767ପ�ତିମା ପଜୁାରୀ %ା ସରୁଜ ପଜୁାରୀ XAF1210657

!ୀ /3760 22 46 768ଛବିମଣି େଗୗଡ %ା ରାଧାକୃ@ େଗୗଡ XAF1210673

ପ ୁ /21761 21 46 769ମଗଂଳରାମ ମାଝୀ ମା ଗରୁୁବାରୀ ମାଝୀ XAF1210905

!ୀ /59762 19 46 770ଅଭି~ଶା ପ'ନାୟକ ପି ରେମଶ ଚଂଦ�  ପ'ନାୟକ XAF1214063

!ୀ /3763 22 46 771ଛବିମଣି େଗୗଡ଼ %ା ରାଧା କୃ@ େଗୗଡ଼ XAF1219997

ଏହି େଭାଟର ତାଲିକା େପୗର ନିବJଚନ ପାଇଁ ଉZିP | ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା େଭାଟର ତାଲିକା ଭିନH  ଅେଟ ଓ ତାହା ଭାରତର ନିବJଚନ କମିଶନ, �ାରା 
ପ�କାଶନ କରାଯାଏ | ପ�େତ�କ ବିଧାନସଭା ଓ େଲାକସଭା ନିବJଚନ ପବୂ� ରୁ େଭାଟର ତାଲିକାେର ଆପଣ, ନାମ ଅଛି କି ନାହ� ତନଖି କର3ୁ  |

Certified that the Electoral roll of Ward No.2 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 -        ନିବJଚନ ଅଧିକାରୀ, %ା#ର ଏବଂ େମାହର24.02.202201.01.2022


